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تسرهف
5تسرهف

يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  یعافد  تسایس  15يدمآراک 

باتک 15تاصخشم 

15همدقم

يژتارتسا هرابرد  16یتایلک 

يژتارتسا 17موهفم 

يژتارتسا موهفم  رد  لوحت  17ناونع 

یلم 18يژتارتسا 

18هراشا

نیون 19يژتارتسا 

19هراشا

يژتارتسا یماظن  موهفم  20رییغت 

یلم زرم  رب  تاطابترا  20ریثأت 

نیون مظن  هب  يرشب  هعماج  20زاین 

یلمارف 20يژتارتسا 

یناسنا تاکرتشم  اب  يژتارتسا  21هطبار 

مالسا 21يژتارتسا 

یعافد تسایس  رد  23اهانبم 

23هراشا

ینید ياهرایعم  23لوصا و 

23هراشا

صلاخ 23تیدوبع 

ماهبایب تخانش  ای  23هیکزت 
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طسق لدع و  24هماقا 

نیرفآ قشع  ایوپ و  24يربهر 

یمالسا تموکح  25ترورض 

نخس 26هصالخ 

ینیمخ ماما  27هشیدنا 

یساسا 28نوناق 

یمالسا يروهمج  ماظن  زا  عافد  ياهدربهار  ای  30ریبادت 

30هراشا

تینما حلص و  30تلاصا 

30هراشا

داهج اب  تینما  حلص و  33مزالت 

یگنهرف 34ياهراکهار 

34هراشا

یگنهرف لالقتسا  35ظفح 

یمالسا ياهشزرا  يراگنا  35قلطم 

هاگشناد هزوح و  رد  ینید  ياهشزرا  36طسب 

36هراشا

هاگشناد هزوح و  36تدحو 

اهشزغل زا  37بانتجا 

تیناحور شقن  يونعم و  37تیاده 

اههشیدنا لماعت  38لمحت و 

مالسا گنهرف  38رودص 

شرورپ شزومآ و  هب  هژیو  38مامتها 

38هراشا
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فعاضم 39شالت 

ملعم ماقم  39میرکت 

یگنهرف مجاهت  اب  39هلباقم 

39هراشا

هدننک هلمح  ياهنامزاس  40ییاسانش 

یگنهرف راک  40صیخشت 

یگنهرف هئطوت  اب  هلباقم  رد  یباجیا  یبلس و  40راک 

هعسوت رتسب  40گنهرف 

یبلط ایند  زا  41زیهرپ 

یمومع گنهرف  راتخاس  42حالصا 

42هراشا

یگنهرف 42ياهوگلا 

یگنهرف 42ماظن 

یگنهرف 42راک 

يزاس 43دننامه 

یگنهرف روما  نایدصتم  43تایصوصخ 

43هراشا

هقالع 44قوذ و 

يدنمناوت 44راکتبا و 

بسانم یفاک و  تقو  44فرص 

یگنهرف ياهوگلا  نیودت  يزاس و  45وگلا 

یمومع گنهرف  سوسحم  ریغ  سوسحم و  45ریثأت 

45هراشا

میقتسم ریغ  ریثأت  اب  زراب  46راثآ 
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سوسحم ریثأت  اب  زراب  47راثآ 

؟ تسیچ 47لادتعا 

ییاپورا للم  تفرشیپ  رد  مالسا  گنهرف  48ریثأت 

ام روشک  یمومع  گنهرف  49ياهفعض 

رامیب يرکفنشور  49دلوت 

یگنهرف لدابت  50مدع 

یگنهرف ياهشزرا  رهظم  یمالسا  50بالقنا 

روشک یمومع  گنهرف  راتخاس  رد  عافد  لاس  تشه  51شقن 

یگنهرف ییارجا و  52ياهراکهار 

یسایس 54ياهراکهار 

54هراشا

رادتقا لالقتسا و  54ظفح 

( یبرغ هن  یقرش  هن   ) ینیمخ ماما  هار  54موادت 

يزیتس 55رابکتسا 

55هراشا

یناهج رابکتسا  رهظم  55اکیرمآ 

ناهج ناناملسم  زا  56تیامح 

( سدق زور   ) اهتسینویهص اب  یمئاد  56يهزرابم 

رشب قوقح  زا  56عافد 

یسانش 57نمشد 

57هراشا

( یناور گنج   ) ینکارپ هعیاش  اب  58هلباقم 

( يریگلفاغ لصا   ) زیمآراکتبا 58هبرض 

ناوج لسن  رد  يزیگنا  داسف  اب  59هلباقم 
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هئطوت تیهام  59تخانش 

نمشد یلصا  شالت  یگنهرف  59مجاهت 

مالسا یناهج  هعماج  60لیکشت 

60هراشا

اهتلم رد  نآ  قیمعت  یناسر و  60مایپ 

( یسایس تمکح   ) دیدج رصع  عورش  رد  ینیمخ  ماما  هشیدنا  61تخانش 

نیملسم تزع  رهوج  ناونع  هب  ییارگ  61لوصا 

ینید يوگلا  62هئارا 

یلخاد 62ریبادت 

62هراشا

تردق میکحت  تدحو و  62ظفح 

يرادم 63نوناق 

ماظن يهناوتشپ  ناونع  هب  مدرم  دامتعا  63ظفح 

یسایس 64هعسوت 

یعامتجا تلادع  65میمعت 

65هراشا

هعسوت گنهآ  65تلادع 

لدتعم 66داصتقا 

یعامتجا تلادع  يهناوتشپ  یقالخا ، 67لوحت 

67هراشا

قالخا وترپ  رد  68تیکلام 

68هراشا

ریذبت فارسا و  68عنم 

تاکز 69سمخ و 
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70قافنا

؟ دنزیرگیم تلادع  زا  هک  یناسک  اب  دروخرب  72يهویش 

يرادم 74مدرم 

74هراشا

مدرم اب  نیلوؤسم  طابترا  میکحت  77ياههار 

77هراشا

یتسیز 77هداس 

مدرم اب  78يدردمه 

مدرم ربارب  رد  79عضاوت 

تنمیب 80تمدخ 

لاملا تیب  رد  ییوج  81هفرص 

يرگیفارشا 82تافآ 

يرگیفارشا 83فیرعت 

نیلوؤسم يرگیفارشا  84تافآ 

84هراشا

مدرم دامتعا  84بلس 

يراد هیامرس  گنهرف  85ذوفن 

ییادز 86شزرا 

تیالو رادتقا  86فیعضت 

یعافد تسایس  رد  یماظن  89ياهراکهار 

یماظن 89لالقتسا 

روشک یعافد  ناوت  89تیوقت 

یگدنرادزاب لماع  یعافد  90یگدامآ 

یعافد شخب  رد  یشهوژپ  ینف و  91ماظن 
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یماظن عیانص  هعسوت  رد  92ییافکدوخ 

دمآراک حلسم  93يورین 

93هراشا

نامزاس 93يهعسوت 

یناسنا يورین  93تیبرت 

94یهدنامرف

طابظنا 95مظن و 

حلسم ياهورین  یگنهامه  96تدحو و 

یتاعالطا ناوت  96شیازفا 

جیسب يورین  دمآراک  98شقن 

جیسب 98فیرعت 

یجیسب 98رکفت 

یجیسب رکفت  99دربراک 

99هراشا

بالقنا ماوق  99جیسب و 

بالقنا عفادم  نیرتهب  99جیسب 

تینما 100جیسب و 

بالقنا تشونرس  101جیسب و 

نز روضح  يهصرع  101جیسب و 

یجیسب رکفت  102تاصتخم 

102هراشا

يروحم 102ادخ 

یمومع 103ياوقت 

ییارگ 103فیلکت 
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اهشزرا لوصا و  هب  104يدنبیاپ 

هعمج زامن  رد  حور  104تراهط 

ندوب بالقنا  104راکهدب 

تیلوؤسم يراک و  105نادجو 

هدنیآ هب  105دیما 

تدحو 105ظفح 

لیلحت 106تردق 

يریذپ 107تیالو 

یتسیز 107هداس 

ماتخ 108نسح 

تیمولظم 109رادتقا و 

109هراشا

رادتقا 109فیرعت 

تیمولظم 110فیرعت 

صاوخ 111رایعم 

ندوب ماوع  111رایعم 

بلط ایند  111صاوخ 

111هراشا

صاع نب  112دیعس 

يرعشا 112یسوموبا 

صاقو یبا  نب  113دعس 

مکح نب  114ناورم 

هبقع نب  114دیلو 

نینمؤملاریما 115تیمولظم 
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115هراشا

لمج 116گنج 

نیفص 117گنج 

ارهز ترضح  119تیمولظم 

جراوخ 119گنج 

119هراشا

رابنا رهش  هب  هیواعم  هاپس  120هلمح 

نارای 121شنزرس 

هفوک مدرم  121خیبوت 

ثحب 122هجیتن 

گرم 122يوزرآ 

نسح ماما  123تیمولظم 

123هراشا

تیمولظم 123لماوع 

نیسح ماما  126تیمولظم 

126هراشا

تعیب رب  دیزی  127رارصا 

هنیدم اب  127عادو 

هکم زا  127جورخ 

هفوک يوس  هب  128تمیزع 

تیمولظم هلق  ای  128اروشاع 

ثحب 131هجیتن 

131هراشا

( سرد  ) یخیرات 131هبرجت 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 144زکرم  هحفص 13 

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


( تربع  ) هدنیآ يارب  131اهراکهار 

لاؤس کی  132حرط 

133یقرواپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  141هرابرد 
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يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  یعافد  تسایس  يدمآراک 

باتک تاصخشم 

1337 لیعامسا - ، یناجیرال ، يروصنم  هسانشرس : 
یناجیرال يروصنم  لیعامسا  يربهر / مظعم  ماقم  هاگدید  زا  یعافد  تسایس  يدمآراک  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1379 جیسب ، ییافکدوخ  تاقیقحت  نامزاس  هیآ : یتاراشتنا  یگنهرف و  زکرم  نارهت : رشن :  تاصخشم 
ص 228 يرهاظ :  تاصخشم 

لایر 410000-11-5741-964 کباش : 
یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

سیونریز تروصهب  همانباتک  تشاددای : 
عافد هرابرد  هیرظن   - -- 1318 ناریا ، یمالسا  يروهمج  ربهر  یلع ، ياهنماخ ، عوضوم : 

اهینارنخس اهمایپ و   - -- 1318 ناریا ، یمالسا  يروهمج  ربهر  یلع ، ياهنماخ ، عوضوم : 
جیسب تمواقم  يورین  ییافکدوخ  تاقیقحت  نامزاس  هدوزفا :  هسانش 

د7ك2 1379  / DSR1692 هرگنک :  يدنب  هدر 
955/0844 ییوید :  يدنب  هدر 

م9456-79 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
تارظن ارآ و  هب  نتخادرپ  مدوب ، لوغشم  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  ترضح  یعافد  هشیدنا  رد  يریس  دنمشزرا  باتک  نیودت  هب  هک  ینامز  زا 

ياهتسایس زا  هرس  سدق  لحار  ماما  نارود  رد  هل  مظعم  هچ  رگا  دمآ ، رظن  هب  يرورض  رایسب  هنیمز  نیا  رد  هلظ ) دم   ) يربهر مظعم  ماقم 
يوهمج ماظن  زا  عافد  تیساسح  زین  ناهج و  نیملسم  تماعز  يدصت  هرـس و  سدق  لحار  ماما  زا  دعب  اما  دندرکیم ، تیعبت  ترـضح  نآ 

زا تفرگ . يرتهزات  داعبا  یگنهرف  یسایس و  ياههصرع  رد  قارع  میژر  زواجت  مامتا  زا  سپ  هک  یمالسا ، بالقنا  ياهدرواتسد  یمالسا و 
زا نآ ، هب  ماظن  نیلوؤسم  درکیور  يهوحن  نیبطاخم و  هجوت  زا  رظنفرـص  فلتخم ، عطاـقم  رد  ناـشیا  ترـضح  ءارآ  تارظن و  تهج  نیا 

ياهشزرا یمالـسا و  يوهمج  ماظن  زا  عافد  يژتارتسا  ساـسا  ناونع  هب  نآ  قیـسنت  نییبت و  هک  يروطب  تسا . رادروخرب  ياهژیو  هاـگیاج 
دوشیم . بوسحم  ام  روشک  یلم  ینید و 

، تسا هدش  يرپس  سدقم  عافد  رد  یمالسا  بالقنا  زا  دعب  هرـس  سدق  ینیمخ  ماما  رابرپ  تایح  هلاس  هد  نارود  زا  لاس  تشه  هک  اجنآ  زا 
زواجت عفد  زین  یـضرا و  تیمامت  نآرق و  نید  میرح  زا  عافد  داـهج و  دـعب  رد  هرـس  سدـق  لـحار  ماـما  یعاـفد  ياههشیدـنا  تسا  یعیبط 
خیرات رد  هدرتسگ  ياهقفا  هرـس  سدـق  لـحار  ماـما  هشیدـنا  دـنلب  رظنم  رد  هچ  رگا  دـشاب . تاـهج  ریاـس  زا  رتگـنررپ  بتارم  هب  نمـشد 

، یـسایس یگنهرف و  ياههنیمز  رد  نمـشد  تالمح  دیدشت  هب  هجوت  ترورـض  طیارـش و  لیلد  هب  سدقم  عافد  نارود  زا  دـعب  اما  مینیبیم .
ماقم  يوس  زا  یعافد  ياهیشم  طخ  اهتسایس و  میسرت  دهاش 
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يریـس باتک  راشتنا  پاچ و  زا  سپ  لیلد  نیمه  هب  تسا . هرـس  سدق  ماما  ياههشیدنا  لمکم  عقاو  رد  هک  میتسه  هلظدـم )  ) يربهر مظعم 
هژیو هب  دنمهقالع  زیزع و  ناتـسود  يراکمه  اب  ار  هنیمز  نیا  رد  قیقحت  شهوژپ و  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماما  ترـضح  یعافد  يهشیدـنا  رد 
رظن دروم  بلاطم  جارختـسا  عبانم و  يروآعمج  زا  سپ  میدومن و  زاغآ  راکمه ) ققحم  ناونع  هب   ) نایمیهاربا لیعامـسا  دیـس  ياقآ  بانج 

دنشاب . هتشاد  تیانع  ریز  تاکن  هب  باتک  نیا  هعلاطم  زا  لبق  زیزع  ناگدنناوخ  تسا  مزال  میتخادرپ  نآ  نیودت  فیلأت و  هب 
زا اجنیا  رد  میاهتخادرپ . داهج  هفسلف  ینابم و  هب  هرـس  سدق  ینیمخ  ماما  ترـضح  یعافد  هشیدنا  رد  يریـس  باتک  رد  هک  اجنآ  زا  فلا - 

میاهدومن . يراددوخ  نآ  رارکت 
نیا رد  ام  مامتها  ور  نیا  زا  دنراد . یـصاخ  هجوت  روما  يدربراک  تاهج  هب  اهدومنهر ، هئارا  رد  هلظدـم )  ) يربهر مظعم  ماقم  الوصا  ب - 

دشابیم . هلمظعم  یعافد  هشیدنا  رد  ییارجا  ياهراکهار  میسرت  هنیمز  رد  رتشیب  باتک 
ناونع هب  یعرف  ثحابم  یلـصف  ره  رد  هچ  رگا  تسا و  هدـش  هجوت  یلـصا  نالک و  ثحاـبم  هب  اتدـمع  یعاـفد  ياـهراکهار  ناـیب  رد  ج - 

تسا . هدش  يراددوخ  اهرظن  لامعا  رد  دیدرت  لیلد  هب  بلاطم  لیصفت  زا  اما  تسا . هدمآ  هعومجمریز 
هک تسا  هرـس  سدق  ینیمخ  ماما  هشیدنا  اب  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  يارآ  اههاگدید و  یئوسمه  مهم  راک  نیا  تاکرب  زا  نمـض ، رد 

( هلظدم  ) يربهر مظعم  ماقم  نانخس  رد  هرس  سدق  لحار  ماما  تارظن  نییبت  یتح  تسا . هداد  ناشن  ار  دوخ  قیقحت  رتسب  رد  یعیبط  روط  هب 
، ددرگ نییبت  یمالسا  يروهمج  ماظن  یعافد  يژتارتسا  هاگدید ، ود  نیا  هب  ملع  اب  هچنانچ  تسا . رادروخرب  یـصاخ  تیفافـش  تفارظ و  زا 

رگا تسا و  ماجنا  تسد  رد  نونکا  مه  راک  نیا  هتبلا  دوب . دهاوخ  رادروخرب  يوق  تیریدم  روهظ و  تردق و  تحص و  ماکحتسا ، زا  اعطق 
درک . میهاوخ  هئارا  کیدزن  هدنیآ  رد  نادنمهقالع  هب  ار  نآ  دهد ، قیفوت  لاعتم  يادخ 
هب  روشک -  نادرمتلود  ناریدم و  رگا  دوب  دهاوخ  بولطم  اج و  هب  رایسب  همتاخ ، رد 

هحفص 11 ] ] 

تیاده تیریدم و  هب  شرگن  دـنراد -  تیلوؤسم  یمالـسا  بالقنا  يایفارغج  یللملانیب  یلم و  تینما  نیمأت  هزوح  رد  هک  ینالوئـسم  هژیو 
ماقم هرس و  سدق  لحار  ماما  دنلب  يهشیدنا  هب  اهراتخاس  زاین  راعش ، ياج  هب  نآ  رد  هک  دنهد  تهج  ياهنوگ  هب  ار  رما  تحت  ياهنامزاس 

دشاب . يدربراک  يدج و  رایسب  هلظدم )  ) يربهر مظعم 
ناققحم يارب  ار  هنیمز  یلو  تسین ، هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  دنلب  هشیدنا  تحاس  قیال  شیاهیتساک  اهدوبمک و  همه  اب  رثا  نیا  هچ  رگا 
يروهمج ماظن  هرکیپ  هب  نآ  لاقتنا  اـب  هتـسج و  هرهب  میظع  هنیجنگ  نیا  زا  ملق  توق  ملع و  تعاـضب  اـب  اـت  دروآیم  مهارف  نادـنمهقالع  و 

هب هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  نیمارف  لیدبت  اب  ات  دنیامن ، ایهم  یئارجا  نالوؤسم  ناریدـم و  يارب  ار  يزیمآدـهعت  مزال و  ياضف  یمالـسا ،
دنیامن . نیمضت  ار  یمالسا  نهیم  رادیاپ  یمومع و  تینما  ماظن و  تمالس  نآ ، ندرک  هنیداهن  ییارجا و  ياههمانرب 

یناجیرال  يروصنم  لیعامسا 

هحفص 15 ] ] 

يژتارتسا هرابرد  یتایلک 
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يژتارتسا موهفم 

نیگا هملک  شترا و  ینعم  هب  [ 3  ] سوتارتسا دنوشیپ  زا  دوخ  هک  رکـشل  ینعم  هب  [ 2  ] سوتارتسا ینانوی  هملک  زا  قتشم  [ 1  ] يژتارتسا هژاو 
يرادرـس ای  رکـشل و  یهدـنامرف  يوغل  رظن  زا  نآ  يانعم  نیاربانب ، تسا . هدـش  لیکـشت  ندرک  يربهر  ندرک و  یهدـنامرف  ياـنعم  هب  [ 4]

هب یشیجلا  قوس  یماظن و  تایلمع  يربهر  شناد  ای  یگنج  تایلمع  هرادا  نف  يانعم  هب  ار  يژتارتسا  یـسراف ، بدا  نوتم  رد  [ 5 . ] دشابیم
[ . 6 . ] دناهدرب راک 

مهدجه نرق  رخآ  ههد  رد  جراخ و  نابز  دربراک  هنحص  زا  اهنرق  یلو  هدش ، ذخا  ینانوی  رکفت  زا  [ 7  ] کیتلوپ هژاو  دننامه  يژتارتسا  هژاو 
زا سناسنر  دهع  یلویناپـسا  ییایلاتیا و  ناگدنـسیون  هرود  نیا  زا  لبق  ات  دنک . نییبت  ار  یماظن  ياههدیدپ  لامعا و  ات  دوشیم  رهاظ  اددجم 
ملع زا  [ 9  ] رییتروف و  [ 8  ] گنج کیتکات  رنه  زا  لوایکام  الثم  دـناهدرک . هدافتـسا  يژتارتسا  ياج  هب  کیتکات  هژاو  اـب  رنه  هژاو  بیکرت 
اعبط تسا و  یناـنوی  یتغل  يژتارتسا  هژاو  هکنآ  اـب  دـننکیم . داـی  گـنج  رنه  ینعم  هب  یلاـع  یتامدـقم و  کـیتکات  ینعم  هب  تاماکحتـسا 

هژیو  هب  نیمز  قرشم  یعامتجا  یماظن و  خیرات  رد  شهوژپ  اذه  عم  دنکیم ، یعادت  نیمز  برغم  رد  ار  رنه  نیا  هاگداز 

هحفص 16 ] ] 

هتفرگ و جـضن  ملاع  زا  هطخ  نیا  رد  نآ  يروآ  مزر  موهفم  هب  يژتارتسا  ادـتبا  دـیاش  هک  دزاـس  ءاـقلا  ار  ینعم  نیا  دـناوتیم  نیچ  ناریا و 
ناریا نایشترا  یکیتسجل  تاناکما  داجیا  ناتساب و  ناریا  رد  يرادشترا  يدنب و  نامزاس  تسا . هتفای  هار  ناهج  طاقن  ریاس  اپورا و  هب  سپس 

نیا رد  نآ  یماظن  موهفم  هب  يژتارتسا  ندیلاب  رگنایب  يرگیهاپس  گنهرف  يروشحلـس و  يروآ ، مزر  هب  نایناریا  صاخ  هجوت  اهگنج و  رد 
تسا . هدوب  ناهج  زا  هنهپ 

نایناریا :» دسیونیم دندوب  للم  دمآرـس  هک  نایناریا  ییارآ  مزر  يروآ و  گنج  هنیمز  رد  دالیم ، زا  شیپ  مجنپ  نرق  ینانوی  خروم  تودره 
[ . 10 « ] دنباییم شرورپ  ییوگتسار  و  يریگنامک ، يراکراوس ، صاخ  هنیمز  هس  رد  یگلاس  ات 20  نینس 5  زا  تقد  هب 

هدـش هتخادرپ  يدربهار  ياههنیمز  رد  يرگیهاپـس  يروآ و  مزر  ياههنومن  نیرتیلاع  هب  زین  یـسودرف  همانهاش  رد  یخیرات ، نوتم  رب  هوالع 
نیچ و لثم  نیمز  قرـشم  نهک  تایبدا  رد  ار  يدربهار  رنه  ای  يژتارتسا و  ندـمآ  دوجوب  ياههیامتـسد  ناوتیم  يرابتعا  هب  نیاربانب  تسا .

[ . 11  ] درک ییوجیپ  ناریا 
روشک نآ  ياـهتسیژتارتسا  تشاد و  رارق  هجوت  دروم  زین  یماـظن  هشیدـنا  عوضوم  نآ ، هب  طوبرم  نوـنف  تاحیلـست و  رب  هوـالع  نیچ  رد 

« يز نوس   » اههرهچ نیا  نیرتفورعم  زا  یکی  دـنتخادرپیم . قیمع  ياهیـسررب  هب  نآ  ربارب  رد  هلباقم  هوحن  زورب و  لـلع  گـنج و  هب  عجار 
ینیچ رگلیلحت  اهنت  وئام ، زا  ریغ  یماظن  رگلیلحت  نیا  تسیزیم . دالیم  زا  شیپ  مشـش  نرق  دودح  رد  هک  تسا  گنج  رنه  باتک  هدنـسیون 
یناهج حطـس  رد  هکلب  نیچ ، هعماج  رد  اهنت  هن  زونه  هک  هتخاس  حرطم  ار  هدـیچیپ  نانچ  ییاههشیدـنا  هتفاـی و  ترهـش  برغ  رد  هک  تسا 

[ . 12  ] تسا هدش  هتخانش  يژتارتسا  ردپ  ناونع  هب  يز  نوس  دوشیم . سیردت  ایند  یماظن  ياههدکشناد  بلغا  رد  دشابیم و  حرطم 

هحفص 17 ] ] 

يژتارتسا موهفم  رد  لوحت  ناونع 
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نآ رد  هک  دوب  فرـص  یماـظن  تیلاـعف  ياـنعم  هب  تشاد و  نآ  يارجا  گـنج و  يارب  هشقن  اـب  یگنتاـگنت  يهطبار  يژتارتـسا  هتـشذگ  رد 
تایلمع زا  دوب  ترابع  يژتارتسا  یتنـس ، ياهتسیژتارتسا  رظن  قبط  دندرکیم . يزیرهیاپ  ار  گنج  تیاده  یلک  حرط  هبتر  یلاع  نارـسفا 
تالوحت هتبلا  دـندش ، يژتارتسا  موهفم  رد  رییغت  ثعاب  دوب ، اپورا  رد  یتعنـص  بالقنا  هدـیئاز  هدـمع  روطب  هک  یمهم  تارییغت  اما  یماـظن .
ياـههنیمز هیلک  هدـنریگرب  رد  هک  يوحن  هب  دـبایب ، يدـیدج  داـعبا  هتفاـی و  شرتسگ  يژتارتـسا  فیرعت  هک  دـیدرگ  بجوم  روبزم  نارود 

موـهفم بیترت  نیا  هـب  دـیدرگ ، یکیژولوئدـیا  یملع و  يژوـلونکت ، يداـصتقا ، یعاـمتجا ، یـسایس ، ياهدـنور  هـلمج  زا  يرـشب  تیلاـعف 
[ . 14  ] دش يزیرهیاپ  [ 13  ] گرزب يژتارتسا   » نآ يانبم  رب  تفای . يرتعیسو  يانعم  يژتارتسا 

اما دراد ، راک  رـس و  یماظن  تالمح  تیاده  گنج و  اب  يژتارتسا  اریز  درادن ، دوجو  المع  يژتارتسا  زا  یماظن  افرـص  ياهفیرعت  هزورما 
لیـصحت يارب  یماـظن  تردـق  زا  اـهنآ  اـب  ناوتب  هک  تسا  ییاـههار  هراـبرد  اـساسا  يژتارتسا  ثحب  اریز  دوشیمن . دودـحم  هدـیدپ  نیا  هب 

فیرعت تراه "  لدیل  . " تسا یماظن  تایلمع  اهگنج و  هعلاطم  زا  رتعیـسو  رایـسب  يژتارتسا  بیترت  نیا  هب  درک . هدافتـسا  یـسایس  فادها 
نیا تیزم  [ 15  ] تسا یـسایس  فادـها  ققحت  يارب  رازبا  لامعا  عیزوت و  رنه  يژتارتسا ، وا "  رظن  هب  تسا . هدرک  هئارا  يژتارتسا  زا  یبلاج 

يدرمتلود اب  ردـق  ناـمه  يژتارتسا  هک  هداد  ناـشن  هدرک و  جراـخ  گـنج ، ینعی  نآ ، یتنـس  موهفم  زا  ار  يژتارتسا  هک  تسا  نیا  فیرعت 
دیوگیم : يژتارتسا  یتنس  موهفم  زا  داقتنا  رد  رصاعم  ياهتسیژتارتسا  زا  یکی  رفوب » هردنآ  [ » 16  ] يرگیماظن هک  دراد  راکورس 

تالوقم زا  هدش و  هیکت  یماظن  ياهورین  هب  اهنت  نآ  رد  هک  اریز  دسریم ، رظن  هب  رصتخم  دودحم و  ياهزادنا  ات  فیرعت  نیا  نم  هدیقع  هب  »
حیجرت  هنوگ  نیا  ار  هژاو  نیا  فیرعت  نم  تهج  ره  هب  تسا . هدشن  هدروآ  نایم  هب  یمان  دوشیم ، حرطم  رنه  نیا  رد  هک  يرگید 

هحفص 18 ] ] 

ندیـسر رد  ار  هجیتن  نیرتشیب  ناکما ، دـح  ات  دـناوتب ، روز  ربج و  نیا  هکیروط  هب  تسا ، روز  ربج و  ندرب  راک  هب  رنه  يژتارتسا ، مهدیمن .
رداق ار  ناسنا  هک  تسا  يرنه  زا  ترابع  يژتارتسا  دـسریم ... رظن  هب  نهذ  زا  رود  یمک  مه  فیرعت  نیا  دروآ  راب  هب  یـسایس  فادـها  هب 
دعب و  دسانشب ، بوخ  هدومن ، زورب  ریاغتم  تساوخ  ود  دروخرب  هجیتن  رد  هک  ار  یلئاسم  دریگیم ، راک  هب  هک  یـشور  زا  رظن  عطق  دزاسیم 

[ . 17 « ] دنک لصاح  ار  يروهرهب  تیافک و  رثکادح  هک  دیامن  ذاختا  ار  یشور  کینکت و  لئاسم ، نیا  لماک  تخانش  هجیتن  رد 
تردـق هعومجم   ) روشک تردـق  همه  زا  هدافتـسا  ناونع  هب  نآ  زا  هتفر و  نیب  زا  یماـظن  داـعبا  رد  يژتارتـسا  لامعتـسا  راـصحنا  هتفر  هتفر 

تسا . هدش  فیرعت  یسایس  فادها  بسک  يارب  رگید ) ياهییاناوت  یماظن و  کیژولوئدیا ، یسایس ، يداصتقا ،

یلم يژتارتسا 

هراشا

ریس ددرگیم . بوسحم  زین  ماظن  نآ  موادت  لماع  هک  تسا  یـسایس  ماظن  رنه  ناکرا  نیرت  مهم  زا  یکی  بولطم ، بسانم و  یلم  يژتارتسا 
يارب مزـال  یماـظن  یلم و  تاـناکما  اههیامرـس و  زا  يرادروخرب  مغر  یلع  هک  دزاـسیم  هجاوـم  يداـیز  ياـهروشک  اـب  ار  اـم  خـیرات ، رد 

زا هنومن  ود  تیوک  يوروش و  دـناهدیدرگ . تسکـش  لمحتم  یـضتقم ، بسانم و  یلم  يژتارتسا  نیودـت  مدـع  روصق و  تلع  هب  يزوریپ ،
دشر هب  هیوس  کی  هجوت  رطاخ  هب  یلوا  دندش . هعجاف  راچد  یلم  تسایس  يازجا  لداعت  یگنهامه و  مدع  تلع  هب  هک  دنتـسه  ییاهروشک 

اب هلباقم  رد  روشک  ود  ره  يداصتقا  یماظن و  يالاب  دشر  زا  يرادروخرب  مغریلع  یماظن ، تسایـس  هب  هجوت  مدـع  ظاحل  هب  یمود  یماظن و 
دناهدش . نارحب  راچد  تادیدهت 

يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  یعافد  تسایس  www.Ghaemiyeh.comيدمآراک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 144زکرم  هحفص 18 

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


طـسب تادـیدهت و  عفد  روظنم  هب  ار  تلود  کی  و )... یگنهرف ، یـسایس ، يداصتقا ، یماظن ، زا  معا   ) یلک ياهیـشم  طـخ  یلم ، يژارتسا 
ور  نیا  زا  دنکیم  نییبت  اهشزرا 

هحفص 19 ] ] 

قیقحت نیا  رد  هچنآ  دوشیم  میـسقت  یعفادـت  یمجاـهت و  یلم  يژتارتسا  هتـسد  ود  هب  یلک  روطب  یلم  يژتارتسا  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم 
تسا . یعفادت  یلم  يژتارتسا  تسا ، هتفرگ  رارق  هجوت  دروم 

نافلاخم نانمـشد و  یماظن  یگنهرف و  یـسایس ، يداصتقا ، تامجاهت  ضرعم  رد  یللملا  نیب  هنحـص  رد  ماظن  کـی  هاـگره  ساـسا  نیا  رب 
يژتارتسا کی  دزادـنایم ، هرطاخم  هب  ار  هعماج  یلم  تینما  هک  تامجاهت  نیا  اب  هلباقم  يارب  دـیاب  ریزگاـن  دریگب ، رارق  یجراـخ  یلخاد و 

دیامن . ذاختا  بسانم  یلم 
دیامنیم : فیرعت  هنوگنیا  ار  یلم  يژتارتسا  گنج ، يژتارتسا و  باتک  فلؤم 

هک تسا  نآ  يژتارتسا  نیا  شـشوک  تسا . یلم  فادـها  ققحت  زین  اهنآ و  يارب  لح  هار  نتفای  یلم ، لئاسم  تخانـش  رنه  یلم ، يژتارتسا  »
تنوشخ هب  لسوت  گنج و  هب  زاین  نودـب  ناکمالا  یتح  ات  دـهد  تسدـب  هریغ  یبهذـم و  یگنهرف ، یـسایس ، یماظن ، ياـهورین  زا  یبیکرت 

[ . 18 « ] دنبای ققحت  یلم  فادها 
؛ تسا يژتارتسا  تاعلاطم  رد  یکیروئت  هدمع  ثحابم  زا  یکی  هلئـسم  نیا  هزورما  تسا . یلم  تینما  نیمأت  یلم  يژتارتسا  فده  نیرتمهم 

دیسر . یلم  فادها  هب  ناوتب  نآ  ياتسار  رد  هک  دزاسیم  ایهم  ار  يدنیآرف  هب  یبایتسد  هنیمز  یلم  تینما  نیمأت  اریز 
یتایح ياهشزرا  فادـها و  دـناوتیم  نآ  بوچراچ  رد  تلم  کی  هک  دراد ، ربرد  ار  یلمارف  یلم -  ياضف  طیارـش و  یلم ، تینما  موهفم 

، یجراخ یلخاد و  لماوع  لعفلاب  هوقلاب و  تادـیدهت  ربارب  رد  مک  تسد  ای  دـهد و  شرتسگ  یللملا  نیب  یلم و  حطـس  رد  دوخ  رظن  دروم 
روشک نآ  یلم  تینما  ربارب  رد  دیدهت  اهنآ  یجراخ  یلخاد و  روما  هرادا  رد  اهتلود  تیمکاح  قح  هب  زواجت  هنوگره  دـیامن . ظفح  ار  اهنآ 

[ . 19  ] دیآیم رامش  هب 
، نوگانوگ لاکـشا  رد  هک  تسا  روشک  ره  یتایح  عفانم  فادـها و  اـهشزرا ، بیرخت  یجراـخ ، یلخاد و  زا  معا  تادـیدهت  همه  فدـه 

هرطاخم  هب  ار  نآ  یتینما  متسیس 

هحفص 20 ] ] 

تینما يژتارتسا  دوجوم ، کیژتارتسا  ياهوگلا  قبط  رب  یتینما و  متـسیس  اهماظن و  ساسا  رب  ناهج  ياهتلود  زا  کی  ره  نیاربانب  دزادنایم .
( یماظن یگنهرف و  یعامتجا ، يداصتقا ، یسایس ، تادیدهت   ) تادیدهت فلتخم  لاکشا  ربارب  رد  ار  هعماج  ات  دنهدیم  لکـش  ار  دوخ  یلم 

دنیامن . نوصم 

نیون يژتارتسا 

هراشا

یلم تاطابترا  زرم  تفرـشیپ ، دـشر و  نیا  هک  يروط  هب  میتسه ، ناـهج  رد  يژولونکت  روآ  باـجعا  دـشر  دـهاش  يدـالیم  ههد 1980  زا 
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موهفم رد  اهروشک  هک  تسا  هدـش  بجوم  رما  نیا  تسا . هدیـشخب  یلمارف  ای  یللملا  نیب  هبنج  ار  نآ  هداد و  رارق  ریثأـت  تحت  ار  اـهروشک 
دنزادرپب . دوخ  یلم  عفانم  ظفح  ياتسار  رد  يژتارتسا  نییبت  هب  هزات  تالوحت  ساسا  رب  دننک و  رظن  دیدجت  يژتارتسا 

رد ار  دوـخ  يژوـلونکت  يرترب  اـت  تسا  هدـش  نیودـت  اتـسار  نـیمه  رد  ناگراتـس  گـنج  هـب  فورعم  اـکیرمآ  کـیژتارتسا  عاـفد  راـکتبا 
يوروش اـب  طاـبترا  رد  دوخ  فادـها  هب  تسا  هتـسناوت  يژتارتسا  نیا  حرط  اـب  اـکیرمآ  هتبلا  دـشکب . ناـیناهج  خر  هب  يژتارتسا  ياـههفلؤم 

ات تسا . هتخیگنارب  موس  ناهج  ياهروشک  رد  ار  یـسایس  یموق و  تاجنـشت  اکیرمآ ، هنابلط  تعفنم  ياـهتکرح  اـما  دوش ، لـئان  قباـس ) )
دروآ . دوجوب  لمع  دروم  يژتارتسا  رد  يداینب  یتارییغت  هک  تسا  هدش  نآ  رب  دوخ  یناهج  عفانم  ظفح  يارب  اکیرمآ  هک  اجنآ 

درک : ناونع  ریز  حرش  هب  ناوتیم  ار  تسا  هدمآ  دوجوب  مود  یناهج  گنج  نایاپ  زا  سپ  يژتارتسا  موهفم  رد  هک  یتالوحت  نیاربانب 

يژتارتسا یماظن  موهفم  رییغت 

. تسین رادروخرب  تیوـلوا  زا  یتنـس  يژتارتـسا  فـالخرب  اـما  دوـشیمن ، یفن  يژتارتـسا  رد  مهم  لـماع  ناوـنع  هب  یماـظن  يورین  هچ  رگا 
دسیونیم : هراب  نیا  رد  ردیل  نایلوج 

اهرازبا  زا  یلماک  هعومجم  هتفر و  زیمآرهق  ياهورین  هدافتسا  زا  رتارف  يژتارتسا  موهفم  »

هحفص 21 ] ] 

[ . 20 . ] دریگیم ربرد  ار  یملع  یکینکت -  کیژولوئدیا و  يداصتقا  یسایس ، هلمج  زا 

یلم زرم  رب  تاطابترا  ریثأت 

يداصتقا و عیـسو  تالدابم  یناهج و  عماوج  عیرـس  تاطابترا  لیلد  هب  کنیا  تسا ، هدوب  اهتلود  عفانم  هدـنک  نیمأت  يژتارتسا  رگا  نونک  ات 
تسا . هتفای  یللملا  نیب  ای  یلمارف  هبنج  يژتارتسا  موهفم  اب  هطبار  رد  یلم  ياهزرم  یتعنص 

نیون مظن  هب  يرشب  هعماج  زاین 

روما هرادا  تسیز ، طیحم  یگدولآ  یمومع و  هافر  شرورپ ، شزومآ و  تشادهب ، هیذغت و  ناهج ، تیعمج  دشر  نوچ  ییاههدیدپ  هزورما 
موهفم هک  تسا  یهیدـب  تسا . ریذـپان  باـنتجا  ناـهج  هرادا  يارب  نیوـن  مظن  هک  يروـط  هب  تسا ، هدرک  هجاوـم  یتالـضعم  اـب  ار  ناـهج 

دریگ . رارق  هجوت  دروم  دیاب  يرتعیسو  داعبا  رد  دیاب  مه  يژتارتسا 

یلمارف يژتارتسا 

رییغت دـنیآرف  نیا  هصخاش  نیرتمهم  و  تسا ، ریگارف  یتیلک  يژتارتسا  موهفم  رییغت  یناهج ، طباور  هرتسگ  رد  هدـیچیپ  تالوحت  هب  هجوت  اب 
تـسایس میظنت  رد  اهروشک  هک  دـنکیم  باجیا  رما  نیا  تسا و  یلمارف )  ) يزرم نورب  هب  یلم )  ) يزرم نورد  زا  يژتارتسا  لماوع  تیهاـم 

دسیونیم : گرزب  يژتارتسا  ناونع  تحت  دراوه » لکیام  . » دنهد رارق  رظن  دم  مه  ار  یللملا  نیب  لماوع  یعافد 
نآ رد  هک  نالک  یحرط  بلاق  رد  دنناوتب  گرزب  يژتارتسا  یعون  لکـش  هب  ریگارف و  موهفم  یعون  نودب  دـناوتیمن  یللملا  نیب  تسایـس  »

[ . 21 « ] دوش ارجا  دریگ ، ياج 
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رد ییازـسب  ریثأـت  نآ  تیاـعر  هک  تسا ، یلمارف  لـماوع  تخانـش  هب  دـنمزاین  دوخ  يژتارتـسا  نیودـت  میظنت و  يارب  يروشک  ره  نیارباـنب 
دشاب : لیذ  دراوم  رب  ینتبم  دیاب  يروشک  ره  کیژتارتسا  عضاوم  یلک  روط  هب  تشاد . دهاوخ  وا  يژتارتسا  تیعقوم 

لخاد . رد  نآ  دنیآرف  ریثأت  کیژتارتسا و  يزرم  نورب  لماوع  تخانش  فلا - 

هحفص 22 ] ] 

نآ . یجراخ  دنیآرف  اب  یلخاد  لماوع  مسیناکم  میظنت  ارجا و  رد  یگنهامه  داجیا  ب - 
یناهج . کیژتارتسا  عضاوم  رد  نآ  ریثأت  هعلاطم  اهروشک و  ریاس  کیژتارتسا  شنکاو  یسررب  ج - 

تسا یمومع  يریگمیمصت  دنیآرف  اریز  يژتارتسا . یتایح  ياهدنور  هصرع  رد  لاعف  دورو  روظنم  هب  يریگمیمـصت  رد  لمع  تعرـس  د - 
تیعبت یمومع  میمصت  زا  دیاب  هکلب  دوشیمن  يژتارتسا  دنیارف  دراو  اهنت  هن  دریگن ، رارق  یـسایس  هخرچ  رد  شدوخ  تقو  رد  ياهفلؤم  رگا 

دنک .

یناسنا تاکرتشم  اب  يژتارتسا  هطبار 

شیپ یناـسنا  تاـکرتشم  هزوح  يوس  هب  يژتارتـسا  هک  دـیامنیم  خر  تیعقاو  نیا  يژتارتـسا ، دـنور  رد  یلمارف  لـماوع  ریثأـت  هب  هجوـت  اـب 
اهزاین نیا  تسه ، ناسنا  ات  دوشیمن و  هنهک  نامز  تشذـگ  اب  هک  تسا  رـشب  تباث  ياهزاین  هزوح  نامه  یناسنا  تاکرتشم  هزوح  دوریم 

تباث و یهاگهیکت  ات  دناسرب  هزوح  نیا  هب  ار  دوخ  دـهاوخیم  يژتارتسا  لیلد  نیمه  هب  دـننکیم . زاورپ  اهتموکح  اهگنهرف و  زا  رتارف 
دنک . ادیپ  دوخ  يارب  نئمطم 

ترطف ای  تعیبط  اب  مزالم  اهزاین  نیا  يرادهدنیآ و ... رـشب ، قوقح  يدازآ ، تینما ، تلادـع ، زا : دـنترابع  يرـشب  هعماج  كرتشم  ياهزاین 
باـختنا ار  ییاـهگنهرف  اـهبتکم و  اتـسار  نیا  رد  و  تسا ، تکرح  رد  دوخ  ترطف  اـب  مزـالت  يوـس  هب  ناـسنا  هراوـمه  و  تسا ، یمدآ 

تایقالخا و ناـیب  هب  اـهتسیژتارتسا  لـیم  دوشیم  حرطم  یمومع  تینما  هک  ییاـج  رد  هژیو  هب  دـنناسرب  تقیقح  نیا  هب  ار  وا  هک  دـنکیم 
دوشیم . رتشیب  ینامیا  دهعت 

مالسا يژتارتسا 

تسا . هدرک  ادیپ  یلمارف  يدربراک  يژتارتسا ، فلا -  : درک هصالخ  ریز  دراوم  رد  ناوتیم  هدش  نایب  يژتارتسا  اب  هطبار  رد  هچنآ  نونک  ات 
ریذپان  بانتجا  يرما  يژتارتسا  ياههفلؤم  ناونع  هب  يزرم  نورب  لماوع  ب - 

هحفص 23 ] ] 

تسا .
دنکیم . کیدزن  اههفلؤم  زا  ریغتی  تباث و ال  یفیراعت  میهافم و  هب  ار  دوخ  هک  تسا  هداد  ناشن  المع  يژتارتسا  ج - 

دنوشیم . دادملق  یناسنا  تاکرتشم  هزوح  ناونع  هب  يرشب  ترطف  هزوح  رد  ریغتی  تباث و ال  ياهزاین  د -
دوشیم . رتشیب  زور  هب  زور  ینید  یقالخا و  ياههیام  نورد  هب  يژتارتسا  زاین  ه -

اریز دـنک ، نیمأت  ار  يژتارتسا  دـصاقم  دـناوتیم  هک  تسا  مالـسا  بتکم  اهنت  نیا  هک  درک  مالعا  دـیاب  تحارـص  اب  قوف  دراوم  هب  هجوت  اب 
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دیامرفیم : میرک  نآرق  هچنانچ  تسا . هدمآ  ایفارغج  داژن و  گنر ، زا  رظن  فرص  اهناسنا  همه  يارب  تسا و  یناهج  ینید  مالسا 
[ . 22 . ] سانلل ۀفاک  الا  كانلسرا  ام  و 

اهناسنا . مومع  يارب  رگم  میداتسرفن  ار  وت  ام  لوسر ) يا  )
تباث میهاـفم  يارب  نآ  رب  هوـالع  دراد . دـیکأت  مه  یناـهج  ياـههفلؤم  رب  شتیرومأـم ، تلاـسر و  ندوب  یلمارف  رطاـخ  هب  مالـسا  نیارباـنب 

تسا : هتساخرب  هیحان  نیا  زا  وا  تباث  ماکحا  تسا و  رشب  ترطف  هزوح  رب  ینتبم  هک  ارچ  دراد ، ریگارف  ایوگ و  یفیراعت  زین  يژتارتسا 
[ . 23 . ] نوملعی سانلا ال  رثکا  نکلو  میقلا  نیدلا  کلذ  هللا  قلخل  لیدبت  اهیلع ال  سانلا  رطف  یتلا  هللا  ةرطف  افینح  نیدلل  کهجو  مقاف 
هنوگچیه دنوادخ  شنیرفآ  رد  تسا . هدـیرفآ  نآ  رب  ار  اهناسنا  دـنوادخ  هک  یهلا  ترطف  نآ  اب  روآ ، كاپ  نیئآ  يوسب  ور  دوجو  مامت  اب 

دننادیمن . مدرم  رثکا  یلو  قح  راوتسا  نیئآ  تسا  نیا  تسین ، يرییغت 
یلص مرکا  یبن  هک  يدصاقم  نامه  تسا . مالسا  یناهج  دصاقم  يوس  هب  اموزل  دراد ، ناهج  رد  يژتارتسا  دنیآرف  هک  يریـس  بیترت  نیدب 

نآ  يارب  ار  یمالسا  تموکح  هلا  هیلع و  هللا 

هحفص 24 ] ] 

ماظن یلمارف  فادها  هب  اهراب  بالقنا ، یسایس  ینید -  ربهر  ناونع  هب  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  یمالسا  بالقنا  نارود  رد  زین  داد و  لیکشت 
دناهدومرف : هچنانچ  دناهدیزرو ، دیکأت  یمالسا  يروهمج 

مامت اب  نامورحم  ناگنـسرگ و  نازرابم و  زا  تیامح  ناناملـسم و  لئاسم  تالکـشم و  هب  یگدیـسر  ناهج و  مدرم  اب  طابترا  رد  دـیاب  اـم  »
[ . 24 .« ] مینادب دوخ  یجراخ  تسایس  لوصا  زا  دیاب  ار  نیا  مییامن و  شالت  دوجو 

یـسایس و میهاـفم  رییغت  ناـهج ، هرادا  رد  مالـسا  يدـنمناوت  هب  هراـشا  اـب  زین  هلظدـم )  ) ياهنماـخ هللا  تیآ  ترـضح  يربـهر  مـظعم  ماـقم 
دناهدومرف : هدش و  رکذتم  ار  یکیژتارتسا 

بالقنا اب  نایانـشآ  ام و  تلم  ياهلیلحت  رد  مه  اهراب  هک  تایـصوصخ  نیا  تشاد . دوخ  هب  صوصخم  یتایـصوصخ  ام ، گرزب  بالقنا  »
میهافم رد  رظن  دیدجت  یمالسا ، تموکح  داجیا  يریگ  فده  مالـسا ، هب  يهیکت  دشیم ؛ هدهاشم  بالقنا  کی  رد  راب  نیلوا  هدش ، رارکت 

ياهشزرا يهیاپ  رب  هک  ییهعماج  ایند و  تمس  هب  تکرح  و  رگید -  ياهزیچ  یعامتجا و  تلادع  لالقتسا و  يدازآ و  لثم  ملاع ، یسایس 
[ . 25 .« ] دشاب هدش  انب  یمالسا 

لزان سدـقم  عراش  يوس  زا  هک  مالـسا  ینارون  ماکحا  نیناوق و  تعیبط  هکلب  تسین ، راعـش  مالـسا  ماکحا  یناهج  ریگارف و  دادعتـسا  هتبلا 
نید و رارقتـسا  ار  یناهج  تلادع  میکحت  هار  اهنت  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  تسا . خیرات  لوط  رد  ملاع  تیرـشب  همه  يارب  تسا ، هدش 

دناهدومرف : هچنانچ  دنادیم ، نید  تیونعم و  هب  تیرشب  تشگزاب 
زاب دشاب ، هدشن  مکاح  ادخ  نید  هک  یمادام  دیایب ، دوجو  هب  نآ  رد  ییاهتفرشیپ  دورب و  شیپ  روط  نیمه  ایند  مه ، رگید  لاس  رازه  رگا  »

دربب . نیب  زا  ار  رشب  ياهیماکان  هک  نیا  يارب  دمآ ، نید  دنافعضتسم . ییهدع  ربکتسم و  ییهدع 

هحفص 25 ] ] 

[ . 26 .« ] تسا هتفرن  نیب  زا  تسا و  یقاب  نانچمه  یمالسا ، يهیلاع  میلاعت  نید و  تیونعم و  زا  ضارعا  رطاخ  هب  رشب ، ياهیماکان  زورما 
. تسا دنیآرف  نیا  هب  یقطنم  عقوم و  هب  یخـساپ  نآ ، ییارگ  تابث  يژتارتسا و  میهافم  تالوحت  رـصع  رد  یمالـسا  بالقنا  روهظ  نیاربانب 
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تسا . ریذپانراکنا  تیعقاو  نیمه  زا  هتساخرب  نآ ، زا  یناهج  رابکتسا  تشحو  الباقتم  اهناسنا و  ناج  رد  مالسا  نیشنلد  ریثأت 

هحفص 29 ] ] 

یعافد تسایس  رد  اهانبم 

هراشا

. ینید ياهرایعم  لوصا و  - 1 زا : دنترابع  هک  تسا  هتفرگ  تأشن  مهم  نکر  هس  زا  هلظدـم )  ) يربهر مظعم  ماقم  یعافد  تسایـس  رد  اهانبم 
یساسا . نوناق  - 3 هرس . سدق  ینیمخ  ماما  هشیدنا  - 2

ینید ياهرایعم  لوصا و 

هراشا

اب ار  اـهدومنهر  اهيریگمیمــصت و  ماـمت  دـننک و  هرادا  ار  هعماـج  ینید  ياـهرایعم  ساـسا  رب  دــیاب  ناربـهر  ینید ، تموـکح  رد  ـالوصا 
تسا ) یمالسا  تموکح  ام  روظنم  اجنیا  رد   ) ینید تموکح  هصخاش  نیرتمهم  تهج  نیا  زا  دنیامن . قبطنم  ینید  ياهرایعم 

زا : دنترابع 

صلاخ تیدوبع 

صخـشم ار  یگدـنز  فادـها  ینیب  ناهج  زا  ماهلا  اب  دـنک و  فیرعت  ار  تایح  هفـسلف  هک  تسا  تهج  نیا  هب  ینید  تموکح  يریگ  لکش 
اریز تسناد ؛ تیدوبع  ناوتیم  ار  یهلا  يایبنا  تیرومأم  نیرتمهم  ور  نیا  زا  دـیامن . میظنت  نآ  ساسا  رب  ار  هعماـج  يوس  تمـس و  هدرک ،
هنیمز نیا  رد  تحارـص  اـب  لاـعتم  دـنوادخ  تسا . هدـش  ینعم  ندـش  اـجک  هب  یگنوـگچ و  هفـسلف  تاـیح و  تقیقح  تیدوـبع ؛ هـقلح  رد 

دیامرفیم :

هحفص 30 ] ] 

[ . 27 .« ] توغاطلا اوبنتجا  هللا و  اودبعا  نا  الوسر  هما  لک  یف  انثعب  دقل  »
دننیزگ . يرود  توغاط  زا  دنیایب و  قح  تیدوبع  يوسب  هک  میداتسرف  یلوسر  یتما  ره  رد  ام  قیقحت  هب 

ماهبایب تخانش  ای  هیکزت 

نادب دنک و  كرد  ار  دوخ  نید  قیاقح  فافـش  نشور و  روط  هب  ناسنا  هک  انعم  نیدب  تسا ، سوفن  هیکزت  یمالـسا  تموکح  رگید  رایعم 
دیامرفیم : میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  هچنانچ  ددرگ ، دقتعم 

لالـض یفل  لبق  نم  اوناک  نا  ۀـمکحلا و  باـتکلا و  مهملعی  یف  مهیکزی و  هتاـیآ و  مهیلع  اولتی  مهنم  ـالوسر  نییمـالا  یف  ثعب  يذـلا  وه  »
[ . 28 .« ] نیبم
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باـتک و هیکزت ، زا  سپ  ناـنآ  اـت  دـنک  توـالت  ناـنآ  رب  ار  ادـخ  تاـیآ  اـت  تخیگنارب  ار  یلوسر  مدرم  دوـخ  نیب  زا  هک  تسا  ییادـخ  وا 
دناهدوب . راکشآ  یهارمگ  رد  نآ  زا  لبق  هکیلاح  رد  دنزومایب  دننک و  تمکح 

اهههبـش اهدـیدرت و  زا  نورد  شیالاپ  هیکزت ، زا  روظنم  هک  دـیآیمرب  تسا ، هدـمآ  تمکح »  » و باتک »  » ظفل هیکزت »  » زا دـعب  هک  اجنآ  زا 
هب تفرعم  رد  نیقی  رهوج  هک  تسا ، روـما  ءایـشا و  قیاـقح  لیـصحت  عـقاو  رد  تمکح  تسا و  ینید  ياـهرایعم  نید و  تقیقح  هب  تبـسن 

دشاب . ماهبایب  دیاب  نآ  يدابم  ینید و  تموکح  قیاقح  هب  تبسن  تفرعم  ینعی  دیآیم . رامش 

طسق لدع و  هماقا 

دیامرفیم : هچنانچ  تسا . یعامتجا  يدرف و  داعبا  همه  رد  طسق  لدع و  هماقا  مالسا ، تاسصوصخ  نیرت  مهم  زا 
[ . 29 .« ] طسقلاب سانلا  موقیل  نازیملا  باتکلا و  مهعم  انلزنا  تانیبلاب و  انلسر  انلسرا  دقل  »

هحفص 31 ] ] 

دننک . مایق  طسق  هب  مدرم  ات  میدرک  هارمه  اهنآ  اب  ار  نازیم  باتک و  میداتسرف و  لیلد  تجح و  اب  ار  نالوسر  ام  قیقحت  هب 
ار هاگیاج  ای  تلزنم  نآ  قوقح  قح و  طسق  دنکیم و  تلزنم  نییعت  لدع  الوصا  دـنراد ، توافت  مه  اب  یموهفم  رظن  زا  طسق  لدـع و  هتبلا 

دیامنیم . نیمأت 

نیرفآ قشع  ایوپ و  يربهر 

قشع باذج و  یتکرح  هعماج ، دنیآرف  رد  بیکرت  رثا  رد  هک  دنتسه  یلصا  رـصنع  هس  تلادع ، نشور و  كاپ و  تفرعم  تیدوبع ، الوصا 
ملاس ریـس  يهناشن  هک  باذج  تکرح  نیا  دـننکیم ، بلط  ار  هناهاگآ  مجـسنم  تیادـه  يربهر و  مرجال  هک  دـنروآیم  دوجوب  ار  نیرفآ 

هچنانچ تسا ، رتشیب  وا  يرگتیادـه  يربهر و  شریذـپ  هب  وا  لیامت  دـشاب ، رتملاس  رتكاپ و  هچ  ره  تسا ، یلاعت  قح  يوس  هب  هعماج  کی 
میناوخیم : میرک  نآرق  رد 

[ . 30 « ] هللا مکببحی  ینوعبتاف  هللا  نوبحت  متنک  نا  لق  »
درادب . تسود  ار  امش  ادخ  ات  دینک . تیعبت  نم  زا  دیراد  تسود  ار  ادخ  رگا  وگب  اهنآ  هب  ربمایپ ! يا 

ادخ رگا  وگب  اهنآ  هب  دومرف : هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  لاعتم  يادخ  اذل  دراد ، تسود  ار  اهنآ  ادخ  هک  دـندرکیم  اعدا  نایدوهی 
يربهر زا  تعاطا  هیاس  رد  شناگدنب  هب  ادخ  تبحم  قلعت  ینعی  دنک . ادـیپ  اقب  ماود و  یتسود  نیا  ات  دـننک  تیعبت  وت  زا  دـنراد  تسود  ار 

تسا . مدرم  تیبرت  تیاده و  روظنم  هب  یمالسا  تموکح  رصانع  ماجسنا  ندوب  یتاذ  نامه  قلعت  نیا  ترورض  تسا ، هعماج 
دناهدرمشرب هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رصع  رد  یمالسا  ماظن  یلصا  طوطخ  ناونعب  ار  هصخشم  راهچ  نیا  زین  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم 

دناهدومرف : و 
زیچ راهچ  یلصا ، طوطخ  نیا  نایم  رد  نم  دوب . زیچ  دنچ  نآ  یلـصا  طوطخ  هک  دروآ  دوجوب  ار  یماظن  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  »

متفای : هدمع  ار 

هحفص 32 ] ] 
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، فیلکت هب  تبـسن  تفرعم  هعماج ، هب  تبـسن  تفرعم  ماـکحا ، هب  تبـسن  تفرعم  نید ، هب  تبـسن  تفرعم  ماـهبایب ؛ فافـش و  تفرعم  لوا ،
ملع ملع و  هب  هک  دوـب  تفرعم  نیمه  تعیبـط . هب  تبـسن  تفرعم  هلا ، هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  تبـسن  تـفرعم  ادـخ ، هـب  تبـسن  تـفرعم 

تـشاذگیمن هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دناسر . یملع  ندمت  جوا  هب  يرجه  مراهچ  نرق  رد  ار  یمالـسا  يهعماج  دـش و  یهتنم  يزودـنا 
، دـمآیم دوجو  هب  یماهبا  هک  ییاج  ره  رد  منکب . ضرع  نآلا  تسین  لاجم  هک  تسه  نآرق  زا  یبیجع  تاـیآ  هنیمز ، نیا  رد  دـشاب . ماـهبا 

دنک . فرطرب  ار  ماهبا  ات  دشیم  لزان  هیآ  کی 
ییاهزیچ یـصوصخ -  هن  یمومع و  ياهيرادروخرب  رد  تلادع  تواضق ، رد  تلادع  دوب ؛ ضامغایب  قلطم و  تلادع  مود ، یلـصا  طخ 

تیلوؤسم بصانم و  رد  تلادع  یهلا ، دودح  يارجا  رد  تلادع  دوشب  میـسقت  تلادـع  اب  اهنآ  نیب  دـیاب  تسا و  مدرم  يهمه  هب  قلعتم  هک 
هب ار  يزیچ  ره  ینعی  تلادـع ، تسا . ملظ  تاواسم ، یهاگ  دوشن . هابتـشا  تسا ؛ تاواسم  زا  ریغ  تلادـع ، هتبلا  يریذـپ . تیلوؤسم  یهد و 
رد سک  چیه  هلا ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  رد  دوب . ضامغایب  قلطم و  لدع  وا  نداد . ار  وا  قح  یـسک  ره  هب  نتـشاذگ و  دوخ  ياج 

دوبن . جراخ  تلادع  بوچراچ  زا  یمالسا  يهعماج 
دـصق دـیاب  هک  زامن  رد  تیدوبع  يدرف ، لمع  راـک و  رد  ادـخ  تیدوبع  ینعی  راـگدرورپ ؛ لـباقم  رد  کیرـشیب  لـماک و  تیدوبع  موس ،
يانبم رب  مدرم  نایم  یعامتجا  تابـسانم  مدرم و  یگدـنز  ماـظن  تموکح ، ماـظن  رد  هعماـج ، تخاـس  رد  تیدوبع  اـت  دـشاب ، هتـشاد  تبرق 

دراد . یناوارف  حرش  لیصفت و  مه  نیا  هک  ادخ ؛ تیدوبع 
مهبحی و « ؛ مدرم هب  ادخ  قشع  ادـخ ، هب  قشع  تسا ؛ یمالـسا  يهعماج  یلـصا  تایـصوصخ  زا  مه  نیا  ناشوج . يهفطاع  قشع و  مراهچ ،
، قشع تبحم ، [ 33 « ] هللا مکببحی  ینوعبتاـف  هللا  نوـبحت  متنک  نا  لـق  [ ، » 32 « ] نیرهطتملا بـحی  نیباوـتلا و  بـحی  هللا  نا  [ ، » 31 « ] هنوبحی

هب  هک  تسا  بحتسم  ینک ؛ تبحم  دنزرف  هب  هک  تسا  بحتسم  یسوبب ؛ ار  دنزرف  تسا  بحتسم  هک  دنزرف ، هب  تبحم  رسمه ، هب  تبحم 

هحفص 33 ] ] 

یلص ربمایپ  هب  تبحم  یشاب ؛ هتـشاد  تبحم  ینک و  تبحم  ناملـسم  ناردارب  هب  هک  تسا  بحتـسم  ینک ؛ تبحم  يزروب و  قشع  ترـسمه 
[ . 35 [ ] 34 «. ] یبرقلا یف  ةدوملا  الا  « ؛ تیب لها  هب  تبحم  هلا ، هیلع و  هللا 

یمالسا تموکح  ترورض 

رومأم تموکح  نیا  هکلب  تسین ، یصاخ  رصع  رد  صاخ  ياهناسنا  صوصخم  هک  دیآیمرب  یمالـسا  تموکح  ياههصخـشم  تعیبط  زا 
دیامرفیم : میرک  نآرق  رد  هکنانچ  دنک ، يراج  نایملاع  رد  ار  یهلا  تمحر  ضیف  ات  تسا 

[ . 36 .« ] نیملاعلل ۀمحر  الا  كانلسرا  ام  «و 
یشاب . ملاع  همه  رد  یهلا  تمحر  هکنیا  رگم  میداتسرفن  ار  وت  ام 

دوشیم : تابثا  يربهر  تیمکاح و  رارمتسا  بوجو و  لیذ  هیآ  زا  نینچمه  و 
انیبم ». الالض  لض  دقف  هلوسر  هللا و  صعی  نم  مهرما و  نم  ةریخلا  مهل  نوکی  نا  ارما  هلوسر  هللا و  یضق  اذا  ۀنمؤم  نمؤمل و ال  ناک  ام  «و 

تخـس دنک  ینامرفان  شلوسر  ادخ و  زا  سک  ره  تسین . يرایتخا  دندرک  مکح  شلوسر  ادـخ و  هک  يراک  رد  ار  ینموم  نز  درم و  چـیه 
تسا . هداتفا  یهارمگ  رد 

نیا هک  يروط  هب  تسا . تموکح  ناـکرا  اـب  یمالـسا  يربـهر  یگتخیمآ  یمالـسا  تموـکح  هصخاـش  نیرتمهم  دـش  ناـیب  هک  روطناـمه 
. دوشیم هداد  ناشن  هیقف  تیالو  رد  يربهر  ماود  تابث و  هک  تساـجنیا  زا  و  دـیآیم ، باـسح  هب  تیادـه  تیبرت و  لـقث  زکرم  یگتخیمآ 
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تموکح کـفنیال  ءزج  يربـهر  اریز  مینک ، انثتـسا  ترورـض  نآ  زا  ار  يربـهر  ماـما  میریذـپب  ار  تموکح  ترورـض  درادـن  ناـکما  ینعی 
دندرگیم . عقاو  رثا  أشنم  هن  دنوشیم و  انعم  هن  يربهر  نودب  تموکح ، ناکرا  و  تسا ، یمالسا 

دوشیم  یشان  ینید  ماکحا  نتم  اب  نآ  یگتخیمآ  زا  يربهر  تیعورشم  نیاربانب 

هحفص 34 ] ] 

هنوگ نیا  فیرظ  هتکن  نیا  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هچنانچ  دزاسیم ، رـسیم  نید  يارجم  رد  ار  اهناسنا  تیاده  تیبرت و  هک 
دندومرف : هراشا 

[ . 37 .« ] همارح هلالح و  یلع  ءانمالا  هللااب و  ءاملعلا  يدیأ  یلع  ماکحالا  رومالا و  يراجم  »
دیاب اـهتینما  همه  هشیر  نییبت  رد  دنتـسه . نیما  ادـخ  مارح  لـالح و  رب  هک  تسا  ینید  ياـملع  تسد  هب  یمالـسا  ماـکحا  روما و  ناـیرج 

زین مدرم  یحور  یناور و  تینما  تیمها  هجرد  ظاـحل  نیمه  هب  تسا و  مدرم  یعاـمتجا  یناور و  تینما  تیادـه ، تیبرت و  رتسب  هک  تفگ 
مهم طرـش  ناونع  هب  ربهر  رد  تلادع  ندوب  هکلم  تسا ، يربهر  تلادع  تما ، رد  یناور  تینما  هاگهیکت  تسا و  یعامتجا  تینما  زا  رتشیب 
عون ره  ساسا  هیاپ و  دامتعا  نیا  دننکیم و  دامتعا  وا  هب  دـنتفای ، لداع  ار  ناشربهر  مدرم  یتقو  نیاربانب  دوشیم . یـشان  اجنیا  زا  زین  يربهر 

دهدیم . لیکشت  ار  یتینما 
دنیامرفیم : مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ور  نیا  زا 

[ . 38 « ] مالسلا هللا و  نیدب  نئادلا  طسقلاب و  مئاقلا  باتکلاب . مکاحلا  الا  مامالا  ام  يرمعلف  »
دشاب . دنبیاپ  ادخ  نید  هب  دیامن و  راتفر  تلادع  هب  مدرم  اب  دنک و  مکح  نآرق  هب  هک  تسا  یسک  ماما  مناج ، هب  دنگوس 

مهارف ار  مدرم  هناـقداص  تعاـطا  هنیمز  رما  نیا  دـنکیم و  نیمـضت  ار  مدرم  ینورب  ینورد و  تینما  تلادـع ، اـب  یهلا  ربـهر  بیترت  نیدـب 
تیالو و تقیقح  نیا  و  دـهدیم ، ماجنا  ار  مدرم  تیادـه  تیبرت و  رما  تلوهـس  هب  اـهناسنا  ناـج  قاـمعا  رد  ذوفن  اـب  يربهر  و  دـنکیم ،

یلـص مرکا  ربمایپ  ذوفن  هب  هراشا  اب  زین  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  دوشیم . بجوم  ار  ماودلا  یلع  ترورـض  هک  تسا  مالـسا  رد  يربهر 
دناهدومرف : نآ  راد  هنماد  ریثأت  ناشتموکح و  لاس  هد  لوط  رد  هلا  هیلع و  هللا 

ار  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دندوب  یمدرم  دندشیم . ناملسم  یپ  رد  یپ  دنتشاد  مدرم 

هحفص 35 ] ] 

اج نیا  رد  تسا ، دـقتعم  نآ  هب  هعیـش  هک  یتیاصو »  » يهلأسم نیا  دـندوب . هدرکن  كرد  ار  لاـس  هد  نآ  هک  دـندوب  یمدرم  دـندوب . هدـیدن 
نیا هک  تسا  موـلعم  ـالا  و  تسا . تیبرت  نآ  موادـت  يارب  تساـج ، نـیا  شأشنمرـس  یهلا ، بـصن  ینیـشناج و  تیاـصو ، دریگیم . لـکش 

تسا نیا  هیضق  دنکیم . تیصو  شدوخ  رسپ  يارب  دریمیم ، سک  ره  هک  تسین  تسا ، لومعم  ایند  رد  هک  ییاهتیـصو  لیبق  زا  تیاصو ،
[ . 39 . ] دنک ادیپ  همادا  دیاب  وا  ياههمانرب  هلا ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  هک 

نخس هصالخ 

زا : تسا  ترابع  درک  هصالخ  ندوتیم  ثحبم  نیا  رد  هک  ار  هچنآ 
لوا هجرد  رد  ترورـض  رظن  زا  ور  نیا  زا  دـناهتخیمآ . يرـشب  تایح  تقیقح  اب  هک  تسا  ياهنوگ  هب  یمالـسا  تموکح  ياـههصخاش  - 1
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دنراد . رارق 
ناکما زگره  يربهر  دوجو  نودب  راثآ  نآ  هب  هک  يروط  هب  دوشیم ، رهاظ  يربهر  يراجم  رد  یمالـسا  ماکحا  یتیاده  یتیبرت و  راثآ  - 2

مه زا  ود  نآ  ییادـج  ضرف  هک  دـنراد  یگتخیمآ  يربهر  هلأسم  اب  نانچنآ  یمالـسا  ماکحا  رگید  ترابع  هب  ای  دـنباییمن ، ققحت  روهظ و 
تسا . لاحم 

یناور و تینما  ساـسا  داـمتعا  نیا  قـقحت  تسا و  مدرم  داـمتعا  ناـنیمطا و  هتکن  هک  تـسا  تلادـع  هـکلم  يربـهر  تفـص  نـیرتمهم  - 3
دهدیم . لکش  ار  یعامتجا 

تـسا هتفهن  یهلا  ماکحا  تعیبط  رد  مه  رما  نیا  دنکیم ، باجیا  هیقف  تیالو  رد  ار  يربهر  موادت  ناسنا ، تیادـه  تیبرت و  ترورـض  - 4
يرـصع چـیه  رد  هک  دراد  ار  راـظتنا  نیا  یهلا  تمکح  زا  يرـشب  لـقع  هکنیا  مـه  دراد و  نخـس  یگنوـگچ »  » اـت ییارچ »  » هفـسلف زا  هـک 

تسا . فورعم  فطل » يهدعاق   » ناونع هب  مالک  ملع  رد  رما  نیا  هک  دنکن ، اهر  يداه  نودب  ار  اهناسنا 
هلمج نآ  زا  زین  یعافد  تسایس  هک  دشاب  ینید  ياهرایعم  لوصا و  عبات  دیاب  اهيراذگ  تسایس  اهيریگ و  میمصت  مامت  رد  یهلا  ربهر  - 5

تسا .

