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تسرهف
5تسرهف

19تماقتسا

باتک 19تاصخشم 

19هجوت

19تسرهف

28تماقتسا

28راتفگشیپ

29همدقم

29هراشا

یمالسا ياهبتکم  29لوصا 

29هراشا

یفسلف 30بتکم 

یندم 30بتکم 

يداصتقا 30بتکم 

یعامتجا 31بتکم 

یقالخا 31بتکم 

رکذ نایاش  31هتکن 

یقالخا ثحابم  رد  نیون  32شور 

(1 ( ) 1  ) تماقتسا -233

وزرآ 33ترطف 

هشقن يارجا  نماض  34نیرتهب 

تردق 34يوزرآ 

تورث 34يوزرآ 
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حالصا 34يوزرآ 

یتسردنت 35يوزرآ 

يزوریپ 35يوزرآ 

ادخ 35هار 

نامیا 35ظفح 

هدیدنسپ تفص  35نیرتهب 

دوصقم 36يرادهاگن 

(ع) قداص ماما  36نخس 

لیوط ما  نب  36ییحی 

(2 ( ) 1  ) تماقتسا - 337

یتخبشوخ 37هار 

یلد 37ود 

تیقفوم 37زار 

شاک 38يا 

تماقتسا 39هجیتن 

رگید 39شاداپ 

(3 ( ) 1  ) تماقتسا -440

دیما 40سای و 

40هودنا

40يدونشخ

عناوم 40یکچوک 

ناگدرورپ 41زان 

رکذ نایاش  42هتکن 

42یفرحرپ
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عناوم نتشادنپ  43گرزب 

شکنامهم 43دجسم 

نیگآرهز 43تاغیلبت 

یعقاو 44ناناملسم 

ریمع یبا  44نبا 

(1  ) تماقتسا بسک  ياههار  - 544

45هراشا

هار 45نیتسخن 

لوا 45رظن 

رگید 45رظن 

نوئلپان 45هشقن 

یتاساسحا 46مادقا 

هار 46نیمود 

باتش 46نایز 

تسین روج  کی  یفده  ره  رد  ینات  47باتش و 

جنر 47ابجنگ 

تسا ناطیش  زا  47باتش ،

رثؤم 47لماع 

یلایخ 47عناوم 

سفن هب  48نیقلت 

باوختقو 49نیقلت 

ناگرزب یناگدنز  49هعلاطم 

(1  ) ادخ ياربتماقتسا  - 649

49هراشا
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یهلا فده  50شزرا 

50هحلط

تایح 51همشچرس 

ادخ هار  رد  51يرادیاپ 

راتفگ اب  رادرک  52داحتا 

(1  ) داهج رد  تماقتسا  - 752

یعیبط 52نوناق 

گرزب رب  کچوک  53يزوریپ 

کچوک هتسد  53يدنمورین 

رهاظم نب  53بیبح 

رفن هد  ربارب  رد  نت  53کی 

دوشیمن مک  نمؤم  54نامیا 

54هراشا

لوا 54نامرف 

مود 54نامرف 

موس 55نامرف 

مراهچ 55نامرف 

(1  ) داهج رد  تماقتسا  - 856

56هراشا

خیرات ملع  56هجیتن 

56لییارساینب

(ع) یسوم ترضح  زا  57سپ 

يرکف 57لوحت 

داهج 58نامرف 
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58تولاط

تولاط 58يرادمامز 

(ع) دواد طسوت  تولاج  ندش  58هتشک 

(1  ) داهج رد  تماقتسا  - 959

59هراشا

ص)  ) ادخ لوسر  59ياهگنج 

هکم 59حتف 

نینح 60هوزغ 

يریگلفاغ 60لصا 

شیرق 61تنایخ 

ربمایپ يومع  سابع  61دایرف 

رارف زا  61تشگزاب 

ناناملسم ینونک  62تلاح 

(1  ) داهج رد  تماقتسا  - 1063

63هراشا

گنج رد  63راتتسا 

یئرمان 63يورین 

یهلا 64شمارآ 

دنچ 64ياهتکن 

مالسا تموکح  65زکرم 

ادخ لوسر  لتق  65هئطوت 

ترجه 65زاغآ 

دمحم رتسبرد  65یلع 

ادخ لوسر  66یهن 
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درادن تماقتسا  66نوزحم ،

دوشیمن نوزحم  ادخ ، 66یلو 

رکبوبا 66کش 

؟ هچ ینعی  66دونج 

(1  ) نامیپ دهع و  رد  تماقتسا  - 167

67هراشا

دهع هب  67يافو 

هدعو ماجنا  رد  67ششوک 

دهع هدعو و  نایم  68قرف 

دهع رد  يرادیاپ  68مالسا و 

رضن نب  68سنا 

دهع هب  يافو  رد  ادخ  لوسر  69تقد 

(ع) یلع 69هزمح و 

ادخ لوسر  70ینیبشیپ 

(1  ) رقف ربارب  رد  تماقتسا  - 1271

71هراشا

رقف ربارب  رد  71يرادیاپ 

رقف رد  تماقتسا  71لحارم 

ادخ لوسر  71یتسدگنت 

72ربیوج

یتسدگنت رد  73تماقتسا 

شیرق 73داهنشیپ 

یتسدگنت رد  نامیا  74يرادهگن 

یتسدگنت اب  74دربن 
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راک بسک و  رد  75ششوک 

(1  ) ضرم ربارب  رد  تماقتسا  - 375

75هراشا

ندرکن 76تیاکش 

گرزب 76هابتشا 

76نارازگرکش

(ع) ربمایپ بویا  77ترضح 

روفعی یبا  77نبا 

رامیب 77تادابع 

يرامیب اب  77هزرابم 

(1  ) بیاصم رد  تماقتسا  - 1478

78هراشا

نآ ماسقا  تبیصم و  79يانعم 

تبیصم 79هجیتن 

(ع) فسوی 79ترضح 

(ع) بویا 79ترضح 

(ع) بوقعی 80ترضح 

يونعم 80هجیتن 

80تیاکش

81رهمجرذوبتماقتسا

(1  ) بیاصم رد  تماقتسا  - 1582

نتخابن ار  82دوخ 

تسوپ دیفس  82نانامهم 

ربمایپ 82يراوگرزب 
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(ع) یلع ماما  82يراوگرزب 

83يدرسنوخ

(ع) نیسح 83ماما 

بنیز 83ترضح 

بنیز 84هبطخ 

(1  ) ادختعاط رد  تماقتسا  - 1685

85هراشا

ناهج ود  رد  85تیقفوم 

اکتا 85هطقن 

تعاط رد  86تماقتسا 

قح روضح  86رد 

یقیقح 87ریذپنامرف 

لد ياههتساوخ  زا  88يوریپ 

(1  ) داشرا غیلبت و  رد  تماقتسا  - 1789

89هراشا

توعد 89عاونا 

غیلبت رد  ربمایپ  89شور 

توعد رد  90تماقتسا 

فلتخم ياهرظن  زا  غیلبت  90ماسقا 

نامز رظن  زا  90غیلبت 

بسانتم 91تاغیلبت 

ام 91ناگدنسیون 

غیلبت 91عناوم 

ادخ 91لوسر 
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91ازهتسا

92عیمطت

ناهرب اب  92توعد 

هنسح 92هظعوم 

نسحا 92هلداجم 

ادخ لوسر  93توعد 

(1  ) رادرک راتفر و  اب  غیلبت  رد  تماقتسا  - 1894

94هراشا

یلمع 94غیلبت 

(ع) داجس ماما  94راتفر 

یلمع توعد  قیمع  94ریثات 

سکاعتم رثا  95ود 

(ع) یلع یلمع  95توعد 

غلبم 95شاداپ 

؟ تسیک یقیقح  96غلبم 

سابعینب 96يراکمتس 

(ع) قداص ماما  97روتسد 

97ناناملسم

نآرق 97مجرتم 

(1  ) شیوخ بیذهت  رد  تماقتسا  - 1998

98هراشا

حالصا مدق  98نیرتگرزب 

درف 98حالصا 

تسخن 98مدق 
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بیذهت 99يراوشد 

99يدنسپدوخ

تبحم 100هدید 

اهبوبحم 100نیرتبوبحم 

ناناملسم یتخبدب  للع  101زا 

(1  ) دوخ قح  نتفرگ  رد  تماقتسا  - 20102

102هراشا

ملظ 102تلع 

نایوگروز 102رادنپ 

نایوگروز 102لالدتسا 

مولظم 103يرادیاپ 

بصاغ ربارب  رد  103ششوک 

103كدف

درک لمحت  دیابن  ار  104تلذ 

هفیلخ ربارب  رد  104نابرتشتمواقم 

ادخ لوسر  105شیامرف 

(ع) نیسح 105ماما 

نایوگروز 105عاونا 

هدیدمتس ياهتلم  105هفیظو 

اهتموکح رد  106لیوحت 

یسابع مصتعم  106تمه 

(1  ) شناد بلطرد  تماقتسا  - 21107

شناد هار  107ياهراخ 

همه يارب  107شناد 
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ینوریب 108ناحیروبا 

گرزب 108هابتشا 

ملع لیصحت  رد  مالسا  108صیرحت 

رگید 109ياهراخ 

ریقف 109نادنمشناد 

109یندوک

109یکاکس

دیتاسا 110لخب 

یسنج تالیامت  110تدش 

یگداز 111گرزب 

یسایس 111راکفا 

تسایس رد  دیتاسا  112دورو 

دیتاسا راکفا  113لخادت 

(1  ) ینمادكاپ تفع و  رد  نز  تماقتسا  - 22113

113هراشا

نز 113هیامرس 

نز يارب  114درمرطخ 

دنادب دیاب  114نز 

ظافلا 114یناعمرییغت 

درم رظن  رد  نز  115يدازآ 

فیفع 115نز 

116تفع

نز 116هفیظو 

؟ هچ ینعی  116یبیجنان 
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ناملسم نانز  زا  117راظتنا 

راک زیهرپ  117نز 

(1  ) سومان ظفح  رد  تماقتسا  - 23119

هداوناخ 119لیکشت 

يرشب 120هفطاع 

يرطف 120سنا 

صاصتخا 120بح 

هداوناخ یساسا  120لماع 

نز ياکتا  121هطقن 

(ع) ادهشلا دیس  121تریغ 

مالسا نانز  122تریغ 

زاغآ زا  رطخ  122يریگولج 

ربمایپ 122نخس 

123رهوشتیاکش

رهوش 123راتفر 

شوخ 123ترشاعم 

رسمه رب  124شیاشگ 

رهوش 124تریغ 

(1  ) هدیقع نامیا و  رد  تماقتسا  - 24124

زیچ 124نیرتسدقم 

فده 124شزرا 

نیغورد 125نامیا 

؟ تسا نامیا  اب  یسک  125هچ 

نامیا 125دزد 
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یسابع 126روصنم 

نمؤم 126تماقتسا 

126سرت

126عمط

هیبا نب  127دایز 

دعس نب  127رمع 

127رذوبا

ام نامز  رد  127داقتنا 

دوب 128یتقو 

مالسا زا  لبق  128برع 

برع 128ياهروشک 

(1  ) ادخ لوسر  تماقتسا  زا  ياهمش  - 25129

129هراشا

يراصحنا 129فیلکت 

هجیدخ ترضح  130تورث 

ناشیوخ اب  130هزرابم 

کیدزن 131ناگناگیب 

ذاعم نب  دعس  131هزانج 

زیزع همطاف  ياضاقت  131در 

(ع) 131یلع

ردب 131گنج 

تئارب 132هروس 

هکم زا  132ترجه 

هکم لها  132يریگتخس 
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133 پرکاري آن حضرت

133 مبارزه همه جانبه

133 عبادت آن حضرت

134 ثبات در جنگ

134 مقاومت در برابر اهانت

135 سخن امام سجاد(ع)

136 26- نکوهش لجاج (1)

136 اشاره

136 استقامت و لجاج

137 اقسام لجاج

137 اجتهاد آزاد

137 تخطئه و تصویب

138 علل لجاج

138 بدترین لجاج

138 عمیر بن اهلب

139 مثل لجوج

139 اگر لجاج نمیبود

139 لجوج،سعادتمند نمیشود

140 طلحه

140 لجاج قدرتمندان
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تماقتسا

باتک تاصخشم 

.1373  - 1299 اضردیس ، ردص ، هسانشرس : 
یهاشورسخ رقاب  مامتهاهب  ردص ؛ اضر  تماقتسا / روآدیدپ :  مان  ناونع و 

2 تساریو ؛  تساریو :  تیعضو 
.1385 تاراشتنا ، زکرم  یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  مق ، هیملع  هزوح  مق : رشن :  تاصخشم 

287ص. يرهاظ :  تاصخشم 
قالخا و . 68 یمالسا ؛ قالخا  . 9 ردص ؛ اضر  دیـس  هللاهیآ  راثآ  . 640 تاراشتنا ؛ زکرم  مق ، هیملع  هزوح  یمالـسا  تاـغیلبت  رتفد  تسورف : 

18 یتیبرت ؛ مولع 
964-548-027-2 لایر : 25000 کباش : 

 . Reza Sadr. Esteqamat هدشینیتال : ص.ع . تشاددای : 
موس پاچ  تشاددای : 

. سیونریز تروصهب  همانباتک  تشاددای : 
مالسا یبهذم -- ياههبنج  ربص -- عوضوم : 

ینآرق ياههبنج  ربص --  عوضوم : 
یمالسا قالخا  عوضوم : 

هدنروآدرگ  - ، 1325 رقاب ،1325 ، -  یهاشورسخ ، هدوزفا :  هسانش 
مق باتک  ناتسوب  یمالسا . تاغیلبت  رتفد  مق . هیملع  هزوح  هدوزفا :  هسانش 

1385 5 فلا BP250/8/ص4 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/632 ییوید :  يدنب  هدر 

1093928 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

هجوت

تهج هدافتـسا  هنوگ  ره  تسا و  هتفرگ  رارق  هکبـش  رد  مق  هیملع  هزوح  یمالـسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  زکرم  يراکمه  اب  باتک  نیا  نتم 
 . دشابیم رشان  هزاجا  هب  طونم  نآ  رشن  پاچ و 

دییامرف . هبتاکم  لیذ  سردآ  اب  باتک  دیرخ  تهج 
Bustan-e-ketab@noornet.net

تسرهف

راتفگشیپ 
همدقم 
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یمالسا  ياهبتکم  لوصا 
یفسلف  بتکم 
یندم  بتکم 

يداصتقا  بتکم 
یعامتجا  بتکم 

یقالخا  بتکم 
رکذ  نایاش  هتکن 

یقالخا  ثحابم  رد  نیون  شور 
نآرق  رد  تماقتسا 

وزرآ  ترطف 
هشقن  يارجا  نماض  نیرتهب 

تردق  يوزرآ 
تورث  يوزرآ 

حالصا  يوزرآ 
یتسردنت  يوزرآ 

يزوریپ  يوزرآ 
ادخ  هار 

نامیا  ظفح 
هدیدنسپ  تفص  نیرتهب 

دوصقم  يرادهاگن 
(ع ) قداص ماما  نخس 

لیوط  ما  نب  ییحی 
یتخبشوخ  هار 

یلد  ود 
تیقفوم زار 

شاک  يا 
تماقتسا هجیتن 

رگید  شاداپ 
دیما  سای و 

هودنا 
يدونشخ 

عناوم  یکچوک 
ناگدرورپ  زان 

www.Ghaemiyeh.comتماقتسا ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 143زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


رکذ  نایاش  هتکن 
یفرحرپ 

عناوم  نتشادنپ  گرزب 
شکنامهم  دجسم 
نیگآرهز  تاغیلبت 

یعقاو  ناناملسم 
ریمع  یبا  نبا 

هار  نیتسخن 
لوا  رظن 

رگید  رظن 
نوئلپان  هشقن 

یتاساسحا  مادقا 
هار  نیمود 

باتش  نایز 
تسین روج  کی  یفده  ره  رد  ینات  باتش و 

جنر ابجنگ 
تسا ناطیش  زا  باتش ،

رثؤم  لماع 
یلایخ  عناوم 

سفن  هب  نیقلت 
باوختقو  نیقلت 

ناگرزب  یناگدنز  هعلاطم 
یهلا  فده  شزرا 

هحلط 
تایح  همشچرس 

ادخ  هار  رد  يرادیاپ 
راتفگ  اب  رادرک  داحتا 

یعیبط  نوناق 
گرزب  رب  کچوک  يزوریپ 

کچوک  هتسد  يدنمورین 
رهاظم  نب  بیبح 

رفن  هد  ربارب  رد  نت  کی 
دوشیمن  مک  نمؤم  نامیا 
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لوا  نامرف 
مود  نامرف 
موس  نامرف 

مراهچ  نامرف 
خیرات  ملع  هجیتن 

لییارساینب 
(ع ) یسوم ترضح  زا  سپ 

يرکف  لوحت 
داهج  نامرف 

تولاط 
تولاط  يرادمامز 

(ع ) دواد طسوت  تولاج  ندش  هتشک 
ص )  ) ادخ لوسر  ياهگنج 

هکم  حتف 
نینح  هوزغ 

يریگلفاغ  لصا 
شیرق  تنایخ 

ربمایپ  يومع  سابع  دایرف 
رارف  زا  تشگزاب 

ناناملسم  ینونک  تلاح 
گنج  رد  راتتسا 

یئرمان  يورین 
یهلا  شمارآ 
دنچ  ياهتکن 

مالسا  تموکح  زکرم 
ادخ  لوسر  لتق  هئطوت 

ترجه  زاغآ 
دمحم  رتسبرد  یلع 

ادخ  لوسر  یهن 
درادن  تماقتسا  نوزحم ،

دوشیمن  نوزحم  ادخ ، یلو 
رکبوبا  کش 

هچ ؟ ینعی  دونج 
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دهع  هب  يافو 
هدعو  ماجنا  رد  ششوک 
دهع  هدعو و  نایم  قرف 

دهع  رد  يرادیاپ  مالسا و 
رضن  نب  سنا 

دهع  هب  يافو  رد  ادخ  لوسر  تقد 
(ع ) یلع هزمح و 

ادخ  لوسر  ینیبشیپ 
رقف  ربارب  رد  يرادیاپ 

رقف  رد  تماقتسا  لحارم 
ادخ  لوسر  یتسدگنت 

ربیوج 
یتسدگنت  رد  تماقتسا 

شیرق  داهنشیپ 
یتسدگنت  رد  نامیا  يرادهگن 

یتسدگنت  اب  دربن 
راک  بسک و  رد  ششوک 

ندرکن  تیاکش 
گرزب  هابتشا 
نارازگرکش 

(ع ) ربمایپ بویا  ترضح 
روفعی  یبا  نبا 
رامیب  تادابع 

يرامیب  اب  هزرابم 
نآ  ماسقا  تبیصم و  يانعم 

تبیصم هجیتن 
(ع ) فسوی ترضح 

(ع ) بویا ترضح 
(ع ) بوقعی ترضح 

يونعم  هجیتن 
تیاکش

رهمجرذوبتماقتسا 
نتخابن  ار  دوخ 
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تسوپ دیفس  نانامهم 
ربمایپ  يراوگرزب 

(ع ) یلع ماما  يراوگرزب 
يدرسنوخ 

(ع ) نیسح ماما 
بنیز  ترضح 

بنیز  هبطخ 
ناهج  ود  رد  تیقفوم 

اکتا  هطقن 
تعاط رد  تماقتسا 

قح  روضح  رد 
یقیقح  ریذپنامرف 

لد  ياههتساوخ  زا  يوریپ 
توعد  عاونا 

غیلبت  رد  ربمایپ  شور 
فلتخم  ياهرظن  زا  غیلبت  ماسقا 

نامز  رظن  زا  غیلبت 
بسانتم  تاغیلبت 

ام  ناگدنسیون 
غیلبت  عناوم 
ادخ  لوسر 

ازهتسا 
عیمطت 

ناهرب  اب  توعد 
هنسح  هظعوم 

نسحا  هلداجم 
ادخ  لوسر  توعد 

یلمع  غیلبت 
(ع ) داجس ماما  راتفر 

یلمع  توعد  قیمع  ریثات 
سکاعتم  رثا  ود 

(ع ) یلع یلمع  توعد 
غلبم  شاداپ 
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تسیک ؟ یقیقح  غلبم 
سابعینب  يراکمتس 

(ع ) قداص ماما  روتسد 
ناناملسم 

نآرق  مجرتم 
حالصا  مدق  نیرتگرزب 

درف  حالصا 
تسخن مدق 

بیذهت  يراوشد 
يدنسپدوخ 

تبحم هدید 
اهبوبحم  نیرتبوبحم 

ناناملسم  یتخبدب  للع  زا 
ملظ  تلع 

نایوگروز  رادنپ 
نایوگروز  لالدتسا 

مولظم  يرادیاپ 
بصاغ  ربارب  رد  ششوک 

كدف 
درک  لمحت  دیابن  ار  تلذ 

هفیلخ  ربارب  رد  نابرتشتمواقم 
ادخ  لوسر  شیامرف 

(ع ) نیسح ماما 
نایوگروز  عاونا 

هدیدمتس  ياهتلم  هفیظو 
اهتموکح  رد  لیوحت 
یسابع  مصتعم  تمه 

شناد  هار  ياهراخ 
همه  يارب  شناد 
ینوریب  ناحیروبا 

گرزب  هابتشا 
ملع  لیصحت  رد  مالسا  صیرحت 

رگید  ياهراخ 
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ریقف  نادنمشناد 
یندوک 

یکاکس 
دیتاسا  لخب 

یسنج  تالیامت  تدش 
یگداز  گرزب 

یسایس  راکفا 
تسایس رد  دیتاسا  دورو 

دیتاسا  راکفا  لخادت 
نز  هیامرس 

نز  يارب  درمرطخ 
دنادب  دیاب  نز 

ظافلا  یناعمرییغت 
درم  رظن  رد  نز  يدازآ 

فیفع  نز 
تفع

نز  هفیظو 
هچ ؟ ینعی  یبیجنان 

ناملسم  نانز  زا  راظتنا 
راک  زیهرپ  نز 

هداوناخ  لیکشت 
يرشب  هفطاع 

يرطف  سنا 
صاصتخا  بح 

هداوناخ  یساسا  لماع 
نز  ياکتا  هطقن 

(ع ) ادهشلا دیس  تریغ 
مالسا  نانز  تریغ 

زاغآ  زا  رطخ  يریگولج 
ربمایپ  نخس 

رهوشتیاکش 
رهوش  راتفر 

شوخ  ترشاعم 
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رسمه  رب  شیاشگ 
رهوش  تریغ 

زیچ  نیرتسدقم 
فده  شزرا 

نیغورد  نامیا 
تسا ؟ نامیا  اب  یسک  هچ 

نامیا  دزد 
یسابع  روصنم 

نمؤم  تماقتسا 
سرت 
عمط 

هیبا  نب  دایز 
دعس  نب  رمع 

رذوبا 
ام  نامز  رد  داقتنا 

دوب  یتقو 
مالسا  زا  لبق  برع 

برع  ياهروشک 
يراصحنا  فیلکت 

هجیدخ  ترضح  تورث 
ناشیوخ  اب  هزرابم 
کیدزن  ناگناگیب 

ذاعم  نب  دعس  هزانج 
زیزع  همطاف  ياضاقت  در 

(ع ) یلع
ردب  گنج 

تئارب هروس 
هکم  زا  ترجه 

هکم  لها  يریگتخس 
ترضح  نآ  يراکرپ 

هبناج  همه  هزرابم 
ترضح  نآ  تدابع 

گنج  رد  تابث 
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تناها ربارب  رد  تمواقم 
(ع ) داجس ماما  نخس 

جاجل  تماقتسا و 
جاجل  ماسقا 
دازآ  داهتجا 

بیوصت  هئطخت و 
جاجل  للع 

جاجل  نیرتدب 
بلها  نب  ریمع 

جوجل  لثم 
دوبیمن  جاجل  رگا 

دوشیمن  دنمتداعس  ، جوجل
هحلط 

نادنمتردق  جاجل 

تماقتسا

راتفگشیپ

قیرع و ینامدود  فلـسلا  ۀـیقب  اـناوت ، یمیکح  ماـقمیلاع ، یهیقف  ( 1373  - 1300  ) هرـسسدق ردص -  اضردیـس  جاح  هللا  ۀـیآ  ترـضح 
ردـپ هارمه  دهـشم ، هیملعهزوح  رد  یتامدـقم  سورد  نتفرگ  ارف  زا  سپ  دـش . دـلوتم  سدـقم  دهـشم  رد  تهاقفو ، اوقت  ملع و  هب  روهـشم 
حطس سورد  درک . ترجاهم  مق  هب  دوب -  نامز  نآ  عجارم  زا  هک  هرس ) سدق  ) ردص نیدلاردصدیس  یمظعلا  هللا  ۀیآ  ترضح  شراوگرزب 

موحرم ناشدلاو و  موحرم  هلمج  زا  مق  هیملع  هزوح  گرزب  دـیتاسا  رـضحم  زا  ار  نافرع  هفـسلف و  لوصا و  هقف و  جراخ  سورد  نینچمهو 
رد شیوخ ، غوبنو  شالت  هیاس  رد  هاتوک  یتدم  رد  هدرب و  هرهب  هللا ) مهمحر  ) ینیمخماما یمظعلا  هللاۀیآ  موحرم  تجح و  یمظعلا  هللا  ۀـیآ 
اراد نیع  رد  راوگرزب ، نآ  دیدرگ . نانبلاب  راشم  نارقا  نیب  شیوخ  درفهب  رـصحنم  تیعماج  رطاخ  هب  دـمآ و  رد  هزوح  ناگتـسجرب  فیدر 
نیا تلع  هب  تشاد و  ناور  يرثـن  مکحم و  یملق  اویـش و  یناـیب  يوزوح ، مولع  سیردـت  تیعجرم و  دـح  رد  داـهتجا  یلاـع  بتارم  ندوب 

یبسانم رایـسب  يوگلا  دناوتیم  هک  يراثآ  دراذـگ ; اج  هب  دوخ  زا  فلتخم  مولعرد  اهبنارگ  سب  يراثآ  تسناوت  یملق ، یملع و  یگدامآ 
دشاب . فلتخم  حوطس  رد  یمالسا  مولع  هئارا  رد 

سب ياهرثا  دـناوتیم  دـشاب ، بلطم  هئارا  رد  يرادتناما  یـشیدنا و  فرژ  اب  هارمه  رگا  ملق ، بحاـص  ياوقت  اـب  بلطم  ناـقتا  ندوب  ماوت 
هللا ۀیآ  موحرم  یملع  هدـنام  یقاب  راثآ  رد  ام  و  دـنادرگ ، باریـستفرعم  لالز  راسهمـشچ  زا  ار  تقیقح  ناگنـشت  دـنیرفایب و  يردـقنارگ 

مینکیم . هدهاشم  حوضو  هب  ار  یتاصخشم  نینچ  نیا  ردص ،
هیملع و ياههزوح  رایتخا  رد  هتـسیاش  وحنهب  ار  موحرم  نآ  راثآ  مامت  میناوتب  ات  دیامرف  تیانع  قیفوت  هک  میراد  تلاسم  لاعتم  دـنوادخ  زا 

میهد . رارق  یمالسا  تما 
تسا . هدمآ  تارجح  هروسریسفت  ینعی  ناشیا  راثآ  هلسلس  زا  هرامش  نیلوا  رد  ردص  هللا  ۀیآ  حورشم  همانیگدنز 
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منکیم . رکشت  دننکیم ، مهارف  ار  راثآ  نیا  راشتنا  ناکما  هک  مق  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  زکرم  مرتحم  نالوؤسم  زا  نایاپ  رد 
یهاشورسخ رقاب  دیس 

همدقم

هراشا

ادخ  مان  هب 
فلتخم تاعوضوم  رد  ینانخـس  مق ، هیملع  هزوح  يالـضف  ناـیاقآ  زا  یهورگ  رـضحم  رد  هبنـشجنپ ، ياـهبش  رد  هک  تسا  یلاـس  دـنچ 

مرادیم . نایب  مالسا  دنمتورث  بتکم  ود  نیا  هرابرد  یبلاطم  منکیم و  داریا  یعامتجاو ، یقالخا 
، هفـسالف حالطـصا  هب  هدرک و  تشاددای  میوگیم  هچنآ  هک  دیـسر  مرطاخ  هب  تشذـگ ، تاـسلج  نیا  لیکـشت  زا  يدـنچ  هک  نآ  زا  سپ 

منک . یظفل  دوجو  همیمض  ار  یبتک  دوجو 
یلو دـش ، ادـیپ  یمیمـصت  نینچ  هک  دوب  هتفر  نخـس  نآ  رد  هبنـشجنپ ، بش  دـنچ  دیـسر و  تماقتـسا »  » هب نخـس  عوضوم  ماگنه ، نیا  رد 

بلاطم اذـل  مدوب ; هدرپسن  هظفاح  هب  دوب ، هدـش  نایب  هدـمآ و  رکف  رد  هچنآ  مدوب و  هدرکن  تشاددای  ار  هتـشذگ  ياهینارنخـس  هنافـساتم 
تسا . هدش  رکذ  رگید ، ياهینارنخس  نمض  رد  تافتلا ، نودب  دشاب ، هدمآ  رطاخ  هب  نآ  زا  سپ  يزیچ  رگاو  تفر  تسد  زا  اهنآ 

، مدوـب هتفگ  هک  ار  هچنآ  مدـشیم ، اـهنت  دـنتفریم و  ناـیاقآ  تفاـییم و  ناـیاپ  نخـس  هکنآ  زا  سپ  دوـب : نینچ  نتـشون ، رد  نـم  شور 
هجو نم  مومع  اههتفگ ، اههتـشون و  نایم  تبـسن  الـضف : نایاقآ  ریبعت  هب  تسین و  اـههتفگ  قباـطم  دـص  رد  دـص  اههتـشون  اذـل  متـشونیم ;

ینارنخـس ماگنه  رد  یبلاطم  اسبهچ  دنتـشاد ، فالتخا  تارابع ، تایئزج و  رد  یلو  دـندوب ، کیرـش  مهاب  بلغا  تاـیلک ، رد  دوب . دـهاوخ 
هب ریرحت ، ماـگنه  رد  یتاریبعت  بلاـطم و  اـسب  هچ  مدوب و  هدرک  شومارف  نتـشون ، ماـگنه  هک  دوب  هدـمآ  ناـبزرب  یتاریبعت  اـی  مدوب و  هتفگ 

دوب . هدشن  رکذ  ینارنخس  رد  یلو  دمآیم  رطاخ 
هدش هتفگ  اج  نآ  هدش ، هتشون  اج  نیا  رد  هچرهای  تسا ، هدش  هتشون  اجنیا  هدش ، هتفگ  اجنآ  هچ  ره  هک  مهدیمن  لوق  امـش  هب  نم  سپ ،

تسا .
مشاب و هتفگ  هتشذگ  هبنشجنپ  بش  رد  ار  یـضعب  دیاش  دنک ، قیبطت  اههتفگ  اههتـشون و  یمامت  هک  تسین  مولعم  مه  خیرات  ظاحل  زا  یتح 

ماهتشونن یتلع  هب  ای  ماهدرک و  شومارف  ینارنخستشاددای ، عقوم  رد  ار  یبلاطمای  ماهتشون و  هدنیآ  هبنـشجنپ  بش  ار  شخیرات  یتبـسانم  هب 
ماهدرک . رکذ  هدمآ و  رطاخ  هب  مدرکیم ، تشاددای  ار  يرگید  ینارنخس  هک  یماگنه  و 

تسا . هدشن  هدرب  اه  نآ  زا  یمان  اههتفگ ، رد  الصا  هک  مدرک  هفاضا  اههتشون  رد  ادعب  ار  ینارنخس  دنچ  اهنیا ، زا  هتشذگ 
مه عقاواب  اهنآ  زا  یضعب  دنچ  ره  تسا ، بیترت  ظاحل  زا  اهنت  هکلب  تسین ، عقاو  ظاحل  زا  هدش ، هدراذگ  هک  ییاهخیرات  زا  یلـصا  روظنم 

دنکیم . قیبطت 
ربمایپ نانخس  نآرق و  زا  دنکیم و  ثحب  مالـسا  یعامتجا   - یقالخا بتکم  زا  یلک  روط  هب  دسریم  زیزع  هدنناوخ  رظن  هب  هک  ییاهراتفگ 

نیا ناگتفایتیبر  زا  هدـنناوخ  هدنـسیون و  ات  دـنک  تیانع  قیفوت  دـنوادخ  هک  مراودـیما  دریگیم . هشیر  (ع ) شایمارگ يایـصوا  مالـسا و 
. دنوشب بتکم 

یمالسا ياهبتکم  لوصا 

هراشا
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. یقالخا بتکمو  يداصتقا  بتکم  یعامتجا ، بتکم  یندم ، بتکم  یفسلف ، بتکم  تسات : جنپ  یمالسا  ياهبتکم  لوصا 

یفسلف بتکم 

دوشیم . هدیمان  مالک  ملع  مالسا ، نادنمشناد  حالطصا  هبتسا  دیاقع  لوصا  بتکم  نامه  هک  یفسلف  بتکم 
هلدا و  دراد ) یلقع  ناـهرب  هب  جاـیتحا  هک  ییاـج  رد   ) یلقع نیهارب  هلیـسو  هب  دوشیم و  وگوتفگ  یمالـسا  تاداـقتعا  زا  بتکم ، نیا  رد 

نیرتقیقد لماک ، يدازآ  اب  بتکم ، نیا  نادنمشناد  ددرگیم . تابثا  مالسا ، دیاقع  لوصا  دراد ) یلقن  لیلد  هب  جایتحا  هک  ییاج  رد   ) یلقن
دنزادرپیم . اهنآ  باوج  هب  هدرک و  رکذ  ار  اهداریا 

، هدرک رکذ  یباطخ  تروص  هب  هک  یناهرب  داوم  هلیسو  هب  سدقم ، باتک  نیا  تسا ، هدش  هدراذگ  نآرق  هلیـسو  هب  بتکم ، نیا  يانب  گنس 
دنزومایب . لالدتسا  اب  ار  ناشدیاقع  هدراذگ و  رانک  ار  دیلقت  هک  دنکیم  راداو  ار  ناشیا  و  دزاسیم ، انشآ  لالدتسا  ثحب و  اب  ار  ناناملسم 

باتک و اهنآ  نیرتهب  هک  تسا  هدش  هتشون  نف  نیا  رد  يرایسب  ياهباتک  هتشاد و  لماک  جاور  ریخا ، نورق  ات  مالسا  زاغآ  زا  بتکم ، نیا 
ناشرظن هب  هک  ار  نآ  بلاطم  زا  یتمسق  یمالسا ، نادنمشناد  دمآ ، نانوی  زا  هفسلف  هک  نآ  زا  سپ  تسا . ( 2  ) فیرش دیسریم  فقاومحرش 

دمآ . دیدپ  نآ  زا  یمالسا  هفسلف  هک  دندومن  نآ  رب  یتافاضا  هداد و  نآ  هب  یمالسا  گنر  هتفرگ و  دوب  راوتسا 
دندوزفا نآ  رب  ار  مالسا  میلاعت  دنداد و  رارق  هللاۀفرعم »  » ار نآ  هیاپ  هدومن و  ماوت  نطاب  بیذهتاب  ار  هفسلف  مالسا ، نالد  كاپ  زا  زین  ياهدع 

. دندرک داجیا  ار  نافرع  بتکم  و 

یندم بتکم 

تسا . هدشتفای  نونکات  هک  دشابیم  یندم  ياهبتکم  نیرتیلاع  مالسا ، یندم  بتکم 
هب بتکم ، نیا  دننکیم ; ثحب  تیفیک ، نیرتقیقد  اب  ار  نآ  بلاطم  دنیوگیم و  نخـس  نآ  رد  یمالـسا ، نادنمـشناد  هک  تسا  نرق  هدزیس 

دوشیم . هدیمان  هقف »  » یمالسا نادنمشناد  نابز 
گرزب ياهتیقفوم  هدرک و  تفر  شیپ  رایـسب  بتکم  نیا  رد  دـنا ، هدوب  داهتجا  هار  ندوب  زاب  هب  لـیاق  هک  نآ  تبـسانم  هب  هیماـما  ياـملع 

هدومن و ار  دوخ  ریـس  نیرتیلاع  هیماما ، هقف  اذـل  تسا ، هدوب  داقتنا  ثحب و  تایئزج ، مامت  رد  ناشیا  شور  نوچ  دـناهدرک و  بسک  یملع 
دنمان . تادابع »  » ار گرزب  بتکم  نیا  زا  یصاخ  هتشر  دهدیم . همادا  دوخ  یلماکت  ریس  هب  مه  زونه 

تسا . هدش  نییعت  شسدقا ، تاذ  اب  ناگدنب  طابترا  يارب  یلاعت  يادخ  فرط  زا  هک  یفیاظو  زا : دنترابع  تادابع 
نآ رب  یمان  مادک  ره  یماما  نادنمشناد  تسا ، رگیدکی  اب  مدرم  تاطابترا  هب  طوبرم  هک  ار  نآ  ياههتشر  بتکم و  نیا  رگید  ياهتمـسق 

دناهدیمان . یمان  هب  تسا ، يرشب  یگدنز  روما  زا  خنس  کی  هب  طوبرم  هک  ار  ياهتشر  ره  ای  هداهن 
(4  ) یفجن نسح  دـمحم  خیـش  مالکلارهاوجو  ( 3  ) یلح همـالع  ياهقفلاةرکذـت  تسا  هدـش  هتـشون  نف  نیا  رد  هک  ییاـهباتک  نیرتهب  زا 

. تسا

يداصتقا بتکم 

یمالـسا نادنمـشناد  فرط  زا  یلو  هدش ، يراذگهیاپ  (ع ) شمارگ يایـصوا  ادـخ و  لوسر  میلاعت  نآرق و  هلیـسو  هب  بتکم  نیا  هک  نآ  اب 
ناونع هب  یهاـگ  دـنوشیم و  ضرعتم  هقف  رد  ار  بتکم  نیا  ثحاـبم  مالـسا ، ياـملع  تسا و  هدـش  هتـشاگن  نآ  رد  لقتـسم  یباـتک  رتمک 

رد مالـسا  رظن  زا  لـماک  روـط  هب  هک  یباـتک  هتفر  مهيور  دوـش . یم  رکذ  يرگید  بلاـطم  نمـض  رد  یهاـگ  دـننکیم و  ثـحب  لقتـسم ،
دنرادن . یعالطا  دنمتورث ، يداصتقا  بتکم  نیا  زا  مه  برغ  يایند  يداصتقا  بتکم  ناداتسا  اذل  مرادن ; غارس  دنک  ثحب  تایداصتقا 
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. دنعالطایب ناشدوخ  بتکم  نیازا  دناهتفایتیبرت ، برغ  يایند  ناماد  رد  هک  نآ  هطساو  هب  مه  ناملسم  نانادداصتقا  هنافساتم ،

یعامتجا بتکم 

دروم هناگ  ادج  روط  هب  بتکم ، نیا  لئاسم  هنافـساتم  یلو  دـنراد ، ییاهبنارگ  ریاخذ  زین  بتکم  نیا  رد  مالـسا ، گرزب  نایاوشیپ  نآرق و 
تسا . هتفرگن  رارق  یمالسا  نادنمشناد  ثحب 

، اهنیا ریاظن  دوش و  عورـش  دیاب  اجک  زا  لوحت  دارفا ، رد  تاواسم  لضافت و  نز ، درم و  قوقح  نطو ، لیبق : زا  یعامتجا  لئاسم  رد  مالـسا 
تسا . هتفرگن  رارق  هعلاطم  دروم  اقیقد  شایعامتجا ، تایرظن  زا  مادکچیه  زونه  هک  دراد  يرایسب  تایرظن 

یعامتجا لئاسم  زا  یضعب  رد  ار  مالسا  تایرظن  زا  یتمسق  (ع ،) داجـس ماما  قوقح  هلاسر  رتشا و  کلام  هب  (ع ) یلع نانمؤمریما  تاروتـسد 
رد ثحب  یلو  تسا ، هتفرگرارق  ثحب  دروم  یمالـسا  هقف  رد  یعامتجا ، يداصتقا و  ياهبتکم  لئاسم  رتشیب  دنچ  ره  ( ; 5  ) دنکیم نایب 

. تسا هدوب  ییاضق  یقوقح و  رظن  زا  هکلب  هدوبن ، رظن  ود  نیا  زا  اهنآ 

یقالخا بتکم 

هک دناهتـشاگن  يرایـسب  ياـهباتک  بتکم ، نیا  رد  مالـسا  نادنمـشناد  تسا . قـالخا  بیذـهت  ملع  رد  ینیوـن  بتکم  راذـگناینب  مالـسا 
رد رتلصفم  اذـل  دریگیم ; همـشچرس  بتکم  نیا  زا  ام  باتک  نوچ  تسا و  يرازگـساپس  ریدـقت و  لباق  عوضوم ، نیا  رد  ناشیا  تامحز 

مییوگیم . نخس  باب  نیا 
نیا دومنیم ، شـسدقم  راتفگ  رادرک و  اب  دوخ ، نارای  زا  ادـخ  لوسر  هک  ییاـهتیبرت  داـهن . اـنب  میرک  نآرق  ار  بتکم  نیا  هیاـپ  نیتسخن 

تشاگن . ياهلاسر  نآ  هرابرد  القتسم  (ع ) نانمؤمریما درب ، الاب  ار  ینارون  مکحم و  ساسا 
زا ار  هچنآ  هدیدرگ و  سدقم  گرزب و  بتکم  نیا  سسؤم  هدنار و  نخس  عوضوم ، نیا  رد  هک  مالـسا  رد  تسا  یـسک  نیتسخن  (ع ) یلع

دهد . لیوحت  ناناملسم  هعماج  هبتسا  هتسناوت  هتفرگ ، ارف  ادخ  لوسر 
راتفگ و اب  (ع ) یلع تسا . یمالـسا  سدـقمبتکم  نیا  گرزب  داتـسا  تسا و  قالخالا » مراکم  ممتال  تثعب  : » بتکم درگاش  لوا  (ع ) یلع

دوریمرامشهب . ملع  نیا  ملعم  نیرتهب  دوخ ، راتفر 
هب باطخ  تیـصو »  » ناونع هب  ترـضح  نآ  هک  تسا  ياهلاسر  هدنام  راگدای  هب  ترـضحنآ  زا  سدقم ، شناد  نیا  رد  هک  يراثآ  زا  یکی 

هدرک رکذ  ظعاوم ، رجاوز و  باتک  رد  ار  نآ  ( 8  ) يرکسع دیعـس  نب  هللادبع  نب  نسح  دمحاوبا  هدروآ و  لئاسرلا  باتک  رد  ار  نآ  دنزرف 
دناسریم . ( 9  ) هتابن نب  غبصا  هب  ار  دوخ  دنس  وا  تسا و 

ترـضح باحـصا  زا  هک  تسا  ( 10  ) ینوکـس نارهم  نب  لیعامـسا  دراد ، فیلاـت  قـالخا ، رد  هـک  یـسک  نیتـسخن  یمالـسا  مود  نرق  رد 
( 11 . ) تسا هتشاذگ  رجاف » نمؤم و  تفص   » ار شباتک  مان  وا  دشابیم و  (ع ) اضر

دیامرف . اطع  لیزج  رجا  نانآ  همه  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  دناهتخادرپ  اههلاسر  هتشاگن و  اهباتک  نف ، نیا  رد  یمالسا ، نادنمشناد  سپس ،
هک هتشاگن  سفنلا » ةراهط   » مان هب  ( 12  ) هیوکسم نبا  دنمشناد ، میکح  هک  تسا  یباتک  هدش  هتـشون  يرجه  مجنپ  نرق  ات  هک  یباتک  نیرتهب 

هجاوـخ تسا و  هلاـقم  شـش  رب  لمتـشم  باـتک ، نـیا  دـنیوگیم . زین  قارعـالا » ریهطت   » و قـالخالا » بیذـهت   » و قارعـالا » ةراـهط   » ار نآ 
. تسا هدومن  سابتقا  نآ  زا  ار  يرصان  قالخا  دوخ  ياهبنارگ  فیلات  بلاطم  زا  یتمسق  یسوط ، نیدلاریصن 

رکذ نایاش  هتکن 

بیذهت ملع  یساسا  روظنم  زا  ار  اهنآ  دنکیم و  هجوت  بلج  نارخاتم ، اصوصخم  یمالسا ، نادنمـشناد  یقالخا  ياهباتک  رد  هک  يزیچ 
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دناهتفرگ . شیپ  اهنآ  نتشاگن  رد  هک  تسا  یشور  دزاسیم ، رود  قالخا 
یفسلف سابل  ار  نآ  هتخاس و  فرصنم  دوخ  ریسم  زا  ار  یقالخا  ثحابم  هتفرگ و  رارق  یفسلف  ثحابم  ریثات  تحت  اهباتک  نیا  ناگدنسیون 

هب یتهابـش  اه ، باتک  نآ  ثحابم  یلو  سب ، تسا و  لمع  نآ  تقیقح  یلمع و  تسا  یملع  قالخا ، بیذهت  ملع  هک  نآ  اب  دـناهدیناشوپ ،
تسا . یفسلف  ثحب  هب  هیبش  الماک  هکلب  درادن ، یقالخا  ثحب 

لیاذر زا  اهنآ  ندرک  رود  لیاضف و  هب  مدرم  نداد  قوس  هب  دـننکیم ، هجوت  لیاذر  لیاضف و  عاونا  لوصف و  ساـنجا و  رد  هک  رادـقم  نآ 
. تفای ناوت  یمن  قالخا  بیذهت  ملع  يارب  ياهجیتن  نیا ، زج  هک  دناهدرب  دای  زا  ایوگ  دنرادن ، ییانتعا 

یقالخا ثحابم  رد  نیون  شور 

یفسلف ثحب  زا  ار  نآ  دنادرگیم و  رب  دوخ  هیلوا  يارجم  هب  ار  قالخا  بیذهت  ملع  هدش  هدومیپ  باتک  نیا  رد  هک  یـشور  منکیم  نامگ 
ای هدنونش و  زغم  رد  هدنسیون  ای  هدنیوگ  نخـس  هک  دوشثحب  دیاب  يروط  یقالخا  ثحابم  رد  تسا . هداد  نآ  هب  یلمع  هبنج  هدرک ، جراخ 

کی نتسناد  یقالخا ، ثحابم  رب  عالطا  هجیتن  هک  نآ  هن  دزاس ; شرود  تلیذر ، زا  هدرک و  کیدزن  تلیـضف ، هب  ار  وا  دنک و  رثا  هدنناوخ ،
درادن . هدنناد  يارب  يدوس  نیرتکچوک  هاگ  چیه  هک  دشاب  یمیهافم  هدع 

مشاب هتسناوتن  دوب  هتسیاش  هک  روط  نآ  رگا  مرب و  راک  هب  اهینارنخس  رد  ار  یلمع  شور  هک  ماهدرک  ششوک  دوخ ، ییاناوت  دودح  رد  نم 
اهنآ ات  دـنیامن  بیذـهت  ار  ناملـسم  دارفا  هعماج و  نیون ، شور  نیا  اب  دـنناوتب  نارگید  هک  مراودـیما  مهد ، ماجنا  یبوخ  هب  ار  هفیظو  نیا 

دنوشب . دناهتساوخ ، ادخلوسر  هک  يروطنامه 
یلو موش ، ضرعتم  ار  برغ  قرـش و  هفـسالف  نایدا و  یقالخا  ياهبتکم  مومع  مراگنب و  باتک  نیا  رب  یلـصفم  همدـقم  هک  متـشاد  لـیم 

مزاس . یلمع  ار  دوخ  دوصقم  متسناوتن  دش و  عنام  رگید  فرط  زا  یحور  ياهیتحاران  فرطکی و  زا  ناسارخ  ترفاسم 
ردص  اضر  دیس  دهشم ،

مارحلا 1374  ۀجحیذ  هبنشراهچ 28 
دادرم 1334   25

اهتشونیپ :
قاور رد  هدرکتاـفو و  ریدـغ 673ق . زور  رد  هتفاـی و  تدـالو  سوـط  رد  لاس 597 ق . رد  هک  تسا  مالـسا  هفـسالف  مظاعا  زا  ناـشیا  .1

تسا . هدیدرگ  نوفدم  (ع ) رفعج نبیسوم  ترضح 
رد لاس 816ق . رد  هدوب و  دابآرتسا  زا  هک  تسا  ینیـسح  یلع  دنزرف  دـمحم  دـنزرف  یلع ، شمان  تسا ، یفنح  ناملکتم  ناگرزب  زا  يو  .2
لاس يافوتم  یـسراف ، یجیا  نمحرلادـبع  نیدـلادضع  یـضاق  فینـصت  هک  تسا  فقاوم  رب  حرـش  روبزم ، باتک  تسا . هتفای  تافو  زاریش 

دشابیم . نادنز  رد  756ق .
زا تسا و  یمالسا  دنمشناد  نیرتگرزب  مییوگب : ناشیا  هرابرد  رگا  هک  یلح  رهطم  نبیلع  نب  فسوی  نب  نسح  روصنموبا  نیدلالامج  .3
رد هتفای و  دلوت  ناضمر 648ق . رد 29  وا  تسینهفازگ ، تسا ، هدماین  وا  شناد  تلالج و  یگرزب و  هب  يدنمـشناد  نونک ، ات  مالـسا  زاغآ 

تسا . هدرک  تافو  مرحم 726ق . هبنش 21 
هب ار  ریظنیب  باتک  نآ  دراگنب و  یلالدتسا  حورـشم  روط  هب  ماجنا  ات  زاغآ  زا  ار  هیماما  هقف  نیرت  لماک  هتـسناوت  هک  تسا  یـسک  اهنت  وا  .4

تسا . هدوب  رد 1266ق . شتافو  دروآ . دوجو 
مالـسا میلاعت  زا  ار  یمالـسا  قوقح  ریاس  هداد و  رارق  لصا  ار  (ع ) داجـس ماـما  هلاـسر  مراوگرزب ) ردـپ   ) ردـص یمظعلا  هللاۀـیآ  موحرم  . 5

تسا . هدیسر  عبط  هب  لبق  لاس  لهچ  هک  دناهتشاگن  عوضوم  نیا  رد  ياهلاسر  هدرک و  هدافتسا 
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ص404 . مالسالا ، مولعل  هعیشلا  سیسات  ردص ، نسح  دیس  .6
ار تیبلـها  ثیداـحا  لاـستسیب ، تدـم  رد  يرغـص ، تبیغ  رد  هک  تـسا  یـسک  نیتـسخن  هدوـب و  دوـخ  رـصع  دنمـشناد  نـیرتگرزب  .7
(ع) رـشعانثا همئا  ياههلاسر  فیلات  نیا  رد  دراد . زین  يرگید  فیلات  تسا و  هدروآ  دوجو  هب  ار  یفاک  تمیق  رپ  باتک  هدرک و  يروآعمج 

شنفدم دـشابیم ، تسا -  نارهت  هیوفاشف  كولب  زا  هک   - نیلک زا  بوقعی  شردـپ  رفعجوبا ، شاهینک  دـمحم ، شمان  تسا . هدروآدرگ  ار 
تسا . روهشم  دادغب ، رد 

هبنـشجنپ شتدالو  دراد ، ییاهبنارگ  تافیلات  هدوب . شتاـقالم  رادتـسود  داـبع ، نببحاـص  تسا ; تنـس  لـها  نادنمـشناد  ناـگرزب  زا  .8
ناتـسزوخ زا  هک  تسا  مرکم  رکـسع  هب  بوـصنم  يرکـسع ، دـشابیم . مارحلاۀـجحیذ 382  متفه  هعمج ، شتاـفو  لاوش 293 ، مهدزناـش 

نایعالاتایفو .)  ) دشابیم
نآ اب  گرم  دح  ات  هک  هدوب  نیفص  گنج  رد  ترـضح  نآ  نارادرـس  زا  تسا و  (ع ) یلعنانمؤمریما نارای  زا  یعـشاجم ، هتابن  نب  غبـصا  .9

دشابیم . زین  رتشا  کلام  هماندهع  يوار  تسا . هدرک  تعیب  ترضح 
رداون . هجلیلها و  هلاسر  نآرقلاباوث ، محالم ، (ع ،) نینمؤملاریما بطخ  زا  دنترابع  وا  رگید  تافیلات  .10

ص404 . مالسالامولعل ، هعیشلاسیسات  .11
« سرفلا برعلابادآ و   » مان هب  قـالخا ، رد  رگید  یفیلاـت  وا  تسا . يزار  هیوکـسم  نب  بوقعی  نب  دـمحم  نب  دـمحا  روشناد ، فوسلیف  .12

ماـن هب  خـیرات  رد  زین  یباـتک  دشابیمرطـس و  رازهجـنپ  هب  کـیدزن  هک  درخنادـیواج »  » ماـن هب  یـسراف  ناـبز  هب  هفـسلف  رد  یباـتک  دراد و 
تـسا هتفریم  نیطالـس  دزن  ترافـس ، هب  وا  فرط  زا  هتـشاد و  دـنمجرا  یماقم  یملید ، هلودـلادضع  راـبرد  رد  يو  دراد . ممـالابراجت » »

، درکیم روبع  ناهفـصا  رد  شرازم  رب  هاگره  تسنادیم و  هعیـش  ار  وا  دامادریم  هک  تسا  نآ  روهـشم  یلو  تسین ; نشور  الماک  شبهذم 
دناوخیم . هحتاف  داتسیایم و 

(1 ( ) 1  ) تماقتسا -2

وزرآ ترطف 

. دـیامنیم فرـص  نآ  هب  ندیـسر  هار  رد  ار  دوخ  شـشوک  ماـمت  تسوزرآ و  ياراد  یلقع ، تاـکاردا  بسحرب  ترطف و  بجوـم  هب  رـشب 
، صاخـشا ياهفده  اهوزرآ و  هتبلا  دشاب . هتفرگن  رظن  رد  دوخ  يارب  یفدـه  دـشاب و  هتـشادن  ییوزرآ  لد  رد  هک  دوشیمن  تفای  یـسک 

دنمـشناد یموس ، يوزرآ  تسا ; تردقو  ذوفن  لیـصحت  يرگید  ندـش و  راد  هیامرـس  تورث و  شفدـه  یکی  تسا . نوگانوگ  فلتخم و 
رب کـی  ره  هک  رگید ، دارفا  نینچمه  دـهدیم و  رارق  ادـخ  هب  برق  يونعم و  تاـماقم  هب  ندیـسر  ار  دوـخ  فدـه  یمراـهچ  تسا ، ندـش 

تشاد . دنهاوخ  دوخ  هب  صوصخم  ییوزرآ  تیبرت ، رکف و  زرط  یناگدنز و  طیحم  بسح 
تسا . هتخیمآ  یناسنا  تشرس  اب  وزرآ ، دشابن  يزیچ  هب  ندیسر  دنموزرآ  هک  تسین  سک  چیه 

، دشاب درم  رگا  هنانز و  ياهوزرآ  دشاب ، نز  رگا  درادكاپ . ياهوزرآ  دشابتشرس ، كاپ  رگا  دیلپ و  ياهوزرآ  دشاب ، دیلپ  رگا  دنموزرآ 
، دنراد ناناوج  هک  ییاهوزرآ  هناکدوک ، ياهوزرآ  ناکدوک  دنراد و  زارد  رود و  ياهوزرآ  اهرتگرزب  تشاددـهاوخ . هنادرم  ياهوزرآ 

دنراد . ناریپ  هک  تسا  ییوزرآ  زا  ریغ 
زا دـهدیم ، هداد و  يور  ناهج  نیا  رد  هک  یتـالوحتو  دوشیم  هدـش و  يرـشب  هعماـج  بیـصن  هک  ییاهیتخبـشوخ  اهیتخبدـب و  رتشیب 

دریگیمو . هتفرگ  همشچرس  وزرآ  ترطف 
یناسک یتح  دنراد ، رظن  فالتخا  زین  دوخ  ياهوزرآهب  ندیـسر  هار  رد  دـنراد ، فالتخا  رگیدکی  اب  اهوزرآ  رد  رـشب ، دارفا  هک  نانچمه 
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نارگد هک  ار  یهار  دـننکیم و  حرط  ياهشقن  دنـشیدنایم و  یهار  دوخ ، يوزرآ  هب  ندیـسر  يارب  مادـکره  دـنراد ، وزرآ  عوـن  کـی  هک 
ارجا لباق  حیحـص و  هشقن  هک  نآ  دننامیم . ماکان  یـضعب  دنـسریم و  دوخ  يوزرآ  هب  یـضعب  رظن ، نیمه  زا  دننکیم ; هئطخت  دنیامیپیم 

ناراکمه هک  یناسک  دـنکیمن ، ادـیپ  تیقفوم  تسا ، هدوبتسرداـن  شاهشقن  هک  يرگید  نآ  دـسریم ، دوخ  يوزرآ  هبتسا  هدرک  حرط 
رظن رد  كرتـشم  فدـه  هب  ندیـسر  يارب  هک  ار  یهار  دـننکیم ، تاـبثا  دوـخ  ناراـکمه  هـب  هـک  تـسا  نآ  يارب  دـننکیم  ادـیپ  يرایـسب 

. دشابیم اههار  نیرتکیدزن  دناهتفرگ ،

هشقن يارجا  نماض  نیرتهب 

. درب دـهاوخن  ياهجیتن  دـشابن ، نآ  يارب  ییارجا  نماـض  اـی  دـنک و  ارجا  ار  نآ  دـناوتن  درونهر ، رگا  دـشاب  هدـش  حرط  یلاـع  هچ  ره  هشقن 
يارب ار  درونهر  تسا و  دصاقم  همه  هب  ندیـسر  يارجا  نماض  کیدزن و  ار  يرود  ره  ناسآ و  ار  یفدـه  رههب  ندیـسر  هک  یهار  نیرتهب 

یپردیپ و ياهخالگنـس  تسا و  ناور  يدوصقم  يوس  هب  هک  یـسک  تسا . يرادـیاپ » تماقتـسا و  ، » دـنکیم اناوت  هدامآ و  هشقن  يارجا 
راک زا  هار  همین  رد  دـشاب ، هتـشادن  عناوم  رباربرد  تماقتـسا  هچ  نانچ  دـشاب ، هدرک  داجیا  مصخ  ای  دوشتفای و  وا  هار  رد  كان  رطخ  عناوم 

ياهدمآ شیپ  لمحت  رب  دنک ، هزرابم  عناوم  اب  دنک ، یط  تماقتـسا  اب  ار  هار  نامه  رگا  یلو  دیـسر ، دـهاوخن  دوخ  دوصقم  هب  هدـنام و  زاب 
دسریم . دوخ  دوصقم  هب  نامگیب  دشاب ، اناوت  راوگان ،

دشاب و ندوک  دنچ  ره  دشاب ، هتـشاد  تماقتـسا  رگا  یلو  دش ، دهاوخن  دنمـشناد  دـشاب ، هتـشادن  تماقتـسا  شناد  لیـصحت  رد  یـسک  رگا 
زاغآ رد  فورعم ، نادنمـشناد  زا  يرایـسب  ددرگیم ; مانب  يدنمـشناد  دوشیم و  قفوم  هرخالاب  دشابن ، مهارف  وا  يارب  مه  لیـصحت  لیاسو 

. دندیسر یملع  بتارم  نیرتیلاع  هب  لیصحت ، رد  تماقتسا  رثا  رد  یلو  دندوب ، زیچیب  ریقفای و  ندوک  لیصحت ،

تردق يوزرآ 

دوبان دـنکن ، تماقتـسا  هدرواین و  بات  دـننکیم ، داـجیا  ناـفلاخم  هک  یعناوم  ربارب  رد  رگا  دراد ، رـس  رب  ذوفن  تردـق و  ياوه  هک  یـسک 
. دیسر دهاوخ  دصقم  هب  هدش و  هریچ  دوخ  نانمشد  رب  دنک ، يرادیاپ  دزرو و  تماقتسا  عناوم  نآ  ربارب  رد  رگا  یلو  دش ، دهاوخ 

تورث يوزرآ 

راد هیامرـس  عطق  روط  هب  دنک ، يرادیاپ  دناوتن  دوشیم ، شبیـصن  هک  ینایز  دنچ  رد  رگا  تسا ، ندش  رادهیامرـس  دـنموزرآ  هک  یناگرزاب 
ار نآ  دـنک و  وجتـسج  ار  نآ  للع  هدرک و  تماقتـسا  درواـین و  وربا  هب  مخ  دـنکن و  لزلزتم  ار  وا  هیحور  اـهنایز  رگا  یلو  دـش ، دـهاوخن 

یهاگ اهنآ  هک  دشاب  هجوتم  هدوب ، هرظتنم  ریغ  ياهدمآشیپ  عاضوا و  رگا  دنکن ، رارکت  هدنیآ  رد  هدرک ، یهابتـشا  ای  شزغل  رگا  دبایرد ،
هبقرتم ریغ  ثداوح  رد  درب و  هدافتـسا  دوخ  دوس  هب  يدـمآ  شیپ  ره  زا  هک  دـنک  زهجم  يروط  ار  دوخ  دـیاب  دوب و  دـنهاوخ  زین  وا  دوس  هب 

. دیسر دهاوخ  دوصقمهب  دص  رد  دص  تروص  نیا  رد  دوشن ، ریگلفاغ 

حالصا يوزرآ 

وا ياـپ  وـلج  ناـضرغم  هـک  ییاهگنـس  زا  دـیابن  دوـش ، هدرـسفا  مانـشد  شحف و  زا  دـیابن  دراد ، رـس  هـب  تاحالـصا  يوزرآ  هـک  یــسک 
ناکرا رد  یلزلزت  لیاسو ، ندوبن  زا  دیابن  دسارهب ، یجراخ  یلخاد و  عناوم  زا  دیابن  دهد ، يور  يدیدرت  للخ و  شاهدارا  رد  دـنراذگیم ،

دوخ يرادیاپ  هب  دبنجن و  دوخ  ياج  زا  نهآ ، هوک  نوچمه  دیامن و  هزرابم  دنکتماقتسا و  اهنیا ، یمامت  ربارب  رد  دیاب  دهد ، خر  شمزع 
. دریگب شوغآ  رد  ار  دوصقم  سورع  ات  دهد  همادا  ناسکان  ناسخ و  ربارب  رد 
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یتسردنت يوزرآ 

تماقتـسا رگا  یلو  دریمب ، ات  دنامیم  ضرم  نآ  رد  دیامنن ، راومه  دوخ  رب  ار  یحارج  لمع  رجز  ای  دـنکن  لمحت  ار  وراد  یخلت  رگا  رامیب 
. دریگیم رس  زا  ار  دوخ  یتسردنتو  دباییم  افش  دزاسراومه ، دوخ  رب  ار  یحارج  رجز  وراد و  یخلت  دنک و 

يزوریپ يوزرآ 

رد دزیرگب ، یگنـسرگ  یگنـشت و  زا  دسارهب ، هلولگ  مخز  زا  دـنکن ، راومه  دوخ  رب  ار  گنج  تقـشم  رگا  دوریم ، گنج  هب  هک  يزابرس 
هب دـیابن  یـسک ، نینچ  دروخ ; دهاوختسکـش  نیقی  هب  دـنک ، تسـسار  وا  مزع  شنازیزع ، ندـش  هتـشکو  گرم  درواین ، تقاط  یباوخیب 
وا هدارا  رد  یتحاران ، یباوخیب و  یگنـسرگ و  یگنـشت و  دـسارهن ، هلولگ  ناراـبزا  دـشاب ، هتـشاد  تماقتـسا  رگا  یلو  دورب . گـنج  يوس 

يزوریپ مچرپ  نیقی  هب  دنک ، رتيوق  ار  وا  هدارا  دیآیمشیپ  هک  يرطخ  هنوگره  دنکفین ، یناشیپ  هب  نیچ  نازیزع ، گرم  زا  دنکن ، يریثات 
. تفوکدهاوخ مصخ  هراب  رب  ار 

ادخ هار 

ياهراشف ربارب  رد  رگا  دـنادرگب ، هزیکاـپ  یحور ، ياـهیتشزو  اهيدـیلپ  زا  ار  دوخ  دـهاوخیم  درادیمرب و  مدـق  ادـخ  هار  رد  هک  یـسک 
هتـشذگ زا  رتدـب  دـش و  دـهاوخ  نوگنرـس  هتفر ، الاب  هک  ینابدرن  نآ  زا  دـش و  دـهاوخن  بذـهم  دـنکن ، تماقتـساو  درواین  باـت  كولس ،

هب دـشکبتسد ، یتسرپ ، نز  یتسرپلام ، یتسرپهاج ، زا  دـهنب ، ياپ  دوخ  تاوهـشرب  دـنک ، لمحت  ار  اـهراشف  نآ  ماـمت  رگا  یلو  دوشیم ،
. دناسرب نایاپ  هب  ار  دوخ  یناسفن  كولس  دناوتیم  دوشیم و  قفوم  عطق  روط 

نامیا ظفح 

ببس هاج ، ای  لام  هب  عمط  دنک . يراشفاپ  اهنآ ، راشف  ای  نانیدیب  يازهتـسا  ربارب  رد  دیاب  دنک ، ظفح  ار  دوخ  نامیا  دهاوخب  رگا  ناملـسم 
یگنـسرگ اب  درادرب ، مدـق  دوخ  هدارا  فالخ  رب  هک  دزیگنین  رب  ار  وا  توهـش  ییوهآ ، نامـشچ  اـبیز و  خر  دوشن ، شناـمیا  نتفر  تسد  زا 

رد رگا  یلو  داهن ، دهاوخ  رسرب  ار  راختفا  جات  دوب و  دهاوخ  زارفارس  ادخ  دزن  هک  تسا  تقو  نآ  دنارورپن ، رس  هب  ار  يدزد  لایخ  دزاسب و 
وا دـناوخ و  شیراسگ  هداب  هب  انعر ، يربلدای  تشادزاـب ، نتفرگ  هزور  ندـناوخ و  زاـمن  زا  ار  وا  ياهرخـسم  درکن و  لـمحت  تاوهـش  ربارب 
زا ناهجود ، یهایـسور  تفر و  دهاوخ  نیلفاسلا  لفـسا  هب  دنک ، لاماپ  ار  نارگید  قح  هک  درک  شراداو  یبلطهاج  ای  تفریذپ ، ار  شتوعد 

دوب . دهاوخ  وا  نآ 
دوخ دوصقم  هب  دشاب ، هتشادن  تماقتسا  ات  تسا ، ییوزرآ  هب  ندیـسر  راد  تسود  ای  تسا ، يزیچ  هب  نتفایتسد  ناهاوخ  هک  یـسک  سپ ،

. سب تسا و  تماقتسا  یفده ، ره  هب  لوصوهار  اریز  دیسر ; دهاوخن 

هدیدنسپ تفص  نیرتهب 

ره دروآ ، تسد  هب  ار  یناسفن  ریغو  یناسفن  تالامک  عیمج  ناوتیم  تماقتسا  هلیسو  هب  ینعی  تسا ; هدیدنسپ  تافص  دمآ  رس  تماقتـسا ،
درادن . يرگید  هار  دشابتماقتسا و  هلیسو  هب  دیاب  دنک ، بسک  دهاوخب  ناسنا  هک  ياهدیدنسپ  تفص 

دوسح دوشب ، یخـس  درمناوج و  دشاب  هتـساوخ  رگا  لیخب  دسرب ; دوصقم  نیدب  دناوتیم  تماقتـسا  اب  طقف  دوش ، ریلد  دـهاوخب  رگا  وسرت 
. دوب دهاوختماقتسا  نآ ، درف  هب  رصحنم  هار  ددرگ ، تسرپ  ادخ  دهاوخب  رگا  تسرپ  دوخ  دوشب ، لدهزیکاپ  زابکاپ و  دهاوخب  رگا 
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دوصقم يرادهاگن 

مزال تماقتسا  نآ ، هب  ندیـسر  زا  سپ  دوصقم ، يرادهاگن  يارب  روط ، نامه  تسا ، مزال  تماقتـسا  دوصقم ، هب  ندیـسر  يارب  هک  نانچمه 
، تسا یلد  هزیکاپ  تعاجـش و  يدرمناوج و  ياراد  هک  یـسک  نآ . هدنرادهگن  مه  تسا ، دوصقم  هب  هدنناسر  مه  تماقتـسا ، دوب . دـهاوخ 
دراد و مزال  تماقتـسا  رامـشیب ، یتورث  يرادهگن  یلاع ، یماقم  ظفح  تفر ، دهاوخ  شفک  زا  دـنکن ، تماقتـسا  اهنآ  يرادهگن  رد  رگا 

دوبر . دنهاوخ  شفک  زا  نادنر ، هنرگ 
رب هک  یناسک  یلو  تشاد ، دهاوخ  ار  نآ  يرادهگن  تماقتسا  هتبلا  دروآ ، تسد  هب  ار  ییاهب  نارگ  رهوگ  شـشوک ، هزرابم و  اب  هک  یـسک 

دنهاوخ فک  زا  ار  نآ  هک  تشذگ  دـهاوخن  يزیچ  دـننک و  ظفح  ار  نآ  دـنناوتیم  یتخـس  هب  دنـسریم  یماقم  ای  یتمعن  هب  فداصت ، رثا 
داد .

نآ هن  درادن ، ربتسد  نآ  زا  دشاب و  هتشاد  نامیا  دوخ  هتفگهب  ینعی  دتسیاب ; دوخ  فرح  رس  رب  دیاب  درم  هک : تسا  فورعم  ياهزردنا  زا 
هشیمه یگنادرم ، يدرم و  هک  دیآیم  رب  نینچ  نخـس  نیا  زا  دهد . هدیقع  رییغت  دروخرب ، عیمطت  ای  خیبوت  دیدهت ، لیبق : زا  یعنام  هب  ات  هک 

. تسا رتدرم  درم ، زا  دشابتماقتسا ، ياراد  نز  رگا  تسین ، درم  دشاب ، هتشادن  تماقتسا  درم  رگا  تسا ، هارمه  تماقتسا  اب 

(ع) قداص ماما  نخس 

دزاسیم . هتسارآ  لیاضف  عیمج  هب  ار  ناسنا  دنکیم و  يرایبآ  ار  یگنادرم  يدرم و  تخرد  نامیا ،
یسک نز و  هاوخ  دشاب  درم  هاوخ  دراد  زین  تماقتسا  درادنامیا ، هک  یسک  تسا ، هارمه  تماقتـسا  اب  هشیمه  نامیا  (ع :) قداص ماما  رظن  زا 

دیامرفیم : (ع ) قداص ماما  نز . هچ  دشاب و  درم  هچ  درادن  زین  تماقتسا  دشاب ، هتشادن  نامیا  هک 
( 2;  ) هبلق ریغتی  مل  لتق  مث  رشن  مث  لتق  ول  نمؤملا  ناو  ریغت  رانلا  لخدا  اذا  دیدحلا  ربز  نا  دیدحلا ; ربز  نم  دشا  نمؤملا  نا 

یلو دـنکیم ، رییغت  دوشیم  شتآ  لخاد  هک  یماگنه  نهآ  تسا ، رتشیب  شیرادـیاپ  رتمکحم و  تخـس  نهآ  زا  دراد ، نامیا  هک  یـسک 
تسا . ریذپانرییغت  راوتسا و  شلد  اجرب و  اپ  شنامیا  ددرگهتشک  زاب ، دوشهدنز و  هاگنآ  دوش  هتشک  رگا  نمؤم 

صیخـشت دوشیم و  هاـگآ  قیاـقح ، ناـهج  زا  هک  اریز  ددرگ ; رتمکحم  رتخـسار و  شناـمیا  هک  دوشیم  ببـس  ندـش  هتـشک  نمؤم  يارب 
. تسا هدوبتقیقح  باوص و  هار  هدومیپیم  هک  ار  یهار  دهدیم :

لیوط ما  نب  ییحی 

ماما زا  تسد  يوما ، تموکح  راتـشک  راشف و  رباربرد  هک  دوب  (ع ) داجـس ماـما  راداـفو  هناـگ  جـنپ  ناراـی  زا  یکی  ( 3  ) لـیوط ما  نب  ییحی 
هدیـسر العا  دح  هب  نایناورم  تردق  هک  یماگنه  دیـسرتن . ندش  هتـشک  گرم و  زا  دیزرو ، تماقتـسا  دوخ  نامیا  رد  دیـشکن و  (ع ) داجس

نانآ هک  ار  هچ  نآ  ناورم و  نادناخ  زا  ام  دهد ، مانشد  یلع  هب  هک  داب  سک  نآ  رب  ادختنعل  : » دیـشک دایرف  داتـسیا و  هفوک  رهـش  رد  دوب ،
میرازیب ». دننکیم  تدابع 

مانـشد ربانم ، رب  (ع ) یلع نانمؤمریما  هب  اهنآ  قلمتم  يابطخ  ناشنارادنامرف و  یناورم و  ناهاشداپ  مامت  هک  دوب  یتقو  رد  ییحی  نخـس  نیا 
لآ نارای  و  (ع ) یلع ناتـسود  زا  یعمج  هتـسد  ياه  لتق  دوب ، نایناورم  ردتقم  نارادناتـسا  زا  هک  جاجح  دندرکیم و  ییوگدب  دندادیم و 

دوب . هتخادنا  هار  دمحم 
دنکفایم نادنز  هب  تفرگیم و  دوب ، ترضح  نآ  یتسودهب  مهتم  ای  تشاد ، (ع ) نانمؤمریما اب  یتبـسن  نیرتکچوک  هک  ار  یـسک  جاجح ،

، درادن یـشزرا  راکادـفو ، نامیااب  نادرم  رظن  رد  گرم  دیـسرتن ، جاجح  زا  نامیا  اب  يایحی  یلو  دـیناسریم ، لتقهب  یعیجف  زرط  اب  ار  وا  ای 
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داد ناـمرف  جاـجح  درکن ، ییاـنتعا  وا  رما  هب  تفریذـپن و  ییحی  دومن ، رما  (ع ) ناـنمؤمریما هب  نداد  مانـشد  هب  درک و  راـضحا  ار  وا  جاـجح 
وربا هب  مخ  دـیزرو و  تماقتـسا  زاب  ییحی  دـندرک ، ادـج  ار  ییحی  ياهاپ  داد  ناـمرف  درک ، تماقتـسا  ییحی  دـندیرب ، ار  ییحی  ياـهتسد 

دارادب . شروشحم  (ع ) یلع نانمؤمریما  اب  دانک و  شتمحر  يادخ  هک  دیناسر  لتقهب  ار  ییحی  نآ ، زا  سپ  درواین ،
، تسین ندیرب  رس  زا  رتمک  ندرک ، ادج  نت  زا  ار  ياپ  تسد و  تسا ، هداد  ناج  هدیـسر و  لتق  هب  هبترم  نیدنچ  ییحی  میرگنبتقد : هب  رگا 

دنرادن . نامیا  هک : دیآیم  رب  (ع ) قداصماما هتفگ  موهفم  زا  دنرادن ، تماقتسا  دوخ  نامیا  رد  هک  یناناملسم  دشاب ، زین  رتدب  دیاش  هکلب 
اهتشونیپ :

هامنمهب 1328 . اب 14  ربارب  رخآلا 1369  عیبر  هبنشجنپ 15  بش  .1
ص32 . ۀعیشلا ، تافص  زا  لقن  هب  ص127 ، ج1 ، ءواسملاو ، نساحملا  مجعم  .2

تسادخ . لوسر  دج  مشاه  ردارب  لفون ، ياههداون  زا  .3

(2 ( ) 1  ) تماقتسا - 3

یتخبشوخ هار 

دوصقم چیه  اریز  دید ; دهاوخن  ار  تداعس  تیقفوم و  يور  دشاب ، هتشادن  تماقتسا  هک  یسک  تسا . یتخبشوخ  تیقفوم و  هار  تماقتسا ،
رایسب نآ  يرادهاگن  دش ، بیصن  جنرنودب ، یجنگ  قافتا ، بسح  رب  رگا  دوشیمن ، یسک  بیصن  جنر ، لمحت  نودب  یشزرا ، رپ  فده  و 

. دهدیم فک  زا  يدوز  هب  دشاب ، هتشادن  ار  نآ  يرادهاگن  تقایل  هک  یسک  دوب و  دهاوخ  راوشد  لکشم و 

یلد ود 

ار هار  دور  هک  يدوصقم  ره  يوس  هب  هک  نوچ  دیسر ; دهاوخن  دوخ  دصاقم  زا  يدصقم  چیه  هب  دشابن ، اراد  ار  تماقتسا  يورین  هک  یسک 
لوصولالهس شنامگ  هب  هک  ار  يرگید  دصقم  ددرگیم و  زاب  هدش و  فرصنم  نآ  زا  دبایتقشم ، رپ  كانرطخ و  ای  دنیب  زارد  رود و  هک 

ار یموس  دوصقم  دنکیم ، يریگولج  مه  دصقم  نیدب  ندیسر  زا  ار  وا  ثداوح ، ربارب  رد  یحور  یناوتان  فعـض و  دنیزگیم ; ربتسا  رت 
زاب دوخ ، رگید  دصاقم  نیمجنپ و  نیمراهچ و  دصقم و  نیموس  هب  ندیـسر  زا  لیلد ، نامه  هب  درادیمرب و  مدق  نآ  بناج  هب  هتفرگ  رظنرد 

ردـق نآ  تشاد ، دـهاوخن  يریثاـت  وا  هنادرم  تمه  رد  گرزب ، عـناوم  هار و  يرود  دشابتماقتـسا ، ياراد  هک  یتروـص  رد  یلو  دـنامیم ،
نوچ درک ; دهاوخ  هریخذ  يرتشیب  يورین  دصقم ، نیدب  ندیـسر  زا  دعب  دسرب و  دوخ  دصقم  هب  دوش ، هریچ  عناوم  رب  ات  دنکیم  يرادیاپ 
مدـق نیمود ، دـصقم  يوس  هب  يرتلـماک  تردـقاب  تسا و  هدـش  رتدـنمورین  تماقتـسا ، نتـشاد  رثا  رد  هتخومآ و  ار  ثداوحاـب  هزراـبمهار 

هب لوصو  هار  رد  هزرابم  رثا  رد  اریز  دوب ; دهاوخ  رتناسآ  وا ، يارب  لوا  دصقم  هب  ندیسر  زا  دصقم ، نیدب  ندیسر  نامگیب ، درادیمرب و 
ياپ هب  يراخ  ندیلخ  روصت  زا  قباس  رد  تسین  تشادنپیم  هک  رادقم  نآ  عناوم ، ثداوح و  یعقاو  شزرا  هک  هداد  صیخـشت  لوا ، فده 

، هتشذگ نآ  زا  تسا ، ناسآ  نآ  ندیشک  نوریب  دیلخ ، شیاپ  هب  يراخ  رگا  درادن و  یتیمها  هک  دنادیم  لاح  یلو  دشیم ، تحاران  دوخ ،
مک دوب ، دهاوخ  رتقفوم  هدنیآ ، ياهفده  هب  ندیسر  رد  لالدتـسا ، نیمه  هب  دلخن و  شیاپ  هب  يراخ  هک  دوریم  هار  يروط  نیا ، زا  سپ 

. دوب دهاوخ  وا  راظتنا  رد  یگرزب  ياهتیقفوم  دوشیم و  زیچان  وا  ربارب  رد  عامتجا ، رد  دربنو  یگدنز  تالکشم  مامت  مک 

تیقفوم زار 

راک هب  رثا  رد  دوبتماقتسا ، یمک  ياراد  مه  وا  حور  رگا  دربیمن ، راک  هب  یتابث  دادیمن و  جرخ  هب  یتماقتسا  لوا  مدق  رد  رگا  سکع ، رب 
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رتفیعـض رتناوتاـن و  دوـصقم ، يوـس  هب  نتـشادرب  مدـق  رد  دـشیم و  رترود  شدـصاقم  هـب  لوـصو  هار  تـفریم و  ناـیم  زا  نآ ، ندربـن 
دهاوخ نایم  زا  دورن ، راک  هب  رگا  دشاب ، هتخودنا  ناسنا  هک  ییورین  ره  اریز  دیـسریمن ; دوخ  دـصاقم  زا  يدـصقم  چـیه  هب  دـیدرگیم و 

زا یلاخ  یسک ، ره  تسوا و  نآ  زا  يزوریپ  تیقفوم و  دشابتماقتسا ، ياراد  هک  ره  دیمان  تیقفوم » زار   » ناوتیم ار  تماقتسا  سپ  تفر ،
ره ناسآ و  یلکـشم  ره  تسا و  ریقح  یمیظع  ره  تماقتـسا ، اب  درم  دزن  دوب ، دـهاوخ  دـصاقم  همه  زا  هدـناماو  دـیما و  اـن  دشابتماقتـسا ،

فرح تماقتسا ، اب  درم  تسا . یلکشم  ره  دیلک  رتمکحم و  یتخـسره  زا  رتمیظع و  یمیظع  ره  زا  تماقتـسا  نوچ  تسا ; تسـس  یتخس ،
هب تابثا  هچیرد  زا  هتـسویپ  دوشیمن ، تفای  وا  سوماق  رد  تسین ، نکمم  دوشیمن ، مناوتیمن ، تاملک : دوشیمن  جراـخ  شناـهد  زا  یفن 

رظن رد  هک  ییاهراک  تسا ; لهس  رایـسب  تسین ، يزیچ  تسا ، یناسآ  راک  تسا ، نکمم  دوشیم ، دیوگیم : ینعی  درگنیم ; دوخ  دصاقم 
هک دـهدیم  ماـجنا  ییاـهراک  تماقتـسا ، اریز  تسا ; هتفرن  اـطخ  وا  تسا و  نینچ  مه  اـعقاو  نکمم و  وا  رظن  رد  تسا ، نکمم  ریغ  نارگد 

ياهتماقتـسا زا  هک  ییاهناتـساد  دنرامـشب ، فابلایخ  ای  هناوید  ار  يدرف  نینچ  زاغآ ، رد  دـیاش  دزاسیم و  ریحتم  تام و  ار  نادـنمدرخ 
هک ینامدرم  لقع  اریز  دشاب ; ياهناسفا  صصق  زا  دوریم  نامگ  هک  تسا  لوقعلاریحم  يردق  هب  اهنآ  زا  یضعب  دوشیم ، هتفگ  صاخـشا 

. دنکیم دیدرت  نتفریذپ ، رد  مه ، نآ  عوقو  زا  سپ  دنرادن ، تماقتسا 

شاک يا 

هک دننک  تیاکـش  دوخ  زا  هکلب  دننکن ، تیاکـش  اهمتـس  زا  نابز  اب  ردق  نیا  هک  تشاد  نایرج  ناناملـسم  قورع  رد  ینوخ  نینچ  شاکيا 
ملظ دسرب و  شروز  هک  یـسک  هنرگ  دشاب و  هتـشادن  يرگمتـس  تردق  رگمتـس  هک  دنراد  رب  یمدـق  دنتـسه ، لمهم  لبنت و  ردـق  نیا  ارچ 

زا ناراکمتـس ، هک  دنهاوخیم  رگا  ناناملـسم  دسرتیم . يزیچ  زا  هک  دینادب  دنکیمن ، متـس  هک  سک  ره  تسا . ردان  مک و  رایـسب  دـنکن ،
یتموکح نامه  راوازـس  یتلمره  دـننکنملظ . یـسک  هب  اهنآ  تمواقم  سرت  زا  ات  دـننک  تمواقم  اـهنآ  ربارب  رد  دـیاب  دنـشکبتسد ، متس 

اهنآ تساوخیمن ، رگا  تسا ، هتـساوخ  ار  اهنآ  تلم  نارگید و  زا  هن  دنتـسه  تلم  دوخ  زا  همکاـحتئیه  دارفا  نوچ  تساراد ; هک  تسا 
تسا . رتيوق  اهتردق  همه  زا  تلم  تردق  نوچ  تشادیم ; رب  ار 

تـسار يداع  مدرم  لقع  هب  دـیاش  تسا ، هدوبتماقتـسا  رثا  رد  همه  هداد  خر  ناهج  نیا  رد  هک  یگرزب  ياهراک  دوبتماقتـسا ، رد  نخس 
تیبصع هکیتلم  هدوب ، راختفا  ناشرظن  رد  يدزد  يرگتراغ و  هک  یموق  فیثکو ، قالخالا  دساف  یشحو  ندمتیب  یموق  نایم  زا  هک  دیاین 

ار دوخ  نارتخد  ناردـپ ، هک  دنـسرب  ییاج  هب  يراـکتیانج  شحوت و  رد  هک  یمدرم  تسا ، هدوب  ناـشرازاب  جاور  رورغ  یهاوخدوخ و  و 
ار ییاهگنـس  هک  دنـشاب  هتفر  ورف  يروعـش  یب  هاچ  رد  ردقنآ  دشابجیار و  اهنآ  نایم  یـسومان  عیاجف  نارازه  دننک ، روگ  هب  هدنز  هدنز 
اب دـشاب و  رـشب  درف  نیرتهزیکاـپ  نیرتهزنم و  هک  دـیآ  نوریب  نتکـی  یمدرم  نینچ  ناـیم  زا  دنتـسرپب ! دناهدیـشارت  دوختسد  اـب  دوخ  هک 
ار مور  ناریا و  گرزب  يروتارپما  ود  دـیامن ، ملاع  لـلم  نیرتدنلبرـس  ار  یـشحو  موق  نآ  دـهدناکت ، ار  ناـهج  دوخ ، ياهتنمیبتماقتـسا 

ییاج هب  شراک  درم ، نآ  تیبرت  رثارد  دوب ، یـشکمدآ  لواپچ و  يدزد ، يرگامغی ، شراک  هک  یبرع  ناـمه  دـنک ، دوباـن  هداد و  تسکش 
دشاب . ریگ » نم  رایتسد  راذگب و  ارم   » شراعش دراد ، مدقم  دوخ  رب  ار  دوخ  ناملسم  ردارب  دوش ، يراکادف  اوقت و  زا  ياهنومن  هک  دسرب 

حورجم ياهندب  رب  نازوس  باتفآ  دـندوب ; هداتفا  مرگ  نیمز  رب  ناناملـسم  نایمخز  ادـخلوسر  ياهگنج  زا  یکی  رد  ادـخ  لوسر  نارای 
دیـشونن و یلوا  دـندروآ ، اهنآ  يارب  بآ  دوب ، هدروآ  راشف  همه  رب  باتفآ  شزوس  اوه و  یمرگ  گنج ، رثا  رد  یگنـشت  دـیباتیم ، اهنآ 

یمود دزن  هک  ار  بآ  مشونیمن ; بآ  دـشونن ، تسا  باتوبت  رد  یگنـشت  زا  هداتفا و  نیمزرب  نم  راـنک  رد  هک  مناملـسم  ردارب  اـت  تفگ :
نم ناردارب  مماشایب و  بآ  نم  هک  تسا  لاحم  تفگ : يرخآ  یمخز  ات  دـندرک  روطنیمه  همه  تشاد و  مدـقم  دوخرب  ار  یموس  دـندرب ،

تسا و هداد  ناج  دندید  دـندرب  هک  یمود  دزن  هتفر ، ایند  زا  دـندید  دـندنادرگرب ، یلوا  دزن  هک  ار  بآ  دنـشاب ; هدیـشونن  بآ  نم  زا  شیپ 
، دنتـشاد مدـقم  دوخ  رب  ار  دوخرای  دـندرک ، راثیا  دـندرک ، میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  هنـشت  بلاب  یگمه  هک  یمراـهچ  یموس و  نینچمه 
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هچره دشاب و  كاپ  یسک  رگا  يرآ ، دناسر ، يزابناج  یکاپ و  تمه و  ولع  زا  هبترم  نیدب  ار  رگتراغ  برع  هک  دوب  ادخلوسر  تماقتـسا 
. دنکیم تیبرت  يرایسب  ناکاپ  دنک ، لمع  نادب  دوخ  دیوگب و  لد  زا  دیوگیم 

