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15 دوعوم همانهام 

باتک تاصخشم 

دوعوم همانهام  یپاچ :  رشان  دوعوم  همانهام  رویرهش 1378 / دادرم و  هرامش 15 -  : روآدیدپ مان  ناونع و   1378، دوعوم همانهام  : هسانشرس
هنایار و هارمه ،  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاـظ تاصخـشم  ناهفصا 1390 . هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : یلاتیجید رـشن  تاصخـشم 

همانهام

رویرهش 1378 دادرم و  هرامش 15 - 

... يوقتلایلع ۀملکلا  عماج  نیا 

، ینیمخ ماما  لاـحترا  درگلاـس  و  هلآوهیلعهللایلـص ، مرکا ، یبن  ترـضح  دـالیم  هلمج  زا  فلتخم  ياهتبـسانم  هب  ریخا و  هاـم  ود  یکی  یط 
مالک و ياوحف  زا  دش . لیکشت  ناریا  رد  یمالسا  ياهروشک  نادنمشیدنا  نارس و  روضح  اب  یناوارف  ياهییامهدرگ  اهشیامه و  هرسسدق ،

نایم یگنهامه  تدحو و  یعون  هب  یبایتسد  ترورـض  رب  ناگدننکرازگرب  یگلمج  هک  دیآیمرب  اههمانربخ  اهنتلوب و  رد  روکذم  فادـها 
هک هچنآ  نیملسم و  هدنیآ  هقرفت و  زورب  زا  ار  دوخ  میب  دیکات و  یمالـسا  گرزب  نطو  نیا  نانکاس  نایم  رد  یلدمه  طسب  ناملـسم و  للم 
ون یحرط  ندنکفا  رد  يارب  شالت  زا  يراع  نالک  ياههنیزه  فرص  مغریلع  هنافساتم  هک  دنتـشاد  مالعا  تساهنآ  يورارف  هدنیآ  نرق  رد 

هرادا يارب  ياهماـنماظن  هب  یباـیتسد  اـهنارحب و  اـب  ییوراـیور  تقو  رد  ار  نیملـسم  تسناوـتیم  هک  ییاـههمانرب  دوـب . نودـم  ياهماـنرب  و 
ار لد  اهشیامه  نیا  رد  هک  هچنآ  دهد . يرای  ینید ) میلاعت  رب  ینتبم   ) هدنیآ يارب  یحرط  یحارط  و  تبیغ ) رصع  رد   ) یمالـسا ياهنیمزرس 

رادروخرب ناملـسم  قرف  همه  نایم  تدـحو  داجیا  يارب  مزال  دادعتـسا  زا  اـهنت  هن  هک  تسا  یعوضوم  هراـبرد  تلفغ  توکـس و  درازآیم 
هدـنیآ زا  وگتفگ  هدـنیآ و  ناهج  هرادا  يارب  ون  یحرط  ندـنکفا  رد  ناکما  هوقلاب ، مکارتم و  ییاـناوت  يژرنا و  نتـشاد  لـیلد  هب  هکلبتسا 

عوضوم ود  زا  روشک  یگنهرف  روما  ناراکردـناتسد  اهـشیامه و  هنوگ  نیا  ناگدـننادرگ  تلفغ  رگناشن  توکـس  نیا  تساراد . ار  ناهج 
زا تلفغ  مود ، تساـهتلم و  اهنیمزرـس و  هرادا  هوحن  زا  وـگتفگ  تقو  رد  کـیژتارتسا  ياـهحرط   » يژتارتـسا و  » زا تلفغ  لوا ، تسا : مهم 

هدنیآ  » هرابرد يدج  ییوگتفگ  باب  دناوتیم  دنراد و  رظن  قافتا  نآ  رـس  رب  نیملـسم  یمامت  هک  ییارگیجنم   » تیودهم و  » مهم عوضوم 
هدوب بجوم  عوضوم  ود  نیا  زا  تلفغ  دروآ . مهارف  ار  کیژتارتسا  یحرط   » یحارط يارب  بسانم  رتسب  دیاشگب و  ار  هدنیآ  ناهج  ناهج و 

ریذپریثات یلاعفنا و  عضوم  زا  جورخ  دوخ و  يداصتقا  یسایس و  یگنهرف ، لالقتسا  ظفح  هب  رداق  هاگ  چیه  نیملسم  ریخا  لاس  یط 200  ات 
یعامتجا یسایس و  ینونک  تیعضو  دنرب . رس  هب  یبرغ  ندمت  گنهرف و  رانک  رد  نیشنهیشاح  ییاهتلم  ناونع  هب  دنوشن و  رابکتسا  ربارب  رد 

دـنک و هولج  کیرات  ناوج  ناـهذا  رد  هدـنیآ   » ریوصت اـت  هدوب  بجوم  رما  نیمه  رگید  يوس  زا  دراد  تلفغ  ود  نیا  زا  تیاـکح  زین  ناریا 
گرزب هعقاو  مغریلع  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  رگم  دوش . ببـس  ار  يداصتقا  یعامتجا و  تابـسانم  نایم  رد  یگدـناماو  لاعفنا و  یعون  زورب 
تابسانم زا  يرایسب  نایم  رد  ار  نیمز  برغم  ندمت  گنهرف و  رکفت ،  » ربارب رد  لاعفنا  ياپ  در  شالت  لاستسیب  سپساو  یمالـسا  بالقنا 
هتـسنادان هتـسناد و  تسایـس  ملع و  لها  نادرم  زا  يرایـسب  هزورما  هک  تسا  نیا  زج  رگم  و  دید ؟ ناوتیم  يداصتقا  یـسایس و  یگنهرف و 

راثآ لاوقا و  نایم  زا  ار  دوخ  هجوم  تجح  دـنراد و  یبرغ  داینبیب  ياـههزومآ  اـب  مدرم  تابـسانم  ینید و  میلاـعت  نتخاـس  قبطنم  رد  یعس 
دوخماود ءاقب و  لماع  تمالـس و  تحـص و  كالم  ار  ناـنآ  يار  دـناهتخاس و  شیوخ  ماـما  ار  ناـنآ  مه  دـنبلطیم و  یبرغ  نارکفنـشور 

دنلفاغ هتکن  نیا  زا  دنراد  ار  یمالـسا  ياهنیمزرـس  یعامتجا  یـسایس و  یگنهرف ، روما  تسایک  تسایر و  هیعاد  هک  نانآ  ایآ  دـنرادنپیم ؟
نایرج رارمتـسا  نیمزرـس و  کی  روما  هرادا  هب  ناوتیمن  ینید  گـنهرف  يرظن و  یناـبم  رب  ینتبم  مه  نآ  کـیژتارتسا  یحارط   » نودـب هک 
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نایم رد  هک  دناهتسشن  تابثا  هب  ار  ضرف  نیا  دوخ  نامگ  هب  هیکت  اب  هکنآ  ای  تخادرپ ؟ ناملسم  ياهتلم  يدام  یگنهرف و  یـسایس ، گرزب 
ياهرکذت همه  مغریلع  هک  تسیرگ  نوخ  دیاب  تسا ؟ هدماین  نایم  هب  اهتسبنب  زا  جورخ  ياههار  هرابرد  ینخس  یعیش  یمالـسا و  میلاعت 

هک ییاهـشیامه  هدـش  هتفریذـپ  ياهلـصفرس  هک  تسا  هنوگچ  مییوپیم . هر  ناـگدزباوخ  ناـنوچ  ناـمزلارخآ  هنتف  رپ  رـصع  رد  نید  همئا 
 - دـنراد رظن  قافتا  نیرخآ  رـصع  رد  شروهظ  رـس  رب  ماوقا  هیلک  هک  لحن -  للم و  همه  باطخلالصف  زا  یناـشن  یماـن و  دوشیم  رازگرب 

« روهظلالبقام ناهج  عیاقو   » حیـسم و تشگزاب   » رب هیکت  اب  يدوهی  یحیـسم و  یبهذم  ياههقرف  همه  هک  یلاح  رد  هزورما  دوشیمن . هدـید 
درگ هب  یلامتحا  ثداوح  اب  ندش  ورایور  هوحن  رـس  رب  دـنراد و  دوخ  ییارجا  ياهتـسایس  يژتارتسا و  رد  یگنهامه  یعون  داجیا  رد  یعس 

هک ناس  نامه  هب  تسناد ، دیاب  دنراد . موتحم  ثداوح  قیاقح و  نامتک  یشوپهدرپ و  رد  یعس  مهبم  یعضو  رد  نیملسم  دناهدمآ  زیم  کی 
يدـهم روهظ   » هدـنیآ و ناـهج  زا  وگتفگ  درتـسگیم ، ار  یلدـمه  یهارمه و  نادـیم  تبترم  یمتخ  ترـضح  توبن  دـیحوت و   » زا وگتفگ 

هرابرد رظن  لمع و  رد  یگنهامه  یهارمه و  باب  دنراد  رظن  قافتا  نآ  لصا  رس  رب  ینس  یعیش و  قرف  همه  هک  مالسلاهیلع  نامزلابحاص ،
ادج ثحابم  نیا  حرط  زا  هک  تسا  هنوگچ  دزاسیم . ایهم  دیآیم  شیپ  هک  هچنآ  همه  يارب  ار  نانآ  جیردتب  دیاشگیم و  ار  هدـنیآ  ناهج 

ناهج هدنیآ   » زا یمالـسا  تدـحو  گرزب  سنارفنک  رد  هک  تسا  هنوگچ  و  میرذـگیم ؟ نآ  هیـشاح  زا  همهاو  هاگ  دـیدرت و  اب  میتفایم و 
نتخاس  » يارب وا  ناماد  رد  نتخادنا  گنچ  ترورـض  مالـسا و  هریخذ  هرابرد  وگتفگ  زا  اما  دوشیم  هدنار  ذـغاک  حول  رب  لامجا  هب  ینخس 

رـصع رد  نانآ  گرزب  هفیظو  زا  فلتخم  ياهروشک  هب  یمازعا  ناغلبم  گرزب  شیامه  رد  ارچ  دـیآیمن !؟ ناـیم  هب  ینخـس  ناـهج  هدـنیآ 
هشیمه نانوچ  یبرغ  نازادرپهیرطن  هک  تاهیه  دیآیمن ؟ نایم  هب  يرکذ  مالـسلاهیلع  نامزلابحاص ، ترـضح  دنلب  مان  رکذ   » ینعی تبیغ ;

، تخاس دنهاوخ  لعفنم  ار  ام  راب  رگید  راب و  رگید  دوخ  دنسپ  دروم  ياهبلاق  رد  نآ  هضرع  نایدا و  ریاس  نیملسم و  ياههزومآ  رب  هیکت  اب 
... ناهج و هدـنیآ  هدـنیآ ، گرزب  گنج  نودـگامرآ ،   ، » حیـسم روهظ   » هرابرد نخـس  زا  ولمم  یبرغ  عماجم  تاعوبطم و  هزورما  هکناـنچ 

. میرگنیم نآ  هرابرد  نامگ  نظ و  اب  میاهدنام و  مالـسلاهیلع  يدـهم ،  » هرابرد وگتفگ  ترورـض  تشه  راچ و  رد  زونه  هک  تاهیه  تسا .
ریبدرس

اهتعدب رس  رب  اسر  دایرف  اهیلعهللامالس ; ارهز ، ترضح 

دناهتخادرپ مالسلامهیلع ، تراهط ، تیب  لها  بئاصم  رکذ  هب  هک  ینایارـسهحیدم  هدع  نآ  زا  يرایـسب  رامـش  زین  ناملـسم و  ناغلبم  یخرب 
طیارش هب  رتمک  مالـسلااهیلع -  هیـضرم ، يارهز  ناشیا  هرهاط  هژیوب  ناراوگرزب -  نآ  یگدنز  هب  طوبرم  یخیرات  عیاقو  لقن  یـسررب و  رد 

زا يریثک  رامـش  ور  نیا  زا  دناهتـشاد . هراشا  ناشیا  تایح  یتیبرت  یعامتجا و  یـسایس ، هجو  هب  زین  ترـضح و  نآ  یگدنز  نارود  یطیحم 
نقتم نیتم و  یبتک  هعلاطم  هب  ار  دودـحم  سب  یتصرف  الوصا  ای  دـنوریم و  هرفط  ربمایپ  نادـناخ  هریـس  هعلاـطم  زا  تلع  ره  هب  هک  ناـنمؤم 

هضور و ظعو و  سلاجم  زا  افرـص  مالـسلامهیلع ، ناموصعم ، یگدـنز  نوگهنوگ  هوجو  اـب  ناـشیا  ییانـشآ  ریـسم  دـنهدیم و  صاـصتخا 
زا يرایـسب  دـناهناگیب . یـسب  المع  املع و  هریـس  نآ  اب  ناراوگرزب ، نآ  هریـس  زا  مات  يریذـپوگلا  ياعدا  مغر  یلع  دـنکیم ، رذـگ  هباطخ 
رد هریس و  لوا  تسد  لیصا و  عبانم  هب  یسرتسد  مدع  ببس  هب  لاح -  نامز  رد  هچ  هتشذگ و  رد  هچ  ام -  یمالـسا  هعماج  نایارـسهحیدم 

لیلحت هوق  فعض  اب  هک  یطارفا  یگدزماوع  یعون  نآ  رانک  رد  عبانم و  نیدب  هتسیاب  عوجر  رد  یتسـس  ای  ییاناوت  مدع  یـسرتسد  تروص 
هتـسد نآ  رگا  هکنآ  لاح  دناهداد . هیارا  نادناخ  نیا  زا  هوشم  ياهرهچ  هبانتعم  يدراوم  رد  ددرگیم ، هارمه  یگنهرف  یعامتجا و  یـسایس 

یتسدهریچ ناغلبم  هدع  نآ  ای  دناهدرکن و  وخ  یـشاوح  هب  هیوریب  نتخادرپ  بانطا و  ای  یـشوپهدرپ و  هب  یـسیونهریس  رد  هک  ینیخروم  زا 
رد هتـسج و  دوس  یبوخب  امیـس ، ادص و  نوچمه  رتهدرتسگ  ییاهنوبیرت  یتح  ای  هباطخ و  ظعو و  سلاجم  رد  هدـمآتسد  هبتصرف  زا  هک 

يزادرپغورد و زا  دنـشخبیم و  یلاعت  صاوخ  حطـس  هب  ات  ار  ماوع  لذـتبم ، نهوم و  ياهیزادرپهناسفا  نیرتهنایماع  دـح  هب  ات  لزنت  ضوع 
ات زگره  هلآوهیلعهللایلـص ، دمحم ، تما  دنتفاییم  رتهدرتسگ  یتیلاعف  تصرف  دـنزیهرپیم ، یخیرات  قیاقح  ندادهولج  هنوگژاب  فیرحت و 
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، هلآوهیلعهللایلص لوسر ، تلحر  زا  سپ  هدمآشبپ  ثداوح  هعومجم  هک  دوبن  هناگیب  مالسلامهیلع ، تیبلها ، میلس  هریـس  اب  هزادنا  نیا  هب 
دننیبب و روصحم  راوگرزب  نآ  هنابیرغ  نفد  ای  راوید و  رد و  نایم  مالسلااهیلع ، هرهاط ، هقیدص  ندش  لصاف  ای  كدف و  کلم  ندوبر  رد  ار 

تنس رادساپ  يوناب  نیرتگرزبتمرحتشادساپ  هب  هک  دنهد  هزاجا  دوخ  هب  هدنزگ  خلت و  نانچ  یثداوح  دادخر  یلصا  اشنم  زا  یهاگآیب 
 - مارکا نامگ  هب  یمارگ -  دوجو  نآ  سدـق  تحاـس  هب  بساـنمان  يراـتفر  ینحل و  اـب  هدرک و  ینکـشتمرح  هلآوهیلعهللایلـص ، لوسر ،
ات دمآ ، هتفگ  ناشلاح  فصو  هک  ام  نایارسهحیدم  نیغلبم و  زا  هدع  نآ  ایآ  هک  تسا  نآ  ملق  نیا  بحاص  شـسرپ  دنراد . اور  یمارتحایب 

نینچ ایآ  و  دـناهدیزرو ؟ لمات  هقحوهامک  نآ  ياوتحم  انعم و  رد  ایآ  مه  هدـناوخ و  ار  هیمطاـف  روشرپ  ياـههبطخ  زا  دـنچ  يرطـس  نونک 
، ربماـیپ تما  بساـنمان  راـتفر  یتـح  اـی  كدـف و  کـلم  نداد  تسد  زا  رد  هکنآ  زا  شیب  مالـسلااهیلع ، همطاـف ، مغ  هک  دـنرادیمن  ناـمگ 

یهورگ ییادیپ  رد  و  هلآوهیلعهللایلص ، ربمایپ ، تنـس  رد  هداد  خر  قیمع  فارحنا  رد  دشاب ، هتـشادهشیر  دوخ  هبتبـسن  هلآوهیلعهللایلص ،
هب هنادـماع  دـندرکیم و  انعم  هنامز  فرع  تاروهـشم  عبات  ار  نید  دنتـساوخیم و  مه  اب  ار  ایند  نید و  هک  ددـجت  لها  حالطـصا  هب  قفانم 
ادخ لالح  لالح و  ار  ادخ  مارح  دندوب و  هتـسب  لد  تعیرـش  يانعم  ظفل و  لیدبت  فیرحت و  هب  هناماوع  دنتخادرپیم و  یهلا  ماکحا  خسن 

نیدـب دـننکیم ، وگاو  ادـخ  قلخ  رب  ار  رهطا  يارهز  راـبمغ  هماـنگوس  هک  ناـمز  نآ  اـیآ  و  تسا ؟ هتـشاد  هشیر  دـندادیم ، هولج  مارح  ار 
؟ دنراد یتراشا  تساهتفای ، رودـص  فرـش  هرهطم  نآ  هیحان  زا  تیالو ، نابـصاغ  اب  راوگرزب  يوناب  نآ  هجاحم  هاگ  هب  هک  ینارون  تالمج 

زاغآ نخس  نارگمتس  هدرب  ورفرس  دیرد . نترب  نید  هماج  دروآربرس و  ییور  ود  دیزگرب ، دوخ  ربمیپ  يارب  ار  ناربمیپ  هناخ  دنوادخ  نوچ 
شایپ رد  رابکبـس  داد و  ناتدایرف  هک  لاح  نادب  دروآربرـس ، شهاگنیمک  زا  ناطیـش  دیزخ ... يرادمامز  هلپ  رب  ناغورفیب  مانمگ  درک و 

عفد اجک و  امش  ( 1 « ) دیعلب دهاوخ  ار  نارفاک  خزود  دـندیتلغورف و  هنتف  رد  هک  راهنز  ، » دـندرکیم زیهرپ  هنتف  زا  دوخ  نامگ  هب  دـندیود ،
. ادیپ یگلمج  هدرک  هضرع  هک  یهاوگ  شنامرف و  ادیوه و  هتـشادزاب  نآ  زا  هچنآ  تسامـش ، شیپ  رد  هک  تسادـخ  باتک  نیا  اجک ؟ هنتف 

ینید مالسا  زج  سکره  و  ، » دیدیزگرب رگمتس ! موق  يا  ار  ینیشناج  دب  هچ  دیریگیم ؟ يرواد  هب  ار  وا  زج  دیـشکیم و  سپ  اپ  نآ  زا  ایآ 
شخب نیا  رد  لمات  رس  زا  نونکات  ایآ  زین  و  ( 2 . ) دریگ اج  ناراکنایز  فیدر  رد  نیسپاو  رد  دوشیمن و  هتفریذپ  وا  زا  زگره  سپ  دنیزگرب 

هب بل  دـندیدیم و  ار  رکنم  هک  یناناملـسم  روآجـنر  توکـس  زا  تیاکـش  سپ  رد  هک  اجنآ  یمارگ -  يوناب  نآ  هدـنهدناکت  نانخـس  زا 
تنـس راکـشآ  ینوگرگد  نآرق و  يونعم  فیرحت  دندرکیم و  غیرد  شايرای  زا  دندینـشیم و  ار  مولظم  يادـن  دنتـسبیم و  ورف  توکس 
هراشا نیملـسم  هعماج  رد  يراتفر  نانچ  شیادیپ  لماوع  هزیگنا  هب  دـنتفرگیمن ، ولج  نآ  زا  دـندوب و  دـهاش  ار  هلآوهیلعهللایلـص ، لوسر ،

زا میوگب ) هدرپیب  . ) دـیاهداهن دوخ  راک  ساسا  ار  یتواـفتیب  دـیاهدرکوخ و  ییاـسآنت  هب  هک  تسین  نیا  زج  دناهتـسیرگن ؟ دـیامرفیم - 
نیا رد  ای  »و  دیاهتـشگ لوغـشم  دـناهداهن  ناتماک  رد  هک  یمالک  راوخـشن  هب  هدـنکفا و  نوریب  دـیتشاد  ناـهد  رد  ار  هچنآ  دیاهتـسخ و  نید 
ناـج شوگ  هب  ار  شیادـن  ماـش  ماـب و  ره  دـیناوخیم و  ار  نآ  بش  زور و  هک  تسامـش  يور  شیپ  ادـخ  باـتک  هک : دناهدیـشیدنا  نخس 

ناتاههنشاپ رب  دوش  هتشک  ای  دریمب  رگا  سپ  دنتفر . دندمآ و  ینالوسر  وا  زا  شیپ  هک  یلوسر  زج  هلآوهیلعهللایلص ،] ، ] دمحم : » دیناسریم
نانمؤم ریما  ( 3 «. ) دهدیم شاداپ  ار  نارازگـساپس  دـنوادخ  دـناسریمن و  نایز  ار  ادـخ  ددرگزاب ، دوخ  هنـشاپرب  هکره  سپ  دـیدرگیم ؟

نآ رد  دناهدنار ، نابز  رب  هلآوهیلعهللایلـص ، ربمایپ ، دجـسم  رد  تفالخ و  ماقم  يدصت  زا  شیپ  اهتدم  هک  ینانخـس  رد  مالـسلاهیلع ، یلع ،
، تسا هدوب  باریـس  کشا  زا  دروآ ، دراو  مالـسلااهیلع ، ارهز ، همطاف  فیحن  رکیپ  رب  ذفنق  هک  یتبرـض  دای  هب  ناشکرابم  ناگدید  هک  لاح 

نیا هب  دوشیم و  اج  هب  اج  هلمج ، هب  هلمج  يرگید و  سپ  رد  یکی  ناشربمایپ  شور  تنس و  دنیبیم  هک  تسا  یموق  زا  بجعت  دناهدومرف :
رب هدرک و  شنزرس  ار  وا  دنک ، یضارتعا  ای  دوش و  رکنم  ار  اهتعدب  نیا  یسک  رگا  رتالاب ، هکلب  دنهدیم . اضر  اهتعدب  نیا  هب  اهتنس و  رییغت 

يوریپ هدومن  داجیا  نید  رد  راذگتعدب )  ) نآ هچنآ  اهملظ و  اهتعدب و  نیا  زا  دنیآیم و  ام  یپ  رد  یهورگ  سپـس  دـنریگیم ! مشخ  يو 
هعوـمجم هب  ارذـگ  یهاـگن  دـنیوجیم !! برقت  ادـخ  يوـس  هب  اهتعدـب  نآ  هب  دـنهدیم و  رارق  نید  ءزج  تنـس و  ار  وا  ياهتعدـب  هدرک و 

زا سپ  دوخ  تایح  هاتوک  نارود  رد  رهطا  يارهز  هک  ار  ياهعجاـف  قمع  هلآوهیلعهللایلـص ، ادـخ ، لوسر  تلحر  زا  سپ  هداـهن  ياهتعدـب 
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ذخا يراصن ، دوهی و  اب  تروشم  دشخبیم و  رتنشور  يدومن  دومرفیم ; دزشوگ  نیملسم  رب  ار  نآ  رطخ  اررکم  هلآوهیلعهللایلـص ، ربمایپ ،
، يریگهزادنا یعرـش  سایقم  رد  تعدب  دج ، زا  هدناماج  هب  ثرا  مکح  رد  تعدـب  یبآیب ، هاگ  هب  زامن  مکح  رد  تعدـب  ناشیا ، زا  هناطب 
رد تعدب  جح ، جاودزا و  هعتم  میرحت  رد  تعدـب  زامن ، رد  فتکت  رد  تعدـب  ییادـتبا ، مسیبرعناپ  یعون  یلاوم و  ابتیدـض  رد  تعدـب 

تعدـب نآ ، ياج  هب  مونلانم »! ریخ  ةولـصلا   » هلمج نداهن  ناذا و  زا  لمعلاریخ  یلع  یح   » ترابع فذـح  رد  تعدـب  ینوناقریغ ، راسگنس 
مهس ندادن  زین  سلجم و  کی  رد  هجوز  نتفگ  هقالط  هستحـص  رد  تعدب  تاکز ، هناگتـشه  فراصم  زا  مهبولق  ۀفلؤم  مهـس  فذح  رد 
مایا رد  هدشهداهن ، ياهتعدب  لیوط  ههایس  زا  کچوک  ییاههنومن  اهنت  هرابنیارد  ینامـسآ  باتک  حیرـص  صن  ابتفلاخم  یبرقلايوذ و 

. دـنا مالـسلااهیلع ، ترـضح ، نآ  یمارگ  تخد  تداهـش  زا  سپ  شیپ و  و  ملـسوهلآوهیلعهللایلص ، ادـخ ، لوـسر  تـلحر  زا  سپ  هاـتوک 
هک دنتـشاد  دـیکات  هتکن  نیا  رب  اـهراب  اـهراب و  هلآوهیلعهللایلـص ، ربماـیپ ، زا  سپ  دوخ  هاـتوک  یگدـنز  رد  مالـسلااهیلع ، هیـضرم ، يارهز 

هعماج داحآ  يدرف  كولس  يزادرپهعماج و  نایم  قیمع  يرفانت  هبتبقاع  کچوک -  درخ و  رهاظب  ولو  يوبن -  تنـس  زا  یفارحنا  هنوگره 
هر ریذـپانلیدبت  یتنـس  رب  شنیرفآ  ملاع  ياههدـیدپ  همه  نوچمه  يرـشب  عماوج  هک  ور  نآ  زا  دـیماجنا و  دـهاوخ  هللالزناام   » اـب یمالـسا 
زا یچیپرس  اب  ناملـسم  تما  دوب . دهاوخ  نونکا  زا  رتراوشد  یـسب  هدنیآ  رد  فارحنا  نیا  زا  یـشان  ءوس  تاعبت  زا  يریگولج  دنراپـسیم ،

ققحت دندوب ، هدـش  هداد  نامرف  نادـب  میکح  دـنوادخ  يوس  زا  هچنآ  بلاغ  ندرک  اهر  اب  زین  و  مالـسلاهیلع ، نانمؤم ، ریما  تیالو  شریذـپ 
دوهی و طلـست  نرق  نیدنچ  دندرک . هدهاشم  دوب  هدمآ  نایم  هب  اهنآ  زا  يرکذ  میرک  نآرق  ددعتم  ياهراذنا  سپ  رد  هک  ار  ییاههدعو  همه 
هنمیه و یجیردت  نتفر  تسدزا  تسا ، یقاب  نانچمه  دالب  یخرب  رد  نآ  ءوس  تارثا  هک  ناملسم  تما  رب  یمالـسا  هعماج  رارـشا  يراصن و 

ءوس تارثا  یگلمج  يداـصتقا ، ياهریبدـت  ءوس  رثا  رد  یناور  ینمااـن  رقف و  شرتسگ  ینورد ، هقرفت  عازن و  رثا  رد  نیملـسم  هعماـج  تبیه 
نامز نآ  تسا . هتفر  اور  هلآوهیلعهللایلص ، ربمایپ ، يایاصو  نآرق و  میلاعت  هبتبـسن  نیملـسم  يوس  زا  هک  دوشیم  هدرمـش  ییاهینامرفان 

دوخ يوگلا  قشمرـس و  ار  نیملاظ  هریـس  ای  دنتفرگ و  دوخ  رارـسا  مرحم  ار  يراصن  دوهی و  نآرق ، هرابدـنچ  دـیکات  مغریلع  نیملـسم  هک 
دـشیم بوسحم  مما  ریاـس  زا  ناـشیا  زیاـمت  هجو  نیرتهتـسجرب  هک  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نیملـسم  هک  ناـمز  نآ  دـنداد ، رارق 

رد ییارگهقرف  هک  ناـمز  نآ  دـمآرد ، نیملـسم  ماوـقا  هئیـستنس  تروـص  هب  يریگهوـشر  يراوخاـبر و  هک  ناـمز  نآ  دـندراذگ ، لـطعم 
ییاسآنت و هب  یمالـسا  هعماج  نیفرتم  الم و  زا  تیعبت  هب  يرابرد  ياـملع  هک  یناـمز  نآ  دراذـگ ، دـیازت  هب  ور  یمالـسا  هعماـج  هدرتسگ 
هک ياهباحص  نامه  هلآوهیلعهللایلص ، مرکا ، لوسر  تلحر  زا  سپ  لاس  هاجنپ  اهنت  رگا  دومنیمن  راظتنا  لباق  ریغ  دندرک ، ور  يراوخداش 
زا يرادـساپ  هباحـص ، زا  يوریپ  هب  هک  ینیعبات  نامه  دوب و  هلآوهیلعهللایلـص ، ربمایپ ، یهارمه  ناشیا  راختفا  تاهابم و  نیرتگرزب  یناـمز 
زج هک  هلآوهیلعهللایلـص ، ربمایپ ، رـسپ  رب  ار  هعیرـش  هار  دندرمـشیم ، شیوخ  هفیظو  نیرتگرزب  ار  هلآوهیلعهللایلـص ، ادـخ ، لوسر  تنس 

لباقریغ نینچمه  دنزاس . یهت  ار  وا  نوماریپهناهیفس  ای  دنـشک  هنایزات  ریـشمش و  وا  مرح  لها  وا و  رب  دننک و  دس  دوب  هدرکن  مایق  قح  يارب 
رب هدیـسر  جوا  هب  ياهراوف  نوچمه  دوب ، هدش  انب  يرابرد  یطاقتلا و  مالـسا  زا  ییاههیاپ  رب  هک  یندـمت  جاع  جرب  نآ  رگا  دومنیمن  راظتنا 

نینچ یندـمت  دـش و  هداز  میقع  زاغآ  نامه  زا  يرابرد  یطاـقتلا و  مالـسا  هک  تسا  نآ  تیعقاو  ! » يرآ دوش . نوگنرـس  یتیوهیب  بادرم 
ناـمه یلمع  یلجت  همه  نیا  و  داـتفا » ورف  كاـخ  رب  دیـسوپ و  نورد  زا  نکیل  دوـس  نامـسآ  هب  رـس  دـیلاب و  رهاـظ  رد  هـچرگا  هیاـپتسس 

دناشنیم و يرتسا  رب  ار  دوخ  نادنزرف  رسمه و  مالـسلاهیلع ، یلع ، هکنآ  زا  سپ  یهام  هس  ود  هعقاو و  نیا  زا  شیپ  اهلاس  هک  دوب  ياهدعو 
نید و ظفاح  ار  هلآوهیلعهللایلـص ، ادـخ ، لوسر  ابتبحاصم  هک  ینایعدـم  همه  نآ  زا  ینامیپمه  لابند  هب  هناخ  هب  هناخ  هچوک و  هب  هچوک 
دـندروآ و موجه  مالـسلاهیلع ، یلع ، هناخ  رد  رب  هکنآ  زا  سپ  یهام  هس  ود  دـنتفگیمن ، شباوج  دیـشکیم و  رـس  دنتـسنادیم  ناـشیایند 
، هلآوهیلعهللایلص لوسر ، غاب  هناحیر  هکنآ  زا  سپ  یهام  هس  ود  دندرک ، هضرع  هلآوهیلعهللایلص ، ربمایپ ، تیب  لها  رب  ار  شتآ  ياههلعش 

همطاف هرهطم  هقیدص  كرابم  ناسل  رب  دندز ; هنایزات  هنادرمناوجان  راوید  رد و  نایم  تیالو  بصاغ  نانکشتنس  اب  شزاس  مدع  مرج  هب  ار 
هک ار  ياهتـشررس  رگا  دنگوس  ادخ  هب  تسا : يرامیب  رتسب  رد  مالـسلااهیلع ، رهطا ، يارهز  نانخـس  نیـسپاو  نیا  تسا و  هدش  يراج  ارهز 
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هب نیقیب  و  دندرگ . رـسهمیسآ  دوخ  هک  ای  دتفا  سفن  زا  ناشبکرم  هکنآیب  دربیم ، ناشهار  هب  یمرنب  دندرپسیم ، ودـب  درپس  یلع  هب  ربمایپ 
مـشچ هب  یباریـس  ره  هک  درکیم  ناشباریـس  نانچ  تخاسیم و  ناشباریـس  ناـنچ  تخاـسیم و  ناـشدراو  اراوگ  بآ  زا  زیربل  يروخـشبآ 

هک ادوز  و  دـندرکن ] اـما  . ] دروآیم دورف  تـکرب  ناـشیا  رب  دوـشگیم و  ار  نـیمز  نامـسآ و  ياـهرد  نـیقیب  و  درگنب ... ناـشیا  رد  تریح 
هیآ نامه ، . 3 هیآ 85 . (، 3  ) نارمع لآ  هروـس  . 2 . 49 هیآ (، 9  ) هبوت هروس  . 1 اهتـشونیپ : دنک . ناشهذخاؤم  ناشرادرک  رفیک  هب  دـنوادخ 

رارـسا نآ  یـسراف  همجرت  یلاله و  سیق  نب  میلـس  باـتک  يزورم 2 . رهاط  نب  دـمحا  لضفلاوبا  ءاـسنلاتاغالب  . 1 ذـخآم : عبانم و  . 144
ص6 ، 14916 هرامش ناهیک  همانزور  ییازریم ، نیما  اهتربع ، واهتفآ  ینآرقهتفایدشرهعماج ، . 3 يراصنالیعامسا ) همجرت   ) دمحملآ

اهیلعهللامالس ارهز ، ترضح  ياثر  رد 

بارطـضا ار  ناکدوک  دـتفین  اـت  باوخ  هب  ار  نـالفط  دومرفیم  رما  ناوج  يارهز  دادیم  نوچ  لـسغ  ناور  حور  ناـک  تسا  لـقن  یلع  زا 
ضرغلا ار  هلابند  نسح  ناگژم  دوخ ز  ار  هلان  دریگن  رـس  زا  نیـسح  ات  تسا  هتفخ  ربمیپ  تخد  رگم  ای  تسا  هتفخ  ردام  هک  ییوگ  ناـنچنآ 

هب نم  هام  يآک  درک  هاگآ  ناکدوک  هک  نانچنآ  درک  هاکناج  ياهلان  نادزی  ریـش  دیـسر  ولهپ  رب  هک  نوچ  ارهز  لسغ  دیـسر  وزاـبتبون  اـت 
هب ار  ام  ینکیم  شرافـس  وت  رات  ماش  مجنا  دـش ز  نشور  وت  زک  راگزور  یلو  ياک  امـسا : تفگ  مسق  تیوزاب  ياهیدوبک  رب  مسق  تیوربا 

تسود نم ز  مراد  مرش  امسا  يآک  بآ  رپ  مشچ  اب  نالان و  لد  اب  بانجیلاع  هش  ار  امـسا  تفگ  ربا  وچمه  ارهز  هب  نایرگ  دوخ  کیل  ربص 
نوچ وا  يور  زا  ببـس  نیز  مراد  مرـش  نم  بوبحم  يولهپ  امـسا  هآ  نم  بوچ  رد  هقلح  نوچ  دـنزیم  تسوا  يوزاب  رب  هک  اهیدوبک  نیز 

مراگن يولهپ  ياو  نیبب  ار  مرایتسد  امـسا  هآ  دومن  ناهنپ  نم  اهیدوبک ز  نیک  دوزف  ناج  رد  ون  میارهز ز  غاد  وا  يوزاب  نونک  اـت  مدـیدن 
يزیزع دمحا  نم . ياربک  هقیدص  يا  هآ  نم  ياو  يا  ياهدنام  رد  يولهپ  نیبب  ار 

تکرب اب  رمع 

ار دوختکرب  رپ  رمع  وا  تسناد . یعیش  شزرارپ  نهک و  ثاریم  اب  زورما  لسن  طساو  هقلح  ناوتیم  قحب  ار  يرافغ  ربکایلع  داتسا  هراشا :
خیرات تیاور ، ریسفت ، یهقف ، فلتخم  ياههنیمز  رد  ار  باتک  ناونع  هاجنپ  دودح  نونکات  هدومن و  هعیش  یلصا  عبانم  قیقحت  ایحا و  فرص 

هب ناشیا  هک  يراـثآ  نیرتمهم  دوشیم . غلاـب  دـلج  هب 160  اـهنآ  تادـلجم  دادـعت  هک  تسا ، هداد  رارق  حیحـصت  قیقحت و  دروـم  دـیاقع  و 
نم ال یـسوط ،) خیـش   ) ماکحالابیذـهت ینیلک ،) بوـقعی  نـب  دـمحم   ) یفاـکلا زا : دـنترابع  دـناهداد  رارق  قـیقحت  دروـم  ار  اـهنآ  ییاـهنت 
(، قودص خیـش   ) لاصخلا يراسناوخ ،) دـمحا  دیـس   ) كرادـملاعماج ینارح ،) هبعـش  نبا   ) لوقعلافحت قودـص ،) خیـش   ) هیقفلاهرـضحی
اما و ... یسربط ) نسح  نب  لضف   ) يدهلامالعاب يرولامالعا  ینامعن ،) میهاربا  نب  دمحم   ) ۀبیغلا قودص ،) خیش   ) ۀمعنلامامت نیدلالامک و 

ریسفت یناردنزام ،) حلاص  الم   ) یفاکلاحرش زا : دنترابع  دناهداد  رارق  قیقحت  دروم  ار  اهنآ  نارگید  يراکمه  اب  ناشیا  هک  راثآ  زا  يدادعت 
همادا دوخ  راـک  هب  ممـصم  شـالترپ و  یگلاـس  هناتـسآ 75  رد  نونکا  وا  و ... قودص ) خیـش   ) دـیحوت یناشاک ،) هللاحـتف   ) نیقداصلاجـهنم

عوضوم یلصا  عبانم  زا  دروم  دنچ  يرافغ  داتـسا  هکنیا  هب  هجوت  اب  دراد . تسد  رد  ار  یـسوط ) خیـش   ) راصبتـسالاباتک قیقحت  دهدیم و 
هتـشاد وگتفگ  ناشیا  اب  هنیمز  نیا  رد  میـسرب و  ناشتمدخ  هک  میدـید  بسانم  دـناهدز ، قیلعت  هیـشاح و  هداد و  رارق  قیقحت  دروم  ار  تبیغ  »

یکی دوعوم : دوش . عقاو  نازیزع  امش  هدافتـسا  دروم  هک  میراودیما  تسا ، ناشیا  اب  ام  يوگتفگ  لصاحتسامـش  يور  شیپ  هچنآ  میـشاب .
هجوت اب  تسا . قودص  خیـش  ۀمعنلامامت  نیدلالامک و   » فورعم باتک  دیاهدرک  ایحا  ار  نآ  یلاعبانج  تفگ  دـیاب  اتقیقح  هک  ییاهباتک  زا 

هک دشثعاب  ياهزیگنا  هچ  دییامرفب  افطل  دنتسه ; انشآ  هدش  هتـشون  تیودهم  باب  رد  هک  یلـصا  ياهباتک  اب  رتمک  ام  زورما  لسن  هکنیا  هب 
ضیرم مرـسمه  هک  متـشاد  کچوک  هچب  ات  جنپ  راهچ  نم  يرافغ : داتـسا  تسیچ ؟ باتک  نیا  ياهیگژیو  دـیدرک و  باختنا  ار  باتک  نیا 

دشاب و یگلاس  لهچ  نس  رد  یـسک  یتقو  هک  دینادیم  بوخ  دندوب ، هتفگ  مرهاوخ  هب  دنتفگن ، وا  هب  اما  تسا ، ناطرـس  دنتفگ  ءابطا  دـش 
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نیگنـس شیارب  یلیخ  حالطـصا  هب  دبایب  ءالتبا  الاح  دشاب و  هدرک  کمک  وا  هب  ردقنیا  هک  مه  رفن  کی  دـشاب و  هتـشاد  هچب  ات  جـنپ  راهچ ،
راوس یگمه  اهنآ ، ندید  میتفریم  دیاب  ام  دوب و  دیع  مایا  زور  کی  تشاد . تنوکـس  هیوبابنبا  میظعلادـبع و  فرط  مرـسمه  ردارب  تسا ،

، بحاص ترـضح  هیوباـبنبا و  هجوتم  منهذ  مدوب و  نیگمغ  تدـشب  میتفریم  هک  هار  يوت  نم  شردارب  ندـید  میورب  ءاـت  میدـش  نیـشام 
رگا ایادخ  متفگ : مدرک و  اعد  هبترم  کی  هک  دـش  روطچ  منادیمن  تسا و  هدـش  هتـشون  عوضوم  نیا  رد  هک  ییاهباتک  دوب و  مالـسلاهیلع ،
تسا ناشیا  هقالع  دروم  تسا و  ترضح  هب  طوبرم  هک  ییاهباتک  زا  یکی  مراذگیم و  ار  مدوخ  مه  همه  نم  یهدب  افـش  ار  منز  یـضیرم 

ياضاقت مه  بحاص  ترضح  زا  منکیم و  پاچ  هدرک و  حیحصت  دنادیم ، رگید  ياهباتک  زا  رتدنمشزرا  ار  باتک  نیا  یسلجم  موحرم  و 
هاـم ود  یکی  مرواـیب . ناـبز  رب  هکنیا  نودـب  مدرک  تین  ملد  رد  ار  نیا  دوـش  هدروآرب  اـت  دـهاوخب  ادـخ  زا  ارم  تجاـح  هک  تسا  نـیا  نـم 
هدرب رتکد  شیپ  ار  اهشیامزآ  زا  یکی  هجیتن  هک  اهزور  نیا  زا  یکی  رد  دندنادرگیمرب . دندربیم و  رتکد  شیپ  بترم  ار  مرسمه  تشذگ .

زاب اما  اجنآ  دندرب  راب  نیا  هاگـشیامزآ .  نالف  هب  دیربب  هدش  هابتـشا  امتح  مرادن . لوبق  ار  شیامزآ  باوج  نیا  نم   » دوب هتفگ  رتکد  دـندوب 
حیحصت هب  مدرک  عورش  مه  نم  داتفا . هار  دش و  رتهب  شلاح  هصالخ  تسین . ناطرس  زا  يرثا  درادن و  يدروم  چیه  هک  دنتفرگ  باوج  مه 

چیه ابیرقت  نم  دیـسر  نایاپ  هب  باتک  حیحـصت  راـک  یتقو  دوب . شیپ  لاـس  ای 35  دودح 30  دوب . مناکما  رد  هک  رادـقم  نآ  نیدـلالامک  »
هب هک  ینامز  میظعلادبع . هاش  میورب  وا  نیشام  اب  درک  داهنـشیپ  نم  هبتشاد  دازآ  راک  هک  ناتـسود  زا  یکی  متـشادن . نآ  پاچ  يارب  یلوپ 

ياهحتاف دوب  متـسد  رد  باتک  هک  یلاح  رد  مداتـسیا  رد  رانک  رد  مه  نم  ترایز . ياربتفر  درک و  فقوتم  ار  نیـشام  میدیـسر  هیوباـبنبا 
مدوب هدرک  يرذن  نم  منک . پاچ  ار  امـش  باتک  نم  دسرب و  یلوپ  هک  هاوخب  ادخ  زا  : » متفگ وا  هب  باطخ  مداتـسرف و  قودص  خیـش  يارب 

ترـضح تراـیز  میورب  هک  میدـش  نیـشام  راوـس  هراـبود  میدـمآ  یتـقو  تراـیز  زا  سپ  ماهدـنامرد ». شپاـچ  رد  نـالا  اـما  مدرک  ادا  هک 
نم يارب  ناشیا  متفگ  تسا . یفاک  هحتاف  کیتسین  هدازماما  هک  اجنآ  يدز . فرح  یلیخ  قودص  موحرم  اب  دیـسرپ  متـسود  میظعلادـبع .

، مالـسلامهیلع همئا ، زا  هک  تسا  يرابخا  غلبم  تسا . عیـشت  ملاع  ناکرا  ناـگرزب و  زا  ناـشیا  اـما  دنادیـس  اـههدازماما  دـناماقمالاو . رایـسب 
نم هک  هتـشون  ییاهباتک  متفگ  هدرک ؟ هچ  قودص  خیـش  رگم  دیـسرپ : وا  تسا . یقیقح  نمؤم  یلو  تسین  دیـس  هک  تسا  تسرد  هدیـسر .

هدیـسرن مرح  هب  اـم  زونه  منکیم و  تخادرپ  ار  شاهنیزه  همه  نم  تفگ : دراد . هنیزه  تسین و  یناـسآ  راـک  یلو  منک  پاـچ  مهاوـخیم 
نکمم هدـش و  ضراع  وا  رب  یحور  تلاح  کی  هک  مدرک  باسح  نوچ  نم  ردـقچ ؟ وگب  طقف  مسیونیم  ار  شکچ  نالا  تفگ  هک  میدوب 

رازه باـتک 28 پاـچ  هنیزه  داد . ار  لوپ  هصـالخ  نکب و  یهاوخیم  يراـک  ره  تفگ : هدـب ! ضرق  نم  هب  متفگ  دوش  نامیـشپ  ادرف  تسا 
قافتا بسح  دیربب . دییایب  دناهدامآ و  اهباتک  هک  دوب  هداد  ماغیپ  فاحـص  مینک و  رـشتنم  ار  باتک  میتساوخیم  هک  يزور  یلو  دش . ناموت 
یبوخ باتک  هچ  : » تفگ دوب  يداوساب  درم  نوچ  دـید و  نم  تسد  رد  ار  باتک  دوب . رازاـب  راـجت  زا  هک  متـشاد  توعد  یـصخش  لزنم  هب 

نم دیرخ و  ار  همه  هک  درک  رارـصا  ردق  نآ  هرخالاب  منک .  رـشتنم  ار  اهنیا  مردـپ  لاوما  ثلث  زا  نم  ات  دیـشورفب  نم  هب  ار  اهنیا  همه  تسا .
زا جراخ  تسا و  لوا  هجرد  رد  ملاع  ماظن  رد  روما  نیا  هک  میوگب  ردق  نیمه  مدرک . تخادرپ  مدوب  هدرک  ضرق  وا  زا  هک  ار  یتسود  بلط 
هب مه  ناتدوخ  هکنیا  هب  هجوت  اب  دوعوم : دوشیم . تسرد  راـک  ینکب  هک  ادـخ  هب  ور  تسین ; نآ  نیا و  ندـید  هب  مه  يزاـین  تسین . ماـظن 
زا نیدلالامک  باتک  دـیوگیم  یـسلجم  موحرم  يرافغ : داتـسا  دـییوگب . نآ  ياهیگژیو  زا  افطل  دـیدرک  هراشا  باتک  نیا  هبتر  تمظع و 

، قیرط همه  زا  تسا  ترـضح  هب  طوبرم  هک  ار  هچنآ  باتک  نیا  رد  فلؤم  تسا . رتیلاع  هدـش  هتـشون  ترـضح  هراـبرد  هک  ییاـهباتک  همه 
صخـش متـسه . فاوط  لاح  رد  هک  مدـید  باوخ  یبش  : » تسا هتـشون  همدـقم  رد  دراد . تیعماج  تسا و  هدرک  عمج  هیماـما  ریغ  هیماـما و 

هرابرد دوب  رارق  تفگ  دـش و  بطاخم  نم  اب  تسا ، بحاص  ترـضح  دوخ  نیا  هک  مدـیمهف  تسا . هتـسشن  دوسـالارجح  راـنک  يراوگرزب 
یبیترت نآ  هب  هن  دـنتفگ : ماهتـشون . اج  نالف  رد  ياهلاقم  اج ، نالف  رد  یباتک  متفگ  نم  یتشونن ؟ ارچ  سپ  وک  یـسیونب ، یباـتک  نم  تبیغ 

. یسرب نم  هب  ات  وگب  کی  هب  کی  ار  همه  هداد  خر  ناشیارب  یتبیغ  دنتسه و  ادخ  فرط  زا  هک  یناسک  نآ  ینعی ، سیونب . میوگیم  نم  هک 
موحرم هک  تسا  یبلاطم  اهنیا  متـشاذگ .  رانک  ار  اهراک  همه  رگید  منکب ، ار  راک  نیا  رگید  دیاب  هک  مدـیمهف  مدـیرپ ، باوخ  زا  رگید  نم 
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اما تسا ، حیحـص  دنـس  رظن  زا  باتک  نیا  رابخا  مامت  میوگب  مهاوخیمن  نم  دیوگیم  مه  باتک  رخاوا  رد  دعب  دیوگیم . قودـص  خـیش 
زا سپ  تسا . فیعـض  هک  يراـبخا  هب  هن  میوـجیم و  کـسمت  اـهنآ  هب  ماهدروآ و  باـتک  نیا  رد  ار  شاهمه  تسا  حیحـص  هـک  يراـبخا 

موحرم تسا . هدـش  مامت  لوا  دـلج  میدرک . عورـش  ار  راـک  نیا  ناتـسود  یخرب  کـمک  اـب  میداـتفا و  نآ  همجرت  رکف  هب  باـتک  حیحـصت 
میدرک هلباقم  ام  هک  هخـسن  نآ  هن ، ام  هخـسن  اما  دراد ، یگدروخ  مه  هب  یلیخ  هک  دناهدرک  همجرت  ار  طلغ  رپ  یمیدق  هخـسن  نآ  ياهرمک 

دندومرف ناشیا  دوخ  هک  تسا  یـشعرم  هللاتیآ  موحرم  هناخباتک  رد  دوجوم  ياهخـسن  نیدلالامک ،   » باتک هخـسن  نیرتهب  و  درادن . طلغ 
اهنآ اب  مه  ام  دینک ، هلباقم  نآ  هخـسن  ات  شـش  اب  مهدیم  امـش  هب  هک  تسا  هخـسن  نیرتیلاع  هخـسن  نیا  یلو  مراد  هخـسن  ات  شـشجنپ  نم 
دوخ ياهیگژیو  دروم  رد  دیـشاب و  هتـشاد  دـیاهدومرف  ایحا  ار  نآ  هک  ینامعن  تبیغ   » باتک هب  مه  ياهراـشا  کـی  دوعوم : میدرک . هلباـقم 

قودص خیش  یسوط و  خیش  اب  مدرم  تسا . رتهتخانشان  هعیـش  رگید  نیفلؤم  تبـسن  هب  ینامعن  نوچ  دیهدب ، حیـضوت  افطل  فلؤم ، باتک و 
داتـسا دـییامرفبتیودهم . فراعم  هعومجم  رد  ینامعن  تبیغ  باتک  هاگیاج  زا  افطل  دنـسانشیم ، رتمک  ار  ینامعن  اـما  دنتـسه  انـشآ  رتشیب 

هدرک و تئارق  ینیلک  موحرم  يارب  ار  یفاک   » باتک زا  ياهخسن  ینامعن ، تسا ، ینیلک  نادرگاش  گرزب و  ياهتیصخش  زا  ینامعن  يرافغ :
هک دراد ، دوجو  یثیداحا  نآ  زا  ییاهـشخب  رد  تسا  هدـش  پاچ  نالا  هک  ییاه  یفاک   » نیمه رد  تسا . هدرک  هلباقم  ینیلک  دوخ  هخـسن  اب 

نادرگاش زا  رگید  رفن  دـنچ  ینامعن و  تسین . رگید  ياههخـسن  رد  تسه  ثیدـح  نیا  ینامعن  هخـسن  رد  تسا . هدـش  هتفگ  اهنآ  لـیذ  رد 
ینامعن تسا . رتولج  رکف  تسارف و  مهف و  رظن  زا  تسا  رتولج  رگید  ياهنآ  زا  ینامعن  دـناهدش . رکذ  یفاـک  همدـقم  رد  هک  دنتـسه  ینیلک 
اـضاقت نم  زا  مرمع  رخاوا  رد  متفر ، نانبل  هب  یتقو  هک  : » دسیونیم تبیغ   » همدـقم رد  ارهاظ  اجنآ  رد  تاماشتسا و  هتفر  هدرک و  ترفاسم 

متسنادیم هک  هچنآ  اما  دوبن  مهارمه  ياهناخباتک  مه  نم  مسیونب  منک و  لقن  ار  یبلاطم  مالسلاهیلع ، رصع ، یلو  ترـضح  هب  عجار  دندرک 
ماجنا یلامعا  هچ  دنکیم  روهظ  دیآیم و  ترضح  هک  یتقو  ات  تماما  دوخثحب  لصا  زا  مدرک ; لقن  ار  اهنآ  بحاص ، ترـضح  هب  عجار 
ناکما هک  يرادـقم  نآ  مه  نم  تسا و  یبوخ  رایـسب  باتک  ینامعن  تبیغ  باـتک  دوشیم .» روطچ  اـیند  و  دوشیم ، هچ  اـجنآ  دـهدیم و 

هب طوبرم  هک  تسا  ییاهباتک  لوا  هجرد  اهباتک  نیا  لاحيایلع  تسا . هدرک  شاهمجرت  مه  مرـسپ  ماهدرک و  حیحـصت  ار  نآ  تسا  هتـشاد 
اهنیا تسا . لصا  اهنآ  تسا  هدش  هتشون  متشه  متفه ، مشش ، مجنپ ، نرق  ات  رگید  ییاهباتک  رگا  تسا  لوصا  الـصا  ینعی  دوشیم  ترـضح 

یسوط و خیش  تبیغ   » نیب دیشاب  هتشاد  ياهسیاقم  دیهاوخب  رگا  دوعوم : دنتسه . ساسا  اهنآ  دز ، فرح  اهنیا  رد  دیابتساهنآ  اب  ریاغم  رگا 
هدـش فیلات  رتدوز  ینامعن  تبیغ  ارهاظ  هک  فیلات  نامز  رظن  زا  دـیهدیم ؟ حـیجرت  ار  کی  مادـک  بلاطم  ناـقتا  تهج  زا  یناـمعن  تبیغ 

يدهم و ترضح  اب  طبترم  تاعوضوم  یمالک ، ياهباتک  رگید  دننام  ینعی  تسا ، یمالک  تبیغ  یسوط  خیـشتبیغ  يرافغ : داتـسا  تسا .
هدرک حرطم  هک  ار  ینیوانع  یسوط  خیش  دننکیم ، تایاور  لقن  اهنت  رگید  ياهباتک  دنکیم . لالدتـسا  اهنآ  تابثا  يارب  حرطم و  ار  تبیغ 
ادـخ لوسر  نیموصعم و  زا  ینعی  تسا . دـقتعم  هعیـش  هک  یبلاطم  نآ  هب  دروآیم  ناهرب  دراد  عقاو  رد  تسا ، هدروآ  ار  شرابخا  تقو  نآ 

نآ تسا . هدرک  لقن  رابخا  زا  ار  شناهربتقو  نآ  دـنکیم  نینچ  دـیآیم  یتقو  هک  دـندقتعم  اهنیا  دـیوگیم  یتقو  ینعی  دروآیم ، ناهرب 
دننکیم راـک  نیواـنع  نیا  يور  نادنمـشناد  ینعی  تسـالاب ، هجرد  یملع و  یلیخ  ياـهناونع  تسا  یـسوط  خیـشتبیغ  رد  هک  ییاـهناونع 

باتک رد  وا  تسا ، هدرک  عفر  هدش ، هتفرگ  هک  ار  ییاهلاکـشا  نآ  دیفم  خیـشتسا  روط  نیمه  مه  دـیفم  خیـش  دنتـسه ، روطنیمه  ناشهمه 
هک ییاهباتک  زا  رگید  یکی  دوعوم : تسا . هدافتـسا  لباق  همه  اهنیا  تسا و  هدروآ  یلالدتـسا  یناهرب و  تروص  هب  ار  بلاـطم  دوخ  تبیغ  »

تنـس لها  بتک  زا  باتک  نیا  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا ; يدـنه  یقتم  نامزلارخآ  يدـهم  تامالع  یف  ناهربلا   » باتک دـیاهدرک  اـیحا  اـمش 
نآ اب  نامزلارخآ  يدـهم  تامالع  یف  ناـهربلا  : » يراـفغ داتـسا  دـینک ؟ نآ  حیحـصت  هب  مادـقا  هک  دـشثعاب  ياهزیگنا  هچ  دـییامرفبتسا 
مه مشش  نرق  رد  دیوگیم  دراد  مهد  نرق  رد  يدنه  یقتم  یلع  هک  ار  نیا  هک  منک  تابثا  هکنآ  يارب  ماهتـشون  نآ  رب  نم  هک  ییاهتـشوناپ 

یقتم یلع  ماهدروآ . اهتـشوناپ  ینعی  ماهدرک  کسمت  اهباتک  نآ  هب  نم  دـناهتفگ ، مه  مجنپ  نرق  رد  دـناهتفگ ، مه  مراهچنرق  رد  دـناهتفگ 
دننکیم لاؤس  املع  زا  ماکحا  هرابرد  دناهتشاد  ییاهباتک  هک  رفن  نیدنچ  وا  نامز  هک  ییاج  ات  تسا  یگرزب  رایسب  یملع  تیصخش  يدنه 
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هتـشون مالـسلاهیلع ، يدهم ، ترـضح  هب  عجار  وا  دـینکن . انتعا  اهنآ  هب  دـشاب  هتفگن  يدـنه  یقتم  یلع  هک  هچنآ  دـنیوگیم  املع  نآ  همه 
و تسا ، هدنز  ترـضح  هکنیا  تبیغ و  دنکیم . ار  اهراک  نیا  دنکیم و  روهظ  يدهم  هکنیا  رد  تسا  هتـشونن  يزیچ  شتبیغ  هرابرد  تسا ،
هب تسا و  هدروآ  ار  همه  تسا  ترـضح  هب  عجار  هک  يراـبخا  نآ  يدـنه  یقتم  یلع  دـندقتعم . يرـشعینثا  هعیـش  طـقف  ار  تسا ، بیاـغ 
نآ نم  دـنکیمن . تیاور  ار  وا  تبیغ  اـما  دـنکیم ، روطنیا  ار  اـیند  دـیآیم و  تسه ، يايدـهم  هک  هدرک ، لـقن  ربمغیپ  زا  راـبخا  تروص 

اجنیا ام  تسا  هتـشاد  دایز  مک و  رگید  ياهباتک  اب  هک  هدوب  نتم  رد  یبلطم  رگا  ام  ماهدرک . حیحـصت  ار  نیا  تسا  هتـشاد  ناکما  هک  رادقم 
يارب ياهیـصوت  هچ  هک  دییامرفب  ار  هتکن  نیا  متـساوخیم  لاؤس  نیرخآ  ناونع  هب  نم  میدرک . هتـسخ  یلیخ  ار  امـش  ام  دوعوم : میاهدروآ .

ام الوا  تیودهم  عوضوم  هنیمز  رد  ایآ  دـیراد ؟ دـننکب  راک  دـنهاوخیم  تیودـهم  هنیمز  رد  هک  یناسک  هاگـشناد و  هزوح و  نارگـشهوژپ 
راک امدق   ) دریگب تروص  تیودهم  هنیمز  رد  دیاب  نالا  هک  ییاهراک  یناث  رد  هن و  ای  دوشب  ءایحا  تسا  مزال  هک  میراد  ياهدـشن  ایحا  راثآ 

تیودهم باب  رد  دنهاوخیم  هک  ینارگـشهوژپ  نالا  دندناسر ) لامک  هبتیودهم  باب  رد  ار  ناشدوختلاسر  دنداد و  ماجنا  ار  ناشدوخ 
نم هدیقع  يرافغ : داتسا  دوشیم ؟ ساسحا  شایلاخ  ياج  دوش و  راک  دیاب  هک  دسریم  ناترظن  هب  ییاههصرع  هچ  دننک  راک  دننزب و  ملق 
نید هک  دناهدوب  ادخ  لوسر  زا  دعب  رفن  هدزاود  ام  همئا  هک  میشاب  هتشاد  هجوت  دیاب  ار  نیا  اما  دشابن  نویناحور  زا  یـضعب  لوبق  دروم  دیاش 

اما تسا . زاـسناسنا  شماـکحا  تسا و  تمظع  رظن  زا  ناـیدا  هجرد  نیرخآ  هـک  ینید  نـیا  دـناهدرک . ظـفح  یفرعم و  ار  مالـسا  سدـقم 
، دندرکیم نیـشنهناخ  ای  دمآیم  رگا  مه  یمهدزاود  دنتـشک ، ای  دندرک و  نیـشنهناخ  ای  ار  اهنآ  دننک  راک  دنتـشاذگن  ار  ام  همئا  هنافـساتم 

تـسرد ار  ناشدوخ  عون  نآ  ینعی  دنـشاب  وا  يارب  هدامآ  نیمز  يور  مدرم  نیا  ات  درک  بیاغ  ار  وا  دـنوادخ  دنتـشکیم . اـی  دوب  هک  ناـنچ 
دناوتیمن اـهنیا  تسه  اـهرازه  هک  لـیبق  نیا  زا  يروهمج و  یتنطلـس ، دـننکیم ، تسرد  هک  یتـموکح  زرط  نیا  هک  دـنمهفب  ینعی  دـننک ،

نوچ تسا . يوبن  هک  دشاب  وا  رایتخا  رد  دیابتموکح  ینعی  دـنراد . ایبنا  هک  یهلا  تموکح  نآ  رگم  دـناسربتیناسنا ، تیعقاو  هب  ار  ناسنا 
، درک بیاغ  ادـخ  ار  یمهدزاود  نآ  دنتـشک ، ار  همه  اهیـضعب  هدـیقع  هب  هک  دنتـشک  ای  دـندرک  نیـشنهناخ  ای  ار  ناشرفن  هدزای  ار  دارفا  نآ 
، هن مدرم  همه  ولو  دتسرفیم . ار و  ترـضح  نآ  دنوادخ  دندشتموکح  نآ  يارب  هدامآ  یتقو  هک  تسا  نیا  میمهفیم  تایاور  زا  ام  هچنآ 
هک یتروـص  ره  هب  ملاـع  فارطا  هـمه  زا  دنـشاب  رـضاح  دـنکیم  توـعد  وا  یتـقو  هـک  دنـشاب  وا  ناـبیتشپ  هـک  یتـیعمج  کـی  لـقاال  اـما 
هک دنشاب  روط  نیا  تسیاب  دناترـضح  نآ  تموکح  رظتنم  هک  يدارفا  نآ  دیایب . راک  رـستموکح  نآ  ات  دنناسرب  وا  هب  ار  ناشدوختسه 

ماما دنراد . تسود  دنهاوخیم و  ناشدوخ  هک  يزیچ  نآ  راظتنا  هن  دنشاب  هتشاد  ار  نآ  راظتنا  دنهاوخب و  دهاوخیم  ادخ  هک  ار  هچنآ  اهنت 
نآ ار  ناهج  نیا  هنیمز و  نیا  ایب  یهلادـی  يا  ادـخ ، یعقاو  تسد  يا  ایب  هن . اهنیا  نک ، روط  نیا  ایب  نامز  ماما  نکب ، ار  راک  نالف  اـیب  ناـمز 

سانلا رطف  یتلا  هللا  ةرطف   » تسا هدـیرفآ  یهلا  ترطف  ساسا  رب  ادـخ  ار  همه  ناسرب . یعقاو  تیناسنا  هلحرم  هب  دارفا  نیا  ماـمت  هک  نک  روط 
و دهدیم ، قوس  یعقاو  تشرس  نآ  يوس  هب  ار  مدرم  همه  دیایب  ترضح  نآ  یتقو  دوشیم  فرحنم  دوشیم ، هدیشوپ  اهترطف  اهتنم  اهیلع »
، میرـضاح ام  تموکح  نآ  داجیا  يارب  دوش ، هتخیر  هار  نآ  رد  نامنوخ  ولو  تموکح ، نآ  راظتنا  دنـسریم ، ناشدوخ  یعقاو  قح  هب  همه 

لاثما و  اللزتم » اعشاخ  اعضاخ  ، » میهاوخیم وت  زا  مییوگیم ، میهاوخیم  يزیچ  ادخ  زا  یتقو  میراد ، ام  هک  ییاهاعد  رد  دینیبیم  امش  اذل 
ال اسناتـسم ، کلئـسا  : » دـیوگیم دـشکیم  ار  تموکح  نآ  راظتنا  نوچ  دـهاوخیم  ار  تموکح  نآ  هک  یتقو  حاتتفا  ياعد  رد  اـما  اـهنیا ،

تموکح نآ  دنـسرن ، هجرد  نآ  هب  ات  دارفا  دـیایبتموکح ، نآ  دوش  هتخیر  منوخ  هکنیا  ولو  ماهدامآ  ینعی  کیلع  الدـم  الجو  اـفئاخ و ال 
شقن نیمز  يور  العا  سودرف  نآ  دیایب و  راک  يور  تموکح  نآ  اما  دوش  هتخیر  ام  نوخ  ولو  دنیوگب  یتعامج  کی  اعقاو  رگا  دـیآیمن .
هدامآ ام  ات  دیآیم ، وا  میوشبتموکح  نآ  هدامآ  ام  تسا ، هدامآ  زورهنابـش  مه  نامز  ماما  تقو  نآ  میهدب  مه  نوخ  میرـضاح  ام  دریگب ،
یتقو میـشاب ، هدامآ  تموکح  نآ  دـیاب  ام  هک  تسا  نیا  ممهفیم  تایاور  زا  هک  ار  هچنآ  نم  دـیآیمن . ترـضح  نآ  میوشن  تموکح  نآ 
ایادـخ دـیایب ، رقف  میراذـگن  هک  میوشب  عون  نآ  هک  نک  يراـک  ایادـخ  هکنیا  ینعی  ربـب ، نیب  زا  ار  رقف  ایادـخ  هک  میهاوـخیم  ادـخ  زا  هک 

دح نیا  هب  هک  دـنوشیم  روط  نیا  هک  یتعاـمج  نآ  دـیایب ، نامدـب  مه  یتسرداـن  زا  هک  میوـشب  عوـن  نآ  ینعی  ربـب ، نیب  زا  ار  اـهیتسردان 
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، ام تساوخ  اب  دـیآیمن  ام  ياعد  اب  دـیآیمن  دوشن  روط  نآ  ات  دـیآیم  ناـمز  ماـما  تقو  نآ  دـنراد ، ار  تموکح  نآ  راـظتنا  دنـسریم و 
سک چیه  قوقح  هک  يوحن  هب  دـناسریم  تیناسنا  تیعقاو  هلحرم  هب  ار  اهناسنا  هک  ار  یعقاو  تلود  نآ  میهاوخب ، ادـخ  زا  ینعی  دـیآیم .

