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ع)  ) نیسح ماما  مایق  یناسنا  ياهدرواهر  یعامتجا و  ياههنیمز 

باتک تاصخشم 

ماما مایق  یناسنا  ياـهدرواهر  یعاـمتجا و  ياـه  هنیمز  : روآدـیدپ ماـن  ناونع و  2001م .  - 1931 يدهمدمحم ، نیدلا  سمـش   : هسانـشرس
219 ص. يرهاظ :  تاصخشم  رشنهب 1382 . تکرش  : دهشم  : رشن تاصخشم  يدیس  نیسح  همجرت  نیدلا  سمش  يدهمدمحم  نیسح ع / 

هروث یلـصا  ناونع   : تشاددای لایر 7-882-333-964  کباش 13000  رـشنهب 509 . تکرـش  يوضر  سدق  ناتـسآ  تاراشتنا   : تسورف
 -- ـالبرک هعقاو   : عوضوم 61ق . موس 4 -  ماما  یلع  نبنیـسح   : عوضوم هیامن   : تشاددای هیناـسنالااهراثآ  هیعاـمتجالااهفورظ و  نیـسحلا 

هرگنک يدنب  هدر  يوضر .  سدق  ناتسآ  تاراشتنا   ) رشنهب تکرـش   : هدوزفا هسانـش  مجرتم  نیسح 1341 ، -  يدیس   : هدوزفا هسانش  61ق .
م7170-82  : یلم یسانشباتک  هرامش  ییوید 297/9534  يدنب  هدر  :BP41/5/ش77ث9041 1382 

مراهچ پاچ  يهمدقم 

پاچ هک  تسا  یتخبـشوخ  يهیام  دـشابیم . باتک  نیا  مشـش  پاچ  دـش ، مادـقا  نآ  يهمجرت  هب  هک  يا  هخـسن  مراـهچ  پاـچ  يهمدـقم 
یمارگ ناگدـنناوخ  میدـقت  موس  پاچ  ندـش  بایان  زا  سپ  ار  ع »)  ) نیـسح ماما  مایق  یناـسنا  راـثآ  یعاـمتجا و  طیارـش   » باـتک مراـهچ 

. دناهتـشاد نآ  اب  نیـشیپ  ياهپاچ  لالخ  زا  ییوکین  دروخرب  دنراد ، هک  يرکف  فلتخم  ياهبرـشم  هب  هجوت  اب  باتک  ناگدنناوخ  میامنیم .
دناهتفگ باتک  نیا  يهرابرد  مهنیم -  جرا  ناشیفرطیب  شناد و  هب  هک  نارکفنشور -  نادنمشناد و  زا  يرایـسب  هک  ار  هچ  نآ  زار  دیاش 

زج ع - )  ) نیسح ماما  مایق  باب  رد  اههتشون  مامت  تسا  نآ  تقیقح  تسا . رتهب  باب  نیا  رد  اههتـشون  يهمه  زا  باتک ) نیا   ) هک دشاب  نیا 
هیکت اب  ضحم  یخیراـت  تیاور  شور  - 1 دـناهداد . رارق  یـسررب  دروم  ریز  شور  ود  زا  یکی  قباطم  ار  گرزب  بـالقنا  نآ  باـتک -  نیا 

تقیقحرد ییاهمایق ؛ نینچ  نوماریپ  شراگن  رد  نهک  تسا  یشور  نیا  نآ . یفطاع  شزیگنا  يهبنج  ندومن  هتسجرب  کیدژارت و  رصنعرب 
نآ نانامرهق  خـیرات  لالخ  زا  مالـسا  رد  اهـشروش  اهبالقنا  یخرب  نوماریپ  يراگن  خـیرات  هب  هک  تسا  لـتقم »  » ناگدنـسیون شور  يهمادا 
هب یخیرات  شراگن  زا  عون  نیا  دـناهتخادرپ . ریبز » نب  هللادـبع  لتقم   » و يدـع » نب  رجح  لتقم  « ؛» نامثع لتقم   » لیبق زا  اهـشروش  اهبالقنا و 

رگید هب  تسا و  هتشاذگ  رس  تشپ  ار  نآ  ناناملـسم  دزن  هحفـص 10 ) رد (  خیرات  شراگن  هک  تسا  یتامدقم  ياههقلح  زا  یکی  ام  داقتعا 
تیاهن رد  اههقلح  نیا  دش . هدوزفا  ( 1  ) يوبن يهریس  ناگدنـسیون  نایوار و  ناثدحم و  زا  یهورگ  شیادیپ  ثیدح و  نیودت  لثم  اههقلح 

 - یتخانش ابیز  شور  - 2 دش . رجنم  نارگید  يربط و  ریرج  نب  دمحم  لثم  ثداوح  لاس  رب  هیکت   » شور قباطم  یمالسا  خیرات  شراگن  هب 
باـب رد  لیـصفت  هب  دـنزادرپیم و  عازن  نیفرط  یـصخش  ياـهتلیذر  اـی  اهتلیـضف  نوماریپ  يرگنـشور  هب  شور  نیا  ناگدنـسیون  یخیراـت ،

یقالخا شور  نیا  رب  ناوارف  يدهاوش  اهتیصخش ، یصخش  خیرات  هک  هچنآ  ره  فرط و  ود  دنـسپان  هدیدنـسپ و  ياهیگتـسجرب  اهیگژیو و 
دزن یقالخا  رایعم  جوا  نآ  زیاـمت  هجو  هک  دـنزادرپیم  بـالقنا  زا  یثداوح  هب  ناـخروم  زا  هتـسد  نیا  دـنیوگیم . نخـس  دـیامنیم ، هئارا 

یـصخش لوصا  لـیلحت  ناـیب و  اـب  راکـشآ  هجوت  اـب  هتبلا  بلطم  نیا  دـشابیم . رگید  هورگ  دزن  شزرا  ياـهرایعم  تراـقح  اـی  یهورگ و 
یمیدـق شور  يهـمادا  تـسخن  شور  رگا  دـشابیم . مالــسا  ردـص  یلهاـج و  رــصع  رد  ناـیوما  مشاـهینب و  نـیب  یگداوناـخ  فـالتخا 

؛ تسا نردـم  يهبنج  رگنایامن  رـصاعم -  ناسیون  هریـس  ناخروم و  زا  یخرب  تشادرب  هب  انب  مود -  شور  سپ  دـشاب ، لتقم »  » ناگدنـسیون
دید يهیواز  کبس و  حرط ، ثیح  زا  هچ  هنیمز -  نیا  رد  ییاپورا  گنهرف  هک  تسا  هدرب  هرهب  ییاههویـش  اهکبـس و  زا  ناوارف  هک  یـشور 

زا عون  نیا  یقالخاو  یتخانشابیز  ياهشهوژپ  یسانش ، ناور  یـسانش ، هعماج  درواتـسد  زا  يدنمهرهب  ثیح  زا  هچ  عوضوم و  هب  رگـشهوژپ 
تمدـخ ضحم  یگنهرف  فدـه  هارمه  هب  یـسایس ، یتیبرت و  فادـها  هب  هتـشذگ -  رد  تسخن -  شور  تسا . راـبرپ  یخیراـت -  شهوژپ 

ناگدنـسیون اما  تسا . هدوبن  دنمهرهب  ياهظحالم  لباق  هجوت  زا  لتقم »  » ناگدنـسیون هاگن  زا  میاهتـشاد  یـسررب  ام  هک  اج  نآ  ات  درکیم و 
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فده اب  یتیبرت  یگنهرف و  ياهفده  تمدـخ  يارب  اهنت  هحفص 11 ) ار (  شور  نیا  رصاعم ، نارود  رد  ع )  ) نیـسح ماما  يهریـس  و  لتقم » »
ياهفدـه هب  يدـح  ات  یگنهرف و  ياهفدـه  هب  لوا  يهجرد  رد  مود  شور  دـنریگیم . راـک  هب  تشادرب ، رد  ینـالوط  ياـهلاس  هک  یـسایس 

یقلت و نوچ  دربیم ، جـنر  یگرزب  بیع  کی  زا  شور  نیا  اما  دـشاب . هتـشاد  یـسایس  ینومـضم  هک  نیا  نودـب  دـنکیم ؛ تمدـخ  یتیبرت 
یسایس تالیامت  اهنامرآ و  تسا و  یصخش  یگداوناخ و  فالتخا  يهرمث  تقیقح  رد  هک  دهدیم  هئارا  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  زا  یتشادرب 
هدومن هیذـغت  ار  نآ  هکم  شیرق و  يرادـمامز  ياوشیپ و  نوماریپ  یگلیبق  عازن  ثداوح  ینالوط ، ياـهلاس  یط  رد  هدومن و  روهلعـش  ار  نآ 
ترضح بناج  زا  دیسر ، ع )  ) نیسح ماما  بالقنا  هب  نآ  جوا  هک  یعازن  ياههزیگنا  نوچ  تسا ، تسردان  کش  نودب  تشادرب  نیا  تسا .

 - مه نایوما  بناج  زا  اما  دوب ؛ هتفرگ  مالـسا  زا  ار  شور  ندوب  یعرـش  يداقتعا و  هیجوت  هدوب و  یعامتجا  یـسایس -  ياوتحم  ياراد  (ع )
ياهشور یلهاج و  یگلیبق  ياهشزرا  زا  ار  شریس  طخ  یلوصا و  هیجوت  هک  تسا  هدوب  یعامتجا  یـسایس -  ياوتحم  ياراد  مکاح -  ماظن 

هب فارتعا  اب  شور -  ود  ره  نیا  اما  دریگیمرب . تسا ، ینتبم  نآ  هب  ماظن  هک  یتامادـقا  هب  ندیـشخبیمالسا  يهغبـص  اـب  سنازیب  تموکح 
ناملسم ناسنا  دزن  یسایس  یهاگآ  یندمت و  لماکت  ققحت  رد  ییازس  هب  تیمها  هک  نآ  رـصاعم  فده  ققحت  رد  ود -  نآ  ياهیبوخ  مامت 

ار ع )  ) نیـسح ماما  بالقنا  ای  دمهفب و  ود -  نیا  زا  کی  ره  قباطم  دناوتیمن -  ققحم  هک  يروط  هب  دنتـسه ؛ ناوتان  دراد ، صاخ  روط  هب 
بالقنا رد  ندوب  یگشیمه  رارمتسا و  رصانع  دناوتیمن  نینچمه  دیامن ؛ هئارا  یعامتجا  يهلأسم  رد  نردم  ياهدرواتسد  وترپ  رد  ناسنا  هب 

هشیدنا و زا  يرصانع  هب  نآ  زیهجت  ینونک و  عضو  يروراب  رب  دزاسیم و  طبترم  رضاح  عضو  اب  ار  بالقنا  هک  يرـصانع  دیامن . فشک  ار 
تیـصخش تمالـس  ظفح  ترورـض  تلاصا  مسینردـم -  راـنک  رد  دـهدیم و  رارق  یعاـمتجا  يهلأـسم  يهزوح  رد  ار  هزراـبم  هک  شرگن 

یـصقن دنک . عمج  مه  اب  نردم ، يدام  ندمت  ینعی  یناسنا  ریغ  يدام  ندـمت  هدنباتـش  ياهریغتم  بادرگ  رد  نش  بوذ  یهابت و  زا  یناسنا 
زا نوچ  دوشیم ؛ ناربج  تسا ، هدـش  عضو  نآ  قباـطم  باـتک  نیا  هک  یـشوررد  اـم - داـقتعا  هب  دـنربیم -  جـنر  نآ  زا  شور  ود  نیا  هک 

؛ تسا هتشادرب  هدرپ  ياهدروخن  تسد  قامعا  دیدج و  يداعبا  زا  هتخادرپ و  ع )  ) نیـسح هحفـص 12 ) ماما (  بالقنا  هب  يا  هزات  ياههرظنم 
هب ار  نآ  رـصاعم  ناسنا  هک  تسا  هدومن  ياهنامرآ  اب  گـنهامه  ینومـضم  ياراد  ارنآ  هدومن ، نآ  زا  باـتک  نیا  هک  يریـسفت  لـالخ  زا  و 

اهنت هک  تسا  هتـسناد  نیا  زا  رتارف  ار  نآ  اذل  تسا . مکاح  نآ  طباور  رب  یمدآ  تمارک  یناسنا و  حور  هدروآ و  تلادع  رب  ینتبم  ياهعماج 
لماوع نآ و  کیدژارت  يهبنج  لاح  نیع  رد  تردق ؛ رس  رب  يدرف  یگلیبق و  عازن  زا  ياهولج  ای  رـشب و  ملظ  نآ  تلع  دشاب و  يدژارت  کی 

 - ار هورگ  نآ  يهنارگ  بوکرـس  هدـنزادنارب  راتفر  هورگ و  نیا  یبالقنا  راـتفر  هک  یلماوع  تسا ؛ هداـهنن  ورف  ار  نآ  رد  يدرف  یـصخش و 
نیا هک  يروط  هب  تسا ؛ هدومن  نیزم  دشابیم -  ع )  ) نیسح ماما  بالقنا  يارو  رد  ناهنپ  تلع  نامه  لماوع  نیا  هک  نیا  هب  فارتعا  نودب 

رد هتفاـی  یلجت  ییاـهن و  باـختنا  هب  ار  کـی  ره  هک  يایلوـصا  ياهـشنیزگ  باـختنا و  هب  ار  عازن  فرط  ود  هـک  يايژولوئدـیا  رد  تـلع 
هب نارکفنـشور  یقیقح  يزاین  يوگخـساپ  میدروآ -  هک  یلیلد  هب  باتک -  نیا  تسادـیپ  تسا . ناهنپ  هدـناشک ، ع )  ) نیـسح ماما  بالقنا 

. دنادرگ دنمدوس  كرابم و  ار  لمع  نیا  هک  مهاوخیم  دنوادخ  زا  دشابیم . صاخ  روط  هب  مالسا  یبالقنا  خیرات  نارگشهوژپ  ماع و  روط 
(. فلؤم زا   ) نیسحلا راصنأ  كر : ( 1  ) 1977 م  / 2  / 20 1397 ه -   / 3 توریب 2 /  نیدلا  سمـش  يدهم  دمحم  نیملاعلا  بر  هللادمحلا  و 

تسا دیما  میاهتفگ . نخس  میتفای ، قیفوت  نآ  نییبت  هب  هک  یعوضوم  نیا  يهرابرد  طوسبم  روط  هب  باتک  نیا  رد  . 1975 توریب ، رکفلاراد ،
نوماریپ عیاش  يهیرظن  رییغت  هب  عوضوم  نیا  ریگارف  قیمع و  شهوژپ  هک  تسا  نیا  ام  یبایزرا  دنبای . قیفوت  نآ  یسررب  هب  نارگشهوژپ  هک 

دنع خـیراتلا  ملع  ر.ك : تسا . یکتم  لاـتنزور  زتنارف  ياههشیدـنا  رب  اـساسا  هک  ياهیرظن  دوش ؛ رجنم  ناناملـسم  يراـگن  خـیرات  شیادـیپ 
. لاتنزور زا  نیملسملا 

راتفگشیپ

ریظن یب  تداشر  ینامرهق و  ياههولج  يهبنج  ددرگیم ، ع )  ) نیسح ماما  مایق  هب  ناگمه  هجوت  بلج  بجوم  هک  يزیچ  يرتشیب  راتفگشیپ 
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ناـج و نوچمه  روما  نیرتزیزع  راـثیا  يراکادـف و  رد  هک  تسا  ناـشگرزب  ربهر  نویبـالقنا و  دزن  نآ  ياـسآ  هزجعم  یناـسنا و  یلاـعت  و 
ار دوـخ  یماـظن ، يزوریپ  زا  يدـیماان  دوـبمک و  فعـض و  هارمه  هـب  یموـمع  حالـص  لـصا و  هار  رد  تـینما  شیاـسآ و  لاـم و  دـنزرف و 

يارجا رد  نآ  ياهراک  زاس و  رازبا و  نآ و  ناگدـنیامن  مکاح و  يهقبط  رد  یقالخا  طاطحنا  یتسپ و  سرت و  راـثآ  یفرط  زا  دـنایامنیم .
زا دنکیم . يرگهولج  تسا ، هدـیدن  ار  نآ  دـننامه  خـیرات  هک  یتروص  هب  اهنآ  نتـشادرب  نایم  زا  نویبالقنا و  هب  تبـسن  هنایـشحو  تیانج 

دوخ نافلاخم  رب  نانآ  تقفـش  يزوسلد و  نویبالقنا و  يهقالع  تسا ؛ یتسود  قشع و  يهرابرد  درفب  رـصحنم  ياههنومن  نآ  لئاسم  رگید 
ریخ بلاط  هک  هتشاداو  ياهورین  گنج  هب  ار  اهنآ  هدروآ و  رد  شیوخ  مادختسا  هب  هداد و  بیرف  ار  هانآ  مکاح  تردق  دندیدیم  هک  تسا 

او يرگید  زا  نتفرگ  تقبـس  گرم و  لابقتـسا  هب  ار  کـی  ره  هـک  رگیدـکی  هـب  تبـسن  ناـنآ  قـشع  اـی  و  دـناهدوب ؛ ناـنآ  دوـخ  حالـص  و 
ار ناشلامع  نامکاح و  ینمـشد  هنیک و  ياهدومن  نیرتتشز  یناسنا ، لـمع  نیا  ربارب  رد  دـشابن . دوخ  راـی  تداهـش  دـهاش  اـت  تشادیم .
هحفص 14) دنکیم ( . ییامندوخ  نانز ، ناکدوک و  نتشک  بآ و  هب  تبسن  یتح  ناشناکدوک  نویبالقنا و  نتخاس  مورحم  رد  هک  مینیبیم 
ار ناشلامع  نامکاح و  ياههزیرغ  نیرتتسپ  نویبالقنا و  لـمع  راـتفگ و  اههشیدـنا ، نیرتدـنمجرا  نیرتفیرـش و  نوچ  یلئاـسم  رگید  و 

يرابنوخ يدژارت  فطاوع ، لوصا و  اهنامرآ ، رد  داـضتم  ياـهوگلا  نیا  ییوراـیور  يهجیتن  درادرب . رد  بـالقنا  نیا  ناتـساد  هک  مینیبیم 
اب بالقنا  نیا  کیدژارت  ییاور -  يهبنج  ریثأت  تردق  دروآیم . راب  هب  هودـنا  مغ و  ياهدـنناوخ ، هدنونـش و  ره  لد  رد  نانچمه  هک  تسا 

اذـل هدوـمن و  لـیمحت  دنـشابن -  اـهنآ  يهمه  رگا  ناگدنـسیون -  رتـشیب  ار  دوـخ  هک  تسا  يدـح  هـب  روآ  تفگـش  یبـالقنا و  ياـههناشن 
بالقنا مامت  نآ -  يرگتیاده  یتیبرت و  ياهیگژیو  هب  هجوت  اب  ییاور -  يهبنج  اما  دـناهداد . صاصتخا  هبنج  نیا  هب  ار  دوخ  ياهـشهوژپ 

ریگارف یخیرات  دنور  کی  زا  یشخب  هکلب  تسا  هداتفین  قافتا  الخ  رد  رگید ، بالقنا  ره  ای  بالقنا و  نیا  ثداوح  تسین . ع )  ) نیسح ماما 
 - یـسایس طیارـش  بالقنا  ره  تسا . هدـش  روهلعـش  نآ  رد  بالقنا  شتآ  هک  دراد  ياهعماج  ياهداهن  ماظن و  رد  هشیر  یبالقنا  ره  تسا .

مهف دیاب  هک  هنوگ  نآ  بالقنا  کی  دراد . یپ  رد  یجیاتن  راثآ و  دـشاب -  هدروخ  تسکـش  یماظن  رظن  زا  رگا  دراد و  یـصخشم  یعامتجا 
باتک نیا  تیاغ  فده و  نیا  دشاب . هدشن  یـسررب  نآ  ياهدرواتـسد  طیارـش و  تامدقم ، نآ ، ياههبنج  مامت  هک  ینامز  ات  دـش  دـهاوخن 
يراثآ دیدرگ و  رجنم  نآ  هب  هک  یتابسانم  نآ و  رب  مکاح  طیارش  یسررب  اب  ار  ع )  ) نیسح ماما  بالقنا  ات  ماهدیشوک  باتک  نیا  رد  تسا .

يهرابرد دنوادخ  قیفوت  هب  مراودـیما  هک  تسا  ییاهباتک  هلـسلس  زا  باتک  نیا  میامن . لیلحت  دـمآ ، دـیدپ  یمالـسا  يهعماج  رد  نآ  زا  هک 
ناخروم و بناج  زا  دیاب  هک  هنوگ  نآ  مالسا  خیرات  رد  اهبالقنا  هک  مداقتعا  نیا  رب  مروآ . رد  ریرحت  يهتـشر  هب  مالـسا  خیرات  رد  اهبالقنا 

تسا هدوب  مکاح  تردق  خیرات  هب  نارـصاعم -  هچ  ناگتـشذگ و  هچ  اهنآ -  رتشیب  هجوت  هکلب  تسا . هدشن  عقاو  هجوت  دروم  نارگـشهوژپ 
رد ياهیشاح و  لکش  هب  تسا -  مالسا  رد  تموکح  ناتساد  رگید  يهبنج  رگنایب  هک  اهبالقنا -  اما  تسا . هداد  یعرش  يهغبص  دوخ  هب  هک 

رتشیب هتـشذگ -  راگن  خیرات  هک  دشاب  نآ  رما  نیا  تلع  دیاش  هحفص 15 ) دناهتفرگ ( . رارق  یـسررب  دروم  تفلاخم  حور  هب  تالاح  رتشیب 
هب مکاح  یهد  تهج  یهاگ  تسا . هتـشونیم  هتـشاد ، مه  یتیانع  يو  هب  هک  شیوخ  راگزور  مکاـح  يهزیگنا  اـی  یهد و  تهج  یپ  رد  - 

عضو رب  ار  ناشریثأت  زونه )  ) هک تسا  هدوب  هتشذگ  یـسایس  يرکف -  ياهتیـصخش  ثداوح و  هب  تسیزیم  هک  يراگزور  رد  راگن  خیرات 
نیا رد  ناگتشذگ  هک  دناهدومن  یشور  هب  دیقم  ار  دوخ  رـصاعم  ناخروم  تسادیپ  دناهدادن . تسد  زا  خروم  راگزور  یعامتجا  یـسایس - 

يورد تلع  مارآ ، يهعماـج  کـی  رد  بـالقنا  باـب  رد  نتفگ  نخـس  زا  تشحو  سرت و  اـسب  هچ  اـی  و  دـناهدومن . يوریپ  نآ  زا  عوـضوم 
تسایس نایم  ات  میشاب  هدیـسرن  يرکف  یگتخپ  يهلحرم  هب  رگا  هژیو  هب  تسا . هدوب  نویبالقنا  اهبالقنا و  باب  رد  نخـس  زا  زیهرپ  ندیزگ و 

، یـسایس ياهفده  عفن  هب  یملع  شهوژپ  نتفرگ  تمدـخ  هب  زا  ار  ام  هک  میـشاب  هدیـسرن  يادـتناما  زا  ياهبترم  هب  ای  میارذـگ و  قرف  ملع  و 
ار یخیرات  ریوصت  یمالـسا ، خیرات  رد  اهبالقنا  ریگارف  يدـج و  شهوژپ  رد  یهجوتیب  دـشاب ، هک  یهیجوت  ره  اب  لاح  ره  هب  دـیامن . رود 
تسا و یمالـسا  يهعماج  یخیرات  ریوصت  زا  يرگید  ریوصت  هرهچ و  میتفگ -  هک  هنوگنامه  بالقنا -  نوچ  دـنادرگیم ؛ صقاـن  هریت و 
هک مراد  دیما  تسین . نکمم  نآ  يهبنج  ود  زا  يریوصت  نتشاد  نودب  ناناملسم  يهتشذگ  طیارش  باب  رد  تسرد  ياهشیدنا  يریگ  لکش 
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یط رد  ناناملـسم -  يهزرابم  عاونا  زا  هک  میآ  لیان  یمالـسا  خیرات  رد  اهبالقنا  باب  رد  ییاهباتک  هلـسلس  راشتنا  هب  ات  دهد  قیفوت  دنوادخ 
نیتسخن هک  باتک  نیا  رد  تسا  دیما  درادیم . رب  هدرپ  یمالـسا ، تعیرـش  دومنهر  تیاده و  وترپ  رد  ناشعاضوا  يدوبهب  هار  رد  خیرات - 

نیدلا سمش  يدهم  دمحم  تسادخ . اب  ییاهن  قیفوت  مشاب . هدمآ  لیان  تسرد  ياهیرواد  جیاتن و  هب  تساههتشون  هلسلس  نآ  زا  رثا 

یعامتجا یسایس و  ياههنیمز 

لا كراکدا  کنع  عدـف  تسا : هدیـشک  ریوصت  هب  ار  نآ  نایوما  زا  ياهفیلخ  هک  هنوگ  نآ  يوما ؛ تفالخ  یعامتجا  یـسایس و  ياـههنیمز 
مهولان ام  الذ و  فسخلا  ضایح  مهدرون  الاکنلا و  ۀلذملا و  مهموسن  ارـسق  سانلا  نوکلاملا  نحن  الام و  یـصح و  نورثکالا  نحنف  يدعس 
يراوخ تلذ و  هب  ار  اهنآ  میمدرم و  نامکاح  رابجا  رـس  زا  ام  میرتشیب . هدـع  هدـع و  ثیح  زا  ام  هک  نک  اهر  ار  يدعـس  لآ  دای  ـالابخ  ـالا 

زور رد   ) يوما دیزی  نب  دیلو  دـش . دـهاوخ  اهنآ  بیـصن  ملظ  يدرخ و  یب  اهنت  میروآیم و  رد  تلذ  بادرگ  هب  ار  اهنآ  مینکیم . تسایس 
هبنش 28 جنپ  زور  رد  قشمد ) ياهاتـسور  زا  ییاتـسور   ) ءارخب رد  دیـسر و  تفالخ  هب  743 م  لاس 125 ه /  یناثلا  عیبر  مشش  هبنـشراهچ ،

ربارب رد  نامثع  راتفر   < نامثع يرادا  یلاـم -  تسایـس   < دـمآرد هحفـص 19> ) دیـسر ( ). لتق  هب  744 م  ه /  لاس 126  یناثلا  يداـمج 
نآ هب  تبسن  ناراوخ  تنار  عضوم  یلع و  ماما  تاحالصا   < نامثع زا  دعب  یلع  ماما  عضوم   < نامثع تسایس  ياهدرواتسد   < شنافلاخم

تسایس  < نآ زا  هدافتسا  ءوس  يداژن و  یگلیبق و  يریگرد  يایحا  تسایس   < یگنسرگ تشحو و  سرت و  تسایـس   < هیواعم تسایـس  <

هب تبسن  نیسح  ماما  نسح و  ماما  يریگ  عضوم   < یمالسا يهعماج  رب  هیواعم  تسایـس  راثآ   < یبالقنا حور  ندرب  نیب  زا  ینید و  ریدخت 
نایوما تسایس 

دمآرد

يدح هعماج  کی  یخیرات  يهلحرم  ود  نایم  هک  تسا  نآ  دش  دهاوخ  هجاوم  نآ  اب  خیرات  رگشهوژپ  هک  يزیچ  نیرتراوشد  دیاش  دمآرد 
نیا هک  نیا  نایب  ینامز و  تدحو  نییعت  اذل  تسا . یجیردت  دنک و  رگید  تلاح  هب  یتلاح  زا  هعماج  کی  لوحت  نوچ  دیامن ؛ عضو  یعطق 
قیقد ینامز  نییعت  عضو  یپ  رد  هاگره  هک  تسا  یلکشم  نامه  نیا  دشابیم . راوشد  تسا ، دیدج  يهرود  زاغآرس  ياهرود و  نایاپ  هظحل 
زاغآ زا  میناوتیم  اما  میوشیم . هجاوم  نآ  اب  تسا ، هدوب  مالـسا  لوصا  زا  راکـشآ  فارحنا  دـهاش  ناملـسم  تما  هک  يایخیرات  يهلحرم 

ثداوح و هعماج ، رد  هزات  نایرج  نیا  روهظ  هار  تسا  یعیبط  نیا  رباـنب  میـشاب . راکـشآ  ینوگرگد  نیا  دـهاش  ناـمثع  راـگزور  مود  همین 
يهعماج رب  راگزور  نآ  رد  هک  دمآ  دـیدپ  ییاههورگ  تینهذ  اب  لماعت  زا  نایرج  نیا  دـیامن . يزاس  هنیمز  ار  نامزاس  رد  يا  هزات  راتخاس 

هب اهنت  دیابن  دشاب . هتـشاد  ار  هنایارگ  عقاو  شهوژپ  کی  طیارـش  یـسررب  نیا  هک  نیا  يارب  دومنیم . يربهر  ار  نآ  دوب و  مکاح  یمالـسا 
ار هرود  نیا  خـیرات  هک  مییآرب  نید  ناگرزب  اههورگ و  تامادـقا  رد  اههدـیدپ  نیا  ياـههشیر  یپ  رد  دـیاب  هکلب  مییاـمن  هدنـسب  اههدـیدپ 

نیا روهظ  ندیـشخب  تعرـس  رد  نآ  تکراشم  نازیم  ثداوح و  راک  زاس و  تعیبط و  یپ  رد  اج  نیا  رد  هکنیا  هب  هجوت  اـب  هتبلا  دـناهتخاس .
خیرات نیا  هک  یلامعا  ای  هرود  نیا  خیرات  ناگدنزاس  رب  یقالخا  مکح  رودص  هب  هک  نیا  نودـب  میتسه ؛ یمالـسا  يهعماج  رد  هزات  نایرج 

ماما مایق  زاس  هنیمز  هک  تسا  یناسنا  یعامتجا و  هحفص 20 ) طیارـش (  تفایرد  شهوژپ ، زا  ام  فده  نیرتشیب  مییامن  هجوت  دناهتخاس ، ار 
هکلب تسا  هدوبن  یعفد  ياهنایرج  يهدـییاز  یعاـمتجا ، مهم  ثداوح  رگید  نوچمه  ماـیق  نیا  اـم  داـقتعا  هب  نوچ  تسا ؛ هدوب  ع )  ) نیـسح

رد گرزب  تالوحت  يزاـس  هنیمز  رد  هک  میـشاب  یثداوح  ناـیب  یپ  رد  رگا  هحفـص 21 ) دشابیم ( . نآ  زا  شیپ  یعامتجا  طیارـش  يهجیتن 
رمع يروآون  هفیقـس ، قطنم  تسا : زیچ  هس  اهنآ  نیرتمهم  دـیاش  تفای ؛ میهاوخ  ار  یناوارف  ثداوح  دـناهدوب ، راذـگ  ریثأت  نامثع  راگزور 

نخـس هناگادـج  کی  ره  يهرابرد  هرود ، نیا  يریگ  لکـش  رد  ثداوح  نیا  هداعلا  قوف  تیمها  هب  هجوت  اب  اروش . يهثداح  شـشخب و  رد 
اروش  < ششخب رد  رمع  لصا   < هفیقس قطنم  . < تفگ میهاوخ 
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هفیقس قطنم 

زا يرایـسب  ناـج  لد و  رد  ناـنچمه  هک  یگلیبـق  حور  زا  ص )  ) ربماـیپ تلحر  هک  دوـش  بلطم  نیا  رکنم  دـنوتیمن  قـقحم  هفیقـس  قـطنم 
زا دعب  هنیدم -  رد  یـسایس  يهصرع  رد  هک  داد  ناشن  ینادرم  رادرک  رد  ار  دوخ  هیحور  نیا  تشادرب . هدرپ  تسا  هدوب  راد  هشیر  ناملـسم 
روآ ماس  رس  تعرس  اب  هک  دنتشاذگ  ریثأت  یثداوح  ریـس  یهد  تهج  رد  دندوب و  هداهن  هصرع  هب  اپ  یتاعاس  زا  سپ  ص - )  ) ربمایپ تلحر 

ربمایپ زا  دعب  تموکح  يهلأسم  هب  ناناملسم -  رگید  زا  رود  هب  ات -  دندمآ  مه  درگ  هدعاس  ینب  يهفیقـس  رد  راصنا  دندمآیم . مه  یپ  زا 
هب اهیـشیرق  زا  یهورگ  اهنآ ، نیفلاخم  هک  یلاح  رد  تسا ؛ نانآ  قح  تموکح  هک  دندوب  دـقتعم  اهنآ  دـنزادرپب ، سررب  ثحب و  هب  (ص )

هحفص مه (  ع )  ) یلع ترضح  درپس و  ع )  ) یلع هب  ار  تموکح  تلحر ، زا  لبق  ص )  ) ربمایپ هک  دنتسنادیم  اهنآ  هتبلا  دنتفریم . رگید  هار 
ثداوح دنت  نایرج  اما  دیشک . رانک  هفیقـس  ثداوح  زا  دندوب  لوغـشم  ص )  ) ربمایپ نفد  نفک و  هب  هک  راصنا  زا  یخرب  مشاهینب و  اب  ( 22

. تشاداو ع )  ) یلع باب  رد  ص )  ) ربمایپ تلحر  زا  دـعب  ناناملـسم  رتشیب  هک  ياهژیو  تصرف  ندرمـش  منتغم  رد  یـسایس  بازحا  تباـقر  و 
هب قطنم  هب  رگا  (. 1 . ) تخادرپ تیعقوم  نیا  هیجوت  هب  تشاد ، هراب  نیا  رد  سابع  نبا  اب  هک  يددـعتم  نانخـس  رد  شتفالخ  ماگنه  هب  رمع 
هب نآ  رد  یگلیبق  حور  هک  میباییم  رد  مییاـمن ، تقد  تفرگ  رد  راـصنا  نارجاـهم و  ناـیم  ناـمز  نآ  رد  هک  یلدـج  رد  هدـش  هتفرگ  راـک 
زا هلیبق و  ود  نیب  ياههتشک  زا  هک  یتقو  تخیگنارب و  ار  جرزخ  سوا و  نایم  ناهنپ  ياههدقع  اههنیک و  رکبوبا  نخس  دوب ؛ نایامن  حوضو 
هب هک  مینیبیم  ار  راصنا -  بیطخ  رذنم -  نب  بابح  الثم  درک . قیوشت  هزیتس  هب  ار  اهنآ  تفگیم ، نخـس  ریذـپان  نامرد  يهنهک  ياهمخز 

یتـقو دوـبن  یلاـخ  هیحور  نیا  زا  مـه  نارجاـهم  راـتفگ  ناـبز و  دوـمنیم . مزج  ار  ناـشمزع  درکیم و  کـیرحت  ار  راـصنا  یلهاـج  نـحل 
«. مییوا هلیبق  زا  يو و  ناتـسود  ام  هک  نآ  لاـح  و  تسا ؟ عازن  رـس  رب  اـم  اـب  ص )  ) دـمحم ینـشناج  تفـالخ و  رد  یـسک  هچ  : » دـنتفگیم
نب دعس  دندش . میسقت  هدش ، رو  هلعش  یگلیبق  حور  ریثأت  تحت  راصنا  اذل  دومن و  میسرت  رکبوبا  هک  دندرک  ریس  يریـسم  نامه  هب  ثداوح 

. دندرک تعیب  رکبوبا  اب  اهیجرزخ ) بیقر   ) سوا يهلیبق  هک  یتقو  تفرگ  هرانک  تفالخ -  يارب  جرزخ  يهلیبق )  ) دزمان یجرزخ -  يهدابع 
نوچ دـمآ ، نوریب  هبرجت  نیا  زا  شیرق  دوشگ . ناناملـسم  رب  ار  هنتف  ياهرد  داد ، ناـشن  هفیقـس  زور  رد  ار  دوخ  هک  یگلیبق  حور  نیا  (. 2)

يهلیبق زا  ناناملـسم  ربمایپ  نوچ  ددرگیم ، زاب  اهنآ  هب  تسا  یثرا  مه  تفالخ  هحفص 23 ) تسا و (  نانآ  قح  تموکح  هک  دندوب  دقتعم 
رد حوضو  هب  نآ  ياهدمایپ  راثآ و  نیا  تسا . هتـشاد  مالـسا  رد  تموکح  درک  راک  زا  شیرق  مهف  رد  ار  رثا  نیرتدب  بلطم  نیا  تس . اهنآ 

حرـش دـیدحلا ، یبا  نـبا  ص 31 . ج 3 ، لــماکلا ، ریثا ، نـبا  ص 31 ، ج 5 ، يربــط ، ( 1 . ) دـش دـهاوخ  رهاظ  نامثع  تفـالخ  راـگزور 
: تسا هدـمآ  یبوقعی  خـیرات  رد  و 82   9 ، 20 ، 21 ، 78 ص 79 ، ج 12 ، ص 57 ، ج 2 ، میهاربا ، لـضفلاوبا  دـمحم  قیقحت  هغالبلاجـهن ،

تـسا هدمآ  ص 83 ، ج 2 ، هغـالبلا ، جـهن  حرـش  رد  نومـضم  نیمه  هب  بیرق  دنتـشادن ». یکـش  ع )  ) یلع يهراـبرد  راـصنا  نارجاـهم و  »
يرترب شـشخب و  ماگنه  رمع  دوش ، هتفگ  رگا  دـهاوخن  فطل  زا  یلاخ  ( 2 . ) فلؤم زا  مالـسالا  یف  هرادالا  مکحلا و  ماـظن  كر : نینچمه 
ثداوح دنور  رب  ةدابع  نب  دعـس  ص 437 . نادـلبلا ، حوتف  كر : داد . حـیجرت  جرزخ  رب  ار  سوا  رگید  یخرب  رب  ناناملـسم  زا  یخرب  نداد 

دندرک و دیعبت  ماش  هب  هنیدم  زا  دنتسج و  يرازیب  وا  زا  دندرک و  نعل  ار  وا  اراکـشآ  رکبوبا  رمع و  دومن و  ضارتعا  لکـش  نیا  هب  یـسایس 
« تسا قفانم  هک  دیشکب  ار  دعس  دشکب ؛ ار  دعـس  دنوادخ  دیـشکب ، ار  دعـس  تفگیم : نینچ  وا  يهرابرد  رمع  دیـسر . لتق  هب  اج  نامه  رد 

ص 17 و 21. ج 2 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا 

ششخب رد  رمع  لصا 

رکبوبا دادیمن ؛ يرترب  يرگید  سک  رب  ار  یسک  درکیم و  لمع  يواست  هب  ناناملسم  نیب  ششخب  رد  ص )  ) ربمایپ ششخب  رد  رمع  لصا 
هب ار  انب  تخادرپیم -  رما  نیا  هب  يرجه  متـسیب  لاس  رد  یتقو  رمع -  اما  درکیم . لـمع  يواـست  لـصا  نیمه  هب  شتفـالخ  تدـم  رد  مه 
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برع راصنا و  رب  ار  نارجاهم  مامت  نارجاهم و  ریغ  رب  ار  شرق  نارجاهم  نارگید ، رب  ار  نید ) رد   ) ناگتفرگ یـشیپ  : » تشاذگ نداد  يرترب 
دصیس و رضم ، يهلیبق  يارب  داد و  يرترب  هعیبر  رب  ار  رـضم  يهلیبق  (. 1 .« ) داد يرترب  لیصا  ریغ  برع  رب  ار  لیـصا  برع  برع و  ریغ  رب  ار 
رد ار  جیاتن  نیرتدـب  اهدـعب  لصا  نیا  (. 3 . ) داد يرترب  جرزخ  رب  ار  سوا  هیبـق  درک و  ررقم  راـنید ) اــی  مـهرد  ( ) 2  ) تسیود هـعیبر ، يارب 

يرترب هار  ار  يرادنید  درک و  عضو  ار  اههقبط  يریگلکش  انیب  یمالسا  يهعماج  رد  رمع  نوچ  تشاذگ . ياج  هب  دوخ  زا  یمالـسا  هعماج 
نتفای تیمکاح  يارب  يا  هزات  هیجوت  اب  دوب ، هدش  تیوقت  رکبوبا  ندیـسر  تیمکاح  هب  اب  هرابود  هک  ار  شیرق  تیفارـشا  و  داد ؛ رارق  يدام 

رارق رترب  شـشخب  رد  ( 4  ) شیرق ریغ  رب  ار  شیرق  نداد ، يرترب  ياـهرابتعا  تاـظحالم و  ماـمت  دیـشخب . تردـق  ناناملـسم  تشونرـس  رب 
لصا نیا  دوب . هیجوت  نیرتهب  نتفای  تردق  تیمکاح و  يارب  مه  نیمه  و  دنتسه ؛ یشیرق  نوچ  دنمدرم ، نیرترب  یشیرق  ینعی ، نیا  دادیم .
جرزخ رب  سوا  هعیبر و  رب  رضم  يرترب  بجوم  نوچ  تسا ؛ هدوب  جرزخ  سوا و  رـضم و  هعیبر و  نایم  یگلیبق  عازن  داجیا  رد  ياهزات  تلع 

هحفص 24) دش و (  هتشاذگ  ناناملـسم  رگید  و  برع )  ) ناناملـسم نیب  يداژن  يریگرد  يانب  گنـس  نیتسخن  لصا ، نیا  الامتحا  دشابیم .
دوخ تفـالخ  رخآ  ياـهزور  رد  رمع  هک  نیا  وـگ  تسب . راـک  هب  لیـصا  ریغ  رب  لیـصا  برع  مجع و  رب  برع  نداد  يرترب  رد  ار  نآ  رمع 

رب لصا  نیا  هک  يرگناریو  راثآ  زا  یخرب  دوخ  وا  دـیاش  دوب . هدـش  دـماجنایم  نآ  هب  لصا  نیا  هک  یعامتجا  یـسایس و  ياـهرطخ  هجوتم 
دوخ رمع  هک  تسا  هدوب  هنیدم  يهعماج  رد  هقرفت  ییارگبزح و  حور  ذوفن  هلمج  زا  دوب . هدید  تشاذـگیم ، ياج  هب  یمالـسا  يهعماج 

هک نیا  رگم  دننیـشنیمن  مه  اب  رفن  ود  دـیتفرگرب و  یـسلاجم  امـش  هک  دیـسر  ربخ  نم  هب  : » دومنیم ریذـحت  ار  نآ  دوب و  هدـش  نآ  هجوتم 
راک نیا  مسق  ادخ  هب  دوشیم . تیامح  مه  اهتـسشن  سلاجم و  تسا ؛ ینالف  ینانیـشن  مه  زا  تسا ، ینالف  يهتـسد  زا  دوشیم : هتفگ  نینچ 

ار شـشخب  رد  ص )  ) ربمایپ لصا  هب  تشگزاب  رمع  اذـل  (. 5 « ) تسامـش نایم  رد  يوردنت  ناتتفارـش و  رد  يوردنت  ناتنید ، رد  يوردنت 
هدـنز لاسما  رگا  اما  مداد ؛ تداع  رگید  یخرب  رب  یخرب  نداد  يرترب  هب  هجوت  اـب  ار  مدرم  نم  : » تفگیم داد و  رارق  دوخ  راـک  يهحولرس 

و ص )  ) ربمایپ هک  هنوگ  نامه  داد ؛ مهاوخن  يرترب  مجع  رب  ار  برع  هایـس و  رب  ار  خرـس  دومن و  مهاوخ  رارقرب  تاواسم  اهنآ  ناـیم  مناـمب 
دیسر و ارف  نامثع  راگزور  دش و  هتـشک  دنک ، لودع  لصا  نیا  زا  هک  نیا  زا  لبق  رمع  اما  (. 6 « ) درک مهاوخ  لمع  دناهدرک ، لمع  رکبوبا 

زاس هنیمز  هک  دوب  یلماوع  نیرتمهم  زا  تشگ و  رادیدپ  یمالـسا  يهعماج  رد  نآ  رگناریو  ياهدمایپ  راثآ و  تفر . ریـسم  نامه  هب  نامثع 
ص نادلبلا ، حوتف  ( 3 . ) 2 ، 106 یبوقعی ، خـیرات  ( 2 . ) 111/8 هغالبلا ، جهن  حرـش  دـیدحلا ، یبا  نبا  ( 1 . ) دیدرگ ناناملـسم  نایم  بوشآ 

خیرات ( 6 . ) يرجه لاس 23  هب  طوبرم  ثداوح  ج 5 ص 25 ، يربط ، ( 5 . ) دنتسه نارجاهم  اهيرضم و  اهیـشیرق ، اهبرع ، روظنم  ( 4 . ) 437
ص 73. يرخفلا ، رد  یقطقط  نبا  131 و  ص 132 -  ج 2 ، هغالبلا ، جهن  حرش  ص 107 و  ج 2 ، یبوقعی ،

اروش

 – رمع يداهنشیپ  رما  اروش -  هحفـص 25 ) دروآ ( ، دوجو  هب  شیرق  دزن  ار  راصحنا  زایتما و  ساسحا  شـشخب ، رد  نداد  يرترب  رگا  اروش 
تخیگنارب ار  یـسایس  تالیامت  اهنآ ، نارادفرط  اههلیبق و  راگزور و  نآ  رد  شیرق  يهتـسجرب  ياهتیـصخش  زا  يرایـسب  ناج  لد و  رد  زین 

رد نونکا  دناهدوب . تفالخ  قاتـشم ) و   ) دزمان یگمه  هک  داد  رارق  شیرق  زا  رفن  شـش  نیب  رد  اروش  رمع ، دـناهدوبن . نآ  ماجنا  رب  رداق  هک 
و دـشکیم ؛ ریوصت  هب  دوب ، نداد  خر  فرـش  رد  هک  ياهثداح  ربارب  رد  یـسایس  تردـق  عیزوت  یبوخ  هب  هک  میروآیم  ار  =ي  نتم اج  نیا 

زور هس  دش ؛ جراخ  فوع  نب  نمحرلادبع  دشابیم ...« : اهدزمان  نآ  نایم  زا  باطخ  نب  رمع  زا  دعب  ناناملسم  دیدج  يهفیلخ  اب  تعیب  نآ 
وا هک  دنتشادن  یکش  دندوب ؛ هدرک  ماحدزا  رد  ربارب  رد  دندوب و  هدش  عمج  نامدرم  تشگزاب . تخادرپ و  تروشم  هب  مدرم  اب  درک و  ربص 

یلع اب  راصنا  زا  یهورگ  يهقالع  دوب و  ناـمثع  هب  مشاـهینب -  زج  شیرق -  يهمه  يهقـالع  ( 1  ) درک دـهاوخ  تعیب  بلاطیبا  نب  یلع  اب 
هیما ینب  تیمکاـح  زا  نوچ  دنتـساوخیم  ار  ع )  ) یلع مدرم ، (. 2 « ) دـناهدوب رتمک  همه  زا  اهنیا  هک  نامثع  اـب  مه  یهورگ  يهقـالع  و  (ع )

رد ع )  ) ترضح ياههاگدید  یخرب  زا  اهنآ  زا  يرایـسب  دیاش  دندیـسرتیم . شايرادیاپ  تلادع و  و  ع )  ) یلع زا  شیرق  اما  دندیـسرتیم ؛
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، دوب یعیبط  مه  نیا  هتبلا  نامثع . اب  ناشرتمک  دـندوب و  ع )  ) یلع اب  ناشرتشیب  راصنا ، اـما  دـندوب . ربخ  اـب  تموکح  هعماـج و  تورث ، باـب 
ربمایپ دجـسم  رد  هک  یثحب  رد  هیما  ینب  رب  هفیقـس  یگلیبق  ندش  هریچ  دـندوب . كانمیب  تموکح  تاردـقم  مامت  رب  شیرق  طلـست  زا  نوچ 

ياهداهن زا  یکی  ار  تفالخ  شیرق  هک  تخاـس  صخـشم  حوضو  هب  دـش ، هتفرگ  ناـمثع  يارب  هک  یتعیب  زا  تفرگ و  رد  هنیدـم  رد  (ص )
رد اهنآ  تالیامت  اب  هک  دهد  هئارا  يرظن  يأر و  تفالخ  رد  هک  تسین  زیاج  یناملسم  چیه  يارب  اذل  دنادیم ؛ شیوخ  يهژیو  نأش  دوخ و 

یمدآ یک  ات  هارمگ ، نامیپ  مه  يا  ( » هحفـص 26 تفگیم ( : ورمع  نب  دادقم  هب  یموزخم  يهریغم  نب  ۀعیبر  یبا  نب  هللادبع  دشاب . ضقانت 
رگا مدرم  يا  : » تفگیم يوـما  حرـس  یبأ  نب  دعـس  نب  هللادـبع  (. 3 .« ) دـنک تلاخد  شیرق  راـک  رد  اـت  دـهدیم  تأرج  دوخ  هب  وت  نوچ 

ات دـیهاوخیم  رگا  : » تفگیم رـسای  نـب  راـمع  اـما  (. 4 «. ) دـینک تعیب  نامثع  اب  سپ  دـنوشن ، فـالتخا  راـچد  اهیـشیرق  اـت  دـیهاوخیم 
تیفارـشا دزمان  نامثع -  اما  دوب  ناناملـسم  تیرثکا  دزمان  ع )  ) یلع (. 5 « ) دینک تعیب  ع )  ) یلع اب  سپ  دـنوشن ، فالتخا  راچد  ناناملـسم 

عـضوم اما  دش ؛ رجنم  نامثع -  يهلیـسو  هب  نایوما -  تیمکاح  هب  اروش  يهجیتن  نیاربانب  ع .)  ) یلع هن  دش  تعیب  نتفرگ  هب  قفوم  شیرق - 
اروش ياهدزمان  مامت  ناج  لد و  هب  تفالخ  باب  رد  ندرک  هشیدنا  هک  ياهنوگ  هب  تفرگ . تروص  هجیتن  نیا  هب  تبـسن  یتوافتم  ياهیریگ 

زا ریغ  يرگید  دارفا  تساوخیم . دوخ  يارب  دوب ، هدرک  تفالخ  دزمان  ار  يو  رمع  هک  نیا  زا  دـعب  ار  تفالخ  اهنآ  زا  کی  ره  درک و  ذوفن 
اهنآ زا  دوب ، هدرک  تفالخ  دزمان  ار  اهنآ  رمع  هک  یخرب  هک  دندوب  رواب  نیا  رب  نوچ  دـندوب ؛ هتـسب  تفالخ  هب  لد  زین  شیرق  زا  اروش  دارفا 
ياج هب  راصنا  ناور  ناـج و  رد  ار  ریثأـت  نیرتدـب  اروش ، ماـظن  دـنرترب . ناـنآ  زا  یناوارف  روما  رد  اـهنآ  اـسب  هچ  هکلب  دنتـسین  رتهب  نادـنچ 

تروشم قح  یتح  زیچ  همه  زا  ناهگان  دنشاب و  تموکح  ناراکمه  نارواشم و  ات  دش  هداد  هدعو  اهنآ  هب  هفیقس  رد  هک  یناسک  تشاذگ ؛
ناشهنیرید نانمـشد  يزوریپ  ار  نایوما  يزوریپ  اذـل  دوبن ؛ اهنآ  تیاضر  دروم  دـش ، دـیاع  هک  ياهجیتن  اهنیا ، رب  هوالع  دـندش . مورحم  مه 

: تسا هدرک  نایب  نینچ  ار  ندش  دوجوم  عضو  میلست  هجیتن و  نیا  زا  شیوخ  یتیاضران  ع )  ) یلع دندرکیم . روصت  ار  هکم  ناکرـشم  ینعی 
ار راصنا  تفالخ ، ناگتفیش  (. 6 «. ) متـسه میلـست  دوشیم ، ملظ  نم  هب  اهنت  تسا و  ناماس  هب  ناناملـسم  روما  هک  ینامز  ات  ( » هحفص 27 ) 

نیمه دندرکیم . کمک  رما  نیا  هب  لیابق  رگید  اب  يدنواشیوخ  طباور  داجیا  ناشياههلیبق و  تورث و  اب  دـندرک و  عمج  دوخ  رود  یناهنپ 
ماجرف دندرکیم . شالت  ناشدـحاو ، فدـه  هار  رد  دـندرک و  دوجو  مالعا  اراکـشآ  بازحا  نیا  تشذـگ ، نامثع  تفالخ  زا  یکدـنا  هک 

زا هک  تشگ ، تموکح  هب  ندیـسر  رد  یـصخش  ياهفدـه  اـب  صاـخ  یـصاخشا  يرادـفرط  هب  دوجوم  بازحا  نیا  شیادـیپ  بجوم  اروش 
دنکیم تیاور  نایفس  یبا  نب  ۀیواعم  زا  ینخس  هبر  دبع  نبا  دربیم . هرهب  اهرهـش  رب  وا  نامکاح  ناشیوخ و  نامثع و  زا  یتیاضران  لماوع 

ناـنآ زا  کـی  ره  درک ... دودـحم  رفن  شـش  هب  رمع  هک  دوـب  اروـش  يهطـساو  هب  اـهنت  ناناملـسم  ناـیم  هقرفت  : » درکیم فارتـعا  نینچ  هک 
طابترا مینیبیم  هک  دناهدوب  یثداوح  اهنیا  (. 7 « ) دوب نآ  قاتشم  شلد  دوب و  هتسب  دیما  دوخ  موق  يارب  تساوخیم و  دوخ  يارب  ار  تفالخ 
يهرادا يهویش  اب  یگمه  مه و  اب  ثداوح  نیا  دندوب . هدش  نآ  راچد  ناناملسم  نامثع ، راگزور  رد  هک  دنراد  یبوشآ  هنتف و  اب  یگنتاگنت 

هب ار  يدژارت  هک  دوب  مالسا  لوصا  زا  راکشآ  فارحنا  اهنیا ، يهمه  يهجیتن  دندوب . لماعت  رد  هعماج  تیریدم و  تورث ، باب  رد  تموکح 
(1 ( ) هحفص 28 دندرکیم ( . زیهرپ  نآ  زا  هک  درک  التبم  يرش  هب  ار  اهنآ  تشاداو و  شروش  بالقنا و  هب  ار  ناناملسم  دناسر و  دوخ  جوا 

خیراـت رد  تسا . هدوـب  هفیقـس  ناـمز  زا  ناـشعضوم  نیا  تسین . ع )  ) یلع هب  تبـسن  مدرم  عوـضوم  اـب  هطبار  رد  ياهزاـت  زیچ  اـج  نـیا  رد 
ج 9، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  ( 2 «. ) دنتشادن یکش  ع )  ) یلع يهرابرد  راصنا  نارجاهم و  : » تسا هدمآ  ص 83  ،ج 2 ، یبوقعی
ج هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  ( 4 . ) 232 ص 233 . ج 4 ، يربط ، ج 9 ص 52 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  ( 3 . ) ص 52
(6 . ) ص 232 و 233 ج 4 ، يربط ، ص 52 ، ج 9 ، هغالبلا ، جهن  حرـش  دیدحلا ، یبا  نبا  ( 5 . ) ص 232 و 233 ج 4 ، يربط ، ص 52 ، ، 9

قیقحت دیرفلا ، دقعلا  یـسلدنا ، هبردبع  نبا  ( 7 . ) و 32 ص 31  ج 5 ، نایرعلا ، دیعـس  دمحم  قیقحت  دیرفلا ، دقعلا  یـسلدنا ، هبر  دـبع  نبا 
ص 31 و 32. ج 5 ، نایرعلا ، دیعس  دمحم 
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نامثع يرادا  یلام -  تسایس 

دای هب  ار  یتسایس  نینچ  وا  زا  لبق  ناناملسم  هک  دوب  نانچ  شایلام  تسایـس  دیـسر ، تفالخ  هب  یتقو  نامثع  نامثع  يرادا  یلام -  تسایس 
زا اهـششخب  نیا  رگا  اروش . ياضعا  زا  یخرب  هژیوب  شیرق و  ناگرزب  ماوقا و  نادـناخ و  هب  دایز  ياهـششخب  هب  درک  عورـش  يو  دنتـشادن .

میهـس نآ  رد  ناناملـسم  يهمه  هک  دوب  لاـملا  تیب  زا  همه  اـهلوپ  نیا  یلو  تخیگنایمن  رب  ار  یـسک  ضارتـعا  دوـب ، شایـصخش  تورث 
يور ياهقطنم  لاملا  تیب  هب  زین  اهنآ  دندرکیم . لامعا  ار  هنیدم  رد  وا  يهویـش  تفالخ ، تلود  ياج  ياج  رد  نامثع  نارازگراک  دـندوب .

نآ يهطساو  هب  هک  دز  تسد  یلام  یمادقا  هب  نامثع  (. 1 . ) دندیشخبیم لاملا  تیب  زا  دوخ  ناکیدزن  نارای و  نادناخ و  هب  دندوب و  هدروآ 
دـشر نتفرگ و  تردـق  هب  دیـشخب و  قنور  ار  اـهنآ  يداـصتقا  تیلاـعف  دوخ  ياهـششخب  اـب  هک  ياهقبط  دروآ ؛ دوجو  هب  ار  دـنمتورث  هقبط 

، دـننکیم یگدـنز  هک  اج  ره  هب  ار  دوخ  یگنج  تمینغ  مدرم  ات  درک  داهنـشیپ  هک  دوب  نآ  رما  نیا  راک  زاـس و  داد . تصرف  نآ  ياـهتورث 
. دراد قطانم  رگید  ای  زاجح  رد  ینیمز  هک  دـشورفب  یـسک  هب  دـناوتیم  داد  ینیمز  رـصم  ای  ماش  ای  قارع  رد  هک  یـسک  الثم  دـنهد . لاقتنا 

هدش حتف  ياهنیمزرـس  رد  ار  ییاهنیمز  ناشيهدش ، هریخذ  ياهلوپ  اب  دندرک و  باتـش  مادـقا ، نیا  هحفص 29 ) زا (  هدافتـسا  هب  نادنمتورث 
راک و يارب  ار  هدرب  ریغ  ناگدرب و  دندومن و  هضواعم  هدش  حتف  ياهنیمزرـس  رد  ار  ییاهنیمز  زاجح ، رد  ناشنیمز  اب  دـندرک و  يرادـیرخ 

تردـق تردـق ، تموـکح و  هب  قاتـشم  يهقبط  نیا  دـنتفای و  ياهدـنیازف  دـشر  اـهتورث  نیا  بیترت  نیدـب  دـندرک . بلج  نآ  رد  يروهرهب 
هاجنپ هب  ریبز  تورث  : » دناهدرک فیصوت  نینچ  ار  راگزور  نآ  ناوارف  ياهتورث  نیازا  ياهنومن  نارگید  يدوعسم و  دندرک . بسک  يرتشیب 
قارع رد  هللادیبع  نب  ۀحلط  دمآ  رد  دیسریم . هیردنکسا  رـصم و  هفوک ، هرـصب ، رد  يدابآ  نیمز و  هدرب و  رازه  بسا و  رازه  رانید و  رازه 

رد تسا . هدوب  نیا  زا  شیب  ةارـش )  ) يهقطنم رد  دوب ؛ مه  نیا  زا  شیب  یتیاور  هب  دوب ؛ مه  نیا  زا  شیب  یتیاور  هب  دوب ؛ رانید  رازه  زور ، ره 
شگرم زا  دـعب  وا  تورث  متـشه  کی  زا  مراـهچ  کـی  دوب ؛ دنفـسوگ  رازه  هد  رتش و  رازه  بسا ، دـص  فوع ، نب  نمحرلادـبع  ( 2  ) لغآ

؛ دشیمن هتسکش  ربت  هلیسو  هب  هک  تشاذگ  ثرا  هب  ياهرقن  الط و  تفر ، ایند  زا  تباث  نب  دیز  یتقو  تسا . هدوب  رانید  رازه  راهچ  داتشه و 
هب دوخ  زا  رانید  رازه  دـصناپ  تفر  ایند  زا  یتقو  هینم  نب  یلعی  تسا . هدوب  رانید  رازه  دـص  نآ ، شزرا  هک  دوب  ینیمز  تورث و  زا  ریغ  نیا 

رانید و رازه  هاجنپ  دص و  شگرم ، زور  نامثع  دوخ  اما  دیـسریم . رانید  رازه  دصیـس  شزرا  هب  وا  لزنم  ثاثا  یهدـب و  تشاذـگ و  ياج 
بسا و دیـسریم و  رانید  رازه  دـص  هب  نینح »  » و يرقلا »  » هقطنم رد  يو  ياهنیمز  شزرا  تسا ؛ هدوب  شراد  هنازخ  دزن  مهرد  نویلیم  کی 

يهراـبرد نآ  فیـصوت  تسا و  ینـالوط  نآ  رکذ  هک  تسا  یبـلطم  نیا  : » دـیوگیم همادا  رد  يدوعـسم  تشاذـگ . ياـج  هب  یناوارف  رتـش 
هک دندوب  یتسدیهت  ریقف و  يهقبط  دـنمتورث ، يهقبط  نیا  رانک  رد  (. 3 «. ) تسا ناوارف  دـندوب ، نامثع  راگزور  تورث  نابحاص  هک  یناسک 

هحفـص 30) نازابرـس و (  يهقبط  نامه  اهنیا  دناهدوبن . دنمهرهب  مه  ینانچ  نآ  ياهـششخب  زا  اهنآ  دناهدوبن ، یتورث  نیمز و  چیه  بحاص 
يارب یگنج  ياهتمینغ  نتفرگ  رد  يو  نارازگراک  نامثع و  یبلط  راـصحنا  يهطـساو  هب  هقبط  نیا  دـندوب . اـهنآ  ناگتـسباو  ناـیوجگنج و 

اهنت وجگنج  تسا و  دـنوادخ  نآ  زا  میانغ  هک  دـندوب  یعدـم  اهنآ  تفرگ . لکـش  ناـیوجگنج ، نتخاـس  مورحم  دوخ و  ناـکیدزن  دوخ و 
غاب  » هفوک رد  نامثع  یلاو  صاـع  هب  دیعـس  ریبعت  هب  اـنب  قارع ، ياـهرازتشک  غاـب و  اـما  (. 4 . ) دوـشیم هداد  وا  هب  هک  دراد  شاداـپ  یکدـنا 
یلع دنچ  ره  میریگیمرب ، میانغ  نیا  زا  ار  نامزاین  (. » 5 « ) میزاسیم شیاهر  میهاوخب  رگا  میریگیمرب و  نآ  زا  میهاوخب  رگا  دوب ؛ شیرق 

هک ناـمز  مه  دـشیم . رتـشیب  زور  هب  زور  هقبط  ود  نیب  فاکـش  دنتـشذگیم و  مه  یپ  زا  ثداوح  راـگزور و  (. 6 « ) دـشاب مدرم  لیم  مغر 
هب مه  ناـگداز  هفیلخ  هک  ییاـج  اـت  ینارذگـشوخ ، بعل و  وهل و  قرغ  دـندشیم و  رتدـنمتردق  رتدـنمتورث و  دـنمتورث ، فارـشا  يهقبط 

تقو هب  ناناملـسم  دـندومنیم . يرتـشیب  رقف  ساـسحا  دـندشیم و و  رتریقف  رگید  يهقبط  (. 7 ، ) دـندوب هدروآ  يور  مارح  ینارذگـشوخ 
نادنواشیوخ و نادـناخ و  هب  ار  ناناملـسم  یلمع  تردـق  دـندرک ، تعیب  نامثع  اب  یتقو  هک  دوش  نشور  اهنآ  يارب  ات  دنتـشادن  زاین  يدایز 
و دندوب . هدرک  نیمک  نا  تشپ  رد  نایوما  هک  دوب  یباقن  نامثع  هک  دش  صخشم  يدوز  هب  دندرپس . طیعم  وبا  نادناخ  هیما و  ینب  ناکیدزن 
هب ار  رـصم  و  ماـش ، هفوـک ، هرــصب ، ینعی  تفـالخ  مـهم  گرزب و  ياهتــسپ  ناـمثع  نوـچ  درک . تباـث  ار  بـلطم  نـیا  ثداوـح  دوز  هـچ 
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تورث و زکرم  دناهدوب . هعماج  داصتقا و  گنج ، رد  هتـسجرب  تیعقوم  اب  ییاهتـسپ  نامه  تسپ و  راهچ  نیا  درپس . شکیدزن  نادنواشیوخ 
ياج زا  هک  دوب  ناناملـسم  نازابرـس  عمجت  زکرم  نمـض  رد  دـشیم . هدروآ  اج  نآ  زا  تورث  لام و  هک  دـندوب  تفالخ  تلود  يزرواشک 

شقن هاگیاج و  نکاما  یـضعب  اهناتـسا  نیا  زج  دوب . جوا  رد  نانچمه  هک  دوب  یگرزب  يزوریپ  تایلمع  زکرم  دـندمآیم و  تموکح  ياج 
هک ار  زیرک  نب  رماع  نب  هللادبع  ینعی  شاییاد  رسپ  نامثع ، دندوبن . تیانع  هجوت و  دروم  نادنچ  هیقب  هحفص 31 ) دنتشاد ( ، مود  يهجرد 

راکفا راـشف  ریز  سپـس  هفوک و  رب  ار  طـیعم  یبأ  نب  ۀـبقع  نب  دـیلو  شردارب  تشاـمگ و  هرـصب  يرادـنامرف  هب  تشاد  لاـس  جـنپ  تسیب و 
رد رمع  لماع  هیواعم ، درامگ . يو  ياج  هب  ار  صاع  نب  دیعـس  دومن و  لزع  ار  يو  يرد ، هدرپ  يراوخ و  بارـش  تاـبثا  زا  دـعب  یمومع ،
ات ار  وا  تردق  لماوع  بابـسا و  بیترت  نیدـب  درک . نآ  يهمیمـض  ار  هریزجلا  نیطـسلف و  صمح ، تموکح  نامثع  هک  دوب  ندرا  قشمد و 
زا نایلاو  نیا  مامت  تشامگ . رـصم  يرادـنامرف  هب  ار  حرـس  یبأ  نب  دعـس  نب  هللادـبع  شاینتان ، ردارب  داد . شرتسگ  نکمم  دـح  نیرتـالاب 

. تسا هدوبن  لوبق  لباق  هدیدنسپ و  مدرم ، يهدوت  اب  اهرهش  در  هبنج  ود  ره  رد  ای  اهنآ و  یتیریدم  ای  ینید  راتفر  دناهدوب و  نامثع  ناکیدزن 
، هفوک رد  دـندرکیمن . ناـهنپ  ار  شیرق  ریغ  هب  تبـسن  بصعت  ییارگ و  هلیبـق  سح  دوخ ، تامادـقا  رد  دـناهدوب و  شیرق  زا  یگمه  اـهنیا 

میهاوخب ار  هچ  نآ  تسا ؛ شیرق  ناتـسب  غاب و  اهرازتشک ، اهغاب و  : » تفگیم شیرق  هب  تبـسن  بصعت  اب  درکیم و  متـس  صاع  نب  دـیعس 
. دومن دـیعبت  ماـش  هب  ار  اـهنآ  دـندرک ، ضارتعا  وا  هب  شیرق  ریغ  ناناملـسم  یتـقو  میزاـسیم .» شیاـهر  میهاوخب  ار  هچ  نآ  میریگیمرب و 

هریزجلا هب  ار  اهنآ  دـنتفریذپن ، ار  وا  نخـس  یتقو  تخادرپ و  ثحب  هب  ناناملـسم  رگید  رب  شیرق  يرترب  تلیـضف و  باب  رد  اهنآ  اب  هیواـعم 
يرترب اهنآ ، تراقح  نتخاس و  راوخ  اب  مه  وا  دوب و  هیواعم  يهدناشن  تسد  یموزخم  دیلو  نب  دلاخ  نب  هللادبع  اج  نآ  مکاح  درک . دـیعبت 

هب ار  شیرق  هب  تبـسن  بصعت  تخادرپ و  متـس  ملظ و  هب  تایلام  نتفرگ  رد  دعـس  نب  هللادـبع  رـصم ، رد  دومن . راهظا  اـهنآ  يارب  ار  شیرق 
روتسد وا  هب  مه  نامثع  یتقو  دنرب . تیاکش  نامثع  دزن  ات  تشاداو  ار  اهنآ  دومن و  کیرحت  ار  شیرق  ریغ  ناناملـسم  هک  درک  راهظا  يدح 

زا نامثع  نامکاح  دش . هتـشک  ات  دز  کتک  يدـح  هب  ار  ناهاوگ  زا  يدرم  دومن و  هجنکـش  ار  نادـهاش  درادرب ، عضو  نیا  زا  تسد  ات  داد 
یناسک اهنآ  نیب  رد  یتح  دشیم ؛ کش  مه  ناشيرادنید  رد  هکلب  دنـشاب  هتـشاد  ياهقباس  مالـسا  رد  داهجو  نید  رد  هک  دناهدوبن  یناسک 

هحفـص 32) ندـناسر (  رازآ  رد  هک  دوب  دعـس  نب  هللادـبع  اهنآ  نایم  رد  دـندوب . روهـشم  يرادـنید  رد  فعـض  قسف و  لـها  هب  هک  دـندوب 
زا هبقع  نب  دـیلو  داد . وا  رفک  هب  مکح  نآرق  هک  تفر  شیپ  يدـح  ات  نآرق  هب  ءازهتـسا  رد  دومیپ و  ار  طارفا  دـح  ص )  ) ربمایپ هب  رخـسمت 

ناسانشرس هچ  ناناملسم -  تسا . هدمآ  يا  هیآ  وا  قسف  يهرابرد  مه  نآرق  رد  دوب و  هدز  مه  هب  یترهـش  روجف  قسف و  رد  هک  دوب  یناسک 
مه نامثع  دنتـساوخیم . وا  زا  ار  ناشيرانک  رب  دندرکیم و  هعجارم  وا  هب  نامثع  دـنواشیوخ  نامکاح  نیا  يهرابرد  مدرم -  يهدوت  هچ  و 
يو راگزور  رد  دندیروش و  وا  رب  تفرگ ، شیپ  رد  اهناتسا  رد  نامثع  هک  یتسایس  دومنیمن . یهجوت  اهنآ  تیاکش  هب  یلیم  یب  رـس  زا  زج 

مـشخ تسا . هدوب  دـندرکیم ، لامعا  وا  نامکاح  وا و  هک  ياهلیبق  بصعت  رطاخ  هب  اهنت  نیا  داتفا . هار  هب  ناناملـسم  مشخ  یمومع  تکرح 
مـشخ دـش . هتخیگنارب  وا  هیلع  دـشیم ، یلاـمعا  وا  نارازگراـک  بناـج  زا  هک  یملظ  نیهوت و  رطاـخ  هب  برع  ریغ  ناناملـسم  ناناملـسم و 

دناهدوبن و لئاق  یشزرا  نید  يارب  هک  شیرق  نالماع  نیا  دوب و  ناشییاراد  نیما  ناناملسم و  رما  یلو  وا  نوچ  دش ، هتخیگنارب  مه  هباحص 
زا اـهنآ  نوـچ  دـش ، هتخیگنارب  وا  هیلع  زین  راـصنا  مشخ  تشگیمن . ناـشعنام  ناـمثع  یلو  دـنتخادرپیم  ملظ  هب  دـندادیمن و  اـهب  نآ  هـب 
هک ار  ناشلاوما  اههتـشک و  اهریـشمش و  هک  ار  يزور  نآ  راصنا  دـندنام ، مورحم  دوب ، هدـش  هداد  يراکمه  يهدـعو  اهنآ  هب  هک  تیمکاح 
رد تموکح  هب  نادـنمهقالع  شیرق و  ناناوج  مشخ  هرخـالاب  دـندوب . هدرکن  شومارف  زگره  دوب ، هدـش  شیرق  ندیـسر  تردـق  هب  بجوم 

نامثع يرادا  یلام -  تسایـس  دـندوب . هتفرگن  یتسپ  چـیه  دـندوب و  هدـش  شومارف  مه  اـهنآ  نوچ  تخیگنارب ، زین  ار  اروش  ياـضعا  ناـیم 
هب درک  عورش  يو  دنتشادن . دای  هب  ار  یتسایـس  نینچ  وا  زا  لبق  ناناملـسم  هک  دوب  نانچ  شایلام  تسایـس  دیـسر ، تفالخ  هب  یتقو  نامثع 

، دوب شایـصخش  تورث  زا  اهـششخب  نیا  رگا  اروـش . ياـضعا  زا  یخرب  هژیوـب  شیرق و  ناـگرزب  ماوـقا و  نادـناخ و  هب  داـیز  ياهـششخب 
رد نامثع  نارازگراک  دندوب . میهس  نآ  رد  ناناملسم  يهمه  هک  دوب  لاملا  تیب  زا  همه  اهلوپ  نیا  یلو  تخیگنایمن  رب  ار  یـسک  ضارتعا 
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نادناخ و هب  دندوب و  هدروآ  يور  ياهقطنم  لاملا  تیب  هب  زین  اهنآ  دـندرکیم . لامعا  ار  هنیدـم  رد  وا  يهویـش  تفالخ ، تلود  ياج  ياج 
دوجو هب  ار  دنمتورث  هقبط  نآ  يهطـساو  هب  هک  دز  تسد  یلام  یمادـقا  هب  نامثع  (. 1 . ) دندیـشخبیم لاملا  تیب  زا  دوخ  ناکیدزن  نارای و 

زاس و داد . تصرف  نآ  ياهتورث  دشر  نتفرگ و  تردق  هب  دیشخب و  قنور  ار  اهنآ  يداصتقا  تیلاعف  دوخ  ياهـششخب  اب  هک  ياهقبط  دروآ ؛
رد هک  یـسک  الثم  دـنهد . لاقتنا  دـننکیم ، یگدـنز  هک  اج  ره  هب  ار  دوخ  یگنج  تمینغ  مدرم  ات  درک  داهنـشیپ  هک  دوب  نآ  رما  نیا  راـک 

هحفص زا (  هدافتـسا  هب  نادنمتورث  دراد . قطانم  رگید  ای  زاجح  رد  ینیمز  هک  دشورفب  یـسک  هب  دناوتیم  داد  ینیمز  رـصم  ای  ماش  ای  قارع 
نامثع تفرگ و  الاب  دوعـسم  نبا  تفلاخم  یتسه .» ام  راد  هنازخ  وت  : » تفگ وا  هب  ضارتعا  رد  نامثع  دوب و  ناـمثع  یتیریدـم  یلاـم و  ( 33

یلو دومن  دیعبت  ماش  هب  ار  يو  نامثع  یلو  درک  تفلاخم  مه  يرافغ  رذوبا  دش . هتـسکش  شیاههدند  هک  ییاج  ات  دننزب  ار  وا  ات  داد  نامرف 
عورـش يو  دناسریم . ددم  نامثع  هب  دیدج  هویـش  هب  مدرم  رب  تموکح  رد  هیواعم  ياهـشور  هکلب  تشادـنرب  تسد  تفلاخم  زا  رذوبا  زاب 

ار وا  عضو  مه  هیواعم  دش و  هجاوم  هیواعم  نارادفرط  يهقالع  اب  يو  نخس  یمومع . لاوما  شـشخب  رد  هیواعم  ياهـشور  زا  داقتنا  هب  درک 
هب رذوبا  تسرفب .» نم  دزن  رغـال  شومچ و  يرتـش  رب  راوس  ار  رذوبا ) یلـصا  ماـن   ) بدـنج : » تفگ نینچ  ناـمثع  داد و  شرازگ  ناـمثع  هب 

هذـبر هب  ار  وا  نامثع  درک . زاغآ  ار  تفلاخم  گنردیب  یلو  دوب ؛ هتفر  نیب  زا  هار  یتخـس  زا  شیاهنار  تشوگ  هک  یلاح  رد  دیـسر  هنیدـم 
هب وا  اب  زین  موزخم  ینب  نامیپ  مه  رـسای ، نب  رامع  تفر . ایند  زا  يرجه  لاس 32  رد  ییاهنت  تبرغ و  رد  هک  تشذگن  يزیچ  درک و  دـعیبت 

رامع تنوشخ  همه  نیا  اما  دوب . هداتفا  نیمز  رب  شوه  یب  اهزور  رامع  هک ، نانچ  دز  کتک  داد و  مانـشد  ار  وا  نامثع  تساخرب ، تفلاـخم 
ار وا  دوب  هدیـشوپ  شفک  هک  یلاح  رد  شیاـپ  ود  اـب  دـش و  هدـنکفا  نیمز  يور  رب  وا  ناـمثع  روتـسدب  تشادـن . زاـب  هزراـبم  يهمادا  زا  ار 
هک یثداوح  رد  زین  راصنا  نارجاهم و  زا  هباحـص ، رگید  دز . نوریب  وا  ياشحاو  ءاعما  دش و  هراپ  شمکـش  تسوپ  هک  نیاات  درک  لامدـگل 
رد تفلاخم  نیا  درکیمن . انتعا  سک  چـیه  هب  نامثع  یلو  دنتـساخرب  تفلاخم  هب  وا  اـب  دوب  هتفرگ  شیپ  رد  هک  یتسایـس  دروآیم و  شیپ 

یتیاضران نایب  هعماج و  ياهزاین  كرد  رب  ینتبم  ياهزرابم  نوچ  دـندوب ؛ نامثع  بناج  زا  یخـساپ  رظتنم  تشگ و  عیاـش  ناناملـسم  ناـیم 
، وا نادـناخ  نامثع و  هک  دندینـشیم  دـندیدیم و  نآ ، ياج  هب  اـما  تسا . هدـشیم  لاـمعا  اـهنآ  رب  هک  تسا  هدوب  یتسایـس  زا  ناناملـسم 
؛ تخیگنارب ار  ناناملـسم  يهمه  مشخ  نامثع ، يریگعضوم  نبا  دننکیمن . تفایرد  یخـساپ  چیه  دـننکیم و  هجنکـش  تخـس  ار  نازرابم 

نانآ هب  هدومن و  راوخ  یبلط  حالصا  رطاخ  هب  ار  اهنآ  نامثع  هک  دناهدوب  ناگتـسجرب  هباحـص و  هحفـص 34 ) ناگرزب (  زا  مه  نازرابم  نیا 
چیه هک  ءاقلط  هکم و  حـتف  ناملـسم  زا  هک  اـهنآ  نارادـفرط  هیما و  ینب  زا  وا  لاـثماو  مکح  نب  ناورم  زا  هک  یلاـح  رد  تشادیم . اور  ملظ 

تسایس هک  ناناملـسم  یمامت  يهدارا  زا  تفلاخم ، نیا  اب  نازرابم  نافلاخم و  نیا  درکیم . تعاطا  دناهتـشادن ، مالـسا  رد  هاگیاج  هقباس و 
هب هجوت  نودـب  شاتسایـس  يهدارا  رب  مزع  ار  نافلاخم  ربارب  رد  نامثع  عضوم  ناناملـسم  دـنتفگیم . نخـس  دادیم ، رازآ  ار  اهنآ  ناـمثع 

، دوب ناناملـسم  يهمه  یهاوخریخ  یپ  رد  هک  هناصلخم  هناقداص و  يهزرابم  نیا  رانک  رد  دندرکیم . ریـسفت  ریذـحت ، تحیـصن و  هنوگره 
دقن مشخ و  جاور  یمومع و  عاضوا  داسف  هب  تفلاخم  نیا  ناربهر  دوب . نایرج  رد  نآ  فلاخم  جـیاتن  توافتم و  للع  اب  يرگید  يهزراـبم 

باتـش ناشفادـها ، هب  یبایتسد  نامثع و  تموکح  نداد  نایاپ  هب  اهنآ  زا  هدافتـسا  اب  ات  دوب  دـنهاوخ  یتصرف  روما  نیا  هکم  دنتـشاد  داـقتعا 
نافلاخم زا  هورگ  نیا  هب  تبسن  دوخ  تسایس  اب  نامثع  دندیزرویم . تکراشم  نآ  هب  ندیـشخب  قمع  مشخ و  حور  جاور  رد  اذل  دوشیم ؛
يهطـساو هب  دح  نیرتالاب  ات  يزودنا  تورث  رد  اهنآ  نتـشاذگ  دازآ  قیرط  زا  مه  نآ  دیـشخب و  ماکحتـسا  ار  ذوفن  تردق و  بابـسا  دوخ ،

شدارفا هک  ییاج  تسا ؛ هدوب  هدش ، حتف  ياهنیمزرس  دصق  نب  هنیدم  كرت  رد  هورگ  نآ  نتـشاذگ  دازآ  ناوارف و  ياهلویت  داجیا  اهنیمز و 
هلیـسو نیدـب  دنـشاب و  تفـالخ  هب  ندیـسر  يوزرآ  رد  دـنیامن و  داـیز  ار  دوخ  نارادـفرط  ناوریپ و  دـنیامن و  يزودـنا  تورث  دوـخ  يارب 

رمع : » دیوگیم دزادرپیم و  تقیقح  نیا  هب  يرجه  جنپ  یـس و  لاس  ثداوح  هب  هراشا  اب  يربط  دنزاس . راودیما  ار  ناشلیابق  نارادفرط و 
ناشعنام رمع  هک  هنوگ  نآ  دیـسر ، تفـالخ  هب  ناـمثع  یتقو  (. 1  ) دـشیم اهنیمزرـس  رگید  هب  نارجاهم ) زا   ) شیرق ناگرزب  جورخ  عناـم 