هحفص 36 ] ] 

ینیمخ ماما  هشیدنا 

، تسا هرـس  سدـق  ینیمخ  ماـما  كاـنبات  هشیدـنا  زا  رثأـتم  هلظدـم )  ) يربهر مظعم  ماـقم  ياهيراذـگ  تسایـس  اـهيریگتهج و  یماـمت 
يربهر مظعم  ماقم  تسا . هدرک  افیا  یمالسا  عماوج  تفایزاب  مالـسا و  ماکحا  ددجم  يایحا  رد  یمهم  شقن  رـضاح  نرق  رد  هک  ياهشیدنا 

نآ قفا  رد  هک  تسا  یتفایهر  هرـس  سدق  ینیمخ  ماما  ياههشیدـنا  زا  يدربراک  تایح  دـیدجت  يرادرب  هرهب  هک  دـننادیم  کین  هلظدـم ) )
نانمشد هئطوت  داعبا  اهرطخ و  ییاسانش  هرس ، سدق  ینیمخ  ماما  یعافد  هشیدنا  هزوح  رد  هژیو  هب  دومن ، نیمضت  ار  بالقنا  هدنیآ  ناوتیم 

ماما یعافد  يهشیدنا  نییبت  هب  هناگادـج  یباتک  رد  ام  هچ  رگا  تسا . تیمها  زیاح  رایـسب  دوخ  زا  عافد  يارب  تلم  هب  یلمع  ییاههیـصوت  و 
ياـهرایعم لوصا  نتم  رد  يربهر  مازلا  رکفت ، نیا  ياـنبریز  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  ناـیب  اـما  [ ، 40  ] میاهتخادرپ هرـس  سدق  ینیمخ 

تسا . رولبتم  هیقف  تیالو  رد  هک  تسا  ینید  تموکح 
نالک و حـلاصم  هب  مالـسا  ماکحا  صاصتخا  ینعی  دراد . يرتشیب  دومن  هیوناث  ماکحا  هزوح  رد  ینید  ياـهرایعم  لوصا و  رد  يربهر  رولبت 
زا و  تسا ، هدیشخب  یمالـسا  تموکح  رد  يربهر  عوضوم  هب  یهجوت  لباق  داعبا  يربهر ، هب  تحلـصم  نیا  صیخـشت  نتـشاذگ  رایتخا  رد 

هچنانچ تسا . هدش  دیکأت  قیقد  يزیرهمانرب  صخشم و  تسایس  رب  هک  تسا  یعافد  نالک  يژتارتسا  نیودت  ترورض  تارایتخا  نآ  هلمج 
دنیامرفیم : هرس  سدق  ماما  ترضح 

هیامرـس ناهج  رـسارس  رد  ناناملـسم  یمالـسا  تیوه  يایحا  يارب  دوجو  مامت  اب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  منکیم  مالعا  تحارـص  اب  نم  »
یبلط هاج  يولج  دنکن و  توعد  ناهج  رد  تردق  بحاصت  لوصا  زا  يوریپ  هب  ار  ناهج  ناناملسم  هک  درادن  مه  یلیلد  دنکیم و  يراذگ 

ام مینک . يزیر  همانرب  ناریا  مورحم  تلم  عفانم  فادـها و  دربشیپ  يارب  دـیاب  اـم  دریگن . ار  بیرف  لوپ و  تردـق و  ناـبحاص  یبلط  نوزفا  و 
نامورحم  ناگنسرگ و  نارامیب و  زا  تیامح  ناناملسم و  لئاسم  تالکشم و  هب  یگدیسر  ناهج  مدرم  اب  طابترا  رد  دیاب 

هحفص 37 ] ] 
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[ . 41 « ] مینک شالت  دوجو  مامت  اب 
زا : دنترابع  هک  دراد  دوجو  مهم  لصا  دنچ  هرس  سدق  لحار  ماما  یعافد  تسایس  رد  بیترت  نیدب 

ناهج . رسارس  رد  ناناملسم  یمالسا  تیوه  يایحا  تهج  رد  يراذگ  هیامرس  - 1
اوق . نزاوت  داجیا  ناهج و  رد  یقیقح  تردق  بحاصت  تهج  رد  ناناملسم  یعافد  هینب  تیوقت  - 2

بیرف . لوپ و  تردق و  نابحاص  یبلط  هاج  زا  يریگولج  - 3
مورحم . للم  عفانم  فادها و  دربشیپ  تهج  رد  شالت  - 4

نانآ . تالکشم  هب  یگدیسر  ناناملسم و  طابترا  ياتسار  رد  يزیر  همانرب  - 5
دوجو . مامت  اب  نامورحم  ناگنسرگ و  نازرابم و  زا  تیامح  - 6

. ددرگ میظنت  یمالـسا  ماظن  یعافد  تسایـس  دـیاب  تسا ، نآرق  نید و  نوتم  زا  ثعبنم  هک  یلک  ياهروحم  نیا  ساـسا  رب  هک  تسا  یعیبط 
دناهدومرف : هراب  نیا  رد  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  هچنانچ 

اهفدـه و زا  مادـک  چـیه  تسا ، اهفدـه  نآ  تمـس  هـب  تـکرح  وا و  ياهفدـه  تـسا ، دـیلقت  لـباق  اـم  يارب  ماـما  زا  هـک  يزیچ  نآ  »
نیرتهب و یمالسا  يروهمج  ماظن  بالقنا و  ناریا و  تلم  يارب  راوگرزب  نآ  تسین . یندرک  رظن  فرـص  دندرک  نیعم  ماما  هک  ییاهنامرآ 
هدرک و تبث  دوخ  صوصخم  تایبدا  زا  رثا  اـههد  رد  ار  اـهنآ  دـندروآ و  ناـبز  هب  دـندرک و  باـختنا  ار  اهفدـه  نیرتیلـصا  نیرتـالاو و 

[ . 42 .« ] دنداد ناشن  ار  اهنآ  تمس  هب  تکرح 
ياـهدومنهر نیمارف و  يارجا  رد  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماـما  دـلقم  ار  دوخ  هلظدـم )  ) يربـهر مظعم  ماـقم  دوشیم  هظحـالم  هک  يروـط  هب 

ماما  ریبادت  هار  دننادیم و  ناشیا  رگنشور 

هحفص 38 ] ] 

شوخ میتفگ ، نینچ  رگا  نیاربانب  دـننادیم ، یندـشان  شومارف  ناریا  گرزب  تلم  يارب  دنمـشزرا  یبراجت  ناونع  هب  ار  هرـس  سدـق  لحار 
هک : میاهتفگ 

ياهنماخ  يربهر  ملد  یلست  دش 
ادیپ  وا  رد  ینیمخ  ریبدت  هک  نوچ 

یساسا نوناق 

روشک یعافد  راتخاس  رد  ار  يربهر  شقن  هک  تسا  یـساسا  نوناق  هلظدـم )  ) يربهر مظعم  ماقم  یعاـفد  تسایـس  نییبت  يارب  اـنبم  نیموس 
تسا . هداد  رارق  هجوت  دروم  لوصا 110 و 113 و 176  ساسا  رب  اتدمع 

ناریا یمالـسا  يروهمج  یعافد  تسایـس  یعافد  يژتارتسا  رد  يربهر  هاگیاج  ینوناق  ياـنبم  ناونع  هب  ار  يدراوم  ناوتیم  لصا 110  رد 
زا : دنترابع  دراوم  نیا  داد . رارق  دیکأت  دروم 

یعافد .) ياهتسایس  هلمج  زا   ) ناریا یمالسا  يروهمج  ماظن  یلک  ياهتسایس  نییعت  - 1
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یسایس .) ماظن  یعافد  ياهتسایس  يارجا  رب  تراظن  هلمج  زا   ) ماظن یلک  ياهتسایس  يارجا  نسح  رب  تراظن  - 2
دوب .) دنهاوخ  اراد  تمس  نیا  هب  هجوت  اب  هک  ییاهتیلوؤسم  و   ) حلسم ياهورین  لک  یهدنامرف  - 3

یلک طیارـش  تسایـس و  نآ  ياهباتزاب  یتایلمع و  طیحم  لیلحت  عوضوم ، دروآرب  هب  هجوت  اب   ) اهورین جیـسب  حلـص و  گنج و  مالعا  - 4
یسایس .) ماظن 

یمالـسا و بالقنا  نارادـساپ  هاپـس  لـک  یهدـنامرف  یمالـسا ، يروهمج  شترا  كرتشم  داتـس  سیئر  يافعتـسا  لوبق  لزع و  بصن و  - 5
یماظتنا . یماظن و  ياهورین  هبتر  یلاع  ناهدنامرف 
هناگ . هس  ياوق  طباور  میظنت  فالتخا و  لح  - 6

هدـهع رب  يدراوم  افرـص  هتـشاد و  ییارجا  هبنج  تارایتخا  نیا  یلو  دراد . هراشا  يروهمج  تسایر  تارایتخا  هب  یـساسا  نوناـق  لصا 113 
هتشاذگ  يروهمج  تسایر 

هحفص 39 ] ] 

هتـشاد ار  يراتفر  يوگلا  یـشم و  طخ  نییعت  يریگمیمـصت و  هبنج  هکنآ  زا  شیب  هدـیدرگن و  طوبرم  يربهر  هب  امیقتـسم  هک  تسا  هدـش 
دشابیم . ییارجا  داعبا  ياراد  دشاب ،

يروهمج تسایر  میقتـسم  تراظن  تسایر و  تحت  اروش  نیا  هچ  رگا  دراد . هراشا  یلم  تینما  یلاع  ياروش  هب  یـساسا  نوناـق  لصا 176 
هب هک  اروش  رد  يربهر  درف  هب  رصحنم  هژیو و  شقن  نآ  ياتسار  رد  هک  تسا  ياهنوگ  هب  اروش  درکراک  فیاظو و  ماما  ددرگیم ، لیکشت 

، تسا هدیدرگ  لیکشت  ناریا  یمالسا  يروهمج  یلم  تیمکاح  یـضرا و  تیمامت  یمالـسا ، بالقنا  زا  يرادساپ  یلم ، عفانم  نیمأت  روظنم 
دشابیم . راد  هدهع  ار  لیذ  فیاظو  یکیژتارتسا  یعافد و  هزوح  رد  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  تایونم  تهج  رد 

هلظدم .)  ) يربهر مظعم  ماقم  فرط  زا  هدش  نییعت  یلک  ياهتسایس  هدودحم  رد  روشک  یتینما  یعافد و  ياهتسایس  نییعت  - 1
یتینما . یعافد -  یلک  ریبادت  اب  طابترا  رد  يداصتقا  یگنهرف و  یعامتجا ، یتاعالطا ، یسایس ، ياهتیلاعف  ندومن  گنهامه  - 2

یجراخ . یلخاد و  تادیدهت  اب  هلباقم  يارب  روشک  يونعم  يدام و  تاناکما  زا  يریگهرهب  - 3
( هلظدم  ) يربهر مظعم  ماقم  يوس  زا  اتدمع  هک   ) یماظن تاماقم  نایم  رد  یلم  تینما  یلاع  ياروش  قوف ، فادـها  ماجنا  ارجا و  تهج  رد 
دروم و اب  طابترا  رد  هاپس  شترا و  ماقم  نیرتیلاع  حلسم ، ياهورین  لک  داتس  سیئر  هناگ ، هس  ياوق  ياسؤر  روضح  اب  دندرگیم ،) نییعت 

تاعالطا روشک ، ، هجراخ يارزو  قوف  دارفا  رب  هوالع  .) ددرگیم لیکـشت  ( هلظدم  ) يربهر مظعم  ماقم  هدنیامن  رفن  ود  صاخ و  ياهفیظو  ای 
دنراد .) تکرش  زین  روشک  يزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  سیئر  و 

يربهر مظعم  ماقم  شقن  رما  نیا  دـشابیم . ارجـالا  مزـال  هلظدـم )  ) يربهر مظعم  ماـقم  بیوصت  زا  دـعب  افرـص  اروش ، نیا  تاـبوصم  هیلک 
هئارا  نینچمه  حلسم و  ياهورین  يارب  يراتفر  هیور  یشم و  طخ  هئارا  یهدنامزاس ، يزیر ، همانرب  رد  ار  هلظدم ) )

هحفص 40 ] ] 

دزاسیم . زیامتم  صخشم و  یعافد  تسایس  يژتارتسا و 
شقن ناریا  یمالـسا  يروهمج  یعافد  راتخاس  رد  دشابیم ، اراد  هک  یمهم  هاگیاج  هب  هجوت  اب  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  بیترت  نیا  هب 

بیوصت زا  یشان  تامیمصت ، زا  يرایـسب  تیعورـشم  وس  کی  زا  تفگ ، ناوتیم  هک  ياهنوگ  هب  دنراد ، يدرف  هب  رـصحنم  هدننک و  نییعت 
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روشک یعافد  يژتارتسا  نییبت  رد  ناشیا  ياهدومنهر  ریثأت  يربهر و  شقن  هب  ناوتیم  رگید  يوس  زا  هدوب و  هلظدـم )  ) يربهر مظعم  ماقم 
اب ات  دوشیم  یعـس  ور  نیا  زا  دومن . هراشا  دریگیم . رارق  هجوت  دروم  لـعفلاب  هوقلاـب و  تادـیدهت  ندرک  یثنخ  اـی  شهاـک  تهج  رد  هک 
ات میزادرپب  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  یعاـفد  تسایـس  نییبـت  هب  هلظدـم )  ) يربـهر مظعم  ماـقم  تارظن  اههاگدـید و  اـهدومنهر ، هب  هجوت 

دنوش . نشور  الماک  یلم  تردق  یعافد و  ناوت  شیازفا  ياهراکهار 

هحفص 43 ] ] 

یمالسا يروهمج  ماظن  زا  عافد  ياهدربهار  ای  ریبادت 

هراشا

هک اجنآ  ات  دـنیامنیم ، يوریپ  هرـس  سدـق  لحار  ماما  ینابم  زا  هلظدـم )  ) يربهر مظعم  ماقم  یعافد ، تسایـس  رد  دـش  هتفگ  هک  روطنامه 
يربهر تما و  تماعز  توسک  رد  هرس  سدق  ماما  ترـضح  تلحر  زا  دعب  ناشیا  دنیامنیم . ادتقا  هرـس  سدق  ماما  هب  زین  اهـشور  رد  یتح 

رتشیب داصتقا  گنهرف و  تسایـس ، هزوح  رد  ار  یعافد  تسایـس  يدـمآراک  سدـقم ، عافد  لاس  تشه  زا  دـعب  طیارـش  رد  هژیو  هب  هعماـج ،
مظعم ماـقم  هاـگن  زا  یعاـفد  ياـهراکهار  ریبادـت و  نیرتمهم  يربـهر  یلک  عضاوم  رب  يرورم  اـب  تهج  نیا  زا  دـناهداد . رارق  هجوت  دروم 

درمشرب : لیذ  دراوم  رد  ناوتیم  ار  هلظدم )  ) يربهر
تینما  حلص و  تلاصا  - 1
یگنهرف  ياهراکهار  - 2
یسایس  ياهراکهار  - 3

تلادع  میمعت  - 4
يرادم  مدرم  - 5

یماظن  ياهراکهار  - 6
جیسب  تمواقم  يورین  دمآراک  شقن  - 7

يروهمج ماظن  بلاـق  رد  یعاـفد  ماـظن  راـتخاس  هلظدـم ،)  ) يربهر مظعم  ماـقم  هاگدـید  زا  یعاـفد  ياـهراکهار  یـسررب  زا  سپ  هتبلا  هک 
دومن . همانرب  هب  لیدبت  حالص  يذ  عجارم  قیرط  زا  ار  نآ  دیاب  دید و  كرادت  ار  یمالسا 

هحفص 47 ] ] 

تینما حلص و  تلاصا 

هراشا

ار ناناملسم  ادخ  دهدیم . تلاصا  تینما  حلـص و  هب  مالـسا  هکلب  درادن ، دوجو  یتلاصا  شاهدش  فیرعت  موهفم  هب  گنج  يارب  مالـسا  رد 
دنکیم : توعد  ییوج  هزیتس  گنج و  زا  زیهرپ  یتسیزمه و  حلص و  هب  نآرق  رد  يددعتم  تایآ  یط 

يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  یعافد  تسایس  www.Ghaemiyeh.comيدمآراک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 144زکرم  هحفص 30 

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


[ . 43 .« ] مکنیب تاذ  اوحلصا  هللا و  اوقتا  «و 
دیئامن . رارقرب  حلص  دوخ  نایم  دیزروب و  اوقت  ادخ  هب 

دنکیم : توعد  یتشآ  حلص و  هب  ار  نینمؤم  تحارص  اب  زین  دیجم  نآرق  ریز  هیآ  رد 
[ . 44 .« ] نیبم ودع  مکل  هنا  ناطیشلا  تاوطخ  اوعبتت  ۀفاک و ال  ملسلا  یف  اولخدا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  »

راکـشآ نمـشد  وا  هک  دـینکن  يوریپ  ار  ناطیـش  ياههار  دـیوش و  یتشآ ) حلـص و   ) ملـس لخاد  یگمه  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناـسک  يا 
تسامش .

دیامرفیم : يرگید  ياج  رد  زین  و 
[ . 45 .« ] اهحالصا دعب  ضرالا  یف  اودسفت  «و ال 

دیزیخنرب . يراکهبت  داسف و  هب  تفای . حالص  مظن و  نآ  راک  هکنآ  زا  سپ  نیمز  رد  زگره 

هحفص 48 ] ] 

یهاگن اب  تسا . يرـشب  هعماج  ره  رد  ناسنا  ره  يرطف  زاین  تینما  حلـص و  هک  تسا  نآ  حلـص  هب  مالـسا  تیمها  لـیلد  هک  دـنامن  هتفگاـن 
نیا يور  رب  رـشب  یگدنز  يادتبا  زا  تسا . هدوب  یتایح  وا  يارب  هزادنا  هچ  ات  تینما  هک  تفای  میهاوخرد  رـشب  یگدنز  هب  یخیرات  ارذگ و 

اب هتخاسیم و  هناخ  حالـس و  هاگ  هدربیم ، هانپ  یهوک  فاکـش  هب  یهاـگ  تسا . هدرکیم  ییوج  هراـچ  شیوخ  تینما  يارب  ناـسنا  هرک ،
، تسا هدرکیم  راکیپ  نآ ، يارجا  تهج  رد  هدومن و  عضو  نوناق  نآ  يارب  هدیزرو و  هعماج  لیکـشت  هب  تردابم  اتیاهن  یگنهرف  تفرـشیپ 
هب ار  دوخ  تینما  ات  هدروآ  يور  رگید  ریبادـت  اهینیب و  شیپ  اهـشنکاو ، عاونا  هب  هدومنیم و  شیاین  زین  اـهیخلت  اهتسکـش و  ماـگنه  رد 

ایبنا تسا ، هدـش  یمومع  تینما  هب  يدایز  هجوت  لیلد  نیمه  هب  زین  یهلا  نایدا  همه  رد  دـنک . ظـفح  یگدـنز  مهم  فادـها  زا  یکی  ناونع 
وترپ رد  دنناوتب  مدرم  ات  دناهدرک  ریسفت  فیرعت و  مهف ، لباق  زاب و  یتهج  رد  شیوخ  تثعب  نامز  زا  ار  دوخ  لالدتسا  ینابم  مالـسلامهیلع ،
سپ دنوش . رادروخرب  يونعم  يدام و  لامک  تداعس و  تمالس  زا  دننک و  یگدنز  تقیقح  تیونعم و  تلیـضف ، تفرعم ، تلادع ، تینما ،

ار یعامتجا  تابث  تینما و  مظن و  یهلا ، ریاعش  اهتنس و  ماکحا و  يافرژ  رد  ترخآ ، ادخ و  هب  داقتعا  نمـض  رد  ءایبنا  همه  هاگدید  نیا  زا 
رد فلتخم  تاملک  دربراک  زا  تسا . هدمآ  لمع  هب  يدج  هجوت  تینما  هب  زین  تعیرش  تاروتسد  ماکحا و  زا  يرایسب  رد  دندوب . راتـساوخ 

هراـبرد ار  دوخ  تلاـسر  رد  شقن  نیرتـشیب  تسا و  هداد  ییازـسب  تیمها  تینما  هب  ینامـسآ  باـتک  نیا  هک  تفرگ  هجیتـن  ناوـتیم  نآرق 
تیثیح لام و  ناج و  تینما  نیمزرـس و  یمومع  ینمیا  هب  ییالقع ، هنانیب و  عقاو  يدرکیور  اـب  یلو  هتـسناد  یمدآ  يونعم  یحور و  تینما 

تسا . هدرک  هجوت  زین  للملا و ... نیب  تینما  هعماج و  رد  دارفا 
دروم دودح 851  رد  نآرق  هیآ  عومجم 6236  زا  هک  دراد  ینآرق  تایآ  عومجم  اب  هسیاقم  رد  یناوارف  اتبـسن  دربراک  تینما  ینمیا و  هداـم 
يارب تینما  عوـضوم  ینآرق  رظن  زا  هک  تسا  یتـیمها  رگناـشن  هتکن  نیا  هک  تسا  هتفر  راـک  هب  تینما  ینمیا و  هداـم  نآ  %( 13 ینعی 6 /  )

دیامنیم . يونعم  یحور و  تینما  هجوتم  ار  دوخ  درکراک  شقن و  نیرتالاب  نآرق  سپ  دراد . یمدآ 
تسا و  شخب  ماهلا  رایسب  هک  دشابیم  نمؤم »  » یلاعت قح  ءامسا  زا  یکی  نآرق  رد 

هحفص 49 ] ] 

دشابیم . یهلا  نسح  ءامسا  زا  هک  شخب ، ینمیا  مه  تسا و  نمیا  مه  نمؤم  دشابیم . وا  تعیرش  مه  تیدوبع و  شخب  ینمیا  رگنایب 
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[ . 46 .« ] نمؤملا مالسلا  سودقلا  کلملا  وه  الا  هلا  يذلا ال  وه  »
[ . 47 . ] دیامن ظفح  دوخ  ناما  رد  ار  وا  دهدب و  تینما  ناسنا  هب  هک  تسا  یسک  نمؤم  نیاربانب 

، نیمکاحلاریخ اظفاح ، ریخ  دننام : دنـشابیم  ندیـشخب  تینما  زا  ینومـضم  ياراد  هتفر ، راک  هب  نآرق  رد  هک  یهلا  ياهمان  زا  رگید  یخرب 
، نامحرلا میکحلا ، ریـصنلا ، ناعتـسملا ، مالـسلا ، فوؤرلا ، میکحلا ، ظیفحلا  بوتلا ، لباق  بنذـلا ، رفاـغ  ةرفغم ، وذ  لـضفلاوذ ، همحرلاوذ ،

نوچ : ییاهمان  دنوادخ  زین  یمالسا  هیعدا  ریاس  رد  میحرلا 
رما نیا  رب  باقلا  نیا  هک  تسا  هدش  شیاین  و ... بابسالا ، ببـسم  تاوعدلا ، بیجم  باوبالا ، حتفم  نیریجتـسملاراج ، نیثیغتـسملا ، ثایغ 
زین تینما »  » رگید ياههبنج  داعبا و  هرابرد  نیا  رب  نوزفا  اما  تسا . هدوب  تینما  ینمیا و  یپ  رد  ادـخ  يوجتـسج  اب  ناسنا  هک  دـنراد  تلالد 

، یناج تینما  هعماج ، رد  دارفا  تینما  تشحو ، سرت و  زا  نیمزرـس  یمومع  ینمیا  لاـثم  يارب  تسا ، هدـمآ  ناـیم  هب  نخـس  باـتک  نیا  رد 
للملا ... نیب  تینما  ای  ییاراد  اهتناما و  تباب  زا  ندوب  نمیا 

رد تینما  هدام  دربراک  یناوارف  دـشابیم ، یگدـنز  تایح  قطنم  هب  نآرق  ییالقع  هنانیب و  عقاو  درکیور  هدـنهد  ناشن  تاراشا  نیا  یماـمت 
مینکیم . هراشا  دراد ، طابترا  ثحب  تحت  عوضوم  اب  هک  يدراوم  هب  اهنت  ام  هک  دراد  یلصفم  یسررب  هب  زاین  نآ  یسانش  ینعم  نآرق و 

[ . 48 .« ] انماء ادلب  اذه  لعجا  بر  میهاربا  لاق  ذا  «و 
هد . رارق  نما  نیمزرس  ار  اجنیا  اراگدرورپ  تفگ  میهاربا  هک  هاگ  نآ  و 

دوب شیوخ  نادنزرف  يارب  مالسلاهیلع  میهاربا  ترضح  ياهوزرآ  اههتساوخ و  نیرتمهم  زا  بولطم و  یتلاح  نیمزرس  کی  یمومع  ینمیا 
کی  هک  دراد  هجوت  مالسلاهیلع ، ربمایپ  میهاربا  هک  دیآیمرب  عوضوم  نیا  زا  دنکیم و  بلط  ادخ  زا  ار  نآ  دوخ  شیاین  رد  هک 

هحفص 50 ] ] 

دشاب . رادروخرب  تینما  زا  دیاب  زیچ  ره  زا  شیب  هعماج 
اوناک امب  فوخلا  عوجلا و  سابل  هللا  اهقاذاف  هللا  معناب  ترفکف  ناکم  لک  نم  ادغر  اهقزر  اهیتأی  ۀنئمطم  ۀنمآ  تناک  ۀیرق  الثم  هللا  برض  «و 

[ . 49 .« ] نوعنصی
دندرک ادخ  تمعن  نارفک  اما  دیـسریم ، اج  ره  زا  یناوارف  هب  شمدرم  يزور  دوب و  مارآ  نما و  هک  دنزیم  لثم  ار  يرهـش )  ) ياهیرق ادخ 

دیناشچ . نآ  هب  ار  تشحو  یگنسرگ و  معط  ناشلامعا  رفیک  هب  ادخ  و 
بوـلطم ماـظن  رد  تسا . هدـش  هتخادرپ  عوـضوم  نیا  هب  زین  مالـسلامهیلع  راـهطا  همئا  ياـهدومنهر  نانخـس و  رد  ینآرق  تاـیآ  رب  هوـالع 

نینمؤملاریما هچنانچ  دراد . يا  هژیو  هاگیاج  تینما  رصنع  دشابیم ، مالـسا  یعقاو  تیمکاح  زا  ياهنومن  هک  زین  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح 
دیامرفیم : مالسلاهیلع 

و کنید ، نم  ملاعملا  درنل  نکلو  ماطحلا ، لوضف  نم  ءیـش  سامتلا  ناطلـسلا و ال  یف  ۀسفانم  انم  ناک  يذلا  نکی  مل  هنا  ملعت  کنا  مهللا  »
مل باجا ، عمـس و  و  بانا ، نم  لوا  ینا  مهللا  كدودـح . نم  هلطعملا  ماقت  و  كدابع ، نم  نومولظملا  نمأیف  كدالب ، یف  حالـصالا  رهظن 

[ . 50 .« ] ةالصلاب ملس -  هلآ و  هیلع و  یلص  هللا -  لوسر  الا  ینقبسی 
ندنادرگرب زج  تسا  هدوب  هچ  نآ  هک  هدوبن  تورث  یهاوخ  نوزف  ای  تردق و  يارب  ام  يریگرد  گنج و  هک  ینادیم  بوخ  وت  ایادـخ  راب 

هب دناهدش  هدیشک  لیطعت  هب  هک  يدودح  دنبای و  تینما  تمولظم  ناگدنب  ات  تسا  هدوبن  وت  ياهنیمزرـس  حالـصا  وت و  نید  زا  ییاههناشن 
دنیآرد . ارجا 

ترضح هک  ارچ  دیامنیم . اطع  صلخم  حلاص و  عماوج  اهناسنا و  هب  دنوادخ  هک  تسا  یشاداپ  مالـسلاهیلع  یلع  هاگن  رد  تینما  تزع و 
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دنادیم . شناوریپ  يارب  تینما  بجوم  ار  یمالسا  لوصا  تیاعر  مالسلاهیلع  یلع 
رسپ يا  . » دشخب ینمیا  ار  كانفوخ  ياهلد  ات  تشاد  تیرومأم  ریفس  نیا  دوب و  شمارآ  داجیا  روظنم  هب  هرصب  هب  ترضح  نآ  ریفـس  مازعا 

هرصب  هک  نادب  سابع 

هحفص 51 ] ] 

...« ياشگب ناشیاهلد  زا  ار  سرت  هرگ  يامنب و  نیون  ياهویش  ندرک  یکین  هب  ار  نایرـصب  سپ  هگتـشک  ار  اههنتف  تسا و  هگلزنم  ار  ناطیش 
هک ار  یحلص  :» دیامرفیم هراب  نیا  رد  اذل  تسا ، هعماج  شیاسآ  تینما و  همشچرس  هک  تسا  زیزع  ور  نآ  زا  ترضح ، نآ  مشچ  رد  حلص 

حلص رد  روشک  تینما  دوخ و  شمارآ  ناگدنمزر ، شیاسآ  هک  نکم  در  هدیدرگ ، داهنشیپ  نمشد  بناج  زا  تسا و  نآ  رد  ادخ  تیاضر 
تینما زا  تسارح  ظفح و  رطاخ  هب  یماظن  تردـق  حلـسم و  ياوق  هب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هیکت  دـیکأت و  نینچمه  و  دوشیم » نیمأت 

دیامنیم . نآ  تیوقت  هب  هیصوت  کلام "   " شیوخ رادناتسا  هب  ور  نیا  زا  دوب .
[ . 51 ...« ] نمالا لبس  نیدلا و  زع  هیالولا و  نیز  هیعرلا و  نوصح  هللا  نذاب  دونجلاف  »

دنتسه . تینما  هب  ندیسر  هار  نید و  تزع  هیام  و  تیالو ، تنیز  مدرم ، ياههعلق  ادخ ، نذا  هب  نایرکشل  سپ 
تینما و بلط  دوخ  ياهاعد  رد  مالـسلامهیلع  نیموصعم  ایبنا و  رثکا  هک  سب  نیمه  رـشب  یعامتجا  یگدنز  رد  تینما  يرارقرب  تیمها  رد 

دندرکیم . شمارآ 
دیامرفیم : هطبار  نیا  رد  مالسلاهیلع  داجس  ماما  ترضح 

دنراد هدـهع  رب  هک  یفیاظو  يافیا  رد  ار  نانآ  رادـب و  ظوفحم  نوصم و  دوخ  هانپ  رد  نانمـشد  یمامت  زا  ار  مالـسا  نانابزرم  اراـگدرورپ  »
هبرح يازفیب و  دنرادیم ، ساپ  ام  ياهزرم  زا  هک  ام  نازابرس  رامـش  رب  امرف و  لیمکت  نانآ  هرابرد  ار  دوخ  بهاوم  ایاطع و  نک و  تیامح 
نمیا یناشیرپ  زا  عافد  ماگنه  هب  ار  ناشتیعمج  ریگ و  ناما  رد  تسکـش  بیـسآ  زا  ار  ناشیاهرگنـس  نک و  رگراک  نمـشد  دض  رب  ار  نانآ 

[ . 52 ...« ] دنویپب مه  هب  ار  ناشفوفص  شیوخ  ریبدت  هب  زاس و 

هحفص 52 ] ] 

داهج اب  تینما  حلص و  مزالت 

تـسا یتردق  ای  هیرهق  هوق  هب  زاین  تینما  حلـص و  رارقتـسا  يارب  اریز  دوشیم ، نشور  زین  داهج  موهفم  تینما ، حلـص و  فیرعت  هب  هجوت  اب 
دنکیم هجاوم  رطخ  اب  ار  مدرم  تینما  هک  یلماع  ره  دنک و  عافد  نایوگروز  ربارب  رد  اهناسنا  قوقح  زا  درادرب و  ور  شیپ  زا  ار  عناوم  هک 

دیامرفیم : میرک  نآرق  هچنانچ  دوشیم ، ییافک  بجاو  همه  رب  مالسا  رد  داهج  تهج  نیا  زا  سپ  دیامن ، بوکرس 
اهلها ملاظلا  ۀیرقلا  هذه  نم  انجرخا  انبر  نولوقی  نیذلا  نادـلولا  ءاسنلا و  لاجرلا و  نم  نیفعـضتسملا  هللا و  لیبس  یف  نولتاقت  مکل ال  ام  «و 

[ . 53 « ] اریصن کندل  نم  انل  لعجا  ایلو و  کندل  نم  انل  لعجا  و 
نآ مدرم  هک  يرهش  نیا  زا  ار  ام  اراگدرورپ ! دنیوگیم : هک  نارگمتس ) ربارب  رد   ) ناوتان ناکدوک  نانز و  نادرم و  زا  دنوادخ  هار  رد  ارچ 

دینکیمن !؟ داهج  هلتقم و  هد ، رارق  يروای  ام  يارب  دوخ  زا  نک و  نیعم  یتسرپرس  ام  يارب  دوخ  بناج  زا  ربب و  نوریب  دنرگمتس 
هاپـس لباقم  رد  هنالهاج  هک  یناسک  یتح  تسا . هتخیمآ  نانآ  تیوقت  تیادـه و  اـهناسنا و  قوقح  زا  عاـفد  اـب  مالـسا  رد  داـهج  نیارباـنب 
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نیفص گنج  رد  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  هچنانچ  دنکیمن . بلـس  مالـسا  هاپـس  ناهدنامرف  زا  ار  تیاده  دیما  دندیـشکیم ، فص  مالـسا 
دندومرف : ریخأت  هب  نیضرتعم  باوج  رد  تخادنا و  ریخأت  هب  ار  اهگنج  یتدم 

اهلالض ». یلع  اهلتقا  نا  نم  یلا  بحا  کلذ  هل  اوشعت  هب و  يدتهت  هفئاط  هب  قحلت  نا  عمطا  انا  الا و  اموی  برحلا  تعفد  ام  هللا  وف  »
يال هب  رد ال  دنوش و  تیاده  هتـسویپ ، نم  هب  اهنآ  زا  ياهدع  مدوب  راودـیما  هکنآ  رگم  متخادـناین  ریخأت  ار  گنج  يزور  دـنگوس  ادـخ  هب 

تسا . رتهب  ناشیهارمگ  لاح  رد  اهنآ  نتشک  زا  نم  يارب  نیا  دنبایب و  ار  قح  هار  دننیبب و  ارم  رون  زا  يوترپ  یکیرات 
نیا زا  دشاب . هتـشاد  یماظن  ای  یعامتجا و  يداصتقا ، یـسایس ، یگنهرف ، دومن  دناوتیم  هتبلا  هک  تسا  عناوم  عفر  داهج ، ترورـض  نیاربانب 

یعرش  یلقع و  مازتلا  ور 

هحفص 53 ] ] 

زا تعاطا  یماظن و  طابضنا  تدحو و  ظفح  رانک  رد  یماظن  نونف  یتاکرادت  یتاحیلـست و  تردق  اب  ام  هک  دوشیم  ببـس  ییادز  عناوم  هب 
هب یکتم  یعافد و  ياهرازبا  تیوقت  یماظن و  تازیهجت  اب  میئامن و  ظفح  نمشد  ياهدرگش  ربارب  رد  ار  دوخ  یگدامآ  هراومه  یهدنامرف ،

عناوـم عـفر  تینما و  میرح  زا  عاـفد  حلـص و  تلاـصا  رد  شرگن  نیا  اـب  هلظدـم )  ) يربـهر مظعم  ماـقم  مـینک . تیادـه  جـع )  ) رـصع یلو 
دناهدومرف :

لد میمـص  زا  ملاع ، يهمه  هکلب  هقطنم ، يهمه  رد  حلـص  دوجو  هب  هک  میاهداد  ناشن  میتسین و  بلط  گنج  هک  میاهدرک  تباث  ایند  هب  اـم  »
میدنمهقالع .

اهنآ میدوبن ، مه  لوا  زا  میتسین ، بلط  گنج  ام  تخادرپ . ینوریب  ینورد و  ياهیگدنزاس  هب  ناوتیم  شمارآ  حلـصرد و  هک  میدـقتعم  ام 
بقع هک  میتسین  یمدرم  اـم  مینکیم . عاـفد  مه  بوخ  مینکیم ؛ عاـفد  ناـمدوخ  زا  هک  میتسه  یتـلم  اـم  دـندرک . لـیمحت  اـم  رب  ار  گـنج 

[ . 54 .« ] میاهداد ناشن  ار  تقیقح  نیا  هتشذگ ، لاس  هد  رد  میوشیم . هجاوم  رطخ  اب  ام  مینک ؛ تشپ  نمشد  هب  مینیشنب و 
قوقح زا  عافد  رد  زین  ناگمه و  قوقح  تیاعر  شمارآ و  حلـص و  ربارب  رد  دوخ  هبناج  همه  فیاظو  هب  ینید  تاداقتعا  ساسا  رب  ام  ینعی 
دیدهت ار  مومع  تینما  حلـص و  هک  یتارطخ  اب  مینکیم و  عافد  نامدوخ  زا  فیاظو  نآ  بوچراچ  رد  میتسه و  انـشآ  الماک  ناگدید  متس 

میئامنیم . هلباقم  تیدج  اب  دنکیم .

هحفص 56 ] ] 

یگنهرف ياهراکهار 

هراشا

لوا هلأسم  ارنآ  هک  يروط  هب  دـنراد ، ماـمتها  همه  زا  رتشیب  یگنهرف  ياـهراکهار  هب  یعاـفد  ریبادـت  نیب  رد  هلظدـم )  ) يربهر مظعم  ماـقم 
دننادیم : روشک 

روشک نیا  تفرـشیپ  یگنهرف ، ياههینب  تیوقت  ینابیتشپ و  اب  دیدرت  نودب  دروآ و  باسح  هب  روشک  نیا  لوا  هلاسم  دیاب  ار  گنهرف  هلأسم 
رد يزیر  همانرب  دایز  لامتحا  هب  دوشن . مکحتـسم  نآ  ياههیاپ  حالـصا و  روشک  گنهرف  رگا  اما  دش . دهاوخ  نیمـضت  اههنیمز  یمامت  رد 
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[ . 55 . ] دوب راودیما  ناوتیمن  نآ  جیاتن  هب  دوب و  دهاوخ  رتبا  اهراک  همه 
ریبادـت و یـسررب  ترورـض  دوشیم و  نشور  ـالماک  اـههمانرب  اـهتیلاعف و  همه  هیاـپ  ماوـق و  ناوـنع  هب  یگنهرف  لـئاسم  تیمها  ناـیب  اـب 

لابند لیذ  حرـش  هب  ار  یگنهرف  ریبادت  نیرتمهم  کنیا  دنهدیم . ناشن  ار  یمالـسا  يروهمج  ماظن  مالـسا و  زا  عافد  یگنهرف  ياهراکهار 
مینکیم .

یگنهرف لالقتسا  ظفح 

اما تسا ، یکتم  تلم  هدارا  نامیا و  یهلا و  قیفوت  هب  هار  نیا  رد  تسا و  شیوخ  نیمـضت  لابند  هب  روما  همه  رد  یمالـسا  يروهمج  ماـظن 
گنهرف  رد  ار  لالقتسا  هیاپ  ساسا و 

هحفص 57 ] ] 

دناهدومرف : هراب  نیا  رد  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  دنکیم . وجتسج  ناگناگیب  هطلس  زا  غراف  لقتسم و 
یـسایس و لـماش  لالقتـسا  نیا  دـنکیم  نیمأـت  نیمـضت و  ار  دوخ  تیعباـت  تحت  تلم  لـماک  لالقتـسا  یمالـسا و  يروهمج  تموـکح  »

دهاوخن یبرغ  دساف  لذتبم و  گنهرف  راب  ریز  هک  داد  ناشن  لوا  زا  یمالـسا  يروهمج  دوب . یگنهرف  لالقتـسا  رتمهم ، همه  زا  يداصتقا و 
تاداقتعا اهرواب و  گنهرف و  دناوتب  یتلم  رگا  ینعی  تسا  یگنهرف  هطلس  اهتردق  یعقاو  يهطلـس  هک  منک  ضرع  نم  ار  هتکن  نیا  تفر .

.« تسا طلـسم  تلم  نآ  رب  دـهدب ، ذوفن  يرگید  تلم  رد  ار  شیوخ  طخ  ناـبز و  رتـالاب ، هلحرم  رد  ار و  دوخ  تاداـع  بادآ و  موسر و  و 
[ . 56]

یـصاخ يدـنمناوت  اـنغ و  زا  یمالـسا  گـنهرف  هک  اـجنآ  زا  تسا ، شرتـسگ  لـباق  ینغ و  گـنهرف  هـب  طوـبرم  یقیقح  يهطلـس  نیارباـنب 
لقتـسم گـنهرف  رب  دـنک و  درط  ار  یبرغ  گـنهرف  هک  دراد  قح  دـنکیم ، دـییأت  ار  نآ  تحـص  زین  یخیراـت  يهبرجت  تسا و  رادروـخرب 

دزرو . رارصا  یمالسا 

یمالسا ياهشزرا  يراگنا  قلطم 

عافد نارود  رد  یمالـسا و  بالقنا  يزوریپ  رد  زین  ار  دوخ  يدمآراک  دنتـسه و  هعماج  نتم  رد  راد  تیعقاو  یمیهافم  یمالـسا  ياهشزرا 
دندیرفآ . زاجعا  ام  رصع  رد  تداهش و ... داهج ، نامیا ، نوچ : یمیهافم  دناهدیناسر . تابثا  هب  سدقم 

دناهدومرف : هلظدم )  ) یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  هچنانچ 
رد هک  تسا  ییهزجعم  نامه  نیا  و  دیامنیم . تدـهاجم  داهج و  مالـسا ، يارب  دـنکیم و  شالت  راک و  مالـسا ، مان  هب  زورما  ناریا ، تلم  »

نینچ يدام ، تابـساحم  اب  دریگب . لکـش  یهلا  ياهشزرا  میهافم و  ادـخ و  نید  ساسا  رب  یعامتجا  ماظن  کی  هک  داتفا  قاـفتا  اـم  نارود 
[ . 57 .« ] دشیمن روصت  الصا  يزیچ 

هحفص 58 ] ] 

یشزومآ زکارم  هعماج  گنهرف و  رد  توق  اب  یهلا  زاسراک  ياهشزرا  نامه  هک  میدقتعم  زین  یمالسا  بالقنا  موادت  ظفح و  يارب  کنیا 
. دنوش هدیجنـس  دمآراک  ياهشزرا  نیا  اب  اهشزرا  اهـشالت و  هیقب  هک  يروط  هب  دشاب ، هتـشاد  ریگارف  روضح  شالت ، راک و  ياههزوح  و 
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دیامرفیم : هراب  نیا  رد  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم 
گنر مک  اهنآ  لباقم  رد  رگید ، ياهشزرا  يهمه  دیایب و  باسح  هب  قلطم  ياهشزرا  یمالـسا ، ياهشزرا  هعماج ، رد  هک  مینک  يراک  »

[ . 58 .« ] دشاب

هاگشناد هزوح و  رد  ینید  ياهشزرا  طسب 

هراشا

هطلس تحت  ياهتلم  يارب  اپورا  یملع  ياهتفرشیپ  هکنآ  يارب  و  تسا ، هدوب  اههاگـشناد  یملع و  زکارم  قیرط  زا  اتدمع  ناگناگیب  ذوفن 
رب ار  اههاگـشناد  اتـسار  نیا  رد  دندادیم و  رارق  فده  ار  ناناوج  هژیو  هب  مدرم  رد  ینید  هزیگنا  نادـجو و  اب  هزرابم  دـشاب ، هتـشاد  هبذاج 

دیامرفیم : هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  هچنانچ  دندومنیم . تیاده  يزیر و  یپ  ینید  ناغلبم  درط  ییادز و  نید  هیاپ 
دش و هتشاذگ  نید  اب  يهضراعم  ینیدیب و  رب  زور -  یملع  ياهتفرشیپ  قبط  دنمشناد  ياهناسنا  شرورپ  زکرم  ینعی  هاگـشناد -  ناینب  »

نآ اب  يهضراعم  هب  هکلب  دـندرک ، فیعـض  اههاگـشناد  رد  ار  نید  اهنت  هن  ینعی  دـندرک . لابند  تقد  توق و  اب  ار  هلأسم  نیا  لاـس  نیدـنچ 
[ . 59 .« ] دنتخادرپ

میکحت ار  اهشزرا  ینید  بصعت  تریغ و  اب  یملع  زکارم  اههاگـشناد و  دیاب  هعماج  رد  ینید  گنهرف  ندرک  دمآراک  روظنم  هب  ور  نیا  زا 
یسک لکشم و  جالع  ناونع  هب  هرس  سدق  ماما  یفرعم  نمض  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  دنریذپن ، ار  نید  نودب  ملع  لیـصحت  دنـشخب و 

دناهدومرف : هدومن ، كرد  همه  زا  رتهب  ار  تیعقاو  نیا  هک 
يهطلـس نارود  رد  ار  نآ  رهاظم  دندوب ، هاگآ  هیـضق  ياههشیر  زا  دندرکیم ، هدهاشم  سک  همه  زا  رتهب  ار  تیعقاو  نیا  هرـس  سدق  ماما  »

هدرک  هدهاشم  يولهپ  تموکح 

هحفص 59 ] ] 

لیصحت نارکفنشور و  هک  دنتسنادیم  نیا  رد  ار  روشک  رد  یبرغ » هن  یقرش و  هن   » راعش لالقتسا و  ياقب  ناریا و  تالکـشم  جالع  دندوب ،
[ . 60 .« ] دنشاب هتخیمآ  یبهذم  نامیا  نید و  اب  اتقیقح  دیدج ، ناگدرک 

دوش : تیاعر  اقیقد  ریز  دراوم  دیاب  مهم  نیا  ققحت  يارب 

هاگشناد هزوح و  تدحو 

تهج رد  مه  شود  هب  شود  مه  راـنک  رد  مهم  رـشق  ود  نیا  دریگ و  رارق  هاگـشناد  هزوـح و  دـحاو  فدـه  دـیاب  ینید  ياـهشزرا  میمعت 
دننک . تکرح  مهم  فده  نیا  ققحت 

دناهدومرف : هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  هچنانچ 
، لقتسم يهتفرشیپ  یمالسا  يهعماج  کی  داجیا  تمـس  هب  همه  هک  تسا  نیا  فده  فده . رد  تدحو  ینعی  هاگـشناد ، هزوح و  تدحو  »
رد ار  لوحت  رکف  ات  دننک ، ادـیپ  تأرج  وا  هب  هاگن  اب  ایند  مدرم  هک  یتلم  دـهاش -  تلم  وگلا ، يهعماج  گنهاشیپ ، يهعماج  ماما ، يهعماج 

[ . 61 .« ] دنیامن تکرح  دننک ، هدایپ  ناشلمع  رد  دننارذگب و  ناشدوخ  نهذ 
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اهشزغل زا  بانتجا 

. دنـشاب زین  یمالـسا  ياهشزرا  رهظم  دـیاب  هکلب  دـننک ، ظفح  اهشزغل  زا  ار  دوخ  دـیاب  اهنت  هن  یمالـسا  هاگـشناد  طـیحم  رد  نایوجـشناد 
گنهرف ریثأت  لاذتبا و  زا  اتدعاق  دنکیم ، دـیدهت  یلاع  شزومآ  زکارم  اههاگـشناد و  طیحم  رد  ار  نایوجـشناد  هک  یـشزغل  تسا  یهیدـب 

دناهدومرف : هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  هچنانچ  دریگیم . همشچرس  ناگناگیب 
ضرعم رد  وجشناد  تسا . رضم  هناگیب و  ياهگنهرف  لباقم  رد  يریذپ  ذوفن  زا  یتوافتیب  لاذتبا و  هب  ندش  راچد  لکشم  لکـشم ، کی  »

[ . 62 .« ] تساههاگشناد لکشم  نیا  دریگیم و  رارق  اهگنهرف  نیا 

هحفص 60 ] ] 

تیناحور شقن  يونعم و  تیاده 

نآ یمئاد  ریثأت  تیاده و  نیا  نیمضت  اما  تسین  هدیشوپ  یسک  رب  یمالسا  بالقنا  تیاده  يزوریپ و  نیوکت  رد  تیناحور  زاسراک  شقن 
دناهدومرف : هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  هچنانچ  دراد ، راکادف  رشق  نیا  هیحور  تقادص و  هب  یگتسب 

یهورگ ره  مینکب ، عافد  تسا ، هدـش  رهاظ  ایند  تسایـس  يهنحـص  رد  رادـتقا  نیا  اب  هک  یمالـسا  زا  میهاوخب  زورما  رگا  ام  املع ! ناـیاقآ  »
ار یتکرح  نیا  ای  هعماج و  نیا  دیاب  ام  هک  تسا  نیا  تسا ، مزال  هک  هچنآ  تسا و  ناممعم  ام  يهفیظو  هک  هچنآ  دـنراد . ییهفیظو  مهس و 

[ . 63 .« ] مینک نیمضت  دنکیم ، زورب  ام  دوخ  زا  هک  ییهناقداص  لدتسم و  یقطنم و  تیونعم  اب  دوریم ، تیونعم  تمس  هب  هک 
زا تشاذگ ، دهاوخ  ریثأت  مدرم  يریذپ  ذوفن  تیاده و  رد  دنک ، گنر  مک  ار  تیناحور  تیونعم  هک  يزیچ  ره  هک  دنریگیم  هجیتن  سپس 

دناهدومرف : تهج  نیا 
تیونعم تمس  هب  هک  یتکرح  الا  و  ددرگ ؛ مامـشتسا  نآ  زا  تیونعم  زا  يرود  يهحیار  هک  دوشب  هدهاشم  يزیچ  دیابن  نید  نارادملع  رد  »

يویند روما  يارب  عزانت  تینم و  یتسرپدوخ و  نآ و  فراخز  اـیند و  هب  يدـنمهقالع  يوب  نآ ، زا  هک  يزیچ  دروخ . دـهاوخ  هبرـض  تسا ،
.« دروآ دهاوخ  دراو  هبرض  مدرم ، رد  یمالسا  ینید و  رکف  هب  ندیـشخب  قمع  تهج  زا  مه  یملع و  یلمع و  تهج  زا  مه  دوشب ، مامـشتسا 

[ . 64]
زین ار  یناحور  صاخـشا  زا  کی  ره  هدومن و  حرطم  يونعم  تیـصخش  تیوه و  کی  ناونع  هب  ار  تیناحور  هلظدـم )  ) يربهر مظعم  ماـقم 

، تشاذـگ دـهاوخ  تیناحور  يههجو  رد  یفنم  ای  تبثم  ریثأت  یناحور  درف  ره  لمع  هک  ياهنوگ  هب  دـننادیم  تیناـحور  هدـنیامن  رهظم و 
دناهدومرف : هچنانچ 

مه یطلغ  دوریم و  هار  ناـبایخ  رد  ـالثم  هک  تسا  یـسبلم  نآ  زا  ریغ  نیا ، تیناـحور -  يهدـنیامن  رهظم و  ناونع  هب  لاـعف ، سبلم  کـی  »
وا  لثم  هک  همه  تسا ؛ هدرک 

هحفص 61 ] ] 

تیناحور يهیقب  دنکن و  ار  هناملاظ  تواضق  نیا  ناوج ، نآ  هک  تسا  دیعب  دشاب ، هتشاد  دوجو  شراک  رد  یلاکشا  هدرکن  يادخ  دنتسین - 
[ . 65 .« ] تسا دایز  ردق  نیا  راک ، ریثأت  ینعی  دنکن . هسیاقم  متسه ، هاگشناد  رد  هک  ینم  اب  ار 
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يوـنعم یتیادـه و  شقن  زا  یـشان  تیـساسح  نیا  دوـشیم و  هدـیمهف  یبوـخ  هب  تیناـحور  راـک  تیـساسح  تفارظ و  مـهم ، ناـیب  نـیا  زا 
نیبرقملا .) تائیس  راربالا  تانسح   ) تشاد دهاوخ  مدرم  قالخا  راکفا و  رد  یقیمع  ریثأت  هک  تسا  تیناحور 

اههشیدنا لماعت  لمحت و 

رگیدکی اب  هشیدنا  نابحاص  لماعت  اههشیدـنا و  دروخرب  هاگـشناد  هزوح و  رد  یملع  ناجیه  روش و  تکرح و  داجیا  مهم  ياههار  زا  یکی 
رگیدـکی اب  اوعد  عازن و  ياـنعم  هب  اـهرظن  اههقیلـس و  فـالتخا  هتبلا  تسا . یثحاـبم  نینچ  يهنـشت  وجـشناد  هبلط و  رگـشواک  حور  تسا .

ماـقم دوشیم . بجوم  ار  ناـناوج  رد  هژیو  هب  باداـش  بوـلطم و  يدـنیآرف  هک  تسا . اههشیدـنا  یلالدتـسا  یملع و  تباـقر  هکلب  تسین ،
دناهدومرف : هراب  نیا  رد  هلظدم )  ) يربهر مظعم 

زا يرگید  یمالک و  قاذـم  کی  زا  یکی  رگید ، هقف  زا  يرگید  هقف و  کی  زا  یکی  تسین . هک  اوعد  يانعم  هب  یفالتخا ، یگناـگود و  ره  »
تفالخ نارود  رد  هلزتعم  هرعاشا و  ياهگنج  لثم  یمالک ، ياهقاذـم  هک  تسین  يزور  رگید  هک  زورما  دـنکیم . تیعبت  رگید  قاذـم  کی 

[66 .« ] دنتفیب مه  ناج  هب  زاب  نوگانوگ ، یمالک  ياهقاذم  ای  ینس و  هعیش و  ای  مالسا ، رد  یکلسم  ییهقرف و  ياهگنج  يهیقب  ای  سابع  ینب 
. 

مالسا گنهرف  رودص 

داجیا اهناسنا و  تیصخش  میرکت  رد  هژیو  هب  تساهناسنا ، یلاعت  تیاده و  يارب  هدنزاس  ياهراکهار  هبرجت و  زا  راشرس  مالسا  گنهرف 
یفرعم  نیاربانب  دراد . ياهدنزومآ  ياهسرد  نارگید  متس  ملظ و  ربارب  رد  یگداتسیا  تبالص و  هیحور 

هحفص 62 ] ] 

( هلظدـم  ) يربـهر مظعم  ماـقم  هچناـنچ  تسا . هدیدنـسپ  دـیفم و  مه  رایـسب  هکلب  تسین  رـضم  اـهنت  هن  یناـسنا  عـماوج  هـب  یگنهرف  نـینچ 
دناهدومرف :

لمع و نیا  ارچ  میدش . مه  زوریپ  میداتفا و  رد  ام  داتفارد . يرابکتـسا  ياهتردـق  نارودزم  لماوع و  اب  دوشب  هک  دـننکیمن  رواب  اهتلم  »
[ . 67 .« ] مینکیم رداص  ار  بالقنا  نیا  ام  میراذگن ؟ اهتلم  یمومع  راکفا  رایتخا  رد  ار  نامدوخ  يهبرجت 

اب دیاب  هکلب  دـننک  فعـض  ساسحا  دـیابن  اهنت  هن  هار  نیا  رد  دنـشاب و  ام  ناهوژپ  شناد  نایهاگـشناد و  دـیاب  تکرح  نیا  ناگنهاشیپ  هتبلا 
يربهر مظعم  ماـقم  دنتـسه . يرـشب  عماوج  يارب  زاـس  هراـچ  ینغ و  یگنهرف  ياراد  هک  دـنلابب  دوخ  هب  دـننک و  مادـقا  يزارفارـس  رورغ و 

دناهدومرف : هراب  نیا  رد  هلظدم ) )
!؟ میـشکب تلاجخ  رگید  ياهروشک  هب  یقالخا  يهیکزت  صالخا و  يراکادـف و  حور  ایبنا و  قالخا  دـیحوت و  ندرک  رداص  زا  دـیاب  ارچ  »

ياهتلم هب  یلمع  سرد  تروص  هب  ار  لطاب  ياهتردق  لباقم  رد  یگداتـسیا  حیحـص و  تیمح  تریغ و  هک  نیا  زا  مینک  مرـش  دیاب  ارچ 
[ . 68 [ »؟ میهدب میلعت  هیارا و  رگید 

شرورپ شزومآ و  هب  هژیو  مامتها 

هراشا
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یـشزرا و راب  هک  يروشک  هژیو  هب  دـیآیم ، باسح  هب  روشک  هرادا  يارب  یناـسنا  يورین  میلعت  تیبرت و  مهم  زکارم  زا  شرورپ  شزومآ و 
ریز لماع  ود  هب  هجوت  ور  نیا  زا  دراد ، هژیو  مامتها  دوخ  یشرورپ  یـشزومآ و  ماظن  هب  دراد ، يرـشب  عماوج  يارب  یگنهرف  یقالخا و  مایپ 

تسا . يرورض 

فعاضم شالت 

همانرب فعاضم و  شالت  اما  دنـشاب ، لوغـشم  تیلاعف  شالت و  هب  هعماج  داعبا  یمامت  رد  دـیاب  دارفا  همه  یبـالقنا  هعماـج  کـی  رد  هچ  رگا 
هک  یماظن  هژیو  هب  دنکیم ، نیمضت  ار  اهنامزاس  اهداهن و  هیقب  تمالس  شرورپ ، شزومآ و  رد  حیحص  يزیر 

هحفص 63 ] ] 

دناهدومرف : هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  هچنانچ  دنک ، نک  هشیر  الماک  دیاب  ار  یگنهرف  تلاصا 
ام دنامن . یقاب  تیبرت  میلعت و  ألخ  روشک  ياج  چیه  رد  اتقیقح  هک  دناسرب  ییاج  هب  ار  شدوخ  ياهشالت  شرورپ  شزومآ و  هللا  ءاش  نا  »

تکلمم نیا  بوخ  ناناوج  میراد . جایتحا  ار  یفعاضم  ياهشالت  زونه  نکیل  میاهدوب ؛ دـهاش  ریخا  ياهلاس  نیا  رد  ار  يدایز  ياـهشالت 
یگنهرفیب يداوسیب ، هدرک -  میلعت  ار  اهنآ  دوخ  هک  یلبق -  لسن  هارمه  دنتفیب و  تیبرت  میلعت و  نادـیم  رد  تسا ، نکمم  هچ  ره  یتسیاب 

[ . 69 .« ] دننک نکهشیر  روشک  نیا  رد  ار  یتیبرتیب  و 

ملعم ماقم  میرکت 

ماقم رد  ار  تیبرت  میلعت و  ناتوسکـشیپ  هعماج ، کی  یعامتجا  یـسایس و  ماظن  راتخاس  رد  ینید  گنهرف  نتـشاد  تلاصا  هک  تسا  یهیدب 
هراب نیا  رد  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  دشخبیم . قنور  ار  تیبرت  میلعت و  رازاب  ملعم  يهبناج  همه  ندوتس  اب  دهدیم و  رارق  ياهتـسجرب 

دناهدومرف :
میرکت نوچ  دـننک ؛ دـیدشت  شیپ  زا  شیب  مدرم  نهذ  رد  هعماـج و  یگنهرف  ياـضف  رد  ار ، ناـملعم  هب  میرکت  ساـسحا  دـیاب  همه  زورما  »

[ . 70 .« ] دراذگیم یقاب  تیبرت  میلعت و  هعماج و  گنهرف  رد  ار  یتبثم  رایسب  راثآ  هملک ، یعقاو  يانعم  هب  وا  تشادگرزب  ملعم و  هب  تبسن 
هرابرد نیعمجا ) مهیلع  هللا  تاولص   ) نیموصعم همئا  تاشرافـس  نآ  رب  فاضم  دراد و  ام  یمالـسا  تاداقتعا  رد  هشیر  ملعم  هب  مارتحا  هتبلا 

رد دـیاب  هک  تسا  یطیارـش  بادآ و  ياراد  ملعم  هب  مارتحا  نمـض  رد  دـیازفایم . عوضوم  تیمها  رب  نانآ  هب  ینطاب  یبلق و  مارتحا  ملعم و 
دوش . هتخادرپ  نآ  هب  دوخ  ياج 

هحفص 64 ] ] 

یگنهرف مجاهت  اب  هلباقم 

هراشا
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زا تیعقاو  نیا  تخانـش . یبوخ  هب  زین  ار  تفرـشیپ  عناوم  اهتفآ و  دـیاب  هعماج ، رد  گنهرف  ینابم  طـسب  اـهشزرا و  شرتسگ  تازاوم  هب 
هک دناهدومرف  هئارا  ار  مزال  ریبادـت  اهرادـشه و  یگنهرف ) مجاهت   ) ناونع تحت  ناشیا  دـنامن و  هدیـشوپ  هلظدـم )  ) يربهر مظعم  ماقم  رظن 

زا : دنترابع  اهنآ  نیرتمهم 

هدننک هلمح  ياهنامزاس  ییاسانش 

نانآ هلمح  رازبا  هلمح و  تیفیک  زا  هک  درک  ییاسانـش  دنهدیم  لکـش  ار  یگنهرف  هلمح  راک  هک  يزکارم  اهنامزاس و  دـیاب  لوا  مدـق  رد 
تسا . هتفرگ  لکش  یگنهرف  تالمح  ینامزاس  هلحرم  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  هاگن  زا  هتبلا  دش . علطم 

دناهدومرف : هچنانچ 
یهدـنامزاس ییهبناـج  همه  يهلمح  هک  تسا  نیا  ماهدـیمهف  دوشیم  دراد  هک  ییاـهراک  عومجم  زا  ماهدرک و  ساـسحا  نم  هک  روط  نآ  »

[ . 71 .« ] تسا هدش 

یگنهرف راک  صیخشت 

یگنهرف مجاهت  ییاسانش  يارب  اذل  دهد . صیخشت  ار  نانمشد  رـضم  تیلاعف  دناوتیمن  انیقی  دشابن ، یگنهرف  لئاسم  سانـشراک  رگا  ناسنا 
ای تبثم  راثآ  الماک  دریگیم  رارق  یگنهرف  ياضف  رد  هک  نیمه  تسا ، گنهرف  لها  هک  سک  نآ  دوب . انـشآ  یگنهرف  راک  اب  دیاب  نمـشد 

دناهدومرف : هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  هچنانچ  دمهفیم . ار  یگنهرف  راک  یفنم 
ای دنزب  تسد  تسین  مزال  دـنکیم ، مامـشتسا  یگنهرف  ياضف  کی  رد  هک  یناسنا  میتسه . یگنهرف  صیخـشت  لها  ام  میتسه ، یگنهرف  ام  »

[ . 72 .« ] تسا سوسحم  الماک  نم  يارب  زورما  دمهفب ، ار  يزیچ  ات  دنیبب ،

هحفص 65 ] ] 

یگنهرف هئطوت  اب  هلباقم  رد  یباجیا  یبلس و  راک 

اب مینک ، میمرت  یگنهرف  لئاسم  هنیمز  رد  ار  اهشلاچ  راد ، همادا  حیحـص و  يزیرهمانرب  اـب  دـیاب  یگنهرف  ياـههئطوت  درط  نیع  رد  اـم  هتبلا 
( هلظدـم  ) يربهر مظعم  ماقم  هچنانچ  داد ، ماجنا  دـیاب  اـمأوت  ار  داـجیا  بلـس و  راـک  هکلب  دوشیمن  لـح  لکـشم  یگنهرف ، هلباـقم  فرح 

دندومرف :
. تساهنآ يهئطوت  زا  يریگولج  اهنآ و  اب  يهلباقم  یبلـس ، راک  یباجیا . راک  يرگید  یبلـس ، راـک  یکی  درک : راـک  دوشیم  هنوگود  هتبلا  »

نیا اـم ، ياـههمانزور  نیا  اـهنآ . يرکف  هیجوت  مدرم و  يهظعوم  بوخ ، ربـنم  بوخ ، يربـنم  تسا ؛ حیحـص  یگنهرف  راـک  یباـجیا ، راـک 
رهش نآ  رهش و  نیا  اهنوبیرت و  تشپ  اهدجسم و  رد  اج و  نآو  اج  نیا  رد  بترم  هک  نالوؤسم  نایاقآ  نیا  ام ، ناگدنیوگ  نیا  ام ، تالجم 

هب يدنبیاپ  موزل  بالقنا و  ياهشزرا  شزرا  بالقنا و  تردق  بالقنا و  تاکرب  بالقنا و  زا  دشاب . نیا  ناشیلـصا  فرح  دننزیم ، فرح 
[ . 73 .« ] تسا یگنهرف  يهلأسم  مه  نیا  دییوگب ؛ نآ  نیا و  هب  ندیرپ  ياج  هب  اهشزرا  نیا 

هعسوت رتسب  گنهرف 
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رارق اـهتیلاعف  اـهتکرح و  همه  رتسب  ناونع  هب  ار  گـنهرف  هک  دوب  میهاوخ  هعماـج  رد  یگنهرف  زواـجت  عفد  هب  قفوم  یتروص  رد  اـموزل 
بالقنا تاـصتخم  زا  نیا  هتبلا  دـنک . ادـیپ  تیمومع  تکرح  ساـسا  روحم و  ناونعب  گـنهرف  هبناـج  همه  هعـسوت  رد  یتراـبع  هب  اـی  میهد 

دناهدومرف : هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  هچنانچ  دنشاب . هتشاد  یگنهرف  راب  اهتیلاعف  اهتکرح و  همه  هک  تسا  یشزرا 
هک مینیبیم  مینکیم ، تکرح  هک  فرط  ره  زا  لاح ، ره  هب  تسا . هلیسو  يداصتقا  يهعسوت  تسین ؛ نیا  روحم  یمالسا ، يهعماج  رد  هتبلا  »

[ . 74 .« ] درک راک  دیاب  گنهرف  يارب  دوشیم . متخ  گنهرف  هب  اعقاو  اههار  میسریم و  گنهرف  هب 
هعماج  یمومع  ياهراتخاس  دیاب  یگنهرف  راک  ندرک  یمومع  يارب  بیترت  نیدب 

هحفص 66 ] ] 

يارب مزال  ریبادت  دریذپ و  ماجنا  تلوهـس  هب  یگنهرف  راک  گنهرف و  يزاس  یمومع  دـنیارف  نآ ، حالـصا  اب  ات  دریگ  رارق  هعلاطم  دروم  زین 
دوش . هدیشیدنا  يریذپذوفن  ياههنیمز  زین  نمشد و  تالمح  عفد 

یبلط ایند  زا  زیهرپ 

، دراد مات  یگتـسب  ایند  فراخز  زا  زیهرپ  دـهز و  یتسیز و  هداس  هب  یگنهرف  ینید و  ياـهشزرا  ییاـیوپ  ییافوکـش و  هک  مینک  اـعدا  رگا 
تارطخ بظاوـم  رگید  سک  ره  زا  شیب  دـیاب  دنتــسه ، اـهشزرا  جورم  ظـفاح و  هـک  يدارفا  صوـصخ  هـب  مـیاهتفگن . فازگ  هـب  یفرح 
يربهر مظعم  ماقم  تهج  نیا  زا  تسا ، ریذپان  ناربج  نآ  تراسخ  دنیب ، همطل  دوخ  ناظفاح  هیحان  زا  اهشزرا  رگا  اریز  دنشاب ، ییارگایند 

دناهدومرف : هلظدم ) )
يهزوـح هک  یناـسک  نآ  ینعی  اوـقت  نیا . ینعی  اوـقت  دوـب . بـقارم  دـیاب  دـمهفیم ؛ رید  ار  یعاـمتجا  تـالوحت  نـیا  ناـسنا  نـم ! نازیزع  »
رتعیـسو ناشدوخ  صخـش  زا  ناشتیمکاح  يهزوح  هک  مه  یناـسک  نآ  دنـشاب . ناـشدوخ  بظاوم  تسا ، ناـشدوخ  صخـش  ناـشتیمکاح 

لک بظاوم  مه  دنشاب ، ناشدوخ  بظاوم  مه  دنسأر ، رد  هک  یناسک  نآ  دنـشاب . نارگید  بظاوم  مه  دنـشاب ، ناشدوخ  بظاوم  مه  تسا ،
[ . 75 .« ] دنورن یهاوخدوخ  تمس  هب  ایند و  فراخز  هب  نتسب  لد  تمس  هب  یبلط ، ایند  تمس  هب  هک  دنشاب  هعماج 

يربـهر مظعم  ماـقم  هچناـنچ  تسا ، نارگید  قوقح  عییـضت  فارـسا و  ضیعبت ، هعماـج ، رد  نآ  راـثآ  یهاوخ و  اـیند  هجیتـن  تسا  یهیدـب 
دناهدومرف : هلظدم ) )

[76 .« ] دوشیم یهلا  تمعن  یمومع و  لاوما  عییضت  بجوم  تسا و  تورث  رباربان  میسقت  يرگیفارشا و  يهجیتن  هعماج  کی  رد  فارـسا  »
. 

مدرم  یمومع  داقتعا  گنهرف و  اب  ریاغم  اهنآ  یگدنز  هویش  هچ  رگا  بلطایند  دارفا 

هحفص 67 ] ] 

مدرم بیرف  يارب  ار  هویـش  نیا  یتح  دنهد و  هولج  مدرم  یگنهرف  ياهشزرا  هب  دقتعم  یتح  گنهامه و  ار  دوخ  دننکیم  یعـس  اما  تسا ،
، دـنریگب تردـق  يزور  رگا  اما  تسا . مهم  اـهنآ  يارب  یـسایس  ماـظن  ره  اـب  هنزاوم  نیا  ظـفح  دـننادیم و  بساـنم  اـهنآ  عفاـنم  لواـپچ  و 

نتـشاد اب  دشاب و  اهنآ  عفانم  ظفاح  هک  دـنریگیم  تمدـخ  هب  ار  یتموکح  دـننکیم و  زاربا  مدرم  ياهشزرا  نید و  هب  ار  دوخ  ییانتعایب 
. دننادیم دوخ  عورـشمان  ياههتـساوخ  يراب و  ودـنبیب  لخم  ار  نآ  هک  ارچ  دـننکیم  هلباقم  یـشزرا  ماظن  ینید و  دـیق  عون  ره  اب  تردـق 
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دناوخیم . نیفرتم  دنزیخیمرب ، هلباقم  هب  مدرم  يرواب  نید  نید و  گنهآ  اب  هک  ار  یبلط  تصرف  دردیب و  هاوخدایز  دارفا  میرک  نآرق 
[ . 77 .« ] نورفاک هب  متلسرا  امب  انا  اهوفرتم  لاق  الا  ریذن  نم  ۀیرق  یف  انلسرا  ام  »

دیاهدش لاسرا  مالسا )  ) نآ يارب  امـش  هچنآ  هب  ام  دنتفگ  هیرق  نآ  نیفرتم  هکنآ  رگم  میداتـسرفن  ربمایپ )  ) ياهدنهد میب  ياهیرق  چیه  رد  ام 
میرفاک .

یلع دناهتـشاد . فوـطعم  یهاوخاـیند  يهوقلاـب  رطخ  هب  ار  مدرم  نیلوؤـسم و  هجوـت  ارارک  هلظدـم )  ) يربـهر مـظعم  ماـقم  تـهج  نـیا  زا 
دننادیم . رگید  نامز  ره  زا  رتشیب  ار  یگدنزاس  نارود  رد  يرگ  یفارشا  رطخ  صوصخلا 

هب سفنلا  فیعض  ياهناسنا  شیارگ  رطخ  نارود  نیا  رد  اما  تسا . روشک  نتخاس  تلم و  تفرـشیپ  ییافوکـش و  نارود  يزاسزاب  نارود 
هوقلاب رطخ  نیا  بقارم  دیاب  مدرم  نیلوؤسم و  نیاربانب  تسا . رتشیب  زین  هدافتسا  ءوس  تورث و  تشابنا  ییارگلمجت ، يرگیفارشا و  تمس 

دننکن . راتفرگ  يویند  فراخز  دنب  رد  ار  دوخ  لد  دنشاب و  هعماج  ینونک  تیعضو  رد 

یمومع گنهرف  راتخاس  حالصا 

هراشا

هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  هک  تسا  مهم  يدح  هب  یمومع  گنهرف  حالصا 

هحفص 68 ] ] 

دناهدومرف :
[ . 78 .« ] تسا مزال  هژیو  راک  کی  هعماج  رد  یمومع  گنهرف  يهرادا  تیاده و  يارب  »

زا : دنترابع  دیآیم . تسد  هب  مهم  نایب  نیا  زا  هچنآ 

یگنهرف ياهوگلا 

تسا . راکنا  لباق  ریغ  یگنهرف  ياههدیدپ  زا  مدرم  يریذپ  ریثأت  اریز  دنهدیم ، رییغت  ار  مدرم  یگدنز  تهج  یگنهرف  ياهوگلا 

یگنهرف ماظن 

هعـسوت داعبا  مامت  رد  ار  يزاس  متـسیس  بسانم  ییوگلا  هئارا  اب  دـنکن و  هطاحا  ار  یـسایس  یعاـمتجا و  تابـسانم  همه  یگنهرف  ماـظن  رگا 
دوخ يوس  تمـس و  هب  ار  هعماـج  یمومع  تیادـه  دـننکیم و  يزاـب  ار  یگنهرف  ياههدـیدپ  شقن  طیارـش ، ياـضتقا  هب  یلماوـع  دـهدن ،

دنناشکیم .