ار اهنآ  دادعتسا  دناوتیمن  اههزوح  سرادم و  اههاگشناد و  اههدکشناد  نیا  یلو  دنراد  دادعتسا  هک  دنتـسه  دارفا  ردقچ  دوشیمن . لامیاپ 
قیقحت و لـها  شقن  دوـعوم : دـناسریم . ار  وا  تقو  نآ  میهاوـخیم  ار  وا  اـعقاو  رگا  اـم  دوـشیم ، فـلت  اـهرمع  دـناسربتیلعف  هلحرم  هب 

يراک دیاب  تموکح . نآ  يارب  دننک  هدامآ  ار  مدرم  دیاب  دننزب  ار  اهفرح  نیا  دـیاب  يرافغ : داتـسا  تسیچ ؟ روهظ  يزاسهنیمز  رد  شهوژپ 
دوجـسم اهنآ  هکنیا  دـنراد ، یهاگیاج  هچ  هکنیا  هب  دـنهدب  هجوت  ار  مدرم  ینعی  دـنوشبتحاران ، و  دـیایب ، ناشدـب  دـب ، زا  اـعقاو  هک  دـننک 

باـتک هک  دارفا  نیا  همه  دـننک . نعل  ناـسنا  هب  ناگتـشرف  همه  ـالاح  هکنیا  هـن  دـندرک ، هدجـس  ناـسنا  هـب  هکئـالم  هـمه  دنتـسه ، هکئـالم 
تـسیب تاهرمن  نیرفآ  دـنیوگب  نم  هب  هک  مسیونیم  باتک  کی  نم  دـنوشب . هتخاس  مدرم  ناشدوخ و  دـنزاسب  ار  ناـسنا  دـیاب  دنـسیونیم 

هک تسا  ناسنا  رد  تیناسنا  تقیقح  تسین ، هک  دنک  قلختسا  هتساوخ  شلد  هک  روطنیمه  ار  ناسنا  نیا  ادخ  تسا . نآ  زا  ریغ  نیا  تسا .
، تسین روط  نیا  ناسنا  اما  تسا  هدرکیم  ار  راک  نیا  لسع  روبنز  مه  رتشیپ  لاس  رازه  دص  تسین . تاناویح  رد  دنک  ادیپ  دوجو  دـناوتیم 

رفن اهنویلیم  دزاسیم و  بمب  هعفد  کی  رگید . ياهراک  رد  هن  دتفایم ، راک  هب  میقتسم  طارص  رد  شدادعتسا  تسا ، دادعتسا  رسارس  ناسنا 
یتسردان متـس و  ملظ و  تقو  چیه  درادبتسود ، شدوخ  لثم  ار  اهناسنا  همه  و  دـنادب ، شدوخ  لثم  ار  اهناسنا  همه  رگا  دـنوریم . نیب  زا 

ناـماما و  هلآوهیلعهللایلــص ، مرکا ، یبـن  هـک  میاهدـیمهف  ار  اـهنیا  اـم  تـسه  تیبلـها  ياـهباتک  رد  هـک  یتاـیاور  نـیا  زا  دــهدیمن . خر 
يارب دـیدش  هدامآ  تقو  ره  تفگ  درک . بیاغ  ار  اهنآ  نیرخآ  مه  دـنوادخ  دنتـشک و  ار  همئا  همه  اما  دـننک . تسرد  ناسنا  دنتـساوخیم 

زا دوعوم : دـننک  هدامآ  تموکح  نآ  يارب  ار  مدرم  هشیمه  ناشیاههتـشون  رد  دـیاب  مه  نایاقآ  متـسرفیم  تموکح  متـسرفیم و  ماما  امش 
. میرازگساپس دیتشاذگ  ام  رایتخا  رد  ار  ناتتقو  هکنیا 

شطع وبس  کی 

لیجعت يارب  اعد  : » الوا میوگب : ات  مراذگب ; قشع  يوجتسج  رد   » ار راتشون  نیا  مان  متساوخیم  ادتبا  شطع ؟  وبـس  کی   » ارچ لوا  تمـسق 
ياعد میوگب : و  ترطف . يافرژ  و  دوجو ، قامعا  زا  وجتسج  تسا ; نتساوخ   » بلط و «، » وجتسج  » کی ادج  مالـسلاهیلع ، رـصع ، ماما  جرف 
یتیاغ دنمجرا و  سب  یفدـه  دـنلب  ینامرآ  يوجتـسج  هب  دزادرپیم . نآ  يوجتـسج  هب  دراد و  هدـشمگ  ، » ناسنا هک  تسا  نآ  ناشن  جرف ،

ياههنیمز ندروآ  مهارف  يارب  هنایارگ  نامرآ  هناهاگآ و  كرابم ، تکرح  کی  جرف ، لیجعت  يارب  اـعد  میوگب : یناـسنا و  یهلا و  گرزب ،
. یبتکم سدقم  ياهنامرآ  دیاقع و  و  یناسنا ، كاپ  تاساسحا  فطاوع و  نتم  زا  تسا  یششوج  و  تسا . میظع  تیاغ  فده و  نآ  ققحت 
: ایناث و  دـهدیم . رارق  تماقتـسا  تبالـص و  ریـسم  رد  ار  تیالو  بتکم  هب  دـقتعم  رظتنم و  ناسنا  هک  فرژ ; ـالاو و  یـششوک  هزراـبم و  و 
هب ناهج . ناسنا و  هدشمگ   » نامه عقاو ، رد  تمارک ; یهاگآ و  و  تلیضف ، تسا و  شزرا  همه  نیا   » هراصع هصالخ و  قشع ،   » هک میوگب 

و درک . ریبعت  قشع   » هب ار  نآ  ناوتب  دـیاش  مینک ، ناـیب  هملک  کـی   » رد ار  هزراـبم  شزرا و  تلیـضف و  همه  نآ  میهاوخب  رگا  نخـس ، رگید 
 ، تیودهم گنهرف  زا  ياهولج  رگتیاکح   » جرف و لیجعت  يارب  اعد   » قیمع داعبا  یناعم و  زا  ياهشوگ  رگنایب  قشع  يوجتسج  رد  : » نیاربانب
اب هارمه  تسا  همه  نآ  ، » جرف لیجعت  ياعد  میوگب : ات  مدرک ، باختنا  ار  نیمه  و  تسشن . منهذ  هب  شطع  وبس  کی   » مان سپـس  اما  تسا .

یماکهنـشت قشع ، نیرفآتایح  لالز  هب  ندیـسر  میوگب : و  رتهدـنزاس . رتهناقاتـشم و  رتهناهاگآ ، ییاوتحم  ابتسا  همه  نآ   . » شطع  » کی
دیاب و  دیـسر . رثوک »  » هب ات  دـش  هنـشت  دـیاب  دیـشون . شطع  زا  ییوبـس  دـیاب  ( ، 2  ) ةاـیحلا نـیع   » و ( 1  ) نیعم ءاـم   » هب لـین  يارب  دـبلطیم .
تسا یسک  یگنـشت  ناشن  شطع  وبـس  کی  : » میوگب و  تسا . شطع  تخانـش و  نیا  رولبت  جرف ،  لیجعت  ياعد   » و دش . هنـشت  ات  تخانش ،
هنـشت یـسرپب : رگا  و  دنکیم . اعد  ترـضح  نآ  يارب  دوجو  قمع  زا  دبلطیم و  دـنوادخ  زا  ار  مالـسلاهیلع ، رـصع ، ماما  روهظ  یتسارب  هک 
یلجت هنشت  یتیگ ; مامت  هنهپ  زا  متس  ملظ و  نتفای  نایاپ  هنشت  تلادع ; تلیضف و  قح و  هنشت  یناسنا ; ياهنامرآ  همه  هنشت  میوگیم : هچ ؟
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ار شطع  یگنشت و  نیا  مییایب  میوگب : و  یبوبر . تافص  ءامـسا و  يونعم ;و  لماکت  دشر و  ییالاو ;و  یبوخ و  ریخ و  ياههولج  نیرتابیز 
شـساسحا میرادن و  هجوت  نآ  هب  اما  میتسه ، قشع  لالز  مزمز  نیا  هنـشت  شیوخ  ترطف  هب  همه ، اهناسنا  ام  هچ ; مینک . ساسحا  كرد و  »

ناهج هنـشت  ماک  دیایب ، هک  وا » ;  » مینک تساوخرد  دنوادخ  زا  ار  نآ  میدرک ، ساسحا  نوچ  و  مینک ! ساسحا  ار  نآ  مییایب  سپ  مینکیمن !
ياراوگ بآ  : » وا اریز  دناشون ; دهاوخ  شمارآ  تیمیمص و  قشع و  وبس  وبـس  ار  ناسنا  كانـشطع  ناج  و  تلادع ، قح و  هعرج  هعرج  ار 

(6  ) ناشوج راسهمشچ   » اهتیمیمص ;و اهیکاپ و  ( 5 « ) راب رپ  ناراب   » اهییالاو ;و اهیبوخ و  ( 4  ) هدنراب ربا   » تسا ;و ( 3 « ) اهناسنا یماکهنشت 
نم و  تسا : هتفرگ  اج  وبـس »  » نیا رد  رحب »  » کی میوگب : و  اهمدآ . ناج  ( 8  ) تشهب  » اهتمارک ;و اهیدیپس و  لالز  ( 7 « ) راشبآ  » اهشزرا ;و
حرط هلاسم  حرط  میوریم . وس  نادـب  مه  اـب  سپ  یهن ; مدـق  تشهب  نیا   » میرح هب  يراد  تسود  یمیمـص ، بوخ و  هدـنناوخ  وت  منادیم 

یهاگیاج یتایح و  یتیمها  زا  بان ، مالـسا  رد  تیالو  تماما و  بتکم  هک  تسین  هدیـشوپ  یـسک  رب  فلا ) تسا : نینچ  تراشا  هب  هلاسم ،
هب تیودهم  ، » بتکم نیا  رد  و  ب ) تسین . شیب  ناجیب  يرکیپ  دیشروخیب و  ینامـسآ  تیالو ، نودب  مالـسا  تسا . رادروخرب  دنلب  سب 

هشیدنا و تسا . گنهرف   » کی دوخ ، مالـسا ، رد  تیرـشب  یجنم  و  دوعوم » يدهم   » هب داقتعا  تسا . دنمجرا  كانفرژ و  مهم ، هزادنا  نامه 
گنتاگنت لیصا و  یطابترا  شنیرفآ ، فده  و  تیرشب ، ناهج و  هدنیآ  نیملسم ، تدایس  تداعس و  مالسا ، تشونرـس  اب  هک  تسا  ینامرآ 

يداعبا هرتسگ و  زا  دوخ ، گـنهرف  نیا  و  ج ) میرذـگیم . هراـشا  هب  میتفگ  هکناـنچ  میرادـن و  رتشیب  ینخـس  نونکا  یناـبم ، نیا  رد  دراد .
: نوچمه ددرگ ; نییبـت  هتـسیاش  یلیـصفت  روخ  رد  دوـش و  نشور  ییاـبیز  ییاـفرژ و  هب  کـی ، ره  هک  دزـسیم  تسا و  رادروـخرب  عیـسو 

قوقح روهظ ، ياههناشن  تبیغ ، نامز  ياهتیلوؤسم  فیاظو و  تموکح ، لیکـشت  یلهاج ، گرم  تایح و  راظتنا ، تبیغ ، تجح ، تفرعم ،
، نایم نیا  رد  رگید . تاعوضوم  زا  يرایسب  یهلا و  يارآلد  هجو  نآ  رادید  ترـضح ، نآ  اب  طابترا  نایعیـش ، رب  مالـسلاهیلع ، رـصع ، ماما 

گنهرف عونتم  داعبا  هرتسگ و  نآ  زا  يرایـسب  اب  الوا : اریز : دراد ، هژیو  یتیمها  هاگیاج و  مالـسلاهیلع  رـصع ، ماما  جرف  يارب  اـعد   » عوضوم
راظتنا ;»و  » ینعی گنهرف  نیا  لیـصا  هرهوج  و  تبیغ ، نامز  ياهتیلوؤسم  فیاظو و  تبحم ، تفرعم ، نامیا ، اب : دراد ; طاـبترا  تیودـهم ،
شقت و نآ ، عیرـست  روهظ و  ياههنیمز  ققحت  رد  يدج  الماک  تروص  هب  ایناث : دباییم . اقترا  بسانت ، نیمه  هب  نآ  تیمها  هبترم  نیاربانب 
و مالسلاهیلع ، رـصع ، ماما  دوخ  روتـسد  تافتلا و  دروم  دیکا ، روط  هب  اثلاث : و  دوشیم . روهظ  نداتفا  ولج  بجوم  اتقیقح  ینعی  دراد ; ریثات 

يارب ( 9 . ) مکجرف کلذ  ناف  جرفلا ، لیجعتب  ءاعدلا  اورثکا  و  دـناهدومرف : مالـسلاهیلع ، رـصع ، ماما  تسا . هدوب  مالـسلامهیلع ، همئا ، رگید 
زین هنوگ  نیا  رگید ، ینخـس  هب  ار  هلاسم  حرط  . » تسا نامه  رد  زین  امـش  جرف  شیاشگ و  اریز  دینک ،» اعد  رایـسب   » روهظ جرف و  رد  لیجعت 

و تسا ، عوضوم  کی  تیرشب ، یجنم  ندمآ  و  مالسلاهیلع ، رصع ، ماما  روهظ  تیعطق  تیمتح و  تیودهم و  لصا  هک : دومن  هیارا  ناوتیم 
اب امیقتـسم  اقیقد و  یمود  اما  یهلا ; تسا  يریبدـت  افرـص  یلوا  تسارگیدیعوضوم . ، دوشعقاورتدوز ندـمآ ، روهظ و  نیا  مینک  هچ  هکنیا 
اب صوصخب  جرف  لیجعت  يارب  اعد   » هلاسم اتـسار ، نیا  رد  دراد . طابترا  روهظ ، نامرآ  هب  دقتعم  ياهناسنا  نارظتنم و  درکلمع  اهتیلوؤسم و 

يارب اعد  ياههاگتساخ  اهلیلحت و   » هک هاگ  نآ  نیا ، رب  هوالع  تسا . مود  عوضوم  زا  یمهم  رایـسب  دومن  نآ ، قیمع  فرژ و  داعبا  هب  هجوت 
عوضوم نیا  هنافـساتم ، اما  اما ... دـش . دـهاوخ  رتنـشور  رایـسب  روبزم ، عوضوم  تیمها  شزرا و  دریگ ، رارق  یـسررب  دروم  زین  جرف  لیجعت 

نایم رد  یتح  هعماج و  رد  و  هتفاین ، زاب  ناهذا  رد  ار  دوخ  هاگیاج  تیمها و  هاگ  چـیه  دـنچ ، ییاههنیمز  دوجو  لـیلد  هب  ( 10 ، ) مهم رایسب 
اههنیمز نـیا  زا  یخرب  تـسا . هـتفرگ  رارق  يرهمیب  یهجوـتیب و  یـشومارف ، دروـم  مالـسلاهیلع ، رـصع ، ماـما  نادـنمتدارا  نارادتـسود و 

هتـشگ بجوم  هنیمز ، نیا  رد  یفارحنا  تسردان و  ياهـشنیب  دوجو  و  راظتنا »  » هلاسم فیرحت  راـظتنا »  » هلاـسم فیرحت  - 1 زا : تساترابع 
هب طـقف  ياهدـع  طاـبترا ، نیا  رد  دـهدبتسد . زا  ار  دوخ  صاـخ  هاـگیاج  تیمها و  زین  جرف  لـیجعت  يارب  اـعد   » دـنلب قیمع و  موهفم  هک 

یبالقنا یسامح و  داعبا  هب  اهنت  سکعب ، زین ، رگید  یخرب  دنزرویم . تلفغ  نآ  هدنزاس  یلـصا و  داعبا  زا  هتخادرپ و  اعد  سلاجم  لیکـشت 
نیا دنهدیمن . ناشن  یتبغر  جرف  لیجعت  يارب  اعد   » هلاسم هب  هدرپس و  یشومارف  تسد  هب  ار  نآ  يونعم  یفطاع و  داعبا  هدرک ، هجوت  راظتنا 

نییبت كرد و  مدع  - 2 دنراد . هنیمز ، نیا  رد  اعد  هب  هجیتن  رد  و  جرف ، راظتنا  هبتبـسن  صقان  يدعب و  کی  یـشرگن  یقلت و  هورگ ، ود  ره 
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نیا تقیقح  رد  تسا . جرف  ياعد  موهفم  لصا  قیمع  حیحص و  نییبت  مدع  تسرد و  كرد  مدع  عقاو ، رد  رگید ، لماع  جرف  ياعد  موهفم 
يارب اعد  حیحـص  موهفم  هک  درک  ناـعذا  دـیاب  دـش . رکذ  ـالاب  رد  هک  تسا  یتسرداـن  صقاـن و  شرگن  شنیب و  ود  نآ  زاـسهنیمز  لـماع ،
راچد يرابفسات  تشونرـس  نینچ  هب  راظتنا  هلاسم  لصا  هک  ییاج  تسا ; هدشن  نایب  هعماج  يارب  نونکات  نآ ، ییاوتحم  داعبا  جرف و  لیجعت 

، مالسلاهیلع رصع ، ماما  نارظتنم  نادنمتدارا و  یمامت  رب  يور ، ره  هب  دوب . دهاوخن  تفگـش  نآ ، عورف  زا  یکی  دروم  رد  رگید  دشاب ، هدش 
تلفغ نآ  زا  لمع  رد  دنبایرد و  ار  نآ  مهم  ریثات  شقن و  هدرک و  ادیپ  عماج  حیحص و  یکرد  تخانش و  هلاسم ، نیا  هبتبسن  هک  دزـسیم 

هاگ هکلب  جرف ، لیجعت  ياعد  دروم  رد  غیلبت  نتفگ و  نخـس  اهنت  هن  هک  يرگید  لماع  تیودـهم  گنهرف  اـبتسردان  دروخرب  - 3 دنزرون .
اب یحطس  صقان و  ای  یفارحنا  تسردان و  دروخرب  هتخاس ، هجاوم  لاکـشا  اب  ار  مالـسلاهیلع ، رـصع ، ماما  تیودهم و  گنهرف  لصا  هرابرد 
اب ددرگیمرب ، یمالـسا  بالقنا  زا  لبق  اهلاس  هب  هک  ینالوط  ینامز  یط  رد  هنافـساتم  ناـنیا  تسا . اـهیدوخ »  » یخرب يوس  زا  گـنهرف  نیا 

غیلبت عافد و  نآ ، زا  هدرک و  دروخرب  یفارحنا  هاگ  يدعب و  کی  یحطـس ، نانچ  تیودـهم  یبالقنا  يونعم و  هدـنزیتس ، هدـنزاس ، گنهرف 
هتـشگن رود  ناهذا  زا  نآ  یفنم  راثآ  مه  زونه  قیاقح ، زا  يرایـسب  ندش  نشور  یمالـسا و  بالقنا  زا  ههد  ود  تشذگ  زا  دعب  هک  دندومن 

زین ار  تیودهم  گنهرف  و  مالسلاهیلع ، رصع ، ماما  هرابرد  هدنزاس  الاو و  حیحـص ، غیلبت  هنیمز  هک  تسا  نیا  یفنم ، راثآ  نآ  زا  یکی  تسا .
یمامت حور  تقیقح  رد  دوعوم ، روهظ  راظتنا و  یلاعتم  بتکم  و  مالسلاهیلع ، رصع ، ماما  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دنتخاس . وربور  لکشم  اب 

نانآ یتایح  یلصا و  فیاظو  زا  راظتنا  بتکم  ترضح و  نآ  هرابرد  غیلبت  هجیتن ، رد  و  تسا ، هعیـش  نامرآ  یگدنز و  تادابع ، تاداقتعا ،
نآ یط  رد  رگن  فرژ  نویناحور  زوسلد و  هنازرف و  ناهاگآ  زا  يرایـسب  ات  دـش  بجوم  هورگ  نیا  درکلمع  یفنم  راـثآ  دوریم . رامـش  هب 

، هناش لج  قح ، ترضحتساوخ  اب  مییوگیم ؟ هچ  ام  ( 11 . ) دنیامن دروخرب  نانآ  اب  زین  هیلع ، هللاۀـمحر  تما ، ماما  یتح  و  ینالوط ، نامز 
فیرحت و رابغ  ندودز  دوب - : دـهاوخ  دراوم  نیا  رد  شطع  وبـس  کی   » راتـشون رد  ام  شالت  مالـسلاهیلع ، نامز ، ماما  نامیالوم  تیانع  و 

يارب اعد  مهم  رایـسب  ياوتحم  داعبا و  موهفم ، نییبت  ; تیودـهم -  گـنهرف  راـظتنا و  بتکم  زا  قیمع  دـعب  نیا  لـالز  راـسخر  زا  یمهفژک 
جرف و لیجعت  يارب  اعد   » هلاسم هبتبـسن  تاداقتنا  تالاکـشا و  نایب  ; روکذـم -  عوضوم  ياههاگتـساخ  اـهلیلحت و  ناـیب  ; جرف -  لـیجعت 

حرطم جـیردتب  هک  يرگید  لیاسم  تاکن و  ;و  یعامتجا -  يدرف و  یگدـنز  رد  جرف  يارب  اعد  هدـنزاس  يونعم و  راثآ  ; اـهنآ -  هب  خـساپ 
هراشا . 1 اهتشونیپ : دراد  همادا  دییامن . يرای  راتشون ، نیا  رتنوزف  هچ  ره  يانغ  رد  ار  ام  دیناوتیم  زین  یمارگ  ناگدنناوخ  امش  دش . دهاوخ 

، ینارحبلا ك : ر . تسا : هدـش  لیوات  مالـسلاهیلع ، رـصع ، ماما  سدـقم  دوجو  هب  نیعم  ءام  ، » نآ رد  هک  کـلم   » هکراـبم هروس  رخآ  هیآ  هب 
مالـسلا هعمج : زور  تراـیز  رد  ترـضح  نآ  كراـبم  دوجو  زا  يریبعت  . 2 . 82 ص79 -  ج8 ، نآرقلا ، ریـسفت  یف  ناهربلا  مشاه ، دیـسلا 

نایاش ص200 . ج1 ، یفاکلا ، بوقعی ، نب  دـمحم  ینیلکلا ، ءامظلا :» یلع  بذـعلا  ءاملا  ماـمالا  . » 3( نانجلاحـیتافم  ) ةایحلا نیع   » ای کیلع 
[ مامالا . »] 6 نامه . ...« لطاهلا ; ثیغلا  رطاملا و  باحـسلا  مامالا  . » 4 و 5 تساهدـش . لقن  مالـسلاهیلع ، اضر ، ماما  زا  تیاور  هک  تسا  رکذ 
ر.ك: . 9 نامه . ۀـضورلاو ;  . » 8 .( میدرک همجرت  راشبآ »  » هب ار  ریدغ » ، » حـماست يردـق  اب  . ) نامه ریدـغلاو ;» . » 7 ناـمه . ةریزعلا ;  نیعلا 
هب تفرگ ; رارق  تیانع  دروم  هراشا  دح  رد  اهنت  اجنیا  رد  روکذم  عوضوم  تیمها  . 10 ص177 . ج53 ، راونالاراحب ، رقابدمحم ، یسلجملا ،

میهاوخ نخس  امش  اب  مه  زاب  لماوع ، اههنیمز و  نیا  دروم  رد  . 11 دش . دهاوخ  نایب  لیصفتب  هدنیآ  ياههرامش  رد  لاعتم ، دنوادختساوخ 
. تفگ

رای يوب 

رـصع دوعوم ، رـصع  نآ  ققحت  يارب  میاهتفگ و  کیبل  لاعتم  راگدیرفآ  اب  شیوخ  یلزا  دـهع  هب  میتسه و  ایبنا  هلاس  نارازه  هار  ناوریپ  ام 
اب هار  نیا  هک  دـید  دـهاوخ  دـشاب  لد  مشچ  رگا  میئاشگب و  رون  يوس  هب  ار  خـیرات  هار  ات  میاهدرک  مایق  ادـخ ، ماکحا  تیمکاح  تلادـع و 

قدـص ياههناشن  درذـگیم ; نیمز  هرک  رد  ادـختجح  نیرخآ  دـلوت  زا  هک  نرق  هدزای  زا  دـعب  زورما  تسا . هدـش  شرف  هکئـالم  ياـهلاب 
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دوخ نیا  هدرک و  يرپس  زین  ار  شیوخ  ياهزور  نیرتکیرات  یناث  تیلهاـج  رـصع  تسا ، هتفاـی  يرتشیب  روهظ  ثیداـحا  نآرق و  ياههدـعو 
ار قح  ناگتفیش  لد  دوعوم ، روهظ  هحیار  دشاب ؟ هدش  لماک  بش  هک  دسریم  ارف  یماگنه  قداص  رجف  هکنیا  هن  رگم  تسا  رگید  ياهناشن 

دهاوختیمکاح هب  نیمز  هرک  رد  قح  هک  تسا  ینرق  نرق  نیا  ناج ! يدهم  اما ، تسا . هدناشک  روضح  هنحـص  هب  ار  نانآ  هدرک و  باتیب 
هب هلآوهیلعهللایلـص ، مرکا ، یبن  ترـضح  ییوگـشیپ  يرمق  يرجه  مهدزناپ  نرق  نیتسخن  ياهلاس  نیا  رد  تسوت . راظتنا  رد  هدنیآ  دیـسر 

یسمش ناشدوجو  دنتفرگ و  شود  رب  ار  ایبنا  مایق  ملع  مالسا ، ینامزلارخآ  تضهن  رادهعیلط  نایناریا ، یسراف ، ناملس  موق  تسویپ و  ققحت 
دهع نیا  هک  یناگدادـلد  اسب  دنتـسه  ضرا  هرک  رـسارس  نالدرادـیب  نایم  رد  تفای . دـلوت  یناث  تیلهاج  یناملظ  هصالخ  رد  هک  دـش  هزات 
روهظ هب  زج  نیدحوم  قشع  صولخ  دننادیم  دـناهزرابم و  لها  دوعوم  نارظتنم  دناهتـسویپ . دوعوم  نارظتنم  لیخ  هب  دـناهتفایرد و  ار  هزات 

. دسر رد  هچ  نامرف  ات  دنـشکیم  راظتنا  دـنتعاطا و  تیالو و  لها  رتارف  نآ  زا  اما  دـش  دـهاوخن  رـسیم  نیقفانم  نیکرـشم و  زا  ترفن  لماک 
زا ار  دوخ  تسا و  هتفای  زاب  ار  ناسنا  یخیرات  تیوه  راظتنا  نیا  اب  دوعوم و  راظتنا  دنیبیم و  داعم  ادـبم و  نایم  تبـسن  رد  ار  دوخ  یجیـسب 

رهـش و لاس و  هام و  زور و  رد  هن  ار  دوخ  تسا و  هدرک  حور  لامک  ینابرق  ار  نت  شیاـسآ  وا  هدـناهر . نآ  اـب  مزـالم  تلفغ  یگرمزور و 
. تسا هتخانش  زاب  خیرات  دوعوم  ادبم و  نایم  هلصاف  رد  هک  نابایخ  هچوک و 

یگدنز بیاغ  نتم 

ار وت  شوغآ  هیـضرف   » نآ اب  هک  تسا  هدنامن  یـشور  ! » شنیرفآ یلـصا  لاؤس   » يا نم ! یگدنز  عوضوم   » يا تسا ; هتفرگ  ار  وت  هناهب  ملد 
« دوهـشم  » هب ظوفلم   » مادک اب  وت  هاگن  موهفم  « !؟ تفای خساپ  ار  وت  روهظ  ناوتیم  قیقحت  شور   » مادک اب  وگب  مشاب . هدراذـگن  وجتـسج  هب 
زا نوتم ،  یسررب   » زا ماهتسخ ! دومن ؟ دهاوخ  رـشتنم  ارم  يرارقیب  موهفم  ، » میـسن مادک  شوغآ  رد  تناوسیگ ، ریغتم »  » و دش ؟ دهاوخ  لدب 

ناوتیم يا  هجیتن   » هچ ندوب  هدـنز  زا  یگدـنز ; بیاـغ  نتم   » يا وت  روضح  یب  همدـقم !   » زا همدـقم ،   » زا همدـقم ،   » زا یعرف ،  تـالاؤس  »
ماهدرک لمحت  ار  تندوبن  تنابرهم ، هاگن  وت و  زاب  شوغآ  ضورفم   » اـب هشیمه  تفرگ ؟ ياهجیتن  ناوتیم  هنوگچ   » ندوب هدـنز  زا  تفرگ ؟

ناریو ار  مايدوـجو  هفـسلف  ياهیاـپ  ياـههرازگ   » هک نادـب  يرادرب ، ملد  زا  ار  تناـبرهم  هاـگن  هـک  زورنآ  هیجوـت . ار  دوـخ  ندوـب  هدـنز  و 
لـصف مادـک  رد  وگب ! نم  هب  لصف  همه  نیا  زا  لـصف   » همه نیا  زا  ماهتـسخ ; تسا . هدوب  وت  لـصو   » فقو مرمع ، لـصف  لـصف  ! » ياهدومن

زبس روهظ  هب  زین  ارم  رمع  هدز  نازخ  لصف  لصف  دـنوشیم ! لصو  اهلـصف  همه  تندـمآ  اب  هک  يا  تسا ؟ ینتفایتسد  وت  لـصو  یگدـنز ،
1377 ناتسمز نیمآ ! امرفب ! لصو  دوخ 

تاعوبطم رد 

هب دنبهشپ  کی  رد  هدمآ و  درگ  ياهداتفارود  هدکهد  رد  روشک  نیا  روهمجسیئر  هارمه  هب  نینب  مدرم  زا  رفن  نارازه  حیـسم  تیؤر  راظتنا 
دودح نینب ، تاعوبطم  هتـشون  هب  و  نینب ) زکرم   ) ونوتوک زا  هسنارف  يرازگربخ  شرازگ  هب  دناهتـسشن . حیـسم  ترـضح  رظنم  تیور  راظتنا 

زا سپ  دـندوب ، تدابع  لوغـشم  هک  یلاح  رد  اوآوس  رهـش  رد  ياهبلک  رد  ناـشردام  هارمه  هب  رهاوخ  ود  دادرخ ،  6 خـیرات رد  لبق  هتفه  ود 
هتفگ اهرتخد  نیا  ردام  دناهدرک . تیور  ار  حیـسم  یـسیع  ترـضح  لامج  سپـس  هدننکهریخ و  رون  کی  ادتبا  رد  یبیهم ، يادـص  ندـینش 

هدکهد و نیا  ناگرزب  زا  يدادعت  هارمه  هب  یلاها  هثداح ، نیا  زا  سپ  دـندوب . هدرک  هطاحا  ار  حیـسم  ترـضح  فارطا  رفن  دـنچ  هک  تسا 
ناونع زین  اـهنآ  هدـش و  دـنبهشپ  دراو  اـههتفگ ، نیا  تحـص  زا  ناـنیمطا  لوـصح  يارب  اوآوـس  رهـش  يرادـنامرف  زا  یناگدـنیامن  نینچمه 

ینیبشیپ ناهج  رمع  نایاپ  يارب  سومادارتسون   » هک ینامز  ندش  کیدزن  اب  دناهدش ! حیـسم  ترـضح  لاثمت  تیور  هب  قفوم  هک  دـناهدرک 
هک یناهج  موس  گنج  رگید  هامکی  دودـح  سومادارتسون   » یئوگـشیپ قبط  تسا . هتفای  جاور  نایحیـسم  نایم  رد  یئاههفارخ  نینچ  هدرک ،

ناهج زا  ییاهر  ییاـضف و  تاـقولخم  ( 19/3/78  ) یمالـسا يروهمج  همانزور  دـش . دـهاوخ  عورـش  دوشیم ، یهتنم  ناهج  رمع  ناـیاپ  هب 
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لوزن نیمز  هب  ناهج  ییاهر  يارب  ییاضف  یتاقولخم  يدالیم  رازه  ود  لاس  زاغآ  رد  دنراد  داقتعا  هک  یهورگ  ياضعا  رفن  تصـش  دودـح 
. دننک رادید  تادوجوم  نیا  اب  ات  دندش  ایبملک ،»  » لامـش رد  انیهاتراک »  » یناتـسهوک هقطنم  یهار  دوخ  ياهییاراد  شورف  اب  درک ، دـنهاوخ 

تفایزاب حور و  بیذـهت  يارب  هک  دارفا  نیا  ياههداوناخ  زا  يرامـش  زا  تفگ  انیهاتراک  سیلپ  اتوگوب »  » زا هسنارف  يرازگربخ  شرازگ  هب 
سیلپ يوگنخس  تسا . هدرک  تفایرد  ییاههییاوکـش  دناهدش  نتراماتناسود  اداون  ارییـس   » یهار رگید  ییاضف  تاقولخم  اب  سامت  يژرنا و 

ياهجیتن نونکاـت  وجتـسج  تاـیلمع  دنتـسه و  دارفا  نیا  يریگناـگورگ  هب  مهتم  هورگ  نیا  ناربـهر  زا  نت  ود  اههییاوکـش  نیا  قبط  تفگ :
بقل هـک  نـت  ود  نـیا  تـسا  یکاـح  اههییاوکـش  نـیا  : » دوزفا سیلپ  يوگنخـس  دـناهدش . یفخم  ناـنآ  دـسریم  رظن  هـب  تـسا و  هتـشادن 
تـسا یتدم  دننک .» دعاقتم  رفـس  جرخ  يارب  ناشیاهییاراد  همه  شورف  يارب  ار  دوخ  ناوریپ  دناهدش  قفوم  دـناهداد  دوخ  هب  ناگدـیزگرب  »

« رولیت زلراچ   » دسانـشیمن ار  ادـخ  هک  یـسک  ریت 1378   16، یمالـسا يروهمج  هماـنزور  تسا . هتفاـی  جاور  ییاـههفارخ  نینچ  برغ ، رد 
رد شاهنیباک  يارزو  زا  يدادعت  نوچ  درک و  رازگرب  یلم  ياعد   » مسارم شروشک  رد  دنوادخ » تامعن  بسک   » يارب ایربیل  روهمج  سیئر 

ار ادـخ  هک  یـسک  : » تشون اـهنآ  هب  باـطخ  ياهماـن  رد  دوختلود ، هنیباـک  زا  اـهنآ  ندرک  راـنکرب  نمـض  دـندرکن ، ادـیپ  روضح  مسارم 
والـسچایو  » ياـقآ تشون : وکـسم  پاـچ  ایامیـسیوازن  هماـنزور  مظعا  فقـسا  ندروآ  مالـسا  درادـن .» نم  تلود  رد  ییاـج  دسانـشیمن ،

يامود سلجم  هب  هتسباو  ینید  یعامتجا و  ياهنامزاس  اب  طابترا  هتیمک  سیئر  هیـسور و  ياگولاک  تلایا  ياسیلک  مظعا  فقـسا  نیـسولاپ 
ربمایپ هب  هک  میرک  نآرق  هک : تسا  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  ناوارف  هعلاطم  قیقحت و  زا  سپ  يو  تسا . هدیورگ  مالـسا  سدقم  نید  هب  هیـسور 

روهـشم زادرپهیرظن  نوتگنیتناه  لئوماس   » اکیرمآ تردـقربا  لالحمـضا  تسا . ینامـسآ  سدـقم  باتک  نیرخآ  تسا ، هدـش  لزاـن  مالـسا 
: دیوگیم هداتفا و  تشحو  هب  یمالسا  ياهروشک  رد  ناملـسم  نمؤم  ناوج  لسن  دشر  زا  سوکوف  یناملآ  هلجم  اب  هبحاصم  رد  ییاکیرمآ 

نیا رد  ار  یمالـسا  بالقنا   » یتابثیب و هنیمز  یخیرات ، ياههبرجت  هب  هجوت  اب  مالـسا ، ناهج  رد  هلاس  ات 25  ناناوج 15  تیعمج  شیازفا  »
اکیرمآ یتردقربا  یلعف  طیارش  رد  هک  مدقتعم  منیبیمن و  يدیدج  تردق  ربا  چیه  ناهج ، هدنیآ  قفا  رد  نم  دروآ . دهاوخ  مهارف  کلامم 

ریت و مود  هرامـش  تماما ، همانهام  تساهندـمت ». نایم  گنج  رگنایامن  درذـگیم ، ووزوک  رد  هچنآ  دـش . دـهاوخ  لحمـضم  هتفر  هتفر  زین 
تیحیسم ياهروشک  سلاجملانیب  سالجا  نیمشش  یمالسا : يروهمج  يرازگربخ  وکسم -  برغ  یگنهرف  مجاهت  اب  هلباقم  دادرم 1378 

رد دـش . زاغآ  وکـسم  رد  برغ ، یگنهرف  مجاهت  اب  هزرابم  رب  دـیکات  اب  [30/3/78  ] هبنشکی رـصع  هداوناخ  ظفح  يارب  ییاپورا  سکودترا 
يردنا . » دش هدناوخ  هیـسور  يروهمج  سیئر  نیـستلی  سیروب   » مایپ دنتـشاد  روضح  ییاپورا  روشک   16 ناگدنیامن هک  تسـشن  نیا  زاغآ 
يراوشد یگدنز  رضاح  لاح  رد  هیسور  رد  اههداوناخ  هک  تفگ  هیـسور  يروهمج  سیئر  مایپ  زا  لقن  هب  نیـستلی  سیروب  هدنیامن  نیگول 

هب رگا  هک  تسا  هدش  هتفگ  نیـستلی  مایپ  رد  تسا . يداصتقا  عاضوا  يونعم و  لئاسم  زا  یـشان  هدمع  روط  هب  هک  دـنراذگیم  رـستشپ  ار 
هتیمک سیئر  فوسلاگروز  روتکیو  . » تسا هدادن  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  تاحالصا  تسایس  دوشن ، یگدیسر  هیسور  رد  اههداوناختیعضو 

دوخ نانخـس  رد  دشابیم  روشک  نیا  تسینومک  بزح  زا  هک  سالجا  نیا  نانارنخـس  زا  یکی  هداوناخ و  روما  رد  هیـسور  يروشک  يامود 
كدوـک نوـیلیم  ود  زا  شیب  نوـنکامه  فوسلاـگروز   » هـتفگ هـب  دـنکیم . دــیدهت  ار  هیــسور  ياـههداوناخ  يدــج ، نارحب  هـک  تـفگ 

يو دنراد . يداع  ریغ  بسانمان و  یگدنز  ناشنیدلاو ، قالط  رثا  رد  زین  كدوک  نویلیم  جنپ  دـننکیم و  یگدـنز  هیـسور  رد  تسرپرـسیب 
اب اهنآ  تفگ : تسناد و  اکیرمآ  صوصخب  برغ و  گـنهرف  هناـمحریب  مجاـهت  زا  یـشان  ار  سکودـترا  ياـهروشک  رد  هداوناـخ  نارحب 
يو دـننکیم . جـیورت  غیلبت و  ار  یگیامورف  یقالخادـب و  تشحو ، داسف ، دوخ ، يرکف  تادـیلوت  رگید  عاونا  یقیـسوم و  اـهباتک ، اـهملیف ،
لوط هب  زور  هس  هک  تسا  رارق  سـالجا  نیا  دریگیم . رارق  رطخ  رد  يدـج  روـط  هب  رـشب  ندـمت  دوـشن  هزراـبم  هدـیدپ  نیا  اـب  رگا  تفگ :

، نیارکوا سربق ، ناـنوی ، هیـسور ، ياـهروشک  زا  یناگدـنیامن  دـش . دـهاوخ  رازگرب  گروبزرتـپ  تنـس   » رد نآ  رخآ  زور  ود  هک  دـماجنا 
. دنراد تکرش  سالجا  نیا  رد  ییاپورا  رگید  روشک  دنچ  يوالسگوی و  سورالب ، ینامور ، ینوتل ، یناوتیل ، ینوتسا ، يوادلم ، ناتسراغلب ،
رب دوخ  نادـنزرف  ياهتیلاعف  لرتنک  هب  رداق  ییاکیرمآ  نیدـلاو  ییاـکیرمآ  ناـناوج  تنرتنیا و  داـسف  یمالـسا 1/4/78 . يروهمج  همانزور 
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دننکیمن لرتنک  ار  ناشنادنزرف  تیلاعف  دنیوگیم  ییاکیرمآ  نیدلاو  زا  یمین  تشون : يد  وت  يا . سا . وی . همانزور  دنتـسین . تنرتنیا  يور 
هکبش يور  رب  شرتسگ  هب  ور  داسف  هکبش  دننکیم . لرتنک  يدح  ات  طقف  ار  ناشنادنزرف  طسوت  تنرتنیا  زا  هدافتسا  دندقتعم  رگید  یمین  و 
تـسا هدـش  ماجنا  هدـشمگ  ناکدوک  یلم  زکرم  طسوت  هک  یـسررب  کی  دـنکیم . دـیدهت  ار  ییاکیرمآ  ناوج  نویلیم   16 تمالستنرتنیا
دناهدـش انـشآ  تنرتنیا  قیرط  زا  هک  يدرف  اب  دـنراد  دـصق  هک  دـناهدرک  مالعا  هلاس  ات 18  نیب 8  ناـناوجون  زا  دـصرد  دـهدیم 18  ناشن 
تنرتنیا هکبش  ياههمانرب  هب  یسرتسد  یگداس  هب  هک  دراد  لاس   17 ریز ناوج  نویلیم   16 دودح رد  رضاح  لاح  رد  اکیرمآ  دننک . تاقالم 

يارب ناـیوجدوس  هک  تسا  ياهلیـسو  تنرتـنیا  اریز  تسا . هتفرگ  رارق  ییاـکیرمآ  ناراذـگنوناق  نیدـلاو و  هجوت  دروم  قیقحت  نیا  دـنراد .
دروم درک 700  مالعا  دوخ  لاس 98  شرازگ  رد  اکیرمآ  يآ  یب . فا . نامزاس  دنریگیم . کمک  اهنآ  زا  هدافتـسا  ءوس  ناناوج و  نتفیرف 

ار ناکدوک  ای  دـناهدرک و  ترفاسم  دـناهدش  انـشآ  ناـنآ  اـبتنرتنیا  قیرط  زا  هک  یناـکدوک  اـب  هک  تسا  هدرک  ییاسانـش  ار  ینـالاسگرزب 
هنوگچیه ام  درک  مالعا  اکیرمآ  يآ  یب .  . فا صوصخم  رومام  دـناهدرک . هیهت  نانآ  زا  نجهتـسم  ياهـسکع  هدومن و  ترفاـسم  هب  قیوشت 

طـسوت تنرتنیا  زا  هدافتـسا  دناهتـشاد  راهظا  نیدلاو  زا  دصرد   20 دنک . دشر  عیرـس  تدـش  نیا  هب  هک  میرادـن  غارـس  اکیرمآ  رد  یتیانج 
نس ات  طقف  دصرد  دنتـسه و 71  تنرتنیا  زا  ناشناکدوک  زا  هدافتـسا  بظاوم  يدح  ات  دصرد   52 دننکیمن ، لرتنک  الـصا  ار  ناشناکدوک 
ردق ره  دنهدیم  هزاجا  ناشنادنزرف  هب  دناهدرک  مالعا  دصرد  دننکیم و 48  لرتنک  ار  ناشنادنزرف  طسوت  تنرتنیا  زا  هدافتـسا  یگلاس   14

تایوتحم اب  ياهنایار  تیاـس  رازه  ات 30  زا 20  شیبتسا  هتفگ  هناـیار  هتـسجرب  نارگلیلحت  زا  یکی  دـننک . هدافتـسا  تنرتنیا  زا  دـنهاوخب 
نیا نابحاص  دـمآرد  دوزفا : يو  تسا . شیازفا  لاح  رد  ياهدـنیازف  روطب  اهتیاس  هنوگنیا  دادـعت  دـنراد و  دوجو  اـکیرمآ  رد  زیگناربداـسف 

(19/3/78  ) رگراک راک و  همانزور  دشابیم . لاس  رد  رالد  درایلیم  کی  ات  نویلیم  دودح 700  رد  ناگدننیب  هعجارم  لحم  زا  اهتیاس 

یجنم  » يوزرآ رد  تجح   » هار هب  مشچ 

ار دـنب  رد  ياهناسنا  دزاسیم و  رپ  تلادـع  زا  ار  نیمز  نامزلارخآ  رد  هک  يرترب  ناـسنا  ناونع  هب  یجنم ،   » دوعوم شخبتاـجن  هب  داـقتعا 
بهذـم نیا  رد  هک  تسا  نیا  هتخاس ، زیامتم  ار  هعیـش  نایم  نیا  رد  هک  هچنآ  اما  دراد . دوجو  بهاذـم  نایدا و  همه  رد  دـشخبیم ، ییاهر 

مالک کی  رد  یهلا و  يایلوا  ثراو  ایبنا ، تلاسر  شخبموادـت  ناونع  هب  وا  هکلبتسین  حرطم  ناـمرآ  کـی  ناونع  هب  اـهنت  دوعوم » یجنم  »
يدرف یگدنز  رد  وا  شقن  نیاربانب  و  تسا . نایمدآ  لامعا  رب  رظان  دهاش و  هدنز ، هک  یتجح  تسا ; حرطم  زین  نیمز  يور  رب  ادختجح » »

. دراد شقن  نیمز  نانکاس  یگدـنز  هظحل  هظحل  رد  وا  دوجو  دوشیمن و  رـصحنم  روهظ  ناـمز  ناـمزلارخآ و  هب  اـهنت  اـهناسنا  یعاـمتجا  و 
هب وا  هب  داقتعا  ای  یجنم و   » ناونع هب  اهنت  دوعوم ، هب  داقتعا  ینعی  داقتعا ; ود  نیا  نایم  تواـفت  ندـش  نشور  تجح و   » موهفم كرد  يارب 

یلامجا یهاگن  نآ  زا  شیپ  اما  میهد ; رارق  یـسررب  دروم  تایاور  نآرق و  رد  ار  هژاو  نیا  هاگیاج  هک  تسا  مزال  یجنم   » تجح و  » ناونع
هب هچنآ   » رگید ترابع  هب  تسا . امنهار  ناـهرب و  لـیلد ، ینعم  هبتغل  رد  تجح   » تغل رد  تجح  تجح . يوغل  ياـنعم  هبتشاد  میهاوخ 

ۀنیبملاۀـلالدلا تسا : هدرک  اـنعم  هنوگنیا  ار  تجح  زین  یناهفـصا  بغار  موحرم  ( 1 . ) دـنیوگ تجح  دـننک » تباث  ار  یبلطم  اـی  يوعد  نآ 
هب ناوتیم  نآ  هلیسو  هب  هک  هچنآ  میقتسم و  هار  هب  راکشآ  ییامنهار  نیـضیقنلادحا . ۀحـص  یـضتقی  يذلاو  میقتـسملادصقملايا  ۀجحملل 
هب اجنیا  رد  هک  هتفر  راـک  هب  تجح   » هملک میرک  نآرق  زا  يددـعتم  تاـیآ  رد  نآرق  رد  تجح  ( 2 . ) درب یپ  فلاـخم  ود  زا  یکی  یتسرد 

یناربمایپ ( 3 . ) امیکح ازیزع  هللاناک  لسرلادعب و  ۀجح  هللایلع  سانلل  نوکی  الئل  نیرذنم  نیرـشبم و  الـسر  مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب 
زا فدـه  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد  تسا . میکح  دـنمزوریپ و  ادـخ  دـشابن و  یتجح  ادـخ  رب  ار  مدرم  سپ  نآ  زا  اـت  هدـنهدمیب  هدـنهدهدژم و 

ایبنا هک  تفگ  ناوتیم  نیاربانب  تسا ، هتـسناد  اهنآ ، رب  ییوجهناهب  لالدتـسا و  هار  ندرک  دس  مدرم و  هبتجح  مامتا  ار  ناربمایپ  نداتـسرف 
رد يدادن . ناشن  ام  هب  ار  میقتسم  هار  ارچ  هک  دوش  یعدم  ادخ  هاگرد  رد  دناوتیمن  یـسک  رگید  اهنآ  ندمآ  اب  دنامدرم و  رب  ادخ  تجح  »

تـساوخیم رگا  اسر ، مکحم و  لیلد  تسادخ  صاخ  وگب : ( 4 . ) نیعمجا مکیدـهل  ءاش  ولف  ۀـغلابلاۀجحلاهللف  لق  میناوخیم : يرگید  هیآ 
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رد ینیلک  موـحرم  هک  اـجنآ  اـت  دراد ; یـصاخ  هاـگیاج  تجح   » زین هعیـش  تاـیاور  رد  تاـیاور  رد  تجح  درکیم . تیادـه  ار  امـش  همه 
نـشور عوضوم  نیا  فلتخم  داـعبا  تیاور  اـههد  ناـیب  اـب  نآ  رد  هک  ۀـجحلا  باـتک   » ناونع اـب  دراد  یـشخب  یفاـکلا   » ردـقنارگ هعومجم 

ترورـض نایب  رد  مالـسلاهیلع ، یلع ، ماما  مینکیم : هراشا  دـناهدش ، دراو  هنیمز  نیا  رد  هک  یتایاور  زا  یخرب  هب  اـجنیا  رد  تسا . هدـیدرگ 
ججح لطبت  الئل  ارومغم ، افئاخ  اما  و  اروهـشم ، ارهاظ  اما  ۀجحب ; مئاق هللا  نم  ضرالااولخت  ال  یلب ، مهللا  دـیامرفیم : یهلا  ياهتجح  دوجو 

. تساههدید زا  ناهنپ  ناسرت و  ای  تسا و  هتخانـش  رادیاپ و  تسادخ ، ياپ  ربتجح  هک  یـسک  زا  دنامن  یهت  نیمز  یلب ، ( 5 ... ) هتانیب هللا و 
، مدآ ضبق  ذنم  اضرا  هللاكرت  ام  هللا  و  دیامرفیم : یتیاور  رد  مالسلاهیلع ، رقاب ، ماما  دورن ... نایم  زا  شیاههناشن  دوشن و  لطاب  ادختج  ات 

دنگوس ادخ  هب  ( 6 . ) هدابع یلع  هتجح هللا  ماما  ریغب  ضرالایقبت  و ال  هدابع ، یلع  هتجح  وه  هللایلا و  هب  يدتهی  ماما  اهیف  الا و  مالـسلاهیلع ،
تیاده ادخ  يوس  هب  وا  هلیسو  هب  مدرم ]  ] هک ییاوشیپ  زا  ار  ینیمزرس  چیه  دش ، حور ]  ] ضبق مالـسلاهیلع ، مدآ ، هک  يزور  زا  دنوادخ  هک 

، دشاب شناگدنب  رب  ادختجح  هک  یماما  نودب  نیمز  زگره  تسا و  شناگدنب  رب  ادختجح  اوشیپ  نیا  تسا . هتـشاذگن  یلاخ  دـنوشیم ،
(7 [ ) یح  ] یتح ماماب  الا  هقلخ  یلع  لج  زع و  موقت هللا  ۀـجحلانا ال  دـیامرفیم : هراب  نیا  رد  زین  مالـسلاهیلع ، قداص ، ماما  دـنامیمن . یقاب 

شسرپ نیا  خساپ  رد  ترـضح  نآ  نینچمه  دوشیم . هماقا  دوشهتخانـش ، هک  [ ياهدنز  ] ماما اب  اهنت  شناگدیرفآ  رب  ادختجح  ( 8 . ) فرعی
رد ار ] شلها  ، ] دنامب ماما  نودـب  نیمز  رگا  ( 9 . ) تخاسل ماما  ریغب  ضرالاتیقب  ول  دیامرفیم : دـنامیم »؟ یقاب  ماما  نودـب  نیمز  ایآ  : » هک
زا زگره  نـیمز  ( 10 . ) ۀـجحلاکلذ هللاو  اـنا  ۀـجح و  نم  ولخت  ـال  ضرـالانا  دـیامرفیم : زین  مالـسلاهیلع ، يداـه ، ماـما  دربیم . ورف  دوخ 

هدش دراو  مالسلامهیلع ، همئا ، زا  هک  ییاهاعد  رد  تارایز  هیعدا و  رد  تجح  متـسه . تجح  نآ  نم  مسق  ادخ  هب  دنامیمن و  یلاختجح 
هدـمآ هدـش ، شرافـستبیغ  نامز  رد  نآ  ندـناوخ  هک  یفورعم  ياـعد  زا  یتمـسق  رد  هلمج  زا  میروخیمربتجح ; هژاو  هب  تاـعفد  هب  زین 

اب ارم  رگا  هک  زاس ; انـشآ  دوختجح  اب  ارم  ایادخ ، راب  ( 11 . ) ینیدنعتللـضکتجحینفرعتمل نا  کناف  کتجح  ینفرع  مهللا  تسا ... :
کت هکنآ  زا  سپ  هدش ، لقن  مالسلاهیلع ، رصع ، ماما  زا  هک  نیسای  لآ   » ترایز زا  یتمسق  رد  موشیم . هارمگ  منید  زا  ینکن  انـشآ  تتجح 

لطابلاو هومتیضر  ام  قحلاف  مییوگیم : اهنآ  هب  باطخ  میهدیم ، یهاوگ  عوضوم  نیا  رب  میناوخیم و  ادختجح  ناونع  هب  ار  ناماما  کت 
نآ زا  امش  هک  تسا  نآ  لطاب  دیوش و  دونـشخ  نآ  زا  امـش  هک  تسا  نآ  قح  هنع . متیهن  ام  رکنملاو  هب  مترما  ام  فورعملاو  هومطخـسا  ام 

تجح يانعم  اب  لامجا  هب  هک  لاح  دینک . یهن  نآ  زا  امـش  هک  تسانآ  رکنم  و  دینک ، رما  نادب  امـش  هک  تسا  نآ  فورعم  دییآ . مشخ  هب 
، يدـهم ترـضح  اـم  هکنیا  دوـش  نشور  اـت  مـیزادرپیم  هلاـقم  نـیا  یلـصا  عوـضوم  هـب  میدـش ، انـشآ  یعیـش  فراـعم  رد  نآ  هاـگیاج  و 

دناوتیم ام  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رد  يریثات  هچ  لمع  رد  دوعوم ،» شخبتاجن   » اهنت ای  مینادب  دـنوادخ » یحتجح   » ار مالـسلاهیلع ،
لیلد یفرط  زا  نیمز  يور  رب  دنوادختجح  دش ، هتفگ  تایاور  نآرق و  تغل ، رد  تجح  موهفم  هرابرد  هک  هچنآ  ساسا  رب  دـشاب ؟ هتـشاد 
نازیم وا  هب  عوجر  اب  دـنناوتیم  اهناسنا  هک  تسا  يراـیعم  كـالم و  رگید  فرط  زا  میقتـسم و  طارـص  يوس  هب  مدرم  راکـشآ  ياـمنهار  و 

همه اـت  هک  دـنکیم  فلکم  ار  دوختسا  تجح  روهظ  هب  دـقتعم  هکنآ   » موـهفم نیا  هب  هجوـت  اـب  دنجنـسب . ادـخ  نید  اـب  ار  دوـخ  قاـبطنا 
لیدبت نابز  هقلقل  هب  دهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  موهفم  راظتنا  تروصنیا  ریغ  رد  هک  دشاب  شراظتنا  ساکعنا  شایعمج  يدرف و  تابسانم 

شلامعا درک  روهظ  هک  ینامز  ره  هک  دـشاب ، هدامآ  یتسیاب  نانچ  دـنادیم  اـما  دـیآیم ؟ زور  نیمادـک  شتجح  دـنادیمن  رظتنم  دوشیم .
تیاضر نیمات  تهج  رد  تبیغ   » نامز رد  هک  دندنلبرـس  روهظ »  » نامز رد  یناسک  اهنت  رگید  ناـیب  هب  دوش .» عقاو  تجح  لوبقم  بولطم و 

: تسا هدمآ  میرکنآرقتایآ  زا  یکی  رد  درک . هدافتـسا  تایاور  نآرق و  زا  ناوتیم  تحارـصب  ار  انعم  نیا  دنـشاب . هدرک  شالت  ناشیالوم 
يزور ( . 12  ) نورظتنم انا  اورظتنا  لق  اریخ  اهنامیا  یف  تبـسک  وا  لبق  نم  تنما  نکت  مل  اهنامیا  اسفن  عفنی  کبر ال  تایآ  ضعب  یتاـی  موی 

يارب تسا ، هدادن  ماجنا  یکین  راک  نامیا  ماگنه  هب  ای  هدرواین  نامیا  نآ  زا  شیپ  هک  یسک  نامیا  دوش ، راکـشآ  ادخ  ياههناشن  یخرب  هک 
لها هعیـش و  قیرط  هب  يددعتم  تایاور  هدـش ، دای  هیآ  لیذ  رد  میهار . هب  مشچ  زین  ام  دیـشاب ، هار  هب  مشچ  وگب  تشاد . دـهاوخن  يدوس  وا 
هدـش ریـسفت  مالـسلاهیلع ، يدـهم ، ترـضح  روهظ  نامز  هب  دوش » راکـشآ  ادـخ  ياههناشن  یخرب  هک  يزور   » اهنآ رد  هک  هدـش  لقن  تنس 
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، ۀـمئالامه تایآلا  تسا : هدـمآ  نینچ  هدـش ، دراو  روبزم  هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلاهیلع ، قداص ، ماـما  زا  هک  یتیاور  رد  هلمج  زا  ( 13 . ) تسا
، هئابآ نم  همدقت  نمبتنمآ  نا  فیسلاب و  همایق  لبق  نم  تنمآ  نکت  مل  اهنامیا  اسفن  عفنی  ذئمویف ال  مالـسلاهیلع ، مئاقلاوه ، ةرظتنملا  ۀیآلاو 

نامز نآ  رد  تسا . مالـسلاهیلع ، مئاق ، دوشیم ، هدیـشک  شراظتنا  هک  ياهناـشن  نآ  دنتـسه و  ناـماما  اـههناشن  زا  دارم  ( 14 . ) مالسلامهیلع
هک ترـضح  نآ  ناردـپ  هب  هچرگا  تشاددـهاوخن ، يدوس  وا  يارب  هدرواین  نامیا  ریـشمش ، اب  ترـضح  نآ  مایق  زا  شیپ  هک  یـسک  نامیا 

ینعی دـننکیم : ریـسفت  نـینچ  ار  هدـش  داـی  هـیآ  يرگید  تـیاور  رد  مالــسلاهیلع ، قداـص ، ماـما  دـشاب . هدروآ  ناـمیا  دـندوب ، وا  زا  شیپ 
، هروهظ یف  هل  نیعیطملا  هتبیغ و  یف  هروهظل  نیرظتنملا  اـنمئاق  ۀعیـشل  یبوط  ریـصب  اـبا  اـی  مالـسلاهیلع ، لاـق ، مث  اـنم ، رظتنملامئاـقلاجورخ 
، دوشیم هدیـشک  شراظتنا  هک  تسام  مئاق  جورخ  نامز  زور ] نآ  زا  دارم  ( ] 15 . ) نونزحی مه  مهیلع و ال  فوخ  نیذـلاهللاءایلوا ال  کئلوا 

يوریپ ار  وا  شروهظ  نامز  رد  دـنیوا و  روهظ  هار  هب  مشچ  وا  تبیغ  نامز  رد  هک  ام  مئاق  هعیـش  لاح  هب  اشوخ  ریـصبابا ! يا  دومرف : هاـگنآ 
نیا دوشیم  هدافتـسا  الابتیاور  زا  هک  ياهتکن  دندرگیم . نیگهودنا  هن  دنوشیم و  كانمیب  هن  هک  دنتـسه  ادـخ  ناتـسود  اهنآ  دـننکیم .