ار اهنآ  مه  مدرم  دـندرک و  هراظن  ار  ایند  دـندید و  ار  اهنیمزرـس  نآ  هک  یتقو  دـنتفر . رگید  ياهنیمزرـس  هب  اذـل  دـشیمن و  عناـم  دـشیم ،
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دنداد و دیما  اهنآ  هب  مدرم  دندش . هدنکارپ  اهنآ  نایم  رد  دندوب ، مانمگ  دنتـشادن و  مالـسا  رد  يزراب  یگژیو  هقباس و  هک  یناسک  دـندید ،
اهنآ هب  ندش  کیدزن  رد  میـسانشیم و  ار  اهنآ  ام  دنـسرب  تموکح  هب  رگا  دنتفگ : مدرم  دـنتفرگ  هحفص 35 ) یـشیپ (  راکنیا  رد  مه  اهنآ 

هدروآ رگید  دروم  رد  و  (. 2 « ) دوب مدرم  نایم  رد  هنتف  نیتسخن  دش و  هتـشاد  اور  مالـسا  هب  هک  دوب  ینیهوت  نیتسخن  نیا  میریگیم ؛ یـشیپ 
ریبز یتقو  ( 1 (. ) 3 ...« ) دـندش رود  اهنآ  زا  مدرم  دـندش و  هدـنکارپ  اهرهـش  رد  دز و  رانک  ار  اهنآ  دیـسر ، تفالخ  هب  نامثع  یتقو  : » تسا

ات دنوشن  قرفتم  مدرم  نایم  رد  ص )  ) دمحم باحـصا  ات  ماهدیبسچ  تلم  نیا  رد  هب  نم  : » تفگ تساوخ ، هزاجا  گنج  يارب  رمع  زا  ماوع 
ص 134. ج 5 ، يربط ، ( 3 . ) ص 134 ج 5 ، يربط ، ( 2 . ) ص 20 ج 20 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دنزاس .» هارمگ  ار  اهنآ 

نامثع تسایس  ياهدرواتسد 

تورث هب  دـندرک و  تکرح  اهرهـش  رد  دوشگ و ، شیرق  ربارب  رد  ار  ترجه  باب  نامثع  هک  مینبیم  یتقو  ناـمثع  تسایـس  ياهدرواتـسد 
اب تبحاصم  زا  یـشان  هک  ناشینید  ترهـش  يهطـساو  هب  برع و  لیابق  اب  يدنواشیوخ  تورث و  دوخ  نوماریپ  راصنا  دنتخادرپ و  يزودنا 

نامثع دوخ  راتفر  گرزب و  ياهرهـش  رد  نامثع  نارازگراک  راتفر  دندروآ . درگ  دوب ، نآ  هار  رد  داهج  مالـسا و  رد  هقباس  و  ص )  ) ربمایپ
لئاسم نیا  یشیرق  هباحص  زا  هتسد  نیا  دنرب . تیاکش  هب  تسد  ناناملسم  ات  دش  بجوم  مدرم ، ناهاوخ  ریخ  شناهاوخ و  ریخ  اب  هنیدم  رد 
هفاضا تفالخ  هب  قایتشا  باب  زا  اهنیا  دزن  ار  اروش  ریبدت  لئاسم ، نیا  هب  رگا  دـندیزرویم . تکراشم  نآ  رد  دندینـشیم و  دـندیدیم و  ار 

مجسنمو مظنم  ام  نامشچ  ربارب  رد  وا  تفالخ  نامثع و  هیلع  ناناملسم  شروش  رد  نیداینب  لماوع  صخـشم و  طوطخ  هک  مینیبیم  مییامن ،
لصا يهطـساو  هب  شاینید ، تیفارـشا  هب  هفاضا  داد ، لیکـشت  شیرق  تیزکرم  هب  ار  نآ  هفیقـس  هک  ینید  یفارـشا و  يهقبط  تسا . هتـشگ 

لد و رد  مه  اروش  لصا  دنتخادرپ . فازگ  ياهتورث  زا  يدنمهرهب  هب  ترجه  نیمز و  یلام و  روما  رد  نامثع  تسایس  ششخب و  رد  يرترب 
نیا هب  یبایتسد  يارب  هدـمآ  دوجو  هب  طیارـش  مامت  زا  يرادربهرهب  هب  ار  اـهنآ  هک  تخیگنارب  ار  تموکح  هب  قاـیتشا  دارفا ، زا  رایـسب  ناـج 
اهنآ یتیاضران  بابـسا  هک  دنتـشاد  دوجو  تازاـیتما  ماـمت  زا  مورحم  ناناملـسم  نازراـبم و  يهقبط  هقبط ، نیا  ربارب  رد  داد ؛ قوس  فدـه ،

. دندوب وا  نادناخ  و  هحفـص 36 ) نارازگراک (  نامثع و  تامادقا  نآ  رازبا  اما  دندوب ؛ بالقنا  ساسا  لصا و  نازرابم ، روهمج  دوب . مهارف 
یقاـیتشا روش و  زا  هک  دنتـسه  یناربـهر  ناـمه  اـهنیا  دـندوب . نآ  رد  ناـیوجدوس  ناـمه  درک ، روهلعـش  ار  بـالقنا  شتآ  هک  هچ  نآ  یلو 
یناشیرپ دـنوش ، عمج  اهنآ  درگ  راصنا  هک  دـش  بجوم  نانآ  ینید  هاگیاج  تورث و  هداد ، رارق  ناشفدـه  ار  تفالخ  هک  دـندوب  رادروخرب 

یمومع شبنج  کی  زا  یشان  راوگان  طیارـش  تابـسانم و  نیا  دنراد . زاب  دنراد ، هک  یبوخ  عضو  زا  مدرم  ات  درک  راومه  ار  هار  مه  عاضوا 
نایوما زا  شنایفارطا -  نامثع و  تسا . هدوب  كرتشم  ياهفده  راکفا و  تدحو  ياراد  یلو  دوبن  قیقد  یبزح  ماظن  يانعم  هب  دنچ  ره  دوب و 

نویبالقنا ياههتـساوخ  هب  هک  نیا  ياج  هب  و  دندوب ؛ هدرک  هشیپ  تلادع  تمکح و  زا  رود  هب  يراتفر  شبنج  نیا  ربارب  رد  نایوجدوس -  و 
اب نامثع  تسـشن  زا  یـشان  هک  یتسایـس  نشخ ، یتسایـس  اب  هدومن و  راوخ  ار  اهنآ  هدرک و  راتفر  تنوشخ  هب  اـهنآ  اـب  دـنهد ، تبثم  خـساپ 

: تفگ وا  هب  رمع  نب  هللادبع  : » تسا هدیـشک  ریوصت  هب  نینچ  ار  تیعـضو  نیا  يربط  دـندرک . هلباقم  اهنآ  اب  دوب ، اهرهـش  رد  شنارازگراک 
نک راگدنام  نمشد  نیمزرـس  رد  ار  اهنآ  دننک ؛ شومارف  ار  وت  ات  یهد  نامرف  يداهج  هب  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  نم  رظن  نانمؤم  ياوشیپ  يا 

تسایس نیا  ماجنا  هب  ار  دوخ  نارازگراک  نامثع  نآ ،... تسوپ  يور  يهشپ  اپراهچ و  مخز  دنـشیدنیب و  دوخ  هب  اهنت  دنوش و  وت  میلـست  ات 
هب یفرط  زا  دندرگن . زاب  ناشنطو  هب  ات  دننک ، راگدنام  نمـشد  نیمزرـس  رد  ار  اهنآ  دنریگب و  تخـس  نانآ  رب  ات  داد  روتـسد  داد و  نامرف 

ار تمواقم  شتآ  زیمآ ، تنوشخ  تامادـقا  نیا  اـما  (. 1 « ) دـندرگ وا  دـنمزاین  دـنیآرد و  وا  تعاطا  هب  ات  تخادرپ  اهنآ  ياهـششخب  میرحت 
و رـصم ، هرـصب ، هفوک ، رد  دـندروخ و  بیرف  هک  دـنتفایرد  تسدـیهت  نازرابم  نآ  دـهاکب . نآ  تدـش  زا  هک  نیا  ات  تخاسیم  رتروهلعش 

دندز تسد  شنایفارطا  رییغت  هب  نامثع  نتشاداو  يارب  یعمج  مایق  هب  یمالسا  نیمزرـس  ياج  ياج  رد  دنتخادرپ و  بزح  لیکـشت  هب  زاجح 
هب دنراتفردب و  هک  شنارازگراک  ات  دنتـساوخ  نامثع  زا  دنتـسنادیم . اهیراتفرگ  هحفـص 37 ) زا (  يرایـسب  لوؤسم  ار  اهنآ  تقیقح  رد  هک 
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نویبالقنا و نایم  ینزیار  هب  ع )  ) یلع هک  لاح  نیع  رد  دزاس  نوگرگد  زین  ار  شا  یلاـم  تسایـس  دـهد و  رییغت  دـنرادیم ، اور  متـس  مدرم 
زا تفالخ ، ناقاتشم  هک  مینیبیم  دیامن ، راتفر  تلادع  هب  ات  تخادرپیم  نامثع  تحیـصن  هب  دیامن و  مارآ  ار  شروش  ات  تخادرپیم  هفیلخ 
هار رد  ار  هدروآ  داب  ياهتورث  هتخاس و  رو  هعلـش  ار  بالقنا  شتآ  هدرک و  هدافتـسا  ءوس  ناشفدـه  هب  یباـیتسد  يارب  مدرم  يهدوت  شروش 

. دش رجنم  نامثع  گرم  ینعی  دوخ  جوا  هب  ناشیرپ  عاضوا  هرخالاب  و  دنتفرگ ؛ راک  هب  دارفا  نتخاس  حلـسم  نآ و  ناربهر  ندیرخ  بالقنا و 
ص 373 و 374. ج 3 ، يربط ، ( 1 ( ) هحفص 38 ) 

نامثع زا  دعب  یلع  ماما  عضوم 

هن درکیم ؛ ابا  ترـضح  نآ  یلو  دریذپب  ار  تفالخ  ات  دنتـساوخیم  وا  زا  دندمآ و  ع )  ) یلع ماما  دزن  مدرم  نامثع  زا  دعب  یلع  ماما  عضوم 
دوب و نآ  يهدامآ  دوجو  مامت  اب  ترضح  هکلب  تشادن ؛ ار  نآ  تاعبت  راب و  ندیشک  ناوت  تفالخ و  تردق  دوخ  رد  راوگرزب  نآ  هک  نیا 

يافرژ هب  دوب و  یعامتجا  عاضوا  بقارم  کیدزن  زا  تشاد و  ترـشاعم  نآ  فلتخم  تاقبط  اـب  دوب و  هدومزآ  بوخ  اریمالـسا  يهعماـج 
هرهب ص )  ) ربمایپ زا  هک  ياهژیو  تردـق  زا  اـهنیا  ماـمت  رب  هوـالع  تخانـشیم . یبوخ  هب  مه  ار  نآ  یتاـقبط  نادـجو  دوب و  هدرک  ذوفن  نآ 
ماـقم نیا  دوب . ص )  ) ترـضح نآ  ناـسر  ماـیپ  اـهنامرف و  يرجم  هاپـس ، يهدـنامرف  وا ، رادزار  رواـشم و  نوچ  دوـب ، رادروـخرب  زین  دربیم 

. دوب هتخاس  هدامآ  الماک  تموکح  مهم  تیلوؤسم  يارب  ار  وا  تهج  نیدب  دندوبن ، رادروخرب  نآ  زا  باحصا  زا  کی  چیه  هک  دوب  ياهژیو 
یلع دوب و  یمالـسا  يهعماج  ماقم  نیرتمهم  شریذپ  يارب  ع )  ) یلع يزاس  هدامآ  یپ  رد  مهم  ياهتیلوؤسم  نیا  ندرپس  اب  مه  ص )  ) ربمایپ

رد ص )  ) ربمایپ زا  دعب  دیاب  هک  تسا  ینیشناج  وا  هک  دمآیم  رب  نینچ  نخس  ياوحف  زا  دربیم . رس  هب  ینامرآ  یلاع و  طیارش  رد  مه  (ع )
 ) هعماج زا  زگره  دسرب ، تموکح  هب  ص )  ) ربمایپ زا  دـعب  تسناوتن  ع )  ) ترـضح رگا  اما  دـنز . هیکت  تفالخ  دنـسم  رب  یمالـسا  يهعماج 
زا زگره  نامثع  اهنآ  زا  دـعب  رمع و  رکبوبا ، دـیزرویم . يدـج  تکراشم  یعاـمتجا  لـئاسم  رد  سکع  رب  دوب و  هدـشن  ادـج  هحفص 39 )
اب الماک  ع )  ) ترـضح دندوبن ؛ زاینیب  نامثع ) تفالخ  نارود  رد  هژیو  هب   ) گنج تسایـس و  ییاضق ، روما  رد  ع )  ) ترـضح ياههاگدید 

دنمهرهب ع )  ) ماما يرگتیادـه  ییامنهار و  زا  نادـنچ  نامثع  اما  دـیدرونیم . مه  رد  ار  یمالـسا  هعماج  هک  دـندوب  طابترا  رد  ییاهنایرج 
تسایس يهطـساو  هب  یمالـسا  يهعماج  هک  درکیم  هدهاشم  ع )  ) ترـضح دندشیم . راک  نیا  عنام  يو  روهـشم  نادنواشیوخ  نوچ  دوبن ،

ورف يداصتقا  یعامتجا و  ياههلصاف  زا  یقیمع  فاکش  رد  دناهتفرگ ، شیپ  رد  شتفالخ  نامز  رد  نامثع  نارازگراک  هک  ياهنامیکح  ریغ 
لوـط رد  ص )  ) ربماـیپ هک  ینید  میظع  ياهیرگتیادـه  هک  درکیم  هظحـالم  ع )  ) ترـضح دـشیم . رتـشیب  زور  هـب  زور  هـک  تـسا  هـتفر 

یگدـنز یهدتهج  تیادـه و  رد  ار  دوخ  يدـمآراک  دـندوب ، هداد  ماجنا  اپون  یمالـسا  يهعماـج  رد  نآ  لوصا  يزیریپ  يارب  ناـشتایح 
قاقحا یپ  رد  دنداد و  تسد  زا  ار  مکاح  تردق  هب  دامتعا  نوچ  دندروآ ، يور  دوخ  هب  یعضو  نینچ  رد  مدرم  تسا . هداد  تسد  زا  مدرم 

، دـشاب ناشیگدـنز  دربهار  دـیاب  هک  يونعم  ياهدامن  اهنآ و  نیب  يهطبار  بیترت  نیدـب  دـندش . ناشدوخ  يهلیـسو  هب  نآ  ظفح  قوقح و 
تـسد زا  دامتعا  ات  ددرگ  مکاح  نانآ  رب  تسرد  يرواد  مکاح و  هک  تسا  نآ  داسف  نیا  ناربج  هار  هک  دندوب  هتفایرد  مدرم  دـیدرگ . عطق 

هک دندوب  هدمآ  دوجو  هب  ییاپون  تاقبط  نوچ  دوبن ، یبایتسد  لباق  یگداس  هب  لمع  نیا  اما  ددرگزاب . هرابود  نامکاح  هب  تبـسن  ناشاهتفر 
. دنتـسیاب هدـنزاس ، شالت  هنابلط و  حالـصا  شور  ره  ربارب  رد  هک  تسا  نآ  ياهقبط  نینچ  يهمزال  دـندادیمن و  ار  يراـک  نینچ  يهزاـجا 

دوب هدیدرون  مه  رد  نارود  نآ  رد  ار  یمالسا  يهعماج  هک  يایناور  یعامتجا و  طیارـش  زا  قیمع  یهاگآ  يهطـساو  هب  ع )  ) یلع نیاربانب 
تسا يایبالقنا  لمع  کی  شاهمزال  دهد  نایاپ  دهاوخب  رگا  دوب  هدناسر  دح  نآ  هب  نامثع  هک  يروما  يهرابرد  یبالقنا  روش  تفایرد ، - 
یقیقح داد  رارق  کی  تعیب  هک  ییاج  نآ  زا  و  دریگرب ؛ رد  یـسایس  یعامتجا و  يداـصتقا ، ياـههبنج  زا  ار  یمالـسا  يهعماـج  ناـکرا  هک 
خـساپ زا  اذل  تسین .) ریذـپ  ماجنا  یگداس  هب   ) هک ( 1  ) دراد یپ  رد  نادنورهـش  نامکاح و  يارب  ار  یقوقح  فیلاـکت و  اـهتیلوؤسم ، تسا ،

ربارب رد  ار  اهنآ  تساوخیم  ع )  ) یلع ترضح  دز . زابرـس  تفالخ ، شریذپ  باب  رد  هحفص 40 ) هباحـص (  مدرم و  يهدوت  راشف  هب  يروف 
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هک دنربن  نامگ  هدنیآ  رد  ات  دبایرد  لمع ، رد  بالقنا  يهویـش  شریذپ  رد  ار  ناشیگدامآ  نازیم  نآ  يهطـساو  هب  هک  دـهد  رارق  ینومزآ 
كرد دندیروش ، نآ  هیلع  هک  يداسف  هب  دیاب  هک  یطیارش  يراوشد  یتقو  تسا  هدش  هدافتسا  ءوس  ناشیبالقنا  روش  زا  دناهدروخ و  بیرف 

ياـهگنر اـههیور و  هک  میتـسه  ور  هبور  يرما  اـب  اـم  هک  دیـشاب ؛ يرگید  یپ  رد  دـینک  اـهر  ارم  : » تسا هدوـمرف  رطاـخ  نیمه  هـب  دـنیامن .
سانـشان تسار  هار  تسا و  هتفرگ  ارف  یگریت  ار  نارک  ات  نارک  ياپ . رب  مه  اهدرخ  دننامیمن و  ياج  رب  نآ  ربارب  رد  اهلد  دراد . نوگانوگ 

تمالم هدـنیوگ و  يهتفگ  هب  منادیم و  دوخ  هک  منکیم  نانچ  امـش  اـب  متفریذـپ  ار  امـش  تساوخرد  نم  رگا  هک  دـینادب  تسا . هدـیدرگ 
زا رتهب  دیراپـسیم ، وا  هب  ار  دوخ  راک  هک  یـسک  يارب  میامـش و  زا  یکی  نوچمه  دیراذگاو ، ارم  رگا  و  مرادیمن ، شوگ  هدننک  شنزرس 

شریذپ زا  ع )  ) ترـضح هک  دنتفریذپن  مدرم  اما  (. 2 « ) مشاب امش  ریما  ات  تسا  رتهب  مشاب  امـش  ریزو  رگا  نم  میاونـش ؛ رادربنامرف و  نارگید 
ققحت رطاخ  هب  ار  شاتسایـس  تفالخ  شریذـپ  ضحم  هب  ع )  ) ترـضح داد . تبثم  خـساپ  اهنآ  تساوخرد  هب  اذـل  دـنز ، زابرـس  تفـالخ 

هب ار  نآ  تفالخ  شریذپ  زور  يارب  هک  دوبن  یناهگان  رما  کی  تسایـس  نیا  دومن . مالعا  تفریذپ ، نآ  رطاخ  هب  ار  تفالخ  هک  ییاهفدـه 
زاسهنیمز دربیم و  جنر  نآ  زا  راگزور  نآ  رد  یمالسا  يهعماج  هک  یتیعقاو  زا  هتفرگرب  هدش و  یسررب  الماک  دوب  یشور  هکلب  ددنب ، راک 

نیا ( 1 . ) دندوب نآ  هتفیش  هتخود و  مشچ  نآ  هب  هک  ییاهنامرآ  هب  نآ  ندیـسر  يارب  هعماج  يهدننک  هدامآ  ولج و  يوس  هب  هعماج  تکرح 
خ 92. هغالبلا ، جهن  ( 2 . ) تسا هدرک  هراشا  ياهبطخ  رد  نیفص  زا  دعب  ینعی  شایگدنز  يراوشد  طیارش  رد  ار  قوقح 

نآ هب  تبسن  ناراوخ  تنار  عضوم  یلع و  ماما  تاحالصا 

-1 هحفـص 41 ) تفرگ ( : رب  رد  ار  هزوح  هس  ع )  ) ماـما یبـالقنا  تاحالـصا  نآ  هب  تبـسن  ناراوخ  تنار  عـضوم  یلع و  ماـما  تاحالـصا 
رارـصا اهرهـش  رد  ناـمثع  نارازگراـک  لزع  هـب  ع )  ) ترـضح تموـکح ، يهرادا  تسایـس  اـب  هـطبار  رد  تورث  قوـقح 3 - تیریدم 2 -

هب تبـسن  یتیاردیب  یتیافک و  یب  ناـشزواجت و  ملظ و  رطاـخ  هب  ناـمثع ، هیلع  شروش  لـماوع  نیرتمهم  زا  هک  ینارازگراـک  دـیزرویم .
دننامب ناشراک  رس  رب  اهنآ  ات  تفگ  نخس  نامثع  نارازگراک  باب  رد  ع )  ) ترضح اب  هبعش  نب  ةریغم  دناهدوب . تموکح  لوصا  تسایس و 

در یمارآ  هب  هتفگ و  نخـس  وا  اـب  هرـصب  هفوک و  رب  تموکح  يهراـبرد  زین  ریبز  هحلط و  دومن . لزع  ار  یگمه  تفریذـپن و  ترـضح  یلو 
سیق ماش ، رب  ار  فینح  نب  لهـس  هرـصب ، رب  ار  فینح  نب  نامثع  الثم  تفرگ . راک  هب  ار  شیدنا  رود  نمادـکاپ و  رادـنید و  يدارفا  درک و 

نآ رد  تفالخ  گرزب  ياهرهـش  زا  اهرهـش ، نیا  دومن . راگدـنام  هفوک  رب  ار  يرعـشا  یـسوموبا  درامگ و  رـصم  رب  ار  هداـبع  نب  دعـس  نب 
. دناهدوب شیرق  ریغ  زا  نامکاح  نیا  يهمه  نوچ  دز ، شیرق  ذوفن  تردق و  یگرزب و  هب  ياهدنبوک  يهبرـض  مادقا ، نیا  دـناهدوب . راگزور 

تما نیا  ناراـکهبت  نادرخیب و  هک  دـیآ  مغیرد  اـما  دـیامرفیم ....« : اـهنآ  ناـیفارطا  ناـمثع و  نارازگراـک  باـب  رد  دوـخ  ع )  ) ترـضح
دنـشاب و راکیپ  رد  نایاسراپ  اب  دنرامگ و  تمدخ  هب  ار  وا  ناگدنب  دننادرگ و  تسد  هب  تسد  ار  ادخ  لام  دنروآ و  تسد  هب  ار  ینارمکح 

نانآ زا  و  دیدرگ ؛ يراج  وا  رب  مالسا  دح  دیشون و  بارـش  ناناملـسم )  ) امـش نایم  رد  هک  تسا  یـسک  نانآ  زا  هچ  روای ؛ رای و  ار  ناقـساف 
قوقح و باب  رد  ناسکی  روط  هب  ار  ناناملـسم  يهمه  قوقح ، اب  هطبار  رد  (. 1 « ) دش اطع  وا  هب  ییاهششخب  ات  دیورگن  مالسا  هب  هک  یـسک 

حرطم دعب  نارود  رد  هرابود  هک  هدرب  نیب  زا  ار  اهنآ  مالـسا  هک  تشاد  دوجو  یلهاج  یقوقح  نوچ  داد ؛ رارق  بطاخم  مالـسا  رد  فیلاکت 
دوب و هدـش  حرطم  هرابود  نامثع  راگزور  رد  هک  تشاد  برع  لیابق  رگید  رب  تیمکاـح  رد  رادهشیر  ياهتـشذگ  شیرق  ـالثم  دوب ؛ هتـشگ 

يهنیشیپ اب  یناناملسم  رب  دنتشادن ، ص )  ) ربمایپ مالـسا و  هب  تبـسن  رد  کین  يا  هنیـشیپ  هحفـص 42 ) هقباس و (  هتـشذگ  رد  هک  ییاهناسنا 
هدومرف نینچ  یلهاج  ياهتوافت  نیا  ندومن  لطاب  اب  ع )  ) ترـضح دنتـشاد . يرترب  دـندوب ، یـشیرق  هک  نیا  فرـص  هب  اهنت  ناحتماو  داـهج 

(. 2 « ) مناتـسب وا  زا  ار  قح  هک  هاگنآ  ات  راوخ  دنمورین  منادرگرب و  وا  هب  ار  وا  قح  هکیماگنه  ات  تسا  رترادقم  نارگ  نم  دزن  راوخ  . » تسا
ییاهتورث یکی  دوب ؛ هجاوم  مهم  هتکن  ود  تسایـس  نیا  اب  هطبار  رد  هک  تفرگ  عطاق  تخـس و  یعـضوم  زین  يداصتقا  تسایـس  اب  هطبار  رد 

نیتسخن رد  ع )  ) ترـضح تسا . هدوب  شـشخب  عیزوت و  يهویـش  يرگید  دوب . هدـمآ  دوجو  هب  عورـشمان  لیالد  هب  نامثع  راـگزور  رد  هک 
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هک نانچ  دومن . مالعا  دوب ، هداد  فارـشا  يهقبط  هب  نامثع  هک  ار  يداصتقا  ياهتیعقوم  اهییاراد و  ماـمت  يهرداـصم  مکح  دوخ  ياـههبطخ 
رب هک  هچ  نآ  تسا  نم  رب  متسه ؛ امش  زا  یکی  زین  نم  مدرم  يا  : » دومرف دوب ، هدرک  مالعا  زین  ار  ششخب  رد  يربارب  لصا  زا  يوریپ  امـسر 

ارجا امش  رد  هدرک  رما  وا  هک  ار  هچ  نآ  مربیم و  ناتربمایپ  تنس  هویـش و  هب  ار  امـش  نم  تسا ؛ نم  رب  هک  هچ  نآ  تسامـش  رب  تسامش و 
يزیچ ار  قح  هک  ددرگیم ؛ زاب  لاملا  تیب  هب  هدیـشخب  لاملا  تیب  از  هک  یتورث  ره  هدومن و  میـسقت  نامثع  هک  ینیمز  ره  دـینادب  منکیم .

هدش میسقت  اهنیمزرس  رد  کلمت و  هب  یناکزینک  دنشاب و  هدمآ  رد  جاودزا  هب  نانز  نآ  يهلیسو  هب  هک  مبایب  يزیچ  رگا  دنادرگیمن . لطاب 
رتتخـس وا  رب  متـس  هک  دـنادب  دـشاب  تخـس  وا  رب  تلادـع  هک  سک  ره  تسا ؛ شیاشگ  تلادـع  رد  هتبلا  منادرگیم ؛ زاب  ار  همه  دنـشاب ،

هناشاک ارـس و  تسا و  هدرک  قرغ  ار  اهنآ  ایند  هک  دیوگن  ادرف  امـش  زا  یکی  زگره  راهنز ، تسا ...« : هدومرف  رگید  یباطخ  رد  (. 3 « ) تسا
رب نیا  دناهتفرگرب و  طاشن  اب  ناکزینک  دناهتـشگ و  راوس  كالاچ  وردنت و  نابـسا  رب  دناهتخادنا و  هار  هب  اهرابیوج  اهدور و  دناهتفرگ و  رب 
هک ناشقوقح  زا  متشادیم و  زاب  دندوب  هتفر  ورف  هک  یعـضو  رد  ار  اهنآ  هک  هاگنآ  تسا . هحفص 43 ) هتشگ (  یتشز  گنن و  يهیام  نانآ 

مورحم نامقوقح  زا  ار  اـم  بلاـطوبا  رـسپ  دـنتفگیم : دندرمـشیم و  تشز  ار  نآ  دـندشیم و  هتخورفارب  مدـنکفایم ، بقع  دنتـسنادیم 
ربمایپ اب  تحباصم  رطاخ  هب  يرگید  هب  تبـسن  هک  تسا  دـقتعم  ص ))  ) ربمایپ باحـصا  زا   ) راصنا نارجاهم و  زا  کی  مادـک  تسا ! هتخاس 

شربمایپ ادـخ و  هب  هک  سک  ره  تسوا . اـب  شرجا  شاداـپ و  تسا و  دـنوادخ  دـنز  ادرف  راکـشآ  لـضف  يرترب و  هتبلا  دراد . يرترب  (ص )
بجاو دوخ  رب  ار  مالـسا  دودـحو  قوقح  هدروآ ، يور  ام  يهلبق  هب  هتـشگ و  دراو  ام  نید  رد  هدرک و  دـییأت  ار  اـم  بهذـم  هتفگ و  کـیبل 

سک رب  سک  چیه  دوشیم ؛ میـسقت  يواست  هب  امـش  نایم  رد  تسا و  دنوادخ  نآ  زا  تورث  لام و  ادـخ ، ناگدـنب  يا  امـش  و  تسا ؛ هدرک 
شاداپ و ار  ایند  دنوادخ  تشاد ؛ دنهاوخ  ار  دزم  نیرترب  شاداپ و  نیرتهب  دـنوادخ  دزن  تمایق  يادرف  ناگـشیپ  اورپ  درادـن و  يرترب  رگید 

حبص دهاوخب -  ادخ  رگا  دیـسر -  زاب  هک  ادرف  تسا . رتهب  ناکین  يارب  تسا  دنوادخ  دزن  هک  هچ  نآ  تسا ؛ هدادن  رارق  ناگـشیپ  اورپ  دزم 
ریغ هچ  برع و  هچ  دـنامن ؛ زاب  امـش  زا  کی  چـیه  درک . میهاوخ  میـسقت  امـش  نایم  ار  نآ  هک  تسام  دزن  یلام  نوچ  دـییآ ؛ ام  دزن  ماگنه 

يارب مدرم  هک  تماـیق  زور  نآ  يادرف  (. 4 « ) دشاب هدازآ  ناملسم  رگا  دوش ، رـضاح  دیاب  دنـشابن  هچ  دنـشاب و  شـشخب  لها  زا  هچ  برع ،
رانید هس  نانآ  از  کی  ره  هب  نک و  زاغآ  نارجاهم  زا  : » دومرف عفار  یبأ  نب  هللادـیبع  دوخ ، بتاـک  هب  دـندرک  هعجارم  دوخ  يررقم  نتفرگ 

«. نک لمع  ناسکی  ار  همه  هایـس و  خرـس و  هویـش ؛ نیمه  هب  زین  ار  مدرم  يهیقب  نک و  لمع  نارجاـهم  ناـنچمه  راـصنا و  سپـس  شخبب و 
نامه وا  هب  ( » هحفـص 44 دومرف ( : ماهدرک . شدازآ  زورما  نم  دوب و  نم  يهدرب  زورید  نیا  ناـنمؤم ، ياوشیپ  يا  تفگ : فـینح  نب  لـهس 
هحلط اهنت  . » دادن يرترب  نارگید  رب  ار  يدحا  ع )  ) یلع ترضح  دیشخب .» رانید  هس  اهنآ  يود  ره  هب  و  مدیـشخب ؛ وت  هب  هک  مشخبیم  هنوگ 

اب بیترت  نیدب  (. 5 « ) دندوب هدرک  یچیپرـس  نامرف  نیا  زا  شیرق  زا  یناگرزب  مکح و  نب  ناورم  صاع ، نب  دیعـس  رمع ، نب  هللادبع  ریبز ، و 
دارفا ناگدازآ و  ناگدرب و  نایم  دیـشک و  نالطب  طخ  تشاد ، ینید  يداـصتقا و  دـمایپ  هک  یتاـقبط  تواـفت  نوناـق  رب  تیعطاـق  تعرس و 

يداصتقا ياهتیعقوم  تورث و  يارب  يرازبا  هلیسو و  ار  ینید  يرترب  دومن و  رارقرب  يواست  دیدج  ناناملسم  مالـسا و  رد  يهینـشیپ  بحاص 
اهییاراد و مکح  هک  ینامز  دومن ؛ فیعـضت  تفرگ  لکـش  نامثع  راگزور  رد  هک  ياهقبط  نیا  تردق  رگید ، مادقا  اب  هک  نانچ  دادـن . رارق 

راـب ریز  هک  يریقف  مورحم و  يهقبط  دـیما  يداـش و  يهیاـم  تسایـس  نیا  هک  ینازیم  هب  دومن . رداـصم  هدیـشخب ، ناـمثع  هک  ار  ییاـهنیمز 
اجک زا  نیا  زا  دـعب  تشگیم . مدرم  رب  اهنآ  یبلط  يرترب  شیرق و  يراوخ  تسکـش و  يهیاـم  یفرط  زا  دوب ، هتـشگ  هدـیمخ  ملظ  ینیگنس 
نیا زا  دعب  دنتـسناوتیم  هنوگچ  دیاهدروآ ؟ اجک  زا  دیوگب : دوش و  هدوشگ  مه  زا  یبل  هک  نیا  نودب  دندشیم  بحاص  ار  تورث  همه  نیا 

ناگرزب و دیاش  دنیامن ؟ لیمحت  مدرم  رب  دنتـشاد  تیلهاج  رد  هک  ار  یتردق  مالـسا ، يهیاس  رد  دـنهد و  همادا  دادبتـسا  تیمکاح و  هب  هک 
یـشوپ مشچ  ناگتـشذگ  زا  وا  زا  يوریپ  يهطـساو  هب  ات  دنراداو  ار  ع )  ) یلع هک  دندوب  هداتفا  رکف  نیا  هب  دـنمتورث  يهقبط  يرکف  ناربهر 

: تفگ نینچ  دیلو  دنداتـسرف . ع )  ) ترـضح دزن  ار  طیعم  یبا  نبا  ۀبقع  نب  دیلو  اذـل  دـنک ؛ دروخرب  اهنآ  اب  یتوافت  یب  یمرن و  هب  دـیامن و 
هک ار  یتورث  ات  مینک  تعیب  وت  اب  زورما  میتسه . فانم  دبع  ینب  زا  وت  نانگمه  وت و  ناردارب  ام  يدرک . متس  ام  يهمه  هب  وت  نسحلا  وبا  يا  »
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منکیم تیاهر  مدنکفا ، ساره  هب  ار  وت  رگا  نم  و  یـشکب . ار  نامثع  نالتاق  يرذـگرد و  ام  زا  میدوب  هدروآ  تسد  هب  نامثع  راگزور  رد 
نآ زا  نتشذگ  رد  اما  تسامش ؛ قح  نتفرگ  ماقتنا  امش ، رب  ملظ  يهرابرد  اما  : » دومرف ع )  ) ترضح هحفص 45 ) تسرفب ( .» ماش  هب  ار  ام  و 

نئمطم هتـسد  يا  ناربهر  یتقو  (. 6 « ) مرذـگرد امـش  ریغ  هن  امـش و  هب  تبـسن  هن  ار  دـنوادخ  قح  مناوـتیمن  دـیتفای ، تسد  نآ  هب  هک  هچ 
دزن نانآ  از  یخرب  دندروآ . يور  تعیب  ضقن  ینکش و  نامیپ  هب  دنـسرب ، دوخ  فده  هب  دیدهت  ینزهناچ و  قیرط  زا  دنناوتیمن  هک  دندش 

ار هتشذگ  یعامتجا  يداصتقا و  تازایتما  نوچ  دنناوخیم ، ارف  ینکش  نامیپ  هب  ار  مدرم  هک  دنداد  ربخ  ع )  ) ترضح هب  دندمآ و  ع )  ) یلع
ناهنپو ییوگناهنپ  دح  زا  ار  هلأسم  درک و  ینارنخس  مدرم  يارب  دیدج  يهنتف  رـصانع  ياشفا  دصق  هب  ع )  ) ترـضح دندوب . هداد  تسد  زا 

یتامادقا زا  ار  مدرم  يهدوت  دومن و  اشفا  ار  ناشفادـها  دومن و  نشور  ار  هلأسم  نآ  ناربهر  يارب  دومن و  لقتنم  یمومع  يهصرع  هب  يراک 
زا هک  تخاس  هاگآ  ار  اهنآ  نینچمه  تخاس . هاگآ  دوب ، هتـشذگ  طیارـش  تشگزاب  یـصخش و  عفانم  هب  بـالقنا  جـیاتن  لیدـبت  یپ  رد  هک 
هک یـشور  یلمع  يارجا  يهمادا  رد  شمزع  هب  هبطخ  نیا  رد  ع )  ) ترـضح دش . دـهاوخن  ناشدـیاع  يزیچ  اههرهچ  رییغت  زج  ناشبالقنا 

نییعت ار  دوخ  مهـس  دنوادخ  درادن ؛ يرترب  رگید  سک  رب  سک  چیه  هک  تمینغ ، نیا  اما  : » تسا هدومرف  دیزرو و  دیکأت  دوب ، هدرک  زاغآ 
نآ میلـست  میدومن و  رارقا  نآ  هب  هک  تسا  دـنوادخ  باتک  مه  نیا  دـیدنوادخ و  ملـست  ناگدـنب  مه  امـش  تسا . هللا  لام  مه  نآ  هدومن و 

تیفارشا اما  (. 7 « ) دنک لمع  دهاوخیم  هک  روط  ره  تسین ، دونشخ  نآ  هب  هک  سک  ره  تسام ؛ نایم  رد  مه  ص )  ) ربمایپ تنس  میاهتـشگ .
هتخاـس و تقیقح  رد  هک  دومن  اـپرب  ناـمثع  نوـخ  زا  ماـقتنا  ياوـل  تحت  هرـصب  رد  ار  شروـش  نیتـسخن  هکلب  دـنامن  هتـسب  تسد  دـیدج ،
. دنتـشادن يراگزاس  دـیدج ، تموکح  اب  هک  دوب  نامثع  تموکح  رد  عفانم  نابحاص  نایوجدوس و  ینعی  ناـیوما  ریغ  ناـیوما و  يهتخادرپ 
رد دندوب ؛ هدش  دیماان  ناشیاههتـساوخ  هحفـص 46 ) ندروآرب (  رد  ع )  ) ماما یهارمه  يراـکمه و  زا  یتقو  شروش  نیا  ناراکردـنا  تسد 
ماش هب  هنتف  ناراداوه  زا  یخرب  دمن و  هفخ  هفطن  رد  ار  شروش  ع )  ) ماما اما  دنناشکب ، ناشدوخ  يوس  هب  ار  روما  مامز  هک  دندمآرب  نآ  یپ 

رابرد دوب . هدرک  عمج  دوخ  رود  ار  ناـمثع  تموکح  رد  وجدوس  رـصانع  ماـمت  دوب و  اـج  نآ  رد  هیواـعم  تموکح  هک  ییاـج  دـنتخیرگ ،
ع)  ) ماما تموکح  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  تسنادیم . دوخ  یتاقبط  تازایتما  دوخ و  هیلع  يدـیدهت  رطخ و  ار  دـیدج  تموکح  مه  هیواـعم 

نآ یپ  رد  یعامتجا -  يداصتقا و  یسایس ، طیارـش  هب  هجوت  اب  تشاد -  ناوت  رد  هک  اج  نآ  ات  ینعی  تشاد ؛ یمالـسا  بان  يوس  تمس و 
هب نطاب  بحاصت  رب  تفریم و  يرگید  يوس  تمـس و  هب  هیواعم  تموکح  اما  دزاـس  ققحم  تما  يارب  ار  تینما  تلادـع و  هاـفر ، هک  دوب 

هشیدنا نیا  رد  هیواعم  دوب . ینتبم  ینماان  داجیا  اههار و  نتسب  رگید و  هورگ  نتخاس  مورحم  تمیق  هب  یهورگ  نداد  يرترب  لوپ و  يهلیسو 
هتـشاد اور  نانآ  قح  رد  یلام  كدنا  ندروآ  تسد  هب  هار  رد  ار  ملظ  نیرتدب  تراجت ، يزرواشک و  رب  نتـسب  تایلام  يهزیگنا  هب  هک  دوبن 

هنوگ ره  بوکرـس  يارب  ار  وا  يهدامآ  هشیمه  شترا  هک  دزاس  هدروآرب  ار  برع  لیابق  ياسؤر  زا  یتشم  زاـین  نآ  يهلیـسو  هب  اـت  و  تسا ؛
هب هیواعم  يربهر  هب  ناـیرج  نیا  ربارب  رد  رگید  یـشروش  هک  دوب  یعیبط  دـندادیم . لیکـشت  مدرم ، يهدوت  طـسوت  شخب  يدازآ  تکرح 
رد ع )  ) ترـضح تسا . هدوب  تیمکح  يهجیتن  هک  ع )  ) ترـضح تداهـش  تیاهن  رد  ناورهن و  دعب  تیمکح و  نیفـص ، ینعی  دیآ ؛ دوجو 

ع)  ) نسح ماما  نارود  دعب  دهن . داینب  ار  تسایس  تموکح و  باب  رد  یمالـسا  لوصا  مدرم ، يهشیدنا  ناج و  لد و  رد  تسناوت  تدم  نیا 
تقوم يریگهرانک  هب  ریزگان  ع )  ) ترـضح هک  دسریم  ارف  نابلط  تصرف  بناج  زا  اههئطوت  اههسیـسد و  نتـسبآ  ینافوت و  ثداوح  نآ  اب 

يهدنیآ رد  ای  سردوز  يهجیتن  هب  یبایتسد  نودب  شنارادفرط  نوخ  نآ  رد  هک  یگنج  هب  هک  ددرگیم  یثداوح  راشف  تحت  تموکح ، زا 
لاس رد  نتفرگ  تعیب  اب  مالـسا  ناهج  مامت  رب  تسناوت  تفر و  شیپ  هیواعم  عفن  هب  روما  دنکیمن . يربارب  دوریم ، رده  هب  رود  ای  کیدزن 

، مکاح فیاظو  زا  ناشیا  كرد  تموکح و  رما  رد  ناـشیا  دروخرب  يهویـش  و  ع )  ) یلع ماـما  تسایـس  دوش . هریچ  يرجه ، کـی  لـهچ و 
يارب اههشیدـنا  نیا  رطخ  تیمها و  تسا . هدوب  ناناملـسم  رب  هطلـس  رد  وا  ياـههژورپ  شنارادـفرط و  هیواـعم و  هیلع  یگـشیمه  يدـیدهت 

یگدنز رد  ریظنمک  یصالخا  تناما و  اب  هکلب  تسا  هدوبن  هشیدنا  راکفا و  يرـس  کی  هحفص 47 ) فرص (  هب  اهنت  شیاههژورپ  هیواعم و 
یگدـنز و ات  درک  یعـس  تخادرپ و  لوصا  نیا  اب  هزرابم  هب  تیمکح  يارجام  نتفای  نایاپ  زا  دـعب  هیواـعم  اذـل  دـش . یلمع  مه  ناناملـسم 
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هیواعم هجیتن  رد  . دیامن نیمضت  ار  ضارتعا  رسدرد و  نودب  یگـشیمه و  يهطلـس  هک  دهد  لکـش  ییوس  تمـس و  هب  ار  مدرم  ياههشیدنا 
شیپ رد  ار  نآ  رطاخ  هب  هزرابم  نآ  يـالاو  فادـها  نتخاـس  نوگرگد  ناناملـسم و  رد  يدازآ  هب  شیارگ  هزیگنا و  ندرب  نیب  زا  تساـیس 

نبا ( 4 . ) 1  / 269  - 270 هغالبلا ، جهن  حرش  59/1 و  هغالبلا ، جهن  ( 3 . ) هبطخ 37 هغالبلا ، جهن  ( 2 . ) 62 ذخأم ، هغالبلا ، جهن  ( 1 . ) تفرگ
حرش دیدحلا ، یبا  نبا  ( 5 . ) ص 30 و 31 خ 91 ، هیقاسلا ، راد  پاچ  میهاربا ، لضفلاوبا  دمحم  قیقحت  هغالبلا ، جـهن  حرـش  دـیدحلا ، یبا 

ص 39 و 40. نامه ج 7 ، ( 7 . ) ص 38 و 39 ج 7 ، هغالبلا ، جهن  حرش  ( 6 . ) ص 37 و 38 ج 7 ، هغالبلا ، جهن 

هیواعم تسایس 

يرادرب هرهب  یگلیبق و  يهزیگنا  يایحا  - 2 یگنسرگ . تشحو و  سرت و  - 1 تسا : هدوب  ریز  لوصا  رب  ینتبم  تسایس  نیا  هیواعم  تسایس 
يهدوت یناسنا  شیارگ  هنوگره  ات  درکیم  شالت  تسایـس  نیا  اب  هیواـعم  یبـالقنا . حور  ندومن  تسـس  نید و  ماـن  هب  ریدـخت  - 3 نآ . زا 
تسناوت اذل  دشابیم ؛ تموکح ، رد  نآ  هب  لمع  رد  مالسا  ینابم  اب  هک  تسا  ییاهتموکح  يهمه  رطخ  يهیام  هک  دربب  نیب  زا  ار  ناناملسم 

هحفص 48) دنامب ( . ناما  رد  مدرم  يهدوت  بالقنا  زا 

یگنسرگ تشحو و  سرت و  تسایس 

وا اب  هک  ینادنورهش  ناملسم و  يهدوت  نتشاد  هگن  هنسرگ  لتق و  تشحو و  سرت و  تسایس  هیواعم  یگنـسرگ  تشحو و  سرت و  تسایس 
نب نایفس  دنکیم . تباث  ار  اعدا  نیا  ناناملـسم  عاضوا  زا  هرود  نیا  خیرات  هب  ارذگ  یهاگن  داد ؛ همادا  دندوبن ، قفاوم  یـسایس  شیارگ  رد 

زاس و اب  ناوارف  يرکـشل  اب  ار  وت  نم  تفگ : نینچ  دـناوخارف و  ارم  هیواعم  : » دـیوگیم نینچ  هیواـعم  ناهدـنامرف  زا  یکی  يدـماغ ، فوع 
يرکشل اج  نآ  رد  رگا  ینکیم . روبع  نآ  زا  یـسریم و  ( 1  ) تیه هب  هک  نیا  اـت  وش ؛ هناور  تارف  تمـس  هب  منکیم ؛ هناور  یگنج  گرب 

همادا تهار  هب  زاب  یتفاین  يرکـشل  مه  اج  نآ  رگا  ییامن . هلمح  رابنا  هب  هک  نیا  ات  هد  همادا  ار  تهار  هنرگ  وش و  ور  هلمح  ناـنآ  رب  یتفاـی 
ره ددرگیم و  ام  ناراداوه  يداش  يهیام  ناشـسرت و  بجوم  قارع  مدرم  رب  نایفـس -  يا  اـههلمح -  نیا  يوش . روهلمح  نئادـم  هب  اـت  هد 
ره هب  شکب و  تسین ، اـم  يهدـیقع  يأر و  رب  هک  یتفاـی  ار  سک  ره  دـناوخیمارف . اـم  يوـس  هب  دراد  میب  هلمح  تبیـصم و  زا  هک  ار  سک 

هحفص 49) (. ) 2 «. ) تسا نآ  زا  رتكاندرد  گرم و  لثم  لام  تراغ  نوچ  نک ؛ تراغ  ار  تورث  لام و  امن و  ناریو  يدیـسر ، هک  يدابآ 
رد هک  یتفاـی  ار  یبرع  ره  : » تفگ نینچ  وا  هب  دور . هفوـک  يوـس  هب  اـت  داد  ناـمرف  وا  هب  دـناوخارف و  ار  يرهف  سیق  نب  كاحـض  هیواـعم ،

ع)  ) یلع تعاطا  رد  هک  تفاییم  ار  یبرع  ره  تخادرپیم و  لاوما  تراغ  هب  كاحض  سپ  .« » دیوش رو  هلمح  وا  هب  دوب ، ع )  ) یلع تعاطا 
نب سیمع  نب  ورمع  هب  سپـس  دوبر . ار  ناشيالاک  دـش و  روهلمح  نایجاح  رب  تشذـگیم  هیبلعث  يهلیبق  زا  هک  یماـگنه  تشکیم . دوب ،

وا نارادفرط  زا  یهورگ  تشک ؛ هناطقطق  کیدزن  جح  هار  رد  مه  ار  وا  و  دوب ؛ دوعسم  نب  هللادبع  ردارب  وا  هک  درک  دروخرب  یلهذ  دوعـسم 
نیا ات  نک  تکرح  : » تفگ نینچ  وا  هب  داتـسرف و  نمی  زاجح و  هب  ار  وا  تساوخ و  ار  ةاطرا  نب  رـسب  هیواعم ، (. 3 « ) درب نیب  زا  وا  اـب  مه  ار 

تراغ تسین ، ام  تعاطا  رد  هک  ار  سک  ره  لاوما  ناسرتب و  ار  وا  يدیسر  هک  سک  ره  هب  نک و  قرفتم  ار  مدرم  یـسریم و  هنیدم  هب  هک 
ناشرذـع دنتـسین  هانگیب  هک  زاس  ناشهاگآ  ياهدرک و  ار  اـهنآ  ناـج  دـصق  وت  هک  ياـمنب  نینچ  ناـنآ  هب  يدـش ، هنیدـم  دراو  یتقو  نک .

ناـسرتب و ار  هـکم  هنیدـم و  ناـیم  مدرم  رادرب . ناـنآ  زا  تـسد  سپـس  يوـشیم . دراو  ناـنآ  رب  وـت  دـنرادنپب  هـک  نـیا  اـت  تـسین  هتفریذـپ 
ار تنابز  هک  نیا  رگم  دنتـسه ، ع )  ) یلع تعاط  هب  شمدرم  هک  يوشیمن  دراو  ینیمزرـس  رب  : » تفگ وا  هب  نینچمه  امن .».... ناـشيهراوآ 

نم اب  تعیب  هب  نک و  ناشیاهر  سپـس  یتسه ؛ طلـسم  نانآ  رب  وت  دـنرادن و  یتاجن  هار  چـیه  هک  دـنبایرد  هک  ییاج  ات  ییاـشگیم  اـهنآ  رب 
هنیدم هکم و  هب  تفر و  رـسب  (. 4 « ) ربب نیب  زا  یتفای  هک  اج  ره  ار  ع )  ) یلع يهعیـش  شکب ؛ ار  وا  دز  زابرـس  هک  سک  ره  يامن ؛ ناـشتوعد 

اب تیمکح  زا  دـعب  نشخ ، تسایـس  نیا  اب  هیواعم  هحفص 50 ) (. ) 5 . ) تشک دـنازوس ، هک  نانآ  رب  هوـالع  ار  رفن  رازه  یـس  درب و  شروی 
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طارفا لاوما  يهرداصم  باعرا و  سرت و  وج  نتـشک و  رد  داد . همادا  شراک  هب  دـندوب  فلاخم  وا  اـب  یـسایس  شیارگ  رد  هک  یناناملـسم 
تنوشخ رتهتفای ، نامزاس  راب  نیا  اما  داد  همادا  مه  ع )  ) یلع ماما  تداهـش  اب  ار  تسایـس  نیا  تخادرپ . یهاـبت  داـسف و  هب  نیمز  رد  درک و 

هب هک  دادیم  حیجرت  درف  هک  دوب  هدیـسر  يدح  هب  تشحو  سرت و  ياضف  نیا  هک  دنراد  دیکأت  هتکن  نیارب  ناخروم  دوب . رتریگارف  رتراب و 
یتح ع )  ) یلع مان  ندرب  زا  هک  دوب  هدیسر  ییاج  هب  اهنآ  تیعـضو  ( 6 . ) دوشن هدیمان  ع )  ) یلع يهعیـش  یلو  دوش  تفگ  قیدنز  ای  رفاک  وا 
هفینح وبا  ( 7 « ) درک تیاور  بنیز  وبا  : » دنتفگیم اذـل  دنتـشاد . ساره  دندیـسرتیم ، نآ  زا  نایوما  هک  ییاهتلیـضف  هب  هک  ینید  ماکحا  رد 

. دـشیمن هدرب  ع )  ) یلع زا  یمان  نتفرگیمن و  يدـج  ار  نآ  دـندرکیمن و  هجوت  ینید  ماکحا  رد  ع )  ) یلع نخـس  هب  هیما  ینب  دـیوگیم ،
مان ع )  ) یلع ار  ناشدنزرف  ات  دندشیم  دراو  مدرم  رب  نایوما  (. 8  ) خیشلا لاق  هتفگ : یم  هک  دوب  نیا  خیاشم  نایم  رد  ع )  ) ترـضح يهناشن 

و ع )  ) یلع لـیاضف  زا  يزیچ  هـک  یـسک  : » تشوـن نـینچ  درپـس و  شنارازگراـک  هـب  ار  لمعلاروتـسد  زا  هخـسن  کـی  هیواـعم  (. 9  ) دنهنن
وا زا  دنتخادرپیم و  ع )  ) یلع نعل  هب  يربنم  ره  رب  نزرب و  يوک و  ره  رد  نانارنخـس  اذل  يرادن . وا  هب  يدهعت  دـنک ، تیاور  ار  شنادـناخ 

؛ دـندوب دایز  اج  نآ  رد  نایعیـش  نوچ  دنتـشاد ، هفوک  مدرم  ار  طیارـش  نیرتدـب  «. » دـندزیم هنعط  شنادـناخ  وا و  هب  دـندومنیم و  يرازیب 
اهنآ رازآ  بیقعت و  هب  تخانـشیم ، ار  نایعیـش  هک  وا  دوـمن . نآ  همیمـض  مـه  ار  هرـصب  تشاـمگ و  ناـنآ  رب  ار  هیمـس  نـب  داـیز  هیواـعم ،

دناسرتیم و ار  اهنآ  دناسریم ؛ لتق  هب  یلگ  گنـس و  ره  ریز  رد  ار  اهنآ  دایز  دوب . نانآ  زا  یکی  ع )  ) یلع راگزور  رد  وا  نوچ  تخادرپ ،
هحفـص هراوآ (  قارع  زا  ار  اهنآ  دیـشکیم . بیلـص  هب  امرخ  تخرد  يهنت  رب  دیـشکیم و  لیم  ار  اهمـشچ  درکیم و  عطق  ار  اهاپ  تسد و 

نینچ شتموکح  ورملق  رسارس  رد  شنارازگراک  هب  هیواعم  . » تشاذگیمن یقاب  اجنآ  رد  نایعیش  زا  یسانشرس  صخـش  تخاسیم و  ( 51
مامت رد  دوخ  نارازگراک  زا  کی  ره  هب  سپس  دیهدن .» تداهش  یهاوگ و  يهزاجا  شنادناخ  و  ع )  ) یلع نایعیـش  زا  کی  چیه  هب  تشون :

دوب رگا  تسا ؛ شنادـناخ  و  ع )  ) یلع رادتـسود  ایآ  دوشیم ، هماقا  دـهاش  هاوگ و  وا  هیلع  هک  سک  نآ  دـیرگنب  : » تشون نینچ  اـهنیمزرس 
هورگ نیا  يراداوه  هب  هک  ار  سک  ره  هک : داتـسرف  نآ  یپ  زا  يرگید  روتـسد  دـینک . عطق  ار  شايزور  دـییامن و  كاـپ  رتفد  زا  ار  شماـن 

هک ییاج  ات  هفوک  رد  هژیوب  دوب ؛ رتتخس  اج  همه  زا  قارع  مدرم  رب  عاضوا  «. » دینک ناریو  ار  شاهناخ  دییامن و  شاهجنکش  دیتخاس ، مهتم 
ینخـس وا  اب  تشاد و  میب  شراکتمدـخ  زا  تفگیم ، وا  هب  ار  شزار  تشاد و  دامتعا  وا  هب  هک  دـمآیم  یـسک  يهناخ  هب  نایعیـش  زا  یکی 

هب ع )  ) یلع نب  نسح  هک  نیا  ات  تفای  همادا  هویش  نیا  هب  ارجام  دزاسن .... شاف  ار  شزار  ات  دروخیم  تخس  يدنگوس  هک  نیا  ات  تفگیمن 
ماما (. 10 « ) دوب هراوآ  نیمز  رد  ای  كانمیب و  شناج  زا  هک  نیا  رگم  دنامن  یقاب  یسک  تفرگ ؛ ینوزف  هنتف  بوشآ و  زاب  دیـسر و  تداهش 
تسد ینامگ  كدنا  هب  دندش و  هتشک  ینیمزرس  ره  رد  ام  نایعیش  : » دومرف هصالخ  نینچ  ار  عضو  نیا  ع )  ) رقاب نیـسح  نب  یلع  نب  دمحم 

؛ ناریو شاهناخ  ای  ددرگیم و  تراغ  شلاوما  ای  دوشیم و  هدنکفا  نادنز  هب  دیامن  ام  هب  یتسود  راهظا  هک  سک  ره  دوشیم و  عطق  اهاپ  و 
نامکاح (. 11 « ) دسریم جوا  هب  ع )  ) یلع نب  نیـسح  لتاق  دایز ، نب  هللادـیبع  نامز  ات  لامعا  نیا  ددرگیم و  دایز  نانچمه  تبیـصم  الب و 

بدنج نبا  ةرمس  هیمس -  نبا  دایز  دندوب . هدرک  لامعا  عیشت  زکرم  قارع -  رب  یندشان  فصو  هنایـشحو و  زرط  هب  ار  تسایـس  نیا  هیواعم 
خساپ نینچ  دیسرپ ، يو  زا  هک  یسک  زا  نیریس  نب  سنأ  داد . همادا  طارفا  دح  هب  راتـشک  لتق و  هب  زیرنوخ  درف  نیا  تشامگ و  هرـصب  رب  ار 

تشامگ و هرصب  رب  ار  يو  دایز  تسا ؟ شرامش  لباق  تشک  ةرمس  هک  ار  یناسک  ایآ  تشک ؟ مه  ار  یسک  ةرمـس  ایآ  ( » هحفص 52 داد ( :
رد یشاب ؟ هتشک  ار  یهانگیب  هک  يراد  میب  ایآ  تفگ : وا  هب  دایز  دناسر . لتق  هب  ار  نت  رازه  تشه  بدنج  نب  ةرمس  دمآ و  هفوک  هب  دوخ 

تفه لهچ و  یحبص ، رد  نم  ماوقا  زا  ةرمـس  : » دیوگیم يودعلا  راوس  وبا  (. 12 « ) مرادن میب  مشکب ، ار  نانآ  لثم  رگا  تفگ : وا  هب  خـساپ 
هب تخاس و  ناریو  ار  هنیدم  لها  ياههناخ  دنام و  هام  کی  هنیدـم  رد  ةرمـس  (. 13 «. ) دـندوب هدرک  يروآ  عمج  ار  نآرق  هک  تشک  ار  رفن 

يهلیبق نانز  (. 14 . ) تشکیم ار  وا  اروف  هتـشاد ، تسد  نامثع  لتق  رد  وا  دشیم  هتفگ  وا  هب  هاگره  اریز  دنامن  یـسک  دـمآیم و  مدرم  دزن 
رد هک  دندوب  یناناملـسم  نیتسخن  اهنیا  دندش و  هدرب  شورف  يارب  اهرازاب  رد  تفرگ و  تراسا  هب  ار  دندوب -  هعیـش  اهینادـمه  نادـمه - 

، دنک تنعل  ار  هیواعم  دنوادخ  : » تفگیم درک و  شالت  هیواعم  تموکح  تیوقت  يارب  دیاب  هک  نانچ  نآ  ( 15  ) دندوب هدش  هتخورف  مالسا 
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رد ار  مدرم  هیمـس ، نب  دایز  (. 16 « ) درکیمن باذـع  ارم  زگره  مدومن ، تعاطا  ار  هیواعم  هک  هنوگ  نآ  مدرکیم  تعاـطا  ار  ادـخ  نم  رگا 
تـشادیم هضرع  ریـشمش  رب  ار  وا  درکیم  يراددوخ  هک  سکره  دوـمنیم و  قـیوشت  ع )  ) یلع نعل  هب  ار  اـهنآ  درکیم و  عـمج  شرـصق 

هک دیوگیم  ریثا  نبا  اما  تسا . هدـش  نآ  هب  ییاههراشا  ینئادـم  نخـس  رد  درکیم . هجنکـش  هجنکـش ، عاونا  هب  ار  وا  نتـشک ، زج  و  ( 17)
يرازیب هب  ار  هفوک  مدرم  مامت  هک  تشاد  دصق  شتموکح  رخآ  ياهزور  رد  ( 18  ) دوب هدرک  عطق  ار  هفوک  مدرم  زا  رفن  هس  داتشه و  تسد 

موش يهشیدنا  نیا  يارجا  زا  لبق  اما  دیامن ، ناریو  ار  شلزنم  ای  دشکب  دـنز ، زابرـس  راک  نیا  زا  هک  ار  سک  ره  دراد و  او  ع )  ) یلع نعل  و 
قارع رد  تفلاخم  شیازفا  شفدـه  هک  دوب  ندومن  هراوآ  ندـناچوک و  تسایـس  رانک  رد  اـهنیا  يهمه  هحفص 53 ) (. ) 19 . ) تفر اـیند  زا 

 - دـناهدوب نایعیـش  نیرتیبالقنا  هک  ناشياههداوناخ -  هفوک و  مدرم  زا  هک  دـش  هراشا  ینئادـم  زا  دـیدحلا  یبا  نبا  نتم = رد  تسا . هدوب 
شرازگ نیا  تسکش . رد  مه  اب  ار  ناسارخ  هفوک و  رد  تفلاخم  تردق  هلیـسو  نیدب  و  ( 20  ) داد تنوکـس  ناسارخ  رد  ار  رفن  رازه  هاجنپ 
اهیلبق زا  هک  تخادرپیم  اهنآ  دمآ  رد  يزور و  هب  هک  یتسایس  اما  تخادرپیم ، مدرم  تینما  یگدنز و  هب  هک  یتسایس  زا  دوب  يرـصتخم 
تعیبط هب  انب  یمالسا ، ياهنیمزرس  مامت  رب  هطلس  لماک  شرتسگ  زا  سپ  هیواعم  تسا . هدوبن  رتمک  متـس  رد  طارفا  یگریت و  یهایـس و  رد 

تاکز و زامن و  رطاخ  هب  امـش  اب  نم  هک  دیرواب  نیا  رب  ایآ  هفوک ، مدرم  يا  : » دومن باطخ  نینچ  ریز  نانخـس  اب  ار  مدرم  دـیدج  تموکح 
مدیگنج امش  اب  رطاخ  نیا  هب  اما  دیدروآیم ، ياج  هب  جح  دیدادیم و  تاکز  دیدناوخیم و  زامن  امـش  هک  متـسنادیم  نم  مدیگنج ؟ جح 

هار نیا  رد  هک  ار  ینوخ  ره  هک  دـینادب  دـیرادن . یلیم  نآ  هب  امـش  یلو  تسا  هدیـشخب  نم  هب  دـنوادخ  ار  نیا  میامن ، تموکح  امـش  رب  اـت 
هب اـم  : » تفگ نینچ  دـش  یلمع  حلـص  هک  مه  نیا  زا  لـبق  مراذـگیم » میاـهاپ  ریز  ما ، هدومن  هک  یطرـش  ره  هتفر و  ردـه  هب  دوش ، هتخیر 

لودـع نآ  زا  زگره  دوب و  نیما  دوب ، هتفرگ  شیپ  رد  هک  شور  نیا  هب  تبـسن  هیواعم  هتبلا  (. 21 « ) میتسه دونـشخ  رما  نیا  رب  هاشداپ  ناونع 
يارب هـک  دوـب  نآ  زا  رتكریز  هیواـعم  دـندوب . هدـیدن  هتـشذگ  رد  ار  شریظن  هـک  دـندوب  وا  زا  یمتـس  یملظ و  دـهاش  ناناملـسم  دوـمنن .

يروبـص و هب  ار  يرایـسب  هک  دوب  نآ  رتهب  هدنیآ  هب  هاگن  رد  هکلب  دنزادرپب ؛ ناشیتحاران  مشخ و  نایب  هب  ات  دهناو  ياهنزور  ناگدـیدمتس 
هحفـص 54) ربص و (  ياهناتـساد  زا  هتـشابنا  ناوارف ، یبدا  یخیرات و  نوتم  دـنیامن . فیـصوت  ار  وا  ات  دراد  او  دوخ  زا  یتفگـش  شـشخب و 
هب دوب و  دودحم  مدرم  زا  يدادعت  هب  اهنت  شـشخب  نیا  دزاسیم . نشور  ام  يارب  ار  ارجام  تقیقح  یتقد  كدنا  اما  تسا ، هیواعم  شـشخب 
هب هک  دوب  دودحم  یفارشا  هقبط  نیمه  هب  اهنت  هیواعم  ششخب  درکیمن . تیارـس  دناهدوب ، یمهرد  دنمزاین  تخـس  هک  مدرم  يهدوت  رگید 

ياسور زا  هقبط  نیا  دریگ . ددـم  شیاهگنج  ای  اههئطوت  هب  اهنآ  ینید  ای  یـسایس  ذوفن  زا  تسناوت  دوب و  هدیـسر  تردـق  هب  اـهنآ  يهلیـسو 
ص)  ) ربماـیپ اـب  تبحاـصم  هب  راـبجا  هب  ار  اـهنآ  مالـسا  نیتـسخن  ثداوح  هک  دوـب  هدـش  لیکـشت  یـصاخشا  زا  یخرب  وا و  رادـفرط  لـیابق 

هقبط نیا  دارفا  هب  یناوارف  ياهـششخب  تورث و  دـنتفرگیم و  رارق  هیواـعم  نانمـشد  فـص  رد  اـحیجرت  دوـبن  اهـششخب  نیا  رگا  تـشاداو ؛
شـشخب راـشتنا  هب  نازادرپ ) هصق   ) یمـسر ناـیوار  تخاـسیم . مورحم  ناشیـساسا  ياههتـساوخ  زا  ار  مدرم  رگید  هک  تفاـی  صاـصتخا 

مه ناخروم  دندرکیم و  تیاور  ار  ثیداحا  نیا  نایوار  دنتخادرپ ؛ نآ  نیا و  هب  شفازگ  ياهـششخب  هب  داهـشتسا  اب  مدرم  نایم  رد  هیواعم 
رییغت ار  تقیقح  ياوـتحم  زا  يزیچ  شنانمـشد ، زا  یخرب  هب  تبـسن  هیواـعم  شـشخب  دـندرکیم . تبث  هیواـعم  راـختفا  ناوـنع  هب  ار  ناـنآ 

تافانم رما  نیا  اما  دندوب  ناوتان  يرادیاپ  زا  نانآ  هک  دنچ  ره  تشادیم ؛ او  ییوج  تملاسم  هب  ار  يو  نانمـشد  شـشخب  نوچ  دـهدیمن ؛
نتخاس مورحم  اب  هک  تسا  نآ  رتهب  دبایرد  هک  دوبن  راوشد  وا  رب  نمض  رد  دنروشب ؛ وا  رب  دوشن ، هدروآرب  اهنآ  ياههتساوخ  رگا  هک  درادن 

میزادرپیم هیواعم  یلام  تسایس  یسررب  هب  یتقو  درادن . او  شروش  هب  دناهدوب ، لیابق  ياسؤر  اهنآ  هک  لیلد  نیا  هب  تباث  تازایتما  زا  اهنآ 
، ماش رکـشل  هک  تسا  نیا  مه  نآ  زار  دوب و  دـنمهرهب  یقیقح  هافر  زا  ماـش  نوچ  میهد ؛ رارق  اهناتـسا  رگید  ماـش و  نیب  یلـصاف  طـخ  دـیاب 

یـضار تورث  لوپ و  يهیلـسو  هب  ار  اهنآ  هک  نیا  رگم  دندناسریمن  يرای  هیواعم  هب  تسا و  هدوب  شیاهگنج  رد  هیواعم  هاگهیکت  نوتس و 
رد ( 22 . ) درکیم هنیزه  لاس  رد  مهرد  نویلیم  تصـش  دوب ، یگنج  درم  رازه  تصـش  دودـح  هک  يرکـشل  يارب  هک  مینیبیم  اذـل  دـیامن .

یگدـنز يراوشد  زا  سیق  لیابق  اما  دوب . مه  ینمی  لیابق  يارب  هکلب  دوبن  ماش  ياهبرع  همه  سناش  هافر  نیا  هک  درک  شومارف  دـیابن  نمض 

ع)  ) نیسح ماما  مایق  یناسنا  ياهدرواهر  یعامتجا و  www.Ghaemiyeh.comياههنیمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 87زکرم  هحفص 24 

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


ینعی تفرگیم ؛ تروص  ریخأت  اب  وا  شـشخب  اذل  دادیمن و  یتیمها  سیق  هب  نمی  تموکح  هب  شدامتعا  هب  هجوت  اب  نوچ  دندربیم ، جـنر 
ریقف تاقبط  اهناتسا ، رگید  اما  (. 23 . ) دوب هتشگ  كانمیب  شیوخ  يهطلس  رب  ینمی  لیابق  هحفص 55 ) تردق (  يهطساو  هب  هک  نیا  زا  دعب 

همذ لها  ناناملسم و  نایم  هک  نیا  نودب  دندربیم ؛ جنر  یگراچیب  یگدرب و  عاونا  زا  دندیشچ و  ار  یگراچیب  رقف و  خلت  معط  تسدیهت  و 
رب دوخ  تردق  زا  دیامن ؛ هجوت  تایلام  ذخا  ياههویـش  عبانم و  هب  هک  نیا  نودب  دومنیم ، يدج  هجوت  لام  عمج  هب  هیواعم  دـشاب . یتوافت 

هدافتسا دنتشادن ، ار  تردق  زا  وا  ندز  رانک  ناوت  هک  یناسک  دوخ ، بولغم  نانمـشد  رب  طلـست  يارب  ياهلیـسو  لاملا ، تیب  یتایلام و  عبانم 
دـهاش و وا  هیلع  هک  سک  نآ  هب  دـیرگنب  « ؛ تشون نینچ  دوخ  نارازگراک  هب  هیواعم  باب ، نیا  رد  كرادـم  دـهاوش و  یخرب  کنیا  دومن .