یگنهرف راک 

نارظن بحاص  ناسانـشراک و  دشیمن و  هداد  تیمها  دیاب  هک  نانچنآ  البق  ام  روشک  رد  هعماج  یمومع  تیاده  موهفم  هب  یگنهرف  راک  هب 
دنتشادن . نآ  هب  يداقتعا  ای  دندرکیمن و  ساسحا  ار  نآ  یتایح  ترورض  ای  یگنهرف  لئاسم 
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يزاس دننامه 

لماوع اهیصلاخان و  تخانـش  زا  سپ  تیاده  رانک  رد  راک  نیا  دریگ و  تروص  یگنهرف  هزوح  رد  دیاب  هعماج  شیالاپ  يزاس و  دننامه  »
[ . 79 .« ] تسا هعماج  یعامتجا  یگنهرف و  لئاسم  ناسانشراک  نیلوؤسم و  مهم  فیاظو  زا  هناگیب 

رکف و دروآ  هر  هنیمز  ره  رد  دـیدج  لئاسم  حرط  اهدـیابن و  اهدـیاب و  نییعت  یمالـسا و  بالقنا  زاـس  خـیرات  طیارـش  كرد  بیترت  نیدـب 
يهنازخ  زا  هک  تسا  يربهر  يهدیا 

هحفص 69 ] ] 

دوخ ینارون  نهذ  رد  هک  يروط  هب  تسا . یهاـگآ  ناـمز  یـسانش و  ناـمز  زراـب  قادـصم  ناـشیا  ياـهدومنهر  دوشیم و  هیذـغت  تیـالو 
مجهت هنامزب ال  ملاعلا   » قادـصم هب  عفد و  ار  اههئطوت  اهرطخ و  لئاسم ، عقوم  هب  حرط  قیرط و  هئارااـب  دـنیبیم و  ار  سباول  موجه  ياـههار 

امومع و ناریا  فیرش  تلم  ار  هیقف  تیالو  رکش  دنکیم . نیمضت  ناریا  سانش  قح  تلم  يارب  ار  تیاده  تینما  تمالـس و  سباوللا » هیلع 
اههمانزور و رد  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  ياهدومنهر  جرد  هب  هک  تسا  نیا  رکش  لقادح  دنروآ و  اج  هب  دیاب  اصوصخ  ماظن  نیملـسم 
دـنزادرپب و اهدومنهر  فلتخم  داعبا  لیلحت  هیزجت و  هب  یـسانشراک  یملع و  ياـهاروش  لیکـشت  اـب  هکلب  دـننکن  اـفتکا  یعمج  ياـههناسر 

دننک . یقلت  يدج  مکی  متسیب و  نرق  هب  دورو  هناتسآ  رد  ار  ینید  يهعسوت  يوگلا 
لباـقم رد  وا  ياـهیروآون  دـنکیم و  هضرع  ار  یجیاـتن  هچ  ینید  يهعـسوت  يروئت  هک  دـنرظتنم  یناـهج  نیون  مظن  نازادرپ  هیرظن  هزورما 
داشرا دح  ات  ار  یگنهرف  ياهوگلا  اصوصخ  اهوگلا  نییبت  یمالسا  بالقنا  مظعم  ربهر  هک  تسور  نیا  زا  تسیچ ؟ برغ  يهعسوت  يوگلا 

رما یلو  هک  یشخب  نانیمطا  هار  هک  تسا  ضرف  یمالـسا  يروهمج  ماظن  نیملـسم  رب  نونکا  دننادیم . يرورـض  هعماج  تیاده  یمومع و 
یگنهرف و ياهحرط  نداد  رارق  تیولوا  رد  اب  دنریگ و  شیپ  رد  تقو  توف  نودب  دـناهداهن  اهنآ  يور  شیپ  رد  اههنیمز  همه  رد  نیملـسم 
رد ار  مالـسا  گنهرف  يدنمناوت  انغ و  برغ ، يهعـسوت  يوگلا  درط  اب  دنیاشگب و  رظتنم  ياهمشچ  ربارب  رد  ار  ینـشور  ياهقفا  هژیو ، راک 

دنناسر . تابثا  هب  تیرشب  هدنیآ  خیرات  یتح  عماوج و  اهناسنا و  تاجن 

یگنهرف روما  نایدصتم  تایصوصخ 

هراشا

هدهع هب  ار  یمومع  گنهرف  راک  تیلوؤسم  دیاب  هک  يدارفا  تایـصوصخ  طیارـش و  دروم  رد  هلظدـم )  ) يربهر مظعم  ماقم  شخب  نیا  رد 
دنتـسه یمومع  گنهرف  روما  میقتـسم  لوؤسم  هک  یناسک  دـنراد : داقتعا  درادـن ) یـصخشم  لاور  هزات  راـک  هکنیا  هب  داـقتعا  اـب  : ) دـنریگ

دننک : تیاعر  ار  تیصوصخ  ود  دیابیم 

هحفص 70 ] ] 

دهاوخن شیپ  زا  يراک  ندرک ، اهر  دـنربب . راک  هب  ار  اهتراهم  اهییاناوت و  راکتبا و  قوذ و  هک  نیا  رگید  دـنراذگب ، تقو  هک  نیا  یکی  »
تیلوؤسم یمومع  گنهرف  يهیضق  رد  يوحن  هب  امش  هک  الاح  هک  تسا  نیا  زیزع  نارهاوخ  ناردارب و  امـش  هب  مضرع  نیلوا  نم  سپ  درب .
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نیا هب  تبون  دـعب  دـش ، لصاح  نیا  رگا  دـینک . يراذـگ  هیامرـس  ناتدوخ  تقو  رکف و  نهذ و  ناـج و  زا  هلأـسم ، نیا  يور  دـیدرک ، ادـیپ 
[ . 80 .« ] دننک يراکمه  امش  اب  یتسیاب  مه  رگید  ياههاگتسد  مادک  الاح  مینیبب  هک  دسریم 

تفرگ . هجیتن  ناوتیم  نایب  نیا  زا 
يراذگ و هیامرـس  زا  دنریگ و  راک  هب  تقو  مامت  روط  هب  ار  دوخ  ياهتراهم  راکتبا و  قوذ و  دـیاب  رظن  بحاص  صـصختم و  دارفا  فلا :

دنیامن . يراددوخ  یگنهرف  ریغ  دراوم  رد  تقو  فرص 
هدش هیهت  یگنهرف  ياهلدم  اهوگلا و  امیس ، ادص و  تاعوبطم و  یگنهرف ، زکارم  ریظن  روشک  يرنه  یگنهرف و  ییارجا ، ياههاگتسد  ب :

دنروآ . رد  نایرج  هب  هعماج  رد  هدش  تیاده  رمتسم و  یتکرح  تروص  هب  ار  نآ  هدرک و  يدنب  لکش  ار  لوا  هورگ  طسوت 
يددـعتم یگنهرف  ياـهتخاسریز  هب  دوشیم ، طابنتـسا  تیـصوصخ  ود  نیا  ققحت  يارب  هلظدـم )  ) يربهر مظعم  ماـقم  ناـیب  زا  هک  هچنآ 

زا : دنترابع  اهنآ  مها  هک  تسا  دنمزاین 

هقالع قوذ و 

دندـقتعم يرنه  یگنهرف و  لیاسم  نارظن  بحاص  اریز  دـنکیمن ، تیافک  نارظن  بحاص  هقالع  قوذ و  اـهنت  یگنهرف ، ریگارف  راـک  يارب  »
رد یگنهرف  راـک  هب  نادـنمهقالع  شیازفا  ثعاـب  اـهنت  هن  روما  ناـیلوتم  يوـس  زا  نآ  غـیلبت  یگنهرف و  تیلاـعف  راـک و  هب  نداد  تیمها  هک 

يرهوج  هچ  رگا  تیقالخ  راکتبا و  دوشیم و  زین  نازاس  گنهرف  نادنمرنه و  قوذ  هزیگنا و  تیوقت  بجوم  هکلب  دوشیم ، هعماج 

هحفص 71 ] ] 

[ . 81 .« ] دش دهاوخ  مدرم  بسانت  هب  ددعتم  ياهنامز  رد  يروآون  تیقالخ و  زورب  ثعاب  مدرم  لابقتسا  قیوشت و  نکل  تسا ، ینورد 

يدنمناوت راکتبا و 

اـسب هچ  دنوریم . رامـش  هب  یگنهرف  صخـشم  هدیدپ  راک و  کی  هب  یگنهرف  قوذ  تیاده  لیدبت و  رد  مهم  لماع  ود  يدنمناوت  راکتبا و 
دـهدیم و ییانـشور  یتدـم  يارب  ناسنا  نورد  رد  گنر  مک  ياهلعـش  نوچ  ای  دـنامیم و  نیوکت  يهلحرم  رد  هک  یگنهرف  قوش  قوذ و 

يدـنمناوت اهتراهم و  ات  دومن  داجیا  ناتـسود  گـنهرف  نادـنمرنه و  يارب  ار  ياهصرع  یمالـسا  بـالقنا  اـما  دـنوشیم ، شوماـخ  سپس 
گنهرف تایبدا و  هب  نادـنمقالع  یـشوجدوخ  تیقالخ و  شـشخرد  دـهاش  یبوخ  هب  اـم  ادـمحب ... هک  دـنریگ . راـک  هب  ار  دوخ  يهوقلاـب 

هب یگنهرف  يهصرع  تیوـقت  نمـض  دـیاب  نوـنکا  میاهدوـب . سدـقم ، عاـفد  نارود  رد  اـصوصخ  هتـشذگ ، ياـهلاس  یط  یمالـسا  بـالقنا 
قوذ تیاده  تیوقت و  يهمزال  هک  هچنآ  ات  میزادرپب  زین  روشک  یتاقیقحت  یشزومآ و  زکارم  رد  يرنه  یگنهرف و  ياهدادعتـسا  ییاسانش 

میشاب . هدرک  نیمأت  بولطم  وحن  هب  تسا ، ام  روشک  ناناوج  ناناوجون و  رد  هژیو  هب  یگنهرف 

بسانم یفاک و  تقو  فرص 

، یـسانش تقو  الوصا  تسا . یگنهرف  ياهتیلاعف  مهم  ناـکرا  زا  یگنهرف  ياـهراک  ماـجنا  هعلاـطم و  يارب  بساـنم  یفاـک و  تقو  فرص 
ار بولطم  يهجیتن  بسانم ، تقو  رد  ماجنا  مدـع  لیلد  هب  یبوخ  راک  اسب  هچ  تسا . دوخ  صخـشم  ناکم  بسانم و  عقاوم  رد  راـک  ماـجنا 
، دـنریگیم هدـهعرب  ار  یگنهرف  راک  تیلوؤسم  هک  یناسک  ور  نیا  زا  دـشاب . هتـشادرب  رد  مه  یفنم  سوکعم و  لصاح  دـیاش  دـهدیمن و 
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هک تسا  نآ  رتهب  رتهنالقاع و  راک  یتح  دنهد و  صاصتخا  نآ  هب  ار  دوخ  هدنز  یلـصا و  تاقوا  طیارـش ، ریاس  نتفرگ  رظن  رد  نمـض  دیاب 
دراوم یخرب  رد  هک  تسا  نیا  ام  روشک  رد  یگنهرف  راک  بیاعم  زا  یکی  هنافـسأتم  دـننک . یگنهرف  راک  نیا  فقو  ار  دوخ  یگدـنز  ماـمت 

ياهفرح  دنرادن . یگنهرف  راک  رد  ار  مزال  صصخت  دارفا  هکنیا  ای  تسا و  دارفا  مدنچ  لغش 

هحفص 72 ] ] 

رتشیب رد  هکلب  دـناسریمن ، هجیتن  هب  ار  راـک  اـهنت  هن  نداد ، صاـصتخا  نآ  هب  ار  هدرـسفا  لاـح  هدرم و  تقو  اـی  یگنهرف و  راـک  رد  ندوبن 
ات یگنهرف  راک  يارب  یفاک  تقو  نیمأت  رد  هلظدـم )  ) يربهر مظعم  ماقم  رطاخ  نیمه  هب  دوشیم . لدـبم  زین  یگنهرف  دـض  راک  هب  تاـقوا 

دننادیم . يرورض  یگنهرف  يراذگ  هیامرس  يارب  مه  ار  دارفا  يرکف  ینهذ و  روضح  هک  دنوریم  شیپ  اجنآ 

دشک  مغ  راب  هک  دیاب  یلد  رپ 
دشک  متسر  نت  دیابیم  شخر 

یگنهرف ياهوگلا  نیودت  يزاس و  وگلا 

روظنم هب  بسانم  ياهبلاق  يهیهت  و  يزاس ، لکش  يزاس ، لدم  نآ ، هب  طوبرم  ییارجا  ياههاگتسد  یگنهرف و  نیلوؤسم  مهم  یلصا و  راک 
یقالخا ینید و  ياهشزرا  ینیع  ققحت  یگنهرف ، هنیمز  رد  مالسا  نیبم  نید  یلصا  فده  اریز  تسا ، یگنهرف  تالوصحم  ندرک  رادیدپ 

رد یقـالخا  ینید و  ياـهشزرا  لیـصا  روهظ  زا  یکاـح  دروخیم ، مشچ  هب  میرک  نآرق  رد  هک  هنوگ  نآ  تیبرت  میلعت و  فادـها  تسا و 
سپـس میزادرپب و  میهافم  هسدـنه  هب  میهافم  میـسرت  هب  لمع  هلوقم  رد  دـیاب  نید  يرظن  يروئت و  ثحب  رانک  رد  ام  نیاربانب  تسا . هعماج 
ناـیرج يهدـنهد  لکـش  ناونع  هب  نآ  بوچراـچ  رد  تسا ، یگنهرف  ياهتیـصخش  يرکف  تاـمحز  لـصاح  هک  ار  یگنهرف  ياـههدروارف 

میروآرد . تکرح  هب  هعماج  یگنهرف 

یمومع گنهرف  سوسحم  ریغ  سوسحم و  ریثأت 

هراشا

دناهدومرف : صوصخ  نیا  رد  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم 
اب مه  اـتقیقح  تـسا ؛ مـشچ  يوـلج  رهاـظ و  زراـب و  مـه  یلیخ  هـک  تـسا  ییاـهزیچ  نآ  شخب  کـی  دراد : شخب  ود  یموـمع  گـنهرف  »

؛ تسا سوسحم  يروف و  شتاریثأت  هک  تسا  یمومع  گنهرف  ياههنومن  زا  يرگید  عون  دـنکیم .... ادـیپ  راک  رـس و  تلم  کی  تشونرس 
سوسحم یلیخ  هعماج ، کی  ریـسم  هعماج و  کی  تشونرـس  هعماج و  کی  يارب  شتاریثأت  نکیل  تسین ، سوسحم  یلیخ  شدوخ  هچ  رگا 

[ . 82 .« ] تسا
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میقتسم ریغ  ریثأت  اب  زراب  راثآ 

یـصاخ ياهبلاق  رد  دنـسریم و  روهظ  هب  هدـنیآ  رد  هک  دـنراد  یجیردـت  مارآ و  یـشقن  اهشخب  زا  یـشخب  هعماج  یمومع  گنهرف  رد 
یجیردـت تمـسق  تکرح  بقارم  رگا  نوـنکا  دـنوشیم . هضرع  یـصاخ  تیادـه  یهد و  تـهج  اـب  رگید  یخرب  دـنوشیم و  هداد  ناـشن 

ریاغم ادرف  هک  دنک  ادـیپ  قوس  یتهج  رد  تسا  نکمم  مینکن . تیادـه  ار  نآ  مالـسا  گنهرف  نیزاوم  ساسا  رب  میـشابن و  یمومع  گنهرف 
لبق زا  ار  دوخ  یتیادـه  ینیوکت و  ریثأت  هکنآ  لیلد  هب  نآ  اـب  دروخرب  تروص  نآ  رد  دـشاب  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  بـالقنا و  فادـها 

گنهرف رد  هک  ار  يدعاوق  ناوتیم  دروم  نیا  رد  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  نایب  زا  اذل  دوب . دهاوخ  لکـشم  سب  يراک  تسا  هتـشاذگ 
یناور و راثآ  يدام  يهصخشم  ره  هکنیا  نآ  درک و  جارختسا  تسا  دوجوم  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص  نیموصعم  يهمئا  يهریـس  ینید و 
دـنراد و ناسنا  رد  یـصاخ  ریثأت  مادـک  ره  هیلقن  يهلیـسو  سابل و  باختنا  نامتخاس و  يراـمعم  عون  ـالثم  دراد . ار  دوخ  صاـخ  یگنهرف 
زا هک  یناسک  دنکیم . رییغت  وا  یناور  تلاح  دوش  للجم  ياهناخ  دراو  رگا  دـنکیم  هدافتـسا  تنوکـس  يارب  یلک  قاتا  کی  زا  هک  یـسک 

باسح هب  هیلقن  لـیاسو  زا  ود  ره  هچ  رگا  دـنرادن  یناـسکی  ساـسحا  دـننکیم  هدافتـسا  هیلقن  يهلیـسو  ناونع  هب  زنب  لـیبموتا  اـی  هخرچود 
ار ناسنا  تیصخش ، نیوکت  لماع  ناونع  هب  هاگ  نآ  دوشیم و  یگنهرف  بلاق  هب  لدبم  اجیردت  دبای  موادت  یناور  ریثأت  نیا  رگا  دنیآیم و 

ادـیپ يراوس  هخرچود  هب  یلیامت  رگید  يراوس  زنب  زا  هدافتـسا  رارکت  رثا  رد  درف  دزاسیم . دـیقم  اـتیاهن  سونأـم و  هدـش  هتخاـس  بلاـق  اـب 
نیا دنادیم . هعماج  رد  دوخ  یگنهرف  راثآ  تیوه و  تسکش  ار  عون  نآ  فالخ  رب  تسا و  هدش  وا  تیصخش  ءزج  مود  عون  اریز  دنکیمن ؛

ناونع هب  دروخیم  مشچ  هب  مالـسلامهیلع  نیموـصعم  يهمئا  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  یگدـنز  رد  هک  تسا  ياهدـعاق 
ضوع ار  نآ  هک  دهاوخیم  دوخ  رسمه  زا  دنیبیم  دوخ  قاتا  هرجنپ  يور  ار  گنراگنر  هدرپ  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  یتقو  هنومن 

دیامرفیم : دنسرپیم  وا  زا  ار  تلع  یتقو  دنک .
[ . 83 .« ] اهفراخز ایندلا و  ترکذ  هیلا  ترظن  اذا  یناف  »

هحفص 74 ] ] 

متفایم . نآ  فراخز  ایند و  دای  هب  منکیم  رظن  هدرپ  نآ  هب  یتقو 
نآ رد  دنکن ، یتسرپ  ایند  ناسنا  رگا  هزات  درک . عمج  يرواب  ادخ  اب  ار  يراد  ایند  ناوتیمن  اذـلف  تسا ، تلفغ  شراثآ  یتسرپ  لمجت  ینعی 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  زا  دشابن . راکشآ  یلج و  شدانع  رفک و  هکنیا  ولو  دوشیم ، دانع  رفک و  هب  رجنم  هتفر و  رتارف  تلفغ  زا  تروص 
دنیامرفیم : ناشیا  دوشیم . لاؤس  نازرا  هداس و  سابل  ندیشوپ  دروم  رد 

[ . 84 .« ] نونموملا هب  يدتقی  سفنلا و  هب  لذت  بلقلا و  هل  عشخی  »
دننکیم . يوریپ  نآ  زا  نمؤم  ياهناسنا  مارآ و  سفن  عشاخ و  نآ  هطساو  هب  بلق 

بلق و عوضخ  بجوم  نآ  یقالخا  راثآ  دراد . یعامتجا  یگنهرف و  راثآ  مه  تسا و  یقالخا  یناور و  راثآ  ياراد  مه  یتسیز ، هداس  ینعی 
ياههصخاش نیب  هک  میریگیم  هجیتن  نیاربانب  ددرگیم . مدرم  يوریپ  ناـنیمطا و  بلج  ثعاـب  نآ  یگنهرف  راـثآ  دوشیم و  سفن  لیلذـت 

تیصخش رد  نآ  ندیشخب  لکش  يارب  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  هک  تسا  ياهتکن  نیا  دراد و  دوجو  بسانت  یگنهرف  راثآ  يداصتقا و 
تحت زین  هدنیآ  رد  ار  اهوگلا  نییبت  یگنهرف و  دـنیارف  هعـسوت  دـناوتیم  رما  نیا  هک  دـنیامرفیم  هراشا  دنتـسه و  لئاق  میقتـسم  ریثأت  دارفا ،

دهد . رارق  دوخ  عاعشلا 
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سوسحم ریثأت  اب  زراب  راثآ 

توافت تسا و  یگنهرف  ياهوگلا  اهلبمس و  نیودت  تیوه و  نیوکت  رد  نآ  سوسحم  يروف و  ریثأت  گنهرف ، زا  شخب  نیا  هصیـصخ  زا 
هدیـشخب بلاق  ار  هعماج  کی  مدرم  یعامتجا  يدرف و  تایقالخا  هدرک و  ماـمت  ار  دارفا  تیـصخش  نیوکت  هک  تسا  نیا  لوا  شخب  اـب  نآ 

هوقلاب ناسنا  هک  دوش  روصت  دـیابن  هتبلا  تسا . يزاس  تیوه  نیزاغآ  لحارم  نیوکت و  لاـح  رد  یگنهرف  لوا ، شخب  هک  یلاـح  رد  تسا .
درف لباقم  رد  هعماج  تلاصا  يهیرظن  رب  يدـیؤم  ات  دـشخبیم  تیوه  تهج و  ار  وا  هک  تسا  هعماج  گنهرف  اهنت  تسین و  یتهج  یعدـم 

شقن دـنکیم و  دوخ  یگدـنز  دراو  اجیردـت  هک  تسا  درف  دوخ  يدام  یگدـنز  ياههصخاش  لولعم  یگنهرف ، راثآ  اجنیا  رد  هکلب  دـشاب ،
هک  تساج  نیمه  فیرظ  هتکن  دشخبیم . نآ  هب  يرادم  تیوه  يراتخاس و 

هحفص 75 ] ] 

. تسا دازآ  يراتخاس  لماوع  عون  شنیزگ  رد  یتح  دنک ، باختنا  تیـصخش  نیوکت  لماع  ناونع  هب  ار  نآ  دـناوتیم  دوخ  رایتخا  اب  ناسنا 
رـصانع لدابت  لباقتم و  ریثأت  زج  ياهراـچ  لاـح  نیع  رد  دریذـپب و  دـنکیم ، لـیمحت  وا  هب  هعماـج  هک  ار  هچنآ  تسین  روبجم  لاـح  ره  رد 

تبثم و ریثأت  یفنم ، ریثأت  ياج  هب  دنک و  بولطم  ار  درف  رب  هعماج  ریثأت  سکعلاب  هعماج و  رب  درف  ریثأت  دناوتیم  هک  هچنآ  درادن و  ینیوکت 
. دهدیم قوس  ییارگ  عمج  ای  ییارگدرف  يوس  هب  ار  ام  طخ ، نیا  زا  فارحنا  هک  تسا  لادتعا » طخ   » دنـشاب هتـشاد  مه  هب  تبـسن  هدنزاس 

دریگ . رارق  هجوت  دروم  اههنیمز  همه  رد  هعسوت  يوگلا  میسرت  باختنا و  تخاس  ریز  رد  دیاب  هک  تسا  یمهم  لصا  نیا 

؟ تسیچ لادتعا 

رد هاگ  نآ  دنیبیم و  عیرشت  عیرفت و  ملاع  رد  ار  هدیدپ  ره  هاگیاج  تیعقاو و  نآ  رد  ناسنا  هک  تسا  ینـشور  قفا  ای  هاگرظنم  لادتعا  طخ 
رذـگهر نیا  زا  دسانـشیم . یبوـخ  هب  ار  هدـیدپ  ره  یقیقح  میرح  دـهدیم و  رارق  دوـخ  هاـگیاج  رد  ار  زیچ  ره  اـهتواضق ، اـهيرواد و 

هنیداهن ار  نید  يدام  يهعسوت  ای  تسا  يدام  يهعسوت  أشنم  نید  ایآ  دراد ؟ دوجو  ایند  نید و  نیب  ياهطبار  هچ  ریظن : تالاؤس  زا  يرایـسب 
ناسنا رد  لادـتعا  رهظم  دـهدیم . خـساپ  ار  عون  نیا  زا  رگید  لاؤس  اههد  و  ایند ؟ زا  ای  دنتـسه  نید  زا  رثأتم  اهوگلا  باختنا  ایآ  دـنکیم ؟

تموـکح وا  سفن  رب  تلادـع  ناطلـس  هک  یناـسنا  تسا و  رارقرب  سفن  ياوـق  یماـمت  نیب  بساـنت  نزاوـت و  ینعی  تسا ، یناـسفن  تلادـع 
يراکمه يرایمه و  یعون  هکلب  دـنیبیمن ، اهنآ  نیب  یتافانم  فالتخا و  اهنت  هن  دـنیبیم و  وکین  دوخ  ياج  رد  ار  اوق  یمامت  راک  دـنکیم ،

اهداهن نزاوت  یگنهامه و  زا  هک  تسا  یعامتجا  تلادع  هعماج ، رد  لادتعا  رهظم  دنکیم . هدـهاشم  اهنآ  نیب  ار  رتیلاع  یفدـه  تهج  رد 
هک یلعف  ره  اریز  دشخبیم ، لکـش  ار  یـشزرا  ماظن  تلادع ، ناینب  رب  اهوگلا  میظنت  بیترت  نیدب  دراد و  تیاکح  یعامتجا  ياهنامزاس  و 

دوب . دهاوخ  شزرا  نیع  یترابع  هب  ای  دراد و  یشزرا  ارب  دوش ، رداص  تلادع  ردصم  زا 
ایند و نیب  لادـتعا  طخ  دـهز  الثم  دـنیبیم ، ار  سک  ره  زیچ و  ره  قاقحتـسا  هاگیاج  ناـسنا  تلادـع ، رظنم  رد  دـش  هتفگ  هک  روط  ناـمه 

ماقم  نیا  رد  دهاز  و  تسا ، ترخآ 

هحفص 76 ] ] 

دنیبیم . یبوخ  هب  ار  هدیدپ  ره  زیچ و  ره  هاگیاج 
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دناهدومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نایقتم  يالوم  هنیمز  نیا  رد 
مل یـضاملا و  یلع  سأی  مل  نم  مکاتآ و  امب  اوحرفت  مکتاف و ال  ام  یلع  اوسأت  الیکل  هناحبـس : هللا  لاق  نارقلا : نم  نیتملک  نیب  هلک  دهزلا  »

[ . 85 .« ] یفرطب دهزلا  ذخا  دقف  یتآلاب  حرفی 
داد امش  هب  هچنآ  رب  دیروخم و  هودنا  هتفر ، ناتتـسد  زا  هچنآ  رب  زگره  دیامرفیم : ناحبـس  دنوادخ  تسا : نآرق  زا  هملک  ود  نیب  دهز  مامت 

تسا . هتفایرد  فرط  ود  زا  ار  دهز  سپ  دوشن ، داش  هدنیآ  هب  دروخن و  سوسفا  هتشذگ  رب  هک  یسک  دینکن . يداش 
لادـتعا هطخ  رد  ار  اـخر  ـالب و  مغ و  يداـش و  تمکح  هک  تسا  رطاـخ  نادـب  تسا ، هیوسلا  یلع  يداـش  مغ و  هب  تبـسن  دـهاز  هکنیا  زا 
يرایـسب اسب  هچ  دوب و  دهاوخ  تبثم  هدنزاس و  زین  تالکـشم  الب و  اب  وا  تهجاوم  لیلد  نیمه  هب  دشکیم . راظتنا  زین  ارنآ  عوقو  دنیبیم و 

لاعفا وا  تایقلخ  تسا ، لادتعا  طخ  رد  نوچ  نیاربانب  دوشیم . رهاظ  وا  زا  تالکشم  اب  دروخرب  رثا  رد  هک  اهتیقالخ  اهندیـشخرد و  زا 
اب وا  دروخرب  عضوم  دوشیم و  تیوه  نارحب  راچد  دشابن ، لادتعا  رظنم  رد  رگا  دـنکیم و  هضرع  هعماج  هب  ار  ياهدـنزاس  تبثم و  راثآ  و 

عقاو رد  وگلا  اـی  راـتخاس  فیرعت  هک  مینادیم  یبوخ  هب  تسا . عـالطایب  نآ  زا  دوخ  هک  دوشیم  عقاو  یلماوع  شوختـسد  هعماـج  دـنیارف 
وا یـشزرا  يهـیرظن  و  مسیویتـیزوپ »  » رب ینتبم  وا  ینیب  ناـهج  رگا  تـسا . نآ  هدـننک  فـیرعت  یـشزرا  يهـیرظن  یتـفرعم و  ماـظن  زا  رثأـتم 

تسد هب  لادتعا  يهیرظن  زا  هک  یشزرا  يهرهب  و  تسا ، ضراعت  رد  لداعتم  يوگلا  اب  هک  داد  دهاوخ  هئارا  ار  یفیرعت  ارهق  دشاب ، تیبسن » »
الأ نازیملا - عضو  و  :» هک تسا  مالـسا  ینیبناهج  زا  رثأتم  یعامتجا  هچ  يدرف و  هچ  لادتعا »  » بیترت نیدب  دوریمن  راظتنا  نآ  زا  دـیآیم 
ره زیچ و  ره  یعیبـط  قوقح  ناوتیم  وا  رظنم  زا  تسا . لادـتعا  رهظم  هک  تسا  یناـسنا  ینیب  ناـهج  نازیم  نیا  و  [ 86 « ] نازیملا یف  اوغطت 

لاعفا  یبوخ  يدب و  دید و  دوخ  ياج  رد  ار  سک 

هحفص 77 ] ] 

ملاع رد  یتیرومأم  نینچ  ياراد  مینکیم ، ثحب  نآ  يهرابرد  تیالو  ثحب  رد  ام  هک  یمظعا  یلو  لـماک و  ناـسنا  دیجنـس . وا  راـیع  اـب  ار 
تسا . اهتیوه  تیبثت  رد  صخالاب  یتسه ،

يوش  را  تیالو  لها 
ینک  رظن  لد  مشچ  هب 

ار  تیب  لها  يههجو 
تسود  لادتعا  يهطخ 

حالـصا ار  مدرم  شنیب  گنهرف و  دوب و  دـهاوخ  هعماج  يارب  تکرب  ریخ و  أـشنم  دـشاب  لادـتعا  ردـصم  زا  رگا  ناـسنا  تاـیقلخ  نیارباـنب 
. دوشیم مدرم  شنیب  هعماج و  گنهرف  راتخاس  ندش  بویعم  تیاهن ، رد  لاذتبا و  جیورت  بجوم  دشابن ، لادتعا  زا  یـشان  رگا  و  دـنکیم ،

دننادیم . مدرم  گنهرف  تایقالخا و  تلادع ، فذح  زا  یشان  ار  صقان  طلغ و  گنهرف  یمالسا ، بالقنا  مظعم  ربهر  رطاخ  نمیه  هب 

ییاپورا للم  تفرشیپ  رد  مالسا  گنهرف  ریثأت 

رد تسا و  هدوب  ندمت  ملع و  دهم  مالـسا  ناهج  هک  یطیارـش  رد  تسرد  هک  میباییم  رد  ییاپورا  للم  خیرات  هب  ارذگ  دـنچ  ره  یهاگن  اب 
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ره تیـصخش  هک  یلاح  رد  دـندادیم و  هئارا  ار  دوخ  یملع  تاـقیقحت  يزار و ... ياـیرکز  انیـسنبا و  نوچ  ینادنمـشناد  زین  یعیبط  مولع 
راکتبا و عون  ره  الوصا  درکیم و  راختفا  دوخ  يداوسیب  هب  مور  روطارپما  ریبکرطپ  دـشیم ، هدیجنـس  وا  باتک  دادـعت  هناـخباتک و  هب  سک 

ندـمت گـنهرف و  اـب  ییانـشآ  هیاـس  رد  هک  دـییاپن  يرید  اـما  دومنیم . بوسحم  یگدز  نج  یگناوید و  ار  هغباـن  دارفا  يوس  زا  يروآوـن 
هب اـهبنارگ  ثاریم  نیا  لاـقتنا  همجرت و  راـک  یهورگ ، قیقحت  یبیلـص و  ياـهگنج  ییاـپورا و  نادرگناـهج  ياـهترفاسم  یط  یمالـسا 
هب هجوت  اب  و  دـش ، هضرع  ناهج  هب  هزات  يدروآ  هر  ناونع  هب  سناسنر »  » بالقنا بلاغ  رد  ماجنارـس  دـیدرگ و  زاغآ  ییاـپورا  ياـهروشک 
رد یملع  تضهن  نیا  نوچ  اما  درک . ضوع  ار  اپورا  يهرهچ  نرق  کی  زا  رتمک  ياهلصاف  رد  هلظدم )  ) یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب 

هناشن ار  مدرم  یگدنز  هنحـص  رد  نید  فذـح  شور ، هفـسلف و  رد  ناسنا  هب  ندیـشخب  تلاصا  اب  المع  و  دوب ، يژولونکت  تعنـص و  هنیمز 
لابند  هب  یپ  رد  مه  ار  يرابنایز  تالکشم  اهزاین ، زا  یشخب  نیمأت  رانک  رد  تشادن و  ینادنچ  ششخرد  تفرگ ،

هحفص 78 ] ] 

نایب نیا  اب  دـشیم . ربارب  اهرازه  اهدـص و  نآ  تاکرب  راثآ و  اقیقحت  دـشیم ، هارمه  يروحم  ادـخ  نید و  اب  تکرح  نیا  رگا  اـما  تشاد ،
نید وترپ  رد  ار  اهشزرا  همه  هکلب  تسا ، هتشذگ  یملع  ياهثاریم  رگایحا  اهنت  هن  یمالـسا  يروهمج  هک  درک  يریگهجیتن  نینچ  ناوتیم 

دنکیم . وجتسج  مالسا  شخب  تایح 

ام روشک  یمومع  گنهرف  ياهفعض 

رامیب يرکفنشور  دلوت 

تفرگ : لکش  ناریا  رد  شیارگ  هس  برغ  ندمت  گنهرف  ذوفن  لباقم  رد 
گنهرف میلست  یطرش  چیه  نودب  هتسناد و  بسانم  یشنکاو  ار  یگداداو  هتسش ، تسد  يدوخ  گنهرف  ننـس و  بادآ و  زا  هورگ  کی  - 1

دندش . برغ 
ار هناگیب  ندـمت  گنهرف و  رهاظم  اـب  هزراـبم  هتـساخرب و  ینید  یلم و  ياهتنـس  يدوخ و  گـنهرف  تیوه  زا  عاـفد  هب  رگید  یهورگ  - 2

دنتسناد . ینید  تیوه  یلم و  راتخاس  ظفح  طرش 
يدوخ گنهرف  ییایوپ  لوحت و  داجیا  ار  برغ  یگنهرف  تبثم  رصانع  زا  یضعب  شنیزگ  ینید ، یلم و  تیوه  ظفح  نمض  موس  هورگ  - 3

تـسخن يهویـش  غیلبت  اب  ابلاغ  ناریا  رد  يرکفنـشور  اما  دراد . دوجو  رکفت  زرط  شیارگ و  هس  نیا  اـم  روشک  رد  نونکا  دنتـسنادیم . رثؤم 
زرط نیا  تسا . هدرک  هولج  مسیلاربیل  هشیدـنا  رد  هک  تسا ، هدوب  هارمه  برغ  هعـسوت  يوگلا  ندـمت و  لباقم  رد  یگنهرف  یگداداو  ینعی 

دقتعم دنادیم و  نآ  هلاحتسا  ای  ینید  یلم و  تیوه  ننـس ، بادآ ، ندرک  ینابرق  هب  طونم  ار  دیدج  يایند  رد  روضح  ددجت و  تیلباق  رکف 
يزوریپ زا  دـعب  هژیو  هب  فـیط  نیا  شنکاو  تسا  یگنهرف  يرکف و  دوـجو  ییارگسپاو  هناـشن  اـهتیوه ، ظـفح  رد  يراـشفاپ  هک  تـسا 

ناونع هب  دـهدیم  رارق  دـییأت  دروم  رد  ار  موس  لـح  هار  هک  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  يراـتخاس  تکرح  هدـش و  رتشیب  یمالـسا  بـالقنا 
هولج یمالـسا  بالقنا  اب  گنهامه  ار  دوخ  هک  لدتعم  حالطـصا  هب  نارکفنـشور  یتح  دـننکیم . یقلت  تیوه  نارحب  هعـسوت و  اب  ضراعت 

نیاربانب  دنهدیم . یبرغ  ياهكالم  اهرایعم و  هب  ار  هعسوت  رد  تلاصا  دناهداد 

هحفص 79 ] ] 
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ظفل دـننک . رواـب  ار  هعماـج  يوهاـم  یلکـش و  لـماکت  لوحت و  رد  مالـسا  گـنهرف  ییاـناوت  هک  دوشیم  نآ  زا  عناـم  اـهنآ  یگتخاـبدوخ 
تسا . رکفت  زرط  شیارگ و  هنوگ  نیا  يارب  اسر  يریبعت  تیالو ، ماقم  ناسل  زا  رامیب » يرکفنشور  »

یگنهرف لدابت  مدع 

یگدـنزاس لوحت و  تهج  رد  ار  نارگید  یگنهرف  تبثم  رـصانع  میناوتب  دوـخ ، یلم  ینید و  تیوـه  ظـفح  نیع  رد  ینعی  یگنهرف  لداـبت 
لقتنم اهروشک  رگید  هب  هعـسوت  راتخاس  حالـصا  تیادـه و  روظنم  هب  ار  دوخ  هدـنزاس  ياـهتراهم  براـجت و  ـالباقتم  شنیزگ و  روشک 

( هلظدم  ) يربهر مظعم  ماقم  رظن  دروم  هک  هچنآ  و  میریذپب ، ار  يرکفنشور  موس  شیارگ  هک  تسا  ریذپ  ناکما  یتروص  رد  رما  نیا  مینک .
دیقیب و هفرط و  کی  شریذـپ  لوا ، شیارگ  تشاد . دـهاوخن  ییانعم  یگنهرف  لدابت  مود  لوا و  عون  رد  اریز  تسا ، موس  قش  نیمه  تسا 

هداتفا قافتا  يولهپ  سوحنم  نارود  راـجاق و  تموکح  رخاوا  رد  هچنآ  دـنکیم و  زیوجت  ار  ندـش  برغ  ندـمت  گـنهرف و  میلـست  طرش ،
تسا . هدوب  عون  نیمه  زا  تسا 

ياـنغ رطاـخ  هب  مالـسا  بتکم  اریز  تسا . موس  عون  یمالـسا ، يروـهمج  ماـظن  رظن  دروـم  شیارگ  اـما  تسا  نآ  سکع  زین  مود  شیارگ 
تـسا یعدم  دنکیم و  لابقتـسا  یگنهرف  يهبناج  ود  طابترا  لدابت و  زا  هعـسوت ، دنور  رب  دوخ  يراذـگ  ریثأت  ذوفن  زا  نانیمطا  یگنهرف و 

یگنهرف عونت  یلم  تیوه  ییارگمه و  یعون  شریذپ  اب  هکلب  درادن  یملع  ددجت  یلم ، تیوه  اب  یضراعت  اهنت  هن  ینید  تیوه  رارقتسا  هک 
دنکیم . ظفح  یگدنز  فلتخم  تاهج  رد  ار 

یگنهرف ياهشزرا  رهظم  یمالسا  بالقنا 

تسا . هدوب  هارمه  یقالخا  میهافم  یگنهرف و  ياهشزرا  اب  مالسا  بتکم  روهظ 
مل ام  ناسنالا  ملع  ملقلاب ، ملع  يذلا  مرکالا ، کبر  أرقا و  قلع ، نم  ناسنالا  قلخ  قلخ ، يذلا  کبر  مساب  أرقا  :» هیآ اب  مالسا  دلوت  تمکح 

اب  تثعب  فده  و  [ 87 .« - ] ملعی

هحفص 80 ] ] 

لالـض یفل  لـبق  نم  اوناـک  نا  همکحلاو و  باـتکلا  مهملعی  مهیکزی و  هتاـیآ و  مهیلع  اولتی  مهنم  ـالوسر  نییمـالا  یف  ثعب  يذـلا  وه  :» هیآ
، تئارق نوچ : ییاههژاو  قمع  هب  هجوت  تسا . هدـش  نییبت  اـم  يارب  [ 89 .« ] یعـس ام  الا  ناسنالل  سیل  :» هیآ اب  راـک  شـالت و  و  [ 88 .« ] نیبم

قمع هب  ار  یمدآ  رگید ، يهیآ  اهدص  قوف و  تایآ  رد  یعس  تمکح و  میلعت ، هیکزت ، تلاسر ، تثعب ، ملع ، ملق ، قلع ، قلخ ، ناسنا ، بر ،
شیارب یبوخ  هب  ار  هعسوت  دنیآرف  ربارب  رد  مالسا  نید  تبثم  عضوم  دوشیم و  نومنهر  مالـسا  بتکم  ییایوپ  لماکت و  یگتفای و  هعـسوت 

ینعم يرواب  نید  نید و  سوماق  رد  اهنت  یـشزرا  میهافم  یگنهرف و  ياههزومآ  تیوه  هک  دباییم  رد  لمأت  یکدـنااب  دـیامنیم و  نشور 
دنادیم . هعماج  رامیب  نارکفنشور  یگتخابدوخ  یمهف و  جک  زاو  یشان  ار  هعسوت  نید و  ضراعت  حرط  و  دنکیم ، ادیپ 

نیلوؤسم یلصا  تیرومأم  ار  یقالخا  ياهشزرا  هضرع  ياتسار  رد  یگنهرف  ياهتسایس  يریگ  فده  تیالو ، مظعم  ماقم  ساسا  نیا  رب 
هاگیاج یتح  تسا و  هعماج  کی  ملاس  حیحـص و  گنهرف  اهشزرا ، همه  يهضرع  لحم  هک  دناهدیقع  نیا  رب  دـننادیم و  روشک  یگنهرف 

شالت و یعـس و  دـنروآیم و  باسح  هب  هعماج  ماظن  ملاس و  گـنهرف  زین  ار  تسا  ضحم  یقیقح  رما  کـی  هک  یعاـمتجا  تلادـع  هضرع 
تهج رد  اـت  دـنهدیم  رارق  ناریا  هاـگآ  رورپدیهـش و  تلم  يور  شیپ  رد  نئمطم  یهار  ناوـنع  هب  ار  هـنیمز  نـیا  رد  یملع  ياـهيروآون 
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دنریگ . راک  هب  ار  دوخ  شالت  همه  مالسا  ردص  رخافم  يایحا  یمالسا و  بالقنا  دنمشزرا  ياهدرواتسد  تیبثت 

روشک یمومع  گنهرف  راتخاس  رد  عافد  لاس  تشه  شقن 

رـصع رد  یـسایس  یگنهرف و  ياهلوقم  ناونع  هب  ار  مالـسا  يژولوئدـیا  يدـنمناوت  یلیمحت ، گنج  رد  ناریا  تلم  يهلاس  تشه  تمواـقم 
هب  یلیمحت  ياهيروئت  رابکتسا و  عماطم  ربارب  رد  ار  يرادیاپ  تمواقم و  رهوج  تسا و  هدناسر  تابثا  هب  رگید  راب  رضاح 

هحفص 81 ] ] 

مظعم ماقم  هرـس و  سدق  لحار  ماما  نیا ، زا  رتارف  تسا . هدرک  مدرم  یگدـنز  دراو  یگنهرف  رادـتقا  ینید و  تیوه  تفایزاب  لبمـس  ناونع 
دننادیم . يرادنید  نید و  رولبت  ار  یعافد  هزیگنا  ظفح  هزرابم و  حور  هلظدم ،)  ) يربهر

دناهدومرف : قباس )  ) يوروش ریهامج  داحتا  تقو  روهمج  سیئر  فچابروگ  هب  مایپ  رد  هرس  سدق  لحار  ماما 
تساههدوت . نویفا  اقیقد  دشابن ، اهتردق  اب  هزرابم  نآ  رد  هک  ینید 

دناهدومرف : تئارب  نامرف  ردص  رد  نینچمه  و 
يابفلا اب  درادن ، تافانم  یبلط  هافر  يراد و  هیامرس  اب  ناهج  نیمولظم  نیطسلف و  يدازآ  لالقتسا و  هار  رد  هزرابم  دننکیم  روصت  هک  اهنآ 

هب دنوشیم و  هبنتم  زردناو  دنپ  هظعوم و  تحیصن و  اب  دردیب  ياههفرم  ناراد و  هیامرس  دننکیم  روصت  هک  مه  ییاهنآ  دناهناگیب ، هزرابم 
[ . 90 . ] دنبوکیم نواه  رد  بآ  دننکیم ، کمک  اهنآ  هب  ای  هتسویپ و  يدازآ  هار  نازرابم 

لباقم رد  لالقتـسا  تزع و  ساسحا  برغ و  دـیدهت  لباقم  رد  یگداتـسیا  یلیمحت و  گنج  رد  تمواقم  زین  هلظدـم )  ) يربهر مظعم  ماقم 
ینیع نومزآ  سدـقم ، عافد  لاس  تشه  تسا . یمالـسا  گنهرف  يایاقب  زا  یـشان  هک  دـننادیم  یـشزرا  اـب  تمعن  ار  ملاـع  ياهتردـقربا 

تسا و هدوب  یقالخا  ياهشزرا  یگنهرف و  میهافم  ندوب  اراک  رب  ینبم  هلظدـم )  ) يربهر مظعم  ماقم  هرـس و  سدـق  لحار  ماما  يهشیدـنا 
ماما هک  تسور  نیا  زا  تسا و  هدرک  هضرع  ناهج  هب  رگایحا  ياهتکرح  یخیرات  دنیارف  رد  یشیدناون ، رهظم  ناونع  هب  ار  مالـسا  بتکم 

دناهدومرف : مظعم  تیناحور  هب  یمایپ  رد  هرس  سدق  لحار 
میاهدرک ... هدافتسا  نآ  زا  اههنحص  همه  رد  هک  میاهتشاد  یتکرب  گنج  رد  ام  زور  ره 

میاهدرک ... رداص  گنج  رد  ار  نامبالقنا  ام 
[ . 91 . ] میدرک مکحم  ار  نامیمالسا  رابرپ  بالقنا  ياههشیر  گنج  رد  ام 

تلم  ياهینیرفآ  هسامح  تادهاجم و  زا  یشان  ار  تاکرب  نیا  يهمه  هرس  سدق  لحار  ماما 

هحفص 82 ] ] 

دنیامرفیم : دننادیم و  سدقم  عافد  لاس  تشه  رد  ناریا  عاجش 
تشاد ... لابند  هب  ار  ناتسناعفا  حتف  هب  کمک  ام  گنج 

تشاد ... لابند  هب  ار  نیطسلف  حتف  ام  گنج 
تشاد ... دهاوخ  لابند  هب  ار  ناتسودنه  ناتسکاپ و  يرادیب  ام  گنج 

دننک ... تلذ  ساسحا  مالسا  لباقم  رد  دساف  ياهماظن  نارادمدرس  یمامت  هک  دش  بجوم  ام  گنج 
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تسام ... هلاس  تشه  گنج  زا  اقیرفا  یهاوخ  مالسا  يادص 
[ . 92 . ] تسام يهلاس  تشه  گنج  زا  ناهج ، لک  رد  ینعی  اقیرفآ ، ایسآ و  اپورا و  اکیرمآ و  رد  مدرم  یسانش  مالسا  هب  هقالع 

یگنهرف و ماظن  تخاس  ریز  رد  هک  ار  یقالخا  میهافم  زا  يرایـسب  هک  تسا  ياهدـش  هبرجت  عطقم  سدـقم ، عاـفد  لاـس  تشه  لاـح  ره  هب 
يرادیاپ تعاجش ، تدحو ، قشع ، یگتسراو ، يروابادخ ، یبلط ، تداهش  راثیا ، نوچ : یمیهافم  هدیشخب و  تینیع  دنرثؤم  روشک  یسایس 

رد کـنیا  تسا و  هداد  ناـشن  یبوخ  هب  یتشیعم و ... ماـظن  یگنهرف ، ماـظن  راـتفر ، شنم ، هشیدـنا ، رد  ار  دوخ  زاـسراک  شقن  راـثآ و  و ...
یگنهرف نیلوؤسم  رایتخا  رد  دـننک و  فیرعت  ار  یگنهرف  رـصانع  یقـالخا و  میهاـفم  دـنناوتیم  روشک  یمومع  گـنهرف  راـتخاس  نیوکت 

دنهد . رارق  نارظن  بحاص  روشک و 
لوبق دـنمزاین  یگنهرف ، يوگلا  نیودـت  رد  سدـقم  عافد  نارود  ياهبنارگ  ياهدرواتـسد  رخافم و  نتـشاد  اب  زورما  ام  تلم  تسا  یهیدـب 

عافد ياهشزرا  تقیقح  رد  دـنهدیم ، هار  دوخ  هب  دـیدرت  هنیمز  نیا  رد  هک  یناسک  تسین . نارگید  زا  لوحت ، اب  بسانتم  کیروئت  ینابم 
اضعب اهب و  مک  دنک و  تکرح  دناهدش . تسـس  برغ  گنهرف  دیدج  تینالقع  مسینردم و  ربارب  رد  هکنیا  ای  دناهدرکن و  كرد  ار  سدقم 

نیا رگید  راب  یگنهرف ، هعـسوت  ياهوگلا  نیرتلماک  نیرتمهم و  ناونع  هب  سدـقم ، عافد  ياهشزرا  تیبثت  يدـنب و  ماظن  رد  ام  هنارواـبان 
ات  تسا  هداد  رامیب  نارکفنشور  هب  ار  تصرف 

هحفص 83 ] ] 

يانبم ناونع  هب  ار  یبرغ  يهعـسوت  یـشیدنازاب  دـنهد و  رارق  نوگانوگ  تالکـشم  لـئاسم و  اـب  ههجاوم  ناروک  رد  ار  یمالـسا  يروهمج 
ار دوخ  يریذپ  لیامت  زین  ام  روشک  يرنه  یگنهرف و  رـصانع  نینچمه  دنیامن . حرطم  مامت  تأرج  اب  ناریا  رد  یگدـنزاس  نارود  کیروئت 

نیا زا  دننکیم . ادیپ  سدـقم  عافد  زاس  ناسنا  ياهشزرا  اب  هطبار  رد  ار  دوخ  بسانم  نوزوم و  يهراوق  هدرک و  ظفح  دراوم  زا  یخرب  رد 
نوچ یگرزب  هناخترازو  ياهتیلاعف  مامت  صاصتخا  روشک ، یمومع  حالصا  ندرک  فیـصوت  يروحم  اب  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  ور 

دناهتسناد . تیمها  اب  اجب و  يراک  مهم  نیا  هب  یمالسا  داشرا  گنهرف و 

یگنهرف ییارجا و  ياهراکهار 

رد رثؤم  ياهتیلاعف  لوصا  ناونع  هب  ناوتیم  ار  لیذ  ییارجا  ياهراکهار  تیالو  مظعم  ماقم  رابرهگ  تانایب  رد  یلاـمجا  رذـگ  اـب  نونکا 
داد : داهنشیپ  روشک  یمومع  گنهرف  هزوح 

قادصم ياراد  یگنهرف  رصنع  ناونع  هب  دهز  الثم  یگنهرف ، تسایس  یـشم و  طخ  نییعت  روظنم  هب  یگنهرف  قیداصم  ندرک  يدربراک  - 1
راثآ دشاب ، هتـشادن  یگنهرف  تفایهر  دهز  رگا  اریز  تسا ، نآ  قیداصم  زا  ایند  زا  یگتـساریپ  یتسیز و  هداس  هک  تسا  هعماج  رد  یگنهرف 

داد . دهاوخن  زورب  ار  دوخ 
ناونع هب  هلظدـم )  ) يربهر مظعم  ماـقم  هرـس و  سدـق  ینیمخ  ماـما  ترـضح  مالـسلامهیلع و  نیموصعم  همئا  يهریـس  نییبـت  نیودـت و  - 2

زا کی  ره  راتخاس  ياضتقم  هب  ییارجا  لمعلاروتسد  يهیهت  یتشیعم و  یگنهرف و  یسایس ، ماظن  رد  هعماج  لوبق  لباق  دنمتیوه و  ياهوگلا 
اهنآ .

ناونع هب  ییارجا  نیلوؤـسم  شنکاو  دـقن  روـشک و  ییارجا  تیریدـم  يرادا و  ماـظن  رد  هدـش  هیهت  ياـهوگلا  اهلدـم و  ندرک  هنیداـهن  - 3
نیا هب  هک  يرصانع  فذح  هعماج و  نالک  متسیس  یحارط  رد  ینید  نایاوشیپ  يهریـس  زا  هدافتـسا  گنهرف و  هعـسوت  ياهدربهار  يهبرجت 

دنهدیم . یفنم  خساپ  دنیارف 
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سرادم و  ) یـشزومآ زکارم  هب  اههفلؤم  نیا  لاقتنا  يدیرجت و  یبرجت و  لیلحت  قیرط  زا  یگنهرف  ياههصخاش  طابنتـسا  شور  نیودت  - 4
روشک . نازاس  هدنیآ  ناونع  هب  ناوج  لسن  رد  یگنهرف  يهعسوت  ياهحرط  ندک  ریگارف  روظنم  هب  اههاگشناد )

یگنهرف و هعسوت  دنیارف  رد  یبرجت  یلمع و  ياهوگلا  ندرک  يریوصت  ياتسار  رد  امیس  ادص و  نامزاس  يزیر  همانرب  متـسیس  تیاده  - 5
یساسا . ترورض  کی  ناونع  هب  عوضوم ، نیا  صاخ  يدربهار  تاقیقحت  يهزوح  لیکشت  یشیامن و  ياهاطخ  فذح 

میمـصت رد  هیقف  تیالو  ماـقم  نیمارف  ریثأـت  روضح و  نیبم  هک  لادـتعا  طـخ  رد  ياـهيژتارتسا  اـهراتخاس و  يهمه  یباـیزرا  لرتنک و  - 6
لماع يوهام  یلکـش ، ظاحل  زا  هلظدـم )  ) يربهر مظعم  ماقم  ياهدومنهر  هب  دـنمزاین  هنـشت و  راـتخاس  . ) تسا روشک  يداـینب  ياـهيریگ 

دوشیم ). بوسحم  ینید  يهعسوت  يوگلا  رد  هعماج  لماکت  دشر و  تمالس و 
هب هیقف  تیالو  هب  داقتعا  ندرک  دـنمماظن  ینید و  يهشیدـنافیط  رد  هنارگحالـصا  شرگن  رامیب و  يرکفنـشور  دازآ  يهشیدـنا  راـهم  - 7

ناهج . رد  ینید  هشیدنا  نیرتيدربراک  ناونع 
کیمداکآ و عزانت  رد  مالـسا  ینغ  گنهرف  يدـنمناوت  تیلباق و  تابثا  یلم و  ینید و  تیوه  ظفح  اـب  یگنهرف  لداـبت  يهزوح  داـجیا  - 8

يهعـسوت يوگلا  يراصحنا  تیعورـشم  رد  هشدخ  داجیا  یملع و  ددـجت  هعـسوت و  دـنیآرف  رد  دـمآراک  یـشور  ذوفن  یلاکیدار و  لوحت 
یبرغ .

تهج بسانم  ياضف  داجیا  یگنهرف و  هعـسوت  ياهدربهار  کیروئت و  ینابم  هب  علطم  صـصختم و  دنمهقالع  دارفا  بذج  ییاسانـش و  - 9
مها زا  اـهنآ  یهدـنامزاس  تیادـه و  هک  تـسا ، یگنهرف  راـک  ياـهتیولوا  زا  هعماـج  رد  اـهنآ  یـشزرا  هاـگیاج  نـییعت  شـالت و  راـک و 

تسا . یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  ياهتیرومأم 
ناونع هب  ناگدـنمزر  راتفر  قالخا و  سدـقم و  عافد  لاس  تشه  ياهشزرا  زا  یلوصا  يریگهرهب  اـب  یگنهرف  عاـفد  يژتارتسا  نییعت  - 10

هدش  ینیبزاب  ون و  ياهدیزگرب 

هحفص 85 ] ] 

دناهتفای . یخیرات  يهبقع  ثیح  زا  ار  دوخ  میهافم  یقیقحت  ینیع و  تاقلعتم  هک  یمالسا  بالقنا  یگنهرف  ياهدرواتسد  يهزوح  رد 
نید نید و  لبمـس  نیرتيوق  ناونع  هب  هعماج  یمومع  گنهرف  راتخاس  رد  یعاـفد  يهزیگنا  تیبثت  ظـفح و  فیلأـت ، قیـسنت ، قیقحت ، - 11

راثآ و ظفح  داینب  طسوت  شرگن  نیا  ندرک  هزیروئت  و  هلظدم ،)  ) يربهر مظعم  ماقم  هرـس و  سدق  ینیمخ  ماما  ترـضح  هشیدنارد  يرواب 
تسا . هدمآ  دوجوب  تیرومأم  نیا  ققحت  ياتسار  رد  هک  سدقم ، عافد  ياهشزرا 

رد يزیر  هماـنرب  كـالم  ار  هلظدـم )  ) يربـهر مظعم  ماـقم  ياـهدومنهر  روشک ، یگنهرف  لـئاسم  نارظن  بحاـص  نیلوؤـسم و  تسا  دـیما 
هک دنیامن  نییبت  يروط  ار  یگنهرف  ياهوگلا  سدقم ، عافد  لاس  تشه  براجت  هب  هجوت  اب  دنهد و  رارق  دوخ  یگنهرف  تسایس  بوچراچ 

یـساسحایب یبلط و  هافر  فذح  هزرابم ، رهوج  ظفح  اریز  دریگ ، رارق  هعماج  لماکت  هعـسوت و  روحم  هزرابم ، گنهرف  یعافد و  يهزیگنا 
نویفا نید  هرـس  سدـق  لحار  ماما  شیاـمرف  هب  اـنب  تروص  نیا  ریغ  رد  تشاد ، دـهاوخ  یپ  رد  ار  یعاـمتجا  بولطماـن  رهاـظم  لـباقم  رد 

دش . دهاوخ  اههدوت 
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یسایس ياهراکهار 

هراشا

رد یسایس  يهزوح  تیساسح  اریز  تسا ، رادروخرب  ياهژیو  تیمها  زا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  زا  عافد  رد  یـسایس  ياهراکهار  تخانش 
لماوع یسایس ، يهزوح  رد  هچ  رگا  تسا . نآ  تایهیدب  زا  عافد ، رگید  داعبا  رد  نآ  میقتـسم  ریغ  ای  میقتـسم  ریثأت  زین  عافد و  دنیارف  نییبت 

ناوتیم ار  یسایس  ياهراکهار  نیرتمهم  تهج  نیا  زا  دنشابیم . رتهتسجرب  نآ  یجراخ  تاهج  امومع  اما  دنرظندم ، زین  تسایـس  یلخاد 
دومن : نییبت  ریز  حرش  هب 

رادتقا لالقتسا و  ظفح 

نیب دامتعا  حور  هک  تسا ، راوگرزب  تلم  يهوقلاب  ياهییاناوت  اـهرواب و  هب  اـکتا  هبناـج و  همه  لالقتـسا  اـم  بـالقنا  درواتـسد  نیرتمهم 
دناهدومرف : هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  هچنانچ  تسا . نآ  رابرپ  راثآ  زا  بولطم  یگدنز  نیلوؤسم و  مدرم و 

روهمج و سیئر  دنک و  يریگمیمصت  شدوخ  دوش ، لقتسم  بولطم و  بوخ و  یگدنز  تلم ، کی  یگدنز  هک  تسا  نیمه  یهلا  شاداپ  »
شقح رد  دـنزرویم ، تبحم  وا  هب  دـنراد ، داـقتعا  ناـمیا و  وا  هب  دـشاب  نئمطم  دـنادب و  دوخ  زا  ار  اـهنآ  دـنیزگرب ، ار  سلجم  يهدـنیامن 

[ . 93 .« ] دننکیم شالت  وا  حلاصم  يارب  دننکیمن و  تنایخ 

هحفص 90 ] ] 

يهدارا رد  دناوتن  نانآ  ياهدیدهت  هک  يروط  هب  تسا ، نانمـشد  ياهراشف  ربارب  رد  هبناج  همه  رادتقا  لالقتـسا ، نیا  يهمزال  تسا  یهیدب 
( هلظدم  ) یمالـسا بالقنا  مظعم  ربهر  هچنانچ  دنکیم . سویأم  تنطیـش  يهمادا  زا  ار  نمـشد  رادتقا ، نیا  دراذگب و  ریثأت  ام  تلم  ممـصم 

دناهدومرف :
، درک سویأم  ار  نمـشد  یگدـنز ، يهمادا  تردـق  تابثا  اب  دوخ و  يداـصتقا  یـسایس و  رادـتقا  تاـبثا  اـب  یمالـسا ، يروهمج  هک  يزور  »

[ . 94 .« ] تسا هدیافیب  وا  شالت  دنکیم  ساسحا  نوچ  دیشک ؛ دهاوخ  تسد  هئطوت  زا  نمشد  هک  تشاد  نانیمطا  ناوتیم 

( یبرغ هن  یقرش  هن   ) ینیمخ ماما  هار  موادت 

تریح هک  دندیـشخب  موادت  ار  هرـس  سدق  ماما  هار  نانچنآ  هرـس  سدق  ینیمخ  ماما  لصفالب  ثراو  ناونع  هب  هلظدـم )  ) يربهر مظعم  ماقم 
ماما لیـصا  هار  طـخ و  زا  هلظدـم )  ) يربهر مظعم  ماـقم  يهنازوسلد  قیمع و  تخانـش  زا  تیاـکح  نیا  و  تخیگنارب ، ار  نمـشد  تسود و 

؛ دوش هدومیپ  تسرد  هرـس  سدـق  لحار  ماما  هار  هک  دـناهدومرف  دـیکأت  نادرمتلود  ناریا و  راوگرزب  مدرم  هب  اهراب  ور  نیا  زا  دراد . لحار 
دناهدومرف : هچنانچ  دننادیم . هرس  سدق  ینیمخ  ماما  ياهنامرآ  ققحت  رد  ار  یمالسا  بالقنا  ياقب  زار  زمر و  ناشیا  تقیقح ، رد 

نامه مینادیم ، نامدوخ  يایند  نید و  حالـص  هب  ار  نآ  ام  هک  هچنآ  تسا . ماما  هار  طخ و  نامه  تساـم ، يهعماـج  نتم  زورما  هک  هچنآ  »
زاب میدرک و  تکرح  نآ  رد  تردق  اب  لاس  هدزای  میتشاذگ و  نآ  رد  مدق  هدش و  زاب  ام  لباقم  رد  ماما  يهراشا  تشگنا  اب  هک  تسا  يزیچ 
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میـسرت هیلع ) یلاعت  هللا  ناوضر   ) ماما يهلیـسو  هب  هک  ییاهنامرآ  زا  کی  چیه  زا  داد . میهاوخ  همادا  ار  هار  نآ  میراد ، ندـب  رد  ناج  ات  مه 
رد ناگنهرباپ  حیجرت  يهنیمز  رد  هچ  یعامتجا ، تلادع  يهنیمز  رد  هچ  یلخاد ، لیاسم  يهنیمز  رد  هچ  درک ؛ میهاوخن  یـشوپمشچ  هدش ،

ناهفرم  رب  اهنآ  تاساسحا  اههزیگنا و  اهتساوخ و  عفانم و  حیجرت  زین  ام و  روشک  رد  یمالسا و  ماظن 

هحفص 91 ] ] 

رب مدرم  يهیکت  يهنیمز  رد  هچ  نتـسناد ، هضیرف  ار  نآ  نالوؤسم و  زا  مدرم  تیاـمح  يهنیمز  رد  هچ  دردیب - ناـهفرم  ماـما ، ریبعت  هب  و  - 
، یجراخ لیاسم  يهنیمز  رد  هچ  ییافکدوخ ، روشک و  نورد  رد  دادعتسا  ياههمشچرس  ندناشوج  تمس  هب  تکرح  ناشدوخ و  ياهورین 
هن یقرـش ، هن   » زیمآراختفا ناونع  اب  هک  يزیچ  نآ  هدـننک ؛ تلاـخد  ياهتردـق  اهتردـقربا و  زا  ییادـج  طـخ  رابکتـسا ، اـب  هلباـقم  ینعی 

، ملاع رگمتـس  ملاظ و  ياهتردـق  اب  يهزرابم  دـشیم ، یفرعم  تشاد ، برغ  قرـش و  يدـنب  كولب  اـعقاو  اـیند  هک  يزور  نآ  رد  یبرغ ،»
طلـست ام  رظن  زا  دـنکیمن ، یقرف  ایند  ياج  ره  رد  دـشاب - دوهـشم  ایند  رد  هک  يرگهطلـس  زا  ییهناـشن  ره  اـب  یمتح  يهضراـعم  هلباـقم و 
يهلأسم ندرمش  یلصا  گرزب و  يهنیمز  رد  زین  و  تسا -  دودرم  ییاج  ره  رد  يروشک و  ره  تلم و  ره  هب  تبسن  هطلس  ماظن  ياهلاگنچ 

[ . 95 .« ] دندرک میسرت  ماما  هک  ینشور  طوطخ  يهیقب  نیطسلف و 

يزیتس رابکتسا 

هراشا

ناکرا زا  نآ  اب  هزرابم  ياههار  رابکتسا و  تیهام  تخانـش  تهج  نیا  زا  دراد ، یمالـسا  يروهمج  ماظن  اب  هنیرید  يهنیک  یناهج  رابکتـسا 
دوشیم : ققحم  ریز  دراوم  رد  نآ  اب  هلباقم  تیفیک  رابکتسا و  دومن  دیآیم . باسح  هب  یمالسا  بالقنا  یتاذ 

یناهج رابکتسا  رهظم  اکیرمآ 

اکیرمآ تلود  یگدرکرـس  هب  ناهج  رد  رابکتـسا  دومن  اما  تسین ، اهنت  یناهج  رابکتـسا  هلظدـم )  ) يربهر مظعم  ماـقم  شرگن  رد  هچ  رگا 
يدازآ و یلـصا  نمـشد  هک  داد  ناـشن  یمالـسا  بـالقنا  يهبرجت  دـننکیم ، لـمع  ییاـکیرمآ  رودزم  ناونعب  نارگمتـس  رگید  هک  تسا ،

بالقنا هب  تبسن  اکیرمآ  تینابـصع  مشخ و  دراد ، هدهعب  اکیرمآ  زین  ار  یناهج  هطلـس  يربهر  تیاده و  و  تساکیرمآ ، اهتلم  لالقتـسا 
هب ندز  هبرـض  يارب  یتصرف  ره  زا  اذـل  تسا ، هدرک  اشفا  ناـیناهج  يارب  ار  وا  تیهاـم  بـالقنا  نیا  هک  دریگیم  تأـشن  اـجنیا  زا  یمالـسا 

مظعم  ماقم  هچنانچ  دنکیم . هدافتسا  یمالسا  بالقنا 

هحفص 92 ] ] 

دناهدومرف : هلظدم )  ) يربهر
زا هک  دنتـصرف  رظتنم  شناـنامیپمه ، نارودزم و  ناراـی و  اـکیرمآ و  زورما  هک  دـینادب  روشک ! رـساترس  رد  نم  زیزع  نارهاوـخ  ناردارب و  »

یبالقنا ناناوج  زا  ار  شنارود  ياهیکاواس  ملاظ و  نادناخ  ثیبخ و  ياضر  دمحم  ماقتنا  هک  دنتـسه  تصرف  رظتنم  دنریگب  ماقتنا  بالقنا 
.« دیتسه دیدوب و  رایـشوه  هللادمحب  هک  نانچمه  دیـشاب ؛ رایـشوه  دـننک . ذوفن  بالقنا  لخاد  رد  ات  دـندرگیم ، يذـفنم  لابند  دـنریگب . ام 
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[ . 96]

ناهج ناناملسم  زا  تیامح 

یجراخ تسایـس  مهم  فیاظو  زا  دنتـسه ، اکیرمآ  هژیو  هب  یناـهج  رابکتـسا  یفن  ددـصرد  هک  ناناملـسم  زا  یگنهرف  یـسایس و  تیاـمح 
يژتارتسا سأر  رد  دـناهدش  هراوآ  دوخ  يهناشاک  هناخ و  زا  هک  ناناملـسم  تیمولظم  دامن  ناونع  هب  نیطـسلف  مدرم  زا  عافد  کنیا  تسام .

قیوشت رد  هکلب  تسا  هتخاس  مزلم  نیطسلف  مولظم  مدرم  زا  هبناج  همه  تیامح  هب  ار  ام  تلم  اهنت  هن  تسایـس  نیا  و  دراد ، رارق  ام  ياهقطنم 
قوقح يهداعا  رد  اعطق  هزرابم  نیا  موادـت  تسا . هتـشاد  یئازـسب  ریثأت  ناینیطـسلف  قوقح  تیدوجوم و  زا  تیامح  هب  یمالـسا  ياهروشک 
مظعم ماقم  هچنانچ  درک ، دهاوخ  عیرـست  ار  نآ  ققحت  ناهج ، رد  بلط  راظتنا و  ياضف  داجیا  هتبلا  هک  دـش ، دـهاوخ  عقاو  رثؤم  ناینیطـسلف 

دناهتسناد : قح  نیا  هداعا  رد  رثؤم  ار  اهتلم  هدارا  هلظدم )  ) يربهر
مه نیطسلف  لخاد  رد  دوشب . رتشیب  زور  هب  زور  دیاب  نیطسلف ، هب  تبـسن  يراکبلط  راظتنا و  روضح و  یگدامآ و  وج  نیا  ملاع ، ياضف  رد  »

لخاد رد  هک  یناراکادـف  نآ  ناـناوجون ، نآ  نادرم ، ناـنز و  نآ  ناـناوج ، نآ  دوـشب . رتهتخورفارب  زور  هب  زور  سدـقم  يهلعـش  نیا  دـیاب 
نآ نیا ، دناهتشاذگ . تشگنا  نآ  يور  رب  اهنآ  هک  تسا  ییاج  نامه  یلصا  يهطقن  دننادب  دیاب  دننکیم ، هزرابم  بصاغ  میژر  اب  نیطـسلف 

[ . 97 .« ] دروخ دهاوخ  تسکش  نمشد  هک  تسا  ییاج 

هحفص 93 ] ] 

( سدق زور   ) اهتسینویهص اب  یمئاد  يهزرابم 

بجوم دیشخب و  تینیع  ار  هزرابم  نیا  هک  هچنآ  تسا و  نیطسلف  تلم  قوقح  زا  عافد  یلصا  مزاول  زا  زین  لیئارسا  بصاغ  تلود  اب  هزرابم 
. تسا سدق  زور  ناونعب  ناضمر  كرابم  هام  رخآ  يهعمج  صاصتخا  رد  هرـس  سدـق  لحار  ماما  راکتبا  دـش ، نیطـسلف  يهضافتنا  تیوقت 

يدج ياهراکهار  نیطسلف  مولظم  تلم  اب  یگتسبمه  يدردمه و  راهظا  نمض  درادب و  یمارگ  ار  زور  نیا  مالـسا  يایند  هک  روظنم  نیدب 
تلم يهنامولظم  دایرف  هک  دنهدن  هزاجا  هجو  چیه  هب  عومجم  رد  دـننیبب و  كرادـت  ار  بصاغ  لیئارـسا  يدوبان  نانآ و  قوقح  نیمأت  يارب 

دناهدومرف : هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  هچنانچ  دوش . هدرپس  یشومارف  تسد  هب  نیطسلف 
، هتخورفدوخ ياهتلود  زا  یضعب  هک  دنراذگن  ناملسم  ياههدوت  درادب . یمارگ  ار  زور  نیا  دیاب  مالسا  يایند  دیرادب ، یمارگ  ار  زور  نیا  »

تـسد هب  ار  هیـضق  دننک و  بوذ  هظحل  هب  هظحل  هرذ و  هرذ  ار  نیطـسلف  دـناهدروآ ، دوجو  هب  هک  یییعونـصم  توکـس  مارآ و  ياضف  رد 
، دوشب شومارف  دورب و  دای  زا  دیابن  دندرک ، ینابرق  ار  اهینیطـسلف  دـنتخاس و  بصاغ  میژر  اب  هک  ییاهتلود  تنایخ  دنراپـسب . یـشومارف 

[ . 98 .« ] تسین کچوک  يهیضق  کی  هیضق ، نیا 

رشب قوقح  زا  عافد 

ناهرب نیا  ساسا  رب  تسا . مالـسا  بتکم  دکؤم  ياهشرافـس  زا  داژن  گنر و  ای  هدیقع  بهذـم و  زا  رظن  فرـص  اهناسنا  قوقح  زا  عافد 
زا مینادیم . لوؤسم  ادـیدش  دـنوشیم  عقاو  متـس  دروم  یلکـش  هب  هک  نامورحم  نامولظم و  همه  قوقح  ربارب  ار  دوخ  اـم  یلقع ، یعرش و 

دناهدومرف : هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  تهج  نیا 
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، یتسیـشاف المع  کیتارکمد و  رهاظلا  یلع  ثیبخ  ياهتموکح  يهرطیـس  رطاخ  هب  ناـهج ، فلتخم  قطاـنم  رد  هک  یناـمولظم  نیا  زا  اـم  »
دنهدیمن هزاجا  ناملـسم  رتخد  هب  هسنارف ، رد  هک  دیدید  مینکیم ؟ عافد  ارچ  دننک ، تیاعر  ار  ناشدوخ  یمالـسا  رهاظم  دننکیمن  تأرج 

رد  هک  دیدید  دنک ! رس  هب  يرسور 

هحفص 94 ] ] 

زاـمن هاـگدورف  رد  ارچ  هک  دـننزیم ، کـتک  مدرم  مشچ  يولج  رد  ار  یناملـسم  یبهذـم ، ضیارف  ماـجنا  يارب  یتلود ، نارومأـم  اـکیرمآ ،
وا کمک  هب  تسا ، نکمم  روط  ره  هک  مینکیم  فیلکت  ساسحا  ام  دیامنیم ، هثاغتـسا  دنکیم و  دنلب  ادص  یمولظم  اج  ره  ارچ  يدناوخ !

عافد تلاصا  نیاربانب  [ 99 .« ] تساهناسنا قوقح  ظفح  رب  ینبم  مالسا  روتـسد  رطاخ  هب  نیا ، مینک ؟ سکعنم  ار  وا  دایرف  لقاال  ای  میباتـشب ،
قوقح زا  عافد  یقیقح  هاگیاج  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  ور  نیا  زا  دشاب ، هدـش  نآ  تیاعر  هب  مزتلم  هک  تسا  یبتکم  اب  رـشب  قوقح  زا 

نانآ يوس  زا  ار  نآ  المع  دنادیم ، نیغورد  ار  اهتردـقربا  رـشب  قوقح  ياعدا  هکنآ  نمـض  و  دـنادیم ، يرادـم  نید  نید و  ار  اهناسنا 
دناهدومرف : هچنانچ  دنادیم . تسا  رشب  قوقح  یعقاو  رادفرط  هک  یمالسا  يروهمج  هب  ندز  هبرض  يارب  ياهناهب 

رـشب و قوقح  نویـسیمک  للم و  نامزاس  هک  دـیتسه  امـش  دـیاهدرک . ضقن  ار  رـشب  قوقح  هک  دـیتسه  رابکتـسا  ملظ و  نارادمدرـس  امـش  »
نآ ناسنا ، قوقح  شزرا  ناسنا و  شزرا  ام ، يارب  دیهاوخیم . ناتدوخ  تسد  يهچیزاب  ار  همه  دـیاهتفرگ و  هرخـسم  هب  ار  یناسنا  میهافم 

نارکون میوشب ، هجاوم  لباقم و  ناهج ، يرابکتـسا  ياهتردـق  يهمه  اب  میاهدـش  رـضاح  اهنآ  رطاخ  هب  هک  تسا  داـیز  هدوب و  داـیز  ردـق 
رد ار  مدرم  نیا  زا  رازه  رازهو  دصدص  دـندرک ، تموکح  روشک  نیا  رب  ددـعتم ، نایلاس  لوط  رد  يرابکتـسا ، ياهتلود  رگید  اکیرمآ و 
رـس اـکیرمآ  نارکوـن  يهیقب  زا  هعقاو ، نیا  ریظن  رگید ، ياـهاج  رد  مه  نـآلا  نیمه  دـنتخیر . نیمز  رب  ار  ناـشنوخ  دنتـشک و  اـهنابایخ  نیا 

دوشیمن ! دنلب  ادص  سک  چیه  زا  یناهج ، لفاحم  رد  یلو  تسا ؛ مولظم  ياهناسنا  زا  رپ  ناشیاهنادنز  دنزیم .
رد دناهدینـشن و  یـسارکمد  زا  ییوب  هک  ثیبـخ  دبتـسم و  ملاـظ و  عـجترم و  ياـهمیژر  هب  ارچ  دـیدوب ، رـشب  قوـقح  رادـفرط  رگا  اـهامش 

رهظم هک  یمالسا  يروهمج  هب  طقف  ارچ  دینکیمن !؟ ضارتعا  تسا ، هدشن  هتشاذگ  يأر  قودنص  کی  رابکی  هنومن ، ناونع  هب  ناشروشک 
نابایخ و  هچوک و  رد  مدرم  دنکیم و  رازگرب  یپ  رد  یپ  دازآ و  تاباختنا  فلتخم ، لیاسم  رد  تسا و  روما  رد  مدرم  تلاخد  يدازآ و 

هحفص 95 ] ] 

دینکیم »!؟ ضارتعا  دنهدیم ، راعش  دننزیم و  ار  ناشلد  فرح  یمومع ، عماجم 
دیلپ تسد  ندش  هاتوک  زا  امـش  دیتسه . اهتلم  اهروشک و  رب  ناتدوخ  طلـست  ینیدیب و  رادـفرط  امـش  دـیتسین ؛ رـشب  قوقح  رادـفرط  امش 
نیا دیتسه . ینوخ  نمشد  بالقنا ، هب  تبسن  امش  دیتحاران . اهروشک  ریاس  رد  ناتندش  دیدهت  ناریا و  عیـسو  دنمتورث و  روشک  زا  ناتدوخ 

تسیچ و رشب  هک  دیمهفیم  هچ  امش  تسا . هناهب  رشب  قوقح  دیراد ؛ هنیک  بالقنا  اب  امـش  درب . نیب  زا  اج  نیا  رد  ار  امـش  نارکون  بالقنا ،
دمهفب و ار  بالقنا  مالـسا و  نانمـشد  رابکتـسا و  عیـسو  فیط  نیا  ياهینمـشد  مامت  هنارایـشوه ، دیاب  ناریا  تلم  تسا ؟ مادک  شقوقح 

[ . 100 . ] دنسانشیم دنمهفیم و  روشک ، نیا  عطاق  تیرثکا  هللادمحب  هکنانچمه  دسانشب ؛

یسانش نمشد 

هراشا
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. دیآیم رامش  هب  ماظن  نیلوؤسم  هژیو  هب  تلم  داحآ  مهم  رایسب  فیاظو  زا  نانآ  نوگانوگ  ياهدنفرت  یمالسا و  بالقنا  نانمـشد  تخانش 
اهینمـشد و مهم  لـیلد  نیمه  و  تـسا ، كاـنرطخ  رایـسب  اهتردـقربا  عفاـنم  يارب  یناـهج ، يهنحـص  رد  یمالـسا  بـالقنا  روـضح  اریز 

اـضتقا هلا  هیلع و  هللا  یلـص  يدـمحم  بان  مالـسا  اتعیبط  نیارباـنب  تسا . یمالـسا  يروهمج  ماـظن  اـب  گرزب  ياهتردـق  ياـهيزرودانع 
دناهدومرف : هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  هچنانچ  دهد . ناشن  یبیجع  تیساسح  دوخ  زا  مک  تسد  هک  دنکیم 

. تخیگنا دهاوخ  رب  ار  بهلوبا  لهجوبا و  ینمشد  امتح  دشاب ، هتشاد  هارمه  دوخ  اب  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  مایپ  هک  یمالـسا  »
، مالـسا نیا  دـینادب  دـنتوافتیب ، مالـسا  مایپ  لباقم  رد  یناهج ، رفک  دیدانـص  يهیقب  اهبهلوبا و  اهلهجوبا و  دـیدید  ییاج  رد  امـش  رگا 
هک یمالـسا  نآ  دوشیمن . هدـهاشم  نآ  رد  مالـسا  یقیقح  شپت  حور و  تسین و  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  مالـسا و  ردـص  مالـسا 

[ . 101 .« ] تسا هلا  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  بان  مالسا  دناسرتیم ، ایند  رد  ار  یتوغاط  یلهاج و  تردق  باطقا  روز و  رز و  دیدانص 

هحفص 96 ] ] 

هاگ چیه  ات  میسانشب  ار  نمشد  ناهنپ  ادیپ و  ياههشقن  هک  تسا  ضرف  ام  رب  تسا ، زاس  نمشد  یمالسا  بالقنا  بلط  قح  تعیبط  هک  لاح 
زا : دنترابع  نمشد  ياههشقن  ربارب  رد  ریبادت  نیرتمهم  دنک . ریگلفاغ  ار  ام  دناوتن  نمشد 

( یناور گنج   ) ینکارپ هعیاش  اب  هلباقم 

نیا زا  ات  تسا ، ماظن  یلـصا  ناکرا  نیلوؤسم و  هیلع  هعیاش  هب  لسوت  یمالـسا  بالقنا  ناتـسود  فوفـص  رد  نمـشد  ذوفن  ياههار  زا  یکی 
دناهدومرف : هنیمز  نیا  رد  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  دننک . تیوقت  مدرم  نیب  رد  ار  نالوؤسم  درکلمع  هب  تبسن  يدیماان  سأی و  قیرط 

ات بالقنا  يزوریپ  نامز  زا  تسا . ینکارپ  هعیاش  دـنک ، ادـیپ  ذوفن  ام  مدرم  نایم  رد  دـنکیم  یعـس  زورما  نمـشد  هک  يرگید  ياـههار  زا  »
دیما اب  تلم  کی  دنربب . نیب  زا  ار  اهنآ  دیما  دننازرلب و  ار  مدرم  لد  هک  تسا  نیا  ناشفده  دـندرک . ینکارپ  هعیاش  دنتـسناوت  اج  ره  زورما ،

وا زا  ار  زیچ  همه  دـنتفرگ ، وا  زا  ار  دـیما  رگا  دـگنجب . دـناوتیم  دـیما  اـب  طـقف  گـنج ، يههبج  رد  زابرـس  کـی  دورب . شیپ  هب  دـناوتیم 
زیچ همه  ناریا  رد  هک  دسریم  شرظن  هب  دنک ، شوگ  دننکیم  اقلا  فلتخم  ياههار  زا  نانمـشد  هک  یتاغیلبت  نیا  هب  یـسک  رگا  دناهتفرگ .

[ . 102 !« ] ثیبخ نانمشد  نیا  رب  فا  دننک . دادملق  دومناو و  هتفای  نایاپ  ار  اهدیما  يهمه  دنهاوخیم  يراگنا  تسا . طوقس  بیشارس  رد 

( يریگلفاغ لصا   ) زیمآراکتبا هبرض 

اضتقا يرایشوه  اذل  دنک ، دراو  اجنآ  زا  ار  دوخ  يهبرض  دنک و  ییاسانـش  ار  اهفعـض  طاقن  هک  دنکیم  یعـس  الومعم  ذوفن  يارب  نمـشد 
مینک . دراو  وا  رب  ار  هبرض  رتهب  يراکتبا  اب  ام  دنزب ، ار  هبرض  وا  هکنآ  زا  لبق  میسانشب و  ار  نمشد  فعض  طاقن  مه  ام  هک  دنکیم 

دناهدومرف : هنیمز  نیا  رد  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم 

هحفص 97 ] ] 

اروف دراد ، هک  ییيوق  مجـسنم و  هدامآ و  ياههاگتـسد  اب  دـنکیم و  شفعـض  يهطقن  قیقد  یبایزرا  رد  ار  دوخ  شـالت  نیرتشیب  نمـشد  »
.« دینزب يرگید  زیمآراکتبا  يهبرـض  دـعب  تبون  رد  یتسیاب  مه  امـش  دزادرپیم . اهنآ  ناربج  هب  دـنکیم و  ادـیپ  ار  دوخ  راک  فعـض  طاقن 
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[ . 103]

ناوج لسن  رد  يزیگنا  داسف  اب  هلباقم 

عافد بالقنا  ياهدرواتسد  زا  راثیا  قشع و  اب  هک  دنتـسه  ناناوج  یمالـسا  يروهمج  ماظن  یلـصا  يهیامرـس  هک  دنادیم  یبوخ  هب  نمـشد 
دنب و یب  داسف و  جـیورت  اب  هک  دراد  یعـس  تسا و  هتفرگ  راک  هب  رثؤم  اراک و  رـشق  نیا  یهابت  تهج  رد  ار  دوخ  ناوت  همه  اذـل  دـننکیم ،

نیا رد  هلظدـم )  ) يربهر مظعم  ماقم  دـیامن . راتفرگ  روجف  قسف و  نماد  رد  زین  ار  اهنآ  دریگب و  بـالقنا  زا  ار  میظع  يهناوتـشپ  نیا  يراـب 
دناهدومرف : هراب 

ناناوج مالسا ، یعقاو  نازابرـس  نایم  رد  داسف  داجیا  ناوج ، لسن  رد  ذوفن  تسا ؛ يزیگناداسف  يهئطوت  نمـشد ، ياههئطوت  زا  رگید  یکی  »
تـسد زورما  هک  منکیم  ضرع  امـش  هب  نم  و  تسا ، هئطوت  نیا  هک  دـننادب  ناناوج  ندرک . لوغـشم  مرگرـس و  زیگناربداسف  لـیاسم  هب  ار 
مرگرـس ار  ناناوج  هک  نیا  يارب  دناشفیب ؛ ناناوج  نایم  رد  وغل  داسف و  رذب  ات  دراد ، دوجو  روشک  حطـس  رد  هناگیب  تیاده  اب  يرگ  هئطوت 

[ . 104 .« ] درب دهاوخن  ییاج  هب  هار  دنشاب ، روجف  قسف و  مرگرس  شناناوج  هک  یتلم  دنک . لوغشم  و 

هئطوت تیهام  تخانش 

ناریو ار  نآ  اهنت  هن  هئطوت  اب  هناهاگآان  دروخرب  اسب  هچ  تسا ، رثؤم  رایـسب  نآ  يزاس  یثنخ  رد  هئطوت  تیعقوم  هئطوت و  تیهاـم  تخاـنش 
مزال یمادقا  ره  زا  لبق  نآ  دنور  روضح و  تیعقوم  زین  هئطوت و  تیهام  هب  هجوت  نیاربانب  دوشیم . زین  نآ  تیوقت  بجوم  هکلب  دـنکیمن ،

دناهدومرف : هراب  نیا  رد  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  تسا .

