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87 دوعوم همانهام 

باتک تاصخشم 

 : یپاـچ رـشان  دوعوم  هماـنهام  تشهبیدرا 1387 / دوـعوم - هماـنهام  هرامـش 87  : روآدـیدپ ماـن  ناونع و   1387، دوعوم همانهام  : هسانشرس
نفلت رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخـشم  ناهفـصا 1390 . هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفـصا : یلاتیجید رـشن  تاصخـشم  دوعوم  همانهام 

همانهام هنایار و  هارمه ، 

تشهبیدرا 1387 هرامش 87 - 

اههقرف ندرک » وپاق  هتخت   » يژتارتسا

ریگب قوقح  ناسانشراک  ياهلیلحت  تامادقا و  هب  دشرا  ناریدم  زا  یخرب  ّدح  زا  شیب  یگتـسبلد  درازآیم ، ار  لد  همه  زا  شیب  هک  هچنآ 
سپ دنربیم . جنر  کیژتارتسا  یحارط  تردق  عماج و  ياهلیلحت  زور و  هب  قیقد و  تاعالطا  فعـض  زا  هرامه  هک  تسا  دوخ  دـنمراک  و 

رد تالاقم  رابخا و  یجیردـت  جرد  ناریا ، رد  هتفای  تایح  دـیدجت  ياههقرف  روهظون و  ياههقرف  ریگارف  اّما  هدـنزخ  تکرح  لاـس  دـنچ  زا 
، یعامتجا ياههورگ  نایم  رد  ریگارف  یجوم  ات  دـش  بجوم  روشک ، طاقن  اصقا  رد  رایـشوه  درد و  لها  نادرم  ياهینارنخـس  تاعوبطم و 

ۀناخ هعیـش  هیلع  نورد » زا  مادهنا  يژتارتسا   » ناونع هب  برغ ، يوس  زا  هدـش  یحارط  كانرطخ و  نایرج  نیا  هیلع  نّیدـتم ، ناناوج  هژیو  هب 
زا يرایـسب  يارب  هدـش  فیرعت  فیاظو  یتح  لصفم و  تاعالطا  رابخا و  راشتنا  مغریلع  هنافـسأتم ، هچرگا  دـتفیب . هار  هب  (ع ،) نامز ماـما 

تروص تافام  ناربج  دناعم و  تانایرج  نیا  اب  هلباقم  يارب  ياهدش  يزیرهمانرب  يدج و  تامادقا  یگنهرف ، لوئـسم  ياهداهن  اهنامزاس و 
لد همه  زا  شیب  هک  هچنآ  تسا . هتـشاد  یپ  رد  ار  یعطقم  یگدنرادزاب  یعون  هژورپ ، نیا  ناحارط  زار  نداتفا  نوریب  هدرپ  زا  اّما ، هتفریذـپن 
هک تسا  دوخ  دنمراک  ریگب و  قوقح  ناسانـشراک  ياهلیلحت  تامادقا و  هب  دشرا  ناریدم  زا  یخرب  ّدـح  زا  شیب  یگتـسبلد  درازآیم ، ار 
رد هدش  هدهاشم  عیاقو  بسح  دنربیم . جنر  کیژتارتسا  یحارط  تردـق  عماج و  ياهلیلحت  زور و  هب  قیقد و  تاعالطا  فعـض  زا  هرامه 
هب لمع  نیا  تسا . هدـش  مهارف  مهم  قطانم  رد  رکذـلاقباس  ياـههقرف  ناوریپ  زکرمت  و  ندرک » وپاـق  هتخت   » ياـههنیمز ناریا ، هشوگ  هشوگ 

ياـههقرف هچ  اـههقرف ـ  مومع  هک  درک  شومارف  دـیابن  دریگیم . تروص  ناریا  رد  اـههقرف » ریازجلا  عمجم  داـجیا  يژتارتسا   » يارجا روظنم 
رد هک  يژتارتسا ، نیا  يارجا  دنوشیم . تیامح  تیاده و  باریـس ، روخـشبآ  کی  زا  تیئاهب ـ  دـننام  هتفای ، تایح  دـیدجت  هچ  روهظون و 

مهم و طاقن  رد  اههقرف  زا  کی  ره  ات  دروآیم  دوجو  هب  ار  ناکما  نیا  تسا ، اهوتگ  نامه  ای  نایدوهی  قباس  ياـههلحم  نیون  تروص  عقاو 
داـجیا نادـهاز و  زاریـش ، دهـشم ، ناهفـصا ، زاوها ، نوـچ  یمهم  ياهرهـش  رد  نیمز  دـیرخ  دـنوش . هاـگیاپ  بحاـص  روـشک  کـیژتارتسا 

تلم ياهنیمز  یجیردت  کلمت  دیرخ و  هب  تهابشیب  دجاسم ، سیسأت  یتح  یتعنص و  ای  يراجت و  ياهتیعقوم  ینوکسم ، ياهكرهش 
ناراداوه و ندـش  زکرمتم  . 1 زا : دنترابع  يژتارتسا  نیا  ققحت  زا  هلـصاح  حـیاتن  تسین . نانآ  ياهكرهـش  اهرهـش و  فرـصت  نیطـسلف و 

ياههناخ هتـسویپ  مه  هب  ياهنالاد  . ) دروآیم دوجو  هب  ناشیارب  ار  نورد  زا  طابترا  ناـکما  هک  نما  صاـخ و  یقطاـنم  رد  اـههقرف  ناوریپ 
هاگهانپ داجیا  یماظتنا و  یتینما و  لماوع  نّیدـتم و  مدرم  مشچ  زا  رود  هب  اهلفحم  تاسلج و  داجیا  رد  لیهـست  . 2 اههلحم ،) رد  نایدوهی 

داجیا . 4 یبرغ ، يرامعتسا  هاگتسد  رظن  دروم  یناهج  عماجم  یمومع و  راظنا  رد  تیکلم ) ياعّدا   ) قح یعون  داجیا  . 3 نایرارف ، نامهتم و 
یتارباخم و تاودا  يرادهگن  روشک ، زا  جورخ  يارب  نما  هاگیاپ  داجیا  . 5 یماظن و ،...  یتعنص ، تاسیسأت  زا  یسوساج  يارب  مزال  ناکما 
رد یتیعمج  لداعت  ندز  مه  رب  . 7 هدننک و ،...  لمع  ياهورین  تیبرت  یکلـسم ، تاغیلبت  راداوه ، بلج  يارب  هاگیاپ  داجیا  . 6 هحلسا ، یتح 

کیژتارتسا و ییالاک  تادراو  ای  يدـیلوت ، یتعنـص ، يراجت ،  ) تازاـیتما یخرب  ذـخا  . 8 ياهیـشاح ، يزرم و  قطاـنم  هژیو  هب  مهم ، قطاـنم 
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یلعج هتخاس و  ياـههلحن  هک  تسین  هدیـشوپ  سک  چـیه  رب  . ... 9 ساسح ، يرورـض و  عقوم  رد  تازایتما  نآ  زا  هدافتـسا  ءوس  و  صاـخ )
اب لـمع  رظن و  رد  يزیمآتملاـسم  یتـسیزمه  هب  سیلگنا ، دوخ ، هاگـشرورپ  هاگـشیاز و  قـیرط  زا  تیئاـهب  تیباّـهو و  نوـچمه  رامعتـسا 

یمالـسا ياـهروشک  رد  يدـیلپ  ۀـموثرج  نآ  فادـها  اـهحرط و  يارجا  لـماع  هب  لدـب  ور ، نیمه  زا  دناهدیـسر و  یتسینویهـص  تیدوهی 
هب هجو  چـیه  هب  ور ، نیمه  زا  تسا . ییاسانـش  لباق  اتـسار  نیمه  رد  یعیـش  يداهج  یگنهرف  يرکف و  نایرج  اب  اـهنآ  تموصخ  دـناهدش .

دّیؤم زین  نونکا ،  مه  هتشذگ و  زا  نانآ  درکلمع  هکنآ  نمض  دنتسین . دییأت  ییاسانش و  لباق  ننست ) لها  دننام   ) یبهذم نایرج  کی  ناونع 
ـ  رکذلاقباس روهظون و  ياههقرف  يوس  زا  كرهش و )...  دجسم ، زا  معا   ) هاگیاپ ره  ۀنایفخم  ای  راکشآ  سیسأت  تسه . ییادج  دانع و  نیا 

دهاوخ وربور  يرامشیب  يدج  تالکـشم  اب  ار  (ع ) رـصع ماما  ۀناخهعیـش  اههقرف ـ  ةدروخ  بیرف  ناوریپ  ندرکوپاق  هتخت  يژتارتسا  عبت  هب 
. تسا مصخ  ياههژورپ  اهحرط و  ربارب  رد  نیمزرـس  نیا  یکاخ  یگنهرف و  يایفارغج  ناظفاح  يرایـشوه  هدـنرادزاب ، لماع  اهنت  تخاـس .

رایـشوه علطم و  نارواشم  دنمزاین  نامز  ره  زا  شیب  ار  نانآ  يراج ، روما  هب  دـشرا  ناریدـم  ةدرتسگ  لاغتـشا  هک  تشاد  رود  رظن  زا  دـیابن 
هئارا ياهلیلحت  تاعالطا و  يدنبهتسد  تاعوبطم ، یناسرعالطا و  ياههکبـش  رد  هرـشتنم  »ي  اهلیلحت رابخا و  رمتـسم  هعلاطم  . » دزاسیم

. دـنک ّدـس  ار  یلامتحا  ياههمانتقفاوم  رودـص  اههدـعو و  مالعا  یتح  هنـالوجع و  تامیمـصت  تارطخ ، زا  يرایـسب  ولج  دـناوتیم  هدـش 
يرگهیداب و زا  ار  وا  نداد و  ياج  ینکـسم  رد  ار  ینیـشنرداچ  ندرکوپاق : هتخت  تشونیپ ? : هرامش 87  دوعوم  همانهام  ریبدرس  مالـسلاو 

. ندیشک تراضح  هب  ندش  ياجب  ياج 

نمی نایعیش 

ینعی دنشابیم ؛ بهذم  يدیز  نایعیش  اهنآ  دصرد  هک 30  دراد  ّتیعمج  رفن  نویلیم  هب 22  بیرق  نمی ، رامعلا  ماصع  رتکد  اـب  وگو  تفگ 
نیا زا  نونکا  تسا . هدوـب  دـصرد  دودـح 40  اهيدـیز  دوخ  تموکح  ناـمز  رد  ینعی  هدوب ؛ رتشیب  ًـالبق  راـمآ  نیا  رفن . نویلیم  بیرق 6/5 

ـ  یگنهرف تیعـضو  ةرابرد  ییوگوتفگ  لصاح  لیذ  راتـشون  هراشا : دناهدش . هتخانـش  یبوخ  هب  دـصرد  ای 5  بیرق 4  اهنت  دیاش  دادـعت ،
. تسا هدیورگ  عیشت  هب  سپس  هدوب و  تنس  لها  بهذم  ياراد  ًالبق  هک  تسا  روشک  نآ  لها  دامعلا ، ماصع  رتکد  اب  نمی  نایعیـش  یـسایس 
هقف و جراخ  عطقم  رد  نونکا  دـشابیم و  يدوعـس  ناتـسبرع  هاگـشناد  زا  ثیدـح  مولع  يارتکد  ياراد  يدـالیم و  لاس 1968  دـلوتم  يو 

مولع نم  صـصخت  نوچ  ناتـسبرع ، رد  دیدش ؟ هعیـش  هک  دش  روطچ  دـییامرفب  ًافطل  تسا . لیـصحت  لوغـشم  مق  ۀـیملع  ةزوح  رد  لوصا ،
، نآ رد  هک  مدناوخ  دوب  هدش  هتشون  ننست  لها  لاجر  ملع  رد  هک  لیدعتلا  حرجلا و  لهأ  یلع  لیمجلا  بتعلا  مان  هب  ار  یباتک  دوب ، ثیدح 

تلاخد ثیدـح  لاـجر و  ملع  رد  دارفا  ثیداـحا و  شنیزگ  رد  یخیراـت  یبهذـم و  ياـهشیارگ  تنـس ، لـها  رد  هک  دوب  هدروآ  یلیـالد 
. مدناوخ ار  اهباتک  نآ  زا  یضعب  نم  دش . هتشون  نآ  هیلع  باتک  هد  ًابیرقت  درک و  داجیا  ناتـسبرع  رد  ییوهایه  باتک ، نیا  شخپ  دنراد .
هک یتدـیقع  ياهباتک  ام  متـشادن . دـنتفگیم ، نّنـست  لها  ياملع  ای  مدـناوخیم  هچنآ  هب  يداـمتعا  رگید  ًاـعقاو  اـهنآ ، ندـناوخ  زا  سپ 

لاؤس ههبـش و  حرط  اب  تسا . هدش  لقن  ثیدح  نایوار  ۀقبط  زا  لاجر  ملع  رد  ربمایپ  ثیدح  دندوب . ربمغیپ  ثیداحا  ساسا  رب  میدناوخیم 
ثیداحا رب  تاداقتعا  نیا  ساسا  اریز  تفر ؛ دنهاوخ  لاؤس  ریز  مه  هدبع » دّمحم   » دیحوت باتک  لثم  یتدیقع  ياهباتک  ثیدـح ، ملع  رد 

لقن تسا ـ  نّنست  لها  کی  هجرد  ياهتیصخش  زا  ینالقسع ـ » رجح  نبا   » زا ترابع  کی  تسا . راوتـسا  لاجر  ملع  رب  ثیداحا  ساسا  و 
هاگ ره  اهنیا  منیبیم  منکیم ، هاگن  مراهچ  ات  لوا  نرق  رد  نیـشیپ  ياملع  هب  هک  یماگنه  مروخیم  فسأت  ًاعقاو  نم  : » تسا هتفگ  هک  هدـش 

و (ع ) تیب لها  ّدض  يوار ، کی  هاگ  ره  دنرادنپیم و  دنـسپان  وگغورد ، ناونع  هب  دننادب ، میدق  نایوار  زا  ربمایپ و  زا  دـیاب  هک  ار  ياهعیش 
ياملع ارچ  هک  ماهدش  هدز  تریح  نم  : » دـیوگیم ینالقـسع  دـنرادنپیم .» نمؤم  رادـنید و  وگتـسار ، ناونع  هب  ار  وا  دوب ، هعیـش  فلاخم 

یلع نانمـشد  زا  هک  ره  تسا و  نمؤم  تسا  یلع  نارادفرط  زا  هک  ره  دومرف : ص )  ) ربمایپ دناهدرک ! لمع  ربمغیپ  نخـس  فالخ  رب  نیـشیپ 
ینالقـسع نینچمه  مراد .» نانیمطا  نآ  تحـص  هب  مدرک و  قیقحت  نم  تسا و  حیحـص  تیاور  نیا  : » هتفگ ینالقـسع  تسا .» قفاـنم  تسا 
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یفرعم وگغورد  ناونع  هب  تسا ، (ع ) یلع ماما  تسود  ار  هک  ره  ینعی  دـننکیم ؛ لمع  ثیدـح  نیا  فالخ  رب  ام  ياملع  مدـید  دـیوگیم :
ار يدایز  لـیالد  هتبلا  دـناهدرک . تیاـمح  روز  هب  وا  زا  هدوب ، (ع ) یلع ماـما  نانمـشد  زا  ار  هک  ره  و  دـناهدرکن ، تیاـمح  وا  زا  دـناهدرک و 

نم يارب  مه  ینالقسع  ياقآ  فرح  یلو  تسا . حیحص  فرح  نیا  هک  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  یـسررب ، لاس  دنچ  زا  سپ  یلو  هدرک ، حرطم 
نیلوا نیا  تسا . هدادـن  شدوخ  لاؤس  هب  مه  ياهدـننک  عناق  باوج  هدرکن و  قیقحت  هدرک ، ههبـش  حرط  طقف  ناشیا  نوچ  دوبن ؛ هدـننکعناق 

« یعفاش لیقع  نبا  ماما  ، » هدرک حرطم  ار  اهنآ  ینالقسع  هک  لئاسم  نیمه  مدناوخ . وا  بیذهتلا  بیذهت  باتک  رد  ًالبق  نم  هک  دوب  ياهلمج 
ياملع متـشاد ، يددـعتم  تاسلج  نمی ، رد  ام  دـناهدرک . يرهم  یب  ملظ و  (ع ) یلع ماما  هب  تبـسن  ّتنـس  لـها  ياـملع  هک  تسا  هتفگ  مه 

نیا دـندرکیم . تکرـش  هسلج  نـیا  رد  رفن  ًاـبیرقت 40  دـندرکیم . تکرـش  تاـسلج  نیا  رد  یلم  یگنهرف  ياهتصخـش  کـی و  ۀـجرد 
هب هکنآ  دوجو  اب  ارچ  هکنیا  ای  رمع و  رکبابا و  اب  (ع ) یلع ترـضح  ندرکن  تعیب  لثم  یثحابم  دـشیم و  لیکـشت  ناضمر  هام  رد  تاـسلج 

شرافس ناشیا  هب  هکنیا  اب  ًالصا  ارچ  دندرک ؟ لقتنم  هفوک  هب  هنیدم  زا  ار  تموکح  زکرم  ناشیا  دینامب ، هنیدم  رد  دنتفگ  (ع ) یلع ترضح 
ارچ دنتخادنایم ! (ع ) یلع ماما  ندرگ  هب  ار  ریـصقت  هشیمه  ینعی  دندش ؟ گنج  ثعاب  درک و  تکرح  دیورن ، هرـصب  فرط  هب  هک  دـندرک 

(ع) یلع ماما  هب  تبـسن  مدوخ  يرهمیب  هجوتم  یلو  مدرکیم ، حرطم  هشیمه  ار  تـالاؤس  نیا  تفریذـپ ؟ ار  تفـالخ  ًالـصا  ارچ  دـیگنج ؟
یلو دـینزیم . نم  هب  یگرزب  یلیخ  تمهت  متفگیم : ینکیم ، يرهمیب  (ع ) یلع ماما  هب  تبـسن  تفگیم : نم  هب  یـسک  رگا  ینعی  مدوبن ؛
ًامتح تسا  یعقاو  یّنـس  کی  یـسک  رگا  تسا . تسرد  مدـید  مدـناوخ ، ار  لیدـعتلا  حرجلا و  لها  یلع  لیمجلا  بتعلا  باتک  نامه  یتقو 

نم درک و  حرطم  ار  هلئـسم  نیا  ناشیا  ار . رمع  ای  دـنک  موکحم  ار  (ع ) یلع ماما  دـیاب  ای  نوچ  دریگب ؛ عضوم  (ع ) یلع ماما  هب  تبـسن  دـیاب 
نم اهنت  هن  تسا . هتـشر  نیا  رد  نم  صـصخت  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا . هدش  صخـشم  نشور و  میارب  یگدـنز  هار  هکنیا  لثم  مدـش  هجوتم 

ةدنـسیون فلؤم و  هکنیا  اب  دـناهدش ، هعیـش  باتک  نیا  ندـناوخ  اب  هک  مسانـشیم  مه  ار  يدایز  دارفا  هکلب  مدـش ، هعیـش  باتک  نیا  طسوت 
ماما هب  تبـسن  اهیّنـس  هک  میدرکیم  راختفا  هشیمه  ام  هک  تسا ، هدرک  هراـشا  مهم  یلیخ  ۀـتکن  کـی  هب  یلو  تسا  یّنـس  شدوخ  باـتک 

، هجوت نیا  اب  ایآ  دیرادن ؟ (ع ) یلع ترضح  هب  تبـسن  یلیم  یب  رگید  رـضاح  لاح  رد  امـش  ایآ  دنراد . یلیمیب  يرهمیب و  تلاح  (ع ) یلع
يرهم یب  نّنـست و  لها  ناربهر  هب  تبـسن  نایعیـش  يرهم  یب  منکیم  رکف  نم  تسین ؟ هیجوت  لباق  افلخ  ریاـس  هب  تبـسن  اههعیـش  يرهمیب 
لئاسم هن  هدش ، داجیا  یـسایس  لئاسم  تلع  هب  يرهم  یب  نیا  ّتنـس ، لها  رد  ینعی  دـننکیم ؛ قرف  رگیدـکی  اب  هعیـش  ناماما  هب  ّتنـس  لها 

. تسین روط  نیا  هعیـش  يرهم  یب  یلو  دـشابیم ، ملاظ  ياهتلود  تلاخد  ۀـجیتن  (ع ) یلع ماما  هب  تبـسن  اـهنآ  يرهم  یب  یبهذـم . ینید و 
ساسا رب  افلخ  هب  تبـسن  مه  هعیـش  يرهم  یب  رگا  تسین . حرطم  تسایـس  اـجنیا  رد  دـنکیم . حرطم  لـیلد  ّتنـس  نآرق و  ساـسا  رب  هعیش 

کی نایعیـش  ینعی  تسا ؛ تسرد  ناشفرح  دـنراد ، ربمایپ  زا  یثیدـح  ینآرق و  لیلد  نوچ  اما  دـش . دـهاوخ  موکحم  دـشاب  یـسایس  لئاسم 
يرهم یب  سپ  دنراد . لوبق  مه  ار  (ع ) یلع ماما  هک  دناهتفگ  ّتنـس  لها  یلو  دنکیم ، حرطم  ربمایپ  دوخ  هک  دـناهدرک  حرطم  ینید  يانبم 

لها هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا . هتـشادن  ینید  أشنمرـس  هک  دوشیم  مولعم  اجنیا  زا  هتفرگ ؟ تأشن  اجک  زا  تسیچ و  ماما  هب  تبـسن  ّتنـس  لها 
ینید شنیب  ساسا  رب  هعیـش  يرهم  یب  یلو  تسا . راک  رد  یـسایس  ةزیگنا  دوشیم  مولعم  دـنراد ، لوبق  ار  (ع ) یلع ماما  لیاضف  مامت  ّتنس 

بالقنا زا  سپ  طقف  صاخ ـ  يانعم  هب  هعیـش  هیماما ـ  هعیـش  عقاو ، رد  دنتـسه ؟ هیماما  ۀعیـش  نمی  تیعمج  زا  دصرد  دنچ  تسا . هدـش  عقاو 
سپ دندوب و  اجنآ  رد  يدیز  ۀعیش  يدادعت  طقف  بالقنا ، زا  شیپ  دوبن . هعیش  اجنآ  رد  بالقنا ، زا  لبق  تسا . هدمآ  نمی  هب  ناریا  یمالـسا 
دیدج ةدیدپ  کی  نوچ  میرادن ؛ یماما  هدزاود  نایعیـش  زا  یقیقد  رامآ  هتبلا ، دـش . دراو  اجنآ  هب  یماما  هدزاود  عّیـشت  یمالـسا ، بالقنا  زا 

تیعمج ّلک  دصرد   30 مینک ، باسح  هعیش  ار  اهيدیز  رگا  دنتـسه ؟ يدیز  ۀعیـش  نمی ، ناناملـسم  زا  دصرد  دنچ  دنتـسه . ام  هعماج  رد 
ییحی  » مان هب  ییاـقآ  نادـنزرف  زا  نمی ، تاداـس  رتشیب  دـناهدرکیم . یگدـنز  نمی  رد  شیپ  لاـس  زا 1200  اهيدـیز  نوچ  دناهعیـش ؛ نمی 

لاس 260 رد  يو  دوب . نمی  رد  مه  شردارب  هک  دنتـسه  (ع ) یبتجم نسح  ماما  ناگداون  زا  یـسرلا » مساقلا  نب  نیـسحلا  نب  يداهلا  ماـمالا 
ناخّروم یلو  دندوب ، بهذم  یّنـس  نمی  مدرم  ۀـمه  نآ  زا  شیپ  درک . رارف  اجنآ  هب  یـسابع  تلود  ملظ  زا  دـمآ ؛ نمی  هب  هنیدـم  زا  يرجه 
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شخپ نمی  رـسارس  رد  افلخ  یماسا  خیرات ، نیا  زا  شیپ  ات  دناهدرک . دشر  نمی  رد  نایعیـش  وا  زا  سپ  هک  دـناهدرک  یـسررب  بهذـم  یّنس 
(ع) یلع ماما  مان  رکذ  طقف  ددرگ ، عونمم  هثالث  يافلخ  رکذ  هک  داد  روتـسد  مکاـح  دـش ، نمی  دراو  يداـهلا  ییحی  یتقو  زا  یلو  دـشیم ،

يدیز نایعیـش  اهنآ  دصرد  هک 30  دراد  ّتیعمج  رفن  نوـیلیم  هب 22  بیرق  نمی ، تسا ؟ ردـقچ  نمی  ّتیعمج  رـضاح ، لاح  رد  دوب . زیاـج 
هدوب دصرد  دودح 40  اهيدـیز  دوخ  تموکح  نامز  رد  ینعی  هدوب ؛ رتشیب  ًالبق  رامآ  نیا  رفن . نویلیم  بیرق 6/5  ینعی  دنشابیم ؛ بهذم 

رـصانلادبع شیپ ـ  لاس  بـیرق 42  رد 1962 ـ  دناهدش . هتخانـش  یبوخ  هب  دـصرد  ای 5  بیرق 4  اـهنت  دـیاش  دادـعت ، نیا  زا  نونکا  تسا .
سرادم ۀمه  لاس ، نیمه  رد  درپس . کیئال  دارفا  هب  تفرگ و  اهيدیز  زا  ار  تموکح  درک و  رقتـسم  نمی  رد  يرـصم  يورین  رازه  تصش 

زا 6/5 متفگ  هکنیا  تلع  مدش . نمی  رد  یناتـسبرع  یباّهو  سرادـم  دراو  مه  نم  دنتـشک و  ار  اهنآ  ياملع  دـندرک ، مالعا  عونمم  ار  ینید 
مـسارم هدرک ، عونمم  ار  اهنآ  مسارم  همه  ًالوا ، تموکح  هک  تسا  نیا  دـناهدش ، هتخانـش  رفن  نویلیم  مین  طقف  نونکا  يدـیز  هعیـش  نویلیم 

. درک اهنآ  ياملع  نایعیـش و  ماع  لتق  هب  عورـش  دـمآ ، راک  يور  یتقو  دـیدج  تموکح  تسا و  (ع ) تیبلها هب  شیارگ  ساسا  رب  ناـیعیش 
رکذ رخآ  ات  لوا  زا  هزانج  عییـشت  مسارم  رد  ًالبق  ًالثم ، دـندرک ؛ ضوع  دوب ، (ع ) تیب لها  هب  هتـسباو  هک  ار  هلاس  رازه  گنهرف  لئاسم  همه 

؛ تسین حرطم  (ع ) تیب لها  هلئـسم  ًالـصا  یمـسر ، ریغ  یمـسر و  سرادم  رد  نونکا  دندرک . عونمم  ار  اهنیا  ۀمه  اما  دشیم ، (ع ) تیب لها 
(ع) تیب لها  هب  ییاور ، عبانم  یـسرد و  ياهباتک  رد  تسا . عونمم  هیداجـس  هفیحـص  دـناهدرک ، عونمم  ار  هغالبلاجـهن  لـثم  ییاـهباتک 
. دننک عمج  نمی  رسارس  زا  ار  هغالبلاجهن  هک  دش  هداد  روتـسد  شیپ  هام  کی  بیرق  رخاوا ، نیمه  تسا . عونمم  دوشیمن ؛ مه  هراشا  یتح 

هزورما دـنراد ؟ اروشاع  ای  ریدـغ  مسارم  لثم  یـصاخ  مسارم  دـناهدرک ، ادـیپ  هیماما  هب  شیارگ  یمالـسا  بالقنا  زا  سپ  هک  ینایعیـش  اـیآ 
زور نآ  رد  اهنآ  زا  ياهتـسجرب  ملاع  دـنوشیم و  عمج  یقطانم  رد  ریدـغ ، زور  لثم  یمـسارم  رد  یماما  هدزاود  نایعیـش  يدـیز و  نایعیش 

زا دنهدیم و  ماجنا  یناوخ  هیبش  دننکیم و  شخپ  ینیریش  هویم و  دنکیم ، فیرعت  ار  (ع ) یلع ترضح  تیالو  هلئـسم  دنکیم ، ینارنخس 
؟ دنراد يرگید  مسارم  هچ  ریدغ ، مسارم  زا  ریغ  صاخ ، روط  هب  اهيدـیز  دـنیوگیم . ریدـغ » دـیع   » ار هجحيذ  اـت 18  هجحيذ  لوا  زور 

یماما هدزاود  نایعیـش  زا  یلو  تسه ، مک  هچرگ  مسارم  یخرب  یمالـسا ، بـالقنا  دوجو  اـب  نونکا  ًـالثم ، دراد ؛ دوجو  مه  يرگید  مسارم 
یمسارم نینچ  اهيدیز  نایم  یمالـسا ، بالقنا  زا  شیپ  ات  دوبن ؛ ًالبق  اروشاع  مسارم  اروشاع . لثم  تسا ؛ هدش  يدیز  نایعیـش  هعماج  دراو 

هنیس اروشاع  زور  رد  دناهتفرگ و  دای  ار  یقارع  نایعیش  نایناریا و  شور  يدیز  نایعیـش  زا  يدایز  دادعت  رـضاح ، لاح  رد  یلو  دوبن ، حرطم 
ياعد هب  شیارگ  دناهدمآ . اجنآ  هب  یماما  هدزاود  ۀعیش  گنهرف  زا  اهنیا  دنناوخیم . لیمک » ياعد   » نینچمه دنناوخیم . هضور  دننزیم و 

رد اهنیا  دناهدوب . ملظ  رد  يدیز  ۀعماج  رتشیب  نوچ  تسا ؛ هدش  دایز  یمالسا  بالقنا  زا  سپ  هعیـش  ۀیعدا  یـضعب  و  نانجلاحیتافم ، لیمک ،
رـصم و زا  یگنهرف  مجاهت  نوچ  دوب ؛ هتفر  نیب  زا  يدـیز  بهذـم  دوبن ، یمالـسا  بـالقنا  رگا  هک  منکیم  فارتعا  دـندوب . ضارقنا  لاـح 

دایز دیکأت  برع  مسیلانویسان  برع و  ندوب  یّنـس  رب  دننکیم و  غیلبت  ار  ّتنـس  لها  بهذم  همه  ینویزیولت ، ياهملیف  یبرع و  ياهروشک 
ياهباتک یمالـسا و  بالقنا  ندمآ  اب  طقف  دنـشاب . يدـیز  رهاظ  هب  يدـیز ، نویلیم  نیمه 6/5  هک  تسا  هدـش  بجوم  اهنیا  همه  دـنراد .

: دنتفگیم دیدش ، يدیز  ارچ  هک  مدیسرپیم  اهنآ  زا  نم  دنتـشگرب . يدیز  بهذم  هب  ًادعب  اهيدیز  دوخ  دندمآ ، اجنآ  هب  مق  زا  هک  هعیش ،
، دوبن یمالـسا  بالقنا  رگا  : » تفگیم روصنم » دّمحم  ، » اهيدـیز ناربهر  زا  یکی  میدـناوخ . ار  نیدلافرـش  هّمالع  تاعجارملا  باتک  ام 

میدش هدنز  هرابود  ام  هعیش ، تلود  کی  ندمآ  اب  میتسه . هعیـش  مه  ام  هدمآ ، هعیـش  تلود  لاح ، ره  هب  نوچ  دندوب ، هتفر  نیب  زا  اهيدیز 
. دوبن نمی  رد  مه  يدـیز  کی  نالا  دوبن ، یمالـسا  بالقنا  رگا  دـناهتفگ : يدـیز  ياـملع  دوخ  میدـش ». راودـیما  دوخ  عّیـشت  هب  هراـبود  و 
هب هک  یناـسک  رتشیب  دـناهدوب . اهيدـیز  نیمه  دـناهدش ، نمی  رد  یماـما  هدزاود  بهذـم  شرتسگ  بجوم  هک  ییاـهنآ  رتشیب  هناتخبـشوخ 

هـسردم هک  دـنداد  هزاجا  اهنآ  هب  هکلب  دـندش ، تیامح  اهنت  هن  دـندش ؛ تیامح  يدـیز  ياهتیـصخش  طـسوت  دـنتفر ، نمی  هب  غّلبم  ناونع 
عّیـشت : » تفگیم نمی  رد  هرابز » دّمحم  همالع  ياقآ   » يدیز یتفم  دنوش . هعیـش  مه  ناشنادنزرف  دنداد  هزاجا  یتح  دننک ، غیلبت  دـنزاسب و 

رازگرب اروشاع  زور  مسارم  نیا  طقف  ای  دـنراد ، ياهژیو  مسارم  اجنآ  نایعیـش  زین  (ع ) یلع ماـما  تداهـش  ماـیا  رد  اـیآ  تسا ». مق  رد  یعقاو 
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دراو یماما  هدزاود  هعیش  گنهرف  زا  جیردت ، هب  مسارم  نیا  دوبن . مسارم  نیا  ًالبق  یلو  دنوشیم ، رازگرب  شیبامک  نونکا  مسارم  دوشیم ؟
، دیوشیم يدیز  رهـش  دراو  یتقو  دننکیم . لمع  یماما  هدزاود  هعیـش  تروص  هب  یلو  دنتـسه ، يدیز  اهنآ  هچرگ  هدش و  يدـیز  بهذـم 
ملاع و اهيدـیز  ایآ  تسا ؟ روطچ  نمی  نایناحور  املع و  تیعـضو  تسا . یماما  هدزاود  نایعیـش  زا  اهنآ  ياهباتک  دـصرد  دون  دـینیبیم 

هقطنم نیا  رد  دنتـسه ؛ هدعـص »  » رهـش نمی ، رد  اهيدیز  یملع  رهـش  رد  ًابلاغ  اهنآ  دنناوخیم ؟ سرد  اجک  اهنآ  دنراد ؟ هتـسجرب  یناحور 
هک ياهقطنم  دنوشیم . عمج  اجنآ  رد  سرادم  تالیطعت  رطاخ  هب  هبلط  رازه  هدجه  ناتـسبات  رد  صوصخ  هب  دراد و  دوجو  هیملع  سرادم 

، دندش هتشک  گنج  نیا  رد  يدیز  ۀعیش  ياملع  زا  يدادعت  دوب . بهذم  هیلع  گنج  ًاعقاو  هک  یگنج  تفرگرد ؛ یگنج  نآ  رد  لبق  یتدم 
هللاتیآ تفرگ . تروص  هک  دوب  یتلود  لماوع  طسوت  ماع  لتق  کی  عقاو  رد  گنج  نیا  دنتشاد . نس  لاس  داتشه  بیرق  اهنآ  زا  یخرب  هک 

لاس زا 42  ینعی  لاس 1962  زا  مک  تسد  دندوب ؛ دایز  اهراتـشک  : » تفگیم دراد ، طابترا  دایز  يدیز  ياملع  اب  هک  یلالج ، اضر  دّـمحم 
کی ای  تعامج  ماما  ای  هتفه ، ود  ره  ای  هتفه  ره  یبیرقت ، روط  هب  دـناهدش . هتـشک  یعیـش  ياملع  درم و  نز و  رازه  هاـجنپ  مک  تسد  لـبق ،
اجنآ رد  مه  یماما  هدزاود  ياههعیـش  ایآ  دناهتـشک . ار  نید  هب  نادـقتعم  زا  یکی  ای  ار  و  هتـسجرب ، تیـصخش  کـی  اـی  هتـسجرب  یناـحور 

زا ایآ  تسا . هتفرگ  اج  دـصرد  دـص  تفگ  ناوتیمن  هتفرگ  اپ  نمی  رد  هزات  نوچ  یماما  هدزاود  هعیـش  یلو  دـنراد ، هلب ، دـنراد ؟ یناـحور 
دوجو مه  یهاگترایز  نمی ، رد  ایآ  دـندرگیم . رب  نمی  هب  غیلبت ، يارب  دـندناوخ ، سرد  یتقو  اهنیا  هلب ، دراد ؟ دوجو  هبلط  مق  رد  مه  نمی 

، دنداتسرف نمی  هب  ار  (ع ) یلع ماما  ربمایپ ، یتقو  دناهتفای . روضح  اجنآ  رد  (ع ) یلع ماما  هک  دنتـسه  ییاهاج  اههاگترایز  رتشیب  هلب ، دراد ؟
دجسم  » مان هب  تسه  مه  يرگید  دجسم  دشابیم . سّدقم  یلیخ  تسه و  مه  زونه  دجسم  نیا  دنتخاس  دجسم  کی  اجنآ  رد  (ع ) یلع ماما 

ار ابع ) لآ   ) نت جنپ  تمصع  يدیز  نایعیش  دنراد ؟ يداقتعا  هچ  (ع ) نامز ماما  ةرابرد  نمی  ياهيدیز  دراد . ترهش  یلیخ  هک  نیدیهشلا »
ناونع هب  ار  (ع ) رقاب ماما  قداص و  رفعج  ماما  دـیز ، لثم  دارفا  هیقب  (ع .) نیـسح ماما  نسح و  ماـما  ارهز ، ترـضح  یلع ، ماـما  دـنراد ؛ لوبق 

ایآ دش . مامت  ّصن »  » و تمصع »  » هلئـسم رگید  (ع ) نیـسح ماما  تلحر  زا  سپ  هک  دنلیاق  و  موصعم ، ناونع  هب  هن  دنراد ، لوبق  سّدقم  دارفا 
نیا زا  دوشیم ؟ زاربا  ناریا  رد  نابعـش  همین  رد  ًالثم  هچنآ  فـالخ  هب  درادـن ، یعاـمتجا  زورب  اـجنآ  رد  تیودـهم »  » هلئـسم تفگ  ناوتیم 

اب هک  مدوب  هلاس  هد  دـیدش ؟ انـشآ  ناریا  اب  هک  دـیتشاد  لاس  دـنچ  دـییایب ، ناریا  هب  امـش  هکنیا  زا  شیپ  تسین . يربخ  اـجنآ  رد  تافیرـشت 
، اههمانزور رد  نویزیولت و  ویدار و  رابخا  رد  اهنیا ، رب  هوالع  دوب . یناهج  تکرح  کی  یمالسا  بالقنا  نوچ  مدش ؛ انشآ  یمالسا  بالقنا 

یماظن ياهورین  یلامش  نمی  قارع ، ناریا و  گنج  رد  تفرگیم . تروص  یفنم  تاغیلبت  یمالسا ، بالقنا  اب  نمی  تلود  ینمـشد  لیلد  هب 
یلیخ راـک  نیا  زا  نمی  تلود  دنتـسه ، ناریا  یمالـسا  بـالقنا  نارادـفرط  همه  اهيدـیز  هکنیا  رطاـخ  هب  داتـسرف . قارع  هـب  کـمک  يارب 
نمی ةدنیامن  مه  ناریا ، رد  نمی  ریفس  یتح  دوب ، یکی  قارع  تاعالطا  هاگتـسد  نمی و  تاعالطا  هاگتـسد  هکنیا  هب  هجوت  اب  دوب . ینابـصع 
ماـمت دـنراد و  دـیلقت  عـجرم  اـهنآ  دنـشابیم ؟ تیعجرم  ياراد  ناریا  نایعیـش  دـننامه  زین  نمی  ياهيدـیز  اـیآ  قارع . ةدـنیامن  مه  دوـب و 

فلاخم یـسایس  ياهتلود  اب  هدیقع ، گنهرف و  ظاحل  زا  نوچ  یلو  تسین ، هدنز  دیلقت  دنیوگیم  هچرگ  ینعی  دنراد ؛ ار  هعیـش  تارکفت 
راب کی  دنزادرپب ؛ هرابود  ار  تاکز  دنوشیم  روبجم  یتح  اهنآ  دنراد . ینید  عجرم  ناشدوخ  يارب  دنرادن ، لوبق  ار  ملاظ  تلود  دنتـسه و 

يارب دـنناوتیم  ییاهراک  هچ  یگنهرف ، ظاحل  زا  هعیـش  ياملع  ای  مق  هیملع  ةزوح  امـش ، رظن  هب  ینید . عجرم  هب  راب  کـی  نمی و  تلود  هب 
هکنیا ات  درک ، تموکح  لاـس   1200 ماع ، يانعم  هب  عّیـشت  نمی ، رد  دنـشاب ؟ هتـشاد  لماعت  نمی  اب  دـنناوتیم  هنوگچ  دـنهد و  ماـجنا  نمی 
يارب دـندرب . نیب  زا  ار  هلاـس  رازه  ثاریم  دـندز و  شتآ  ار  اـهنآ  دـندرک و  هلمح  اـههناخباتک  هب  ناـنآ  دندیـسر . تموکح  هب  اـهیباّهو 

هک تـسا  یـصخش  ناـشیا  تـسا . بوـخ  یلـالج  اـضر  دّـمحم  هللا  تـیآ  شور  يدـیز ، نایعیــش  یگنهرف  ثاریم  يدوباـن  زا  يریگوـلج 
ياهباتک اههتشون و  دنکیم  یعس  دراد و  صـصخت  یلیخ  ینمی  يدیز و  نایعیـش  هب  تبـسن  هتـشون و  نایعیـش  هرابرد  يدایز  ياهباتک 

هعیـش گنهرف  ًاتلاصا  اهینمی  گنهرف  هک  مینک  تباث  دـیاب  اـم  : » تفگیم ناـشیا  دـنک . پاـچ  اـجنیا  رد  درواـیب و  مق  هب  نمی  زا  ار  یعیش 
کی رگا  ای  دنکن و  پاچ  ار  یعیش  ياهباتک  دننکیم  یعـس  تسا ،» هعیـش  دض  یباّهو و  تسایـس  نوچ  نمی ، تلود  تسایـس  اما  تسا .
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ياملع دوخ  دننکیم ، پاچ  هک  مه  ییاهباتک  دننکیم . فذح  تسا ، هعیـش  عفن  هب  بلاطم  نآ  رد  هچ  ره  دننکیم  پاچ  يدـیز  باتک 
هدز هغالبلاجهن  رب  حرش  مک 100  تسد  لاس ، یط 1200  اهینمی . هغالبلاجهن  حرـش  ياهباتک  لثم  دناهدش ؛ فیرحت  دنیوگیم : يدیز 
رالد تسا 2000  رالد  شتمیق 100  رگا  ار  باتک  نیا  دننکیم  یعـس  اهیباّهو  دینک ، پاچ  ناریا  رد  ار  حرـش  نیا  رگا  لاح  تسا . هدـش 

جیورت و رد  ینمی  لیابق  هک  دیوگب  تسا  هدرک  یعـس  هتـشون و  دلج  راهچ  رد  هتـشون  یباتک  یباّهو  رفن  کی  یتح  دـننزب . شتآ  دـنرخب و 
رتکد  » مان هب  یصخش  هناتخبشوخ  تساهیناریا . ِنآ  زا  طقف  عّیشت  دناهدوب و  لیخد  نّنست  شرتسگ  رد  هکلب  دناهتشادن ، تلاخد  عّیشت  طسب 

زا تیامح  رد  ینمی  لیابق  شقن  اب  طابترا  رد  یبلاج  رایسب  باتک  تسا  ناهفـصا  هاگـشناد  رد  خیرات  مولع  داتـسا  هک  مئاقلا » رظتنم  رغـصا 
هتـشون ناریا  رد  باتک  نیا  تفرگ . تروص  هدنب  رـسمه  طسوت  باتک  نیا  همجرت  هک  تسا  يرثؤم  مهم و  باتک  هک  هتـشون  (ع ) تیب لها 
اهینمی امش  هک  دننک  مالعا  نویزیولت  رد  دننکیم  یعس  اهنیا  تسا . هتـشادن  دوجو  یباتک  دروم ، نیا  رد  تسا و  ریظن  مک  نمی  رد  هدش و 

یلاها لد  رد  تسه و  عّیشت  نمی  رد  : » تفگیم یعراو » لبقم  خیـش  همالع   » ياقآ اهیّنـس ، ربهر  اما  تسین ، نمی  رد  عّیـشت  دیتسه و  یّنس 
میورب و اهینمی  نایم  غیلبت ، يارب  میناوتب  ام  رگا  لاح  میریگب . اهنآ  زا  ار  تبحم  نیا  دـیاب  اـم  یلو  دراد ، دوجو  (ع ) تیب لـها  تبحم  نمی 
هب ار  نمی  هعیـش  هلاس  رازه  گنهرف  هکنیا  نآ  میهد و  ماجنا  میناوتیم  مه  يرگید  راـک  یلو  تسا . یبوخ  راـک  نیا  مینک ، هعیـش  ار  اـهنآ 

کت ندرک  هعیـش  غّلبم و  نداتـسرف  نوچ  تسا ؛ يدیفم  راک  نیا  منکیم  رکف  میتسرفب .» نمی  هب  مینک و  پاچ  دـیدجت  مینک و  دراو  ناریا 
نیا زا  هک  دنتسه  تیصخش  ود  دنکیم ؟ تیامح  اهراک  نیا  زا  یـسک  هچ  رـضاح ، لاح  رد  دنراد . زاین  ینالوط  ینامز  تدم  هب  اهنآ  کت 
نمی هب  اهراب  هدرک و  فیلأت  باتک  داتفه  تسا و  یگرزب  ققحم  هک  يروکـشا  نیـسح  هللا  تیآ  یلالج و  هللا  تیآ  دننکیم : تیامح  راک 

ثاریم مینک  یعس  دیاب  ام  : » تسا هتشون  شیاهباتک  زا  یکی  ۀّمدقم  رد  ناشیا  تسا . هتشون  باتک  ناهج  رسارس  رد  اهيدیز  يارب  هتفر و 
رد يدـیز  ياملع  نوچ  تسا ؛ يدوبان  رطخ  رد  هک  ار  اهيدـیز  ثاریم  صوصخب  مینک ، عمج  ناهج  رـسارس  زا  ار  ماع ـ  موهفم  هب  هعیش ـ 

انعم هنوگچ  ار  داحتا  نیا  دنوش ؛ دحتم  یّنس  هعیش و  هک  دیقفاوم  ایآ  تسیچ ؟ ناناملسم  داحتا  ةرابرد  امـش  رظن  دنراد ». رارق  هلمح  ضرعم 
يوریپ ام  تاداقتعا  زا  دننک و  ادیپ  شیارگ  ام  بهذم  هب  نارگید  مییوگب  هک  انعم  نیا  هب  یکی  تسانعم : ود  هب  ناناملـسم  داحتا  دینکیم ؟
حرطم ار  (ع ) تیب لها  بهذـم  غیلبت ، شور  کـی  ناونع  هب  هک  مینادـب  اـنعم  نیا  هب  ار  داـحتا  رگا  یلو  مرادـن . لوبق  ار  نیا  نم  هک  دـننک ،
یـسایس تهج  زا  داحتا  هکنیا  مود  تسا . یبوخ  راـک  نیا  هک  اـهنآ ، رد  رفنت  ببـس  هن  دوشیم ، بهذـم  نیا  هب  شیارگ  ثعاـب  نیا  مینک ،

« تیالو  » هلئسم هک  دشاب  نیا  يانعم  هب  داحتا  رگا  یلو  میوش . دحتم  اکیرمآ  لثم  مالسا  نانمشد  ربارب  رد  ناهج ، رسارس  رد  ام  ینعی  دشاب ؛
بهذم و هب  مه  دـنزیم و  هبرـض  داحتا  هب  مه  راک ، نیا  هکلب  تسین ، داحتا  نیا  مییامن ، توعد  عّیـشت  هب  ار  نارگید  ات  مینک  گنر  مک  ار 

حرطم باـتک  رد  ار  هلئـسم  نیا  تسا . هدـش  همجرت  زیتـس  یب  يوگوتفگ  هب  هک  ماهتـشون  دروـم  نیا  رد  مه  باـتک  کـی  نم  تاداـقتعا .
نایناریا یگنهرف  تیلاعف  نمی ، تموکح  یعیـش  ّدـض  ياهراتفر  لیلد  هب  دـهدیم ؟ ماجنا  یگنهرف  تیلاعف  نمی  رد  مه  ناریا  اـیآ  ماهدرک .

هب هناخباتک  کی  دنتـساوخیم  یتح  دنهدیم . ماجنا  يراجت  ياهراک  هاگنامرد و  تخاس  لثم  یتامدخ  ياهراک  رتشیب  تسا و  دودـحم 
رد ناشیا  رواشم  امـش  رگا  دیراد ؟ راظتنا  هچ  هعیـش  تیعجرم  زا  درکن . لوبق  نمی  تلود  هک  دنزاسب  نمی  رد  ینیمخ » ماما  هناخباتک   » مان
هک تسا  یگنج  نآ  دنتـسه و  گرزب  لکـشم  کی  راچد  نمی ، نایعیـش  دیدادیم ؟ حـیجرت  ار  یگنهرف  تیلاعف  مادـک  دـیدوب ، نمی  روما 

هرصاحم و رد  ای  تسا  نادنز  رد  ای  يدیز  ۀعیش  دناهدش . هتشک  نمی  يدیز  نایعیـش  زا  رفن  نارازه  نونک  ات  و  تسا . هدش  اهنآ  ریگنابیرگ 
عجارم و دنک ، موکحم  ار  تایانج  نیا  هتـسناوتن  یـسایس ، لئاسم  تلع  هب  یمالـسا  يروهمج  رگا  مراد  راظتنا  طقف  نم  دسریم . لتق  هب  ای 
اب یتقو  دـننک . موکحم  ار  راک  نیا  و  دـننکیم ، ماع  لتق  ار  نایعیـش  نمی  رد  ارچ  هک  دـندرکیم  رداص  هیناـیب  کـی  ًالقتـسم  ناریا  ياـملع 

رفن نارازه  نونکا  دننک . موکحم  نمی  رد  ار  هعیش  نتشک  هک  میراد  راظتنا  ام  دنیوگیم  مینکیم ، تبحـص  تنرتنیا  قیرط  زا  ینمی  نایعیش 
زا نونکا  صوصخ  هب  میرادن ،» لوبق  ار  عّیشت  : » تسا هتفگ  نمی  روهمج  سیئر  دوخ  ًانلع  دنتسه و  هجنکش  ریز  رد  نادنز و  رد  نایعیـش  زا 

روهمج سیئر  يارب  اـهیباّهو ، زا  یهورگ  ياـضما  اـب  ياهماـن  نمی  رد  تیباّـهو  ناربـهر  زا  یکی  دنـسرتیم . قارع  رد  نایعیـش  تیعـضو 
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لتق يانعم  هب  هلئسم  نیا  دوب . دهاوخ  ام  يارب  یگرزب  رطخ  هدنیآ  رد  دشاب ، هتـشاد  دوجو  نمی  رد  هعیـش  رگا  هک  تشون  نآ  رد  داتـسرف و 
لغاشم رد  یماظتنا و  يورین  ییاوه ، يورین  رد  ای  دنوش  یتعنـص  ياههناخراک  کلام  دنهدیمن  هزاجا  نایعیـش  هب  تلود  تسا . هعیـش  ماع 
نایعیـش اهنآ و  نیب  كرتشم  هک  ییاهباتک  ار ؛ يدـیز  ۀعیـش  ياـهباتک  هکنیا  نآ  تسه و  مه  يرگید  راـظتنا  دـنوش . دراو  یتلود  مهم 

(، (ع نیـسح ماـما  دروـم  رد  اـی  ارهز  ترـضح  دروـم  رد  (ع ،) یلع ترـضح  دروـم  رد  باـتک  لـثم  دـننک ؛ رـشتنم  دنتـسه ، یماـما  هدزاود 
لثم دیز  دنیوگیم : دنرادن ، داقتعا  دیز  هب  یلو  دنتـسه ، يدیز  اهنآ  دنتـسه . تاعوضوم  نیا  هرابرد  هیدیز  ياهباتک  رتشیب  هناتخبـشوخ 

، ناموصعم زا  سپ  هک  تسا  نیا  رد  دـیز  هب  يدـیز  نایعیـش  داقتعا  لیلد  دـنراد . داقتعا  (ع ) ابع لآ  نت  جـنپ  هب  طقف  اـهنآ  تسا . دارفا  هیقب 
هب هن  دـنراد ، لوبق  هعیـش  ناونع  هب  ار  وا  لیلد ، نیمه  هب  تفرگ . تروص  دـیز  طـسوت  متـس  ملظ و  تموکح  هیلع  هناحلـسم  بـالقنا  نیلوا 

ناریا ناناوج  يارب  یمایپ  هچ  تسا ـ  هدش  هعیش  الاح  دوب و  یّنس  ًالبق  هک  یـسک  رـصبتسم ـ  کی  ناونع  هب  امـش  ناموصعم . زا  یکی  ناونع 
هب دننک . دوبان  ار  هعیـش ـ  یّنـس و  زا  معا  مالـسا ـ  دیاقع  ّلک  دنهاوخیم  مالـسا  نانمـشد  ناهج ، رـسارس  رد  دیراد ؟ هزوح  هاگـشناد و  رد 

، ًالثم دـنریگ ؛ رارق  اـهتلود  تراـظن  تحت  ناـهج  رـسارس  رد  سنوت و  رد  نمی و  رد  ینید  زکارم  ۀـمه  هک  دـناهدرک  یعـس  لـیلد ، نیمه 
اجنآ ات  دشاب ، تلود  هب  هتسباو  هک  دناهدرک  لیدبت  یتلود  نوناک  کی  هب  ار  هیکرت  رـصم و  ناتـسبرع ، سنوت ، نمی ، رد  اههبلط  ياهنوناک 
تلود يزیرهمانرب  تفلاخم  رد  یفرح  دناوتن  دنک ، تبحـص  ینید  لئاسم  ةرابرد  دهاوخب  دوش و  دجـسم  دراو  یتعامج  ماما  رگا  یتح  هک 

هعیش هعماج  رد  تفرگن و  تروص  راک  نیا  هعیـش ، تیناحور  دروم  رد  طقف  دننک . یتلود  ار  ّتنـس  لها  زکارم  هک  دندش  قفوم  اهنیا  دنزب .
نیا ّتنس ، لها  ياملع  ندرک  یتلود  يارب  اهنآ  لیلد  تساهتلود . زا  لقتسم  هعیـش  تیناحور  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دندروخ . تسکش 
ماما ، » دوب یناحور  کی  هک  راـتخم » رمع   » لـثم دوب ؛ ناـیناحور  طـسوت  دـشیم ، ماـجنا  تموکح  هیلع  هک  ییاـهگنج  همه  ًـالبق  هک  دوب 

رورغم میراودیما  ام  دوب . یناحور  کی  يریازج » رداقلادبع  ، » دوب یناحور  کی  رـصم  رد  اّنبلا » نسح  ، » دوب یناحور  کی  نمی  رد  ییحی »
ماجنا میناوتیم  یگرزب  یلیخ  ياهراک  یلو  تسا ، یتسرد  فرح  نیا  تسا . لقتسم  هعیش  میتسه و  عّیـشت  لها  مییوگیم  هکنیا  زا  میوشن 
هتسباو عجرم  کی  دنناوتیم  مه  عّیشت  ملاع  رد  دننک ؛ تسرد  رهزالا »  » رد یمسر  ملاع  کی  تباث و  عجرم  کی  دنتسناوت  رصم ، رد  میهد .
تربع ناناوج  رگید  زا  دننک  یعـس  هک  منکیم  هیـصوت  یناریا  ناناوج  هب  نم  دنـشاب . بقارم  دـیاب  نایعیـش  رطاخ ، نیمه  هب  دـننک . تسرد 

ریثأت تحت  ناشناناوج  رتشیب  دـنراد ، شیارگ  اـکیرمآ  هب  ناـشیاهتموکح  هک  ییاـهروشک  مالـسا ، ناـهج  رـسارس  رد  هنافـسأتم  دـنریگب .
« مسیرورت  » ۀملک هنافـسأتم  دنوشیم . یفرعم  تسیرورت »  » ناونع هب  یمالـسا  ياهروشک  رادنید  ناناوج  دنـشابیم . برغ  یگنهرف  مجاهت 
هک ندال ، نب  رادفرط  ناونع  هب  دوشیم ، هتخانش  تسیرورت »  » ناونع هب  دناوخیم  زامن  هک  یسک  یتح  هک  تسا  هدرک  ادیپ  شرتسگ  نانچ 

فورعم هب  رما  ینید و  ماکحا  دنناوخب ، زامن  هنادازآ  دنناوتیم  هک  دنرادروخرب  ناریا  نّیدتم  ناناوج  طقف  تمعن  نیا  زا  دوش . هتـشک  دـیاب 
هب دـننکیم و  ریگتـسد  ارم  مهد ، ماجنا  ار  یناریا  ناوج  کی  راک  رگا  یـسنوت ، ناوج  کی  ای  ینمی  ناوج  کی  ناونع  هب  نم  دـنهد . ماجنا 

فرح مالـسا  نانمـشد  هیلع  دنناوتیم  هک  تسا  هداد  اهنآ  هب  دنوادخ  هک  تمعن  نیا  زا  مهاوخیم  ناریا  ناناوج  زا  نم  دنزادنایم . نادنز 
ماجنا راک  کی  دناوتیم  طقف  ینیطـسلف  ناوج  کی  دنیامن . هدافتـسا  دننک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دننک ، غیلبت  ار  ناشبهذم  دننزب ،

هک دننکن  رکف  دننک و  هدافتسا  تصرف  نیا  زا  یناریا  ناناوج  درادن . یهار  نیا  زا  ریغ  دوش ، هتشک  يدوهی و  کی  لباقم  دورب  هکنیا  دهدب :
ياهشیامرف قبط  دندرگیمن ، رب  رگید  دنوریم و  دنتـسه و  ربا  لثم  هشیمه  اهتصرف  نیا  دـنامیم . ناشرایتخا  رد  هشیمه  اهتصرف  نیا 

زا دننادب . رتشیب  ار  یمالسا  بالقنا  ردق  ات  دننک  هسیاقم  یـسنوت  ای  ینمی  ناناوج  تیعقوم  اب  ار  دوخ  تیعقوم  یناریا  ناناوج  (ع .) یلع ماما 
. مینکیم رکشت  دیداد ، رارق  ام  رایتخا  رد  ار  ناتدوخ  تقو  هکنیا 

نامزلارخآ سنجزا  ياهنایار  ياهيزاب 

نیتسخن لاس 1962  رد   MIT هاگشناد نایوجـشناد  زا  لسار » ویتسا  . » ددرگیمرب يدالیم  ۀهد 60  لیاوا  هب  ياهنایار  ياهيزاب  ۀـچخیرات 
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نمض دیاب  امش  هک  دوب  ياهنیفس  گنج  ةرابرد  يزاب ، ناتـساد  درک . یحارط  ( Space War « ) ییاضف گنج   » مان هب  ار  ياهنایار  يزاـب 
ار گنَپ »  » مان هب  زیم  يور  سینت  يزاب  رد 1972  يراتآ »  » تکرش نآ ، زا  دعب  دیدرکیم . دوبان  ار  نآ  هلمح و  لباقم  ۀنیفـس  هب  نآ  لرتنک 

اهیمرگرـس نیرترادـفرطرپ  ناگدـننکدیلوت و  يارب  عیانـص  نیرتدوسرپ  زا  یکی  هب  ياهنایار  ياهيزاب  تعنـص  هراشا : درک . رازاـب  ۀـناور 
، يزاجم ياههیلاوش  هب  ییویدـیو  ياهيزاب  ّصاخ  ياهیگژیو  تلع  هب  هزورما  تسا . هدـش  لیدـبت  ایند  حطـس  رد  دارفا  زا  يرایـسب  يارب 

میهاوخ یعس  ثحبم  نیا  رد  تسا . هدش  لدب  مالـسا  ناهج  هیلع  برغ  یبیلـص  گنج  یگنهرف و  يوتان  ياتـسار  رد  يدنمتردق  باّذج و 
رشب ياهیلوغشملد  اههغدغد و  زا  یکی  هراومه  هدنیآ  ةرابرد  ییوگشیپا  میزادرپب . نامزلارخآ  تیروحم  اب  ياهنایار  ياهيزاب  هب  درک 

ای رود  ةدـنیآ  رد  هک  دـنزادرپب  ییاهدادـیور  ةرابرد  ییوگشیپ  هب  اهناسنا  هک  هدـش  ثعاـب  یفلتخم  ياـههزیگنا  خـیرات  لوط  رد  هدوب و 
للم ماوقا و  هدوب و  رادوخرب  یـصاخ  تیمها  هاـگیاج و  زا  ناـمزلارخآ  ثداوح  ةراـبرد  ییوگشیپ  ناـیم  نیا  رد  دوشیم . عـقاو  کـیدزن 

يّدـج هّجوت  رـصع  نیا  ياهدادـیور  ناـمزلارخآ و  عوضوم  هب  دناهتـشاد ، دوخ  تاداـقتعا  اـهرواب و  رد  هک  یفـالتخا  ۀـمه  اـب  نوگاـنوگ 
دنویپ یهلا  يایلوا  ناربماـیپ و  دادادـخ  ياـهشناد  یبیغ و  مولع  اـب  هک  هاـگنآ  رـشب  یگـشیمه  یلوغـشملد  هغدـغد و  نیا  اـما  دـناهدرک .