تماقتسا هجیتن 

يدودحم تدم  رد  دوشیم ، قفوم  دزادرپیم و  تفلاخمهب  رشب  راتفر  قالخا و  مامت  اب  دنکیم و  مایق  نت  کی  هک  تسا  تماقتـسا  رثا  رد 
، دـندرکیم راتفر  وا  یلاع  تاروتـسد  هب  هک  یمادام  وا  ناوریپ  دـهدیم . لیکـشت  ار  یناهج  ياهتموکح  نیرتگرزب  زارد ، نایلاس  يارب 

دوخ ياههتـساوخ  تاوهـش و  لابند  دـندرک و  یچپپ  رـس  وا  تاروتـسد  زا  هک  یماگنه  یلو  دـندوب ، زئاح  ار  دـنمجرا  یلاع و  ماقم  ناـمه 
دنتسشن . هایس  كاخ  هب  دنتفر ،

رد دوخ  یگدرب  هب  ار  ناهج  گرزب  ناگدازهاش  هک  دیسر  ییاج  هب  ناشراک  دندوب  هتفرگ  دای  ادخ  لوسر  زا  ار  تماقتـسا  هک  یناناملـسم 
، دش یلوتـسم  ناشیارب  قالخا  داسف  نآ ، ياج  هب  تسبربتخر ، اهنآ  نایم  زا  هک  تماقتـسا  یلو  دنداهن ، نادـقرف  قرف  رب  ياپ  دـندروآ و 
رد ار  اهشاداپ  نیرتهب  یلاعتيادخ  داد ، رد  نت  اهراشف  اهیتخس و  هب  دیزرو و  تماقتسا  ادخ  هار  رد  سک  ره  دندش . نارگید  هدرب  دوخ ،

داد . دهاوخ  وا  هب  ناهجود 
دیامرفیم : میرک  نآ  رق 

( 2;  ) باسح ریغب  مهرجا  نورباصلا  یفوی  امنا  »
دوب ». دهاوخ  مامت  هب  و ]  ] باسح یب  اهنآ  شاداپ  دننک ، يرادیاپ  بیاصم  ایالب و  رب  دنزرو و  تماقتسا  ادخ  هار  رد  هک  یناسک  طقف 

یناسک ام  دنیوگ : دیتسیک ؟ دوشیم : هتفگ  اهنآ  هب  دنبوکیم ، ار  تشهب  رد  مدرم  زا  ياهتـسد  تمایق  رد  تسا : هدروآ  فیرـشتیاور  رد 
يرود دوب ، ام  هتـساوخ  فلاخم  دنچ  ره  ادخ  ینامرفان  زا  میدرک و  تعاطا  ار  ادـخ  نامرف  میدـیزرو ; تماقتـسا  ادـخ  نید  رد  هک  میتسه 
یلاعت يادـخ  دـینک . تشهب  لخاد  ار  اهنآ  دـنیوگیم ، تسار  دـسریم : باـطخ  یلاـعتيراب  ترـضح  فرط  زا  ماـگنه  نیا  رد  میدرک ،

( 3 . ) درک دهاوختیانع  دندرک ، تماقتسا  قح  هار  رد  هک  یناسک  هب  دودحمان  شاداپ 
هب ایند  ياهراک  رد  رگا  دراد و  رب  رد  ار  اهشاداپ  نیرتهب  سپ  ترخآ ; رد  مه  دراد و  شاداپ  ایند  رد  مه  دـشاب  ادـخ  يارب  رگا  تماقتـسا 
نآ ناهج  نیا  شاداپ  نیرتهب  دشابیم ، دوصقم  هب  ندیسر  زا  رتهب  یـشاداپ  هچ  دوب ، دهاوخ  ناهج  نیا  رد  نآ  شاداپ  هتبلا  دوش ، هدرب  راک 

دریگب . شوغآرد  ار  دوخ  دوصقم  رایسبجنر ، زا  سپ  یسک ، هک  تسا 
يراودیما دسر  يدیما  هب  يراظتنا  زا  دعب  هک  دشاب  شوخ  هچ 

رگید شاداپ 

هدارا اب  لد و  يوق  ناـنچ  ار  مدآ  دـنکیم و  ناـسآ  ار  اهیتخـس  همه  کـیدزن و  ار  اهفدـه  ماـمت  هک  تسا  نآ  تماقتـسا  رگید  شاداـپ 
تعاطا و ساسا  نوچ  دـنهنیم ; ندرگ  ار  شناـمرف  دـنروآیم و  دورف  میلـست  رـس  وا ، یحور  میظع  يورین  ربارب  رد  ناـگمه  هک  دـنکیم 
رد دـشاب ، رتکچوک  شحور  هک  یـسک  راـچان  هب  دشابهتـشاد ، میظع  یحور  سک  ره  تسا ، هدـش  هداـهن  حور  تمظع  رب  يرادربناـمرف ،
نآ رمث  حور  یگرزب  زین  دریگیم و  همـشچرس  حور  یگرزب  زا  تماقتـسا  تفریذپ . دهاوخ  ار  وا  تایرظن  تفر و  دـهاوخ  وا  نامرف  تحت 

دنرگیدکی . هشیر  رگیدکی و  هویم  ود  ره  سپ  دوب ; دهاوخ 
اهتشونیپ :

هامنمهب 1328 . اب 21  ربارب  رخآلا 1369 عیبر  هبنشجنپ 22  بش  .1
هیآ 10 . ( 39  ) رمز .2
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ح4 . ص75 ، ج2 ، یفاک ، لوصا  زا  لقن  هب  ص34  ج11 ، قئاقدلازنک ، ریسفت  .3

(3 ( ) 1  ) تماقتسا -4

دیما سای و 

ادیپ سای  هک  ییاج  تسین و  هار  ار  يدیمون  سای و  دشاب ، دیما  هک  ییاج  دنراد ، تیدض  رگیدکی  اب  هک  دنتـسه  یتفـص  ود  دـیما  سای و 
دیما و زا  هک  يراثآ  دنگنج ، رد  هتسویپ  دنوشیمن و  عمج  رگیدکی  ابتفـص  ود  نیا  هک  نانچمه  دوشیمن و  تفای  اجنآ  رد  دیما  دوش ،
هب اهنآ  ینمـشد  دنـشاب و  هتـشاد  ینمـشد  رگیدـکی  اـب  هک  يردـپ  ود  دـننام  دـنراد ، ینمـشد  تیدـض و  مهاـب  زین  دـنزیخیمرب  يدـیمون 

. دسرب ثراهب  ناشنادنزرف 

هودنا

; دیسر دهاوخن  دوخ  دصاقم  زا  کی  چیه  هب  دوب و  دهاوخ  كانهودنا  نوزحم و  هتسویپ  دوش ، هریچ  وا  رب  يدیمون  سای و  حور  هک  یسک 
يوس هبتکرح  رد  رارمتـسا  زا  ار  وا  سای ، دـنک ، دروخرب  عنام  نیرتکچوک  هب  رگا  تسا ، ناور  دوخ  دـصقم  يوس  هب  هک  یماگنه  اریز 

زورره هکلب  دیسر ، دهاوخن  يدوصقم  فده و  چیه  هب  هتـشگ ، فرـصنم  عناوم  رباربرد  يرادیاپ  زا  هجیتن  رد  تشاد ، دهاوخ  زاب  دوصقم ،
رد یگنر  هب  ندرک و  راـیتخا  ار  یهار  زور  ره  نولت و  رثا  رد  دومن و  دـهاوخ  دـشر  وا  رد  نوـلت  تفـص  تفر و  دـهاوخ  يدـصقم  لاـبند 
هب ندیـشک و  هدوهیبجنر  انامه  دربیم  شیوخ  شـشوک  زا  هک  يرمث  اهنت  دش ، دهاوخن  رمثم  روراب و  وا  ياهشـشوک  تقو  چیه  ندـمآ ،

. تسا ندیسرن  ییوزرآ  چیه 

يدونشخ

نامگیب درادیمرب  مدق  هک  يدصقم  يوس  هب  دوبدـهاوخ و  نارماک  دونـشخ و  هشیمه  دوش ، یلوتـسم  یـسک  رب  دـیما  حور  هاگره  نکلو 
هتشادرب و ار  عنام  نآ  یلماک ، يراودیمااب  دوشیمن و  دیمون  دنک  دروخرب  هک  یعنام  ره  هب  اریز  دیـسر ; دهاوخدصقم  نآ  هب  هدش و  قفوم 

دـصقم وفده  رگید ، راب  دـمدیم  وا  هب  ياهزات  يورین  هدرک و  تیوقت  ار  وا  دـصقم ، هب  ندیـسر  دـش . دـهاوخ  راپـسهر  دـصقم  يوس  هب 
هب نتـشادرب  مدق  يارب  همدـقم  يرتکچوک ، فدـه  ره  هب  لوصوسپ  مراهچ ; موس و  راب  نینچمه  درک و  دـهاوخ  بیقعت  ار  يرتگرزب 

، عنام یتخـس  یگرزب و  زا  ای  تدم  لوطزا  تقو  چیه  دنکیم  تموکح  وا  رب  هک  يدیما  حور  رثا  رد  دش و  دهاوخ  رتگرزب  فدـه  يوس 
سک ره  تداعس  هعیل  هک  ار  يرادیاپ  تماقتسا و  حور  دوشیمن و  فرصنم  دریگن ، شوغآ  رد  ار  شیوخ  دوصقم  ات  دش و  دهاوخن  دیمون 

ره کـیدزن و  وا  دزن  يرود ، ره  هکلب  دوب ، دـهاوخ  اـناوت  دـشاب ، راوـشد  رایـسب  دـنچ  ره  یلکـشم ، ره  لـح  رب  دـش و  دـهاوخ  اراد  تسا ،
. تایح تسا و  تماقتسا  دیما ، هجیتن  تسا و  گرم  نولت و  يدیمون ، هجیتن  سپ  دوشیم ; ناسآ  وا  شیپ  يراوشد ،

عناوم یکچوک 

دهاوخ رتگرزب  رتيوق و  عناوم ، زا  بتارم  هب  نانآ  حور  هک  اریز  دـیآیم ; درخ  کچوک و  عناوم ، هشیمه  تماقتـسا ، اب  ناـمدرم  رظن  رد 
ربارب رد  اریز  درامشیم ; روبعلابعص  تخس و  ار  عنام  دنیبیم و  ناوتان  ریقح و  عناوم ، ربارب  رد  ار  دوخ  تسا ، نولتم  هک  یسک  یلو  دوب ،

تخـس و ياهیناگدـنز  رد  هـک  یناـسک  تـهج ، نـیا  زا  دـنیبیم ، مـشچ  هـب  ار  دوـخ  یناوتاـن  هدرک و  راـیتخا  ینیـشن  بـقع  یعناـم ، ره 
اهنآ رب  دنتـسه  تالکـشم  اب  هزرابم  هدومزآ  نوچ  تسا و  رتشیب  ثداوح  اهراشف و  ربارب  رد  اهنآ  يرادـیاپ  دـنوشیم ، تیبرتهثداـحرپ 
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کی رد  هکیناسک  یلو  دناهتساخرب ، هتسد  نیا  نایم  زا  خیرات  گرزب  نادرم  هچنانچ  دنـسریم ، دوصقم  هجیتن و  هب  رتشیب  هدش و  بلاغ 
(ع) یلع ناـنمؤمریما  دوب . دـنهاوخ  ناوتاـن  فیعـض و  هداـعلاقوف  عـناوم ، اـهراشف و  ربارب  رد  دـناهتفای ، شرورپ  هدوـسآ  تحار و  یگدـنز 

دیامرفیم :
( 2;  ) ادومخ اطبا  ادوقو و  يوقا  ۀیذعلا  تاتابنلاو  ادولج  قرا  ةرضخلا  عتاورلا  ادوع و  بلصا  ۀیربلا  ةرجشلا  نا  الا و  »

رد ناـبغابتسد  ریز  هک  ییاـهلگ  ربارب  رد  یلو  تسا  رتمکحم  شبوـچ  دـشاب ، هتفاـی  شرورپ  نازوـس  کـشخ و  ناـبایب  رد  هک  یتـخرد 
دوبدنهاوخ ».... ناوتان  قیقر و  رایسب  تسا ، هدوب  هدامآ  تایح  لیاسو  هنوگهمه  اهنآ  ياربو  هتفای  شرورپ  اهناتسوب  اهرازلگ و 

رب دش و  دهاوخن  زوریپ  یگدنز  دربن  رد  دهدب ، تایح  همادا  يرگید  کمک  اب  دـشاب  هتـساوخ  هتـشادن و  دوخ  يورین  هب  اکتا  هک  سک  ره 
. تفر دهاوخ  شتسد  زا  يدوز  هب  تشاد و  دهاوخن  ار  نآ  ظفح  ییاناوت  دوشلیان ، گرزب  یماقم  هب  ضرف 

ناگدرورپ زان 

دشاب  شکالب  نادنر  هویش  یقشاع  تسود  هب  هار  دربن  معنت  هدرورپ  زان 
تمواقم هدومزآ  دناهدیدن و  ار  نآ  ياهيراتفرگ  هدیـشچن و  ار  ناهج  مرگ  درـس و  دناهدیمرآ ، تحار  مرن و  رتسب  رد  هک  یناگدرورپ  زان 
یماگنه تسا ، هدوب  هدامآ  ناشیا  رهب  یتحاران  یتخس و  نودب  دناهتساوخ ، هک  ار  هچنآ  دناهدشن و  تالکشم  عناوم و  ربارب  رد  يرادیاپ  و 

رگا دنرادرب  ار  یهاک  رپ  هک  تشاد  دنهاوخن  ار  نآ  ییاناوت  تفر ، نایم  زا  دوب  اهنآ  دعاسم  هک  یلاوحا  عاضوا و  دندش و  اهنت  تسد  هک 
یگـضرعیب رد  دـنرادن و  هضرع  اریز  دنـسرب ; نادـب  دنـشاب ، يدوصقم  ياـیوج  رگا  دـننک و  عاـفد  دوخ  زا  دز ، يدـگل  اـهنآ  هب  ياهشپ 

دناهتفای . شرورپ 
كدوک ادابم  دـننک ، مهارف  وا  يارب  دـهاوخب  هچ  ره  هک  يروط  هب  دـشاب ، اناوت  زاین و  یب  يردام  ردـپ و  بوبحم  رایـسب  رایـسب  هک  ياهچب 

دراد بذج  رب  ییاناوتهن  نوچ  درم ; دهاوخ  یگراچیب  یناوتان و  رد  دنتفر ، شتـسد  زا  ردام  ردپ و  رگا  دیرگب ، ای  دوش  هدرزآ  لد  زیزع ،
عفد . رب  تردق  هن  و 

دهجو دـجو  شـشوک  زا  سپ  رگم  دوشن ، لصاح  وا  يارب  هک  دوشب  يزیچ  ياـیوج  دـشاب و  هتـشادن  يرواـی  راـی و  يدرف  رگا  وس ، نآ  زا 
ره زا  هداعلاقوف  تالمح  موجه و  دروم  دروآ ، تسد  هب  ار  دوصقم  هک  نآ  زا  سپ  و  رامشیب ، ياهشالت  اسرف و  تقاط  تمحز  رایـسب و 

يرکف و يورین  ماـمت  اـب  وا  دـنیابرب و  شفک  زا  ار  شیاـهبنارگ  رهوـگ  هک  دنـشابتصرف  رظتنم  مه  دـنمورین  نادزد  اـبقر و  دـشاب ، فرط 
چیه هک  يروط  هب  دش ، دهاوخ  دنمورین  اناوت و  رایسب  یسک  نینچ  دنک ، یثنخ  ار  نافلاخم  ياههشقن  دشاب و  عافد  رد  هشیمه  دوخ  یمسج 

تسین . تمواقم  يارای  يربارب و  ییاناوت  وا  اب  ار  سک 
یناردنزام زرواشک  زا  رتاناد  يزرواشک ، رد  رتدنمورین و  رایـسب  دنک ، داجیا  شـشوکاب  دیاب  ار  زیچ  همه  درادن و  چیه  هک  يدزی  زرواشک 

تسا . هدرک  هدامآ  وا  رهبتعیبط  ار  زیچ  همه  هک  تسا 
یکدوک زا  دوب ، هزرابم  ششوک و  ودربن  نآ ، همه  هک  دنکیم  حیرشت  ار  دوخ  یناگدنز  قوف ، هلمج  ود  نآ  اب  (ع ) یلع (ع ) یلع یناگدنز 

; تساهدوب تالکـشم  ياهراشف  ثداوح و  ياهیتخـس  هتفای  شرورپ  شـشوک و  راک و  یتخـس و  راشف و  بعت و  جـنر و  اب  شراـک  رس و 
دوخ توق  دندوب ، یگنـسرگ  رطخ  رد  هشیمه  هکم  لها  دشیمنتفای ، هکم  رد  زیچ  چیه  هک  دوب  دعاسمان  يروط  هب  زاجح  یعیبط  عاضوا 

 - دوب هدـش  رفح  یتعنـص  لیاسو  نودـب  هک  اههاچ -  قامعا  زا  دـیابیم  ار  بآ  دـننک ، هیهت  نمی  ناریا و  ماش و  ياهتراجت  زا  یتسیاب  ار 
نمیا شناج  ای  لام  رب  هک  تشاذگیمن  ار  یسک  تشاد ، جاور  ناتـسبرع  هریزج  هبـش  رد  رقف  رثا  رد  هک  جارات  يرگتراغ و  دنروآ ، نوریب 
نایرع تخل و  ياهندب  ناتـسمز ، هدنزوس  کشخ و  يامرـس  دوزفایم ، یگدنز  یتخـسرب  ترارح ، تدـش  اسرف و  تقاط  يامرگ  دـشاب ،

هک رورغ  تداسح و  دادیم ، رازآ  دوب ، هتخادنا  تسوپ  راب  نیدنچ  هدش و  هتشرب  زاجح  ناتسبات  نازوس  باتفآ  ترارح  رثا  رد  هک  ار  نانآ 
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رقف دوب ، هدروآ  مهارف  ار  یگداوناـخ  ياـهگنج  هدروآ و  دوجو  هب  دروخ  دز و  ینمـشد و  اـهنآ  ناـیم  تساـهطیحم ، هنوـگنیا  لوـلعم 
تمه نآ  ندیبوک  رب  برع  يایند  هک  مالسا  رگید ، فرطزا  دوب ، هتخاس  رتلکشم  راوشد و  رتشیب  ار  یگدنز  (ع - ) یلع ردپ  بلاطوبا - 

سپ اذل  دش ; گرزب  تفای و  شرورپ  یطیحم  یناگدنز و  نینچ  رد  (ع ) یلع درکیم . رتنیشتآ  رتدیدش و  ار  هزرابم  دربن و  دوب ، هتـشامگ 
کلم زا  تفای و  يرترب  لیاضف ، همه  رد  ترـضح ، نآ  نارای  همه  زا  دیدرگ و  رـشب  درف  نیرتتماقتـسااب  دوب ، وا  یبرم  هک  ادخ  لوسر  زا 

. دش نآ  دجنگیمن  مهو  ردنا  هچ  نآ  دش و  نارپ 

رکذ نایاش  هتکن 

هکلب دـنروآیم  لـثم  تماقتـسا  يارب  ار  هوک  نوچ  دـشاب ; هارمه  تنوـشخ  اـب  دیابتماقتـسا  دورن  ناـمگ  هک  تسا  نآ  رکذ  ناـیاش  هتکن 
دیدش و ياهنافوط  ربارب  رد  شتماقتـسا  يرادیاپ و  رظن  زا  هوک ، نداد  رارق  لاثم  دـشاب و  هارمه  تمیالم  یمرن و  اب  رتشیب  دیابتماقتـسا 

دشابیم . شاهدیدنسپ  تفص  هک  تسا  نآ  تماقتسا  زج  هبتسین  هدیدنسپ  نادنچ  هک  هوک  تنوشخ  تسا و  كانرطخ  ياهداب 
قالخا نیرتمیالم  هک  یتروص  رد  دـشاب ، اراد  دـناوتیم  رـشب  دارفا  زا  درف  کی  هک  دوب  یتماقتـسا  يالعا  لثم  لماک و  هنومن  ادـخ  لوسر 

ياـهبرع هک  دوب  شوخقلخ  نیمه  اـب  دوب و  اراد  لـمکا  روـط  هب  ار  ناـگدز ) تبیـصم  يارب  بلق  تقر  یناـبرهم و  تفار ، ییورـشوخ ، )
لثم رعاش ، دیناسر . تیناسنا  زا  یلاع  تاجرد  هب  ار  مدرم  نیرتیشحو  دومرف و  ییامنهار  تقیقح  قح و  مالسا و  هب  ار  نشخ  تخـسرس و 

دنزیم : یمرن ) ابتماقتسا  ندوب  هارمه   ) باب نیا  رد  یبوخ 
ياهد یهار  هدرک  مرک  تخـس  گنـس  اـبتفگ  نینچ  یمرن  هب  راـچد  یگنـس  هب  هگاـن  تـشگ  هر  هـب  راـسهوک  زا  همـشچ  یکی  دـش  ادـج 

مبنج ز وت  شیپ  هک  وت  ياهک  يامزآروز  لیس  زا  مدیبنجن  رسپ ! يا  رود  تفگ  یلیس و  شدز  رـستخس  لد  هریت  گنـس  نارگ  تخبکین 
رب یهر  اراخ  گنس  نآ  زک  دومن  ششوک  دیواک و  دنک و  یسب  درک  ماربا  داتسا و  رد  ندنک  هب  درس  گنـس  خساپ  زا  همـشچ  دشن  ياج ؟

رابهب دیان  گرم  زج  سای  زا  هک  راودیما  شاب و  رگراک  ورب  دیسر  یهامک  یهاوخ  زیچ  ره  هب  دیسر  یهاوخ  زیچ  ره  هب  شـشوک  دوشگ ز 
اهراوشد  وت  شیپ  لهس  دوش  اهراک  رد  تسا  يرادیاپ  ترگ 

ره يدیمون ، دنکیم و  ناسآ  ار  يراوشدره  دیما ، درادن . ياهویم  گرم  زج  سای  تسا و  تایح  دـیما ، هجیتن  يرآ ، يدـیمون  دـیما و  هویم 
، يدیمون یلو  درادیمرب ، نایم  زا  ار  یلدود  نولت و  دنکیم و  تیوقت  ار  يرادیاپ  تماقتـسا و  يورین  دـیما ، دـنایامنیم . راوشد  ار  یناسآ 
هب دوب و  راودـیما  ناوتیم  تماقتـسا ، هلیـسو  هب  دـنادرگیم . یتسین  يدوبان و  رایدراپـسهر  دـنکیم و  هریچ  ناـسنا  رب  ار  یلدود  فعض و 

دومن . تماقتسا  درک و  يرادیاپ  ناوتیم  دیما ، هلیسو 
لباق ریغ  ار  عناوم  دـیآیم و  لـحنیال  شرظن  رد  تالکـشم  همه  دـشابن ، تماقتـسا  ياراد  دوش و  دـیمون  دوصقم  هب  ندیـسر  زا  هک  یـسک 

یناسآ هب  ار  کیره  مک و  رایسب  شرظن  رد  تالکشم  ددع  دشابتماقتـسا ، ياراد  هک  یـسک  یلو  درامـشیم ، ریذپان  تسکـش  ریخـست و 
رتمک دـنکیم و  راک  رتشیب  تسا و  راـک  درم  یـسک  نینچ  دراـگنایم ، یندـش  دوباـن  کـچوک و  رایـسب  ار  عناوم  دـنادیم و  لـح  لـباق 
رتمک دـیوگیم و  رتشیب  ای  دراد  لمع  رتمک  دـنکیم و  لایخ  رتشیب  هک  تسا  رادـنپ  لایخ و  درم  هک  يرگید  نآ  فـالخرب  دـیوگیم ،

. دنکیم راک 

یفرحرپ

، دنـشابیم راکتشپ  تماقتـسا و  ياراد  رتمک  تسا  ندرکییارآسلجم  ناشدوخ  هدیقع  هب  نتفگ و  نخـس  ناشتمه  اهنت  هک  اهفرح  رپ 
شوگ رتمک  نانیا  دنرامـشیم ; یلمع  یعقاو و  ار  يرادـنپ  یلاـیخ و  ياـهزیچ  دـنهد ، هولج  ییـالقع  اـبیز و  ار  دوخ  نخـس  هک  نآ  يارب 

دـننزب و فرح  هک  تسا  نیا  اهنآ  سوه  مامت  تسا  ناـشیا  يدرخباـن  رب  لـیلد  دوخ  نیا  دـنرادن و  نداد  شوگ  ییاـناوت  هکلب  دـنهدیم ،
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نآ ناصصختم  دننکیم و  رظن  راهظا  دشابن ، ناشـصصخت  هتـشر  ای  ناشلغـش  ای  دوخ  هب  طوبرم  دنچ  ره  یعوضوم  ره  رد  دننک ، یگناچرپ 
. دنشاب هدحو  ملکتم  وگنخس و  هناگی  هک  دنراد  تسود  دنباییم ، روضح  یسلجم  عمج و  ره  رد  دنناوخیم ، راک  اطخ  ار  هتشر 

عناوم نتشادنپ  گرزب 

میظع و عقاو  رد  دوشیم ، اهنآ  يارب  ندوب  گرزب  مهوت  هک  ردق  نآ  دیآیم ، شیپ  یفدـه  ره  هب  ندیـسر  هار  رد  هک  یتالکـشم  عناوم و 
رایسب هک  دوشیمراکشآ  اهنآ  یعقاو  شزرا  دور ، راک  هب  اهنآ  نتشادرب  نایم  زا  يارب  یـششوک  كدنا  هک  نامه  دنتـسین ، روبعلا  بعص 
تیعقاو یفرب ، ياهریـش  یلاخوت و  ياهپوت  دـننام : اهنآ ; تمظع  بلغاو ، دـناهدوب  دوب ، هدـش  هتـشادنپ  هچنآ  زا  رتریقح  رتکـچوک و 

دنرادنپیم . ییایرد  ار  ییوج  یهاچ و  ار  یخاروس  هک  دنلیبق  نیا  زا  داتعم  نامدرم  دناهدوب . ضحم  یلایخ  هتشادن و 
صیخشت زا  عنام  ناشرادنپ  نوچ  دنرب ; یپ  دنناوتیمن  ایـشا  یعقاو  شزرا  هب  یلو  دننادیم ، دنمدرخ  ار  دوخ  هک  دنتـسه  مدرم  زا  يرایـسب 

دوبان تماقتـسا ، دروآیم ; رظن  هب  تسه ، هک  هچنآ  ربارب  نیدـنچ  ای  هنوگرگد و  ار  اـهزیچ  هک  بش  یکیراـت  دـننام  تساـهنآ ; یقیقح 
هچ نآ  زا  رتمیظعای  هنوگرگد و  ار  يزیچ  ره  دنوشیم و  ایـشا  تقیقح  كاردا  زا  عنام  هک  تسا  ییاهرادـنپ  تامهوت و  هنوگ  نیا  هدـننک 

. دنهدیم هولج  تسه ، هک 

شکنامهم دجسم 

دیوگیم : دروآیمیلثم و  شیاههتشون  زا  کی  رد  يدابآدسا  نیدلالامج  دیس  هک : درکیم  لقن  مردپ 
رد هک  يدرم  دندروآیم ، نوریب  ار  شاهزانج  ناهاگحبص  درمیم و  دروآیم ، زور  هب  دجـسم  نآ  رد  ار  بش  سک  ره  هک  دوب  يدجـسم  »

لمع هماج  ار  دوخ  میمصتو  درب  رس  هب  اجنآ  رد  ار  بش  ات  دش  ناور  دجسم  يوس  هب  دوب ، هتفرگ  یشک  دوخ  هب  میمصت  یگدنز  راشف  رثا 
مهارف گرم  بابـسا  هنوگچ  دوشیم و  هچ  دنیبب  هک  دوب  دصرتم  ناوارف ، يواکجنکابو  دوب  هدیـشک  زارد  اجنآ  رد  هک  یماگنه  دناشوپب ،
اهادص یپرد  یپ  تساخرب و  يرتمیظع  يادص  يدنا ، زاسپ  تساخرب و  دجسم  نوتس  زا  هک  دینـش  ار  یمیظع  يادص  ناهگان  ددرگیم ،

هب گرم  هک  تسا  يزیچ  نداتفا  ای  لتاق و  ندمآ  يارب  همدـقم  اسآ ، دـعر  ياهادـص  نیا  هک  تشادـنپ  وا  دـشیم ، رتروآ  بعر  رتمیظع و 
ییادص هک  دـیهد  ماجنا  ار  دوخ  راک  تسین ، جایتحا  اهادـص  نیا  هب  مریمب ، اجنیا  رد  مدـمآ  نم  هک  دز  گناب  دوشیم ، ققحم  نآ  هلیـسو 

ار دوخ  راک  درادـن ، يریثات  نم  رد  اـهزیچنیا  تفگ : دومن و  رارکت  ار  دوخ  نخـس  درک و  ياهدـنخ  وا  تساـخرب ، رتروآ  بعرو  رتمیظع 
رـس هک  دوبرظتنم  هتـسشن و  نانچمه  وا  دروآ ، رد  هزرل  هب  ار  راوید  رد و  هک  تساخ  رب  ییاسآدـعر  میظع و  يادـص  مه  زاب  دـیهد ، ماجنا 

دشن و هدینش  ییادص  حبص  ات  رگید  تخیر و  نیمزرب  نآ  زا  كاخ  يرادقم  دروخ و  یفاکش  دجسم  نوتس  ناهگان  هک  دوشیم  هچ  ماجنا 
اهادص نآ  بوعرم  هک  هدوب  یـسک  نآ ، هدننکـش  هک  هدوب  یمـسلط  نوتـس ، نآ  رد  هک  دش  مولعم  دمآ و  نوریب  دجـسم  زا  هدنز  درم ، نآ 

ناج دـنتفریم و  رد  هب  نادـیم  زا  هدـش و  بوعرم  اهادـص  نآ  ندینـشاب  نارگید  دـنک  يرادـیاپ  یلاخوت ، ياـهپوت  نآ  ربارب  رد  دوشن و 
دید ». مشچ  هب  ار  اهنآ  ندوب  چوپ  دشن و  بوعرم  دوب ، هتشذگ  ناج  زا  نوچ  درم ، نیا  یلو  دندادیم ،

هبتماقتس يرادیاپ و  يرادقم  نآ ، ربارب  رد  ناناملـسم  رگا  هک  دنکیم  هیبشت  مسلط ، نوتـس  نآ  هب  ار  رفک  لود  نیدلالامج ، دیـس  سپس 
. دوشیم راکشآ  اهنآ  یلایختمظع  نالطب  دننکن ، شومارف  اردوختیصخش  دنهد و  جرخ 

نیگآرهز تاغیلبت 

مومـسم ار  ناشناگدروخلاس  اصوصخم  اهنآ  ياهزغم  دـناهدرک و  ناناملـسم  ناـیم  رد  مالـسا  نانمـشد  هک  ینیگآرهز  تاـغیلبت  زا  یکی 
هدارا نودب  یمالسا ، ياهروشک  رد  يدمآ  شیپ  چیه  هک  تسا  نآ  دناهتخاس ، لوغـشم  نادب ، ار  يرادنپ  نامدرم  نافابلایخ و  دناهدومن و 
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رد تساهنآ ، هتساوخ  رثا  رد  دراذگیم ، دوخ  ناهد  رد  هداتفا ، رود  ياهعلق  رد  یناپوچ  هک  ینان  همقل  یتح  دوشیمن ، ماجنا  اهنآ  لیم  و 
هک دندنموزرآ  رافک  هک  تسا  هدش  هریچ  اهنآ  رب  ياهدننک  دوبان  یلبنت  هداعلاقوف و  يدـیمون  بیجع و  یحور  فعـض  روصت ، نیا  هجیتن 
هک يزیچ  تسین ، اهنآ  هاوخلد  قبط  دـهدیم ، خر  هک  یثداوح  رتشیپ  هک  نآ  اب  دـنوشب ، تافـص  راـکفا و  هنوگ  نیا  ياراد  ناناملـسم ،
هب ار  نآ  ریسات  هدز  نماد  ار  یشتآ  هدرک و  کیرحت  ار  یلباق  هنیمز  ای  دننکیم و  هدافتسا  ناشدوخ  عفن  هب  دوجوم  ثداوح  زا  اهنآ  تسه 

. دنهد رییغت  دوخ  عفن 

یعقاو ناناملسم 

نادرم ار  اهنآ  دوب و  لمع  درم  ادخ  لوسر  اهنآ  یبرم  دناهدوب ، یلمع  یعقاو و  نیشیپ  ناناملسم  دنتسه ، یلایخ  زورما ، ناناملسم  هچ  ره 
ناهج دشیم ، تفای  زورما  ناناملسم  نایم  رد  ادخ  لوسر  تماقتسا  زا  ياهرذ  رگا  هک  دیمد  اهنآ  رد  دوختماقتسا  زا  درکتیبرت و  لمع 

نید و هار  رد  نیـشیپ ، ناناملـسم  هک  روطناـمه  شاـک  يا  دـندوب . نیا  زا  رتدـنمجرا  رتزیزع و  ناناملـسم ، دوـب و  يرگید  ناـهج  مالـسا ،
ناج ظفح  يارب  ار  دوخ  ناج  یتح  دـندرکیم ، ظفح  رگیدـکی  اب  سفن  نیرخآ  ات  ار  شیوخ  يردارب  دـندوب و  رادـیاپ  اـشوک و  تقیقح ،

ار دمحم  لآ  دمحم و  بتکم  ناگتفای  شرورپ  راتفر  دندمآیم و  تریغ  هب  یمک  زین  زورما  ناناملـسم  دنتخادنایم ; رطخ  هب  دوخ  ناردارب 
. دندیسریمن تکالف  یتخبدب و  تنکسم و  راگزور  نیدب  ات  دندادیم  رارق  دوخ  قشمرس 

ریمع یبا  نبا 

هفیلخ دیشرلا  نوراه  تفریم ; رامش  هب  هعیش  نادنمتورث  یمان و  ياهقف  زا  شیوخ و  رـصع  ناگتـسجرب  زا  یکی  ( 3  ) ریمع یبا  نب  دمحم 
درک و یگداتـسیا  نوراه ، هداعلاقوف  تردق  ربارب  رد  دمحم ، یلو  تساوخ ، وا  زا  ار  نایعیـش  ياهمان  درک و  راضحا  ار  وا  یـسابع ، ردتقم 
، دنکفا شنادنز  هب  نوراه  درکن ، شاف  ار  زار  دومن و  تماقتسا  دمحم  درک ، طبـض  ار  شتورث  نوراه  دادن ; زورب  ار  دوخ  ناردارب  ياهمان 

شاف ار  شزار  زاب  دیـسوپ و  هناخ  رد  دیـسریم  رثا  دون  هب  هک  شیاهبنارگ  تافیلات  یملق و  راثآ  هک  دنامب  نادنز  رد  ردق  نآ  دادن ، هجیتن 
هوک نوچ  دـندز و  شاهناـیزات  دنتـسناوت  هچ  ره  دـندرک و  ناـیرع  دـندروآ و  نوریب  نادـنز  زا  نوراـه ، ناـمرف  قـبط  ار  درمریپ  نیا  درکن ،
ناج درک و  تماقتسا  یلو  دمآ ، دورف  شروجنر  نایرع و  نت  رب  هنایزات  نارازه  دیشک ، نادنز  لاس  هدزناپ  داد ، ار  شتورث  درک ، تماقتـسا 

( 4 . ) تشاد هاگن  رطخ  زا  ار  دوخ  ناردارب 
اهنآ نایم  زا  يربارب  يردارب و  دنزادنایم ، رطخ  هب  ار  رگیدکی  ناج  دنشوکیم و  مه  دض  رب  عیمطت ، ای  دیدهت  نودب  زورما ، ناناملـسم 

زا یقمر  هدـش و  ام  ریگنماد  یعامتجا  گرم  هک  تساهلاس  هتـسشن و  يردارب  ياج  هب  قافن  نامیا و  ياـج  هب  یناـمیایب  هتـسب و  ربتخر 
ام زج  تسا  شیوخ  رکف  هب  یتلم  ره  ناهج ، نیا  رد  میاهدرم ; ییوگ  هک  میاهتفخ  نانچ  میتسین ، رکف  رد  ادـبا  تسا  هدـنامن  ام  يارب  تایح 

مینکیم . كاچ  هنیس  نارگید  يارب  ینادان ، لهج و  يور  زا  هکلب  میتسین ، شیوخ  رکف  هب  هک  ناناملسم 
اهتشونیپ :

هامنمهب 1328 . اب 28  ربارب  رخآلا 1369  عیبر  هبنشجنپ 29  بش  .1
همان 45 . هغالبلا ، جهن  .2

تسا . هدوب  رد 217ق . شتافو  هک  دشابیم  (ع ) اضر ترضح  مظاک و  ترضح  باحصا  زا  ریمع  یبا  نبدمحم  .3
ص279 . ج14 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  یئوخ ، يوسوم  مساقلاوبا  دیس  .4

(1  ) تماقتسا بسک  ياههار  - 5
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هراشا

نیدب دـناوتیم  دـشاب ، فیعـض  یتماقتـسا  ياراد  یـسک  هچ  نانچ  رگا  تفرگ و  رظن  رد  ناوتیم  ار  هار  دـنچ  تماقتـسا ، ندـش  اراد  يارب 
. دیامنتیوقت ار  دوختماقتسا  هلیسو 

هار نیتسخن 

هعلاطم دروم  ار  شیوخ  فدـه  رظن ، ود  زا  دـیامنبلماک و  رکفت  یفاـک و  لـمات  دوصقم ، يوس  هب  نتـشادرب  مدـق  زا  شیپ  هک  نآ  تسخن 
: دهد رارق  قیقد 

لوا رظن 

ناوارف و دیادش  دوصقم ، نآ  هب  ندیسر  يارب  هک  دراد  شزرا  ایآ  هک  دروآ  تسد  هب  قیقحت  روط  هب  ار  دوصقم  شزرا  رادقم  هک  نآ  یکی 
، اهیتخـس اهراشف و  لمحت  اـب  ار  دوصقم  شزرا  تبـسن  قیقد ، هبـساحم  زا  سپ  هک  یتروص  رد  هن ؟ اـی  دوش  لـمحتم  ار  ناـیاپ  یبتقـشم 

ياهراب ریز  زا  دـش و  دـهاوخ  ناسآ  دوصقم  هب  ندیـسر  دراد ، یجنر  لمحتو  يراـشفاپ  هنوگ  همه  شزرا  فدـه ، هک  تسناد  تفاـیرد و 
رکف نودب  هناروکروک  داد و  جرخ  هب  یگدزباتـش  درکن و  نییعت  البق  ار  دوصقم  شزرا  رگا  یلو  درک ، دـهاوخ  یلاخ  هناش  رتمک  عناوم ،

تـسا لزلزتم  هتـسویپ  دوب و  دهاوخ  رتمک  عناوم  ياهراشف  ربارب  رد  وا  يرادیاپ  تمواقم و  دز ، بآ  هب  رادـگیب  دـش و  لمع  دراو  لمات  و 
دیدش يردق  عناوم  راشف  هک  یتروص  رد  دومن و  دهاوخ  رتفیعـض  اروا  يرادیاپ  هدیقع ، رد  لزلزت  نیمه  و  هن ؟ ای  دنکب  يرادـیاپ  ایآ  هک 

يو يارب  زین  يرگید  یپردیپ  ياهتسکـش  بجوم  تسکـش ، نیا  دیـشک و  دـهاوخ  دوـخ  فدـه  زا  تسد  دروآ و  دـهاوخنبات  دوـش ،
(2 « ) نوملعی نیذلا ال  لیبس  ناعبتت  امیقتساف و ال  : » دیامرفیم میرک  نآرق  دش ; دهاوخ 

رگید رظن 

قیمع يرکفت  اهنآ  ندرک  نکهشیر  يارب  هار  نتفای  عناوم و  اب  هزرابم  تیفیک  يارب  دشیدنایب و  لمع ، رد  دورو  زا  لبق  هک : نآ  رگید  رظن 
رد يرادیاپ  تالکشم و  اب  دربن  یگنوگچ  فده و  هب  ندیـسر  هار  باختنا  يارب  راک ، رد  لوخد  زا  شیپ  دیاب  رتنشور ; ریبعت  هب  دیامنب و 
هب هار  طسو  رد  رگا  هچنانچ  ات  دـیامن  میظنت  ياهمانرب  هشقن و  دوختمواقم  رادـقم  صیخـشت  یلاـمتحا و  اـی  یعطق  عناوم  اـهراشف و  ربارب 
رد لماک ، رکفت  قیقد و  ینیب  شیپ  هطـساو  هب  دزابن و  ار  دوخ  هیحور  دـهد ، يور  نیگمهـس  يدـمآ  شیپ  دـنک و  دروخرب  گرزب  یعناـم 

يارب دمآ  شیپ  نیا  یلبق ، هشقن  نتشاد  اب  اریز  دهدن ; تسد  زا  ار  شیوخ  يدرـسنوخ  هجو  چیه  هب  دشاب و  راوتـسا  اناوت و  عنام ، نآ  ربارب 
تمه نآ  عـفد  رد  دـناوتیم  یناـسآ  هب  تسا و  هدرک  میظنت  زین  ار  نآ  اـب  هزراـبم ، هشقن  ـالبق  نیا ، رب  هوـالع  دوـب ، دـهاوخن  هرظتنم  ریغ  وا 

. دوب دهاوخ  وا  نآ  زا  زین  یبایماک  تیقفوم و  دصرددص  درامگ و 

نوئلپان هشقن 

اب شنارادرـس  زا  یکی  هک  تشذـگن  یناـمز  دـیباوخ ، يرـصتخم ، تحارتـسا  يارب  داـیز  یباوخیب  زا  سپ  اـهگنج ، زا  یکی  رد  نوئلپاـن 
دوب هدیـشکزارد  هک  روطناـمه  نوئلپاـن  تسا ; هدومن  هلمح  پچ  حاـنج  زا  نمـشد  هک  داد  شرازگ  درک و  شرادـیب  باوخ  زا  بارطـضا 

ياپرب ار  دوخ  ياپ  سپـس  نک ». لمع  رادرب و  ورب  تسا ، یناگیاب  رد  نالف ، هرامـش  هب  نآ  عافد  هشقن  هدـش و  ینیبشیپ  هلمح  نیا  : » تفگ
تفر . ورف  باوخ  هب  هرابود  تخادنا و  رگید 
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دومرف : (ع ) قداص ماما  درادن ، يرگید  هجیتن  تسکش  بارطضا و  زج  ندش ، لمع  دراو  قیقد ، هشقن  یفاک و  هعلاطم  نودب 
( 3;  ) ۀمالسلا نوکت  تبثتلا  عم  »

تسا .» يراوتسا  رکفت و  هارمه  هشیمه  یتمالس ، تاجن و 
. دوب دهاوخ  راظتنا ، رد  یعطق  تیقفوم  نامگیب ، دوش ، هتسب  راک  هب  لمع  رد  دورو  مادقا و  زا  شیپ  گرزب ، روتسد  نیا  رگا 

یتاساسحا مادقا 

جلف هار ، همین  رد  دنـسریمن و  دوـصقم  هـب  یعاـمتجا ، دـصاقم  رد  هـچ  يدرف و  دـصاقم  رد  هـچ  زورما ، ناناملـسم  هـک  نآ  لـلع  زا  یکی 
همـشچرس تاـساسحازا  زورما : ریبـعت  هـب  دـشابیم و  سوـه  يور  زا  طـقف  دزیخیمن و  رب  لـقع  زا  ناشتامادـقا  هـک  تـسا  نآ  دـنوشیم ،

میودیم وا  يوـس  هب  يدوز  هبتفرگ  رارق  رظن  دروـم  يزیچ  اـت  دـنوشیم ، تسکـشاب  هجاوـم  لـمع  رد  هک  تسا  تهج  نـیا  زا  دریگیم ،
. میریگب رظن  رد  ار  نآ  هب  ندیسر  هار  میرگنب و  لقع  رظن  زا  ار  نآ  نایز  دوس و  هک  نآ  نودب 

هار نیمود 

رد دورو  زا  سپ  دیاب  ار  دنپ  نیا  تسا و  نتفرن  دنت  نتشادربمدق و  دوصقم  يوس  هب  لادتعا  روط  هب  تماقتسا ، ندروآ  تسد  هب  هار  نیمود 
سوکعم بسانت  رگیدکی  ابتعرس  ماکحتسا و  هک  تسا  نآ  تسا  هارمه  يدنک  اب  هتـسویپ  تماقتـسا  هک  نیا  هتکن  تسب و  راک  هب  لمع 

دومرف : (ع ) قداص ماما  دوشیم . رتفیعض  لمع  ماکحتسا  دوش ، هتشادرب  رتعیرس  مدق  هچ  ره  دنراد ،
تسا ». هارمه  ینامیشپ  اب  هشیمه  باتش ، ( 4;  ) ۀمادنلا نوکت  ۀلجعلا  عم  »

ره رد  دوش ، هتشادرب  ماگ  دوصقم  يوس  هب  ینات  لادتعا و  اب  رگا  دوشیم ، هدوزفا  نآ  ماکحتـسا  يراوتـسا و  رب  دوش ، مادقا  ینات  اب  هچ  ره 
زا رتمک  ییورین  یگتسخ ، رثارد  هدش و  هتسخ  يدوز  هب  دوش ، هتـشادرب  مدق  يدنت  باتـشاب و  رگا  دوشیم و  بسک  ياهزات  يورین  یمدق ،

. دنام دهاوخاو  دوصقم  هب  ندیسر  زا  شیپ  دش و  دهاوخ  مامت  ناسنا  يورین  مدق ، دنچ  زا  سپ  دوب و  دهاوخ  هارمه  نیشیپ  مدق 

باتش نایز 

زور  بش و  دوریم  هتسهآ  رتش  باتش  هب  دور  کت  ود  يزات  بسا 
رب دیامنیم و  فیعض  ار  تمواقم  يرادیاپ و  يورین  دروآیم و  یگتسخ  باتش ، ورب ،» هشیمه  ورب ، هتسهآ  : » هک تسا  فورعم  ياهدنپ  زا 

ششوک زج  تفر و  دهاوخ  شتسد  زا  تیروف  هب  دوب و  دهاوخ  ناوتان  نآ  ظفح  يراد و  هاگن  رد  دسرب ، مه  دوصقم  هب  رگا  لاحم ، ضرف 
هب اردوخ  هزور ، تسیب  ییودـک  هقاـس  هک : تسا  یلثم  باـب  نیا  رد  ار  يرونا  درب . دـهاوخن  ياهجیتـن  شیوـخ ، ندرک  هدوـسرف  هدوـهیب و 
لاس دصیس  رد  وت  هک  ار  یهار  زور ، تسیب  رد  نم  یتسه ، هضرعیب  ردقهچ  وت  هک : درک  شنزرس  ار  رانچ  دیناسر و  هلاس  دصیـس  يرانچ 

وردنت هایگ  ودک و  نارازه  ناگرهم ، داب  دش . دهاوخ  هتخانـش  درمان  زا  درم  دـیزو ، زییاپ  داب  هک  یماگنه  تفگ : رانچ  مدومیپ ; ياهدومیپ ،
دنام . شیوخ  ياج  رب  مکحم  راوتسا و  روطنامه  وردنک  رانچ  یلو  تشادرب ، نایم  زا  ار 

درب  لزنم  هب  ناج  گنل ، كرخ  درمب  هک  ور  زیت  بسا  اسب  يا 
مدـق هدرک و  فرطرب  ار  اـهنآ  ـالماک  نوـچ  دـنام ; دـهاوخ  ظوـفحم  دوـش ، دراو  وا  رب  رـستشپ  زا  تسا  نکمم  هک  یتارطخ  زا  وردـنک 

نیا هک  یتروص  رد  ددرگزاب و  اهنآ  عفد  يارب  دوشب . راچان  هک  دوش  داجیا  رـستشپ  زا  یتارطخ  دیاش  وردـنت  يارب  یلو  تسا ، هتـشادرب 
راوشد رایسب  وا  ندیسر  دصقم  هب  تسا ، هدش  وا  بیصن  نتفر  دنت  ندیود و  زا  هک  یییگتسخ  همیمض  هب  دوش ، رارکت  راب  دنچ  دمآ ، شیپ 

. دوب دهاوخ  نکمم  ریغ  هکلب  دیآیم ، رظنهب 
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تسین روج  کی  یفده  ره  رد  ینات  باتش و 

مه هبتبـسن  دصقم ، نامه  رد  دیاب  تسا و  دصقم  نآ  دوخهب  هتـسب  يدصقم  ره  رد  هلجع  ینات و  هک  تسا  رکذ  نایاش  ياهتکن  اجنیا  رد 
دنت رگید  فده  هبتبـسن  دوشیم و  هدناوخ  دـنک  یفدـه  هبتبـسن  نتـشادرب  مدـق  روج  کی  هچنانچ  رگید ، دـصقم  هب  هن  دوش  هدـیجنس 
ریغ لمع  تعرس  دشاب و  مزال  لمع  تعرس  رگید ، تقو  رد  يوردنک و  تاقوا ، یضعب  رد  فده  کیهبتبـسن  هچ  نانچ  دوشیم ، هدیمان 

. تسا هلجع  زا 

جنر ابجنگ 

هب رظن  هـب  هـک  تـسا  هدـشن  تفاـی  ناـسآ ، روـطهب  نوـچ  تـفر ; دـهاوخ  فـک  زا  رترید  دوـش  بیـصن  رایـسب  شـشوک  رثا  رد  هـک  يزیچ 
ات دناهتـشاذگ  مهيور  یهاش  کـی  یهاـش  کـی  مدرم : لوق  هب  اـی  دـناهدرک  عمج  یتورث  لدنوخ  اـب  هک  یناـسک  هک  ناـنچ  دـیایبتمیق ،
هک تسا  هدمآ  ناشتسد  هب  یلام  یناسآ  هب  هک  یناسک  فالخرب  دوبدنهاوخ ، کسمم  تخس و  رایـسب  ندرک ، جرخ  رد  دناهدش ، دنمتورث 

. دنراد ار  نآ  يرادهاگن  ییاناوت  رتمک  دنهدیم و  تسد  زا  يدوز  هب 

تسا ناطیش  زا  باتش ،

دومرف : ادخ  لوسر 
ناطیش ». زا  یگدز  باتش  تسادخ و  زا  اهراک  رد  ینات  ( 5;  ) ناطیشلا نم  ۀلجعلاو  هللا  نم  ةانالا  نا  »

چیه هب  نآ  اب  نوچ  تسا ; ناطیـش  زا  هلجع  باتـش و  و  دیـسر ، يدـصقم  ره  هب  ناوتیم  راتفر ، راک و  رد  ینات  اب  نوچ  تسادـخ ; زا  ینات 
دنتساوخیم دوب و  روشک  نآ  ناراد  مامز  هلجع  باتش و  مود ، یناهج  گنج  رد  ناملآ  تسکـش  للع  زا  یکی  دیـسر . ناوتیمن  يدصقم 

ار دوخ  ببـس  یب  ندیـشک و  هدوهیبجـنر  يراـک ، ره  رد  هلجع  دـننیچب ، دوخ  ار  يزوریپ  هویم  دـنوش و  زوریپ  دوخ  يراد  ماـمز  ناـمز  رد 
تسا . ندرکهدوسرف 

دیشک تلجخ  رایسب  لیجعت  دیدن ز  سک  نایز  ینات  ردنا  هک  باتم  رب  نانع  ینات  هار  باتش ز  يراد ، هک  یمهم  رد  نکم 

رثؤم لماع 

هن تسا ، ندید  لزلزتم  نتـشادرب و  ار  نکمم  یندش و  ار  دوصقم  فده و  انامه  یـسانش ، ناور  رظن  زا  تماقتـسا  شیادـیپ  رد  رثؤم  لماع 
دنادب . یندشان  لاحم و  ار  عناوم  عفر  نکممریغ و  ار  دوصقم  هب  لوصو  هک  نآ 

تیوقت ار  نآ  هب  ندیـسر  ندـش و  ماجنا  ینعی  نآ ; تابثا  هبنج  درواـیب ، رظن  هب  ار  شیوخ  فدـه  دوصقم و  هاـگ  ره  رتنشور : تراـبع  هب 
رد مادقا  زا  شیپ  هاوخ  دهدن ، هار  دوخ  هب  ار  یفن  دشاب  هک  لاح  ره  هب  دبای ، هار  وا  رد  يدیمون  سای و  دراذـگن  ياهلیـسو  چـیه  هب  دـنک و 
هن دنک  تیوقت  دوخ  رطاخ  رد  ار  نآ  ندرک  دوبان  نتـشادرب و  نایم  زا  هبنج  درگنیم ، عناوم  هب  رگا  نینچمه  مادـقا ;و  لاح  رد  هاوخ  راک ،

. ار نآ  یتخس  تمظع و 

یلایخ عناوم 

نداتفا بقع  رـس  یلو  دناهداتفا ، بقع  تهج  نیمه  هب  دننکیم و  رکف  دش ، رکذ  هک  هچ  نآ  فالخ  رب  الماک  هک  دنتـسه  يرایـسب  نامدرم 
رایـسب ار  دصقم  هب  ندیـسر  دننیبیم و  گرزب  هشیمه  ار  عناوم  دنرادنپیم ، دـنمدرخ  لقاع و  رایـسب  ار  دوخ  هک  نآ  اب  دـننادیمن ، ار  دوخ 
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هب اهنآ  اب  یـسک  رگا  دننکیم و  داجیا  یلایخ  يرادـنپ و  عناوم  دوخ  رطاخ  رد  يراک  ره  رد  هک : نآ  رتالاب  دنرامـشیم . راوشد  تخس و 
شیوخ دوصقم  زا  ار  وا  تبقاع  ات  دنرامشیم  زارد  رود و  يردق  هب  ار  دوصقم  دنهدیم و  هولج  گرزب  ردقنآ  ار  عناوم  دزادرپب  تروشم 

دنیوگیم . نینچ  ییوگ ، نخس  اهنآ  اب  هک  یعوضوم  ره  رد  هکلب  عوضوم ، کی  رد  اهنت  هن  دنزاسیم ، فرصنم 
يارب یمدق  دوخ ، اهنت  هن  اهنیا  تسا ، رایسب  دنراد ، یگضرعیب  اب  هارمه  ار  یهاوخ  دوخ  هک  نامدرم  هتسد  نیا  زا  ناناملـسم ، ام  نایم  رد 
مدقم رایسب  دنتسه  يرگید  دارفا  فرط ، نآ  زا  دنتسه  زین  نارگید  تاحالصا  دس  هار و  راخ  هکلب  دنرادیمن ، رب  ناناملسم  هعماج  حالـصا 

دنهاوخ شوغآ  رد  ار  دوخ  دوصقم  عطق  روط  هب  دـنرادیم و  رب  مدـق  دوصقم  يوس  هب  یفاک  تماقتـسا  یلاع و  تمهاب  راک ; رد  روسج  و 
دنیامنیم تیوقت  ار  شحور  دومن و  دنهاوخ  بیغرت  صیرحت و  ار  وا  يردق  هب  دزادرپ ، روش  هب  يدصقم  رد  نانآ  اب  یـسک  رگا  تفرگ و 

دیوگیم : برع  رعاش  دنشابیم . مدقم  شیپ و  هعماج  رد  هشیمه  صاخشا ، هتسد  نیا  دید ; دهوخ  کیدزن  ار ، يرود  ره  هک 
روسجلا  ةذللاب  زافو  امه  تام  سانلا  بقار  نم 

یـساره یـسک  زا  هک  روسج  نامدرم  یلو  درم ، دهاوخ  هصغ  زا  دیامنب ، شیوخ  دصاقم  رد  ار  مدرم  هظحالم  يراک و  هظفاحم  هک  یـسک 
دیسر . دنهاوخ  دوخ  دوصقم  هب  دنشاب ، هتشادن 

اه نآ  زا  يراک  نارگید ، زا  داقتناو  یفاب  یفنم  زج  دـننک و  لاغـشا  دـنناوتیمن  ار  يرگید  ماـقم  روگ  بل  اـت  قاـطا  هشوگ  زج  لوا  هتـسد 
دنرامشیم . دنمدرخ  ار  ناشیا  دننادیم و  القع  زا  ار  هتسد  نیا  ناناملسم ، رتشیب  هک  تساج  نیا  بجعت  تسین . هتخاس 

نخـس کبـس  نیا  دننک ، روهـشم  لقع  هب  ار  دوخ  دنهاوخیم  هک  یناسک  هک  تسا  هدرک  ادیپ  خوسر  ناناملـسم  رد  هیحور  نیا  يردـق  هب 
دیامرفیم : نآرق  دنهدیم . رارق  داقتنا  دروم  ار  یحالصا  تامادقا  مامت  دنزاسیم و  دوخ  هشیپ  ار  نتفگ 

( 6;  ) نوحلفت مکلعل  اریثک  هللا  اورکذا  اوتبثاف و  ۀئف  متیقل  اذا  اونمآ  نیذلا  اهیاای  »
يزوریپ يراگتـسر و  هار  هک  دیـشاب  ادخ  دای  هب  رایـسب  دینک و  يرادـیاپ  دـیدروخرب ، ینمـشد  هب  هاگره  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا 

تسا ». نیمه 
هتخاس ام  زا  يراک  : » مییوگیم همه  و  میاهدش . فیعـض  وسرت و  میرادیمن ; رب  یمدق  يراک  چیه  رد  هک  تسا  نیا  ناناملـسم  ام  یتخبدب 
تـساج نیا  رد  یتخبدب  دیورن . رد  نادیم  زا  دیـشاب و  رادیاپ  دیامرفیم : یلاعت  دنوادخ  هک  نآ  اب  دنک » حالـصا  دیاب  شدوخ  ادخ  تسین ،
هدشجلف شدوخ  مه  هک  دنازیگنایمرب  دوخ  دـض  رب  ار  لیاسو  مامت  هک  دوریمدـنت  يردـق  هب  دوشتفای  ام  نایم  رد  یمدـق  شیپ  رگا  هک 

هک مسانــشیم  ار  حاـنج  یلع  دـمحم  موـحرم  ریخانرق  رد  دـنکیم . رتتخبدــب  یتخبدــب ، نـیا  زا  ار  هعماـج  مـه  ددرگیمرب و  بـقعهب 
داد لیکشت  یمالساتلود  کی  دیسر و  دوصقم  هب  تماقتسا ، لاستسیب  زا  سپ  هرخالاب  درکیمراک و  ربدت  ینات و  اب  هک  دوب  یمدقشیپ 

. داد تاجن  اهودنه ، تراغو  لتق  یگدنب و  تراسا و  دیق  زا  ار  ناملسم  اهنویلیم  و 

سفن هب  نیقلت 

هب نیقلت  هلیسو  هب  دوش ، اراد  دهاوخب  ناسنا  هک  ار  یلامک  تفـص  ره  هکلب  تسا ، تماقتـسا  ندرک  ادیپ  لیاسو  زا  یکی  زین  سفن  هب  نیقلت 
هطساو هب  هک  هدومن  بیغرت  ار  ناناملـسم  فلتخم ، تارابع  هب  هداد و  تیمها  رایـسب  عوضوم  نیا  هب  مالـسا  دوشاراد . ار  نآ  دناوتیم  دوخ 

دیامرفیم : هفیرش  هیآ  رد  دنیامیپب ; ار  تقیقح  قح و  هار  دوخ  هب  نیقلت 
( 7;  ) نوحلفت مکلعل  اریثک  هللا  رکذاو  »

دشاب ». امش  راظتنا  رد  يراگتسر  هک  تسا  دیما  دیشاب ، ادخ  دایرد  رایسب 
دیامرفیم : رگید  ياج  رد 

( 8 .« ) نینمؤملا عفنت  يرکذلا  ناف  رکذو  »
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بیغرت و حیبست  دیمحت و  ریبکت و  هب  ار  ناناملسم  هک  هدش  دراو  نیعمجا -  مهیلع  هللا  تاولـص  دمحم -  لآ  دمحم و  زا  يرایـسب  تایاور 
، تساـم روظنم  هک  یتاـیئزج  زا  یکی  رکذ  هب  مینکیم و  يراددوخ  سفن  هب  نیقلت  فارطا  رد  یلک  ثحب  زا  ـالعف  یلو  دـنکیم ، ضیرحت 

. میزادرپیم

باوختقو نیقلت 

دناهتفگ یسانش  ناور  ياملع  هک  یهار  نامه  زا  یکی  تفرگ : رظن  رد  ناوتیم  ار  هار  ود  نیقلت ، هلیسو  هبتماقتسا  ندروآ  تسد  هب  يارب 
هب يرهاظ  روعـش  الماک  ات  دراذگمهرب  ار  نامـشچ  هدـیمرآ ، رتسب  رد  تحارتسا  روط  هب  اضعا  همه  هک  یماگنه  نتفرباوخ ، زا  شیپ  هک :

; دنکرارکت یفنم  هن  تبثم  مالک  اب  هعفد  تسیب  دراد  هک  ار  يدوصقم  نآ  عقوم ، نیا  رد  دنک ، تموکح  نت  رد  ینطاب  روعش  دور و  باوخ 
زوـنه یلو  دوـشیم  رادـیب  باوـخ  زا  هک  یماـگنه  نینچمه ، دـیامن و  رارکت  هعفد  تـسیب  ار  نآ  متـسه و  تماقتـسا  اـب  نـم  دـیوگب  ـالثم 

ار نخس  نیا  زین  یکیرات  رد  صوصخ  هب  ییاهنت  تقو  رد  زین  دنک و  رارکت  ار  لمع  نیا  تسا ، هدشن  رایشه  الماک  هدرکن و  زاب  ارنامـشچ 
دهاوخ ریثات  دنیوگ  دوخ  زغم  رد  دنک ، ادا  ترارح  اب  ار  ینخس  رگا  نارگید  اب  نتفگ  نخـس  عقوم  دوب . دهاوخ  دنمدوس  هک  دیوگب  رایـسب 
. دشاب یحیرفت  يروص و  دنچ  ره  دینکنلطاب ، زا  يرادفرط  هاگ  چیه  هک  تسا  هدیسر  روتسد  مالسا  سدقم  عراش  فرط  زا  اذل  درک ;

ناگرزب یناگدنز  هعلاطم 

دوخ ياهفدـه  هب  يرادـیاپ ، شـشوک و  رثا  رد  هک  دـشابیم  تماقتـسا  اـب  نادرم  لاـح  حرـش  هعلاـطم  سفن ، هب  نیقلت  ياـههار  زا  یکی 
حرش هعلاطم  زین  و  ادخ ، نید  تفرشیپ  يارب  اهنآ  ياهششوک  ترضح و  نآ  يافو  اب  نامیا و  اب  نارای  ادخ و  لوسر  دننام : دناهدیسر ;

هار رد  هک  ینادنمشناد  املع و  لاح  حرش  هعلاطم  نینچمه ، و  دندش . لیان  یلاع  تاماقم  هب  شـشوک  رثا  رد  هک  خیرات  گرزب  نادرم  لاح 
دندیسر . دوصقم  هب  ات  دندرکنیلاخ  هناش  یلو  دندش  نابیرگ  هبتسد  ییاهیتخس  هچ  اب  تالوهجم ، فشک  ملع و  لیصحت 

اهتشونیپ :
هامدنفسا 1328 . اب 5  ربارب   1369 یلوالا يدامج  هبنشجنپ 6  بش  .1

تشذگ ) البق  هیآ  همجرت  . ) هیآ 89 ( 10  ) سنوی .2
توریب . ط  ح3 ، ص338 ، ج68 ، راونالاراحب ، .3
توریب . ط  ح3 ، ص228 ، ج68 ، راونالاراحب ، .4

توریب . ط  ح12 ، ص340 ، ج68 ، راونالاراحب ، .5
هیآ 45 . ( 8  ) لافنا .6

هیآ 10 . ( 62  ) هعمج .7
هیآ 55 . ( 51  ) تایراذ .8

(1  ) ادخ ياربتماقتسا  - 6

هراشا

فده نآ  یقیقح  شزرا  درک و  هعلاطم  دیشیدنا و  دیاب  یفدهره ، يوس  هب  نتشادرب  مدق  يراک و  ره  رد  مادقا  زا  شیپ  هک  دش  هراشا  البق 
، دوصقم شزرا  رگا  الثم  رتشیب . هن  درب  راک  هب  يرادیاپ  ششوک و  هزادنا  نامه  نآ ، هب  ندیسر  يارب  ات  دروآ  تسد  هب  قیقحت  روط  هب  ار 
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رگا اریز  دوشن ; ادیپ  ینایز  مادقا  نیا  زا  القا  ات  رتدایز ، هن  درک  فرـصم  ورین  هزادـنا  نامه  رثکادـح  نآ ، هب  ندیـسر  هار  رد  دـیابتسا  هد 
تـسد هب  هک  هچنآ  زا  رتشیب  دوـشیم  هداد  تسد  زا  هـک  هـچنآ  دوـب . دـهاوخ  ناـیز  دوـش ، فرـصم  ورین  نآ ، شزرا  رادـقم  زا  رتشیب 

. تسین يرگید  زیچ  تهافس ، زج  نیا  دش و  دهاوخ  دیآیم 

یهلا فده  شزرا 

، نآ هب  ندیـسر  هار  رد  ناسنا  هک  دشاب  هتـشاد  ار  نآ  شزرا  هک  تسین  یفده  چیه  لقع ، دزن  تفگ : دیاب  یهیدب ، هتکن  نیا  رکذـت  زا  سپ 
دهاوخیم و دوخ  يارب  تسانآ ، راتـساوخ  ناسنا  هک  ار  هچ  ره  نوچ  درذـگب ; زین  دوخ  ناج  زا  هکلب  دـهدبتسدزا ، ار  دوخ  یتسه  مامت 

ياهناقمحا راتفر  دوب و  دـهاوخ  هدوهیب  وغل و  نآ  نتـساوخ  دـنک ، رظن  فرـص  شیوخناج  زا  درذـگب و  دوخ  زا  نآ  هب  ندیـسر  يارب  رگا 
ياج هب  زغم ، رد  هک  نآ  رگم  دروآیم ، ینامیشپ  گرم  مد  رد  نآ ، هار  رد  نتشذگ  ناج  زا  دشاب  گرزب  هچ  ره  فده  اریز  تسین ; شیب 

دنک . تموکح  تاساسحا  لقع ،
نازیزع دوخ و  ناـج  زا  دوـش ، رظن  فرـص  لاـم  زا  دیـشوپ ، مشچ  یتـسه  ماـمت  زا  نآ  هب  ندیـسر  هار  رد  هک  دزرایم  هک  يدوـصقم  اـهنت 

هچ ره  هکلب  دهدیمن ، تسد  زا  يزیچ  ناسنا  هک  تسا  هار  نیا  رد  تسا ، نتـشادرب  قح  يوس  هب  مدق  ادخ و  هار  انامه  دوش ، هتـشادربتس 
دهاوختسد هب  یگـشیمه  یگدنز  يدـبا و  تایح  دـنک ، رظن  فرـص  دوخ  تایح  زا  رگا  دوشیم ، وا  بیـصن  نادـنچ  هد  دـهدبتسد ، زا 

یکی درادن . ینامیشپ  هنوگچیه  تسا و  نادنخ  لاحـشوخ و  رایـسب  گرم ، ماگنه  دیوشیم ، ناج  زا  تسد  ادخ  هار  رد  هک  یـسک  دروآ ;
تفگیم . هلذب  دیدنخیم و  اروشاع  بش  رد  (ع ) نیسح ماما  نارای  زا 

ناج هداتفا و  نیمز  رب  ینایامن  گنج  زا  سپ  هک  یعقوم  تسا ، هجـسوع  نب  ملـسم  ماـن  هب  ترـضح  نآ  ناراـی  زا  یکی  هجـسوع  نب  ملـسم 
گنهآ اب  ملسم  دادیم ، تشهب  هدژم  ملسم  هب  دش . رـضاح  وا  حورجم  ندب  رـس  رب  دوب  وا  نیرید  ناتـسود  زا  هک  رهاظم  نب  بیبح  دادیم ،

دهد . ریخ  هدژم  وت  هب  ادخ  تفگ : یفیعض 
هب هراشا  ملسم  منک . لمع  وت  تیصو  هب  يراد  یتیصو  رگا  هک  متـشادیم  تسود  مدنامیم  هدنز  مدمآیمن و  وت  یپ  زا  رگا  تفگ : بیبح 
ادخ هب  بیبح  نک . ادف  درم  نیا  هار  رد  ار  دوخ  ناج  هک  منکیم  تیصو  وت  هب  تفگ : فیعـض  اسران و  یگنهآ  اب  دومن و  (ع ) نیـسح ماما 

. درک میلست  نیرفآ  ناجهبناج  ملسم  سپس  درک . مهاوخ  نینچ  هک  دروخ  دنگوس 

هحلط

زا ناورم  ریت  رثا  رب  هک  یماگنه  دـنکیم ، اپ  رب  ار  لمج  گنجو  دزادرپیم  دربن  هب  (ع ) یلع نانمؤمریما  اب  لوپ  تساـیر و  يارب  هحلط  یلو 
يرآ دهدب . ناج  يراوخ  نیاهب  هک  مدیدن  دوخ  یتخبدب  هب  ار  شیرق  ناگرزب  زا  یگرزب  دیوگیم : دهدیم  ناج  دـتفایم و  نیمزرب  بسا 

، دوشیم رتکیدزن  دنوادخ  ياقل  هب  هچ  ره  تسا ، شیازفا  هب  ور  يدونـشوخ  رورـس و  رخآ  مد  ات  تسا و  هنادنمتفارـش  ادخ  هار  رد  گرم 
يادـخ تشاد ، دـهاوخن  يدوس  ینامیـشپ ، زج  رخآ  هظحل  رد  دـشاب  هچ  ره  ادـخ  ریغ  هار  رد  گرم  یلو  دوشیم ، رتشیب  طاسبنا ، حرف و 

دیامرفیم : یلاعت 
( 2 .« ) اقدغ ءام  مهانیقسال  ۀقیرطلا  یلع  اوماقتسا  ول  نا  «و 

درادن ار  نآ  یگتـسیاش  يدوصقم  ره  هنرگ  دومن و  تماقتـسا  دیاب  اجک  هک : دهد  ناشن  ناناملـسم  هب  هک  تسا  ماقم  نیا  رد  دـیجم ، نآرق 
دوش . هتسش  زیچ  همه  زا  تسد  نآ ، رطاخ  هب  هک 

دندیزرویم تماقتسا  ادخ ) هار   ) هار نامه  هب  اهنآ  هک  یتروص  رد  دیامرفیم : دناوخیم  منهج  مزیه  ار  ناراکمتـس  هک  نآ  زا  سپ  نآرق 
. میدیناشونیم اهنآ  هب  ناوارف  اراوگ و  بآ  ام  هنیآ  ره  دندشیمن ، فرحنم  نآ  زا  و 
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تایح همشچرس 

تفای نوگانوگ  ياههویم  دـشدهاوخ ، رایـسب  تاتابن  دوشیم ، ناوارف  یتمعن  ره  دوش ، ناوارف  هک  یماگنه  تسا و  تایح  همـشچرس  بآ ،
ياهنابایب درم ، دهاوخن  یگنسرگ  زا  یسک  رگید  دش ، دهاوخ  ناگیار  نوزفا و  تسا ، رـشب  یلوا  ياذغ  هک  جنرب  وج و  مدنگ و  دوشیم ،

دوخ سکره  دندرگیم . هدوزفا  هدریش و  هبرف ، ماشحا ، مانغا و  دوشیم ، نوگانوگ  ناهایگو  گنراگنر  ياهلگ  زا  رپ  نازوس ، کشخ و 
رایـسب دوس ، رامـش و  یب  عفانم ، درادن ، اسرف  تقاط  تمحز  شـشوک  هب  جایتحا  عوج ، دـس  يارب  دـنکیم و  ریـس  شیاسآ ، یتحار و  هب  ار 

رگیدکیاب همه  ددنبیمربتخر ، اهنآ  نایم  زا  تخس ، ياهینمشد  دوشیم و  مک  دارفا ، نایم  رد  عفانم ، رد  محازت  هجیتنرد ، دش ، دهاوخ 
، دـیآیم یهار  مه  يریگتـسد و  دوریم ، تنایخ  يدزد و  دوشیم ، رارق  رب  اـهنآ  ناـیم  رد  یگناـگی  افـص و  حلـص و  دـنوشیم ، تسود 

بآ هب  هراـشا  هک  دـیجم  نآرق  سپ  دـشچیم ; ار  یناگدـنز  هزم  سک ، ره  هـک  تـسا  هاـگ  نآ  دـباییم  هار  یبـلق  ره  رد  رطاـخ  شیاـسآ 
دش . دهاوخ  ینازرا  ناناملسم  ربتمعن  هنوگ  همه  ادخ ، هار  رد  يرادیاپ  تماقتسا و  تروص  رد  هک  تسا  نآ  دارم  دنکیم ،

دیاشگیم و وا  رب  ار  ملع  رد  دنوادخ  دیامیپب ، ار  ادـخهار  سک  ره  هک  دـشاب  شناد  ملع و  زا  هیانک  هفیرـش ، هیآ  رد  بآ  هک  دراد  لامتحا 
دنکیم . زاب  وا  رب  قیاقح  زا  ییاهرد  دناهریم و  شاینادان  لهج و  رازگیر  زا 

( 3;  ) ءاشی نم  بلق  یف  هللا  هفذقی  رون  ملعلا  »
دزادنایم ». دهاوخب  هک  سک  ره  لد  رد  یلاعت  دنوادخ  هک  تسا  يرون  شناد 

رگید  هیآ 
دیامرفیم : ادخ  لوسر  هب  باطخ  نآرق  رگید ، هیآ  رد 

( 4;  ) مهئاوها عبتت  الو  ترما  امک  مقتساو  عداف  کلذلف  »
: وگب نکم و  ناکرشم )  ) ناشیا ياههتساوخ  اهاوه و  زا  يوریپ  يدش و  رومام  هک  هنوگ  نامه  نک ، يرادیاپ  ناوخب و  ادخ  هار  هب  ار  مدرم 

تسا ». هداتسرف  ادخ  هچنآ  هب  مراد  نامیا 
موس  هیآ 

دیامرفیم : رگید  هیآ  رد 
( 5;  ) نونزحی مه  الو  مهیلع  فوخ  الف  اوماقتسا  مث  هللا  انبر  اولاق  نیذلا  نا  »

دوب ». دنهاوخ  كانهودنا  هن  تسا و  ناشیا  رب  یمیب  هن  دندرک ، يرادیاپ  نخس  نیا  رب  تسام و  راگدرورپ  ادخ ، دنتفگ  هک  یناسک 
. تسوا تیبوبر  هب  رارقا  ادخ  هار  دیاتسیم ، ار  هار  نآ  رد  يرادیاپ  دیامرفیم و  نایب  ار  ادخ  هار  هفیرش ، هیآ  نیا  رد  نآرق 

ادخ هار  رد  يرادیاپ 

نامرف زا  تعاطا  ادـخ و  ماکحا  نتفریذـپ  زا : تسا  ترابع  تسا ، ملاع  راگدرورپ  یلاـعت ، يادـخ  هک  هدـیقع  نیا  ربتماقتـسا  يرادـیاپ و 
دوخ رارقا  قبط  رب  لمع  هدرکن و  يرادیاپ  دریذـپن ، ار  یـضعب  دـهن و  ندرگ  ار  قح  ياهنامرف  زا  یـضعب  رگا  سپ  یلاعت ; يراب  ترـضح 

نآ یـصو  دریذـپب و  ار  ربماـیپ  رگا  تسا  نینچ  زین  هدوـمنن و  شیوـخ  رارقارب  يرادـیاپ  دـیامنب ، راـکنا  ار  توـبن  رگا  ـالثم  تسا ; هدوـمنن 
تسا . هدرکن  دوخ  هتفگ  ربتماقتسا  تفریذپن ، ار  مادک  ره  دنک ، لوبق  ار  نیرهاط  همئا  مامت  دیاب  نینچمه ، و  دریذپن ، ار  ترضح 

دومرف : هیآ  نیا  ریسفت  رد  (ع ) قداص ماما 
دحاو ; دعب  ادحاو  ۀمئالا  یلع  اوماقتسا  »

دهنندرگ ». ار  ناشیا  نامرف  دشاب و  دقتعم  يرگید  زا  دعب  یکی  (ع ) همئا زا  کی  ره  تماما  هب 
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ار (ع ) داجـس ماما  اـت  طـقف  هک  یناـسک  دـندرکن . تماقتـسا  دـندراذگ ، راـنک  ار  نارگید  دـنتفریذپ و  ار  (ع ) ناـنمؤمریما هک  یناـسک  سپ 
سپ دندرکن ; تماقتـسا  دندرک ، لوبق  ار  (ع ) قداص ماما  ات  هک  یناسک  دندرکن ، يرادیاپ  دندش ، فرحنم  تسار  هار  زا  هاگنآ  دنتفریذپ ،

هللا لجع  نسحلا -  نب  ۀجح  ترضح  هک  یـسک  دهن ، ندرگ  ار  قح  رماوا  کت  کت  دیامیپب  رخآ  ات  ار  ادخ  هار  هک  درک  تماقتـسا  یـسک 
، دریگب هزور  دـناوخب ، زاـمن  دـهنب ، ندرگ  عورف  رد  ار  قـح  رماوا  نینچمه  دـنادب و  دوـخ  مهدزاود  ماـما  ار  مالـسلاهیلع -  هجرف و  یلاـعت 

تــسا هدوـمرف  یهن  نآ  زا  ادـخ  هـک  هـچ  نآ  تاـمرحم و  زا  دـنکن ، یچیپرــس  قـح  رماوا  ریاـس  زا  دوربجــح ، دــهدب ، تاـکز  سمخ و 
تسین و وا  رب  یمیب  هک  تسا  هاـگ  نآ  هدرک و  تماقتـسا  تسا ، یلاـعت  يراـب  ترـضحتیبوبر  هب  رارقا  هک  دوـخ  هـتفگ  رب  دزروباـنتجا ،
(ع) ناـنمؤمریما دیـسر ، دـهاوخن  دوصقم  هب  اـعطق  دوش ، فرحنم  دوریم  دوصقم  يوس  هب  هک  یهار  زا  سکره  دوب ، دـهاوخن  نیگهودـنا 

دومرف :
تسا ». هارمه  تماقتسا  اب  هشیمه  یتمالس ، تاجن و  ( 6;  ) ۀماقتسالا عم  ۀمالسلا  »

. دنزاس دوبان  ار  وا  كانرطخ ، نادزد  ای  هدنرد و  ناگرگ  دیاش  دراد ، رطختسار  هار  زا  ندش  فرحنم  اریز 

راتفگ اب  رادرک  داحتا 

، تفگ هچ  ره  ناـبز  هب  دـشاب و  یکی  شراـتفگ  اـب  شرادرک  هک  تساراد  یـسک  ار  تماقتـسا  تقیقح  هـک  دـیآیمرب  نـینچ  هـیآ  نـیا  زا 
هن تسا و  كانمیب  هتـشذگ  زا  هن  هک  تسا  تقو  نیا  رد  دـشاب ، نابزکی  لدکی و  رگید ، ترابعهب  دـشاب و  شاهتفگ  قباطم  زین  شراتفر 
زین دنادیمن و  راک  اطخ  ار  دوخ  تسین و  نامیـشپ  هتـشذگ  زا  ینعی  تسا ; هدنیآ  زا  فوخ  هتـشذگ و  رب  نزح  نوچ  كانهودنا ; هدنیآ  زا 

( 7 « ) نونزحی مه  مهیلع و ال  فوخ  هللا ال  ءایلوا  نا  الا  : » دوب دهاوخ  ادخ  ناتسود  زا  یسک  نینچ  درادن و  هدنیآ  زا  یمیب 
تسوا . راظتنا  رد  یگشیمه ، یتخبشوخ  نادواج و  تشهب  هدنیآ ، رد 

اهتشونیپ :
هامدنفسا 1328 . اب 12  ربارب  یلوالا 1369  يدامج  هبنشجنپ 13  بش  .1

تشذگ ) البق  هیآ  همجرت  . ) هیآ 16 ( 72  ) نج .2
ص225 . ج1 ، راونالاراحب ، .3

هیآ 15 . ( 42  ) يروش .4
هیآ 13 . ( 46  ) فاقحا .5

توریب . ط  ح11 ، ص172 ، ج78 ، راونالاراحب ، .6
هیآ 62 . ( 10  ) سنوی .7

(1  ) داهج رد  تماقتسا  - 7

یعیبط نوناق 

هوق رودص  دیامن و  داجیا  دوخ  زا  رتگرزب  ییورین  دناوتیمن  ياهوق  چیه  هک  تسا  نآ  یعیبط  مولع  نادنمشناد  دزن  ملـسم  دعاوق  زا  یکی 
ورین بسا  تسیود  دناوتیمن  دشاب ، بسا  يورین  دص  ياراد  ینیشام  رگا  نیا  ربانب  دننادیم ; نکمم  ریغ  لاحم و  ار  رتکچوک  زا  رتگرزب 

ار رفندص  میهدرارق و  فرطکی  ار  نت  هد  رگا  الثم  درادرب » راب  نم  دص  هک  دیاب  ناوختسا  نمدص  ود  : » دناهتفگ زین  ناینیشیپ  دنک ; داجیا 
يرفن دـص  تیعمج  هک  ییورین  عـطق ، روـط  هب  دنـشاب  يواـستم  مـه  اـب  نـیفرط  دارفا  زا  کـیره  يورین  هـک  یتروـص  رد  رگید ، فرط  رد 
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رفن دص  نآ  اب  حـتف  نیقی  هب  دـنزادرپب ، دربن  هب  رگیدـکی  اب  هتـسد  ود  نیا  رگا  دنتـسه و  اراد  رفن  هد  نآ  هک  تسا  ییورین  ربارب  هد  تساراد 
لاحم نیا  دشاب و  رتشیب  رفن  دص  يورین  زا  هک  دنـشاب  ییورین  ياراد  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  نت  دص  رب  نت  هد  يزوریپ  نوچ  دوب ; دـهاوخ 

. دوب دهاوخ  رتکچوک  زا  رتگرزب  هوق  رودص  مزلتسم  اریز  تسا ;

گرزب رب  کچوک  يزوریپ 

ياههتـسد رب  هک  دندوب  کچوک  مک و  ياههتـسد  رایـسب  هک : دیامرفیم  نینچ  یعیبط  ملـسم  لصا  نیا  فالخ  رب  یلاعت  كرابت و  يادـخ 
( 2 . ) دندش زوریپ  ادخ  نذا  هب  گرزب  تیعمجرپ و 

یتیعمج رایسب  هچ  اریز  دننک ; يرادیاپ  دنسرتن و  تسانوزفا ، ناشیا  هرامش  زا  نمـشد  هرامـش  دندید  هاگ  ره  ناناملـسم ، دیامرفیم : ادخ 
دناهتفای . هبلغ  نمشد  رب  یلو  هدوب  زیچان  نمشد  هبتبسن  ناشددع  هک 

زا گرزب  يورین  رودص  مزلتسم  اریز  دنکیم ; داجیا  لکشم  دراد و  تفلاخم  یعیبط  مولع  نادنمشناد  هتفگ  اب  رهاظ  بسح  هب  نخـس ، نیا 
. تسا نهربم  ملسم و  نآ  هلاحتسا  دوب و  دهاوخ  کچوک  هوق 

کچوک هتسد  يدنمورین 

ددـعلا ریثک  گرزب و  هتـسد  دارفا  يورین  زا  بتارمهب  هک  دـشاب  دوجوم  ییورین  کچوک  هتـسد  رد  دـیاب  هک  تسا  نینچ  لکـشم  نیا  لـح 
تسیچ و ورین  نآ  تسا ، یعطق  تروص ، نیا  رد  کچوک  هتسد  يزوریپ  حتف و  یعیبط ، ملسم  لصا  نامهيور  تسا و  رتگرزب  رتيوق و 
اب هشیمه  ادـخ  ینعی  نیرباـصلا » عـم  هللا  و  : » هک تسا  هدوـمرف  هراـشا  نادـب  هفیرـشهیآ ، رخآ  رد  یلاـعت  يادـخ  تـسا ؟ مادـک  تفـص  نآ 

، دوشتفای کچوک  هتسد  رد  هاگ  ره  هک  تسا  يرادیاپ  تماقتسا و  يورین  زا  ترابع  ورین ، نآ  سپ  تسا ; نارباص  ناگدننکتماقتـسا و 
تماقتسا و هب  کچوک  ياههتـسد  ربارب ، رد  یلو  دنراد ، دوخ  دارفا  ترثک  هب  ياکتا  گرزب  ياههتـسد  درکدهاوخ ، هبلغ  گرزب  هتـسدرب 
اب هزرابم  زا  دـنرادرب و  ادـخ  هار  رد  داهج  زا  تسد  دـنوش و  دـیما  ان  دوخ  هرامـش  یمک  زا  دـیابن  ناناملـسم  سپ  دـنراد ; اکتا  دوخ  نامیا 
رد دننک و  مادقا  دیاب  هکلب  دنتفیب ، یتخبدب  هایس و  راگزور  نیا  هب  دوش و  یلوتسم  اهنآ  رب  نامیا  فعـض  دنـشکبتسد و  داسف ، هاگتـسد 

رایسب . ناشنانمشد  دشاب و  كدنا  ناشیا  هرامش  دنچ  ره  دنشوکب ، ادخ  هار 
ملاع دابآ  طاقن  رتشیب  رب  یهاتوک ، رایـسب  تدم  رد  دوخ ، هرامـش  یمکاب  دنتـسب و  راک  هب  ار  یهلا  گرزب  روتـسد  نیا  ادخ  لوسر  نارای 

. دشیمن روصت  اهنآ  نایم  یتبسن  هک  دوب  زیچان  يردق  هب  ناشنانمشد  هبتبسن  ناناملسم  ددع  هک  یتروص  رد  دنتفای ، طلست 

رهاظم نب  بیبح 

دیوگیم : نینچ  هداد  رارق  بطاخم  ار  مالسا  نانمشد  گنج ، نادیم  رد  مالسا ، گرزب  نادهاجم  زا  یکی  رهاظم ، نب  بیبح 
ربصاو  مکنم  یفوا  نحنو  رثکاو  ةدع  دعا  متنا 

هاپس رب  هاگ  نآ  دشابیم ، رتنوزفا  امش  زا  ام  تماقتسا  افویلو و  تسا ، رتلماک  امش  یگنج  تازیهجت  رتشیب و  ام  زا  امش  هرامش  دنچ  ره 
نونکات وا  بهذم  مارم و  هجیتنرد ، دزابیم  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  ناج  دزادنایم و  ار  دمآ  راک  نادرم  زا  نت  دص  زا  شیب  دزاتیم و  نمشد 

. دنامن یقاب  يزیچ  راع  گنن و  زج  شنانمشد  زا  یلو  درک ، تقیقح  قح و  يادف  ار  دوخناج  اریز  تسا ; نادیواج  شایمان  کین  اپ و  رب 

رفن هد  ربارب  رد  نت  کی 

دیامرفیم : نینچ  دوخ  ئمارگ  ربمایپ  هب  باطخ  یلاعت  كرابت و  يادخ 
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اورفک نیذلا  نم  افلا  اوبلغی  ۀـئام  مکنم  نکی  ناو  نیتئام  اوبلغی  نورباص  نورـشع  مکنم  نکی  نا  لاتقلا  یلع  نینمؤملا  ضرح  یبنلا  اهیا  ای  »
( 3;  ) نوهقفی موق ال  مهناب 

نت دص  امش  زا  رگا  دنوشیم و  زوریپ  نت  تسیود  رب  دنشاب ، رادیاپ  نت  تسیب  امش  زا  رگا  زیگنارب ، داهج  راتشک و  رب  ار  نانمؤم  ربمایپ ! يا 
بصعت و رثا  رد  هکلب  دنگنجیمن  ادخ  يارب  نوچ  : ) دنتـسه مهفن  ینامدرم  نارفاک  اریز  دـنباییم ; يزوریپ  نارفاک  زا  نت  رازه  رب  دنـشاب ،

دننکیم ). دربن  جاجل ،
، ددع ترثک  هن  تسا ، يرادـیاپ » تماقتـسا و   » نامه هک  هدومرف  نایب  ار  رفظ  حـتف و  كالم  یلاعت ، كرابت و  يادـخ  هفیرـش ، هیآ  نیا  رد 

يزوریپ گنج  رد  دیوگیم  هک  هتفرگ  نآرق  زا  ار  نخـس  نیا  نوئلپان  ایوگ  دوب ، دهاوخ  وا  نآ  زا  رفظ  دـشاب ، رتشیب  فرط  ره  تماقتـسا 
تسا . هداد  رارق  يزوریپ  نابدرن  ار  تماقتسا  نآرق ، دشاب ، رتشیب  نمشد  زا  شتماقتسا  هک  تسا  یفرط  نآ  زا 

، منک هلماعم  هیواعم  اب  ار  اهامـش  مرـضاح  دومرف : نینچ  دـمآ ، گنت  هب  شنارایتماقتـسا  مدـع  نولت و  زا  هک  یعقوم  (ع ) یلع ناـنمؤمریما 
هن دنتشاد و  افو  هن  نایفوک  یلو  دندرکیم ، يرادافو  يرادیاپ و  ناشدوخ ، لطاب  رد  نایماش  مریگب ; نتکی  مهدب و  نایفوک  امش  زا  نتهد 
هب ار  قح  نید  درادهاگن و  ار  دوخ  نامیا  دنک ، يرادیاپ  ثداوح ، ربارب  رد  دناوتیمن  دشاب  هتـشادن  تماقتـسا  رگا  نامیا  اب  درم  تماقتـسا ،

. دنک غیلبت  نایناهج 

دوشیمن مک  نمؤم  نامیا 

هراشا

( 4;  ) هنید نم  لقتسی  نمؤملاو ال  لواعملاب  لقتسی  لبجلا  لبجلا ، نم  زعا  نمؤملا  : » دیامرفیم (ع ) ماما
یگنلک چیه  اب  نمؤم  نامیا  یلو  دوشیم ، هتساک  ومک  گنلک ، هلیسو  هب  هوک  اریز  تسا ; رتشیب  هوک  زا  شیرادیاپ  تابث و  نامیا ، اب  درم 

تساجرب .») اپ  مدق و  تباث  دوخ  هدیقع  داقتعا و  رب  الماک   ) دوشیمن مک 
دیامرفیم : یلاعت  يادخ 

( 5;  ) نوحلفت مکلعل  هللا  اوقتا  اوطبار و  اورباص و  اوربصا و  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  »
هشیپ اوقت  دیشاب و  هتشاد  راوتـسا  خسار و  مزع  دیریگ و  یـشیپ  يرادیاپ  رد  نانمـشد ، رب  دینک و  يرابدرب  دیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا 

دیوشب ». راگتسر  هک  تسا  دیما  دینک ،
اهنآ ناناملسم  رگا  هک  تسا  نامرف  راهچ  رب  لمتشم  دهدیم ، ناشن  ار  یبایماک  يراگتسر و  هار  نیرتهب  هک  ریظنیب  گرزب و  روتسد  نیا 

. دش دنهاوخ  اراد  ار  ترخآ  ایند و  رد  یبایماک  دننک ، تعاطا  ار 

لوا نامرف 

رگید هار  اهنآ ، ربارب  رد  يرادیاپ  زج  تسا ، تقشم  یتخس و  رسارس  هک  یناگدنز  رد  دیامرفیم : تسا ، ییابیکش  ربص و  هب  رما  زاغآ  رد 
. دش دهاوخ  دروخ  یگدنز  هزرابم  رد  دنک  يرابدرب  یگدنز  ياهیتخس  اهراشف و  ربارب  رد  دناوتن  هک  یسک  تسین ، تیقفوم  يارب 

مود نامرف 

يرادـیاپ و دـیاب  داـهج  رد  ناناملـسم  رگید ; تراـبعهب  دـنریگب . یـشیپ  دوخ  نانمـشد  زا  يرادـیاپ ، ربـص و  رد  هک  تسانآ  مود ، ناـمرف 
دیامرفیم : رگید  ياج  رد  میرک  نآرق  دنبای ; يزوریپ  اهنآ  رب  ات  دشاب  ناشنانمشد  زا  شیب  ناشتماقتسا 
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( 6;  ) هلثم حرق  موقلا  سم  دقف  حرق  مکسسمی  نا  »
تسا ». هدیسر  نآ  دننام  زین  ناتنانمشدرب  دیسر ، یتحارج  یمخز و  امش  رب  رگا 

دیامرفیم : نآرق  مه  زاب  دشاب . رتشیب  نانآ  زا  امشتماقتسا  دیاب  ینعی 
( 7;  ) نوجریال ام  هللا  نم  نوجرت  نوملات و  امک  نوملای  مهناف  نوملات  اونوکت  نا  »

دنرادن ». نانآ  یلو  دیراد  ادخ  زا  شاداپ  دیما  امش  یلو  دشکیم ، درد  امش  دننام  زین  نمشد  دیشکیم ، درد  امش  رگا 
نینچ رافک  یلو  دـنراد ، یتخبشوخ  یبایماک و  دـیما  ناناملـسم  یلو  دـنناسکی ، ناشنانمـشد  اـب  ندربجـنر  رد  ناناملـسم  هک  نآ  اـب  ینعی 

ایند رد  مهرافک  سپ ، دـینکیم ; دربن  ادـخ  يارب  ناناملـسم  امـش  یلو  دـنگنجیم ; تجاـجل  بصعت و  يارب  راـفک  اریز  دـنرادن ; يدـیما 
، ناهج ود  ره  ناـیز  یتخبدـب و  ( 8;  ) نیبملا نارـسخلا  وه  کلذ  ةرخالا  ایندـلا و  رـسخ   ) دـنزوسیم ترخآ  رد  مه  دـنربیم و  هدوهیبجـن 

(. تسا راکشآ  نارسخ  نایز و  نامه  نیا ، دوب ، دهاوخ  اهنآ  بیصن 

موس نامرف 

تاغیلبت رثا  رد  هک  دنـشاب  رایـشه  هک  دـناوخیم  هدـیقع  رد  تابث  خـسار و  مزع  هب  ار  ناناملـسم  یلاعت ، كرابت و  يادـخ  موس ، نامرف  رد 
نمـشد فرط  زا  ياهلمح  دمآشیپ و  هنوگره  زا  عافد  هدامآ  رگنـس ، رد  زابرـس  هک  روطنامه  دهدن ، تسد  اهنآ  هب  نامیا  یتسـس  موش ،

یلالدتسا اب  دنکن و  رثا  اهنآ  زغم  رد  مالسا  نانمـشد  نیگآ  رهز  تاغیلبت  هک  دنـشاب  هدامآ  هاگآ و  رایـشه و  الماک  دیاب  ناناملـسم  تسا ،
. دنبای یصالخ  ناهج  ود  رد  یتخبدب  زا  ات  دنناوخبتقیقح  قح و  هار  هب  ار  نانآ  هکلب  دننک ، عافد  دوخ  هدیقع  زا  يوق ، یقطنم  مکحم و 

مراهچ نامرف 

ترـضح یهانم  زا  ندرک  يرود  رماوا و  نداد  ماجنا  زا : تسا  ترابع  اوقت  تسا . يراکزیهرپ  اوقت و  هب  ناناملـسم  توعد  مراـهچ  ناـمرف 
ياهنامرف نیا  هک  یناناملسم  يرآ ، دباییم . نایاپ  نوحلفت » مکلعل   » نیرز ییالط و  هلمج  اب  هکرابم ، هیآ  نیا  رخآ  رد  تسا . یلاعت  يراب 

دوب . دهاوخ  ناشیا  يارب  ترخآ  ایند و  رد  یبایماک  يراگتسر و  دیما  دننک ، تعاطا  ار  قح  ترضح  هناگ  راهچ 
راک هب  دنتـشاذگ و  اپ  ریز  ار  یگرزب  تاروتـسد  نینچ  اریز  تسا ; ناشیا  يازـس  هدش  ناناملـسم  ریگنماد  زورما  هک  یگراچیب  یتخبدب و 

ام میوگب  رگا  تسین  غورد  ددرگیم ، رتلزلزتم  ناشیا  هدیقع  رتتسس و  اهنآ  نامیا  زور  هب  زور  دنوش ، نیشنرتسکاخ  دیاب  هتبلا  دنتـسبن ;
هداد و تسد  زا  دوبتیقفوم  تداعس و  ساسا  هک  ار  مالسا  یتمیقو  عماج  تاروتـسد  اریز  میتسه  ملاع  للم  نیرتتخبدب  زورما  ناناملـسم 

میدرواین تسد  هب  يزیچ  تنایخ  ییورود و  قافن و  یناوتان و  زج  ضوع ، رد  میدیـشوکن  اهبنارگ  ثاریم  نیا  يرادهاـگن  ظـفح و  هار  رد 
تسا هتفای  هار  نادب  توخر  یتسـس و  دوب  اجرب  اپ  راوتـسا و  هوک  نوچ  هک  ینینهآ  ياهلد  هدیدرگ و  هدولآ  ام  حور  دساف و  ام  ياهنوخ 

( 9 . ) دوب دهاوخن  رگید  زیچ  نانمشد ، يارب  يرگامغی  ناوخ  ام و  يارب  یگدنکفارس  يراوخ و  زج  نآ  هجیتن  و 
یقـالخا و لـیاضف  ندروآ  تسد  هب  يارب  دندیـشوکیم و  دوخ  حالـصا  بیذـهت و  رد  دـندمآیم و  دوخ  هب  یکدـنا  ناناملـسم  شاـکيا 
هب ار  سدـقم  دوجو  نآ  دـندرکیم و  زارد  راگدرورپ  ترـضح  هاگرد  هب  يراز  عرـضت و  تسد  دنتـشامگیم و  تمه  هدیدنـسپ ، تافص 

دریگب دوخ  هب  ینیون  گنر  ناشتایقالخا  تایحور و  ات  دزادنایب  ناناملسم  بناج  هب  یتمحرم  رظن  هک  دندادیم  دنگوس  شاهعـساو  تمحر 
نیرتدنلبرـس مالـسا ، مچرپ  دنـسربتعفر و  جوا  هب  هراـبود  دـنهربتلذ و  ضیـضح  نـیا  زا  هـکلب  دـنوش ، رادروـخ  رب  یلاـع  تافـص  زا  و 

( 10 «. ) ارما کلذ  دعب  ثدحی  هللا  لعل   » ددرگ و رفظ  رصن و  تیآ  ناهج و  ياهمچرپ 
اهتشونیپ :

هامدنفسا 1328 . اب 19 ربارب  یلوالا 1369  يدامج  هبنشجنپ 20  بش  .1
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نذاب ا(ص .») ةریثک  ۀئف  تبلغ  ۀلیلق  ۀئف  نم  مک  : » هیآ 249 ( 2  ) هرقب .2
هیآ 65 . ( 8  ) لافنا .3

توریب . ط  ح42 ، ص72 ، ج64 ، راونالاراحب ، .4
هیآ 200 . ( 3  ) نارمع لآ  .5
هیآ 140 . ( 3  ) نارمع لآ  .6

هیآ 104 . ( 4  ) ءاسن .7
هیآ 11 . ( 22  ) جح .8

ححصم ) . ) یهاشمتس هایس  نارود  رد  یسمش  لاس 1328 رد  ناریا  ناناملسم  زا  عماج  حضاو و  رایسبتسا  يریوصت  .9
دروآ ). دیدپ  يدمآشیپ  نیا ، زا  سپ  ادخ  دیاش  : ) هیآ 1 ( 65  ) قالط .10

(1  ) داهج رد  تماقتسا  - 8

هراشا

(2 .« ) نیرباصلا عم  هللا  هللا و  نذاب  ةریثک  ۀئف  تبلغ  ۀلیلق  ۀئف  نم  مک  هللا  اوقالم  مهنا  نونظی  نیذلا  لاق  «و 

خیرات ملع  هجیتن 

ناگدنیآ يارب  یتربع  سرد  ناگتشذگ ، ناتـساد  هک  دشاب  نیا  دیاش  ناگتـشذگ ، لاح  حرـش  یخیرات و  صـصق  رکذ  زا  دیجم  نآرق  رظن 
هک هچ  نآ  زا  دننکن و  مادقا  نادب  ناناملـسم  دندید ، نایز  ناگتـشذگ  هچنآ  زا  هک  دوش  هتفرگ  یقـشمرس  اهتشذگرـس  نیا  زا  و  دـشاب .