هحفص 98 ] ] 

یهاگآ و دنراد  هفیظو  تلم  داحآ  يهمه  هک  تسا  نیا  منکیم ، ضرع  امـش  هب  هیـصوت  نیرخآ  نخـس و  نیرخآ  ناونع  هب  نم  هک  هچنآ  »
تسرد نانمشد  ياههئطوت  اهتثابخ و  هب  دننک . رتشیب  زور  هب  زور  مالسا  بالقنا و  لیاسم  روشک و  لیاسم  هب  تبسن  ار  ناشدوخ  يرایشوه 

[ . 105 .« ] دینک هجوت 

نمشد یلصا  شالت  یگنهرف  مجاهت 

یبوخب مه  رگید  ياههار  اهرازبا و  زا  هچ  رگا  تسا ، یگنهرف  يهزوح  رد  نمـشد  تشاد  مشچ  نیرتشیب  گنراگنر ، ياـههئطوت  ناـیم  رد 
یگنهرف راک  هک  ارچ  دـشخبیم . يرتشیب  توق  شموش  فادـها  هب  یبایتسد  رد  انیقی  ار  وا  یگنهرف  يهزوح  رد  طلـست  اما  دـیوجیم  هرهب 

راشف رطاخ  نیمه  هب  تسا . دصاقم  نیمأت  تقیقح  رد  زاسراک و  نمشد  يارب  نآ  جیاتن  اما  دنهدیم ، زورب  ماگنهرید  ار  دوخ  راثآ  هچ  رگا 
دناهدومرف : هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  هچنانچ  تسا . رتشیب  بتارم  هب  گنهرف  يهصرع  رد 

اهربخ دنک ، ادیپ  طلست  دربن  رازراک و  يهنحـص  نیا  رب  دناوتب  سک  ره  تسا . نایرج  رد  یـسایس  یگنهرف و  يرکف و  رازراک  کی  نآلا ، »
، یگنهرف قرط  زا  نمـشد  نآلا  هک  دـش  دـهاوخ  ملـسم  شیارب  دزادـنیب ، هنحـص  هب  هاگن  کـی  دـشاب و  هتـشاد  ینهذ  يهطاـحا  دـمهفب ، ار 

[ . 106 .« ] دروآیم دراو  ار  دوخ  راشف  نیرتشیب 
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مالسا یناهج  هعماج  لیکشت 

هراشا

دناهدومرف : نآرق  رد  میرک  دنوادخ  هچنانچ  دوشیمن ، دودحم  یصاخ  تلم  موق و  هب  اهنت  تسا و  یناهج  ینید  مالسا 
سانلل » ۀفاک  الا  كانلسرا  ام  «و 

ناهج . مدرم  مومع  يارب  رگم  میداتسرفن  ار  وت  ام  و 
وا تعیرش  رب  نوچ  ام  یمالسا  بالقنا  تسا و  نایناهج  يهمه  يارب  تزع  يداه  تمحر و  رهظم  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نیاربانب 

يروط  هب  دراد . یناهج  یگنهآ  تسا ، راوتسا 

هحفص 99 ] ] 

دناهدومرف : هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  هک 
زرم و هب  دناوتیمن  تسا ، هدش  راوتـسا  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  يدمحم  بان  مالـسا  تعیرـش  يهیاپ  رب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هک  اج  نآ  زا  »

بالقنا ایند ، لومعم  ياهـشور  اب  دنهاوخب  روشک  نیا  نالوؤسم  ای  ناریا  تلم  هک  تسین  نیا  هلأسم  دشاب . دودحم  یـصاخ  تیموق  تیلم و 
زا یعمج  يارب  نیون  شنیب  یهلا و  یمالـسا و  كرد  رکفت و  یتـقو  هک  تسا  نیا  عوضوم  هکلب  دـننک ؛ رداـص  یـسک  يارب  ییاـج و  هب  ار 

دنهاوخ هدافتـسا  كرد  شنیب و  نآ  زا  دوخ ، تیعقوم  تیفرظ و  رب  انب  مالـسا  ملاع  ياضف  يهمه  یعیبط  روط  هب  دوشیم ، حرطم  نیملـسم 
[ . 107 .« ] درک

یناحور يونعم و  ياهاضف  یناهج ، يدام  ورملق  رب  هوالع  ینعی  تسا ، یناهجارف  هکلب  یلمارف و  ام  یمالـسا  بالقنا  تعیبط  بیترت  نیدـب 
دوشیم . لماش  زین  ار 

دناهدومرف : هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  هچنانچ 
لمع تقیقح  رد  اما  تسا ، لاوز  هب  ور  لزلزتم و  یمالـسا  يروهمج  هک  دـندرکیم  تاغیلبت  نانمـشد )  ) هتـشذگ لاس  هد  لوط  رد  اـمئاد  »

اهبر » نذاب  نیح  لک  اهلکا  یتؤت  ءامسلا  یف  اهعرف  تباث و  اهلصا  هک  تسا  هبیط  هرجش  هملک و  ام  ماظن  هک  داد  ناشن  اهنآ 
تسا : يرورض  ریز  لماوع  هب  هجوت  مالسا ، یناهج  هعماج  لیکشت  يارب  کنیا 

اهتلم رد  نآ  قیمعت  یناسر و  مایپ 

مایپ هتبلا  دـسرب . اهتلم  شوگ  هب  تسرد  عقوم و  هب  نآ  مایپ  هک  دوش  ذاـختا  یبیترت  دـیاب  دراد ، یناـهج  یتیهاـم  اـم  بـالقنا  هک  اـجنآ  زا 
هب دنک . ادیپ  ار  مزال  قیمعت  هک  تسا  نآ  قیقد  فیرظ و  راک  اما  تسا ، هدیسر  اهناسنا  يهمه  ناج  هب  يراهب  میسن  نوچ  یمالسا  بالقنا 

دندومرف : هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  هک  يروط 
يدعاسم ، يهنیمز  نینچ  رد  مینک ؟ راک  هچ  دیاب  تالیکشت ، کی  ناونع  هب  ام  الاح  »

هحفص 100 ] ] 
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ام دننک ؛ قیمعت  یهدنامزاس و  هدش ، هک  ار  هچنآ  دنورب و  دمآراک  ياهمدآ  هلصافالب  دیاب  دشیم ؟ راک  هچ  دیاب  میدرکیم ؟ راک  هچ  دیاب 
قمع تسا  هتفر  دوخ  هک  ار  هچنآ  هک  مینکب  يراک  دوب  مزال  هکلب  میربب ؛ ار  مایپ  هک  میتشادـن  جایتحا  اج  نآ  ام  ینعی  میتشاد . مزـال  ار  نیا 

[ . 108 .« ] دراد مزال  راک  قیمعت ، دنک . ادیپ 

( یسایس تمکح   ) دیدج رصع  عورش  رد  ینیمخ  ماما  هشیدنا  تخانش 

دنیارف عورش  رد  ینوگانوگ  لماوع  و  تسا ، هدمآ  دوجوب  ناهج  رد  هتشذگ  نارود  زا  زیامتم  ياهیگژیو  اب  دیدج  رصع  هک  تسا  یعیبط 
هک دشابیم  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  دنمناوت  ياههشیدناو  یمالـسا  بالقنا  ریثأت  مهم ، لماوع  نآ  زا  یکی  دنراذگیم ، ریثأت  دیدج  رـصع 

، تیعقاو نیا  رب  دیکأت  نمـض  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  تفرگ . هدیدان  ناوتیمن  دـیدج  يایند  تکرح  دـنور  رد  ار  نآ  سوسحم  راثآ 
دننادیم . ینیمخ  ماما  نارود  ار  دیدج  رصع 

هدش ضوع  ایند  یـسایس  يهشقن  یتح  دنتفرگ ، رارق  دیدج  رـصع  نیا  ریثأت  تحت  نیمز ، حطـس  ياهتلود  اهتلم و  زا  يرایـسب  هچ  رگا  »
اهنآ تسا . هدش  زاغآ  رـصع  نیا  هک  دـننک  رارقا  ملاع  یـسایس  دـنمتردق و  ناگدـننک  تواضق  نارگ و  لیلحت  هک  میرادـن  عقوت  اما  تسا ،

رـصع و نیا  دننکیم . ساسحا  ار  نآ  دناهتفرگ و  رارق  نارود  نیا  ریثأت  تحت  اما  تسا ؛ هدش  زاغآ  يدیدج  نارود  هک  دـننکیمن  فارتعا 
[ . 109 .« ] دیمان هرس » سدق  ینیمخ  ماما  نارود   » دیاب ار  دیدج  نارود  نیا 

بـالقنا یللملا  نیب  ياهدرواتـسد  هک  تسا  نآ  روـشک  یـسایس  نیلوؤـسم  هژیو  هب  نـالوؤسم  يهمه  مـهم  یلـصا و  فیاـظو  زا  نیارباـنب 
قیمعت ياهراکهار  یتح  دنهد و  رارق  أصحا  دروم  ار  يرشب  ملاع  يهعومجم  رد  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  يهشیدناو  راکفا  ریثأت  یمالـسا و 

تسا . یمالسا  بالقنا  یسایس  تموکح  رهوج  تقیقح  رد  نیا  و  دنیامن ، ارجا  سیسأت و  عقوم  هب  ار  نآ  هعسوت  و 

هحفص 101 ] ] 

نیملسم تزع  رهوج  ناونع  هب  ییارگ  لوصا 

زار زمر و  اریز  تسا . ینید  ياـهشزرا  لوـصا و  هب  داـمتعا  يرواـبدوخ و  داـجیا  نیملـسم ، عـماوج  رد  یمالـسا  بـالقنا  مهم  تیرومأـم 
اقیقد دننکیم . تفلاخم  ام  ییارگ  لوصا  اب  رگا  مالـسا  نانمـشد  تسا . هتفهن  ینید  ياهشزرا  هب  درکیور  رد  ناناملـسم  تزع  تداعس و 

راـختفا نیرتـگرزب  نیارباـنب  تسا . نارگرامعتـسا  عماـطم  ربارب  رد  اـم  تماقتـسا  تزع و  نمـضتم  ینید  ياـهرایعم  لوصا و  هک  دـننادیم 
دناهدومرف : هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  هچنانچ  دنتسه . مالسا  ینابم  لوصا و  هب  دنبیاپ  هک  دشاب  نیا  دیاب  نیملسم 

اهناسنا تداعس  يهدننک  نیمضت  مالـسا ، سدقم  ولـصا  دننک . یـشاحت  ارگداینب  ارگلوصا و  مان  زا  دیابن  ملاع  يهطقن  چیه  رد  ناناملـسم  »
ینآرق یمالـسا و  لوصا  هب  هک  مینکیم  راختفا  ام  کنیا  یلو  درک ؛ فیعـض  گنرمک و  اـم  یگدـنز  رد  ار  لوصا  رامعتـسا ، تسد  تسا .

[ . 110 .« ] میدرگرب
يادـخ هب  ام  یگدـنب  نامیا و  هب  ام  تلذ  ای  تزع و  رایعم  تسا و  یتسرپادـخ  يرواب و  نید  ورگ  رد  ناناملـسم  تداعـس  تزع و  نیاربانب 

میناوخیم : میرک  نآرق  رد  هچنانچ  دراد . یگتسب  لاعتم 
[ . 111 .« ] هدعب نم  مکرصنی  يذلا  اذ  نمف  مکلذخی  نا  مکل و  بلاغ  الف  هللا  مکرصنی  نا  »

ار امش  وا  زا  دعب  یـسک  هچ  سپ  دنک ، لیلذ  راوخ و  ار  امـش  رگا  دوش و  بلاغ  امـش  رب  دناوتیمن  سک  چیه  دنک ، يرای  ار  امـش  ادخ  رگا 
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دنکیم ؟ يرای 

ینید يوگلا  هئارا 

یگدـنز ياهكالم  رایعم و  اریز  تسا . ناـیناهج  هب  یـسایس  یعاـمتجا و  یگدـنز  زا  ینید  يوگلا  هئارا  اـم  مهم  ياـهتیلوؤسم  زا  یکی 
نید  نتم  زا  ام  یعامتجا  يدرف و 

هحفص 102 ] ] 

ار ینید  ياهشزرا  يدمآراک  دـیاب  زورما  ام  اذـل  تسا . هتفرگ  مان  [ 112  ] هنـسح يهوسا  اهرایعم ، نآ  رطاخب  شربمایپ  هک  تسا  هتـساخرب 
دناهدومرف : هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  هچنانچ  دوب . میهاوخ  رصقم  تروص  نیا  ریغ  رد  مینک ، غیلبت  راختفا  اب  تسا ، هدش  ریگناهج  هک 

اهتلم و تاجن  يهیام  هک  ار  یمالـسا  فراعم  ماکحا و  اهشزرا و  میهافم و  الاب ، ناوت  دـنلب و  يادـص  اب  هک  مینادیم  دوخ  يهفیظو  ام  »
[ . 113 .« ] میرصقم مینکن ، لمع  فیلکت  نیا  هب  رگا  هک  مینکیم  ساسحا  ام  میهد . هعاشا  تسا ، نامولظم  نافعضتسم و 

. مینک هضرع  ایند  هب  نآ ، ياهرایعم  لوصا و  یمامت  ظفح  اب  ار  ینید  تموکح  يهبرجت  دـیاب  قوف  يهناگراهچ  لماوع  هب  هجوت  اب  نیاربانب 
دراو یتامطل  تشاد و  دهاوخ  یفنم  ریثأت  مالـسا  تشونرـس  رد  مینکن ، یفرعم  بوخ  میـسانشن و  بوخ  ار  اهشزرا  رگا  هک  تسا  یهیدب 

دوب . دهاوخن  یناسآ  راک  نآ  ناربج  هک  دنکیم 

یلخاد ریبادت 

هراشا

نیرتمهم هک  درک ، هجوت  نادب  دیاب  یـسایس  يهزوح  رد  هک  دوشیم  طوبرم  یلخاد  ریبادت  هب  یـشخب  اموزل  یـسایس  نالک  ریبادت  رانک  رد 
زا : دنترابع  اهنآ 

تردق میکحت  تدحو و  ظفح 

تردـق فیعـضت  ثعاب  نآ  لابند  هب  دـنکیم و  مهارف  هعماج  رد  ار  یمارآان  يهنیمز  یموق ، یهورگ و  تافالتخا  دوجو  هک  تسا  یهیدـب 
یعقاو يانعم  هب  هملک  تدـحو  رگا  الباقتم  دـننکیم . دراو  ماظن  هیلع  ار  دوخ  ياهراشف  هیواز ، نیمه  زا  نانمـشد  دوشیم و  ماظن  یـسایس 

ماقم هچنانچ  دوشیم . تیوقت  ماظن  یلم  رادتقا  یعافد و  تردـق  دوش ، تیاعر  روشک  یـسایس  بازحا  اههورگ و  تلم و  داحآ  رد  شدوخ 
مظعم 

هحفص 103 ] ] 

دناهدومرف : هلظدم )  ) يربهر
تدحو یتلم  نایم  رد  یتقو  دوب . هملک  تدحو  لوا  يهجرد  رد  تسا ، هدرک  بوعرم  ناریا  تلم  لباقم  رد  ار  اهتردقربا  هک  يزیچ  نآ  »

يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  یعافد  تسایس  www.Ghaemiyeh.comيدمآراک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 144زکرم  هحفص 62 

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


دهاوخ ینیـشن  بقع  هب  روبجم  درک ، هدهاشم  ار  يردتقم  تلم  دوخ  لباقم  رد  نمـشد  رگا  دوشیم . ربارب  دـنچ  اهنآ  تردـق  دـشاب ، هملک 
[ . 114 .« ] دوب نیمه  مه  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  هزرابم و  لوط  رد  نمشد  ررکم  ياهینیشن  بقع  تلع  دش .

و دـنراد ، ریذـپان  كاکفنا  یطابترا  مه  اب  ماظن  يازجا  يهمه  اریز  دراد . يرهوج  نیداهن و  موهفم  تدـحو ، يهملک  ییالو  ماظن  رد  هتبلا 
تسا . يونعم  ینورد و  لاصتا  یگتسبمه و  نیا 

، یتسرپرـس ینعی  تیالو ، دـشابیم . كاکفنا  لباق  ریغ  مدرم ، یلو و  نیب  طاـبترا  تسا ، تیـالو  لکـش  هب  شتموکح  هک  یهاگتـسد  نآ  »
انعم و دنراد . تیالو  رگیدکی  اب  هک  یناسک  یگتـسویپ  مه  هب  یگدیـشوج و  مه  هب  زیچ ، ود  ندش  هدیچیپ  مه  هب  لاصتا ، طابترا ، دـنویپ ،

قالطا تموکح  هب  تیالو  يهملک  یمالـسا ، يهعماج  رد  تهج ، نیا  زا  تسا . نیا  یمالـسا ، ماـظن  هعماـج و  رد  تیـالو  موهفم  لـکش و 
[ . 115 .« ] دشابیم كاکفنا  لباق  ریغ  اهنآ ، لاصتا  طابترا و  تسا و  یتیالو  يهطبار  کی  مدرم ، یلو و  نیب  يهطبار  دوشیم و 

تسوا و تافالتخا  نیب  رواد  دراد ، رارق  یلو  نآ  سأر  رد  هک  ياهعماج  رد  تسا . تیـالو  یمالـسا  يهعماـج  رد  تدـحو  روحم  نیارباـنب 
میرک نآرق  نیمه ، ساسا  رب  ددرگیم . لح  تافالتخا  وا  زا  هناقداص  تعاطا  يهیاس  رد  دـنریذپیم و  ناـگمه  دـنکیم  مکح  وا  ار  هچنآ 

دیامرفیم :
مویلا هللااب و  نونمؤت  نا  لوسرلاو  هللا  یلا  هودرف  ءیش  یف  متعزانت  ناف  مکنم ، رمالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  اونماء  نیذلا  اهیا  ای  »

رخالا ».

هحفص 104 ] ] 

لوسر ادـخ و  هب  ار  نآ  دـیدرک  فـالتخا  يدروم  رد  رگا  دـینک و  تعاـطا  رما  یلو  لوسر و  ادـخ و  زا  دـیاهدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا 
دیراد . نامیا  ازج  زور  ادخ و  هب  رگا  دیهد ، عاجرا 

يرادم نوناق 

داحا قوقح  نیمضت  يدازآ و  میمعت  یعامتجا و  تلادع  رارقتسا  نآ  تیرومأم  تسا و  لدع  قح و  رهظم  نوناق ، یمالسا ، ماظن  رد  الوصا 
دناهدومرف : هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  هچنانچ  تسا . ناگمه  عفن  هب  تانوئش  همه  رد  نوناق  تیاعر  تهج  نیا  زا  تسا . تلم 

زا يدـنمهرهب  رد  ناسکی و  یمالـسا ، نهیم  دادادـخ  تاناکما  زا  هدافتـسا  نوناق و  ربارب  رد  هعماـج ، دارفا  يهمه  دـیاب  یمالـسا  ماـظن  رد  »
هب ار  دوخ  هدارا  لیم و  نوناق  فالخرب  دناوتن  سک  چیه  دشابن و  ییوگروز  هب  رداق  یتردـق  بحاص  چـیه  دنـشاب . لداعتم  تایح  بهاوم 

دنک ». لیمحت  نارگید 

ماظن يهناوتشپ  ناونع  هب  مدرم  دامتعا  ظفح 

یـسایس تردق  یلم و  رادـتقا  هک  ییاج  ات  تسا . یـساسا  رایـسب  اهتموکح  ماظن و  شیادـیپ  رد  مدرم  شقن  یـسایس ، بتاکم  رد  هزورما 
يروهمج ماـظن  زین  هلظدـم )  ) يربـهر مظعم  ماـقم  دوشیم . فیرعت  نیلوؤـسم  هب  ناـنآ  يهمه  داـمتعا  مدرم و  رثؤـم  روـضح  هب  اـهروشک 

دناهدومرف : هکنوچ  دننادیم . قح  لیلد  ود  هب  ار  یمالسا 
اریز تسا  قح  یماـظن  نینچ  دـنزرویم  قشع  زین  نآ  نارازگراـک  هب  دـندروآ و  دوجوب  دوخ  تسد  هب  مدرم  ار  ناریا  یمالـسا  يروهمج  »

[ . 116 .« ] تسا مدرم  يارب 

يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  یعافد  تسایس  www.Ghaemiyeh.comيدمآراک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 144زکرم  هحفص 63 

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


ماظن نآ  دـنراد ، دامتعا  قشع و  نآ  نارازگراک  نیلوؤسم و  هب  دـننادیم و  تموکح  ماظن و  بحاص  ار  دوخ  مدرم  هک  ینامز  اـت  نیارباـنب 
نیرتمهم هتبلا  دوب . دـهاوخن  قح  رگید  ماظن  نآ  دـننک ، دامتعا  دـیما و  عطق  نالوؤسم  زا  دنـشاب و  یـضاران  مدرم  يزور  رگا  و  تسا ، قح 

دننام  نیلوؤسم و  ندوب  قداص  مدرم ، دامتعا  بلج  رتسب 

هحفص 105 ] ] 

یگداس زا  دوریم ، یثراح  دیزی  رـسپ  العا  تدایع  هب  یتقو  مالـسلاهیلع  یلع  نینموملاریما  نایقتم  يالوم  تسا . اهنآ  ندرک  یگدنز  مدرم 
دندومرف : دوشیم ، لاؤس  وا  دهز  و 

[ . 117 . ] هرقف ریقفلا  غیبتی  الیک  سانلا  ۀفعضب  مهسفنا  اوردقی  نا  قحلا ، همئا  یلع  ضرف  یلاعت  هللا  نا 
لدـع و زا  ریقف  مدرم  اـت  دـننک  یگدـنز  هعماـج  ریقف  مدرم  دـح  رد  هک  تسا  هدرک  بجاو  قح  لدـع و  نارازگراـک )  ) رب دـنوادخ  اـنامه 

دنوشن . دیماان  اهنآ  يدردمه 
رگا دـنکیم . مهارف  ار  نیلوؤسم  مدرم و  نیب  یلدـمه  داـمتعا و  رتـسب  ندرک ، دروـخرب  هنادـهاز  ناریقف  اـب  یتـسیز و  هداـس  بیترت  نیدـب 

زا ار  اهنآ  دامتعا  دـننک ، شالت  ناـنآ  هاـفر  يارب  دنـشاب و  مه  مدرم  رکف  هب  هکنیا  ولو  دـننک ، یگدـنز  شیاـسآ  هاـفر و  رد  دوخ  نیلوؤسم 
داد . دنهاوخ  تسد 

یسایس هعسوت 

مالـسا هک  اجنآ  زا  اهتلاصا . اـهتیلباق و  نییعت  روظنم  هب  اههشیدـنادازآ  حرط  يارب  بساـنم  يهنیمز  ندرک  مهارف  ینعی  یـسایس  هعـسوت 
تباقر هب  ار  اههشیدنا  ، یقطنم يراتفر  اب  زاب و  یـشوغآ  اب  نیاربانب  دنادیم . ادـخ  نآ  زا  ار  دوخ  تیناقح  یتح  تیلباق و  تسا ، یهلا  ینید 

صوصخ رد  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  دنادیم . رثؤم  اراک و  ماظن  تیبثت  يارب  نادـیم  رد  ار  فلاخم  ياههشیدـنا  یتح  دـناوخیمارف و 
دناهدومرف : روشک  دازآ  ياضف  یسایس و  يهعسوت 

راـکفا و ضرعم  رد  ار  مدرم  هدرک و  سکعنم  روـشک  لـیاسم  رد  ار  نوگاــنوگ  تارظن  هراوـمه  نوـیزیولت ، وـیدار و  یتـح  تاــعوبطم ، »
تاناحتما رد  هک  یتاجهتـسد  یـسایس و  ناگتـسکشرو  یتح  تسا . دوهـشم  نشور و  یعوضوم  نیا ، دناهداد و  رارق  نوگانوگ  ياههقیلس 

، بناجا کـیرحت  هب  هک  یماـگنه  زین  دـناهدش  دورطم  ناـنآ  يهلیـسو  هب  هدنکفارـس و  مدرم  دزن  رد  دودرم و  بـالقنا ، زاـغآ  زا  يددـعتم 
عاونا  دنسیونیم ، روشک  نالوؤسم  یمالسا و  ماظن  هیلع  رب  هنازوت  هنیک  نیگآرهز و  تالاقم 

هحفص 106 ] ] 

یلع دننکیم و  رشتنم  دنبایب ، ییهدنناوخ  هک  اج  ره  ات  هدناسر  پاچ  هب  یعدار  عنام و  چیه  نودب  ار  هتـشون  نیا  دننزیم ، نانآ  هب  ار  ماهتا 
[ . 118 .« ] دننکیم تابثا  ار  يدازآ  دوجو  المع  دوخ ، لیم  مغر 

نآ تسا و  ماظن  حلاصم  تیاعر  هژیو  هب  رگیدکی  بیرخت  زا  زیهرپ  ارادـم و  لمحت و  بوخ و  قالخا  یـسایس ، يهعـسوت  رد  اهرایعم  هتبلا 
دناهدومرف : هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  هچنانچ  دوش . تیاعر  دیاب  هعسوت  دح  ناونع  هب 

صوصخ هب  هعماج ، کی  رد  دـیآیم و  رظن  هب  یعیبط  مه  یلیخ  هک  ییهقیلـس -  ياهرظن  راهظا  نیمه  رگا  هک  دـینک  هجوت  هتکن  کـی  هب  »
نمـشد عفن  هب  اعطق  دـش ، جراخ  دوخ  دودـح  زا  تسا -  مزال  هلکب  ریذـپان ، بانتجا  ام ، يهعماج  لثم  دازآ  یمالـسا و  يهعماـج  کـی  رد 
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[ . 119 .« ] دیراد هگن  ار  دودح  دیاب  رگیدکی ، اب  یهورگ  یحانج و  ياهتفلاخم  نیا  رد  تسا .

هحفص 109 ] ] 

یعامتجا تلادع  میمعت 

هراشا

ییوجدوس ملظ و  يارب  هار  اهنت  هن  تلادـع  يهیاس  رد  تسا . هعماج  کی  يازجا  نیب  ملاس  طباور  هبیط و  تایح  رگنایب  یعاـمتجا  تلادـع 
هداد وا  هب  یعیبط  روطب  یسک  ره  قح  زین  دوشیم و  مهارف  یناسنا  ياهشزرا  اهدادعتسا و  دشر  يارب  بسانم  يرتسب  هکلب  دوشیم ، هتـسب 

یعاـمتجا تلادـع  فیرعت  رد  هلظدـم )  ) يربـهر مظعم  ماـقم  دـنرادن . ار  دوخ  قوقح  هب  نارگید  يدـعت  يهغدـغد  سک  چـیه  دوشیم و 
دناهدومرف :

تارایتخا و نوناق ، ربارب  رد  مدرم  داحآ  هب  تبـسن  دیاب  تموکح  تردق و  هاگتـسد  هاگن  رظن و  هک  تسا  نآ  موهفم  هب  یعامتجا  تلادـع  »
سک چـیه  دـنوش و  دـنمهرهب  هنالداع  یتروص  هب  یمالـسا  ماظن  تاریخ  تازایتما و  زا  مدرم  داحآ  دـشاب و  ناسکی  اـهراتفر  اـهدروخرب و 

[ . 120 .« ] دشاب هتشادن  ياهژیو  زایتما  لیلد ، نودب 
ادـص هب  هعماج  رد  ار  تلادـع  گنهآ  اهیگتـسیاش ، اهتیلباق و  ساسا  رب  تازایتما  ياطعا  نوناق و  ربارب  رد  دارفا  يرگن  ناسکی  نیارباـنب 

هب دـنکیم ، نیعم  ار  سک  ره  تلزنم  تلوهـس  هب  تلادـع  و  دـهدیم ، رارق  دوخ  یقیقح  هاگیاج  رد  ار  یـسک  ره  اجیردـت  دروآیم و  رد 
دندومرف : مالسلاهیلع  یلع  نایقتم  يالوم  هک  يروط 

اهعضاوم ». رومالا  عضی  لدعلا  »
ماقم ور  نیا  زا  تسا . مدرم  هب  تسرد  لیلحت  مزال و  ياهیهاگآ  نداد  مزلتـسم  هعماج ، یعیبط  دشر  رد  نآ  تیمها  تلادع و  يارجا  هتبلا 

مظعم 

هحفص 110 ] ] 

دناهدومرف : هلظدم )  ) يربهر
نیا رد  دننک و  كرد  ار  نآ  يارجا  ترورـض  دنمهفب و  ار  تلادع  يانعم  مدرم  دـیآرد و  گنهرف  کی  تروص  هب  دـیاب  تلادـع  يارجا  »

دوب ». دهاوخ  لمحت  لباق  تلادع  يارجا  هک  تسا  تروص 
زا : دنترابع  اهنآ  نیرتمهم  هک  دناهدومرف  صخشم  یفلتخم  تانایب  یط  ار  تلادع  ياهدربهار  نینچمه  ناشیا 

هعسوت گنهآ  تلادع 

مروت و ینارگ و  يهلأسم  و  دـنک ، دراو  یعامتجا  تلادـع  هب  ياهشدـخ  دـیابن  یگدـنزاس  تکرح  هلظدـم )  ) يربهر مظعم  ماقم  داقتعا  هب 
طـسوتم مورحم و  رـشق  يارب  هک  ییاهراشف  هژیو  هب  درک ، هیجوت  روشک ، رد  یگدـنزاس  نارود  يهناهب  هب  اـمامت  دـیابن  ار  يداـصتقا  راـشف 

یتخـس و رگا  دنتـسه ، لوغـشم  يزودناتورث  هب  ياهقیـضم  چیه  نودب  مه  دنمتورث  هدع  کی  دنکیم و  داجیا  یتشیعم  ياهانگنت  هعماج 
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هچنانچ تسا  تهج  نیا  زا  نیملـسم  رما  یلو  ینارگن  دننک . لمحت  هیوسلا  یلع  راشقا  يهمه  دنکیم ، اضتقا  تلادع  تسا . يداصتقا  راشف 
دناهدومرف :

علطم فلتخم  لئاسم  زا  منکیم و  بسک  ربخ  عـالطا و  روشک  طاـقن  همه  زا  لقتـسم  عبنم  هد  زا  مک  تسد  رمتـسم و  روط  هب  بناـج  نیا  »
لاح رد  ياهدع  تسا و  یگدنزاس  يهرود  نونکا  دربن ، جنر  یگنـسرگ  زا  يدرف  چیه  روشک  رد  هک  تسا  نیا  ام  یلـصا  فدـه  موشیم ،

[ . 121 .« ] دننک یگنسرگ  عفر  عوج و  دس  دنناوتن  ریقف ، ياهدع  هک  درک  لمحت  ناوتیمن  نآ  رانک  رد  اما  دنتسه ؛ تورث  نتشابنا 
دیاب يداصتقا  نالک  يزیر  همانرب  نـالوؤسم  و  تسا ، هدـنامن  رودـب  ناـمراوگرزب  ربهر  ینارون  نهذ  زا  هک  تسا  یمهم  رایـسب  بلطم  نیا 

دننک . یقلت  دوخ  ياهحرط  تیقفوم  زمر  مهم و  ارنآ 
نآ  دناهدومرف  هراشا  نآ  هب  یمالسا  بالقنا  مظعم  ربهر  هک  هعسوت  رگید  يور 

هحفص 111 ] ] 

دوشیم ؟ فرصم  ياهقبط  هچ  يارب  اجک و  رد  دیلوت  زا  هدش  داجیا  ياهدمآرد  هک  تسا 
نآ عفن  رتیساسا و  هک  یشخب  رد  هجدوب  ایآ  دنکیم ؟ هدافتـسا  نآ  زا  یـسک  هچ  دوریم و  اجک  هب  هدش  داجیا  تورث  هک  تسا  نآ  مهم  »

سلجم تلود و  هک  تسا  نآ  ملـسم  هتبلا  تسا . هتـشاد  لاغتـشا  دیلوت و  ياههنیمز  رد  يریثأت  هچ  هکنیا  ای  هدش و  بذج  تسا ، رتیمومع 
اجک رد  شالت  لوپ و  هک  دید  دیاب  تسا و  توافتم  اهتیولوا  دیدرت  نودب  داد ، دهاوخن  صاصتخا  رضم  مزال و  ریغ  روما  يارب  هجدوب  ام 

[ . 122 .« ] دوشیم يراذگ  هیامرس  فرصم و  یتاقبط  هچ  يارب  و 
ار اهررـض  نیرتشیب  هراومه  مدرم  هک  تسا  نیا  دراد ، دوجو  هلظدـم )  ) يربهر مظعم  ماقم  تانایب  زا  زارف  نیا  رد  هک  یمهم  رایـسب  يهتکن 

زاـغآ ار  ییوجدوس  هتکن  نیمه  زا  مه  وجدوس  ناـبلط  تصرف  و  دـنوشیم ، لـمحتم  دوخ  یعاـمتجا  قوقح  هب  تخانـش  مدـع  يهیحاـن  زا 
. دـنکیم شودـخم  نآ  هب  تبـسن  ار  مدرم  ناهذاو  هدرک  یقلت  یمومع  ررـض  ناونع  هب  دراد ، یپ  رد  ار  اـهنآ  ررـض  هک  يزیچ  دـننکیم و 

دندومرف : هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  هچنانچ 
رثا مدرم  ياـهنهذ  رب  دـنناوتن  ذوـفن  ناـبحاص  اـت  دـبای  شیازفا  هعماـج  یـسایس  لـئاسم  زا  مدرم  كرد  مـهف و  لـیلحت و  تردـق و  دـیاب  »

[ . 123 .« ] دنراذگب
همه يریگراـک  هب  اـب  دـننکیم  یعـس  و  دـنراد ، تشحو  نآ  میمعت  زا  هعماـج  ناـیوجدوس  هک  تسا  یلئاـسم  هلمج  زا  یعاـمتجا  تلادـع 
ماقم هچنانچ  دنامیمن . یقاب  اهنآ  یبلط  تعفنم  یهاوخ و  هدایز  يارب  ییاج  تلادع  ياضف  رد  اریز  دندرگ ، نآ  ققحت  عنام  دوخ  تاناکما 

دناهدومرف : دارفا  لیبق  نیا  رطخ  هب  هراشا  اب  هلظدم )  ) يربهر مظعم 
رد دزیگنایمرب و  دنتسه  یمومع  لاوما  زا  هدافتسا  ءوس  ددص  رد  هک  ار  یناسک  ضارتعا  دنکیم و  یضاران  یمخز و  ار  ياهدع  تلادع ، »

هنوگ  نیا  یعقاوم  نینچ 

هحفص 112 ] ] 

[ . 124 .« ] دننکیم تسرد  هلأسم  دنراد  رایتخا  رد  هک  یتورث  تاناکما و  رب  هیکت  اب  دارفا 

لدتعم داصتقا 
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هعماج نآ  رد  ياهدـیدپ  ره  اعبط  دـیآیم ، باسح  هب  یملاس  يهعماج  ره  یمالـسا و  يروهمج  ماظن  يهخرچ  لادـتعا ، طـخ  هک  اـجنآ  زا 
جراخ و  دش ، دهاوخ  فیرعت  تلادع  يهیاس  رد  اهنت  هدیدپ  کی  ناونع  هب  مه  داصتقا  دروآیم . تسد  هب  تلادع  هیاس  رد  ار  دوخ  تیوه 

ار اهشزرا  تسا ، ماظن  ره  راتخاس  رد  لدتعم  نوزوم و  يهطقن  نوچ  تلادـع  تشاد . دـهاوخن  یتیدوجوم  تیوه و  تلادـع ، يهلوقم  زا 
زا کـی  چـیه  دـشابن ، تلادـع  رگا  نیارباـنب  دـنکیم . دوخ  بذـج  رد  ار  ضرغیب  سفنلا و  میلـس  ناـسنا  ره  و  دـهدیم ، یلجت  دوخ  رد 

دناهدومرف : تلادع  رارقتسا  رب  دیکأت  رد  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  رطاخ  نیمه  هب  درک . دهاوخن  ادیپ  ققحت  بالقنا  فادها 
هملک یقیقح  ياـنعم  هب  اـت  میتسه  شـالت  رد  اـم  تسا و  یمالـسا  ناریا  نادرمتلود  نـالوؤسم و  یلـصا  یـساسا و  راـک  تلادـع  رارقتـسا  »

[ . 125 .« ] میهن ناینب  ار  هنالداع  ياهعماج 
ای یمومع  تیکلام  نینچمه  دـنکیم و  ذـخا  تلادـع ، زا  ار  دوخ  فیرعت  یناـسنا  طـباور  رد  مهم  لـصا  کـی  ناونع  هب  داـصتقا  نیارباـنب 

مشاب و زیچ  همه  كالم  مهاوخیم  نم  دیوگب ، تلادع  هب  یسک  رگا  الثم  دنریگیم . رابتعا  تلادع  زا  یصوصخ  یمومع و  ای  یـصوصخ 
شالت راک و  کلام  وت  دـیوگیم : تلادـع  تسا . یفنم  اضاقت  نیا  هب  تلادـع  خـساپ  اعطق  منک ، هتـشابنا  مهاوخیم  هک  اجنآ  ات  ار  هیامرس 

رد ار  وت  تیکلام  دـح  ات  نک  هضرع  نم  هب  ار  تاهیامرـس  شالت و  راک و  نکل  مهنیم ؛ جرا  وت  تیقـالخ  دادعتـسا و  هب  نم  یتسه و  دوخ 
منک . صخشم  تشالت  لصاح  هیامرس و  فیرعت 

هچنآ  دننکیم و  لابقتسا  داهنشیپ  نیا  زا  دنریذپ ، تلادع  هاوخ و  تلادع  هک  نانآ 

هحفص 113 ] ] 

اهنآ ياج  هب  دشخبیم و  هعماج  هب  ار  وا  زاین  رب  دازام  دـنکیم و  يریگ  میمـصت  یلک  حـلاصم  ساسا  رب  تلادـع  دـننکیم . میلـست  دـنراد 
تلادـع يهناوتـشپ  ناونع  هب  ار  دوخ  زاسراک  شقن  یقالخا  لوحت  هک  تساجنیا  دـشخبیم ، وا  هب  ار  يورخا  يایازم  يونعم و  ياهشزرا 

دهدیم . ناشن  یعامتجا 

یعامتجا تلادع  يهناوتشپ  یقالخا ، لوحت 

هراشا

لام و قافنا  لذب و  اب  هک  دننادیم  و  دنریذپیم ، قایتشا  لیم و  لامک  اب  ار  تلادع  مکح  دنشابیم ، هتسارآ  یقالخا  لئاضف  هب  هک  یناسک 
دسافم لیاذر و  عفر  مزلتـسم  یقالخا  لئاضف  ققحت  دننکیم . لیـصحت  ترخآ  ایند و  رد  ار  ییاهبنارگ  لئاضف  هچ  تلادع ، ياپ  هب  هیامرس 

زا دیامنیم ، لیدبت  ناتسلگ  تشهب و  هب  ار  هعماج  دنکیم و  ییاورنامرف  تلوهـس  هب  تلادع  تروص  نآ  رد  و  تسا ، یعامتجا  یقالخا و 
دنیامرفیم : دننکیم  دای  بالقنا  مراهچ  ماگ  ناونع  هب  یقالخا  لوحت  زا  هکنیا  نمض  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  ور  نیا 

[126 .« ] دش میهاوخن  تسا  مالـسا  رظن  دروم  هک  هنوگ  نآ  یعامتجا  تلادع  يارجا  هب  رداق  هدرتسگ ، قیمع و  یقالخا  لوحت  کی  نودب  »
. 

؛ تسا دنمزاین  ینید  تایقلخ  قالخا و  هب  يرگید  هعماج  ره  زا  شیب  تسا ، یمالـسا  ياهشزرا  لدع و  رب  ینتبم  هک  یتموکح  اصوصخم 
یمهم هتکن  نیا  دش . دهاوخن  هدایپ  یمالـسا  تموکح  فادها  تفای و  دهاوخن  رارقتـسا  یعامتجا  تلادع  یقالخا ، لوحت  نودـب  اساسا  و 

دناهدومرف : نآ  تیمها  رد  نامراوگرزب  ربهر  هک  تسا 
قرف نیقرف -  قـیرط  زا  ثیدـح  نیا   " قـالخالا . مراـکم  ممتـال  تثعب  اـمنا  دـندومرف ": هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  تسا  تسار  نـیا  »
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نیا فدـه  تسا ، نیا  يارب  نم  تثعب  اساسا  ینعی  دراد . انعم  یلیخ  امنا "  " نیا دـناهدرک . لقن  ینـس  هعیـش و  تسا ، هدـش  لقن  یمالـسا - 
تما نیا  اهناسنا و  نایم  رد  هعماج  دارفا  رـشب و  نایم  رد  قالخالا ، مراکم  هک  نیا  ات  قالخالا "  مراکم  ممتال  ، " تسا همدـقم  هیقب  تسا ،

دوشب . لماک 

هحفص 114 ] ] 

مدق نآ  نیا ، اب  مینک  لیمکت  تیوقت و  نامدوخ  رد  ار  یناسنا  قالخا  دیاب  دنوشب ، ناسنا  دنوشب و  رادروخرب  نآ  زا  همه  دنک و  ادیپ  دـشر 
یهلا قالخا  زا  ام  تسا ، یمالسا  ناکرا  نآ ، ناکرا  هک  یماظن  رد  تسا ، مالـسا  هب  قلعتم  هک  ياهعماج  رد  رگا  تسا . مهم  یلیخ  يدعب و 

رتهب دروایب ، تسد  هب  رتشیب  هکنیا  يارب  دـنک  شـالت  سک  ره  میورب و  اـهیتسرپدوخ  اـهیهاوخدوخ و  اـهسوه ، لاـبند  میناـمب و  رودـب 
هن دشاب و  یتشذگ  هن  دنک ، فرصت  هدافتـسا و  دوخ  قح  زا  شیب  دشاب ، مزال  رگا  دپاقب و  نآ  نیا و  تسد  زا  دنک ، یگدنز  رتهب  دروخب و 

[ . 127 [ ؟ دوب دهاوخ  یمالسا  هعماج  هچ  یمالسا و  هچ  دوب ؟ دهاوخ  یتموکح  هچ  نیا  يراثیا ،
نودـب یعامتجا  تلادـع  هژیو  هب  میوش ، قلختم  یمالـسا  قالخا  هب  همه  هک  نیا  رگم  دـنکیمن  ادـیپ  ققحت  هعماج  رد  زیچ  چـیه  نیارباـنب 
موهفم یعامتجا ، تلادع  مینیبب  لاح  دنک ، ادیپ  میمعت  دناوتیم  قالخا  يهیاس  رد  اهنت  تلادع  تشاد . دهاوخن  یموهفم  قالخا ، هناوتـشپ 

دنکیم ؟ ریسفت  هنوگچ  قالخا  وترپ  رد  ار  تیکلام 

قالخا وترپ  رد  تیکلام 

هراشا

همه و  ددنبیمن ، لد  نآ  رهاوظ  ایند و  هب  ياهرذ  دـنیبیم و  ادـخ  يارب  ار  زیچ  همه  تسا ، هدـش  هکلم  وا  سفن  رد  یهلا  قالخا  هک  یناسنا 
دیامرفیم : نادرم  هنوگنیا  فصو  رد  لاعتم  دنوادخ  دهاوخیم ، ادخ  يارب  ار  تراجت  راک و  بسک و 

[ . 128 ....« ] ةوکزلا ءاتیا  ةولصلا و  ماقا  هللا و  رکذ  نع  عیب  ةراجت و ال  مهیهلت  لاجر ال  »
دوشیمن . تاکز  تخادرپ  زامن و  هماقا  ادخ و  دای  زا  عنام  اهنآ  شورف  دیرخ و  تراجت و  هک  ینادرم 

یکی دوشیم ، ناسنا  بیصن  سفن  تراهط  اوقت و  يهیاس  رد  هک  تسا  یگرزب  تلیضف  یگدنز  تانکس  تاکرح و  یمامت  رد  يروابادخ 
هکلم  روهظ  اهتلیضف  نیرتگرزب  زا 

هحفص 115 ] ] 

لوحت هک  تسا  تیـالو  ماـقم  مـالک  ناـج  نیا  و  دریذـپیم ، ناـسنا  دـنک ، مکح  تلادـع  هچ  ره  تروص  نآ  رد  تسا ، سفن  رد  تلادـع 
، دنکیم رداص  نمؤم  ناسنا  يارب  تلادع  هک  یماکحا  تیکلام ، راک و  بسک و  هنیمز  رد  دناهتـسناد . تلادـع  يارجا  نمـضتم  ار  یقالخا 

زا : دنترابع 

ریذبت فارسا و  عنم 
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فرـصم دـیلوت و  يهنیمز  رد  تسا ، رتمهم  يزیچ  ره  زا  شیارب  وا  تیاضر  بلج  دـنکیم و  یگدـنز  ادـخ  يارب  هک  ینمؤم  ناـسنا  یتقو 
یمومع و هیامرس  ياجبان  فرصم  فارسا و  زا  گنردیب  [ 129 .« ] نیفرسملا بحی  هنت ال  اوفرـست  و ال  :» دومرف ادخ  هک  دوش  هتفگ  هیامرس 

تسین . بسچلد  نیریش و  نمؤم  يارب  ادخ  نامرف  يارجا  يهزادنا  هب  يزیچ  چیه  دنکیم و  يراددوخ  یصخش 
. تسا يرورض  ریغ  یقطنم و  ریغ  روما  رد  هیامرس  لام و  فرـص  ریذبت  یلو  تسا ، ندرک  فرـصم  زاین  يهزادنازا  شیب  ینعم  هب  فارـسا ،

دیامرفیم : هداد  رارق  شهوکن  دروم  نیفرسم  دننام  مه  ار  ناگدننک  ریذبت  لاعتم  دنوادخ 
اروفک ». هبرل  ناطیشلا  ناک  نیطایشلا و  ناوخا  اوناک  نیرذبملا  نا  اریذبت . رذبت  لیبسلا و ال  نبا  نیکسملا و  هقح و  یبرقلااذ  تاء  «و 

دنناطیـش و ناردارب  ناگدننکریذبت  هک  ارچ  نکم . ریذبت  فارـسا و  زگره  و  دزادرپب ، ار  هار  رد  ناگدناماو  نادنمتـسم و  ناکیدزن و  قح  و 
درک . نارفک  شراگدورپ  ياهتمعن  هب  هک  تسا  ناطیش 

هعماج و نادنمتـسم  هب  نآ  زا  دـعب  شدوخ و  ناکیدزن  هبار  دوخ  زاین  رب  دازام  هک  تسا  رومأـم  رادـنید  ناـسنا  هیآ ، نیا  قایـس  هب  هجوت  اـب 
رهش و زا  هک  دنتسین  یناسک  اهنت  لیبسلانبا  قادصم  دیامن . لذب  لیم  لامک  اب  دناهدنام ، لصأتسم  یگدنز  شاعم  نیمأت  هار  رد  هک  ییاهنآ 

نیمأت هب  رداق  هک  دنراولایع  دارفا  تیعمجرپ و  ياههداوناخ  نآ  یلصا  قادصم  هکلب  دنراد ، رفس  يهنیزه  هب  زاین  دناهدنامزاب و  دوخ  نطوم 
اب  هک  یسک  درادن . یناوخمه  ناشلخد  اب  ناشجرخ  دنشابیمن و  دوخ  يهرمزور  یگدنز  يهنیزه 

هحفص 116 ] ] 

ناطیـش ردارب  کـشیب  تسا ، هتخادـنا  هار  یفارـشا  قارطمط  رپ  یگدـنز  و  تسا ، دوخ  بیج  ندرکرپ  رکف  هب  هعماـج  رد  دارفا  نیا  دوجو 
تسا .

تاکز سمخ و 

: هک دنکیم  غالبا  وا  رب  ار  ادخ  مکح  تلادع  يهکلم  تسا ، هدروآ  تسدب  هیامرس  بسک و  زا  يدمآرد  عورشم  لالح و  هار  زا  هک  یسک 
[ . 130 .« ] لیبسلا نبا  نیکاسملا و  یماتیلا و  یبرقلا و  يذل  لوسرلل و  هسمخ و  ناف هللا  ءیش  نم  متمنغ  امنا  اوملعا  «و 

نامیتی و نادنمتـسم و  يارب  و  ربمایپ ) زا  دعب  ناماما  و   ) لوسر ادخ و  نآ  زا  دـیاهدومن ، بسک  هچنآ  يهمه  زا  مجنپ  کی  هک  دیـشاب  هاگآ 
تسا . هار  رد  ناگدناماو 

سمخ تخادرپ  دنکیم و  ادج  دوخ  لام  زا  فرـصم ، زا  لبق  ار  راک  بسک و  زا  لصاح  دمآرد  سمخ  هیآ ، نیا  هب  داقتعا  اب  نمؤم  ناسنا 
هلا هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  تاکز  يهنیمز  رد  لاعتم  دنوادخ  نینچمه  دـنادیم . ادـخ  يوس  هب  برقت  يهلیـسو  تدابع و  یعون  ار 

دیامرفیم :
[ . 131 .« ] میلع عیمس  هللا  مهل و  نکس  کتولص  نا  مهیلع  لص  اهب و  مهیکزت  مهرهطت و  ۀقدص  مهلاوما  نم  ذخ  »

هب ای   ) راذگب زامن  ناشیارب  نادرگ و  هزیکاپ  ار  نانآ  هقدص ، نیا  يهلیسو  هب  ییامن و  كاپ  ار  ناشیا  ات  ریگب ، تاکز  ناشلاوما  زا  ربمایپ ! يا 
تسا . هاگآ  هدنونش و  دنوادخ  و  تسا ، اهنآ  شمارآ  يهیام  ناشیا  رب  وت ) دورد  یترابع  هب  ای   ) وت زامن  یتسارب  تسرف ،) دورد  نانآ 

درف تسد  رد  تورث  زکرمت  اریز  دوشیم . هعماج  تمالـس  تراهط و  بجوم  مه  تسا و  يدرف  ومن  دـشر و  تراهط و  يهیام  مه  تاکز ،
رتشیب بتارم  هب  نآ  يهدسفم  هک  دـنکیم  داجیا  هعماج  رد  یتاقبط  قیمع  فاکـش  هکنیا  مه  دوشیم و  وا  قالخا  یهابت  داسف و  ثعاب  مه 

يداصتقا یقالخا و  تمالـس  تراهط و  نیمـضت  نمـض  دـبای ، رولبت  یمومع  گـنهرف  کـی  ناونع  هب  تاـکز  یتقو  تسا . يدرف  داـسف  زا 
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هعماج ،

هحفص 117 ] ] 

، دـنرگیدکی لمکم  طـبترم و  مه  هب  یمالـسا  ماـکحا  ردـقچ  هک  دوشیم  هظحـالم  نیارباـنب  ددرگیم . وا  یلاـعت  دـشر و  گـنهآ  ثعاـب 
هب زاین  حور  زامن و  گنهرف  هک  دنامهفب  ام  هب  قیرط  نیا  زا  ات  دنکیم ، تاکز  ذخا  هب  طونم  ار  تیم )  ) زامن ندروآ  اج  هب  لاعتم  دـنوادخ 

تسین . نکمم  ینید  لامعا  ریاس  ققحت  نودب  تیدحا ، هاگرد 
ياهیدـنمزاین دـناوتب  یتحار  هب  ات  دـهدیم  رارق  یمالـسا  تلود  رایتخا  رد  ار  يدایز  يهجدوب  اهتایلام ، ریاس  تاکز و  سمخ و  نیاربانب 

نیا ذخا  دـیامن . نیمأت  راک  رازبا  لاغتـشا و  داجیا  نامرد ، تشادـهب و  یناگمه ، شزومآ  ریظن : فلتخم  ياههنیمز  رد  ار  هعماج  نامورحم 
ناشن هعماـج  رد  یتسدـگنت  رقف و  ندودز  ناـمورحم و  جـیاوح  عفر  هب  ار  یهلا  بتکم  نیا  هجوت  مالـسا ، یقوقح  ماـظن  رد  اـهتایلام  عون 

دهدیم .
دیامرفیم : مالسا  رد  تاکز  يهفسلف  يهرابرد  مالسلاهیلع  قداص  ماما 

ام سانلا  نا  و  اـجاتحم ... اریقف  ملـسم  یقب  اـم  مهلاوما  ةوکزلا  اودا  ساـنلا  نا  ول  ءارقفلل و  هنوعم  ءاـینغالل و  اراـبتخا  ةوکزلا  تعـضو  اـمنا  »
[ . 132 .« ] ءاینغالا بونذب  الا  اورع  اوعاج و ال  اوجاتحا و ال  اورقتفا و ال 

ریقف یناملـسم  دنتخادرپیم ، ار  دوخ  لاوما  تاکز  مدرم  رگا  تسا . هدش  هداد  رارق  نادنمزاین  هب  کمک  نادنمتورث و  ناحتما  يارب  تاکز 
نادنمتورث . هانگ  رطاخب  رگم  دناهدشن  هنهرب  هنسرگ و  جاتحم ، ریقف ، مدرم ، دشیمن ... ادیپ  دنمزاین  و 

تخادرپ روما  هب  ام  مدرم  ات  مینک  غیلبت  یمومع  ياههناسر  رد  ار  لیبق  نیا  زا  یثیداـحا  هکنآ  رتاـبیز  تساـبیز ، هچ  ثیدـح  نیا  یتسار  هب 
ار دوخ  لاوما  رد  نادنمزاین  قح  و  دننادب ، ار  یلام  ياهیدنمناوت  ریطخ  تیلوؤسم  و  دـنوش ، قیوشت  رتشیب  اهتایلام  رگید  تاکز و  سمخ و 

دنرادب . ظوحلم 

قافنا

یقح قافنا  اما  دـنراد ، نکمتم  ناملـسم  ره  لاوما  رب  هعماج  لوسر و  ادـخ و  هک  تسا  یقح  یمالـسا  ياهتایلام  ریاـس  تاـکز و  سمخ و 
لام و  لذب  اب  نمؤم  ناسنا  هک  تسا 

هحفص 118 ] ] 

رپ ینعم  دوریم ، لاعفا  باـب  یتقو  هک  تسا  قفن  يهشیر  زا  تغل  رد  قاـفنا  دـنکیم . داـجیا  ادـخ  قلخ  ادـخ و  يارب  شیوخ  ياـهییاراد 
دهدیم . ار  هرفح  خاروس و  ندومن 

ذخا اب  رگا  تسا ، یمالـسا  ياهتایلام  ریاس  ممتم  قافنا  عقاو  رد  تسا . یتاقبط  ياـههرفح  اهفاکـش و  ندرک  رپ  ینعم  هب  قاـفنا  نیارباـنب 
ماقم بسک  لباقم  رد  قافنا  ناونع  هب  ار  دوخ  دمآرد  زا  یـشخب  تسود ، عون  نمؤم و  ناناملـسم  دشن ، نیمأت  یعامتجا  تلادـع  اهتایلام 

يهتـسجرب تافـص  زا  یکی  ار  قافنا  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  . ) دنـشخبیم نادـنمزاین  هب  لاعتم  دـنوادخ  ياضر  لیـصحت  يونعم و 
دنادیم : نانمؤم 
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[ . 133 .« ] نوقفنی مهانقزر  امم  ةولصلا و  نومیقی  بیغلاب و  نونمؤی  نیذلا  »
دنیامنیم . قافنا  میاهداد ، ناشیزور  هچنآ  زا  دننکیم و  زامن  يهماقا  دنراد و  نامیا  بیغ  هب  هک  نانآ 

رد وا  نادنزرف  نز و  هک  درادن  تسود  هاگچیه  تسا ، هعماج  رد  دوخ  ناعونمه  ياهيراتفرگ  تالکشم و  رکف  هب  هشیمه  یعقاو  ناملسم 
يادخ دنک ، نیمأت  ار  نارگید  شیاسآ  ات  دزادنایم  یتخـس  هب  ار  دوخ  یتح  دننک . يرپس  راگزور  یتخـس  هب  نارگید  اما  دنـشاب ، شیاسآ 

دنکیم : دای  یعقاو  ناراگتسر  ناونع  هب  دارفا  لیبق  نیا  زا  لاعتم 
[ . 134 .« ] نوحلفملا مه  کئلواف  هسفن  حش  قوی  نم  ۀصاصخ و  مهب  ناک  ول  مهسفنا و  یلع  نورثؤی  «و 

هب ار  دوخ  یگدـنز  ياـهزیچ  نیرتـهب  هراومه  دـنراد و  رگراـثیا  لایـس و  یـسفن  و   ) دنـشخبیم نارگید  هب  دـنراد  زاـین  دوـخ  هک  ار  هچنآ 
دنهدیم .) نادنمزاین 

ناج و لذب  اب  نمؤم  ناسنا  هک  تسا  نیمه  یگدنز  رد  ادخ  یگدـنب  قالخا و  ریثأت  راثآ  تسا . یندوتـس  رایـسب و  تشذـگ  راثیا و  هیحور 
هب ار  یمالـسا  قالخا  اهرازبا ، نیمه  قیرط  زا  دـیاب  ام  دـشاب . هعماج  رد  یمالـسا  ياهشزرا  جورم  ادـخ و  نید  غلبم  تورث ، ملع و  لام و 

شبسک  اب  دناوتیم  بساک  کی  ینعی  میروایب . دوخ  یگدنز  نتم 

هحفص 119 ] ] 

ياعد دـنجاتحم ، اعقاو  هک  یناسک  يارب  ای  دریگن  مدرم  زا  دوس  الاک ، شورف  رد  دوش ، نیمأت  وا  زاین  یتقو  هک  يروط  هب  دـشاب ، نید  جورم 
هجلاعم ار  نارامیب  یناجم  دـش ، نیمأت  اهنآ  راـک  یگدـنز و  يهنیزه  یتقو  نمؤم  ناکـشزپ  اـی  دروآ . باـسح  هب  ـالاک  تمیق  ار  ناـنآ  ریخ 

تین اب  دـننکب و  هانپیب  مورحم و  مدرم  روما  فرـص  ار  يرتشیب  تقو  نادـنمراک  نالوؤسم و  ای  دـنراذگب و  قافنا  ار  راک  نیا  مان  و  دـننک ،
هب دروخب ، زاین  ردق  هب  دنک و  شالت  ناوت  ردق  هب  ناسنا  هک  تسا  نیمه  یمالسا  دهز  ینعم  دننک ، بلط  باوث  دزم و  نانم  يادخ  زا  قافنا 

دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نایقتم  يالوم  هک  يروط  هب  دنادب  نارگید  قح  ار  زاین  رب  دازام  هکنیا  هفاضا 
[ . 135  ] كریغل نزاخ  هیف  تنا  کتوق  قوف  تبسک  ام 

تسا . وت  دزن  تناما  ناونع  هب  تسا و  نارگید  قح  يدرک  بسک  دوخ  زاین  رب  دازام  هک  ار  هچنآ 
تسین و هسیاـقم  لـباق  الـصا  تاـیدام  اـب  تمیق  رظن  زا  هک  دـنکیم  يوـنعم  شزرا  هب  لیدـبت  ار  يداـم  شزرا  هک  تـسا  ییاـیمیک  قاـفنا 

[ . 136  ] مکل هفعاضی  انسح  اضرق  هللا  اوضرقت  نا  دومرف : هک  تسا  هنوگ  نیا  و  تسادخ ، اجنیا  رد  رگایمیک 
، دنتسه ادخ  اب  هلماعم  لاح  رد  میاد  هک  نانآ  اشوخ  تسا . یلاعت  كرابت و  يادخ  يوس  زا  تیونعم  رهوگ  لیصحت  هنسحلا ، ضرق  تیهام 

دنهدیم : لئاس  هب  زین  ار  دوخ  لاوما  یگدنز و  دناهداد ، لد  ادخ  هب  زامن  رد  هک  نانآ 

دهدیم  لد  قح  هب  قشاع  دش  هک  ره 
دهدیم  لئاس  هب  شمایا  توق 

زجع و درادـن ، هک  هاگنآ  دـنکیم و  یجرخلو  یـشایع و  دراد  هک  هاگ  نآ  تسا ، يوه  صرح و  لـها  درادـن ، ار  تفـص  ود  نیا  سک  ره 
دیامرفیم : ابیز  هچ  میرک  نآرق  دنکیم . هبانا 

مهلاوما یف  نیذلا  و  نومئاد ، مهتالـص  یلع  مه  نیذلا  نیلـصملا  الا  اعونم . ریخلا  هسم  اذا  اعوزج و  رـشلا  هسم  اذا  اعوله . قلخ  ناسنالا  نا  »
قح 
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هحفص 120 ] ] 

[ . 137 .« ] نیدلا مویب  نوقدصی  نیذلا  مورحملا و  لئاسلل و  مولعم ،
و  ) دنکیم عنم  يرگید  زا  دسرب ، وا  هب  يریخ  هاگره  دـنکیم و  عزج  دـسرب  وا  هب  يرـش  هاگره  تسا ، هدـش  هدـیرفآ  صیرح  ناسنا  انامه 

دنتـسه یناسک  تسا و  مولعم  لئاس  يارب  یقح  ناشلاوما  رد  دنتـسه و  میاد  ناشزامن  رد  هک  نارازگزامن  رگم  دنکیم .) شومارف  ار  ادـخ 
دنراد . نامیا  تمایق  هب  قدص  يور  زا  هک 

روظنم نامورحم  يارب  ار  یقح  هراومه  دوخ  لاوما  رد  تسا و  لاعتم  يادـخ  دای  رد  هتـسویپ  ینعی  میاد ، شزاـمن  رد  یعقاو  ناملـسم  سپ 
لامک زا  هیحور  نیا  و  دنادیم ، دنمدرد  لئاس و  قح  راد  تناما  ار  دوخ  هکلب  دـنکیمن ، تیکلام  ساسحا  شـشخب  ماگنه  رد  و  دـنکیم ،

دریگیم . تأشن  تمایق  زور  هب  وا  داقتعا  قدص  نامیا و 
يدنمتیوه ناشن  و  دنکیم ، راد  تهج  دنمتیوه و  ار  ینید  ياهشزرا  ماکحا و  يهمه  هعماج ، رد  نآ  تیمکاح  یقالخا و  لوحت  نیاربانب 

سپ قالخالا .» مراکم  ممتـال  تثعب  :» دومرف هک  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  ناـیب  رـس  تسا  نیا  تسا و  یعاـمتجا  تلادـع  تیمکاـح ،
رد یقالخا  لـئاضف  رارقتـسا  زاـس  هنیمز  رگید  يوس  زا  دریگیم و  ماو  قـالخا  زا  ار  دوخ  شزرا  راـبتعا و  وس  کـی  زا  یعاـمتجا  تلادـع 

یمالـسا يروهمج  لکـش  رد  نیا  تسا و  یمالـسا  یعامتجا  ياهماظن  يابیز  هدمع و  فده  ود  قالخا ، تلادـع و  نیاربانب  تسا . هعماج 
ارجا هب  روشک  رد  ار  قلطم  تلادع  دناهدومرف ، ام  زیزع  ربهر  هک  هنوگ  نآ  یقالخا  یگدنزاس  اب  دـیاب  زین  ام  ور  نیا  زا  تسا و  هدرک  هولج 

دبای : ققحت  دوخ  لامک  تیاهن  رد  ام  ماظن  نیلوؤسم  مدرم و  يهنیرید  يوزرآ  ات  میروآرد 
يروهمج ماظن  رد  هک  مینکیم  رکـش  ار  ادخ  ام  درک و  ارجا  نآ  رد  ار  لماک  تلادـع  ناوتب  ات  دوش  هتخاس  یقالخا  ظاحل  زا  دـیاب  هعماج  »

یفنم رما  کی  روشک  نالوؤسم  مدرم و  رظن  زا  ینانچ  نآ  ياههناخ  رد  یگدـنز  لاـنم و  لاـم و  ندرک  هتـشابنا  تورث ، هب  رخاـفت  یمالـسا 
[ . 138 .« ] دهدیم ناشن  ار  تلادع  تمس  هب  روشک  تکرح  تیعضو ، نیا  دوشیم و  بوسحم 

هحفص 121 ] ] 

يزیچ ره  کـلام  ار  دوخ  نمؤم  ناـسنا  فاـصنا ، لدـع و  تموکح  رد  دـسریم ، تیمکاـح  هب  تلادـع  یقـالخا ، لوحت  يهیاـس  رد  سپ 
لیـصحت ترخآ  اـیند و  رد  ار  يونعم  ياـهشزرا  هعماـج ، رد  نآ  حیحـص  يهلداـبم  اـب  هک  تسا  مدرم  قوقح  راد  تناـما  هکلب  دـنیبیمن ،

. تسا هداد  خر  یللخ  وا  تالدابم  دنور  رد  هک  دنادب  دیاب  دش ، هیامرـس  لوپ و  بحاص  یـسک  رگا  طرـش  نیا  تیاعر  اب  نیاربانب  دنکیم ،
چیه نودـب  نآ  قاـفنا  لذـب و  رد  هک  تسا  بجاو  وا  رب  دـنادب و  دـنمزاین  قـح  ار  دوـخ  زاـین  رب  دازاـم  ياههتخودـنادیاب  تروـص  نیا  رد 

دیامرفیم : هنیمز  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نایقتم  يالوم  دنک . مادقا  يدیدرت 
[ . 139 . ] کلذ نع  مهلئاس  هدج  یلاعت  هللا  ینغ و  هب  عتم  امب  الا  ریقف  عاج  امف  ءارقفلا  تاوقا  ءاینغالا  لاوما  یف  ضرف  هناحبس ، هللا  نا 

عنام يدنمتورث  هک  نآ  رگم  دنامن ، هنـسرگ  يریقف  چیه  سپ  هدینادرگ ، بجاو  ار  نازیچیب  ياهيزور  ءاینغا  لاوما  رد  ناحبـس  دـنوادخ 
دیامن . هذخاوم  یسرپزاب و  تمایق  زور  رد  راک  نیا  زا  ار  ناشیا  لاعتم  دنوادخ  دوش ، وا  قح 

؟ دنزیرگیم تلادع  زا  هک  یناسک  اب  دروخرب  يهویش 

يرادـنید و تیلوؤسم  دنـشابیم ، دـنمهرهب  یمالـسا  قالخا  ناـمیا و  يهیامرـس  زا  هک  دوشیم  يدارفا  هب  طوبرم  میاهتفگ  نونک  اـت  هچنآ 
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هب نامیا  نید و  تمعن  زا  هک  یناسک  اما  تسا . هدرک  هدامآ  مالـسا  ینارون  ماکحا  يالتعا  هار  رد  لام  ناج و  لذب  رد  ار  اهنآ  يروابادخ 
مدرم عبانم  تراغ  يزودنالام و  زا  ار  اهنآ  ایند  زآ  صرح و  و  دنکمیم ، نوخ  هعماج  يهرکیپ  زا  هناتفـصولاز  دنتـسه و  بیـصنیب  ادـخ 

دروخرب دیاب  هنوگچ  دارفا  لیبق  نیا  اب  دنزیتسرد ، نآ  اب  هراومه  هتـسناد و  ربارب  دوخ  گرم  اب  ار  فاصنا  لدع و  تیمکاح  و  درادیمنزاب ،
دومن ؟

هبار نیلوؤسم  مدرم و  ینارگن  مشخ و  تشاد و  رذحرب  هیوریب  راصحنا  هیامرـس و  تشابنا  زا  ار  اهنآ  دـیاب  لوا  ماگ  رد  دـسریم  رظن  هب 
یب  رگا  درک ، دزشوگ  اهنآ 

هحفص 122 ] ] 

نوناق دوش و  دروخرب  اهنآ  اب  دیاب  گنردیب  دنداد ، همادا  هعماج  رکیپ  رب  دوخ  زیت  نادند  گنچ و  ندربورف  هب  نانچمه  اهرادـشه  هب  انتعا 
دوخ هک  نآ  ات  دنک ، مالعا  یفتنم  یمومع  راک  بسک و  يارب  ار  دارفا  لیبق  نیا  تیحالـص  يراد ، هیامرـس  هیوریب  دشر  راهم  نمـض  دیاب 

هعـسوت دنور  داصتقا و  هب  ياهمطل  اهنت  هن  صیرح  نایوجدوس  بوکرـس  دنریذپب . ار  دهز  تلادع و  هیاس  رد  یگدـنز  دـننک و  حالـصا  ار 
دروـخرب زین  بـالقنا  زیزع  ربـهر  تسا . تلادـع  يارجا  قیداـصم  زا  نیا  دوـشیم و  زین  نآ  رتـشیب  ییاـیوپ  دـشر و  ثعاـب  هـکلب  دـنزیمن 

دناهدومرف : هیصوت  ار  تلادع  يارجا  يارب  هنادنمتردق 
تلادـع دروآ ؟ دوجو  هب  شهاوـخ  اـب  ساـمتلا و  هیـصوت ، تحیـصن ، اـب  دوـشیم  هعماـج  رد  ار  یعاـمتجا  تلادـع  دـینکیم  لاـیخ  امـش  »

تروص و کی  هب  هعماج  لخاد  حطس  رد  تردق ، نودب  دوشیم  رگم  ار  نوناق  رد  يواست  رارقتـسا  يارب  کمک  ضیعبت و  عفر  یعامتجا ،
[ . 140 [ »؟ دروآ دوجو  هب  رگید  تروص  هب  ناهج  حطس  رد 

هعماج رد  ار  ینالک  یکلم  یلوپ و  تیعقوم  ناصـصختم ، ینف  شناد  تقرـس  یتح  نارگراک و  قوقح  عییـضت  اب  هک  يدارفا  بیدأت  درط و 
هکلب دنتـسین ، بالقنا  روای  هثداح  تقو  رداهنت  هن  اهنیا  تسا ، يرورـض  يرما  مدرم  یمرگلد  ماظن و  تابث  ظفح  يارب  دـناهدروآ ، تسدـب 
يرطخ اهنآ  یگدنز  راک و  هویش  مه  نونکا  هکنیا  امک  دننکیم ، دراو  هبرض  بالقنا  هب  دنناوتیم  ات  دنریگیم و  رارق  نانمـشد  فص  رد 

نامه ار  دهز  لدع و  دیاب  يراد  هیامرس  گنهرف  رطخ  زا  یمالسا  بالقنا  ندرک  همیب  يارب  ام  تسا ، یمالسا  يروهمج  ماظن  يارب  هوقلاب 
نآ هب  همه  ات  میروآ ، رد  گـنهرف  تروص  هب  ماـظن  ظـفح  تینما و  نیمأـت  یلـصا  صخاـش  ناونع  هب  دـناهدومرف ، اـم  زیزع  ربهر  هک  هنوگ 

مینک : عافد  یمالسا  بالقنا  ياهشزرا  زا  لماک  یهاگآ  يرادیب و  اب  هدش و  حلسم 
هجوت دروم  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  دـهز  دـیاب  تسا ، ور  هب  ور  اهینمـشد  تارطخ و  زا  یهوبنا  اب  هک  ناریا  یمالـسا  يهعماـج  »

تسا  تروص  نیا  رد  دنناوخب و  دنیوگب و  دننادب ، ار  نآ  همه  دروآرد و  گنهرف  کی  تروص  هب  ار  نآ  دهد و  رارق 

هحفص 123 ] ] 

اریز دـنکیم . مه  رتریذپانبیـسآ  رتيوـق و  ارنآ  هکلب  دزادـنایمن ، رطخ  هب  اـهنت  هن  ار  یمالـسا  ماـظن  يدـهز ، لدـع و  نینچ  لاـمعا  هـک 
دنتسیایم نانمشد  لباقم  رد  رطخ ، يهظحل  رد  دنوشیمن ، دوخیب  دوخ  زا  یگدنز  تاوهـش  ایند و  عماطم  تاذل و  ربارب  رد  هک  ییاهناسنا 

[ . 141 .« ] دنهدیم تاجن  ار  دوخ  تلم  ماظن و  هعماج ، و 
طـسق لدع و  زا  هک  یناسک  اب  هبناج  همه  دروخرب  تسا ، یعامتجا  تلادع  عبات  مالـسا  رد  اهتیکلام  اهراک و  دودح  هک  اجنآ  زا  نیاربانب 

زرم تسا  رومأـم  یمالـسا  تـلود  تـسا و  هنادنـسپادخ  لوـقعم و  يرما  دـننزیم ، نـماد  هعماـج  رد  ار  يربارباـن  ضیعبت و  دـنزیرگیم و 
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عالطا هب  میظنت و  یناسنا  ینید و  ياهشزرا  همه  ظفح  اب  طیارش  ياضتقم  هب  یمالـسا  طسق  تلادع و  يانبمرب  ار  اههیامرـس  اهتیکلام و 
دندقتعم : هتسناد و  یعامتجا  تلادع  رارقتسا  موهفم  هب  ار  يونعم  يزاسون  یمالسا  بالقنا  مظعم  ربهر  ور  نیا  زا  دناسرب . مومع 

نیب زا  تلادع ، رارقتـسا  تهج  رد  یگدنزاس  رگا  اریز  دـنک ، يرتشیب  باتـش  دـیاب  یعامتجا  تلادـع  رارقتـسا  موهفم  هب  يونعم  يزاسون  »
[ . 142 .« ] میاهدرواین تسد  هب  ار  یتیقفوم  عقاو  رد  دشابن ، ناملسم  درم  نز و  تمارک  يایحا  قوقح و  يربارب  ضیعبت ، ندرب 

هحفص 127 ] ] 

يرادم مدرم 

هراشا

رد نالوؤسم  اب  مدرم  طابترا  یـسایس  هفـسلف  هب  قیمع  هجوت  یمالـسا ، بالقنا  فادها  ققحت  یلم و  تینما  قیمعت  ياههار  نیرتهب  زا  یکی 
مظعم ماـقم  هشیدـنارد  مدرم  هلأـسم  درک . وجتـسج  نآ  رد  دـیاب  ار  تموکح  ياـقب  یگنادواـج و  زار  هک  يروط  هب  تسا ، یمالـسا  ماـظن 

تسا : هدیدرگ  بوسحم  نآ  هب  طونم  زین  ماظن  ندوب  یمالسا  يرواب و  نید  یتح  هک  تسا  هدرتسگ  يردق  هب  تیالو 
ناـجیب و حوریب و  زیچ  کـی  دوـشب ، کـفنم  مدرم  روـضح  زا  هک  یتروـص  رد  ماـظن ، ندوـب  یمالـسا  يرواـب و  نید  نـید و  يهلأـسم  »

یعقاو روضح  تسا ، یمالـسا  يروهمج  ساسا  ام و  تساوخ  اـعدا و  هک  یناـنچ  نآ  ماـظن ، نیا  رد  مدرم  رگا  دـش .... دـهاوخ  راگدـنامان 
؛ تسا نیمأت  دشاب ، هتـشاد  اهتردقربا  لباقم  رد  میهاوخیم  ام  هک  یتزع  لالقتـسا و  مالـسا ، هلمج  زا  ماظن ، نیا  زیچ  همه  دنـشاب ، هتـشاد 

[ . 143 .« ] تسا نیمأت  نمشد ، لباقم  رد  ماظن  روشک و  ياهزرم  زا  عافد  ناکما  ماظن ، تدحو  يراگدنام و 
تفرگ : هجیتن  ناوتیم  رابرهگ  تانایب  نیا  زا  نیاربانب 

دنکیم . ادیپ  ققحت  مدرم  روضح  اب  یمالسا  ماظن  رد  يرواب  نید  حور  تیوه و  - 1
تسین . نکمم  مدرم  روضح  نودب  ماظن  یعقاو  تایح  همادا  - 2

هحفص 128 ] ] 

تسا . بالقنا  ياههنحص  یمامت  رد  مدرم  روضح  اب  فدارتم  ماظن  تقیقح  حور و  - 3
دوشیم . نیمأت  مدرم  روضح  اب  ماظن  يراگدنام  ءاقب و  یسایس و  لالقتسا  تزع و  - 4

تسا . یمالسا  يروهمج  ماظن  تابث  تدحو و  نمضتم  روما  همه  رد  مدرم  روضح  - 5
تسا . ریذپ  ناکما  مدرم  روضح  اب  اهنت  اهزرم  زا  عافد  نانمشد و  ياههسیسد  اب  هلباقم  ماظن و  تیدوجوم  نایک و  زا  عافد  - 6

هشیدنا نیا  رد  تفرگ ، غارـس  ناوتیمن  یهلا  ناربهر  زج  هب  سک  چیه  رد  دنراد ، مدرم  هب  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  هک  یقیمع  داقتعا 
هک تسا  ییاهیروئت  روصت  قوف  مدرم ، موهفم  هکلب  تسین ، ماظن  نیلوؤسم  زا  ارچ  نوچیب و  تعاطا  مدرم و  یـسایس  روضح  زا  ثحب  اهنت 
اب مدرم  تیوه  تسا ، هدـش  هبرجت  هک  هنوگ  نامه  اهتموکح  عون  نیا  رد  هک  ارچ  دنتـسه ، اهتلم  يدازآ  قوقح  یـسارکومد و  یعدـم 

یحور و ياهزاین  لباقم  رد  یتبثم  شنکاو  اهنت  هن  اهنآ  یقالخا  تاـمیلعت  تسا و  هدـش  فیرعت  مکاـح  نارادـمامز  یـسایس  فادـها  دـیق 
تسا . هدوب  نآ  ناغمرا  زین  یشومارفدوخ  ییارگ و  چوپ  هکلب  تسا ، هدوبن  مدرم  ینورد 
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ناونع هب  مدرم  تسا ، مالسلامهیلع  نیموصعم  يهریـس  مالـسا و  میلاعت  زا  رثأتم  هک  يربهر  مظعم  ماقم  ینید  هشیدناو  تیالو  ورملق  رد  اما 
دننکیم . وجتسج  تیالو  ورملق  رد  ار  دوخ  ياهیئوج  لامک  اهدیما و  اهرواب و  همه  هک  دناهدش  فیرعت  ارگعقاو  دنمتیوه و  ياهدیدپ 
يارب مه  مدرم  دنکیم ، هاگن  مدرم  يهدـید  لد و  زا  ار  دوخ  ربهر ، هک  يروط  هب  دـندحاو ، تقیقح  کی  مدرم  ربهر و  تیالو ، يهنیآ  رد 

دنتسین . لئاق  تیالو  زا  ازجم  یتلاصا  دوخ 
قوقح ملع  نارگ  لیلحت  ناققحم و  يایند  هب  يربهر  تموکح و  یفـسلف  يهلوقم  رد  دیدج  نیرتکد  ناونع  هب  دیاب  هک  تسا  یتیعقاو  نیا 

رد  ات  دوش  هضرع  تسایس  و 

هحفص 129 ] ] 

زار فشک  رد  و  دـنوشن ، هابتـشا  راچد  دـنیبیم ، وجادـخ  مدرم  رد  وحم  ار  دوخ  يونعم ، یهلا و  يرادـتقا  اب  هک  يربهر  نوماریپ  تواـضق 
كاپ و بلق  اـب  مدرم  ار  تقیقح  نیا  هتبلا  دـننک . شـالت  ناوت  همه  اـب  ددرگیم ، لـقتنم  مدرم  هب  دوش ، رتشیب  هچ  ره  هک  یتردـق  رادـتقا و 

ماقم زا  هناقداص  تعاطا  رد  ار  دوخ  یعاـمتجا  یناور و  شمارآ  تینما و  يدنلبرـس و  تزع و  زار  و  دـناهتفایرد ، دوخ  صولخ  زا  راـشرس 
دومرف : هک  دندیشخب  ققحت  ار  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترضح  ینارون  مالک  نیا  و  دننادیم ، تیالو 

[ . 144 .« ] ۀمامالل امیظعت  ۀعاطالا  همالل و  اماظن  همامالا  »
تسا . تیالو  تماما و  رادتقاو  تمظع  بجوم  ماما  زا  تعاطا  مدرم و  روما  مظن  شمارآ و  هیام  تیالو  تماما و 

روطب ایند و  رهاوظ  هب  انتعایب  سانـش ، یحو  رگراثیا ، هاگآ ، نامیا ، اب  دارفا  لماش  دـنوشیم ، عقاو  تیالو  ماـقم  بطاـخم  هک  یمدرم  هتبلا 
نیب رد  هچ  رگا  دنجراخ  هدعاق  نیا  زا  شورف  ایند  هب  نید  تسرپ و  فارشا  قساف ، رگهلیح ، صیرح ، دارفا  ینعی  دنشابیم ، هللا  بزح  یلک 

، دنریگیم رارق  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  ماما و  بطاخم  هک  یمدرم  هب  مالـسا  يژولوئدیا  رد  رطاخ  نیمه  هب  دننکیم و  یگدنز  مدرم 
ياههمانرب وزج  مالـسا  نید  روهظ  نامز  زا  تموکح  یلـصا  هاگتـساخ  ناونع  هب  مدرم  هب  هجوت  لاح  ره  هب  دوشیم . هتفگ  تما  احالطـصا 

مینکیم . هراشا  اج  نیا  رد  نآ  زا  يدراوم  هب  هنومن  ناونع  هب  هک  تسا  هدوب  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 
نیا رد  دندمآ ، هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  شیپ  شیرق  فارـشا  زا  یهورگ  هک : دـنکیم  لقن  دوعـسم  نب  هللادـبع  زا  دوخ  دانـسا  اب  یبلعث 

هب دمحم ! ای  دنتفگ : شیرق  فارـشا  دوب ، هتـسشن  ناناملـسم  يافعـض  رگید  لالب و  بابخ و  بیهـص و  اب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  لاح 
ياهدرک . شوخ  لد  نایاونیب  افعض و  نیمه  هب  شیرق )  ) تدوخ موق  ياج 

، نک درط  دوخ  نوماریپ  زا  ار  ارقف  افعـض و  تسا ؟ هدرک  ناسحا  ناشیا  هب  ادـخ  هک  دنتـسه  نانیا  ایآ  میوشب ؟ اونیب  دارفا  نیا  ناوریپ  ام  اـیآ 
مینک . يوریپ  وت  زا  مه  ام  ینک ، درط  ار  اهنآ  وت  دیاش 

هحفص 130 ] ] 

دش . لزان  لیذ  هیآ  هک  دوب  عقوم  نیا  رد 
ءیـش نم  مهیلع  کباسح  نم  ام  ءیـش و  نم  مهباسح  نم  کیلع  ام  ههجو  نودـیری  یـشعلا  ةاودـغلاب و  مهبر  نوعدـی  نیذـلا  درطت  «و ال 

[ . 145 « ] نیملاظلا نم  نوکتف  مهدرطتف 
وت رب  يزیچ  نانآ  تیعقوم  باسح  زا  نکم ، درط  دنهاوخیم ، ار  هللا  هجو  طقف  دنناوخیم و  ار  ادخ  ناهاگماش  ناهاگحبـص و  هک  ار  نانآ 

دوب . یهاوخ  ناراکمتس  زا  ینک  درط  ار  نانآ  رگا  تسین ، يزیچ  نانآ  هب  وت  تیعقوم  باسح  زا  سکعلاب  تسین و 

يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  یعافد  تسایس  www.Ghaemiyeh.comيدمآراک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 144زکرم  هحفص 75 

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


هلا هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دندید  فارـشا  زا  یهورگ  هک  بیترت  نیدب  تسا ، هدش  لزان  ام  هرابرد  روبزم  هیآ  دناهتفگ : بابخ  ناملس و 
وت اب  اـم  ینک ، رود  دوخ  نوماریپ  زا  ار  ارقف  نیا  رگا  هللا ، لوسر  اـی  دـنتفگ : دـندومن و  ریقحت  ار  ارقف  تسا ، هتـسشن  ناناملـسم  يافعـض  اـب 

هدنکفارـس دـننیبب  نیـشنمه  ناـگدرب  نیا  اـب  ار  اـم  هک  نیا  زا  دـنیآیم و  وت  شیپ  برع  ياـههورگ  ناگدـنیامن و  اریز  مینیـشنب ، میناوتیم 
میوشیم .