يروتـسد رد  دییامن . عطق  ار  شقوقح  دینک و  فذح  رتفد  زا  ار  شمان  تسا ، شنادناخ  و  ع )  ) یلع رادتـسود  رگا  تسا ؛ هدـش  هماقا  هاوگ 
هچ (. 24 « ) دییامن ناریو  ار  شاهناخ  دینک و  هجنکـش  تخـس  ار  وا  دـیتخاس ، مهتم  موق  نیا  یتسود  هب  هک  ار  یـسک  ره  تسا : هتفگ  رگید 
زا ناناملسم  زا  یکی  رگا  (. 25 . ) دندنامیم قوقح  نودب  تیب ، لها  هب  ندناسر  يرای  ببس  هب  یهانگ  ندب  راصنا  هک  داتفایم  قافتا  رایسب 
هک ییاهشور  زا  (. 26 . ) دنشاب لماک  روط  هب  نیمزرـس  کی  مدرم  نانامرفان  رگا  یتح  دندرکیم ، عطق  ار  شقوقح  درکیم ، ینامرفان  نانآ 

ترـضح ات  دوب  ناشقوقح  زا  مشاهینب  مامت  نتخاس  موحرم  تسبیم ، راک  هب  دـیزی  اب  تعیب  هب  ع )  ) نیـسح ماـما  ندومن  راداو  رد  هیواـعم 
هب مه  داـیز  شکب .» فـص  هـب  نـم  يارب  ار  هایـس  درز و  : » تشوـن نـینچ  قارع  رد  هیمـس ، نـب  داـیز  شلماـع  هـب  (. 27 . ) دـنک تـعیب  (ع )

نینچ رـصم  رد  نادرو ، شلماع ، هب  (. 28 . ) دـننکن میـسقت  هرقن  الط و  ناناملـسم  نایم  ات  داد  نامرف  اهنآ  هب  تشون و  نینچ  شنارازگراـک 
رد میازفیب ؟ ناـنآ  رب  هنوگچ  : » تشون نینچ  دوب و  رتلداـع  هیواـعم  زا  نادرو  هحفـص 56 ) اـما (  يازفیب . طاریق  کـی  یطبق  ره  رب  : » تشون

ییاههار مه  اهنآ  دوب و  لاـم  يروآ  عمج  هب  نارازگراـک  قیوشت  رد  هیواـعم  راـک  نیا  (. 30 . ) تشگن هدوزفا  ناـنآ  رب  ( 29  ) اهنآ راگزور 
نویلیم هد  دودـح  دـشیم و  میدـقت  وا  هب  زورون  دـیع  رد  هک  درک  عـضو  یتاـیلام  مدرم  رب  ( 31  ) دـندرکیم عارتخا  نآ  نتفرگ  داـیز  يارب 

اب ار  رصم  نیمزرس  هیواعم ، (. 33 . ) تفرگیم لماک  روط  هب  ار  مدرم  لاـم  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  وا  و  ( 32  ) دشیم هتفرگ  تایلام  مهرد 
رـصم و هیواعم  هک  تسا  هدـمآ  تشون  وا  يارب  هک  يدنـس  رد  دیـشخب . وا  هب  لالح  تورث  ناونع  هب  صاـع  نب  ورمع  هب  شمدرم  تورث و 

کلام هب  ع )  ) یلع هک  يرـصم  دـیامن . فرـصت  لخد و  دـهاوخیم ، هک  هنوگره  هداد و  صاع  نب  ورمع  هب  شـشخب  ناونع  هب  ار  شمدرم 
الاک کی  ناونع  هب  هیواعم  دزن  یلو  دـیآیم  باسح  هب  خـیرات  لوط  رد  رـشب  قوقح  ياهدنـس  نیرتگرزب  زا  هک  تشون  ياهماندـهع  رتشا ،

وا هب  ار  شاهیزج  رادقم  ات  تساوخ  وا  زا  همذ  لها  زا  یکی  رصم ؛ رد  صاع  نب  ورمع  راتفر  زا  ياهنومن  کنیا  و  ددرگیم . شورف  دیرخ و 
رگا دیتسه ؛ ام  يهنازخ  امـش  نوچ  تخاس . مهاوخن  هگآ  نآ  زا  ار  وت  یهدب  فقـس  ات  نیمز  زا  رگا  : » تفگ نینچ  خـساپ  رد  دـنک ، مالعا 
یتقو (. 34 « ) تفرگ میهاوخ  ناسآ  مه  امـش  رب  ددرگ ، کبـس  ام  هنیزه )  ) رگا و  درک ؛ میهاوخ  نوزفا  مه  ماش  رب  ددرگ ، داـیز  اـم  هنیزه ) )

. تساک قارع  مدرم  زا  داد و  شیازفا  ار  ماش  مدرم  يرمتـسم  تخاس ، لقتنم  قشمد  هب  هفوک  زا  ار  لاملا  تیب  دـش ، طلـسم  قارع  رب  هیواعم 
هک ادخ  تورث  زا  هچ  نآ  وا ، يهفیلخ  نم  تسا و  دـنوادخ  نآ  زا  نیمز  : » داد حیـضوت  نینچ  تورث  يزاس  هتـشابنا  رد  ار  شاهفـسلف  ( 35)
 - قارع مدرم  رب  هک  دوب  نآ  يهتفیش  هیواعم  هحفص 57 ) تسا ( .» زیاج  نم  يارب  مراذگیم ، او  هک  ار  هچ  نآ  تسا و  نم  نآ  زا  مریگیم 
رد ار  نداد  یگنسرگ  نتخاس و  راوخ  تشحو و  سرت و  تسایس  ات  دنک  مکاح  ار  تیب  لها  نانمـشد  زا  يدارفا  تیب -  لها  یتسود  زکرم 

تـسنادیم اـما  درکیم  مـالعا  دـهدب ، قارع  مدرم  هب  تسناوـتیم  هکار  یتازاـیتما  رهاـظب ) ( ؛ دروآ رد  ارجا  يهلحرم  هب  یناـسآ  هـب  اـجنآ 
شتموصخ لصا  زا  هک  نیا  نودـب  تفاییم  تسد  یترهـش  هب  ناسنیدـب  دـننکیمن -  ارجا  ار  نآ  ناـشهنیک -  ببـس  هب  شنارازگراـک - 

، هفوک رد  راگزور  نآ  رد  وا  رازگراک  دوش ؛ هدوزفا  رانید  هد  اـهنآ  هب  هک  هفوک ، مدرم  هب  وا  ناـمرف  زا  ياهنومن  زاـب  دـشاب . هتـشادرب  تسد 
ار نامرف  هک  نیازا  نامعن  تشاد . هنیک  ع )  ) یلع زا  يرادـفرط  رطاخ  هب  هفوک  مدرم  هب  تبـسن  دوب و  ناـمثع  ياـههرهم  زا  ریـشب  نب  ناـمعن 
وا زا  تساوخ و  کمک  يو  زا  یلولس  مامه  نب  هللادبع  یتقو  تفرن . راب  ریز  زاب  یلو  دنتفگ  نخس  وا  اب  هفوک  مدرم  دز . زابرـس  دیامن  ارجا 

نیدب (. 36 « ) درک مهاوخن  ارجا  ار  نآ  زگره  داد و  مهاوـخن  هزاـجا  مسق  ادـخ  هب  : » تفگ خـساپ  رد  درک  تساوـخ  رد  ریـصح  هعطق  کـی 
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. دوش هدیـشخب  ص )  ) ربمایپ ادخ و  هب  نایوگغورد  ویماظن  ناهدنامرف  لیابق ، ياسؤر  هب  ات  دـندش  مورحم  ناشتورث  زا  ناناملـسم  بیترت 
مهتم ع )  ) یلع لآ  و  ع )  ) یلع یتسود  هب  هک  یسک  ره  هژیوب  ناناملـسم و  يهمه  هب  تبـسن  یگنـسرگ -  سرت و  تسایـس  تسایـس -  نیا 

. دندومن نآ  لماک  ندرب  نیب  زا  رد  یعـس  هک  دوب  یناطرـس  يهلزنم  هب  هیما  ینب  تموکح  يارب  ع )  ) یلع یتسود  دمآیم . رد  ارجا  هب  دوب ،
مدرم : » دیامنیم هئارا  نینچ  ار  زور  نآ  یقارع  يهعماج  رد  هدنام  ياج  هب  یعامتجا  یسایس -  هایس  راثآ  زا  يریوصت  نزواهل ) سویلوی و  )

ياهنوگ هب  تفر . رد  ناشتسدزا  دـندوب ، هدـش  هریچ  نآ  رب  هک  ییاهنیمزرـس  دـمآ  رد  و  دـندروخ ... تسکـش  نایماش  اـب  دربن  رد  قارع 
هریچ نانآ  رب  دندوب ، دنمزاین  نادب  هک  ییاههقدص  نآ  دندوب . اهنآ  نامرف  تحت  دـنتفریذپیم و  ار  ناش  ناگرزب  شاداپ  كدـنا  هک  دـندش 

دـنتفاییم و ینیگنـس  يهطلـس  ار  ماش  تموکح  هک  تسین  یتفگـش  ياج  نیارباـنب  دوب . ناـیوما  تسد  رد  نآ  فذـح  اـی  فیفخت  هک  دوب 
يهدیقع و  ص )  ) ربمایپ هب  ناشینمشد  ببس  هب  نایوما  هب  تبسن  ینمشد  هحفص 58 ) دندوب ( . نآ  عفد  هدامآ  دادیم  هزاجا  تصرف  هاگره 

. دوشیم رارکت  ناطلـس -  ناراـی  ناوـنع  هب  ناـیوما -  زا  اهتیاکـش  نوـنکا  هک  تفاـی  ینوزف  ناطلـس ، هیلع  اهتیاکـش  يهطـساو  هب  یمالـسا 
چیه اهنآ  ریغ  تفریم و  مدرم  زا  یکدنا  دادعت  بیج  هب  تموکح  ياههیامرـس  دـندرکیم و  لمع  دـب  تردـق  لامعا  رد  هک  ینارازگراک 

ناششود رب  تیلوؤسم  هک  ناشعضو  اما  دندوب ، کیرش  ساسحا  نیا  اب  لوا  نامه  زا  هفوک  رد  اههداوناخ  لیابق و  نارـس  دنتـشادن . ياهرهب 
زاب نآ  زا  ار  مدرم  يهدوت  هکلب  دـنزاین ؛ تسد  فدـه  یب  بالقنا  هب  دـننک و  لـمع  تمکح  طاـیتحا و  هب  اـت  تشاداو  ار  اـهنآ  دـنکفایم ،

. دنزادنین رطخ  رد  ار  ناشعضو  ات  دندادیم  رارق  تموکح  فرـصت  تحت  ار  ناشذوفن  ماظن ، حلـص و  مان  هب  نونکا  اهنیا  نوچ  دنتـشادیم .
هب ندیزای  تسد  زا  زگره  هک  ياهعیـش  دـشیم ؛ رتشیب  زور  هب  زور  ناشینمـشد  دنتـشگ و  یعقاو  نایعیـش  نانمـشد  نامز  ره  زا  شیب  اذـل 
(. 37 « ) درکیم گنت  اهنآ  رب  ار  عاضوا  یگلیبق  تیفارـشا  اب  ییورایور  و  دندرک ؛ هجوت  رتشیب  هکلب  دـندرکن ، یهاتوک  ص )  ) ربمایپ ناثراو 

جهن حرش  ( 3 . ) 85 ص 86 -  ج 2 ، هغالبلا ، جـهن  حرـش  ( 2 . ) دوب اـج  نآ  رادـنامرف  لـیمک  هک  دوب  یلحم  ماـن  تیه  ( 1 ( ) هحفـص 59 ) 
دلج ص 3 نیمهرد  ةاطرا  نب  رسب  لصفم  يارجام  ص 17 ؛ ج 2 ، نامه ، ( 5 . ) ص 6و 7 ج 2 ، نامه ، ( 4 . ) 116  - ص 117 ج 2 ، هغالبلا ،
(9 . ) ص 117 یکم ج 1 ، هفینح ، وبا  بقاـنم  ( 8 . ) ص 73 ج 4 ، نامه ، ( 7 . ) ص 44 ج 11 ، هغالبلا ، جهن  حرـش  ( 6 . ) تسا هدمآ  ات 18 
ج 6، يربط ، ( 12 . ) 43 ص 44 . ج 11 ، نامه ، ( 11 . ) ات 46 ص 44  ج 11 ، هغالبلا ، جهن  حرـش  ( 10 . ) ص 17 ج 1 ، هغالبلا ، جهن  حرش 
ص ج 3 ، لماکلا ، ریثا ، نبا  ( 16 . ) ص 165 ج 1 ، باعیتسالا ، ( 15 . ) ص 80 ج 6 ، نامه ، ( 14 . ) ص 122 ج 6 ، نامه ، ( 13 . ) ص 132
ص 58 و ج 4 ، هغالبلا ، جهن  حرـش  ( 19 . ) ص 73 ج 3 ، لـماکلا ، ریثا ، نبا  ( 18 . ) ص 35 ج 3 ، بهذلا ، جورم  يدوعـسم ، ( 17 . ) 212
ص 259 و ج 2 ، برعلا ، خیرات  یتح ، پیلیف  ص 128 و  ج 1 ، هیمالسالا ، بوعشلا  خیرات  ناملکورب ، ( 20 . ) ص 35 ج 3 ، بهذلا ، جورم 
، یجرج نادیز  ( 23 . ) ص 475 ج 1 ، یسایسلا ، مالسالا  خیرات  نسح ، میهاربا  نسح  ( 22 . ) ص 220 ج 6 ، لماکلا ، ریثا ، نبا  ( 21 . ) 260
ص 76. ج 4 ، یمالسالا ، ندمتلا  نادیز ، ( 25 . ) ات 46 ص 44  ج 11 ، هغالبلا ، جهن  حرـش  ( 24 . ) ص 74 و 75 ج 4 ، یمالسالا ، ندمتلا 
، نادیز ( 28 . ) ص 200 ج 1 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  ص 252 و  ج 3 ، لماکلا ، ریثا ، نبا  ( 27 . ) ص 76 ج 4 ، یمالسالا ، ندمتلا  نادیز ، ( 26)
، نادیز ( 31 . ) ص 474 ج 1 ، یـسایسلا ، مالـسالا  خیرات  ( 30 . ) تسافلخ ناـمز  روظنم  ارهاـظ  ( 29 . ) ص 79 ج 4 ، یمالـسالا ، ندمتلا 
(34 . ) ص 19 ج 2 ، یمالـسالا ، ندمتلا  نادیز ، ( 33 . ) ص 19 ج 2 ، یمالـسالا ، ندمتلا  نادیز ، ( 32 . ) ص 19 ج 2 ، یمالسالا ، ندمتلا 
، یناهفصا جرفلا  وبا  ( 36 . ) ص 158 اهطوقـس ، ۀیبرعلا و  ۀلودلا  نزواهل ، سویلوی و  ( 35 . ) ص 79 و 80 ج 4 ، یمالسالا ، ندمتلا  نادیز ،

.51 ، 52 ، 53 ص 56 ، اهطوقس ، ۀیبرعلا و  ۀلودلا  نزواهلو ، سویلوی  ( 37 . ) ات 32 ص 29  ج 16 ، بتکلاراد ، یناغألا ،

نآ زا  هدافتسا  ءوس  يداژن و  یگلیبق و  يریگرد  يایحا  تسایس 

ار مدرم  يهمه  دناوخیم و  ارف  يداژن  یگلیبق و  بصعت  كرت  هب  مالـسا  نآ  زا  هدافتـسا  ءوس  يداژن و  یگلیبق و  يریگرد  يایحا  تسایس 
هدمآ ثیدح  رد  تسا . ینتبم  يرـشب  داژن  هب  راوتـسا  تسرد و  هاگدید  نیا  رب  مه  مالـسا  نیناوق  لوصا و  دنادیم ؛ ربارب  تیناسنا  ثیح  زا 
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هب تبـسن  دـنکیم و  شالت  ناشنامیپ  دـهع و  هب  اهنآ  نیرتکچوک  تسا و  ربارب  مه  اـب  ناـشنوخ  دـنرگیدکی ، ردارب  ناـنمؤم  : » هک تسا 
توخن هبترم  دنلب  دنوادخ  مدرم ، يا  : » دندومرف عادولا  ۀـجح  يهبطخ  رد  هک  تسا  هدـش  تیاور  ص )  ) ربمایپ زا  دـندحتم .» مه  اب  نارگید 
يرترب اوقت  هب  زج  برع  ریغ  رب  برع  كاخ ؛ زا  مه  مدآ  دیتسه و  مدآ  زا  یگمه  تسا ؛ هدودز  امـش  زا  ار  دادجا  ابآ و  هب  رخافت  یلهاج و 

هب اـی  دوش و  نیگمـشخ  تیبصع  رطاـخ  هب  دـگنجب و  یناداـن  مچرپ  ریز  هک  سک  ره  : » هک تسا  هدـش  تیاور  ناـشیا  زا  نینچمه  درادـن .»
یمالسا رایعم  میرک ، نآرق  رد  مه  دنوادخ  هحفـص 60 ) تسا ( .» هدرم  یلهاج  گرم  هب  دیامن ، يرای  تیبصع  هب  ای  دناوخ و  ارف  تیبصع 

ات میدینادرگ  هلیبق  هلیبق  تلم و  تلم  ار  امش  و  میدیرفآ ، ینز  مدرم و  زا  ار  امش  ام  مدرم  يا  : » تسا هدومرف  نایب  نینچ  ار  لضافت  يرترب و 
ياناد دنوادخ  دیدرت ، یب  تسامش . نیرتراگزیهرپ  دنوادخ  دزن  امش  نیرت  دنمجرا  تقیقح  رد  دینک . لصاح  لباقتم  ییاسانش  رگیدکی  اب 
خارف يهیحور  نیا  اب  دـناوخ ، ارف  اهتلم  لـیابق و  فـالتخا  هب  شرگن  هب  ار  اـهبرع  یناـسنا ، خارف  يهیحور  نیا  اـب  مالـسا  (. 1 « ) تسا هاگآ 

مالـسا تسـسگن . مه  زا  ار  نآ  یلهاج  یگلیبق  رخافت  هک  دـیامن  لیدـبت  دـحاو  تما  کی  هب  ار  برع  ناملـسم  لـیابق  اـت  دیـشوک  یناـسنا 
هدیقع و تدحو  هک  یتما  دزاس ؛ لدـب  هچراپ  کی  تما  کی  هب  ناشنابز -  نطو و  فالتخا  مغر  یلع  ار -  ناناملـسم  يهمه  ات  دیـشوک 

یمالسا شرگن  نیا  زکرمت  هب  ناشلامعا  نانخـس و  اب  ناشتایح  لوط  رد  مه  ص )  ) ربمایپ دهدیم . دنویپ  مه  هب  ار  اهنآ  تشونرـس  فده 
دنداد و همادا  ار  نآ  ع )  ) یلع ناشیا  زا  دـعب  دـنداد و  ياج  ناشهشیدـنا  رد  هدـنز  یتقیقح  ار  نآ  دـندرک و  شالت  ناناملـسم  نادـجو  رد 

حور هب  كانرطخ  شیارگ  یمالسا و  شرگن  نیا  زا  نامثع  يهرود  رد  میظع  فارحنا  يهدهاشم  زا  دعب  ناش ، یگدنز  لوط  رد  مه  ناشیا 
نیا رد  دربن  ترارح  روش و  زین  نونک  ات  ( 2  ) دندناوخ ارف  نآ  هب  دنتفریم -  هار  نآ  هب  شنارازگراک  وا و  هک  یگلیبق -  تیبصع  یلهاج و 
قمع رب  اـت  تسا  هدـنام  ملاـس  نآ  یمک  مغریلع  ثداوـح  تسد  زا  عوـضوم  نیا  رد  یمـالک  راـثآ  هک  دـنچ  ره  مینکیم ؛ سح  ار  هنیمز 

رد يریگلکـش  نیا  رطخ  نازیم  زا  یهاـگآ  هب  ار  اـم  تشاد و  رظن  هعماـج  یگلیبق  راـتخاس  يریگ  لکـش  هب  هک  دـنک  تلـالد  یهاگدـید 
هعصاق ي  بطخ باب ، نیا  رد  ع )  ) ترـضح نآ  نانخـس  زا  هدنام  یقاب  راثآ  نیرتزراب  زا  دوش . نومنهر  یمالـسا  هحفص 61 ) يهعماج ( 

حور نیا  زا  هزوـح  ود  رد  هیواـعم  اـما  (. 3  ) دراد تلـالد  ع )  ) ترـضح نآ  هاگدـید  رب  هک  تسا  تیمها  رپ  يدنـس  هبطخ  نـیا  دـشابیم ؛
نیمـضت لیابق  نارـس  قیرط  زا  ار  شتموکح  اـت  دومن  کـیرحت  ار  یبرع  لـیابق  یگلیبق  بصعت  رادرک  راـتفگ و  رد  تسج و  هرهب  یگلیبق 

يداژن بصعت  يو  درکیم . عفد  دشیم ، كانمیب  دوخ  تنطلـس  تردق و  زا  هک  یتقو  رگید  یخرب  يهلیـسو  هب  ار  لیابق  زا  یخرب  دیامن و 
(، ع  ) یلع ماـما  راـگزور  رد  دـندیمانیم . یلاوم  ار  ناـنآ  ناـخروم  هک  درکیم  کـیرحت  برع  ریغ  ناناملـسم  هیلع  یلک  روط  هب  ار  برع 

نیا ناربهر  يارب  یهاگ  تخادرپیم ؛ قارع  مدرم  ناـیم  در  یگلیبق  حور  کـیرحت  قیرط  زا  ترـضح  نآ  تموکح  هیلع  هئطوت  هب  هیواـعم 
هب ع )  ) یلع ماما  هک  دوب  یناسک  هاگهانپ  ماش  اذـل  درکیم ؛ راکـشآ  ار  ماش  رد  یگلیبق  ناربهر  صاخ  یعامتجا  يداـم و  تازاـتیما  لـیابق 

: دندوب تردق  تورث و  یپ  رد  هک  دوب  یناسک  دـیما  ای  دوب ؛ هتفرگ  مشخ  دـندوب ، هدرک  هک  یتنایخ  ای  دـندوب  هداد  ماجنا  هک  یتیانج  رطاخ 
هنیدـم رد  شرادـنامرف  فینح ، نب  لهـس  هب  ع )  ) ماما دـندوب . رادروخرب  یعامتجا  يـالاب  تلزنم  شـشخب و  مارتحا و  زا  هیواـعم  دزن  نوچ 
ناباتش دندروآ و  يور  ایند  هب  هک  دنتسه  ینایارگ  ایند  نانآ  : » تشون نینچ  دندوب ، هتسویپ  هیواعم  هب  هک  هنیدم  مدرم  زا  یهورگ  يهرابرد 

یبلط راصحنا  هب  اذل  دنربارب ، ام  دزن  مدرم  هک  دنتسناد  و  دنتسه ؛ هاگآ  یبوخ  هب  نآ  زا  دنتخانـش و  دندید و  ار  تلادع  دنتفر ؛ نآ  يوس  هب 
یگدـنز ياهانگنت  رطاخ  هب  تفاییم و  قارع  يهعماج  رد  تسد  نیا  زا  يدارفا  هشیمه  هیواعم  (. 4 «.) داب نانآ  رب  یتشز  گنن و  دنتخیرگ ؛

نیا کـیرحت  هب  هک  یـساسحا  نیا  زا  زین  هیواـعم  (. 5 . ) دـندشیم کیدزن  وا  هب  رتهب  یگدـنز  هب  نتفاـی  تسد  دـیما  هب  راوشد و  طیارـش  و 
نآ اـب  تلادـع  فاـصنا و  هک  هچنآ  اـب  وا  راـک  هک  ياهنوگ  هب  هحفـص 62 ) تسجیم ( ؛ هرهب  دـشاب ، راگزاس  بساـنم  ناـمز  رد  هیحور 
وا دزن  نیفص  رد  قارع  لیابق  ياسؤر  زا  نت  ود  اب  ع )  ) یلع بناج  زا  هک  یعبر » نب  ثبـش   » هب الثم  دوب ؛ گنهامه  دشاب ، هتـشاد  يراگزاس 

دیعـس ینعی  هلیبق  سیئر  گرزب و  صخـش  نیا  اب  وت  يهطبار  عطق  وت ، يدرخ  مک  تقامح و  يهناشن  نیتسخن  : » تفگ نینچ  دندوب ، هدـمآ 
؛ دوـب هداد  خر  هعیبر  هدـنک و  يهلیبـق  تساـیر  نوـماریپ  هک  تسا  یعازن  باـب  دری  رگید  دراوـم  هـلمج  زا  (. 6 « ) تسا ینادـمه  صاـع  نب 
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يهلیبق زا  جودخم  نب  ناسح  هب  دومن و  لزع  ار  وا  ع )  ) یلع هک  تسا  هدوب  يدـنک  سیق  نب  ثعـشأ  هدـهع  هب  هعیبر  هدـنک و  هلیبق  تسایر 
دیامن کیرحت  ار  شاهلیبق  ثعشا و  دیارسب و  يرعش  ات  درک  قیوشت  ار  هدنک  هلیبق  زا  يرعاش  دیـسر ، هیواعم  هب  ربخ  نیا  یتقو  درپس . هعیبر 

هدرب یپ  هیواعم  دصق  هب  هک  نمی  مدرم  اما  دومن . وجه  ار  هعیبر  ناسح و  دوتس و  ار  شاهلیبق  ثعـشأ و  تلزنم  هک  دورـس  يرعـش  مه  رعاش 
بیترت نیدب  (. 7 «. ) دـهاوخیمن ار  هعیبر  امـش و  نیب  هقرفت  زج  يزیچ  امـش  سیئر  نمی ، مدرم  يا  : » تـفگ نـینچ  یناـهنب  عرـش  دـندوب ،
اههدقع دنکفایم و  هنیک  ینمـشد و  اهنآ  نایم  تسا و  هدوب  برع  لیابق  نایم  یگلیبق  تیبصع  ندومن  روهلعـش  یپ  رد  هیواعم  هک  مینیبیم 

ار اج  نآ  لیابق  نایم  هنتف  شتآ  اـت  داتـسرف  هرـصب  هب  ار  یمرـضحلا  نبا  يرجه ، لاس 38  رد  هیواعم  تفـشآیم . رب  ار  یلهاج  ياـههنیک  و 
شاب هعیبر  بقارم  ور و  رضم  هلیبق  نایم  هب  : » تفگ وا  هب  دیامن . روهلعش  نامثع ، ندش  هتشک  لمج و  گنج  تارطاخ  يروآدای  کیرحت و 

ناشدای هب  ماهدرب ، نیب  زا  ار  اهنآ  نآ ، رد  هک  ار  یگنج  نک و  ناشن  رطاخ  ار  نافع  نب  نامثع  گرم  امن و  یتسود  راـهظا  دزأ  هب  تبـسن  و 
رب ار  لیابق  يهنیک  ات  دش  قفوم  يدایز  دح  ات  یمرـضحلا  نبا  شخبب .» وکین  يالاک  ایند و  روما  زا  دناهدیزرو ، تعاطا  هک  یناسک  هب  روآ .

يدـنواشیوخ ببـس  هب  مه  هفوک  لیابق  هب  دوب  هتخاس  روهلعـش  هرـصب  لیابق  ناـیم  یمرـضحلا  نبا  هحفـص 63 ) هک (  یـشتآ  ییوگ  . دبوشآ
ناشنایم هک  دیدید  ار  مدرم  هاگره  : » دناهدومرف نینچ  تابسانم  نیمه  رد  هفوک  لیابق  هب  باطخ  رد  ع )  ) یلع دوب . هدیسر  لیابق ، نیب  یبسن 
شربمایپ تنس  نآرق و  ادخ و  هب  ات  دینک  ناشتروص  رس و  دصق  ریـشمش  اب  دنناوخیم ، ارف  هلیبق  هریـشع و  هب  دراد و  دوجو  ینمـشد  هنیک و 

تفالخ يارب  هیواعم  اب  یتقو  (. 8 «.) دیبای تاجن  دیوش و  راگتسر  ات  دیرادرب  تسد  نآ  زا  تسا ؛ ناطیش  بناج  زا  بصعت  نآ  اما  دنرب ؛ هانپ 
اب مه  جراوخ  دـندیزرویم و  تدارا  شنادـناخ  و  ع )  ) یلع هب  نایعیـش  الثم  دـندوب . هدـشن  وا  عبات  یمالـسا  ياهنیمزرـس  مامت  دـش ، تعیب 
رد قارع  رب  ماش  مدرم  نداد  يرترب  ماش و  هب  لاملا  تیب  لاقتنا  زا  یقارع  لیابق  نمض  رد  دندوب . ناتسادمه  هیما  ینب  اب  ینمـشد  رد  نایعیش 
رب یتسرپتب  يزوریپ  ار  هیما  ینب  رب  يزوریپ  ناناملـسم ، زا  يرایـسب  هوـالع  هب  (. 9  ) دناهدوبن نیبشوخ  نادنچ  شـشخب  يررقم و  تفایرد 

حور هب  شیارگ  نهک و  ياههنیک  ندرک  هدـنز  یهاوخدوخ و  هطلـس  هیما و  ینب  هب  تبـسن  لـیالد  نیا  هب  اذـل  دـندرکیم ، دادـملق  مالـسا 
يددعتم ياهـشور  هب  دوب  هدش  هجاوم  نآ  اب  شتموکح  هک  ياهنیک  مشخ و  دـنت  جوم  نیا  اب  هیواعم  (. 10  ) دندرکیم رفنت  راهظا  یلهاج ،

هلیبق يهیحور  کیرحت  رگیدـمه و  هب  يوما  تموکح  فلاخم  يداـقتعا  ياـههورگ  نتخاـس  لوغـشم  اـهنآ  نیرتمهم  دـیاش  درک ؛ هلباـقم 
داـجیا کـچوک و  ياـههنیک  نتخیگنارب  اـب  لـیابق  نیب  هقرفت  ینکفا و  فـالتخا  لوؤسم  هک  تسا  هدوـب  ریگارف  بوچراـچ  نیا  رد  ییارگ 

تـسناوت ببـس  نیدـب  هیواعم  دـشیم . يوما  تموکح  هب  هنایارگ  عقاو  هاگن  عنام  راوشد و  نآ  یـشخب  تدـحو  هک  یگدـنکارپ  زا  یتلاح 
رترب يهنوگ  نآ  تسایس ، نیا  دیامن . هقرفت  راچد  دمآیم ، رب  فلاخم  نایرج  دوخ  نورد  زا  هک  ینورد  یلماوع  هب  ار  دوخ  فلاخم  يورین 
اهلو هک  نانچ  تفرگ . شیپ  رد  ار  یتسایس  نینچ  زین  هیما  ینب  نادناخ  دوخ  اب  هطبار  رد  هکلب  تسا  هدوبن  لیابق  رگید  هب  تبسن  هیواعم  دزن 

نیدـب ات  دزاس  دراو  مه  هنیدـم  رد  يوما  نادـناخ  فلتخم  ياههورگ  نایم  ار  فالتخا  اـت  دیـشوکیم  هحفـص 64 ) يو (  دیوگیم : نزو 
راظتنا دیابن  رگید  دشاب ، نینچ  نیا  شنادـناخ  هب  تبـسن  هیواعم  تسایـس  یتقو  (. 11 . ) دربـب نیب  زا  زین  ار  اـهنآ  تردـق  تمظع و  بیترت 

اهنآ كرتشم  ياههزیگنا  نوچ  دشاب ؛ هتـشاد  يرتهب  راتفر  دوب ، كانمیب  شتموکح  هب  تبـسن  اهنآ  زا  هک  لیابق  رگید  هب  تبـسن  هک  تشاد 
نوچ دش ، دهاوخن  هجاوم  لکشم  اب  نادنچ  دشاب  هیواعم  راتفر  نیا  فشک  یپ  رد  یسک  رگا  هتبلا  تخاسیم . دحتم  هیواعم  اب  تفلاخم  رد 

يداـیز ریثأـت  یمومع  راـکفا  رد  هک  دوـخ  رـصم  نارعاـش  زا  ییوـجهرهب  رد  وا  رنه  تسا . ناوارف  لـئاسم  هنوـگ  نیا  زا  وا  یگدـنز  خـیرات 
رد ات  دومن  قیوشت  ار  اهنآ  اذـل  دـیامن ؛ هدافتـسا  هصرع  نیا  رد  نارعاش  نیا  زا  اـت  تشاداو  ار  يو  دوخ  صاـخ  عفاـنم  رطاـخ  هب  دناهتـشاد ،

راصنا ربارب  رد  لـطخا  ینعی  هیوعم  رعاـش  عضوم  هلمج  زا  (. 12 . ) دنیارـسب رعـش  دوب ، جیار  یلهاج  لیابق  نایم  رد  هک  اجه  رخف و  عوضوم 
تفگیم و ار  اـهنآ  خـساپ  یلهاـج  یگلیبق و  وجه  اـب  لـطخا  یلو  دـندادیم  همادا  ینید  ياـنبم  رب  ار  هیواـعم  وجه  راـصنا ، نارعاـش  دوب ؛

نیب زا  ار  اهیراوگرزب  اهیگرزب و  شیرق ، (. » 13  ) راصنالا مئامع  تحت  مؤللا  یلعلا و  مراکملاب و  شیرق  تبهذ  دورس : نینچ  اهنآ  يهرابرد 
راوشد دناشک ، راصنا  ربارب  رد  يریگ  عضوم  نینچ  هب  ار  هیواعم  هک  ییاههزیگنا  تخانش  هتبلا  تسا .» ناهنپ  راصنا  راتـسد  ریز  یتسپ  درب و 
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ینب ات  دومن  ظفح  ار  نآ  هیواعم  هک  دنتشاد  رارق  شیرق  يهتسجرب  نادناخ  رانک  رد  يوما  تموکح  فلاخم  يههبج  رد  اهنآ  نوچ  تسین ؛
دندوبن نیبشوخ  یگداس  نیا  هب  تموکح  هب  ص )  ) ربمایپ مالسا و  نانمـشد  یگریچ  هب  نادنچ  اهنآ  یفرط  زا  دبای ؛ تسد  تموکح  هب  هیما 

نیفلاخم هحفـص 65 ) راصنا و (  نیب  داحتا  لوؤسم  تشاذـگ ، ياـج  هب  مالـسا  ياـهگنج  هک  نهک  ياـههنیک  کـیرحت  وا  رظن  هب  دـیاش  و 
سوا و يهلیبق  ود  نیب  یلهاج  ياههنیک  کیرحت  اـب  راـصنا  نیب  يهقرفت  هب  هیواـعم  هک  مینیبیم  یفرط  زا  دـشاب . هیما  ینب  تموکح  شیرق 

قیوشت ار  ناناوخهزاوآ  تفاـی و  تسد  فدـه  نیا  هب  یتسد  هریچ  اـب  يو  درکیم . عفد  يرگید  يهلیـسو  هب  ار  یکی  دیـشوکیم و  جرزخ 
یناهفـصا جرفلا  وبا  دـندمآیم . ناجیه  روش و  هب  نآ  يهلیـسو  هب  مالـسا  لبق  رد  برع  لیابق  هک  دـناوخب  ار  یلهاج  ياهرعـش  اـت  درکیم 

؛ دوب کیرحت  قیوشت و  یپ  رد  راک  نیا  اب  يو  دندوب ؛ هتفگ  دوخ  ياهگنج  رد  جرزخ  سوا و  هک  دوب  يرعش  يهتفیش  سیوط ، : » دیوگیم
درک و الم  رب  ار  اهزار  يو  دهدن ... خر  ياهثداح  دناوخب و  رعش  سلجم  نآ  رد  سیوط  دنوش و  عمج  هلیبق  ود  نیا  هک  دوب  یـسلجم  رتمک 
زا یمدرم  دون و  ملظ  یثراـح  باهـش  نب  ریثک  رب  نـالیع ، سیق  هلیبـق  زا  یناـفطغ  سیق  نب  هللادـبع  ـالثم  (. 14 «. ) تفـشآیم رب  ار  اههنیک 

! يریگب ماقتنا  هجراخ  نب  ءامسأ  زا  ینادیم  حالص  رگا  دز ، هبرض  نافطغ  زا  یتسپ  درف  ار  ام  گرزب  هک  دنتشون  هیواعم  هب  ینمی  ياههلیبق 
هیواـعم تفرگ ؛ مهاوخ  ماـقتنا  رـضم  گرزب  زا  ییاـهنت  هب  مسق  ادـخ  هب  تفگ : باهـش  نب  نبریثک  درک و  باـطخ  ناداـن  ار  اـهنآ  هیواـعم 

هن تفرگ و  ماقتنا  وا  زا  هن  درمش و  لطاب  دوب ، هدرؤا  باهـش  نبا  رـس  رب  هک  ار  هچ  نآ  دومن و  دازآو  داد  نامأ  ار  هللادبع  دش و  نیگمـشخ 
ددرگیم نشور  ام  رب  دـناهدوب ، نمی  لیابق  زا  قارع  رد  ع )  ) یلع هب  مدرم  نیرتصالخا  اب  هک  مینادـب  رگا  (. 15 . ) درک نییعت  وا  رب  ياهید 

يرواد زا  تیمکاح  تردق و  یتقو  نیا ، رب  هوالع  تشاد . بصعت  قارع  رد  اهینمی  هب  تبسن  قارع  رضم  يهلیبق  هب  تبـسن  هیواعم  ارچ  هک 
نآ هب  هیواعم  هک  تسا  ياهجیتن  نامه  نیا  دـنریگب و  ماقتنا  رگیدـکی  زا  ات  دنـشوکیم  لیابق  دوخ  دـنزیم ، زابرـس  لیابق  تافالتخا  ناـیم 

کیدزن دـندوب  نیمی  هک  بلک  يهلیبـق  هب  دزرویم و  بصعت  اهيرـضم  ربرب  رد  اـهینمی  هب  تبـسن  ماـش  رد  اـما  دوـب . هتخود  دـیما  مـشچ 
هلیبـق نیا  دارفا  زا  یکی  اـب  مه  دـیزی  هحفـص 66 ) دـنکیم ( . جاودزا  بلک ) هلیبق  سیئر   ) لدـجب رتخد  دـیزی ، رداـم  نوسیم »  » اـب دوشیم 
هیکت ناـسغ و ... نوکـس ، کساکـس ، کـع ، لـثم  ینمی  ياـههلیبق  رگید  هلیبق و  نیا  هب  شیاـههئطوت  اـهگنج و  رد  هیواـعم  درک . جاودزا 

شاینمی نارای  کـمک  هب  نوچ  درکن ؛ عضو  يررقم  دـندوب ، يرـضم  نوچ  سیق  يهلیبق  هب  درکیم و  متـس  ماـش  ياهيرـضم  هب  درکیم .
یلو دـیامن  عضو  يررقم  وا  يارب  ات  تساوخ  هیواعم  زا  تفریم ، میب  شنابز  زا  هک  يرعاش  یمراد ، نیکـسم  الثم  تشاد . يداـیز  داـمتعا 
نیا دومنن . یهجوت  مه  زاب  دـیامن  مرن  ار  هیواعم  لد  نآ  يهلیـسو  هب  هک  تفگ  يرعـش  نیکـسم  یلو  تفریذـپن  هیواعم  دوب ، يرـضم  نوچ 

مه اهیناندع  رگید  سیق و  دـندومن و  یـشکندرگ  تموکح  هب  تفرگ و  تدـش  اهيرـضم  مشخ  دـش و  اهینمی  یگرزب  بجوم  یتسود 
اهيرضم يهلیسو  هب  ار  اهینمی  هک  دیسر  هجیتن  نیا  هب  دنکفا و  شلد  رد  ساره  هک  دینش  اهینمی  یخرب  زا  يزیچ  هیواعم  دندومن . یتورف 

رد هک  وت  يارب  : » داتـسرف مایپ  نینچ  یمراد  نکـسم  يارب  درک و  ررقم  اهیناندع  سیق و  يارب  رانید  رازه  راهچ  تقو  نامه  رد  دـنک . عفد 
«. دیـسر دـهاوخ  تايررقم  نوچ  نک ؛ نینچ  ینامب ، اـم  دزن  اـی  اـج  نآ  یهاوخیم  رگا  مدـیدومن ، عضو  يررقم  یتسه ، تدوخ  نیمزرس 

ياهبصعت کیرحت  هب  زین  وا  نارادـنامرف  دوب . هیواعم  تسایـس  نامه  تفالخ ، ذوفن  ریز  ياهرهـش  رب  هیواعم  نارازگراک  تسایـس  (. 16)
نینچ هدیدپ  نیا  ای  هرابرد  نزواهلو » . » دندرگ لوغشم  دوخ  نیب  تافالتخا  اهیریگرد و  هب  دندرگن و  دحتم  وا  هیلع  ات  دنتخادرپیم  یگلیبق 

یکدنا دادعت  اهنت  اهنآ  نامرف  تحت  دنتخاسیم . روهلعـش  ار  اههلیبق -  نایم  ینمـشد  ینعی  ینمـشد -  نیا  شتآ  نارادنامرف  دیوگیم ...« :
مادـقا دـیاب  هک  دـندرکیم  ساسحا  هاگره  دـندوب و  اههلیبق  رد  عافد  تردـق  هک  نایوجگنج  زا  ییاههتـسد  اـههقرف و  هیقب  دـندوب و  سیلپ 

اهنآ نیب  ار  ناشتردـق  دنتـسناوتیم  دوب و  ایهم  هحفـص 67 ) اهنآ (  يارب  رگیدـکی  يهلیـسو  هب  اهنآ  عفد  لیابق و  نتخاس  لوغـشم  دـنیامن .
دوخ اب  هک  درکیم  هیکت  شاهلیبق  هب  امومع  هک  دـیامن  هیکت  يرگید  هیلع  هلیبق  کی  هب  یلاو  هک  داـتفایم  قاـفتا  رایـسب  هچ  دـنیامن . تیبثت 

، دنامیم رود  تیمکاح  زا  هک  ياهلیبق  هجیتن  رد  تفاییم . هار  تردق  هب  يرگید  يهلیبق  دمآیم ، يدـیدج  رادـنامرف  هاگره  و  دوب . هدروآ 
ياهتمینغ رـس  رب  ینمـشد  تسایـس و  هب  یگلیبق  ياهیگژیو  بیترت  نیدب  دوب . هتفای  هار  تیمکاح  هب  هک  دشیم  ياهلیبق  تخـسرس  نمـشد 
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یتـقو هک  دـناهدروآ  وا  يهراـبرد  دوـب . هصرع  نیا  رد  هیواـعم  نارادـنامرف  نیرترهاـم  زا  هیمـس  نب  داـیز  (. 17 « ) دوب هدـش  هدولآ  یـسایس 
راک نیا  زا  شفده  هک  دیامن  ریگتـسد  ار  وا  ات  داد  روتـسد  يدنک  ثعـشأ  نب  دمحم  هب  دنک ، ریگتـسد  ار  يدنک  يدـع  نب  رجح  تساوخ 
اهنآ تدحو  زا  تساوخیم  راک  نیا  اب  يو  تسا . هدمآیم  باسح  هب  لیابق  نیرتدنمتردق  زا  هک  تسا  هدوب  هدنک  هلیبق  رد  فاکـش  داجیا 

تفرگ و دایز  زا  ار  تصرف  نیا  رجح  يرایشوه  اما  دزاس . لوغـشم  ياهزات  نانمـشد  هب  ار  دمحم  رجح و  نارادفرط  ددرگ و  رطاخ  هدوسآ 
يهعیـش شروش  سیلپ ، هطـساو  هب  هفوک  رد  يو  عقاو  رد  دیوگیم ...« : نینچ  وا  يهرابرد  نزواهلو  (. 18 . ) دومن میلست  هنابلطواد  ار  دوخ 

هب ار  اهنآ  ات  تخاس  رداـق  ار  يو  اـههلبق  نیب  دوجوم  بصعت  تریغ و  تسا .... هدوب  لـیابق  دوخ  کـمک  هب  هکلب  درکن  بوکرـس  ار  هفوک 
يرگید يهلیـسو  هب  یکی  ار  لیابق  هنوگچ  هک  دش  هجوتم  دایز  دیوگیم ...« : نینچ  وا  يهرابرد  زاب  (. 19 «. ) دربب نیب  زا  رگیدکی  يهلیسو 

زین هللادیبع  شرسپ  هحفص 68 ) (. ) 20 « ) تسا هدوب  قفوم  راک  نیا  رد  هتبلا  و  دننک ؛ راک  وا  رطاخ  هب  ات  دراد  او  ار  اهنآ  هنوگچ  دـنک و  عفد 
هک تسا  هدش  لقن  نایرج  نیارد  وا  يهرابرد  تشامگ . هرصب  رب  ردپ  زا  دعب  ار  يو  هیواعم  هک  یتقو  تفرگ ، شیپ  رد  ار  ردپ  راتفر  نیمه 

روبجم شاهلیبق  يرگید و  وجه  هب  ار  یکی  هک  دنکفا  ینمشد  ینادف ، ردب  نب  ۀثراح  یثیل و  مینز  نب  سنأ  ینعی ، شرعاش  تسود  ود  نایم 
نب ةریغم  (. 21 . ) تسا هدوب  قفوم  ود  نآ  نایم  فالتخا  داجیا  رد  هللادـیبع  دـمآ ، دوجو  هب  دـیدش  فالتخا  ود  نآ  نایم  هکنیا  اـت  تخاـس 

زا ار  ناـیفوک  تسناوت  دوب  هدیـسر  هفوـک  يرادـنامرف  هب  یتـقو  تفرگ ؛ شیپ  رد  ار  راـتفر  نیمه  مه  هیواـعم  بناـج  زا  هفوـک  یلاو  هبعش ،
، فده نیا  يارب  دورب و  جراوخ  گنج  هب  هرصب  هفوک و  نایعیش  يهلیسو  هب  هک  تشاد  رارـصا  يو  (. 22 . ) دراد زاب  نایوما  لاعف  يهزرابم 

لبق زا  لیابق  نایم  رد  هک  تسا  هدوب  ینهک  ياههنیک  اهینمـشد و  ددـجم  تشگزاب  تسایـس ، نیا  ماـجرف  دومن . زیهجت  ناـنآ  زا  يرکـشل 
يوما جراوخو و  هعیـش  نارعاـش  ناـیم  وجه  شتآ  تسا . هدوـب  یگلیبـق  یبزح و  یـسایس ، رعـش  روـهظ  نآ  يهجیتـن  تسا ؛ هتـشاد  دوـجو 

هب هلیبق  زا  يرادفرط  يهزیگنا  هب  هلیبق  نارعاشو  تفرگ  الاب  مه  لیابق  دوخ  نایم  یگلیبق  تاراختفا  وجه و  شتآ  نینچمه  دش و  هتخورفارب 
هیلع مه  لطخا  داتـسیا و  بلغت  ینعی  شا  هلیبق  نانمـشد  نالیع ، سیق  ربارب  رد  تسویپ و  نایوما  هب  لطخا  الثم  دـندرکیم . کمک  بازحا 

. درکیم هذـخاؤم  ار  ریرج  مه  نـالیع  سیق  یمیمت و  مه  قدزرف  دوب و  بلغت  هیلع  سیق  يوگنخـس  ریرج  نوچ  تسوـیپ ؛ قدزرف  هب  ریرج 
ص)  ) ربمایپ هب  ار  نآ  دنتخادرپیم و  دوخ  تلیـضف  رد  ثیدح  لعج  هب  لیابق  هک  یتقو  تفرگ ، دوخ  هب  ینید  لکـش  یگلیبق ، بصعت  نیا 

نانچ دنتفاییم ؛ هرخافم  هب  دورو  يارب  یباب  ار  ثیداحا  دشیم ، يدج  فرش  راختفا و  تسایر و  رس  رب  لیابق  عازن  یتقو  دندادیم . تبـسن 
ینهج و اهيریمح ، اهيرعشا ، رافغ ، ملـسا ، راصنا ، شیرق ، تلیـضف  رد  یثیداحا  اسب  هچ  دندوب ؛ هدروآ  يور  تین  نیا  هب  مه  رعـش  هب  هک 

هدرک ریجا  شنادناخ  وم  دوخ  شیاتس  رد  ثیداحا  لعج  هب  ار  ناشورف  نید  زا  هحفص 69 ) یخرب (  مه  هیواعم  ( 23  ) دوب هدش  لعج  هنیزم 
ینمشد و حور  هیواعم  بیترت  نیدب  دنزادرپب . ثیدح  لعج  هب  دوخ  يهلیبق  شیاتس  رد  ات  تشاداو  ار  نارگید  وا  ياهشالت  نیا  دیاش  دوب ؛

ینعی ناشیعقاو  نمـشد  اب  ییورایور  زا  دـندوب و  هدـش  لوغـشم  زیچاـن  ياـههنیک  هب  لـیابق  نیا  درک و  رادـیب  ار  برع  لـیابق  ناـیم  ترفن 
لوغـشم دوـخ  نانمـشد  هب  تبـسن  ییوگدـب  يوـما و  ناـهاشداپ  دزن  تیاعـس  هب  مه  لـیابق  نیا  نارـس  دـندومن . تلفغ  هیما  ینب  تموـکح 

نیا دـندرگ . قفوم  اهنآ  نیبینمـشد  شتآ  نتخاس  رو  هلعـش  رد  دنتـسناوت  نانمـشد  نیب  رواد  ناونع  هب  وا  نایـشناج  هیواعم و  دـندشیم و 
؛ دـنیامن ظفح  ار  اهنآ  هب  هدـش  هداد  تازایتما  ات  تشاد  او  نویبالقنا  اب  تفلاخم  نامکاح و  زا  يرادـبناج  عضوم  رد  هشیمه  ار  اـهنآ  عضو 

يرایـشوه ذوفن و  تیاهن  يریگراک  هب  رد  یتح  دنداتـسیایم و  دوب ، دوجوم  عضو  هیلع  بالقنا  دصق  هب  هک  یـشالت  هنوگ  ره  ربارب  رد  اذل 
: دـیوگیم هراـب  نیا  رد  نزواـهلو  دـندوبریم . تقبـس  يوـگ  مه  زا  تیمکاـح ، هـب  تبـسن  لـماک  يرادـبناج  رب  دـیکأت  يارب  هار  نـیا  رد 

تـسد دوبن ، دـنمفده  هک  یمایق  هب  اذـل  دـننک و  لمع  تقد  طایتحا و  هب  هک  دـناشک  وس  تمـس و  نیا  هب  ار  اـهنآ  لـیابق  نارـس  تیعـضو  »
مادـقا رد  ار  ناـشذوفن  ماـظن ، حلـص و  ماـن  هب  اـهنیا  دـندشیم . عناـم  دـنتفریم ، وس  نآ  هب  هک  یتقو  ار  مدرم  يهدوت  یتح  دـندیزاییمن و 

يهدنیازف دشر  ببـس  هب  هک  هاگدید  نیا  یتسرد  رب  هک  يدـهاوش  (. 24 «. ) دوشن هجاوم  رطخ  اب  ناشتیعـضو  ات  دـندادیم  رارق  تموکح 
هک يرگید  راک  دش . دهاوخ  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  ناوارف  دراد ، تلالد  هدیسر  عضو  نیا  هب  ناناملسم  تشونرـس  یگلیبق  حور 
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ياسؤر ار  عضوم  نیا  تسا . هدوب  برع  ریغ  ناناملسم  هیلع  برع  يداژن  تبـصعت  حور  کیرحت  دیزای ، تسد  نآ  هب  هنیمز  نیا  رد  هیواعم 
نیا شخبب و  ار  اهتورث  نیا  نانمؤم ؛ ياوشیپ  يا  : » دـندرکیم شرافـس  نینچ  ع )  ) یلع ماـما  هب  هک  ییاـج  اـت  دـندرک  قیوشت  قارع  لـیابق 

هحفص نک ( ». ارادم  يراد ، میب  اهنآ  تفلاخم  زا  هک  مدرم  زا  هتـسد  نآ  اب  شخب و  يرترب  برعریغ  یلاوم و  رب  ار  شیرق  برع و  ناگرزب 
زا ار  يزوریپ  هک  دـیهدیم  نامرف  نم  هب  ایآ  : » تفگ خـساپ  نینچ  اهنآ  هب  ع )  ) یلع ماما  یلو  دوب  هیواعم  درکلمع  هب  رظان  اهنآ  نخـس  ( 70

همادا زور  بش و  تسا و  رارقرب  راگزور  هک  ینامز  ات  دنگوس  ادخ  هب  منک ؟ بسک  دناهتفریذپ ، ارم  تیالو  هک  یناسک  هب  تبـسن  متـس  هار 
دزن ( 26  ) یلاوم کـی  اـب  یبرع  تسا . هدوب  يرگید  يهنوگ  هب  یلاوم  هب  تبـسن  همیا  ینب  تسایـس  اـما  (. 25 «. ) درک مهاوـخن  نینچ  دراد ،

وت لثم  دنوادخ  تفگ : برع  دنادرگن . دایز  ام  نایم  رد  ار  وت  لثم  دنوادخ  تفگ : برع  هب  یلاوم  دنتخادرپ . همـصاخم  هب  رماع  نب  هللادبع 
وراج بآ و  ار  ام  هار  يرآ ، تفگ : ار . وا  وت  دـنکیم و  نیرفن  ار  وت  وا  دـش : هتفگ  رماع ) نب  هللادـبع   ) وا هب  دـنادرگ . نوزفا  ام  نایم  رد  ار 

نب فنحا  هیواعم ، دراد ؛ یگتـسیاش  برع  اهنت  تواضق  يارب  دـنتفگ : دـنفابیم ». ار  ام  ياهـسابل  دـنزودیم و  ار  ام  ياهـشفک  دـننکیم و 
ار ناینیشیپ  يهتشر  هتشگ و  دایز  ناشدادعت  هک  مدید  ار  ناتسوپ  نیگنر  نیا  نم  : » تفگ ود  نآ  هب  تساوخ و  ار  بدنج  نب  ةرمس  سیق و 

رازاب ییاپرب  يارب  ار  رگید  شخب  مشکیم و  ار  یشخب  هک  منیبیم  مرگنیم ، هفیلخ  برع و  هب  اهنآ  بناج  زا  شروی  هب  ییوگ  دنلسگیم ؛
ندـش مورحم  جارخ و  هیزج و  تایلام و  نتخادرپ  يراوخ و  ثعاب  یلاوم  هب  تبـسن  هنامـصخ  عضوم  نیا  درک .» مهاوخ  اهر  هار  ینادابآو 

گس و غالا ، دـننکیم : لطاب  ار  زامن  هورگ  هس  اهنت  دـنتفگیم : دـندیگنجیم و  قوقح  نودـب  یلاوم  نازابرـس  تسا . هدـشیم  يررقم  زا 
شیپاشیپ رد  ار  اهنآ  دـنتفریمن . هار  اهبرع  اب  فص  کی  رد  دـندزیم و  ادـص  بقل  مان و  هب  اـهنت  دـندناوخیمن و  هینک  هب  ار  اـهنآ  یلاوم .

لضف و نس و  رطاخ  هب  ار  یلاوم  رگا  دنداتـسیایم و  اهنآ  رـس  يـالاب  رب  دـندشیم  رـضاح  ییاذـغ  رب  یلاوم  رگا  دنداتـسرفیمن . ناوراـک 
زامن يارب  ار  اهنآ  تسین . برع  زا  وا  هک  ددرگن  ناهنپ  هدـننیب  رب  هحفص 71 ) ات (  دندناشنیم  اونان  هار  رـس  رب  ار  وا  دندادیم ، اذغ  شملع 
رتخد ردپ  زا  يراگتساوخ  سلجم  رد  ناوخ  هبطخ  دشاب . هدومزآان  نادان و  مه  دنچ  ره  دوب و  رضاح  یبرع  رگا  دندرکیمن ، توعد  تیم 

ای ردپ  رگا  و  هن ؛ هنرگ ، درکیم و  جاودزا  دوب ، یضار  وا  رگا  دومنیم ؛ يراگتساوخ  شبابرا  زا  هکلب  درکیمن  يراگتساوخ  شردارب  ای  و 
ریغ دوب و  هتفرگ  تروص  يرتسبمه  دـنچ  ره  دوب . لطاب  جاودزا  دـندروآیم ، رد  یـسک  جاودزا  هب  ار  رتخد  باـبرا  يهزاـجا  نودـب  ردارب 

ار وا  رگا  دربب . ات  دادـیم  وا  هب  ار  راب  دـیدیم ، ار  یلاوم  زا  یـسک  دوب و  يزیچ  وا  اب  دـمآیم و  رازاب  زا  یبرع  رگا  . دـشیم هدرمـش  یعرش 
هقرفت بجوم  یلاوم  هب  تبـسن  یناـسنا  ریغ  دروخرب  نیا  (. 27  ) درکیم نینچ  دـیاب  دوش ، راوس  تساوخیم  شلد  برع  دـیدیم و  هراوـس 

رد جـیردت  هب  رگناریو  درد  نیا  دـشیم . نامکاح  رب  یمدرم  تراظن  نتفر  نیب  زا  اهنآ و  نایم  ینمـشد  هنیک و  ندـش  هتـشابنا  ناناملـسم و 
نآ درب و  نیب  زا  دوب ، هدرک  يزیرهیاپ  مالـسا  هک  ار  يداحتا  تدحو و  دیـشاپ و  مه  زا  ار  نآ  هک  نیا  ات  درک  ذوفن  یمالـسا  تما  يهرکیپ 
نیا دیـشاپ . مشخ  هنیک و  مخت  لیابق  نایم  تسـسگ و  ار  تفلا  یتسود و  طباور  دـنکفا و  اسرف  تقاـط  تخـس و  ییاـهگنج  بادرگ  رد  ار 

رد یعطق  لـماع  دـندوب ، هدرک  يزیریپ  تـما  تدـحو  ندرب  نـیب  زا  اـب  ناشتردــق  مـیکحت  يارب  وا  نانیــشناج  هیواـعم و  هـک  یتساـیس 
زاغآ رد  ( 2 . ) يهیآ 13 ( 49  ) تارجح ( 1 ( ) هحفص 72 (. ) 28 . ) تسا هدوب  اهنآ  رب  ناش  نانمـشد  يهبلغ  تلع  تیاهن  رد  ناـشيدوبان و 
روهظ ندش و  هتـسجرب  راگزور  نامثع  راگزور  يرآ  دش ؛ هتخیگنارب  نامز  نیا  زاغآ  رد  ابیرقت  یگلیبق  حور  هک  میدرک  نایب  یـسررب  نیا 

زا يرایسب  دندش . مکاح  مدرم  رب  هیما  ینب  هک  یتقو  تفای  روهظ  نامثع  دوخ  زا  تیبصع  نیا  تسا . یمالـسا  يهعماج  رب  نآ  یبیرخت  راثآ 
ام ناگرزب  عمج  رد  يزور  هفوک  یلاو  صاع  نب  دیعس  دندروآیم . رامش  هب  مالـسا  حور  زا  رود  یگلیبق و  بصعت  ار  لمع  نیا  ناناملـسم 
هک قارع  هک  يرادـنپیم  ایآ  : » تفگ نینچ  وا  خـساپ  رد  رتشا  کلام  و  تسا » شیرق  ناتـسب  قارع  : » تفگ نانآ  زا  یکی  خـساپ  رد  لـیابق 
هب فالتخا  نامز  نامه  زا  لیابق  رگید  شیرق و  نایم  اذل  تسوت »؟ موق  وت و  ناتسب  تسا ، هدیشخب  ام  هب  نامياهریـشمش  هب  ار  نآ  دنوادخ 

رصم و رد  حرس  یبأ  نب  دعس  نب  هللادبع  ماش و  رد  هیواعم  راتفر  ص 57 و 58 . ج 4 ، یمالسالا ، ندمتلا  نادیز ، یجرج  كر : دمآ  دوجو 
، هغالبلا جهن  یف  تراسا  رد  كر : و  ات 48 . ص 23  ج 3 ، هغالبلا ، جهن  ( 3 . ) دوزفا ناوتیم  بلطم  نیا  هب  زین  ار  هرـصب  رد  رماع  نب  هللادبع 
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تروص عوضوم  نیا  رد  یلماک  یـسررب  لـصف  نیا  رد  ظـعاولا ، و  یعاـمتجالا ، تاـقبطلا  عمتجملا و  لـصف  رد  هدـنراگن  زا  فجن 1956 
، محازم نب  رصن  ( 6 . ) 8 و 346 ، 108 ص 345 ، نیفص ، باتک  محازم ، نب  رـصن  ( 5 . ) ص 73 و 74 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  ( 4 . ) تسا هتفرگ 

ۀلودلا نزواهلو ، ( 9 . ) هغالبلا جهن  حرش  و  ات 86 . ص 84  ج 4 ، يربط ، ( 8 . ) ص 153 و 156 نامه ، ( 7 . ) ص 209 و 311 نیفص ، باتک 
ص 112 هیبرعلا ، ۀلودلا  نزواهلو ، ( 11 . ) ص 278 و 279 یسایسلا 7 ج 1 ، مالسالا  خیرات  نسح ، میهاربا  نسح  ( 10 . ) ص 108 هیبرعلا ،

هقرفت شیرق  ناـیم  هک  تشاد  تسود  هیواـعم  : » تفگیم هـک  ظـحاج  زا  لـقن  هـب  ص 19  ج 11 ، هغـالبلا ، جـهن  حرـش  يربط ؛ زا  لـقن  هب 
دمحا ( 13 . ) ص 372 ج 1 ، ملاعلا ، یف  بدالا  ۀصق  نیمأ ، دـمحا  ص 148 ؛ ج 1 ، هیمالسالا ، بوعـشلا  خیرات  ناملکورب ، ( 12 .«. ) دنکفا

ص 535 ج 1 ، یسایسلا ، مالسالا  خیرات  ص 170 و  ج 2 ، یساس ، پاچ  یناغالا ، ( 14 . ) ص 308 و 309 یسایسلا ، رعشلا  خیرات  بیاشلا ،
هیواعم ص 74 و 75 . ج 4 ، یمالـسالا ، ندمتلا  نادیز ، ( 16 . ) ص 160 و 161 یسایسلا ، رعـشلا  خیرات  ( 15 . ) ص 280 مالـسالا ، رجف  و 

شاک يا  : » دادیم هولج  ابیز  راعـشا  نیا  اـب  ار  دـیزی  ینیـشناج  یمراد ، نیکـسم  نیمه  دومن . بلج  ار  یمراد  نیکـسم  یتسود  راـک  نیااـب 
هاگ نآ  دنادرگیم . زاب  ار  تفالخ )  ) دهاوخب هک  ياج  ره  دنوادخ  مارآ ، یکدنا  دنیوگیم . هچ  دیعس  ناورم و  رماع ، نبا  هک  متـسنادیم 

تیب هک  مینکن  شوـمارف  ص 241 . یـسایسلا ، رعـشلا  خیرات  دوب .» دهاوخ  دـیزی  نانمؤم ، ياوشیپ  دـیامن ، یلاخ  ار  یبرغ  ربنم  دـنوادخ  هک 
مکح و نب  ناورم  رماع ، نب  هللادـبع  نوچ  یناـسک  هب  دـهدیم و  یهاوگ  دراد ، دوجو  يوما  نادـناخ  نرود  رد  هک  يزیتس  نیا  هب  تسخن 

ۀعیبر نب  ۀصیبق  ینعی  رجح  ناتـسود  زا  یکی  دزن  ( 18 . ) ص 58 ۀیبرعلا ، ۀلودلا  نزواهلو ، ( 17 . ) دراد هراشا  عازن  نیا  رد  صاع  نب  دـیعس 
دناسر تداهـش  هب  ار  رجح  ارذع  جرم  رد  ات  دوب  هدمآ  یتقو  يردب  فیرـشوبا  هب  يو  مینیبیم . ار  اهـشور  نیا  هب  تبـسن  يرادشه  یـسبع 

وا یعاضق  درک و  شیاهر  تبارق  مکح  هب  زین  وا  دشکب . ارم  وت  زج  یسک  سپ  تسا ، هدیباوخ  وت  يهلیبق  نم و  هلیبق  نیب  رش  : » تفگ نینچ 
خیرات ناملکورب ، ( 22 . ) ص 21 یناـغالا ، ( 21 . ) ص 207 ناـمه ، ( 20 . ) و 106 ص 105  ۀـیبرعلا ، ۀـلودلا  نزواهلو ، ( 19 «. ) تـشک ار 
دمحم نیدلا ، سمش  ( 25 . ) ص 52 ۀیبرعلا ، ۀلودلا  ( 24 . ) ص 213 مالسلالارجف ، ینیما ، دمحا  ( 23 . ) ص 146 ج 1 ، ۀیمالسالا ، بوعشلا 
ینیهوت باب  زا  تسا  هدرب  يانعم  هب  اج  نیا  رد  ـالوم  عمج  یلاوم  ( 26 . ) هغالبلا جهن  170 ؛  - ص 174 هغالبلا ، جهن  یف  تاسارد  يدـهم ،

یحض نیما ، دمحا  ص 260 و 261 . ج 2 ، دیرفلا ، دقعلا  هبردبع ، نبا  ( 27 (. ) مجرتم  ) دنتفگیم یلاوم  نایناریا ، صوصخب  برع ، ریغ  هب 
ییارگ هلیبق  يهرابرد  رتشیب  عالطا  يارب  ( 28 . ) ات 96 ات 64 و 91  ص 60  ج 4 ، یمالسالا ، ندمتلا  نادیز ، ات 34 و  ص 18  ج 1 ، مالسالا ،
خیرات ناملکورب ، ات 352 . ص 350  ج 2 ، برعلا ، خـیرات  یتـح ، پیلیف  ات 34 . ص 18  ج 1 ، فارـشالا ، باسنأ  يرذالب ، دـینک : عوجر 

نسح ات 415 و 418 و 419 . ات 173 و 403 و 414  صـص 165  ۀیبرعلا ، ۀلودلا  نزواهل ، و 157 و  ص 156  ج 1 ، هیمالسالا ، بوعـشلا 
صص 63 و 67 و 78 و 113 و برعلا ، خیرات  رصتخم  یلع ، ریما  دیس  ات 341 و  صص 337  ج 1 ، یسایسلا ، مالسالا  خیرات  نسح ، میهاربا 

.114

یبالقنا حور  ندرب  نیب  زا  ینید و  ریدخت  تسایس 

لوصا و ثیح  زا  هک  تسا  نآ  دوشیم  هتفرگ  ناـیوما  رب  هشیمه  هک  یبیع  نیرتمهم   » یبـالقنا حور  ندرب  نیب  زا  ینید و  ریدـخت  تساـیس 
هک دندوب  هدش  قفوم  سپس  دندوب و  هدروآ  مالسا  اههظحل  نیرخآ  رد  رابجا  هب  اهنآ  دناهدوب ؛ ص )  ) ربمایپ نانمـشد  نیرتكانرطخ  عورف ،

هدوب وا  لتق  جـیاتن  يریگراک  هب  بوخ  سپـس  نامثع و  فعـض  رطاخ  هب  الوا  نیا  هک  دـنهد  رییغت  دوخ  يوس  هب  ار  نید  تموکح  يهجیتن 
دوب هدش  نآ  راچد  ینید  تموکح  هک  ییاهیتخبدب  زا  دندوب و  هداد  تسد  زا  ار  ص )  ) دـمحم تما  يربهر  تیحالـص  اساسا  اهنآ  تسا .
یلو دندوب  دنمتردق  ماش  رد  شترا  ثیح  زا  اهنآ  دناهدوب . تموکح  بصاغ  هشیمه  اهنآ  هک  نیا  اب  دـندوب . هدـش  نآ  نامکاح  اهنآ  هک  زا 

هیواـعم دـندش . هجاوـم  هیما  ینب  تموـکح  اـب  یتاـساسحا  نـینچ  نـیا  اـب  ناناملـسم  (. 1 «. ) ددرگ لیدـبت  قـح  هـب  دـناوتیمن  تردـق  نـیا 
ناناملسم يونعم  یحور و  تردق  نتسکش  مهرد  هب  تشاد  دصق  هک  نانچ  دوش ، هریچ  نید  حالس  هب  یمومع  ساسحا  نیا  رب  تساوخیم 
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، تساوخیم هک  هچ  نآ  هب  الماک  مه  طیارـش  درک و  لمع  هنارهاـم  نادـیم  هحفـص 73 ) نیا (  رد  هیواـعم  دوش . لـسوتم  قیرط  نیا  هب  مه 
یبا نبا  تسا : هدروآ  دناهتـشاد ، تیلاـعف  هنیمز  نیا  رد  هک  ار  هیواـعم  لاـمع  ناگتـسجرب  ناـگرزب و  زا  یخرب  ماـن  خـیرات  دوب . گـنهامه 
یلع باب  رد  تشز  رابخا  تیاور  هب  ار  نیعبات  زا  یهورگ  هباحص و  زا  یهورگ  هیواعم  : » تسا هدروآ  یفاکسا  رفعج  وبا  زا  لقن  هب  دیدحلا 
اهنآ اذل  دنبای . تبغر  نآ  هب  هک  دیشخب  یتیعقوم  ار  اهنآ  تسا . هدوب  ع )  ) ترضح زا  يرازیب  ترفن و  نمضتم  اهربخ  نیا  هک  تشامگ  (ع )

نب ةورع  مه  نیعبات  نایم  زا  هبعش و  نب  ةریغم  صاع و  نب  ورمع  هریرهوبا ، اهنآ  هلمج  زا  دیدنسپیم . هیواعم  هک  دنتخادرپ  یبلاطم  لعج  هب 
بالقنا زا  مدرم  يهدوت  نتشادزاب  لقادح  ای  هیما  ینب  تنطلـس  تردق و  ینید  هیجوت  داجیا  هار  رد  دارفا  نیا  زا  هیواعم  (. 2 .« ) دناهدوب ریبز 

، دوب گنهامه  یگلیبق  يهقرفت  ندومن و  داجیا  تشحو  سرت و  نداد ، یگنـسرگ  لثم  ینوریب  عناوم  اب  هک  نید  دوخ  ینعی  ینورد  عنام  اـب 
نمـضتم هک  تسا . هدوب  ثیدـح  لعج  مه  نآ  دـنکفا و  دارفا  نیا  شود  رب  هیواعم  هک  يرگید  یـساسا  يهفیظو  هوالع  هب  تسجیم . هرهب 

هیواعم هک  ياهکبش  نیا  شرتسگ  نازیم  ریز  نتم = دوب . ص )  ) ربمایپ هب  ثیداحا  نآ  نداد  تبسن  تیب و  لها  و  ع )  ) یلع هب  تبسن  ینمشد 
سک ره  : » داد نامرف  نینچ  شنارازگراک  هب  هیواعم  دنکیم . نایب  یبوخ  هب  ار  وا  ياههتـساوخ  اب  نآ  یگنهامه  نازیم  دوب و  هداد  لیکـشت 

ع)  ) یلع يربنم  ره  رب  نزرب و  يوک و  ره  رد  نانارنخس  يرادن .» وا  هب  يدهعت  دنک ، تیاور  شنادناخ  بارتوبا و  ياهتلیـضف  زا  يزیچ  هک 
ار وا  تیب  لها  و  ع )  ) یلع نایعیـش  زا  کی  چـیه  هاوگ  هک  تشون  شنارازگراـک  هب  هیواـعم  دنتـسجیم . يرازیب  وا  زا  دـندرکیم و  نعل  ار 

هجوت دننکیم ، تیاور  ار  وا  بقانم  اهتلیضف و  هک  یناسک  نامثع و  نرادتسود  نارادفرط و  هب  ( » هحفص 74 داد ( : روتسد  نینچو  دنریذپن ؛
نم يارب  ار  شاهلیبق  ردپ و  مان  نانآ و  زا  کی  ره  مان  و  دییامن ؛ ناشمارکا  دیزاس و  کیدزن  دوخ  هب  ار  اهنآ  دیور و  ناشسلاجم  هب  دییامن ؛
اهنآ هب  هیواعم  هک  تسا  هدوب  نآ  رطاخ  هب  نیا  دـندومن ؛ يور  هدایز  نامثع  بقانم  تلیـضف و  رد  هک  نیا  ات  دـندرک  نینچ  اهنآ  دیـسیونب .»
هناخ نتخاس  رد  تفای و  شرتسگ  عضو  نیا  رهـش  ره  رد  اذل  درکیم . نینچ  برع  ریغ  برع و  هب  دادیم و  نیمز  شکـشیپ و  سابل ، هلص ،

رد ثیدـح  تیاور  هب  هک  تفریمن  هیواعم  نارازگراک  زا  یکی  دزن  مدرم  زا  یـسک  نیاربانب  دـنتخادرپیم . تباقر  هب  مه  اـب  ییارگاـیند  و 
هاگنآ ، » تشذگ يدنچ  شور  نیا  رب  دنتشادیم  یمارگ  ار  وا  مان  دشیم  هتـشون  وا  مان  هک  نیا  رگم  دزادرپب  نامثع  تبقنم  تلیـضف و  باب 
مدرم دیسر ، امش  هب  ماهمان  نیا  هاگره  تشگ . عیاش  يدابآ  رهـش و  ره  رد  دش و  دایز  نامثع  يهرابرد  ثیدح  هک  تشون  شنارازگراک  هب 

تیاور بارت  وبا  تلیضف  رد  ناناملسم  زا  یکی  هک  ار  یتیاور  زگره  دیناوخارف . نیتسخن  يافلخ  هباحـص و  ياهتلیـضف  باب  رد  ياور  هب  ار 
نم و ینـشور  مشچ  يهیام  رتهب و  نم  يارب  نیا  نوچ  دیروایب . هباحـص  يهرابرد  نآ  فلاخم  یتیاور  هک  نیا  رگم  دـیزاسم  اهر  دـنکیم ،
. دنتـشادن تقیقح  دندوب و  یگتخاس  هک  دش  تیاور  هباحـص  بقانم  رد  يدایز  ثیداحا  تسوا .» نایعیـش  بارت و  وبا  لیلد  يهدننک  لطاب 
ناملعم و هب  دندرکیم و  نایب  ار  اهنآ  مه  ربانم  رس  رد  هک  ییاج  ات  دندوب  هدش  لوغـشم  تخـس  باب  نیا  رد  ثیداحا  تیاور  رد  مه  مدرم 

نیا دـنتفرگیم ، ارف  ار  نآرق  هک  هنوگ  نامه  دـنتخومآ و  ار  يدایز  ياهتیاور  ناناوج ، ناکدوک و  هب  اهنآ  دـشیم و  اـقلا  مه  ناگدنـسیون 
دش و ناوارف  یگتخاس  ثیدح  اذـل  دـنداد  شزومآ  زین  ار  ناشمشح  مدـخ و  ناشنانز و  نارتخد و  یتح  اهنآ  دـنتفرگیم . ارف  مه  ار  بلاطم 
راکایر و نایراق  مدرم ، يهمه  زا  شیب  دـنتفای . شیارگ  وس  تمـس و  نیا  هب  زین  نامکاح  نایـضاق و  ناهیقف و  تفای . جاور  ناتهب  تمهت و 
 ) دزن هلیـسو  نیدب  ات  دندوب  هدروآ  يور  يزاس  ثیدح  هب  اذل  دندوب . هدش  هیلب  نیا  راچد  دـندرکیم  دـهز  ینتورف و  راهظا  هک  ینادرخبان 

ماما هکنیا  ات  تشاد  همادا  نانچمه  عضو  نیا  دـنبای . تسد  لانم  لام و  هب  دـنوش و  کیدزن  اـهنآ  هب  دـنبای و  یتلزنم  ناـمکاح  هحفص 75 )
رد هتـسجرب -  گرزب و  ناثدـحم  زا  هیوـطفن -  هب  فورعم  هـفرع  نـبا  (. 3 . ) تفرگ ـالاب  بوـشآ  يراـتفرگ و  دـنتفر و  اـیند  زا  ع )  ) نسح

راگزور رد  هباحص  ياهتلیضف  باب  رد  یگتخاس  ثیداحا  رتشیب  : » تسا هتفگ  دراد . تبـسانم  ربخ  نیا  اب  هک  تسا  هدروآ  یبلطم  شخیرات 
راوخ ار  مشاهینب  دنهاوخیم ، هلیـسو  نیدب  هیما  ینب  هک  دنتـشادنپیم  اهنآ  دـنوش . کیدزن  اهنآ  هب  نالعاج  ات  تسا  هدـش  لعج  هیما  ینب 

هک دنک  تیاور  ار  هیآ  نیا  ات  دیشخب  مهرد  رازه  راهچ  بدنج ، نب  ةرمس  هب  وا  تسادیپ . الماک  هراب  نیا  رد  هیواعم  ششخب  (. 4 .« ) دنیامن
هاوـگ دراد  لد  رد  هچ  نآ  رب  ار  وـت  شنخـس  اـیند  نیا  یگدـنز  رد  هک  تسا  یـسک  مدرم  ناـیم  زا  و  : » تسا هدـش  لزاـن  ع )  ) یلع هراـبرد 
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دـیامن و داسف  نیمز  رد  هک  دـنکیم  شـشوک  دـبای ) یتسایر  ای   ) ددرگرب نوچ  و  تسا . نانمـشد  نیرتتخـس  وا  هک  نآ  لاح  و  دریگیم ،
مجلم نبا  يهراـبرد  مه  هیآ  نیا  هک  دـنک  تیاور  نینچمه  و  (. 5 «. ) درادـن تسود  ار  يراکهابت  دـنوادخ  و  دزاس ، دوبان  ار  لسن  تشک و 

ناگدـنب نیا  هب  تبـسن  ادـخ  و  دـشورفیم ، ادـخ  يدونـشخ  بلط  يارب  ار  دوخ  ناج  هک  تسا  یـسک  مدرم  ناـیم  زا  و  : » تسا هدـش  لزاـن 
یبلاطم ص )  ) ربمایپ لوق  زا  داد ، ار  هنیدـم  يرادـنامرف  شاداپ  وا  هب  هیواعم  هک  هریرهوبا  اـما  (. 7 . ) درک تیاور  مـه  وا  (. 6 « ) تسا نابرهم 

هچنآ اب  طابترا  رد  هحفص 76 ) (. ) 8 . ) تشاد يراگزاس  هیواعم  یسایس  فادها  قوذ و  اب  هک  درک  تیاور  هیما  ینب  و  ع )  ) یلع يهرابرد 
ینید شزرا  رگنایب  هک  تسا  یخیرات  ياوتحم  اب  ياهدامن  فذـح  رد  هیواعم  تسایـس  يامیـس  دـنرادیم ، هدرپ  نآ  زا  نوتم  زا  یخرب  هک 

يزوریپ رطاخ  هب  هزرابم  و  ص )  ) ربمایپ یگدـنز  اب  طابترا  رد  یخیرات  يریواصت  اهدامن  نیا  نوچ  دـشابیم ؛ یعامتجا  ریثأـت  اـب  صخـشم 
نیا يهدـنرادرب  رد  درادیم و  رب  هدرپ  نآ  زا  هک  ینتم  اهتـسایس  نیا  هلمج  زا  دـننازیگنایم . رب  اـهنهذ  رد  دـننکیم و  سکعنم  ار  یمالـسا 

نآ هب  ص )  ) ربمایپ راگزور  زا  جرزخ  سوا و  هک  ار  راـصنا »  » ماـن فذـح  ناـکما  دنتـساوخ  صاـع  نب  ورمع و  هیواـعم و  هک  تسا  بلطم 
، راک نیا  زا  فدـه  هتبلا  (. 9 . ) نیرجاهم مه  هکم  ناناملـسم  دنتفرگ و  مان  راصنا  هنیدم  ناناملـسم  نآرق ، رد  دـنیامزایب . دـناهدوب ، روهـشم 

ياوشیپ يا  تسا  یبـقل  هچ  نیا  : » تفگ هیواـعم  هب  صاـع  نب  ورمع  تسا . ناـنآ  زا  بقل  نیمه  هطـساو  هب  راـصنا  يوـنعم  تردـق  ندودز 
رگراـک رگا  ییوگیم ؛ هک  تسا  ياهملک  نیا  تفگ : مکاـنمیب . یتـشز  نیا  زا  تفگ : هیواـعم  نادرگزاـب . ناشياهبـسن  ار  مدرم  ناـنمؤم ؛

رد هیواعم  بتکم  بتکم -  نیا  (. 10 . ) دندرک در  يرایـشوه  اب  ار  نآ  دـندش  راک  نیا  هجوتم  هک  راصنا  اما  یتخاس » بویعم  ار  اهنآ  داتفا ،
ع)  ) یلع يهرابرد  نیهوت  هب  هک  تسا  ییاهنآ  ثیداحا  نیا  يهلمج  زا  دز . ص )  ) ربمایپ ثیدـح  عاونا  لعج  هب  تسد  ثیدـح -  تیاور و 

(. ) 11 . ) تسب راک  هب  دراد ، مان  هیواعم  يهویـش  میاهدرک و  نایب  هک  ياهزوح  نیا  رد  ار  شـشالت  تیاهن  هیواعم  دـشابیم ؛ شاهداوناـخ  و 
الاب ناسیدق  هبترم  هب  ار  اهنآ  ددرگیم و  زاب  هیواعم -  نامثع و  هژیوب  هیما -  ینب  شیاتس  هب  هک  تسا  يروما  اهتسایس  رگید  زا  هحفص 77 )

نم و تسا : هدرک  دامتعا  رفن  هس  هب  یحو  رد  دـنوادخ  : » هک تسا  هدرک  لـقن  ص )  ) ربماـیپ لوق  زا  هریره  وبا  هک  یتیاور  نآ  لـثم  دربیم .
ع)  ) یلع مملع و  رهـش  نم  ای  و  یبایب ... تشهب  رد  ارم  ات  ریگب  ار  نیا  : » دومرف داد و  هیواعم  هب  يریت  ص )  ) ربمایپ ای  و  هیواـعم .» لـییربج و 

يور یـسک  هچ  هب  ادخ  لوسر  يا  دیـسرپ  یـسک  دیوشیم . هنتف  فالتخا و  راچد  نم  زا  دعب  : » دومرف ای  و  رد .» نآ  هقلح  هیواعم  نآ و  رد 
تشادیم و رذح  رب  بالقنا  زا  ار  ناناملسم  هک  دوب  نیا  اهتسایس  رگید  زا  دشابیم .» نامثع  روظنم  هک  شنارای . نیما و  هب  دومرف : میروآ ؟
، هنالداع ماظن  داجیا  یپ  رد  شالت  ملظ و  هیلع  بالقنا  هک  درکیم  میهفت  نینچ  ناـنآ  هب  دادیم و  هولج  بوخ  اـهنآ  يارب  ار  ندـش  میلـست 
هک تسا  نآ  ثیداحا  نیا  يهلمج  زا  تسا . هدشن  رداص  شلوسر  ادخ و  زا  ینانخـس  نینچ  هک  تسا  یهیدب  نید ، اب  فلاخم  تسا  یلمع 

. دینادیم تشز  ار  اهنآ  هک  دید  دـیهاوخ  ار  يروما  یبلط و  راصحنا  نم  زا  دـعب  دومرف : ص )  ) ربمایپ : » هک تسا  درک  لقن  رمع  نب  هللادـبع 
زا یـسک  ره  : » ای و  دیهاوخب .» ار  ناتقح  دـنوادخ  زا  دـیزادرپب و  ار  اهنآ  قح  دومرف : دـییامرفیم ؟ يروتـسد  هچ  ادـخ ، لوسر  يا  دـنتفگ :

یلهاج گرم  هب  دوش  رود  تعامج  زا  بجو  کـی  سک  ره  هک  دـیامن . ربص  نآ  رب  دـیاب  تسا ، دونـشخان  نآ  زا  هک  دـنیبب  يزیچ  شریما 
اب ار  وا  دوش  هقرفت  راچد  تما  نیا  روما  دـهاوخب  هک  یـسک  ره  دوب ؛ دـهاوخ  ییاهدـماشیپ  اهیراوگان و  : » اـی و  هحفـص 78 ) تسا ( .» هدرم 

: تفگ قارع . مدرم  زا  متفگ : یتسه ؟ اجک  زا  : » تفگ نم  هب  هریرهوبا  هک  تسا  هدرک  تیاور  جاجع  (. 12 «. ) دشاب سک  ره  دینزب ؛ ریشمش 
هب اپ  هاگره  نک . لابقتسا  نانآ  زا  دندمآ ، وت  دزن  رگا  دنناتـسب ؛ ( 13  ) هقدـص وت  زا  دـنیآ و  وت  دزن  ماش  مدرم  زا  یهورگ  هک  تسا  کیدزن 

ازسان رگا  نوچ  ییوگ ؛ ازـسان  اهنآ  هب  هک  مرادیم  رذح  رب  ار  وت  نک . اهر  ار  ماش  اهنآ و  شاب و  نآ  يهطقن  نیرترود  رد  دنتـشاذگ  اجنآ 
دهاوخ وت  لامعا  يوزارت  رد  تمایق  زور  رد  يزرو ، ییابیکش  رگا  و  دنریگیم ؛ وت  زا  ار  هقدص  مه  اهنآ  دوریم و  نیب  زا  تشاداپ  ییوگ ،

هب ار  اهنآ  هیلع  بالقنا  شروش و  دناوخیم و  ارف  رگمتس  نامکاح  هب  تبسن  میلست  ینتورف و  هب  ار  ناناملـسم  یثیداحا  نینچ  (. 14 «. ) دمآ
ارف باـعرا  دـیدهت و  یگنـسرگ و  متـسر و  ربارب  رد  ربـص  هـب  ار  مدرم  ثیداـحا  نـیا  دـندرکیم . دادـملق  مارح  ناـشقح ، ندناتـس  رطاـخ 

لد و رد  ار  مومـسم  نانخـس  نیا  راوخ ، هریج  ناثدحم  ناظعاو و  تسا . يرادـنید  تفلاخم  نآ  هب  تبـسن  يریگ  عضوم  نوچ  دـناوخیم ،
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تبـسن نید  هب  ار  نآ  دـندزیم و  راسفا  دنتـشادیم و  زاب  بالقنا  شروش و  زا  ار  اهنآ  هلیـسو  نیدـب  دـنتخیریم و  ناناملـسم  يهدوت  ناج 
شالت هناملاظ و  تسایـس  هب  ضارتعا  زا  ار  مدرم  هلیـسو  نیدب  و  ددنـسپیمن ؛ ار  يراک  نینچ  نید  هک  دندرکیم ) ءاقلا  نینچ   ) دـندادیم و

هدرک عادـبا  ناشتموکح  تیبثت  يارب  نایوما  هک  تسا  ینید  يزاس  هارمگ  فارحنا و  یعون  نیا  دنتـشادیم . زاب  ناـشعضو  يزاـسهب  يارب 
هک دوب  یـسایس  ینید -  ياههقرف  هحفـص 79 ) سیـسأت (  دناهتفرگ ، راک  هب  تراهم  هب  نایوما  هک  فارحنا  نیا  زا  رگید  یعون  اما  دـندوب .
زا دوـمنیم . هیجوـت  ار  ناـشیاهراک  دـندرکیم و  کـمک  ناـیوما  تردـق  هـب  هـک  دـندرکیم  هـئارا  مدرم  يهدوـت  يارب  ینید  ياهریــسفت 
اب دندرمـشیم و  ص )  ) ربمایپ ثاریم  نابـصاغ  ار  هیما  ینب  هک  نایعیـش ، اب  نایوما  دـشابیم . هئجرم  يهقرف  هصرع ، نیا  رد  زراب  ياـههنومن 
ره دندشیم . هجاوم  نینچ  دنتـسنادیم ، بجاو  تردق  زا  ار  اهنآ  ندز  رانک  اهنآ و  هیلع  بالقنا  دنتـشادنپیم و  رفاک  ار  اهنآ  هک  جراوخ ،

داجیا ار  هئجرم  يهقرف  اذـل  دنتـشادن و  یلیالد  نآ  ربارب  رد  نایوما  هک  دـندروآیم  ینید  لیالد  ناـشياعدا  ربارب  رد  هقرف  ود  نیا  زا  کـی 
یبا نبا  دنداتسیایم . ینید  یسایس -  دربن  يهصرع  رد  ناشربارب  رد  دندومنیم و  هئارا  جراوخ  هعیش و  لیالد  ربارب  رد  یلیالد  هک  دندومن 

ار نامیا  هئجرم ، (. 15 . ) دـندومن ریفکت  رطاخ  نیا  هب  ار  وا  هلزتعم  اذـل  دومنیم و  ءاجرا  ربج و  راهظا  هیواعم  هک  دـنکیم  تیاور  دـیدحلا 
ار وا  مالـسا  ات  دشاب  نمؤم  لد  رد  هک  تسا  یفاک  یمدآ  تسین ؛ لمع  هب  يزاین  نآ  نایب  يارب  هک  دندروآیم  رامـش  هب  صلاخ  یبلق  يرما 

تعاط رفک ، دوجو  اب  هک  نانچ  دـناسریمن ؛ ینایز  نامیا  دوجو  اب  هانگ ، : » دـنتفگیم اهنآ  ددرگ . مارح  وا  رب  زواـجت  ملظ و  دـهد و  ناـما 
مالـسا نیمزرـس  رد  دتـسرپب و  تب  دـیامن و  رفک  راهظا  نابز  هب  هک  دـنچ  ره  تسا ، یبلق  رواب  ناـمیا ، دـنتفگیم : تشاد . دـهاوخن  يدوس 

(. 16 « ) دوب دهاوخ  نایتشهب  زا  تسا و  هتفر  ایند  زا  لماک  نامیا  اب  دنوادخ  دزن  دریمب ، یعضو  نینچ  رد  رگا  دشاب ، تیحیسم  دوهی و  دنبیاپ 
نیا يهجیتن  ( 17  ) دـندرگ هریبک  ناهانگ  بکترم  هک  دـنچ  ره  دنتـسه ؛ نانمؤم  زا  نایوما  هک  تسا  نآ  هشیدـنا  هنوگ  نیا  یقطنم  يهجیتن 

، نایوما تموکح  نوچ  دـناهدوبن ؛ قفاوم  ناشتموکح ، ندرب  نیب  زا  نایوما و  اب  دربن  رد  نایعیـش  جراوخ و  اـب  هئجرم  هک  تسا  نآ  هشیدـنا 
ماـکحا يارجا  هب  تبـسن  يوـما  ياـفلخ  یهجوـتیب  هک  دـنتفریذپیمن  هئجرم  تسین . زیاـج  نآ  هیلع  شروـش  هـک  یعرـش  دوـب  یتـموکح 

ار اههشیدـنا  نیا  هئجرم  (. 18 . ) تسا یفاک  ناـشقوقح  هحفـص 80 ) زا (  ندـش  مورحم  يارب  مالـسا ، رد  نامکاح  رگید  نوچمه  تعیرش ،
توعد و ره  هک  نیا  اـب  ناـیوما  دـندرکیم . رـشتنم  ناـیوما ، هیلع  شروش  زا  ناـشینادرگیور  ریدـخت و  دـصق  هب  ناناملـسم  يهدوت  ناـیم 

نیا دـندرکیم . لمع  سکع  رب  هئجرم  هب  تبـسن  دـندرکیم ، دروخرب  تدـش  هب  تشادـن ، يراگزاس  ناشهیحور  اب  هک  ار  ینید  یناوخارف 
داینب ار  نآ  ساسا  شدوخ  هیواعم  هک  دوب  لیلد  نادب  نیا  هتبلا  دندادیم . جرخ  هب  شمرن  شناربهر  هب  تبـسن  دندرکیم و  تیامح  ار  هقرف 
كرد اب  ـالماک  دـندوب ، هتفرگ  ناـیوما  هب  تبـسن  هئجرم  هک  یعـضوم  تسادـیپ  دوب . ءاـجرا  ربج و  هب  لـئاق  مه  هیواـعم  هک  میتفگ  داـهن و 

هب ار  هئجرم  هب  تبسن  هعیـش  هاگدید  تسا ) وجه  هک   ) ریز تیب  ود  دوب و  ضراعت  رد  دندرکیم ، دییأت  ار  نایولع  ياههتـساوخ  هک  یناسک 
هدنز شیارب  ار  ع )  ) یلع دای  دریمب . شدرد  هب  شگرم  زا  لبق  هک  دمن ؛ نامداش  ار  وت  يدـید و  ار  هئجرم  زا  يدرف  رگا  : » دـشکیم ریوصت 

يزاس و هارمگ  زا  يرگید  کبـس  هب  نایوما  تشذـگ ، هچ  نآ  رانک  رد  (. 19 «. ) تسرف دورد  ص )  ) دـمحم لآ  و  ص )  ) دـمحم رب  نک و 
ببـس هب  ياهدننک  دوبان  رطخ  اب  نایوما  دـندروآ . يور  اهنآ  هیلع  شروش  زا  مدرم  ینادرگیور  ناشتموکح و  تیبثت  يارب  ینید  فارحنا 