اعدا ناوتیم  سپ  دربیم ; شیوخ  تایبرجت  زا  ار  هدیاف  نیمه  هدومزآ  برجم و  ناسنا  هچ  نانچ  دنرادرب ، مدـق  نآ  يوس  هب  دـندرب ، دوس 
هدرکیم یگدنز  ناشیا  نامز  رد  هک  تسا  نانچ  دنادب ، ار  ناگتـشذگ  خیرات  هک  یـسک  دنکیم ; زارد  ار  رمع  خـیرات ، رب  عالطا  هک  درک 

تسا .
للع ناوـتیم  خـیرات  زا  دراد ; وـکین  یتبقاـع  یتـسردو ، یکاـپ  یلو  موـش  یماجنارــس  یتسرداـن ، تناـیخ و  هـک  دـهدیم  ناـشن  خــیرات 

يروتسد هداتفا ، قافتا  هتشذگ  رد  هک  هچ  نآ  دزومآیم ، ام  هب  ار  اهناسنا  تسکش  زار  خیرات ، زین  تفایرد و  ار  ناگتـسجرب  ياهتیقفوم 
دوش . يوریپ  دیابتسا  هدوب  يدنمدوس  راتفر  رگا  يراددوخ و  نآ  رارکت  زا  هدوب  یشزغل  رگا  هک  هدنیآ  ياربتسا 

، ناناملـسم يارب  ناشیا  صـصق  رد  اریز  تسا ; هدومرف  هراشا  لییارـساینبتشذگرس  هب  شیوخ  باتک  زا  دـنچ  یطاـقن  رد  یلاـعت  يادـخ 
هجوتم نادب  ار  ناناملسم  هک  دراد  اهنآ  ياهناتساد  زا  یکی  هب  هراشا  هفیرش  هیآ  نیا  تسا . يرامـشیب  ياهزردنا  رایـسب و  تربع  سرد 

. تسا هدومرف 

لییارساینب

( 3; « ) یسوم دعب  نم  لییارسا  ینب  نم  ءالملا  یلا  رت  ملا  : » دیامرفیم ادتبا  رد 
هفیرـش هیآ  نیا  رظن  دروم  هک  یناتـساد  عوقو  ناـمز  زالـبق  زا  ار  دوهی )  ) لییارـساینب خـیرات  راـصتخا  هب  هیآ ، دوصقم  ندـش  نشور  يارب 

مینکیم : رکذ  تسا ،
هک لییارـسا  نادـنزرف   ) لییارـساینب ینعی  فسوی  رگید  ناردارب  دوـمرف ، راـیتخا  تنوکـس  رـصم  رد  (ع ) فـسوی ترـضح  هک  نآ  زا  سپ 
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لیکشت ار  یگرزبتیعمج  هک  يروط  هب  دندش ، رایسب  بوقعی  دالوا  ناگداز  دنزرف  نادنزرف و  دندنام ، رـصم  رد  زین  دشاب ) ربمغیپ  بوقعی 
، یگدرب زرط  هب  اهنآ  اب  رـصم  هنعارف  اهيرـصم و  دنتـسیزیم . یتخبدب  تقـشم و  ياهتنم  اب  اج ، نآ  رد  (ع ) فسوی تافو  زا  سپ  دنداد .

يربمایپ هب  ار  (ع ) یسوم ترضح  لاعتم  دنوادخ  هک  یعقوم  ات  دنتشادیمن  غیرد  اهنآ  هرابرد  یمتس  چیه  زا  دندرکیم و  راتفر  رتدب  هکلب 
لیـسگ نیطـسلف  هب  ار  ناشیا  دیـشخب و  ییاهر  یگدرب  تراسا و  زا  داد و  تاجن  یتخبدـب  زا  ار  لییارـساینب  ترـضح  نآ  دومرف ; ثوعبم 

. تشاد

(ع) یسوم ترضح  زا  سپ 

ادـخ هار  هب  ار  ناشیا  دـش و  راد  هدـهع  ار  لییارـساینب  ییامنهار  دوب ، ترـضح  نآ  یـصو  هک  عشوی  وا  زا  سپ  تفای و  تافو  (ع ) یـسوم
ییورود دندز و  اپ  تشپ  یهلا  ماکحا  ادخ و  ياهروتسد  هب  دنتفرگ و  شیپ  ینامرفان  لییارساینب  (ع ) عشویتافو زا  سپ  دومرفیم ; داشرا 
يدوباـن لالحمـضا و  رد  دوـخ  دـندرکیم ، ینمـشد  رگید  کـی  اـب  تسبربتخر ، ناـشیا  ناـیم  زا  يراکادـف  حور  تفاـی ، هار  اـهنآ  رد 

، یگنر ود  قلمت و  یـسولپاچ و  دـندادیمن ، شوگ  دـندوب ; اهنآ  ناربمایپ  هک  (ع ) یـسوم نانیـشناج  نانخـس  هب  دندیـشوکیم ، ناشدوخ 
دنتشادن یئدبم  چیه  ردتماقتسا  دوب ، هدش  یمهف  زیچ  هناشن  هدرک و  ادیپ  جاور  اهنآ  نایم  رد  ینید  تاسدقم  يازهتـسا  دوب ، هدش  راختفا 
اهیندراو اـهیقینیف  اهيرــصم ، اـهیمارآ ، لـیبق  زا  ناــگناگیب  زاــت  تخاــت و  دروـم  هجیتـن ، رد  دــندمآیم ، رد  یگنر  هـب  يزور  ره  و 

فرـصت یگدرب  هب  ار  ناشنارتخد  دنتفرگ ، يراگیب  هب  ار  ناشنارـسپ  دندرک ، تراغ  ار  ناشلاوما  دـندرب ، ار  اهنآ  ياهتورث  دـنتفرگرارق ،
یتخبدب تلذ و  نیا  رد  هک  تشذگ  ناشیا  رب  نرق  دنچ  دودح  رد  دنتفرگ ، رارق  اهنآ  رامثتـسا  دروم  ناگناگیب و  هرمعتـسم  الماک  دندرک ،

نیشن هناخ  اهنآ  رش  زا  ناشناربمایپ  دوبن ، ادخ  دای  هب  سک  چیه  رایـشه ; یتسم  زاهنو  دندشیم  رادیبتلفغ  باوخ  زا  هن  دندربیم ، رـس  هب 
رقف یبآ ، یب  یگنـسرگ ، دوب ، هدش  همه  ریگنابیرگ  یعامتجا  گرم  دندوب ، هدراذـگ  اپ  ریز  ار  بهذـم  دـندوب ، هدربهانپ  اهراغ  هشوگهب  ای 

یگدـنز تکالفویتخبدـب ، زا  تلاح  هچرد  هک  دـندمآیمن  دوخ  هب  دوب و  هدروآ  يور  ناشیا  هب  فرطره  زا  نوگاـنوگ  ضارما  یمومع ،
شايدوب ان  دزوسیم  هک  دنادیمن  دزوسیم و  هک  یسک  هتبلا  دناهدش ; یمادعنا  يدوبان و  لاچ  هایـس  هچ  ریزارـس  دندیمهفیمن  دننکیم ،

تسا . یعطق 
تلود هن  دندرمیم ، كانرطخ  ياهيرامیب  ییاودیبو و  رقف  رثا  رد  هتسد  هتـسد  دشزاغآ ، یعمج  هتـسد  ياهگرم  تشذگ ، دح  زا  راشف 

زا اـهرازه  نآ ، رثا  رد  دـنچره  دـنکرپ ، ار  دوخ  بیج  هک  دوب  شدوـخ  رکف  هب  سک  ره  دوـخ ، رکف  رد  تلمهنو  دوـب  مدرم  رکف  رد  اـهنآ 
: هک دندوب  هشیدـنا  نیا  رد  طقف  هکلب  دـندوبن ، داسف  ياههشیر  ندـنک  حالـصا و  رکف  هب  ادـبا  نارادـمامز  دـنریمب ، شناردارب  ناشیکمه و 

ناشناراذگتمدخ دنروخیمن ، نم  درد  هب  مدرم  دنتفگیم : دوخ  اب  مادک  ره  دنزاس ، مکحتـسم  نکمم  هلیـسو  ره  هب  ار  ناشدوختیقفوم 
دوب . مهاوخن  اهنآ  رکف  رد  مه  نم  سپ  دننکیمن ، ریدقت  ار  نمادكاپ  صاخشا  دنسانشیمن ، ار 

یگراچیب و تلذم و  يراوخ و  زا  يرداچ  دیامرفیم : درک ، حیرشت  ناوتیمن  دومرف  نآرق  هک  يریبعت  زا  رتهب  ار  اهنآ  تیعـضو  تقیقح 
(4 . ) دوبهدشهدز اهنآ  ربتنکسم 

يرکف لوحت 

غارـس هب  میاهدماین ) دوخ  هب  زونه  ناناملـسم  ام  دنچره   ) دندمآ و دوخ  هب  اهجـنر  اهیتخـس و  اهتدـش و  همه  نیا  لمحت  رثا  رد  مک  مک 
يارب ار  دوخ  یگدامآ  دـنداد و  شرازگ  وا  هب  ار  دوخ  لاح  حرـش  دنتخانـشیمن ، ار  وا  دوب  يزارد  نایلاس  هک  يربمایپ  دـنتفر ، ناـشربمایپ 

دیامرفیم : نآرق  دننک ; داهج  ادخ  هار  رد  هک  دندرک  اضاقت  دندیناسر و  وا  ضرع  هب  يراکادف 
( 5 «. ) هللا لیبس  یف  لتاقن  اکلم  انل  ثعبا  »
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راکیپ دوش  رداص  داهج  نامرف  رگا  هک  دـیراد  لایخ  زاب  : دومرف دوشب -  لیعامـسا  یبرع  هب  دـیاش  و  تشاد -  ماـن  لیئومـشا  هک  ناـشربمایپ 
دیزیرگب ؟! نادیم  زا  دینکن و 

دندرک و نوریب  نامدوخ  ياهرهـش  زا  ار  ام  نانمـشد ، هک  یلاح  رد  میزیرگب  نادـیم  زا  مینکن و  راکیپ  ادـخ  هار  رد  هنوگچ  دـنتفگ : اهنآ 
. دندرب يریسا  هب  ار  نامنادنزرف 

داهج نامرف 

دنتفر ردب  نادیم  زا  هیقب  یکدنا ، زج  دیدرگ ; غالبا  اهنآ  هب  ناشربمایپ  هلیسو  هب  دش و  رداص  یلاعت  يراب  ترـضح  فرط  زا  داهج  نامرف 
. دندوب راکادف  تماقتسا و  اب  ینامدرم  هدنامیقاب ، دارفا  كدنا  یلو  دنتفرگ ، هدینشان  هدیدان و  ار  ادخ  نامرفو 

تولاط

نییعت دوب . فسوی  يردام  ردـپ  ردارب  نیماینب  ياههداون  زا  تولاط  دـش . نییعت  اهنآ  رب  یلاعت  يراـب  ترـضح  زا  تولاـط  ماـن  هب  يرادرس 
ینب زا  ياهدع  ( . 6  ) دوب ناینوعرف  لاگنچ  زا  لییارسا  ینب  ندرک  اهرو  رصم  زا  یسوم  جورخ  نامز  زا  لاس 573  رد  تنطلس  يارب  تولاط 

فسوی دالوا  زا  ام  نوچ  میشابیم ! یلوا  تولاط  زا  تنطلس  رد  ام  دندرک : ضرع  ناشربمایپهب  دنتفریمن ، تولاط  تنطلس  راب  ریز  لییارسا 
دنتسنادیم . یگداز  هاش  تورث و  ار  يرادمامز  كالم  رادهیامرس ; ام  تسا و  ریقف  تولاط  میشیپ . وا  زا  تورث  رد  و  ( 7  ) میتسه

; دـشاب ریقف  دـنچ  ره  تساراد ، تولاـط  ار  ود  ره  تسا و  ییاـناوت  يدنمـشناد و  يرادـمامز ، كـالم  دومرف : اـهنآ  باوـج  رد  لیئومـشا 
هک لقع  یب  رجاف و  قساف و  هتـسد  کـی  هن  دـشاب  نادـنمدرخ  نادنمـشناد و  تسد  دـیاب  تردـق  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  لـضافا  تموکح 

داـسف مدرم و  یتریغ  یب  یتـفع و  یب  رد  دـنرادرب و  مدـق  دوخ  تاوهـش  قبط  رب  دـنهد و  رارق  دوخ  سوه  اوه و  هچیزاـب  ار  مدرم  سیماون 
. دنناریمب مدرم  رد  ار  ینمادکاپ  اوقت و  حور  دنشوکب و  اهنآ  قالخا 

تولاط يرادمامز 

هب یناماس  رـس و  قنور و  درک و  عمج  ار  قرفتم  ياـهورین  دروآ و  درگ  دـحاو  مچرپ  ریز  ار  لییارـسا  ینب  ماـمت  تنطلـس ، زا  سپ  تولاـط 
دش . راپسهر  نیطسلف  يوس  هب  نارگ  يرگشل  اب  دیسر و  دوب  ندرا  هاشداپ  ایوگ  هک  تولاج  شوگ  هب  ربخ  داد ، لییارساینب  تالیکشت 
تولاج گنج  هب  تسارآ و  يرگـشل  تولاط  دزادرپ . گنج  هب  تولاج  اب  هدـمآرب و  عافد  ماقم  رد  هک  دومرف  رما  تولاط  هب  (ع ) لیئومـشا

نادیم هب  تولاط  هک  یماگنه  دندرک ، یلاخ  هناش  داهج  هب  نتفرزا  دندادن و  جرخ  هبتماقتـسا  دندرک و  ینامرفان  تولاط  نایهاپـس  تفر ;
يادـخ دـندوب . هدرم  یگنـشت  زا  تولاط  ینامرفان  رثا  رد  ای  دـندوب و  هتخیرگ  ای  هیقب  دـندوبن ، نت  زا 313  شیب  وا  نایهاپـس  دیـسر ، گنج 

ینامدرم هک  دیاتسیم  ار  نانآ  دیامرفیم و  رکذ  دندوب  زیچان  نمشد  هبتبـسن  گنج  نادیم  رد  هک  نانیا  لوق  زا  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  یلاعت 
. دنوشیم لیان  ادخ  ياقل  هب  نآ ، رثا  رد  هک  دنتشاد  نیقی  دندوب و  هدمآ  داهج  يارب  ادخ  هب  داقتعا  يور  زا  دندوب و  نامیا  اب  تماقتسا و  اب 

يزوریپ ادخ  نذا  هب  گرزب  ياههتـسدرب  هک  دندوب  کچوک  ياههتـسد  رایـسب  میوش ، دـیما  ان  دوخ  هدـع  یمک  زا  دـیابن  ام  هک  دـنتفگیم 
. تسا نارباص  اب  دنوادخ  هک  دشابیم  رتشیب  ام  يرادیاپ  تماقتسا و  ضوع ، رد  تسا  نوزفا  نانمشد  هرامش  رگا  دنتفای ،

(ع) دواد طسوت  تولاج  ندش  هتشک 

دنتخیرگ . شنایهاپس  تشک و  ار  تولاج  دوب ، رفن  نامه 313  زا  یکی  هک  دواد  ترضح  دنتفای ، رفظ  نمشد  رب  مک  هدع  نیا 
. دوب دهاوخ  اهنآ  يزوریپ  يزارفارـس و  بجوم  دنـشاب ، كدنا  زیچان و  دنچ  ره  دـشاب ، ياهتـسد  ره  نایم  رد  ادـخ ، هب  نامیا  تماقتـسا و 
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گرزب و تاروتــسد  نـیا  رگا  ناناملــسم  دـمآ . دـهاوخ  ییاـقآ  تزع و  نآ ، ياـج  هـب  تـفر و  دـهاوخ  اـهنآ  ناـیم  زا  يراوـخ  تـلذ و 
زونه هک  فیح  دص  یلو  تفای ، دنهاوخ  تاجن  یتخبدـب  زا  دوب و  دـهاوخ  نیا  زا  رتهب  ناشراگزور  دـندنب ، راک  هب  ار  نآرق  زاستشونرس 

، تماقتـسا نامیا ، يراکادـف ، دـناهدرم . ییوگ  هک  دـناهتفخ  نانچ  نآ  هکلب  دـنباوخ ، رد  نانآ  زا  يرایـسب  دـناهدماین و  دوخ  هب  ناناملـسم 
ار رگیدـکی  قافن ، تنایخ ، تیدام ، نولت ، ییورود ، یهاوخ ، دوخ  ضوع ; رد  هتفر و  ناناملـسم  ام  ناـیم  زا  یتسرد  افـص و  اـفو ، یتسار ،
، دـنراد زورما  ناناملـسم  هک  یتخبدـب  یتخـس و  نیا  زا  شیب  ایآ  تسا  هدـش  نآ  نیزگیاج  نتـشادنپ  تسود  ار  نمـشد  نتـشاد و  نمـشد 

رخآ میوشیمن ؟ دوخ  درد  هراچ  رکف  رد  مییآیمن و  دوخ  هب  ناناملـسم  ام  ارچ  سپ  تسا ؟ نکمم  نیا  زا  رتالاب  یگراچیب  اـیآ  دوشیم ؟
یلاعت يادخ  يوس  هب  سامتلاو  عرـضت  تسد  ات  میرادیمن  رب  رـس  نیگنـس  باوخ  نیا  زا  یک  ات  دوشیمن ؟ هدنز  هدرم  ياهنوخ  نیا  ارچ 

( 8 . ) دیامرف اطع  ام  هب  ینیون  تایح  دیاشگب و  ام  يوس  هب  ار  شتمحر  رد  هکلب  مینک ، زارد 
اهتشونیپ :

هامدنفسا 1328 . اب 26  ربارب  یلوالا 1369  يدامج  هبنشجنپ 27  بش  .1
تشذگ ) باتک  يادتبا  رد  هیآ  همجرت  . ) هیآ 249 ( 2  ) هرقب .2

هیآ 246 . ( 2  ) هرقب .3
ۀنکسملاو .» ۀلذلا  مهیلع  تبرضو   » 61 هیآ ( 2  ) هرقب .4

مینک .) راکیپ  ادخ  هار  رد  ات  رامگب  ام  يارب  یهاشداپ  دنتفگ : : ) هیآ 246 ( 2  ) هرقب .5
ص43 . ج1 ، بهذلا ، جورم  يدوعسم ، .6

نایم رد  يوال  ياههداون  بوقعینبيوال . دالوا  زا  ناـشناربمایپ  دـندوب و  فسوی  دـالوا  زا  همه  تولاـط  زا  لـبق  لییارـسا ، ینب  نیطالـس  .7
دنراد . ار  ناناملسم  نایم  رد  تاداس  مکح  دوهی 

للم رگید  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دندیهر ، تلذ  نیا  زا  یمالـسا  بالقنا  اب  ناریا  راوگرزبتلم  دـش و  باجتـسم  اعد  نیا  هللادـمحب  .8
ححصم ) . ) دیامرف تیانع  ار  تزع  نیا  زین  یمالسا 

(1  ) داهج رد  تماقتسا  - 9

هراشا

(2 .« ) نیرفاکلا ءازج  کلذو  اورفک  نیذلا  بذعو  اهورت  مل  ادونج  لزناو  نینمؤملا  یلعو  هلوسر  یلع  هتنیکس  هللا  لزنا  مث  »

ص)  ) ادخ لوسر  ياهگنج 

فیرـشت گنج  ههبج  رد  سدـقم  دوجو  نآ  دوخ  هک  ییاهگنج  هاوخ  دـندومنیم  ادـخ  لوسر  ناـمز  رد  ناناملـسم  هک  ییاـهگنج  رد 
كدنا ناناملسم  ددع  هشیمه  دنمان ; هیرس »  » ار اهنآ  هک  داتسرفیم  ار  ناناملسم  هک  ییاهگنج  هاوخ  دنمان و  هوزغ »  » ار اهنآ  هک  دنتشاد 

نیا زا  ددع ، ترثک  هب  نمشد  ياکتا  دوب و  نامیا  يورین  دوختماقتسا و  هب  ناناملسم  ياکتا  دربن  رد  تسا ; هدوب  رایـسب  نمـشد  يورین  و 
رد ار  امش  ادخ  ( 3;  ) ةریثک نطاوم  یف  هللا  مکرـصن  دقل  : » دیامرفیم میرک  نآرق  دـندشیم ; زوریپ  ناناملـسم  اهگنج  رد  رتشیب  تهج ،

اهنآ يرادیاپ  نامیا و  يورین  تیوقت  ندیـشخبتماقتسا و  نامه  دیاش  ياهتـسد  زا  یلاعت  يادخ  ندرکيرای  هدرکيرای » يرایـسب  دراوم 
. دشاب

هکم حتف 
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. دمآ رد  وناز  هب  ادخ  لوسر  ربارب  رد  توخن ، ربکت و  يزوتهنیک و  ینمشد و  همهنآ  اب  شیرق  دش . حتف  مالسا  نایهاپستسد  هب  هکم  رهش 
هبش مامت  حتف  هک  دوب  نآ  شرثا  نیرتکچوک  تشاذگ ، مالسا  نانمشد  لد  رد  زین  ناناملسم و  حور  رد  یتفگـش  گرزب و  راثآ  هکم  حتف 

دارفا و نیرتمرتحم  زا  نآ  نانکاس  ناتسبرع و  زکرم  هکم  اریز  دومن ; یعطق  نمشد ، تسود و  رظنرد  ناناملـسم ، يارب  ار  ناتـسبرع  هریزج 
فیعض مالسا  يورین  ربارب  رد  زین  رگید  طاقن  رد  برع  رافک  هیحور  دروآدورف ، میلست  رـس  هک  اجنآ  دندوب ، برع  ناریلد  ناعاجـش و  زا 

راید هب  هدروآ  مالـسا  دندشیم و  تبترم  یمتخ  ترـضح  روضح  بایفرـش  دندمآیم و  ياهطقن  ره  زا  برع  ياههتـسد  سپ  نیا  زا  دـش .
دنتشگیم . زاب  دوخ 

: دنتفگیم دوخ  اب  دندرمشیم و  زیچان  ار  مالـسا  ربمایپ  تاحوتف  عقوم  نیا  ات  برع  ناکرـشم  هک  دوب  نیا  تشاد  هکم  حتف  هک  يرگید  رثا 
مالسا هکلب  تسین ، هیاپیب  دنتشادنپیم  هک  روطنآ  مالسا  هک  دروآ  دوخ  هب  ار  نانآ  هکم  حتف  دنک ، دهاوخ  ار  مالسا  هشیر  هرخالاب  شیرق 
فالتئا دـندربیم  رـس  هب  رفک  رد  زونه  هک  یلیابق  ریاشع و  اب  دـندش . هراـچ  رکف  رد  برع  نارفاـک  دومن . نکهشیر  ار  شیرق  ناتـسرپ  تب 

نب کلام  دنداد و  رگیدکی  هب  داحتا  تسد  زین  برع  رگید  تالیا  نزاوه و  ياههریـشع  دندش . دحتم  مالـسا  ندرک  دوبان  يارب  دندومن و 
. دش لیکشت  مالسا  ربارب  رد  برع  فلتخم  تالیا  زا  يدنمورین  دحاو و  ههبج  دندرک و  دوخ  ریما  ار  فوع 

نینح هوزغ 

هکم نایم  ياهرد  هک  نینح  يوس  هب  دوخ  نایهاپساب  دش و  برع  دحتم  ياوق  اب  دربن  هدامآ  مه  ترضح  نآ  دیسر ، ادخ  لوسر  هب  ربخ  نیا 
تشاد : یگزات  تهج  دنچ  زا  نینح  دربن  دش . راپسهر  دندوب ، هدرک  دوخ  زکرم  ار  اجنآ  دحتمریاشعو ، دوب  فیاطو 

رظن ییاـنتعایب  اـب  ار  نمـشد  يورین  هک  يروـط  هب  دوـبهدرک ، تسمرـس  ار  ناناملـسم  هکم ، حـتف  هژیو  هب  هتـشذگ  تاـحوتف  هک : نآ  یکی 
دنتشاگنایمن . يزیچ  هب  دندرکیم و 

یمیظع هرامـش  نینچ  ياراد  مالـسا  نایهاپـس  راـبنیتسخن  يارب  هک  دوـب  نآ  تشاد  یگزاـت  تهج  ره  زا  دربـن  نـیا  رد  هـک  يرگید  هـتکن 
رایـسب نمـشد  هبتبـسن  مالـسا  ياهورین  هتـشذگ  ياهگنج  رد  دش -  هداد  رکذـت  هک  روط  نامه  اریز -  دـندوبهدش ; رفن ) رازه  هدزاود  )

دندوب . كدنا 
نیا رد  اـم  تفگ : اـهنآ  زا  یکی  هچناـنچ  دنتـشادنپیم ، دوخ  یعطق  ار  يزوریپ  دـندید و  رایـسب  ار  دوخ  يورین  عقوم ، نیا  رد  ناناملـسم 
ههبج يوس  هب  مالسا  هاپس  دوب ، هتشذگ  ياهدربن  رد  ناناملسم  رکف  زرط  فالخ  رب  هک  رکف  زرط  نینچ  اب  دروخ ، میهاوخن  تسکـش  گنج 

يادـخ ددـع . ترثک  هب  گنج  نیا  رد  یلو  دوب ، نامیا  تماقتـسا و  يورین  هب  ناشدامتعا  نیـشیپ  ياـهگنج  رد  ناناملـسم  درک . تکرح 
يارب یبوخ  ياههاگ  نیمک  لاغشا و  ار  نینح  هرد  ساسح  ياهاج  دحتم  ریاشع  ( 4 « ) مکترثک مکتبجعا  ذا  نینح  مویو  : » دیامرفیم لاعتم 

ناناملـسم راظتنا  هب  لماک  تازیهجت  هب  زهجم  دندوب و  مالـسا  هب  یعطق  تبرـض  ندرک  دراو  دربن و  هدامآ  الماک  دندوب و  هدرک  هیبعت  دوخ 
دندرکیم . يرامش  هقیقد 

هتشادرب و نارتش  راب  زا  ار  دوخ  حالـس  یگتـسخ ، عفر  زا  سپ  ات  دوب  قارطا  رکف  رد  دش و  نینح  هرد  دراو  رطاخ  یگدوسآ  اب  مالـسا  هاپس 
هب مه  اهنآ  زا  یتمسق  رگا  هکلب  دنشوپب ، گنج  سابل  درادن  جایتحا  هک  تشذگیم  اهنآ  زا  یـضعب  رطاخرد  مه  دیاش  دوش ، دربن  هدامآ 

. دراد رس  ریز  رد  هچ  رایع  خرچ  هک  نآ  زا  لفاغ  دنکیم  تیافک  رافک  تسکش  يارب  دنزادرپب  گنج 

يریگلفاغ لصا 

، رافک دومن  زاغآ  ار  دوخ  هلمح  نیرتدیدش  ناهگان  درک و  هدافتسا  يریگلفاغ  لصا  زا  نمشد  هک  دوب  هدشن  هرد  دراو  هاپس  یگمه  زونه 
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درک کمک  ناناملـسم  ییادتبا  تسکـش  هب  رتشیب  هک  يزیچ  دندرکیم ; هلمح  حالـسیب  لفاغ  ناناملـسم  هب  وس  ره  زا  خلم  روم و  دننام :
اهنآ لد  رد  لماک  نامیا  زونه  دندوب و  ناملسم  هزات  یگمه  اهنآ  دوب و  هدش  لیکشت  میلس  ینب  هفیاط  زا  مالـسا  نالوارقشیپ  هک  دوب  نیا 

دش ببس  نمشد  نیگمهس  هلمح  میلس و  ینب  دیدش  رارف  دنداهن ، زیرگ  هب  ياپ  یگمه  هراب  کی  هب  دندرکن و  تماقتسا  اذل  دوب ; هتفاین  هار 
. دننک عیرست  ار  تسکش  هدرک و  مر  یگمه  ناناملسم  نایاپراچ  نارتش و  هک 

شیرق تنایخ 

مه اه  نآ  هدرمش  منتغم  مالسا  يدوبان  يارب  ار  تقو  دندوب ، هدروآ  مالسا  رهاظ  تروص  هب  هکم  حتف  زا  سپ  هک  زین  شیرق  زا  رفن  رازهود 
زا نتدنچ  ادخ و  لوسر  زج  گنج  نادیم  رد  دنتخیرگ ; یگمه  درک و  گنت  ناناملـسم  رب  ار  ایند  هتـسدود  نیا  رارف  دنتـشاذگ . رارف  هب  اپ 

(ع) نانمؤمریما دش . هتـشک  راد  ریگ و  نیا  رد  زین  نمیا  دنامن ; ياج  هب  یـسک  ادخ  لوسر  راک  تمدـخ  نمیا  ما  دـنزرف  نمیا  مشاه و  ینب 
رد دوب ، هدش  هدرپس  شتیافک  اب  فک  هب  ادخ  لوسر  فرط  زا  مالـسا  ياوق  لک  یهدنامرف  دوب و  شتـسد  هب  ادـخ  لوسر  گرزبتیار  هک 

يومع سابع  دـش . لوغـشم  گنج  هب  دـیناسر و  هکرعم  هب  ار  دوخ  دـش  زاغآ  رافک  هلمح  هک  نیمه  درکیم ، تکرح  مالـسانایهاپس  رخآ 
هنتکی (ع ) یلع دنتـشاد . لاغتـشا  ادخ  لوسر  تظافح  هب  دـندرکیمن  زواجت  نت  هد  زا  هک  ترـضح  نآ  ناگدازومع  زا  نت  دـنچ  ربمایپ و 

دیامرفیم : نآرق  دنک . يریگولج  مالسا  نایرارف  زا  نمشد  بیقعت  زا  هک  دیشوکیم  درکیمگنج و 
( 5;  ) تبحر امب  ضرالا  مکیلع  تقاضو  ائیش  مکنع  نغت  ملف  »

دش ». گنت  امش  رب  يروانهپ  نیا  هب  نیمز  دش و  امش  یتخبدب  ببس  هکلب  دروخن ، ناناملسم  درد  هبتیعمج  يرایسب 
. دیرب هانپ  نادب  نتخیرگ  عقوم  رد  هک  دیتفاییمن  یهاگهانپ  ینعی 

ربمایپ يومع  سابع  دایرف 

اناوت و ییادص  هک  سابع  دیزیرگیم ؟ ارچ  دـیوریم ؟ اجک  وگب  ناوخب و  ار  ناناملـسم  دومرف : سابع  هب  ادـخ  لوسر  راد  ریگ و  نیمه  رد 
؟ دـیزیرگیم ارچ  ربمایپ ! باحـصا  يا  دـیوریم ؟ اجک  دـیزابب ! ناج  ادـخ  هار  رد  دـیدرک  دـهع  هک  یناسک  يا  دروآرب : گنابتشاد  اسر 
رد ياهزات  يورین  دیـسر ، يرارف  ناناملـسم  شوگ  هب  سابع  هلیـسو  هب  هک  ادخ  لوسر  مایپ  دناوخیم ، ار  ناگتخیرگ  دزیم و  دایرف  سابع 

حالـسیب عقوم  نیا  رد  اهنآ  رتشیب  یلو  دنتـشگیمزاب ، گنج  نادـیم  هب  دنتـشادیم و  رب  رارف  زا  تسد  کتکت  درک ، داجیا  اهنآ  لد 
گنج هب  دـندروآیم و  تسد  هب  حالـس  هداعلاقوف  شـشوک  اب  دـندوب ، هدـیمر  یگمه  نارتش  دوب و  نارتشراب  اـهنآ  حالـس  اریز  دـندوب ;

، هزینرس اب  هک  دوب  اناوت  يردق  هب  هک  ار -  نمشد  هاپـس  رادمچرپ  دوب . لوغـشم  گنج  هب  لاوحا  نیا  مامت  رد  (ع ) نانمؤمریما دنتخادرپیم .
دیامرفیم : نآرق  دش . نوگنرس  رافکملع  داتسرف و  منهج  هب  تخادنایم -  تشپ  هب  درکیم و  دنلب  ولج  زا  ار  ناناملسم 

( 6;  ) اهورت مل  ادونج  لزناو  نینمؤملا  یلعو  هلوسر  یلع  هتنیکس  هللا  لزنا  مث  »
هک داتسرف  ناناملسم )  ) امش کمک  هب  ینایهاپـسو  درک  لزان  نامیا  اب  ناناملـسم  رب  دوخ و  لوسر  رب  ار  دوخ  شمارآ  تماقتـسا و  دنوادخ 

دیدیدیمن ». ار  اهنآ 
. دشاب يرادیاپ  تماقتسا و  يورین  نامه  دشیمن  هدید  هک  ینایهاپس  هک  تسین  دیعب 

رارف زا  تشگزاب 

ادخ دزن  هدرک و  ناربج  ار  دوخ  رارف  هکلب  ات  دنتخادرپیم  گنج  هب  رتمامت  هچ  ره  یتدش  اب  دنتشگیم و  زاب  رارف  زا  هتسد  هتسد  ناناملسم 
زا يدوز  نیا  هب  ار  دوخ  يزوریپ  دنتـساوخیمن  اریز  دندادیم ; جرخ  هب  ار  شـشوک  يالعا  دح  مه  رافک  دنوش . دیفـس  ور  ادـخ  لوسر  و 

www.Ghaemiyeh.comتماقتسا ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 143زکرم  هحفص 61 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


هلاـن نایهاپـس و  گـناب  ریـشمش و  کـچاکچ  ریت و  يادـص  زج  تفرگ ، رد  دوـب  هدـش  هدـید  رتمک  هک  یگنج  نیرتدـیدش  دـنهدبتسد ;
یمح نـالا  : » دومرف تسیرگن و  ار  نینوخ  هماـگنه  نآ  هتخادـنا و  گـنج  نادـیم  هب  يرظن  ادـخ  لوسر  دـشیمن ، هدینـش  يزیچ  ناـیمخز 

تسا ». هدش  مرگ  رونت  نونکا  ( 7;  ) سیطولا
تخادـنا و رافک  لد  رد  یـساره  میب و  مکمک  (ع ) یلع نانمؤمریما  تسد  هب  راـفک  مچرپ  ندـش  نوگنرـس  رارف و  زا  ناناملـسم  تشگزاـب 

یکتم دوخ  يرادـیاپ  تمه و  هب  رافک  گنج ، يادـتبا  رد  اریز  دـش ; لوا  فالخرب  گنج  تیعـضو  درک ، داـجیا  ناـنآ  هیحور  رد  یلزلزت 
دندش و یکتم  تماقتـسا  يورین  هب  قح  ترـضح  فرط  زا  تشگزاب ، زا  سپ  ناناملـسم  یلو  شیوخ ، ددع  ترثک  هب  ناناملـسم  دـندوب و 

يزوریپ هب  دیما  تفای و  هار  میب  لزلزت و  اهنآ  هاپس  رد  اذل  دنتـشاد ; دیما  دوخ  ییادتبا  حتف  هب  رافک  دمآ و  زاب  ناشیا  هتفر  تسد  زا  نامیا 
رافک تشگ ، راکشآ  مالسا  يورین  رد  رفظ  حتف و  راثآ  دشتماقتـسا ، يرادیاپ و  نیـشناج  اهنآ  زغم  رد  رارف  رکف  دیدرگ ; سای  هب  لدبم 

( 8 .« ) نیرفاکلا ءازج  کلذ  اورفک  نیذلا  بذعو  : » دیامرفیم نآرق  دنتسجیم . رارف  هار  ناناملسم  تابرض  ریز  زا 
رفظم و مالـسا  هاپـس  ماجنارـس ، هدـش  اهنآ  تراساو  لتق  هب  رجنم  هک  دـشاب  ناناملـسم  زا  اهنآ  تشحو  میب  دـیاش  اـیند  رد  راـفک  باذـع 

. تشگ روصنم 

ناناملسم ینونک  تلاح 

ره دنریسا ، نانآ  تسد  رد  دناهدروختسکش و  رافک  زا  یگمه  هک  تسا  نینح  گنج  زاغآ  رد  ناناملسم  ریظن  زورما  ناناملسم  تیعـضو 
تماقتسا زا  تسد  اذل  دوب ، هدرک  تسمرس  یپ  رد  یپ  تاحوتف  ار  اهنآ  تسا ، یقرف  كدنا  زورید  ناناملسم  اب  زورما  ناناملسم  نایم  دنچ 

دندوب و يوق  ینامدرم  زورید ، ناناملسم  میاهدیشک ، يرادیاپ  زا  تسد  هدرک و  دیمون  وسرت و  رامشیب  ياهتسکش  ار  ام  یلو  دندیـشک ،
زورما ناناملسم  ام  یلو  دندرگیم ، زاب  ناگتخیرگ  دوشیم و  هتفرگ  یعطق  تسکـش  ولج  دنزادرپب ، دربن  هب  یتعاس  رگا  هک  دنتـشاد  نامیا 

هب ام  دندشتماقتـسایب ، ظاحل  نیا  زا  دنتـسیرگنیم ، ییاـنتعا  یب  یـشزرا و  یب  رظن  هب  رفک  يورین  هب  اـهنآ  میرادـن ، مه  ار  نتدـنچ  نآ 
هب ار  اـم  دزادـنایمن و  تمحر  رظن  اـم  هب  یلاـعت  يادـخ  ارچ  میاهدشتماقتـسایبتهج ، نـیا  زا  مـیرگنیم ، تـمظع  رظن  هـب  رفک  يورین 

، داتسرف نامیا  اب  مدرم  رب  ار  دوخ  شمارآ  دنوادخ  هک : دهدیم  خساپ  ار  شـسرپ  نیا  هفیرـش  هیآ  نیمه  دنادرگیمن ؟ دیؤم  دوخ  تادییات 
هک تسا  نآ  قرف  میناسکی ، ینامیا  یب  رد  رافک  ام و  دومن ، دهاوخ  دـییات  ار  ام  زین  دـنوادخ  دوشتفای  نامیا  ام  رد  رگا  میرادـن . نامیا  ام 
ارف ار  ام  ياپ  ات  رـس  يرورپ  نت  یلبنت و  حور  میزرویمن ، تماقتـسا  دوخ  قح  ادبم  رب  ام  یلو  دننکیم ، يرادـیاپ  دوخ  لطاب  ادـبمرب  رافک 

هدـنامن راگدای  هب  یظافلا  زج  تناید  نامیا و  يراکادـف و  تماقتـسا و  زا  تسا ، هدرک  ذوفن  ام  باـصعا  همه  رد  ییورود  لزلزت و  هتفرگ ،
میوشب و نامرد  رکف  رد  ات  میرامیب  هک  میاهدادن  صیخشت  هک  تسا  يردق  هب  ام  یحور  يرامیب  میتسه ، يدوبان  هار  راپسهر  یگمه  تسا ،

میشیدنیب . دوخ  درد  هراچ  رد 
تسین ». هراچ  رکف  رد  هک  تسا  یسک  نآ  هراچیب  : » دیوگیم يرعاش 

، تسا هدرک  وحم  ام  رطاخ  زا  ار  دوخ  مان  شدوخ  هک  میاهتفرگ  رارق  یلاعت  دـنوادخ  طخـس  دروم  يروط  دـیاش  میتسین ، ادـخ  دای  رد  ادـبا 
منهج رد  یهلا  باذع  شتآ  هب  ام  ناگدرم  تسیرگ ، دـیاب  هدـنز  رب  مه  هدرم و  رب  مه  دـشاب  نینچ  رگا  اریز  دـشاب ; نینچ  هک  دـنکن  ادـخ 

دنزادگیم . یگراچیب  تنکسم و  رقف و  تلذم و  شتآ  رد  ایند  رد  ام  ناگدنز  دنزوسیم و 
اهتشونیپ :

هام 1329 . نیدرورف  اب 3  ربارب  هرخآلا 1369  يدامج  هبنشجنپ 4  بش  .1
هیآ 26 . ( 9  ) هبوت .2
هیآ 25 . ( 9  ) هبوت .3
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هیآ 25 . ( 9  ) هبوت .4
هیآ 25 . ( 9  ) هبوت 5و6 .

. 19 ص18 -  ج5 ، نایبلا ، عمجم  .7
هیآ 26 . ( 9  ) هبوت .8

(1  ) داهج رد  تماقتسا  - 10

هراشا

هیلع هتنیکس  هللا  لزناف  انعم  هللا  نا  نزحت  هبحاصل ال  لوقی  ذا  راغلا  یف  امه  ذا  نینثا  یناث  اورفک  نیذلا  هجرخا  ذا  هللا  هرصن  دقف  هورصنت  الا  »
(2 .« ) میکح زیزع  هللاو  ایلعلا  یه  هللا  ۀملک  یلفسلا و  اورفک  نیذلا  ۀملک  لعجو  اهورت  مل  دونجب  هدیا  و 

گنج رد  راتتسا 

رب نمشد  هک  نتشاد ) ناهنپ  نمشد  زا  ار  دوخ  يورین   ) اوقراتتسا یکی  تسا : هلیسو  ود  هتفای  نمشد  رب  يزوریپ  يارب  رشب  هک  یهار  نیرتهب 
نمـشد رظن  رد  نآ  تایـصوصخ  ورین و  رادـقم  هچ  ره  هـک  اریز  دـنکن ; لـصاح  عـالطا  نازابرـس  عـضاوم  زا  دوـشن و  هاـگآ  هاپـس  رادـقم 
تـالمح زا  تسود  هاپـس  اوـق ، زکرمت  عـضاوم  هب  نمـشد  لـهج  هطـساو  هب  دوبدـهاوخ و  رتشیب  نمـشد  لد  رد  بعر  دـشاب ، رتلوـهجم 

وا رب  یناـهگان  روط  هب  درک و  ریگلـفاغ  ار  نمـشد  ناوتیم  هلیـسونیدب  دـنامیم و  ظوفحم  نمـشد  نوخیبـش  یناـهگان و  يریگلـفاغ و 
تسین . نآ  رکذ  ياج  العف  هک  دراد  زین  يرگید  دیاوف  ورین ، ششوپ  ای  اوق  راتتسا  تخات .

رد تسا ، دربن  رد  تفرشیپ  لیاسو  نیرتهب  زا  یکی  هک  دـشاب  هتـشادن  یهاـگآ  نآ  زا  نمـشد  هک  تسا  ییاهحالـس  نتـشاد  مود : هلیـسو 
یعطق وا  تسکـش  دـشهدرب  راک  هب  دربن  نادـیم  رد  هک  نیمه  دـنکن  ادـیپ  یهگآ  تازیهجت  هحلـسا و  تایـصوصخ  زا  نمـشد  هک  یتروص 
يورین دنتـشادن ، یهاگآ  نآ  زا  نیقفتم  هک  دوخ  صوصخم  ياهامیپاوه  هلیـسو  هب  مود  یناهج  گنج  رد  اهیناملآ  هچ  نانچ  دوب  دهاوخ 

دندروآ . رد  وناز  هب  ار  کیژلب  هسنارف و 
هیآ نیا  رد  هچنانچ  دومرف ، زهجم  یفخم ، ياهحالس  نتشاد  اوق و  راتتسا  ینعی  هلیسو ، ود  نیمه  هب  ار  دوخ  ربمایپ  یلاعت  كرابت و  يادخ 

دیامرفیم : هفیرش 
اب وا  دـندرک و  نوریب  هکم  زا  ار  وا  شیرق  رافک  هک  یعقوم  دـنکیم ، شايرای  ادـخ  دـینکن  يرای  ار  ربمایپ   ) وا ناناملـسميا )!  ) امـش رگا  »

ترضح نآ  رب  ار  دوخ  شمارآ  دنوادخ  هاگنآ  تسام ، اب  ادخ  هک  روخم  هودنا  دومرفیم : وا  هب  دندوب و  راغ  رد  تشاد  هارمه  هک  یـسک 
دومرف ». شدییات  دناهدیدن  ار  اهنآ  هک  ینایهاپس  هب  درک و  لزان 

قح ترـضح  ندرک  يرای  ینعی  دومرف ; يرای  ار  دوخ  ربمایپ  دنوادخ  دومرف : هک  هیآ  زاغآ  يارب  دشاب  یحیـضوت  ادخ  یئرمان  دییات  دـیاش 
. دوشیمن هدید  هک  دیامرفیم  ییورین  هب  دیؤم  ار  دوخ  لوسر  هک  تسا  نینچ 

یئرمان يورین 

هچ هدینادرگ  زوریپ  نانمشد  رب  نآ  هلیسو  هب  هدومرف و  دییات  نادب  ار  دوخ  ربمایپ  دنوادخ  دوشیمن و  هدید  هک  ییورین  نآ  دید  دیاب  نونکا 
زا ربمایپ  نارای  اریز  تسین ; نینچ  دندوب ؟ رافک  زا  رتناولهپ  نانآ  ینعی  دوب ؟ رایسب  ادخ  لوسر  باحصا  تردق  ییاناوت و  ایآ  تسا ؟ هدوب 

تبارق و نانمـشد ، اب  ادخ  لوسر  نارای  گنج ، ياهنادیم  رتشیب  رد  هکلب  دنتخادرپیم ، دربن  هب  ترـضح  نآ  اب  هک  دـندوب  یمدرم  نامه 
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رفاک ناشیوخ  رب  ادخ  لوسر  نارای  هک  دوبهدش  ببـس  مالـسا  طقف  دندوب ، مه  ردپ  رـسپ و  ای  هداز  ومع  ومع و  دنتـشاد ، کیدزن  یـشیوخ 
هتـسخ گنج  زا  يدوز  هبتسا  نکمم  ریلد  درم  نوچ  تفگ  يزوریپ  رثؤم  لماع  ناوتیمن  ار  تعاجـش  هک  نآ  اب  دندرک ، ادیپ  زایتما  دوخ 

اهیگتـسخ و اهیگنـسرگ و  اهیگنـشت و  اب  دناوتن  هک  نآ  ای  دوش ، فرـصنم  دربن  زا  دـمآ  دراو  وا  رب  نمـشد  زا  دـنچ  یتابرـض  ات  دوش و 
. دشکن گنج  زا  تسد  دنک و  يرادیاپ  نازیزع ، گرم  رباربردای  دزاسب ، گنج  ياهیباوخیب 

یهلا شمارآ 

تیانع دوخ  ربماـیپ  هب  دـنوادخ  هک  تسیچ  یهلا  شمارآ  درک ، لزاـن  ترـضح  نآ  رب  ار  دوخ  شمارآ  هنیکـس و  هک : دـیامرفیم  دـنوادخ 
دنتشاد . تعاجش  مه  رافک  هک  دشاب  يریلد  تعاجش و  رگا  دومرف 

زهجم یگنج  گرزب  رازبا  نیا  هب  ار  دوخ  لوسر  دـنوادخ  تسا و  گـنج  رد  يزوریپ  حـتف و  رثؤـم  لـماع  ادـیپان و  يورین  هک  يزیچ  سپ 
نآ كان ، رطخ  نیگمهس و  دنچره  يدمآ  شیپ  چیه  دوب و  اراد  ادخ  لوسر  هک  تسا  يریذپان  یگتـسخ  تماقتـسا و  حور  نامه  دومرف ،

يریذپانیگتسخ حور  دندوب و  هتفرگ  دای  راوگرزب  نآ  زا  ار  تماقتـسا  هک  ترـضح  نآنارای  تشادیمن . زاب  دوخ  دصقم  زا  ار  ترـضح 
زا هن  دندیـسارهیم و  یگنـشت  زا  هن  دندیـشکیم و  تسد  يرادیاپ  زا  هن  گنج  دیادش  رد  دـندوب ، هدادرارق  قشمرـس  دوخ  يارب  ار  ناشیا 

دوب : نیا  ناشراعش  دندرکیم  لابقتسا  ناج  اب  ار  اهنآ  هکلب  دنتخیرگیم ، هزین  ریت و  ریشمش و  زا  هن  دنتشاد و  میب  یگنسرگ 
ینیذخ ; فویسای  یلتقب  الا  مقتسی  مل  دمحم  نید  ناک  نا  »

دیریگبارم . اهریشمش  ياناه  ددرگیمن  راوتسا  نم  ندش  هتشک  اب  زج  دمحم  نید  رگا 
تباث و دـندوبن ، نادرگيور  دوخ  نامـشچ  رون  نازیزع و  گرم  زا  درکیمن ، فرـصنم  ار  نانآ  تاقـشم ، لمحت  یباوخیب و  یگتـسخ و 

دندنامیم . دوخ  ياج  رب  رادیاپ 
مه نازابرس  دش ، اوق  راتتسا  لماک  روط  هب  مینک  ضرف  اریز  دش ; رکذ  هک  تسا  ياهلیسو  ود  زا  رترثؤم  يزوریپ  هب  ندیـسر  ياربتماقتـسا 

تـسناوتن رگا  زابرـس  دربراـکهب و  دـیاب  زابرـس  ار  حالـس  نآ  نوچ  تسا ، كوکـشم  رفظ  يزوریپ و  زاـب  دنـشابهتشاد ، یفخم  ياـهحالس 
داجیا وا  رد  ار  يریلد  حور  دربیم ، راک  هب  ار  زابرس  هک  تسا  یحالستماقتسا  یلو  دوشیمن ، هدرب  هرهب  یفخم  هحلـسا  زا  دنک ، يرادیاپ 

، دزاس راومه  دوخ  رب  ار  بیهم  تخـس و  ياـهمخز  اهیگنـشت و  اهیگنـسرگ و  دزیتسب ، نمـشد  اـب  نکمم  لـیاسو  ماـمت  اـب  هک  دـنکیم 
دنکیم . ریذپان  یگتسخ  ار  وا  درادیم و  هاگن  زابرس  رد  ار  یگنادرم  تعاجش و  حور  تماقتسا ،

نامیا و هلیـسو  هب  دـندوب ، ملاـع  لـلم  نیرت  تسپ  مالـسا  زا  شیپ  هک  يودـب  برع  تشم  کـی  ناـمه  دـندوب و  نینچ  ادـخ  لوسر  ناراـی 
، دندمآ قیاف  اهیتخـسو  تالکـشم  مامت  رب  دندش . نیمز  يور  مدرم  نیرتزیزع  دندروآ و  رد  وناز  هب  ار  گرزب  ياهيروتارپما  تماقتـسا ،

چیه ادتبا  رد  دندش . زارفارس  قلخ  ادخ و  دزن  دندیرخ و  يریذپان  یگتـسخ  يرادیاپ و  حوراب  ار  ترخآ  ایند و  یتخبـشوخ  يدنمتداعس و 
ناشتـسد زا  زیچ  همه  تماقتـسا ، نتـشادن  نامیافعـض و  رثا  رد  زورما  ناناملـسم  یلو  دـندش ، زیچ  هـمه  ياراد  ماجنارـس  یلو  دنتـشادن ،

ایند ناناملسم  شاکيا  تساهدیدرگ . نانآ  یگدنز  هحولرس  ینوبز  يراوخ و  نونکا  یلو  دندوب ، زیچ  همهياراد  زاغآ  رد  هک  نآ  ابتفر 
قح هاگرد  زا  ياهدنناوخ  چیه  هک  دندومنیم  تلئـسم  دوخ  يادخ  زا  ار  دوخ  درد  هراچ  هچراپکی  دحتم و  دندمآیم و  دوخ  هب  یکدـنا 

. ددرگنرب دیما  ان 

دنچ ياهتکن 

مینکیم : رکذ  هفیرش  هیآ  زا  یبداو  یخیرات  هتکن  دنچ  کنیا 
، دندرکیم يرادیاپ  لمحت و  يرابدرب و  ناناملـسم  دشیمدایز و  ادـخ  لوسر  ناوریپ  هکم و  ناناملـسم  رب  زور  ره  شیرق  رازآ  هجنکش و 
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لوسر دـندرپس . ناج  هجنکـشریز ، رد  ناناملـسم  زا  یـضعب  هچنانچ  دوبن  لمحت  لباق  هک  يروط  هب  تشذـگ ، دـح  زا  رافک  رازآ  تیذا و 
یلو دنتفر ، رگید  طاقن  هب  زین  ياهدع  دندش ، راپـسهر  هشبح  هب  ناناملـسم  زا  ياهتـسد  دنوشجراخ . هکم  زا  ناناملـسم  هک  دومرف  رما  ادـخ 
هکم جراخ  زا  يدارفا  مکمک  دوب ، مالـسا  هب  مدرم  توعد  یهلا و  تلاسرغیلبت  لوغـشم  ناـنچمه  رتماـمت  هچ  ره  یتیدـج  اـب  ادـخ  لوسر 

مالـسا زا  رگید  طاقن  زا  رتشیب  هنیدـم  لها  دنتـشگیم ; فرـشم  مالـسا  نید  هب  دـندشیم و  بایفرـش  ترـضح  نآ  روضح  دـندمآیم و 
رد ناناملسم  رامـش  دنتـشگیم  زاب  دوخ  رهـش  هب  دندروآیم و  نامیا  هدش و  بایفرـش  ترـضح  نآ  روضح  هتـسدهتسد  دندرک ; لابقتـسا 

. دش لیکشت  رهش  نآ  رد  يوق  مکحم و  تیلقا  کی  هک  يروط  هب  دوب ، شیازفا  هب  ور  هنیدم 

مالسا تموکح  زکرم 

ناناملـسم دـننک  ترجه  هنیدـم  هب  هک  دومرف  ار  هکم  ناناملـسم  دومن و  باـختنا  مالـسا  زکرم  يارب  ار  هنیدـم  ادـخ  لوسر  ماـگنه  نیا  رد 
نانامهم نیا  زا  هنیدـم  ناناملـسم  دـندرکیم . رایتخا  تنوکـس  هنیدـم  رد  هدـش و  جراخ  هکم  زا  نتدـنچ  نتدـنچ  ات ، ود  ات  ود  کـتکت ،

ره هب  هک  دنتفرگ  میمـصت  زین  شیرق  رافک  فرط ، نآ  زا  دندومنیم ، یمرگ  ییاریذپ  تهج ، ره  زا  هدرک و  لابقتـسا  نسح  دوخ  شیکمه 
نوریب هکم  زا  ار  دمحم  تفگ : یکی  دنداد ، لیکشت  اروش  هسلج  دنزاس . دوبان  ار  ادخ  لوسرای  دننکب  ار  مالسا  هشیر  دنناوتب  هک  ياهلیـسو 

نآ تشگ و  دنهاوخ  زاب  هکم  هب  دش و  دنهاوخ  دایز  جراخ  رد  وا  ناوریپ  دورب ، نوریب  رگا  دنتفگ  اریز  دشن ; هتفریذپ  داهنشیپ  نیا  مینک ،
زین نیا  دهدب ; ناج  ات  دندنبب  وا  رب  ار  رد  دننک و  نادنز  هناخ  رد  ار  ترـضح  نآ  هک  دوب  نیا  رگید  داهنشیپ  دومن . دنهاوخ  رخـسم  ار  اج 

نوریب نادـنز  زا  ار  ترـضح  نآ  دـندرکیم و  کمک  دنتـشاد  تسد  رد  هک  یلیاـسو  ماـمت  اـب  شناوریپ  مشاـهینب و  اریز  دـشن ; هتفریذـپ 
. دندروآیم

ادخ لوسر  لتق  هئطوت 

رده ترضح  نآ  نوخ  هک  دنشکب  ار  ناشیا  دنزیرب و  ترضح  نآ  رس  رب  یناهگان  روط  هب  شیرق  هلیبق  هد  زا  نت  هد  هک  دش  نیا  رب  میمصت 
هنابش هک  دندش  باختنا  رفن  هد  دنزادرپب . مشاه  ینب  هب  ار  ترضح  نآ  لتق  هید  دعب  دننک ، یهاوخنوخ  یسک  زا  دنناوتن  مشاه  ینب  ات  دور 
عقوم نآ  رد  هک : نآ  رکذ  لباق  هتکن  دـنهد . ماجنا  ار  دوختیرومام  هتخیر  ناشیا  رـس  ربتساهدـیمرآ  رتسب  رد  ترـضح  نآ  هک  یماـگنه 

. دشیمن روصت  دوب ، یفخم  يرس و  رایسب  هک  یمیمصت  نینچ  يارب  یعنام  هجو  چیه  هب  سپ  تشادن ، رد  هکم  ياههناخ 

ترجه زاغآ 

يراب ترضح  فرط  زا  رما  دنراد و  یمیمـصت  نینچ  شیرق  رافک  هک  داد  ربخ  ناشیا  هب  دش و  لزان  ترـضح  نآ  رب  ادخ  فرط  زا  لیئربج 
(ع) یلع نانمؤمریما  دندوب ، دوخ  هشقن  يارجا  مزاع  رافک  هک  یبش  نامه  رد  ادخ  لوسر  دیامرف . ترجه  هنیدم  هب  هکم  زا  هک  تسا  یلاعت 

دنام ؟ دهاوخ  ظوفحم  امش  ناج  مباوخب  امش  رتسب  رد  رگا  هللا ! لوسرای  درک : ضرع  (ع ) یلع دیناباوخ ، دوخ  ياج  رد  ار 
. دنک ترضح  نآ  يادف  ار  دوخ  ناج  هک  دش  هدامآ  لماک  رورس  اب  (ع ) نانمؤمریما یلب . دندومرف : ادخ  لوسر 

دمحم رتسبرد  یلع 

یکی رد  دندشن ، هاگآ  رافک  ناسوساج  هک  يروط  هب  دمآ ، نوریب  هناخ  زا  ادخ  لوسر  دیباوخ و  ادـخ  لوسر  رتسب  رد  (ع ) یلع نانمؤمریما 
دندش . جراخ  هکم  زا  رکبوبا  اب  دندید و  ار  رکبوبا  ربمایپ  هکم  ياههچوک  زا 

راپـسهر اجنآ  زا  دنتـشاد و  فیرـشت  راغ  نآ  رد  زور  هس  ادخ  لوسر  تشادرارق . نآ  رد  روث  راغ  هک  هکم  یگنـسرف  کی  رد  دوب  یهوک 
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دندش . هنیدم 
نآرق رد  هچناـنچ  تـسا ، هدوـمرف  یهن  نزح  زا  ار  وا  ادـخ  لوـسر  هدوـب و  نوزحم  هـک  تـسا  رکبوـبا  بحاـص »  » زا دارم  هفیرـش  هـیآ  رد 

.« تسام اب  ادخ  هک  سرتن  تفگدوخ : هار  مه  هب  هک  یتقو  ( 3;  ) انعم هللا  نا  نزحتال  هبحاصل  لوقی  ذا  : » دیامرفیم

ادخ لوسر  یهن 

لوسر هک  تسا  هدوب  یلاعتيادخ  طخـس  دروم  هکلب  هدوبن  ادخ  ياضر  دروم  رکبوبا  نزح  هک  دناسریم  رکبوبا  نزح  زا  ادخ  لوسر  یهن 
هراشا نادب  نآرق  رد  مه  ادخ  درکیمنیهن و  نآ  زا  ار  وا  ربمایپ  دوب ، ادخ  ياضر  دروم  رکبوبا  نزح  رگا  دـنکیمیهن و  نآ  زا  ار  وا  ادـخ 

. دومرفیمن

درادن تماقتسا  نوزحم ،

نزح دنـشاب  هتـشاد  ناـمیا  رد  تماقتـسا  هک  یناـسک  اریز  تشادـن  تماقتـسا  رکبوـبا  هک  نآ  دوـشیم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  هک  رگید  هتکن 
دیامرفیم : لاعتم  يادخ  دنرادن .

(4 .« ) نونزحی مه  الو  مهیلع  فوخ  الف  اوماقتسا  مث  هللا  انبر  اولاق  نیذلا  نا  »

دوشیمن نوزحم  ادخ ، یلو 

مهیلع فوخ  هللا ال  ءایلوا  نا  الا  : » دیامرفیم هک  ارچ  تسا ، هدوبن  ادخ  يایلوا  زا  رکبوبا  هک  درک  هدافتسا  نزحتال »  » هملک زا  ناوتیم  زین  و 
(5 .« ) نونزحی مه  الو 

رکبوبا کش 

اب ادخ  هک  هتـشاد  کش  رکبوبا  هک  دوشیم  هدافتـسا  نیا  زا  تسا و  رکبوبا  هفیرـش  هیآ  رد  انعم » هللا  نا   » هلمج بطاخم  هک  نآ  رگید  هتکن 
ینعم دوخ  يدوخهب  هیمـسا  هلمج  ناـیب ، ياـملع  هتفگ  بسح  رب  تسا و  هیمـسا  هلمج  هفیرـش ، هلمج  نیا  اریز  دـشاب ; هارمه  ادـخ  لوـسر 

ای دشاب و  نآ  نومـضم  رکنم  بطاخم  هک  تسا  یتقو  ربخ  دیکات  تساهدش و  نا »  » هب دکؤم  دانـسا  نیا ، رب  هوالع  دراد . دـیکات  رارمتـسا و 
نومـضم رد  کش  رکبوبا  هک  دناسریم  دشاب  نسحتـسم  نا »  » ندروآ دیکات  رگا  تروص  نیا  رد  دشاب ، هتـشاد  کش  نآ  تحـص  رد  القا 

يادـخ ندوـب  هارمه  هک  هدوـب  هلمج  نومـضم  رکنم  رکبوـبا  هک  دـناسریم  مینک  ضرف  بجاو  ار  نا »  » ندروآ دـیکات  رگا  هتـشاد و  هلمج 
دشاب . لوسر  اب  یلاعت 

هلزنم لزان  ار  وا  ادـخ  لوسر  اذـل  تسا ، هدرکن  راتفر  دوخ  ملع  قباطم  یلو  هتـشاد  هلمج  نیا  لولدـم  هب  ملع  رکبوبا  هک  نآ  رگید  لامتحا 
. دنمان رهاظ  ياضتقم  فالخ  رب  جارخا  ار  بیترت  نیا  بدا  لها  دومرف . دکؤم  ار  هلمج  داد و  رارق  رکنم 

؟ هچ ینعی  دونج 

كرابت و يادخ  هک  دوشیم  هتسناد  نیا  زا  دوشیم و  اهورین  هاپـس و  دونج ، يانعم  سپ  یهاپـس ; ینعی  دنج ; تسا و  دنج »  » عمج دونج » »
، نایبتقال هکئالم ، هاپـس  ترـضح ، نآ  تماقتـسا  زا : دنترابع  اهنآ  زا  یـضعب  هک  دومرف  زهجم  اوق  اهورین و  ماسقا  هب  ار  دوخ  لوسر  یلاعت 

لوزن ترـضحنآ ، ضامغا  وفع و  ملع ، ملح ، يدنمتفارـش ، یگداوناختیعـضو و  تثعب ، زا  لبق  ترـضح  نآ  هقباس  نسح  یمان و  کـین 
تسا . هدرک  کمک  توعد  تفرشیپ  رد  ار  ناشیا  هک  يرگید  ياوق  ترضحنآ و  نارای  ناوریپ و  يریلد  يرادیاپ و  تازجعم ، نآرق ،
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اهتشونیپ :
هام 1329 . نیدرورف  اب 10  ربارب  هرخآلا 1369  يدامج  هبنشجنپ 11  بش  .1

تشذگ ) باتک  يادتبا  رد  هیآ  همجرت  . ) هیآ 40 ( 9  ) هبوت .2
هیآ 40 . ( 9  ) هبوت .3

تشذگ ) البق  هیآ  همجرت  . ) هیآ 13 ( 46  ) فاقحا .4
هیآ 62 . ( 10  ) سنوی .5

(1  ) نامیپ دهع و  رد  تماقتسا  - 1

هراشا

( 2 «. ) نوقتملا مه  کئلواو  اوقدص  نیذلا  کئلوا  سابلا  نیحو  ءارضلاو  ءاسابلا  یف  نیرباصلاو  اودهاع  اذا  مهدهعب  نوفوملاو  »
درامـشیم و ربتسا  هدیدنـسپ  وکین و  اهنآ  رد  يرادیاپ » تماقتـسا و   » هک يدراوم  زا  دروم  راهچ  هفیرـش ، هیآ  نیا  رد  قح  سدـقا  تاذ 

. دیاتسیم ار  هدیدنسپ  تافص  نیا  ناگدنراد 

دهع هب  يافو 

، دشاب هدش  هتـسب  یلاعت  يادخ  اب  دهع  نآ  هاوخ  تسا ، نامیپ  اب  قباطم  راتفر  رد  تماقتـسا  يرادـیاپ و  دـهع و  هب  يرادافو  دروم ، نیتسخن 
دنتسه . قح  ترضح  هدوتس  دننک ، رود  دوخ  زا  ار  ینکش  نامیپ  دنشاب و  دوخ  دهع  هب  دنب  ياپ  هک  یناسک  ادخ . قلخ  اب  هاوخ 

نادب ار  نانمؤم  هدومرف و  دیجمت  ار  دهع  رد  يرادیاپ  دنوادخ ، هک  مینیبیم  ار  تایآ  زا  يرایـسب  میرگنب ، ار  نآ  رخآ  ات  نآرق  لوا  زا  رگا 
تسا . هتشاد  رذح  رب  نآ  نتسکش  نامیپ و  هب  یهجوت  یب  زا  ار  ناناملسم  هدومن و  بیغرت 

دزن ناهج  للم  زا  یتلم  ره  تسا . دنـسپان  مومذم و  ینکـشنامیپ  تسا و  هدیدنـسپ  تافـص  زا  القع ، نادنمدرخ و  همه  دزن  دهع ، هب  يافو 
زا روظنم  تسا و  هدومن  شهوکن  ار  اهنکـش  نامیپ  هدوتـس و  ار  دـهع  هب  نادـنب  ياپ  اـهنآ  رد  هک  دـنراد  ییاهناتـساد  اـههناسفا و  دوخ 

راعشا رد  ارعش  دنیارایب . وکین  تفص  نیدب  ار  دوخ  ناگوابون ، نادنزرف و  هک  تسا  نآ  اههناسفا  نیا  لقن  اهناتساد و  نیا  نتـشون  نتفگ و 
دناهدومن . ییوگدب  نکش ، نامیپ  نتسکش و  نامیپ  زا  رایسب  دوخ 

هب یلقع  كاردا  زا  رظن  عطق  یناسنا ، ترطف  ینعی  دشاب ; رشب  ترطف  زا  ینکـش ، دهع  ندوب  حیبق  دهع و  هب  يرادافو  ندوب  هدیدنـسپ  دیاش 
دنچ ره  دنزرف  نآ  دنکن ، افو  دوخ  هدعو  هب  سپـس  دهدب ، ياهدعو  دوخ  دنزرف  هب  يردپ  رگا  هچنانچ  دنکیممکح ، نیا  حبقو  نآ  نسح 

دربیم . لاؤس  ریز  ار  وا  هتسناد و  داقتنا  ضارتعا و  هتسیاش  ار  ردپ  دشاب  لاسدرخ 
بقل دعولا » قداص   » ار وا  دیاتـسب ، ار  دوخ  ناربمایپ  زا  یکی  دـهاوخیم  هک  یماگنه  دـیجم  نآرق  رد  یلاعت  دـنوادخ  (ع ) ربمایپ لیعامـسا 

نآ دنکن ، افو  نآ  هب  دهدب و  ياهدعو  سک  ره  دنکیم . افو  دوخ  ياههدعو  هب  هشیمه  دهدیمن و  غورد  هدعو  هک  یـسک  ینعی  دهدیم ;
دادیم ماجنا  ار  دوخ  ياههدعو  همه  تسا  هتفرگ  رارق  نآرق  شیاتس  دروم  تهج  نیا  زا  هک  (ع ) ربمایپ لیعامـسا  دوب . دهاوخ  غورد  هدعو 

ای يراتفرگ  هاگنآ  دـنک ، يراددوخ  نآ  ماجنا  زا  لمع ، ماقم  رد  یلو  دـنک ، هدـعو  ناـبز  هب  هک  دـشن  هدـید  دوب ; وگتسار  هدـعو ، رد  و 
دهدب هدعو  درادن  قح  دوشب  هدعو  ماجنا  زا  عنام  وا  يراکشومارفای  يراتفرگ  هک  دهدیم  لامتحا  هک  یسک  دروایب  رذع  ار  يراکـشومارف 

. تسا وگغورد  دهدیم  هدعو  هک  یلاح  نامهرد  یسک  نینچ  دنک ، هدعو  فلخ  و 

هدعو ماجنا  رد  ششوک 
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; ددرگ زاب  دورب و  سک  نآ  دنامب و  اجنآ  رد  لیعامسا  هک  دش  نیا  رب  رارق  درک و  ياهدعو  هکم  زا  جراخ  رد  يزور  (ع ) ربمایپ لیعامـسا 
هک دندش  هجوتم  لیعامـسا  نارای  دـماین ، هکم  هب  تسـشن و  اجنامه  رد  وا  راظتنا  رد  اهزور  ترـضحنآ  درک ; شومارف  صخـشنآ  اقافتا 

فقوت ببس  دنتفای ; هکم  کیدزن  ینابایب  رد  ار  ترـضح  نآ  ات  دنتخادرپ  وج  وتسج  هب  تسین ، اهنآ  نایم  رد  ترـضح  نآ  تسا  يدنچ 
هک دش  مولعم  دـنتفر  وا  غارـس  هب  دـمآ ، مهاوخن  رهـش  هب  ددرگن  زاب  ات  ماهدرک و  هدـعو  اج  نیا  رد  صخـش  نالف  اب  نم  دومرف : دندیـسرپ ،
نآ هک  یماگنه  ات  اجنآ  رد  لیعامسا  راظتنا  تدم  دنیوگ  یضعب  تساوخ . ترذعم  دش و  بایفرش  ترـضحنآ  روضح  هدرک و  شومارف 

تسا . هدیمان  دعولا  قداص  ار  وا  نآرق  اذل  دیشک  لوط  لاس  کی  تساوخ ، ترذعم  دش و  بایفرش  صخش 
باتک نیرتهب  نیرتگرزب و  رد  یلاعت  يادخ  اریز  دوشیم ; راکشآ  دهع  هب  يرادافو  تیمها  دیامنیم  لیعامسا  زا  نآرق  هک  یـشیاتس  رد 

، ترطفو لـقع  قلخ و  ادـخ و  دزن  هک  دیاتـسیم  یتفـص  نینچ  هب  دیاتـسب  ار  دوـخ  ناگداتـسرف  زا  یکی  دـهاوخیم  یتـقو  دوـخ  ینامـسآ 
. تسا هدیدنسپ 

دهع هدعو و  نایم  قرف 

هب دوخاب  دهع  یلو  دراد ، تیلخدم  نآ  رد  رگید  صخـش  دوجو  دوش و  هداد  یـسک  هب  دیاب  هدـعو  هک  تسا  نآ  دـهع  هدـعو و  نایم  قرف 
ود دهع ، یلو  تسا ، یفرط  کی  هدعو  هک  نآ  مود  لامتحا  دهد . ماجنا  ار  یعوضوم  ای  دنکن و  يراک  دریگب  میمـصت  هک  دوشیم  ییاهنت 

يرگید هدعو  ربارب  رد  هک  ار  ياهدـعو  اعطق  دـشابتسا  یفرط  کی  هک  هدـعو  هب  دـنب  ياپ  هک  یـسک  مه . ربارب  رد  رفن  ود  زا  تسا  هدـعو 
. دش دهاوخ  رتشیب  شايدنب  ياپ  يرادیاپ و  دنمان  نامیپ  دهع و  ار  نآ  هک  دشاب 

دهع رد  يرادیاپ  مالسا و 

لوسر هداد ، رارق  ماوت  دهعاب  ار  نید  تقیقح  اجکی  رد  تسا ، هدیسر  دهع  هب  يدنبياپ  هب  عجار  ساسح  یتاریبعت  مالسا  سدقم  نید  رد 
ترـضح ناـیم  تسا  یناـمیپ  نید  اریز  درادـن ». نید  تسین ، راداـفو  دوخ  دـهع  هب  هک  یـسک  ( 3;  ) هل دـهعال  نمل  نید  ـال  : » دومرف ادـخ 

زا یتروص  زج  هتـشادن و  ار  یناملـسم  تقیقح  هتـسکش و  ار  ادخ  نامیپ  دنکن ، افو  دوخ  دهع  هب  هک  یناملـسم  و  شناگدـنب ، راگدرورپ و 
تسا . هدشن  اراد  ار  نید  تقیقح  دشاب  نابز  هقلقل  نامه  هک  مالسا 

ناج و اب  ناشیا  زا  هک  دنتـسب  نامیپ  دندش و  بایفرـش  ادخ  لوسر  روضح  هنیدـم  لها  زا  ياهدـع  دوب ، بیرغ  هکم  رد  مالـسا  هک  یماگنه 
غیرد ترضح  نآ  هرابرد  يراکادف  هنوگچیه  زا  دندرک و  افو  دوخ  دهع  هب  نانآ  دومرف  لالجا  لوزن  هنیدم  هب  ادخ  لوسر  دننک . عافد  لد 

دندوب . نامیپ  تسار  اریز  دندیدرگ ; دنلبرس  ناهج  ود  ره  رد  دندرکن و 
( 4;  ) هیلع هللا  اودهاع  ام  اوقدص  لاجر  نینمؤملا  نم  : » دیامرفیم دیاتسیم  ار  ناکین  هک  اجنآ  دوخ ، باتک  رد  لاعتم  يادخ 

دنتفگ ». تسار  ادخاب  دوخ  نامیپ  رد  هک  دناینادرم  نانمؤم  زا 
. تسا نآ  ابتفلاخم  نآ و  نتسکش  نامیپ  رد  غورد  تسا و  نآ  قبط  رب  راتفر  نامیپ ، دهع و  رد  ییوگتسار 

رضن نب  سنا 

رگا هک  دنکیم  دهع  ادخاب  سنا  دوب ، هتفای  نایاپ  گنج  دسریم  هک  هاگمزر  هب  دباتشیم و  ربمایپ  کمک  هب  ردب  گنج  رد  رضن  نب  سنا 
هتشک ربخ  هک  یماگنه  دزادرپیم ، دربن  هب  سنا  دهدیم ، خر  دحا  گنج  دشوکب ; ناج  ياپات  ادخ  هار  رد  دیآ ، شیپ  مالسا  يارب  یگنج 

: دـیوگیم هدرک  يور  ادـخ  يوـس  هـب  سنا  دـنراذگیم ، زیرگ  هـب  ياـپ  اـهنآ  دوـشیم ، رـشتنم  ناناملـسم  ناـیم  رد  ادـخ  لوـسر  ندـش 
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يرود دنربب ، نایم  زا  ار  وت  نید  دنهاوخیم  هک  ناکرـشم  هدرک  زا  مهاوخیم و  ترذعم  ناناملـسم  رارف  تهج  هب  وت  زا  نم ! راگدرورپراب 
هتـشاد زاب  گنج  زا  ار  امـشزیچ  هچ  دیوگیم  سنا  دناهدینادرگ ، ور  گنج  زا  رگید  نت  دنچ  رمع و  هک  دـنیبیم  تقو  نیا  رد  میوجیم ;

زین امـش  دادناج  دمحم  هک  یهار  نامه  رد  درادن ، شزرا  دمحم  زا  سپ  یگدنز  دیوگیم  سنا  هدـش ، هتـشک  دـمحم  دـنیوگیم : تسا ؟
ات دـشکیم  ردـق  نآ  دـنکیم و  ینایامن  گنج  دزاتیم ، نمـشد  يوس  هب  بسا  اب  دروآیم و  نوریب  ماین  زا  ریـشمش  سپـس  دـیهدب ، ناـج 

دوب . شرکیپ  رب  مخز  داتشه  زا  شیب  دننکیم  ادیپ  ار  وا  ناجیب  رکیپ  هک  یماگنه  دوشیم ; هتشک 
(5;  ) نوعار مهدهعو  مهتانامال  مه  نیذلاو  : » دیامرفیم هچنانچ  تسا ، هداد  رارق  نانمؤم  تفص  ار  دهع  رد  يرادیاپ  هروس ، ود  رد  نآرق 

دننکیم ». تاعارم  ار  دهع  تناما و  هک  دنتسه  یناسک  نانمؤم 
مان تسین و  درم  دنکنافو ، دوخ  دـهع  هب  هک  يدرم  تسا ، يرادنامیپ  یگنادرم ، ینعی  شلوق » تسا و  درم  : » هک تسا  فورعم  نانخـس  زا 