دیریذپب . دوخ  روضح  هب  ار  ناگدرب  دیناوتیم  دنتفر  دندید و  ار  امش  دندمآ و  ناگدنیامن  اههورگ و  هکنآ  زا  سپ 
هب فارشا  تفریذپ . ار  فارشا  نآ  داهنشیپ  دوب ، مالسا  تفرشیپ  تعرس  بجوم  هک  اهنآ  نامیا  هب  قایتشا  تهج  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

دیسیونب . یبتک  دادرارق  دیاب  دنتفگ : هدیزرون ، تعانق  ینابز  يوگتفگ 
رگید فرط  رد  ام  لاح  نیا  رد  دسیونب ، ار  دادرارق  هک  دندومرف  راضحا  ار  مالسلاهیلع  یلع  تساوخ و  يذغاک  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

دروآ . ار  درطت » و ال   » هیآ هدش و  لزان  لیئربج  میدوب ، هتسشن 
نیا رد  میدش ، کیدزن  وا  هب  مه  ام  دنادرگ ، ام  يوس  هب  ار  شیور  تخادـناار و  ذـغاک  هیآ ، یقلت  زا  سپ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

تسا . هدرک  ررقم  شدوخ  هب  ار  نایاونیب ) هرابرد   ) تبحم محر و  امش ، راگدرورپ  ۀمحرلا » هسفن  یلع  مکبر  بتک  : » تفگیم لاح 
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هاگ نآ  تشاذـگیم ، دوخ  لاح  هب  ار  ام  تفریم و  تساخیمرب و  تساوخیم  هک  عقوم  ره  میتسـشنیم ، وا  اب  هراومه  هثداح  نیا  زا  سپ 
دش : لزان  هیآ  نیا 

نم عطت  ایندلا و ال  ةویحلا  ۀنیز  دیرت  مهنع  كانیع  دـعت  ههجو و ال  نودـیری  یـشعلا  ةوادـغلاب و  مهبر  نوعدـی  نیذـلا  عم  کسفن  ربصا  «و 
[ . 146 .« ] اطرف هرما  ناک  هیوه و  عبتا  انرکذ و  نع  هبلق  انلفغا 

زا ار  دوخ  ناگدید  زاس . لمحتم  دنناوخیم ، ار  دوخ  يادـخ  هاگماش  هاگحبـص و  هک  یمدرم  اب  ینیـشنمه  طابترا و  هب  ار  دوخ  ربمایپ :! يا 
هدش و سفن  ياوه  عبات  میاهتخاس و  لفاغ  دوخ  دای  زا  ار  شبلق  هک  ار  یسک  نادرگمرب و  يویند  يایازم  نتـساوخ  يارب  نامیا  اب  مدرم  نآ 

نکن . تعاطا  تسا  هتشگ  لادتعا  زا  زواجت  شراک 
ربمایپ يوناز  اب  ام  يوناز  دوب  کیدزن  هک  دشیم  کیدزن  ام  هب  ردقنآ  تسـشنیم و  ام  اب  هیآ  نیا  لوزن  زا  دـعب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

میتشاذگیم لاح  نامه  رد  ار  وا  میتفریم و  میتساخیمرب و  دیـسریمارف ، نتفر  تعاس  هک  یعقوم  دنک و  ادـیپ  سامت  هلا  هیلع و  هللا  یلص 
، مشاب هتـشاد  امـش  اب  یگنهامه  يزاسمد و  ینیـشنمه و  هک  داد  ار  روتـسد  نیا  ات  دربن  ایند  زا  ارم  هک  ار  يادـخ  ساپـس  :» دومرفیم ام  هب  و 

[ . 147 .« ] تسامش اب  مگرم  تسا و  امش  اب  میگدنز 
اب نومـضم  رد  دـناهدرک ، لقن  رگید  یلکـش  هب  ار  بلاطم  هک  مه  ییاهنآ  تسا و  نیرـسفم  همه  قافتا  دروم  ابیرقت  قوف  تایآ  لوزن  نأش 

دنشابیم . قفاوم  تیرثکا 
، نانآ فاصوا  نایب  اب  هتـسناد و  یمالـسا  ماظن  تکرح  یلـصا  نکر  ناونع  هب  ار  مدرم  نآرق ، رد  رگید  هیآ  اههد  تایآ و  نیا  لاـح  ره  رد 

هیلع يریگعضوم  اب  تثعب  یعامتجا  تکرح  هک  يروط  هب  دنکیم ، قساف  وجدوس و  رـصانع  درط  هب  فظوم  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
دوشیم . زاغآ  هعماج  دردیب  فارشا و  هقبط 

رک و یگنهرف و  ياهشیارگ  یتاقبط و  عضاوم  ظفح  اب  دندش  رـضاح  دنتفریذپ و  رهاظ  هب  ار  نید  دوخ ، عفانم  ظفح  يارب  هک  یناسک  یتح 
: تشاد رذحرب  نانآ  زا  ار  شلوسر  دنوادخ  دنتفرگن و  رارق  یلاعت  يادخ  لوبقم  زین  دننکب ، مه  یناملسم  نید و  يوعد  یتاقبط ، صاخ  رف 
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الا کیلع  ام  و  يدـصت . هل  تناف  ینغتـسا . نم  اما  يرکذـلا . هعفنتف  رکذـی  وا  یکزی . هلعل  کیردـی  ام  و  یمعـالا . هءاـج  نا  یلوت . سبع و 
[ . 148 . ] یهلت هنع  تناف  یشخی . وه  و  یعسی . كءاج  نم  اما  و  یکزی .

يهیآ ادخ  دای  اب  و  دشاب . اسراپ  يدرم  وا  تسا  نکمم  ینادیم  هچ  وت  دمآ و  شروضح  انیبان  درم  نآ  نوچ  تشگ ، ورـشرت  سوبع و  ارچ 
رب دزادرپن . ییاسراپ  نامیا و  هب  وا  رگا  ینکیم و  هجوت  وا  هب  لوسر  يا  وت  ارچ  تسا ، ایند  رورغم  ینغ و  هکنآ  اما  دتفا . دنمدوس  ار  وا  قح 

ینکیم ؟ يراددوخ  وا  زا  وت  تسا ، اوقتاب  يدرم  دباتشیم و  وت  يوس  هب  هک  یسک  اما  تسین . یفیلکت  وت 
هتسشن هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  هیما  ینب  زا  يدرم  هک  هدش  لزان  ینامز  هروس  نیا  دومرف : هک  تسا  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  تیاور 

اب ار  دوخ  يور  درک ، عمج  ار  شدوخ  اراد  درم  نآ  تسـشن ، وا  راـنک  رد  دـش و  دراو  اـنیبان )  ) موـتکم ما  نبا  هللادـبع  هک  نیمه  سپ  دوـب ،
دارفا لیبق  نیا  اب  ینیـشنمه  زا  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـش و  لزان  درم  نآ  لمع  هب  ضارتعا  رد  هروس  نیا  دـنادرگرب ، وا  زا  یتحاران 

دومرف . عنم 
يور زا  هک  ار  یمدرم  ات  تسا ، یمالسا  نارادمامز  هژیو  هب  ناناملـسم  يهمه  يارب  ارجالا  مزال  یعطق و  لمعلاروتـسد  ناونع  هب  هروس  نیا 

دنریگ و راک  هب  رشق  نیا  ياههتساوخ  نیمأت  يارب  ار  دوخ  شالت  یمامت  دنریذپب و  زاب  یـشوغآ  اب  دنیآیم ، اهنآ  فرط  هب  عوشخ  هقالع و 
راک يهحولرـس  ار  ییاسراپ  دـهز و  و  دـننیزگ ، يرود  دـنلئاق  نارگید  زا  شیب  یقح  دوخ  يارب  يرگیفارـشا  يوخ  اب  هک  لومتم  دارفا  زا 

درادن . یتیلوؤسم  نانآ  ربارب  رد  یمالسا  تموکح  دنهدن ، رارق  دوخ 

مدرم اب  نیلوؤسم  طابترا  میکحت  ياههار 

هراشا

نیا نودـب  ماظن  حور  هک  يروط  هب  تسا ، یبلق  طابترا  یمالـسا ، يروهمج  ماظن  رد  مدرم  نیلوؤسم و  نیب  هملک  یعقاو  ياـنعم  هب  طاـبترا 
هجاوم لکشم  اب  روشک  هرادا  رد  هداد و  تسد  زا  مدرم  نیب  رد  ار  دوخ  یلصا  هاگیاپ  نیلوؤسم  اجیردت  دش و  دهاوخ  هشدخ  راچد  طابترا 

دش . دنهاوخ 

هحفص 133 ] ] 

زیچ همه  ندـش  مامت  ياـنعم  هب  ار  مدرم  ياـهنم  تموکح  تیـالو ، ياـمظع  ماـقم  هک  تسا  يدـح  رد  یمالـسا  ماـظن  اـب  مدرم  یگتخیمآ 
دناهدومرف : دزشوگ  نیلوؤسم  هب  مالسا  میلاعت  ساسا  رب  ار  ریز  ياههار  نالوؤسم  زا  مدرم  ییادج  زا  زیهرپ  يارب  ور  نیا  زا  دنادیم ،

کی لثم  زورما  هک  هچنآ  ام ، یـسانشان  ردـق  اب  ادابم  هک  مراد  هغدـغد  نم  مینک ... رتشیب  زور  هب  زور  مدرم  اب  ار  نامدوخ  لـصو  دـیاب  اـم  »
ینعی میرادن ، زیچ  چیه  دینادب ، ار  نیا  میرادن ، زیچ  چـیه  ام  دـش ، هتفرگ  رگا  و  دوشب ؛ هتفرگ  ام  زا  تسام ، رایتخا  رد  یهلا  غیردیب  تمعن 

يهطبار رگا  هک  تسا  يوحن  هب  یمالسا ، يروهمج  ماظن  اب  ناریا  روشک  ینعی  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  عضو  صوصخب  ام ، روشک  عضو 
[ . 149 !« ] تسین هرادا  لباق  روشک  نیا  دشابن ، یبلق 

یتسیز هداس 
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گنهرف شرتسگ  تسا . ندرک  یگدـنز  ایریب  هداـس و  مدرم  دـننامه  تیمیمـص ، تیوقت و  مدرم و  اـب  نیلوؤسم  داـحتا  قیداـصم  زا  یکی 
هب يرگیفارـشا  يهیحور  دـشر  يارب  ياهنیمز  اهنت  هن  تروص  نآ  رد  دوش ، زاغآ  نیلوؤسم  يوس  زا  دـیاب  احیجرت  هعماج  رد  یتسیز  هداس 

دنکیم . ظفح  هشیمه  يارب  تسا ، نیلوؤسم  اب  مدرم  یمیمص  طابترا  نامه  هک  ار  ماظن  ياقب  زمر  هکلب  دروآیمن  دوجو 
ناـنآ اـب  هلباـقم  يارب  دنتـسناد و  مدرم  تیمیمـص  افـص و  اـب  داـضت  رد  ار  يرگیفارـشا  هیحور  هلظدـم ،)  ) يربـهر مظعم  ماـقم  ور  نیا  زا 

دناهدومرف :
دیاب شاهداوناخ  ياضعا  وا و  فرـصم  اذغ و  عون  یگدنز ، دننک . تیاعر  دیاب  ار  یفیاظو  دودعم  کی  یمالـسا ، يروهمج  رد  نالوؤسم  »

[ . 150 .« ] دننادیم وا  هارمه  ار  دوخ  دوخ و  زا  ار  وا  مدرم  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دشاب و  مدرم  يافعض  هیبش 
نایقتم  يالوم  شراوگرزب  دج  ینارون  مالک  روآدای  زیزع  ربهر  رابرهگ  مالک  نیا 

هحفص 134 ] ] 

دندومرف : یحاران  اب  دندید  ار  وا  هناخ  یخارف  دنتفر ، دوب  رامیب  هک  یثراح  دایز  رسپ  ءالع  تدایع  يارب  یتقو  هک  تسا  مالسلاهیلع  یلع 
هرقف . ریقفلاب  غیبتی  الیک  سانلا  هفعضب  مهسفنا  اوردقی  نا  قحلا  همئا  یلع  ضرف  یلاعت  هللا  نا 

ناشیرپ ار  اهنآ  رقف  هک  نیا  ات  دنهن  ربارب  هعماج  ریقف  نامدرم  اب  ار  دوخ  هک  هدینادرگ  بجاو  هعماج  قح  هب  نایاوشیپ  رب  یلاعت  يادخ  انامه 
دزاسن . نارگن  و 

دیاب مدرم ، هافر  شیاسآ و  نیمأت  رطاخ  هب  راگزور  ياهیـشوخ  زا  نتـشذگ  ناتـسدیهت و  هب  تیانع  یمالـسا ، يروهمج  سدـقم  ماظن  رد 
دوشن . راذگاو  اهنآ  هب  یتیلوؤسم  تسا  رتهب  دنتسین ، رواب  داقتعا و  نیا  رب  هک  یناسک  و  دشاب ، ماظن  نالوؤسم  تاداقتعا  ءزج 

مدرم اب  يدردمه 

رد هک  تسا  نآ  دشخبیم ، تینیع  ار  ساسحا  نیا  هچنآ  و  دنـشاب ، هتـشاد  ار  مدرم  ياهزاین  عفر  يهغدغد  دـیاب  مالـسا  ماظن  رد  نیلوؤسم 
دنهد . مدرم  زاین  هب  ار  تیولوا  اهیریگ  میمصت  يزیر و  همانرب 

دناهدومرف : دننادیم ، تاهجوت  تامدخ و  نیرتهب  نیرتشیب و  هتسیاش  قحتسم و  ار  ناریا  تلم  هکنآ  نمض  یمالسا  بالقنا  مظعم  ربهر 
[ . 151 . ] تسا مدرم  ياهزاین  نیمأت  هجوتم  لوا  تیولوا  هشیمه  يارب 

زا هدافتـسا  رد  هک  دنکیم  اضتقا  تسا ، یمالـسا  ماظن  رد  دارفا  شنیزگ  كالم  نیرتمهم  هک  مدرم  اب  يراکمه  يدردمه و  سح  نیاربانب 
، دنمورحم نآ  زا  ناشعونمه  الامتحا  هک  ییاهزیچ  زا  هدافتـسا  رد  یتح  دنهد و  حـیجرت  دوخ  رب  ار  نارگید  يداصتقا ، یعامتجا و  يایازم 

زین ار  دوخ  لالح  قزر  فارـسا ، مدـع  تعانق و  اـب  دـنکیم ، یگدـنز  اـم  يهعماـج  رد  ياهنـسرگ  ریقف و  هک  یناـمز  اـت  دـننک و  باـنتجا 
دندومرف : ابیز  هچ  مالسلاهیلع  یلع  نایقتم  يالوم  دنیامن . نانآ  كاروخ 

هحفص 135 ] ] 

یندوقی ياوه و  ینبلغی  نا  تاهیه  نکلو  زقلا  اذـه  جـئاسن  حـمقلا و  اذـه  بابل  لـسعلا و  اذـه  یفـصم  یلا  قیرطلا  تیدـتهال  تئـش  ول  و 
[ . 152 . ] عبشلاب هل  دهع  صرقلا و ال  یف  هل  عمط  نم ال  ۀمامیلا  زاجحلاب و  لعل  ۀمعطلا و  ریخت  یلا  یعشج 

دـنک و هبلغ  نم  رب  يوـه  هک  تسا  رود  هچ  یلو  مربیم ، هار  مشیربا  نیا  ياـههتفاب  مدـنگ و  نیا  زغم  لـسع و  نیا  یفاـص  هب  مهاوـخب  رگا 
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یـسرتسد ینان  صرق  هب  هک  دـشاب  یـسک  نمی ) رد  يرهـش   ) همامی ای  زاجح  رد  دـیاش  هکنآ  لاح  دراد ؛ او  اـهماعط  ندـیزگ  هب  ارم  صرح 
درادن . دای  هب  دوخ  رمع  رد  ار  ندش  ریس  هتشادن و 

هدوب و ناگنهرب  اپ  ناگنـسرگ و  دای  هب  هراومه  دروخن و  ریـس  زگره  دوب ، هدنز  هک  ینامز  ات  مالـسلاهیلع  یلع  نایقتم  يالوم  ساسا  نیا  رب 
دنک . نیمأت  ار  نانآ  زاین  ات  دیرخیم  ناج  هب  ار  اهدرد  اهجنر و  نیرتدیدش 

رایع ناونعب  بالقنا ، ياهنامرآ  هب  رادافو  فیعـض و  مدرم  ياهیدنمزاین  نیمأت  دریگ و  رارق  ام  راک  يهحولرـس  دیاب  هدیدنـسپ  يهریـس  نیا 
ددرگ . یقلت  اهراک  اهتیلاعف و  همه 

دناهدومرف : نامزیزع  ربهر  هک  يروط  هب 
تـسا یمالـسا  یبالقنا و  ياهشزرا  رب  ینتبم  هک  یمالـسا  ناریا  صاخ  گنهرف  هب  دریگ و  رارق  لمع  كالم  راک  یـشزرا  تاـهج  دـیاب  »

مدرم ياـهزاین  هب  طوـبرم  تیوـلوا  دوـشیم ، هداد  اـهب  هچنآ  هب  اـهیریگ  میمـصت  رد  هک  تسا  یتیعـضو  نینچ  رد  دوـشیم و  هداد  تیمها 
[ . 153 .« ] تسا

دناهدومرف : نانآ  هب  نارهت  يرادرهش  نیلوؤسم  اب  رادید  رد  بالقنا ، مظعم  ربهر  ساسا  نیمه  رب 
اهقافرا هیلک  زا  اهرشق  نیا  اب  دروخرب  رد  دننادب ، دوخ  هانپ  أجلم و  ار  يرادرهـش  نارومأم  فیعـض ، مدرم  هک  مینک  لمع  ياهنوگ  هب  دیاب  »

زین  ار  اهيرادرهش  یلخاد  تاررقم  دراد ، ناکما  هک  ییاهاج  رد  دینک و  هدافتسا  ینوناق  ياهیگدوشخب  و 
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يدام و کمک  یتح  نییاپ  يهقبط  هب  زاین  دروم  نکـسم  نیمأـت  هرمزور و  تشیعم  یگدـنز و  ندـنارذگ  يارب  هک  دـیهد  رییغت  ياهنوگ  هب 
[ . 154 .« ] دوشب مه  يدام  ریغ 

مدرم ربارب  رد  عضاوت 

تسا . عضاوت  مدرم  اب  نالوؤسم  هنامیمص  طباور  میکحت  مهم  ياههار  زا  یکی 
مدرم کیرش  راگزور  ياهیتخس  رد  هتـسناد و  مدرم  دننامه  تاهج  همه  رد  ار  دوخ  یمالـسا  تامیلعت  ساسا  رب  نالوؤسم  هک  يروط  هب 

دنکیم . ادیپ  ققحت  یبولطم  لکش  هب  تیمیمص  افص و  یتلاح  نینچ  رد  دنشاب ،
دناهدومرف : بالقنا  مظعم  ربهر  ور  نیا  زا 

یهاگ دنساسح . یلیخ  هلأسم  نیا  يور  مدرم  دشاب .... هنامیمص  یفطاع و  دیاب  مدرم  نالوؤسم و  نایم  طباور  یمالسا ، تامیلعت  ساسا  رب  »
اهنآ اب  تبحم  اب  افـص و  اب  صالخا ، اب  تسا ، راک  لوغـشم  هک  یلوؤسم  نیا  دـننیب  هک  یتروص  رد  اـما  دـننکیم ؛ لـمحت  مه  ار  اـهیتخس 

[ . 155 .« ] تسین وا  رد  یبلط  راصحنا  یبلط و  زایتما  مدرم و  زا  ییادج  درادن ؛ یفارشا  يوخ  هک  دننیبب  دراد . ریثأت  یلیخ  دنکیم ؟ دروخرب 
ود ناونع  هب  لمع  رد  يراد  نتـشیوخ  عضاوت و  تسا . يرگیفارـشا  يهیحور  تسا ، تیمیمـص  افـص و  اب  تیدـض  رد  هک  هچنآ  نیارباـنب 

گنهرف دوشن ، اوادم  یحور  ضرم  نیا  ات  و  دـنک ، اوادـم  یمدآ  ناور  حور و  رد  ار  ضرم  نیا  هشیر  دـناوتیم  یقالخا  يهتـسجرب  تفص 
هیحور رب  یمئاد  شـشوپ  دـناوتیمن  مه  يراد  مدرم  عضاوت و  هب  رهاظت  یتح  دوب و  دـهاوخ  ناـسنا  ریگ  نماد  هاـگآدوخان  يرگ  یفارـشا 

دناهدومرف : هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  هک  يروط  هب  دوش ، يرگ  یفارشا  توخن و 
هنوگ نیا  هک  تسا  نیا  یهلا  رارـسا  يهلمج  زا  دـنک .... یلجت  نالوؤسم )  ) ام رد  مدرم ، لباقم  رد  يراسکاخ  عضاوت و  ساسحا  نیا  دـیاب  »

تسین ؛ رادرب  عنصت  اهزیچ ،
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هحفص 137 ] ] 

دهاوخب ناسنا  هک  تسا  ییوبدـب  زیچ  لثم  دـینکیم - هجوت  تسا -  یعنـصت  هک  دوشیم  رهاظ  اج  کی  درک ، عنـصت  یـسک  رگا  هرخـالاب 
، توخن تلاح  ربکت ، تلاح  دیـسر ! دهاوخ  ماشم  هب  دب ، يوب  نیا  هرخالاب  تقو  کی  دیناشوپب ، ار  نآ  مه  هچ  ره  دراد ، هگن  شدوخ  شیپ 
! درک دـهاوخ  زورب  یتروص  هب  هرخالاب  اهنیا  ندرکن ، باـسح  مدآ  لـخاد  ار  مدرم  نتـسناد ، رترب  ار  دوخ  يهیحور  يرگیفارـشا ، يهیحور 

امش هک  ار  یتیمیمـص  تبحم و  نیا  رگید ، تقو  نآ  دننکیم ! ییانتعایب  اما  دنیوگیمن ؛ مه  يزیچ  دندیمهف ، مدرم  درک و  زورب  هک  یتقو 
[ . 156 !« ] دوشیم مامت  زیچ  همه  و  تفر ، دهاوخ  نیب  زا  جیردت  هب  دینکیم ، هظحالم  نآلا 

هب تسا ، ندوب  کیرـش  ناـنآ  اـب  راـگزور  ياهیتخـس  رد  نتـشاد و  تسود  ار  مدرم  بلق  میمـص  زا  ینعی  لـمع  رد  عضاوت  بیترت  نیدـب 
دیامرفیم : فینح  نب  نامثع  هب  شاهمان  رد  مالسلاهیلع  یلع  نایقتم  يالوم  هک  يروط 

[ . 157 . ] شیعلا هبوشج  یف  مهل  ةوسا  نوکا  رهدلا ؟ هراکم  یف  مهکراشا  نینموملاریما و ال  لاقی  ناب  یسفن  نم  عنقاا 
یماکخلت رد  ای  هدوبن و  دردـمه  نانآ  اـب  راـگزور  ياهیتخـس  رد  هک  یلاـح  رد  نینموملاریما ، دـنیوگب  نم  هب  هک  نیا  هب  منک  تعاـنق  اـیآ 

مشابن . ناشیا  رادولج 
راثآ تساهنآ . تسد  رد  مدرم  يوس  زا  یتناما  تیلوؤسم  هک  دـنناروابب  دوخ  هب  هک  دوشیم  هکلم  نیلوؤسم  رد  هاـگ  نآ  عضاوت  حور  هتبلا 

نآ زا  دوخ  یـصخش  عفانم  تهج  رد  هاگ  چـیه  دـننک و  ظفح  دـنهاوخیم  مدرم  هک  هنوگ  نآ  ار  تیلووسم  هک  دوشیم  بجوم  رواـب  نیا 
دسیونیم : ناجیابرذآ  رد  دوخ  لماع  هب  مالسلاهیلع  یلع  نایقتم  يالوم  هک  يروطب  دنیامنن . هدافتسا 

[ . 158 . ] هتیعر یف  تاتفت  نا  کل  سیل  کقوف  نمل  یعرتسم  تنا  هناما و  کقنع  یف  هنکلو  هعمطب  کل  سیل  کلمع  نا  و 
هکلب  هداتفا ، وت  گنچ  هب  هک  تسا  راکش  کی  هدش ، هدرپس  وت  هب  هک  یتموکح  يرادنپب ، ادابم 

هحفص 138 ] ] 

ینک . راتفر  مدرم  نایم  رد  هاوخلد  دادبتسا و  هب  ادابم  تسا ، هدش  هتشاذگ  تندرگ  رب  هک  تسا  یتناما 

تنمیب تمدخ 

ظفح دنهدیم ، لیکشت  مدرم  ار  نآ  یلـصا  تیوه  هک  یماظن  رد  دشاب . تنمیب  دیاب  مه  تمدخ  اعبط  تسا ، تناما  کی  تیلوؤسم  یتقو 
يدروخرب نیلوؤـسم  هک  دـنکیم  اـضتقا  یهاوـخ  تلادـع  عـضاوت و  حور  تسا . بجاو  نـالوؤسم  همه  رب  مدرم  نیا  تیـصخش  تمرح و 

ساسا رب  دـیاب  تازایتما  الوصا  دـنک . داجیا  يدـحا  يارب  يزایتما  دـیابن  نارگید  هیـصوت  يزاـب و  یتراـپ  دنـشاب . هتـشاد  مدرم  اـب  ناـسکی 
قح دنهدیم ، لیکـشت  ار  ماظن  يدنب  ناوختـسا  هک  یمدرم  اصوصخ  دوش . بوسحم  ملظ  دوشن  اطعا  رگا  هک  دشاب  ییاهتیلباق  قاقحتـسا و 

عوجر مدرم  هب  مه  نیلوؤسم  مدرم ، ياج  هب  هک  دـسریم  دوخ  لامک  هب  تیمیمـص  افـص و  هاـگ  نآ  دـنراد و  نیلوؤسم  ندرگ  هب  یگرزب 
مدرم يوجتسج  ياج  هب  هک  تسا  نآ  هعماج  کی  رد  تلادع  تیمکاح  جوا  الومعم  دننادب . تادابع  لضفا  زا  ار  اهنآ  جیاوح  عفر  دننک و 

دنوشیم . ياهعماج  ماظن و  نینچ  کی  هتفیش  ایند  مدرم  هاگنآ  دنزب ، ار  اهنآ  هناخ  برد  تلادع  ییاج ، ره  رد  تلادع  يارب 
تورث حیحـص  میـسقت  ییارجا و  ییاضق و  تلادـع  یقوقح ، یعامتجا و  تلادـع  زا  تسا و  هتفرگ  لکـش  مالـسا  ساسا  رب  هک  ياهعماج  »

[ . 159 .« ] درک دهاوخ  بذج  مالسا  نیبم  نید  دوخ و  يوس  هب  ایند  ياج  همه  رد  ار  اهتلم  تسا ، رادروخرب 
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يوربآ تیصخش و  رد  هک  نیا  مه  دوشن و  مهارف  تیلوؤسم  زا  هدافتسا  ءوس  هنیمز  مه  هک  دوشیم  بجوم  مدرم  هب  نیلوؤسم  هجوت  نسح 
یجیاوح نیمأت  دریگ . رارق  هجوت  دروم  دیاب  مدرم  اب  طباور  رد  هک  تسا  یفیرظ  هتکن  نیا  ددرگن . دراو  ياهشدخ  تمدخ  هب  دنمزاین  دارفا 

زا ریز  تیاکح  دوریم . نآ  رد  مه  هانگ  هبئاش  هکلب  درادـن ، ببـسم  يارب  یباوث  رجا و  اـهنت  هن  دـشاب ، دـنمزاین  مدرم  يوربآ  ياـهب  هب  هک 
تسا : بلطم  نیا  هاوگ  مالسلاهیلع  یلع  نایقتم  يالوم 

رادقم  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  هقدص  نب  هدعسم 

هحفص 139 ] ] 

زا هن  درکیم و  ییاضاقت  مالسلاهیلع  یلع  زا  هن  تشاد ، عبط  تمارک  ناسحا و  هک  دوب  یسک  درم  نآ  داتسرف . يدرم  يارب  امرخ  قسو  جنپ 
هفاضا هب  يداتـسرف ؟ وا  يارب  امرخ  ارچ  دوب ، هدرکن  لاوئـس  امـش  زا  هک  صخـش  نآ  نینموملاریما ! ای  تفگ  دوب ، اجنآ  رد  يدرم  نارگید ،

لخب وت  مهدیم ، نم  دـنکن ، دایز  نامیا  اـی  هعماـج  رد  ار  وت  لاـثما  دـنوادخ  دومرف : ترـضح  درکیم . تیاـفک  وا  يارب  قسو  کـی  هکنیا 
وا زا  هک  ار  يزیچ  تمیق  هکلب  مدادـن  وا  هب  يزیچ  مهدـب ، وا  هب  لاوئـس  زا  سپ  تسا ، وا  يراودـیما  دروـم  هک  ار  هچنآ  نم  رگا  يزرویم .

عقوم رد  هک  دـهدب  نم  هب  ار  شیوربآ  هک  ماهدرک  شراداو  تقیقح  رد  دـنک ، لاوئـس  وا  ات  منک  ربص  رگا  اریز  ماهدرک . تخادرپ  ماهتفرگ ،
[ . 160 . ] دیاسیم كاخ  هب  نم  يادخ  دوخ و  يادخ  شتسرپ  تدابع و 

تیناسنا و رد  همه ، اریز  تسین  مالـسلاهیلع  یلع  نایقتم  يالوم  رابرهگ  نایب  زا  رتابیز  یلومرف  چـیه  مدرم  نیلوؤسم و  طـباور  رد  نیارباـنب 
هعماج روما  میظنت  يارب  نکل  تسا ، رتذیذل  وا  ماک  رد  تدابع  هک  تسا  رتزیزع  ادخ  شیپ  ياهدنب  نآ  دـنراد و  كارتشا  ندوب  ادـخ  هدـنب 

دـنودب و یـسک  لاـبند  هب  دوخ  جـیاوح  نیمأـت  يارب  نارگید  هک  دوشیمن  یلیلد  ندـش  لوؤسم  دوشیم . سوئرم  يرگید  لوؤسم و  یکی 
دننک . ینابرق  یسیئر  ياپ  ریز  ار  دوخ  تیصخش  وربآ و  هتساوخان  يادخ 

لاملا تیب  رد  ییوج  هفرص 

مدرم هب  دنمقالع  زوسلد و  لوؤسم  تسا . لاملا  تیب  هب  مزال  هجوت  دنتسه ، ساسح  نآ  هب  تبسن  مدرم  هک  نیلوؤسم  مهم  فیاظو  زا  یکی 
ماظن رد  بوخ  لوؤسم  دیامن . افتکا  دنکیم ، اضتقا  شراک  ره  تیلوؤسم  نأش  هک  يرادـقم  هب  لاملا  تیب  زا  فرـصم  رد  هک  تسا  یـسک 

دوخ یصخش  تاناکما  یتح  دهد و  هئارا  مدرم  هب  ار  تمدخ  هرهب و  نیرتشیب  لاملا ، تیب  زا  هدافتـسا  نیرتمک  اب  هک  تسا  یـسک  یمالـسا 
ربهر تسا . مدرم  ياهزاین  هب  هجوت  لامک  زین  ایند و  رهاوظ  هب  نیلوؤسم  ییانتعایب  لامک  اـهیگژیو  نیا  دریگب . تمدـخ  هب  مدرم  يارب  ار 

دنادیم : نانمشد  رطخ  زا  ماظن  ندش  همیب  دنوادخ و  فاطلا  يهناشن  ار  یگژیو  نیا  بالقنا  مظعم 

هحفص 140 ] ] 

دش و دهاوخ  بالقنا  ماظن و  لاح  لماش  دـنوادخ  فاطلا  دنتـسه ؛ هرهبیب  ایند  تذـل  زا  هک  دـشاب  رادروخرب  یتیلوؤسم  ماظن  هک  یتقو  ات  »
[ . 161 .« ] دننک دراو  یمالسا  ناریا  هب  یبیسآ  نیرتمک  دنناوتیمن  زین  شنانامیپ  مه  اکیرمآ و  هلمج  زا  رتگرزب  ياهتردق  کش  الب 

، ماـقم ترهـش و  عـمط  هب  هک  یـسک  نآ  تسا . نآ  فراـخز  اـیند و  بح  اههدافتـساءوس ، همه  يهشیر  دوـشیم  هظحـالم  هک  يروـط  هـب 
نیمأـت بوخ و .... لـیبموتا  بوخ و  يهناـخ  راـک ، زاـغآ  رد  دـنکیمن و  هجوت  نیملـسم  لاـملا  تیب  هب  ارهق  دـنکیم ، دیـص  ار  یتیلوؤسم 

تیب اب  هنوگ  نیا  دروخرب  دـهدیم . رارق  دوخ  يراک  ياههمانرب  وزج  دایز  ياههنیزه  اب  ار  راک  طـیحم  نویـساروکد  رییغت  اـضعب  دـنکیم .
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، دـننکیم شومارف  ار  مدرم  اهنت  هن  ماجنارـس  دوشیم و  نیلوؤسم  رد  يرگیفارـشا  يوخ  تیوقت  بجوم  یعرـش  تمرح  رب  هوـالع  لاـملا 
دننک ؟ راک  دیاب  یسک  هچ  يارب  دندرک و  لوبق  تیلوؤسم  هچ  يارب  هک  دننکیم  شومارف  زین  ار  دوخ  هکلب 

دنوشیم و بوذجم  اهیلیخ  دنروایب ؛ تسدب  دایز  ياهتورث  دنناوتیم  هک  دنتسه  روشک  رد  یناسک  نآلا  دشوجیم . تورث  لاح  ره  هب  »
؛ میاهدرکن هزراـبم  ماـیق و  مادـقا و  نیا  يارب  میاهدـماین ؛ اـیند  هب  نیا ، يارب  اـم  هک  دـنربیم  داـی  زا  دوب ؛ هچ  فیلکت  هک  دـننکیم  شومارف 
مکسفنا و اوق  . ) درک تبظاوم  دیاب  یلیخ  دوب . بقارم  دیاب  یلیخ  نامز ، زا  ههرب  نیا  رد  اذل  دراد  دوجو  یـشومارف  رطخ  دننکیم ؛ شومارف 

[ . 162 (.« ] مکیلها
دیاب زین  دوخ  هکلب  دـنهدن ، ار  یمومع  لاوما  زا  هدافتـسا  هزاجا  دوخ  ناشیوخ  ناکیدزن و  هب  دـیاب  اهنت  هن  یمالـسا  ماظن  نیلوؤسم  نیاربانب 
نمـض مالـسلاهیلع  یلع  نایقتم  يالوم  دـنهد . رارق  شیوخ  راک  هحولرـس  رد  ار  اههنیزه  رد  ییوجهفرـص  دـننک و  بانتجا  ناـکمالا  یتح 

اجبان  يهدافتسا  فارسا و  لاملا ، تیب  ظفح  رد  دوخ  نارازگراک  هب  شرافس 

هحفص 141 ] ] 

دنادیم . نیملسم  لاوما  هب  ررض  لیمحت  یعون  ار  لاملا  تیب  زا 
لمحت نیملـسملا ال  لاوما  ناف  راـثکالا ، مکاـیا و  یناـعملا و  اودـصقا  و  مکلوضف ، نم  اوفذـحا  و  مکروطـس ، نیب  اوبراـق  مکمـالقا و  اوقدا 

[ . 163 . ] رارضالا
زا دـینک و  ییوجهفرـص  یناعم  ندروآ  رد  دـیزادنیب و  ار  اهيدایز  دـینک و  کیدزن  مه  هب  ار  اهرطـس  دیـشارتب و  كزاـن  ار  دوخ  ياـهملق 

تسین . اور  ندناسر  نایز  ناناملسم  لاوما  هب  هک  دیزیهرپب  يورهدایز 
دنک و لمع  يدـج  روط  هب  شدوخ  مه  ار  دوخ  نید  نایاوشیپ  شرافـس  شیوخ ، تیلوؤسم  راک و  هزوح  رد  یلوؤسم  ره  تسا  بوخ  هچ 
ییوجهفرـص و دیاب  اهراک ، یبایزرا  رد  اهكالم  نیرتمهم  زا  یکی  و  دیامن ، غالبا  دوخ  هعومجمریز  هب  لمعلاروتـسد  ناونع  هب  هکنیا  مه 

ییوگلا ات  دنریگ  رارق  قیوشت  دروم  دیاب  دنرادروخرب ، هدیدنـسپ  تفـص  نیا  زا  هک  ینانکراک  ناریدم و  دـشاب . لاملا  تیب  ظفح  رد  تقد 
. دـنراد راک  رـس و  یمومع  لاوما  اب  یعون  هب  هک  یناسک  همه  ینوناق  یعرـش و  فیلکت  لاملا ، تیب  ظـفح  نیارباـنب  دنـشاب . نارگید  يارب 
، مدرم هب  تبـسن  نالوؤسم  يدردمه  تقادـص و  تابثا  رد  يونعم ، باوث  رجا و  رب  هوالع  لاملا  تیب  رد  ینوناق  یعرـش و  طباوض  تیاعر 
زا دعب  لبق و  هک  یلوؤسم  نآ  تداعـس  هب  اشوخ  دشاب . نیمه  تیلوؤسم  نارود  رد  راگدنام  راثآ  نیرتهب  زا  دیاش  دراد و  ییازـس  هب  شقن 
هب تسا ، هدرکن  ینیبشیپ  وا  يارب  ار  یعجرم  نینچ  نوناـق  رگا  دـناسریم و  حالـصيذ  عجارم  عـالطا  هب  ار  دوخ  ییاراد  راـمآ  تیلوؤسم 

دناسرب . مومع  عالطا 
ییارگلمجت فرصم و  گنهرف  يرگیفارشا و  موجه  رطخ  زا  ار  ام  ماظن  اهنت  هن  تسا ، ام  نید  نایاوشیپ  يهریـس  هک  هویـش  نیا  زا  يوریپ 

دنکیم . همیب  زین  گرزب  ياهتردق  بیسآ  زا  ار  بالقنا  ماظن و  تمالس  نامراوگرزب ، ربهر  هدومرف  هب  هکلب  دنکیم ، ظفح 

هحفص 142 ] ] 

يرگیفارشا تافآ 

مدع نوماریپ  نایوجشناد  زا  یکی  لاوئس  هب  خساپ  رد  فیرش  یتعنص  هاگـشناد  نایوجـشناد  اب  دوخ  رادید  رد  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم 

يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  یعافد  تسایس  www.Ghaemiyeh.comيدمآراک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 144زکرم  هحفص 82 

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


دناهدومرف : يروشک  تاماقم  رد  يرگیفارشا  هدیدپ  اب  عطاق  دروخرب 
زا دننکب  يرگیفارـشا  نالوؤسم  رگا  تسا .... فعاضم  تفآ  نالوؤسم  يرگیفارـشا  تسا . تفآ  روشک  کی  يارب  يرگیفارـشا  نم  رظن  هب  »

تسین ». هک  ناشدوخ  لام  دننکیم ، جرخ  مدرم  لام 
دوش : هئارا  نآ  زا  یفیرعت  تسا  مزال  يرگیفارشا  تافآ  نایب  زا  لبق 

يرگیفارشا فیرعت 

. دنکیم فیرعت  لادتعا » طخ   » ار نیلوؤسم  مدرم و  داحآ  فرـصم  يوگلا  يدنمهرهب و  نازیم  اهتیکلام و  دودـح  یمالـسا  تموکح  رد 
اب ماظن  تمدـخ  رد  ار  دوخ  دادعتـسا  ناوت و  يهمه  هک  یناسک  یگتـسیاش . دودـح  ظفح  اب  دارفا  ياهیدـنمناوت  زا  هدافتـسا  ینعی  لادـتعا 

یناسک اما  دننک . نیمـضت  یگتـسیاش  ساسا  رب  ار  اهنآ  تلزنم  دنفظوم ، ماظن  نالوؤسم  دنهدیم ، رارق  یقالخا  ینید و  ياههزیگنا  تیاعر 
ار یگتسیاش  رایعم  هک  دنـشابیم  هاوخ  هدایز  بلط و  تصرف  يرـصانع  دنتـسه ، رتشیب  تازایتما  بسک  ددص  رد  اهییاناوت  هئارا  نودب  هک 

دنمانیم . يرگیفارشا  ار  اهنآ  گنهرف  نایفارشا و  ار  اهنآ  احالطصا  هک  دنهدیم ، قوس  نعرفت  هافر و  روز و  لوپ و  تمس  هب 
ماوع ثحب   » ثحب هک  دندومرف ، دزشوگ  روشک  نالوؤسم  تلم و  هب  ار  یهاوخایند  يرگیفارـشا و  رطخ  اهراب  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم 
ماـظن فعاـضم  تفآ  ار  نـالوؤسم  يرگیفارـشا  رتـشیب ، تحارـص  اـب  مه  راـب  نیا  تسا ، نآ  هلمج  زا  اروشاـع » ياـهتربع   » و صاوـخ » و 
تذـل هکنیا  اـی  دـنوریم و  هرفط  اـی  دـنهد ، رارق  مـالک  نیا  بطاـخم  ار  دوخ  دـیاب  هک  یناـسک  اـما  دـندومن ، دادـملق  یمالـسا  يروهمج 

دوشیم . هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  تایونم  مهف  باجح  یهاوخایند ،

هحفص 143 ] ] 

مد  ره  نیبج  مشچ و  نآ  زا  ار  ام  لفاغ و  نابیقر 
وربا  نایم  رد  بجاح  تسا و  ماغیپ  هنوگ  نارازه 

زا دنمایپ و  لماح  مه  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  نیبج  مشچ و  ياهتراشا  هک  دننادیم  تیالو  رایـشوه  ناورهر  رادـیب و  ياهلد  الا  و 
لد نوخ  دننکیم  روبع  نآ  رانک  زا  ياهناسر  دروخرب  اب  اهنت  یخرب  دوشیمن و  همانرب  هب  لیدبت  هعماج  رد  ناشیا  ترضح  تاروتـسد  هکنیا 

دنزگیم . تریح  هب  تشگنا  دنروخیم و 
نآ اب  يدـج  هلباقم  يارب  هتـسناد و  ملـسم  زین  ار  نآ  ندـش  ریگنماد  هکلب  يرگیفارـشا  رطخ  اـهنت  هن  راـب  نیا  هلظدـم )  ) يربهر مظعم  ماـقم 

دناهدومرف :
لیدبت گنهرف  کی  هب  دیاب  نیا  دش . دهاوخ  تسرد  رکف  نیا  جیورت  اب  نتفگ و  اب  نتشون ، اب  مدرم ، یمومع  ساسحا  اب  يرگیفارـشا ، نیا  »

درک ». شتسرد  اهنیا  لاثما  همکاحمو و  هژیو  هاگداد  تروص  هب  دوشب  هک  تسین  يراک  دوش ،
نیا اب  هلباقم  هار  نیرتهب  ار  لمعلا  سکع  يرگیفارـشا و  دـض  ياضف  داجیا  یگنهرف و  دروخرب  هلظدـم )  ) يربهر مظعم  ماـقم  هک  اـجنآ  زا 

ارچ مینکیم . نایب  یمالسا  گنهرف  رد  نآ  یخیرات  هقباس  هب  تیانع  اب  ار  يرگیفارـشا  تافآ  زا  یـشخب  کنیا  دناهتـسناد ، كانرطخ  تفآ 
ار مدرم  ياهيراتفرگ  اهدرد و  اعطق  دریگب  ار  نالوؤسم  نابیرگ  رگا  تسا و  يرادممدرم  هیحور  اب  ریاغم  اقیقد  كانرطخ  بیـسآ  نیا  هک 

درک . میهاوخ  شومارف 
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نیلوؤسم يرگیفارشا  تافآ 

هراشا

هب باتش  دشاب  هعماج  نیلوؤسم  زا  تفآ  نیا  عورش  رگا  اما  دنک ، نوگرگد  ار  یگنهرف  ینید و  تیوه  دناوتیم  يرگیفارشا  تفآ  هچ  رگا 
نیا راچد  هاگآدوخان  هک  یناسک  ات  میرامـشیمرب  ار  نیلوؤسم  يرگیفارـشا  تافآ  زا  یخرب  ام  رطاـخ  نیمه  هب  دوب . دـهاوخ  رتشیب  بتارم 

هدولآ تفآ  نیا  هب  نیلوؤسم  يهمه  نماد  هک  تسین  نیا  مه  ام  ضرف  هتبلا  دنشوکب . شیوخ  راک  حالـصا  رد  دنیایب و  دوخب  دناهدش  تفآ 
اهنآ گـنرمه  مدرم و  دـننامه  و  دـنراد ، یـشیالآیبو  هداـس  یگدـنز  هک  دنتـسه  روـشک  ناریدـم  نیلوؤـسم و  زا  یلیخ  اریز  تسا . هدـش 

دننکیم . یگدنز 

هحفص 144 ] ] 

مدرم دامتعا  بلس 

زا دناهدرک ، شومارف  ار  فاعـضتسا  رقف و  درد  و  دننکیم ، یگدنز  لماک  شیاسآ  هافر و  رد  اهنآ  نالوؤسم  هک  دـننک  هظحالم  مدرم  رگا 
لباق تاناکما  خارف و  يهناخ  یتقو  مالسلاهیلع  نینموملاریما  الوم  دش . دهاوخ  لدبم  سأی  هب  اهنآ  دیما  هتفر  هتفر  هدش و  رطاخ  هدرزآ  اهنآ 

رد زیچ  ره  و  ییاریذپ ، مدرم  زا  دوشیم و  تیاعر  یهلا  قوقح  هناخ  نیا  رد  رگا  دندومرف : درک ، هدهاشم  ار  یثراح  دیز  رـسپ  ءالع  هجوت 
تسا . بوخ  دوشیم  فرصم  شدوخ  یعرش  ياج 

درک : ضرع  ءالع 
: دومن لاوئس  ار  نآ  لیلد  راضحا و  ار  مصاع  ترضح ، و  تسا . هدرک  يریگهرانک  ایند  زا  هدیـشوپ و  ییابع  مصاع  مردارب  نینموملاریما ! ای 

درک : ضرع  مصاع 
ینکیم ؟ یگدنز  کشخ  نان  اب  ربز  سابل  رد  هک  یتسه  امش  نیا  نینموملاریما  ای 

دومرف : مالسلاهیلع  نینموملاریما 
هرقف . ریقفلاب  غیبتی  الیک  سانلا ، هفعضب  مهسفنأ  اوردقی  نا  قحلا  همئا  یلع  یلاعت  هللا  نا  هکلب : متسین  وت  لثم  نم  وت ! رب  ياو 

نید زا  ام  يانغ  يهطـساوب  ناریقف  ادابم  ات  مینک ، یگدـنز  هعماج  مدرم  نیرتریقف  دـح  رد  هک  هدرک  بجاو  تموکح  نایاوشیپ  اـم  رب  ادـخ 
دندرگ . فرحنم 

دـننکیم و یگدـنز  يداصتقا  يانگنت  رد  مک  دـمآرد  اب  هک  یمدرم  دوش . تیاـعر  نیلوؤسم  يوس  زا  اـقیقد  دـیاب  هک  تسا  ياهدـعاق  نیا 
نیرتهب اـب  اـهاج  نیرتهب  رد  دـننیبیم  ار  دوخ  نیلوؤسم  یتـقو  تسا . هدروآ  موجه  اـهنآ  هب  فرط  ره  زا  یعاـمتجا  يداـصتقا و  ياـهراشف 

مدرم اریز  تسا  فعاضم  رطخ  تسا  یمالـسا  تموکح  هک  ام  هعماج  رد  هژیو  هب  دش  دنهاوخ  درـسلد  اهنآ  زا  دننکیم  یگدـنز  تاناکما 
راکادف و شیالآیب و  مدرم  دامتعا  بلـس  و  دش ، دنهاوخ  درـسلد  دوش  جیورت  هافر  اب  هک  ینید  زا  هکلب  بلط  هافر  لوؤسم  زا  اهنت  هن  اضعب 

دننادب . دیاب  نیلوؤسم  ار  یهلا  تمعن  نیا  ردق  دنتسه . وجادخ 
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لئاسم لابند  ام  رگا  دنـشاب . هتـشاد  نانیمطا  امـش  نم و  هب  دـیاب  مدرم  دـینک ؟ بلج  ار  مدرم  ناـنیمطا  تبحم و  دـیهاوخیم  هنوگچ  امـش  »
يدح چیه  لاملا  تیب  ندرک  جرخ  رد  میتفر ، نامتافیرـشت  تالمجت و  لابند  میداتفا ، نامدوخ  یـصخش  یگدـنز  رکف  هب  میتفر ، نامدوخ 
یقاب مدرم  داـمتعا  رگم  میدرک  جرخ  میتسناوت  هچ  ره  و  دـنکب -  تسرد  ییاـضق  رـسدرد  هک  يدـح  رگم  میدـشن -  لـئاق  ناـمدوخ  يارب 

زا دـنیاه  نیرترایـشوه  بالقنا  تکرب  هب  مه  زورما  دـناهدوب و  اـهتلم  نیرترایـشوه  ءزج  هشیمه  ناـیناریا  دـنروک ؟ مدرم  رگم  دـنامیم ؟
مینکیم ». یگدنز  هنوگچ  ام  هک  دننیبیمن  رگم  نایاقآ  دنرترایشوه . مه  اهرایشوه 

يراد هیامرس  گنهرف  ذوفن 

شزرا و  ددرگ ، وا  یمومع  گنهرف  ییارگایند  یبلط و  هافر  هک  ياهعماج  رد  تسا . يراد  هیامرـس  گنهرف  زا  يدامن  يرگیفارـشا  ـالوصا 
دورطم ناگدنامرد  ناریقف و  عورشم و  نازودنا  لام  ناراد و  هیامرـس  اب  رـشن  رـشح و  اعطق  دوش . هدیجنـس  تورث  هاج و  لوپ و  هب  اهناسنا 
روـحم يراد  هیامرـس  رکفت  دریگیم و  دوـخ  مادختـسا  هب  ار  تموـکح  لـماوع  يهمه  دـنک  ذوـفن  تموـکح  ناـگرا  رد  رگا  دـنوشیم و 

زا مه  ریقف  هنـسرگ و  مدرم  هک  دـشخبیم  تیلوبقم  ار  دوخ  هماع  راکفا  رد  ناـنچنآ  و  دوشیم ، یعاـمتجا  يداـصتقا و  ياهيریگمیمـصت 
دوخ یبر "  لضف  نم  اذه  .... " " داکی نا  " و  يولبات بصن  اب  هکیئاج  ات  دنربیم ، تذـل  اهنآ  يابیز  لیبموتا  گنـشق و  هناخ  اهنآ و  ندـید 

دننکیم . مه  ینید  ریهطت  ار 

دنوشیم  ینید  ریهطت  اهخاک 
دنوشیم  یمیدق  یمخز  اهخوک 

يرغال  زا  قمریب  نادنمتسم 
يروخرپ  زا  اینغا  دناتسس  تسم 

جورم زین  ناشدوخ  هاگآدوخان  کلب  دننکیمن  اهنآ  اب  يدـج  يهلباقم  اهنت  هن  دـنیآ  راتفرگ  یفارـشا  یگدـنز  هافر و  ماد  هب  رگا  نالوؤسم 
ریـسفت هیواز  نیا  زا  دیاب  ار  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  يوس  زا  هرـصب  رادنامرف  فینح  نبا  نامثع  هیبنت  دنوشیم . گنهآ  و  گنهرف ، نامه 

تشون : وا  هب  تفای  عالطا  ینامهم  يارجام  زا  مالسلاهیلع  ماما  یتقو  دوب . هتفریذپ  ار  هرصب  فارشا  زا  یکی  توعد  هک  درک 
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کیلا لقنت  و  ناولألا ، کل  باطتـست  اهیلا  تعرـساف  هبدام  یلا  كاعد  هرـصبلا  لها  ۀـیتف  نم  الاجر  نأ  ینغلب  دـقف  فینحنبا : اـی  دـعب  اـما 
وعدم . مهینغ  وفجم و  مهلئاع  موق  ماعط  یلا  بیجت  کنا  تننظ  ام  نافجلا و 

نآ رد  ياهتفریذـپ و  هلـصافالب  وت  هدرک و  توعد  یناـمهم  هب  ار  وت  هرـصب  ياـینغا  زا  یکی  ماهدینـش  فینح ! رـسپ  يأ  یهلا  دـمح  زا  سپ 
ار یناسک  توعد  مدرکیمن  نامگ  دنروآرد . ادص  هب  ار  يرایـسب  ياهفرظ  هدرک و  هدامآ  وت  يارب  روجاوروج  ياهاذغ  ياهدومن . تکرش 

دنرادیم . زیزع  ار  نادنمتورث  دنناریم و  دوخ  زا  ار  ناریقف  هک  یشاب  اریذپ 
الوا ناهفرم ، ناراد و  هیامرـس  اب  رـشن  رـشح و  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  هعقاو  نیا  ربارب  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دـیدش  لـمعلا  سکع 
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عیرس عقوم و  هب  شنکاو  دزاسیم . راداو  هیامرس  نابحاص  عفانم  ظفح  هب  ار  اهنآ  ایناث  دهدیم و  تیارـس  نالوؤسم  هب  ار  يرگیفارـشا  يوخ 
يرگیفارـشا و يهدیدپ  اب  يدج  دروخرب  رد  ار  یمالـسا  تموکح  نالوؤسم  نیگنـس  يهفیظو  دوخ ، رادنامرف  خـیبوت  رد  مالـسلاهیلع  ماما 

ماجنارـس شیارگ  نیا  دوشیم و  رجنم  شیارگ  هب  اجیردـت  نیلومتم  هب  تبـسن  نالوؤسم  شمرن  اریز  دـهدیم . ناشن  يراد  هیامرـس  یـشم 
دنکیم . بلطایند  ربکتم و  فارشا  نعرفت  میلست  ار  هعماج  گنهرف 

ات دننکیم  شالت  هک  یناسک  رطخ  تسا ، هدوب  نینچنیا  توغاط  یمومع  گنهرف  هک  تیعقاو  نیا  هب  هراشا  اب  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم 
دناهتسنادن . دیعب  دننادرگرب ، هتشذگ  هب  ار  هعماج  گنهرف 

کی دـندشیم ، رهاظ  رخاف  ياهسابل  نعرفت و  رکفت و  لالج و  هاج و  تافیرـشت و  اب  رتشیب  هچ  ره  تموکح ، نالوؤسم  ، بالقنا زا  لـبق  »
یناسک اذل  دش ، سکع  هب  بالقنا  زا  دعب  دندوب ، هداد  لکـش  هنوگ  نیا  ار  یمومع  گنهرف  دمآیم ، ناشـشوخ  رتشیب  مدرم  ماوع  زا  هدـع 
سکع هب  ار  راک  دـنهاوخیم  جـیردت  هب  زورما  اما  دـندرکیم ، بانتجا  مدرم  شیارگ  سرت  زا  دـندوب  يرگیفارـشا  ياـهراک  لـها  هک  مه 

دنناشکب ».
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ییادز شزرا 

ار مدرم  تینهذ  شیارگ و  نآ  لابند  هب  اعطق  دهد ، رارق  ریثأت  تحت  ار  ماظن  کی  نالوؤسم  یگدنز  برـشم  دـناوتب  يرگیفارـشا  جوم  رگا 
يهفک هک  ياهعماج  رد  دـنکیم و  هریت  ار  اـهشزرا  نید و  قاـفآ  یبلط ، اـیند  هب  هعماـج  داـحآ  لـیم  هک  ییاـج  اـت  داد ، دـهاوخ  رییغت  زین 

ینید تاروتـسد  و  دریگیم ، توق  ینید  ياهشزرا  هب  ضارتعا  دانع و  ددرگ  یهاوخ  نید  ییارگ و  ترخآ  زا  رتنیگنـس  نآ  یهاوخایند 
. دوب هتفرگ  ار  یمالـسا  هعماـج  ناـبیرگ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  رـصع  رد  هک  دوب  یتفآ  نیا  دوشیم . غورف  مک  نید  ناـیاوشیپ  نیمارف  و 

شنزرـس هب  نابز  اهراب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  دـناسر  ییاج  هب  ار  مالـسلاهیلع  ماـما  نیمارف  نید و  هب  ییاـنتعایب  ندرمـش و  کـبس 
دناهدومرف : هک  ییاج  ات  دوشگ ،

افلخ .! زعلا  نم  لذلاب  و  اضوع ؟ هرخالا  نم  ایندلا  هایحلاب  متیضرأ  مکباتع ! نع  تمئس  دقل  مکل ! فا 
لوبق تزع  ياج  هب  ار  تلذ  ایآ  دیاهتفریذپ ؟ ترخآ  ياج  هب  ار  ایند  ایآ  ماهدمآ ، هدوتس  هب  امش  ياهینامرفان  اهیرسکبس و  زا  امـش  رب  فا 

دیاهدرک ؟
ریثأت نیا  رگا  تسا و  هعماج  گنهرف  راکفا و  رب  ایند  ریثأت  مالـسلاهیلع  ماما  زا  تعاطا  رد  شلاـچ  يهشیر  دوشیم  هظحـالم  هک  يروط  هب 

زا و  دـنامیم ، اهنت  هعماج  ربهر  ماما و  بیرغ و  نید  هاگنآ  ددرگ ، هتخیمآ  اـیند  تبحم  هب  نارادـمامز  مدرم و  ناـج  حور و  دوش و  ریگارف 
دنباتشیم . تورم  لدع و  نایماح  نید و  گنج  هب  هدرک و  هدافتسا  ءوس  نانمشد  هدمآ  شیپ  ياضف  نیا 

تیالو رادتقا  فیعضت 

هیواعم دـنادن  هک  تسا  یـسک  رتمک  تسا . ییالو  تیریدـم  نید و  يدـمآراک  رد  دـیدرت  کش و  داجیا  يرگیفارـشا  تفآ  نیرتکاـنرطخ 
تموکح تسایـس و  دـنکیم و  هعماج  بلاغ  تفـص  ار  يویند  قرب  قرز و  یمومع ، راکفا  بیرف  اب  هک  تسا  يرگیفارـشا  گنهرف  دولوم 

هک دروآیمرب  دایرف  اهراب  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  هک  ییاج  اـت  دـیامنیم . یفرعم  مدرم  یگدـنام  بقع  لـماع  ار  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
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يراوخ  تلذ و  سابل  ندناشوپ  وا  تیرومأم  تسا و  هدش  هداز  لهج  اب  تیفارشا  حاکن  زا  هک  تسا  هنتف  تموکح  هیواعم  تموکح 

هحفص 148 ] ] 

دیامرفیم : زین  دراد و  نیتسآ  رد  ار  نادایش  تسد  اما  دنکیم  نید  هب  رهاظت  تسامش . مادنا  رب 
يریغ . دحا  اهیلع  يرتجی  نکی  مل  هنتفلا و  نیع  تأقف  ینأف  سانلا  اهیا 

تشادن . يراک  نینچ  يارای  نم  زج  یسک  مدرک و  روک  ار  هنتف  مشچ  نم  مدرم  يأ 
هک ییاج  ات  مراد ، لماک  یهاگآ  مهدیم  ماجنا  هچنآ  هب  نم  دـیهدن ، هار  دوخ  هب  دـیدرت  هنتف  تموکح  اب  دروخرب  رد  نم  میمـصت  رد  ینعی 

دیامرفیم :
اهقئاس و اهدئاقو و  اهقعانب  مکابنا  الا  هئم  لضت  هئم و  يدهت  ۀئف  نعال  ۀعاسلا و  نیب  مکنیب و  امیف  ءیـش  نع  ینولأست  هدیب ال  یـسفن  يذلا 

اتوم . مهنم  تومت  نم  التق و  اهلها  نم  و  اهلاحر ، طحم  و  اهباکر ، خانم 
ییامنهار و ار  نت  اهدص  هک  یهورگ  هرابرد  ای  دشاب و  ترخآ  ایند و  هرابرد  هچ  ره  زا  تسوا ، رایتخا  رد  نم  ناج  هک  یـسک  هب  دـنگوس 

دادـعت نارتـش و  هاـگیاپ  ناربـهر و  ماـن  یتـح  داد . مهاوخ  هدیجنـس  قـیقد و  ار  ناـتباوج  هنییآ  ره  دـننکیم  هارمگ  ار  رگید  نت  اهدـص  اـی 
مهدیم . ربخ  امش  هب  ار  اههتشک  زا  نایخزود 

نایقتم يالوم  تسا . نینچ  مه  یتسارب  دشابیمن . هدوبن و  اعدا  نیا  يارای  هرهز و  ار  بلاطیبا  نب  یلع  زج  یـسک  دیدحلایبا : نبا  لوق  هب 
اب شیدـنا  جـک  مدرم  اما  دـهد . ناشن  مدرم  هب  هنامز  عاضوا  هب  تبـسن  ار  دوخ  تخانـش  یهاـگآ و  قمع  نیا  اـب  تساوخ  مالـسلاهیلع  یلع 

دوشیم و زاغآ  یمسر  روط  هب  ییادز  نید  اجنیا  زا  دنتخاب و  تیفارـشا  رهظم  هیواعم ، هب  ار  دوخ  يایند  نید و  و  دنتخاس ، الوم  ناشیدنادب 
قمع هک  ییاج  ات  دـنکیم . رترود  انتعایب و  مالـسلامهیلع  تیب  لها  نادـناخ  نید و  زا  ار  مدرم  زور  هب  زور  مومـسم  تاـغیلبت  يهیاـس  رد 

. دنتسین یـسابع  يوما و  ماکح  دیلپ  تامادقا  زا  دونـشخ  مدرم  اما  دوشیم  رجنم  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  کیاکی  تداهـش  هب  هثداح 
درک . شومارف  ار  نآ  دیابن  هاگچیه  هک  تسا  ام  خیرات  خلت  تربع  نیا 

دوشیم  انیب  هنتف  روک  مشچ 
دوشیم  اهنت  هفوک  رد  قح  درم 

ماین  ردنا  وا  ریشمش  دوریم 
ماع  صاخ و  زا  يونشب  وا  بس 

دنکفا  يو  يهناخ  رد  یشتآ 
دنکشب  ارهز  يوزاب  هنیس و 
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نسح  ماج  رد  هلیح  اب  دوریم 
نسح  ماک  رد  نیگآ  میس  رهز 

اپ  هب  يدرگ  دنکیم  رگید  زور 
البرک  رد  نیسح  گنج  دوریم 

تسا  رس  رد  ایند  رکف  ینامز  ات 
تسا  رگید  ینیسح  نوخ  يهنشت 

دیزی  ناتسبد  دشاب  ام  لهج 
دیدپ  درآ  رگد  ناتسرجنخ 

ام یهجوتیب  هتـساوخان ، ات  دننک ، دزـشوگ  ار  يرگیفارـشا  رطخ  هنادـنمدرد  هک  داد  قح  نامزیزع  ربهر  هب  دـیاب  زیگناتربع  خـیرات  نیا  اب 
ات ار  ام  نماد  هک  تسیگنن  هکل  ندرک  هافر  میلست  ار  هزرابم  حور  نتخاب و  نازودنارز  هب  ار  هیفاق  یگداس  هب  و  دوشن ؛ خیرات  رارکت  بجوم 

یهاوخ و نید  دصق  دـنوش  هارمه  ام  اب  دـنهاوخیم  ناشیایند  تیمامت  ظفح  اب  هک  یناسک  مینادـب  یبوخ  هب  دـیاب  تفرگ . دـهاوخ  تیدـبا 
دنکیم . یفرعم  ءایبنا  طخ  یعقاو  نافلاخم  ناونع  اب  ار  اهنآ  میرک  نآرق  هک  دنتسه  نیفرتم  نامه  اهنآ  دنرادن  حالصا 

[ . 164 .« ] نورفاک هب  متلسرا  امب  انا  اهوفرتم  لاق  الا  ریذن  نم  ۀیرق  یف  انلسرا  ام  »
میرفاک ". نآ  هب  ام  دیاهدروآ  امش  هچنآ  :" دنتفگ هعماج  نآ  نیفرتم  هکنیا  رگم  میداتسرفن  يربمایپ  يدلب  چیه  رد  ام 

ثحب : هجیتن 
هچنآ اما  دروآ . میهاوخ  يدعب  تالاقم  رد  ار  نآ  یعامتجا  یقالخا و  تافآ  هتبلا  هک  دوب  يرگیفارـشا  تفآ  نیرتمهم  دمآ  شیپ  رد  هچنآ 

تسا : ریز  ياهراک  هار  نییبت  تسا  مزال  تیفارشا  تافآ  اب  هلباقم  يارب  تمسق  نیا  رد 
طبر . يذ  تاماقم  طسوت  نآ  ندومن  ارجالا  مزال  ياهمانرب و  داعبا  يهمه  رد  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  نیمارف  ندرک  هنیداهن  فلا - 

تکراشم اب  يراد  هیامرـس  ياههفلؤم  ندرک  دـمآراک  یعامتجا و  يداـصتقا و  ياـهيریگ  میمـصت  رد  يراد  هیامرـس  رکفت  فذـح  ب - 
نونک  ات  یمومع  ياهتورث  فرصم  اهدرکجرخ و  يریگیپ  یصوصخ و  شخب  تیفرظ  ندرک  دودحم  مدرم و  مومع 

هحفص 150 ] ] 

نآ . تلع  یصوصخ و  شخب  رد 
مومع دننامه  دنتـسین  رـضاح  هک  یناریدـم  زا  هتـسد  نآ  فذـح  یتسیز و  هداس  یگتـسراو و  ساسا  رب  نالوؤسم  ناریدـم و  شنیزگ  ج - 

دننک . یگدنز  مدرم 
نالوؤسم ندش  مدق  شیپ  یگتسیاش و  ساسا  رب  هعماج  داحآ  يارب  فرـصم  ياهوگلا  تیکلام و  دودح  نییعت  لادتعا و  ظفح  میـسرت  د -

فلتخم . حوطس  رد  نآ  يارجا  هب 

يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  یعافد  تسایس  www.Ghaemiyeh.comيدمآراک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 144زکرم  هحفص 88 

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


هحفص 153 ] ] 

یعافد تسایس  رد  یماظن  ياهراکهار 

یماظن لالقتسا 

ياهتردق هب  یگتسباو  نودب  زین  دشاب و  هتـشاد  ار  دوخ  زا  عافد  تردق  ناگناگیب ، هب  اکتا  نودب  روشک ، هک  تسا  یتقو  یماظن  لالقتـسا 
دیآرب . دوخ  یضرا  تیمامت  زا  يرادساپ  يهدهع  زا  گرزب 

، میدوبن یکتم  اهورین  نیا  هب  رگا  میـشاب . یکتم  مه  دیاب  میتسه ؛ یکتم  نامدوخ  ياهتقایل  اهییاناوت و  اهتردـق و  یتاذ و  يورین  هب  ام  »
دوجو دـیدش  رایـسب  يرگیبطق  ود  هک  زورما  ياـیند  رد  دوبیم .... رطخ  رد  دـیدهت و  دروم  تدـش  هب  تلم ، نیا  روشک و  نیا  تیدوجوم 

يهلـصاف کی  يداصتقا ، یـسایس و  یماظن و  يورین  ظاـحل  زا  مه  اـهنیا  يهلـصاف  اهتردـق . هب  ناگتـسباو  بطق  اهتردـق و  بطق  دراد ؛
تمیق هب  طقف  دـنهدب .... کمک  یـسک  هب  دـنناوتیم  هک  ییاهتردـق  تسه ، ایند  رد  زورما  هک  یعـضو  نیا  اب  تسا . یندومیپاـن  فرژ و 
تـسد زا  یگتـسباو و  تمیق  هب  نیا ، هک  تسا  یهیدب  یعیبط و  تیامح . ینعی  کمک ، ریغ .... و ال  دـنهدیم ، کمک  یـسک  هب  یگتـسباو 
تیفرظ نیا  اب  هنیـشیپ و  نآ  اب  بـالقنا و  نیا  اـب  ناریا ، تلم  يارب  دریگیم . ماـجنا  تلم  کـی  روشک و  کـی  یلم  سوماـن  فرـش و  نداد 

يروهمج  ماظن  تسا و  لاحم  يزیچ  نینچ  یملع ، يرکف و  میظع 

هحفص 154 ] ] 

[ . 165 .« ] تسا هدمآ  دوجو  هب  يرگید  يانبم  رب  الصا  یمالسا ،
دیامرفیم : رتشا  کلام  هب  مالسلاهیلع  یلع  نایقتم  يالوم 

ینک : عوجر  دیابن  زگره  دشاب و  شلوسر  لاعتم و  يادخ  وت  لاکتا  عجرم  دیاب  اهدوبمک  اهیتخس و  ماگنه  رد 
اونماء نیذلا  اهیا  ای  : ) مهداشرا بحا  موقل  هناحبس  هللا  لاق  دقف  رومالا  نم  کیلع  هبتـشی  بوطخلا و  نم  کعلـضی  ام  هلوسر  هللا  یلا  ددراو 

لوسرلا ) هللا و  یلا  هودرف  ءیش  یف  متعزانت  ناف  مکنم  رمالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا 
شربمایپ لاعتم و  يادـخ  هب  اـهنت  اـهدوبمک  اـهيراوشد و  ماـگنه  هب  تسا : هدومرف  تسا  راودـیما  اـهنآ  تیادـه  هب  هک  یموق  هب  دـنوادخ 

رگا سپ  دیرب . نامرف  ار  شیوخ  رما  نابحاص  لوسر و  ادخ و  دـیدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  دـیامرفیم : نآرق  رد  هچنانچ  دـینک . هعجارم 
دیدرگرب . شلوسر  ادخ و  مکح  هب  دیدرک  ادیپ  فالتخا  يزیچ  رد 

روشک یعافد  ناوت  تیوقت 

دـشر و رد  اهنت  ار  یعافد  ناوت  اـهروشک  زا  یخرب  دـشابیم ؟ هچ  یعاـفد  ناوت  زا  اـم  یقلت  تسیچ و  یعاـفد  ناوت  هک  تسناد  دـیاب  ادـتبا 
یکی هکنآ  نمض  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  اما  دنربیم ، راک  هب  تازیهجت  شیازفا  تهج  ار  دوخ  شالت  مامت  هتسناد و  یماظن  يهعسوت 

ار یناـسنا  يرترب  داـجیا  ناـمیا و  داـقتعا و  تیوـقت  اـما  دـننادیم ، یعاـفد  تاحیلـست  دـشر  ار  یگدـنزاس  نارود  یلـصا  ياهتسایـس  زا 
دنهدیم . رارق  تیمها  مود  هجرد  رد  ار  تازیهجت  هتسناد و  روشک  یعافد  هینب  تیوقت  رد  لماع  نیرتمهم 
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تسا ». یعافد  هینب  تیوقت  نامیاهراک  نیرتیلصا  زا  یکی  يزاسزاب  نارود  رد  ام  »
يهجرد  رد  نهذ  تسا  یسررب  لباق  نیا  تسیچ ؟ یعافد  هینب  تیوقت  امش  رظن  هب 

هحفص 155 ] ] 

دح هب  تازیهجت  ظاحل  زا  دیاب  ام  هک  تسا  نیا  رب  مداقتعا  مرادن و  یتفلاخم  چیه  نیا  اب  هدـنب  تفر ........ دـهاوخ  تازیهجت  يوس  هب  لوا 
رارق هظحالم  دروم  یمالـسا  يروهمج  فادـها  دریگب  رارق  هظحالم  دروم  ناریا  یـسایس  يایفارغج  ینعی ، لوبق  لـباق  میـسرب . یلوبق  لـباق 

هناردـتقم حلـسم و  عافد  هک  دوشیم  صخـشم  رـصانع  نیا  ساسا  رب  دریگب . رارق  هظحالم  دروم  مه  لعفلاب  هوقلاـب و  ياهینمـشد  دریگب .
ترابع يوق ، یعافد  يهینب  کی  نکر ، لوا  دوش ..... مهارف  حالـس  نآ  تسا ، نیمأـت  لـباق  یحالـس  هچ  اـب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يارب 

دیاب هناقـشاع  اهيراوشد ، هب  دراد و  دوخ  اـب  یعیبط  روط  هب  نیا  هک  یتارطاـخم  هب  راـک و  نیا  هب  یناـمیا . يداـقتعا و  يوق  يهینب  زا  تسا 
تسا . نامیا  زا  رتالاب  قشع  هنانمؤم و  لقادح  درک و  يزابرس 