هب دناوتب  هک  دزاسب  نانچ  ار  شاهعماج  دوخ و  دنک و  یگدـنز  نانچ  يدـنوادختجح  ندـش  راکـشآ  زا  شیپ  ات  دـیاب  سک  ره  هک  تسا 
. درادـــن يدوـــس  ینامیـــشپ  هبوـــت و  رگید  زور  نآ  رد  هـــک  ارچ  دـــشاب . وگخــــساپ  ترــــضح  نآ  هاگــــشیپ  رد  روـــهظ  ماـــگنه 

نم هب  برقی  امب  مکنم  ءيرما  لک  لمعیلف  دـیامرفیم : تبیغ  نامز  رد  نایعیـش  فیاـظو  هراـبرد  دوخ  مالـسلاهیلع ، ، رمالابحاصترـضح
سپ ( 16 . ) ۀبوح یلع  مدن  انباقع  نم  هیجنی  ۀبوت و ال  هعفنت  نیح ال  ةاجف  ۀـتغب  انرما  ناف  انطخـس ، انتهارک و  نم  هیندـی  ام  بنجتی  و  انتبحم ،

، ددرگیم ام  يدونشخان  مشخ و  بجوم  هک  هچنآ  ره  زا  دزاس و  دوخ  هشیپ  دوشیم ، ام  یتسود  بجوم  هک  ار  هچنآ  دیاب  امش  زا  کی  ره 
هانگ ینامیـشپ  درادـن و  يدوس  وا  ياربتشگزاب  هبوت و  نامز  نآ  رد  دـسریم و  ارف  یناهگان  هرابکی و  هب  اـم  ناـمرف  اریز  دـنیزگ . يرود 

تفایرد و ار  وا  تیاـضر  ناوتیمن  ناـمز  ماـما  ادختجحتخانـش و  نودـب  هک  تسا  نشور  دـشخب . تاـجن  اـم  رفیک  زا  ار  وا  دـناوتیمن 
ارچ هک  میباییم  رد  دوشیم و  نشور  نامز  ماما  تخانش  رب  شرافـس  دیکات و  همه  نیا  زمر  هک  تساجنیا  تخانـش . زاب  ار  وا  يدونـشخان 

؟ تسا لطاب  قح و  نازیم  ادختجح و  ماما ، هک  تسا  نیا  هن  رگم  دوریم ؟ ایند  زا  تیلهاج  گرم   » هب دسانـشن  ار  شنامز  ماما  هک  یـسک 
قح هب  لطاب  قح و  نازیم  تخانـش  نودب  دـناوتیم  یـسک  ایآ  دوشیم ؟ ریـسفت  ماما  یهن  رما و  اب  رکنم  فورعم و  هک  تسا  نیا  هن  رگم  و 

؟ دنک كرت  ار  رکنم  دراد و  اپ  هب  ار  فورعم  ماما ، یهن  رما و  تخانـش  نودب  ای  و  دـهد ؟ رارق  قح  رادـم  رب  ار  دوخ  یگدـنز  دـبایتسد و 
لکـش وا  هتـساوخ  رادـم  رب  ار  دوخ  یگدـنز  دسانـشب و  ار  شیوخ  نامز  تجح  ماما و  هک  سک  ره  تفگ  ناوتیم  نیارباـنب  ریخ ! املـسم 

اب وا  دوش  راکـشآ  قحتجح  هک  ناـمز  ره  اریز  دـش . دـهاوخ  ققحم  یناـمز  هچ  روهظ  هک  تشاد  دـهاوخن  یتواـفت  وا  يارب  رگید  دـهد ،
تام نم  میناوخیم : هدش ، لقن  مالسلاهیلع ، رقاب ، ماما  زا  هک  یتیاور  رد  هکنانچ  دوش . رضاح  ترـضح  نآ  هاگـشیپ  رد  دناوتیم  يدنلبرس 
نمک ناک  همامال  افراع  تام  نم  هرخات و  وا  رمالااذه  مدـقت  هرـضی  مل  همامال  فراع  وه  تام و  نم  و  ۀـیلهاج ، ۀـتیم  هتتیمف  ماما  هل  سیل  و 

شماما نتخانش  لاح  رد  هکنآ  ره  و  تسا . تیلهاج  ندرم  شندرم  دشاب ، هتشادن  یماما  دریمب و  سک  ره  ( . 17  ) هطاطسف یف  مئاقلاعم  وه 
ار شماما  هک  یلاح  رد  دریمب  سک  ره  و  دـناسرن . نایز  ار  وا  مالـسلامهیلع ) دـمحم ، لآ  تلود   ) رما نیا  ریخاـت  اـی  نداـتفا و  شیپ  دریمب ،

يراظتنا تجح   » راظتنا هک  میباییمرد  دـش  هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب  دـشاب . ترـضح  نآ  اب  مئاق  همیخ  رد  هک  تسا  یـسک  نوچمه  هتخانش 
رگید نایب  هب  دزاس . لوحتم  ار  وا  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  دوش و  يراج  یمدآ  تایح  هظحل  هظحل  رد  دـناوتیم  هک  ایوپ  هدـنز و  تسا 

رد یـشقن  چـیه  هک  یجنم   » راظتنا فالخ  هب  دریگیمرب . رد  مه  ار  لاح   » نامز هکلب  دوشیمن  طوبرم  هدـنیآ   » نامز هب  اهنت  تجح   » راظتنا
نب دـمحا  یمویفلا ، ر.ك : . 1 اهتـشونیپ : دشاب . وا  یگدنز  رد  یـساسا  یلوحت  اشنم  دیاب  هکنانچ  دناوتیمن  درادـن و  رظتنم  لاحتیعـضو 

ۀیبرعلاحصف یف  دراوملابرقا  يروخلادیعس ، ینانبللاینوترـشلا ، ص53 ; ج3 ، برعلاناسل ، روظنم ، نبا  ص121 ; رینملاحابصملا ، دمحم ،
ج1، دیمع ، گنهرف  نسح ، دـیمع ، ص808 ; ج1 ، نایبیبط ، دـیمح  دیـس  همجرت  سورال ، گنهرف  لیلخ ، رج ، ص164 ; ج1 ، دراوشلا ، و 

هیآ (، 4  ) ءاسن هروس  . 3 ص107 . نآرقلابیرغ ، یف  نآرقلاظافلاتادرفم  دمحم ، نب  نیـسحلامساقلاوبا  یناهفـصالابغارلا ، . 2 ص779 .
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نب دـمحم  ینیلکلا ، . 6 ص388 . يدیهـش ، رفعج  دیـس  همجرت  ، 147 راصق تاملک  هغالبلاجـهن ، . 5 . 149 هیآ (، 6  ) ماـعنا هروس  . 4 . 165
. تسا هدـمآ  یح   » هملک یتح   » ياج هب  یفاـکلا   » ياههخـسن زا  یخرب  رد  . 7 ح8 . ، 178 ص179 -  ۀجحلاباتک ، ج1 ، یفاکلا ، بوقعی ،

یح ماماب  الا  هقلخ  یلع  لجوزع  موقت هللا  ۀجحلانا ال  دننکیم « : تیاور  نینچ  مالسلاهیلع ، رقاب ، ماما  زا  لقن  هب  زین  مالسلاهیلع ، اضر ، ماما 
، نامه . 9 ح2 . ص177 ، نامه ، بوقعی ، نب  دمحم  ینیلکلا ، . 8 ص351 ). دانسالابرق ، رفعج ، نب  هللادبع  نسحلاوبا  يریمحلا ،  . ) هنوفرعی

ماعنا هروس  . 12 ص512 . ج2 ، ۀمعنلامامت ، نیدلالامک و  یلع ، نب  دمحم  رفعج  وبا  قودصلاخیشلا ، . 11 ح9 . نامه ، . 10 ح10 . ص179 ،
مجعم ۀیمالسالافراعملا ، ۀسـسؤم  ; 123  - ص121 ج3 ، نآرقلاریـسفت ، یف  ناهربلا  مشاه ، دیـسلا  ینارحبلا ، ر.ك : . 13 هیآ 158 . (، 6)

.16 ح54 . ص357 ، ناـمه ، . 15 ص18 . ناـمه ، قودصلاخیـشلا ، . 14 . 100 ص109 -  ج5 ، مالـسلاهیلع ، يدـهملامامالا ، ثیداـحا 
ح5. ص371-372 ، نامه ، بوقعی ، نب  دمحم  ینیلکلا ، . 17 ص176 . ج52 ، راونالاراحب ، رقابدمحم ، یسلجملا ،

تبیغ  » عوضوم رد  شراگن  خیرات 

ياهزات بلطم  ءادـفلاهلانحاورا ، دـمحم ، لآ  مئاق  دوعوم و  يدـهم  ندـش  بیاغ  عوضوم  (ع ) رـصعمامادلوتزالبقتبیغهلاسم لوا  تمـسق 
زا يدهم  هک  دادیم  ربخ  مدرم  هب  ترـضح  نآ  هدوب و  وگتفگ  ثحب و  دروم  هراومه  هلآوهیلعهللایلـص ، مرکا ، ربمغیپ  نامز  زا  هکلبتسین 

دروم نیا  رد  يرابخا  و  دنکیم . حالصا  ار  ناهج  دوشیم و  رهاظ  سپس  ددرگیم . بیاغ  یفخم و  مدرم  رظن  زا  یتدم  و  تسا ، نم  دالوا 
: دومرف هک  هدرک  تیاور  ادـخ  لوسر  زا  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج  . » تسا هدیـسر  ام  هب  هدـش و  رداـص  هلآوهیلعهللایلـص ، مرکا ، ربمغیپ  زا 

اههدید زا  یتدم  تسا . نم  هب  مدرم  نیرتهیبش  قالخا  تقلختهج و  زا  دشابیم . نم  هینک  مه  مانمه و  تسا . نم  دالوا  زا  دوعوم  يدـهم 
زا رپ  ار  ایند  دنکیم و  عولط  یناشخرد  هراتـس  دننام  سپـس  دنوشیم . عقاو  یهارمگ  ریحت و  رد  مدرم  تقو  نآ  رد  و  دـش . دـهاوخ  بیاغ 

همئا ریاس  نیـسح و  ماما  نسح و  ماما  ارهز و  همطاف  بلاـطیبانبیلع و  ( 1 . ) تسا هدش  رپ  متـس  ملظ و  زا  هچنانچ  دیامنیم . داد  لدـع و 
نآ زا  دـندرکیم و  تبحـص  دوعوم  يدـهم  ندـش  بیاغ  هب  عجار  ناشدوخ  نامز  رد  کی  ره  زین  توبن  هداوناخ  و  مالـسلامهیلع ، راـهطا ،

، تیبلـها هـمئا  رـصع  یمــسر  لـئاسم  زا  یکی  ترــضح  نآ  ندـش  بیاـغ  ناتــساد  دوـعوم و  يدـهم  هلاـسم  ـالوصا  و  دـندادیم . ربـخ 
یتـح دنتـسنادیم  يدـهم  یمـسر  مئـالع  زا  یکی  ار  نآ  هک  تشاد  خوسر  مدرم  راـکفا  رد  يروط  هبتبیغ  عوـضوم  دوـب . مالـسلامهیلع ،

نب هللادبع  نبدمحم  دسیونیم : یناهفـصا  جرفلاوبا  . » دندومنیم تبیغ  هب  راداو  دـشیم  هداد  اهنآ  هرابرد  تیودـهم  لامتحا  هک  ار  يدارفا 
، دوعوم يدهم  ندـش  بیاغ  عوضوم  ( 2 . ) دـش هدـیمان  يدـهم  درکیم و  یگدـنز  افخ  تبیغ و  تلاح  رد  یکدوک  نامز  ناـمه  زا  نسح 
، دوب ناشتـسد  رد  مالـسلامهیلع ، تیبلها ، همئا  مرکا و  ربمغیپ  زا  صوصخ  نیا  رد  يرابخا  هدوب و  عیاـش  مدرم  نیب  رد  نوچ  مالـسلاهیلع ،

هرابرد هیناسیک  ، » تلع نیمه  هب  و  دندرمـشیمن . دیعب  نادنچ  ار  بلطم  دش و  ادیپ  مدرم  نیب  رد  نایولع  یـضعب  ندوب  بیاغ  هب  هدیقع  اذل 
داد لدع و  زا  رپ  ار  ایند  دوشیم و  رهاظ  ادعب  دربیم و  رـس  هب  اجنآ  رد  هدش و  بیاغ  يوضر   » هوک رد  هک  دندش  دقتعم  هیفنح  نب  دمحم  »

تلاح رد  هک  متشاد  هدیقع  هیفنح  نب  دمحم  هرابرد  یتدم  ات  نم  دیوگیم : دوب  هیناسیک  زا  ادتبا  هک  يریمح  لیعامسا  دیـس  . » درک دهاوخ 
ناهرب لیلد و  اب  ترـضح  نآ  تماما  هکنآ  زا  دعب  مدشتیاده . دمحم  نبرفعج  هلیـسو  هب  داهن و  تنم  ادـخ  هکنآ  ات  دربیم ، رـس  هبتبیغ 
هدیـسر ام  هبتناردـپ  زا  یثیداحا  يدـهم ، ندـش  بیاغ  عوضوم  رد  هللالوسر ! نبای  مدرک : ضرع  باـنج  نآ  هب  يزور  دـش ، تاـبثا  میارب 

يارب داد : خساپ  مالسلاهیلع ، قداص ، ماما  تسویپ ؟ دهاوخ  عوقو  هب  یصخش  هچ  هرابرد  تبیغ  نآ  دناهدرمش ، یمتح  ار  نآ  عوقو  تسا و 
هزادنا هب  شتبیغ  راگزور  رگا  دنگوس  ادخ  هب  ادخ . لوسر  زا  دعب  مهدزاود  ماما  تسوا  درک و  دـهاوخ  ادـیپ  ققحت  نم  نادـنزرف  زا  مشش 

نیا یتقو  دـیوگیم : يریمح  دیـس  . » دـنک داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ایند  دوش و  رهاظ  هکنیا  ات  دوشیمن  جراخ  اـیند  زا  دـشکب ، لوط  حون  رمع 
یلع ۀجح  کلوق  نا  یبر  دهشا  و  مدورس ... : ار  راعـشا  نیا  متـشگربمقباس و  هدیقع  زا  دش و  راکـشآ  میارب  قح  مدینـش  ماما  زا  ار  بلطم 

بیغتم نم  هللا  هیلع  یلـصف  ابیغی  نا  نم  دبال  ۀبیغ  هل  برطتی  هوحن  یـسفن  علطت  يذلا  مئاقلا  رمالا و  یلو  ناب  بنذـم  عیطم و  نم  ارط  سانلا 
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نب دـمحم  ، » هیدوراج زا  یهورگ  هک  دوبتبیغ  رابخا  نیمه  هطـساو  هب  ( 3  ) برغملا اهقرـش و  یف  نم  کلمیف  هنیح  رهظی  مث  اـنیحثکمیف 
ار لیعامسا   ، » هیلیعامسا  » زا یهورگ  دننادیم و  بیاغ  هدنز و  ار  رفعج » نب  یـسوم   ، » هیفقاو  » و دنتـشادنپیم ، بیاغ  ار  نسح  نب  هللادبع 

رابخا دوجو  دـیاقع ، نیا  لاثما  شیادـیپ  اـشنم  تسا . بیاـغ  هدـنز و  يرکـسع  نسح  ماـما  هک  دـندش  دـقتعم  یهورگ  دـننادیم و  بیاـغ 
هیفقاو و  » هدـیقع شیادـیپ  دروم  رد  یـشک  الثم  تسا . هدوبن  ریثاتیب  دـیاقع  نآ  شیادـیپ  رد  زین  يرگید  لماوع  للع و  هچ  رگ  دوبتبیغ .

نادـنز رد  مالـسلاامهیلع ، رفعج ، نب  یـسوم  هک  ماـگنه  نآ  رد  تسا : هتـشون  نینچ  مالـسلاهیلع ، رفعج ، نب  یـسوم  ندوب  بیاـغ  هدـنز و 
جارس نانح   » رفن ود  نآ  زا  یکی  و  دش . عمج  هفوک  رد  ترضح  نآ  يالکو  زا  رفن  ود  دزن  لوپ  رانید  رازه  یس  غلبم  دربیم  رـس  هب  نوراه 

نب یسوم  یتقو  دش . ناشبیصن  اهدوس  هلیـسو  نیدب  دندیرخ و  وج  مدنگ و  دندرک و  تراجت  دندیرخ و  ییاه  هناخ  اهلوپ  نآ  اب  سپ  دوب .
مدرم نیب  رد  دـندومن و  راکنا  ار  رفعج  نب  یـسوم  گرم  دوش  هتفرگ  اهنآ  زا  اهلوپ  هکنآ  سرت  زا  دیـسر  نانآ  هب  ربخ  درک و  تاـفو  رفعج 

رد و  دـندروخ ، بـیرف  ناـنادان  لاـهج و  زا  یهورگ  تـسا . هدـش  بیاـغ  تـسا و  يدـهم  مئاـق و  رفعج  نـب  یــسوم  هـک  دــنتخاس  عیاـش 
نآ رد  دـنهدب . رفعجنبیـسوم  هثرو  هب  ار  لاوما  نآ  دـندومن . تیـصو  دیـسر  ارف  لیکو  رفن  ود  نآ  گرم  هک  یماـگنه  اـت  دـندوبتلاهج 

دومن تافو  رفعج  نب  یـسوم  هک  یماـگنه  دـیوگیم : نامحرلادـبع  نب  سنوی  ( 4 . ) دـش راکـشآ  مدرم  يارب  نانآ  هعدـخ  بیرف و  ماگنه 
یـس يدنق و  دایز   » دزن رانید  رازه  داتفه  هلمج  زا  دندومن . راکنا  ار  شگرم  تهج  نیدب  دوب و  دوجوم  یلاوما  ترـضح  نآ  يالکو  شیپ 

توعد ترـضح  نآ  يوس  هب  ار  مدرم  مدوب  دـقتعم  اضر  ترـضحتمام  هب  نم  نوچ  اـما  دوب . دوجوم  ةزمح  یبا  نب  یلع   » دزن راـنید  رازه 
تورث رگا  نکن ، توعد  اضر  نسحلاوبا  يوس  هب  ار  مدرم  وت  دنتفگ : هدومن  راضحا  ارم  يزور  ةزمح  یبا  نب  یلع  يدنق و  دایز  مدومنیم .
توعد اـضر  ترـضح  يوـس  هب  ار  مدرم  هفیظو  ماـجنا  يارب  نم  متفگ : ناشخـساپ  رد  نم  میهدیم . وـت  هب  راـنید  رازه  هد  اـم  یهاوـخیم 
اهتعدب اب  دـنک و  راهظا  ار  شدوخ  مولع  دـیاب  ملاع  صخـش  دـش ، ادـیپ  مدرم  نیب  رد  تعدـب  یتقو  هک  هدـشتیاور  ام  يارب  اریز  منکیم .

نمشد دنداد و  مانـشد  نم  هب  سپ  متـسین . رادربتسد  مدوخ  داهج  زا  نم  و  دنکیم . بلـس  يو  زا  ار  نامیا  رون  ادخ  الا  دیامن و  تفلاخم 
راکنا ار  رفعج  نب  یـسوم  گرم  هک  دـشتلع  یبلطدوس  يداـم و  عفاـنم  بلج  شلاـثما ، دراوم و  نیا  رد  هچ  رگ  لاـح ، ره  هب  ( 5 . ) دندش

دوب هتخاس  راومه  ناشیارب  ار  هدافتـسا  ءوس  هار  تبیغ ، رابخا  نکیل  تسا . هدش  بیاغ  ترـضح  نآ  هک  دنزاس  عیاش  مدرم  نیب  رد  دنیامن و 
نب یسوم  هکنیا  ياعدا  هب  و  دنیامن ، هدافتسا  ءوستفرگیم  همـشچرس  یحو  ردصم  زا  هک  ینید  هدیقع  نآ  زا  دنتـسناوت  بلطدوس  دارفا  و 

. دـنتفریذپ ار  لـطاب  هدـیقع  نآ  دـندروخ و  بـیرف  مـه  مدرم  و  دـندومن . تاـبثا  يو  يارب  ار  ندــش  بیاـغ  تـسا ، مئاـق  يدــهم و  رفعج 
، راهطا همئا  مرکا و  ربمغیپ  زا  تبیغ ، رابخا  دـیایب  اـیند  هب  هادـفانحاورا ، ناـمز ، ماـما  هکنآ  زا  لـبق  رـصعماما  دـلوت  زا  لـبق  تبیغياـهباتک 

رفعج نب  یسوم  نامز  زا  اصوصخم  دشیم . فیلات  تبیغ  صوصخ  رد  ییاهباتک  یتح  دشیم . تبث  بتک  رد  هدش و  رداص  مالسلامهیلع ،
یئاـط دـمحم  نب  نسح  نب  یلع  - » 1 تسا : هلمج  نآ  تشگ ، تبث  اـهنآ  رد  تبیغ  ثیداـحا  دـش و  هتـشون  تـبیغ  رد  ییاـهباتک  دـعب ، هـب 
جرعا نب  یلع  - » 2 ( 6 . ) تسا هدوب  یقوثو  دروم  هیقف و  درم  هتـشون و  تبیغ  رد  یباتک  تسا . رفعج  نب  یـسوم  باحـصا  زا  یکی  يرطاـط 

نب یسوم  باحصا  زا  یفوک  یطامنا  حلاص  نب  میهربا  - » 3 ( 7 . ) تسا هتشون  تبیغ  رد  یباتک  هدوب و  رفعج  نب  یسوم  باحـصا  زا  یفوک 
رـصع رد  هزمح  یبا  نب  یلع  نب  نسح  - » 4 ( 8 . ) تسا هدومن  فیلات  تبیغ  رد  یباتکیهورگ  هک  دوبتبیغ  راـبخا  هطـساو  هب  هدوب و  رفعج 
تبیغ رد  یباتک  يدـسا  يرـشان  ماشه  نب  سابع  - » 5 ( 9 . ) تسا هدومن  فیلات  تبیغ  رد  یباتک  هدرکیم و  یگدـنز  اـضر  ماـما  ترـضح 

اضر ترضح  باحصا  زا  ار  وا  یـسوط  خیـش  دومن . تافو  يرجه  تسیب  تسیود و  لاس  رد  هدوب  یقثوم  ردقلالیلج و  درم  تسا . هتـشون 
هدومن قیثوت  ار  وا  یـشاجن  . » تسا هتـشون  وا  تبیغ  دـمحم و  لآ  مئاق  لاوحا  رد  یباتک  يروباشین  ناذاـش  نب  لـضف  - » 6 ( 10 . ) درامشیم

تبیغ باتک  اهنآ  هلمج  زا  هک  هتشون  باتک  داتـشه  دص و  کی  درادن و  فیرعت  هب  یجایتحا  تسا و  هیماما  نیملکتم  اهقف و  زا  دسیونیم :
یقرواپ رد  و  تسا . هدرمـش  مالـسلاهیلع ، يرکـسع ، نسح  ماـما  يداـه و  ماـما  باحـصا  هلمج  زا  ار  دوخ  لاـجر  رد  یـسوط  خیـش  تسا .

باتک دـسیونیم : ۀـعیرذلا   » باتک رد  ینارهت  گرزب  اقآ  خیـش  دومن . تاـفو  لاس 160 ق . رد  ناذاش  نب  لضف  دـسیونیم : خیـشتسرهف 
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قاحسا نب  میهاربا  - 7 ( 11 . ) تسا هدوب  دوجوم  هدوب  یـسلجم  رـصع  مه  هک  یحولریم  دمحم  نب  دمحم  دیـس  دزن  ناذاش  نب  لضف  تبیغ 
. تسا هدینـشثیدح  وا  زا  هن  تصـش و  تسیود و  لاس  رد  ینادمه  دـمحم  نب  مساق  تسا . هتـشون  تبیغ  رد  یباتک  زین  يدـنواهن  يرمحا 
لوصا و رد  ار  اهنآ  هعیـش  نیثدحم  هدش و  رداص  شدج  ردپ و  شدوخ و  دـلوت  زا  لبق  رـصع  یلو  تبیغ  رابخا  دـسیونیم : یـسربط  ( 12)

تـسا بوبحم  نب  نسح  قثوم ، نیثدحم  زا  یکی  دناهدومن . طبـض  هدش  فیلات  مالـسلاامهیلع ، قداص ، رقاب و  ماما  رـصع  رد  هک  ییاهباتک 
نیا اهنآ  هلمج  زا  تسا . هدرک  تبث  نآ  رد  ار  تبیغ  رابخا  هدومن و  فیلات  ار  هخیـشم   » باتک تبیغ ، نامز  زا  لبق  لاس  دص  دودـح  رد  هک 

لآ مئاق  دومرفیم : مالـسلاهیلع ، رفعجوبا ، ترـضح  مدرک : ضرع  مالـسلاهیلع ، قداص ، ماـما  تمدـخ  دـیوگیم : ریـصبوبا  تسا : ثیدـح 
يرگید زا  تـبیغ  ود  نآ  زا  یکی  يرآ ، دوـمرف : مالـسلاهیلع ، قداـص ، ترـضح  هاـتوک . يرگید  ینـالوط ، یکی  دراد ، تـبیغ  ود  دـمحم 

نـسح ماما  دنزرف  ياربتبیغ  ود  ندمآ  شیپ  اب  هک  دینک  هظحالم  امـش  دـسیونیم : ثیدـح  نیا  لقن  زا  دـعب  یـسربط  دوشیم . رتینالوط 
و دـندادیم . رکذـت  مدرم  هب  ار  دوعوم  يدـهم  تبیغ  ناتـساد  همئا  زا  کی  ره  ( 13 ! ) تشگ نشور  ثیداحا  نیا  قدـص  هنوگچ  يرکـسع 

هدیـشوپ مدرم  رب  ام  مئاق  تدالو  دومرفیم : مالـسلاهیلع ، داجـس ، ترـضح  دندرمـشیم . يدهم  مئالع  زا  ار  تبیغ  تدالو و  يافخ  الوصا 
تیودهم لامتحا  همئا  زا  یکی  هرابرد  یـصخش  هک  دـشیم  یهاگ  ( 14 . ) تسا هدشن  دلوتم  الـصا  تفگ : دنهاوخ  هک  يروط  هب  دـنامیم 

متسین نینچ  نم  هکیتروص  رد  تسا  يدهم  مئالع  زا  یکی  تدالو  يافخ  اریز  متسین  يدهم  نم  : » دومرفیم خساپ  رد  ترـضح  نآ  دادیم 
نآ دـینکیمن ؟ جورخ  ارچ  سپ  دـندایز  امـش  نایعیـش  هکنیا  اب  مدرک : ضرع  رقاب  ماما  تمدـخ  دـیوگیم : اطع  نب  هللادـبع  هنومن : باب  زا 

یسک بقارم  متسین . دوعوم  يدهم  نم  دنگوس  ادخ  هب  هدم ، هار  تدوخ  شوگ  هب  ار  هدوهیب  نانخس  هللادبع  يا  دومرف : خساپ  رد  ترـضح 
درکیم و ترشاعم  مک  مدرم ، اب  يداه  ماما  تسا : هتشون  يدوعسم  ( 15 . ) رمالابحاص تسوا  دنامب . یفخم  مدرم  رب  شتدالو  هک  دیـشاب 

مدرم اب  هدرپ  تشپ  زا  تاقوا  رثکا  رد  تسـشن ، شیاج  هب  يرکـسع  نسح  ماما  یتقو  تفرگیمن . سامت  یـسک  اب  باحـصا  صاوخ  اب  زج 
، يرکـسع نسح  ماما  هب  تماما ، تبون  یتقو  ( 16 . ) دـندرگ سونام  هدامآ و  مهدزاود  ماما  ندـش  بیاغ  يارب  نایعیـش  ات  تفگیم  نخس 

نـسح ماما  ( 17 . ) دـش دـهاوخ  بیاـغ  امـش  رظن  زا  تسا و  دوـعوم  يدـهم  نم  دـنزرف  هک  درک  غـالبا  مدرم  هب  امـسر  دیـسر  مالـسلاهیلع ،
هدش و يرادهاگن  یناهنپ  رد  هک  تسا  يدنزرف  ار  ترـضح  نآ  هک  دوب  عیاش  مدرم  نیب  رد  نوچ  دومن . تلحر  لاس 260ق . رد  يرکسع 

دوجو زا  اما  دننک . ریگتـسد  ار  شدنزرف  دـنیامن و  شیتفت  ار  بانج  نآ  هناخ  داد  روتـسد  یـسابع  دـمتعم  ، » تایاور دوعوم  يدـهم  تسوا 
ناشنیب رد  ینتـسبآ  رگا  دـننک و  هنیاعم  ار  ترـضح  نآ  نازینک  مامت  ات  داد  تیرومام  ار  هلباق  نانز  زا  یهورگ  سپ  دـندیدن . يرثا  دـنزرف 
ياهرجح رد  ار  زینک  نآ  هفیلخ  دـنداد . شرازگ  ار  بتارم  هدـش  نامگدـب  نازینک  زا  یکی  هـب  هلباـق  ناـنز  دـنیامن . تشادزاـب  دـش ; هدـید 

هکلب درکن  افتکا  اهنت  نسح  ماما  هناخ  هب  درکن . شدازآ  دشن  سویام  شلمح  زا  ات  دینادرگ و  وا  بقارم  ار  مداخ  ریرحن   » دومن و تشادزاب 
، يرکـسع نسح  ماما  تافو  زا  دعب  ( 18 . ) دـننک شیتفت  تقد  لامک  اب  ار  رهـش  ياههناخ  مامت  داد  روتـسد  دـش  غراف  هزاـنج  نفد  زا  یتقو 
هب شناوریپ  تهج  نیدب  تشادن و  یعالطا  شدـنزرف  زا  یـسک  شناتـسود  صاوخ  باحـصا و  تاقث  زا  يدودـعم  هدـع  زج  مالـسلاهیلع ،

نـسح ماما  تاـفو  زا  دـعب  دـسیونیم : هتـسیزیم  يرغـص  تبیغ  ناـمز  رد  هک  یتخبون  یـسوم  نب  نسح  . » دـندش بعـشنم  هورگ  نیدـنچ 
هدومن قیبطت  مالـسلاهیلع ، يرکـسع ، نسح  ماما  اـب  ار  تبیغ  راـبخا  ناـنآ  زا  یهورگ  دـندش : میـسقت  هقرف  هدراـهچ  هب  شناوریپ  يرکـسع 

لوا تبیغ  تبیغ ، نیا  تشاد و  دهاوختبیغ  ود  دـمحم و  لآ  مئاق  دوعوم و  يدـهم  تسوا  هدـش و  بیاغ  هکلب  هدرمن  نسح  ماما  دـنتفگ :
. تسا بیاغ  هدـش و  هدـنز  گرم  زا  دـعب  یلو  هدرم  نسح  ماما  دـنتفگ : یهورگ  دـش . دـهاوخ  بیاـغ  زاـب  دوشیم و  رهاـظ  ادـعب  تسوا .

هدش بیاغ  نانمـشد  سرت  زا  هتفای و  دلوت  شتافو  زا  لبق  لاس  دنچ  هک  دمحم  مان  هبتسا  يدنزرف  ياراد  یلع  نب  نسح  دـنتفگ : یهورگ 
شردـپ تفای و  دـلوت  شتافو  زا  دـعب  هاـم  تشه  هک  تسا  يدـنزرف  ياراد  نسح  ماـما  دـنتفگ : یهورگ  دوعوم . يدـهم  مئاـق و  تسوا  و 

هدوب و يدنزرف  ياراد  نسح  ماما  هک  مینادیم  ام  دـنتفگ : يرگید  هورگ  تسا . بیاغ  نونکا  دـنراذگب و  دـمحم  ار  وا  مان  هک  داد  روتـسد 
شناکم مان و  هرابرد  دنرادن  قح  شناوریپ  تسین و  مولعم  شمان  یلو  دـنکیم ، یگدـنز  تبیغ  تلاح  رد  دوعوم و  يدـهم  مئاق و  تسوا 
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صاوـخ ار  وا  هک  یلع  ماـنب  هتـشاد  يدـنزرف  يرکـسع  نسح  ماـما  دـنتفگ : يرگید  هورگ  دنـشاب . شروـهظ  رظتنم  دـیاب  دـننک و  تـبحص 
همادا ( 19 . ) درادـن یموزل  اجنیا  رد  اهنآ  رکذ  هک  دـنکیم  رکذ  ار  هیماما  ياههقرف  ریاس  یتخبون  بیاغ . ماما  تسوا  دـناهدید و  شباحـصا 

یجگنا هللاۀیآ  دجـسم  نابعـش  همین  تشادگرزب  داتـس  1419 ق . نابعـش همین  همانهژیو  ناهنپ  يادـیپ   » زا هدـش  هتفرگرب  اهتـشونیپ × : دراد 
112 صص نامه ، قودص ، خیش  . 3 ص169 . نیبلاطلالتاقم ، یناهفصا ، جرفلاوبا  . 2 ص403 . ج1 ، نیدلالامک ، قودص ، خیش  . 1 زیربت .
ص357 و یسوط ، خیش  لاجر  ص193 و  یشاجن ، لاجر  . 6 ص416 . یشک ، لاجر  . 5 ص390 . فجن ، پاچ  یـشک ، لاجر  . 4 . 115 - 
ج3، لاـجرلاسوماق ، ص75 و  خیـشتسرهف ، ص28 و  یـشاجن ، لاجر  . 8 ص194 . یـشاجن ، لاجر  . 7 ص118 . یسوط ، خیـشتسرهف 
، خیش لاجر  ص215 و  یشاجن ، لاجر  . 10 ص193 . ج3 ، لاجرلاسوماق ، ص75 و  خیشتسرهف ، ص28 و  یشاجن ، لاجر  . 9 ص193 .
ج16. ۀعیرذلا ، ص150 و  خیشتسرهف ، ص420 و 34 و  خیش ، لاجر  ص235 و  یشاجن ، لاجر  . 11 ص147 . خیشتسرهف ، ص384 و 
، یـسلجم همالع  . 14 ص416 . نارهت ، پاـچ  يرولا ، مـالعا  باـتک  یـسربط ، . 13 ص29 . خیـشتسرهف ، ص15 و  یـشاجن ، لاـجر  . 12
، یـسلجم همـالع  . 17 ص229 . ۀیــصولاتابثا ، . 16 ص34 . ج51 ، راونـالاراحب ، یــسلجم ، همـالع  . 15 ص135 . ج51 ، راونـالاراحب ،

فـشک يرولا -  مالعا  دـیفم -  داشرا  یفاـک -  لوصا  . 18 ص311 . ج6 ، ةادـهلاتابثا ، یلماع ، رح  خیـش  ص160 و  ج51 ، راونالاراحب ،
دعس فیلات  قرفلا  تالاقملا و  باتک  یناتسرهش و  لحن  للم و  باتک  یتخبون و  هعیشلاقرف  باتک  هب  دنناوتیم  قیقحت  نیبلاط  - 19 ۀمغلا .

. دنیامن هعجارم  یمق  يرعشا  هللادبع  نب 

قوشعم هیاس 

زا یکی  رد  هیلعهللامالـس ، رمالابحاص ، ترـضح  دوب  قاتـشم  ام  هب  وا  میدوب  جاتحم  ودـب  ام  دـش ؟ هچ  قشاـع  رب  داـتفا  رگا  قوشعم  هیاـس 
کلذ الول  مکرکذل و  نیسان  الو  مکتاعارمل  نیلمهم  ریغ  انا  تشون ... : نینچ  هیلعهللاناوضر ، دیفم ، خیش  بانج  هب  دوخ  فیرـش  ياههمان 

ار امش  مینکیمن و  یهاتوک  امش  زا  تبظاوم  تبقارم و  رد  ام  هک  ادج  ( 1 ... ) هلالج لج  هللا  اوقتاف  ءادعالا  مکملطصا  ءاواللا و  مکب  لزنل 
ار یهلا  ياوقت  سپ  دندربیم . ورف  دوخ  ماک  رد  نانمشد  ار  امش  دیدرگیم و  لزان  الب  امـش  رب  هنیآ  ره  دوب  نیا  زج  رگا  میربیمن و  دای  زا 

ملکتم ریمض  دیکات و  تادا  زا  دوخ  ناوت  تردق و  هیارا  روظنم  هب  ملکت  تقو  هب  نخـس و  ماگنه  هب  هک  ياهدنیوگ  اسب  هچ  دینک . تاعارم 
رد تسا . ناوت  شیازفا  تردـق و  ترثـک  هناـشن  عـمج  هب  درفم  لیدـبت  هچ  تسین . شیب  یکی  ملکتم  هچرگ  دریگیم  هرهب  اـنا ) ریغلا (  عـم 
هک همان  لیذ  ردـص و  رد  يرگنب و  هک  کین  اما  مکتاعارمل . نیلمهم  ریغ  انا  دـیامرفیم : هجرف ، یلاـعتهللالجع  رـصع ، ماـما  زین  قوف  هلمج 

تفار تدوم و  زاربا  ياج  نآ  هارمه  هکلب  تسین ، توق  تردق و  هیارا  لامعا و  ياج  اهنت  اجنیا  هک  تسناد  یهاوخ  ینکفا  رظن  دـش  هراشا 
الب زا  نانآ  ظفح  هجیتن  رد  نانآ و  ندرکن  شومارف  دوخ و  نایعیش  زا  مالسلاهیلع ، ماما ، تبظاوم  اریز  تسه . زین  تقفش  تبحم و  راهظا  و 
نایب يارب  دـیکات  تادا  سپ  تیالو . تماما و  تردـق  تکرب  هبتسا  زیزع  دوجو  نآ  تمحرم  تقفـش و  رهاظم  مها  زا  ادـعا  زا  ییاـهر  و 

ترـضح تاـملک  هک  تسا  نآ  دـسریم  رظن  هب  هچنآ  حیـضوت : تسا . تکوـش  ناوـت و  هیارا  روـظنم  هب  ملکتم  ریمـض  عوـضوم و  تیمها 
تبحم تفطالم و  راهظا  اب  هارمه  يربهر  تماما و  يونعم  تمظع  تردق و  زاربا  زا  تسا  ياهزیمآ  فیرشلاهجرفیلاعتهللالجع ، بحاص ،

ام هب  دـنوادخ  هک  يونعم  یملع و  ناوت  تردـق و  لامک  اب  ام  هکنآ : نخـس  هجیتن  ناـبرهم . فوئر و  ماـما  نآ  يوس  زا  هناردـپ  هناقفـشم و 
دنوادخ هک  تسا  هنوگنیدب  مینکیم و  ناتاعد  هدوب و  نایعیش  امش  بقارم  میراد و  یهاگآ  امـش  تانایرج  رابخا و  زا  تسا  هتـشاد  ینازرا 

لیلذ ناوتاـن و  ناـشهنانئاخ  ياـههشقن  يارجا  رد  ار  ناتنانمــشد  هدودز و  امــش  زا  ار  اـهالب  دزاــسیم و  رود  ار  اوراــن  ثداوـح  امــش  زا 
ترـضح قشاـع  يا  و  روهظ ! رظتنم  يا  سپ  تسا . اـهتمعن  نیا  همادا  رارمتـسا و  نماـض  امـش  يوس  زا  یهلا  يوقت  تیاـعر  دـنادرگیم و 

وت لاح  راک و  هب  ناسچ  وا  هک  رگنب  و  دـنکیم . تبقارم  تسارح و  وت  زا  هنوگچ  وت  ناگدـید  زا  بیاغ  ماـما  هک  رگنبمالـسلاهیلع  يدـهم ،
لزنم دعب  زا  يرثا  يربخ و  یناحور  هطبار  نیا  رد  دـیوگیم و  نخـس  وت  دای  هب  اما  تسا  رود  وت  زا  رهاظب  هکنیا  اب  دراد . فارـشا  هطاحا و 
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نم یئیش  انع  بزعی  مکئابناب و ال  انملع  طیحی  هک : تسین  یفخم  ناهنپ و  وا  رب  وت  زا  يزیچ  دنیبیم و  ار  وت  وا  اما  ینیبیمن  ار  وا  وت  تسین 
اب دوخ  عیـشت  اب  وت  هک  نونکا  سپ  وت . ربتسا  تجح  مامتا  نیرتيوق  مه  و  وت . هبتسا  مالـسلاهیلع ، ماما ، هدژم  نیرتگرزب  نیا  مکراـبخا .
هک ياهدرک  بسک  ار  تبهوم  نینچ  هدروآ و  تسد  هب  ار  تیحالـص  نیا  تیودـهم  تماما و  يالاو  ماـقم  زا  تتـالاوم  وا و  روهظ  راـظتنا 

ار رطخ  دنادرگیم و  رود  وت  زا  ار  الب  ياهتفرگ ، رارق  وا  تبحم  زکرم  تقفش و  ضرعم  رد  یتسه و  وا  ریخ  ياعد  لومشم  تیانع و  دروم 
تمالـس نک و  اعد  وا  يارب  زین  وت  تمعن ، نیا  رکـش  عضو و  نیا  همادا  يارب  سپ  دیامرفیم . تظافح  يرادساپ و  وت  زا  دناهریم و  وت  زا 

. نک مهارف  وا  هیهلا  هقحتلود  لیکشت  وا و  روهظ  يارب  تاهعماج  رد  دوخ و  رد  ار  هنیمز  بلطب و  ار  وا  جرف  لیجعت  و  هاوخب . ادخ  زا  ار  وا 
نآ همدـقم  دوخ  بالقنا  نیا  هک  شاب  یمالـسا  يروهمج  تدـعاسم  تیامح و  رد  نک و  تیوقت  یناوتب  هچنآ  اب  ار  یمالـسا  بـالقنا  نیا 

نآ و هفسلف  تبیغ و  هلاسم  هب  ار  نانآ  امرف . رتهاگآ  هاگآ و  ناشفیاظو  هب  ار  نیملسم  یمامت  هکلبتماما  نایعیش  تسا . یهلا  میظع  بالقنا 
هـشیپ يوقت  روآ . تکرح  هب  نیرخآ  تکرح  ریـسم  نیا  رد  زاس و  دقتعم  علطم و  وا  ریگارف  لدع  طسق و  شرتسگ  ماما و  روهظ  تاکرب  هب 

مه و  ( 2 . ) مکندـیزال مترکـش  نئل  هک  ییازفیب  دوختمعن  رب  هدرازگ و  تمعن  رکـش  مه  ات  هلالج . لج  هللااوقتاـف  دومرف : دوخ  وا  هک  نک 
(3 . ) نیقتملا نم  هللا  لبقتی  امنا  هک  يروآ  مهارف  ار  دوخ  تادابع  لامعا و  یلوبق  تاـبجوم  مه  و  یـشاب . هدرک  ارجا  ار  تماـما  تاروتـسد 
. دنتـسه تمایق  زور  رد  موصعم  ناماما  هجردـمه  مالـسلاهیلع ، رفعج ، نب  یـسوم  متفه  ماما  هتفگب  هک  داب  روهظ  نارظتنم  رب  دورد  مالس و 
، یسربط خیـش  جاجتحا  كردم : 410 ق ، رفص هام  رخاوا  رد  هرداص  دیفم . خیـش  هب  فیرـشلاهجرفیلاعتهللالجع ، ماما ، همان  . 1 تشونیپ :

.27 هیآ (، 5  ) هدئام هروس  . 3 . 7 هیآ (، 14  ) میهاربا هروس  . 2 ص 175 . ج53 ، یسلجم ، همالع  راونالا  راحب 

بدا رعش و 

هنییآ رد  هنییآ  رد  هنییآ  يا  وت  هتسهآ  هتسهآ  متس  سفن و  یناطیش و  بش  هتسهآ  هتـسهآمغ  درب  دهاوخ  شیوخ  اب  ارم  هتـسهآ !... هتـسهآ 
هتـسهآ منز  هسوب  وت  ياپ  اج  رب  هک  یـشاپیم  هنییآ  وس  تمـس و  نیمادک  بشما  وگب  هتـسهآ  هتـسهآ  مدق  ممـشچ  رب  راذگب  یبش  ینارون 

نک اشامت  بش  کی  طقف  بش  کی  ایب  هتسهآ  هتسهآ  مدوخ  زا  مدای  هدنام  یلاخ  هک  تشوپ  هم  يور  هایس  لاخ  زا  مزوسیم  نانچ  هتسهآ 
هتـسهآ مدق  زا  ییوگ  داتفا  نامز  دـچیپیم  درد  زا  دوخ  درگ  تراظتنا  رد  نیمز  هتـسهآ  هتـسهآ  مد  هب  مد  تمان  هب  میرگیم  هک  یتقو  ارم 

! ياشگب يرد  منیبیم  هتسب  ار  نامسآ  مامت  هتسهآ  هتـسهآ  مهدیم  ناج  وت  دای  رانک  نم  الا  منادیم و  درب ، یهاوخ  شیوخ  اب  ارم  هتـسهآ 
ییوگم زار  قشع  زج  هب  زبس  هیاـس  رانکنودـیرف  یـصاع ،)  ) هدازاـضر یلعدـمحم  دیـس  هتـسهآ !... هتـسهآ  منکیم  لد  مدوخ  زا  مراد  هک 

تسا و بورغ  تسا  هدنامن  ییوربآ  نیمز  يارب  هتـسشن  نایرع  کشخ و  قفا  ات  قفا  تسا  هدنامن  ییوزرآ  چـیه  گرم  زج  هب  تساهدـنامن 
، هدـنام اج  هنـشت  نیمز ، تشاد  نیمز  يور  زبس  ياهیاـس  ادـخ  تسا  هدـنامن  ییولگ  رجنخ ، تسا و  توکـس  تریحتشد  نیا  رد  تشحو 

يا ناسنا  رخف  يرـس  راکـش  اضردیمح  تسا  هدنامن  ییوس  هب  يدیما  وت  زج  هب  ار  یـسک  رگید  هک  سر  نامدایرف  هب  تسا  هدـنامن  یی  « وا »
راگدای نامیا  اوقت و  تیآ  نآرق  مالسا و  تنیز  دمآ ؟ دهاوخ  یک  ام  دوصقم  رهوگ  هناگی  ناو  دمآ ؟ دهاوخ  یک  ام  دوعوم  ربهر  نآ  ادخ 

لآ مئاق  دمآ ؟ دهاوخ  یک  ام  دوعوم  يدهم  نید ، یجنم  نادنمتسم  ام  روای  نادنمدرد ، بیبط  نآ  دمآ ؟ دهاوخ  یک  ام  دوجسم  دجـسم و 
نسوس و نارود  بوقعی  فسوی  ناعنک ، رصم و  زیزع  نآ  دمآ ؟ دهاوخ  یک  ام  دوج  فطل و  ناسحا و  رهظم  دمحا  ناتسب  سگرن  دمحم ،
؟ دـمآ دـهاوخ  یک  ام  دوبعم  هولج  ناسنا  رخف  شیادـف  یناف  ملاع  شیاپ  كاخ  اـیند  هکنآ  دـمآ ؟ دـهاوخ  یک  اـم  دوع  ساـی و  ناـحیر و 

ناج هناورپ  دیحوت  هار  غارچ  بوذجم  بنیز  راگزور ، هنازرف  بنیز  راگدای ، همطاف  زا  رگنشور  باتهم  دایرف )  ) یناکدرا ییافش  یلعرفص 
نامز ره  هب  هتسویپ  بنیز  راقواب ، هنادرد  رون  هلاه  مرش و  هدرپ  رد  بنیز  راکـشآ ، زجعم  کی  روتـسم  نسح  باجح و  تایآ  بنیز ز  راثن ،

شکتنحم و هوتـسن  روبـص و  نسح ، هارمه  بنیز  راختفا ، تنیز و  دوخ  ار  یلع  دـش  هک  رگنبتعفر  بنیز  راهب ، ره  لگ و  ره  اب  اـفوکش 
شردارب سار  اب  بنیز  راوتـسا ، طبار  دـش  تماما  هلق  ود  نیب  ام  بنیز  راـی ، نیما و  زارمه  داجـس  نیـسح و  یگدـنز  رد  بنیز  راـسگمغ ،
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تکوش و رپ  راتفگ  تقو  هب  یلع  دـننام  بنیز  رات ، ماش  رگنـشور  دیـشروخ  نیـسح  رـس  هام و  وا  بنیز  راـید ، ره  هب  هتـشگرس  گـنهامه 
هداد بنیز  راعـش ، نیا  رگاـیحا  تسا  تومیـال  قـشع ، یناـبرق  بـنیز  راـقفلاوذ ، بحاـص  نوـچ  شنیـشتآ  ناـیب  هدـنبوک ، بـنیز  رادـتقا ،

مه یلاخ  دوب  هیقر  ياج  مه  بنیز  رازم ، نآ  رئاز  دـش  راب  نیرخآ  هک  الب  برک و  رد  بنیز  رابتعا ، دوخ  ماـن  اـب  ار  ناقـشاع  ثیدـحتسا 
بنیز راظتنا ، تلاح  رد  تسايدـهمهب  ناسح  شرظنکنیا  بنیز  رامـشیب ، هصغ  اب  داد  ناـج  ماـش  راـید  هب  رخآ  بنیز  رارقیب ، هتـسخ و 

تعرـس لاجم  وت  یب  ماهتفرگ  شوایـس  مخز  يوبتسا  يدنچ  ماهتفرگ  شتآ  هلـصوح  يانگنت  رد  دـیحوت  مسبت  ناسح )  ) نایچیاچ بیبح 
هرذ عمـش  نوچ  ماهدـیرب  ندوب  هشیمه  بت  نیا  زا  ماهدـیرب  ندورـس  ياوه  زا  تسا  يدـنچ  دوبن  نم  زاغآ  هطقن  قشع  نایاپ  دوبن  نم  زاورپ 

وچ مسریم  مدوخ  ياهتنا  هب  مراد  عمش  وچ  مسریم  مدوخ  ياههلان  هب  بش  ره  ماهدیسر  نابایب  نونج  ات  شیوخ  زا  ماهدیسر  نایاپ  هب  هرذ 
مخز يوبتسا  يدنچ  ماهتفرگ  شتآ  هلصوح  يانگنت  رد  تسا  هدرم  داهرف  هشیت  هوکش  نم  اب  تسا  هدرم  داب  رد  هفطاع  گنر  راگنا  عمش 

نم هار  يوسارف  تساههظحل  زاوآ  تسا  نم  رد  رارک  ردـیح  مخز  صیـصخت  تسا  نم  رد  راتخم  دـمحا  ياههیرگ  بش  ماهتفرگ  شوایس 
خرـس ضغب  يا  هرجنپ  تشپ  زا  حبـش  کـی  روبع  لـثم  هرجنح  تروص ز  زا  ملد  رب  هتـسشن  یـسرت  نم  هاـگن  تسکـشتساههیاس  كاوژپ 

ماهبیرغ ناماس  رـس و  یب  ياههظحل  اب  ماهبیرغ  نابایخ  درـس  ياوه  اب  نم  وگب  نخـس  نم  اب  همهمه  رورغ  نیا  رد  وگب  نخـس  نم  اب  همطاف !
ياـنگنت نیا  داـب  هدـیرب  اـم  زا  هلـصاف  ياـههظحل  نیا  تسا  شوخ  ملد  منبـش  هدـنخ  راـظتنا  رد  تسا  شوخ  ملد  میرم  هقاـس  داـی  هب  وت  یب 

اهنت وت  قارف  رد  تسا  يدـنچ  نم  مخز  تسا  درد  هدـنخ  فاکـش  يرآ  نم  مخز  تسا  درـس  هثداح  ریرهمز  زا  داـب  هدـیرب  اـم  زا  هلـصوح 
همدقم اهمخز  نیا  ماهتفرگ  شوایس  مخز  يوبتسا  يدنچ  ماهتفرگ  شتآ  وت  تسد  راظتنا  رد  ماهتـسب  باتهم  هدرگ  هب  ار  ریـشمشماهتسشن 

يا نم  ریذـپتحارج  خرـس  هشیمه  ات  نیا  نم  ریمـض  شتآ  هنیـس  زابتسا  یمخز  تسوت  زبس  مان  زا  یمـسبت  رگج  زوس  تسوت  زبس  ماـگ 
رد وت  دوبن  رد  نیمز  هاگن  یمخز  يا  وت  دوبک  اهلد  تبرغ  ياههظحل  يا  ایب  رظن  رد  اههنیآ  زیخهعمج  يا  ایب  رظتنم  نامز ، نیمز و  بحاـص 
زا تسا  نوخ  لد  يوطنقت  تحاس ال  هتـسکش  وت  یب  شاب  دوز  مشچ ، رد  هقعاـص  ياههدـنخ  يا  شاـب  دور  ضغب  شطع  مرگ  لاسکـشخ 

توارط يوب  راهب  وت  یب  تسین  هداشگ  مدرم  هتـسخ  سیخ و  نامـشچ  تسین  هداشگ  مسبت  يوس  هب  یبل  وت  یب  لد  يوبـس  رد  تخر  قارف 
هب ياهگلج  ره  لد  يوبس  قلعت  ياههدب  دش ز  رپ  لد  يولگ  رد  شطع  حور  دیشک  شتآ  دهدیمن  تداع  هرطاخ  غاب  هب  ار  دوخ  دهدیمن 

دوبن نوخلد  وت  روضح  ترـسح  رد  لد  دوبن  نوریب  وت  هاگن  زا  شاک  يا  تسا  هدیـسر  نایاپ  هب  قشع  رمع  راگنا  تسا  هدیـسر  نابایخ  زرم 
يوسارف هشیمه  تندیدنخ  باتفآ  يوربآ  ترجنخ  يانحنا  يا  وت  ياپ  كاخ  نالد  هتـسخ  هاگن  رون  وت  يادـص  رد  اههنیآ  ساکعنا  يا  لد 

مـسبت نیرخآ  يايدـمحا  يوربا  ود  هیبش  وت  مشچ  يا  میاهدـیرخ  نامیا  تمیق  هب  ار  وت  درد  میاهدـیزگرب  یلع  قشع  هب  ار  قشع  ام  باتفآ 
ینعم لین  فاکـش  رد  دز  وت  ماـن  داـی  هب  یـسوم  سب  دوب و  وت  ربص  هصـالخ  مه  بویا  سب  دوب و  وت  ربا  شراـب  يوب  ساـیلا  يدـمحم  لآ 

، اهاط هصرع  زات  هکی  يا  نامسآ  تسا  یسیع  ترضح  عامـس  قوذ  نامز  بت  تقـشع  هبتشادن  ار  وت  بات  لیئربج  لاب  رپ و  وت  زا  تفرگ 
تسا بوخ  دش  دیفس  تروضح  هب  ناقشاع  نامشچ  دش  دیع  حبص  شطع  ماش  هلال  نوخ  زا  نک  عولط  نامیا  یلجت  قرـشم  زا  نک  عورش 

وت میرح  رد  تسا  قشع  ام  رورغ  مخز  وت  باکر  رد  تسا  بوخ  قشع  زاـین  تمـشچ  ترـضح  روضح  مرگ  قشع  زاـمن  رهظ  وت  میرح  رد 
قوش نوخ  نایم  رد  شطع  قوذ  تسا  رپ  ام  رد  ایب  نسحلانبای  بت  زا  دـش  رپ  هنییآ  ایب  نمچ ، رد  یلع  لآ  زان  سوواط  اـم  روضح  رـس  یب 

یمرک دیمح  سرب  ام  دایرف  هب  میاهتسکش ، وت  یب  سرب  ام  داد  نالد ، هتسخ  هاوخداد  يا  نوخ  نایم  رس  یب  نتفر  هدجس  هب 

رظتنی نم  مهنم  و  ... 

، هرسسدق لحار ، ماما  يربهر  ددم  هب  هک  ینومزآ  دوب ; ناریا  ناملسم  مدرم  يارب  گرزب  ینومزآ  سدقم  عافد  هلاستشه  نارود  هراشا :
کی هک  ینومزآ  دننکیم ; هبرجت  ار  رتراوشد  ینومزآ  ام  مدرم  یلیمحت  گنج  نایاپ  اب  اما  دـش . هتـشاذگ  رـستشپ  راختفا  يدنلبرـس و  اب 

اما تسا . شتآ  نوخ و  ياهلاس  یمالـسا و  بالقنا  دنمـشزرا  ياهدرواتـسد  نآ  رگید  يوس  نآ و  هدـنبیرف  رهاظم  همه  اـب  اـیند  نآ  يوس 
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داد و همادا  ار  هسامح  دربن و  ياهلاس  نادرمدار  نادیهـش و  هار  ناوتیم  هنوگچ  و  دـمآ ، نوریب  دنلبرـس  زین  نومزآ  نیا  زا  ناوتیم  هنوگچ 
عافد هتفه  تشادیمارگ  نمض  تسا ، هدش  هتخادرپ  نآ  یـسررب  هب  هلاقم  نیا  رد  هک  تسا  یعوضوم  نیا  دومن ؟ يرادیاپ  اهـشزرا  ظفح  رب 

دید و قفا  هک  تسا  دنچ  یلماوع  ورگ  رد  یتقیقح ، هدیدپ و  ره  تخانـش  مینکیم . بلج  هلاقم  نیا  هب  ار  زیزع  ناگدنناوخ  هجوت  سدـقم 
ناـسنا هب  تواـفتم  ییاهتخانـش  نوگاـنوگ ، ياـیاوز  زا  فلتخم  ياـههاگن  دوریم . رامـش  هب  لـماوع  نآ  نیرتـمهم  زا  یمدآ ، هاـگن  هیواز 

زا ناریا ، تلم  سدقم  عافد  لاستشه  داد . رارق  هجوت  دروم  ار  تخانـش  عضاوم  بتارم و  دیاب  هدیدپ ، ره  هب  هاگن  رد  نیاربانب ، دـهدیم و 
، یمالـسا ماـظن  راـختفا  رپ  دـنمزارف و  ههرب  نیا  تسیرگن . نآ  هب  فـلتخم  ياـههچیرد  زا  ناوـتیم  هک  تسا  ییاههدـیدپ  قیاـقح و  هلمج 
یسررب و دروم  رگید  ياههبنج  ياهسیاقم و  یخیرات ، یسامح ، یملع ، ییایفارغج ، یماظن ، یـسایس ، دعب  دننام  نوگانوگ  داعبا  زا  نونکات 
اههاگن و نآ  زا  یکی  ینافرع ، يونعم و  دـعب  دراد . رایـسب  زونه ، زین  اههتفگن  اههتفهن و  رامـشیب ، ياـههتفگ  مغریلع  هتفرگ و  رارق  هعلاـطم 

نیا زا  هک  دزـسیم  هدوب و  رهوگ  رد و  زا  هدـنکآ  هدروخنتسد ، ياهنیجنگ  نوچ  هک  تسا  سدـقم  عافد  لاستشه  قیمع  فرژ و  داـعبا 
ینطاـب یتوـکلم و  ههجو  هب  هراوـمه  هاگدـید ، نیا  رد  مییازفیب . شیوـخ ، شنیب  تفرعم و  راـبهلوک  رب  میرگنب و  نادـب  رتـنوزف  سب  رظنم ،

. تساهنآ رد  وا  لیمج  لامج  یلجت  قح و  ترضح  اب  اههدیدپ  طابترا  لاصتا و  هشیمه  زین  هاگن  نیا  یلـصا  هرهوج  و  دنرگنیم ، اههدیدپ 
، یهلا ناگدـنب  نیرتزیزع  ندـیتلغ  نوخ  كاخ و  رد  مالـسلااهیلع ، بنیز ، ترـضح  البرک  هسامح  نامرهق  گرزب  هک  تسا  هچیرد  نیا  زا 
(1 . ) الیمج الا  تیار  ام  درادیم : راهظا  دـنیبیم و  الاو  ابیز و  ار  تامیالمان  اهیتخـس و  همه  نآ  اهتبیـصم و  اهتراسا ، اـهنتخوس ، اـهتداهش ،

داـی یبوبر  تمعن   » ناوـنع هب  یلیمحت  گـنج  زا  لیدـبیب ، رگن  فرژ  فراـع  یهلا و  درمگرزب  نآ  تما ، ماـما  و  مدـیدن ! ییاـبیز  زج  نم 
نآ دای  هب  هراومه  ناشلد  تداهـش ، داـهج و  يوک  ناـیوپهر  تفرعم و  رثوک  ناـشونهعرج  تفرعم  هک  تسور  نیمه  هبتسرد  و  دـنکیم .

قشع و غاب  نابغاب   » ریبعت هب  هک  ییاهلاس  يرآ ، دـنکیم . زاورپ  ینارون  يونعم و  ياوه  لاح و  نآ  رد  ناـشناج  غرم  دـپتیم و  لاـستشه 
نادیهـش نادـهاش و  بتکم  قشع و  هسردـم  ناوریپ  و  دادیم . قشع  ثیدـح  نیقی و  توارط  لصو و  راـهب  يوب  زیزع ، ینیمخ  تداـهش ، 

جارعم هب  تداهـش  هزاورد  زا  رجاهم ، ياهوتـسرپ  هک  ییاـهلاس  ( 2 . ) دندادیم رـس  تداشر  تداهـش و  ناذا  نآ ، ياههتـسدلگ  رب  مانمگ ،
قرو و ره  رد  يدوشگیم ، ار  اهوزرآ  اهلد و  رتفد  هاـگ  ره  هک  ییاـهلاس  دـندومیپیم . هلاـس  دـص  هر  هبـش  کـی  هتفاتـش ، بوبحم  لـصو 

ادخ هب  نتسر و  دوخ  زا  رای ، راسخر  رادید  بوبحم ، لصو  ندش ، ینامسآ  تداهـش ، هب  قشع  تاقلعت ، عطق  رگم  دوبن  هتـشون  نآ ، هحفص 
نونکا و  دش ؟ هتسب  ضیف  باب  ایآ  صولخ و ... تبحم ، راثیا ، تیمیمص ، افص ، رگم  يدیدیمن  لمع ، هنحـص  رد  و  اهنیا . دننام  نتـسویپ و 

; دوشیم ساسحا  اـهناسنا  ناـج  هقئاذ  رد  اـهتیونعم  نآ  اـهزور و  نآ  ینیریـش  زونه  گـنج ، ناـیاپ  زا  ههد  کـی  زا  شیبتشذـگ  زا  دـعب 
و تخاسیم ، نیگآرطع  ار  ناـشناج  ماـشم  لاـصو ، تداهـش و  هب  قشع  شخبحور  هحیار  مد  ره  اـهههبج ،» غاـب   » رد دوخ  هک  ییاـهناسنا 

نآ ترسح  یخلت  ینیریش ، توالح و  ساسحا  نیا  رانک  رد  اما  دندیشچیم ! دوجو ، مامت  اب  ار  تیاهنیب  ات  زاورپ  قوشعم و  هب  برق  تذل 
قشع تذل و  برق و  نآ  اوه و  لاح و  نآ  هبتشگزاب  هدرک و  دای  ههرب  نآ  زا  ترـسح  سوسفا و  اب  هراومه  دهدیم . ناشرازآ  زین  اهزور 
مامت رگید  اهزاورپ  اهجارعم و  اهجوا ، اهتیونعم ، نآ  طیارـش و  نآ  هک  دـنرواب  نیا  رب  نانآ  دـنرادنپیم . هناسفا  کـی  ناـسب  ار  تداهـش  هب 

نادیهـش رگید  و  اـه ، يدرجورب  ، » اـه يرکاـب  ، » اـه تمه   » هار يادـنلب  رد  ياـپ  ناوـتیمن  رگید  ددرگیمن ! زاـبتقو  چـیه  رگید  و  دـش !
يارب هزرابم  دربن و  هار  رد  ناشرمع  هظحل  هظحل  يدینـشیم ;و  تداهـش ، هب  قایتشا  ادـخ و  يوب  ناشدوجو  هرذ  هرذ  زا  هک  داهن  يدـهاش 

زا دشیم  هک  یکرابم  سدقم و  ربعم  نآ  ایآ  دش ؟ هتـسب  الک  ضیف  باب  نیا  یتسارب  ایآ  تسا ؟ روط  نیمه  یتسارب  ایآ  تشذـگیم ... قح 
هدوشگ چیه  ربعم ، نیا  زا  تیونعم  لماکت و  دشر و  باب  ایآ  تسین ؟ زاب  رگید  دیسر ، نادیهـشتلزنم  هب  دیـشک و  رپ  قوشعم  يوس  هب  نآ 

همه يا  و  نامز ! ماما  روشک  نانیرفآهسامح  يا  سدـقم ! عافد  لاستشه  نانیـشنرگنس  يا  دربن ! ياـهههبج  ناروشحلـس  يا  امـش  تسین ؟
، اهـشسرپ نیا  خـساپ  هب  کین  دـیراد ! ار  اهتیونعم  نآ  مایا و  نآ  كرد  ترـسح  دـیدرگیم و  هدـشمگ   » لابند هب  هک  ییاهناسنا  ناـناوج و 

چیه قح ، ترـضح  ضیف  باب  اما  دش ; هدیچرب  هتبلا ، سدـقم ، عافد  لاستشه  يابیز  هرفـس  تسین ! هتـسب  زگره  هار  دیراپـسب : لد  شوگ 
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دودـحم و لاستشه ، نامه  يارب  اهنت  ار  ناسنا  تقلخ  يالاو  فدـه  لماکت و  ضیف  لوزن  هک  نیا  رگم  دوب ; دـهاوخن  هدوبن و  هتـسب  هاگ 
رد داـیز  نآرق  رد  تداهـش  نارظتنم  نادیهـش و  دـشاب . رتـبا  صقاـن و  یبوبر ، ضیف  شنیرفآ و  ننـس  ماـظن  هک  اـشاح  مینادـب ;و  روـصحم 

تلزنم کـی  هـلق  رب  دـنراد و  تـبترم  کـی  ود  ره  تداهــش ، نارظتنم  نادیهــش و  نآرق ، هاگدـید  رد  زیزع ! يا  رگنب  مراذــگن ! تراـظتنا 
لاجر نینمؤملانم  دیامرفیم : قح  ترضح  دنشاب . راوتسا  رادیاپ و  نانچمه  شیوخ ، یهلا  نامیپ  رب  هک  طرـش ; کی  هب  طقف  دناهداتـسیا ;

هک دنتـسه  ینادرمگرزب  نانمؤم ، زا  اـنامه  ( 3 . ) الیدـبت اولدـب  ام  رظتنی و  نم  مهنم  هبحن و  یـضق  نم  مهنمف  هیلع ، هللااودـهاع  اـم  اوقدـص 
[، دندیشون تداهـشتبرش  ادخ  هار  رد  ات   ] دندرک یگداتـسیا  دوخ  دهع  رب  نانآ  زا  یهورگ  سپ  دندرک ، افو  دوخ  یهلا  قاثیم  هب  هناقداص 

نخـس هورگ  کی   » زا دنوادخ  هفیرـش ، هیآ  نیا  رد  دندادن . رییغت  چـیه  ار  شیوخ  نامیپ  دـهع و  دـنا و  [ تداهـش  ] راظتنا رد  زین  یهورگ  و 
هک ینمؤم  گرزب و  نادرم   » زا دنترابع  هورگ  کی   » نآ دـنکیم . یفرعم  دـهعتم  نمؤم و  ياهناسنا  یمامت  هب  ار  نانآ  دنلبتلیـضف  هتفگ و 
رد دمآ و  رـس  ناشلجا  یخرب  یهلا ،  نادرم   » هورگ نیا  زا  هک  دزادرپیم  هتکن  نیدب  سپـس  دندرک .» افو  شیوخ  نامیپ  دهع و  هب  هناقداص 
هک تسا  نیا  نانآ  گرزبتیصوصخ  و  دنربیم » رس  هب  تداهـش  راظتنا  رد   » دماین و رـس  رگید  یخرب  و  دندیـسر ، تداهـش  هب  دربن  نادیم 
افو شیوخ  ییادخ  دـهع  هب  هک  ینادرمگرزب  تلزنم ;  کی   » تسا و هورگ  کی   » زا نخـس  سپ  دـنراد . افو  نامیپ  دـهع و  نآ  رب  نانچمه 
رب هک  نانآ  نآرق ، هاگدید  رد  نیاربانب  دنتداهـش . رظتنم  زین  یخرب  دندش و  دیهـش  یخرب  یهلا ، نادرم  نیا  زا  دـندادن . رییغت  ار  نآ  هدرک و 

، دنشاب تداهش  رظتنم  هدامآ و  هک  دنزاسب »  » ار شیوخ  هدرک و  راک  دوخ  يور  رب  ناس  نآ  دنـشاب و  رادیاپ  رادافو و  شیوخ  قاثیم  دهع و 
، سدـقم عافد  لاستشه  ناـمز  رد  هتبلا  يرآ  تسا ! زاـب  هار  دـیرگنیم : هک  نازیزع ; تسور  نیا  زا  و  دوب . دـنهاوخ  ناـسکی  نادیهـش  اـب 

لها سک  ره  هک  دوب  مهارف  قح  هب  برق  هنیمز  تداهـش و  ياوه  لاح و  تیونعم ، ردق  نآ  دـندوب . ضیف  يریزارـس   » رد يریبعت  هب  اهناسنا 
رد ریبعت  نامه  نامز  هب  اـهناسنا  نونکا ، اـما  دـیامن . زاورپ  لاـمک  دـشر و  بتارم  رد  دـنک و  یط  تعرـسب  ار  نآ  تسناوتیم  دوب ، هار  نیا 
هچ ره  هک  تسین  نینچ  ایآ  هوالعب ، و  تسین . هتسب  هار  لاح ، ره  رد  اما  تسا ، رتلکشم  یسب  هار ، نیا  یط  دناهتفرگ و  رارق  ضیف  ییالابرس  »

يزاسدوخ و بتکم  راظتنا ، تسا . نیمه  اقیقد  يرآ ، دوب ؟ دـهاوخ  رتنوزف  زین  نآ  شزرا  باوث و  دـشاب ، رتلکـشم  هار  رتتخـس و  هزراـبم 
: میوگیم دیـسر ؟ دصقم  هب  درک و  یط  تعرـسب  ار  نآ  ناوتب  هک  دراد  دوجو  ریزارـس  و  ربنایم »  » یهار ایآ  یـسرپب : رگا  نونکا  یگدامآ 
دنلب و هلق  نیدب  ار  وت  یهد ، بوبحم  هب  لد  یهن و  اپ  نآ  رد  هناقداص  رگا  هک  یبتکم  مالسلاهیلع ، رـصع ، ماما  راظتنا  بتکم  تسه ! يرآ ،
اب شیوخ ، رمع  مامت  رد  ناهاگحبـص و  زور  ره  نم  هک : ياهدناوخن  بتکم  نیا  میلاعت  فراعم و  رد  ایآ  دیناسر . دهاوخ  دـنمجرا  دـصقم 
زا ارم  اهلاراب  تشگ . مهاوخن  زاب  هاگ  چیه  نآ  زا  مراوتـسا و  سب  زین  قاثیم  نیا  رب  و  مدـنبیم ، نامیپ  دـهع و  نامزلابحاص ، دوخ  يالوم 

نیا رد  رگا  اهلاراب ، دنوشیموايادفوهدیـشونتداهشدهش . وا ، روضح  رد  دربن و  نادـیم  رد  هک  هدـب  رارق  نانآ  زا  وا و ... ناروای  ناراـی و 
هار رد  و  دـشاب ، ممزر  سابل  نوچمه  منفک  هک  یلاح  رد  رآ ، نورب  مربق  زا  ارم  روهظ ، ماگنه  متفر ، ایند  زا  دـمآ و  رـس  هب  مرمع  رذـگهر ،

ـالاو و تیبرت  نیا  فطل  ( 4 . ) میوگ کیبل  ار  مامه  ماما  نآ  يادـن  و  هتفرگ ، تسد  هب  هزین  هدیـشکرب ، ماین  زا  ریـشمش  ترـضح ، نآ  يرای 
نینچ یتسارب  و  دزاسیم ، تداهـش  رظتنم   » ناسنا ـالوا : هک : تسا  نیا  رد  مالـسلاهیلع ، رـصع ، ماـما  تبحم  راـظتنا و  بتکم  رد  زاـسناسنا 

رد ار  تداهـش  یگدامآ  راظتنا و  هرهوج  اتقیقح  ناسنا  رگا  هکلب  دوشیمن ! هتـسب  باب  نیا  زین ، لجا  ندـمآ  رـس  اب  یتح  اـیناث : و  دـنکیم .
ماجنارـس داهج و  قیفوت  راـی و  رادـید  هب  و  ( 5  ) هتـشگرب ناـهج  نیا  هب  یهلا ، نذا  هب  روهظ  ماـگنه  دـشاب ، هدروآ  دوجو  هب  شیوـخ  ناـج 

، مالـسلاهیلع رـصع ، ماما  تبحم  راظتنا و  تقیقح ، رد  سپ  تشگ . دـهاوخ  لیان  مالـسلاهیلع ، نامز ، ماما  باکر  ياپ  رد  مه  نآ  تداهش ،
هب درپس و  هر  نآ  رد  باتشاب  تعرسب و  ناوتیم  نآرق ، بتکم  رد  تداهش  نارظتنم   » تلزنم هب  ندیسر  يارب  هک  تسا  یهار  رتسب و  نامه 

دناوتیم شنامز ، ماما  تعاطا  تبحم و  تفرعم ، هرهوج  اـب  ناـسنا  راـظتنا ، بتکم  رد  هک  تسور  نآ  زا  نیا ، و  دـیدرگ . کـیدزن  دـصقم 
تداهـش رظتنم  بوبحم و  يوک  هب  زاورپ  هدامآ  تقیقحب ، هک  ددرگ  اهر  لماکت  تیناـسنا و  عناوم  تاـقلعت و  زا  ناـنچ  و  دزاـسب » ار  دوخ  »

نآ تبحم  ماج  زا  ياهعرج  تشون و  لد  حول  رب  نامز  ماما  تفرعم  زا  ياهمـش  داهن  ماگ  ادج  يوک ، نیا  رد  دیاب  طقف  يرآ ، طقف ... دوش .
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دقتعم مالـسلاهیلع ، رـصع ، ماما  تیالو  تماما و  بتکم  هب  همه  ام ، دوب . شیوخ  هنـشت  حور  جارعم  زاورپ و  دـهاش  سپـس  و  دیـشون . زیزع 
مامت اب  ار  نآ  توالح  دشچب و  ار  اولح  هک  یسک  و  تسا ، نیریش  اولح  دیوگب :»  » یـسک هک  تسا  قرف  ردقچ  مییوا . رظتنم  اعون  میتسه و 
يداو نیا  رد  دیربیم ! رس  هب  اهجارعم  اهزاورپ و  نآ  و  اهتیونعم ، نآ  اهزور ، نآ  ترسح  رد  هک  امش  نازیزع ! يرآ ، دنک ! ساسحا  دوجو 
یمدآ - 1 هکنیا : هجیتن  دـش . کیدزن  دـصقم  هب  ربنایم »  » زا درک و  یط  ار  هار  نیا  ناـسآ ، ناوتیم  ناـس  هچ  دـیرگنب  دـیهن و  ياـپ  ینآرق 
رایتخا رد  هک  یتاـناکما  ناـهج و  نیا  - 2 تسا . قح  ترـضح  برق  تیناسنا و  ماقم  هب  ندیـسر  وا  لماکت  و  هدـش ، هدـیرفآ  لـماکت  يارب 
لماکت هب  لین  ضیف و  هار  یهلا ، هنامیکح  فدـه  تیاغ و  نیا  ساسا  رب  - 3 تسا . میظع  دصقم  نیا  هب  ندیسر  هلیـسو  هار و  تسا ، یمدآ 

اهنامز همه  رد  نادیهشتبترم  هب  یتح  برق ، ماقم  هب  ندیـسر  هار و  نیا  یط  - 4 دوشیمن . هتـسب  هاگ  چیه  تسا و  زاب  هشیمه  ناسنا  يارب 
رد دسرب ، تداهش  رظتنم   » هبترم هب  هدرک و  افو  شیوخ  یگدنب  دهع  هب  هناقداص  هک  ینمؤم  ناسنا  نآرق ، هاگدید  زا  - 5 تسا . ریذپناکما 

، مالسلاهیلع رصعماما ، راظتنا  بتکم  ریـسم ، نیا  رد  تکرح  رتسب  نیرتینیع  نیرتالاو و  - 6 دوب . دهاوخ  ناسکی  نادیهـش  ابتلزنم  ماقم و 
ماما رظتنم  يارب  ربتعم  تایاور  رد  هک  نآ  دـننام  و  ( 6  ) ادخ هار  رد  دوخ  نوخ  رد  ندـیتلغ  ای  دیهـش  رازه  ایتسیب  ای  کی  باوث  - 7 تسا .