و دنکیم . باختنا  یگدنز  رد  ار  شلمع  راتفر و  عون  هک  تسا  يدوجوم  ناسنا  ینعی  دندوب ؛ هدش  هجاوم  رایتخا  هدارا و  يدازآ  هب  داقتعا 
يارب داقتعا  نیا  دوب . دهاوخ  تیلوؤسم  شا  یپ  رد  يدازآ  عون  ره  نوچ  تسا  لوؤسم  شلامعا  هب  هحفص 81 ) تبسن (  دشاب ، دازآ  یتقو 

دنتفرگ و تخس  نآ  نارادفرط  داقتعا و  نیا  رب  اذل  دوب . كانرطخ  دنتخاسیم ، قرفتم  ناشرادرک  اهنآ و  رب  تراظن  زا  ار  مدرم  هک  نایوما 
هب نوچ  تشاد ، يراگزاس  اهنآ  اب  تسایـس  يهصرع  رد  هک  ياهدیقع  ( 20 . ) دندیزای تسد  ربج  هب  داقتعا  ینعی  نآ  ربارب  رد  ياهیدـقع  هب 

دنوادـخ بناج  زا  اـهنآ  موتحم  تشونرـس  تسا ، بیجع  هنارگمتـس و  دـنچره  ناـشلامعا ، هیما و  ینب  دوجو  هک  درکیم  اـقلا  نینچ  مدرم 
 - میتفگ هک  نانچ  هیواعم -  اذـل  تشاد . دـهاوخن  رب  رد  ياهدـیاف  چـیه  مه  اهنآ  هیلع  شروش  درادـن و  ناـکما  نآ  لیدـبت  رییغت و  تسا و 
هک وا  يهراـبرد  تسا و  ریذـپان  رییغت  یتشونرـس  نوچ  دومنیم ، رهاـظت  ءاـجرا  ربـج و  هب  مدرم  روهمج  ربارب  رد  شیاـهراک  هیجوـت  يارب 
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ینعی هدیقع  ود  نوماریپ  شاهژیو  ياههشیدنا  راشتنا  هب  دوب  ریزگان  هیواعم  اذـل  دـشاب . دـیابن  وگتفگ  ثحب و  ياج  چـیه  تسا  ینید  مکاح 
ياهناتساد اما  : » دیوگیم دعـس  نب  ثیل  دهد . روتـسد  نایارـس ، ناتـساد  هلمج  زا  شناغلبم ، نارازگراک و  هب  ناناملـسم  نایم  ءاجرا  ربج و 
تسشنیم دشیم ، غراف  حبص  زامن  زا  یتقو  درامگ . اهناتساد  نیا  رب  ار  یصخش  تسا و  هدروآ  دوجو  هب  هیواعم  هک  دنتـسه  ییاهنآ  هژیو ،

درکیم و اـعد  شمـشح  مدـخ و  رکـشل و  هداوناـخ و  هفیلخ و  يارب  تخادرپیم و  ص )  ) ربماـیپ رب  دورد  دـنوادخ و  ياـنث  دـمح و  هـب  و 
يارب دنک و  ییارس  ناتساد  برغم  حبص و  زامن  زا  دعب  درک ك  رومأم  مه  ار  یصخش  (. 21 « ) دومنیم نیرفن  ار  ناکرشم  مامت  نافلاخم و 

ییارـس ناتـساد  هب  سپـس  درکیم و  زاـغآ  نآ  اـب  ار  هصق  وگ ، هصق  هک  دوب  يزاغآرـس  اـعد  نیا  اـمتح  ( 22  ) دـیامن اعد  ماـش  مدرم  وا و 
، دربب شیپ  ار  وا  فدـه  دـشاب و  هتـشاد  يو  يارب  دوب  نکمم  ربج  يهدـیقع  هک  يدایز  دـیاوف  هب  تبـسن  هیواعم  نوچ  یمدآ  تخادرپیم .
ار نیا  دندوبن و  لمحت  لباق  ناناملـسم  يارب  ناشيهداوناخ  هحفـص 82 ) هک (  دنتـسنادیم  یبوخ  هب  نایوما  رگید  وا و  تسا ؛ هدوبن  لفاغ 

نانمشد دناهدیسر و  تردق  هب  هجنکش  روز و  رازبا  عاونا  هب  دنرگلواپچ و  بصاغ و  ناشناتسد ، ریز  زا  يرایسب  رظن  رد  هک  دنتسنادیم  مه 
شروش زا  ار  اهنآ  هک  تشاد  جاور  مدرم  نایم  رد  ياهدیقع  هک  دنچ  ره  دنتـسه . هانگ  یب  كاپ و  ياهناسنا  نالتاق  و  ص )  ) ربمایپ نادناخ 

زا دنوادخ  درکیم ، اقلا  مدرم  هب  هک  ياهدیقع  تسا ؛ هدوب  ربج  هب  يهدیقع  مه  نآ  تشادیم و  زاب  ناشنارازگراک  اهنآ و  هیلع  بالقنا  و 
نیمه هب  تسین ؛ یهلا  ردـق  اضق و  يهجیتن  زج  يزیچ  ناـشلامعا  اـهراک و  اذـل  دـسرب ؛ تردـق  هب  هداوناـخ  نیا  هک  تسا  هدومن  مکح  لزا 
نوتم رانک  رد  مه  رعـش  زا  (. 23  ) دناودب هشیر  مدرم  نهذ  رد  اههشیدـنا  نیا  هک  دوب  دـهاوخ  بوخ  رایـسب  ناشتموکح  اهنآ و  يارب  رطاخ 
راکفا رد  شراگزور  نارعاش  دایز  ریثأت  زا  دوب  رداق  ناملکورب ، لوق  هب  انب  هیواعم  تسا ؛ هدش  هدافتـسا  اههشیدنا  نیا  میکحت  هار  رد  ینید 
شوـگ ناـشنارعاش  هـب  تیاـضر  اـب  وا -  زا  دـعب  هـیما  ینب  ناـمکاح  و  هیواـعم -  (. 24 . ) دریگ هرهب  شایگداوناـخ  عفاـنم  يارب  یموـمع 

بناج زا  موتحم  یتشونرـس  ار  ناشتیمکاح  تردق و  نآ  رد  هک  دنیوگب  يرعـش  دـندرکیم و  قیوشت  ار  نارعاش  نیا  یتح  دـندرپسیم و 
فیـصوت ار  وا  هک  نانچ  لطخا  رظن  رد  هیواعم  الثم  دـننک . مایق  اهنآ  هیلع  نانمؤم  هک  دوبن  نکمم  رطاـخ  نیمهب  دـننک و  دادـملق  دـنوادخ 

نآ هب  هک  یتیقفوم  يزوریپ و  و  تسا ؛ دـنوادخ  نیـشناج  هفیلخ و  هکلب  هدیـسرن ، یهاشداپ  هب  يربخیب  تلفغ و  يهظحل  کـی  رد  هدرک ،
هک يدرم  يوس  هب  : » تسا هتفگ  الثم  تسا . هدوب  يدـنوادخ  عنـص  زا  یـشان  هکلب  تسا  هدوبن  یعیبط  بابـسا  زا  یـشان  تسا ، هتفاـی  تسد 

دراو هک  یسک  هحفـص 83 ) داب ( . اراوگ  وا  رب  يزوریپ  سپـس  تسا ؛ هدینادرگ  زوریپ  ار  وا  دـنوادخ  دـسریمن و  ام  هب  شا  هلفان  ياهزامن 
هب هن  نایوما  ریغ  رب  لـطخا -  رظن  هب  هیما -  ینب  دریگیم .» ندـیراب  تمعن  وا  رب  دـنوادخ و  نیـشناج  تسا ؛ دـنلب  شتخب  تشگ و  اـهیتخس 

هزین رـس  رب  تسا ؛ هداد  يرترب  ار  اهنآ  دنوادخ  هب  هکلب  ناشتعاجـش ، هب  هن  دـنراد و  يرترب  تیلهاج  رد  ناشيوکین  يهتـشذگ  يهطـساو 
هرخالاب و  تسا . هدوب  يدـنوادخ  ماهلا  هکلب  دـشاب  هدرک  شوارت  صاـع  ورمع  نهذ  زا  هک  تسا  هدوبن  ياهئطوت  نیفـص  رد  اـهنآرق  ندرک 

(: دـیوگیم لطخأ  . ) تسا هدـناسر  تموکح  هب  ار  اهنآ  تسا و  هدیـشخب  تردـق  نامثع  نوخ  زا  ماـقتنا  رد  اـهنآ  هب  هک  دوب  دـنوادخ  نیا 
دنوادـخ هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنآ  .« » دـناریخ یب  صقاـن و  اـهنآ  ریغ  ياـین  تـسا و  هداد  يرترب  ار  اـهنآ  دـنوادخ  دـنلماک و  ناـشناکاین  »

ناسرت اهمشچ  هک  هاگنآ  نیفـص  زور  رد  و  «. » دندیزرو ییابیکـش  دندرک و  دروخرب  مه  هب  نابـسا  هک  یتقو  هدومن ، تباجا  ار  ناشياعد 
هناـملاظ ار  ناـمثع  هک  دومن  زوریپ  یناـسک  رب  «. » دومن کـمک  ار  اـهنآ  دنتـساوخ ، يراـی  کـمک و  ناـشراگدرورپ  زا  یتقو  دوب ، نیمز  رب 

ياراد شراگزور  نارعاش  رگید  لثم  مه  لطخا  دیـشخب .» اهنآ  هب  دنتـساوخ  یئاناوت  وا  زا  تشادن  ناشزاب  يزوریپ  زا  دـنوادخ  «. » دنتـشک
تعاجش و هب  مه  يزوریپ  دنوادخ ؛ اب  هطبار  رد  هن  دسانشیم  یلهاج  ياهرخافت  یگداوناخ و  بسن  هب  ار  تلیـضف  هک  تسا  یلهاج  حور 
هب دـنوادخ  رکذ  ترثـک  رطاـخ  هب  هک  تسا  ینید  يهشیدـنا  نیا  ( 25  ) دـنوادخ هب  هن  دوشیم  هتخانـش  یکریز  رکـشل و  يدایز  تردـق و 

ناماس يارب  ار  اهنآ  هیواعم  هک  تسا  یناسک  زا  ای  وا  حودـمم  زا  هدـش  ماـهلا  لـطخأ ؛ نوچ  یمدآ  تعیبط  زا  یـشان  هن  تسا  هیبش  فوصت 
هب هچ  دـشاب و  ص )  ) ربمایپ زا  تیاور  هب  هک  نیا  هچ  تسا ، هدرک  هدـنکارپ  دـبای ، جاور  مدرم  نایم  رد  هک  دوخ  صاـخ  ياههشیدـنا  نداد 

دیعس ناورم و  رماع و  نبا  هک  متسنادیم  شاکیا  : » دیوگیم نینچ  دیزی  يدهعتیالو  يهرابرد  یمراد  نیکسم  هحفص 84 ) رعش ( . يهلیسو 
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هاگ نآ  «. » دنادرگیم زاب  ار  نآ  دهاوخب  هک  اج  ره  نامحر  دنوادخ  مارآ ، یکدنا  دـنوادخ ؛ يافلخ  نادـنزرف  « »؛ دـنیوگیم هچ  صاع  نب 
نادـناخ عضو  هیجوت  يارب  ربج  هب  داقتعا  هک  هنوگ  نامه  دوب .» دـهاوخ  دـیزی  ناـنمؤم ، ياوشیپ  دـیامن ، یلاـخ  دـنوادخ  ار  یبرغ  ربنم  هک 

راـتفر یـشکرس  ملظ و  هب  اـت  دـندشیم  ریزگاـن  هک  هاـگنآ  زین ، مدرم  يهدوـت  ندرک  مارآ  رد  هدـش ، هتفرگ  راـک  هب  یلک  روـط  هب  يوـمأ 
، یسایسلا مالسالا  خیرات  ص 53 . ۀیبرعلا ، ۀلودلا  نزواهلو ، ( 1 (. ) 26 . ) تسا هدشیم  هتفرگ  راک  هب  مه  دنشیدنیب ، نارازگراک  نامکاح و 
ج هغالبلا ، جهن  حرش  ( 4 . ) ات 46 ص 44  ج 11 ، هغالبلا ، جهن  حرش  ( 3 . ) ص 61 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  حرـش  ( 2 . ) ص 278 و 279 ج 1 ،
ص 67، ج 4 ، نامه ، ( 8 . ) ص 73 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  حرش  ( 7 . ) يهیآ 207 نامه ، ( 6 . ) يهیآ 204 و 205 ( 2  ) هرقب ( 5 . ) ثص 46 ، 11

يانث حدـم و  عضوم  راد  هک  تسا  هدـمآش  هبوت  يهروس  يهیآ  ود  رد  نارجاهم  بقل  هارمه  هب  راب  ود  نآرق  رد  راصنا  بقل  ( 9 . ) ات 69  64
مهنع و هللا  یـضر  ناسحأب  مهوعبتا  نیذـلا  راصنالا و  نیرجاهملا و  نم  نولوـالا  نوقباـسلا  و   » هلمج زا  . دـشابیم اـهنآ  يهراـبرد  دـنوادخ 
یبنلا و یلع  هللا  باـت  دـقل   » و يهیآ 101 )  ». ) میظعلا زوفلا  کلذ  ادـبأ  اهیف  نیدـلاخ  راهنالا  اـهتحت  يرجت  تاـنج  مهل  دـعأ  هنع و  اوضر 

يهیآ «. ) میحر فوؤر  مهب  هنا  مهیلع  بات  مث  مهنم  قیرف  بولق  غیزی  داک  ام  دعب  نم  ةرـسعلا  ۀعاس  یف  هوعبتا  نیذلا  راصنالا  نیرجاهملا و 
رد تباث  یتسایس  شیارگ ، نیا  هک  تسادیپ  ( 11 . ) 42 و 48 ص 43 ، ج 16 ، بتکلاراد ، پاچ  یناغالا ، یناهفصا ، جرفلا  وبا  ( 10 (. ) 118

يذلا و   » يهیآ يهرابرد  هک  دهاوخیم  يرهز  باهـش  نبا  زا  کلملادـبع  نب  ماشه  هک  مینیبیم  الثم  دـیآیم . رامـش  هب  یگنهرف  فیاظو 
دلاخ یتقو  تسا . لولس  نب  یبأ  نب  هللادبع  روظنم  تفگ : تفریذپن و  وا  تسا . ع )  ) یلع روظنم  دیوگب ، میظع » باذع  هل  مهنم  هربک  یلوت 

، دسیونب ار  ص )  ) ربمایپ يهریـس  هک  تساوخ  يرهز  باهـش  نبا  زا  کلملادبع -  نب  ماشه  راگزور  رد  قارع  مکاح  يرـسق -  هللادـبع  نب 
هک دادن  هزاجا  يرـسق  دلاخ  اما  منک ؟ رکذ  مه  ار  نآ  ایآ  دیآیم  منهذ  هب  يزیچ  مه  ع )  ) یلع يهریـس  زا  متفگ : وا  هب  تفگ : باهـش  نبا 

ص 326، ج 2 ، مالسالا ، یحـض  نیما ، دمحا  كر : دشاب . هارمه  شنزرـس  نعط و  اب  هک  نیا  رگم  دسیونب  يزیچ  هراب  نیا  رد  باهـش  نبا 
رد ( 13 . ) تفای دیهاوخ  ثیدـح  ياهباتک  رگید  يراخب و  رد  ار  بلاطم  نینچ  نیا  ( 12 . ) ص 59 ج 19 ، یناغألا ، زا  لقن  هب  مجنپ ؛ پاـچ 

ص 340. ج 1 ، هغالبلا ، جهن  حرش  ( 15 . ) ص 7 ج 1 ، راـبخالا ، نویع  هبیتق ، نا  ( 14 . ) تسا لام  بجاو  تاکز  هقدـص  زا  روظنم  اج  نیا 
نب دـیزی  یتقو  ( 18 . ) ص 316 ج 2 ، برعلا ، خـیرات  یتـح ، پیلیف  ( 17 . ) ص 204 ج 4 ، لـحنلا ، لـلملا و  یف  لـصفلا  مزح ، نـبا  ( 16)

ار ریپ  لهچ  درک و  ثکم  نینچ  نیا  بش  لهچ  دینک و  راتفر  زیزعلادبع  نب  رمع  يهویش  هب  تفگ : دیسر  تفالخ  هب  ناورم  نب  کلملادبع 
زا یهورگ  هک : تسا  هدرک  لقن  ص 593 ) ج 6 ،  ) يربط ریثک ص 232 . نبا  دنرادن . باذع  هبساحم و  افلخ ، هک  دنداد  تداهش  دندروآ و 

یتقو دنتسویپ . ناورم  نب  کلملادبع  نب  دیزی  هیلع  شروش  رد  ةرفص  یبا  نب  بهلم  نب  نیزی  هب  ۀبؤر  وبا  مان  هب  يدرم  یتسرپرس  هب  هئجرم 
باتک هب  ار  اهنآ  ام  تفگ : ۀبؤر  نبا  درک ، قیوشت  گنج  هب  ار  مدرم  بلهم ، نب  دیزی  دمآ و  شروش  ندیبوک  يارب  کلملادبع  نب  ۀملـسم 

نانآ هب  بهلم  نب  دیزی  میهاوخب . ار  ناشدب  مییامن و  هلیح  رکم و  دیابن  اذل  دنتفریذپ و  ناشنامگ  هب  میدناوخ و  ارف  شربمایپ  تنـس  ادـخ و 
دشاب هدوسآ  ناشلایخ  امش  يهلیسو  هب  ات  دنهد  تبثم  خساپ  ار  امش  هک  دنتساوخ  اهنآ  دینکیم ، دییأت  ار  هیما  ینب  ایآ  امـش ، رب  ياو  تفگ :

دناهدرب نامگ  هک  ییاهزیچ  رد  دـننک  تباجا  ار  ام  هک  نیا  رگم  مینک  نینچ  هک  میربیمن  نامگ  دـنتفگ : اهنآ  دـنزادرپب . هلیح  رکم و  هب  و 
ص 316 ج 3 ، مالسالا ، یحض  ات 294 و  ات 282 و 291   279 مالسالا ، رجف  نیمأ ، دمحا  كر : هراب  نیا  رد  ( 19 «. ) دناهتفریذپ ام  زا  ار  نآ 
ص هیمالسالا ، مظنلا  ادرفدوگ ، سیروم  ( 20 . ) يهرامش 20 يهیشاح  ات 77 و 295   75 مالسالا ، یف  ۀعیرشلا  ةدیقعلا و  رهیزدلگ ، ات 329 ،
. دـندرکیم تیامح  یمدآ  لاعفا  رد  هدارا  راکنا  يهشیدـنا  زا  يوما  ياـفلخ  دـمآ ، دوجو  هب  راـیتخا  ربج و  نوماریپ  هک  یفـالتخا  رد  ، » 39
، تسادیپ هک  نانچ  : » دیوگیم ص 81  ج 3 ، مالسالا ، یحض  رد  نیما  دمحا  ( 23 . ) ص 160 نامه ، ( 22 . ) ص 159 مالسالا ، رجف  ( 21)
هب داقتعا  نوچ  دندیدنـسپیمن ، مه  یـسایس  رظن  زا  هکلب  دندیدنـسپیمن  ینید  رظن  زا  اهنت  ار  هدارا  يدازآ  باـب  رد  نتفگ  نخـس  هیما  ینب 

هدنادرگ مکاح  مدرم  رب  ار  هیما  ینب  تسوا  تسد  هب  روما  هک  يدنوادخ  تسا ، نآ  ربج  يهجیتن  تسا . هدوب  ناشتسایـس  تمدخ  رد  ربج 
ج 1، ۀیمالسالا ، بوعـشلا  خیرات  ( 24 «. ) دوب میلـست  ردق  اضق و  ربارب  رد  دـیاب  اذـل  تسا و  یهلا  ردـق  اضق و  مکح  هب  ناشتموکح  تسا و 
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و 82، ص 81  ج 3 ، مالـسالا ، یحـض  نیمأ ، دمحأ  ( 26 . ) تسا هتـسنادیم  بوخ  هنرگ  هدوـب و  راوـخ  هریج  مه  لـطخا  ( 25 . ) ص 148
ات 87. ص 85  مالسالا ، یف  ۀعیرشلا  ةدیقعلا و  رهیزدلگ ،

یمالسا يهعماج  رب  هیواعم  تسایس  راثآ 

هفخ ار  ناج  لد و  رد  يدازآ  يهزیگنا  نداد ، یگنـسرگ  ملظ و  تسایـس  هنوگچ  هک  میدـید  یمالـسا  يهعماج  رب  هیواـعم  تسایـس  راـثآ 
تیاضر یگدنز ، رد  یگراچیب  یتخبنوگن و  هب  ندش  راچد  سرت  زا  متـس  ریز  هنالیلذ و  یگدنز  هب  ات  تشاداو  ار  مدرم  يهدوت  تخاس و 
ياهفده هب  ار  وا  تشادزاب و  دوب  هدرک  هیده  وا  هب  مالـسا  هک  شگرزب  ياهفدـه  زا  ار  ناملـسم  ناسنا  یگلیبق ، حور  هک  میدـید  و  دـنهد .

لماـع سرت و  ینعی  یناور  لـماع  کـی  اذـل  دـشیم . طوبرم  هلیبق  دـیدج  تب  یگلیبـق و  گـنت  هاگدـید  اـب  هک  تخاـس  لوغـشم  يرگید 
نوگن اب  هارمه  یگدـنز  هب  نداد  تیاضر  هب  ار  وا  درادیم و  زاب  ضارتعا  بالقنا و  زا  ار  ناملـسم  ناسنا  یگلیبق ، حوضو  ینعی  یعاـمتجا 

بلج شباذـع  رد  ناشیرپ و  حور  رطاخ  هب  ار  ینطاب  تیاضر  دنتـسناوتیمن  لماع  ود  نیا  اـما  دـنکیم ؛ میلـست  ملظ  تیمورحم و  یتخب و 
هاـنگ ساـسحا  تارکنم ، زا  هعماـج  يزاـسکاپ  هار  رد  یلمع  یب  هیما و  ینب  تموـکح  ربارب  رد  توکـس  رطاـخ  هـب  هـشیمه  هـکلب  دـنیامن ،

دنب رد  ار  وا  هک  یگلیبق  ریجنز  لغ و  ندومن  هراـپ  سرت و  رب  هبلغ  هب  تیاـهن  رد  ار  وا  هک  دوب  نآ  لوؤسم  هاـنگ  ساـسحا  نیا  دـندرکیم .
عضو ینید  هحفـص 85 ) هیجوت (  داجیا  لوؤسم  ینید ، فارحنا  ینعی  يوما  تسایـس  ناـکرا  زا  موس  نکر  نیا  اـما  دراد . او  دـندوب ، هدرک 

ره هب  تبـسن  یلمع  یب  داقتنا و  ربارب  رد  توکـس  هب  ناملـسم  يهدوت  نتـشاداو  نآ  زا  دارم  تسا . هدوب  یمالـسا  يهعماج  رداـن  یعاـمتجا 
نیا دـنامیم و  ناهنپ  مدرم  يهدوت  نادـجو  زا  هانگ  ساـسحا  بیترت  نیدـب  تسا ؛ هدوب  رتهب  تیعـضو  هب  طیارـش  رییغت  يارب  شـالت  هنوگ 

رارقتـسا هب  هعماج  دور ، نیب  زا  هانگ  ساسحا  یتقو  اما  دوشیم . رجنم  بالقنا  هب  دریگ ، تدش  راشف  نازیم  هاگره  هک  تسا  نامه  ساسحا 
اذـل دزاسیم ، راوتـسا  ار  يو  یعاـمتجا  لـماع  اـما  دـهدیم  قوس  ندـش  میلـست  هب  ار  درف  ینید  یناور و  لـماع  نیا  رباـنب  دیـسر ؛ دـهاوخ 

یناسک یناور  تیعـضو  نامه  نیا  تخیگنا . دهاوخن  رب  ار  مدرم  يهدوت  دزن  یـضارتعا  چیه  اهنآ  تامادقا  هک  دـنوشیم  نئمطم  نامکاح 
ياهغورد اهماد و  دـناهدشن و  تاغیلبت  هنوگ  نیا  راتفرگ  هک  ییاهنآ  اـما  دناهتـشگ ؛ ینید  ریدـخت  رد  ناـیوما  ياههویـش  راـتفرگ  هک  تسا 
تیـصخش یگناگ  ود  هب  دارفا  نیا  عضو  تسا . هدوبن  عضو  نیا  زا  رتزیگنا  مغ  هک  دنتـشاد  يرگید  عضو  داتفین ، رگراـک  ناـنآ  رب  ناـیوما 

هب ندومن  رهاظت  نتشاداو و  توکس  قافن و  هب  شحالس  یب  نانمشد  يهجنکش  رد  وا  هنایشحو  يهویش  هیواعم و  یلام  تسایـس  دش . رجنم 
نودـب هک  دـشیم  لیمحت  اهنآ  رب  هک  یگلیبق  حور  هب  ندـیزای  تسد  و  هیواعم -  يایند  هب  ندیـسر  يارب  دنتـشاد -  داقتعا  هچ  نآ  فالخ 
هشیمه هک  دشیم  لیمحت  نانآ  رب  هک  تسا  یتیعـضو  راوگان ، ردان و  عضو  نیا  داتفا . رگراک  دنیامن ، يوریپ  هلبق  نارـس  زا  هشیدنا  لمأت و 

یگناگود اهنآ  نایم  رد  اذـل  دـنیامن . راهظا  دـهاوخیم ، اهنآ  زا  تیمکاح  تردـق و  هک  ار  هچنآ  دـنیامن و  ناـهنپ  ار  ناـشقح  ياـهرواب 
یـسابع و يوما  نامکاح  هیلع  نارگـشروش  نویبالقنا و  هک  تدـم  زارد  کـیدژارت و  اراوگاـن و  عضو  نیا  زار  دـمآ . دوجو  هب  تیـصخش 

نارادفرط نتخاس  هدنکارپ  رد  یگناگ  ود  نیا  . ددرگیم زراب  تیصخش  یگناگ  ود  نیا  هب  دندربیم ، رـس  هب  نآ  رد  اهنآ  زا  دعب  نارگمتس 
، ناشرگید تیصخش  يهزیگنا  هب  هکم  دوب  نآ  زا  دعب  نیا  داتفا . رگراک  تیمکاح  اب  گنهامه  یجراخ  تیـصخش  يراذگریثأت  اب  بالقنا 

تیصخش یگناگ  ود  نیا  قدزرف  دندوب . هتسب  نامیپ  مه  يرای  هب  دوب ، هدرک  رد  هب  نادیم  زا  دوب و  زیتس  رد  نآ  اب  تیمکاح  هک  یتیصخش 
تسامـش و اـب  ناـشياهلد  : » دیـشک ریوـصت  هـب  نـینچ  هدیــسرپ ، هفوـک  مدرم  عـضو  زا  دوـب و  هدـید  ار  وا  هـک  ع )  ) نیــسح ماـما  يارب  ار 

یگدوهیب راب ، تلذ  كانفـسا و  عضو  هب  ار  یمالـسا  يهعماج  هک  تسا  نآ  تسایـس  نیا  تعیبط  هحفص 86 ) امش ( .» رب  ناشياهریـشمش 
مامت تشونرـس  ینارگن  ات  دشاب  یناسنا  دیاب  هک  ار  ناملـسم  هک  تسا  نآ  یتسایـس  نینچ  تعیبط  دـناشکب . یگدـنز  ياهفدـه  یگدـنز و 

هب دوش  رجنم  ناکم  ره  رد  رـشب  ياهیراتفرگ  شهاک  هب  هک  یتبثم  راک  میقتـسم و  هجوت  هب  ار  یناـشیرپ  نیا  دـشاب و  مکاـح  وا  رب  تیرـشب 
رد ار  برع  هک  دوش  دودحم  مالـسا -  زا  لبق  نوچمه  هلیبق -  يهتـسب  راصح  نورد  رد  دزاس و  لیدبت  هتـسب ، یگلیبق و  هاگدید  اب  یناسنا 
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ریثأت دروآرب و  رـس  هیواعم  راگزور  رد  هرابود  دشیم ، هلیبق  دودح  زا  جراخ  رد  تیـصخش  دـشر  عنام  درکیم و  دودـحم  هلیبق  بوچراچ 
هدیقع يارب  هزرابم  تسار و  هار  رب  شایگدنز  هک  دنمرواب  ناسنا  کی  زا  ار  وا  تسایـس  نیا  هک  تسا  یعیبط  داهن . ياج  رب  ار  شرگناریو 
لیدبت یناسنا  هب  دنادرگیم ، زاب  اهنآ  هب  ار  ناشیناسنا  يهتفر  تسد  زا  تیـصخش  دـشخبیم و  يدازآ  ار  اهناسنا  رگید  دـباییم و  نایرج 
قیـالع اهـشیارگ و  هک  یناـسنا  دـیامنن ؛ قـیوشت  ار  وا  گرزب  يزادـنا  مشچ  دزاـسن و  راوتـسا  هدـیقع  ياـنبم  رب  ار  شایگدـنز  هک  دـیامن 

اقیمع هک  یناسنا  زا  ار  وا  تسایـس  نیا  هک  تسا  یعیبط  دـنادرگ . زیچان  روما  هب  لوغـشم  ددرگ و  مکاح  وا  رب  کچوک  عفاـنم  رذـگدوز و 
هعماج تایح  هک  یتقو  تسین  وا  نآ  زا  دـشابیم ، يرـشب  يهعماـج  نآ  زا  هک  ینازیم  هب  شایـصخش  یگدـنز  هک  دـنادیم  تسا و  هاـگآ 
گننو تلذ  رـسارس  یگدـنز  هب  هک  دـنک ، لیدـبت  یناـسنا  هب  دوـشیم . دـیدهت  وا  تاـیح  دـیدهت  ضرعت و  نیا  يهیاـس  رد  دوـش  دـیدهت 

و دوش ) رداص  یسک  ره  زا   ) ملظ هیلع  رگهزرابم  یناسنا  زا  ار  وا  هک  تسا  یعیبط  نینچمه  دهد . یتسپ  يراوخ و  هب  نت  ددرگ و  دنمهقالع 
هب دناوخیم ، ارف  تلادع  هب  زین  ار  وا  تسا و  دنـسرخان  رگید  هب  ملظ  زا  درادیم و  او  تلادـع  هب  ار  دوخ  دنـسپیمن و  ار  نتـشیوخ  رب  ملظ 

لیدبت يرگمتـس  هب  ات  تیاهن  رد  درادرب  هزرابم  زا  تسد  تسا  هتخاسن  مولظم  ار  وا  یتردق  هک  نیا  رطاخ  هب  اهنت  هک  دیامن  لیدـبت  یناسنا 
، دـننکیم تموـکح  نید  ماـن  هب  هک  ینارگمتـس  يهدـنب  هدرب و  ار  ناـنمؤم  نید ، تسا  هتفاـیرد  هـک  یناـسنا  زا  ار  وا  تسایـس  نـیا  دوـش .

هیلع شروـش  هک  یناـسنا  زا  ار  وا  هرخـالاب  و  هحفـص 87 ) دنکیم ( . دـییأت  ار  رگمتـس  نامکاح  هک  دزاسیم  لدـب  یناسنا  هب  دـهاوخیمن 
هلحرم نیا  خیرات  دزادرپ . هزرابم  هب  نویبالقنا  اب  هک  دیامن  لدب  یناسنا  هب  دنادیم  قح  ار  تشحو  سرت و  داجیا  ندنارورپ و  ریقف  تسایس 

. تسا هدروآ  راـب  دوخ  تعیبـط  هب  ار  یمالـسا  يهعماـج  هداد و  خر  اراکـشآ  لوحت ، نیا  هک  ییاـههنومن  زا  تسا  رپ  ناملـسم  یگدـنز  زا 
هب تبسن  ناناملـسم  لمعلا  سکع  يهسیاقم  هب  یتقو  میهد  تسد  هب  ار  یمالـسا  يهعماج  رد  تسایـس  نیا  ریثأت  زا  نشور  يهدیا  دناوتیم 

ناـمثع و تسایــس  ربارب  رد  لـمعلا  سکع  نوـچ  میزادرپـب ؛ هیواـعم  هـب  تبــسن  اـهنآ  يریگعـضوم  شنارازگراـک و  ناـمثع و  تساــیس 
ایآ تسا . هدوب  نانیشن  هیداب  نانیشن و  رهش  رصم و  هرصب  هفوک ، هکم ، هنیدم ، لثم  یمالسا  ياهینمزرس  مامت  زا  دنت  یبالقنا  شنارازگراک ،
هب هجوت  اب  مینیبیم ؟ ناملـسم  ياههدوت  هب  تبـسن  شایناسنا  ریغ  تسایـس  رد  هیواعم  ياهدـیدهت  ربارب  رد  ار  یعمج  لـمعلا  سکع  نینچ 
نآ تقیقح  دوب . رتراکـشآ  ناشقوقح  تورث و  زا  ناملـسم  تما  تیمورحم  رتریگارف و  تراغ و  رتشیب و  هیواعم ، راگزور  رد  ملظ  هک  نیا 
زا یتاـضارتعا  یهاگدـنچ  زا  ره  يرآ ، دـناهدوب . عـیطم  هنادـلقم  هناروـکروک و  مدرم  يهدوـت  میباـییمن . ار  يزیچ  نینچ  زگره  هک  تسا 

يدع و نب  رجح  يریگعضوم  لثم  دیچیپیم ؛ دوخ  هب  متـس  ملظ و  ماگ  ریز  رد  هعماج  هک  دـنکیم  تلالد  هک  تساخیمرب  رانک  هشوگ و 
شوماخ زاغآ  نامه  رد  دـشن و  لیدـبت  یمومع  شبنج  کی  هب  تشگ و  راد  هشیر  هنافـسأتم  ك  ( 1  ) نآ لاـثما  یعازخ و  قمح  نب  ورمع 

هتشک دیآ  رد  تکرح  هب  هعماج  هک  نیا  نودب  درکیم و  ریگتسد  ار  اهـشبنج  نیا  نارادمدرـس  تیمکاح  هک  ینامز  تفر . نیب  زا  تشگ و 
شیارگ اب  ناملـسم  نامکاح  هک  ینامز  زا  (. 2  ) دشیم يرادـیرخ  لوپ  يهلیـسو  هب  تساخیمرب ، تفلاخم  هب  یناسنا  هاگره  دـندشیم و 

عافد هب  ار  شنارای  نادنزرف و  و  ع )  ) یلع دنروآ ، رد  صاخ  هورگ  تمدخ  رد  يداهن  هب  ار  نآ  ات  دنتساخیمرب  هزیتس  هب  مالـسا  رد  یناسنا 
تسا هدوب  شایگدنز  نارود  مامت  رد  ع )  ) یلع راک  نیا  دنتشگ . عنام  دوب ، نآ  فیرحت  یپ  رد  هک  ار  سک  نآ  رش  دنتساخرب و  مالـسا  زا 

هچ یعامتجا و  هچ  یمالـسا - يهعماج  طیارـش  دش و  وا  نیـشناج  ع)  ) نسح ماما  شدـنزرف  هحفـص 88 ) دیـسر و (  تداهـش  هب  هک  نیا  ات 
نبا ( 1 . ) دـنام اهنت  ع )  ) نیـسح ماما  دیـسر و  تداهـش  هب  زین  وا  تخاس و  هدامآ  هیما  ینب  تموکح  هیلع  بـالقنا  يارب  ار  هعماـج  یناور - 

هب تسد  دوب  رارق  شناراـی  رجح و  لـتق  رطاـخ  هب  هک  ینوکـس  يهریبه  نب  کـلام  هک  ناـنچ  ( 2 . ) ات 243 ص 233  ج 3 ، لـماکلا ، ریثأ ،
ج 3،ص 242. لماکلا ، دش .» مارآ  تفرگ و  مه  وا  : » داتسرف وا  يارب  مهرد  رازه  دص  هیواعم  دنزب ، شروش 

نایوما تسایس  هب  تبسن  نیسح  ماما  نسح و  ماما  يریگ  عضوم 

، ناگناگیب مالسا ، نانمشد  هک  یتکرح  اب  دوب  نامزمه  ع )  ) نیسح ماما  نایوما  تسایـس  هب  تبـسن  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  يریگ  عضوم 
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. دندوب هدرک  زاغآ  دنتـسجیم ، شایناسنا  ینابم  هیلع  مالـسا و  هیلع  گنج  رد  ار  دوخ  عفانم  هک  ینایوجدوس  نازوت و  هنیک  نایوج ، ماقتنا 
اب يراگزور  شزابکاپ و  نارای  شردارب و  شردـپ و  هارمه  هب  يراگزور  دوب . نامزمه  نآ  اب  تکرح  نیا  شیادـیپ  زاغآ  زا  ع )  ) ترـضح

هیواعم و ربارب  رد  ییاهنت  هب  يو  تسا  هداتـسیا  دربن  يهنحـص  رد  اهنت  نونکا ، اما  . دـندوب هتفای  تاجن  نایوما  ریـشمش  زا  هک  ینارای  ردارب و 
یگرزب ياهفده  زا  هک  دوشیم  هتساوخ  ناملسم  تما  زا  هنوگچ  هک  دیدیم  شنامشچ  اب  ع )  ) ترـضح تسا . هداتـسیا  وا  یتسیرورت  ماظن 

ناهنپ ار  شدوجو  هک  دوشیم  هتساوخ  تسا و  هدش  فارحنا  راچد  تما  یگدنز  هنوگچ  دهد و  ریسم  رییغت  هتفای ، لکـش  نآ  رطاخ  هب  هک 
تمارک يدازآ و  نادـجو ، یگدـنز ، ناملـسم  دـیامن و  دودـحم  ار  دوـخ  راـنید  مهرد و  یتـشم  یگدـنز و  گـنت  بوچراـچ  رد  دـنک و 

نیا هب  ناملـسم  تما  ندـناشک  رد  هک  دوب  شنادـناخ  هیواعم و  يهویـش  دـهاش  ع )  ) ترـضح دـشورفب . رگمتـس  نامکاح  هب  ار  شایناسنا 
ار ناـنآ  دـناهدش . يریذـپ  متـس  رقف و  راـچد  مدرم  دزاـسیم و  هراوآ  ار  مدرم  هنوـگچ  هک  دـیدیم  دـندوب . هدرک  هیکت  وا  هب  تشز  شور 
دوشیم و فیرحت  مالسا  هنوگچ  هک  دیدیم  دناهدیزرویم . تفلاخم  یـسایس  شیارگ  رد  وا  تیمکاح  تردق و  اب  نوچ  دادیم ، هجنکش 

رظان کیدزن  زا  دوب ؛ شلوسر  ادخ و  هب  نتسب  غورد  ینید و  ریدخت  دهاش  ددرگیم . نوگرگد  یـسایس  ياهفده  هار  رد  نآ  یناسنا  ینابم 
ات دنتـساوخیم  ع )  ) نیـسح ماما  زا  نایوما  دوب . ، يداژن شیارگ  یگلیبق و  حور  کیرحت  قیوشت و  اب  هعماج و  نتخاـس  دـساف  يارب  شـالت 

نودب ات  دادیم  ناکما  اهنآ  هب  درکیم و  نیمـضت  ناشیارب  ار  ناملـسم  تما  مامت  ندش  میلـست  وا ، ندـش  میلـست  نوچ  ددرگ ، اهنآ  میلـست 
يدصق نینچ  دریگب ، هحفـص 89 ) تعیب (  دوخ  زا  دعب  دیزی  ینیـشناج  يارب  تفگ  میمـصت  یتقو  هیواعم  دـنزادرپب . ناشتسایـس  هب  سرت 

دصق نیمه  شردپ  زا  سپ  مه  دیزی  (. 1  ) دیـسرن شفده  هب  تیاهن  رد  هک  دـشیم  لسوتم  تنوشخ  هب  یهاگ  یمرن و  هب  یهاگ  هک  تشاد 
دیامن بالقنا  ات  درکیم  بجاو  وا  رب  هک  دوب  هاگآ  شایخیرات  شقن  زا  اقیمع  نوچ  دز ، زابرس  راک  نیا  زا  ع )  ) نیسح ماما  اما  تشاد . ار 

میب هک  دوب  هدرک  تداع  نانچ  هک  یتما  دـبوشایب ؛ دوب ، هدرک  تداع  مکاح  تردـق  ربارب  رد  میلـست  هب  هک  ار  یتما  نادـجو  وا  بالقنا  ات  و 
هب هک  تسین  نکمم  دوب ، اهنآ  یهد  تهج  يوما و  تسایـس  ریثأت  تحت  ینالوط  تدـم  هک  ياهعماج  دـیامن . حالـصا  ار  نآ  يزیچ  تشاد 

ار نآ  هک  دشاب  تشاد  ییوگلا  دیاب  ياهعماج  نینچ  دشاب ؛ راذگریثأت  هتفخ  نادجو  هدرم و  ناج  رد  دناوتیمن  نخس  دوش . حالـصا  نخس 
كانبات نشور و  تشونرـس  نتخاس  زا  ار  نآ  هدرک و  ریدخت  ار  نآ  هک  ياهدیدنگ  گنهرف  دوخ ، نیـشتآ  نانخـس  اب  دهد و  ناکت  تخس 
بالقنا هک  یشقن  داد ؛ رارق  شایبالقنا  تلاسر  یخیرات و  شقن  ربارب  رد  ار  ع )  ) نیسح ماما  خلت ، تیعقاو  نیا  دیامن . نک  هشیر  هتشادزاب ،

دربن رد  دروآ و  رد  تکرح  هب  ار  هدوت  شبالقنا  اب  دشاب و  مدرم  يهدوت  تاساسحا  رگنایب  شبالقنا ، اب  تخاسیم و  بجاو  وا  رب  ار  ندرک 
ات 252. ص 249  ج 3 ، لماکلا ، ریثا ، نبا  ( 1 ( ) هحفص 91 دوب ( . نینچ  ع )  ) نیسح ماما  بالقنا  دنشاب . وگلا  هنومن و  نارگمتس  اب 

مایق ياههزیگنا 

حالـصا يارب  اهنت  هکلب  یـشکندرگ ، يرگمتـس و  داسف و  دصق  هب  هن  ماهدرک و  جورخ  ربکت  یهاوخدوخ و  رـس  زا  هن  نم   » مایق ياههزیگنا 
رتهتسیاش دنوادخ  سپ  دریذپب  قح ، شریذپ  هب  ارم  سک  ره  تسا ؛ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نم  دصق  ماهدرک ؛ جورخ  مدج  تما  رد 

نارواد نیرتهب  دنوادخ  و  نک ؛ يرواد  قح  هب  موق  نیا  نم و  نایم  دنوادخ  ات  دومن  مهاوخ  ییابیکـش  دریذپن ، ارم  سک  ره  تسا و  قح  هب 
اب تعیب  هب  تبسن  نیسح  ماما  عضوم   < دزن مایق  هب  تسد  هیواعم  راگزور  رد  نیـسح  ماما  ارچ  هحفص 93> ) ع ( )  ) یلع نب  نیسح  تسا »

ناگدننک مایق  هاگدید  زا  مایق  ياههزیگنا   < یمومع راکفا  رظن  زا  مایق  ياههزیگنا   < ماما رظن  زا  مایق  ياههزیگنا   < دیزی

دزن مایق  هب  تسد  هیواعم  راگزور  رد  نیسح  ماما  ارچ 

نیـسح ماما  دوب و  دایز  هیواعم  راگزور  رد  هیما  ینب  تموکح  هیلع  مایق  ياههنیمز  دزن  مایق  هب  تسد  هیواعم  راـگزور  رد  نیـسح  ماـما  ارچ 
لئاسم نیا  هب  دش ، هداد  اههمان  نآ  هب  هک  ییاهخـساپ  تشون و  هیواعم  يارب  هک  ییاههمان  دادعت  رد  تسنادیم و  یبوخ  هب  ار  اهنآ  مه  (ع )
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حبـص و هیواعم ، يا  تاهیه  : » تسا هدـمآ  ياهمان  رد  ـالثم  . درک میهاوخ  هراـشا  یخرب  هب  هک  تسا  ناوارف  اـههمان  نیا  تسا . هدرک  هراـشا 
یتشذـگ و دـح  زا  يداد و  يرترب  تفرگ . دوخ  رون  ریز  ار  غارچ  رون  دیـشروخ ، رون  شـشخرد  دوـمن و  اوـسر  ار  بش  یهایـس  ینـشور ،
هب يدـش . جراخ  دودـح  زا  يدومن و  متـس  یتشگ ، لیخب  هک  يدـح  اـت  يدرک  عنم  يدومن ؛ يرگمتـس  هک  نیا  اـت  يدومن  یبلط  راـصحنا 
اما : » تشون نینچ  رگید  ياهمان  رد  (. 1 ...« ) تفرگرب ار  شلماک  مهـس  ناوارف و  يهرهب  ناطیـش  هک  نیا  ات  يدادن  ار  شاهرهب  قح  بحاص 
هک نآ  لاح  یتفاترب و  يور  نم  هب  تبسن  روما  نآ  زا  وت  هک  دیسر  وت  هب  نم  زا  يروما  يدش ، روآدای  نآ  رد  دیـسر و  نم  هب  تاهمان  دعب ،
«. ) دـنکیم ناربج  ار  نآ  دـنوادخ  اـهنت  دربیمن و  هر  یتـفگ  وت  هک  روما  نیا  هب  اـهیبوخ  هک  نادـب ) . ) ماهتـسیاش وت  دزن  اـهنآ  نودـب  نم 

دب ار  نآ  عمج  نایم  نانکفا  هقرفت  نانیچ ، نخـس  ناـسولپاچ  هک  نادـب  دیـسر ؛ وت  هب  نم  زا  يزیچ  يدـش  روآداـی  هک  نیا  اـما  هحفص 94 )
دنوادخ زا  وت  بناج  زا  نآ  كرت  رد  نم  مرادن ؛ یفالتخا  وت  اب  متسین و  وت  اب  گنج  راتساوخ  نم  «. » ناهارمگ دناهتفگ ، غورد  دناهدناسر ،

زا يدع ، نب  رجح  لتاق  وت  رگم  «. » نیطایش ناتـسود  نارگمتـس و  بزح  وت ؛ دحلم  رگمتـس و  ناتـسود  وت و  يوس  هب  مراد  رذع  مکانمیب و 
رکنم زا  یهنو  فورعم  هـب  رما  دـندومن و  اوـسر  ار  تعدـب  دنتفــشآرب و  متــس  رب  هـک  یتـسین  وا  دـباع  رازگزاـمن و  ناراـی  هدــنک و  مدرم 

راوتـسا دنگوس  هک  نآ  زا  دعب  ینمـشد  متـس و  رـس  زا  ار  اهنآ  وت  دندوبن . كانمیب  نارگ  شنزرـس  شنزرـس  زا  ادـخ  هار  رد  دـندومنیم و 
ار اهنآ  دـهد  خر  اهنآ  وت و  نی  بهک  یقافتا  رطاـخ  هب  هک  يداد  لوق  یتشک ؛ ار  اـهنآ  يدرپس ، ناـنآ  هب  يدـج  ناـمیپ  دـهع و  يدروخ و 
وت رگم  . » يدرک ییانتعا  یب  وا  نامیپ  دهع و  هب  يدش و  خاتـسگ  يدرک و  ادـیپ  تأرج  دـنوادخ  هب  تبـسن  راک  نیا  اب  وت  ینکن ؛ هذـخاؤم 

یعدـم وت  رگم  یتشک ؟ ار  وا  يداد  ناـمأ  هک  نیا  زا  دـعب  یتـسین و  حـلاص  دـبع  نآ  وا ، نادـناخ  و  ص )  ) ربماـیپ تسود  قمحلا  نبا  لـتاق 
: دومرف ص )  ) ربمایپ تسوت و  ردپ  دنزرف  وا  هک  یتشادنپ  و  تسا ؟ فیقث  يهلیبق  زا  ياهدرب  شرف  رب  هتفای  دـلوت  هیمـس ، نب  دایز  هک  يدوبن 

تسفن ياوه  زا  يدومن و  كرت  ار  ص )  ) ربمایپ تنـس  وت  دوش . راسگنـس  دیاب  راکدب  دمآ و  ایند  هب  نآ  رد  هک  تسا  ياهناخ  نآ  زا  دنزرف 
رب دنک و  لیم  ار  ناشنامـشچ  دیامن و  عطق  ار  ناش  ياپ  تسد و  دشکب و  ار  هاهنآ  ات  یتخاس  هریچ  ناناملـسم  رب  ار  وا  سپ  يدومن ، يوریپ 

يهرابرد هیمـس  نب  داـیز  هک  يدوبن  اهیمرـضح  تسود  وت  رگم  «. » دنتـسین وت  زا  اـهنآ  یتسین و  تما  نیا  زا  وت  هک  نیا  وگ  دـشک . بیلص 
هب تشک و  مه  وا  شکب و  ار  اـهنآ  دـشاب  ع )  ) یلع نید  رب  سک  ره  هک  یتشون  وا  هب  وت  دنتـسه و  ع )  ) یلع نید  رب  اـهنآ  هک  تشون  اـهنآ 
نآ يهطساو  هب  دینادرگ و  مزال  ار  نآ  تردپ  وت و  رب  هک  تسا  ص )  ) دمحم شیومع ، رسپ  نید  نامه  ع )  ) یلع نید  درک . هلثم  وت  نامرف 

تما و نیا  نایم  هقرفت  زا  رگنب و  ص )  ) دـمحم تما  تنید و  تدوخ و  هب  هک  یتفگ  ( » هحفص 95 ياهتسشن ( . تیاج  رد  نونکا  هک  تسا 
منید و نم و  يارب  مرادـن و  غارـس  تما  نیا  رب  وت  تموکح  زا  رتگرزب  ياهنتف  نم  هک  نادـب ) ( ؛ سرتـب ینادرگ ، هنتف  راداو  ار  اـهنآ  هک  نیا 

وت اب  رگا  دـش و  یهاوخ  رکنم  ارم  موش ، رکنم  ار  وت  رگا  یتفگ ، «. » مرادـن غارـس  وت  اب  داهج  زا  رتمهم  رتگرزب و  يزیچ  ص )  ) دـمحم تما 
رب دناسرن و  ررـض  هب  وت  يهلیح  هک  مراد  دیما  امن . هلیح  هد و  ماجنا  دیآیم  وت  رظن  هب  هک  هچ  نآ  سپ  درک ، یهاوخ  هلیح  نم  اب  منک  هلیح 
هب وت  هک  دنگوس  مناج  هب  ياهتفیـش . ینکـشنامیپ  هب  ياهتـشگ و  تلهج  بکرم  رب  راوس  وت  نوچ  دشابن ؛ وت  دوخ  زا  رتدب  يررـض  یـسک 

ياهتشک رطاخ  نیدب  ار  اهنآ  وت  یتسکش ؛ نامیپ  ياهتشک ، نامیپ  دهع و  حلص و  زا  دعب  هک  ییاهنآ  نتـشک  اب  یتسین و  دنبیاپ  یطرـش  چیه 
هب دـنک و  هذـخاؤم  تمهت  هب  ار  وت  هک  دـنکیمن  شومارف  دـنوادخ  هتبلا  دندرمـشیم . مهم  ار  ام  قح  دـندرکیم و  ار  ام  تلیـضف  رکذ  هک 

نیسح ماما  ندرکن  مایق  زار  زا  رگـشهوژپ  اذل  (. 2 «. ) تبرغ راید  هب  ناشياههناخ  زا  وا  يایلوا  دیعبت  تمهت و  هب  وا  ناتـسود  نتـشک  رطاخ 
هیواعم ربارب  رد  ماـیق  هب  ار  ع )  ) ترـضح اـههنیمز  اـههناهب و  نیا  ارچ  دـسرپیم  ماـیق ، يارب  ییاـههناهب  دوجو  اـب  هیواـعم  راـگزور  رد  (ع )
راگزور رد  ع )  ) ماما مایق  مدع  هک  تسا  نآ  میراد  رظن  رد  شسرپ  نیا  يارب  هک  یخساپ  تشاداو ؟ دیزی  ربارب  رد  مایق  هب  ار  وا  تشادناو و 

هحفـص 96) تسا ( . للع  بابـسا و  نیا  يهصالخ  دیآیم ، یپ  رد  هچ  نآ  تسین . نکمم  نآ  زا  تلفغ  هک  دراد  هنایارگعقاو  للع  هیواعم ،
دیزی تیصخش   < هیواعم نسح و  ماما  نیب  حلـص  نامیپ   < هیواعم تیـصخش   < هیواعم راگزور  رد  هعماج  یعامتجا  یناور و  تیعـضو  <

ج ۀسایسلا ، ۀمامالا و  ( 2 . ) ص 195 و 196 ج 1 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  هبیتق ، نبا  ( 1  ) هیواعم نامز  رد  دیزی  هب  تبسن  نیـسح  ماما  عضوم  <
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ات 146. ص 143  لوا ، شخب  ج 4 ، هعیشلا ، نایعأ  و  ص 189 و 190 . ، 1

هیواعم راگزور  رد  هعماج  یعامتجا  یناور و  تیعضو 

قارع هیروس و  ياهشخب  نیب  یناهنپ  ياهگنج  ناورهن و  نیفص و  لمج ، ياهگنج  هیواعم  راگزور  رد  هعماج  یعامتجا  یناور و  تیعـضو 
نانآ رب  لاس  جـنپ  درک ؛ هدـنز  ار  شمارآ  حلـص و  هب  قایتشا  ع )  ) ماما نارای  دزن  دوب ، هداد  خر  تیمکح  يارجاـم  زا  دـعب  نمی  زاـجح و  و 
دوخ زا  هناگیب  ییاههورگ  اب  اهنآ  دندروآیم . رب  ماین  زا  رگید  یگنج  يارب  زاب  دنتـشاذگیمن و  نیمز  هب  ار  دوخ  حالـس  اهنآ  هک  تشذگ 
نیا کـش  نودـب  دـنتخادرپیم . گـنج  هب  دنتخانـشیم ، ار  رگیدـکی  هک  یناـسک  دوخ و  زورید  ناردارب  لـیابق و  اـب  هکلب  دـندیگنجیمن 

، دمآ دیدپ  تیمکح  زور  رد  ناشنمشد  يهلیح  ربارب  رد  تسکش  یساسحا  یپ  رد  ع )  ) یلع ماما  نارود  نایاپ  رد  اراکـشآ  هک  یـساسحا 
یلام تسایـس  هک  ار  ناشياههتـساوخ  ع )  ) ترـضح تسایـس  هک  دـندش  هجوتم  هک  یناسک  لیابق و  ياسؤر  لثم  ع )  ) ماما نانمـشد  يارب 

يراشفاپ دیکأت و  نآ  رب  دـنیامن و  روهلعـش  ار  ساسحا  نیا  شتآ  ات  دـندرک و  شالت  اذـل  تفگ و  دـهاوخن  خـساپ  دوب ، هتخورفارب  هیواعم 
زا دـعب  دوب و  هتفای  تدـش  نامثع  راگزور  رد  هک  یگلیبق  حور  هعماج ، نتم = رد  ناشذوفن  لیابق و  ياـسؤر  نیا  يراذـگ  ریثأـت  رد  دـننک .

هلیبق ياهنامرآ  هب  دشابیم و  هلیبق  ریثأت  تحت  تسا  یگلیبق  حور  ياراد  هک  یناسنا  دناسر . ددم  دوب ، هدش  اهر  دنب  زا  ص )  ) ربمایپ تلحر 
؛ درگنیم نآ  هب  هلیبـق  هک  درگنیم  ياهیواز  زا  روـما  هب  دزرویم و  هحفص 97 ) ینمـشد (  تسا ، نمـشد  هلیبق  هک  نآ  اب  دزودیم و  مشچ 

تهج طلـسم و  یگلیبق ، ماظن  رد  هلیبق  سیئر  ددرگیم ؛ زکرمتم  سیئر  رد  هلیبق  تاساسحا  مامت  تسا و  هلیبق  ياهـشزرا  ریثأت  تحت  نوچ 
هب هک  ماش  ياههقرف  اب  گنج  رد  ندومن  یتسس  هب  ار  گنج  هب  تبـسن  ناشيرازیب  یتحار و  هب  ناشلیامت  مدرم  تسا . هلیبق  مامت  يهدنهد 
ارف نیفـص  هب  مود  راب  يارب  ار  اهنآ  هک  ع )  ) ماما نامرف  هب  تباجا  رد  نداد  ناشن  یتسـس  دـندربیم و  هلمح  قارع  ياهزرم  نمی و  زاجح و 

هـشیمه زا  شیب  هدیدپ  نیا  دش ، تعیب  تفالخ  يارب  ع )  ) نسح ماما  اب  دیـسر و  تداهـش  هب  ع )  ) یلع ماما  یتقو  دـندادیم . ناشن  دـناوخ ،
نیا مغریلع  دنتفگ . خـساپ  رید  رایـسب  دـناوخارف ، نایماش  اب  گنج  یگدامآ  هب  ار  اهنآ  ع )  ) نسح ماما  هک  یتقو  هژیوب  داد ؛ ناشن  ار  دوخ 

هب نمشد  اب  ندش  ورهبور  زا  لبق  گنج  نیا  تشونرـس  اما  دیامن ، هدامآ  هیواعم  اب  گنج  يارب  یگرزب  رکـشل  تسناوت  ع )  ) نسح ماما  هک 
شردـپ وا و  نایعیـش  یخرب  دـنتفر ؛ وا  اب  مدرم  زا  ییاههورگ  . » دوب تسکـش  دیـشکیم ، دوخ  يوس  هب  ار  وا  هک  يددـعتم  ياهنایرج  لیلد 

یگنج ياهتمینغ  هب  دندوب و  هنتف  لها  مه  اهنآ  زا  یخرب  دندادیم و  حیجرت  ياهلیح  ره  هب  ار  هیواعم  اب  گنج  هک  جراوخ  یخرب  دـندوب و 
لیابق ياسؤر  (. 1 « ) دندرکیم يوریپ  ناشهلیبق  ياسؤر  زا  هک  یگلیبق  تیبصع  نارادفرط  مه  یخرب  كاکش و  مه  یخرب  دندوب ؛ هتسب  لد 

هب نتسویپ  و  ع )  ) نسح ماما  زا  نتـشادرب  تسد  هب  ار  اهنآ  تشون و  همان  اهنآ  زا  يرایـسب  هب  مه  هیواعم  و  دنتخورف ؛ هیواعم  هب  ار  ناشدوخ 
نسح ماما  هک  هداد  هدعو  هیواعم  هب  اهنآ  دنتشادن . ار  هیواعم  قیوشت  ربارب  رد  تمواقم  بات  مه  ع )  ) ماما نارای  زا  يرایسب  دومن . قیوشت  وا 

ره زا  دـیامزایب  ار  ناشيرادـیاپ  صالخا و  نازیم  اـت  درک  ینارنخـس  اـهنآ  يارب  ع )  ) ماـما یتقو  دـنیامن . وا  لـیوحت  هدرم  اـی  هدـنز  ار  (ع )
رد لـیابق  ياـسؤر  دـندوب ، هدرک  ار  ع )  ) ترـضح نتـشک  دـصق  یهورگ  هک  یتقو  ناـمه  رد  ۀـیقبلا » ۀـیقبلا ، : » دـندروآرب داـیرف  ياهشوگ 
هک دـندید  راوگان -  تیعـضو  نیا  ربارب  رد  یتقو -  ع )  ) ماـما هحفـص 98 ) دـنتفریم ( . هیواعم  دزن  هب  ناشلیابق  اب  هنایفخم  بش ، یکیراـت 

تسا و هدرک  ناوتان  يزوریپ  هب  ندز  گنچ  گنج و  ياهدـمایپ  هب  تبـسن  ار  هعماـج  نیا  قارع ، يهعماـج  رد  یعاـمتجا  یناور و  طـیارش 
زا داد . نت  حلص  هب  یطیارش  اب  دیسر ، دهاوخ  يزوریپ  هب  مه  هیواعم  دش و  دهاوخ  وا  صالخا  اب  نارای  يدوبان  بجوم  گنج  هک  تفایرد 
رد ات  دزاس  اهر  ار  مدرم  دـشاب و  ع )  ) ماما نآ  زا  تفالخ  دـهدن و  تیالو  یـسک  هب  دوخ  زا  دـعب  هیواـعم  هک  دوب  نآ  طیارـش  نیا  يهلمج 

یتیلوؤسم تلاسر و  بحاص  ع )  ) ترـضح هک  رابتعا  نیا  هب  دـنک ؛ باختنا  تسناوت  ع )  ) نسح ماـما  هک  دوب  یهار  اـهنت  نیا  دنـشاب . ناـما 
مییامن تکرح  هفطاع  زا  رتارف  ات  میهدیم  هزاجا  دوخ  هب  یتقو  اـم  دـناهدرک . هطاـحا  ار  يو  هدـننک  دـیماان  تخـس و  طیارـش  نیا  هک  تسا 

زج يزیچ  داد  خر  هک  هچنآ  و  دـمآیمن ، رد  شمارآ  حلـص و  رد  زا  وا  اب  دـیگنجیم و  هیواـعم  اـب  دـیاب  ع )  ) نسح ماـما  هک  میاردـنپیم 
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یلمع دـنارورپیم ، رـس  رد  هک  ار  هچنآ  دـسرب و  تردـق  هب  یناسآ  هب  ات  داد  تصرف  هیواعم  هب  هک  دوب  نداد  تلذ  هب  نت  ندـش و  میلـست 
نآ يراوشد  یتخس و  زا  اهنآ  زا  یخرب  دندوب و  هتشگ  یشزغل  نینچ  راچد  مه  ع )  ) ترـضح صالخا  اب  نمؤم و  نارای  زا  يرایـسب  دزاس .
یپ رد  رگا  میـشیدنیب  يرگید  ياهرایعم  هب  دیاب  ام  اما  دـندرکیم . باطخ  نینمؤملا » لذـم  ای   » نوچ یتارابع  اب  ار  ع )  ) ترـضح تیعـضو 

اب يربهر  بلطتردـق و  وجارجام ، یـصخش  ع )  ) ماما دـیدرت ، نودـب  تسا . روآ  ریحت  تسخن  هاگن  رد  هک  میتسه  ع )  ) ماـما تیعقوم  مهف 
رب دیاب  هک  دناهدوب  یمایپ  تلاسر و  بحاص  هکلب  دـیامن ، لمع  دـشیدنیب و  یگلیبق  تینالقع  هشیدـنا و  هب  هک  تسا  هدوبن  یگلیبق  بصعت 

ناسب تسا . هدوب  شفادها  اب  راگزاس  بسانم و  عضوم  نامه  دوب ، هدرک  ذاختا  ع )  ) ترـضح هک  یعـضوم  اذل  دـندومنیم . مادـقا  انبم  نیا 
هب هک  يربهر  يارب  نیاربانب  تخاـسیم . هدرزآ  ار  وا  یـصخش  تاـساسحا  دـمآیم و  ینیگنـس  شناـج  رب  دـنچ  ره  هک  یتلاـسر  بحاـص 

مغریلع - 1 دیامن : باختنا  ار  ریز  عضوم  هس  زا  یکی  ثداوح  هب  تبـسن  دیاب  تشاد ؛ فارـشا  نآ  هب  ع )  ) نسح ماما  هک  یبسانمان  طیارش 
نآ زا  دوخ  دراپسب و  هیواعم  هب  ار  تردق  - 2 دگنجب . هیواعم  اب  تسا  بترتم  يریگ  عضوم  نیا  رب  هک  يروآدرد  جیاتن  بسانمان و  طیارش 

دربن زا  تسد  اتقوم  دهد و  دعاسمان  طیارش  هب  نت  - 3 هحفص 99 ) ددرگ ( . یـضار  يدرف  عفانم  هب  اهنت  دهناو و  ار  شفادها  دریگ و  هرانک 
دوخ و عفن  هب  ار  ثداوـح  دـهد و  همادا  هزراـبم  هب  رگید  یحطـس  رد  هکلب  دـشاب  ثداوـح  رگهراـظن  اـهنت  هک  نیا  هن  اـما  درادرب  هناحلـسم 

رگا نوچ  دنک . باختنا  ار  تسخن  يهویـش  تسناوتیمن  تسا ، یتلاسر  بحاص  هک  رابتعا  نیا  هب  ع )  ) نسح ماما  دیامن . يربهر  شفادـها 
هتـشک زج  ياهجیتن  دزیم ، هیواعم  اب  گنج  هب  تسد  دـش  نایب  و  تشاد ) هک  يرـصنع  تسـس  هدـنکارپ و  ياهورین  هلمج  زا   ) یطیارـش اـب 

ار وا  رود  یتفگـش  یگرزب و  زا  ياهلاه  ، شايرادیاپ يروالد و  رطاخ  هب  تقو  نآ  رد  دیدرت  نودب  تشادن . یپ  رد  شرادافو  نارای  ندـش 
زج يزیچ ، هب  نتفای  تسد  نودـب  مالـسا  نایماح  نیرتهب  زا  یهورگ  تشگیم و  راوشد  دـب و  رایـسب  مالـسا  يارب  هجیتن  اما  تفرگیم  ارف 

دناهدوب یتلاسر  بحاص  هک  نیا  رطاخ  هب  ع )  ) ترـضح نینچمه  دـنتفریم . تسد  زا  نادیهـش ، ناوراـک  هب  دیهـش  يدادـعت  ندـش  هدوزفا 
نیا ربانب  دنروآ . يور  یهدنامزاس  يربهر و  ياههغدـغد  زا  غراف  یگدوسآ و  شیاسآ و  هب  دـنیوشب و  يراک  ره  زا  تسد  دنتـسناوتیمن 

هیواعم اب  ینعی  تسا ؛ هدوب  ناشیا  يارب  تسرد  عضوم  اهنت  نیا  تسا . هدرک  باختنا  ع )  ) ماما هک  تسا  یعضوم  هویش و  اهنت  موس ، يهویش 
نایاپ ار  حلص  ع )  ) ترضح هک  مینک  نامگ  رگا  نمض  رد  دوش . هدامآ  بالقنا  يارب  بسانم  طیارش  رد  هعماج  ات  دیامن  اضما  حلـص  نامیپ 

ات هکلب  دسرب  یتحار  شیاسآ و  هب  ات  دادن  حلص  هب  نت  ع )  ) ترـضح نوچ  میاهتفر ، اطخ  هب  زاب  درکیم ، دادملق  شیاهجنر  شخبشمارآ 
رطاخ هب  دنتشاد و  ترفن  نآ  زا  دندوب  هدیشک  گنج  زا  هک  يدایز  جنر  رطاخ  هب  مدرم  رگا  دزادرپب . هزرابم  هب  يرگید  حطس  رد  هرابود و 

یتحار و ناوارف و  ياهـششخب  هافر و  هب  ندیـسر  دـیون  ار  اهنآ  هیواعم  نوچ  دـندادیم -  ناشن  هقـالع  حلـص  هب  هیواـعم  نـالماع  تاـغیلبت 
هدـش شراچد  هک  ار  هک  ییاطخ  نازیم  ناشدوخ  دـیاب  دـناهدوب -  مه  ناـشهلیبق  ياـسؤر  هتـساوخ  عباـت  لاـح  نیع  رد  دوب و  هداد  شمارآ 

دنبیرفب و ار  اهنآ  ات  دندوب  هداد  هزاجا  هلیبق  ياسؤر  اهوزرآ و  هب  اهنآ  دـنبایرد . دـندادیم ، ناشن  یتسـس  گنج ، تاعبت  رطاخ  هب  دـندوب و 
تعیبط و دـیاب  اهنآ  دنـشاب . رگ  هراـظن  ار  تموکح  نیا  ناـشدوخ  هک  نیا  رگم  دـنبایرد  ار  نیا  دنتـسناوتیمن  زگره  اـهنآ  دـنیامن ؛ هارمگ 

هحفص نارای (  و  ع )  ) ماما يهفیظو  دنیامن . فشک  ار  اهیدازآ  ندرب  نیب  زا  رمتسم و  یگراوآ  تیمورحم و  متس و  تموکح و  نیا  تیعقاو 
، نآ ندرب  نیب  زا  نآ و  رب  بالقنا  مهف و  يارب  ار  ناـشناج  لـقع و  دـنیاشگب و  تیعقاو  نیا  رب  ار  مدرم  مشچ  هک  دوب  نیا  شراداـفو  ( 100

نم ایآ  هفوک ، مدرم  يا  : » تفگ نینچ  نانآ  هب  هفوک  هب  دورو  ضحم  هب  هیواعم  دیـشکن ؛ لوط  هب  نادـنچ  قارع  مدرم  راظتنا  دـنیامن . هدامآ 
نیا يارب  نم  اما  دیوریم ؛ جح  هب  دیهدیم و  تاکز  دیرازگیم ، زامن  امش  هک  منادیم  نم  ماهدیگنج ؟ امش  اب  جح  تاکز و  زامن و  يارب 

هک ینوخ  ره  هک  دینادب  دیآ . ناتدب  امش  هک  دنچ  ره  تسا ، هدیشخب  نم  هب  دنوادخ  ار  نیا  میامن ؛ تموکح  امش  رب  هک  ماهدیگنج  امـش  اب 
هب هک  دز  تسد  يرگید  تامادـقا  هب  نـیا  زا  سپ  (. 2 «.) مهنیم اـپ  ریز  میاهدرک ، هک  یطرـش  ره  تسا و  ردـه  هب  دوش ، هتخیر  هار  نیا  رد 

تشاداو ار  اهنآ  دوزفا ؛ نایماش  ياهیررقم  هب  داد و  شهاک  ار  قارع  مدرم  ياهیررقم  هک  نیا  هلمج  زا  تخاس  دراو  ییاههمطل  قارع  مدرم 
شور و هب  نیا  زا  دعب  دندادیم . ناشن  شیارگ  نآ  هب  هک  دنوش  دنمهرهب  یشمارآ  حلص و  زا  ات  دادن  هزاجا  اهنآ  هب  دنگنجب و  جراوخ  اب  ات 
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ع)  ) یلع راکشآ  نعل  بس و  سپس  درک . لمع  میداد ) حیضوت  لبق  لصف  رد  هک   ) دیعبت ندومن و  هنسرگ  تشحو ، سرت و  ینعی  شاهویش 
زا هدرپ  مارآ  مارآ  قارع  مدرم  يهدوت  دندشیم ، دـنمهرهب  نامیپ  نیا  جـیاتن  زا  ارگهلیبق  نامکاح  هک  یلاح  رد  دومن . مالعا  ار  ربانم  رـس  رب 

لوط رد  قارع  مدرم  . » دنتـشادرب دـندرکیم ، شالت  نآ  يارب  دـندوب و  هدرک  تیبثت  ار  نآ  ناشدوخ  هک  ياهناملاظ  تیمکاـح  نیا  تعیبط 
راـهظا ناـشهفیلخ  ربارب  رد  ناشیتســس  رب  دـندروخیم و  فسأـت  نآ  رب  دـندرکیم و  داـی  ع )  ) یلع تموـکح  راـگزور  زا  ناشیگدــنز 
شنزرس ار  مه  دندیدیم ، ار  رگیدکی  هاگره  و  دندوب ؛ نامیشپ  تخس  مه  ماش  مدرم  دوخ و  نایم  حلص  زا  نینچمه  دندومنیم ؛ ینامیشپ 

زا ییاههورگ  هک  دوب  هتشذگن  یلاس  دنچ  زونه  هحفص 101 ) درک ( . دیاب  هچ  دش و  دهاوخ  هچ  هک  دنتفگیم  نآ  زا  نخـس  دندرکیم و 
دزن هفوک  ناگرزب  زا  یهورگ  يزور  دنتخادرپیم .» ع )  ) ترضح نانخس  ندینش  هب  دندمآیم و  هنیدم  هب  ع )  ) نسح ماما  رادید  يارب  اهنآ 

هک نآ  لاح  درادن و  ینایاپ  هیواعم  اب  وت  تعیب  زا  ام  بجعت  : » تفگ یعازخ  درص  نب  نامیلـس  ینعی  اهنآ  يوگنخـس  دندوب و  هدمآ  ناشیا 
دنزرف رادـفرط و  مه  هزادـنا  نیمه  هب  دـندوب و  دوخ  يهناخ  رد  رب  دـنتفرگیم و  قوقح  همه  هک  هفوک  مدرم  زا  وجگنج  رازه  لـهچ  وت  اـب 

وت هب  دیاب  هک  یلوپ  تدوخ و  يارب  نآ  زا  سپ  يدرک ؟ تعیب  هیواعم  اب  هنوگچ  یتشاد ، زاجح  هرصب و  رد  هک  ینایعیش  رب  هوالع  دنتشاد و 
وا يارب  رگا  یتفرگیم . هاوگ  هیواـعم  رب  برغ  قرـش و  ناـگرزب  زا  هک  دوب  نآ  رتهب  ینک  نینچ  یتساوخیم  رگا  یتفرگن . يدنـس  دـسرب ،
افو نآ  هب  داد و  وت  هب  يزیچ  وت  دوخ و  نایم  وا  اما  دوب . رتناسآ  ام  رب  راـک  دوب ، دـهاوخ  وت  نآ  زا  تموکح  وا  زا  سپ  هک  یتشون  ياهماـن 

بوشآ ندرب  نیب  زا  گـنج و  شتآ  ندرک  شوماـخ  رطاـخ  هب  ماهدوـمن و  ییاهطرـش  نم  تفگ : مدرم  ناـیم  گـنردیب  هاـگ  نآ  درکن و 
هب داهن . مهاوخ  میاپ  ریز  ار  اهنآ  يهمه  داد ، تاجن  هقرفت  زا  دناشک و  تدحو  هب  ار  ام  دنوادخ  هک  لاح  اما  مدومن ؛ ارادم  مداد و  اههدعو 
هد هزاجا  زیخرب و  گنج  هب  هراـبود  سپ  تسا . هتـشگ  ضقن  تسا و  هدوب  وا  وت و  ناـیم  هک  هچ  نآ  زج  دادـن ، بیرف  ارم  يزیچ  مسق  ادـخ 
هک نز  اهنآ  يهنیـس  هب  ار  نامیپ  نآ  میامن و  راکـشآ  ار  هیواـعم  علخ  منک و  نوریب  اـج  نآ  زا  ار  هیواـعم  لـماع  میآ و  هفوک  هب  وت  زا  شیپ 

نینچ نانآ  هب  يرذالب  تیاور  هب  انب  دـنتفگ ... یعازخ  درـص  نب  نامیلـس  نوچ  ینانخـس  مه  نارگید  درادـن .» تسود  ار  ناـنئاخ  دـنوادخ 
يارب و  مدومنیم ، نینچ  مدومنیم ، یشیدنا  رود  ایند  رما  رد  رگا  دییآیم ؛ باسح  هب  ام  نارادتـسود  زا  دیتسه و  ام  نایعیـش  امـش  : » تفگ

هچ نآ  زا  ریغ  نم  اما  تسین . رتشیب  نم  يهدارا  زا  يو  يهدارا  رتهوکـش و  اب  رتيوق و  نم  زا  هیواعم  دینادب ) . ) مدرکیم شالت  نآ  تردـق 
میلست دیشاب . یـضار  یهلا  ياضق  هب  سپ  هحفص 102 ) مرادن ( ؛ ناناملسم  نوخ  ظفح  زج  يدصق  نم  مشیدنایم . دیـشیدنایم ، امـش  هک 

نامه . » دنک تحار  نادب  رـش  زا  ار  مدرم  ادخ  ای  دـنیاسایب و  ناتناکین  ات  دـیرادرب  گنج  زا  تسد  دـینامب و  ناتیاههناخ  رد  و  دیـشاب . روما 
دوب نانآ  يهفیظو  نیاربانب  تشگ ؛ اهنآ  يدنسرخ  يهیام  دنتـسه ، اهنآ  نایعیـش  اهنآ  دومن  مالعا  ع )  ) نسح ماما  یتقو  دنیبیم -  هک  هنوگ 

هب ات  تساوخ  نانآ  زا  سپـس  دهاوخیم . نانآ  زا  ع )  ) ترـضح هک  دنـشاب  هنوگ  نآ  دنیامن و  تعاطا  وا  زا  دنهد و  وا  نامرف  هب  شوگ  هک 
دهاوخن نینچ  زگره  هک  داد  ربخ  اهنآ  هب  نمـض  رد  دننکن . یـضارتعا  وا  هب  دـننک و  تعاطا  مکاح  زا  ینعی ) . ) دـنهد تیاضر  یهلا  ياضق 

اهنآ دنوادخ  ای  دنبای و  شیاسآ  قح  لها  ناکین  هکیماگنه  ات  دنشاب  هار  هب  مشچ  اهنت  دندرگن ؛ ناشنمـشد  میلـست  يرادیاپ  نودب  درک و 
هب ار  نانآ  دیامنیم و  هدامآ  گنج  يارب  گنج ، ندیسر  ارف  نامز  ات  ار  اهنآ  ع )  ) ترـضح نیاربانب ، .« » دزاس هدوسآ  لطاب  لها  نادب  زا  ار 

دنوادخ دیاش  دنادیم  یـسک  هچ  دنـسرب . یگدامآ  دادعتـسا و  يهلحرم  هب  دـنبای و  شیاسآ  ناشدوخ  مه  ات  دـهدیم  نامرف  تقوم  حـلص 
اما (. 3 «. ) دـنزادرپب ناـشروما  هب  دـنراد  تسود  نمؤم  ناگتـسیاش  هک  هنوگنآ  ناناملـسم )  ) تما دزاـس و  هدوسآ  هیواـعم  رـش  زا  ار  مدرم 

ات دـندمآیم  ع )  ) نسح ماما  دزن  قارع  مدرم  زا  يرایـسب  هکلب  دـناهدوبن  اهنت  دـندوب ، تکرح  نیا  رد  وا  اب  هک  یناسک  درـص و  نب  نامیلس 
يدنک يدع  نب  رجح  هب  دادیم و  هدعو  بالقنا  هدنیآ و  هب  اهنآ و  هب  ع )  ) ترـضح همه  نیا  اب  یلو  دنز ؛ بالقنا  هب  تسد  ع )  ) ترـضح
يزیچ هب  ار  اهنآ  هک  متـشادن  تسود  اذل  متفای ؛ گنج  زا  يرازیب  حلـص و  هب  ار  مدرم  رتشیب  هقالع  نم  : » دـهدیم خـساپ  نینچ  هراب  نبا  رد 

تحلـصم هب  يراگزور  ات  ار  گنج  نیا  عفد  متخادرپ و  هحلاصم  هب  گرم  زا  نایعیـش  ظـفح  يارب  و  مراداو ؛ دـنرادن ، تیاـضر  نآ  زا  هک 
دوعوم زور  ندیـسر  ارف  ات  یگداـمآ  نارود  نارود ، نیا  نیارباـنب ، هحفص 103 ) (. ) 4 « ) تسا يراـک  رد  زور  ره  رد  دـنوادخ  هک  مدـید ؛

ع)  ) نیسح ماما  مایق  یناسنا  ياهدرواهر  یعامتجا و  www.Ghaemiyeh.comياههنیمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 87زکرم  هحفص 44 

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


ریسا نانچمه  تسا و  هدیسرن  یهاگآ  زا  حطس  نیا  هب  هعماج  نونکا ، اما  دنک . ادیپ  ار  بالقنا  یگدامآ  ییاناوت و  هعماج  هک  ینامز  تسا ؛
ریـشب نب  دـمحم  نب  یلع  يارب  ع )  ) ماـما هک  یتسکـش  تسا ؛ هدـش  رـشتنم  نآ  رد  تسکـش  حور  هک  ییاـهوزرآ  تساـهوزرآ ؛ دـنب  رد  و 

نآ هژیوب  مدومن . عفد  امش  زا  ار  ندش  هتـشک  هک  نیا  زج  ماهدرکن  دصق  هیواعم  اب  حلـص  هب  زگره  نم  . » تسا هدومن  ریوصت  نینچ  ینادمه 
مینک تکرح  وا  يوس  هب  تخرد  هوک و  اب  رگا  مسق  ادـخ  هب  دـندیزرو . يراددوخ  دـندومن و  یهاتوک  گنج  رد  منارای  مدـید ، هک  نامز 
هیلع مایق  يارب  ار  نامدرم  درخ  ناج و  هک  دوب  نآ  ع )  ) نسح ماـما  شقن  نیارباـنب  (. 5 « ) دوب دهاوخن  وا  هب  روما  ندـش  یهتنم  زج  ياهراچ 
دعب قارع  مدرم  بیرف  يهیام  دوب و  ع )  ) یلع ماما  راگزور  رد  اـهبرع  يارب  یگرزب  بیرف  هک  یتموکح  دـیامن ؛ هداـمآ  هیما ، ینب  تموکح 

ات دش  ثعاب  نینچمه  دنراذگ . اهنت  ار  ع )  ) نسح ماما  اههظحل  نیرتتخـس  رد  مدرم  ات  دـش  بجوم  هنتف  نیا  دوب . هتـشگ  ع )  ) ترـضح زا 
زا ع )  ) نسح ماما  شردارب  زا  ع )  ) نیـسح ماما  دنبایرد . ار ، یهلا  دودـح  هب  زواجت  اهمتـس و  ملظ و  زا  یهاگآ  اب  ار  دوخ  دـنبایب و  یتصرف 
ات داد  حیجرت  اذـل  دوب ، هتفایرد  شردارب  نوچ  ار  قارع  يهعماج  يراوخ  تلذ و  زین  وا  تشادـن ؛ يرتمک  یهاگآ  قارع ، يهعماج  تیعقاو 
رد ناشیا  رظن  نیا  دـیامن . جیـسب  بالقنا  يارب  دراد ، او  مایق  هب  العف  ار  نآ  هک  نیا  ياج  هب  دزاس و  هدامآ  بالقنا  يارب  ار  قارع  يهعماـج 

نسح ماما  زا  ندش  دیماان  زا  دعب  بالقنا -  باب  رد  ناشیا  اب  ینادمه  ریشب  نب  دمحم  نب  یلع  یتقو  دوب ؛ ع )  ) نسح ماما  شردارب  راگزور 
هدـنز ناسنا  نیا  هک  ینامز  ات  دـنامب  شاهناـخ  رد  دـیاب  امـش  زا  کـی  ره  سپ  تفگ ؛ تسار  دـمحم  وبا  : » دومرف نینچ  درک ، هرکاذـم  (ع )

ترضح هب  قارع  مدرم  دوب ؛ ع )  ) نسح ماما  تافو  زا  دعب  ناشیا  رظن  نیا  هحفص 104 ) تسا ( .) نایفس  یبا  نب  ۀیواعم  روظنم  ( ) 6 « ) تسا
نینچ نانآ  هب  درکن و  دـییأت  ار  اهنآ  ع )  ) ترـضح اما  دـنک ، دـییأت  ار  اهنآ  هیواعم  هیلع  مایق  رد  ات  دنتـساوخ  ناـشیا  زا  دنتـشون و  هماـن  (ع )

ات سپ  تسین ؛ نینچ  میأر  زورما  هک  نم  اما  و  درادب ؛ قفوم  دیآیم ، شیپ  هک  يروما  رد  ار  وا  دـنوادخ  هک  مراودـیما  مردارب ، اما  : » تشون
هک دوب  نآ  ع )  ) نیسح ماما  يأر  نیاربانب  دییامن .» ظفح  تمهت  زا  ار  دوخ  دینامب و  ناتیاههناخ  رد  تسا ، تایح  دیق  رد  هیواعم  هک  ینامز 

يرود اهههبـش  زا  دـنروآ و  يور  شمارآ  حلـص و  هب  ات  دادیم  روتـسد  شنارای  هب  ع )  ) ترـضح دـنزن ؛ مایق  هب  تسد  هیواعم  راگزور  رد 
نیمه نآ  دارفا  تخادرپیم و  تیلاـعف  هب  راـگزور  نآ  رد  يوما  تموکح  هیلع  هتفاـی  ناـمزاس  یـشبنج  هک  دزوـمآیم  اـم  هب  نیا  دـنیامن .
اهنیا يهفیظو  دومن . حلـص  هیواعم  اب  اذـل  دـنوش ، هتـشک  اهنآ  هک  تشاد  غیرد  ع )  ) نسح ماما  هک  دـندوب  یـصالخا  اب  كدـنا و  ناراداوه 

راظتنا رد  دوب و  هدش  هتشابنا  هیواعم  راگزور  رد  هک  دوب  ییاهمتس  ملظ و  ندومن  راکشآ  قیرط  زا  مدرم  ناج  لد و  رد  بالقنا  حور  جاور 
ع)  ) نسح ماما  راگزور  رد  هک  دوب  هدش  زاغآ  حلص  زا  دعب  هیما  ینب  تموکح  هیلع  ناوخارف  نیا  هک  میدید  دندربیم . رـس  هب  دوعوم  زور 
رگمتـس و تموکح  نیا  تشرـس  مه  اهدـعب  دوب و  هیما  ینب  تموکح  ذوفن  تحت  نانچمه  هعماج  نوچ  تشاد ؛ ناـیرج  یمارآ  یمرن و  هب 

جیردـت هب  دوب و  هارمه  تیدـج  تنوشخ و  اـب  ناوـخارف  نیا  ع )  ) نیـسح ماـما  راـگزور  رد  اـما  تفرگن . دوـخ  هب  تسرد  لکـش  زواـجتم 
تیوه هک  نآ  زا  دعب  دوب و  هتخاس  نایامن  الماک  ار  شا  هرهچ  يوما  تموکح  هک  نیا  زا  دعب  هتبلا  تفای ؛ ناکم  ره  رد  یناوارف  یناراداوه 

ماما هک  ییاج  هنیدـم -  رد  هیواعم  بناج  زا  ياهثداح  ره  دوب . هدـیدرگ  الم  رب  نیریـش  ياـهراتفگ  اههدـعو و  يهطـساو  هب  هک  نآ  یعقاو 
رگید زاجح و  قارع و  نایعیـش  زا  ییاههورگ  اب  ع )  ) نیـسح ماما  هک  دوب  یتاـسلج  روحم  تفاـییم و  يدـنت  ساـکعنا  دوب -  ع )  ) نیـسح

، دـناسر تداهـش  هبار  شنارای  يدـنک و  يدـع  نب  رجح  هیواعم  هک  یتقو  تسا ، نآ  نخـس  نیا  لیلد  درکیم . اـپرب  یمالـسا  ياـهنیمزرس 
ناورم دنمتردق  یـشبنج  دنتخاس . هاگآ  ارجام  زا  ار  ع )  ) ترـضح و  هحفـص 105 ) دنتفر (  ع )  ) نیـسح ماما  دزن  هفوک  ناگرزب  زا  یهورگ 

قارع و زا  ینادرم  هک  دـش  روآدای  نامثع  نب  رمع  دـعب ، اما  : » دـسیونب نینچ  هیواعم  هب  اـت  تشاداو  ار  هنیدـم  رد  هیواـعم  لـماع  مکح ، نب 
دیسر ربخ  نینچ  نم  هب  مدرک  وجتسج  مرادن ؛ نانیمطا  ناشمایق  زا  نم  دننکیم و  دمآ  تفر و  یلع  نب  نیسح  دزن  زاجح  مدرم  زا  یناگرزب 

حرش ( 2 . ) ص 50 و 51 لوا ، شخب  هعیشلا ، نایعأ  ( 1 ( ) هحفص 106 (. ) 7 «. ) سیونب میارب  ار  ترظن  دراد ؛ ار  وت  اب  تفلاخم  دـصق  وا  هک 
(5 . ) ص 220 لاوطلا ، رابخألا  يرونید ، ( 4 . ) ات 208 ص 206  هونب ، یلع و  يربکلا ، ۀنتفلا  نیـسح ، هط  ( 3 . ) ص 16 ج 4 ، هغالبلا ، جهن 
ص لاوطلا ، رابخالا  ص 142 و 143 و  لوا ، شخب  ج 4 ، هعیشلا ، نایعا  ( 7 . ) ص 221 نامه ، ( 6 . ) ص 221 لاوطلا ، راـبخألا  يرونید ،
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هیواعم تیصخش 

نیا شمایق ، اب  تسناوتیمن  زگره  درکیم ، مایق  هیواعم  راگزور  رد  رگا  ع )  ) نیـسح ماما  هک  تسا  نآ  روصت  نیرتالاب  هیواـعم  تیـصخش 
هتـشاداو و شنانامرهق  زا  يوریپ  هب  ینالوط  ياهنرق  یط  رد  ار  اهنآ  هدومن و  نادواـج  ار  نآ  مدرم  ناـج  لد و  رد  هک  يوترپ  شـشخرد و 

نوچ تسا . هتفهن  روما  اب  دروخرب  رد  وا  صاخ  يهویش  هیواعم و  تیصخش  رد  نآ  زار  دیامن . بسک  هتشگ ، يراکادف  ینامرهق و  رگماهلا 
ردق نآ  هکلب  تسا ، هدوبن  هاگآان  دزای ، تسد  ادص  رـس و  رپ  یبالقنا  هب  دناوتب  ع )  ) نیـسح هک  یهاگ  هیکت  يهلزنم  هب  تسایـس  زا  هیواعم 

يزوریپ هک  تسا  ییاهگنج  هب  وا  ندـش  ریگرد  بجوم  مدرم ، کیرحت  وا و  هیلع  ع )  ) نیـسح ماـیق  ندـش  راکـشآ  دـبایرد  هک  دوب  هاـگآ 
نودـب وا  نوچ  دربن ؛ نیب  زا  ار  يزوریپ  نیا  يهرمث  هک  دـنچ  ره  داد ؛ دـهاوخ  رارق  عاعـشلا  تحت  ار  ع )  ) نسح ماما  حلـص  زا  دـعب  لصاح 

زا رد  هیواعم  هک  ياهویش  رد  نامگ  سدح و  نیرتکیدزن  دوب . هاگآ  ناناملسم  ناج  لد و  رد  ع )  ’) نیسح ماما  تلزنم  هاگیاج و  زا  کش 
ندرک مومسم  هب  بالقنا ، هب  ع )  ) ترضح ندیزای  تسد  زا  لبق  هک  دوب  نیا  درکیم -  مایق  وا  راگزور  رد  رگا  ع )  ) نیـسح مایق  ندرب  نیب 

مطالتم تسجیم ، نآ  شمارآ  هحفـص 107 ) رد (  ار  شیاقب  هیواعم  هک  ار  یمالـسا  يهعماج  بالقنا  نآ  هک  نیا  زا  لبق  دشیم ؛ لسوتم 
غارـس وا  رد  نافلاخم  ندرب  نیب  زا  رد  هیواعم  يهویـش  زا  هک  تسا  یتخانـش  دنکیم ، تیوقت  ار  نامگ  سدـح و  نیا  هک  هچ  نآ  دـنادرگ .