یپ يارب  یهار  رـشب  هک  یعیاقو  ةرابرد  نیغورد  ياهییوگشیپ  هیاپیب و  ياهینزهنامگ  تلاح  زا  تسا و  هتفاـی  يرگید  گـنر  هدروخ ،
ياهنایار ياهيزاب  ياپون  دیدج و  تعنـص  تسا . هدش  لیدـبت  ینایحو  ياههزومآ  رب  ینتبم  قداص  رابخا  هب  جراخ و  درادـن ، نآ  هب  ندرب 

تفگ ناوتب  تأرج  هب  دـیاش  هداد و  رارق  شیوخ  تالوصحم  زا  يرایـسب  روحم  ار  یناهج  باذـج و  ةژوس  نیا  دوویلاه ، ماظن  دـننامه  زین 
یفلتخم ياهيزاب  دناهتشاذگ و  ییویدیو  ياهيزاب  ۀناسر  ۀصرع  هب  اپ  ینامزلارخآ  نایجنم  عاونا  تسا . هدوبر  نآ  زا  ار  تقبس  يوگ  هک 

زا لـسار » ویتـسا  . » ددرگیمرب يدـالیم  ۀـهد 60  لیاوا  هب  ياهناـیار  ياـهيزاب  ۀـچخیرات  دـناهدش . رازاـب  هناور  دـیلوت و  نومـضم  نیا  اـب 
ناتساد درک . یحارط  ( Space War « ) ییاضف گنج   » مان هب  ار  ياهناـیار  يزاـب  نیتسخن  لاـس 1962  رد   MIT هاگشناد نایوجشناد 
تکرـش نآ ، زا  دعب  دیدرکیم . دوبان  ار  نآ  هلمح و  لباقم  ۀنیفـس  هب  نآ  لرتنک  نمـض  دـیاب  امـش  هک  دوب  ياهنیفـس  گنج  ةرابرد  يزاب ،

هایس و لیطتـسم  يدادعت  زا  لکـشتم  هداس و  رایـسب  يزاب  نیا  درک . رازاب  ۀناور  ار  گنَپ »  » مان هب  زیم  يور  سینت  يزاب  رد 1972  يراتآ » »
ۀهد طساوا  رد  دندرک و  یط  ار  دوخ  یلماکت  ریـس  ياهنایار  ياهيزاب  نآ  زا  سپ  تشادن . دوجو  نآ  رد  ینادنچ  تیقالخ  هک  دوب  دـیفس 

زا یشان  اکیرمآ ، ۀهد 80  جّنـشتم  ّوج  رب  هوالع  نآ  تلع  دـندرک . ادـیپ  قوس  ( Games War  ) یگنج ياـهيزاب  تمـس  هب  رتشیب   80
حطـس رد  لثم Start Light و ... ییاـهيزاب  دوب ؛ ناـگیر ، اـکیرمآ ، تقو  روهمجسیئر  ياـههمانرب  رگید  يوروش و  اـب  درـس  گـنج 

ناهج و رد  هدیدپ  نیا  رمع  یهاتوک  اهتلع  نیا  زا  یکی  تسا . هدشن  هتخادرپ  ياهنایار  ياهيزاب  ۀـلوقم  هب  دّدـعتم ، للع  هب  انب  ام  ۀـعماج 
نالاّعف نالوئـسم و  ًابلاغ  دنتـسه و  ناناوجون  ناکدوک و  ياهنایار ، ياهيزاب  نابطاخم  هک  تسا  نیا  مود  لیلد  تسام . روشک  صوصخ  هب 

راذـگریثأت رـصنع  ياهناسر و  درکیور  اـب  نآ  هب  ور  نیمه  زا  دـنرگنیم . حـیرفت  یمرگرـس و  رازبا  کـی  ۀـباثم  هب  نآ  هب  گـنهرف  ۀـصرع 
تعنـص ّتیمها  هب  ناوتیم  امنیـس  تعنـص  اب  ياهنایار  ياـهيزاب  یفیک  یّمک و  ياـهرایعم  یـسررب  اـب  دـننکیمن . هجوت  ّتقد و  یگنهرف 

زا يرایسب  شرازگ  هب  میهد ، رارق  هسیاقم  يانبم  ار  ياهنایار  ياهيزاب  يزاسملیف و  ياهتکرش  دوس  هچنانچ  درب . یپ  ياهنایار  ياهيزاب 
ياهنایار ياهيزاب  شورف  لاس 2005  تسخن  هام  شش  رد  هنومن  يارب  تسا ؛ هتفرگ  یشیپ  امنیس  زا  ياهنایار  ياهيزاب  تعنـص  اهتیاس ،
دهدیم ناشن  اهرامآ  دراد . همادا  يدوعـص  روط  هب  دـنور  نیا  تسا و  هدوب  رتشیب  يدوویلاه  ياهملیف  شورف  زا  ییاـپورا ، ياـهروشک  رد 
شرتسگ لاح  رد  یناهج  ۀعماج  رد  سوملم  یباتـش  اب  دسریم و  لاس  رد  هخـسن  رازه  راهچ  ات  هس  هب  ياهنایار  ياهيزاب  دیلوت  دـنور  هک 

دصرد هد  رب  غلاب  هک  دننکیم  رپ  ییاهيزاب  اب  ار  دوخ  تغارف  تاقوا  زا  ياهدمع  شخب  ناهج  رـسارس  رد  رفن  نویلیم  یـس  زا  شیب  تسا .
ياهيزاب یگدرتسگ  رامآ  نیا  دـناهداد . صاصتخا  ياهنایار  ياهيزاب  هب  ار  شیوخ  ةرمزور  یگدـنز  زا  تعاس  تفه  ات  راهچ  نیب  ناـنآ 

سایق لباق  ياهنایار  يزاب  کی  اب  دـنکیم  ییامنیـس  ملیف  کی  فرـص  ربراک  کی  هک  یناـمز  رگید  يوس  زا  دـهدیم . ناـشن  ار  ياهناـیار 
تـسا نکمم  يرـصب و ... ياهتیباذـج  اب  عوضوم  دـننام  هژیو  ياههبذاج  اب  ملیف و  کـی  طـسوتم  ناـمز  تدـم  نتفرگ  رظن  رد  اـی  تسین .
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کی هک  ینامز  تدم  یلو  دـش . دـهاوخ  ملیف  کی  فرـص  تعاس  ات 6  نیب 3  نیگناـیم  روط  هب  ینعی  دـنیبب ؛ راـب  ود  ار  ملیف  کـی  صخش 
نیا ربارب  نیدـنچ  دـناوتیم  دـنکیم  فرـص  هژیو  ياهدـک  زا  هدافتـسا  تلاح  یتح  ای  هداس و  تلاح  رد  يزاب  يارب  ياهنایار  يزاب  ربراـک 

رد مینادـب  تسا  بلاج  دراد . شحاف  رایـسب  فـالتخا  هاـگ  دراد و  تواـفت  فلتخم  ياـهراک  اـهيزاب و  يارب  ناـمز  نیا  هک  دـشاب  ناـمز 
عیزوت تخاس و  رب  هک  هدش  لیکشت  ییاههعومجم  تاسـسؤم و  اهنامزاس ، ياهنایار ، ياهيزاب  ةدننکدیلوت  یبرغ  ياهروشک  زا  يرایـسب 

تیلوئسم تسایلارتسا ، تایبدا  ملیف و  يدنبهدر  لوئسم  هک   OFLC هسـسؤم ایلارتسا  رد  هنومن  يارب  دننکیم ؛ تراظن  ياهنایار  ياهيزاب 
« یگپ  » ۀسسؤم اپورا  ۀیداحتا  رد  ، CERO یتلودریغ ۀسسؤم  زین  نپاژ  رد  دراد . هدهع  رب  زین  ار  ياهنایار  ياهيزاب  رب  تراظن  يدنبهدر و 

تیلوئـسم هک  ياهسـسؤم  ای  نامزاس  ام  روشکرد  یلو  دنکیم . افیا  ار  شقن  نیمه   ESRB ۀسـسؤم اکیرمآ  ةدحتم  تالایا  رد  نینچمه  و 
ناریا رد  ياهعومجم  نینچ  یلاخ  ياج  هک  یلاح  رد  درادـن  دوجو  دـشاب ، هتـشاد  هدـهع  رب  ار  ياهنایار  ياهيزاب  رب  عماج  قیقد و  تراظن 

، يدـنبهدر رب  دـناوتیم  یمالـسا  كرتشم  ياهشزرا  یگنهرف و  تبارق  هب  هجوت  اـب  ناـمزاس  نیا  هک  صوصخ  هب  تسا ، سوسحم  ًـالماک 
زا يرایـسب  تخاس  روحم  نامزلارخآ »  » یناهج باذج و  ةژوس  دش ، رکذ  هک  هنوگنامه  دشاب . هتـشاد  تراظن  اهيزاب  نیا  ۀضرع  دیلوت و 
هب دومن و  هدـهاشم  ناوتیم  ار  نامزلارخآ  زا  یفلتخم  عاونا  ییویدـیو  ياـهيزاب  تعنـص  رد  نونکامه  تسا . هدـش  ییویدـیو  ياـهيزاب 
رد هک  تساهنامزلارخآ  نیا  هلمج  زا  ینید  ياهروطـسا و  یعیبط ، یلیخت ، کیژولونکت ، نامزلارخآ  ار ؛ ینامزلارخآ  نایجنم  نازیم  ناـمه 

، اهنامزاس بلاق  رد  تفـص  ناطیـش  ياـهناسنا  ینید  ناـمزلارخآ  رد  تسا . هدـش  ياهژیو  صاـخ و  هجوت  ینید  ناـمزلارخآ  هب  ناـیم  نیا 
يزاب رگیزاب  شقن  رد  امش  دنراد و  ار  ییادخ  كاپ و  رصانع  مامت  تردق و  نتفرگ  تسد  هب  دصق  یتسیرورت  ياهتلود  یتح  اههورگ و 
سیلپ شقن  رد  یـسیلگنا  ییاکیرمآ و  ًابلاغ  دـقتعم  نمؤم و  نازابرـس  ای  نامیا و  اب  هربخ و  سوساج  سابل  رد  یجنم و  ناونع  هب  ياهناـیار 

يزان و ناـملآ  . 1 دنتـسه : يدنبهقبط  لباق  هتـسد  هس  رد  نانمـشد  نیا  دـیزادرپیم . تیرـشب  نانمـشد  اب  هزرابم  هب  هدـش ، رـضاح  یناهج ،
یلو درذـگیم  گنج  نیا  زا  يدایز  نامز  تسا  یلاـح  رد  نیا  دـیوریم . یناـهج  گـنج  هب  ناـنآ  اـب  هزراـبم  يارب  امـش  هک  اهتسیـشاف 

زا نیاتـشنفلو  هعلق  هب  تشگزاب  هفیظو ، يادن  راختفا ، لادم  ياهيزاب  دـنوشیم ؛ دـیلوت  نآلا  هک  تسا  ییاهيزاب  زا  یلیخ  ةژوس  نانچمه 
يژولونکت هب  لسوت  اب  دنراد  دصق   SS دشرا ناهدنامرف  زا  يدایز  دادعت  نیاتـشنفلو » ۀعلق  هب  تشگزاب   » يزاب رد  تساهيزاب . نیا  هلمج 

رد امـش  دـننک . هدافتــسا  ناـیناهج  اـب  گـنج  رد  اـهنآ  زا  هـک  دـنروآ  دوـجو  هـب  ار  یتادوـجوم  یعیبـط ، ءارواـم  ياهتردـق  هتفرــشیپ و 
رارق يدوبان  ۀناتـسآ  رد  ناهج  ّالاو  دـینک  يریگولج  اههژورپ  نیا  يارجا  زا  یتسیاب  نیقفتم  شترا  رد  دوخ  تاعالطا  ّدـض  ياـهتیرومأم 

نارگراک و یناـملآ ، دنمـشناد  يزاـن ، رـسفا  نینهآ ، دراـگ  ناـبهگن  یناـملآ ، ةداـس  زابرـس  يزاـب  نیا  رد  امـش  نانمـشد  تفرگ . دـهاوخ 
مسینومک . 2 دینک . دوبان  ار  اهنآ  ۀمه  تسیابیم  هک  دناهدش  يزاسهنومن  زابرس ، قوفام  تابور  نیشتآ و  یبماز  هیلاوش ، یبماز  ناسدنهم ،

لثم درـس  گنج  نارود  زا  هدـنامیقاب  ياهروشک  رگید  يوروش و  ياهروشک  اهيزاب  نیا  رد  یناهج ؛ مظن  رد  ّلخم  مسیرورت و  ناونع  هب 
ریژآ يزاب  درک . دای  زمرق  ریژآ  زین  عازن و  رد  یناـهج  ياـهيزاب  زا  ناوتیم  اـهيزاب  تسد  نیا  زا  دـنوشیم . حرطم  اـبوک  یلامـش و  ةرک 
مامت اب  يوروش  شترا  يزاب  نیا  رد  دـنکیم . دزـشوگ  اـکیرمآ  تیرـشب و  هب  ار  مسینومک  رطخ  هک  تسا  کـیژتارتسا  يزاـب  کـی  زمرق ،

یسارکومد و نیب  درـس  ياهگنج  یقیقح  يویرانـس  عازن  رد  یناهج  يزاب  ناتـساد  دنکیم . هلمح  اکیرمآ  هب  دوخ  تاناکما  تازیهجت و 
زبس و گـنر  زا  اـهيزاب  نیا  رد  یمالـسا ؛ لود  اـهروشک و  اـهتسیرورت ، . 3 دنکیم . یعادـت  ار  دـعب  ياـهلاس 1989 و  نیب  مسینومک 
رد دراد  یعـس  اکیرمآ ، نآ  سأر  رد  یناهج و  رابکتـسا  دوشیم . هدافتـسا  اهتسیرورت  نداد  ناـشن  يارب  یمالـسا  ياهلبمـس  اـهدامن و 

يرما اهنآ  ناکدوک  ناوجون و  ناوج و  لسن  صوصخ  هب  اهّتلم  ریاس  اکیرمآ و  مدرم  نایم  رد  ار  دوخ  ياـهزواجت  ياهناـیار ، ياـهيزاب 
هورگ و درف ، ره  تسا و  قلطم  ریخ  دامن  اکیرمآ  دهد . ناشن  ناهج  حطـس  رد  یـسارکومد  حلـص و  ياتـسار  رد  هناتـسودناسنا و  يداع و 

دراد یعس  يّدج  روط  هب  اکیرمآ  يوروش ، یشاپورف  زا  سپ  دنتسه . یناهج  ترارش  روحم  دشاب ، شیاهشزرا  هاگن و  فلاخم  هک  یتلود 
اکیرمآ تموکح  نونکا  نازادرپهیرظن ، لوق  هب  اریز  دنک ؛ یفرعم  یناهج  حلـص  يارب  رطخ  نیرتگرزب  ار  ناملـسم  ياههورگ  اهروشک و 
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یمالـسا يروهمج  يربهر  هب  یـسایس  مالـسا  اب  رجنیـسیک »  » لوق هب  ای  تسورهبور  يرامـشرپ  یمـس  ياهرام  اب  گرزب  ياـهدژا  ياـج  هب 
هب هک  ایند  طاقن  ۀـمه  هب  یـسرتسد  ناوت  اب  یناهج  نمـشد  نیا  میراد . نمـشد  ام  دـیوگیم : هطبار  نیمه  رد  نوتگنیتناه » لـئوماس  . » ناریا
مه رد  هدمآ و  نادیم  هب  یناهج  يرگهطلـس  يارب  دوخ  رد  تواقـش  یلدگنـس و  تاحیلـست ، اهکینکت ، اب  تسا و  هدـش  حلـسم  ياهدـیا 

داحتا مسیـشاف و  رب  هبلغ  ترورـض  هجرد و  نامه  اب  هک  یتیولوا  تسا . هدـش  لیدـبت  اـم  یلّوا  یلـصا و  درکراـک  هب  نمـشد  نیا  ندـیبوک 
مالـسا نآ  رد  هک  تسا  يرکفت  تفرگ ،» دیهاوخ  رارق  مسیرورت  اب  گنج  رد  ام  نانمـشد  عمج  رد  ای  دیـشاب  ام  اب  . » دشیم لابند  يوروش 

یللملانیب سنارفنک   » نیموس ۀـیحاتتفا  مسارم  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تسا . هدـش  يوروش  ریهاـمج  داـحتا  مسینومک  نیزگیاـج  لاـکیدار 
روهمج سییر  هک  یناهج ، رابکتسا  زورما  دندومرف : هراب  نیا  رد  نارهت  نارس  سالجا  نلاس  رد  نیطسلف » مدرم  قوقح  زا  تیامح  سدق و 

يرابکتـسا ۀکبـش  دـیوگیم . یبیلـص  گـنج  زا  نخـس  دـنکیم و  دـیدهت  ًاحیرـص  ار  مالـسا  ياـیند  تسا ، نآ  يوگنخـس  اـکیرمآ  یلعف 
يزاب ییامنیـس و  ملیف  اهرازه  دـنايزیگناهنتف . مرگرـس  مالـسا  ياـیند  ۀـمه  رد  سیلگنا  اـکیرمآ و  یـسوساج  ياـهنامزاس  مسینویهص و 

زا یکی  وجارجام  ماس  يزاـب  دوشیم . اـهرازاب  ۀـناور  دـیلوت و  نیملـسم  مالـسا و  ةرهچ  ندـنایامن  تشز  فدـه  اـب  نآ  لاـثما  ياهناـیار و 
دیاب يزاب  نیا  رد  امش  تسا . سیلوپـسرپ » رد  وجارجام  ماس   » يزاب هدش  رازاب  هناور  هتخاس و  ینید  نامزلارخآ  تیروحم  اب  هک  ییاهيزاب 

. دینک هزرابم  نآ  يدایا  یناهج و  نمیرها  اب  دیدرگزاب و  هتشذگ  نامز  هب  تیرشب ، تاجن  يارب  ( Sam Stone « ) نوتسا ماس   » شقن رد 
زا یکی  ار  يزاب  نیا  دینادب  هکنیا  رتبلاج  دییایب . ناریا  سیلوپسرپ  هب  دیاب  دیوشب  هجاوم  ناطیـش  يدایا  اب  هکنیا  يارب  امـش  يزاب ، نیا  رد 

غلاب برقع  ییاولحودک و  لثم  ینیوانع  لکـش و  اب  ار  یناطیـش  نمیرها  يدایا  امـش  يزاب  نیا  رد  تسا . هدرک  همجرت  یناریا  ياهتکرش 
: دیوگیم رس  نودب  زاکیماک  ةرابرد  هدننکدیلوت  تکرـش  تسا . هدش  یفرعم  رـسیب » زاکیماک  ، » يدایا نیا  زا  یکی  اما  دینکیم . هدهاشم 
دننکیم و لمح  دوخ  ناتـسد  رد  بمب  ود  اهنآ  دـناهتفرگ . تمدـخ  رد  يراحتنا  تایلمع  يارب  ار  وا  ور  نیمه  زا  درادـن ؛ رـس  دوجوم  نیا 

روعش لقع و  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  زاکیماک  ندوب  رس  یب  دننکیم . رجفنم  ار  اهنآ  دنوشیم  کیدزن  امـش  هب  یفاک  ةزادنا  هب  هک  یماگنه 
؟ تسین یمالـسا  ۀنابلطتداهـش  تایلمع  ةدـننکیعادت  اـیآ  دـنکیم ؟ رداـبتم  نهذ  هب  ار  يزیچ  هچ  وا  لـمع  امـش  رظن  هب  درادـن . قطنم  و 
. تسا یبلطتداهـش  داهج و  گنهرف  نرق ، مین  زا  رتمک  یتدم  رد  دوخ  فادها  هب  ندیـسر  رد  مالـسا  تیقفوم  ياهزمر  زا  یکی  ّکشیب ،
هب ندز  هبرـض  فدـه  اب  تداهـش و  هب  ملع  اب  تبرق و  دـصق  اب  هک  دوشیم  قالطا  یمادـقا  هب  نآ  ماـع  ياـنعم  هب  هنابلطتداهـش  تاـیلمع 

يدـحا  » هـب ندیـسر  يارب  یلپ  ادـخ  هار  رد  داـهج  هـک  یبـتکم  رد  دوـشیم . هتـشک  دزرویم و  ترداـبم  نآ  ماـجنا  هـب  یـصخش ، نمـشد 
ار ندش  هتشک  دنسارهن و  گرم  زا  هک  دنک  تیبرت  يروط  ار  شناوریپ  دناوتب  هک  یبتکم  درادن . یموهفم  انعم و  تسکش  تسا ، نیینسحلا »
هار ۀنایم  رد  دراد و  زاب  شفادها  زا  ار  وا  دوب  دـهاوخن  رداق  یعنام  چـیه  تشاد و  دـهاوخن  ساره  یتردـق  چـیه  زا  دـننادب  يدـبا  یتداعس 

ناریا رد  سیلوپسرپ  هب  امـش  دنچره  هک  تسا  نیا  دریگ  رارق  هجوت  دروم  يزاب  نیا  ةرابرد  دیاب  هک  يدراوم  زا  رگید  یکی  دزاس . فقوتم 
رب هک  یمیلـسا  ياهحرط  ای  هرانم و  دـبنگ ، تسا . ناتـساب  ناریا  ياهدامن  هن  یمیلـسا و  یمالـسا و  ياهلبمـس  اهدامن و  رثکا  اما  دـییآیم 

یلع و  : » هدش هتشون  مینیبیم  مینکیم  هاگن  یمیلسا  شوقن  نیا  زا  یـضعب  هب  تقد  هب  یتقو  تسا . بلطم  نیا  يایوگ  هتـسب ، شقن  اهراوید 
دوشیمن و بلطم  نیا  هجوتم  ربراک  لوا  هاگن  رد  اهباب .» ٌیلع  ملعلا و  هنیدـم  انا  : » تسا يوبن  فورعم  ثیدـح  نیا  ینایاپ  شخب  هک  اهباب »

یعـس دـنچره  دریگیم . رارق  هجوت  دروم  يزاب  زا  یفلتخم  طاقن  رد  اهباب » یلع  ملعلا و   » ترابع دـنیبیم . یمیلـسا  حرط  کـی  اـهنت  ار  نآ 
اب امـش  هک  یلاح  رد  نآ ، رب  هوـالع  دوشن . نآ  هجوتم  لوا  هاـگن  رد  ربراـک  اـت  دـیآرد  شیاـمن  هب  یمیلـسا  نراـقتم  روط  هب  نتم  نیا  هدـش 

؛ دـننکیم کیلـش  امـش  تمـس  هب  گنر  زبس  ياهيوگ  هک  دـیوشیم  هجاوم  یگنرزبس  ياهلوغ  اب  دـینکیم ، هزراـبم  ینمیرها  نازاـبرس 
نیا ياپ  ریز  حرط  دـننکیم . کیلـش  امـش  تمـس  هب  هدـش و  رقتـسم  یمالـسا  شوقن  هب  شّقنم  ياههراوید  يالاب  هک  یناطیـش  ییاـهلوغ 

هب شقنم  ًابلاغ  هک  دـیوشیم  ریگرد  یفلتخم  طاقن  رد  ناطیـش  يدایا  اب  هزرابم  يارب  امـش  يزاب ، نیا  رد  تسالاب . ترابع  ناـمه  نیطاـیش 
ۀطوحم رد  دـینک  دوباـن  ار  نیطایـش  نیا  ۀـمه  دـیناوتیم  امـش  يزاـب  ناـیاپ  رد  هک  یلحم  تسا . مالـسا  نکاـما  دـننامه  یمالـسا و  شوقن 
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دنک لابند  ار  يراوشد  تخس و  لحارم  دیاب  يزاب  نیا  رد  ربراک  دیوشیم . اسیلک  دراو  راختفا  اب  امـش  ناطیـش  يدوبان  زا  سپ  تساسیلک .
دراو راختفا  اب  ماس ، تیقفوم  زا  سپ  زوریپ و  نانآ  مامت  تسکـش  اب  هدـش ، ورهبور  ینمیرها  نازابرـس  اب  اسیلک  ۀـطوحم  رد  تیاـهن  رد  اـما 

هک دیوشیم  ياهنیفس  کشوم و  رب  راوس  دیوشیم و  تیرشب  دوخ و  تاجن  تیرومأم و  مامتا  هب  قفوم  امش  هک  تساجنیا  دوشیم . اسیلک 
اب هزرابم  هب  یمالسا  نکاما  رد  يزاب  نیا  رد  ربراک  هک  تسا  لمأت  یـسب  ياج  دوشیم . مامت  يزاب  نآ  باترپ  اسیلک و  فقـس  ندش  زاب  اب 

نتفای نایاپ  اب  دـهد و  تاجن  ار  تیرـشب  دوخ و  دـنک و  هبلغ  ناـنآ  رب  دـناوتیم  هک  تساـسیلک  راوج  رد  تیاـهن  رد  یلو  دوریم  نیطاـیش 
نییآ  » يزاب هدـش  رازاب  ۀـناور  یگزات  هب  هک  ییاهيزاب  زا  رگید  یکی  لتاق  نییآ  يزاب  دورب . نشور  ياهدـنیآ  يوس  هب  شیوخ  تیرومأم 

هب يزاب  رد  هک  ییادف  نیا  دینکب . یبیلص  گنج  یحیـسم  نارـس  رورت  هب  مادقا  ییادف ، کی  شقن  رد  دیاب  امـش  يزاب  نیا  رد  تسا . لتاق »
تیودـهم و  » هب صخاش  روط  هب  هک  تسا  یعیـش  قرف  زا  یکی  هیلیعامـسا  ۀـقرف  تسا . یلیعامـسا  یناریا  کی  دوشیم  هتخانـش  ریطلا »  » مان
عاجـش و يدرم  دنادیم . یناریا  نایعیـش  زا  ار  دوخ  وا  دـیآیم . يریـشمش  اب  بسا  رب  راوس  شوپدیفـس ، يدرم  دراد . هجوت  ییارگیجنم »
Assassins  » مان اب  يزاـب  نیا  تخاـس  هب  مادـقا  « UB sotf تکرـش . » درادـن نتـشک  زج  یفدـه  دـنادیم و  ییادـف  ار  دوخ  هک  يوق 

مهدزاود نرق  رد  يزاب  ناتـساد  دوشیم . هتخانـش  نیـساسا  نییآ  نوییادـف ، لتاق ، نییآ  دـننام  ییاهمان  اـب  یـسراف  هب  هک  هدومن  « Creed

فرـصت يارب  نایحیـسم  ناناملـسم و  ینالوط  تدـم  هب  یبیلـص  گنج  نیموس  رد  تسا . یبیلـص  گـنج  زین  نآ  عوضوم  دوشیم . تیاور 
مهدزاود نرق  رد  دـتفایم . قافتا  اکع  قشمد و  زین  میلـشروا و  ای  سدـقملاتیب  رد  يزاب  ناتـساد  دـندرکیم . دربن  مه  اب  سدـقم  نیمزرس 

دندرک و عافد  دوخ  نیمزرس  زا  دوجو  مامت  اب  ناناملسم  نایم  نیا  رد  دندرک و  هلمح  سدقملاتیب  نیمزرس  هب  یحیسم  ناییاپورا  يدالیم ،
ار دوخ  هک  تسا  یناحور  یناملـسم  وا  تسا . نیـساسا  زا  دربن و  رثؤم  ياهتیـصخش  زا  یکی  ریطلا  دندمآ . نوریب  نادـیم  زا  هنادـنمزوریپ 
زا هتفرگرب  ار  یتالمج  يزاب  لوط  رد  دنتسه و  ندرم  قیال  دننکیم  رکف  هک  دشکیم  ار  یناسک  وا  دنادیم . دنوادخ  ناسرمایپ  ای  ریـشمش 

، نیـشاشح اـی  نیـساسا  ياهناتـساد  تسا . هتفرگ  رب  رد  ار  وا  دوـجو  دوـجو  ماـمت  تنوـشخ  هک  یناملـسم  دـنکیم . ناـیب  سدـقم  باـتک 
، نویحابـص هیلیعامـسا و  هب  حابـص » نسح   » ناوریپ تسا . هدوب  يرایـسب  هجوت  دروـم  نوـنک  اـت  مهدزاود  نرق  زا  ناییادـف  اـی  نویـشاشح و 

يراذـگمان نیا  تلع  ةرابرد  هاگدـید  ود  تساج . نیمه  زا   Assassination تاملک ۀشیر  هک  دندوب  روهـشم  نویـشیشح  نوشاشح ،
فرـصم اب  هک  دـندوب  يدارفا  ناـنآ  تسا ـ ؛ نآ  عمج  نیـشاشح  دوب و  شورف  وراد  شاـشح  وراد و  شیـشح  ناـمز  نآ  رد  دراد ـ : دوجو 

یگدیچیپ ماهبا و  نایلیعامـسا  دننام  هب  ياهقرف  رتمک  دـندرکیم . دارفا  رورت  ای  يراحتنا و  تایلمع  هب  مادـقا  یتسمرـس  لامک  رد  شیـشح 
نانمـشد ۀنابّـصعتم  هناضرغم و  عبانم  هب  هعجارم  اب  لکـشم  نیا  تسا و  مهبم  کیرات و  رایـسب  نانآ  ناگرزب  نارـس و  یگدنز  خیرات  دراد .

صخـش نایبیلـص و  تایمهو  ریثأت  تحت  لوا  ماگ  رد  یبرغ  ناققحم  دوشیمن . فرطرب  تسین  عبانم  نیا  هب  هعجارم  زج  ياهراچ  هک  ناـنآ 
باسح هب  یتفـصناطیش  ياهناسنا  هک  شیوخ  مکحم  تاداقتعا  هب  دـنبياپ  هن  ار  نانآ  دـنتفرگ و  رارق  ناـفلاخم  شور  زین  ولوپوکراـم و 

ياج هب  دناهدرکیم و  عطق  ار  دوخ  ناتـشگنا  زا  یکی  نانآ  هک  تسا  نیا  هدش  هداد  تبـسن  هورگ  نیا  هب  هک  ییاهراتفر  هلمج  زا  دـندروآ .
نیا یبرغ ، ًاصوصخ  ربراـک  هک  میراد  هجوت  هتبلا  دـنربب . نیب  زا  هناـیفخم  ار  دوخ  ناـینابرق  دـنناوتب  اـت  دـندادیم  رارق  ار  يزیت  يوقاـچ  نآ 

يزاب لبق  اهلاس  يزاب  نیا  ةدنزاس  تکرش  دنکیم . رّوصت  ناناملسم  مامت  ياهرواب  راتفر و  زا  یشیامن  مالـسا و  ناهج  ةدنیامن  ار  نایرج 
فلتخم لحارم  رد  یناریا  ةدازهاش  نیا  دیآیم . رامش  هب  رادفرطرپ  رایسب  ياهيزاب  زا  یکی  هک  دوب  هدرک  رازاب  هناور  ار  یناریا » ةدازهاش  »

هک هدش  کح  یشوقن  اهریشمش  نیا  يور  رب  دنراد . ار  دوخ  هب  صوصخم  ّصاوخ  یگژیو و  هک  دنکیم  هدافتسا  یعونتم  ياهریـشمش  زا 
يدتهملا سراف  فیس  هدنریگ ـ ،) ماقتنا  راوس  ریشمش   ) مقتنملا سراف  فیس  دنمتردق ـ ،) راوس  ریشمش   ) يوقلا سراف  فیـس  زا ـ : دنترابع 

اب یبرع  ییاهترابع  تسناد ؛ یقافتا  اـی  ضرغ و  دـصقیب و  اهریـشمش  رب  ار  شوقن  نیا  میـسرت  ناوتیمن  هدـش .) تیادـه  راوس  ریـشمش  )
امـش يزاب  نیا  رد  تسا .  Counter يزاب يدعب  رادـفرطرپ  يزاب   Counter يزاب یناریا !! ةدازهاش  ریـشمش  رب  (ع ) نامز ماما  باـقلا 
ةرهچ اب  اهتسیرورت  دنتسه و  یمالسا  شوقن  هب  شّقنم  يریگرد ، ياهناکم  دیورب . یفلتخم  ياهروشک  هب  دیاب  مسیرورت  اب  هزرابم  يارب 
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. تسا دوـجوم  زین  نآ  ياهناـیار  ۀخـسن  هک  تساـیند  ياـهيزاب  نیرترادـفرطرپ  زا  یکی  يزاـب  نیا  تسا . هدـمآرد  شیاـمن  هـب  ناناملـسم 
تاقباسم يرازگرب  هب  هک  « WCG: World Cyber Games نامزاس  » هک تسا  يّدح  هب  ( action  ) یناجیه يزاب  نیا  ّتیبوبحم 

يرایسب دننام  زین  يزاب  نیا  رد  ارجام  عوقو  ّلحم  تسا . هداد  رارق  دوخ  ياهيزاب  سأر  رد  ار  نآ  دزادرپیم  ایند  رد  يرتویپماک  ياهيزاب 
اهتسیرورت ندوب  ناملـسم  رب  ّلاد  ییاههناشن  اهدامن و  امـش  تسا و  هقطنم  یمالـسا  یبرع ـ  ياـهروشک  هناـیمرواخ و  اـهيزاب ، زا  رگید 

. درک هزرابم  نانآ  اب  تسیاـبیم  هک  يدارفا  ًاـتیاهن  اهدـبنگ و  اـههرانم و  دـجاسم ، یمالـسا ، یبرع  يراـمعم  اـب  ییاـهنامتخاس  دـینیبیم ؛
ةدننک یعادت  دوشیم  هداد  شیامن  نانآ  ندش  هتـشک  زا  سپ  هک  يریواصت  یتح  دنتـسه . زمرق  دـنبیناشیپ  نساحم و  ياراد  اهتسیرورت 

ياهروشک زا  رورتّدض  سیلپ  ناونع  هب  دیناوتیم  امش  هکنیا  رتبلاج  میاهدید . ناگدنمزر  تداهـش  ۀظحل  زا  ام  هک  تسا  يریواصت  نامه 
هب ناکیپ  كون  دـنهدیم ، ناشن  تسیرورت  ار  ناناملـسم  هک  ییاهيزاب  مامت  رد  دـیوش . لـمع  دراو  یتسینویهـص  میژر  هلمج  زا  یفلتخم ،

نیا زا  یکی  « Delta Force  » يزاـب دوـشیم . یفرعم  یناـهج  تسیرورت  یماـح  اـی  تسیرورت و  اـی  تـسا ؛ هـتفر  هناـشن  ناریا  تـمس 
تکرـش دـیوشیم . كراخ  ةریزج  ناریا و  دراو  اـهتسیرورت  اـب  هزراـبم  يارب  فلتخم  لـحارم  ّیط  زا  سپ  نآ  رد  امـش  هک  تساـهيزاب 

نداد ناـشن  تـسیرورت  ياتـسار  رد  یناـمزلارخآ و  ياـهيزاب  هـک  تـسا  ییاهتکرـش  زا  یکی   Puma Reality War Games

قارع رد  اهتایلمع  نیا  رتشیب  دوشیم . يزاسهیبش  ناهج  رسارس  یماظن  ياهتایلمع  تکرش ، نیا  ياهيزاب  رد  دهدیم . ناشن  ناناملسم 
، دـینکیم يزاسكاپ  ار  اهتسیرورت  نکاما  امـش  یتقو  قارع  تایلمع  فلتخم  لـحارم  رد  دـتفایم . قاـفتا  ماـنتیو  ناریا و  ناتـسناغفا ، و 

زین يزاـب  نیا  رد  دراد . دوجو  هللالوسر » دّـمحم   » تراـبع هب  شّقنم  ییاـهزیم  فلتخم ، یمالـسا  شوـقن  رب  هوـالع  ناـنآ  ياـهقاتا  نورد 
ياهتیرومأم هک  هدروآ  مهارف  ار  ناکما  نیا  دوخ  ناکرتشم  يارب  هک  دـنکیم  ناونع  تکرـش  نیا  دـنراد . یمالـسا  يرهاظ  اهتسیرورت 

راذگریثأت ياهرازبا  زا  یکی  هب  دوخ ، ّصاخ  ياهیگژیو  اهتیلباق و  اب  ییویدـیو  ياهيزاب  ۀـناسر  دـننک . هبرجت  ار  ناهج  زور  هب  طوبرم 
هناسر نیا  ةرابرد  لیلحت  یسررب و  ياج  تسا . هدش  لدب  ناریا  یمالسا  بالقنا  ًاصوصخ  مالسا و  هیلع  یگنهرف  يوتان  ياتـسار  رد  برغ 
یشم ّطخ  اب  اتـسار  کی  رد  یلو  هتفرگن  رارق  یـسررب  دقن و  هجوت و  دروم  امنیـس  تعنـص  دننام  هک  يروهظون  تعنـص  تسا . دایز  رایـسب 

ناـیجنم عاوـنا  غـّلبم  برغ ، يامنیـس  يروتارپـما  نوـچمه  هـک  ياهناـسر  دوـشیم . هیذـغت  عـبنم  کـی  زا  هدـش و  رـشتنم  دـیلوت و  ناـسکی 
نامزلارخآ دوعوم  عوقولابیرق  روهظ  هنایمرواخ و  زا  صوصخ  هب  مالسا ، نوزفا  زور  شرتسگ  زا  سرت  همهاو و  تسا . یبرغ  ینامزلارخآ 

دروآیم مهارف  ار  ياهنیمز  میدرک ، هراشا  نآ  هب  هک  یثحابم  رد  تقد  تسا . هدومن  جیسب  ار  نآ  اب  نمـشد  ياهتردق  مامت  هقطنم ، نیا  زا 
ینیبزیت و اب  یگنهرف  نالوئـسم  ییوس  زا  دـنزادرپب و  ياهناـیار  ياـهيزاب  ریثأـت  هب  يرتشیب  تقد  اـب  نارگـشهوژپ  ناـققحم و  ییوس  زا  اـت 

يزاجم داهج  ياتـسار  رد  ار  رازبا  نیا  زا  هدافتـسا  ۀنیمز  رگید  يوس  زا  هداد ، ناشن  شنکاو  یگنهرف  ۀلوقم  نیا  هب  تبـسن  يرتشیب  تیارد 
عاوـنا زا  ناـناوجون  ناـکدوک و  ناـهذا  نتـشابنا  يارب  یبابـسا  تسا . هـتفرگارف  ار  رازاـب  ياهناـیار  ییوئدـیو و  ياـهيزاب  دـنیامن . مـهارف 
ۀناـهب هـب  نازاـسيزاب  اـهيزاب و  هنوـگچ  يرامعتـسا . برغ  یمالـسا  ّدـض  ياـهيژتارتسا  اـهحرط و  ءاـقلا  يارب  ياهلیــسو  اـهفارحنا و 

رد و  دـنمادک ؟ راثآ  نیا  قیداصم  دـناهتخاس ؟ دوخ  نیگآرهز  ياهریت  جامآ  ار  تیودـهم  ناناملـسم و  مالـسا ، ناـمزلارخآ  زا  وگوتفگ 
هب ار  اهيزاب  نیا  زا  یفلتخم  ياههنحص  قوف ، تالاؤس  هب  ییوگخـساپ  نمـض  ياهنایار » ياهيزاب   » ةدرـشف حول  درک ؟ دیاب  هچ  اهنآ  ربارب 

يدروقح يدهم  دیوش . انشآ  هناسر  نیا  ناحارط  ناگدننکدیلوت و  فادها  یشمطخ و  اب  کیدزن  زا  دیناوتیم  امش  دهدیم و  هئارا  امش 

(ع) يدهم ماما  قارف  رد  ایلوا  ایبنا و  ۀبدن 

هدـهاشم ار  وا  میدـش ، بایفرـش  (ع ) قداص ماما  سدـقم  رـضحم  هب  نابا »  » و ریـصبوبا » «، » لضفم  » یهارمه اب  دـیوگیم : یفریـص » ریدـس  »
. دـنکیم هیرگ  هدرم  دـنزرف  ِردام  دـننامه  دراد ، نت  رب  هاـتوک  نیتسآ  هقییب و  يربیخ ، ۀـماج  کـی  هتـسشن ، اـهكاخ  يور  رب  هک  میدرک 

ۀنارک اههنتف ، جاوما  زارفرب  هک  ناهارهب ، مشچ  ِخرـس  قروز  زج  دنتـسکش ، مه  رد  همه  اهقروز  دـش ، یناـفوط  اـیرد  روپيدـهم  ربکایلع 
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گنرنوخ رازهلـال  زج  دـندرمژپ ، همه  اـههتوبلگ  دیکـشخ ، یتـیگ  ۀـنهپ  تاـجن ! شخب  مارآ  لـحاس  يا  دـنبلطیم ، ار  وت  شخبییاـهر 
هب تیناسنا  تشد  نهپ  دش ، ینافوط  یگدنز  هایـس  يایرد  دیـشک ، ازارد  هب  تبیغ  ةریت  بش  يرآ  تایح ! ناشوج  ۀمـشچ  يا  ناگتخابلد ،

راظتنا گنتلد ، هتسخ و  ازتشهد ، راغ  نیا  رد  منک و  هرامـش  ار  وت  ياههظحل  ازتشحو ، رات  بش  نیا  رد  نم  تشگ و  لّدبم  ناتفت  ریوک 
، اپرید نینچ  یتّبحم  نامرح » قشع و   » رتفد رد  و  نارجه » لـصو و   » خـیرات رد  یتسار  هب  مُما ! دوعوم  مغ و  ةدـنیادز  يا  منک ، هراتـس  ار  وت 

لاس يدنا  دصکی و  رازهکی و  هک  تسا ، هدینشن  یشوگ  چیه  هدیدن و  یمشچ  چیه  ياپزیرگ ، نانچ  یبوبحم  اجرب و  ياپ  نینچ  یناّبحم 
، هدمآ هوتس  هب  متس  روج و  شرتسگ  زا  هک  دنتسین  تبیغ  رصع  نامدرم  اهنت  نیا  دراد . همادا  زاین » زار و   » نیا و  زان » هبذج و   » نیا هک  تسا 

هکلب دنیرگیم ، نوخ  شتبیغ  ندش  ینالوط  زا  دنزوسیم و  شقارف  شتآ  رد  هدومن ، يرامـش  هیناث  ادـخ  تّجح  نیـسپاو  روهظ  راظتنا  رد 
هیـصوت دوخ  تّما  هب  ار  شروهظ  راـظتنا  هدوتـس ، ار  شبقاـنم  لـیاضف و  هتفگ ، نخـس  (س ) ارهز فسوی  روـهظ  تبیغ و  زا  ناربماـیپ  ۀـمه 

، اهنامسآ يداش  زا  هتفگ ، نخس  ترـضح  نآ  رورـسلا  روفوم  روهظ  زا  روبز  زا  یلـصف  ره  رد  هک  تسا  (ع ) دواد ترـضح  نیا  دناهدومن .
شیاسآ ناهج ، ینادابآ  هداد ، ربخ  روهظ  ماگنه  هب  اهلگنج  ناتخرد  منرت  اهارحـص و  ندـمآ  دـجو  هب  اـهایرد ، شّرغ  ناـیکاخ ، تّرـسم 

هک تسا  (ع ) لاـیناد ترـضح  نیا   1. تسا هداد  راـظتنا  ناـمرف  هتـشاذگ و  شیاـمن  هب  شاهـمیرک  تـلود  رد  ار  ناـگمه  شمارآ  ناـسنا و 
هدوتس ار  روهظ  نارظتنم  هتفگ و  نخس  ناگدرم  تعجر  زا  هداد ، ربخ  جع ) ) مئاق ترضح  تسد  هب  ار  متـس  ندش  هدیچرب  لدع و  شرتسگ 
رظتنم شیارب  دیامن  ریخأت  هچرگا  هدومرف : شتما  هب  هتفگ ، نخـس  شتبیغ  لوط  زا  هداد ، روهظ  دیون  هک  تسا  (ع ) یبن قوقیح  نیا   2. تسا

شترـضح یناهگان  روهظ  زا  دیدج  دهع  زا  دروم  هاجنپ  زا  شیب  رد  هک  تسا  (ع ) یـسیع ترـضح  نیا   3. دمآ دـهاوخ  هتبلا  هک  اریز  شاب ؛
ار دوخ  ياهغارچ  هتـسب ، ار  دوخ  ياهرمک  دیامرفیم : هتـشاد  رذـح  رب  یهجوتیب  تلفغ و  زا  هداد ، نامرف  هدـنزاس  راظتنا  هب  هتفگ ، نخس 
هک تسا  (ص ) مالـسا یمارگ  لوسر  نیا   4. دبای رادـیب  ار  ناشیا  دـیآ  نوچ  ناشیا  ياقآ  هک  نامالغ  نآ  لاح  هب  اشوخ  دـیرادب ... هتخورفا 

ترـضح سدـقم  روـن  دـنکیم و  هدـهاشم  ار  (ع ) موـصعم ناـماما  رگید  ارهز و  ترــضح  یلع و  ترــضح  ۀـبیط  راوـنا  جارعم ، بـش  رد 
هچ اهنیا  اراگدرورپ ! دسرپیم : ناّنم  دنوادخ  زا  دـنکیم . یناشفارون  ناشخرد  ياهراتـس  نوچ  اهنآ  نایم  رد  هک  دـنیبیم  ار  جـع ) ) هللاۀـیقب
هب دیامنیم ، مارح  ارم  مارح  دنکیم و  لالح  ارم  لالح  هک  تسا  مئاق »  » نامه نیا  دنتسه و  ناماما  اهنیا  دوشیم : باطخ  دنتـسه ، یناسک 

نارکنم و نارگمتـس و  زا  وت ، نایعیـش  ياـهلد  شخبمارآ  نم و  ناتـسود  شمارآ  ۀلیـسو  وا  مریگیم ، ماـقتنا  دوـخ  نانمـشد  زا  وا  تسد 
شتآ ۀـمعط  ار  اـهنآ  دروآیم و  نوریب  كاـخ  لد  زا  هزاـت  رت و  تروص  هب  ار  شیرق ) گرزب  تب  ود   ) يّزع تـال و  وـمه  تسا . نارفاـک 

هک یسک  لاح  هب  اشوخ  دنک ، تاقالم  ار  وا  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  دیامرفیم : ینالوط  رایسب  ثیدح  کی  نمض  رد  هاگنآ   5 ... دزاسیم
تسویپ و نارظتنم  لـیخ  هب  زین  تاـنئاک  فرـشا  هک  دوب  هنوگ  نیا  .6 و  دشاب دـقتعم  وا  هب  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  درادـب و  تسود  ار  وا 

نم هک  دیـشاب  رظتنم  سپ  تسادخ ، ِنآ  زا  بیغ  یتسار  هب  وگب  دومرف : هک  اجنآ  تشادرب ، هدرپ  زادـگ  زوس و  راظتنا و  نیا  زا  یحو  قطنم 
ترـضح بیاـغ  تجح  هیآ  نیا  رد  بیغ »  » زا روظنم  دوـمرف : (ع ) قداـص ترـضح  قطاـن ، قـح  هب  ماـما   7. منارظتنم زا  امـش  هارمه  هـب  زین 

ياـیرد فرـش ، ۀـلق  نیرترب  ناونع : هب  (ع ) يدـهم ترـضح  زا  روـشرپ  ۀـبطخ  کـی  رد  هک  تسا  (ع ) ناـنمؤمریما نیا  .8 و  تسا ع ) «) مئاق »
ةدنّرب ریشمش  متس ، ياهخاک  رگناریو  نکش ، نمشد  نامرهق  تعاجش ، ۀشیب  ریش  زوریپ ، هشیمه  رگراکیپ  ناهانپیب ، هانپ  تلیـضف ، نارکیب 

رد .9 و  میوا رادید  قاتـشم  ردـقچ  هآ ، دـیامرفیم : دـشکیمرب و  لد  زا  یهآ  دراذـگیم و  هنیـس  يور  تسد  دـنکیم ، دای  دـنوادخ و ...
هک مقاتشم  ردقچ  هآ ، دیامرفیم : لد  قامعا  زا  هتفگ ، نخس  شترـضح  يروشک  يرکـشل و  ةدنامرف  هدزیـس  دصیـس و  زا  يرگید  ثیدح 
رد هک  مدید  مدش ، بایفرش  نانمؤمریما  سدقم  رضحم  يزور  دیوگیم : هتابن  نب  غبـصا   10. میامن رادـید  ناشتلود  روهظ  لاح  رد  ار  اهنآ 
اب منیبیم ؟ كانشیدنا  ار  امش  هدش ؟ هچ  نانمؤمریما ! يا  مدرک : ضرع  دنزیم . نیمز  رب  شکرابم  تشگنا  اب  تسا و  روهطوغ  رکف  يایرد 

نیا هب  مه  زور  کی  یتح  دنگوس  ادخ  هب  زگره ، هن ، دومرف : دیاهدش ؟ دـنمهقالع  لگ  بآ و  هب  رگم  دـینزیم ، نیمز  رب  ناتکرابم  تشگنا 
نم دـنزرف  نیمهدزای  وا  دـمآ . دـهاوخ  ایند  هب  نم  لسن  زا  هک  يدولوم  ةرابرد  مدرکیم  رکف  متـشاد  یلو  مدـشن ، دـنمهقالع  لگ  كاخ و 
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تبیغ و نارود  وا  يارب  تسا . هدـش  متـس  روـج و  زا  رپ  هکناـنچنآ  دـنک ، داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  تـسا  يدـهم  ناـمه  وا  تـسا .
زادگ زوس و  نیا   11. دندرگیم تیاده  تسار  هار  هب  يرگید  ماوقا  دنوشیم و  فرحنم  قح  هار  زا  یماوقا  مایا  نآ  رد  تسه . ینادرگرس 

ره دنتشاد و  ار  زورفا  ناهج  دیشروخ  نآ  رادید  يوزرآ  لد  يادیوس  زا  ناماما  ۀمه  هک  تسین  (ع ) نانمؤمریما هب  رصحنم  قایتشا  راهظا  و 
دنمهوکش تموکح  حیرـشت  زا  سپ  هک  تسا  (ع ) یبتجم نسح  ماما  ربکا  طبـس  نیا  دنتـشادرب . هدرپ  ینورد  قشع  نیا  زا  يریبعت  هب  مادک 