رد دـناوتیم  ناـسنا  بتکم ، نیا  رد  - 8 تسا . یقطنم  یلقع و  هیجوت  لـباق  یبوـخب  هاگدـید  نیا  زا  همه  هدـش ، دراو  مالـسلاهیلع ، ناـمز ،
، ترضح نآ  باکر  رد  دربن  و  مالسلاهیلع ، رصع ، ماما  رـضحم  كرد  يارب  هدرک و  یگدنز  رمع  رخآ  ات  ینارون ، يونعم و  رایـسب  ییاضف 

لطاب قح و  گنج  ام ، گنج  هک : میربیم  نایاپ  هب  نادیهش  ماما  ياویش  مالک  نیا  اب  ار  نخـس  دشاب . راودیما  زین  گرم  زا  دعب  يارب  یتح 
یگدـنز متخ  ات  مدآ  زا  گنج  نیا  دوبتلاذر ;و  نامیا و  گنج  ام  گنج  دوب . اـنغ  رقف و  گـنج  اـم ، گـنج  تسین . یندـش  ماـمت  دوب و 

زا راثیا و  تداشر و  تداهش و  سپ  میاهدیسرن ، ییاهن  نامرآ  هب  ههبج  رد  ام  نوچ  دننکیم  لایخ  هک  ییاهنآ  دنرظنهتوک  هچ  دراد . دوجو 
جیـسب فـصو  رد  ینیمخ ، ماـما  ماـیپ  زا  تاریبـعت  نیا  ج 2 . راونـالاراحب ، . 1 اهتـشونیپ : ( 7 ... ) تسا هدیافیبتبالـص  یگتـشذگدوخ و 
تعجر  » هلاسم هب  هراشا  . 5 نانجلاحیتافم . دـهع ،» ياعد   » زا يزارف  همجرت  . 4 . 23 هیآ (، 33  ) بازحا هروس  . 3 تسا . هدش  ذخا  هدافتـسا و 

ماما ماـیپ  زا  . 7 ص377 . ج2 ، نیدلالامک ، نیـسحلانب ، یلع  نب  دمحم  قودـصلا ، ر.ك : . 6 تسا . هعیـش  لدتـسم  ملـسم و  دیاقع  زا  هک 
(3/12/1367  ) هیملع ياههزوح  هب  هرسسدق ، ینیمخ ،

اعد لصاح 

تسنادیمن دوب . هدروآ  شنامـشچ  هب  ار  کشا  نآ ، نتـسکش  دوب و  هتـسکش  شدوجو  رد  يزیچ  دوب . هدش  هتخود  نامـسآ  هب  یلع   » هاگن
یلع ناشیرپ  هاگن  هجوتم  هنامـس  . » دوب هتخیر  ورف  شیاهوزرآ  هناخ  راـظتنا ، همه  نیا  زا  دـعب  اـی  شاهنادرم و  رورغ  اـی  دوب  هتـسکش  شلد 

اج زا  درادن . ار  هناخ  توکـس  لمحت  نیا  زا  شیب  درک  ساسحا  یلع  دنکب  یلاؤس  ای  دـنزب  یفرح  دادیمن  هزاجا  شدوخ  هب  اما  دوب . هدـش 
هرجحتمـس هب  یلع  درکن . یـضارتعا  دهدیم ; يرارف  ار  درم  هناخ ، ریگلد  توکـستسنادیم  هک  هنامـس  تفر . رد  تمـس  هب  دش و  دنلب 

هک هرجح  یکیدزن  هب  دادیم . شمارآ  وا  هب  هراومه  شرادید  هک  امیـس  شوخ  ناوج و  يدرم  داتفا . هار  هب  دوسا  یلع  نب  دمحم  شتـسود 
دید هک  ار  نیسح  نب  یلع  تسا . لوغشم  شیاههچراپ  شورف  باتک  باسح و  هب  هتسشن و  شاهرجح  يولج  يوکس  رب  دمحم  دید  دیـسر 

ترادـید هب  یگنتلد  رـس  زا  طقف  هن ... داد : ناکت  رـس  یلع  هداتفا ؟ یقافتا  هدـش ؟ هچ  دـنازرل - : ار  شلد  وا  هتفرگ  هرهچ  تساخرب . اـج  زا 
هوکش و هب  منابز  دهاوخیمن  ملد  تسشن : دمحم  يوربور  وکـس  يور  یلع  یگنتلد ؟ رـس  زا  ارچ  اما  نم  تسود  يدرک  بوخ  ماهدمآ - .

تـسا هدرک  راوگان  خـلت و  میارب  ار  یگدـنز  ردـقچ  دـنزرف  کی  نتـشاد  ترـسح  هک  ینادیم  بوخ  تدوخ  اـما  دوش . هدوشگ  تیاـکش 
. - دـهدیم جـنر  ار  اـم  يود  ره  هلاـسم  نیمه  دوـش و  دـنزرف  بحاـص  دـناوتیمن  اـما  تسا ، یبوـخ  نز  یـسانشیم . هک  مـه  ار  مرـسمه 

هک مریذپب  میایب و  رانک  هلاسم  نیا  اب  مناوتیمن  تسا  یتدم  ارچ  منادیمن  اما  مرادن . کش  ياهرذ  هک  نیا  رد  هدوب - . نیا  رب  ادـختساوخ 
مرظاخ هب  يرکف  تشاذگ : یلع  هناش  يور  ار  شتـسد  دش و  دنلب  شیاج  زا  دمحم  دـنامب . ملد  رب  يدـنزرف  نتـشاد  يوزرآ  رمع ، نایاپ  ات 
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. دناسرب مالسلاهیلع ، رمالابحاص ، كرابم  تسد  هب  وا  ات  مربیم  حور  نب  نیسح  روضح  هب  ار  نایعیش  ياهتـساوخرد  اههمان و  نم  دیـسر .
يدنزرف دنوادخ  ترضح  نآ  ياعد  تکرب  هب  ات  دننک  اعد  تیارب  ات  یهاوخب  ترضح  زا  نآ  رد  یسیونب و  ياهمان  مه  وت  هک  تسا  روطچ 
شهاوخ وت  هن ؟ هک  ارچ  دوشیم - ؟ تخیر : ورف  یناهگان  طاشن  ینامداش و  کـی  زا  شلد  دیـشخرد و  یلع  نامـشچ  دـیامرف . اـطع  وت  هب 

تیاضر و دشیم  نوچ  دشن . یلع  يوس  زا  یباوج  رظتنم  دمحم ، دنراذگیمن . خساپ  نودـب  ار  نآ  رمالابحاص  منئمطم  سیونب . ار  تلد 
. دسیونب ار  شاهتـساوخ  یلع  ات  دروآ  يذـغاک  ملق و  شاهرجح  هشوگ  هچقودنـص  زا  تساخرب و  دـناوخ . وا  ناشخرد  هاگن  زا  ار  ینامداش 
وا اب  دوب و  حور  نب  نیـسح  ترـضح ، موس  بیان  ریفـس و  يالکو  زا  وا  درپس . دـمحم  هب  ار  همان  تشون و  ار  شتـساوخرد  قایتشا  اـب  یلع 
هک ار  همان  دش . هتشادرب  یلع  شود  زا  ینیگنس  راب  ییوگ  همان  نتـشون  اب  دروایب . شیارب  ار  همان  خساپ  یتحاربتسناوتیم  تشاد و  طابترا 

يربخ دیسرپ : هتسهآ  درک ، بجعتم  ار  وا  شرسمه  نامـشچ  شـشخرد  دوشگ . وا  يور  هب  ار  رد  هنامـس  دش . هناخ  یهار  درپس ، دمحم  هب 
زا تسا - . نشور  ملد  یلو  منادیمن ... درواین : رد  رـس  شدرم  لاح  زا  نز  دوشب ! مراودیما  اما  هدـشن ، يربخ  هن ... دز : دـنخبل  یلع  هدـش ؟
الاح یتفر و  يوریم  اـجک  ییوگب  نم  هب  هکنیا  نودـب  يدوب ، ریگلد  هتفرگ و  یتفر  نوریب  هناـخ  زا  یتقو  وت  مروآیمن . رد  رـستیاهفرح 

. دـش دـهاوخ  یـشیاشگ  نامیگدـنز  رد  يدوزب  منکیم  ساسحا  تفر : قاتا  هب  دروآرد و  اپ  زا  ار  شیاهـشفک  یلع  ياهتـشگرب . ناـمداش 
شلد نز  دوش . نشور  يدـنزرف  روضح  هب  نامروک  توس و  کیرات و  هناخ  دـیاش  دـیامرف  نامیاعد  ات  متـشون  رمالابحاص  يارب  ياهماـن 

جک ار  شهار  دـنامب . اجنآ  دـیابن  رگید  درک  سح  طقف  دـیمهفن . ار  ساسحا  نیا  ینعم  دز . گـنچ  شلد  رب  یگنگ  ساـسحا  تخیر . ورف 
گنچ یلع  ناج  رب  راظتنا  درکن ... ادـیپ  شمارآ  ربخ  نیا  زا  ارچ  دـیمهفیمن  یلع  لاح  فـالخ  رب  تشگرب . هناـخ  طایحتمـس  هب  درک و 

نیا هناـشن  باوج  ندیـسر  رید  دوب  هتفگ  دوب ، هتفرگ  غارـس  دـمحم  زا  تقو  ره  دوب و  هدـشن  شاهماـن  باوج  زا  يربخ  زونه  دوب . هتخادـنا 
کی حبص  دنک . ربص  تسناوتیمن  اما  شاب ! هتشاد  ربص  دسرب . باوج  ات  دشکیم  لوط  هدیسر و  ترـضح  دوختسد  هب  تاهمان  هک  تسا 
يربخ نم  نتفر  زا  دعب  دیاش  درک ، رکف  شدوخ  اب  درک . ار  اجنآ  ياوه  شلد  هرابود  دوب . هدـشن  يربخ  اما  دوب ، هتفر  دـمحم  هرجح  هب  راب 

یلع زور ، هس  نیا  تسنادیم  دوریم ; اجک  دیـسرپن  هنامـس  موش . صالخ  راظتنا  نیا  زا  و  دشاب . هدیـسر  مباوج  دیاش  موریم  دشاب . هدـش 
هناـخ زا  یلع  دـنیبیم . خـساپ  ندیـسر  يارب  ار  یلع  يرارقیب  نیا  یتـقو  دزرلیم  شلد  ارچ  تسنادیمن  تسا و  باوج  ندیـسر  باـتیب 
مالـس تفاتـش : شلابقتـسا  هب  دید ، رود  زا  هک  ار  وا  دمحم  درک . یط  هرهلد  قوش و  اب  ار  دمحم  هرجح  ات  هناخ  هاتوک  هلـصاف  تفر . نوریب 
دمحم هدیسر ... ماهمان  مدوب . رارقیب  ردق  نیا  ارچ  وگب  سپ  تفر : ولج  نامداش  یلع  هدیـسر . تاهمان  مدمآیم . تاهناخ  هب  متـشاد  ردارب !

: دندوب هدومرف  شاهمان  باوج  رد  ترـضح  درک . زاب  دـعب  تشاذـگ و  مشچ  رب  تفرگ و  ار  همان  یلع  داد . یلع  تسد  هب  ار  ترـضح  همان 
اب یلع  دـش ». دـهاوخ  وـت  يزور  بوـخ ، راـکوکین و  رـسپ  ود  يدوزب  میدرک و  اـعد  میتـساوخ و  دـنوادخ  زا  ار  دروـم  نـیا  وـت  يارب  اـم  »

رتدوز هچ  ره  تساوخیم  شلد  تشگرب . هناخ  هبتعرـسب  درک و  یظفاحادخ  وا  زا  دیـسوب و  ار  دـمحم  تروص  طاشن  ینامداشتیاهن و 
: تخیر ورف  وا  لاح  نیا  ندید  زا  یلع  لد  دوشگ . شیور  هب  ار  رد  رابکشا  ینامـشچ  اب  وا  دز  هک  رد  دناسرب . هنامـس  هب  ار  ترـضح  ماغیپ 

ربخ هچ  نزب . فرح  درب : دای  زا  ار  همان  ندیـسر  يداش  یلع  دشابن . حیـضوت  هب  روبجم  ات  دـنادرگرب  ار  شیور  تسین . يزیچ  هدـش - ؟ هچ 
یباوج هچ  بوخ ! ارچ - . يدوب - ؟ هتفرن  دـمحم  رادـید  هب  تاهمان  خـساپ  نتفرگ  يارب  رگم  وت  هداتفا - ؟ یقافتا  هچ  نم  ندوبن  رد  هدـش ؟

ار شتروص  کشا  تسد  اب  هنامـس  ماهدرک . تفایرد  یباوج  هچ  میوگب  مه  نم  ات  ینایرگ  هتفـشآ و  ردـق  نیا  ارچ  وگب  لوا  وت  یتفرگ - ؟
ار وا  همان  ربخ  دیاش  دیـشیدنا : شدوخ  اب  یلع  تسا . رتمهم  رتزیزع و  نم  ینارگن  تلع  زا  رمالابحاص  خساپ  دشاب  هچ  ره  هن . درک : كاپ 
زا دهاوخب  هک  راگنا  درک ، ندیپت  هب  عورـش  تدشب  شبلق  همان  ندناوخ  اب  دوشگ . ار  همان  هنامـس  داد . وا  تسد  هب  ار  همان  دـنک . لاحـشوخ 

دنوادـخ زا  هـک  هدوـمرف  ماـما  يرآ ! داد : باوـج  یلع  بوـخ !؟ راـکوکین و  رـسپ  ود  درک : هـمزمز  هتــسهآ  دـنزب . نوریب  شاهنیــس  هـسفق 
دهاوخیم ملد  شاب - . لاحـشوخ  سپ  بخ ! مرادـن - . کش  هک  نیا  رد  . - دـنکیمن در  ار  ماما  ياـعد  هک  مه  ادـخ  هدومن و  تساوخرد 

. - وگب درذـگیم  تلد  رد  هچ  ره  وگب ... مناوتیمن - . اـما  منزب  ار  یفرح  مهاوخیم  هک  تسا  زور  دـنچ  مناوتیمن . اـما  مشاـب  لاحـشوخ 
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موصعم ماما  ادـخ ! رب  هاـنپ  دوریمن - . دـنزرف  نتـشاد  هب  يدـیما  مراد  هک  یطیارـش  اـبتفگ  وا  بخ - !؟ متفر - . بیبط  دزن  هب  نم  یلع ...
وا هب  نم  يوش . ادج  وا  زا  دیاب  يراد  تسود  ار  ترـسمه  رگا  تفگ  بیبط  تسیچ - ؟ تروظنم  ود - . ره  بیبط - ؟ ای  دـیوگیم  تسار 

هکنآ زا  لبق  وت  هن ... هنامس ... هن ... تفرگ : ار  وا  تسد  یلع  تسا . رتهب  سپ  تفگ  وا  يراد و  هقالع  دنزرف  نتـشاد  هب  ردقچ  وت  هک  متفگ 
اجک زا  ددـنویپیم - . تقیقح  هب  موـصعم ، ماـما  نخـس  منادیم  نم  اـما  مراد - . تسود  ار  وـت  نم  ینم . يوـمع  رتـخد  یـشاب  نم  رـسمه 

نم هب  گنگ  یساسحا  طقف  هن ، مراد . نامیا  ماما  زا  شیب  بیبط  فرح  هب  میوگب  هکنیا  هن  یشابن - ؟ نم  نارـسپ  ردام  وت  دوخ  هک  ینادیم 
يرـسپ ود  بحاص  وا  زا  ینک و  رایتخا  يرگید  رـسمه  یناوتیم  وت  درادـن . ماما  نخـس  اب  یتافانم  نیا  موشیمن و  ردام  نم  هک  دـیوگیم 
شفرح يارب  یلع  هک  دز  ار  شفرحتیعطاق  اب  ردقنآ  وا  دش . هریخ  هنامـس  تروص  هب  هدنامرد  یلع  هداد . هدـعو  وت  هب  ترـضح  هک  يوش 

دهدب و شمارآ  وا  هبتسناوتیم  هک  یسک  اهنت  تشادن . ندنام  بات  یلع  تفر . قاتا  هب  دنادرگرب و  وا  هب  هنامس  ار  همان  تشادن . یخساپ 
ار یلع  دورب . دجـسم  هب  زامن  يارب  ات  تسبیم  ار  شکچوک  هرجحتشاد  دمحم  تشگرب . وا  هرجح  هب  دوب . دمحم  دمهفب  ار  شلد  فرح 
: دناشن شاهرجح  يوکـس  يور  تفرگ و  ار  وا  تسد  دمحم  ات ... ماهدمآ  نم  تسین ، يزیچ  مالـس  هدش - ؟ هچ  مالـس  دروخ : اج  دـید  هک 

هدـش نامداش  همه  نیا  رمالا  بحاص  ترـضح  همان  تفاـیرد  زا  شیپ  هقیقد  دـنچ  نیمه  هک  وت  یلاوحا ؟ ناـشیرپ  ردـقنیا  ارچ  نزب . فرح 
دزن هب  وا  مدید . هتفـشآ  نایرگ و  ار  وا  اما  مناسرب . مرـسمه  هب  ار  رمالا  بحاص  هدژم  نیا  ات  متفر  هناخ  هب  نم  دـمآ - ؟ ترـس  رب  هچ  يدوب 

مرـسمه دش . دهاوخن  يدنزرف  بحاص  زگره  هک  ارچ  دوش . ادج  نم  زا  دیاب  دراد  تسود  ارم  رگا  دوب  هتفگ  وا  هب  بیبط  دوب و  هتفر  بیبط 
هللااب ذوعا  وت  تسا . مالـسلاهیلع ، رمالا ، بحاص  بوتکم  هدژم  نیا  اما  تسین - . ندـش  راد  هچب  هب  رداـق  دربیم و  جـنر  یتخـس  يراـمیب  زا 

ساـسحا کـیتفگ  متفگ . ار  نیمه  وا  هب  مه  نم  هن  ادـخ ... رب  هاـنپ  ینادیم - ؟ ترـضح  نآ  نخـس  فرح و  زا  رتـالاب  ار  بیبـط  فرح 
ترـضح هک  مراودیما  نک . حرطم  ار  هلاسم  سیونب و  ياهمان  شابن . نارگن  دوب - . دـهاوخن  نم  نادـنزرف  ردام  هک  دـیوگیم  وا  هب  گنگ 

اهبنارگ و تقو  هک  تسین  نیا  زا  رتالاب  موصعم ، ماما  ناش  ماقم و  ایآ  مسیونب  هماـن  هراـبود  هکنیا  زا  مراد  مرـش  دـنهدب - . ینـشور  باوج 
دنمشزرا رایـسب  ماما ، تقو  ارچ  ارچ ... تشاذگ : یلع  هناش  يور  ار  شتـسد  دمحم  دننک ؟ ام  کچوک  ياهـشهاوخ  فرـص  ار  ناشکرابم 

تشنن و نایادگ  نایماذج و  هرفس  رـس  رب  وا  دج  رگم  میرادن ، یهانپ  وا  زج  هک  دنادیم  شنیرهاط  دادجا  نوچ  مه  ترـضح  نآ  اما  تسا 
هب ایب  دنراذگیمن . خساپ  نودب  مه  ار  ام  هتـساوخن  کچوک و  ياهـشهاوخ  دنايراوگرزب و  تمارک و  نادناخ  اهنآ  دشن ؟ اذـغمه  اهنآ  اب 
زیخ رب  دینک . ادیپ  تاجن  ینارگن  لد  نیا  زا  ترـسمه  وت و  مراودیما  سیونب . ار  تاهمان  زامن  زا  دعب  میناوخب . ار  نامزامن  میورب و  دجـسم 
. - دوب هدمآ  شغارـس  هب  هک  دوب  دمحم  تفر . طایح  هب  تشادرب و  ار  سوناف  یلع  دش  دـنلب  هک  رد  يادـص  دـش . دـنلب  نذؤم  يادـص  هک 
همان دیزرلیم . دیما  ناجیه و  زا  یلع  ياهتسد  داد . وا  تسد  هب  ار  همان  منک . ربص  حبص  ات  دمآ  مفیح  هدیسر  تا  همان  خساپ  ردارب ... مالس 
رون وترپ  رد  رد ، تشپ  اجنامه  تسب و  ار  رد  یلع  تفر . درک و  یظفاحادـح  دـشاب . وا  لاح  محازم  تساوخن  دـمحم  دیـسوب . تفرگ و  ار 

ود هک  ینیزگیم  رب  يرـسمه  هب  ار  همیلید  لها  ار  ینز  يدوزب  يوشیمن و  دـنزرف  ياراد  نز  نیا  زا  وت  دـناوخ : دوشگ و  ار  هماـن  سوناـف 
نم زا  هک  دیوگیم  وا  هب  یـساسحا  تفگیم  هنامـس  ارچ  ممهفیم  الاح  درک : هزمز  شدوخ  اب  یلع  ددرگیم . وت  بیـصن  وا  زا  هیقف  دنزرف 
دوب هتسناوتن  اما  دوب . هدش  رادیب  شرـسمه  تفر . قاتا  هب  تشادرب و  ار  همان  سوناف و  وا . ياضر  هب  مایـضار  دوشیمن ... يدنزرف  بحاص 
رکف تساوخیم  زونه  دروخ . اج  دـید و  رادـیب  ار  وا  یلع  هدرک . تفایرد  ياهمان  یلع  هک  دوب  هدـش  هجوتم  یلو  دونـشب . ار  اهنآ  ياهفرح 

لمعلا سکع  تصرف  یلع  هب  تفرگ و  وا  تسد  زا  ار  همان  دش و  دنلب  دادن . شلاجم  هنامـس  هک  دـیوگب ، ار  عوضوم  وا  هب  روطچ  هک  دـنک 
غورد نم  هب  تسا و  هدـنز  زوـنه  ملد  هک  ملاحـشوخ  تفگ - : شمارآ  اـب  یلع  تریح  تهب و  ربارب  رد  دـناوخ و  دیـسوب و  ار  هماـن  دادـن .

نم يروایب  هناـخ  هب  ار  وکین  نارـسپ  نآ  رداـم  تاهزاـت و  رـسمه  یتساوخ  هک  یناـمز  ره  موشیمن . رداـم  نم  هک  متفگ  وت  هب  دـیوگیمن .
زیچ همه  رب  دوخ  ماما ، تفگ : دـنخبل  اب  مه  هنامـس  مربخیب ؟ وا  دوجو  زا  زونه  نم  هک  يرـسمه  تفگ : تریح  بجعت و  اب  یلع  ماهدامآ .

رپ وکین و  ینادنزرف  امتح  دنوش ، دلوتم  رمالا  بحاص  ياعد  هب  هک  ینادنزرف  ددنویپیم و  تقیقح  هب  ماما ، ییوگـشیپ  يدوزب  تسا . هاگآ 
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هب هنامـس  راوگرزب  هاگن  موشن . ادـج  وت  زا  منکن و  كرت  مه  ار  وت  نمـض  رد  مشاب و  اـهنآ  هیاد  مناوتب  موشیم  لاحـشوخ  دنتـسه . تکرب 
. تسا مالسلاهیلع ، رمالا ، بحاص  تیانع  دولوم  مه  شرـسمه  شریذپ  شمارآ و  نیا  تسنادیم  درک . هدز  تفگـشتخس  ار  یلع  ارجام ،

یبوخ ریخ و  اب  دوب ، هدرک  نارگن  ار  وا  هک  هچنآ  دروآ . اج  هب  رکـش  زامن  تعکر  ود  دریگب و  وضو  ات  تفر  دیـسوبتفرگ و  وا  زا  ار  هماـن 
دناوتیم ضوع  رد  دشاب  یلع  نادنزرف  ردام  دناوتیمن  رگا  تسنادیم  تسنادیم و  ار  شدوخ  لد  فیلکت  مه  هنامـس  الاح  دوب . هتـشذگ 

هناخ هب  ار  وا  ریدـقت  تسد  دوب و  هدـمآ  دادـغب  هب  همیلید  زا  هک  ینز  هلیمج  دورو  زا  دوب . یفاک  شیارب  نیمه  دـشاب و  اهنآ  راتـسرپ  هیاد و 
مادک ره  الاح  مالـسلاهیلع ، رمالا ، بحاص  هدـش  هداد  هدـعو  رـسپ  ود  نیـسح  دـمحم و  تشذـگیم و  اهلاس  دوب ، هدروآ  نیـسح  نب  یلع 

مک و ياهرذ  نودـب  ار  ثیدـح  ره  تشاد و  ثیداحا  نایب  ظفح و  رد  هک  يزیگنا  تفگـش  هظفاح  رطاخ  هب  دـمحم  دـندوب و  رومان  یهیقف 
ررکم تخیگنایم و  رب  ار  ناـگمه  تریحتفاـییم  روـضح  هـک  یـسلجم  ره  رد  و  دوـب . هتفاـی  ترهـش  قودـص   » هـب درکیم  ناـیبتساک 

نیرتگرزب ار  نآ  منکیم و  تاهابم  زایتما  نیا  هب  ماهدـش و  دـلوتم  مالـسلاهیلع ، رمـالا  بحاـص  ياـعد  هب  نم  هک  تسین  بیجع  تفگیم :
ره دوب . هدرک  قارطا  یکچوک  قاتا  رد  روباشین  رد  دوب و  هتشگرب  مالسلاهیلع ، اضر ، ماما  ترایز  زا  قودص  خیش  منادیم ... مدوخ  راختفا 

. دندوب هابتشا  راچد  هتـشگرس و  ناریح و  مالـسلاهیلع ، رمالا ، بحاص  تبیغ  عوضوم  رد  همه  دندمآیم و  شندید  هب  يدایز  نایعیـش  زور 
رد درکیم . قیمع  یهودنا  ساسحا  دوب ، هدروخرب  لکـشم  نیا  هب  اج  همه  شهار  رـس  رد  دوب و  هدمآ  دادغب  زا  ار  هار  اهگنـسرف  هک  خـیش 

تفای هکم  رد  ار  دوخ  باوخ  رد  تفر . باوخ  هب  درک و  هبلغ  وا  رب  باوخ  مکمک  دیـشیدنایم ... تبیغ  هب  دوب و  هتـسشن  یعمـش  رون  وترپ 
یتناـما نیا  تفگ : دیـسوب و  ار  گنـس  دـید . دوسـالارجح  راـنک  ار  دوخ  هک  دوب  متفه  رود  فاوط و  رد  درکیم . فاوط  هبعک  درگرب  هک 
ترـضح شیوخ  يالوم  ناـهگان  هظحل  نیا  رد  یهد . یهاوگ  نم  يراد  اـفو  هب  وت  اـت  منکیم  ادا  هک  تسا  یناـمیپ  مزادرپیم و  هک  تسا 

، دناسر ترضح ، هب  ار  دوخ  رطاخ  ناشیرپ  هتخابلد و  قودص  خیش  تسا . هداتـسیا  هبعک  هناخ  رد  رب  هک  دید  ار  مالـسلاهیلع ، رمالابحاص ،
هب خیـش  تسا . رطاخ  هدرزآ  تبیغ  رما  هرابرد  نایعیـش  تاهابتـشا  رطاخ  هب  ردقچ  هک  درب  وا  نورد  زار  هب  یپ  قودـص  هرهچ  زا  ترـضح ،

فرط رب  ار  تلد  هودـنا  ات  ینکیمن  فیلات  باـتک  تبیغ  هراـبرد  ارچ  : - » دـندومرف دـنداد و  باوج  ترـضح ، نآ  درک . مالـس  ترـضح ،
روتـسد نم  هک  ینـشور  نیا  هب  اهنآ  دـندومرف : ترـضح  ماهدرک . فیلاـت  ییاـهزیچ  تبیغ  هراـبرد  هللالوسرنباـی ، تفگ : قودـص  »؟ دـنک
ترـضح امن . جرد  نآ  رد  دناهتـشاد  ناربمایپ  هک  ار  ییاهتبیغ  نک و  فیلات  تبیغ  هرابرد  القتـسم  یباـتک  نونکا  دنتـسین . بولطم  مهدیم 

باوخ رد  هچنآ  همه  دوشگ  هک  مشچ  دـش . رادـیب  باوخ  زا  ناساره  خیـش  و  دـندش . رود  قودـص  خیـش  زا  تالمج  نیا  ندومرف  زا  دـعب 
درک و اعد  ماما  نامرف  ماجنا  يارب  تخیر و  کشا  رجف  عولط  ات  تفرگ و  وضو  تساخرب  اج  زا  تسب . شقن  شنهذ  رد  ینشورب  دوب  هدید 

نآ تکرب و  رپ  بش  نآ  لصاح  ۀـمعنلامامت  نیدـلالامک و   » باتک درک و  عورـش  دوب  هدومرف  ماما  هک  ار  یباتک  نتـشون  دـش  حبـص  نوچ 
هشوگ و زا  مدرم  ناگرزب و  املع و  دوب و  هدیسر  رهـش  مامت  هب  ربخ  دزیم . جوم  تیعمج  زا  ير  رهـش  دوب . قودص  خیـش  هناقداص  يایؤر 

قودص نفدـم  هبادرـس  دـننیبب . شیوخ  مشچ  هب  دـندوب  هدینـش  هک  ار  هچنآ  ات  دـندمآیم  قودـص  خیـش  نفد  لحم  هبادرـس  يوس  هب  رانک 
. دندوب هدیبلط  یهاوگ  تداهـش و  هب  ار  اهقف  املع و  و  دندوب . هدید  ملاس  ار  وا  ندـب  دـندوب  هدـمآ  ریمعت  يارب  هک  اهنآ  دوب و  هدـش  بارخ 

ماما ياعد  رثا  يایوگ  هناشن  همه  هک  باـتک  دـلج  دصیـس  فیلاـت  تکرب و  رپ  يرمع  یط  زا  دـعب  يرجه  لاس 381  رد  هک  قودص  خـیش 
هک وا  دندوب . هتفای  ملاس  الماک  ار  وا  ندب  شیراپـسکاخ ، زا  لاس  اهدص  زا  دعب  الاح  دوب و  هدش  هدرپس  كاخ  هب  دوب ، مالـسلاهیلع ، رـصع ،

اراخب رهنلاءاروام ، ناسارخ ، هفوک ، دادغب ، روباشین ، دوب ، هدرک  يرپس  مالسلامهیلع ، همئا ، فراعم  مولع و  رـشن  يارب  ار  ینالوط  رمع  کی 
یتفگش ياج  کنیا  دهد و  حیضوت  دنتـسنادیم . حیحـصان  ار  هعیـش  دیاقع  هک  ینانآ  يارب  ار  هعیـش  بهذم  ات  دوب  هتـشاذگ  اپ  ریز  ار  و ...

ریمعت زا  دعب  دوب ، هدـش  نفد  لاس 381  رد  هک  هنوگنامه  قودـص  خیـش  كاپ  ملاس و  رکیپ  دـندوب . هتفای  رطعم  ملاس و  ار  شندـب  هک  دوبن 
هعیـشثیدح ربتعم  هعبرا و  بتک  زا  یکی  هک  وا  هیقفلا  هرـضحی  نم ال   » باتک اما  دش . نفد  نارهت  مدرم  ناگرزب و  املع ، روضح  اب  هبادرس 

ترضح نامرف  هب  هک  وا  ۀمعنلامامتا  نیدلالامک و   » باتک و  ثیدح ،  5963 لماش دوب و  ینید  یعرش و  ماکحا  طابنتـسا  رد  یمهم  عبنم  و 
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. تسا نایعیش  لفاحم  شخبینشور  شرمث  رپ  تایح  زا  دعب  اهنرق  نانچمه  دوب ، هدش  هتشون 

ناقشاع فیلکت 

تیبلـها تیـالو  هیریخ  هبحتـسم  هبجاو و  فیلاـکت  لاـمعا و  مومع  داـهج و  جـح و  هزور و  زاـمن و  حور  هک  دـشاب  نیا  وـت  هدـیقع  دـیاب 
ماما ترایز  رد  هک  هکنانچ  دـش ، دـهاوخن  لوبق  يدـحا  زا  یتدابع  یتعاط و  چـیه  ناشیا  تیالو  نودـب  تسا و  مالـسلامهیلع ، نیموصعم ،

هب هک  مهدیم  تداهـش  تانـسحلا . ... فعاـضت  لاـعفالا و  یکزت  لاـمعالا و  لـبقت  کـتیالوب  نا  دهـشا  یناوـخیم : مالـسلاهیلع ، رـصع ،
تدوـم و تبحم و  هجرد  سک  ره  سپ  ددرگیم . نادـنچ  ود  تانـسح  ددرگیم و  هزیکاـپ  لاـعفا  دوـشیم ، هتفریذـپ  لاـمعا  امـشتیالو 

فیلکت تروص  نیا  رد  تسا . رتدایز  نیعمجامهیلعهللایلـص ، نیرهاط ، همئا  لوسر و  ادخ و  هب  وا  برقت  تسا  رتنوزفا  وا  تدیقع  صولخ 
دوجو تکرب  زا  و  وت ، تاداـبع  ماـمت  حور  تسوا  هک  ار ، دوخ  رـصع  ماـما  يدرگ  رکذـتم  يوش و  هجوـتم  زاـمن  زا  لـبق  هک  تسا  نآ  وـت 

نآ يالوت  رگا  و  دش . دهاوخ  لوبقم  وت  زامن  ترـضح  نآ  سدقم  دوجو  تکرب  زا  زامن و  يادا  هب  ياهدش  قفوم  وت  ترـضح  نآ  كرابم 
ینادمه زا : هتفرگرب  يوش . هدیـسوپ  کشم  دننام  هک  ینک  تدابع  ردـق  نآ  هچ  رگا  دـش ، دـهاوخن  لوبقم  ادـبا  وت  زامن  دـشابن ، ترـضح 

ص92. مامالاۀبیغ ،) یف  مانالافیلاکت  ، ) يونعم سدقم  تحاس  اب  يونعم  دنویپ  مالسالاردص ،)  ) ربکایلع

هعمج هاگپ  رد  هبدن  ياعد  اب 

قارف رد  يراز  هبدـن و  هنیمز  رد  نییآ  نانابزرم  نید و  نایاوشیپ  هریـس  هب  متـشاد  هاتوک  ياهراـشا  هلاـقم  نیا  لوا  تمـسق  رد  مود  تمـسق 
رگید ناـنمؤم و  ریما  هلآوهیلعهللایلـص ، مرکا ، لوسر  صخـش  نیـشیپ ، ناربماـیپ  زا  هتـشذگ  هک  دـش  نشور  اـجنآ  رد  قحتجح . نیرخآ 
یهاگ دنتخوسیم و  ترضح  نآ  قارف  رد  دنتشاد ، هتفهن  لد  رد  نازوس  یقشع  تماما ، دیـشروخ  عولط  زا  شیپ  اهنرق  زا  موصعم ، ناماما 
قیفوت هک  یناسک  لاح  هب  دندیزرویم و  قشع  شرادید  هب  دندرکیم ، يزابقـشع  وا  دای  اب  دنتخیریم ، کشا  هدـید  ناوج  غاد  ردام  نوچ 

هکلب دنتخوسیم ، ترضح  نآ  قارف  شتآ  رد  دوخ  اهنت  هن  نید  نایاوشیپ  دندروخیم . هطبغ  دننک ، ادیپ  ار  شترـضح  يارآ  لامج  رادید 
هلان دنزیرب و  کشا  شقارف  رد  دنشاب و  هدرک  رفس  زیزع  نآ  دای  هب  هراومه  زین  اهنآ  هک  دندادیم  روتسد  ناشرضحم  ناگتفیش  نایعیش و  هب 

اهاعد نآ  هک  دنراپـسب  يدعب  ياهلـسن  هب  دنناوخب و  یـصاخ  تاقوا  رد  هک  دندومرفیم  میلعت  اهنآ  هب  ار  یناوارف  ياهاعد  دوخ  دننک و  رس 
، هتخابلد هتفیش و  نایعیش  همه  هدشتبث و  راصعا  نورق و  لوط  رد  یهقف ، عماجم  یثیدح و  عبانم  رد  اهاعد  نیا  دنناوخبتبیغ . رصع  رد  ار 
اب اهاعد  نیا  اب  هادـفانحاورا ، هللاۀـیقب ، ترـضح  هاگـشیپ  هب  تدارا  ضرع  ماگنه  هب  هفیرـش ، تاـقوا  هکربتم و  نکاـما  هفرـشم ، دـهاشم  رد 

دوصقم هبعک  قارف  رد  هدومن ، قایتشا  راـهظا  شرونلارهاـب  لاـمج  رادـید  يارب  هدرک ، اههوکـشتبیغ  لوط  زا  هتفگ ، لد  زار  دوخ  يـالوم 
یـشالت اب  دوب ، رهد  تانـسح  رـصع و  رخاـفم  زا  یکی  هک  م 1348 ق ).  ) یناهفـصا يوسوم  یقت  دمحم  دیـس  موحرم  دناهداد . رـس  اههلان 

درگ هطبار  نیا  رد  ار  مالـسلامهیلع ، رون ، ناماما  زا  روثام  ياهاعد  زا  هرقف  دـصکی  زا  شیب  هتخادرپ ، اهاعد  نیا  يروآدرگ  هب  اسرف  تقاط 
حرش باتک  همدقم  رد  فلؤم  ( 1 . ) تسا هدادرارق  انشآدرد  هتخوسلد و  نایعیش  رایتخا  رد  مراکملالایکم   » گنـسنارگ باتک  رد  هدروآ و 
یبرع سیونب ، ار  باتک  نیا  هدومرف : شترضح  هدیـسر ، هادفانحاورا ، هللاۀیقب ، ترـضح  سدقم  رـضحم  هب  ایؤر  ملاع  رد  یبش  هک  دهدیم 
رایتخا رد  هدش و  همجرت  زین  یسراف  هب  هناتخبشوخ  باتک  نیا  ( 2 . ) راذگب مئاقلل  ءاعدلادئاوف  یف  مراکملالایکم   » ار نآ  مان  و  سیونب ، مه 

ناگتفیـش ناـگتخوسلد و  هک  تسا  هبدـن  ياـعد  ، » اـهاعد نیا  نیرتزوـسرپ  نیرتعماـج و  نیرتبذاـج ، نیرتبلاـج ، ( 3 . ) دراد رارق  ناــگمه 
بوبحم اب  دنناوخیم و  ار  اعد  نیا  یـصاخ  زادگ  زوس و  اب  هدمآ  درگ  مه  رود  اتـسور ، رهـش و  ره  رد  هعمج ، ره  نادادماب  رد  شترـضح 

ناگتـشرف دزادـنایم ، نینط  ینارون  یناحور و  رایـسب  ییاضف  رد  هک  نسحلانبای   » ناحلاشوخ ياـههمغن  اـب  دـنیوگیم و  لد  زار  ناـشلد 
يرامـشهیناث دـیما  حبـص  ندیـسر  ارف  قایتشا  رد  دـناهدمآ و  هوتـس  هبتبیغ  یناملظ  بش  يزارد  زا  هک  دـنریگیم  هاوگ  ار  نامـسآ  تفه 
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دریگ و ارف  هک  یماگنه  بش  هب  دـنگوس  یلجت  اذا  راـهنلا  یـشغی و  اذا  لـیللا  و  هفیرـش : هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلاهیلع ، رقاـب ، ماـما  دـننکیم .
يالوم ياربک  تیالو  ربارب  رد  هک  تسا  لـطاب  ياـهتلود  هدـنریگ  ارف  بش   » زا روظنم  دومرف : ( 4  ) دنک یلجت  هک  یماگنه  زور  هب  دـنگوس 

مئاق روهظ  زور  رگهولج » زور   » زا روظنم  و  دـناهداد ، رارق  دوخ  هاگنالوج  ار  یتیگ  هصرع  هدومن ، ماـیق  مالـسلاهیلع ، ناـنمؤم ، ریما  ناـیقتم 
ره هاگپ  رد  هبدن  ياعد  ( 5 . ) دنوشیم نکهشیر  یتسه  هحفص  زا  لطاب  ياهتلود  شتلود ، عولط  ماگنه  هب  هک  تسا  مالسلاهیلع ، تیبلها ،

ساسا رب  یناهج  دـحاو  تموکح  رگنایب  دادبتـسا و  ملظ و  ياهخاک  رگناریو  ابتعیب  دـیدجت  ناهج و  ناربکتـسم  زا  يرازیب  مالعا  هعمج ،
هداد و میلعت  شنایعیش  ناتسود و  هب  مالسلاهیلع ، قداص ، رفعج  ماما  ترضح  قطان ، قح  هب  ياوشیپ  ار  هبدن  ياعد  تسا . يدازآ  تلادع و 

رما ام  هب  دـنناوخب و  هعمج  دـیع  ریدـغ و  دـیع  نابرق ، دـیع  رطف ، دـیع  ياهزور ، ینعی  هعبرا  داـیعا   » رد ار  اـعد  نیا  هک  هدومرف  رما  اـهنآ  هب 
هبدن ياعد  دنس  مینک . قاثیم  دیدجت  مییوگ و  لد  زار  دوخ  يادتقم  یلوم و  بوبحم ، اوشیپ ، ماما ، اب  اعد  نیا  ابتبیغ  رصع  رد  هک  هدومرف 

دـنلب و رایـسب  یتارابع  و  اریگ ، یقطنم  اویـش ، ینایب  عیدـب ، یبولـسا  اب  هک  یفرژ  بلاطم  نشور و  یناعم  ناشخرد ، قیاـقح  ـالاو ، فراـعم 
زگره ناشخرد ، قیاقد  كانبات و  قیاقح  نینچ  هک  دنکیم ، زاینیب  عبنم  دنس و  هنوگره  هیارا  زا  ار  ام  هدمآ ، فیرش  ياعد  نیا  رد  حیـصف 

، دریگیمن همـشچرس  مالـسلامهیلع ، نیموصعم ، همئا  تارـضح  تراهط ، تمـصع و  نادناخ  تیالو ، لالز  همـشچرس  زج  یعبنم ، چیه  زا 
مکحم و عباـنم  هعمج ، ياـهزور  ناهاگحبـص  رد  هبدـن  ياـعد  یناروـن  تاـسلج  ناگتفیـش  لـیخ  ناقاتـشم و  ياـهلد  تیناروـن  يارب  یلو 

دروم قثوم و  درف  نیتسخن  يرفوزب  نایفس  نب  نیسح  نب  دمحم  رفعج  وبا  . 1 میروآیم : اجنیا  رد  ینامز  لسلست  اب  ار  هبدن  ياعد  مکحتسم 
وبا هدرک ، تیاور  مالسلاهیلع ، قداصرفعج ، ماما  قطان  قح  هب  ياوشیپ  زا  دوخ  بوتکم  رثارد  ار  هبدن  فیرش  ياعد  هک  يدانتـسا  دامتعا و 
رهن هنارک  رد  دادغب »  » یکیدزن رد  ناسوق   » عباوت زا  رفوزب »  » ياتسور هب  بوسنم  يرفوزب  . » تسا يرفوزب  نایفس  نب  نیسح  نب  دمحم  رفعج 

هب يرون  ثدحم  تسا . هدرک  تیاور  وا  زا  ترثک  هب  دیفم  خیش  تسادیفم و  خیش  ناداتسا  زا  يرفوزب  ( » 6 . ) تسا هلجد  برغ  رد  یقفوم  »
زا یسوط ، خیش  شردپ  زا  ررکم  یلاما ، رد  یـسوط ، خیـش  رـسپ  یلع ، وبا  دیامرفیم : هدرب ، مان  وا  زا  دیفم  خیـش  ناداتـسا  شرامـش  ماگنه 

ناوارف لقن  زا  وا ، تقاثو  دـیامرفیم : ینارهت  گرزب  اقآ  جاـح  ( 7 . ) تسا هدوـمن  ترفغم  بلط  وا  يارب  هدرک و  تیاور  وا  زا  دـیفم ، خـیش 
هدرب مان  وا  زا  راصبتـسالا »  » ماکحالابیذـهت و  » هخیـشم رد  یـسوط  خیـش  ( . 8  ) دـشابیم راکـشآ  وا ، رب  ترفغم  بلط  وا ، زا  دـیفم  خـیش 

وبا زا  ود  ره  هک  تسا ، يرئاضغ  هللادـیبع  نب  نیـسح   » دـیفم و خیـش  زا  ماهدرک ، لقن  سیردا  نب  دـمحا  زا  هک  یتیاور  ره  نم  دـیامرفیم :
ثحب ماگنه  هب  ینارهت  گرزب  اقآ  جاح  ریظن ، یب  ققحم  خـیرات ، تجح  ( 9 . ) دناهدرک تیاور  يرفوزب  نایفس  نب  نیـسح  نب  دمحم  رفعج 

دیفم خیـش  هک  دـیفم ، خیـش  ناداتـسا  زا  يرفوزب ، نایفـس  نب  نیـسح  نب  دـمحم  رفعج  وبا  زا  ءاعدـلا » باتک  : » دـیامرفیم ناشیا  باـتک  زا 
رد يو  دیامرفیم : سپـس  تسا . هدشتیاور  وا  زا  دیفم  خیـش  قیرط  زا  یـسوط ، خیـش  یلاما  رد  ثیداحا  نیا  ، هدرک تیاور  وا  زا  یثیداحا 

. تسا هدرک  تیاور  وا  زا  شرازم  رد  يدهـشم  نب  دـمحم  هدرک و  تیاور  نآ  زا  هرق  یبا  نب  دـمحم  و  هدروآ ، ار  هبدـن  ياـعد  باـتک  نیا 
باتک رد  ار  هبدن  ياعد  هک  يدانتسا  دامتعا و  دروم  درف  نیمود  یئانق  هرق  یبا  نب  قاحسا  نب  بوقعی  نب  یلع  نب  دمحم  جرفلاوبا  . 2 ( 10)

ینارهت همـالع  تـسا . هدرک  لـقن  يرفوزب   » باـتک زا  ار  نآ  ءاعدــلا »  » باـتک رد  هـک  تـسا ، هرق  یبا  نـب  یلع  نـب  دــمحم  هدروآ ، دوـخ 
نب دمحم  ( 11 . ) دناهدرک لقن  وا  باتک  زا  ترثک  هب  شراثآ  رگید  لابقا و  رد  سوواط  نب  دیس  رازم و  رد  يدهـشم  نب  دمحم  دیامرفیم :
نب یلع  نب  دـمحم  جرفلاوبا ، دـیامرفیم : لاجر  باتک  رد  یـشاجن  موحرم  نویلاـجر  مدـقم  ( 12 . ) دوب یـشاجن  هزاجا  خـیاشم  زا  هرق  یبا 

لمع تسا : هلمج  نآ  زا  هک  هدرک ... فیلات  يدایز  بتک  و  هدرک ، عامتسا  يدایز  تایاور  دوب ، قثوم  یئانق  هرق  یبا  نب  قاحسا  نب  بوقعی 
هداد ار  اهنآ  تیاور  هزاجا  نم  هب  هداد و  ربخ  نم  هب  ار  اهنآ  همه  هک  دجهت ، باتک  لضفم و  یبا  لاجر  مجعم  روهـشلا ، لمع  هعمجلا ، موی 

هدومن قیثوت  و  ( 14  ) هدرک ریبعت  یبانق   » رگید رابکی  یئانق و   » وا زا  رابکی  یلح  همالع  یلو  هدروآ ، یئانق   » ار وا  بقل  یـشاجن  ( 13 . ) تسا
يدهـشم رفعج  نب  یلع  نب  رفعج  نب  دـمحم  . 3 ( 16 . ) تسا قوثو  دروم  نویلاـجرهمه  قاـفتا  هب  هدومرف : يزاـمن  موـحرم  و  ( 15 . ) تسا

ورف ناهج  زا  هدید  زا 580 ق . لبق  هدش و  دلوتم  دودح 510 ق . رد  هک  دوب  مشـش  نرق  ردقلا  لیلج  ياملع  زا  یکی  يدهـشم  نبا  يرئاح 
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(، مارو هعومجم  بحاص   ) مارو تسا : هلمج  نآ  زا  هک  هدرمـشرب ، هریبک  هزاجا   » رد ملاـعم  بحاـص  ار  شناداتـسا  زا  يدادـعت  تسا . هتـسب 
يدهـشم نبا  رازم   » و ریبک » رازم   » هب هک  هدنام  ياج  رب  يدنمـشزرا  باتک  وا  زا  ( 17 ... ) بوشآ و رهـش  نبا  هرهز ، نبا  لیئربج ، نب  ناذاش 

فشاک یلع  خیش  هناخباتک  رد  ياهخسن  . 1 تسا : هدنام  ظوفحم  ام  نامز  ات  نآ  زا  یناوارف  یطخ  ياههخسن  هناتخبـشوخ  تسا و  روهـشم 
موحرم هناخباتک  رد  ياهخسن  . 3 فجن . رد  يدابودرا  یلعدـمحم  ازریم  جاح  موحرم  هناخباتک  رد  ياهخـسن  . 2 فرـشا . فجن  رد  ءاطغلا 

، فجن رد  ینیما  همالع  موحرم  هناخباتک  رد  ياهخسن  . 4 ( 18 . ) تسا هدرک  لقن  نآ  زا  ترثک  هب  كردتـسم  باتک  رد  هک  يرون ، ثدحم 
4903 هرامـش هب  مق ، رد  یـشعرم  هللاۀـیآ  موحرم  هناـخباتک  رد  يرگید  هخـسن  . 5 ( 19 . ) تـسا 956 ق . لاوش موس  نآ  تباـتک  خـیرات  هک 

هناخباتک رد  نآ  یسکع  هخـسن  و  ( 20 . ) دوشیم طوبرم  مهدزای  نرق  هب  نآ  تباـتک  خـیرات  دـشابیم و  قرو  رد 482  هک  تسا ، دوـجوم 
نیرتعماج هدـش و  فورعم  ریبک » رازم   » هب باتک  نیا  تسا . دوجوم  ش19 ) ، 176 فیدر ، 29 هسفق  ) 5209 هرامش هب  مق  تیبلا  لآ   » هسـسؤم

لوط رد  تسا . هدـنام  ظوفحم  ام  نامزات  هدرب و  رد  هب  ملاـس  ناـج  راـگزور  ثداوح  زا  راـصعا  نورق و  لوط  رد  هک  تسا  يرازم  باـتک 
تشه نیا  رد  هک  یباتک  ره  دوب و  هعیش  ناگرزب  دانتسا  دامتعا و  دروم  هراومه  باتک  نیا  درذگیم ، نآ  فیلات  خیرات  زا  هک  ینرق  تشه 

دوخ باتک  همدقم  رد  يدهـشم  نبا  تسا . هدرک  هدافتـسا  باتک  نیا  زا  هطـساو  یب  ای  هطـساو  اب  هدـش ، هتـشون  ترایز  اعد و  نوماریپ  نرق 
ار نآ  هضیرف ، ياهزامن  تابیقعت  هدیزگرب و  ياهاعد  هسدقم ، نکاما  لامعا و  هفرـشم ، دـهاشم  تارایز  زا  باتک ، نیا  رد  نم  دـسیونیم :
زا نت  هدزناپ  عومجم  رد  ینارهت  گرزب  اـقآ  جاـح  تسا . هدیـسر  متـسد  هب  قوثو  دروم  ناـیوار  طـسوت  لـصتم ، دنـس  اـب  هک  مدروآ  درگ 

: ناونع هب  ار  هبدن  ياعد  باتک ، نیا  رد  يدهشم  نبا  ( 21 . ) تسا هتشاذگ  هحص  اهنآ  ندوب  هقث  رب  و  هدومن ، جارختسا  ار  وا  یتیاور  خیاشم 
هدناوخ هعمج  دیع  ریدغ و  دیع  نابرق ، دیع  رطف ، دیع  هعبرا : دایعا  رد  تسا ، هتسیاش  هک  مالـسلاهیلع ، نامزلا ، بحاص  ترـضح  يارب  اعد  »

. تسا هدرک  لقن  يرفوزب  باتک  زا  هرق ، یبا  نب  بوقعی  نب  یلع  نب  دـمحم  طسوت  ار  هبدـن  ياعد  باـتک ، نیا  رد  يو  تسا . هدروآ  دوش »

.4 ( 22 . ) تسا هدـمآ   847 ات هحفـص 831  تیبـلا ، لآ  هخـسن  رد  837 و  ات هحفـص 821  یـشعرم ، هللاۀیآ  هناخباتک  هخـسن  رد  هبدـن  ياعد 
نیا رد  تسا . هدوب  يدهشم  نبا  رصاعم  زین  نآ  فلؤم  هک  تسا  یشزرا  اب  گرزب و  رایـسب  باتک  زین  میدق  رازم  میدق  رازم  باتک  بحاص 
برح یبا  نب  يدـهم  : » شداتـسا طسوت  نآ  فلؤم  دوشیمن و  تفای  يرگید  عبنم  چـیه  رد  هک  تسه  یناوارف  ياهترایز  اـهاعد و  باـتک 

(23 . ) دشابیم رصاعم  جاجتحا  بحاص  یسربط  موحرم  اب  وا  نایب  نیا  قبط  دنکیم . تیاور  یسوط ) خیش  رـسپ   ) یلعوبا خیـش  زا  ینیـسح 
، میدق رازم  فلؤم  ( 24 . ) تسا دوجوم  قرو  رد 181  هرامش 462  هب  یشعرم  هللاۀیآ  موحرم  هناخباتک  رد  باتک  نیا  زا  یطخ  هخـسن  کی 

يرفوزب نیـسح  نب  دـمحم  رفعج  وبا  باـتک  زا  هرق ، یبا  نب  یلع  نب  دـمحم  طـسوت  ار  هبدـن  ياـعد  دوخ ، دنمـشزرا  دـیواج و  رثا  نیا  رد 
بحتسم دشابیم و  هعم ، انجرف  وهجرفهللالجع  وهلآوهیلعهللاتاولص  نامزلابحاص ، ترضح  يارب  اعد  نیا  تسا : هدومرف  هدرک و  تیاور 

176 قرو رد  هدش ، عورش   173 قرو زا  هبدن  فیرش  ياعد  هخسن  نیا  رد  دوش . هدناوخ  هعمج  زور  بش و  گرزب ، دیع  راهچ  رد  هک  تسا 
طقف درک ، دامتعا  نآ  هب  قثوم  عبنم  کی  ناونع  هب  ناوتیمن  تسا ، هتخانـشان  میدـق  رازم   » باتک فلؤم  هکنیا  هب  هجوت  اـب  دـباییم . ناـیاپ 
یلح سوواط  نب  یـسوم  نب  یلع  نیدـلا  یـضر  . 5 داد . رارق  يرفوزب  زا  هرق ، یبا  نـبا  زا  يدهـشم ، نـبا  لـقن  رب  يدـیؤم  ار  نآ  ناوـتیم 

هاگنآ هدرک ، لقن  ترایز  شش  هادفانحاورا ، رصعیلو ، ترضح  ياهترایز  شخب  رد  رئازلا » حابـصم   » ردقنارگ باتک  رد  سوواطنبادیس 
هدرک و تیاور  يرفوزب  نانـس  نب  نیـسح  نب  دـمحم   » زا هرق  یبا  نب  یلع  نب  دـمحم   » زا لقن  هب  ترایز ، نیمتفه  ناونع  هب  ار  هبدـن  ياـعد 
. دوش هدـناوخ  هناگراهچ  دایعا  رد  هک  تسا  بحتـسم  دـشابیم و  هیلعهللاتاولـص ، نامزلابحاص ، ترـضح  يارب  اـعد  نیا  تسا : هدومرف 

تـسا يرگید  ياعد  دیامرفیم : هاگنآ  درامـشیم ، ار  یمالـسا  دایعا  ياهاعد  زا  يدادعت  زین  لابقا   » فیرـش باتک  رد  نینچمه  يو  ( 25)
: دیازفایم نایاپ  رد  دـنکیم و  لقن  ار  هبدـن  ياعد  هاگنآ  ( 26 . ) دوشیم هدـناوخ  هناگراهچ  دایعا  زا  کی  ره  رد  دـیع و  زاـمن  زا  دـعب  هک 
، قداـص ماـما  زا  دوـخ  ياهدنـس  اـب  اـم  هک  ار  هچنآ  وـگب  شاـب و  راـگدرورپ  ربارب  رد  هدجـس  ياـیهم  يدـش ، غراـف  اـعد  زا  هـک  یماـگنه 

... کل قیتع  نم  مک  يدیس ... يدیس  : » وگب راذگب و  نیمز  رب  ار  دوختسار  هنوگ  اعد  نیا  زا  سپ  : دومرف هک  میدرک ، تیاور  مالسلاهیلع ،
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هتـشاد هبدـن  ياعد  يارب  يرگید  قیرط  ریبک  رازم  رب  هوالع  سوواط  نب  دیـس  هک  دوشیم  هدافتـساریبعت  نیا  زا  ( 27 . ) لـیمج يا  زیزع  يا 
، قداـص ماـما  زا  دوخ  ياهدنـس  اـب  ارنآ  هک  هدرک  حیرـصت  دیـس  درادـن و  دوجو  ریخا  تمـسق  نیا  میدـق  رازم  ریبک و  رازم  رد  اریز  تسا ،
زا لقن  هب  راونالاراحب »  » گنسنارگ باتک  رد  ار  هبدن  ياعد  یسلجم  همالع  یـسلجم  رقاب  دمحم  یلوم  . 6 تسا . هدرک  تیاور  مالسلاهیلع ،
نب یلع  نب  دمحم  تسا : هدومرف  ریبک  رازم  رد  يدهـشم  نب  دـمحم  هدومرف : نایاپ  رد  و  ( 28  ) هدرک لقن  سوواط  نب  دیس  رئازلا » حابـصم  »
داز  » باتک رد  یسلجم  همالع  ( 29 . ) ماهدرک لقن  يرفوزب  نایفس  نب  نیسح  نب  دمحم  رفعجوبا  باتک  زا  ار  هبدن  ياعد  نم  هتفگ : هرق  یبا 
رب فسات  هقح و  دـیاقع  ربتسا  لمتـشم  هک  هبدـن  ياعد  اما  و  دـیامرفیم : زاغآرـس  رد  هدرک و  لـقن  ار  هبدـن  فیرـش  ياـعد  زین  داـعملا »

ار هبدن  ياعد  نیا  تسا  تنس  هک  تسا ، لوقنم  مالسلاهیلع ، قداص ، رفعج  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  مالسلاهیلع ، مئاق ، ترـضحتبیغ 
لابند هب  رئازلاۀـفحت »  » باتک رد  نینچمه  یـسلجم  همالع  ( 30 . ) ریدغ دیع  نابرق و  دـیع  رطف ، دـیع  هعمج ، ینعی : دـناوخب ، دـیع  راهچ  رد 
هدرک لقن  وا  هک  هرق ، یبا ]  ] نب یلع  نب  دمحم  زا  تسا  هدرک  لقن  يدهـشم  نب  دـمحم  خیـش  دیـس و  دـیامرفیم : سدـقم  بادرـس  لامعا 

رد هک  تسا  بحتـسم  ار و  مالـسلاهیلع ، ناـمزلا ، بحاـص  يارب  زا  هبدـن  ياـعد  ، » يرفوزب نایفـس  نب  نیـسح  نب  دـمحم  باـتک  زا  تـسا 
هظحالم یمارگ  ناگدنناوخ  هک  يروط  هب  ( 31 . ) تسا هدومرف  لقن  ار  هبدن  ياعد  هاگنآ  تسا . نیا  اعد  نآ  دناوخب و  هناگراهچ  ياهدـیع 

، قداص رفعج  ماما  زا  ربتعم  دنـس  اب  هبدن  ياعد  هک  نیا  رب  هدومرف  حیرـصت  داعملاداز »  » باتک رد  هرـس ، سدـق  یـسلجم ، همالع  دـندومرف ،
رکذ ار  یبادآ  هیعدا و  تارایز ، اهنت  باتک  نیا  رد  هک  تسا  هدش  مزتلم  رئازلاۀفحت »  » باتک همدـقم  رد  و  تسا ، هدـشتیاور  مالـسلاهیلع ،
لیلج همالع  يدزی  ییابطابط  دمحم  دیس  . 7 ( 32 . ) تسا هدیدرگ  لقن  نیعمجامهیلعهللاتاولص ، نید ، همئا  زا  ربتعم  ياهدنـس  اب  هک  دیامن 

اب ار  هبدن  ياعد  نتم  هبدن  ياعد  حرـش  : » دوخ ردـقنارگ  باتک  زاغآ  رد  م 1154 ق ). ، ) يدزی ییابطابط  دمحم  دیـس  نیدلا  ردص  ردقلا ،
ردیح دیس  راوگرزب  همالع  یمظاک  ردیح  دیـس  . 8 ( 33 . ) تسا هدرک  تیاور  مالسلاهیلع ، قداص ، رفعج  ماما  زا  هدیـسر  تیاور  هب  دانتـسا 

. تسا هدرک  تیاور  نارگید  سوواط و  نب  دیس  زا  لقن  هب  ار  هبدن  ياعد  رئازلا » ةدمع   » دنمشزرا باتک  رد  م 1365 ق ). ، ) یمظاک ینسح 
هبدن ياعد  رئازلا » ۀیحت   » گنـسنارگ باتک  رد  م 1320 ق ). ، ) يرون نیـسح  ازریم  جاح  موحرم  راوگرزب  ثدحم  يرون  ثدـحم  . 9 ( 34)

، نیدلا ریبد  ینادمه  مالسالاردص  . 10 ( 35 . ) تسا هدرک  تیاور  سوواط  نب  دیـس  رئازلا  حابـصم  و  میدـق ، رازم  ریبک ، رازم  زا  لـقن  هب  ار 
نیا دـسیونیم : مراهچ  یـس و  فیلکت  ناونع  تحت  مانالا  فیلاکت   » دنمـشزرا باتک  رد  م 1325 ق ). ، ) ینادمه ربکایلع  مالـسالاردص ،

درم و زا  هادف ، انحاورا  ترضح ، نآ  ناتسود  هعمج  ره  رد  تسا  بوخ  تسا . راهنلا  ۀعبار  یف  سمـشلاک  راهتـشا  ترثک  زا  كرابم  ياعد 
اب يراوگوس و  هلان و  يراز و  عرـضت و  لامک  اب  ار  كرابم  ياعد  نیا  هدومن ، عامتجا  دباعم ، زا  يدـبعم  ای  دـجاسم ، زا  يدجـسم  رد  نز ،
هآ هجض و  دننک و  هجوت  نایناهج  ناج  نآ  نادقف  نابات و  سمـش  نآ  تبیغ  رب  دننک و  هیرگ  دنناوخب و  يرارق ، یب  هودنا و  نزحتیاهن و 

یلکب مالسا  شتبیغ  زا  هک  دنرادنپن ، ناسآ  ار  يربک  هیهاد  نینچ  دنرامشن و  لهس  ار  یمظع  تبیـصم  نینچ  و  دنـشک . درد  رپ  لد  زا  درس 
هرک مامت  یـساپسان  روجف و  قسف و  رفک و  انیدیا .» تبـسک  امب  رحبلا  ربلا و  یف  داسفلا  رهظ  ، » هدنام یقاب  نآ  زا  یمـسا  اهنت  هتفر و  نایم  زا 
هپت رد  ناریح و  تلفغ ، يداو  رد  همه  یناطیش . راثآ  تسا  رهاظ  ادیپ و  هچنآ  تسا و  یناملـسم  راثآ  تسین  ادیپ  هچنآ  هتفرگ ، ارف  ار  ضرا 

دمحمب هجرخم  لهس  هجرف و  لجع  مهللا  . نامزلا رصعلا و  بحاص  ترضح  رب  یصاع  ناطیش و  دونج  عبات  نادرگرس و  تلاهج ، تلالض و 
( يرون نیسح  ازریم  جاح  موحرم   ) دوخ داتسا  زا  هدروآ ، ( 169 هحفص ات  هحفص 190  زا   ) ار هبدن  ياعد  نتم  هاگنآ  ( 36 . ) نیرهاطلا هلآ  و 

نآ هبتسا  قـلعتم  هک  هفورعم ، هبدـن  ياـعد  ندـناوخ  هعمج  بش  زور و  رد  تـسا  بحتـسم  دـناهدومرف : مـظعا ، داتـسا  هـک  هدوـمرف  لـقن 
تبرـش زا  یکدنا  هک  تسا  یناسک  ناگدـید  زا  نوخ  هدـنزیر  اهرگج و  هدنفاکـش  اهلد و  هدـنزوس  نآ  نیماضم  هقیقحلا ، یف  و  ترـضح .