تیوقت هک  متفگ  هکنیا  تلع  نم  هیـضق . یناـسنا  هبنج  تیوقت  یلک  روطب  تسا و  مزـال  تسرد  شزومآ  يوـق  یهدـنامزاس  نیا  راـنک  رد 
شیپ روـصت  نیا  حلـسم ، ياـهورین  ناـمزاس  یناـسنا  يهینب  تیوـقت  يور  دوـشیم  هیکت  یتـقو  اـبلاغ  نیا  يارب  منکیمن  یفن  ار  تازیهجت 

میتسه . انتعایب  ام  ای  دوب ، انتعایب  دیاب  تازیهجت  هب  هک  دیآیم 
یـساسا نکر  نآ  نمؤم  یناسنا  يورین  تساطخ . نیا  هک  تازیهجت ...... هب  دوب  انتعایب  دـیاب  هک  تسا  هدـمآ  ناشرواب  اعقاو  ياهدـع  کـی 

کت کت  يوق  یفطاع  يداقتعا و  یناـمیا و  يهینب  يور  رب  منکیم  دـیکأت  نم  هک  ـالاح  نیارباـنب  تسا . تازیهجت  رگید  نکر  اـما  تسا .
اهنت نیا  هکنیا  يانعم  هب  هن  تسا  رـصنع  نیرتیلـصا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  نیا  ینیمز ، يورین  شترا و  نامزاس  حلـسم و  ياـهورین  داـحآ 

درک . هجوت  نآ  هب  دیاب  هک  تسا  هتکن  کی  نیا  تسا . رصنع 
دومرف : هک  تسا  نآرق  هیآ  نیا  هب  رظان  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  نایب 

[ . 166  ] جرح نم  نیدلا  یف  مکیلع  لعج  ام  مکابتجا و  وه  هداهج  قح  هللا  یف  اودهاج  و 

هحفص 156 ] ] 

تسین . امش  رب  نید  رد  یجرح  هدیزگرب و  ار  امش  وا  دینک . ادا  ادخ  هار  رد  ار  يراکادف  داهج و  قح 
ادـخ هار  رد  داهج  يارب  دـشاب ، رتشیب  نامیا  داقتعا و  هچ  ره  تسا  یهیدـب  دوشیم ، ود  ره  ینوریب  ینورد و  یگدامآ  لماش  داـهج ) قح  )

هک تسا  هدروآ  شباتک  رد  ار  داهج  هوجو  دادـقم ، موحرم  دـنرتزاس . راک  نامیا  اب  ناـسنا  تسد  یعاـفد  تاودا  رازبا و  و  تسا ، رتهداـمآ 
دوشیم . شرافس  نآ  هب  هعجارم 

یگدنرادزاب لماع  یعافد  یگدامآ 

عناوم ایازم و  الومعم  هوقلاـب  مجاـهم  دریذـپیم ، ماـجنا  فادـها  یباـیتسد  روظنم  هب  ود  ره  یجراـخ ، تازواـجت  یلخاد و  تامادـقا  اـبلاغ 
هچنانچ داد . دـهاوخ  ماجنا  مزال  مادـقا  تعفنم  تروص  رد  هبـساحم و  تشاد  دـهاوخ  رب  رد  هک  ياهنیزه  هب  هجوت  اب  ار  فدـه  هب  یبایتسد 

هتـشادزاب هنایوجارجام  لمع  زا  هوقلاب  مجاهم  دـش و  دـهاوخن  ماجنا  هلمح  الامتحا  دـشاب  هداـعلا  قوف  اـههنیزه  كدـنا و  تیقفوم  سناـش 
دوشیم .
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مجاهم نتخاس  مورحم  رد  هعماج  ییاناوت  تردق و  اما  دشاب  هدنرادزاب  کی  ناونع  هب  دناوتیم  یماظن  يورین  یگدامآ  تردـق و  دـنچ  ره 
یمتا تردق  ربارب  رد  یتح  هک  تسا  يرگید  لماوع  زا  یکی  مجاهم  رب  نیگنس  هنیزه  ندرک  لیمحت  و  شرظن ، دروم  فادها  هب  ندیسر  زا 

دننادیم . هدنرادزاب  مهم  لماوع  زا  ار  حلسم  ياهورین  یگدامآ  مدرم و  تعاجش  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  دشاب . هدنرادزاب  دناوتیم 
نوزفا زور  ییاراک  رتشیب و  هچ  ره  ماجسنا  یگدامآ و  اب  زج  روشک ، نیا  یتاذ  ینورد و  تردق  تابثا  مالسا و  يزوریپ  تلم و  يدنلبرـس  »
نامدوخ روشک  ینورد  یتاذ و  ياهورین  ام  زورما  میاهدرک . یثنخ  ار  نمـشد  يهلاس  تشه  يهئطوت  ام  زورما  تسین -  ریذـپ  ناکما  اـمش ،

هب هیکت  اب  ادخ و  ياکتا  هب  ام  زورما  میاهدرک . يزیر  همانرب  روشک ، نوزفا  زور  تفرشیپ  یگدنزاس و  يارب  ام  زورما  میاهدرک . ییاسانش  ار 
، ام تلم  دنتسه . یلوا  تعاجش  هب  ام  حلسم  ياهورین  تسا ؛ یعاجـش  تلم  ام ، تلم  مینکیم .... تردق  ساسحا  گرزب ، تلم  نیا  يهدارا 

حلسم  ياهورین  دنتسه . یلوا  تماقتسا  هب  ام  حلسم  ياهورین  تسا ؛ یتماقتسا  اب  تلم 

هحفص 157 ] ] 

تازیهجت حالس و  دروم  رد  دنـشاب . هتـشاد  نوزفا  زور  یگدامآ  یلعا و  دح  رد  شزومآ  مکحتـسم ، یهدنامزاس  يراوتـسا ، تیفیک ، دیاب 
يرگید لماع  چیه  رظتنم  دیناوتیم  امـش  هک  يزیچ  نآ  دش . دهاوخ  مادقا  دـهدب ، هزاجا  دـنکب و  باجیا  روشک  تاناکما  هک  هچ  ره  مه ،

.... تسا یماظن  لماک  طابـضنا  طباوض و  دودح و  ظفح  لماک ، شزومآ  یمیاد ، یمزر  یگدامآ  یهدنامزاس ، ماکحتـسا  دـینامن ، نآ  رد 
ياهورین رگا  مه  زور  نآ  دومن . یگدامآان  ساسحا  ام  رد  درک ، هلمح  نمـشد  هک  يزور  نآ  تسا . نمـشد  يهدـنرادزاب  امـش ، یگداـمآ 

نمشد تفرگیمن و  ماجنا  هلمح  نیا  دایز  لامتحا  هب  دوب ، ناشـسأر  رد  یباسح  تسرد و  یهدنامرف  دندوب و  طبـضنم  هدامآ و  نامحلـسم 
ام حلـسم  ياهورین  دـنک . عمط  وا  رد  دـناوتیمن  اکیرمآ  هک  هدرک  يراک  ام  تلم  اما  داتفا ؛ عمط  هب  زور  نآ  رد  نمـشد  درکیم ؛ هظحـالم 

[ . 167 .« ] دنک عمط  ام  یضرا  تیمامت  یگچراپکی و  ماکحتسا و  لالقتسا و  رد  دناوتن  ینمشد  چیه  هک  دننک  يراک  دیاب 
عنم بآ  نتـشادرب  زا  ار  شناراـی  دـنتفرگ و  ار  تارف  هعیرـش  نیفـص  دربـن  رد  هیواـعم  نایهاپـس  هک  یناـمز  مالـسلاهیلع  یلع  نینموـملاریما 

دومرف : دندومن ،
و نیروهقم ، مکتایح  یف  توملاف  ءاملا ، نم  اوورت  ءامدـلا  نم  فویـسلا  وور  وا  هلحم  ریخاـت  هلذـم و  یلع  اورقاـف  لاـتقلا  مکومعطتـسا  دـق 

نیرهاق  مکتوم  یف  ةایحلا 
دوخ ياهریشمش  دیاب  ای  دیوش  نمشد  میلست  دیهد و  يراوخ  تلذ و  هب  نت  دیاب  ای  دیهاوخن ) هچ  دیهاوخب  هچ   ) تسا گنج  بلاط  نمشد 

ترورـض نیاربانب  تزع . اـب  گرم  رد  یقیقح  يزوریپ  تسا و  تلذ  لوبق  رد  یقیقح  گرم  هک  دـینادب  دـیزاس . باریـس  اـهنآ  نوخ  زا  ار 
ورگ رد  زین  ام  يرادـیب  يرایـشوه و  يهمزال  تسا . رادـیب  نمـشد  میهاوخب  هک  اجنآ  ات  دوشیم ، ساسحا  تروص  ره  رد  یعافد  یگدامآ 

تسا . یعافد  یگدامآ 

هحفص 158 ] ] 

یعافد شخب  رد  یشهوژپ  ینف و  ماظن 

یملع تاناکما  مهم  عوضوم  دباییم  تیمها  نمـشد  یلامتحا  تادیدهت  ربارب  رد  هلباقم  روظنم  هب  یعافد  يهینب  موزل  هک  یماگنه  الومعم 
ياـهتیلاعف هب  دـیاب  لـیلد  نیمه  هب  دراد . يرایـسب  تیمها  مـکی  تـسیب و  نرق  يهناتـسآ  رد  اـصوصخم  رما  نـیا  ددرگیم  حرطم  ینف ، و 
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اب دـیاب  روشک  ینف  یملع و  تاناکما  همه  زا  رتشیب  هچ  ره  يرادرب  هرهب  روظنم  هب  دوش و  يدایز  هجوت  عاـفد  عیانـص  رد  هژیو  هب  یـشهوژپ 
ياهتیلاعف تفرـشیپ  تهج  رد  یـشزومآ  ینف و  یناسنا  ياـهورین  دـشر  یـشهوژپ و  عضو  دوبهب  یتاـقیقحت و  زکارم  نتخاـس  گـنهامه 

ماقم تسا . يژولونکت  ملع و  زا  قیقد  ملاس و  هدافتسا  ورگ  رد  یتعنص  يهتفرشیپ  تردق  کی  هب  ندش  لیدبت  اریز  درک  تکرح  یـشهوژپ 
دناهتسناد . يژولونکت  یملع و  ياهییاناوت  ار  ایند  رد  یسایس  ذوفن  رادتقا و  یلصا  ياههیاپ  زا  یکی  هلظدم )  ) يربهر مظعم 

یملع و ياـهییاناوت  مود ، یلاـم ؛ یلوپ و  تاـناکما  تورث و  لوا ، تسا : راوتـسا  هیاـپ  هس  يور  اـیند ، رد  یـسایس  رادـتقا  ذوـفن و  زورما  »
[ . 168 .« ] تسا يربخ  يهطلس  يربخ و  ياهییاناوت  اعطق  شیموس ، یکیژولونکت ؛

هب طونم  ار  یتاقیقحت  ياهراک  هعـسوت  دشر و  تهج  رد  شالت  يدربراک ، قیقحت  ملع و  تیمها  رب  دیکأت  اب  هلظدـم )  ) يربهر مظعم  ماقم 
دننادیم . روشک  شناد  ملع و  هاگتسد  لک  رد  یبالقنا  لوحت 

مرظن هب  تسا .... روشک  نیا  رد  ملع  يهلوقم  رد  مه ، تـالوحت  نآ  زا  یکی  دـیایب . دوجو  هب  زیچ  همه  رد  یلوـحت  هک  نیا  ینعی  بـالقنا ، »
ولج روط  نیا  دیاب  روشک ، یملع  هاگتـسد  دنک .... هاگن  هلأسم  هب  یبالقنا  دید  کی  اب  دیاب  روشک ، شناد  ملع و  هاگتـسد  لک  هک  دسریم 

ياـهقیقحت قـیقحت و  ملع و  يارب  دـیاب  اههاگـشناد  رد  نیارباـنب ، دوـشب . فرطرب  اـتقیقح  تـسا ، هار  نـیا  رـس  عناـم  هـک  يزیچ  ره  دورب و 
[ . 169 . ] داد ماجنا  یتکرح  درک و  يراک  يدربراک ،

هحفص 159 ] ] 

دنیامرفیم : رتشا  کلام  هب  ناشفورعم  يهمان  رد  مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما 
[ . 170  ] کبلق سانلا  هب  ماقتسا  ام  هماقا  كدالب و  رما  هیلع  حلص  ام  تیبثت  یف  ءامکحلا  ۀشقانم  ءاملعلا و  ۀسرادم  رثکا  و 

ماوق ار  تما  رادتقا  ینک و  تیبثت  ار  روشک  حلاصم  اهنآ  براجت  زا  يدنمهرهب  اب  ات  نیـشن  هرکاذـم  ثحب و  هب  دایز  نامیکح  نانمـشد و  اب 
یشخب .

، رادتقا تیبثت  روظنم  هب  یعافد  ياهتسایـس  ندرک  دـمآراک  تهج  رد  ناققحم  نادنمـشیدنا و  تاقیقحت  تایبرجت و  زا  هدافتـسا  نیاربانب 
تسا . هدش  شرافس  رایسب 

یماظن عیانص  هعسوت  رد  ییافکدوخ 

یعافد يهینب  ظفح  تیوقت و  يارب  ار  روشک  یعافد  تاحیلـست  تاـناکما و  ماـمت  نیلوؤسم  هک  دـنکیم  ءاـضتقا  روشک  لالقتـسا  تینما و 
یفیک لوحت  یمک و  يهعسوت  یماظن ، یـسایس  ياهتباقر  دوجو  نردم  ياهحالـس  نوزفا  زور  تفرـشیپ  هب  هجوت  اب  دنروآ  مهارف  روشک 

زا زاـینیب  هحلـسا ، نیمأـت  رظن  زا  موـس ، ناـهج  ياـهروشک  هژیو  هب  اـهروشک و  ـالوصا  دـسریم  رظن  هب  يرورـض  رما  روـشک ، تاحیلـست 
ددرگ . یگتسباو  هب  رجنم  تسا  نکمم  رما  نیا  دنتسین  ناگناگیب 

زا تاحیلست  دیرخ  دشابن  رـسیم  الماک  ییافکدوخ  رگا  هطقن  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  تسا  ترورـض  کی  یماظن  ییافکدوخ  نیمأت  ام  يارب 
دشاب . هتشادن  لابند  هب  ار  یگتسباو  هک  دریگ  تروص  ياهنوگ  هب  دیاب  یماظن  عیانص  هدنراد  ياهروشک 

ار ییافکدوخ  داهج  تنواعم  حلـسم ، ياهورین  رد  بناجنیا  مه  ساسا  نیا  رب  مییامن و  زاینیب  ناگناگیب  زا  ار  دوخ  هک  میتسه  ممـصم  اـم  »
. دیایبرد دشاب ، دیاب  دناوتیم و  هک  هچنآ  زا  نامیا  کی  تروص  هب  دیاب  ییافکدوخ  دوش ، هصالخ  راعش  رد  دیابن  ییافکدوخ  ماهداد . رارق 

ناناملسم  تسا . ییافکدوخ  رد  ام  رورغ  میراد و  زاین  رورغ  هب  نامدوخ  تیصخش  رتشیب  هچ  ره  ماوق  يارب  زورما  ام 
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هحفص 160 ] ] 

دنتسیاب ایند  رد  راوتسا  ناشیاهدادعتسا  هب  ندوب  یکتم  دوخ و  هانپ  رد  دنناوتیم  هک  دنیامن  رواب  دننک و  لوبق  دوخ  ینغ  گنهرف  هب  اکتا  اب 
ندوب یکتم  دوخ  هب  ار  ام  هک  یتشگزاب  تسام . يارب  تشگزاب  کی  ندـش  افکدوخ  يارب  شالت  ییافکدوخ و  دـننک . یگدـنز  لقتـسم  و 
كرد هب  اهراعـش  زا  دـیاب  میاهداتـسیا .... جاوما  لباقم  رد  دوخ  ءاکتا  اب  اهنت  مینکیم  یگدـنز  یبیجع  يایند  رد  زورما  ام  دـناسرب . رتدوز 
دشاب هتشادن  دوجو  ام  رد  ییافکدوخ  ساسحا  رگا  دش  افکدوخ  ندوب  ندنام و  يارب  دیاب  هک  درک  لوبق  قیمع  رواب  کی  اب  دیسر و  قیمع 

دش ». میهاوخ  هدیسوپ 
زین ار  یناسنا  يورین  رد  ییافکدوخ  هکلب  دـننادیمن ، تاحیلـست  تازیهجت و  تخاس  ییافکدوخ  رد  اهنت  ار  ییافکدوخ  هل  مظعم  نینچمه 

مینک . دایز  ار  اهتیمک  میربب و  الاب  ار  تیفیک  دوجوم  يژولونکت  زا  هدافتسا  اب  دیاب  دنیامرفیم  هتسناد و  روتسد  کی 
ار یعافد  یماظن و  لالقتـسا  هلظدـم )  ) يربهر مظعم  ماقم  دوریم  رامـش  هب  دـیلوت  دـشر  رد  رثؤم  لماوع  زا  يروآون  تیقالخ و  راکتبا و 

دناهتسناد . یلخاد  دیلوت  هب  طونم 
تسا : هفیرش  هیآ  نیا  هب  رظان  تمسق  نیا  رد  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  تانایب 

[ . 171  ] ایعمج اورفنا  وا  اتابث  اورفناف  مکرذح  اوذخ  اونماء  نیذلا  اهیا  ای 
ررـض عفد  ياههار  دـینک و  مهارف  ار  یعافد  تاناکما  هعماج )  ) تابث تینما و  ظفح  يارب  امـش  زا  یتعامج  دـیدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

دینک . مادقا  نادب  ناگمه  ات  دیسانشب . ار  نانمشد 
تسا . حالس  رذح  زا  روظنم  دنکیم : لقن  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح  یط  یسربط  موحرم 

دمآراک حلسم  يورین 

هراشا

دـشر تیوقت و  يارب  هراومه  دـنراد و  حلـسم  ياهورین  هب  صاخ  یمامتها  هرـس  سدـق  لحار  ماـما  نوچمه  هلظدـم )  ) يربهر مظعم  ماـقم 
یمهم  ياهدومنهر  حلسم  ياهورین  ناکرا 

هحفص 161 ] ] 

زا : دنترابع  اهنآ  مها  هک  دناهدومرف  هئارا 

نامزاس يهعسوت 

یـشزومآ و زکارم  ساـسا  هتـشاد و  دـیکأت  هراوـمه  حلـسم  ياـهورین  ناـمزاس  یفیک  یمک و  يهعـسوت  رب  هلظدـم )  ) يربـهر مظعم  ماـقم 
دناهتسناد . مهم  رما  نیا  قیقحت  يارب  ار  حلسم  ياهورین  رد  یشهوژپ 

یناسنا يورین  تیبرت 
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لالقتـسا هب  هک  دنتـسه  يراکادف  هدامآ  هار  نیا  رد  يدارفا  اعبط  دنروشک  یـضرا  تیمامت  لالقتـسا و  نماض  حلـسم  ياهورین  هک  اجنآ  زا 
تسا و یناسنا  يورین  یماظن ، ياوق  هعسوت  مدع  هعسوت و  نیاربانب  تسافوکـش . اهنآ  رد  عافد  يارب  یلم  ینید و  هزیگنا  دنمهقالع و  روشک 

تسا . یماظن  تردق  يدنمناوت  يهدمع  لماوع  زا  و .... كرحت ، هبرجت ، هیحور ، شزومآ ، لماش  نآ  تیفیک  رد  تیمک 

یهدنامرف

ماظن رد  نیاربانب  دشاب  هتشاد  هدننک  فرحنم  ای  هدنزاس  شقن  دناوتیم  تسا و  حلـسم  ياهورین  نامزاس  رد  مهم  ناکرا  زا  یکی  یهدنامرف 
، تقایل صـصخت ، رب  هوالع  دهد و  نامزاس  یمالـسا  ياهرایعم  نیزاوم و  اب  ار  دوخ  یهدنامرف  هزوح  هک  تسا  قفوم  یهدـنامرف  یمالـسا 

هاگیاج شقن و  هب  هراشا  اب  هلظدـم )  ) يربهر مظعم  ماـقم  ساـسا  نیمه  رب  دـشاب  رادروخرب  یهلا  ياوقت  ناـمیا و  زا  ییآراـک  تیریدـم و 
دنیامنیم . یفرعم  بوخ  يهدنامرف  کی  یلصا  تایصوصخ  زا  ار  نامیا  حلسم ، ياهورین  رد  یهدنامرف  يالاو 

هچنآ هچ  دراد -  یگدنرب  ییاراک و  ریثأت و  حلسم ، ياهورین  رد  هک  هچنآ  يهمه  تسا . یهدنامرف  حلـسم ، ياهورین  یلـصا  روحم  اساسا  »
نیمه هب  دوب . دـهاوخ  رثا  مک  رایـسب  ای  رثایب و  چوپ و  چـیه و  تقیقح  رد  یهدـنامرف ، ماظن  نودـب  تسا -  یناسنا  هچنآ  هچ  تسا ، يدام 

درک .... تباث  مکحتسم و  رایسب  دیاب  ار  حلسم  ياهورین  رد  یهدنامرف  نوتس  نیا  تهج ،
فطعنم ، بوخ ، مکحتسم ، یهدنامزاس  هب  لوا ، يهجرد  رد  حلسم ) ياهورین  )

هحفص 162 ] ] 

يهمه اب  یییهدـنامرف  نآ ، بلق  رد  ای  نآ و  راـنک  رد  اـهشزرا و  نیا  اـب  يهتخیمآ  دراد . جاـیتحا  یمالـسا  ياـهشزرا  اـب  انـشآ  ناور و 
یهدنامرف درد  هب  نامیایب ، يهدنامرف  تسا . نامیا  لوا ، يهجرد  رد  تایصوصخ ، نیا  تسا . زاین  دروم  هدنامرف ، يارب  مزال  تایـصوصخ 

ار نیا  ام  اهراب  درادن . ییهدیاف  تشادن ، رگا  دشاب . هتـشاد  ینامیا  تیفرظ  دـیاب  دـینکیم ، لوحم  وا  هب  هک  يراک  لقث  ردـق  هب  دروخیمن .
زا یخرب  نامیا ، زا  نامروظنم  دشاب . رتشیب  نامیا  یتسیاب  دیآیم ، رتالاب  راک  حطـس  هچ  ره  میاهدروخ . مه  ار  شاهبرـض  میاهدرک و  رارکت 

[ . 172 .« ] دشاب هدروآ  رواب  دشاب و  نمؤم  اتقیقح  تسین ؛ تکرح  نیا  ماظن و  نیا  مالسا و  هب  ینامیا  تارهاظت 
تحت ياهورین  ییآراک  بجوم  دناوتب  ات  دشاب  هتـشاد  يربهر  زا  يرهوج  شدوخ  رد  دیاب  یهدنامرف  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  ریبعت  هب 

ددرگ : شیوخ  رما 
نکب هک  تسین  نداد  نامرف  طقف  یهدنامرف ، تسین . یهدنامرف  نآ ، نودب  دشاب و  هتـشاد  شدوخ  رد  يربهر  زا  يرهوج  دیاب  یهدـنامرف  »

لمع و ساسحا و  نهذ و  هب  یکتم  زیچ  کـی  هبناـج و  همه  يهرادا  عون  کـی  يربهر ، عون  کـی  يونعم ، رما  کـی  یهدـنامرف ، نکن . اـی 
لماـک ییاراـک  بجوـم  حلـسم ، ياـهورین  رد  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  تسا ؛ حیحـص  یناـمزاس  لکـش  یهدـنامزاس و  اـب  حور و  مـسج و 

[ . 173 .« ] دوشیم
تسا . بوخ  هدنامرف  کی  ياهیگژیو  زا  يریذپان  یگتسخ  راکتشپ و  يزوسلد و  يریذپ ، تیلوؤسم  بالقنا  ربهر  هاگدید  زا 

. تسین يرداق  يهدنامرف  دش ، يروط  نیا  تسا ، هنوگ  نیا  مینک . راک  هچ  رگید  دیوگب  هک  یهدنامرف  دشاب . ریذپ  تیلوؤسم  دیاب  هدنامرف  »

. دریذـپب ار  تیلوؤسم  نآ  زا  یـشان  تاعبت  دـشاب و  هدرک  لوبق  اتقیقح  دـنکیم ، لوبق  وا  دوشیم و  هدرپس  وا  هب  هک  ار  یتیلوؤسم  نآ  دـیاب 
راکتشپ  يزوسلد و  يریذپ ، تیلوؤسم  نیا  رب  بترتم 

هحفص 163 ] ] 
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زگره دنکیم ، رظن  فرـص  تحار  یلیخ  راک ، ندرک  لابند  زا  هک  ییهدنامرف  وشب ، هتـسخ  لبنت و  يهدـنامرف  تسا . يریذـپان  یگتـسخ  و 
[ . 174 .« ] دوب دهاوخن  یقفوم  يهدنامرف 

طابظنا مظن و 

بوسحم حلـسم  ياهورین  نوناق  تاهما  زا  رما  نیا  تیاعر  دراد ، یگتـسب  زین  طابظنا  مظن و  هب  حلـسم  ياهورین  رد  تابث  یعافد و  تردـق 
رد ییآراک  مدع  ثعاب  هکلب  دشاب  رثؤم  دناوتیمن  اهنت  هن  یگداس  هناشن  ای  دشاب  نعرفت  هیحور  اب  هارمه  هک  یطابظنا  مظن و  هتبلا  دوشیم .

ددرگیم . حلسم  ياهورین 
هلـسلس تیاعر  دیابن  هلظدـم )  ) يربهر مظعم  ماقم  رظن  هب  اما  تسا  حلـسم  ياهورین  لوادـتم  لوصا  زا  یکی  یماظن  بتارم  هلـسلس  تیاعر 

ددرگ . هابتشا  تسا  ربکت  هیحور  زا  هتفرگ  تأشن  هک  یهدنامرف  تسردان  تاروتسد  اب  بتارم 
تیاعر تسرد و  یهدـنامزاس  رد  دـناوتیم  یطابظنا  هماننییآ  دوش  لـمع  حیحـص  روطب  یماـظن  ياـهورین  رد  طاـبظنا  مظن و  هکنیا  يارب 

هجیتن ار  نآ  هکلب  دـننادیمن  یـصاخ  میژر  اـی  تلم  هب  قلعتم  ار  یماـظن  ياـههمان  نییآ  هلظدـم )  ) يربهر مظعم  ماـقم  دـشاب ، رثؤم  بتارم 
تسا . هدش  هداد  نایرس  نآ  رد  یمالسا  شزرا  حور و  یمالسا ، سدقم  ماظن  رد  هک  دننادیم  رشب  يرگیماظن 

رازه دنچ  يهجیتن  اهنیا  تسین ؛ یصاخ  سک  هب  قلعتم  هدمآ ، رد  یماظن  يهدش  هتخانش  ياههماننییآ  تروص  هب  زورما  هک  ییاهزیچ  نیا  »
نارود ياهیشکرکشل  ردنکـسا ، ياهیـشکرکشل  ناریا ، میدق  ياهیـشکرکشل  تسا . ملاع  حطـس  رد  خیرات و  لوط  رد  يرگیماظن  لاس 

هدوب يراک  شنیودت  اهتنم  تسا ؛ هتشاذگ  ریثأت  تسام ، تایبرجت  وزج  هک  يزیچ  نیا  رد  اپورا ، رد  اهییاپورا  ياهیـشکرکشل  یمالـسا ،
لثم ابلاغ  یطابظنا ، ياههمان  نییآ  تسا .... هدش  لیمکت  زورما  دنهد و  ماجنا  ار  نآ  دنتسناوت  صاخ  یتلم  ای  صاخ ، يهتـسد  کی  لوا  هک 

مه  یلیخ  ار  اهنیا  میهاوخیمن  هتبلا  تسا . تعیبط  شنیرفآ و  سیماون  اهتقیقح و  يهیقب 

هحفص 164 ] ] 

هتبلا تسا . هدیـسر  ام  رایتخا  هب  مه  الاح  هدـش و  لیمکت  نیودـت و  فشک و  اهنیا  تدـم ، لوط  ساسا  رب  مینک .... قلطم  میهدـب و  تیلک 
اهتخاس یلو  هدش ؛ هداد  نایرس  همان  نییآ  نیا  رد  یمالسا  یشزرا  حور  کی  دراد .... مامت  مات و  ریثأت  اهنیا  رد  یـشزرا ، ینابم  لوصا و 

[ . 175 ....« ] تسایند رد  لومعم  ياهتخاس  هیبش 
یهدـنامرف هک  یتروص  رد  نیاربانب  دـیامن . افیا  اهورین  يرادربنامرف  رد  ار  یمهم  شقن  دـناوتیم  ناهدـنامرف  تیادـه  تیریدـم و  يهویش 

هناقداص زین  اهورین  هک  تسا  یعیبط  دـشاب  رادروخرب  یمالـسا  لیاضف  قالخا و  زا  دوخ  رما  تحت  ياهورین  اـب  دروخرب  رد  هاـگآ  بوخ و 
دنیامنیم . تعاطا 

هک یطابظنا  ياههمان  نییآ  ققحت  هتـسناد و  عونمم  ار  اهورین  هب  ناهدـنامرف  نیهوت  تناها و  هلظدـم )  ) يربهر مظعم  ماـقم  لـیلد  نیمه  هب 
دننادیم . هاگآ  یهدنامرف  هب  طونم  ار  تسا  طابظنا  لبمس 

؛ تسه سک  ره  یهدنامرف -  هک  نیا  دـنکن . تناها  رگید  سک  هب  سک ، چـیه  دـینک . نک  هشیر  عونمم و  ار  تناها  حلـسم ، ياهورین  رد  »
يهلمج دوخ  تسدریز  هب  دیهاوخیم  امـش  رگا  هک  درادن  یعنام  چیه  تسین .... تسرد  دـنک ، تناها  يزابرـس  هب  يراد -  هجرد  يرـسفا ،

دروم دیاب  امـش  منکیم ، خیبوت  ار  امـش  نم  دیدرک ، هابتـشا  ار  راک  نیا  امـش  دیربب : راک  هب  عمج  تاریبعت  اب  ار  نآ  دییوگب ، يزیمآ  خـیبوت 
. تسا یمالـسا  نوؤش  فالخ  نوچ  دـنیک ؛ نک  هشیر  دـیزادنیب و  رب  ار  تناها  اقلطم  اهدروخرب ، تاـملک و  رد  دـیریگب ....، رارق  تتاـمش 
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يراگنا لهـس  نکیل  تسا ؛ يدب  زیچ  ینهد  دب  دیـشابن ، شاحف  [ 176 « ] نیبابس اونوکت  نا  مکل  هرکا  ینا  :» دومرف مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما 
هاگآ و بوخ و  یهدنامرف  طابضنا ، لصا  تسا . طابضنا  لبمس  یطابـضنا ، يهمان  نییآ  مدرک ، ضرع  هتبلا  تسا .... دب  مه  اهراک  نیا  رد 

طلغ يراگنا ، لهـس  تلفغ و  تسا . تلفغ  نودب  اما  فاطعنا ، ياراد  شدوخ  دراوم  رد  هتبلا  روما و  تایئزج  ریگ  لابند  ساسح و  اپرس و 
[ . 177 .« ] تسا

هحفص 165 ] ] 

قبطنم يربهر  ياهیگژیو  اب  وا  راتفر  قالخا و  دـیاب  تسا ، بستنم  تیالو  ماقم  هب  نوچ  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  رد  یهدـنامرف  ـالوصا 
، تسا تیـالو  ماـقم  زا  هناـقداص  لـماک و  تعاـطا  رد  نوـچ  تـسا و  تیـالو  ماـقم  رماوا  عـیطم  ییارجا  ماـقم  رد  یهدـنامرف  اریز  دـشاب ،
تیالو و نوئـش  هب  دوش ، هدهاشم  وا  زا  یفالخ  رگا  دـنرگنیم و  وا  هب  هیواز  نیا  زا  زین  نارادربنامرف  و  دراد ، یهدـنامرف  يارب  تیعورـشم 

داد . دهاوخ  تسد  زا  زین  ار  دوخ  تیعورشم  نآ  لابند  هب  و  دنکیم ، دراو  همطل  نید 
دریگیم . لکش  يربهر  زا  تعاطا  رد  یهدنامرف  تیوه  یمالسا ، ماظن  رد  سپ 

دیامرفیم : رتشا  کلام  دروم  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  الوم  هچنانچ 
مدقی و ال هناف ال  اومیقاف ، اومیقت  نا  مکرما  نا  اورفناف و  اورفنت  نا  مکرما  ناف  هیبرـضلا . یبان  ۀبظلا و ال  لیلک  هللا ال  فویـس  نم  فیـس  هناف 

[ . 178  ] يرما نع  الا  مدقی  رخوی و ال  مجحی و ال 
چوک دهد ، چوک  نامرف  ار  امش  رگا  رثا . یب  نآ  تبرض  هن  دوشیم و  دنک  نآ  يزیت  هن  تسادخ . ياهریـشمش  زا  يریـشمش  رتشا ) کلام  )

دینامب . دوخ  ياج  رب  دیتسیاب ، دیوگ  رگا  دینک و 
مهد . نامرف  ار  وا  نم  هکنآ  زج  دور ، شیپ  هن  دیآ و  سپ  هن  دتسیازاب و  هن  دهن و  شیپ  اپ  يراک  رد  هن  وا  اریز 

نامرف مالسلاهیلع  یلع  نایقتم  يالوم  زا  هک  تسا  نیا  هب  رتشا  کلام  یعافد  تایصوصخ  تبالـص و  همه  دوشیم ، هظحالم  هک  يروط  هب 
دربیم .

حلسم ياهورین  یگنهامه  تدحو و 

، دنتسه لوغشم  هفیظو  ماجنا  هب  ددعتم  ياهنامزاس  رد  نوچ  اما  تسا ، دحاو  حلسم  ياهورین  ناکرا  يهمه  ياهنامرآ  فادها و  هچ  رگا 
ياههیامرـس فالتا  بجوم  اهنت  هن  دنک ، زورب  اهنآ  نیب  هقرفت  فالتخا و  دننکن و  لمع  گنهامه  رگا  دننک ، لمع  گنهامه  روط  هب  دیاب 

دش . دهاوخ  فیعضت  زین  روشک  یلم  یعافد و  تردق  هکلب  ددرگیم ، يدام  يونعم و 

هحفص 166 ] ] 

یتاعالطا ناوت  شیازفا 

مشچ و لثم  نمشد  تادیدهت  ییاسانش  زین  یلم و  تردق  شیازفا  ياهراکهار  صیخـشت  رد  هک  دنتـسه  ییاهداهن  یتاعالطا  ياهنامزاس 
يوق متـسیس  زا  دـیاب  دـنهد ، ماجنا  هجو  نیرتهب  هب  ار  دوخ  فیاظو  هکنیا  يارب  اهداهن  نیا  دـننکیم . لـمع  عقوم  هب  رطخ  گـنز  شوگ و 

دنشاب . رادروخرب  لاقتنا  تعرس  عبنم و  زا  معا  یتاعالطا 
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ناهج رد  اریز  دراد . یگتـسب  یتاعالطا  ياـهنامزاس  تیلاـعف  تیمک  تیفیک و  نازیم و  هب  اـهروشک  یلم  ناوت  یـسایس و  تردـق  ـالوصا 
، یسایس ياههنیمز  رد  دیدج  ياهتیولوا  بسح  رب  هکلب  دنتسین ، لاعف  یتاحیلست  یماظن و  يهنیمز  رد  اهنت  یتاعالطا  ياههاگشناد  زورما 

دنیامنیم . تلاخد  زین  یگنهرف  يداصتقا و 
دنمانیم و مدرم  تیلوؤسم  ساسحا  زا  يدنمهرهب  ار  روشک  یتاعالطا  ياههاگتـسد  تیقفوم  لماوع  زا  یکی  هلظدـم )  ) يربهر مظعم  ماقم 

قثوم عبنم  ناونع  هب  مدرم  یتاعالطا  يرایـشوه  رب  دـنیامنیم و  یباـیزرا  نانمـشد  سأـی  هیاـم  یهلا و  رادـتقا  ناـشن  ار  مدرم  میظع  روضح 
دنیامنیم : دیکأت 

یمومع تیلوؤسم  ساسحا  تسا ، هداد  ناشن  ار  شدوخ  نونک  ات  بالقنا  لوا  زا  هک  ام ، یتاعالطا  ياههاگتـسد  تیقفوم  لـماوع  زا  یکی  »
ظفح امـش  یمدرم  میظع  ینابیتشپ  دـیاب  هتبلا  تسا .... بالقنا  ياهزرم  زا  عافد  يارب  اـهنآ  یگداـمآ  نمـشد و  تاـکرحت  هب  تبـسن  مدرم 

[ . 179 .« ] دنشاب هتشاد  تیساسح  نمشد  كرحت  لباقم  رد  دننک و  ظفح  ار  دوخ  یتاعالطا  يرایشوه  دیاب  مدرم  دوش .
هراب نیا  رد  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  هک  تسا  یتاعالطا  راک  تایرورض  زا  اهنآ  يراکمه  یتاعالطا و  ياهنامزاس  زکرمتم  تیریدم 

دنیامرفیم :
ياههاگتـسد يهعومجم  دنراد . ییهناگادـج  يهقطنم  ثحب و  اهتظافح ، هتبلا  دـننک . يراکمه  رگیدـکی  اب  دـیاب  یتاعالطا  ياههاگتـسد  »

بوخ و ياـهورین  يهمه  زا  مزـال ، یفاـک و  ردـق  هب  تسناوت  دـنهاوخن  لقتـسم ، دـحتم و  یهدـنامرف  زکرمت و  نودـب  روـشک ، یتاـعالطا 
اب  زکرمتم ، بوخ و  تیریدم  دیاب  دننک . هدافتسا  دمآراک 

هحفص 167 ] ] 

[ . 180 .« ] دهدب تهج  روشک  رد  ار  یتاعالطا  ياهورین  یمومع  تکرح  بناوج ، يهمه  تیاعر 
هراب نیا  رد  هلظدـم )  ) يربهر مظعم  ماقم  دـشاب ، هتـشاد  تسد  رد  ار  لـمع  راـکتبا  هک  دوب  دـهاوخ  قفوم  روشک  یتاـعالطا ، تـالدابم  رد 

دیامرفیم :
راک هب  ار  دوخ  يدنمشوه  یتسیاب  امش  دنکیم . باختنا  ار  دروخرب  يهویـش  وا  رطاخ ، نیمه  هب  تسا ؛ مجاهم  تسد  لمع  راکتبا  هشیمه  »

ناونع هب  امـش  هک  یتقو  نآ  دـینادرگرب . شدوخ  هب  دـینک و  ادـیپ  تسا ، هدرک  باختنا  لامتحا  اهدـص  نیب  رد  وا  هک  ار  ییهویـش  دـیربب و 
دیاب اهنآ  ینعی  دـش ؛ دـهاوخ  سکعرب  هلداعم  نیا  دـیروآیم ، دراو  هبرـض  اهنآ  هب  دـینکیم و  هلمح  قح ، مالـسا و  یتاعالطا  هاگتـسد 

ناتساوح الماک  دیاب  امش  تسوا ؛ تسد  رد  لمع  راکتبا  دنکیم ، هلمح  نمشد  هک  یماگنه  دینکیم ... هدافتسا  ییهویش  هچ  زا  امش  دننیبب 
زا تسا  نکمم  درک ؛ دهاوخ  هلمح  اجک  زا  نمـشد  هک  مینادیمن  ام  نوچ  دینک ؛ ظفح  ار  دوخ  یگدامآ  گنج  يههبج  لثم  دشاب و  عمج 

[ . 181 .« ] دینادرگرب ناشدوخ  هب  ار  هبرض  اروف  و  میشاب .... رادیب  اج  همه  رد  دیاب  لاح ، ره  هب  دنک . هلمح  نییاپ  الاب و  ای  ینایم و  يههبج 
یتاعالطا ياهنامزاس  راک  ساسا  نمشد ، هبرض  عقوم  هب  عفد  ییاسانش و  یماظن و  یسایس و  تاعالطا  هزوح  رد  یسانش  تیعقوم  نیاربانب 

عقاو نانمـشد  یناـهگان  موجه  دروم  هاـگ  چـیه  دراد ، یهاـگآ  شیوـخ  ناـمز  تیعقوـم  عاـضوا و  هب  هک  یماـظن  هک  تسا  یهیدـب  تسا .
دومرف : مالسلاهیلع  قداص  ماما  هکنانچ  دوشیمن .

[ . 182 . ] سباوللا هیلع  مجهت  هنامزب ال  ملاعلا 
دریگیمن . رارق  یناهگان  موجه  دروم  زگره  تسا ، هاگآ  شیوخ  نامز  عاضوا  هب  هک  یسک 

هحفص 171 ] ] 
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جیسب يورین  دمآراک  شقن 

جیسب فیرعت 

هب تسا . یجیـسب  تیـصخش  نأش و  نمـضتم  اسر و  لماک و  یفیرعت  دـناهدومرف ، هئارا  جیـسب  زا  هلظدـم )  ) يربهر مظعم  ماقم  هک  یفیرعت 
دناهدومرف : هک  يروط 

نیرتکاـپ نآ ، رد  هک  ییهعومجم  زا  تسا  تراـبع  جیـسب ، مییوگب : دـیاب  مینک ، یفرعم  هاـتوک  فـیرعت  کـی  رد  ار  جیـسب  میهاوـخب  رگا  »
یتخبـشوخ هب  ندـناسر و  لامک  هب  يارب  و  تلم ، نیا  یلاع  فادـها  هار  رد  روشک ، ناناوج  نیرتراـک  هب  هداـمآ  نیرتراکادـف و  اـهناسنا ،

میظع و يهعوـمجم  کـی  هب  اـهنت ، قرفتم و  دارفا  نآ ، رد  هک  یتالیکـشت  زا  تسا  تراـبع  جیـسب ، دـناهدش . عـمج  روـشک ، نیا  ندـناسر 
ار نمـشد  هک  ییهعومجم  دـنوشیم ؛ لیدـبت  تلم ، زاین  هب  روشک و  لیاسم  هب  يانیب  ریـصب و  دـهعتم ، هاگآ ، يهعومجم  کی  هب  مجـسنم ،

[ . 183 .« ] تسا نیا  جیسب ، يانعم  دنکیم . عمجرطاخ  راودیما و  ار  ناتسود  و  كانمیب ،
هل مظعم  هکنیا ، رتمهم  نآ  زا  دـیمهف ، ناوتیم  ار  یجیـسب  ياـهورین  هب  هلظدـم )  ) يربـهر مظعم  ماـقم  قشع  داـقتعا و  قمع  قـیرط ، نیا  زا 

دننادیم : هرس  سدق  لحار  ماما  يدبا  راگدای  بالقنا و  تاکرب  زا  ار  جیسب 
صوصخم  روآتفگش و  رایسب  ياههدیدپ  زا  بالقنا و  تاکرب  زا  یکی  جیسب ، »

هحفص 172 ] ] 

ینازرا وا  هب  لاعتم  يادـخ  هک  یتمکح  اب  دوخ ، یهلا  دـید  اب  ام  راوگرزب  ماما  هک  تسا  ییاهزیچ  نآ  زا  یکی  مه  نیا  تسا ؛ بـالقنا  نیا 
[ . 184 .« ] تشاذگ راگدای  هب  ام  بالقنا  تلم و  روشک و  يارب  دوب ، هدرک 

یجیسب رکفت 

مالسا خیرات  رد  هشیدنا  نیا  یخیرات  رتسب  تخانـش  هب  زاین  یمالـسا ، يروهمج  ماظن  ترورـض  نیرتمهم  ناونع  هب  یجیـسب  رکفت  تخانش 
هیلع و هللا  یلص  مرکا  یبن  تیمکاح  رصع  رد  یمالـسا  تموکح  يهیلوا  نیوکت  رد  دیاب  ار  رکفت  نیا  شیادیپ  ردصم  هک  يروط  هب  دراد ،

خیرات رد  ار  رکفت  نیا  روضح  مالـسلامهیلع ، نیموصعم  يهمئا  يهریـس  اب  نآ  یگتخیمآ  هک  دومن  هدهاشم  حوضو  هب  درک و  وجتـسج  هلا 
یصاخ رولبت  ناریا ، نامیا  اب  عاجـش و  تلم  هبناج  همه  لوحت  ءاشنم  ناونع  هب  یمالـسا  بالقنا  رد  نآ  روضح  هک  نیا  ات  تخاس ، هنادواج 

یجیـسب يورین  سپ  نآ  زا  تخیگنارب . نآ  يانبم  رب  هعماج  راکفا  یهدناماس  تیوقت و  هب  ار  هرـس  سدق  ینیمخ  ماما  ینارون  نهذ  تفای و 
يهصنم هب  سدـقم  عافد  لاس  تشه  نوگاـنوگ  ياههنحـص  رد  ار  دوخ  زاـسراک  شخب و  یلاـعت  تارثا  بـالقنا ، یلـصا  ظـفاح  ناونع  هب 

. دومن تبث  دوخ  مانب  ار  یمالسا  يروهمج  ماظن  ترورـض  نیرتگرزب  اهنارود ، يهمه  یگدنزاس و  نارود  رد  نآ  زا  دعب  دناشک و  روهظ 
دناهدومرف : جیسب  تیمها  نایب  رد  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم 

گنل نامتیمک  میتشادن ، ار  جیـسب  رگا  مه  گنج  نادـیم  رد  ام  تسا . روشک  يارب  تحلـصم  ترورـض و  نیرتگرزب  راکنا  جیـسب ، راکنا  »
ياهتکرح يهمه  ماظن و  نیا  بالقنا و  نیا  تیمک  دشابن ، مه  زورما  رگا  دوبیمن و  جیـسب  رگا  مه  گنج  نایاپ  زا  دـعب  نارود  رد  دوب .

[ . 185 .« ] تسا هنانئاخ  ای  تسا ، هنادرخبان  ای  نآ ، هب  یمارتحایب  جیسب و  راکنا  تسا . گنل  روشک  نیا  يهدنزاس 
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هحفص 173 ] ] 

یجیسب رکفت  دربراک 

هراشا

موادـت ظفح و  رد  جیـسب  رثؤم  شقن  زا  عالطا  اب  ات  میریگیم  یپ  هلظدـم )  ) يربهر مظعم  ماـقم  هاـگن  زا  ار  یجیـسب  رکفت  دربراـک  کـنیا 
شیپ زا  شیب  سدـقم  داهن  نیا  تیوقت  تمرح و  ظفح  رد  دوخ ، تیلوؤسم  هب  مینک و  يزیر  یپ  ار  هدـنیآ  ياهراکهار  یمالـسا ، بـالقنا 

میوش . انشآ 

بالقنا ماوق  جیسب و 

تیبثت و يهلحرم  زین  يزوریپ و  يهلحرم  رد  ار  یمالسا  بالقنا  تکرح  هک  دنتـسه  يراکادف  نمؤم و  مدرم  بالقنا ، مهم  ناکرا  زا  یکی 
دنکیم و جراخ  لوادتم  ماع و  موهفم  زا  ار  نآ  دوشیم ، هفاضا  مدرم  هب  يراکادف  نامیا و  فصو  یتقو  تسا  یهیدب  دندرک . همیب  رادتقا 

هدامآ مالسا  سدقم  نید  ادخ و  هار  رد  هک  یـصلخم  نامیا و  اب  مدرم  ینعی  جیـسب  نیاربانب  دیامنیم ، نآ  نیزگیاج  ار  جیـسب  سدقم  هژاو 
دناهدومرف : هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  هک  يروط  هب  دنتسه . يراکادف 

دنتفگ ماـما  هک  نیا  اـم . روشک  یهللا  بزح  نمؤم و  ياـهورین  لـک  ینعی  جیـسب ، تسین ؛ رهـش  ره  رد  مدآ  رازه  دـنچ  زا  تراـبع  جیـسب ، »
[ . 186 .« ] نیا ینعی  ینویلیم ،» تسیب  جیسب  »

هراومه و  تسا ، رادروخرب  یـصاخ  تیمها  زا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  رد  مکاح  لوصا  نیرتمهم  ناونع  هب  جیـسب  هب  داقتعا  بیترت  نیدب 
ییاج ات  تسا ، یمالسا  بالقنا  تیدوجوم  ظفح  جیـسب  رطخرپ  هفیظو  هک  ارچ  دریگ . رارق  هجوت  دروم  ملـسم  تیعقاو  کی  ناونع  هب  دیاب 

دننادیم : بالقنا  ماوق  ار  نآ  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  هک 
نیا ام  راوگرزب  ماما  هک  دینکیم  هظحالم  امـش  رگا  تسا . بالقنا  یلوصا  یـساسا و  يهلأسم  کی  جیـسب ، يهلأسم  نارهاوخ ! ناردارب و  »
ماوق مییوگب  رگا  رکف ، نآ  ساـسا  رب  تسا . یمالـسا  بـالقنا  رب  مکاـح  یلوصا  رکف  ناـمه  زا  یـشان  دـندرکیم ، هیکت  جیـسب  يور  ردـق 

[ . 187 .« ] میاهتفگن یفازگ  فرح  تسا ، جیسب  هب  بالقنا 

هحفص 174 ] ] 

بالقنا عفادم  نیرتهب  جیسب 

هک دراد ، هبناج  دنچ  لایـس و  یتیهام  جیـسب ، روکذـم  فیرعت  هب  تیانع  اب  هکلب  تسین ، یماظن  افرـص  یتئارق  یجیـسب ، يورین  زا  ام  تئارق 
تیلاعف يهقباس  نینچمه  تسا و  رولبتم  هعماج  رد  نآ  یقیقح  ياهداهن  رد  اـم و  روشرپ  نمؤم و  ناـناوج  قـالخا  تاداـقتعا و  رد  اـمومع 
يربهر مظعم  ماقم  هک  يروط  هب  دنتسه . یمالسا  يروهمج  ماظن  بالقنا و  زا  عافد  رد  نانابرگنس  نیرتهب  نانآ  هک  تسا  هداد  ناشن  جیسب 
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دناهدومرف : هلظدم ) )
یتح تسا . مالـسا  بالقنا و  عفادـم  نیرتهب  هک  داد  ناشن  تمواـقم ، ياـههاگیاپ  رد  اهرهـش و  لـخاد  رد  گـنج ، ياـهههبج  رد  جیـسب ، »

نادـیم رد  یفدـه  تمـس  هب  دوخ ، قوش  روش و  نامیا و  اب  نایجیـسب ، لـیخ  هک  یتقو  نآ  دـناهدرک . فارتعا  هتکن  نیا  هب  مه  اـم  نانمـشد 
[ . 188 .« ] دندید گنج  رد  ار  نیا  مه  ام  نانمشد  یتح  دریگب . ار  اهنآ  يولج  تسناوتیمن  ییورین  چیه  دندشیم ، ریزارس  گنج 

يهزوح یمالـسا ، بالقنا  يایفارغج  ماـمت  هکلب  تسین . یناـمزاس  صاـخ  يهدودـحم  رد  تیفیک  نیا  اـب  جیـسب  تیلاـعف  يهزوح  نینچمه 
، دشاب هتشاد  ییازسب  ریثأت  یمالسا  يروهمج  ماظن  تمظع  رادتقا و  رد  هک  دشخبیم  یتردق  جیسب  هب  تیصاخ  نیا  تسا . جیسب  تیلوؤسم 

دیآیم : باسح  هب  مالسا  ردص  رد  عافد  گنهرف  نامه  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  رظن  زا  نیا  و 
هرادا و رد  مدرم ، نیا  دنتـسه ؟ اجک  مدرم ، نیا  تشاد . اهنآ  زا  ار  بـالقنا  زا  عاـفد  دـیما  ناوتیم  هک  یمدرم  نآ  مدرم ؛ نتم  ینعی  جیـسب  »

تروص هب  رورم  هب  یماظن ، عافد  يهلأسم  زونه  یتقو  ات  یتسیز . ود  یگدنز  کی  ینعی  دنتـسه ؛ ناکد و .... هزوح و  هاگـشناد و  هسردم و 
گنهرف کـی  لکـش  هب  جـیردت  هب  یمالـسا ، يهعماـج  رد  نیا ، دـننکیم . تکرح  ناـشهفیظو  ساـسا  رب  مدرم  هدـماینرد ، گـنهرف  کـی 

یماظن  شاهمه  یمالسا ، تکلمم  :» دندومرف ماما  هک  نیا  دمآ . دهاوخرد 

هحفص 175 ] ] 

[ . 189 .« ] تسا یمالسا  گنهرف  نامه  نیا ، تسا . مالسا  ردص  گنهرف  نامه  تسا ،»

تینما جیسب و 

ییالاب تیمها  زا  دراد ، یناهج  قافن  رفک و  نارادمدرـس  اـب  ياهشیر  یتاـفالتخا  تسا و  هدرک  یمالـسا  بـالقنا  هک  يروشک  يارب  تینما 
تینما بیرـض  هزادـنا  ره  اذـل  تسا ، تادـیدهت  شرورپ  ذوفن و  رتسب  نیرتهب  نمـشد  يارب  روشک  کی  رد  ینماان  داـجیا  تسا . رادروخرب 
يربهر مظعم  ماقم  هک  يروط  هب  دوشیمن ، سویأم  هاگ  چیه  تسا و  نیمک  رد  هناراودیما  نمـشد  زاب  مینادب ، بولطم  نئمطم و  ار  روشک 

دناهدومرف : هلظدم ) )
مامت یماظتنا  یماظن و  تینما  داجیا  نارود  هک  مینک  لایخ  ام  رگا  تسین . فرـصنم  سویأم و  مه  نـآلا  تسا ؛ هدوبن  سویأـم  نمـشد  هتبلا  »

رب ار  یماظتنا  یماظن و  ینماان  دناوتب ، نمـشد  تقو  ره  دنکیم . ینماان  داجیا  دـناوتب ، اج  ره  نمـشد  تسین . یتسرد  تشادرب  تسا ، هدـش 
[ . 190 . ] دنکیم لیمحت  تلم  نیا 

ار دوخ  روشک ، رد  یعافد  هدـیدپ  نیرتناور  ناونع  هب  یجیـسب  رکفت  جیـسب و  هاگیاج  دراد ، دوجو  تینما  نیمأـت  رد  هک  یتیـساسح  رباـنب 
ای تسا و  درخیب  ای  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  ریبعت  هب  تسا و  هتخانـشن  ار  جیـسب  دنکن ، كرد  ار  تیعقاو  نیا  سک  ره  دهدیم . ناشن 

جیـسب و هـب  یناـگمه  ماـمتها  هجوـت و  هـک  دـنکیم  اـضتقا  یمالـسا  يروـهمج  تحلـصم  تـینما و  ظـفح  ترورـض  لاـح  ره  رد  نئاـخ .
يربهر مظعم  ماقم  هچنانچ  ددرگ . هتخانـش  شیپ  زا  شیب  تینما  اب  جیـسب  ریذـپان  كاـکفنا  طاـبترا  دوش و  هتفرگ  يدـج  نآ  یهدـنامزاس 

دناهدومرف : هلظدم ) )
هـشیمه نوچ  هشیمه ؛ ینعی  دراد -  جاـیتحا  تینما  هب  تلم  نیا  روشک و  نیا  هک  یتـقو  اـت  تسا ، مزـال  تینما  روـشک  نیا  يارب  یتـقو  اـت  »

نامیا  قشع و  هب  یجیسب و  یهدنامزاس  یجیسب ، يهزیگنا  هب  جیسب ، يورین  هب  تسه -  تینما  هب  جاتیحا 

هحفص 176 ] ] 
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[ . 191 .« ] تسه جایتحا  یجیسب 
زا دعب  تسا و  هدمآرب  تادیدهت  تارطخ و  عفد  هدـهع  زا  یبوخ  هب  نونک  ات  تسا و  هاگآ  کین  یطیارـش ، ره  رد  دوخ  هفیظو  هب  یجیـسب 

شزرا اب  گرزب و  هلظدم ،)  ) يربهر مظعم  ماقم  هرـس و  سدق  لحار  ماما  مشچ  رد  جیـسب  رطاخ  نمیه  هب  درک . دهاوخ  نینچ  نیا  مه  نیا 
دناهدومرف : هکنانچ  تسا ،

يرطخ هاگره  اریز  دنرتمدقم ؛ رترب و  نارگید  هب  تبـسن  بالقنا ، هب  تمدخ  تهج  زا  دنتـسه ، جیـسب  وضع  نآ  دارفا  هک  ییهعومجم  ره  »
تسا و هعماج  دارفا  نیرتشزرا  اب  دش ، هصرع  نیا  دراو  سک  ره  نیاربانب ، دش . دهاوخ  بالقنا  رپس  یجیـسب  يهنیـس  دنک ، دیدهت  ار  ماظن 

نم دوجو  هب  بالقنا  هک  اج  ره  یجیـسب ، کی  ناونع  هب  مشاب ، یجیـسب  کی  هک  منکیم  راختفا  مه  نم  دـنک . راـختفا  قیفوت ، نیا  هب  دـیاب 
[ . 192 .« ] منک تمدخ  مرضاح  دشاب ، هتشاد  زاین 

بالقنا تشونرس  جیسب و 

يروهمج ماظن  تینما  ءاقب  یلـصا  نماض  نینچمه  تسا و  هنحـص  رد  جیـسب  لاعف  روضح  موهرم  یمالـسا  بالقنا  ماود  ماوق و  هک  ینامز 
راب هب  ار  يریذپان  ناربج  تامطل  دناوتیم  وا  گنرمک  روضح  ای  جیـسب  تردق  فذح  هک  تسا  یهیدب  دوشیم ، بوسحم  ناریا  یمالـسا 

روضح هب  تبالصرپ  رادیاپ و  جیسب  رگا  اما  دهدیم . رارق  رییغت  لوحت و  شوختسد  زین  ار  یمالـسا  بالقنا  تشونرـس  هک  ییاج  ات  دروآ ،
يربهر مظعم  ماقم  دش . دهاوخ  نیمـضت  یمالـسا  بالقنا  لامک  دشر و  وا و  طاشن  روش و  اعطق  دـهد ، همادا  دوخ  شخب  یلاعت  تکرح  و 

دناهدومرف : هراب  نیا  رد  هلظدم ) )
 - میدرک ضرع  هک  روط  نامه  درک و -  ادیپ  شرتسگ  دش و  دـمآراک  يوق و  جیـسب ، رگا  دراد . راک  رـس و  بالقنا  تشونرـس  اب  جیـسب  »
هب تبسن  دوب  دنهاوخن  رداق  دنوشب ، تسدمه  رگیدکی  اب  مه  هچ  ره  دننک ، هئطوت  مه  هچ  ره  ایند ، رد  یتردق  چیه  دوب ، مکحتسم  شاهیاپ 

دراو  یمخز  مشچ  نیرتمک  بالقنا ، نیا  روشک و  نیا 

هحفص 177 ] ] 

روضح يهنحـص  نوچ  تسا ؛ لاکـشا  ینارگن و  ياـج  تقو  نآ  میتـفرگ ، مک  ار  مدرم -  یماـظن  يورین  ینعی  جیـسب -  يورین  رگا  دـننک .
[ . 193 .« ] تسا جیسب  يهیاس  رد  روضح ، نیا  تساههنحص و  مها  یماظن ، يهنحص  تسین . يداصتقا  یسایس و  يهنحص  طقف  مدرم ،

روضح جیـسب و  ياهورین  هب  تسوجادخ  نادرمدازآ  مالـسا و  خیرات  ياهتدهاجم  يهرمث  هک  یمالـسا  بالقنا  تشونرـس  یتقو  نیاربانب 
هژیو هب  فلتخم  حوطـس  رد  راـک  تیوـلوا  ناوـنع  هب  جیـسب  یهدـنامزاس  هب  يدـج  ماـمتها  دراد ، یگتـسب  اههنحـص  يهمهرد  اـهنآ  لاـعف 

دراد . ناوارف  یلقع  یعرش و  تاعبت  مهم  فیلکت  نیا  زا  روصق  تسا  یهیدب  تسا ، يرورض  نالوؤسم  ناراکردناتسد و 

نز روضح  يهصرع  جیسب و 

روهظ يهصرع  جیـسب  اریز  تسا ، جیـسب  يهصرع  دـهد ، زورب  ار  دوخ  یقیقح  ياهدادعتـسا  دـناوتیم  ناملـسم  نز  هک  ياهصرع  نیرتـهب 
ار دوخ  ياهتیلباق  دنناوتیم  مه  نانز  هکلب  دوشیمن ، رـصحنم  درم  روضح  هب  اهنت  ور  نیا  زا  تساهتدهاجم ، هقباسم  نادـیم  اهتقایل و 

يربهر مظعم  ماقم  هچنانچ  تسا . هدنایامن  ار  وا  یقیقح  هاگیاج  تسا و  هدرک  فیرعت  ار  نز  تیصخش  هک  تسا  ینید  مالسا  دنهد . زورب 
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دناهدومرف : هلظدم ) )
چیه زا  ینعی  دراد ؛ یقیقح  ياـهزاین  تعیبط و  ترطف و  رب  یکتم  هناـنیب و  عقاو  دـید  کـی  قیـالخ ، يهمه  درم و  نز و  هب  تبـسن  مالـسا  »

یعقاو و يانب  کی  تسا ؛ نیا  رب  مالـسا  يانب  الـصا  درادن . یعقوت  تسا ، هدـش  هداد  وا  هب  هک  يزیچ  نآ  زا  شیب  شنکمت و  زا  شیب  سک 
[ . 194 .« ] تسا یقطنم 

جیـسب ياضف  دشخب ، ققحت  ار  دوخ  يرطف  قوقح  دـبایزاب و  ار  دوخ  ینید  تیوه  دـناوتیم  ناملـسم  نز  هک  ییاضف  نیرتهب  ساسا  نیا  رب 
هچ  وجادخ  ناملسم و  نانز  هک  داد  ناشن  سدقم  عافد  هژیو  هب  بالقنا  نارود  يهبرجت  هکنیا  امک  تسا .

هحفص 178 ] ] 

هب هک  دنادیم  ام  بالقنا  رد  مهم  ياهدـیدپ  ار  نآ  هلظدـم )  ) يربهر مظعم  ماقم  هک  يروط  هب  دـناهدیرفآ ، نادرم  شوداشود  ار  ياهسامح 
تسا : هدش  اطعا  ام  راکادف  نانز  هب  مالسا  تکرب 

 - روشک یساسا  یگدنزاس  رد  ریثأت  تسایس و  داهج ، يهنحـص  رد  ار  اهنآ  درک و  اطعا  ام  يهعماج  نانز  هب  بالقنا  هک  تسا  يزیچ  نیا  »
هـسیاقم لباق  رگید  تقو  چـیه  اب  مالـسا ، ردـص  اـب  زج  تسا و  یمهم  یلیخ  زیچ  نیا ، دومن . دراو  تسا -  بـالقنا  یگدـنزاس  ناـمه  هک 

[ . 195 .« ] تسین
رتسب هنیمز و  نیرتهب  هک  تفگ  ناوتیم  تأرج  هب  اما  دـنراد ، هلـصاف  دوخ  یعرـش  یهلا و  فیاظو  یمامت  اـب  زونه  اـم  ناملـسم  ناـنز  هتبلا 
تسا جیـسب  تیلاعف  روضح و  هصرع  نیمه  تسا ، هدرک  نییعت  نز  يارب  مالـسا  هک  یتلزنم  هب  وا  يالعا  زین  نز و  قوقح  هیلک  ققحت  يارب 

لامآ نیا  ققحت  دوخ ، هجوت  لباق  لاعف و  روضح  اب  دنیامن و  كرد  هتـشذگ  زا  رتهب  دیاب  ار  تیعقوم  نیا  ردق  ام  راکادف  بوخ و  نانز  هک 
دنشخب . يرتشیب  تعرس  ار  فده  و 

یجیسب رکفت  تاصتخم 

هراشا

هچ ياراد  يربـهر  هاـگن  زا  نایجیـسب  اـی  تـسا و  یتاـصتخم  هـچ  ياراد  يدـمآراک  نـیا  اـب  جیـسب  رکفت  هـک  درک  وجتــسج  دـیاب  کـنیا 
یگژیو و نـیرتمهم  کـنیا  دـناهدش . عـقاو  نادرمدار  ياوـصقلا  تیاـغ  دـنتخیگنارب و  ار  ماـع  صاـخ و  تریح  هـک  دنتـسه  یتایـصوصخ 

میریگیم . یپ  ار  نایجیسب  تایصوصخ 

يروحم ادخ 

هب ندیـسر  اهنآ  لامآ  تیاغ  دننکیمن . رکف  يزیچ  هب  وا  تیاضر  ادخ و  هب  زج  هک  تسا  نآ  نایجیـسب  تایح  رد  يروحمادـخ  زا  دوصقم 
دیحوت و  دننیبیم ، وا  يهدارا  ادخ و  تسد  رد  ار  تلذ  تزع و  و  دـننادیم ، ذـفان  ار  وا  تیـشم  اهنت  روما  همه  رد  تسا و  یقیقح  بوبحم 

دنراد : رواب  الماک  هدش  نایب  میرک  نآرق  رد  هک  ار  یلمع 

هحفص 179 ] ] 
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[ . 196 . ] هدعب نم  مکرصنی  يذلاذ  نمف  مکلذخی  نا  مکل و  بلاغ  الف  هللا  مکرصنی  نا 
امش نآ  زا  دعب  هک  تسیک  دنک ، لیلذ  ار  امـش  دهاوخب  ادخ  رگا  و  دوش ؟ بلاغ  امـش  رب  هک  تسیک  دنک ، زوریپ  ار  امـش  دهاوخب  ادخ  رگا 

دنک ؟ زوریپ  ار 
رد ادخ  زا  ریغ  الصا  دننکیم و  مارآ  وا  دای  هب  ار  اهلد  دنشیدنایم و  ادخ  هب  اهنت  دناهدرک ، رواب  ار  یهلا  مالک  نیا  رهوج  زغم و  نایجیسب 

ظفاح : لوقب  دننیبیمن ، ار  يزیچ  ناهج 

تسا  شوخ  رطاخ  ارم  یمارآ  لد  اب 
ار  مارآ  درب  هرابکی  ملد  زک 

نمچ  ردنا  ورس  هب  رگید  درگنن 
ار  مادنامیس  ورس  نآ  دید  هک  ره 

یمومع ياوقت 

دزاسیم دنمهرهب  یلاعت  قح  يونعم  يدام و  قزر  زا  ار  یقتم  ناسنا  هک  تسا  ینادیم  اوقت  اریز  تسا ، جیسب  يارب  هشوت  داز و  نیرتهب  اوقت 
میناوخیم : میرک  نآرق  رد  هچنانچ  دنکیمن . ار  نآ  نامگ  نمؤم  الصا  هک  دوشیم  لزان  یهلا  ضیف  يایاوز  زا  الوصا  و 

[ . 197  ] بستحی ثیح ال  نم  هقزری  اجرخم و  هل  لعج  هللا  قتی  نم  و 
تیاده دنادیم و  لوؤسم  دوخ  ناعونمه  ربارب  رد  ار  دوخ  وا  هکلب  دشیدنایمن ، دوخ  تیفاع  تمالس و  هب  اهنت  هک  تسا  یسک  یجیسب  اما 

حالـص و رکف  هب  نمؤـم  ناـسنا  هک  ار  دنمـشزرا  يهیحور  نیا  تـسوا . تاداـقتعا  وزج  یعاـمتجا  یقـالخا و  تاـفآ  زا  نارگید  تاـجن  و 
یمومع و ياوقت  هب  هک  تسام ، نایاوشیپ  يهریس  مالـسا و  نید  حیرـص  میلعت  نیا  دنیوگ و  یمومع  ياوقت  دشاب ، مه  نارگید  يراگتـسر 
اوقت و هعماـج  رب  مکاـح  حور  دوـشیم و  ناربـج  مه  يدرف  ياـهیتساک  مک و  یموـمع  ياوـقت  رد  اریز  دراد ، یـصاخ  ماـمتها  یعاـمتجا 

دناهدومرف : هراب  نیا  رد  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  دوشیم . يراکزیهرپ 

هحفص 180 ] ] 

هراـشا ماـما  یتـقو  هک  نیمه  ینعی  یمومع ، ياوقت  تسا . دارفا  کـیاکی  یـصوصخ  ياوقت  زا  ریغ  تلم -  ياوقت  یموـمع -  ياوـقت  هتبلا  »
[ . 198 .« ] مییوگیم اوقتاب  ار  تلم  نیا  دمآیمرد . تکرح  هب  هعماج  يهمه  ناهگان  دندرکیم ،

ییارگ فیلکت 

مه یفیلکت  قح ، نیا  لیـصحت  لباقم  رد  و  دـسریم ، دوخ  يرطف  یعیبط و  قح  هب  نید  وترپ  رد  ناـسنا  اریز  تسا ، فیلکت  رب  نید  ساـسا 
هب فلکم  ار  دوخ  يراد  نید  رهظم  ناونع  هب  جیـسب  تهج ، نیا  زا  تسا . هتفهن  فیلکت  قح ، نتم  رد  نیارباـنب  تسا . قح  مزـالم  هک  دراد 

هرـس سدق  لحار  ماما  نایب  هب  دانتـسا  اب  هراب  نیا  رد  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  تسا . هداهن  وا  هدهع  رب  نید  هک  دـنادیم  یفیاظو  يادا 
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دناهدومرف :
نیح رد  امش  هک  تسا  یصلاخ  تین  نآ  رد  هجیتن ، تسین . هجیتن  يارب  مادقا ، لمع و  هک  دنتخومآ  ام  هب  هرس  سدق  ماما  مه  ار  سرد  نیا  »

جیاتن اب  هارمه  لاس ، هدزای  نیا  لوط  رد  فیلکت  ماجنا  نیا  هناتخبـشوخ ، میهدب . ماجنا  ار  نامفیلکت  دیاب  ام  تسادخ ؛ هجیتن  دـیراد ، مادـقا 
[ . 199 .« ] تسا هدوب 

اهشزرا لوصا و  هب  يدنبیاپ 

ياـهراشف ربارب  رد  ناریا  تلم  يزوریپ  دـننکیم و  داـی  هدـش  فشک  زار »  » ناوـنع هب  نآ  زا  هلظدـم )  ) يربـهر مظعم  ماـقم  هک  یعوـضوم 
توق لماع  زین  ام  نانمشد  تسا . ینید  ياهشزرا  لوصا و  هب  يدنبیاپ  دننادیم ، نآ  نوهرم  ار  بالقنا  یلخاد  نانمشد  یناهج و  رابکتسا 
مانـشد اب  دنتـساخرب و  هلباقم  هب  نآ  اب  تدش  هب  هتفای و  یمالـسا  ياهشزرا  هب  هعماج  راشقا  همه  يدنبیاپ  نامیا و  رد  ار  ام  تلم  تردق  و 

زا فیرعت  ییارگداینب  قالطا  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  ریبعت  هب  هک  دننک  شودخم  ار  بالقنا  مالسا و  هرهچ  دنهاوخیم  ییارگ » داینب  »
دناهدومرف : هک  يروط  هب  تسا ، نآ  رد  ام  ترصن  تزع و  زار  تسام و 

هحفص 181 ] ] 

رابکتسا تاغیلبت  مامت  لاس ، دنچ  نیا  رد  تسام . تردق  توق و  زار  نیا  میاهتشگرب ؛ یمالـسا  ياهناینب  لوصا و  هب  هک  مینکیم  راختفا  ام  »
ره هب  اهنآ  یمالسا  نامیا  مالسا و  هب  تبـسن  هک  یناسک  زا  ام  مدرم  تسا . هدوب  زکرمتم  ام  مدرم  یمالـسا  نامیا  هب  تناها  يور  رب  یناهج 

دهاوخ حالـصا  ار  ام  ترخآ  ایند و  تسام و  ترـصن  تزع و  يهیام  یمالـسا ، نامیا  مالـسا و  تشذـگ . دـنهاوخن  دـننک ، تناـها  یلکش 
[ . 200 .« ] درک

هعمج زامن  رد  حور  تراهط 

نایجیـسب و  تسا ، هدـمآ  دوجوب  قح  تیالو  تماما و  يانبمرب  هک  تسا  یقح  هاگتـسد  هلظدـم )  ) يربهر مظعم  ماقم  ریبعت  هب  هعمج  زاـمن 
حور و تراهط  زین  هعمج و  زامن  تاکرب  زا  يدـنمهرهب  قح و  هاگتـسد  نیا  يرادـیاپ  روظنم  هب  اما  دـنراد ، هنادواج  سنا  زاـمن  اـب  هچ  رگا 

مظعم ماقم  دـننکیم . ظفح  ار  هعماـج  یناـمیا  راـصح  يونعم و  ماوق  قیرط  نیدـب  دنباتـشیم و  ناـفرع  رون و  هاـگداعیم  هب  هناقـشاع  ناـج 
دناهدومرف : هراب  نیا  رد  هلظدم )  ) يربهر

یمهم هداعلا  قوف  رما  تلم ، روشک و  ینامیا  يونعم و  راصح  ناونع  هب  هعومجم  نیا  هب  ندرک  هاگن  هعمج و  تماما  بصنم  يدـنب  هکبـش  »
یعقاو راصح  کی  تروص  هب  تسناوت  دهاوخ  دوب و  دهاوخ  یقیقح  هکبش  نیا  یماگنه  دریگ . رارق  تلفغ  دروم  یتسیابن  اقلطم  هک  تسا 

[ . 201 .« ] دریگب ماجنا  مظنم  بترم و  لکش  هب  تاعامتجا  نیا  هک  دنک ، راک 

ندوب بالقنا  راکهدب 

هکلب دنادب ، مدرم  ادخ و  راکبلط  ار  دوخ  دناوتیمن  دهد ، ماجنا  نسحا  وحن  هب  ار  دوخ  فیلکت  دـنک و  شالت  هزادـناره  مالـسا  بتکم  رد 
ات مالـسا  ردص  زا  ام  نایاوشیپ  همه  يهیحور  نیا  راکبلط ، هن  دـنکیم  ساسحا  راکهدـب  ار  دوخ  دوشیم ، کیدزن  صالخا  زرم  هب  هچ  ره 

هک  دناهدومرف  اهراب  زین  هرس  سدق  لحار  ماما  تسا و  هدوب  نونک 
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هحفص 182 ] ] 

دناهدومرف : هراب  نیا  رد  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  راکبلط . هن  دینادب  بالقنا  راکهدب  ار  دوخ 
راوگرزب ماما  نآ  تسین . يروط  نیا  مالسا ، رد  دش . مامت  نم  راک  سپ  ماهداد ، ماجنا  ار  ماهفیظو  دیوگن  سک  چیه  دینک . لابند  ار  شالت  »

تقو چـیه  درکیم و  شالت  راک و  مه ، شیگدـنز  ياهزور  نیرخآ  رد  دـنارذگ و  شالت  اب  ار  دوخ  رمع  لاس ، دون  هب  کیدزن  هک  دوب  ام 
هک تسین  ایند  رد  سک  چیه  هک  نیا  اب  تسنادیم ؛ راکهدب  ار  شدوخ  هشیمه  تسنادـن و  راکبلط  ایند ، زا  ادـخ و  زا  تلم و  زا  ار  شدوخ 

[ . 202 .« ] میراکهدب بالقنا  هب  ام  يهمه  دنادن . بالقنا  نیا  دربشیپ  رد  ار  دنمتردق  تسد  نآ  شقن 
نیرتمک هک  دـناهداد  ناشن  سفن  تنایـص  اب  نآ  زا  دـعب  سدـقم و  عافد  لاس  تشه  نارود  هژیو  هب  بالقنا  نارود  یط  اـم  زیزع  نایجیـسب 

نوخ ثاریم  نیرتاـهبنارگ  ناوـنع  هب  یمالـسا  يروـهمج  ماـظن  ناـکرا  ظـفح  اـهنآ  داـیرف  غاد و  درد و  اـهنت  دـنرادن ، بـالقنا  زا  یعقوـت 
تسادهش .