زا رد  ار  هویـش  نیا  هیواعم  تسا . هدوب  جنـشت  ادص و  رـس و  نیرتمک  اب  ناشندرب  نیب  زا  اهنآ ، زا  ییاهر  رد  هیواعم  ینامرآ  يهویـش  میراد .
دوب هدش  رصم  هناور  هک  یتقو  رتشا -  کلام  نتـشادرب  نایم  زا  رد  ( 1 . ) دوب هدرک  نیرمت  صاقو  یبا  نب  دعـس  و  ع )  ) نسح ماما  ندرب  نیب 

ار هویش  نیا  هیواعم  (. 2 . ) دوب هتفرگ  راک  هب  دندش -  وا  يهتفیـش  ماش  مدرم  هک  دید  یتقو  دیلو ، نب  دلاخ  نب  نمحرلادبع  ندرب  نیب  زا  و  - 
الاب نانیمطا  دـح  ات  ار  ناـمگ  نیا  هک  هچ  نآ  (. 3 « ) تسا لسع  زا  ینازابرـس  ار  دـنوادخ  : » تسا هدرک  نایب  نینچ  شفورعم  هلمج  نیا  رد 
مامت زین  اـهنآ  تشاـمگ ؛ یناـسوساج  دوب ، كاـنمیب  شتموکح  رب  ناـنآ  زا  هک  سک  ره  و  ع )  ) نیـسح رب  هیواـعم  مینادیم  هک  نیا  دربیم 
ماما رگا  (. 4 . ) دـندوبن لفاغ  اهراک  نیرتزیگنا  کش  مک  اـهراک و  نیرتکچوک  زا  اـهنآ  دنتـشونیم و  هیواـعم  يارب  ار  دارفا  نیا  ياـهراک 
نیب زا  تشاد  رظن  رد  شنانمـشد  يارب  هک  هویـش  نیمه  هب  ار  وا  هیواعم  سپـس  دزیم و  بالقنا  هب  تسد  هیواـعم  راـگزور  رد  ع )  ) نیـسح

گر و نوخ و  اب  اـهناسنا  هک  دـشیمن  لیدـبت  یتیعقاو  هب  دـشیمن و  جراـخ  هشیدـنا  دودـح  زا  هک  دوب  هچ  وا  لـمع  نیا  يهدـیاف  دربیم ،
رـس نودب  یمارآ و  هب  نامدرم  رگید  لثم  مه  وا  تشادرب ؟ رد  يدوس  هچ  یمالـسا  يهعماج  يارب  شگرم  دننک . یگدنز  نآ  اب  ناشدنویپ 

، شناوریپ لد  رد  هودـنا  مغ و  بجوـم  تفریم و  اـیند  زا  یعیبـط  گرم  هب  يوـلع  کـی  اـهنت  تروـص  نیا  رد  تـفریم ؛ اـیند  زا  ادـص  و 
لصا و نآ  اجک و  نیا  دشیم . هدرپس  یـشومارف  هب  نارگید  نوچمه  هک  نیا  ات  تشگیم  هحفص 108 ) شردپ (  يهعیش  شنارادتسود و 

تـسین هتـسیاش  ینید -  مکاح  ناونع  هب  هک -  تسنادیم  یبوخ  هب  هیواعم  هوالع ، هب  اجک ؟ دز  مایق  هب  تسد  دـیزی  راگزور  رد  هک  ییانبم 
شلامعا هب  دیاب  وا  هکلب  تسا ؛ هدـش  مکاح  وا  تردـق  هب  هک  دنرامـشب  ینید  يارب  يدـیدهت  ار  نآ  مدرم  يهدوت  هک  دزای  تسد  یلمع  هب 

یناهنپ افخ و  رد  دیاب  سپ  دناشوپ  ار  نآ  ناوتیمن  یتامادـقا  اب  اما  دـشاب ؛ راگزاس  دراد  هک  یتیلوؤسم  ماقم و  اب  ات  دـشخبب  ینید  يهغبص 
يهدوت دزن  ینید  يهبنج  زا  هک  تخاس  رهاظ  یتروص  هب  ار  وا  ینید  میلاـعت  هب  تبـسن  شاهناراـک  هظفاـحم  راـتفر  (. 5 . ) دـهد ماجنا  ار  نآ 

هک ییاج  ات  درادـن . داقتعا  يزیچ  هب  تسا و  دـحلم  وا  هک  دنتـشاد  دـیکأت  یخیرات  تایاور  هک  نیا  مغر  یلع  تشادـنیماهبا ؛ چـیه  مدرم 
نیرتثیبخ وا  تفگیم  وا  هرابرد  تخاـس و  نیگهودـنا  دوب ، هدینـش  تاـسلج  یخرب  رد  وا  زا  هک  ییاـهزیچ  رطاـخ  هب  ار  هبعـش  نب  ةریغم 

نوخ ماقتنا  یپ  رد  هک  درکیم  اعدا  ینعی  دربیم ؛ هرهب  شتلزنم  ماقم و  نداد  هولج  یعرـش  يارب  شطیارـش  زا  هیواـعم  ( 6 . ) تسا نامدرم 
اب مدرم  تعیب  نسح و  ماما  اب  حلص  تفالخ و  يارب  نداد  نت  حلص  هب  نیفص  زا  دعب  تیمکح  تسشن  رد  یمومع  راکفا  رد  تسا و  نامثع 

تیعقاو هب  هشیدـنا  دـندرکیم و  تلفغ  شناـسوساج  تفریم و  رد  هیواـعم  تـسد  زا  روـما  ماـمز  رگا  تـسارآ . ار  نآ  تفـالخ ، يارب  وا 

ع)  ) نیسح ماما  مایق  یناسنا  ياهدرواهر  یعامتجا و  www.Ghaemiyeh.comياههنیمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 87زکرم  هحفص 46 

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


اج نیا  رد  هک  هچ  نآ  دیسریم ؟ قیفوت  هب  هیواعم  راگزور  رد  ع )  ) نیسح ماما  مایق  ایآ  دشیم ، لیدبت  يا  هدرتسگ  باتزاب  هب  دیـسریم و 
؛ دـسرب تردـق  هب  دـناوتب  ع )  ) ترـضح هک  دوشیمن  رجنم  یتآ  یماظن  يزوریپ  هب  وا  مایق  نوچ  تسینیماظن ، يزوریپ  میتسه ، نآ  یپ  رد 

مایق یماظن  ثیح  زا  هک  میدید  نمض  رد  رتيوق . رایـسب  تیعقوم  رد  سکع  رب  هیواعم  دوب و  فیعـض  يدام  يهبنج  زا  ع )  ) ترـضح نوچ 
ناناملـسم و مومع  بناج  زا  وا  تردق  شریذپ  مدع  ببـس  هب  وا  راگزور  رد  نایوما  تردق  هک  هکنیا  اب  دیزی -  راگزور  رد  ع )  ) ترـضح

يانعم هب  ع )  ) ترـضح مایق  يزوریپ  یپ  رد  ام  (. 7 . ) دیماجنا تسکش  هب  هحفـص 109 ) دوب ( -  هدیـسر  دوخ  جوا  هب  ماش  رد  یگلیبق  عازن 
ندیمد تسه و  هک  هنوگ  نآ  هیما  ینب  تموکح  نتخاس  الم  رب  ناشراوگان و  عضو  زا  مدرم  نتخاس  هاگآ  شایناسنا ، یعامتجا و  فادها 

اج نیارد  هک  یخساپ  میتسه . تفای -  تردق  نآ  رب  دیزی  راگزور  رد  هک  دید  میهاوخ  هک  ياهنوگ  هب  نانآ -  رد  هزات  قالخا  هزات و  حور 
رد ع )  ) ترضح مایق  هک  تسا  يرگید  يهصرعرد  یماظن و  يهصرع  رد  تسکش  هب  راک  ماجرف  تشونرـس و  نوچ  تسا ؛ یفنم  داد ، دیاب 

مایق هیواعم  راگزور  رد  رگا  ع - )  ) ماما مایق  تسکـش  تلع  یپ  رد  رگا  تخاس . ایهم  اهبالقنا  خـیرات  رد  يا  هژیو  هاگیاج  دـیزی ، راـگزور 
مدرم يهدوت  ربارب  رد  شتامادقا  رگید  شراتفر و  هب  ات  دوب  دـنمقالع  رایـسب  هیواعم  هک  میباییم  نید  يهناشن  رد  ار  نآ  مییآرب ، درکیم - 

، تیعقاو نیا  تسا . هدوب  قفوم  ناناملـسم  یمومع  راکفا  زا  یمیظع  شخب  رانک  رد  هک  دزای  تسد  نآ  هب  ندیـشخب  یعرـش  يهغبـص  رد  و 
يهرابرد مدرم  يارب  شنایماح  هیواـعم و  هک  یخـساپ  نوچ  تخاـسیم ، ادـج  شهیج  وت  اـهنت  زا  درکیم -  ماـیق  رگا  ار  ع )  ) نیـسح ماـیق 

رگا و  تسا ؛ تموکح  تردق و  بلاط  ع )  ) نیـسح هک  دوب  نیا  دندادیم  دوخ  هب  مدرم  هک  یخـساپ  ای  دنتـشاد و  ع )  ) ترـضح مایق  لماع 
رب ار  یترفن  ینیبدـب و  چـیه  شگرم  دـشیم ، هتـشک  دـندرکیم  روصت  شمایق  زا  فدـه  ار  نآ  مدرم  هک  هچ  نآ  هار  رد  ع )  ) نیـسح ماـما 

نیا قحتـسم  ار  وا  مدرم  زا  یهورگ  اسب  هچ  هکلب  تشگیمن  رب  مایق  يارب  شایقیقح  ياههزیگنا  لوصا و  زا  کی  چـیه  هب  تخیگنایمن و 
يارب ناشمایق  دـنیامن ، مالعا  مدرم  يارب  هک  دنتـسبیمن  راک  نیا  زا  یفرط  چـیه  مه  شنارای  و  ع )  ) نیـسح ماـما  و  دنتـسنادیم ؛ مه  گرم 

رد یلکـشم  نوچ  دـندرکیمن ، دـییأت  ار  اهنآ  مه  مدرم  تسا ، هدوب  وا  ملظ  زا  تما  تاجن  هیواعم و  طسوت  رییغت  فیرحت و  زا  نید  ظـفح 
نیا هک  دـید  دـنهاوخ  مدرم  هکلب  دوـب ، هدـشن  يرکنم  هب  بـکترم  اراکـشآو  تشاذـگن  تعدـب  نـید  رد  مـه  هیواـعم  دـندیدیمن و  نـید 

نیبلاطلا ص لتاقم  رد  یناهفـصا  جرفلا  وبا  ( 1 ( ) هحفـص 110 دنکیم ( . ناهنپ  ار  ناشیقیقح  دصاقم  هک  دوب  دـهاوخ  ياهدرپ  ناشنخس 
یبا نب  دعـس  و  ع )  ) نسح راـک  زا  رتنیگنـس  زیچ  چـیه  وا  يارب  دوب و  دـیزی  شدـنزرف  يارب  نتفرگ  تعیب  یپ  رد  هیواـعم  : » دـیوگیم  29

ندمتلا نادـیز ، یجرج  ( 2 . ) ص 62 برعلا ، خـیرات  رـصتخم  یلع ، ریما  دیـس  كر : نینچمه  دوـمن » مومـسم  ار  ود  ره  هـک  دوـبن  صاـقو 
تـشاد یناسوساج  هنیدم  رد  هیواعم  ،» لوا شخب  ج 4 ، هعیشلا ، نایعا  ( 4 . ) ص 201 ج 1 ، رابخألا ، نویع  ( 3 . ) ص 71 ج 4 ، یمالسالا ،

نسح ( 5 ...«. ) داد شرسمه  دومن و  دازآ  ار  شزینک  ع )  ) یلع نب  نیسح  دندوب : هتشون  وا  يارب  الثم  دنتـشونیم ؛ وا  يارب  ار  روما  مامت  هک 
سیق و نیب  عازن  ( 7 . ) ص 357 ج 2 ، هغالبلا ، جهن  حرـش  دیدحلا ، یبا  نبا  ( 6 . ) ص 533 ج 1 ، یسایسلا ، مالـسالا  خیرات  نسح ، میهاربا 
زا هک  یناـث  يهیواـعم  نیـشناج  رـس  رب  فـالتخا  ببـس  هب  سپـس  دوب و  هدیـسر  دوـخ  جوا  هب  دزی  راـگزور  رد  نمی  رـصم و  نیب  اـی  بلک 

خیرات ناملکورب . ات 173 و  ص 165  هیبرعلا ، ۀلودلا  نزواهلو ، كر : تفرگ ؛ رد  لیابق  نیب  گنج  نآ  ببـس  هب  تفرگ و  هرانک  تموکح 
ص 156 و 157. ج 1 ، هیمالسالا ، بوعشلا 

هیواعم نسح و  ماما  نیب  حلص  نامیپ 

نیا زا  درکیم -  مایق  وا  راگزور  رد  رگا  ع )  ) نیسح ماما  مایق  فیرحت  هار  رد  هک  تشاد  قح  هیواعم  هیواعم  نسح و  ماما  نیب  حلص  نامیپ 
ماما و  ع )  ) نسح ماما  هک  دـندوب  هتفایرد  مدرم  يهدوت  نوچ  دـنک ؛ يرادربهرهب  دوب ، هیواعم  اب  ع )  ) نسح ماـما  حلـص  يهجیتن  هک  یناـمیپ 

، درکیم مایق  هیواعم  هیلع  ع )  ) نیسح ماما  رگا  (. 1 . ) دننک توکس  تسا ، هدنز  هیواعم  ینامز  ات  هک  دندوب  هتسب  دهع  هیواعم  اب  ع )  ) نیسح
رد ع )  ) نیـسح ماما  هک  مینادیم  ام  دشابن . رادافو  تسا ، هتـسب  هک  ینامیپ  دهع و  هب  تبـسن  هدرمـش  تمینغ  ار  تصرف  تسناوتیم  هیواعم 
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رد ینامیپ  تسا ؛ هدوب  هدارا  تیاضر و  نودـب  ینامیپ  دـهع و  هکلب  دـیدیمن  يرادافو  هتـسیاش  ینامیپ  دـهع و  هیواعم ، اب  شنامیپ  دـهع و 
جنر دوخ  هب  تشادـن و  هگن  ار  نآ  تمرح  دوـمن و  ضقن  ار  ناـمیپ  نآ  مه  هیواـعم  دوـبن . طیارـش  نآ  رییغت  ناوـت  هک  دـش  هتـسب  یطیارش 

دوب و هدرک  ضقن  ار  نآ  هیواعم  نوچ  درکیم ، یلاخ  هناش  نآ  زا  دیاب  ع )  ) نیـسح دوب ، یتسرد  نامیپ  دهع و  رگا  دادن . ار  نآ  هب  يرادافو 
هحفـص 111) تمالـس و (  تشادن و  ار  مایق  یگدامآ  مدید -  هک  ياهعماج  ع )  ) نیـسح ماما  يهعماج  اما  دوب . هدـشن  تمحز  راچد  چـیه 

رتشیب (. 2 . ) دشاب رادافو  نآ  هب  هک  تسا  ع )  ) ترضح رب  ددنبب و  حلـص  نامیپ  ع )  ) نیـسح هک  دوب  رواب  نیا  رب  دادیم و  حیجرت  ار  یتحار 
راچد یعامتجا  یـسایس و  يهصرع  رد  دزیم ، يراک  نینچ  هب  تسد  هیواعم  راگزور  رد  رگا  ع )  ) ترـضح مایق  هک  دوریم  ناـمگ  نینچ 

هک ینامیپ  دهع و  نیمه  ینعی  دیامن ؛ يرگنشور  نآ  رب  هیواعم  هک  درگنب  نآ  هب  يا  هیواز  زا  یمالـسا  يهعماج  هک  یتقو  دشیم ؛ تسکش 
نامه دیاش  نیا  دناسرب . یمومع  راکفا  رظن  هب  ینوناق  ریغ  ینامرفان  درمت و  ناونع  هب  ار  نآ  دناهدرک و  ضقن  ار  نآ  شنارای  و  ع )  ) نیـسح

ماما هک  ینامز  دوب ؛ هدرک  تروشم  هیواعم  هیلع  مایق  باب  رد  وا  اـب  هک  تسا  یعازخ  درـص  نب  نامیلـس  هب  ع )  ) نیـسح ماـما  خـساپ  ریـسفت 
یتعیب نیا  نوچ  دـنامب ؛ شاهناخ  رد  دـیاب  تسا  هدـنز  هیواعم  هک  ینامز  ات  امـش  زا  کی  ره  : » تفگ وا  هب  دوب و  تاـیح  دـیق  رد  ع )  ) نسح

رد مه  وا  اب  هک  یئاط  متاح  نب  يدع  هب  يو  خـساپ  و  (. 3 « ) دید میهاوخ  دریمب  هیواعم  رگا  ماهدوبن ؛ یـضار  نآ  هب  مسق  ادـخ  هب  هک  تسا 
(. 4 . ) و درادـن » دوجو  تعیب  ضقن  يارب  یهار  میدومن و  تعیب  میتسب و  ناـمیپ  دـهع و  اـم  : » دومرف نینچ  دوب و  هدرک  تروشم  ماـیق  باـب 

: دناهدروآ نینچ  ناسیون  هریـس  رگید  ینئادم و  یبلک و  درک . يراشفاپ  مه  ع )  ) نسح ماما  گرم  زا  دعب  یتح  عضوم  نیا  رب  ع )  ) ترـضح
تعیب هیواعم و  علخ  يهرابرد  ع )  ) نیسح هب  دندمآ و  رد  تکرح  هب  قارع  نایعیش  تفر ، ایند  زا  ع )  ) یلع نب  نسح  یتقو  ( » هحفص 112 ) 

نتـسکش تسا ، هدیـسرن  ارف  شنامز  ات  تسا و  ینامیپ  دهع و  هیواعم  وا  نایم  هک  دش  روآدای  تفریذپن و  ع )  ) ترـضح دنتـشون ؛ همان  وا  اب 
نیب رد  نامیپ  دـهع و  هک  یتمرح  نیا  زا  هیواـعم  ( 5 «. ) دـنکفا دـهاوخ  يرظن  نآ  هب  دورب  ایند  زا  هیواعم  هک  هاگنآ  و  تسین ؛ زیاج  ناـمیپ 
يارب یمالسا  يهعماج  جیـسب  رد  شتیلاعف  نوماریپ  ع )  ) نیـسح ماما  اب  دوخ  تابتاکم  رد  ار  بلطم  نیا  يو  درب . هرهب  تشاد ، دوجو  مدرم 

رگا هک  تسا  هدیـسر  نم  هب  وت  بناـج  زا  ییاـهراک  دـعب  اـما  : » تشون نینچ  ع )  ) ترـضح هب  درکیم  راکـشآ  يوما  تموـکح  یلع  ماـیق 
و تسا ، يرادافو  هتسیاش  تسب ، ییادخ  نامیپ  دهع و  هک  سک  نآ  ره  مسق  ادخ  هب  مرمـشیم ؛ دنـسپان  ار  اهنآ  وت  رطاخ  هب  دشاب ، تسرد 

تدوخ رکف  هب  تسا . هداد  وت  هب  دنوادخ  هک  دشاب  یهاگیاج  تلزنم و  ياراد  وت  نوچمه  هک  تسا  یـسک  يرادافو  هب  مدرم  نیرتهتـسیاش 
زا دـیزرو و  مهاوخ  رکم  وت  اب  يزرو  رکم  نم  اب  هاگره  منکیم و  راکنا  ار  وت  ینک  راکنا  ارم  هاگره  شاب ؛ رادافو  ادـخ  ناـمیپ  هب  شاـب و 
زا مدرم  اسب  هچ  تسا . نآ  هب  تبسن  يرادافو  یپ  رد  دزاسیم و  راکشآ  ار  نامیپ  دهع و  اج  نیا  رد  هیواعم  (. 6 « ) زیهرپب تما  نیا  يهقرفت 

هدوب هیواعم  اب  حلص  رد  ع )  ) نسح شردارب  يأر  فالخ  رب  ناشیا  هک  درکیم -  مایق  هیواعم  راگزور  رد  رگا  دنبایرد -  ع )  ) ترضح مایق 
نیا رب  هک  هچنآ  دزاس . راکـشآ  دوب ، هتفرگ  هک  یمیمـصت  رد  شردارب  اب  دوخ  داـحتا  هک  دوب  نآ  قاتـشم  هشیمه  ع )  ) نیـسح ماـما  تسا .

تـساوخرد هب  تبـسن  ع )  ) نسح ماما  ندیزرو  عانتما  هک  هاگنآ  تسا  ینادمه  ریـشب  نب  دمحم  نب  یلع  هب  وا  خـساپ  دراد ، تلالد  بلطم 
حیضوت اهنآ  يارب  ار  یمالـسا  يهعماج  یگدامآ  مدع  دش و  روآدای  دندناوخیم ، هحفص 113 ) ارف (  بالقنا  هب  حلـص  زا  دعب  هک  یناسک 

نیسح ماما  نیا  ربانب  (. 7 «. ) دنامب شا  هناخ  رد  دیاب  تسا  هدنز  هیواعم  هک  ینامز  ات  امـش  زا  کی  ره  سپ  تفگ : تسرد  دـمحم  وبا  : » داد
هب ار  ع )  ) نسح ماما  هک  دوب  یتلع  نامه  نیا  ( 8 . ) تسا هدوبن  مایق  يهدامآ  زونه  هعماج  نوچ  دزن ، مایق  هب  تسد  هیواعم  راـگزور  رد  (ع )

نینچ رگا  دوب . دهاوخ  هدیاف  یب  يریگرد  رد  یـشالت  ره  هک  دش  نشور  ع )  ) ترـضح يارب  هک  نآ  زا  دعب  هتبلا  تشاداو ؛ هیواعم  اب  حلص 
حلص هب  دیاب  هک  يرگید  تلع  تشادیمنرب . تسد  هیواعم  هیلع  مایق  زا  مه  ع )  ) نیـسح ماما  درکیمن و  حلـص  ع )  ) نسح ماما  زگره  دوبن 
نسح ماما  اذل  دنادرگیم . ماکان  ار  شدوخ  هیلع  مایق  هک  دوب  هیواعم  تیصخش  تشادزاب ، هیواعم  هیلع  مایق  زا  ار  ع )  ) نیـسح ماما  دوزفا و 

. دـندومنیم هدامآ  مایق  يارب  ار  هعماج  دـیاب  ریزگان  هیواعم -  راـگزور  رد  راوگرزب  ود  نآ  طیارـش  هب  هجوت  اـب  ع - )  ) نیـسح ماـما  و  (ع )
زا يو  يرود  هیواـعم و  متـس  ملظ و  زا  دـشیم و  رـشتنم  تیقفوـم  اـب  هیواـعم  نارود  لوـط  رد  يوـما  تموـکح  هیلع  ماـیق  يارب  ناوـخارف 
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هصالخ نینچ  ار  نآ  نیسح  هط  هک  دش  رجنم  یگرزب  يزوریپ  هب  ناوخارف  نیا  نایاپ  درکیم . هیذغت  یمالسا ، تموکح  هتـسیاش  يهدنیامن 
ار تیب  لها  هب  قشع  هیما و  ینب  اب  ینمـشد  صاخ ، روط  هب  قارع  مدرم  مومع  مدرم و  زا  يرایـسب  تفر ، ایند  زا  هیواعم  هک  یتقو  : » دـنکیم
رد نیسای  لآ  یضار  خیش  موحرم  ( 2 . ) ص 8 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  ( 1 ( ) هحفص 114 (. ) 9 «. ) دنتسنادیم ناشنید 

تفالخ رـس  رب  هیواعم  اب  ع )  ) نیـسح و  ع )  ) نسح هک  دراد  لـیامت  يأر  نیا  هب  ات 270  ص 252  ع »)  ) نسحلا حلص   » شدنمـشزرا باتک 
ناشیا هک  ینوتم  . تسا هدـمآ  هیواعم  و  ع )  ) نسح ماما  نیب  نامیپ  اهنآ  زا  یخرب  رد  هک  تسا  ینوتم  هب  ناشیا  دانتـسا  دـندوب . هدرکن  تعیب 

 - یسایس تردق  رب  هوالع  يو -  هک  دراد  هراشا  دراد و  تلالد  يدنبیاپ  هنوگ  ره  هب  تبـسن  ع )  ) نسح ماما  ندیـشک  رانک  رب  تسا  دقتعم 
رد هک  هچ  نآ  زا  ریغ  تسا  يرگید  يزیچ  هکلب  میتسین ؛ نآ  در  یپ  رد  هک  تسا  يرظن  نیا  تسا . هدرپـس  هیواـعم  هب  مه  ار  ینید  ییاوشیپ 

رییغت ار  هلأسم  لصا  تیعقاو  نیا  اـما  دـنکیم . تیوقت  ار  يأر  نیا  هک  تسا  هیواـعم  و  ع )  ) نسح ماـما  تیـصخش  نآ  تسا و  هدـمآ  نوتم 
هب مه  ناناملـسم  تسا . هدرک  تعیب  ینید  ریغ  ینید و  يانعم  هب  ع )  ) نسح هک  درک  راکـشآ  یمومع  راـکفا  يارب  هیواـعم  نوچ  دـهدیمن .

سمش يدهم  دمحم  مالسالا » یف  ةرادلا  مکحلا و  ماظن  : » كر تسین . نکمم  نآ  نتسسگ  ضقن و  هک  دنتـسیرگنیم . تهج  نآ  زا  تیعب 
ص 101 یلیالعلا ، هللادبع  خیش  زا  تاذلاومس » یف  ینعملا  ومس   » ص 115 و نزواهلو ، اهطوقس » ۀیبرعلا و  ۀلودلا  : » كر ص 48 . نیدلا ،
ص لوا ، شخب  ج 4، هعیـشلا ، نایعا  نیمالا ، نسحم  ( 5 . ) ص 203 لاوطلا ، رابخألا  ( 4 . ) ص 173 ج 1 ، ۀسایـسلا ، ۀمامالا و  ( 3 . ) ات 105
«، برعلا خیرات   » رد یتح ، پیلیف  ص 206 . ءافلخلا ، خیرات  یطویس ، ص 220 ، يرولا ، مالعأ  ص 206 ، داشرالا ، دیفم ، خیش  181و 182 .
هچ نآ  تسا ؛ تسردان  نیا  دـندوب . هدرک  تعیب  ع )  ) نیـسح ماما  اب  ع )  ) نسح گرم  زا  دـعب  هفوک  مدرم  هک  تسا  هدروآ  ص 252  ج 2 ،

ص 142، لوا ، شخب  هعیشلا ج 4  نایعأ  ( 6 . ) دندرکن یهجوت  نآ  هب  ع )  ) نیسح ماما  یلو  تفرگ  تروص  یـشالت  هک  نیا  تسا  تسرد 
پاچ داشرالا ، دیفم ، خیش  ( 8 . ) ص 221 لاوطلا ، رابخألا  ( 7 . ) ص 188و ج 1 ، ۀسایـسلا ، ۀمامالا و  ص 224 و 225 و  لاوطلا ، رابخألا 

ص 295. يربکلا ، ۀنتفلا  ( 9 . ) ص 199 ، 1962 فجن ،

دیزی تیصخش 

زا دیزی   » دیزی تیصخش  فلا -  دوب . فلاخم  دشیم ، شردپ  هیلع  مایق  و  ع )  ) نیسح ماما  عنام  هک  هچ  نآ  ره  اب  دیزی ، اما  دیزی  تیـصخش 
زیچ چـیه  دوب و  رگنیحطـس  كاب و  یب  درخ ، یلقع  اب  یناسنا  دوب ؛ رود  يزرو  هشیدـنا  طایتحا و  یـشیدنا و  رود  هب  تبـسن  مدرم  يهمه 
ماما مایق  اب  دروخرب  رد  وا  يهویش  تسا . رظن  نیا  دیؤم  شتفالخ  نارود  رد  تالکشم  اب  دروخرب  رد  دیزی  يهویش  (. 1 « ) دوبن مهم  وا  يارب 

وا یفطاع  یگدـنز  يهرابرد  ناخروم  هک  ییاهرظن  راـهظا  زا  یخرب  تسا . يدـحاو  شور  ریبز  نبا  ماـیق  هنیدـم و  مدرم  ماـیق  ع )  ) نیـسح
رد لیـصا  ياـهیگژیو  هکلب  هدوـبن  یـضراع  يروـما  ندـش ، مشخ  راـچد  عیرـس  یکاـبیبو و  يدرخ  مک  نیا  هـک  دراد  تلـالد  دـناهدروآ 

هکلب دوش ، هجاوم  ع )  ) نیسح ماما  مایق  اب  شردپ  يهویش  هب  هک  دوب  نآ  زا  رتزیچان  وا  نمض  رد  هحفص 115 ) (. ) 2 . ) دناهدوب وا  تیصخش 
هب ار  یتالکـشم  همه  يارب  تیاهن  رد  هک  ددرگ  ور  هبور  نآ  اب  دوخ  تیـصخش  اب  راگزاس  ياهویـش  هب  هک  نیا  تفریم  راظتنا  هک  هچ  نآ 

يداـقتعا رواـب و  اـب  ار  هطبار  نیرتـمک  هک  تخاـس  ياهنوگ  هب  ار  يو  ( 3  ) دـیزی تیحیـسم  هب  کیدزن  ای  یحیـسم  شرورپ  تشاد . هارمه 
خـساپ ندوب و  یفطاع  تشاد ، تفالخ  زا  لبق  هک  يدنب  يدـیق و  یب  یگدـنز  مالـسا  ینعی  تشاد ؛ ار  مدرم  رب  تموکح  دـصق  هک  تشاد 

هوالع دوب ؛ هتخاس  ناوتان  مه  تفالخ  زا  دعب  ندرک  نت  رب  نید  سابل  رهاظ  هب  اوقت و  دهز و  هب  رهاظت  از  ار  يو  اههتساوخ  يهمه  هب  نداد 
یب هب  ار  مدرم  هک  دزای  تسد  یهاـنگ  هب  ددرگ و  مارح  لـعف  بکترم  راکـشآ  روط  هب  تشاداو  ار  يو  زین  وا  هنادرخیب  تعیبط  هک  نیا  رب 

رد ار  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  هک  دوبن  يوما  تموکح  نارادـفرط  ناوت  رد  نیاربانب  دومنیم . هاگآ  تفالخ ، ماقم  شریذـپ  رد  شایتیحالص 
هک دـندوب  رواـب  نیا  رب  مدرم  يهدوـت  نوـچ  تموـکح ؛ هب  ندیـسر  هار  رد  تسا  یماـیق  هک  نیا  هـب  دـنیامن  فـیرحت  یموـمع  راـکفا  ربارب 

هیجوت دـیدرت  نودـب  مه  مدرم  درادـن و  يراگزاس  نید  اب  يور  چـیه  هب  هک  يراتفر  دراد . دوجو  دـیزی  دوخ  راتفر  رد  مایق  نیا  تاـهیجوت 
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باسنأ يرذالب ، ( 1 . ) تفریذپ دـنهاوخ  نایوما  متـس  ملظ و  زا  ناناملـسم  تاجن  نید و  زا  تیامح  يارب  مایق  رطاخ  هب  شنارای  و  ع )  ) ماما
زا مراهچ  تیب  وا و  قالخا  يهرابرد  موس  تیب  هلمج  زا  هدـمآ  باـتک  نیا  رد  هک  یتاـیبا  ناـمه . ( 2 . ) ص 1 مود ، شخب  ج 4  فارشالا ،

، یتح پیلیف  ( 3 . ) دراد تلـالد  وا  یـسنج  فارحنا  رب  همه  تیب  راـهچ  و 11 ، رد ص 10  دـلاخ و  مأ  شرـسمه  يهرابرد  دـیزی  ياهرعش 
، نزواهل و  دیرگنب : وا  بعل  وهل و  يهرابرد  ات 61 . ص 59  تاذلاومس ، یف  ینعملا  ومس  یلیالعلا ، هللادبع  ص 258 . ج 2 ، برعلا ، خیرات 

ص 156. ج 1 ، هیمالسالا ، بوعشلا  خیرات  ناملکورب ، ص 137 و 138 و  اهطوقس ، ۀیبرعلا و  ۀلودلا 

هیواعم نامز  رد  دیزی  هب  تبسن  نیسح  ماما  عضوم 

ماما توکـس  لقادـح  ای  دراداو  دـیزی  تعیب  هب  ار  ع )  ) نیـسح ماما  ات  دیـشوک  هیواعم  هیواعم  نامز  رد  دـیزی  هب  تبـسن  نیـسح  ماما  عضوم 
، هیواعم هب  تبـسن  ار  ع )  ) ماـما زا  یعـضاوم  ناـخروم  تفاـین . تسد  یقیفوت  هب  زگره  یلو  دـیامن ؛ نیمـضت  ار  دـیزی  ربارب  رد  ع )  ) نیـسح

هیواعم هب  باب  نیا  رد  هک  تسا  ياهمان  هلمج  زا  دناهدرک . تیاور  دومنیم ، يزاسهدامآ  دوخ  زا  دعب  شرسپ  يارب  ار  تموکح  هک  هاگنآ 
، يدش روآدای  ص )  ) دـمحم تما  هب  تبـسن  دـیزی  تسایـس  لامک و  يهرابرد  هچنآ  هحفـص 116 ...« ) تسا ( : هدـمآ  نآ  رد  هک  تشون 
؛ ینکیم فیـصوت  نانآ  زا  تیانع  مدرم و  زا  رود  ار  وا  ییوگ  يزاس ؛ مهوت  راچد  دیزی  هب  تبـسن  ار  مدرم  هک  یتسه  نآ  یپ  رد  متفایرد ؛

نیمه دـیزی  يهرابرد  دـهدیم  یهاوگ  دوخ  يأر  عضوم و  هب  دوخ  دـیزی  یتسه . هژیو  ملع  ياراد  هک  یهدیم  ربخ  يزیچ  زا  هک  نیا  ای  و 
لوغـشم نارگاینخ  هورگ  رگاینخ و  ناکزینک  اب  یمرگرـس  يزاب و  رتوبک  ورزیت و  ياهگـس  اب  يزاـب  گـس  هب  وا  هک  ریگب  كـالم  ار  روما 

نیا هانگ  اب  ار  دـنوادخ  نیا  زا  وت  يارب  دراد  يدوس  هچ  امن ؛ اـهر  یتسه  نآ  یپ  رد  هک  هچ  نآ  یباـییم . تریـصب  اـب  ار  وا  هاـگنآ  تسا ؛
باوج متس  اب  ار  مشخ  ینکیم و  وجتسج  متـس  رد  ار  لطاب  هتـسویپ  مسق  ادخ  هب  ییامن ؛ تاقالم  يراد ، دوخ  هک  هچ  نآ  زا  شیب  اب  مدرم 

(. 1 «. ) تسا هلصاف  ندز  مه  هب  مشچ  کی  گرم  وت و  نیب  دمآ ؛) رـس  هب  ترمع  يهنامیپ   ) دش زیربل  بآ  ياهکـشم  هک  ییاج  ات  یهدیم ،
ع)  ) نیـسح هک  نیا  ات  دراد  او  ناشقوقح  زا  مشاهینب  مامت  نتخاس  مورحم  اـب  دـیزی  اـب  تعیب  هب  ار  ع )  ) نیـسح هک  دوب  نآ  یپ  رد  هیواـعم 
. دنام یقاب  دیزی  اب  تعیب  اب  راکنا  عضوم  نیمه  اب  ع )  ) نیـسح ماما  درم و  هیواعم  تفاین . ققحت  تساوخیم ، هک  هچ  نآ  اما  ( 2  ) دنک تعیب 

ص 252. ج 3 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ص 200 و  ج 1 ، نامه ، ( 2 . ) 159 ص 156 -  ج 1 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  ( 1 ( ) هحفص 117 ) 

دیزی اب  تعیب  هب  تبسن  نیسح  ماما  عضوم 

هیما و ینب  هب  تبـسن  هنیک  قارع ، مدرم  هژیوب  مدرم  زا  يرایـسب  تفر ، ایند  زا  هیواعم  هک  یتقو   » دیزی اب  تعیب  هب  تبـسن  نیـسح  ماما  عضوم 
درک و فشک  ار  هیما  ینب  تموکح  ياهیتشز  تشاد ، هک  یتیافک  اب  یمالـسا  يهعماـج  (. 1 .« ) دنتـسنادیم دوخ  نید  ار  تیب  لها  هب  قشع 

زاغآ رد  هک  شنامـشچ  ربارب  زا  هدرپ  تفایرد و  ار  يررقم  قوقح و  باب  رد  نآ  یتلادـع  یب  ملظ و  ياـههنوگ  دیـشچ و  ار  شباذـع  معط 
هب تسا و  هدوبن  روما  رد  طایتحا  یـشیدنا و  رود  تیارد و  لـها  شردـپ  نوچمه  دـیزی  تفر . راـنک  هب  دوب ، هتفرگ  رارق  هیواـعم  راـگزور 

ع)  ) نیـسح ماما  و  ع )  ) نسح ماما  نایم  تسا . هدوبن  دنبیاپ  دنکفیب ، شتامادقا  لامعا و  رب  ياهدرپ  هک  نید  رهاظ  ظفح  رد  شردپ  يهویش 
یلماوع مامت  یمالسا ، يهعماج  یهاگآ  هیواعم و  گرم  زا  دعب  اذل  تسا . هدوبن  ینامیپ  دهع و  چیه  رگید  تهج  زا  دیزی  نایم  یتهج و  زا 

ماما ربارب  رد  ار  هیما  ینب  تموکح  هیلع  مایق  هار  تفر و  نیب  زا  دومنیم  داجیا  تعنامم  هیواـعم ، راـگزور  رد  ماـیق  و  ع )  ) نیـسح ناـیم  هک 
خر یپایپ  رد  ع - )  ) نیـسح ناشـسأر  رد  دوخ -  فلاخم  ناگرزب  زا  تعیب  نتفرگ  رد  دـیزی  هحفص 118 ) دومنیم ( . راومه  ع )  ) نیـسح

زا هک  یناسک  تعیب  دیـسر ، وا  هب  تموکح  هک  یتقو  شردـپ  گرم  زا  سپ  هک  دوب  نیا  وا  شالت  مامت  دروخیم . ترـسح  ثداوح ، نداد 
اب هیواعم  گرم  زا  ار  وا  تشون و  ياهمان  هنیدم  مکاح  هبتع  نب  دیلو  هب  اذـل  . دـیامن بلج  دـناهدومن ، یچیپرـس  هیواعم  نامرف  زا  وا  اب  تعیب 

نانچ تعیب  يارب  ار  ریبز  نبا  رمع و  نب  هللادـبع  و  ع )  ) نیـسح دـعب ، اما  : » دوب هدـمآ  نینچ  نآ  رد  هک  تشون  رگید  ياهمان  تخاـس و  ربخ 

ع)  ) نیسح ماما  مایق  یناسنا  ياهدرواهر  یعامتجا و  www.Ghaemiyeh.comياههنیمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 87زکرم  هحفص 50 

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


وا تسد  زا  ییابیز  هب  ات  داد  حیجرت  دناوخارف ، تعیب  هب  ار  يو  دیلو  هک  هاگ  نآ  ع )  ) نیـسح ماما  (. 2 «. ) مالسلا و  دننک . تعیب  ات  ریگتخس 
مدرم يارب  هک  هاگنآ  نکم ؛ افتکا  نم  اب  یناهنپ  تعیب  هب  و  دنکیمن ؛ تعیب  یناهنپ  نم  نوچ  یـصخش  : » تفگ نینچ  وا  هب  دـبای و  ییاهر 

: تفگ نینچ  دـیلو  هب  ناورم  اما  تسا .» یکی  رما  یـشاب ، هدـناوخ  ارف  اهنآ  اب  زین  ار  ام  يا و  هدـناوخ  ارف  تعیب  هب  ار  اهنآ  ياهدرک و  جورخ 
؛ ددرگ ناوارف  وا  امش و  نایم  ياههتشک  هک  نیا  رگم  يرادن  ناوت  وا  رب  یعضو  نینچ  رب  زگره  دنکن ، تعیب  دوش و  ادج  وت  زا  نونکا  رگا  »

ياو : » تفگ نینچ  تساخرب و  ع )  ) نیـسح ماما  ماگنه  نیا  رد  نزب .» ار  وا  ندرگ  هنرگ  و  رتهب ) هچ   ) درک تعیب  رگا  نک ؛ ینادنز  ار  وا  اما 
دمآ و دیلو  دزن  سپس  هحفص 119 ) (. ) 3 «. ) ياهتـشگ تسپ  یتفگ و  غورد  یهدیم ؟ نامرف  نم  ندرگ  ندز  هب  وت  ءاـقرز ، نبا  يا  وت  رب 
و تسا ؛ هدومن  متخ  ام  هب  درک و  زاغآ  ام  هب  دنوادخ  میناگتـشرف ؛ دش  دـمآ و  لحم  تلاسر و  ندـعم  توبن ، تیب  لها  ام  ریما ، يا  : » دومرف
اب نم  نوچ  یصخش  دزادرپیم . روجف  قسف و  هب  اراکشآ  تسا و  مرتحم  ياهناج  لتاق  راوخبارش ، قساف و  رجاف و  تسا  یـصخش  مه  دیزی 

يریگتسد رد  هک  يایمحریب  تردق و  اب  ار  هیما  ینب  دساف  تموکح  هیلع  شمایق  نانخس ، نیا  اب  ع )  ) نیسح ماما  (. 4 «. ) دنکیمن تعیب  وا 
يایخیرات شقن  ربارب  رد  دوب و  هدمآ  رـس  هب  نتفرگ  نامیپ  دـهع و  نارود  درم و  هیواعم  دومن ؛ زاغآ  تشاد ، ناگدـننک  مایق  يهجنکـش  و 

ینامز ات  تفرگ  دهاوخن  یعرـش  گنر  زگره  دیزی  تموکح  هک  تشاد  نیقی  ع )  ) ترـضح تفرگ . رارق  دیامن ، افیا  ار  نآ  دیاب  امتح  هک 
ینوناق و یگژیو  هتخیوآ و  ناملسم  تلم  ندرگ  هب  ار  ياهزات  دنب  تروص  نآ  رد  دیامن  تعیب  رگا  اما  دنز ؛ زاب  رس  دیزی  اب  تعیب  زا  وا  هک 

تما هک  نیا  نیب  تسا  يدایز  توافت  هتبلا  داد . دـهاوخن  ماجنا  ار  نآ  زگره  ع )  ) ماما هک  تسا  يزیچ  نیا  و  دومن ؛ دـهاوخ  بسک  یعرش 
تموـکح عباـت  هک  نیا  نیب  دورب و  نیب  زا  دـیاب  تسا و  یلطاـب  تموـکح  هک  دـنادب  یلو  دـهد  نت  رگمتـس  تموـکح  هب  یلیم  یب  رـس  زا 

مود لاح  رد  تما  دـشابیمن . زیاـج  نآ  رییغت  تسین و  نآ  زا  يزیرگ  تسا و  ینید  تموکح  هک  دـشاب  رواـب  نیا  رب  یلو  دـشاب  يرگمتس 
. تسین نآ  زا  يزیرگ  تسوا و  موتحم  تشونرـس  تلذ ، تیمورحم و  یگنـسرگ و  یگراوآ و  وا و  تخب  نوگن  یگدنز  هک  تسا  دـقتعم 

مایق هب  يدیما  ره  تفر و  دهاوخ  نیب  زا  عاضوا  رییغت  رد  اهوزرآ  يهمه  یعـضو ، نینچ  رد  اذل  دور و  وس  نآ  هب  دیاب  تسوا  ییاهن  ماجرف 
هک هچ  نآ  تیاضر  هب  هجیتن  رد  دـنکیم و  تیامح  ار  اهنآ  دروشب  رگمتـس  نامکاح  رب  هک  نیا  ياـج  هب  تما  اذـل  . تفر دـهاوخ  تسد  زا 

هدنز رییغت  هب  دیما  یعـضو  نینچ  رد  درادن ، یقح  مکاح  هک  دنادیم  دوشیم و  میلـست  تما  یتقو  اما  دهدیم . رد  نت  دشاب ، دیاب  شنامگ 
. ) تسا هدامآ  بالقنا  يهنیمز  نوچ  تفای ، دـنهاوخ  لمع  يارب  یتصرف  نویبالقنا  ددرگیم و  روهلعـش  ناج  لد و  رد  بالقنا  دـنامیم و 

تعیب زا  هک  نارگید  اما  دوب ؛ وا  موتحم  تشونرس  مایق ، نوچ  دیامن ؛ افیا  ار  شقن  نیا  هک  دوب  ع )  ) نیـسح ماما  يهفیظو  اهنت  هحفص 120 )
، دننک تعیب  مدرم  رگا  : » تفگ دش و  میلست  رمع  نب  هللادبع  الثم  دنتـشادن . ار  ع )  ) نیـسح ماما  تلزنم  هاگیاج و  نآ  دندز ، زابرـس  دیزی  اب 

دوخ يارب  ار  تموکح  وا  هک  دـندرکیم  مهتم  دـیزی  اـب  تعیب  ندز  زاـب  رـس  زا  ار  وا  مدرم  هک  ریبز ، نبا  اـی  و  ( 5 «. ) منکیم تعیب  مه  نـم 
نیا يهتـسیاش  ار  وا  مه  مدرم  هتـشاداو و  راک  نیا  هب  ار  يو  تفالخ  هب  هقـالع  هکلب  تسین ، هناـصلاخ  ینید و  وا  ياـههزیگنا  دـهاوخیم و 

رد دندش و  جراخ  هکم  هب  هنیدم  زا  ریبز  نبا  اب  یتقو  ع )  ) نیـسح ماما  هک  تسا  هدروآ  ۀـیاهنلا » ۀـیادبلا و   » رد ریثک  نبا  دنتـسنادیمن . راک 
دندادیم و شوگ  وا  نانخس  هب  دنتسشنیم و  وا  فارطا  رد  دندمآیم و  وا  دزن  دنتفرگ و  ار  ع )  ) نیـسح رود  مدرم   » دندیزگ تماقا  اجنآ 

نایب هک  تسا  نآ  نخس  نیا  رد  مهم  بلطم  دنتـشونیم .» تقد  هب  دندرکیم ، تیاور  وا  زا  هک  ار  هچ  نآ  دندربیم و  اههرهب  وا  نانخـس  زا 
هاگیاج ناناملـسم  ناج  لد و  رد  هک  نیا  رب  دراد  تلـالد  ربخ  نیا  دنتـشاد . شیارگ  وا  هب  دوب و  ع )  ) نیـسح هب  اـهنت  مدرم  هجوت  دـنکیم ،

و تسا ؛ هدوبن  زاـجح  رد  ع )  ) نیـسح روضح  زا  رتنیگنـس  ریبز  نب  هللادـبع  رب  زیچ  چـیه  : » دـیوگیم یناهفـصا  جرفلا  وـبا  دراد . يا  هژیو 
نیسح جورخ  زا  سپ  اهنت  راک  نیا  دنادیم  هک  نیا  اب  تسین . زاجح  رد  مایق  دیما  هب  قارع و  يوس  هب  نیسح  جورخ  زا  رتهب  وا  يارب  يزیچ 

رد نیا  زا  رتهب  يزیچ  ریبز  نبا  : » دومرف شنانیـشنمه  هب  يزور  دوب . هاگآ  هلأسم  نیا  زا  مه  ع )  ) نیـسح ماـما  (. 6 «. ) دریگیم تروص  (ع )
لداـع ار  وا  مه  مدرم  تسب . دـهاوخن  یفرط  نم  اـب  ندوب  اـب  هک  دـنادیم  یبوـخ  هب  وا  مور . قارع  هب  زاـجحزا  نم  هک  درادـن  تسود  اـیند 

قارع يوس  هب  ع )  ) ترضح هک  یتقو  سابع  نبا  (. 7 «. ) دوش یلاخ  وا  يارب  اج  موش و  جراخ  اج  نیا  زا  نم  هک  دراد  تسود  اذل  دننادیمن 
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زورما يدومن . داش  نآ ، زا  ندش  جراخ  زاجح و  رد  وا  نتشاذگ  اهنت  اب  ار  ریبز  نبا  ( » هحفص 121 تفگ ( : نینچ  ع )  ) ترضح هب  تفریم 
رگا هک  دنتشاد  نیقی  اهنآ  دنکیم . تیاکح  ع )  ) نیسح ماما  هب  مدرم  یگتسبلد  نازیم  زا  اهنیا  مامت  (. 8 «. ) درگنیمن وا  هب  وت  اب  سک  چیه 
تفای دنهاوخن  ینارادفرط  نارای و  اهنآ  نوچ  دنیآیمن ، باسح  هب  يددع  دیزی  اب  تفلاخم  رد  وا  لاثما  ریبز و  نبا  دـنک ، تعیب  دـیزی  اب  وا 

مامت اب  هیما  ینب  تموکح  ینعی  تفای ، شایخیرات  شقن  ربارب  رد  ار  دوخ  ع )  ) نیـسح ماما  نیاربانب ، دنـسرب . دـنهاوخیم  هک  هچ  نآ  هب  ات 
رد وا  تیروحم  دـشکیم و  هک  یگراچیب  تیمورحم و  يراوخ و  اب  ناملـسم  تما  دوجوم و  متـس  عاجترا و  طاطحنا و  دراد ، هک  يداـسف 

میسرت وا  يارب  دهد ، ماجنا  دیاب  هک  يراکیمتح  ماجرف  داد و  رارق  شایخیرات  شقن  ربارب  رد  ار  ع )  ) ترـضح اهنیا  مامت  ناناملـسم . نایم 
زیچان نید ، هب  یتمرحیب  يرد ، هدرپ  درک : نایب  نینچ  هصالخ  روط  هب  ار  مایق  للع  دومن و  زاغآ  ینانخـس  نانچ  اب  ار  شمایق  اذل  دوب . هدش 

ترـضح مایق  ندش  رو  هلعـش  زا  لبق  هک  دوب  نآ  یپ  رد  هیواعم  نب  دیزی  هک  تسادیپ  ع .)  ) ماما مایق  لماوع  تساهنیا  مدرم ؛ قوقح  نتفرگ 
تسا و هتفگ  دیزی  هب  سابع  نبا  هک  ( 9  ) دراد هراشا  یبوقعی  خیرات  باتک  رد  نخـس  نیا  هب  بلطم  ود  دربب . نیب  زا  ار  مایق  وا ، رورت  اب  (ع )

نیا دـیاش  دوب . هدرک  هدامآ  قارع -  يوس  هب  اـج  نآ  كرت  زا  لـبق  هنیدـم -  رد  ع )  ) ماـما رورت  يارب  ار  یناـسک  دـیزی  هک  دراد  تحارص 
(2 . ) ص 295 يربکلا ، ۀنتفلا  ( 1 ( ) هحفص 122 دزاس ( . نشور  ام  يارب  ار  یناهنپ  تروص  هب  هنیدم  زا  ع )  ) نیسح ماما  جورخ  تلع  بطم 
.183 ص 184 -  لوا ، شخب  هعیشلا ، نایعأ  ( 4 . ) ص 12 ج 4 ، يرذالب ، ( 3 . ) ج 4،ص 12 يرذالب ، ص 263 ، ج 3 ، لماکلا ، ریثا ، نبا 
ج 4، يرذالب ، نییبلاطلا و  لـتاقم  ( 6 . ) ص 14 ج 4 ، فارـشالا ، باسنأ  يرذالب ، ص 265 ، ج 3 ، لماکلا ، ص 254 ، ج 4 ، يربـط ، ( 5)
(8 . ) ص 14 ج 4 ، فارشالا ، باسنأ  ص 276 ، ج 3 ، لماکلا ، ص 288 ، ج 4 ، يربط ، ( 7 . ) ص 202 داشرالا ، دیفم ، خیش  ص 13 و 14 ؛

پاچ یبوقعیلا ، خـیرات  بوقعی . یبأ  نب  دـمحا  ( 9 . ) ص 14 ج 4 ، فارـشالا ، باسنا  ص 276  ج 3 ، لـماکلا ، ص 288 ، ج 4 ، يربط ،
ات 236. ص 234  فجن 1964 ج 2 ،

ماما رظن  زا  مایق  ياههزیگنا 

ار رـصنع  نیا  ناوتیم  نآ  ماجرف  ات  زاغآ  زا  تسا ؛ هتـسجرب  رایـسب  یعامتجا  رـصنع  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  رد  ماما  رظن  زا  مایق  ياـههزیگنا 
ینب تموکح  يهدنیامن  ناونع  هب  دیزی  رب  ع )  ) ترـضح تسا ؛ هدرک  مایق  ناملـسم  تلم  يارب  هک  دوب  دقتعم  ع )  ) ترـضح درک . هدـهاشم 

بوکرـس اهتذـل و  فرـص  ار  تلم  نیا  ياههیامرـس  تشاداو و  یگنـسرگ  تیمورحم و  هب  ار  ناملـسم  تلم  هک  یتموکح  . دومن ماـیق  هیما 
دیدـهت یتـسین  گرم و  هب  ار  اـهنآ  داد و  رارق  متـس  ملظ و  تـحت  ار  برعریغ  ناناملـسم  هـک  یتـموکح  دوـمنیم . شخبیدازآ  ياهـشبنج 
یـسایس يهشیدنا  اب  دارفا  هک  یتموکح  دـنکفارد . يزوت  هنیک  ینمـشد و  ناشنایم  دیـشاپ و  مه  زا  ار  برع  ناناملـسم  تدـحو  دومنیم و 
هرداصم ار  ناشلاوما  هدرک و  عطق  ار  ناشقوقح  دـناسر و  لـتق  هب  اـههلوغیب  رد  ار  اـهنآ  دومن و  هراوآ  ار  يوما  نادـناخ  تسایـس  تفلاـخم 

میقتسم ریغ  میقتـسم و  هک  یتموکح  دومنیم . قیوشت  ناملـسم  تما . یعامتجا  تیوه  باسح  هب  ار  ییارگ  هلبق  سح  هک  یتموکح  دومن .
ماـما دوب . هدرب  نیب  زا  ار  یهاوخ  يدازآ  هب  شیارگ  هنوـگره  ینید ، ریدـخت  يهطـساو  هب  دیـشوکیم و  تلم  رد  یناـسنا  سح  يدوباـن  هب 

رس زا  هن  نم  ( » هحفص 123 دومرف ( : نینچ  درک ، وا  هب  هک  یتیصو  رد  هیفنح  نب  دمحم  شردارب  هب  درک . مایق  روما  نیا  مامت  رب  ع )  ) نیسح
فورعم هب  رما  ات  ماهدمآ  ماهدرک . جورخ  متدج  تما  رد  حالـصا  يارب  اهنت  هکلب  داسف ؛ یـشکندرگ و  زا  هن  ماهدرک و  جورخ  یهاوخدوخ 

مهاوخ ربص  دریذـپن ، ارم  سک  ره  تسا و  قح  يهتـسیاش  دـنوادخ  هک  دـنادب )  ) دریذـپب قح ، لوبق  هب  ارم  سک  ره  رکنم . زا  یهن  میامن و 
و ص )  ) شدـج تما  رد  حالـصا  سپ  تسا .» نارواد  نیرتـهب  دـنوادخ  هک  دـیامن ؛ يرواد  قـح  هب  موـق  نآ  نم و  ناـیم  دـنوادخ  اـت  درک 

دریذپب قح  لوبق  هب  ارم  سک  ره  : » دومرف هک  تسا  ع )  ) ترـضح ترابع  نیا  رد  هجوت  لباق  يهتکن  تسا . هدوب  وا  مایق  فده  شنادـناخ ،
ناناملـسم و نایم  رد  مهاگیاج  مايدـنمجرا و  فرـش و  رطاخ  هب  ارم  سک  ره  دومرفن : ینعی  تسا .» قح  يهتـسیاش  دـنوادخ  هک  دـنادب ) )
زا یکی  نیا  تسا و  هتـسب  قح  شریذـپ  هکلب  تسا ؛ هدومرفن  ار  روما  نیا  زا  کـی  چـیه  دریذـپب ... ادـخ  لوـسر  هب  تبـسن  مايدـنواشیوخ 
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. وا دوخ  رطاخ  هب  هن  دـنریذپیم  ریخ  قح و  رطاخ  هب  ار  وا  تقیقح  رد  دـنریذپیم ، ار  قح  هب  يهدـننک  توعد  یتقو  درم  تسوا . ياهاعدا 
رد یعامتجا  رصنع  تسا . هدوب  ع )  ) ترضح راگزور  رد  ینید  ای  یـسایس  ربهر  ره  يهیامرـس  هک  یگلیبق  رخافت  زا  تسا  رتارف  بلطم  نیا 

مدرم یتسپ  ع )  ) ترضح نآ  زا  دعب  ینعی  دوب ؛ هرک  دروخرب  یحایر  دیزی  نب  رح  اب  هک  تشگ  رادیدپ  هاگ  نآ  نینچمه  ع )  ) ترضح مایق 
شنارای وا  يارب  دوب و  هدیـسر  وا  هب  لیقع  نب  ملـسم  شاهداتـسرف ، گرم  ربخ  هک  نیا  زا  دعب  دوب ؛ هتفایرد  ار  ناشیا  اب  تعیب  زا  دـعب  قارع 

: دومن ینارنخس  نینچ  دناهدوب ، رح  اب  هک  ینازابرس  يارب  ع )  ) ترضح دوب . هدش  صخشم  دندوب ، نآ  رظتنم  همه  هک  یکانساره  تشونرس 
فلاخم دنکـشیم و  ار  وا  نامیپ  درامـشیم و  لالح  ار  ادخ  مارح  هک  دنیبب  ار  يرگمتـس  ناطلـس  سکره  دومرف : ص )  ) ربمایپ مدرم ، يا  »

ار وا  هک  تسدنوادخ  رب  دروشن ، وا  رب  رادرک  راتفگ و  هب  دزادرپیم و  زواجت  هانگ و  هب  شناگدنب  نایم  رد  دنکیم و  لمع  شربمایپ  تنس 
راکـشآ و ار  داسف  دندومن و  دنوادخ  هحفـص 124 ) يوریپ (  كرت  دنتخادرپ و  ناطیـش  زا  يوریپ  هب  موق  نیا  هک  دینادب  دـنکفا . شتآ  رد 

نم یعـضو ) نینچ  رد  . ) دندومن مارح  ار  شلالح  لالح و  ار  ادخ  مارح  دـنداد و  صاصتخا  دوخ  هب  ار  تمینغ  دـنداهناو . ار  یهلا  دودـح 
میلـست ارم  امتح  امـش  دندمآ و  نم  دزن  تعیب  يارب  امـش  ياههداتـسرف  دیـسر و  نم  هبامـش  ياههمان  مندرک ؛ مایق  هب  نارگید  زا  رتهتـسیاش 

یلع رسپ  نیسح  نم  هک  دینادب ) . ) دیدیسر یهاگآ  دشر و  هب  هک  دیتسه  ناتتعیب  رب  رگا  تخاس . دیهاوخن  راوخ  درک و  دیهاوخن  نمـشد ) )
ار ناتدـهع  دـینکن و  نینچ  رگا  متـسه . امـش  ياوشیپ  نم  امـش . اب  ماهداوناخ  تسامـش و  اب  مناج  متـسه ؛ ادـخ  لوسر  رتخد  همطاـف  و  (ع )

نینچ ملسم  میومع ، رسپ  مردارب و  ردپ و  اب  البق  نوچ  تسین  تشز  نادنچ  امـش  يارب  مسق ، مناج  هب  دینک  یلاخ  هناش  متعیب  زا  دینکـشب و 
نینچ دوخ  رب  دنک  ینکش  نامیپ  سک  ره  هتبلا  دیدومن و  عیاض  ار  ناتهرهب  امش  دروخب ؛ ار  امش  بیرف  هک  نآ  تسا  هدروخ  بیرف  دیدرک .

تیمورحم یگنـسرگ و  متـس  ملظ و  زا : تسا  ترابع  هک  دـنکیم  نییبت  ار  شمایق  لماوع  هبطخ  نیا  رد  ع )  ) ترـضح (. 1 «. ) تسا هدرک 
هب دـش ، دـنهاوخ  شراچد  مایق  زا  سپ  هک  یگراوآ  تمیورحم و  را  سرت  اهنآ  يارب  نمـض  رد  لاملا . تیب  لواـپچ  نید و  فیرحت  مدرم ،

هجاوم تالکـشم  اب  دـنوش و  تسکـش  راچد  دـیاش  هک  رییغت  ار  سرت  رب  ار  تلذ  یتسپ و  اـب  هارمه  یگدـنز  اـهنآ  نوچ  دـشکیم . ریوصت 
«. متسه ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  و  ع )  ) یلع رسپ  ع )  ) نیـسح نم  : » دومرف نینچ  ناشیارب  اهیهاگآ  نیا  هب  هجوت  اب  دندادیم . حیجرت  دنوش ،

ملظ و ینعی  متـسه .» امـش  ياوـشیپ  نم  تسامـش و  اـب  ماهداوناـخ  مناـج و  : » دوـمرف اـهنآ  هب  سپـس  هدرک و  ناـیب  ار  دوـخ  تیروـحم  لوا 
میباییم رد  متـسه » ندرک  مایق  يارب  یـسک  نیرتهتـسیاش  نم   » هک ترابع  نیا  رد  لمأت  اب  تسه . مه  نم  يارب  دوب  دهاوخ  هک  یتیمورحم 
ترـضح موس  راب  يارب  تسا . هدوب  ربخ  اب  درکیم ، افیا  ار  نآ  دیاب  هک  شریذپان  رییغت  هحفص 125 ) یخیرات (  شقن  زا  ع )  ) ترـضح هک 

وا و نیب  يریگرد  هک  یتاعاس  نیرخآ  رد  هبطخ  نیا  تفگ ؛ نخـس  تشاد ، نآ  يارب  هک  یتاهیجوت  شمایق و  يهرابرد  قارع  مدرم  اب  (ع )
. دندرکن توکس  اهنآ  یلو  دنوش  تکاس  ات  تساوخ  نانآ  زا  دش و  شبسا  رب  راوس  ع )  ) ترضح دنیوگیم  دوب . هداد  خر  هیما  ینب  رکـشل 

ارف تسار  هار  هب  ار  امـش  نم  دـیهدیمن . شوگ  منانخـس  هب  دـینکیمن و  توکـس  هک  تسا  هدـش  هچ  امـش  رب  ياو  : » دومرف اـهنآ  هب  سپس 
نامرف زا  امـش  يهمه  ناگتفای . كاله  زا  دـیامن ، ینامرفان  نم  زا  سک  ره  تسا و  ناگتفای  هار  زا  دـنک  يوریپ  نم  زا  سک  ره  مناوخیم ؛

، ماش رب  ياو  تسا . هدروخ  رهم  نآ  رب  تسا و  هدش  رپ  مارح  زا  نات  ياهلد  نوچ  دیهدیمن . ارف  شوگ  منانخس  هب  دینکیم و  یچیپرـس  نم 
: دـنتفگ دـنتخادرپ و  مه  شنزرـس  هب  دـندوب  اـهنآ  ناـیم  رد  هک  دعـس  نب  رمع  ناراـی  دیراپـسیمن »؟ شوگ  ارچ  دـینکیمن ؟ توکـس  ارچ 

نالوسر ناگتشرف و  و  ص )  ) ربمایپ هب  تفگ و  نخس  شبسن  لصا و  زا  دروآ و  ياج  هب  ار  راگدرورپ  يانث  دمح و  هک  وا  دینک ، توکـس  »
( دـیروآیم دای  هب  ایآ  ( ؛ تعامج يا  امـش  رب  داـب  گـنن  گرم و  : » دومرف ع )  ) ترـضح هاـگنآ  تفگ .» نخـس  غیلب  داتـسرف و  دورد  یهلا 
اب دیدیـشک  ریـشمش  ام  هیلع  میدرک . يرای  ار  امـش  دیدیزرلیم  دوخ  رب  هک  یلاح  رد  و  دیدوب ؛ نادرگرـس  دیتساوخ و  داد  ام  زا  هک  ینامز 

هیلع دیدیـشاپ !! اـم  رب  میتـخورفارب ، امـش  دوخ و  نمـشد  هیلع  ار  نآ  اـم  هک  یـشتآ  دـیدوب . هدروخ  دـنگوس  اـم  هب  نداد  يراـی  رب  هک  نیا 
، مداد جاور  امش  نایم  رد  هک  یتلادع  فالخرب  مه  نآ  دیتشگ . دحتم  ناتنانمشد  عفن  هب  اهنآ  هیلع  دیدش و  جیسب  ناتنایلاو  نارادتسود و 

هانگ هک  نآ  یب  دوب . دهاوخن  امش  يارب  ياهرهب  بیصن و  دیتسب  عمط  نآ  هب  هک  يزیچان  یگدنز  دنناسر و  امـش  هب  اهنآ  هک  ایند  مارح  زج 
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هک امش  رب  ياو  دیدیزای .) تسد  هحفص 126 ) مادقا (  نیدب   ) دیشاب هتشادنپ  فیعض  ار  نآ  هک  يرظن  يأر و  ای  دنزرـس و  ام  زا  ییاطخ  ای 
هب زونه  و  هدوسآ ؛ تمظع  تبیه و  دوب و  فالغرد  ریشمش  هک  نآ  لاح  دیدرک و  شرت  يور  ام  رب  دیداهناو . ار  ام  دیتشادن و  شوخ  ار  ام 
امش لاح  هب  ادب  دیدناوخارف . نآ  هب  اههناورپ  يهلمح  نوچمه  دیتفاتش و  گنج  يوس  هب  ناخلم  نوچمه  امش  اما  میدیسرن ؛ یعطق  يهجیتن 

تنـس ناگدننک  شوماخ  باتک و  ناگدننک  فیرحت  ناهانگ و  دناب  ناطیـش و  نوسف  نآرق و  ناگدشدر  ناراجنهبان و  تما و  ناگدرب  يا 
يرای نانمؤم و  ناگدـنهدرازآ  و  ( 2  ) ناگدازانز يهدـنهد  طبر  بسن  هب  ایـصوا و  ترتع  ناگدـنرب  نیب  زا  ناربمایپ و  نادـنزرف  نـالتاق  و 

رد نانآ  دنداتـسرف و  شیپ  يزیچ  دـب  هچ  دـندرک ؛ هراـپ  هراـپ  ار  نآرق  هک  ناـنآ  و  ( 3  ) ناگدننز دنخـشیر  نارادولج  سردایرف  هدـنهد و 
مـسق ادخ  هب  يرآ  دینکیم ؛ يرای  كرتام  زا  دیناسریم و  يرای  شناوریپ  برح و  نب  نایفـس  وبا  دنزرف  هب  امـش  دنتـسه . نادواج  باذـع 
ياهلد تسا و  هتفرگتوق  نآ  رب  ناتگرب  خاش و  و  تسا ؛ هدناود  هشیر  امـش  رد  نآ  ساسا  لصا و  تسا و  روهـشم  امـش  رد  يرای  كرت 
يهمعط ناگدـننیب و  هودـنا  بجوم  هک ) : ) دـیتسه هویم  نیرتتشز  امـش  و  هدرک ، هتـشابنا  ار  امـش  ياههنیـس  هدـیدرگ و  تباث  نآ  رب  امش 

لیفک ناتدوخ  هیلع  ار  دنوادخ  امش  دندرک -  ضقن  يراشفاپ  دیکأت و  زا  سپ  ار  اهدنگوس  هک  نانکش  نامیپ  رب  دنوادخ  تنعل  دینابصاغ .
رود هب  ام  زا  تلذ  تسا ؛ هدرک  ریخم  تلذ  ریشمش و  نایم  ارم  هدازانز  دنزرف  يهدازانز  نآ  دیتسه . اهنآ  مه  امش  مسق  ادخ  هب  دیداد -  رارق 

زا تعاطا  هدارا  اب  تمه و  دـنلب  ینادرم  هزیکاپ و  ییاهنماد  كاپ و  ناکاین  و  دـنریذپیمن ؛ اـم  زا  ار  نآ  ناـنمؤم  شلوسر و  ادـخ و  تسا ؛
اب درب ؛ مهاوخ  نیب  زا  ار  نادناخ  نیا  نم  مداد ؛ میب  مدروآ و  رذع  نم  هک  دینادب  دنهدیمن ... حیجرت  ناراوگرزب  ندـش  هتـشک  رب  ار  نانود 
ام میوش  زوریپ  رگا  ( » هحفص 127 دومرف ( : ع )  ) ترضح هاگنآ  مرادن .»... مه  يروای  دایز و  نمشد  دادعت  كدنا و  مدارفا  دادعت  هک  نیا 
ام گرم  راذـگب  اما  تسین  یلدزب  سرت و  اـم  تشرـس  « » میتسین ناگدـنوش  بولغم  میوش ، بولغم  رگا  میاهدوب و  نادـنمزوریپ  هتـشذگ  زا 

دهاوخ وناز  نارگید  يوس  هب  راچان  هب  درادرب ، ناـمدرم  زا  ار  شاهنیـس  گرم  هک  هاـگنآ  «. » دـسرب نارگید  هب  تلود  تموکح و  دـشاب و 
مینادواج مه  ام  سپ  دـناهدنام  نادواج  ناهاشداپ  رگا  «. » درب نیب  زا  زین  ار  هتـشذگ  ناگرزب  هک  نانچ  دوبر ؛ رد  ار  ام  ناگرزب  گرم  «. » دز

ام هک  هچ  نآ  هب  زین  نانآ  دیـشاب ؛ شوهب  وگب ، اـم  هب  ناگدـننز  دنخـشیر  هب  سپ  «. » میراگدـنام مه  اـم  دـناهدنام ، یقاـب  ناراوگرزب  رگا  و 
نآ یگدوـهیب  اـهنآ و  یگدـنز  تیعقاو  اـهنآ  يهراـبرد  هبطخ  نیا  ر  ع )  ) نیـسح ماـما  ترـضح  (. 4 «. ) دش دـنهاوخ  راچد  میدـش ، راچد 

ناـمه اـب  سپـس  دنتـساوخ و  يراـی  وا  زا  ناشرگمتـس  ناـمکاح  تسد  زا  هنوـگچ  هک  تفگ  ناـنآ  هب  تـفگ . نخـس  اـهنآ  يارب  یگدـنز 
یگدـنز ربارب  رد  ار  اهنآ  هکلب  دـندوب  هدرکن  راتفر  تلادـع  هب  اهنآ  اب  زگره  هک  يرگمتـس  ناـمکاح  دـندش . تسدـمه  وا  هیلع  نارگمتس 

راک هب  يا  هنالیلذ  زیچان و  یگدـنز  يارب  رمع  لوط  رد  نوچ  زیچان ، هدـیاف ، مک  تسپ و  يایگدـنز  دنتـشاداو . مارح  هب  يزیچاـن  تسپ و 
ياهـشبنج هب  تبـسن  ناشررکم  عضاوم  زا  اهنآ  يارب  ع )  ) ترـضح تسا . يزیچاـن  لـمع  شاداـپ  هک  راـبتعا  نیا  هب  زیچاـن  دـنتخادرپیم و 

هک هاگنآ  اما  دنتـشاد . راوگان  تیعـضو  رییغت  رب  مزع  دندومنیم . مایق  يارب  هدارا  هقالع و  راهظا  هشیمه  اهنآ  هک  تفگ  نخـس  یحالـصا 
اما دنتـسه ، زین  اهنآ  نانمـشد  وا ، نانمـشد  هک  تفگ  نانآ  هب  دنتفرگ . عضوم  نآ  هیلع  دنـشاب ، مایق  نابیتشپ  هک  نیا  ياج  هب  دش  يدج  رما 

نانمشد و تسد  زا  ار  اهنآ  دننادیم  هک  یناسک  دنگنجیم ، ناشناگدننک  دازآ  اب  دنزاسیم و  بارخ  ناشیگدنز  ناشدوخ  تسد  هب  اهنآ 
الماک دراد ، هک  يرگاشفا  یگدنبوک و  یبالقنا و  کبـس  نیا  اب  هبطخ  نیا  هحفص 128 ) دنزاسیم ( . اهر  ناشنارگمتـس  ناگدننکراوخ و 
یناسک هچ  اب  هک  دنتسنادیم  یبوخ  هب  رکشل  نآ  نازابرس  دراد . يراگزاس  راگزور ، نآ  رد  هیما  ینب  نایرکـشل  رب  مکاح  یناور  ياضف  اب 

دوب نآ  یپ  رد  دزاس ، هاگآ  دنوشیم ، بکترم  هک  یهانگ  ینیگنـس  یتشز و  زا  ار  اهنآ  هک  دوب  نآ  یپ  رد  ع )  ) ترـضح اذـل  دـنگنجیم ،
یناشفشتآ یناملـسم  ره  زا  نایب ، يهویـش  نیا  اب  ع )  ) ترـضح دونـشب . ار  وا  ياسر  يادن  هدش ، راوخ  يهعماج  نیا  یمالـسا ، يهعماج  هک 

ص ج 4 ، هعیشلا ، نایعأ  ص 280 . ج 3 ، لماکلا ، ص 304 و 305 . يربط ج 4 ، ( 1 ( ) هحفـص 129 تخاس ( . راجفنا  يهدامآ  رگناریو و 
(4 . ) درکیم هرخـسم  ار  ربمایپ  هک  تسا  صاعورمع  روظنم  ( 3 . ) درک قحلم  دوخ  هب  هیواـعم  هک  تسا  داـیز  نبا  روظنم  ( 2 . ) و 229  228

ات 160. ص 155  لوا ، شخب  ج 4 ، هعیشلا ، نایعأ 
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یمومع راکفا  رظن  زا  مایق  ياههزیگنا 

ترورـض زین  ناناملـسم  هکلب  دوبن . هدش  هتفریذپ  ع )  ) ترـضح بناج  زا  اهنت  مایق ، یعامتجا  فدـه  یمومع  راکفا  رظن  زا  مایق  ياههزیگنا 
ناـشیا زا  دنتـشون و  هماـن  ع )  ) ماـما هب  هک  دـندوب  هتفاـیرد  یناـسک  ار  عضو  نیا  دـندوب . هتفاـیرد  ار  رتـهب  عضو  هب  ناـشراوگان  عضو  رییغت 

زا ع )  ) ترضح هب  هک  یناسک  دندوب . هتفریذپ  ار  وا  اب  وا و  هار  رد  گرم  هک  دندش  هجوتم  ار  عضو  نیا  یناسک  . دیایب قارع  هب  ات  دنتـساوخ 
ناخروم زا  یخرب  دندوب . ناشیا  راتساوخ  دندوب و  هتشون  همان  ناشیا  هب  یناوارف  دادعت  هکلب  دناهدوبن  یمک  دادعت  دندوب ، هتـشون  همان  قارع 

همان رازه  دودح 12  هدنکارپ  ياهتبون  رد  هک  دناهتفگ  مه  یخرب  ( 1 . ) دندوب هتشون  ترضح  هب  همان  زا 150  شیب  قرع  مدرم  هک  دناهدروآ 
هب تسد  ات  دوب  هدش  هتـشون  ع )  ) ترـضح هب  هک  ییاههمان  دادـعت  نیا  یناوارف  زا  دوب . هدـش  يروآ  عمج  ع )  ) ترـضح دزن  قارع  مدرم  زا 

نیـسح هک  تسا  نینچ  ربخ  نیا  میناوخب ؛ دناهدرک ، تیاور  ناخروم  رتشیب  هک  ار  يربخ  رگا  دیـسر ، یتسرد  یبایزرا  هب  ناوتیم  دـنز  مایق 
ار قح  دـینک و  هشیپ  دـنوادخ  ياورپ  رگا  مدرم ، يا  ( » هحفـص 130 دومرف ( : نینچ  شنارای  وا و  هب  دـش  وربور  دـیزی  نب  رح  اـب  یتقو  (ع )

نایعدم نیا  زا  امش  رب  تیالو  يهتـسیاش  همه  زا  شیب  تیب  لها  ام  تسا . یهلا  ياضر  بلج  يهیام  رتشیب  دیرامـش ، مرتحم  قح  لها  يارب 
يأر دیرکنم و  ار  ام  قح  دیتسین و  ام  ياریذپ  امش  رگا  دننکیم . راتفر  امـش  نایم  رد  زواجت  متـس و  هب  هک  میتسه  یناسک  یتحالـص و  یب 

هب دـیزی  نب  رح  مدرگیم .» رب  امـش  دزن  زا  دیاهداتـسرف ، نم  يارب  هک  ینـالوسر  تـسا و  هدـمآ  ناـتیاههمان  رد  هـک  تـسا  نآ  زا  ریغ  اـمش 
ناعمـس نب  ۀـبقع  يا  دوـمرف : ع )  ) نیـسح میرادـن . ربـخ  دـییوگیم  هک  ییاـههمان  نیا  زا  اـم  مـسق  ادـخ  هـب  : » تـفگ نـینچ  ع )  ) ترـضح

«. درک هدـنکارپ  اهنآ  يولج  دروآ و  نوریب  ار  همان  زا  رپ  نیجروخ  ود  زین  وا  روآ . نوریب  تسه ، نم  هب  نآ  ياـههمان  هک  ار  ییاـهنیجروخ 
دندناوخیم و ارف  مایق  هب  ار  ناشیا  دوب و  هدش  هداتـسرف  ع )  ) ترـضح يارب  هک  ییاههمان  مجح  زا  یتسرد  یبایزرا  ناوتیم  اج  نیازا  (. 2)
، رفن کی  زا  ياهتسب  هکلب  تسا  هدوبن  يدودعم  دارفا  بناج  زا  اههمان  نیا  هک  مینکیم  هظحالم  یفرط  زا  تشاد . دندادیم ، يرای  يهدعو 

میراد رارق  یعمج  تکرح  کی  ربارب  رد  هکلب  میتسین  يدرف  تکرح  کی  ربارب  رد  ام  نیارباـنب  ( 3  ) تسا هدوب  رفن  هد  رفن و  راـهچ  رفن ، ود 
ع)  ) ترـضح يارب  هک  ییاهباتک  زا  تسا  ياهنومن  دیآیم ، ریز  رد  هچ  نآ  دـناهدز . مایق  هب  تسد  نآ  مدرم  تیرثکا  ای  قارع  يهعماج  هک 

شکرس ینمشد  تسکش . مه  رد  ار  تردپ  نمشد  وت و  نمشد  هک  تسا  ییادخ  نآ  زا  شیاتس  دعب ، اما  کیلع ، مالس  : » تسا دش  هتـشون 
مغر یلع  درک و  دوخ  نآ  زا  بصغ  هب  ار  شمیاـنغ  تخادرپ و  شلواـپچ  هب  دـش و  هریچ  تما  نیا  رب  هک  رگمتـس  راـکبانو و  وج  هزیتس  و 
نایم ار  لاملا  تیب  تشاذگ . یقاب  ار  شنادـب  دـناسر و  لتق  هب  ار  تما  نآ  ناکین  سپـس  دـنار و  مکح  نآ  رب  نآ  هحفص 131 ) تیاضر ( 

هک ریذپب  ار  ام  ییاوشیپ  سپ  میرادن ، وت  زج  ییاوشیپ  ام  دـندش  رود  ادـخ  زا  دومث  موق  نوچمه  دومن ؛ میـسقت  شنارگمتـس  ناشکندرگ و 
هعمج زامن  هب  وا  اب  هعمج  زور  رد  ام  تسا و  تفـالخ  خاـک  رد  ریـشب  نب  ناـمعن  دروآ . درگ  قح  هب  ار  اـم  وت  يهطـساو  هب  دـنوادخ  دـیاش 

ماش هب  دـهاوخب -  ادـخ  رگا  ات -  مینکیم  نوریب  ار  وا  دـمآ  یهاوخ  هک  میـشاب  نئمطم  رگا  میوریمن . نوریب  هب  دـیع  زور  رد  میوریمن و 
دش و هداتسرف  ع )  ) ترـضح يارب  هک  تسا  ییاههمان  يهنومن  نیا  (. 4 «. ) ادخ لوسر  رـسپ  يا  داب  وت  رب  دنوادخ  تمحر  دورد و  ددنویپب .