نادیهش رالاس  نیا  .12 و  دنیامن تعاطا  شرماوا  زا  دننک و  كرد  ار  شنویامه  راگزور  هک  نانآ  لاح  هب  اشوخ  دـیامرفیم : ترـضح  نآ 
ماـیق میـسرت  ماـگنه  هب  دوب و  خـیرات  ياتـسار  رد  ناـمولظم  رگید  نوخ  دوخ و  نوخ  مقتنم  داـی  هب  هراومه  هک  تسا  (ع ) نیـسح ترـضح 

ۀیآ ریسفت  رد   14. تسا مقتنم »  » و نوخ » بحاص   » يانعم هب  روتوَم »  » 13. درکیم ریبعت  هیبأب » روتوملا   » ناونع هب  وا  زا  ترضح ، نآ  یناهج 
بحاص يارب  دوش ، هتـشک  هنامولظم  هک  یـسک  ًاروصنم ؛ ناک  ّهنإ  ِلتقلا  یف  فرـسی  الف  ًاناطلـس ، هیلول  انلعج  دقف  ًامولظم  لتق  نم  ۀفیرش و 

لآ مئاق  ّقح  رد  هیآ  نیا  دومرف : (ع ) قداص ماـما   15. تسا زوریپ  وا  هک  دنکن  يورهدایز  راتـشک  رد  میاهدرک ، رّدـقم  ییاورنامرف  وا  نوخ 
دوخ فورعم  ۀبطخ  رد  هک  تسا  (ع ) داجس ماما  نیا  .16 و  دریگیم ار  (ع ) نیـسح ماما  نوخ  ماقتنا  هدرک ، روهظ  هک  دشابیم  (ص ) دّمحم

تعاجـش و تواخـس ، ملح ، ملع ، ام  هب  دنوادخ  دـیامرفیم : درامـشیم و  ار  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  ياهیگژیو  دـیزی ، سلجم  رد 
تّما طبس  ود  راّیط و  رفعج  هزمح ،) بانج   ) نادیهش رورـس  تسام ، زا  وا  ِّیـصو  تسام ، زا  ادخ  لوسر  هدرک ، اطع  نانمؤم  لد  رد  تبحم 

ترـضح نآ  رادـید  هب  قایتشا  زاربا  ماـقم  رد  هک  تسا  (ع ) رقاـب ماـما  نیا  .17 و  تسام زا  دـشکیم  ار  لاـجد  هک  يدـهم  نآ  تساـم و  زا 
نـشور تناگدـید  ینک ، كرد  ار  وا  ناـمز  رگا  دوـمرف : یناـه » ّما   » هب باـطخ  .18 و  دـنک كرد  ار  وا  هکنآ  لاـح  هب  اـشوخ  دـیامرفیم :

ریبعت هاگنآ   20. دـنک كرد  ار  نامز  نآ  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  دـیامرفیم : هطبار  نیمه  رد  هک  تسا  (ع ) قداص ماـما  نیا  .19 و  ددرگ
ماما ۀقالع  قشع و  تیاهن  رگنایب  رگید  فرط  زا  و  جـع ) ) هللاۀـّیقب ترـضح  ةداعلاقوف  تمظع  زا  یکاح  یفرط  زا  هک  دراد ، يدـنلب  رایـسب 
هاگنآ  21. متسبیم رمک  هب  تمدخ  نماد  رمع  ۀمه  مدرکیم ، كرد  ار  وا  نامز  نم  رگا  تسا : شیوخ  دنبلد  دنزرف  نیمشش  هب  (ع ) قداص

اما  22. دش دهاوخ  ریزارس  ترضح  نآ  يارب  کشا  لیـس  نانمؤم  مشچ  زا  دیامرفیم : هدرک ، وگزاب  تبیغ  رـصع  رد  ار  نایعیـش  يراتفرگ 
یهارمه اب  دیوگیم : یفریص » ریدس  . » دنادیمن ادخ  زج  هتخیر ، کشا  جع ) ) هللاۀّیقب ترضح  قارف  رد  ردقچ  (ع ) قداص ترضح  صخش 

کی هتسشن ، اهكاخ  يور  رب  هک  میدرک  هدهاشم  ار  وا  میدش ، بایفرـش  (ع ) قداص ماما  سدقم  رـضحم  هب  نابا »  » و ریـصبوبا » «، » لضفم »
ارف هودنا  نزح و  ار  اقآ  سدقم  دوجو  رـسارس  دنکیم ، هیرگ  هدرم  دنزرف  ِردام  دـننامه  دراد ، نت  رب  هاتوک  نیتسآ  هقییب و  يربیخ ، ۀـماج 
رپ یبلق  نوخ و  رپ  یلد  زا  کشا  لیـس  هدـش ، نوگرگد  یلک  هب  هرهچ  گنر  هتـشگ ، رهاظ  تروص  تانجو  رد  هودـنا  مغ و  راـثآ  هتفرگ ،

مناگدـید زا  باوخ  وت  تبیغ  نم ! رورـس  دّیـس و  يا  درکیم : همزمز  هنوگ  نیا  تخیریم و  ورف  شکرابم  ياههنوگ  رب  هتـساخرب ، باهتلا 
ار (ع ) قداص ماما  هک  یماگنه  دـیوگیم : ریدـس  تسا ... هدرک  بلـس  ملد  زا  ار  شمارآ  شیاسآ و  هدومن ، گـنت  نم  رب  ار  هصرع  هدوبر ،
هچ هداد ؟ يور  ادـخ  تجح  رب  یهاـکناج  تبیـصم  هچ  هک  دـیرپ ، نامرـس  زا  شوه  تفرگ و  شتآ  ناـمیاهلد  میدـید ، ناـشیرپ  نینچنیا 

لیـس نینچنیا  هک  هدروآ  يور  امـش  رب  ياهثداح  هچ  قیـالخ ! نیرتهب  دـنزرف  يا  میدرک : ضرع  تسا !؟ هدـش  دراو  وا  رب  يرابفـسا  ۀـعجاف 
رب نینچنیا  ار  امـش  ياهعجاف  هچ  تسا !؟ هدش  ریزارـس  ناتهرهچ  رب  يراهب  ربا  نوچ  ناتکرابم  کشا  و  دزیریم !؟ ورف  ناتناگدید  زا  کشا 
هب قیمع  یهآ  هاگنآ  داتفا ، هرامـش  هب  ناشکرابم  ياهسفن  دیزرل و  دـیب  نوچ  (ع ) قداص ترـضح  سدـقم  دوجو  تسا !؟ هدـناشن  كوس 
هک تسا  یباتک  نآ  مدرکیم و  هاگن  ار  رفَج »  » باتک زورما  حبـص  دومرف : درک و  يور  ام  هب  دیـشکرب و  لد  قامعا  زا  هنیـس  ۀـسفق  ياـنهپ 

نایاوشیپ شیوخ و  ربمایپ  هب  دـنوادخ  ار  باتک  نیا  دراد . رب  رد  ناهج  نایاپ  ات  ار  ثداوح  ایالب و  اهریم ، گرم و  هب  طوبرم  لـیاسم  ۀـمه 
نآ رد  نارادرواب  يراتفرگ  ام و  مئاق  یتسیزرید  تبیغ و  يزارد  تبیغ و  دـلوت ، باتک ، نیا  رد  تسا . هداد  صاـصتخا  وا  راـبت  زا  موصعم 

هنوگچ هک  مدید  مدناوخ و  ار  مالـسا  سدقم  نییآ  زا  مدرم  ندش  دـترم  تبیغ و  لوط  رثا  رد  مدرم  لد  رب  دـیدرت  کش و  نتفای  هار  نامز ،
نامز نآ  مدرم  لاح  هب  ملد  دـنوریم ، نوریب  مالـسا  ةرمز  زا  دنلـسگیم و  هداد ، رارق  یناسنا  ره  ندرگ  رد  دـنوادخ  هک  ار  تیـالو  ۀتـشر 
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لیس هدرک ، نوگرگد  ار  (ع ) قداص ماما  نینچنیا  نامز ، نیا  نایعیش  لاوحا  ۀعلاطم   23. تخیر ورف  مرکیپ  رب  هودنا  مغ و  جاوما  تخوس و 
رب ار  ناـمز  خـلت  ثداوح  ینیگنـس  میرادـن و  ار  (ع ) ماـما تمواـقم  تبالـص و  نآ  هک  اـم  یلو  هتخاـس ، ناور  ناـشکرابم  ةرهچ  رب  کـشا 

ۀمعط ار  یتسه  ناهج  ناملد  شتآ  میراذگیمن و  نابایب  هب  رس  همیسارس  هکنیا  تشاد ؟ میهاوخ  یلاح  هچ  مینکیم ، سمل  دوخ  ياههناش 
تـسا (ع ) مظاک ماما  نیا  و  مینکیمن . كرد  دـیاب  هک  نانچنآ  ار  تبیـصم  قمع  هعجاف و  تمظع  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  دزاـسیمن ، قیرح 

هک تسا  یهلا  نومزآ  کی  نآ  دـیامرفیم : رفعج » نب  یلع   » شراوگرزب ردارب  هب  باطخ  دـیوگیم و  نخـس  (ع ) رـصع ماـما  تبیغ  زا  هک 
رـسپ دیامرفیم : دهاوخیم ، يرتشیب  حیـضوت  (ع ) رفعج نب  یلع  هک  یماگنه  و  تسا . هدومزآ  هلیـسو  نیا  هب  ار  شناگدنب  لاعتم  دـنوادخ 

.24 و دیباییم رد  ار  نآ  دـینامب  هدـنز  رگا  تسا ، زجاع  نآ  لمح  زا  امـش  ياهدادعتـسا  تسا و  ناوتان  نآ  كرد  زا  امـش  ياهلقع  ناج ،
ناگتخابلد و ناقشاع و  ۀمه  نیمز ، نامسآ و  لها  ۀمه  دیامرفیم : هدرک ، دای  ترضح  نآ  تبیغ  لوط  زا  هک  تسا  (ع ) اضر ترـضح  نیا 
، دناوخ متشه  ماما  رضحم  رد  ار  شروهشم  راعـشا  یعازخ » لبعد   » هک یماگنه   25. دننکیم هیرگ  وا  يارب  ناگتخوسلد  نادنمدرد و  ۀمه 
رد داهن و  رس  رب  ار  شکرابم  تسد  تساخرب و  ياج  زا  (ع ) اضر ماما  درک ، دای  ترـضح  نآ  دنمهوکـش  مایق  هللاۀّیقب و  ترـضح  زا  نوچ 

« مئاق  » مان ندینـش  ماگنه  هب  ارچ  دش : لاؤس  (ع ) قداص ماما  زا   26. درک اعد  شجرف  يارب  دومن و  عضاوت  (ع ) رصع یلو  ترـضح  مان  ربارب 
تبرغ رب  فسأت  زاربا  ترضح و  نآ  ۀّقح  تلود  روآدای  بقل  نیا  تسه و  ینالوط  تبیغ  ترضح  نآ  يارب  دومرف : میزیخرب ؟ تسا  مزال 

هاگن دنک  دای  بقل  نیا  اب  ار  شترـضح  هک  یـسک  ره  هب  دراد ، شناتـسود  هب  هک  یتمحرم  ّـت و  بحم تدـش  زا  ترـضح  نآ  اذـل  تسوا و 
يالوم هک  یماگنه  دوخ ، رـصع )  ) بحاص لباقم  رد  یعـضاخ  ةدنب  ره  هک  تسا  ترـضح  نآ  میظعت  لیلجت و  زا  دـنکیم . يزیمآتبحم 

.27 و دیامنب تلئـسم  نانم  دنوادخ  زا  ار  شیالوم  جرف  رما  رد  لیجعت  دزیخرب و  دـیاب  سپ  دزیخرب . ياج  زا  درگنب  وا  يوس  هب  شراوگرزب 
شّمغ ّمه و  ببـس  زا  شراوـگرزب  ردـپ  هدـش ، روهطوـغ  هودـنا  مغ و  رد  تدـش  هب  یگلاـس  راـهچ  رد  هک  تسا  (ع ) داوـج ترـضح  نـیا 
يرگید ثیدـح  رد  .28 و  دنکیم دای  روهظ  رـصع  رد  ارهز  نسحم  نوخ  ماقتنا  و  (س ) ارهز ترـضح  شردام  ياهتبیـصم  زا  دـسرپیم ،

كاخ زا  ار  شیرق  دیلپ  تب  ود  نآ  دوشب ، هرونم  ۀنیدم  دراو  نوچ  دیامرفیم : نایاپ  رد  دنکیم و  میسرت  ار  (ع ) رصع ماما  دنمهوکـش  مایق 
یبا نب  رقَـص   » هب تسارهز و  فسوی  دای  هب  ارماس  نادـنز  رد  هک  تسا  (ع ) يداه ماـما  نیا  .29 و  دزاسیم قیرح  ۀـمعط  دروآیم و  نوریب 

هب هعمج  زور  و  يرکـسع ) نسح  ماما   ) نسح مرـسپ  هب  هبنـشجنپ  زور  دراد ... صاصتخا  (ص ) ادخ لوسر  هب  هبنـش  زور  دیامرفیم : فلد »
شدـنبلد دـنزرف  دای  هب  ارماس  نادـنز  رد  هک  تسا  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  نیا  .30 و  دراد صاصتخا  (ع )) يدهم ترضح   ) مرـسپ دنزرف 

شرگنـسمه دـضع  هل  تسیل  يذـّلا  لیلّذـلا  ّنإ  هتملاـظ  كردـی  دـضع  اذ  ناـک  نم  دـنکیم : همزمز  ار  تـیب  نـیا  دـنکیم و  ییارـسهمغن 
داد لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  يور  هک  دوب  دهاوخ  يدنزرف  نم  يارب  ادخ ، هب  دنگوس  يرآ  دیامرفیم : دیراد »؟ يدنزرف  امـش  ایآ  : » دسرپیم

ینایژ ياهریـش  دننامه  منادنزرف  هک  ینیبب  ارم  يزور  دیاش  وت  تسج : لّثمت  ریز  رعـش  هب  هاگنآ  مرادن . يدنزرف  رـضاح  لاح  رد  اما  دـنک ،
نب دمحا  هب  دیدرگ ، علاط  ارماس  قفا  زا  تماما  دیـشروخ  نوچ  .31 و  دنـشاب هدـمآ  درگ  نم  فارطا  رد  تسا ، هتخیر  مه  يور  ناشلای  هک 

تهج زا  مدرم  نیرتهیبش  تسا و  نم  نیـشناج  هک  ار  مدـنزرف  رادـید  اـت  دربـن  نوریب  اـیند  زا  ارم  هک  ار  يدـنوادخ  ساپـس  دومرف : قاحـسا 
، دـید یلاـخ  ار  هراوهگ  نوتاـخ  همیکح  هک  تدـالو  زور  نیمود  رد   32. دومرف ینازرا  نم  هب  دـشابیم ، ادـخ  لوـسر  هب  تریـس  تقلخ و 
.33 و درپس وا  هب  ار  شدنزرف  (ع ) یسوم ترضح  ردام  هک  میدرپس  يدنوادخ  هب  ار  وا  ناج ! همع  دومرف : دش ؟ هچ  میالوم  رورس و  دیسرپ :

رما رد  لیجعت  يارب  اعد  نامرف  تافرشت  بلاغ  رد  زادگ و  زوس و  رد  تبیغ  نارود  ندش  ینالوط  زا  هراومه  هک  تسا  هللاۀّیقب  ترضح  نیا 
نب دمحم   » 34. تسا نآ  رد  زین  امش  جرف  هک  دینک  اعد  ناوارف  جرف  رما  رد  لیجعت  يارب  دیامرفیم : فیرش  عیقوت  رد  دنکیم و  رداص  جرف 
ارم ماقتنا  ایادخ ! راب  دنکیم : ضرع  هتخیوآ ، هبعک  ةدرپ  زا  هک  دنیبیم  راجتـسملا » باب   » رد ار  ترـضح  نآ  صاخ ، بیان  نیمود  نامثع »
هب تسد  هک  دنیبیم  ادخ  ۀناخ  رانک  رد  ار  شترـضح  سدقا  دوجو  دسریم ، ترـضح  نآ  تمدخ  هک  راب  نیرخآ  .35 و  ریگب منانمشد  زا 

: اهتشونیپ هرامش 87  دوعوم  همانهام   36. امرفب اضما  يدومرف ، هدعو  نم  هب  هچنآ  اهلا ، راب  درادیم : هضرع  هتـشارفارب ، راگدرورپ  يوس 
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.13 1 ـ  ، 12 یبن ، قوقیح  نامه ، . 3 . 10 4 ـ  ، 11 یبن ، ایعشا  نامه ، . 2 . 13 10 ـ  رومزم 96 ، 18 و  9 ـ  رومزم 37 ، ریمازم ، قیتع ، دـهع  . 1
ص ج 1 ، ۀمعّنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ومه ، . 6 ص 47 . ج 1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  قودصلا ، . 5 . 36 35 ـ  ، 12 اقول ، لیجنا  دیدج ، دهع  . 4
ص ج 51 ، راونالاراحب ، یـسلجم ، همالع  . 9 ص 508 . ةّدوملا ، عیبانی  میهاربا ، نب  نامیلـس  يزودنقلا ، . 8 ۀیآ 20 . سنوی ، ةروس  . 7 . 268

ۀیافک مساـقلاوبا ، یمقلا ، زارخلا  . 11 ص 270 . ج 1 ، یفاـکلا ، ینیکلا ، . 10 ص 52 . مالسالا ، ةراشب  یفطـصم ، دیـسلا  یمظاکلا ، 115 ؛
، یمق . 14 ص 63 . تارایزلا ، لماک  هیولوق ، نبا  . 13 ۀیآ 33 . (، 17  ) ءارسا ةروس  . 12 ص 220 . رـشع ، ینثالا  ۀمئالا  یلع  ّصنلا  یف  رثالا 
.18 . 144 نامه ، یسلجم ، . 17 ص 276 . ج 1 ، نامه ، ینیلک ، . 16 ص 137 . نامه ، یسلجم ، . 15 ص 285 . مومهملا ، سفن  ساّبع ، خیش 
ج 2، نامه ، قودص ، . 21 ص 167 . ۀبیغلا ، باتک  یسوط ، . 20 ص 347 . ج 2 ، نامه ، قودصلا ، . 19 ص 245 . ۀبیغلا ، باتک  ینامعنلا ،
، هللا فطل  یناگیاپلگ ، یفاـص  . 24 ص 290 . ج 4 ، لاـجرلا ، سوماـق  يرتستلا ، . 23 ص 152 . ج 51 ، ناـمه ، یـسلجم ، . 22 ص 360 .
.26 ص 598 . ج 2 ، راهطالا ، هلآ  دـمحم و  لاوحا  یف  راربـألا  ۀـیلح  نامیلـس ، نب  مشاـه  دیـسلا  ینارحبلا ، . 25 ص 506 . رثـالا ، بختنم 
، یسربط . 29 ص 162 . ج 51 ، نامه ، یسلجم ، . 28 ص 383 . ج 2 ، نامه ، قودص ، . 27 ص 409 . يدهلا ، مالعأب  يرولا  مالعا  یسربط ،
.33 ص 30 . ج 52 ، نامه ، یـسلجم ، . 32 ص 471 . ج 2 ، جاجتحالا ، یـسربط ، . 31 ص 237 . نامه ، یـسوط ، . 30 ص 291 . ناـمه ،

ص 71. ج 2 ، هعیشلا ، نایعا  یلماعلا ، نیمالا 

مود تمسق  تباین - ترافس و  نایعدم 

یـصخش رادفرط  هورگ  نیا  تسا . هدش  فورعم  یلوملا » باب  ای  ترافـس   » هورگ هب  هک  هداهن  دوجو  هصرع  هب  اپ  یهورگ  نیرحب  رد  ًاریخا 
: تفگیم درکیم و  ار  باوخ  رد  (ع ) يدـهم ماما  ةدـنیامن  اب  طابترا  ياـعدا  نیرحب ، نادـنز  رد  وا  دنتـسه . يرـصب » باهولادـبع   » ماـن هب 
هب نادنز  رد  وا  اب  هک  یناسک  زا  یخرب  دـندرک و  رواب  ار  وا  ياعدا  نیا  یهورگ  تسا . هدیـسر  وا  هب  ناشیا  بناج  زا  یهاون  رماوا و  یخرب 

هورگ هب  هک  هداهن  دوجو  هصرع  هب  اپ  یهورگ  نیرحب  رد  ًاریخا  نیرحب  رد  ماما  ترافـس  یعدـم  هورگ  دـندروآ . نامیا  وا  هب  دـندربیم  رس 
ياعدا نیرحب ، نادنز  رد  وا  دنتسه . يرصب » باهولادبع   » مان هب  یصخش  رادفرط  هورگ  نیا  تسا . هدش  فورعم  یلوملا » باب  ای  ترافس  »

نیا یهورگ  تسا . هدیسر  وا  هب  ناشیا  بناج  زا  یهاون  رماوا و  یخرب  تفگیم : درکیم و  ار  باوخ  رد  (ع ) يدهم ماما  ةدنیامن  اب  طابترا 
ۀهد نایاپ  رد  هورگ  نیا  هک  یماگنه  دندروآ . نامیا  وا  هب  دندربیم  رس  هب  نادنز  رد  وا  اب  هک  یناسک  زا  یخرب  دندرک و  رواب  ار  وا  ياعدا 

تعدب اهنآ  توعد  نیا  هک  دندوب  دقتعم  املع  اریز  دندش ، هجاوم  نیرحب  ياملع  دیدش  تفلاخم  اب  دندش ، دازآ  نادـنز  زا  يدالیم  داتـشه 
ترورـض رب  و  دـندناوخ ، تعدـب  ار  وا  توـعد  یگمه  اـهنآ  دـش و  اتفتـسا  ناـشیا  دروـم  رد  فـلتخم ، عـجارم  زا  لـیلد  نیمه  هـب  تـسا .

بذج ار  يدایز  دارفا  داد و  شرتسگ  ار  دوخ  ياهتیلاعف  هورگ  نیا  دون ، ۀهد  ندیسر  ارف  اب  دندرک . دیکأت  اهنآ  ياهتیلاعف  زا  يریگولج 
سیـسأت ۀناورپ  دنتـسناوت  نامز ، نآ  رد  دوجوم  زاب  ّوج  لیلد  هب  دـندوب و  هدرک  زکرمت  دـنمتورث  نانز  هژیو  هب  نانز ، رب  اهنآ  دـندرک . دوخ 

رد لماوع  نیا  جع ) ) يدهم ماما  ترافـس  يوعد  حرط  یگنوگچ  فلا ـ  دـنریگب . ار  یعامتجا » گنهرف  يزاسزاب  تیعمج   » مان هب  ینمجنا 
دیدش ینامیشپ  یناور و  یگدزلد  تسکـش و  ۀیحور  ندمآ  دوجو  هب  ثعاب  یعون  هب  نادنز  طیحم  طیارـش و  دوب . هتفهن  نادنز  طیحم  ّوج 

نیا و  دشیم . ماجنا  ناینادنز  زا  یسرپزاب  هجنکش و  قیرط  زا  هک  دوب  نانمؤم  زا  يرایسب  رارسا  نتخاس  شاف  هتـشذگ و  تاهابتـشا  لیلد  هب 
تـسناوتیم یعون  هب  اههدـیا  نیا  دوـب و  هدرک  هداـمآ  یبوـخ  هب  تسرداـن  راـکفا  اههشیدـنا و  شریذـپ  يارب  ار  هنیمز  طیارـش ، عاـضوا و 

نامیا نآ  هب  دـندش و  اهایؤر  اهباوخ و  نیا  بذـج  ناینادـنز  زا  يرایـسب  بیترت ، نیدـب  دوش . يدـیماان  تسکـش و  ّسح  نیا  نیزگیاج 
يداه دیس  هورگ  يزاریش ، دمحم  دیس  نایرج  . 1 تشاد : دوجو  نایرج  ود  وج  نآ ، زا  دعب  همانم و  ياهنادنز  رد  اهتیلاعف  ب ـ  دندروآ .

هب يدایز  هجوت  ناینادنز  هک  دوب  هدش  هنوگنیا  عاضوا  ةوعدلا )  ) ۀیعوتلا ۀیعمج  هورگ  ردص ، رقابدـمحم  دیـس  نایرج  . 2 ۀهبجلا ؛) ) یسردم
وگوتفگ هب  مه  اب  نادـنز  يروخاوه  هطوحم  رد  دـشیم ، حبـص  هکنیا  ضحم  هب  دـندادیم و  ناشن  دـندیدیم ، بش  رد  هک  ییاهباوخ 
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اهباوخ نیا  ریـسفت  لیلحت و  هب  سپـس  اـهنآ  درکیم . لاؤس  شاهتـشذگ  بش  ياـهباوخ  دروم  رد  يرگید  زا  کـی  ره  دـنتخادرپیم و 
رد یبلطم  یقثولا  ةورعلا  باتک  رد  تفگیم . اهنآ  زا  یکی  دـندادیم  طـبر  دوخ  ناـمز  رد  دوجوم  ياـهتیعقاو  هب  ار  نآ  دـنتخادرپیم و 

دینک یعـس  نیاربانب  دنک . وگوتفگ  وا  اب  دنیبب و  ار  موصعم  دـناوتیم  دـهد ، ماجنا  ار  لسغ  نآ  سک  ره  هک  تسا  هدـناوخ  یلـسغ  دروم 
، نآ زا  سپ  دننک . نادنز  دراو  ار  باتک  نیا  زا  هخـسن  کی  دنتـسناوت  اهنآ  یتدم ، زا  سپ  دـینک  نادـنز  دراو  ار  باتک  نیا  زا  هخـسن  کی 

قافتا ینامز  رد  ثداوح  نیا  دـندادیم . ماجنا  ار  نآ  هتـسویپ  هتخادرپ ، مه  اب  تباقر  هب  نآ  ظفح  رد  یعـس  لسغ و  نیا  ماـجنا  يارب  اـهنآ 
، دنتشاد لیامت  نآ  هب  هک  ار  یتهج  طخ و  تّحص  یتسرد و  دنتساوخیم  راک  نیا  اب  اهنآ  درس و  رایـسب  اجنآ  بآ  دوب و  ناتـسمز  هک  داتفا 

هللادبع الم  مان  هب  ناناوج  زا  یکی  دمآ . شیپ  هورگ  ود  طخ و  ود  نایم  رد  لسغ  نیا  ماجنا  ارجا و  رد  تباقر  یعون  نینچنیا  دـننک و  تابثا 
زا ناشیا ، ددجم  تیؤر  تروص  رد  دنتساوخ  وا  زا  یخرب  تسا و  هدید  باوخ  رد  ار  (س ) ارهز ترضح  هک  درک  اعدا  یکلاملا  زیزعلادبع 

دروم رد  هللادـبع  هب  ناینادـنز  نآ  زا  یخرب  دـش و  رادـیدپ  مک  مک  هنتف  نینچنیا ، هن . اـی  تسا  یـضار  اـهنآ  زا  اـیآ  هک  دـنک  لاؤـس  ناـشیا 
خیش  » زا دش و  نیگمشخ  هلئسم  نیا  زا  هللادبع  دنداد . رکذت  اهدادیور  روما و  نیا  زا  یخرب  زا  هدافتـسا  ءوس  هلئـسم و  نیا  ندوب  كانرطخ 

فیلکت بسک  دروم  نیا  رد  دوعسم » دیمح   » و یبیرعلا » دمحا  خیش  «، » یقراشلا یـسیع  داتـسا  «، » سیمخ سابع  دمحا  «، » يریفجلا میهاربا 
خـساپ هللادبع  هن ؟ ای  ياهدید  ار  (ع ) ارهز ترـضح  ایآ  تفگ : همه  زا  شیپ  سیمخ  سابع  دمحا  دندرک و  یهن  راک  نیا  زا  ار  وا  اهنآ  دش ،

تسا یمیظع  رایسب  رما  نیا  هکیلاح  رد  یتسه  فیعض  رایسب  تیلوئسم  نیا  لمحت  يارب  وت  تفگ : سیمخ  سابع  دمحا  ماهدیدن  ریخ  داد 
ینالقع ینامسج و  رظن  زا  نید و  رد  راوتـسا  يدرم  راک  نیا  يارب  دنوادخ  اما  دناهتـشاد ، ینازرا  ام  هب  (ع ) تیبلها هک  تسا  یتمعن  نیا  و 

نانخس نیا  زا  دیسر و  يرصب  باهولادبع  شوگ  هب  نانخس  نیا  دریگیم . هدهع  رب  ار  تیلوئسم  نیا  وا  دزاسیم و  هدامآ  دنمتردق ، رایـسب 
ندرک فیرعت  هب  عورش  یتدم ، زا  سپ  وا  درک . هدافتسا  هصرع  نیا  هب  نتـشاذگ  اپ  دورو و  يارب  هار  کی  ناونع  هب  نآ  زا  درک و  هدافتـسا 

درک و فیرعت  نارگید  يارب  دروم  نیا  رد  ار  باوخ  جـنپ  وا  دادیم ؛ رارق  شیاتـس  دروم  ار  ردـص  دیهـش  هار  طخ و  هک  درک  ییاهباوخ 
نآ هب  دندناسریم و  اهنآ  عالطا  هب  ار  اهباوخ  هک  دندرک ؛ ناینادـنز  ندرک  عمج  هب  عورـش  اهنآ  دروآ و  دوجو  هب  هژیو  یهورگ  هنوگنیا 

ماما درک  اـعدا  یتدـم  زا  سپ  وا  دـیدیم . ار  جـع ) ) تجح ماـما  يرـصب  باهولادـبع  هک  دوب  نیا  اـهباوخ  نومـضم  دنتـسجیم . دانتـسا 
دوخ نایم  طبار  ناونع  هب  ار  یتخبون » حور  نب  نیسح  ، » موس بیان  هکلب  دیآیمن  وا  باوخ  هب  رگید  هک  تسا  هداد  عالطا  وا  هب  (ع ) يدهم

. دمآیم وا  باوخ  هب  یسردم  يداه  دیس  تبیه  لکش و  رد  يرصب ـ  باهولادبع  ياعدا  ربانب  یتخبون ـ  حور  نب  نیسح  دتـسرفیم و  وا  و 
هب هک  درک  ینانخس  نیودت  هب  عورـش  مکمک  وا  دنک . دحتم  ار  دوجوم  طخ  ود  هورگ و  ود  تساوخیم  وا  هک  دوب  نیا  هشقن  نیا  زا  فده 

دـشیم نایب  روهـشم  یبدا  ینابز  اب  ینالوط و  رایـسب  بلاطم  نیا  دناسریم . وا  هب  جع ) ) يدـهم ماما  زا  یتخبون  حور  نب  نیـسح  وا  ياعدا 
ار وا  شنارای  ای  دوشیم  هدیمان  مه  یلوملا » باب   » هک يرـصب  باهولادـبع  تلاسر  هنوگنیا  دوب و  يداع  هداس و  نابز  اب  راک  زاغآ  رد  هتبلا 
نایعیـش و مامت  ات  هداد  روتـسد  وا  هب  هدومرف و  رما  وا  هب  (ع ) يدهم ماما  هک  دنکیم  اعدا  نآ  رد  يرـصب  دش . زاغآ  دـنناوخیم ، مان  نیا  هب 
رد دربیم و  رس  هب  نادنز  رد  زونه  هک  درکیم  ار  اهاعدا  نیا  یطیارش  رد  وا  دنک . توعد  وا  بزح  هب  نتسویپ  يارب  هنایفخم  ار  ناناملـسم 

رایتخا رد  (ع ) يدـهم ماما  هب  طوبرم  ياهتیاور  دروم  رد  رگید  یعیـش  ياهباتک  صالخلا و  موی  دـننام  ار  اهباتک  زا  یخرب  ناـمز  نآ 
ماـما بناـج  زا  ماـیپ  نیا  درکیم  ناـمگ  نآ  ندینـش  اـب  هدنونـش  هک  دروآیم  ناـبز  رب  ینانخـس  اـهباتک ، نـیا  زا  هدافتـسا  اـب  وا  تـشاد .

قیدصت ار  وا  ناینادنز  زا  یخرب  هکنیا  زا  سپ  دادیم . يرای  رایـسب  راک  نیا  رد  ار  وا  باصقلا » لالج   » شتـسود هتبلا  تسا و  جع ) ) يدهم
ار راک  نیا  روتسد  وا  هب  جع ) ) يدهم ماما  هک  درک  اعدا  داد ، نادنز  هرادا  يارب  ياهتیمک  لیکشت  روتسد  خیرات 20/9/1986  رد  وا  دندرک ،

ۀلزنم هب  مایپ  نیا  هدوب و  جع ) ) ماما بناج  زا  مایپ  نیا  هک  درک  اعدا  دناسر و  ناینادنز  عالطا  هب  یمایپ  خیرات 22/10/1986  رد  تسا . هداد 
زا و  جع ) ) يدهم ماما  نانمشد  هلمج  زا  دنکن ، تعیب  وا  اب  یسک  رگا  دوش و  تعیب  هدیزگرب  یصخش  اب  دیاب  زور  هس  ّیط  رد  تسا و  تعیب 

مظنم و بزح  کـی  هب  لیدـبت  ار  هتیمک  وا  خـیرات 26/10/1986  رد  دـنزادرپیم ، (ع ) تیب لها  اب  گنج  هب  هک  دوب  دـهاوخ  یناسک  هلمج 
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اـههتفگ و ماـمت  ناینادـنز  هک  دوب  نیا  داد ، يراـی  شیاـهاعدا  توعد و  همادا  يارب  ار  وا  هک  يدراوم  هلمج  زا  درک و  هدـش  یهدناـمزاس 
هب دـندادیم  ماجنا  هک  ییاهراک  دروم  رد  یتاعالطا  ناینادـنز  زا  یخرب  هب  هک  يرـصب  باهولادـبع  اریز  دـندرکیم ، قیدـصت  ار  وا  لامعا 

ار اهیهاگآ  تاعالطا و  نیا  درکیم  اعدا  وا  هک  دـش  ياهنوگ  هب  نیا  درکیم و  وگزاب  اهنآ  هب  ار  اهنآ  یـصخش  تاعالطا  ای  دادیم  اـهنآ 
تـسرد تسار و  شیاـهراک  توعد و  هک  دـنک  عناـق  ار  یخرب  تسناوت  هکنآ  زا  سپ  وا  دریگیم . یتخبون  حور  نب  نیـسح  زا  باوخ  رد 

رگید فص  يزاریـش و  دیـس  هار  ّطخ  ناوریپ  فص ، کـی  دـنهد ، لیکـشت  فص  ود  اـت  تساوخ  اـهنآ  زا  درک و  عمج  ار  ناینادـنز  تسا ،
ماما اب  هداد  رارق  نآ  رد  ار  دوخ  ناتـسد  تساوخ  اهنآ  زا  داد و  رارق  بآ  زا  رپ  زمرق و  یتشط  اـهنآ  لـباقم  رد  ردـص و  دیهـش  ّطـخ  ناوریپ 

طخ و کی  رد  اهنآ  هک  دننک  مالعا  شومارف و  ار  فلتخم  بازحا  ای  صاخـشا  هب  دوخ  هتـشذگ  ياهیگتـسباو  دننک و  تعیب  جع ) ) يدهم
، ناشندش هچراپکی  تمعن  رطاخ  هب  دنروآ و  دورف  هدجـس  هب  رـس  دـنوادخ  لباقم  رد  داد  روتـسد  اهنآ  هب  يو  دـنرادیمرب . ماگ  دـحاو  هار 

درک اعدا  سپـس  دنـشونب ، دوب  اهنآ  ناتـسد  قرع  هب  هدولآ  هک  تشط  نآ  بآ  زا  تساوخ  اهنآ  زا  سپـس  دنروآ . ياج  هب  ار  دنوادخ  رکش 
رظن تحت  ار  اهنآ  ياهراک  تسا و  اهنآ  بقارم  کشجنگ  نآ  دتـسرفیم و  اهنآ  يوس  هب  دـقرف »  » مان هب  یکـشجنگ  جـع ) ) يدـهم ماما  هک 

تکاس دـندیدیم ، یکـشجنگ  هک  ینامز  ناینادـنز  زا  یخرب  هک  دـش  هنوگنیا  دـهدیم . ربخ  ناشیا  هب  دـتفایم  قاـفتا  هک  ار  هچنآ  دراد و 
اعدا دندشیم و  نیگمشخ  تخادرپیم ، اهنآ  ةدیقع  رظن و  اب  تفلاخم  هب  ای  درکیم  لدج  ثحب و  اهنآ  اب  یـسک  هک  یماگنه  دندشیم و 

دوخ لولـس  رد  يرـصب ، دگنجیم . جع ) ) تجح ماما  اب  وا  دنتفگیم  هدرک و  نیگمـشخ  ار  جع ) ) يدهم ماما  صخـش ، نآ  هک  دـندرکیم 
يور اـجنآ  رد  هک  یقاـفتا  ره  هک  تساوخ  ناینادـنز  زا  نآ  زا  سپ  دوب و  هدرک  تسرد  دوجوم  ياـههچراپ  زا  ار  نآ  هک  داد  رارق  ياهدرپ 

وا دـنهد و  رارق  وا  شلاب  ریز  ار  نآ  دیـسیونب و  ذـغاک  ياههکت  رد  ار  نآ  دـننک و  تبث  هصالخ  تروص  هب  دنونـشیم ، هچ  ره  دـهدیم و 
دوخ هورگ  هب  يو  دهدیم . نآ  دروم  رد  یحیضوت  ای  حرش  ای  دهدیم  خساپ  نآ  هب  دناوخیم و  ار  اههتشون  نآ  حور  نب  نیـسح  تفگیم 
لیلد نیمه  هب  دینک و  هیکزت  كاپ و  ار  دوخ  هک  تسا  هتـسیاش  دـیتسه ، جـع )  ) تجح ماما  نارادـمچرپ  نیتسخن  امـش  هک  اجنآ  زا  تفگ :
رارق هجنکـش  ضرعم  رد  . 3 نشخ ، تخـس و  ياهشزرو  . 2 يونعم ، ياههمانرب  تداـبع و  . 1 درک . نییعت  یّـصاخ  ياههمانرب  اـهنآ  يارب 

، اههمان اهمایپ و  نیا  درک و  رییغت  ماما  تامیلعت  اهمایپ و  اههمان ، قایس  کبس و  نادنز ، زا  باصقلا  لالج  شتسود  يدازآ  زا  سپ  نتفرگ .
باصقلا لالج  دوب . سونأمان  بیجع و  ینانخـس  تاملک و  يواح  هک  دش  درکیمن ، زواجت  رطـس  زا 5  ًابلاغ  هک  هاتوک  ياههمان  هب  لیدـبت 

و همان ) تعیب   ) همان ِتئارق  صاخـشا و  اب  يرـس  هنامرحم و  رادـید  قیرط  زا  مدرم  زا  يرایـسب  بذـج  تیلوئـسم  نادـنز ، زا  يدازآ  زا  سپ 
هک دوب  نیا  هماـنرب  تفرگ . هدـهع  رب  ار  دـندوب  دـنب  رد  ناـنچمه  هک  هورگ  نآ  وـضع  رگید  دارفا  يزاـس  دازآ  يارب  عاـضوا  يزاـسهدامآ 
هک دش  ياهنوگ  هب  عاضوا  دشیم و  بذج  یبزح ، ای  نایرج  ره  زا  نیرحب ، یمالسا  ياهشبنج  رد  ذوفنبحاص  صاخشا  مامت  تسیابیم 

دراو نامزاس ، ود  نیا  ياضعا  رثکا  یتدم  زا  سپ  دندش و  باصقلا  لالج  يرـصب و  باهولادـبع  یلـصا ، نایرج  ود  ياضعا  دارفا و  رتشیب 
نینچنیا دنتـسبیم . راک  هب  باصقلا  لالج  شتـسود  باهولادبع و  هک  دوب  یبیرف  گنرین و  قیرط  زا  بذج  نیا  دندوب و  هدش  تعدـب  نیا 

هورگ نیا  هک  دـمآ  شیپ  یتاقافتا  اما  دروآ . تسد  هب  نادـنز  زا  جراخ  رد  ار  نایرج  ود  دارفا  مامت  اب  طابترا  دـیلک  هاـش  باـصقلا ، لـالج 
ات دوب  هورگ  نیا  زا  نیرحب  نمؤم  ناناوج  نتخاس  هاگآ  يارب  نادـنز  لخاد  دارفا  یخرب  مادـقا  نآ  دـندرکیمن و  ار  نآ  ینیبشیپ  فرحنم 
زا ناینادنز  نیا  بیترت  نیدب  دـنهد . رارق  اهنآ  ياهراک  توعد و  نیا  نایرج  رد  ار  املع  دـندش  دّـهعتم  نانآ  دـننیزگ . يرود  یتآ  ۀـنتف  زا 

ادتبا رد  املع  دنداتسرف . املع  هب  ییاههمان  يّرـس ، هنایفخم و  رایـسب  دندمآیم ، نادنز  هب  اهنآ  اب  تاقالم  يارب  هک  دوخ  ياههداوناخ  قیرط 
. دننک وگوتفگ  ثحب و  حیحص  شور  هب  اهنآ  اب  دنوش و  دازآ  نادنز  زا  اهنیا  ات  دندنام  رظتنمو  دندرکیمن  رواب  ار  رابخا  اههدینـش و  نیا 
زیگناتفگـش و ياهنوـگ  هب  رگید  یخرب  دنتـشگزاب و  تسرد  تسار و  هار  هـب  هدـش و  تیادـه  اـهوگوتفگ  نـیا  زا  سپ  اـهنآ  زا  یخرب 

يورجک یهارمگ و  زا  تسد  هک  دشاب  هدش  هدیشک  هعیش  گرزب  عجارم  زا  ءاتفتسا  هب  راک  هکنآ  ات  دنتـشاد  رارـصا  دوخ  دیاقع  رب  بیجع 
.1 دـ دنهدیم همادا  دوخ  تیلاعف  هب  مه  زونه  دندرک و  تیلاعف  هدرتسگ  رایسب  هنایفخم و  تروص  هب  زین  نآ  زا  سپ  اهنآ  اما  دنرادرب ، دوخ 
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تاـضقانت و زا  راشرــس  وا  یگدـنز  تـسا . ناـیرج  نـیا  راذـگناینب  ینیرحب )  ) يرــصبلا دـمحا  نـسح  باهولادـبع  راذـگناینب  یفارگوـیب 
رد درک و  رفـس  ناریا  هب  ینید  مولع  يریگدای  يارب  یناوج  نارود  رد  تسا . يدایز  ياهماهبا  اهههبـش و  کش و  زا  هدـنکآ  و  اهیناشیرپ ،

یتدم زا  سپ  تفر و  وکسم  هب  اجنآ  زا  سپ  تشاد . تماقا  نیسحت »  » راعتسم مان  اب  اجنآ  رد  هام  دنچ  دوب و  يزاریـش  هورگ  وزج  نامز  نآ 
ییاپورا ياهروشک  زا  یکی  هب  یسیلگنا  نابز  يریگدای  يارب  زین  نآ  زا  سپ  درک ، رفـس  دنه  هب  يزابهدبعـش  وداج و  نونف  يریگدای  يارب 

ماـما ةدـنیامن  ریفـس و  ناوـنع  هب  یهاـگ  رگداـهج و  زراـبم و  کـی  ناوـنع  هب  نـیرحب ، رد  اـهترفاسم  نـیا  اـب  يو ، بـیترت  نیدـب  تـفر .
اهنآ ياعّدا  دوب . راوتسا  ایؤر  باوخ و  هیاپ  رب  اهنآ  دیاقع  راکفا و  نیرحب  ترافس  هورگ  دیاقع  راکفا و  ه ـ  دوب . هدش  هتخانش  جع ) ) يدهم

نب نیـسح  باب  نآ ، زا  شیپ  باب ، نیا  تسا و  هدرک  نییعت  یباب  اهنآ  نایم  زا  (ع ) يدـهم ماما  دـندرک  اعدا  هک  دیـسر  اجنآ  هب  تیاـهن  رد 
دـندرکیم و هیجوت  یهلا  فطل  هلئـسم  اب  ار  دوخ  ياـعّدا  نادـنز ، زا  يدازآ  زا  سپ  اـهنآ  تسا . هدوب  (ع ) ماـما موس  بیاـن  یتخبون ، حور 
، هار نیا  رد  دنـسرب و  يرـشب  لامک  هیلاع  تاماقم  هب  هبترمدـنلب  كاپ و  دـنوادخ  ناگدـنب  هک  دراد  ار  نیا  ياضتقا  یهلا  فطل  دـنتفگیم :

لامک ینعی  فده  نیا  هب  اهنآ  دنکیم و  نییعت  تسا ، فده  نیا  هب  ندیسر  رما و  نیا  هب  اهنآ  یکیدزن  ثعاب  هک  ار  یببس  دنوادخ  ریزگان 
دـنادرگ و هاگآ  روما  قیاقح  زا  ار  مدرم  باب ، نآ  ات  دـیامرف ، نییعت  دوخ  يارب  یباب  (ع ) تجح ترـضح  هکنیا  رگم  دنـسریمن ، تیناـسنا 

هاگدـید زا  دـننادیم و  گرزب  روهظ  نآ  زاسهنیمز  کچوک و  روهظ  ار  طیارـش  يزاسهدامآ  نیا  اـهنآ  دزاـس . مهارف  روهظ  يارب  ار  هنیمز 
اهقف اریز  تسین  اهقف  دوجو  هب  يزاین  هک  دـنرواب  نیا  رب  اهنآ  تسا . نآ  دـنمزاین  لامک ، هب  ندیـسر  يارب  ناسنا  هک  تسا  يزیچ  نیا  ناـنآ 

لـصو جع ) ) ماما هب  ًامیقتـسم  هک  یلوملا  باب  روهظ  اب  نید  يرهاظ  ماکحا  ساسا  رب  یگدنز  نارود  دنتـسه و  نید  يرهاظ  ماکحا  دـنبرد 
دیاب اهنآ  داقتعا  هب  انب  ینونک ، طیارش  رد  نیا ، هب  هجوت  اب  تسا و  رغصا  روهظ  نیا  دناهدش و  رهاظ  ماما  لاح  نیا  رد  هدمآ و  رـس  هب  تسا ،
ياراد زین  رگید  یناسک  تسا ، نآ  ياراد  یلوملا  باب  هک  یتافـص  تسا  نکمم  دـنچ  ره  درک ، هعجارم  هدـش  نییعت  هک  یلوملا » باـب   » هب

حضاو و  2« باتکلا ّما  هدنع  تبثی و  ءاشی و  ام  هللاوحمی   » ۀیآ اهنآ  رظن  زا  . 1 هلمج : زا  دنراد . زین  يرگید  نوگانوگ  دیاقع  اهنآ  دنشاب . نآ 
سک ره  هک  دـنراد  داقتعا  تعافـش  دروم  رد  اهنآ  . 2 دـناهداد . میمعت  يدایز  لـئاسم  هب  ار  هیآ  نیا  موهفم  اـهنآ  هجیتن  رد  تسین و  نشور 
دنراد داقتعا  اهنآ  . 3 دریگیم . رارق  ناشیا  تعافش  دروم  راگدرورپ ، ینامرفان  هچ  انز و  هچ  دنک ، يدزد  هچ  دشاب ، (ع ) تیب لها  رادتسود 
يوعد قدص  رب  یلیلد  ار  داقتعا  نیا  اهنآ  دنیبن . ار  دوخ  راک  ِدب  ۀـجیتن  ایند  نیا  رد  اما  ددـنبب  غورد  (ص ) ربمایپ هب  یـسک  تسا  نکممریغ 
ةریزج هلئـسم  هب  نامیا  . 4 تسوا . يوعد  قدـص  لیلد  دوخ  هدیـسرن ، وا  هب  یبیـسآ  هک  نیمه  دـنیوگیم  دـننادیم و  يرـصب  باهولادـبع 

اهنآ . 5 دنروآیم . رامـش  هب  جع ) ) تجح ترـضح  جورخ  ياههناشن  هلمج  زا  ار  دراوم  نیا  اهنآ  اههدنرپ ؛ باقـشب  ادومرب ، ثلثم  ارـضخ ،
هبتر و هجرد ، زا  رتشزرااب  رتـالاب و  یتیعقوم  اـی  هجرد  هب  اـهنآ  هک  دـنرواب  نیا  رب  دـندنوادخ و  ناگدـیزگرب  هلمج  زا  هک  دـنراد  داـقتعا 

اهنآ . 6 دنتـسه . جـع ) ) يدـهم ماما  نازاسهنیمز  نارادـمچرپ و  نیتسخن  هلمج  زا  اهنآ  اریز  دـناهتفای ، تسد  (ع ) نیـسح ماما  نارای  هاگیاج 
دنهدیم و ناشن  خیرات  هب  یصاخ  هّجوت  بیجع  ردان و  ياهنوگ  هب  دنراد و  نآ  یملع  يددع و  یظفل ، تازجعم  نآرق و  هب  یـصاخ  هجوت 
ار هلیـسو  فده ، هک  دـنرواب  نیا  رب  اهنآ  . 7 دـنراد . دربراک  مک  بیجع و  یمیدـق و  سونأمان و  تاملک  يروآعمج  يارب  يداـیز  شـالت 
اب اـهنآ  دروآیم  درگ  اـج  کـی  رد  هدرک و  دـحتم  ار  مدرم  قـح ، تسا و  هقرفت  ثعاـب  لـطاب  هک  دـنرواب  نیا  رب  اـهنآ  . 8 دـنکیم . هیجوت 

تانایرج تسا  هتـسناوت  يواعد  نیا  اب  يرـصب  باهولادـبع  اریز  تسا  قح  رب  تسرد و  اـهنآ  يواـعد  دـنیوگیم  بلطم ، نیا  هب  لالدتـسا 
خیرات 29/7/2001 م رد  يریدلا » دمحا  یلع  داتسا   » هک وگوتفگ  کی  رد  دنک . هچراپکی  دحتم و  ار  نادنز  رد  دوجوم  ةدنکارپ  یمالسا 

اهنت رگا  تفگ : دیاب  جـع ) ) ماما دروم  رد  دـیوگیم : یـسیع  هحبار  مناخ  هتـشاد ، هورگ  نیا  لاعف  ياضعا  زا  یکی  هریزلایـسیع » هحبار   » اب
رد مناوتیمن  مرادـن و  نآ  دروم  رد  یحیـضوت  نم  ناشیا و  هب  طوبرم  تسا  ياهلئـسم  نیا  دـیامن ، تیؤر  ار  ناشیا  دـناوتیم  باهولادـبع 

یبـتجم تسا . دراو  نآ  رب  يداریا  هچ  دـشاب ، هتـشاد  ییاـهاعدا  نینچ  رگا  تسا ، موصعم  ماـما  دـییأت  دروم  هک  وا  مهدـب . يرظن  نآ  دروم 
ناکرهـش ۀیرق  تایدتنم  هکبـش  : » زا هتفرگرب  بلطم  نیا  . 1 اهتشونیپ : هرامش 87  دوعوم  همانهام  ینیـسح  روپهاش  دیـس  مجرتم : هداسلا 
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نیـسح یکم ، نسح  خیـش  ۀـعدبلا » ةرافـس   » ناونع تحت  نیرحب  ناکرهـش »  » یگنهرف تسـشن  کی  لصاح  هک  دـشابیم  نیرحب  ۀـیفاقثلا »
ار هچنآ  ادخ  ۀیآ 39 . (، 13  ) دعر ةروس  . 2 دش . رازگرب  یلامـش » متام   » رد اب 18/11/2005 م  ربارب  هبنـش  بش  هک  تسا  یکلاملا  بیرفلا 

. تسوا دزن  باتک  لصا  دنکیم و  تابثا  ای  وحم  دهاوخب 

نیغورد ياهنافرع  یقیقح ، نافرع 

ددـعتم ياههقرف  تسا و  هدـمآ  ولج  بان  نافرع  تازاوم  هب  هتـشاد و  جاور  اـم  ۀـعماج  رد  ناـمز  رید  زا  یـشیورد  فوصت و  ناـکد  داـجیا 
شـالت نیرمت ، هب  زاـین  تسا و  تخـس  باـن  ناـفرع  هب  ندیـسر  نوچ  تسا و  هتـشاد  قنور  اـم  هعماـج  ياـج  ياـج  رد  یفوص  شیوارد و 
یخرب هجوت  تسا  يدنچ  تسا . هدش  رادروخرب  يرتشیب  قنور  زا  هنارگهلیح  فوصت  تسا ، هتـشاد  تعیرـش  هب  لماک  مازتلا  يزورهنابش و 

يدنه و یـشیورد ، فوصت ، زا  معا  اههقرف  نیا  هرابرد  مالـسا  رظن  تسا ؛ هدش  بلج  هنایفوص  ياههقرف  يدـنه و  ياهنافرع  هب  ناناوج  زا 
مینک نایب  ار  نآ  هب  دورو  طیارـش  و  نافرع ، فوصت و  فیرعت  ادتبا  رد  تسا  بسانم  شـسرپ ، نیا  هب  خساپ  زا  شیپ  تسیچ ؟ یتسوپخرس 
كاپ حالطـصا ، رد  تسا و  نیمـشپ  سابل  ندیـشوپ  يانعم  هب  فوصت  مییوگب . نخـس  فوصت  میدـق  دـیدج و  ياههقرف  هراـبرد  هاـگنآ  و 

نآ عماج  هک  هدـش  نایب  يددـعتم  فیراـعت  فوصت ، يارب  تسا . ینطاـب  ياـهیکاپ  هب  یگتـسارآ  یناـسفن و  ياـهیگدولآ  زا  لد  ندرک 
هب قـّلخت  زا  تراـبع  نآ   » هک تسا  هدرک  ینعم  ًاـنطاب » ًارهاـظ و  تعیرـش ، بادآ  هب  فوـقو   » هب ار  نآ  هک  تسا  یبرع ،» نـبا   » زا فیراـعت ،
ّقح تخانش  نآ ، دوصقم  فده و  هک  تسا  یهلا  ملع  مان  حالطصا ، رد  تسا و  ییاسانش  يانعم  هب  نافرع  نینچمه   1 «. تسا یهلا  قالخا 
هداد هئارا  یمالـسا  ةرود  یمان  فراع  يرـصیق ،»  » ار ناـفرع  زا  فیرعت  نیرتعماـج  تسا . دوهـش  فشک و  قیرط  زا  نآ  تافـص  امـسا و  و 

یگنوگچ ملاع و  قیاقح  داعم ، أدبم ، تالاح  تخانش  وا و  رهاظم  تافص ، ءامسا ، ثیح  زا  ناحبس  دنوادخ  هب  ملع  : » دسیونیم يو  تسا .
دویق ياهانگنت  زا  سفن  یـصالخ  يارب  هدهاجم  كولـس و  هار  تخانـش  نینچمه  و  تیدـحا ـ  تاذ  هناگی ـ  یتقیقح  هب  قیاقح  نیا  عوجر 

هب يرـصیق  فیرعت  رد   2 «. اقب انف و  ۀـلحرم  رد  دوهـش  لماک و  یکاپ  تیلک ـ  قالطا و  تفـص  هب  نآ  فاـّصتا  و  تاوهـش ـ  اـیند و  یئزج ـ 
هب ملع  يرظن ، نافرع  دوشیم . ریبعت  یلمع » نافرع   » و يرظن » ناـفرع   » هب نآ  زا  هک  تسا  لاـب  ود  ياراد  ناـفرع  هک  تسا  صخـشم  یبوخ 
هار رد  كولس  ریـس و  یلمع ، نافرع  ددرگیم و  زاب  تافـص  امـسا و  هناحبـس ، ّقح  تخانـش  هب  اهنآ  ۀمه  هک  تسا  بان  فراعم  قیاقح و 
نآ ۀتسیاش  لماکت  هب  ندیسر  طاطحنا و  زا  لد  ندرک  رود  فده  اب  تایدام ، زا  ییاهر  دنوادخ و  هب  لاصتا  يونعم ، تالامک  هب  ندیـسر 