تیلوؤسم يراک و  نادجو 

نیا هب  مه  ام  نیلوؤسم  دنک و  تیارس  تلم  داحآ  رد  ساسحا  نیا  رگا  تسا . ریذپ  تیلوؤسم  ساسح و  نادجو  جیسب ، هتسجرب  تافص  زا 
باتـش يونعم  يدام و  یلاعت  یگدـنزاس و  تکرح  درک و  دـهاوخ  رپ  ار  روشک  ياضف  يراکادـف  شـالت و  حور  دـندرگ ، هتـسارآ  تفص 

هدرک و داـی  تیلاـعف  شـالت و  رهوـج  ناوـنع  هب  يراـک  نادـجو  زا  هلظدـم )  ) يربـهر مظعم  ماـقم  تفرگ . دـهاوخ  دوـخ  هـب  يریگمـشچ 
دناهدومرف :

. دینک ایحا  ار  نآ  دیهدب و  تیمها  یلیخ  تسامـش ؛ دارفا  زا  کی  ره  شود  رب  هک  یتیلوؤسم  هفیظو و  نآ  نادـجو  راک ، نادـجو  هب  دـیاب  »
[ . 203 .« ] دوشیمن مه  راک  نادجو  نآ  نودب  دریگ . ماجنا  شالترپ  یتسیاب  ام ، روشک  رد  راک  زورما 

هحفص 183 ] ] 

هدنیآ هب  دیما 

مه هعماج  دوجوم  ياـهتیعقاو  فـالخ  رب  هیحور ، نیا  نیقلت  یتح  تسا و  روشک  کـی  طوقـس  یناریو و  يهیاـم  يدـیماان  سأـی و  حور 
قیرزت و نیمه  دننکیم ، باختنا  هدرتسگ  تاغیلبت  اب  مدرم  هیحور  فیعـضت  يارب  نانمـشد  هک  ياهبرح  امومع  دشاب . كانرطخ  دـناوتیم 

دناهدومرف : هراب  نیا  رد  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  تسا . ناناوج  هژیو  هب  مدرم  رد  يدیماان  نیقلت 
دنکیم غیلبت  نمشد  دنک . دیماان  هدنیآ  هب  تبسن  ار  اهلد  هک  دراد  یعس  دنکیم و  يزادرپهعیاش  ینکارپ و  غورد  تاغیلبت و  نمشد  هتبلا  »

[ . 204 .« ] تسین يراظتنا  نیا  زج  نمشد ، زا  درادزاب . تکرح  يهمادا  زا  ار  مدرم  ات 
رد هکلب  روشک  لخاد  رد  اهنت  هن  ار  یمالسا  تموکح  نشور  ياهقفا  هدنیآ ، هب  دیما  اب  هک  دنتسه  یطاشنرپ  ياهورین  ام  زیزع  نایجیسب  اما 

دنناوخیمارف . تکرح  همادا  هب  ار  مدرم  هزیگنا  نامیا و  ظفح  اب  دننکیم و  هدهاشم  ملاع  طاقن  یمامت 

تدحو ظفح 
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يروهمج ماـظن  ظـفح  تفرگ . ماـن  يزوریپ  زمر  هرـس  سدـق  لـحار  ماـما  يوس  زا  نادرمتلود  نیلوؤـسم و  تلم و  راـشقا  يهمه  تدـحو 
تسا . ریذپ  ناکما  یمالسا  بالقنا  هب  نمؤم  ياهورین  همه  یلدمه  تدحو و  هیاس  رد  اهنت  نآ  سدقم  فادها  ققحت  یمالسا و 

دناهدومرف : هراب  نیا  رد  هلظدم )  ) ياهنماخ هللا  تیآ  ترضح  يربهر  مظعم  ماقم 
ناوتیم تکرح ، يهمادا  هزیگنا و  نامیا و  تدحو و  ظفح  اب  میوگیم  اما  دیسر ؛ هدنیآ  نآ  هب  دوشیم  تمحز  لمحت  نودب  میوگیمن  »

.« مینک ظفح  ار  اهنآ  میشاب و  هتشاد  رطاخ  رد  هشیمه  ار  هرس  سدق  ماما  ياهفده  هار و  دای و  ام  هک  تسا  نیا  هدمع  تفای . تسد  نآ  هب 
نآ ندـش  شودـخم  زا  مینک و  ظفح  تیدـج  اب  تسا ، مکاح  اـم  روشک  رـسات  رـس  رب  زورما  هللادـمحب  هک  ار  یتیمیمـص  تدـحو و  دـیاب  »

مامت  رد  مینک و  يریگولج 

هحفص 184 ] ] 

[ . 205 .« ] میشاب رضاح  بالقنا  ياههنحص 
نانچمه هدوب و  یمالـسا  بالقنا  زاغآ  زا  یلم  تدـحو  راد  هعیلط  تسوا ، یلـصا  يهیامرـس  هک  یـصالخا  تشذـگ و  يهیحور  اـب  جیـسب 

رد ار  یلدمه  تدحو و  راثآ  هتـسج و  يرود  تافالتخا  زا  هراومه  دـشیدنایم ، بالقنا  ماظن و  حـلاصم  هب  اهنت  نوچ  جیـسب  دوب . دـهاوخ 
تافالتخا هتسویپ  هک  نایعدم  ناتـسرپ و  عفن  اعطق  دبای ، شرتسگ  هعماج  رد  یجیـسب  گنهرف  رگا  تسا . هداد  زورب  شیوخ  لمع  راتفگ و 

دش . دهاوخ  ظفح  زین  هعماج  تینما  تابث و  دنزیرگیم و  هنحص  زا  دننزیم  نماد  ار 

لیلحت تردق 

لیلحت و تردق  هزادناره  دراد ، روشک  يهیراج  روما  عاضوا و  زا  اهنآ  لیلحت  تردق  اب  میقتـسم  طابترا  تلم  کی  يراوتـسا  مدـق و  تابث 
( هلظدم  ) يربهر مظعم  ماقم  دوب . دهاوخ  رتشیب  زین  بالقنا  فلتخم  ياههنحـص  رد  اهنآ  روضح  توق  دشاب ، رتالاب  مدرم  یـسانش  تیعقوم 

دناهدومرف : هراب  نیا  رد 
، نسح ماما  باحصا  دروخ . دهاوخ  تسکـش  بیرف و  دهدب ، تسد  زا  ار  شدوخ  لیلحت  تردق  یتلم  رگا  هک  ماهتفگ  ررکم  قباس  زا  نم  »

نوخ ار  وا  لد  هک  ییاهنآ  نینمؤملاریما ، باحصا  درذگیم . دراد  هچ  تسیچ و  هیـضق  هک  دنمهفب  دنتـسناوتیمن  دنتـشادن ؛ لیلحت  تردق 
مدآ کی  دوب . فیعـض  جراوخ  لیلحت  تردـق  دنتـشادن . لیلحت  تردـق  جراوخ -  لثم  اهنآ -  زا  یلیخ  اما  دـندوبن ؛ ضرغم  همه  دـندرک ،

، هداج رد  دـندرکیم . مگ  ار  صخاش  دـناشکیم ؛ فرط  کی  هب  ار  مدرم  دـشیم و  ادـیپ  راد  نابز  مدآ  کی  سنجدـب ، مدآ  کی  باـبان ،
دینکیم . هابتشا  دیورن  دیدرک ، مگ  ار  صخاش  رگا  دشاب . رظن  دم  صخاش  دیاب  هشیمه 

مهف و تردـق  ییانیب ، يدنمـشوه ، تریـصب ، لوا ، " ربصلا . رـصبلا و  لها  الا  ملعلا  اذـه  لمحی  ـال  ":و  دومرفیم مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
هار  قح ، هار  دوشن . بآ  شلد  دوز  ناسنا  دیآیم ، شیپ  هک  هچنآ  زا  یگداتسیا . تمواقم و  ربص و  دعب  لیلحت و 

هحفص 185 ] ] 

[ . 206 . ] تسا يراوشد 
هدرکن و مگ  دشاب ، تیالو  نامه  هک  ار  دوخ  صخاش  یطیارش  چیه  رد  دنراد و  هبئاشیب  ینهذ  كاپ و  یلد  ام  زیزع  نایجیسب  هناتخبشوخ 
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عاضوا ینیبزیت  تریـصب و  اب  هک  يروط  هب  درک ، تیانع  ار  ایاضق  زا  لیلحت  تردق  اهنآ  هب  نطاب  يافـص  صالخا و  نیمه  درک و  دنهاوخن 
دننکیم . لیلحت  هیزجت و  ار  ثداوح  و 

ساسح عقاوم  رد  هژیو  هب  لاح  همه  رد  ار  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  ياهدومنهر  و  دنراد ، هیاریپیب  فافش و  یعضوم  نایجیـسب  يرآ !
تعاطا رد  مه  دناقداص و  تیالو  نیمارف  مهف  رد  مه  دنریگیم و  راک  هب  ار  نآ  یـشیدنارود  ردص و  يهعـس  اب  هدرک و  كرد  ینارحب  و 

دننکیم . لمع  تقادص  صالخا و  اب  نآ  يارجا  و 

يریذپ تیالو 

زا ار  میظع  ریخ  زراب و  تفص  نیا  دنتسه و  صالخا  قدص و  رهظم  ام  نایجیسب  هللادمحب  هک  تسا  يریذپ  تیالو  طرش  قدص  صالخا و 
یمالـسا و بالقنا  نارود  رد  ار  تیالو  نیمارف  دنتـسناوت ، عضاوت  صالخا و  يهیاس  رد  دناهدرب و  ثرا  هب  شیوخ  هرـس  سدق  لحار  ماما 
ام هچ  ره  نیاربانب  دنیامن . راداو  مارتحا  ینیـشنبقع و  هب  ار  نآرق  مالـسا و  نانمـشد  نیرتيوق  دنـشخب و  ققحت  سدـقم  عافد  لاس  تشه 

ربارب نیدـنچ  نیمارف  يارجا  رد  ار  اـم  نیقی  تعاـطا ، كرد  دیـشچ و  میهاوخ  رتشیب  ار  تیـالو  زا  تعاـطا  دهـش  مینک ، لـمع  رتهناـصلاخ 
صالخا هکنیا  هرابرد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  نایقتم  يالوم  دنکیم . ناسآ  ام  يارب  ار  ایالب  ثداوح و  زا  لابقتـسا  هک  ییاج  ات  دنکیم ،

دندومرف : دوشیم ، نامیا  تیوقت  بجوم  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  زا  تعاطا  رد 
، مقللا یلع  ایضم  امیلست و  انامیا و  الا  کلذ  اندیزی  ام  انمامعا  انناوخا و  انئانبا و  انئابآ و  لتقن  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  انک  دقل  و 

[ . 207  ] ودعلا داهج  یف  ادج  و  ملالا ، ضضم  یلع  اربص  و 
رد   ) ار دوخ  ياهومع  ناردارب و  نارسپ و  ناردپ و  میدوب و  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تعاطا  رد  ام 

هحفص 186 ] ] 

لوسر زا  ار  ام  يرادربنامرف  تعاطا و  هدوزفا و  ام  داقتعا  نامیا و  رب  لمع  نیا  و  میتشکیم ، دـندوب ) اـم  لـباقم  رد  اـهنآ  هک  ییاـهگنج 
رد ار  اـم  شـشوک  جـنر و  ربارب  رد  ار  اـم  ربص  و  دوزفایم ، تسار  هار  رد  اـم  يرادـیاپ  رب  تسا ، هدرکیم  رتشیب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

تسا . هدومنیم  رتشیب  نانمشد  اب  داهج 
دناهدومرف : هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  ساسا  نیمه  رب 

جاتحم دورب -  رتالاب  اهتیلوؤسم  هچ  ره  اـصوصخ  نـالوؤسم -  اـصوصخم  فلتخم ، راـشقا  تلم ، درم  نز و  ناریا ، تلم  داـحآ  مه  زورما  »
[ . 208 .« ] میناسرب لزنم  رس  هبار  راب  نیا  ات  میتسه ، صالخا  نیمه 

، جیـسب دوجو  رهوج  اریز  تساـجب ، رایـسب  قح و  هب  يریبعت  تسادـخ ،» صلخم  رگـشل  جیـسب  :» دـناهدومرف لـحار  ماـما  رگا  بیترت  نیدـب 
ریقحت و دوـخ  مه  دـهدب ، تسد  زا  ار  زمر  نیا  جیـسب  رگا  تسوا ، نیمارف  كرد  تیـالو و  ماـقم  زا  تعاـطا  زمر  نـیا  و  تـسا ، صـالخا 

دنکیم . فیعضت  ار  تیالو  رادتقا  هکنیا  مه  دوشیم و  نوگرگد 

یتسیز هداس 

راگدای هب  دوخ  زا  نیعمجا ، مهیلع  هللا  تاولـص  نیموصعم  يهمئا  هک  تسا  یثاریم  نیرتابیز  اـیند ، فراـخز  هب  یهجوتیب  یتسیز و  هداـس 
. تسا ییارگ  لـمجت  یهاوخ و  اـیند  لـباقم  رد  یتسیز  هداـس  تخانـش . هدـیمح  تفـص  نیا  هب  ادـتقا ، رد  دـیاب  ار  اـهنآ  ناوریپ  و  دـنداهن ،
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يهرمث تعانق و  گنهآ  یتسیز  هداس  دنوشیمن . طیرفت  طارفا و  راچد  هاگچیه  دـننکیم و  یگدـنز  لوقعم  لادـتعا و  دـح  رد  نایجیـسب 
رادیاپ یگدنز  ياهیشوخ  اهتذل و  ربارب  رد  دناوتیمن  دریگن ، همـشچرس  ناسنا  ینورد  تراهط  زا  ینطاب  دهز  زا  رگا  تسا و  ینطاب  دهز 

هدوبن راد  هشیر  یعقاو و  اهنآ  یگتـسراو  دـهز و  اعطق  دـندیزغل ، يویند  هافر  رد  ییارگدـهز  يهیعاد  اـب  هک  یناـسک  بیترت  نیدـب  دـشاب .
تسا .

رد ییارگ  لمجت  شیور  زا  زین  مینک و  تیوقت  ار  ینامیا  ینورد و  ياههزیگنا  هک  تسا  نآ  رتهب  میوشن  لکـشم  نیا  راچد  هکنآ  يارب  اذل 
دناهدومرف : یگدنز  تالمجت  اب  هلباقم  ترورض  رد  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  میئامن . يریگولج  هعماج 

هحفص 187 ] ] 

اهتذـل و زا  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  دـننکیم ، تفلاـخم  تـالمجت  اـب  هک  یناـسک  نآ  تـسا . دـب  رـضم و  هعماـج ، کـی  يارب  تـالمجت  »
نایز هعماج  يدایز ، تالمجت  اب  رـضم . یکاروخ  کی  ای  وراد  کی  لثم  تسا ؛ هعماج  يارب  يرـضم  راـک  هن ، دـنعالطایب ؛ شیاهیـشوخ 

دح زا  الـصا  دـمآ ، نایم  هب  هقباسم  تباقر و  ياپ  بترم  روط  نیمه  هک  یتقو  اما  درادـن ؛ يداریا  لوادـتم  لوقعم و  دـح  رد  هتبلا  دـنکیم .
[ . 209 .« ] تسا رضم  هعماج  يارب  نیا  و  دوریم ؛ يرگید  ياهاج  هب  دنکیم و  زواجت  شدوخ 

ماتخ نسح 

ام همه  يارب  ییامن  مامت  هنیآ  اـت  مینک  ینارون  مالـسلاهیلع  یلع  نینموملاریما  راـبرهگ  مـالک  اـب  ار  لـصف  نیا  ناـیاپ  هک  تساـج  هب  رایـسب 
( دـشاب يرافغ  رذوبا  دـسریم  رظن  هب  هک   ) شاینید ناردارب  زا  یکی  ياهیگژیو  هرابرد  مالـسلاهیلع  یلع  نایقتم  يالوم  دـشاب . نایجیـسب 

دندومرف :
دجی و ال ام ال  یهتـشی  الف  هنطب ، ناطلـس  نم  اجراخ  ناک  و  هنیع ، یف  ایندـلا  رغـص  ینیع  یف  همظعی  ناک  و  هللا ، یف  خا  یـضم  امیف  انل  ناک 

باغ ثیل  وهف  دجلا  ءاج  ناف  افعـضتسم ! افیعـض  ناک  نیلئاسلا و  لیلع  عقت  نیلئاقلاذـب و  لاق  ناف  اتماص  هرهد  رثکا  ناک  و  دـجو ، اذا  رثکی 
ایضاق . یتأی  یتح  ۀجحب  یلدی  داو ال  لصو 

هک : دوب  ادخ  هار  رد  يردارب  ارم  هتشذگ  نارود  رد 
دوب . گرزب  رایسب  نم  مشچ  رد  درمشیم  زیچان  ار  ایند  نوچ  - 1

دوب . دازآ  مکش  تراسا  را  - 2
دربیمن . هرهب  دایز  نآ  زا  تفاییم  رگاو  درکیمن  وزرآ  تفاییمن  هک  ار  يزیچ  - 3

دنارذگیم . یشوماخ  توکس و  هب  ار  تاقوا  رثکا  - 4
لاوئس  یگنشت  شتآ  هراومه  دوبن و  ینارنخس  ياج  ار  ناگدنیوگ  دمآیم ، نخس  هب  رگا  - 5

هحفص 188 ] ] 

دناشنیمورف . ار  ناگدننک 
دوب . نامد  ییاهدژا  نایژ و  ریش  نوچ  تشاذگیم ، اپ  شالتو  داهج  نادیم  هب  رگا  اما  دوب . عضاوتم  فیعض و  مارآ و  رایسب  - 6

درکیمن . هماقا  ناهرب  لیلد و  تفاییمن ، روضح  یضاق  رضحم  هب  ات  - 7
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لوقی لعفی و ال  ام  لوقی  ناک  هئرب و  دنع  الا  اعجو  رکـشی  ناک ال  و  هراذتعا : عمـسی  یتح  هلثم  یف  رذعلا  دجی  ام  یلع  ادحا  مولی  ناک ال  و 
نارما ههدـب  اذا  ناک  و  ملکتی : نا  یلع  هنم  صرحا  عمـسی  ام  یلع  ناک  توکـسلا و  یلع  بلغی  مل  مالکلا  یلع  بلغ  اذا  ناک  لعفی و  ام ال 
كرت نم  ریخ  لیلقلا  ذخا  اوملعاف  اهوعیطتـست  مل  ناف  اهیف . اوسفانت  اهومزلاف و  قئالخلا  هذهب  مکیلعف  هفلاخیف . يوهلا  یلا  برقأ  امهیا  رظنی 

[ . 210 . ] ریثکلا
دونشب . ار  شرذع  ات  دراد  يرذع  تسنادیم  اریز  درکیمن  شنزرس  ار  وا  هلصافالب  دیدیم ، یفالخ  يدب و  یسک  زا  رگا  - 8

تفاییم . يدوبهب  هک  ینامز  ات  دروآیمن  مد  درکیمن و  هلان  يدرد  چیه  زا  - 9
دروآیمن . نابز  هب  دادیمن ، ماجنا  ار  هچنآ  درکیم و  لمع  تفگیم  ار  هچ  ره  - 10

نتفگ . هب  ات  دوب  رتصیرح  ندینش  هب  دندشیمن . بلاغ  يو  رب  توکس  رد  دندشیم ، زوریپ  وا  رب  نتفگ  رد  رگا  - 11
سپ دـیزرویم . تفلاخم  نآ  اب  دـیدیم ، رتکیدزن  سفن  شهاوخ  هب  ار  ود  نآ  زا  مادـک  ره  دـشیم . وربور  عوضوم  ود  اـب  هک  اـجنآ  - 12

دیهد . ناشن  یگتسبلد  تبغر و  لیم و  اهنآ  هب  دیزومایب و  ار  کین  تافص  نیا  هک  منکیم  هیصوت  ار  امش 
نآ الک  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  زاب  دیریگرب ، مه  كدـناو  مک  هچ  ره  نآ  زا  رد  هک  دیـشاب  هاگآ  دیـشابن . رداق  اهنآ  همه  ماجنا  رب  هچ  رگا  و 

دینک . كرد  ار  همه 

هحفص 191 ] ] 

تیمولظم رادتقا و 

هراشا

دناهدومرف : ابیز  رایسب  يراتفگ  رد  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم 
الوم و نینمؤملاریما ، دوش . عقاو  مولظم  اما  دشاب  مه  رادـتقا  لامک  رد  یتلم  ای  یـصخش  تسا  نکمم  درادـن . یتافانم  تردـق  اب  تیمولظم  »

نآ هاتوک  تفالخ  نارود  رد  هک  یگنج  هس  نآ  دوب . تیمولظم  تیاهن  رد  رادـتقا و  تیاـهن  رد  ءاـنثلا ) ۀـیحتلا و  فـالآ  هیلع   ) اـم يادـتقم 
نآ تیمولظم  ياـنعم  هب  نرق ، کـی  زا  شیب  اـت  شرهطم  دـقرم  ءاـفتخا  دـعب  و  شاهناـمولظم ، تداهـش  دـعب  دـش و  لـیمحت  وا  رب  راوگرزب 

[ . 211 .« ] تسا راوگرزب 

رادتقا فیرعت 

يدرف و ياـهزاین  هب  خـساپ  رد  ینورد  یتاذ و  ياهيدـنمناوت  ياـنعم  هب  اـجنیا  رد  اـما  تسا ، يدـنمناوت  ینعم  هب  تغل  رد  هچ  رگا  رادـتقا 
یگتسیاش هنوگ  همه  مالـسلامهیلع  نیموصعم  يهمئا  ینعی  میئامن . ریبعت  یگتـسیاش  تیلباق و  نآ  زا  تسا  رتهب  هک  تسا . هعماج  یعامتجا 

و دندمآیم ، باسح  هب  شیوخ  رصع  ياهناسنا  دمآرس  هراومه  و  دناهدوب ، اراد  هعماج ، فلتخم  ياهزاین  نیمأت  تیاده و  تیبرت و  رد  ار 
هکلب دشن  عقاو  هنامز  عاضوا  طیارش و  تراسا  رد  هاگ  چیه  اهنآ  لماک  تیصخش  دنتـسه و  اهناکم  اهنامز و  همه  دمآرـس  رتاسر  نایب  هب 

راصعا و  يهمه  رخسم  اهنآ  هاتوک  دنچ  ره  رمع 

هحفص 192 ] ] 

يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  یعافد  تسایس  www.Ghaemiyeh.comيدمآراک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 144زکرم  هحفص 109 

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


دومرف : مالسلاهیلع  یلع  نایقتم  يالوم  هچنانچ  تسا . نارود 
[ . 212 . ] هنوصغ تلدهعت  انیلع  هقورع و  تبشنت  انیف  مالکلا و  ءارمأل  انا  و 

تسا . هدینت  ام  رس  رب  ار  دوخ  ياههخاش  هدیناود و  هشیر  ام  میلعت  هب  هملک  میتسه و  مالک  ناماگشیپ  ام 
تیب لها  نآ  لمکم  عماـج و  گـنهاشیپ ، میئاـمن ، روظنم  رگید  تقیقح  ره  اـی  و  یهلا » تمکح  «، » یتسه ملاـع   » ار مـالک »  » رگا نیارباـنب 

دنتسه . مالسلامهیلع  تراهط  تمصع و 

تیمولظم فیرعت 

تمظع و ات  دننکیم  لافغا  ار  ماوع  رشق  مالـسلامهیلع  ناماما  لئاضف  اهتیلباق و  هب  ملع  اب  هعماج  صاوخ  ینعی : رادتقا  ربارب  رد  تیمولظم 
تورث ترهش و  هب  ندیسر  روظنم  هب  هعماج  صاوخ  الومعم  دننکن . مه  تیعبت  نانآ  زا  تخانـش  مدع  یپ  رد  و  دنـسانشن ، ار  نانآ  تیناقح 
يالوم دنـشکیم . دوخ  لابند  هب  ار  مدرم  یبیرف  ماوع  اب  اتـسار  نیا  رد  و  دننکیم ، یـسانشان  قح  هعماج  یعقاو  ناربهر  ناماما و  هب  تبـسن 

دندومرف : دوخ  تیمولظم  ییاهنت و  دروم  رد  مالسلاهیلع  یلع  نایقتم 
[ . 213  ] یقح نع  اعوفدم  تلزام  هللاوف 

دنتشاد . مورحم  مقح  زا  ارم  هراومه  ادخ  هب  دنگوس 
دناهدومرف : ماوع  صاوخ و  فیرعت  رد  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم 

. تسا لیلحت  رکف و  يور  زا  دـننکیم ، باختنا  ار  یهار  دـننکیم ، يریگعضوم  دـنهدیم ، ماجنا  یلمع  یتقو  هک  یناسک  ینعی  صاوخ ، »
تسا . ماوع  مه  شلباقم  يهطقن  دناصاوخ . اهنیا  دننکیم ؛ لمعو  دنریگیم  میمصت  دنمهفیم و 

مهنیا داب ، هدنز  دنیوگیم  مدرم  تقو  کی  دنرادن . یلیلحت  دنوریم ؛ مه  اهنیا  دوریم ، یتمـس  کی  هب  وج  یتقو  هک  یناسک  ینعی  ماوع ،
دنکیم  هاگن 

هحفص 193 ] ] 

اج نیا  تسا ، هنوگ  نیا  وج  تقو  کی  داب . هدرم  دیوگیم  دنکیم  هاگن  مه  وا  داب ، هدرم  دنیوگیم  مدرم  یتقو  کی  داب . هدـنز  دـیوگیم 
دیآیم . اج  نآ  تسا ، روط  نآ  وج  مه  تقو  کی  دیآیم ؛

مـشاه ینب  نادناخ  دمآ ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يومعرـسپ  دنیوگیم  دوشیم ، هفوک  دراو  ملـسم  ترـضح  تقو  کی  دـییامرفب  ضرف 
رازه هدجیه  ملـسم ، ترـضح  رب  رود و  دوریم  دوشیم ؛ کیرحت  دننک ؛ چورخ  دنهاوخیم  دـننک ، مایق  دـنهاوخیم  اهنیا  دـینیبب  دـندمآ ،

راک هچ  اقآ  دنیوگیم : مدرم  هب  دنیآیم و  هفوک  لخاد  لیابق  ياسؤر  تعاس ، شش  جنپ ، زا  دعب  دنوشیم . ملسم  ترـضح  اب  هدننک  تعیب 
هچ ... هچ و  هچ و  دنروآیمرد و  ار  ناتردپ  دینکیم ؟ عافد  یک  زا  دیگنجیم ؟ یسک  هچ  اب  دینکیم ؟

دارفا نیمه  دننک ؛ ریگتـسد  ار  ملـسم  هک  دـنریگیم  ار  هعوط  يهناخ  رود  دایزنبا  ياهزابرـس  هک  دـعب  دـنوریم ؛ ناشاههناخ  هب  لوا  اهنیا 
لیلحت يور  زا  تسین ؛ صیخـشت  کـی  يور  زا  تسین ؛ رکف  يور  زا  تسا ؛ ماوـع  نیا  ندـیگنج ! دـننکیم  اـنب  ملـسم  هیلع  زاـب  دـنیآیم و 

[ . 214 .« ] دننکیم تکرح  دوب ، وج  هک  روط  ره  تسین . یتسرد 
قح ههبج  مه  ینعی  دناهتـسناد ، ههبج  ود  ره  لماش  ار  ماوع  صاوخ و  لطاب ، قح و  ههبج  ود  نایب  اـب  هاـگنآ  هلظدـم )  ) يربهر مظعم  ماـقم 

دنوشیم . بوسحم  ههبج  نآ  صاوخ  وزج  هک  دراد  یمدرم  لطاب  ههبج  مه  دنتسه و  صاوخ  وزج  هک  دراد  یمدرم 
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صاوخ رایعم 

درک : هصالخ  ریز  دراوم  رد  ار  صاوخ  تاصخشم  ناوتیم  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  تانایب  يهعومجم  زا 
دننکیم . يریگعضوم  هناهاگآ  صاوخ ، فلا - 

لطاب . ههبج  رادفرط  ای  دناقح و  ههبج  رادفرط  ای  صاوخ ، ب - 
تسین . قح  یصیخشت  ره  هچ  رگا  دناصیخشت ، لها  صاوخ ، ج - 

هحفص 194 ] ] 

تسا . ماوع  يهتسد  زا  هک  ياهدرک  لیصحت  اسب  هچ  تسین  ندوب  صاوخ  كالم  يوزوح  ای  یهاگشناد  هیلاع  تالیصحت  د -

ندوب ماوع  رایعم 

دنالیلحت . تردق  دقاف  ماوع  فلا - 
دناهعماج . صاوخ  عبات  یطیارش  ره  رد  دنرادن و  يریگمیمصت  تردق  ماوع  ب - 

يهتسد زا  یلو  دنرادن  يوزوح  ای  یهاگشناد  تالیصحت  هک  يدارفا  اسب  هچ  تسین ، ندوبن  ای  ندوب و  ماوع  كالم  هیلاع  تالیـصحت  ج - 
دنوریم . رامش  هب  صاوخ 

تسا . ماوع  یلصا  رایعم  نیا  تسا و  ماوع  زا  دنکن ، راک  تریصب  يور  زا  یسک  ره  د -

بلط ایند  صاوخ 

هراشا

دناهدومن : میسقت  هتسد  ود  هب  ار  قح  رادفرط  صاوخ  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم 
هافر و اب  مه  هتـسد  کی  دنراد ، تقفاوم  یتحار  و  لوپ ، ترهـش ، ماقم و  یگدـنز و  اب  ایند ، اب  يهلباقم  رد  هک  دنتـسه  یناسک  هتـسد  کی 
زا عافد  يارب  هتـسش و  تسد  دوخ  زیچ  همه  زا  دـمآ  نایم  هب  فیلکت  ياپ  هک  ینامز  ینعی  دـنفلاخم ، فیلکت  ماقم  رد  یتح  تورث  ماـقم و 
ایند يوس  هب  قح  رادفرط  صاوخ  شیارگ  ار  مالسلامهیلع  تیب  لها  تیمولظم  یلصا  لماع  هل  مظعم  نینچمه  دنسانشیمن و  اپ  زا  رس  قح 

دناهدومرف : هکنانچ  درامش  یمرب  تیعقاو  نیا  مهم  لیلد  ار  نآ  یخیرات  يهقباس  دنادیم و  لمجت  هافر و  و 
عورش هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  لاس  تشه  تفه  لاس ، تفه  شـش  دودح  زا  قح ، رادفرط  صاوخ  ندیزغل  نارود  »

! تسا یکانرطخ  رایسب  نایرج  نایرج ، نیا  مراد . نایرج  نیا  هب  راک  تسادج . تفالخ  يهلئسم  مرادن . راک  تفالخ  يهلأسم  هب  الصا  دش .
: دـنتفگ هک  دـش  عورـش  اج  نیا  زا  مه  شلوا  دـش . عورـش  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تلحر  زا  دـعب  لاس  تشه  تفه  زا  اـیاضق ، يهمه 

هباحص و  دندرک ، ار  ربمغیپ  نامز  ياهگنج  هک  یناسک  مالسا -  ياهرادهقباس  هک  دوشیمن 

هحفص 195 ] ] 

تیب زا  یلام  تازایتما  دش -  هداد  تازایتما  اهنیا  هب  دنشاب ! هتشاد  یتازایتما  کی  دیاب  اهنیا  دنـشاب ! ناسکی  رگید  مدرم  اب  ربمغیپ -  نارای 
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مدـق یمدـق ، ره  روط  نیمه  دـعب  دوشیم ، زاغآ  یمک  يهطقن  زا  تسا ؛ يروط  نیا  یفارحنا  ياهتکرح  تسا . لوا  تشخ  نیا ، لاـملا - 
نارود رد  نامثع -  نارود  طساوا  دیـسر . نامثع  نارود  هب  ات  دـش  عورـش  اـج  نیمه  زا  اـهفارحنا  دـشخبیم . يرتشیب  تعرـس  ار  يدـعب 
هجوت دـندش ! ناشدوخ  ناـمز  ياهرادهیامرـس  نیرتگرزب  وزج  ربمغیپ ، يهباحـص  ناگتـسجرب  هک  دـش  هنوگ  نیا  تیعـضو  موس ، يهفیلخ 

ناگرزب نیا  اهنآ -  لاثما  صاقویبا و  نب  دعـس  ریبز ، هحلط ، تسا -  فورعم  ناشاهمـسا  هک  ماقم  یلاع  يهباحـص  نیمه  ینعی  دـینکیم !
ياهراد هیامرـس  وزج  اهنیا  دنتـشاد ؛ رگید  ياـهاج  دـحا و  نینح و  ردـب و  رد  تاراـختفا  يهقباـس  روطق  باـتک  کـی  ناشمادـک  ره  هک 

ار اهالط  نیا  دننک . میـسقت  هثرو  نیب  دوب ، هدنام  وا  زا  هک  ییاهالط  دنتـساوخیم  درم ، اهنآ  زا  یکی  هک  یتقو  دندش ! مالـسا  لوا  يهجرد 
ربت اب  هک  تسالط  ردقچ  دینیبب  دینکشیم - ربت  اب  امش  هک  مزیه  لثم  نتـسکش -  هب  دندرک  انب  ربت  اب  دندوب ، هدرک  شمـش  هدرک و  بآ  هک 

تسا »! هدرک  طبض  خیرات  ار  اهنیا  دنشکیم . لاقثم  گنس  ار  الط  هک  یتروص  رد  دننکشیم !
ربمایپ زا  دعب  صاوخ  یگدـنز  تیعـضو  زا  ییاهزارف  ( 1377  / 2  / 18  ) خروم هعمج  زاـمن  هبطخ  رد  هلظدـم )  ) يربهر مظعم  ماـقم  سپس 

وا زا  دـعب  ناماما  مالـسلاهیلع و  نینمؤملاریما  نارود  ثداوح  لیلحت  رد  نآ  رکذ  هک  دـندومرف  ناـیب  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ 
تسا : مهم  رایسب 

صاع نب  دیعس 

یلع ماما  لایرـس  رد  ار  شملیف  امـش  هک  یـسک  ناـمه  طـیعمیبا - » نب  ۀـبقع  نب  دـیلو   » زا دـعب  دوب ؛ هیما  ینب  زا  یکی  صاـع » نب  دیعـس  »
رد دنک . حالصا  ار  وا  ياهراک  ات  دمآ ، راک  يور  صاع » نب  دیعس   - » وا روضح  رد  رگوداج  نتشک  يارجام  نامه  دیاهدید ؛ مالـسلاهیلع 

یناسک هب  ای  دوب ، هداد  یسک  هب  یلوپ  دبال  تسا ! هدنـشخب  داوج و  ردق  هچ  هللادبع  نب  ۀحلط  ۀحلط » دوجا  ام   » هک تفگ  يدرف  وا ، سلجم 
لثم  نا  دیعس : لاقف  . » دوب هتسناد  وا  هک  دوب  هدرک  یتبحم 

هحفص 196 ] ] 

يهتساشن نیمه  دیاش  تسا . هدوب  هفوک  یکیدزن  رد  جتـساشن  مان  هب  گرزب  یلیخ  يهعرزم  کی  [ 215 . ] اداوج نوکی  نا  قیحل  جتساشنلا 
دشاب . هملک  نیمه  زا  مه  نامدوخ 

یلص ربمایپ  یباحص  يهحلط  کلم  هفوک ، گرزب  يهعرزم  نیا  هک  تسا  هتشاد  دوجو  يزیخلصاح  دابآ و  ياهنیمزرـس  هفوک  یکیدزن  رد 
رگا هلثم -» یل  نا  ؤل  هللا  و  ! » دشاب هدنشخب  مه  دیاب  دراد ، یکلم  نینچ  هک  یـسک  تفگ : صاع » نب  دیعـس  . » تسا هنیدم  رد  هلا  هیلع و  هللا 

هک تسین  يزیچ  مدروآیم ؛ دـیدپ  اهامـش  یگدـنز  رد  یمهم  شیاـشگ  ادـغر » اـشیع  هب  هللا  مکـشاع  ـال   - » متـشاد ار  جتـساشن  لـثم  نم 
تسا ! داوج  وا  دییوگیم 

هک دینیبب  دینک و  هسیاقم  هلا ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  لیاوا  دهز  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  دهز  اب  ار  نیا  امـش  الاح 
، هد تشذگ  زا  دعب  الاح  دندرکیم ! هاگن  یمـشچ  هچ  اب  ایند  هب  دنتـشاد و  یییگدنز  هنوگچ  لاس ، دنچ  نآ  رد  هباحـص  ارما و  ناگرزب و 

تسا . هدیسر  اج  نیا  هب  عضو  لاس  هدزناپ 

يرعشا یسوموبا 

وا دنورب ، داهج  هب  دنتـساوخیم  مدرم  تیمکح »  » فورعم ياسوموبا  نیمه  دوب ؛ هرـصب  مکاح  يرعـشا ، یـسوموبا  بانج  يدـعب ، يهنومن 
راوس هک  دنتشادن  بسا  مدرم ، زا  یلیخ  تفگ . اهنخس  يراکادف ، داهج و  تلیضف  رد  درک . کیرحت  داهج  هب  ار  مدرم  تفر و  ربنم  يالاب 
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داهج تلیـضف  يهرابرد  مه  یبلاطم  دنورب ، مه  اههدایپ  هک  نیا  يارب  تفریم . دشیم و  شدوخ  بسا  راوس  دیاب  یـسک  ره  دنورب . دنوشب 
هک دوب  مرگ  نخس  کی  رد  شسفن  ناهد و  ردق  نیا  تسا ! نانچ  نینچ و  ردق  هچ  دراد ، تلیـضف  ردقچ  هدایپ ، داهج  اقآ  هک  تفگ : هدایپ 

تسیچ ! بسا  میوریم ؛ هدایپ  مه  ام  دنتفگ  دنتشاد ، مه  بسا  هک  ییاهنیا  زا  يرس  کی 

هحفص 197 ] ] 

مورحم يدایز  باوث  زا  ار  ام  اهبـسا ، امـش  دـیورب ، دـنتفگ  دـندنار و  ار  اـهنآ  دـندرک ، هلمح  ناشیاهبـسا  هب  [ 216 « ] مهـسرف یلا  اولمحف  »
دنتفگ دندوب ! يرتشیب  لمأت  لها  هدرخ  کی  هک  دندوب  مه  ییهدع  میسرب ! اهباوث  نیا  هب  ات  میگنجب ، میورب  هدایپ  میهاوخیم  ام  دینکیم !

لمع رد  ایآ  مینیبب  دـیآیم ؟ نوریب  هنوگچ  شدوخ  دز ، فرح  هدایپ  داهج  يهرابرد  روط  نیا  هک  یمکاح  مینیبب  مینکن ، هلجع  مینک ، ربص 
هک یتقو  دـیوگیم : وا  تسا ؛ ریثانبا  تراـبع  نیع  نیا  هراوس . اـی  میورب  هداـیپ  هک  میریگیم  میمـصت  دـعب  هن ! اـی  تسه ، شلوق  لـثم  مه 

راوس تشاد ، شدوخ  اب  هک  یتمیق  يایشا  217 ؛ ] « ] الغب نیعبرا  یلع  هرصق  نم  هلقث  جرخا  جرخ ) املف  ، ») دش جراخ  شرصق  زا  یـسوموبا 
تقو کی  تشادـن . يرابتعا  مه  اهتموکح  دوبن ، کـناب  زور  نآ  تفر . داـهج  نادـیم  فرط  هب  درک و  جراـخ  شدوخ  اـب  رتسا  لـهچ  رب 
رگید هک  ار  یتمیق  يایـشا  همه  نیا  دـیاهدش . لزع  هرـصب  تموکح  زا  امـش  هک  دیـسر  ربخ  هفیلخ  زا  گنج ، نادـیم  طسو  رد  هک  دـیدید 

، دوب وا  یتمیق  يایشا  رتسا ، لهچ  دربب . شدوخ  اب  تسا  روبجم  دوریم  اج  ره  دنهدیمن ، شهار  درادرب ، هرصب  لخاد  زا  دیایب و  دناوتیمن 
درب . داهج  نادیم  فرط  هب  دروآ و  نوریب  رصق  زا  شدوخ  اب  درک و  راوس  هک 

ضعب یلع  انلمحا  اولاق  و  ،» دـنتفرگ ار  یـسوموبا  بانج  بسا  مامز  دـندمآ و  دـندوب ، هدـش  هدایپ  هک  ییاهنیا  هنانعب » اوقلعتف  جرخ .... املف 
ام میوریم ، هدایپ  میراد  ام  يربیم ؟ گنج  نادیم  هب  تدوخ  اب  يراد  هک  تسیچ  اهنیا  نکب ؛ اهیدایز  نیمه  راوس  مه  ار  ام  لوضفلا » اذـه 
هار هدایپ  وش و  هدایپ  يردق  مه  تدوخ  دیتفیب ، هار  هدایپ  یتفگ  ام  هب  هک  يروط  نامه  انتبغر » امک  یـشملا  یف  بغرا  و  . » نک راوس  مه  ار 

اوکرتف !» دینزیم فرح  يدوخیب  دـیورب ، تفگ  دز و  اهنیا  تروص  رـس و  هب  دیـشک و  ار  شاهنایزات  [ 218 « ] هطوسب موقلا  برـضف  . » ورب
دندش ، قرفتم  یضمف » هتباد 

هحفص 198 ] ] 

ربمایپ باحصا  زا  یکی  یسوموبا  اما  تشادرب . ار  یـسوموبا  مه  وا  دندرک ، تیاکـش  نامثع  بانج  شیپ  هنیدم  هب  دندرکن ، لمحت  هتبلا  اما 
تسوا ! عضو  نیا  تسا ، ناگرزب  زا  یکی  صاوخ و  زا  یکی  هلا و  هیلع و  هللا  یلص 

صاقو یبا  نب  دعس 

ار رفن  کی  دوبن . مکاح  تسد  لاملا  تیب  تقو ، نآ  رد  درک ، ضرق  لاملا  تیب  زا  وا  دـش . هفوک  مکاح  صاـقویبا » نب  دعـس  :» موس لاـثم 
باوـج هفیلخ  دوـخ  هب  میقتـسم  وا  هک  دنتـشاذگیم ، ییاراد  سیئر  مـه  ار  رفن  کـی  دنتـشاذگیم ، مدرم  روـما  يهرادا  تموـکح و  يارب 

مه دعب  منادیمن -  رانید ، رازه  دنچ  الاح  درک -  ضرق  يرادقم  لاملا ، تیب  سیئر  زا  دوب ، صاقویبا » نب  دعس  ،» هفوک رد  مکاح  دادیم .
دادن . درکن و  ادا 

دندرک انب  دش ، فرح  ناشنیب  مرادن ، هک  تفگ  صاقویبا » نب  دعس  . » هدب ار  لاملا  تیب  لوپ  تفگ  درک ، هبلاطم  دمآ  دوعـسم » نب  هللادبع  »
ولج دوب -  يراوگرزب  یلیخ  درم  نینمؤملاریما و  باحـصا  زا  هک  صاقویبا - » نب  ةورع  نب  مشاه   » باـنج ندرک . لاـجنج  راـج و  مه  اـب 
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لح ياهنوگ  هب  ار  هیـضق  دیورب  دینکن ؛ لاجنج  دـننکیم ، هاگن  امـش  هب  مدرم  دـیربمایپ ، باحـصا  زا  ود  ره  امـش  تسا ، دـب  تفگ  دـمآ و 
لاوما نیا  دیورب  تفگ  دید و  ار  مدرم  زا  ياهدع  تفر  دوب . ینیما  درم  لاح  ره  هب  وا  دمآ . نوریب  دشن ، دید  هک  دوعسم » نب  هللادبع  . » دینک
دیورب تفگ  داتسرف و  ار  رگید  ياهدع  مه  وا  دنداد ، ربخ  دعس »  » هب هدوب -  لاوما  هک  دوشیم  مولعم  دیشکب -. نوریب  شاهناخ  لخاد  زا  ار 

دیراذگن . و 
« صاقویبا نب  دعـس   » الاح دمآ . دوجو  هب  یگرزب  لاجنج  دادیمن ، ار  لاملا  تیب  هب  شدوخ  ضرق  صاقویبا » نب  دعـس   » هک نیا  رطاخ  هب 

لوا ناکف  :» دیوگیم ریثانبا  دیسر . اج  نیا  هب  شراک  لاس ، دنچ  زا  دعب  تساهنآ ، زا  یکی  هرفن ، شش  ياروش  رد  تساروش ، باحـصا  زا 
صاوخ ، زا  یکی  هک  نیا  رطاخ  هب  دش ، فالتخا  هفوک  مدرم  نیب  هک  دوب  ياهثداح  لوا  نیا  [ 219 « ] هفوکلا لها  نیب  هب  عزن  ام 

هحفص 199 ] ] 

دهدیم . ناشن  يرایتخایب  دوخ  زا  تسا و  هتفر  شیپ  روط  نیا  یبلط  ایند  رد 

مکح نب  ناورم 

مدرم نیب  ار  میانغ  دندرک و  حتف  ار  اج  نآ  و  اهنیا -  برغم و  سنوت و  يهقطنم  نیمه  ینعی  دنتفر -  هیقیرفا  هب  ناناملسم  رگید ، يارجام 
نیا رد  هتبلا  تسا -  هدوب  يدایز  سمخ  هک  دراد  ریثانبا  خیرات  رد  دنداتسرفیم . هنیدم  هب  دیاب  ار  میانغ  سمخ  دندرک . میـسقت  نایماظن  و 

سمخ هک ) دـنکیم  نایب  ، ) دـیوگیم ار  حـتف  نیمه  ناتـساد  هک  يرگید  ياج  رد  اما  تسین ؛ رادـقم  نیا  دـنکیم ، لقن  ار  نیا  هک  ییاـج 
مهرد رازه  دصناپ  هب  ار  شاهمه  تفگ  دمآ و  مکح » نب  ناورم  ، » دیـسر هنیدـم  هب  هک  سمخ  تسا . هداتـسرف  هنیدـم  هب  هک  هدوب  یلـصفم 

[ . 220 . ] دنتخورف وا  هب  مرخیم ،
داریا هفیلخ  هب  اهدـعب  هک  ییاـهزیچ  زا  یکی  هک  دوـب ، اـهنیا  زا  شیب  یلیخ  لاوـما ، نآ  اـیناث  دوـبن ، یمک  لوـپ  مـهرد ، رازه  دـصناپ  ـالوا :
عـضو نوـچ  و  منکیم ، محر  يهلـص  نم  تسا ؛ هدوـب  نم  محر  نیا  تفگیم  دروآیم و  رذـع  هفیلخ  هتبلا  دوـب . هثداـح  نـیمه  دـنتفرگ ،

دندش . قرغ  تایدام  رد  صاوخ  نیاربانب ، منک . کمک  وا  هب  مهاوخیم  تسین ، بوخ  مه  شیگدنز 

هبقع نب  دیلو 

ار وا  امـش  زاـب  هک  يدـیلو  ناـمه  ار -  ۀـبقع » نب  دـیلو  [ » 221 « ] هفوکلا یلع  طـیعمیبا  نب  ۀـبقع  نب  دـیلولا  لمعتـسا  و  . » يدـعب يارجاـم 
. دوب هفیلخ  نادنواشیوخ  زا  هیما و  ینب  زا  مه  وا  دیسر . هفوک  تموکح  هب  صاقویبا » نب  دعـس   » زا دعب  دوب -  هفوک  مکاح  هک  دیـسانشیم 

تقامح هب  مه  دـیلو ، نوچ  دـنهدب !؟ وا  هب  تموکح  هک  تسا  یمدآ  ، مدآ نیا  رخآ  هچ !؟ ینعی  دـندرک ، بجعت  همه  دـش ، دراو  هک  یتقو 
داسف . هب  مه  دوب ، فورعم 

هحفص 200 ] ] 

هب دینک ؛ قیقحت  دیورب  دروآ ، يربخ  یقـساف  رگا  [ ، 222 « ] اونیبتف أبنب  قساف  مکءاج  نا   » يهفیرـش يهیآ  هک  تسا  یـسک  نامه  دیلو ، نیا 
تسا . هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامز  هب  قلعتم  نیا  دوب . دیلو »  » نیمه قساف ، نآ  دینکن ، شوگ  شفرح 

، دوب هدـمآ  قساف »  » مان هب  نآرق  رد  هلا ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  رد  هک  یمدآ  نیا  دـینیبب . ار  اهمدآ  ییاـجهباج  اهـشزرا و  اـهرایعم و 
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نب هللادبع   » مه درک ، بجعت  صاقویبا » نب  دعـس   » مه تسا ! هدش  مکاح  اج  نیا  رد  الاح  دندناوخیم ، زور  ره  مدرم ، مه  ار  نآرق  نامه 
مدآ میدـمآ ، هنیدـم  زا  ام  هک  نیا  زا  دـعب  وت  منادیمن  نم  تفگ  داـتفا ، وا  هب  شمـشچ  یتقو  دوعـسم » نب  هللادـبع  ، » درک بجعت  دوعـسم »
لثم هک  دندش  دساف  مدرم  يدشن ، [ 223  ] ملاس وت  هن ، ای  سانلا - » دسف  ما  اندعب  تحلصا  يردا  ام  :» تسا نیا  شترابع  يدش - !؟ یحلاص 

دنداتسرف ! يرهش  هب  ریما  ناونع  هب  ار  ییوت 
مدآ الاح  يدوب ، یقمحا  مدآ  هک  وت  كدعب ؛» انقمح  ما  اندعب  تسکا  :» تفگ يرگید ، دعب  زا  اهتنم  درک ، بجعت  مه  صاقویبا » نب  دعس  »

تحاران قحساابا » ای  نعرجت  ال  :» تفگ شباوج  رد  دیلو  ياهدرک !؟ ادیپ  حیجرت  ام  رب  وت  هک  میدش  قمحا  ردق  نیا  ام  ای  ییهدش !؟ شوهاب 
یهاشداپ يهلأسم  هلأسم ، کلملا » وه  امنا  و  «؛ يدـش قمحا  وت  هن  میدـش ، كریز  اـم  هن  نکی » مل  کـلذ  لـک  «:» صاـقویبا نب  دعـس  وشن ،

« نورخآ هاشعتی  موق  هادغتی  موق و  هادغتی  . » تسا یبیجع  ناتـساد  شدوخ  یهاشداپ ، هب  تیالو -  تفالخ و  یهلا -  تموکح  لیدـبت  تسا 
ددرگیم . تسد  هب  تسد  تسوا ، هب  قلعتم  ادرف  یکی  تسوا ، هب  قلعتم  زورما  یکی  [ ، 224]

هحفص 201 ] ] 

. تسا یهاشداپ  هلأسم  هک  دوب  شارخ  شوگ  یلیخ  وا  يارب  فرح  نیا  دوب  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یباحص  هرخالاب  صاقویبا  نب  دعس 
هک : دریگیم  هجیتن  صاوخ ، یگدنز  عاضوا  نایب  زا  سپ  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم 

اهنآ لاـبند  همه  مدرم  ماوع  دـنتفر ، یتمـس  هب  صاوخ  یتـقو  دـناصاوخ ، ور  هلاـبند  هک  مه  ماوع  تقو  نآ  تسا ، صاوخ  هب  طوبرم  نیا  »
فارحنا بجوم  اهنآ  فارحنا  هک  تسا  نیا  دنزب ، رس  نآ  زا  یفارحنا  رگا  هتـسجرب ، زاتمم و  ياهناسنا  هانگ  نیرتگرزب  دننکیم ، تکرح 

[ . 225 .« ] دوشیم مدرم  زا  يرایسب 
ماما ردـق  دـنامیم و  نیمز  رب  ماما  نیمارف  دـندیدرگ ، اهنآ  يور  هلابند  زین  ماوعو  دـندش  ایند  بلاـط  هعماـج ، صاوخ  یتقو  بیترت  نیدـب 

. دوشیم رجنم  هعماج  ربهر  ماـما و  تداهـش  هب  تیاـهن  رد  تیمولظم و  تبرغ و  ییاـهنت و  هب  زین  دـنیارف  نیا  يهمادا  دوشیم . عقاو  لوفغم 
دیامرفیم : دنکیم  ساسحا  اضف  نیا  رد  اقیقد  ار  دوخ  هک  مالسلاهیلع  یلع  نایقتم  يالوم 

[ . 226 . ] مکب ودعلا  دعوا  مکرصن و ال  یف  عمطا  مکلوق و ال  قدصا  هللا ال  «و 
دوجو هب  ار  نمشد  مشابن و  راودیما  امش  يرای  هب  مدنبن و  لد  امـش  ياههدعو  راتفگ و  هب  هک  مدیـسر  هجیتن  نیا  هب  زورما  دنگوس  ادخ  هب  »

منکن ». دیدهت  امش 

نینمؤملاریما تیمولظم 

هراشا

صاوخ زا  تموکح  فلاخم  ياـهنایرج  یلـصا  تیهاـم  هک  میباـییمرد  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  تموکح  خـیرات  هب  هاـتوک  یهاـگن  اـب 
ار ناورهن  نیفص و  لمج ، گنج  هس  دنداد و  حیجرت  تلادع  رب  ار  تیعقوم  ترهـش و  ترخآ و  رب  ار  ایند  اجیردت  هک  دندوب ، قح  رادفرط 

دندومرف : تیعقاو  نیا  هب  هراشا  اب  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  دندومن . لیمحت  مالسلاهیلع  یلع  نایقتم  يالوم  رب 

هحفص 202 ] ] 
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رب ار  ایند  هک  دندوب  یناسک  دنتخانشیم -  ار  قح  هک  یناسک  ینعی  قح ، رادفرط  صاوخ  مالـسلاهیلع -  نینمؤملاریما  نارود  صاوخ  رثکا  »
هاـم هن  لاـس و  راـهچ  رمع  دزادـنایب ، هار  گـنج  هس  دـش  روبجم  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هک  دـش  نیا  هجیتـن  دـندادیم ، حـیجرت  ترخآ 

[ . 227 « ] دسرب تاهش  هب  ثیبخ  ياهمدآ  نآ  زا  یکی  تسد  هب  مه  شرخآ  دنارذگب و  اهگنج  نیا  رد  میاد  ار ، دوخ  تموکح 
یـسررب هچ  رگا  میزادنایم ، مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  رب  هدش  لیمحت  گنج  هس  هب  ارذـگ  دـنچ  ره  یهاگن  بلطم  رتشیب  نییبت  يارب 

تسا : دنمزاین  افوتسم  یثحب  هب  ثداوح  داعبا 

لمج گنج 

زا ماوع ، نب  ریبز  هللادـیبع و  نب  ۀـحلط  فرط و  کی  زا  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  رـسمه  هشیاع  یکی  لـمج ، گـنج  نارادـمدرس 
تموـکح نارود  رد  دـنتفای و  هار  تفـالخ  ياروـش  هب  مود  هفیلخ  تیاـنع  رثا  رد  هک  دـندوب  یناـسک  زا  ریخا  درف  ود  دـندوب ، رگید  فرط 

دندوب . هدروآ  تسدب  قارع  رد  ار  يدایز  هتخودناو  كالما  هدیسر و  یناوارف  تورث  هب  زین  نامثع 
باتک رد  هرـس  سدـق  دـیفم  خیـش  تشاد ، مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  مالـسلاهیلع و  یلع  نینمؤملاریما  هب  تبـسن  یبیجع  يهنیک  هشیاع 

هدافتسا مدرم  رد  دوخ  ذوفن  زا  هشیاع  نامثع  لتق  زا  سپ  [ 228 .« ] تسا هدرک  لقن  هشیاع  دوخ  نابز  زا  ار  هنیک  ضغب و  نیا  دوخ  لمجلا » »
نامثع و لتاق  ار  ترضح  نآ  هک  یئاج  ات  دش  عقاو  رثؤم  لهاج  مدرم  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هیلع  وا  زیمآ  کیرحت  نانخـس  درک و 

دنتسنادیم . وا  هاوخنوخ  ار  وا  ناهارمه  هشیاع و 
، تیعقوم نیمه  رطاخب  [ 229 . ] تسا رکبوبا  رتخد  وا  تسا ، هارمه  اهنآ  اـب  نینمؤملا  ما  هشیاـع  درکیم  ناونع  مدرم  قیوشت  يارب  زین  هحلط 

رتش  یتقو  ات  مینیبیم  لمج  گنج  رد  دعب  دننک . عمج  وا  رود  ار  مدرم  ات  دندرب  هرصب  هب  دوخ  اب  ار  وا  ریبز  هحلط و 

هحفص 203 ] ] 

هک ینامز  و  [ 230 . ] دیدرگ عطق  هشیاع  رتش  راسفا  نتفرگ  يارب  تسد  زا 70  شیب  اهنت  گنج  نیا  رد  دراد . همادا  گنج  تسا  اپرب  هشیاع 
دومرف : لمج  نازورفا  گنج  حیرشت  رد  مالسلاهیلع  یلع  نایقتم  يالوم  دنتخیرگ ، همه  دش  یپ  رتش 

میقملا و  قاعز . مکاوأم  و  قافن ، مکنید  قاقـش و  مکدهع  قاقد و  مکقالخا  متبرهف . رقع  متبجأف و  اغر  ۀمیهبلا . عابتأ  و  ةأرملا ، دنج  متنک 
[ . 231 . ] هبر نم  ۀمحرب  كرادتم  مکنع  صخاشلا  هبنذب و  نهترم  مکرهظأ  نیب 

ناتدهع تسپ و  امش  قالخا  دیتخیرگ . دش  یپ  رتش  نوچ  دیداد . باوج  درک و  گناب  دیدومن . يوریپ  اپراهچ  زا  دیدوب و  ینز  رکشل  امش 
هک سک  نآ  دوشیم و  راتفرگ  هانگ  رفیک  هب  دشاب  امش  نیب  رد  هک  سک  نآ  تسا . راوگان  خلت و  امـش  بآ  قافنا و  امـش  نید  هتـسکش و 

تسا . راگدرورپ  شزرمآ  لومشم  دنک ، اهر  ار  امش 
نینمؤملاریما تیناقح  تیلباق و  هب  ملع  دوجو  اب  تیعقوم  ترهـش و  بسک  تورث و  ظفح  يارب  هدـع  کی  لـمج  گـنج  رد  بیترت  نیدـب 

رارق ریبز  هحلط و  تسد  هبعلم  تسا ، قح  رب  مالسلاهیلع  یلع  تسنادیم  هکنیا  اب  نز  نیا  دندرک و  هدافتسا  هشیاع  ذوفن  زا  مالـسلاهیلع  یلع 
ار وا  دنکیم و  عنم  مالسلاهیلع » یلع   » نینمؤملاریما اب  تفلاخم  زا  ار  هشیاع  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رگید  رسمه  هملسما  یتقو  تفرگ و 

دنکیم لقن  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  يوسزا  ار  ثیدح  نیا  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  تلیضف  رد  دیامنیم و  یهن  هرصب  هب  نتفرزا 
دومرف : هک 

[ . 232  ] یناصع هاصع  نمف  یتامم  یتایح و  یف  مکیلع  یتفیلخ  مالسلاهیلع  یلع 
تسا . هدرک  نایصع  ارم  دنک  نایصع  ار  وا  سک  ره  تسامش  رب  نم  هفیلخ  نم  گرم  تایح و  رد  مالسلاهیلع  یلع 
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اما .... يرآ  دنگوس  ادخب  تفگ : هشیاع 
هک دـنداد  رارق  یتیعقوم  رد  ار  وا  نابلط  تردـق  اـما  دوبن  راـک  نیا  هب  یـضار  اـبلق  هشیاـع  دـیاش  تسا . هتفهن  اـما )  ) نیمه رد  ارجاـم  ماـمت 

ترضح  اب  تفلاخم  زج  ياهراچ 

هحفص 204 ] ] 

وا يدودح  ات  نایفارطا  دیجمت  فیرعت و  درکیم و  هسوسو  ار  وا  سفن  ترهش ، ظفح  یبلط و  تورث  هزیگنا  هتبلا  تشادن . مالـسلاهیلع  یلع 
دومنیم . ءاضرا  ار 

نیفص گنج 

مالـسا ماـن  هب  ماـش  رهـش  رد  هک  تفرگ  رارق  نیطـساق  هورگ  ینعی  یلخاد  نیقفاـنم  ربارب  رد  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  گـنج  نیا  رد 
يهدنیآ دـناوتب  ات  درک  لمع  ياهنوگ  هب  نامثع  لتق  هیـضق  رد  هیواعم  دوب . نایفـسوبا  رـسپ  هیواعم  اهنآ  رادمدرـس  دـندرکیم و  تموکح 

رد دادن و  یفنم  خـساپ  يرای ، يارب  نامثع  تساوخرد  ربارب  رد  اذـلف  تسا ، ینتفر  نامثع  تموکح  هک  تسنادیم  وا  دـنک ، ظفح  ار  دوخ 
مالـسلاهیلع یلع  ترـضح  ربارب  رد  ار  دوخ  هیواـعم  یتقو  دـننکن . كرت  ار  ماـش  فارطا  هک  داد  روتـسد  هناـیفخم  دوخ  هاپـس  هب  لاـح  نیع 

هفیلخ هاوخنوخ  ار  دوخ  دهدیم و  رارق  هناهب  دوب  هدروآ  ماش  هب  نامثع  رـسمه  هک  ار  نامثع  نینوخ  نهاریپ  دنیبیم ، نیملـسم  هفیلخ  ناونعب 
یلع نینمؤملاریما  هیلع  وا  هدنبیرف  تاغیلبت  تهج  نیا  زا  تشاد  تیمکاح  ماش  مدرم  هب  لاس  هدزناپ  تدـم  هب  هیواعم  دـنکیم ، یفرعم  موس 

نخـس نیا  هچ  رگا  [ 233 . ] دـندرکیم هیرگ  نامثع  نینوخ  نهاریپ  ریز  رد  درمریپ  رازه  هاجنپ  هک  اـجنآ  اـت  دـش  عقاو  رگراـک  مالـسلاهیلع 
تسا . راوگان  خلت و  رایسب  یتیعقاو  رگنایب  اما  تسین  قارغا  زا  یلاخ 

دنک لزع  ماش  تیمکاح  زا  ار  هیواعم  هک  تسا  مصصم  نیملسم ، قحرب  يهفیلخ  ناونعب  مالـسلاهیلع » یلع   » نایقتم يالوم  رگید ، فرط  زا 
درادیم : نایب  هنوگنیا  ار  میمصت  نیا  يهزیگنا 

[ . 234 « ] ادضع نیلضملا  تذختا  یناری  هللا  نکی  مل  »
ماهدرک ». هدافتسا  تموکح  يورین  ناونعب  ناهارمگ  زا  هک  دنیبب  یلاح  رد  ارم  دیابن  دنوادخ  »

زا تشاد ، رارق  تسکـش  یمدـق  دـنچ  رد  نمـشد  هکنیا  دوجو  اب  دـهدیم ، خر  نیفـص  رد  هیواعم  هاپـس  وا و  نایم  یتخـس  گنج  ماجنارس ،
ندرک  هزین  رس  رب  نآرق  يهشقن 

هحفص 205 ] ] 

هب روبجم  ار  وا  دنتـساخرب  هزرابم  هب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  اب  جراوخ »  » ناونع تحت  اهدعب  هک  یهورگ  هک  اجنآ  ات  دـنکیم . هدافتـسا 
: دنتفگ ای  داد و  دنهاوخ  اهیماش  لیوحت  هتـسب  تسد  ار  وا  دریذپن  ار  تیمکح  رگا  هک  دندرک  دیدهت  یتح  دندومن و  تیمکح »  » شریذـپ

دروآ . میهاوخ  زین  وت  رس  رب  میدروآ  نامثع  رس  رب  هک  ار  یئالب  نامه 
شریذپ نیا  و  ددرگرب ، مدقم  طخ  زا  رتشا  کلام  هک  دهد  روتسد  دریذپب و  ار  تیمکح  هک  دش  روبجم  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ماجنارس 

يروط هب  تسا ، میظع  سب  هعجاف  قمع  هک  تفایرد  مالـسلاهیلع  یلع  نایقتم  يالوم  هکلب  تسا ، هدوبن  جراوخ  دوخ  دـیدهت  اـی  سرت و  زا 
یـشاپورف دیـسر  هجیتن  نیا  هب  هک  یئاـج  اـت  دـندرک ، هنخر  ماوع  تاداـقتعا  نید و  رد  هنوگچ  صاـع  نبورمع  ریظن  رگ  هلیح  یهورگ  هک 
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هبرجت و کحم  رد  ار  دوخ  نارای  يرواد ، تیمکح و  ماجرف  هب  ملع  اب  دـیاین و  رد  تسار  یماظن  يزوریپ  گنج و  اب  مدرم  ینید  ياهرواب 
داد . رارق  يرادیاپ  نومزآ 

نینمؤملاریما دروـخیم و  بیرف  صاـع  نب  ورمع  زا  یتـحارب  دـش  یبـلط  هاـج  ریـسا  هک  قـح ، ههبج  يهدـنیامن  ناوـنعب  يرعـشا  یـسوموبا 
تفـالخ هب  ار  وا  دـید  مهارف  هیواـعم  يارب  ار  زیچ  همه  هک  صاـع  نب  ورمع  دـیآیم و  نییاـپ  ربـنم  زا  لوزعم و  تفـالخ  زا  ار  مالـسلاهیلع 

لیلحت رد  مالـسلاهیلع  نیقتم  يالوم  نایب  هب  هنومن  يارب  هک  دراد  تیاکح  هدـیچیپ  یللع  زا  هداس ، رهاظ  هب  ثداوح  نیا  دـنکیم . بوصنم 
مینکیم : هدنسب  ارجام  نیا 

لوبق ار  تیمکح »  » هک يداد  روتـسد  اـم  هب  نیفـص  رد  : » تفگ داتـسیا و  ترـضح  روضح  رد  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ناـیفارطا  زا  یکی 
تسا . تسرد  يأر  مادک  مینادیمن  ام  مینک  لوبق  هک  يدومرف  رما  دعب  مینکن ،

دومرف : یطوسبم  نانخس  یط  دش و  تحاران  نخس  نیا  زا  مالسلاهیلع  یلع  ماما 
ۀعازنلا تلک  و  يودلا ، اذه  ءابطأ  تلم  دق  مهللا  اهعم ، اهعلض  نأ  ملعی  وه  و  ۀکوشلاب ، ۀکوشلا  شقانک  یئاد . متنا  مکب و  يوادأ  نأ  دیرأ  »

[ . 235 . ] یکرلا ناطشأب 

هحفص 206 ] ] 

راخ اب  ار  شیاپ  راخ  دهاوخیم  هک  تسا  یـسک  راک  دننام  نم  راک  منک . ارادم  ار  هعماج  دـیتسه  نم  درد  نیع  هک  امـش  اب  مهاوخیم  نم 
هاچ زا  ناشکبآ  دـنرامیب و  دوخ  گرزب  درد  نیا  نابیبط  اهلا  راـب  تسا . راـخ  هارمه  راـخ  يزیت  هک  دـنادیم  هکیلاـح  رد  دروآ  نوریب  رگید 

دنتسه . ولدیب  هتسخ و  دوخ 
یمامت مهف  دـیلک  نیا  درک ، وجتـسج  مالـسلاهیلع  الوم  قیمع  مالک  نیا  رد  دـیاب  ار  اهلیلحت  اهفرح و  مامت  دوشیم  هظحالم  هک  يروطب 
يدوخ نارای  وا  گرزب  درد  هک  تفایرد  نیفـص  گنج  رد  مالـسلاهیلع  نایقتم  يـالوم  تسا . هداـتفا  قاـفتا  نآ  زا  دـعب  هک  تسا  یثداوح 

رد مالـسلاهیلع  نایقتم  يالوم  هچ  رگا  دـش ، المرب  اـهنآ  تاداـقتعا  اـهرواب و  مدرم و  نطاـب  تفر و  راـنک  اـههدرپ  گـنج  نیا  رد  دنتـسه ،
رد وا  زا  لبق  يافلخ  تموکح  ریثأت  تسا و  هجاوم  ياهعماج  هچ  اب  هک  تسنادـیم  وا  اـب  مدرم  تعیب  زا  لـبق  تفـالخ و  نیزاـغآ  ياـهزور 

دومرف : هک  یئاج  ای  تسا ، هدوب  هچ  مدرم  گنهرف  تاداقتعا و 
ۀجحملا تماغأ و  دق  قافآلا  نإ  لوقعلا و  هیلع  تبثت  و ال  بولقلا ، موقت  ال  ناولأ ؛ هوجو و  هل  ارمأ  نولبقتسم  اناف  يریغ ؛ اومـستلا  ینوعد و 

؛ مکدـحأک انأف  ینومتکرت  نإ  و  بتاـعلا . بتع  لـئاقلا و  لوق  یلإ  غصا  مل  و  ملعأ . اـم  مکب  تبکر  مکتبجأ  نإ  ینأ  اوملعا  و  ترکنت . دـق 
[ . 236 .« ] اریمأ ینم  مکل  ریخ  اریزو . مکل  انأ  و  مکرمأ . هومتیلو  نمل  مکعوطأ  مکعمسأ و  یلعل 

رب اهلد  دراد . ینوگانوگ  تعامج  فلتخم و  ياههرهچ  هک  میوریم  يزیچ  لابقتـسا  هب  ام  اریز  دـینک ، بلط  ار  يرگید  دـیراذگاو و  ارم  »
. دیـشاب هاگآ  هدنام . سانـشان  قح  میقتـسم  هار  هتفرگ و  داسف  هریت  ياهربا  ار  تقیقح  قفا  هرهچ  دـنامیمن ، تباث  اهلقع  راوتـسا و  رما  نیا 

شوگ ناگدننک  شنزرس  شنزرس  نآ و  نیا و  نخس  هب  منکیم و  راتفر  امش  اب  منادیم  دوخ  هچنآ  قبط  منک  تباجا  ار  امـش  توعد  رگا 
.« مشاب تموکح  لوؤسم  هب  تبسن  امش  زا  رتعیطم  رتاونش و  نم  دیاش  متسه ، امش  زا  یکی  نوچ  مه  نم  دینک  اهر  ارم  رگا  داد ، مهاوخنارف 
رد دـیاب  ار  هریت  ياهربا  نیا  هیلوا  روهظ  هچ  رگا  دـندرک ، لزان  ار  ناراب  يهدنـشک  خـلت و  ياههرطق  هریت  ياهربا  نآ  نیفـص ، هعقاو  رد  اما 

تیالو و  راکنا  هفیقس و  ياروش 
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دومن . وجتسج  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  هنامولظم  دایرف  مالسلاهیلع و  نینمؤملاریما  تیاصو 

ارهز ترضح  تیمولظم 

دهاوش ساسا  رب  میزادرپب . راصتخا  هب  زین  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  تیمولظم  يارجام  هب  ثحب  ياضف  بسانت  هب  تسا  بوخ  اـجنیا  رد 
يارجاـم هلا ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبـن  تلحر  زا  دـعب  تردـق  ناونع و  بسک  يارب  یـسایس  هلماـعم  نیلوا  هک  تفگ  ناوـتیم  یخیراـت 

ار وا  يهناخ  هکلب  دنتخادرپ  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  تفالخ  راکنا  هب  اهنت  هن  هک  تسا  هدوب  ریدـغ  هعقاو  فیرحت  هفیقـس و  ياروش 
نآ دوشیم ، زاـغآ  اـهنآ  هیلع  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  ياـهشنکاو  هک  تساـجنیا  زا  دـنداد ، رارق  هرـصاحم  تحت  نتفرگ  تعیب  يارب 
زا اـهنآ  يوریپ  اـضعب  مدرم  ماوع  راد  ینعم  توکـس  تخیگنارب  يزیچ  ره  زا  شیب  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رتـخد  تریح  هک  يزیچ 

مینکیم و هدنسب  دنس  کی  هب  اهنت  راوگرزب  يوناب  نآ  رصع  قیاقح  ندش  نشور  يارب  تسا ، هدوب  هفیقس  ياروش  نارس  قحانب  تامیمصت 
تسوا : راگزور  روآدرد  خلت و  ياهتیعقاو  يهمه  رگنایب  لامجا  نیع  رد  هک  تسا  جنر  دردرپ و  يهمان  تیصو  نآ 

یل اوملظ  و  مالـسلاهیلع )  ) یلع نینمؤملاریما  یف  هلا ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یبأ  دـهع  هللا و  دـهع  تضقن  ۀـما  یلع  یلـصت  ال  تلاق :
لـیئاکیم و لـیئربج و  هللا  مـه و  و  يدوهــش ، اوبذــک  كدــف و  کـلمب  یبأ  یل  اـهبتک  یتـللا  یتفیحــص  اوـقرح  یثرا و  اوذــخأ  یقح و 

یلءا اراـهن  ـالیل و  مالـسلاامهیلع )  ) نیـسحلا نسحلا و  یعم  یتـلمحی و  نینمؤملاریما  مهتویب و  یف  مهیلع  تنطو  نمیا ، ما  نینمؤـملاریما و 
اوعمجف اراهن ، انترـصن  نع  نوددعقی  الیل و  انوبیجیف  انل ، هللا  هلعج  يذـلا  انقح  اننوبـصغت  انوملظت و ال  الا  هلوسر  هللااب و  مهرکذا  و  مهلزانم ،

[ . 237 [ »!!؟ یلع یلصت  ۀما  هذهف  انوقرحی ... هوقرحیل و  رانلاب  اوتأ  انباب و  یلع  لزجلا  بطحلا 
هدیدان  دنتسکش و  مالسلاهیلع  یلع  يربهر  تیالو و  رد  ار  شربمایپ  ادخ و  نامیپ  دهع و  هک  یتما 
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دنـس و  دندرک ، فرـصت  هنابـصاغ  ارم  ثراو  دنتـشاد ، اور  ملظ  ام  قح  هب  تبـسن  هک  اهنآ  دنرازگب ، زامن  نم  رکیپ  رب  دنرادن  قح  دـنتفرگ ،
ناهاوگ هک  ادخب  دنگوس  ، » دندومن بیذکت  ارم  نادهاش  ناهاوگ و  هک  اهنآ  دندیشک ، شتآ  هب  دندوبر و  نم  تسد  زا  ار  كدف  تیکلام 

دندوب ». نمیا  ما  مالسلاهیلع و  یلع  نینمؤملاریما  لیئاکیم و  لیئربج و  ترضح  نم 
نسح و اب  هارمه  ارم  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  دندیـشک  ام  يرای  زا  تسد  دـندیزخ و  دوخ  ياههناخ  رد  ام  زا  تیامح  يرای و  زور  هک  اـهنآ 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  هب  تبسن  ار  اهنآ  نم  دربیم و  راصنا  رجاهم و  ياههناخ  هب  هدز  تلفغ  تما  يرادیب  يارب  زور  بش و  نیسح 

بـصغ تسا ، هدیـشخب  ام  هب  ادخ  هک  ار  یملـسم  قح  و  دـیرادم ، اور  ملظ  تیب  لها  ام  هب  متفگیم : مدادیم و  رادـشه  یهلا  قوقح  هلا و 
دنتشادیمرب . ام  يرای  زا  تسد  نشور  زور  رد  اما  مینکیم ، يرای  ار  امش  هک  دندادیم  دعاسم  باوج  بش  یکیرات  رد  دینکن .

شتآ رد  میدوب  نآ  رد  هک  ار  ام  ار و  هناخ  دنتـساوخ  نآ  ندز  شتآ  ناوارف و  مزیه  يروآ  عمج  اب  و  دـندروآ ، موجه  ام  هناخ  هب  هکنآ  اـت 
دننازوسب .

درازگب !؟ زامن  نم  رب  هک  تسا  راوازس  یتما  نینچ  ایآ 

جراوخ گنج 

هراشا
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ار نارگ  هنتف  یبوکرس  تهج  داهج  گنج و  هب  یلیامت  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  نارای  یمومع  راکفا  هک  دش  صخـشم  نیفـص  گنج  رد 
مالسا يدوبان  هب  زج  هک  تسا  هداد  یناتریسدب  اب  شمرن  شزاس و  هب  ار  دوخ  ياج  اهشزرا ، زا  عافد  تداهش و  داهج و  گنهرف  و  درادن ،

طیارـش و یلیلحت  تردـق  دـقاف  زین  و  دنتـشادن ، هعماـج  رد  دوجوم  ياـهشیارگ  هب  یلیاـمت  هک  يدارفا  نیب  نیا  رد  دنـشیدنایمن ؛ نآرق  و 
نینمؤملاریما لباقم  رد  دش ، بجوم  یـسایس  يرکف و  تالکـشم  نیا  هک  یئاج  ات  دندش ، ههبـش  کش و  راچد  دندوب ، هدـمآ  شیپ  عاضوا 

اج نادـب  ار  تجاـجل  و  دـندرکیم ، راـک  نیا  هب  روـبجم  ار  رگید  دارفا  زین  و  هدوـشگ ، وا  ریفکت  هب  ناـبز  یتـح  دـنریگ و  رارق  مالـسلاهیلع 
هب ار  وا  یعیجف  رایـسب  زرط  هب  دـنک  ریفکت  ار  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  دوب  هدـشن  رـضاح  ترا  نب  باـبخ  نب  هللادـبع  یتـقو  هک  دـندناسر 

دزیخرب . هلباقم  هب  اهنآ  اب  دش  راچان  مالسلاهیلع  یلع  ماما  لاح  نیا  رد  دندناسر . تداهش 
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، قح ههبج  رادفرط  صاوخ  شیارگ  نآ  یلصا  يهشیر  هک  تسا  هدوب  یلخاد  ياهگنج  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  گنج  هس  بیترت  نیدب 
ییاهنت و یماکان و  دـنیارف  نیا  لصاح  هک  تسا ؛ هدوب  هعماـج  ماوع  رد  يداـقتعا  یگنهرف و  ياـههیاپ  یـشاپورف  لزلزت و  ناـن و  ماـن و  هب 

میزادرپب : نآ  دروم  هس  هب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  دوخ  نابز  زا  تسا  مزال  هک  تسا ، هدوب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  تیمولظم 

رابنا رهش  هب  هیواعم  هاپس  هلمح 

لتق هب  ار  يرکب  ناسح  مانب  نآ  رادنامرف  هدرک و  هلمح  رابنا  رهش  هب  هیواعم  نازابرس  هک  دنداد  ربخ  مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  هب  یتقو 
دندومرف : طوسبم  ینانخس  یط  دناهدرب  تراغ  هب  ار  وا  رویز  الط و  هدرک و  هلمح  ناملسم  نز  هب  دناهدناسر و 

تیقعأ امدـن و  ترج  هللا  و  مکفرعأ -  مل  مکرأ و  مل  ینأ  تددول  لاجحلا  تابر  لوقع  لاـفطالا و  مولح  لاـجر ! ـال  لاـجرلا و  هابـشا  اـی  »
امدس .