زا یکی  رد  هکنانچ  زین -  نآ  بش  رد  هکلب  هعمج ، زور  رد  تسا . هدیـسر  ناـشماک  هب  شقارف  رهز  یخلت  دناهدیـشون و  باـنج  نآ  تبحم 
: تسا هدوزفا  سپس  ( 37 . ) دوش هدناوخ  دیاب  تسا -  يورم  تسا ، جاجتحا  بحاص  یسربط  خیـش  رـصاعم  نآ  فلؤم  هک  همیدق ، تارازم 
بلق و روضح  اـبدوش  هدـناوخ  هک  یعـضوم  یناـکم و  ره  رد  هک  تسا  نآ  كراـبم  ياـعد  نیا  ندـناوخ  صاوخ  هلمج  زا  دـیوگ : فلؤم 
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بحاص ترـضح  صوصخم  تافتلا  هجوت و  ندوب ، نآ  هقئار  هیمان  تاراشا  تارابع و  و  هقئاف ، هیلاـع  نیماـضم  تفتلم  و  لـماک ، صـالخا 
ضعب رد  هکنانچ  سلجم . نآ  رد  تسا  ترـضح  نا  ندـیناسر  مه  هب  روضح  هکلب  لحم ، ناکم و  نآ  رد  هادـفانحاورا ، ناـمزلا ، رـصعلا و 

نب میهاربا  . 11 ( 38 . ) تسا هدومرف  لـقن  یـساملس  نیدـباعلا  نیز  ـالم  موحرم  زا  ار  یناتـساد  هاـگنآ  تسا . هداـتفا  قاـفتا  دراوم  دراوم و 
هک هیدهملا  ۀفحتلا  ۀیداهلا و  ۀفیحصلا   » دنمـشزرا باتک  رد  م 1345 ق ). ، ) یناشاک نسحم  نب  میهاربا  خیـش  ینابر  ملاع  یناشاک  نسحم 

باتک رازم  باب  زا  لقن  هب  ار  هبدن  ياعد  نتم  هدش ، رشتنم  شیپ  نرق  کی  زا  شیب  ردص ، لیعامسا  دیس  جاح  هللاۀیآ  موحرم  زا  یظیرقت  اب 
یقت دـمحم  ازریم  جاح  نامزلا ، بحاص  قشاع  نامز ، هردان  یناهفـصا  يوسوم  یقتدـمحم  ازریم  . 12 ( 39 . ) تسا هدرک  لقن  راونـالاراحب 

نآ تبیغ  نارود  يارب  رون ، ناماما  زا  روثام  ياعد  دصکی  زا  شیب  مراکملا  لایکم   » فیرـش باتک  رد  م 1348 ه ق ).  ) یناهفصا يوسوم 
بحاص ( 40 . ) تسا هدروآ  يرون  ثدحم  یـسلجم و  همالع  زا  لقن  هب  ار  هبدـن  كرابم  ياعد  هلمج  زا  هدرک ، لقن  زورفا  ناهج  دیـشروخ 

رد دیامرفیم : مود  هاجنپ و  هفیظو  ناونع  هب  زین  مالـسلاهیلع  نامز ، ماما  تبیغ  رد  مدرم  هفیظو   » باتک رد  هدش ، دای  باتک  رب  هوالع  لایکم 
اب تسا ، روطـسم  داـعملاداز  رد  تسا و  باـنج  نآ  هب  قـلعتم  هک  ار  هبدـن  ياـعد  ناـبرق ، دـیع  رطف و  دـیع  ریدـغ ، دـیع  هـعمج ، ياـهزور 

فیرش باتک  رد  م1359 ق ). ، ) یمق سابع  خیـش  جاح  موحرم  نیثدحملا  متاخ  یمق  ثدـحم  . 13  ( 41 . ) دـناوخب هجوت  شوختلاح و 
کی تیبلها ، نایعیش  زا  کی  ره  هناخ  رد  تسا و  رـشتنم  ناهج  برغ  قرـش و  رد  شراوگرزب  فلؤم  صالخا  رثا  رد  هک  نانجلا  حیتافم  »

فیرـش ياعد  مالـسلاهیلع ، نامزلا ، بحاص  ترـضح  ياهترایز  سدقم و  بادرـس  لامعا  نمـض  رد  دوشیم ، تفای  نآ  زا  هخـسن  دنچ  ای 
هتخابکاپ قشاع  ینامیا  هیقف  رقابدـمحم  خیـش  . 14 تسا . هدرک  تیاور  هرـس ، سدـق  سوواط ، نب  دیـس  رئازلا » حابـصم   » زا لقن  هب  ار  هبدـن 

هب ار  نآ  دـلجم   27، دوخ یفیلات  رثا   77 زا هک  م1370ق ). ، ) ینامیاهیقف رقاب  دمحم  خیـش  جاح  موحرم  هادف ، انحاورا  رـصعیلو ، ترـضح 
زا  ) ار هبدـن  ياعد  نتم  ربکا » زوف   » جرا رپ  باتک  رد  هداد ، صاصتخا  مالـسلاهیلع ، ناـمزلا ، بحاـص  ترـضح  دوعوم ، هلبق  دوصقم ، هبعک 

مشچ ینشور  يارب  . 1 تسا : هدومرف  نایب  ناونع  هس  رد  ار  نآ  هزیگنا  و  هدومن ، ناوارف  دیکات  نآ  ندناوخ  رب  هدروآ ، ات 125 ) هحفص 115 
نیما نسحم  دیس  . 15 ( 42 . ) جرف رما  رد  لیجعت  دـصق  هب  . 3 ترـضح . نآ  مغ  مه و  عفر  يارب  . 2 ترـضح . نآ  لامج  هدهاشم  اب  ناسنا 

(43 . ) تسا هدروآ  تانجلا  حاتفم   » باتک رد  ار  هبدـن  ياعد  نتم  م1371ق ). . ) هعیشلانایعا فلؤم  یلماع ، نیما  نسحمدیـس  ریبک ، خروم 
هلاقم کی  هلـصوح  زا  ینـالوط و  نخـس  هنماد  مینک ، داـی  دـناهدرک  لـقن  ار  هبدـن  ياـعد  هک  یتاراـیز  هیعدا و  بتک  همه  زا  میهاوخب  رگا 

هب ار  نادـنمهقالع  مینکیم و  لوـکوم  رگید  یتـصرف  هب  ار  هدرتـسگ  ثحب  مینیچیم و  ارف  نخـس  نماد  رذـگهر  نـیا  زا  دوـشیم ، جراـخ 
ترـضح سدـقا  دوـجو  هک  هدـشتباث  هبرجت  هب  ( 44 . ) میهدیم عاـجرا  هدـمآ ، رد  ریرحت  هتـشر  هـب  هـطبار  نـیا  رد  القتـسم  هـک  يراـثآ 

یخرب رد  و  دنراد ، یصاختیانع  دوشیم ، هدناوخ  نآ  رد  هبدن  ياعد  هک  یلفاحم  سلاجم و  هب  هادفنیملاعلاحاورا ، انحاورا و  رـصعیلو ،
هب هدروآ  درگ  یتـصرف  رد  ار  اـهنآ  زا  يدادـعت  دـهد  قیفوت  دـنوادخ  رگا  تسا و  هدـش  هراـشا  اـهتیانع  نیا  زا  یخرب  هب  بوـتکم  راـثآ  زا 

، سدقم بادرس  رد  یساملس  نیدباعلا  نیز  الم  ناتساد  . 1 میراد : اهنآ  تسرهف  هب  هاتوک  ياهراشا  طقف  اجنیا  رد  مینکیم ، میدقت  ناقاتشم 
ینیوزق همالع  موحرم  هک  يزاریـش  يدهم  ازریم  جاح  هللاۀیآ  موحرم  ناتـساد  . 2 ( 45 . ) تسا هدرک  لقن  ار  نآ  ینادمه  مالـسالاردص  هک 

.4 تسا . هدومن  عامتـسا  ناشدوخ  ناـبز  زا  ررکم  هدـنراگن  هک  یناـهجریم ، هللاۀـیآ  موحرم  ناتـساد  . 3 تسا . هدومرف  لـقن  هدـنراگن  يارب 
موحرم هک  يرگید  هورگ  ناتساد  . 5 ( 46 . ) تسا هدرک  لقن  اهنآ  دوخ  زا  هطساو  نودب  يدنواهن  موحرم  هک  ناتخبکین ، زا  يدادعت  ناتساد 

دئاوف یف  مراکملا  لایکم  یقتدمحم ، دیـسلا  یناهفـصالا ، يوسوملا  . 1 اهتشونیپ : ( 47 . ) تسا هدرک  لقن  لصتم  دنـس  اـب  يرون  ثدـحم 
لیل هروس  . 4 نارهت . پاچ  مراکملا ، لایکم  همجرت  يدـهم ، دیـس  يرئاح ، . 3 ص4 . ج1 ، نامه ، . 2 . 103  - ص102 ج2 ، مئاقلل ، ءاعدلا 

ج1، نادلبلامجعم ، هللادبع ، نب  توقای  يدادغبلا ، يومحلا  . 6 ص425 . ج2 ، یمقلا ، ریسفت  میهاربا ، نب  یلع  یمقلا ، . 5 هیآ 1 و 2 . (، 92)
، گرزب اغآ  ینارهطلا ، . 8 ص244 . ج21 ، لئاسملا ، طبنتسم  لئاسولا و  كردتسم  یقتدمحم ، نب  نیـسح  یـسربطلا ، يرونلا  . 7 ص412 .
(. هخیشملا  ) ص304 ج4 ، راصبتسالا ، ص35 ; ج10 ، ماکحالابیذهت ، یسوطلا ، خیـشلا  . 9 ص194 . ج1 ، ۀعیـشلا ، فیناصت  یلا  ۀعیرذلا 
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، لاجر یشاجن ، . 13 ص182 . مجنپ ، نرق  ۀعیـشلا ، مالعا  تاـقبط  ناـمه ، . 12 نامه . . 11 ص184 . ناـمه ، گرزب ، اـغآ  ینارهطلا ، . 10
خیش يزامن ، . 16 هصالخ . ص164 ، لاجر ، نامه ، . 15 ص266 و287 . هابتشالا ، حاضیا  همالع ،]  ] فسوی نب  نسح  یلحلا ، . 14 ص398 .

، نامه . 18 ص252 . مشش ، نرق  ۀعیشلا ، مالعا  تاقبط  گرزب ، اغآ  ینارهطلا ، . 17 ص251 . ج7 ، ثیدحلا ، لاجر  ملع  تاکردتسم  یلع ،
هناخباتک تسرهف  يروکشا ، . 20 ص253 . مشـش ، نرق  ۀعیـشلا ، مالعا  تاقبط  نامه ، . 19 ص324 . ج20 ، ۀعیـشلا ، فیناصت  یلا  ۀعیرذلا 

هرامـش هب  طوبرم  تاحفـص  فـالتخا  نیا  . 22 ص324 . ج20 ، ۀــعیرذلا ، گرزب ، اـغآ  ینارهطلا ، . 21 ص83 . ج13 ، یـشعرم ، هللاۀیآ 
.24 ص322 . ج20 ، ۀعیرذلا ، گرزب ، اغآ  ینارهطلا ، . 23 تسا . یشعرم  موحرم  هخسن  زا  يریوصت  تیبلا  لآ  هخسن  هنرگو  تسا  يراذگ 
.27 ص295 . لامعالالابقا ، ناـمه ، . 26 . 453  - ص446 رئازلا ، حابـصم  یلع ، دیـسلا  سوواط ، نبا  . 25 ص68 . ج2 ، نامه ، يروکشا ،
، یسلجملا . 30 ص110 . ج102 ، ناـمه ، . 29 . 110 ص104 -  ج102 ، راونـالا ، راـحب  رقابدـمحم ، یـسلجملا ، . 28 ص299 . ناـمه ،

یفاص . 33 ص2 . نامه ، . 32 یگنس . پاچ  هحفص ، هرامـش  نودب  رئازلا ، ۀفحت  نامه ، . 31 یگنس . پاچ  ص486 ، داعملاداز ، رقابدمحم ،
، یقتدمحم نب  نیسح  يرونلا ، . 35 ص359-352 . رئازلا ، ةدمع  ردیح ، دیس  یمظاکلا ، . 34 ص33 . تیالو ، غورف  هللافطل ، یناگیاپلگ ،

ضیفلا ناـمه 39 . . 38 ص197 . ناـمه ، . 37 ص188 . ماـنالا ، فیلاـکت  مالـسالاردص ،]  ] ربکایلع ینادـمه ، . 36 ص248 . رئازلاۀیحت ،
ص93 ج2 ، نامه ، یقتدمحم ، دیسلا  یناهفصالا ، يوسوملا  . 40 یگنس . پاچ  ، 89  - ص75 ۀیداهلا ، ۀفیحصلا  نسحمدمحم ، یناشاکلا ،

دیسلا یلماعلا ، نیما  . 43 ص118 . ریبک ، زوف  رقابدمحم ، ینامیا ، هیقف  . 42 ص79 . نامز ، ماما  تبیغ  رد  مدرم  هفیظو  ناـمه ، . 41 . 100 - 
، يوضترم يودـهم  اـههتفگ ، هب  اـم  خـساپ  - 1 هـنیمز ر.ك : نـیا  رد  رتــشیب  هعلاــطم  يارب  . 44 ص260 . ج2 ، تاـنجلا ، حاـتفم  نسحم ،

هحفص  72 مـق ، پاچ 1351 ش . اضر ، يداتـسا ، هبدـن ، ياعد  هرابرد  یقیقحت  - 2 یعقر . هحفـص   120 مق ، پاچ 1351ش . دمحمدیس ،
ياعد كرادم  - 4 یعقر . هحفص   148 مق ، دـیدج 1375ش . پاچ  هللافطل ، یناگیاپلگ ، یفاص  هبدـن ، ياعد  رد  تیالو  غورف  - 3 یعقر .

خیـش یناجنز ، داشر  ۀـبدنلا ، ءاعد  راونا  اـهب  رـشتنی  ۀیرـشن  - 5 هحفـص .  40 نارهت ، م .  1977 پاـچ رفعج ، یمق ، يروبـص  هبدـن ، فیرش 
پاچ 1352 یمیهاربا ، اضرلادبع  هبدـن ، ياعد  زا  تیامح  رد  نینمؤملا ، ةرـصن  - 6 یعقر . هحفص   56، نارهت پاچ 1351 ش . رقابدمحم ،
ص554 ج2 ، ص196 و 224 ، ج1 ، يدهم ،  ترضح  همانباتک   » رد ارالاب  نیوانع  یفیصوت  یـسانشباتک  یعقر . هحفـص   181 نامرک ، ش .
: ناوـنع تـحت  هوزج ، تـفه  يافوتم 1414 ه . نیقیدـص ، رقابدـمحم  خیـش  جاـح  هللاۀـیآ  موحرم  دـییامرف . هظحـالم  و 751   750 و637 ،

زین مالـسا  بتکم   » یملع نیزو و  هلجم  رد  داد . صاصتخا  هبدن  ياعد  زا  عافد  هب  ار  اهنآ  زا  یکی  هک  هدومن ، رـشتنم  تیالو  زا  ییاهـسرد  »
هک هدـش ، رـشتنم  پاـچ و  زین  يرگید  راـثآ  هنیمز  نـیا  رد  8 و9 ) ، 6،7 ياههرامـش مهدزیـس ، لاس  . ) تفای راـشتنا  هطبار  نیا  رد  یتـالاقم 

، نامه مالسالاردص ،]  ] ربکایلع ینادمه ، . 45 ( 348 ص346 -  ج1 ، . ) تسا هدمآ  مالسلاهیلع  يدهم ، ترضح  همانباتک   » رد اهنآ  نیوانع 
ص224. ج2 ، مالسلاراد ، یقتدمحم ، نب  نیسح  يرونلا ، . 47 ص101 و 198 . ج2 ، ناسحلا ، يرقبعلا  يدنواهن ، . 46 ص197 .

ناقاتشم تبرت  رب 

ودیـشخبتمظع ار  ناریا   » هک اهتمعن  ارف  تمعن  نآ  نامگیب  دیآرب  نفک  زا  دود  منورد ، شتآ  زک  رگنب  تافو و  زا  دـعب  ار  متبرت  ياشگب 
دلوت اب  یناریا  هعیش  يدبا ... یگنادواج  يادنلب  هب  یلزا  یتزع  ینامسآ و  ياهیده  دوبن ، تیالو   » زج یتبهوم  دناشن ، تمارک  هب  نابحم  دزن 

، نیـسح داـی  اـب  دزاونیم ... كدوـک  ناـج  هب  ار  مالـسلاهیلع ، یلع ، تیـالو  يالـص  دـنکیم ; همزمز  وا  شوـگ  هب  ار  نیتداهـش  شدازوـن 
يراعشا هنومن  دیناوخیم ، لیذ  رد  هچنآ  دنکیم . شتیالو  هار  ینابرق  مالـسلاهیلع ، يدهم ،   » قشع هب  دناسریم و  شغولب  هب  مالـسلاهیلع ،

نامدنمجرا ردارب  زا  رکشت  اب  تسا . هدش  کح  موب ، زرم و  نیا  هدنز  هشیمه  يادهش  روبق  گنس  زا  یخرب  رب  هک  هقلع ; نیمه  دیؤم  تسا 
يراعشا هدومن و  یسررب  فلتخم  ياهرهش  رد  ار  ادهـش  رازلگ  روبق  گنـس  شیوخ ، نیب  تربع  فیرظ و  هدید  اب  هک  مظاک  دمحم   » ياقآ

گنهرف و خیرات  رد  دناهتـشاد . لاسرا  هدرک و  يروآعمج  ياهعومجم  رد  تسا ; دوعوم »  » لاصو رادید و  قوش  زا  هدـنکآ  یگمه  هک  ار 
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زا ار  دوــــخ  یباداـــــش  توارط و  يرواـــــنت و  هــــک  تــــسا  قـــــشع  يداو  تــــفه  زا  یکی  رعـــــش »  » اـــــم روـــــشک  تاـــــیبدا 
تسین و هدیـشوپ  سک  چـیه  رب  نونک  ات  زابرید  زا  رعـش ، اب  نیمزرـس  نیا  مدرم  قیمع  دـنویپ  تساهدرکتفایردینامـسآوكاپياهتشرس .
; تسا هدوبتلم  نیا  یگدنز  ياههظحل  اب  ماگمه  هارمه و  تایح ، مد  نیـسپاو  ات  یگدنلاب  دشر و  لحارم  همه  رد  هک  ياهنارعاش  روضح 
، اهدنخبل اهکـشا و  اهمهافت ، اهتیمیمـص و  اهیزادرپهسامح ، هسامح و  اهتاجانم ، اهاعد و  دـهدیم . ناشن  ار  دوخ  ام  تایبدا  ياج  ياج  رد 

گرتس میظع و  دادـخر  دناهدیـشخب . حور  یگدـنز  هب  هدـش و  افوکـش  يرعاش  رعـش و  رتسب  رد  اـهیراوگوس  اهنـشج و  اـهمغ ، اـهیداش و 
یفرژ تاریثات  دروآ و  دوجو  هب  موب  زرم و  نیا  ندـمت  گـنهرف و  خـیرات  رد  ار  یقیمع  ینوگرگد  ، 1357 هام نمهب  رد  یمالسا  بالقنا  »
ریثات زین  سدقم ;و  عافد  لاستشه  هصرع  رد  نآ  یگنهرف  یلجت  هک  داهن  ياج  رب  روشک  یگنهرف  یـسایس و  یعامتجا ، يرکف ، ماظن  رد 

یگنهرف دـعب  زا  داد . رارق  لـیلحت  هیزجت و  یـسررب و  دروم  نوگاـنوگ  داـعبا  اـیاوز و  زا  ناوتیم  ار  هعماـج  رد  دوـجوم  ياـهنایرج  رب  نآ 
، روضح نیرتشیب  دراد ; يرنه  یگنهرف و  ياههلوقم  ریاس  هبتبسن  هک  یصاخ  ياهیگژیو  لیلد  هب  رعش  هلوقم  هژیوب  راگزور و  نیا  تایبدا 
ار یبسانم  عجرمولمحموهتـشاددوخرد  سدقمعافد  بیـشن  زارف و  رپ  ياههظحل  اب  ار  یلدمه  يراذگ و  ریثات  يریذپ و  ریثات  یگدرتسگ ،

رعـش  » ياههلوقم نایم  رد  تسا . هدومن  مهارف  دـننکیم ، لابند  ار  سدـقمعافدگنهرف   » يریگلکـش نوماریپ  قیقحت  هک ، ناگدـنیآ  يارب 
عافد یگنهرف  یسامح و  يداقتعا ، یشزرا ، راب  هک  تسايراعشا  دمآرس  نادیهش  رازم  گنـس  يور  رب  هدش  کح  ياهرعـش  سدقم  عافد 

دناهدنکارپ اتسور ، رهش و  ره  يادهش  رازلگ  ياهناوید  رد  یمالسا و  نهیم  هنهپ  رد  دنهدیم و  ناشن  هتسیاب  هتسیاش و  يوحن  هب  ار  سدقم 
مرجال هدش و  کح  ادهش ، روبق  گنس  رب  هتـساخرب و  اهنآ  نادنمتدرا  ای  نامزرمه و  ادهـش ، مظعم  هداوناخ  ياهلد  قامعا  زا  هک  يراعـشا 
یلجت يدوشگ ز  بوخ  شیوخ  لاوحا  زاس ز  مربخ  اب  شیپ  هب  يراد  هچ  ییاجک و  هب  ناه ! تسشن . دهاوخ  هاگآ  قاتـشم و  ياهلد  رب  رین 
دمحم دیهـش  رازم  (ع ،) میهاربا هدازماما  لمآ ; دوب  هدـنبیز  وت  هب  دـمحم  مان  دوب  هدـنب  ارت  قشع  لزا  زور  نامز  ماـما  رادـید  هب  هدـید  ناـج 

دیما نتـشیوخ  راگدرک  رب  ردقنآ  دـمآ  دـهاوخ  نادـنمدرد  بیبط  رخآ  روخم  مغ  دـمآ  دـهاوخ  نامرد  مایا  ار  قشع  ناگتفخ  داريدـمحا 
ناعنک ریپ  يوس  هتـشگمگ  فسوی  دمآدهاوخنافیعـض  راوخمغ  دوعوم  جـع ) ) يدـهم دـمآ  دـهاوخ  ناراودـیما  لد  شخب  افـش  هک  مراد 
همادا تضهن  ینیمخ  هتفگ  نیا  ینیمخ  ام  دـهاوخ ز  ناج ، رگا  میاهداـمآ  يردـیح  نسحم  دیهـش  (س ،) ارهز تشهب  نارهت ، دـمآ  دـهاوخ 
يدباع اضردیمح  دیهـش  (س ،) ارهز تشهب  نارهت ، نآرق  نید و  هار  رد  ناج  زا  تشذگ  دیاب  تسا  بالقنا  نایاپ  يدهم  حتف  ماگنه  دراد 
يدهم تسد  دناهدینشب  نیعم  نم  له   » اییوگ نیسح  نامولظم  هاش  يولگ  زا  دناهدیربب  یگدنز  قشع  لد ز  دناهتـسب  نادزی  هب  لد  نازابکاپ 

ار نید  لـخن  دـناهدیروش  ودـع  ربتعاجـش  اـب  دـندش  دوخیب  دوخ  نید ز  تاـجن  رد  دناهدیـسوب  یمه  نید  صولخ  زا  عادو  ماـگنه  هب  ار 
نییاپ رازم  ناجنز ، دناهدیچ  ینیـسح  رازلگ  لگ ز  میحر   » کی نآ  تماق و   » ردارب ود  دناهدیتلغ  دوخ  نوخ  رد  نینچ  نیا  دـننک  ات  يرایبآ 

رگ یهللادبع  نسح  دیهش  ادهش ، رازلگ  مق ، ناغمرا  دوبتسود  يا  نم  ناج  نامز  ماما  مالسا و  هر  رد  تایب  میحر  تماق و  نادیهـش  رهش ،
ادخ حور  ناریا ، يالبرک  رد  ییالوم  یلع  دیهش  ادهش ، رازلگ  ناهفصا ، نم  مدیسر  يدهم  تمدخ  تداهش  اب  نم  مدیفـس  ور  نم ، مدیهش 
يوب تسا  دیهش  رس  ریز  يدهم  تسد  هک  اجنآ  نابایب  نماد  رد  ناج  دهد  اجک  اهنت  تسا  دیهـش  ربهر  وا  دییوگب  ناورهر  اب  تسا  نیـسح 

یفجنیمشاه نیسحدمحم  دیس  دیهش  ادهش ، رازلگ  ناهفـصا ، تسا  دیهـش  رتسب  ات  ام  ناتـسلگ  كاخ  شخرـس  ياههلال  زا  دزیخ  نیـسح 
اضرمالغ ییانـس ، ناضمر  نادیهـش ، رازم  گنـس  ناهفـصا ، نامزلا ! بحاص  وت  ایب  نامالا ! يادص  دسر  هدمآ  رـصع  ماما  ادهـش  نفد  يارب 
شـشوخ سافنا  هک ز  دیآیم  یـسفن  احیـسم  هک  لد  ياهدژم  یندم  نسحم  دیـس  ییاقآ ، یلع  دادادـخ  ینازوج ، رغـصادیس  نایمرحمریم ،

رصان دیهش  رازم  ولبات  تمحر ، يداو  زیربت ، دیآیم  یسر  دایرف  یلاف و  ماهدز  شود  هک  دایرف  هلان و  نکم  رجه  مغ  زا  دیآیم  یسک  يوب 
، دهـشم ردام ! زاب ، يدهم  شوغآ  نیببدوخ  هنیـس  رب  مدراشفب  ات  هک  ردام ! زابرـس ، نیتسار  ار  ادخ  ردام  زات ، کت  قشاع  تناوج  هدازدـسا 

تفر درک و  ینادردـق  نوخ  نداد  اـب  ناد  ردـق  تفر  درک و  یناـشف  ناـج  شهار  هب  يدـهم  قشاـع  یمرک  یلعدیـس  دیهـش  عیبر ، هجاوخ 
ات كاخ  هنهپ  رد  دشوجیم  ناقشاع  كاخ  هلالآ ز  دشونیم  ناهج  رد  قشع  همـشچ  ات  ناوج  نادردق  دیمح  دیهـش  عیبر ، هجاوخ  دهـشم ،
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هیامرـس داوج  تخورفب  شیوخ  يادـخ  هب  ار  ناهج  نایروهظ  نسح  عیبر ، هجاوخ  دهـشم ، دـشوجیم  نایروهظ  نسح   » نوخ يدـهم  مایق 
امنهر داوج  دیهش  (ع ،) اضر تشهب  دهشم ، داوج  تخوس  رگ  ههبج  هبتفص  هناورپ  دوب  يدهم  خر  عمش  هتخابلد  داوج  تخودنیب  ترخآ 

دیـس دیهـش  (ع ،) اضر تشهب  دهـشم ، رخآ  دـسریم  يدـهم  هک  رـس  رب  هنیـس و  رب  نزم  رهاوخ  نم  گوس  زا  لانم  رداـم  نم  غاد  زا  زوسم 
نادیهش (ع ،) اضر تشهب  دهـشم ، ناتماقتنا  دشک  رـصع و  ماما  دیاک  دیمرایب  شوخ  نوخ  رتسب  هب  ناگتفخ  يا  ینیـسح  يدادخ  لضفلاوبا 

نماد رد  ناج  دهد  اجک  اهنت  تسا  دیهـش  ربکا  ایتسا  دیهـش  رغـصا  ای  شناوج  نینزان  ات  موق  نیا  راوخریـش  زا  یقاس  اضردیمح  دمحم و 
ندـید رادـلد  نآ  يامیـس  اشوخ  هدازکلم  یلعنیـسح  دیهـش  ادهـش ، رازلگ  دابآفجن ، تسا  دیهـش  رـس  ریز  يدـهم  تسد  هک  اجنآ  نابایب 

نایفجن داوج  دیهش  ادهش ، رازلگ  دابآفجن ، نتسکش  ار  اهیگتـسباو  تب  ندیدن  ار  دوخ  ندید و  ار  ادخ  ندیـسر  يدهم  ترـضح  روضح 
رسب رس  ناریا  هتشگ  دناهدوشگب  متستسد  قح  نید  نانمشد  لجعلا  ناعنک  هام  ملاع  قلخ  دیما  يا  میاوت  رادید  قاتـشم  ام  هک  آزاب  افـسوی 

، نادیهـش رازلگ  ناهفـصا ، لجعلا  نآرق  مالـسا و  زا  دندرک  يوریپ  دـنافکرب  ناج  وت  هار  رد  نیبب  ار  تناتـسود  لجعلا  ناتـسلگ  نوخ  زا 
نیـسح دیهـش  نوتاخ ، هیقر  هدازماما  زنطن ، ام  نامز  ماما  هب  یلگ  دـش  میدـقت  اـم  ناتـسلگ  نیا  زا  هک  ار  يادـخ  رکـش  هدازفرـشا  نیـسح 

زا تسا  رواییب  نیسح  ربق  نوگژاو  ارحص  تشد و  رد  نوگ  هلال  ناریا  كاخ  دش  ام  يوس  نک  رظن  مدکی  ایب  يدهم  ترضح  يا  ییاضر 
تشهب نارهت ، نک  هیرگ  نوخ  نامسآ  يا  تسا  رسیب  نت  نتیب و  رـس  نوخ  قرغ  ناناوج  مسج  تسا  رگید  يالبرک  نیا  البرک  نیمزرس 
دمآرس نادیهش  رازم  گنس  يور  رب  هدش  کح  ياهرعش  سدقم  عافد  رعش   » ياههلوقم نایم  رد  ینیسای  یفطصم  دیـس  دیهـش  (س ،) ارهز

. دنهدیمناشنهتسیابوهتسیاشيوحن هب  ار  سدقم  عافد  یگنهرف  یسامح و  يداقتعا ، یشزرا ، راب  هک  تسايراعشا 

یتسهمولظم

دـنک و زاب  ناهد  ات  تفریم  هنیدـم  دوب ، شزیر  لاح  رد  اهفقـس  دروخیم و  ناکت  تدـشب  اـهراوید  دـنازرلیم . ار  هنیدـم  يدـیدش  هلزلز 
هب نامدرم  نویـش  هلان و  دـندوب . هدـمآ  مه  درگ  عیقب  رد  هدز و  نوریب  دوخ  ياههناخ  زا  باـتیب  هدزتشحو و  مدرم  دـعلبب . ار  شناـنکاس 

، دوب شیوخ  تایح  زور  نیرتروآدرد  دهاش  عیقب  دیاش  دیـشکیم . نخان  دوبک  دبنگ  رب  نانز  ناکدوک و  هجـض  دوشگیم و  لاب  نامـسآ 
مود هفیلختموکح  نامز  نامز ، دندیلانیم . شیوخ  گرم  هب  موتخم  تشونرس  رب  یگمه  هکلب  دوخ ، هدرم  شعن  رب  یـضعب  هن  هک  يزور 

يدرم هفیلخ  ماگنه  نیا  رد  دیزرلیم . دوخ  رب  نانچمه  هنیدم  دنتفگیم و  نیمآ  باحـصا  دناوخیم و  ار  ادخ  لصاتـسم  ناوتان و  وا  دوب ،
کین وا  يرآ  درکیم . ادــتقا  وا  رب  اـهنت  ناـمز  دربیم و  ناـمرف  وا  زا  اـهنت  نـیمز  هـک  يدرم  زاـسهراچ ، اشگلکــشم و  يدرم  دــیبلط ، ار 

ار ریبدتیب  راکفا  شیوشترپ و  ناهذا  نسحلاوبا  مان  ندروآ  نابز  رب  اب  هفیلخ  تسا . یندوشگ  ادختسد  ناتسد  هب  هرگ  نیا  هک  تسنادیم 
ددم دیوگن و  یلع  ای  دـیاشگن ، دوخ  هدـقع  هک  دوبن  ینابز  رگید  نیرطـضم ، توعد  هدـننک  تباجا  نآ  یلع  تخاس . فوطعم  یلع  مان  رب 

رب ار  ناشهدزتهب  نامـشچ  دـنتفرگ و  شوغآ  رد  ار  شدوجو  نیگن  ياهقلح  نوچ  نامدرم  داتـسیا ، عیقب  زکرم  رد  دـمآ . یلع  دـهاوخن و 
هنوگچ دننیبب  ات  دندوب  نآ  راظتنا  رد  ناگمه  ییوگ  وت  مالک . دیعبت  رد  اهنابز  دوب و  سوبحم  هنیـس  رد  اهـسفن  دـنتخود . وا  تهبا  رپ  هرهچ 

»؟ دوشیم هچ  ار  وت  نیمز  يا  : » دوشگ مالک  رب  بل  دـییاس و  نیمز  رب  ياپ  یلع  و  درادیم . زاب  شوج  بنج و  زا  ار  شباـتیب  دـنزرف  ردـپ 
نیلعن شزاون  باتیب  اـیوگ  هک  بارت  تروص  و  دوب . ردـیح  روخرد  طـقف  هک  یتبیه  تبیه ، اـیند  کـی  اـب  هشیمه ، ناـنوچ  راـقواب  مارآ و 
نآرق هک  یناـسنا  تسا ، ناـسنا  ناـمه  یلع  دـش و  دـهاوخ  نینچ  هـک  دوـب  هدرک  هدـعو  ار  یلع  ربماـیپ  يرآ  تـفرگ . مارآ  دوـب  بارتوـبا 

زا لاصیتسا  هتسشن و  نامدرم  رد  بارطضا  هتسسگ ، نویش  ماد  زا  نامسآ  هتسخ ، دوخ  شزرل  زا  نیمز  ( 1 . ) اهلام ناسنالا  لاق  و  دیامرفیم :
نآ نآ ، دوب و  وا  ییاهنت  هاگ  هاگ ، دوبن . يراک  یلع  اب  ار  یـسک  رگید  دـمآیم ...؟ راک  هچ  هب  رگید  وا  یلع ...! دوب و  هتـسب  ربتخر  نانآ 

درکیم و لح  ار  تالکـشم  دـیاب  یلع  هک  ارچ  دـنتفر . دنتـشاذگ و  اهنت  راب  رگید  ار  یتسه  مولظم  لوا  نآ  یلع ، ناـنآ  يرآ  يو . یبیرغ 
ناج شوگ  دیاب  یسک  هچ  یلع  ياههصغ  رب  هک  هچ  نانآ  هب  دنک ؟ نامرد  دیاب  یسک  هچ  ار  یلع  ياهدرد  هک  هچ  مدرم  هب  عفد . ار  اهدرد 
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يارب ار  یلع  سک  چیه  تساوخیمن ، یلع  يارب  ار  یلع  یسک  دنتسنادیم . رتبوخ  ار  نیا  مدرم  دمآیمرب و  بوخ  هاچ  زا  راک  نیا  درپس ؟
هنامز شزرل  زا  ار  ام  ات  میهاوخیم  میهاوخیم ، دوخ  يارب  ار  يدهم  شدـنزرف  هک  میمدرم  نامه  نادـنزرف  ام  و  ام ... و  تساوخیمن . یلع 

رب دـناشوپب و  حلـص  هماـج  اـهناسنا  هعماـج  رب  اـت  میاهدز - ! رگا  میاهدز -  هقلح  وا  درگ  رب  لاـصیتسا  یناوتاـناب و  دـناهرب . ملاـظم  لازلز  و 
ام زا  ادختجح  هک  هچ  ام  هب  شنایعیش ؟ نایم  رد  مه  نآ  تسا  تبرغ  رد  يدهم  هک  هچ  ام  هب  دنک . نت  شیاسآ  تخر  هتـسخ  ياهیگدنز 

رهم ناتـسود  رهم  ياـعدا  رب  رگا  هـک  ادـخ  هـب  اـین ! نـسحلا  نـب  اـی  سپ  میهاوـخیم . هـچ  وا  زا  اـم  هـک  تـسا  نآ  مـهم  دـهاوخیم ؟ هـچ 
تردپ تبرغ -  هدنراذگ  ثاریم  هب  نوچمه  وت  هاگنآ  دننکیم و  اهر  ار  وت  هک  دوب  دـنهاوخ  یناسک  لوا  وت  قشع  نانزفال  ینزبتحص ،

نارود نورد  رد  هک  يدـهع  يوش . روآداـی  ناـشنامیپ  دـهع و  هب  ار  ناـنآ  يورب و  نایعیـش  کـت  کـت  هناـخ  رد  هب  يوشیم  روبجم  یلع 
، دوب نیا  زج  رگا  هک  ارچ  زگره . درک . دنهاوخن  افو  نآ  هب  زگره  رذابا  ناملس و  دادقم و  رابت  زا  كدنا  يرامش  زج  دناهتـسب و  وت  ابتبیغ 
هب رظن  زا  بیاغ  يا  وت . يارب  ار  دوخ  هن  میهاوخیم ، دوخ  يارب  ار  وت  زونه  ام  هک  ارچ  این ، ادـخ  رطاخ  هب  سپ  يدوب . هدـمآ  لاـح  هب  اـت  وت 

: تشونیپ ج14 . قئاقدلازنک ، فیرش  ریـسفت  یکجارک  همالع  دئاوفلازنک  ذخامتمراد : تسود  لد  هب  یتخوسب و  مناج  تمراپـسیم  ادخ 
.3 هیآ (، 99  ) لازلز هروس  - 1

ناهج هدنیآ  هدنیآ و  ناهج  درگزیم 

یلک ياههاگدید  هدش و  عقاو  فلتخم  بتاکم  ثحب  دروم  هنوگچ  هدنیآ  ناهج  ناهج و  هدنیآ  هک  میتفگ  نخـس  نیا  زا  یلبق  تسـشن  رد 
شقن هدارا و  هرابرد  نینچمه  میداد و  رارق  زیزع  ناگدنناوخ  يورارف  درک ; هضرع  ناوتیم  عوضوم  نیا  يارب  هک  ار  ياهژیو  يدنبهقبط  و 

میریگیم یپ  ار  ثحب  ایناسراپ  مالسالاۀجح  یناحبس و  مالسالاۀجح  روضح  رد  تسـشن  نیا  همادا  رد  دش . وگتفگ  عوضوم  نیا  رد  ناسنا 
رد ار  یثـحب  هتـشذگ  هسلج  رد  یناحبـس : مالـسالاۀجح  دـنهد . همادا  دوب  هدـنامیقاب  لـبق  هسلج  زا  هک  ار  یبـلطم  هک  مینکیم  شهاوخ  و 

ناشیا شیامرف  مدرک . حرطم  یلاؤس  هیرظن  نآ  هرابرد  نم  هک  دندرک  هیارا  ار  ياهیرظن  ایناسراپ  ياقآ  بانج  میتشاد . ناهج  خیرات  ریـسفت 
نآ دوشیم و  هتفگ  نخـس  نآ  زا  شیب  مک و  ام  هعماـج  رد  مه  هزورما  هک  برغ  ياـیند  رد  جـیار  هاگدـید  کـی  رب  دوب  يدـقن  یتسردـب 

ناسنا طابترا  اساسا  هک  دوب  نیا  ناشیا  شیامرف  تسا . نید  هلمج  نآ  زا  اهگنهرف و  اهـشزرا و  ندناشک  تیبسن  هب  روما و  ندرک  یخیرات  »
زا میناوتیم  بیترت  نیا  هب  میور . رتارف  تیبسن  نآ  زا  میراد و  رودب  خیرات  هنحـص  زا  یلکب  ار  نامیا  تناید و  دـنیارف  دـیحوت و  تقیقح  اب 

خیرات زا  ار  يرادـنید  نامیا و  هک  دـشاب  رارق  رگا  هک  تسا  نیا  منک  حرطم  مهاوخیم  هک  یلاؤس  میزیهرپب . یخیرات  تیبسن  رد  نداتفا  رد 
کی یتسه و  ملاع  اب  طاـبترا  رد  میلئاـق  ناـسنا  يارب  شقن  کـی  نید  رد  اـم  دوشیم ؟ هچ  خـیرات  رد  ناـسنا  شقن  تقو  نآ  میربب ، نوریب 

دنکیم نییعت  ار  شدوختشونرـس  ینید  ياهـشزرا  ساسا  رب  ناسنا  هک  نید  یعامتجا  دـعب  خـیرات . هعماـج و  اـب  طاـبترا  رد  میلئاـق  شقن 
روضح باب  رد  هرخالاب  ، میتسناد یخیرات  ارف  رما  کی  میداد و  تلاوح  خـیرات  يوس  نآ  هب  ار  قح  اب  طابترا  ام  رگا  تسا . مود  دـعب  نیمه 
هـسلج رد  ایناسراپ : مالـسالاۀجح  مینک . هیارا  ار  ناميروئت  دیاب  مه  ناسنا  يریذپ  تیلوئـسم  يزاستشونرـس و  خـیرات و  رد  ناسنا  هدارا 

اب ینید . هاگن  کی  يویند و  هاگن  کی  میشاب ; هتشاد  میناوتیم  وا  یخیرات  ناسنا و  یعامتجا  یگدنز  هب  هاگن  هوحن  ود  هک  دش  حرطم  لبق 
دراد ناحبس  دنوادخ  اب  یتبسن  کی  ناسنا  هک  دش  نایب  تایآ  یخرب  زا  هدافتسا  اب  اجنآ  رد  دمآ ، شیپ  امش  لاؤس  هک  دوب  ینید  هاگن  حرط 
دوخ بر  دنیبب ، ار  دوخ  رگا  هک  نادنچ  تسوا  تقیقح  دوجو و  نتم  رد  و  تسا ، هتفهن  وا  تیعقاو  نتم  رد  روما  همه  زا  لبق  تبـسن  نیا  و 
یسک ( ] 2  ) مهسفنا مهاسناف  هللاوسن  نیذلاک  اونوکت  و ال  ( » 1  ، ) هبر فرع  دقف  هسفن  فرع  نم  ، » دهدیم هیارا  ار  وا  دنکیم ، هدـهاشم  ار 

نیا رد  هبر  فرع  دقف  هسفن  فرع  نم   » هک تسا  قیقد  ردقنآ  تبـسن  نیا  [ دربیم وا  دای  زا  ار  دوخ  دنوادخ  دـنکیم ; شومارف  ار  ادـخ  هک 
ار دوخ  لوا  رگا  ناـسنا  هک  تسین  نیا  ثیدـح  ياـنعم  سپ  تسا . هیطرـش  هلمج  نوچ  تسین  حرطم  ناـمز  هک  تسا  نیا  لقادـح  تراـبع 
رد هک  تهج  نآ  زا  ناسنا  نیا  دسانـشیم . ار  ادـخ  دسانـشیم ، ار  دوخ  هک  یناسنا  هک  تسا  نیا  انعم  دسانـشیم ، ار  ادـخ  دـعب  دسانـشب ;
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رد اذل  تساهنآ . همه  رب  مدـقم  دوخ  ابتبـسن  دراد و  هعماج  طیحم و  ردام ، ردـپ ، اب  یتبـسن  کی  دراد و  دوخ  اب  یتبـسن  کیتسا  خـیرات 
كرش رفک و  هب  ار  ام  هک  دندوب  هداوناخ ، طیحم ، ردام ، ردپ ، هک  دییوگب  ادابم  هک  دوب  نیا  زا  نخس  دوب  فارعا  هروس  رد  هک  یتایآ  همادا 

هک تسا  كرش  رفک و  تسین و  یخیرات  تبسن  کی  دنوادخ  اب  ناسنا  تبسن  سپ  هک  دیدرک  ار  هدافتسا  نیا  هتفگ  نآ  زا  امـش  دندناشک ،
حیضوت رد  دنکیم . افیا  خیرات  رد  ار  یـشقن  هچ  دوشیم و  دراو  خیرات  هب  هنوگچ  تبـسن  نیا  هک  دش  نایب  شیپ  هسلج  رد  تسا . یخیرات 

رد تبـسن  نیا  یهاگ  یعامتجا . هرهچ  کی  دراد و  يدرف  هرهچ  تروص و  کی  دـنوادخ  اـب  ناـسنا  تبـسن  هک  دوشیم  ضرع  بلطم  نیا 
زا ضارعا  هک  هاگنآ  تسا ؟ هراک  هچ  خیرات  رد  ناسنا  نیا  هک  تسا  نیا  رـس  رب  نخـس  دنکیمن . ادیپ  یهاگ  دنکیم و  ادـیپ  روهظ  هعماج 

هدارا اب  ، دنکیم رواب  ار  نآ  دنکیم و  هیذغت  نآ  زا  دروآیم و  يور  تسا ، دنوادخ  زا  رود  هک  يدوجوم  گنهرف  يوس  هب  دنکیم و  قح 
; دوشیمن لصاح  یموق  رد  يرییغت  ( 3 ;  ) مهسفناب ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغی  هللا ال  نا  تسوا «  هدارا  زاب  دنکیم  یط  ار  ریـسم  نیا  دوخ 

يراکمه یهارمه و  هعماـج  اـب  رداـم و  اـب  ردـپ ، اـب  موق ، اـب  هک  تسا  ناـسنا  نیا  اذـل  دـیایب . دوجو  هب  اـهنآ  ياهـسفن  رد  رییغت  هکنآ  رگم 
دراد دوخ  راگدرورپ  اب  امئاد  ار  سایقیب  فیکتیب و  طابترا  نآ  اریز  دنکن  يراکمه  یهارمه و  اهنآ  اب  دناوتیم  ناسنا  نیمه  و  دنکیم ؟
شیپ یعامتجا  حتف  امازلا  يدرف  حتف  اب  اما  تسا . نکمم  هراومه  درف  يارب  شیاشگ  حتف و  تسا و  زاب  دارفا  يور  رب  نامـسآ  ياهرد  ینعی 

تماقتـسا دهدیم ، لکـش  دوجوم  یعامتجا  تیعقاو  ربارب  رد  ار  شدوختکرح  دوشیمن و  میلـست  دروآیم ، نامیا  هک  یناسنا  دـیآیمن .
هکنیا ات  دشابن  وا  هرهچ  تسا  نکمم  یعامتجا  بلاغ  هرهچ  اما  دـنکیم ، زیتس  دـنکیم ، داهج  دـنکیم ، ترجه  دروآیم ، نامیا  دـنکیم 
ياضف دنناوتب  اسب  هچ  دنـشاب ; هتـشاد  يوق  نامیا  اهنیا  هک  دنـشاب  ینمؤم  هدـع  رگا  ( 4 ...« ) هللا نذاب  ةریثک  ۀـئف  تبلغ  ۀـلیلق  ۀـئف  نم  مک  »...

نیا رد  دنکیم و  ادـیپ  یعامتجا  هرهچ  کی  ینامـسآ  حـتف  تقو  نآ  دروآ  نامیا  هعماج  رگا  دـنهدب ، رارق  ریثات  تحت  ار  گنهرف  یمومع 
و ( 5  ) ضرالا ءامـسلا و  نم  تاکرب  مهیلع  انحتفل  اوقتا  اونما و  يرقلا ، لها  نا  ول  و  : » هک دوشیم  هفیرـش  هیآ  نیا  قادصم  هعماج  تروص 
، يدهم ترضح  دوشب . رهاظ  یهلا  تیالو  نآ  هک  تسا  یماگنه  يزوریپ  هب  نیفعضتسم  ندیسر  ینعیتسا  هدش  هداد  هدعو  هکيزیچ  نآ 

نآ اما  تسا  دـنمهرهبتیالو  نیا  زا  مالـسلاهیلع ، یلع ، ترـضح  تسا ، قلطم  ماع و  تیـالو  رهظم  تسا ، متاـختیالو  رهظم  مالـسلاهیلع ،
وهیلعهللایلـص ربمایپ ، دزن  رد  تسا و  یعامتجا  زورب  روهظ و  نیا  وا  رد  هک  تسا  نیا  تسه  مالـسلاهیلع ، يدـهم ، ترـضح  رد  هک  يزیچ 

هکنیا دوجو  اب  تسا . یهلا  هدعو  ندرک  ادیپ  یعامتجا  هرهچ  تسا ، دحاو  تقیقح  کیتیالو  تقیقح  تسه . نومک  رد  تیالو  نیا  هلآ ،
شرتسگ غالبا و  غیلبت ، يارب  دنکیم و  ار  دوخ  لمع  دراد و  ار  دوختیلاعف  ناشیا  تسین  تیالو  نیا  روهظ  رصع  مالسلاهیلع ، یلع ، رـصع 

زیتس کی  زیتس  نیا  دراد و  ار  دوختیلاعف  مه  رفک  دراد . ار  دوختیلاعف  ناـشیا  لاـبق  رد  مه  كرـش  دـنکیم ، تیلاـعف  دـیحوت ، گـنهرف 
یهلا تاماهلا  تروص  هب  دـنوادختیاده  دـنک . هیجوت  ار  دوخ  دوشیم  ادـیپ  هک  یبلاغ  ياضف  اب  دـناوتیمن  ناسنا  تسا . یخیرات  رمتـسم 

تسا و ناـسنا  ياـپ  شیپ  رد  هار  ود  نیا  ( 6  ) نیدـجنلا هانیدـه  نیتفـش و  اناسل و  نینیع و  هل  لـعجن  ملا  . » دریگیمرب رد  ار  ناـسنا  هراومه 
قحتقیقح اب  ناسنا  طابترا  هک  نیا  تسا . نیمه  مه  نم  ضرغ  یناحبس : مالـسالاۀجح  دیامیپیم . ار  هار  ود  نآ  زا  یکی  خیرات  رد  ناسنا 

اموزل اـی  دـشاب  یعاـمتجا  طـباور  لوصحم  قح ، اـب  طاـبترا  هک  نیا  رگید ، يوس  زا  تسین . نخـس  نآ  رد  تسا ، فـیکتیب  طاـبترا  کـی 
اب ام  طابترا  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  اما  تسین . لوبق  لباق  تسا و  یلطاب  ياعدا  مه  نیا  دنک ; يزاس  خیرات  دـنیرفایب و  یعامتجا  تاریثات 

ادـیپ ققحت  یعامتجا  ماظن  رد  تیالو  کی  ارچ  دـنکیم . ادـیپ  دومن  هعماـج  رد  دـبایب  ینیع  روهظ  دـهاوخیم  یتقو  یتسه  تقیقح  قح و 
نیا قح و  اب  طابترا  هرهچ  نآ  نایم  یگتسباو  دنکیمن ؟ ادیپ  ققحت  تبسن  نیا  اج  کی  رد  دزاسیم و  نوگرگد  ار  خیرات  دنور  دنکیم و 
مینک هاگن  هلاسم  هب  رگید  هاگن  کی  اب  رگا  تسا ؟ مکاح  یقطنم  هچ  هرهچ  ود  نیا  نایم  طابترا  رد  تسا ؟ هنوگچ  هعماج  اب  طاـبترا  هرهچ 

اب ار  ام  تبسن  هک  تسا  رصانعنآ  مینک . هعجارم  خیرات  رب  مکاح  ياهتنس  هب  دیاب  مینک ، ادیپ  هعماج  رد  دیاب  ار  ياهدوقفم  رـصانع  مرظن  هب 
ساسا رب  هدارا  نیا  اما  دـهدیم  لکـش  ار  یعامتجا  طباور  هک  تسا  ناسنا  هدارا  مه  زاب  ینعی  هعماج . اب  ام  تبـسن  هب  دـنکیم  لیدـبت  قح 
خیرات هعماج و  رد  ناسنا  يراذـگریثات  قطنم  ناسنا و  شقن  هک  تساجنیا  دـهدیم . خر  هک  تسا  یعامتجا  ناـمزاس  کـی  ماـظن و  کـی 
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نم هک  دندومرف  ار  یگنـشق  ترابع  تسه . مه  ایناسراپ  بانج  نخـس  رب  رظان  هک  مزادرپب  یبلطم  هب  نم  دـیهدیم  هزاجا  دوش . مولعم  دـیاب 
بل نوگیم  مشچ  تسوا  اب  ملاع  ینیریـش  هک  هدرچهیـس  نآ  دـیوگیم : هک  مراد  رطاخ  رد  ظفاح  زا  ار  ییابیز  تیب  ناشمالک  دـیکات  يارب 

رب رظان  ظفاح  يابیز  تیب  نیا  تسوا  اب  متاخ  هک  تسا  نامز  نامیلس  وا  یلو  دنناهـشداپ  نانهد ، نیریـش  هچ  رگ  تسوا  اب  مرخ  لد  نادنخ 
ياهتنـس هک  مزادرپیم  نآ  هب  تروص  نیا  هب  نم  دییامرفیم ، هراشا  هک  ار  یبلطم  تسا . مالـسلاهیلع ، رـصعیلو ، ترـضح  كرابم  دوجو 
ياهتنـس تسا ; يداـم  ياهرادـیدپ  هناـیم  هک  اـهنآ  هچ  تسا و  هدیـشوپ  ناـهنپ و  ملاوع  هب  طوبرم  هک  هچنآ  زا  معا  یتسه  هناـیم  رد  هتفهن 

نآ اب  شدوخ  ندرک  اونمه  اب  دناوتیم  دنک  ادیپ  اهتنس  نآ  هرابرد  یهگآو  فارشا  رگا  عقاوب  یمدآ  دناهدش و  هداهن  هک  دنتـسه  يریغتیال 
انا هللا و يابیز «  ترابع  رد  هصالخ  هدرـشف و  تروص  هب  هک  دراذگب  یهار  رد  ياپ  درادرب و  ماگ  يریـسم  رد  اهنآ  اب  ندش  هارمه  اهتنس و 

بـسح اهنآ  زا  یـشوپ  مشچ  اهتنـس و  نیا  زا  لودـع  اب  یمدآ  هک  تساجنآ  زا  هداتفا  قاـفتا  هک  هچنآ  تسا ، هدـش  مـالعا  نوعجار  هیلا  اـنا 
هجو هک  يدام  تروص  رد  دوشیم ;و  يراج  نیمز  هصرع  رد  هک  هچنآ  همه  دـنکیم ، زاـغآ  ار  يرگید  لـمع  دراد  هک  يراـیتخا  تردـق 
ادیپ روهظ  دوشیم ; ادـیپ  مدآ  ملاع و  هرابرد  هک  يرکفت  هاگن و  کی  ابتسا  نآ  زا  رتیلاع  هجو  هک  یگنهرف  تروص  رد  تسا و  نآ  هلزان 

تسا و رکفت  هاگن و  نآ  زا  یکاح  دهع  نیا  دوشیم ، هتـسب  هک  يدهع  ینعی  ددنبیم ، یمدآ  هک  تسا  يدهع  هب  رظان  رکفت  نآ  دنکیم و 
هک ییاج  نآ  رد  دـنکیم . مولعم  مه  ار  كاخ  هصرع  رد  ندوب  هوحن  دـنکیم ، مولعم  یتسه  هبتبـسن  ار  وا  هاگن  نینچمه  ملاع و  هاگیاج 

دهع نیا  رادساپ  دنکیم و  مالعا  ار  دهع  نیا  ( 7  ) یلب اولاق  مکبربتسلا ، مهسفنا  یلع  مهدهشا  و   » بابرالابر ترـضح  اب  ددنبیم  دهع 
. دـنک تکرح  نیعم  تیاغ  کی  يوس  هب  نیعم و  دـصقم  کی  يوس  هب  یتسه  هنایم  رد  هتفهن  ياهتنـس  همه  اب  اونمه  هک  دـیآیم  دوشیم ،
ار دهع  نیا  هک  میریگ  ددنبیم ، ار  دهع  نیا  دشاب  هک  ره  اب  رگید  دهدیم ، رییغت  ار  دهع  یتقو  دـهع ، نآ  رطاخ  هب  دراد  شقن  مه  شدوخ 

دهع نیا  یتقو  ددنبیم . شدوخ  هراما  سفن  اب  ار  دهع  یبرغ  رـشب  زورما و  رـشب  دیدج  خیرات  دیدج و  هصرع  رد  هکنانچ  ددنبب  شدوخ  اب 
هک هکنآ  بولطم  نامگیبتیا  نیا  هک  دریگیم  رارق  وا  يورارف  يرگید  تیاغ  دنکیم و  ادیپ  يرگید  يوس  هب  هار  ددنبیم  شدوخ  اب  ار 
ایآ هک  تساج  نیمه  تسرد  نم  ضرع  ایناسراپ : مالـسالاۀجح  تسین . هدرک  مهارف  یمدآ  يارب  ار  يدصقم  هدرک و  انب  ار  یتسه  تیمامت 

يدرف نامیپ  فرص  ینعی  دنکیم ؟ ادیپ  مه  یخیرات  یعامتجا و  هبنج  نامیپ  نیا  ای  لاعتم و  قح  ابتسا  يدرف  نامیپ  کی  افرص  نامیپ  نیا 
مه يدعب  ياهنامیپ  دیاب  لوا  نامیپ  نآ  لابند  رد  ای  دـینک  ادـیپ  خـیرات  هعماج و  اب  حیحـص  طابترا  کی  دـیناوتب  ات  تسا  یفاک  قح  اب  امش 

یعامتجا ماظن  دهدیم و  دشر  خیرات  رتسب  رد  ار  يدعب  ياهنامیپ  نآ  هک  ییاهتنـس  طباور و  يدعب ، ياهنامیپ  راک  زاس و  دریگب ؟ تروص 
ناتتمدخ دوشثحب . دیاب  دوخ  ياج  رد  هک  تسا ، يرگید  هلاسم  دناسریم ، دوعوم ، هطقن  نآ  هب  ار  هعماج  دهدیم و  لیکشت  ار  نیحلاص 

هاگن هنوگچ  ار  اهنیا  ام  هک  تسا  نآ  رب  رظان  تسا  وگتفگ  لباق  یعامتجا  لمع  رد  ناشروضح  هوحن  مدرم و  هرابرد  هک  هچنآ  منک  ضرع 
کلم ملاع  اب  ناشتبـسن  اـهنیا  دنتـسه و  مدرم  ماوع  هک  یهورگ  مهدیم ; اـج  هورگ  هس  رد  فلتخم  راودا  رد  ار  مدرم  مومع  نم  مینکیم .