رایغا زا  ار  بلق  مامت ، صالخا  اب  قدص و  مدق  اب  دیاب  ادـتبا  اریز  تسا ؛ يرظن  نافرع  ۀـمدقم  یلمع ، نافرع  فیرعت ، نیا  هب  هجوت  اب  تسا .
لمع هار  نافرع ، هار  هاگدید ، نیا  زا  دوش . رگهولج  کلاس  رب  تسا ، هتـسیاش  هک  هنوگنآ  تقیقح  ات  دیـسر  دوهـش  ۀلحرم  هب  ات  درک  كاپ 

زا تسا ، یهلا  مرح  هک  لد  ندرک  كاپ  و  نطاب ـ  هب  رهاظ  زا  كولـس ـ  ناـبدرن  زا  نتفر  ـالاب  تعیرـش ، تاروتـسد  ۀـمه  هب  ارچ  نوچیب و 
فراع يارب  ود  ره  تسا و  بلق  ندرک  كاپ  مه  تسا و  یهلا  تاروتـسد  رهاظ  هب  لمع  مه  ناـفرع  رگید ، ریبعت  هب  هتخاـسدوخ . ياـهتب 

رد قیاقح  هک  فاص  هدروخلقیص و  یبلق  ياراد  کلاس  ات  تسا ، بلق  ندرک  ینارون  ندرک و  كاپ  لصا ، يرآ ، تسا . يرورـض  مزال و 
دنکیم و ادیپ  موهفم  تعیرش ، تشرد  زیر و  تاروتسد  يرهاظ و  راتفر  لامعا و  ۀمه  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دوش . تسا ، رگهولج  نآ 

ۀنومن دـنراد . رظن  قاّفتا  نآ  رب  هفوصتم  نافراع و  ۀـمه  هک  تسا  ییاـنعم  نیا  ددرگیم . ینارون  زین  فراـع  حراوج  اـضعا و  نآ  هارمه  هب 
نافرع رد  لمعلاروتـسد  باتک و  نیرتیلـصا  نیرتمهم و  هک  نیرئاسلا  لزانم  باتک  همدـقم  رد  هک  تسا  يراـصنا » هللادـبع  هجاوخ   » اـهنآ

رـس تشپ  حیحـص  روط  هب  ار  تایادب  هکنیا  رگم  دسریمن ؛ بان ـ  دیحوت  تیاهن  رد  اقب و  انف و  تایاهن ـ  هب  ناسنا  دیوگیم : تسا ، یلمع 
ماجنا ادـخ  يارب  اهنت  يراک  ره  دـشاب و  لماک  صالخا  ًالوا )  ) هک تسا  یتروص  رد  اهنت  تایادـب ، حیحـص  ندرک  ّیط  و  دـشاب ، هدراذـگ 
یهلا یهن  ًاثلاث ) ( ؛ دشاب هدـش  دراو  تنـس  رد  هکنیا  رگم  دوشن ؛ ماجنا  يراک  چـیه  دوش و  لماک  تعباتم  تعیرـش  تنـس و  زا  ًایناث ) ( ؛ دوش

اهنآ ّلَک  اهنت  هن  دـیوگ و  نخـس  اهنآ  اب  ینابرهم ، تفـش و  اب  دوش و  تیاعر  اهنآ  تمرح  مدرم ، اب  ههجاوم  رد  ًاعبار ) ( ؛ دوش هتفرگ  يدـج 
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هب ار  بلق  هک  سکره  زا  دریگ و  هلـصاف  دربیم ، نیب  زا  ار  تقر  هک  زیچ  ره  سکره و  زا  ًاسماخ )  ) درادرب و ناشـشود  زا  يراب  هک  دـشابن 
هناّدـجم و شـشوک  هناصلاخ و  لـمع  ناـفرع ، فوصت و  رد  یلوا  لـصا  هک  دوشیم  نشور  همدـقم  نیا  اـب   3. دنک يرود  دزادـنایم ، هنتف 
ره دسریم . دـیحوت  تقیقح  هب  دوشیم و  ینارون  بلق  تروص ، نیا  رد  هک  تسا  يدـمحم  تعیرـش  یهلا و  تاروتـسد  ماجنا  رد  رمتـسم 

لیـصا و نافرع  ربارب  رد  هک  سوسفا  دـص  سوسفا و  دوش . هدز  کحم  رایع  نیا  اب  دـیاب  دراد ، فوصت  نافرع و  ياعدا  هک  ياهلحن  هقرف و 
ناـفراع ۀـمه  يادـص  هک  يروط  هب  تسا ؛ رادروخرب  یبوخ  قـنور  رازاـب و  زا  هنارگهلیح  يرگیفوـص  نیغورد و  ناـفرع  باـن ، فوـصت 

دیما میب و  نیب  هـک  یمدرم  دـنهورگ ؛ هـس  يداو  نـیا  رد  مدرم  دـسیونیم : باـتک  نـیمه  رد  هللادـبع  هجاوـخ  تـسا . هدروآرد  ار  یقیقح 
هدـهاشم ار  یهلا  نارکیب  تمحر  فـطل و  دوـشیم و  یلوتـسم  ناـشیا  رب  میب  دـننیبیم ؛ ار  دوـخ  تاهابتـشا  لاـمعا و  دـننکیم ـ  تـکرح 

نآ زا  عنام  ءایح  دنتسه ـ  ءایح  تبحاصم  رد  هک  لاح  نیع  رد  دریگیم و  ندیزو  تبحم  میسن  هورگ ، نیا  رب  دنوشیم ـ  راودیما  دننکیم ؛
ۀناخ هب  هقرفت  يداو  زا  یهلا  تایانع  ۀبذج  اب  هک  دناهبذج  لها  مود ، هورگ  دنمانیم . دیرم »  » ار هورگ  نیا  دـننک ـ  تبحم  يوعد  هک  تسا 

ار نارگید  مه  دناهداتفا و  هنتف  رد  دوخ  مه  دنلطاب و  يوعد  لها  موس  هورگ  اما  دنراد . مان  دارم »  » اهنآ دناهدیسر و  یهلا  برق  عمج و  نما 
يادا اما  دراد ، یمئاد  رمتسم و  تضایر  نیرمت ، هب  زاین  تخس و  نافرع ، تقیقح  هب  ندیسر  كولـس و  ریـس و  يرآ ،  4. دنزادنایم هنتف  هب 
تسا کحضم  دیلقت  ریوزت و  يرگهلیح و  يزورما ، یشیورد  هنایفوص و  ياههقرف  ۀمه  هنافسأتم  تسا و  ناسآ  رایـسب  ندروآرد ، فوصت 

مالـسا رظن  زا  یلک ، روطهب  دـنکیم و  دـییأت  ار  نآ  لقن  هن  دراذـگیم و  هحـص  نآ  رب  لقع  هن  دـنباتیم و  رب  ار  نآ  یقیقح  نافراع  هن  هک 
نانز شیارآ  دـیدجت  هویم و  هفاکـسن و  ياچ و  بآ و  هاـگنآ  هناـیفوص و  ياـهصقر  ، 5« ردـخم داوم   » ریثأت تحت  نافرع ، دنتـسه . دودرم 
یقاب تیاهمشچ  ریز  رد  رثا  ینزوس  رـس  ینک ، هیرگ  هچ  ره  هک  تسا  هدـمآ  رازاب  هب  یگزاـت  هب  هک  يدـیدج  لـمیر  زا  تبحـص  ناوج و 

زا رارف  ندیباوخ و  رهظ  ات  هاگنآ  نتفر و  لاح  زا  و  صقر )  ) عامس یقیسوم و  هب  نداد  شوگ  رعش و  ندناوخ  حبـص  ات  هصالخ  دنامیمن و 
هجو هک  يدـنه  یتسوپخرـس و  ناـفرع  هب  شیارگ  هنارهاـم و  هنارحاـس و  ياـهیتسدرت  عاوـنا  6 و  تـسایس زا  زیرگ  ینالقع و  ياـهثحب 

يرطف شطع  زا  تیاکح  ییوس  زا  تسا ، یقیقح  نافرع  تعیرش و  تاموزلم  هب  تبسن  يدیقیب  يرگیلاباال و  يرگهحابا ، همه ، كرتشم 
هدافتـسا ءوـس  شطع  نیا  زا  یناداّیـش  هک  تسا  دـیدج  ةرود  رد  تیوـنعم  یگنوراو  فارحنا و  رگید ، يوـس  زا  دراد و  تیوـنعم  هـب  رـشب 

، نافرع یلاعتم  فدـه  زا  يرود  نارگ و  باوخ  زج  نآ ، ۀـجیتن  هک  دـنناشکیم  ینینچ  نیا  ییاـهلفحم  تمـس  هب  ار  ناـناوج  دـننکیم و 
دص اما  دهد ، تاجن  ییارگهدام  روآ  ناقفخ  گنت و  ياضف  زا  ار  وا  دناوتب  هک  تسا  يزیچ  ره  ۀنـشت  يزورما ، ناسنا  يرآ ، تسین . يزیچ 

فوصت و ناکد  داجیا  دنهدیم . اهنآ  دروخ  هب  ار  هنوراو  هنارگهلیح و  نیغورد و  نافرع  شطع ، نیا  زا  هدافتسا  اب  نازاب  لغد  هک  سوسفا 
ياج رد  یفوص  شیوارد و  ددعتم  ياههقرف  تسا و  هدمآ  ولج  بان  نافرع  تازاوم  هب  هتـشاد و  جاور  ام  ۀعماج  رد  نامز  رید  زا  یـشیورد 

هب لماک  مازتلا  يزورهنابـش و  شالت  نیرمت ، هب  زاـین  تسا و  تخـس  باـن  ناـفرع  هب  ندیـسر  نوچ  تسا و  هتـشاد  قنور  اـم  هعماـج  ياـج 
هتـشاد و ماـت  یتبــسن  یگراـکیب  یلبنت و  اـب  اریز  تـسا ؛ هدـش  رادروـخرب  يرتـشیب  قـنور  زا  هـنارگهلیح  فوـصت  تـسا ، هتــشاد  تـعیرش 
مشـش و نرق  رخاوا  رد  هک  مانالا  تـالاقم  ۀـفرعم  یف  ماوعلا  ةرـصبت  باـتک  بحاـص  ریبعت  هب  تسا و  هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  ناراـگناهداس 

سک چیه  ... تناید هن  دشاب و  ملع  هن  ار  ناشیا  دننکن و  زارتحا  مارح  زا  ... دوبن مکش  زج  ناشیا  تمه  تسا : هتفای  شراگن  متفه  نرق  لیاوا 
هن یفوص  دـقن  دـیوگیم : دـلانیم و  ییاـهناکد  نینچ  ربارب  رد  هتخوس ، لد  فراـع  نآ  زاریـش ، هجاوخ   7. دـشابن ناشیا  زا  رتتمه  نود 

یطارفا ییارگهدام  اب  لباقت  رد  یطارفا  ییارگتیونعم  هک  ام  ةرود  رد  دشاب  شتآ  بجوتسم  هک  هقرخ  اسب  يا  دشاب  شغیب  یفاص  نیمه 
درز یتسوپ ، خرـس  نافرع  نذ ، اگوی ، نوچ  یظاـفلا  اـب  یبرغ و  زور  دـم  یگدزبرغ و  تفـص  اـب  تسا و  هتفاـی  جاور  ناـهج  رـسارس  رد 

تیوه تیونعم و  نارحب  هب  یخـساپ  تسا ، هدرک  تیارـس  ام  هعماج  هب  راطع  ظـفاح و  يولوم ، راعـشا  زا  ییاـههیام  اـب  يدـنه و  یتسوپ و 
یتفـص نیا ، تسا و  بان  نافرع  بان و  نید  ربارب  رد  ندرک  ملع  دـق  یعون  هکلب  تسا و  هنـالعفنم  مسیلیهین  یعون  تقیقح  رد  دـشابیم و 

ناـفرع و ّدـض  تقیقح  رد  هک  ار  نیغورد  ناـفرع  اـت  دـنکیم  هضرع  يرـشب  عماوج  هب  لـصا  ياـج  هب  ار  یبـلقت  ۀکـس  هک  تسا  یناـطیش 
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شبلط رد  نایعدم  نیا  تفگ : شوخ  هچ  دـناشنب و  نآ  زا  هتـساخرب  نافرع  يدـمحم و  تعیرـش  مالـسا و  ياج  هب  تسا ، یقیقح  تیونعم 
تعیرـش نطب  زا  نآ  هک  تسا  یمالـسا  بان  نافرع  هب  تشگزاب  هراـچ ، هار  اـهنت  يرآ ، دـماین  زاـب  يربخ  دـش ، ربخ  هک  ار  نآ  دـنناربخیب 

هجوت اب  صالخا ، لیـصحت  رد  شالت  یهلا و  تاروتـسد  تابجاو ، ۀمه  هب  لمع  تامرحم ، ۀمه  زا  يرود  میتسه ، هدنز  ات  ینعی  درذگیم ؛
ام هب  ربـهار  هارمه  هب  ار  هار  دوـشیم و  هار  قـیفر  یهلا  قـیفوت  هک  تسا  هاـگنآ  (ع ؛) موـصعم ماـما  زا  ماـت  تعباـتم  تیـالو و  لـصا  هب  ّماـت 
ات یگـشیمه  تعباتم  یهلا و  تاروتـسد  تخانـش  كولـس ، ریـس و  ۀمدقم  تروص  ره  رد  »8 و  انلبـس مهّنیدهنل  انیف  دهاج  نم  « ؛ دنایامنیم

، عوضوم مسا  تعیرـش ، دـسیونیم : یلمآ  ردـیح  دیـس  یمان ، فراع  دوشیم . ریبعت  تعیرـش  هب  افرع  نابز  رد  هک  تسا  نآ  زا  رمع  ناـیاپ 
نادـب سپ  تسا ... نآ  ياهرتکین  اهییوکین و  و  نآ ، تابجاو  اهتصخر و  نآ ، عورف  لوصا و  رب  لمتـشم  هک  تسا  یهلا  ياههار  يارب 

، نامـسرپ هلجم  زا  هتفرگرب  : ? اهتشونیپ هرامش 87  دوعوم  همانهام   9. تسا نآ  بجوم  هب  لمع  ًابلق و  ناربمایپ  لاـعفا  قیدـصت  تعیرش ،
پاچ ناریا ، ناـمجرتم  ناـفلؤم و  تکرـش  ، 77 ص :  2 ج : یمالـسا ، فراعم  گـنهرف  رفعج ، دیـس  يداجـس ، . 1 ریت 1384 . هرامش 34 ،

ص مق 1372 ، تسخن ، پاچ  مق ، هیملع  هزوح  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  زکرم  يرظن ، نافرع  ییحی ، دیـس  یبرثپ ، . 2 نارهت 1362 . تسخن ،
، رادیب تاراشتنا  رفرادیب ، نسحم  حیحـصت : یناساق ، قازرلادبع  نیدلا  لامک  حرـش  اب  نیرئاسلا ، لزانم  هللادـبع ، هجاوخ  يراصنا ، . 3 . 232
هب هجوت  نودب  هدـمآ ، تعیرـش  رد  هچنآ  هب  یهلا  رما  لاثتما  : » دـیوگیم صالخا  فیرعت  رد  حراش  19 ؛ ص 18 ـ  مق 1381 ، مود ، پاچ 

دارم و توافت  رد  باتک  دنمـشناد  حراش  ص 19 ؛ نامه ، . 4 هللا .» هجول  ادـخ و  يارب  اهنت  و  ضرغ ، ضوع و  تشادمشچ  نودـب  لـمع و 
ار وا  هبذج  كولس ، ریس و  هب  زاین  نودب  هک  تسا  دارملا  بوبحم  دارم  كولس . ریس و  لها  دیرم  تسا و  هبذج  لها  دارم  : » دیوگیم دیرم 
.5 ص 17 .) نامه ، « ) دیابریم ار  وا  هبذج  هاگ  نآ  دنکیم و  كولـس  لوا  دـیرم ، اما  مهیلع ؛ هللا  مالـس  همئا  ایبنا و  دـننامه  دـیابریم ؛ رد 
ص 213. نارهت 1380 ، تسخن ، پاچ  يدرورهس ، رشن  شهوژپ و  رتفد  یتمحر ، هللاءاشنا  همجرت  تیونعم ، تفرعم و  نیسح ، دیـس  رـصن ،

ۀفرعم یف  ماوعلا  ةرـصبت  یعاد ، نب  یـضترم  دیـس  يزار ، ینـسح  . 7 نیدرورف 1384 . هعمج 26  قرـش ، همانزور  ینامتراپآ ، ناـیفوص  . 6
.9 ۀیآ 69 . (، 29) توبکنع ةروس  . 8 . 133 ص 132 ـ  نارهت 1364 ، مود ، پاچ  ریطاسا ، تاراشتنا  لابقا : سابع  حیحـصت  مانالا ، تـالاقما 

.345 ص 343 ـ  هسنارف ، ناریا و  وتیتسنا  تاراشتنا  یحی ، نامثع  نبرک و  يرناه  حیحصت  راونالا ، عبنم  رارسالا و  عماج 

(ع) يدهم ماما  هب  ناربمایپ  ياهتراشب 

هک ددرگرب  یـسک  هب  ایند  رخآ  تسا : هدـمآ  نینچ  تعجر  ةرابرد  زین  دـننادیم  ربمایپ  ار  يو  هک  دـنه  نایکوج ـ  ربهر  كوج ـ  باتک  رد 
ادخ و ّقح  هدرک و  عارتخا  اهنید  رد  هک  ار  قلخ  تسا . هدنخرف  هتـسجخ و  وا  مان  و  دشاب ، وا  ّصاخ  ناگدنب  زا  درادیم و  تسود  ار  ادخ 
هک دشاب  وا  تلود  رورک  کی  دهد و  ازس  ار  يدب  ره  و  دنادرگ ، ون  ار  ملاع  دنازوسب و  دنادرگ و  هدنز  ار  همه  دناهدرک ، لامیاپ  ار  ربمغیپ 
هب فورعم  ناـهج ـ  یناـیاپ  رـصع  رد  دوعوم ، یجنم  روهظ  هراـشا : دـننک . یهاـشداپ  شماوقا  دوـخ و  تسا ، لاـس  رازه  راـهچ  زا  تراـبع 

ناربمایپ دشابیم . ینایحو  یهلا و  ياهنییآ  نایدا و  ۀلمج  قفاوت  دروم  هک  تسا  یتیعقاو  دادیب ، ملظ و  ندـش  ریگارف  زا  سپ  نامزلارخآ ـ 
زا کی  چـیه  دـیاش  دـنچ  ره  دـناهدادیم . دوخ  ناوریپ  هب  ار  تبحم  لدـع و  زا  هدـنکآ  يراگزور  ندیـسر  ارف  دـیون  یهلا ، ناگداتـسرف  و 

مشچ هب  اهنآ  زا  يرایسب  نایم  رد  نانچمه  رادهشیر  تقیقح  نیا  اما  هدنامن ، رود  هب  فیرحت  دنزگ  زا  نیشیپ  ناربمایپ  ینامـسآ  ياهباتک 
دوعوم نآ  ماـن  بسن و  یتـح  هک  تسا ، رادروخرب  تیعماـج  زا  يردـق  هب  اـهتراشب  نیا  زا  یخرب  هکنآ ، هجوت  بلاـج  بلطم  دروـخیم .

لاجم نیا  رد  هدنراگن   1. تسا هدش  یفرعم  طوسبم  وحن  هب  اهنآ  نیرتلماک  باتک و  نیرخآ  رد  هک  نامه  هدومن ؛ نایب  زین  ار  شخبتاجن 
نارخأتم راثآ  زا  یخرب  رد  یلیـصفت  تروص  هب  عوضوم  نیا  هک  دـنچ  ره  دـشاب . هتـشاد  اهتراشب  نیا  هب  یلامجا  یهاگن  هک  تسا  نآ  رب 

نامزلارخآ ةدننک  مایق  یجنم  ياهتراشب  هب  یّلک  یهاگن  اب  ینامسآ  ياهباتک  رد  (ع ) يدهم ماما  تایآ  يدنبهتسد  تسا . هدش  هتخادرپ 
ـ  هدش نایب  دنافورعم ، ینامـسآ  باتک  ندوب  اراد  هب  ناهج ، للم  بهاذـم و  ناوریپ  نایم  رد  هک  یناگرزب  ای  یهلا ، ناربمایپ  يوس  زا  هک   ـ
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دوعوم شخبتاجن  نآ  مایق  روهظ و  ياهیگژیو  هب  هک  یتاراشب  تایآ و  لوا ، ۀتـسد  دومن : يدنبهتـسد  شخب  راـهچ  هب  ار  اـهنآ  ناوتیم 
بسن و یجنم و  صخـش  یفرعم  هب  هـک  یتاـیآ  مودۀتـسد ، دـنکیم . ناـیب  ار  نآ  ندوـب  یللملانـیب  ندوـب و  ریگارف  هژیو ، هـب  دزادرپیم و 
روهظ و نارود  تاصخـشم  اهیگژیو و  هک  یتایآ  موس ، ۀتـسد  دزادرپیم ؛ نامزلارخآ  ربمایپ  نادـناخ  هب  يو  باـستنا  هژیو  هب  شنادـناخ ،

راهچ نیا  دـیامنیم . توعد  هیـصوت و  یجنم ، روهظ  يارب  ندیـشک  راـظتنا  هب  هک  یتاـیآ  مراـهچ ، ۀتـسد  دـنکیم ، ناـیب  ار  نآ  یگنوگچ 
هورگ نیا  زا  مادک  ره  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  دراد . دوجو  ینامسآ  ياهباتک  تایآ  ۀعومجم  نایم  رد  هک  تسا  ییاهتراشب  هورگ ،

زا یبالقنا  مایق و  ره  دوعوم  یجنم  ماـیق  ياـهیگژیو  . 1 مینکیم . هراشا  اـهنآ  هب  ریز  رد  هک  تسا  يرتیئزج  نیواـنع  رب  لمتـشم  تاـیآ ،
هک یتایآ  نویبالقنا . نارای و  مراهچ ، نآ و  یگنوگچ  موس ، مایق ؛ يربهر  مود  مایق ؛ جیاتن  فادها و  تسخن ، دوشیم : لیکشت  هفلؤم  دنچ 

، مایق فده  ةرابرد  تسا . يدنبهتسد  لباق  اههفلؤم  نیمه  ساسا  رب  زین  دراد  دوجو  نیشیپ  يایبنا  ياهباتک  رد  دوعوم ، یجنم  مایق  ةرابرد 
رب ار  یجنم  نارای  ياهیگژیو  مایق و  تایـصوصخ  ماـیق و  یگنوگچ  اـجنیا  رد  اـما  تفگ . میهاوخ  نخـس  بلطم ، ۀـمادا  رد  نآ  يربهر  و 

دروم نامزلارخآ ، یجنم  هدـمآ ، ینامـسآ  ياهباتک  رد  هچنآ  ساسا  رب  ندوب : ریگارف  یمومع و  فلا ـ  ماـیق  یگنوگچ  1ـ1 . میرامشیم .
هب ار  نانآ  و  دریگیم ، ارف  ار  ملاع  دارفا  ۀلمج  نآ  ناجیه  هتشادن و  هقباس  اهنآ  زا  لبق  دیامنیم  اپرب  هک  یمایق  هدوب ، ناهج  للمۀمه  راظتنا 

: تسا هدـمآ  نینچ  لاعتم  دـنوادخ  زا  لقن  هب  یبن ، یکح  باتک  تراشب  رد  دـنکیم . تیادـه  یتریـسكاپ  یکاـپ و  قیرط  یقیقح و  نید 
ریگارف هب  زین  یبن  ياینفـص  باتک  رد   2. دـمآ دـهاوخ  راظتنا ] دروم  یجنم   ] فئاوط یگمه  بوغرم  و  مروآیم ، ناجیه  هب  ار  مما  یماـمت 

نیطالـس و قح ، نید  کـی  رب  رـشب  فئاوط  اـهنت  ندروآ  درگ  روظنم  هب  دـیامرفیم : هدرک ، هراـشا  یموـمع  تیادـه  ماـیق و  ۀـجیتن  ندوـب 
هب شور ، کی  هب  ناشیا  ندرک  تدابع  يادـخ و  ماـن  هب  همه  ندـناوخ  يارب  ار  هزیکاـپ  بل  تقو  نآ  منک ... دوباـن  ار  فلتخم  ياـهتلود 
هب ناربماـیپ ، ياـهتراشب  درک ، دـهاوخ  هدافتـسا  یحالـس  هچ  زا  دوعوم ، یجنم  هکنیا  ةراـبرد  ریـشمش : اـب  ماـیق  .3 ب ـ  منادرگزاب اهموق 
رد  4. دراد هباشم  یخساپ  زین ، ناشیا  يایصوا  مالسا و  نأشلامیظع  ربمایپ  هاگن  زا  هلئسم  نیا  دنکیم . هراشا  ریـشمش  نامه  ای  نینهآ  ياصع 

ياصع اب  هک  هدـش  دای  درادیم  هگن  ار  یهلا  ماکحا  هدـش و  بلاغ  هک  یـسک  ناونع  اب  یجنم  زا  اـنحوی » ۀفـشاکم   » زا یفلتخم  ياـهشخب 
زا ندرکن  هدافتـسا  و  تاـیاور ، هنوـگ  نـیا  رد  ریـشمش  زا  هدافتـسا  لـیلد  ةراـبرد   5. دومن دـهاوخ  ییاورنامرف  ناـهج  لـلم  ۀـمه  رب  نینهآ 
رد هک  دـنرادروخرب . ینطاب )  ) یقیقح تردـق  زا  شنارای  یجنم و  هک  تسا  نیا  دـسریم  رظن  هب  هچنآ  نردـم ، یعمج  راتـشک  ياهحالس 
درف اب  ور  رد  ور  تّجح  مامتا  ناشیا  فده  و  دنکرب ، ياج  زا  ار  اههوک  دنناوتیم  هک  هدش ، دای  نآ  زا  درم  لهچ  تردـق  ناونع  اب  تایاور 
هژیو هب  یهلا ـ  نایدا  هاگدـید  زا  هک  تسا  لسن  ثرح و  يدوبان  بجوم  یعمج  راتـشک  حالـس  زا  هدافتـسا  هوـالع  هب  تسا ، ناـفلاخم  درف 

هدـمع یگژیو  دـنچ  رب  ناربمایپ ، تاراشب  رد  دوعوم ، یجنم  نارای  ياهیگژیو  ةرابرد  یجنم  ناراـی  .6 1ـ2 . تسین زیاج  مالـسا ـ  تعیرش 
« نادزیا « ـ  دنز نایتشترز ـ  یبهذم  باتک  رد  ناتـسرپادخ : فلا ـ  ناشیا . ندوب  تشرـس  كاپ  ندوب و  تسرپادخ  هلمج  زا  دوشیم ؛ دیکإت 

يزوریپ هب  نادزیا ، دزمروا ـ  دنوادخ ـ  يرای  اب  ماجنارس  دنراکیپ و  لاح  رد  هرامه  رافک ، نادحلم و  ای  نانمیرها »  » ربارب رد  ناتسرپادخ ، ای 
تداعس هب  ناهج  ندیسر  ۀمدقم  يزوریپ ، نیا  هک  دوشیم  حیرصت  تراشب ، نیا  رد  دننکیم . ضرقنم  ار  نانمیرها  لسن  دنسریم و  ییاهن 
ساسارب هک  تفگ  میهاوخ  دعب  ياهتمـسق  رد  هتبلا   7. دز دنهاوخ  هیکت  یتخبکین  تخت  رب  مدآینب  نآ ، زا  سپ  تسا و  شیوخ  یلـصا 

رد ناتریـس : كاـپ  ب ـ  درب . دـنهاوخ  ثرا  هب  ار  نیمز  رب  تموکح  دوعوم ، یجنم  يربهر  تحت  ناگتـسیاش ، ناـحلاص و  اـهتراشب ، نیا 
ۀهبج ناریرـش و  ۀهبج  هفیاط ؛ ود  نیب  ار  نامزلارخآ  دربن  يریگرد و  نایرج  ناحلاص ، ندـش  ثراو  تایآ  لابند  هب  (ع ) دوواد روبز  باتک 

ار نیکـسم  مولظم و  هکنآ  ات  دـندرک  هّلچ  ار  نامک  دندیـشک و  ار  ریـشمش  ناریرـش  دـیوگیم ... : دـیامنیم و  فیـصوت  ناقداص  ناکاپ و 
هتسکش ناریرش  ياهوزاب  هکنوچ  تسا ، رتهب  رایـسب  ناریرـش  یناوارف  زا  ّقیدص  ِیمک  دش . دهاوخ  هتـسکش  ناشیا  ياهنامک  و  دنزادنیب ،

دود دننام  هکلب  یناف ؛ اههربهیپ ، لثم  دنوادخ ، نانمـشد  دش و  دنهاوخ  كاله  ناریرـش  اما  تسا ... ناقیّدـص  هاگهیکت  دـنوادخ  دوشیم و 
رب هوالع  ینامـسآ ، بتک  زا  يرگید  تاـیآ  رد   8. دش دنهاوخ  نکاس  نآ  رد  دـبا  ات  هدـش ، نیمز  ثراو  ناقیدـص  دـش . ... دـنهاوخ  فلت 
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دوعوم 2ـ1. یجنم  ياـهیگژیو  . 2 دـناهدش . یفرعم  عضاوتم ، صاخـشا  ادـخ و  ناـکّربتم  ناوع  هب  وا  هاپـس  یجنم و  ناراـی  قوف ، نیواـنع 
ناوتیم هلمج  نآ  زا  دزادرپیم ؛ دوعوم  یجنم  تافـص  نایب  هب  اهنآ  زا  یخرب  ینامـسآ ، بتک  دوجوم  ياهتراشب  نایم  رد  یجنم  تافص 

یلداع ياورنامرف  روهظ  هب  نامزلارخآ  رد  ناوریپ  کساب ، باتک  رد  ندوب : لداع  تاقولخم و  ياوشیپ  فلا ـ  درب : ماـن  ار  ریز  ياـهیگژیو 
: تفرگ دهاوخ  رایتخا  رد  ار  روما  ۀمه  مامز  هدوب ، نایمدآ  نایرپ و  ناگتـشرف ، زا  معا  تادوجوم ، ۀمه  ياوشیپ  هک  دنوشیم  هداد  تراشب 
رد هچنآ  دـشاب و  وا  اب  یتسار  قح و  دـشاب ؛ نایمدآ  نایرپ و  هکئالم ، ياوشیپ  هک  ناـمزلارخآ  رد  یلداـع  هاـشداپ  هب  دوش  ماـمت  ینید  رود 
ایند هب  یـسک  رتگرزب  وا  زا  دهد و  ربخ  دـشاب  هچنآ  نیمز ، اهنامـسآ و  زا  دروآ و  تسد  هب  ار  همه  تسا ، ناهنپ  اههوک  اهنیمز و  ایرد ،

هاشداپ دوعوم و  یجنم  ندش  يرای  هب  تسا ، فورعم  ینامـسآ  باتک  هب  نایدنه  دزن  هک  دید  باتک  رد  هدش : يرای  روصنم و  .9 ب ـ  دیاین
وا نید  هب  یگلمج  ندیورگ  تاقولخم و  ۀمه  ناهج و  رسارس  رب  اورنامرف  نآ  ۀبلغ  تراشب ، نیا  رد  نینچمه  تسا . هدش  هراشا  نامزلارخآ 

ار ملاع  مامت  دـشاب و  روصنم  وا  مان  هدوب ، قیالخ  ياوشیپ  هک  دوش  ادـیپ  ناـمزلارخآ  رد  یهاـشداپ  اـیند ، یبارخ  زا  سپ  تسا . هدـش  ناـیب 
: نتشاد مایق  زا  لبق  تبیغ  .10 ج ـ  دیآرب دهاوخ ، ادخ  زا  هچ  ره  دسانشب و  رفاک  نمؤم و  زا  ار  سکهمه  وا  دروآرد . دوخ  نید  هب  دریگب و 
هنوگزمر و ياهنوگ  هب  دـیامنیم ، وگزاـب  ار  دوـعوم  یجنم  ماـیق  یگنوـگچ  هک  یتاـیآ  نمـض  ۀـیآ 17  شخب 1 ، اـنحوی ، تافـشاکم  رد 

نآ و  دیوگیم : ۀیآ 14  رد  دنکیم . نایب  ار  يو  تایصوصخ  زا  رگید  یخرب  مایق و  زا  لبق  تبیغ  دلوم ، ندوب  ناهنپ  تدالو و  يراعتـسا ،
روط هب  ترابع ، نیا  دـش . ناهن  نانآ  رظن  زا  ناـمز  فصن  نیناـمز و  ناـمز و  يارب  ناـنمیرها ، دربتـسد  زا  یعطق  تظاـفح  روظنم  هب  دـلوم 

باتک رد  مشاهینب : لسن  زا  فلا ـ  دوعوم  یجنم  تبـسن  2ـ2 . تسا . هدرک  هراشا  زین  نآ  تدـم  لوط  هب  تبیغ ، لصا  رب  هوالع  زیمآماـهبا 
رـس و گرزب  يدرم  دـیآ ، نوریب  مشاه  نادـنزرف  زا  نایزات ، نیمز  زا  يدرم  دـنادیم : مشاـهینب  نادـنزرف  زا  ار  دوعوم  یجنم  بساـماج ،
، یتم لیجنا  رد  ناسنا : دنزرف  .11 ب ـ  دنک داد  رپ  نیمز  دنک و  ینادابآ  دهن و  ناریا  هب  يور  رایسب و  هاپس  اب  قاس ... ، گرزب  نت و  گرزب 

هدومن یفرعم  ناسنا » دنزرف   » ناونع اب  ار  يو  نآ  ّیط  هک  هدمآ ، نامزلارخآ  شخب  تاجن  هب  تبـسن  یتراشب  (ع ،) یـسیع ترـضح  نابز  زا 
ینابـش هکنانچ  دومن  دـنهاوخ  ادـج  رگیدـکی  زا  ار  نانآ  تشگ و  دـنهاوخ  عمج  يو  دزن  لیابق  یگمه  دـیوگیم : نینچ  همادا  رد  تسا .

نیمی باحـصا  هب  کلم  هاگنآ  دومن . دهاوخ  هداتـسیا  دوخ ، پچ  هب  ار  اهزب  تسار و  هب  ار  اهشیم  سپ  دـنکیم . ادـج  اهزب  زا  ار  اهشیم 
هجوت لباق  ۀتکن   12. دییامن فرصت  هدش ، ایهم  امش  يارب  ملاع  يادتبا  زا  هک  ار  کلم  نآ  دییایب و  ادخ ، ناگتفای  تکرب  يا  تفگ : دهاوخ 

. درک دهاوخ  روهظ  نامزلارخآ  رد  هوالع ، هب  تسین . ترضح  نآ  دوخ  ناسنا » دنزرف   » نیاربانب هدوب ، حیسم  ترضح  هدنهد ، تراشب  هکنآ 
ناـیم رد  (ص :) ناربماـیپ متاـخ  دـنزرف  ج ـ  دـنکیم . يربارب  (ع ) يدـهم ماـما  ياـهیگژیو  اـب  تراـشب  نـیا  یمالـسا ، تاـیاور  اـب  قباـطم 

نیا هلمج  زا  دـناهدرک ؛ یفرعم  زین  بسن  لسن و  هب  هجوت  اب  ار  نامزلارخآ  یجنم  اهنآ ، زا  یخرب  ینامـسآ ، ياهباتک  ددـعتم  ياـهتراشب 
زا ینومکاش  نایدنه ، ةدیقع  هب  تسا . هدناوخ  ناهج  ود  قیالخ  رورـس  دیـس و  راوگرزب  دنزرف  ار  يو  هک  تسا  ینومکاش  باتک  اهباتک 

متاخ لسن  زا  هک  دوعوم  یجنم  روهظ  زا  سپ  نایدا ، تدـحو  عوضوم  باتک ، نیا  تراشب  رد  تسا . ینامـسآ  باتک  بحاـص  ناربمغیپ و 
دـشاب یـسک  وا  دوش . مامت  راوگرزب  نشک )  ) ناهج ود  قیالخ  دیـس  دنزرف  هب  ایند  تلود  یهاشداپ و  تسا : هدمآ  دشابیم ، (ص ) ناربمایپ

رد سنا  ّنج و  و  دنـشاب ، وا  نانکراک  ناگتـشرف ، دوش و  راوس  اهربا  رب  دـنک ، نامرف  دـنارب و  مکح  اـیند  برغم  قرـشم و  ياـههوک  رب  هک 
« هداز کلم   » مان اب  دوعوم ، یجنم  زا  و  کلم »  » مان اب  نامزلارخآ  ربماـیپ  زا  زین  (ع ) دوواد روبز  رومزم 72  رد  نینچمه   13. دنوش وا  تمدخ 
زا لکیتاپ ، باتک  رد  ایـصوا : دّیـس  ناربمایپ و  متاخ  دـنزرف  د ـ  تسا . هدـش  دای  دـشابیم  یهلا  لدـع  رهظم  نیرتلـماک  نیرتگرزب و  هک 

سومان یکی  هک  ناهج ، گرزب  ياوشیپ  ود  دـنزرف  نامزلارخآ ، یجنم  تسا ، ینامـسآ  باتک  بحاـص  ناـنآ  رظن  هب  هک  نایدـنه  ناـگرزب 
هدش یفرعم  بلاطیبا ] نبیلع  ینعی   ] دراد مان  نشپ »  » هک يو  رتگرزب  ّیـصو  ربکا و  قیّدـص  يرگید  و  (ص )) ربمغیپ نیرخآ   ) نامزلارخآ

ناشیا متاخ  ناربمایپ و  ةرابرد  هک  یبلاطم  نمـض  تشترز ، زا  لقن  هب  همانبساماج  باتک  رد  ناربمغیپ : متاـخ  رتخد  دـنزرف  .14 ه . ـ تسا
ناراوسرتش وا  موق  دوش . راوس  رتش  رب  دوش و  ادیپ  هکم  ياههوک  نایم  رد  هک  دشاب  ناربمغیپ  رخآ  برع ، ربمغیپ  تسا : هدمآ  دنکیم ، لقن 
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وا نید  و  دنیبب ، ور  شیپ  لثم  رـس  تشپ  زا  و  دشابن ، هیاس  ار  وا  دنیـشن و  ناگدـنب  شور  هب  دَروخ و  زیچ  دوخ  ناگدـنب  اب  و  دوب ، دـنهاوخ 
ار يولهپ  سوجم و  نید  دـهد و  دابرب  ار  مجع )  ) کیزات وا  تلود  ار و  اهباتک  ۀـمه  دـنادرگ  لـطاب  وا  باـتک  و  دـشاب ، ناـیدا  فارـشا 

نادنزرف زا  و  نایناکـشا . نایناساس و  ناینایک و  نایدادشیپ و  راگزور  دوش  مامت  دنک و  بارخ  ار  اههدکـشتآ  ریدس و  ران  دـنک و  فرطرب 
ربمغیپ نآ  رخآ  نیـشناج  هک  نادزی  مکح  هب  ایند ، رد  دوشیم  هاشداپ  یـسک  دراد ، مان  نامز  هاـش  ناـهج و  دیـشروخ  هک  ربمغیپ  نآ  رتخد 

ار نالک » نمرها   » و دوش ... مامت  ایند  وا ، یهاشداپ  زا  دعب  دوش و  لصتم  تمایق  هبات  وا  تلود  دشاب و  دشاب ـ  هکم  هک  ایند ـ  نایم  رد  دـشاب 
یجنم زا  ینومکاش  باتک  رد  هداتسیا :)  ) مئاق فلا ـ  یجنم  ياهمان  . 3 15. دنک سبح  رد  دریگب و  دشاب ، وا  یصاع  ةدنب  نادزی و  ّدض  هک 

هداتسیا وا ، مان  ددرگ و  هدنز  ادخ  نید  دوش و  نید  کی  ادخ ، نید  یجنم ] روهظ  زا  سپ  : ] تسا هدش  دای  مئاق )  ) هداتـسیا ناونع  اب  دوعوم 
نامزلارخآ ربمایپ  هب  يو  باستنا  دوعوم و  یجنم  بسن  رکذ  زا  سپ  لکیتاپ ، باتک  رد  يدهم :)  ) امنهار .16 ب ـ  دشاب سانشادخ  دشاب و 

4ـ1. روهظ ) رصع   ) دوعوم یجنم  مایق  راثآ  . 4 تسا . يدهم ]  ] امنهار هزات ، کلم  بحاص  نآ  مان  دنکیم ... : نایب  يو ، رتگرزب  ّیصو  و 
هب دیدرگ ، یفرعم  يدودـح  ات  زین  يو  صخـش  یجنم ، مایق  ياهیگژیو  هب  هراشا  نمـض  رد  هک  روطنامه  ناهج  رد  دـحاو  نید  رارقتـسا 

دهاوخ عطق  ناراکهبت  ناملاظ و  ۀمه  ناینب  درک و  دهاوخ  ادیپ  رارقتـسا  ناهج  رـسارس  رد  يدیحوت  دـحاو  نید  يو ، دـنمزوریپ  مایق  لابند 
لود نیطالـس و  قح ، نید  کـی  رب  رـشب  فیاوط  یماـمت  ندروآ  درگ  روظنم  هب  تسا : هدـمآ  لصف 3 ، یبن ، ياینفـص  باتک  رد  دـیدرگ .
همه ندناوخ  يارب  منادرگرب ، اهموق  هب  ار ]  ] هزیکاپ بل  تقو  نآ  دزوسب . نیمز  يور  یمامت  نم ، بضغ  یمرگ  هب  و  منک ، دوبان  ار  هفلتخم 
مامت نامزلارخآ ، لداع  هاشداپ  ياوشیپ  نامه  روصنم »  » هک هدـمآ  زین  دـید  باتک  رد  شور . کی  هب  ناـشیا  ندرک  تداـبع  ادـخ و  ماـن  هب 

زا يددـعتم  تایآ  ناهج  رد  رـسارس  فاصنا  تلادـع و  ندـش  مکاـح  4ـ2 . . 17 دروآ دـهاوخرد  دوـخ  نید  هب  تفرگ و  دـهاوخ  ار  ملاـع 
رومزم رد  هلمج  نآ  زا  دراد . هراشا  دوعوم ، یجنم  مایق  روهظ و  زا  سپ  ناهج ، رسارس  رد  تلادع  رارقتـسا  هب  ینامـسآ  بتک  ياهتراشب 

اطع هداز » کلم   » هب ار  دوخ  تلادع  و  کلم »  » هب ار  دوخ  ماکحا  عرـش و  ادـخ ، يا  تسا : هدـمآ  نینچ  ییاعد  بلاق  رد  دوواد  روبز  زا   72
مکح ار  موق  ناریقف  دناسرب ، تلادع  تمالـس و  اههوک  موق  هب  دـیامن ، مکح  فاصنا  هب  ار  وت  يارقف  تلادـع و  هب  ار  وت  موق  هکنیا  ات  امرف ،

، ینامـسآ بتک  ياهتراشب  زا  ییاهزارف  رد  شنیرفآ  ناـهج  ندـش  ون  4ـ3 . دنکـشب . ار  ملاظ  دهد و  تاجن  ار  نانیکـسم  نارـسپ  دیامن و 
اهنامـسآ نیمز و  تیعـضو  دریگیم . دوـخ  هب  وـن  ةرهچ  نآ ، رد  شنیرفآ  اـیوگ  هـک  هدـش  فیـصوت  ياهنوـگ  هـب  روـهظ ، زا  سپ  ناـهج 

هب رـشب  ياهزاین  هتفایرییغت ، دنراد ، ینمـشد  تعیبط  هک  هبرگ و ) ...  شوم و  دنفـسوگ ، گرگ و  دننام :  ) تاناویح ۀطبار  هدـش ، نوگرگد 
رد بلطم  نیا  دش . دـهاوخ  هتـشادرب  اههّیقت  اهانگنت و  دوعوم ، یجنم  تمظع  لالج و  اب  تلود  رد  هکنیا  تیاهن  رد  هدـش و  نیمأت  تعرس 
زا سپ  یهلا ، يایبنا  ینامسآ  ياهباتک  رد  یجنم  روهظ  رد  مئاهب  حلص  . 4 4 ـ  تسا . هدمآ  باب 65  یبن ، يایعشا  باتک  ات 25  تایآ 16 

، نآ نازورف  عاعـش  وترپ  رد  هک  دـنکیم  نایب  قیمع  نانچ  ار  تلادـع  نآ  ذوفن  دوعوم ، یجنم  مایق  روهظ و  نارود  رد  ریگارف  تلادـع  نایب 
هدمآ نینچ  ات 11  تایآ 9  باب 11 ، یبن ، يایعـشا  باتک  رد  تخاـس . دـنهاوخ  رود  دوخ  زا  ار  تیمیهب  يوخ  زین  ناگدـنرد  ناروناـج و 

، کچوک لفط  دش و  دـنهاوخ  باوخمه  ناوجریـش  اب  اهيراورپ  هلاسوگ و  مه  هلاغزب و  اب  ربب  هتـشاد ، تنوکـس  هّرب  اب  گرگ  و  تسا ... :
دهاوخ ار  نب  هاک  واگ ، لثم  ریـش  دیباوخ و  دنهاوخ  مه  اب  اهنآ  ناگچب  دیرچ و  دهاوخ  سرخ  واگ و  و  دوب . دـهاوخ  نانآ  ناپوچ )  ) یعار
دهاوخ زارد  یعفا  ةراغم  هب  ار  دوخ  تسد  هدش ، هتشاد  زاب  ریـش  زا  كدوک  درک و  دهاوخ  يزابرام  رغاص  خاروس  هب  هراوخریـش  و  دروخ ،

، نیمز كاخ  رد  ناگدنباوخ  زا  و  میناوخیم : ات 13  تایآ 1  باب 12 ، لایناد ، باتک  تراشب  رد  ناـگدرم  زا  یهورگ  تعجر  4ـ5 . درک .
رد هک  دیآیمرب  نینچ  تراشب  نیا  زا  يدبا . تراقح  يراسمرش و  ياربزا  یضعب  يدبا و  تایح  تهج  یضعب  دش ، دنهاوخ  رادیب  يرایسب 

تواقـش و ندـش  لماک  روظنم  هب  یهورگ  ناـمیا و  ندـش  لـماک  يارب  یخرب  دـنوشیم ، هدـنز  ناـگدرم  زا  یهورگ  یجنم ، روهظ  رـصع 
یسک هب  ایند  رخآ  تسا : هدمآ  نینچ  تعجر  ةرابرد  زین  دننادیم  ربمایپ  ار  يو  هک  دنه  نایکوج ـ  ربهر  كوج ـ  باتک  رد  ناشینامیایب .

هدرک و عارتخا  اهنید  رد  هک  ار  قلخ  تسا . هدنخرف  هتسجخ و  وا  مان  و  دشاب ، وا  ّصاخ  ناگدنب  زا  درادیم و  تسود  ار  ادخ  هک  ددرگرب 
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تلود رورک  کی  دهد و  ازـس  ار  يدب  ره  و  دنادرگ ، ون  ار  ملاع  دنازوسب و  دنادرگ و  هدنز  ار  همه  دناهدرک ، لامیاپ  ار  ربمغیپ  ادخ و  ّقح 
ياهیگژیو میالع و  یفرعم  رانک  رد  راـظتنا  هب  توعد  . 5 دننک . یهاشداپ  شماوقا  دوخ و  تسا ، لاس  رازه  راهچ  زا  ترابع  هک  دـشاب  وا 

ناشلماک یگدامآ  بسک  روهظ و  راظتنا  هب  نایدا  ناوریپ  هدش ، هداد  ینامسآ  بتک  رد  يو  روهظ  هب  تراشب  هک  نامزلارخآ  شخبتاجن 
هک اریز  دـینک  اـعد  هدـش ، رادـیب  رذـح و  رب  سپ  هک : دـنکیم  باـطخ  دوـخ  ناوریپ  هب  (ع ) حیـسم دـناهدش . هدـناوخ  ارف  هتـسجخ  رما  نآ 

ّصاخ یلغش  هب  ار  یکی  ره  هتشامگ ، نآ  رب  ار  دوخ  نامزالم  دراذگاو و  ار  دوخ  ۀناخ  هدش  مزاع  هک  یـسک  لثم  دوش . یم  یک  دینادیمن 
فصن ای  ماش  رد  دیآیم ، یک  هناخ  بحاص  هک  دینادیمن  اریز  دیشاب  رادیب  روط  نیدب  دنامب ، رادیب  هک  دیامرف  رما  ار  نابرد  دیامن و  ّررقم 

، اقول لیجنا  رد   18. میوگیم همه  هب  میوگیم  امـش  هب  هچنآ  اما  دبای ، هتفخ  ار  امـش  هدـمآ ، ناهگان  ادابم  حبـص ، ای  سورخ  گناب  ای  بش 
راظتنا هک  دیشاب  یناسک  دننام  امـش  و  دیراد ، هتخورفا  ار  دوخ  ياهغارچ  هتـسب و  ار  دوخ  ياهرمک  میناوخ : یم  تایآ 35 و 36  باب 12 ،

شرافـس دینک . زاب  وا  يارب  گنرد  یب  دبوکب ، ار  رد  دیایب و  تقو  ره  ات  دـنک  تعجارم  یـسورع  زا  تقو  هچ  هک  دنـشکیم  ار  دوخ  ياقآ 
هدـیرب دوز  فـلع ، نوـچمه  اریز  وـشم ، هدـیجنر  ناریرـش  زا  تسا : هدـمآ  نینچ  زین ، (ع ) دوواد روـبز  رد  دوـعوم  یجنم  راـظتنا  هب  تبـسن 

هب زین  میرک  نآرق  رد   19. رب رـس  هب  شراظتنا  رد  ریگ و  مارآ  دوعوم ] یجنم   ] وا هب  شاب . ذّذلتم  وا  زا  يامن و  لکوت  دـنوادخرب  دـنوشیم .
تقو نآ  دوخ  دنوادخ ، هک  نانچمه  دنشاب ، (ع ) دوعوم يدهم  روهظ  هدنخرف  زور  رظتنم  هدش ، هتساوخ  نانمؤم  زا  (ص ) ادخ لوسر  ۀلیسو 

. مناگدنـشک راـظتنا  ۀـلمج  زا  امـش  هارمه  زین  نم  هک  دیـشک  راـظتنا  وگب :  20. نیرظتنملا نم  مکعم  ّینإ  اورظتناـف  لـق  دـشکیم . راـظتنا  ار 
دییأت یمالـسا  تایاور  میرک و  نآرق  ۀلیـسو  هب  یگلمج  دـش ، نایب  دوعوم  یجنم  يارب  ینامـسآ ، بتک  ياهتراشب  رد  هک  ییاـهیگژیو 
دیما هب  تسین . (ع ) يدهم ماما  زج  یـسک  یهلا ، ناربمایپ  ةدش  هداد  تراشب  دوعوم  هک  درادیمرب  هدرپ  تیعقاو  نیا  زا  رما ، نیا  تسا . هدش 

هب لیان  دـنیامن و  هدامآ  یهلا  درم  نآ  يراـی  روهظ و  يارب  ار  دوخ  رگیدـکی  راـنک  رد  تاـفالتخا ، ندراذـگ  راـنک  اـب  ناـیدا  ناوریپ  هکنآ 
ماما يامیـس  باتک  هب  دـیناوتیم  هراـبنیارد  . 1 اـهتشونیپ : هرامـش 87  دوعوم  هماـنهام  يرـسای  رذوبا  دـنوش . ینامـسآ  زور  نآ  كرد 
لصف یبن ، یکح  باتک  . 2 دینک . هعجارم  ینیوزق  يرئاح  دمحم  دیس  ۀمجرت  ینارحبینیـسح ، مشاه  دیـس  همالع  رثا  نآرق ، رد  (ع ) يدهم
ةرابرد لصف 40 ، ج 2 ، رثالا ، بختنم  یناگیاپلگ ، یفاص  ر.ك : هراب ، نیا  رد  . 4 تایآ 6 و 7 . لصف 3 ، یبن ، ياینفص  باتک  . 3 ۀیآ 7 . ، 2

ۀیآ (، 2) هرقب ةروس  ر.ك : هراب ، نیا  رد  . 6 . 17 تایآ 1 ـ  لصف 12 ، 28 ؛ تایآ 26 ـ  لصف 2 ، انحویۀفشاکم ، . 5 ریشمش . اب  (ع ) ماما مایق 
تاراشب دمحم ، یقداص ، . 7 یعمج . راتشک  تاحیلست  يریگراکهب  زاوج  مدع  ةرابرد  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  نینچمه  205 ؛

ۀخسن ساسارب  . 11 ص 245 . نامه ، . 10 ص 246 . نامه ، دـمحم  یقداص ، . 9 رومزم 29-14 . (ع ،) دوواد روـبز  . 8 ص 238 . نیدهع ،
باب 25، یتم ، لـیجنا  . 12 ص 243 . نامه ، یقداص ، زا : لـقن  هب  هتـشذگ ؛ نرق  هد  ۀتـشون  نارهت ، یلم  ۀـناخباتک  رد  هماـنبساماج  یطخ 
، یقداص زا : لقن  هب  ایلوألا ؛ ةرکذت  و  بابلألا ، ةریخذ  فراعملا ، ةدـبز  باتک  ساسارب  . 14 ص 242 . نامه ، یقداص ، . 13 تایآ 34-31 .
تایآ 33 19. باب 13 ، سقرم  لیجنا  . 18 تشونیپ 9 . ر.ك : . 17 تشونیپ 13 . ر.ك : . 16 تشونیپ 11 . ر.ك : . 15 ص 246 . نامه ،

ۀیآ 102. (، 10  ) سنوی ةروس  . 20 تشونیپ 8 . ر.ك :

رادید تیاکح 

مالّسلا متـشاد : هضرع  نک .» مالـس  تنامز  ماما  رب  : » دندومرف مسانـشن ؟ ارچ  مدرک : ضرع  یـسانشیم »؟ ار  دوخ  نامز  ماما  ایآ  : » دندومرف
تهج رد  رگا  ناسنا  هتاکرب . هللا و  ۀمحر  مالّـسلا و  کیلع  و  دـندومرف : دـندومن و  مسبت  نسحلانبای . نامّزلابحاص  ای  هللاۀّـجح  ای  کیلع 
ياقآ تمدـخ  شفرـشت  ۀـنیمز  درادرب ، مدـق  تسا ، شیوخ  فیاظو  هب  لمع  راگدرورپ و  تخانـش  ناـمه  هک  دوخ ، ینید  یلقع و  ۀـفیظو 

نیا و  تسا . نآ  تاروتسد  هب  لمع  نید و  مهف  نامه  دوشیم  تماما  تمظع  اب  ماقم  هب  یکیدزن  بجوم  هچنآ  اریز  ددرگیم . مهارف  َملاع 
امش غارـس  هب  ام  ات  دیزاسب ، ار  ناتدوخ  امـش  تسا : هدش  هراشا  شترایز  ناقاتـشم  هب  ترـضح  نآ  فرط  زا  یهاگ  هک  تسا  یبلطم  نامه 
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هب هک  یـسک  نیب  و  تسا ، هدش  فرـشم  ترـضح  نآ  تمدخ  یحور ، بّرقت  هفیظو و  هب  لمع  اب  هک  یـسک  نیب  تسا  قرف  ردـقچ  مییایب .
هب لماع  صخش  فرشت  اریز  تسا ، هدش  لصاح  وا  يارب  فرـشت  يرگید ، ياهتحلـصم  ای  ییوربآ و  یلام ، یناج ، رطخ  رارطـضا  رطاخ 