. نالذخلا نایـصعلاب و  ییأر  یلع  متدسفأ  و  اسافنا ، مامهتلا  بغن  ینومتعرج  و  اظیغ ، يردص  متنحـش  و  احیق ، یبلق  متألم  دقل  هللا ! مکلتاق 
برحلاب . هل  ملع  نکلو ال  عاجش  لجر  بلاطیبا  نبا  نإ  شیرق : تلاق  دقل  یتح 

نینـسلا یلع  تنرذ  دـق  اذ  انا  اهو  نیرـشعلا ، تغلب  ام  اهیف و  تضهن  دـقل  ینم  اماقم  مدـقأ  و  اسارم ، اهل  دـشأ  مهنم  دـحأ  لـه  و  مهوبأ ! هللا 
[ . 238 .« ] عاطی نمل ال  يأر  نکلو ال 

هدـیدن و ار  امـش  الـصا  متـشاد  تسود  نیـشن ، هـلجح  ناـسورعون  يهشیدـناو  دـیراد  هناـکدوک  یلقع  دـیتسین ! درم  هـک  یناـیامن  درم  يا 
مبلق دنادرگ ، كاله  ار  امش  ادخ  تسا ، هتشادن  میارب  يرگید  ناغمرا  هصغ  ینامیشپ و  زا  ریغ  امش  نتخانش  دنگوس  ادخ  هب  متخانـشیمن .
رظن مشچیم ، ار  امش  ياههودناهعرج  هعرج ، مروآیم ، رب  هک  یسفن  ره  اب  دیتشابنا  ظیغ  زا  ار  ماهنیـس  دیدومن ، نوخ  رهز و  زا  لامالام  ار 

دیدرک . دوبان  ینکشراک  ینامرفان و  اب  ار  نم 
یعافد  ریبدت  اما  تسا  عاجش  يدرم  بلاطیبا  دنزرف  دنیوگیم : شیرق  هک  هدیسر  یئاجب  نم  راک 
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دشاب !؟ مالسا  زا  عافد  رد  رتهدومزآ  رتعاجش و  نم  زا  هک  دیسانشیم  ار  یسک  ایآ  دزرمایب  ار  ناشناردپ  ادخ  درادن .
هک رـضاح  نامز  ات  لاـح  نیا  متفرگ و  رارق  مالـسا  زا  عاـفد  توسک  رد  مدرب و  ریـشمش  هب  تسد  هک  متـشادن  ماـمت  لاـس  تسیب  زونه  نم 
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دنامیم . نیمز  رب  مریبدت  دهدیمن ، مفرح  هب  شوگ  یسک  یتقو  اما  تسا ، هتشاد  همادا  هتشذگ ، مرمع  زا  لاس  تصش 
ار هودـناو  درد  هصغ و  دـننکن ، ارجا  ار  دوخ  ربهر  ماما و  نیمارف  یلیلد  ره  هب  مدرم  یتقو  يدوخ  هعماج  رد  دوشیم  هظحالم  هک  يروط  هب 
. دریگیم الاب  یمومع  ياضف  رد  ربهر  هیلع  يزادرپ  غورد  هعیاش و  وج  نآ  رب  هوـالع  دـنناشونیم ، دوخ  ریپ  ناـج  رب  هدنـشک  يرهز  نوچ 
نید و باسح  هب  هعماج  فلتخم  ياهشخب  رد  تیریدـم  ندوبن  دـمآراک  راـثآ  دنـسیونیم و  نید  يربهر و  ياـپ  هب  ار  یلکـشم  ره  زورب 

يربهر ریبادـت  ققحت  رتسب  ار  مدرم  هناهاگآ  هناقداص و  تعاـطا  هتکن ، نیا  ناـیب  اـب  مالـسلاهیلع  ناـیقتم  يـالوم  دوشیم . هتـشاذگ  يربهر 
نیا دنامیم و  ماکان  يربهر  ریبادت  هک  تسا  یهیدب  دنتـسین ، قداص  روما  يارجا  رد  صاوخ  دننکیمن و  تعاطا  مدرم  یتقو  اما  دـنادیم .

تسا . هدوب  ناشتایح  لوط  رد  ام  موصعم  ناماما  تیمولظم  زارف  نیرتدنلب  تلاح 

نارای شنزرس 

نم رـسنم  مکیلع  لطأ  املک  رخآ ، نم  تکتهت  بناج  نم  تصیح  اـملک  هیعادـتملا  باـیثلا  و  ةدـمعلا ، راـکبلا  يرادـت  اـمک  مکیرادأ  مک  »
نم هومترـصن و  نم  هللا  لیلذـلا و  اهراجو . یف  عبـضلا  اهرحج و  یف  ۀبـضلا  راجحنا  رحجن  هباب و  مکنم  لجر  لک  قلغأ  ماشلا  لـها  رـسانع 
 - مکدوأ میقی  مکحلـصی و  امب  ملاـعل  ینا  و  تاـیارلا ، تحت  لـیلق  تاـحابلا ، یف  ریثکل  هللا  و  مکنإ -  لـصان ، قوفأـب  یمر  دـقف  مکب  یمر 

نولطبت و ال  لـطابلا ، مکتفرعمک  قحلا  نوفرعت  ـال  مکدودـج  سعتأ  و  مکدودـخ ، هللا  عرـضأ  یـسفن . داـسفاب  مکحالـصا  يرأ  ـال  ینکلو 
[ . 239 . ] قحلا مکلاطبإک  لطابلا 
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فرط مزودیم ، ار  فرط  کی  هزادـناره  منک !؟ ارادـم  هراپ ، سابل  ای  دـهدب و  يراوس  دـناوتیمن  هک  يرتش  دـننامه  امـش  اب  ینامز  هچ  ات 
هب هک  رامـسوس  دـننامه  دـیدنبیم و  ار  ناتیاههناخ  برد  امـش  مامت  دـسریم  امـش  هب  ماش  نارـس  زا  يربخ  تقو  ره  دوشیم . هراـپ  رگید 

دیوریم . دوخ  ياههناخ  هب  دوشیم  راپسهر  دوخ  هاگباوخ  هب  هک  راتفک  ای  دوریم و  دوخ  خاروس 
هتفر نادیم  هب  حالس  نودب  عقاو  رد  دورب . نمشد  گنج  هب  امش  اب  هک  یسک  دیشاب . روای  ار  وا  امـش  هک  یـسک  تسا  لیلذ  دنگوس  ادخ  هب 

نم دینکیمن . زواجت  تسد  ناتـشگنا  دادعت  زا  راکیپ  لمع و  نادیم  رد  اما  تسا  دایز  ناتدادعت  راعـش  فرح و  رد  دنگوس  ادـخ  هب  تسا .
زیاج دوخ  نتخاس  هابت  اب  ار  امـش  حالـصا  دنگوس  ادخب  یلو  مهاگآ  دیامن  فرطرب  ار  امـش  فارحنا  دنک و  حالـصا  ار  امـش  هک  يراک  هب 

هک روط  نآ  دیرادن و  قح  ههبج  هب  لیم  دیراد  لطاب  ههبج  هب  لیامت  هک  روط  نآ  دینیبن ، شوخ  زور  دنادرگ ، راوخ  ار  امـش  ادخ  منادیمن .
دیوشیمن . ریگرد  لطاب  اب  دینزیم  قح  يهشیر  هب  هشیت 

هفوک مدرم  خیبوت 

زیچ هس  اذلف  تسوا ، یلخاد  ناکرا  رد  تموکح  یلصا  لکشم  هک  دنادیم  نیقی  هب  مالـسلاهیلع  نایقتم  يالوم  جراوخ ، گنج  زا  دعب  اقیقد 
دومرف : هکنانچ  دنادیم ، نانمشد  ربارب  رد  تموکح  فعض  تردق و  یشاپورف  لماع  ار 

تراد مکودع  داهج  یلإ  مکتوعد  اذإ  افلخ ! زعلا  نم  لذـلاب  و  اضرع ؟ ةرخالا  نم  ایندـلا  ةایحلاب  متیـضرأ  مکباتع ! تمئـس  دـقل  مکل ! فأ 
[ . 240  ] نولقعت متنأف ال  هسولأم  مکبولق  نأک  نوهمعتف و  يراوح  جتری  ةرکس ، یف  لوهذلا  نم  و  ةرمغ ، یف  توملا  نم  مکناک  مکنیعأ ،
تزع ياج  هب  ار  تلذ  ایآ  دیاهدرک !؟ اهر  ار  ترخآ  هتفریذپ و  ار  ایند  ایآ  ماهدش ، هتسخ  مدرک  شنزرـس  ار  امـش  هک  سب  زا  امـش  رب  فا  »

ار امـش  گرم  ایوگ  دـخرچیم و  ناترـس  رد  ناـتیاهمشچ  منکیم ، توعد  نانمـشد  اـب  گـنج  هب  ار  امـش  هک  یماـگنه  دـیاهدرک !؟ لوبق 

يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  یعافد  تسایس  www.Ghaemiyeh.comيدمآراک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 144زکرم  هحفص 121 

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


دهدیم . تسد  امش  هب  یگناوید  تلاح  تسا و  هدیسرارف 
هفوک  مدرم  خیبوت  نمض  مالسلاهیلع ، یلع  نایقتم  يالوم  دوشیم  هظحالم  هک  يروط  هب 

هحفص 212 ] ] 

دنادیم . تداهش  داهج و  گنهرف  زا  رارف  تزع و  رب  شزاس  تلذ  ترخآ و  رب  ایند  حیجرت  رد  ار  لزلزت  يهشیر 

ثحب هجیتن 

، تسا جاتحم  يرتهدرتسگ  ثحب  هب  وا  تیمولظم  لئالد  مالسلاهیلع و  یلع  نینمؤملاریما  تموکح  یسایس  طیارش  عاضوا و  لیلحت  هچ  رگا 
درک : جارختسا  ار  ریز  یلک  جیاتن  ناوتیم  میاهتخادرپ  نآ  یسررب  هب  لامجا  هب  هک  هچنآ  زا  اما 

همـشچرس اـیند  هب  قح ، رادـفرط  صاوخ  شیارگ  زا  وا  ییاـهنت  تیاـهن  رد  مالـسلاهیلع و  نینمؤملاریما  زا  یناـمرفان  یلـصا  يهشیر  فلا - 
دریگیم .

هـس رد  مالـسلاهیلع  یلع  نینموملاریما  هاگدـید  زا  دوشیم  تلم  يرادـیاپ  هدارا و  لزلزت  بجوم  هک  هعماج  رد  رکفت  نیا  دـشر  راثآ  ب - 
زا زیهرپ  موس -  نافلاخم . دنـسپ  دروم  طیارـش  اب  شزاس  اهشزرا و  زا  نتفرگ  هلـصاف  مود -  هافر  هب  لـیم  ییارگاـیند و  لوا -  تسا : زیچ 

تداهش . راثیا و  گنهرف  داهج و 
رـسدرد لالتخا و  داجیا  رد  يرگید  زا  توافتم  ياهزیگنا  اب  مادـک  ره  هدـمآ و  دوجوب  دولآ  قافن  ياهنایرج  قوف -  راـثآ  تیبثت  اـب  ج - 

نینمؤملاریما لباقم  رد  هتفای و  ناماس  یلخاد  قافن  زا  ناورهن  نیفص و  لمج ، نایرج  هس  دندرک . افیا  ار  ییازسب  شقن  هعماج  يربهر  يارب 
دندش . رهاظ  مالسلاهیلع 

هکنیا دوجو  اب  هدـش و  دـلوتم  هناقفانم  ياهنایرج  ضراعت  زا  رگید  تراـبع  هب  اـی  هعماـج  رب  مکاـح  قاـفن  نماد  زا  اـقیقد  هنتف  تموکح  د -
نایوج هنتف  اب  يدج  دروخرب  زا  عنام  اهنآ  ینادان  لهج و  اما  داد ، ربخ  نآ  هدنیآ  موش  راثآ  نآ و  دلوت  زا  ار  مدرم  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما 

دیدرگ .
رد ناشیا  تیریدم  مالسلاهیلع و  نینمؤملاریما  تموکح  تیناقح  هب  تبـسن  ههبـش  دیدرت و  قافن و  رذب  هنتف ، تموکح  نتفرگ  تردق  اب  ه -

جوا نیا  دـنکیم و  گرم  يوزرآ  ادـخ  زا  مالـسلاهیلع  نایقتم  يالوم  هک  دـسریم  ییاج  هب  راک  و  دوشیم ، هدیـشاپ  مدرم  ناهذا  قاـمعا 
تسوا . تیمولظم  ییاهنت و 

هحفص 213 ] ] 

گرم يوزرآ 

تشون : سابع  نب  هللادبع  هب  ياهمان  یط  دینش ، ار  رکبیبا  نب  دمحم  تداهش  ربخ  مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  یتقو 
اب ياهدع  اما  مداد ؛ رکذت  هبترم  کی  رگید  یخرب  هب  هبترم و  دنچ  یخرب  هب  مدرک . کیرحت  رکبیبا  نب  دـمحم  هب  يرای  يارب  ار  مدرم  نم 
هک یتقو  ات  دنتـسشن ، هناخ  رد  یفنم  يهزرابم  يارب  رگید  یهورگ  و  دـندز ، یـضیرم  هب  ار  دوخ  رگید  ياهتـسد  دـندرک ، تکرح  یلیمیب 

دومرف :
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الأ تببحأل  ۀینملا  یلع  یسفن  ینیطوت  ةداهـشلا و  یف  يودع  یئاقل  دنع  یعمط  الول  هللاوف  الجاع ، اجرف  مهنم  یل  لعجی  نا  یلاعت  هللا  لأسأ 
[ . 241 . ] ادبأ مهب  یقتلأ  ادحاو و ال  اموی  ءالؤه  عم  یقلأ 

نمـشد و اـب  هزراـبم  رد  ار  تداهـش  يوزرآ  رگا  دـنگوس  ادـخب  موش ، تحار  اـهنآ  تسد  زا  دوز  یلیخ  هک  مهاوـخیم  یلاـعت  يادـخ  زا 
منیبن . ار  نانآ  هاگچیه  مشابن و  نانآ  اب  زور  کی  هک  متشادیم  تسود  متشادن ، گرم  يارب  یگدامآ 

لیمحت  دننک  وا  رب  گنج  لمج ، نیثکان  رگ 
تسا  تداسح  هنیک و  شببس  دوب ، قحان 

نیقرام  شین  نیطساق و ز  مخز  زا 
تسا  تحارج  ناوارف ، یلع  يهنیس  رب 

یلع  یسکیب ، زا  دیوگ  هاچ  هب  شیوخ  درد  رگ 
تسا  تیاکش  نادان ، مدرم  تسد  ار ز  وا 

تسوا  يولگ  رد  ناوختسا  مشچ و  هب  راخ 
تسا  تیاکح  نارازه ، توکس  نیا  ریسفت 

نسح ماما  تیمولظم 

هراشا

غولب نارود  هنتف  تموکح  هک  دیـسر  تماما  هب  یناـمز  رد  وا  تسا . شیوخ  راوگرزب  ردـپ  تیمولظم  ثراو  نیلوا  مالـسلاهیلع  نسح  ماـما 
هیلع هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  نیشناج  هفیلخ و  ناونعب  نایفسوبا  رسپ  هیواعم  نوچ  يدرف  يهرهچ  رد  کنیا  هداهن و  رس  تشپ  ار  دوخ 

هلا  و 

هحفص 214 ] ] 

تسا . هدمآرب  شیوخ  رادتقا  تیبثت  ددص  رد  بیرف  قافن و  رازبا  اب  هدش و  رهاظ 
نیا اب  دوب ، هتفایرد  یبوخب  شراوگرزب  ردپ  هب  تبـسن  ار  نانآ  تنایخ  دنتـسین و  نئمطم  رادـیاپ و  مدرم  تسنادیم  مالـسلاهیلع  نسح  ماما 

هب تسناوتن  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  اهنت  هن  هک  دمآ  شیپ  یطیارـش  اما  دمآرب . وا  اب  راکیپ  ددـص  رد  يراددوخ و  هیواعم  اب  تعیب  زا  دوجو 
رما تیعقاو  میبایرد  ات  میریگیم  یپ  ار  وا  تیمولظم  لماوع  کنیا  دـشیم . هدوزفا  وا  ییاهنت  تبرغ و  رب  زور  ره  هکلب  دـبای  تسد  یقیفوت 

تسا . هدوب  هنوگچ 

تیمولظم لماوع 
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دوخ ياهورین  لیامت  نآ  دناكرتشم و  تیهام  رد  اهنآ  همه  اما  دنتـسه  ناوارف  دندز  مقر  ار  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  تیمولظم  هک  یلماوع 
لیذ دراوم  رد  ار  مالـسلاهیلع  یبتجم  ماما  تیمولظم  لماوع  نیرتمهم  کنیا  تسا . هعماـج  رد  یقـالخا  ینید و  ياـهشزرا  درط  اـیند و  هب 

مینکیم . لابند 
مالسلاهیلع : نسح  ماما  توعد  زا  یمومع  لابقا  - 1

« ةولصلا  » دایرف يدانم ، دومرف ؛ مدرم  ندش  عمج  هب  روتـسد  درک ، مزج  هیواعم  اب  يهزرابم  رب  ار  دوخ  میمـصت  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  یتقو 
میمـصت یهلا ، شیاتـس  دمح و  زا  سپ  تفر و  ربنم  يالاب  مالـسلاهیلع  یبتجم  ماما  هاگ  نآ  دندش ؛ عمج  هفوک  دجـسم  رد  مدرم  داد و  رس 

دومرف : هاگ  نآ  درک  مالعا  مدرم  هب  هیواعم  اب  داهج  راکیپ و  رب  لاد  ار  دوخ  یعطق 
[ . 242 . ] هللا مسب  دشاب . ام  اب  دراد  تسود  سک  ره  هک  موریم  هلیخن  هگودرا  هب  هظحل  نیمه  نم 

هوبنا تیرثکا  دندش و  عمج  وا  درگ  رفن  رازه  راهچ  طقف  تدم  نیا  رد  دنام و  هلیخن  هاگودرا  رد  زور  هد  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  ترـضح 
دنتشاذگ . اهنت  بیرغ و  شراوگرزب  ردپ  لثم  ار  وا  دندنام و  یقاب  رهش  رد  مدرم 

ناهدنامرف : رارف  - 2
رقم  نکسم -  هاگودرا  هب  ار  وا  دنک و  باختنا  یهدنامرف  تفرگ  میمصت  مالسلاهیلع  نسح  ماما 

هحفص 215 ] ] 

یباـتیب مه  ماـما  يراـی  رد  هک  رفن  هـس  نـیا  درک ، بـلج  دوـخب  ار  وا  رظن  هـمه  ناـیم  رد  رفن  هـس  درادـب ، لیـسگ  اـهورین -  یهدـنامزاس 
تسا . ینادمه  سیق  نب  دیعس  هدابع و  نب  دعس  نب  سیق  سابع ، نب  هللادیبع  زا : دنترابع  دندرکیم ،

ار مدرم  هک  تسا  یناسک  نیتسخن  زا  تشاد و  دیدش  ياهلیبق  بصعت  یبهذـم و  تریغ  دوب و  لد  يوق  عاجـش و  يدرم  سابع  نب  هللادـیبع 
عقاو رثؤم  وا  نداد  بیرف  رد  هک  هچنآ  هرخالاب  دمآرب ، وا  بیرف  ددـص  رد  هیواعم  اما  دـیامنیم ؛ قیوشت  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  اب  تعیب  هب 

هکنیا زا  لبق  ینعی  تسا . نانآ  يهلمج  زا  سابع ، نب  هللادـیبع  هک  تسا  قح  رادـفرط  يههبج  صاوخ  یهاوخاـیند  یبلط و  هاـج  سح  دـش 
نویلیم کی  يهدعو  وا  هب  شاهمان  رد  هیواعم  یتقو  هک  يروط  هب  تسا . هدش  دوخ  یبلط  هاج  بولغم  دوش ، هیواعم  گنرین  میلـست  هللادـیبع 

يدـنواشیوخ هن  ادـخ و  هن  دـنکرب و  لد  فازگ  لوپ  نیا  زا  تسناوـتن  ماجنارـس  دوـشیم و  نوـگرگد  ـالماک  دـهدیم ، ار  شاداـپ  مهرد 
زا ار  وا  تسناوتن  کی  چیه  دوب ، هتسب  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  اب  هک  يدهع  هن  ياهلیبق و  بصعت  هن  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  کیدزن 

تسویپ . هیواعم  بیرف  قافن و  هاگودرا  هب  تخیرگ و  هنابش  لیلذ  راوخ و  يدبع  نوچ  هکنیا  ات  دنک . فرصنم  میمصت 
هرابکی هب  لامآ ، همه  ییوگ  داد . تسد  وا  هب  یلاح  هچ  دیسر  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  هب  سابع  نب  هللادیبع  رارف  ربخ  یتقو  هک  دنادیم  ادخ 

هب نایهاپـس  یتح  ناهدنامرف و  زا  يرگید  عمج  سابع  نب  هللادـیبع  رارف  اب  هرخالاب  دـنکفا . هیاس  وا  رب  ییاهنت  مغ و  يهریت  ربا  تخیرورف و 
مالـسلاهیلع یبتجم  ماما  تیمولظم  رب  يرگید  دنـس  دش و  هدیبوک  مه  رد  یبتجم  ماما  هاپـس  يهزاریـش  یلک  روطب  دندش و  هدـنهانپ  هیواعم 

دیدرگ . هفاضا 
حلص : هعیاش  - 3

اب وا  یهاوخ  حلص  يهعیاش  مالسلاهیلع ، نسح  ماما  یعافد  تالیکشت  ندرک  مدهنم  روظنم  هب  دوخ  گنرین  يزیگنا و  هنتف  همادا  رد  هیواعم 
همیخ رانک  زا  هک  نیمه  دندش و  نئادم  هاگودرا  دراو  شناهارمه  هریغم و  هنومن ، يارب  دومن . شخپ  وا  كدـنا  ياهورین  نیب  رد  ار  هیواعم 

تفگ : يرگید  هب  دنلب  يادص  اب  ادمع  اهنآ  زا  یکی  مالسلاهیلع  نسح  ماما  هاپس  واکجنک  ياههاگن  ضرعم  رد  دنتشذگیم ،

يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  یعافد  تسایس  www.Ghaemiyeh.comيدمآراک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 144زکرم  هحفص 124 

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


هحفص 216 ] ] 

هدروآرب ار  حلـص  يوزرآ  دـیناباوخ و  ار  هنتف  درک و  ظـفح  ار  اـهنوخ  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رـسپ  تسد  هب  ادـخ  دـش  بوـخ 
[ . 243 . ] تخاس

دوخ جوا  هب  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  رکـشل  رد  ار  رارف  یتح  یگتـسد و  ود  هقرفت و  هک  دـش  عقاو  رگراک  يدـح  هب  ساسایب  تاـعیاش  نیا 
ماما دـندوب . حلـص  ناهاوخ  یهورگ  و  دنتـسنادیم ، ساسایب  چوپ و  ار  تاعیاش  نیا  دـندوب و  گنج  ناـهاوخ  صلخم ، یهورگ  دـیناسر .

« طاباس  » مان هب  یلحم  رد  هار  نیب  رد  دش . دوخ  رکشل  رقم  نئادم  هاگودرا  هناور  همیسارس  دش ، ربخاب  ارجام  نیا  زا  یتقو  مالسلاهیلع  نسح 
قیمع تحارج  شـسدقم  نار  هک  درک  دراو  تخـس  یتبرـض  راوگرزب  نآ  ياپ  هب  رجنخ  اب  يدسا  نانـس  نب  حارج  مان  هب  جراوخ  زا  يدرم 

ار دوخ  هک  یناسک  زا  يرایـسب  هک  درک  هدـهاشم  دیـسر  اجنآ  هب  یتقو  اـما  دـناسر ، نئادـم  هاـگودرا  هب  ار  دوخ  عضو  ناـمه  اـب  تشادرب .
دومرف : داد و  رارق  شنزرس  دروم  ار  نکش  نامیپ  مدرم  مولظم ، ماما  اجنیا  رد  دناهتخیرگ . ناهدنامرف  هارمه  هب  دنتسنادیم  وا  رادربنامرف 

[ . 244 [ ؟ يدعب نولتاقت  ماما  يأ  عم  یلبق ، ناک  نم  متردغ  امک  ینومتردغ 
نم زا  دعب  ماما  مادـک  يربهر  هب  دـیدومن ، تنایخ  نم  زا  شیپ  ماما  هب  هکیروطنامه  دـیدومن  تنایخ  نمب  دیتسکـش و  نم  اب  ار  دوخ  نامیپ 

درک ؟ دیهاوخ  راکیپ 
همیخ : تراغ  - 4

يذوفن یـصخش  ماگنه  نیا  رد  دش . یهدنامرف  يهمیخ  دراو  نارای  تنایخ  يهظحالم  نئادم و  هب  ندیـسر  زا  سپ  مالـسلاهیلع  نسح  ماما 
ماما يهمیخ  يوس  هب  ادص  نیا  ندینـش  اب  نازابرـس  دیوش . هدنکارپ  اجنیا  زا  امـش  دش ، هتـشک  دعـس  نب  سیق  هک  دز  دایرف  رکـشل  نایم  رد 

نآ زا  روزب  دوب  مالسلاهیلع  ماما  ياپ  ریز  رد  هک  یشرف  یتح  و  دندرک ، تراغ  دوب  همیخ  نایم  رد  هچ  ره  دندرب و  هلمح  مالـسلاهیلع  نسح 
[ . 245 . ] دندوبر ترضح 

ماما  تیمولظم  يارب  ات  دنکیم  بلط  ییایرد  یکشا  اههنحص  نیا  مسجت  لاح  رهب 

هحفص 217 ] ] 

جارات هب  ار  دوخ  زیچ  همه  ایند  هب  ندیـسر  يارب  هک  دـیامن  یناسک  راثن  ار  دوخ  نیرفن  مشخ و  دزاس و  يراج  مغ  لیـس  مالـسلاهیلع  نسح 
دنداد . قافن 

تراسا : ای  رورت  - 5
، دندرک رارف  هیواعم  رکشل  يوس  هب  هنایفخم  هک  يدارفا  اریز  دوب ، تراسا  ای  رورت  رطخ  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  تیمولظم  لماع  نیرتگرزب 

مالـسلاهیلع نسح  ماما  دـنیامن . وا  لیوحت  هدومن و  ریـسا  ای  هدرک و  رورت  ار  یلع  نب  نسح  دـهد  روتـسد  هیواـعم  رگا  هک  دـنداد  داهنـشیپ 
هب یـسایس  يرادرب  هرهب  تهج  ار  وا  دوش ، ریـسا  رگا  دزادـنایم و  وا  دوخ  نارای  ندرگ  هب  ار  وا  لتق  هیواعم  دوش  رورت  رگا  هک  تسنادیم 

مدرم نیب  رد  ادخ  ربمایپ  هب  ار  دوخ  یکیدزن  ساسحا  تیبوبحم و  قیرط  نیا  زا  دیامنیم و  دازآ  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يهیرذ  مارتحا 
دیامرفیم : دنکیم و  هراشا  خلت  تیعقاو  نیا  هب  بهو  نب  دیز  هب  یتاملک  یط  اذلف  دیامنیم ، رتشیب 

[ . 246 . ] املس هیلا  ینوعفدی  یتح  ودخ  هیواعم ال  تلتاق  ول  هللا  و 
درک . دنهاوخ  هیواعم  میلست  هتفرگ و  ارم  نم ) نارای   ) موش گنج  رد  هیواعم  اب  رگا  مسق  ادخ  هب 

یصخش : یگدنز  رد  ذوفن  - 6
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ییاههدعو اب  و  دنکیم ، ذوفن  زین  وا  یصخش  یگدنز  رد  یتح  نمشد  هک  دسریم  دوخ  جوا  هب  هاگ  نآ  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  تیمولظم 
هاگتـسد رد  یفارـشا  یگدنز  ینیـشن و  خاک  يوزرآ  هک  زین  وا  و  دنکیم ، مالـسلاهیلع  ماما  ندومن  مومـسم  هب  راداو  ار  شرـسمه  هدـنبیرف 

بآ يوبـس  رد  ار  رهز  هنامحریب  راک ، نیا  بقاوع  نتفرگ  رظن  رد  نودب  دوب ، هتـشک  وا  رد  ار  نادجو  ساسحا  فطاوع و  عون  ره  هیواعم 
دناشونیم . وا  هب  بش  ياههمین  دزیریم و 

ار لاؤس  اهدـص  هکلب  اههد و  و  دـهدیم ، ناکت  ار  ناسنا  نآ  رورم  ندـناوخ و  یتح  هک  تسا  یخلت  تاـیعقاو  ياـیوگ  رـصتخم ، نیا  يرآ 
يهبرجت  زا  هدافتسا  یعون  یعرش و  فیلکت  تیلوؤسم و  تخانش  رد  ار  ناسنا  تیساسح  دنیرفآیم و  نهذ  رد  ناهنپ  ادیپ و  روطب 

هحفص 218 ] ] 

هناملاع لـیلحت  اـب  قح  يههبج  رادـفرط  صاوخ  درکلمع  رد  ثداوح  نیا  يهشیر  يوجتـسج  رتمهم  همه  زا  و  دزیگنایمرب ، هتـشذگ  خـلت 
دهدیم . ناشن  ار  دوخ  تیمها  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم 

دناهدومرف : مالسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  رصع  رد  قح  رادفرط  صاوخ  درکلمع  نایب  رد  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم 
رد یقالخا  طاطحنا  ردق  نآ  دوشب ؛ دیهـش  دـگنجب و  هیواعم  اب  دورب  مک  هدـع  نیمه  اب  نآلا  رگا  هک  دـید  مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  »

، هیواعم لوپ  هیواعم ، تاغیلبت  تفرگ ! دـنهاوخن  ار  وا  نوخ  لابند  یتح  هک  تسا  داـیز  صاوخ ، نیمه  ناـیم  رد  یمالـسا ، يهعماـج  ناـیم 
اجیب مالـسلاهیلع  نسح  ماما  الـصا  دنیوگیم  درذگب ، هک  یلاس  ود  کی  زا  دعب  مدرم  درک . دـهاوخ  فرـصت  ار  همه  هیواعم  ياهیگنرز 

هب ار  شدوخ  تخاس و  اهیتخـس  همه  اب  اذل  تفر . دهاوخ  رده  شنوخ  دید  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  درک ، ملع  دـق  هیواعم  لباقم  رد  درک 
تمکح لها  انعم ، لها  ياهمدآ  تسا . يروط  نیا  تسا ، ندنام  هدنز  زا  رتناسآ  ندش  دیهـش  یهاگ  دینادیم  تخادنین . تداهـش  نادیم 

ندش و هتـشک  زا  رتلکـشم  بتارم  هب  ندرک ، شالت  یطیحم  کی  رد  ندرک  یگدنز  ندنام و  هدنز  یهاگ  دننکیم . كرد  بوخ  تقد  و 
صاوخ تسا . هدوب  نیا  نامز  نآ  عضو  درک . باختنا  ار  لکشم  هار  نیا  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  تسا . نتـسویپ  ادخ  ءاقل  هب  ندش و  دیهش 

[ . 247 .« ] دننکب یتکرح  دندوبن  رضاح  دندوب ، میلست 

نیسح ماما  تیمولظم 

هراشا

ياهنتف تخرد  نآ  تسا ، شیوخ  رـصع  رد  تیمولظم  نیبم  لاح  نیع  رد  ردارب و  ردام و  ردـپ و  تیمولظم  ثراو  مالـسلاهیلع  نسح  ماـما 
یبتجم نسح  ماما  رـصع  رد  درک و  دـشر  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  ناـمز  رد  دـش  هتـشاک  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  زا  دـعب  هک 

تموکح نآ  ياههویم  نیرتخـلت  زا  یکی  هک  داد  هویم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تماما  نامز  رد  ماجنارـس  داد و  گرب  خاش و  مالـسلاهیلع 
داد و  جاور  الماک  ار  روجف  قسف و  اریز  تسا . هیواعم  نب  دیزی 

هحفص 219 ] ] 

طیارـش ات  میریگیم  یپ  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تیمولظم  لئالد  کنیا  درک . زاغآ  ینلع  روط  هب  ینید  ياهشزرا  اب  ار  دوخ  ینمـشد 
دشاب : زیمآ  تربع  یسرد  شناوریپ  ناقشاع و  يارب  خیرات  هشیمه  مولظم  نآ  تایح  كاندرد 
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تعیب رب  دیزی  رارصا 

ماما يردـلق  رورغ و  اب  دـیزی  اما  دوب ، وا  اب  حلـص  ناهاوخ  هکلب  تساوخن  تعیب  مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  زا  هیواـعم  تشذـگ  هک  يروط  هب 
مالسلاهیلع ماما  زا  هک  تساوخ  هنیدم  مکاح  هبقع  نب  دیلو  زا  یمسر  روط  هب  یتح  درک و  ریخم  راکیپ  ای  تعیب  نیب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح 

دیلو هب  بجعت  اب  مالـسلاهیلع  ماما  دومن . غالبا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  ار  دـیزی  تساوخرد  گنردیب  مه  هنیدـم  مکاـح  دریگب . تعیب 
دیامرفیم :

[ . 248 . ] متخی انب  هللا و  حتف  انب  ۀمحرلا  طبهم  ۀکئالملا و  فلتخم  ۀلاسرلا و  ندعم  ةوبنلا و  تیب  لها  نحن  ریمالا  اهیا 
زاغآ ام  اب  ار  یتسه  لاعتم ، دـنوادخ  میتسه . تمحر  لوزن  طبهم  ناگتـشرف و  ددرت  لحم  و  تلاـسر ، ندـعم  توبن و  نادـناخ  اـم  ریما ! يا 

دناسریم . نایاپ  هب  ام  يهطساو  هب  درک و 
یگداس هب  ناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رتمیخو  عاضوا  تسا و  مهارف  ینید  تاسدقم  اهتمرح و  نتـسکش  يارب  هنیدـم  رد  زیچ  همه  ییوگ  اما 

مهبم اـی  اـسران  نآ  صیخـشت  رد  ار  مدرم  مهف  كرد و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  هک  تسا  میظع  يردـقب  هعجاـف  قمع  و  درک ، ینیب  شیپ 
نیسح ماما  اب  هک  یـسک  اما  دنـشاب  هدشن  ربخاب  هیواعم  نب  دیزی  نتـساوخ  تعیب  يارجام  زا  هنیدم  مدرم  هک  تسا  دیعب  لاح  ره  هب  دنیبیم .

دهد . رد  نت  تملاسم  هب  يوحن  هب  مالسلاهیلع  ماما  هک  دندوب  رضاح  ماما  ناکیدزن  یتح  و  درکن ، يدردمه  هراب  نیا  رد  مالسلاهیلع 

هنیدم اب  عادو 

تفرگ میمصت  دزاس  ربخ  اب  ارجام  نیا  زا  ار  مدرم  يهمه  دنک و  ینلع  دیزی  تعیب  هب  ار  دوخ  ضارتعا  هکنآ  يارب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 
لمعلا  سکع  يهوحن  ات  دوش  جراخ  هنیدم  زا  هک 

هحفص 220 ] ] 

دـندرک و یفخم  ار  دوخ  اهيدوخ  زا  یـضعب  تفرگن و  تروص  یـسک  يوس  زا  يدـج  یتکرح  اـما  دـنک . هعلاـطم  هطبار  نیا  رد  ار  مدرم 
تحارص اب  هک  ياهعماج  رد  تفایرد  یبوخب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  اما  دوش . فرصنم  نتفر  زا  ات  دنتساوخ  مالسلاهیلع  ماما  زا  مه  یـضعب 

نیا زا  تسا . هدیسوپ  نورد  زا  هعماج  نآ  دننکیمن ، عافد  تعاجش  اب  اهشزرا  فورعم و  زا  دنیوجیمن و  ضارعا  اهیتشز  تارکنم و  زا 
ییایوپ تایح و  يهناشن  ینید و  يهعماج  ماوق  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دنکیم ، هیفنح  دـمحم  میلـست  هک  ياهمان  تیـصو  رد  ور 
نادنزرف نز و  ار  نآ  بلغا  هک  کچوک  یناوراک  اب  ماجنارـس  دنکیم . یفرعم  نیمه  مایق ، ضارتعا و  زا  زین  ار  دوخ  فده  دـنادیم و  نآ 

دنکیم . زاغآ  هنابیرغ  ار  ساسح  يرفس  دوشیم و  جراخ  هنیدم  زا  دندادیم  لیکشت  وا  لاسدرخ 

هکم زا  جورخ 

درگ اجنآ  رد  هک  فلتخم  دالب  ناناملسم  اب  جح  مایا  رد  ات  دورب  هکم  هب  تفرگ  میمـصت  هنیدم  زا  تمیزع  زا  سپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 
ياههورگ اب  تاقالم  زا  سپ  اریز  درک . ساسحا  نایانـشآ  نیب  رد  ار  یـسکیب  مه  اجنآ  رد  هنافـسأتم  اما  دناسرب . ار  دوخ  مایپ  دنیآیم  مه 

همین ار  جح  ور  نیا  زا  تفرگ ، توق  جـح ، مایا  رد  دـیزی  يذوفن  دارفا  طسوت  وا  رورت  ربخ  هکلب  دـیدن ، دوخ  هارمه  ار  اهنآ  اهنت  هن  فلتخم 
دوشیم . قارع  مزاع  هکم  زا  هدرک و  اهر  مامت 

؟ يوش جراـخ  هکم  زا  یهاوخیم  ناباتـش  ارچ  تفگ : دـناسر ، وا  هب  ار  دوخ  دـش  هاـگآ  مالـسلاهیلع  ماـما  میمـصت  زا  هیفنح  دـمحم  یتـقو 
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دومرف : ترضح 
الیتق . كاری  نا  ءاش  دق  هللا  ناف  جرخا  نیسح ! ای  لاقف  کتقراف ، ام  دعب  هللا  لوسر  یناتأ 

دومرف : ماما  یهدیم ؟ چوک  دوخ  اب  ار  ناکدوک  اهنز و  ارچ  سپ  دنیبب  هتشک  ارت  دهاوخیم  دنوادخ  رگا  دیسرپ : هیفنح  دمحم 
[ . 249 . ] ایابس نهاری  نا  ءاش  هللا  نإ 

هحفص 221 ] ] 

دنیبب . ریسا  ار  اهنیا  دهاوخیم  دنوادخ  دومرف :
مالسلاهیلع نیسح  ماما  رادفرط  صاوخ  زا  هک  هیفنح  دمحم  دنک ، كرد  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تاملک  نیا  زار  هک  تسا  یـسک  رتمک 
مالسلاهیلع نیسح  ماما  قیمع  نخس  نیا  اما  دنکیم . تکرح  وا  تامیمـصت  فالخ  رب  مالـسلاهیلع  ماما  اب  یهارمه  تعاطا و  ياجب  تسا ،

تراسا نم و  يارب  تداهـش  زج  یهار  چـیه  هک  ياهنوگ  هب  راگزور  عاـضوا  ینعی  تسا ، هدرک  صخـشم  عطق  روطب  ار  وا  تکرح  ماـجرف 
رب ار  یبلط  تیفاع  دننکیمن و  كرد  هکم  رد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ینید  هعماج  صاوخ ، یتقو  تسا . هدنامن  منادنزرف  نانز و  يارب 

هکم زا  اهنت  هنابیرغ و  هنامز ، ناشیدنا  جک  زا  دنمدرد  یبلق  یتحاران و  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  یهیدب  دناهداد ، حیجرت  هزرابم 
دوش . جراخ 

هفوک يوس  هب  تمیزع 

میسرت اما  دناهدش ، ایند  ریـسا  مه  اهنآ  درادن و  دوجو  تقادص  مه  هفوک  مدرم  ياههدعو  رد  هک  دنادیم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هچ  رگا 
رد زین  دزاس و  راومه  دوخ  رب  ار  ناکدوک  شطع  نانز و  یگتـسخ  نازوس ، کشخ و  ياـهنابایب  رد  اـت  تشاداو  ار  وا  تیمولظم  يهسدـنه 

درکن . انتعا  وا  اما  دندروآ ، لمعب  توعد  مالسلااهیلع  ارهز  دنزرف  زا  هک  دنوشن  یعدم  نایفوک  خیرات ، يادرف 
ناوارف هودنا  درد و  زا  ناشن  شنارای  راد  ینعم  هاگن  تسا ، تکرح  رد  دوخ  کچوک  ناوراک  هارمه  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  لاح  ره  رد 

ربـخ ناـهگان  زیگنا  مغ  تلاـح  نیا  رد  دـنکیم ، رتقیمع  هظحل  هب  هظحل  ار  تبرغ  مخز  شموصعم  ناـکدوک  نادـنزرف و  يهرهچ  دراد و 
دیامرفیم : گنردیب  ربخ  نیا  ندینش  زا  سپ  ماما  دنناسریم ، مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هب  ار  لیقع  نب  ملسم  تداهش 

[ . 250 . ] نونایدلا لق  ءالبلاب  اوصحم  اذاف  مهشیاعم  تردام  هنوطوحی  مهتنسلا ، یلع  قعل  نیدلا  ایندلا و  دیبع  سانلا  »
ار نید  دندنمهرهب ) ناوارف  ياهتمعن  زا  و   ) دنراد هفرم )  ) یگدنز هک  یمادام  تساهنآ ، نابز  يهقلقل  اهنت  نید  دنتسه و  ایند  يهدنب  مدرم 

رارق  شیامزآ  ضرعم  رد  هک  یعقوم  اما  دننکیم  تیاعر 

هحفص 222 ] ] 

دننامیم . مدق  تباث  نید  رد  یلیلق  يهدع  و  دننکیم ) یلاخ  هناش  تیلوؤسم  زا  بلغا   ) دنوشیم التبم  الب  هب  دنریگیم و 
هب تسد  تعاطا  ياجب  و  دـنریگیم ، رارق  لباقم  فص  رد  ناهگان  هکلب  دـشن ، يربخ  ناـیفوک  ياـهتعیب  اههدـعو و  زا  اـهنت  هن  ماـجنارس 

دننکیم . يرامش  هظحل  شنارای  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  تداهش  يارب  یتح  و  دنربیم ، تقامح  ریشمش 

تیمولظم هلق  ای  اروشاع 
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یتقو لوا  راب  مالـسلاهیلع  ماما  دـننکیم ، دـس  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يور  رب  زین  ار  اهنابایب  هار  تعاطا ، يرای و  ياجب  نایفوک  تبقاـع 
ار دوخ  هتخادرپ و  هبطخ  ءاشنا  هب  زین  هاپـس  ربارب  رد  دنیبیم ، یحایر  دـیزی  نب  رح  یگدرکرـس  هب  دـیزی  نایرکـشل  يهرـصاحم  رد  ار  دوخ 

درکن . رثا  نایفوک  هدز  تلفغ  هایس و  لد  رب  اما  دروآ  هیرگ  هب  ار  نابایب  كاخ  گنس و  ماما  ياهدایرف  هچ  رگا  دنکیم . یفرعم 
میمصت رد  دیدرت  داجیا  روظنم  هب  باقلا  مسا و  اب  دارفا  زا  یـضعب  ندرک  ادص  اروشاع و  زور  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ياههبطخ  یتح 

تسا . هدروخ  مقر  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تیمولظم  يارب  زیچ  همه  ییوگ  اما  تسا ، هدوب  نایفوک  راب  تقامح  كانرطخ و 
دروآیم نادـیم  هب  فطاوع  کیرحت  يارب  ار  شکچوک  لـفط  دـهدیمن ؛ شباوج  یـسک  دـهدیم  رـس  ینرـصنی » رـصان  نم  لـه   » داـیرف

دنزاتیم و بسا  نادیهش  ياههزانج  رب  دننکیم و  ادج  ندب  زا  ار  شکرابم  رس  تواقش  یمحریب و  جوا  رد  تبقاع  دنردیم ؛ ار  شیولگ 
تیمولظم زا  اههنحص  نیا  يهمه  دننکیم ؛ وا  رادغاد  هنشت و  ناکدوک  نانز و  دوجو  نافوط  ار  ساره  سرت و  دننزیم و  شتآ  ار  اههمیخ 

دنیبب ار  اههنحص  نیا  هک  دشویم  ادیپ  يدنمدرد  هفطاع و  اب  ناسنا  رتمک  تخاس ، تیرشب  خیرات  يادنلب  هب  ياهلق  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما 
دشکن . شتآ  رد  ار  هنازرف  لقاع و  ره  نمرخ  شداهن  زا  هآ  دیرگن و  ناراهب  ربا  نوچ  نادیهش  رالاس  تیمولظم  رب  و 

رد ار  نادیهـش  رالاس  ياـهيراتفرگ  اهتبیـصم و  يهمه  مالـسلامهیلع ، تیب  لـها  تیمولظم  ثراو  ناونعب  هلظدـم )  ) يربهر مظعم  ماـقم 
دیامرفیم : هکنانچ  دناهتخورف ، دیزی  يایند  هب  ار  دوخ  فرش  نید و  هک  دنادیم  صاوخ  شقن 
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ملـسم ترـضح  رب  رود و  رازه  یـس  مرظن  هب  تسا -  هتـشون  ریثانبا ، خیرات  رد  دنداتفا -  هار  يدایز  تیعمج  اب  ملـسم  ترـضح  هک  دـعب  »
مهن زور  هب  طوبرم  اهنیا  دـندوب -  هداتـسیا  لیقع  نب  ملـسم  عفن  هب  ریـشمش ، اـب  وا  يهناـخ  فارطا  طـقف  مدرم ، زا  رفن  رازه  راـهچ  دـندمآ ،

ات ار - اهردپ  اهردام و  دـنناسرتب -  ار  مدرم  هک  داتـسرف  مدرم  نیب  ار  صاوخ  نیمه  زا  هدـع  کی  درک ، دایزنبا  هک  يراک  تسا -  هجحیذ 
؛ دناهیماینب اهنیا  دندایزنبا ؛ اهنیا  دندیزی ؛ اهنیا  دنروآیمرد ؛ ار  ناتردپ  دیدرگرب ؛ دیگنجیم !؟ ارچ  دیگنجیم !؟ یـسک  هچ  اب  دنیوگب 
! دندش قرفتم  همه  رورم  هب  دندناسرت ، ار  مدرم  دنرادن ، يزیچ  اهنآ  یلو  دنراد ، هنایزات  دـنراد ، ریـشمش  دـنراد ، لوپ  دـنراد !؟ هچ  اهنیا 

دجسم هب  ءاشع  زامن  يارب  دیاب  همه  هک  داد  ماغیپ  دایزنبا  سک و  چیه  دوبن  ملـسم  ترـضح  هارمه  سک  چیه  ءاشع  زامن  تقو  بش  رخآ 
دش . تیعمج  زا  رپ  هفوک  دجسم  دایزنبا  رس  تشپ  ءاشع  زامن  يارب  دسیونیم  خیرات  دنناوخب ! تعامج  هب  نم  اب  ار  زامن  دنیایب و  هفوک 

صاوخ نیا  زا  یـضعب  دنرـصقم . قح  رادـفرط  صاوـخ  نیمه  دنرـصقم ! صاوـخ  منیبیم  منکیم  هاـگن  هک  نم  دـش !؟ نینچ  ارچ  بوـخ ،
اب قح  دـیمهفیم  هک  دوب  یـسک  دوبن . هیما  ینب  وزج  هک  یـضاق  حیرـش  یـضاق ، حیرـش  لثم  دـندرک ، لمع  يدـب  تیاهن  رد  قح ، رادـفرط 

نازابرس و دندرک ، حورجم  ار  شیور  رـس و  دنتخادنا و  نادنز  هب  ار  هورع  نب  یناه  یتقو  تسا ، رارق  هچ  زا  عاضوا  هک  دیمهفیم  تسیک ،
یـضاق حیرـش  هب  دایزنبا  دـیتشک . ار  یناه  هک  دـنتفگیم  اهنآ  دیـسرت ، دایزنبا  دـنتفرگ ، ار  دایز  نب  هللادـیبع  رـصق  فارطا  شاهلیبق  دارفا 

سپ حیرش ) هب  باطخ  ( !؟ تسا یعـضو  هچ  نیا  اهناملـسم ، يا  : تفگ هورع  نب  یناه  تسا . حورجم  اما  تسا ، هدنز  یناه  نیبب  ورب  تفگ :
مورب و متساوخیم  تفگ : یضاق  حیرش  دنهدب !؟ تاجن  اجنیا  زا  ارم  دنیآیمن  ارچ  دندماین !؟ نم  غارـس  ارچ  دندرم !؟ دندش !؟ هچ  نم  موق 

هداتـسیا اج  نآ  هللادیبع ، سوساج  هک  سوسفا  اما  میوگب ؛ دناهتفرگ ؛ ار  هرامالاراد  فارطا  زا  هک  یناسک  نیمه  هب  ار  یناه  ياهفرح  نیا 
نید .» رب  ایند  حیجرت  :» مییوگیم ام  هک  نیمه  ینعی  هچ !؟ ینعی  مدرکن  تأرج  دوب ،

رگا  دشیم . ضوع  خیرات  دادیم ، ماجنا  ار  راک  کی  نیمه  حیرش ، رگا  دیاش 
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تردـق هللادـیبع  زونه  دـشکب - ار  وا  دراد  دـصق  هللادـیبع  تسا و  نادـنز  رد  اما  تسا ، هدـنز  یناه  هک  تفگیم  مدرم  هب  تفریم  حـیرش 
فارطا دـندرکیم ؛ ادـیپ  هیحور  دـندرکیم ؛ ادـیپ  تردـق  یناـه ، تاـجن  اـب  دـندادیم . تاـجن  ار  یناـه  دـنتخیریم و  اـهنآ  دوب - هتفرگن 

الـصا دشیم و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  لام  هفوک ، تفریم . دنداتـسرفیم  ای  دنتـشکیم  ای  دنتفرگیم ، ار  هللادیبع  دندمآیم ، هرامالاراد 
نیا رگا  دیـسریم و  تموـکح  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  ینعی  داـتفایمن ، قاـفتا  ـالبرک  يهعقاو  رگا  داـتفایمن ! قاـفتا  ـالبرک  يهـعقاو 

تشاد . يدایز  تاکرب  خیرات ، يارب  دشکب - لوط  رتشیب  دوب  نکمم  دیشکیم -  لوط  مه  هام  شش  تموکح 
هب صرح  یبلطایند و  فعـض و  سرت و  زا  یـشان  هک  اجبان  تکرح  کی  یهاگ  دـهدیم . تاجن  ار  خـیرات  اجب ، تکرح  کـی  تقو  کـی 

دناطلغیم . یهارمگ  يهطرو  رد  ار  خیرات  تسا ، ندنام  هدنز 
تسا . نیا  نید ، رب  ایند  يهدنهد  حیجرت  صاوخ  صاوخ ، شقن  دیدادن !؟ قح  تداهش  تسا  يروط  نیا  یناه  هک  یتقو  امش  ارچ  اقآ 

رد ار  ناتردـپ  دـیورن  رگا  دـینک ؟ قرفتم  ملـسم  فارطا  زا  ار  مدرم  دـیورب  تفگ : هفوـک  لـیابق  ياـسؤر  هب  داـیز ، نب  هللادـیبع  هـک  یتـقو 
وزج اهنیمه ، زا  یـضعب  دـندوب . هدـماین  ماش  زا  دـندوبن ، يوما  هک  اـهنیا  يهمه  دـندرک !؟ لوبق  داـیز  نب  هللادـیبع  زا  اـهنیا  ارچ  مروآیم .

، دوب هدرک  توعد  دوب و  هتشون  همان  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هب  هک  یعبر  نب  ثبش  لثم  دندوب ، مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هب  همان  ياههدنسیون 
دیدهت اب  ندناسرت و  اب  ار  مدرم  دمآ و  مه  نیا  دینک ، قرفتم  وا  رود  زا  ار  مدرم  دیورب  تفگ  هللادیبع  یتقو  هک  تسا  یناسک  وزج  شدوخ 

دندرک ؟ ار  راک  نیا  ارچ  درک ، قرفتم  ملسم  فارطا  زا  عیمطت ، و 
اهنآ دشیم ! ضوع  خیرات  دنسرتب - دایزنبا  زا  هک  نیا  ياجب  دندیـسرتیم -  ادخ  زا  ساسح  يهظحل  کی  رد  یعبر ، نب  ثبـش  لاثما  رگا 
اهنآ نیب  رد  دندش ؟ قرفتم  دـندوب ، ملـسم  فارطا  هک  ینمؤم  صاوخ  نآ  ارچ  یلو  دـندش ، قرفتم  ماوع  دـندرک . قرفتم  ار  مدرم  دـندمآ ،

، میرادن یثحب  اهنآ  اب  دش ؛ هداد  ناشهابتشا  يهرافک  دندش ، دیهش  البرک  رد  نانآ  زا  یضعب  دعب  دندوب . یباسح  دارفا  دندوب ، یبوخ  ناسک 
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دندش روبجم  دعب  دندرکن ، ادیپ  قیفوت  دنیایب ، دنتـسناوتن  دندماین ، مه  البرک  هب  هک  دـندوب  یناسک  اهنیا  زا  اما  میروآیمن . مه  ار  ناشمـسا 
دنوشب ! نیباوت  وزج 

تمـس هب  خـیرات  تکرح  یتقو  داتفا ، قافتا  هعجاـف  یتقو  تفر ، تسد  زا  ربمغیپ  دـنزرف  یتقو  دـش ، هتـشک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  یتقو 
همه البرک ، يادهش  تسالبرک ، يادهـش  يهدع  ربارب  دنچ  خیرات ، رد  نیباوت  دادعت  لیلد  نیمه  هب  هدیاف !؟ هچ  رگید  دش ، زاغآ  بیـشارس 

مرازه کی  دنتـشاذگ ، خیرات  رد  نیباوت  هک  يرثا  دینیبب  امـش  اما  دندش . هتـشک  زور  کی  رد  همه  مه  نیباوت  دـندش ؛ هتـشک  زور  کی  رد 
رید دندادن ، ماجنا  دوخ  ياههظحل  رد  ار  راک  دـندماین ، دوخ  تقو  رد  اهنیا  هک  نیا  رطاخ  يارب  تسین ! دنتـشاذگ  البرک  يادهـش  هک  يرثا 

دنداد . صیخشت  رید  دنتفرگ ، میمصت 
 - دیتشاد لوبق  هک  مه  ار  وا  دیدوب ، هدرک  مه  تعیب  وا  اب  دوب ، هدمآ  ماما  هدنیامن  نیا  هک  دـیدید  دـیتشاذگ !؟ اهنت  ار  لیقع  نب  ملـسم  ارچ 

دربب !؟ هانپ  هعوط  يهناخ  هب  هک  دیتشاذگ  اهنت  ار  ملسم  دش ، هک  بش  ارچ  امش  میوگیم -  صاوخ  هب  مرادن ، يراک  ار  ماوع 
دندمآ اهنآ  زا  یکی  هناخ  هب  دنتفرگیم ، ار  ملسم  فارطا  رفن  دص  نیا  دندشیم ، رفن  دص  الثم  دنتـشاذگیمن ، اهنت  ار  ملـسم  صاوخ ، رگا 

راب نیدنچ  دیشک ، لوط  تعاس  نیدنچ  دننک ، ریگتـسد  ار  وا  دنتـساوخیم  یتقو  دوب ، هک  مه  اهنت  ملـسم  دندرکیم . عافد  دنداتـسیایم ؛ و 
رگم دندوب ، وا  اب  درم  رفن  دص  رگا  دز . سپ  دندوب - هدمآ  هک  ياهدع  نامه  ار -  دایزنبا  نازابرـس  يهمه  ییاهنت  هب  ملـسم  دندرک ، هلمح 

[ . 251 . ] دندشیم عمج  ناشفارطا  مه  زاب  مدرم  دنریگب !؟ ار  وا  دنتسناوتیم 
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ثحب هجیتن 

هراشا

دناوتیم نآ  یخیرات  درکیور  رب  هوالع  دوشیم  لصاح  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  تیمولظم  رادـتقا و  ثحب  زا  هک  ياهجیتن 
تسدب  جیاتن  تسرهف  هب  هبنج ، ود  ره  رد  کنیا  دشاب ، هتشاد  نآ  ظفح  یمالسا و  بالقنا  يدربهار  ریثأت 
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میزادرپیم : هدمآ 

( سرد  ) یخیرات هبرجت 

دیامنیم : انشآ  ریز  قیاقح  هب  ار  ام  مالسلامهیلع  تیب  لها  تایح  نارود  هب  هاتوک  یهاگن 
تخـسرس نانمـشد  یتح  سوسحم و  الماک  مدرم  رب  تموکح  تیبرت و  تیادـه و  يارب  مالـسلامهیلع  تیب  لها  یگتـسیاش  تیلباـق و  - 1

دنتسین . هدوبن و  نآ  راکنا  هب  رداق  زین  نانآ 
صاوخ يهدارا  رد  لزلزت  داجیا  اهنآ  فدـه  هدوب و  هارمه  قافن  رازبا  اب  الومعم  يربهر  تیـالو و  مالـسا و  یلـصا  نانمـشد  تفلاـخم  - 2

تسا . هدوب  قح ، رادفرط 
قح و ههبج  رادفرط  تسا  نکمم  صاوخ  و  دننکیم ، يوریپ  صاوخ  زا  هعماج  ماوع  يهقبط  امومع  هک  دهدیم  ناشن  یخیرات  دهاوش  - 3

دنشاب . لطاب  ای 
دوشیم . دلوتم  رگ  هنتف  لفط  اضف  نآ  رد  هک  دیآیم  دوجوب  موهوم  ییاضف  صاوخ ، تفلغ  نانمشد و  تفلاخم  زا  - 4

تموکح و ناهاوخ  یلفط  نینچ  تسا و  ماوع  تیامح  صاوخ و  تقاـمح  وا  دـشر  رتسب  تورث و  نآ  رداـم  تردـق و  لـفط  نیا  ردـپ  - 5
دنادیم . هعماج  رد  دوخ  دشر  ذوفن و  هار  اهنت  ار  يربهر  نیمارف  يارجا  مدع  تسا و  ترهش 

يهجرد زا  وا  يارب  یلکـش  ره  هب  تردق  تیوقت  تیعقوم و  ظفح  هکلب  درادـن  مدرم  يربهر و  نید و  زا  یتسرد  تئارق  هنتف ، تموکح  - 6
تسا . رادروخرب  یصاخ  تیمها 

هدوب مالـسلامهیلع  تیب  لها  ياوزنا  زین  هعماج و  صاوخ  ندـناشک  شزاس  هب  بان و  مالـسا  اب  تفلاخم  هنتف ، تموکح  تنطیـش  نیلوا  - 7
دناهدز . مقر  رصنع  هس  نیمه  ار  مالسلامهیلع  موصعم  ناماما  تیمولظم  عقاو  رد  و  تسا ،

( تربع  ) هدنیآ يارب  اهراکهار 

اهنت هن  هک  مینک  لمع  ياهنوگ  هب  دیاب  ینعی  داد ، رارق  تربع  دروم  ار  نآ  دیاب  مسق  نیا  رد  تفرگارف و  دیاب  ار  مزال  سرد  لوا  تمسق  رد 
ياهدومنهر ساسا  رب  ار  صاوخ  فیلکت  نیا  مینک . ناربج  ناکما  دح  ات  يراکادف  تیدـج و  اب  زین  ار  هتـشذگ  هکلب  دوشن ، رارکت  خـیرات 

درک : هصالخ  ریز  حرش  هب  ناوتیم  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم 

هحفص 227 ] ] 
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هک ییاهرایعم  اب  ار  نآ  دـیاب  دـشاب  ینیقی  تسرد و  صاوخ  صیخـشت  هکنآ  يارب  مزال ، تقو  رد  يریگ  میمـصت  تسرد و  صیخـشت  - 1
نیع قـح و  هب  نورقم  اـعطق  هک  دـنیوجب  ار  تسرد  صیخـشت  نآ ، بوچراـچ  رد  و  دـنیامن ، قـبطنم  دـهدیم  هئارا  هعماـج  يـالاو  يربـهر 

دوب . دهاوخ  تحلصم 
زا هناقداص  تعاطا  رد  ار  قیفوت  نیا  تسا  مزال  دشاب ، يربهر  ياهرایعم  اههتساوخ و  اب  قبطنم  عاضوا  زا  صاوخ  صیخـشت  هکنآ  يارب  - 2
وا هچنآ  هک  دهدیم  روتـسد  ار  شنارای  دنادیم و  قح  رهظم  ار  رتشا  کلام  مالـسلاهیلع  یلع  نایقتم  يالوم  دـننک . لیـصحت  يربهر  نیمارف 

دنادیم . دوخ  زا  هناقداص  تعاطا  ار  وا  كرد  صیخشت و  ندوب  تسرد  لیلد  دننک و  لمع  دیوگیم 
دوخ تیقفوم  طرـش  ار  شیالآیب  یگدنز  یتسیز و  هداس  دننک و  بانتجا  نآ  فراخز  ایند و  زا  دیاب  امازلا  قح  ههبج  رادفرط  صاوخ  - 3

دننادب . مدرم  دامتعا  بلج  و 
يدیدج دیدهت  زین  ندـیمهف  رید  دـناشکیم ، فیلکت  ندرکن  ندرک  ادا  هب  ار  صاوخ  تسردان ، صیخـشت  یمهف و  جـک  هک  روطنامه  - 4

اما داد . یمن  خر  البرک  هعجاف  دیاش  دندرکیم ، لمع  دـندیمهفیم و  ناشدوخ  نامز  رد  عقوم و  هب  رگا  نیباوت  تسا . هعماج  صاوخ  يارب 
تشادن . خیرات  رد  یهجوت  لباق  رثا  زین  اهنآ  نوخ  هکلب  درکن ، لح  ار  یلکشم  اهنت  هن  اهنآ ، ندیمهف  رید 

یگداتـسیا تمواقم و  اب  دـیاب  صیخـشت  نیاربانب  دوش ، فیلکت  هب  لمع  عناـم  سرت ، اـما  دـنهد  صیخـشت  بوخ  صاوخ  تسا  نکمم  - 5
، تسا هارمه  ینمـشد  تفلاخم و  اب  هشیمه  ادـخ ، هار  رد  تکرح  دـناهدومرف ، هلظدـم )  ) يربهر مظعم  ماـقم  هک  روط  ناـمه  دـشاب . هارمه 

دننک . تدهاجم  اهتمالم  اهفرح  ربارب  رد  دنتسیاب و  دیاب  صاوخ 
اب هکلب  دنوشن ، هتـشذگ  ياهشلاچ  راتفرگ  دوخ  اهنت  هن  و  دنهد ، قیبطت  دوخ  ناکم  نامز و  عضو  اب  ار  یخیرات  يهبرجت  دـیاب  صاوخ  - 6

دنشاب . هتشاد  لباقم  رد  هنیآ  نوچ  ار  خیرات  زا  تربع  و  دنزادرپب ، زین  ماوع  راکفا  ریونت  هب  اهقادصم  اهلاثم و  نایب 
ياضف هک  ارچ  دـننک ، زیهرپ  یبلط  هاـج  رورغ و  هقرفت و  زا  دـننک و  مارآ  ار  هعماـج  ياـضف  يراد  نتـشیوخ  تناـتم و  اـب  دـیاب  صاوخ  - 7

تسا . نمشد  ياههئطوت  دشر  يارب  بسانم  يرتسب  اهيدوخ  یسایس  ياهيریگرد  فالتخا و  يهریت 

هحفص 228 ] ] 

لاؤس کی  حرط 

هچ ره  تسا ، هداد  شرورپ  ریقح  نهذ  رد  ار  یلاؤس  میاهتشاگن ، تیمولظم  رادتقا و  يهرابرد  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  تانایب  زا  هچنآ 
ایآ الوا  هکنیا -  نآ  منک و  حرطم  زین  ناگدنناوخ  امـش  اب  ار  نآ  هک  درک  مزلم  ارم  نورد  زا  یعاد  کی  اما  مرواین ، ملق  هب  ارنآ  مدرک  یعس 

دیدـهت ار  هلظدـم )  ) ياهنماـخ یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  يربهر  مظعم  ماـقم  اـم ، يهناـمز  رد  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  تیمولظم  لـماوع 
يارب هنیمز  ایآ  دـنوش ، ایند  ریـسا  صاوخ  رگا  اـثلاث  تسا - ؟ هتفرگن  ار  اـم  هعماـج  صاوخ  نماد  یگدزاـیند  تاـفآ  اـیآ  اـیناث  دـنکیمن -؟
هعماج ماوع  ایآ  دـنیآ  راتفرگ  ماقم  ایند و  شلاچ  رد  هعماج  صاوخ  رگا  اعبار  دوشیمن - ؟ مهارف  نامزیزع  ربهر  ياهدومنهر  زا  یناـمرفان 
يربهر مظعم  ماقم  تاروتـسد  زا  ینامرفان  يارب  هعماـج  ياـضف  رگا  اـسماخ  دـش - ؟ دـنهاوخن  دـیدرت  راـچد  اـهنآ  تناـما  تقادـص و  رد 
تروص نآ  رد  دـنیبیمن ؟ بسانم  مدرم  يداقتعا  ینید و  ياههیاپ  بیرخت  يارب  ار  هصرع  قافن  هنتف و  تموکح  ایآ  دوش  مهارف  هلظدـم ) )

اما مینادیمن ، بسانم  عاضوا  لیلحت  اهقادصم و  نایب  اهلاؤس و  لیبق  نیا  هب  خساپ  يارب  ار  طیارـش  کنیا  دش ؟ دهاوخن  رارکت  خیرات  ایآ 
نارود ناراگدای  یمالسا و  بالقنا  یقیقح  نارای  عمج  رد  مه  نآ  هنیمز  نیا  رد  نامزیزع  ربهر  تانایب  هک  تسا  یفاک  تراشا  القع  يارب 

دراد ؟ یمایپ  هچ  سدقم  عافد  راختفارپ 
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زین دهدیم و  ربخ  یمالـسا  يروهمج  ماظن  نامز و  عاضوا  تیـساسح  زا  زیزع  ربهر  هنادنمدرد  تانایب  نیا  نالد ، رادیب  يارب  تسا  یهیدب 
هقرفت و زا  دنهد و  رارق  رپس  ار  هنادهاز  یگدنز  یتسیز و  هداس  هدنبیرف ، يایند  يوهایه  ربارب  رد  هک  تسا  بالقنا  نارای  هب  يدج  رادـشه 

دنیامن . بانتجا  تسا  نمشد  نیمک  تلفغ و  لماع  نیرتگرزب  هک  یسایس  ياهيریگرد 
یلع نینمؤملاریما  هناـمولظم  ياـهلد  درد  داـی  هب  ار  اـم  هلظدـم )  ) يربـهر مظعم  ماـقم  هنادـنمدرد  لاـح  نیع  رد  هناـمیکح و  نانخـس  نیا 

لد ناج و  هب  ار  وا  مالک  رهوج  ات  دندوب ، شرانک  رد  شایعقاو  نارای  رگید  اهمثیم و  اهرذوبا و  درکیم  وزرآ  هک  دزادـنایم  مالـسلاهیلع 
هک : تسا  نیا  ریذپ  تیالو  هاگآ و  لد  ناقشاع  هب  هنامز  مولظم  يالوم  ینعی  وا  قح  رب  ثراو  مایپ  مه  زورما  دندیرخیم ،

دیئاجک  اهمثیم  اهرذوبا و 
دیئایب  ار  ام  درک  راضحا  یلع 

ردارب  يا  تسا  نیا  هن  يراد  یلع 
ربهر  هار  رد  میهد  ناج  دیابب 
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هبطخ 200. هغالبلاجهن ، [ 117]

ص 260. ج 4 ، تیالو ، ثیدح  [ 118]
ص 54. ج 6 ، تیالو ، ثیدح  [ 119]

.75  / 9  / 5 یمالسا ، يروهمج  همانزور  [ 120]
زورون 76. مالسلاهیلع ، اضر  ماما  رهطم  دقرم  رد  ینارنخس  [ 121]

.75  / 12  / 7 يرهشمه ، همانزور  [ 122]
.75  / 9  / 5 مالس ، همانزور  [ 123]

زورون 76. مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  رهطم  دقرم  رد  ینارنخس  [ 124]
.75  / 12  / 18 ناریا ، همانزور  [ 125]

زورون 76. مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  رهطم  دقرم  رد  ینارنخس  [ 126]
.75  / 9  / 20 تلاسر ، همانزور  [ 127]

هیآ 37. رون ، يهروس  [ 128]
هیآ 27و26. ءارسا ، يهروس  [ 129]

هیآ 41. لافنا ، يهروس  [ 130]
هیآ 103. هبوت ، يهروس  [ 131]

ص 4. ج 6 ، هعیشلا ، لیاسو  [ 132]
هیآ 2. هرقب ، يهروس  [ 133]

هیآ 9. رشح ، هروس  [ 134]
تمکح 183. هغالبلاجهن ، [ 135]

هیآ 17. نباغت ، يهروس  [ 136]
يهیآ 2619. جراعم ، هروس  [ 137]

زورون 76. مالسلاهیلع ، اضر  ماما  رهطم  دقرم  رد  ینارنخس  [ 138]
تمکح 320. هغالبلا ، جهن  [ 139]

.75  / 9  / 20 تلاسر ، همانزور  [ 140]
.75  / 9  / 6 مالس ، همانزور  [ 141]

.75  / 12  / 18 ناریا ، همانزور  [ 142]
.75  / 12  / 8 يرهشمه ، همانزور  [ 143]

تمکح 244. هغالبلاجهن ، [ 144]
هیآ 52. ماعنا ، هروس  [ 145]

هیآ 28. فهک ، هروس  [ 146]
.305  - ص 396 ج 3 ، نایبلا ، عمجم  [ 147]

.1  - هیآ 10 سبع ، هروس  [ 148]
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.75  / 12  / 24 ناریا ، همانزور  [ 149]

.75  / 12  / 24 ناریا ، همانزور  [ 150]

.75  / 12  / 24 ناریا ، همانزور  [ 151]
همان 45. هغالبلاجهن ، [ 152]

.75  / 6  / 6 یمالسا ، يروهمج  همانزور  [ 153]
.75  / 12  / 26 ناریا ، همانزور  [ 154]
.75  / 12  / 24 ناریا ، همانزور  [ 155]
.75  / 12  / 24 ناریا ، همانزور  [ 156]

همان 45. هغالبلاجهن ، [ 157]
همان 5. هغالبلاجهن ، [ 158]

زورون 76. مالسلاهیلع ، اضر  ماما  مرح  رد  ینارنخس  [ 159]
ص 118. ج 2 ، هعیشلا ، لیاسو  [ 160]
.75  / 6  / 21 ناهیک ، همانزور  [ 161]

.75  / 7  / 16 يرهشمه ، همانزور  [ 162]
ص 111. هغالبلاجهن ، كردتسم  [ 163]

هیآ 34. ءابس ، يهروس  [ 164]
ص 160و161. ج 6 ، تیالو ، ثیدح  [ 165]

يهیآ 78. جح ، يهروس  [ 166]
ج 4. تیالو ، ثیدح  [ 167]

ص 239. ج 6 ، تیالو ، ثیدح  [ 168]
ص 78و79. ج 5 ، تیالو ، ثیدح  [ 169]

يهمان 52. هغالبلاجهن ، [ 170]
يهیآ 71. ءاسن ، يهروس  [ 171]

ص 158و162و163. ج 6 ، تیالو ، ثیدح  [ 172]

ص 159و162و163. ج 6 ، تیالو ، ثیدح  [ 173]
ص 163. ج 6 ، تیالو ، ثیدح  [ 174]

ص 167و166. ج 6 ، تیالو ، ثیدح  [ 175]
هبطخ 206. هغالبلاجهن ، [ 176]

ص 168و169. ج 6 ، تیالو ، ثیدح  [ 177]
همان 38. هغالبلاجهن ، [ 178]

ص 106و108. ج 1 ، تیالو ، ثیدح  [ 179]
ص107و108. ج 1 ، تیالو ، ثیدح  [ 180]

ص 235و236. ج 1 ، تیالو ، ثیدح  [ 181]
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. ملع لضف  باتک  ج 1 ، یفاک ، لوصا  [ 182]
.76  / 9  / 5 سدق ، همانزور  [ 183]
.76  / 9  / 5 سدق ، همانزور  [ 184]

.78  / 6  / 10 تاعالطا ، همانزور  [ 185]
ص 22. ج 6 ، تیالو ، ثیدح  [ 186]
ص 18. ج 6 ، تیالو ، ثیدح  [ 187]
ص 20. ج 6 ، تیالو ، ثیدح  [ 188]

ص 8. ج 6 ، تیالو ، ثیدح  [ 189]
.78  / 6  / 10 تاعالطا ، همانزور  [ 190]
.78  / 6  / 11 تاعالطا ، همانزور  [ 191]
ص 147. ج 1 ، تیالو ، ثیدح  [ 192]

ص 12. ج 6 ، تیالو ، ثیدح  [ 193]
ص 140. ج 6 ، تیالو ، ثیدح  [ 194]
ص 139. ج 6 ، تیالو ، ثیدح  [ 195]

هیآ 160. نارمع ، لآ  هروس  [ 196]
هیآ 3و2. قالط ، هروس  [ 197]

ص 176. ج 5 ، تیالو ، ثیدح  [ 198]
ص 10. ج 4 ، تیالو ، ثیدح  [ 199]

ص 231. ج 1 ، تیالو ، ثیدح  [ 200]

ص 186. ج 1 ، تیالو ، ثیدح  [ 201]

ص 123. ج 5 ، تیالو ، ثیدح  [ 202]

ص 108. ج 5 ، تیالو ، ثیدح  [ 203]

ص 156. ج 1 ، تیالو ، ثیدح  [ 204]
ص 155و156. ج 1 ، تیالو ، ثیدح  [ 205]

ص 47. ج 7 ، تیالو ، ثیدح  [ 206]
هبطخ 56. هغالبلاجهن ، [ 207]

ص 14. ج 7 ، تیالو ، ثیدح  [ 208]
ج 7. تیالو ، ثیدح  [ 209]

تمکح 289. هغالبلاجهن ، [ 210]
.1376  / 11  / 15 ناهیک ، [ 211]

يهبطخ 233. هغالبلاجهن ، [ 212]
هبطخ 6. هغالبلاجهن ، [ 213]

رکشل 27. لنسرپ  عمج  رد  ینارنخس  [ 214]
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هحفص 83. ج - )  ) میامض تمسق  رد  حرش  ات 140 - ص 137  موس ، دلج  ریثانبا ، [ 215]
هحفص 89 د ،)  ) میامض تمسق  رد  حرش  ات 100  ص 99  موس ، دلج  ریثانبا ، [ 216]

جراخ هدایپ  ياپ  اب  هک  دنتفرگ  میمصت  دندرک و  هلمح  نایاپراهچ  هب  يدادعت  ۀلاجر -  اوجرخی  نا  یلع  اوعمجا  مهباود و  یلع  رفن  لمحف  »
.«. دنوش

. لبق ذخأم  [ 217]

. لبق ذخأم  [ 218]
ات 83. ص 82 موس ، دلج  ریثانبا ، [ 219]
.91 ات ص 88  موس ، دلج  ریثانبا ، [ 220]
ات 83. ص 82  موس ، دلج  ریثانبا  [ 221]

هیآ 6. تارجح ، هروس  [ 222]
ال لاقف : كدعب ؟ انقمح  مأ  اندعب  تسکأ  دعس : هل  لاق  مدق  املف  اهلها ، یلا  سانلا  بحا  نم  وه  و   » 82  - ص 83 موس ، دلج  ریثانبا ، [ 223]
! اکلم اهومتلعج  مکارأ  دعـس : لاقف  نورخا . هاشعتی  موق و  هادغتی  موق و  هادغتی  کلملا  وه  امنا  نکی و  مل  کلذ  لک  قاحـساابا ، ای  نعرجت 

! سانلا دسف  ما  اندعب  تحلصا  يردا  ام  دوعسمنبا : هل  لاق  و 
هک نیا  ای  يدش  شوهاب  گنرز و  ام  زا  دعب  وت  ایآ  تفگ : وا  هب  دعـس  دش ، دراو  هک  یتقو  دوب . هفوک  لها  مدرم  نیرتبوبحم  زا  دیلو )  ) وا و 

تسا ياهرفس  لثم  تسا ، تنطلس  یهاشداپ و  هکلب  تسین ، نینچ  قاحـسا ، ردپ  يا  شابن  تحاران  تفگ : دیلو  میدش ؟ قمحا  وت  زا  دعب  ام 
وت ایآ  منادیمن  نم  تفگ : دوعسمنبا  ياهدرک ؟ یهاشداپ  ار  نآ  هک  منیبیم  تفگ : دعـس  ماش . یخرب  دنروخیم و  راهن  نآ  زا  یخرب  هک 

.»!؟ دندش دساف  مدرم  ای  يدش  حلاص  ام  زا  دعب 
. لبق هحفص  یقرواپ  نامه  [ 224]

.1377  / 2  / 18 هعمج ، زامن  هبطخ  رد  ینارنخس  [ 225]
هبطخ 29. هغالبلاجهن ، [ 226]

دادرخ 1375. رکشل 27 ، لنسرپ  عمج  رد  ینارنخس  [ 227]
ص 81. لمجلا ، [ 228]

مالک 13. هغالبلاجهن -  [ 229]
ص 141. ج 2 ، فارشالا ، باسنا  [ 230]

مالک 13. هغالبلاجهن ، [ 231]
ص 36. ج 38 ، راونالاراحب ، [ 232]

ص 358. ج 2 ، مثعانبا ، حوتف  [ 233]
ص 52. نیفص ، هعقاو  [ 234]

هبطخ 120. هغالبلاجهن ، [ 235]

هبطخ 120. هغالبلاجهن ، [ 236]
ص 290. ةایحلا ، جهن  [ 237]

هبطخ 27. هغالبلاجهن ، [ 238]

هبطخ 68. هغالبلاجهن ، [ 239]
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