تفگ : هک  نآ  تسا  هتفگ  شوخ  هچ  تساطلغ ، ندراذگ ، وا  رب  درم 
درکن  تفگب و  هک  نآ  تسا  نز  مین  دوب  نز  دنکن  دیوگن  هکنا  درم و  مین  دنکب  دیوگب  هکنآ  درکب و  تفگن و  هک  نآ  مامت  درم 

نینچ یبدا  رظن  زا  رعاش  نیا  دـیاش  منادیم و  درم  دـنکب  دـیوگب و  هک  ار  یـسک  نم  اریز  تسا ; هدرک  هغلابم  ریبعت  رد  رعاش  نیا  دـنچ  ره 
تسا یحیحص  رایسب  نخس  هداد  رارق  نز  زا  رتمک  دهدن  ماجنا  دهدب و  هدعو  هک  ار  یسک  هک  مراهچ  عارـصم  رد  یلو  تسا ، هدرک  ریبعت 

دش . دنهاوخ  رتتسپ  مه  نز  زا  رعاش  نیا  مکح  بجوم  هب  زورما  ناملسم  نادرم  زا  يرایسب  هک  تسا  نآ  دراد  هک  یبیع  طقف 
یهجوت نادب  ناناملـسم  یلو  دناهدرک ، دزـشوگ  ناناملـسم  هب  ار  دـهع  هب  يافو  هتـسویپ  دوخ ، راتفر  رد  هچ  راتفگ و  رد  هچ  نید  نایاوشیپ 

. دناهتسبن راک  هب  هدرکن و 

دهع هب  يافو  رد  ادخ  لوسر  تقد 

نآ اریز  تساخیمن ، رب  ترضح  دیباتیم و  ناشکرابم  راسخر  رب  زاجح  نازوس  باتفآ  دندوب ، هتـسشن  یهوک  رانک  رد  يزور  ادخ  لوسر 
: دومرف دینیـشنب . هیاس  رد  تسا  بوخ  هک  دندرک  ضرع  ترـضح  نآ  نارای  دوب . وا  راظتنا  رد  هدومرف و  هدعو  یـسکاب  اجنآ  رد  راوگرزب 
زا یمدق  دنچ  ربمایپ  رگا  اریز  تسا ، دهع  هب  يدنب  ياپ  هب  ناناملسم  نتشاداو  روتسد  نیرتگرزب  شور ، نیا  ماهدرک . هدعو  اجنیا  رد  نم 

دهع هب  يافو  میرح  هک  مه  ار  تاـیئزج  نیا  هک  دوب  نیا  دوصقم  یلو  دـشیمن ، هدـعو  فلخ  دـیاشتفریم  هیاـس  هب  هدـش و  رود  باـتفآ 
رد هاگ  ناناملسم  ام  درک . دهاوخ  دهع  هب  افو  لصا  هبتیارس  مکمک  دوش ، یشوپ  مشچ  تایئزج  نیا  زا  رگا  اریز  تشاد ، روظنم  دیابتس 

. میاهداد تسد  زا  زین  ار  نامیا  لوصا  یئزج  روما  رد  يراگنا  لهس  ییانتعا و  یب  رثا 

(ع) یلع هزمح و 

رد ار  دوخ  ناجو  دنرادرب  مدق  ادخ  هار  رد  دنراد  ناج  ات  هک  دندرک  دهع  دوخ  يادخ  اب  (ع ) یلع نانمؤمریما  ادـخ و  لوسر  يومع  هزمح 
ادـخ لوسر  نارای  رتشیب  هک  نآ  اب  دیـشوک و  سفن  نیرخآ  ات  (ع ) نانمؤمریما دشدیهـش ، دـحا  گنج  رد  (ع ) هزمح دـنزاس ; ادـف  هار  نآ 

. دـنک اـفو  دوـخ  دـهع  هب  هک  دوـب  رظتنم  دوـب و  يزاـبناج  هداـمآ  هشیمه  دـناماجرب و  هوـک  نوـچ  (ع ) یلع دـندرک  رارف  اـهنآ  همه  هـکلب 
دیامرفیم : اهنآ  شیاتسرد  یلاعت  كرابتيادخ و 

( 6;  ) الیدبت اولدب  امو  رظتنی  نم  مهنمو  هبحن  یضق  نم  مهنمف  هیلع  هللا  اودهاع  ام  اوقدص  لاجر  نینمؤملا  نم  »
هزمح  ) دندرک ادف  ار  دوخ  ناج  اهنآ  زا  یـضعب  دنتفگ ، تسار  دنتـسب  نامیپ  ادـخاب  هچ  نآ  رد  هک  دنتـسه  ینادرم  نامیا  اب  ناناملـسم  زا 

دنوادخ اب  دوخ  نامیپ  دهع و  رد  يرییغت  هنوگچیه  دنـشابیم و  شیوخ  ناج  ندرک  ادـف  رظتنم  نانآ  زا  رگید  یـضعب  و  (ع )) ءادهـشلادیس
دندادن ».
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نامیپ دهع و  رد  يرادیاپ  هب  راداو  ار  ناناملـسم  فلتخم  تارابع  هب  هک  دشاب  هدیـسر  مالـسا  نید  نایاوشیپ  زا  تیاور  هاجنپ  زا  شیب  دیاش 
دومرف : ادخ  لوسر  دناسارهیم . دشابن  رادرک  نآ  یپ  زا  هک  يراتفگ  زا  درادیم و  رذحرب  ینکشدهع  زا  دیامنیم و 

( 7;  ) دعو اذا  فیلف  رخالا  مویلاو  هللااب  نمؤی  ناک  نم  »
دنک ». افو  دوخ  هدعو  هب  دیاب  دراد ، نامیا  داعم  ادخ و  هب  هک  یسک 

هب نامیا  درادـن ، دـهع  هب  يرادافو  هک  یـسک  تسا : نینچ  یباطخ  سایق  اب  هجیتن  تسا . هارمه  دـهع  هب  يافواب  داعم  ادـبم و  هب  نامیا  سپ 
ادبم هب  نامیا  اهنآ  ادخ  لوسر  شیامرف  قبط  تسا ، ناناملسم  زا  یضعب  یگشیمه  شور  نتـسکش  نامیپ  میتفگ  رگا  درادن و  داعم  ادبم و 

زا یلاعتقح  سدقا  تاذ  تسادنـسپان و  هدعو  فلخ  هک  نآ  اب  تساهیتخبدـب ، لیاذرهمه و  همـشچرس  ینامیا  یب  يرآ ، دـنرادن . داعم  و 
دـهدب و هدـعو  هک  یـسک  تسا ! هدـش  یگنازرف  شوه و  هناشن  ناناملـسم  ام  نایم  رد  یلو  ( 8 ( ) داـعیملا فلخیـال  هللا  نا  : ) تسا هزنم  نآ 

داب هب  میرادـنپیم و  شنادان  ار  وا  دـشاب ، دوخ  نخـس  هب  دـنب  ياپ  هک  یـسک  یلو  میناوخیم ، دـنمدرخ  لقاع و  ار  وا  اـم  دـنکن ، يرادـیاپ 
، دیوگیم هک  هچنآ  دـهدبیرف و  ار  ادـخ  ناگدـنب  دوخ و  شیکمه  ناردارب  هک  تسا  یـسک  ام  نایم  رد  رادمتـسایس  میریگیم ، ازهتـسا 

دنادب . دوخ  یسایس  راکهاش  نیرتهب  ار  شور  نیا  دهدنماجنا و 
لوایکام لیبق  زا  نایبرغ  دساف  ياهرکف  هدیسوپ و  ياهزغم  نیا  همشچرس  هدرک و  خوسر  ناناملـسم  تاقبط  مامت  رد  نونکا  رکفت  زرط  نیا 

افص و تقیقح ، قح و  زا  ییوب  هک  تسا  نیا  دناهتفای . شرورپ  بتکم  نیا  رد  همه  ناهج  ناراد  مامز  هناتخبدب  تسوا . بتکم  نادرگاش  و 
. تسین اهنآ  مسیلکلا  ياهزغم  رد  یتسرد  یتسار و  یتسود و 

ادخ لوسر  ینیبشیپ 

تسا : هدومرف  ینیب  شیپ  ار  شور  نیمه  دوخ  یشیدنا  رود  اب  مالسا  ربمایپ 
دنرامش ». هدیدنسپ  ار  تسپ  هلیذر و  تافص  دنناوخ و  دنسپان  ار  هدیدنسپ  کین و  تافص  هک  دیایب  يراگزور  »

نامیپ رثا  رد  اریز  تفای ; دـنهاوخ  تاجن  یـشیاسآیب  یگراچیب و  نیا  زا  نیقی  هب  دـبای  جاور  ناناملـسم  ناـیمرد  دـهع  هب  يراداـفو  رگا 
دامتعا يرگید  هب  یسک  رگید ، هتفر و  نایم  زا  تسا  رشب  شیاسآ  تداعس و  ساسا  هک  یمومع  نانیمطا  حور  ندرکن ، نتفگ و  نتسکش و 

ياهراشف ددـنبیمربتخر ، نواعت  يراکمه و  هدـش  لزلزتم  تسا ، ناسنا  تایح  هیاپ  ساـسا و  هک  یعاـسم  كارتشا  نآ ، رثا  رد  درادـن و 
نارازه راب  ریز  دنسریمن و  دصقم  هب  دارفا  هک  يروطهب  دیامنیم ، جلف  ار  دارفا  همه  هدروآ و  ور  میقتسم  روط  هب  یـسک  ره  رب  اسرفتقاط 
دهاوخ رارق  رب  یعاسم  كارتشا  یمومع و  نانیمطا  دوش ، تداع  يراد  نامیپ  رگا  هک  یتروصرد  دنهدیمناج ; یتخـس  تقـشم و  راورخ 

هعماج یناگمه  شیاسآ  هک  تسا  تقو  نآ  دوب ، دنهاوخ  عفد  لباق  هکلب  لمحت  لباق  دنوشیم و  میسقت  هیزجت و  اهیتخـس  اهراشف و  دش ،
دوخ هشیپ  ار  دهع  هب  يرادافو  هک  دراذگب  رارق  دوخابتسه  هک  یلغش  ره  رد  یناملسم  ره  تساجب  رایسب  تفرگ ، دهاوخارف  ار  ناناملـسم 
دارفا کت  کت  زا  هعماج  هک  اریز  مراد ; یگرزب  نیا  هب  هعماج  رد  يریثات  هچ  رفن  کی  نم  دوشیمنراـهب و  لـگ  کـیهب  دـیوگن : دزاـس و 

ره رد  رفن  کی  شور  تسا  نکمم  دش و  دهاوخ  بوخ  هعماج  دنراذگب ، يرارق  نینچدوخ  اب  هعماج  دارفا  کتکت  رگا  دوشیم . لیکشت 
زا ناناملسم  همه  دوشیم و  رایسب  اهرفن  کی  نیا  زا  مکمک  دننک ، يوریپ  وا  زا  ياهدع  دوش و  نارگید  قشم  رـس  بجوم  دشاب  هک  یماقم 

دشدنهاوخ . رادروخرب  کین  تفص  نیا 
اهتشونیپ :

هامنیدرورف 1329 . اب 17  ربارب  هرخآلا 1369  يدامج  هبنشجنپ 18  بش  .1
تسا ) هدمآ  باتک  يادتبا  رد  هیآ  همجرت  . ) هیآ 177 ( 2  ) هرقب .2

توریب . ط  ص198 ، ج69 ، راونالاراحب ، .3
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هیآ 23 . ( 33  ) بازحا .4
هیآ 32 . ( 70  ) جراعم .5
هیآ 23 . ( 33  ) بازحا .6

ح77 . ص149 ، ج77 ، راونالاراحب ، .7
هیآ 9 . ( 3  ) نارمع لآ  .8

(1  ) رقف ربارب  رد  تماقتسا  - 12

هراشا

(2 .« ) نوقتملا مه  کئلواو  اوقدص  نیذلا  کئلوا  سابلا  نیحو  ءارضلاو  ءاسابلا  یف  نیرباصلاو  اودهاع  اذا  مهدهعب  نوفوملاو  »

رقف ربارب  رد  يرادیاپ 

« ءاسابلا یف  نیرباصلاو  : » هفیرـش هلمج  هک  تسا  رقف  ربارب  رد  يرادـیاپ  دـنکیم  نییعت  تماقتـسا  يارب  هفیرـش  هیآ  نیا  هک  يدروم  نیمود 
تسا . نآ  هب  هراشا 

هب ار  نانآ  دیاتسیم و  دنزرویم  يرادیاپ  دننکیمتماقتـسا و  یتسدگنت  رقف و  ربارب  رد  هک  ار  یناسک  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  یلاعت  يادخ 
دیوگیم : همحرلا -  هیلع  یسوط -  نیدلاریصن  هجاوخ  دیامرفیم . دای  یکین 

نابز دنکیم و  يریگولج  ینورد  بارطضا  زا  ربص  دروآ ، يور  یمیالمان  هک  یماگنه  عزج ، زا  تسا  شیوخ  يرادهاگن  زا  ترابع  ربص  »
( 3 .« ) درادیم زاب  يداع  ریغ  تاکرح  زا  ار  اضعا  ریاس  تیاکش و  زا  ار 

رد تساراد . ربص  میمهفیم ، تماقتـسا  زا  اـم  هک  ار  اـنعمنامه  اریز  تسا ، یکیتماقتـسا  ربص و  هک  دوشیم  هتـسناد  نینچ  نخـس  نیا  زا 
. تسا هدش  لامعتسا  رایسب  تماقتسا ، يانعم  هب  ربص  یمالسا ، تایاور  ینآرق و  تایآ 

رقف رد  تماقتسا  لحارم 

دراد : هلحرم  هس  یتسدگنت  رقف و  ربارب  رد  تماقتسا 
رد دیاب  نامیا  اب  ناملـسم  تسا . ندوشگن  قح  ترـضح  رب  ضارتعا  نابز  ندرکن و  يرکـشان  ندوب و  ادـخ  ياضر  میلـست  تسخن : هلحرم 
ره هک  تسا  یگرزب  تاـماقم  زا  یکی  دوـخ  نیا  دوـشن و  راکـشآ  یتیاـضران  وا  زا  هجو  چـیه  هـب  دـشاب و  میلـست  ادـخ  ياههتـساوخ  ربارب 
زا شلد  لاح  نامه  رد  دربیم ، رس  هب  یتخبدب  رقف و  ياهتنم  رد  هک  نآ  اب  هک  دسرب  ياهجرد  هب  دوشب و  ماقم  نآ  زیاح  دناوتیم  یناملسم 

دشابراودیما . شتمحر  هب  رازگساپس و  راگدرورپ  ترضح  رگید  ياهتمعن  رب  دشاب و  دونشخ  دوخ  يادخ 
ار وا  يرایـسب  ياـهنایز  زا  دراد و  یپ  رد  یگرزب  ياـهدوس  اـسب  هچ  دـنادیمن ، شدوخ  هک  دـشاب  ریقف  يارب  یتحلـصم  ياراد  رقف  دـیاش 
، دوشتفای یناملـسم  رد  رگا  ندید  وکین  دـسریم  قح  زا  هچ  ره  ندوشگ و  یناشیپ  زا  هرگ  نداد و  ادـخ  هداد  هب  اضر  دـشخبیم ، ییاهر 

. دش دهاوخ  وا  بیصن  ترخآ  ایند و  ریخ 

ادخ لوسر  یتسدگنت 

هک شسدقم  نابل  زا  مسبت  لاح  نیا  اب  دنتـسبیم و  دوخكرابم  مکـش  رب  گنـس  یگنـسرگ  راشف  زا  ادخ  لوسر  یهاگ  هک  تسا  فورعم 

www.Ghaemiyeh.comتماقتسا ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 143زکرم  هحفص 71 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


نآ ریظن  هک  دندرکیم  یگدنز  رقفو  یتسدگنت  رد  يردـق  هب  ترـضح  نآ  نارای  زا  يرایـسب  دـشیمن . عطق  تسایبلق ، يدونـشخ  هناشن 
دونـشخهراومه و دندوشگیمن ، دوخ  يادخ  ربتیاکـش  نابز  دندنکفایمن و  یناشیپهب  نیچ ، لاح  نامه  رد  یلو  تسا ، هدش  هدید  رتمک 

. دنتسجیم تقبس  رگیدکیرب  ادخ  هار  رد  يزابناج  رد  دندوب و  رازگساپس 

ربیوج

بناج زا  هک  ییامرخ  هناد  دنچ  اب  دوب و  ریقف  دق و  هاتوک  تسوپهایـس ، يدرم  دوب و  ادخ  لوسر  راگزیهرپ  نامیا و  اب  نارای  زا  یکی  ربیوج 
ار دوخ  دوب  هدشتیانع  وا  هب  ادخ  لوسرفرطزا  هک  یگنل  هعطق  ود  اب  تشادن و  سابل  نت  رب  درکیم ، قمر  دس  دیسریم  واهب  ادخ  لوسر 

ابرغ هک  دیـسر  یهن  یلاعت  يرابترـضح  فرط  زا  هک  یتقو  دیباوخیم . دجـسم  رد  ار  اهبش  ادتبا  تشادنیلزنم ، هاگیاج و  دیناشوپیم ،
هفیقـس ارنآ  دوـب و  هدـش  هداـمآ  ناـگراچیب  اـبرغ و  ندرک  لزنم  يارب  ادـخ  لوـسر  فرطزاهـک  ياهدیـشوپرس  رد  دـنباوخن ، دجـسم  رد 

دومرفو : درک  یتمحرم  رظن  وا  هب  ادخ  لوسر  يزور  دیباوخیم . دندیمانیم 
دشاب ». رای  کمک و  ترخآ  ایند و  رد  وت  يارب  نز  نآ  ینک و  ظفح  ار  دوختفع  یناوتب  ات  يریگب  نز  تسا  بوخ  ربیوج ! »

ییابیز و هن  یلام ; یبسن و  هن  مراد ; یتیـصخش  یبسحهن و  دنکیم ، تبغر  نم  هب  ینز  مادک  تنابرق ، هب  مردام  ردپ و  درک : ضرع  ربیوج 
دنک ؟! باختنا  دوخ  يرسمه  هب  ارم  ینز  هک  دوشیم  هنوگچ  لاح  نیا  اب  مراد ، یلامج 

زا مدرم  مامت  درک ، شزرا  جرایب و  ار  اهنیا  همه  مالـسا  رد  لاعتم  دـنوادخ  تسا ، ینادان  تیلهاج و  راـکفا  اـهنیا  : » دومرف ادـخ  لوسر 
تمایق زور  رد  قلخ  نیرتبوبحم  دـنايواسم ، رگیدکی  اب  ناـسکی و  همه  دنتـسه  مدآ  نادـنزرف  مجع ، برع و  شیرقو و  دیفـس  هاـیس و 

رگم منادیمن ، رترب  وـت  زا  ار  اهناملـسم  زا  کیچـیه  نم  دـشاب ; رتراـکزیهرپ  هدرک و  تعاـطا  رتـهب  ار  ادـخ  ياـهنامرف  هک  تسا  یـسک 
زا ( 4  ) هضاـیب ینب  همه  زا  هک  دـیبل  نب  داـیز  دزن  يوریم  نونکا  دـشاب ، رتعـیطم  وـت  زا  ادـخ  رماوا  رد  رتراـکزیهرپ و  وـت  زا  هک  یناملـسم 

ربیوج هب  ار  دوخ  رتخد  اـفلذ  هک  تسا  هدومرف  ترـضح  نآ  میادـخ و  لوسر  هداتـسرف  نم  هک  ییوگیم  وا  هب  تسا و  فرـشا  بسحته 
دورو تصخر  زا  سپ  دندوب ، عمج  وا  لزنم  رد  شناشیوخ  زا  ياهدع  دنکیم ، تاقالم  ار  دـیبل  نب  دایز  ربیوج  هک  یماگنه  نک ». جـیوزت 

راکشآ ؟ ای  میوگب  وت  هب  ناهن  رد  ار  ترضح  نآ  مایپ  میادخ ، لوسر  هداتسرف  نم  دیوگیم : وا  هب  مالس  و 
هب یمایپ  نینچ  ادخ  لوسر  هک  دسرپیم  دایز  دناسریم ، ار  مایپ  ربیوج  دشاب ، رخف  فرـش و  نم  يارب  هک  يوگب  اراکـشآ  دـیوگیم : دایز 
اب يرسمه  یگتـسیاش  هک  راصنا  هب  زج  ار  دوخ  ناگزیـشود  ام  دیوگیم : دایز  مدنبیمن  غورد  ادخ  لوسر  رب  نم  يرآ ، دیوگیم : دادوت ؟

هـضرع شروضح  ار  دوخ  رذـع  موش و  بایفرـش  ادـخ  لوسر  روضح  نم  ات  درگرب  وت  نونکا  میهدیمن  يرگید  سک  هب  دـنراد ، ار  اهنآ 
تسا . هداد  ربخ  نادب  ادخ  لوسر  هن  هدروآ و  نآرق  هن  ار  رذع  نیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگیم : دوخ  اب  تشگزاب و  ربیوج  مرادب ،

ار ناتـساد  دایز  دیـسرپ . ردپ  زا  ار  نایرج  دناوخ و  دوخدزن  ار  ردـپ  دینـش و  ار  ربیوج  نخـس  دوب ، ناملـسم  داهن  كاپ  نارتخد  زا  هک  افلذ 
دایز ددرگ ، زاب  ات  تسرفب  ربیوج  غارـسهب  ار  یـسک  ددنبیمن ، غورد  ادخ  لوسر  رب  ربیوج  هک  دنگوس  ادـخ  هب  تفگافلذ : تفگ . وا  يارب 

مدرگ . زاب  نم  ات  شاب  اجنیا  رد  تفگ : دومن و  مارتحا  وا  زا  دینادرگ و  زاب  ار  ربیوج  داتسرف و  ار  یسک 
تسا ناملسم  نمؤم و  ربیوج  : » دومرف ادخ  لوسر  درک ; ضرع  ترضح  نآ  روضح  ار  دوخ  رذع  دش و  بایفرـش  ادخ  لوسر  روضح  دایز 

نادرگمرب ». يور  وا  زا  نک و  جیوزت  وا  هب  ار  دوخ  رتخد  تسا ، ناملسم  گنسمه  ناملسم  و 
ینک یچیپرـس  ادـخ  نامرف  زا  رگا  تفگ : افلذ  تفگ . زاب  دوخ  رتخد  هب  دوب  هدینـش  ادـخ  لوسر  زا  هچنآ  تشگزاب و  دوخ  لزنم  هب  داـیز 

. دومن تنامـض  ار  رهم  شدوخ  درک و  جیوزت  ودب  ار  دوخ  رتخد  درب و  دوخ  ناشیوخ  دزن  تفرگ و  ار  ربیوج  تسددایز  دش . یهاوخ  رفاک 
هدرک شیارآ  ار  دوخ  رتخد  درک و  مهارف  وا  يارب  يرـصتخم  هناخ  ثاثا  هناـخ و  شدوخ  درادـن ، مه  هناـخ  ربیوج  تسناد  هک  نآ  زا  سپ 

هب هتفر و  قاتا  زا  ياهشوگ  هب  دـید ، ابیز  رطعم و  يرتخد  هداـمآ و  ياهناـخ  دـش ، دراو  سورع  رب  ربیوج  هک  یماـگنه  داتـسرف ، هناخنادـب 
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ادـخ لوسر  اب  ار  حبـص  زامن  دـنتفر و  دجـسم  هب  داماد  سورع و  دینـش ، ار  حبـص  ناذا  هک  یعقوم  ات  دـش  لوغـشم  زاـمن  نآرق و  ندـناوخ 
ربمایپ روضح  سورع  ردپ  دزن . تسد  دوخ  سورع  هب  ربیوج  تشذگ و  زین  بش  نیموس  تشذگ ، لاونم  نیمه  هب  زین  مود  بش  دـندناوخ ;

رگم دومرف : ادخ  لوسر  میتفریذپ . دوبن  ام  یگداوناخ  مسر  هک  نآ  اب  جاودزا ، رد  ار  امـش  نامرف  هللا ! لوسرای  درک : ضرع  دـش و  بایفرش 
نز هب  وت  رگم  دومرف : داتـسرف و  ربیوج  غارـس  ادـخ  لوسر  درک . ضرع  رخآ  هب  ات  جاودزا  زاغآ  زا  ار  تایئزج  مامت  داـیز  تسا ؟ هدـش  هچ 

یثاـثا و يرتسب و  ياهناـخ و  مدراذـگ  مدـق  هلجح  هب  هک  یبـش  یلو  مراد ، نز  هب  قاـیتشا  مه  یلیخ  درک : ضرع  ربـیوج  يرادـن ؟ يراـک 
نینچ ادخ  هک  نونکا  مدمه ، نایاونیب  ابرغ و  اب  زیچیب  مدوب  يریقف  هک  دـمآ  مدای  هب  شیوخ  هتـشذگ  تلاح  مدـید ، رطعم  ابیز و  يرتخد 

زور هنابش  هس  نیا  یلو  متفرگ ، هزور  ار  زور  مدرک و  تدابع  ار  اهبش  مروآ ، اجهب  ار  ادخ  رکـش  هک  متـساوختسا  هداد  نم  هب  ار  یتمعن 
درک . مهاوخ  فرطرب  ار  اهنآ  بشما  تسین و  يزیچ  ادخ  لضف  ربارب  رد  يرازگساپس  تدابع و 

زا یکی  رد  ربیوج  دـیناسر . ترخآ  ایند و  ياهتمعن  نیرتهب  هب  ار  ربیوج  تمعن  عقوم  رد  رکـش  یتسدگـنت و  عقوم  رد  ندرکن  يرکـشان 
. درک مالسا  يادف  ار  دوخ  ناج  دش و  دیهش  ادخ  لوسر  باکر  رد  اهگنج 

یتسدگنت رد  تماقتسا 

دوشن و فرحنم  قح  هار  زا  دنک و  یگدنز  یتسدگنت  نامهابهکلب  درادن ، رب  دوخ  هدیقع  نامیا و  زا  تسد  رقف  رثا  رد  ناسنا  مود : هلحرم 
هک دندوب  یناناملسم  دوشهداد . وا  هب  شیاسآ  اب  یناگدنز  هدعو  رازه  دوش و  ینازرا  وا  هب  يرایـسب  تورث  دنچ  ره  دیارگن ، لطاب  يوس  هب 

نیرتکچوک رگا  هک  یتروص  رد  دنتـشادن ، ربتسد  دوخ  نامیا  زا  دـندرب و  رـس  هبتکالف  رقف و  رد  اهتدـم  دـنتخاس و  اهیگنـسرگ  اب 
بـصانم یلاع و  تاماقم  هب  دندرکیم و  راثن  نانآ  رب  يرهوگ  ورز  هنوگ  همه  فالخ  لها  دندومنیم  فالخ  يوس  هب  یـشیارگ  لیامت و 

. دندیناسریم ناشدنمجرا 

شیرق داهنشیپ 

زا مینک و  هاش  دوخ  رب  ار  تاهدازردارب  هک  میرـضاح  ام  دنتفگو : دندش  بایفرـش  ادخ  لوسر  يومع  بلاطوبا  روضح  شیرق  رافک  يزور 
نیا دهدن . مانشد  ام  ياهتب  هب  درادربتسد و  دوخ  شور  زا  هک  نیا  رب  طورشم  میراد ، ینازرا  وا  هب  ار  هیقب  هتـشادربيرادقم  دوخ  لاوما 

دومرف : دوخ  يومع  هب  دینش  ادخ  لوسر  هک  ار  نخس 
تشاد ». مهاوخنربتسد  دوخ  نییآ  زا  دنراذگ  نم  پچ  تسد  رد  ار  هام  تسار و  تسد  رد  ار  دیشروخ  رگا  دنگوس  ادخهب  »

شیع و نارازه  اب  یگدنز  زا  رتدنمجرا  یتسدگنت  یتخـس و  لاح  رد  سدقم  فده  کی  زا  ندرک  يوریپ  تفارـش و  اب  یناگدـنز  يرآ ،
دوش . هتشادرب  مدق  لطاب  يوس  هب  هک  دوب  دهاوخ  یشون 

رمع دنتسه . یلاع  ماقم  هب  ندیسر  ای  بیج  ندرکرپ  مکش و  ندرک  ریس  رکف  رد  طقف  تقیقح ، هن  دنسانشیم و  قح  هن  هک  دنتسه  يرایـسب 
دنراد یکلسم  هن  دنهدیم ، شداب  دیآیم  داب  فرط  ره  زا  هک  دنتـسه  تقولا » نبا   » نانیا دنربیم ، راک  هب  يراکایر  غورد و  لطاب و  رد  ار 

باـکترا هداـمآ  نآ  هب  ندیـسر  هار  رد  تسا و  ماـقم  اـی  لوپ  طـقف  اـهنآ  هدـیقع  ناـمیا و  ياهدـیقع ; هن  دـنراد و  یناـمیا  هن  یمارم ، هن  و 
تروص رد  دننکیم و  تقفاوم  راهظا  فرطودرهاب  دننیبب  دربن  لاح  رد  ار  هللا  هنعل   - دیزی و  (ع ) نیسح ماما  رگا  دنتـسه . یتیانج  هنوگهمه 

لـقع و رب  لـیلد  ار  دوـخ  شور  نـیا  هـک  تساـجنیا  بـجع  دـنیامنیم . شنزرــس  ار  يرگید  نآ  هدوـمن و  يرادفرط  وا  زا  یکی ، حـتف 
نیرتیمارگ لقع  دزن  نامیا  اب  درم  دننامدرم . نیرتتسپ  نانیا  تساهشور و  نیرتدـب  لقع  دزن  هک  یتروص  رد  دـننادیم ، زین  يدـنمدرخ 

. دشابن یماقم  ياراد  دشوپب و  هدنژ  ياهماج  دنچ  ره  تسا ، مدرم 
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یتسدگنت رد  نامیا  يرادهگن 

زا ار  ریقف  ناملسم  نیکمن ، ياههدعو  نیریش و  ظافلا  اب  هک  یناسک  دورب ، شتسد  زا  ناملـسم  نامیا  ات  دوش  ببـس  دیابن  یگراچیب  رقف و 
زارد و رود و  ياهدـیون  زج  دـنریگیم  ناملـسم  زا  هک  ینامیا  ضوع  رد  دنتـسه و  مدرم  نیرتمومـسم  دـنزاسیم ، فرـصنم  دوخ  ناـمیا 

نیا رگا  یلو  دـنهدیمن ، وا  هب  يرگید  زیچ  ترخآ  ایند و  تداعـس  زا  وا  ندرکمورحم  کلاهم و  ياـهبادرگ  رد  تخبدـب  نآ  نتخادـنا 
ییاهتیمورحم اـیند  رد  رگا  دوشیم و  وا  بیـصن  یهلا  تمحر  درادـنرب ، دوخ  ناـمیا  زا  تسد  درب و  رـس  هب  دوخ  رقف  ناـمهرد  تخبدـب 

بیرف دیون  دنچ  هب  هک  دنشاب  رادیب  دیاب  ناناملـسم  دش . دهاوخ  اطع  وا  هب  یهلا  نیربتشهب  رد  ترخآ ، رد  اهبنارگ  شاداپ  دشاب ، هتـشاد 
شرسرب ول  دنک و  یط  ار  ادخ  هارنامه  دیاب  ناملـسم  دش . دنهاوخ  هایـسور  ناهج  ود  ره  رد  هک  دنهدن  تسد  زا  ار  دوخ  نامیا  دنروخن و 

گنس . دنراب و  ریت 
، رقف رثا  رد  دیابن  ناملسم  نز  تسا . نداتفا  لاچ  هایـس  هب  ندمآرد و  هاچ  زا  راک  نیا  اریز  دنک ; يدزد  هب  مادقا  رقف ، رثا  رد  دیابن  ناملـسم 

دیامرفیم : (ع ) رقاب ماما  دهد . داب  رب  ار  دوختمصع  تفع و  دزادنیب و  اشحف  بالجنم  رد  ار  دوخ 
دنوشیم ». تشهب  لخاد  تساوخزاب  نودب  دنزرو ، تماقتسا  اهراشف  ربارب  رد  هک  یناسک  »

دیامرفیم : نآرق 
( 5;  ) باسح ریغب  مهرجا  نورباصلا  یفوی  امنا  »

دهاوخ اطع  ناشیا  هب  مامت  و ]  ] باسح یب  شاداپ  دنرادهاگن ] ار  دوخ  نامیا  و   ] دننک يرادـیاپ  اهیتخـس  اهتقـشم و  ربارب  رد  هک  یناسک 
دش ».

نیرتهب دنوادخ  دـش . دـهاوخن  هدوهیب  وا  یعـس  دیـشک ، یتخـس  دربجـنر و  مالـسا  شخبتایح  تاروتـسد  نامیا و  ظفح  هار  رد  سک  ره 
. داد دهاوخ  وا  هب  ار  اهشاداپ 

یتسدگنت اب  دربن 

دزیرگب و یگدوهیب  يراکیب و  زا  دیاب  ناملسم  تخاس . فرطرب  ار  رقف  رتمامت ، هچره  شـشوک  اب  دیاب  هک  تسا  رقف  اب  دربن  موس : هلحرم 
; تسادختسد رایتخا  دیوگب : دنک و  لمحت  ار  رقف  دنیـشنب و  ياهشوگ  هک  نآ  هن  دهد ، تاجن  یتسدگنت  زا  ار  دوخ  هک  دشوکب  ردقنآ 

( 6 .« ) غرافلا دبعلا  ضغبیل  هللا  نا  : » دیامرفیم (ع ) مظاک ماما  درادن . تسود  ار  سک  نینچ  دنوادخ 
. دـشابن نآ  نـیا و  دـنمزاین  دوـش و  ینغ  اـت  دـشابرگراک  دوـش ، دـنمرنه  دـنک ، تـعارز  دزادرپـب ، تراـجت  هـب  دـنک ، راـک  دـیاب  ناملــسم 

دیوشن ». یسک  جاتحم  ات  دینک  بسک  : » دیامرفیم (ع ) نانمؤمریما
. درکیم یناقهد  راـجنینب  تاـغاب  رد  (ع ) یلع ناـنمؤمریما  تشاـکیم . اـمرخ  هتـسه  دوختسداـب  دومرفیم : تراـجت  رفـس  ادـخ  لوسر 

( 7 .« ) تسا لوغشم  يرایبآ  هب  دراد و  تسد  رد  یلیب  مدید  مدش ، بایفرش  (ع ) قداص ماما  روضح  : » دیوگیم رباج  نب  لیعامسا 
لاغتـشا ادخ  تدابع  هب  زور  هنابـش  دنیوگیم : دریگیم ، ار  یـسک  غارـس  (ع ) قداص ماما  تسا . رازیب  یلبنت  يراکیب و  زا  مالـسا  تعیرش 

دنارذگیم ؟ ار  دوخ  یگدنز  اجک  زا  سپ  دسرپیم : (ع ) ماما دراد .
زور بش و  هک  تـسوا  زا  شیب  دـهدیم  ار  وا  جرخ  هـک  سک  نآ  تداـبع  دـیامرفیم : (ع ) ماـما دـهدیم . ار  وا  جرخ  ینـالف  دـنیوگیم :

( . 8  ) دنکیمن بسک  دنکیم و  تدابع 
، متـسه شیاـسآ  رد  تـسا و  هدـش  بوـخ  مراـب  راـک و  دـنکیم : ضرع  دوـشیم و  بایفرـش  شروـضح  (ع ) قداـص ماـما  ناراـی  زا  یکی 

(9 ( »؟ تسا هدش  مک  تلقع  رگم  : » دیامرفیم (ع ) ماما منک . كرت  ار  تراجت  مهاوخیم 
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راک بسک و  رد  ششوک 

رد هک  دنتـسه  یناسک  تسا . یلزا  ریدقت  فالخ  اریز  دنک ، یگدنز  شیاسآ  اب  ندرک  راک  نودـب  هک  دـشاب  هتـشاد  راظتنا  دـیابن  ناملـسم 
رکف هب  هک  تسا  نآ  بجع  تسا ، تقشم  یتخس و  شاهجیتن  يراکیب  هک  دننادیمن  دننکیم ، تیاکـش  هتـسویپ  دنربیم و  رـس  هب  یتخس 

زا يزیچ  درکن ، راک  تسب و  دوخ  يور  هب  ار  رد  تسشن و  هناخ  رد  یسک  رگا  : » دیامرفیم (ع ) قداص ماما  دنتفایمن . مه  نتفر  راک  لابند 
دنروآیم و لیلد  دوخ  يارب  ار  هدمآ  ایند  مذ  رد  هک  يرابخا  ناراکیب ، زا  یـضعب  هک : نیا  بلاج  ( 10 .« ) دش دهاوخن  لزان  وا  رب  نامسآ 

یـسک تسا  نکمم  درادـن ، راک  بسک و  رد  شـشوک  هب  یطبر  دـنکیم و  یهن  اـیند  نتـشاد  تسود  زا  ار  مدرم  راـبخا ، نآ  هک  نآ  لاـح 
دوشیم . مه  نآ  سکع  هچ  نانچ  دشاب ، هتشادن  هقالع  ایند  هب  دشاب و  دنمتورث 

هک تسا  یتارطخ  زا  شیب  دروآیم  يور  ناملـسم  هب  رقف  زا  هک  یتارطخ  دروآیم  ینیدیب  رتشیب  رقف  دوش ، ینیدیب  بجوم  تورث  رگا 
دنک . نک  هشیر  دوخ  نادناخ  یگدنز و  زا  ار  رقف  هک  دشوکب  دیاب  یناملسم  رهسپ  دیآیم ; يدنمتورث  زا 

ار وا  مورب  دیوگیم : دوخ  اب  ددرگیم ، ربتعارز  زا  هک  دنیبیم  ار  (ع ) رقاب ماما  دوریم ، نوریب  هنیدم  زا  یناتـسبات  زور  یـسدقم ، کشخ 
دـشابیم هنوگچ  دوریم ؟ ایند  لابند  لاح  نیا  اب  تعاس و  نیا  رد  شیرق  ناـگرزب  زا  یگرزب  دـنکیم : ضرع  مالـس  زا  سپ  منک . هظعوم 

دسر ؟ رستلجا  تعاس  نیا  رد  رگا  وت  لاح 
مدرم نیا  هب  جاتحم  نم  نادناخ  هک  منکیم  يراک  ملوغـشم و  ادختعاطا  هب  دسر  رـس  نم  لجا  تعاس  نیا  رد  رگا  : » دـیامرفیم (ع ) ماما

ملوغشم ». ادختعاط  هب  هک  لاح  هن  مشاب  لوغشم  ادختیصعم  هب  هک  دسر ، ملجا  مسرتیم  یتقو  دنشابن ،
( 11 . ) دیدومن هظعوم  ارم  امش  منک  هظعوم  ار  امش  متساوخ  نم  دییامرفیم  حیحص  دنکیم : ضرع  دوشیم ، هدنمرش  درم  نآ 

اهتشونیپ :
هام 1329 . نیدرورف  اب 24  ربارب  هرخآلا 1369  يدامج  هبنشجنپ 25  بش  .1

تشذگ ) البق  همجرت  . ) هیآ 177 ( 2  ) هرقب .2
ص46 . فارشالا ، فاصوا  .3

دنتسه . جرزخ  زا  ياهریت  .4
هیآ 10 . ( 39  ) رمز .5

ص37 . ج12 ، هعیشلا ، لئاسو  درادن ). تسود  ار  راک  یب  غراف و  هدنب  دنوادخ  .) 6
ص199 . قداصلا ،) مامالا  لاوحا   ) ج20 ملاوع ، .7

ح3 . ص25 ، ج17 ، ۀعیشلا ، لئاسو  .8
ح7 . ص15 ، نامه ، .9

ح1 . ص24 ، نامه ، .10
ح894 . ص325 ، ج6 ، ماکحالا ، بیذهت  .11

(1  ) ضرم ربارب  رد  تماقتسا  - 3

هراشا

( 2 .« ) نوقتملا مه  کئلواو  اوقدص  نیذلا  کئلوا  سابلا  نیحو  ءارضلاو  ءاسابلا  یف  نیرباصلاو  اودهاع  اذا  مهدهعب  نوفوملا  «و 
; تسا ءارـض »  » رد تماقتـسا  دیاتـسیم ، ار  نآ  ناگدنراد  دـنکیم و  نییعت  تماقتـسا  يارب  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  هک  یموس  دروم 
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. تسا هلحرم  ود  ياراد  نآ  يرامیب و  رباربرد  تمواقم  يرادیاپ و  ینعی 

ندرکن تیاکش 

ندومن لمحت  ار  ضرم  يراب ، درب  يدرسنوخ و  لامکاب  ندوشگن و  یلاعت  يراب  ترضح  رب  ضارتعا  نابز  ندرکن و  تیاکش  لوا  هلحرم 
ات دوب  دنمورین  يوقرایسب و  دیاب  هکلب  دوش ، ضرم  يرامیب و  یگریچ  بجوم  رتشیب  ات  تشاد  یحور  فعـض  دیابن  ضرم  ربارب  رد  تسا .

ددرگ . يوق  هدارا  بولغم  ضرم 
يردق هب  دننکیم و  زاغآ  يرگهحون  دنیاشگیم و  تیاکـشو  هلان  هب  نابز  دوشیم  ضراع  اهنآ  رب  يرـصتخم  بت  ات  هک  دنتـسه  یناسک 

ارف ار  اهنآ  ياپات  رـس  يرامیب  هدـش و  فیعـض  الماک  ضرم  ربارب  رد  جازم  تمواقم  يورین  هک  دـنهدیم  ناـشن  ناوتاـن  روجنر و  ار  دوخ 
. دوب دهاوخ  بعص  راوشد و  رایسب  نآ  ندرک  نوریب  هک  دناودیم  هشیر  نانچ  دریگیم و 

گرزب هابتشا 

دوخ يارب  تسا و  ناشدوخ  ضارما  زا  ندرک  تیاکـش  اهنآ  لفحم  لقن  دـنکیم ، تاـقالم  ار  اـهنآ  سک  ره  هک  مسانـشیم  ار  یناـسک 
نایلاس ایوگ  هک  دنیوگیم  نخـس  بش  نآ  یتحاران  زا  يردق  هب  دنـشاب  هتفر  زان  باوخ  هب  رتمک  یبش  رگا  دنرامـشیم و  اهيرامیب  عاونا 

، دننک ریخست  جییهت و  دوخ  هبتبسن  ار  مدرم  فطاوع  دنناوتیم  هلیسو  نیدب  هک  دنرادنپیم  اهنیا  دناهدیدن ; شیاسآ  يور  تسا  يزارد 
زج ینخـس  اریز  دننازیرگ ، ناشیا  تاقالم  زا  دنراد و  شوخان  ار  نانیا  مدرم  هک  نآ  زا  لفاغ  دـنیامن ، بسک  یتیبوبحم  دوخ  يارب  هجیتنرد 
یب چوپ و  نانخس  هب  همه  هک  دنراد  راظتنا  دنیوگیمن و  دشابیم  هدننک  هتـسخ  رایـسب  هک  يرادنپ  ضارما  یلایخ و  تامیالمان  فارطا  رد 

راتفر نیا  زا  اهنیا  هک  ياهجیتن  دنوش  کیرـش  دناهدرک ، داجیا  دوخ  يارب  ناشدوخ  هک  ییاهمغ  هودنارد و  دـنهد و  ارف  شوگ  اهنآ  زغم 
رداـم ردـپ و  هنادرد  زیزع  یکدوک  رد  هک  یناـسک  رتشیب  تسا . نداـتفا  همه  مشچ  زا  یکچوـک و  تلذ و  ندـش و  ضوـغبم  دـنریگیم ،

دناهدرکیم بلج  ار  رداـم  ردـپ و  فـطاوع  هلیـسو  نیدـب  یکدوـک  رد  نوـچ  اـهنیا  دـننکیم ، ادـیپ  ار  تفـص  نیا  یگرزب  رد  دـناهدوب ،
درک . بلج  ناوتیم  هنوگنیا  ار  همه  فطاوع  هک  دنرادنپیم  نینچ  زین  یگرزب  رد  هدش و  اهنآ  هکلم  تلاحنیا 

ار قـح  باـسحیب  ياـهتمعن  نارفک  هتـسویپ  دنتـسه و  ادـخ  رکـشان  هدـنب  اریز  تسا ، رازیب  هتـسد  نیا  زا  مه  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ 
دنیاشگیم یلاعت  يراب  ترضح  رب  ضارتعا  نابز  دوریم ، نوریب  ناشتسد  زا  نخس  هتشر  مالک ، توهش  رثا  رد  یهاگ  هاگ  هکلب  دننکیم ،

ار دـنوادخ  ریـصقت و  یب  ار  دوخ  هللاابذایعلا -  ای -  دنـشاب و  هداد  ياج  دوخ  لد  رد  ار  قح  ضغب  دـیاش  یفاکـشب ، ار  ناـشلد  نورد  رگا  و 
مه یضرم  ضرف ، رب  هک  دنباییم  رد  دنیآ ، دوخ  هب  دنشیدنیب و  دنرادرب و  يدنسپ  دوخ  نیا  زا  تسد  رگا  هک  یتروص  رد  دنرامشب  رصقم 
هک تسا  ییاهیتخـس  اـهراشف و  رثا  رد  اـی  تسا و  تنوکـس  هقطنم  ياوـه  بآ و  رثا  رد  اـی  هـکلب  درادـن ، ادـخ  هـب  یطبر  دنـشاب ، هتـشاد 
زا هچ  رادقم و  ظاحل  زا  هچ  بسانتیب -  ياهكاروخ  رثا  رد  ای  صاخـشا و  اب  طابترا  رثا  رد  ای  دناهداد ، دوخ  هب  رمع  تدـم  رد  ناشدوخ 

، یهاوخدوخ رثا  رد  یلو  دـناهدوب ، ناشدوخ  يرامیب ، اشنم  دوشتقد  تسرد  رگا  سپ  تسا . هدوب  رگید  یتاهج  زا  اـی  و  تیفیک -  ظاـحل 
. دنهدیم ناشن  هانگیب  قیقد ، همکاحم  نیا  رد  ار  دوخ  دننکیم و  رود  دوخ  زا  ار  ریصقت 

نارازگرکش

هناشن ار  نآ  هکلب  درابب ، اهنآ  رب  ضارما  ناراب  هچ  رگا  دنرازگرکـش ، هشیمه  قح ، ياهتمعن  رب  هک  دنتـسه  یناسک  هتـسدنیا ، فالخرب 
زا ضراوع  نیا  هک  دندنم  هدیقع  دننکیم و  لابقتسا  نادنخبل  هداشگ و  يور  اب  ار  اهيرامیب  ایالب و  مامت  دننادیم و  قح  ترضح  فطل 

راعش ار  تسوکین » دسر  تسود  زا  هچره  ، » دننادب ادخ  فرط  زا  ار  نآ  هک  مه  ضرف  رب  تساهتفرگ و  همـشچرس  ناشدوخ  رادرک  راتفر و 
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یقرت يارب  اهراشف  نیا  هک  دنشوخلد  تسین و  يزیچ  راگدیرفآ ، ترـضح  زا  تیاضر  يدونـشخ و  زج  اهنآ  لد  رد  دنهدیم ، رارق  دوخ 
تـسا ياهجرد  تشهب  رد  : » دیامرفیم (ع ) قداصماما تسا ، دنمدوس  ناشدوخ  بیذهت  هرخالاب  سفن و  هیکذت  يونعم و  لماکت  یحور و 

(3 .« ) دوشتفای يرامیب  شنت  رد  هکنآ  رگم  دسریمن  نادب  ادخ  ناگدنب  زا  یسک  هک 

(ع) ربمایپ بویا  ترضح 

درکنزابتیاک هب  بل  دندرم ، یگمه  شنازیزع  تفر ، دابرب  شتورث  لاوما و  مامت  درب ، رس  هب  ضرم  تدش  رد  لاس  لهچ  (ع ) ربمایپ بویا 
دومرف . ینازرا  وا  هب  هراب  رگد  ار  دوختمعن  هنوگ  همه  زین  لاعتم  دنوادخ  دمآ . نوریب  دنلبرس  زارفارس و  ادخ  ناحتما  نیا  زا  و 

هاگترپ زا  اهراب  دربیم ، رس  هب  لاح  نآ  رد  هک  تسا  لاس  هدزای  زا  شیب  نونکا  دش ، انیبان  یناوج  زاغآ  رد  هک  مسانـشیم  ار  یفیرـش  دیس 
یلو تسکش ، شرس  هتفرورف و  شایناشیپ  هب  هک  دوب  راوید  رد  یخیم  هعفدکی  یتح  تسا ، هدرک  تباصا  راوید  هب  شرـس  ارارک  هداتفا و 

دناهتفای . راگدرورپ  ترضح  زا  دونشخ  رازگ و  رکش  ار  يو  هتسویپ  دناهدینشن و  وا  زا  تیاکش  ياهملک  وا  ناتسود  نونکات 
نامرد رتدوز  اهنیا  ضارما  دنتـسه و  رتيوق  رایـسب  هتـسد  نآ  زا  . دـننکیم لابقتـسا  هداـشگ  يور  اـب  ار  اـهيرامیب  نوچ  مدرم  هتـسد  نیا 

ار ضرم  هتـسد ، نآ  یلو  دـنهدیم ، رارق  رتفیعـض  ار  ضرم  دـننکیم و  کمک  نامرد  يوراد  هب  دوخ  یحور  يورین  زا  اریز  دریذـپیم ،
. دنرامشیم ریثات  یب  ار  اود  دننکیم و  تیوقت 

روفعی یبا  نبا 

دومرف : ترضح  نآ  درک ، تیاکش  (ع ) قداص ماما  روضح  ضارما ، ترثک  زا  يزور  ( 4  ) روفعی یبا  نب  هللادبع 
اهیچیق اب  ار  وا  هک  دیامنیم  وزرآ  تسا  هدومرف  نیعم  اهیتخـس  اهراشف و  لمحت  يارب  یـشاداپ  هچ  دنوادخ  هک  دنادب  نامیا  اب  درم  رگا  »

( 5 .« ) دننک هعطق  هعطق 
ریـس زج  تسا و  چـیه  وا  ربارب  رد  اهيراتفرگ  اهراشف و  نیا  دوشب ، یـسانشادخ  نافرع و  هلحرم  دراو  دـنکزاب و  ار  دوخ  مشچ  رگا  یمدآ 

، ندیدن ار  یـسک  وا  زج  نتـشادرب و  منم »  » زا تسد  ندش و  دوخیب  دوخ  زا  درادن ، يرگید  دوصقم  يونعم ، تاماقم  هب  لوصو  هللا و  یلا 
تسا : (ع ) ادهشلادیس هب  بوسنم  رعش  نیا  تسا . هدیسر  نادب  ناسنا  ياپ  هک  تسا  یماقم  نیرتگرزب 

اکاوس  یلا  داؤفلا  نح  امل  ابرا  بحلا  یف  ینتعطق  نئل 
. دومیپ دهاوخن  يرگید  هار  وت  يوس  هب  زج  نم  لد  ینک ، هعطق  هعطق  دوخ  یتسود  هار  رد  ارم  رگا  نم ! يادخ  يا 

رامیب تادابع 

زا تساتدابع و  شندـیباوخ  رتسب  رد  لیلهت و  وا  ياهدایرف  حـیبست و  رامیب  ياههلان  یلعاـی ! : » دومرف (ع ) یلع ناـنمؤمریما  هب  ادـخ  لوسر 
( 6 .« ) تسا داهج  رد  ادخ  نمشد  اب  هک  تسا  نآ  دننام  شندش  ولهپ  نآ  هب  ولهپ  نیا 

دناوـتن هک  وا  ندـیباوخ  رتـسب  رد  دراد و  ار  نتفگ  هللاهللا » هلا  ـال   » باوـث وا  ياـهدایرف  نتفگ و  هللا » ناحبـس   » باوـث راـمیب ، ياـههلان  ینعی 
هاگ چیه  ناهج  نیا  رد  هک  دنتـسه  یتخـس  يرامیب و  دنموزرآ  قح  هار  ناکلاس  زا  ياهدع  تهج ، نیا  زا  تسا ، تادابع  زا  دـنک ، تکرح 

. ددرگ هدوزفا  ناشیا  يورخا  تاجرد  يونعم و  تاماقم  یتخس  ضرم و  لمحت  رثا  رد  زین  دنورن و  نوریب  قح  دای  زا  دنشابن و  هدوسآ 

يرامیب اب  هزرابم 

اب هزرابم  تسا . ندرمـشن  کـچوک  ار  ضرم  ندرکن و  يراـگنا  لهـس  ندـمآ و  رب  ناـمرد  یپ  زا  ضرم  ربارب  رد  تماقتـسا  زا  مود  هلحرم 
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ضرم شیادیپ  زا  يریگولج  يارب  ار  یتشادـهب  تاروتـسد  یکی  تسا : مسق  دـنچ  نآ  دـشابیم و  یمالـسا  گرزب  تاروتـسد  زا  ضارما ،
نیا دننام  تاییزج ; اما  یمومع ; تاروتسد  هچ  تاییزج و  رد  هچ  دراد ، يرایسب  تاروتـسد  هنیمز  نیا  رد  مالـسا  هک  تسا  ندرک  تاعارم 

هک یـسک  دراد و  يرامـشیب  دـیاوف  هک  دـینکب  ار  راک  نالفای  دـیروخب و  ار  زیچ  نآ  ای  دراد ، ینایز  نینچ  هک  دـیروخن  ار  زیچ  نالف  هک :
رد تاروتسد  نیا  زا  هنوگ  اهدص  هک  دنادیم  دشاب  هتـشاد  نیعمجا -  مهیلع  هللا  تاولـص   - دمحم لآ  دمحم و  ثیداحا  رابخا و  رب  عالطا 

ماـما تسا ، هدـش  يروآ  عمج  نآ  رد  تسا ، ادـخ  لوسر  هب  بوسنم  هک  یکـشزپ  تاروتـسد  هک  تسا  یباـتک  یبنلا » بط  . » تسه اـهنآ 
تسا . هتشاگن  یسابع  هاشداپ  نومام  يارب  یتشادهب  یکشزپ و  تاروتسدرب  لمتشم  ياهلاسر  (ع ) اضر

يرود تساروآ  نایز  هچ  ره  زا  ای  دیهد و  ماجنا  تسا  دـنمدوس  هک  يراک  ای  دـیروخبتسا و  عفان  هچ  ره  لیبق : زا  یمومع  تاروتـسد  اما 
یتشادهب رظن  هدش  بجاو  ناگدنبرب  یلاعتيراب  ترضح  فرط  زا  هک  یتادابع  رد  هک  دندقتعم  یضعب  تسا . رایسب  مالـسا  نید  رد  دینک ،

رادقم نیمه  هب  ام  هک  تسا  رایسب  نخس  عوضوم  نیا  رد  تسا و  هدوب  زین  یندب  ياهنایز  ياراد  تامورحم ، بلغا  تساهدشتیاعر و  زین 
مینکیم . افتکا 

ضارما زا  يریگولج  لیبق : زا  تسا ، یتشادهب  تامادقا  هلیـسو  هب  اهنآ  زا  يریگشیپ  ندرک و  نک  هشیر  ضارما ، اب  هزرابم  زا  رگید  مسق 
ماجنا یکـشزپ  ياهتایه  هلیـسو  هب  دیاب  راک  نیا  دروآیم و  يور  یمالـسا  ياهروشک  هب  هک  اهنیا  دـننام  ابو و  نوعاط و  لثم  رادریگاو 
دندـش ناـمیا  یب  یتـقو  نآ ، ناروماـم  رثـکا  تلود و  دوشیم . هدـهاشم  يرثا  نآ  زا  رتمک  هماـنزور  رد  زج  اـم  روشک  رد  هناتخبدـب  دوش .

دیآیمن . راب  رضاحتیعضو  زج  ياهجیتن 
ضرم نامرد  یپ  زا  دوخ ، ییاناوت  رادقم  هب  یـسک  ره  دیاب  تسا و  نامرد  يارب  مادـقا  ندـش ، راچد  زا  سپ  ضرماب  هزرابم  زا  رگید  مسق 
دنادرگ حیحص  ار  بیبط  صیخـشت  هک  دهاوخب  ادخ  زا  یـسک  ره  دیاب  هکلب  دوشیم ! بوخ  شدوخ  تسین ، يزیچ  دیوگن : دشوکب ، دوخ 

هدب . افش  ایادخ  دیوگب : دنیشنب و  هناخ  رد  هکنآ  هن  دیامرف ، تیانع  رثا  وراد  هب  و 
هدش هراشا  نادـب  سابلا » نیح   » هلمج اب  هک  تسا  داهج  رد  تماقتـسا  دـیامرفیم ، نییعت  هیآ  نیا  رد  تماقتـسا  يارب  هک  يدروم  نیمراهچ 
ادـخ زا  میزادرپیم و  تماقتـسا  رگید  دراوـم  هب  کـنیا  و  مییوـگیمن -  نخـس  نآ  زا  رگید  میدرک ، ثحب  نآ  زا  هتـشذگ  رد  اـم  تسا و 

مینک . ادا  ار  بلطم  قح  ات  درادب  نامقفوم  هک  میهاوخیم 
اهتشونیپ :

هام 1329 . نیدرورف  اب 31  ربارب  بجرملا 1369  بجر  هبنشجنپ 2  بش  .1
هیآ 177 . ( 2  ) هرقب .2

ص199 . ج 78 ، راونالاراحب ، .3
تفای . تافو  زین  رصع  نآ  رد  تسا و  (ع ) قداص ماما  باحصا  ياملع  زا  وا  .4

ص196 . ج 78 ، راونالاراحب ، .5

ص189 . ج 78 ، راونالاراحب ، .6

(1  ) بیاصم رد  تماقتسا  - 14

هراشا

( 2 .« ) نوعجار هیلا  اناو  هللاانا  اولاق  ۀبیصم  مهتباصا  اذا  نیذلا  نیرباصلا  رشبو  »
. تسا راوگ  ان  ياهدمآ  شیپ  تبیصم و  ربارب  رد  يرادیاپ  تماقتسا ، دروم  نیمجنپ 

www.Ghaemiyeh.comتماقتسا ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 143زکرم  هحفص 78 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


نآ ماسقا  تبیصم و  يانعم 

تورث و نتفر  تسد  زا  هاـگ  تسا ، يزیزع  گرم  هاـگ  تبیـصم  دـنازوسب ; ار  لد  هدرـسفا و  ار  حور  هـک  تخـس  دادـیور  ینعی  تبیـصم ،
مگ هاگ  تسا ، یتخبدـب  تلذـم و  لاچ  هایـس  رد  نتفر  ورف  ماقم و  هاج و  نداد  فک  زا  هاگ  تسا ، یگنـسرگ  رقف و  یناشیرپ و  رد  نداتفا 
زا میب  هاگ  تسا ، ینورد  بارطـضا  هاگ  دـشابیم و  فلتخم  ضارما  نوگانوگ و  ياهيرامیب  هب  يراـتفرگ  تحـص و  یتسردـنت و  ندرک 

تسا . ناراکمتس  زا  سارهای  کیرات  هدنیآ 
دراد : هلحرم  ود  زین  بیاصم  ربارب  رد  تماقتسا 

ياهدـمآ شیپ  لمحت  نادـنخ  بل  هداشگ و  يوراـب  ندـیدن و  فیعـض  ناوتاـن و  نآ  ربارب  رد  ار  دوخ  ندرکن و  زابتیاکـش  هب  بل  یکی 
دوخ هشیپ  ار  ییابیکـش  ندومن و  بلط  يرادـیاپ  يورین  لاـعتم  يادـخ  زا  نداتـسیا و  اـهنآ  همه  رباربرد  هوـک  نوـچ  ندوـمن و  ار  تخس 

، تسادخ هدنب  یمدآ  هک  تسا  ندیـشیدنا  نآ  يانعم  رد  اقیمع  نتفگ و  ار  نوعجار »  هیلا  اناو  انا هللا  : » هفیرـش هلمج  نیا  هتـسویپ  نتخاس و 
دشاب هتـشاد  نانیمطا  دشاب و  قح  میلـست  دیاب  حلاص  هدنب  دهاوخیمن -  رگید  يزیچ  دوس  یکین و  زج  و  دهاوخب -  نابرهم  يادخ  هچ  ره 

. تسوا دوس  هب  دمآ  شیپ  نیا  هک 

تبیصم هجیتن 

یتبیـصم رگا  و  تفرگ . دهاوخ  ار  وا  ماقتنا  اناوت  يادخ  هک  دشاب  نئمطم  تسا  هتـشاد  اور  وا  رب  يرگمتـس  هک  دشاب  یمتـس  تبیـصم ، رگا 
دنمهرهب نآ  زا  يدام  رظن  زا  مه  دوب و  دهاوخ  وا  دوس  هب  نآ  لمحت  هک  دنادب  نیقی  دـشاب  هدیـسر  یلاعتيراب  ترـضح  فرط  زا  هک  تسا 

يونعم . رظن  زا  مه  دش ، دهاوخ 
يورین هک  یماـگنه  دوشیم و  اـناوت  يوق و  دـیادش ، ربارب  رد  تماقتـسا  يرادـیاپ و  رثا  رد  حور  هک  نآ  یکی  تسارایـسب : نآ  يداـمهرهب 

دوب دهاوخ  رداق  اناوت و  ماقم  نآ  ظفح  رب  دش  لیان  یماقم  نانچ  هب  رگا  دوب و  دهاوخ  ناسآ  یلاع  تاماقم  هب  ندیـسر  دشتیوقت ، یحور 
هتخومآ ار  راشف  هنوگره  اب  هزرابم  هار  تماقتسا ، يرادیاپ و  رثا  رد  وا  اریز  دناتسب ; وا  زا  ار  ماقم  نآ  هک  تسناوت  دهاوخن  يرگید  سک  و 

رد یلو  دندیسر ، یتاماقم  هب  هک  دنتسه  دندوب و  یناسک  رایسب  دراد . ار  نآ  يرادهاگن  یگتسیاش  تسا و  هدش  هدومزآ  يدربن  نینچ  رد  و 
اهیتخـساب یگدنز  زاغآ  رد  هک  یناسک  یلو  دندوب ; هتفرگ  وخ  شیاسآ  یلبنت و  هب  اریز  دـننک ، يرادهگن  ار  نآ  دنتـسناوتن  یتقایل  یب  رثا 

هب دـنروآ ، تسد  هب  هک  ار  يزیچ  دوب . دـنهاوخ  طلـسم  دوخ  ماقم  ظفح  رب  الماک  دـناهدش ، گرزب  تاـمیالمان  اـب  دربن  رد  هدـش و  وربور 
داد . دنهاوخن  فک  زا  يدوز 

يرورپ و نت  دوشیمن ». رـسیم  جـنگ  جـنر  یب  : » يرآ تساهوزرآ . دـصاقم و  هب  ندیـسر  هار  بیاصم ، راشف  لـمحت  هک ، نآ  رگید  هدـیاف 
رب ار  دوخ  معن  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  درک » راک  هک  ردارب  ناج  تفرگ  نآ  دزم   » دروآیمن راـب  يدوباـن  ناـیز و  زج  یتسود ، شیاـسآ 

. دومرف دهاوخ  ینازرا  دنک ، ربص  بیاصم  رد  هک  یسک 

(ع) فسوی ترضح 

مامز تیاهن  رد  ات  دومن  لمحت  ار  ندیشک  نادنز  اهلاس  درک ، لمحت  ار  ندش  دیرخ  رز  درک ، لمحت  ار  نداتفا  هاچ  رد  (ع ) قیدص فسوی 
. دروآ تسد  هب  ار  رصم  يراد 

(ع) بویا ترضح 
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دومرف و ینازرا  وا  رب  ار  شباسحیبتمحر  دنوادخ  ات  درک  تماقتسا  تنکسم  رقف و  رد  درک ، تماقتسا  شنامشچ  رون  لوفا  رد  (ع ) بویا
. دینادرگ زاب  وا  هب  ار  شنادنزرف 

(ع) بوقعی ترضح 

دنزرف لاـمج  هب  ار  شمـشچ  رگید  راـب  دـنوادخ  درک ، تماقتـسا  تخادـگ و  تخوس و  دوخ  دـنزرف  قارف  رد  اـهلاس  (ع ) ربماـیپ بوقعی 
دندرک يرادیاپ  دندیشک و  تبیصم  هدربجنر و  اهلاس  هک  دنتـسه  ناهج  زورما  زورید و  نارادمامز  زا  يرایـسب  دومرف ، نشور  شدنمجرا 

. دندیسر دوب  ناشدوصقم  هک  یماقم  هب  ات 

يونعم هجیتن 

هب باطخ  نآرق  هچنانچ  دومرف ، دـهاوختیانع  ار  وکین  ياهشاداپ  نیرتهب  یلاعتم  دـنوادخ  هک : تسا  نآ  بیاـصم  رد  ربص  يونعم  هرهب 
هدژم دـننک  يرادـیاپ  ربص و  بیاصم  ربارب  رد  هک  یناسک  هب  سپـس  مییامزآیم ، بیاصم  زا  يرادـقم  هب  ار  امـشام  دـیامرفیم : ناناملـسم 
مدـقم دوخ  ياضر  رب  ار  قح  ياضر  هک  دـندوب  یناسک  اـهنآ  اریز  تساـهنآ ، راـظتنا  رد  یهلا  ندـع  تاـنج  نیربتشهب و  هک  دـهدیم 
شاداپ دیامرف ، تیانع  یلاعت  يادخ  هک  یـشاداپ  دـندش ، قح  ياههتـساوخ  میلـست  دـندنکفن و  وربا  هب  نیچ  دـندرکن و  شرتور  دنتـشاد و 

تبیصم و هنوگره  یمدآ  هک  تسا  راوازس  یشاداپ  نینچ  هب  لوصو  يارب  دوشیمن ، روصت  نآقوفو ، درادن  دننام  ریظن و  هک  تسا  ییادخ 
دیامرفیم : (ع ) قداص ماما  دسرب . دادادخجنگ  نادب  ات  دنک  لمحت  ار  یجنر 

ربصی مل  اذا  اهباوث  اهرجا و  اهبحاص  مرحی  نا  ۀبیـصملا  امنا  ۀبیـصم  اباوث  هللا  نم  اهیلع  تبجوتـسا  ربصلا و  اهیلع  تیطعا  ۀبیـصم  ندـعت  ـال  »
( 3;  ) اهلوزن دنع 

نآ ربارب  رد  هک  تسا  هاگنآ  تبیـصم  هکلب  دیناوخن ، شتبیـصم  دیتفرگ  شاداپ  ادخ  زا  دـیدیزرو و  تماقتـسا  نآ  ربارب  رد  هک  ار  تبیـصم 
دیوش ». مورحم  ییادخ  شاداپ  زا  دینکن و  ربص 

مهو تسا  دنسپان  ادخ  دزن  مه  درادن ; يدوس  ینامیشپ  زج  تیاکش  عزج و  اریز  دومرف ، (ع ) قداص ماما  هک  تسا  نیمه  قح  نخس  يرآ ،
. دنرادن تسود  ار  هدننک  تیاکش  مدرم 

تیاکش

ماجنارـس دوشیم و  رتنوزفا  لد  شزوس  رطاخ و  یناشیرپ  تبیـصم ، رکذـت  هب  هک  دـشاب  نورد  شیاسآ  بلق و  یفـشت  ياربتیاکـش  رگا 
زابتیاکش هب  بل  رگا  دشاب -  کچوک  رایسب  دنچ  ره  یتبیـصم -  ره  رد  دش ، دهاوخ  تداع  ندرک  تیاکـش  نوچ  تشاد ، دهاوخ  یخلت 

يرمث دزرلب ، يداب  ره  زا  هک  ناوتان  فیعض و  یمدآ  زج  هدشهتـسکش و  مهرد  ثداوح  ربارب  رد  يرادیاپ  تمواقم و  يورین  تبقاع ، دوش 
تیاکـش زا  ضرغ  رگا  دبای ; نایاپ  یقیقح  گرم  هب  ات  تفرگ  دهاوخ  ار  وا  نابیرگ  مک  مک  یجیردت  یعامتجا و  گرم  تشاد ، دـهاوخن 

هن تسا و  هتخاس  نانآ  زا  یکمک  هن  دراد ، يدوس  هچ  اهنآ  یگدرـسفا  دنوش ، هدرـسفا  هدننک  تیاکـش  يارب  نارگید  هک  دشاب  نآ  ندرک 
هب ندینش  زا  هک  نآ  زج  هدنونـش  دنتـسین و  یندرک  کمک  هک  دنتـسه  بیاصم  زا  يرایـسب  تشادرب . دنهاوخ  هدز  تبیـصم  شود  زا  يراب 

ناگراچیب زاس  هراچ  هک  دومن  ادـخ  دزن  دـیاب  طقف  ار  تیاکـش  تشاد ; دـهاوخن  يدوس  دزیرگبتبحاصم ، تسلاـجم و  زا  دـیآ و  گـنت 
تسا .

ینتفای نایاپ  ناهج  نیا  زیچ  همه  اریز  دراد ، نومیم  یماجنارس  تبیصم ، ربارب  رد  تماقتسا  يرادیاپ و  یلو  موش ، یتبقاع  بیاصم  رد  عزج 
هک دربیم  یسک  ار  هرهب  دوس و  تبیـصم ، ره  نایاپ  زا  سپ  نیاربانب ، نآ . ياهيراوگان  بیاصم و  هاوخ  اهیـشوخ و  ذیاذل و  هاوخ  تسا ،

www.Ghaemiyeh.comتماقتسا ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 143زکرم  هحفص 80 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


هچ بلق و  رد  هچ  شیوخ -  يارب  درکیم و  تیاکش  عزج و  هتسویپ  هک  نآ  هک  یتروصرد  دشاب ، هدرک  نآ  ربارب  رد  يرادیاپ  تماقتسا و 
هک دنتسه  یناسک  مدرم  زا  ياهتـسد  تسا . هدربن  يدوس  نانگمه ، دزن  يراوخ  یتحاران و  یناوتان و  زج  درکیم  یناوخ  هضور  نابز -  رد 
هک ندومن  يرگ  هحون  ای  ندرک  هایـس  دنق  لیبق : زا  دنزیگنایم  رب  یلیاسو  دـنرادنپیم و  دوختیبوبحم  تزع و  بجوم  ار  ندرک  تیاکش 

الماک هابتـشا و  دص  رد  دص  رکف  نیا  درادن ، يرگید  رثا  مدرم  ندرزآ  زج  راک  نیا  هک  نآ  زا  لفاغ  دننایرگب ، هدرک و  هدرـسفا  ار  نارگید 
تسا : هدورس  وکین  هچ  رعاش  تساطخ .

نمشد  دوش  نامداش  ایناث  لولمدنوش  ناتسود  الوا  نم  زا  نک  شوگ  تسا  نایزود  نآ  رد  هک  نکم  عزج  ایالب  رد 
دننکیم و هوکش  دوخ  يارب  دوخ  دوشن  تفای  یبطاخم  رگا  هک  يروط  هب  دناهتفرگ  وخ  عزج  تیاکشاب و  هک  دنتسه  ینامدرم  رگید  هتسد 
ار دوخ  یلایخ ، ياهمغ  هودنا و  اب  دشاب  هدادن  خر  نانآ  يارب  مه  یتبیصم  رگا  یتح  دنروآیم ، دای  هب  ار  دوخ  ياهیتساک  مالآ و  هتسویپ 
مغ و رکذت  زا  نانیا  ییوگ  دننکیم ، داجیا  یگـشیمه  یتحاران  دوخ  يارب  دننارذگیم و  يرادیب  هب  حبـص  ات  ار  بش  دـنرادیم و  مرگرس 

. دنربیم تذل  هودنا 

رهمجرذوبتماقتسا

هب تفرگ و  گـنت  وا  رب  دومن و  مشخ  شیوخ  ریبدـتاب  ریزو  رهمگرزب  رب  ناوریـشونا  ورـسخ  یتقو  هک  دـشاب  یـسودرف  هماـنهاش  رد  اـیوگ 
نیوج نان  صرقود  يزور  زج  دنزاس و  شدیقم  ریجنز  لغ و  اب  دنناشوپب و  يورب  نشخ  ربز و  هماج  هک  دادروتسد  دنکفا ، کیرات  ینادنز 

. دنزاس هاگآ  ار  هاش  درذگ ، میکح  نابز  رب  هچ  ره  هک  درپس  ناسوساج  هب  دـنهدن و  يو  هب  يزیچ  هدوسان  کمن  یمک و  بآ  ماج  کی  و 
تناعتسا یهارمه و  یسک  زا  هجو  چیههب  درکن و  زاب  عزج  تیاکش و  هب  بلو  درواین  نابز  رب  ینخـس  ادباو  دنام  لاح  نیا  رب  یتدم  میکح 

هاش هبتساکومکیب  دنونـشب  هک  هچنآ  دنوش و  ایوج  شلاوحا  زا  دـننک و  وگوتفگ  میکحاب  هک  داتـسرف  ار  یعمج  ناوریـشونا  دـیبلطن .
دننام تاهرهچ  گنر  هک  تسا  نوچ  ینارذـگیم ، راگزور  مغ  تنحم و  رد  هک  تسا  يدـنچ  دـنتفگ  هتفر و  میکح  دزن  ناـشیا  دـنناسرب .

هب نانچمهوت  حور  هدیدرگن و  راکـشآ  وت  رد  یناوتان  فعـض و  هنوگچیه  راوتـسا ; ياج و  رب  نانچمه  تلقع  تسا و  رارق  ربتسخن  زور 
تسا ؟ هتفر  راک  هب  يریبدت  هچ  تسا و  تمکح  هچ  نیا  رد  هک  يامرفب  تسا ، یقاب  دوخ  توق 

متسه . تسخن  زور  دننام  نآ  رثا  رد  میامنیم و  تموادم  نادب  ماهدومن و  تیبرت  هک  تسا  یشراوگ  هطساو  هب  تفگ : میکح 
تسا ؟ هنوگچ  نآ  نتخاس  تسیچ و  نآ  يازجا  هک  دندیسرپ :

یصالخ دیما  مراهچ  يرادیاپ ; تماقتـسا و  موس  نادزی ; ياضق  هب  اضر  مود  ناهج ; دنوادخ  مرک  رب  دامتعا  ءزج ; نیتسخن  تفگ : میکح 
راشف . یتخس و  زا 

شماقم هاج و  رب  دنروآ و  نوریب  نادنز  زا  ار  میکح  درکرما  دینـش  نانخـسنیا  نوچ  هاش  دندیناسر  هاش  هب  ار  میکح  نانخـس  ناگداتـسرف 
تشاد . ینازرا  يو  هبتسخن  زور  زا  رتالاب  یتلزنم  دوزفیب و 

نآ زا  شدناوخب  ناویا  هب  راگزور  دب  زا  هاش  دیـسرتب  رایرهـش  اب  دنتفگب  هدینـش  دندمآ  زارف  نودرگ  هاشرب  دـندمآ  زاب  ياج  ناز  هداتـسرف 
يارکاپ  نآ  رم  شدوب  روتسد  هک  ياجگنت 

اهتشونیپ :
هام 1329 . تشهبیدرا  اب 7  ربارب  بجرملا 1369  بجر   9 هبنشجنپ بش  .1

هیآ 155 و156 . ( 2  ) هرقب .2
ح 157 . ص261 ، ج 75 ، راونالاراحب ، .3
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(1  ) بیاصم رد  تماقتسا  - 15

نتخابن ار  دوخ 

دوـصقم زا  دوربتسد و  زا  يدرـسنوخ  بیاـصم ، تدـش  راـشف و  رثا  رد  دـیابن  هک : تسا  نآ  بیاـصم  ربارب  رد  تماقتـسا  زا  مود  هلحرم 
هچ ره  هتـسیاش ، ناملـسم  هکلب  دوـش ، هتـسب  دوـخ  يور  هب  هناـخ  رد  راـیتخا و  تـلزع  جـنک  دوـش و  يریگ  هراـنک  راـک  زا  هتـشادربتس و 

رفیک هب  مـلظ و  زا  يریگوـلج  ناملـسم  فدـه  رگا  ددرگ ; رتمـکحم  رتخـسار و  دوـخ  فدـه  بـیقعت  رد  دـیاب  دوـش ، رتشیب  شبیاـصم 
مدق يروط  دیاب  ناملـسم  دـشک  ماقتنا  هدـش  ملظ  وا  رب  هک  يرادـقمنآ  زا  شیب  دـنک و  يور  هدایز  ماقتنا  رد  دـیابن  دـشاب  ملاظ  ندـیناسر 

هک دنک  متـس  ملاظ  رب  ردقنآ  هک  نآ  هن  دـهد ، رارق  دوخ  سدـقم  فدـه  لماوع  زا  ار  ملاظ  نآ  دوخ  ات  دـنک  یفالت  راکمتـس  اب  درادرب و 
. دنادب قحم  ناملسم ، رب  ندرک  ملظ  رد  ار  دوخ  ملاظ 

تسوپ دیفس  نانامهم 

هک نآ  ضوع  رد  تسوپ  دیفس  نانامهم  دندزیم ، دوختسوپ  دیفـس  نانامهم  هب  يدربتسد  ناتـسوپهایس  یهاگ  اکیرما  فشک  زاغآ  رد 
فرحنم ندمت  هداج  زا  گنـسرف  نارازه  اههراچیب  نآ  هک  دندرکیم  يرگیـشحو  يردق  هب  دننک  ندمتم  ار  ناهایـس  كولـس ، نسح  اب 
يوشیم هتشک  هک  لاح  تفگ : وا  هب  شیشک  دنتشکیم  هجنکش  اب  ار  ناتسوپ  هایس  نارـس  زا  یکی  ناتـسوپ  دیفـس  هک  یماگنه  دندشیم ،

درم نآ  هتبلا ، تفگ : شیشک  دنوریم ؟ تشهب  رد  همه  نایحیسم  نیا  دیـسرپ : تسوپ  هایـس  دشاب ، وت  ياج  تشهب  ات  يآرد  حیـسم  نیدهب 
. تسین شیاسآ  ياج  دشاب  نآ  رد  یحیسم  هک  یتشهبتفگ 

ربمایپ يراوگرزب 

لامک اهنآ  اب  ترضح  نآ  دندروآیم ، مالـسا  هک  یماگنه  دنتـشادیم ، اور  ادخ  لوسر  هب  ار  يرگمتـس  رازآ و  يالعا  دح  شیرق  رافک 
میانغ زا  ادخ  لوسر  دروآ  مالسا  هک  یماگنه  دوب ، ادخ  لوسر  نانمشد  نیرتدناعم  نیرتتخسرس و  نایفسوبا  دومنیم . ار  يراتفر  شوخ 

دومرفتیانع . رتش  دص  وا  هب  نینح  گنج 
شیوخ ياج  رب  ار  یلع  ادخ  لوسر  دوب ، ترـضح  نآ  دزن  رافک  زا  يرایـسب  ياهتناما  دومرف ، ترجه  هکم  زا  ترـضح  نآ  هک  یماگنه 

تب یبرح و  رفاک  شیرق  رافک  هک  نآ  اب  داد  ماجنا  ار  ادـخ  لوسر  ناـمرف  (ع ) ناـنمؤمریما دـنک . در  ار  راـفک  ياـهتناما  همه  اـت  دراذـگ 
مه شنانمـشد  هب  دوب  داسف  اب  هزرابم  یتسرد و  جیورت  ربمایپ  فده  نوچ  یلو  تشادن ، تمیق  مالـسا  رد  ناشیا  لام  نوخ و  دندوبتسر ،

. تشادن اور  تنایخ 

(ع) یلع ماما  يراوگرزب 

هاگ چیه  یلو  دیدیم ، بصاغ  راکمتس و  دوخ  هبتبسن  ار  نارگید  تسنادیم و  ادخ  لوسر  هفیلخ  ار  دوخ  هک  نآ  اب  (ع ) یلع نانمؤمریما 
ترضح و نآ  رب  رامشیب  ییاهملظ  رایسب و  یبیاصم  هک  نآ  اب  دماین . رب  ناشیا  ندرک  نوگنرس  ماقم  رد  دومنن و  یمادقا  اهنآ  فالخ  رب 

میکحت هک  دوخ  سدـقم  دوصقم  يارب  ار  ماقتنا  نوچ  تفگن ، يزیچ  (ع ) یلع دوب  هتفر  ارهز  همطاـف  ادـخ  لوسر  تخد  شـسدقم  رـسمه 
زا مالسا  ناینب  دادیم  يور  فالتخا  ناناملسم  نایم  رد  رگا  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  اریز  دیدیم ، رضم  دوب ، قح  بهذم  رشن  مالسا و  ساسا 

ماـمت رد  درکن و  اـفتکا  مه  نیا  هـب  یتـح  درک و  يریگوـلج  (ع ) یلع یلو  دـنکب ، يراـک  نـینچ  هـک  تساوـخ  نایفـسوبا  تـفریم . ناـیم 
. دومرفیم ییامنهار  ار  اهنآ  دومنیم و  کمک  اهنآ  هب  تالکشم 
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يدرسنوخ

زا یلیخ  رد  دـنیامنن . عزف  عزج و  دـننک و  ظـفح  اردوـخ  يدرـسنوخ  بیاـصم  زورب  ماـگنه  هب  هک  دنتـسه  یناـسک  ملاـع ، گرزب  لاـجر 
یهدنامرف هب  هدرواین و  وربا  هب  مخنانآ  دوخ  یلو  دندشیم  نیمز  شقن  گرزب ، نادئاق  ياههشوگرگج  وناگدیدرون  خیرات ، ياهگنج 

. دندادیم ناج  شیوخ  فده  دوصقم و  هار  رد  اهنآ  دوخ  ای  دندیشکیم و  شوغآ  رد  اررفظ  حتف و  هک  یتقو  ات  دندادیم  همادا  شیوخ 

(ع) نیسح ماما 

; دـنتخیر نیمزرب  ناتخرد  گرب  نوچ  شناگدـید  ربارب  رد  شنادـنواشیوخ  دـندش ; هتـشک  شنارای  مامت  هک  نآ  زا  سپ  (ع ) نیـسح ماـما 
هدامآ يریـسا  يارب  ار  ناـنآ  هدومن و  یحور  تیوقت  ار  تمـصع  نادـناخ  دـنداد ، ناـج  شروضح  رد  شریلد  نادـنزرف  دیـشر و  ناردارب 
ادـبا ییوگ  هک  دزادرپیم  گنج  هب  نانچ  دزاتیم و  نمـشد  هاپـس  رب  نارغ  ریـش  دـننام  هتـشاذگ و  گـنج  نادـیم  هب  مدـق  هاـگنآ  دومرف ،

بوکر نم  یلوا  توملا  : » دنزیم دایرف  دنلب  يادصاب  دوشیمن ، تفای  ترـضح  نآ  رد  یگنـشت  تسا و  هدـیدن  یغاد  هدیـشکن ، یتبیـصم 
(2 .« ) تسا رتهب  گنن  اب  یگدنز  زا  گرم  راعلا ;

بنیز ترضح 

یبـتجم و ماـما  رهاوـخ  تسا ; (ع ) ارهز همطاـف  یلع و  ناـنمؤمریما  رتـخد  تسا  مالـسا  ناـنز  نیرتگرزب  نیرتمرتـحم و  زا  يربـک  بـنیز 
ياراد اهنیا ، مامت  زا  هتـشذگ  تسا  مهیلع  هللا  تاولـص   - ادخ لوسر  طبـس  هک  نآ  همه  زا  رتالاب  تسا ، رایط  رفعج  سورع  ادهـشلادیس و 

زا رتمک  نونک  ات  هک  دومن  يرادـیاپ  تماقتـسا و  بیاصم  رد  يردـق  هب  مالـسا  گرزب  يوناب  نیا  دـشابیم . رامـشیب  تالامک  لـیاضف و 
دندش و هتشغآ  نوخ  هب  شنامـشچ  ربارب  رد  نادنزرف ، ناگداز و  ردارب  ناردارب و  زا : شنازیزع  همه  اروشاع  زور  تسا . هدش  هدید  یـسک 

ینب ناکدوک  نانز و  زا  لیلج  نادناخنآ  یتسرپرس  دنامن ، یقاب  ادخ  لوسر  نادناخ  رد  ملاس  درمکی  هک  يروط  هب  دندش ، دیهش  یگمه 
نانمشد فرط  زا  هنایزات  تابرـض  دندربیم ، البرک  زا  تراسا  تلاح  اب  ار  ناشیا  هک  یماگنه  دوب ، بنیز  هدهع  هب  شردارب  نارای  مشاه و 
هدیربرـس درکیم ، راوس  ار  اهنآ  هدـمآ و  نییاپرتش  زا  بنیز  دـنداتفایم ، نیمز  رب  نارتش  زا  ناکدوک  دـمآیم ، دراو  يربکبنیز  رب  ادـخ 

رب بیجنان  دـیلپ  نآ  ياهنابز  مخز  دیـسر ، دایز  نبا  سلجم  هب  هک  یماگنه  دـندادیم  تکرح  هزینرـس  رب  شنامـشچ  ولج  رد  ار  شردارب 
ره زا  بیاصم  وس و  کی  زا  ندیلخ  راخ  وس ، کی  زا  ارسا  ندروخهنایزات  وس ، کی  زا  نازیزع  تداهش  دیـشاپیم . کمن  بنیز  ياهمخز 
 - دشیم تفای  یبسانم  تیعقوم  هک  اج  ره  دوشگیمن و  تیاکـش  هب  بلو  درکیم  لمحت  ار  همه  بنیز  دوب ، هدروآ  يور  بنیز  رب  یفرط 

تخاسیم . راکشآ  ار  نایفوک  تنایخ  دومنیم و  نایب  ار  اهنآ  متس  ملظ و  هیماینب و  عیاجف  ماش -  رد  هچ  هفوک و  رد  هچ 
زا دوب ، هتفرگ  ارف  ار  وا  ياپات  رـس  رورغ ، دوب . وا  تنطلـس  هرود  حتف  نیتسخن  نوچ  دوب ، هدرک  هولج  گرزب  رایـسب  دـیزی  رظن  رد  حـتف  نیا 

هتشاذگن یقاب  وا  يارب  یکاردا  مه  بان  بارـش  هدوبر و  ار  شلقع  تنطلـس  هدرب ، ار  شروعـش  یناوج  هدشتسمرـس ، يزوریف  حتف و  هداب 
یترطفتسپ درمش ، يزاب  هب  ار  نامیا  نید و  دیدرگ ، تتامش  هب  لوغشم  درک ، رـضاح  دوخ  سلجم  رد  ییامن ، دوخ  يارب  ار  ناریـسا  دوب .