نتـشاد هگن  هنـسرگ  تشحو و  رورت و  تسایـس  نوچ  تسادـیپ . حوضو  هب  اههمان  نیا  رد  یعامتجا  رـصنع  دـندناوخ . ارف  مایق  هب  ار  ناشیا 
نایم رد  نوچ  دریگب ؛ هدهع  هب  ار  یمایق  نینچ  يربهر  تسناوتیم  هک  تسا  یتیصخش  اهنت  ع )  ) نیسح ماما  تشاداو . مایق  هب  ار  اهنآ  مدرم 

ثص 266 ج 3 ، لماکلا ، ( 1 ( ) هحفص 132 دهد ( . خساپ  مدرم  ياهنامرآ  اهوزرآ و  اهدرد و  هب  هک  دوبن  يربهر  نینچ  ناملـسم ، ناربهر 
رابخالا ات 160 و  ص 155  ج 4 ، هعیشلا ، نایعا  ص 229 ، يرولا ، مالعأ  ص 280 ، ج 3 ، لماکلا ، ص 303 ، ج 4 ، يربط ، ( 2 . ) و 267

نب هللادبع  نب  نمحرلادبع  يوادیص ، رهسم  نب  سیق  : » تسا هدمآ  نینچ  هعیـشلا  نایعا  رد  ص 262 . ج 4 ، يربط ، ( 3 . ) ص 249 لاوطلا ،
رفن راهچ  رفن و  ود  رفن ، کی  زا  ياهتسب  همان و  دودح 150  اهنآ  اب  دنداتسرف ؛ ع )  ) نیسح دزن  ار  یلولـس  هللادبع  نب  ةرامع  یبحرأ و  دادش 
نیا ات  دندیسریم  یپایپ  اههمان  دیـسر ، ناشیا  هب  همان  يزور 61  تفگن ؛ خـساپ  تفریذـپن و  اهنیا  مغر  یلع  ع )  ) ترـضح یلو  تسا  هدوب 
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ص ج 3 ، لماکلاو ،  261  - ص 262 ج 4 ، يربط ، ( 4 «. ) دوب هدـش  عمج  ع )  ) ترـضح دزن  همان  رازه  دودح 12  هدـنکارپ  ياهتبون  رد  هک 
.266

ناگدننک مایق  هاگدید  زا  مایق  ياههزیگنا 

هب میرذـگب  دـناهدش ، نادرگیور  نآ  زا  سپـس  دـناهدناوخ و  ارف  بالقنا  هب  هک  ییاهنآ  زا  رگا  ناگدـننک  مایق  هاگدـید  زا  مایق  ياههزیگنا 
. دناهدومن راگدـنام  ار  ناشیبالقنا  لمع  ناشتداهـش ، هب  هک  ياهظحل  دـناهدنام ؛ یبالقنا  هظحل  نیرخآات  ع )  ) ماما اب  هک  میـسریم  یناسک 
ملظ و ینعی  تاهیجوت  نیا  دییأت  هب  ار  هیما  ینب  شترا  دندرکیم و  هیجوت  ار  ناشمایق  دندنارورپیم و  رس  رد  ار  هشیدنا  نیمه  اهنآ  يهمه 
رد ریـشمش  اب  بسا  رب  اروس  نیق ، نب  ریهز  الثم  دندناوخیم . ارف  دـناهتفرگ  راک  هب  نامکاح  هک  یتشحو  رورت و  تسایـس  یعامتجا و  متس 

تحیصن شناملـسم ، ردارب  رب  ناملـسم  قح  مناسرتیم ؛ یهلا  باذع  زا  امـش ر  هفوک ؛ مدرم  يا  : » تفگ نخـس  نینچ  هیما  ینب  شترا  ربارب 
هداتفین قافتا  گنج  ریـشمش و  امـش  ام و  نیب  هک  ینامز  ات  میدوب  مه  ناردارب  نوچ  دحاو  بهذـم  نید و  کی  رب  نونکات  ام  تسا . ندرک 
میهاوخ ادج  یتما  کی  ره  امش  ام و  دلسگیم و  مه  زا  ام  دنویپ  دشاب ، ام  نایم  ریشمش  هاگره  و  دیتسه ؛ ام  تحیصن  يهتـسیاش  امـش  دوب .

ام میتسه  نآ  هب  لماع  امـش  ام و  زا  کی  مادک  دنیبب  ات  دیامزآیم  شنادناخ  و  ص )  ) دمحم شربمایپ ، هیرذ  هب  ار  امـش  ام و  دـنوادخ  دوب .
يزیچ يدب  زج  اهنآ  زا  امش  هحفص 133 ) میناوخیم ( . ارف  دایز  نب  هللادیبع  رگمتس ، دنزرف  رگمتـس ، ندومن  راوخ  اهنآ و  يرای  هب  ار  امش 

هب لخن  ياههنت  رب  دننکیم و  هلثم  ار  امش  دنکشیم و  لیم  ار  ناتنامـشچ  دننکیم و  عطق  ار  ناتياهاپ  تسد و  اهنآ  دوشیمن ؛ ناتبیـصن 
لتق هب  ار  وا  لاثما  هورع و  نب  یناه  شنارای و  يدع و  نبرجح  نوچ  يدارفا  دنشکیم ؛ ار  امـش  نایراق  امـش و  نیرتهب  دنـشکیم و  بیلص 
نیا رگم  میوریمن  اج  نیا  زا  ام  مسق  ادخ  هب  : » دنتفگ دندومن و  حدم  ار  دایز  نبا  دـنتفگ و  ازـسانار  وا  هیما ) ینب  نایرکـشل  «. ) دـنناسریم

هحفص 134) مییامن ( .» ناطلس  میلست  ار  شنارای  وا و  ای  میشکب و  ار  شنارای  وت و  رورس  هک 

یمالسا يهعماج  رد  مایق  ياهدرواتسد 

یمالـسا يهعماج  درک و  ذوفن  ناملـسم  مدرم  ناج  لد و  رد  راگزور  نآ  رد  البرک  يهعجاف  یمالـسا ...«  يهعماج  رد  مایق  ياهدرواتـسد 
شیوخ تمارک  زا  عاـفد  هب  ار  يو  هک  دوب  ناور  ناـج و  رد  یتلاـح  ذوفن  لوؤسم  يریذـپ ) ریثأـت  ) نیا تفرگ . رارق  نآ  ریثأـت  تحت  تخس 

هدـنز ار  نآ  اـت  دـنکفا  ياهزرل  تسـس ، ناـج  لد و  رد  دـنکفارب و  ار  ياهزاـت  هلعـش  شوماـخ ، یبـالقنا  روـشرپ و  حور  رد  دـهد و  قوـس 
نخس ماجرف   < هرخؤم  < نیسح ماما  بالقنا  رد  یماکان  تیقفوم و  نازیم  هحفص 135> ) دیامن ( .»....

نیسح ماما  بالقنا  رد  یماکان  تیقفوم و  نازیم 

ینب تموکح  هیلع  ع )  ) نیسح مایق  ياههبنج  زا  یخرب  یسررب  هب  تشذگ  هک  هچ  نآ  رد  نیسح  ماما  بالقنا  رد  یماکان  تیقفوم و  نازیم 
رد شنارای  و  ع )  ) ماما هارمه  نآ  لالخ  رد  میدرک . هراشا  نآ  ياهفدـه  لـلع و  بابـسا و  یناور و  یعاـمتجا و  طیارـش  هب  میتخادرپ . هیما 

دروم نادـنچ  هلأسم  نیا  نوچ  میاهتفگن ؛ نخـس  کیدژارت  رـصنع  زا  لصفم  روط  هب  یلو  میتشگ  ناـشیبالقنا ، لـمع  لـحارم  زا  يرایـسب 
نیا ياهدرواتـسد  نایب  یپ  رد  نونکا  میدومن . هدنـسب  درکیم ، اضتقا  نخـس  تفاب  تیعقوم و  هک  ياهراشا  هب  اـهنت  تسا و  هدوبن  اـم  هجوت 

ناگدـننک مایق  يزوریپ  يهیام  ایآ  دومن ؟ داجیا  هعماج ، رد  يرییغت  مایق  نیا  اـیآ  هک  اـنعم  نیدـب  میتسه . نآ  یناـسنا  درواتـسد  هژیوب  ماـیق 
يراج دونـشیم ، ای  دناوخیم  یبالقنا  يهرابرد  هک  سک  ره  نابز  رب  هک  تسا  ییاهـشسرپ  اهنیا  درک ؟ دوبان  ار  مایق  نانمـشد  ایآ  تشگ ؟

ایآ تسا . هتـسباو  دنیامنیم  هئارا  اهـشسرپ  نیا  رب  كرادم  دانـسا و  هک  ییاهخـساپ  هب  بالقنا  کی  تسکـش  ای  قیفوت  رب  مکح  ددرگیم .
هب نورقم  دـندرگیم ، شوماخ  سپـس  دـنوشیم و  روهلعـش  هک  اهمایق  رگید  نوچمه  یمایق  ای  تسا  هدوب  هارمه  قیفوت  اب  ع )  ) نیـسح مایق 
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هحفـص 136) دـننکیم ( ؟ نایب  نآ  نارادـفرط  یهاگ  دـنچ  زا  ره  هک  تسا  يزیگنامغ  تارطاخ  اهنت  نآ  درواتـسد  تسا و  هدوب  تسکش 
هب یمالـسا  يهعماـج  لوحت  بجوم  هک  ار  ینآ  یـسایس  يزوریپ  چـیه  تسا و  هدوـب  نورقم  تسکـش  اـب  ـالماک  ماـیق  نیا  دوـشیم ، هتفگ 

روز و هب  هک  ییاههتـسد  دـندنام . یقاب  هتـشذگ  نوچمه  مایق  نیا  زا  دـعب  مه  ناناملـسم  تخاسن و  ققحم  ددرگ ، هتـشذگ  زا  رتهب  یعـضو 
ندومن و مورحم  تسایس  هب  اهنآ  اب  دنتساوخیم و  دوخ  هک  يریسم  نآ  هن  دندشیم  هداد  قوس  دشیم ، هتساوخ  هک  يریـسم  ره  هب  تردق 

ماـیق اـما  تشگیمن . مک  ناـنآ  زا  يزیچ  یل  دـندوزفایم و  ناشتردـق  هب  رتـشیب  هچ  ره  ماـیق  نیا  نانمـشد  دـشیم . راـتفر  تشحو  سرت و 
راچد تیمورحم  یگراوآ و  يراوخ ، گرم ، هب  تفرگارف و  ار  اهنآ  ياهلـسن  نماد  لاس  اهدص  دـندوب و  هدـش  يراتفرگ  راچد  ناگدـننک 

زج تریصب  اب  ققحم  کی  رظن  رد  تقیقح  اما  يدرف . يهصرع  رد  مه  دش و  هجاوم  تسکـش  اب  یعامتجا  يهصرع  رد  مه  نیاربانب  دندش .
یگریچ نودب  یعطق و  ینآ و  يزوریپ  هن  اما  نآ ، ياهدرواتـسد  اهفده و  یپ  رد  دـیاب  میمهفب  ار  ع )  ) نیـسح مایق  هک  نیا  يارب  تسا . نیا 

الماک دوب ، شراظتنا  رد  هک  یتشونرس  هب  ع )  ) نیسح هک  تسا  نآ  رگنایب  میراد  تسد  رد  هک  ینوتم  مییآرب . تموکح ، تردق و  دنسم  رب 
ناروناج زا  يروناج  هنال  رد  رگا  مسق  ادخ  هب  : » دومرف دزاس ، راکشآ  هکم  رد  ار  شمایق  ات  تساوخ  وا  زا  ریبز  نبا  یتقو  تسا . هدوب  هاگآ 

هنوگ نامه  تشاد ، دنهاوخن  هگن  ارم  تمرح  اهنآ  مسق  ادخ  هب  دنسرب . ناشهتـساوخ  هب  ات  دیـشک ، دنهاوخ  نوریب  ارم  اهنآ  موش ، ناهنپ  مه 
و دنزیرب ؛ ارم  نوخ  هک  نیا  رگم  درک  دنهاوخن  اهر  ارم  اهنآ  مسق  ادخ  هب  : » دومرفیم اهراب  و  (. 1 «. ) تشادن هگن  ار  هبنش  تمرح  دوهی  هک 
«. ضیح نوخ  زا  رترادقم  یب  رتتسپ و  دیامن ؛ لیلذ  راوخ و  ار  اهنآ  هک  تخاس  دهاوخ  طلسم  ار  یسک  اهنآ  رب  دنوادخ  دننک  ننیچ  نوچ 

ندیسر رد  ع )  ) ترضح تسکش  دندرک  تحیصن  یگمه  دندینـش -  ار  قارع  هب  ع )  ) ترـضح تکرح  ربخ  یتقو  نارگ -  تحیـصن  (. 2)
يزوریپ هب  دناوتیم  هنوگچ  دندحتم ؛ وا  هیلع  یگمه  هحلـسا  لوپ و  تردق  هحفص 137 ) نوچ (  تسا ؛ شمایق  زا  رتعیرـس  امتح  هجیتن  هب 

هک نانآ  دورب . قارع  زا  ریغ  رگید  نیمزرـس  هب  اج  نآ  زا  ای  دنامب و  هکم  رد  ای  ع )  ) ترـضح هک  دندرکیم  تحیـصن  یگمه  اهنآ  دـسرب ؟
هللادبع هیفنح و  نب  دمحم  رمع ، نب  هللادبع  سابع ، نب  هللادبع  یموزخم ، نمحرلادبع  نب  رمع  زا : دندوب  ترابع  دندرکیم  ار  داهنـشیپ  نیا 

ریخ يازج  وت  هب  دنوادخ  ومع ، رـسپ  يا  : » دومرف ثرح  نب  نمحرلادـبع  هب  باطخ  و  تفریذـپن ، ار  کی  چـیه  ع )  ) ترـضح اما  رفعج . نب 
يأر رب  هچ  دوشیم ؛ نامه  دنک ، مکح  ادخ  هچ  ره  ياهتفگ . نخس  درخ  لقع و  هب  ياهدرک و  تحیصن  وت  هک  منادیم  مسق  ادخ  هب  دهد ؛

: دومرف نینچ  سابع  نب  هللادبع  هب  (. 3 «. ) یتسه رگتحیصن  نیرترب  رواشم و  نیرتهدوتس  نم  دزن  وت  ییامن ؛ شیاهر  هچ  یـشاب و  ترظن  و 
رگید ییاج  رد  (. 4 « ) ماهتفرگ تکرح  رب  ار  میمـصت  نم  اـما  یتـسه ، زوسلد  رگتحیـصن و  هک  منادیم  نم  مسق  ادـخ  هب  ومع ، رـسپ  يا  »

نب هللادبع  هب  (. 5 « ) دوش هتـسکش  نم  يهلیـسو  هب  دـنوادخ  مرح  تمرح  ات  تسا  رتهب  میارب  موش ، هتـشک  ییاج  رد  نم  رگا  : » تسا هدومرف 
، دنوادخ رب  ایند  يزیچان  یتسپ و  زا  ینادیمن  رگم  نمحرلادبع ، وبا  يا  : » دومرف درکیم ، شرافس  دیزی  اب  شزاس  حلص و  هب  ار  وا  هک  رمع 

اورپ ادخ  زا  نمحرلادبع  وبا  يا  هدش ؛ هدرب  هیده  هب  لیئارسا  ینب  ناراکمتـس  نارگزواجت و  زا  یکی  يارب  ایرکز  نب  ییحی  رـس  هک  دوب  نآ 
اب ناشریشمش  تسوت و  اب  نامدرم  لد  : » تفگ ع )  ) ترـضح هب  قدزرف  یتقو  هحفص 138 ) (. ) 6 «. ) رادنرب مايرای  زا  تسد  شاب و  هتشاد 

. تسا يراک  هب  هظحل  ره  ام  اراگدرورپ  دهدیم ؛ ماجنا  دهاوخب  هچ  ره  دـنوادخ  تسادـخ و  نآ  زا  نامرف  یتفگ ؛ تسا  : » دومرف هیما » ینب 
اما میبلطیم ؛ يرای  وا  زا  رکـش  يادا  اب  مییاتـسیم و  شیاهتمعن  رطاـخ  هب  ار  وا  دوش  لزاـن  میراد ، تسود  هک  هچ  نآ  هب  یهلا  ياـضق  رگا 

(. 7 «. ) دـنادیمن دوخ  هیلع  یمتـس  ار  نآ  تساوقت ، رب  شنطاب  قح و  شتین  هک  سک  نآ  دوش ، يراج  لیم  تساوخ و  فالخ  رب  اـضق  رگا 
يراوجمه نسح  یکین و  هزیاج و  ناـمأ و  ع )  ) ترـضح هب  دیـسر و  ع )  ) ترـضح هب  هنیدـم  رادـنامرف  صاـع ، نب  دیعـس  نب  رمع  يهماـن 

ع)  ) ترضح اما  ددرگزاب . ع )  ) ترضح هک  دنیامن  شالت  ات  درک  هناور  ع )  ) ترضح هارمه  ار  رفعج  نب  هللادبع  دیعـس و  نب  ییحی  دادیم .
بیترت نیدـب  ماهدوـمن .» مزج  دـنوادخ  اـمرف  يارجا  رب  مزع  ماهتـسش و  یگدـنز  زا  تـسد  : » دوـمرف داد و  هـمادا  شهار  هـب  درکن و  نـینچ 

زا درکیم و  تحیـصن  قارع  هب  نتفرن  هب  ار  وا  هک  درکیم  دروـخرب  یـسک  اـب  هک  نـیا  رگم  دـمآیمن  دورف  یلزنم  چـیه  رد  ع )  ) ترـضح
ةورع نبا  یناهو  لیقع  نب  ملـسم  گرم  ربخ  هک  نیا  ات  تشادیم ؛ رب  اهنآ  شیارگ  يراوخ و  زا  هدرپ  هک  دـشیم  روآداـی  شمدرم  لاوحا 
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رد یناکم   ) هلابز رد  هک  مه  یتقو  درکن . نینچ  یل  ددرگزاب و  ات  دندناسرت  ار  وا  شنارای  زا  یخرب  دیسر و  وا  هب  دوب ) هیبلعث  رد  هک  یتقو  )
ملسم گرم  راوگان  ربخ  دعب ، اما  : » دومرف نینچ  تفر و  شنارای  دزن  دینش ، ار  ( 8  ) رطقی نب  هللادبع  شاینتان ، ردارب  گرم  ربخ  هکم ) ریسم 
نودب ددرگزاب ، هک  دراد  تسود  امش  زا  سک  ره  دندرک . راوخ  ار  ام  نایعیش  دیـسر . نم  هب  رطقی  نب  هللادبع  ةورع و  نب  یناه  لیقع و  نب 

رد هک  نیا  ات  دنتفرگ  ار  دوخ  هار  کی  ره  دندش و  هدنکارپ  وا  رود  زا  مدرم  درادـن . يدـهعت  ام  رب  ددرگزاب و  یعنام  چـیه  هحفص 139 ) ) 
وا زا  هک  یبارعا  هک  تشادنپیم  هک  داد  ماجنا  تهج  نادب  ار  راک  نیا  دندنام . یقاب  دندوب ، هدمآ  هنیدـم  زا  وا  اب  هک  یناسک  شنارای  نایم 

شوخ ار  ع )  ) ترـضح اـب  نتفر  اذـل  تسا ؛ تسرد  شمدرم  تعاـطا  هک  دـش  دـهاوخ  دراو  ینیمزرـس  هب  وا  دنتـشادنپیم  دـندرک ، يوریپ 
رگم درک  دـنهاوخن  یهارمه  وا  اب  دـنک ، نایب  اهنآ  يارب  رگا  تسنادیم  ع )  ) ترـضح دـنوریم . اـجک  هب  هک  دنتـسنادیم  اـهنآ  دنتـشادن ،

 - رما ندش  نشور  زا  سپ  دندرکیم -  تیحصن  ار  وا  مارآ  نما و  یهاگلزنم  هب  نتشگزاب  هب  نانآ  ( » 9 !! ) دنبلاط ار  وا  اب  ندرم  هک  یناسک 
اهرادشه نیا  (. 10 «. ) دوشیمن شراک  بولغم  دنوادخ  اما  يدید  هک  تسا  نامه  يأر  هک  تسین  هدیـشوپ  نم  رب  هللادبع  يا  : » دوزف نینچ 

اهفدـه و زا  دـیابن  نیارباـنب  تسا . هدوب  ربـخ  اـب  هاـگآ و  دوـب ، شراـظتنا  رد  هک  یتشونرـس  هب  ع )  ) ترـضح هک  نیا  هب  دـنراد  هراـشا  همه 
هب تسا و  هدوبن  ینآ  يزوریپ  یپ  رد  ع )  ) ترـضح نوچ  مییاـمن ، ثحب  تموـکح  تردـق و  رب  هبلغ  رد  ع )  ) ترـضح ماـیق  ياهدرواتـسد 

نیرتـهب زا  یهورگ  اـب  یناـسنا  هنوـگچ  تسا . بیجع  اـم  يارب  ارهاـظ  رما  نیا  تسا . هدوـب  هاـگآ  ینآ  يوریپ  هب  یباـیتسد  مدـع  هب  یبوـخ 
ناوتیم هنوگچ  تسا . روآ  نایز  دـنادیم  هک  دـگنجیم  ياهلأسم  هار  رد  هنوگچ  دوریم . گرم  يوس  هب  دازآ  رطاخ و  بیط  اـب  شناراـی 

رد یمالـسا  يهعماج  عضو  مراد ، داقتعا  هک  هچنآ  دبلطیم . خـساپ  هک  تسا  ییاهـشسرپ  اهنیا  درک ؟ نیکمت  هنوگ  نیا  نمـشد  هب  تبـسن 
رد دزاـس و  روهلعـش  ار  هعماـج  نآ  رد  یبـالقنا  حور  هک  دـیبلطیم  ار  كاـنهعجاف  يراـحتنا  لـمع  کـی  هب  ندـیزای  تـسد  راـگزور  نآ 

هاگنآ یتح  ددرگ ، نویبالقنا  مامت  هار  غارچ  امنهار و  هک  دشاب  یلصا  هار  رد  یگتـشذگدوخ  زا  يراکادف و  بتارم  نیرتالاو  يهدنرادرب 
فده زا  نایامن ، تسکـش  ياههناشن  دـیامنیم و  دودرم  الماک  اهنآ  رظن  هب  يزوریپ  تالامتحا  دـیامن و  هولج  اهنآ  يارب  هار  يراوشد  هک 
ضحم هب  ناـشراوگان  عضو  لوـحت  يارب  تبثم  لـمع  هنوـگ  ره  زا  یعـضو  نینچ  رد  شمدرم  موـمع  هعماـج و  ناربـهر  دـنرادنرب . تسد 

راک زا  تسد  دننک ، نابرق  هار  نیا  رد  ییاهینابرق  دیاب  هحفص 140 ) راچان (  دش و  دنهاوخ  راچد  هار  نیا  رد  هک  یجنر  یتخـس و  هدهاشم 
سردوز عفانم  زا  یخرب  مکاح  تردق  هک  نیا  ضحم  هب  دیـشک . دنهاوخ  تسد  یتبثم  لمع  ره  هب  ندیزای  تسد  زا  اهنآ  دیـشک . دـنهاوخ 

ار هعماج  مامت  تهج  نیدـب  تسا . نینچ  زین  مدرم  يهدوت  قالخا  هکلب  تسین  ناـگرزب  قـالخا  اـهنت  نیا  هتبلا  دزاـس . ققحم  اـهنآ  يارب  ار 
نادـنزرف و نادرم و  نانز ، هنوگچ  و  تسا ؛ هدـمآ  لـیقع  نب  ملـسم  رـس  رب  هک  هچنآ  دـندید  یتقو  دـندش  دـیماان  يزوریپ  زا  هک  مینیبیم 
تسامـش و اب  نامدرم  لد  : » دنتفگیم ماما  هب  هک  يدارفا  نینچ  دـندرکیم . نینچ  مه  نادرم  دـندناوخیم و  ارف  يراوخ  هب  ار  ناشناردارب 
ات دنتشاد  تسود  نوچ  دوب ، ع )  ) ترضح اب  مدرم  لد  نوچ  دناهدوب . قداص  هعماج  نآ  يرگریوصت  رد  تسامـش .» هیلع  ناشياهریـشمش 

، دـشابیم فولأـم  یگدـنز  زا  ندیـشک  تسد  راـثیا و  يراکادـف و  هب  طوـنم  راـک  نیا  هـک  دـنتفایرد  یتـقو  اـما  دنـسرب  يرتـهب  عـضو  هـب 
ماما هک  دـش  نئمطم  دایز  نبا  یتقو  دـنزادرپیم . ار  ناشيهزرابم  شاداپ  اهنآ  هب  هک  دـندروآ  رد  یناـسک  تمدـخ  هب  ار  ناشياهریـشمش 
یبوخ هب  ناشراتفر  زا  تخادرپ و  شردپ  دیزی و  حدـم  هب  دومن و  عمج  هفوک  دجـسم  رد  ار  مدرم  تسا ، راوسا  شمیمـصت  رب  ع )  ) نیـسح
نیـسح ماما  اب  ییورایور  یگدامآ و  هب  ار  اهنآ  دوزفا و  ناشقوقح  هب  رانید  اهدـص  داد و  ناوارف  شـشخب  يهدـعو  مه  مدرم  هب  دومن . داـی 

؛ یناـبرق يادـها  یناـشفناج و  هب  تسا  طوـنم  نآ  يزوریپ  هک  تسا  یموـمع  ياهـشبنج  ربارب  رد  مدرم  عـضو  نـیا  (. 11 . ) داد ناـمرف  (ع )
یهدنامرف تموکح و  دیامنیم ؛ هئارا  يوما  هیاس  هدنامرف  دعس ، نب  رمع  هک  تسا  نآ  زا  يرگید  لکش  نیا  و  میتخانش ؛ ار  ناربهر  عضوم 

هداد حـیجرت  ار  گنج  وا  اما  دـهدب ؛ تسد  زا  ار  ير  تموکح  هک  نیا  ای  دـگنجب و  ع )  ) نیـسح ماـما  اـب  هک  نیا  دوب ؛ زیچ  ود  هب  هتـسب  وا 
زا ارچ  دعـس ؛ نبا  يا  وت  رب  ياو  : » دومرف نینچ  وا  هب  ع )  ) ترـضح تخادرپ و  وگتفگ  هب  ع )  ) ماما اب  البرک  رد  دعـس  نب  رمع  (. 12 . ) تسا
نم اب  ار و  تعامج  نیا  نک  اهر  متـسه ؟ وت  يومع  رـسپ  هک  یگنجیم  نم  اب  اـیآ  يرادـن ؟ اورپ  تسوا ، يوس  هب  تتـشگزاب  هک  ییادـخ 
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يارب ار  نآ  دومرف : ع )  ) ترـضح ددرگ . ناریو  ماهناخ  هک  مسرتیم  تفگ : دعـس  نبا  تسا . رت  کیدزن  دـنوادخ  هب  وت  يارب  نیا  هک  شاب 
زاجح رد  ملاوما  زا  ار  نآ  زا  رتهب  نم  دومرف : ع )  ) ترضح ددرگ . هرداصم  هحفص 141 ) ملاوما (  هک  مسرتیم  تفگ : درک . مهاوخ  انب  وت 
يدرم وا  هک  دـش  نشور  ع )  ) نیـسح ماما  يارب  هک  دوب  اج  نیا  رد  مکاـنمیب و  ناـنآ  رب  مراد و  دـنزرف  نز و  نم  تفگ : داد . مهاوخ  وت  هب 
ناسنا رگید  یناسفن ، لکش  رد  زج  دجنسیم ، يرایعم  نینچ  اب  ار  شاهعماج  تشونرـس  هک  یناسنا  نوچ  هتفخ ؛ ینادجو  هدرم و  لد  تسا 

چیه تماـیق  زور  رد  رو  درک و  دـهاوخ  ررقم  ترتـسب  رب  ار  وـت  لـتق  دـنوادخ  يدوز  هـب  يراد ؟ هـچ  دوـمرف : وا  هـب  ع )  ) ترـضح تـسین .
، وج تفگ : ءازهتـسا  زا  یتلاح  اـب  دعـس  رمع  يروخن .» یکدـنا  زج  قارع  مدـنگ  زا  هک  مراد  دـیما  مسق  ادـخ  هب  تسین . وت  يارب  یـشزرمآ 

يریگتخس یلام و  كدنا  هب  هک  رامیب  ياهعماج  تسا ؛ ع )  ) نیسح ماما  راگزور  رد  یمالسا  يهعماج  نامه  نیا  (. 13 . ) دنکیم تیافک 
یگدوهیب و زا  ددرگزاب و  نآ  هب  هعماج  نینچ  نیا  تمارک  تیناسنا و  هک  درادن  ناکما  دوشیم . شورف  دـیرخ و  سرت ، هجنکـش و  يدایز 
لوصا و زا  عافد  تمارک و  يراکادـف و  ياههناشن  نیرتالاو  اب  بالقنا  لمع  کی  اهنت  ار  ياهعماج  نینچ  دوش . هاگآ  شايدوجو  تراقح 
؛ دزادرپب تباقر  هب  نایوما  اب  دـناوتب  هک  دوبن  دـنمتورث  ع )  ) ماما دـیامن . رادـیب  ار  نآ  يهتفخ  یبـالقنا و  حور  دـناوتیم  نآ ، هار  رد  گرم 
سرت و رـس  زا  مدرم  ات  دـیامن  یلاخ  هناش  مالـسا  میلاعت  حور و  زا  تسناوتیمن  مه  لاـح  نیع  رد  دوب . ناـنآ  تسد  رد  تورث  ماـمت  نوچ 
ای تورث  يهلیـسو  هب  تورث و  هار  رد  اهنت  هک  دشاب  ياهعماج  رد  ینآ  یـسایس  يزوریپ  یپ  رد  هک  دوبن  لوقعم  اذل  دنورگب . وا  هب  تنوشخ 
ار ياهعماج  نینچ  نیا  قامعا  شلمع ، اب  هک  دوب  نیا  دـهد  ماـجنا  تسناوتیم  ع )  ) ترـضح هک  يراـک  اـهنت  دـگنجیم . دـیدهتو  روز  هب 
رد ع )  ) ماما اب  هک  ار  یناـسک  ماـن  رگا  تسا . هدـش  هتـشرس  شتآ  نوخ و  هب  نآ  دارفا  نادـجو  رد  هک  دـیامن  هئارا  رترب  ییوگلا  دـنازرلب و 

دوب یبرع  يهلیبق  رتمک  دناهدوب و  هتسباو  یبرع  نیرتگرزب  هب  ع )  ) ترضح نارای  هک  مینیبیم  مییامن  یسررب  دناهدیسر ، تداهـش  هب  البرک 
نآ مدرم  یمالـسا  نادـجو  رد  البرک  يهعجاف  هک  تفگ  ناوتیم  اذـل  دنـشاب . هدیـسرن  تداهـش  هب  ع )  ) ماما اب  اهنآ  زا  نت  ود  اـی  یکی  هک 

حور رد  ات  دـش  ثعاب  رما  نیا  تفرگ . رارق  نآ  ریثأت  تحت  يدـج  یلک و  روط  هب  یمالـسا  يهعماج  هحفـص 142 ) درک و (  ذوفن  راگزور 
دمدب ناور  ناج و  رد  یحور  دزاس و  هدنز  ار  نآ  هک  دنفکیب  یـشبنج  نانآ  يهدرـسفا  نادجو  رد  دـمدب و  ياهزات  ترارح  هتفخ ، یبالقنا 

نوچمه ار  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  ياهدرواتـسد  هک  درادیم  نآ  رب  ار  ام  تاـظحالم  نیا  دراداو . شایناـسنا  تمارک  زا  عاـفد  هب  ار  نآ  اـت 
بوچراچ نتـسکش  مهرد  - 1 مییوجب : ریز  ياـههزوح  رد  ار  نآ  ياهدرواتـسد  هکلب  میهدـن ؛ رارق  یـسررب  دروم  اـهبالقنا  اـهمایق و  رگید 

یلهاج ینید  یب  حور  ییاوسر  نینچمه  دندرکیم ؛ هرادا  ار  ناشتردق  نآ  يهلیـسو  هب  ناشياههتـسد  وراد و  نایومأ و  هک  نیغورد  ینید 
زا درف  دـقن  هب  هک  یـساسحا  دارفا ؛ کـت  کـت  ناور  ناـج و  رد  هاـنگ  ساـسحا  نتخیگنارب  - 2 دادیم . تهج  ار  هـیما  ینب  تموـکح  هـک 

ناسنا يارب  ياهزات  ياهتلیـضف  شنیرفآ  - 3 تسا . ینتبم  نآ  رب  هعماـج  یگدـنز و  ربارب  رد  وا  عضوم  دوشیم و  لیدـبت  شیوخ  نتـشیوخ 
يزیرهیاپ رطاخ  هب  ناملـسم  ناسنا  رد  یبالقنا  حور  داـجیا  - 4 هوکـشاب . نشور و  ناهج  رب  ناسنا  نیا  نامـشچ  ندوشگ  برع و  ناملـسم 

ساسحا  < ینید بوچراچ  نتـسکش  مهرد  هحفـص 143> ) نآ ( . هب  یناسنا  رابتعا  تشگزاب  رطاـخ  هب  هزاـت ، دـعاوق  نیناوق و  رب  هعماـج 
مایق  < ثعـشا نبا  مایق   < هریغم نب  فرطم  مایق   < یفقث راتخم  مایق   < هنیدـم مدرم  مایق   < یبالقنا حور  يرادـیب   < نیون قـالخا   < هاـنگ

ص 275 و ج 3 ، لماکلا ، ص 289 و 296 ، ج 4 ، يربط ، ( 1  ) یبالقنا حور  زا  تما  يدنمهرهب   < ایارسلاوبا مایق   < نیسح نب  یلع  نب  دیز 
(3 . ) ص 223 لاوطلا ، راـبخألا  و 276 ، ص 275  ج 3 ، لـماکلا ، و 296 ، ص 289  ج 4 ، يربـط ، ( 2 . ) ص 223 لاوطلا ، راـبخالا  ، 276
(5 . ) ص 275و 276 ج 3 ، لماکلا ، ص 287 و 288 ، ج 4 ، يربط ، ( 4 . ) ص 275 و 276 ج 3 ، لماکلا ، ص 287 و 288 ، ج 4 ، يربط ،
(7 . ) ص 212 ج 4 ، هعیشلا ، نایعأ  ( 6 . ) ص 212 ج 4 ، هعیشلا ، نایعأ  ص 132 و  هفاقثلاراد ج 2 ، هکم ، رابخأ  یقرزأ ، هللادبع  نبا  دمحم 

هفوک هب  وا  ياههداتـسرف  زا  یکی  و  ع )  ) نیـسح ماما  يریـش  ردارب  رطقی  نب  هللادبع  ( 8 . ) ص 276 لماکلا ج 3 ، ص 290 و  ج 4 ، يربط ،
. تشک ار  وا  دـمآ و  شرـس  يالاب  هب  يدزأ  نب  ورمع  دـنکفا . نیمز  هب  رـصق  يالاب  زا  ار  يو  دومن و  ریگتـسد  ار  وا  داـیز  نب  هللادـیبع  دوب .
ج 4، يربط ، ( 10 . ) ص 278 ج 3 ، لماکلا ، ص 300 و 301 و  ج 4 ، يربط ، ( 9 . ) درک نینچ  یمخل  ریمع  نب  کلملادـبع  دوشیم ، هتفگ 
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، هعیشلا نایعا  ( 13 . ) ص 309 و 310 ج 4 ، يربط ، ( 12 . ) ص 236 ج 4 ، هعیشلا ، نایعأ  ( 11 . ) ص 278 ج 3 ، لماکلا ، ص 300 و 301 و 
ص 283. ج 3 ، لماکلا ، و  ص 2132 ، ج 4 ، يربط ، و  ص 143 ، ج 4 ،

ینید بوچراچ  نتسکش  مهرد 

اهنآ هک  دنتسجیم  هرهب  ناشمدرم  ندومن  هارمگ  يارب  نید  زا  نایوما  هنوگچ  هک  مدید  هتشذگ  لصف  رد  ینید  بوچراچ  نتـسکش  مهرد 
ره ار -  ناشدوخ  هیلع  بالقنا  هک  دوب  نآ  راکنیا  زا  اهنآ  فده  دنتـسه  ادخ  لوسر  قح  هب  نانیـشناج  دننکیم و  تموکح  یهلا  مکح  هب 

عون ره  یبوکرس  قح  نید ، مان  هب  ناشدوخ  يارب  دنرمشب و  دنـسپان  يراک  دنزاس -  مورحم  هراوآ و  ار  نانمؤم  دنـشاب و  رگمتـس  هک  دنچ 
زا هک  یناوارف  نیغورد  ثیداحا  زا  دوصقم  نیا  هب  ندیسر  يارب  اهنآ  هک  میدید  دنوش . لئاق  ار  مدرم  بناج  زا  قح  هب  ینامرفانو  یـشکرس 

رکذ هک  دـندوب  داد  تبـسن  ص )  ) ربمایپ هب  لعج و  نید  نارجات  زا  یهورگ  ار  ثیداحا  نیا  دنتـسج . هرهب  دـندوب ، هدرک  لقن  ص )  ) ربماـیپ
ظعو يزادرپهصق و  سلاجم  لیکشت  رد  نارگید  اهنیا و  زا  هیواعم  دندادیم . لیکشت  ار  هیواعم  یتاغیلبت  هاگتسد  تشذگ و  اهنآ  زا  یـضعب 

ار اههشیدنا  هنوگ  نیا  سلاجم  نیا  رد  اهنآ  تسا . هدوب  ثیداحا  نیا  فیرحت  رد  ناظعاو  نازادرپ و  هصق  يهویـش  هک  دندرکیم  هدافتـسا 
هب هتـسباو  ویمـسر  يراک  ار  اههصق  هیواعم ، دندرکیم . دییأت  تیوقت و  نید  مان  هب  ار  هیما  ینب  تموکح  هلیـسو  نیدب  دـندرکیم و  غیلبت 
نب ثیل  تشامگ . راک  هب  تموکح  فرط  زا  یقوقح  اـب  دـجاسم  لـفاحم و  هحفـص 144 ) رد (  ار  ینازادرپ  هصق  اذـل  داد ؛ رارق  تموـکح 
سپ دادیم  مالس  ار  حبص  زامن  هک  هاگره  تشامگ و  راک  نیا  هب  ار  يدرف  دروآ ؛ دوجو  هب  هیواعم  ار  هژیو  ياهناتساد  اما  : » دیوگیم دعس 
مامت نافلاخم و  رب  نیرفن  شنایرکـشل و  نادناخ و  هفیلخ و  يارب  اعد  شنادناخ و  و  ص )  ) ربمایپ رب  دورد  دـنوادخ و  شیاتـس  دـمح و  زا 

هب یبیغ  ینامیا  مدرم  اهناتساد ) ینید و  ياههقرف  رعـش ، ص )  ) ربمایپ ثیداحا   ) اهداهن نیا  قیرط  زا  (. 1 «. ) دومنیم زاغآ  ار  هصق  ناکرشم 
جراخ دوب ، وا  يدوجو  هیجوت  اـهنت  هک  نید  دودـح  زا  هک  دـنچ  ره  دـندوب . هدرک  ادـیپ  نآ ، هیلع  ماـیق  مدرمـش  مارح  هیما و  ینب  تموکح 

زا هناروکروک  دـیلقت  مات و  میلـست  لکـش  رد  ار  ناشراوگان  تشز و  ياههویم  دـندوب و  هداهن  ار  ناشمومـسم  ریثأت  اهداهن  نیا  دوب . هتـشگ 
ع)  ) نیـسح ماـیق  رب  اـههناشن  زا  یخرب  اـهنیا  يهلمج  زا  داد . زورب  ددرگ -  بکترم  متـس  ملظ و  عاوـنا  هـب  دـنچ  ره  هـیما -  ینب  تموـکح 
زا تعاط  يوریپ و  هب  : » دیوگیم نینچ  دنتشادرب ، لیقع  نب  ملسم  يرای  زا  تسد  مدرم  نآ  رد  هک  ياینارنخس  رد  دایز  نبا  الثم  دشابیم .
 - شايریگتسد زا  سپ  لیقع -  نب  ملـسم  هک  دایز -  نبا  نارای  زا  یلهاب -  ورمع  نب  ملـسم  ای  (. 2 .« ) دینز گنچ  ناشنایاوشیپ  دنوادخ و 
نآ زا  ياهرطق  مسق  ادخ  هب  تسا ! درس  هچ  ینیبیم  : » تفگ وا  هب  دناشونب ؛ بآ  وا  هب  رصق  يولج  رد  يا  هزوک  زا  ات  درک ، بآ  بلط  وا  زا 
هک ار  یقح  هک  متسه  یسک  نم  تفگ : یتسه ؟ یسک  هچ  تفگ : وا  هب  ملسم  یشچب » ار  خزود  يهدیدنگ  بآ  هک  نیا  رگم  یشچیمن  ار 

ناـمرف وا  زا  وت  هک  یـسک  مدرک و  تحیـصن  يدرک ، تناـیخ  نآ  هحفـص 145 ) هب (  وت  هک  ار  یماـما  تما و  متخانـش و  يدومن ، اـهر  وـت 
يوس هب  شدارفا  زا  یخرب  دید  یتقو  البرک -  رد  يوما  رکـشل  ناهدنامرف  زا  يدیبز –  جاجح  نب  ورمع  ای  (. 3 « ) ماهدرک تعاطا  ياهدربن ،
نتشک رد  دیشاب و  ناتداحتا  تعاط و  دنبیاپ  هفوک ، مدرم  يا  : » تفگ نینچ  ناشدایرف  دنگنجیم ، وا  ربارب  رد  دنباتشیم و  ع )  ) نیسح ماما 

هک تسا  ناوارف  تسد  نیا  زا  ییاههنومن  (. 4 « ) دیهدن هار  دوخ  هب  دیدرت  کش و  دیزرو ، تفلاخم  ماما  اب  دش و  جراخ  نید  زا  هک  یـسک 
هب ناشهتـساوخ  نیا  رد  ریزگان  اهنآ  دنگنجب . ع )  ) نیـسح ماما  اب  هک  دنتـساوخیم  ینید  يهزیگنا  هب  مدرم  زا  يوما  نامکاح  دنکیم ، نایب 

چیه نودب  دریگ و  ارف  ار  هعماج  تاقبط  مامت  رگا  يداقتعا -  نینچ  دندرکیم . هیکت  ناناملـسم  ناج  لد و  رب  يوما  تموکح  ینید  رابتعا 
تسا هتسیاب  دهد -  ناشن  ار  تیمکاح  زا  نید  ندوب  رود  نآ و  ندوب  نیغورد  هک  یسک  روهظ  نودب  ددرگ و  خسار  مدرم  نهذ  رد  یعنام 

رذگ اب  داقتعا  نیا  . دربب نیب  زا  دشاب ، نایوما  دساف  تموکح  ناکرا  يدوبان  یمالسا و  تیعضو  لوحت  یپ  رد  هک  ار  یـشالت  ره  الماک  هک 
شبنج ره  اب  تفلاخم  هب  هعماج  نتـشاداو  لوؤسم  تیاهن  رد  ددرگیم و  رترادهشیر  مدرم  ناج  رد  زور  هب  زور  دـباین ، یفلاخم  رگا  ناـمز 

ناشدساف تموکح  میکحت  نایوما  ینید  تاغیلبت  فده  میهد ، رادـشه  هک  دـنکیم  اضتقا  تیعقاو  هب  هنافـصنم  هاگن  تسا . هناهاوخیدازآ 
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 - اـبیرقت ییاـهنت -  هب  اـهنآ  دـناهدوب . یمالـسا  يهعماـج  رد  یبـالقنا  يورین  اـهنت  جراوخ  دروـخ . تسکـش  جراوـخ  رب  ریثأـت  رد  هک  دوـب 
اما دندرکیم . يربهر  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  ات  هیواعم  ندیـسر  تردـق  هب  نامز  زا  ار  هیما  ینب  تموکح  هیلع  شخبیدازآ  ياهـشبنجیمامت 

هدوبن یمایق  دورب . یمالـسا  يهعماج  رد  ون  میهافم  هزاـت و  تردـق  جاور  نآ  زا  هک  تسا  هدوبن  یـشبنج  نآ  جراوخ  رگنایـصع  ياهـشبنج 
 ) حطس رد  یمارآ  ياههزرل  اهنت  هنارگنایصع  ياشهبنج  نیا  تشاد . دیما  يوما  تموکح  ینید  بوچراچ  ندیشاپ  مه  زا  نآ ، هب  هک  تسا 
خر یـصخشم  يهدودـحم  بوچراچ و  رد  اهـشزرل  نیا  دندیـسریمن . هشیر  قمع و  هب  زگره  دـندرکیم و  داجیا  یعامتجا  هحفص 146 )

نمض رد  دندرکیمن . زواجت  دادیم ، خر  يوما  یماظن  ياهورین  اهنآ و  نایم  هناحلسم  يریگرد  هک  ییاتسور  ای  رهش  دودح  زا  دندادیم و 
زکرم رد  یتح  مدرم -  ياهتـشادرب  یگدـنز و  رد  يرییغت  چـیه  تشگیم و  زاب  یلبق  عضو  نامه  هب  يدوز  هب  مه  هعماج  يرهاظ  راـتخاس 

دنتساخیم و رب  هزیتس  هب  اهنآ  اب  هکلب  تسا  هدوبن  گنهامه  اهنآ  اب  یمالسا  يهعماج  هک  تسا  نیا  نآ  تلع  دمآیمن . دوجو  هب  شبنج - 
زیتس رـس  جراوخ  هیلع  زج  هزیگنا  رـس  زا  يوما  نامکاح  اب  یمالـسا  يهعماج  هک  مییوگب  نانیمطا  اب  ناوتیم  دـنتفرگیم . عضوم  اهنآ  هیلع 

یعامتجا و حطس  رد  زگره  مایق  نآ  دنشابن ، گنهامه  ناگدننک  مایق  اب  يداقتعا  یناور و  ثیح  زا  هعماج  هک  یتقو  تسا  یعیبط  دنتشادن .
. تسا زیتـس  لاـح  رد  ماـیق  اـب  هعماـج  نوچ  دـیامنیمن ، داـجیا  یعاـمتجا  راـتخاس  رد  رییغت  زگره  تفاـی . دـهاوخن  تسد  قیفوت  هب  يرکف 
رب هوالع  دنکیم . در  ار  نآ  يداقتعا  ياهـشیارگ  میلاعت و  هعماج ، نوچ  دـنکیمن ، داجیا  يداقتعا  یگنهرف و  میهافم  رد  يرییغت  نینچمه 
رب وا  اـب  هک  یناـسنا  ره  نتـشک  زا  اـهنآ  دنتـشاد . يداـیز  شیارگ  يزیرنوخ  يریگتخـس و  هب  ندوب و  تنوشخ  لـها  اـعقاو  جراوـخ  نیا ،

تالیکـشت دنتـشذگیمن . كدوک ، اـی  نز و  اـی  تسا  درم  حلـص ، اـی  تسا  کـگنج  یپ  رد  وا  دـنیامن  هجوت  هک  نیا  نودـب  دـندروخیم ،
؛ داد رارق  اهنآ  هیلع  ار  یمالـسا  يهعماج  اهنیا  مامت  (. 5 . ) دوب هدرک  بذـج  ار  نارگتراغ  نابلط و  تصرف  ناراکهزب و  زا  يرایـسب  جراوخ 

مه رد  هار  نیرتهب  دربب . نیب  زا  دـندوب ، هدیـشک  دوخ  رود  رب  هیما  ینب  تموکح  هک  ياینید  بلاق  تسناوتن  زگره  ناشیپایپ  ياـهمایق  اذـل 
مایق دـیامن . مایق  دنـشاب ، اریذـپ  ار  وا  یمالـسا  تما  يهمه  هک  ناملـسم  ینید و  تیعجرم  اب  يدرف  هک  تسا  نآ  ینید  بلاـق  نیا  نتـسکش 

هحفـص زا (  اهنآ  ندوب  رود  ندوب و  یلهاج  تقیقح و  زا  دـیامن و  اوسر  ار  يوما  ناـمکاح  ینید  يرهاـظ  شـشوپ  دـناوتیم  يدرم  نینچ 
زا ناناملسم  مامت  ناج  لد و  رد  ع )  ) ترضح نوچ  تسا . هدوبن  ع )  ) نیسح ماما  زج  یـسک  درف  نیا  درادرب . هدرپ  یمالـسا ، میهافم  ( 147
هب تکرحو  اجنآ  زا  جورخ  سپـس  هکم و  رد  ع )  ) ترـضح تماقا  نامز  رد  ار  نخـس  نیا  قادصم  دوب . رادروخرب  ییالاب  مارتحا  قشع و 

. درادرب هدرپ  ناشتیقح  زا  دـیامن و  اوسر  ار  يوما  ناـمکاح  تسناوتیم  هک  تسا  هدوب  یـسک  اـهنت  ع )  ) ترـضح میاهدـید . قارع  يوس 
ار ناشیقیقح  يهرهچ  نایوما  دومن و  عضو  يوما  تموکحو  مالـسا  نید  نیب  یلـصاف  طخ  ع )  ) نیـسح ماما  ماـیق  ربارب  رد  ناـیوما  عضوم 

نادناخ ع )  ) یلعنادناخ شاهداوناخ ، و  ع )  ) نیسح نتـشک  هب  اهنت  هک  دندوب  یناسک  نایوما ، دش . شاف  اهنآ  ندوب  نیغورد  دنداد و  ناشن 
رب بآ  عطق  زا  سپ  اهنآ  دندادیم . تیاضر  ناناملـسم ، حلاصم  هب  هقالع  يرادـنید و  اوقت و  ثیح  زا  ناشنارای  نیرتهب  زا  یهورگ  لیقع و 

ار ناشرکیپ  نابـسا  مس  هب  سپـس  دـندناسر . تداهـش  هب  هدریـش  نز  راوخریـش و  كدوک  هارمه  هب  هنـشت  بل  ار  اهنآ  شنارای ، و  ع )  ) ماما
ماش هب  سپس  هفوک و  هب  البرک  زا  ناریسا  اب  ار  اههتشک  رـس  دندوب و  هدرک  ریـسا  باجح  نودب  ار  ص )  ) ربمایپ نارتخد  و  دندومن ، لامدگل 

. دومن لیدـبت  تیناسنا  دـض  نید و  دـض  ار  اهنآ  یتح  دومن و  رود  یناسناو  ینید  يهغبـص  هنوگ  ره  زا  ار  نایوما  اهراک ، نیا  مامت  دـندرب .
ینید هاگیاپ  هنوگره  یگدیشاپ  مه  زا  رد  هک  دندوب  ییاسر  هدنز و  لیالد  گنج ، زا  هتشگزاب  نازابرس  نخس  ریـسا و  نانز  اههتـشکرس و 
زابرـس رازه  اب  هک  يوما  هدـنامرف  نیتسخن  دـیزی -  نب  رح  زا  هک  یتقو  ع )  ) نیـسح ماما  داتفا . رگراک  ناناملـسم  لد  رد  هیما  ینب  تموکح 
رارـصا گنج  هب  نادـنچ  تفریذـپن - . رح  و  ددرگزاب -  هدـمآ  هک  ییاج  هب  اـت  دـیامن  اـهر  ار  وا  تساوخ  دـش -  ور  هبور  وا  اـب  ع )  ) ماـما

دایز نبا  دزن  هفوک  هب  ات  دنکن  اهر  ار  ع )  ) ماما رح  هک  دوب  نیا  نامرف  نوچ  دومن . نارحب  راچد  ار  نایوما  هاگیاپ  تقیقح  رد  دوب ، هدیزرون 
دمآ و شیپ  يوما  هاپس  هدنامرف  دعس ، نب  رمع  هک  نیا  ات  (. 6 . ) تفریذپن ار  بلطم  نیا  (ع ) نیـسح ماما  هک  مییوگب  دیاب  اج  نیا  رد  دروآ .
هحفـص 148) نامه (  هب  ع )  ) ماما دنرادرب و  تسد  گنج  زا  نیفرط  هک  تخاس  یـضار  ار  وا  دومن و  هرکاذم  وا  اب  ع )  ) ماما ینالوط  تدم 
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درک در  ار  نآ  دایز  نبا  یلو  تشون  دایز  نب  هللادیبع  هبار  ارجام  دعس  نب  رمع  دورب . دهاوخیم ، هک  ییاج  ره  ای  ددرگرب و  هدمآ  هک  ییاج 
يراگدنام تمالـس و  دیما  وا  هب  ای  يزیتسب و  وا  اب  يرادزاب و  ار  وا  ات  مداتـسرفن  ع )  ) نیـسح يوس  هب  ار  وت  نم  دـعب ، اما  : » تشون نینچ  و 

نم دزن  ملاس  ار  اهنآ  دناهتـشگ  میلـستو  دـندش  دراو  تموکح  رب  شنارای  و  ع )  ) نیـسح رگا  رگنب ، ینک . تعافـش  وا  زا  نم  دزن  ای  یهد و 
. دنتسه نآ  قحتسم  اریز  دنوش  لثملا  برض  هک  ینتـشک  نانچ  يربب . نیب  زا  ار  اهنآ  يهمه  ات  رب  شروی  نانآ  رب  دنتفریذپن  رگا  اما  تسرفب 

گرم زا  دعب  راک  نیا  تسا . راکمتس  يدبتـسم  نامرفان و  شکرـس و  وا  هک  زاتب  وا  تشپ  هنیـس و  رب  نابـسا  اب  دش  هتـشک  ع )  ) نیـسح رگا 
يو و نتـشک  زا  تسد  ات  داد  یتصرف  اهنآ  هب  ع )  ) ماما (. 7 «. ) نک نینچ  وا  اب  یتشک  ار  وا  رگا  تسا . نینچ  نم  نخـس  اما  درادـن . يررض 

اهنآ ییاوسر  هیام  شیپ  زا  شیب  راک  نیا  دندیزرویم و  رارصا  نآ  رب  دنتشاد و  رظن  رد  ار  نتـشک  اهنت  اهنآ  اما  دنرادرب  شنارای  هداوناخ و 
ارم دومرف : نینچ  دعس  نبا  هب  ع )  ) ترضح هک  دناهدروآ  ناخروم  زا  یخرب  هک ، میوگب  تسا  مزال  اج  نیا  رد  دیدرگ . ناناملـسم  نایم  رد 

، تشاد يدصق  نینچ  رگا  تسا ؛ هتفگن  نخس  نینچ  زگره  ع )  ) ماما هک  تفگ  دیاب  تیعطاق  اب  مراذگب . وا  تسد  ار  متـسد  ات  ربب  دیزی  دزن 
هتـسد راد و  نایوما و  يهتخادرپ  هتخاس و  ربخ  نیا  هک  نیا  هب  دـنراد  هراـشا  دـهاوش  لـیالد و  ماـمت  دوبن . ارجاـم  همه  نیا  هب  يزاـین  رگید 
هلیسو نیدب  ات  هدروآ  دورف  میلست  رس  دیزی  تموکح  هب  تبـسن  ع )  ) ماما هک  دنیامن  روصت  نیا  راچد  ار  مدرم  دنتـساوخیم  اهنآ  تساهنآ .

ع)  ) ماما مایق  لئاسم  هرهچ و  ات  دنتشاد  هقالع  رایـسب  ناش  هتـسد  راد و  نایوما و  دنیامن . فیرحت  البرک ، رد  شنارای  وا و  ینامرهق  هاگیاج 
. دندشن قفوم  یلو  دندرگ  هیما  ینب  تموکح  زادنارب  رگناریو و  مایق  عنام  ات  دـندز  ینیغورد  ثیداحا  لعج  هب  تسد  اذـل  دـنزاس . ناهنپ  ار 

نیسح ( » هحفص 149 تفگ ( : هک  دناهدروآ  ناعمس  نب  ۀبقع  زا  ناخروم  زا  يرایسب  هک  تسا  یتیاور  دراد ، تلالد  ربخ  نیا  رب  هک  هچنآ 
وا ياهینارنخس  مامت  دیسر . تداهش  هب  هک  نیا  ات  مدوب  هدشن  ادج  وا  زا  زگره  مدرک ؛ یهارمه  قارع  ات  هکم  زا  هکم و  ات  هنیدم  زا  ار  (ع )

نانآ هب  دراذـگیم ، دـیزی  تسد  رد  تسد  وا  هک  دـشاب  نآ  روآداـی  هک  نیا  يهراـبرد  يزیچ  مسق  ادـخ  هب  مدینـش ، شتداهـش  زور  اـت  ار 
اج نآ  زا  هک  دـینادرگرب  ییاج  نامه  هب  ارم  دومرفیم : اما  دـنهد ، ریـسم  هزاجا  ناناملـسم  ياـهزرم  زا  یکی  هب  ار  وا  هک  نیا  اـی  و  تفگن ؛

نیا (. 8 «. ) دندوب هدرکن  نینچ  اهنآ  یلو  دش ؛ دهاوخ  هچ  مدرم  تشونرـس  منیبب  ات  مورب  روانهپ  نیمزرـس  نیا  رد  ات  دینک  میاهر  ای  ماهدمآ ؛
 - هطقن نیا  زا  مه  ع )  ) ماـما داد . رارق  مالـسا  دوخ  هیلع  ناگدـننکمایق  يهلزنم  هب  ار  اـهنآ  ع ،)  ) نیـسح ماـما  هب  تبـسن  اـهنآ  يریگعـضوم 

یبوخ هب  ناناملـسم -  نایم  رد  ناشیا  تیعقوم  زیمآ و  تملاسم  لح  هار  هنوگ  ره  هب  تبـسن  اهنآ  شریذپ  مدـع  وا و  نتـشک  رب  ناشرارـصا 
ياهنومن دیآیم  ریز  رد  هچ  نآ  تخادرپیم . تقیقح  نیا  رب  دیکأت  هب  هیما  ینب  رکشل  رد  دادیم  تسد  هک  یتصرف  ره  رد  دومن و  هدافتسا 

رد هک  ار  هچنآ  ات  دینکم  باتش  نم  يهرابرد  دیهد ؛ ارف  شوگ  منانخس  هب  مدرم ، يا  : » تسا باب  نیا  رد  ناشیا  اب  ع )  ) ترضح نخـس  زا 
دیرامـشب و تسرد  ار  منخـس  دـیریذپب و  ار  مرذـع  رگا  مروآ . تجح  امـش  يارب  مندـمآ  يهرابرد  منک و  هظعوم  امـش  هب  منادیم  بجاو 

سپ دـیریذپن ، ار  مرذـع  رگا  اما  تشاد . دـیهاوخن  یتجح  نم  رب  دوب و  دـیهاوخ  تداعـس  لها  زا  دـییامن ، فاـصنا  تیاـعر  نم  هب  تبـسن 
تلهم دـییامن و  تواضق  نم  يهرابرد  سپ  دوب . دـهاوخن  هودـنا  مغ و  يهیام  امـش  رب  امـش  راـک  هاـگ  نآ  دـیروآ و  درگ  ار  ناتناتـسدمه 
بسن دعب ، اما  «. » تسا ناگتسیاش  ناراکوکین و  تسرپرس  هتبلا  وا  داتـسرف و  ورف  ار  نآرق  هک  تسا  ییادخ  متـسرپرس  یلو و  نوچ  دیهدن ؛

هب تبسن  یتمرح  یب  نم و  نتشک  ایآ  دیرگنب : دینک  شنزرـس  ار  وخ  دیدرگزاب و  ناتدوخ  هب  سپـس  متـسه ، هک  نم  دیرگنب  دییوجب و  ارم 
ادخ هب  نمؤم  نیتسخن  وا -  هحفص 150 ) يومع (  رسپ  نیشناج و  رسپ  وا و  نادناخ  ناتربمایپ و  رتخد  رسپ  نم  رگم  تسامش ؟ حالـص  نم 

زا رابرپ  نخـس  نیا  رگم  دوبن ؟ میومع  رایط  رفعج  رگم  دوبن ؛ مردـپ  يومع  ءادهـشلادیس  يهزمح  رگم  میتسین ؟ نآرق  شربماـیپ و  دـیؤم  و 
میوگیم ار  هچ  نآ  رگا  «. » دـناتشهب ناناوج  رورـس  ود  نیا  دومرف : نینچ  مردارب  نم و  يهرابرد  هک  دیـسرن  امـش  هب  ادـخ  لوسر  بناـج 

تساهنآ ررـض  يهیام  دریگیم  مشخ  نایوگغورد  رب  دنوادخ  هک  متفایرد  هک  یتقو  زا  مسق  ادخ  هب  تسا -  قح  هتبلا  هک  دینکیم -  دییأت 
نب رباج  زا  تفگ . دـنهاوخ  امـش  هب  دیـسرپب  رگا  هک  دنتـسه  یناـسک  امـش  ناـیم  رد  دـیرادنپیم ، وگغورد  ارم  رگا  اـما  ماهتفگن . غورد  - 
نیا اهنآ  هک  تفگ  دنهاوخ  امش  هب  دیسرپب و  کلام  نب  سنأ  مقرا و  نب  دیز  يدعاس ، دعس  نب  لهـس  يردخ ، دیعـس  وبا  يراصنا ، هللادبع 

ع)  ) نیسح ماما  مایق  یناسنا  ياهدرواهر  یعامتجا و  www.Ghaemiyeh.comياههنیمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 87زکرم  هحفص 62 

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


وا هب  نشوجلا  يذ  نب  رمش  دیزیرن »؟ ار  منوخ  هک  دوشیمن  عنام  نخس  نیا  ایآ  دناهدینـش . مردارب  نم و  يهرابرد  ص )  ) ربمایپ زا  ار  نخس 
نب بیبح  ( 9 . ) ییوگیم وت  هک  ار  هچ  نآ  دـبایرد  رگا  تسا ) ینامیا  دـیدرت  کش و  زا  هیانک  ، ) دتـسرپیم لاـح  کـی  رب  ادـخ  وا  تفگ :
نآ رمش ) ( ؛ یتسه قداص  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  یتسرپیم و  لاح  داتفه  رب  ار  ادخ  هک  ماهتفای  نانچ  ار  وت  مسق  ادخ  هب  تفگ : رهاظم 
نیا يهرابرد  رگا  : » دومرف نینچ  نانآ  هب  ع )  ) ماـما سپـس  تسا . هداـهن  رهم  تلد  رب  دـنوادخ  نوچ  یباـییمن ، رد  دـیوگیم  وا  هک  ار  هچ 

رد نم  زج  يربمایپ  رتخد  رسپ  برغم ، قرشم و  نایم  مسق  ادخ  هب  متسه ؛ ناتربمایپ  رتخد  رـسپ  نم  هک  دیراد  کش  ایآ  دیراد ، کش  نخس 
ار وا  نم  هک  دیهاوخیم  ار  ياهتـشک  نم  زا  ایآ  دییوگب  نم  هب  متـسه . امـش  ربمایپ  رتخد  رـسپ  نم  اهنت  درادـن . دوجو  نارگید  امـش و  نایم 
: دومرف اذل  دنتفگیمن  نخس  ع )  ) ترضح اب  اهنآ  دیتسه ؟ یتحارج  صاصق  یپ  رد  ای  مشاب ؟ هدرب  نیب  زا  ار  امش  زا  یتورث  ای  مشاب ؟ هتشک 
هک دیاهتـشونن  همان  نم  يارب  امـش  رگم  ثراح  نب  دیزی  يا  ثعـشا ، نب  سیق  يا  رجبا ، نب  راجح  يا  یعبر ، نب  ثبـش  يا  هحفص 151 ) ) 

؛ هللا ناحبـس  دومرف : میاهدرکن . نینچ  ام  دـنتفگ : ایب . سپ  ییآیم ؛ دـحتم  ینازابرـس  اب  وت  تسا و  هدامآ  الماک  ياضف  دناهدیـسر و  اههویم 
مهاوخ ینما  ياج  هب  مدرگیم و  زاب  امش  دزن  زا  دیدونـشخان ، نم  زا  رگا  مدرم ، يا  دومرف : سپـس  دیاهدرک  نینچ  امـش  مسق  ادخ  هب  يرآ 

وت يارب  يراد ، تسود  وت  هک  ار  هچ  نآ  اهنآ  یهدیمن ، رد  نت  تیاهومع  رسپ  تموکح  هب  ارچ  تفگ : ترضح  هب  ثعشا  نب  سیق  تفر .
ار وت  مشاهینب  هک  یهاوخیم  ایآ  یتسه . تردارب  لثم  وت  دومرف : ماما  دیسر . دهاوخن  ياهمدص  وت  هب  اهنآ  بناج  زا  هاگنآ  دنهاوخیم و 

رارقا ناگدرب  نوچمه  داد و  مهاوخن  اهنآ  هب  لیلذ  ناسنا  تسد  نم  مسق  ادـخ  هب  (. » 10 ( »؟ دننک هذخاؤم  لیقع  نب  ملسم  نوخ  زا  شیب  هب 
مربیم هانپ  امش  دوخ و  راگدرورپ  هب  دیوش . راسگنس  هک  نیا  زا  مربیم  هانپ  امش  دوخ و  راگدرورپ  هب  نم  ادخ ، ناگدنب  يا  درک . مهاوخن 

. دومن اوسر  ار  هیما  ینب  تموکح  ینید  نیغورد  ششوپ  نانخس  نیا  اب  ع )  ) نیـسح (. 11 « ) درادـن داقتعا  تمایق  زور  هب  هک  يربکتم  ره  زا 
تموکح هک  ینید  دوب . هدرک  هیکت  نآ  رب  مالـسا  هک  دوب  ییاههاگیاپ  زا  یکی  وا  دروشیمن ؛ تموکح  رب  نینچ  نیا  یلومعم  ناسنا  کـی 

ور تداهـش  یبالقنا و  لمع  ضارتعا و  بالقنا ، اب  دیاب  ملظ  هک  دـنامهف  نانآ  هب  یفرط  زا  درکیم و  هیجوت  ار  دوخ  نآ  يهلیـسو  هب  يوما 
، دییارگ ملظ  هب  هک  نیا  ضحم  هب  تموکح  نوچ  دوش ؛ رداص  دنکیم ، تموکح  نید  مان  هب  هک  یماظن  زا  ملظ  نیا  رگا  یتح  دوش . ور  هب 

سپ دیامن ؛ تمحر  بلج  هک  دومن  ذاختا  ار  عضوم  نیا  ع )  ) ماما هک  دندقتعم  یملع  شهوژپ  نایعدم  زا  یخرب  تسا . دورطم  نید  رظن  زا 
رد ع )  ) ماما رگا  نوچ  دنتـسه . رود  دـنمرواب  نانامرهق  يریگعضوم  هنوگنیا  مهف  زا  اعقاو  اهنآ  اما  دوبن . زاین  یب  راک  نیا  زا  وا  دـنیوگیم 

تعیب دیزی  اب  الثم  درکیم . هدنـسب  یکدنا  رما  هب  اهنت  دـهد  تاجن  ار  امـش  یگدـنز  تساوخیم  هحفـص 152 ) دوـب و (  تمحر  بلج  یپ 
اب هراب  نیا  رد  یناهنپ  ای  و  درکیم ؛ تعیب  وا  اب  دهد و  ناما  ار  وا  ات  تشونیم  همان  دیزی  هب  ای  تفریم و  دایز  نب  هللادـیبع  دزن  ای  درکیم و 

نخـس هب  اما  دادیم ، ماـجنا  ار  روما  نیا  زا  یکی  دـیاب  اـمتح  دوب  تمحر  بلج  یپ  رد  ع )  ) ترـضح رگا  تفگیم . نخـس  دعـس  نب  رمع 
ار تقیقح  نیا  ناشساسحا  لقع و  رد  ات  دروآ  يور  نانآ  هب  روذعم . دنرومأم و  دنتـسنادیم  هک  ینازابرـس  دروآ . يور  نازابرـس  اب  نتفگ 
. دنکفا دهاوخ  تشحو  هب  ار  یمالسا  يهعماج  یمامت  یهاتوک  تدم  زا  دعب  دنکفا و  دنهاوخ  تشحو  بعر و  هب  ار  نانآ  هک  دیامن  دیکأت 
اب وا  دـننکیم . تموـکح  وا  ماـن  هـب  ناـیوما  هـک  ینید  ربماـیپ  ؛ دنتـسه ادـخ  لوـسر  نادـنزرف  زا  شناـهارمه  وا و  هـک  يراکـشآ  تـقیقح 

همـشچرس هزمح  رفعج و  ع )  ) همطاـف ع ،)  ) یلع ص ،)  ) دـمحم ینعی ، مالـسا  خـیرات  رد  رادهـشیر  لیـصا و  ياـهداژن  نـیا  زا  شناـهارمه 
نانآ زا  هک  ار  یلام  هن  دشاب و  هتـشک  هک  دنبلطیم  ار  ياهتـشک  هن  وا  زا  نایوما )  ) اهنآ هک  درک  تیبثت  ناشنهذ  رد  ع )  ) ترـضح دناهتفرگ .

دـساف تموکح  رب  نوچ  دنتـسه  یپ  رد  نایوما  هکلب  دنیآ ؛ رب  صاصق  یپ  رد  دنـشاب و  هتخاس  دراو  نانآ  هب  هک  یتحارج  هن  دـشاب و  هدوبر 
نینچ نیا  دراد . ینید  هاـگیاپ  رد  ییـالاو  هاـگیاج  هک  یـسک  دراد ؛ رارـصا  وا  نتـشک  رب  نید  ماـن  هب  هک  یتـموکح  تسا ؛ هدـیروش  يوما 
دارفا دربن  اما  دیسر . نایاپ  هب  شنارای  هداوناخ و  و  ع )  ) نیسح ندش  هتشک  اب  البرک  يهعجاف  دنوش . هدیمهف  نینچ  تسا  هتسیاش  ییاه  = نتم

زا دربن  نیا  درادن . ینایاپ  مدرم ، يهدوت  ندومن  هاگآ  هیما و  ینب  ینید  ریوزت  زا  ناناملسم  يزاسهاگآ  هار  رد  نادناخ  نیا  زا  هدنام  ياج  هب 
زور نآ  زا  نوچ  دناهدیسر ؛ تداهش  هب  ناگدننک  مایق  مامت  البرک  رد  نوچ  تسا ؛ هتفرگن  دوخ  هب  هناحلـسم  دربن  لکـش  زونه  راگزور  نآ 
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ریوزت داد . همادا  بلاطوبا ، نادناخ  يهلیقع  س ،)  ) بنیز شرهاوخ  شیارگ ، نیا  رد  ار  ع )  ) نیـسح مایق  تسا . هدوب  یمالک  دربن  نونک ، ات 
. دـش ـالم  رب  شاهداوناـخ  و  ع )  ) نیـسح تداهـش  زا  سپ  يدوز  هب  دـندوب ، هتـسارآ  ار  ناـشتموکح  نآ  يهطـساو  هب  ناـیوما  هـک  ياینید 

بیترت نیدب  دندوب . هتخاس  رشتنم  یمالسا  ياهنیمزرس  مامت  رد  ار  هوکـش  اب  يهسامح  نآ  تایئزج  دندوب ، هتـشگزاب  دربن  زا  هک  ینازابرس 
دزن دایز  نبا  هحفص 153 ) عضو (  دیسر ، دیزی  هب  ع )  ) ماما رـس  یتقو  هک  دناهدروآ  ناخروم  دنتخورفارب . ار  هیما  ینب  تموکح  هیلع  شتآ 

دیـسر و وا  هب  مدرم  يهنیک  مشخ و  هک  تشذگن  يزیچ  اما  دومن . داش  ار  دیزی  شاهدرک  زا  داد و  هلـص  وا  هب  دیزی  دوب و  هدش  بوخ  دیزی 
رگمتس نامکاح  هک  ياینید  ششوپ  بلاق و  نونکات ، زور  نآ  زا  (. 12 «. ) تشگ نامیشپ  شاهدرک  زا  دنتفگ و  ازسان  دندرک و  تنعل  ار  وا 

هدوبن رادروخرب  یتمرح  چیه  زا  ناناملـسم  يهدوت  نایم  تسکـش و  مه  رد  دندوب ، هدناشوپ  ار  ناشدساف  تموکح  نآ  هطـساو  هب  هیما  ینب 
شایـسایس تیلاعف  ندناشوپ  يارب  يرازبا  شايرکف  تیلاعف  زا  هک  دندوب  هدرک  سیـسأت  يرکف  ینمجنا  نایوما  هک  میاهدرک  هراشا  تسا .