رد دنکیم و  ادیپ  یکاخ  کلم و  ملاع  اب  یتبـسن  نآ  شدیاب .  لمات  ریبدـت و  هکنآ  تسا  کلم  راک  : » ظفاح لوق  هب  مه  کلم  راک  تسا و 
دـناگنهرف و بدا و  لها  دـناكدنا  دـنالیلق و  لوا  هورگ  هبتبـسن  هک  مود  هورگ  دوشیم . لمات  ریبدـت و  لوغـشم  مه  کلم  نیمه  نایم 

هورگ ود  نیا  زا  رتارف  ناـشماقم  هک  يرگید  هورگ  اـما  دـنزاسیم . بدؤـم  ار  لوا  هورگ  دـنهدیم و  میلعت  ار  نیمز  هناـیم  رد  ندوـب  هوـحن 
دنانارکفتم یقیقح ، ناملعم  هک  تسا  نیا  رب  رظان  نم  نخـس  دوشیم . زاغآ  اج  نیمه  زا  مه  دـهع  دـنرکذت و  رکفت و  لـها  نادرم  تسا ،

اهنآ تولخ  رد  الومعم  هک  دـننکیم  ادـیپ  يایلک  تفایرد  دـندنبیم  ار  يدـهع  اـهنیا  هک  یتقو  مدآ ، ملاـع و  هراـبرد  دـنرکذتم  اـهنیا  هک 
نایم رد  دوشیم و  يراس  يراج و  نامیپ  نآ  تفایرد و  نآ  دهع و  نآ  دناگنهرف ; بدا و  لها  هک  مود  هورگ  هلیسو  هب  دوشیم . لصاح 

مینیبیم و مدرم  يدام  تابـسانم  نایم  رد  یکاخ و  ملاـع  ناـیم  رد  ار  لـئاسم  تالکـشم و  اـم  ددرگیم . رـشتنم  مدرم  ماوع  مدرم و  مومع 
عورـشتسا تحاس  نیرتلزان  هک  موستحاس  نآ  زا  طلغب  روما  حالـصا  يارب  مینک  يزاس  هماـنرب  مینک  یحارط  میهاوخیم  یتقو  ـالومعم 

دهع اب  اسب  هچ  هک  دنراد  ار  يدهع  دناهدشتیبرت و  دناهتفایرد  هک  هچنآ  بسح  ناشبدا و  بسح  هک  يریثک  عمج  هورگ و  نیا  مینکیم و 
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لـصاح بدا  لها  نایم  رد  لوا  دیاب  ینوگرگد  نیا  دیایب ، دوجو  هب  ینوگرگد  هک  دشاب  نیا  رب  انب  رگا  دـشاب . هتـشادن  يراگزاس  یقیقح 
یتـح دـشاب و  مدرم  مومع  هب  طوبرم  دـهع  نیا  هکنآ  زا  شیپ  دوش  هتـسب  يدـهع  دـهاوخب  رگا  دنتـسه و  یمومع  هورگ  ناـملعم  هک  دوش 

روضح هوحن  دنوشیم و  ناشدوخ  مدرم  نتـسیز  هوحن  هب  رظان  یتقو  اهنآ  ینعی  تسا ، نارکفتم  هورگ  هب  طوبرم  دشاب  بدا  لها  هب  طوبرم 
و دـنباییمرد ، خـیرات ، هصرع  رد  ار  ناشهاگیاج  دـننکیم  هاگن  اهنآ  هب  يدـنلب  زارف و  زا  دـننیبیم و  خـیرات  هصرع  رد  ار  تما  تعامج و 
ار دهع  یتقو  اهنآ  درادن ؟ تبسن  ای  دراد  یتسه  تقیقح  اب  یتبسن  ایآ  دهع  نیا  و  تسا . يدهع  هچ  بسح  هداد  خر  هچنآ  دنوشیم  هجوتم 

یلو تساهنیا  هب  طوبرم  دشاب ، مدرم  مومع  هب  طوبرم  هکنآ  زا  شیپ  دهع  دـنزاسیم . عبات  مه  ار  ناشدوختسد  ریز  تعامج  دـننکیم  ون 
ییارگمه یئوسمه و  عون  کی  دوشیم و  يراج  مدرم  مومع  نایم  رد  مدرم و  رگید  نایم  رد  دنکیم  ادیپ  تیارس  دوشیم و  زاغآ  اهنآ  زا 

دوشن و هزات  دنتـسه  یلـصا  ناملعم  هک  یهورگ  طسوت  دهع ، نیا  رگا  تروصنیا  ریغ  رد  دـصقم ، کی  يوس  هب  نتفر  دـیآیم و  دوجو  هب 
یتح دـننک ; وگتفگ  شاهرابرد  مدرم  هک  تسا  نکمم  دـیایب ; نایم  هب  دـهع  زا  وگتفگ  یظفل  نایب  لوق و  رد  اهنت  و  دوشن ، هتـسب  دـهع  نیا 
نیمه اـب  مهدیم  طاـبترا  مشاـب  هتـشاد  هزاـجا  رگا  ار  بلطم  نیا  نم  داـتفا . دـهاوخن  یقاـفتا  اـما  دـنروخب ; مـه  ینیریـش  دـنریگب ; نـشج 
لاؤس نیا  مینکیم ، ناهج  هدـنیآ  زا  وگتفگ  میراد و  تیودـهم  عوضوم  هب  داقتعا  ام  هک  یتقو  منکیم . وگتفگ  نآ  هراـبرد  هک  یعوضوم 

همه میریگیم ، نشج  ار  مالسلاهیلع ، رـصع ، ماما  دالیم  میراد  تیودهم  عوضوم  هب  داقتعا  نایعیـش ، ام  هک  تسا  هنوگچ  هک  دیآیم  شیپ 
ینوگرگد رب  رظان  دـنکیمن ، ادـیپ  ام  يداصتقا  یعامتجا ، یـسایس ، لمع  اب  یتبـسن  رواب  داقتعا و  نیا  نکیل  میروخیم  مه  ینیریـش  هلاـس 

دنکیم و یگدنز  نآ  اب  دنراد  هک  دنراد  ناهنپ  دـهع  کی  مدرم  هک  دـنکیم  تیاکح  نیا  دوشیمن . ام  تایح  فلتخم  حوطـس  رد  نالک 
اب هک  دننکیم  وگتفگ  دهع  کی  زا  نابعـش  همین  رد  دنهدیم و  ناماس  دهع  نآ  ابتبـسن  رد  ار  ناشدوخ  يدام  یگنهرف و  تابـسانم  مامت 
ام نایعیش  رگا  : » دننکیم نایب  ابیز  مالسلاهیلع ، بحاص ، ترضح  ار  ترابع  نیا  ، دناهتفرن شتمس  هب  ینعی  دناهدرکن  ادیپ  یقیقحتبسن  نآ 

هکنیا ینعی  دشیمن » بلس  نانآ  زا  ام  رادید  ضیف  انامه  دندرکیم ; افو  دنتشاد  ام  اب  هک  يدهع  هب  داهد -  ناشتعاط  قیفوت  دنوادخ  هک  - 
دننکیم هراشا  ترـضح  هک  دهع  نآ  هرابرد  ام  میوگب  مهاوخیم  دنرادن . ار  دهع  نآ  هک  تسا  نیا  رطاخب  دش ; بلـس  ام  زا  رادـید  ضیف 

، ضراعت نیا  هک  تساج  نیا  زا  میهدیم . ناماس  يرگید  دـهع  ابتبـسن  رد  فلتخم  هوجو  رد  ار  نامدوخ  تابـسانم  اـما  مینکیم . وگتفگ 
يور ار  ثحب  رادـقم  کی  یلاع  ترـضح  ایناسراپ : مالـسالاۀجح  میوشب . اهیراجنهان  نارحب و  زورب  رب  رظان  هک  دوشیم  ثعاب  رما  نیا  رد 

نآ اما  تسا . ثحب  زا  يدـیدج  زاف  کی  تسا و  ثحب  زا  تمـسق  کی  شدوخ  هک  دـیدرک  نایب  گنهرف  کی  روضح  یعامتجا  مزیناـکم 
مه رـشب  سرتسد  رد  دراد و  مه  تباث  ینامـسآ و  تیوه  کی  هک  دهع  نیا  هک  دوب  نیا  تسا  نآ  هجوتم  یناحبـس  ياقآ  لاؤس  هک  يزیچ 

. دنامیم یقاب  نآ  رب  تسا و  هتسب  دهع  ادخ  اب  هک  یناسنا  تسا ، ناسنا  هطساو  هب  خیرات  هب  نیا  دورو  دوشیم . خیرات  دراو  هنوگچ  تسه ;

. تسا ناسنا  نیمه  دوجو  هب  لاـصتا  نیا  هقلح  دراد و  تعیبط  هب  ملاـع و  هب  مه  یئور  کـی  دراد  یناـبر  ههجو  یهلا و  هرهچ  کـی  ناـسنا 
وا لمع  دنکیم و  لمع  خیرات  رد  هنوگچ  الاح  دوشیم  دراو  خیرات  هب  وا  دراد و  قلطم  دوجو  نآ  هب  یطبر  هک  تسا  يدیقم  دوجو  ناسنا 

خیرات رد  هک  دنتـسه  ناگبخن  صاوخ و  نیا  ایآ  دـنکیم . ار  شدوخ  راـک  خـیرات  ریـسم  رد  دـنوادخ  ياهتنـس  دراد ; يرثا  هچ  خـیرات  رد 
اب هک  یماگنه  ات  ناگبخن  دنـشاب . هدیـسرن  روهظ  هب  ماوع  نایم  رد  هک  یماگنه  ات  صاوخ  دنتـسه ؟ ماوع  ای  دـننکیم ، افیا  ار  لوا  ياهـشقن 

تلاسر نآ  اب  دنهدن و  ماجنا  ار  دوختلاسر  دنشاب و  هدشن  بلقنم  مه  مدرم  هک  یماگنه  ات  دنـشاب و  هتـشادن  هنیداهن  یطابترا  مدرم  رگید 
نیا هک  یـسک  نآ  لاحیا  یلع  دریگب . لکـش  ماع  روطب  اهناسنا  سفن  رد  دـیاب  لوحت  نیا  ای  و  دـهدیم ؟ خر  لوحت  ایآ  دـنوشن  گـنهامه 

نتفر و خلـسم  هب  وا  لمع  دـشاب و  مالـسلاهیلع ، نیـسح ، ماـما  تسا  نکمم  دـنکیم ، ار  شدوخ  لـمع  تسا ; خـیرات  دراو  دراد ; ار  دـهع 
هکنآ مغریلع  ناراوگرزب  نیا  زا  مادک  چیه  اما  دنـشاب . نیموصعم  همئا  تسا  نکمم  دشاب  مالـسلاهیلع ، یلع ، تسا  نکمم  دـشاب ، تداهش 

تیالو دهع و  مایپ  هتبلا  دوخ  لمع  اب  دندرکیم و  یعامتجا  لمع  اهنآ  درکن . ادـیپ  یعامتجا  روهظ  تیالو  دـندادیم ، ماجنا  ار  دوخ  لمع 
رون نآ  ندـش  ریگارف  يارب  یعاـمتجا  ياـهمزیناکم  هکنیا  دوشب . شوماـخ  دنتـشاذگن  ار  روـن  نآ  و  دـندرکیم ، ظـفح  خـیرات  رد  ار  یهلا 
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نیا دراو  امش  هتبلا  دبلطیم و  ار  دوخ  بسانم  تقد  تسا و  جراخ  وگ  تفگ و  نیا  هلـصوح  زا  هک  تسا  يرگید  ثحب  کی  نیا  تسیچ ؟
هدیـشوپ دنوادخ  ات  دوشیم  باجح  اهناسنا  لمع  : » دیامرفیم مالـسلاهیلع ، اضر ، ماما  تسه . مه  یمزال  يرورـض و  ثحب  دـیدشثحب و 

داقتعا دوخ  ینعی  تسا ، داقتعا  نامه  لمع  زا  حطـس  کـی  هتبلا  تساـهناسنا ، لـمع  اـهناسنا و  هاـنگ  تسین ، هدیـشوپ  هکنآ  هنرگ  و  دوشب »
نهذ تسین ، لمع  همه  اما  تسا  لمع  زا  یـشخب  شدوخ  نآ  يارب  نتفرگ  نشج  مایا و  نیا  رکذ  ندـنام  هدـنز  اذـل  تسا  لمع  زا  یـشخب 

اما دنکیم . ار  شدوخ  راک  هعماج  رد  دای  دشابن ، هدنز  وا  رد  دای  هک  دیریگب  رظن  رد  ار  ياهعماج  تسا . ناسنا  دوجو  زا  یـشخب  مه  ناسنا 
یهدنامزاس دش و  ماجنا  راک  نیا  رگا  دنک ، ریـسفت  ار  یعامتجا  يدرف و  لامعا  طباور و  همه  هک  ییاج  ات  دشاب  رتیوق  هچ  ره  دیاب  دای  نیا 

هدنبثحب یناحبـس : مالـسالاۀجح  دنکیم . ادیپ  یعامتجا  هرهچ  دراد  يدرف  هرهچ  هک  دهع  نآ  عقوم  نآ  دمآ  دیدپ  نآ  اب  بسانم  عامتجا 
هب ناسنا  هک  دییامرفیم  امـش  تسا . خیرات  هعماج و  رد  هنایارگدرف  هاگن  کی  ناسنا  هب  هاگن  هوحن  نیا  هک  مراد  داقتعا  دوب و  اج  نیمه  رد 

بجوم نیمه  دـنک ; لمع  یتسردـب  ادـخ  اب  شدوخ  يدرف  طباور  هزوح  رد  دـنک و  تیوقت  ار  نامیا  نیا  دروایب و  نامیا  هک  نازیم  ناـمه 
دوجو یعامتجا  طباور  يدرف و  تالاح  نایم  هدوقفم  هقلح  کـی  اـجنیا  منک  ضرع  مهاوخیم  دـیآ ، دوجو  هب  حـلاص  هعماـج  هک  دوشیم 

لمع ناسنا ، لمع  دنکب ، لمع  دیاب  نیا  منکیم  ضرع  نم  دیراد ، ار  تشادرب  نیا  روطچ  امش  منادیمن  نم  ایناسراپ : مالـسالاۀجح  دراد .
. دـنکیم دراد  لمع  عامتجا  اب  طاـبترا  رد  درف  ینعیتسا  درف  لـمع  مه  یعاـمتجا  لـمع  يدرف ، اـی  دـشاب  یعاـمتجا  هک  تسا  نیا  زا  معا 

هیآ رد  میتـسه ، تیودـهم  ثحب  رد  اـم  دـینیبب  دریگیم ؟ ماـجنا  هنوگچ  یعاـمتجا  لـمع  هک  تسا  نیا  نم  لاؤس  یناحبـس : مالـسالاۀجح 
 ، نامیا  » هک مینیبیم  نآرق  رـسارس  رد  اـم  ( 8  ) نوحلاصلا يدابع  اهثری  ضرـالا  نا  رکذـلا  دـعب  نم  روبزلا  یف  اـنبتک  دـقل  و   » میراد هفیرش 

رـصع رد  نیمز  تسا  رارق  تسین ، حرطم  حـلاص  لمع  نودـب  نامیا  اج  چـیه  دوشیم و  حرطم  رگیدـکی  اب  ماگمه  هارمه و  حـلاص  لـمع  »
لمع رد  هک  یناسک  دناهدوبن  مک  تساراد . ار  ود  ره  دراد  یعامتجا  يدرف و  دعب  حلاص  لمع  نیا  انیقی  دسرب . حـلاص  ياهناسنا  هب  دوعوم 

موصعم نامز  رد  هک  یناسک  نآ  مامت  هک  دیهد  خساپ  تسا  نکمم  امـش  دندرکن . تیامح  ار  ناشدوخ  نامز  ماما  اما  دـندوب  خـسار  يدرف 
ار ینانمؤم  ام  مشاب . هتـشاد  خـیرات  رد  ار  یتواضق  نینچ  مناوتیمن  نم  تسا ، هدوب  لطاب  اهنآ  يدرف  لمع  دـندرکن  يرای  ار  ماما  دـندوب و 

راتفر هک  ینامز  نآ  ینعی  دـنکیم . ادـیپ  یعامتجا  داعبا  ناـمیا  نیا  دنتـسین ، ریذـپتیالو  یلو  دـنانمؤم  ارهاـظ  يدرف  تهج  زا  هک  میراد 
رد ار  ینمؤم  ياهناسنا  امش  دوشیم . عورش  لکشم  هک  تساجنآ  دریگب ، لکـش  اهیریگ  تهج  نامیا و  ساسا  رب  دهاوخیم  درف  یعامتجا 

نتـشادن هب  دوشیمن  ار  اهنآ  همه  دـننکیمن ، لمع  هناحلاص  هنانمؤم و  ناشیعامتجا  يداصتقا و  راتفر  رد  هک  دیـسانشیم  ام  دوخ  هعماـج 
، دشابن هدش  هتخانـش  حلاص  ریغ  زا  حلاص  تابـسانم  دشاب و  هتـشاد  حلاص  ریغ  حـلاص و  شدوخ  یعامتجا  تابـسانم  رگا  درک . مهتم  يوقت 

دینیبیم امـش  دوشیم . فارحنا  تریح و  راـچد  یعاـمتجا  ناـمزاس  طـباور و  رد  دراد  لاـعتم  دـنوادخ  هب  رواـب  لد  رد  هک  یناـسنا  یتـح 
ار یلمع  نینچ  هک  درادیماو  ار  اهنآ  ملاسان  یعامتجا  طباور  ماظن و  دـنهدیم و  ماجنا  یعامتجا  حـلاص  ریغ  لمع  هک  ار  حـلاص  ياهناسنا 
هک تسا  نیا  نآ  دراد و  طابترا  هسلج  نیا  اب  مه  هتـشذگ و  هسلج  اب  مه  هک  منک  هراشا  يرگید  هتکن  هب  اجنیا  زا  مهاوخیم  دنهد . ماجنا 

رگا تسا . هدرک  ادـیپ  یعاـمتجا  لکـش  هتفر و  رتارف  يدرف  دـعب  زا  ناـشحلاص  لـمع  ناـمیا و  هک  دنتـسه  ییاـهناسنا  دوـعوم ، هعماـج  رد 
نیا روظنم  درادن ، دوجو  تسه  زاین  دوعوم  هعماج  رد  هک  يدح  نآ  رد  حلاص  ياهناسنا  نوچ  دوشیمن  لیکـشت  دوعوم  هعماج  دییوگیم 

رب دنشاب  رضاح  دنهدب و  ار  طلغ  زا  تسرد  یعامتجا  طباور  صیخشت  هک  ریذپتیالو  نمؤم  ياهناسنا  هکلب  دنتسه  مک  نانمؤم  هک  تسین 
نیا رد  ار  دوجوم » هعماج   » و دوعوم » هعماج   » نیب توافت  نم  دنتـسین . نونکا  اهنآ  دـننامب ، رادـیاپ  یعامتجا  تابـسانم  رد  ناشدوخ  نامیپ 

يدرف و طباور  رد  اههلداعم  اهکالم و  رگید  هعماج ، نآ  رد  دـنکیم و  ادـیپ  یعامتجا  رولبت  حـلاص  لمع  دوعوم ، هعماـج  رد  هک ، مینیبیم 
يدرف و راـتفر  ياربتسا  ییوـگلا  ماـما  روـهظ ، رـصع  رد  هک  مییوـگب  میناوـتیم  هک  تسا  اـنعم  نیمه  و  تـسا . نـشور  اـقیقد  یعاـمتجا 
يدرف و لمع  نایم  رد  رگا  ام  هک ، منک  حرطم  لکـش  نیا  هب  امـشتبحص  همادا  رد  هک  مهاوخیم  هزاجا  ار  بلطم  نیمه  ناسنا . یعامتجا 

نایم رد  نارحب  نیا  هاگ  دراد ، دوجو  نارحب  یعون  عقاو  رد  هک  دـنکیم  نیا  زا  تیاکح  نیا  دوخ  مینیبیم  ضراعت  مدرم  یعاـمتجا  لـمع 
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هدهاشم نامدرم  نایم  رد  ار  نارحب  ام  یتقو  تروص  ره  رد  هک  یبدا ; یگنهرف -  تابـسانم  نایم  رد  یهاگ  دـنکیم  زورب  يدام  تابـسانم 
، فیراعت یلک ، تفایرد  یتسه ، هب  هاگن  ینعی  دراد  یلک  ياـهتفایرد  رد  ضراـعت  زا  تیاـکح  نارحب  نیا  هک  میـشاب  هجوتم  دـیاب  مینکیم 
، دـنکیم ذـخا  ار  فیراعت  ییاج  زا  يدرف ، هجو  رد  دریگیم ، باوج  دراد  اشنم  ود  زا  هک  ایوگ  یتسه ، هصرع  رد  وا  شقن  مدآ ، هاـگیاج 
اب وگلا  نیا  هک  دریگیم  ار  ییوگلا  ینعی  یناحبس : مالسالاۀجح  دنکیم . ذخا  يرگید  ياج  زا  دیآیم  یمومع  یعامتجا و  لمع  هجو  رد 
هک یتقو  الومعم  دروآیم ، دوجو  هب  ضراعت  يارب  ار  ییاههنیمز  نیا  و  دوعوم : درادـن . يراگزاس  ناسنا  هشیدـنا  راتفر و  يدرف  ینابم  نآ 

دنناوتیمن دننکیمن و  ادیپ  روضح  مدرم  یندم  یگنهرف و  یمومع ، تایح  هصرع  رد  ناشدوختقیقح  هب  نارکذتم  و  نایاناد ، رکفت ، لها 
عوضوم نیا  دهاش  نیملسم  تایح  خیرات  لوط  رد  ام  هک  دنکیم  زورب  یکانتشحو  لکـش  هب  نارحب  نیا  ضراعت و  نیا  دننک ، ادیپ  روضح 

اـفلخ و ار  مدرم  فلتخم  تابـسانم  دوشیم ، عـطق  مدرم  یندـم  یگنهرف و  یخیراـت و  تاـیح  زا  نیموـصعم  ياـپ  هک  یتـقو  زا  هک  میتـسه 
دمآیم دوجو  هب  نیا  ناکما  رگا  تسا و  دولآكرـش  هک  تسا  رگید  ياج  زا  ناشیاهتفایرد  هک  یناسک  ینعی  دـنهدیم ; ناماس  ناهاشداپ 

مدرم نایم  رد  مه  اب  نامزمه  ار  رظن  لمع و  هک  درکیم  ادـیپ  ناکما  تیالو ، ياـمظع  ماـقم  صاـخ ، تروص  هب  نارکفتم و  ناـیاناد و  هک 
ار یتفایرد  دوشیم  هنوگچ  مینیبب  مینک و  هعلاطم  میهاوخیم  ام  هک  یطیارش  رد  تفریم . نیب  زا  ضراعت  دنکب ، تراظن  يراس و  يراج و 

بلطم دنچ  هک  میوشیم  نیا  هب  دـنمزاین  داد ، ناماس  اهتفایرد  نآ  اب  بسانتم  مه  ار  مدرم  یمومع  تابـسانم  درک و  يراج  درک و  یمومع 
هب دوشیم ، کیژتارتسا  تاعلاطم  نالک و  تاعلاطم  هب  طوبرم  مه  نآ  دـشابن و  اـجنیا  شیاـج  دـیاش  مه  ثحب  نیا  هک  مینک ، هظحـالم  ار 

، دش فیرعت  ییاهن  دصقم  دش ، فیرعت  تیاغ  ینابم  نآ  اب  بسانتم  دش و  مولعم  رظن  عبنم  دش ، مولعم  تفایرد  ادبم  هک  یتقو  تروص  نیا 
، دـنریگب لکـش  دـنوشب و  هدامآ  مدرم  مومع  هدـش ، فیرعت  تیاغ  نآ  ینابم و  نآ  تفایرد ، نآ  اب  بسانتم  هک  تسا  نیا  ربانب  یتقو  ـالاح 
زا عماوج  ینعی  نآ ، قیرط  زا  دوشیم  مهارف  تیبرت  میلعت و  ناکما  هک  يریـسم  ییارجم ، ینعی  دـیآیم ، ناـیم  هبتیبرت  میلعت و  زا  وگتفگ 

كرتشم و ناشیلک  تفایرد  هک  دـنوشیم  تیبرت  ییاـهمدآ  دـنیآیم ، نوریب  ییاـههچب  دـنرذگیم ، یتیبرت  ماـظن  یمیلعت ، ماـظن  يارجم 
دهع نآ  هب  نمؤم  رگا  دـننک ، يراج  يدام  تابـسانم  نایم  رد  ار  اهتفایرد  نآ  هک  دـناهدش  ایهم  هدرک و  هیذـغت  عبنم  کـی  زا  تسا ، دـحاو 

ره هب  ناشدوخ ، تابـسانم  نایم  یعامتجا  یگدنز  لمع و  هصرع  رد  دنیآیم  یتقو  اهنیا  دشاب ، هدش  لصاح  یبلق  نیمـضت  دنـشاب و  هدـش 
میلعت ماظن   ) تیبرت میلعت و  نآ  زا  دعب  هلـصافالب  نالک ، یلک و  يزیرهمانرب  اذل  دنهدیم ، نآ  هب  ار  تفایرد  نآ  گنر  دـننزبتسد  هک  هچ 

ندشيراج ناکما  میدرک ، وگتفگ  دهع  ناونع  هب  نآ  زا  ام  هک  ار  هچنآ  ای  یلک و  تفایرد  نآ  هک  دـنکیم  مهارف  ار  نیا  ناکما  یتیبرت ) و 
لامعا و ياهراک  زاس و  هرابرد  امـش  متـسه ، قفاوم  امـشتبحص  اب  هدـنب  اـیناسراپ : مالـسالاۀجح  دـنکب . ادـیپ  ار  ناـمز  خـیرات و  رتسب  رد 

هکلب درادن  دش  ضرع  هچنآ  اب  یتافانم  ثحب  نیا  اما  موشثحب و  نیا  دراو  هدنب  ات  تسین  نآ  تصرف  دـیدرک و  ثحب  یعامتجا  ياهـشنک 
اب طابترا  رد  يدرف  لمع  دراد ، لـمع  عون  ود  درف  عقاو  رد  دراد ، ار  دوخ  هژیو  ياهتنـس  یعاـمتجا ، یگدـنز  رد  لـمع  تسا . نآ  لوط  رد 

ادیپ یعامتجا  هبنج  نید  ای  دنکب  ادیپ  یعامتجا  هبنج  تیالو  ات  دوش  نوگرگد  دـیاب  ود  ره  نیا  و  دراد . هعماج  اب  طابترا  هک  یلمع  دوخ و 
تروص نآ ، قیقد  موهفم  رد  یعامتجا ، لمع  دیهاوخب  یتقو  اج  نیمه  رد  یناحبـس : مالـسالاۀجح  دنکب . ادیپ  ینید  تروص  ماظن  دنکب و 

هک هداد  رارق  شراک  روتـسد  رد  المع  نردـم  يایند  زورما  دـنتفگ ، نخـس  تیبرت ، میلعت و  ماظن  زا  هک  نیا  دراد . زاین  هطـساو  کـی  دریگب 
رد یبـتکم ، رد  دـنورب  اـمتح  هک  تسین  مزـال  رگید  ینعی  دـنک ، هداـیپ  یعاـمتجا  ناـمزاس  ساـسا  رب  هعماـج و  رد  ار  تیبرت  میلعت و  ماـظن 

امـش هب  یعامتجا  یـسدنهم  يزیرهمانرب و  زورما  دـننک ، رارقرب  ار  صاخ  طابترا  صاخ و  رواب  صاخ ، راتفر  ات  دـنناوخب  سرد  ياهسردـم 
نییعت شیپ  زا  فادها  ياتسار  رد  ناسنا  ياهشنک  اهـشنیب و  اهـشیارگ ، ات  دینک  باختنا  ار  يریـسم  هچ  دینک و  لمع  هنوگچ  هک  دیوگیم 

کی اجنیا  دتفایمن ، قافتا  الخ  رد  یعامتجا  طابترا  میوگب ، مهاوخیم  یلو  منک ، قلطم  ار  بلطم  نیا  مهاوخیمن  نم  دنک . تکرح  هدش 
نم دوشب » ارجا  عامتجا  رد  نامیپ  رگا  : » دـندومرفیم هک  نیا  دوشیم . هطـساو  یعامتجا  راتفر  يدرف و  ناـمیا  نیب  هطـساو  تفرعم  قطنم و 
مزال یتفرعم  طیارـش و  قح  اب  طابترا  يارب  دـییوگیم  امـش  هک  يروطناـمه  دراد ، تفرعم  قطنم و  کـی  هب  زاـین  ناـمیپ  نیا  هک  میوگیم 
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یعامتجا كولس  کی  دیاب  تسا ، قداص  مه  یعامتجا  طباور  رد  نخـس  نیا  نیع  دیامیپب . ار  كولـس  ریـس و  زا  یلحارم  دیاب  درف  تسا و 
یعامتجا رتسب  نیا  و  دنکب . ادیپ  لکش  هعماج  خیرات و  رتسب  رد  ینابم  لوصا و  اهشزرا ، نامه  دیاب  ینعی  دتفیب ، قافتا  هعماج  یسدنهم  رد 

لابند ار  دوخ  ییاهن  يریگتهج  هک  تسا  طابترا  ماظن و  قیرط  زا  ناسنا  لاح  ره  هب  . دوشبتیبرت ماـظن  نیا  رد  ناـسنا  اـت  دوشیم  هطـساو 
نیا هرابرد  تفرعم  یتقو  ینعی  دینکیم ؟ داهنشیپ  ار  ياهژیو  قیرط  دیتسناد  يرورض  ار  تفرعم  هک  عوضوم  نیا  اب  طابترا  رد  ایآ  دنکیم .

ریگارف یمومع و  تفاـیرد  نیا  دـش  لـصاحتفرعم  نیا  هدـنیآ ، ناـهج  ناـهج و  هدـنیآ  هب  ددرگیمرب  مه  یهجو  هک  دـش ، لـصاح  لـک 
مالـسالاۀجح دـینکیم ؟ داهنـشیپ  اـیآ  تفرعم  نیا  رـشن  يارب  ار  ياهژیو  قـیرط  دـنکیم ، مهارف  ار  دـصقم  نآ  هـب  لـین  ناـکما  دوـشیم و 

تـسد یتفرعم  نینچ  هب  زونه  ام  تسا ، تفرعم  نآ  دوخ  هب  یـسرتسد  مدـع  رد  الـصا  ام  لکـشم  هک  میوگب  مهاوخیم  نم  ریخ ، یناحبس :
اههزیگنا و الماک  هک  دنهدیم  ار  ياهلداعم  لومرف و  امش  هب  دینک ، میسرت  ار  هعماج  يداصتقا  ماظن  دییایب  دنیوگیم  یتقو  زورما  میاهتفاین .

يدام تاعتمت  فادـها و  دـنک و  كولـس  یماظن  نینچ  رد  یتحارب  دـناوتیم  يدام  ناسنا  ینعی  دـهدیم ، لکـش  ار  ناسنا  یعامتجا  راتفر 
دنامب و نمؤم  دنک و  یگدـنز  ناملـسم   » ياهعماج کی  رد  دـهاوخب  ناسنا  رگا  تسا : نیا  لاؤس  اما  دـنک . نیمات  طباور  نیمه  رد  ار  دوخ 

ياههزیگنا رگید  اجنآ  رد  هک  دیراد  یملاستیریدم  يروئت  ایآ  دینکیم ؟ هیصوت  ار  ییوگلا  هچ  امش  دشاب ، هتـشاد  حلاص  یعامتجا  لمع 
قح اب  يدوجو  يدرف و  طابترا  نآ  هتبلا  دـشابن ؟ يزیرهمانرب  روحم  ناونع  هب  يدام  ذذـلت  يدام و  تباـقر  اـجنآ  دریگن ، رارق  لـصا  يداـم 

يوس هب  طباور  میظنت  رد  عامتجا و  هنحـص  رد  دـیاب  طابترا  نآ  هیبش  یلو  تسا  ناـمه  مه  لـصا  تسا و  تسرد  شدوخ  ياـج  هب  لاـعتم 
کی دوجوم و  تیعـضو  نآ  يوس  کی  هک  دریگب  رارق  يزیرهمانرب  ساسا  هک  تسا  زاین  یتفرعم  هب  ینعی  دتفیب ، قافتا  صاخ  فدـه  کی 

هعـسوت يوگلا  رد  هک  ینامرآ  هعماج  ایآ  هک  دوشیم  حرطم  ینامرآ  هعماج  زا  ثحب  هک  تساجنیا  رد  دـشاب . بولطم  تیعـضو  نآ  يوس 
يانبم ار  يرگید  ياهـصخاش  رگید و  يوگلا  کی  امـش  عقاو  رد  هن  اـی  اهـصخاش ؟ اـهرایعم و  ناـمه  اـبتسا  يودـهم  هعماـج  ، » تساـمش

تـسیز کی  يارب  ياهیاپ  دـناوتیم  ادـخ  اب  ناسنا  طابترا  هک  روط  نامه  مالک ، کی  رد  دـیاهداد . رارق  یعاـمتجا  تکرح  يزیرهماـنرب و 
ود نیا  دزاس . دراو  هشدـخ  للخ و  یلاعتم  قیاقح  اب  ناسنا  طابترا  رد  دـناوتیم  مه  گنهامهان  یعامتجا  طـباور  دـشاب ، ملاـس  یعاـمتجا 

وسمه گنهامه و  ار  اهنآ  تسا و  مکاح  ود  ره  رب  كرتشم  لوصا  هتـسد  کی  هکلب  درک ، کیکفت  رگیدکی  زا  ناوتیمن  زگره  ار  طابترا 
میهدب و رارق  نامدوخ  يزیرهمانرب  ساسا  ام  ار  تفرعم  نیا  رگا  هک  مینکیم  متخ  نخس  نیا  اب  اجنیا  رد  ار  نامبلطم  مرازگساپس . دنکیم .

نآ تمـس  هب  مارآ  مارآ  ام  هک  دـیآیم  دوجو  هب  ناکما  نیا  مینکب ، وگتفگ  عاـمتجا  یـسدنهم  هراـبرد  مییاـیبتفرعم  تفاـیرد و  رب  ینتبم 
میشاب فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع ، ماما  دالیم  یقیقح  نشج  يرازگرب  دهاش  يزور  هللاءاشنا  مینکب و  ادیپ  قوس  بولطم  هعماج 

ار يزیر  همانرب  تسا ; هعیش  صاخ  هک  تیاغ  یتسه و  زا  تفرعم  نیا  رب  ینتبم  رگا  میهدب . قوس  نارظتنم  هعماج  تمس  هب  ار  نامهعماج  و 
اب میـشابدهاشتساهتبسانمنایمردنارحب . زا  تیاـکح  یعوـن  هب  هک  ار  يدراوـم  نیا  یگناـگود و  نیا  هراوـمه  دـیاب  ریزگاـن  مینکن  زاـغآ 

هروس - 1 اهتشونیپ : دشاب . وا  يارآلد  لامج  رظان  ام  همه  نامـشچ  هک  میراودیما  دیدرک . تمحز  لوبق  هک  نیا  زا  ددجم  ساپـس  ضرع 
-4 هیآ 11 . (، 13  ) دعر هروس  - 3 ص 91 و99 . ص32 ;ج 58 ، ج 2 ، راونالاراحب ، رقابدمحم ، یسلجملا ، ر.ك : - 2 . 19 هیآ (، 59  ) رشح

ءایبنا هروس  - 8 هیآ 172 . (، 7  ) فارعا هروـس  - 7 . 9 هیآ (، 90  ) دـلب هروس  - 6 . 96 هیآ (، 7  ) فارعا هروـس  - 5 . 249 هیآ (، 2  ) هرقب هروس 
هیآ 105. (، 21)

ناطیش گرم 

ات ارم  سپ  اراـــگدورپ ! تــفگ : ناطیـــش ] ] موــلعملاتقولاموی یلا  نــیرظنملانم  کـــناف  لاـــق  نوـــثعبی  موـــی  یلا  رظناـــف  بر  لاـــق 
هدجس ناسنا  رب  ناطیـش  هکنآ  زا  دعب  ( 1 . ) مولعم تقو  و ]  ] زور ات  یناـگتفایتلهم ، زا  وت  دومرف : هد . تلهمدـشدنهاوخهتخیگناربهکيزور 

رب ازج  زور  ات  : » دومرف داد و  رارق  ناگدشهدنار  زا  ار  وا  ادخ  دـنک ، میظعت  یکاخ  ناسنا  يارب  هک  تسناد  نآ  زا  رترب  ار  دوخ  ماقم  درکن و 
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دینـش باوج  دهد و  تلهم  ربق  زا  اهناسنا  ندـش  هتخیگنارب  زور  ات  ار  وا  هک  تساوخ  دـنوادخ  زا  ناطیـش  ماگنه  نیا  رد  ( 2 .« ) دابتنعل وت 
تسا نیا  لاؤس  داد . تلهم  ودب  مولعملا  تقولا  موی   » ادخ تساوختلهم و  نوثعبی  موی   » ات وا  يراد . تلهم  یمولعم  تقو  زور و  ات  وت  هک :
هفیرـش هیآ  نیا  لـیذ  ییاـبطابط  همـالع  موـحرم  دراد ؟ یجیاـتن  هچ  تسا و  وـحن  هچ  هبتسه  رگا  و  تسا ؟ قرف  زور  ود  نیا  نیب  اـیآ  هک 

ارذگ يرظن  اب  : » تسا لمات  لباق  لاح  نیع  رد  نیریش و  بلاج و  هیآ  نیا  زا  ناشیا  ریـسفت  دوشیم . لقن  راصتخاب  هک  دناهدومرف  ار  یتاکن 
زور زا  لبق  زور  نآ  دـیاب  امتح  تسا و  تواـفتم  دـنوشیم ، هتخیگنارب  مدرم  هک  يزور  اـب  مولعم  تقو   » زور هک  دوشیم  مولعم  هیآ  ود  هب 

اب یناگدشهداد  تلهم  زا  وت  هدومرف  ودب  دنوادخ  هک  فارعا   » هروس هیآ 15  رد  قالطا  : » دنیوگیم لالدتسا  همادا  رد  سپس  و  دشابثعب ».
ایآ هک  لاؤس  نیا  باوج  رد  ناشیا  ( 3 .« ) تسا مولعم  تقو  زور  روظنم  ینعی  دوشیم  دـیقم  تسا  هدـمآ  اج  نیمه  ص و   » هروس رد  هچنآ 

سیلبا ایآ  اما ، تسا . ینامز  هچ  هک  تسا  نیبم  صخشم و  یهلا  ملع  رد  زور  نیا  : » دنیوگیم هن  ای  دراد  ربخ  زور  نآ  نامز  زا  سیلبا  دوخ 
ثحب هب  ار  بلطم  دنادیمن  ار  زور  نآ  ناطیـش  دیوگیم  هک  يرظن  هب  باوج  همادا  رد  همالع  دیآیمن ». رب  يزیچ  هیآ  زا  هن  ای  دنادیم  مه 

هک ینامز  ات  وا  هک  تسا  لـیلد  ( 4 .« ) تخاس مهاوخ  هارمگ  ار  همه  : » تسا هتفگ  سیلبا  هرابود  هکنیا  دـیامرفیم : دـناشکیم و  رظن  دروم 
رمع رخآ  اـت  روظنم  دوشیم  هدـیمهف  مولعملا  تقولا  موی  یلا   » هیآ زا  سپ  دـهدیم . همادا  ار  دوـخ  راـک  دـنکیم  یگدـنز  اـیند  رد  ناـسنا 

سابع و نبا   » لوق زا  هیرظن  نیا  تیوقت  رد  ناشیا  دراد ». دوجو  اهنآ  ياوغا  ناکما  دننکیم و  یگدـنز  نیمز  يور  رد  هک  تسا  ییاهناسنا 
همه هک  تسا  یلوا  هخفن  هب  طوبرم  نآ  تسا و  فیلکت  ياـهزور  نیرخآ  زور ، نآ  زا  روظنم  : » هک دـنهدیم  همادا  روـطنیا  نارـسفم  رثـکا 

تیـصعم تفلاخم و  ناـکما  تسا و  فیلکت  هک  یناـمز  اـت  سیلبا  هک  تسا  نیا  رب  ینتبم  رظن  نیا  اـیوگ  دـنوریم . اـیند  زا  نآ  رد  قیـالخ 
هخفن و نیا  نیب  دنریمیم و  مدرم  همه  هک  یلوا  هخفن  نامزات  ینعیتسایند  نیا  رد  ناسنا  رمع  تدم  مه  نآ  دـنامیم و  هدـنز  دراد  دوجو 
اب ییابطابط  موحرم  دراد ». دوجو  هلصاف  تایاور  فالتخا  بسح  رب  لاس  ای 400  لاس  دنوشیم 40  هتخیگنارب  مدرم  نآ  رد  هک  مود  هخفن 

دیامنیم در  ار  نآ  هدرک و  نادب  یلاکشا  دنکیم  ریسفت  یلوا  هخفن  هب  ار  مولعم  تقو  زور  هدرک و  تیوقت  ار  قوف  هجو  قیرط  نیدب  هکنیا 
نآ دراد و  لاکـشا  کی  اهنت  تسا و  بوخ  دش  هتفگ  هک  یهجو  : » دنیوگیم اذل  دیامن . تیوقت  نایب و  دراد  لوبق  دوخ  هک  ار  ياهیرظن  ات 

نازیملابحاص دشابیم » هدنز  دراد  دوجو  تیصعم  تفلاخم و  ناکما  تسه و  یفیلکت  هک  ینامز  ات  سیلبا  دوب  هدمآ  هیرظن  نیا  رد  هکنیا 
سیلبا ياقب  ياضتقا  ناطیش  هب  یصاعم  دانتسا  : » دیوگیم درادن و  لوبق  ار  سیلبا  دوجو  فیلکت و  دوجو  نیب  همزالم  ینعی  ار  همزالم  نیا 

تیـصعم و نیب  همزالم  رب  مه  یلیلد  تسا و  یقاب  فیلکت  هک  ینامز  ات  هن  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  یهارمگ  تیـصعم و  هک  ینامز  ات  دراد  ار 
نیب همزالم  یلو  دنک  یفن  ار  سیلبا  دوجو  فیلکت و  دوجو  نیب  همزالم  دـنهاوخیم  ناشیا  رتنشور  یترابع  هب  تسین ». جراخ  رد  فیلکت 
یلو دشاب  فیلکت  دراد  ناکما  دنیوگیم  هدرک و  یفن  ار  فیلکت  تیـصعم و  نیب  همزالم  نآ  زا  دـعب  دـیامن و  تباث  ار  سیلبا  تیـصعم و 
دراد دوجو  فیلکت  هک  دنکیم  ینامز  تابثا  نایب  هب  عورشاجنیا  زا  همالع  موحرم  تسین . مه  سیلبا  دوبن  تیصعم  یتقو  دشابن و  یتیصعم 

: دـنیامرفیم هراب  نیا  رد  داتفا . دـهاوخ  قافتا  امتح  هک  دـننادیم  ياهعقاو  جراخ  رد  ار  قوف  ناکما  دـتفایمن و  قافتا  یتیـصعم  چـیه  یلو 
ریخ و هب  یناسنا  هعماج  دریگیم و  رب  رد  ار  اهناسنا  هک  تسا  تداعـس  یعون  ناسنا  یگدـنز  تیاهن  هک  دراد  دوجو  یلقن  یلقع و  تجح  »
هدـش و افـصاب  صلاخ و  یناگدـنز  دوشیم . هدـیچرب  قوسف  رفک و  طاسب  دوشیمن و  تدابع  نیمز  يور  رد  ادـخ  زج  دـسریم و  حالص 
زا ناشروظنم  هک  دـناهدناسر  احیولت  یلقن  یلقع و  تجح  ترابع  اب  هچرگ  ناشیا  ددرگیم ». فرطرب  ینورد  ياههسوسو  یبلق و  ضارما 

رکذ ثحب و  نیمه  همادا  رد  تایآ  زا  یـضعب  هب  ناشیا  دانتـسا  هب  هجوت  اـب  اـما ، دـناهدرکن . حیرـصت  نادـب  یلو  تسا ، يزور  هچ  زور  نآ 
106 هیآ اجنیا  رد  دنیوگب . دنهاوخیم  هچ  تیاهن  رد  هک  ددرگیم  مولعم  صخشم و  الماک  ناشیا  رظن  یناور  ثحب  رد  تایاور  زا  یـضعب 

تاروت زا  سپ  روبز  رد  تقیقح ، رد  و  نوحلاصلا ... يدابع  اهثری  ضرالانا  رکذلادعب  نم  روبزلایف  انبتک  دقل  و  دناهدروآ : ار  ءایبنا  هروس 
یهجو : » دنیامرفیم یلصفم  اتبسن  ثحب  زا  دعب  هیآ  نیا  ریسفت  رد  ناشیا  مه  درب . دنهاوخ  ثرا  هب  ام  هتـسیاش  ناگدنب  ار  نیمز  هک  میتشون 

زا روـظنم  و  ( 5 « ) دریگیم رب  رد  ار  ود  ره  دراد و  قـالطا  نوـچ  دوـش ; دـیقم  يوـیند  اـی  يورخا و  تثارو  ود  زا  یکی  هب  هیآ  نـیا  درادـن 
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، مالـسلاهیلع يدـهم ، ترـضح  روهظ  ای  مالـسا  روهظ  تسا ;  هدـش  لقن  هصاخ  هماـع و  زا  هک  يرتاوتم  راـبخا  هب  دانـسا  اـب  ار  اـیند  تثارو 
، دنکیم لقن  تیاور  هس  اجنآ  رد  دهدیم . ناشن  رتنشور  ار  ناشدارم  هک  دنراد  يايدنبعمج  ییاور  ثحب  رد  همالع  موحرم  دناهتـسناد .

نیرظنملا نم  کنا   » هرابرد مالـسلاهیلع ، قداص ، ماما  زا  هیوبابنبا  زا  ناهربلا  ریـسفت  رد  مینکیم : نایب  ار  ناـشیریگهجیتن  اـهنآ و  هصـالخ 
یشایع ریسفت  رد  ( « 6  ) دریمیم سیلبا  دوشیم و  هدیمد  هخفن  کی  روص  رد  هک  تسا  يزور  روظنم  هک  هدش  لقن  مولعملا  تقولا  موی  یلا 

؟ تسا يزور  هچ  هدـمآ  هفیرـش  هیآ  رد  هک  يزور  : » درک لاؤـس  ترـضح  زا  بهو  هـک  هدـش  لـقن  یتـیاور  مالـسلاهیلع ، قداـص ، ماـما  زا 
وا لجوزع  يادخ  نکلو  ریخ ) ( ؟ دنکیم ثوعبم  نآ  رد  ار  مدرم  ادخ  هک  تسا  يزور  نآ  ینکیم  نامگ  وت  ایآ  بهو  ای  دومرف : ترضح 

مولعم زور  زور ، نآ  دـنزیم و  ار  شندرگ  هتفرگ  ار  وا  رـس  يولج  دوش و  ثوعبم  مالـسلاهیلع ، اـم ، مئاـق  هک  يزور  اـت  دـهدیم  تلهم  ار 
، ادــخ لوـسر  هـک  تـسا  يزور  موـلعملا  تقوـلا  موـی   » هـک هدــش  لـقن  مالــسلاهیلع ، قداـص ، ماــما  لوـق  زا  یمق  ریــسفت  رد  ( 7  ) تـسا

رابخا هب  طوبرم  نیا  : » دیامرفیم همالع  تیاور  نیا  هیجوت  رد  دربیم . رس  سدقملاتیب  رد  ياهرخص  يور  رب  ار  ناطیش  هلآوهیلعهللایلص ،
رد ناشیا  نایب  نیا  زا  دعب  تسا ». هدیـسر  ام  تسد  هب  مالـسلامهیلع ، تیبلها ، زا  يدایز  تایاور  یلبق  يانعموانعم  نیا  رد  تسا و  تعجر 

ار موس  مود و  تیاور  ناـشیا  تروص  نیا  رد  هک  دوش  هیقت  رب  لـمح  یلوا  تیاور  لوا : دـنکیم : داهنـشیپ  ار  هار  ود  تیاور  هس  نیب  عمج 
ترـضح روهظ  هب  ریـسفت  تاقوا  یهاـگ  تسا  هدـمآ  تماـیق  ریـسفت  رد  مالـسلامهیلع ، همئا ، زا  هک  یتاـیاور  نوچ  مود : دـنکیم . تیوقت 

دنتـسه كرتشم  قیاقح  روهظ  رد  نامز  هس  نیا  اریز  دناهتـشگ ، انعم  تمایق  هب  یهاگ  تعجر و  هب  یهاگ  دـناهدش و  مالـسلاهیلع ، يدـهم ،
اهتنا رد  و  تـسا . يراـج  زین  يرگید  رد  اـهنآ  زا  یکی  مـکح  هـک  تـفگ  ناوـتیم  سپ  دــناتوافتم  فعــض  تدــشتهج و  زا  هـچ  رگ 

ترـضح روهظ  ناـمز  رد  دـندقتعم  ناـشیا  هک  دوشیم  مولعم  ییاـبطابط  همـالع  موحرم  تاـنایب  عوـمجم  زا  ( 8  ) کلذ مهفاف   » دـناهدومرف
نارسفم روهمج  فالخرب  ناشیا  هتکن  نیا  هچ  رگ  دنیامن . تابثا  يوحن  هب  ار  نآ  دنراد  یعس  دوشیم و  دوبان  ناطیش  مالسلاهیلع ، يدهم ،

ار يدایز  تاراظتنا  تالاؤس و  یلو  دراد ; هارمه  هب  بسچلد  نیریش و  ییاوتحم  دناهدرک ; ریـسفت  يدهم  روهظ  هب  ار  مولعم  تقو  زور  هک 
هب ار  رتشیب  رظن  راهظا  ام  اما  دراد . تافانم  دـناهدومرف  نازیملا  رگید  ياهاج  اج و  نیمه  رد  ناـشیا  دوخ  هچنآ  اـب  اـضعب  هک  دروآیم  شیپ 

نآرق تمدـخ  رد  میناهاوخ  دـنوادخ  زا  هدرک و  اـعد  گرزب  درم  نآ  یتوکلم  گرزب و  حور  يارب  میهدیم و  هلاوحتلیـضف  ملع و  لـها 
، ییابطابط ر.ك : . 3 هیآ 35 . نامه ، . 2 36 و 38 . هیآ (، 15  ) رجح هروس  . 1 اهتشونیپ : میریگرب . ياهشوت  زور  ره  نازیملا  ریـسفت  زا  میرک 
، ییاـــبطابط ك : ر . . 5 . 39 هـیآ (، 15  ) رجح هروـــس  . 4 دــعب . هـب  ص159  ج 12 ، نآرقلاریـــسفت ، یف  نازیملا  نیـــسح ، دــمحمدیس 
ص341. ج2 ، نآرقلاریسفت ، یف  ناهربلا  مشاه ، دیسلا  ینارحبلا ، ك : ر . . 6 ص 330 . ج 14 ، نآرقلاریسفتیف ، نازیملا  نیسحدمحمدیس ،
، یشایع نبدوعسمنبدمحم  يدنقرمـسلا ، یملـسلا  ك : ر . . 7 ح63 . ص221 ، ج63 ، راونالاراحب ، رقابدـمحم ، یـسلجم ، ك : نینچمه ر .

ص262. ج 2 ، یشایعلا ، ریسفت 

ینابز هب  سک  ره 

خیش موحرم  دومرف ... : شاهرابرد  هرسسدق ، لحارماماهک ، ومه  تسايرون ; هللالضف  خیـش  هللاۀیآ  تداهـش  درگلاس  هامدادرم   11 هراشا :
دومرف ار  رما  نیا  ناشیا  هک  تقو  نامه  رد  دشاب » مالسا  قفاوم  نیناوق  دیاب  دشاب ، هعورشم  دیاب  هطورـشم  : » هک داتـسیا  هللاهمحر ، هللالضف ،

رد دندرک  يراک  دندیدیم  تیناحور  رد  ار  یتردق  وچمه  کی  هک  اهیجراخ  نیفلاخم ، دوب ، ناشیا  ششوک  زا  مه  یـساسا  نوناق  ممتم  و 
ار وا  امنیناحور ، فرحنم  رفن  کـی  دـندرک و  تسرد  هاـگداد  کـی  ار ، هیلاـع  تاـماقم  ياراد  دـهتجم  دـهاجم  هللالـضف  خیـش  هک  ناریا 

خیرات درمدار  نآ  تداهـش  زا  لاس  نون 90  ( 1 . ) دندیـشک راد  هبتیعمج  روضح  رد  ار  هللالضف  خیـش  هناخپوت  نادیم  رد  درک و  همکاحم 
همه شخبماـهلا  تداهـش ، زرم  اـت  نید  ماـکحا  زا  تیاـمح  رد  وا  شـالت  هدـنز و  وا  داـی  اـما  درذـگیم . ناریا  مدرم  هناـبلطقح  تازراـبم 

اب تساهدورس ، مالسلاهیلع ، رمالابحاص ، ترضح  حدم  رد  هک  ار  مولظم  دیهش  نآ  زا  ییابیز  هدیـصق  تبـسانم  نیا  هب  تسا . نارادمنید 
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بحاـص ییوت  هکنآ  يا  داـبتمحر . نیرق  شحور  مینکیم . دوعوم  نارادتـسود  همه  میدـقت  یناـگیاپلگ  یفاـص  نسحم  ياـقآ  نیمـضت 
نوچ هدیدن  وت  دق  وچ  ورـس  یـسک  هک  نآ  يا   » هدیبلط اتکی  دزیا  زا  وت  لصو  لد  هدیپس  وت  لامج  ماش و  نوچ  وت  يوسیگ  هدـیمح  قالخا 

يا ینادزیتـیآ و  يا  مدــقم  ـالاب و  رترب و  ناـگمه  زا  يا  مدآ  رخفم  ناـما ! فـهک  ناـهج ! بـطق  يا  هدــیچن  رازلگ  هـچنغ ز  تـبل  لـعل 
دیما ازارد  هب  هدیـشک  دـنچره  وت  نارجه  هدینـش  شوگ  هن  هدـید و  نینچ  هدـید  هن  ملاع  نشلگ  همه  هبتتـسم  سگرن  نوچ   » متاـختجح

هدیسرن ناویح  همشچ  رس  هب  رشح  ات  انمت  درکیمن  وت  لعل  بل  را  رضخ   » ادیـش بلاط و  ار  وت  يور  لگ  مییام  اهلد  هبتسا  زونه  وت  لاصو 
هک یهورگ  دنتفگ  هتخانـشن   » ییاههچ مییوگب  هک  نآ  دسرن  ار  ام  ییاود  وت  ار  ناگتخوسلد  لد  درد  ییانث  حدـم و  ره  هتـسیاش  قیال و  وت 
وت ماقم  هگآ ز  راهظا  تارج  دوبن  ار  ام  وت  فصو  رد  راکفا  هشیدنا و  زا  رتربتفرـش  ردق و  هدیقع  تسیچ  ار  وت  ياسانـش  دم  سپ  ییادخ 

یناف هدش  شدوجو  رحب  رد  همه  اهلد  هدیزخ  هقرخ  رد  هک  هلاس  لچ  فراع  زج  رارسا  نزخم  يا  وت  رس  زا  دشن  فقاو   » راداد ترضح  دوب 
ضوع لد  ناگتخابلد ، یناث  فسوی  نیا  رگا  یلجت  درکیم   » یناشفرون دـنک  شاک  شخر  دیـشروخ  ینازخ  درز و  ام  لد  راـهبتسوا  یب 

مناد  » يدوبرب لد  ناوج  ریپ و  نالک ، درخ و  زا  يدودزب  ار  نیزح  ياهلد  مغ  گـنز  يدوشگبتیور  هدرپ ز  رگا  هظحل  کـی  هدـیربتسد 
هدـنز و ناهج  تسه  ات  یناهج  ود  ریما  هک  نابوخ  ورـسخ  يا  هدـیرخن  یفـالک  هب  ناـعنک  فسوی  سک  يدوبن  هدرپ  تخر  هب  رگ  نیقی  هب 

مرگن لد  ره  هدـید  هک  دـنوادخ  ریغ  ناهن ، ادـیپ و  یناهنهدـیدزا  هدـید و  کمدرم  رد   » یناهرب ار  دوخ  مغ  ناـگتخوس  یک  یناـمب  هدـنیاپ 
دوب خرـس  لگ  ياپ  رد  هچ  یناد ز   » راسخر رایع ز  تب  يا  باقن  رادرب  رات  بش  وچ  مه  تخر  هام  یب  همه  زور  راتفرگ  وت  فلز  هب  هتـشگ 

ریـشمش تسکـشب  هدز  نافوت  یتشک  متـس  رحب  رد  تسد  نآ  هب  وس و  نیا  هب  هدرب  الب  نافوت  هدـیود  وت  قوش  رازلگ ز  هب  هک  سب  زا  راخ ؟
ابیز و رکیپ  هم  ربلد  يا  هدـیلخ  هراچیب  لگ  ياپ  هب  هک  سب  زا  تسخرـس ؟ وت  كون  ارچ  راخ  زا  ياهدیـسرپ  تسمرـس  یگنز  فک  هب  هداتف 

هظحل ره  وکوک  همغن  اب  وت  رهب  ناسهتخاف   » وک نآ  هب  وک و  نیا  هب  دـنچ  ات  وت  لابند  وبـشوخ  وکین و  نانج ، غاـب  نوچ  وت  يور  يا  يوریرپ 
ربص و فک  هداد ز  لگ  تقرف  زا  لزغت  هب  ناوخـشوخ  لبلب  هدش  غاب  رد  لبنـس  هلال و  لگ  لصو  يوزرآ  رد  هدیرپ  خاش  نادب  خاش  نیا  زا 

هظحل کی  تصرف  هلابند  وت  لصو  بلط  رد  نم  هدید  وت  تسد  یلگ  زور  یکی  هک  ور  نیز  لگ  هتخابلد  هدـش  لبلب  هک  تسیچ  زا   » لمحت
راک اجک  هب  رخآ  ماهتـسناد  تبحم  درن  ماهتخاب  نم  هک  زور  ناز   » تقـشم تسجنر و  هچ  هار  نیا  رد  هک  مناد  تمینغ  تسه  ارم  وت  لاـصو 

شیوشت هب  باتیب و  وت  نارجه  هتشگ ز  لد  شیوخ  رس  ناج و  زا  ماهتشذگب  وت  هار  رد  شیک  ارم  وت  رهم  کلـسم و  ارم  وت  قشع  هدیـشک 
هک يا  آرد  هدرپ  زا  روصنم  تجح  يا  رگداد  هشداپ  يا  هدیزگ  رام  نیا  هراچ  دـنکن  نوسفا ، شین  ام  لد  ردـنا  وت  فلز  دـنز  تسا  يرید  »
هام يا  وت  رجه  زا ، بل  هب  اهناج  رود ؟ يا  هچ  نابحم ز  ز  ییودـع ، ناهنپ ز   » روتـسم هتـشگ و  ناهن  قلخ ، زا  تخر  یک  اـت  رون  هنیآ  ییوت 

لاـخ ارآلد  شقن و  شوخ  هدـنبیرف و  وت  يور  هدیـصق  هفرط  نیا  وت  فـطل  رظن  زا  تسه  وجاـنث  وگاـعد و  زور  بش  هب  زاـتمم )  ») هدیـسر
هدیشچن تبحم  هک  هد  یسک  هب  اولح  انمت  میرادن  وت  فطل  تبرش  زج   » اراوگ افصم و  تسه  وت  بل  دهش  اهلد  هدرک و  نید  تراغ  تهیس 

(. 27/8/1359  ) ص182-175 ج13 ، رون ، هفیحص  . 1 تشونیپ :

ثیدح رد  يدهم 

دوخ نامز  لها  رب  ادختجح  يدهم  دیوگیم : ۀیکملا  تاحوتفلا   » رد یبرع  نبا  مالـسلاهیلع  يدهم ، ماما  تمـصع  هب  داقتعا  یبرع و  نبا 
دوـخ ربماـیپ  هب  باـطخ  لاـعتم  دـنوادخ  دراد . دوـجو  نآ  رد  زین  نارگید  تکراـشم  ناـکما  هک  تسا  اـیبنا  تاـماقم  زا  یکی  نیا  تـسا و 

نیع رد  ار  ناـگمه  مناوریپ ، نم و  تسا . نـم  هار  نـیا  وـگب : ( 1 . ) ینعبتا نم  اـنا و  ةریـصب  یلع  هللایلا  اوعدا  یلیبس  هذـه  لـق  دـیامرفیم :
مه یسک  دوشیمن ، هابتـشا  راچد  دوخ  توعد  رد  ربمایپ  هکنانچمه  سپ  تسا . ربمایپ  ناوریپ  زا  يدهم  میناوخیم . ادخ  يوس  هب  تریـصب 

لاـبند ارم  هار  وا  دـیامرفیم ...« : ربماـیپ  هکناـنچ  دـنکیم . لاـبند  ار  وا  هار  ناـمه  هکلب  دوشیمن . هابتـشا  راـچد  دـنکیم ، يوریپ  ار  وا  هک 
: دسیونیم باتک  نیمه  زا  رگید  ییاج  رد  وا  ( 2 . ) تسادخ يوس  هب  توعد  رد  تمصع  تلاح  نامه  نیا  و  دوریمن .» اطخ  هب  دنکیم و 
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الا كانلـسرا  ام  و  دیامرفیم : لاعتم  دنوادخ  دوبتمحر . هلآوهیلعهللایلـص ، ادخ ، لوسر  دوجو ]  ] هکنانچ تسا ، تمحر  يدـهم  دوجو ] ]
، ربمایپ دسیونیم : همادا  رد  و  ( 4 . ) میراد ینازرا  یتمحر  ناـهج  مدرم  هب  میتساوخیم  هکنآ  زج  ار ، وت  میداتـسرفن  و  ( 3 . ) نیملاعلل ۀمحر 

مه هابتشا  دنکیم و  لابند  ار  شهار  دیآیم و  وا  زا  دعب  هک : هدومرفن  تحارـصب  نینچ  نید  همئا  زا  کی  چیه  دروم  رد  هلآوهیلعهللایلص ،
دهدیم یهاوگ  یلقع  لیلد  هکنانچ  دراد . تمـصع  ماکحا  نایب  رد  يدهم  هک  دهدیم  یهاوگ  نیمه  و  يدـهم . دروم  رد  رگم  دـنکیمن .

زا دوخ  دنس  هب  نیدلالامک   » باتک رد  قودص  خیـش  ( 5 . ) دراد تمـصع  دنکیم ، غالبا  شراگدرورپ  بناج  زا  هچنآ  رد  ادـخ  لوسر  هک 
انیدـهم بلق  یف  تبنیل  هلآوهیلعهللایلـص ، هیبن ، ۀنـس  و  لجوزع ، هللاباتکب ، ملعلانا  دومرف : مالـسلاهیلع ، رقاب ، ماما  هک  هدرک  تیاور  رباـج 

ملعلاندعم و ةوبنلاو و  ۀـمحرلاتیب  لها  ای  مکیلع  مالـسلا  هاری : نیح  لقیلف  هاقلی ، یتح  مکنم  یقب  نمف  هتابن ، نسحا  یلع  عرزلاتبنی  امک 
لد رد  دیورب ، تروص  نیرتهب  هب  هک  یهایگ  نوچ  هلآوهیلعهللایلـص ، شربمایپ ، تنـس  و  لجوزع ، دنوادخ ، باتک  هب  ملع  ۀـلاسرلاعضوم .

نادناخ يا  امـش  رب  مالـس  : » دییوگب وا  اب  تاقالم  نامز  رد  دیدید ، ار  وا  دیدنام و  هدـنز  امـش  زا  مادـک  ره  سپ  تسا ، هدـییور  ام  يدـهم 
-1 زا : دـنترابع  هک  هدـش  حرطم  ناـفلاخم  يوس  را  شـسرپ  ود  اـجنیا  رد  ( 6  . ) تلاـسر هاـگیاج  ملع و  همـشچرس  يا  توـبن و  تمحر و 
هب هدیـسرن  غولب  نس  هب  زونه  هک  ياهچب  رـسپ  تسا  نکمم  هنوـگچ  - 2 دـشاب ؟ هتـشاد  ینالوط  نیا  هب  يرمع  یناسنا  تسا  نکمم  هنوگچ 

ترـضح دروم  میرک  نآرق  رد  هکنانچ  تسا ، عوقولانکمم  يرما  ینالوط  رمع  هک  تفگ  دـیاب  لوا  شـسرپ  خـساپ  رد  اـما  دـسربتماما ؟
، مالـسلاهیلع حون ، ترـضح  دروم  رد  لاعتم  دـنوادخ  دـنناوارف . ینالوط  رمع  اـب  ییاـهناسنا  زین  مدرم  ناـیم  رد  هدـمآ و  مالـسلاهیلع ، حون ،

شمدرم رب  ار  حون  ام  ( 7 . ) نوملاظ مه  نافوطلامهذخاف و  اماع  نیسمخ  الا  ۀنـس  فلا  مهیف  ثبلف  هموق  یلا  احون  انلـسرا  دقل  و  دیامرفیم :
دعب تفرگ . ورف  ناشنافوط  دـندوب ، هشیپمتـس  یمدرم  نوچ  و  تسیزب . نانآ  نایم  رد  مک  لاس  هاجنپ  لاس و  رازه  وا  میداتـسرف . يربمایپ  هب 
اهنآ لاجنج  اغوغ و  زا  غراف  اهرهش و  يوهایه  زا  رود  هب  یناسنا  رگا  درک . یگدنز  ایند  نیا  رد  ینالوط  ياهلاس  حون  ترـضح  مه  نآ  زا 

بجوم هک  ییوراد  هنوگ  ره  يرامیب و  هنوگ  ره  زا  رود  هب  ملاس و  يوق ، لاس  اهدـص  هک  دراد  دوجو  وا  يارب  ناـکما  نیا  دـنک ، یگدـنز 
رادـیاپ تامیالمان  ربارب  رد  رگا  هک  دراد  دوجو  ناسنا  عون  يارب  ناکما  نیا  یلقع  رظن  زا  اـساسا  دـنک . یگدـنز  ددرگیم ، رمع  یهاـتوک 

تدم دهدن ، شیاسرف  ار  شناوت  درادـن ; دوجو  وا  يارب  اهنآ  مضه  ناکما  هک  ییاهاذـغ  و  دـیاین ، وا  غارـس  هب  فلتخم  ياهیرامیب  دـشاب ،
دودـحم و ناسنا  ینامـسج  ياوق  ناوت و  نوچ  یعامتجا ، مولع  یکـشزپ و  مولع  نادنمـشناد  رظن  زا  دـهد . همادا  دوخ  یگدـنز  هب  يداـیز 

یگدـنز فالخب  دوشیم ، ناسنا  رمع  یهاتوک  ثعاب  دزاسیم و  لیاز  ار  وا  ناوت  نیا  تعرـسب  زورما  هتفرـشیپ  یگدـنز  تسا و  صخـشم 
(8 . ) ددرگیم ناسنا  رمع  ندش  ینالوط  ثعاب  لیلد  نیمه  هب  دهدیم و  شهاک  رتمک  ار  ناسنا  ینامسج  ياوق  ناوت و  هک  هداس  ییادتبا و 
رب هک  تسا  یناهگان  ییاهیرامیب  دننکیم ، یگدنز  ندـمتم  هتفرـشیپ و  عماوج  رد  هک  ییاهناسنا  سردوز  گرم  لیلد  دـندقتعم : ناکـشزپ 

هاگآ رید  اریز  دوشیم ، هاگآ  اهنآ  زورب  زا  ینالوط  یتدم  تشذـگ  زا  دـعب  اهنت  ناسنا  هک  ینورد  ییاهیرامیب  هژیوب  دوشیم ، ضراع  اهنآ 
هجلاـعم ناـکما  نتفر  نیب  زا  هجیتـن  رد  ناـسنا و  رکیپ  رد  نآ  خوـسر  ندـب و  رـسارس  رد  يراـمیب  شرتـسگ  ثعاـب  اـهیرامیب  نیا  زا  ندـش 
ضراـع وا  مسج  رب  هک  ییاـهیرامیب  بظاوم  و  دـشاب ، هتـشاد  دوخ  لاوـحا  رب  لـماک  تبقارم  یگدـنز  رد  یناـسنا  رگا  نیارباـنی  ددرگیم .

دراد دوجو  وا  يارب  ناکما  نیا  دراد ، دوجو  رتمک  اهنآ  زا  لماک  ندـنام  ناما  رد  لامتحا  هک  یلخاد ، ییاهیرامیب  هژیوب  دـشاب ، دـندرگیم 
بهاوم زا  ناسنا  تسردان  هدافتـسا  رثا  رد  ابلاغ  هک  ییاهیرامیب  ثداوح و  هک  یطرـش  هب  هتبلا  دهد . همادا  دوخ  یگدنز  هب  لاس  اهدص  هک 

هانپ رد  و  هدـش ، اهنآ  لاح  لماش  ادـختیانع  هک  يراوگرزب  فیرـش و  ياهناسنا  يارب  اما  دـشابن . راـک  رد  دـیآیم ، وا  غارـس  هب  یگدـنز 
هک مالــسلاهیلع ، ربماـیپ ، سنوـی  دوـبن  رگم  دراددوجوینالوطتدـمهبندرکیگدنز . ناـکما  دـناهتفرگ ، رارق  يدـنوادخ  لـماک  تیاـمح 
وه ءارعلایف و  هانذـبنف  نوثعبی ، موی  یلا  هنطب  یف  ثبلل  نیحبـسملانم  ناک  هنا  الولف  میلم  وه  توحلاهمقتلاف و  دومرف : شاهراـبرد  دـنوادخ 
روخ رد  وا  شدـیعلبب و  یهام  ( 9 . ) نیح یلا  مهانعتمف  اونمآف  نودـیزی ، وا  فلا  ۀـئام  یلا  هانلـسرا  نیطقی و  نم  ةرجـش  هیلع  اـنتبنا  میقس و 

و میدنکفا ، یکشخ  هب  دوب  رامیب  هک  ار  وا  سپ  دنامیم . یهام  مکش  رد  تمایق  زور  ات  دوبیم ، نایوگحیبست  زا  هن  رگا  سپ  دوب . شنزرس 
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، دـندوب هدـنز  ات  دـندروآ و  نامیا  اهنآ  میداتـسرف . رتشیب  سک و  رازه  دـص  ربتلاسر  هب  ار  وا  و  میدـینایور . ییودـک  هتوب  شرـس  زارف  رب 
میرم نبیـسیع  حیـسملاانلتق  اـنا  مهلوـق  و  دوـمرف : مالـسلاهیلع ، حیـسم ، یـسیع  هراـبرد  لاـعتم  دـنوادخ  نینچمه  مـیداد . ناـشیرادروخرب 

، انیقی هولتق  ام  و  نظلاعابتا ، الا  ملع  نم  هب  مهلام  هنم ، کش  یفل  هیف  اوفلتخا  نیذـلانا  مهل و  هبـش  نکل  هوبلـص و  ام  هولتق و  ام  و  هللالوسر ،
نادب زین  و  ( 10 . ) ادیهـش مهیلع  نوکی  ۀـمایقلاموی  هتوم و  لبق  هب  ننمؤیل  الا  باتکلالها  نم  نا  و  امیکح . ازیزع  هللاناک  هیلا و  هللاهعفر  لـب 
هبتشم ناشیارب  رما  هکلب  دندرکن  راد  رب  دنتشکن و  ار  حیسم  نانآ  هکنآ  لاح  و  میتشک . ار  ادخ  ربمایپ  میرم ، رسپ  حیسم  ام  دنتفگ : هک  ببس 
یـسیع دندوب و  دوخ  نامگ  وریپ  اهنت  دنتـشادن . نیقی  نآ  هب  دندوب و  دیدرت  رد  دوخ  دندرکیم . فالتخا  وا  هرابرد  هک  نانآ  هنیآ  ره  دش .