رد درک ، زاغآ  نتخاون  دندوب  هتشاذگ  شروضح  رد  هک  (ع ) ماما سدقم  نابل  رب  نارزیخ  بوچ  اب  هک  تخاس  راکـشآ  یماگنه  ار  شیوخ 
غالبا ار  ادـخ  لوسر  نادـناخ  تراهط  یگرزب و  دـنک ، نشور  نایناهج  همه  نایـسلجم و  رب  ار  هیما  ینب  عیاجف  تساوخ  بنیز  ماـگنه  نیا 

زا دشاب ، هدومنجلف  ار  وا  رکف  ای  هتخادنا و  راک  زا  ار  ناشیا  بیاصم ، همه  نیا  هک  نآ  نودب  دناسانـشب ، ار  ربمایپ  نامدود  تیمولظم  دنک و 
هیلع هللا  ۀـنعل   - دـیزی هب  ار  اـهیلع -  هللا  مالـس  بنیز -  ياـههباطخ  زا  هلمج  دـنچ  کـنیا  دوـمن ; داریا  یلـصفم  هباـطخ  تساـخرب و  ياـج 

هک هدروختسکش  رهاظ  هب  ریسا و  ییوناب  ار  نانخس  نیا  هک  ناشن  رطاخ  زین  ار  هتکن  نیا  مینکیم و  لقن  دوخ  رـصع  توغاط  نیرتگرزب 
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تسم و ینوخ و  ینمـشد  زوریپ و  رهاـظ  هب  دـنمورین و  یهاـشداپ  هب  باـطختسا  هتفر  اـمغیهب  وا  یتـسه  دـناهدش و  دیهـش  شنادرم  همه 
(ع) یلع رتـخد  بنیز  حور  یگرزب  ـالماک  اـت  دـیوگیم ، دوشیمن ، تفاـی  وا  بلق  رد  ادـبا  یناـبرهم  محر و  هک  زغمیب  یناوج  لـقعیال و 

. دوش راکشآ 

بنیز هبطخ 

درک : توالت  ار  هفیرش  هیآ  نیا  دمحملآ  دمحم و  رب  دورد  یهلا و  يانث  دمح و  زا  سپ  بنیز  ترضح 
( 3;  ) نوئزهتسی اهب  اوناکو  هللا  تایآب  اوبذک  نا  ياوسلا  اؤاسا  نیذلا  ۀبقاع  ناک  مث  »

ار دـیزی  هاـگ  نآ  ( « 4 . ) دـننک هرخـسم  هدرمـش و  غورد  ار  ادـخ  تاـیآ  هک  تسا  نآ  دـنتخادرپ ، تشز  ياـهراک  هب  هک  یناـسک  ماـجنارس 
دومرف : نینچ  هدادرارق  بطاخم 

یتسپ ادخ ، دزن  ام  ياربتنامگ  هب  يدناشک  وسنآهب  وس  نیا  زا  ار  ام  ناریسا  نوچمه  يدرک و  گنت  ام  رب  ار  نامـسآ  نیمز و  هک  نونکا  »
دیامرفیم : دوخ  باتک  رد  ادخ  هک  ياهدرک  شومارفایآ  فرش ؟ وت  يارب  تسا و 

( 5;  ) نیهم باذع  مهلو  امثا  اودادزیل  مهل  یلمن  امنا  مهسفنال  ریخ  مهل  یلمن  امنا  اورفک  نیذلا  نبسحی  الو  »
رب هک  میهدیم  تلهم  ار  اـهنآ  نیا  يارب  طـقفام  تسا ; اـهنآ  دوس  هب  ناـشیا  هب  اـم  نداد  تلهم  هک  دـنرادنپم  دنتـسه  رفاـک  هک  یناـسک 

دوب ». دهاوخ  هدننک  راوخ  یباذع  اهنآ  يارب  دنیازفیب و  دوخ  ناهانگ 
یناشکب يریـسا  هب  ار  ادخ  لوسر  نارتخد  یناشنب و  هدرپ  سپ  رد  ار  دوخ  نازینک  نانز و  وت  هک  تسا  تلادع  زا  نیا  ایآ  ناگدرب ! هدازيا 

هک یلاـحرد  درگنب ، ناـشیا  رب  یکیدزن  رود و  ره  یفیرـش و  تـسپ و  ره  اـت  ینادرگب  رهـش  نآ  هـب  رهـش  نـیا  زا  يور  هداـشگ  ار  ناـنآ  و 
یشاب ؟ هدرک  دوب  ان  ار  ناشناتسرپ  رس  یشاب و  هتشک  ار  ناشنادرم 

نوخ زا  تتـشوگ  و  ( 6  ) دزیریم نوریب  ناـکاپ  ياـهرگج  تناـهد  زا  هک  یتروص  رد  دوب ، راودـیما  وت  نوچ  یـسک  هب  ناوـتیم  هنوـگچ 
هدرک وا  زیمآ  رفک  راعشا  ندناوخو  (ع ) ادهشلادیس سدقم  نادند  رب  دیزی  ندز  بوچ  هب  هراشا  بنیز  هاگنآ  »؟ تسا هدش  هدییور  نادیهش 

دومرف : نینچ  و 
، هتشک ار  ام  نایماح  هتخیر و  ار  ام  ياهنوخ  هک  یـسک  رب  ریگب و  ار  ام  قح  شکب و  ماقتنا  هتـشاد  اور  متـس  امرب  هک  یـسک  زا  ایادخ ! راب  »

رادب . اور  ار  دوخ  بضغ 
ریسا ار  شنارتخد  ياهتخیر ، ار  شیاههشوگ  رگج  نوخ  هک  یلاح  رد  يرگنیم ؟ ادخ  لوسر  رب  زیخاتسر  زور  رد  یمشچ  هچ  اب  دیزی ! يا 

دناتس : دهاوخ  وت  زا  ار  اهنآ  دادادخ  زور ، نآ  رد  هتبلا  ياهدرک ;
( 7;  ) نوقزری مهبر  دنع  ءایحا  لب  اتاوما  هللا  لیبس  یف  اولتق  نیذلا  نبسحت  الو  »

دنراد ». يزور  ناشراگدرورپ  دزن  دناهدنز و  هکلب  دناهدرم ، دناهدش  هتشک  ادخ  هار  رد  هک  یناسک  ربم  نامگ 
وت زا  ادخ  لوسر  تسا و  هاگ  داد  نآ  یـضاق  ملاع ) دنوادخ   ) لک رگداد  هک  دنربیم  یهاگ  داد  هب  ار  وت  هک  سب  نیمهوت  يارب  دیزی ! يا 

نخـس وت  اب  هک  هدرک  راـچان  ارم  راـگ  زور  بیاـصم  نیگمهـس و  ياهدـمآ  شیپ  هچ  رگا  دـیزی ! يا  دـنک . یهاوخ  داد  دـیامن و  تیاـکش 
رد منکیم  شنزرس  رایـسب  ار  وت  کنیا  گرزب ; وت  هدرک  تسا و  کچوک  ریقح و  رایـسب  نم  دزن  وت  تلزنم  ردق و  هک  نادب  یلو  میوگب ،

زیخ . شتآ  ام  ياههنیس  تسا و  زیر  کشا  ادخ  لوسر  نامدود  ام  نامشچ  هک  یلاح 
( 8 . ) ینک یهاوخنوخ  ناطیش  بزح  ياههتشک  زا  ادخ ، بزح  نتشک  اب  یهاوخیم  وت  هک  تسا  بجع 

. يوردب دیاب  ياهتـشک  هچ  ره  هک  يزور  يزادرپبتمارغ ، دیاب  يدوز  نیمه  هب  یلو  ینادیم ، دوختمینغ  ار  ام  نونکا  دنچ  ره  دیزی ! يا 
« 
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دومرف : هداد و  نایاپ  هلمج  نیدب  ار  دوخ  نخس  بنیز 
زا گنن  هکل  نیا  دوریمن و  نایم  زا  ام  یمانکین  هک  دنگوس  ادخ  هب  شوکب ; یناوتیم  هچ  نآ  رب و  راک  هب  يراد  هلیح  ره  سپ  دـیزی ! يا  »

دش ». دهاوخن  هتسشوت  ناماد 
اهتشونیپ :

. 1329 هام تشهبیدرا  اب 14  ربارب  بجرملا 1369  بجر  هبنشجنپ 68  بش  .1
ص328 . لوا ، پاچ  یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  ط  تداهش ، ات  هنیدم  زا  (ع ) یلع نب  نیسح  نانخس  یمجن ، قداص  دمحم  .2

هیآ 10 . ( 30  ) مور .3
دوب : هتفگ  هدرمش و  هچیزاب  ار  مالسا  توعد  دوخ  رعش  رد  دیزی  نوچ  .4

لزن ; یحو  ءاج و ال  ربخ  الف  کلملاب  مشاه  تبعل  »
تساهدمآ ». يربخ  هن  هدش و  لزان  ییحو  هن  الا ، دندرک و  يزابتموکح  اب  ادخ ) لوسر  زا  هیانک   ) مشاه ینب 

هیآ 178 . ( 3  ) نارمع لآ  .5
دـمآ و ادـخ  لوسر  يومع  هزمح  هتـشک  رـس  رب  دـحا  گنجزا  سپ  هک  تسا  دـیزی  گرزب  ردام  هیواعم و  ردام  دـنه ، ناتـساد  هب  هراشا  .6

دیوجو . دروآ  نوریب  ار  ترضح  نآ  رگج  دیرد و  ار  هزمح  يولهپ 
هیآ 169 . ( 3  ) نارمع لآ  .7

هتشک ادخ  لوسر  نارایتسد  هب  دیزی  شیکدب  ناشیوخ  اریز  دوب ; هدومن  ادخ  لوسر  زا  دوخ  ماقتنا  هب  هراشا  دوخ  راعـشا  رد  دیزی  نوچ  .8
تسا : نیا  رعش  دندش .

لعف  ناکام  دمحا  ینب  نم  مقتنامل  نا  فدنخ  نم  تسل 

(1  ) ادختعاط رد  تماقتسا  - 16

هراشا

(2 .« ) اقدغ ءام  مهانیقسال  ۀقیرطلا  یلع  اوماقتسا  ول  ناو  »

ناهج ود  رد  تیقفوم 

ياـهنامرف زا  يرادرب  ناـمرف  رد  يرادـیاپ  تسا  یتخبـشوخ  تداعـس و  ندروآ  تسد  هب  بجوم  نآ  رد  تماقتـسا  هک  يدروـم  نیمـشش 
، ییادـخ رماوا  هب  نداـهنندرگ  دراد . ادـخ  ناـمرف  تعاـطا  هـب  یگتـسب  ناـهج ، ود  ره  رد  تیقفوـم  گرزب  رـس  يرآ ، تـسا ، راـگدرورپ 
رد هچ  ره  دراد . میقتـسم  بسانت  ترخآ  اـیند و  رد  تیقفوماـب  یلاعتيادـختعاطا  دراد . رب  رد  ار  اهيدنلبرـس  اـهتیقفوم و  نیرتگرزب 

. دوب دهاوخ  رتشیب  یتخبشوخ ، تداعس و  دوش ، يرادیاپ  ششوک و  رتشیب  ادختعاطا 

اکتا هطقن 

هطقن هک  تسا  یـسک  درادیم ، رب  مدق  يرگید  زا  رتمکحم  هک  نآ  دنتـسه ، ناور  فدـه  کی  يوس  هب  هک  میریگب  رظن  رد  ار  نت  ود  رگا 
هب لوصو  هب  شدامتعا  دوریمهار و  رتنئمطم  تهج ، نیا  زا  تسین  اراد  وا  قیفر  هک  دراد  ینابیتشپ  تسا و  يرگید  زا  رتمکحم  وا  ياـکتا 

، دنتسه نت  ود  نیا  ندومیپ  هار  رظان  رود  زا  هک  مه  یناسک  دزاسیم ، رتکیدزن  دوصقم  هب  ار  وا  مه  دامتعا  نیمه  تسا و  رتشیب  دوصقم 
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هک تسا  یـسک  اـبتیقفوم  زین  ناـمز  نیا  رد  دـننیبیم . يرگید  زا  رتکـیدزن  دوـصقم  هب  درادیم ، رب  مدـق  ناـنیمطا  اـب  هـک  ار  یـسک  نآ 
دشاب . هتشاد  اناوت  ینابیتشپ  مکحم و  يرادفرط 

دناوتیم رتهب  ناسنا  دـشاب ، رتمکحم  اکتا  هطقن  هچ  ره  دراد ، مکحم  ياکتا  هطقن  نتـشاد  هب  یگتـسب  زین  دـنمجرا  یلاع و  ماقم  يراد  هگن 
دهدن . تسد  زا  دنک و  يرادهگن  ار  تسا  هدش  شبیصن  هک  یلاع  تیعقوم  ای  دوخ و  ياهبنارگ  رهوگ 

هطقن نیرتگرزب  هک  تشاد  هجوتدیاب  دراد  ناعذا  نآ  هب  یـسک  ره  هک  نشور  یهیدب و  همدـقم  نیا  يروآ  دای  زا  سپ  نابیتشپ  نیرتيوق 
يادختمحر رظن  دیاب  دنک  زارحا  یتداعـس  تیقفوم و  دهاوخب  هک  سک  ره  تسا . یلاعت  يراب  ترـضح  انامه  نابیتشپ ، نیرتيوق  اکتا و 

دوشب . وا  نآ  زا  یبایماک  دصاقم ، مامت  رد  ات  دنک  بلج  دوخ  هب  ار  لاعتم 
ياهنامرف هک  تسا  یـسک  یقیقحتسرپ  ادخ  تسا ، نانآنابیتشپ  ادـخ  نوچ  تسا ، ناتـسرپ  ادـخ  زا  هشیمه  راوتـسا ، مکحم و  ياهمدـق 

یقیقحتسرپ ادـخ  دـشابن ، عیطم  ار  قح  ياهنامرف  یلو  متـسه ، تسرپ  ادـخ  نم  دـیوگب : نابز  هب  هک  سک  نآ  دـیامنبتعاطا و  ار  ادـخ 
ار قحتمحر  دـهاوخب  نارگید  زا  رتشیب  هک  سک  نآ  سپ  تسا . ناـس  کـی  ناگدـنب  همههبتبـسن  دـنوادخ  فطل  رظن  دوـب ; دـهاوخن 

هلیـسو هب  طقف  قح ، ناگدنب  ریاس  زا  يرترب  دشاب . هتـشاد  توافت  يرادربنامرف  تعاطا و  رد  قح  ناگدـنب  ریاس  اب  دـیاب  دزاس  دوخ  هجوتم 
دوب . دهاوخ  یهلا  ماکحا  زا  تعاطا 

هتـشاد يرتشیب  یگتـسیاش  هک  يدوجوم  ره  یلو  دـنکیم ، شخپ  يواستم  روط  هب  ناهج  مامت  هب  ار  دوخ  شبات  باتفآ  هک  يروط  نامه 
هب دشاب  هتـساوخ  رگا  باتفآ  هک  توافت  کیاب  یلو  تسا ; نینچ  ناگدنب  رب  زین  قحتمحر  دوشیم ، دنمهرهب  نآ  شبات  زا  رتشیب  دـشاب ،

دناوتیم . قح  ترضح  یلو  دناوتیمن ، دنک  هضافا  ار  دوخ  شبات  رگید  تادوجوم  زا  رتشیب  يدوجوم  کی 
هک تسا  نآ  يدنوادخ  فطل  ياضتقم  دوب . دـهاوخ  رتشیب  زین  یناشفارون  هضافا و  دـشاب ، رتشیب  هچ  ره  ضیف ، بسک  يارب  یگتـسیاش 

دومرف : ادخ  لوسر  دشاب . رتاشوک  قحتعاطا  رد  هک  سکنآ  رگم  دشاب ، ناسکی  تادوجوم  همه  رب  شتمحر 
( 3;  ) یقتی رش  لک  نم  ةاجن  یغتبی و  ریخ  لک  حاجن  هللا  ۀعاط  نا  »

.« دوش زیهرپ  هک  تسا  يرش  ره  زا  هدننکاهر  دوش و  بلط  هک  تسا  يریخ  ره  هدنناسر  ادخ  يرادربنامرف 

تعاط رد  تماقتسا 

، زامن هناگ : تشه  تادابع  دوش : هداد  ماجنا  هدش  نییعت  سدقم  دوجو  نآ  بناج  زا  هک  یفیاظو  هک  تسا  نآ  ادخ  يربنامرف  رد  يرادیاپ 
رد يراگنا  لهس  یتسس و  هک  نآ  نودب  دوشتعاطا ، حیحص  روط  هب  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داهج ، جح ، سمخ ، تاکز ، هزور ،

دور . راک  هب  اهنآ  تعاطا 
رب ار  اههتـساوخ  دش و  لیان  ناگرزب  تاقالم  هب  ات  تخیگنارب  یلیاسو  دیاب  هک  يروطنامه  دنتـسه ; ادخ  اب  هدنب  تاقالم  هلیـسو  تادابع ،

. دنقح ترضح  تاقالم  لیاسو  زین  تادابع  درک ، هضرع  ناشیا 

قح روضح  رد 

بحتسم اذل  دنیبیم ، قح  روضح  رد  ار  دوختسا  هدشنییعت  یلاعتيراب  ترـضح  فرط  زا  هک  یبهذم  ضیارف  نداد  ماجنا  تقو  رد  هدنب 
نآ تفگ  شوخ  هچ  دهاوخبتجاح . وا  سدقم  هاگـشیپ  زا  دنک و  یلاعتيادخ  هاگرد  هب  زاین  ضرع  زامن ، ره  ندشمامت  زا  سپ  هک  تسا 

تفگ : هک 
دودو  تسا و  روفغ  تسا و  میحر  تسا و  میرک  هک  رب  يدنوادخ  شیپ  يرب  وچ  تجاحتسد 

هبتجا ضرع  دوش و  لیان  قح  تاقالم  هب  دناوتیم  هشیمه  دهد ، ماجنا  هدیـسر  دمحملآ  دـمحم و  زا  هک  يروط  نآ  ار  تادابع  سک  ره 
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اتقیقح ار  دوخ  ندومن و  يراز  عرـضت و  وا  هاگرد  هب  ندرک و  بلج  شیوخ  هب  ار  یهلا  فطل  رظن  يرآ  دـیامنب . زاینیب  رداـق  نآ  هاـگرد 
.« دوصقمیب دورن  رد  نآ  زا  هدنهاوخ  چیه  : » هک دراد  هارمه  ار  اهتیقفوم  نیرتگرزب  نتسناد ; وا  هدنب 

یقیقح ریذپنامرف 

لمع دـهاوخیم  شلد  دـهد ، ماـجنا  تسادـخ  هتـساوخ  هچ  نآ  هکلب  دـنکن ، دـهاوخیم  شلد  هچ  نآ  هک  تـسا  یـسک  یقیقح  ربناـمرف 
ار وا  نامرف  دـیاب  تسا و  هدومرف  یهن  ییاهراک  نینچ  زا  ار  وا  یلاعتيادـخ  یلو  درب ، امغی  هب  ار  ناناملـسم  لاوما  دوش و  بکترم  یناوهش 

هدومرف عنم  ادخ  یلو  تسا ، هدرک  نیهوت  وا  هب  اریز  دـنک ; دوبان  ار  یناملـسم  دـهاوخیم  شلد  دراذـگب ; اپریز  ار  لد  هتـساوخ  دریذـپب و 
يریگولج اهنآ  زا  ادخ  یلو  دوش ، بکترم  توهـشزا ، ای  دریگیم و  همـشچرس  بضغ  زا  رتشیب  هک  ار  تامرحم  دـهاوخیم  شلد  تسا ،

ار هسلج  دـناوتیم  هک  اجنآات  دـهاوخیم  شلد  تسا ، هتخادرپ  سنا  هب  دوخ  ناتـسود  اب  هتـسشن و  یمرگ  قاـتارد  ناتـسمز ، تسا ، هدرک 
ریگبعالطا و تاهیاسمه  زا  روآ ، ياج  هب  زامن  ریگب و  وضو  زیخرب و  تسا : هدومرفادخ  یلو  درذگب ، شوخ  وا  هب  رتشیب  ات  دـنک  ینالوط 

امرس زا  وت  هیاسمه  یباوخب و  یمرگ  ياج  رد  وت  هک  تسیناور  نک و  يریگتسد  وا  زا  درادن  رگا  دراد ؟ یمرگ  قاتا  وت  دننام  مه  وا  نیبب 
درک و راک  دیاب  دیامرفیم : لاعتم  يادخیلو  دورن ، راک  بسک و  لابند  هجو  چـیه  هب  دـنک و  دوخ  هشیپ  ار  یلبنت  دـهاوخیم  شلد  دزرلب ،

درادن . تسود  ار  راکیب  درف  ادخ  دومن ، ششوک 
ادـخ یلو  دـیازفیب ، نآ  رب  زور  هب  زور  دزودـنیب و  ار  نآ  دـهاوخیم  شلد  تسا ، هدروآ  تـسد  هـب  ياهیامرـس  تراـجت  اـیتعارز  رثا  رد 

دراذـگ و رانک  ار  دوخ  لد  هتـساوخ  دـیاب  لحارم  نیا  مامت  رد  زادرپب . دنتـسه  کیرـش  وت  اب  نآ  رد  هک  ار  نایاونیب  ارقف و  قح  دـیامرفیم :
وا رب  قحتمحر  ياهرد  هک  تسا  هاگ  نآ  درمـش . قح  رماوا  ربنامرف  ار  وا  ناوتیم  هک  تسا  تقو  نیا  رد  دنک ; تعاطا  ار  يادخ  نامرف 
ره کـیدزن و  وا  رب  يرود  ره  هک  تـسا  ماـگنه  نآ  تـفرگ . دـهاوخ  ندـیراب  يو  رب  شباـسح  یبتـمحر  ناراـب  دـشدهاوخ و  هدوـشگ 
هک یمدق  ره  تسا و  هدروآ  تسد  هب  دوخ  يارب  ار  نابیتشپ  نیرتهب  اکتا و  هطقن  نیرتگرزب  هک  تسا  تقو  نآ  دوشیم . ناسآ  يراوشد ،

هدومن ایهم  دوخ  يارب  ار  ترخآ  ایند و  شیاسآ  هک  تسا  تقو  نآ  تسا . رتراوتسا  رتمکحم و  نارگید  زا  درادیم ، رب  یفده  ره  يوس  هب 
دیجم نآرق  دـنکیم . ناـشییامنهار  تـسار  هار  هـب  دـشخبیم و  تاـجن  دــناهداتفا  يدوباـن  ياـهبادرگ  رد  هـک  ار  یناناملــسم  تـسا و 

دیامرفیم :
( 4;  ) اقدغ ءام  مهانیقسال  ۀقیرطلا  یلع  اوماقتسا  ول  ناو  »

درک ». میهاوخ  ریزارس  اهنآ  رب  ار  قح  ياهتمعن  دنشاب ، رادیاپ  دنرادرب و  مدق  تسا  هدش  نییعت  ادخ  يوس  زا  هک  یهار  نامه  هب  رگا 
زا سب  زا  ناناملسم  ام  دوشن ، یچیپرستقو  چیه  لاح و  چیه  رد  راگدرورپ  ترضح  ياهنامرف  زا  هک  تسا  نآ  ادختعاط  رد  تماقتـسا 

هتـشامگ نآ  ربتمه  رگا  تسین ، نینچ  هک  نآ  لاح  دیامنیم و  لکـشم  رایـسب  ادـخ  ياهنامرف  تعاطا  ام  رظنرد  میاهداتفا  رود  ادـخ  هار 
اهيداش و زا  یکی  یـصاعم  كرت  دوش و  هدرمـش  ذیاذل  نیرتاراوگ  زا  تادابع  زا  کیره  هک  دیامرفیم  تیانع  یقوش  یلاعتيادخ  دوش ،

هک : دیامرفیم  لقن  ادخ  لوسر  زا  شراوگرزب  ناردپ  هلیسو  هب  (ع ) رقاب ماما  دوب . دهاوخ  اهیلاحشوخ 
ناشیا يوس  هب  هکیالم  دنزیخیم ، رب  ادخ  ناگدنب  زا  ياهتسد  دنتسهاجک ؟ يرادیاپ  تماقتسا و  لها  دهدیم : ادن  قح  يدانم  تمایق  زور  »

زا يدانم  هاگنآ  میدرک ; يرادیاپ  ادخ  ياهنامرف  يربنامرف  رد  ام  دنهدیم : باوج  دیدرک ؟ یتماقتـسا  هچ  امـش  دنـسرپیم : دنوریم و 
( 5 .« ) دنوشتشهب لخاد  تساوخ  زاب  نودب  هک  دینک  زاب  ار  اهنآ  هار  دنیوگیم ، تسار  نم  ناگدنب  نیا  دنزیم : ادص  ادخ  فرط 

مـشچ دیآ -  تسد  هب  دوزدـنچ  ره  مک -  عفانمزا  دـیآ ، تسد  هب  رید  دـنچ  ره  راشرـس ، عفانم  هطـساو  هب  هشیمه  ملاع  يالقع  القع  شور 
راوازـس القع  دزن  دوبدهاوخن ، لاس  دص  زا  رتشیب  ام  رـصع  رد  ملاع ، نیا  رد  یناگدنز  رثکادح  هکنآابو  دنرادیم  ربتسد  دنـشوپیم و 

، دوشتعانق دودحم  تدم  رد  مک  عفانم  هب  دوش و  هتـشادربتسد  تشاد  دهاوخن  نایاپ  هک  يدودحمان  تدـم  رد  دایز  عفانم  زا  هک  تسین 
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حور رتنوزفا ، شتزع  رتشیب و  نارگید  زا  وا  شیاسآ  مه  دودـحم  تدـم  نیمه  رد  ددـنبب  راک  هب  ار  يادـخ  ياـهنامرف  هک  یـسک  هکلب 
اریز دوب ; دهاوخ  رتكاپ  رتيوق و  شحور  رتدایز و  وا  یتمالـس  یتسردـنت و  رتمک ، شاهصغومغ  دوب ، دـهاوخ  رتشیب  وا  طاسبنا  حرف و 

يوریپ دوخ  سفن  ياـهشهاوخ  زا  هک  یناـسک  تشاد . دـهاوخن  يدوس  يراـمیب  یـشوخان و  یلاـم و  ناـیز  زج  بلغا  تاوهـش  زا  يوریپ 
ای دوب  رتتخبـشوخ  رتدنمتداعـس و  (ع ) یـسومایآ تسا . هدوب  رپ  ناشتـسد  تایانج  هانگ و  زا  یلاـختسد و  تاریخ  زا  ماجنارـس  دـندرک 

یمانکین هیواعم ؟ نبدـیزی  ای  درب  هرهب  رتشیب  (ع ) ادهـشلادیس لهجوبا ؟ ای  دوب  رتتخبـشوخ  مالـساربمایپ  تالیکـشت ؟ همه  نآ  اـب  نوعرف 
لباق مهاب  میجنسب  رگید  کی  اب  ار  نتود  نیا  یناگدنز  رگا  هللا . هنعلدیزی  نآ  زا  یگـشیمه  یمان  دب  یلو  دش ، (ع ) نیـسح نآ  زا  نادیواج 

هب ار  يدبا  یناگدنز  یگشیمه و  تذل  رباربرد ، دیـشک ، ایند  تایح  زا  تسد  ادخ  هار  رد  درک ، يراک  ادف  (ع ) نیـسح اریز  دنتـسین ، سایق 
دوـخ و دـیدرگ و  راـچد  ینورد  شین  یبـلق و  باذـع  هب  لـباقم ، رد  دـش ، يرهاـظ  يزوریپ  تسم  يزور ، دـنچ  دـیزی  یلو  دروآ ; تسد 

يدوس وا  يارب  ینامیـشپ  تسوا و  راظتنا  رد  تماـیق ، رد  ادـخ  مشخ  شتآ  دیـشچ و  ربق  رد  ار  یهلا  باذـع  درک ، نیگنن  ار  دوخ  نادـناخ 
. تشاد دهاوخن 

لد ياههتساوخ  زا  يوریپ 

یگراچیب و رقف و  زج  نتـشادرب ، مدـق  زآ  عماطم و  هار  رد  هتـسویپ  نتـسبن و  راـک  هب  ار  ادـخ  تاروتـسد  ندومن و  راـتفر  هاوخلد  قباـطم 
فیعض و شدوخ  نوچ  تفرگ ، دهاوخ  رارق  ایوقا  رامثتسا  رامعتـسا و  دروم  هک  تسا  تقو  نیا  رد  داددهاوخن . يرمث  يرامیب ، یناوتان و 

تخادنا . دنهاوخ  شندرگ  هب  ار  دوختعاطا  هقلح  دنرتدنمورین  وا  زا  هک  نانآ  درادن . زین  يوق  نابیتشپ  تسا و  ناوتان 
، دنربب ار  شلام  دنک ، تموکح  ناسنا  رب  صاخـشا  نیرتراوخنوخ  مدرم و  نیرتتسپ  هک  دوشیم  ببـس  نتخیرگ ، ادـختعاطا  زا  يرآ ،

دهاوخن ياهراچ  نتخاس  نتخوس و  زج  دسرن و  وا  داد  هب  یـسک  دنک  ناغف  هلان و  هچ  ره  دنریگب ، شايراگیب  هب  دنهد ، دابرب  ار  شـسومان 
تشاد :

دوش  نابایب  لوغ  شکراخ  هاش  تاجارخ  دزیرگ ز  هک  ره 
نارکون و دـیرخرز  ریـسا و  هجیتن ، رد  دـندراذگ ، اـپریز  ار  نید  هک  دوب  نآ  يارب  دـندش  راـفک  تسد  ریـسا  هک  مالـسا  گرزب  ياـهتلم 

ناشفک زا  ار  اهنآ  زیچ  همه  هک  دناهدرک  ریجنز  هب  دوخ  هرـصاحم  هقلح  رد  يروط  ار  ناناملـسم  نارفاک ، نونکا  دندیدرگ ، دوخ  ناگدنب 
هدـنرد ناـگرگ  نیا  دنتـسرفیم . هلولگ  ولج  ار  ناشنادـنزرف  هدرب ، اـمغیهب  ار  ناـشیاهتورث  دـنربیم ، تراـغ  هب  ار  ناـشسومان  هدوـبر و 

دوخ ياهنادند  هک  دنوشیم  وربور  هزات  یگرگ  اب  دنروآیم  يور  هک  فرط  ره  زا  هک  دـناهدرک  هطاحا  ار  ناناملـسم  درگادرگ  محریب ،
یتـسود شیمساـبل و  هـب  ناناملـسم  رامثتـسا  دابعتـسا و  يارب  هـک  یناـگرگ  دریگب ، ار  اـهنآ  تاـیح  قـمر  نـیرخآ  اـت  تـساهدرک  زیت  ار 

دناهتفرگ . ناناملسم  زا  ار  هشیدنا  رکف و  لاجم  هداد و  رارق  دوخ  راعش  نداد ، بیرف  يارب  ار  یهاوخ  يدازآ  یهاوخریخ و  دناهدمآرد ،
، دندش راوتسا  تداعس  جوا  تزع و  هکیرا  رب  ناناملسم  دیدرگ . ملاع  للم  نیرتزیزع  مالسا  هطـساو  هب  هک  دوب  ملاع  للم  نیرتتسپ  برع ،

نینچ هب  دندرک ، یچیپرس  ادخ  نامرفزا  ناناملسم  هک  نیمه  یلو  دنداد ، رارق  دوخ  هشیپ  تساهتداعس  همـشچرس  هک  ار  ادختعاط  نوچ 
ات دنک  زارد  قحترـضح  هاگرد  هب  يراز  عرـضت و  تسد  هک  تسا  مزال  ناناملـسم  زا  يدرف  رهربسپ  دـندش . راچد  يرابتبکن  راگزور 

دیآ . زاب  هتفر  تسد  زا  تزع  دنک و  یتمحر  رظن  دیاش 
اهتشونیپ :

هام 1329 . تشهبیدرا  اب 21  ربارب  بجرملا 1369  بجر  هبنشجنپ 23  بش  .1
هیآ 16 . ( 72  ) نج .2

ح10 . ص394 ، ج70 ، راونالاراحب ، .3
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هیآ 16 . ( 72  ) نج .4
؟ ربصلا لها  نیا  (ص :) انع دانم  يدان  ۀـمالیقلا  موی  ناک  اذا  : » لاق (ص ) الوسر نع  (ع ) هئاـبآ نع  رقاـبلا  یلع  نب  دـمحم  رفعج  یبا  نع  .5

یلع انـسفنا  انربص  نولوقیف  متربص ، يذـلا  اذاله  مکربص  ناـکام  مهل  نولوقیف  ۀـکئالملا  نم  ةرمز  مهلبقتـستف  ساـنلا  نم  قنع  موقیف  لاـق :
.« باسح ریغب  ۀـنجلا  اولخدـیل  مهلیبس  اولخ  يداـبع  قدـص  دـنع ا(ص ) نم  داـنم  يداـنیف  لاـق  ۀیـصعم ا(ص ) نع  اـهانربصو  ۀـعاط ا(ص )

ص451 ) ج2 ، هعیشلا ، لیاسو  )

(1  ) داشرا غیلبت و  رد  تماقتسا  - 17

هراشا

( 2 .« ) مهءاوها عبتتالو  ترما  امک  مقتساو  عداف  کلذلف  »
ياراد هک  یسک  دوریم و  رامش  هبهدیدنسپ  تافص  نیرتگرزب  زا  هک  تسا  غیلبت  توعد و  رد  تماقتسا  تماقتـسا ، دراوم  زا  متفه  دروم 

. تفای دهاوخ  دوصقم  رد  یعطق  تیقفوم  دشاب ، نآ 

توعد عاونا 

رادرک . راتفر و  اب  هاگ  دوشیم و  ماجنا  ملق  نابز و  اب  یهاگ  غیلبت  توعد و 
تسا و مدرم  دزن  وا  یمانشوخ  هدننک و  غیلبت  یکاپ  نآ ، طرـش  نیرتیـساسا  هک  تسه  یطیارـش  ياراد  نتـشون ، نتفگ و  هلیـسو  هب  غیلبت 

دیاب زین  دوب و  دـهاوخن  رثؤم  وا  تاـغیلبت  تروص  نیا  ریغ  رد  دـنک ، لـمع  نادـب  دـشاب و  دـقتعم  دـناوخیمنادب ، ار  مدرم  هچ  نآ  هب  دـیاب 
رد تماقتـسا  دوخ  رد  رگا  هک  دنک ، يرادیاپ  دوخ  نافلاخم  ربارب  رد  دناوتیم  دـح  هچ  ات  هک  دـیامزایب  توعد  زاغآ  رد  ار  دوخ  يرادـیاپ 
مه هک  دنزن  تسد  ریطخ  راک  نیدـب  درادربتسد ، دوخ  دـصقم  زا  عیمطت ، دـیدهت و  ای  یگتـسخ  رثا  رد  هک  دراد  نآ  میب  دـنیبیمنغیلبت و 

تفر . دهاوخ  نایم  زا  وا  کلسم  مارم و  مه  دش و  دهاوخ  دوبان  شدوخ 
ياههاگتـسد مامت  هک  يروط  هب  دبای ، تدش  توعد  رگا  اریز  دهد ، ماجنا  هنالقاع  یـشور  اب  دوخ و  ییاناوت  رادقم  هب  ار  توعد  هک  نآ  ای 

غیلبت رد  هک  یهاوخ  دوخ  هطـساوهب  دوشیم  یهاـگ  درب . دـهاوخن  دوخ  توعد  زا  یعطق  ناـیز  زج  دوـش ، هتخیگنارب  وا  تفلاـخمهب  داـسف 
زج هتبلا  دـنزیم ; بآ  هب  رادـگ  یب  درمـشیمن و  يزیچ  ار  داسف  ياههاگتـسد  درگنیم و  تراـقح  رظن  هب  نمـشد  هبتسا  دوجوم  هدـننک 

. درب دهاوخن  ياهجیتن  يدوبان  تسکش و 

غیلبت رد  ربمایپ  شور 

زا نت  کـی  یتـح  دوب ، اـهنت  هکی و  تشارفارب ، دـق  یهارمگ  زا  ناـهج  تاـجن  مالـسا و  هب  توعد  يارب  ادـخ  لوـسر  هک  يزور  نیتـسخن 
رب زور  هب  زور  دوب ، ماوت  شور  نیرتهنالقع  اب  هک  دوخ  نینهآ  تماقتـسا  هطـساو  هب  یلو  دـندوبن ، ادـص  مه  يواـب  شناتـسود  ناـشیوخ و 

هشقن نآ  تفر ، ولج  مدق  هب  مدق  درک ، زاغآ  یقیقد  هشقن  مظنم و  همانرب  اب  ار  دوخ  توعد  دشیم . هدوزفا  ترـضح  نآ  نارای  ناناملـسم و 
ادـتبا دادیمن ، جرخ  هب  یگدز  باتـش  هلجع و  دوـمرفن ، ینیـشن  بقع  یعقوـم  چـیه  رد  هک  دوـمن  ارجا  بوـخ  يردـق  هب  ار  قـیقد  مظنم و 

، دومرف توعد  مالسا  هب  ار  دوخ  ناشیوخ  مومع  درک  ادیپ  تیقفوم  هک  مدق  نیا  رد  دومرف ، توعد  ار  دوخ  ناشیوخ  ناسک و  نیرتکیدزن 
لـفاحم و رد  تخاـس و  راکـشآ  هکم  رد  ار  شتوـعد  يدـنازاسپ ، درک ، توـعد  یفخم  روـط  هب  ار  هـکم  لـها  داـهن و  رتارف  ار  اـپ  سپس 
هک لحارم  نیا  رد  درک ، توعد  تسار  هار  هب  ار  برع  مامت  دراذگ و  رتالاب  ار  اپ  هاگ  نآ  دـناوخیم ، ادـخ  هار  هب  ار  نانآ  شیرق  سلاجم 
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یعامتجا یحالـصا و  نیناوق  نیرتیلاع  تسناوت  ات  دیـشوک  ردـق  نآ  دومن و  توعد  تقیقح  قح و  هار  هب  ار  نایناهج  همه  تفایتیقفوم ،
رشب شیاسآ  هک 

توعد رد  تماقتسا 

دیابن اـجهمه  رد  ار  توعد  هفیظو  ینعی  تسا ; ییاـمنهار  توعد و  تیفیک  اـهنآ  زا  یکی  هک  دراد  یماـسقا  عاونا و  توعد  رد  يرادـیاپ 
وتفگ دیاب  ماقم  نآ  ياضتقا  بسانم  یماقم ، ره  رد  تفگ و  نخـس  هناگادج  ياهنوگ  هب  یـسک  ره  اب  دیاب  هکلب  داد ، ماجنا  تخاون  کی 

ار راد  هیامرـس  رگید ، ياهنوگ  هب  درم  دوشیم ، داشرا  زرط  کی  هب  نز  رگید ، روطهب  ار  ریپ  دومن ، توعد  دـیاب  يروط  ار  ناوج  درک ، وگ 
قالخا و رد  ملاع  للم  هک  يروطنامه  دنکیم . توافت  نخـس  زرط  رد  مه  غیلبت  تاعاس  یتح  دناوخ ، قح  هار  هب  نایاونیب  نوچمه  دیابن 

دنراد راشرـس  مهف  دناهدرک و  لیـصحت  هک  یناسک  اب  زین  دشاب و  فلتخم  دـیاب  نانآ  رد  زین  تاغیلبت  دنتـسه ، فلتخم  رگیدکی  اب  تاداع 
. تفگ نخس  هداس  نابزاب  ناداوسیب  اب  یلو  دروآرد ، یفسلف  یملع و  سابل  هب  دیاب  ار  غیلبت 

فلتخم ياهرظن  زا  غیلبت  ماسقا 

زا مدرم  نوچ  دنک ، يراددوخ  ظافلا  یـضعب  زا  دنک و  غیلبت  يروط  هب  دیاب  دشاب  ناوج  رگا  دنکیم ; توافت  مه  هدننک  غیلبت  رظن  زا  غیلبت 
تاغیلبت فرط  رد  مهاب  هک  دوشیم  بجوم  دـنراد  ناگدـننک  غیلبت  هک  یفلتخم  ياهتیعقوم  نینچمه  دـنرادن و  ییاونـش  ـالماک  ناـناوج 

اراوگ سک  ره  ماک  هب  ییاذغ  ره  ات  تسا  دوجوم  اهیندیشون  اهاذغ و  ماسقا  عاونا و  ینامهم  هرفـس  رد  هک  يروطنامه  دنـشاب و  فلتخم 
توعد تخاونکی  مه  اب  ناگدننک  غیلبت  همه  رگا  دشاب و  هتـشاد  یفلتخم  تایفیک  دیاب  تسا ، نینچ  زین  تاغیلبت  دنک ، لوانت  نآ  زا  دـمآ 

. داددهاوخ سوکعم  هجیتن  يدراوم  رد  هکلب  تفرگ ، دنهاوخن  هجیتن  دنریگیم ، هجیتن  غیلبت  قرط  فالتخا  اب  هک  يروط  نآ  دننک ،

نامز رظن  زا  غیلبت 

توافت دـنکیم ، تموکح  فلتخم  ياـهنامز  رد  هک  یفلتخم  ياهتردـق  مدرم و  راـکفا  فـالتخا  فلتخم و  ياـهنامز  هطـساو  هب  غیلبت 
درک . غیلبت  روطنامه  دیاب  نامز  ره  رد  هک  تسین  نآ  رب  لیلد  تساهدش ، رثوم  يزرط  هبغیلبت  ینامز ، رد  رگا  دنکیم ;

تاغیلبت يوما  دساف  تالیکـشت  دض  رب  دوب  هتـسب  هیواعم  اب  (ع ) یبتجم ماما  هک  ینامیپ  هطـساو  هب  نامز  کی  رد  (ع ) ادهـشلادیس ترـضح 
هفرع زور  دیناسریم ; ناناملـسمهب  ار  يوما  تموکح  هاگتـسد  داسف  دومرفیم و  غیلبت  ار  مدرم  ینیون  عیدب و  زرطهب  یلو  دومنیمن ، ینلع 

رد درک و  نامسآ  يوس  هب  ور  داتسیا و  تافرع  نابایب  رد  (ع ) ادهـشلادیس دندوب ، هدمآ  جح  تدابع  يارب  فلتخم  طاقن  زا  ناناملـسم  دوب ،
هعلاطم اقیقد  ار  اعد  نیا  هک  یـسک  درک . اشنا  ار  هفرع  فورعم  ياعد  دوب  ریزارـس  کشا  شـسدقم  ياهمشچ  زا  رثات  تدـش  زا  هک  یلاح 

هدومن و توعد  ادـخ  يوسهب  ار  مدرم  شکلد ، ینیماضم  یلاـع و  یتاراـبع  هچ  اـب  یناـبز و  هچ  هب  (ع ) موسماـما هک  دـنادیم  دـشاب  هدرک 
هک تسا  هدینامهف  اهنآ  هب  هدومن و  زاب  ار  ناناملسم  شوگ  مشچ و  هدومرف و  میلعت  دنرود  قیاقح  زا  هک  یمدرم  هب  ار  یتسرپ  ادختیفیک 

يرگید زیچ  هاوخ  دوخ  عامط  نارتوهش  هتـسدکی  زج  يوما  نارادمامز  دشاب ، هدروآ  ار  نآ  مالـسا  هک  تسین  یتموکح  يوما ، تموکح 
، تشادرب مدق  رگید  روط  هب  دمآ ، رس  هیواعم  اب  نامیپ  تدم  تسشن و  تنطلس  هکیرارب  دیزی  هک  یتقو  (ع ) ادهشلادیس نیمه  یلو  دنتـسین ،
، دومرف غیلبت  میقتـسم  روط  هب  تاقالماب و  ار  یناسک  تخیگنارب ، دـیزیتموکح  دـضرب  ار  رگید  طاقن  قارع و  ياـسؤر  ریاـشع و  ناـگرزب 

ناجات دیرزو  تماقتـسا  ردق  نآ  درک ، ملع  دیزیتموکح  دـض  رب  یگنادرم  دـق  دوخ  دومن و  داشرا  دـصاق  نداتـسرف  همان و  اب  ار  ياهدـع 
زا گرم  تفر و  يرگ  دادـیب  ملظ و  راـب  ریز  دـیابن  هـک  دادناـشن  اـیند  هـب  تشاذـگ و  هار  نآ  رد  ار  شنازیزع  ناـناوج و  نیرتـهب  دوـخ و 

. تسا رتالاب  نیگنن  یناگدنز 
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بسانتم تاغیلبت 

ییامنهار تسار  هار  هب  تشادزابجک و  هار  زا  ار  وا  تفگ و  فرط  يارب  هصق  ناتـساد و  روط  هب  ار  فدـه  هک  دـنکیم  اضتقا  یهاگ  غیلبت 
نآ نانابیتشپ  زا  یکی  هدومن و  ادـیپ  نخـس  هب  خـسار  يداقتعا  هدـش  غیلبت  صخـش  هک  دوشیم  رثوم  يردـقهب  هاـگ  غیلبت  هنوگ  نیا  درک و 

دنشاب لیبق  نیا  زا  یمامت  دیاشتسا  هدروآ  دوخ  باتک  رد  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  ییاه  ناتساد  دوشیم ، هار  نآ  ناراک  ادف  دصقم و 
دندرگن . لطاب  درگ  دنریگب و  قشم  رس  نآ  زا  ناناملسم  ات 

زج تسا  هدمآ  یمالـسا  ياهروشک  هب  اپورا  زا  هک  ییاهنامر  بلغا  دندرب ، راک  هب  ناناملـسم  قالخا  ندرک  دساف  رد  ار  هار  نیمه  نایبرغ 
هدرک کیرحت  ناناوج  رد  ار  یـسنج  هزیرغ  ای  دزومآیم و  هدنناوخ  هب  ار  يراکتنایخ  يدزد و  ای  هچ  نانچ  درادـنياهجیتن ، قالخا  داسف 

. دنکیم میلعت  اهنآ  هب  ار  نآ  ندرب  راک  هبتیفیک  و 

ام ناگدنسیون 

نامه ریاظن  هدرک  يوریپ  ناـیبرغ  زا  دـنراگنب ، دوش  قـالخا  بیذـهت  بجوم  هک  ییاهناتـساد  هک  نآ  ياـج  هب  اـم  ناگدنـسیون  هناتخبدـب 
نیا اب  هک  ینارـسپ  نارتخد و  قالخا  هرابکی  هب  دننزیم و  هدز و  نماد  ار  شتآ  دنراگنیم و  هتـشاگن و  ار  ییانج  یقـشع و  ياهناتـساد 

(3 . ) دنیامنیم هدومن و  يدوبان  اشحف و  لاچ  هایس  ریزارس  ار  اهنآ  دننکیم و  هدرک و  دساف  ار  دنتسه  انشآ  اهناتساد 

غیلبت عناوم 

مـشچ ربارب  رد  مه  ار  گرم  رگا  یتح  درادزاب ، دوخ  دصقم  زا  ار  وا  دـیابن  دوشیم  تفای  غیلبت  ماگنه  رد  هدـننک  توعد  يارب  هک  یعناوم 
تسا راوازس  سپ  شدوخهن . دشاب  شمارم  شمه ، مامت  دیاب  هدننک  غیلبت  اریز  دسارهن ، گرم  زا  دیوگب و  ار  دوخ  نخس  دید  مسجم  دوخ 

. دشاب هتشادن  یمیب  تادیدهت  تارطخ و  نیرتگرزب  زا  دزابب و  دوخ  فده  هار  رد  ار  دوخ  ناج  هک 

ادخ لوسر 

تدش اب  دندز و  هقلح  ناشیا  رود  رب  دنتفرگ و  ار  ترـضح  نآ  درگ  شیرق  رافک  هراب  کی  هب  دش ، مارحلادجـسم  دراو  ادخ  لوسر  يزور 
ادـخ لوسر  دوب و  مالـسا  زاغآ  زونه  هک  نآ  اب  یناوخیم ؟ لطاب  ار  ام  بهذـم  یهدیم و  مانـشد  اـم  ياـهتب  هب  هک  یتسه  وت  دندیـسرپ :

رد يردـق  هب  ترـضح  نآ  مکحم  هاتوک و  هلمج  نیا  میوگیم ». ار  نانخـس  نیا  هک  متـسه  نم  يرآ  : » دومرف تردـق  لامک  اب  دوب  بیرغ 
. دندش لزلزتم  دنتشاد ، مه  ییوس  لایخ  رگا  هک  دش  رثوم  رافک 

ازهتسا

، يرایسب رظن  رد  هک  تسا  هیرخس  ازهتسا و  دزرو ، تماقتسا  نآ  ربارب  رد  دیاب  دوشیم و  ادیپ  هدننک  توعد  يارب  هک  يرگید  گرزب  عنام 
فک هدش و  ناور  ترضح  نآ  لابند  زا  هاگ  دندومنیم . ازهتسا  ار  ادخ  لوسر  ناشناکدوک  شیرق و  رافک  تسارتراوشد . ندش  هتـشک  زا 

زا هک  لهجوبا  دنتـشاد ، فیرـشت  افـص  رد  ادخ  لوسر  يزور  تشادن . ترـضح  نآ  نینهآ  هدارا  رد  يریثات  نیرتکچوک  یلو  دندزیم ،
ادبا وا  تشز  تاملک  راتفر و  ربارب  رد  ادخ  لوسر  درک ، رخـسمت  تفگ و  ازـسان  هزادـنا  یب  تفای ، اهنت  ار  ترـضح  نآ  دوب  رافک  فارـشا 

ترـضح نآ  رب  شلد  دوب ، هعقاو  نیا  رظان  ینز  دـینارذگ ، ار  تعاس  نیا  لماک  شمارآ  يدرـسنوخ و  اـبو  تسب  ورف  بلو  تفگن  ینخس 
زا هزمح  تفگ . تشگیم  زاـب  راکـش  زا  تقو  ناـمه  رد  دوب و  هدرواـین  مالـسا  زونه  هک  ترـضح  يومع  هزمح  هب  ار  ناتـساد  تخوـس و 
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تفریم و مارحلادجسم  هب  هرـسکیتشگیم  زاب  راکـش  زا  هک  یماگنه  تفریم ، راکـش  هب  اهزور  دوب ، مشاهینب  ریلد  دیـشر و  ناناوج 
هب تسا ، هتسشن  شیرق  رافک  زا  ینمجنا  رد  لهجوبا  دید  دش ، مارحلادجـسم  دراو  هزمح  تفریم . هناخ  هب  دومنیم و  فاوط  ار  ادخ  هناخ 

یناوارف کتک  ار  لهجوبا  هاگ  نآ  تفاکـش ، شرـس  هک  تخاون  لهجوبا  قرف  رب  نانچ  تشاد  تسد  رد  هک  ینامک  اب  تفر و  اهنآ  يوس 
زا هک  لـهجوبا  دنتـساخرب ، عاـفد  هب  لـهجوبا ) هلیبـق   ) موزخم ینب  ناـناوج  ینک ، تراـسج  نم  هداز  ردارب  هب  هک  دـسرن  ار  وـت  تفگ  دز و 

. مدرک تراسج  دـمحم  هب  نم  دـیوگیم  تسار  (ع ) هزمح تفگ : درک و  عنم  ار  اهنآ  دوب ، هاگآ  مشاه  ینب  هزمح و  تداـشر  تبـالص و 
. دیدرگ مالسا  گرزب  نانابیتشپ  زا  یکی  دروآ و  مالسا  رثات  بضغ و  تدش  زا  هزمح  هک  دوب  عقوم  نیا 

عیمطت

نوچ دـنک ، يرادهاـگن  مه  رطخ  نیا  زا  دـیاب  ار  دوخ  غلبم  هک  تسا  عیمطت  دوشیم ، تفاـی  غـیلبت  رد  ناـتمه  نود  يارب  هک  يرگید  عناـم 
تماقتـسا همه  ربارب  رد  دـیاب  وا  دـنکیم ، يرگ  هولج  غلبم  ربارب  رد  نوگانوگ  ياهتروص  فلتخم و  ياـهنابز  هب  دراد و  یعاونا  عیمطت 

. درادن رب  دوخ  فده  زا  تسد  هدرک و 

ناهرب اب  توعد 

: دنیوگیم امکح  نسحا ; زرط  هب  هلداجم  موس ، هنسح و  هظعوم  يرگید  تمکح و  یکی  تسا : هدرک  میسقت  هنوگ  هس  هب  ار  توعد  نآرق 
كاردا مهف و  لیـصحت و  زا  یلاـع  هبترم  ياراد  هک  یناـسک  هب  ناـهرب  یمازلا . مه  تسا و  یعاـنقا  مه  هک  تسا  ناـهرب  تـمکح ، زا  دارم 

. دوش هتفگ  نخس  ناهرب  اب  وا  اب  هک  درادن  یگتسیاش  یسک  ره  دراد . صاصتخا  دنتسه ،

هنسح هظعوم 

ياهتوعد بلغا  نید ، گرزب  لاجر  دوشیم ، هدرب  راـکهب  مدرم  رگید  تاـقبط  توعد  يارب  هک  تسا  ياهباـطخ  هنـسح ، هظعوم  زا  دارم 
یلو دوشیم ، هدربراکهب  دنتـسین  یلاع  كاردا  ياراد  هک  یناـسک  يارب  تسا و  یعاـنقا  هباـطخ ، دـناهداد ، ماـجنا  هباـطخ  قیرط  هب  ار  دوخ 

، دراد رایـسب  توعد  هنوگنیا  زا  نآرق  تسا ; توعد  ماسقا  نیرتیلاع  مسقنیا ، دوشیم ; نایب  هباطخ  تروص  هب  یناـهرب  بلاـطم  یهاـگ 
: هفیرش هیآ  دنتسین و  ادخ  اهنیا  تفگ : دندرکلوفا  هک  هاگنآ  تسادخ  هک  تشادنپ  دید و  ار  ناگراتس  هک  (ع ) میهاربا ترضح  ناتـساد 

. دوب دهاوخ  لیصفت  بجوم  ناهرب  ود  نیا  حیضوت  هک  تسا  لیبق  نیا  زا  ( 4 « ) اتدسفل هللا  الا  ۀهلا  امهیف  ناک  ول  »

نسحا هلداجم 

کش داجیا  دنهاوخیم  هک  یناسک  نادناعم و  تاهبـش  عفر  يارب  لدج  تسا . یمازلا  طقف  هک  تسا  لدج  نسحا ، زرط  هب  هلداجم  زا  دارم 
فلاخم دنچ  ره  دـنکن ، قحراکنا  غلبم ، هک  تسا  نآ  نسحا  زرط  هب  لدـج  دوشیم . هدرب  راک  هب  دـنیامنب  ناناملـسم  ياهزغم  رد  دـیدرت  و 

، دوب يرگید  هنوگ  هب  ناناملـسم  عاضوا  دندربیم ، راک  هب  نادنمـشناد  ار  روتـسد  نیا  رگا  دهدرارق ، دوخ  لطاب  بلطم  هیاپ  ار  نآ  دهاوخب 
ار ترـس  نزن  قح  فرح  : » تفگ هک  نآ  دنکـشب  شناهد  دندناوخیم . مالـسا  نید  هب  ار  رافک  مه  دندرکیم و  بیذهت  ار  ناناملـسم  مه 

بلطم تقیقح  یلو  دـیناود ، هشیر  ناناملـسم  ام  ناـیم  رد  درکیم  قیبطت  یلبنت  اـب  نوچ  درک و  اـقلا  ناناملـسم  رد  ار  رکف  نیا  و  دـنربیم »
هدش هتفگ  قح  فرح  دندیربن  رگا  دیراد و  ياجادختمحر  هیاس  ریز  ردهک  دنربب  ار  ناترـس  دیراذگب  . دـینزب ار  قح  فرح  تسین ، نینچ 

. تسا هدش  ماجناهفیظوو 
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ادخ لوسر  توعد 

کیرـش نب  نامعن  هثراـح و  نب  ینثم  ( 6 ، ) هصیبق نبیئاه  رمع ، نب  قورفم  اـهنآ  ناـیم  رد  هک  هبلعث  نابیـش  هلیبق  نارـس  زا  ( 5  ) دنچ ینت 
دندیسر . ادخ  لوسر  تمدخ  هب  دندوب 

! شیرق ردارب  يا  دیسرپ : ادخ  لوسر  زا  دوب  هتخیوآ  وا  يوسود  زا  وسیگ  ود  تشاد و  يرترب  همه  رب  ییوگنخس  ییابیز و  رد  هک  قورفم 
یناوخیم ؟ ار  مدرم  زیچ  هچ  هب 

دیهد و هانپ  ارم  متسه و  ادخ  ربمایپ  نم  هک  نیا  درادن و  کیرـش  تسین و  ییادخ  هناگی  يادخ  زج  هک  دنهد  یهاوگ  : » دومرف ادخ  لوسر 
هدییارگ لطاب  هب  دناهدناوخ و  وگغورد  ار  ادخ  ربمایپ  هتـساخرب و  نآ  اب  ینمـشد  هب  دناهدرک و  تشپ  ادخ  نید  هب  شیرق  اریز  دینک ، يرای 

تسا ». هدوتس  زاین و  یب  هک  تسادخ  یلو  دناهدرک ، یچیپرس  قح  زا  و 
درک : توالت  ار  هیآ  نیا  ادخ  لوسر  ینکیم ؟ توعد  هچ  هب  ار  مدرم  شیرق ! ردارب  يا  تفگ : قورفم 

اوبرقت الو  مهایاو  مکقزرن  نحن  قالما  نم  مکدالوا  اولتقتالو  اناسحانیدـلاولابو  ائیـش  هب  اوکرـشت  الا  مکیلع  مکبر  مرح  ام  لتا  اولاعت  لـق  »
( ; 7  ) نولقعت مکلعل  هب  مکصو  مکلذ  قحلاب  الا  هللا  مرح  یتلا  سفنلا  اولتقت  الو  نطب  امو  اهنم  رهظ  ام  شحاوفلا 

ردپ هب  دیهدنرارق ، کیرش  وا  يارب  منک ، هاگآ  تسا  هدرک  مارح  امش  رب  ناتراگدرورپ  هک  هچ  نآ  هب  ار  امـش  ات  دییایب  وگب : ام ] ربمایپ  يا  ]
هچ اراکـشآ و  هچ  تشز  ياهراک  هب  میهدیم ، يزور  ار  اهنآ  امـش و  ام  دیـشکم ، یتسد  گنت  میب  زا  ار  ناتنادنزرف  دـینک ، یکین  ردام  و 

راکهب دیبایرد و  دیاش  دـنکیم  امـش  هب  ادـخ  هک  یـشرافستسانیا  دیـشکن ، تلادـع  قح و  هب  رگم  ار  سک  چـیه  دـیوشن ، کیدزن  ناهن 
دیدنب ».

ینکیم ؟ توعد  هچ  هب  يوگب  زاب  شیرق ! ردارب  يا  میتسنادیم ، ام  دوب  ناشیا  زا  رگا  اریز  تسین ، ناینیمز  زا  نخس  نیا  تفگ : قورفم 
درک : توالت  ار  هیآ  نیا  ادخ  لوسر 

( 8;  ) نورکذت مکلعل  مکظعی  یغبلاو  رکنملاو  ءاشحفلا  نع  یهنی  یبرقلا و  يذ  ءاتیا  ناسحالا و  لدعلاب و  رمای  هللا  نا  »
یهن متـس  دنـسپان و  تشز و  ياهراک  زا  ار  امـشادخ  دینک ، يریگتـسد  ار  ناشیوخ  دییامن  راتفر  یکین  تلادـع و  اب  هک  تسا  یهلا  نامرف 

( 9 .« ) دییآ دوخهب  امش  دیاش  دهدیم ، زردنا  دنکیم و 
هب وت  اب  دندناوخ و  وگغورد  ار  وت  هک  ینامدرم  ینکیمتوعد ، کین  ياهرادرک  هدیدنسپ و  قالخا  هب  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : قورفم 

دندش . فرحنم  قح  هار  زا  دنتساخرب ، ینمشد 
اهتشونیپ :

هام 1329 . تشهبیدرا  اب 28  ربارب  بجرملا 1369  بجر  هبنشجنپ 30  بش  .1
هیآ 15 . ( 42  ) يروش .2

رازگرکش دیاب  ام  تسا و  هدزبرغ  قالخالادساف و  ناگدنـسیون  نینچ  نیا  ملق  نتـسکش  یمالـسا ، بالقنا  گرزب  ياهتمعن  زا  یکی  .3
ححصم ) . ) میشاب یهلا  گرزبتمعن  نیا 

هیآ 22 . ( 21  ) ءایبنا .4
ص 398 . ج1 ، هیبلحلا ، ةریس  .5

هزمه . هب  یئاه  .6
هیآ 151 . ( 6  ) ماعنا .7
هیآ 90 . ( 16  ) لحن .8

همه رد  ار  نآ  تسا و  هیعرـش  ماکحا  عیمج  رب  لمتـشم  هیآ  نیا  تفگ : دوب  رـصم  ياملع  ناگرزب  زا  هک  مالـسلادبع  نب  نیدلازع  خیـش  .9
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هیبلحلا ) ةریس  . ) تسا هتشاذگمان  هرجش  ار  نآ  هتشون و  یباتک  باب  نیا  رد  هدرک و  نایب  یهقف  باوبا 

(1  ) رادرک راتفر و  اب  غیلبت  رد  تماقتسا  - 18

هراشا

(2 .« ) ترما امک  مقتسا  عداف و  کلذلف  »

یلمع غیلبت 

تـسرد ییوگتسار و  هب  ار  مدرم  اهلاس  هک  یـسک  تسا . راتفگ  نابز و  اب  توعد  زا  رتلکـشم  رایـسب  رادرک  راتفر و  اـب  غیلبت  توعد و 
ره دشاب  هدشن  هدینـش  وا  زا  ینخـس  یتسار  زج  زارد  نایلاس  هک  یـسک  یلو  تسا ، هدادن  ماجنا  یگرزب  راک  نادنچ  دـنک  توعد  يرادرک 

مامت رد  هدشن و  هدید  وا  زا  يراکتسرد  یکاپ و  زج  یگدنز  زاغآزا  هک  یـسک  تسا ، هدوب  دـنمدوس  غورد  هتـشاد و  نایز  وا  يارب  دـنچ 
مامت نوچ  دوب ، دهاوخ  دنلب  یتلزنم  دنمجرا و  یماقم  ياراد  یـسک  نینچ  تسا ، هتـشادن  هایـس  هطقن  کی  هدرکن و  اطخ  اپزاتسد  شرمع 

تسا . هدرکلمحت  قح  رطاخ  يارب  ار  اهيراوشد 
رایسب راتفر  اب  توعد  رد  يرادیاپ  تماقتسا و  تبـسن  نیمه  هب  تساهنت و  راتفگ  هلیـسو  هب  توعد  زا  رترثوم  راتفراب  توعد  رظن ، نیمه  زا 

تسا . راتفگ  هلیسو  هب  توعد  رد  يرادیاپو  تماقتسا  زا  رتلکشم 
، دـشاب هارمه  راـتفگ  اـب  رادرک  رگا  هک  یتروص  رد  دوب ، دـهاوخن  رثوم  نادـنچ  دـشاب  هتـشادن  هار  مه  رادرک  رگا  راـتفگ  هلیـسو  هب  غـیلبت 

غیلبت دـننک و  نکهشیر  ار  نآ  ات  دومن  دـنهاوخ  نآ  اب  ار  هزراـبم  نیرتتخـس  داـسف ، ياههاگتـسد  دـشابیم و  تفرشیپ  هلیـسو  نیرترثوم 
. درک دهاوخ  عطق  ار  داسف  هشیر  دبای ، همادا  غیلبت  هنوگنیا  رگا  اریز  دنزاس ، دوبان  ار  هدننک 

(ع) داجس ماما  راتفر 

هک يذوفن  تردـق و  هطـساو  هب  هیماینب  ناـمز  نآرد  هک  دوـب  نیا  دـندرک  مومـسمار  (ع ) داجـس ماـما  هیماینب  هک  نآ  لـلع  زا  یکی  دـیاش 
دض رب  المع  (ع ) داجسماما یلو  دزاس ، راکشآ  ار  اهنآ  يرگمتس  دیوگب و  مدرم  هب  ار  نایوما  داسفهک  دوبن  نآ  يارای  ار  یـسک  دنتـشاد ،

، ناراـکتیانج نیا  هک  دادیم  ناـشن  دومنیم و  تباـث  ار  اـهنآ  يرگمتـس  دوخ  راـتفر  اـب  دومرفیم و  توـعد  ناـیوما  دـساف  تالیکـشت 
زا درکیمن و  يریگولج  شیوخ  ینورد  تارثات  زا  دندروآیم  ترضح  نآ  يارب  وضو  بآ  هک  یماگنه  دنرادن ، ار  يرادمامز  یگتسیاش 

دندیرب رس  هنشتبل  اب  ار  ادخ  لوسر  مشچ  رون  شراوگرزب و  ردپ  نایوما  هک  دروآیم  رطاخهب  دشیم ; ریزارـس  کشا  شکرابم  ناگدید 
عقوم رد  ار  ناویح  نیا  ایآ  دیسرپیم  دیدیم  هک  ار  ياهتشک  دنفسوگ  دیـسریم  هک  یباصق  ناکد  هب  دندیناسر . تیاهن  هب  ار  يرگمتـس  و 

ياهلد رد  یگرزب  رثا  ترـضح  نآ  نتـسیرگ  دنتـسیرگیم ، ترـضح  نآ  هیرگ  هب  زین  مدرم  درکیم و  هیرگ  و  هن ؟ ای  دـیداد  بآ  نتـشک 
بحتـسم (ع ) ادهـشلا دیـس  رب  هیرگ  هک  نآ  للع  زا  یکی  دـیاش  دومنیم ، مسجم  الماک  ار  هیما  ینب  متـس  ملظ و  تشاذـگیم و  ناناملـسم 

هنوـگ نیا  لاـیخ  هب  یـسک  اداـبم  دـنروایب ; رظنرد  ار  یفاـصنا  یب  یمحر و  یب  يرگمتـس و  ناناملـسم ، هتـسویپ  هـک  دـشاب  نـیمه  تـسا ،
دندش و دوبان  دندروختسکش و  ماجنارس  یلو  دناهدرک ، يریگولج  (ع ) ادهشلادیس يراد  ازع  زا  ناراکمتس  اهراب  اذل  دتفیب ; اهيرگمتس 

. تسا یقاب  (ع ) ادهشلادیس يراد  ازع 

یلمع توعد  قیمع  ریثات 
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هب دنبياپ و  دوخ  کلـسم  مارم و  هب  هدـننک  غیلبت  هک  دـناسریم  هک  نآ  یکی  تسا : رتقیمع  یظفل  غیلبت  زا  شریثات  رظن  ود  زا  یلمع  غیلبت 
تفرشیپ رد  ییازـسب  ریثات  تسا  دقتعم  دوخ  فده  هب  هدننک  توعد  هک  دننادب  مدرم  هک  عوضوم  نیا  دوخ  دراد و  نامیا  شیوخ  فدـه 

لدکی و هک  ار  یـسک  مدرم  فرط ، نآ  زا  تسا و  رفنتم  بیرفماوع ، راـکایر و  وگغورد و  زا  عبط  بسح  هب  سکره  نوچ  دراد ، دـصقم 
دنکیم . کمک  توعد ، تفرشیپ  رد  تفص  نیا  دنرادیم و  تسود  دشاب  ورکی 

دننیبـن ار  يزیچ  اـت  تسا  ناشمـشچ  هب  ناـشلقع  مدرم  رتشیب  نوچ  هک ، تسا  نآ  دراد  یظفل  توعد  رب  یلمع  توعد  هک  يرگید  يرترب 
هب ار  نآ  هک  نیمه  یلو  دراذـگیمن ، اهنآ  بلق  رد  اجرب  اپ  يرثا  دوشثحب  رایـسب  يزیچ  زا  اهنآ  روضح  رد  رگا  دـننکیم ، رواـب  رتمک 

دبتنایخ دییوگب : اهراب  امش  تسا . هتـساخرب  اج  نیا  زا  ندید » دننام  دوب  یک  ندینـش  : » لثم هچنانچ  دنوشیم ، میلـست  اروف  دندید  مشچ 
ادـیپ ناـسنا  حور  رد  ندـید  زا  هک  يرثا  یلو  دـییوگب ، زور  بش و  دـییوگب ، رـصع  دـییوگب ، حبـص  تسا . بوـخ  يراـکتسرد  تـسا و 

« تسین رادرک  مین  نوـچ  هتفگ  دـص  ود  : » يرآ دـینک . هتـسخ  هلمجنیا  ندینـش  زا  ار  شوـگ  هک  تسا  نآ  زا  رتقـیمع  بتارم  هـب  دوـشیم 
رعاش نیا  لوق  هب  هبترم  دصراهچ  دیهد ، ناشن  یگتشذگ  دوخزا  يراکادف و  همین  کی  و  دییوگب ، نخس  نید  هار  رد  يراک  ادف  زا  هشیمه 

. دوب دهاوخ  رترثوم 

سکاعتم رثا  ود 

یـسک ره  تسا . رتمک  رایـسب  شذوفن  قمع و  یلو  رتشیب ، شطـسب  ینابز  توعد  دنراد ; سکاعتم  رثا  ود  ینابز  توعد  اب  یلمع  توعد 
زا يرایـسب  دارفا  دـنچ  ره  لاحنیارد ، دـناسرب ، مدرم  هب  ار  دوخ  دـصاقم  همانزور ، ای  ویدار  ای  عماـجم  رد  ینارنخـس  هلیـسو  هب  دـناوتیم 

حور زغم و  رد  شذوفن  قمع و  یلمع  توعد  فرط ، نآ  زا  دومن . دهاوخ  ادیپ  رتمک  نامیااب  رادـفرط  یلو  دـش ، دـنهاوخ  هاگآ  وا  فدـه 
دنهاوخ مدـق  تباث  نامیا و  اب  همه ، یلو  دومن ، تیادـه  ناوتیم  ار  یلیلق  هدـع  راتفراب ، دـشاب . رتمک  نآ  طـسب  هک  دـنچ  ره  تسا  رتشیب 

دوب .
بآ يور  رب  یشاقن  دننام  یظفل  توعد  اریز  تخادرپ ; یلمع  توعد  هب  دیابتقیقح  قح و  هار  نداد  ناشن  داسف و  هاگتسداب  هزرابم  يارب 

شقن دـننام  شریثات  هک  نآ  زا  هتـشذگ  راتفر ، اب  توعد  دومن . لـیاز  ار  نآ  ناوتیم  دوز  هک  نآ  اـی  دوشیملـیاز ، دوخ  هب  دوخ  هک  تسا 
يریگولج هب  قفوم  هک  مه  ضرف  رب  دنک و  يریگولج  هک  دش  دهاوخ  هاگآ  نآ  زا  رید  داسف  هاگتـسد  درادن  وهایه  نوچ  تسا و  گنـسرب 

دنهاوخ ناگدـننک  توعد  زا  اهنآ  دوخ  يزور  ات  دـنکیم  زاب  اج  هتـسویپ  دـنامیم و  یقاب  ناگدـش  توعد  حور  زغم و  رد  نآ  راثآ  دوش 
. دنکیم تفرشیپ  رتقیمع  رترثؤم و  دوشیم و  ادیپ  رکف  نامه  هرابود  اه  لاس  زا  سپ  هجیتن ، رد  دش 

(ع) یلع یلمع  توعد 

عنام هیواعم  نایرگشل  ندرب  بآ  زا  : » دومرف دنتفرگ  هیواعم  رگشل  زا  ار  بآ  نیفص  گنج  رد  (ع ) یلع نانمؤمریما  نایهاپس  هک  نآ  زا  سپ 
هچ دوبتیناسنا ، گنج  هکلب  دوبن ، تموکح  رـسرب  يزوریپ  يارب  (ع ) یلع گنج  اریز  دیراذگب ». دازآ  بآ  ندرب  رد  ار  نمـشد  دـیوشن و 

يارب دوخ  نمـشد ، هنـشت  هاپـس  هب  نداد  بآ  دوش . يزوریپ  ریخات  بجوم  دنچ  ره  دنک ، غیلبت  ار  دوخ  یلاع  فده  لاح  نیمه  رد  هک  رتهب 
. دوب هداد  ناشن  همه  هب  ار  تقیقحهار  هدرک و  ارجا  ار  تیناسنا  مالسا و  لوصا  زا  یکی  اریز  دوب ، يزوریپ  (ع ) یلع

غلبم شاداپ 

وا شیپ  تورث  دیابن  دشاب ، بلط  هاج  دیابن  دشاب . هتساوخ  يرگید  شاداپ  ادخ  زج  هب  دنکیم  هک  ییاهشـشوک  يارب  دیابن  هدننک  توعد 
. دشاب هتشادن  ینادردق  راظتنا  مدرم  زا  دنکن ، روکورک  ار  يو  یسنج ، تالیامت  دهدن ، تیمها  كاشوپ  كاروخهب و  دشاب ، هتشاد  یشزرا 
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دنراب . گنس  ریت و  شرس  رب  دنچ  ره  دنک ، ششوک  قلخ  ییامنهار  رد 
ازفا و حور  یطیحم  هب  ار  نآ  هک  تـسا  نآ  شاهـفیظو  دـنکیم و  یگدـنز  دـعاسمان  هـفخ و  یطیحم  رد  هـک  دـنادب  دـیاب  هدـننک  توـعد 

دیاب ادـخ  هب  توعد  هار  رد  دـناشکب ، لیاضف  طیحم  هب  لیاذر  طیحم  زا  دربب ; يونعم  طیحم  هب  يداـم  طـیحم  زا  دـنک ; لیدـبت  نیگآرطع 
. دشاب ناسکی  يو  رب  یتحاران  شیاسآ و  دشاب ، هتشادن  یقرف  يریس  یگنسرگ و  دشاب ; یکی  وا  دزن  ندیسر  تنطلس  هب  نداد و  ناج 

؟ تسیک یقیقح  غلبم 

دناوخیم ار  مدرم  هچ  نآ  هب  دشاب و  هتـشاد  یبلق  داقتعا  نامیا و  دنـسیونیم  دیوگیم و  هچنآ  هب  هک  تسا  یـسک  یقیقح  هدننک  توعد 
مشچ و نابز و  اب  دنکتوعد ، يداع  سلاجم  رد  نخس  وگوتفگ و  اب  دنک ، توعد  نتـشون  اب  دنک ، توعد  ینارنخـس  اب  دشاب ، دنب  ياپ 
، دـنکن يور  یـسک  هب  دشابتیمیمـص  یهاوـخریخ و  زا  هدـنکآ  هک  كاـپ  بلق  اـب  زج  دـنک و  توـعد  شبلق  اـب  دـنک ، توـعد  شـشوگ 
رد شفیرـش  تایحور  کین و  رادرک  اب  هک  تسا  ییاوشیپ  تسا ، لد  كاپ  تسوگهصق ، تسا ، نارنخـس  تسا ، هدنـسیون  هدـننکتوعد 

حالـصا ار  هعماج  دـساف  عاضوا  دـنکیم و  نامرد  ار  یناور  ياهيرامیب  هک  تسا  یعامتجا  کـشزپ  هدـننک  توعد  دـنکیم ، ریثاـت  مدرم 
تسا . هدرک  مدرم  حالصا  فقو  ار  دوخ  یناگدنز  وا  اریز  دیامنیم ;

ناسکی کچوک ، گرزب و  ینغ ، ریقف و  وا  رظن  رد  ماگمه ، لد و  کیتسا  يرای  افـصابتسا ، یتسود  افوابتسا ، یقیفر  هدننک  توعد 
یمدـق ره  زا  درابیم ، هفطاع  رهم و  شنامـشچ  زا  تسا ، ناهاوخ  ار  همه  تداعـس  یتخبشوخ و  تسا و  یمیمـص  يردارب  همه  اب  تسا ;

تسین . یسک  رب  لیمحت  دراذگیمن ، تنم  تسا ، راکشآ  نآ  زا  يردارب  يربارب و  درادیم ، رب  هک 
نیا يارب  اریز  نابز ; تالامک  يرونخس و  تافص  زا  هن  تسا  ناج  لد و  تافص  زا  تسا  يرورض  هدننک  توعد  يارب  هک  صیاصخ  نیا 

رثا رد  هک  يونعم -  ذوفن  یحور و  تمظع  دـیاب  هدـننک  توعد  هکلب  دروخیمن ، درد  هب  یگدـنیوگ  ینخـسنیریش و  اـهنت  تـالامک  هنوگ 
. دشاب هتشاد  تسا -  هدروآ  تسد  هب  مدرم  لاوحاو  مولع  تاعلاطم  رثا  رد  هک  یلماک  يدنمدرخ  یلاعت و  يادخاب  طابترا 

سابعینب يراکمتس 

دوب نآ  يارب  دندرک -  مومسم  ار  ترضح  نآ  زا  دعب  ناماما  و  (ع ) قداص ماما  هک  (ع ) راهطا همئا  هبتبـسن  یـسابع  نیطالـس  متـس  ملظ و 
ار وگغورد  وگتساردوجو ، دـندوب ، یـسابع  داسف  هاگتـسد  دـض  رب  غیلبت  نیرتگرزب  ناـشرادرک  وراـتفر  رد  سدـقم ، ناـیاوشیپ  نآ  هک 
ار ناتقیقحیب  بذاک  تیهام  تقیقح ، اـب  درم  کـی  ندرک  یناگدـنز  دـیامنیم ، اوسر  ار  راـک  تناـیخ  راـکتسرد ، دوجو  دناسانـشیم ،

محازم ناشیا ، هنادنمتفارش  تایح  اریز  دنـشوکیم ، تقیقح  اب  نادرم  يدوبان  رد  هتـسویپ  ناتقیقحیب  هک  تسور  نیا  زا  دنکیم ، راکـشآ 
دوبدهاوخ . نانآ  نیگنن  یناگدنز 

دومرف : روفعی  یبا  نبا  هب  (ع ) قداص ماما 
( 3 .« ) عرولا قدصلاو و  داهتجالا  مکنم  اوریل  مکتنسلا  ریغب  ریخلاب  سانلل  ةاعد  اونوک  »

دیابن دـیهد ، ناشن  اـه  نآ  هب  ار  يراـکزیهرپ  یتسار و  دـینک  شـشوک  یعـس و  ینعی  دـیناوخب ; ریخ  هار  هب  ناـتدوخ  ناـبز  ریغ  هب  ار  مدرم 
نامز ره  لاح و  ره  رد  نابز  ریغاب  توعد  غیلبت و  دمآ . دـنهاوخ  ناشدوخ  دـندید ، یکاپ  یتسرد و  یتسار و  اهنآ  رگا  نیبب ، ایب و  تفگ :
رسفا دناوتیم  زابرس  دنک ; توعد  تقیقح  قح و  هب  هدیدنسپ  راتفراب  ار  دوخبابرا  دناوتیم  رکون  تسا . نکمم  سک  همه  اب  ناکم  ره  و 

دناوتیم هاش  هک  نانچمه  دـنک ، تیادـه  تقیقح  قح و  هار  هاش  هب  ار  هاش  دـناوتیم  تلم  دـیامن ; ییامنهار  دوخ  کین  رادرک  اـب  ار  دوخ 
دنک و حالـصا  ارنآ  تلم  دیاب  دش  دساف  تلود  رگا  دهد ; شرورپ  ار  زابرـس  رـسفا  دنکتیبرت و  اررکون  بابرا  دـنک و  ییامنهار  ار  تلم 

. دناسرب تداعس  جوا  هب  داسف  ضیضح  زا  ار  تلم  دشابتلم و  راوخمغ  تلود  دیاب  دش  دساف  تلم  رگا 

www.Ghaemiyeh.comتماقتسا ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 143زکرم  هحفص 96 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


(ع) قداص ماما  روتسد 

دومرف : (ع ) قداص ماما 
ار دوخ  ناوریپ  ردقچ  دزرمایب ، ار  دـمحم  نب  رفعج  ادـخ  دـنیوگب  نارگید  هک  دـینک  راتفر  يروط  مدرماب  امـش  نم ! ناوریپ  نم ! ناتـسود  »

درک ». تیبرت  وکین 
ياج رد  دربیم ؟ مالسا  ربمایپ  یلاع  تیبرت  هب  یپ  دنکیم  ترـشاعم  نانآ  اب  هک  یـسک  هک  دنتـسه  یعـضو  نینچ  رد  زورما  ناناملـسم  ایآ 

زج ناشیا ؟ گنن  راع و  ای  دنتـسه  مالـسا  نایاوشیپ  تنیز  ناناملـسم  نونکا  ایآ  ( 4 .« ) ام گنن  هن  دیـشاب  امتنیز  هیام  امـش  : » دومرف رگید 
تسا . راکشآ  ناناملسم  نایم  رد  رت  مک  رگید  تافص  یسولپاچ ، قلمت و  ینید ، یب  ییوگغورد ، قافن ، تنایخ ،

هب یگمه  دـیاب  ناناملـسم  ام  دـندشیم . ناهج  ياـمنهار  غارچ  دنتـسبیم ، راـک  هب  ار  ناـشنایاوشیپ  گرزب  تاروتـسد  نیا  ناناملـسم  رگا 
دوش ادیپ  ناناملسم  قالخا  رد  یلوحت  دوشب و  سدقم  دوجو  نآ  فرط  زا  یفطل  رظن  هکلب  مینک ، زارد  عرـضت  تسد  لاعتم  يادخ  هاگرد 

ام زا  يرایسب  هنافساتم  یلو  دنک ، توعد  مالسا  هب  ار  نارگید  هک  تسا  نآ  یناملسمره  هفیظو  میـشابن . مالـسا  ربمایپ  گنن  هیام  لقا  هک ال 
مالسا نیناوق  دنب  ياپ  ناناملسم  رگا  مینکیم ، رود  مالسا  زا  ار  نانآ  دوخ ، دنسپان  راتفر  اب  هکلب  میهدیمن ، ماجنا  ار  هفیظو  نیا  ناناملـسم 

مدق هب  یجایتحا  دوب و  توعد  نیرترثؤم  غیلبت و  نیرتهب  مالـسا  دوخ  اریز  دنیامنب ; مالـسا  يارب  یفاضا  غیلبت  هک  تشادن  یجایتحا  دندوب ،
. تشادن نداهن  رتارف 

ناناملسم

ناناملسم ام  دندرک ، هیصوت  ار  نید  رد  يرادیاپ  مالسا  نایاوشیپ  هچ  ره  دننکیم ، راتفر  مالسا  تاروتـسد  سکع  تسرد  ناناملـسم ، رثکا 
رارق دوخ  رپس  ار  نید  مینکیم ، همه  يادف  ار  نید  مینک ، نید  يادف  ار  همه  دیاب  هک  نآ  اب  مینکیم . يرادیاپ  زیچ  همه  يارب  نید ، زا  ریغ 

تفلاخم نید  اـب  هتـشاد  ناـیز  رگا  میوشیم و  بصعتم  نیدـتم  یناملـسم  دـشاب  هتـشاد  تعفنم  اـم  يارب  نید  زا  يرادـفرط  رگا  میهدیم ،
ییاهبنارگ تارهاوج  هچ  هک  میتسین  هاگآ  هتفرگ ، كاخ  درگ و  اههشوگ  رد  ام  سدـقم  ياهباتک  مینکیم ، لیوات  ار  نید  اـی  مینکیم ;

. تسا هتفهن  اهنآ  رد 

نآرق مجرتم 

دندوب نینچنیا  ناناملـسم  رگا  تسا . غلبم  نیرتهب  دوخ  نآرق  نوچ  دش ; ناملـسم  درک و  همجرت  یـسیلگنا  هب  ار  نآرق  یـسیلگنا  رفن  کی 
الـضف و دـشیمن . نانآ  بیـصن  يزور  هریت  نیا  یتخبدـب و  نیا  هایـس و  راـگزور  نیا  دـندوب ، یناملـسم  غلبم  ناـشرادرک ، راـتفر و  اـب  هک 

وتسج رد  ایآ  تسا ؟ هدرک  هعلاطم  ریبدت  اب  ار  نآرق  دیتاسا ، زا  يرتکد  نونکات  ایآ  دنربخیب ، مالسا  قیاقح  زا  هداعلا  قوف  ام  نادنمـشناد 
مد مالسا  داصتقا  زا  یلو  دنیوگیم ، نخـس  اهومیکـسا  داصتقا  زا  ام  هاگـشناد  رد  هدمآ ؟ رب  مالـسا  یقالخا  یعامتجا و  ياهروتـسد  يوج 

دهاوخ هتفگ  دوخ  ياج  رد  هللاءاشنا  هک  تسا  يداـصتقا  بتکم  نیرتینغ  نیرتدـنمتورث و  مالـسا  يداـصتقا  بتکم  هک  نآ  اـب  دـننزیمن 
دش .