دندرکیم و دییأت  ار  هیما  ینب  تموکح  هک  دناهدوب  هئجرم  يهقرف  نامه  نمجنا  نیا  دشیم . هدافتسا  تیلاعف  نیا  هب  ندیشخب  تیعورشم  و 
ناناملسم مدرم و  ات  درکیم  ظفح  ار  نامکاح  دندرکیم  هئارا  یصاخ  ینید  ریـسفت  مدرم  يارب  هئجرم  دندادیم . ینید  گنر  ناشلامعا  هب 

دساف تموکح  هیلع  مایق  هک  دنتخادرپ  ییاهاوتف  رودص  هب  مه  یمـسر  ناهیقف  دنرگنن . بضغ  مشخ و  هدید  هب  ناشینید  فالخ  لامعا  هب 
ار نارگزواجت  هدنـسیون ، : » دیوگیم جاهنملا » ظافلا  ۀـفرعم  یلا  جاتحملا  ینغم   » باتک رد  ینیبرـش  دندرمـشیم . مارح  مدرم  يهدوت  رب  ار 

نبا تفگ و  زین  لافق  هک  نانچ  دـشاب . رگمتـسو  ملاظ  اوشیپ  لداع و  اوشیپ  نافلاخم  دـنچ  ره  دنناملـسم  نارگمتـس  دـنکیم : یفرعم  نینچ 
مالا باتک )  ) رد هک  نانچ  تسا ! هدمآ  لداع  ماما  ۀضورلا ، باتک )  ) حرشلا و باتک )  ) رد درک و  تیاور  ار  نآ  باحـصا  رتشیب  زا  يریـشق 

هدنسیون نخس  نآ  لیلد  درادن . تافانم  نآ  اب  هک  تسا  تلادع  لها  ياوشیپ  ماما و  لداع  ماما  زا  ناشدارم  هک  تسا  هدمآ  مه  رصتخملا  و 
«. دنشاب رگمتس  قساف و  هک  دنچ  ره  تسا ؛ مارح  ناناملسم  عامجا  هب  اهنآ  اب  گنجو  نایاوشیپ  رب  جورخ  هدروآ : هک  تسا  ملسم  حرـش  رد 

تعاطا زا  ندـش  جراخ  ینعی  دوشیمن ؛ لزع  قسف  يهطـساو  هب  اوشیپ  ماـما و  : » دـیوگیم هیفـسنلا » دـئاقعلا   » باـتک رد  یفـسن  رمع  خـیش 
رد يو  تسا .» هحفـص 154 ) تیالو (  لها  قساف  هفینح ، وبا  رظن  زا  نوچ  شناگدنب ، رب  متـس  ینعی  متـس ، يهطـساو  هب  نینچمه  دـنوادخ 

اهنآ زا  مه  ناینیـشیپ  دوب و  هتفای  جاور  نیدـشار  يافلخ  زا  دـعب  ناـمکاح  ناـیاوشیپ و  زا  متـس  قسف و  نوچ  دـیوگیم ، بلطم  نیا  لـیلعت 
بجاو رگمتس  ماما  زا  يوریپ  : » دیوگیم يزغلا »  » حرش رب  هیشاح  رد  يروج  اب  دنتشادن ... نانآ  رب  جورخ  هب  يداقتعا  دندرکیم و  تعاطا 

« رحبألا یقتلم  رهنألا و  عمجم   » باتک رد  يرگید  هیقف  تسا .» مارح  عامجا  هب  رگمتـس  ماما  رب  جورخ  تسا : هدـمآ  ملـسم  حرـش  رد  تسا .
اب رگا  اما  دیامن . تموکح  شتردق  میب  زا  مدرم  نایم  رد  ات  دوشیم  ماما  موق ، فارشا  ناگرزب و  تعیب  يهطـساو  هب  ماما  : » دیوگیم نینچ 

لزع دیورگ ، ملظ  هب  یلو  دـش  ماما  رگا  تسین . مه  ماما  دـشابن ، ذـفان  مدرم  تردـق  ربارب  رد  یناوتان  رطاخ  هب  شمکح  یلو  دوش  تعیب  وا 
رب ار  لداع  ياهناسنا  مایق  اهاوتف ، نینچنیا  (. 13 «. ) دوشیم لزع  تردق ) نتـشادن   ) تروص نیا  ریغ  رد  دوبن ؛ تردق  ياراد  رگا  ددرگیمن 

، تسا هداد  تیمکاح  هب  دنوادخ  هک  یتردق  مدرم و  رب  ملظ  رب  تردق  ار  تموکح  رب  يهرطیس  هیجوت  و  درامشیم ؛ مارح  قساف  نارگمتس 
هیجوت يهجیتـن  تقیقح  رد  تسا . رگمتـس  تموکح  ره  يوما و  تموکح  هب  ینید  شرگن  موش  يهوـیم  لـصاح و  اـهاوتف ، نیا  دـننادیم .
نارود رد  زج  مدرم  يهدوت  دـناهدنام و  اهباتک  يالهبال  رد  نانچمه  هدـنرادزاب  ياـهاوتف  نیا  اـما  تسا . رگمتـس  ناـمکاح  تامادـقا  ینید 

، نیما دـمحا  ( 1 ( ) هحفـص 155 دـناهدوب ( . ماـیق  رظتنم  هظحل  رهرد  ناـنچمه  مدرم  يهدوـت  هـکلب  دـناهدرپسن ؛ شوـگ  اـهنآ  هـب  یهاـتوک 
: كر ص 331 . ج 4 ، يربـط ، ( 4 . ) و 282 ص 281  ج 4 ، يربـط ، ( 3 . ) ص 275 ج 4 ، يربـط ، ( 2 . ) اـت 160 ص 158  مالـسالارجف ،

مسا رد  اهنت  اهنآ  زا  یخرب  ( » 5 . ) تسا هدومن  هئارا  هیروس  رد  هشیدنا  نیا  ذوفن  زا  ییاههنومن  نزواهلو  اهطوقس . ۀیبرعلا و  ۀلودلا  ، نزواهلو
، هیبرعلا ۀـلودلا  نزواهلو ، دوش » دروخرب  نانزهار  نوچمه  اهنآ  اب  دـندوب  هتـسیاش  هک  ياهنوگ  هب  دـندوب ؛ رتهب  يداع  ناـنزهار  نادزد و  زا 

 - ص 304 ج 4 ، يربط ، ( 6 . ) توریب 1968 ص 216 نییالملل ، ملعلاراد  مچنپ ، پاچ  هیمالسالا ، بوعشلا  خیرات  ناملکورب ، و  ص 102 ،
ص ج 3 ، لماکلا ، ص 313 ، ج 4 ، يربط ، ( 8 . ) ص 284 ج 3 ، لماکلا ، ص 314 و  ج 4 ، يربط ، ( 7 . ) ص 280 ج 3 ، لماکلا ، و   - 303
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ار روـما  نیا  ینعی   ) دـنادب ییوـگیم  هچ  نآ  رگا  تسا  لزلزتـم  دوـخ  نید  رد  رمـش  ( 9 . ) ص 244 ج 4 ، هعیـشلا ، ناـیعأ  و 284 و   283
، يربط درکن . افو  دوخ  يهدعو  هب  یلو  داد  ناما  ار  لیقع  نب  ملسم  هک  تسا  یسک  نامه  سیق -  ردارب  ثعشا  نب  دمحم  ( 10 (. ) منادیمن
و 389، ص 388  ج 4 ، يربـط ، ( 12 . ) و 288 ص 287  ج 3 ،: لـماکلا ، ، 425 ص 426 -  ج 5 ، يربـط ، ( 11 . ) و 281 ص 280  ج 4 ،
زا « ) مالسالا یف  ةرادالا  مکحلا و  ماظن   » باتک رد  ار  باب  نیا  رد  لصفم  ثحب  ( 13 . ) ص 208 افلخلا ، خیرات  ص 300 و  ج 3 ، لماکلا ،،

. دیرگنب ات 112  ات 99 و 103 و 104 و 107  ياههحفص 97  رد  هدنسیون )

هانگ ساسحا 

یمامت نادـجو  رد  هانگ  ساسحا  داجیا  نآ  ماجرفو  نایاپ  تشاد ؛ مه  يرگید  ریثأت  ، البرک رد  نآ  نایاپ  و  ع )  ) نیـسح مایق  هاـنگ  ساـسحا 
. دندوب هتفگن  کیبل  یلو  دـندوب  هدینـش  ار  وا  مایپ  دـندوب . هدرکن  شايرای  یلو  دنتـشاد  ار  وا  ندومن  يرای  ییاناوت  هک  تشگ  یناناملـسم 

نامیپ وا  اب  مایق  رب  دـندوب و  هداد  يرای  هدـعو  وا  هب  هکنآ  لاح  و  دـندوب -  هدیـشک  تسد  شايرای  زا  هک  ینانآ  نادـجو  رد  ساـسحا  نیا 
هک یهانگ  رطاخ  هب  ات  تشادیم  او  ار  صخـش  یفرط  زا  تشاد ؛ هبنج  ود  هانگ  ساـسحا  نیا  دوب . رتراذـگ  ریثأـت  رتيوق و  دـندوب -  هتـسب 
هب ار  وا  هک  تشادیم  او  یناـسک  هب  تبـسن  ترفن  هنیک و  ساـسحا  درف ، نادـجو  رد  رگید  فرط  زا  دـهد و  هراـفک  تسا ، هدـش  بـکترم 
زا يرایـسب  هاـنگ  ساـسحا  نیا  مینیبیم ؛ حوـضو  هب  ع )  ) ماـما ماـیق  زا  دـعب  ناملـسم  يهدوـت  رد  ار  هلأـسم  نـیا  دنتـشاداو . هاـنگ  باـکترا 

نتخادرپ يهزیگنا  یعیبـط  ناـیب  دوزفا . ناـیوما  هب  تبـسن  ار  ناـشهنیک  مشخ و  تشاداو و  هاـنگ  يهراـفک  نداد  هب  ار  یمالـسا  ياـههورگ 
نیـسح تداهـش  هک  دنتفرگ  رارق  ییاهمایق  اهبالقنا و  فده  نایوما  بیترت  نیدب  تسا . بالقنا  مایق و  نامه  يزوت ، هنیک  هانگ و  يهرافک 
ماقتنا هب  هحفـص 156 ) شیارگ (  و  ع )  ) ترـضح ندرکن  يرای  رطاخ  هب  هانگ  يهرافک  نتخادرپ  مه  نآ  تلع  دوب و  هتخورفارب  ار  نآ  (ع )

ربارب رد  ناناملـسم  عضوم  هانگ ، ساسحا  نیا  يهطـساو  هب  دـید . میهاوخ  ار  اهمایق  نیا  زا  ییاههنومن  دـعب  لصف  رد  تسا . هدوب  ناـیوما  زا 
هب ینامز  اـما  تسا . هدوب  ناشيرگمتـس  نید و  زا  ناـیوما  زا  يرود  یهاـگآ  كرد و  زا  یـشان  هناـیارگ  لـقع  یعـضوم  يوما ، تموکح 

ندـناشن ورف  دـصق  هب  هنایوج و  ماقتنا  لمع  کی  يهلزنم  هب  بالقنا ، هب  ار  مدرم  زا  يرایـسب  ساـسحا  نیا  هک  دـش  لیدـبت  یفطاـع  عضوم 
؛ دوب راکشآ  اهنآ  تسکش  ندش ، روهلعش  زا  لبق  هک  تسا  ياهدروخ  تسکش  ياهمایق  زا  يرایسب  رگنایب  رما  نیا  داد . قوس  ینورد  مشخ 

یفطاـع تیعقوم  راـشف  تحت  یمدآ  هک  یتـقو  تسا . هدوب  یفطاـع  يهزیگنا  نیا  نتفگ  خـساپ  ییوج و  ماـقتنا  هب  شیارگ  نآ  تلع  نوچ 
عـضوم یناور ، لماع  نیا  هک  نیا  تسین  دـیدرت  لباق  هک  هچنآ  دـهدیم  تسد  زا  ار  يزوریپ  تسکـش و  لامتحا  دریگیم ، رارق  شکرس 

لباق یلماع  ناـمکاح  دزن  ار  نآ  داد و  هناـیوج  ماـقتنا  يهغبـص  نآ  هب  درک و  رتروشرپ  رتيدـج و  ار  يوما  تموکح  هب  تبـسن  ناناملـسم 
، عضوم یتقو  اـما  دومن ؛ دـیدرت  تفاـی و  هبلغ  یناوارف  ياهـشور  هب  ناوتیم  فرـص ، يهناـیارگ  لـقع  يریگ  عضوم  رب  دومن . دادـملق  هجوت 

ياههاگدید دراد و  ندوب  یگشیمه  ناروف و  ندش ، روهلعش  یگژیو  نیتسار  يهفطاع  نوچ  دوشیم ؛ توافتم  الماک  هلأسم  ددرگ  یفطاع 
دمآ دوجو  هب  تصرف  نیا  تیب  لها  يهیقب  يارب  تسا . هدوب  نیتسار  قیمع و  ناناملـسم ، دزن  هانگ  هب  ساسحا  اذل  دیامنیم . در  ار  شلباقم 

هک هفوک  مدرم  نایم  رد  ع )  ) یلع رتخد  س )  ) بنیز الثم  دـنیازفیب . ار  نآ  ترارح  تدـش و  دـنزاس و  روهلعـش  ار  هانگ  هب  ساسحا  نیا  هک 
دندش تکاس  هک  یتقو  دندرگ . تکاس  هک  درک  هراشا  دنتـسیرگیم ، دندوب و  هدش  هریخ  ناریـساو  نارـس  ناوراک  هب  دندوب و  هدـمآ  درگ 
تسا ینز  نآ  لثم  امـش  لثم  دریذپن . نایاپ  ناتيهلان  دریگن و  مارآ  ناتکـشا  زگره  دییرگیم ؟ ایآ  هفوک ، مدرم  يا  دعب ، اما  : » تفگ نینچ 
شود هب  ار  یهانگ  راب  دب  هچ  دیهدیم ؛ رارق  ناتبیرف  رکم و  يهیام  ار  ناتياهدنگوس  امش  درکیم . هتشر  ار  شیاههتفاب  نتفاب ، زا  دعب  هک 
نتسش هب  ار  نآ  دیناوتیمن  زگره  هک  دیاهتشگ  يایتشز  گنن و  راچد  امش  دیدنخب . رتمک  دییرگب و  رایسب  مسق  ادخ  هب  يرآ : دیـشکیم .
ینعی ناتهار  غارچ  امـش و  تجح  روحم  رایعم و  تلاسر و  يهنیجنگ  ادخ ، لوسر  يهداون  نتـشک  گنن ) ، ) دیناوتیم هنوگچ  دـینک . كاپ 

زا رگا  دش  دیهاوخ  هدز  تفگش  ایآ  دیاهدش . هناقمحا  تشز و  يراک  راچد  امـش  هحفـص 157 ) دییامن ( ؟ كاپ  ار ، تشهب  ناناوج  رورس 
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نادواج باذـع  رد  مه  امـش  هتفرگ و  مشخ  امـش  رب  دـنوادخ  داد و  بیرف  ار  امـش  ناتـسفن  دـب  هچ  هک  دـینادب  درابب ؟ نوخ  ناراب  نامـسآ 
امـش دـیاهدرک ؟ باجح  فشک  ار  يراوگرزب  نز  هچ  دـیاهتخیر ؟ ار  ینوخ  هچ  دـیاهدیرد ؟ ار  رگج  مادـک  دـینادیم  اـیآ  دـنام . دـیهاوخ 

ار نانخـس  نیا  هک  یـسک  دنیآ .» رد  هزرل  هب  تخـس  اههوک  دنوش و  هتفاکـش  نیمز  اهنامـسآ و  تسا  کیدزن  هک  دـیاهدش  يزیچ  بکترم 
. دیوگیم نخس  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤم ، ياوشیپ  نابز  زا  ییوگ  ماهدیدن . وا  زا  رترونخس  ینز  مسق ، ادخ  هب  : » تفگ نینچ  دوب ، هدینش 

تبیـصم نآ  تشحو  سرت و  زا  دنتـشگ و  شوهدـم  دـندوب و  هدـش  ناـیرگ  همه  هک  دوب  هدیـسرن  ناـیاپ  هب  زونه  شنانخـس  مسق ، ادـخ  هب 
هلیح و رکم و  لها  يا  هفوک ، مدرم  يا  دعب ، اما  : » داد رس  نخس  نینچ  ع )  ) نیسح ماما  رتخد  همطاف ، دعب ، دندوب .» هدش  نامیشپ  نیگمهس ،

تبسن ام  هب  دیتشادنپ و  وگغورد  ار  ام  امش  امش . يهطساو  هب  ار  ام  دومزآ و  ار  امش  ام  يهطـساو  هب  دنوادخ  هک  میتسه  تیب  لها  ام  ربکت ،
هزین ام  يوس  هب  امـش  تسد  مادـک  دـینادیم  ایآ  امـش ، رب  ياو  دـیدومن . تراغ  ار  ناملاوما  دیدرمـش و  لالح  ار  ام  اب  گنج  دـیداد ؛ رفک 

ناتياهلد دیدوب . ام  اب  گنج  یپ  رد  دـیدرک و  تکرح  ام  يوس  هب  اپ  مادـک  هب  تفای و  شیارگ  ام  اب  گنج  هب  صخـش  مادـک  تشادرب و 
هار هب  امش  اذل  داهن و  ياهدرپ  ناتياهمـشچ  رب  داد و  بیرف  ار  امـش  ناطیـش  تسا و  هدروخ  رهم  ناتـشوگ  مشچ و  رب  تسا و  هدش  تخس 
هب هک  دیتشاد ؟ وا  دزن  یهاوخنوخ  مادک  دوب ؟ ناتلد  رد  ادخ  لوسر  زا  ماقتنا  مادک  هفوک ؛ مدرم  يا  امـش ، رب  گرم  دییآیمن . رد  تیادـه 
مه داجس  ماما  ع ،)  ) نیسح نب  یلع  (. 1 ( ؟» دیاهدیزرو رکم  شاهدیزگرب  هحفـص 158 ) كاپ و (  نادناخ  بلاط و  یبا  نب  یلع  شردارب ،
زا دیدیزرو ؟ رکم  وا  هب  یلو  دـیتشون  همان  مردـپ  هب  امـش  هک  دـینادیم  ایآ  مهدیم ؛ مسق  ادـخ  هب  ار  امـش  مدرم ، يا  : » تفگ نخـس  نینچ 

يارب هک  هچ  نآ  رطاـخ  هب  امـش  رب  گرم  دـیدناسر ؟ تداهـش  هب  ار  وا  یلو  دـیدرک  تعیب  دـیداد و  ناـمیپ  دـهع و  وا  هب  ناـتدوخ  بناـج 
مترتع دیوگب : امش  هب  یتقو  تسیرگن ، دیهاوخ  ادخ  لوسر  هب  مشچ  نیمادک  هب  ناتهشیدنا . يأر و  نیا  هب  ادب  و  دیداتسرف . شیپ  نتشیوخ 

، دندش هجوتم  مدرم  دش و  شخپ  هنیدـم  رد  ع )  ) ماما تداهـش  ربخ  یتقو  (. 2 «. ) دیتسین نم  تما  زا  سپ  دـیدیرد ؛ ار  متمرح  دـیتشک و  ار 
بلاط یبا  نب  لیقع  رتخد  دشن . هدینش  ع )  ) نیسح رب  ناشیاههناخ  رد  مشاهینب  نانز  گناب  نوچ  یگناب  تشگ و  دایرف  هچراپ  کی  هنیدم 

رگا تفگ  دیهاوخ  هچ  : » تفگیم نینچ  دیشکیم  نیمز  يور  زا  شسابل  هک  وا  دندرکیم . یهارمه  ار  وا  مه  ینانز  دش و  جراخ  هنهرب  رس 
دناهدش و ریـسا  اهنآ  زا  یخرب  دیدرک ؟ هچ  مگرم  زا  دعب  منادناخ  ترتع و  اب  دیتسه ، اهتما  نیرخآ  هک  امـش  دـیوگب ، امـش  هب  ص )  ) ربمایپ

يدایرف دایز  ینب  نانز  : » تفگ نینچ  دیدنخ و  دینـش ، ار  اهنآ  يادص  هنیدم -  مکاح  دیعـس -  نبورمع  یتقو  نوخ .» هب  قرغ  رگید  یخرب 
نیا هحفص 159 ) (. ) 3 . ) تسا نامثع  گناب  نوچمه  گناب  نیا  تفگ : سپس  دنداد » رس  شوگرخ  زور  حبـص  رد  ام  نانز  دایرف  نوچمه 

رس شمایق  زا  يریذپ  ریثأت  و  ع )  ) نیسح ماما  هب  یتسود  هقالع و  نایوما و  رب  ترفن  مشخ و  رس  زا  هک  یـساسحا  رد  ار  دوخ  هانگ  ساسحا 
دنرادیم رب  هدرپ  يراذـگریثأت  نیا  زا  ترارح  روش و  اب  یتسرد و  هب  هک  دـنراد  دوجو  مایق  زا  يرگید  ياههنومن  داد . ناشن  دوب ، هدروآرب 

نخـس داهن ، اج  هب  ام  يارب  راگزور  نآ  خیرات  هک  ياهنومن  نیرتهب  دـیاش  تشاذـگ . ياج  هب  دوخ  زا  یمالـسا  يهعماج  رد  ار  مایق  نآ  هک 
هب یهاگن  اب  دـمآ . ـالبرک  تخیرگ و  هفوک  زا  درک ، مهتم  تموکح  هب  ییاـنتعا  یب  هب  ار  وا  داـیز  نب  هللادـیبع  یتقو  تسا ، رح  نب  هللادـبع 

يرای ار  وا  ارچ  هک  ینامیـشپ  زا  ناما  «. » يدیگنجن همطاف  دـنزرف  اب  ارچ  دـیوگیم : افو  یب  نئاخ و  سب  يریما  : » تفگ نینچ  ادهـش  هاگلتق 
نم زا  یترـسح  ماهدوبن ؛ وا  نایماح  زا  ارچ  هک  مروخیم  ترـسح  . » تسا نامیـشپ  دادـن  يرای  ار  وا  هک  نم  زج  سک  ره  يرآ و  ماهدرکن ؛

ناـشهاگلتق رکیپ و  راـنک  رد  «. » دـیامن باریـس  یمئاد  تمحر )  ) ربا زا  دـناهدرک  يراـی  ار  وا  هک  یناـسک  حور  دـنوادخ  «.» دوـشیمن ادـج 
گنج نادـیم  رد  یناروالد  نانآ  دـنگوس ، مناج  هب  «. » دوب کـشا  زا  رپ  منامـشچ  دوش و  هراـپ  هراـپ  مه  زا  منورد  دوب  کـیدزن  مداتـسیا و 
هشیب ناریش  دنتشگ ؛ نامیپ  مه  ناشربمایپ  رتخد  دنزرف  يرای  رد  «. » دنتفریم گنج  نادیم  هب  باتش  اب  یگدنـشخب  یگنادرم و  اب  دناهدوب و 
مارآ شوماخ و  رطاـخ  نیا  هب  تسا و  هداـتفا  نیمزرب  حوبذـم  يراـگزیهرپ  ناـج  دنـشکب ، ار  اـهنآ  نانمـشد  رگا  «. » دـندوب نیگمـشخ  هک 
متـس رـس  زا  ار  اهنآ  ایآ  «. » دناهدرمژپ ياههفوکـش  نارورـس و  نانآ  دناهدیدن ، گرم  اب  ییورایور  رد  نانآ  زا  رتهب  ناگدـننیب  «. » دناهتـشگ

هب ام  اب  اهنآ  نتـشک  اب  هک  دـنگوس  مناج  هب  «. » تسین ام  نأـش  اـب  بساـنم  هک  ار  ياهشقن  نک  اـهر  يراد ؛ دـیما  اـم  یتسود  هب  یـشکیم و 
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يوس هب  ار  يرگشل  هک  ماهدرک  شالت  اهراب  .« » تخادرپ دنهاوخ  ماقتنا  هب  امش  هیلع  هحفص 160 ) ام (  زا  يرایسب  اذل  دیاهتساخرب ؛ ینمشد 
امـش اب  ینایرکـشل  اب  هنرگ  دـیرادرب و  راک  نیا  زا  تسد  «. » دنراکمتـس دناهتـشگ و  فرحنم  قح  هار  زا  هک  مدروآ  رد  تکرح  هب  یهورگ 

هک یکانتـشحو  تیانج  هانگ و  زا  ناشنادجو  هک  یناسک  زا  (. 4 « ) دوب دهاوخ  رت  تخس  امـش  رب  نامیلید  شروی  زا  هک  دش  مهاوخ  هجاوم 
رـضاح نانآ  اب  گنج  رد  دوبن  مراگدرورپ  تساوخ  رگا  : » دورـس نینچ  هک  دوب  يدـبع  ذـقنم  نب  یـضر  دوب ، هتـشگ  رادـیب  دـندوب ، هدرک 

گنن بیع و  هب  ار  نآ  اهلـسن  زا  دـعب  نادـنزرف  دوب و  مانـشد  گنن و  زور  زور ، نآ  (. » 5 «. ) دوبن زیزع  نم  دزن  رباـج  نب  بعک  مدـشیمن و 
غورفرپ و هشیمه  يارب  هانگ  ساـسحا  نیا  (. 6 «. ) متفرگیم ياج  ربق  كاخ  رد  ع )  ) نیـسح ندش  هتـشک  زا  لبق  نم  شاک  يا  «. » دنرگنیم

رارق مارآ و  هاگچـیه  تـشاداو و  ناـیوما  هـیلع  ییاـهمایق  اهــشروش و  هـب  ار  مدرم  تـشگ و  راگدـنام  ماـقتنا  بـالقنا و  هـب  هدـنهد  قوـس 
، هعیشلا نایعا  ( 1 ( ) هحفـص 161 تسا ( . هدوب  نارگمتـس  هیلع  مایق  مه  نآ  هار  دیبلطیم . يراکادف  نوخ و  ناگدننک  مایق  زا  تفرگیمن و 

شنزرس ص 300 . ج 3 ، لماکلا ، ات 357 و  ص 346  ج 4 ، يربط ، ( 3 . ) ات 323 ص 321  ج 4 ، هعیشلا ، نایعا  ( 2 . ) ات 320 ص 318  ج 4 ،
زا یکی  رباج  نب  بعک  ( 5 . ) ص 469 و 470 ج 5 ، يربط ، ( 4 . ) تسا راکـشآ  يوما  دیعـس  نب  ورمع  عضوم  رد  شتروص  نیرتتشز  رد 

يدرک و کمک  همطاف  دـنزرف  هیلع  : » تفگ نینچ  دوب ، هتـشگزاب  گنج  زا  وا  هک  یتقو  شرتخد  اـب  شرـسمه  دوب ؛ يوما  شترا  نازاـبرس 
هب نآ  رد  هک  يرعـش  اب  بعک  تفگ .» مهاوخن  نخـس  وت  اـب  ماهدـنز  اـت  مسق  ادـخ  هب  يداد ؛ ماـجنا  یگرزب  راـک  یتشک ؛ ار  ناـیراق  رورس 
داد تاجن  ندش  هتشک  زا  ј ذقنم  نب  یـضر  دش  روآدای  نآ  رد  هک  درک  نیمـضت  ار  یتیب  نآ  رد  داد و  خساپ  وا  هب  درکیم  راختفا  شراک 
ادن هک  هاگنآ  ذـقنم  وبا  يا  يدرب ؛ یتمعن  سپـس  یتشک و  ار  یهانگ  یب  : » تفگ تساوخ . يرای  گنج  رد  شنمـشد  هیلع  زا  وا  هک  یتقو 

 - ص 433 ج 5 ، يربط ، میربیم . یپ  يدبع  ذقنم  نب  یـضر  هنایارگربج  هاگدـید  هب  تسخن  تیب  رد  دـنکیم .» يرای  یـسک  هچ  داد ، رد 
ص 433. ج 5 ، يربط ، ( 6  ) 432

نیون قالخا 

عـضو لوحت  رد  لـیاسو  رازبا و  ماـمت  نآ  زا  دـعب  تسا . دوجوم  عضو  هیلع  یعطق  ییاـهن و  ضارتـعا  ناـمه  یعقاو  بـالقنا  نیون  قـالخا 
يازجا نیرتملاـس  هشیمه  ناگدـننک  ماـیق  دوب . دـهاوخ  ریذـپان  زیرگ  یعطق و  تشونرـس  بـالقنا  دـسرب ، تسبنب  تسکـش و  هب  دوـجوم 

رارق نآ  زا  رتارف  یحطس  رد  هشیمه  هکلب  دنکیمن  دوخ  دنب  رد  ار  اهنآ  دوجوم  عضو  هک  یناگبخن  دنراد ؛ ولج  اهنآ  دنتسه ؛ تما  يهرکیپ 
تکرح ریسم  موتحم و  تشونرس  دنشکیم . باذع  نآ  ببـس  هب  دنریگیم و  رارق  نآ  ریثأت  تحت  دننکیم و  كرد  ار  نآ  دنچ  ره  دنراد ،

مایق هب  تسد  ناگبخن  نیا  رگا  و  دـندرگ . دـمآ  راکان  حالـصا  رازبا  مامت  هک  دوشیم  ققحم  یتقو  بالقنا  زاغآ  ناگبخن و  يهبـساحم  رد 
یخیرات شقن  هک  دوب  دنهاوخ  هبخن  ینامز  اهنآ  دومن . قالطا  هبخن  اهنآ  هب  ناوتیمنو  داد  دنهاوخ  تسد  زا  ار  ناشيدوجو  لیالد  دـننزن ،

يراد هک  دهد  خر  ياهعماج  رد  رگا  دشاب ، ینیون  قالخا  يهدنهد  تراشب  دیاب  ریزگان  بالقنا  دنیامن . افیا  مه  ار  شقن  نیا  دنشاب  هتـشاد 
تـسد زا  ار  اهنآ  هعماج  هک  ار  ییاهـشزرا  لوصا و  دیامن  نیمـضت  ار  یـشخب  لماکت  یناسنا  یگدنز  هک  دـشابن  يایناسنا  ینید و  ثاریم 

يهعماج عضو  لـثم  دـشاب ؛ نینچ  ثاریم  نیااـب  ياهعماـج  عضو  رگا  دـیامن . هحفـص 162 ) اـیحا (  تسا ، هدوـمن  فـیرحت  ار  اـهنآ  هداد و 
. تشادیم او  یگدنز  رد  یلهاج  قالخا  زا  يدنمهرهب  یمالسا و  ياهشزرا  زا  يرود  هب  ار  نآ  نایوما  دنـسپان  تسایـس  هک  تسا  یمالـسا 

دـساف طحنم و  تسا  یطباور  دوجوم  عضو  رد  یناسنا  طباور  نوچ  تسا ، نآ  يدوجو  ياههفلؤم  هلمج  زا  نیتسار  بالقنا  رد  فده  نیا 
بالقنا هک  دسریم  يدب  زا  ياهزادنا  هب  دوجوم  عضو  بیترت  نیدب  و  طحنم ؛ هنالیلذ و  تسا  یعـضوم  یگدـنز ، ربارب  رد  یمدآ  عضوم  و 

نوچ تسا ، مزال  يرورض  تشاد ، دهاوخ  راک  رس و  نآ  اب  هعماج  هک  رترب  قالخا  زا  ییوگلا  هب  توعد  نیاربانب  تسا . نآ  جالع  هار  اهنت 
هداوناخ ع )  ) نیسح ماما  ددرگ . رـسیم  زین  هعماج  حالـصا  ات  دبای  رییغت  دیاب  یگدنز  نارگید و  دوخ و  هب  یمدآ  شرگن  هک  تسین  ياهراچ 

هنوگ نیا  اهنآ  دـندوب . هدومن  هئارا  شایکاپ  ياهیگژیو و  مامت  اب  ار  ییالاو  یمالـسا  قالخا  يوما -  تموکح  هیلع  ماـیق  رد  شناراـی -  و 
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دراد راظتنا  یلومعم  درف  کی  دندوب . هتـشون  ار  نآ  ناشناج  نوخ و  اب  هکلب  دـندوب  هدرکن  هئارا  یمالـسا  يهعماج  هب  ناشنابز  اب  ار  قالخا 
اهیناشیپ دنیبب  هک  تسا  هدرک  تداع  يدرف  نینچ  دـشورفب . ایند  لام و  هب  ار  شنادـجو  ینید  ياوشیپ  ای  هلیبق  سیئر  یتیعقوم  نینچ  رد  هک 

كاخ هب  دزاـس ، موحرم  یقوقح  زا  ار  نارگید  دراد  تردـق  هک  نیا  فرـص  هب  رادـقم ، یب  رگمتـس  کـی  ربارب  رد  سرت  ینتورف و  رـس  زا 
دایز نب  هللادیبع  یتلاصا  یب  یتسپ و  هب  ملع  اب  دندوب و  هدش  عبات و  دیزی ، یتسپ  يرادقم و  یب  هب  ملع  اب  مه  تسایس  نید و  ناگرزب  دنتفا .

تردق و بحاص  اهنیا  هک  نوچ  دـندروآیم  دورف  میلـست  رـس  نارگمتـس  زا  هتـسد  نیا  يارب  دارفا  نیا  . دـندرکیم شنرک  وا  هب  تسبن  مه 
تردق ذوفن و  بحاص  هعماج  رد  مه  اهنآ  هک  دوشیم  بجوم  اهنآ  اب  ندیزرو  یتسود  اهنآ و  هب  نتسج  یکیدزن  دنتـسه و  ذوفن  تورث و 

ناـشهعماج هب  مه  دـننزیم . يراـک  ره  هب  تسد  روما  نیا  هب  ندیـسر  هار  رد  ناربهر  هنوگ  نیا  دـنبای . تسد  یتـمعن  هاـفر و  هب  دـندرگ و 
عاونا هب  تسد  اذـل  دـنیامنیم . يراکمه  هعماج  ندومن  مورحم  نتخاس و  لـیلذ  راوخ و  هار  رد  نارگمتـس  نیا  اـب  مه  دـننکیم و  تناـیخ 

نیب زا  هب  اهنآ  هب  تبـسن  ندرک  یگدـنب  ياج  هب  هک  مه  ناشنید  هب  اـهنآ  دـنیامن . ظـفح  ار  دوخ  تخت  جاـت و  اـت  دـننزیم  يزادرپغورد 
هب دارفا  هنوگ  نیا  اب  راـگزور ، نآ  یمالـسا  يهعماـج  رد  یلومعم  درف  کـی  هحفـص 163 ) دنزرویم ( . تنایخ  دـهدیم ، نامرف  ناشندرب 
نآ هب  ات  دننکیم  دـهز  هب  رهاظت  قافن  ایر و  رـس  زا  هک  یناقفانم  نادـهاز و  ینعی  تسانـشآ ؛ مه  يرگید  یهورگ  اب  اما  تسانـشآ . یبوخ 
راک اب  هک  یهورگ  و   » :ء تسا هدومن  فیـصوت  نینچ  ار  هورگ  نیا  ع )  ) یلع ماما  دندرگ . نانآ  رای  تسدمه و  دـنوش و  کیدزن  نارگمتس 

شیوخ دننکیم . تکرح  هدیچرب  نماد  دنرادیمرب و  هاتوک  ار  اهماگ  دنرطاخ و  هدوسآ  ار  ترخآ  ایند ، راک  ابو  دـنبلطیم  ار  ایند  ترخآ 
هک دـناینید  ناربهر  نامه  اهنیا  (. 1 «. ) دنزاسیم شیوخ  ناهانگ  شـشوپ  رازبا  ار  ادـخ  یـشوپ  هدرپ  دـنیارآیم . مدرم  نیما  تأیه  رد  ار 

. تسین زیگنارب  شسرپ  اهنآ  يارب  دننادیم و  یعیبط  ار  ناشلمع  هک  ياهنوگ  هب  دناهدرک ؛ تداع  اهنآ  هب  دنـسانشیم و  ار  اهنآ  يداع  مدرم 
ذوفن و تذل و  هارمه  هب  هافر  اب  مارآ و  یگدنز  نایم  هک  دننیبب  ار  یناسنا  هک  دومنیم  بیجع  اعقاو  راگزور  نآ  ناملسم  زا  يرایسب  رب  اذل 
، شنارای نیرتكاـپ  تداهـش  گرم و  و  لوصا -  هب  تناـیخ  وا و  متـس  رد  ندـش  کیرـش  رگمتـس ، زا  يوریپ  شراـنک  رد  اـما  تعاـطا - 

رخآ ياههظحل  نآ  رد  شنامشچ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  . دنز باختنا  هب  تسد  هنـشت  بل  اب  شاهداوناخ  یمامت  شناردارب و  شنادنزرف و 
دنزادرپیم دراد ، ار  اهنآ  نتشک  دصق  هک  یشحو  نمشد  ربارب  رد  يرادیاپ  اب  دننزیم و  هجض  یگنـشت  رطاخ  هب  هک  تساهنآ  نارگن  رمع 

، تراسا تسا ؛ ناکدوکو  نانز  نادناخ و  راظتنا  رد  كاندرد  یتشونرـس  هک  دـنادیم  یبوخ  هب  دـنیبیم و  ار  اهنآ  کت  کت  گرم  سپس 
اب هارمه  یگدـنز  رب  ار  روآ  سرت  گرم  زا  عوـن  نیا  یلو  دـنادیم  ار  اـهنیا  يهمه  وا  تیمورحم .... نتفر و  يرهـش  هب  يرهـش  زا  یگراوآ ،
نب رمع  نوچ  يدارفا  رگید  فرط  زا  و  دننیبب . ار  یناسنا  نینچ  هک  تسا  بیجع  اعقاو  یلومعم  مدرم  يارب  دهدیم . حیجرت  یـشوخ  هافر و 

كاخ هب  رگمتس  ربارب  رد  دنوش  راچد  نیا  زا  رتناسآ  رایـسب  یتشونرـس  هب  ادابم  هک  نیا  سرت  زا  هک  ار  اهنآ  لاثما  سیق و  نب  ثعـشا  دعس ،
يرترب يوگلا  نینچ  هک  دوب  زیگنا  تفگش  اهنآ  يارب  اذل  دندوب . هدرک  تداع  یناربهر  نینچ  هب  يرآ  دنیاسیم ! نیمز  رب  هرهچ  دنتفایم و 

هنوگ نیا  تسین . رشب  سنج  زا  وا  دوش  هحفص 164 ) هتفگ (  تسا  کیدزن  هک  ییاج  ات  رتارف ؛ رایسب  ییوگلا  دنیامن ؛ هدهاشم  ار  یمدآ  زا 
هزات ییولبات  ات  دومن  رادیب  ناشتدم  زارد  هنوگرامیب و  تلفغ  باوخ  زا  ار  اهنآ  تفشآ و  رب  تخس  ار  ناناملسم  نادجو  راتفر ، قالخا و 

، یمدآ يارب  دـسیونب . یگدرب  تلذ و  زا  یلاخ  یگدـنزو  لوصا  فرـش ، هار  رد  شنوخ  اـب  ار  نآ  یمدآ  هک  دـنیامن  هدـهاشم  ار  ینارون  و 
هتـشگ و نشور  دتـسرپیم ، ار  اهنآ  هک  یتشوگ -  ياـهتب  ناربهر -  ندوب  یلاـشوپ  دربیم و  رـس  هب  نآ  رد  هک  يایگدـنز  ندوب  نیغورد 

یهار اما  دش ؛ هئارا  تیمورحم  يراوشد و  اب  یلو  یگدنز  اب  دروخرب  رد  ياهزات  کبـس  دـش و  هدوشگ  وا  يارب  لمع  زا  يدـیدج  يهویش 
يدج رطخ  يراتفر ، هوکشاب  يوگلا  نیا  قالخا و  زا  نابات  يهنوگ  نیا  دوب . دهاوخن  دنمـشزرا  یمدآ  يارب  یهار  چیه  نآ  زج  هک  نشور 
ریثأت نابات  ياهوگلا  نیا  زا  رتمک  ناربهر  نادـجو  تسا . هناگیب  مالـسا  حور  اب  تموکح  رد  هک  تسا  یتردـق  بحاص  مکاـح و  ره  يارب 

ندوشگ یپ  رد  يو  دهاوخیم . ع )  ) نیـسح ماما  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دنامدرم و  يهدوت  دریذپیم ، ریثأت  هک  هچ  نآ  اما  دنریذپیم .
رد شرابنوخ  نایاپ  ات  هنیدم  رد  نآ  زاغآ  زا  مایق ، لحارم  مامت  رد  دـنیامن . عافد  شایناسنا  تمارک  زا  ات  دوب  متـس  تحت  تما  يارب  یهار 
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نینچ هنیدـم  رد  هـیفنح  نـب  دـمحم  شردارب  هـب  ع )  ) ترـضح مییاـمنیم . هدـهاشم  ار  راـتفر  یلاـع  يهویـش  نـیا  رب  يزیر  هماـنرب  ـالبرک ،
نب دـیزی  زا  یتایبا  هب  يو  (. 2 « ) درک مهاوخن  تعیب  دیزی  اب  مهزاب  دشابن ، یهاگهانپ  چـیه  ایند  رد  رگا  مسق ، ادـخ  هب  مردارب ، : » دـیامرفیم

هلمح اـب  حبـص  هدـیپس  رد  ار  ناـیاپراهچ  نم  : » دـیامرفیم نـینچ  هراـشا و  تـفریم -  هـکم  هـب  هنیدـم  زا  هاگنابـش  یتـقو  يریمح -  غرفم 
«. دوب منیمک  رد  متفرگیم ، هرانک  نادیم  زا  رگا  گرم  مدرک و  متس  يراوخ  رـس  زا  هک  يزور  «. » مناوخیمن ارف  مه  ار  دیزی  مناسرتیمن و 
نم و  مزادنایم ؛ ادخ  دای  هب  تناج  رطاخ  هب  ار  وت  : » تفگ ع )  ) ترـضح هب  یتقو  یحایر  دیزی  نب  رح  خـساپ  رد  ای  و  هحفص 165 ) (. ) 3)

گرم زا  ارم  اـیآ  : » دوـمرف دوریم .» ردـه  هب  تنوـخ  يوـش ، هتـشک  رگا  دـش و  یهاوـخ  هتـشک  یگنجب ، نم  اـب  رگا  هک  مهدیم  تداـهش 
هب سوا  ردارب  هک  میوگیم  ار  ینخـس  یلو  میوگب ؟ هچ  وت  هب  منادیمن  دیـشکیم ؟ ارم  هک  دیـسر  اج  نادب  امـش  لکـشم  ایآ  یناسرتیم ؟

سوا دـش . یهاوخ  هتـشک  وت  يوریم ؛ اجک  تفگ : وا  هب  دوب ؛ هدـید  ص )  ) ربمایپ هب  کمک  هار  رد  ار  وا  هک  هاگنآ  تفگ ، شیومع  رـسپ 
شیوخ ناج  اب  و  «. » دـیامن داهج  راوناملـسم  دـشاب و  هتـشاد  ریخ  تین  هک  هاگنآ  تسین  بیع  ناوج  رب  گرم  تفر و  مهاوخ  داد : باوج 

منامب هدـنز  رگا  . » ددرگ ادـج  ناراکهبت  زا  دزیخرب و  تفلاخم  هب  دوشیم ، كاله  هک  یلاـح  رد  دـیامن و  يراـی  ار  ياهتـسیاش  ياـهناسنا 
رد ع )  ) ترضح (. 4 «. ) یشاب راوخ  لیلذ و  ینامب و  هدنز  هک  سب  نیمه  وت  تلذ  يارب  دوب ؛ مهاوخن  دنمدرد  مریمب  رگا  متـسین و  نامیـشپ 
امش هب  لیلذ  راوخ و  ناسنا  تسد  زگره  نم  مسق  ادخ  هب  هن ، : » دومرف رآ  دورف  رس  تیاهومعرسپ  تموکح  رب  دنتفگ : وا  هب  هک  نانآ  خساپ 
نیب تسا ؛ هداد  رارق  راک  ود  نایم  ارم  هدازمارح ، دـنزرف  يهدازمارح  نآ  هک  دـینادب  دـش . مهاوخن  میلـست  ناـگدرب  نوچمه  داد و  مهاوخن 

كاپ و یناکاین  نانمؤم ، شلوسر ، تسا . هدرک  رود  ام  زا  ار  نآ  دـنوادخ  تسا . رود  ام  زا  تلذ  اما  نداد . تلذ  هب  نت  ندیـشک و  ریـشمش 
هحفـص 166) (. ) 5 «. ) دـنهدیمن حـیجرت  نامیرک  ندـش ، هتـشک  رب  ار  نانود  زا  تعاـطا  دازآ ، ياـهناج  نادرمدار و  هزیکاـپ و  ییاـهنماد 

هدش لوحت  رییغت و  راچد  ایند  تسا . هدیسر  دینیبیم ، هک  اج  نیدب  ام  راک  دعب ، اما  : » دیوگیم نخس  نینچ  شنارای  ربارب  رد  ع )  ) ترـضح
هدـش هابت  هاگارچ  نوچمه  يرادـقم  یب  زیچان و  یگدـنز  یفرظ و  يهدـنام  هت  رادـقم  هب  اهنت  نآ  زا  هدـنادرگرب و  يور  شیاهیکین  تسا ؛
بغار راگدرورپ  رادید  هب  نمؤم  یعضو ) نینچ  رد  . ) ددرگیمن یهن  لطاب  زا  دوشیمن و  لمع  قح  هب  هک  دینیبیمن  رگم  تسا . هدنام  یقاب 

درکیم رارکت  ار  هلمج  نیا  اهراب  ع )  ) ترـضح (. 6 «. ) مرازیب نارگمتـس  اب  یگدنز  زا  منادیمن و  يزیچ  تداعـس  زج  ار  گرم  نم  تسا ؛
ع)  ) ماما هک  درادیم  رب  يراـتفر  تشرـس  تعیبط و  زا  هدرپ  نانخـس  نیا  يهمه  (. 7 « ) تلذ اب  یگدـنز  زا  تسا  رتهب  تزع  اـب  یگرم  : » هک
هک میدید  تسا . هدـیمد  هزات  یتردـق  نآ  رد  هتخاس و  رو  هلعـش  ار  یمالـسا  حور  نآ  يهطـساو  هب  تفرگ و  رظن  رد  شنارای  دوخ و  يارب 

ناـسنا کـی  هک  میهدیم  هئارا  یگدـنز  یعون  زا  يریوصت  اـج  نیا  اـما  دـنهدیم . همادا  ناشیگدـنز  هب  یـسایس  ینید و  ناربـهر  هنوگچ 
نآ زج  دـنکیم و  هزراـبمو  شـالت  نآ  يارب  تسوا و  یـصخش  یگدـنز  یلوـمعم ، ناـسنا  کـی  تمه  ماـمت  دزادرپیم . نآ  هـب  یلوـمعم 

يهعماج و  شیاهجنر ، اهدرد و  هعماج و  اما  ددرگیم . وا  هجوت  زکرم  هلیبق  دـبای ، شرتسگ  وا  دـید  قفا  هک  هاگنآ  اـما  درادـن . ياهشیدـنا 
یعـضو نینچ  رد  شالت  راـک و  تسا و  ناـهنپ  وا  دـید  زا  یلک  لـئاسم  درادـن . تیمها  ناـنچ  نآ  یلومعم  درف  کـی  يارب  زگره  رتگرزب ،

نآ ریـسم  رد  تکرح  طقف  یلومعم  درف  کـی  هفیظو  دـنزیریم ؛ هماـنرب  حرط و  دنـشیدنایم و  هک  تسا  یـسایس  ینید و  ناربهر  يهفیظو 
نآ ظفح  يارب  تسا و  یگدـنز  هب  نتخادرپ  وا  تمه  هجو  مامت  درادـن . هعماج  یلک  لئاسم  رد  یتبثم  يدـج و  تکراـشم  تسا و  هماـنرب 

هحفـص و (  دوش ؛ فذـح  ناریگب  يررقم  تسرهف  زا  شمان  ادابم  هک  دـنکیم  تعاطا  ناربهر  ياهنامرف  اهروتـسد و  زا  دـنکیم و  شـالت 
هب دزادرپیم و  لیابق  رگید  رب  نتفرگ  بیع  شاهلیبق ن  تاراـختفا  هب  اـهنت  اذـل  ( 8 ( ؛ دنکیم رایتخا  توکـس  متـس  ملظ و  دقن  زا  اذل  ( 167

تلزنم عضو و  ع )  ) ماما نارای  اما  تسا . یلومعم  درف  کی  یگدنز  يهمانرب  حرط و  نیا  ددرگیم . لوغـشم  مدرم  يهرابرد  راعـشا  تیاور 
زا کی  ره  دناهدوب ؛ يداع  دارفا  دناهدیزرو ، تکراشم  شتـشونرسرد  وا  اب  دـناهدرک و  يرای  ار  ع )  ) ماما هک  یهورگ  نآ  دـنراد . يرگید 

دناهدوب یناوج  ناوفنع  رد  زونه  اهنآ  زا  يرایسب  دنتفرگیم . یقوقح  لاملا  تیب  زا  اهنآ  زا  کی  ره  دناهتشاد . یتاقلعت  دنزرف و  نز و  نانآ 
نآ هب  هک  یلـصا  هار  رد  ناشيالاو  يهدارا  اب  هتـشاذگ و  رتارف  ار  اپ  لئاسم  نیا  زا  یگمه  اما  دنربب . ییاههرهب  یگدـنز  زا  دنتـسناوتیم  و 
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ریوصت ناوتیمن  اج  نیا  رد  دندوب . هتفرگ  گرم  رب  يدـج  میمـصت  ناشيهدـیقع  هار  رد  دنداتـسیا و  ناشهعماج  ربارب  رد  دناهتـشاد  نامیا 
تقد هب  ار  البرک  ناتـساد  دـیاب  نآ  قیقد  ریوصت  يهئارا  يارب  داد ؛ هئارا  مایق  نیا  رد  ع )  ) نیـسح نارای  هداوناخ و  راتفر  زا  یقیقد  لـماک و 

شراک ماجرف  ۀلابز  رد  ع )  ) ماما دومن . هئارا  ار  ناشيابیز  راتفر  زا  ییاههولج  تسا  نیا  درک  ناوتیم  اج  نیا  رد  هک  يراک  تیاهن  دناوخ .
زا ار  شناهارمه  دش . ربخاب  رطقی  نب  هللادبع  شایعاضر ، ردارب  هفوک و  هب  ملـسم  شاهداتـسرف  گرم  زا  هک  هاگنآ  دش ؛ صخـشم  شیارب 

نایعیش دندش . هتشک  رطقی  نب  هللادبع  ةورع و  نب  یناه  ، لیقع نب  ملـسم  دیـسر ؛ ام  هب  يراوگان  ربخ  دعب ، اما  : » دومرف هتخاس و  هاگآ  هلأسم 
راـنک زا  تسار  پـچ و  مدرم  (. 9 «. ) تسین یقح  وا  رب  اـم  بناـج  زا  ددرگ ؛ زاـب  دراد  تسود  امـش  زا  کـی  ره  دـندرک . راوـخ  ار  اـم  اـم ،

هک ياهظحل  دندنام ؛ یقاب  تین  نیا  رب  هظحل  نیرخآ  ات  دنتـشادن و  یکاب  گرم  زا  هک  دـندنام  وا  اب  یناسک  دـندش  هدـنکارپ  ع )  ) ترـضح
يهقلقل اهنت  نید  دـنیایند و  ناگدـنب  مدرم  : » دومرف نینچ  شنارای  هب  ـالبرک  رد  ع )  ) ترـضح هحفـص 168 ) دندرکیم ( . یناشفناج  دیاب 
كدـنا نارادـنید  دـنریگ ، رارق  ناحتما  يهتوب  رد  هک  هاگنآ  دنبـسچیم و  نید  هب  دراد  قنور  ناشیگدـنز  هک  ینامز  اـت  تسا . ناـشنابز 
ياهیکین تسا و  هتـشگ  لوحت  رییغت و  راچد  مه  ایند  دینیبیم ؛ هک  دیـسر  اج  نیا  هب  ام  راک  دعب ، اما  : » دومرف همادا  رد  سپـس  دـندرگیم .»

رگم تسا . هدـنام  یقاب  هدـش  هابت  یهاـگارچ  نوچمه  يزیچاـن  یگدـنز  یفرظ و  هدـنام  هت  رادـقم  هب  اـهنت  اـیند  زا  تسا . هدومن  تشپ  نآ 
گرم نم  تسا ؛ راگدرورپ  رادید  هب  دنمهقالع  یعـضو ) نینچ  رد   ) نمؤم ددرگیمن . یهن  لطاب  زا  دوشیمن و  لمع  قح  هب  هک  دـینیبیمن 

وت نخس  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  : » تفگ نینچ  نیق  نب  ریهز  هاگنآ  يراوخ .» تلذ و  ار  نارگمتس  اب  یگدنز  منادیم و  تداعـس  نامه  ار 
سپس میهدیم .» حیجرت  نآ  رد  ندنام  رب  ار  وت  هارمه  هب  ندرک  مایق  ام  میشاب ، نادواج  نآ  رد  ام  راگدنام و  ام  يارب  ایند  رگا  میدینـش ؛ ار 

هکت وت  هار  رد  نامرکیپ  میگنجب و  وت  هارمه  هب  ات  هداهن  تنم  ام  رب  وت  يهطساو  هب  دنوادخ  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  : » تفگ ریـضخ  نب  ریرب 
تکرح امنهار ، ربهر و  ناونع  هب  ار  ام  : » تفگ نینچ  مه  لاله  نب  عفان  دوب .» دـهاوخ  ام  عیفـش  تمایق  زور  رد  وت  دـج  سپـس  ددرگ ؛ هکت 

نامرواب تین و  رب  ام  میرادن . هارکا  نامراگدرورپ  رادید  زا  میتسین و  كانمیب  یهلا  ریدقت  زا  ام  مسق  ادـخ  هب  برغم . هچ  قرـشم و  هچ  هد ؛
 - بورغ ماگنه  ار  شنارای  رگید  راـب  ع )  ) ماـما هحفص 169 ) (. ) 10 « ) ینمشد تنانمـشد ، اب  میزرویم و  یتسود  تناتـسود ، اب  میتسه ؛

هدنشخب رتراکوکین و  ياهداوناخ  مسانـشیمن ؛ منارای  زا  رتهب  رتافواب و  ینارای  نم  دعب ، اما  : » دومرف نینچ  دروآ و  درگ  مهد -  زور  بورغ 
هب نم  و  دوب ؛ دهاوخ  ادرف  نانمـشد  نیا  اب  ام  راک  منکیم  نامگ  دهد . ریخ  يازج  امـش  يهمه  هب  دـنوادخ  مرادـن ؛ غارـس  ماهداوناخ  زا  رت 

يرتش نوچمه  ار  نآ  تسا و  هدیـسر  رارف  مه  بش  دیرادن . يدهعت  چـیه  نم  هب  تبـسن  دـیورب ؛ تیاضر  اب  یگمه  ات  مهدیم  هزاجا  امش 
هدنکارپ ناتياهرهـش  رد  دـهد ؛ وکین  شاداپ  امـش  يهمه  هب  دـنوادخ  دریگرب ؛ ار  يرگید  تسد  متیب  لها  زا  امـش  زا  کی  ره  دـیریگرب و 

دوب یتصرف  نیرخآ  نیا  تشاد .» دنهاوخرب  يرگید  بلط  زا  تسد  دنبای  تسد  نم  رب  رگا  و  دنتـسه ، نم  یپ  رد  اهنت  تعامج  نیا  دیوش ،
نادـنزرف اههدازردارب و  شنادـنزرف ، شناردارب ، « ؟ تسا دوب  هچ  ترـضح  ناراـی  لـمعلا  سکع  اـما  دوب ؛ هداد  ناـنآ  هب  ع )  ) ترـضح هک 

نینچ درک و  لیقع  نادنزرف  هب  ور  ع )  ) ماما «. » مینامب وت  زا  دـعب  هک  دـنکن  ادـخ  مینکیمن ، نینچ  زگره  دـنتفگ : یگمه  رفعج  نب  هللادـبع 
؟ مییوگب هچ  اهنآ  هب  ام  تفگ ؟ دنهاوخ  هچ  مدرم  : » دنتفگ مداد . هزاجا  امـش  هب  نم  هک  دـیورب  تسا ؛ سب  ار  امـش  ملـسم  تداهـش  دومرف :

ياهزین مـیاهدرکن و  باـترپ  يریت  ناـنآ  اـب  مـیدرک و  كرت  ار  اـهومع  نیرتـهب  ناـمياههدازومع ، نامرورــس و  ناـمربهر ، اـم  مییوـگب ) )
ار نامنادناخ  ناملاوما و  نامناج ، هکلب  مینکیمن ؛ نینچ  مسق  ادخ  هب  هن ، دـناهدرک . هچ  مینادیمن  میاهدیـشکن . يریـشمش  میاهدـنکفین و 

سپـس دـنادرگ ». راوگان  ام  رب  ار  وت  زا  دـعب  یگدـنز  دـنوادخ  دـیوریم ، امـش  هک  اـج  نآ  میگنجیم و  وت  هاـم  ره  هب  مینکیم ؛ وت  يادـف 
میهاوخ ادخ  دزن  ياهناهب  رذـع و  هچ  وت  قح  يادا  رد  میزاس ؟ اهر  ار  وت  ام  ایآ  : » تفگ نینچ  هجـسوع  نب  ملـسم  دـنتفگ ؛ نخـس  شنارای 

هک ینامز  ات  منزب ، هبرض  اهنآ  هب  مریشمش  اب  مبوکب و  نانمشد  هنیس  رد  ماهزین  اب  هک  نیا  ات  دش  مهاوخن  ادج  وت  زا  مسق  ادخ  هب  اما  تشاد ؟
نب دعس  مریمب .» وت  باکر  رد  ات  دیگنج  مهاوخ  نانآ  اب  گنس  اب  متشادن  یحالـس  رگا  هحفص 170 ) اما (  تسا . مناتسد  رد  ریشمش  هتسد 
وت رطاخ  هب  ار  ادـخ  لوسر  تبیغ  ام  هک  دـنادب  دـنوادخ  هک  نیا  ات  تخاس  میهاوخن  اـهر  ار  وت  مسق  ادـخ  هب  : » تفگ نینچ  یفنح  هللادـبع 
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راب داتفه  راک  نیا  موش و  رتسکاخ  هدنازوس و  هدنز  هدنز  هرابود  هدنز و  سپس  موشیم و  هتشک  هک  منادب  رگا  مسق ، ادخ  هب  میتشاد ؛ ساپ 
نیا لاح  منکن و  نینچ  نیا  ارچ  هنوگچ و  میامن . تاـقالم  وت  باـکر  رد  ار  مگرم  هک  نیا  اـت  دـش  مهاوخن  ادـج  وت  زا  زگره  دوش ، رارکت 

؛ موـش هتـشک  هراـبود  هدـنز و  سپـس  موـش و  هتـشک  هک  مراد  تسود  مسق  ادـخ  هب  : » تفگ نینچمه  نیق  نب  ریهز  تسا .» ندرم  راـب  کـی 
زا رگید  یهورگ  دزاسیم » رود  تیب  لها  ناناوج  نیا  ناج  وت و  زا  ار  گرم  هلیـسو  نیدـب  دـنوادخ  دـهد ؛ خر  نینچ  راب  رازه  ات  نانچمه 
زا یناشیپ  تسد و  رس و  اب  داب ؛ وت  يادف  ام  ياهناج  نیا  دش و  میهاوخن  ادج  وت  زا  مسق  ادخ  هب  : » دنتفگ نینچ  یهباشم  نانخس  اب  ناتـسود 

: دومرف لاله  نب  عفان  هب  بش  ياههمین  رد  ع )  ) نیسح ماما  (. 11 «. ) تسا هدوب  نینچ  ام  ریدقت  میوش  هتشک  مه  رگا  و  مینکیم ؛ تبقارم  وت 
ار ماما  ياپ  تخادـنا  ترـضح  ياهمدـق  يور  ار  دوخ  عفان  یهد . تاجن  ار  دوخ  ناج  ات  يوریمن ، هوک  ود  نیا  نیبام  هب  بش  لد  رد  ایآ  »
رب وت  يهلیسو  هب  هک  ییادخ  هب  دنگوس  دنراد . شزرا  مهرد  رازه  مادک  ره  مبسا  ریشمش و  دنک  هیرگ  میارب  مردام  تفگیم : دیسوبیم و 

ییادص اب  نشوجلا  يذ  نبرمش  هحفـص 171 ) دسر ( .» نایاپ  هب  مرمعو  موش  هکت  هکت  هکنیا  رگم  دش . مهاوخن  ادـج  وت  زا  داهن  تنم  نم 
: دنتفگ نینچ  دندش و  جراخ  ع )  ) یلع نادنزرف  نامثع ، رفعج و  سابع ، هاگنآ  نامياههداز ؟ رهاوخ  دـننیاجک  دروآرب : دایرف  نینچ  دـنلب 

وت رگا  دیامن ؛ تنعل  ار  تناما  وت و  ادخ  : » دنداد خساپ  نینچ  ناناوج  نآ  دـیتسه . ناما  رد  اههدازرهاوخ  يا  امـش ، تفگ : یهاوخیم ؟ هچ 
هک تسا  یقالخا  راتفر و  حطـس  نامه  نیا  (. 12 ( »؟ دشاب هتـشادن  ناما  ادخ  لوسر  دنزرف  هاگنآ  میـشاب و  ناما  رد  ام  ارچ  یتسه ، ام  ییاد 

يارب هک  ياهعماـج  دـندوب ؛ هدرک  هئارا  ناـشهعماج  هب  هک  تسا  ینیون  قـالخا  ناـمه  نیا ، دـندوب . هتفاـی  تسد  نآ  هب  ناگدـننک  ماـیق  نآ 
شقن زا  شسرپ  نونکا  دنبای . تسد  یگدنز  يهویش  قالخا و  زا  یلاع  حطس  نیا  هب  ات  دوب  هتخاس  راومه  ار  هار  نآ  ياههورگ  زا  يرایسب 

هچ اههتـشک  نیا  ربارب  رد  نز  شقن  اما  دـندوب . مه  دـنزرف  ردارب و  رـسمه ، ناگدـننک  مایق  نایم  رد  نوچ  تسالبرک ؛ مایق  رد  ناملـسم  نز 
ناگدـننک و مایق  شیپاشیپ  رد  نز ، تسالبرک  رد  نز  شقن  تیعقوم و  تاهابم  راختفا و  بجوم  دـهدیم  اـم  هب  خـیرات  هک  یخـساپ  دوب ؟
؛ تسین شنارهاوخ  بنیز و  زا  نخس  اج  نیا  رد  درکیم . افیا  شقن  رسمه  رهاوخ و  ردام و  يهلزنم  هب  ناناشفناج ، نارگراثیا و  نازرابم و 
هب نارگید  لثم  البرک  يهثداح  زا  لبق  هک  تسا  یلومعم  نانز  زا  نخس  هکلب  دبای . تسد  دناوتیم  یناسنا  رتمک  اهنآ  راتفر  حطـس  هب  نوچ 

يهطبار اهنت  هکلب  دنتـشادن ، مه  ینوخ  طابترا  چیه  ناگدننک  مایق  اب  نانز  نیا  نمـض  رد  دـندوب . لوغـشم  ناشيهرمزور  یگدـنز و  روما 
ریمع نب  هللادبع  الثم  دندرکیم . ادف  ار  دوخ  ناج  تیاهن  رد  سپـس  رـسمه و  دنزرف و  ینامداش  یلاحـشوخ و  اب  اهنآ  تسا . هدوب  يداقتعا 

؛ دـنک ناماس  هب  ار  تیاهراک  دـنوادخ  ياهدرک ، یتسرد  راک  : » تفگ دراد ؛ ار  ع )  ) نیـسح ماما  اـب  یهارمه  دـصق  هک  تفگ  شرـسمه  هب 
سپس هحفص 172 ) دنام ( .» ع )  ) ترـضح رانک  رد  دندیـسر و  ع )  ) ماما هب  هک  نیا  ات  درب  ار  وا  مه  هللادبع  ربب ؛ دوخ  اب  زین  ارم  نک و  نینچ 

يهیرذو ناکاپ  رانک  رد  داب ؛ وت  يادـف  مرداـم  ردـپ و  تفگ : نینچ  دـمآ و  شرـسمه  دزن  تفرگرب و  ار  ياهزین  شنز  هک  دـش  دربن  هداـمآ 
ادـج وت  زا  زگره  تفگ : نینچ  تفرگ و  ار  شـسابل  یلو  دربـب  ناـنز  يوس  هب  ار  وا  اـت  دـمآ  وا  يوس  هب  هب  هللادـبع  گـنجب . ص )  ) دـمحم

نز يا  دهد ؛ وکین  تشاداپ  تیب  لها  رطاخ  هب  امـش  هب  دنوادخ  تفگ : نینچ  وا  هب  باطخ  رد  ع )  ) ماما مریمب . وت  اب  هک  نیا  ات  دش  مهاوخن 
، دیسر تداهش  هب  شرـسمه  یتقو  تشگزاب . هاگنآ  نیـشنب ؛ نانآ  اب  تسا ؛ هداد  رارق  تمحر  دروم  نانز  هارمه  هب  ار  وت  دنوادخ  درگزاب ،
هب رمـش  سپـس  داـب . اراوگ  وت  رب  تشهب  تفگیم : نینچ  دزیم  راـنک  نآ  زا  ار  كاـخ  هک  یتقو  تسـشن ، شرـس  يـالاب  رب  دـمآ و  نوریب 

نیتسخن وا  تفر . ایند  زا  اج  نامه  رد  تسکش و  ار  شرس  ياهبرـض  اب  مه  وا  دنزب و  ار  شرـس  هزین  اب  هک  داد  روتـسد  متـسر  مان  هب  یمالغ 
مرـسپ و زیخرب  دوب : هتفگ  نینچ  وا  هب  شردام  هک  یبلک  بابح  نب  بهو  اـی  (. 13 . ) دیسر تداهـش  هب  هک  ع )  ) ماما باحـصا  زا  تسا  ینز 
تشگزاب و دناسر و  لتق  هب  ار  یهورگ  هک  نیا  ات  درک و  هلمح  هاگنآ  درک . مهاوخ  نینچ  تفگ : بهو  امن . يرای  ار  ادـخ  لوسر  دـنزرف 
: تفگ بهو  رسمه  يوش . هتشک  ع )  ) نیـسح ربارب  رد  هک  نیا  رگم  دش  مهاوخن  یـضار  تفگ : ردام  يدش ؟ یـضار  ایآ  ردام ، يا  تفگ :
رد ات  گنجب  تربمایپ  دـنزرف  ربارب  ردو  درگزاـب  ریگم ؛ يدـج  ار  وا  نخـس  رـسپ  تفگ : نینچ  شرداـم  اـما  نکن . تبیـصم  راـچد  ار  دوخ 
هب تشگ و  عطق  شناتـسد  هک  کنیا  اـت  داد  همادا  هزراـبم  هب  ناـنچمه  تشگزاـب و  بهو  يوش . دـنمهرهب  شدـج  تعافـش  زا  تماـیقزور 
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یتقو دیـسر . تداهـش  هب  ات  دیگنج  دوب -  هتفر  ع )  ) نیـسح يرای  هب  شاهداوناخ  اب  هک  یناملـس -  ثراح  نب  ةدانج  (. 14 . ) دیسر تداهش 
نینچ شدـنزرف  هب  دـیامن . يرای  ار  ع )  ) ماما ات  داد  روتـسد  دوبن ، شیب  یناوج  هک  ورمع  شرـسپ ، هب  شرـسمه  دیـسر . تداهـش  هب  ةداـنج 

وا هحفص 173 ) دومرف ( : نینچ  ع )  ) ترضح تساوخ و  هزاجا  ع )  ) ماما زا  تفر و  گنجب . ادخ  لوسر  دنزرف  ربارب  رد  ورب و  مرسپ  تفگ :
زین وا  تسا . هداد  نامرف  نینچ  نم  هب  مردام  تفگ : ناوج  دیاین  شوخ  ار  شردام  دـیاش  تسا ، هدیـسر  تداهـش  هب  شردـپ  تسا و  ناوج 

تشادرب و ار  شرس  شردام  دندوب . هدرک  باترپ  ع )  ) نیسح ماما  هاگودرا  هب  دندوب و  هدرک  عطق  ار  شرـس  دیـسر . تداهـش  هب  ات  دیگنج 
. متسه فیعض  روجنر و  ناوتان و  ینز  نم  مرورس ، يا  : » تفگ نینچ  تشادرب  ار  همیخ  دومع  هاگنآ  مرسپ ؛ يا  وت  رب  نیرفآ  تفگ : نینچ 

داد روتسد  ع )  ) ماما تشک . ار  اهنآ  دز و  درم  ود  هب  ياهبرض  درک .» مهاوخ  هلمح  امـش  هب  همطاف  نادنزرف  رطاخ  هب  تخـس  ياهبرـض  اب  اما 
زا يرایـسب  دای  زا  خـیرات  تسا . هدوب  البرک  رد  ناگدـننک  مایق  راتفر  زا  ییاههنومن  اهنیا  (. 15 . ) درک اـعد  وا  يارب  دـننادرگزاب و  ار  وا  هک 
هب فوطعم  رتشیب  ناشهجوت  دنیامنیم و  زیهرپ  قیقد  تایئزج  رکذ  زا  ابلاغ  ناخروم  نوچ  تسا ؛ هدومن  تلفغ  ناگدننک  مایق  نیا  اهتداشر 

ناگرزب ناربهر و  هب  ناخروم  هجوت  هکلب  دنتـسین  اهنآ  هجوت  دروم  نادنچ  يداع  مدرم  دـنکیم . هولج  گرزب  اهنآ  يارب  هک  تسا  يروما 
بناـج زا  ـالبرک  ماـیق  راـبخا  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  دـننکیم . اـفیا  یلومعم  ياـهناسنا  نیمه  ار  دربن  رد  یقیقح  شقن  هک  نآ  لاـح  و  تسا ؛

رب نیون  قالخا  نیا  دـندومن . تلفغ  زغم  رپ  تایئزج  زا  يرایـسب  رکذ  زا  یمـسر  ناخروم  اذـل  دوب ، هتفرگ  رارق  هلمح  دروم  مکاح  تردـق 
درف کی  هک  تسا  یشقن  نامه  قالخا  نیا  دوب . هداد  تسد  زا  ار  نآ  البرک  مایق  زا  لبق  اهتدم  هک  تشاذگ  ریثأت  تخس  یمالسا  يهعماج 
زاب ياهناگادـج  باسح  دارفا  نیا  يارب  مه  نامکاح  درادیم و  او  ماـیق  هب  ـالبرک  ناگدـننک  ماـیق  راـتفر  زا  يریذـپریثأت  زا  سپ  ار  يداـع 
یب رطاخ  هب  رگمتـس  ناـمکاح  هیلع  لومعم  دارفا  نیمه  هک  دوب  یتخـس  ياـهمایق  دـهاش  هاگدـنچ  زا  ره  مه  یمالـسا  يهعماـج  دـننکیم .

تداهش هب  ار  اهنآ  تخاسیم و  روهلعش  ار  اهنآ  رتشیب  البرک  مایق  حور  هک  ییاهمایق  دندرکیم . اپ  هب  یهلا  ياهروتسد  مالسا و  هب  یهجوت 
تلود تفر و  نیب  زا  اـهمایق  اـهبالقنا و  نیا  يهلیـسو  هب  هیما  ینب  تموـکح  تشادیم . او  دنتـسنادیم ، قـح  هـک  ار  هـچ  نآ  هار  رد  یبـلط 

هک دش  صخـشم  مدرم  يارب  یتقو  و  دیـسر . تردـق  هب  دـندادیم ، جاور  اهمایق  نیا  هک  ییاههشیدـنا  هحفـص 174 ) زا (  ماهلا  اب  نایـسابع 
يربهر ار  نآ  البرک  يهثداح  حور  هک  ییاهبالقنا  دـندوب . هدز  شروش  هب  تسد  هدرکن و  توکـس  دنتـسه ، ناگتـشذگ  لثم  مه  نایـسابع 

ج هیعشلا ، نایعأ  ( 2 . ) يهبطخ 32 هغالبلا ، جهن  ( 1 ( ) هحفـص 175 تفاییم ( . همادا  داسف  نایغط و  ملظ و  هنوگره  هیلع  هتـسویپ  درکیم ،
280 و 281. تاحفص ، ج 3 ، لماکلا ، ص 305 و  ج 4 ، يربط ، ( 4 . ) ص 265 ج 3 ، لماکلا ، ص 253 و  ج 4 ، يربط ، ( 3 . ) ص 186 ، 4
:، دیوگیم ملسم  نب  دیمح  ( 8 . ) ص 135 نامه ، ( 7 . ) ص 234 ج 4 ، هعیشلا ، نایعا  ( 6 . ) تاحفص 258 و 259 ج 4 ، هعیشلا ، نایعا  ( 5)
هب یـشکب ؟ ار  نادنزرف  نانز و  مه  يوش و  راچد  یهلا  باذـع  هب  مه  ییامن ؟ عمج  دوخ  رد  ار  یگژیو  ود  یهاوخیم  ایآ  متفگ : رمـش  هب 
هب تفگ : متـسه . یـسک  هچ  میوگیمن  وت  هب  متفگ : یتسه ؟ هک  وت  تفگ : دش . دـهاوخن  یـضار  وت  زا  تبابرا  نادرم  نتـشک  اب  مسق  ادـخ 

نایعأ ج 4،ص 300 و 301 ، يربط ، ( 9 . ) ص 334 ج 4 ، يربط ، یناسر  ررـض  نم  هب  ناطلـس  دزن  یـسانشب  ارم  رگا  مسرتیم  مسق  ادـخ 
ات ص 247  ج 4 ، هعیشلا ، نایعأ  ( 11 . ) ص 234 و 235 ج 4 ، هیعشلا ، نایعا  ص 300 و 301  ج 4 ، يربط ، ( 10 . ) ص 223 ج 4 ، هعیشلا ،

ص 333، ج 4 ، يربط ، ( 13 . ) ص 245 و 246 ج 4 ، هعیشلا ، نایعأ  ص 315 و  ج 4 ، يربط ، ( 12 . ) ص 317 و 318 ج 4 ، يربط ، 249 و 
ات 281. ص 279  ج 4 ، هعیشلا ، نایعا  ( 15 . ) ص 267 و 268 ج 4 ، هعیشلا ، نایعا  ( 14 . ) 326 و 334 ، 327

یبالقنا حور  يرادیب 

یتسـس دومخ و  ینالوط  يهرود  زا  سپ  ناناملـسم  رد  یبالقنا  حور  يهرابود  يرادـیب  تلع  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  یبـالقنا  حور  يرادـیب 
نیـسح ماما  مایق  اذـل  دـنک . عافد  شایناسنا  تیوهو  دوخ  زا  ناملـسم  کی  هک  دـندشیم  نآ  عنام  یعامتجا  یناور و  ياهتفآ  تسا . هدوب 

تموکح نآ  يهطـساو  هب  نایوما  هک  ياینید  ياضف  تسکـش . مه  رد  دندشیم ، بالقنا  عنام  هک  ار  ياینوریب  ینورد و  عناوم  مامت  (ع )
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دش و هتسکش  مه  رد  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  يهلیـسو  هب  دشیم  عنام  بالقنا  مدرم و  نایم  دندوب و  هداد  شـشوپ  ار  ناشيهدیدنگ  دساف و 
تسا یلهاج  تموکح  کی  هیما  ینب  تموکح  هک  دومن  راکـشآ  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  تشگ ؛ راکـشآ  هیما  ینب  تموکح  یعقاو  يهرهچ 

، دشیم عنام  مایق  ناناملسم و  نیب  هک  یقالخا  ملسم  لوصا  زا  یخرب  تسکش . مه  رد  ار  نآ  دیروش و  نآ  رب  دیاب  اذل  یناسنا و  ینید و  هن 
ع)  ) نیـسح ماما  مایق  نک ؛ ظفح  ار  دوخ  یعامتجا  تیعقوم  و  دوخ ، عفانم  دوخ ، دوب : زیچ  هس  زا  ترابع  دادیم  اـهنآ  تبقارم  رب  روتـسد  و 

راکهبت ياهورین  اب  دیاب  ناوت  مامت  اب  دمآ و  هاتوک  یناسنا  لئاسم  رـس  رب  دیابن  دـش ، میلـست  دـیابن  هک  تخومآ  ناناملـسم  هب  ینیون  قالخا 
هب ار  یمدآ  هک  دـشابیم  بالقنا  ماـیق و  عناوم  هلمج  زا  تاذ  بح  هحفـص 176 ) نک ( . ادف  تاهدـیقع  هار  رد  ار  زیچ  همه  دومن و  هزرابم 

ار یهاوخ  دوخ  زا  يرازیب  دوخ و  شنزرـس  هانگ ، ساسحا  يدیز  ياههورگ  يارب  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  اما  دهدیم ؛ قوس  يراک  هظفاحم 
ار اهناسنا  هدرب و  نیب  زا  ار  لماوع  نیا  مامت  (ع ) نیـسح ماما  مایق  اما  ددرگیم ؛ بالقنا  یمدآ و  نایم  عنام  لـماوع  نیا  ماـمت  تشاد . یپ  رد 
هب یبالقنا  حور  یتقو  تسا . رادروخرب  ياهژیو  مهم و  هاگیاج  زا  نامکاح  اهتلم و  یگدنز  رد  یبالقنا  حور  دومن . هدامآ  مایق  يارب  الماک 
ره هب  تسد  دنریگیم و  رارق  تینما  هیشاح  رد  نامکاح  دنروآ ، دورف  میلـست  رـس  نامکاح  هب  تبـسن  اهتلم  هک  هاگنآ  دیارگیم و  يدرس 
هچ ره  مدرم  يهدوت  بناج  زا  اما  نامکاح ، بناج  زا  نیا  دـننک  زاب  یباسح  یـسک  يارب  هک  نیا  نودـب  دـننزیم ، دـنهاوخیم  هک  يراـک 
نآ رد  یلمع  یب  يرورپ و  نت  يهیحور  دوب و  دـهاوخ  رتناسآ  تلم  نآ  رب  ندـش  هریچ  دـبای ، همادا  یبالقنا  حور  یتسـس  دومخ و  ناـمز 

رییغت يارب  شالت  مایق و  دیما  ناوتیمن  زگره  یتلم  نینچ  زا  دش . دهاوخ  اراوگ  ذیذل و  وا  يارب  دوجوم  عضو  هب  نداد  نت  دـنکیم و  ذوفن 
ع)  ) یلع ماما  دیامنیم . راوشد  تخـس  يرما  ار  وا  لوحت  حالـصا و  یعـضو  نینچ  تشاد . تیمکاح  ربارب  رد  دوجو  رازبا  دوجوم و  عضو 
رد تسا  مزال  بالقنا  هک  یعضو  رد  بالقنا  رب  تردق  تشاد  تسود  دنامب ؛ ایوپ  هدنز و  تلم  رد  یبالقنا  يهیحور  هک  دوب  قاتشم  رایسب 
نم زا  دـعب  ار  جراوخ  : » دومرف شدـنزرف  هب  گرم  رتسب  رد  ع)  ) ترـضح هک  تسا  یمالک  نخـس ، نیا  دـهاش  دـشاب . راگدـنام  مدرم  نایم 

(. 1 «. ) تسا هدیسر  نآ  هب  تسا و  لطاب  یپ  رد  هک  تسین  یـسک  نوچمه  تسا  هتفر  اطخ  هب  تسا و  قح  بلاط  هک  یـسک  نوچ  دیـشکن ؛
تحت دوب ، گنهامه  مدرم  رترب  عفانم  اب  هک  یتموکح  رب  اهنآ  هک  اریز  دـیگنج  جراوخ  اـب  ع )  ) ترـضح نوچ  تسادـیپ ؛ نخـس  نیا  تلع 
لطاـب یتـموکح  ار  نآ  هک  هـیما  ینب  تموـکح  هـب  تبـسن  ار  جراوـخ  عـضوم  نـیا  اـما  دـندیروش . هدوـهیب  تسرداـن و  ياههشیدـنا  ریثأـت 
جراوخ هب  تبسن  هعماج  توکس  نوچ  دوشن ، جیسب  جراوخ  هیلع  وا  زا  دعب  هعماج  هک  دوب  نیا  ع )  ) ترضح فده  دادن  رییغت  دندرمشیم ،

الماک هیما  ینب  نامکاح  يارب  اـضف  بیترت  نیدـب  هحفـص 177 ) دنتـسیاب و (  هیماینب  تموکح  ربارب  رد  هشیمه  ات  دهدیم  تردـق  ار  اهنآ 
ناونع هب  هشیمه  همه  نیا  اب  دندیگنج . نانآ  اب  دش و  جیـسب  اهنآ  هیلع  هعماج  دـشن و  لمع  ع )  ) ترـضح تیـصو  هب  اما  دوب  دـهاوخن  مارآ 

زا نشور  ریوصت  هکنیا  يارب  دنتـشاذگن . ریثأت  نآ  رد  تشذـگ  هک  یلیالد  هب  اـنب  یلو  دنتـشاد ، دوجو  هیما  ینب  تموکح  راـنک  رد  يراـخ 
هعماج نیا  هک  مییامن  هظحالم  تسا  بوخ  میشاب ، هتشاد  یمالـسا  يهعماج  رد  یبالقنا  حور  يرادیب  رد  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  ریثأت  نازیم 

اههزیگنا و دوج  مغریلع و. یمایق - چـیه  لاس  تسیب  نیا  لـالخ  رد  دوب و  هدـش  راـچد  توکـس  نوکـس و  هب  لـماک  لاـس  تسیب  دودـح 
تسد و کی  روط  هب  تموکح  دوب ، هدیـسر  تداهـش  هب  ع )  ) یلع ماما  هک  ینامز  زا  دوب . هدادن  خر  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  زا  لبق  لماوع - 

تیب لواپچ  راتـشک و  ملظ و  عاونا  هب  تبـسن  یعمج  يدج و  ضارتعا  چـیه  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  نامز  ات  دـیدرگ و  نایوما  نآ  زا  صلاخ 
تسا هدوب  یسایس  ینید و  تاهیجوت  داجیا  اهراک ، نیا  ربارب  رد  ناگرزب  عضوم  دوب . هتفرگن  تروص  اهنآ ، نایفارطاو  نایوما  طسوت  لاملا 

دعب اهنت  تشذگ و  نینچ  هعماج  نیا  رب  يرجه -  تصش  ات  ملهچ  لاس  زا  لاس –  تسیب  یگدنب . میلـست و  عضوم  مه  مدرم  هدوت  عضوم  و 
مایق هب  ار  اهنآ  هک  دندوب  يربهر  راظتنا  رد  دنتخادرپ و  مایق  هب  مدرم  داد . خر  یلوحت  ع )  ) نیسح ماما  مایق  زا  دعب  يرجه و  تصش  لاس  زا 

، دوش ادـیپ  يربهر  هاگره  دنتـشاد . يربهر  هب  زاین  اما  دـندوب ، يوما  نامکاح  هیلع  شروش  مایق و  يهدامآ  هظحل  ره  مدرم  يهدوت  دراد ؛ او 
اما تسا . هدوب  جراوخ  شروش  دندوب ، ور  هبور  نآ  اب  اهلاس  نیا  لوط  رد  نایوما  هک  یضارتعا  شروش و  اهنت  داد . دهاوخ  خر  مه  بالقنا 

نانکاس زا  ینازابرـس  اب  مه  تیمکاح  دندوب . هتفاین  تسد  قیفوت  هب  نادنچ  اذل  دوبن و  گنهامه  یمالـسا  يهعماج  اب  میتفگ -  هک  نانچ  - 
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زیچ داد ، خر  ع )  ) نیـسح ماـیق  زا  دـعب  هک  هچ  نآ  اـما  تخادرپ . جراوخ  عمق  علق و  هب  دوب  هدـش  زاـغآ  اـج  نآ  زا  شروـش  هک  ییاـهرهش 
یللع دوب . رتارف  جراوخ  يهزیگنا  زا  نآ  للع  بابـسا و  تسا . هدوب  یمالـسا  يهعماج  لماک  هجوت  زا  يریگ  هرهب  اـب  شروش  دوب ؛ يرگید 

نیا اب  هلباقم  هب  یبالقنا  قطانم  رد  نکاس  نازابرس  زا  دنتسناوتن  يوما  نامکاح  رقف . تیمورحم و  متس و  ملظ و  هعماج ؛ تیعقاو  زا  هتساخرب 
دوجو نویبالقنا  ریغ  نویبالقنا و  نایم  ینورد  يراگزاس  یگنهامه و  عون  کی  هک  دنتـسنادیم  یبوخ  هب  اهنآ  دـنیامن ؛ هدافتـسا  اهـشروش 

ینایماح هیروس و  زا  ینازابرس  بلج  هب  دندروآ . يور  اهشروش  نیا  يهلباقم  هب  یبالقنا  قطانم  زا  هناگیب  ینازابرس  يهطـساو  هب  اذل  دراد ؛
تضهن ع )  ) نیـسح ماما  تداهـش  ربارب  رد  شنکاو  نیتسخن  نیباوت  مایق  ه : هحفـص 178 ) دـندوب ( . هدروآ  هانپ  تموکح  زکارم  رد  یمئاد 

هتشگ نامیشپ  تخس  نایعیش  دنادرگزاب ، هلیخن  زا  ار  شنازابرس  دایز  نبا  دیـسر و  تداهـش  هب  ع )  ) ماما یتقو  تسا . هدوب  هفوک  رد  نیباوت 
هتـشاذگ شیاهنت  یلو  هداد  يراکمه  يرای و  لوق  ع )  ) نیـسح ماما  هب  هک  دناهدش  گرزب  هابتـشا  راچد  تخـس  هک  دندوب  هتفایرد  دـندوب .