هقـالع و هک  یناـسک  دنرایـسب  هچ  تسا . نیفرط  بناـج  زا  يدـنمتیاضر  هفرطود و  تبحم  قوش و  یحور و  تیـصخش  اـب  هارمه  فیلکت ،
. دشاب اهنآ  مودق  رظتنم  ترایز و  قاتشم  مه  تشهب  هک  یناسک  دنتسه  مک  یلیخ  تسا و  یفرط  کی  هقالع  نیا  اما  دنراد  تشهب  هب  قوش 

یلع جاح   1. شاـب نم  رادـید  ّبحم  مه  وت  نادرگ و  بوـبحم  نم  يارب  ار  دوـخ  رادـید  ایادـخ  یئاـقل . ببحأ  کـئاقل و  ّیلإ  ّببح  یهلا 
رد یمق  ثّدحم  ار  وا  تیاکح  تسا . هتـشگ  شیوخ  يالوم  رادـید  هب  قفوم  هفیظو ، ماجنا  ياتـسار  رد  هک  تسا  یناسک  زا  یکی  يدادـغب 

باتک رد  يرون ) ثدحم   ) ام خیش  هک  دناهدرک  لقن  نینچ  نیا  هر ) ) يرون ثدحم  هللاتیآ  موحرم  شیوخ ، داتـسا  زا  نانجلاحیتافم  باتک 
رد تسا و  يرایسب  دئاوف  نآ  رد  هک  حیحـص  نقتم  تیاکح  نیا  رگم  فیرـش  باتک  نیا  رد  دوبن  رگا  : » هدومرف بقاثلا  مجن  يوأملاۀنج و 
هب دمآ . ماهمذ  هب  (ع ) ماما مهس  ناموت  داتشه  دیوگیم : يدادغب  یلع  جاح  نآ .» تفارـش  رد  دوب  یفاک  هنیآ  ره  هدش ، عقاو  اهیکیدزن  نیا 

یمظاک و نیـسح  دـمحم  خیـش  بانج  هب  ناموت  تسیب  و  هر )  ) يراصنا یـضترم  خیـش  بانج  هب  ارنآ  ناموت  تسیب  متفر و  فرـشا  فجن 
هب ار  اهنآ  تعجارمرد ، متـشاد  دـصق  دـنام و  یقاب  ماهمذ  هب  مه  ناموت  تسیب  مداد و  یقورـش  نسح  دـمحم  خیـش  بانج  هب  ناـموت  تسیب 

هدنام یقاب  ماهمذ  هب  هچنآ  يادا  رد  متشاد  تسود  متشگرب ، دادغب  هب  یتقو  منک . تخادرپ  نیسای ، لآ  ینیمظاک  نسح  دمحم  خیـش  بانج 
نآ زا  يرادقم  مدیـسر و  خیـش  بانج  تمدخ  ترایز ، زا  سپ  مدش . فرـشم  (ع ) نیمظاکۀـمئا ترایز  هب  هبنـشجنپ  زور  منک . هلجع  دوب ،
نآ رـصع  منک و  تخادرپ  ناشیا  ۀلاوح  قبط  جیردت  هب  سانجا  زا  یـضعب  شورف  زا  دـعب  ار  یقاب  هک  مدرک  هدـعو  مداد و  ار  ناموت  تسیب 

، مهدـب ار  مایفابرعـش  هاگراک  ياهرگراک  دزم  دـیاب  مدرک : ضرع  منامب ، تساوخ  نم  زا  خیـش  باـنج  متفرگ . تعجارم  هب  میمـصت  زور 
زا اذـل  مدادیم ، هعمج  بش  ار  هتفه  دزم  هک  دوب  نیا  نم  ۀـمانرب  نوچ  تشاد ) یفراـصم  دوب و  موسرم  ًاـقباس  هک  وـم  یگدـنفاب  هاـگراک  )

نیمه دنیآیم . نم  هب  ور  دادغب  فرط  زا  هک  مدید  ار  یلیلج  دیـس  مدرک ، یط  ار  هار  ثلث  ًابیرقت  یتقو  متـشگرب . دادـغب  فرط  هب  نیمظاک 
لغب رد  ارم  و  ًالهـس . ًالها و  دـندومرف : دـندومن و  زاب  هقناعم  هحفاصم و  يارب  ار  دوخ  ياهتسد  ناشیا  مدرک و  مالـس  مدـش ، کیدزن  هک 

یگرزب هایس  لاخ  ناشکرابم  راسخر  رب  دنتشاد و  رس  رب  ینشور  زبس  ۀمامع  ناشیا  میدیـسوب . ار  رگیدکی  ود  ره  میدرک و  هقناعم  دنتفرگ .
. مدرگیم رب  دادـغب  هب  مدرک و  تراـیز  ار  (ع ) نیمظاـک ناـماما  متفگ : يوریم »؟ اـجک  هب  تسا ، ریخ  یلع ! : » دـندومرف دنداتـسیا و  دوـب .
زا هک  مهد  تداهـش  وت  يارب  ات  درگرب  یناوتیم . ارچ ، : » دندومرف مناوتیمن . يدیـس ! متفگ : درگرب .» تسا ، هعمج  بش  بشما  : » دندومرف

نیا دیریگب .» دهاش  ود  هک  هدومرف  رما  یلاعت  يادخ  اریز  دهدیم ، تداهش  زین  خیـش  ییام و  ناتـسود  زا  و  (ع ) نینمؤملاریما مّدج  نایلاوم 
زا نم  هکنیا  رب  ینبم  دهدب  نم  هب  ياهتشون  منک  شهاوخ  خیـش  بانج  زا  متـساوخیم  و  متـشاد ، نهذ  رد  هک  دوب  يزیچ  هب  هراشا  بلطم ،
هک یسک  : » دندومرف دیهدیم ؟ تداهش  روطچ  دینادیم و  ار  عوضوم  نیا  اجک  زا  متفگ : مراذگب . دوخ  نفک  رد  ارنآ  متیب و  لها  نایلاوم 

: متفگ يدناسر .» نم  لیکو  هب  هک  يزیچ  نآ  : » دـندومرف یقح ؟ هچ  متفگ : دسانـشن »؟ ار  نآ  هدـنناسر  روطچ  دـنناسریم ، وا  هب  ار  شقح 
يدادغب یلع  جاح  تسا ». نم  لیکو  هلب  : » دندومرف تسامـش ؟ لیکو  ناشیا  متفگ : نسح ». دـمحم  خیـش  : » دـندومرف تسیک ؟ امـش  لیکو 

دیاش متفگ ، دوخ  اب  دـعب  مسانـشیمن ؟ ار  ناشیا  نم  هکنآ  اب  دـناوخ ، مسا  هب  ارم  لیلج  دیـس  نیا  اـجک  زا  درک  روطخ  منهذ  هب  دـیوگیم ،
زا مراد  تسود  نم  اما  دـهاوخیم  تاداس  مهـس  دیـس  نیا  دـبال  متفگ ، دوخ  اب  زاب  ماهدرک . شومارف  ار  ناشیا  نم  دسانـشیم و  ارم  ناشیا 

خیـش بانج  هب  نآ  ةرابرد  دوب ، هدنام  يزیچ  تاداس ) مهـس   ) امـش قح  زا  نم  دزن  نم ! يالوم  متفگ ، اذل  مهدب . وا  هب  یغلبم  (ع ) ماما مهس 
یشخب يرآ ، : » دندومرف دندومن و  یمـسبت  نم  ةرهچ  رد  ناشیا  مشاب . هدرک  ادا  وا  هب  ار  ناتقح  هکنآ  رطاخ  هب  مدرک ، عوجر  نسح  دمحم 
تشذگ مرطاخ  رد  يرآ ». : » دندومرف تسا ؟ هدش  لوبق  مدرک ، ادا  هچنآ  ایآ  متفگ : يدناسر .» فرشا  فجن  رد  نامیالکو  هب  ار  ام  قح  زا 

درگرب و : » دـندومرف هاگنآ  دوب . هتفرگ  تلفغ  ارم  دـنلیکو و  تاداس  قوقح  نتفرگ  رد  مالعا  ياـملع  هک  تسا  نآ  شروظنم  دیـس  نیا  هک 
فرط رد  مدید  میداتفا ، هار  هب  هک  نیمه  دوب . نم  پچ  تسد  رد  ناشیا  تسار  تسد  هک  یلاح  رد  متشگرب  مه  نم  نک .» ترایز  ار  مدج 
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ام رـس  يالاب  دوبن ، اهنآ  لصف  هکنآ  اب  هریغ ، روگنا و  رانا و  جـنران و  ومیل و  ناتخرد  تسا و  يراـج  یفاـص  دیفـس و  بآ  رهن  اـم ، تسار 
اب اهنیا  دنک ، ترایز  ار  نامدج  ام و  هک  نایلاوم ، زا  سک  ره  : » دـندومرف تسیچ ؟ اهتخرد  رهن و  نیا  هک  مدرک  ضرع  دـناهتخادنا ! هیاس 

مدینش متفر و  وا  دزن  يزور  دوب . سردم  يدرم  قازرلادبع ، خیش  موحرم  متفگ : سرپب ». : » دندومرف منک . لاؤس  مهاوخیم  متفگ : تسوا .»
دروآ و اجب  هرمع  لهچ  جح و  لهچ  درب و  رـسهب  تدابع  رد  ار  اهبش  دـشاب و  هزور  اهزور  دوخ ، رمع  لوط  رد  هک  یـسک  تفگیم : هک 
، هللاو يرآ  : » دندومرف تسیچ ؟ ناترظن  درادن . هدـیاف  وا  يارب  دـشابن ، (ع ) نینمؤملاریما ناتـسود  نایلاوم و  زا  اما  دریمب ، هورم  افـص و  نایم 
ره وا و  يرآ  : » دندومرف تسا . (ع ) نینمؤملاریما نایلاوم  زا  وا  ایآ  هک  مدیسرپ  دوخ  ناشیوخ  زا  یکی  لاح  زا  سپس  تسا .» یلاخ  وا  تسد 

ياـهناوخهضور متفگ : سرپـب ». : » دـندومرف مراد . ياهلئـسم  اندیـس ! مدرک : ضرع  تسا .» (ع ) نینمؤملاریما یلاوم  تسا ، وت  هب  قلعتم  هک 
تعدب تفگ : صخش  نآ  دیسرپ ، (ع ) ادهشلا دیس  ترضح  ترایز  زا  دمآ و  یصخش  دزن  شَمعا ، نامیلس  هک  دنناوخیم  (ع ) نیـسح ماما 

ارهز و همطاف  دـنتفگ : تسیک ؟ جدوه  نآ  رد  درک : لاؤس  دـید ، نامـسآ  نیمز و  نایم  ار  یجدوه  ایؤر  ملاع  رد  صخـش  نآ  بش ، تسا .
نینچمه دنوریم . تسا - هعمج  بش  هک   - بشما رد  (ع ) نیـسح ماما  ترایز  يارب  دنتفگ ، دنوریم ؟ اجک  هب  تفگ : (س .) يربک هجیدخ 

نیا ۀمایقلاموی . راّنلا  نم  ٌنامأ  ۀعمجلا ، ۀلیل  یف  نیـسحلا  راّوزل  راّنلا  نم  ٌنامأ  تسا : هتـشون  اهنآ  رد  دزیریم و  جدوه  زا  ییاههعقر  هک  دید 
: دـندومرف تسا ؟ حیحـص  ثیدـح  نیا  ایآ  لاح  هعمج . ياهبش  رد  (ع ) نیـسح ماـما  راوز  يارب  تماـیق  زور  رد  تسا  ياهماـنناما  گرب 

نیا دنک ، ترایز  هعمج  بش  رد  ار  (ع ) نیسح ماما  سک  ره  دنیوگیم ، هک  تسا  حیحـص  اندیـس ، متفگ : تسا .» تسرد  تسار و  يرآ ، »
.« سرپب : » دندومرف ٌۀلأسم . اندیس ، متفگ : دنتسیرگ . دش و  يراج  ناشنامشچ  زا  کشا  و  هللاو ». يرآ  : » دندومرف تسا ؟ شتآ  زا  ناما  ِگرب 
زا هک  ار  هیقورـش  ياهبرع  زا  یکی  ناسارخ ) ياهشخب  زا   ) دوّرد رد  میدرک . تراـیز  ار  (ع ) اـضر ترـضح  لاس 1269 ، مدرک : ضرع 

روطچ (ع ) اضر ترضح  تیالو  میدیسرپ : وا  زا  میدومن و  تفایض  ار  وا  هدرک و  تاقالم  دنتـسه ، فرـشافجن  قرـش  فرط  نانیـشنهیداب 
رگم نیاربانب  ماهدروخ ، (ع ) اضرلایسوم نبیلع  ترـضح  دوخ ، يالوم  لام  زا  نم  هک  تسازور  هدزناپ  زورما  تسا . تشهب  تفگ : تسا ؟

حیحص نیا  ایآ  تسا . هدییور  هناخنامهیم  رد  ترـضح ، نآ  ياذغ  زا  نم  نوخ  تشوگ و  دنیایب ؟ نم  دزن  ربق ، رد  دنناوتیم  ریکن  رکنم و 
: متفگ تسا .» نماض  مّدج  يرآ ، : » دندومرف دـننکیم ؟ صالخ  هندرگ  زا  ار  وا  دـنیآیم و  (ع ) اضرلایـسومنبیلع ترـضح  ینعی  تسا ؟
: دـندومرف تسا ؟ لوبق  نم  زا  (ع ) اضر ترـضح  تراـیز  اـیآ  متفگ : سرپب ». : » دـندومرف مسرپب . مهاوخیم  تسا  یکچوک  ۀلئـسم  اندـیس !

جاح موحرم  رسپ  یشابزازب ، نیسح  دمحم  یجاح  مدرک : ضرع  هللامسب »! : » دندومرف ٌۀلأسم . اندیـس ! مدرک : ضرع  تسا ». لوبق  هللاءاشنا  »
لوبق شترایز  حـلاص  دـبع  : » دومرف دوب ؛ هار  جراخم  رد  کیرـش  قیفر و  دهـشم  رفـس  رد  نم  اب  ناشیا  تسا ؟ لوبق  شتراـیز  اـیآ  دـمحا ،
ناشیا تسا ؟ لوبق  شترایز  دوب ، ام  رفـسمه  دادـغب و  لها  زا  هک  ینالف  متفگ : هللامسب ». : » دـندومرف مراد . ياهلأسم  اندیـس ! متفگ : تسا ».

؟ تسا لوبق  وا  ترایز  ایآ  هن ؛ ای  دیدینـش  ارم  لاؤس  نیا  مدرک : ضرع  هللامسب ». : » دـندومرف مراد ، ياهلأسم  اندیـس ! متفگ : دـندش ، تکاس 
دندوب لوغشم  بعل  وهل و  هب  هتسویپ  رفـس  نیا  رد  هک  دندوب  دادغب  نادنمتورث  زا  رفن  دنچ  اهنآ  هک  درک  لقن  یلع  جاح  دندادن . یباوج  زاب 

يورهبور ریسم ، نیا  غاب و  نآ  فرط  ود  تشاد . یعیـسو  ةداج  هک  میدیـسر . یّلحم  هب  اجنیا  رد  دوب . هتـشک  ار  دوخ  ردام  صخـش  نآ  و 
هک دوب  تاداس  ماتیا و  زا  یـضعب  هب  طوبرم  دراد ، رارق  تسار  فرط  رد  تسا و  لصتم  اهغاب  هب  هک  هداج  نیا  زا  یتمـسق  تسا . نیمظاـک 
هار زا  هشیمه  دـندوب  نیمظاک  دادـغب و  نکاس  هک  عرو  اوقت و  لها  اذـل  دوب ، هدرک  لخاد  هداج  رد  دوب و  هتفرگ  ناـنآ  زا  روز  هب  تموکح 

لاـم لـحم  نیا  نم ! يـالوم  متفگ : دـنوریم . هار  هعطق  نآ  رد  راوگرزب  دیـس  نیا  مدـید  اـما  دـنتفرگیم ، هراـنک  نیمز  هعطق  نآ  رد  نتفر 
، تسام دالوا  وا و  ۀیرذ  و  (ع ) نینمؤملاریما مدـج  لام  عضوم  نیا  : » دـندومرف تسین . زیاج  نآ  رد  فرـصت  تسا و  تاداس  ماتیا  زا  یـضعب 

یجاح ار  وا  هک  یصخش  لام  تسا  یغاب  تسار ، فرط  رد  هعطق  نآ  کیدزن  تسا .» لالح  نآ  رد  فرصت  ام  ناتسود  نایلاوم و  يارب  اذل 
جاح غاب  نیمز  دـنیوگیم : هک  تسا  تسار  اندیـس  متفگ : دوب . نکاس  دادـغب  رد  مجع و  فورعم  نادـنمتورث  زا  دـنتفگیم و  يداه  ازریم 

هک یبآ  يوج  هب  ماگنه  نیا  رد  دـندومن . يراددوخ  باوج  زا  و  يراد »! راک  هچ  : » دـندومرف تسا ؟ (ع ) رفعجنبیـسوم لام  يداه ، ازریم 
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رهـش تمـس  هب  هار  ود  هداـج ، اـجنآ  زا  درذـگیم و  هداـج  زا  رهن  نیا  میدیـسر . دناهدیـشک  دودـح  نآ  ياـهغاب  عرازم و  هب  هلجد  دور  زا 
، میورب یناطلس ) هار   ) هار نیا  زا  ایب  متفگ : دندومن . لیم  تاداس  هار  هب  بانج  نآ  تاداس . هار  يرگید  تسا و  یناطلـس  هار  یکی  دوشیم ؛
رد میدید  يرادشفک  دزن  سدقم  نحـص  رد  ار  دوخ  هک  میدوب  هتفرن  یمدق  دنچ  میدمآ و  میوریم ». نامدوخ  هار  نیمه  زا  هن ، : » دندومرف

. میدـش ناویا  لخاد  تسا ، اپ  نییاپ  فرط  هب  قرـشم و  تمـس  هک  دارملاباب »  » فرط زا  دـشن . هدـهاشم  يرازاـب  هچوک و  چـیه  هکیلاـح 
.« ناوخب ترایز  : » دندومرف نم  هب  دنداتـسیا و  مرح  رد  رانک  دندش و  دراو  دـندناوخن و  لوخد  نذا  دـندشن و  لطعم  رهطم  قاور  رد  ناشیا 
ای کـیلع  مالـّـسلا  هللا ؟ اـی  لـخدأ  أ  دـندومرف : يرآ . مدرک : ضرع  مناوـخب »؟ وـت  يارب  نـم  : » دـندومرف مرادـن ، داوـس  نـم  مدرک : ضرع 

دندیـسر و (ع ) يرکـسع ماما  ترـضح  هب  اـت  دـندومن ، (ع ) همئا ۀـمه  رب  مالـس  ناـنچمه  و  نینمؤملاریما . ... اـی  کـیلع  مالّـسلا  هللالوسر ،
مالّسلا متـشاد : هضرع  نک .» مالـس  تنامز  ماما  رب  : » دندومرف مسانـشن ؟ ارچ  مدرک : ضرع  یـسانشیم »؟ ار  دوخ  نامز  ماما  ایآ  : » دندومرف

میدش رهطم  مرح  لخاد  هتاکرب . هللا و  ۀمحر  مالّسلا و  کیلع  و  دندومرف : دندومن و  مسبت  نسحلانبای . نامّزلابحاص  ای  هللاۀّجح  ای  کیلع 
: دـندومرف مرادـن . داوس  نم  متفگ : هراـبود  ناوخب ». ار  تراـیز  : » دـندومرف نم  هب  دـعب  میدیـسوب . ارنآ  میدـیبسچ و  سدـقم  حیرـض  هب  و 

میارب تسا ، لـضفا  هک  ار  یتراـیز  ره  متفگ : یناوـخیم »؟ ار  تراـیز  مادـک  : » دـندومرف يرآ . مدرک : ضرع  مناوـخب »؟ تراـیز  تـیارب  »
هضرأ یف  هللا  ینیمأ  ای  امکیلعمالّسلا  دندومرف : دندش و  لوغشم  ندناوخ  هب  دعب  و  تسا .» لضفا  هللانیما  ترایز  : » دندومرف ناشیا  دیناوخب .
يرگید رون  هب  رهطم  مرح  یلو  تسا  نشور  اهعمش  مدید  دندرک ، نشور  ار  مرح  ياهغارچ  تقو ، نیمه  رد  رخآ . ات  هدابع  یلع  هیتّجح  و 

هتفرگ تلفغ  نانچ  ارم  دننک و  نشور  باتفآ  رد  زور  هک  دندوب  یغارچ  لثم  اهعمـش  هک  يروط  هب  تسا ، رونم  نشور و  باتفآ  رون  دننام 
ایآ : » دندومرف دنداتسیا و  یقرش  فرط  رد  دندمآ و  رس  تشپ  هب  اپ  نییاپ  تمـس  زا  دش ، مامت  ترایز  یتقو  مدشیمن . هجوتم  چیه  هک  دوب 

نیمه رد  دـندناوخ و  ار  ثراو » تراـیز  . » تسا هعمج  بش  منکیم ، تراـیز  يرآ  مدرک : ضرع  ینکیم »؟ تراـیز  ار  (ع ) نیـسح مّدـج 
رد تعامج  هک  رهطم  مرح  هب  مه  دـعب  ناوخب .» زامن  وش و  قحلم  تعامج  هب  دـندومرف : نم  هب  ناشیا  دـندش . غراف  ناذا  زا  اـهنذؤم  تقو 

مدـش و لوا  فص  دراو  نم  دنداتـسیا ، وا  فیدر  هب  تعاـمج و  ماـما  تسار  فرط  رد  ادارف  دوخ  دـندروآ و  فیرـشت  دوـب ، دـقعنم  اـجنآ 
دصق مدیدن . ار  وا  زاب  اما  مدرک  وجتـسج  مرح  رد  مدمآ و  نوریب  دجـسم  زا  مدیدن ، ار  راوگرزب  دیـس  نآ  زامن ، زا  دعب  مدرک . ادیپ  یناکم 

هک دمآ  مرطاخ  هب  هاگان  دنشاب . نم  نامهیم  هک  مراد  هگن  دوخ  دزن  ار  ناشیا  بش  مهدب و  لوپ  ینارق  دنچ  منک ، تاقالم  ار  ناشیا  متـشاد 
نیمظاک هب  تعجارم  رد  ار  ناشیا  روتـسد  نم  هکنیا  هلمج  زا  مدش ، هجوتم  ار  هتـشذگ  تازجعم  تایآ و  و  دـندوب ؟ هک  راوگرزب  دیـس  نیا 

هکنیا و  مدوـب . هدـیدن  لاـح  هب  اـت  ار  وا  هکنآ  اـب  دـندز ، ادـص  مسا  هب  ارم  هکنیا  و  متـشاد . یّمهم  راـک  دادـغب  رد  هـکنآ  اـب  مدرک  تعاـطا 
ریغ دوخ و  لصف  ریغ  رد  رادهویم  ناتخرد  يراج و  رهن  ندـید  نینچمه  و  مهدیم . تداهـش  نم  دومرفیم : هکنیا  و  ام . نایلاوم  تفگیم :
نذا تمـسق  رد  ًاصوصخم  دـندوب . هادـفانحاورا ـ  هللاۀـیقب ـ  ناشیا  هک  منک  نیقی  نم  دـش  ثعاب  لـئاسم  نیا  و  تشذـگ ) ًاـمامت  هک  . ) اـهنیا

، مدرک مالـس  نوچ  نک ، مالـس  دـندومرف : مسانـشیم ، متفگ : هک  یتقو  ینعی  یـسانشیم . ار  دوخ  نامز  ماما  اـیآ  هکنیا  ندیـسرپ  لوخد و 
دیـسرپ دعب  دنتفر . نوریب  ناشیا  تفگ : رادشفک  مدرک . لاؤس  ترـضح  نآ  لاح  زا  مدمآ و  يرادشفک  هب  دـنداد . باوج  دـندرک و  مسبت 

دزن دش ، هک  حبـص  مدرب . رـس  هب  اجنآ  رد  ار  بش  مدمآ و  دوخ  رادـنامهیم  ۀـناخ  هب  قافتا  نیا  زا  دـعب  یلب . متفگ : دوب ؟ وت  قیفر  دیـس  نآ 
زا ارم  هتـشاذگ و  ناهد  رب  ار  دوخ  تسد  ناشیا  مدرک . لقن  مدوب  هدـید  ار  هچنآ  متفر و  نیـسای  لآ  ینیمظاک  نسح  دـمحم  خیـش  باـنج 

يدحا هب  متـشادیم ، یفخم  ار  نآ  نم  تهج ، نیمه  هب  دـنک . قفوم  ار  وت  دـنوادخ  دومرف : دومن و  یهن  رـس  نیا  ياشفا  هصق و  نیا  راهظا 
؟ ياهدید هچ  دیسرپ : دمآ و  نم  دزن  هک  مدید  ار  یلیلج  دیس  رهطم ، مرح  رد  يزور  تشذگ . هیضق  نیا  زا  هام  کی  هکنآ  ات  مدومنن  راهظا 

اهتشادرب اهمایپ و  دش . دـیدپان  رظن  زا  ناهگان  مه  وا  مدومن . راکنا  تدـش  هب  نم  اما  درک . رارکت  ار  شلاؤس  زاب  ماهدـیدن . يزیچ  متفگ :
يارب ترضح  نآ  يدنمتیاضر  اب  هارمه  (ع ،) رصع ماما  يالاو  رضحم  هب  فّرشت  ناکما  دنتـسه ، یهلا  ۀفیظو  ماجنا  لابند  هب  هک  یناسک  . 1

: تسا هدمآ  نینچ  دش ، رداص  دیفم  خیش  راختفا  هب  لاس 412ق . رطف  دیع  زور  رد  ترـضح  نآ  فرط  زا  هک  ياهمان  رد  دراد . دوجو  اهنآ 
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هب لمع  یگلمج  و   ) دمآیم مه  درگ  دنراد ، ام  اب  هک  ینامیپ  دهع و  هب  افو  رد  ناشیاهلد  دـهد ـ  ناشقیفوت  دـنوادخ  هک  ام ـ  نایعیـش  رگا 
. تفرعم يور  زا  نیتسار و  يرادید  دشیم ؛ ناشبیصن  رتدوز  ام  رادید  تداعـس  و  دندشیمن ، مورحم  ام  رادید  ضیف  زا  دندرکیم ) هفیظو 
. میرادـن اهنآ  زا  ار  شراظتنا  دـیآیمن و  شوخ  ار  ام  دـسریم و  ام  هب  هک  ییاهربخ  زج  درادیمن ، زاب  نانآ  زا  ار  اـم  رادـید )  ) يزیچ سپ 
: دندومرف یتیاور  رد  (ع ) رقاب ماما  دیدرگ . ترضح  نآ  رادید  هب  قفوم  هک  دوب  شایعرش  تاهوجو  تخادرپ  يانثا  رد  يدادغب  یلع  جاح 

ناشقوقح ةدننک  ادا  (ع ) نامز ماما  . 2 3 «. دـناسرب ام  هب  ار  ام  ّقح  هک  یتقو  ات  درخب  ار  يزیچ  سمخ  زا  هک  تسین  لالح  سک  چـیه  يارب  »
همئا  ] ار امش  ام  نینچنیا  و  تسا : هدمآ  زین  هفیرش  ۀیآ  نیا  رد  نومضم  نیا  دنهدیم . نآ  تخادرپ  هب  تداهـش  دنـسانشیم و  یبوخ  هب  ار 

4. دشاب هاوگ  امش  رب  مه  ربمایپ  و  دیشاب ، هاوگ  مدرم  رب  ات  طیرفت ،) طارفا و  نایم  لادتعا ، دح  رد   ) میداد رارق  ياهنایم  تما  (ع ]) نیموصعم
لامعا رظان  (ع ) نامز ماما  سپ  دهدب . تداهـش  دناوتیمن  دشاب ، هدرکن  سح  دوخ  ّساوح  اب  ار  يزیچ  هک  یتقو  ات  دـهاش  هک  تسا  مولعم 

موزل (ع)5 و  همئا رب  لامعا  ضرع  (ص)4 و  هللا لوسر  رب  لامعا  ضرع  باب  رد  هراب ، نیا  رد  یناوارف  تایاور  دنتـسه . اهنآ  رب  دـهاش  ام و 
تـشهب لها  تیحت  مالـس   » دندومن و مالـس  يدادغب  یلع  یجاح  هب  ادتبا  (ع ) ماما . 3 6. تسا هدـش  لقن  اهنآ  رب  لامعا  ضرع  زا  ندیـسرت 

9. دنک مالس  ادتبا  هک  تسا  یسک  (ص ) لوسر ادخ و  هب  تبـسن  درف  نیرتهتـسیاش   8، درادیم تسود  ار  نآ  ءاشفا  لاعتم  دـنوادخ   7، تسا
هب فیرـش  قیفوت  رد  دـناسریم . ار  عجارم  یحور  ۀناوتـشپ  يونعم و  طابترا  هلمج  نیا  و  دنتـسه . ام  يالکو  عجارم  دـندومرف : (ع ) ماـما . 4

دهتجم  ) ام ثیدـح  ناـیوار  هب  اـهنآ  رد  سپ  دوشیم ؛ عقاو  هک  یثداوح  اـما  و  : » تسا هدـمآ  (ع ) ناـمزلا رـصعلابحاص و  ناـمیالوم  ّطـخ 
تیالو اب  مأوت  رگا  اهناسنا  لاـمعا   . 5 10 «. متسه ادخ  تّجح  نم  دنتـسه و  امـش  رب  نم  تّجح  ناشیا  هک  دییامن  هعجارم  طئارـشلاعماج )

، تیالو نودب  لامعا  هکنیا  ناونع  تحت  ار  یباب  راونالاراحب  دلج 27  رد  هر ) ) یسلجم همالع  تسین . لوبق  نآ  نودب  دوشیم و  لوبق  دشاب 
ییادخ نآ  هب  مسق  مینکیم ...« : لقن  اجنیا  ار  تیاور  کی  هک  دناهدرک  رکذ  ار  نآ  تیاور  کی  داتفه و  نآ  رد  هدرک و  رکذ  تسین  لوبق 

یتقو ات  دنکیمن  لوبق  وا  زا  دنوادخ  دروایب  ربمایپ  داتفه  لمع  ةزادـنا  هب  تمایق  زور  ياهدـنب  رگا  تسوا ، تسد  رد  (ص ) دـمحم ناج  هک 
رکذ (ع ) ءادهـشلادیس ترایز  يارب  يدئاوف  يددعتم ، تایاور  رد  . 6 11 «. دـنک تاقالم  نم  تیب  لها  تیالو  نم و  تیالو  هب  ار  ادـخ  هک 
رود ناهانگ ، زا  ندش  كاپ  لاعتم ، دـنوادخ  شاداپ  هب  يونعم  یلاحـشوخ  وا ، يارب  (ع ) ماما رافغتـسا  دـئاوف ، نآ  ۀـلمج  زا  هک  تسا  هدـش 

(ع) ترـضح نآ  دـیامرفیم و  يرظن  شیوخ  رئاز  هب  (ع ) نیـسح ماما  هک  هدـش  لـقن  یتیاور  رد  تسا . تشهب  رد  لوخد  شتآ و  زا  ندـش 
لجوّزع يادخ  دزن  ناشتلزنم  تاجرد و  هب  ناردپ و  ياهمان  ناشیاهمان و  ناشیا ، هب  شدنزرف ، هب  تبسن  امش  زا  کی  ره  تخانش  زا  رتهب 

رئاز رگا  دیامرفیم : دنکیم و  رافغتـسا  وا  يارب  سپ  دنکیم ، هیرگ  وا  يارب  هک  ار  یـسک  دـنیبیم  (ع ) نیـسح ماما  انامه  و  دراد . یهاگآ 
رئاز هک  یتسرد  هب  دوبیم . وا  یتحاراـن  زا  رتـشیب  وا  یلاحـشوخ  هنیآ  ره  تسا ، هدرک  هریخذ  وا  يارب  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  تسنادیم  نم 

بعل وهل و  لها  هک  یناوج  نآ  اما  تسا . لوبق  حـلاص  درف  لمع  . 7 12. تسین وا  رب  یهانگ  چیه  هک  یلاح  رد  ددرگیمرب  (ع ) نیـسح ماما 
زا اهنت  دنوادخ  هک  دـیامرفیم  ًاحیرـص  میرک  نآرق  دـندومن . توکـس  شترایز  لوبق  هب  تبـسن  (ع ) ماما دوب ، هتـشک  مه  ار  شردام  دوب و 

: تفگ دـنهاوخ  هنیآ  ره  ددرگیم ، رب  نامـسآ  زا  هـک  ار  یلاـمعا  دـننیبب  مدرم  رگا  : » دـنیامرفیم (ع ) قداـص ماـما  دـنکیم . لوـبق  ناـیقّتم 
رب دوـشیم و  دودرم  اـهناسنا  لاـمعا  رثـکا  هک  تسا  تهج  نآ  زا  دـیدهت  نیا  13 و  دنکیمن لوبق  سک  چـیه  زا  ار  یلمع  چـیه  دـنوادخ 

تسا و ملع  دـیلک  ندرک  لاؤس  هچرگ  . 8 تسا .» هدش  هداد  تشگرب  لامعا  همه  دـننکیم  رکف  دـننیبب  رگا  مدرم  هک  ياهنوگ  هب  ددرگیم 
نآ هب  مه  هفیرش  هیآ  رد  هک  نانچ  یلو   14 «. دیسرپب رکذ  لها  زا  سپ  دینادیمن ، رگا  : » تسا هدش  رارکت  هبترم  ود  هیآ  نیا  میرک  نآرق  رد 

لئاس دوخ  و  تسین . تحلصم  هب  نداد  باوج  یهاگ  اریز  نداد ، باوج  هب  روتسد  هن  هدش  هداد  ندرک  لاؤس  هب  روتـسد  تسا ، هدش  هراشا 
، دوش راشکآ  ناتیارب  رگا  هک  ییاهزیچ  زا  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  : » دـنکیم نارگن  ار  وا  نآ ، باوج  هک  دـنک  یلاؤس  دـیابن  مه 
و دینکن ... عیاض  ار  اهنآ  تسا  هدرک  بجاو  امش  يارب  ار  یلامعا  راگدرورپ  : » دندومرف (ع ) نینمؤملاریما اذل  15 و  «. دیسرپن دیآیم ، ناتدب 

یلاؤس یملاـع  زا  رگا  سپ   16( دـیرادن ياهفیظو  «. ) دـیزادنین تمحز  هب  ار  دوخ  سپ  یـشومارف ، يور  زا  هن  هدـنام  تکاـس  ییاـهراک  زا 
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هتـشادن نآ  باوج  لاؤس و  رد  رارـصا  رارکت و  هک  تسا  نیا  اـج  نآ  رد  بدا  دومن ، توکـس  دـیدن و  باوج  رد  تلحـصم  وا  میدوـمن و 
نوچمه دوشیم و  هدـناوخ  (ع ) نیموصعم همئا  همه  ياـهمرح  رد  هک  تسا  يرـصتخم  هعماـج و  تاراـیز  زا  هللانیما » تراـیز  . » 9 میشاب .

میرک نآرق  تسا . بجاو  نآ  باوج  یلو  تسا  بحتسم  ندرک  مالس  . 10 تسا . رادروخرب  یعطق  مکحم و  دنـس  زا  هریبک  ۀعماج  ترایز 
(ع) قداص ماـما  17 و  «. دیهد خـساپ  هنوگنامه  هب  لقاال )  ) ای دـیهدب  نآ  زا  رتهب  ار  نآ  خـساپ  دـنیوگ ، ّتیحت  امـش  هب  هاگره  : » دـیامرفیم

مهدیم تداهش  : » میهاوخیم (ع ) متشه ماما  ترایز  رد   18 «. تسا بجاو  نآ  باوج  تسا و  بوخ  بحتسم و  ندرک  مالـس  : » دیامرفیم
هک ز نتفگ ، ناوتن  یک  ات  لد  مغ  مرای  رفـس  دیآ ز  رگم  هک  مراب ، رهگ  دـنچ  ات  رـصب  ز  یهدیم .» ار  مباوج  يونـشیم و  ار  منخـس  وت  هک 

مرآ ور  هک  هب  مدرگ  اجک  هب  یک ، ات  اکلف  میرگ  شمغ  یط ز  مرمع  هدش  هش  غارف  هب  يد ، دش  رسهب  هن  دمآ  راهب  هن  مراتفرگ  تسیک  رجه 
ره رظن  مراد ز  بش  هن  زور و  هن  مغ ، هک ز  نک ، تیادـه  وت  ار  وا  دوخ  يوس  نک  تیانع  وت  دوخ  يادـگ  هب  نک ، تیادـگ  هب  اهاش  يرظن 

تمغ لد ز  راک  هدش  لد ، رب  ررـش  رجه  ران  هدز  مراز  لد  هب  مهرم  یهنب  وت ، یناشنب  دوخ  رانک  هب  وت  یناهرب  مغ  زا  مدزـس  وت ، یناهن  دنچ 
هب ناسحا  دنکب  يراخ  مدـشک  لد  ياپ  هک ز  يراکددـم ، هن  يرای ، ارم  هن  مرامیب  لد  نامرد  امنب  لگ ، رد  اپ  هدـش  نادرگرـس  نم  لکـشم 

مرازآ رد  راز  يراذگن  ناسحا  رظن  اهاش  امنب  نامرد  دنکب  مدرد  یـسک  هن  نامرح ، مغ  يارای  ارم  هن  مرایـسب  مغ  رخآ  دشک  هک  يراتفرگ ،
( یناهجریم هللاتیآ   ) مراپسب وت  هب  هگنآ  ناج  رس و  منیب ، ار  وت  هک  مراد  نآ  رس  لد  زگره  وت  ناریح ز  دربن  رَس ، رگ  اهش  وت  ناریح  زا  يُرب 
ج راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  . 2 یلامث .» هزمحوبا  ياعد   » زا يزارف  . 1 اهتشونیپ : هرامـش 87  دوعوم  همانهام  يودهم  نسحلاوبا  دیس 
ّرح خیش  . 6 ص 333 . ج 23 ، نامه ، . 5 ص 130 . ج 17 ، نامه ، یـسلجم ، همالع  . 4 ص 337 . ج 6 ، هعیـشلا ، لئاسو  . 3 ص 177 . ، 53

ج 76، نامه ، . 9 76 ص 10 .  ، ج نامه ، یسلجم ، . 8 هیآ 10 . سنوی ،)(  هروس  هیآ 23 و  (، 14) میهاربا هروس  . 7 ص 368 . ج 11 ، یلماع ،
.13 ص 281 . ج 44 ، نامه ، . 12 ص 172 . ج 27 ، نامه ، یـسلجم ، همالع  . 11 ص 101 . ج 18 ، نامه ، یلماع ، ّرح  خیـش  . 10 ص 12 .

حرش . 16 هیآ 101 . هدـئام ،)(  هروس  . 15 هیآ 7 . ءاـیبنا ،)(  هروس  هیآ 43 و  لـحن ،)(  هروس  . 14 ص 208 . ج 7 ، نامه ، یـسلجم ، همالع 
ص 243 ج 78 ، نامه ، یسلجم ، همالع  . 18 هیآ 86 . ءاسن ،)(  هروس  . 17 ص 267 . ج 18 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلاجهن 

نافعضتسم تلود  يودهم ، تلود  تلود : نیرخآ 

اپ ناریقف و  تلود  ینعی  نافعضتسم  تلود  ایآ  تسا ؟ يداصتقا  فاعضتسا  يودهم ، تلود  رد  نافعضتسم  زا  دارم  ایآ  هک  تسا  نیا  لاؤس 
نادرمتلود هک  تسا  نینچ  داـیز  لاـمتحا  هب  تسا و  نـکمم  دـنچ  ره  تـسا ؟ هورگ  نـیمه  تموـکح  دوـعوم ، تموـکح  اـیآ  ناـگنهرب ؟

هک تسا  نیا  لاؤس  اّما  دنرادروخرب ، يرتفیعض  يداصتقا  تیعقوم  زا  روز ، رز و  نابحاص  ناربکتـسم و  اب  هسیاقم  رد  يودهم ، تموکح 
یمهم لئاسم  هلمج  زا  تسا ؟ نانآ  نتفای  تیمکاح  رب  لیلد  نانآ  يداصتقا  فاعضتسا  تسا ،» تیلع  هب  رعشم  فصو   » ةدعاق ساسا  رب  ایآ 

هژیو هب  ینید ، تایبدا  رد  دراد . ینوگانوگ  داعبا  هدرتسگ و  ۀنماد  هلئسم  نیا  تسا . يدهم  تلود  دوشیم ، حرطم  تیودهم  ۀشیدنا  رد  هک 
زا یخرب  دراد . هراشا  يودهم  تموکح  ددعتم  ياههبنج  زا  ياهبنج  هب  مادـک  ره  هک  هدـش  تلود  نیا  زا  یفلتخم  ياهریبعت  هعیـش ، تایبدا 
هب هراشا  هک  تلادع » تلود  « ـ . دراد نآ  یلومـشناهج  ترـضح و  تموکح  ورملق  هب  هراشا  هک  یناهج » تلود  « ـ : زا دنترابع  اهریبعت  نیا 

تمارک ندوب  روحم  هب  هراشا  هک  همیرک » تلود  « ـ . دراد تلود  نیا  تیمکاح  نامز  رد  تلادـع  طـسب  داـسف و  عفر  تلادـع ، ندوب  روحم 
ـ . دراد تموکح  نیا  رد  تردـق  بحاص  ندوب  حـلاص  هب  هراشا  هک  ناحلاص » تلود  « ـ . دراد تلود  نیا  رد  یناسنا  تزع  يایحا  ناـسنا و 

يریگارف هب  هراشا  هک  تینما » تلود  « ـ . تسا لطاب  عفر  قح و  طـسب  ینعی  نآ  ۀـجیتن  تلود و  نیا  يرادـمقح  هب  هراـشا  هک  قح » تلود  »
تابثا يرـشب و  ياههدیا  ۀمه  ندیـسر  تردق  هب  زا  سپ  تلود  نیا  تیمکاح  هب  هراشا  هک  تلود » نیرخآ   » و تسا ـ . نیمز  ۀـنهپ  رد  هافر 
تلود  » ریبعت هدـش ، هجوت  نآ  ياـنعم  هب  رتمک  هتفر و  راـک  هب  رایـسب  هک  ییاـهریبعت  رگید  زا  تسا . تلادـع  يارجا  رد  ناـنآ  يدـمآراکان 

رب هک  میتـسه  نآ  رب  اـم  و  دـیامرفیم : لاـعتم  دـنوادخ  هک  تـسا  صـصق  ةروـس  مـجنپ  ۀـیآ  زا  هـتفرگرب  ریبـعت ، نـیا  تـسا . نافعـضتسم »
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هب دیاب  زیچ  ره  زا  شیپ  تسیچ ؟ فاعـضتسا  زا  دارم   1. مینادرگ ناثراو  میزاس و  نایاوشیپ  ار  نانآ  میهد و  تمعن  نیمز  يور  نافعـضتسم 
فصو یـسک ، ای  يزیچ  مان  رکذ  ياج  هب  هک  يدراوم  رد  هدعاق ، نیا  ساسا  رب  تسا ». تیلع  هب  رعـشم  فصو ،  » هک درک  هجوت  هدعاق  نیا 

هدش نایب  فاعضتسا )  ) نانآ فصو  نادرمتلود ، مان  ياج  هب  ثحب ، دروم  ۀیآ  رد  تسا . تلع  رگنایب  فصو  نیا  دوشیم ، هدرب  راک  هب  نآ 
یتسرد هب  نید  تایبدا  رد  فاعضتسا  موهفم  دیاب  ببـس  نیمه  هب  تسا . تلع  رگنایب  يروحم و  ياهژاو  فاعـضتسا  ةژاو  ور  نیا  زا  تسا .

نیا رد  فاعضتسا  زا  دارم  هک  دوش  صخشم  ات  درک  یـسررب  ار  اهنآ  دیاب  هک  دراد  یماسقا  نید ، فراعم  رد  فاعـضتسا  ددرگ . صخـشم 
فاعـضتسا ماـسقا  زا  یکی  میزادرپیم . اـهنآ  هب  همادا  رد  هک  تسا  هتفر  راـک  هب  اـنعم  هس  هـب  نـید  فراـعم  رد  هژاو  نـیا   2. تسیچ ثحب 

تسا یسک  فعضتسم  زا  دارم  درکیور ، نیا  رد  تسا . يرکف » فاعـضتسا   » فاعـضتسا ماسقا  زا  رگید  مسق  تسا . يداصتقا » فاعـضتسا  »
3. تسا ناوتان  تقیقح  كرد  مهف و  زا  دشاب ، هتشاد  یضرغ  هکنیا  نودب  دراد و  رارق  رتفیعـض  تیعقوم  رد  یتدیقع  يرکف و  رظن  زا  هک 

تیعقوم ندوب  فیعـض  ینعی  یعامتجا  فاعـضتسا  تسا . یعامتجا » فاعـضتسا   » نآ دراد و  يرگید  يانعم  نید  فراـعم  رد  فاعـضتسا 
رارق هعماج  هجوت  دروم  يدرف  رگا  تسا . یعامتجا  تیعقوم  فعض  زا  نخس  هکلب  تسین ، يرکف  ای  يداصتقا  زا  نخس  اجنیا  رد  یعامتجا .

ثحابم رد  رگید ، نایب  هب  دراد . رارق  فعـض  رد  یعامتجا  ظاحل  هب  اما  دشاب ، قح  مه  دنچ  ره  دریگن ، رارق  لوبق  دروم  ياهدیا  ای  دریگن و 
تهج نادـب  نیا  میتسه و  ور  هب  ور  یعامتجا » فاعـضتسا   » و یعامتجا » رادـتقا  » ياهمان هب  هدـیدپ  ود  اب  رظنم  کی  زا  یعامتجا  یـسایس ـ 
هعماج ياهشالت  اههمانرب و  مامت  دوشیم و  ریگارف  ببـس  نیمه  هب  دوشیم ؛ ور  هب  ور  یعامتجا » لابقا   » اب ياهدیا  ای  درف  یهاگ  هک  تسا 

هتفای ار  قّقحت  يارب  یعامتجا » ناوت  ، » هدیا ای  درف  نآ  نوچ  دوشیم ، هدیمان  یعامتجا  رادـتقا  تیعـضو  نیا  دریگیم . لکـش  نآ  ساسا  رب 
رد شیاههشیدنا  ءارآ و  ددرگیم و  يوزنم  ور ، نیمه  زا  دوشیم ، ور  هب  ور  یعامتجا » راکنا   » اب ياهدیا  ای  درف  یهاگ  لباقم  رد  اما  تسا .
هب تسا و  یعامتجا » فعض   » راچد هدیا  ای  درف  نآ  نوچ  دوشیم ، هدیمان  یعامتجا  فاعـضتسا  تیعـضو  نیا  دنکیمن . ادیپ  ییاج  هعماج 

ناتـساد رد  میرک  نآرق  تسا . هتفاین  ار  یعامتجا » ققحت   » ناوت اذـل  هداد و  رارق  فعـض  عضوم  رد  هدرک ، فیعـضت  ار  نآ  هعماج  یتراـبع 
یبوخ هب  ار  یعامتجا  فاعضتسا  ةدیدپ  نوراه ، دوخ ، ردارب  ای  ترضح  نآ  يوگوتفگ  و  (ع ) یسوم ترـضح  موق  ندش  تسرپهلاسوگ 

هن درک ، لیلحت  میرک  نآرق  تایآ  زا  شخب  نیا  هب  هجوت  اب  دیاب  ار  نافعـضتسم  تلود  فاعـضتسا و  موهفم  تقیقح ، رد  تسا . هدرک  نایب 
ۀـصق نایم  نیا  رد  دوب . هعماج  يرادمامز  رادهدهع  نوراه  (ع ) یـسوم ترـضح  دوبن  رد  يرکف . ای  يداصتقا  فاعـضتسا  تایاور  تایآ و 

ذخا ادـخ و  اب  تاجانم  روط و  هوک  زا  ریخأت  زور  هد  زا  سپ  (ع ) یـسوم ترـضح  یتقو  داتفا . قافتا  مدرم  ندـش  تسرپهلاسوگ  يرماس و 
شیر رـس و  دروخ و  سوسفا  دش و  تحاران  تدش  هب  یـسوم  ترـضح  دش . هجاوم  تسرپهلاسوگ  ۀعماج  اب  تشگزاب ، تیادـه  ياهحول 

ینانیشناج دب  نم  دوبن  رد  مدرم  امش  ؟4  يدرک یچیپرـس  نم  نامرف  زا  ارچ  هک  دومرف  یخیبوت  ینحل  اب  تفرگ و  ار  نوراـه ـ  دوخ ـ  ردارب 
دوخ یماکان  رد  ار  نآ  شقن  یعامتجا و  فاعـضتسا  موهفم  هک  دهدیم  یخـساپ  دوخ  ردارب  باوج  رد  نوراه  ترـضح  دیدوب . نم  يارب 

تلاسر هب  تسناوتن  ناشیا  هک  دندرک  ریقف  ار  نوراه  ترضح  مدرم  ایآ   6. دندرک فیعضت  ارم  مدرم  انامه  دیوگیم : ناشیا  دهدیم  ناشن 
هکلب يرکف ، فاعضتسا  رد  هن  دوب و  ناشیا  يداصتقا  فاعـضتسا  رد  هن  نوراه ، ترـضح  یماکان  تلع  هک  تسا  یهیدب  دنک ؟ لمع  دوخ 
تلود اـیآ  دـندرب . ناـمرف  يرماـس  زا  دـندرکن و  تعاـطا  ناـشیا  زا  رگید  مدرم  نآ  بجوـم  هـب  هـک  دوـب  یعاـمتجا  فاعـضتسا  نآ  لـیلد 

ایآ تسا ؟ يداصتقا  فاعـضتسا  يودـهم ، تلود  رد  نافعـضتسم  زا  دارم  ایآ  هک  تسا  نیا  لاؤس  ناـگنهرب !؟ اـپ  تلود  ینعی  ناعفـضتسم 
هب تسا و  نکمم  دـنچ  ره  تسا ؟ هورگ  نیمه  تموـکح  دوـعوم ، تموـکح  اـیآ  ناـگنهرب ؟ اـپ  ناریقف و  تلود  ینعی  نافعـضتسم  تلود 

يداـصتقا تیعقوـم  زا  روز ، رز و  ناـبحاص  ناربکتــسم و  اـب  هسیاـقم  رد  يودـهم ، تموـکح  نادرمتلود  هـک  تـسا  نـینچ  داـیز  لاـمتحا 
رب لیلد  نانآ  يداصتقا  فاعـضتسا  تسا ،» تیلع  هب  رعـشم  فصو   » ةدعاق ساسا  رب  ایآ  هک  تسا  نیا  لاؤس  اّما  دـنرادروخرب ، يرتفیعض 

نیا عوضوم  ناهج  مدرم  نیرتهنـسرگ  نیرتهنهرباپ و  دـیاب  دـشاب ، ناگنهرباپ  تیمکاح  دـنوادخ  ةدـعو  رگا  تسا ؟ نانآ  نتفای  تیمکاـح 
، ترضح تبیغ  تلع  ایآ  و  دنهدیم ؟ لیکشت  ار  دوعوم  تموکح  نانآ  ایآ  دنتـسین ! اقیرفآ  مدرم  زا  ییاهشخب  زج  نانآ  و  دنـشاب ، هدعو 
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تبیغ لیدبت  يارب  ایآ  و  تسا !؟ هدوب  یتموکح  نینچ  لیکـشت  يارب  مزال  درادناتـسا  ّدح  رد  یگنهرباپ  رقف و  دوبن  مدرم و  ندوب  دـنمتورث 
نـشور دوش !؟ مهارف  ناگنهرباپ  تلود  روهظ  تامدـقم  ات  دز  نماد  رقف  هب  تفرگ و  شیپ  رد  ار  ناـگنهرباپ  تلود  دربهار  دـیاب  روهظ ، هب 

تلود ینعی  نافعـضتسم  تلود  ایآ  دهد . حیـضوت  ار  نافعـضتسم  تلود  رد  فاعـضتسا  موهفم  دـناوتیمن  يداصتقا  فاعـضتسا  هک  تسا 
نانآ نایم  يرواد  مدرم و  يرکف  تافالتخا  صیخـشت  رد  یناوتان  ینعم  هب  يرکف  فاعـضتسا  تایاور ، یخرب  ساـسا  رب  يرکف !؟ ناـناوتان 

یناسک تموکح  ینعی  نافعـضتسم ، تلود  زا  دارم  ایآ  تسا ؟ يرکف  فاعـضتسا  فاعـضتسا ، زا  دارم  ایآ  هک  تسا  نیا  لاؤس  اذل   6. تسا
نینچ رگا  و  تسا ! هعماـج  يرکف  فاعـضتسا  دوعوم ، تموکح  ۀـمزال  دـشاب ، نینچ  رگا  دـنرادن ؟ ار  لـطاب  زا  قح  صیخـشت  تردـق  هک 

لیدبت دیاب  نارظتنم  دربهار  تروص  نیا  رد  تسا . مدرم  يرکف  فعـض  شروهظ ، تلع  مدرم و  يرکف  دشر  ترـضح ، تبیغ  تلع  دشاب ،
، دنادیم يودهم  تلود  تاکرب  زا  ار  مدرم  ینالقع  لماکت  هک  یتایاور  اب  نیا  و  دشاب ! يرکف  فاعـضتسا  هب  مدرم  لیلحت  يرکف و  تردق 

تاـجن هتـشذگ و  تمالـس  هب  دنـسانشیمن ، ار  تیـالو  هک  یناـسک  اـیآ  دـسرپیم : (ع ) رقاـب ماـما  زا  یفعج  لیعامـسا  تـسا . داـضت  رد   7
يرگید تیاور  رد  8 و  ناکدوک نانز و  زا  ترضح  راگزور ، نآ  رد  يرکف  نافعضتسم  رگم  هن  : » دیامرفیم باوج  رد  ترضح  دنباییم ؟

، روهظ هناتـسآ  رد  تاـیاور ، یخرب  قـبط  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  تسا . هدرک  داـی  9 ـ درم هـچ  نز و  هـچ  نارکف ـ  كدوـک  ناـکدوک و  زا 
ار اههشیدنا  نایم  يرواد  ناوت  و  دنوشیم ، جراخ  يرکف  فاعـضتسا  زا  اههناخ  نورد  نانز  یتح  دسریم و  ییالاب  يرکف  دـشر  هب  هعماج 

فاعـضتسا نتـسب  تخر  روهظ ، رتـسب  یلو  دـشاب ، يرکف  فاعـضتسا  ناعفـضتسم ، تلود  زا  دارم  تسا  نکمم  هنوـگچ   10. دننکیم ادیپ 
نتـشادن لـیلد  هب  تسا ، (ع ) رقاـب ماـما  دـییأت  دروـم  ناـشتیالو  هک  یفعج  لیعامـسا  لـثم  یناـسک  تسا  نـکمم  هنوـگچ  و  دـشاب ؟ يرکف 