اهتشونیپ :
هامدادرخ 1329 . اب 4  ربارب  مظعملا 1369  نابعش  هبنشجنپ 7  بش  .1

هیآ 15 . ( 42  ) يروش .2
ح 8 . ص7 ، ج 68 ، راونالاراحب ، .3
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ح41 . ص286 ، ج 68 ، راونالاراحب ، .4

(1  ) شیوخ بیذهت  رد  تماقتسا  - 19

هراشا

هک يرطف  تبحم  بسح  هب  یسک  ره  تسا . تافص  نیرتهتسجرب  زا  یکی  یحور ) ياهيرامیب  زا  دوخ  ندرک  كاپ   ) بیذهت رد  تماقتسا 
تماقتسا رکف ، نیا  رد  یلو  دشاب ، هنسح  تافص  هب  هتـسارآ  هلیذر و  تافـص  زا  هتـساریپ  ینعی  بذهم ، هک  تسا  نآ  ناهاوخ  دراد  دوخ  هب 

هک عنام  نیرتکچوک  هب  دومن ، کیدزن  لمع  هب  ار  نآ  رگا  ای  دروآیمن ، لـمع  هلحرم  هب  ار  رکف  نیا  تقو  چـیه  هک  اـنعم  نیا  هب  درادـن ;
دنناوتیم هک  دنتـسه  يدودعم  صاخـشا  طقف  ددرگیمرب . رتبقع  مدق  ود  ای  هیلوا  تلاح  نامه  هب  هتـشادربتسد و  نآ  زا  دـنک ، دروخرب 

. دننک بذهم  ار  دوخ  دننکشب و  ار  عناوم  ياهریجنز 

حالصا مدق  نیرتگرزب 

، دوشیم لیکـشت  دارفا  زا  هعماج  نوچ  دوب ; دهاوخ  هعماج  حالـصا  همدقم  درف ، حالـصا  اریز  تسا ; یحالـصا  مدق  نیرتگرزب  بیذهت ،
دوخ هک  دنـشوکب  دیاب  زیچ  همه  زا  لبق  هعماج  ره  دارفا  ددرگیم . بذهم  زین  هعماج  دش ، یـصقن  بیع و  ره  زا  هتـساریپ  بذهم و  هک  درف 

هب ار  دوخ  حالـصا  دیابن  سک  چـیه  دـناسرب . لزنم  هب  دـشکب و  شود  هب  دوخ  ار  دوخ  راب  دـیاب  سک  ره  هک  دـننک  بیذـهت  حالـصا و  ار 
مه دنک و  كاپ  ار  شدوخ  دیاب  بیبط  دیامن ، بیذهت  ار  شدوخ  دیاب  بابرا  دنک ، حالـصا  ار  شدوخ  دیاب  عراز  دزادنیب ; يرگید  ندرگ 

هتـسارآ تالامک  هب  هتـساریپ و  صیاقن  زا  ار  دوخ  ات  دنـشوکب  دـیاب  درف  درف  کیره  مدرم  ياهرـشق  ریاس  تلود و  روماـم  دـنوخآ و  نینچ 
ماجنا یبوخ  هب  ار  دوخ  هفیظو  شبیبط  هک  تسا  نآ  حلاص  هعماج  نوچ  دش ، دـهاوخ  ادـیپ  حـلاص  هتـسارآ و  ياهعماج  تقو  نآ  دـنیامنب ،

، دـشابن راک  ایر  شدـنوخآ  دـنک ، راتفر  تلادـع  هب  ایاعر  اب  دـشابن و  راکمتـس  شبابرا  دنـشاب ، راکتسرد  شرو  هشیپ  زرواـشک و  دـهد ،
دارفا مامت  هک  تسا  هاگ  نآ  دـنزرون . تنایخ  دوخ  هتـشر  رد  کی  ره  نآ  ياههتـسد  ریاس  نینچمه  دنـشابن و  ریگهوشر  شتلود  ناروماـم 

. دش دهاوخن  تفای  نانآ  رد  ماکخلت  یضاران و  نت  کی  دوب و  دنهاوختخبشوخ  ماک و  نیریش  همه  هعماج ،

درف حالصا 

، دوشیم هعماج  یتخبدـب  داسف و  بجوم  يدرف  داسف  یهاگ  هک  يروط  نامه  دوشیم ، هعماج  حالـصا  بجوم  درف  کـی  حالـصا  یهاـگ 
نیرتكاــپ و هـک  تـسا  نآ  هداد  رارق  نآ  رب  ار  دوـخ  تالیکــشت  هیاــپ  مالــسا  هدرک و  ضرف  ار  نآ  نوطــالفا  هـک  لــضافا  تموــکح 
، دیوشب يراکایر  ربکت و  دسح ، زا  ار  دوختسناوت  رادمامز  رگا  دنـشاب ; نآ  نارادمامز  هعماجره  دارفا  نیرتتلیـضف  اب  نیرتراکتسرد و 
زا يراکادف و  حور  تسناوت  دهاوخن  دشابن  وا  رد  یگتـشذگدوخ  زا  يراکادـف و  حور  ات  دـنادرگ . هزیکاپ  كاپ و  زین  ار  هعماج  دـناوتیم 

. دیامن داجیا  نارگید  رد  ار  یگتشذگدوخ 

تسخن مدق 

ات دنشوکب  نآ -  نارادمامز  لقاال  ای  نآ -  هاگآ  هدیمهف و  دارفا  زا  کیره  هک  تسا  نآ  ینونک  دساف  ياههعماج  حالصا  رد  نیتسخن  مدق 
تایانج خیرات ، زونه  دیناشک . دـنهاوخ  يدوبان  هب  ار  هعماج  نآ  دنـشاب ، بذـهمریغ  هعماجره  نارادمامز  رگا  اریز  دـننک ، بذـهم  ار  دوخ 

یمتـس مـلظ و  هنوـگ  چـیه  زا  دوـخ  يرادماـمز  تدـم  رد  نورن  تـسا ، هدرکن  شوـمارف  ار  مور  راکمتـس  قـمحا و  روطارپـما  ( 2 « ) نورن »
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رثا رد  هدش  ملاع  گرزب  للم  بیصن  هک  یگرزب  ياهتسکش  دیناشن ، هایـس  كاخ  هب  ارمور  تلم  ات  درک  دادیب  ردق  نآ  درکن و  راذگورف 
نآ یتخبدـب  بجوم  اهنآ  گرم  زا  سپ  اهلاس  نارادمامز ، تنایخ  هک  دوشیم  هاگ  تسا . هدوب  اهنآ  نارادمامز  ینارتوهـش  تنایخ و 

هیاـپ هـک  ناـنآ  يرآ  دزوـسیم . دـناهدرک  نـشور  ناـنآ  هـک  یـشتآ  نآ  رد  یتـلم  زارد ، ناـیلاس  یلو  دـنوریم ، اـهنآ  ددرگیم ، هعماـج 
رتشیب و راشف  هکلب  دراد ، رارقهیاپ  ناـمه  ربتموکح  زین  اـهنآ  گرم  زا  سپ  دـناهداهن  یهاوخدوخ  يدـعت و  ملظ و  رب  ار  دوختموکح 

دش . دهاوخ  رتنیگنس 
جک راوید  دوریم  ایرث  ات  جک  رامعم  دهن  نوچ  لوا  تشخ 

مود ساسا  نیمه  دیاش  دراد و  اپرب  يرگید  ساسا  دنک و  ناریو  ساسا  زا  ار  انب  نآ  دوشتفای و  يرگید  تردق  ات  درذـگب  دـیاب  اهتدـم 
دارفابـلق زا  یتـسرد ، یکاـپ و  ناـمیا و  درک و  دـساف  ار  یعاـمتجا  قـالخا  قباـس ، هاگتــسد  رگا  اریز  دوـش ، هداـهن  يدـعت  مـلظ و  رب  زین 

، تسا یتسرد  نامیا و  هک  ار  هناـخ  دـنبياپ  هک  نآ  رگم  داد ، دـهاوخن  يرمث  يدـعت  متـس و  زج  دـننک  اـنب  هک  ار  ییاـنبره  تسبربتخر ،
ییاهگنز دنک ، نامرد  ار  دوخ  یحور  ياهيرامیب  دیامن و  بیذهت  ار  دوخ  هک  دشوکب  دارفا  زا  کیره  رگید : ترابع  هب  دـننک . مکحم 

تلادـع و یتـحار ، شیاـسآ و  دـنناشنب ، هک  یلاـهن  ره  دـننک و  اـنب  هک  ار  ییاـنبره  هک  تسا  تقو  نیا  رد  دـیادزب . هتـسشن  وا  بلق  رب  هـک 
. داد دهاوخ  رمث  یمرخ ، یشوخ و  یلاعت و  یقرت و  یتسردنت ، تحص و  يدابآ ، نارمع و  فاصنا ،

بیذهت يراوشد 

رب رداق  یسک  رتمک  هک  تسا  یلکـشم  تسا ، راوشد  سب  يراک  یحور ، ياهيرامیب  زا  لد  نتـساریپ  رد  يرادیاپ  بیذهترد و  تماقتـسا 
ار دوخ  دنرادنپیم  هک  دنتـسه  یناسک  دنـشاب . ریذپانللخ  یمیمـصت  تباث و  یمزع  يوق و  ياهدارا  ياراد  هک  یناسک  رگم  تسا  نآ  لح 

یهاوخدوخ زا  ناشرادـنپ  هک  تفاـیرد  دـنهاوخ  دـنرگنب  کـین  نوچ  یلو  دناهتـسش ، یگدولآره  زا  ار  لد  دـناهدرک و  هزیکاـپ  هتـساریپ و 
دنراچد . نامه  هب  دننکیم  نتخیرگ  ياعدا  هچ  نآ  زا  هتفرگ و  همشچرس 

زا هک  دـنوشتفای  هنـسرگ  هدـنرد و  ناویح  مسق  نیدـنچ  اج  نآ  رد  هک  میهد  رارق  ياهطوحم  رد  نایرع  تخل و  ار  یـسک  مینکیم  ضرف 
، دوب دهاوخ  راوگان  تخس و  رایـسب  یعافد  نینچ  دهد ; تاجن  ار  دوخ  دنز و  عافد  هبتسد  دهاوخب  حالـس  نودب  وا  دنزاتب و  وا  رب  وسره 

اریز تسا ، تخس  رایسب  نآ  دننام  زین ، یحور  ضارما  ربارب  رد  يرادیاپ  دسریم ، رظن  هب  راوشد  ياهکلهم  نینچ  زا  ندرب  رد  هب  ناج  هکلب 
عمط ریـش ، رورغ  ربکت و  توخن و  هتفرگارف  ار  وا  دوجو  رـس  ات  رـس  یگدنزگ ، یگدنرد و  تسا  راتفرگ  یحور  ياهيرامیب  هب  هک  یـسک 

وا حور  هک  تسا  یلوتـسم  وا  رب  قیمع  يروط  هب  لاغـش ، يدزد  و  گس ، يراه  برقع ، رام و  یگدنزگ  هابور ، قافن  يرگهلیح و  گرگ ،
نورد زا  هدرک  بوکرـس  ار  یلخاد  كانرطخ  نانمـشد  نیا  هکلب  راوخنوخ  ناگدنرد  نیا  دیاب  دشابیم . ناگدنزگ  ناگدـنرد و  هاگیاج 

. دنارب شیوخ 

يدنسپدوخ

نیا اریز  دـنوش ، هاگآ  دوخ  سفن  يدـیلپ  تنایخ و  هب  دراذـگیمن  هک  تسا  دـنمورین  ياهزادـنا  هبیـضعب  رد  يدنـسپدوخ  یهاوخدوخ و 
دننادیم . یصقن  بیع و  هنوگ  ره  زا  ياربم  هزیکاپ و  رهاط و  بیط و  ار  دوخ  بلغا  دارفا  هنوگ 

بیذـهت و تروص  هب  یناـسک  رد  اـسب  هچ  دراد ، يددـعتم  ياـهکسام  اـهباقن و  تسا ، رگهولج  ياهنوـگ  هب  سک  ره  رد  یهاوـخدوخ 
هب طوبرم  هچ  نآ  ناسک  نینچ  زا  دـیاب  دـننکیم ، یتسرد  یکاپ و  هب  توعد  ملق ، اـی  ناـبز  هب  زین  ار  نارگید  ناـنیا  دـنکیم و  هولج  هیکزت 

تخادنا . رود  هب  دشاب ، ناشدوخ  زا  فیصوت  فیرعتو و  یکاپ  هب  عجار  هچ  نآ  یلو  تفریذپ ، تسا  یکاپ  بیذهت و  لصا 
رد یهاگآ  يرادیب و  هنوگ  نیا  رگا  تسا . نتـشیوخ  بویع  رب  ندش  هاگآ  ینادان و  باوخ  زا  يرادیب  بیذهت ، رد  تماقتـسا  رد  لوا  مدق 
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یلو تسوا ، راظتنا  رد  یبوبر  سدـق  ماقم  هب  ندیـسر  دـش و  دـهاوخ  هدوشگ  وا  رب  یتخبکین  تداعـس و  ياهرد  انامه  دوشتفاـی  یـسک 
ناـسنا هک  ار  یتـشز  تفـص  ره  یهاوخدوخ  اریز  دوـش ، هاـگآ  شیوـخ  یقـالخا  صیاـقن  رب  دوـخيدوخ  هب  یـسک  هک  تسا  دـیعب  رایـسب 

ره دنادب ; راکهانگ  رصقم و  ار  دوخ  هک  تسا  یـسک  رتمک  هچ  نانچ  درامـشیمیقالخا ، نساحم  زا  ار  نآ  دهدیم و  هولج  بوختسارا 
هانگ دشاب ، رتمک  شايدنسپدوخ  رگا  دناوخیمتلیضف ; ار  نآ  هکلب  درامشیمن ، یمرج  هانگ و  ار  نآ  ادبا  دنزرس  وا  زا  یهانگ  ریصقت و 
عناق ار  دوخ  دـهدیم و  بیترت  شیوخ  زغم  رد  نآ  زا  یعیـسو  رایـسب  عافد  لـباقم ، رد  یلو  دـنکیم ، فارتعا  مرج  هب  هداد و  صیخـشت  ار 

يراذـگمان مولظم  زا  عافد  هاگ  دـمانیم ، یعامتجا  ای  یـصخش  ماقتنا  ار  عافد  نآ  یهاگ  دوش ، بکترم  ار  یمرج  هتـشاد  قح  هک  دـنکیم 
دیوگیم : یگنراک  لید  دنکیم . شوخلد  ار  دوخ  هدنبیرف ، ياهمان  نیا  زا  کی  ره  هب  لاح ، ره  هب  دنکیم .

( 3 .« ) مهانگیبنم مدرم  تشون : دوخ  نوخ  اب  تسنادیم و  ریصقتیب  ار  دوخرفیک  ماگنه  ناراکتیانج ، نیرتكانرطخ  »
سرت زا  مدوب و  روبجم  دیوگیم : هک  نآ  ای  دهد ، هولج  لدـع  ار  دوخ  مرج  ات  دروآیم  یلیالد  دـینک  تباث  ار  شمرج  یمرجم ، يارب  رگا 

مدومن و ار  فاصنا  محر و  تاعارم  تیانج ، ماگنه  رد  نم  دیوگیم : ای  دشکیم ، خر  هب  ار  روذعم » روماملا   » مدیزرو تردابم  راک  نیدب 
اهراب سکره  ار  نانخـس  نیا  ریظن  دیامنیم ، مه  ریدـقت  هزیاج و  ياضاقت  هجیتنرد ، درکیمن  فاصنا  تاعارم  هنوگ  نیا  دوب  يرگید  رگا 

. دیآ هدیدنسپ  ناحولهداس ، زا  یضعبرظنرد  اهعافد  نیا  دیاش  دیآیمرظن و  هب  يداع  هک  يروطهب  دونشیم ، زور  رد 

تبحم هدید 

دیوگیم : برع  رعاش 
ۀلیلک ; بیع  لک  نع  اضرلا  نیعو  »

تسا ». اهبیع  مامت  ششوپ  درگنب ، یسک  هبتبحم  اب  هک  یمشچ 
قوشعم رد  یبیع  هب  رگاو  درادنپیم  ییابیز  ار  وا  ياهیتشز  همه  دنادیم ، یبیعیب  ییابیز و  هنومن  ار  دوخ  قوشعم  یقـشاعره  هچ  نانچ 

ای تسا . هتفاـین  هار  نم  قوشعمرد  یبـیع  هنوگ  چـیه  هنرگو  دـنرادنپیم  بیع  ار  نیا  دـنراد  ینیبدـب  رظن  هکناـنآ  دـیوگیم : دوـش  هاـگآ 
قوشعم هاوخ  یـسایس ، قوشعم  هاوخ  نم -  قوشعم  هنرگ ، دـننک و  رادهکل  ار  وا  دـنهاوخیم  تسارتفا و  لـعج و  اـههتفگ  نیا  دـیوگیم :

درادن . یبیع  هنوگ  چیه  دشاب  یسنج  قوشعم  هاوخ  یملع ،
شیاـضعا يوضع ز  ره  هب  تسا  يروح  وت  نامـشچ  هب  یلیل  رگ  هک  ییوکن  یلیل  زا  هب  نک  ادـیپ  هک  ییوـجبیع  يزور  تفگ  نوـنجم  هب 

یلیل یبوخ  زا  زج  هب  ینیشن  نونجم  هدید  رب  رگ  هک  تفگ  دش و  نادنخ  یگتفشآ  نآ  رد  تفـشآ  رب  نونجم  وجبیع  فرحز  تسیروصق 
زادنا كوان  هاگن  نم  مشچ و  وت  زان  هولج  نم  ینیبیم و  دق  وت  وربا  ياهتراشا  نم  وربا ، وت  وم  شچیپ  نم  ینیبیم و  وم  وت  ینیبن 

اهبوبحم نیرتبوبحم 

; دهاوخیم دوخ  يارب  دهاوخب ، يزیچ  ای  درادبتسود ، ار  یسک  ناسنا  رگا  هچ  نانچ  تسوا ، دوخ  سکره  دزن  تادوجوم  نیرت  بوبحم 
قوـشعم زا  وا  هب  شقـشع  هبترم  اهدـص  هک  یلخاد  قوـشعمرد  دـنیبب  ار  یبـیع  دـناوتیمن  دوـخ  یجراـخ  قوـشعم  رد  هک  روطناـمه  سپ 

هاگآ دوخ  یناهنپ  ياهبیع  زا  درادرب و  مدق  هار  نیا  رد  دهاوخبتقیقح  رد  رگا  سپ  دـنیبب . دـناوتیمن  ار  یـصقن  تسا ، رتيوق  یجراخ 
ییامنهار سدقم  تاذ  نآ  فرط  زا  ات  درادـن  يرگید  هار  ندومن ، يراز  عرـضت و  شـسدقم  هاگـشیپ  رد  نتفر و  ادـخ  هاگرد  هب  زج  دوش 

رد سپـس  دـنک ، رواب  بلق  میمـص  زا  ار  دوخ  یناهن  ياهبیع  هدرک و  زاب  ار  دوخ  مشچ  اتقیقح  دـناوتب  ات  دوشتیانع  واهب  ییاناوت  دوش و 
زا تسا  هتـشادنپیم  ناتـسود  نیرتهنامیمـص  هک  ار  یلخاد  نانمـشد  نیا  دـنک و  هدامآ  عافد  يارب  یلیاسو  دـیآرب و  اه  نآ  شرامـش  ماقم 

دوجو نآ  تمحر  تفار و  رظن  بلج  لاعتم و  دـنوادخ  هاگرد  هب  ساـمتلا  عرـضت و  اـهنامرد ، نیرترثوم  لـیاسو و  نیرتهب  دـنکرب ، هشیر 
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هب دوریم  ولج  هک  یمدق  ره  دیاب  دوش و  هریچ  تالکشم  نیا  رب  دناوتب  ناسنا  ات  دنک ، تیوقت  ار  تماقتـسا  مزع و  يورین  هک  تسا  سدقم 
یناسک اسب  هچ  تسا ، رایـسب  شاینوگنرـس  رطخ  دایز ، نتفر  الاب  هنرگ ، دشک و  تسد  رتشیب  یهاوخدوخ  زا  دوش و  هجوتم  رتشیب  ادـخ 

اریز دندش ، نوگنرـس  ناهگان  دنتفرالاب  یقرت  نابدرن  زا  هلپ  دـنچ  هک  نامه  دـنناسرب ، رخآ  هب  دنتـسناوتن  یلو  دـنداهن  مدـق  هار  نیا  رد  هک 
زونه رـشب  رکف  هک  دندیـسر  ییاـج  هب  دنتـسش و  ادـخریغ  زا  تسد  یناـسک  ربارب ، رد  یلو  دـندوب ، هدیـشکن  تسد  یهاوـخدوخ  زا  زوـنه 

درادن . ار  ماقم  نآ  كرد  ياضتقا 
ار زیچ  همه  زا  ندیـشوپ  مشچ  ییاناوت  سک  همه  دیـسر ، دـصقم  هب  ات  تخیر  رود  هب  ار  ادـخریغ  تسـشتسد و  زیچ  همه  زا  دـیاب  يرآ ،

ناوتان دوخ  یسنج  تالیامت  ربارب  رد  یکی  دنک ، رظن  فرص  لام  زا  دناوتیمن  یکی  دراد ، تماقتسا  يرادیاپ و  رد  یفعض ، هطقن  درادن و 
دوـخ شیاـسآ  زا  تـسد  یکی  درادیمتـسود ، یلیخ  ار  دوـخ  ناـج  يرگید  دـشکبتسد ، دـناوتیمن  دوـخ  نادـنزرف  زا  یموـس  تـسا ،

، دـشوپب مشچ  یبلطهاـج   : رگید تراـبع  هـب  اـی  یماـنشوخ  ناوـنع و  زا  یتـح  اـهنیا  هـمه  زا  دـناوتب  یـسک  رگا  یلو  دـشکب ، دـناوتیمن 
میناوتبات رادب  قفوم  ار  ام  هک  دنگوس  تایمارگ  يایلوا  هب  تهاگرد ، نابرقم  هب  ار  وت  ایادخ  راب  تسوا ، راظتنا  رد  تداعـس  یتخبشوخ و 

رب هکلب  تسا ، هدرک  روک  ار  ام  مشچ  هک  یتسرپدوخ  زاو  مینک  كاـپ  ار  دوخ  یحور ، ياـهیگدولآ  نیا  زا  میـشوکب و  دوخ  بیذـهت  رد 
. میبای تاجن  دنکیمتموکح ، ام  ساوح  همه 

ناناملسم یتخبدب  للع  زا 

، یهاوخدوخ بجع ، ربکت ، قافن ، یحور ) ضارما  زا  ندوبنهزیکاپ   ) تسا یقالخا  طاطحنا  نامز ، نیا  رد  ناناملـسم  یتخبدب  للع  زا  یکی 
یگتـشذگدوخ زا  يراکادـف و  حور  یـسک  رتمک  رد  تسا . هدرک  خوسر  ناناملـسم  امرد  دـسح  کشر و  يراکایر ، یبیرفماوع ، رهاظت ،

امهبتبـسن یحور  ضارما  هب  اهنآ  ياهیگدولآ  هک  تسا  نآ  يارب  طقف  دـناهتفرگ  یـشیپ  ناناملـسم  ام  زا  نارگید  رگا  دوشیم و  تفاـی 
رـضاح هک  تسین  رادقم  نیدب  اهنآ  یهاوخدوخ  تسا ، رایـسب  یمومع  عفانم  ربارب  رد  اهنآ  یگتـشذگدوخ  زا  يراکادـف و  تسا ، رتمک 
ینیبدب سح  تسا ، مک  اهنآ  نایمرد  یسولپاچ  قلمت و  حور  دننک ، دوبان  ار  ناشروشک  ناشناردارب و  دنربب  دوس  دوخ  هک  نآ  يارب  دنوش 

تحلـصم هار  رد  يرگید  هک  دـننیبب  رگا  دوشیم ، تفاـی  رتمک  اـهنآ  رد  دریگیم  همـشچرس  یهاوـخدوخ  دـسح و  زا  هک  رگید  کـی  هب 
هدرک ینابیتشپ  وا  زا  هکلب  دننکیمن ، زاغآ  يراکبارخ  دنوشیمن و  شهار  راخ  دنزیخیمنربتفلاخم و  هب  وا  اب  درادیمرب  یمدـق  روشک 

دنیامنیم . شايرای  و 
ار نانآ  میرامشیم و  زیچان  اهیجراخ  ربارب  رد  ار  دوخ  ینعی  تسا ; هدرک  سوکعم  رثا  ناناملسم  امرد  یتسرپدوخ  هک  تساج  نیا  بجع 
ام نادـنمدرخ  درادرب  یحالـصا  مدـق  دـهاوخب  یـسک  رگا  میرادـنپیم و  اهنآ  کیرحت  دـهد  يور  روشک  رد  هچنآ  مینادیم ، زیچ  همه 

دنتـسه ام  لثم  مه  نانآ  هک  نآ  اب  مینادیم ، دوخ  عونلابر  ار  ناگناگیب  ییوگ  دنراذگیمن ، اهیجراخ  نوچ  درادن ، هدـیاف  دـنیوگیم :
زاب نایاپ  رد  دنهدیم . ناشن  یگتـشذگدوخ  زا  دننکیم و  دیادش  لمحت  یمومع  حلاصم  ظفح  هار  رد  دنراد . یقالخا  يرترب  يردـق  طقف 
همه رب  ات  مییامن  هزیکاپ  كاپ و  ار  دوخ  هک  دیامرف  تیانع  بیذهترد  تماقتـسا  ام  هب  هک  میهاوخب  لاعتم  يادخ  زا  دیاب  هک  منکیمرارکت 

میدرگ . ناهج  ود  ره  زارفارس  میوش و  زوریپ  یعامتجا  يدرف و  تالکشم 
اهتشونیپ :

هامرهم 1329 . اب 6  ربارب  مارحلاۀجح 1369  يذ   15 هبنشجنپ بش  .1
مور يروتارپما  هب  يدـالیم   54 لاس رد  دـش و  دـلوتم  يدـالیم  لاس 37  رد  مور  روتارپما  سوکیناـمرژ ، سوتـسوگآ  رازـس ، سویدـالک  .2
مدرم شروش  رثا  رب  ماجنارس  هدیشک  شتآ  هب  ار  مور  رهـش  لاس 64  رد  تشکب و  ار  دوخ  ردام  دوب ، شکرـس  وخ و  هناوید  يدرم  دیـسر ،

دش . یشکدوخ  هب  روبجم  لاس 68  رد 
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یبایتسود . نییآ  لراک ، سیسکلآ  .3

(1  ) دوخ قح  نتفرگ  رد  تماقتسا  - 20

هراشا

يرادیاپ دراد ، یگتسب  نآ  هب  رشب  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  ياهزادنا  ات  هکلب  تسا ، هدیدنسپ  رایسب  نآ  رد  تماقتـسا  هک  يدروم  نیمهن 
، ددرگ رتراوتـسا  رتمکحم و  نآ  رد  تماقتـسا  هک  هزادـنا  ره  اریز  تسا . راکمتـس  رگهلیح و  وـگروز و  بصاـغ  زا  دوـخ  قـح  نتفرگ  رد 

ناملاظ ربارب  رد  تماقتـسا  انامه  يدعت  ملظ و  ياههشیر  ندنک  نب  زا  يارب  هار  نیرتهب  دش . دهاوخ  رتیلاع  رتشزرارپ و  یعامتجا  تایح 
. تسا نایدعتم  و 

ملظ تلع 

هک دـنبایرد  رگا  ای  دـننکیمن ، زارد  لواپچ  تراـغ و  هبتسد  دنتـسه  هریچدوخ  ملظ  يدـعت و  رد  هک  دـننادن  اـت  ناگدـنرد  ناراـکمتس و 
دهاوخ نوریب  اهنآ  موقلح  زا  ار  همعط  تسکـش و  دـهاوخ  ار  اهنآ  رمک  هرخالاب  ناـمولظم  ناگدیدمتـس و  يرادـیاپ  تماقتـسا و  يورین 

اوذخ : » دیامرفیم نآرق  رد  یلاعت  كرابتيادخ و  دننک . لامیاپ  ار  وا  قح  ای  دنربب  ار  یسک  لام  هک  تفر  دنهاوخن  هشیدنا  نیارد  دیـشک ،
سای و حور  دننیـشنن ، مارآ  ناگدیدمتـس  رگا  دریگب ; بصاغ  زا  ار  دوخ  قح  ات  دنک  تمواقمردـق  نآ  دـیاب  مولظم  ( 2 « ) ةوقب مکانیتآ  ام 
، فیعـض نم  تسا و  دنمورین  وا  ناوتان ، نم  تساناوت و  وا  اجک ، نم  اجک و  ملاظ  هک  دنـشیدنین  دوخ  اب  و  دـنهدن . هار  دوخ  هب  ار  يدـیمون 

دیاـب ناـمولظم  تسب . دـهاوختخر  راـید  نآ  زا  قوقح ، بصغ  ییوگروز و  دـنریگب ، بصاـغ  زا  ار  دوخ  قح  اـت  دنـشوکب  هتـسویپ  هکلب 
. دننک هدافتسا  دوخ  دوسهب  اهتردق  نآ  زا  دننازیگنارب و  بصاغ  دضرب  ار  اهنآ  دنناوتیم  هک  دنتسه  يرگید  ياهتردق  هک  دننادب 

نایوگروز رادنپ 

زا رتهدننکش  رتيوق و  بتارم  هب  يراز  تردق  هک  دننادب  رگا  یلو  دوشیم ، هصالخ  روز  رز و  رد  طقف  تردق  هک  دنرادنپیم  نایوگروز 
ناگدیدمتس یلو  دنکیم  درخ  ار  ییورین  ره  هک  دراد  یتردق  دوخهبدوختلادع  قح و  دز . دنهاوخن  تسد  متـس  ملظ و  هب  تسا ، ود  نآ 

; دنـسریمن دوخ  قح  هب  اذـل  دـنمرآیم ; یتحاران  رتسب  رد  لـماک  يدـیمون  ناوارف و  ساـی  اـب  هکلب  دـننکیمن ، هدافتـسا  یتردـق  نینچ  زا 
ياج هب  ار  ییوگروز  ره  دناوتیم  هک  یتردق  تساهنآ ، نابیتشپ  ادخ ) تردق   ) ناهج ياهتردق  نیرتگرزب  هک  دـننادب  دـیاب  نامولظم 

دیامرفیم : مالسا  دنک . عطق  ار  يزواجتم  ره  تسد  دناشنب و  دوخ 
لاوحالا ; قشاب  ذخؤی  بصاغلا  »

دوش ». هتفرگسپ  وا  زا  دیاب  عضو  نیرتتخس  اب  درب ، ار  یسک  قح  هک  یسک 
. تسا هدرمـش  اور  ار  اهتازاجم  نیرتدیدش  يارجا  بصاغ  درومرد  هدش  هداهن  ینابرهم  تفار و  ساسا  رب  شتاروتـسد  مامت  هک  یمالـسا 

راـظتنا رد  یکاـنرطخ  هایـسماش و  نینچ  هک  دـید  بصاـغ  یتـقو  اریز  ناـیناهج ; ناـهج و  ياربتسا  یتـمحر  تفار و  مه  نیا  دوخ  يرآ ،
. دینارورپ دهاوخن  رس  رد  ار  يدعت  ملظ و  لایختقو  چیه  تسوا 

نایوگروز لالدتسا 

نیا ياطخ  هب  هکیمادام  نایوگروز  تسا ». دنمزوریپ  يوگروز  اب  قح  بلغ ; نمل  قحلا  : » هلمج نآ  دنراد و  یلیلد  دوخ  يارب  نایوگروز 
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ار اهنآ  زغم  یهلا  شکچ  درـشف و  ار  نانآ  يولگ  تلادع ، هجنپ  هک  نیمه  یلو  دنهدیم ، همادا  دوخ  يدعت  ملظ و  هب  دـنربنیپ ، لالدتـسا 
دهاوخب اهنآ  یتسرپدوخ  صرح و  هچره  هک  تسین  نینچ  تسا ، هدوب  اطخ  لالدتسا ، نآ  هک  تفایرد  دنهاوخ  تخیر ، ورف  ناشغامد  رد 

. دوش ماجنا  دیاب 

مولظم يرادیاپ 

ملاظ هن  دنتـسنادیم ، ار  نآ  زاغآ  زا  اهنآ  رگا  هک  دـنکیم . راکـشآ  ود  نآ  رب  ار  بلطم  ود  يوق  ملاظ  ربارب  رد  فیعـض  مولظم  يرادـیاپ 
هکلب هدوـبن ، تسادـنمورین ، يوـق و  ملاـظ  دـشیم  هتـشادنپ  هک  ردـق  نآ  هک  نآ  یکی  دـشیم . راکمتـس  میلـست  موـلظم  هن  درکیم و  متس 

ناوتان تسا  ناوتان  فیعـض و  مولظم  تفریم  نامگ  هک  ردق  نآ  هک  نآ  رگید  تساهدوب . یلاخوت  پوت  یفرب و  ریـش  دننام  وا  يدـنمورین 
تسا . هدوبن 

هزراـبم و زا  تسد  هجیتـن  رد  درادـن ، چـیه  شدوـخ  وتسا  مهارف  يزوریپ  لـیاسو  هنوـگهمه  وـگروز ، يارب  هک  دـشیدنیب  دـیابن  فـیعض 
رب ار  رگید  ناراـکعمط  نادـنمزآو و  داد  دـهاوخ  قوس  يدوباـن  یتـسین و  هب  ارمولظم  يرکف  نینچ  درادرب ; دوخقح  نتفرگ  رد  يرادـیاپ 

دهاوخ رارق  یتـسین  لاوز و  ضرعم  رد  وا  تاـیح  یتـح  دنناتـسب ، وا  زا  تسوا  تسدرد  هک  ياهدـنامیق  اـب  دـنزاتب و  وا  رب  هک  دـنازیگنایم 
. تفرگ

بصاغ ربارب  رد  ششوک 

ششوک و دشابن . قح  هب  ندیسر  يارب  يدیما  دنچره  دشابیم ، هدیدنسپ  شـشوک  نیا  دوخ  تسابیز و  بصاغ ، ربارب  رد  ندرک  شـشوک 
هتبلا یلو  دنادیم ، هدیدنـسپ  ار  نآ  يدـنمدرخره  هکلب  تسادـخ ، ياضر  دروم  بصاغ ) نایوگروز  اب  هزرابم   ) یهار نینچ  رد  يراکادـف 

. دومن باختنا  هزرابم  تیفیک  رد  ار  ینالقعهار  درک و  هیهت  قیقد  يزرط  هب  دیاب  ار  هزرابم  هشقن 

كدف

رد ار  نآ  تفرگ و  تسد  رد  دوب  هدرک  داجیا  ادخ  لوسر  هک  یتردـق  دـش و  نیملـسم  تموکح  سییر  رکبوبا  ادـخ  لوسر  تافو  زا  سپ 
رگا هک  نآ  ناـمگ  هب  درک ، بـصغ  ار  همطاـف  ( 3  ) كدـف درب و  راک  هب  ارهز  همطاف  ادـخ  لوسر  نت  هراپ  هناـگی  قلط  کـلم  ندرک  طـبض 
یلو دش ، دهاوخ  جراخ  رکبوبا  تسد  زا  تموکح  دربیم و  راک  هب  (ع ) یلع شرهوشتفالخ  هار  رد  ار  نآ  دشاب  همطاف  تسد  رد  كدـف 

تـسخن تخادرپ . هزرابم  هب  رکبوبا  اب  دوخ  قح  نتفرگ  يارب  دشن و  میلـست  یبهذـم  مه  دوب و  یـسایس  مه  هک  تردـق  نآ  ربارب  رد  همطاف 
نخـس رب  همطاف  تسا ؟ هدرک  بصغ  هدوب  وا  تسدرد  و  ( 5  ) دوب هدیـشخب  وا  هب  شراوگرزب  ردپ  هک  ار  كدـف  ارچ  هک  رکبوبا  دزن  همطاف 

دومن و هماقا  ار  دوخ  يوعد  نیمود  همطاف  داد ، همادا  دوخ  شور  هب  دیـشکن و  تسد  دوخ  يدـعت  زا  رکبوبا  یلو  دروآ ، یناهاوگ  زین  دوخ 
دومن يراشفاپ  همطاف  درک ; یچیپرـس  كدف  نداد  سپ  زا  رکبوبا  تسوا . نآ  زا  یبرقلايوذ  قح  سمختباب و  زا  كدـف  هک  تشاد  نایب 
ثرا هب  شراوگرزب  ردـپ  زا  ار  كدـف  هک  تشاد  ناـیبو  درک  هماـقا  یمومع  راـکفا  ضرعمرد  ادـخ  لوسر  دجـسم  رد  ار  يوعد  نیموـسو 

رکبوبا و تردـق  یلو  دروخ ، یناـکت  مولظم  همطاـف  عفن  هب  دشجنـشتم و  یموـمع  راـکفا  دـیبلط ; کـمکهب  ار  شردـپ  باحـصا  دربیم و 
تفر و ایند  زا  راوگان  بیاصم  لمحت  رثا  رد  همطاـف  رادوریگ  ناـمه  رد  دـسرب ، دوخ  قح  هب  همطاـف  هک  تشاذـگن  مه  راـب  نیا  وا  یکریز 
هک یتردق  زا  رکبوبا  درک ، دهاوخن  شومارف  ربمایپ  رتخد  هناگی  اب  ار  رکبوبا  هناملاظ  راتفر  خیرات ، یلو  دـشتیبثت ، رکبوبا  لزلزتم  تیعقوم 

درک ! هدافتسا  شرتخد  نایز  هب  دوبهدرکداجیا  ادخ  لوسر 
یهاشداپ هب  هک  دیـشرلا  نوراه  دـنادرگرب ! (ع ) یلع نانمؤمریما  هب  ار  كدـف  تساوخ  داتفا  باطخ  نبرمع  تسد  هبتموکح  هک  یماگنه 
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. دسر بارهس  هب  گرم  زا  سپ  هک  دوب  ییوراد  شون  دوس ، هچ  یلو  دنادرگ ! رب  ار  كدف  تساوخ  دیسر 

درک لمحت  دیابن  ار  تلذ 

دومرف : هک  تسا  لقن  ادخ  لوسر  زا 
( 6;  ) ینم سیلف  هرکم  ریغ  اعئاط  هسفن  نم  ۀلذلا  یطعا  نم  »

تسین ». نم  زا  دورب  يراوخ  راب  ریز  هارکا  نودب  هک  سک  نآ 
هک دـننانیا  دـنرود ، ادـخ  لوسر  زا  صن ، نیا  بجومهب  دـنریگیمن ، ناـنآ  زا  ار  دوخ  قـح  دـنوشیم و  نادـنمورین  میلـست  هک  یناناملـسم 

تاراختفا زا  ار  ندروخ  هصغ  مینادیم و  هدیدنـسپ  ياهراک  زا  ار  شور  نیا  ام  هک  تساـجنیا  یتفگـش  دـنرخیم ; دوخ  يارب  ار  يراوخ 
ناـمرف ملاـظ  زا  دوخ  قح  نتفرگ  هب  ار  اـم  دـنوادخ  هک  یتروـص  رد  مدرک ! راذـگاو  ادـخ  هب  ار  ملاـظ  مییوـگیم : میرامـشیم و  شیوـخ 

دومرف : هک  تسا  نید  ناگرزب  ياههتفگ  زا  هک  مراد  رطاخ  هب  تساهداد .
( 7;  ) يوقلا نم  هقح  فیعضلا  ذخای  مل  اموق  نعل ا(ص ) »

دریگن ». نادنمورین  زا  ار  شقح  اهنآ  فیعض  هک  دزرمآیمن  ار  یمدرم  نآ  ادخ 
دشاب . هنابصاغ  هناملاظ و  تموکح  اهنآ  تموکح  ول  و 

داجیا ملاظ  مولظم ، دوجو  اریز  ار ; ملاظ  هاگنآ  تشادرب  ناـیم  زا  ار  مولظم  دـیاب  زاـغآ  رد  هک  تسا  نآ  رب  هدـیقع  ار  هفـسالف  زا  ياهراـپ 
نیا هیرظن  اب  یلک  روط  هب  دنچره  ام  دمآ ، دهاوخنرب  وا  قح  ندوبر  ماقم  رد  ملاظ  دهدن ، ناشن  فیعض  ناوتان و  ار  دوخ  مولظم  ات  دنکیم 

. دنزاتیمن وا  هب  دننادن  ار  یسک  یناوتان  ات  دنلیبق ، نیا  زا  ناراکمتس  زا  يرایسب  هک  تسین  يدیدرت  یلو  میتسین ، قفاوم  فوسلیف 

هفیلخ ربارب  رد  نابرتشتمواقم 

دادرارق قباـطم  ار  تمیق  درک و  هیارک  ناـبراس » نارمع   » زا ینارتشجـح  رفـس  يارب  دوب . ردـتقم  رایـسب  یهاـشداپ  یـسابع  هفیلخ  روـصنم ،
ماقمرد رتمامت  هچرهیتیدـج  اـب  دیـسارهن و  روصنم  تنطلـس  تردـق و  زا  نارمع  ، دـشن ییاـنتعا  ودـب  درک ، قح  هبلاـطم  نارمع  تخادرپن ،

، درک تیاکـش  دوب  یحلط » نارمع  نب  دمحم   » شمان هک  یـضاق  دزن  نارمع  دیـسر  هنیدم  هب  روصنم  هک  یتقو  دـمآرب ، شیوخ  قح  هبلاطم 
هفیلخ تفگ : دیـسرت و  ریبد  سیونب ! ار  هفیلخ  هیراضحا  تفگ : تساوخ و  ار  دوخ  ریبد  دندوب  ناسکی  ادـگ  هاش و  شرظن  رد  هک  یـضاق 

ریبد یناـسرب . هفیلخ  هب  ار  نآ  مه  تدوخدـیاب  تـفگ : دوـب  يریلد  درم  هـک  یـضاق  دـسیونب . يرگید  هکدـییامرف  رما  دسانـشیم  ارم  طـخ 
رایـسب دوب  يدرم  هک  نآ  اـب  روـصنم  دـیناسر . هفیلخ  هب  ار  یـضاق  ناـمرفو  دـش  راپـسهر  یتنطلـسهاگیاج  يوـس  هب  تشوـن و  ار  هیراـضحا 

رگا یلو  موریم ، هاـگداد  هب  نم  تفگ : دوخ ) یـصوصخ  ناـبرد   ) عیبرهبو تسکـش  شتلوص  یـضاق  هیراـضحا  ربارب  رد  یلو  هاوخدوخ ،
رد یـضاق  دـنیبب . ناـسکی  نارگید  اـبتقو  نیا  رد  ارم  دـیاب  وا  تشک ، مهاوخ  ار  وا  تشاذـگقرف  نارگید  اـب  درک و  مارتـحا  ارم  یـضاق 

، تفگزاب ار  دوختیاکـش  نارمع  دیناشن ; نابراس  نارمع  رانک  رد  دوخ  روضح  رد  ار  وا  دـش و  دراو  هفیلخ  هک  دوب  هتـسشن  ربمایپ  دجـسم 
نابراس قح  دیاب  سلجم  نامه  رد  هک  درک  مکح  یـضاق  درک ; فارتعا  دوخ  مرج  هب  دوب  هدش  شیالآیب  تواضق  نآ  بوعرم  هک  هفیلخ 

رگید نامدرم  نوچ  مه  وا  اب  یـضاق  مه  راب  نیا  دـیدرگ ، شیوخ  لحم  راپـسهر  دـش و  دـنلب  دوخ  ياج  زا  تخادرپ و  هفیلخ  يزادرپب ! ار 
درکن . یمارتحا  وا  زا  نتشگزاب ، نتساخرب و  عقوم  درکراتفر و 

هدش راکشآ  مکمک  يوق ، فعض  طاقن  اریز  دنکیم ، رتناسآ  ار  هزرابم  دشکب  لوط  هچره  يوق ، صخـش  ربارب  رد  فیعـض  درف  يرادیاپ 
بجوـم هک  يزیچ  اـهنت  دریگب  ملاـظ  زا  ار  دوـخ  قـح  دـناوتیم  موـلظم  هک  تسا  ماـگنه  نیا  رد  ددرگیم  رترثؤـم  ناـسآ و  نآ  رب  هـلمح 

ملاظ رب  دـنک و  میظنت  ار  قح  نتفرگسپ  هشقن  لمات  رکف و  اب  دـیاب  مولظم  تسا . ملاظ  ربارب  رد  ندـشن  میلـست  انامه  تسا  مولظم  تیقفوم 
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يورین ادـخ و  هب  ياـکتا  رثا  رد  فیعـض  ینعی  ددرگ ; سوکعم  ناـیرج  ماجنارـس  يوق ، اـب  فیعـض  هزراـبم  رثا  رد  هک  دوـش  هاـگ  دزاـتب ;
. دوش ناوتان  دوخ ، رز  روز و  هب  ياکتا  یهاوخدوخ و  رثا  رد  يوق  ددرگ و  يوق  تماقتسا ،

ادخ لوسر  شیامرف 

تسا : لقن  ادخ  لوسر  زا 
زجعتالو ; (ص ) اب نعتساو  کعفنیام  یلع  صرحا  »

هدم ». هار  دوخهب  زجع  هاوخب و  کمک  دنوادخ  زا  نک و  مادقا  نآ  ربتسا  دنمدوس  وت  يارب  هک  هچ  نآ 
ریز دننک ; رود  دوخ  زا  ار  یناوتان  دنیآرب و  دوخ  قح  نتفرگ  یپ  رد  هک  تسا  یناسک  رای  یلاعت  يادـخ  هک  دوشیم  هدـیمهف  مالک  نیا  زا 

. تسا هدوب  نید  ناگرزب  هویش  هشیمه  ندشن  نادنمروز  تالیامت  ربارب  رد  میلست  ندرکهزرابم و  ملاظ  اب  نتفرن و  ملظ  راب 

(ع) نیسح ماما 

تفارش و اب  ات  دیشوک  راکمتس  نآ  اب  دربن  رد  ردق  نآ  تفرن و  ملظ  راب  ریز  دشن و  میلست  دیزی  تردق  ملظ و  ربارب  رد  (ع ) یلع نب  نیـسح 
(8 .« ) تسا نتفر  ملاظ  راب  ریز  گنن و  اب  یناگدنز  زا  رتهب  ندش  هتشک  گرم و  : » دز دایرف  دربن  نادیم  رد  (ع ) نیسح داد ، ناج  یگنادرم 

نایوگروز عاونا 

روتاتکید دناهتـسد . نیا  زا  نادبتـسم  اهروتاتکید و  هچنانچ  ار  نت  نیدـنچ  قح  هاـگ  دربیم و  ار  نت  کـی  قح  هاـگ  راکمتـس ، يوگروز 
هاگ دـیامنیم ، بصغ  ار  دوخ  ناناقهد  قوقح  هک  تسا  یکلام  هاگ  دـنکیم ، لامیاپ  ار  دوخ  دـنزرف  نز و  قح  هک  تسا  يرهوش  یهاـگ 

. دـنکیم دوختسپ  عماطم  يادـف  ار  يروشک  هک  تسا  یمکاـح  هاـگ  دربیم ، ار  دوخ  نایرهـشمه  اـی  ناراـطقمه  قح  هک  تسا  يذـفنتم 
ملاظ نآ  يدوبان  رد  دنراذگن و  رانک  اریـصخش  ضارغا  یلخاد و  فالتخا  دـنهدن و  رگید  کیتسد  هبتسد  نامولظم  رگا  لاح  نیارد 
یفعض طاقن  وا  يردلق  تلعو  تسارتفیعض  نت  دنچ  زا  نت  کی  اریز  دنتسه ، یتموکح  نینچ  راوازـس  نیقی  روط  هب  دنـشوکنراکمتس ، و 

یتیعمج نآ  رـس  رب  كاخ  تسا ، هتخات  اهنآ  رب  هار  نامه  زا  هداد و  صیخـشت  ار  اهنآ  ملاـظ  نآ  هدـشتفای و  نت  دـنچ  نآ  رد  هک  تسا 
دندرگ . ناراکمتس  متس  ناملاظ و  ملظ  راتفرگ  یعمج  هتسد  روط  هب  هجیتن  رد  دننک ، دس  ار  دوخ  فعض  طاقن  دنناوتن  هک  دننکب 

دهدیم لیکـشت  ایراتلورپ  تموکح  دوشیم و  رادمامز  تسا  تیلقا  رد  هک  یبزح  دنربیم ; ار  نت  نیدنچ  قح  نتدـنچ  هک  تسا  نآ  موس 
رامثتسا رامعتـسا و  ار  نآ  دزاتیم و  ناوتان  فیعـض و  یتلم  رب  دوخ  توق  هطـساو  هب  هک  يوق  یتلم  دنکیم ; دوخ  هدرب  ریـسا و  ار  یتلم  و 

. تسا هتسد  نیا  زا  درادیم ، هاگن  دوخ  رازآ  هجنکش و  هجنپ  ریز  رد  اهلاس  دنکیم و 

هدیدمتس ياهتلم  هفیظو 

، دننک یلاخ  ناراکمتس  راب  ریز  زا  ار  دوخ  هناش  ات  دنهد  جرخ  هب  یگتشذگ  دوخ  زا  يراکادف و  دننک و  ششوک  دیاب  هدیدمتس  ياهتلم 
بـصغ ار  اهنآ  قح  دنناوتیمن  ناراکمتـس  دشاب ، نامولظمرد  یگنادرم  فرـش و  هاگره  دـنریگب ; ار  دوخ  ماقتنا  دـنزاتب و  اهنآ  رب  هکلب 

دننک .
دوخ لالحمـضا  يدوبان و  رظتنم  دـیاب  دوشتفای ، ناشیارد  نتفر  ملظ  راب  ریز  ندـش و  میلـست  حور  یـصوصخ ، عفانم  يور  رگا  هچ  نانچ 

دنشاب .
ياهیـسیلگنا ربارب  رد  اهییاکیرمآ  دـندش . دوبان  دـندرکن و  یگداتـسیا  نامجاهم  ربارب  رد  دوخ  تورث  تراـجت و  ظـفح  يارب  اـهیقینیف 
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مورو ناریا  ناروتـس  لامیاپ  هک  بارعا  دـنتفای . طلـست  ناهج  رب  دـندنار و  دوخ  كاخ  زا  ار  نانآ  دـندرک و  يرادـیاپ  تمواقم و  بصاـغ 
اهنآ رب  دنتفرگ و  نایوگروز  زا  ار  دوخ  قح  درک ، هدنز  اهنآ  رد  ار  يرادیاپ  تماقتـسا و  حور  دیبات و  ناشیارب  هک  مالـسا  باتفآ  دندوب 

دوب و ناشیا  نآ  زا  ناهج  تدایس  دشیم  تفای  ناناملسمرد  تافـص  هنوگنیا  هک  یمادام  دندرک . دوخ  رادرب  نامرف  ار  نانآ  دندشهریچ و 
نیدب دـندیدرگ و  نارگید  رامثتـسا  رامعتـسا و  دروم  تفر و  تسد  زا  زین  ناشتدایـس  تسبربتخر ، ناشیا  نایم  زا  تافـص  نیا  هک  نیمه 

یقاب نانچ  مه  ناناملـسم  هب  ناشیا  يدـعت  رافکطلـست و  دـنیاراین ، تافـص  نادـب  ار  دوخ  ناناملـسم  رگید  راب  رگا  دـنداتفا . هایـس  راگزور 
وا ياـج  هب  يرگید  هدننکرامعتـسا  دورب ، هدننکرامعتـسا  نیا  رگا  هساـک . نیمه  تـسا و  شآ  نـیمه  فورعم ، ریبـعت  هـب  اـی  دوـب ، دـهاوخ 

. دیآیم

اهتموکح رد  لیوحت 

یگدازآ و حور  هک  نیمه  تشادنپیم ، دوخ  هدرب  دیرخرز و  ار  تلم  درکیم و  تموکح  دبتسم  یهاشداپ  يروشک  ره  رب  هک  دوب  يزور 
يور ناهج  رد  هک  ییاهبالقنا  دنداتسرف . یتسین  راید  هب  دندروآ و  ریز  هبتخت  زا  ار  هاش  نآ  دش  ادیپ  مدرم  بلغا  رد  نتفرن  ملظ  راب  ریز 

وا متـسو  ملظ  راـب  ریز  مدرم  دـنک و  تموـکح  مدرمرب  دوـخ  هاوـخلد  قباـطم  هتـساوخیم  يردـلق  هک  تـسا  هدوـب  نآ  يارب  رتشیب  هداد 
. دنتفریمن

یسابع مصتعم  تمه 

، دـیبلط کمک  هب  ار  ناناملـسم  هاشداپ  مصتعم  نز ، نآ  تشاد ، اور  یمتـس  ناملـسم  ینز  رب  یملاظ  دوب  مور  دالب  زا  هک  هیرومع  رهـش  رد 
ار وگوتفگ  نیا  ناناملـسم  تساهفرح ؟ نیا  راکهدب  شـشوگ  مصتعم  یک  اجک ؟ مصتعم  اجک و  وت  تفگ : درک و  هرخـسم  ار  وا  ملاظ 
ار نز  نآ  قح  درک و  فرصت  ار  هیرومع  اتداد  همادا  ار  دربن  دیـشوک و  ردق  نآ  تفاتـش و  نز  نآ  کمک  هب  مصتعم  دندیناسر ، مصتعم  هب 

دینادرگرب . وا  هب 
تفای مالسا  ملاع  زورما  نارادمامزرد  مصتعم  یگنادرم  تریغ و  شاک  يا  دوب ! ام  نامز  ناناملسم  نایمرد  ناملسم  نز  نآ  حور  شاک  يا 

ار نز  نآ  ات  درمش  مارح  دوخ  رب  ار  شیاسآ  تسشنن و  مارآ  مصتعم  دنتـشاد و  اور  یمتـس  هناگیب  روشک  رد  ناملـسم  نز  کی  هب  دشیم ،
دابرب ناشـسومان  ددرگیم ، لامیاپ  ناشقوقح  دوشیم ، نیهوت  ناشدوخ  ياـهروشک  رد  ناناملـسم  رتشیب  هب  نونکا  دـیناسر ، دوخ  قح  هب 

نیا رد  چـیه  دـناهداد ، فک  زا  ار  رایتخا  مامز  ناناملـسم  هک  تسا  لاستسیود  دزگیمن ، مه  کک  ارناملـسم  نارادـمامز  یلو  دوریم ،
هدنیوگ و زغمرد  دیاش  هک  دنـسیونیم  ای  دـنیوگیم  نابز  هب  ینانخـس  ینتدـنچ  طقف  دـنرآ ، زاب  ار  هتفر  تسد  زا  تردـق  هک  دنتـسین  رکف 
، دشابن اهفرح  هنوگنیا  زا  نم  نانخـس  هک  دنک  ادخ  هدنناوخ . هدنونـش و  هب  دـسرب  هچ  دـشاب ، هتـشادن  يرثا  نیرتکچوک  مه  هدنـسیون 

مدوخرد ار  نانخس  نیا  هک  مراتـساوخ  ادخ  زا  میوگیم و  نازادگ  يرگج  نازوس و  یبلق  زا  ار  نانخـس  نیا  نم  هک  دنادیم  شدوخ  ادخ 
نت رب  ار  تدایـس  ییاقآ و  راختفارپ  سابل  هدرک و  نوریب  نت  زا  ار  گنن  يراوخ و  هماـج  نیا  میناوتب  دـیاش  اـت  دـنادرگ  رثؤم  نارگید  رد  و 

زا ار  دوخ  قح  دـناوتیم  زین  ناناملـسم  هعماج  دریگب ، بصاغ  وگروز و  زا  ار  دوخ  قح  هک  دراذـگب  رارق  دوخ  اـب  یناملـسمره  رگا  مینک ،
زرابم راکتسرد و  اناوت و  هک  درف  دوشیم ; لیکشت  دارفا  زا  هعماج  اریز  دریگب ; دناهدرک  بصغ  ار  ناناملسم  تیعمج  قوقح  هک  یناسک 

نینچ زین  هعماج  دـش ، راکتنایخ  فیعـض و  هک  درف  دوشیم . نارگدادـیب  اب  زراـبم  راـکتسرد و  اـناوت و  زین  هعماـج  دوب ، نارگدادـیب  اـب 
ياهعماج نامه  زا  تلود  میوگیم : دـنریگیم  داقتنا  داب  هب  ار  همکاـح  هاگتـسد  دـنهدیم و  مانـشد  تلود  هب  هک  یناـسک  هب  نم  دوشیم .

تایه زا  همکاح  هاگتـسد  هک  نآ  اب  دنیبیم  اریز  هداد ، تلود  تسد  هب  ار  تردـق  دـساف  هعماج  نیمه  دـنکیم ، تموکح  نآ  رب  هک  تسا 
هک یناسک  دنتسه . یقاب  دوخ  داسف  هب  دارفا  نوچ  تسا ، یقاب  هاگتسد  داسف  یلو  تسا ، لیدبت  رییغت و  رد  ءزج ، نادنمراک  ات  هتفرگ  تلود 
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، دوشیم حالصا  شدوخ  همکاح  هاگتسد  تلم ، حالصا  اب  اریز  دننک ; حالصا  ار  تلم  دارفا  لوا  دیاب  دننارورپیم  رس  رد  ار  حالـصا  لایخ 
نامه هب  مه  هاک  دورب ، وسره  هب  هک  بالیس  دشاب ، هتـشاد  رارق  یبالیـس  رب  هک  تسا  یهاکرپ  نوچمه  تلم  رب  همکاح  هاگتـسد  ذوفن  اریز 

درادن . ار  بالیس  ابتمواقم  تفلاخمییاناوت و  دوریم و  يوس 
اهتشونیپ :

هامرهم 1329 . اب 13  ربارب  هجحلايذ 1369  هبنشجنپ 22  بش  .1
هیآ 93 . ( 2  ) هرقب .2

دوب . رایسب  يامرخ  ناتخرد  بآرپ و  ياهمشچ  ياراد  خسرف و  هدزناش  ابیرقت  هار  زور  هد  هلصاف  هب  هنیدم  کیدزن  دوب  یهد  كدف  .3
هیبلحلا . ةریس  .4

ار همطاـف  ادـخ  لوـسر  دـشلزان  هقح » یبرقلا  اذ  تآو   » هیآ هکیماـگنه  هک : تـسا  هدرک  تـیاور  يردـخ  دیعـسوبا  زا  دمحادنـسم  رد  .5
دشاب ». وت  نآ  زا  كدف   » دومرف هداد و  رارق  بطاخم 

ح181 . ص162 ، ج74 ، راونالاراحب ، .6
ۀما سدقت  نل  نطوم : ریغ  یف  لوقی  هللالوسر  تعمـس  یناف  : » تسا هدمآ  نینچ  رتشا ) کلام  هب  ترـضح  همان   ) هغالبلا جهن  همان 53  رد  .7

يوقلا ». نم  هقح  اهیف  فیعضلل  ذخؤیال 
توریب . ط  ص192 ، ج44 ، راونالاراحب ، .8

(1  ) شناد بلطرد  تماقتسا  - 21

شناد هار  ياهراخ 

دش دنهاوخ  نآ  راچد  راچان  هب  دنرادیمرب  مدق  هار  نیارد  هک  یناسک  هک  تسا  یناوارف  ياهجنر  رایسب و  ياهراخ  شناد ، لیصحت  هاررد 
زاب دوخ  فده  زا  ار  وجشناد  لصحم و  دـیابن  دنـشاب  مه  رثؤم  گرزب و  هک  دـنچ  ره  یعناوم  نینچ  هک ، تسانآ  هار  نیارد  تماقتـسا  و 

هک دنتـسه  یعناوم  نآ ، ریاظن  تنوکـس و  هطقنرد  هسردـم  ای  داتـسا  ندـشن  تفای  رایـسب ، نایانـشآ  ناتـسود و  یگراچیب ، رقف و  دـنراد ،
هک ینیلصحم  یلو  دزاسیم ، لزلزتم  ار  هدارالافیعـض  صاخـشا  مزع  دنکیم و  دروخرب  اهنآ  زا  یکی  هب  لیـصحت  زاغآ  رد  یلـصحمره 

رتاشوک لیـصحت  رد  هکلب  دننکیمیگداتـسیا ، هدـیزرو و  تماقتـسا  عنام  هنوگره  ربارب  رد  دـنراد  لیـصحت  هب  يرفاو  قوش  نینهآ و  مزع 
یگراچیب رقف و  اب  و  ندیشوپ ، یگدنز  رد  شیاسآ  زا  مشچ  ندیـشک و  تسد  ناشیوخ  ناتـسود و  همه  زا  رمع  زاغآ  رد  هتبلا  دنوشیم ;

ياـهبنارگ رهوگ  یلو  تسا ، لکـشم  رایـسب  ناوج  يارب  ندرک ، لـمحت  ار  زور  ياـهيراوگان  بش و  ياهيرادـیب  ندـنارذگ ، راـگزور 
هتفر راک  هب  شناد  ملع و  هار  رد  هک  دنادیم  یتعاس  نآ  ار  دوخ  یناگدـنز  تعاس  نیرتهب  يدـنمدرخره  دراد ; شزرا  نیا  زا  شیب  شناد 

. دشاب هتشذگ  يراعیب  يرورپنت و  تلاطب و  هب  هک  تسا  یتقو  وا  تاقوا  نیرتدب  دشاب و 

همه يارب  شناد 

يدرف ره  هکلب  درادـن ، یـصوصخم  هتـسد  هب  صاصتخا  يرـشب ، ترطف  هکلب  لـقع ، مکح  قبط  شنیب ، شناد و  تفرعم و  ملع و  لیـصحت 
ياههتسناد رب  دیادزب و  دوخ  زا  ار  ینادان  لهج و  هک  تسا  مزال  ترطف  مکح  هب  دشاب ، هک  هقبطره  زا  رمع و  زا  رادقمره  رد  لاح و  رهرد 

تبسن نداد  زا  درم  نز و  انرب ، ریپ و  گرزب ، کچوک و  زا  دیرگنب  ار  سکره  تسا ، رازیب  لهج  زا  يرشب ، ترطف  هک  ارچ  دیازفیب ، دوخ 
تسا رشب  بولطم  بوبحم و  ترطف ، بسح  رب  هک  يزیچ  سپ  ددرگیم . دونـشخ  ییاناد  تبـسن  زا  دوشیم و  هدرزآ  وا  هب  ینادان  لهج و 
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زا ترطف  مکح  هب  دزرو ، یتسـس  هار  نـیا  رد  هـک  سک  نآ  تـسا و  مزـال  ضرف و  سک  ره  رب  نآ  هـب  ندیـسر  دـشابیم و  شناد  مـلع و 
یپ رد  نازیرگ و  نتـسنادن ، زا  هک  یناـسنا -  ترطف  تـسا ، یهاوـخشنیب  یبـلطشناد و  اـب  مزـالم  تیرـشب  اریز  دـشابیم ; رود  تیرـشب 

یناسک دشاب . هدونغ  گرم  رتسب  رد  دنچره  دـشاب  هدوب  شناد  يایوج  لاح ، ره  رد  ناسنا  هک  دـنکیم  مکحتسا  ناود  ناور و  نتـسناد ،
. دندش زیاح  ار  تاماقم  نیرتیلاع  دندرک ، تعاطا  ار  ترطف  يادن  هک 

ینوریب ناحیروبا 

زا یکی  دوـب ، هدـیمرآ  گرم  رتـسب  رد  مالـسا ، خروـم  میکح و  مجنم ، بیبـط ، و  نادیـضایر ، فوـسلیف ، نیرتگرزب  ینوریب ، ناـحیروبا 
؟ یسرپیم یلاح  نینچ  رد  دیوگیم : درم  نآ  دسرپیم ، وا  زا  ار  یملع  لیاسمزا  یکی  ناحیروبا  دوریم ، شتدایع  هب  شدنمشناد  ناتسود 
دنکیمنایب و ار  هلئـسم  درم  نآ  منادن . ار  نآ  مورب و  هک  تسا  نآ  زا  هب  منادب  ار  هلئـسم  نیاو  مورب  ناهج  نیا  زا  نم  دیوگیم : ناحیروبا 

. دوشیم دنلب  دنمشناد  میکح  نآ  لزنم  زا  هجض  يادص  هک  دوب  هار  رد  زونه  دوشیم ، جراخ  ناحیروبا  دزن  زا 

گرزب هابتشا 

نتخومآ و لابند  هب  روهشیپ  عراز و  بساک ، رجات و  اذل  دراد ، ینیعم  هتـسد  هب  صاصتخا  ملع ، هک  تسا  هدش  دومناو  نینچ  ناناملـسم  دزن 
; دناهدوب عراز  فانـصا و  هقبط  زا  يرازاب و  رتشیب  دناهدشتیبرت  دمحملآ  بتکمرد  هک  ینادنمـشناد  هک  نآ  اب  دنوریمن ، ندیمهف  زیچ 
هب لیدبت  ار  دوخ  تالوهجم  زا  لوهجم  لاس 365  ره  رد  دزومایب ، یملع  بلطم  کی  زور  ره  رد  هک  دشاب  دیقم  یسک  رگا  مینکیم  ضرف 

دیؤـم ار  اـهنآ  دـیاب  هـکلب  ددرگ ، رگراـک  روهـشیپ و  عراز و  یبـلطشناد  زا  عناـم  دـیابن  راـک  بـسک و  تـعارز و  تـسا . هدرک  ییاـناد 
میمـصت مادکره  رگا  و  دشاب ؟ يزرواشکرد  داتـسا  ناقهد ، داصتقا و  ملع  رد  داتـسا  رجات ، هک  دراد  یعنامهچ  دهد . رارق  دوخ  یبلطشناد 

دنهاوخ نونف  نآ  رد  داتـسا  هک  درذگیمن  يزیچ  دـنزومایب  ار  دـیدج  يزرواشک  داصتقا و  ملع  بلاطم  زا  بلطم  کی  يزور  هک  دـنریگب 
. ددرگیم هدوزفا  اهنآ  دوس  هب  هک  نآ  رتالاب  دـننکیم و  ماوت  لمع  اـب  ار  ملع  ناـشیا  اریز  دـنوشیم ; رترب  مه  نآ  ناداتـسا  زا  هکلب  دـش ،

انامه درادیمزاب  دـنمدوس  دوصقم  نیا  زا  ار  ناـسنا  هک  يزیچ  اـهنت  درک . دـنهاوخ  هدافتـسا  دوخ  بسک  تعارز و  زا  قباـس  ربارب  نیدـنچ 
هک روط  نامه  رگا -  هک  نآ  اب  تسا ، يراوشد  رایـسب  راک  ندـشداوساب ، ندـش و  ناشیا م  رظن  هب  ایوگ  تسا ، مادـقا  رد  لاـمها  یتسس و 

. تساهراک نیرتناسآ  زا  یکی  دنشوکب ، لیصحت  هبجیردتهب  دش  هتفگ 

ملع لیصحت  رد  مالسا  صیرحت 

: دـیامرفیم مالـسا  یمارگ  لوسر  هچ  نانچ  تسا ، هدیـشوک  شناد  ملع و  لیـصحت  هب  ناناملـسم  قیوشت  بیغرت و  رد  هداعلا  قوف  مالـسا ،
دشاب ». نیچرد  دنچ  ره  ار  شناد  دییوجب  ( 2;  ) نیصلاب ولو  ملعلا  اوبلطا  »

دزن رـصع  نآ  رد  نیچ  تسا . هدارا  اـب  قباـطم  هک  تسا  يراـتفر  هکلب  تـسین ، هدارا  نـیع  تـفگ : سرد  رد  مردـپ  هـک  يروـط  هـب  بـلط ،
زا ار  وجشناد  دیابن  یگدنز  یتخـس  هار و  يرود  ینعی  تسا ; هدوب  اهیگدنز  نیرتشوخان  لحم  طاقننیرترود و  زا  ياهنومن  ناناملـسم 

طاقن هب  ترفاسم  دنک ، لیـصحت  دشاب ، اوه  بآ و  نیرتدب  ياراد  دنچ  ره  ياهطقنرهرد ، هک  دشوکب  دیاب  وجشناد  درادزاب . دوخ  فدـه 
یطیحم هب  اریز  تسین ; یبلطشناد  رب  لیلد  اپورا ، ای  اکیرمآ  هب  ترفاسم  تسین ; لیـصحت  زا  ریغ  هب  يروظنم  هک  دناسریم  اوه ، وبآدـب 

، دنوریم گنرف  هب  لیـصحت  يارب  هک  یناسک  زا  دصرد  داتـشه  هک  تساذل  دـنکیم ; ترفاسم  تنوکـس  هقطنم  زا  رتابیز  رتدابآ و  رتهب و 
. دنراد هارمهدناهدید  همه  هک  رگید -  ياهیتاغوس  هکلب  دنروآیمن ، هارمه  یملع  تاغوس 
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رگید ياهراخ 

دناهتفر يرگید  راک  غارس  هب  هتسش و  لیـصحت  زا  تسد  هک  نالـصحم  رتشیب  تسا . لیـصحت  هار  ياهراخ  زا  یکی  زین  یگراچیب  رقف و 
دنک و تماقتسا  لاح  نآ  رد  دناوتیم  یسک  رتمک  تسا و  راوشد  تخس و  رایسب  رقف ، ربارب  رد  ندروآ  بات  تسا . هدوب  رقف  رثا  رد  بلغا 

. درادن رب  دوخ  فده  زا  تسد 

ریقف نادنمشناد 

رود هب  هک  ییوهاک  ياهگرب  زا  هک  تسیزیم  یتسدگنت  رقف و  رد  يردق  هب  تسا ، یمان  نادنمـشناد  زا  یکی  هک  یناردنزام  حـلاصالم 
درکیمعوجدس . دشیم ، هتخیر 

، هسردـم یمومع  حارتسم  غارچ  اب  تشادـن و  هعلاطم  يارب  بش  رد  ار  غارچ  نتخورفا  ییاناوت  رقف ، رثا  رد  ماـنب  نادنمـشناد  زا  رگید  یکی 
درکیمرضاح . ار  دوخ  ياهسرد 

هب یگراچ  یب  ورقف  دهد . همادا  لیصحت  هب  دروآ و  فکهب  ینان  ات  هدرکیم  یشورف  همانزور  لیصحت ، نامز  رد  اپورا  نادنمشناد  زا  یکی 
گنچ هب  شناد  رهوگ  هک  نآ  زا  سپ  یلو  دوشیم ، زین  رگید  نالصحم  دزن  یگدنکفارس  یگدرـسفا و  بجوم  ینارذگدب ، یتخـس و  زج 

وا یگدنز  ياهناتساد  زا  دوریم و  رامش  هب  دنمشناد  درم  تاراختفا  زا  هکلب  دوشیم ، شومارف  اهیتخـس  اهراشف و  نیا  مامت  دوش  هدروآ 
همه هکلب  ناداتساو ، نالاسمه  دزن  اریز  درادنپ ، هدنکفارس  ار  دوخ  نارگید  دزن  تعاضبیب  لصحم  هک  تسا  ضحم  هابتـشا  دریگیم . رارق 
لاـح رد  تیقفوـم  زا  تسا  رتشیب  لیـصحترد  تیقفوـم  لاـح  نیا  رد  دـنادب  دـیابتعاضبیب  لـصحم  تـسا . نارگید  زا  رتمرتـحم  مدرم ،

یگـشیمه یگرزب  یملع و  تیـصخش  بجوم  راشف ، یتخـس و  لمحت  یلاس  دـنچ  دوشیمن . رـسیم  جـنگ  جـنر  یب  يرآ ، ندوب . دـنمتورث 
. دوب دهاوخ 

یندوک

دـنتخادرپ و لیـصحت  هب  يدـنچ  هچ  ناـنچ  تسا ، راشرـس  مهف  یفاـک و  شوه  ندوـبن  نالـصحم ، زا  یـضعب  رد  لیـصحت  عـناوم  زا  رگید 
رد رگا  دننزیم ، تسد  زین  ییالقع  ریغ  ياهراک  هب  یهاگ  هکلب  دنوشیم ، فرـصنم  لیـصحت  زا  دناهدربن ، یبیـصن  شناد  زا  هک  دـنتفایرد 

ندش دنمشناد  ببـس  ای  دوشیم ؟ ناحتما  رد  ندش  هتفریذپ  بجوم  یـشکدوخ  راحتنا و  رگم  دننکیم ، راحتنا  دنـشاب ، هدش  هزوفر  ناحتما 
دودرم يزروضرغ  يور  هتـسنادیم و  هتـسیاش  ناحتما  يارب  ار  دوخ  اتقیقح  رگا  تسا  هدرک  لیـصحت  هک  یـسک  ددرگیم ؟ هدننکراحتنا 

ار نازروضرغو  دـنک  هزرابمدـیابتسا  هدروآ  تسد  هب  هک  تسا  ملع  نآ  زا  یعقاو  شزرا  درادـن ، یعقاو  شزرا  هک  ناحتما  تسا ، هدـش 
یناسآ راک  مهنآ  هدماینرب  ناحتما  هدهع  زا  راشرـس ، مهف  نتـشادن  هطـساوهب  رگا  تسا و  نازروضرغ  هب  یکمک  راحتنا  هنرگ ، دـبوکب و 

هب شـشوک  رثا  رد  رتشیب  ار  دوخ  یملع  ماقم  گرزب ، نادنمـشناد  دیـسر . دهاوخ  هجیتن  هب  دیازفیب ، دوخ  شـشوک  رب  یکدـنا  رگا  تسا .
، دشابهتـسب شمهف  لیـصحت  زاـغآ  رد  لـصحم  رگا  دوب ، دـهاوخ  راشرـس  مهف  شیادـیپ  بجوـم  هک  شـشوک  اـسب  هچ  دـناهدروآ . تسد 

دیآیم . نوریب  اهنآ  ياراوگ  بآ  نیمزرد ، ندیواک  اب  هک  ینیمزریز  ياههمشچ  نوچمه  دنکیم ، زاب  ار  نآ  ششوک ،
هب ار  ناـنآ  راکتـشپ ، يرادـیاپ و  یلو  دـناهدش ، دودرم  تاـناحتما  رد  دـناهدوب و  ندوک  یکدوک  رد  ناـهج  نارادـم  تسایـس  زا  يرایـسب 

، تسکشن مهرد  ار  اهنآ  ششوک  ندش ، دودرم  یلو  دندش ، هزوفر  تاناحتما  رد  ود  ره  نیلاتـسا  لیچرچ و  تسا . هدیناسر  هیلاع  تاماقم 
. دنهد زورب  دوخزا  يرتشیب  ششوک  رتشیبتیلاعف و  هک  دش  بجوم  هکلب 

یکاکس
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رارـصا یکاکـس  دندرک ; دیمون  ار  وا  دیتاسا ، داتفا ، لیـصحت  رکف  هب  یگلاس  یـس  رد  تسا  گرزب  نادنمـشناد  زا  یکی  هک  ( 3  ) یکاکس
كاپ یغابد  اب  گـستسوپ  هتفگ : خیـش  : » داد میلعت  ودـب  تراـبع  نیدـب  دوب  یعفاـش  ياواـتف  زا  یکی  هک  ار  سرد  نیتسخن  داتـسا ، درک ،
كاـپ یغاـبد  اـب  خیـشتسوپ  هتفگ : گـس  : » تفگ نینچ  ناـحتما  رد  رگید  زور  دـندناوخ ، وا  رب  ررکم  زور  نآ  ار  هـلمج  نـیا  دوـشیم ».
داتسا دشن . شریگتسد  يزیچ  شنادزا  تشذگ و  وا  رب  لاس  هد  تخادرپ ; ششوک  هب  دیشکن و  لیـصحت  زا  تسد  لاح  نیا  اب  دوشیم ».
یهوک راغ  رد  ات  دوب  نادرگرـس  اهنابایب  اهروهام و  اههوکرد و  يزور  دنچ  داهن ، نابایب  هب  رـس  وا  دنار ، دوخثحب  زا  درک و  دیمون  ار  وا 

راب تسینرتتخـس ». گنـس  زا  هک  نم  لد  : » تفگ دوخ  اـب  دوب ، هدـش  خاروس  بآ  تارطق  ندـیکچ  رثا  رد  هک  داـتفا  یگنـس  هب  شمـشچ 
. درادریظن رتمک  شناد  ملاع  رد  هک  دش  ملع  ناگرزب  زا  یکی  تخادرپ و  لیصحت  هب  رتمامت  هچ  ره  ششوک  اب  رگید 

دیتاسا لخب 

تمیق و نیرتنارگ  اـب  ار  دوـخ  تاـمولعم  دـهاوخیم  داتـسا  تسا ، میلعت  رد  داتـسا  لـخب  ندرک و  زاـن  یـضعب ، یلیـصحت  عـناوم  زا  رگید 
رد  ) رـس يرادهگن  درگاشتقایل ، مدع  لیبق : زا  ییاهرذع  دنکیم و  غیرد  یتاذ  لخب  هطـساو  هب  نآ  میلعت  زا  ای  دـشورفبتنم  نیرتنیگنس 

كاپ و لـصحم  يارب  عناـم  هنوگ  نیا  هتبلا  دـشارتیم ; دریگیم ، همـشچرس  لـخب  زا  هک  اـههناهب  نیا  دـننام  و  هدوب ) لومعم  میدـق  ناـمز 
لصحم یلو  دنک ، درسلد  شناد  لیـصحت  زا  ار  لصحم  دیتاسا ، رد  اهتفـص  هنوگ  نیا  دیاش  تسا و  راوگان  تخـس و  رایـسب  شیالآیب 

یلو دنتسه ، یفاک  تامولعم  ياراد  هک  یناسک  اسب  هچ  تسین ، هدیدنسپ  تافص  ياراد  يداتـسا  ره  هک  دراپـسب  رطاخ  هب  دیاب  ار  هتکن  نیا 
وا تامولعم  هک  داتسا -  هلـضاف  تهج  نامه  هب  دیاب  لصحم  دنـشابیم ، هلیذر  قالخا  لطاب و  دیاقع  ياراد  هکلب  دنرادن ، یحور  تلیـضف 

رگا دشاب ; هتشادن  وا  هلیذر  تافص  هبو  تسردان  دیاقع  هب  راک  دزومایب و  ار  داتسا  تامولعم  هک  دشاب  نیا  وا  فده  دزودبمشچ و  دشاب - 
رد دیاب  ار  یسک  ره  تشاد ، راظتنا  داتسا  کی  زا  دیابن  ار  نساحم  مامت  دورب ، لضف  ياراد  داتسا  دزن  دیاب  دیامنبتلیضف  بسک  دهاوخیم 

تاـیرظن اـی  دروـخب  ار  یـضایر  ـالثم  داتـسا  یـسایس  تاـغیلبت  بیرف  دـیابن  درگاـش  . دادرارق ملعم  دراد  صـصخت  نآ  رد  هک  ياهتـشر  نآ 
یـسایس مولع  رد  دـیاش  دـشاب  داتـسا  یـضایر  رد  یـسک  رگا  دـناهتخاس ، يراـک  رهب  ار  یـسک  ره  دریذـپب ، ار  تاـیبدا  داتـسا  یمالـساریغ 

رگید ياههتـشر  رد  قیمع  تاعالطا  هک  تسین  نآ  بجوم  هتـشر  کی  رد  یـسک  صـصخت  نینچمه  دـشاب و  هتـشادن  مه  يدرگاـشتقای 
. دیامنب ار  ییاعدا  نینچ  شدوخ  دنچره  دشابهتشاد ،

یسنج تالیامت  تدش 

نآ رثا  رد  نالصحم  زا  يرایسب  هک  تسا  یـسنج  تالیامت  توهـش و  دیآ ، شیپ  تسا  نکمم  لصحم  يارب  لیـصحت  رد  هک  يرگید  عنام 
ياهبنارگتاقوا هک  نیاضوع  درادیم و  زاب  لیـصحت  زا  زغم و  یهت  ار  صخـش  ینارتوهـش ، رد  طارفا  اریز  دـننامیم ، زاـب  لیـصحت  زا 

هدوهیب ار  یناوج )  ) یگدنز تاعاس  نیرتهب  دیامنیم ، فرـصم  هقالع  قشع و  ینارتوهـش و  رد  دـنک  فرـص  شناد  لیـصحترد  ار  دوخ 
فک زا  ار  یتسردنت  یتمالـس و  دـنکیم ، دوبان  ار  تورث  دـهدیم ، تسد  زا  ار  یلاع  رکف  ندـنارذگ ، ترـشع  شیع و  رد  ندرک و  فلت 

: دناهتسد ود  رب  هعماج  رد  نالامح  دناهدیرخ . ار  یلقعیب  يداوسیب و  یلامح و  ربارب  رد  هتخورف و  ار  دوخ  یناوج  یمدرم ، نینچ  دربیم ،
نت رب  هتسارآ  ابیز و  سابل  رگید  ياهتسد  دنتـسه و  مارتحا  لباق  اهنیا  دنهدیم  ماجنا  اردوخ  هفیظو  دنراد و  نت  رب  یلامح  سابل  ياهتـسد 

دنتسه . هعماج  نیگنس  رایسب  رابرس  دننکیم و  لامیاپ  ار  نارگید  قح  دنراد و 
نآ هکلب  دهدن ، ماجنا  دیوگیم  وا  تاوهـش  تاساسحا و  هچ  نآ  دنک و  يرادیاپ  دوخ  یناوهـش  یـسنج و  تالیامتربارب  رد  دـیاب  لصحم 
دشاب . زارفا  رس  هتشادن و  ینامیشپ  ماجنارس  ات  دزادرپب  لیصحت  هب  هدرک  تمواقم  ینارتوهش  حور  اب  دریذپب و  دیوگیم  وا  لقع  هک  هچ 

یگناوید هب  یـضعبرد  دـیاش  تسا و  یعوضوم  ره  رد  رکف  فرـص  زا  عنام  هک  تسا  يدـح  هب  نالـصحم  زا  ياهتـسد  رد  توهـش  تدـش 
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یگناوید هب  یـضعبرد  دـیاش  تسا و  یعوضوم  ره  رد  رکف  فرـص  زا  عنام  هک  تسا  يدـح  هب  نالـصحم  زا  ياهتـسد  رد  توهـش  تدـش 
لیاسو دنناوتب  رگا  يدارفا  نینچ  ددرگیم ; ناسآ  تبقاع  یلو  دیآ ، رظن  هب  لکـشم  رایـسب  زاغآ  رد  دنچره  لاح ، نیارد  تماقتـسا  دشک .

دننک و فرصنم  هیحان  نآ  زا  ار  دوخ  رکف  دنناوتن  رگا  اهنآ و  تداعس  یهز  دننک ، مهارف  دودحم  عورـشم و  روط  هب  ار  دوخ  توهـش  عفد 
نیا يارب  هـک  دـنریگب  هزور  دـنکیممک -  ار  توهـش  يرظن ، یملع و  لـیاسمرد  رکف  فرـص  نوـچ  دـنیامن -  فرـص  یملع  ثحاـبم  رد 

هب تفرگیم و  هزور  توهش  ندرک  بوکرـس  يارب  قارع  ناتـسبات  رد  اههام  دیلقت  عجارم  زا  یکی  دنیوگیم : تسا ، دنمدوس  رایـسبتهج 
. تخادرپیم لیصحت 

یگداز گرزب 

تزع و اب  ار  دوخ  دنیآیم  شوه  هب  هک  یماگنه  هدـع  نیا  تسا ; يرادهیامرـس  یگدازگرزب و  ياهدـع ) يارب   ) لیـصحت عناوم  زا  رگید 
نتخادرپ لیـصحت  هب  ياهشوگ  رد  ندیـشک و  ترـشع  سنا و  سلاجم  زا  تسد  اذل  دـننیبیم ، رایـسب  نایانـشآ  ناتـسود و  ياراد  تکوش 

ناگراچیب نیا  دوب ، دهاوخ  راوشد  رایسب  ندومن ، راومه  دوخ  رب  ار  داتسا  روجو  ندرک  رظن  فرص  مارتحا  ییاقآ و  زا  لکـشم و  ناشیارب 
هب دـنورب و  دوخ  دوصقم  لابند  هک  دـنراذگیمن  سنا  سلاجم  نایانـشآ  اقفر و  دنـشاب ، هتـشاد  رـس  رد  لیـصحت  ياوه  دوخ ، هک  ضرف  رب 

; درک لمحت  دیابن  ار  لیـصحت  تمحز  سپ  دروآ ، دیهاوختسد  هب  ار  همانیهاوگ  دیراد  رایتخا  رد  هک  یلیاسو  اب  امـش  دـنیوگیم : اهنآ 
دنوشیم . تیبرت  نادان  داوسیب و  رتشیب  هتسد  نیا  اذل 

دنتفر  اتسور  هب  ییادگ  هب  لقع  صقان  ریزو  نارسپ 
زا نوچ  دنزادرپب ، لیصحت  هب  دنشکب و  طخ  ار  امنتسود  ياقفر  نایانشآ و  همه  رود  دیاب  دنشاب  حیحـص  صیخـشت  ياراد  رگا  هقبط  نیا 

یملع و تاـماقم  نیرتیلاـع  دـننک ، نینچ  رگا  دنرمـشتمینغ و  دـیاب  ار  تصرف  تسا و  مـهارف  ناـشیا  يارب  لیـصحت  لـیاسو  تـهج  ره 
تفای یناسک  هتـسد  نیمه  زا  دـندوب . هتـسد  نیا  زا  لوا ، هجرد  يارزو  گرزب و  ياملع  زا  يرایـسب  دـش ; دـهاوخ  اـهنآ  بیـصن  یـسایس 

، دوخ دننام  یناسک  اب  فیثک و  ياههناخهوهق  رد  ناشردارب  یلو  دـناهدوب ، اراد  شیوخ  رـصع  رد  ار  یلاع  ماقم  نیرتگرزب  هک  دـنوشیم 
. تسا هدنارذگیم  راگزور  گرم ، تعاس  راظتنا  رد  هتشاد و  لاغتشا  كایرت  ندیشک  هب 

یسایس راکفا 

هب ار  همطل  نیرتگرزب  هک  تسا  یبزح  دیاقع  یـسایسرکف و  نتـشاد  هدـش ، ادـیپ  نالـصحم  لیـصحت  يارب  نامز  نیارد  هک  يرگید  عنام 
ياهدیقع نینچ  دنک ، ذاختا  یسایس  هدیقع  ای  هدشتسایـس  دراو  دیابن  درادیمرب  مدق  لیـصحت  هار  رد  هک  یناوج  دزاسیم . دراو  لیـصحت 

رد وا  دننک . ادیپ  تیقفوم  شرکفمه  ناتسود  دوش و  زوریپ  وا  یسایس  هیرظن  هک  تسا  دنموزرآ  هشیمه  اریز  درادیمزاب ، لیـصحت  زا  ار  وا 
نتشون ندناوخ و  رد  فرص  دوش  شناد  ملع و  لیصحت  فرص  دیاب  هک  یتاقوا  دیامنیم ، فرـص  تقو  شـشوک و  دناوتب  هچ  نآ  هار  نیا 

یگدرسفا دروختسکش  شایسایس  هدیقع  هک  یتروص  رد  اما  ددرگیم ، هدوهیب  ياهراک  نداد  ماجنا  انعمیب و  نانخس  ندینش  نتفگ و  و 
هب لـصحم  تسکـش  يزوریپ و  تروص  ود  ره  رد  سپ  درادیم ، زاـب  لیـصحت  زا  ار  وا  دوـشیم -  لـصحم  بیـصن  نآ  رثا  رد  هک  دـیدش 
رثا رد  هدـنیآ  رد  تسا  نکمم  هک  ییاهتیقفوم  تایقرت و  زا  تسا و  هدـید  نایز  هدرکن ، لیـصحت  فرـص  ار  دوخ  تاـقوا  هک  نآ  هطـساو 

( 4 . ) دنکیم يزیریپ  ار  شیوخ  هدنیآ  ياهتسکش  نونکا  مه  زا  هدنامزاب و  دروآتسد  هب  یفاک  تامولعم 
نالـصحم هنرگ  دـنرادزاب و  لیـصحت  زا  ار  اـم  نالـصحم  هلیـسو  نیدـب  هک  دـشاب  گـنرف  ياـهیتاغوس  زا  یکی  مه  نیا  مـنکیم  ناـمگ 

بلغا نوچ  تسا -  لصحم  هک  یمادام  تسایس  زا  يریگهرانک  دنرادن ، یتلاخد  یسایس  تالیکشت  رد  ندنل ، هن  وکـسم و  رد  هن  ناشدوخ 
كاپ ناسر  ون  نآ  دنشکیم و  وس  نآ  هب  وس  نیا  زا  ار  نالـصحم  هک  یناداتـسا  دوب ، دهاوخ  راوشد  رایـسب  دنرادیم -  تسود  ار  تسایس 

لـصحم ياـمنتسود  نانمـشد  ناـنیا  دـننکیم ، لـصحم  هب  ار  اـهتنایخ  نیرتگرزب  دـنهدیم ، رارق  دوخ  دـصاقم  يارجا  هلیـسو  ار  لد 
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. درادزاب لیصحت  زا  ار  درگاش  هک  نآ  هن  دنک ، فرطرب  ار  نآ  دشوکب  دیاب  داتـسا  دوشتفای ، درگاش  لیـصحت  هار  رد  یعنام  رگا  دنتـسه .
رید تسایـس  رد  وا  ندش  دراو  درب . راک  هب  شناد  بسک  رد  ار  دوختمه  شوه و  مامت  دشاب و  فرطیب  دیاب  یـسایس  دـیاقع  رد  لصحم 

يدازآ رد  ار  یمدـقره  دـنک و  ذاختا  ار  یـسایس  هدـیقع  هنوگره  دـناوتیم  تسا و  زاب  وا  يارب  هار  لیـصحت ، نایاپ  زا  سپ  دـش ، دـهاوخن 
درادرب . هدومزآ  يرکف  اب  لماک و 

، هتخپاـن راـکفا  یناوج ، اریز  تسا ; رـضم  وا  يارب  زین  دریگیم  دوـخ  یـسایس  شور  رد  هک  یمیمـصت  رظن  زا  تسایـس ، رد  لـصحم  دورو 
، دـساف طـیحم  هب  یگدوـلآ  ییاـیر ، ناـقیفر  ینیبشوـخ  نظنسح و  یـسنج ، تـالیامت  تدـش  تاـساسحا ، رورغ و  صقاـن ، تالیـصحت 

روشک دوخ و  نایز  هب  هک  دنک  باختنا  تسایسرد  ار  ییاطخ  شور  دیاش  دهد ، زییمت  لطاب  جک و  هار  زا  ار  قح  تسار و  هار  دنراذگیمن 
یسایس هدیقع  ذاختا  درادربتسد . نآ  زا  دناوتنو  دشاب  هتـشادن  يدوس  ینامیـشپ  دیاش  تفر ، اطخ  هار  هک  نآ  زا  سپ  دشاب و  شنادناخ  و 
هنوگره زا  یلاخ  یفاک و  هعلاطم  قیمع و  يرکف  اـب  هک  تسا  تقو  نیا  رد  دـشاب ، هتفاـی  ناـیاپ  وا  تالیـصحت  هک  تسا  یماـگنه  لـصحم 
دنمهرهب نارگید  مه  دربب و  دوس  نآ  زا  دوخ  مه  هک  دیامن  داجیا  ياهدیقع  ای  هدرک و  ذاختا  یـسایس  هدـیقع  دـناوتیم  تاساسحا  هیاریپ و 
لالقتـسا هنوگ  چیه  تسا و  داتـسا  ملعم و  ریثات  تحت  دلقم و  لصحم  لیـصحت ، ماگنه  تفریذپ . دیلقت  اب  دـیابن  ار  یـسایس  هیرظن  دـنوش .