رگم تسین  باتک  لها  زا  کی  چیه  و  تسا . میکح  دنمزوریپ و  ادخ  هک  درب ، ارف  دوخ  دزن  هب  ار  وا  دنوادخ  هکلب  دـندوب . هتـشکن  نیقیب  ار 
: دـیامرفیم هک  دـنوادخ  مـالک  نیا  داد . دـهاوخ  یهاوـگ  ناـشنامیا  هبتماـیق  زور  رد  یـسیع  دروآ و  ناـمیا  وا  هب  شگرم  زا  شیپ  هکنآ 

هدماین مالسلاهیلع ، یسیع ، ترضح  غارس  هب  زونه  گرم  هک  دراد  نیا  ربتلالد  دروآ . نامیا  وا  هب  شگرم  زا  شیپ  هتوم ;  لبق  هب  ننمؤیل  »
تسا هدشتیاور  هلآوهیلعهللایلـص ، مرکا ، ربمایپ  زا  دباییم . ققحت  دوعوم  يدهم  روهظ  نامز  رد  نامـسآ  زا  لوزن  زا  دعب  ناشیا  گرم  و 

يوس هب  زیخاتسر  زور  زا  شیپ  وا  هکلبتسا  هدرمن  میرم  رسپ  یـسیع  ۀمایقلاموی ... لبق  مکیلا  عجار  هنا  تمی و  مل  میرم  نب  یـسیع  نا  هک :
مکماما مکیف و  میرم  نبا  لزن  اذا  متنا  فیک  : » هک هدشتیاور  ربمایپ  زا  حیحـص  قیرط  هب  دـیوگیم : زین  یـسربط  موحرم  ددرگیمرب . امش 

ینعی امش ; ماما  هک  یلاح  رد  دیآ ، دورف  امـش  نایم  رد  میرم  هداز  هک  ینامز  تسا  هنوگچ  امـش  لاح  مالـسلاهیلع ;  يدهملا ، ینعی  مکنم ،
دروم رد  اـما  ( 12 . ) دـناهدرک تیاور  دوخ  حیحـص  رد  ملـسم   » يراخب و  » ار هدـش  دایتیاور  تسا  رکذ  ناـیاش  ( 11 . ) تسامـش زا  يدهم 

زا یضعب  دروم  رد  یتقو  هک  تفگ  دیاب  دسربتماما ؟ هب  هدیسرن  غولب  نس  هب  زونه  هک  ياهچب  رـسپ  تسا  نکمم  هنوگچ  هک  مود  شـسرپ 
ترضح دروم  رد  لاعتم  دنوادخ  ( 13 . ) دنامیمن یقاب  شـسرپ  يارب  ییاج  رگید  تسا  هدش  عقاو  يدادـیور  نینچ  هباشم  گرزب  ناربمایپ 

رد و  ریگب . يدــنمورین  هـب  ار  باـتک  ییحی ، يا  ( 14 . ) ایبص مکحلاهاـنیتآ  ةوقب و  باـتکلا  ذـخ  ییحی  اـی  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع ، ییحی ،
اولاق هیلا  تراشاف  دیامرفیم : دنوادخ  زین  مالسلاامهیلع ، میرم ، نب  یسیع  ترـضح  دروم  رد  میدرک . اطع  تمکح ]  ] ییاناد وا  هب  یکدوک 

ةوکزلا ةولصلاب و  ینصوا  تنک و  ام  نیا  اکرابم  ینلعج  و  ایبن . ینلعج  باتکلاینیتا و  هللادبع  ینا  لاق  ایبص . دهملایف  ناک  نم  ملکن  فیک 
هدنب نم  تفگ : كدوک  مییوگب ؟ نخـستسا  هراوهگ  رد  هک  یکدوک  اب  هنوگچ  دنتفگ : درک . هراشا  دـنزرف  هب  میرم ] ( ] 15 . ) ایحتمد ام 
هدرک تیـصو  تاکز  زامن و  هب  ماهدـنز  ات  هداد و  تکرب  ارم  مشاب  هک  اج  ره  و  تسا . هدـینادرگ  ربماـیپ  ارم  هداد و  باـتک  نم  هب  میادـخ ،
ربمایپ زا  لقن  هب  توافتم  ریباعت  اب  يرایسب  حیحص  تایاور  وا  تخانش  موزل  ماما و  دوجو  ترورض  دروم  رد  تجح  دوجو  ترورض  تسا .

ماما فرعی  مل  تام و  نم  تسا : ریز  رارق  هب  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  هدـش  دراو  تنـس  لـها  ییاور  ياـهباتک  رد  هلآوهیلعهللایلـص ، مرکا ،
هتتیمف ماما  ۀعاط  هیلع  سیل  تام و  نم  تسا . هدرم  تیلهاج  گرم  هب  دسانـشن  ار  شنامز  ماما  دریمب و  سک  ره  ۀـیلهاج . ۀـتیم  تام  هنامز 

ره ( 16 . ) ۀـیلهاج ۀـتیم  تام  هل  ماما  تام و ال  نم  تسا . تیلهاج  ندرم  وا  ندرم  دـشابن  یماما  تعاط  رب  دریمب و  سک  ره  ۀـیلهاج . ۀـتیم 
نیمه هب  ام  هک  تسا  ناوارف  تنـس  لها  تایاور  رد  تیاور  نیا  هباشم  تسا . هدرم  تیلهاـج  گرم  هب  دـشاب  هتـشادن  یماـما  دریمب و  سک 

تمـصع ماقم  هب  هک  یماما  هتبلا  تسا . بجاو  دوخ  نامز  ماما  زا  يوریپ  هب  داقتعا  حـلاص  ناملـسم  ره  رب  نیاربانب  مینکیم . هدنـسب  رادـقم 
تسا و هنومن  وگلا و  ماما  اریز  دوب . موصعم  هلآوهیلعهللایلـص ، ادـخ ، لوسر  هکنانچ  تسا . شزغل  هابتـشا و  هنوگ  ره  زا  نوصم  هدیـسر و 

داقتعا يانبم  هتفریذپ و  هیماما  هک  تسا  يزیچ  نامه  دش  هتفگ  هچنآ  ددرگ . هابتشا  شزغل و  راچد  اهناسنا  هنومن  وگلا و  هک  تسین  هتـسیاش 
تـسا حرطم  اـجنیا  رد  هک  يرتقیقد  هتکن  ضیف  هطـساو  دوجو  ترورـض  تسا . هتـشگ  مالـسلاهیلع ، رظتنم ، ماـما  دوجو  ترورـض  هب  اـهنآ 

هب درب . ورف  دوخ  رد  ار  شناـنکاس  نیمز  ددرگیم  بجوم  شدوبن  هک  ومه  تسا ، ناـهج  رد  یهلا  ضیف  هطـساو  دوجو  ترورـض  عوضوم 
رد دوشیم . ینازرا  شناگدنب  هب  دنوادخ  بناج  زا  هک  دنتسه  یتاکرب  همـشچرس  دنوادختمحر و  ياهرد  یهلا ، ياهتجح  هعیـش  داقتعا 

هاگرد هب  دیسرتب و  ادخ  زا  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  ( 17 ... ) ۀلیسولاهیلا اوغتبا  هللااوقتا و  اونما  نیذلااهیا  ای  میناوخیم : میرک  نآرق 
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ییادـخ هب  نارفاک  هک  ییاهنآ  ( 18 ... ) برقا مهیا  ۀلیـسولامهبر  یلا  نوغتبی  نوعدی  نیذـلاکئلوا  رگید : ياهیآ  رد  و  دـیبایب . ياهلیـسو  وا 
نامیلس زا  دوخ  دانسا  هب  قودص  خیش  دنوش ... نیرتبرقم  دنبایب و  ياهلیسو  ناشراگدرورپ  هاگرد  هب  دوخ  هک  دننآ  ددص  رد  دنناوخیم ،

ۀجح نم  نیع  ۀـفرط  ضرـالاتلخ  وـل  لاـقف : ۀـجح ؟ نم  ضرـالاولخت  تلقف : مالـسلاهیلع ، اـضرلاتلاس ، هک : دـنکیم  تـیاور  رفعج  نـب 
زا ندز  مه  رب  مشچ  کی  نیمز  رگا  دومرف : دوشیم ؟ یلاـختجح  زا  نیمز  اـیآ  مدیـسرپ : مالـسلاهیلع ، اـضر ، ماـما ]  ] زا اـهلهابتخاسل ...

ماما الب  اموی  ضرالاتیقب  ول  هک : دنکیم  تیاور  مالسلاهیلع ، رقاب ، ماما  زا  نینچمه  ناشیا  دربیم . دوخ  رد  ار  شنانکاس  دوش ، یلاختج 
نم ناما  یف  اولازی  نل  اهلهال ، ضرالایف  اناما  و  هضرا ، یف  ۀجح  انلعج  یلاعت  كرابت و  هللانا  هباذع . دشاب  هللامهبذـعل  اهلهابتخاسل و  انم 

دربیم و ورف  دوـخ  رد  ار  شناـنکاس  دـنامب ، اـم  زا  یماـما  نودـب  زور  کـی  نیمز  رگا  ( 19 . ) مهرهظا نیب  انمد  اـم  ضرـالامهب  خیـست  نا 
نآ لها  ینمیا  هیام  نیمز و  يور  ربتجح  ار  ام  یلاعت ، كرابت و  دنوادخ ، دنکیم . باذع  یلکـش  نیرتتخـس  هب  ار  نیمز  لها  دـنوادخ 

، همئا هکنانچمه ، نیاربانب ، دنناما . رد  دـنوش  هدرب  ورف  نیمز  رد  هکنیا  زا  اهنآ  میتسه  نیمز  لها  نایم  رد  ام  هک  ینامز  ات  و  تسا . هداد  رارق 
زین ناگدنب  رب  نامسآ  نیمز و  تاکرب  ندش  يراج  ياههطـساو  دناقح ، نید  هضافا  رد  لاعتم  دنوادختمحر  ياههطـساو  مالـسلامهیلع ،

ءایبنا هروس  . 3 ص332 . ج3 ، ۀـیکملا ، تاـحوتفلا  یلع ، نب  دـمحم  یبرع ، نبا  . 2 هیآ 108 . (، 12  ) فسوی هروـس  . 1 اهتشونیپ : دنتسه .
مامت نیدلالامک و  یلع ، نب  دـمحم  قودـصلا ، خیـشلا  . 6 . 338 ص337 -  ناـمه ، . 5 ص337 . ناـمه ، یبرع ، نـبا  . 4 . 107 هیآ (، 21)

هیآ 14. (، 29  ) توبکنع هروس  . 7 ح 5 . ص36 ، ج51 ، راونالاراحب ، رقابدمحم ، یسلجملا ، نینچمه ر.ك : ح 18 . ص653 ، ج2 ، ۀمعنلا ،

.159  - هیآ 158 (، 4  ) ءاسن هروس  . 10 . 148 هیآ 142 -  (، 37  ) تافاص هروس  . 9 ص48 . ءایبنالاصـصق ، باهولادبع ، راجنلا ، ر.ك : . 8
نب ملـسم  نیـسحلاوبا  يروباشینلا ، ح49 ; ص205 ، ءایبنالا ، باـتک  ج4 ، يراـخبلا ، حیحـص  میهاربا ، نب  لیعامـسا  يراـخبلا ، ر.ك : . 11
رظن هب  . 12 ص272 و336 . ج2 ، دمحا ، دنـسم  دمحا ، لبنح ، نبا  ; 246  - ح 244 ص94 ، نامیالاباتک ، ج1 ، ملسم ، حیحـص  جاجحلا ،
نـس رد  مالـسلاهیلع ، يدهم ، ماما  ندیـسر  تماما  هب  تیودـهم و  عوضوم  نآرق  تایآ  هب  هجوت  نودـب  رجح » نبا   » نوچ یناسک  دـسریم 

ص100. ۀقرحملا ، قعاوصلا  رجحنبا ، هب ... دوش  عوجر  تسا . ناشیا  تسرد  كرد  مدع  زا  یـشان  نیا  هک  دناهدرک  راکنا  ار  یگلاسجـنپ 
، يروباشینلا ص96 ; ص446 و ج4 ، ج3 ، نامه ، دـمحا ، لـبنح ، نبا  ر.ك : - 15 . 29 هیآ نامه ، - 14 هیآ 12 . (، 19  ) میرم هروـس  - 13
، ریثک نبا  ص156 ; ج8 ، يربکلا ، ننـسلا  نیـسحلا ، نب  دمحا  رکبوبا  یقهیبلا ، ; 22 ص21 -  ج6 ، نامه ، جاجحلا ، نب  ملسم  نیـسحلاوبا 

هروس - 17 هیآ 35 . (، 5  ) هدـئام هروس  - 16 ص359 . ج10 ، ریدـغلا ، ینیمالا ، ص517 ; ج1 ، میظعلا ، نآرقلا  ریـسفت  لیعامـسا ، ءادفلاوبا 
، یـسلجملا نـینچمه ر.ك : . 151 ص150 -  مالـسلاهیلع ، اـضرلارابخا ، نوـیع  یلع ، نب  دـمحم  قودـصلا ، خیـشلا  - 18 . 57 هیآ ءارسا ،
، رقابدمحم یـسلجملا ، ص118 ; ۀـمعنلامامت ، نیدـلالامک و  یلع ، نب  دـمحم  قودـصلا ، خیـشلا  - 19 ص29 . ج23 ، نامه ، رقابدـمحم ،

ص37. نامه ،

نیسای لآ  ترایز  هب  یشرگن 

، مالسلاهیلع رمالابحاص ، ترـضح  روهـشم  ياهترایز  زا  یکی  نیـسای ، لآ  ترایز  نیـسای  لآ  رب  دورد  سی  لآ  یلع  مالـس  لوا  تمـسق 
همه هک  تسا  یمقلا  يریمحلاعماج  کلام  نب  نیـسحلانب  رفعج  نب  هللادـبع  نب  دـمحم  رفعج  وبا  بانج  تراـیز  نیا  لـقان  يوار و  تسا .
اهنآ زا  يزیچ  ارهاظ  هک  دوب  يددـعتم  ياهباتک  بحاص  وا  دـناهدرک . دایتسادـق  یگرزب و  هب  وا  زا  سانـشيوار  ناگرزب  لاجر و  ياملع 

، مالسلاهیلع رمالابحاص ، ترضح  هسدقم  هیحان  اب  يرایـسب  تابتاکم  هتـسیزیم  يرغـص  تبیغ  نارود  رخاوا  رد  نوچ  تسین و  تسد  رد 
ترایز نمضتم  هک  تسا  یعیقوت  اهنآ  هلمج  هک  تسا  هدش  لقن  وا  هلیسو  هب  يددعتم  تاعیقوت  تسا . هدمآ  لئان  باوج  راختفا  هب  هتشاد و 

لقعت راـگدرورپ  رما  هبتبـسن  هن  امـش  میحر . ناـمحر  يادـخ  ماـن  هب  میناوخیم : نینچ  روبزم  عـیقوت  زاـغآ  رد  تسا . نیـسای  لآ  فـیرش 
ناـمیا هک  یعمج  هبتبـسن  اـهنومنهر  اـهمیب و  دراد  يدوـس  هچ  یلو  ماـمت  لـماک و  سب  یتـمکح  دـییاریذپ . وا  ياـیلوا  زا  هن  دـینکیم و 
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نآ سپ  دیوش ، هجوتم  ام  هب  دینک و  ادیپ  هجوت  راگدرورپ  هب  ام  هلیسو  هب  دیتساوخ  هاگ  ره  ادخ . هتسیاش  ناگدنب  ام و  رب  مالس  دنروآیمن .
هدش دای  ترایز  مالـس  نیلوا  حرـش  هب  همدـقم  نیا  حرـش  اب  داب ... مالـس  دورد و  سی  لآ  رب  دـییوگبتس : هدومرف  یلاعت  يادـخ  هک  هنوگ 

، مالسلاهیلع نامز ، ماما  ترایز  هفیرش  ترایز  نیا  هچ  رگ  اریز  تسا ; رادروخرب  یصاخ  بدا  تفاطل و  زا  تسخن  مالـس  نیا  میزادرپیم :
یمامت ربتس  دورد  نادناخ و  نیا  همه  ربتسا  مالس  ماگ ، نیلوا  رد  دراد ; صاصتخا  سدقم  دوجو  نآ  هب  يدعب  ياهمالـس  همه  تسا و 

بدا یشاب ، هتـشاد  دورد  مالـس و  نم  رب  یلیام  هک  وت  ینک ، ترایز  ارم  یهاوخیم  يرئاز و  هک  وت  هک : دناهتفگ  نینچ  ایوگ  نامدود . نیا 
نم صاخ  مالـس  رب  یتح  ار ، اهنآ  رب  دورد  ینک و  مالـس  نم  نیرهاط  دادـجا  یمارگ و  ءابآ  نم ، نادـناخ  همه  هب  لوا  هک  دـنکیم  اـضتقا 

، تلاـسر نادـناخ  رب  مالـس  ارهاـظ  مزـال . تـسا و  ضرف  ناـشمارکا  مارتـحا و  تـهج  ره  زا  دـننم و  دادـجا  ناردـپ و  ناـنآ  يراد . مدـقم 
تاـیاور رد  تسا . سی  هکراـبم  هروس  هیآ  نیتسخن  یکی  تسا ; هدـش  هدافتـسا  نآرق  هفیرـش  هیآ  ود  زا  سی  لآ   » ناونع هب  مالـسلامهیلع ،

نیا رد  ثیدـح  کـی  لـقن  هب  هک  تسا  تبترم  یمتخ  ترـضح  یماـس  مسا  یماـن و  ماـن  هروـس  نیا  هیآ  نیلوا  سی ،   » هملک تسا  هدیـسر 
؟  سی  » لج زع و  هللا  لوق  ینعم  ام  هللا ، لوسر  نبا  ای  هل : لاق  مالسلاهیلع ، قداصلانع ، يروثلا  دیعس  نب  نایفس  نع  مینکیم . هدنـسبتهج 

لوسر رسپ  يا  تشاد : هضرع  مالسلاهیلع ، قداص ، ترضح  هب  يروث  نایفـس  ( 1 . ) یحولا عماسلا  اهیا  ای  هانعم  یبنلا و  ءامـسا  نم  مسا  لاق :
يرگید تسا . یحو  هدنونـش  يا  شیانعم ، ربمایپ و  ياهمان  زا  تسا  یمان  دومرف : تسیچ ؟ سی   » لج زع و  راگدرورپ  مالک  ياـنعم  ادـخ ،

نیسای لآ  هیآ  نیا  رد  ار  بوقعی  رماع و  نبا  عفان و  تئارق  ءارق  نارـسفم و و  رتشیب  نیـسای  لآ  یلع  مالـس  ;  » تسا تافاص  هروس  هیآ 130 
، متاـخ ربماـیپ  تیبلـها  رب  مالـس  هـیآ  نـیا  رد  دارم  هـک  نـیا  تـئارق و  نـیا  دـییات  رد  يرایـسبثیداحا  ( 2 . ) نیـسایلا هن  دـناهدرک ; طـبض 

شدـجما دـج  زا  مالـسلاهیلع ، قداـص ، ترـضح  میروآیم . ار  اـهنآ  زا  یکی  هنوـمن  ناوـنع  هب  هک  تسا  هدیـسر  تسا ، هلآوهیلعهللایلص ،
سی ( 3 . ) سی لآ  نحن  دـمحم و  سی  دومرف : سیلآ ،  یلع  مالـس   » هفیرـش هیآ  هرابرد  هک  تسا  هدومرف  لقن  مالـسلاهیلع ، نینمؤملاریما ،

، دمحم لآ  سی  لآ  : » هک دناهدروآ  سابع  نبا  زا  ناشریسافت  رد  هماع  هصاخ و  نیرسفم  میتسه . سی  نامدود  نادناخ و  ام  تسا و  دمحم 
تیبلـها رب  سی  لآ  و  هلآوهیلعهللایلـص ، ادـخ ، لوسر  رب  سی  مسا  قـالطا  ( 4 .« ) میتسه سی  لآ  دـمحم  لآ  ام   » اـی دنامالـسلامهیلع ;»و 

نیا ناوارف  یـسراف  يزاـت و  راعـشا  رد  اذـل  دـناهدوب . نآ  رب  یگلمج  هک  هدوب  یبلاـطم  ءزج  اـیوگ  وا  نیرهاـط  نادـناخ  ترتـع و  كاـپ و 
هیف لزنا  نم  نبا  ایانون  میماـح و  نیـساط و  نیـسای و  نبا  اـی  تسا : هدروآ  یفکـصح  زا  بوشآ  رهـش  نبا  موحرم  دوشیم . هدـید  تاریبعت 

صلاخ هاوخریخ  لد ، يا  ( 6  ) انیسای لآالا  ةدوملا  یلع  ادهتجم  حصنلاب  یضحمت  ال  سفن ، ای  دیوگ : يریمح  دیس  ( 5  ) انوقباسلا نوقباسلا 
علطم رد  مراهچ  هدس  هیاپ  دنلب  رعاش  ریغـص ، یـشان  سی . لآ  هبتبـس  رگم  امنم ; شالت  شـشوک و  سک  جیه  یتسود  رد  شابم و  یـسک 

، یکش چیهیب  درادبتسود ، ار  امش  سک  ره  سی ، لآ  يا  ( 7  ) احصن هسفنل  کش  ریغب  مکبحی  نم  نیسای  لآ  ای  دیوگ : نینچ  ياهدیـصق 
، مالـسلاهیلع اضر ، ترـضح  حدم  رد  هک  ياهدیـصق  زا  یتمـسق  رد  یماج -  دـمحا  نب  نامحرلادـبع  تسا . هدومن  یهاوخریخ  دوخ  يارب 

نیدـلا کلملا و  هب  یهابی  ماما  اهیف  لح  ۀـضور  یلع  مالـس  نییبنلا  ریخ  لآ  یلع  مالـس  سی  هط و  لآ  یلع  مالـس  دـیوگ : تسا -  هدورس 
ریبـعت سی  لآ  ناونع  هب  مالـسلامهیلع ، تلاـسر ، نادـناخ  زا  تسوا  عیـشت  رگناـیب  هک  ییاوتحم  رپ  طوسبم  هماـکچ  رد  زین  يونزغ  ییاـنس 

نک یگدنب  نتـشاد  رفعج  نید  رب  يرفعج  رز  رهم  تدیاب  ار ، نتـشیوخ  يرامـش  نمؤم  یمه  رگ  میروآیم : ار  شتیب  دنچ  هکتساهدومن 
حرـش هتـشارفا ، مچرپ  رب  مالـس   » باـتک زا  هـتفرگرب  ( × 8  ) نتـشاد رفـصا  يور  دـیابن  نانیدیب  وچمه  رـشح  زور  اـت  ناـجهب  ار  نیـسایلآ 
ریسفت . 2 ص3 . ناـهرب ج 4 ، ریـسفت  ; 22 رابخالا ، یناـعم  . 1 اهتـشونیپ : صیخلت . فرـصت و  یکدـنا  اب  نیـسای  لآ  تراـیز  ياـهمالس 

نیا زا  رتشیب  عالطا  يارب  ص33 ، ناهرب ج 4 ، ریسفت  . 3 ص 451 . تئارق ، هد  ص456 ; نایبلاعمجم ج 8 ، ریسفت  ص 338 ; حوتفلاوبا ج9 ،
ریسفت . 4 دوـمن . هـعجارم  مالــسلامهیلع ) دــمحم ، لآ  سی  لآ  نا  باــب   ) اـت 171  167 صـص راونالاراحب   23 دلج هب  ناوـتیم  تاـیاور 
ریسفت . 6 ص3 . بلاطیبا ج 2 ، لآ  بقانم  . 5 ص 142 . یسولآ ج23 ، ریسفت  ص119 ; یبطرق ج 15 ، ریسفت  ص457 ; نایبلاعمجم ج 8 ،

ص467 ;471. ییانس ، ناوید  تایلک  . 8 ص 24 . ریدغلا ج 4 ، . 7 ص 262 . حوتفلاوبا ج9 ،
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يدهملامامالاۀعوسوم ردص و  دمحمدیس  دیهش 

یسوم ماما  متفه  ماما  هبتسا  ریظنمک  رتاوت  حوضو و  تحص ، رظن  زا  هک  ياهلسلس  اب  هرسسدق ، ردص ، دمحم  دیس  دیهـش  هللاۀیآ  تبـسن 
زا ناشیا  یمارگ  ردام  یهلا . نارکیب  لـضف  فطل و  زا  تسا  ياهولج  دوخ  راوگرزب  نآ  تدـالو  ناتـساد  دـسریم . مالـسلاهیلع ، مظاـک ،

دمحم ار  وا  دوش  يرسپ  بحاص  رگا  هک  درک  رذن  دش و  لسوتم  مرکا  ربمایپ  هبجح  رفس  يانثا  رد  لیلد  نیمه  هب  دوب  دیماان  دنزرف  نتـشاد 
ربماـیپ تدـالو  زورلاـس  رد  ردـص  دـمحم  دیـس  هللاۀـیآ  تشگ و  هدروآربتجاـح  نیا  هاـتوک  یناـمز  تدـم  زا  سپ  بـیترت  نیدـب  دـمانب .

خیش یمظعلا  هللاۀیآ  دوخ  يردام  دج  یتسرپرستحت  ناشیا  دراذگ . دوجو  هصرع  هب  ياپ  لاس 1362 ق . لوالاعیبر   17 مالسا ناشلامیظع 
ناونع هب  هرـسسدق ، یناهفـصا ، نسحلاوبا  دیـس  تافو  زا  سپ  یتدم  دـندوب و  روهـشم  عجارم  زا  هک  هرـسسدق ، نیـسای ، لآ  اضردـمحم 
بیترت نیدب  دنتفای و  شرورپ  هرسسدق ، ردص ، قداصدمحم  دیس  جاح  ناشراوگرزب  ردپ  نینچمه  دندوب ، هدش  هتخانش  عجرم  نیرتگرزب 

، عـیفر قـلخ  رد  دـشیم  ار  اـههتخومآ  نیا  ساـکعنا  هک  دندیـشچ  ار  ملع  نیریـش  معط  لـضف  ملع و  هناـخ  رد  یکدوـک  يادـتبا  ناـمه  زا 
رد یکدوک و  نینس  رد  ار  يوزوح  سورد  هرـسسدق ، ردص ، دمحم  دیـس  دومن . هدهاشم  ناشیا  ردص  هعـس  ییورهداشگ و  يراوگرزب و 

هیقب تفرگ و  ارف  یلماع  درط  نسح  خیش  یعافر و  بلاط  دیس  سپـس  شراوگرزب و  ردپ  دزن  ار  ییادتبا  سورد  درک . زاغآ  1373 ق . لاس
رد دـید . شزوـمآ  یناوریا  یقتدـمحم  خیـش  نراـقملا و  هقفلل  ۀـماعلا  لوـصا   » باـتک بحاـص  مـیکح  یقتدـمحم  دیـس  دزن  ار  تامدـقم 

یقتدمحم دیس  دزن  ار  نراقم  هقف  لوصا و  رفظم و  اضردمحم  خیش  دزن  ار  هیهلا  هفسلف  درک ، هقف  تایلک  يریگارف  هب  عورش  1379 ق . لاس
هنیمز رد  رفظم  يدهم  خیش  رـضحم  زا  نینچمه  هرود  نیا  رد  ردص  دمحم  دیـس  تفرگ . ارف  یناوریا  یقتدمحم  خیـش  دزن  ار  هقف  میکح و 
هرهب خـیرات  رد  نیـسح  لضاف  رتکد  سفن و  ملع  رد  یبعک  متاح  رتکد  یـسیلگنا ، نابز  هنیمز  رد  یئالبرک  باهولادـبع  دیـس  هقف ، تایلک 

رد ردص  دـمحم  دیـس  تایلک ، نتفای  نایاپ  اب  تفریم . رامـش  هب  نایوجـشناد  نیرتقفوم  هلمج  زا  خـیرات  یـسیلگنا و  نابز  هنیمز  رد  و  درب .
دیـس دزن  ار  یناسارخ ، دنوخآ  هتـشون  هیافک ، باتک  ناشیا  تخادرپ . بساکم  هیافک و  يریگارف  هب  هدش  رتالاب  هلحرم  دراو  1383 ق . لاس
ردص خیـش  دزن  ار  نآ  هیقب  میکح و  یقتدمحم  دیـس  دزن  ار  يراصنا  یـضترم  خیـش  هتـشون  بساکم  باتک  زا  یـشخب  ردـص ، رقابدـمحم 

هلحرم هب  بساـکم  هیاـفک و  يریگارف  زا  سپ  دـندومن . ذـملت  دوب  روهـشم  یتسار  عرو و  هب  هک  هزوح  يالـضف  نیزربـم  زا  یکی  یبوکاـب 
رد دومن . هدافتـسا  یئوخ  هللاۀـیآ  ردـص و  رقابدـمحم  دیهـش  لوـصا  جراـخ  سرد  تاـسلج  زا  ناـمزمه  دیـسر و  جراـخ  سورد  يریگارف 

باتک لوصا و  لماک  هرود  رد  یئوخ  هللاۀیآ  ردص و  رقابدمحم  دیـس  زا : دـنترابع  لوصا  هقف و  جراخ  سورد  رد  ناشیا  ناداتـسا  عومجم 
دیهـش هب  هک  یخیاشم  نیرتمهم  هلمج  زا  هبراضم . باتک  رد  میکح  نسحم  دیـس  بساکم و  باتک  رد  هرـسسدق ، ینیمخ ، ماما  تراـهط ،

ۀعیرذلا  » باتک بحاص  ینارهط  گرزب  اغآ  هب  روهـشم  ینارهط  نسحم  الم  هللاۀـیآ  هب  ناوتیم  دـناهداد  تیاور  هزاجا  هرـسسدق ، ردـص ،
نیـسح اغآ  دیـس  هللاۀیآ  شیومع  رـسپ  نیـسای و  لآ  یـضترم  خیـش  ناشیا  ییاد  ردص ، قداصدمحم  دیـس  شردپ  ۀعیـشلا ،  فیناصت  یلا 

یلعلادبع دیس  هللاۀیآ  یناسارخ و  نیسح  دیـس  هللاۀیآ  مالـسلاهیلع ،  نیـسحلا ، لتقم   » باتک بحاص  مرقم  قازرلادبع  دیـس  هعیرـشلامداخ ،
نــس 34 رد  و  1369 ق . لاس رد  هرـسسدق ، ردـص ، دـمحم  دیـس  دیهـش  نینچمه  درک . هراشا  ظوفحم  یلعنیـسح  رتکد  زین  يراوزبس و 
، هرسسدق ردص ، دیهش  تشگ . هرسسدق ، ردص ، رقاب  دمحم  دیـس  ناشراوگرزب  داتـسا  رـضحم  زا  داهتجا  هزاجا  بسک  هب  رختفم  یگلاس 

هلمج زا  هنیمز  نیا  رد  هک  دنتخادرپیم  زین  بالط  شزومآ  سرد و  هیارا  هب  دوخ  ناداتسا  رـضحم  زا  هدافتـسا  سورد و  يریگارف  رب  هوالع 
هتـشون لوصـالا ، هیاـفک  نتم  رب  یلوصا  ثحب  مینکیم : هراـشا  يدراوم  هبتشاد  همادا  ناشفیرـش  رمع  رخآ  اـت  هک  ناـشیا  سرد  تاـسلج 

. میرک نآرق  ریـسفت  تاسلج  زین  و  هرـسسدق ، یلح ، ققحم  مالـسالاعیارش  نتم  رب  یلالدتـسا  یهقف  ثحب  هرـسسدق ، یناـسارخ ، دـنوخآ 
ار میرک  نآرق  ریسفت  ناشیا  هک  دوب  نیا  تخاسیم  زیامتم  ناداتسا  ریاس  زا  ار  ناشیا  هک  هرسسدق ، ردص ، دیهـش  ریـسفت  تاسلج  یگژیو 

ياههروس هجیتن  رد  دننکیم  ریـسفت  ادتبا  زا  ار  نآرق  ناداتـسا  بلغا  هکنیا  هب  هجوت  اب  درکیم . عورـش  سان  هکرابم  هروس  زا  ینعی  اهتنا  زا 

15 دوعوم www.Ghaemiyeh.comهمانهام  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 72زکرم  هحفص 57 

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


هب عاجرا  اب  راوهراشا  ریـسفت  میوشیم  کـیدزن  ییاـهتنا  ياـههروس  هب  هچ  ره  دـنوشیم و  ناـیب  حورـشم  لـصفم و  روط  هب  نآرق  ییادـتبا 
ثحابم زا  عومجم  رد  دـنوش و  نایب  رتشیب  لیـصفت  اب  ییاهتنا  ياههروس  هک  دـشیم  ثعاـب  داتـسا  هویـش  اذـل  دوشیم . ناـیب  یلبق  بلاـطم 

، هرسسدق ردص ، دیهش  یملع  دعب  ییافوکش  دشر و  رد  ددعتم  لماوع  دیآ . تسد  هب  میرک  نآرق  ریسفت  زا  یلماک  هرود  فلتخم  ناداتسا 
زا نت  راهچ  هناگراهچ  تارظن  ءارآ و  زا  ناـشیا  یهاـگآ  - 1 دومن : هراشا  ریز  لـماوع  هب  ناوتیم  اـهنآ  نیرتمهم  هلمج  زا  هک  دـندوب  رثؤم 

ماما میکح و  نسحم  دیـس  هرـسسدق ، یئوخ ، یمظعلا  هللاۀـیآ  هرـسسدق ، ردـص ، رقابدـمحم  دیـس  دیهـش  ینعی  نادـهتجم ; نیرتروهـشم 
رد یگژیو  نیا  هک  لوصا  هنیمز  رد  دـیدج  يارآ  لئاسم و  ناـیب  رد  هرـسسدق ، ردـص ، رقابدـمحم  دیـس  یگژیو  - 2 هرـسسدق . ینیمخ ، 

لباـق قوف  دروـم  ود  زا  هکنآ  رب  هوـالع  ناـشیا  تیملعا  - 3 دوب . هتـشاذگ  یهجوت  لباق  ریثات  زین  هرـسسدق ، ردص ، دـمحم  دیهـشتیصخ 
تکرـش ناداتـسا  ریاسثحب  ناـشیا و  ثحب  رد  هک  تسه  هدوب و  یبـالط  ناـعذا  دروم  جراـخ  لوصا  سرد  رد  اـصوصخ  تسا ، تفاـیرد 
يالضف ياملع و  رضحم  زا  هدافتسا  یملع و  جرادم  یط  رب  هوالع  هرسسدق ، ردص ، دمحم  دیس  دیهش  هک  تسا  رکذت  هب  مزال  دناهتـشاد .

یط ار  يونعم  كولس  ریس و  لحارم  فرشا  فجن  هبسک  زا  یکی  رضحم  زا  يریگهرهب  اب  زین  یقالخا  مولع  یهلا و  تفرعم  هنیمز  رد  هزوح 
هب ییوگخـساپ  رد  ناشیا  نینچمه  دومن . هراشا  ناشیا  عضاوت  یقلخشوخ و  هب  ناوتیم  ردـص ، دـمحم  دیـس  دیهـش  ياـهیگژیو  زا  دومن .

تلاح درکیم ، هجوت  بلج  رایسب  داتسا  اب  دروخرب  رد  هچنآ  دوب . رادروخرب  یهجوت  لباق  لمع  تعرس  زا  يرکف  یملع و  یهقف ، تالاؤس 
ار صالخا  بناج  هدـشن ، فرحنم  یهلا  طخ  زا  لوق  لعف و  رد  هک  دوب  بقارم  امئاد  ردـص ، دیهـش  دوب . ناشیا  ینافرع  كولـس  تبقارم و 

دسوبب ار  ناشیا  تسد  یسک  دادیمن  هزاجا  زگره  هک  دوب  لیلد  نیمه  هب  دنرادهگن و  رود  ربکت  ایر و  هنوگ  ره  زا  ار  دوخ  دنک و  تیاعر 
راتفر لامعا و  همه  رد  يوقت  تیاعر  هنیمز  رد  نانچنآ  هرـسسدق ، ردـص ، دیهـش  دتـسرفب . تاولـص  ناشمارتحا  هب  ناشیا  دورو  عقوم  ای  و 

، منک عنم  ار  وا  مهاوخیمن  : » دومرف هدرکن و  عنم  نتفگ  ناذا  زا  درکیم  هابتشا  ناذا  تئارق  رد  هک  ار  ینذؤم  یتح  هک  دومنیم  یعـس  دوخ 
هـشیمه زین  تالاؤس  هب  ییوگخـساپ  رد  ناشیا  دورب .» نیب  زا  طابترا  نآ  راک  نیا  اب  هک  دشاب  یلاصتا  طابترا و  دـنوادخ  وا و  نایم  اسب  هچ 

، يزیخرحـس تدابع و  رد  ناشیا  راکتـشپ  هقالع و  اب  هطبار  رد  ددرگ . رداص  ناـشیا  زا  يوقت  زا  رود  هب  ینخـس  اداـبم  اـت  درکیم  طاـیتحا 
دیهش دزن  هرسسدق ، ردص ، قداصدمحم  دیس  جاح  يزور  هک  تسا  هدرک  لقن  هرسسدق ، ردص ، رقابدمحم  دیس  دیهش  ناکیدزن  زا  یکی 
روصق تاهج  زا  هن  ردپ  تیاکش  درک . تیاکش  ناشیا  دزن  هرـسسدق ، ردص ، دمحم  دیـس  ینعی  دوخ  دنزرف  زا  هتفر ، ردص  رقابدمحم  دیس 

دوب هتخادنا  رطخ  رد  ار  وا  یتمالـس  هک  اجنآ  ات  دوب  وا  هنابـش  ياههیرگ  يرادهدنزبش و  تدابع و  ترثک  لیلد  هب  هکلب  دـنزرف  ریـصقت  ای 
اجنآ زا  درادهگن و  ار  لادتعا  بناج  يرادهدنزبش  تدابع و  رد  ات  دنتساوخ  ناشیا  زا  هرسسدق ، ردص ، دمحم  دیس  دیهـش  ببترت  نیدب 

فیرش رمع  ياهزور  نیرخآ  رد  راوگرزب  ملاع  نآ  درک . تباجا  ار  داتـسا  هتـساوخ  زین  ردص ، دمحم  دیـس  دوب  مزال  داتـسا  زا  تعاطا  هک 
هفوک دجسم  تمس  هب  هعمج  زامن  هماقا  دصق  هب  ناگتسب  ناکیدزن و  اب  عادو  زا  سپ  دیـشوپ و  نفک  قارع ، ثعب  میژر  اب  هلباقم  يارب  دوخ 

روضح اب  ار  هعمج  زامن  دجـسم  ياهرد  ندوشگ  اب  دش  قفوم  زور  نآ  ناشیا  داتفا ، هار  هب  دوب  هدش  هتـسبثعب  میژر  طسوت  نآ  ياهرد  هک 
لماح وردوخ   1377 نمهب رد 30  دوب  هدش  ناشیرپ  تخـس  ناشیا  تکرح  نیا  زا  هک  قارع  تموکح  اما  دـنک ، هماقا  مدرم  زا  يدایز  عمج 

نیا زا  داب . مادتسم  شهار  داش و  شحور  دناسر . تداهش  هب  ار  شنادنزرف  راوگرزب و  نآ  داد و  رارق  هلمح  دروم  ار  شدنزرف  ود  ناشیا و 
زا یکی  تسا . یقاب  سیونتسد  تروص  هب  یخرب  هدش و  پاچ  اهنآ  زا  یخرب  هک  هدنام  اج  هب  ياهدـنزرا  ددـعتم و  راثآ  ردـقنارگ  دـیهش 

-1 تسا : هدش  رشتنم  دلج  راهچ  نونکات  هعومجم  نیا  زا  هک  تسا  مالـسلاهیلع ،  يدهملا ، مامالا  ۀعوسوم   » باتک ناشیا  راثآ  نیرتهدنزرا 
نیا مجنپ  دلج  ینیدـلا و  يداملا و  رکفلا  نیب  دوعوملا  مویلا  روهظلا 4 - دعب  ام  خیرات  يربکلا 3 - ۀبیغلا  خیرات  يرغصلا 2 - ۀبیغلا  خیرات 

، ردص دمحم  دیـس  دیهـش  دسرب . دـلج  اـت 12  روکذـم  هعوـمجم  هک  دراد  دوـجو  ناـکما  نیا  تسا و  سیوـنتسد  تروـص  هب  هعوـمجم 
هبتیودـهم هلاـسم  هراـبرد  هک  یلاؤس  ره  يارب  هعومجم  نیا  دومرف : هعومجم  نیا  دروم  رد  سرد  تاـسلج  زا  یکی  رد  دوـخ  هرـسسدق ،

نوماریپ تارظن  ارآ و  ربتسا  لمتـشم  هک  راثآ  زا  هعومجم  نیا  میازفیب . نآ  رب  ار  رظن  دروم  لاؤس  ات  تسا  هدوشگ  دـنکیم ; روطخ  نهذ 
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نیملـسم دـناوتیم  هک  عماـج  لـماک و  اتبـسن  تسا  ياهعومجم  ارآ ، زا  یخربثحب  دـقن و  زین  تیودـهم و  هلاـسم  لوـح  عوـنتم  تـالاؤس 
یگلاس  29 نس رد  ردص  دمحم  دیس  هک  تسا  نآ  هعومجم  نیا  هرابرد  هجوت  بلاج  هتکن  دنک . ینغتسم  هنیمز  نیا  رد  ار  نایعیش  اصوصخ 

ۀبیغلا خیرات  - 1 میزادرپیم : هدش  دای  هعومجم  رد  هدـش  حرطم  بلاطم  یلامجا  حرـش  هب  همدـقم  نیا  اب  دـناهدرک . فیلات  ار  هعومجم  نیا 
یشور اب  دلج  نیا  رد  باتک ، فلؤم  دراد . صاصتخا  يرغص  تبیغ  خیرات  یـسررب  هب  يدهملا  مامالا  ۀعوسوم   » زا دلج  نیتسخن  يرغـصلا 
ۀبیغلا خیرات   » باتک تسا . هتخادرپ  مالسلامهیلع ، يدهم ، ترضح  يرکسع و  ترضح  يداه ، ترـضح  یناگدنز  خیرات  لیلحت  هب  دیدج 
عورـش يدهملا  لوحثحب   » ناونع اب  ردص ، دمحم  دیـس  دیهـش  داتـسا  ردص ، رقابدـمحم  دیـس  دیهـش  زا  طوسبم  ياهمدـقم  اب  يرغـصلا ، 

سپ دیوگیم : همدقم  نیا  نایاپ  رد  ردص  رقابدمحم  دیس  دیهش  تسا . هدیسر  پاچ  هب  لقتـسم  تروص  هب  اهدعب  همدقم  نیا  هک  دوشیم ،
تـسیاهعومجم باـتک ، نیا  هک  یتـسارب  مراذـگیماو . باـتک  نیا  هب  ار  لـئاسم  حیرـشت  حیـضوت و  منکیم و  اـفتکا  رادـقم  نیمه  هب  نـم 

هتـشون ردص ، دمحم  دیـس  هثاحب  همالع  ینعی  ام  زیزع  نادرگاش  نادنزرف  زا  یکی  هلیـسو  هب  هک  مالـسلاهیلع ، يدهم ، ماما  هرابرد  ردقنارگ 
دیهـش همدقم  زا  سپ  تسا ... هتـشادن  دوجو  بلاطم  تیعماج  تهج  زا  هعیـش  فیناصت  بتک و  نایم  رد  هتـشون  نیا  ریظن  نونک  ات  هدـش و 

يراگنخیرات ماع و  روط  هب  یمالـسا  يراگنخیرات  فعـض  طاقن  هب  نآ  رد  هک  میتسه  فلؤم  زا  ياهمدـقم  دـهاش  ردـص  رقابدـمحم  دـیس 
هبنج رب  دیکات  - 1 دنکیم : نایب  نینچ  ار  یعیـش  يراگنخیرات  فعـض  طاقن  نیرتیـساسا  فلؤم  تسا . هدـش  هراشا  صاخ  روط  هب  یعیش 

و دناهتشاد . عامتجا  هصرع  رد  مالـسلامهیلع ، همئا ، هک  ییاهتیلاعف  اهـشالت و  هب  یهجوتیب  همئا و  تماما  تابثا  تماما و  عوضوم  يداقتعا 
دوـبن و  یگدـنکارپ ، تسا ;2 - هتـسویپ  عوـقو  هـب  هـمئا  رـصع  رد  هـک  یعاـمتجا  ثداوـح  اـهبالقنا و  اهدادـیور ، هـب  نتخادرپـن  نـینچمه 

رکذ مدـع  یخیرات و  عیاقو  زا  يرایـسب  ناـکم  ناـمز و  ندوبن  صخـشم  یخیرات ;3 - عیاقو  اهدادـیور و  نایب  رد  بساـنم  ياهیدنبهتـسد 
رد ییوگهدایز  هجیتن  رد  یخیرات و  بلطم  ره  زاـین  دروم  مجح  ندرکن  تیاـعر  صاخ ;4 - یخیرات  هثداح  کی  اب  نامزمه  ياهدادـیور 
; تسا هتفای  ناماس  یلصا  شخب  ود  رد  باتک  بلاطم  تسا . لیـصفت  هب  زاین  هک  ییاج  رد  ییوگهدیزگ  تشذگ و  راصتخا  دیاب  هک  ییاج 

یـسررب ریز  تاعوضوم  لصف  راهچ  نمـض  رد  نآ  رد  هک  مالـسلاامهیلع ، يرکـسع ، نسح  ماما  يداه و  ماما  یناگدنز  خیرات  لوا  شخب 
هدش عقاو  نآ  رد  هک  ییاهتضهن  رـصع و  نیا  ياهیگژیو   ) مالـسلاامهیلع يرکـسع ، نسح  ماما  يداه و  ماما  تماما  رـصع  - 1 تسا : هدش 

، يدهم ماما  خیرات  مالسلاهیلع ;4 - يرکـسع ، یلع  نب  نسح  ماما  خیرات  مالـسلاهیلع ;3 - يداه ، دمحم  نب  یلع  ماما  خیرات  - 2 تسا ; )
نیا رد  هک  نیوانع  نیرتیلصا  دراد . صاصتخا  يرغص  تبیغ  خیرات  یسررب  هب  باتک  مود  شخب  ناشردپ ; یگدنز  نامز  رد  مالسلاهیلع ،

[ يدهم ترضح   ] یمومع ياهیشم  طخ  يرغص ;2 - تبیغ  نارود  یمومع  خیرات  - 1 زا : دناترابع  دناهتفرگ  رارق  یسررب  دروم  تمسق 
یگدـنز و يدـهم ، ماما  يدـهم ;5 - ماـما  نیغورد  ناریفـس  اهنآ ;4 - ياـهتیلاعف  یناگدـنز و  هناـگراهچ ، ناریفـس  نارود ;3 - نــیا  رد 

مان اب  هدـش و  همجرت  يزاریـش  یماما  دـمحم  ياقآ  طسوت  يرغـصلا  ۀـبیغلا  خـیرات   » باتک لوا  شخبتسا  رکذ  نایاش  ناـشیا ; ياـهتیلاعف 
یثحب زا  سپ  باـتک  نیا  يربـکلا  ۀـبیغلا  خـیرات  - 2 تسا . هدـش  يرغـص  تبیغ  خـیرات  هب  شرگن  يدـهم و  ماـما  یگدـنز  رد  یـشهوژپ  »

ماما صخـش  خیرات  لوا : شخب  تسا : هداد  رارق  یـسررب  دروم  ار  ریز  تاعوضوم  شخب  هس  نمـض  رد  تبیغ  میـسقت  هنیمز  رد  یتامدـقم 
تیاور هزاـجا  هرـسسدق ، ردـص ، دیهـش  هب  هک  یخیاـشم  نیرتـمهم  هلمج  زا  تسا : ریز  لوصف  رب  لمتـشم  شخب  نیامالـسلاهیلع  يدـهم ،

. درک هراشا  ۀعیـشلا ،  فیناصت  یلا  ۀعیرذلا   » باتک بحاص  ینارهط  گرزب  اغآ  هب  روهـشم  ینارهط  نسحم  الم  هللاۀیآ  هب  ناوتیم  دناهداد 
تالاؤس هب  ییوگخـساپ  رد  ناشیا  نینچمه  دومن . هراشا  ناشیا  عضاوت  یقلخشوخ و  هب  ناوتیم  ردص ، دمحم  دیـس  دیهـش  ياهیگژیو  زا 

یهلا طـخ  زا  لوق  لـعف و  رد  هک  دوب  بقارم  اـمئاد  ردـص ، دیهـش  دوب . رادروخرب  یهجوـت  لـباق  لـمع  تعرـس  زا  يرکف  یملع و  یهقف ،
هزاجا زگره  هک  دوب  لیلد  نیمه  هب  دـنرادهگن و  رود  ربکت  ایر و  هنوگ  ره  زا  ار  دوخ  دـنک و  تیاعر  ار  صـالخا  بناـج  هدـشن ، فرحنم 

رد مالسلاهیلع ، يدهم ، ماما  یمالـسا  فیلکت  مالسلاهیلع ;2 - يدهم ، ماما  تبیغ  یـساسا  زار  - 1 دسوبب . ار  ناشیا  تسد  یـسک  دادیمن 
ماما همان  يربک ;5 - تبیغ  نارود  رد  مالسلاهیلع ، يدهم ، ماما  اب  تاقالم  مالسلاهیلع ;4 - يدهم ، ماما  یصخش  یگدنز  تبیغ ;3 - نامز 
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یسررب - 1 تسا : ریز  لوصف  رب  لمتشم  شخب  نیا  يربک  تبیغ  رصع  رد  یناسنا  خیرات  مود : شخب  دیفم . خیش  يارب  مالسلاهیلع ، يدهم ،
تبیغ نامز  رد  یمالـسا  فیلکت  - 3 تسا . هدمآ  رابخا  رد  هک  ییاهییوگـشیپ  دناهدش ;2 - دراو  هدـنیآ  ییوگـشیپ  هنیمز  رد  هک  يرابخا 
طیارش - 1 تسا : ریز  لوصف  رب  لمتشم  شخب  نیا  روهظ  ياههناشن  طیارـش و  موس : شخب  راظتنا  هیقت ج ) داهج ب ) ایتلزع  فلا ) يربک 
طیارش تسا : هداد  رارق  یسررب  دروم  ار  تاعوضوم  نیا  روهظ ، ياههناشن  طیارـش و  نایم  توافت  نایب  نمـض  لصف ، نیا  رد  فلؤم  روهظ 

يارب يدـنوادخ  صاخ  همانرب  حرط و  یهلا و  همانرب  حرط و  اب  روهظ  طیارـش  طاـبترا  یناـهج ، لدـع  تموکح  روهظ و  ققحت  يارب  مزـال 
ار دوخ  یلک  شور  ادـتبا ، لصف  نیا  رد  فلؤم  روهظ  ياههناشن  - 2 دنک . يربهر  ءار  ناهج  دناوتب  هک  یـصخش  ندروآ  دوجو  هب  نییعت و 

هنیمز نیا  رد  اهیدنبمیـسقت  عاونا  هناشن و  موهفم  نایب  هب  سپـس  دـنکیم ، ناـیب  روهظ  ياـههناشن  دادـعت  هب  طوبرم  تاـیاور  اـب  دروخرب  رد 
. دهدیم خساپ  اهنآ  هب  دنکیم و  نایب  دـناهدش ، حرطم  روهظ  ياههناشن  هنیمز  رد  هک  ار  یتاماهبا  تالاکـشا و  یخرب  همادا  رد  دزادرپیم .

خیرات - 3 دـنکیم . ناـیب  فلتخم  ياـهرظنهطقن  زا  اـهنآ  يدنبمیـسقت  هبتیاـنع  اـب  یمتح  ریغ  یمتح و  زا  معا  ار  روهظ  ياـههناشن  سپس 
باتک رد  هدش  هتفرگ  راک  هب  یلالدتـسا  قرط  روهظ ، زا  دعب  خیرات  نتخانـشتیمها  هرابرد  دوخ  همدقم  رد  ادـتبا  باتک  نیا  روهظلادـعبام 

تالکـشم لح  هار  روهظ ، زا  دعب  خیرات  زا  ندرک  ثحب  رد  دوجوم  تالکـشم  رگیدـکی ، زا  حیحـصان  حیحـص و  بلاطم  نداد  زیمت  يارب 
نایب شخب  هس  روهظ  زا  دعب  خیرات  همادا  رد  تسا . هدرک  نایب  ار  یبلاطم  باتک ، همادا  رد  هدش  حرطم  بلاطم  لصفرـس  نایب  زین  روکذم و 

طوبرم ییانب  ریز  یـساسا و  بلاطم  لوا : باب  تسا : هدیدرگ  نایب  باب  ود  رد  دوخ  شخب  نیا  روهظ  تامدقم  لوا : شخب  تسا : هدیدرگ 
طابترا - 1 مینکیم : هراشا  ناونع  جـنپ  نیا  هب  لامجا  روط  هب  اـجنیا  رد  تسا . هتفرگ  رارق  یـسررب  دروم  ناونع  جـنپ  رد  دوخ  هک  روهظ  هب 

طیارـش و هب  هجوت  اـب  روهط  ناـمز  نییعت  روهظ ;3 - زا  دـعب  رب  يربـک  تبیغ  ریثاـت  تیرـشب ;2 - يارب  دـنوادخ  یلک  حرط  اـب  روهظ  زور 
طابترا رد  مالسلاهیلع ، يدهم ، ماما  یلک  همانرب  حرط و  روهظ ;4 - زا  دعب  نامز  ابتبـسن  رد  اههناشن  نیا  ققحت  هدیاف  زین  نآ و  ياههناشن 

عیاقو ثداوح و  باـب ، نیا  رد  مود : باـب  روهظ . زا  دـعب  نارود  يارب  دـنوادخ  یلک  هشقن  حرط و  يراذگنوناق ;5 - دوجو و  یگدـنز ، اب 
روهظ هب  طوبرم  ثداوح  مود : شخب  دناهدیدرگ . نایب  هیکز و ... سفن  لتق  لاجد ، هنتف  ینایفـس ، ياهگنج  لیبق  زا  روهظ  نامز  هب  کیدزن 

-1 تسا : لصف  راهچ  رب  لمتـشم  شخب  نیا  مالـسلاهیلع ; ماما ، نآ  تافو  نامز  اـت  مالـسلاهیلع ، ناـمز ، ماـما  یناـهج  تموکح  ییاـپرب  و 
یگنوگچ دهدیم ;2 - خر  قارع  تمـس  هب  مالـسلاهیلع ، يدهم ، ماما  تکرح  ریـسم  رد  هک  ییاهدادیور  نآ و  یگنوگچ  روهظ و  يانعم 

ماما لاـحترا  یگنوگچ  مالـسلاهیلع ;4 - يدـهم ، ماما  یناهج  تموکح  مالـسلاهیلع ;3 - يدـهم ، ماما  تسد  هب  ناهج  رد  لدـع  ییاـپرب 
لیـصفت تسا و  رترـصتخم  لبق  شخب  ود  هبتبـسن  شخب  نیا  مالـسلاهیلع . يدهم ، ماما  زا  دـعب  ناهج  موس : شخب  مالـسلاهیلع ; يدـهم ،

، يدهم ماما  زا  دعب  يربهر  - 1 تسا : هدیدرگ  میظنت  باب  ود  رد  باتک  موس  شخب  رد  تسا ، هدـش  راذـگاو  مراهچ  باتک  هب  نآ  بلاطم 
، يدـهم ماما  خـیرات  دروم  رد  یلبق  باتک  هس  ینیدـلا  يداـملا و  رکفلا  نیب  دوعوملا  مویلا  - 4 تیرشب . ییاهن  تشونرـس  مالسلاهیلع ;2 -

تیرـشب يارب  هدننکراودیما  ناشخرد و  ياهدنیآ  دوعوم و  زور  دوجو  هب  داقتعا  فلؤم  باتک  نیا  رد  دوب . هیماما  هاگدید  زا  مالـسلاهیلع ،
درف هک  دنکیم  دیکات  هتکن  نیا  رب  رـصتخم  روط  هب  فلؤم  باتک  نیا  لوا  شخب  رد  تسا . هدرک  یـسررب  ینید  يدام و  هاگدـید  ود  زا  ار 

يدام بهاذم  نایم  رد  اما  دنک  ییوگـشیپ  ناهج  يارب  ار  دنمتداعـس  ناشخرد و  ياهدنیآ  دـناوتیمن  شايدام  هاگدـید  هب  ءاکتا  اب  يدام 
شخب رد  دراد . يدام  بهاذم  ریاس  اب  توافتم  ياهدیقع  دراد  تیرشب  خیرات  هعماج و  هنیمز  رد  هک  ياهژیو  هاگدید  ببـس  هب  مسیـسکرام 
همدقم دشابیم : ریز  تروص  هب  شخب  نیا  رد  ثحب  لاور  تسا ، هتفرگ  رارق  یسررب  دروم  مسیسکرام  هاگدید  لصفم  روط  هب  باتک  مود 

هب تراشب  شخب  نیا  رد  یهلا ; ماـع  تنـس  یخیراـت و  تیداـم  نیب  كرتشم  نومـضم  - 1 تسا : ریز  ثحبم  هس  لـماش  دوـخ  شخب  نـیا 
رکفت ياههمــشچرس  اـههشیر و  - 2 تـسا . هدـیدرگ  حرطم  كرتـشم  ياهـیرظن  هدـیقع و  ناوـنع  هبتیرــشب  يارب  دنمتداعــس  ياهدـنیآ 

رد دوجوم  تالکـشم  تسا ;3 - هدـش  هراشا  اـهناسنا  نیب  رد  یتسیـسکرام  رکفت  ندـمآ  دوجو  هب  لـیالد  هبتمـسق  نیا  رد  یتسیـسکرام 
همدـقم تروص  هب  ار  ریز  ثحبم  ود  ادـتبا  یخیراـت ) تیداـم   ) ناـیب يارب  فـلؤم  همدـقم  نیا  زا  سپ  اهتـسیسکرام . اـب  وـگتفگ  هثحاـبم و 
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يداصتقا و ياـههیاپ  یخیرات ;2 - تیداـم  یفـسلف  ياـههیاپ  - 1 دزادرپیم : یخیراـت  تیداـم  هیرظن  حیرـشت  هـب  سپـس  هدرک  ناـیبثحب 
دروم تیرـشب  لماکت  يارب  یهلا  ماع  تنـس  رظنهطقن  زا  ار  تیرـشب  يارب  دنمتداعـس  هدـنیآ  باتک  موس  شخب  یخیرات . تیدام  یعامتجا 

راوتسا اهنآ  رب  یهلا  ماع  تنـس  حرط و  نیا  هک  یلوصا  اههیاپ و  - 1 دروخیم : مشچ  هب  ریز  بلاـطم  شخب  نیا  رد  تسا . هداد  رارف  ثحب 
یهلا و ماع  تنس  حرط  اب  یخیرات  ثداوح  یضعب  قیبطت  نآ ;3 - لحارم  یهلا و  ماع  تنس  حرط و  حیرشت  لیـصفت و  تسا ;2 - هدیدرگ 

یهلا ماع  حرط  باتک  نیا  رد  فلؤم  هک  تسا  رکذ  لباق  اهنآ . هب  ییوگخساپ  یهلا و  ماع  تنس  نوماریپ  تاداریا  تاهبش و  یخرب  نایب  زین 
هب ار  تیرـشب  هدـنیآ  رظن  هطقن  ود  نیا  زا  تسا و  هداد  رارق  یـسررب  دروم  دـنلئاق  نآ  هب  اهتـسیسکرام  هک  یخیرات  تیدام  اـب  هلباـقم  رد  ار 
هک ردصلا » دمحم  دیسلا  دیهشلا  ةایح  نع  ةرصتخم  ةذبن   » باتک زا  هدافتسا  اب  ردص ، دمحم  دیس  دیهش  همانیگدنز  تسا × . هدیشک  ریوصت 

یخرب هک  هدنام  اج  هب  ياهدنزرا  ددعتم و  راثآ  ردقنارگ  دیهش  نیا  زا  تسا . هدیدرگ  میظنت  هدش ، هیهت  مالسلاهیلع ، اضرلاۀسـسؤم ، طسوت 
، يدـهملا ماـمالا  ۀـعوسوم   » باـتک ناـشیا  راـثآ  نیرتهدـنزرا  زا  یکی  تسا . یقاـب  سیونتسد  تروـص  هب  یخرب  هدـش و  پاـچ  اـهنآ  زا 

دلج نیا  رد  باتک ، فلؤم  دراد . صاصتخا  يرغص  تبیغ  خیرات  یـسررب  هب  يدهملا  مامالا  ۀعوسوم   » زا دلج  نیتسخنتسا  مالـسلاهیلع ، 
. تسا هتخادرپ  مالسلامهیلع ، يدهم ، ترضح  يرکسع و  ترضح  يداه ، ترضح  یناگدنز  خیرات  لیلحت  هب  دیدج  یشور  اب 

وزرآ رهش 

اب ات  دیآیم  وا  یتیگ ! دبنگ  يادـنلب  رب  ار  نآ  دروآرد  زازتها  هب  ات  شود ، رب  باتفآ  تیار  اب  هدـیپس  دنمـس  رب  راوس  هنیدآ ! کی  حبـص  رد 
! راهب رازه  دص  زا  رتبوخ  راگن و  رازه  زا  رتابیز  دیآیم  وا  دزاس ! نایامن  ار  ادخ  دیشروخ  و  دفاکـشب ! ار  بش  هنیـس  شراقفلاوذ  شخرذآ 
، هک يراگن  نآ  دناهتـساخرب و  وا  مارتحا  هب  اههلال  هک  يراهب  نامه  دریگیم ! ار  رپرپ  ياههلال  همه  ماقتنا  ینازخ ، ياهداب  زا  دـیآیم و  وا 
هک يدرم  و  دـندرگیم . يراج  وا  لابند  هب  اههمـشچ  دنتـسه و  شهاـگن  زورفا  هنیآ  اهقیاقـش  هک  يدـهاش  دـنیوا . مدـقم  نارگن  اهـسگرن 

، رهم ینابرهم  هنیآ ، تقادص  هدیپس ،  يافص  رحس ، يوب  هک  يدرم  تسا . يراج  شیادر  زا  ادخ  يوب  تسیراهب و  باتفآ  قرشم  شیپاشیپ 
، نامـسآ هوکـش  نافوت ، حور  ناراسهمـشچ ، یلالز  ناراب ، منرت  حبـص ، ياغوغ  دور ، توالت  منبـش ، یکاـپ  لـگ ، یکزاـن  میـسن ، تفاـطل 
هب تخاس ; دهاوخ  يرهش  دمآ و  دهاوخ  وا  تسوا . اب  یتسه  تعسو  ایرد و  قمع  ارحص ، شمارآ  ناشفـشتآ ، تبیه  ناتـسهوک ، تبالص 

يرهش دادش . روج  زا  یهت  یتشهب  دادیب و  زا  یلاخ  يرهش  دابآ ، يرهش  مرخ ، يرهش  یتسه . هرتسگ  رد  خیرات  تعـسو  هب  تشهب ، ییابیز 
زا راشرس  ییادیش و  روش و  دهـش و  زا  بلابل  يرهـش  قیاقـش ، هفوکـش و  هدنرپ و  زا  رپ  يرهـش  بآ ، رون و  زا  زیربل  هایگ و  لگ و  زا  ولمم 

، اههنیآ رهـش  اهوزرآ  رهـش  نامه  دجنگیمن . لایخ  رد  دیآیمن و  ایؤر  رد  هک  تخاس  دهاوخ  يرهـش  دـمآ و  دـهاوخ  وا  يداش . هلهله و 
شیارحص تسا ، زبس  شیایرد  تسا ، زبس  شنامسآ  هک  يرهش  دنزیم . دنخبل  هشیمه  شباتفآ  هک  يرهـش  راهب ، هشیمه  رهـش  اهیبآ ، رهش 

هحون شناغرم ، هک  يرهـش  دنـشوپیمن . ازع  تخر  هاگ  چیه  دـنزبس و  شناتخرد  هک  يرهـش  تسا . زبس  زین  شمدرم  ياهلد  و  تسا ، زبس 
هک يرهـش  دـنهدیم . رـس  يدازآ  زاوآ  اهیهام  دـننکیم و  شخپ  شخبشمارآ ، یقیـسوم  اهایرد  دنیارـسیمن ، هیثرم  اهداب  دـنناوخیمن ،
زا دـننکیمن و  ترجاهم  شیاهوتـسرپ  دـنریمیمن ، تولخ  رد  شیاـهوق  دزرلیمن ، شناکـشجنگ  لد  دـنناوخیمن ، سفق  رد  شیاـهیرانق 

رانک رد  تسا . یناتـسبات  شماب  ره  ياوه  تسا ، گنر  کی  شیاجک  ره  نامـسآ  هک  يرهـش  دـکچیم . هلچلچ  هشیمه  شیاهناویا  فقس 
شرفگنـس هک  يرهـش  دـتفایمن . شهالک  نامـسآ ، ندـید  يارب  یـسک  تسا و  هاتوک  شیاههنیچ  هدـشن ، بارخ  ییاهخوک  شیاـهخاک ،
شیاهکراپ زاو  دزویم . يدـمحم  لگ  رطع  شیاههناخ  مامت  رد  دـیآیم . سای  يوب  شیاـههچوک  زا  تسا . ناگتـشرف  لاـب  شیاـهنابایخ ،

اهنابز دنونشیمن ، ار  قحان  فرح  اهشوگ  تسین  مومسم  اههاگن  دنزیمن ، هسرپ  نآ ، رد  ناطیش  هک  يرهش  دسریم . ماشم  هبتشهب  میمش 
دوس ناملـسم  زا  ناملـسم  دنـشورفیمن ، ار  لگ  نآ  رد  هک  يرهـش  دنوجیمن . ار  یناملـسم  هدرم  تشوگ  اهناهد  دـنیوگیمن و  وغل  نخس 

نارگید خر  هب  ار  شاییابیز  یسک  و  تسین ! یلیمحت  شیاهییابیز  دنزودیمن و  زور  دم  ار  اهسابل  دریگیمن . ابر  یـسک  زا  یـسک  دربیمن 
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رهم شنانز  هیرهم  دـناهدرک و  هقالط  هس  ار  ایند  شنادرم  دـهدیمن ، رارق  یـشورفرخف  هلیـسو  ار  شیایند  دزانیمن و  شلاـم  رب  دـشکیمن ،
و هلآوهیلعهللایلـص ، دـمحم ، شنادرم  هوسا  تسا و  امهیلعهللامالـس ، بنیز ، همطاف و  شنانز ، يوگلا  هک  يرهـش  تسارهز ! رهم  ـالبرک و 
، هتـسکش ناشکندرگ  ندرگ  نآ ، رد  هک  يرهـش  دناتشهب . ناناوج  ياقآ  ود  نیـسح  نسح و  شناناوج  هژوس  تسا و  مالـسلاهیلع ، یلع ،

همانسانش شنانکاس  هک  يرهش  هتسبن ! ار  قح  هار  یسک  و  هتـسشن ! دوخ  ياج  رد  سک  ره  هتـسب و  نیطایـشتسد  هتـسسگ ، ناگدرب  ریجنز 
هک ارچ  دـنرفنتم ، مارح  زا  هـمه  نآ  رد  هـک  يرهـش  تسیراـک . هـنیآ  شراوـید  رد و  ددرگیم و  هتخانـش  شیامیـس  هـب  سک  ره  دـنرادن ،

همه نیبتلادع  هب  طسق  سوماق  هتفر و  شگنهرف  زا  متس  ملظ و  هژاو  روفنم . رکنم  تسا و  روهشم  فورعم  دناهدیـشچ ، ار  لالح  توالح 
تلفغ يداـش  مسارم  رد  تسین و  عامـس  هاـقناخ  رد  تسا ، مرگ  قـشع  هدـکیم  تسین ، درـس  اهدجـسم  نآ ، رد  هک  يرهـش  هدـش ! میـسقت 

، تسین شارخلد  يادـص  تسین ، فداصت  تسین ، کیفارت  تسین ، ماحدزا  نآ  رد  هک  يرهـش  دـنزیمن . لـطاب  فک  یـسک  دـصقریمن و 
هک يرهـش  دـسریم . همه  هب  ریـش  تسین و  قودنـصواگ  تسین ، نابـساپ  تسین ، اوـعد  تسین ، يراـمیب  تسین ، هناـخوراد  تسین ، نادـنز 

ریقف ناقهد  قیچالآ  فقس  زا  ناراب  دنکیمن . دیدهت  ار  نیچردلب  هنایشآ  ناقهد  ساد  دنوشیمن . مارح  اهتسیروت  روت  رد  الآلزق  ياهیهام 
هویم و اباههرفـس  تسین . تاناویح  ناتـسروگ  شمدرم ، مکـش  هک  يرهـش  دـنروخیم . روخـشبآ  کـی  زا  گرگ  هرب و  و  دـنکیمن . هکچ 
لاـــبتغارفابهمه و تسودرادــــیدهودناوتسارایمغاهنت . ، دــــشابیمغ رگاودنامیمننانمغیلدچیههرفــــس  رب  هدــــشنیگنريزبس و 
ور شمدرم  هب  اـیند  هـک  يرهـش  تسمرـستسلاهدابزاهمه . و  تسرادـلدراتفرگاهلد . دنلوغـشمقحتدابع و  هباهنتدـنرادهکیلاحشیاسآ 

هزمیب هناخدرس  رد  اههویم  دنتسه ، یباتفآ  اهزایپ  دسوپیمن . شیاهنیمزریز  رد  ینیمزبیس  هک  يرهش  دننازیرگ . ایند  زا  اهنآ  یلو  هدروآ ،
هک يرهـش  دروـخیمن . ار  يزیچ  ترـسح  یلد  دـننادیم و  ار  اـهیکاروخ  هزم  همه  دوـشیمن . دـب  بوـخ و  اـمرخ ، لاـقترپ و  دـنوشیمن ،

شخپ رتشیب  فرـصم  ییارگترثک و  یهگآ  شیامیـس  ادـص و  دـنرادن . ار  توهـش  مکـش و  غیلبت  بات  دـنیوگیمن و  غورد  شیاـهولبات 
زا فارـسا  دـنگ  تسین . ادـیپ  نآ  رد  تکالف  ملیف  تنوشخ و  ریوصت  لاذـتبا ، سکع  دـهدیمن و  شیاـمن  ار  ـالیزدوگ  تبیه  دـنکیمن و 

دهز یسک  تسین و  ایر  هب  هدولآ  یلمع  نآ  رد  هک  يرهش  ددرگیم . تیاعر  لادتعا  زیچ  ره  فرـصم  رد  دسریمن و  ماشم  هب  شیاههلابز 
یسک يوس  هب  سفن  يارب  سامتلا  تسد  دزیریمن ، کشا  حاسمت  هدیـشوپن ، شیم  سابل  یگرگ  دنکیمن ، تاهابم  قسف  هب  دشورفیمن و 

، دـنزیمن ار  دوخ  زاس  یـسک  دـتفایمن ، هچروم  هنال  رد  بآ  هک  يرهـش  ددرگیمن . دراو  نارگید  میرح  هب  زواجت  ياـپ  دوشیمن و  زارد 
يوب و  ددرگیم ، دـنمهرهبتسا  هدرک  هک  يایعـس  هزادـنا  هب  سک  ره  دـنامیمن ، تیالویب  یتیالو  دـنوشیمن ، کـمنیب  اـی  روش  اهـشآ 

، دـناهدرکن دـشر  يروتاـکیراک  شیاـهمدآ  دوریمن ، رـس  هلـصوح  دریگیمن ، لد  نآ  رد  هـک  يرهـش  دوـشیم . هدینـش  عاـضوا  يدوـبهب 
اههدایپ هب  اهراوس  دـنهدیمن ، زپ  اهناکیپ  هب  اـهزنب  هک  يرهـش  تساـپ . رب  یگدـنز  ياـغوغ  روش و  تسین ، یـشکدوخ  تسین ، یـشکلسن 
كردم اهکالم  دریگیمن ، ار  یـسک  مشچ  ایند  تسین ، یمـشچمه  مشچ و  دنریگیمن ، ار  اهخوک  باتفآ  ولج  اهخاک  دننزیمن ، دـنخزوپ 

خر هب  ار  شیاوقت  سک  چـیه  یتح  یلو  تسیراکزیهرپ  اوقت و  يرترب ، ياهکالم  تسین و  داهتجا  زا  رتمک  یـسک  كردـم  هچ  رگ  تسین ،
دسریم ماشم  هب  اج  همه  زا  تدحو  رطع  تسابیز ، یگدنز  تسا ، گنر  کی  اهمچرپ  تسا ، زرمیب  اهنیمز  نآ  رد  هک  يرهش  دشکیمن .