نیا لها  دنرادن ، مه  رواب  نآ  دـنرادن و  ار  تیالو  صیخـشت  ناوت  هک  يرکف  نافعـضتسم  اما  دنـشابن ، تلود  نیا  لها  يرکف ، فاعـضتسا 
ندرگ تیالو  نامرف  ییـالو و  تموکح  هب  دـنرادن ، ار  تیـالو  مهف  كرد و  ناوت  هک  یناـسک  تسا  نکمم  رگم  ًاـساسا  و  دنـشاب ؟ تلود 
تلود ینعی  نافعـضتسم  تلود  دشاب . نافعـضتسم  تلود  يانعم  دـناوتیمن  زین  نیا  هک  تسا  نشور  دـننک !؟ يرادربنامرف  نآ  زا  دـنهن و 

رارق فعـض  عـضوم  رد  یـسایس  یعاـمتجا ـ  رظن  زا  هک  یناـسک  تلود  ینعی  نافعـضتسم  تـلود  ریـسفت ، نیارباـنب  یعاـمتجا  نافعـضتسم 
دنوادخ تسا . هدیسرن  نانآ  هب  تموکح  یعامتجا  فاعـضتسا  تهج  هب  اّما  دنتـسه ، تیمکاح  ّقح  تیالو و  ياراد  هک  یناسک  دناهتفرگ .
یـسایس ۀفـسلف  دیاب  عوضوم  نیا  رتهب  مهف  يارب  دنادرگ . نانآ  بیـصن  ار  مدرم  رب  تیمکاح  دهد و  رارق  نیمز  ناثراو  ار  نانآ  هداد  هدعو 
نـشور عوضوم  لصا  ات  تسا و  مالـسا  یـسایس  ۀفـسلف  زا  یئزج  (ع ) يدـهم ترـضح  تموکح  ددرگ . نشور  تموکح  باـب  رد  مالـسا 
رادـتقا فاعـضتسا و   » هاـگیاج دـنامیم . خـساپیب  نآ  هـب  طوـبرم  تـالاؤس  دوـشیمن و  نـشور  زین  ترـضح  تموـکح  فـیلکت  ددرگن ،
یماقم دوشیم و  لعج »  » تیمکاح ّقح  نآ  رد  هک  یماقم  تسا ؛ مئاق  ماقم  ود  تیمکاح  يارب  هعیش  مالـسا  یـسایس  ۀفلـسف  رد  یعامتجا »

زا تیمکاح  ّقح  تیالو و  ماقم  کیکفت  هاگدید ، نیا  رد  یـساسا  نیداینب و  لئاسم  زا  ور  نیمه  زا  دباییم . قّقحت »  » تیمکاح نآ  رد  هک 
لماع اهنت  دریگیم و  تروص  ماقم  کی  رد  ّیلو » نییعت   » و تیمکاح » ّقح  ياطعا  ، » هاگدـید نیا  رد  تسا . تیمکاح  قّقحت  ّیلوت و  ماقم 
شقن مدرم  نآ ، رد  هک  دریگیم  لکـش  يرگید  ماقم  رد  زین  روما » يدصت  ّیلوت و   » و تیمکاح » ققحت   » تسا و یهلا » لعج   » نآ رد  رثؤم 

ققحت و ینعم  هب  دـنوادخ ، يوس  زا  تیمکاح  ّقح  نتـشاد  یهلا و  تیـالو  زا  يرادروخرب  هک  تسا  نآ  تیعقاو  دـنراذگ . ریثأـت  دـنراد و 
همئا ناربمایپ و  زا  يرایسب  تیعضو  دندیسرن . هعماج  يّدصت  ّیلوت و  هب  هک  یهلا  تیالو  نابحاص  رایسب  هچ  تسین . تموکح  نتفای  تینیع 

قح تیالو و  ياراد  (ع ) يدهم ترضح  تسا . هنوگ  نیمه  زین  (ع ) يدهم ترضح  تیعضو  صخـشم  روط  هب  هدوب و  هنوگ  نیا  (ع ) راهطا
تموکح تیعورـشم  رـصانع  نیاربانب ، هتفاین . ققحت  هعماج  رب  ناشیا  يرادـمامز  تموکح و  اّما  تسا ، لاعتم  دـنوادخ  بناج  زا  تیمکاح 

قح تیالو  لعج  ماقم  رد  نوچ  درادـن ، دوجو  تموکح  نیا  لیکـشت  هار  رـس  رب  تیعورـشم ، تهج  زا  یعناـم  چـیه  هدوب و  ماـت  ترـضح 
. تسا ترـضح  تموکح  نتفای  ققحت  ای  یلوت »  » هلئـسم دـنامیم  یقاب  هک  يزیچ  اهنت  سپ  تسا . هدـش  هداد  ناـشیا  هب  مدرم  رب  تیمکاـح 

یمهم لئاسم  زا  نیا  ددرگ . موصعم  ماما  تیمکاح  ققحت  عناـم  دـناوتیم  يزیچ  هچ  تسیچ و  رب  فقوتم »  » یلوت هک  تسا  نیا  مهم  ۀـتکن 
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ترضح نآ  روهظ  طرش  و  (ع ) يدهم ترضح  تبیغ  صوصخ  هب  و  (ع ) نیموصعم ینیـشنهناخ  تلع  دناوتیم  دوش ، نشور  رگا  هک  تسا 
زا هچنآ  اما  تسین . اهنآ  یـسررب  دقن و  ياج  هک  هدش  هئارا  یتوافتم  ياههیرظن  ّیلوت  ةرابرد  دهد . حیـضوت  ار  نارظتنم  ۀـفیظو  نینچمه  و 
هب تیمکاح  ّقح  دـنوادخ  هک  یناسک  تیمکاح  ققحت  یلوت و  هیرظن ، نیا  ساسا  رب  تسا . تردـق » طرـش  ۀـیرظن  ، » دـیآیمرب ینید  نوتم 

، يرگید فیلکت  ره  دـننامه  یلو  تسا ، تیـالو  بحاـص  فیلکت  ّیلوت ، تسا . ققحت » ناـکما   » و تردـق » دوجو   » رب فقوتم  هداد ، ناـنآ 
لیکـشت ناـکما  اـّما  يدـصت ، زاوج  مه  دراد و  دوجو  تیـالو  مه  تردـق ، دوـجو  نودـب  تسا . تردـق  تعاطتـسا و  دوـجو  هب  طورـشم 

ققحت طرـش  هک  تردـق  دـباییم ؟ قّـقحت  ياهلیـسو  هچ  هب  تسیچ و  تردـق  زا  دارم  اـما  تشاد . دـهاوخن  دوـجو  نآ  موادـت  تموـکح و 
اب یلوت ، يارب  مزال  تردق  نازیم  هماع . تیاضر  اب  یتح  هن  دوشیم و  لصاح  موصعم  یـصخش  ییاناوت  اب  هن  تسا ، موصعم  ماما  تموکح 
زا تسا  نکمم  دوشیم . صخـشم  ضراعم  ياهورین  ییاناوت  هب  هجوت  اب  هعماج و  رب  مکاح  یعامتجا  یـسایس ـ  طیارـش  ۀعومجم  هب  هجوت 

نکمم یتح  دشاب و  هتشادن  دوجو  وا  تموکح  ققحت  ناکما  اما  دشاب ، مدرم  نیرتدنمتردق  موصعم  ماما  یتیصخش  یـصخش و  تردق  رظن 
مزال تردق  یلوت و  ناکما  دنمتردق ، تیلقا  دوجو  اب  یهاگ  دشاب و  هتشادن  دوجو  نآ  موادت  یلوت و  ناکما  هماع ، تیاضر  دوجو  اب  تسا 

زا نآ ، ینامـسآ  فراعم  ینید و  تایبدا  رد  هک  تساجنیا  دوش . رجنم  يروتاتکید  دادبتـسا و  هب  هکنیا  نودب  دیآ ، دوجو  هب  يدـصت  يارب 
زا دارم  تشذـگ ، نـیا  زا  شیپ  هـک  هنوگناـمه  دوـشیم . داـی  یعاـمتجا » رادـتقا   » نآ ربارب  رد  و  یعاـمتجا » فاعـضتسا   » ماـن هـب  يروـما 

سک دراذگ . اهنت  ار  نآ  دنکن و  لابقا  نآ  هب  هعماج  دریگ و  رارق  فعض  عضوم  رد  ياهدیا  ای  یصخش  هک  تسا  نیا  یعامتجا  فاعـضتسا 
رد اما  و  تسا . هدـش  هدیـشک  فاعـضتسا  هب  يداصتقا ) يرکف و  هن  و   ) یعامتجا رظن  زا  دوش ، ور  هب  ور  یتیعـضو  نینچ  اـب  هک  ياهدـیا  اـی 

یعامتجا و تیعقوم  تیوقت  نآ  ۀجیتن  هک  تسا  یعامتجا  شریذپ  یمومع و  لابقا  نآ  زا  دارم  هک  دراد  رارق  یعامتجا  رادتقا  لباقم  فرط 
رادتقا و رـصنع  دوبن  تسا و  یعامتجا  رادـتقا  رـصنع  هب  هتـسب  تیمکاح  ققحت  مالـسا ، یـسایس  ۀفـسلف  رد  سپ  تسا . نآ  نتفای  تیمکاح 

ۀلاسوگ نایرج  رد  میرک  نآرق  ار  لصا  نیا  تسا . موصعم  تموکح  نتفاـین  ققحت  رد  یـساسا  لـماع  فاعـضتسا ، تیعـضو  ندـمآ  شیپ 
لامک اب  تشگرب و  روط  هوک  زا  (ع ) یسوم ترـضح  یتقو  تسا . هدرک  نایب  تحارـص  هب  نوراه  ترـضح  ییاورنامرف  ماگنه  هب  يرماس 
خساپ رد  نوراه  دوشگ . وا  هیلع  یتخس  ضارتعا  هب  بل  درک ، هدهاشم  نوراه  شردارب  دوجو  اب  ار  دوخ  موق  ندش  تسرپ  هلاسوگ  بجعت 

نیا مردام ، رـسپ  يا  تفگ : نوراه  تفگ : يو  تساهتیمکاح . موادـت  ققحت و  رد  هدـش  دای  لـصا  رگناـیب  هک  دراد  ياهلمج  دوخ  ردارب 
فاعضتسا نآ ، ۀنومن  دید . ناوتیم  یبوخ  هب  ایصوا  ایبنا و  خیرات  رد  ار  هلئـسم  نیا   11. دنشکب ارم  هک  دوب  کیدزن  دنتفای و  نوبز  ارم  موق 

اجنآ ات  دنداد ، رارق  فعـض  عضوم  رد  ار  وا  شموق  دندادن و  وا  هب  تبثم  خساپ  غیلبت ، اهنرق  زا  سپ  هک  تسا  (ع ) حون ترـضح  یعامتجا 
هک تسا  طول  ترـضح  رگید  ۀنومن   12. شکب ماقتنا  ماهدش ، بولغم  نم  دـناوخ : ار  شراگدرورپ  و  تفگ : دوشگ و  تیاکـش  هب  بل  هک 

يوآ وأ  ًةّوق  مکب  یل  ّنأ  ول  لاق  دـیامرفیم : هرابنیارد  دوخ  ناشیا  تشادـن . ار  یعامتجا  ياهيراجنهبان  رییغت  يارب  مزـال  یعاـمتجا  ناوت 
(ع) میهاربا ترضح  مربب . هانپ  راوتسا  یهاگهیکت  هب  متسناوتیم  ای  متشادیم ، یتردق  امش  ربارب  رد  شاک  تفگ : طول  ؛13  ٍدیدش ٍنکر  یلإ 

دیناوخیم اتکی  يادـخ  ياج  هب  هک  ییاـهزیچ  نآ  زا  امـش و  زا  دـیامرفیم : دریگیم و  هراـنک  مدرم  زا  یعاـمتجا  رادـتقا  دوبن  تلع  هب  زین 
.15 و متخیرگ مدیسرت  امش  زا  نوچ  و  دوشیم : رصم  زا  رارف  هب  روبجم  ناج  زا  سرت  تهج  هب  زین  (ع ) یسوم ترـضح   14. مریگیم هرانک 
رب ار  (ع ) یلع ترـضح  دنک و  كرت  ار  هکم  هنابـش  دش  روبجم  نانمـشد  زا  سرت  يرواییب و  تهج  هب  زین  (ص ) دـمحم ترـضح  هرخالاب 

ضارتعا نیا  هب  خساپ  رد  (ع ) نینمؤملاریما تسا . نایامن  یبوخ  هب  هلئسم  نیا  زین ، تیاصو  خیرات  رد  دناباوخب . شیوخ  رتسب  رد  دوخ  ياج 
یعامتجا رادتقا  دوبن  ناسنیدب ، درک و  دانتـسا  هدربمان ، يایبنا  هریـس  هب  يدیگنج ، ریبز  هحلط و  اب  یلو  يدیگنجن  رمع  رکبابا و  اب  ارچ  هک 

نسح ماما  تعیب  رد  ار  بلطم  نیا   16. دنکیم یفرعم  شدربن  یلصا  لماع  ار  یعامتجا  رادتقا  دوخ و  توکس  یلـصا  لماع  ار  يرواییب  و 
اب ور  نیمه  زا  دـنادیم و  رتهتـسیاش  ارم  یلع  نب  نسح  هک  درک  مالعا  تعیب  مسارم  رد  هیواعم  مینکیم . هدـهاشم  زین  هیواعم  اب  (ع ) یبتجم

يارب ار  مدوخ  مدید و  هتـسیاش  تفالخ  يارب  ار  وا  نم  هدرک ، نامگ  هیواعم  مدرم ! يا  دومرف : يو ، خساپ  رد  ترـضح  دـنکیم . تعیب  نم 
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مدرم رب  تموکح  هب  مدرم  نیرتراوازـس  ادـخ  ربمایپ  ۀـتفگ  هب  ادـخ و  باتک  مکح  هب  نم  دـیوگیم . غورد  هیواـعم  متـسنادن . هتـسیاش  نآ 
هب ار  نیمز  تکرب  نامسآ و  ناراب  دندرکیم ، يرای  ارم  يرادربنامرف و  نم  زا  دندرکیم و  تعیب  نم  اب  مدرم  رگا  دنگوس  ادخ  هب  متـسه .

موق زا  (ص ) ادخ لوسر  قیقحت  هب  و  دیامرفیم : دنکیم و  دانتـسا  (ص ) ادـخ لوسر  نوراه و  درکلمع  هب  ترـضح  سپـس  مدادیم . نانآ 
و درکیمن . رارف  تفاییم ، نانآ  هیلع  یناروای  رگا  یلو  درب  هانپ  راغ  هب  هکنیا  ات  درک  رارف  دناوخیم ـ  ارف  ادـخ  يوس  هب  ار  نانآ  هک  دوخ ـ 

دوب کیدزن  دندرک و  فیعـضت  ار  وا  شدوخ  موق  یتقو  ار  نوراه  دـنوادخ  قیقحت  هب  مدرکیمن . تعیب  وت  اب  هیواعم  يا  متفاییم ، نم  رگا 
، دش رارف  هب  روبجم  روای  دوبن  ببـس  هب  هک  ار  ربمایپ  دنوادخ  قیقحت  هب  و  داد ، رارق  شیاشگ  رد  تشادن ، يروای  وا  دنناسرب و  لتق  هب  ار  وا 
ربمایپ و ياـهارجام  رب  مکاـح  لوصا  زا  ياهنومن  ار  نآ  درک و  هراـشا  شردـپ  دوخ و  يارجاـم  هب  ترـضح  هاـگنآ  داد . رارق  شیاـشگ  رد 

ادخ بناج  زا  میتفاین ، يروای  ام  دندرک و  تعیب  يرگید  صخـش  اب  كرت و  ار  ام  مدرم  هک  ماگنه  نآ  مردپو  نم  نینچمه  دناوخ : نوراه 
تلحر زا  شیپ  یـسراف  ناملـس   17. دـننکیم تیعبت  رگیدـکی  زا  هک  تسا  ییاههنومن  اهتنـس و  اـهنیا  اـنامه  میتفرگ ، رارق  شیاـشگ  رد 

اب دـنکیم و  ور  (ع ) ماما هب  ترـضح  نآ  نمـض  هک  دـنکیم  لـقن  ار  ییارجاـم  دـندوب ، رتسب  رد  ناـشیا  هک  یماـگنه  و  (ص ) ادـخ لوسر 
وت رب  ناشمتـس  وت و  اب  ناشتفلاخم  ببـس  هب  شیرق  زا  ینامیم و  نم  زا  سپ  وت  مردارب ! دیامرفیم : ناشیا ، یعامتجا  فاعـضتسا  ینیبشیپ 

نک و ربص  یتفاین  يروای  رگا  و  نک ، هزرابم  تنافلاخم  اب  تناقفاوم  ۀلیـسو  هب  نک و  دربن  نانآ  اب  یتفاـی  يرواـی  رگا  سپ  ینیبیم . یتخس 
هک هاگنآ  نوراه  راـتفر  یتسه و  یـسوم  هب  تبـسن  نوراـه  دـننامه  نم  هب  تبـسن  وت  اریز  زادـنین ، يدوباـن  هب  ار  تدوخ  رادـهگن و  تسد 
زا (ص ) ادـخ لوسر  ساسا  نیمه  رب   18. تسوت يارب  یبوخ  يوگلا  دـنناسرب ، لتق  هب  ار  وا  دوب  کـیدزن  دـندرک و  فیعـضت  ار  وا  شموق 

يزیچ نامه  نیا  دـنک و  ماـیق  تموکح  لیکـشت  دوخ و  ّقح  قاـقحا  يارب  رواـی ، دوجو  تروص  رد  هک  دوب  هتفرگ  دـهع  (ع ) نینمؤملاریما
رتاوت ياعدا  نآ  ةرابرد  یـسلجم  همالع  موحرم  هک  تسا  يدح  هب  دهع  نیا  دانـسا  دوشیم . دای  یعامتجا  رادتقا  ناونع  هب  نآ  زا  هک  تسا 

تیمکاح نتفاین  ققحت  یساسا  لماع  یعامتجا  فاعضتسا  مالسا ، یسایس  ۀفسلف  رد  هک  دهدیم  ناشن  یبوخ  هب  دراوم  نیا   19. تسا هدرک 
تیودهم نامتفگ  رد  یعامتجا » رادـتقا  فاعـضتسا و   » شقن تسا . ینید  تموکح  ققحت  لماع  یعامتجا  رادـتقا  لباقم  فرط  رد  یهلا و 

فاعضتسا و ۀیرظن  درک . كرد  ار  راظتنا » نارود  تلاسر   » و روهظ » طرـش  شیپ   » و تبیغ » هفـسلف   » ناوتیم نونکا  دش ، نایب  هچنآ  هب  رظن 
رد ورنیا ، زا  دهد . حیـضوت  تسا ، تیودـهم  نامتفگ  رد  یـساسا  لئاسم  زا  هک  ار  هدـش  دای  ۀلئـسم  دـناوتیم ، یبوخ  هب  یعامتجا  رادـتقا 
رب هراومه  صاخ ، یعطاقم  رد  زج  یعامتجا  فاعضتسا  تبیغ  لماع  یعامتجا ؛ فاعضتسا  میزادرپیم . لئاسم  نیا  یـسررب  هب  ثحب  ۀمادا 

، ماما نیمهدزاود  ةرابرد  دوب و  ینیـشنهناخ  نیتسخن ، ماما  هدزای  ةرابرد  یعامتجا  تیعقاو  نیا  دمایپ  تسا . هدوب  نکفا  هیاس  تماما  خـیرات 
رد تماما  ّمهم  لوصا  زا  یکی  تسا . مهدزاود  ماما  ندوب  نیرخآ »  » رد زین  ناـماما  رگید  اـب  مهدزاود  ماـما  تیعـضو  تواـفت  ّتلع  تبیغ .

ماما هدزای  صوصخم  هک  تداهـش  ینیـشن ـ  هناخ  يوگلا  اـت  دـنکیم  اـضتقا  لـصا  نیا  تسا . ناـماما  دادـعت  ندوب  دودـحم  یعیـش ، رکفت 
اب هچنآ  دـشابن . تّجح  زا  یلاخ  نامز  نیمز و  ات  دوش  لیدـبت  روهظ  تبیغ ـ  يوگلا  هب  تّجح ، نیرخآ  ةراـبرد  دـنک و  رییغت  دوب ، نیتسخن 

، تبیغ تلع  تشذگ ، مالـسا  یـسایس  ۀفـسلف  هب  طوبرم  ثحب  رد  هچنآ  ساسا  رب  تسا . تبیغ  تلع  یـسانشزاب  تسا ، دـنویپ  رد  ام  ثحب 
خیرات تسا . هدوبن  نس  یمک  تهج  هب  ترضح  یصخش  فعـض  تبیغ ، تلع  تسا . مهدزاود  ماما  ندوب  رواییب  یعامتجا و  فاعـضتسا 
توبن زا  تفگ و  نخس  هراوهگ  رد  (ع ) یـسیع ترـضح  تسین . راذگریثأت  نس  رـصنع  یهلا ، ياهتّجح  باب  رد  هک  هداد  ناشن  یبوخ  هب 

رد (ع ) يداه ماما  داوج و  ماما  زین  تماـما  خـیرات  رد   21. دش هدـیزگرب  يربمایپ  هب  یکدوک  رد  زین  (ع ) ییحی ترـضح   20. داد ربخ  دوخ 
ار (ع ) يدهم ترضح  تبیغ  تلع  اذل  تسین . راذگ  ریثأت  نس  تماما ، تبون و  باب  رد  هک  دهدیم  ناشن  نیا  دندیسر . تماما  هب  یکدوک 
، لامک ّنس  هب  ندیسر  ترضح و  دشر  زا  سپ  تسیابیم  دوبیم ، نینچ  رگا  هچ  درک . وجوتسج  یـصخش  یناوتان  نس و  یمک  رد  دیابن 

یناوتان هن  و  تسا ، یهلا  تموکح  ققحت  لماع  یصخش  ییاناوت  هن  میتفگ ، نیا  زا  شیپ  هک  هنوگنامه  تفریذپیم . تروص  روهظ  ةدیدپ 
رصنع نیمه  زین  تبیغ  تلع  باب  رد  تسا . یعامتجا  رادتقا  ای  فاعضتسا  تسا ، هدننکنییعت  هچنآ  هکلب  نآ ، نتفاین  ققحت  لماع  یـصخش 
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، رگید نایب  هب  تسا . هدش  ناهنپ  اههدید  زا  روای  دوبن  یعامتجا و  فاعـضتسا  تهج  هب  (ع ) يدـهم ماما  تقیقح  رد  دـنکیم و  يزاب  شقن 
تسا ياهلوقم  تیمکاح  ّقح  تیعورشم و  میتفگ ، مالسا  یـسایس  ۀفـسلف  نییبت  رد  هک  هنوگنامه  تسین . زین  تیعورـشم  دوبن  تبیغ  تلع 

ماما ره  يرادمامز  تیعورشم  درادن . زاین  میمتت  ای  لیمکت  يارب  يرگید  رصنع  چیه  هب  دنکیم و  لعج »  » ار نآ  دنوادخ  ینعم  مامت  هب  هک 
تیعورشم رصنع  تسین . يرگید  رصنع  رب  فقوتم  ددرگیم و  نیمأت  لعج  ماقم  رد  هک  تسا  طیـسب  يرما  (ع ) يدهم ترـضح  هلمج  زا  و 

زاوج دوبن  تبیغ ، تلع  نینچمه  دراد . زاین  یعامتجا  رادـتقا  هب  هک  تسا  روما  يدـصت  یلوت و  دـنامیم ، یقاب  هک  يزیچ  اهنت  تسا و  ماـت 
، تموکح رگا  تسا ! مدرم  تیاضر  دنمزاین  يو  يدصت  زاوج  اّما  تسا ، مات  موصعم  ماما  تیعورـشم  دـندقتعم  یخرب  تسین . زین  يدـصت 

ناوتیم هنوگچ  میتـسه ، نارگید  بناـج  زا  تموکح » بصغ   » هب دـقتعم  رگا  و  تسا ، (ع ) يدـهم ترـضح  هلمج  زا  موصعم  ماـما  قـح » »
مات ماما  ییاورنامرف  تیعورـشم  هک  هنوگنامه  تسا ؟ نارگید  تیاضر » هزاجا و   » دـنمزاین دوخ  قح  قاقحا  يارب  قح  بحاـص  هک  تفگ 

هرامـش 87 دوعوم  همانهام  هدیدنـسپ  سابع  تسین . نآ  ناکما » ، » تردق دوبن  تهج  هب  اّما  دراد ، دوجو  يو  يارب  زین  يدـصت  زاوج  تسا ،
نیا هک  تسا  یهیدب  . 2 ۀیآ 5 . (، 28  ) صصق ةروس  . 1 ج1 . متـشه ،) نامتفگ  ياههلاقم   ) تیودـهم نامتفگ  زا : هتفرگرب  اهتشونیپ ? :

نم نیفعـضتسملا  ّالا  : » دـیامرفیم میرک  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  . 3 دوب . دـهاوخ  یلـصا  ثحابم  ۀـمّدقم  ناونع  هب  راصتخا و  هب  یـسررب ،
رفک هب  ياهراچ  هن  دیامرفیم : هفیرش  هیآ  نیا  ریسفت  رد  (ع ) قداص ماما  ًالیبس . نودتهی  ًۀلیح و ال  نوعیطتـسی  نادلولا ال  ءاسنلا و  لاجرلا و 

ۀیآ 150. (، 7) فارعا ةروس  . 5 . 94 تایآ 90 ـ  (، 20  ) هط ةروس  . 4 ص 381 . ج 2 ، یفاکلا ، دنربیم ؛ نامیا  هب  یتیاده  هار  هن  دـنباییم و 
دـنادن و ار  فلتخم  دـیاقع  اههشیدـنا و  توافت  هک  سک  ره  : » دـیوگیم هک  دراد  دوجو  يربتعم  تایاور  فعـضتسم  فیرعت  دروم  رد  . 6

مایق ام  مئاق  یتقو  دیامرفیم : (ع ) رقاب ماما  . 7 ص 405 .) ج 2 ، یفاک ، « ) دوشیم هدرمش  فعضتسم  دسانـشن ، اهنآ  در  ای  تابثا  يارب  یهار 
ج 1، یفاک ، دنکیم ؛ لماک  ار  ناشرکف  عمج و  ار  هتشگرس )  ) ناشاهلقع ور  نیا  زا  دراذگیم و  ناگدنب  رس  رب  ار  شتسد  دنوادخ  دنک ،
هن هک  دنایناسک  نافعضتسم ،  » هک تسا  هدش  لقن  (ع ) رقاب ماما  زا  حیحص  دنس  اب  یتیاور  رد  . 9 ص 405 . ج 2 ، یفاک ، . 8 ح 21 . ص 25 ،

ج 2، یفاک ، دنراد ،» ناکدوک  هیبش  یکرد  لقع و  هک  یلاسگرزب  نانز  نادرم و  ناکدوک و  دنزرویم ! رفک  هن  دـنراد و  نامیا  هب  ياهلیح 
ۀیآ (، 11  ) دوه ةروس  . 13 ۀیآ 10 . (، 54  ) رمق ةروس  . 12 ۀیآ 150 . (، 7  ) فارعا ةروس  . 11 ص 213 . ج 60 ، راونالاراحب ، . 10 ص 404 .

ج عیارشلا ، للع  قودص ، خیش  ص 279 ؛ ج 1 ، یسربط ، ك : ر . . 16 ۀیآ 21 . (، 26  ) ارعش ةروس  . 15 ۀیآ 48 . (، 19  ) میرم ةروس  . 14 . 80
، یـسلجم همالع  . 19 ص 264 . همعنلا ، ماـمت  نیدـلالامک و  یـسوط ، خیـش  . 18 ص 8 . ج 2 ، جاـجتحالا ، یـسربط ، . 17 ص 148 . ، 1

ۀیآ 12. (، 119) میرم ةروس  . 21 . 31 ۀیآ 29 ـ (، 119) میرم ةروس  . 20 ص 246 . ج 28 ، راونالاراحب ،

ایصوا رادثاریم  جع ) ) نامز ماما 

رد هچنآ  دـشابیم . زین  دوخ  فلـس  همئا  ثراو  تسا ، توبن  عیادو  ثیراوم و  ثراو  هکنیا  رب  هوالع  (ع ) رـصع ماما  كرابم  دوجو  هراـشا :
رد (ع ) یلع هعماج  باتک  . 1 دوشیم . امش  میدقت  هک  تسا  (ع ) یلع ماما  فحـصم  و  (ع ) یلع ماما  هعماج  باتک  هدش ، یـسررب  هلاقم  نیا 

باتک نیا  هک  مییامن  نشور  ثیداحا  نیمه  ساسا  رب  مینکیم  یعـس  مه  ام  هک  تسا  هدـش  هدراو  یناوارف  ثیداـحا  باـتک  نیا  صوصخ 
زا ریـصبوبا ـ  زا  هراـب  نیا  رد  تساـجک ؟ نونکا  دراد و  دوجو  باـتک  نآ  رد  یبلاـطم  هچ  تسا و  هدوب  هچ  دراد ) ماـن  هعماـج  هک   ) فیرش

مدیـسر و (ع ) قداص ماما  تمدـخ  دـیوگیم : ریـصبوبا  ـ : تسا هدـش  لقن  نومـضم  نیدـب  یتیاور  ع ـ ) ،) قداص ماما  رقاب و  ماـما  باحـصا 
قاتا قاتا و  نآ  نیب  هک  ار  ياهدرپ  (ع ) قداص ماما  دونشب ؟ ارم  نانخـس  هک  تسه  یـسک  اجنیا  ایآ  مراد ، یلاؤس  موش  تیادف  مدرک  ضرع 

«. سرپب یهاوخیم  هچره  ریـصبوبا ) هینک   ) دمحموبا يا  : » دومرف نم  هب  سپـس  دیـشکرس و  اجنآ  رد  دز و  يرانک  دوب  هدش  هتخیوآ  رواجم 
نآ زا  هک  هدوشگ  (ع ) یلع يور  هب  ملع  زا  یباب  (ص ) ادخ لوسر  هک  دنتـسه  یعّدم  یثیداحا  ّیط  وت  نایعیـش  موش ، تیادـف  مدرک  ضرع 

يادف مدیـسرپ : تسیچ ؟ هعماج  هک  دـننادیم  هچ  اهنآ  میراد و  هعماج  ام  دـمحموبا ، يا  دومرف : (ع ) ماما دوشیم . هدوشگ  رگید  باب  رازه 
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هک ترـضح  نآ  يالما  و  (ص ) ادـخ لوسر  عارذ  هب  عارذ ، داتفه  يازارد  هب  تسا  ياهفیحـص  دومرف : (ع ) ماـما تسیچ ؟ هعماـج  مدرگ  وت 
ره زا  هفیحـص  نآ  رد  تسا و  هتـشون  دوخ  ّطخ  هب  ار  نآ  (ع ) یلع دـمآ و  نوریب  ناشیا  كرابم  بل  ود  زا  کی ، هب  کی  نآ  بلاـطم  ۀـمه 
رد  1. ندب تسوپ  رب  یحطس  شارخ  کی  ۀید  یتح  تسا ؛ هتفر  نخس  دنراد ، هتشاد و  زاین  نآ  هب  مدرم  هک  هچنآ  ره  زا  یمارح و  یلالح و 
مان هب  یباتک  تروصهب  ار  نآ  زین  ترـضح  نآ  هدومرف و  ـالما  (ع ) نینمؤملاریما رب  ار  مالـسا  ماـکحا  ۀـعومجم  (ص ) مرکا ربماـیپ  تقیقح 

هـضرع مدرم  رب  ار  نآ  یهاگهاگ  ناراوگرزب  نآ  هدوب و  (ع ) همئا دزن  بیترت  هب  ردـقنارگ  ۀـعومجم  نیا  و  تسا ، هدومن  يروآدرگ  هعماج 
اهنآ دوجو  اب  هک  تسا  یتاجتشون  ام  دزن  انامه  دومرف : (ع ) قداص ماما  مییامنیم . لقن  صوصخ  نیا  رد  زین  ار  يرگید  ثیدح  دنتشادیم .

رد یمارح  لالح و  ره  هک  (ع ) یلع ّطخ  و  (ص ) ربمایپ يالما  هب  تسا  یباتک  ام  دزن  دنراد ، جایتحا  ام  هب  مدرم  یلو  میرادن  مدرم  هب  يزاین 
لها عبانم  رد   2. دینکیم كرت  ار  نآ  ای  دینکیم  لمع  نآ  هب  امش  هک  میمهفیم  ام  سپـس  دییآیم  ام  دزن  يراک  هب  عجار  امـش  تسا . نآ 

(ص) ربمایپ تمدخ  هب  دوب ، هدش  لزان  هچنآ  نآرق و  نتفرگ  میلعت  يارب  ماش ، حبص و  زور  ره  (ع ) یلع هک  هدش  هراشا  بلطم  نیا  هب  تنس 
رد تشپ  زا  مدیـسریم و  (ص  ربمایپ تمدـخ  هب  زور  ره  ناهاگرحـس  نم  دومرف : ناشیا  هک  هدرک  تیاور  (ع ) یلع زا  هجام  نبا  دیـسریم ؛
رد  3. مدشیم لخاد  هنرگو  متشگیمزاب  هناخ  هب  درکیم ، هفرس  مارآ  هتـسهآ و  ترـضح  نآ  رگا  و  هللاّیبن ،» ای  کیلع  مالـسلا  : » متفگیم
يا درک : لاؤس  (ع ) یلع و  سیونب . میوگیم  وـت  هب  ار  هچنآ  دوـمرفیم : و  دادیم ، نتـشون  روتـسد  (ع ) یلع هب  (ص ) ربماـیپ اـهتاقالم  نیا 

یـشومارف راچد  ار  وت  دـشخب و  ورین  ار  تاهظفاح  ماهتـساوخ  ادـخ  زا  هن ، دومرف : ربماـیپ  منک ؟ شومارف  هک  یـسرتیم  نآ  زا  ادـخ ، لوسر 
نانآ نیتسخن  نیا  دـندومرف ]: (ع ) نسح ماما  تماما  هب  هراشا  اب  و  [ ؛ سیونب تدوخ  زا  دـعب  ناماما  ینعی  تناکیرـش  يارب  ار  نآ  دـنادرگن ،

تیادف مدرک : ضرع  نیـسحلا ع ) نب  یلع  ترـضح  هب  دیوگیم : یلامث  ةزمحوبا   4. دنتسه نیـسح ع ) نادنزرف  زا  ناماما ، دومرف : تسا و 
ماـما هب  سپـس  نسح ع ، ) ماـما  هب  نینمؤملا ع ) ریما  زا  دـعب  دـش ، تیاـنع  نینمؤملاریما ع ) هب  دوب ، (ص ) مرکا ربماـیپ  دزن  رد  هچنآ  موـش ،

هام و ره  رد  دهدیم و  خر  لاس  ره  هک  ییاهدماشیپ  هفاضا  هب  و  تسا ، حیحص  : » دندومرف ماما  تمایق ؟ زور  ات  ماما  ره  هب  دعب  و  نیسح ع )
لماـش ار  ندـب  رب  شارخ  مکح  یتـح  ماـکحا  ماـمت  هعماـج ، باـتک  هک  دـش  نشور  نونک  اـت  سپ   5 .« تعاـس ره  رد  مسق  ادـخ  هـب  يرآ ،
ناماما تسا . هدوب  (ع ) همئا ةدافتـسا  دروم  هدـش و  نیودـت  يروآعمج و  (ع ،) یلع ّطخ  هب  و  (ص ) ربمایپ يـالما  هب  باـتک  نیا  و  دوشیم ،

دنچ هب  لاح  دـندرپسیم ؛ تعیدو  هب  دوخ  زا  سپ  ماما  هب  شیوخ ، تماـما  ندـش  يرپس  زا  سپ  ار  هعماـج  (ع ،) یلع نینمؤملاریما ، زا  دـعب 
مالـسالاۀقث دوش . نشور  همئا  ریاس  هب  (ع ) یلع زا  ثیراوم  ریاس  باتک و  نیا  لاقتنا  یگنوگچ  اـت  مییاـمنیم  هراـشا  هنیمز  نیا  رد  ثیدـح 

ـ  تسا هدومن  كرد  ار  (ع ) داجـس ماما  اـت  هک  (ع ) یلع باحـصا  هلمج  زا  یلـاله ـ  سیق  نب  میلـس  لوق  زا  یفاـک  لوصا  باـتک  رد  ینیلک 
(ع) نیسح تیصو ، ماجنا  زا  سپ  ترضح  نآ  مدوب . نسح ع ) شدنزرف ، هب  (ع ،) یلع نینمؤملاریما  تیـصو  دهاش  نم  تسا : هدروآ  نینچ 
هب ار  دوـخ  حالـس  باـتک و  هاـگنآ  تفرگ و  هاوـگ  تیـصو  نآ  رب  ار  ناـشیاههداوناخ  هعیـش و  ناـگرزب  اهرـسپ و  همه  هفینح و  دـمحم  و 
هب ار  ماهحلسا  اهباتک و  منادرگ و  دوخ  ّیـصو  ار  وت  هک  هدومرف  رما  نم  هب  ادخ  لوسر  مرـسپ ، تفگ : داد و  لیوحت  (ع ) نسح شدنزرف ،
وت هب  ات  هداد  نامرف  زین  درپس و  نم  هب  ار  شاهحلسا  اهباتک و  داد و  رارق  دوخ  ّیصو  ارم  (ص ) ادخ لوسر  هک  روطنامه  مهد ، لیوحت  وت 

درک و (ع ) نیسح بناج  هب  يور  نینمؤملاریما ع ) سپس  یهد . لیوحت  نیسح  تردارب ، هب  ار  اهنآ  دسرارف ، تگرم  نوچ  هک  مهد  روتـسد 
یلع تسد  سپس  یهد . لیوحت  (ع ) نیـسحلا نب  یلع  شیوخ ، رـسپ  نیا  هب  ار  اهنآ  هک  هداد  نامرف  زین  ار  وت  (ص ) ادخ لوسر  دومرف : وا  هب 

لوسر بناـج  زا  یهد و  لـیوحت  دـمحم  ترـسپ ، هب  ار  اـهنآ  اـت  هداد  ناـمرف  زین  ار  وت  ادـخ  لوسر  و  دوـمرف : تفرگ و  ار  نیـسحلا ع ) نب 
هلیسوهب دوشیم و  (ع ) یلع لیوحت  (ص ) ربمایپ ۀلیسو  هب  ایبنا  ثیراوم  یمامت  هک  ددرگیم  هظحالم   6. ناسرب مالس  وا  هب  نم ، و  (ص ) ادخ

نـشور ثیدـح  نیا  دوشیم و  (ع ) رقاب ماما  ات  يدـعب  ماما  و  نسح ع ) ماما  لیوحت  شدوخ ، هعماج  باتک  ثیراوم و  نآ  یماـمت  (ع ) یلع
لاقتنا یگنوگچ  يرگید  ثیدـح  رد  تسا . هدیـسر  (ع ) رقاب دـمحم  ماما  تسد  (ع ) هب یلع  ماـما  و  (ع ) یهلا ياـیبنا  ثیراوم  هک  دزاـسیم 

هک تسا  هدمآ  تاجردـلارئاصب  یفاک و  باتک  رد  دوشیم ؛ نشور  (ع ) داجـس ماما  هب  (ع ) نیـسح ماما  زا  هعماج  باتک  هلمج  زا  ثیراوم ،
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دوب هدش  هداهن  تعیدو  هب  هملس  ما  دزن  هک  ياهدش  موم  رهم و  ۀفیحص  دروم  رد  (ع ) رقاب دمحم  ماما  زا  دیوگیم : ینابیـش  نیعا  نب  نارمح 
نآ ۀحلسا  ملع و  (ع ) یلع دیـسرارف ، (ص ) ادخ لوسر  لجا  نوچ  دومرف : (ع ) رقاب ماما  مدومن و  لاؤس  دنتفگیم  نخـس  نآ  ةرابرد  مدرم  و 

( دوب (ع ) نینمؤملاریما دزن  نانچمه  فحصم  هعماج و  باتک  حالس و  فراعم و  مولع و  نیا  ، ) درب ثرا  هب  دوب  وا  دزن  ار  هچره  ترـضح و 
ـ  ار اهنآ  هک  دوب  نیا  میتشاد ، میب  نانمـشد  ۀبلغ  زا  ام  نوچ  عقوم  نیا  رد  دیـسر ؛ (ع ) نیـسح ماما  هب  وا  زا  سپ  و  (ع ) نسح ماما  هب  هکنیا  ات 

سپس بوخ ، رایسب  متفگ : نم  دناتس . هملس  ما  زا  ار  اهنآ  (ع ) نیسحلا نب  یلع  نآ  زا  دعب  درپس و  تناما  هب  هملس  ما  دزن  (ع ـ ) نیـسح مّدج 
هب یسوط  خیـش  زین  .7 و  تسا روطنیمه  يرآ ، دومرف : (ع ) رقاـب ماـما  تسا ؟ هدیـسر  وت  هب  هدوـب و  وـت  دزن  نآ  زا  دـعب  دیـسر و  تردـپ  هب 

قارع يوس  هب  تکرح  مزاع  (ع ) نیـسح هک  ماـگنه  ناـمه  رد  دومرف : نم  هب  (ع ) رفعج وبا  تسا : هدروآ  نینچ  راـسی  نب  لیـضف  زا  تیاور 
یتقو دومرف : وا  هب  تشاذگ و  هملسما  دزن  تناما  هب  ار  تماما ) ایبنا و  ثیراوم  ، ) ایشا رگید  اهباتک و  ربمغیپ و  ۀمان  تیـصو  دوب ، البرک ) )

، دیسر تداهش  هب  نیـسح ع ) هکنیا  زا  سپ  نک . میلـست  وا  هب  ماهدرپس  تناما  هب  وت  هب  هک  ار  هچنآ  درک ، هعجارم  وت  هب  مرتگرزب  رـسپ  هک 
(ع) داجـس ماما  هب  دوب  هداهن  شدزن  تناما  هب  (ع ) نیـسح هک  ار  ییاهتناما  یماـمت  مه  وناـب  نآ  تفر و  هملـسما  دزن  (ع ) نیـسحلا نب  یلع 

اهنآ رکذ  زا  مـالک  ۀـلاطا  زا  يریگوـلج  يارب  هـک  تـسا  هدـیدرگ  دراو  یثیدـح  عباـنم  زا  رگید  یـضعب  رد  ناتـساد  نـیمه   8. داد لیوحت 
هک دراد  زین  يرگید  ۀمانتیـصو  البرک ، رد  (ع ) نیـسح ماما  ترـضح  هکنیا  نآ ، تسا و  رکذ  لباق  هتکن  کی  طقف  مییاـمنیم ؛ يراددوخ 
هک نوـنکا  تسا . هدوـب  ثیراوـم  نیا  زا  ریغ  نآ  داد و  لـیوحت  نیـسحلانب ع ) یلع  هب  ار  نآ  اهدـعب  مه  وا  هدرپـس و  همطاـف  شرتـخد  دزن 

ماـما زا  ثیراوم  نیا  لاـقتنا  ةوحن  هک  رگید  تیاور  ود  لـقن  هب  دـیدرگ ، نشور  (ع ) رقاـب ماـما  اـت  تماـما  یهلا و  ياـیبنا  ثیراوـم  ۀلـسلس 
ماما گرم  رتسب  رد  هک : هدـش  تیاور  هللادـبع  نبیـسیع  زا  یثیدـح  رد  مییامنیم . هراشا  دزاـسیم ، نشور  ار  (ع ) رقاـب ماـما  هب  (ع ) داـجس

ـ ،) (ع یلع نب  دمحم  شدنزرف ، هب  مشچ  سپـس  دـنکفا و  يرظن  دـندوب  هدـمآدرگ  وا  نوماریپ  هک  شنادـنزرف  هب  ترـضح  نآ  (ع ، ) داجس
رد دومرف : هداد ، همادا  دوخ  نخـس  هب  ماما  سپـس  ربب . دوخ  ۀناخ  هب  ریگب و  ار  قودنـص  نیا  دمحم ، دومرف : وا  هب  تخادـنا و  (ع ـ) رقاب ماما 

تاجردلا و رئاصب  رد  رمع  نب  هللادبع  نب  یـسیع   9. تسا مولع  زا  هدنکآ  هکلب  درادن ، دوجو  یمهرد  رانید و  ناونع  چیه  هب  قودنـص  نیا 
درک رضاح  ار  قودنص  ای  دبس  دیوگ  تایح  دوردب  (ع ) نیسحلا نب  یلع  هکنآ  زا  شیپ  تسا : هدرک  تیاور  (ع ) قداص ماما  زا  راونالاراحب 

، تشذگرد (ع ) داجس ماما  نوچ  درب . دومن و  لمح  رفن  راهچ  طسوت  ار  قودنص  زین  وا  ربب ؛ ار  قودنـص  نیا  دمحم ، دومرف : شدنزرف  هب  و 
ماما زادرپب . قودنـص  نآ  زا  ار  ام  ةرهب  دـنتفگ : دـندرک و  هعجارم  مردـپ  هب  قودنـص  نآ  تاـیوتحم  زا  دوخ  مهـس  نتفرگ  يارب  میاـهومع 

نم هب  مردـپ )  ) ار نآ  دوبیم ، نآ  رد  ياهرهب  ار  امـش  رگا  تسین ، نآ  زا  یبیـصن  ار  امـش  هک  مسق  ادـخ  هب  : » دومرف اهنآ  خـساپ  رد  (ع ) رقاب
ایبنا و ثیراوم  یمامت  (ع ،) رقاـب ماـما  زا  سپ   10 .« تشاد رارق  وا  ياهباتک  و  (ص ) ادـخ لوسر  حالـس  قودنـص  نآ  رد  دادیمن . لیوحت 

تیاور تاجردـلا  رئاصب  رد  ینابیـش  نیعا  نب  ةرارُز  زا  دـییامرف . هجوت  هنیمز  نیا  رد  یثیدـح  هب  دـیدرگ . لقتنم  (ع ) قداص ماما  هب  تماما 
زین تیاور  نیا   11 .« دـیدرگ لقتنم  نم  هب  اهباتک  ثیراوم و  نآ  هک  تشاد  تایح  (ع ) رقاـب ماـما  زونه  دومرف : (ع ) قداـص ماـما  هک  هدـش 
ماما شایمارگ ، دـنزرف  هب  (ع ) رقاب ماما  تایح  ناـمز  رد  دوشیم ؛ نآ  لـماش  زین  (ع ) یلع هعماـج  باـتک  هک  ثیراوم  دزاـسیم ، صخـشم 

رد  12. تسا هدیدرگ  دراو  یتایاور  زین  (ع ، ) قداص ماما  زا  دعب  همئا  ریاس  دروم  رد  رگید  ياهباتک  رد  تسا . هدـیدرگ  لقتنم  (ع ) قداص
حاـیر نب  بلغت  نب  ناـبا  زا  میزادرپیم . (ع ) یلع هعماـج  باـتک  هب  ع )  ) تیب لـها  بتکم  ناـماما  عوجر  زا  يدراوـم  هب  ثحبم  نیا  ناـیاپ 
روطهب  ) تسا هدرک  تیـصو  دوخ  لام  زا  يرادقم  ةرابرد  هک  دـش  لاؤس  یـسک  دروم  رد  (ع ) نیـسحلا نب  یلع  زا  تفگ : هک  هدـش  تیاور 

زا یـشخب   » دـننام یتارابع  هدرکن و  صخـشم  ار  نآ  رادـقم  اما  دـیناسرب ، فرـصم  نالف  هب  ار  وا  لام  زا  يرادـقم  هک  هدرک  تیـصو  مهبم 
13 «. دوشیم بوسحم  مشـش  کـی  یلع ع ) باـتک  رد  ( یـشخب  ) ءیـش : » دومرف خـساپ  رد  (ع ) داجـس ترـضح  تسا .) هدرب  راـکب  ملاوما »

مَکَح دندیسر ، (ع ) رقاب ماما  تمدخ  هب  یفوک  هبیتع  نب  مکح  ّتیعم  رد  یفریص  یعازخ  یـسیع  نبرفاذع  هک : تسا  هدرک  تیاور  یـشاجن 
ياهلئـسم رد  هکنیا  ات  دادیم  خـساپ  ار  وا  تشادـن ، شوخ  ار  مکح  رادـید  هکنیا  اب  ماما  تخاـس و  حرطم  ار  یلئاـسم  درک و  نخـس  زاـغآ 
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زیخرب و مرـسپ ، دومرف : هدرک ، دوخ  دنزرف  هب  يور  (ع ) رقاب ماما  ماگنه  نیا  رد  تفریذپن ؛) ار  ماما  خـساپ  مکح   ) داتفا رظن  فالتخا  ناشنیب 
ترـضح نآ  يور  شیپ  دوب ، هدـش  هدـیچیپ  مه  يور  راوراموط  هک  گرزب  یباتک  درب و  نامرف  ماما  دـنزرف  رواـیب ؛ ار  (ع ) یلع باـتک  نآ 

طخ و  (ص ) ادـخ لوسر  يالما  نیا  دومرف : سپـس  تفایب و  ار  نآ  ات  تخادرپ  ثحب  دروم  ۀلئـسم  يوجتـسج  هب  دوشگ و  ار  نآ  ماما  داهن .
ادـخ هب  هک  دـیورب  برغ  هب  قرـش و  هب  دـیهاوخیم ، هک  فرط  ره  هـب  دوـمرف : ثیدـح  نـیمه  ۀـمادا  رد  ترـضح ، نآ   14. تسا (ع ) یلع

ةدافتـسا اهراب  تفای . دـیهاوخن  رگید  سکچـیه  دزن  هدروآدورف ، ام  رب  لییربج  تسام و  ةداوناخ  دزن  هک  رتنئمطم  نیا  زا  یملع  دـنگوس ،
رکذ ار  اـهنآ  زا  يدراوم  اـجنیا  رد  اـم  هک  هدـش  هدروآ  هعیـش  ربـتعم  عباـنم  رد  تـالاؤس ، هب  نداد  خـساپ  و  (ع ) یلع ۀـعماج  باـتک  زا  همئا 

هدـنرد هبرگ ، : » تسا هدـمآ  (ع ) یلع باتک  رد  دـندومرف : هک  هدرک ، تیاور  (ع ) قداص ماما  زا  لقن  هب  هرارز  تراـهط : باـب  مییاـمنیم ـ :
نهد ار  نآ  هبرگ  هکنیا  لیلد  هب  ار  یکاروخ  هک  منکیم  مرـش  ادخ  زا  نم  درادن . یلاکـشا  ًاعرـش ـ  شکاروخ ـ  ةدنامیقاب  ندروخ  تسا و 

تاکز هاگ  ره  : » دومرف (ص ) ادخ لوسر  هک  میتفای  نینچ  (ع ) یلع باتک  رد  دندومرف : (ع ) قداص ماما  تاکز : باب  15 ـ  «. منک كرت  هدز ،
براش هک  تسا  هدـمآ  (ع ) یلع باتک  رد  دـندومرف : (ع ) قداص ماما  دودـح : باب  16 ـ  «. دـنکیم عنم  ار  شتاکرب  نیمز ، دوشن ، تخادرپ 

گس ۀید  (ع ) یلع باتک  رد  دندومرف : (ع ) قداص ماما  تاید : باب  17 ـ  «. دوش هدز  هبرض  داتشه  دیاب  زین  ذیبن  براش  هبرض و  داتشه  رمخ ،
مّدج و ثیدح  مردپ ، ثیدح  تسا و  مردپ  ثیدح  نم ، ثیدـح  دـناهدومرف : (ع ) قداص ماما  یتیاور  رد   18 «. تسا مهرد  لهچ  يراکش ،
، نینمؤملاریما ثیدح  نینمؤملاریما و  ثیدح  نسح ، ثیدح  نسح و  ثیدح  نیـسح ، ثیدح  تسا و  نیـسح  ثیدح  نامه  مّدج  ثیدح 

ةراـبرد (ع ) یلع نینمؤـملاریما ، فَحـصم  . 2 19. تسا ّلـجوّزع  يادـخ  نخـس  (ص ،) ادـخ لوسر  ثیدـح  و  (ص ) ادـخ لوـسر  ثیدـح 
هب یبرع  نابز  رد  فحـصم  يانعم  مییاـمنیم . یـسررب  ار  نآ  قیقد  ياـنعم  فَحـصُم و  هملک  دوخ  ادـتبا  (ع ) یلع نینمؤملاریما ، فحـصم 
دلج ود  نایم  ۀـعومجم  ار  فحـصم  20 و  دنیوگیم فُحص  فَحـص و  فئاحـص و  ار  نآ  عمج  هفیحـص و  دنـسیونیم  نآ  رد  هک  يزیچ 

زا ریغ  هک  (ع ) ارهز ترـضح  فحـصم  دننام   ) نآرق ریغ  هچ  دشاب و  نآرق  هچ  تسا ؛ هدـش  دـلج  باتک  مان  فحـصم  نیاربانب  دـنیوگیم ،
ود نیب  ياهتـشون  ینعی  فحـصم  دـش  مولعم  هکنیا  زا  سپ  تسیچ ؟ (ع ) یلع فحـصم  اـما  تسین .) نآ  رد  نآرقزا  ياهملک  تسا و  نآرق 
هک تسنآرق  نامه  تسا ، (ع ) یلع فحصم  هب  فورعم  هچنآ  هک  تفگ  دیاب  نآرق ، زا  ریغ  ای  دشاب ، نآرق  دناوتیم  فحصم  هکنیا  دلج و 

هداد روتـسد  (ص ) ربمایپ هک  بیترت  نامه  هب  هدوب و  تایآ  لوزن  نأـش  ریـسفت و  یگژیو  ياراد  دوب و  هدومن  نیودـت  عمج و  ترـضح  نآ 
لیلد هب  افلخ  اما  تشاد ، هضرع  افلخ  تموکح  هب  (ص ) ربماـیپ تلحر  زا  سپ  ار  نآرق  نآ  (ع ) یلع دوب . هدومن  بترم  ار  اـههروس  دـندوب ،
دوب هدش  لزان  یناسک  شیرق و  ناگرزب  شهوکن  رد  میرک  نآرق  تایآ  زا  یخرب  هدوب و  تایآ  لوزن  نأش  ریـسفت و  هارمه  نآرق  نآ  هکنآ 

ار اهنآ  هدش و  لزان  افلخ  نادنواشیوخ  یـشیرق و  ۀباحـص  زا  یخرب  لیابق  شهوکن  رد  زین  یـشخب  دندیگنجیم و  (ص ) ادخ لوسر  اب  هک 
افلخ تموکح  يارب  اهنآ  لوزن  نأـش  هک  ار  تاـیآ  زا  یخرب  اـجنیا  رد  دـندرکن . لوبق  ار  (ع ) یلع فحـصم  اـفلخ  اذـل  دوب ، هدرک  تمذـم 

ای هیما و  ینب  هرابرد  نآ  لوزن  نأش  هک  نآرق ؛ رد  هدـش  نیرفن  تخرد  نآ  و  21 ؛ نآرقلا یف  ۀنوعلملا  ةرجّشلاو  میروآیم : دوبن ، دنیاشوخ 
زا یقـساف  نأش  رد  هیآ  نیا  ٍۀلاهجب ؛ ًاموق  اوبیـصت  نأ  اونّیبتف  ٍأبنب  قساف  مک  ءاج  نا  اونمآ  نیّذلا  اهّیا  ای  تسا . (ص ) ربمایپ ۀباحـص  زا  يدارفا 

هفوک یلاو  یتدـم  نامثع  نامز  رد  هک  تسا  موس  ۀـفیلخ  نافع ، نب  نامثع  ردام  ردارب  دـیلو  نیا  هدـش و  لزان  هبقع  نب  دـیلو  مانب  هیما  ینب 
امش رگا  . 3 تسا . هدش  تبث  خیرات  رد  شدسافم  ریاس  هفوک و  دجسم  رد  حبص  یتعکر  راهچ  زامن  ندناوخ  يراوخبارش و  ناتـساد  دوب .
ادخ هک  دینادب  دیوش ، دحتم  ربمایپ )  ) وا هیلع  رگا  و  تسامش ) دوس  هب   ) هدیدرگ فرحنم  امـش  ياهلد  هک  دیدرگزاب  ادخ  يوس  هب  نز  ود 

قالط ار  امـش  رگا  هک  اسب  يا  دوب  دـنهاوخ  وا  ینابیتشپ  نآ  زا  دـعب  ناگتـشرف  نانمؤم و  حـلاص  لییربج و  هدوب و  وا  راکددـم  راـی و  دوخ 
23. هزیشود هزیشود و  ریغ  ةدننک  ترجه  دباع و  بئات ، میلست ، نمؤم ، ناملسم ، ینانز  دنک ، وا  بیصن  امـش  زا  رتهب  ینانز  دنوادخ  دیوگ ،
لوا و ۀـفیلخ  نارتخد  مه  ود  ره  هدوب و  ربمایپ  نانز  زا  ود  ره  هک  هدـش  لزاـن  رمع  تنب  هصفح  رکب و  یبا  تنب  هشیاـع  ةراـبرد  هیآ  ود  ره 
(ع) تیب لها  شیاتـس  حدـم و  رد  اهنآ  لوزن  نأش  هک  هدـمآ  نآرق  رد  یتاـیآ  نینچمه  و  دـندوب . هدومن  هئطوت  ربماـیپ  هیلع  هک  دـندوب  مود 
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ناشتموکح تایآ ، نآ  لوزن  نأش  ریسفت و  اب  دنتساوخیمن  دوبن و  اهنآ  ۀنابصاغ  تموکح  افلخ و  بتکم  دنیاشوخ  تایآ  نیا  هدش و  لزان 
نیا  24. دنادرگ هزیکاپ  كاپ و  ار  امـش  دیادزب و  تیبلها  امـش  زا  ار  يدـیلپ  سجر و  ات  هدرک  هدارا  اهنت  دـنوادخ  . 1 دننام : دوش ؛ لزلزتم 

نم و  . 2 تسا . هدـش  لزان  زین  (ع ) همئا ریاس  نأش  رد  اهنآ  عبت  هب  و  ( ) (ع نیـسح نسح ع ،) (ع ،) همطاف (ع ،) یلع (ص ،) ربمایپ نأـش  رد  هیآ 
ادـخ تیاـضر  هار  رد  ار  دوـخ  ناـج  سفن و  هـک  تـسا  یـسک  مدرم  زا  ؛25 و  دابعلاب فوؤر  هللا  تاـضرم  ءاـغتبا  هسفن  يرـشی  نم  ساـّنلا 
لاس لوالاعیبر  لوا  بش  رد  ترـضح  نآ  هک  هاگنآ  هدش ، لزان  (ع ) یلع نأش  رد  هیآ  نیا  تسا . نابرهم  ناگدنب  هب  دنوادخ  دـشورفیم و 

روهـشم تیبملا  ۀـلیل  بش  هب  دـیامن و  ترجه  هنیدـم  هب  هکم  زا  تسناوت  (ص ) ربماـیپ بش ، نآ  دـیباوخ و  (ص ) ربماـیپ رتسب  رد  تثعب   13
دوجو نآرق  رد  تسا ) روهشم  هلهابم  ۀیآ  هب  هک  ۀیآ 61  نارمع ، لآ  ةروس  دننام  () ع  ) تیب لها  یفرعم  شیاتس و  رد  يرگید  تایآ  تسا .