رد هک  دباییمرد  دومن  ادیپ  لماک  دشر  هک  نآ  زا  سپ  تسا . لقتـسم  رکف ، رد  هک  درادنپیم  نینچ  شدوخ  دنچره  درادن ، یعقاو  يرکف 
. تسا هتشادن  يرکف  لالقتسا  تقو  نآ 

تسایس رد  دیتاسا  دورو 

رد ناملعم  ناداتسا و  لوخد  دوشیم  هجوت  نآ  نایز  هب  رتمک  تسا و  دوجوم  ام  یگنهرف  تاسسؤم  رد  هک  یـصیاقن  نیرتگرزب  زا  یکی 
يدوصقم فده و  نیا  زج  دیامنب و  درگاشتیبرت  یلمع و  تایقرت  فرص  طقف  ار  دوخ  رکف  دیاب  داتـسا  تسا . یـسایس  بازحا  تسایس و 

یملع ياهشیامزآ  نیرتقیقد  هب  اهراوتاربال  رد  ای  دوش  هعلاطم  قیقحت و  فرص  اههناخباتک  رد  دیاب  هک  ییاهبنارگ  تاقوا  دشاب . هتـشادن 
رادتسود داتسا  رگا  دوشیم . فرص  یسایسثحابم  رد  درذگب ، وگوتفگ  ثحب و  هب  یملع  سلاجم  اهناتسرامیب و  رد  ای  دوش  هتخادرپ 

ياهراک تسایـس و  لخاد  نآ ، ظفح  اب  هک  نآ  هن  دـهدب ، افعتـسا  يداتـسا  ماـقم  زا  دـیاب  تسا ، یملع  ریغ  ياـهراک  تسایـس و  رد  دورو 
زا دوب و  دهاوخ  هجوتم  يوس  نادب  شرکف  زور  بش و  دیدرگ  تسایس  دراو  رگا  داتسا  دنک ، لاغـشا  ار  يددعتم  ياهتسپ  دوش و  يرادا 

دیآیم . نییاپ  نادرگاش  یلیصحت  حطس  دنامیم و  زاب  یملع  ثحابم  رد  ندرک  رکف 
: میوگیم هکلب  دنشاب  دنمشناد  همه  شنارادمتسایس  هک  تسا  يزور  روشک  تداعس  دنوشیم ، تسایـس  دراو  نادنمـشناد  ارچ  میوگیمن 
اهرتکد و نادنمشناد و  دننام  دنک و  يریگهرانک  يداتسا  ماقم  زا  دوشتسایس  دراو  دهاوخیم  رگا  ، دوشبتسایس دراو  دیابن  ملعم  داتسا و 
; دشاب هتشاد  دیابن  يرگید  لغش  يداتسا ، زج  داتسا  دنک . تلاخد  دنتسه ، یتلود  یسایس و  ياهراک  لخاد  دنتسین و  داتـسا  هک  یناسدنهم 
يداتسا و لغـش  زج  هب  اکیرمآ  اپورا و  ياههاگـشناد  دیتاسا  دشاب . یلک  ریدم  هاوخ  تنواعم و  هاوخ  ترازو ، هاوخ  سلجم ، تلاکو  هاوخ 
; تسا یهانتمریغ  مولع  هک  دننادیم  نادنمـشناد  ناداتـسا و  دنرادن و  يرگید  لغـش  تساهنآ ، هب  طوبرم  یملع  ظاحل  زا  هک  ییاهتسپ 

گنهرف حطـس  دیازفیب و  دوخ  تامولعم  رب  زور  هب  زور  دنک و  راک  يدج ، لصحم  کی  دـننام  دـیاب  دـهدیم  سرد  هک  روط  نامه  داتـسا 
وا یملع  تایقرت  تامولعم و  زا  هعماـج  دوس  دـشدهاوخ ; دـنمدوس  هعماـج  مه  درب ، دـهاوخ  دوس  نآ  زا  دوخ  مه  هک  درب  ـالاب  ار  یمومع 

چیه هک  درکیم  بیوـصت  هاگـشناد  یلاـع  ياروـش  هک  تساـج  هب  ردـقچ  دربیم . تسایـس  رد  وا  دورو  زا  هک  تسا  يدوـس  ربارب  اهدـص 
یـسایس و ياـهراک  رد  دورو  ضحم  هـب  دـشاب و  هتـشادن  ار  یملعریغ  ياـهراک  رد  دورو  قـح  دـشاب -  داتـسا  دـهاوخیمرگا  يداتـسا - 

. ددرگیم راذگاو  يرگید  هب  شسرد  یسرک  دوشیم و  رانکرب  يداتسا  ماقمزا  یعامتجا ،
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دیتاسا راکفا  لخادت 

فرـص شناد  رد  لماک  روط  هب  ار  دوخ  راـکفا  هک  تسا  نآ  دـنوشیمن  لـیان  یملع  تاـفاشتکا  هب  ناریا  رد  دـیتاسا  هک  نآ  لـلع  زا  یکی 
هب نداد  هرمن  تقو  داتـسا  هک  تسا  نآ  گنهرف  حطـس  لزنت  یقرت و  مدع  للع  زا  هچ  نانچ  دنرادرـسهب ، زین  يرگید  تالایخ  دـننکیمن و 

هدـیقع زا  اـی  درک  دـهاوختیلاعف  تاـباختنا  رد  وا  يارب  هـک  ظاـحل  نآ  زا  هـکلب  دریگیمن ، رظن  رد  ار  درگاـش  تاـمولعم  شزرا  درگاـش ،
یتاباختنا ياهتیلاعف  هداد و  تسدزا  ار  دوخ  شزرا  تامولعم  هاگـشناد ، رد  یلک  روط  هب  دهدیم . هرمن  دومن ، دهاوخ  يوریپ  وا  یـسایس 

تساهتفرگ . ار  نآ  ياج  یبزح  ياهيراکمه  و 
اهتشونیپ :

هامرهم 1329 . اب 20  ربارب  هجحلايذ 1369  هبنشجنپ 29  بش  .1
ص103 . دیرملا ، ۀینم  .2

مولعلا . حاتفم  باتک  فلؤم  و  626ه.ق )  - 555  ) يرجه متفه  مشش و  نرق  فورعم  يابدا  زا  .3
دوب و اههاگـشناد  سرادـم و  یمالـسا ، کـلامم  رد  یتسینومک  يداـحلا  ياـهشیارگ  يذوفن  لـماوع  مهم  زکارم  زا  یکی  هتـشذگرد ، .4
. درادن يرگید  هدـیاف  رمع  عییـضت  تقو و  فالتا  زج  یـسایس  یـشم  نانچ  هک  دـنهدیم  هجوت  هتکن  نیا  هب  هرـس -  سدـق   - مرتحم فلؤم 

ححصم ) )

(1  ) ینمادكاپ تفع و  رد  نز  تماقتسا  - 22

هراشا

مزال و یلعا  دـح  هب  زین  درم  رد  تفع  هک  یتروص  رد   - تسا ینمادكاپ  تفع و  رد  نز  تماقتـسا  ام  يوگوتفگ  عوضوم  هک  نآ  تلع 
: تسازیچود دشابیم -  بجاو 

نز هیامرس 

یلو دـشاب  اراد  مه  ار  تامولعم  نیرتیلاـع  تاـماقم و  نیرتـالاب  رگا  نز  تسوا ; ینمادكاـپ  تفع و  نز ، هیامرـس  اـهنت  هک  نآ  تسخن ;
، دنتـسین لیاق  مارتحا  ینز  نینچ  يارب  اهنز  دوخ  یتح  درادـن ، یعقاو  شزرا  دـشاب ، هتـشادن  ینمادكاپ  دراد و  هاگن  ار  دوختفع  دـناوتن 

ینز نینچ  قلخ ، ادخ و  دوب و  دهاوخ  نز  نیرتبوبحم  نیرتمرتحم و  دنکن ، هدولآ  یبیجنان  هب  نماد  هدرک و  ظفح  ار  دوختفع  رگا  یلو 
دنرادیم . تسود  ار 

هب وا  رـسمه  هک  دـنادب  رگا  رهوش  تسا . ینمادكاپ  تفع و  ناـمه  دـنراد ، راـظتنا  نز  زا  رـشب  ترطف  هکلب  نادـنمدرخ ، ماـمت  هک  يزیچ 
یللع هب  ارهاظ  دـنچ  ره  دوریم ، رهوش  لد  زا  وا  رهم  دـشاب ، هدـنکآ  نز  نآ  تبحم  زا  شبلق  دـنچره  دوشیم ، کـیدزن  یتفعیب  بادرگ 

نوخلد هدرـسفا و  هدـش  کیدزن  یبیجنان  هب  رانکربتفع و  هار  زا  ناـشرتخد  هک  دـنوشب  هاـگآ  رگا  رداـم  ردـپ و  دـیوگب . ینخـس  دـناوتن 
ای نز  رگا  دنرازیب . نآ  زا  دنراد و  شوخان  ار  بیجنان  رهاوخ  ناردارب ، دنیآیمرب . يریگولج  ددـص  رد  دوخ  ییاناوت  دـح  رد  دـنوشیم و 

دنرامشیم هایـس  ياهطقن  دوخ  يارب  ار  وا  درم ) هچ  نز و  هچ   ) لیماف دارفا  زا  کی  ره  دوشتفای ، ياهداوناخ  ای  یلیماف  رد  بیجنان  يرتخد 
دنرامشیم . تاراختفا  زا  دوخ  نادناخ  رد  ار  بیجن  ياهنز  صاخشا ، نیا  مامت  هچ  نانچ  دننادیم ، گننهیام  و 

ینمادكاـپ تفع و  ظـفح  رد  دـیاب  نآ  زا  رتشیب  تسا ، نازیرگ  گرم  زا  دـنمهقالع و  دوخ  تاـیح  یناگدـنز و  هب  هک  روط  ناـمه  نز ،
. تسا رتهب  رتناسآ و  گنن  راعاب و  یگدنز  زا  گرم  اریز  دنک ، تماقتسا  هار  نیا  رد  دشاب و  اشوک 
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نز يارب  درمرطخ 

درم هیحان  زا  هک  تسا  یتارطخ  دوش  هداد  صاصتخا  ینمادكاپ  تفع و  رد  نز  تماقتـسا  هبثحب  عوضوم  دـش  بجوم  هک  یتلع  نیمود 
لاچهایـس رد  درم  ار  نز  دـنکیم ، دـساف  درم  ار  نز  هک  مراد  هدـیقع  يرایـسب  فـالخ  رب  نم  دوـشیم . داـجیا  نز  تفع  نداد  داـبرب  يارب 

، دناشکیم یتخبدب  هب  دوخ  توهش  يافطا  يارب  راکتیانج  درم  ار  فیفع  فیطل و  دوجوم  نیا  دزاسیم ، نوگنرس  ییایحیب  یتفعیب و 
يرگهلیح رثا  رد  دـناهدش ، جراختفع  هداج  زا  هک  ینانز  دـصرد  داتـشه  دـیاش  درادربتفع ، زا  تسد  دوخ  هب  دوخ  هک  تسا  ینز  رتمک 
تخبهایـس ار  فیفع  يدوجوم  دوشیم و  ثبـشتم  یلیحلافیاـطل  هب  دـنک ، مارآ  ار  دوخ  یـسنج  هزیرغ  هک  نآ  يارب  درم  تسا . هدوب  درم 

هک دنـشاب  هجوتم  دـنزیهرپب و  تسا ، درم  شمان  هک  كاـنرطخ  دوجوم  نیا  زا  هک  تساـهمناخ  هب  نم  باـطخثحب  نیا  رد  اذـل  دـنکیم ،
دراو ياهدــیدع  قرط  فـلتخم و  ياـههار  زا  دزیگنایمرب و  یلیاـسو  نز  رطاـخ  بـلج  نـتفیرف و  يارب  درم  نوـچ  دــنروخن ، ار  وا  بـیرف 

دنکیم و یفرعم  ناشفناج  یتسود ، رد  ار  دوخ  هدرک  هقالع  قشع و  راهظا  هاگ  دناوخیم ، مولظم  ار  وا  دنکیم و  يزوسلد  هاگ  دوشیم ،
دوخ يروالد  ات  دوشیم  زوریپ  دزادرپیم و  دربنهب  هتخیگنارب  ار  نانآ  دوخ  هک  یـشکوقاچ  دنچ  اب  حول  هداس  دوجوم  نآ  زا  عافد  ناونعهب 
ماش زا  دـناریم و  نخـس  قشع ، زادـگ  زوس و  زا  هناقـشاع  ياههمان  رد  هاگ  دـنادب ، رادافو  ار  وا  نزات  دروخیم  کتک  اـی  دـهد ، ناـشن  ار 

، ناحتما رد  نتفریذـپ  هب  دـیون  نداد و  بوخ  هرمن  هلیـسو  هب  دـشوپیم و  یملعم  سابل  هاـگ  دـنزیم ، مد  بش ، یباوخیب  قارف و  کـیرات 
رب یهاوخریخ  باقن  هاگ  دنک ، بلج  دوخهب  ارنالدكاپ  نآ  هجوت  هک  دشوکیم  هداتسیا و  هار  رـس  رد  هاگ  دبیرفیم ، ار  موصعم  نارتخد 

دوصقم هب  وا  هلیسو  هب  هکدنازیگنایم  رب  ار  ینز  هاگ  دزاسیم ، کیدزن  دوخ  دیلپ  دوصقم  هب  ار  دوخ  نداد  زردنا  دنپ و  اب  دهنیم و  هرهچ 
ترفاسم زا  دـهدیم ، ناشن  اهییوخدـنت  تنوشخ و  ای  دـنکیم ، اهيراز  عرـضت و  دزیریم ، اهحرط  دـشکیم ، اـههشقن  دـبایتسد . دوخ 

وا زا  یهاگدـنچ  دروآ و  نوریب  رهوش  هناخ  زا  ار  ابیز  ینز  ای  دـشک  دوخ  ماد  هب  ار  نمادكاپ  يرتخد  ات  دروآیم ، گنـشق  ياـهیتاغوس 
. دوشیم رارکت  ناتساد  دتفایم و  يرگید  لابند  هب  هاگنآ  درب ; یتذل 

دنادب دیاب  نز 

ینارتوهـش ياضرا  سوه و  ظاحل  زا  دـیامنیم ، تیمیمـص  یتسود و  راـهظا  دـنکیم و  مارتحا  وا  زا  هک  يدرم  ره  هک  دـنادب : دـیاب  نز 
زا هاوخ  شاهمعرسپ ، ییادرسپ و  ومعرسپ و  هلاخرسپ و  هاوخ  شردارب ، ناتـسود  زا  هاوخ  دشاب ، شرهوش  ناتـسود  زا  درم  نآ  هاوخ  تسا ،

دوخ لیماف  نانمادكاپ  زا  هدافتـسا  يارب  درم  هک  تسا  یکانرطخ  ياـههشقن  زا  یلیماـف  تاـسلج  لیکـشت  هاـگ  دـشاب . شرگید  ناـشیوخ 
زا ریغ  رگا  تسوا ، دیلپ  ینارتوهـش  رظن  زا  طقف  دـنکیم ، نانز  زا  عادو ، عقوم  رد  درم  هک  ياهداعلاقوف  تبحم  راهظا  مارتحا و  هدیـشک ،
وا ناشیوخ  نیرتکیدزن  دـنچره  دـنکیمن ، شوپهدـنژ  ومدیفـس و  ور و  هلبآ  ینزهریپ  هب  ار  اهتبحم  راـهظا  هنوگنیا  ارچ  سپ  تسا  نیا 

دشاب .
لالدتـسا دـیامنیم -  عانتما  نآ  زا  يرطف  تباجن  بسحرب  نز  و  دراداو -  تسا  تفع  فـالخ  رب  هک  يراـک  هب  ار  نز  دـهاوخب  یتقو  درم 

دیاـب بلق  هک  نآ  ناونع  هب  دـناشکیم  یگدولآ  یتـفعیب و  هنوگره  هب  ار  نز  دـشاب ،» كاـپ  بلق  دـیاب  هک  : » دـنکیم نیقلت  نز  هب  یطلغ 
، دهدیم ماجنا  یلمع  هنوگره  دوخ  راکتیانج  دزد و  ياهتسداب  دنکیم ! تبحم  راهظا  توهش  شتآ  زا  هدنکآ  ياهبل  اب  دشاب ! كاپ 

. دشاب كاپ  دیاب  بلق  دیوگیم : دوشیم ، بکترم  ار  یتریغیب  ره  دوخ  نئاخ  ياهمشچ  اب 

ظافلا یناعمرییغت 

تباـجن و ، دـیوگیم اـفو  ار  یگزره  یتـفعیب و  دـناوخیم ، قشع  ار  ینارتوهـش  دـهدیم ، رییغت  ار  ظاـفلا  یناـعم  نز ، بیرف  يارب  درم 
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! دراذگیم مسا  یقالخا  شوخ  تسا ، یبیجنان  نیرتدب  هک  ار  نز  ندرکن  تمواقم  ندوب و  لش  دـمانیم ، یقالخادـب  افج و  ار  ینمادكاپ 
نآ يارب  دنک و  هدافتـسا  نز  نیدنچ  زا  ینآ  ره  رد  هک  تسا  صیرح  هکلب  دنک ، افتکا  نز  کی  هب  دناوتیمن  هک  تسا  يدح  هب  درم  عمط 

، دنکیم هزرابم  نآ  یگدیشوپ  باجح و  اب  عضو  نیرتدیدش  اب  دزیتسیم  دشاب  هار  نیا  رد  هک  عنام  ره  اب  دوش ، بایماک  دوصقم  نیدب  هک 
. دهدیم بقل  ناونابتضهن  ار  نآ  دیامنیم و  نز  یگزره )  ) يدازآ زا  يرادفرط 

درم رظن  رد  نز  يدازآ 

نابایخ هچوک و  رد  دربب و  تذل  هدش  يزیمآگنر  نز  دنچ  زا  دناوتب  دشاب  هتـساوخ  ینآره  هک  تسا  نآ  سوههب  درم  رظن  رد  نز  يدازآ 
، دوشن وا  عناـم  یـسک  دوش ، راپـسهر  هک  ینز  ره  لاـبند  هب  هک  تسا  نیا  سوه  اـب  درم  تغل  رد  نز  يدازآ  دـنک ، ینارچمشچ  لـفاحم ، و 

رامق زیمياپ  رد  یـشحو  درم  اب  ار  دوخ  ياهب  نارگ  تاقوا  هدش  يزیمآگنرو  هتخیـسگ  ماجل  ياهدع  هک  تسا  نآ  وا  رظن  رد  نز  يدازآ 
اب درم  نز و  تلاـب ، سناد و  ياـهسلجم  رد  اـی  دـننارذگب ، ترـشع  شیع و  هب  ناـیرع  همین  تروـص  هـب  اهینیـشنبش  رد  اـی  دنربرـسهب ،

هناخ نآ  زا  هک  نامه  درادـنيدازآ ، ینادرم  نینچ  رظن  رد  دراد ، رارق  تفع  هناخ  ژد و  رد  ات  نز  دنـشابهتشاد . نتهبنت  ساـمت  رگیدکـی 
هک تسايدـحهب  درم  يرگهلیح  دراد ; يدازآ  ینز  نینچ  داد ، رارق  شورف  ضرعمرداردوخ  عاـتم  یتـفعیب  رازاـب  رد  داـهن و  نوریب  مدـق 

ناـنز يدازآ  زا  مد  هک  ینادرم  هک  درادـنپیم  حول  هداـس  فیطلدوجوم و  نآ  دـناشوپیم و  نز  زا  ار  دوخ  ياـهيراک  تناـیخ  نیا  ماـمت 
دیلپ درم  توهـش  شتآ  دـیآ ، نوریب  هناخزاو  دـناشوپبتفع  سابل  رد  ار  دوخ  هداس ، هفایق  اب  رگا  نز  دـنراد ، یهاوختقیقح  رظن  دـننزیم 

بیجناـندرم دنـسابل » نیا  رد  بلغا  شحاوـف  : » دـیوگیم دـهدیم و  بقل  لـما  ار  ینز  نـینچو  دـهدیم  مانـشد  يو  رب  دـشکیم و  هناـبز 
هک تسا  عناق  رادقم  نیمه  هب  درم  دشاب  نمادكاپ  بیجن و  اعقاو  نز  رگا  دـنیبب . بیجنان  تسا  نکمم  هک  يروط  ره  هب  ار  نز  دـهاوخیم 

دهد . رارق  رگید  ذیاذل  همدقم  ار  نآ  ددرگن و  مورحم  یمشچ  ذیاذل  زا  ات  دشاب  هدرک  نت  رب  یبیجنان  سابل  نزرب ، يوک و  رد 
ینارچ مشچزا  درم  درکرب ، رد  تفع  سابل  نز  رگا  هک  تسا  رظن  نآ  زا  دنکیم  ینارنخس  ای  دسیونیم  هلاقم  نز  يدازآ  عفن  هب  رگا  درم 

، دیوگیم تسار  تسوا ، یگدـنز  کیرـش  نز  دـیوگیم : هک  درم  رگا  دوشیم . مورحم  عادو و ... تقو  ردتبحم  راهظا  نداد و  تسد  و 
دنکیم . هلزاغم  مشچ  تسد و  اب  ای  نابز  اب  ییابیز ، نز  ره  اب  هداد  زورب  ار  دوخ  یناوهشیگهلد  دوریم و  نارگید  لابند  شلد  ارچ  سپ 

. تسا وت  تالیامت  میلـست  تسا و  مرن  وت  تسد  رد  موم  نوچمه  هک  یفیطل  انعر و  دوجوم  اب  دـنچ ؟ ات  تناـیخ  یک ؟ اـت  تیاـنج  درم ! يا 
تسا . دنسپان  بیرف  هعدخ و  تسین ، راوازس  يرگهلیح 

تسا سب  هچره ، یسوهلاوب  ياهدرک  ییوکین  خر  هب  ناریح  تام و  ییوک  ره  رسب  وپاکت  هب  ییوب  گنر و  یپ  ردنا  دنچ 
نآ ياـج  هب  ددرگ و  دوباـن  دـیاب  دـنکیم  جراـختفع  هداـج  زا  ار  فـیفع  نز  هک  یطیحم  میوـگیم : منکیم  يرادـفرط  نز  زا  رگا  نـم 

. دیالاین گنن  هب  ار  دوخ  نمادو  هدرک  ظفح  ار  دوختفع  دناوتب  نز  هک  دوش  داجیا  ملاس  یطیحم 

فیفع نز 

یکیرتکلا طابترا  هطـساو  هب  درم  نز و  نداد  تسد  دـشاب ، هتفرگن  سامت  وا  اب  يدرم  نت  شرهوش  زج  هک  تسا  ینز  فیفع ، بیجن و  نز 
ار ود  نآ  تفع  ددرگیم ، لخاد  يرگید  ندب  رد  دوشیم و  جراخ  ود  ره  ندب  زا  هک  یسیطانغم  هعـشا  دوشیم و  لصاح  ود  نآ  نایم  هک 
ار يرگید  دوخ  رسمه  زج  هک  دنتسه  یناسک  فیفع  نز  بیجن و  درم  دنکیم . ناشکیدزن  اشحف  هرد  رعق  هبتفع  هلق  زا  دنکیم و  لزلزتم 
لامج و هنومن  ار  شنز  دیاب  زین  درم  دـنادب . سک  نیرتمرتحم  درم و  نیرتابیز  درف و  نیرتهب  ار  شرهوش  دـیاب  نز  دنـشاب . هتـشادن  تسود 

درامشب . یگتساریپ  یگتسارآ و  ییابیز و 
تفع و رد  نز  تماقتـسا  اذـل  تسین ، تسا  درم  هجوتم  نز  هیحاـن  زا  هک  یتارطخ  مدـص  کـیتسا  نز  هجوتم  درم  هیحاـن  زا  هک  یتارطخ 
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سکره . تسین یناسآ  راک  جـنگ  يرادهاگن  تسا . ینمادكاـپ  تفع و  رد  درم  تماقتـسا  زا  رتتخـس  بتارمهب  درم ، رباربرد  ینمادكاـپ 
نیرتنارگ نیرتگرزب و  نز  تفع  دـنیابریم . شفک  زا  ناراکعمط  دـشابناشوک  رگا  نآ  يرادهاگن  ظفح و  رد  دراد ، ییاـهبنارگ  جـنگ 

. تساهجنگ

تفع

دومرفیم : هتسویپ  (ع ) یلع نانمؤمریما  دوشیم . زاغآ  نآ  زا  ترخآ  ایند و  تیقفوم  هار  هک  تسا  یجنگ  تفع ،
تساهتدابع ». نیرتالابتفع  ( 2;  ) فافعلا ةدابعلا  لضفا  »

نیا نارگ و  رهوگ  نینچ  هتبلا  تسا . هداد  ماجنا  ار  دوخ  یناسناو  ینید  هفیظو  نیرتگرزب  دـنک ، يرادهاـگن  ار  دوختفع  دـناوتب  هک  ینز 
رهوگ ندوبر  يارب  دـنیابرب ; شاهدـنراد  فک  زا  ار  نآ  اـت  دناهتـسشن  نیمک  رد  هراومه  هک  دراد  يرایـسب  نادزد  ناـشخرد ، رهاوج  هنوگ 
يارب دیآ  رب  ناشتـسد  زا  هچ  ره  زا  دـش  رکذ  نیا  زا  شیپ  هک  روط  نامه  دـننکیمنغیرد ، ارتفا  تمهت و  زا  تراغ ، لتق و  زا  نادزد  تفع ،

. دننکیمن یهاتوک  تفع  ندربنیبزا 

نز هفیظو 

درم توهــش  هـک  درادرب  مدـق  اـی  دـنک ، راـتفر  يروـط  دـیابن  مـه  بـیجن  نز  هـک  مـنادیم  هـتکن  نـیا  رکذ  زا  ریزگاـن  ار  دوـخ  ناـیاپ  رد 
رد ياهمـشرک  هنوگچیه  دشاب و  هداس  رایـسب  دیاب  نز  نتفگ  نخـس  دشاب ، هنابیجن  مارآ و  دیاب  نز  نتفر  هار  دنازیگنارب ; ار  تسرپتوهش 

دیامرفیم : نآرق  دورن . راک  هب  نآ 
( 3;  ) ضرم هبلق  یف  يذلا  عمطیف  لوقلاب  نعضختالف  »

دننکن ». عمط  امش  هبتسا  رامیب  ناشبلق  هک  نانآ  ات  دینکن ،] كزان  ار  دوخ  زاوآ   ] دیهدن جرخ  هب  یمرن  نخس  رد 
دیامرفیم : نآرق  دیارایب . ار  دوخ  شرهوش  يارب  زج  دیابن  هچ  نانچ  دهد ، ناشن  شرهوش  زج  یسک  هب  ار  دوخ  شیارآ  دیابن  نز 

( 4;  ) نهتنیز نم  نیفخیام  ملعیل  نهلجراب  نبرضیالو  »
دوش ». هتسناد  دناهدرک ، ناهنپ  هک  تنیز  نآ  ات  دننزن  نیمز  رب  ياپ  نانچ  زین  و 

دوخ ندنایامن  يارب  نز  نتـسارآ  دیارایب . ار  دوخ  دوریمنوریب ، هناخ  زا  هک  یماگنه  یلو  دـیاراین ، رهوش  يارب  ار  دوخ  هک  ینز  داب  دوبان 
اریز تساهیتفعیب ; نیرتگرزب  زا  یکی  دـنکیم ، دـیرخنانآ  زا  رازاب  رد  ای  دـنکیم ، تاقالم  نانآ  اب  هک  یناـسک  هب  اـی  نارذـگهر ، هب 

نافلاخم لالدتـسا  دنزیخرب و  وا  یپ  زا  نانارتوهـش  هک  دوشیم  بجوم  دـنکیم و  توعد  دوخ  هب  ار  زیگناتوهـش  درم  المع  ینز  نینچ 
لالدتـسا نیا  تیلک  اـب  نم  دـنچره  دـیآیم  تسار  دوشیمن » ناور  وا  یپ  زا  يدرم  دـشابن  يزیچ  نز  دوـخ  فرط  زا  اـت  : » دـنیوگیم هک 

رد دنک ; تکرح  يداع  روطهب  هار  رد  هک  تسا  ینز  رتمک  اریز  دسریم ; رظن  هب  حیحـص  الماک  نانز ، هنوگ  نیا  رد  یلو  متـسه ، فلاخم 
هب نادرم  دـشاب و  هدرک  تاعارم  ار  یگداس  دوخ ، ياهسابل  هفاـیق و  رد  دریگن ، دوخهب  یکیرحت  ياـهتسژ  دـنکن ; يرگهوشع  نتفر  هار 

نارچمـشچ و يدرم  ره  اریز  دنیاتــسیم ، ار  وا  تـفع  تباـجن و  دـننکیم و  تـمحر  ینز  نـینچ  هـب  نادرم  زا  يرایــسب  دــنور . وا  غارس 
باجعا و رظن  اب  دروآیمدورف و  میلـست  رـس  ینمادكاپ ، تباجن و  تفع و  هنوگ  نیا  ربارب  رد  دـشابنینچ ، مه  رگا  اـی  تسین ، نارتوهش 

. درگنیم ینز  نینچ  هب  نیسحت 

؟ هچ ینعی  یبیجنان 

بیجن ار  يرایـسب  دوـخ و  تهج ، نیا  زا  ، دراد ار  صوـصخم  ياـنعم  ناـمه  یبیجناـن  یتـفعیب و  هک  دـنرادنپیم  نینچ  ناـنز  زا  يرایـسب 

www.Ghaemiyeh.comتماقتسا ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 143زکرم  هحفص 116 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


ناتـسود و لزنم  اـی  شدرگهب  دـهاوخب  هتـسویپ  دـنز و  زابرـس  يرادهناـخ  زا  نز  رگا  دراد ; یلحارم  یبیجناـن  هـک  نآ  زا  لـفاغ  دـننادیم ،
کی دنک ، ترشاعم  ای  دیوگ ، نخـس  جایتحا  رادقمزا  رتشیب  شرهوش  زج  يدرم  اب  نز  رگا  تسا . یبیجنان  زا  هلحرم  کی  دورب ، ناشیوخ 

یبیجنان زا  رگید  ياهلحرم  دـنرگنب ، ار  وا  نادرم  هک  درادـب  شوخ  هدرک ، شیارآ  ار  دوخ  هک  یماـگنه  نز  رگا  تسا . یبیجناـن  زا  هلحرم 
زا يرگید  هلحرم  دنکشیارآ ; دـیارآیم ، رهوش  يارب  هناخ  رد  هک  یعقوم  زا  رتهب  ار  دوخ  دوریم  ینامهم  هب  هک  یماگنه  نز  رگا  تسا .
نز رگا  تسا ، یبیجناـن  هلحرم  کـی  دـشاب ، ریقح  کـچوک و  شرظن  رد  رهوشو  درگنن ; مارتـحا  رظن  هب  رهوش  هب  نز  رگا  تسا . یبیجناـن 
نز رگا  تسا ، یبیجنان  زا  هلحرم  کی  درادرب ، يراگزاسانرـس  وا  اب  هنرگ  دهد ;و  ماجنا  ار  وا  ياههتـساوخ  همه  رهوش  هک  دشاب  دنموزرآ 

شفک و ساـبل و  ندیـشوپ  زا  نز  رگا  تسا . یبیجناـن  زا  هلحرم  کـی  دـشاب ، نینجطقـس  رکف  رد  اـی  دـشاب و  هتـشاد  غـیرد  ندروآ  هچب  زا 
زا هلحرم  کی  دنکن ، رهوش  یناگدنز  رد  ار  داصتقا  هظحالم  نز  رگا  تسا ، یبیجنان  زا  هلحرم  کی  دشاب ; هتـشاد  ابا  تمیق  نازرا  باروج 

، دنـشاب دقاف  ار  یتمـسق  اراد و  ار  نآ  زا  یتمـسق  تسا  نکمم  نانز  زا  یـضعب  دراد . یلحارم  تباجن  یبیجنان و  لاحره ، هب  تسا ، یبیجنان 
دنک . یگدنز  تداعس  هعلق  رد  دشاب و  اراد  لحارم  مامت  هب  ار  فیطل  سنج  تبثم  تافص  تباجن و  هک  ینز  داب  هدنز 

اراد زین  تسا  فیطل  سنج  هتـسیاش  هک  یتافـص  دـیاب  نز  روط  ناـمه  دـناهداد ، بقل  فیطل  سنج  درم ، ربارب  رد  ار  نز  هک  يروط  ناـمه 
هتسیاش لخب  نز  زا  هک  يرادقم  نآ  تسین . هدیدنسپ  تعاجش  تسا ، هدیدنسپ  نبج  نز  زا  هک  يرادقمنآ  ددرگ . نوزفا  شتفاطل  ات  دشاب 

تسین . هدنزارب  تواخس  تسا ،
دومرف : (ع ) یلع نانمؤمریما 

رگا دوشیمن و  یسک  میلست  دشاب  ربکتم  نز  رگا  لخب . نبج ، ربکت ، دننام : تسا  دنسپان  درم  رد  هک  تسا  یتافص  نز  هدیدنـسپ  تافـص  »
ظفح ار  شرهوـش  دوـخ و  تورث  دـشاب ، لـیخب  رگا  دـنامیم و  ظوـفحم  رطخ  زا  دزیرگیم و  دــمآشیپ  نیرتکـچوک  زا  دــشاب  وـسرت 

( 5 .« ) دنکیم
جات و هب  هایس  كاخ  زا  ار  دوخ  رهوش  هک  ینانز  رایسب  هچ  دندرک ، دنمتورث  ار  دوخ  رهوش  داصتقا ، ینادراک و  رثا  رد  هک  ینانز  رایسب  هچ 

. دندرک هابت  ار  وا  راگزور  مارح و  دوخ  رهوش  رب  ار  كاروخ  باوخ و  هک  دندوب  ینانز  زین  وسنآ  زا  یلو  دندیناسر ، هالک 

ناملسم نانز  زا  راظتنا 

زا ار  ناشدوخ  دوس  دنزادنا و  رود  ار  سوه  اوه و  دنراذگ ، رانک  ار  تاساسحا  دننک و  رکف  امیقتسم  ناشدوخ  ناملسم  نانز  هک  مراودیما 
تاـنیقلت هب  دـنروخن و  ار  تسرپتوهـش  نادرم  بیرف  اهصیخـشت  اـهتواضق و  هنوگنیا  رد  هک  دنـشاب  هجوـتمو  دـنهد  صیخـشت  ناـیز 

زا ار  ناهج  ود  تداعـس  ات  دنرادرب  مدق  روط  نامه  دنکیم  ییامنهار  تقیقح  قح و  هک  يروط  نآ  هکلب  دنهدن ، ارف  شوگ  نانآ  یناطیش 
. دنک ییامنهار  ار  همه  ادخ  دنیامنب ، دوخ  نادناخ  دوخ و  نآ 

راک زیهرپ  نز 

میهدیم : نایاپ  تسا ، هتشاد  تماقتسا  يراکزیهرپ  ینمادكاپ و  رد  هک  ینز  هراب  رد  (ع ) قداص ماما  زا  یناتساد  لقن  اب  ار  نخس  کنیا 
نمادكاپ ابیز و  رایسب  هک  ار  دوخ  نز  دش  يرفس  هب  روبجم  هک  یماگنه  راکتسرد ، رایـسبتشاد  يردارب  لییارـسا  ینب  تاضق  زا  یکی  »

درپس . شایضاق  رداربتسد  هب  دوب  یضاران  شرهوش  رفس  نیا  زا  دوب و  اوقت  اب  و 
ماک وا  زا  تفاـی  تدـش  شلیاـمت  هک  یماـگنه  دـش ، لـیامتم  نز  نآ  هب  مکمک  تفریم ، وا  ياـهراک  ماـجنا  يارب  نز  نآ  دزن  هک  یـضاق 

دشن و میلـست  نز  ياهدش . هراکدب  وت  هک  میوگیم  هاشداپ  هب  يوشن  نم  میلـست  رگا  هک  درکدای  دـنگوس  یـضاق  تفریذـپن ، نز  تساوخ ،
: تفگ هاـشداپ  تسا . هدـش  هراکدـب  نم  ردارب  نز  هک  هدـشتباث  نم  دزن  تفگ : تفر و  هاـش  دزن  یـضاق  نکب ، یهاوـخیم  هچره  تفگ :
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نز منک ؟ ارجا  ار  نامرف  ای  يوشیم  میلست  تسا  هداد  ار  وت  ندرک  راسگنـس  نامرف  هاشداپ  تفگ : دمآ و  نز  دزن  یـضاق  نک ، شراسگنس 
دشن . میلست  درک و  تماقتسا  نمادكاپ 

نز دیسر و  ارف  بش  دنتشگ ، زاب  هتـشادربتسد  دنتـشادنپ  هدرم  ار  وا  هکیماگنه  دنتخادرپ و  نز  نآ  ندرک  راسگنـس  هب  ياهدع  اب  یـضاق 
يرید هب  ات  دشنوریب  رهش  زا  دمآرد و  دندوب  هدنک  شندرک  راسگنس  يارب  هک  ياهلاچ  زا  داد و  دوخهب  یناکت  تشاد ، یقمر  نت  رد  زونه 

یماگنه تخادرپ ، شنامرد  هب  درب ، شرید  نورد  هب  دـمآ و  تمحر  وا  رب  ار  رید  بحاص  تفگ ، زاب  رید  بحاـص  هب  ار  دوخ  هصق  دیـسر .
دنک . شتیبرت  ات  درپس  نز  نآ  هب  ار  شلاسدرخ  دنزرف  تفای  يدوبهب  شنت  ياهمخز  هک 

نتـشک هب  ار  وت  يوشن  میلـست  رگا  تفگ : درم  نآ  دشن  میلـست  نز  تساوخ ، ماک  وا  زا  دـش و  نز  نآ  ییابیز  هتفیرف  رید  بحاص  راکـشیپ 
سپـس تسکـشب و  ار  كدوک  ندرگ  دـش و  ناور  رید  بحاـص  كدوک  يوس  هب  درم  نآ  نکب  یهاوخیم  هچره  تفگ : نز  داد ، مهاوخ 

ار دوخ  كدوک  دمآ ، رید  بحاص  دشکب ؟ ار  وا  ات  يدرپس  ودب  ار  دوخ  دـنزرف  يداد و  هار  ار  هراکدـب  نز  تفگ : دـش و  رید  بحاص  دزن 
نآ هب  رید  بحاص  تفگ ، ار  ناتساد  نز  يدرک ؟ هک  دوب  راک  هچ  نیا  مدوب  هدرک  یکین  وت  اب  نم  هکنآ  اب  تفگ : نزهب  دید ، لاح  نآ  رد 

دش . نوریب  رید  نآ  زا  هنابش  نز  دشاب . وت  رادهگن  ادخ  تفگ . درک و  یکمک  نز 
نایم مراکهدب و  مرد  تسیب  تفگ : درم  نآ  دیسرپ ، شلاح  ( 6  ) دناهدز راد  یبوچ  هب  هک  دید  ار  يدرم  دیـسر ، ياهدکهد  هب  ناهاگحبص 

گرم زا  ار  درم  نآ  داد و  راکبلط  هب  ار  مهرد  تسیب  نز  دریمب . اـی  دزادرپب  ار  دوخ  یهدـب  اـت  دـننک  نینچ  راکهدـب  اـب  هک  تسا  مسر  اـم 
متـسه وت  تمدـخ  رد  نم  يدـیناهر ، گرم  زا  ارم  وت  درادـن ، میظع  یقح  نم  رب  وت  هزادـنا  هب  سک  چـیه  نز  يا  تفگ : درم  داد ، تاـجن 

يورب . اجره 
يارب مورب  نم  ات  نیـشنب  اج  نیا  تفگ : نز  هب  درم  دـندید ، ییاهیتشک  اب  ار  یمدرم  اج  نآ  رد  دندیـسر  ایرد  راـنک  هب  اـت  دـنتفر  دـنتفر و 

، تسا رهوگ  ربنع و  اهبنارگ و  لاوما  زا  رپ  اهیتشک  دید  دش ، راپـسهر  یتشک  يوس  هب  مروایب و  هدرک  مهارف  یکاروخ  منک و  راک  ناشیا 
رتاهبرپ اهنیا  همه  زا  هک  تسا  يزیچ  نم  دزن  تفگ : يروآ ، رامشهب  یناوتن  وت  تسا و  رایسب  دنتفگ : تسا ؟ ردق  هچ  اهنآ  شزرا  دیـسرپ 

یـسک دمهفن ، زینک  نآ  هک  يروطهب  دینیبب . ار  وا  دیورب و  هک  نآ  رب  طورـشم  تفگ : شورفب ; ام  هب  دنتفگ  ابیز ! رایـسب  مراد  يزینک  تسا 
هد هب  ار  زینک  ماهدـیدن ، وا  ییابیز  هب  نونک  ات  نم  تفگ : تشگ و  زاب  هداتـسرف  هک  یماـگنه  دـنیبب ، ار  راـکزیهرپ  نز  نآ  هک  دنداتـسرف  ار 

دش . دیدپان  ات  تفر  تفرگ و  وا  دنتخادرپ و  ار  اهب  دندیرخ و  مرد  رازه 
. میاهدیرختبابرا زا  ار  وت  ام  دـنتفگ : ارچ ؟ تفگ : نز  يآ ; یتشک  نورد  هب  زیخرب و  : دـنتفگ دـنتفر و  نمادكاپ  نز  غارـس  هب  نارادـیرخ 

دش . ناور  اهنآ  اب  تساخرب و  نز  میربب ؟ ار  وت  ای  يزیخیمرب  دنتفگ : دوبن . نم  بابرا  وا  تفگ :
یتـشک رد  ییاـهنت  هب  ار  نز  دنراپـسب ; وا  هب  ار  نز  هک  دنتـشاد  مـیب  يرگید  زا  مادـکره  دـندوبن و  ناـمگشوخ  رگیدـمه  هـب  ناـناگرزاب 

دنتخادرپ . ایرد  رفس  هب  دندش و  راوس  رگید  یتشک  رد  ناشدوخ  دندرک و  راوس  تارهاوج 
یتشک دش و  هدایپ  نز  دیناسر ، ياهریزج  رانک  هب  ار  تارهاوج  یتشک  داب  دـش ، قرغ  شنانیـشنرس  اب  ناناگرزاب  یتشک  دـش ، ینافوط  ایرد 

بآ نیا  تفگ : دوخ  اـب  نز  نوگاـنوگ . ياـههویم  اراوگ و  ياـهبآ  ياراد  دوـب  ياهریزج  تخادرپ ، شدرگ  هب  هریزج  نآ  رد  تسب و  ار 
دشاب . ادخ  تدابع  نم  راک  ندروخ و  يارب  اههویم  نیا  ندیماشآ و  يارب 

لها وت و  تسه ، ام  ناگدنب  زا  ياهدـنب  ياهریزج  رد  هک  وگب  هاش  هب  ورب و  هک  دـش  یحو  لییارـسا  ینب  ناربمایپ  زا  یکی  هب  ادـخ  يوس  زا 
ار امـش  نـم  دـهاوخب  ار  امـش  شزرمآ  نـم  زا  وا  رگا  دـیهاوخب ، شزرمآ  وا  زا  دـینک و  هاـنگ  هـب  فارتـعا  وا  دزن  دـیورب و  دـیاب  تروـشک 

مزرمآیم .
نز هک  داد  ربخ  یضاق  : » تفگ درک و  نخس  زاغآ  هاش  دنتفای ، اج  نآ  رد  ار  ینز  دندیسر و  هریزج  هب  ات  دندرک  تکرح  شناهارمه  اب  هاش 

هاوخب ادخ  زا  دشاب ، هدرکن  یهانگ  نز  نآ  هک  مسرت  نآ  زا  مدرک ، رداص  ار  شراسگنـس  نامرف  قیقحت  نودـب  نم  هدـش  هراکدـب  شردارب 
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ینز تفگ : تخانشیمن  زین  ار  وا  هک  یلاح  رد  دمآ و  ولج  شرهوش  نیـشنب ، دزرمایب  ار  وت  يادخ  تفگ : نمادكاپ  نز  دزرمایب ». ارم  هک 
مردارب متـشگ  زاب  هک  یماگنه  مدرپس ، مردارب  هب  ار  وا  دوبن و  نم  رفـس  هب  یـضار  وا  هک  مدرک  يرفـس  راـکتسرد ، نمادكاـپ و  متـشاد 

رانک رد  ار  وا  دزرمایب و  ار  وت  يادـخ  تفگ : نز  مشاب . هدرک  یهانگ  هک  مسرتیم  میدرک ، شراسگنـس  اـم  دـش و  هراکدـب  وت  نز  تفگ :
: تفگ نز  درک ، دوخ  هانگ  شزرمآ  يارب  اعد  ياضاقت  تفگبتقیقح و  روط  هب  ار  دوخ  ناتـساد  دـمآ و  ولج  یـضاق  سپـس  دـیناشن ، هاش 
هک یبش  نآ  مسرتیم  تفگ : تفگب و  ار  دوخ  ناتساد  دمآ و  رید  بحاص  يدینش ؟ تفگ : درک و  شرهوش  هب  يور  دزرمایب و  ار  وت  ادخ 
نآ زا  سپ  دزرماـیب ، ار  وـت  ادـخ  تفگ : نز  مشاـب . راـکهانگ  نم  دـشاب و  هدـش  هتـشک  هدـش و  ياهدـنرد  راـتفرگ  مدرک  نوریب  ار  نز  نآ 

: تفگ درک و  رید  بحاـص  هب  يور  دزرماـیب و  ار  وت  ادـخ  تفگ : نز  درک ، فارتعا  یتـسار  هب  ار  ناتـساد  دـمآ و  رید  بحاـص  راـکشیپ 
: تفگ نز  درک  دوخ  هانگ  شزرمآ  يارب  اعد  بلط  تفگ و  زاب  ار  دوخ  ناتساد  دمآ و  دوب  هدش  هتخیوآ  راد  هب  هک  يدرم  سپـس  يدینش ؟

دزرماین . ار  وت  ادخ 
نادرم اب  رگید  نم  تسا ، نم  لاح  حرـش  يدینـش ، هک  اهناتـساد  نیا  مامت  متـسه و  وت  نز  نم  : » تفگ درک و  شرهوش  هب  يور  هاـگ  نآ 

نم هب  يرادربتسا و  نآ  رد  هچ  نآ  یتـشک و  نیا  هک  مراد  تسود  تسا  هدیـسر  هچ  نم  هب  نادرم  تسد  زا  ینیبیم  نوچ  مرادـن  يراـک 
هاـش و تشادرب و  دوب  نآ  رد  هچ  نآ  یتشک و  داد و  هزاـجا  درم  مشاـب ، لوغـشم  ادـخ  تداـبع  هب  مناـمب و  هریزج  نیا  رد  هک  یهد  هزاـجا 

( . 7 « ) دندرک تعجارم  شناهارمه 
اهتشونیپ :

هامرهم 1329 . اب 27  ربارب  مارحلامرحم 1370  هبنشجنپ 6  بش  .1
ح8 . ص468 ، ج2 ، یفاک ، .2

هیآ 32 . ( 33  ) بازحا .3
هیآ 31 . ( 24  ) رون .4

تمکح 234 . هغالبلا ، جهن  .5
درمیم . زور  راهچ  هس  زا  سپ  بولصم  دنتخادنایم و  اههناش  ریز  ار  رادبانط  اهزور  نآ  رد  .6

یفاک . لوصا  ینیلک ، زا  لقن  ح30 . ص505 ، ،ج14 ، راونالا راحب  .7

(1  ) سومان ظفح  رد  تماقتسا  - 23

هداوناخ لیکشت 

لامک دشر و  نس  هب  هک  رشب  دارفا  زا  يدرف  ره  تسا ، تاناویح  زا  يرایسب  تایرطف  زا  هکلب  رشب ، يرطف  ياهزاین  زا  یکی  هداوناخ  لیکشت 
دوش و جراخ  دوخ  ردام  ردپ و  هداوناختیوضع  زا  هک  درادیم  تسود  دـیامن ، سیـسات  ار  ياهداوناخ  دـناوتب  هک  يدـح  هب  ینعی  دیـسر ;

دنک . یگدنز  شیاسآ  لامک  اب  يدنزرف ، رسمه و  اب  دهدب و  هداوناخ  لیکشت  القتسم 
عامتجا ياقب  نینچمه  رـشب و  دارفا  زا  يدرفره  ياقب  اریز  تسا ، هتفرگ  همـشچرس  اقب ، هب  وا  يرطف  بح  زا  هداوناخ  لیکـشت  هب  رـشب  بح 
رتشیب نوچ  دوشیم ، لزلزتم  يرـشب  هعماج  ياقب  زین  درف و  ياقب  دورب  نایم  زا  هداوناـخ  رگا  دراد و  هداوناـخ  لیکـشت  هب  یگتـسب  يرـشب 

هب نتسناوتن  نیا  ایآ  دننک ; تسیز  ییاهنت  هب  دنشاب ، هتشاد  يراتسرپ  ای  راکددم  رای و  هک  نآ  نودب  دنناوتیمن  تعیبط  بسح  رب  رشب  دارفا 
هبتبـسن وا  یتشادـهب  یمـسج و  یناوتاـن  فعـض و  زا  اـی  دراد  يرترب  تاـناویح  ربتهج  نیا  زا  هـک  تـسا  رـشب  یلقع  تاـکاردا  هطـساو 

جایتحا دوخ  ياقب  يارب  رشب  لاحره  هب  تسا ؟ هناگادج  یثحب  دوخ  تسین و  ام  نخس  هب  طوبرم  هک  دراد  يرگید  للع  ای  تسا ؟ تاناویح 
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تایح هداوناخ ، لیکـشت  مدع  رثا  رد  اریز  تسا ; نکمم  ریغ  هکلب  راوشد  رایـسب  وا  يارب  یناگدنز  نآ ، نودـب  دراد و  هداوناخ  لیکـشت  هب 
. دوشیم نینچ  زین  یعامتجا  تایحتفر  يدوبان  يوس  هب  دش و  لزلزتم  هک  درف  تایح  دوریم و  يدوبان  هب  ور  هدش و  لزلزتم  درف 

يرشب هفطاع 

نادنواشیوخ ناگتسب و  ای  ردام  ردپ و  ای  دنزرف  رشب  هک  هزادنا  نآ  تسا . ینابرهم  هفطاع و  نتشاد  دراد ، تاناویح  رب  رشب  هک  یتازایتما  زا 
نینچ تاناویح  دزوسیم ، ناشیا  مغ  رد  دوشیم و  ناشیرپ  اهنآ  گرم  ای  یتحاران  زا  دزرویم و  رهم  اهنآ  هب  درادیم و  تسود  ار  دوخ 

دنتسین .
عیمج رد  هک  دنتـسه  ییاهانثتـسا  زا  دـنرود و  تیرـشب  زا  دـنرادن ، هفطاع  هک  یناسک  تسا ، هداوناخ  لیکـشت  للع  زا  یکی  يرـشب  هفطاع 

دنوشیم . تفای  یلک  نیناوق  دعاوق و 
دراد و تسود  ار  ندوب  وا  اب  دزرویم  هفطاع  هک  یسکهب  رشب  اریز  دهد ; هداوناخ  لیکشت  رشب  هک  دراد  اضتقا  ییاهنت  هب  زین  يرـشب  هفطاع 

. دزیخیم رب  هفطاع  زا  دننکیم ، دنزرف  قارف  زا  ردام  ردپ و  ای  قوشعم ، قارف  زا  قاشع  هک  ییاهتیاکش  نمشد . ار  وا  ییادج 

يرطف سنا 

اب يدـنچ  رگا  رـشب  دارفا  زا  يدرف  ره  تسا ، رـشب  تاـیرطف  زا  سنا  تسا . سنا  دوـشیم ، هداوناـخ  لیکـشت  بجوـم  هـک  يرگید  لـلع  زا 
ای ياهناخ  اب  هاگ  دنکیم ، ادـیپ  سنا  یتخرد  ای  یلگ  اب  هاگ  دـنکیم . ادـیپ  سنا  وا  اب  دـنک ، یط  وا  اب  ار  يراگزور  دـنارذگب و  يدوجوم 

، دنزرف رسمه و  هب  رشب  سنا  دربیم . جنر  اهنآ  ییادج  زا  دوشیم و  سونام  مدرم  زا  ياهتسد  ای  ینیعم  صخـش  اب  هاگ  ، يروشک ای  يرهش 
. تسا هداوناخ  لیکشت  للع  زا  رگید  یکی 

صاصتخا بح 

تاناویح زا  يرایـسب  يرطف  يدـح  ات  صاصتخا  بح  تسا . صاصتخا  بح  دوشیم ، هداوناخ  لیکـشت  بجوم  رـشب  رد  هک  یتلع  نیموس 
دوس و زونه  هدوشگ و  نابز  هزات  هک  یکدوک  درادن . كاردا  لقع و  هب  یطبر  هک  يرطف  يرما  يرـشب و  هزیرغ  صاصتخا ، بح  دشابیم .

روتسد رد  هک  یکلم  تافـص  دتفایم . هیرگ  هب  دنناتـسب ، وا  زا  ار  نآ  رگا  تسا و  نم  لام  نیا  دیوگیم : دهدیمن  صیخـشت  ار  دوخ  نایز 
رکنم هک  یناسک  دـنکیم . راـهظا  ار  دوخ  ترطف  هلیـسونادب ، رـشب  هک  تسا  صاـصتخا  بح  راـثآ  زا  تسا ، دوجوم  اـهنابز  ماـمت  ناـبز 

اب دـیاب  كارتـشا  هیرظن  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دـنرادیم ; رب  مدـق  ناـشدوخ  ترطف  فـالخ  رب  دنتـسه ، كارتـشا  هـب  لـیاق  صاـصتخا و 
دوش . لیمحت  مدرم  رب  دنمانیم ، طابضنا  ار  نآ  اهیکارتشا  هک  يروتاتکید 

راتفگ عوضوم  درادن . ام  نخـس  هب  یطبر  دوش ؟ لیدعت  دیاب  تسا و  عمط  صرح و  نآ  زا  رتشیب  حیحـص و  هزادنا  هچ  ات  صاصتخا  بح 
لام نم ، هناخ  نم ، ردپ  نم ، ردام  نم ، دنزرف  نم ، رهوش  نم ، نز  دوشیم . هداوناخ  لیکـشت  بجوم  هک  تسا  صاصتخا  بح  لصا  رد  ام 
هکلب رشب ، تایرطف  زا  یکی  هداوناخ  زا  عافد  تهج ، نیا  زا  تسا ; یصاصتخا  روما  نیا  رد  نارگید  تکرش  زا  عنام  هک  تسا  یتاملک  نم ،

. تسا تاناویح  زا  يرایسب 

هداوناخ یساسا  لماع 

نآ رد  ار  یـساسا  لر  دناوتیمن  دـشاب  هداوناخ  لیکـشترادتسود  دـنچره  درم  اریز  تسا ; نز  هداوناخ ، لیکـشت  یلـصا  یـساسا و  لماع 
اناـمه دراد ، ار  نآ  ماـجنا  ییاـناوت  زین  وا  تسا و  هدـش  هداـهن  نز  شود  رب  هک  ياهفیظو  نیرتمهم  نـیرتگرزب و  رظننـیازا ، دـنک  يزاـب 
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یعامتجا تالیکشت  دش ، بترم  مظنم و  هداوناخ  تالیکـشت  رگا  تسا ، یعامتجا  تالیکـشت  مامت  داینب  هیاپ و  هک  تسا  هداوناخ  لیکـشت 
تسا . هدش  هداهن  نز  شودرب  یعامتجا  ياهنامزاس  مامت  یساسا  هیاپ  مییوگب  رگا  میاهتفگن  هفازگ  سپ  دش ; دهاوخ  بترم 

يرطف زیارغ  زا  یکی  سومان ، زا  عافد  دوشیم و  هدیمان  سومان  تساراد ، رـشب  عامتجا  رد  هک  یمهم  شزرارپ و  ماقم  نینچ  هطـساو  هب  نز 
زا يرطف  هزیرغ  رثا  رد  طقف  تاناویح  هک : تسا  نآ  تسه  هک  یقرف  دنشابیم ; هزیرغ  نیا  ياراد  زین  تاناویح  زا  يرایسب  هکلب  تسا ، رـشب 

; یلقع يرگید  تسا و  کیرـش  تاناویح  اب  هک  يرطف  یکی  تسا : رظن  ود  زا  دوخ  سومان  زا  رـشب  عافد  یلو  دننکیم ، عافد  دوخ  سومان 
رارق يو  یقیقح  هفیظو  ار  سومان  زا  عافد  نز ، نودب  یگدنز  رد  وا  ناوت  مدع  نز و  هب  ار  دوخ  جایتحا  رادـقم  درم ، نداد  صیخـشت  ینعی 
عافد هکلب  تسا ، نتشیوخ  زا  عافد  هداوناخ ، زا  عافد  تسا و  هداوناخ  زا  عافد  سومان ، زا  عافد  دش : رکذ  البق  هک  هچ  نآ  قبط  رب  دهدیم و 

هلیـسو هناگی  نز ، تسا و  رتهب  ساسایب ، تحاراـن و  یگدـنز  زا  گرم  اریز  دـشابیم ; شیوخ  ناـج  زا  عاـفد  زا  رت  شزرارپ  سوماـن ، زا 
. تسا درم  یگدنز  تحارتسا  شیاسآ و 

نز ياکتا  هطقن 

نز يارب  یبوخ  ياکتا  هطقن  دـناوتب  هک  تسا  یـسک  درم  تسا ، درم  نز  ياـکتا  هطقن  هشیمه  راوگاـن  ياهدـمآ  شیپ  رد  هک  نآ  رظن  زا  و 
نیا دـهاوخن  ای  دـناوتن  هک  يدرم  دـشاب و  نز  يارب  اکتا  هطقن  لاحره ، رد  هک  تسا  نیمه  هدـش  لوحم  درم  هب  هک  ياهفیظو  اـهنت  دـشاب و 

يدرم و دـنادیم . دوخ  گرزب  تاراختفا  زا  یکی  ار  سومان  زا  عافد  دـشاب ، درم  اعقاو  هک  يدرم  تسا . درمان  دـهد ، ماـجنا  ار  دوخ  هفیظو 
دزابب . هار  نیا  رد  ار  دوخ  ناج  دشوکب و  سومان  زا  عافد  هار  رد  نداد ، ناج  دح  ات  هک  تسانآ  یگنادرم 

اهنآ زا  یکی  ترضح  نآ  دندروآ . ادخ  لوسر  روضحهب  دندوب ، هدش  ریـسا  ناناملـسم  تسد  هب  گنج  رد  هک  ار  رافک  زا  ياهدع  يزور ،
رب هکدرم  نآ  تسا ». دنمتریغ  دوخ  سومان  رب  هک  نآ  یکی  دراد : هدیدنـسپ  تفـص  دـنچ  درم  نیا  : » دومرف دندیـسرپ . ار  تلع  دیـشخب ، ار 

دش . دیهش  ات  درک  دربن  ادخ  لوسر  باکر  رد  ردق  نآ  دروآ و  مالسا  دوب  هاگآ  دوخ  لاح 
. تسا رتتسپ  زین  تاناویح  زا  هکلب  رود ، تیرشب  زا  تعیبط و  تسپ  درمان و  دنکن ، عافد  دوخ  سومان  زا  دشاب و  هتـشادن  تریغ  هک  يدرم 

رتنوزفا وا  یگنادرم  يدرم و  هزادـنا  ناـمه  هب  دـشاب ، رتاـشوک  نآ  زا  عاـفد  رد  دـشاب و  رت  شیب  هـچره  سوماـن  ظـفح  رد  درم  تماقتـسا 
رد هچ  رگا  دـشاب  هک  مه  تالاح  نیرتتخـس  رد  دنمتفارـش  درم  دراد . میقتـسم  بسانت  یگنادرم  اـب  سوماـن ، زا  عاـفد  اریز  دوب ; دـهاوخ 

لسوت دوش  نکمم  هک  ياهلیسو  ره  هب  لاح ، نآ  رد  درادیمن و  ربتسد  دوخ  سومان  زا  عافد  زا  درب  رـس  هب  مه  یناوتان  فعـض و  ياهتنم 
. دنکیم ظفح  ار  دوخ  سومان  دیوجیم و 

(ع) ادهشلا دیس  تریغ 

تسا هتفر  شکرابم  ندب  زا  نوخ  ردق  نآ  هداتفا و  نیمزرب  دراد ، رکیپ  رب  ریت  هزین و  ریـشمش و  مخز  نارازه  هک  یلاح  رد  (ع ) ادهـشلا دیس 
رگج شطع ، یگنـشت و  دنکیم ، ربارب  نیدنچ  ار  اهمخز  شزوس  دباتیم  شاهراپ  هراپ  نت  رب  البرک  مرگ  باتفآ  درادن ، تکرح  ناوت  هک 
هلهله ناروتـس و  مس  يادص  هاگان  دنک . زاب  مشچ  دناوتیمن  یناوتان  فعـض و  زا  تسا ! هدنامن  شناوتان  رکیپ  رد  یقمر  دزادگیم ، ار  وا 

ار دوخ  ششوک  مامت  تسا ; هدرک  هلمح  وا  ياههمیخ  هب  نمشد  دنیبیم  دنکیم و  زاب  مشچ  دونـشیم ، ار  دوخ  سیماون  هجـض  نمـشد و 
، دروخیم نیمز  رب  فعـض  رثا  رد  هک  هدـشن  دـنلب  نیمز  زا  يرادـقم  زونه  دـنک ، عافد  دوخ  مرح  زا  دزیخرب و  ياج  زا  هک  دربیم  راـک  هب 

دنزیم : دایرف  لاح  نآ  رد  درادن ، تکرح  تردق  رگید 
دناهدرک هچ  نانز  نم ; اب  امش  مراد و  گنج  امش  ابنم  دیشاب ، هدازآ  ایند  رد  القا  دیرادن  نامیا  نید و  رگا  نایفسوبا ! نادناخ  ناییادف  يا  »

یلاح نینچ  ردیتح  دوب ، هدـنز  هک  یماگنه  ات  درادیم و  زاب  اههمیخ  هب  هلمح  زا  ار  اهنآ  ات  دـشوکیم  ردـق  نآ  »؟ دـیزاتیم ناـنآ  رب  هک 
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دوش . کیدزن  شمرح  ياههمیخ  هب  نمشد  هاپس  زا  يدحا  تشاذگن 
نیرتتسپ هک  يدرمان  درم  نینچ  رـس  رب  كاخ  دیوگیم : نز  دـنکن ، عافد  نآ  زا  دـنیبب و  رطخ  رد  ار  دوخ  سومان  هک  تسا  یـسک  درمان 

قیال ار  يدرم  نینچ  نز  تسا . هدادن  ماجنا  هدینادرگ  لوحم  وا  هب  لقع  مه  ترطف و  مه  هک  ار  دوخ  یساسا  هفیظو  اریز  تسا ، تادوجوم 
درمان هک  يدرم  هن  دـشاب ، درم  هک  يدرم  یلو  دراد ، تسود  ار  درم  نز ، دـنادیم . تافاثک  كاخ و  فیدر  مه  ار  وا  دـنادیمن و  یگدـنز 
یبوخ هب  ار  دوخ  هفیظو  ات  تسا  هدرک  کیرحت  دناهدرکیم  یهاتوک  دوخ  سومان  زا  عافد  هفیظو  رد  هک  ار  نادرم  زا  يرایـسب  نز  دـشاب .

. دناهداد ماجنا 

مالسا نانز  تریغ 

رد هک  ناناملسم  ياهنز  یلو  دندرک ، زیرگ  گنهآ  ناناملـسم  رایـسب ، مور  هاپـس  یلو  دوب ، كدنا  ماش  گنج  رد  مالـسا  نایهاپـس  دادعت 
دوخ نادرميا ! امـش  رـس  رب  كاخ  دندز : دایرف  دندرک و  شنزرـس  ار  نانآ  دنتـشادنرب ، دوخ  نادرم  اب  يرادافو  زا  تسد  زین  گنج  نادیم 
گر ات  دندومن ، بیغرت  ضیرحت و  دندرک ، تمالم  ردق  نآ  دیهدیم ؟ نمشد  هب  ار  دوخ  سومان  دیربیم و  ردب  ملاس  ناج  دیزیرگیم و 
يدرم داد  دندیـشوک و  ردق  نآ  دندنادرگزاب و  نادیم  هب  دندوب  هدرک  نمـشد  هبتشپ  هک  ار  یناسک  دندرک و  رادـیب  ار  نایرارف  یگنادرم 

فیاظو هب  ار  نادرم  دنهدیم و  ماجنا  یبوخ  هب  ار  دوخ  هفیظو  هک  ینانز  نینچ  داب  هدنز  دندرک . مالسا  بیـصن  ار  يزوریپ  حتف و  ات  دنداد 
دیوگیم : هک  تسا  نز  يرآ ، دننکیم . انشآ  دوخ 

دننک ودب  ار  دوخ  هیکت  هشیمه  نادرم  دناهتسب  ریشمش  هضبق  هب  یگدازآ 

زاغآ زا  رطخ  يریگولج 

زا دـش  یعطق  رطخ  هک  یتقو  ات  دـنکن  یمادـقا  دـنک و  هراظن  ار  رطخ  یکیدزن  دنیـشنب و  مارآ  درم  هک  تسین  نآ  اهنت  نانز  تمرح  زا  عافد 
هاوخلد قباطم  هک  دراذـگب  دازآ  ار  نز  دـیابن  درم  تسا . يدرمان  یعون  دوخ  نیا  درادرب ، مدـق  دوخ  سومان  زا  عاـفد  يارب  دزیخ و  ياـج 

دوش هاگ  هنرگ  دورن و  رطخ  هار  هب  هک  دنک  يریگولج  وا  شزغل  زا  ادتبا  نامه  زا  دـیاب  هکلب  دـشاب ، موش  نآ  نایاپ  هک  دورب  یهار  هب  دوخ 
دنک . شنزرس  دیابن  ار  رگید  سک  دوخ ، زج  دهدن و  يدوس  ینامیشپ  دشابن و  هتخاس  شتسد  زا  يراکرطخ  عقوم  هک 

لیپ  هب  نتشذگ  دیاشن  دشرپ  وچ  لیب  هب  نتفرگ  دیاش  همشچرس 
يراگنالهس رایـسب  نتـشاگنا ، هدیدان  ار  هدنیآ  تارطخ  دننکیم ; يریگولج  نآ  زا  هدرک و  ینیبشیپ  ادتبا  رد  ار  رطخ  هشیمه  نادنمدرخ 

ای ددـنخب و  دـیوگب و  هناگیب  يدرم  اـب  نز  دـیابن  دـیوگیم : یگنادرم  تریغ و  تسايدرماـن . یتریغیب و  سوماـن ، هبتبـسن  هکلب  تسا ،
همشرک نارازه  نیمیس و  دعاس  زاب و  قاساب  شیارآ ، ملق  تفه  اب  نز ، نتفر  نوریب  اب  درم  تقفاوم  دیوگب ، نخس  جایتحا  رادقم  زا  رتشیب 

. تسا یتریغیب  يدرمان و  نیرتگرزب  سنا ، سلاجم  رد  وا  تکرش  نزرب و  يوک و  ره  رد  وا  ندیمارخ  زان و  و 

ربمایپ نخس 

دیامرفیم : ادخ  لوسر 
( 2!;  ) اثوید هیمسی  نم  مثایالو  ثوید  وهف  اهراد  باب  نم  جرختو  هتارما  نیزت  لجر  امیا  »

تسا ». هدرکن  یهانگ  دناوخب  تریغیب  اروا  هک  یسک  تسا و  تریغیب  دور  نوریب  هناخ  زا  هدرک  شیارآ  وا  رسمه  هک  يدرم  ره 
دیامرفیم : زین  و 

( 3;  ) رانلا یف  تیب  مدق  لکب  اهجوزل  ینبی  ضار  کلذب  جوزلاو  ةرطعتم  ۀنیزتم  اهراد  باب  نم  تجرخ  اذا  ةءرملاو  »
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یمدق ره  هب  دشاب ، یضار  راک  نیا  هب  شرهوش  دشاب و  هدرک  رطعم  هدومن و  شیارآ  ار  شدوخ  هک  یلاح  رد  دور ، نوریب  هناخ  زا  رگا  نز 
دش ». دهاوخ  هتخاس  شتآ  رد  ياهناخ  شرهوش  يارب  درادیم  رب  نز  نآ  هک 

تفع و راظتنا  ینز  نینچ  زا  دیابن  درم  دـنرادبتسود  ار  وا  دـننک و  هاگن  ار  وا  نارگید  هک  دراد  وزرآ  دور ، نوریب  هدرک  شیارآ  هک  ینز 
اب جاودزا  زاغآ  زا  دیاب  درم  تسا . یبیجنان  رهوش ، ریغ  يارب  نز  شیارآ  تسا . مرج  دوخ  مرج ، هب  ندشکیدزن  دشاب ; هتـشاد  ینمادكاپ 
ار كاـپ  هتـشرف  نآ  یناداـن ، يور  زا  هک  نآ  هن  دوش ; هدوزفا  وا  ینمادكاـپ  تفع و  رب  زور  هب  زور  هک  دـنک  راـتفر  يروـط  دوـخ  رـسمه 

خر ییوشانز  یگدـنز  رد  هک  يراوگان  ياهدـمآ  شیپ  مامت  دـنک ، ییامندوخ  یبیجنان  تیرفع  کی  تروص  هب  هک  دـهد  شرورپ  يروط 
جاودزا زا  سپ  یلو  دندوب ، یکاپ  اوقت و  زا  ياهنومن  ییوشانز  زاغآ  رد  هک  مسانـشیم  ار  یبیجن  نارتخد  تسا ، درم  زا  نآ  هانگ  دهدیم ،

بـش هب  دومن ، یفرعم  سوماـن ، نادزد  دوخ و  نارچمشچ  ناتـسود  هب  دـیناشک و  وس  نآ  وـس و  نیا  هب  ار  ناـنآ  قـمحا ، رهوـش  هکسب  زا 
رامق و سلاجم  رد  درک ، ناشرضاح  یلیماف  سلاجم  هب  دنتفر ، یقالیی  ياهشدرگ  هب  انشآ  تسود و  مان  هب  یناناوج  اب  درب ، ناشیاهینیشن 

يراگزاسان رـس  وا  اـب  دندیـشوپ و  مشچ  درم  نآ  زا  ماجنارـس  دـیدرگ ، ناـنآ  هناـنز  راـکفا  میلـست  داد ، رارق  یقاـس  ار  اـهنآ  يراـسگهداب 
دش دنهاوخ  نز  نآ  هتخابلد  سک  نارازه  هک  تسا  ماگنهنیا  دوردب ، دیابتسا  هتشک  هچ  نآ  نوچ  دشاب ، نینچمه  دیاب  يرآ ، دنتشادرب .

یگدـنز تـسا و  يدرماـن  یتریغیب و  دوـخ  رـسمه ، يدازآ  هنوـگ  نـیا  اـب  درم  تقفاوـم  دوـشیم . ناور  درم  نارازهیپ  رد  نز  نآ  لد  و 
. دز دهاوخ  مهرب  ار  نانآ  ییوشانز 

رهوشتیاکش

ماقم تورث و  ای  وا  ییابیز  هب  اهنت  هدرک و  یهاتوک  رسمه  باختنا  رد  ای  اریز  تسوا  دوخ  ریـصقت  دراد ، تیاکـش  دوخ  رـسمه  زا  درم  رگا 
هب جاودزا  زا  سپ  هک  نآای  تسا ، هتفرگن  رظن  رد  تسا  ییوشانز  یـساسا  لماع  هک  ار  يرادهناـخ  ینمادكاـپ و  هتـسیرگن و  وا  یعاـمتجا 

یتخبدـب لاچهایـس  يوس  هب  هدرک و  فرحنم  تسار  هار  زا  ار  دوخ  فیفع  بیجن و  نز  شایقالخا ، نوؤش  زا  رود  راجنهان  راـتفر  هطـساو 
. تسا رود  تیرشب  هگرج  زا  تیناسنا و  هعماج  زا  دراداو  اطخ  هب  ینادان  یمهفن و  رثا  رد  ار  دوخ  سومان  هک  يدرم  تساهداد . قوس 

رهوش راتفر 

دومرف : (ع ) قداص ماما 
( 4;  ) نیصحتب ةریغ  ریدقتب و  ۀعس  ۀلیمج و  ةرشاعم  کلذ ، هعبط  یف  نکیمل  نا  لاصخ و  ثالث  یلا  هلایع  هلزنم و  یف  جاتحی  ءرملا  نا  »

« دروآ تسد  هب  ار  تافص  نآ  دیاب  دشابن  اهنآ  ياراد  رگا  دراد و  تفص  هس  هب  جایتحا  دوخ  هداوناخ  لزنم و  هرادا  يارب  درم 

شوخ ترشاعم 

، درادـن اور  وا  رب  يدـعت  دـنکن و  ییوخدـنت  دوـخنز  اـب  ینعیتسوـکین  ترـشاعم  دـنک ، تاـعارم  لزنم  رد  دـیاب  درم  هـک  یتفـص  نـیلوا 
نز ندرک  دازآ  هک  روط  نامه  اریز  دوشب ; نامیـشپ  جاودزا  زا  نز  وا ، يریگتخـس  راشف و  رثا  رد  هک  دنکن  يراک  دـیامنن ، يریگتخس 

يریگتخس وا  هبتبـسن  روط  نامه  تسوا ، تفع  رهوگ  نتفر  نیبزا  بجوم  هناگیب ، شیوخ و  ره  اب  وا  طابترا  سلجم و  لفحم و  ره  رد 
راـتفر وا  اـب  نظ  ءوس  قباـطم  نتـشاد و  نظ  ءوس  وا  هب  ندرک و  مورحم  دوـخ  مراـحم  رادـید  زا  ندوـمن و  ینادـنز  هناـخ  رد  ار  وا  ندرک و 
هتـسد دـننام  زین  دـننکیم  رکف  نینچ  هک  نادرم  زا  هتـسد  نیا  تسوا . تفع  رهوگ  نداتفا  رطخ  رد  وا و  ندـمآ  گنت  هب  بجوم  زین  ندرک ،
نانیا دـشکب ، دـناوتن  هآ  هک  دـننازوسیم  رمع  رخآ  ات  ار  فیرـش  يدوجوم  هک  نآ  اـی  دـش ، دـنهاوخ  دوخ  هنایـشآ  ندزمهربثعاـب  قباـس 

. دنتسه زین  راکمتس  ملاظ و  ینادرم 
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رسمه رب  شیاشگ 

هب ار  یگدنز  هنیزه  جراخم و  يرایسب  دریگن و  گنت  دوخ  هداوناخرب  جراخم  ظاحل  زا  هک  تسا  نآ  دشاب  درم  رد  دیاب  هک  یتفـص  نیمود 
ناکمادح ات  و  هناخ و ... ، كاشوپ كاروخ ، رد  شیاشگ  دهاوخب ، شیاشگ  دوخ  هداوناخ  يارب  ياهزادنا  ات  هکلب  دشکن ، دوخ  رـسمه  خر 

لزلزتم ار  هداوناخ  ساسا  هکلب  تسا ، هداوناخ  شیاـسآ  ندزمهرب  بجوم  رـسمه ، رب  نتفرگ  گـنت  دربب . ـالاب  ار  هداوناـخ  یگدـنز  حـطس 
. تسوا دوخ  لاح  بسح  هب  سکره  یگدنز  رد  شیاشگ  نتفرگ و  گنت  هک  تسا  مولعم  زین  هتکن  نیا  هتبلا  دنکیم ،

رهوش تریغ 

تفع و ژد  رد  ار  دوخ  سومان  دناوتب  درم  هک  تسا  یگنادرم  تریغ و  دـشاب ، درم  رد  دـیاب  (ع ) قداص ماما  شیامرف  هب  هک  یتفـص  نیموس 
نآ دوشن . جراختباجن  تفع و  بوچراـهچ  زا  هاگچـیه  هک  دـنک  يرادهگن  يروط  ار  وا  دـیامن و  تظفاـحم  زرط  نیرتهب  اـب  ینمادكاـپ 

هتـشادن ار  یتیلوئـسم  نینچ  دیاش  وا  ناشیوخ  ریاس  هکلب  نز و  دوخ  دشاب ، دیاب  نز  تظفاحم  تفع و  يرادهگن  لوئـسم  رهوش  هک  رادـقم 
، تساهنآ سومان  تسوا و  ردارب  اـی  ردـپ و  نآ  زا  مود  هجرد  رد  تسوا و  سوماـنو  تسا  رهوش  نآ  زا  لوا ، هجرد  رد  نز  نوچ  دنـشاب .

هفازگ نادنمـشناد  نادـنمدرخ و  دزن  دـشابیم  دوـخ  نآ  زا  مود  هجرد  رد  تسا و  رهوـش  نآ  زا  لوا  هجرد  رد  نز  هـک  میوـگب  رگا  هـکلب 
رهوش يارب  ار  دوخ  زیچ  همه  سک و  همه  ار و  دوخ  دنرادیم و  تسود  دوخ  زا  شیب  ار  رهوش  امومع  نمادكاپ  ياهنز  يرآ ، ماهتفگن .