ماکان ناوج   » بیکرت اهربق  گنس  يور  دنامیم ، ناوج  اهلد  هدنامن ، لیقع  لقع  نآ  رد  هک  يرهش  تسین . یـصوصخ  يزیچ  مراحم  زج  و 
، ناشورخ شیاهدور  هک  يرهش  دوریمن . رده  اهبآ  دناهدشن و  لطعم  اهترک  دنامیمن ، عرزی  مل  اههعرزم  نآ  رد  هک  يرهش  هتـسبن . شقن 

ناراب هک  يرهـش  تسا . تکرباب  شتالوصحم  تفآیب و  شیاهرازتشک  راب ، رپ  شناتخرد  ناشفاریـش ، شیاهواگ  ناـشوج ، شیاههمـشچ 
هب همه  هدـیمد و  اج  همه  قح  باتفآ  هدیـشوج و  یگنرکی  لگ  هدـییور ، تفرعم  هزبس  هدـیکچ و  اهگربلگ  رب  قوش  منبـش  هدـیراب و  قشع 

ناگدـنب يارب  ادـخ  هک  هدرکن  روـطخ  یلد  چـیه  هب  و  دـیاین ، لاـیخ  رد  دـجنگن ، رطاـخ  رد  هـک  ناـنچ ، يرهـش  دناهدیـسر . ناـشیاهوزرآ 
ابتـلود نآ  رد  هـک  يرهـش  میتـسه ، يرهـش  نـینچ  قاتـشم  اـم  ایادـخ ! هدرک . اـیهم  ییاهینـشورمشچ  هـچ  يرهـش  نـینچ  رد  شحلاـص 

نآ رد  وت  ریذـپانفلخت  یلزا و  هدـعو  هک  يزبس  دوعوم  نآ  و  دناهتـساخرب . وا  مارتحا  هب  ایبنا  هک  یماما  ناـمه  تساـپرب  وت  هفیلختمارک 
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راوـخ لـیلذ و  ار  شلها  رفک و  قاـفن و  یـشخبیم و  يدنلبرــس  تزع و  ار  شلها  مالــسا و  شهاـنپ  نـید  تـلود  رد  و  دراد ، تیمکاـح 
هب یهد و  رارق  تتیادـه  هار  ناـیاوشیپ  زا  تتعاـط و  هب  توعد  لـها  هقحتلود ، نآ  رد  ار  اـم  هک  میهاوـخیم  وـت  زا  اـنابرهم  ینادرگیم ،

. نیملاعلابر ای  ءاعدلاعیمس  کنا  ییامرف . اطع  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  تمارک و  تزع و  ام  هب  راوگرزب  ماما  نآ  هطساو 

... مدومزایب ار  همه 

هک شتفای  ناوتیم  ردق  نامه  اقلباج ، هرانک  رد  یمانمگ  كرهـش  ای  ناسارخ  زا  ییاتـسور  رد  تسین . همانـسانش  هبتجاح  ار  قشع  مدرم !
هک دینیبب  ات  دینک ، راتفر  یمرگ  هب  يدنچ  وا  اب  مدآ . هزجعم  نیتسخن  دوب و  یسوم  اب  ادخ  هلمج  نیرخآ  قشع ، ریوک . هراتـسرپ  نامـسآ  رد 

نیا زا  دنیچ . دوعوم  هویم  ات  دچیپیم  دوبعم  هقاس  رب  يدوعوم . تسا و  يدوبعم  ار  قشع  تسا . هتخادرپ  يرهوگ  هچ  زا  امش  هنیـس  فدص 
، ندیدان ندید و  نیا  زا  و  دنیبیمن . ار  دوخ  هک  نآ  رگید  دنیبیم و  ار  دوخ  هک  نآ  تسخن  تسا : بیـصن  ود  ار  قشع  ندـیچیپ ، ندـیچ و 

یتسیزمه ار  ندوب  هاگنآ  دـناهتخیر . نآ  ياپ  هزات  ینوخ  هک  زبس  یقریب  تسا ; سردـید  رد  یقریب  اجنآ  هک  دـسریم  ییاهنشور  هیاس  هب 
قرو ار  ام  راگزور  رتفد  دـنیآیم و  کی  کـی  تساـم . یناگدـنز  هب  ریقحت  نعط  نوخ ، رد  ياـهبورغ  خرـس . زبس و  دـمهفیم : گـنر  ود 

و تخورف . ار  شدرخ  دـنزرف  يردام ، و  ار ، يردـپ  يدـنزرف ، هک  میناوخیم  ناوارف  تسا . خرچ  ياهیگدول  هنارت  اـم ، ياـهمان  دـننزیم .
نامـسآ دشارخیم ، ار  اههمانزور  ثداوح  هحفـص  هایـس  ياهرطـس  هک  یتقو  ات  اهیگتـشک ، ردـپ  نآ  اهیـشکدنزرف و  نیا  هک  مینادیمن 

ار شندوب  راکـشآ  دزرلب و  دوخ  رب  دوخ ، قشاع  زا  یقوشعم  هک  تسیچ  نیا  زا  رتهنابیرغ  درک . دـهاوخن  اهر  ام  ناـیم  ار  شدوعوم  دـنزرف 
هچ دزادرپن ؟ ارحص  هب  ایرد  زا  دزیرگب و  هناخدور  زا  بآ  هک  تسا  یتشونرس  هچ  رتمحریب  نیا  زا  دهد ؟ تلاوح  اههدعو ، نیمزرس  هب  اهنت 

دیشروخ هک  تسا  هتخادنا  هیاس  ام  علاط  رب  سحن  جرب  مادک  میهدیم ؟ مانشد  ار  بآ  یگنـشت ، نابز  اب  هک  درک  نامردقیب  نینچ  ییاضق 
؟ درخ هصقانم  تسا و  قشع  هدـیازم  نامراب ، راک و  هک  تسا  هداتفا  رگراک  ام  ناج  رد  ییوداج  هچ  مییوجیم ؟ ندـمت  ياـههلابز  ناـیم  ار 
زا يراـبغ  اـت  مشکیم  نآ  يور  رـس و  رب  ار  مدولآکـشا  لامتـسد  حبـص  ره  متخیوآ . لد  راوید  هب  ار  وت  سکع  شیوخ ، توـلخ  رد  نم 

، اهییابیزان دزادنایم . وت  يافو  دای  هب  ارم  اهییافویب  دـنکیم . رتشیب  وت  هب  ارم  قایتشا  دـیآیم  هک  ره  دنیـشنن . وا  نماد  رب  نم  رمع  رذـگهر 
ار هدـنخ  مناشنب . لگ  هدـنخ و  نایم  مشک و  نوریب  کشا  باق  زا  ار  وت  سکع  هک  متـسراین  هاـگ  چـیه  نم  و  تسا . هدرک  راـمیب  ارم  هقئاذ 

لاب ود  هدـنخ ، هیرگ و  تساـم . زورما  تیاـکح  هک  مرادیم  رتتـسود  ار  هیرگ  لـصو ، راـگزور  يداـش  هبتسا  یتراـشا  هک  مراد ، تسود 
هاگن زا  ماهتـسیز ، وت  تولخ  رد  هک  ارم  دـننکیم . تئارق  ار  نوخ  رد  ياهقفا  اجنآ  زا  دننیـشنیم و  یماـب  رب  زور  ره  هک  تسا  ییاـهرتوبک 

ظاـفلا سوماـق  زا  ار  مسر  نیا  دـنکن ، اـفو  دوخ  دـعوم  هب  دوعوم  رگا  مرادـن . وت  زج  نم  تسا ، راکادـف  راـی  رازه  ار  وت  رگا  زادـنین . دوخ 
. دوارتیم خلت  ياههاگن  مناج ، همـشچ  زا  هنوگچ  هک  نیبب  ار . قارف  یخلت  نیبب و  ار  دوخ  یبوخ  نکم . هناهب  ارم  ندوب  دـب  درتس . دـنهاوخ 
هچ ییاـهنت  هک  نیبب  دـننکیم . منامیـشپ  قشع  زا  هنوگچ  هک  نیبب  درادـن . رارق  دـخرچیم و  رذـن  حـیبست  نم ،  تسد  رد  ناـسچ  هک  نیبـب 
رد هک  ار  بوچ  ره  دوب . خوـلک  میدربتسد ، نآ  ندیـشارت  هب  هک  ار  گنـس  ره  رتـبوخ ! همه  زا  يا  دـنزیم . گـنچ  مناـج  هب  هناـمحریب 

، دنتخورفارب هک  یغارچ  ره  دوب . نادنز  رد  توهش  باکرچ  میدرک ، رواب  هک  ار  کشا  ره  دوب . هنایروم  هنال  ( 1 ، ) میتسج یغاب  نآ  هظفاح 
وت ز  مدومزاـیب ، ار  همه  دوب . لاذـتبا  هزوجع  ياـههوشع  دیـصقر ، اـم  یناگدـنز  غاـب  رد  هک  یمیـسن  ره  دوب . باـتبش  ياـهمرک  شیاـمه 
مرس بل و  هب  وت  شکلد  بارـش  وچ  مدیـشچ  مخ  رازه  ز  مدوشگ ، اههبنخ  رـس  دماین  مرهوگ  وت  وچ  ایرد ، هب  مدش  ورف  وچ  دماین  مرتشوخ 

، انالوم يرهپـس 2 . بارهـس  دنام  دهاوخ  يدبا  روش  هشیب  شزو  رد  شتروص  یغاب  دنیبب  بوچ  هظفاح  رد  هک  ره  . 1 اهتشونیپ : ( 2  ) دماین
. سمش ناوید 

هرسسدقمالسلاهیلع يدهم ، ماما  هرابرد  وگتفگ 
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مششثحبم یعیفش  یفطصم  همجرت : هرارـش  رابجلادبع  قیقحت : ردص  رقابدمحم  دیـس  دیهـش  تسا ؟ هدرکن  روهظ  نونک  ات  نامز  ماما  ارچ 
هدرکن روهظ  تدـم  نیا  لوط  رد  ارچ  یلو  دراد ] هتـشاد و  یجراخ  دوجو  مالـسلاهیلع ، نامز ، ماما  میتفریذـپ  هک  دزادرپیم  لاؤس  نیا  هب  ]

تبیغ هرود  رد  هک  تسا  هدـش  يو  عنام  زیچ  هچ  تسا  هتخاس  هداـمآ  یعاـمتجا  ینوگرگد  کـی  يارب  ار  دوخ  ترـضح  نآ  یتقو  تسا ؟
ياهراک طیارـش  هنیمز و  نامز ، نآ  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  دزاسن ; ینـالوط  ار  دوختبیغ  دـیایب و  نادـیم  هب  نآ  زا  سپ  ياـهلاس  اـی  يرغص 

تبیغ نامز  رد  صاخ  ياهيزیرهمانرب  رثا  رب  هک  یمیقتسم  هطبار  هطساو  هب  ترضح  نآ  تسا . هدوب  رتناسآ  رایسب  یحالـصا  یعامتجا و 
نآ مکاح  ياهتردـق  دـنک . عورـش  ار  دوخ  راک  تردـق ، اب  دروآ و  درگ  ار  دوخ  نارای  هک  دوب  هتفای  ار  ناکما  نیا  تشاد ، مدرم  اب  يرغص 

. دندوب هدیسرن  تسا ، هتفایتسد  نآ  هبتعنص  ملع و  تفرـشیپ  رثا  رب  هزورما  ناسنا  هک  كانتـشهد  يورین  ناوت و  زا  هبترم  نیا  هب  زین  نامز 
ياـههنیمز طیارـش و  هلـسلس  کـی  هب  یگتـسب  نآ  تیقفوم  ددـنویپ  عوـقو  هب  هعماـج  راـتخاس  رییغت  يارب  يراـک  ره  هک  تسا  نیا  باوـج 

ياهمشچرس هک  یعامتجا  تارییغت  نآ  هتبلا  درادن . دوجو  فده  هب  ندیـسر  ناکما  دباین  ققحت  الماک  طیارـش  نآ  همه  ات  دراد و  یجراخ 
طیارـش تسا و  ینامـسآ  یهلا و  تسا  تارییغت  نیا  يانب  ریز  هک  یمایپ  اریز  درادن . ( 1  ) یجراخ لماوع  هب  یطبر  ماـیپ ، رظن  زا  دراد  یهلا 

دراد و نآ  هب  یگتـسب  نآ  ماـجنا  ناـمز  تیقفوـم و  تسا و  یکتم  ینوریب  طیارـش  هب  ییارجا  هـبنج  زا  یلو  تـسین  رثؤـم  نآ  رد  یجراـخ 
هطـساو هب  ار  دوخ  مایپ  نیرخآ  تقو  نآ  درذـگبتیلهاج و  زا  نرق  جـنپ  اـت  دـنام  راـظتنا  رد  نامـسآ  هک  تسا  هدوبتهج  نیمه  هبتسرد 
ییارجا یگتسباو  رطاخ  هب  یلو  تشاد  ربمایپ  هب  دیدش  زاین  ترتف  نارود  رد  ناهج  هکنآ  اب  داتسرف ;و  هلآوهیلعهللایلص ، دمحم ، ترـضح 

بسانم و ياضف  زا  تسا  ترابع  یخرب  دراد  زاین  نادب  تاحالـصا  يارجا  هک  یجراخ  لماوع  نیا  دـش . ریخات  نآ  رد  یجراخ  طیارـش  هب 
یبالقنا هنومن ، يارب  دبلطیم . ار  نآ  کیراب  ياهمخ  چیپ و  رد  یبالقنا  شبنج  هک  تایئزج  یخرب  رظن و  دروم  تارییغت  يارب  یمومع  وج 

هک دوب  هتسباو  رازت ]  ] يروتارپما هیاپ  ندشتسـس  لوا و  یناهج  گنج  دننام  یمهم  لماع  هب  درک  يربهر  تیقفوم  اب  هیـسور  رد  نینل   » هک
نینل  » هکنیا دـننام  دوب  رثؤم  نآ  رد  زین  يرگید  دودـحم  یئزج و  لماوع  تشاد و  ییازـسب  مهـس  بـالقنا  يارب  بساـنم  ياـضف  داـحیا  رد 

بالقنا تشاد  لامتحا  دوب  هدش  وا  دورو  ریخات  ثعاب  ياهثداح  ره  رگا  هک  دنک  يربهر  ار  بالقنا  دوش و  هیـسور  دراو  تمالـسبتسناوت 
لماوـع هب  یگتـسب  یحالـصا  تارییغت  داـجیا  ارجا و  هک  تسا  نـیا  رب  یهلا  ریذـپانرییغت  تنـس  يرآ  دوـش . مکاحتعرـس  نـیا  هـب  دـناوتن 
نیدـنچ زا  سپ  ینالوط و  هرود  کی  زا  سپ  مالـسا  هک  تسا  هدوبتهج  نیمه  هب  دـشاب و  هتـشاد  یمومع  وج  بسانم و  ياضف  یجراخ ،

اب راومه و  ینامـسآ ، ياهیناسر  مایپ  يارب  ار  اهیتخـس  همه  تالکـشم و  همه  دراد  ییاناوت  گرزب ، يادخ  هکنیا  اب  سپ  درک . روهظ  نرق ،
رد دوشیم  ناسنا  لماکت  هیام  هک  یجنر  التبا و  ناـحتما و  اریز  تسا ; هدرکن  باـختنا  ار  شور  نیا  دـنک ، داـجیا  بساـنم  ياـضف  زاـجعا 

تاـیئزج یخرب  رد  دـنوادخ  هک  تسین  عناـم  نیا  هتبلا  دـشاب  یجراـخ  طیارـش  اـب  قباـطم  یعیبط و  تـالوحت ، هک  دـباییم  ققحت  یتروص 
یبیغ تاهجوت  اهکمک و  دننام  تسا  مزال  كرحت  داجیا  يارب  یهاگ  یلو  تسین  رثؤم  بسانم  ياضف  لصا  رد  هک  یتایئزج  دنک ، تلاخد 

و ( 2  ) دوشیم ناتـسلگ  میهاربا  يارب  دورمن  شتآ  هکنانچ : دـنکیم  دوخ  ياـیلوا  هب  راوشد  رایـسب  ساـسح و  ياـههظحل  رد  دـنوادخ  هک 
نارفاک و ياهرداچ  هک  يدـیدش  دابدـنت  ای  و  ( 3  ) دـتفایم تکرح  زا  دیـشک  ربمایپ  يور  رب  ریـشمش  هک  نکـش  ناـمیپ  يدوهی  نآ  تسد 

ناـنآ ياـهلد  رد  ار  تشحو  سرت و  دروآیم و  رد  هـشیر  زا  دنتـشاد  هرـصاحم  رد  ار  هنیدـم  قدـنخ ، گـنج  رد  هـک  یناـمز  ار  ناکرـشم 
همه دـننامه  ارجا  رظن  زا  وا  بالقنا  هک  میبایرد  اـت  مینکیم  یـسررب  دـید  نیا  اـب  ار  مالـسلاهیلع ، ناـمز ، ماـما  تیعقوم  اـم  ( 4 . ) دنکفایم

طیارـش نآ  رظتنم  هک  تسا  یعیبط  ورنیا  زا  دـشاب  دوجوم  بسانم  ياضف  یتسیاـب  دراد و  یگتـسب  یجراـخ  ینیع و  ياـههنیمز  هب  اـهبالقنا 
دنوادخ بناج  زا  هک  یتلاسر  تسین و  ناهج  زا  شخب  کی  هقطنم و  کی  هب  دودحم  شراک  يدهم  ترـضح  هک  دـننادیم  همه  میـشاب و 

يارب ( 5 . ) ددرگ نومنهر  لدع ، ییانـشور  هب  متـس  یکیرات  زا  ار  تیرـشب  همه  یتسیاب  تسا و  یناهج  هدش ، هتـشاذگ  وا  شود  رب  گرزب 
لوحت نیا  سپ  تشاد . دوجو  طرـش  نیا  ربمایپ  نامز  نامه  رد  هنرگ  تسین و  یفاک  حـلاص  ربهر  دوجو  اـهنت  یگرزب  لوحت  نینچ  يارجا 

یـساسا لماع  دشاب . هتـشاد  دوجو  نآ  رد  یمومع  بالقنا  يارب  مزال  یجراخ  ياههنیمز  همه  هک  دبلطیم  یناهج  بسانم  ياضف  گرزب ،
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زور نآ  ندمتم  ناسنا  هک  تسا  یچوپ  یکوپ و  ساسحا  انامه  مدرم  فرط  زا  تلادع  دیدج  مایپ  شریذـپ  بسانم و  ياضف  نیا  داجیا  رد 
هب دنکیم و  مخ  ار  وا  تشپ  نآ  یفنم  ياههبنج  هک  یندمت  تسا ; ندمت  زا  يرـشب  فلتخم  ياههبرجت  ساسحا ، نیا  اشنم  درک و  دهاوخ 

. درادیم فوطعم  لوهجم ، یعبنم  ای  بیغ  ملاع  هب  ار  دوخ  هجوت  ناج ، قمع  زا  دراد و  کمک  هب  زاین  ادیدش  دـمهفیم  هک  دـسریم  اجنآ 
ياهـشخب اریز  تسا ; هتـشذگ  زا  رتهب  نایناهج  هب  ماـیپ  ندـناسر  يارب  طیارـش  هدـنیآ  رد  مییوگب  میناوتیم  يداـم  ياهتفرـشیپ  رظن  زا  اـما 
يزاسهاگآ يارب  يزکرم  نامزاس  کی  هک  یلیاسو  دـننک و  رارقرب  طابترا  مه  اب  دـنناوتیم  مدرم  دـنوشیم ، کـیدزن  مه  هب  اـیند  فلتخم 

نآ روهظ  رد  رتـشیب  هچ  ره  هک  هدـش  هراـشا  نآ  هب  لاؤس  رد  هچنآ  اـما  دـشابیم . سرتـسد  رد  دراد ، زاـین  نادـب  دـیدج  تلاـسر  زا  اـهتلم 
هیحور هک  یناسک  يارب  يدام  تالآ  رازبا و  نیا  یلو  تسا  تسرد  دـش ، دـهاوخ  رتهتفرـشیپ  یگنج  تالآ  رازبا و  دـتفیب ، ریخات  ترـضح 

ورف رگنلت  نیلوا  اب  گرزب  ندـمت  کـی  خاـک  هک  خـیرات  لوط  رد  اـسب  هچ  دـیآیم ؟ راـک  هچ  هب  دناهدیـسوپ  نورد  زا  دـناهتخاب و  ار  دوخ 
(6 . ) تسا هتـشادن  یهاـگهیکت  هناوتـشپ و  هنوگچیه  تسا و  هدوب  هتخیر  ورف  لـبق  زا  عـقاو  رد  ییاـنب  نینچ  هکنیا  يارب  ارچ ؟ تسا ، هتخیر 
هک دـهدیم -  تیمها  اـهبالقنا ، يزوریپ  رد  نآ  شقن  یجراـخ و  لـماوع  هب  اـجنیا  رد  هر ،)  ) ردـص دیهـش  هکنیا  مغر  یلع  . 1 اهتشونیپ :

ياـهتلاسر هیحاـن  زا  هک  یعاـمتجا  تارییغت  مهف  هراـبرد  يدـیدج  هیرظن  ناـشیا  یلو  تسا -  یناور  یعاـمتجا و  لـماوع  زا  قـیمع  یکرد 
هب هتسباو  ارجا  تیقفوم  تهج  زا  دراد و  ار  دوخصاخ  نوناق  مایپ ، تلاسر و  تهج  زا  هک  تسا  هتشاد  هضرع  ددرگیم ، رادیدپ  ینامـسآ 

يروهرهب رد  مدرم  ياهییاناوت  یللملانیب و  ياهتیعقاو  مدرم ، یعامتجا  یـسایستلاح و  یجراخ ، لماوع  زا  دوصقم  تسا . یجراخ  لماوع 
ران ای  انلق  نیلعاف . متنک  نا  مکتهلا  اورـصنا  هوقرح و  اولاـق   » تسادـخ مـالک  هب  هراـشا  . 2 تسا . یحور  ياهدادعتـسا  یتاذ و  تاـناکما  زا 

دینازوسب و ار  وا  دنتفگ  ینعی :  70 هیآ 68 -  (، 21 ، ) ایبنا هروس  نیرسخالا ». مهانلعجف  ادیک  هب  اودارا  و  میهاربا . یلع  امالـس  ادرب و  ینوک 
دنزاس دب  هراچ  وا  هرابرد  دنتـساوخ  و  شابتمالـس . درـس و  میهاربا  رب  شتآ  يا  میتفگ . دیاهدننک . رگا  دـینک ، يرای  ار  شیوخ  نایادـخ 

، ربماـیپ تارجعم  باـب  راونـالاراحب ج18 ، رقابدـمحم ، یـسلجم ، ص33 ; ریثـک ج2 ، نـبا  ریـسفت  . 3 میتخاـس . رتراـکنایز  ار  ناــنآ  سپ 
فیرشثیدح هکنانچ  - 5 يرجه . مجنپ  لاـس  ثداوح  ص244 ، ج2 ، يربط ، خیرات  - 4 و 75 .  60 ، 52 ، 47 تاحفص هلآوهیلعهللایلص ،

اطـسق و ضرالا  المی  یتیب  لها  نم  وا  ینم  الجر  ثعبی  یتح  مویلا  کـلذ  هللا  لوطل  موی  ـالا  ایندـلا  نم  قبی  مل  ول  : » دـنکیم حیرـصت  يوبن 
يدرم ات  دزاسیم  ینالوط  ردقنآ  ار  زور  نآ  دنوادخ  دشاب  هدنامن  یقاب  رتشیب  زور  کی  ایند  زا  رگا  ینعی : اروج » املظ و  تئلم  امک  الدـع 

عماجلاجاتلا . ) دـشاب هدـش  متـس  ملظ و  زا  رپ  هکنآ  زا  سپ  دـنک  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  هکدـنک  ثوعبم  نم -  تیبلـها  زا  اـی  نم -  زا 
ناشیا هتفگ  میدید  یبوخب  ار  ردص  دیهـش  هتفگ  نیا  قادـصم  دون  ههد  يادـتبا  رد  ام  - 6 ص360 ). ج5 ، فصان ، یلع  روصنم  لوصـالل ،

زا تعرـسب  هنوگچ  دوب  ناهج  رب  مکاح  بطق  ود  زا  یکی  هک  يوروش  ریهامج  داحتا  دوب ; يرـشب  هعماج  زا  ناشیا  قیمع  كرد  هب  دنتـسم 
. دنامن یقاب  نآ  زا  يزیچ  هک  ياهنوگ  هب  دیشاپ  مه 

ناگراوآ

تعاس یبونج ، رازهلال  نابایخ  دوریم ». نوریب  رگید  رد  زا  نامیا  دوش ، دراو  ياهناـخ  رد  زا  رقف  یتقو  : » هلآوهیلعهللایلـص مالـسا ، ربماـیپ 
هتفـشآ نانآ  يرهاظ  عضو  دنوریم . لامـش  يوس  هب  نابایخ  ياهتنا  زا  هلاس  یلا 11  كدوک 8  ود  دادرم 1378  موس  هبنشکی  حبـص -   10

هاگآدوخان دراد . اهنآ  یناماس  رسیب و  زا  تیاکح  همه ، ناشیرپ و ... ياهوم  ناشفیثک ، ياهـسابل  اهنآ ، هتـسشن  ياهتروص  تسد و  تسا ،
دیرادهگن و ریـس  يزور  ار  اهنآ  ادابم  نامیتی ! هرابرد  ار ، ادخ  ار ، ادـخ  دـنیامرفیم : هک  متفایم  مالـسلاهیلع ، یلع ، ماما  نخـس  نیا  دای  هب 
و مالـسلاهیلع ، نسح ، هبتیـصو  . » دـنوش هاـبت  عیاـض و  امـش  دزن  رد  یتواـفتیب ) یهجوتیب و  رثا  رد   ) اداـبم دـننامب و  هنـسرگ  رگید  زور 

ناهگان دننکیم . تکرح  نم  زا  رتولج  ناکدوک  ماهدـید ، ار  اهنآ  یفداصت  نم  یتیآ  دـیمحلادبع  همجرت   709 هحفص مالسلاهیلع ، نیسح ،
زا الامتحا  هن ، اما  تسا ! هدیشوپ  یکشم  باروج  مرادنپیم  هک  تسا  هایس  ردقنآ  شیاهاپ  دتفایم . نانآ  زا  یکی  هنهرب  ياهاپ  هب  منامـشچ 
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منک و بیقعت  ار  اهنآ  یتفاسم  هک  درادیماو  ارم  وا  يواکجنک  سح  تسا . هدش  روطنیا  شیاهاپ  هدرک  تکرحتلافسآ  يور  هنهرباپ  سب 
دـناهتخادنا و مه  ندرگ  رد  تسد  دـننکیم . تکرح  نایفارطا  هب  هجوت  نودـب  ناکدوک  موش . اهنآ  اب  مدرم  دروخرب  اهنآ و  تاکرح  رظاـن 
دننکیم و کمک  ياضاقت  یسک  زا  اهنآ  هن  دننیبیم !! نیریاس  دننام  ار  اهنآ  نارادهزاغم  نارذگهر و  دننکیم . اوجن  مه  اب  بل  ریز  یهاگ 
: هلآوهیلعهللایلص مالسا ، ربمایپ  مود : هدرپ  تسا ! اهیتوافتیب  نارکوش  زا  زیربل  یمالسا  يرقلاما  رازهلال  دنکیم . محرت  اهنآ  هب  یـسک  هن 

... ای هدنـشورف و  ای  نابهگن -  ناهگان  تسین ». ناملـسم  دـشابن ، دـنمزاین  نیملـسم  تالکـشم  عفر  رکف  هب  دـنک و  زاغآ  ار  حبـص  سک  ره  »

... ادگ و دیوریم !؟ يروگ  مادک  دیـش ، مگ  دـیوگیم : دربیم و  هلمح  اهنآ  يوس  هب  نارغ ! ییاهدژا  دـننام  دوب -  ژاساپ  دارفا  زا  لاحرهب 
دراد و عالطا  نامیتی  هرابرد  مرکا  لوسر  نخـس  زا  درف  نیا  ایآ  میوگیم : دوخ  اب  دـیاهدش و ... هفاـضا  اـهنآ  هب  مه  اهامـش  هک  میتشاد  مک 

عالطا شربماـیپ  رظن  زا  ماـتیا  هب  یگدیـسر  تیمها  هب  یناملـسم  منکیمن  ناـمگ  زگره ! یلو  دـنکیم !؟ دروخرب  اـههچب  نیا  اـب  هنوگ  نیا 
یلاحشوخ هناخ   » ار نآ  هک  تسا  یلزنم  تشهب  رد  : » دنیامرفیم هیلعهللاتاولص ، دمحم ، ترـضح  دنارب . ار  اهنآ  هنوگ  نیا  دشاب و  هتـشاد 

همیسارس ناکدوک  ۀحاصفلاجهن ص175» .« » دـنوشیمن هناخ  نآ  دراو  دـناهدرک ، لاحـشوخ  ار  نانمؤم  نامیتی  هک  یناسک  زج  دـنمانیم و 
زا دـنروآیم و  رد  بیج  زا  هکـس  نیدـنچ  ینموت و  هاجنپ  سانکـسا  کـی  دـنربیم . بیج  رد  تسد  رداـن  امنیـس  رد  ولج  دـندرگیمرب و 

دیرخ يارب  لوپ  اهنیا  ایادـخ ! دـنوشیم ! يزاب  هب  لوغـشم  دـنوریم  دـنریگیم و  ار  يراتآ  ای  رتویپماک  اب  يزاب  طیلب  طیلب ، شورف  لوؤسم 
ام ناکدوک  زا  یخرب  راگزور  هب  هچ  تاغیلبت  هک  ربکاهللا  دـننکیم ، جرخ  يرتویپماـک  ياـهیزاب  يارب  ار  دوخ  ییاراد  اـما  دـنرادن  ییاـپمد 

رزیرف اهومکیـسا ، هب  هدـش ، باسح  تاـغیلبت  اـب  رامعتـسا  تفگیم : هک  متفایم  یتعیرـش  رتکد  نخـس  داـی  هب  هاـگآدوخان  تسا !؟ هدروآ 
مرظن هب  تسا . هدرک  هفالک  ارم  ناکدوک  اب  درف  نیا  دروخرب  اـصوصخ  ناناملـسم و  یتواـفتیب  ناـکدوک ، يرهاـظ  تیعـضو  دـشورفیم !
سکع کی  میوگیم  متـسود  هب  تسا ، یبوخ  هژوس  رتویپماک  ای  يراتآ  اب  يزاب  نیح  رد  تلاح  نیا  اب  اهنآ  زا  نتفرگ  سکع  هک  دسریم 
حیضوت شیارب  لصفم  ار  سکع  نتفرگ  تلع  دهدیم و  ناشن  وا  هب  ار  شتراک  دنکیم ، تبحص  امنیـس  لوؤسم  اب  مراکمه  ریگب . اهنیا  زا 

نودب هک  دناهتفگ  ام  هب  دیریگب ، هزاجا  داشرا  ترازو  زا  دیاب  امـش  دـیوگیم  ارچ !؟ مسرپیم : دوشیمن ! دـیوگیم - : ناشیا  اما  دـهدیم 
ات میریگیم  هتسب  رداک  اب  ار  سکع  ام  بوخ  رایـسب  منکیم : داهنـشیپ  ناشیا  هب  دریگب  سکع  امنیـس  نورد  درادن  قح  یـسک  اهنآ  هزاجا 

امش هب  میناوتیمن  اقآ ، هن  دیوگیم : میروآیمن - ! ناتیامنیس  امش و  زا  مه  یمسا  انمـض  دوش و  هتفرگ  نویزیولت  هحفـص  ناکدوک و  طقف 
ام هژوس  دنوریم و  رگید  هظحل  دنچ  اهنیا  یلو  میوگیم : دـینک ؟ مادـقا  قیرط  نآ  زا  داشرا  ترازو  دـیورب  میهدـب . نتفرگ  سکع  هزاجا 
اب تسین ! طوبرم  نم  هب  درادـن !! دوجو  یهار  نیا  زج  دـیوگیم : میریگب ! داشرا  ترازو  زا  زوجم  ام  هک  درادـن  دوجو  تلاح  نیا  اب  رگید 

یعـضو هچ  رگید  نیا  ایادـخ ! دـنکیم !؟ تعناـمم  يرگید  فرط  زا  مهنآ  سکع  کـی  نتفرگ  زا  ناملـسم  نیا  ارچ  سپ  میوگیم : دوخ 
هب لحم  ياهبـساک  زا  یکی  اب  دـنیایب ، نوریب  امنیـس  زا  اهنآ  ات  مینامیم  رظتنم  ام  دنتـسه و  يزاب  لاح  رد  ناـکدوک  هک  یتصرف  رد  تسا ...
رفن نیا  هشیمه  هلب  دـنیآیم - ؟ روـط  نیمه  هشیمه  منیبیم ! ار  اـهنیا  هک  تسا  یتدـم  یلو  هن  دیـسانشیم ؟ ار  اـهنیا  منیـشنیم - : وـگتفگ 

شیاههچب مه  دراد  لاـسدرخ  هچب  هس  هک  تسا  یمناـخ  هلب  دـیاهدید - ؟ اـجنیا  ار  يرگید  دارفا  مه ، اـهنیا  لـثم  تسا ! هنهرباـپ  رتکچوک 
هجوت اب  اما  ماهدیدن  نم  دراد - ؟ دوجو  اجنیا  رد  دارفا  نیا  زا  هدافتسا  ءوس  ناکما  امش  رظن  هب  تسا . هنهرباپ  شدوخ  مه  دنتـسه و  هنهرباپ 

اهنیا تسه . يزیچ  ره  ناکما  تسا  شناگتسب  ای  رهوش  اب  دیایب  مه  یمناخ  رگا  دنراد و  دمآ  تفر و  نایاقآ  طقف  هک  تسا  یلحم  هکنیا  هب 
ییادـگ دـنیآیم و  اـجنیا  اـهنیا  لـثم  رفن  دـنچ  يزور  دـنهاوخیم . لوپ  دـننکیم و  زارد  تسد  دـننکیم - ؟ دروـخرب  هبـسک  اـب  هنوـگچ 
ییاهنز دنتسه  نز  اهنآ  رثکا  دنتسه ؟ يدارفا  هچ  اهنیا  رتشیب  دنوریم . دنیآیم و  اجنیا  اهنیا  لثم  رفن  ات 20  يزور 15  لقادح  دننکیم - ؟
کمک هب  زاین  منکیم  ساسحا  هک  ییاهنزریپ  هب  مشاب  هتشاد  درخ  لوپ  رگا  نم  دینکیم - ؟ کمک  ناشرفن  دنچ  هب  امـش  الاب . هب  هلاس   35

اهنیا زا  رتدـنمزاین  نونک  ات  نم  هن ، دنـشاب - ؟ رتدـنمزاین  اهنیا  زا  هک  دـیاهدید  ار  یناسک  نایدـکتم ، نیب  رد  امـش  منکیم . کـمک  دـنراد ،
توافتیب ناسنا  دوشیم  ثعاب  هک  يروط  هبتسا  دایز  یلیخ  نایدکتم  دادعت  الوا  نوچ  دـینکیمن - ؟ کمک  اهنآ  هب  ارچ  سپ  ماهدـیدن .
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، مرادـن درخ  لوپ  نوچ  مه  یهاگ  دـنوشیم . هتفرگ  يراگیب  هب  يدارفا  طسوت  هکنیا  ای  دـنجاتحم  اعقاو  اهنیا  اـیآ  هک  مینادیمن  اـیناث  دوش .
هک تسا  هام  کی  منکیم  رکف  هکنیا  هب  هجوت  اب  یلو  منادیمن  دـنباوخیم - ؟ اجک  بش  اهنیا  امـش  رظن  هب  منک ! کمک  اهنآ  هب  مناوتیمن 

دننکیم يدکت  ارچ  دیـسرپب  اهنآ  زا  تسا  هدش  الاح  ات  دنباوخیم . نابایخ  رد  الامتحا  دناهدرکن  مامح  دناهتـسشن و  ار  ناشتروص  تسد و 
الثم دیوشیمن ؟ تحاران  دینیبیم  ار  يدارفا  روط  نیا  امـش  یتقو  رگم  دـیاهدرکن ؟ ار  راک  نیا  ارچ  ریخ . دـیوش - !؟ انـشآ  ناشلد  درد  اب  و 
هراوآ ناـکدوک  هبتبـسن  ـالاح  ارچ  سپ  دـنوش ؟ دـنمزاین  يزور  مه  ناـتدوخ  ياـههچب  ثداوح ، رثا  رد  هدرکاـن  يادـخ  هک  دیـسرتیمن 

هک میراد  عـقوت  میزیریم . دادـما  هتیمک  تاقدـص  قودنـص  هب  ناـموت  دـص  يزور  لقادـح  اـم  دـیوگیم : دـیتسه - ؟ تواـفتیب  نارگید 
هیزیهج دیرخ  فرص  مدرم  تاقدص  دنشاب و  هراوآ  روط  نیا  اهنیا  هکنیا  هن  دننک . تقد  رتشیب  مدرم  هب  تاقدص  دناسر  رد  هتیمک  نیلوؤسم 

ار یعقاو  نادـنمزاین  دـنراد  هک  یتاناکما  اب  اهنآ  دـیاب  تسا و  رتمهم  اهنیا  اما  تسا  بوخ  مه  اهراک  نآ  هتبلا  دوش . یـسورع و ... مسارم  و 
یتقو ارچ  ناتدوخ  الاح  یلو  تسا . یقطنم  صوصخ  نیا  رد  امـش  نخـس  دسرب - . يدکت  اجنیا و  هب  ناشراک  دـنراذگن  هدرک و  ییاسانش 

اهبـساک و ارچ  امـش  رظن  هب  بوخ ... یلو  مراد  لوبق  ار  امـش  ياهفرح  مه  نم  بوخ  دینکیمن - ؟ مادقا  هدـمآ ، شیپ  قافنا  يارب  ياهنیمز 
. - دادـن ناشن  یـشنکاو  اهنیا  هبتبـسن  سک  چـیه  مدوب ، اهنیا  اب  نم  هک  رازهلال  نابایخ  لوط  رد  دـننکیمن . هجوت  اهنیا  هب  امـش  ناراکمه 

کمک مه  وا  هب  دشاب ، دنمزاین  اعقاو  مه  یـسک  رگا  لیلد  نیمه  هب  دناهدرک و  تداع  اهنیا  دننکیم  رکف  مدرم  هک  دـسریم  منهذ  هب  هللاو ،
اب دوش ؟ هدروآربتیاهتجاح  يوش و  محرلد  يراد  تسود  ایآ  : » هلآوهیلعهللایلـص دـمحم ، ترـضح  مالـسا  ربمایپ  موس : هدرپ  دـننکیمن !

، ۀـحاصفلاجهن . » دوـش هدروآربتیاـهتجاح  دوـش و  مرن  تلد  اـت  ناروـخب  وا  هب  شیوـخ  ياذـغ  زا  نک ، شزاوـن  ار  وا  شاـب  ناـبرهم  میتـی 
زا سکع  دـنچ  ساکع  میوریم . هار  اهنآ  لابند  هچوک  نیا  همادا  رد  مساکع  راکمه  هارمه  دـناهدمآ ، نوریب  امنیـس  زا  اههچب  الاح ، ص6»

یهاگن وک - ؟ تاییاـپمد  رـسپ ! اـقآ  میوگیم : درادـن  شفک  هک  رتکچوک  كدوک  هب  مناـسریم و  اـهنآ  هب  ار  مدوخ  نم  دریگیم ، اـهنآ 
نم هب  ياهناروابان  هاگن  ود  ره  مرخبتیارب ؟ ییوربور  هاگـشورف  زا  یهاوخیم  مرادن ! ییاپمد  اقآ ، دـیوگیم : دـنکیم و  نم  هب  هناموصعم 

هب الاح  میرخب . ییاپمد  کی  رـسپ  اقآ  نیا  يارب  هاگـشورف  نیا  زا  میورب  میوگیم : مراـکمه  هب  دـنزادنایم . نییاـپ  ار  ناشرـس  دـننکیم و 
ردارب مرخیم  ییاـپمد  رتـکچوک  ردارب  يارب  میوشیم  هاگـشورف  دراو  میاهدیـسر ، اتـسور  رهـش و  يزکرم  هاگـشورف  یـسودرف و  ناـبایخ 

کی یلو  گنر  مه  ییاپمد  کی  زین  وا  و  رادرب ! مه  وت  میوگیم : رتگرزب  ردارب  هب  دـندنخیم . مه  اب  ود  ره  دـنکیم و  هاگن  وا  هب  رتگرزب 
تناما تسا ! یسک  لام  نیا  دیوگیم : زادنیب ! رود  ار  نآ  تسا  هنهک  یلیخ  تایلبق  ییاپمد  میوگیم : درادیم ! رب  یلوا  زا  رتگرزب  هرامش 

رتـگرزب ردارب  اـب  لوا  متـسشن . وـگتفگ  هب  اـهنآ  اـب  میدـمآ  نوریب  هاگـشورف  زا  هکنآ  زا  سپ  منادرگرب ! شبحاـص  هب  ار  نآ  دـیاب  ماهتفرگ 
نادهاز زا  دـیاهدمآ - ؟ اجک  زا  لاس   12 يراد - ؟ لاس  دـنچ  ییاضر  تسیچ - ؟ تایلیماف  میلـس  تسیچ - ؟ امـش  مسا  منکیم : تبحص 

اب میناوتب  دیاش  اجنیا  میدمآ  درکیمن  کمک  ام  هب  مه  یـسک  میتشادن و  لوپ  دوب ، ضیرم  مردام  درم ، مردپ  دـیاهدمآ - ؟ نادـهاز  زا  ارچ 
میربب رتکد  هب  ار  وا  هکنیا  يارب  مه  لوپ  دنک  تکرح  دناوتیمن  دراد ، دیدش  دردرـس  تسیچ - ؟ تردام  يرامیب  مینک ! یگدـنز  ییادـگ 

هلاس دنچ  ات   3 - ؟ يراد رهاوخ  دنچ  میتسه . رفن  ود  مردارب ، نیا  نم و  يراد - ؟ ردارب  دنچ  دنک ! تحارتسا  هناخ  رد  تسا  روبجم  میرادن ،
؟ دنکیم نیمات  یسک  هچ  ار  امش  یگدنز  جرخ  لاس   7 - ؟ تسا هدرم  ناتردپ  هک  تسا  لاس  دنچ  دنتسه . کچوک  دنرتگرزب - ؟ دنتسه ؟

اجک اهبش  ناموت  ات 700  زا 500  دیراد - ؟ دمآرد  دنچ  يزور  لاس  ود  دینکیم - ؟ ییادگ  تسا  لاس  دنچ  مینکیم ! ییادـگ  نامدوخ  - 
سپ مینکیم . یگدنز  اجنآ  میاهدرک ، هیارک  یکچوک  قاتا  کی  شوش  نادیم  ياهفرط  تساجک - ؟ ناتلزنم  هنوخ  دینکیم - ؟ تحارتسا 

!! تساجک اجنآ  مینادیمن  میاهتفرن  اجنآ  هن  دـنکیمن - ؟ کمک  امـش  هب  دادـما  هتیمک  هرآ  دـیروآیم - ؟ رد  ار  ناتهداوناخ  یجرخ  اـمش 
ناموت رازه   3 - ؟ تسا ناـتقاتا  هراـجا  ردـقچ  یهاـم  هرب  اـجک  هنودیمن  هرب و  هنوـتیمن  نوا  تسا - ؟ هتفرن  دادـما  هتیمک  هب  ترداـم  ارچ 

مامح دـیتسه ؟ بترماـن  ناـشیرپ و  ردـقنیا  ارچ  تسا  بارخ  کـچوک و  یلیخ  شقاـتا  دراد - ؟ هیارک  ناـموت  رازه   3 یهام هک  تساـجک 
سرد سالک  دنچ  رگید ... تسا  ضیرم  مه  نامردام  تسا و  فیثک  یکاخ و  نامقاتا  نوچ  یلو  میوریم  یهاگ  مامح  ارچ  دینکیمن - ؟
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تمـسا دوشیم . تفاـی  یبیرغ  مغ  شهاـگن  رد  دـنکیم ، مهاـگن  هناـموصعم  موریم ، رتکچوک  ردارب  غارـس  هب  سـالک   5 ياهدـناوخ - ؟
هراوآ و میرادن . ياهراچ  ینکیم - ؟ ییادگ  هک  تسا  لاس  دـنچ  شوش  تساجک - ؟ نوتهنوخ  لاس   7 - ؟ يراد لاس  دنچ  میعن  تسیچ ؟
میـسانشیمن و ار  یـسک  دیوریمن - ؟ يراک  لابند  ارچ  تسا . دب  ییادگ  مینادیم  مه  نامدوخ  میروآرد ، ار  لزنم  جرخ  دـیاب  میروبجم .

ناشیور هب  ياهناخ  چیه  رد  دناهدنام ، اهنت  هراوآ و  اهنیا  يرآ ، دراذگب . راک  رس  دسانـشب و  ای  دنک و  ییامنهار  ار  ام  هک  تسین  مه  یـسک 
رد مالـسا  ربماـیپ  هک  دـناهدرک  شومارف  نینمؤـم  اـیوگ  دـنهنیمن . مهرم  ناـنآ  ياـهدرد  رب  یناـبرهم  تسد  چـیه  ارهاـظ  دوـشیمن و  زاـب 

دننک یکین  وا  هب  دشاب و  یمیتی  نآ  رد  هک  تسا  ياهناخ  ناناملـسم  هناخ  نیرتهب  : » تساهدومرفماتیاهبهجوتويرادهگن تلافکصوصخ و 
رد دریگبهدهع  رب  ار  یمیتیتلافکهکیـسک  نم و  دننک . يدب  وا  هب  دشاب و  یمیتی  نآ  رد  هک  تسا  ياهناخ  ناناملـسم  ياههناخ  نیرتدب  و 

؟ دیراد غارس  يراک  امـش  هلب ، دیهد - ؟ ماجنا  دیورب  دیرـضاح  دشاب ، يراک  رگا  ،ص356  ۀحاصفلاجهن . » میهارمهرتشگناوددننام تشهب 
: دـنیوگیم مه  اب  دـیآیمنرب ... يراک  مه  نم  لاثما  تسد  زا  هک  دـنامهفیم  اههچب  هب  ینالوط  نم  توکـس  ییوگ  موشیم !! تکاـس  نم 

نیح رد  دـشاب و  امـش  ظفاحادـخ  ظفاحادـخ  اههچب !! هن  دـیرادن ! يراک  دـهد ، ضوع  امـش  هب  ادـخ  مینونمم ، یلیخ  اهییاپمد ، يارب  اقآ !
تحیصن زا  رتشیب  مدرم  تیساسح  نیلوؤسم و  هجوت  راک ، هب  اهنآ  هک  منادیم  اما  منکیم  ییامنهار  تحیـصن و  ار  اهنآ  یمک  یظفاحادخ 

! دنراد زاین  نم 

ملق شپت 

حور وا ،» . » تسا نامزلارخآ  لیطابا  نایم  رد  قح  هملک  نیرتگرزب  وا » . » تسا كاـخ  هصرع  نیرخآ  تماـیق  وا » . » تسا ییانـشور  زار  وا » »
« رای  » لامج رون  هب  راربا  هدـید  هدـننکنشور  مالـسلاهیلع ، رـصعلابحاص ، تسا . رـضاح  بیاغ  وا » . » تسا یمدآ  حور  نیرتزبس  اههزبس و 
زور و نادـهاجم  دـئاق  مالـسلاهیلع ، رـصعلابحاص ، تسا . ماقم   » نکر و  » نیب رد  مایق  نیرتگرزب  مئاق  مالـسلاهیلع ، رـصعلابحاص ، تسا .
، دنیامن گرنوخ  ار  ناهج  اهقیاقش  یتقو  دیآیم . يداه  ، » دنک وجتسج  یهارمگ  رد  ار  شیوخ  هار  تیرشب  یتقو  تسا . بش  نادباع  ماما 
، دوش مدرم  رثکا  لغش  يزاستب  یتقو  دوشیم . راکشآ  تبیغ  هدرپ  زا  قح   » دوش يرارف  تقیقح  كرد  زا  ناسنا  هک  یتقو  دیآیم . مقتنم  »

نوچ دیوگیم . نخس  مدرم  اب  قطان  نآرق  دنوش ، لوغشم  نآ  رهاوظ  هب  نآرق  نایراق  نوچ  دهدیم . رـس  دیحوت  گناب  نامزلارخآ  میهاربا 
مایق نآ  ریمعت  هب  حلاصابا  ، » تساز تمالـس  حلـص  نوچ  دیآیم . هجرفیلاعتهللالجع ، نامز ، ماما  تسا ، یمتح  نیفعـضتسم  رب  ادخ  هدعو 

راظتنا رد  تسا ، لماک  تیاده  يایوج  سکره  دـنرادن . رواب  ار  مقتنم   » روضح دـننکیم و  یگدـنز  هناملاظ  هک  یناسک  رب  ياو  دـنکیم .
زا مراـهچ  دـلج  ملق  شپت  . » دزادرپب شیوخ  يزاـسهدامآ  هب  رـضاح ، بیاـغ  باـکر  رد  تسا  داـهج  هداـمآ  سکره  دوش . حـلاص  يداـه  »

هدوب رادهدـهع  ار  نآ  راشتنا  پاچ و  ناهیک  تاراـشتنا  دـناهدروآرد و  ریرحت  هتـشر  هب  ناـینارماک  یلعـسابع   » ياـقآ هک  تسا  ياهعومجم 
يرایـسب یقالخا  هنارعاش و  راصق و  تالمج  یـصاختفاطل  قوذ و  اب  نونکات  هک  تسا  یناراگانهمانزور  هرمز  رد  ناینارماک  ياقآ  تسا .

. میراد تیقفوم  يوزرآ  ناشیا  يارب  دناهدرک . دوخ  ناگدنناوخ  میدقت  ار 

بیاغ رای  رادید 

، تامس ياعد  ندناوخ  ماگنه  ياهعمج ، رصع  متخیریم . کشا  شقـشع  هب  اهتعاس  متخوسیم و  شقارف  رد  اهتدم  مدوب ، شدای  هب  اهلاس 
هکم رد  دش ، هتفگ  ایؤر  ملاع  رد  بش  نامه  مدومن . ار  شرادید  تساوخرد  لاعتم ، دنوادخ  زا  هاوخب .  ار  تتجاح  : » هتـشون هک  ییاج  نآ 
رادیب هظحل  رد  ناهاگحبـص ، تکرح  دعب ، رفـس  رد  دـشن . لصاح  فرـشت  قیفوت  دـمآ ، شیپ  هک  یجح  رفـس  رد  درک . یهاوخ  شرادـید 
ناونع یسک  هب  رمع  تاظحل  نیسپاو  ات  دوبن ، نینمؤملارـشب  و   » ریخا هلمج  رگا  و  نینمؤملا . رـشب  هوقالم و  مکنا  اولمعا ! مدش : مهلم  ندش ،

لولـشم و ياعد  زا  ۀباجالاعیرـس و  ياعد  زا  یتالمج  دش ، مهاوخ  رادـید  هب  قفوم  رفـس ، نیا  رد  مدرک  نیقی  هک  دوب  اجنیا  رد  مدرکیمن .
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رطضملا بیجی  نما   » هبترم هد  رارکت  و  ( 2 ...« ) يذلل یهجو  تهجو  ینا  هیآ «  و  ( 1 .« ) هللایلع تلکوت  ینا  هیآ «  هلمجنم  نآرق ، زا  یتایآ 
هـسمخ هب  ار  دنوادخ  نداد  مسق  هللا و  ای   » هبترم هد  هیآ و  رخآ  ات  مهد  هعفد  رد  و  ( 3 .« ) ضرالاءافلخ مکلعجی  ءوسلافشکی و  هاعد و  اذا 

زا مدومنیم و  همزمز  هکم ...، هدـج ، هب  رفـس  نیا  لوط  رد  ( 4 .« ) هنم ةرظنب  يرظان  لحکا  ةدیـشرلا و  ۀـعلطلا  ینرا  مهللا   » ناـیاپ رد  هبیط و 
ار هیداجـس  هفیحـص  ماـمت  ماـقم ، فلخ  هکم ، متفه  زور  رد  هک  تسه  مداـی  مدومنیم . تلاـسم  ناـنم  قـالخ  زا  ار  وا  رادـید  لد  ناـج و 
: دیشخرد مبلق  هب  ناهگان  هودنا  سای و  لامک  رد  متسشن  ياهظحل  یعـسم  زا  روبع  نیح  رد  مدش ، هناور  لزنم  تمـس  هب  هنادیماان  مدناوخ ،

رتو زامن  رد  رعـشم ، رد  مهد ، بش  ناهاگرحـس  مدرک . تکرح  لزنم  يوس  هب  هتـساخرب  متفرگ  ياهزات  ناج  زاب  افو »! لـگ  سگرن ، لـگ  »
رد لاـح  نیع  رد  یلو  دـشن ، نینچ  هک  تسا  هکم  زا  تـکرح  زور  مدرک  روـصت  تـکرح ، زور  ینعی  ( ، 5  ) مکنعظ موی   » دـش یبیغ  هراشا 

رخآ زور  هاگرحس  متـشاد . دوخ  اب  تفر ، هراشا  هک  ار  همزمز  نامه  متـسیرگیم و  مدیلانیم و  اج  همه  عیقب و ... نازحالاتیب و  رد  هنیدم 
(6  ) ءاسنلاباب ای  لیئربج  باب  زا  یبنلادجسم  هب  دورو  ضحم  هب  مورب .  یبنلادجـسم  هب  حبـص  زامن  يارب  : » متفگ دوخ  اب  هنیدم ، رد  تماقا 

هجوتم پچ ، تمس  هیواز  ولج ، فوفص  رد  دندوب ، زامن  تابیقعت  لاح  رد  هتسشن و  حبـص  زامن  ندناوخ  زا  دعبتیعمج  مامت  هک  یلاح  رد 
ارم راوید  تشپ  زا  هک  تفگ  ناشتلاح  زا  ناوتیم  الماک  هک  تسا  نم  هب  شهاگن  هدـناخرچ و  بابتمـس  هب  هلبق  زا  يور  هک  مدـش  يدرف 
رب ار  مهاـگن  متفاکـشیم و  دوب ، فص  اـههد  دودـح  هک  ار  اهفـص  مورب ، ناـشیا  يوس  هب  هک  دـیامرفیم  هراـشا  تسد  اـب  تسا . هدـیدیم 

شحرـش هک  روط  نآ  ریقح ، ندیـسر  هظحل  ات  مه  ناشیا  هک  تساجنیا  بلاج  منک . مگ  ار  ناشیا  تیعمج ، هوبنا  رد  اداـبم  هک  متـشادیمن 
دنداد ناکت  يرس  تسیچ »؟ ناتمان  : » مدرک لاؤس  ناشرضحم  زا  مدومن  هقناعم  ناشیا  هراشا  اب  دنتشاد . تیانع  ریقحتمس ، هب  هتسویپ  تفر 

هنوگ هب  تروص  مداتـسیا . هراظن  هب  ناشیا  یمدـق  کی  رد  ینوتـس ، هبتشپ  هادـفیحور ، دوصقم ، هبعک  نآ  بناج  هب  ور  دـماین . یباوج  و 
رد تشگنا و  راهچ  يدنلب  هب  كزان و  مشیربا ، ناس  هب  رس  ياهوم  قارب ، هایس و  غازری  دننام  نساحم  فدص ، نوچمه  اهنادند  خرس ، لگ 

مادنا رب  ياهقیلج  نامـسآ و  گنر  هب  یبرع  دنلب  نهاریپ  دندوب . هدـناشوپ  فابتـسد  دیفـس  نیچقرع  اب  ار  یتمـسق  هک  هقلح  هقلح  لاح  نیع 
تمـس رد  رفن  ود  دـشابن . رهم  هب  يزاین  هک  دوب  ادـیپ  ناشیا  يولج  فک  گنـس  هک  هدومرف  سولج  ییاـج  رد  دوب . هدـنزارب  ترـضح  نآ 

لوغـشم ریز ، هب  اهرـس  هک  یلاح  رد  هتـسشن ، عضاوتم  بدؤم و  نمی ، لها  ساـبل  هب  سبلم  ترـضح ، نآ  پچ  تمـس  رد  رفن  ود  تسار و 
مدیسرت نآ  زا  دنیامرف ». یفرعم  ار  شیوخ  ات  مهد ، دنگوس  ار  شترـضح  : » متفگ دوخ  اب  دندرکن ، دنلب  رـس  رخآ  هظحل  ات  دندوب و  بیقعت 

رد متـشادن ، مه  يرگید  تساوخرد  مشاب و  ءاذـیا  بجوم  متـساوخن  عقاو  رد  دـشابن ، ناـشلیم  هک  یتروص  رد  دـنوش ، باوج  هب  مزلم  هک 
تروص هبتسا  بوخ  : » متفگ دوصقم  نیا  هب  لین  يارب  دـشیمن ، لصاح  لماک  نیقی  یلو  دنتـسه ، ترـضح  متـشاد  نانیمطا  تدـم  مامت 

يراوگرزب و لامک  رد  ار  خساپ  دییامرف ». یفرعم  ار  دوخ  منکیم ، اعدتسا  : » مدرک ضرع  مدمآ ، ولج  منک ». حرطم  ار  ماهتـساوخ  اعدتـسا 
رد هاگ  نآ  موش ، عقاو  ریبعت  نآ  قادصم  هک  منادیم  هتـسنادیم و  نآ  زا  رتکچوک  ار  دوخ  ریقح  هک  دـندومرف  ياهلمج  بلاق  رد  تفوطع 

ییاج رد  مدرک  رکف  دوخ  اب  مدوب ، هدناوخن  ار  حبـص  زامن  هک  اجنآ  زا  مدش . ناشیاشامت  قرغ  مداتـسیا و  ناشتیانع  راهظا  زا  لاعفنا  لامک 
ار شترـضح  زگره  تشگرب  رد  دوصقم ، نیا  لوصح  يارب  ندـش  رود  اـب  هکنیا ، زا  لـفاغ  مناوخب ، زاـمن  دـشاب ، موـلعم  فـک  گنـس  هک 
رد رادـید  نیا  تیاکح  اهتـشونیپ .× : تمرادیم  تسود  لد  هب  یتخوسب و  مناج  تمراپـسیم  ادـخ  هب  رظن ، زا  بیاغ  يا  تفاـی . مهاوخن 

نیا همدقم  رد  باتک  هدنسیون  تسا . هدش  لقن  یناگیاپلگ  يدهاز  یضاق  دمحا  ياقآ  هتـشون  يدهم  ترـضح  ناگتفیـش   » باتک مود  دلج 
بلاـج و فرـشت  تسا  ناریا  قرـش  بونج  نیمرتحم  ناروشناد و  زا  هک  مق ، هیملع  هزوح  ناتـسود  زا  یکی  : » تسا هتـشون  نینچ  تیاـکح 

یناگیاپلگ هللاۀیآ  یفاص و  هللاۀیآ  تیب  رد  اب 30/6/1372  قباطم  لاس 1414 ه ق  لوالاعیبر  موس  خیرات  رد  دوب و  هدش  ناشبیـصن  ییابیز 
زا یکی  کلذ ». لثم  هللا  انقزر  : » دندوب هدومرف  دولآکشا  مشچ  اب  یناگیاپلگ  هللاۀیآ  ترـضح  نایاپ  رد  دندوب و  هدرک  لقن  هلمظعم ، يارب 

، دوش هتشون  مالسلاهیلع ، رصع ، یلو  ترضح  ناگتفیش  باتک  ناگدنناوخ  يارب  هک  دندوب  هدرک  اضاقت  ناشیا  زا  دایز  رارـصا  اب  ناتـسود ،
(، 6  ) ماعنا هروس  . 2 . 56 هیآ (، 11  ) دوه هروس  . 1 :« تسا نینچ  هیـضق  دـندومن و  تقفاوم  دوشن ، هدرب  ناشیا  زا  یمان  هکنآ  طرـش  هب  ناشیا 
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.6 هیآ 80 . (، 16  ) لحن هروس  . 5 نانجلاحیتافم . سابع ، خیش  یمق ، ر.ك : دهع ، ياعد  زا  یشخب  . 4 هیآ 62 . (، 27  ) لحن هروس  . 3 . 79 هیآ
. دنتسه هلبق  پچ  تمس  باوبا  زا 

ُ ْ
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