(ص) هللا لوسر  يالما  هب  یلع ع ) فحصم  رد  اهنآ  ریغ  تایآ و  نیا  لوزن  نأش  نوچ  اذل  میدومن . افتکا  هیآ  ود  نیا  رکذ  هب  اهنت  اما  دراد ،
سب ار  ام  نآرق  اهنت   ) دندومن مالعا  ار  هللا » باتک  انبـسح   » راعـش مه  اهنآ  دوبن و  راگزاس  افلخ  تسایـس  اب  نیا  دوب ، هدـمآ  (ع ) یلع ّطخ  و 

نودب دوب ، نآرق  ظفل  طقف  اما  دش  يرادربهخـسن  نایب و  سیردت و  میلعت و  نآرق ، دنتخاس ، ادج  (ص ) ربمایپ ثیدـح  زا  ار  نآرق  و  تسا )
نیا ات  دنتـشاذگن  دـنتفرگ و  ار  مالـسا  قیمع  فراـعم  قیاـقح و  زا  يرایـسب  يولج  تسایـس  نیا  اـب  و  تاـیآ ، لوزن  نأـش  نودـب  ریـسفت و 
دوخ دزن  ار  فحـصم  نآ  (ع ) یلع ترـضح  دوش . هداد  میلعت  یفرعم و  هعماج  رد  دوب ، لوزن  نأش  ریـسفت و  اـب  هارمه  هک  ینآرق  فحـصم 
يارب دوب ، لوزن  نأش  ریسفت و  اب  هارمه  هک  نآرق  نآ  زا  (ع ) همئا تفرگ و  رارق  (ع ) همئا رایتخا  رد  ناشیا  زا  دعب  فحصم  نیا  تشاد ، هاگن 

هتخاس و راکشآ  ار  نآ  روهظ  زا  سپ  هک  تسا  (ع ) يدهم ترضح  رایتخا  رد  نونکا  فحـصم  نیا  دندومنیم و  تیاور  باحـصا  مدرم و 
هب دوب و  تایآ  لوزن  نأش  ریسفت و  اب  هارمه  ینآرق  هک  تاصخشم  نآ  اب  فحصم  نیا   26. دوش سیردت  نآ  يور  زا  ات  دنیامرفیم  روتسد 

دعب ار  تماما  توبن و  ثیراوم  ریاس  و  دوب ) ماکحا  اهنت  هک   ) هعماج باتک  ۀفاضا  هب  دوب ، هدـش  نیودـت  (ع ) یلع طخ  و  (ص ) ربمایپ يالما 
ات تسا  (ع ) يدـهم ماما  رایتخا  رد  رـضاح  لاح  رد  مه  فحـصم  نیا  ثیراوم و  ماـمت  بیترت  نیدـب  دـندرپس و  نسح ع ) ماـما  هب  دوخ  زا 

، یفاک لوصا  . 1 اهتشونیپ : هرامش 87  دوعوم  همانهام  ددرگ . لمع  سیردت و  میلعت و  شلدع ، تموکح  شروهظ و  نامز  رد  هللاءاشنا 
دنـسم بدالا و  باتک  ؛) ناذـیتسا باب  ) هجام نبا  ننـس  . 3 ناـمه . . 2 ص135 . ج2 ، یفاو ، ص 151 ؛ تاجردـلارئاصب ، ص 239 ؛ ج 1 ،

، يزودـنقلا یفنحلا  نب  میهاربا  ص 167 ؛ تاجردـلا ، رئاصب  ص 56 ؛ ج 2 ، یلامأ ، قودص ، خیـش  . 4 ص 107 . و  ص58  ج 1 ، دمحا ،
لوصا . 6 ص 314 . صاصتخالا ، دیفم ، خیـش  ص 16 ؛ تاجردـلا ، رئاصب  ح14 ؛ ص 91 ، ج 26 ، راونـالاراحب ، . 5 ص20 . ةدوملا ، عیبانی 

یفاو ج 2 ص تاجردلا ص 177 و ص 186 و ص 188 ـ  رئاصب  ص 235 ـ  یفاک ج 1 ، . 7 ج 2،ص 79 . یفاو ، ص 297 ؛ ج1 ، یفاک ،
ص ج 1 ، یفاک ، . 9 ح3،ص 18 . ج 46 ، راونالاراحب ، ص 172 ؛ ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا   ، بقانم ؛  ص 128 یسوط ، خیش  ۀبیغلا ، . 8 . 132
.10 ص 83 . ج 2 ، یفاو ، ص 229 ؛ ج 46 ، راونالاراحب ، ص 24 ؛ تاجردلارئاصب ، ص 260 ؛ يدـهلا ، مالعا  هب  يولا  مـالعا  305،ح 2 ؛
.11 ص 229 . ج 46 ، راونـالاراحب ، ص 260 ؛ يرولا ، مـالعا  ص 165 ؛ تاجردـلا ، رئاصب  ص 82؛ ج 2 ، یفاو ، ص 305 ؛ ج 1 ، یفاک ،
ج1، یفاک ، لوصا  ح 33 ؛ ص 22 ، ،ج 48 ، راونالاراحب ص 177 ؛ ینامعن ، ۀبیغلا  . 12 صص 158 و180 و 181 و 186 . تاجردلا ، رئاصب 
ص ج 4 ، هیقفلا ، هرـضحی  نم ال  ص 40،ح 1 ؛ ج 7 ، یفاک ، . 13 ات 9 . ص 164،ح 7  تاجردلا ، رئاصب  دیفم ؛ خیـش  داشرالا ، ص 311 ؛ 

لاجر . 14 ح 1 . ص 450 ، ج 13 ، هعیـشلا ، لئاسو  ح835 ؛ ص 211 ، ج 9 ، بیذـهتلا ، ص 217 ؛ قودـص ، خیـش  رابخالا ، یناعم  151 ؛
(. ةوکَّزلا عنم  میرحت  باب  ةوکّزلا ، باتک  . ) ناـمه . 16 روفـسلا .) روُسلا  باب  هراهطلا ، باتک   ) ج 1 هعیشلا ، لئاسو  . 15 ص 279 . یشاجن ،
َنِم هید  هلأسم  باـب   ، تایدـلا باـتک   ) ج 3 ناـمه ، . 18 رمخلا .) برـش  نم  یلع  دـحلا  توبث  باـب  ، دودـحلا باـتک   ) ج 3 ناــمه ،  . 17

ةروس . 21 فحـص . هداـم   ، بـغار تادرفم  برعلاناـسل و  . 20 ص 257 . دـیفم ، خیـش  داـشرالا ، ص 53 ؛ ج 1 ، یفاـک ، . 19 بالِکلا .)
ةروس . 25 ۀیآ 33 . (، 33  ) بازحا ةروـس  . 24 ۀـیآ 5 . (، 66) میرحت ةروـس  . 23 ۀـیآ 6 . (، 49) تارجح ةروـس  . 22 ۀـیآ 60 . ( ، 17) ءارسا

ص 175. ج14 ، يرکسع ،) یضترم  دیس  همالع   ) نیتسردملا تایاور  میرکلا و  نآرقلا  . 26 ۀیآ 207 . (، 2) هرقب
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( اههیاس باتفآ و   ) باتک یفرعم 

416 تاحفـص : دادـعت  يدـهلا  مجن  رـشان : یلاعف  یقت  دّـمحم  هدنـسیون : ارگتیونعم ) روهظون  ياهنایرج  رب  یـشرگن   ) اههیاس باـتفآ و 
ناوج نارازه  ندروآ  يور  ام و  ۀـعماج  رد  تیونعم  نافرع و  یعّدـم  ياههلحن  اهشیک و  ماسقا  عاونا و  ةدرتسگ  جاور  هب  هجوت  اب  هحفص 

اهنآ راکفا  دیاقع و  یسررب  یفرعم و  هب  یلیلحت ، عماج و  یتروص  هب  هدوب  ددصرد  رضاح  باتک  ةدنـسیون  اههقرف ، نیا  هب  تیونعم  يایوج 
رثا نیا  رد  دراذگب . باتک  یمارگ  ناگدنناوخ  ۀنافـصنم  تواضق  ضرعم  رد  ار  اهنآ  یقالخا  لوصا  هدنکفا ، يرظن  ناشناگدـنروآدیدپ  و 

، دوهی نافرع  یحیـسم ، نافرع  نییآ ،)  5  ) ییاکیرمآ ياهنافرع  نییآ ،)  12  ) يدنه نافرع  تسا : هدـمآ  ریز  یلک  لوصف  درف ، هب  رـصحنم 
ۀعلاطم دنتـسه . هاگـشناد  مرتحم  دیتاسا  زا  یلاعف ، رتکد  بانج  باتک ، نیا  دنمجرا  ةدنـسیون  قیرط )  25  ) یـسانشناور ملعارف و  نز ، نییآ 

. مینک داهنشیپ  یگنهرف  ثحابم  نادنمهقالع  هب  ار  رثا  نیا 

ناربمایپ ثراو  (ع ) يدهم ماما 

یندروخ و یـسک  هک  دـنک  دایرف  يداـنم  دـیامن  هفوک  دـصق  هک  دـهاوخ  دـنک و  ماـیق  هکم  رد  مئاـق  ترـضح  نوچ  دومرف : (ع ) رقاـب ماـما 
هک یلزنم  ره  رد  تسا  ترـضح  نآ  اـب  تسا  رتـش  راـب  کـی  نزو  هـب  هـک  (ع ) یـسوم ترـضح  گنـس  درادـنرب . دوـخ  هارمه  یندـیماشآ 
رد هکیماگنه  ات  تساهنآ  ۀشوت  گنس  نامه  دنک و  باریس  ار  هنـشت  ریـس و  ار  هنـسرگ  هک  دشوجب  گنـس  نآ  زا  یبآ  همـشچ  دنیآدورف 

هدرب و ثرا  هب  یمامت ، هب  ار  دوخ  زا  شیپ  همئا  ایبنا و  مولع  همه  تسا ، تما  يامنهار  هک  (ع ) يدهم ماما  دنیآ . دورف  هفوک  تشپ  هب  فجن 
ییاهشناد مولع و  همه  دیامنیم  تابثا  هک  تسا  هدـش  دراو  (ع ) نیموصعم همئا  زا  یثیداحا  باب  نیا  رد  تسا . اهشناد  عیمج  رادثاریم 

يدـهم ع) ترـضح  هدیـسر و  (ص ) ربمایپ یـصو  نیمهدزاود  یهلا و  تجح  نیرخآ  هب  هدوب ، نیموصعم  همئا  یهلا و  ناربمایپ  دزن  رد  هک 
هک یملع  دومرف : (ع ) رقاب ماما  مینکیم . رکذ  ار  تسا  عوضوم  نیا  دیؤم  هک  ثیدح  نیدنچ  هنومن  يارب  تسا . (ع ) همئا ایبنا و  مولع  ثراو 

زگره ام  ةداوناخ  زا  هک  تسا  نیا  قح  هدوب و  تما  نیا  ملاع  (ع ) یلع دوریم . ثرا  هب  ملع  دشن و  هتشادرب  دش ، لزان  (ع ) مدآ ترـضح  اب 
مولعم فیرش  ثیدح  نیا   1. دهاوخ ادخ  ار  هچنآ  ای  ددرگ  شنیزگیاج  دنادب  ار  وا  ملع  لثم  هک  شلها  زا  یـسک  هکنآ  رگم  دریمن  یملاع 
ناشیا زا  هدیـسر و  (ص ) ایبنالا متاخ  هب  توبن  ثاریم  ناونعهب  هکلب  هتفرن  نیب  زا  هدش ، لزان  (ع ) مدآ ترـضح  هب  هک  یمولع  نآ  دـیامنیم 

نآ هک  تسا  هدـش  دراو  (ع ) قداص ماما  زا  رگید  یثیدـح  رد  و  تسا . (ع ) يدـهم ماما  ناراوگرزب  نآ  نیرخآ  هک  هناگهدزاود  همئا  هب  مه 
هداد ثرا  هب  يرگید  هب  ار  دوخ  ملع  هکنیا  رگم  هدرمن  یملاع  دشن ، هتـشادرب  دش  لزان  (ع ) مدآ اب  هک  یملع  یتسردهب ، دندومرف : راوگرزب 
مولع نیا  تسا و  نیـشیپ  ياهشناد  مولع و  یمامت  بحاص  (ع ) يدـهم ماـما  كراـبم  دوجو   2. دـنامیمن ملاـع  یب  نیمز  یتسار  هب  تسا .

يدیحوت ریغ  يدـیحوت و  نایدا  مامت  دوعوم  هک  سک  نآ  اریز  تسا ؛ مزال  دراد  ار  شماجنا  دـصق  راوگرزب  نآ  هک  یمیظع  تکرح  يارب 
ققحت نیمز  يور  رد  ار  ادخ  ةدـعو  دـنک و  هماقا  ادـخ  نید  طسق و  لدـع ، يانبم  رب  ار  نیمز  يور  تموکح  نیرتیلاع  تسا  رارق  تسا و 

هب مشچ  ام  هک  تسا  یتسه  ناهج  رد  قلطم  لماک و  ناسنا  راوگرزب ، نآ  دشاب . هتـشاد  دوخ  هارمه  ار  اهشناد  مولع و  مامت  دـیاب  دـشخب ،
ماما كرابم  دوجو  زا  رگید  یتیاور  میـشاب . رگهراظن  شایتوکلم  روهظ  رد  ار  شرادید  قیفوت  هک  تسا  دیما  میاهتخود و  شروهظ  راظتنا 
رـسپ هللاۀبه ، نیمز ، يور  رد  یـصو  نیتسخن  یتسردهب  دـندومرف : (ص ) ادـخ لوسر  دومرف : هک  تسا  هدـش  لقن  صوصخ  نیا  رد  (ع ) رقاب

؛ دنامزعلاولوا اهنآ  رفن  جـنپ  هک  دـندوب  رازه  تسیب  دـصکی و  ناربمایپ  همه  تشاد . یـصو  هکنیا  رگم  تشذـگنرد  يربمایپ  دوب و  (ع ) مدآ
ناینیشیپ ایصوا و  ۀمه  ملع  هدوب ، (ص ) دمحم يارب  هللاۀبه  (ع ،) بلاطیبا نب  یلع  یتسارهب  و  (ع ؛) دمحم یـسیع و  یـسوم ، میهاربا ، حون ،

مظعا مسا  ثراو  (ع ) يدهم ماما   3. تسا هدرب  ثرا  هب  ار  دوخ  زا  شیپ  نیلـسرم  ایبنا و  همه  ملع  (ص ) دمحم تسا و  هدرب  ثرا  هب  ار  دوخ 
و مرکا ص ) ربمایپ  شراوگرزب  ّدـج  ًاصوصخ  فلـس ، يایبنا  لماک  مات و  ةریخذ  یهلا و  ّیـصو  نیرخآ  هک  (ع ) رـصع ماما  كراـبم  دوجو 
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، هدش دراو  یثیداحا  هنیمز  نیا  رد  تسا . مظعا  مسا  ثراو  هتفرگ و  تعیدو  هب  ار  مظعا  مسا  تسا ، ـ ) (ع ماما هدزای  دوخ ـ  زا  لبق  يایـصوا 
نآ اب  تشاد و  ار  مظعا  مسا  زا  فرح  ود  میرم  نب  یـسیع  دندومرف : (ع ) قداص ماما  مینکیم . هراشا  ثیدح  دـنچ  هب  شخب  نیا  رد  ام  هک 

تسیب مدآ  هب  فرح و  هدزناپ  حون  هب  دوب و  فرح  تشه  ياراد  میهاربا  تشاد و  فرح  راهچ  نارمع  نب  یسوم  درکیم و  راک  فرح  ود 
دنوادخ هک  تسا  فرح  هس  داتفه و  مظعا  مسا  درک . عمج  شتیب  لها  و  (ص ) دمحم يارب  ار  اهنآ  ۀمه  دنوادخ  دش و  هداد  فرح  جـنپ  و 

همئا اـیبنا و  ثیراوـم  ءزج  مه  یهلا  مظعا  مسا  هک  دـنکیم  نشور  ثیدـح  نیا   4. تسا هداد  فرح  ود  داتفه و  (ص ) دـمحم ترـضح  هب 
هدافتـسا دروم  شمایق  روهظ و  ماگنه  رد  مه  رـضاح و  لاح  رد  مه  ار  نآ  ات  تسا  (ع ) يدـهم ماما  دزن  رـضاح  لاح  رد  تسا و  (ع ) فلس

فـصآ دزن  نآ  فرح  کـی  اـهنت  تسا و  فرح  هس  داـتفه و  ادـخ ، مظعا  مسا  دـناهدومرف : (ع ) رقاـب ماـما  يرگید  ثیدـح  رد  دـهد . رارق 
هب نیمز  سپس  تفرگ ، تسدهب  ار  تخت  وا  ات  دش  هتفاکش  سیقلب  تخت  وا و  نایم  نیمز  تفگ و  ار  فرح  کی  نآ  فصآ  دوب و  ایخرب ] ]
مه فرح  کی  میراد و  ار  مظعا  مسا  زا  فرح  ود  داتفه و  ام  دش و  ماجنا  ندز  مهرب  مشچ  زا  رتمک  رد  لمع  نیا  تشگزاب و  لوا  تلاح 
زا یکی  هک  دـش  نشور  نیاربانب   5. هللااب اـّلا  ةّوق  ـال  لوح و  ـال  تسا و  هتخاـس  صوصخم  دوخ  يارب  بیغ  ملع  رد  ار  نآ  هک  تسادـخ  دزن 
هب مه  ناشیا  زا  مهدزای و  ماما  ات  ناشیا  زا  و  متاخ ص ) ات  (ع ) مدآ ترـضح  زا  هک  تسا  مظعا  مسا  تسا  (ع ) يدهم ماما  دزن  هک  یثیراوم 

ثیراوم زا  رگید  یکی  (ع ) اـیبنا فحـص  ثراو  (ع ) يدـهم ماـما  تسا . هدیـسر  (ع ) يرکـسعلا نسحلا  نبا  تجح  ترـضح  نینزاـن  دوجو 
دشاب و ياهتـشون  نآ  يور  رب  هک  تسا  تسوپ  ياهعطق  يانعم  هب  فحُـص  تسا و  (ع ) ایبنا فحـص  تسا ، (ع) رـصع ماما  دزن  رد  هک  فلس 

ياهباتک هب  نآرق  رد  تسا . هدش  لزان  نیشیپ  يایبنا  رب  هک  ییاهباتک  ینعی  فحص ، حالطصا  رد  یلو  تسا ؛ فحص  يوغل  يانعم  نیا 
ٌلوسر دیامرفیم : هک  تسا  هنیب  هروس  هیآ 2  بلطم  نیا  نّیبم  تسا ؛ فحص  نآرق  ياهمان  زا  یکی  تسا و  هدش  قالطا  فحص  ینامـسآ 

.1 زا : دـنترابع  هدـش  لزان  (ع ) ایبنا رب  هک  یفحـص  اما  دـناوخیم . كاـپ  ياـهباتک  ادـخ  بناـج  زا  يربماـیپ  ًةرّهطم . ًافحـص  اولتی  هللا  نم 
هفیحص رب 10  لمتشم  هک  (ع ) میهاربا ترضح  فحص  . 2 تسا . هدوب  هفیحص  رب 10  لمتشم  هدش و  لزان  (ع ) مدآ ترضح  رب  هک  یفحص 

نیا هتـشذگ  ياههفیحـص  رد  ًاعطق  یـسوم . میهاربا و  فحـص  یلوـألا ?  فحّـصلا  یفل  اذـه  ّنا  دـیامرفیم : میرک  نآرق  رد  تسا و  هدوب 
داتسرف میهاربا  رب  هفیحص  تسیب  یلاعت  قح  دومرف : (ص ) ادخ لوسر  هک  دنکیم  تیاور  رذوبا  یسوم . میهاربا و  ياههفیحص  رد  تسه ? 

تایآ نیا  ناوخب  رذوبا  يا  دومرف : ربمایپ  تسه ؟ میهاربا  فحـص  زا  يزیچ  نآرق  رد  ایآ  تفگ : رذوبا  تساـهلثم . اـهتمکح و  همه  هک 
. تسا هدوب  هفیحص  رب 30  لمتشم  هک  (ع ، ) سیردا ترضح  فحص  . 3 6 «. یسوم میهاربا و  فحص  یلوألا ?  فحّـصلا  یفل  اذه  ّنإ  : » ار

باتک نیا  رد  و  ًاّیبن . ًاقیّدـص  ناـک  ّهنإ  سیردإ  باـتکلا  یف  رکذا  و  میرم : ةروس  رد  راـبکی  هدـش ؛ رکذ  نآرق  رد  راـب  ود  ربماـیپ  نیا  ماـن 
و نیرباّصلا . نم  ٌّلک  لفکلاذ  سیردإ و  لیعمـسإ و  و  اـیبنا : ةروس  نینچمه  و  دوب . ربماـیپ  وگتـسار و  رایـسب  زین  وا  هک  نک  داـی  ار  سیردا 

تسا لییارـساینب  ناربمایپ  زا  بوبحم ) ینعی   ) دواد (ع :) دوواد ترـضح  روبز  . 4 دـندوب . نارباص  زا  همه  لفکلاوذ  سیردا و  لیعامـسا و 
(، 55  ) ءارسا (، 84  ) ماعنا (، 78  ) هدئام (، 163  ) ءاسن (، 251  ) هرقب ياههروس  زا  ریز  تایآ  رد  دـیجم  نآرق  رد  راب  هدزناش  شفیرـش  مان  هک 

دنسانشیمن باتک  بحاص  ار  وا  نایدوهی  تسا . هدش  رکذ  و 30 ) ، 17 ، 22 ، 24 ، 26  ) ص (، 13 ، 10  ) أبس (، 16 ، 15  ) لمن ( 79 ، 78  ) ایبنا
و دـیامنیم : یفرعم  هنوگنیا  ار  (ع ) دوواد باتک  هیآ 105  ایبنا  ةروس  رد  نآرق  یلو  دـناهدیمان ، ریمازم  ار  وا  هب  بستنم  ياهدورـس  اـهنت  و 
زا حلاص  ناگدنب  هک  میتشون  روبز  رد  تاروت  زا  دعب  قیقحت  هب  و  نیحلاّصلا . يدابع  اهثری  ضرألا  ّنأ  رکّذلا  دـعب  نم  روبّزلا  یف  انبتک  دـقل 

دوواد انیتاء  و  دـیامرفیم ... : هیآ 55  ءارـسا  هروس  رد  هیآ 163 و  ءاسن  ةروس  رد  ناحبـس  دنوادخ  نینچمه  و  دـش . دـنهاوخ  نیمز  ناثراو 
زا ار  یتیاور  تسا ، هدیـسر  (ص ) ربمایپ كراـبم  تسدهب  تسا و  حاولا  ناـمه  یـسوم  میهاربا و  فحـص  هک  بلطم  نیا  تاـبثا  رد  ًاروبز .
اطع ناربـمغیپ  هب  يزیچ  ّلـجوّزع  يادـخ  دـمحمابا ، يا  دوـمرف : نم  هب  (ع ) قداـص ماـما  دـیوگیم  ریـصبوبا  مینکیم : لـقن  یفاـک  لوـصا 

هک یفحص  نآ  و  دومرف ؛ اطع  زین  (ص ) دمحم هب  داد  ناربمغیپ  هب  هک  ار  هچنآ  ۀمه  دومرف و  اطع  (ص ) دمحم هب  ار  نآ  هکنآ  زج  هدومرفن ،
نینچمه .7 و  یلب دومرف : تسا ؟ حاولا  نامه  فحص  نآ  مدرک : ضرع  تسام . دزن  دیامرفیم ، یسوم ) میهاربا و  فحص   ) ّلجوّزع يادخ 
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رد همئا و  هب  سپس  و  (ص ) مرکا ربمایپ  هب  هک  تسا  یثیراوم  ءزج  زین  باتک  نیا  هکنیا  و  (ع ) دوواد ترضح  روبز  ةرابرد  رگید  یتیاور  رد 
« رکّذلا دعب  نم  روبّزلا  یف  انبتک  دقل  و  ۀیآ « : عجار  (ع ) قداص ماما  زا  نانس  نبا  میناوخیم . هدیسر ؛ (ع ) رصع ماما  كرابم  تسدهب  تیاهن 
، هتشگ لزان  هک  یباتک  ره  دش و  لزان  دوواد  رب  هک  تسنآ  روبز  تسادخ و  دزن  رکذ  دومرف : تسا ؟ مادک  رکذ  تسیچ و  روبز  هک  دیـسرپ 

ترضح نآ  رب  حاولا  تروص  هب  هک  تسا  (ع ) یسوم ترـضح  باتک  مان  تاروت  تاروت  . 5 8 میتسه . ملع  لها  ام  و  تسا ، ملع  لـها  دزن 
؛) 93 ، 65 ، 50 ، 48 تایآ 3 ،  ) نارمعلآ ياههروس  زا  ریز  تایآ  رد  تسا ، هدـش  هدرب  مان  تاروت  زا  راـب  هدـجیه  نآرق  رد  دـیدرگ . لزاـن 

هتبلا ۀیآ 5 .)  ) هعمج ؛ ) ۀیآ 29  ) حتف ۀیآ 6 ؛)  ) فص ۀیآ 111 ؛)  ) هبوت ۀیآ 157 ؛)  ) فارعا 110 ؛) ، 68 ، 66 ، 46 ، 44 تایآ 43 ،  ) هدئام
تافیرحت شوختـسد  دوجوم ، نایدوهی  دزن  نونکا  هک  یتاروت  تسا و  هدـشن  فیرحت  یلـصا و  تاروت  ناـمه  نآرق  حالطـصا  رد  تاروت 

زا یکی  ناونع  هب  هک  یتاروت  اذـل  تسا . هدـش  یفرعم  نآ  رد  ياهدـننز  لکـش  هب  یـسوم  زا  سپ  اـیبنا  ماـقم  دـیحوت و  هدـش و  ياهدرتسگ 
رد یلصا  تاروت  نآ  اب  ترضح  نآ  تسا و  (ع ) یسوم ترضح  رب  هدش  لزان  حاولا  نامه  تسا  (ع ) يدهم ترـضح  دزن  (ع ) ایبنا ثیراوم 
راب دادعت 12  نآرق  رد  تسا و  تراشب »  » يانعم هب  تغل  رد  هک  لیجنا  لیجنا  . 6 دیامنیم . لالدتسا  روهظ  رصع  نایدوهی  اب  شروهظ  نامز 

هروس و  ( 27  ) دیدح (، 29  ) حتف (، 157  ) فارعا (، 46 ، 47 ، 66 ، 68 تایآ 110 ،  ) هدئام (، 2 ، 48 تاـیآ 65 ،  ) نارمع لآ  ياـههروس  رد 
نآ نآرق  هک  تسا  لصا  یقیقح و  لیجنا  نامه  روظنم  هتبلا  تسا . (ع ) یسیع ترضح  باتک  نآ ، تسا ؛ هدش  رکذ  لیجنا  مان  ( 111  ) هبوت

عیمج ثراو  یهلا ، ریفـس  نیرخآ  ناونعهب  (ص ) مرکا ربمایپ  دـیامنیم  دـییأت  هک  هدـمآ  (ع ) قداـص ماـما  زا  یتیاور  تسا . هدومن  دـییأت  ار 
رد تسا ، هدیـسر  (ع ) همئا هب  بیترت  هب  هتـشاد ، دوـجو  (ص ) مرکا ربماـیپ  دزن  توـبن  ثاریم  ناوـنعهب  هچنآ  یماـمت  هدوـب و  (ع ) اـیبنا بتک 
درب ثرا  (ع ) دوواد زا  نامیلس  انامه  تسا . هدیسر  (ع ) يدهم ماما  كرابم  تسد  هب  ًامامت  نیشیپ  يایبنا  بتک  هلمج  زا  ثیراوم  نیا  تیاهن 

نآرق نآرق  . 7 9. تسام دزن  دوب ، حاولا  نآ  رد  هچنآ  همه  لیجنا و  تاروت و  ملع  میدرب . ثرا  دمحم  زا  ام  درب و  ثرا  نامیلس  زا  دمحم  و 
رب جـیردت  هب  تلاسر ، لاس  تدـم 23  رد  رگید  راب  یعفد و  تروصهب  راـب  کـی  تسا ، ینامـسآ  باـتک  نیرتلـماک  نیرخآ و  هک  میرک 

ۀعماج (ع ) يدـهم ماما  كرابم  دوجو  هک  تسا  ثاریم  نیرتالاب  نیرتدنمـشزرا و  باتک ، نیا  دـش ، لزان  (ص ) مرکا ربمایپ  كراـبم  دوجو 
هک تسا  باتک  نیا  دـیآیمرد . ارجا  هلحرم  هب  لماک  روطهب  یهلا  باتک  نیا  نیناوق  ماکحا و  ماـمت  دزاـسیم و  نآ  ساـسا  رب  ار  شناـمز 

دنـشچیم و ار  شتلادع  نیریـش  دهـش  يودهم  ۀعماج  رد  نامزلارخآ  ياهناسنا  دوشیم و  هتخاس  نآ  يانبم  رب  نامزلارخآ  ۀـنومن  ۀـعماج 
هب هکلب  دـنامیمن  نیمزرب  لـطعم و  یهلا  باـتک  نیا  زا  ياهیآ  هروس و  چـیه  و  دـسریم ؛ روهظ  ۀـصنم  هب  یهلا  باـتک  نیا  ياـیاوز  ماـمت 
زج دومرف : (ع ) رقاب ماما  مینکیم . هراشا  هراب ، نیا  رد  تیاور  کی  هب  هنومن  ناونع  هب  اـجنیا  رد  ددرگیم . هداـیپ  لـماک  ینـشور  تقیقح و 

كرابم دوج  (ع ) ایبنا عیادو  ثراو  (ع ) يدهم ماما   10 تسوا . دزن  نآرق  مامت  نطاب  رهاظ و  هک  دنک  اعدا  دناوتیمن  یسک  ربمغیپ  يایصوا 
رد هدـش  دراو  تایاور  تسا ؛ هدرب  ثرا  هب  زین  ار  یهلا  يایبنا  راثآ  عیادو و  مظعا ، مسا  ایبنا و  ملع  یهلا و  يایبنا  رب  هوـالع  (ع ) رـصع ماـما 

ماما (ع ) یسوم ياصع  . 1 زا : دنترابع  اهنآ  زا  يدادعت  هک  هدش  هراشا  اهنآ  هب  زین  صـصق  خیراوت و  رد  تسا و  بلطم  نیا  هاوگ  هنیمز  نیا 
یکدنا تسام و  دزن  اصع  نآ  دیسر . نارمع  نب  یسوم  هب  سپس  دیسر و  بیعش  هب  هک  دوب  (ع ) مدآ نآ  زا  یـسوم  ياصع  : » دومرف (ع ) رقاب

ـ ) (ع يدهم ماما  ام ـ  مئاق  يارب  دـیوگ و  باوج  دوش  لاؤس  وا  زا  نوچ  و  تسا ، زبس  هدـش  زاب  شتخرد  زا  هک  یتقو  دـننام  دوب  مدزن  شیپ 
ياههتخاس تسا و  روآساره  اصع  نآ  دـهد . ماجنا  درکیم  یـسوم  هک  يراـک  ناـمه  نآ ، اـب  يدـهم ) ترـضح   ) وا تسا ، هدـش  هداـمآ 

ود شیارب  دعلبیم و  دناهتخاس ، گنرین  هب  ار  هچره  دـنک  هلمح  نوچ  دـهد ؛ ماجنا  دوش  رومأم  هچره  هب  دـعلبیم و  ار  نارگوداج  یگنرین 
شنابز اب  ار  اههتخاس  گنرین  دـشاب و  عارز  لهچ  شکف ) ود  نایم   ) اهنآ نایم  فقـس و  رد  يرگید  نیمز و  رد  یکی  هک  دوشیم  زاب  هبعش 

وا ياصع  و  تاروت ) ( ) (ع یـسوم حاولا  دومرف : (ع ) قداص ماما   11 «. دیعلب ار  نارحاس  رحس  (ع ) یسوم ترـضح  نامز  رد  هکنانچ  دعلبیم 
(ع) قداـص ترـضح  هب  تسد  هب  تسد  تاروت  و  (ع ) یـسوم ترـضح  ياـصع  هکیتقو  تسادـیپ   12 میناربماـیپ . ثراو  اـم  تساـم و  دزن 

کیدزن ار  شروهظ  دنوادخ  هک  (ع - ) يدهم ماما  كرابم  تسد  هب  هکنآ  ات  هدیسر  همئا  ریاس  هب  تسد  هب  تسد  زین  ناشیا  زا  دعب  هدیسر ،
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ثوعبم ماگنه  اصع  ندش  رام  تسا ـ : هدرک  هراشا  اهنآ  هب  نآرق  هک  هتشاد  هزجعم  نیدنچ  یسوم  ترضح  ياصع  تسا . هدیسر  دنادرگ - 
مل ًاربدم و  ّیلو  ٌّنآج  اّهنأک  ّزتهت  اهآءر  اّملف  كاصع  قلأ  نأ  و  دیامرفیم : هیآ 30  صصق  ةروس  رد  يربمایپ ؛ هب  (ع ) یسوم ترضح  ندش 
اذاف هاصع  یقلأف  دیامرفیم : ۀیآ 32  ءارعـش  ةروس  رد  نوعرف . دزن  اصع  ندـش  اهدژا  نینمآلا ـ . نم  ّکنإ  فختال  لبقأ و  یـسوم  ای  بّقعی 

ام فقلت  یه  اذاف  هاصع  یـسوم  یقلأف  دیامرفیم : تایآ 44 و 45  ءارعـش  ةروس  رد  اصع . طسوت  نارحاس  رحـس  ندیعلب  نیبم ـ . ٌنابعث  یه 
: دیامرفیم ۀیآ 63  ءارعش  ةروس  رد  لییارسا . ینب  موق  تاجن  يارب  هار  ندش  زاب  ایرد و  هب  اصع  ندز  نیدجاس ـ . ةرحـسلا  یقلأف  نوکفأی ? 

همشچ هدزاود  ندمآ  نوریب  گنس و  هب  اصع  ندز  میظعلا ـ . دوّطلاک  ٍقرف  ّلک  ناکف  قلفناف  رحبلا  كاصعب  برضا  نأ  یـسوم  یلإ  آنیحوأف 
هنم ترجفناف  رجحلا  كاصعب  برضا  انلقف  هموقل  یـسوم  یقـستسا  ذا  و  دیامرفیم : ۀیآ 60  هرقب  ةروس  رد  لییارساینب ؛ طابـسا  يارب  بآ 

(ع) یسوم هک  هاگنآ  هدیسر و  (ع ) بیعش ترضح  هب  سپس  هدوب ، (ع ) مدآ ترضح  ياصع  رما  يادتبا  اصع ، نیا  ملع ... دق  ًانیع  هرشع  اتنثا 
وا هب  اصع  نآ  دـمآرد  (ع ) بیعـش تمدـخ  هب  سپـس  دومن ، کمک  هاـچ  زا  ندیـشک  بآ  رد  (ع ) بیعـش نارتخد  هب  هار  رد  دوب و  يراوتم 

نوچ دومرف : (ع ) رقاب ماما  (ع ) یسوم ترضح  گنـس )  ) رَجَح . 2 دناهدومن . لقن  یعیاقو  ثداوح و  اصع  نیا  يارب  ایبنا  خـیراوت  رد  دیـسر .
. درادنرب دوخ  هارمه  یندیماشآ  یندروخ و  یـسک  هک  دنک  دایرف  يدانم  دیامن  هفوک  دصق  هک  دـهاوخ  دـنک و  مایق  هکم  رد  مئاق  ترـضح 

گنـس نآ  زا  یبآ  همـشچ  دـنیآدورف  هک  یلزنم  ره  رد  تسا  ترـضح  نآ  اب  تسا  رتش  راب  کـی  نزو  هب  هک  (ع ) یـسوم ترـضح  گـنس 
13. دنیآ دورف  هفوک  تشپ  هب  فجن  رد  هکیماگنه  ات  تساهنآ  ۀشوت  گنـس  نامه  دنک و  باریـس  ار  هنـشت  ریـس و  ار  هنـسرگ  هک  دشوجب 

رجحلا كاصعب  برـضا  نأ  هموق  هاقـستسا  ذإ  یـسوم  یلا  انیحوأ  دـیامرفیم : ۀـیآ 160  فارعا  ةروس  رد  گنـس  نیا  صوـصخ  رد  نآرق 
ماما دیهج . نوریب  نآ  زا  همشچ  هدزاود  ناهگان  نزب  گنس  رب  ار  دوخ  ياصع  هک  میداتسرف  یحو  یسوم  هب  ًانیع . ةرشع  اتنثا  هنم  تسجبناف 

تکرح هفوک  يوس  هب  نآ  زا  دـعب  دوب ، دـهاوخ  هکم  رد  (ع ) مئاق مایق  روهظ و  هک  یتسردهب  دـیامرفیم : هفیرـش  ۀـیآ  نیا  ةرابرد  (ع ) رقاـب
نارمع نب  یسوم  رَجَح  يدهم  ترضح  دنکن . لمح  یبآ  اذغ و  دوخ  اب  امـش  زا  یـسک  نامز  ماما  نارای  يا  دهدیم : ادن  يدانم  دنکیم و 

. دروخیم نآ  زا  دشاب  هنـشت  هنـسرگ و  سک  ره  دش و  دهاوخ  ناور  یبآ  گنـس  نآ  زا  دـنوشیم  دراو  هک  یلزنم  ره  رد  دراد ، دوخ  اب  ار 
هتکن دنچ   14. دنوش فجن  دراو  هفوک  تشپ  زا  ات  دراد  همادا  هار  نیب  ياههاگلزنم  مامت  رد  تلاح  نیا  دش و  دنهاوخ  باریـس  ریـس و  همه 
صاـخ گنـس  نیا  ینعی  تسا ، هفرعم  ۀـناشن  هیآ ، نیا  رد  رَجَح  مـال  فلا و  فلا -  دوش : هتفگ  تسا  مزـال  (ع ) یـسوم رجح  صوصخ  رد 

نیا (ع ) يدهم ترضح  مایق  روهظ و  ماگنه  رد  تسا و  هدیسر  (ع ) رصع ماما  تسدهب  توبن  عیادو  زا  یکی  ناونعهب  یگنس ، ره  هن  تسا و 
نامز رد  ب -  تسا . عوضوم  نیا  نیبم  طوبرم  ثیداحا  دریگیم و  رارق  هدافتـسا  دروم  ترـضح  نآ  نارای  هار  نیب  ۀـشوت  ناونعهب  گنس 

ینب نولوبز ، ینب  راکاسی ، ینب  ادوهی ، ینب  داـج ، ینب  نوعمـش ، ینب  لـیبور ، ینب   ) دـندوب طبـس  هدزاود  لییارـساینب  موق  نوچ  (ع ) یـسوم
زا ۀمـشچ  هدزاود  اذل  دنتـشاد ، فالتخا  مه  اب  طبـس  هدزاود  نیا  نوچ  يوال ،) ینب  یلاتفن ، ینب  ناد ، ینب  ریـشا ، ینب  نیماینب ، ینب  فسوی ،

فالتخا و نوچ  (ع ) يدهم ترضح  مایق  روهظ و  ماگنه  رد  اما  دنشاب  هتشاد  دوخ  يارب  یبآ  همـشچ  یهورگ  ره  ات  دمآ  نوریب  گنـس  نآ 
ترضح گنـس  صوصخ  رد  ج - دمآ . دهاوخ  نوریب  بآ  همـشچ  کی  طقف  گنـس  نآ  زا  اذل  تسین ، (ع ) يدهم ماما  نارای  نیب  ياهقرفت 

و : » دیامرفیم ۀـیآ 160  فارعا  ةروس  رد  دـش و  لقن  نآ  نتم  هک  ۀـیآ 60  هرقب  ةروس  تسا : هدـش  دای  نآ  زا  راب  ود  نآرق  رد  (ع ) یـسوم
ملع دق  ًانیع  هرشع  اتنثا  هنم  تسجبناف  رجحلا  كاصعب  برضا  نأ  هموق  هاقستسا  ذا  یـسوم  یلإ  انیحوأ  ًاممُأ و  ًاطابـسأ  هرـشع  یتنثا  مهنعّطق 

مهـسفنأ اوناک  نکل  اـنوملظ و  اـم  مکنقزراـم و  تبّیط  نم  اولک  يولّـسلاو  ّنملا  مهیلع  اـنلزنأ  ممغلا و  مهیلع  اـنّللظ  مهبرـشّم و  ٍساـنأ  ّلـک 
ربمایپ تسدهب  (ع ) یسوم زا  دعب  يایصوا  هلیسوهب  تسد  هب  تسد  توبن  عیادو  زا  یکی  ناونعهب  (ع ) یسوم ترضح  رجح  نیا  و  نوملظی .»

.3 تسا . (ع ) يدهم ماما  ایصوالامتاخ ، دزن  هک  رضاح  لاح  ات  (ع ) یلع ترضح ، نآ  یصو  تسدهب  مه  ناشیا  زا  دعب  هدیسر و  (ص ) مرکا
ره رد  توبات  لییارسا ، ینب  رد  تسا  توبات  ناتساد  ام ، نادناخ  رد  حالس  ناتساد  دومرف : (ع ) قداص ماما  هنیکس :) توبات   ) هداهشلا توبات 

هداد وا  هب  تماما  دـسر  شتـسد  هب  حالـس  هک  مه  ام  زا  سکره  دـشیم ، هداد  اـهنآ  هب  توبن  دـشیم ، ادـیپ  هک  لییارـسا  ینب  زا  ینادـناخ 
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رب هناشن  لیلد و  تفگ : ناـشربمایپ  و  دـیامرفیم : هک  تسا  هدـش  رکذ  هیآ 248  هرقب ، ةروس  رد  راب  کی  هنیکـس  توباـت  ماـن   15 دوشیم .
هک ار  هچنآ  دراد و  دوجو  ناتراگدرورپ  هیحان  زا  یـشمارآ  هنیکـس و  نآ  رد  هک  دـیآیم  امـش  يوس  هب  یتوبات  هک  تسا  نیا  وا  یهاشداپ 

تسامش يارب  لیلد  هزجعم و  نآ  رد  یتسار  هب  دوشیم ، لمح  ناگتشرف  هلیـسوهب  توبات  نآ  دناهتـشاذگ و  یقاب  نوراه  لآ  یـسوم و  لآ 
توبات هداهشلا و  توبات  تاروت ، قودنص  سدقم ، توبات  نایدوهی ، توبات  دهع ، قودنص  ياهمان  اب  هنیکس  توبات  دیشاب . نمؤم  هکنانچ 
هتـشاد رارق  نآ  رد  تاروت )  ) هناگهد ماـکحا  یگنـس  حاولا  ياوتحم  هک  هدوب  یقودنـص  اههتـشون  قبط  تسا و  هدـش  رکذ  زین  لییارـسا  ینب 

دنتشادیم و ناور  دوخ  شیپاشیپ  هداهن ، ياهبارا  رد  ناوارف  تمرح  اب  ار  قودنص  نیا  درکیم ، تکرح  لییارـسا  ینب  موق  تقوره  تسا و 
ترـضح نامرف  هب  قودنـص  نیا  ددرگ . نایرکـشل  شمارآ  مدـق و  تابث  ثعاب  ات  دـندادیم  رارق  فوفـص  شیپاـشیپ  ار  نآ  زین  گـنج  رد 

هداد رارق  نآ  رد  زین  لیئارـساینب ) ینامـسآ  ياذـغ   ) ّنم زا  ياهساک  یگنـس ،) حول   2  ) حاولا نآ  رب  هوالع  دوب و  هدـش  هتخاـس  (ع ) یـسوم
(ع) دوواد ترضح  نآ  زا  دعب  دنتفرگ . ناشیا  زا  ار  دهع  قودنص  دندش و  طلسم  اهنآ  رب  دنتخات و  نایدوهی  هب  اهینیطـسلف  هکنیا  ات  دندوب .

نامُّرلا ُۀَُّبق  دبعم  رد  قودنص  نیا  (ع ) نامیلس ترضح  نامز  ات  دنادرگزاب . نایدوهی  هب  ار  قودنص  تشک و  ار  اهینیطـسلف  هاشداپ  تولاج ،
باتک رد  ًالثم  تسا ؛ هدـش  دراو  هنیکـس  توبات  صوصخ  رد  يرگید  بلاـطم  تشاد . رارق  هدـش  رکذ  تامـس  ياـعد  رد  زین  ماـن  نیا  هک  )

نم ٌۀنیکـس  هیف  هنیکـس (  ریـسفت  ةرابرد  ترـضح  نآ  هک  هدش  لقن  (ع ) رفعج نب  یـسوم  ماما  زا  یثیدح  ص 164 )  ) يریمح دانـسالا  برق 
دزن کنیا  مه  قودنص  نآ  دشیم و  جراخ  قودنص  زا  یناسنا  تروص  لکش  هب  هک  یتشهب ، تسا  ياهحیار  هنیکـس  نیا  دومرف : مّکبر )...

ربمایپ تسا . (ع ) يدـهم ماـما  دزن  نونکا  زین  هداهـشلا  توباـت  نیا  تسا . هدـش  ناـیب  (ع ) اـضر ترـضح  يوس  زا  زین  اـنعم  نیمه  و  تساـم .
، هدروآ ار  نآ  دوشیم و  راکشآ  (ع ـ ) يدهم ماما  يو ـ  تسد  هب  هیربط  هچایرد  زا  سدقم  قودنص  : » تسا هدومرف  یثیدح  رد  (ص ) مرکا

ناـمیا ناـنآ  هـیقب  یکدـنا ، زج  هـب  دـنیامنیم  هدـهاشم  ار  نآ  ناـیدوهی  نوـچ  دـنهدیم و  رارق  سدـقملاتیب  رد  وا  سدـقم  هاگــشیپ  رد 
هچ (ع ) فسوی نهاریپ  ینادیم  : » دومرف نم  هب  (ع ) قداص ماما  دـیوگیم ، رمع  نب  لـضفم  (ع ) فسوی ترـضح  نهاریپ  . 4 16 «. دنروآیم

دیـشوپ وا  دروآ ، شیارب  تشهب  ياههماج  زا  ياهماج  (ع ) لییربج دنتخورفا ، شتآ  (ع ) میهاربا يارب  نوچ  دومرف : هن . مدرک ، ضرع  دوب »؟
تخیوآ و قاحـسا  هب  داهن و  یفـالغ  رد  ار  نآ  دیـسر ، میهاربا  گرم  نوچ  دـیناسریمن . یناـیز  میهاربا  هب  امرـس  اـمرگ و  هماـج  نآ  اـب  و 

يرادمامز  ) اجنآ هب  شرما  اـت  دوب  وا  يوزاـب  رد  تخیوآ و  وا  هب  ار  نآ  دـش  دـلوتم  (ع ) فسوی نوچ  تخیوآ و  بوقعی  هب  ار  نآ  قاحـسا 
رگا تفگ : هک  تسا  نیمه  تفاـیرد و  ار  نآ  شوخ  يوب  بوـقعی  دروآ ، نوریب  فـالغ  زا  رـصم  رد  ار  نآ  فـسوی  نوـچ  دیـسر ؛ رـصم )

: مدرک ضرع   17 دوب . هداتـسرف  تشهب  زا  ادـخ  هک  دوب  ینهاریپ  ناـمه  نآ  و  منکیم . ساـسحا  ار  فـسوی  يوـب  نم  دـیناوخیمن  مناداـن 
دهاوخ وا  اب  دنک ، روهظ  (ع ـ ) يدهم ماما  ام ـ  مئاق  هک  یماگنه  دیسر و  شلها  هب  دومرف : دیـسر ؟ یـسک  هچ  هب  نهاریپ  نآ  مدرگ ، تنابرق 
ینالوط ثیدح  نیا  رد  هک  روط  نامه  تسا . هدیـسر  (ص ) دـمحم لآ  هب  هتـشاذگ  ثرا  هب  ار  يرگید  زیچ  ای  شناد  هک  يربمغیپ  ره  دوب .