دنرادن . مشچ  رگید  زیچ  هب  یتسه  ناهج  مامت  رد  رهوش  زج  و  سب ، دنهاوخیم و 
اهتشونیپ :

هام 1329 . نابآ  اب 4  ربارب  مارحلا 1370  مرحم  هبنشجنپ 13  بش  .1
ح38 . ص249 ، ج100 ، راونالا ، راحب  .2

نامه . .3
ح 63 . ص236 ، ج 75 ، راونالاراحب ، .4

(1  ) هدیقع نامیا و  رد  تماقتسا  - 24

زیچ نیرتسدقم 

ياهثحب زا  مادکره  عوضوم  دـنچره  تسا . خـسار  هدـیقع  ادـخ و  هب  نامیا  رد  تماقتـسا  تماقتـسا ، دروم  نیرتهتـسیاش  نیرتسدـقم و 
مینک . ثحب  نآ  زا  زین  القتسم  هک  دنکیم  اضتقا  نینچ  نآ  تیمها  یلو  دندوب ، سدقم  هشیر  نیا  زا  ياهخاش  هتشذگ 

هچره درادن ; ياهزادنا  دح و  نامیا ، رد  تماقتسا  یلو  تسا ، هدیدنسپ  ياهزادنا  ات  دراد و  یگتسیاش  يدح  ات  يدصقم ، ره  رد  تماقتسا 
. دوب دهاوخ  رتهدیدنسپ  رتهتسیاش و  دوش ، هدوزفا  رتشیب  تابث  يرادیاپ و  رب  دوشتماقتسا و  هار  نیا  رد  رتشیب 

فده شزرا 

يرادیاپ شـشوک و  دومن ، شـشوک  نآ  هب  ندیـسر  رد  دیاب  نآ  شزرا  هزادـنا  هب  تسا و  دودـحم  يدوصقم ، فدـه و  ره  شزرا  رادـقم 
نیا زا  تسا ، دصاقم  نیرتسدقم  دودـحمان و  ادـخ  هب  نامیا  شزرا  یلو  دوب ، دـهاوخ  بصعت  ینادان و  فدـه ، شزرا  رادـقم  زا  رتشیب 

درادن . ياهزادنا  دح و  نآ  رد  تماقتسا  تهج ،
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فدـه نآ  هب  شدوخ  هک  تسا  تهج  نآ  زا  دـنکیم ، لـمحت  ار  اهجـنر  نآ  هب  ندیـسر  هار  رد  تسا و  ناور  يدـصقمیپ  رد  هک  یـسک 
مدـق دوخ  يوزرآ  فالخ  رب  نوچ  دوب ; دـهاوخ  ینادان  تلاـهج و  ياـهتنم  درادربتسد  دوخ  زا  رگا  سپ  دوش . دـنمهرهب  نآ  زا  دـسرب و 
يارب ار  نامیا  هن  دهاوخبنامیا ، يارب  ار  دوخ  دیاب  نامیا  اب  درم  هک  تسالاب  سدقم و  یلاع و  يردق  هب  ادخ  هب  نامیا  یلو  تسا ، هتـشادرب 

دوخ .
دوخ دـشاب ، ناور  وا  يوس  هب  دـیوشب و  دوخ  زا  تسد  هک  تسا  هبترم  نیمه  دـسریم ، نادـب  نمؤم  هک  یماـقم  نیرتیلاـع  نیرتگرزب و 

. دنیبب ار  وا  هتسویپ  دراذگب و  رانک  ار  ندید 

نیغورد نامیا 

ادخ نید  هکیمادام  دنک و  یگدنز  شیاسآ  اب  نآ  ریز  رد  هک  دهد  رارق  ینابیاس  ار  نآ  دـهاوخب و  دوخ  يارب  ار  نامیا  نید و  یـسک  رگا 
تاوهـش يوس  هب  نتفر  زا  ار  وا  دـشابن و  راـگزاس  وا  عفاـنم  اـب  هکیماـگنه  دـنکب و  يرادنید  ناـمیا و  هب  رهاـظت  دـنادیم  دوخ  عفن  هب  ار 

ره دشابیم . نیغورد  نامیا  وا ، نامیاو  دیمان  رادنید  ناملسم و  ناوتیمن  ار  یـسک  نینچ  دراذگب ، رانک  ار  نامیا  نید و  دنک ، يریگولج 
تورث عمج  هلیسو  ار  نید  درادن و  عفانم  بلج  زج  يدصقم  تسین و  تسرپادخ  تسا ; لوپ  ای  یتسرپتوهـش  يارب  درادیمرب ، هک  یمدق 
نادـب دـنکیمعافد و  نآ  زا  تسوا  يارب  یبوخ  رگنـس  نید  هک  یتقو  ات  دـهدیم  رارق  تسا  هتخودـنا  عورـشمان  هار  زا  هک  یتورث  ظفح  ای 

ناـبحاص هب  دـیاب  تسا و  هدـش  هیهت  عورـشمان  هار  زا  ياهدروآدرگ  هک  یتورث  نیا  تفگ : وا  هب  نـید  هـک  یماـگنه  یلو  دـنکیم ، رهاـظت 
وت زا  تردق  اب  ناناملـسم  ياوشیپ  هنرگ  یهدب و  ار  ناگراچیب  ارقف و  قح  دـیاب  ياهدروآ  تسد  هب  هک  یعفانم  زا  ای  ینادرگرب  شایلـصا 

اهدـنوخآ نیا  باـسح  فرح  دـیوگیم : دـنرادیمرب و  يرادنید  زا  تسد  هـک  تساـجنیا  دـیناسر ، دـهاوخ  ارقف  هـب  تـفرگ و  دـهاوخ 
هبلاطم اهنآ  زا  ار  ناگراچیب  ارقف و  قح  هک  یـسک  اهنت  نوچ  دنهدیم ، مانـشد  دنوخآ  هب  مینک ؟ یناگدنز  ام  دنراذگیمن  ارچ  تسیچ ؟

وا نوچ  دنفلاخم  دنوخآ  اب  تسا ، فلاخم  ناشیا  ییآردهزره  ینارتوهـش و  اب  نوچ  دنیوگیم ، دـب  دـنوخآ  هب  تسا ، دـنوخآ  دـنکیم ،
ماـمت دـنیوگیم : دـننکیم و  یلک  مکح  دـندید  ار  يدـساف  دـنوخآ  رگا  همه ، نآ  زا  هـن  دـشاب ، شرهوـش  نآ  زا  سکره  نز  دـیوگیم :

. دنبارخ اهدنوخآ 

؟ تسا نامیا  اب  یسک  هچ 

ار دوخ  ناج  دشکبتسد ، دوخ  ماقم  هاج و  زا  دنک ، رظنفرص  دوخ  تورث  یتسه و  زا  دوخ  هدیقع  ظفح  هار  رد  هک  تسا  یسک  نامیا  اب 
هب میناوخب  رادنید  نمؤم و  ار  وا  هک  دراد  یگتـسیاش  یـسک  نینچ  دـشاب ، يراکادـف  هدامآ  هداهن ، تسد  فک  تساهزیچ ، نیرتزیزع  هک 

سپ تسا ، رتنوزفا  اهنآ  زا  مه  نامیا  تارطخ  دنرتشیب ، مه  نامیا  نادزد  تسا ، رتشیب  دصاقم  ریاس  زا  نامیا  شزرا  هک  رادـقم  نامه 
. دوب دهاوخ  رتلکشم  هدیقع  نامیارد و  تماقتسا 

نامیا دزد 

نز و سابل  رد  هاگ  نانمـشد ، ناگناگیب و  سابل  رد  هاگ  دـنیآرد و  ناتـسود  ناشیوخ و  سابل  رد  هاگ  دنتـسه ، یـسابلره  رد  نامیا  نادزد 
شرکذ هک  رگید  سابل  اهدـص  راهب و  غاب و  سابل  رد  هاگ  روز ، سابل  رد  هاگ  رز ، سابل  رد  هاگ  درگاش ، داتـسا و  سابل  رد  هاگ  رـسمه و 

هدز تروـص  هب  یتـسود  باـقن  هک  يدزد  صیخـشت  ددـعتم و  نیقراـس  نـیا  ربارب  رد  ناـمیا  هیامرـس  يرادهـگن  تـسا و  لـیوطت  بجوـم 
. دوب دهاوخ  راوشد  رایسبتس 
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یسابع روصنم 

نآ ياهدامآ ، يراکادـف  يارب  دـح  هچ  ات  ام  هار  رد  دیـسرپ : وا  زا  تساوخ و  ار  دوخ  ناریما  زا  یکی  یـسابع ، ردـتقم  هفیلخ  روصنم ، یبش 
روصنم رگید  راـب  دـش ، دوخ  هناـخ  يوـس  هب  سپـس  مشوـپیم و  مشچ  دوـخ  تورث  یتـسه و  ماـمت  زا  هفیلخ  هار  رد  هک ، داد  باوـج  درم 

هک راب  نیموس  منکیمرظنفرـص ، دوخ  ناج  لام و  زا  هفیلخ  هار  رد  داد : باوج  درم  نآ  دومن ، رارکت  ار  دوخ  شـسرپ  درک و  شراـضحا 
وا هب  هاگ  نآ  مرادیمربتسد ; دوخ  نامیا  ناج و  لام و  زا  هفیلخ  هار  رد  هک ، داد  خـساپ  دومن ، ار  شـسرپ  نامه  درک  شراـضحا  روصنم 

یـسولپاچ و قـلمت و  حور  زج  قـمحا ، یناـج  قـلمتم  درم  نـیا  دربـب . رـس  ار  (ع ) یلع ناـنمؤمریما  نادـنزرف  زا  يرایــسب  هـک  داد  روتــسد 
عیجف ياهلتق  هنوگ  نیا  یقناود ، روصنم  نوچمه  میئل  يراکمتس  هاوخدوخ و  يدرم  هار  رد  هک  تشادن  يرگید  بجوم  وا  يراکتیانج 
ردـق نیا  نامیایب  ياهلد  دوشیم ، نیزگياج  يراکتیانج  قلمت  وا  ياـج  هبتسبربتخر  یـسک  بلق  زا  یتقو  ناـمیا  دوش ، بکترم  ار 
تباث رادیاپ و  دوخ  نامیا  رد  هک  یسک  یلو  دنیامنیم ، قلخ  ادخ و  دزن  هایـسور  ار  دوخ  دننکیمن و  ار  دوخ  نایز  دوس و  رکف  هک  دننادان 

. تسا دنلبرس  هشیمه  دیفسور و  قلخ  ادخ و  دزن  دشاب  مدق 

نمؤم تماقتسا 

دومرف : ادخ  لوسر 
( 2;  ) ائیش هنید  نم  تحنی  نا  یلع  دحا  ردقیال  نمؤملا  هنم و  تحنی  دق  لبجلا  نا  کلذ  ۀیسارلا و  لابجلا  نم  هنید  یف  دشا  نمؤملا  »

یلو دوشیم ، هدیشارت  هوک  زا  اریز  تسا ; رتراوتسا  رتشیب و  هدیناود  هشیر  نیمز  هب  هک  ییاههوک  زا  دوخ  نامیا  ظفح  رد  نمؤم  يرادیاپ 
دهاکب ». نمؤم  نید  زا  یکدنا  هک  تسین  نآ  ییاناوت  ار  یسک 

دوخ نید  زا  تسد  روصنم ، هب  برقت  يارب  هک  قلمتم  راکتیانج  نآ  دـننام  هن  دـنامب ، ملاس  شنید  اـت  درادیم  ربتسد  زیچ  همه  زا  نمؤم 
. دشکب

سرت

شیامرف رهاظ  هکلب  دنتسین ، هدوبن و  یتباث  رقتسم و  نامیا  ياراد  هتـسد  نیا  درادیم ، زاب  نامیا  زا  ار  نانآ  میب ، سرت و  هک  دنتـسه  یناسک 
تیناسنا زا  هکلب  دـننامدرم ، نیرتتسپ  اهنیا  دـنراد ، نامیا  هک  دنتـشادنپیم  نینچ  دوخ  دناهتـشادن و  ناـمیا  ناـشیا  هک : تسا  نآ  ربماـیپ 

ادیپ ببس  نیمه  هب  جاجل  دشابیم و  دوخ  نتشاد  تسود  زا  يرثا  دقتعم  نتشاد  تسود  نوچ  دنرادن ، هقالع  زین  ناشدوخ  هب  اریز  دنرود ;
تفاـی ناریپ  رد  بلغا  هیحور  هنوـگ  نـیا  دنـشابیم و  ناـیوگروز  نادـنمتردق و  دـصاقم  يارجا  تـلآ  رتشیب  یناـسک  نـینچ  دوـشیم ،

. دوشیم

عمط

نانآ راشف ، هکلب  دنشکیمن ، دوخ  نامیا  زا  تسد  دننکیم و  يرادیاپ  راشف  روز و  ربارب  رد  دنرتالاب ، رتيوق و  نانیا  زا  هک  دنتـسه  یناسک 
دنهدیم . فک  زا  ار  دوخ  نامیا  دنوشیم و  لش  هاج ، لام و  هب  عمط  ربارب  رد  یلو  دنکیم ، رتتباث  دوخ  نامیا  رد  ار 

دیامرفیم : ترضح  نآ  دزاسیم ؟ راوتسا  بلق  رد  ار  نامیا  زیچ  هچ  دسرپیم : (ع ) قداص ماما  زا  دیوس  نب  نابا 
( 3;  ) عمطلا هنم  هجرخی  يذلا  عرولا و  هیف ، هتبثی  يذلا  »

دنکیمنوریب ». بلق  زا  ار  نامیا  عمط ، دزاسیم و  راوتسا  لد  رد  ار  نامیا  يراکزیهرپ ، عرو و 
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جیردت هب  وا  نامیا  یلو  درادنپیم ، يوق  ار  دوخ  تفردـهاوختسد ، زا  شنامیا  هک  دـنکیمن  روابتسا  هاج  لام و  رادتسود  هک  یـسک 
عمط و هار  رد  هک  دـمهفیم  ماجنارـس  دوریم ، تسد  زا  شناـمیا  دوشتفتلم ، شدوخ  هک  نآ  نودـب  ددرگیم و  فیعـض  دوـشیممک و 

تامرحم هداد ، ماجنا  ار  یعورـشمان  لمع  ره  ماقم ، نآ  ظفح  ای  یلاع  یماقم  هب  ندیـسر  يارب  اریز  تسا ; هتفر  داب  رب  شناـمیا  یبلطهاـج ،
قوستکاله یتخبدب و  بادرگ  هب  ار  نانآ  عمط  هک  دندوب  يرایـسب  تسا . هدمآ  نوریب  راک  زا  لدهایـس  تخبدب و  هدش ، بکترم  ار  یهلا 

. دننک لمع  دوخ  صیخشت  هب  هک  تشاذگن  ناشعمط  یلو  دندادیم ، صیخشت  زین  ار  نایز  ادتبا  رد  داد ،

هیبا نب  دایز 

یلو تشادنربتسد ، (ع ) نسح ماما  اب  يرادافو  زا  درک و  تمواقم  وا  دـمآرد ، ییوگروز  دـیدهت و  رد  زا  هیبا  نب  دایز  اب  هیواعم  هک  یتقو 
دـشتسود و هیواعم  اب  مکمک  دـمآرد ، ماقم  هاج و  اب  عیمطت  یتسود و  رد  زا  يو  اب  داد و  صیخـشت  ار  وا  فعـض  هطقن  هیواـعم  هک  یتقو 
دیدرگ و شراوگرزب  ردپ  ترضح و  نآ  تخسرس  نانمشد  زا  ماجنارـس  تسـشب و  (ع ) یبتجم ماما  زا  تسد  درک و  يرادافو  وا  هبتبـسن 

. دیناشک نوخ  كاخ و  هب  یعیجف  زرط  هب  ار  نایعیش  زا  يرایسب 

دعس نب  رمع 

ار دوخ  تخاس و  هدولآ  ادخ  لوسر  هشوگرگج  نوخ  هب  ار  دوخ  نماد  دسرب  ير  يرادناتسا  هب  هک  نآ  يارب  صاقو  یبا  نب  دعس  نب  رمع 
نیا هب  ار  دعـسنبا  هک  هچ  نآ  دـش . دـهاوخن  كاـپ  تماـیق  هنماد  اـت  هک  داـهن  دوـخ  ناـمادرب  یگنن  هـکل  دوـمن و  مـنهج  شتآ  رد  دـلخم 

تفیرف ار  وا  شعمط  یلو  تسنادیم ، ار  دوخ  مادقا  يدیلپ  یتشز و  ادتبا  زا  وا  دوب ; تراما  تسایر و  عمط  دیناشک ، یتخبدب  یهایـسور و 
دعـسنبا فالخ  رب  دـیدرگ ، ناـهج  ود  هایـسور  دـشن و  مه  هبوت  هب  قفوم  ماجنارـس  دـنک ، هبوت  سپـس  دوش و  بکترم  ار  تیاـنج  نآ  هک 

. دندرک دوخ  نآ  زا  ار  ناهج  ود  يدنلبرس  دندروخن ، ار  اهنآ  بیرف  دندرک و  تمواقم  لام  هاج و  ربارب  رد  هک  یناسک 

رذوبا

هک نآ  يارب  نامثع  تفرگیم ، هدرخ  وا  شور  رب  درکیم ، داقتنا  تقو  هفیلخ  نامثع  راـتفر  زا  دوب ; ادـخ  لوسر  ياـفو  اـب  ناراـی  زا  رذوبا 
هب نم  يارب  لوپ  نیا  دیسرپ : ود  نآ  زا  رذوبا  داتـسرف ; وا  يارب  دوخ  ناکیدزن  زا  نت  ود  هلیـسو  هب  الط  رانید  تسیود  دنک  یـضار  ار  رذوبا 

دهدیم ؟ نم  هب  ببس  هچ  هب  ار  ناناملسم  لاوما  نامثع  تفگ : تسا ، وت  يارب  دنتفگ : ناناملسم ؟ همه  يارب  ایتسا  ییاهنت 
درادن . ناناملسم  لاملاتیب  هب  یطبر  تسا و  هفیلخ  دوخ  لام  زا  نیا  دنتفگ :

تسا . سب  نم  يارب  دینیبیم  نم  ياپ  ریز  رد  هک  ار  یلج  نیمه  تفگ : يرادن . يزیچ  وت  دنتفگ : متسه . ینغ  نم  تفگ : رذوبا 
ات دیـشکن  تسد  نامثع  رب  يریگهدرخ  زا  رذوبا  تشادـن . اهلوپ  هنوگنیا  نتفرگ  هب  جاـیتحا  دوب و  وا  تورث  نیرتهب  رذوبا  یـشنم  گرزب 
رب شاهلاستفه  رتخدزج  یـسک  گرم  ماگنه  داد و  ناج  ات  دـنام  نابایب  نآ  رد  رذوبا  درک ، دـیعبت  هایگ  بآیب و  یناـبایب  هب  ار  وا  ناـمثع 

، دـنک یـضار  ار  رذوبا  تساوخ  یقیرطره  هب  ناـمثع  .و  دوب ناـمیا  زا  ناـمثعياهراک ، زا  رذوبا  داـقتنا  يریگهدرخ و  يرآ  دوـبن ، شنیلاـب 
. تسناوتن

ام نامز  رد  داقتنا 

نایم زا  نامیا  رد  تماقتسا  يرادیاپ و  هتـسبربتخر ، نامیا  يور  زا  نتفگ  نخـس  تسا و  هدش  باستکا  لیاسو  زا  یکی  داقتنا  ام  نامز  رد 
رطاخ يارب  ناناملـسم  زا  یـضعب  میاهدـیزگ ، نکـسم  هبارخ  رد  هتـسشن و  هایـس  زور  نیا  هب  ناناملـسم  ام  هک  تسا  نآ  هجیتن  و  تسا ، هتفر 
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نـیرتریقف و ناناملــسم ، نوـنکا  درک ، مورحم  زین  عفاـنم  ناـمه  زا  ار  ناـنآ  دـبتخب  یلو  دنتــشادربتسد ، دوـخ  ناـمیا  زا  يداـم ، عفاـنم 
يروشک ره  رد  نایجراخ  ذوفن  دنریگربهرهب ، دنراذگیمن  نانمشد  تسا ، ناشدوخ  زا  هک  ار  هچ  نآ  یتح  دنتسه ، ملاع  للم  نیرتسکیب 

دندرکیم تمواقم  ناگناگیب  ربارب  رد  رگا  نانیا  دـشابیم ، نامیایب  راـکتنایخ  ياـمن  ناملـسم  دـنچ  هلیـسو  هب  یمالـسا ، ياـهروشک  زا 
ماـگنه ( ، 4  ) وپـسیلیم رـسپ  شیرجت  هک  درکیم  راـختفا  یناداـن  ياـمن  ناملـسم  مدینـش  يرکون ، هب  هن  دـندوب ، زارفارـس  ییاـقآ  هب  نونکا 

. قمحا ترطف  تسپ  درم  يا  وت  رس  رب  كاخ  تساهدرک ! راردا  وا  ناماد  رد  یکدوک 

دوب یتقو 

هک یماگنه  دندومنیم . يراکادف  يرادیاپ و  دوخ  نامیا  هار  رد  دنتـشاد و  نامیا  اریز  دندوب ; ناهج  للم  نیرتزارفا  رـس  ناناملـسم  ینامز 
رادـقم زونه  هک  تسا  يدـح  هب  ناناملـسم  ام  یتخبدـب  تفای ، طلـست  ناشیا  رب  نمـشد  تسبربتخر ، اهنآ  ناـیم  زا  ناـمیا  رد  تماقتـسا 

نایم رد  ینامیا  یب  هکیمادام  دنرگنیم ؟ ناشیدب  تراقح  مشچ  اب  نایبرغ  هک  دننادیم  ناناملسم  ایآ  میاهدومنن ، كاردا  ار  دوخ  یتخبدب 
امغی هب  ار  ناشتورث  دوب ، دهاوخ  ناگناگیب  ناروتـس  لامیاپ  ناشیاهروشک  همه  دنرادن ، يرگید  بیـصن  يزور  هایـس  زج  دشاب ، ناناملـسم 
دوـخ زا  یـسک  هک  تسا  نیا  زج  یگدرب  اـیآ  دـننکیم ، رامثتـسا  یگدرب  هـب  ار  ناـشدوخ  دـنریگیم ، تراـساهب  ار  ناشـسومان  دـنربیم ،

دیوگب و دنهاوخب ، اهنآ  روط  ره  دشاب ؟ نارگید  ریثاتتحت  شراکفا  هدارا و  دـنک ؟ رکف  دـناوتن  لقتـسم  روط  هب  دـشاب ؟ هتـشادن  يرایتخا 
نـشور يردق  ار  ناناملـسم  ینونک  تیعقوم  هک  دیآیم  مرـش  ارم  هک  دنادیم  ادخ  دهد ؟ ماجنا  دناوتن  دـهاوخب ، دوخ  هچنآ  یلو  دـنکب ؟

دشاب ؟ نارگیدتسد  انلعای  ارس  ناناملسم  رایتخا  دیاب  یک  ات  منک ،
هتـشاد مدـقم  سک  همه  رب  ار  ناناملـسم  مالـسا ، دـنروآتسدهب ، هرابود  ار  دوخ  هتفر  تسد  زا  نامیا  هک  یتقو  اـت  تسا : حـضاو  شباوج 

، ترطفتسپ هدعکی  هکلب  دـننادیم ، دوخ  زا  رترب  ار  ناگناگیب  اهنآ ، دوخ  هک  هتـشگ  هریچ  يروط  ناناملـسمرب  قالخاداسف  یلو  تسا ،
يراکادــف و هطــساو  هـب  کـچوک  ياــهتلم  زا  يرایــسب  دــننکیم . دــیقنت  ار  دوـخناردارب  هداد و  رارق  دوـخ  راعــش  ار  نانخــس  نـیا 

یمالسا ياهروشک  زا  يروشک  ره  دنشوخلد . يروص  لالقتسا  هب  هک  ناناملسم  زج  دندروآ ، تسد  هب  یعقاو  لالقتسا  یگتـشذگدوخزا ،
تمه هک  دنتـسه  هقـالعیب  ناـشروشک  تشونرـس  هب  ناناملـسم  اـیوگ  درادـن ، دـح  هک  تسا  روهطوـغ  داـسف  یتخبدـب و  رد  ياهزادـنا  هب 

. دننک عطق  دوخ  روشک  زا  ار  راکتنایخ  دساف و  رادمامز  تشم  کیتسد  ات  دننکیمن 

مالسا زا  لبق  برع 

برع رد  يدح  هب  یقالخا  یلخاد و  داسف  تفریم ; رامـشهب  ملاع  للم  نیرتتسپ  دربیم ; رـس  هب  تالاح  نیرتدب  رد  مالـسا  زا  لبق  برع 
، ینار توهـش  يدـعت ، تناـیخ ، يدزد ، سوماـن  يرگتراـغ ، لـتق و  دـشیم ، کـیدزن  ناـشیا  هب  اـنف  يدوباـن و  زورهبزور  هک  دوب  داـیز 

نامیا رون  هب  دوب  داسف  تملظ  زا  رپ  هک  ییاهلد  دـش ، علاط  مالـسا  باـتفآ  تفریم ، رامـش  هب  يداـع  روما  زا  يراـسگهداب ، يراوخاـبر و 
دـنداد و تسکـش  دنتـشاد  رایتخا  رد  ار  اهنآ  نیمزرـس  هک  ار  یناگناگیب  دـندیدرگ ، ملاع  للم  نیرتدـنلب  رـس  ناناملـسم  دـیدرگ ، نشور 

یبیشارس هب  تزع  هلق  زا  داد  خر  یتسس  روتف و  اهنآ  نامیا  رد  هک  نیمه  دندرب ، رـس  هب  ییاقآ  لامک  رد  اهنرق  دندومن ، دوخ  راذگجارخ 
زا کیچیه  هک  تسا  يدح  هب  ناناملـسم  نایم  رد  قافن  هقرفت و  دنوریم ، بیـشن  هب  زارف  زا  تعرـس  اب  نونکا  مه  دندش و  ریزارـس  تلذ ،

ناناملـسم نایم  رد  يراکمه  دـننکیم ، زارتحا  لـمع  رد  یلو  دـنیوگیم ، ناـبز  هب  هاـگ  دـننکیمن ، يراـکمه  رگیدکـی  اـب  مالـسا  لـلم 
. دنزاتیم مهرب  نمشد  کمک  هب  هکلب  دننکیمن  ینابیتشپ  رگیدکی  زا  مه  اهنآ  تسین ، مه  تلمکی 

برع ياهروشک 
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قاـفن نوچ  ارچ ؟ دندروختسکـش ، هکلب  دـنوش ، زوریپ  ینویلیممین  يروشک  رب  دنتـسناوتن  ریخا  ( 5  ) دربن نیا  رد  یبرع  ياـهروشک  ماـمت 
یب دنتـشادن ، يرایتخا  دوخ  زا  هک  نوچ  ، دنتـشاد راـکتنایخ  نارادـمامز  نوچ  دـندیزرویم ، دـسح  رگیدکـی  هب  نوچ  دنتـشاد ، یلخاد 

فعـض دندمآیم و  دوخ  هب  یکدنا  دندشیم و  رادـیب  باوخ  نیازا  ناناملـسم  شاکيا  دوب . هداد  نارگید  تسد  هب  ار  ناشرایتخا  ینامیا 
دندرکیم . ياهراچ  دوخ  لاح  هب  دندروآیم و  رظن  رد  ار  دوخ  ینونک 

رود تساجک  نادوس  طقسم و  سلدنا ، شکارم و  تساجک  نازات  همرب و  دنه ، زاقفق و  چولب و  تساجک  نامع  هرصب و  وک ، رصم  افسا  او 
رگا دـستسا  روـغث  رد  هن  دودـح ، رد  نابـساپ  هن  تساـجک  ناـسارخ  زرم  دـش ، هچ  اراـخب  خـلب و  تساـجک  ناریا  روـشک  مـیوریم ، ارچ 

، مصخ هابور  هب  هلمح  نک  هشیت  زا  نک  هشیر  رفک ، نالیغم  راخ  نک  هشیدنا  رفکز  رفک ، تسا و  كرش  قافن ، نک  هشیپ  تقفاوم  ایناملسم ،
ياج ز  تقو ، تسا  هتشذگن  ات  دهد  يدرم  داد  هک  تساجک  کب  یلقردق  نک  هشیش  رد  ریگب و  نانمشد ، همه  نوخ  نک  هشیب  زا  ریـش  وچ 
نوچ فک  هب  زیت  گنفت ، نوچ  مد  شتآ  نارگنهآ  زرگ  وچ  زیت ، ریـشمش  مد  نوچ  ناج  ياـپ  رد  هدـنکف  رـستسد ، رب  هتفرگ  ناـه  زیخرب 

دسا  نوچ  فرط  ود  زا  سرخ ، هابور و  تفآ  ناشفشتآ  پوت  وچ  فاکش ، ولهپ  غیت  وچ  نامک 
اهتشونیپ :

هام 1329 . نابآ  اب 11  ربارب  مارحلا 1370  مرحم   20 هبنشجنپ بش  .1
ص299 . ج64 ، راونالاراحب ، .2

ح 19 . ص304 ، ج 67 ، راونالاراحب ، .3
هدـش يدودـحم  ریغ  تارایتخا  ياراد  ناریا  یلام  روما  رد  بوصم 1301  نوناق  بجوم  هب  هک  ناریا  یلام  لـک  راشتـسم  وپـسیلیم  رتکد  .4
رگید وپـسیلیم و  تارایتخا  ینوناق  هرود  دیدرگن ، لصاح  یقفاوت  نآ  دیدجت  يارب  نوچ  تفای و  نایاپ  لاس 1306  رد  تارایتخا  نیا  دوب ،

ححصم ) . ) دیسر نایاپ  هب  ییاکیرمآ  ناراشتتسم 
لییارسا . بارعا و  نیب  دربن  .5

(1  ) ادخ لوسر  تماقتسا  زا  ياهمش  - 25

هراشا

( .« 2  ) لسرلا نم  مزعلا  اولوا  ربص  امک  ربصاف  »
اراد مدق  تباث  هدارا و  مزع و  بحاص  ناربمایپ  هک  یتماقتـسا  يرادیاپ و  دنکیم : رما  تماقتـسا  يرادیاپ و  هب  ار  دوخ  ربمایپ  یلاعت  يادخ 

خیرات دـیدرگ ، تماقتـسا  تابث و  زا  یلماک  هنومن  ـالعا و  لـثم  درک و  تعاـطا  تفریذـپ و  ناـج  زا  ار  ادـخ  ناـمرف  ادـخ  لوسر  دنتـسه ،
نیا يارب  مکحم  یهاوگ  یفاک و  يدهاش  دوش ، هتفرگرب  یقرو  ره  دنکیم . تیاکح  تابث ، يرادیاپ و  زا  رسارس ، ترـضح  نآ  یناگدنز 

زا ار  ترـضح  نآ  تایح  خیرات  دیاب  دنک ، ثحب  سدـقم  دوجو  نآ  تماقتـسا  زا  لماک  روط  هب  دـهاوخب  یـسک  رگا  دوب و  دـهاوخ  نخس 
زج سدقم -  دوجو  نآ  یناگدنز  زا  يرصتخم  نونکا  یلو  دشابیم ، تماقتسا  تابث و  زا  يرتفد  شقرو  ره  اریز  دنک ، نایب  ماجنا  ات  زاغآ 

. ددرگ تنمیم  اب  كربتم و  تماقتسا  رد  ام  نانخس  نایاپ  ات  دوشیم  نایبتفر  نخس  هتشذگرد  هچ  نآ 

يراصحنا فیلکت 

دیامرفیم : (ع ) قداص ماما 
فلکم یفیلکت  نینچ  هب  ترـضح  نآ  زا  لـبق  ار  شناگدـنب  زا  کـیچیه  هک  تخاـس  فلکم  یفیلکت  هب  ار  دوـخ  ربماـیپ  یلاـعت  دـنوادخ  »
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دنک ». مایق  نارفاک  اب  دربن  هب  ییاهنت  هبتفاین  يروای  رگا  دزادرپب و  داهج  هب  ناهج  ناکرشم  مامت  اب  دومرف  رومام  ار  مالساربمایپ  دومرفن .
درک : توالت  ار  هفیرش  هیآ  نیا  (ع ) قداص ماما  هاگ  نآ 

( 3;  ) کسفن الا  فلکتال  لیبس ا(ص ) یف  لتاقف  »
یتسین ». دوخ  صخش  رادهدهع  زج  نک ; راکیپ  ادخ  هار  رد  سپ 

هک دناسریم  دیامنیم و  یگرزبتقایل  هداعلاقوف و  یگتسیاش  زا  فشک  نداد  نامرف  كانمهـس  میظع و  ینامرف  نینچ  هب  ار  ترـضح  نآ 
ار وا  دنیبن ، سک  رد  ار  رما  تعاطا  ییاناوت  ملاع  دنوادخ  ات  نوچ  تسا ، هدوب  رـشب  دارفا  نیرتهدارالايوق  نیرتقیال و  سدـقم ، دوجو  نآ 

. دشن هدید  نآ  ریظن  هک  دومن  یتماقتسا  تسب و  راکهب  ار  قح  ترضح  نامرف  مرکالوسر  دهدیمن . نامرف  نادب 

هجیدخ ترضح  تورث 

، دوـب یلاـخ  تورث  زا  شتــسد  یلو  تـفریم  رامــش  هـب  یــصخشتیعقوم  یگداوناـخ و  ظاـحل  زا  شیرق  درف  نیرتمرتـحم  ادـخ  لوـسر 
شزیزع رایـسب  دـننکیم و  يرادهگن  تخـس  ار  نآ  دناهدیـشچ  ار  یتسدیهت  هزم  نوچ  دنـسریم  لانم  لاـم و  هب  هکیماـگنه  ناتـسدیهت 

نآ تشاذگ ، سدقم  دوجو  نآ  رایتخا  رد  ار  دوخ  لاوما  هجیدخ  ترـضح  هک  یماگنه  دـنهدیمن . فک  زا  یناسآ  هب  ار  نآ  دـنرادیم و 
ادخ نید  ترـضح ، نآ  رظنرد  یلو  تسا ، زیزع  سک  همه  دزن  لام  دومن ; فرـص  یهلا  تلاسر  غیلبت  ادخ و  هار  رد  ار  نآ  مامت  ترـضح 

هتـساوخو هدومرف  ادخ  هچ  نآ  دراذگ و  تساوخیم  دوخ  هچ  نآ  رب  ياپ  تشاد و  مدقم  دوخ  یناسفن  ياوه  رب  ار  ادـخ  هار  دوب و  رتزیزع 
. داد ماجنا  ار  نآ  دوب ،

ناشیوخ اب  هزرابم 

ناشیوخ اب  هزرابم  دشیم  هدرمش  لاحم  رصع  نآ  نامدرم  دزن  هکلب  دوب ، لکشم  راوگان و  رایسب  رایسب  هک  ترضح  نآ  تماقتسا  دراوم  زا 
هچ دوب ، هدیـسر  تیمها  زا  يالعا  دـح  هبتیلهاج  رـصع  رد  دراد و  تیمها  یلیخ  برع  رظن  رد  يدـنواشیوخ  تبارق و  تسا . ناکیدزن  و 

ماود برع  رد  لاس  لهچ  هک  سوسب »  » گنج تفریم ، داب  رب  لتاق  هریـشع  نامدود  دوب ، هدـش  هتـشک  هریـشع  زا  نتکی  هک  نآ  يارب  اسب 
هار یتسرپادـخ  زج  تشاذـگ و  راـنک  ار  یتـسرپشیوخ  ادـخ  لوسر  دوـب . هتـساخرب  يدـنواشیوخ  گر  تیمح و  قرع و  يورزا  تفاـی ،

رطاخ هدرزآ  دیـسریم ، اهنآ  هب  هک  يرازآ  نیرتکچوک  زا  تشاد و  دوخ  ناـشیوخ  هب  هک  یتبحم  هقـالع و  ياـهتنم  اـب  دومیپن . يرگید 
نآ يومع  سابع  هکیماگنه  ردب  گنج  رد  دنتـشادن . یـشزرا  ترـضح  نآ  دزن  دندوب ، فرحنم  یتسرپادخ  زا  مادـکره  یلو  تشگیم ،
هب ار  بش  سابع  ياههلان  ندینـش  ياربرثات  تدش  زا  ترـضح  نآ  هک  دش  مولعم  ناهاگحبـص  دندرک ، دنب  رد  ار  وا  دش و  ریـسا  ترـضح 

تفرگادف . سابع  زا  دید و  ناسکی  رگید  ناریسا  اب  ار  وا  تشذگنرد و  سابع  هانگزا  لاح  نیع  رد  یلو  دوب ، هتفرن  باوخ 
رارق ترـضح  نآ  ترفن  دروم  دیـشوکیم ، ناناملـسم  رازآ  تیذا و  رد  دوب و  هدرواـین  مالـسا  نوـچ  ترـضح  نآ  رگید  يوـمع  بهلوـبا 

مالسا اب  ینمشد  يور  ار  ترضح  نآ  نارتخد  هک  ار -  بتعم  هبتع و  وا  نادنزرف  یلو  دش ، لزان  وا  شهوکن  رد  زین  نآرق  هیآ  دنچ  تشاد 
دوجو نآ  زا  دندوب ، هدرک  دب  ترضح  نآ  اب  سب  زا  اهنآ  دومرف و  شزاون  دندروآ ، مالسا  هکم  حتف  رد  هک  یماگنه  دندوب -  هداد  قالط 

یلو دـشن ، عقاو  ترـضح  نآ  فطل  دروم  دوب ، هدرواین  مالـسا  ات  ترـضح  نآ  يومع  رـسپ  ثراح ، نبنایفـسوبا  دـندرکیمایح ، سدـقم 
دیدرگعقاو . تیانع  دروم  دش ، ناملسم  هکیماگنه 

. درکن هاگن  ترضح  نآ  يور  هب  مرش  زا  رمع  رخآ  ات  دوب ، هدیناسر  ترضح  نآ  هب  شرفک  نامز  رد  هک  يرایسب  رازآ  هطساو  هب  نایفسوبا 
تشاگنا و نمشد  دننام  ار  نانآ  ترضح  نآ  دنتشاد ، مه  تیار  یتح  دندادیم ، لیکشت  مشاهینب  ار  رافک  هاپس  زا  یتمسق  ردب  گنج  رد 

. دناهدروآ گنج  هب  لیم ، فالخرب  راشف و  روز و  اب  ار  اهنآ  شیرق  دومرف : هک  نآ  اب  دمآرد ، گنج  رد  زا  اهنآ  اب 
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کیدزن ناگناگیب 

نامیا سک  ره  دندوب ، رتزیزع  نامیایب  ناکیدزن  ناشیوخ و  زا  دندوب و  ترـضح  نآ  رهم  دروم  دـندروآیم ، نامیا  ناگناگیب  هکیماگنه 
نیرترود دـنچره  دوـب ، کـیدزن  دروآیم  ناـمیا  سک  ره  دوـب و  شناـسک  نیرتکـیدزن  هـچ  رگا  دوـب ، رود  ترــضح  نآ  زا  دروآیمن 

دوب . ناگناگیب 
شیومع نوخ  ماقتنا  زا  تشذـگرد و  وا  نوخ  زا  دروآ  مالـسا  هک  یماگنه  ترـضح  نآ  زیزع  يومع  راـکتنایخ  لـتاق  یـشبح ، یـشحو 

. درک رظنفرص  هزمح 

ذاعم نب  دعس  هزانج 

هنهرب ياپ  ادر و  نودب  دنکیم ، شناشیوخ  نیرتزیزع  اب  صخش ، هک  تسا  يراتفر  دومن ، ذاعم  نب  دعس  هزانج  اب  ترـضح  نآ  هک  يراتفر 
دننک ربق  دراو  ار  هزانج  هک  نآ  زا  شیپ  تشگیم ، نآ  درگ  رب  تفرگیم ، ار  هزانج  تسار  پچ و  هتسویپ  دومرف و  عییـشت  دعـس  هزانج  زا 

سپـس تفرگ ، ار  تشخ  ياهزرد  دیچوا و  دحل  ربتشخ  دومن و  دحل  ار  وا  هاگ  نآ  درک ، ربق  دراو  ار  دعـس  دش و  ربق  دراو  ترـضح  نآ 
و دوب -  هنیدم  رد  سوا  هلیبق  دیـس  هک  دعـس -  نایمیـشیوخ  هنرگ  تشاد و  لماک  نامیا  دعـس  هک  نآ  زج  دوبن  نیا  تخیر ، نآ  رب  كاخ 

دروم تهج  ود  زا  دندروآیم  مالسا  هک  ترضح  نآ  ناشیوخ  تشادن ، دوجو  دوب -  هکم  رد  مشاهینب  هلیبق  دیس  هک  ترضح -  نآ  نایم 
ادـبا دـندوب و  ناـس  کـی  ترـضح ، نآ  ناراـی  رگید  اـب  کـلاهم ، رد  تارطخ  میاـنغ و  مهـس  قوقح  رد  اـهنآ  یگمه  یلو  دـندوب ، رهم 

(4 . ) دنتشادن نارگیدرب  یحیجرت 

زیزع همطاف  ياضاقت  در 

دیوگیم : هشیاع 
اضاقت دوب  هدرک  هلبآ  راک  ترثک  زا  شکرابم  ياهتسد  هک  یلاحرد  دش ، بایفرـش  شتمدخ  هب  همطاف  اهنز ، نیرتزیزع  ادخ  لوسر  دزن  »
فرـص مشورفیم و  ار  اـهنآ  : » دوـمرف تفریذـپن و  ترـضح  نآ  دـنک  تمحرم  وا  هـب  يراـک  تمدـخ  يارب  ار  ناریـسا  زا  یکی  هـک  درک 

«. منکیم ریقف  ناناملسم 

(ع) یلع

تفاـی يدروم  ترـضح ، نآ  تاـیح  لوط  رد  داتـسرفیمولج و  کـلاهم  تارطخ و  ماـمت  رد  دوب ، وا  دزن  نادرم  نیرتزیزع  هک  ار  (ع ) یلع
دتسرفب ورمع  گنج  هب  یـسک  تساوخ  قدنخ  گنج  رد  هکیماگنه  دراد . زاب  گنج  زا  ار  یلع  دشاب و  هدش  هریچ  شتبحم  هک  دوشیمن 

(ع) یلع یگنادرم  هک  دوب  رظن  نآ  زا  دومرف  يریگولج  نآ  زا  ربمایپ  دـش  بلطواد  ورمع ، نت  هبنت  گنج  هب  نتفر  يارب  (ع ) یلع راـب  ود  و 
. تسین (ع ) یلع تفارش  تلیـضف و  هب  یـسک  اهنآ  نایم  رد  هک  دزاس  مولعم  دیامنب و  دوخ  نارای  هب  ار  وا  يراکادف  یگتـشذگ و  ناج  زاو 
ار یلع  دوبن ، برع  یمان  ناولهپ  موجه  زا  عافد  هدامآ  سکچیه  تفگن و  خساپ  ار  ربمایپ  يادن  یسک  (ع ) یلع زج  راب  هس  ره  رد  هک  یتقو 

. داتسرف وا  دربن  هب 

ردب گنج 

لوا زا  ار  شیومع ) رـسپ   ) هدیبع شیومع و  هزمح  یلع ، ینعی  شناسک ; نیرتزیزع  تسا ، مالـسا  مهم  گنج  نیتسخن  هک  ردـب  گنج  رد 
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زا هک  تسا  بوخ  دـنوش ، هتـشک  گنج  رد  دـیاش  دنتـسه و  نم  نازیزع  اـهنیا  هک  تفاـین  هار  شفیرـش  رطاـخ  هب  چـیه  درک و  دربن  دراو 
. متسرفب رگید  نارجاهم 

تئارب هروس 

لها دراد ، يرایـسب  نانمـشد  هکم  رد  ناوج  نیا  هک  دیـشیدنین  داتـسرف ، هکم  هبتئارب  هروستئارق  يارب  اهنت  هکی و  ار  (ع ) یلع هک  یعقوم 
صخـشتس بوخ  دراد ، رطخ  رفـس  نیا  تسا ، نم  مشچود  رون  هک  (ع ) یلع يارب  دنتـسه ، ماـقتنا  زور  رظتنم  ینوخ و  نمـشد  وا  اـب  هکم 

رتزیزع و ادـخ  ناـمرف  یلو  دوـب ، یمارگ  زیزع و  وا  دزن  (ع ) یلع دـنچره  يرآ ، دـبای  تاـجن  هـکلهم  نـیا  زا  یلع  اـت  متـسرفب  ار  یفرطیب 
. دوش هتشک  دنچره  دربب ، ار  مایپ  نیا  دیاب  (ع ) یلع دنتشادن و  ار  رفس  نیا  یگتسیاش  نارگید  دوب ، رتیمارگ 

هکم زا  ترجه 

سنا بسحرب  سکره  دوب . دوخ  یلـصا  نطو  زا  ترجه  یگراوآ و  درک ، تماقتـسا  دـید و  سدـقم  دوجو  نآ  هک  ییاهیتخـس  زا  رگید 
بآ و نآ  اب  ندمآ  ایند  هبتقو  زا  هکنوچ  ، دنکیمن ترجه  نآ  زا  دوشن ، روبجم  ات  درادیم و  تسود  ار  دوخ  نطو  دوختعیبط  يرطف و 

نطو زا  هک  یناسک  دوب . دـهاوخ  راوگان  تخـس و  وا  يارب  اج  نآ  زا  ییادـج  تسا و  هتفای  شرورپ  اوه  بآ و  نآ  اب  هتفرگ و  سنا  كاخ 
زا هارکا  رابجا و  نودب  دوخ  يدوخ  هب  سکچیه  دـننکیم ، ساسحا  دوخ  رد  ینایاپیب  حرف  طاشن و  دـندرگیمزاب ، هک  یماگنه  دـنرود ،
نآ زا  دـهدن ، خر  يرامیب  ضرم و  ای  نمـشد  زا  رارف  رتشیب ، شیاسآ  هاج ، لامبلط ، لیبق : زا  یتلع  ات  دـنکیمن و  ترجه  شیوخ  نطو 

دوب و زین  یـسدقم  نیمز  هک  نآ  تهج  زا  دوب ، ترـضح  نآ  هاگشرورپ  هاگداز و  هک  نآ  زا  رظنعطق  ادخ  لوسر  نطو  دـنکیمن  ترجه 
اذـل دوب ; هتفرگ  سنا  كاخ  وبآ  نآ  اب  زین  لاس  هس  هاجنپ و  دوب . سدـقم  دوجو  نآ  هقـالع  دروم  رایـسب  تشاد ، رارق  نآ  رد  ادـخ  هناـخ 
هکم لها  نوچ  دومرف و  تمواقم  هکم  لها  ياهتیذا  رازآ و  ربارب  رد  لاـس  هدزیـس  دـمآ . راوگاـن  رایـسب  ترـضح  نآ  رب  هکم  زا  ترجه 

ترـضح و نآ  رازآ  رد  دوب ، هتخاس  ناشیا  زا  هچنآ  دـندشیم و  مالـسا  تفرشیپ  زا  عنام  اوق  ماـمت  اـب  دـندوبن و  یتلاـسر  نینچ  هتـسیاش 
اج نآ  زا  تشاد  هکم  هب  هک  ياهقـالع  تدـش  اـب  اذـل  دوب ; هدـنامن  ناناملـسم  يارب  ییاـناوت  تقاـط و  رگید  دـندرکیمن ، غیرد  ناناملـسم 

دیوگیم : ءارمح  (ص ) ادبع درک . ترجه 
ادخ هب  تفگ : نینچ  داد و  رارق  بطاخم  ار  هکم  شیوخ ، بکرم  هب  ندش  راوس  زا  دعب  دشیم ، جراخ  هکم  زا  ترضح  نآ  هک  یعقومرد  »

ار وت  مدـمآیمن و  نوریب  وت  زا  هنیآ  ره  ، مدوب هدـشن  هدـنار  راـچان  هب  نم  رگا  یتسه و  ادـخ  دزن  اـهنیمز  نیرتبوبحم  نیرتـهب و  دـنگوس 
.« مدرکیمن كرت 

هکم لها  يریگتخس 

یهاتوک اهنیا  ریاظن  ینارپگنـس و  ازهتـسا و  زا  دجـسم  رازاب و  هچوک و  رد  دندرکیمن ، یهاتوک  ترـضح  نآ  اب  ینمـشد  رد  هکم  لها 
رد مشاهینب  ترضح و  نآ  هکیماگنه  دندرکیمن ، یهاتوک  وا  هجنکش  زا  ناکمالا  یتح  دندرکیم ، ادیپ  ار  یناملسم  اجره  دندرکیمن ،

شورف و دـیرخ و  دـنیازفیب ، دوخ  رگید  تبثم  تازرابم  رب  ار  یفنم  تمواقم  دـنتفرگ  میمـصت  هکم  رافک  دـندوب ، روصحم  بلاطوبا  بعش 
سدقم دوجو  نآ  هک  تشذگیم  اهزور  دندومن ، عطق  مشاهینب  اب  ار  تاطابترا  هنوگ  همه  دـندرک ، عونمم  مشاهینب  اب  ار  تالماعم  ریاس 

، دوبن ناکیدزن  نارای و  زا  یضعب  هنابش  ياهکمک  رگا  دندیچیپیم ، دوخرب  یگنسرگ  زا  دیسریمن ، ناشتـسدهب  ییاذغ  مشاهینب  ریاس  و 
اذـغ هناـیفخم  دـمآیم و  هکم  هب  كاـشاخ  راـخ و  ناـیم  رد  اـهبش  هک  دوبن  تشادـن ، لاـس  هدزناـپ  زونه  هک  یکدوک  ياهشـشوک  رگا 
اذـغ ندرب  زا  عنام  هک  دوب  يراـفک  زا  نتـشادربتحارج  دروخودز و  اـب  ماوت  وا  نتـشاد  شود  رب  اذـغ  یهاـگ  دروآیم و  ناروصحميارب 
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ترـضح نآ  فرط  زا  ناروصحم  یحور  تیوقت  ادخ و  لوسر  تماقتـسا  رگا  دوب ، (ع ) یلع بلاطوبا  کچوک  دنزرف  كدوک  نیا  دندوب .
دوب . زیچان  سدقم  دوجو  نآ  تماقتسا  يایرد  ربارب  رد  اهیتخس  نیا  دندرمیم و  یگمه  دوبن ، اهنآ  هبتبسن  ادخ  فطل  و 

نوچ تفگ ; نخس  وا  اب  هاگ  نآ  درک ، ریس  ار  هنسرگ  دیابتسخن  هک : دناهتفگ  نادنمدرخ  دمهفیمن ، نید  هنسرگ  مکـش  دنیوگیم : همه 
دمهفیمن . يزیچ  هنسرگ 

؟! دندوب نینچ  شنارای  ادخ و  لوسر  ایآدشیدنا  ناضمر  زک  دنکن  رواب  لقعماعط  یلاخ و  هناخ  هنسرگ و  دحلم 

ترضح نآ  يراکرپ 

رگا دـشابیم ، نادـنمدرخ  بجعت  تریح و  بجوم  تسا ، هداد  ناـشن  دوخ  زا  هلغـشم  ترثـک  راـک و  ربارب  رد  ترـضح  نآ  هک  یتماقتـسا 
راکرپ نادرم  هک  يراک  رگا  درادن . یقادصم  سدقم  دوجو  نآ  زج  مینک ، ادیپ  یقیقح  قادصم  کی  ریذپانیگتسخ ، حور  يارب  میهاوخب 
هنیدم هب  ترـضح  نآ  هک  یماگنه  تسین ; اهنآ  نایم  یتبـسن  مینک  هسیاقم  دادیم  ماجنا  ترـضح  نآ  هک  ییاهراک  اب  ار  دنهدیم ، ماجنا 

ناناملـسم میلعت  هب  لاحنیع  رد  دوب و  گنج  تامدـقم  هیهت  لوغـشم  تشذـگیم ، گنج  رد  ترـضح  نآ  تاـقوا  رتشیب  دومرف  ترجه 
، دومنیم ناناملـسم  جـیاوح  عفر  درکیم ، یگدیـسر  زین  ناناملـسم  ییاـضق  روما  هب  دوب ، مالـسا  تالیکـشت  میظنت  لوغـشم  تخادرپیم ،

ددـع هک  درکیم  لیـسگ  راـفک  گـنج  هب  ینایهاپـس  تشادیم ، مازعا  یهلا  ماـکحا  مالـسا و  غیلبت  يارب  وس  نآ  وـس و  نیا  هب  ار  یناـسک 
داتسرفیم و فارطا  هب  ارفس  دومرفیم ، يریگتسد  ار  ناگراچیب  ارقف و  دشیم ، لزان  ترضح  نآ  رب  یحو  دیـسر ، داتفه  هب  نآ  تاعفد 

دادیم . ار  رافک  ناناملسم و  یفسلف  یعامتجا و  ینید و  تالاؤس  باوج  تفریذپیم ، ار  نایجراخ  ناریفس 
ملعم داتـسا و  مه  تشاد ، ار  اوق  لک  یهدنامرف  مه  هیرجمهوق ; مه  هیئاضق و  هوق  مه  دوب ، هننقم  هوق  مه  ترـضح ، نآ  رگید : ترابع  هب  و 

نیا یمامت  رب  هوالع  و  بیطخو ، ظعاو  مه  دوبتعاـمج ، ماـما  تقوجـنپرد  مه  دربن . گـنج و  درم  مه  دوب ، دـهاز  دـباع و  مه  دوب . مدرم 
کتکتو دومرفیم . لمحت  زین  ار  نالهاج  نانمشد و  هیرخس  ازهتسا و  نابزمخز و  تشاد ، زین  هکم  رد  ار  همه  گنج  زج  هب  هک  اهراک - 

ات تسا  هدرک  راک  نآ  فرـص  ار  دوخ  راکفا  مامت  درادـن و  يرگید  راکچـیه  ییوگ  هک  دادیم  ماجنا  بوخ  يروط ، هب  زین  ار  اـهراک  نیا 
. دشاب هتشادن  یصقن  للخ و  هنوگ  چیه  هک  دهد  ماجنا  حیحص  مظنم و  يروط  هب  ار  نآ 

هبناج همه  هزرابم 

ار لوقع  هک  تسا  ییاـهزیچ  زا  یکی  دوبن . رادربتسد  نآ  زا  ياهظحل  دوب و  هدرک  عورـش  ترـضح  نآ  هک  يدـیدش  راد و  هنماد  هزراـبم 
: هـک تـسا  نـیا  دــنروآدورف  نـینهآ  هدارا  نـیا  گرزب و  يورین  نـیاربارب  رد  میلــست  رــس  یگمه  دوــشیمبجوم  تـسا و  هدرک  ریحتم 
، تسرپهراتـس اـب  تـسرپتب ، اـب  درکیم ، هزراـبم  سوـجم  ربگاـب و  ینارـصناب ، يدوـهی ، اـب  تـشاد ; ياهبناـج  هـمه  هزراـبم  ترـضحنآ 

ریپ اب  مه  درم ; اب  مه  تشاد ، تفلاخم  نز  اب  مه  رکون ; ابمه  دوب ، فلاخم  بابرا  اب  مه  دوب ; دربن  رد  تسوپهایس  اب  مه  تسوپدیفسابمه ،
اب هنت  کی  ترـضح  نآ  یلک  روط  هب  یجراخ ; راتفر  اب  مه  دوب ، فلاخم  مدرم  ینطاب  یبلق و  تاداقتعا  اب  مه  ناوجابمه ; دوب ، گنج  رد 

یخـسار مزع  نینچ  یلاع و  تمه  نینچ  داب  هدنز  دوب ، فلاخم  اهنآ  يدیحوت  دض  فالخ و  تانکـس  تاکرح و  مامت  رـشب و  دارفا  مامت 
. دنوشیم درخ  شربارب  رد  دالوف  نهآ و  ياههوک  هک 

ترضح نآ  تدابع 

هبتشگنا بجعت  زا  درگنب  ترضح  نآ  تادابع  هب  یـسک  رگا  دوب  دهاز  دباع و  هلغـشم ، ترثک  راک و  همه  نآ  اب  ترـضح  نآ  دش  هتفگ 
ادـخ تدابعهب  ترـضح  نآ  رمع  تاقوا  رتشیب  دـیوگب  یـسک  رگا  هک  تسا  يدـح  هب  ترـضح  نآ  تادابع  اریز  دـیزگ  دـهاوخ  نادـند 
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تقو دوب و  مک  اهنآ  ياربتعاس  هک 24  مینیبیم  میرگنب  ار  ترـضح  نآ  رگید  ياهراک  رگا  فرط  نآ  زا  تسا . هتفگن  هفازگ  هتـشذگ ،
لاس هد  دندوب . زجاع  تدابع  هنوگ  نآ  زا  نارگید  هک  دوب  نیگنس  رایسب  یتادابع  ترضح  نآ  تادابع  تسا . هتـشادن  تدابع  يارب  یغراف 

فرط زا  هک  نآ  ات  دـش ، درز  شنینزان  هرهچ  گنر  درک و  مرو  شکرابم  ياهاپ  هک  يدـحهب  دومن ، تدابع  ار  ادـخ  اپ ، ناتـشگنا  يور  رب 
دش : لزان  هفیرش  هیآ  نیا  یلاعت  يادخ 

( 5;  ) یقشتل نآرقلا  کیلع  انلزناام  هالط  »
یتفیب ». یتخس  هب  ام  تدابع  رد  هک  میداتسرفن  وت  رب  ار  نآرق  ام 

دومنیم . شتسرپ  تدابع و  داتسیایم و  راگدرورپربارب  رد  هک  دوب  یتعاس  ترضح  نآ  شوختعاس 
دیامرفیم : (ع ) قداص رفعج  ماما 

هب دوب ، رطفم  ردـق  نآ  سپـس  درادـن و  راـطفا  تسا و  هزور  وا  دـشیم : هتفگ  هک  تفرگیم  هزور  يردـق  هبتثعب  زاـغآ  رد  ترـضح  نآ  »
شور نیا  نآزاسپ ، تفرگیم ، هزور  نایم ، رد  زور  کی  تشادربتسد و  شور  نیا  زا  سپـس  دریگیمن ، هزور  دشیم : هتفگ  هک  يدح 

( 6 .« ) درک يرگید  شور  هب  لیدبت  ار 
لامیاپ ار  اـهنآ  قوقح  زا  کـی  چـیه  هک  يروط  هب  دوب ، شناـنز  يارب  یبوخ  رـسمه  رهوش و  اـهيراتفرگ ، نیا  ماـمت  اـب  لاـح  نیع  رد  و 

هب لاحنیع ، رد  دومنیم و  ار  ادخ  لیلهت  حیبست و  هبترم  نیدـنچ  یتساخرب  تسـشنره و  رد  دوب ، ادـخ  رکذ  رد  شنابز  هتـسویپ  درکیمن ،
هک یتماقتـسا  تشاکیم . امرختخرد  دومنیم و  مه  تعارز  هک  تسا  نآ  بجع  درکیم ; تدایع  ناراـمیب  زا  تفریم و  شناراـی  لزنم 

ترضح نآ  تساهتماقتـسا ; نیرتراوشد  زایکی  دمآیم ، دراو  شفیرـش  رکیپ  هب  هک  ییاهتیذا  تامدص و  ربارب  رد  سدقم  دوجو  نآ 
. درمشیمن يزیچ  ار  اهنآ  ادخ  نامرف  نداد  ماجنا  ربارب  رد  دوب و  هدرکبلس  دوخ  زا  ار  تحارتسا  یگدوسآ و 

گنج رد  تابث 

بقع هب  یمدق  ترـضح  نآ  هک  دشن  هدید  گنج  ساسح  طاقن  زا  ياهطقن  چیه  رد  دوب ، دوخ  نایهاپـس  نیرتمدق  تباث  اههکلهم ، مامترد 
يریلد و هب  هکنآ  اـب  (ع ) یلع ناـنمؤمریما  دوب  اـج  نآ  ترـضح  نآ  هاـگیاج  دوب  رتنینوخ  رتكاـنرطخ و  گـنج  هک  ياهطقن  ره  درادرب .

دیامرفیم : تسا  لثم  تعاجش 
میدربیم ». هانپ  ادخ  لوسر  هب  دیدرگیم ، تخس  ام  رب  راک  دشیم و  هتخورفا  رایسب  گنج  شتآ  یتقو  »

ترضح نآ  تماقتـسا  رثا  رب  دنتخیرگیم ، گنج  نادیم  زا  هک  یناسک  دوب . شنارای  يارب  یحور  تیوقت  نیرتهب  سدقم  دوجو  نآ  تابث 
هدارا رد  یلو  دش ، شوهیب  درد  تدش  زا  دنتسکش ، ار  ترضح  نآ  نادند  گنس ، اب  رافک  هک  یماگنه  دنتشگیمزاب . نادیم  هب  رگید  راب 

شکرابم نت  رب  هدراو  تاحارج  زا  فلتخم ، دراوم  رد  دیدرگ . رتنوزف  شايرادیاپ  رتشیب و  شمدـق  تابث  درکن ، يریثات  شریذـپانللخ 
دش . ناور  نوخ  شکرابم  ياهاپ  زا  دندرکنارابگنس ، ار  ترضح  نآ  هک  یتقو  ، دروآیمن ورباهبمخ 

رد یکدنا  رگا  دربیمرـس ، هب  باذع  هجنکـش و  رد  هتـسویپ  دـیدن ; ار  شیاسآ  تحارتسا و  يور  تشادـن و  شوختعاس  تثعب ، زاغآ  زا 
فیفخت مالـسا  غیلبت  رد  یکدـنا  ترـضح  هک  دنتـساوخ  اهراب  رافک  دـیدیمن ، ار  اهیتخـس  اهتقـشم و  نیا  دادیم ، فیفخت  دوخ  شور 

دوخ مادقا  رد  تحارتسا ، شیاسآ و  رطاخ  هب  هک  دوب  نآ  زا  رتالاب  سدقمدوجو  نآ  یلو  دـنرادرب ، رازآ  تیذا و  زا  تسد  اهنآ  ات  دـهد ،
. دادیم همادا  دوخ  شور  هبتیدج  اب  دومنیم و  لمحت  ار  اههجنکش  اهیتحاران و  دنک ، یتسس 

تناها ربارب  رد  تمواقم 

نادرم یمارتحایب ، نیرتکچوک  درادن ، دـننام  ریظن و  دومن  اهتراسج  اهیمارتحا و  یب  ربارب  رد  ترـضح  نآ  هک  یتماقتـسا  يرادـیاپ و 
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ناج زا  تسد  دـنراد ، هقالع  دوخ  ناـج  زا  رتشیب  دوختیثیحو  مارتحا  هب  مدرم ، زا  يرایـسب  درادیم ، زاـب  فدـه  زا  ار  هدارا  اـب  گرزب و 
هاج و تامارتحا و  همه  زا  ، شـسدقم فده  هار  رد  دوبن ، نامدرم  نیا  زا  مرکاربمایپ  یلو  دوش ، یمارتحایب  اهنآ  هب  ادابم  دنـشکیم ، دوخ 
وا مزع  رد  تفریم ، شنت  رب  هک  نـالیغم  ياـهراخ  نیا  درک ، يرادـیاپ  اهازهتـسا  اـهیمارتحا و  یب  همه  ربارب  رد  دیـشوپ و  مـشچ  لـالج ،

دندرکیم و وهایه  ترضح ، نآ  یپ  رد  برع  ناکدوک  دندومنیم ، ازهتسا  ار  ترضح  نآ  دندیـسریم ، هک  اجره  شیرق  تشادن ، يریثات 
شکراـبم تروص  هک  دـندنکفا  راوگرزب  نآ  رـس  رب  ار  يدنفـسوگ  دولآ  نوخ  هبمکـش  هک  دیـسر  ییاـج  هب  ترـضح  نآ  هب  یمارتـحایب 

وـس نآ  هب  وـس  نیا  زا  ار  سدـقم  دوـجو  نآ  دـنتخادنایم و  ترـضح  نآ  ندرگ  هب  دـندادیم و  باـت  ار  دوـخ  ياـهنهاریپ  دـش . نیگنر 
دادیمن . يور  شخسار  مزع  رد  یللخ ، نیرتمک  و  دومنیم . راومه  دوخ  رب  ار  اهجنر  نیا  مامت  دندیشکیم .

شهانپ درب ، هانپ  سرفلاۀـعیبر  هب  دـندادن ، شهانپ  دربهانپ ، رماعینب  هب  دـندادن ، شهاـنپ  درب ، هاـنپ  فیقث  هریـشع  هب  شیرق ، راـفک  متـس  زا 
دوجو نینچ  هب  ناتفـصدب  نآ  دربیم و  هانپ  ترطف  تسپ  نانود  نآ  هب  هک  یماـگنه  ترـضح  نآ  ربتشذـگیمهچ  منادیمن  نم  دـندادن .
تدش زا  ات  دندرکیمن  نارابگنـس  ار  ردق  یلاع  نامهم  نآ  دـندرکیم و  افتکا  ندادـن  هانپ  نیمه  هب  شاک  يا  دـندادیمن . هانپ  یـسدقم ،

هک دوب  یـسک  هن  درب ، هاـنپ  یغاـب  راوـید  هیاـس  هب  دوـب ، هدروآ  دراو  شکراـبم  ندـب  رب  اهگنـس  هک  ییاـهمخز  رب  باـتفآ  شباـت  درد و 
يادـخ یلو  دـنک ، رود  وا  زا  ار  شابوا  لذارا و  نآ  هک  يروای  هن  دـیوگ ، وا  هب  ار  دوخ  لددرد  هک  یتسود  هن  دـهن ، مهرم  وا  ياـهمخزرب 

. تشادن ادخ  زج  ییوزرآ  راتسرپ و  بیبط و  تشادن ، ادخ  زج  يدوصقم  فده و  يروای و  تسود و  وا  ، دوب وا  هانپ  نیرتگرزب  اناوت 

(ع) داجس ماما  نخس 

دیامرفیم : نینچ  ترضح  نآ  تماقتسا  نایب  رد  (ع ) داجس ماما 
امک ۀکربلا  حاتفمو  ریخلا  دـئاقو  ۀـمحرلا  ماما  كدابع  نم  کیفـصو  کقلخ  نم  کبیجنو  کیحو  یلع  کنیما  دـمحم  یلع  لصف  مهللا  »

کنید ءایحا  یف  عطقو  هترـسا  كاضر  یف  براحو  هتماه  کیلا  ءاعدـلا  یف  فشاـکو  هندـب  هورکملل  کـیف  ضرعو  هسفن  كرمـال  بصن 
یف هسفن  باداو  نیبرقالا  کیف  يداعو  نیدعبالا  کیف  یلاو  کل و  مهتباجتسا  یلع  نیصقالا  برقو  مهدوحج  یلع  نیندالا  یصقاو  همحر 

عـضومو هلحر  نطوم  نع  يانلا  لحمو  ۀبرغلا  دالب  یلا  رجاهو  کتوعد  لهال  حصنلاب  اهلغـشو  کتلم  یلا  ءاعدـلاب  اهبعتاو  کتلاسر  غیلبت 
هل متتساو  کئادعا  یف  لواحام  هل  بتتسا  یتح  کب  رفکلا  لها  یلع  اراصنتساو  کنید  زازعال  هنم  ةدارا  هسفن  سنامو  هسار  طقسمو  هلجر 

مهرارق ۀحوبحب  یف  مهیلع  مجهو  مهراید  رقع  یف  مهازغف  كرـصنب  هفعـض  یلع  ایوقتمو  کنوعب  احتفتـسم  مهیلا  دهنف  کئایلوا  یف  ربدام 
( 7;  ) نوکرشملا هرک  ولو  کتملک  تلعو  كرما  رهظ  یتح 

ریخ و رالاس  هلفاق  تمحر و  ياوشیپ  هک  تسرف  دورد  تناگدنب ، زا  هدیدنسپ  تناگدیرفآ و  زا  هدیزگرب  تیحو و  نیما  دمحم ، رب  اهلاراب !
رارق رازآ  هجنکش و  ضرعم  رد  ار  دوخ  نت  تخادنا و  تقشم  هب  ار  شیوخ  ناج  وت  نامرف  ماجنا  يارب  وا  هک  نانچمه  تسا ، تکرب  دیلک 

زا وت ، نید  ندرک  هدـنز  هار  رد  دـیگنج و  شراـبت  لـیا و  اـب  وت ، يدونـشخ  يارب  داـتفارد و  دوـخ  ناـسک  اـب  وـت ، هب  توـعد  هار  رد  داد و 
میلـست يارب  ار ، مدرم  نیرترود  درک و  رود  دوخ  زا  ار  شناگتـسب  نیرتکیدزن  دـندرک  راکنا  ار  وت  نید  اـهنآ  نوچ  دـیرب و  شناـشیوخ 

زا نادنواشیوخ  ناکیدزن و  اب  دمآرد و  یتسود  رد  زا  ناگناگیب ، نارود و  اب  وت ، رطاخهب  تخاس و  کیدزن  دوخ  هب  وت ، نامرف  هب  ناشندوب 
لوغـشم ناتـسرپ ، قح  یهاوخریخ  هب  دومن و  هتـسخ  وت  نییآ  هب  توعد  يارب  دوسرف و  وت ، مایپ  ندیناسر  يارب  ار  دوخ  ناجو  ینمـشد ، رد 

تشاد .
، وت يرای  هب  دـنادرگ و  زیزع  ار ، وت  نید  هک  نآ  يارب  دومن ; ترجه  تبرغ ، راید  هب  هدیـشک و  تسد  دوخ ، شیاسآ  لحم  هاـگداز و  زا  و 
، دـش ماجنا  دوبهتفرگ ، رظن  رد  تناتـسود  يارب  هچ  نآ  تسویپ و  عوقو  هب  دوب ، هتـساوختنانمشد  يارب  هچ ، نآ  ات  دروآ  هلمح  نارفاـک  رب 

هاگـشیاسآ اـت  اـهنآ  اـب  تخاـتب و  ناـنآ  رب  دوب ، هدرک  دـنمورین  وت ، يراـی  هب  ار  دوـخ  یناوتاـن  هتفرگ و  کـمک  وـت  زا  هک  یلاـح  رد  سپ 
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دماین و شوخ  ار  ناکرشم  هچرگ  دیدرگ ، هبترم  دنلبتنخس  راکشآ و  وت  نید  ات  دیشک  رگـشل  ناشتحارتسا ، هطقن  ات  دیگنج و  ناشاههناخ 
دوب ». راوگان  نانآ  رب 

اهتشونیپ :
هام 1329 . نابآ  اب 18  ربارب  مارحلا 1370  مرحم   70 هبنشجنپ بش  .1

هیآ 35 . ( 46  ) فاقحا .2
هیآ 84 . ( 4  ) ءاسن .3

توریب . راد  ط  ص433 ، ج3 ، يربکلا ، تاقبط  ، دعس نبا  .4
هیآ 1 و2 . ( 20  ) هط .5

ص270 . ج16 ، راونالاراحب ، .6
مود . ياعد  هیداجس ، هفیحص  .7

(1  ) جاجل شهوکن  - 26

هراشا

( 2 .« ) نوهمعی مهنایغط  یف  اوجلل  رض  نم  مهبام  انفشک  مهانمحر و  ول  «و 
( 3 .« ) روفنو وتع  یف  اوجل  لب  هقزر  کسما  نا  مکقزری  يذلا  اذاله  نما  »

دوش و هابتشا  جاجل  ابتماقتـسا  ادابم  هک  نآ  رظن  زا  تفرنخـس . یلاع ، تفـص  نیا  شیاتـس  يرادیاپ و  تماقتـسا و  فارطا  رد  بش  دنچ 
تسا راوشد  اهنآ  زیمت  دناهیبش و  رگیدکیهب  دب  کین و  تافص  زا  يرایسب  اریز  دنرادنپ -  هدیدنسپ  تماقتسا  ار  هدیهوکن  جاجل  ياهراپ 

. میزادرپیم تماقتسا  زا  نآ  زیمت  جاجل و  شهوکن  هب  کنیا  - 

جاجل تماقتسا و 

قیمع رکفتو  هعلاطم  زا  سپ  ار  یفدـه  تحـص  دـبایرد و  ار  یبلطم  یتسرد  ناسنا ، هک  تسا  نآ  دـش -  رکذ  هک  روط  ناـمه  تماقتـسا - 
تاعیمطت و هلیسو  هب  ای  راوگان  ياهیتخس  رایسب و  عناوم  رثا  رد  دنک و  يرادیاپ  هدیقع  نیا  رب  دهد و  صیخـشت  تاساسحا  تلاخد  نودب 

درادهگن . ار  دوخ  نامیا  درادنربتسد و  نآ  زا  ، یجراخ تادیدهت 
قیدـصت لد  رد  ار  هدـیقع  نآ  نالطب  دـنکیم  جاجل  هک  یـسک  نآ  هدـش و  راکـشآ  نآ  داسف  هک  تسا  یلطاب  بلطمزا  يرادـفرط  جاجل ،

رب يروط  تاساسحا  هاگ  دنادیم . یتراقح  دوخ  ارب ار  نآ  اریز  دنک ; رارقا  شاهدیقع  داسف  هب  هک  دراذگیمن  وا  يدنـسپدوخ  یلو  دراد ،
تسا . باوص  هار  دوریم ، هک  یهار  نآ  درادنپیم  درب و  یپ  دوخ  هدیقع  داسف  هب  هک  دوشیم  نآ  زا  عنام  هک  دنکیم  هبلغ  وا 

: لیبق زا  دشاب ، فده  زا  جراخ  ياهزیچ  يارب  رگا  تسا و  تماقتـسا  دشاب ، فده  دوخ  يارب  یفده  رد  يرادـیاپ  رگا  رگید : ترابع  هب  و 
دیامرفیم : نآرق  تسا . جاجل  اهنیا  دننام  تسا و  نم  روشک  رهش و  ای  تسا ، نم  لیماف  ای  هتفگمردپ  ایتسا  نم  رکف  نیا 

( 4;  ) نوهمعی مهنایغط  یف  اوجلل  رض  نم  مهبام  انفشکو  مهانمحر  ولو  نوبکانل  طارصلا  نع  ةرخالاب  نونمؤیال  نیذلا  نا  «و 
نایز و مینک و  ینابرهم  اهنآ  هب  ام  رگا  و  دـنوریم ] ههاریب  و   ] دـناهدش جراختسار  هار  زا  دـنروآیمن ، نامیا  ترخآ  هب  هک  یناـسک  و 

دوب ». دنهاوخ  نادرگرس  هدرک و  جاجل  دوخ  ینامرفان  یشکرس و  رد  مییامن ، فرطرب  ناشیا  زا  ار  یتخبدب 
هار هب  ههاریب  زا  اهنآ  تشگزاب  بجوم  هدرتسگ ، ناشیارب  هک  ار  دوخ  نارکیب  ناوخ  هتـشاد و  ینازرا  رافک  رب  دـنوادخ  هک  ییاهتمعن 
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كاپ يرظن  اب  دنیآ و  دوخهب  یکدنا  رگا  هک  یتروص  رد  دننادرگرس ، هانگ  یشکرس و  تلفغ و  نابایب  رد  تسا و  هدشن  یتسرپقحتسار 
، درک دـنهاوخ  ناـعذا  دوـخ  يدـمع  ياـطخ  هب  درب و  دـنهاوخیپ  دوـخ  يورجـکو  فارحنا  هـب  يدوز  هـب  دـنرگنب ، یهلا  ياـهتمعن  هـب 

ورف رتشیب  دوـخ  یهارمگ  بادرگ  رد  زورهـبزور  دـنهدیمن و  زیمت  هاـچ  زا  ار  هار  تـسا و  هدرک  رک  روـک و  ار  ناـنآ  یهاوـخدوخیلو ،
. دنوریم

جاجل ماسقا 

هیرظن هک  دـهدیم  صیخـشت  هدـننکجاجل  ینعی  یبهذـم ، تاداقتعا  یفـسلف و  یملع و  تایرظن  رد  جاـجل  یکی  تسا : هنوگ  ود  رب  جاـجل 
رهاظ رد  یلو  دراد ، قیدـصت  دوخ  لد  رد  ار  يرگید  هیرظن  هک  نآ  اـب  دـنکیمن و  اـطخ  نآ  هب  فارتعا  رهاـظرد  یلو  تساـطخ ، وا  یملع 
دنراد یتفـص  نینچ  هک  یناسک  دنالوبقب . وا  هب  دنک و  اجرب  اپ  ار  دوخ  لطاب  نخـس  دیاش  ات  دنزیم  وس  نآ  وس و  نیا  هب  هکلب  دریذـپیمن ،

دننامیم . دوخ  ینادان  لهج و  رد  هراومه  دننکیمن و  یقرت  شناد  ملع و  رد  هاگچیه 
ییامنهار ار  وا  ناهرب ، هک  وسره  هب  دـهدب ; رارق  ناهرب  لیلد و  عبات  ار  دوخ  هیرظن  دـشاب و  هتـشاد  فاـصنا  دـیاب  دنمـشناد  بلط و  شناد 
نادرگرس ینادان  نابایب  رد  هشیمه  یسک  نینچ  دنک ، ادیپ  دوخ  هتفگ  يارب  یلیلد  ات  دنک  وجوتسج  هک  نآ  هن  دوش ، ناور  وس  نادب  درک ،
دـصرددص ار  اهنآ  هیرظن  هتفرگ و  رارق  تاساسحا  ریثاتتحت  دـنکعافد و  شداتـسا  اـی  ردـپ  هیرظن  زا  ـالثم  دـیابن  دنمـشناد  دوب . دـهاوخ 

رارق ثحب  دروم  دیاب  یبهذـم  یفـسلف و  یملع ، لیاسم  دادیمن  خر  یتایقرت  مولع  رد  دـندوب ، نینچ  نادنمـشناد  همه  رگا  دـنادب ، حـیحص 
. دنوش یسرربتقد  هب  دنریگ و 

دازآ داهتجا 

ات دنک  شالت  دورب و  قیقحت  لابند  هب  دوخ  دیاب  یبهذم  دنمـشناد  ره  هک  تسا  نآ  مالـسا  رگید  قرف  رب  هیماما  بهذم  ياهيرترب  زا  یکی 
هچره اهیفنح  یلو  دروآتسد ، هبتسا  هدیسر  ام  هب  (ع ) ترضح نآ  تیب  لها  هلیسو  هب  هک  ادخ  لوسر  تنـس  نآرق و  زا  ار  یهلا  نیناوق 
هدروآ نابز  هب  لبنح  نب  دـمحا  هچره  اهیلبنح  هدـیمهف ، یعفاش  هچره  اـهیعفاش  هتفگ ، کـلام  هچره  اـهیکلام  هدرک ، داـهتجا  هفینحوبا 
يوریپ نت  راـهچ  نآ  زا  هناروکروک  دـیاب  یگمه  دـنهدیمن و  وگوتفگ  ثحب و  قح  یـسک  هب  دـننادیم و  یهلا  نوناـق  ار  ناـمه  تسا ،

ادخ لوسر  هب  بستنم  ثیداحا  هک  هتشون  يربکلا » ننـسلا   » مان هب  یباتک  تسا ، یعفاش  گرزب  نادنمـشناد  زا  یکی  هک  یقهیب  یتح  دننک ،
هقف زونه  هک  تسا  تهج  نیا  زا  هدومن ، نایبتنـس  زا  ار  یعفاش  ياواتفكرادـم  رگید : ترابع  هب  ای  هدرک  رکذ  یعفاـش  ياواـتف  قباـطم  ار 

هب دـننکیم  ثحب  نآ  زا  هیماما  هک  یمالـسا  هقف  یلو  دراد ، تشاد ، يرجه  موس  مود و  نرقرد  هک  ار  یتیعـضو  نامه  اـهنآ  دزن  یمالـسا 
. تسا هدیسر  یقرت  يالعا  دح 

بیوصت هئطخت و 

: دـنیوگیم هیماما  تسا . هئطخت  لوبق  دـیدرگ ، نانآ  یبهذـم  لـیاسر  هیماـما و  ياـملع  رتشیب  قیقدـت  قمعت و  بجوم  هک  يرگید  يرترب 
دیاش ای  هدیمهف  ار  ادخ  مکح  دیاش  دهتجم  دشابن ، عقاو  قباطم  هدوب و  هابتـشا  دیاش  دشاب و  عقاو  قباطم  باوص و  شتایرظن  دـیاش  دـهتجم 

راکهب ار  دوخ  شـشوک  يـالعا  دـح  هیماـما  نادنمـشناد  تهج  نیا  زا  تسین ، ریذـپ  رییغت  تسا و  یکی  ادـخ  مکح  نوچ  ، دـشاب هدـیمهفن 
رگا سپ  تسا . باوص  نامه ، دنیوگ  دیمهف  دهتجم  هچره  ینعی  دنتسه ; هبوصم  مالسا ، رگید  قرف  یلو  دننک ، ادیپ  ار  تقیقح  ات  دنربیم 
فرط نیا  هب  موس  نرق  زا  اهنآ  نادنمـشناد  تهج  نیا  زا  دراد ؟! ضقانتم  مکح  ود  زین  ادخ  ارهق  دنتـشاد ، ضقانتم  ياوتف  ود  دـهتجم ، ود 

. دنرادن یمالسا  هقف  رد  یقیمع  قیقد و  تاقیقحت 
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جاجل للع 

يدنسپدوخ یهاوخدوخ و  یلو  ، دوشیم دونشخ  نارگید  ییامنهار  زا  هکلب  دنکیمن ، جاجل  دشاب ، ینیب  عقاو  طقف  شرظن  يدنمشناد  رگا 
رد یناوارف  ریثات  یتسود  تعفنم  یتسرپدوس و  دنکیم . جراخ  هنالداع  تواضق  فاصنا و  قیرط  زا  ار  ناسنا  تاساسحا ، رگید : ریبعت  هب  ای 

هدیقع زا  تسد  دنریذپب و  ار  قح  فرح  دنهد و  فاصنا  هک  دنرضاح  رتمک  ، دناهدیورگ لطاب  بهذم  هب  هک  یناسک  دراد ، جاجل  شیادیپ 
دنرادرب . دوخ  دساف 

الثم مینکیم . يوریپ  نانآ  زا  مه  ام  ، دندوب ياهدـیقع  نینچ  ياراد  امناردـپ  دوب : نیا  ناشدـساف ، هدـیقع  رب  شیرق  نارفاک  لیالد  زا  یکی 
رد مه  زونه  لالدتـسا  نیا  دنـشاب . يدعتم  ملاظ و  ای  نادان  قمحا و  دیاب  زین  اهنآ  دندوب ، يدـعتم  ملاظ و  ای  نادان  قمحا و  ناشناردـپ  رگا 

ار وا  هدوب  راکتنایخ  یناج و  ناشناردپ  دنچره  دـننادیم و  تلیـضف  یکاپ و  كاردا و  زا  يا  هنومن  ار  ردـپ  هک  دراد  ياج  اهزغم  رتشیب 
نآ ياراد  شردـپ  هک  نآ  زا  دریگب و  رظن  رد  ار  تفـص  نآ  دوخ  ای  هیرظن  دوخ  دـیاب ، مهف  زیچ  دـنزرف  دـننادیم . رازگتمدـخ  قداـص و 

. دزادنا رود  هب  دوب  لطاب  رگا  دریذپب و  دوب ، حیحص  رگا  ، دنک تواضق  نآ  هرابرد  هاگ  نآ  دشوپب ، مشچ  هدوب ، هیرظن 

جاجل نیرتدب 

بهاذم ياملع  دونـشب ، ار  نارگید  نانخـس  هک  دشابن  رـضاح  دهدن و  اطخ  لامتحا  شدوخ  رد  صخـش  هک  تسا  نآ  جاجل  ماسقا  نیرتدب 
رتمک نادیرم  جاجل  اریز  دـنیوگب ; نخـس  قح  لها  اب  دـننک و  یبهذـم  ثحب  هک  دـننکیم  عونمم  ار  دوخ  ناوریپ  تسردان ، نایدا  هلطاب و 
جاجل ثحب  رد  ردـق  نآ  جوجل  دنمـشناد  دـنرادربتسد . نآ  زا  دـنربیپ و  بهذـم  نآ  نـالطب  هب  لالدتـسا ، ماـگنه  تسا  نکمم  تسا و 

دناشنب . یسرک  هب  ار  دوخ  نخس  دریذپن و  ار  قح  مالک  ات  درپیم  هخاش  نآ  هب  هخاش  نیا  زا  دیامنیم و 
تسا مالـسا  دهد ; يور  اهنآ  یتسرپتب  رد  يروتف  ادابم  دنونـشن . ار  ادخ  مالک  نآرق و  تایآ  ات  دنتفرگیم  ار  دوخ  شوگ  برع ، رافک 

ار نارگید  ياههتفگ  مامت  وگب و  سک  ره  اـب  ار  دوخ  هدـیقع  ناـهج  زا  ياهطقن  ره  رد  ورب  : » دـیوگیم دراذـگیم و  دازآ  ار  دوخ  وریپ  هک 
يراد ». ار  نآ  زا  رتهب  وت  دنیوگیم  اهنآ  هچ  نآ  هک  یبایرد  ات  ونشب 

رگا دوشیم . هارهتـشک ... دـیوشیم و  زین  دوخ  ناج  زا  تسد  جاـجل ، هار  رد  ناـسنا  هک  دـنکیم  ادـیپ  تدـش  يردـق  هب  یتسرپدوخ  هاـگ 
. دروآیم ناغمرا  هب  هدننکجاجل  يارب  ار  راگزور  نیرتدب  دوش ، یبلطهاج  اب  ماوت  تیبصع 

بلها نب  ریمع 

زردنا رسای  رامع  دیشخبن . يدوس  دندرگزاب ، دنتفر  هک  ییاطخ  هار  زا  هک  دومرف  تحیـصن  ار  هرـصب  لها  هچره  (ع ) یلع لمج ، گنج  رد 
دیوگیم : ینیادم  دندش . هتشک  اهنآ  رتشیب  ات  دندرک  جاجل  ردق  نآ  درکن ، يرمث  درک ، هظعوم  داد و 

ناگتـشک ناـیم  رد  نم  داد ، خر  لـمج  گـنج  هک  يزور  تفگ : مدیـسرپ ، ببـس  تشادـن . شوـگ  کـی  هـک  مدـید  ار  یـسک  هرـصب  رد  »
دناوخیم : ار  رعش  نیا  دنزیم و  نیمز  رب  دنکیم و  دنلب  ار  دوخرس  مدید  ار  یحورجم  متشگیم ،

ءابا  دبعا و  الا  میت  امو  اندج  ةواشلا  میت  ینب  انعطا  ءاور  نحنو  الا  فرصنتملف  انما  توملا  ۀموح  انتدروا  دقل 
میت ینب  هک  نآ  ام  دـبتخب  زا  دومن ، لیلذ  راوخ و  ار  ام  همه  هک  نآ  اـت  تشگنرب  دـیناشک و  گرم  نیمزرـس  هب  ار  اـم  هشیاـع )  ) اـم رداـم 

دشیمن . تفای  اهنآ  رد  ياهدازآ  دندوب و  هدرب  همه  اهنآ  هک  یتروصرد  میدرک ، تعاطا  ار  هحلطو ) هشیاع  )
مد رد  نم  هک  ییوگیم  وت  تفگ : داد و  یمانشد  نم  هب  وا  وشب . ادخ  هجوتم  ییوگیم ؟ هک  تسیچ  نانخس  نیا  گرم  مد  رد  متفگ : وا  هب 

کیدزن نم  نکنیقلت . نم  هب  نیتداهـش  ایب و  کیدزن  تفگ : داد و  زاوآ  ارم  مدش  رود  وا  زا  هکیمدق  دـنچ  تسا . لاحم  منک ، عزج  ندرم 
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: تفگ نم  هب  هاگ  نآ  مدرک ، نعل  ار  وا  نم  دنکرب . خـیب  زا  تفرگ و  نادـند  ارم  شوگ  متفر  هک  شرتکیدزن  ایب ، رتکیدزن  تفگ : متفر ،
رادـمامز تساوـخیم  هک  ینز  زا  هک  یـسک  یبـض ، بلها  ریمع  وـگب  درک ؟ نینچ  ار  وـت  یـسک  هچ  دیـسرپ : وـت  زا  ترداـم  هک  یماـگنه 

دروخ ». بیرف  دوشب  ناناملسم 
. تشادن يدوس  وا  رهب  ینامیشپ  یلو  دربیپ ، دوخ  جاجل  هجیتن  هب  گرم  مد  رد  درم  نیا 

جوجل لثم 

ذـیاذل و مامت  زا  هدرب و  رـس  هب  یکیرات  رد  يرایـسب  راگزور  دـشاب و  هداتفا  یلاچ  هایـس  رعق  رد  هک  تسا  یـسک  لـثم  هدـننک  جاـجل  لـثم 
هب ینابرهم  یتسود و  هار  زا  یـسک  رگا  تقو  نیا  رد  دراد ، شوخ  لد  نفع ، کیرات و  یناگدنز  نآ  هب  دـشاب و  مورحم  ناهج  ياهتمعن 

هایـس روگ  نیا  رد  وش ، دنمهرهب  الاب  ناهج  رد  كاشوپ  كاروخ و  ییانـشور و  تمعن  زا  يآ و  نوریب  لاچهیـس  نیا  زا  زیخرب و  دیوگب : وا 
وت نانخس  نیا  تساج ، نیمه  نیربتشهب  تسا ، شوخ  رایسب  اج  نیا  ریخ ، : » دیوگ صخـش  نآ  درب ، یهاوخن  يرمث  یتسین  يدوبان و  زج 
همه نم  ناتسود  تسین ، ییاج  ناهج  مامت  رد  رتشیاسآ ، رپ  رتتمعن و  رپ  رتهب و  هطقن  نیا  زا  هک  ماهداد  صیخشت  دوخ  نم  تسا ، غورد 
اطخ هک  تسا  لاحم  دندوب و  صیخـشت  لها  همه  اه  نآ  دندینارذگ ، ار  دوخ  راگزور  اج  نیا  رد  نم  ناردپ  دننکیم ، یگدـنز  اجنیا  رد 

وا راز  لاح  هب  شلد  دوش و  نوزفا  شرهم  حـصان ، رگا  دـندرکیم ، ناـنچ  زین  اـهنآ  دـشابتسار ، ییوگیم  وت  هچ  نآ  رگا  دنـشاب ، هدرک 
دوخ دزن  زا  ار  وا  دیوگ و  مانـشد  دیآرد و  هزیتس  هب  وا  ابتخبدب  نآ  دزرو ، رارـصا  دوخ  ییامنهار  رد  دـنک و  رارکت  ار  دوخ  دـنپ  دزوسب ،

. ددنبب وا  لتق  هب  رمک  هک  نآ  ای  دنارب 

دوبیمن جاجل  رگا 

رتدوز اهنرق  هدـش  ناهج  بیـصن  اریخا  هک  یتایقرت  دوبن . تسه  هک  هنوگ  نیا  ناهج  عاضوا  نیقی ، روط  هب  دوبیمن ، ناهج  رد  جاـجل  رگا 
رصع اب  ام  نامز  تایقرت  تبـسندننام  نامز ، نیا  اب  اهنآ  تبـسن  هک  دشیم  تفای  يرت  لوقعلاریحم  تایقرت  نونکات  عقوم  نآ  زا  دوب ، هدش 

دوبن و يراک  یـسک  اب  ار  یـسک  دوب . هدش  نیربتشهب  ناتـسلگ و  ناهج  هک  دوب  هدرک  یقرت  يدح  هب  ملاع  تایونعم  دوبیم ، میدق  رجح 
هب اهنت  هن  ناگدننکجاجل  دوب . هدرک  ادیپ  یجراخ  عوقو  دوشیمروصت  لایخ  رد  هک  یناهج  نیرتهب  دوبن . يرازآ  يرگید  هب  ار  سک  چـیه 

همادا ار  دوخ  زیمآتیقفوم  ریـس  اهنآ  درکیمن و  جاجل  ادخ  يایبنا  اب  یـسک  رگا  ، دسریم ناهج  هب  اهنآ  نایز  هکلب  دـننزیم ، نایز  دوخ 
. دوب نیازجهب  عاضوا  دندرکیمن ، جاجل  شیایصوا  ادخ و  لوسر  اب  ناگدننکجاجل  رگا  دوبتسه ، هک  نیا  زا  ریغ  ناهج  دندادیم ،

دوشیمن دنمتداعس  ، جوجل

نکمم نوچ  تسا ; هدـش  اراد  جاجل  زا  ندوب  كاپ  هطـساو  هب  ار  تداعـس  نیا  نامگیب  هدـش  یتداعـس  ياراد  ملاع  نیا  رد  هک  یـسک  ره 
، دشاب اراد  ار  جاجل  عاونا  مامت  هک  یسک  یلو  دشاب  جاجل  عون  کی  ياراد  ینعی  هن ; یتهج  زا  دشاب و  هتـشاد  جاجل  یتهج  زا  یـسک  تسا 

دوب . دهاوخ  مورحم  تداعس  نامه  زا  دشاب ، اراد  ار  یتداعس  کی  ربارب  رد  جاجل  هک  یسک  دیسر و  دهاوخن  یتداعس  چیه  هب 
دندمآرد هزیتس  هب  ادخ  ناگداتـسرف  اب  هک  یناسک  دمآدهاوخ . رد  راک  زا  نادان  یلهاج  دـنک ، جاجل  تیبرت  میلعت و  ربارب  رد  رگا  كدوک 

یناـسک تسدهب  ماجنارـس  دـندرک و  شوـخلد  شیوـخ  يرک  يروـک و  ناـمه  هب  دـندنام و  یهارمگ  لاچهایـس  رد  دـندیزرو ، جاـجل  و 
ار ناشدوخ  مه  اهنیا  هک  اریز  دننک ; تسین  ار  دیلپ  رصانع  نیا  هک  تسا  مزال  نادرمدار  رب  دندش . دوبان  ناتـسرپقح  ای  ناشدوخ  نوچمه 

دهاوخ يدبا  تواقش  ترخآ و  ایند و  رد  یهایسور  دنراد ، اهنآ  هک  یگرزب  ررـض  دننکیم . هارمگ  ار  نارگید  مه  دناهدرک و  تخبهایس 
دوب .
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. دیدرگ ایرد  نایهام  همعط  هک  نآ  زج  دیسر ؟ یماجنارس  هچ  هب  یسوم  نامز  نوعرف  درب ؟ يدوس  هچ  ادخ  لوسر  يومع  بهلوبا ، ایآ 

هحلط

نینچ دادیم  ناج  هداتفا و  نیمز  رب  بسا  زا  ناورمریت ، رثا  رد  هحلط  هک  یماـگنه  دـش -  هتفگ  ـالبق  هک  يروط  ناـمه  لـمج -  گـنج  رد 
نیتسخن وا  تشادن ، يدوس  رگید  هک  دمآ  یتقو  هحلط  يارب  ینامیـشپ  نیا  مدیدن ». دوخ  یتخبدـب  هب  ار  شیرق  ناگرزب  زا  یگرزب  : » تفگ

رگراک وا  رد  هیواعم  تاکیرحت  درکن و  تقفاوم  يو  عورشمان  ياضاقت  اب  (ع ) یلع نوچ  درک ، تعیب  (ع ) یلع نانمؤمریما  اب  هک  دوب  یسک 
تنایخ دوخ  رهوش  هب  تجاجل ، رثا  رد  طول  ترضحنز  دینادرگ ، کیرات  ار  دوخ  ترخآ  ایند و  تسکش و  ار  ترضح  نآ  اب  نامیپ  داتفا ،

مدق یتسرپادخ  يارب  نوعرف ، رسمه  هیسآ  یلو  دنامیم ، لاغز  هب  یهایسور  دوریم و  ناتـسمز  يرآ ، دیـشچ ; ار  دوخ  راک  يازـس  درک و 
دومن ادخ  لوسر  هبتبـسن  هجیدخ  هک  ییراکادف  دیـسر ، يدبا  تایح  هب  درمـش و  مدـقم  شرهوش  هتـساوخ  رب  ار  ادـختساوخ  تشادرب ،

اب ار  دوخ  طابترا  هجیدخ  دـندومن ; تلـصاوم  كرت  وا  اب  دـندرک و  تفلاخم  وا  اب  یگمه  شناشیوخ  داد ، وا  هب  ار  ترخآ  ایند و  تداعس 
. دنسرخ وداش  نیربتشهب  رد  تسا و  دنلبرس  هجیدخ  تساپ ، رب  ناهج  ات  دینادرگ و  رتمکحم  دوخ  يادخ 

نادنمتردق جاجل 

، دنربیمیپ نآ  نایز  هب  سپـس  دننکیم ، رداص  ینامرف  دوشیم ; تفای  هاوخدوخ  نادنمتردق  نارادمامز و  رد  هک  تسا  یجاجل  مود  مسق 
یناهج دـنچره  دوش ، ارجا  دـیاب  دـشاب  هک  يروط  ره  ماهتفگ ، نم  نوچ  هک  تسا  نیا  اهنآ  قطنم  دـننکیم . يراشفاپ  نآ  يارجا  رد  یلو 

املع زا  یکی  داتفا ، دهاوخ  رطخ  رد  حصان  یناگدنز  هکلب  دنوشیمن ، فرصنم  دوخ  دوصقم  زا  ، دهدب دنپ  یسک  ارنانآ  رگا  دروخ ، مهرب 
تفگیم : هدروآ و  جاجل  رد  تسا  تماقتسا  نایب  رد  هک  ار  یفورعم  هلمج 

زا تسد  دیامنب و  دوخ  ياطخ  هب  رارقا  تسا  هدوب  اطخ  هتفگ  هچ  نآ  هک  تسناد  تقو  ره  ینعی  دتسیان ; شفرح  رـس  رب  هک  تسا  نآ  درم  »
تداع نیمه  دنونـشب و  ینخـس  دنناوتیمن  دوخ  لیم  فالخ  رب  هکيروطهب  دنتـسه ، هداعلاقوف  دوخ  جاجل  رد  نادـنمروز  درادرب »، جاجل 
نیمه رثا  رد  راجاق  ناخدـمحماغآ  تفر ، تسد  زا  شايروتارپما  شور  نیمه  رثا  رد  نوئلپان  تسا . هدـناشک  يدوباـن  هب  ار  اـهنآ  بلغا ،

، دـندرکیم تعافـش  هـچره  تـشگیمنرب ، نآ  زا  درکیم و  جاـجل  دادیم ، لـتق  هدـعو  یـسک  هـب  هکیماـگنه  نوـچ  دـش ، هتـشک  شور 
دنتشک . ار  وا  هنابشتسا  یعطق  دیدهت  دنتسنادیم  نوچ  دندوب  هدیدزد  ار  راجاقهاش  هزبرخ  دنچ  هک  یناسک  تفریذپیمن .

جاجل دنتـشک ، ار  وا  دش ، دـهاوخن  ود  تسا و  یکی  وا  هتفگ  دنتـسنادیم  دروآ و  مهاوخ  نوریب  ار  اهمشچ  ادرف  تفگ : هک  یماگنه  ردان ،
درادن . يرگید  رمث  ، نایاپیب ياهملظ  يزورفا و  شتآ  هدننکجاجل و  يدوبان  زج 

اهتشونیپ :
هامرذآ 1329 . اب 2  ربارب  ریخلا 1370  رفص   12 هبنشجنپ بش  .1

. دـنزرویم رارـصا  هنالدروک  دوخ  نایغط  رد  مینک  فرطربتسا  هدـمآ ] دراو   ] نانآ رب  همدـص  زا  هچ  نآ  و  مییاـشخبب ، ار  ناـشیا  رگا  2.و 
هیآ 75 ) ( 23  ) نونمؤم )

. دندرک يراشف  اپ  ترفن  یـشکرس و  رد  هکلب  هن ]!  ] درادزاب امـش ] زا   ] ار دوخ  يزور  ادـخ ]  ] رگا دـهد  يزور  امـش  هب  هک  نآ  تسیک  ای  .3
هیآ 21 ) ( 67  ) کلم )

. 75 هیآ 74 -  ( 23  ) نونمؤم .4
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