نیا و  تسا . هدیـسر  (ع ) تیب لها  تسد  هب  تیاهن  رد  هدمآ و  اجک  زا  هک  هدومرف  نایب  ار  نهاریپ  نیا  تقیقح  (ع ) قداص ماما  تسا ، هدمآ 
و دنکیم ، تیافک  ار  ام  (ع ) فسوی ترـضح  نهاریپ  حیـضوت  رد  ثیدح  کی  نیمه  دـیآیم . رامـش  هب  (ع ) ایبنا ثیراوم  هلمج  زا  نهاریپ 
مچرپ و ریشمش ، (ع ،) نامیلس ترضح  رتشگنا  (ع ،) یـسوم ترـضح  تشط  . 5 تسا . (ع ) يدـهم ماما  ترـضح  دزن  نونکامه  نهاریپ  نیا 

ماـما دزن  یتحلـصم ، تمکح و  رباـنب  مادـک  ره  مه  اـهنآ  هک  دـنراد  دوجو  زین  (ع ) اـیبنا ثیراوـم  زا  رگید  يدادـعت  (ص ) مرکا ربماـیپ  هرز 
هریغ ایبنا و  خیرات  بتک  رد  هچنآ  هتبلا  مینکیم . افتکا  لصفم  ثیدح  کی  رکذ  هب  بلطم  ندش  نشور  يارب  دنشابیم ؛ دوجوم  (ع ) يدهم

. دنیامنیم دانتـسا  ثیداحا  نیا  هب  نآ  خیراوت  هب  ندیـشخب  رابتعا  يارب  زین  اهنآ  دنـسریمن و  ثیدح  نیا  رابتعا  تیدنـس و  هب  هدـش ، رکذ 
حاولا (ص ،) ربمایپ شخبرفظ  مچرپ  (ص ،) ربمایپ دوُخ  هرز و  نشوج و  مچرپ و  (ص ،) ادخ لوسر  ریـشمش  انامه  دندومرف : (ع ) قداص ماما 

نوچ دوب و  (ص ) ربمایپ دزن  هک  یمسا  داد ، ماجنا  نآ  رد  ار  ینابرق  (ع ) یـسوم هک  یتشط  دوواد ، نب  ناملـس  رتشگنا  وا ، ياصع  یـسوم و 
ناگتـشرف هک  ار  هچنآره  منادیم و  ار  نآ  نم  دـسرن و  ياهناشن  نیملـسم  هب  ناکرـشم  زا  هک  تشاذـگیم  رافک  ناناملـسم و  ناـیم  ار  نآ 
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ادیپ توبات  هک  ياهناخ  ره  رد  رب  و  لییارـسا ، ینب  رد  تسا  توبات  ناتـساد  نامه  ام  نادـناخ  رد  حالـس  ناتـساد  تسا . نم  دزن  دـناهدروآ 
لوسر هرز  (ع ،) رقاب ماما  مردپ ، انامه  دوشیم . هداد  وا  هب  تماما  دسر  ام  ةداوناخ  زا  سکره  هب  حالـس  دوب و  توبن  ياطعا  هناشن  دشیم ،

نوچ هک  تسا  یسک  (ع ،) يدهم ماما  ام ، مئاق  دوب ؛ نانچمه  مدیشوپ  ار  نآ  نم  دیشکیم و  نیمز  هب  یکدنا  شنماد  دیشوپ ، ار  (ص ) ادخ
رکذ ار  (ع ) یهلا ياـیبنا  ثیراوم  توبن و  عیادو  زا  یـشخب  حیرـص  روطهب  ثیدـح  نیا   18. هللاءاشنا دشاب  شتماق  هزادـنا  هب  دـشوپ  ار  نآ 

رد دسریم . (ع ) يدهم ترضح  رـصع ، ماما  تمدخ  هب  زین  تیاهن  رد  هدیـسر و  همئا  تسد  هب  اهنآ  ۀمه  هک  هدومن  حیرـصت  تسا و  هدرک 
لمع دناهدرک ، نیعم  (ع ) يدهم ماما  روهظ  تقو  ناگدـننکنییعت  هک  یتقو  فالخ  رب  دـنوادخ  دومرف : (ع ) رقاب دـمحم  ماما  رگید  ثیدـح 

زازتها هب  گنج  نایم  رد  ار  نآ  دروآ و  نامـسآ  زا  ردـب  گنج  زور  رد  لـییربج  هک  تسادـخ  لوسر  مچرپ  ناـمه  مئاـق ، مچرپ  دـنکیم ؛
زا سپ  دومرف : ربمایپ  تسین . ریرح  مشیربا و  ناتک و  هبنپ و  زا  مچرپ ، نیا  مسق  ادـخ  هب  دـمحم ، يا  درک : ضرع  لـییربج  هاـگنآ  دروآرد ،
نآ دزن  هتـسویپ  داد و  (ع ) یلع تسد  هب  دـیچیپ و  سپـس  تشارفارب ، گنج  رد  ار  نآ  ربمغیپ  تسا . تشهب  تخرد  گرب  تفگ : تسیچ ؟

ار نآ  (ع ) یلع هاگنآ  دـینادرگ ؛ زوریپ  ار  وا  ادـخ  دومن و  هتـشارفارب  ار  نآ  ترـضح  لمج )  ) هرـصب گنج  زور  رد  هکنیا  اـت  دوب  ترـضح 
هب ار  نآ  دومن ، مایق  مئاق  یتقو  دـنک . مایق  (ع ) ام مئاق  هکنیا  ات  دـیاشگیمن  ار  نآ  سکچـیه  رگید  تسه و  هدوب و  ام  دزن  هشیمه  دـیچیپ و 

پچ و يور و  شیپ  زا  رتدوز . هام  کی  يو  زا  سرت  بعر و  دـنیبیم ؛ ار  نآ  دـشاب  ملاـع  برغ  قرـش و  رد  سکره  دروآیمرد و  زازتها 
زا تسا و  نیگمشخ  تخـس  دنکیم و  مایق  شناردپ  یهاوخنوخ  هب  وا  دمحم  يا  تفگ : هاگنآ  دریگیم . ياج  اهلد  رد  هتفر و  وا  تسار 

همامع و دراد و  نت  هب  دوب ، هدیـشوپ  دحا  گنج  رد  هک  ار  (ص ) ربمایپ نهاریپ  وا  تسا . فسأتم  هدومن  بضغ  قلخ  نیا  رب  دـنوادخ  هکنیا 
تشه دشکیمرب و  ریشمش  سپـس  دراد ، تسد  رد  ار  ربمغیپ  ریـشمش  راقفلاوذ ، دشوپیم و  تسا ، تسار  يو ، تماق  هب  هک  ار  ربمغیپ  هرز 

هب تیاهن  رد  یهلا  يایبنا  ثیراوم  یمامت  هک  دـیامنیم  نشور  ًاـقیقد  روکذـم  تیاور  ود   19. دزاسیم اههتشپ  نانیدیب ، ياههتـشک  زا  هام 
طـسوت (ع ) یهلا يایبنا  يایاصو  عیادو و  یمامت  هک  دنکیم  تابثا  لیذ  ثیدح  و  دـسریم . (ع ) يدـهم ماما  ناهج ، ناج  تیافک  اب  تسد 

لوسر ایآ  مدیـسرپ : (ع ) متفه ماما  زا  دنکیم : لقن  روصنم  یبا  نب  تسرد  تسا . هدیـسر  (ص ) مرکا ربمایپ  تسدهب  (ع ) بلاطوبا ترـضح 
توبن عئادو  رادهگن  بلاطوبا  یلو  هن ، : » دومرف دوب ؟ تجح  وا  رب  ادـخ  فرط  زا  بلاطوبا  و  دوب ؟ (ع ) بلاطوبا زا  يوریپ  رومأم  (ص ) ادـخ

وا رب  تجح  هکنیا  باـسح  هب  داد  وا  هـب  ار  اـیاصو  مـتفگ : داد ». (ص ) ترـضح نآ  هـب  ار  اـهنآ  وا  و  هدـش ، هدرپـس  يو  دزن  اـیاصو  دوـب و 
ره ربمغیپ و  هب  : » دومرف دوب ؟ هنوگچ  شلاح  بلاـطوبا  سپ  متفگ : دادیمن ». وا  هب  ار  تیـصو  دوب  وا  رب  تجح  رگا  : » دومرف دوب ؟ ربمغیپ ) )

.1 اهتشونیپ : هرامـش 87  دوـعوم  هماـنهام  ناـیلالج  نسح  تشذـگرد .» زور  ناـمه  داد و  وا  هب  ار  اـیاصو  درک و  رارقا  دوـب  هدروآ  هچ 
، یسلجم . 4 ص 194 . نامه ، . 3 ص 192 . نامه ، . 2 ياهرمک . رقاب  دمحم  هللاتیآ  موحرم  همجرت  ص 188 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  ینیلک ،
ص نامه ، ینیلک ، . 7 ص 132 . ج 1 ، بولقلا ، تایح  یسلجم ، . 6 ص 324 . ج 1 ، نامه ، ینیلک ، . 5 ص 25 . ح 2 ، ج 27 ، راونالاراحب ،

نایبلا بیطا  ریسفت  . 14 ص 324 . نامه ، . 13 نامه . . 12 ص 335 . نامه ، . 11 ص 332 . نامه ، . 10 ص 326 . نامه ، . 9 نامه . . 8 . 327
(، 12) فسوی ةروس  . 17 ص 309 . رثالابختنم ، یناگیاپپلگ ، یفاـص  . 16 ص 343 . نامه ، ینیلک ، . 15 ص 6 . ج 6 ، نآرقلا ، ریـسفت  یف 

ص 274. ج 3 ، نامه ، ینیلک ، . 19 ص 337 . نامه ، . 18 ص 336 . نامه ، ینیلک ، ۀیآ 94 ؛

ینایاپ تمسق  (- (ع رصع ماما  تفرعم 

تسخن تمسق  رد  هراشا : یناتـسورس  یعیفـش  میهاربا  رتکد  يرقابریم و  يدهم  دمحم  دیـس  يریرحت و  رقاب  دمحم  مالـساججح  روضح  اب 
. میتسـشن وگوتفگ  هب  هزوح  نیا  مانب  ناققحم  دـیتاسا و  زا  دـنچ  ینت  اب  نآ ، راثآ  زا  ياهراپ  و  ماـما » تفرعم   » ياـنعم ةراـبرد  حارتقا ، نیا 
اب نآ ، هجرد  نیرتالاب  زین  تفرعم و  نیا  بتارم  ةرابرد  حارتقا  همادا  رد  میریگیم . یپ  هدـنامیقاب  ياهشـسرپ  حرط  اـب  ار  نآ  ۀـمادا  نونکا 
اب یبلق  هطبار  يرارقرب  نازیم  زا  یـشان  ار  تفرعم  بتارم  نآ ، حیـضوت  رد  يریرحت  نیملـسملا  مالـسالاتجح و  میتـفگ . نخـس  نارـضاح 
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تسا یهیدب  يریرحت : نیملسملا  مالـسالاتجح و  تسناد . هنایوج  تقیقح  تکرح  زین  یناسفن و  ياهاوه  تابـصعت و  زا  يرود  (ع ،) ماما
دنراد زاین  یهلا  يربهر  هب  اهنیا  ۀمه  هک  دنیبیم  دـنک ، ادـیپ  يرتشیب  كرد  شیوخ  دوجو  داعبا  اهيدـنمزاین و  هب  تبـسن  هچره  ناسنا  هک 

شیازفا اب  تسا . تیوقت  لباق  نآ  ياهيدـنمزاین  دوخ و  دوجو  رد  لمأت  اب  تفرعم  نیا  دـیامن . نیمأـت  هجو  نیرتوکین  هب  ار  اـهزاین  نآ  هک 
روما نیا  هب  تبـسن  یملع  ۀطاحا  ناسنا و  رب  يدوجو  ۀـطاحا  ياراد  ار  ناشیا  دوشیم و  یلجتم  درف  يارب  ماما  ةرهچ  رتالاب  بتارم  تفرعم ،

هدوزفا زین  وا  تفرعم  رب  دریگ  رارق  ناشیا  فراعم  میلعت  تیبرت و  تحت  رتشیب  دوش و  رتشیب  ماما  اب  رفن  کی  یبلق  ۀطبار  ردـقچره  دـباییم .
هب دنک و  تکرح  هنایوجتقیقح  درف ، هک  یطیارـش  رد  تسا . هدـش  هداهن  تعیدو  هب  ناگمه  دوجو  رد  مه  ینالقع  تفرعم  رازبا  دوشیم .

تکرح ریسم  رد  یبلق  تفرعم  دوشیم . تیوقت  وا  تفرعم  دنکیم و  كرد  ار  تیعقاو  دشاب  هداتفین  هار  یناسفن  ياهاوه  تابصعت و  لابند 
كرد تاجرد  رد  ریس  ار  تفرعم  بتارم  يرقابریم  نیملـسملاو  مالـسالاتجح  دنک . تیعبت  ماما  زا  ًاقیقد  ات  تسا  ینالقع  تفرعم  دنمزاین 

نیملـسملاو مالـسالاتجح  تسناد . یهلا  تناـما  تفاـیرد  ۀـلحرم  ار  هـلحرم  نیرتـالاب  دوـمن و  ناـیب  ناـشلمحت  نازیم  تیـالو و  تـقیقح 
دنتـسه تیـالو  لـماح  هک  ییاـهناسنا  تسا و  تیـالو  لـمحت  يریبعت  هب  تیـالو و  تقیقح  كرد  تاـجرد  رد  ریـس  تفرعم ، يرقاـبریم :
انضرع ّانإ  دوشب : تیانع  ناسنا  هب  تسا  تناما »  » تقیقح نامه  هک  یماقم  هب  ندیسر  ات  دنـسریم  تفرعم  تاجرد  هب  ناشلمحت  اب  بسانتم 
تقیقح ناسنا  هک  تسا  یماـقم  نیا  دـیاش  دـنهدیم . ناـسنا  هب  ار  تیـالو  ّرـس  تقیقح  هلحرم ، نیا  رد  ضرـألاو ؛ تاومـسلا  یلع  ۀـنامألا 
نیبّرقم هکئالم ، نیب  زا  اهنآ ـ ، نیلـسرم  ءایبنا ، نیب  زا  تسا ـ : هتـسد  هس  هب  طوبرم  اهنت  هلحرم  نیا  دنکیم . كرد  باجح  نودب  ار  تیالو 
يراوشد رد  هدـش  هدـیچیپ  راوشد  اـم  رما  تقیقح ، هب  :» هدـمآ یبیجع  تیاور  رد  یتـح  ناـشیا . ناگدـش  ناـحتما  ناگدـنب ، نیب  زا  اـهنآ ـ ،

؛.» دنک لمحت  ار  نآ  دـناوتیمن  دـشاب  هدومزآ  نامیا  ۀلیـسو  هب  ار  شبلق  ادـخ  هک  ياهدـنب  ای  لسرم  ربمایپ  ای  بّرقم  ۀتـشرف  چـیه  تسـسا ؛
: دندومرف ترـضح  دسریم ؟ یـسک  هچ  سپ  دنـسر  یمن  اهنیا  رگا  دیـسرپ : يوار  دنکب . كرد  دناوت  یمن  سک  چـیه  ار  هبترم  نآ  ینعی ،
اب ار  زیچ  همه  مه  اهنآ  هتبلا  تسا ؛ هدش  راذگاو  اهنآ  هب  تیالو  تقیقح  تسا .» هدش  راذـگاو  ام  دوخ  هب  رما  نیا  میهاوخب . ام  هک  ییاهنآ  »

تقیقح و نیا  تسادخ . ّتیشم  اب  بسانتم  هک  دنهدیم  یسک  هب  ار  نآ  ور ، نیمه  زا  هللاءاشی » نأ  ّالإ  نوؤاشیال   » دننکیم هدارا  یهلا  ةدارا 
. دوشیم هتفرگ  رفک »  » اب دوشیم و  هداد  ناسنا  هب  رکـش »  » اب تسا ، ّتینارون  ماقم  هب  ندیـسر  ۀـبترم  نامه  نآ  لماک  ۀـبترم  هک  تیالو  ّرس 

نآ زا  سپ  تسا و  یهلا  ریهطت  دعب  تسا ؛ ضحم  ملـس  میلـست و  ماقم  لوا ، دوش : هتـشادرب  دـیاب  ماگ  هس  تینارون  ماقم  لقادـح  يارب  اذـل 
هب تسا : هدمآ  یلباک  دلاخوبا  ینارون  ثیدح  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دیاش  دننکیم . ادیپ  هار  تیالو  تقیقح  هب  نورّهطم  هک  تسا 

دـنکیم و ریهطت  ار  شبلق  ادـخ  هکنآ  رگم  دـهنیمن ، ندرگ  ار  اـم  تیـالو  درادیمن و  تسود  ار  اـم  ياهدـنب  دـلاخابا ، يا  دـنگوس  ادـخ 
، ملس ماقم  ات  میلست  ماود  دسریم . ام  ربارب  رد  ملس  ماقم  هب  دوشیم و  ام  رما  میلـسست  هکنآ  رگم  دنکیمن ، ریهطت  ار  ياهدنب  بلق  دنوادخ 
، دـشهداد ناـسنا  هب  تیـالو  رارـسا  تقیقح  رگا  تسا . تیـالو  رون  هب  ریوـنت  ۀـمدقم  مه  نآ  تسا و  عنـص  ریهطت ، هک  تسا  ریهطت  ۀـمدقم 

همئا و  (ص ) مرکایبـن تعاـط  دوـنج  ۀـمه  هک  تسا  نآ  زین  تفرعم  لـماک  تاـجرد  دوـشیم . لـصاح  تفرعم  تاـجرد  نآ ، اـب  بساـنتم 
بیترت نیدب  دسرب . تعافش  هب  هطساو  نودب  دنکب و  تکرح  ادخ  فرط  هب  اهنآ  مات ، تعافـش  اب  دوشب ، قّقحم  لزان و  ناسنا  رد  (ع ) يده

انامه هللا ؛ هفرعم  ّـه  ینارو ّـ نلاب یتفرعم  ّنإ  الأ  هک «  دباییمرد  ار  تیالو  تقیقح  باجح ، یب  هدرپ و  یب  ناسنا  دوشیم و  هتشادرب  رون  بُجُح 
تفرعم نامه  ادخ  تفرعم  ادخ و  تفرعم  ّتینارون ، هب  ماما  تفرعم  ثیدـح  قبط  رب  تینارون ، تسادـخ .» تفرعم  تینارون ، هب  نم  تفرعم 

ًهتیم تاـم  هناـمز  ماـما  فرعی  مل  تاـم و  نم   » ارچ هک  دوشیم  مولعم  نآ  زا  سپ  دوـشیم و  لـصاح  هللا  ۀـفرعم  ماـقم ، نیا  رد  تسا . ماـما 
یعیفـش میهاربا  رتکد  تسا . هدـمآ  تینارون  ثیدـح  رد  هک  یتـفرعم » هللا  ۀـفرعم  هللا و  ۀـفرعم  هینارّونلاـب  یتـفرعم  ّنإ  ـالأ  نوچ «  ًهیلهاـج ؛»

زا ریغ  زیچ ، همه  رد  (ص ) ربمایپ اب  ماما  نتـسناديواسم  ار  تفرعم  ّدـح  نیرتمک  تایاور ، هب  دانتـسا  اـب  لـبق  بلاـطم  ۀـمادا  رد  یناتـسورس 
، تایاور زا  هدافتسا  اب  يو  درک . نایب  (ع ) همئا هب  تبسن  یگدرپسرس  یگدادلد و  تبحم و  ةزادنا  زا  یشان  ار  تفرعم  نازیم  دناوخ و  توبن 

ةراـبرد (ع ) قداـص ماـما  یناتـسورس : یعیفـش  میهاربا  رتـکد  تسناد . (ع ) ماـما هب  تبـسن  ضحم  میلـست  هلحرم  ار  تفرعم  هجرد  نیرتـالاب 
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ماما توبن . ۀـجرد  رگم  تسا  ربمایپ  اب  يواسم  ماما  ینادـب ، هک  تسا  نآ  ماما  تفرعم  ّدـح  نیرتمک  :» دـیامرفیم ماما  تفرعم  ّدـح  نیرتمک 
وا نامرف  نخـس و  هب  دوب و  وا  رما  میلـست  يرما  ره  رد  دـیاب  تسادـخ و  لوسر  ادـخ و  زا  تعاطا  وا  زا  تعاطا  نامه  تسا و  ربمایپ  ثراو 

(ع) همئا هب  تبـسن  یگدرپسرـس  یگدادلد و  ّتبحم و  تفرعم ، ةرمث  دش ، صخـشم  لبق  تالاؤس  هب  خساپ  رد  هک  روطنیمه   1 «. درک لمع 
تدارا شیازفا  نیا  دوشیم . رتشیب  وا  هب  تبـسن  مه  ام  تدارا  دـشاب ، رتشیب  تیـصخش  کی  هاگیاج  هب  تبـسن  ام  تفرعم  ردـقچ  ره  تسا .
لـصاح ضحم  میلـست  هبترم  تسا و  رتيدـج  یلیخ  عوضوم  نیا  (ع ) ناـموصعم طاـبترا  رد  دـنکیم . رتـشیب  وا  ربارب  رد  مه  ار  اـم  میلـست 

وا هک  تسا  میلـست  هبترم  نیرتالاب  نامه  تفرعم  هبترم  نیرتالاب  دـشاب . هتفاـی  تسد  تفرعم  يـالاب  بتارم  هب  صخـش  هکنیا  رگم  دوشیمن 
رماوا و میلـست  ًـالماک  دـهد و  رارق  ماـما  راـیتخا  رد  ار  دوخ  یگدـنز  ۀـمه  دـشیدنین و  يرگید  زیچ  هب  شیوخ  ماـما  طخـس  اـضر و  هب  زج 

چیه یب  دنمیلـست و  ًالماک  هک  یـصاخشا  نینچ  دوشیم . حرطم  اجنیمه  رد  يرونت  نایعیـش  فورعم  يارجام  دشاب . شماما  ياههتـساوخ 
نیرخآ دـنوشیمن . دـیدرت  راچد  نآ  هرابرد  هجو  چـیه  هب  دـننادیم و  هتـسیاش  اـجب و  ار  نآ  دـننکیم و  تعاـطا  ار  ماـما  روتـسد  یگنرد 

تـالوحت زین  ناملـسم و  کـی  یعاـمتجا  يدرف و  تاـیح  رد  تفرعم  نیا  شقن  هک  دوـب  نیا  حارتـقا  رد  ناگدـننک  تکرـش  زا  اـم  شـسرپ 
تماما نوئش  زا  یکی  ار  یعامتجا  یـسایس ـ  ياهتیلاعف  لاؤس ، نیا  هب  خساپ  رد  يریرحت  نیملـسملا  مالـسالاتجح و  تسیچ ؟ یعامتجا 

. دـناوخ (ع ) ماـما هب  تبـسن  تفرعم  زورب  روهظ و  نازیم  زا  یـشان  ار  یتخبـشوخ  حالـص و  هب  ور  یعاـمتجا  تـالوحت  نازیم  دوـمن و  ناـیب 
یعاـمتجا يدرف و  تاـیح  رد  ًاملـسم  (ص ،) وا لوـسر  ادـخ و  تفرعم  دـننامه  زین  (ع ) ماـما تفرعم  يریرحت : نیملـسملا  مالـسالاتجح و 

هارمه حـلاص  لامعا  اب  هاگره  داعبا ، مامت  رد  لاعتم  دـنوادخ  هب  نامیا  دنتـسه . رگیدـمه  ياتـسار  رد  اهنیا  دراد . یـساسا  شقن  ناناملـسم 
ٌنمؤم وه  یثنا و  وأ  ٍرکذ  نم  ًاحلاص  لمع  نم  دـیامرفیم : لـحن  ةروس  ۀـیآ 97  رد  هکنانچ  دزاسیم ؛ لئان  هبیط  تایح  هب  ار  ناـسنا  دوش ،

ياهتیلاعف داعبا  زا  یکی  ور  نیمه  زا  دنکیم ، ادیپ  هولج  یـسایس  یتموکح و  لئاسم  رد  ناسنا  یعامتجا  دعب  ًالومعم  ًۀبیط ؛ ًةایح  هّنییحنلف 
دوـجو هـب  ار  یهلا  یعاـمتجا  تـالوحت  هراوـمه  ینید ، ۀـعماج  رب  يربـهر  زا  سپ  ماـما  تـسا . نآ  يربـهر  ینید و  ۀـعماج  لیکــشت  ماـما 

هب روتـسد  ترـضح  یتح  تسانبم ؛ نیمه  رب  دـینیبیم  دـینکیم  هاگن  رتشا  کلام  هب  (ع ) یلع ماـما  فیرـش  ۀـمان  هب  یتقو  امـش  دـنروآیم .
یکچوک ۀنومن  هیقف  تیالو  ناریا و  یمالسا  يروهمج  دننکیم . یهلا  ياوقت  تیاعر  ادخ و  هب  نامیا  هب  یکتم  طونم و  ار  اهرهـش  نارمع 

ام هب  جراخ  لخاد و  زا  هک  يرایـسب  ياهیتساک  تالکـشم و  مغر  هب  دـید  ناوتیم  یبوخ  هب  تسا . تماما  تموکح  ییـالو و  ۀـعماج  زا 
تسا ماما  تفرعم  دناهدیـسر . ییاهلامک  هچ  هب  هیقف  ّیلو  تیالو  تحت  ياهناسنا  (ع ) تیب لها  ینارون  فراعم  وترپ  رد  دوشیم ، لیمحت 

رد ردقچره  دـهدیم و  قوس  یعامتجا  يدرف و  ياههصرع  مامت  رد  يرکف  یلمع و  یملع ، تالوحت  نیا  تمـس  هب  ار  هعماج  ناسنا و  هک 
نیملـسملا مالـسالاتجح و  دـنریگیم . رارق  حالـص  ریـسم  رد  هعماـج  درف و  ناـمزمه  دوـش ، رتینیع  رتيدـج و  تـفرعم  نـیا  ياهعماـج 

: يرقابریم نیملـسملا  مالـسالاتجح و  دومن . نییبت  ار  هطبار  نیا  رد  فلتخم  ياههاگدـید  داد و  خـساپ  شـسرپ  نیا  هب  ًالـصفم  يرقابریم ،
ياهریاد هچ  ار  تماما  ةریاد  مینکیم و  فیرعت  هچ  ار  تماما  ام  هک  تسا  نیا  عبات  دراد ، یعامتجا  راثآ  هچ  ماـما  تفرعم  اـی  تماـما  هکنیا 

راثآ يوحن  هب  ود  ره  دشاب ، هعماج  رد  یهقف  ماکحا  نایرج  یتسرپرس  ًافرص  ای  یعامتجا و  مظن  یتسرپرس  يانعم  هب  تماما  رگا  مینادیم ؟
زا شیب  ار  تماما  عوضوم  رگا  یلو  یعامتجا ؛ مظن  نایرج  يرگید  راثآ  تسا و  یعامتجا  ماـکحا  ناـیرج  یکی ، راـثآ  دـنراد . یعاـمتجا 

درکراک نازیم  نامه  هب  ًاتعیبط  تسا ، یهقف  ماکحا  نایرج  يارب  هنیمز  داجیا  ًافرـص  ای  مظن  داـجیا  ماـما ، تیرومأـم  مییوگن  مینادـب و  اـهنیا 
کی ار  تماما  تیرومأم  ًالصا  یـضعب  دراد ؛ دوجو  یفلتخم  ياه  هاگدید  اجنیا  رد  دنکیم . ادیپ  رییغت  مه  تماما  یعامتجا  راثآ  تماما و 
راـثآ تماـما  نیا  دـننادیم . طـبترمریغ  فورظ  لقتـسم و  رثا  ییزج ، تروـص  هـب  مـه  نآ  دارفا ، ینطاـب  تیادـه  یتسرپرـس  ینطاـب و  رما 
روـط هب  دـنوش ، تیبرت  یعاـمتجا  ياهنوـگ  هب  رگا  دـنوشیم ، تیبرت  هک  ییاـهناسنا  هـچرگ  تـشاد ، دـهاوخن  یبوـخ  نادـنچ  یعاـمتجا 
دارفا ینطاب  تیادـه  هب  ًافرـص  تماما  عوضوم  هک  دـنیوگیم  يرگید  هورگ  دوب . دـهاوخ  راذـگرثا  اهنآ  یعاـمتجا  طـباور  رب  میقتـسمریغ 
هتشاد ینید  ّصاخ  لیامش  لکش و  تسین  مزال  يزادرپهعماج  نیا  هتبلا  دراد ؛ تیرومأم  زین  يزادرپهعماج  رد  تماما ، دوش و  یمن  رصحنم 
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هب دارفا  هک  دوشیم  هدامآ  دارفا  كولـس  بّرقت و  ياهرتسب  يزادرپ  هعماـج  نیا  رد  تسا . ییـالقع  لوقعم و  تیرومأـم  کـی  هکلب  دـشاب 
نیا زا  مادکچیه  ام  تسا . یهقف  ماکحا  يارجا  تماما ، یعامتجا  تیرومأم  هک  تسا  نیا  موس  هاگن  دـننک . یط  ار  جرادـم  يدرف  تروص 

هعماـج کـی  داـجیا  تماـما ، تلاـسر  دراد و  ار  دارفا  ینطاـب  تیادـه  تیرومأـم  تماـما ، هک  میراد  لوبق  میتـسین و  رکنم  ار  اـهتیرومأم 
هّیهلا و تفالخ  رادم  رب  هک  ياهعماج  رد  تیاهن  رد  میراد  لوبق  نینچمه  تسا . یعامتجا  لدع  یتسرپرس  ای  مظنم و  گنهامه و  مجسنم ،
. تساهنیا زا  رتهدرتسگ  وا  ةدـهع  هب  تماما  ادـخ و  ّیلو  تیرومأـم  یلو  دوشیم ؛ لـمع  مه  یهقف  ماـکحا  هب  دوشیم  رقتـسم  ّقح  تیـالو 

نیا تسا . (ص ) هللا لوـسر  ینیـشناج  تفـالخ و  ماـقم  یهّللا و  تفـالخ  ماـقم  تماـما ، ماـقم  ینعی  تسا ؛ یهلا  تفـالخ  ماـما ، تیرومأـم 
گنهامه ماما ، یعامتجا  تیرومأم  تساهنیا . ۀمه  تسرپرـس  ماما ، دریگیمرب . رد  ار  درف  هعماج و  نیوکت ، ماظن  ۀمه  هک  تسا  یتیرومأم 

نایرج ّلک  ماما ، تسا . خـیرات  ّلک  یتسرپرـس  تیرومأم  اب  گـنهامه  خـیرات و  یتسرپرـس  تیرومأـم  زین  ینطاـب و  تیادـه  تیرومأـم  اـب 
، هعماج نیوکت ، ةدرتسگ  ۀنماد  (ع ) ماما یتسرپرس  ۀنماد  سپ  دنکیم . یتسرپرـس  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  نذا  هب  ار  درف  هعماج و  نیوکت ،

تیاور رد  ًالثم  دننکیم ؛ هرادا  ار  توکلم  (ع ) ماما دوشیم . هرادا  گنهامه  اهنیا  ۀـمه  تسا . دارفا  تینادرف  تینادـحو و  حاورا ، خـیرات ،
و دریگیم ». نذا  ماما  زا  ًارهاظ  دیآیم و  ماما  رـضحم  هب  هکنیا  ّالا  دوش  یمن  لزان  یتیرومأم  چیه  يارب  الاب  ملاع  زا  یکلم  چیه   » هک تسه 

ملاع رد  یناسنا  ۀعماج  دشر  ینعی  تسا ؛ هعماج  تیادـه  اب  گنهامه  توکلم  ملاع  تیادـه  نیا  تسانعم . نیا  دـّیؤم  هک  یتایاور  ریاس  ای 
شا هنماد  هک  یتماما  دـننکیم . تیادـه  گـنهامه  تروص  هب  ار  ملاـع  همه  ماـما ، نیارباـنب  دـتفایم . قاـفتا  تماـما  نیمه  اـب  زین  توکلم 
يزیچ نآ  تسا ؟ سوفن  ياضرا  ءاوها و  یتسرپرـس  ایآ  تسیچ ؟ شعوضوم  تسا ، یگنهامه  ماجـسنا و  ياراد  ملاوع و  ۀمه  هب  هدرتسگ 
تدابع دیحوت و  برق و  یتسرپرس  هن  تسا ، يدام  تاینمت  اضرا و  دشر  یتسرپرس  دوشیم ، هدیمان  هعـسوت » تیریدم   » مان هب  برغ  رد  هک 

نیا زا  دننکیم ؛ تیاده  برق  تمـس  هب  گنهامه  روط  هب  ار  ملاع  ۀـمه  ناشیا ، دـننکیم . یتسرپرـس  ار  ملاع  ۀـمه  تدابع  ماما ، لامک . و 
تیادـه اب  ار  نآ  ینیوکت  ياهرتسب  هک  یلاـعت  برق و  رون ، يوس  هب  دارفا ، ینطاـب  تیادـه  حاورا و  دارفا ، یعاـمتجا  تیادـه  تسا  هلمج 

. دننکیم تیاده  حاورا  تیادـه  اب  ار  شا  ینطاب  ياهرتسب  یعامتجا و  ياهرتسب  یخیرات ، تیادـه  اب  ار  شا  یخیرات  ياهرتسب  ینیوکت و 
تدابع و لعف  برق ، یتسرپرس  تماما ، لعف  تسا و  برق  یتسرپرس  تماما ، عوضوم  تسا . ملاع  بّرقت  رد  تعافش  تماما ، رگید  نایب  هب 

ریبعت هب  تیاده و  لاعتم  يادخ  يوس  هب  ار  ملاع  هک  دشاب  هللاۀفیلخ  تادابع  مظعا  زا  لعف  نیا  دوخ  دـیاش  ینعی  تسا ؛ هللا  ۀـفیلخ  یگدـنب 
رب ینتبم  یتسرپرـس ، تیـالو و  دـشابیم . تیدوـبع  شدوـخ  تسا ، برق  یتسرپرـس  هک  تماـما  نطاـب  نیارباـنب  دـننکیم . تعافـش  رگید 

ادیپ تیالو  شدوخ  تدابع  ریسم  رد  ادخ  ّیلو  دنتسه و  گنهامه  هس  نیا  تعافش ، تماما و  ای  تیالو  تیدوبع ، نیاربانب  تسا ؛ تیدوبع 
اب ملاع  دتفایم و  قافتا  ملاع  تعافش  ریسم  رد  ادخ  ّیلو  تدابع  مظعا  مه  برق  یتسرپرـس  رد  تسا و  برق  تیالو  تیالو ، نیا  دنکیم .

. دشاب نیمه  هللا » فِرُع  انب   » ای هللاِدبُع » انب   » يانعم کی  دیاش  تسا . ملاع  ّلک  بّرقت  تعافـش  نیا  لصاح  دنوشیم و  تعافـش  تدابع  نیا 
تاـیح دارفا و  ینطاـب  تاـیح  رد  دـیحوت  ققحت  رد  تماـما  ناـیرج  رثا  تسا  یعیبط  دـیتفرگ  هدرتسگ  ردـقنیا  ار  تماـما  ۀـنماد  امـش  رگا 

روهظ و رـصع  رد  دسریم و  شدوخ  لامک  ۀطقن  هب  دنکیم و  ادـیپ  همادا  تیادـه  نیا  تسا . برق  رون  هب  ملاع  ندـش  ینارون  یعامتجا و 
ینعی دـنکیم ؛ تکرح  بّرقت  روحم  رب  هعماج  دوشیم و  بیذـهت  اههزیگنا  دوشیم ، لماک  لوقع  ماـما ، تیادـه  اـب  تعجر  رـصع  سپس 

نیا قادـصم  دـسریم و  تایح  زا  ياهطقن  نینچ  هب  هعماج  دوشیم . راثیا  يراکادـف و  تمدـخ و  رد  برق و  رد  هقباسم  یعامتجا ، تاـیح 
تایح کی  هب  ملاع  دنادرگیم . هدنز  شندرم ، زا  دعب  ار  نیمز  ادخ  هک  دینادب ، اهتوم . دـعب  ضرألا  ییحی  هللا  نأ  اوملعإ  هک : دوشیم  هیآ 

ار ناسنا  یگدنز  گنهامه ، تروص  هب  دنـسریم و  يرگید  ۀبیط  تایح  کی  هب  ملاع  ۀـمه  هبیط ، تایح  زا  تلزنم  نیا  رد  دـسریم . هبیط 
، هلحرم نیا  دوشیم . يرگید  ملاع  ملاع ، اذل  ضرألا ؛ ءامّـسلا و  نم  ٍتاکرب  مهیلع  انحتفل  اوّقتاو  اونمآ  يرقلا  َلهأ  ّنأ  ولو  دننکیم : نیمأت 

لکش هب  هک  روط  نامه  دنکیمن ؛ ادیپ  لماک  ققحت  یعامتجا  لکش  هب  نآ  زا  لبق  ات  هک  تسا  روهظ  رـصع  رد  تماما  قّقحت  لامک  ۀلحرم 
روهظ رـصع  رد  دیاش  دتفایم . قافتا  ردان  رایـسب  تقیقح  نآ  لّمحت  تفالخ و  تیالو و  تقیقح  یّقلت  تماما و  شریذـپ  هنیمز  مه  يدرف 
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دوش و زاب  بیغ  ياه  هچیرد  دوش ، هدوشگ  ناشیور  هب  رارسا  باب  دنـسرب و  تقیقح  نیا  لّمحت  ۀلحرم  هب  دارفا  دنکب و  ادیپ  میمعت  رما  نیا 
روصت لباق  ام  يارب  هک  تسا  يوحن  هب  دننکیم  میـسرت  ار  اضف  نآ  یتقو  تایاور  یـضعب  یتح  هک  دوش  يرگید  ینارون  ياضف  دراو  ملاع 

: تسا هدـش  هتفگ  دوشیم . نشور  شراـگدرورپ  رون  ۀلیـسو ]  ] هب نیمز  و  اـّهبر ؛ روـنب  ضرـألا  تقرـشأ  و  دـیامرفیم : یتـقو  ًـالثم  تسین ؛
.« دـنوشیم دیـشروخ  هام و  رون  زا  ینغتـسم  مدرم  دـنکیم ، روهظ  (ع ) ماما یتقو  : » دـیامرفیم سپـس  نیمز .» ماما  ینعی  نیمز ، راگدرورپ  »
رد تشهب  زا  يرگید  ياضف  ًالصا  دیاش  تساشگ و  هار  يرگید  ّتینارون  اضف  نآ  رد  هک  دوشیم  داجیا  يرگید  ینارون  ياضف  کی  ینعی 
ام یگدـنز  رب  تیبسن  نآ  رد  هک  ار  ینیناوق  تقیقح و  نآ  میناوت  یمن  ام  نـآلا  تساـم و  روصتم  ياـضف  نیا  زا  ریغ  هک  دوشب  ققحم  ملاـع 

ۀمه تسا و  یهلا  تفـالخ  یّلجت  روهظ و  تماـما و  زا  يدـنم  هرهب  لاـمک  ةرود  هک  تعجر  رـصع  رد  مینک . یقلت  میمهفب و  تسا  مکاـح 
صاخ یّلجت  روهظ و  تیالو  تقیقح  ملاوع  نآ  رد  تسا . تشهب  ّتنج و  ملاع  تمایق و  ینعی  ملاـع ، لاـمک  يدـعب  لـحارم  ۀـمدقم  اـهنیا 

هک تسا  نیا  هب  طونم  دراد ، يراثآ  هچ  تفرعم  نیا  مینک و  ادیپ  تفرعم  دـیاب  يزیچ  هچ  هب  ام  تسیچ و  تماما  راثآ  هکنیا  نیاربانب  دراد .
دارفا رد  تیونعم  يایحا  يدرف و  ًافرـص  ار  تماما  ةرتسگ  رگا  مینک . یّقلت  هچ  ار  تماما  عوضوم  مینادـب و  هچ  ار  تماما  ةرتسگ  هنماد و  ام 

رد یهقف  ماکحا  ققحت  ًافرـص  شاهرمث  مینادـب  یهقف  ماـکحا  ندـش  يراـج  ار  نآ  رگا  تشاد ؛ دـهاوخن  یعاـمتجا  میقتـسم  راـثآ  مینادـب ،
ۀمه مینادـب ، ینیوکت  یخیرات و  یعامتجا ، ینطاب ، تایح  ۀـصرع  رد  لامک  برق و  یتسرپرـس  ار  تماما  رگا  یلو  دوشیم ، رـشب  یگدـنز 

ار دارفا  هک  تسا  هدماین  نیا  يارب  نید  دوش . یمن  بیذهت  اوزنا  رد  درف  دنربیم و  شیپ  گنهامه  بّرقت ، ۀعسوت  تمـس  هب  ار  ملاع  طباور 
دشاب برق  روحم  رب  هک  دنک  رارقرب  یطباور  اهنآ  نایم  دنک ؛ بیذهت  ار  اهنآ  یعامتجا  طباور  هک  هدمآ  هکلب  دنک  ناشبیذهت  دعب  يوزنم و 

زاب اجنیا  رد  دینادب ، يدام  هافر  يدام و  مظن  یتسرپرس  ار  تماما  عوضوم  امش  رگا  هک  نینچمه  دوشب . ناسنا  یلاعت  برق و  نآ ، لصاح  و 
یتسرپرس نیا  و  تسا ، ملاوع  ۀمه  یگنهامه  تماما ، یتسرپرس  عوضوم  ملاوع و  ۀمه  تماما ، ۀنماد  رگا  یلو  دوشیم ؛ فیرعت  یلدع  مه 

هب ناسنا  ياهزاین  ۀـمه  ًاتعیبط  يدام ، ياضرا  یتسرپرـس  هن  تیدّوبع  یتسرپرـس  شعوضوم  دـشاب و  ماما  دوخ  یگدـنب  یّلجت  روهظ و  مه 
ۀمه رد  هک  دوشیم  هیهلا  تفالخ  تابـسانت  تلادع  دنکیم . ادـیپ  يرگید  موهفم  تلادـع  تینما و  هافر ، دـننکیم و  تکرح  برق  تمس 
ادیپ روهظ  یخیرات  یتسرپرـس  کی  رد  جـیردت  هب  هک  تسا  يراثآ  تماما ، یعامتجا  راثآ  هک  تسا  یعیبط  هاگن  نیا  اب  تسا . يراج  ملاع 

هب تناما  راب  نیا  تفالخ و  تماما و  لّمحت  هک  يا  هعماج  دنکیم . ادیپ  ققحت  جیردت  هب  هیهلا  تفالخ  روحم  رب  يزادرپهعماج  دـنکیم و 
تیـالو رما  لـماح  ادـج ، لـصفنم و  یفورظ  تروص  هب  يدارفا  هکنیا  هن  يدرف و  تروص  هب  هن  دوشیم ، رهاـظ  نآ  رد  یعاـمتجا  تروص 

رتسب یهلا  تفالخ  ياهنایرج  ۀـمه  دوشیم و  یهلا  تفالخ  تیالو و  ّتینارون  هبّیط و  تایح  لماح  طبترم  فورظ  وحن  هب  هکلب  دوشیم ،
ریوصت ًالصا  ام  نهذ  رد  دیاش  دنکیم و  ادیپ  ققحت  روهظ  رـصع  رد  هک  تسا  يزیچ  نیا  دوشیم . يونعم  تایح  ّتینارون و  برق و  لوزن 

هک یناتـسورس  یعیفـش  رتـکد  مینکب . میـسرت  بوخ  ار  دوعوم  هعماـج  میناوـت  یمن  مه  ناـمدوخ  لاـیخ  ياـضف  رد  دـجنگ و  یمن  مه  نآ 
روط هب  هک  ییاـهباختنا  رد  دـیدرت  ار  تفرعم  نیا  هرمث  دوب ، هدوـمن  ناـیب  ناـشیا  هب  تبـسن  ضحم  میلـست  ار  ماـما  تفرعم  دـح  نیرتـالاب 

یلمع ةدیاف  زورما  ثحابم  رد  ماما  تفرعم  یناتسورس : یعیفش  رتکد  تسناد . دنوشیم ، هجاوم  نآ  اب  دارفا  فلتخم  ياههصرع  رد  هرمزور 
اب هک  دـنوشیم  هجاوم  عرـش  ياـههزومآ  زا  یمکح  اـب  یتـقو  تیـالو ، لـها  نانّیدـتم و  زا  یـضعب  دـهدیم . ناـشن  یبوـخ  هب  ار  شدوـخ 

دیدرت راچد  دراد  ضراعت  تسا  دـیدج  رـصع  ياههزومآ  یـسارکومد و  رب  ینتبم  هک  يرـشب و ... قوقح  هناـبلطيربارب ، نیون  ياـههزومآ 
ۀنومن هک  اهدیدرت  تسد  نیا  زا  دناهدومرفن و  (ع ) ماما ار  یبلطم  نینچ  ًالـصا  ای  هدوبن  تسرد  یعوضوم  نینچ  ًالـصا  دـیاش  هک  دـنوشیم 

ادـیپ ياهتـسیاش  تفرعم  اـم  هک  یتقو  تسا . هبترم  نیا  رد  تفرعم  دوبن  زا  یـشان  دـیدرت  نیا  مینیبیم . دوخ  یگدـنز  لوط  رد  داـیز  ار  نآ 
رب ناشیا  هب  ندش  میلـست  ناماما ، تخانـش  دناهدش : رومأم  زیچ  هس  هب  طقف  مدرم  دندومرف : (ع ) رقابدمحم ماما  هک  میـسریم  اجنیا  هب  مینکب 

موس مود و  بلطم  تسا . ماما  تفرعم  زراب  قادصم  بلطم ، نیا  دـنراد . فالتخا  هچنآ  رد  ناشیا  هب  عوجر  و  دوشیم ، دراو  نانآ  هب  هچنآ 
ار ياهزومآ  چـیه  مینک و  عوجر  ناشیا  هب  دـیاب  یگدـنز  زیچ  همه  رد  ام  رگید  نایب  هب  تسا . هرمزور  یگدـنز  رد  تفرعم  راثآ  نامه  الاب 
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ناشن ار  شدوخ  يدرف  یگدنز  زین  یسایس و  یملع ، یعامتجا ، ياههصرع  مامت  رد  ضحم  میلـست  میهدن . حیجرت  ناشیا  ياههزومآ  يارب 
. دهدیم

زاین رس  زا 

؟ يروخیم ترـسح  رتشیب  کـی  مادـک  يارب  تیاههتـشادن ، اههتـشاد و  رب  ینکیم  رکف  یتقو  نک ...  لـمأت  یمک  یعیطم  یفجن  هموصعم 
ساسحا ّکش ، نودب  ياهدینش ؟ ار  شفصو  طقف  ياهتشادن و  هچنآ ) و   ) هکنآ يارب  ای  ياهداد  شتسد  زا  ياهتشاد و  هچنآ ) و   ) هکنآ يارب 

دوجو و تمعن  یتقو  تسه . هدوب و  رابترـسح  اـم  يارب  زیزع  ره  نادـقف  دوب . دـهاوخ  رتيوق  میاهتـشاد  هک  ناـنآ  نادـقف  رب  اـم  ترـسح 
و تسا . رترابترسح  نانآ  نادقف  دشاب ، هدوب  ام  رس  رب  ناشهبرجت  ملع و  و  ناشتبحم ، ۀیاس  میشاب و  هدیـشچ  ار  نانیا  زا  کی  ره  روضح 

نیا زا  تیلوفط  یکدوک و  نارود  زا  هک  وا  اب  هدـش  گرزب  ردـپ ، ۀـیاس  ریز  اهلاس  هک  یـسک  يردـپیب  ساسحا  ناـیم  تسا  قرف  ردـقچ 
روضح نیا  كرد  یسک  هک  تسا  لاس  نایلاس  میاهدیـشچن . ار  (ع ) موصعم ناماما  زا  کی  چیه  روضح  تذل  ام  تسا . هدش  مورحم  تمعن 

نامز ماما  رگا  لاح  نامزور .) لاح و  روخارف  هب  کی  ره   ) میزوسیم ناشیا  روضح  كرد  رادید و  ترسح  رد  ام  همه  تسا و  هتـشادن  ار 
رگا تسه ؟ هک  دوب  نیمه  ام  لاح  عضو و  ایآ  دمآیم ، شیپ  تبیغ  نارود  دعب  و  ندوبن ) بیاغ  يانعم  هب   ) دندوب رـضاح  یحابـص  دنچ  ام 

ایآ دادیم  تسد  ییادج  لصو ، نیا  زا  دعب  میدیشچیم و  ار  ندوب  ناشیا  لدع  تموکح  تبحم و  فطل و  ۀیاس  ریز  ماما و  اب  ندوب  تذل 
رارـصا دوبن ، بلط  شهاوخ و  تشاد ، يرگید  يوب  گنر و  ام  ياعد  ًانئمطم  دوبن ؟ نادـنچ  دـص  ود  دـنامیم  ناـمیاهلد  رب  هک  یترـسح 

رد هـکنآ  زا  شیب  زین . نامیاههغدـغد  دـشیم و  تواـفتم  اـم  ياهیگدــنز  دوـب . جاـیتحا  درد و  زاـین و  رــس  زا  اـعد  دوـب . ساـمتلا  دوـب .
شلاصو ناگتخوس  نالدهب و  ترـسح  ۀلفاق  زا  میریگب ، هلـصاف  قارف  ّسح  نیا  زا  رتشیب  زور  هب  زور  میوش و  مگ  یگدـنز  ياهیگرمزور 

هب روضح   ) دـناهدرکن ار  شروضح  كرد  هکنانآ  اب  ناشنامز  ماما  قارف  رد  دـنرتلد  هب  ترـسح  هکنانآ  لاح  هب  اشوخ  میدـنامیمن . اـج 
رظتنم وا و  تماما  هب  لئاق  هک  وا  تبیغ  نامز  لها  دناهدومرف : ناشةرابرد  ع )  ) نیدباعلانیز ماما  هکنانآ  تبیغ .) ةدرپ  سپ  زا  روهظ  يانعم 

هدومرف اطع  تخانـش  مهف و  لقع ، ردـقنآ  اهنآ  هب  یلاعت  كرابت و  يادـخ  اریز  دنتـسه  رگید  ناـمز  ره  ناـمدرم  زا  رترب  دنـشاب ، وا  روهظ 
رـضحم رد  هک  هداد  رارق  ینادهاجم  دننامه  ار  نامز  نآ  لها  دـنوادخ  تسا ، هدـش  روضح  نامز  نوچ  اهنآ  شیپ  رد  ماما  تبیغ  هک  تسا 

1. دنتـسه ناهن  راکـشآ و  رد  ادخ  نید  هب  ناگدننکتوعد  یعقاو و  نایعیـش  یقیقح و  ناصلخم  اهنآ  دـننزیم  ریـشمش  (ص ) مرکا لوسر 
ار و ناشیا  روهظ  رد  لیجعت  مینک  سامتلا  شروضح و  كرد  يارب  ناـمیاقآ و  يارب  لد  هت  زا  مینک  اـعد  میـشاب و  ناـنیا  زا  هک  مینک  اـعد 

. تسا دنوادخ  زا  (ع ) رصع ماما  تفرعم  تساوخرد  تبیغ  رصع  رد  نارظتنم  فیاظو  هلمج  زا  هک  شتفرعم  بسک  يارب  مینک  شالت 

بدا رعش و 

وت یکچـیه  نم ، زج  هتفرگ ، نوراب  بشما  منوخب  ماوخیم  اـهنت ، هک  وگن  یچیه  بشما  منوج  هب  هتخیر  نوراـب ، اـت  رازه  ربا  راـظتنا  ۀـنارت 
نک او  ور  ملد  لفق  بشما ، نکـشب  ار  ملد  نک  اود  ونم  درد  هراتـس ! ياهآ  ياهآ ، تسین  اود  ونم  درد  اـما ، هتفرگ ، نوراـب  سین  اـههچوک 

هب رد  هب  هدنوم  ممـشچ ، هعمج  ات  هعمج  سین  نم  غارچ  مشچ و  نوا ، زج  هب  مه  یـسک  چیه  سین  ندموا  هب  شلد  دموایم ، دـیاب  هک  نوا 
اضریلع مهار  هب  شچ  هک  ایب  ییاجک ؟ نم  راهب  مهایس  لد  هکشُخ  بشما ، هک  رابب  نوراب ! شداد  هب  هسریمن  یک ، چیه  ههایس  ملد  شدای 
ماهدوب رظتنم  اجنیا ، اهلاس  هک  ار  نم  ّقح  نک  تواضق  تدوخ  مدرکن  کش  ییآیمن ، وت  دـندوب  هتفگ  هاگان  دـسریم  درم  نیرخآ  هوزق 

نم لد  نک  تمحز  لوبق  هظحل  دنچ  راب ، کی  نیمه  طقف  اقآ  دشاب  تسین  یتاهد  رتخد  کی  ياج  تنارای ، نیب  دـندوب  هتفگ  نک  تیاعر 
، متسه ناتدای  هب  هشیمه  نم  نک  تحیصن  لقاال  نک  فطل  نم ، اب  ینکیمن  مه  لد  درد  تسا  گنت  امـش  لد  ادابم  هک  رخآ ، دنزیم  روش 

اهغاب نابهگن  وت  نم ، زا  دـعب  دوب  هتفگ  مردـپ  نک  تبحـص  غاب  ناتخرد  اب  يدرک ، رذـگ  فرط  نیا  زا  رگا  رازمدـنگ  راـنک  یلاـش ، ياـپ 
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مرتخد هاگان  دـسریم  درم  نیرخآ  هار ، زا  دـسریم  هک  يراهب  رد  نک  تقد  بوخ  شاـب و  رظتنم  دنـسرب ، وا  هب  اهبیـس  نیا  دـیاب  یتسه 
دیاش اههراظن  ماب  بل  ماهتسشن  بش  ره  اههراشا  مامت  هانپ  وت  مشچ  يا  یماظن  راشتـسم  همغن  نک  تعیب  ماما  اب  نم  ياج  اجنیا ، نامب  رظتنم 

هک ییاـجک  بیرغ ! لـحاس  يا  اـههرانم  رب  تاسفن  دوشیم  رارکت  يوـشیم  هزاـت  ناـهج  ناـهد  رب  زور  ره  اههراتـس  نیا  طـسو  تمباـیب 
مخ بارحم  اههراق  دنریقح  گنس  هتخت  جنپ  نوچ  نم  ياپ  ریز  وت ، ۀُّلق  يوج  تسج و  رد  اههراپ  هتخت  رب  هدش  اهر  نم  يایؤر  تساهلاس 

اههاچ اب  اههرادـج  رب  ماهتـشاگن  ار  وت  مان  اههچیرد  رب  ماهتـشاذگ  ار  وت  رطع  اههراشا  مامت  هانپ  وت  مشچ  يا  وت  مشچ  میظعت  هب  تسا  هدـش 
اههراعتسا زا  متخود  هک  ینهاریپ  تسین  وت  ةدنزارب  هک  متشادن  یکـش  اههراگن  نوخ  نیا  رـس  زا  نتـشذگ  دیاب  منک  لد  درد  یبش  هک  دشن 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  اههرازه  مامت  يارب  لزغ ، نیا  اب  نک  نادواج  ارم  هک  رگم  ماهدنک  نت 

هام نامهیم 

هایس هچرگا  متخادرپ ؛ رعـش  ندورـس  هب  ناتـسریبد  نارود  رخاوا  زا  نارهت ـ  رد  لاس 1322  دـلوتم  روپیتارب ـ  سابع  هدـنب  روپیتارب  سابع 
لاـس 1367 زا  مدرکیم . تکرـش  رمتـسم  روط  هب  رعـش  تاـسلج  رد  متفاـی و  هار  يرنه  ةزوح  هب  لاـس 1360  رد  نیرمت . يارب  ییاـهقشم 

یگنهرف ياهتیلوئسم  متفرگ . هدهع  هب  ار  يرنه  ةزوح  رعش  هورگ  تیلوئـسم  لاس 1372  زا  منکیم . هرادا  ار  يرنه  ةزوح  رعـش  تاسلج 
وـضع نارهت ـ  یمالـسا  داشرا  گنهرف و  ةرادا  رعـش  ياروش  وضع  يرنه ـ  هزوح  رعـش  هورگ  لوئـسم  زا  دـنترابع  ماهتـشاد  لاـح  هب  اـت  هک 
زکرم يراذگتسایـس  ياروـش  وـضع  تلاـسر ، ۀـمانزور  یبدا  ۀحفـص  لوئـسم  زاـبناج ، يارعـش  نوناـک  زاـمن ، ۀـماقا  داتـس  رعـش  نـمجنا 
هدزناپ ایرد ، لد و  ةرامش 24 ، رـصاعم  تایبدا  ةدیزگ  هاگن ، تُهب  نیوانع : هب  لقتـسم  رعـش  هعومجم  هس  يرنه ، ةزوح  یبدا  ياهشنیرفآ 

ماما رـصعیلو ، ترـضح  ةرابرد  یقرـشم  راوس  رادـید و  هدـعو  رعـش  هعومجم  ماهدرک . يروآدرگ  زین  فلتخم  نیوانع  اـب  رعـش  هعومجم 
رکذ رب  تزاس  زوس و  ياههمزمز  رب  تزامن  مزمز  هب  دنگوس  (ع ) نیسای لآ  ترایز  زا  ییاهزارف  زا  هتفرگرب  راظتنا  مُخ  دشابیم . (ع ) نامز
رامخ ار ز  هم  رادرب  راظتنا  مُخ  زا  تشخ  تتوکس  ییادخ  تُهب  رب  تتونق  دهشت و  رکذ  رب  تدوعق  رب  مایق و  لاح  رب  تدوجـس  رب  عوکر و 

وت هاگن  غورف  ندید  باوخ  رد  وت  يور  تسابیز  هچ  لد  تولخ  رد  يدهم  مالـس ، ادخ  بوبحم  يدهم  مالـس ، اعد  حور  يا  رآ  نورب  مغ 
نشور ییافوکش  تمشچ  رون ، ۀمشچ  رد  تسابیز  هچ  ندید  باتهم  يرادهدرپ  زا  سپ  وت  يدیشروخ  راسخر  تسابیز  هچ  ندید  بآ  رد 

باق رکیپ  رد  هرابکی  هب  وت  یناحور  ریوصت  تسابیز  هچ  ندید  بابحا  مشچ  رد  وت  هاگن  تروضح  هوکـش  زا  رود  تسابیز  هچ  ندید  بان 
وت ناقـشاع  بل  كانـشطع  ییوجوتسج  رد  تسابیز  هچ  ندید  بات  بت و  زا  رود  وت  لامج  نتـسشن  لد  تولخ  رد  تسابیز  هچ  ندـید 

بارحم ياّلجت  رد  ار  وت  مزامن  يادـتقا  رد  تسابیز  هچ  ندـید  بادرگ  ناـشورخ  هاـگن  وت  ییاـیرد  مشچ  رد  تساـبیز  هچ  ندـید  باریس 
ندید بالیس  يرانک و  نتسشن  ممشچ  هب  يراذگاپ  رگ  تسابیز  هچ  ندید 

ُ ْ
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