نیا رد  ناشهانگ  گنن و  هک  دندوب  هتفایرد  اهنآ  دندوب . هدرکن  يرای  ار  وا  یلو  دوب  هدیـسر  تداهـش  هب  ناشنیمزرـس  رد  ع )  ) ماما دندوب .
، یعازخ درـص  نب  نامیلـس  ياهمان ، هب  هیعـش  ناگرزب  زا  نت  جـنپ  دزن  هفوک  هب  اذـل  دوشیمن . كاپ  ع )  ) ماما نـالتاق  نتـشک  هب  زج  هثداـح 
، اهنآ عامتجا  زا  سپ  دنتفاتش . یلجب  دادش  نب  ۀعافر  یمیمت و  لئاو  نب  هللادبع  يدزأ و  لیفن  نب  دعس  نب  هللادبع  يرازف ، يهبجن  نب  بیسم 
هب ار  ام  دـنوادخ  هک  نیا  اـت  میاهدرک  رورـض  نایعیـش  يهقرفت  ناـم و  سفن  يهیکزت  رد  اـم  درک ...« : زاـغآ  نخـس  نینچ  هبجن  نب  بیـسم 
ام دزن  وا  ياههداتـسرف  دیـسر و  ام  هب  وا  ياههمان  میدوب . نایوگغورد  زا  ص )  ) ربمایپ يهداون  ياههاگمزر  زا  یکی  رد  دومزآ . ناـمناکین 
. ) دیـسر تداهـش  هب  ام  رانک  رد  میدیزرو و  لخب  وا  هب  تبـسن  ام  اما  درک . يرای  بلط  ناهنپ  راکـشآ و  ماجرف و  زاغآ و  رد  ام  زا  دندمآ .
هب نامياههلیبق  زا  میاهدرک و  کمک  وا  هب  نامتورث  يهطساو  هب  هن  نامنابز و  هب  هن  میاهدرک و  يرای  ار  وا  نامناتسد  هب  هن  ام  هحفص 179 )

اهنآ ناتـسدمه  نالتاق و  نتـشک  زج  يرذع  چیه  مسق  ادـخ  هب  هن  میرادـن . نامربمایپ  نامراگدرورپ و  دزن  يرذـع  چـیه  میاهتفرن . وا  يرای 
ربهر ناونع  هب  یعازخ  درـص  نب  نامیلـس  دوش .»... یـضار  ام  زا  هلیـسو  نیدب  دنوادخ  دیاش  دیوش . هتـشک  هار  نیا  رد  هک  نیا  ای  دیرادن و 

ندـمآ هب  ار  اهنآ  میداد و  يرای  هدـعو  وا  هب  میدوب و  هدروآ  دورف  ص )  ) ربمایپ نادـناخ  مودـق  هب  ار  نامياهندرگ  ام  : » تفگ نینچ  اهنآ 
ربمایپ دنزرف  هک  نیا  ات  دوشیم . هچ  ات  میدنام  رظتنم  میداد . جرخ  هب  یناوتان  میدومن و  یتسـس  دـندمآ ، هک  یتقو  اما  میدوب . هدرک  قیوشت 

ات دیدرگن  زاب  ناتنادنزرف  نارـسمه و  دزن  تسا . هدش  نیگمـشخ  ناتراگدرورپ  هک  دیزیخرب ، دش ... هتـشک  ام  نایم  رد  وا  نت  هراپ  و  (ص )
گرم زا  دـیربب . ناـشنیب  زا  اـی  دـینک و  رازراـک  شنـالتاق  اـب  هک  نیا  رگم  دوشیمن  یـضار  وا  مناـمگ  هب  دوش . یـضار  دـنوادخ  هک  نیا 

هک هاـگنآ  دیـشاب  لیئارـسا  ینب  نوـچمه  تشگ ؛ لـیلذ  راوـخ و  هک  نـیا  رگم  دیـسارهن  گرم  زا  یـسک  زگره  مـسق  ادـخ  هـب  دیـسارهن ؛
ار ناتدوخ  دیدرگزاب ؛ ناتراگدرورپ  يوس  هب  سپ  دـیاهدرک ؛ متـس  ناتدوخ  هب  هلاسوگ  شتـسرپ  رطاخ  هب  امـش  دومرف : اهنآ  هب  ناشربمایپ 

همان نئادم  رد  وا  رادفرط  نایعیش  نامی و  نب  ۀفیذح  نب  دعس  هب  درص  نب  نامیلس  تسا .» رتهب  امش  يارب  ناتراگدرورپ  دزن  نیا  هک  دیشکب 
. دنداد تبثم  خساپ  زین  اهنآ  تشون ، همان  اج  نآ  نایعیش  هرـصب و  رد  يدبع  هبرحم  نب  ینثم  هب  هتفگ . خساپ  وا  توعد  هب  زین  اهنآ  تشون و 

يهنایفخم توعدو  حالـس  يروآ  عمج  دندوب ، هداد  ماجنا  يرجه  لاس 61  رد  ع )  ) نیـسح ماما  تداهـش  زا  سپ  اهنآ  هک  يراک  نیتسخن 
همادا دیزی  گرم  ات  نانچمه  راکنیا  دنتسویپیم . اهنآ  هب  هتسد  هتسد  هورگ و  هورگ  مه  نایعیـش  تسا . هدوب  ع )  ) ماما یهاوخنوخ  هب  مدرم 

اب هزرابم  هب  اراکشآ  دنتسویپ و  اهنآ  هب  دیزی  گرم  زا  دعب  مدرم  زا  يدایز  دادعت  دنتخادرپ و  مدرم  توعد  هب  مه  اهنآ  زا  یناغلبم  تشاد و 
هب یتقو  دنتفاتش . ع )  ) ماما ربق  يوس  لاس 65 ب  رخالا ، عیبر  هام  جنپ  هعمج ، بش  رد  اما  هحفص 180 ) دنتخادرپ ( . ناشعفانم  تموکح و 

هچنآ رطاخ  هب  میداهناو ؛ ار  نامربمایپ  دنزرف  ام  اراگدرورپ ، : » دـنتفگ دـنداد  رـس  هیرگ  ندروآرب و  دایرف  هرابکی  یگمه  دندیـسر  اج  نآ 
. يامن تمحر  شرادافو  دیهش و  نارای  و  ع )  ) نیـسح هب  ياهدنـشخب . ریذپهبوت و  وت  هک  ریذپب  ار  نامهبوت  زرمایب و  ار  ام  تشذگ  ام  رب  هک 

ربق دوب .» میهاوخ  ناراکنایز  زا  هتبلا  ینکن ، محر  یـشخبن و  ار  اـم  رگا  میریگیم . هاوگ  ناـنآ  گرم  نوچ  یگرم  رب  ار  وت  اـم  اراـگدرورپ 
نیب زا  ار  یگمه  دنتـساخرب و  راکیپ  هب  يوما  نازابرـس  اب  اهنآ  دندوب ؛ دربن  گنج و  ناهاوخ  هک  دـنتفگ  كرت  یتلاح  رد  ار  ع )  ) ترـضح
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تسرد ار  هلأسم  اهنآ  هتبلا  دارفا ؛ هن  تسا  ماظن  تسخن  يهجرد  رد  ع )  ) ماما تداهـش  تیلوؤسم  هک  دندوب  رواب  نیا  رب  نیباوت  (. 2 . ) دندرب
نیا هجوت  لباق  بلطم  دندومنن . یهجوت  نادنچ  هفوک  رد  ع)  ) ماما نالتاق  هب  دندومن و  هجوت  ماش  هب  هک  مینیبیم  اذل  دندوب ، هداد  صیخشت 

اههتشون و نانخس ، يهعلاطم  اب  تسا . هتفرگ  همشچرس  هانگ  زا  یهاوخ  شزرمآ  ینامیشپ و  هانگ و  ساسحا  يهلأسم  نامه  زا  مایق  نیا  هک 
هتساخرب یگمه  تاساسحا  نیا  تفایرد . ار  یبلط  شزرمآ  هب  دیدش  شیارگ  ینامیشپ و  هانگ و  قیمع  ساسحا  ناوتیم  اهنآ  ياهینارنخس 

دـندوب و هانگ  شزرمآ  ماقتنا و  یپ  رد  اج  نیا  رد  ناگدـننک  مایق  دوب . هدروآ  رد  يراـحتنا  یماـیق  تروص  ار  نآ  هک  دوب  اـههزیگنا  نیا  زا 
داقتعا نیقی و  نیا  اب  نیباوت  دـناهدوب . ماقتنا  یپ  رد  اهنت  هکلب  دـناهدوبن  تمینغ  تموکح ، يزوریپ ، یپ  رد  اـهنآ  دنتـشادن . نیا  زج  یفدـه 

اهنآ هب  یتقو  اذل  دندوب و  هدرک  باختنا  ار  گرم  اهنآ  تشگ . دنهاوخن  زاب  اج  نآ  هب  زگره  هک  دندوب  هدش  جراخ  ناشنیمزرـس  زا  خسار 
ماقتنا و نآ ، نشور  فده  هکلب  تشادن ؛ ینـشور  صخـشم و  یعامتجا  ياهفدـه  مایق ، نیا  نیاربانب  (. 3 . ) دنتفریذپن دوب ، هدـش  هداد  ناما 

نآ عضوم  و  ع )  ) ماما مایق  زا  لبق  يهعماج  تلاح  رگناشن  یبوخ  هب  درص  نب  نامیلس  ینارنخس  نیتسخن  بلاطم  تسا . هدوب  یبلط  شزرمآ 
تاملک و دـشابیم . زین  ع )  ) ماما ماـیق  ربارب  رد  هحفـص 181 ) هعماج (  نیمه  عضوم  رگنایب  هک  نانچ  تسا . یحالـصا  ياهـشبنج  ربارب  رد 
رد دـشابیم . نداد  ستـسپ  هب  نت  یلمع و  یب  بیرف و  یناوتان ، ایح ، مرـش و  یعون  يهدـنرادرب  رد  ابیرقت  نآ  تسخن  يهرقف  رد  ناـگژاو 

ع)  ) نیـسح ماما  مایق  هنوگچ  هک  تسا  نآ  رگنایب  تسا ، هدـش  هتفگ  مایق  نیا  کیرحت  رد  هک  یبلاطم  رگید  ینارنخـس و  نیا  يهیقب  نمض 
هداد رارق  ار  یبلط  تداهش  بالقنا و  يهدنفوت  يهزیگنا  نآ  ياج  هب  تسا و  هدرب  نیب  زا  ار  میهافم  یناعم و  نیا  مامت  یناشفـشتآ  نوچمه 

رد هک  اههورگ  دارفا و  رگید  هکلب  تسا  هدوبن  نایعیش  هب  دودحم  اهنت  مایق  نیا  هک  میتفایرد  دش  لقن  يربط  خیرات  زا  هک  یبلاطم  رد  تسا .
نیا هک  نیا  زا  دـناهدومن . كرـش  نآ  رد  زین  دـناهدوب  بالقنا  يهلیـسو  هب  نایوما  يهطلـس  يدوبان  قیرط  زا  لاوحا  عاضوا و  رییغت  يوزرآ 

ریـسفت یبوخ  هب  زین  ار  ناگدننک  مایق  كدنا  دادـعت  تشادـن ، رب  رد  ناگدـننک  مایق  يارب  ماقتنا  زج  یفدـه  هنایوج و  ماقتنا  مایق  کی  مایق ،
رهش زا  ( 4 . ) دندوب هتفر  وا  اب  اهنآ  زا  رازه  راهچ  اهنت  هک  دوب  یگنج  درم  رازه  هدزناش  درـص ، نب  نامیلـس  نایرکـشل  تبث  رتفد  رد  . دنکیم

رد يدارفا  اهنت  يراحتنا  مادقا  نوچ  ( 5  ) رفن دصیـس  مه  هرـصب  زا  دندوب و  هدرک  یگدامآ  مالعا  یگنج  درم  داتفه  دص و  اهنت  مه  نئادم 
تیعقاو هب  هنافـصنم  رگا  اما  دناكدنا . هشیمه  دارفا  نیا  هک  دیامنیم  بلج  دوخ  هب  ار  لوصا  هب  راشرـس  داقتعا  يراکادـف و  يالاب  حـطس 

رب نوچ  مییاـمن ؛ یقلت  يدـج  تسا ، هتـشادن  صخـشم  یعاـمتجا  ياهفدـه  تسا و  هدوـب  يراـحتنا  هک  دـنچ  ره  ار  ماـیق  نیا  دـیاب  میرگنب 
تموکح هیلع  مایق  رد  ار  هفوک  رد  مدرم  يهدوت  اهنآ ، ياهراعش  مایق و  نیا  ناربهر  ياهینارنخس  دوب . هداهن  ییازس  هب  ریثأت  هفوک  يهعماج 

رـصق زا  ار  وا  دندیروش و  ثیرح  نب  ورمع  ینعی  يوما  مکاح  رب  هک  دوب  هدیـسرن  اهنآ  هب  دیزی  گرم  ربخ  زونه  اذل  دومن ؛ جیـسب  هیما  ینب 
زا هیما  ینب  تموکح  لاوز  زاغآرـس  ارجام ، نیا  دـندومن . حلـص  دوب ، هدرک  تعیب  ( 6  ) ریبز نبا  اب  هک  دوعـسم  نب  رماع  اب  دـندرک و  نوریب 

هیواعم راگدـنام  لطاب  بلاط  جراوخ و  قح ، بلاط  ناراکاطخ  زا  روظنم  يهبطخ 61 . هغالبلا ، جهن  ( 1 ( ) هحفص 182 تسا ( . هدوب  قارع 
ص 466. نامه ، ( 5 . ) ص 452 ج 4 ، يربط ، ( 4 . ) ص 469 ج 4 ، يربط ، ( 3 . ) ات 473 ات 436 و 449  ص 426  ج 4 ، يربط ، ( 2 . ) تسا

ص 404. نامه ، ( 6)

هنیدم مدرم  مایق 

مایق زا  يرگید  عون  دـهاش  اج  نیا  رد  اما  تسا . هدوب  ع )  ) نیـسح ماما  تداهـش  هب  تبـسن  يرگید  شنکاو  هنیدـم ، مایق  هنیدـم  مدرم  ماـیق 
هکلب تسا ؛ هدوبن  هنایوج  ماقتنا  مایق ، نیا  ياههزیگنا  فادـها . تهج  زا  مه  هزیگنا و  تهج  زا  مه  نیباوت  مایق  اـب  تواـفتم  یماـیق  میتسه ؛
هدوب نتخورفارب  يهدامآ  ماـیق  نیا  يهلعـش  هک  تسین  یکـش  تسا . هدوب  نید  زا  فرحنم  هنارگمتـس و  تموکح  يدوباـن  دـصق  هب  یماـیق 

؛ تسا هدوب  ع )  ) نیسح ماما  تداهش  مایق ، نیا  ندش  روهلعـش  لماع  نیرتمهم  دوب . ندش  روهلعـش  راجفنا و  يارب  ياهناهب  رظتنم  یلو  تسا 
یئاج ات  تخادرپ ؛ دیزی  تموکح  هیلع  شروش  مدرم و  جیسب  مایق و  يزاس  هنیمز  هب  هنیدم  هب  ندیسر  زا  سپ  اهیلع ، هللا  مالـس  بنیز  نوچ 
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نینچ س )  ) بنیز تیلاعف  يهرابرد  دـیزی  هب  دوب و  هدـش  كانمیب  تموکح  يدوبان  زا  هنیدـم  رد  دـیزی  لماع  قدـشا ، دیعـس  نب  ورمع  هک 
وا و . تسا شوهاـب  دـنمدرخ و  رونخـس ، حیـصف و  وا  نوـچ  تسا ؛ هدـننک  کـیرحت  هنیدـم ، مدرم  ناـیم  رد  س )  ) بـنیز دوـجو  : » تشوـن
. دنکفا ییادـج  مدرم  وا و  نایم  هک  تشون  وا  هب  مه  دـیزی  ( 1 « ) دنراد هحفـص 183 ) ع ( )  ) نیـسح نوخ  ماقتنا  يارب  مایق  مزع  شناهارمه 
، هنیدم رادنامرف  نایفـس ، یبا  نب  دـمحم  نب  نامثع  تسا ! هدوب  دـیزی  دزن  هنیدـم  مدرم  زا  یهورگ  دورو  مایق  ندـش  روهلعـش  یلـصا  لماع 

نب ورمع  یبا  نب  هللادبع  ۀـکئالملا ) لیـسغ   ) يراصنا يهلظنح  نب  هللادـبع  اهنآ ، نایم  رد  هک  داتـسرف  دـیزی  دزن  ار  هنیدـم  مدرم  زا  یهورگ 
تفریذپ و مارتحا  اب  ار  اهنآ  دیزی  دندمآ . دیزی  دزن  اهنآ  دناهدوب . هنیدـم  مدرم  زا  یناگرزب  ریبز و  نب  رذـنم  یموزخم ، يهیریغم  نب  صفح 
رد دندیـسر ، هنیدم  هب  مه  هورگ  نآ  دمآ و  قارع  هب  رذـنم  یتقو  دنتـشگزاب . هنیدـم  هب  ریبز  نب  رذـنم  زج  اهنآ  يهمه  داد . شاداپ  نانآ  هب 

روبنت دشونیم و  بارش  درادن ، نید  هک  میدمآ  يدرم  دزن  زا  ام  دنتفگیم  . دنتخادرپ دیزی  ياهبیع  ییوگزاب  هب  دندنام و  هنیدم  مدرم  نایم 
نب هللادبع  میدومن . علخ  ار  وا  ام  دنیوگیم ؛ هصق  وا  يارب  نانزهار  نادزد و  دنکیم و  يزاب  گس  دنزاونیم و  وا  دزن  نارگاینخ  دنزیم و 

هزراـبم هـب  وا  اـب  اـمتح  متفاـییمن ، ار  اـهنآ  نادـنزرف  طـقف  رگا  هـک  ماهدـمآ  امـش  دزن  يدرم  شیپ  زا  : » تـفگ نـینچ  تساـخرب و  هـلظنح 
مدرم متفریذپ .» میامن ، بسک  نآ  يهطساو  هب  يرتدق  هک  نیا  يارب  هنت  نم  یلو  داد ؛ هلص  نم  هب  تشاذگ و  مارتحا  نم  هب  وا  متخادرپیم ؛

نب رذنم  اما  دنتفریذپ . ناشیتسرپرـس  تیالو و  هب  ار  هللادبع  دندرک و  تعیب  دیزی  علخ  رب  لیـسغ  هلظنح  نب  هللادبع  اب  دـندومن و  علخ  ار  وا 
ادـخ هب  داد ؛ هزیاج  نم  هب  رازه  دـص  وا  : » تفگیم درکیم و  کیرحت  دـیزی  هیلع  ار  مدرم  هک  تسا  یناسک  زا  دوب ، هدـمآ  هنیدـم  هب  ریبز 

نانچمه وا  مسق  ادخ  هب  دیشونیم ؛ بارش  وا  مسق  ادخ  هب  مناسرب . امـش  عالطا  هب  ار  شراتفر  ات  دوشیم  معنام  درک ، نم  اب  وا  هچ  نآ  مسق 
هیلع هنیدم  اهنآ . زا  رتدیدش  یتح  تفرگ و  بیع  دیزی  رب  شنارای  نوچمه  زین  وا  هحفص 184 ) دوش ( .» غراف  زامن  زا  هک  نیا  ات  دوب  تسم 

. تسا هدوب  رفن  رازه  دودح  اهنآ  دادعت  دندرک . نوریب  ار  نایوما  دیزی و  لماع  ناگدننک  مایق  تشادرب و  شروش  هب  رـس  هیما  ینب  تموکح 

. دش عمق  علق و  ياهنایشحو  زرط  هب  ماش  زا  يرکـشل  يهطـساو  هب  مایق  اما  دیـشخبن . يدوس  شروش  زا  ناشنتـشادزاب  رد  مه  دیعو  هدعو و 
زا دیزی  (. 2 . ) دناوخیم ارف  وا ، هب  ناشهداوناخ  لام و  ناج و  ندرپس  دیزی و  اب  تعیب  هب  ار  مدرم  يرم ، هبقع  نب  ملسم  يوما ، هاپـس  هدنامرف 
زا دعب  ریبز  نبا  دش ، غراف  هنیدم  مایق  بوکرس  زا  یتقو  دوب . لوغـشم  هکم  رد  ریبز  نبا  مایق  بوکرـس  هب  نانچمه  وا  شترا  یلو  تفر  ایند 

رامـش هب  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  يهمادا  ناوتیمن  ار  ریبز  نبا  مایق  هتبلا  دومن . راکـشآ  ار  تفلاـخم  ع )  ) نیـسح ماـما  تداهـش  ربخ  ندـینش 
يهزیگنا لماع و  وا  یـصخش  ضارغا  نمـض  رد  دروآ . باسح  هب  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  زا  لبق  مایق ، زاس  هنیمز  ناوتیم  ار  ریبز  نبا  دروآ .

وا دزن  شنارای  دیـسر ، هکم  مدرم  هب  ع )  ) ماما تداهـش  ربخ  هک  یتقو  دروآیم . باسح  هب  مهم  یبیقر  ار  ع )  ) ماـما وا  تسا . هدوب  بـالقنا 
یلو دزادرپب . تفلاخم  هب  تموکح  رما  رد  وت  اب  هک  تسین  یسک  ع )  ) نیسح تداهش  زا  سپ  نوچ  نک . راکشآ  ار  تتعیب  دنتفگ : دنتفر و 

نودب (. 4 . ) دـندوب هدرک  تعیب  وا  اب  هریزجلا  ماش و  قارع ، زاجح ، مدرم  يرجه  لاس 65  رد  اما  ( 3  ) دینکم باتش  تفگ : اهنآ  هب  ریبز  نبا 
لد رد  ع )  ) ماما نینوخ  مایق  هک  دوب  يدیدج  يهیحور  نیا  زا  یـشان  دناوخیم ، ارف  نآ  هب  ریبز  نبا  هک  یمایق  هب  مدرم  تبثم  خساپ  دیدرت ،

ار مدرم  هک  ياهنوگ  هب  دـناهدوب ؛ راذـگریثأت  هیما  ینب  تموکح  رب  هفوک  رد  نیباوت  هنوگچ  هک  میتفگ  دوب . هتخیگنارب  مدرم  يهدوت  ناج  و 
بنیز يدقنلا ، رفعج  ( 1 ( ) هحفـص 185 دـندرک ( . درط  ار  قارع  رد  هیما  ینب  لماع  دـندوب و  هدومن  هداـمآ  ریبز  نبا  تموکح  شریذـپ  هب 
ۀلطب  » باتک رد  یطاشلا  تنب  رتکد  و  تاـبنیزلا » راـبخأ   » باـتک رد  يدـیبعلا  ۀـباسنلا  زا  لـقن  هب  ات 122 ، ص 120  فجن ، پاـچ  يربکلا ،

ص 408. نامه ، ( 4 . ) ص 364 نامه ، ( 3 . ) ات 381 ص 366  ج 4 ، هنیدم ) مایق  باب  رد   ) يربط ( 2 «. ) ءالبرک

یفقث راتخم  مایق 

. تشادرب شروش  هب  رـس  قارع  رد  ع )  ) نیـسح نوخ  زا  ماقتنا  دصق  هب  یفقث  يهدیبع  وبا  نب  راتخم  يرجه ، لاس 66  رد  یفقث  راتخم  مایق 
راچان میباـیرد  ار  راـتخم  توعد  زا  تیاـمح  وا و  هیلع  شروش  سپـس  رما و  يادـتبا  رد  ریبز  نبا  زا  قارع  مدرم  تیاـمح  زار  هک  نیا  يارب 
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دیما هب  اـهنآ ، ناـیماح  ناـیوما و  زا  ماـقتنا  راتـساوخ  و  تسا ؛ هدوـب  یعاـمتجا  تاحالـصا  یپ  رد  قارع  يهعماـج  هک  مینک  هظحـالم  دـیاب 
هب ارهاـظ  دوـب و  ناـیوما  نمـشد  وا  هک  نیا  اـب  درک ، تیاـمح  ریبز  نـبا  زا  ادـتبا  قارع  يهعماـج  دـناهدوب . ماـقتنا  یعاـمتجا و  تاحالـصا 
زا نادنچ  وا  تموکح  اما  دشخب . ققحت  ار  رما  ود  ره  وا  تموکح  دیاش  ات  هک  دناوخیم  ارف  ایند  هب  یهجوت  یب  يزرودهز و  تاحالصا و 

هاگتـسد هب  نایوما -  راگزور  نوچمه  ع - )  ) نیـسح نالتاق  یلو  دـنار  نوریب  شتموکح  زا  ار  قارع  مدرم  وا  دوبن . رتهب  ناـیوما  تموکح 
ناگرزب ناربهر و  زا  همه  نارگید  جاـجح و  نبورمع  دعـس ، نب  رمع  یعبر ، نب  ثبـش  نشوجلا ، يذ  نب  رمـش  دـندوب . کـیدزن  یتموکح 

هحفـص 186) دناهدوب ( . رادروخرب  یتیعقوم  نینچ  زا  زین  دیزی  تموکح  يهیاس  رد  هک  نانچ  دـندوب . ریبز  نبا  تموکح  يهیاس  رد  هعماج 
بلاط یبا  نب  یلع  راتفر  قاتـشم  اهنآ  تخاسن . ققحم  اهنآ  يارب  دناهدوب ، نآ  بلاط  مدرم  هک  ار  یعامتجا  تلادع  نآ  ریبز  نبا  نمـض  رد 

هب هفوک  رد  ریبز  نبا  لماع  يودع ، عیطم  نب  هللادـبع  الثم  تخاس . ققحم  اهنآ  يارب  ار  نکمم  تلادـع  هافر و  نیرتالاب  هک  يراتفر  دـندوب .
هب ام  تمینغ  تفگیم ...« : نینچ  وا  هب  هفوک  مدرم  نابز  هب  یصخش  دوش . لمع  نامثع  رمع و  يهویش  هب  ات  داد  روتسد  وا  تفگیم : مدرم 

میـسقت ام  نیب  رد  اهنت  و  دسرب . ام  هب  دـیزی ) هیواعم -   ) شـشخب هک  نیا  زا  میدرگن  یـضار  هک  میهدیم  یهاوگ  ام  دـش ؛ هدرب  ام  تیاضر 
يهویـش هریـس و  هب  يزاین  و  تسا . يراج  ام  نیمزرـس  رد  هک  ياهریـس  دوش . راتفر  ام  نایم  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  يهریـس  هب  اهنت  ددرگ و 

رب هریـس  ود  نیرتهداس  هک  دـنچ  ره  تسین ؛ مه  باطخ  نب  رمع  يهویـش  هب  يزاین  نینچمه  تسین ؛ ناـمناج  تورث و  تمینغ و  رد  ناـمثع 
هیفنح نب  دـمحم  هب  ار  شتوعد  راتخم  تشگ . وا  هیلع  راتخم  مایق  دـییأت  ریبز و  نبا  زا  مدرم  ینادرگیور  ثعاـب  يروما  نینچ  ( 1 «. ) تسام

رارق نیـسح » یهاوخنوخ   » مه ار  شراعـش  تخاسیم . نئمطم  حالـصا  تلادع و  هب  ار  اهنآ  مه  هلأسم  نیا  تخاس . طبترم  ع )  ) یلع دنزرف 
هب راـتخم  هارمه  ناگدـننک  ماـیق  اـب  هفوک  رد  ریبز  نبا  لـماع  عـیطم ، نب  هللادـبع  تخاـس . یم  قـقحم  ار  اـهنآ  مود  فدـه  مه  نیا  هک  داد 

، جاجح نب  ورمع  نشوجلا ، يذ  نب  رمش  نوچ  يدارفا  يهطساو  هب  وا  دیگنج . دنتشاد ، شقن  ع )  ) نیسح تداهش  رد  هک  یناسک  يهلیـسو 
يزوریپ رب  میمـصت  مایق و  يهمادا  هب  ار  ناگدـننک  مایق  هک  دوب  یفاـک  دوخ  لـمع  نیا  تساـخرب . گـنج  هب  اـهنآ  لاـثما  یعبر و  نب  ثبش 

هدش عقاو  ملظ  دروم  نایوما  راگزور  رد  یمالـسا  يهعماج  رد  هک  ياهقبط  هب  تبـسن  دیـسر  تموکح  هب  هک  یتقو  راتخم  دـیامن . کیرحت 
. دـناهدوب برع  ریغ  ناناملـسم  ای  یلاوم  نامه  هقبط  نیا  دومن . تلادـع  تیاعر  تشاد ، همادا  عضو  نیا  زین  ریبز  نبا  راـگزور  رد  دـندوب و 

يارب دومن و  فاصنا  تیاعر  اهنآ  هب  تبسن  دیسر  تموکح  هب  راتخم  یتقو  مورحم . اهنآ  قوقح  زا  یلو  دنتشاد  ار  ناناملسم  فیاظو  نانآ 
دنتفرگ و عضوم  راتخم  هیلع  درک و  کیرحت  ار  فارشا  ناگرزب و  راک  نیا  هحفص 187 ) درک ( . عضو  ناناملسم  رگید  لثم  یقوقح  نانآ 
رد اهنآ  اما  دناهدوب . ع )  ) نیـسح ماما  نالتاق  نایـشروش ، نیا  سأر  رد  دـندش . دـحتم  وا  اب  گنج  هب  هرخالاب  دـنتخادرپ و  هئطوت  هب  وا  هیلع 

ماما نالتاق  بیقعت  رد  ندیشخب  تعرـس  هب  راتخم  قیوشت  رد  يرگید  لماع  شروش  نیا  (. 2 . ) دندوب هدش  تسکش  راچد  مه  تکرح  نیا 
ار اهنآ  سپس  و  ( 3 ( ؛ تشک ار  نانآ  زا  رفن  داتشه  تسیود و  زور  کی  رد  راتخم  تشگ . البرک  رد  ع )  ) ترـضح تیب  لها  و  ع )  ) نیـسح
دعس و نب  رمع  نشوجلا ، يذ  نب  رمش  هلمج  زا  دومنن . یهجوت  اهنآ  ناگرزب  زا  کی  چیه  درب و  نیب  زا  ار  نانآ  زا  يرایـسب  دومن و  بیقعت 
ج يربط ، ( 2 . ) ص 220 و 221 ج 5 ، فارشالا ، باسنأ  ( 1 ( ) هحفص 188 (. ) 4 . ) تشک ار  نارگید  یعبر و  نب  ثبش  جاجح و  نب  ورمع 

ص 487 و 577. نامه ، ( 4 . ) ص 424 نامه ، ( 3 . ) ص 517 ، 4

هریغم نب  فرطم  مایق 

علخ ار  ناورم  نب  کلملادـبع  درک و  مایق  فسوی  نب  جاـجح  هیلع  هبعـش  نب  ةریغم  نب  فرطم  يرجه ، لاس 77  رد  هریغم  نب  فرطم  ماـیق 
ملظ كرد  زا  دندوب  هداد  وا  هب  نایوما  هک  یتردق  ار  شنامشچ  هک  رادیب  ینادجو  اب  يدرم  تسا . هدوب  نئادم  رد  جاجح  لماع  يو  دومن .

يربهر دیامن و  بلج  دوخ  هب  ار  وا  هک  دنتشاد  دصق  دنتسویپ و  وا  هب  جراوخ  درکن . روک  دندرکیم ، ناملسم  تما  هب  نایوما  هک  یمتـس  و 
اما دنیامن ؛ هداعا  ناناملـسم  نیب  رد  ار  اروش  ات  دندنویپب  وا  هب  جراوخ  هک  دوب  نیا  شدصق  مه  وا  دراذـگاو . بیبش  ناشربهر  هب  ارا  نانمؤم 
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يهطساو هب  دندرکن و  توعد  نآ  هب  ار  وا  کی  چیه  یلو  تسشن  تروشم  هب  مایق  يهرابرد  شنارواشم  اب  فرطم  اهنآ . هن  تفریذپ و  وا  هن 
شناگدنب رب  ار  داهج  دنوادخ  دـعب ، اما  : » تفگ نخـس  نینچ  شباصا  ناگرزب  اب  دز و  مایق  هب  تسد  دـندوب  هداد  تبثم  خـساپ  هک  یناسک 

. زواجت هانگ و  رد  هن  دـینک  يراکمه  مه  اب  اوقت  یکین و  رد  : ) درک لزان  نینچ  ام  رب  داد و  نامرف  يراـکوکین  تلادـع و  هب  دومن و  بجاو 
فسوی نب  جاجح  ناورم و  نب  کلملادبع  هک  مریگیم  هاوگ  ار  دنوادخ  نم  دنکیم ) باذع  تخس  دنوادخ  هک  دیشاب  هتشاد  ادخ  ياورپ 

وگلا و هک  دنک  يوریپ  نم  زا  سپ  تسا ، نم  يأر  رب  دراد و  تسود  ار  نم  اب  یهارمه  هک  امـش  هحفص 189 ) زا (  کی  ره  مدومن  علخ  ار 
تین هک  دیامن  يوریپ  نم  زا  یـسک  مرادن  تسود  نم  هک  دورب ، دهاوخیم  هک  اج  ره  تسین  نآ  ياریذـپ  هک  سک  ره  دراد . یکین  هارمه 

ار نامروما  دنوادخ  رگا  مناوخیم . ارف  نارگمتس  هیلع  گنج  شربمایپ و  تنـس  ادخ و  باتک  هب  ار  امـش  درادن . ار  متـس  ملظ و  هیلع  داهج 
«. دندنـسپیم ناشدوخ  يارب  دـنراد  تسود  ار  سک  نآ  هک  دوب  دـهاوخ  ناناملـسم  نایم  رد  اروش  يهلزنم  هب  رما  نیمه  دـناسر ، ناماس  هب 

هیلع داهج  شربمایپ و  تنس  ادخ و  باتک  هب  ار  امش  ام  دعب ، اما  : » تشون نینچ  یلجب  نوراه  نبریکب  یفقث و  ناحرـس  نب  دیوس  هب  فرطم 
زا ددرگ و  رهاظ  قح  هک  هاگنآ  مناوخیم . ارف  دـیامن ، كرت  ار  نآرق  مکح  دـشاب و  بلط  راصحنا  دـشاب و  هتـشاد  دانع  قح  اب  هک  یـسک 

ناـشدوخ يارب  ناناملـسم  هک  میهدیم  رارق  تما  ناـیم  رد  اروش  يهلزنم  هب  ار  رما  نیا  اـم  دـشاب ، نیرترب  دـنوادخ  ماـن  دوش و  عـنم  لـطاب 
اب دریذپن ، ار  نآ  سک  ره  تسا و  تایح  گرم و  رد  ام  تسود  ام و  ینید  ردارب  دریذپب  ار  نیا  امـش  زا  کی  ره  دنهاوخیم . ار  يدونـشخ 

حور زا  ییوب  هک  دوب  فرطم  ماـیق  يهویـش  نیا  (. 1 «. ) دـنادرگ زوریپ  وا  رب  ار  اـم  هک  میهاوـخیم  دـنوادخ  زا  میزیخیم و  رب  داـهج  هب  وا 
. فرطم مایق  شخب  يربط ، ( 1 ( ) هحفص 190 تسا ( . هتفهن  نآ  رد  البرک 

ثعشا نبا  مایق 

تلع دومن . علخ  ار  ناورم  نب  کلملادبع  درک و  مایق  جاجح  هیلع  ثعـشا  نب  دمحم  نب  نمحرلادـبع  يرجه ، لاس 81  رد  ثعشا  نبا  مایق 
عفن و هب  هک  دنتفایرد  مدرم  يهدوت  هک  دوب  يرامعتسا  تاحوتف  دروآ ، رد  هزرل  هب  ( 1  ) نزواهلو رییغت  هب  انب  ار  يوما  تموکح  هک  مایق  نیا 

جراوخ شبنج  ماش  شترا  هک  ینامز  داتسرف ؛ ناتسجس  هب  قارع  رکشل  کی  رب  یهدنامرف  هب  ار  نمحرلادبع  جاجح ، تسین . اهنآ  تحلصم 
حتف ار  نیمزرـس  زا  یـشخبو  داد  ناشن  ییالاب  یماظن  یتراهم  دوخ  زا  نمحرلادبع  ( 2 . ) دوب هدـنام  قارع  رد  ناـنچمه  دوب ، هدرب  نیب  زا  ار 

شهار ات  دـنزاس  اهر  ار  لیبتر  نیمزرـس  رد  ذوفن  تسا  نآ  شیأر  هک  درک  هاگآ  ار  وا  تشون و  ياهمان  جاجح  هب  نمحرلادـبع  ( 3 . ) دومن
. دهد همادا  ار  ذوفن  داد  نامرف  درک و  مهتم  یناوتان  هب  خیبوت و  ار  وا  تشون و  ياهمان  وا  خساپ  رد  جاجح  دنزادرپب . ار  شجارخ  دنبایب و  ار 
اب دوب و  هدرک  نایب  اهنآ  يارب  ار  دوخ  يأر  هک  نیا  زا  دـعب  ار ، جاجح  ناـمرف  نمحرلادـبع  هحفـص 191 ) دش ( . رارکت  راب  هس  ات  راک  نیا 

، دیهد همادا  هاگره  متـسه ، اهامـش  زا  یکی  نم  : » تفگ نینچ  سپـس  تشاد و  هضرع  نانآ  رب  دوب ، هدرک  تروشم  دوخ  رکـشل  ناهدنامرف 
ینامرفان ادـخ  نمـشد  هب  تبـسن  مه  اـم  دـنتفگ  دـندیروش و  وا  رب  مدرم  دز .» مهاوخ  زابرـس  مه  نم  دـینز  زابرـس  هاـگره  مهدیم و  همادا 
يهرابرد جاجح  دـعب ، اما  : » تفگ نینچ  تساـخرب و  یناـنک  هلثاو  نب  رماـع  لـیفط  وبا  درک . میهاوخن  تعاـطا  وا  زا  زگره  درک و  میهاوخ 

زا تفای  تاجن  رگا  چیه و  هک  دش  كاله  رگا  راذگب ؛ بسا  رب  ار  تاهدرب  تشاد : داقتعا  تسخن  يهدنیوگ  هک  دراد  ار  داقتعا  نامه  امش 
دیتفای و تمینغ  رگا  دنک ؛ رپ  ار  اههرد  دنک و  حتف  ار  ییاهنیمزرـس  امـش  ندنکفا  رطخ  هب  اب  هک  درادن  هجوت  چـیه  جاجح  ( 4 . ) تسوت نآ 

امـش رب  ناتنمـشد  رگا  اما  دـشابیم . وا  تنطلـس  شرتسگ  يارب  همه  اهنیا  دـباییم . تسد  لاـم  هب  دروخیم و  ار  نیمزرـس  دـیدش ، زوریپ 
اب دییامن و  علخ  ار  جاجح  ادخ ، نمـشد  درادن . امـش  تمحز  جنر و  هب  یهجوت  چیه  هک  دوب  دـیهاوخ  يروفنم  نانمـشد  امـش  دـش ، زوریپ 

علخ ار  ادخ  نمشد  زین  ام  دنتفگ : نینچ  هشوگ  ره  زا  مه  مدرم  منکیم . علخ  ار  وا  هک  متـسه  یـسک  نیتسخن  نم  دینک . تعیب  نمحرلادبع 
امش نیمزرس  ار  اهنیمزرس  نیا  دینک ، يوریپ  جاجح  زا  امش  رگا  ادخ ، ناگدنب  يا  : » تفگ نینچ  یعبر  نب  ثبش  نب  نمؤملادبع  مینکیم .»

اب سپ  دیریمیم . امـش  رتشیب  نم  رظن  هب  درک و  دیهاوخن  رادید  ار  ناتـسود  زگره  دز . دهاوخ  راسفا  ار  امـش  نوعرف  نوچمه  دنادرگیم و 
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يوـس هب  مدرم  هحفـص 192 ) دـییامن ( .» نوریب  ناتنیمزرـس  زا  ار  وا  دـینادرگ و  يور  جاـجح  ناتنمـشد  زا  دـینک و  تـعیب  نمحرلادـبع 
، دندیـسر ناریا  هب  هک  نیمه  دنتـشگزاب و  اهنآ  دـندرک . تعیب  وا  اـب  قارع  نیمزرـس  زا  وا  دـیعبت  جاـجح و  علخ  رب  دـندمآ و  نمحرلادـبع 

مامت دیـسر ، هرـصب  هب  نمحرلادبع  هک  یتقو  دندومن . علخ  ناهارمگ ، هیلع  داهج  شربمایپ و  تنـس  دـنوادخ و  باتک  رب  انب  ار  کلملادـبع 
اب یهارمه  رد  هرصب  مدرم  یگدزباتش  تلع  دندرک . تعیب  کلملادبع  علخ  نایماش و  جاجح  اب  گنج  رد  نآ  ناریپ  نایراق و  هرـصب ، مدرم 

اهرهش هب  دندش و  ناملسم  مه  همذ  لها  تسکش و  مه  رد  جارخ  هک  دنتشون  وا  هب  جاجح  نارازگراک  تسا . هدوب  یگنـسرگ  متـس و  مایق ،
دندز و ودرا  دـندمآیم و  مدرم  دـنیایب . هرـصب  هب  ات  تشون  دناهتـشاد  یتلاصا  اتـسور  رد  هک  یناسک  اهرهـش ، رگید  هرـصب و  هب  دنتـسویپ .
دنتفر و مدرم  يوس  هب  رس  رب  راتسد  مه  هرصب  نایراق  دنورب . اجک  هک  دنتسنادیمن  و  هادمحم ، ای  هادمحم ، ای  دندروآ : رب  دایرف  دنتسیرگ و 

خساپ نیا  مه  هعماج  دندربیم . رـس  هب  يربهر  رظتنم  هک  تشاذگ  ياهعماج  رد  مدق  ثعـشا  نبا  دنتـسیرگ . مدرم  ياههدینـش  اههدید و  زا 
ات يرجه  لاس 81  زا  مایق  نیا  دندوب . هدیسر  یهاگآ  هب  ثعـشا  نب  نمحرلادبع  اب  جاجح  گنج  رد  مه  هرـصب  نایراق  تفریذپ و  ار  عیرس 

مایق نامه  نیا  (. 5 . ) درب نیب  زا  ار  نآ  یماش  نازابرـس  يهلیـسو  هب  جاجح  هاـگنآ  دـنتفای و  تسد  مه  ییاـهیزوریپ  هب  تشاد و  همادا   83
عاضوا هک  دـندوب  هدرک  اـپ  رب  ار  نآ  قارع  ياـهبرع  یلاوم . هن  دـندوب  هدرک  اـپ  رب  ار  نآ  اـهبرع  هک  یماـیق  تسا ؛ ثعـشا  نب  نمحرلادـبع 

. دندوب هرهبیب  نآ  میانغ  زا  یلو  دنتـشاد  تکرـش  يرامعتـسا  تاحوتف  رد  هک  یناسک  دوب . هدش  دـب  يروآ  تفگـش  دـح  ات  ناشيداصتقا 
هک دوب  یماش  نازابرـس  نآ  زا  دایز  قوقح  میاـنغ و  هک  یلاـح  رد  دـنگنجب  يزیچاـن  يهریج  ربارب  رد  هک  دوب  نیا  ناـشهفیظو  هک  یناـسک 

ۀلودلا نزواهلو ، ( 1 ( ) هحفـص 193 (. ) 6 . ) دزادرپب قارع  مدرم  مایق  يدوبان  هب  اـهنآ  يهلیـسو  هب  اـت  تشاذـگ  قارع  رد  ار  اـهنآ  جاـجح 
، يربط ( 5 . ) یعوضوم هب  ندادن  تیمها  يهرابرد  دوب  لثملا  برـض  ( 4 . ) ص 190 نامه ، ( 3 . ) ص 202 نامه ، ( 2 . ) ص 190 هیبرعلا ...

ات 203. ص 189  ۀیبرعلا ، ۀلودلا  نزواهلو ، ( 6 . ) ثعشا نبا  مایق  شخب 

نیسح نب  یلع  نب  دیز  مایق 

مایق مه  يرجه  لاس 122  رد  دوب و  مایق  هدامآ  هفوک  رد  ع )  ) نیـسح نب  یلع  نب  دـیز  يرجه ، لاس 121  رد  نیـسح  نب  یلع  نب  دیز  مایق 
زا هفوک ، مدرم  يا  دوب : نیا  دیز  نارادفرط  راعـش  دش . هفخ  هفطن  رد  دندربیم ، رـس  هب  قارع  رد  هک  يوما  شترا  هلیـسو  هب  مایق  نیا  درک .
رد ناملـسم  ياههدوت  يوس  زا  ياهدرتسگ  لابقتـسا  اب  مایق  هب  توعد  هک  تسادـیپ  (. 1 « ) دـییآ رد  اـیند  نید و  تزع و  هب  يراوخ  تلذ و 

. دندوب هدرک  تعیب  دیز  اب  ناجرج  ير و  ناسارخ ، لصوم ، طساو ، هرصب ، هفوک ، مدرم  دش . ور  هبور  مالسا  نیمزرس  زا  يرایـسب  ياهرهش 
وا نیب  هدش  صخشم  نامز  زا  لبق  ات  تشاداو  ار  دیز  يروما  دشیم . هجاوم  يزوریپ  اب  تشادن  ینامز  راکشا  رگا  دیز  مایق  هک  دوب  یعیبط 

لمع رد  تکرش  يهدامآ  هشیمه  هک  تفرگ  لکـش  یمئاد  یبالقنا  ماظن  مایق ، نیا  يهطـساو  هب  (. 2  ) دیامن نالعا  ار  مایق  اهرهـش ، مدرم  و 
ياهدننک مایق  ره  تسا ، بجاو  هحفـص 194 ) وا (  زا  تعاطا  هک  یماما  هک  دندوب  دقتعم  دیز  نارادـفرط  تسا . هدوب  تردـق  هیلع  یبالقنا 

اما تفای ، نایاپ  هناکاندرد  دیز  ضارتعا  مایق و  رگا  : » دیوگیم نزواهلو  دنکیم  عافد  نارگمتس  هیلع  نید  زا  ریشمش  يهلیسو  هب  هک  تسا 
وبا دندوب . مایق  نیا  اب  هطبار  رد  دندش ، رجنم  ماش  تموکح  طوقـس  هب  دـندمآ و  دوجو  هب  وا  زا  دـعب  هک  یمدرم  ياهمایق  نوچ  تسا ؛ مهم 

نیـسح ماما  مایق  ریثأت  حوضو  هب  رما  نیا  (. 3 «. ) تشک ار  شنالتاق  دـمآ و  رب  وا  ییوج  ماقتنا  هب  يدوز  هب  ییحی  تاـفو  زا  دـعب  مه  ملـسم 
لتاقم ( 1 ( ) هحفـص 195 تسا ( . هدوب  البرکرد  شدـج  مایق  زا  ياهقراب  اـهنت  دـیز  ماـیق  دـهدیم . ناـشن  ار  یبـالقنا  حور  هیذـغت  رد  (ع )

ص 271. ۀیبرعلا ، ۀلودلا  ( 3 . ) ص 135 و 136 نامه ، ( 2 . ) ص 139 نییبلاطلا ،

ایارسلاوبا مایق 

یب حور  هلیسو  نیدب  تخیگنارب و  ناملسم  يهدوت  رد  ع)  ) نیسح ماما  مایق  هک  تسا  هدوب  یبالقنا  حور  زا  ییاههنومن  اهنیا  ایارـسلاوبا  مایق 
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تدم مامت  تخاس . یگـشیمه  راجفنا  يهدامآ  تردق  کی  ناملـسم  يهدوت  زا  درب و  نیب  زا  ار  نامکاح  ربارب  رد  شزاس  میلـست و  یلمع ،
مایق و البرک و  مایق  تاماهلا  رب  رگا  هک  یمایق  درب ؛ نیب  زا  ار  نآ  نایـسابع  مایق  هک  نیا  ات  تفاـی  همادا  تموکح  نیا  هیلع  ناـیوما  تموکح 
ار ناملسم  مدرم  تیعضو  نادنچ  مایق  نیا  دیـسریمن . يزوریپ  هب  زگره  درکیمن ، هیکت  ناناملـسم  ناج  لد و  رد  ناگدننک آ  مایق  تلزنم 

ینازیم هب  مایق  يهزیگنا  اما  میاهتشگن . رود  باوص  يهداج  زا  نادنچ  داد ، رییغت  ار  نامکاح  يهرهچ  اهنت  هک  مییوگب  رگا  هکلب  دادن ، رییغت 
یلو دندمآ  يرگید  ياهتموکح  اهنآ  زا  دعب  دنتفر و  زین  نایسابع  تشاد . همادا  نانچمه  اهمایق  دییارگن و  یشوماخ  هب  دوب ، نآ  قوشم  هک 

ار شیوخ  تیناسنا  هلیسو  نیدب  دندزیم و  مایق  هب  تسد  هشیمه  ناناملسم  دنام و  یقاب  يدج  نانچمه  هکلب  دییارگن  يدرـس  هب  اهمایق  زاب 
ساـسحا دوجوم ، عضو  زا  یهاـگآ  زا  هتـساخرب  میدـید ، هک  ناـنچ  اـهمایق  نیا  دـندومنیم . راکـشآ  دـندوب ، هدرک  فیرحت  ناـمکاح  هک 

هیما ینب  تموکح  يهیاس  رد  رما  نیا  تسا . هدوب  نآ  لوحت  يارب  شالت  تیاهن  رد  نآ و  رب  ضارتعاو  تنوشخ  هحفص 196 ) طاطحنا و ( 
هارمه هب  ایارـسلاوبا  مایق  الثم  تسا . هداد  خر  نایـسابع  تموکح  يهیاـس  رد  نینچمه  و  میدـید -  ار  نآ  ياـههنومن  زا  یخرب  هک  ناـنچ  - 

راب یپ  زا  هک  داتفا  ینزریپ  هب  شمـشچ  هک  تفریم  هفوک  هار  رد  يزور  میهاربا  نب  دمحم  نومأم . هیلع  ینـسح  يولع  يابطابط  نب  دمحم 
: تفگ نزریپ  ینکیم ؟ هچ  دیسرپ  وا  زا  درکیم . عمج  هنهک  ياهماج  رد  تفرگیم و  داتفایم  نیمز  رب  هک  ار  ییاهامرخ  تفریم و  امرخ 
توـق و یپ  رد  مدـنزرف  اـب  موریم و  هار  نیا  زا  نم  دـیآیمن . رب  ناشتـسد  زا  يراـک  مه  اـهنآ  هک  مراد  ینارتـخد  متـسه و  هوـیب  ینز  نم 

منوخ ات  میاـمن  جورخ  ادرف  هک  دـیوشیم  بجوم  وت  لاـثما  وت و  : » تفگ نینچ  تسیرگ و  تخـس  میهاربا  نب  دـمحم  مدرگیم . كاروخ 
نادناخ زا  يرادفرط  تعیب و  هب  ار  اهنآ  درک و  ینارنخس  مدرم  يارب  دش  راکشآ  وا  مایق  یتقو  (. 1 «. ) تفرگ جورخ  رب  مزع  و  دوش ؛ هتخیر 

تعیب وا  اب  مدرم  يهمه  دـناوخ . ارف  نآرق  مکح  هب  راتفر  رکنم و  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  شربماـیپ ، تنـس  ادـخ و  باـتک  و  ص )  ) دـمحم
هکلب دییارگن  يدرس  هب  مایق  اما  تفر  ایند  زا  مایق  عورـش  زا  سپ  یکدنا  دمحم  نب  میهاربا  (. 2 . ) دش ماحدزا  شفارطا  هک  ییاج  ات  دندرک 

مایق نیا  يهرابرد  یتقو  ( 4 . ) تفرگ ارف  ار  نمی  و  هریزجلا ، ماش ، قارع ، ماـیق :، يا  ( 3 . ) داد همادا  ار  نآ  يولع  هللادیبع  نب  یلع  وا  زا  دـعب 
تراغ زا  ناگدننک  مایق  نیا  میوشیم . هدز  تفگش  دندرکیم ، لرتنک  ار  دوخ  هک  نآ ، يهنـسرگ  ناگدننک  مایق  راتفر  زا  مینکیم  هعلاطم 

تموکح نازابرس ، (. 5  ) دنتـشادیم رب  تسد  هدنامرف  نامرف  ضحم  هب  ناشياهرگنـس  رب  طلـست  ناشنمـشد و  تسکـش  زا  دعب  لواپچ  و 
ناتنارتخد و  نارهاوخ ، نانز ، هفوک ، مدرم  يا  ( » هحفص 197 دندادیم ( . راعـش  نینچ  دندمآیم و  شیپ  ناورم ) ینب  هیما و  ینب  زا   ) دادغب

ادخ رکذ  ناگدننک  مایق  هک  نآ  لاح  و  دندرکیمن ؛ تبحص  هیانک  هب  اهنآ  مینک . نانچ  نینچ و  اهنآ  اب  مسق  ادخ  هب  دییارایب . هانگ  يارب  ار 
، دییوجب يرای  وا  زا  دیبلطب و  شزرمآ  دینک و  هبوت  دـییوگ و  ادـخ  رکذ  دـیوگیم : اهنآ  هب  ناشهدـنامرف  دـنناوخیم و  نآرق  دـنیوگیم و 

ناتيورین تردق و  زا  دـیریگ و  ددـم  ناتنمـشد  رب  هبلغ  رد  وا  زا  دـینک و  صلاخ  ادـخ  يارب  ار  ناتنطاب  دـییامن و  حالـصا  ار  ناتياهتین 
ص 531 و نامه ، ( 3 . ) ص 523 نامه ، ( 2 . ) ص 521 نییبلاطلا ، لتاقم  ( 1 ( ) هحفص 198 (. ) 6 «. ) دینک هدافتـسا  ادخ  هار  رد  هناصلاخ 

تاحفص 226 و 227. نییبلاطلا ، لتقم  ( 6 . ) ص 525 نامه ، ( 5 . ) ص 533 و 534 نامه ، ( 4 . ) 532

یبالقنا حور  زا  تما  يدنمهرهب 

نیا عضو  تخیگنارب ، ناملـسم  يهدوت  رد  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  هک  یبالقنا  حور  دـیوگب  یـسک  دـیاش  یبـالقنا  حور  زا  تما  يدـنمهرهب 
دیماجنایم و تسکش  هب  هشیمه  یلو  دشیم  داجیا  هشیمه  اهمایق  نوچ  تسا . هتشگن  رییغت  راچد  نآ  زا  یـشان  ياهمایق  يهطـساو  هب  مدرم 

ابلاغ تخاسن و  ینآ  لوحت  راچد  ار  مدرم  عضو  اـهمایق  نیا  يرآ ، تشادـن . یپ  رد  يزیچ  تشحو  رورت و  رقف و  یناـبرق و  زج  مدرم  يارب 
و دوب ؛ هتشگ  یگرزب  تایح و  قح  دوخ و  تیصخش  دوخ و  هب  دامتعا  نامیا و  ظفح  بجوم  مدرم  يارب  اما  تشادن  رب  رد  یـسوملم  جیاتن 
رد هک  تسوا ؛ رد  یبـالقنا  حور  نتفر  نیب  زا  دـش ، دـهاوخ  راـچد  نآ  هب  تلم  کـی  هک  يزیچ  نیرتمهم  تسا . یگرزب  يزوریپ  دوخ  نیا 

نانچ تشونرـس  يدایز  ياهتلم  يارب  هک  نانچ  دش . دهاوخ  قرغ  ناحتاف  بادرگ  رد  دـهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  تیـصخش  تروص  نیا 
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تیـصخش هتـشگ و  نمـشد  میلـست  دنداد و  تسد  زا  ار  ناشیبالقنا  حور  نوچ  دـنورب ، نیب  زا  دـنهدب و  تسد  زا  ار  دوخ  تیوه  هک  دوب 
هب اهنت  دراد ، دای  هب  اهنآ  زا  یمان  اهنت  خیرات  هکیمدرم  نیا  دناهدومن . بوذ  ار  اهنآ  ناحتاف  دناهتخاب و  ار  ناشيونعم  دوجو  لوصا  دوخ و 
هک تسا  نداد  تلذ  هب  نت  میلست و  تسکـش و  يهفـسلف  زا  یـشان  هکلب  تسا  هدوبن  هحفص 199 ) ناشيداصتقا (  ای  یماظن  فعـض  رطاخ 

رادافو و شلوصا  گنهرف و  تیصخش ، هب  تما  کی  رگا  تسا . هدش  تفای  یبالقنا ، حور  ندش  شوماخ  زا  سپ  ناج  لد و  رد  ار  شهار 
ياهزات هار  دناوتیم  دنزاس و  دوبان  ار  نآ  دنناوتیمن  نایوجگنج  زگره  دشاب ، هدش  ظفح  شدوجو  قامعا  رد  یبالقنا  حور  دشاب و  نمؤم 

ینب هک  ار  حور  نیا  ع )  ) نیـسح مایق  تسا . هتخاس  ققحم  ار  نآ  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  هک  تسا  يزیچ  نیا  دـیاشگب  دوخ  يارب  خـیرات  رد 
نامکاح هیلع  ازنافوطو  دنت  یبالقنا  ياهـششوج  رد  دوب و  هدنام  ناهنپ  هشیمه  یلو  تخاس  روهلعـش  دوب ، نآ  ندرک  شوماخ  یپ  رد  هیما 

نوچ دندییارگیمن ، یـشوماخ  يدرـس و  هب  زگره  یلو  دـندشیم  هجاوم  تسکـش  اب  هشیمه  اهمایق  دادیم . ناشن  ار  دوخ  هاگدـنچ  زا  ره 
، میتسه ام  هک  نارگمتـس : ربارب  رد  دوجو  راهظا  یـشکرس و  بالقنا و  هب  هراومه  ار  ناملـسم  يهدوت  تسا و  هدوب  راگدـنام  یبالقنا  حور 
دندیشیدنایمن و هدوت  عفانم  هب  هک  هیامورف  ینامکاح  اههدوت و  يزاس  میلست  رازبا  شرتسگ  دیدج و  نارود  ندمآ  رد  اب  اما  دادیم . قوس 
، تشگن قفوم  دیدج ، يدوبان  رازبا  اههویش و  يریگراک  هب  رد  تفاین و  رارق  مارآ و  ناملسم  يهدوت  زاب  دنتشاد ، رظن  رد  ار  ناگناگیب  دوس 

بیترت نیدـب  دادیم . زورب  ار  شیوخ  تیناسنا  نوخ ، بالقنا و  يهلیـسو  هب  نانچمه  دـنام و  یقاب  یبالقنا  نانچمه  ناملـسم  يهدوت  هکلب 
، نیا ددرگ . زاس  خـیرات  ات  تشگ  راگدـنام  نانچمه  هکلب  دربن و  دوخ  ریـسم  هب  ار  نآ  خـیرات  دومن و  تباـث  ار  دوخ  دوجو  ناملـسم  تما 
تسا و هدـیرفآ  مایق  نیا  هک  یحور  تاساسحا و  اههشیدـنا و  نوچ  تسا ؛ لوحت  زاغآرـس  مایق  نیا  تسا . ع )  ) نیـسح ماما  مایق  درواتـسد 
زا هطقن  نیا  زا  ییاهر  يارب  هزرابم  نینوخ  خـیرات  يهدـنزاس  دنتـسه ، نآ  يهمادا  دـناهداد و  هعـسوت  دـشر و  ار  نآ  نآ ، زا  دـعب  ياـهمایق 
درک ینز  هنامگ  نینچ  ناوتیم  دادیم ؟ خر  هچ  دزیمن ، مایق  نیا  هب  تسد  ع )  ) نیـسح ماما  رگا  هک  مینادیمن  الماک  اـم  دنـشابیم . ناـهج 

هفسلف نیا  درکیم . میکحت  نداد  شزاس  هب  نت  یلمع و  یب  يهفسلف  ینید و  قافن  اب  ار  دوخ  تیعقوم  تفاییم و  همادا  يوما  تموکح  هک 
بعل و وهل و  رد  قرغ  زین  نامکاح  دومنیم و  مخ  رـس  نامکاح  ربارب  رد  هشیمه  تفاییم و  ماکحتـسا  مدرم  يهدوت  رد  ینید  قاـفن  نیا  و 
یتمواقم و چـیه  دـندیرونیم و  رد  ار  هحفـص 200 ) اهنیمزرـس (  مه  ناحتاف  تسا و  هدوب  ناموکحم  نامکاح و  يدوبان  مه  راـک  تیاـهن 

قوس يدوبان  يهطرو  هب  مه  اب  ار  اهنآ  يهمه  مه  خـیرات  ناموکحم و  ناـمکاح و  يدوباـن  اـهنت  هکلب  دـنتفاییمن ؛ دوخ  ربارب  رد  يریگرد 
مدرم يهدوت  یلو  دـندش  لامیاپ  اهتلود  دـنتفر و  نیب  زا  ناـمکاح  داد . خر  دـشیم ، ینیب  شیپ  هک  هچنآ  فـالخ  رب  ثداوح  اـما  دادیم .

هحفص 201) دومن ( . رشتنم  البرک  نانامرهق  مایق  هک  دوب  ياهیحور  يهطساو  هب  روما  نیا  مامت  دندنام . یقاب  رادیاپ  نانچمه  ناموکحمو 

هرخؤم

زین ثداوح  نآ  للع ، نآ  فذح  اب  دـنهدیم و  خر  یللع  هب  هک  ناهج  نیا  ثداوح  رگید  ناس  هب  تسین ؛ هثداح  کی  اهنت  اروشاع ، هرخؤم 
هکلب تسین ، زیمآ  تمکح  زومآ و  سرد  نایعیـش  يارب  اهنت  اروشاع ، خیرات . رد  يراج  هدنز و  تسا  ینایرج  اروشاع ، دندرگیم . مودـعم 

هب ثداوح  نیازا  کی  ره  اما  تسا  هداهن  رـس  تشپ  ار  تخـس  ياههعجاف  ثداوح و  دوخ  لدرد  خیرات  خیرات . هب  یناسنا  تسا  يدرکیور 
رادروخرب یناسنا  ییوس  تمـس و  زا  هک  دنتـسه  ییاهنآ  یخیرات  ثداوح  نیرتراگدـنام  دـنراد . توافتم  یتیهاـم  راـتخاس و  دوخ  يهبون 

نیا هاوگ  یهلا  ناربماـیپ  كراـبم  راـختفا و  رـسارس  خـیرات  دـنراد . دوخ  رد  ار  رـشب  عون  یبـلط  تزع  يرگراـثیا و  یـشخب ؛ تاـجن  هدوـب ،
نآ لعاف  هب  مئاق  یلعف  ره  هک  اج  نآ  زا  اما  ، دراد ینیـشیپ  یللع  یعامتجا و  ياهشیر  ملاع ، نیا  ثداوح  رگید  نوچمه  اروشاع  تساعدـم .
هب اهنت  اروشاع  رگا  داد . قیثو  يدنویپ  زین  نآ  نالعاف  هب  یخیرات ، یعامتجا و  للع  بابسا و  هب  نداد  دنویپ  نیع  رد  دیاب  ار  اروشاع  تسا ،

لعف و اما  دوب . دـهاوخن  ملاع  ثداوح  رگید  زا  رتارف  يزیچ  ددرگ ، نییبت  یـسایس  یخیراتو ، یعاـمتجا  لـلعو  بابـسا  يهتـسب  ياـههریاد 
تسا نآ  هن  رگم  دهدیم . لیکشت  ار  نآ  تیهام  تیوه و  هک  ددرگیم  نییبت  للع  بابـسا و  نیا  زا  يرتناهنپ  يهتـسه  رد  یمدآ ، رادرک 

ع)  ) نیسح ماما  مایق  یناسنا  ياهدرواهر  یعامتجا و  www.Ghaemiyeh.comياههنیمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 87زکرم  هحفص 81 

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


نایمدآ راتفر  تسا »؟ رترب  شرادرک  لعف و  زا  وکین ، لعف  لعاف   » هک تسا  نآ  هن  رگم  تساهنآ »؟ تین  دصق و  ورگ  رد  نایمدآ  لامعا   » هک
. دراد دوجو  ینوریب  راتفر  یلـصا  تخاس  ریز  رد  هک  تسا  یتین  دشخبیم ، انعم  ار  تروص  نآ  هچنآ  اما  دنناسکی ، ناشینوریب  تروص  رد 

يهزرابم  ) یعمج راتفر  کی  يهباـثم  هب  زین  اروشاـع  تسا ، نینچ  هک  لاـح  تسین ) ادـیپ  هک  تساـمرخ  يهتـسه  ياـنعم  هب  لـصا  رد  تین  )
راتفر کی  يهلزنم  هب  ار  اروشاع  رگید  يهبنج  زا  اـما  تسا . نآ  نـالماع  تین  هحفص 202 ) ورگ (  رد  نامز ،) رگمتس  مکاح  هیلع  یـسایس 

رد هک  یعامتجا  یسایس ، ياهرهچ  دراد : هرهچ  ود  اروشاع  دیزرو . تلفغ  دیابن  ندیـسر ) ناناج  هب  نتخاب و  ناج  دوبعم و  هب  قشع   ) يدرف
رد تسا . نایامن  تشاذـگ . ریثأت  اروشاع  تضهن  يریگ  لکـش  دـنور  رد  هک  ییاههبطخ  اهینارنخـس و  مامت  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  مایپ 
رب مکاح  یگنهرف  یـسایس  عضو  نییبت  هب  هدومرف  داریا  ناـملاع  ناسانـشرس و  ناـگرزب و  زا  رفن  رازه  زا  شیب  عمج  رد  اـنم »  » رد هک  یقطن 

. تسین دـنبیاپ  شایعامتجا  ینید و  تادـهعت  هب  هک  دربیم  مان  یغاط »  » ناونع هب  هیواعم  زا  ینارنخـس  نیا  رد  دزادرپیم . یمالـسا  هعماـج 
هیکت اب  ار  مایق  یعامتجا  یسایس -  درکیور  ینارنخس  نیا  رد  هک  هضیب »  » مان هب  تسا  ياهقطنم  رد  مالسلاهیلع  ترضح  رگید  روهـشم  قطن 

دنادرگیم و لالح  ار  ادخ  مارح  دزادرپیم و  يرگمتس  هب  هک  دنیبب  ار  یناطلس  سک  ره   » دومرف هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نخـس  رب 
دهاوخ وا  رفیک  تشونرـس و  راچد  دروشن ، وا  رب  لمع  لوق و  رد  درادیم و  اور  متـس  مدرم  ناگدـنب  هب  تسین و  دـنبیاپ  دـنوادخ  دـهعت  هب 
روآدای ایند  یگدنز  یتشز  ینوگرگد و  هب  هراشا  اب  راگدرورپ ، يانث  دمح و  زا  سپ  فط »  » رد مرحم  مود  زور  رد  .. دزاسیم حرطم  دـش ،

شراگدرورپ تمحر  هب  دیاب  رادـنید  ره  یلاوحا  عاضوا و  نینچ  رد  ددرگیمن ؛ يریگولج  لطاب  زا  دوشیمن و  لمع  قح  هب  : » هک دوشیم 
یـسامح و يهیحور  نانخـس ، نیا  رد  یگیامورف .» ار  ناراکمتـس  اب  یگدـنز  منادیم و  یتخبـشوخ  نیع  ار  گرم  نم  اذـل  دزرو . قاـیتشا 

يهبنج اما  دیامنیم . فیلکت  ساسحا  نایمدآ ، تشونرـس  هعماج و  بولطمان  عضو  ربارب  رد  هک  تسا  نایامن  مالـسلاهیلع  ماما  يوج  تزع 
تسا هیحور  نآ  تقیقح  رد  دراد و  گرتس  فراع  نآ  ینافرعو  دنلب  حور  رد  هشیر  هک  اروشاع  تضهن  مالسلاهیلع و  ترضح  مایق  رگید 

دـنلب و شیاین  رد  دـیاب  ار  راـتفر  نیا  تسا . شیوخ  دوبعم  هب  مالـسلاهیلع  ترـضح  قشع  یگدادـلد و  تسا ، هتفاـی  یلجت  اروشاـع  رد  هک 
، هفرع ياعد  قوشعم ؛ رادید  يهنشت  دنلب و  یحور  رگتیاکح  یشیاین  درک . وجتسج  تافرع  رد  مالـسلاهیلع  ترـضح  شکلد  هناقـشاع و 

نادـنز نیا  زا  ار  دوخ  دـبایب و  ياهناهب  هک  تسا  ياهظحل  رظتنم  دـنکیم و  يرارق  یب  یکاخ  ملاع  نت و  سفق  رد  هک  تسا  یحور  رگنایب 
هاگچیه دوبعم  اب  نتفگ  نخـس  زا  هک  دراد  یناور  حور و  سنا  زا  تیاکح  شیاین ، نیا  ندوب  ینالوط  دناسرب . رادید  دوهـش و  ناتـسلگ  هب 

اذـل دـیآیمن . مشچ  هب  تسخن  هلهو  رد  هچنآ  تسا . نایئاروشاع  راـتفر  ناـهنپ  تخاـس  ریز  ناـمه  شیاـین  نیا  ددرگیمن . لولم  هتـسخ و 
، نیرتهوکـشاب زا  هحفــص 203 ) یکی (  دـسریم  رظن  هـب  درک . دودـحم  یعاـمتجا  يهتــسب  دودـحم و  ياهریــسفت  رد  دـیابن  ار  اروشاـع 

روش یسامح و  یتارابع  رد  مالـساهیلع  ماما  هک  دشاب  ياهرقف  زاون ، حور  ياعد  نیا  ياههرقف  نیرتینافرع  نیرتهناقـشاع و  نیرتیـسامح ،
ییوس رد  تسا و  بطاخم  دـنوادخ  وس  کـی  رد  هک  تارقف  نیا  دـهدیم . رـس  هناقـشاع  فیطل و  ییوگتفگ  دـنوادخ ، هب  باـطخ  نیرفآ 
يذـلا تنأ  يدومرف ، مناـسحا  هک  ییوت  تننم ، يذـلا  تنأ  يـالوم ، اـی  دـشابیم : نینچ  نآ  ملکتم  مالـسلاهیلع  ماـما  باـت  یب  حور  رگید 

يذلا تنأ  يدومن ، تمارک  هک  ییوت  تلمجأ ، يذلا  تنأ  يدومن ، وکین  هک  ییوت  تنـسحأ ، يذلا  تنأ  يدرک ، مماعنا  هک  ییوت  تمعنأ ،
، يداد مايزور  هک  ییوت  تقزر ، يذلا  تنأ  يدومن ، لماک  ار  تیاهتمعن  هک  ییوت  تلمکا ، يذلا  تنأ  يدومن ، لضف  هک  ییوت  تلـضفأ ،

میاـنغ هک  ییوـت  تینغأ ، يذـلا  تنأ  يدیـشخب ، نم  هب  هک  ییوـت  تیطعأ ، يذـلا  تنأ  يدیـشخب ، مقیفوـت  هک  ییوـت  تقفو ، يذـلا  تـنأ 
متیافک هک  ییوت  تیفک ، يذلا  تنأ  يداد ، مهانپ  هک  ییوت  تیوآ ، يذـلا  تنأ  يداد ، ماهیامرـس  هک  ییوت  تینقأ ، يذـلا  تنأ  يدیـشخب ،

ییوت ترتس ، يذلا  تنأ  يدرک ، ظفح  اهـشزغل  زا  هک  ییوت  تمـصع ، يذلا  تنأ  يدرک ، متیاده  هک  ییوت  تیدـه ، يذـلا  تنأ  يدومن ،
تنأ یتخاس ، وحم  ار  هانگ  جیاتن  هک  ییوت  تلقأ ، يذلا  تنأ  يداد ، رارق  مترفغم  دروم  هک  ییوت  ترفغ ، يذـلا  تنأ  يدـناشوپ ، بیع  هک 

هک ییوت  تنعأ ، يذلا  تنأ  يدیـشخب ، متزع  هک  ییوت  تزرعأ ، يذـلا  تنأ  هحفـص 204 ) یتخاس ( ، نکمتم  ارم  هک  ییوت  تنکم ، يذلا 
ییوت ترـصن ، يذلا  تنأ  يدومن ، مدییأت  هک  ییوت  تدیأ ، يذـلا  تنأ  يدرک ، کمک  هک  ییوت  تدـضع ، يذـلا  تنأ  يدومرف ، مايرای 

ع)  ) نیسح ماما  مایق  یناسنا  ياهدرواهر  یعامتجا و  www.Ghaemiyeh.comياههنیمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 87زکرم  هحفص 82 

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


ییوت تمرکا ، يذلا  تنأ  يداد ، متمالس  هک  ییوت  تیفاع ، يذلا  تنأ  يدیشخب ، میافش  هک  ییوت  تیفـش ، يذلا  تنأ  يدرک ، مايرای  هک 
نآ زا  یمئاد  شیاتـس  ییالاو ، هبترم و  دـنلب  وت  « » ادـبا ابـصا  رکـشلا و  کل  امئاد و  دـمحلا  کلف  تیلاعت  تکراـبت و  . » يدومن ممارکا  هک 

، منکیم فارتعا  مناهانگ  هب  نم  اهلاراب ، یل : اهرفغاف  یبونذب  فرتعملا  یهلا  ای  انأ  نم ، اما  وت .» يهتـسیاش  يدبا  ساپـس  رکـش و  تسوت و 
هک منم  تممه ، يذـلا  انأ  مدـش ، اطخ  بکترم  هک  منم  تأطخأ ، يذـلا  انأ  مدرک ، يدـب  هک  منم  تأـسأ ، يذـلا  اـنأ  ياـشخبب . نم  رب  سپ 
هک منم  توهس ، يذلا  نانأ  متـشگ ، تلفغ  راچد  هک  منم  تلفغ ، يذلا  انأ  مدومن ، ینادان  هک  منم  تلهج ، يذلا  اننأ  متفرگ ، هانگ  میمـصت 

، تدعو يذلا  انأ  متشاد ، هانگ  رد  دمعت  هک  منم  تدمعت ، يذلا  انأ  مدرک ، هیکت  نتشیوخ  هب  هک  منم  تدمتعا ، يذلا  انأ  مدش ، وهس  راچد 
هک منم  تررقأ ، يذلا  انأ  متـسکش ، نامیپ  هک  منم  تثکن ، يذلا  انأ  مدومن ، هدـعو  فلخ  هک  منم  تفلخا ، يذـلاانأ  مدرک ، هدـعو  هک  منم 
هانگ هب  زاب  یبونذب ، ءوبأ  منکیم و  فارتعا  وت  تمعن  هب  هک  منم  يدنع : یلع و  کتمعنب  تفرتعا  يذـلا  انأ  هحفص 205 ) منکیم ( ، رارقا 
نم رب  هتمحر . هتنوعمب و  مهنم  احلاص  لمع  نم  قفوملا  مهتعاط و  نع  ینغلا  وه  هدابع و  بونذ  هرـضت  نم ال  ای  یل  اهرفغاف  مدرگیم ، زاـب 

ره يهدنهد  قیفوت  زاینیب و  ناگدنب  تعاطا  زا  هک  يدنوادخ  تسوا  دنزیمن و  وا  هب  يررض  شناگدنب  ناهانگ  هک  يدنوادخ  يا  شخبب 
حور نیا  دنکیم ؛ زاین  زار و  دوخ  يادخ  اب  قشاع  حور  نیا  هک  تسا  نینچ  نیا  وا . تمحر  يرای و  هب  دهد  ماجنا  حلاص  لمع  هک  یـسک 

اروشاع نیاربانب ، كرمال . امیلـست  کئاضقب ، اضر  یهلا  دیامرفیم : نامـسآ  هب  ور  شنازیزع  میدقت  زا  سپ  هک  تسا  نامه  رارق  یب  قشاع 
ناورهر زا  هک  تسا  دـیما  تسا . هدرک  عمج  دوخ  رد  ار  متـس  اب  يهزرابم  یعمج  يهصرع  رد  قایتشا  قشعو و  نافرع  يدرف ، يهصرع  رد 

هب تکرـش   ) يوضر سدـق  ناتـسآ  تاراشتنا  مرتحم  نانکراک  نالوؤسم و  زا  ناـیاپ  رد  میـشاب . تداـشر  قشع و  يهصرع  درم  گرزب  نآ 
رد هک  مرازگـساپس  ریژآ  ياقآ  بانج  دـنمناوت  مجرتم  تلیـضف و  بحاـص  تسود  زا  نینچمه  دنتـشامگ ، تمه  رثا  نیا  عبط  هب  هک  رـشن )

هحفص 207) سدقم (  دهشم   - 1381 دنفسا /   / 1424 ياروشاع 23 -  يدیس  نیسح  دیس  دناهدومن . مايرای  نتم  راعشا  يهمجرت 

نخس ماجرف 

یگدنز اب  هک  تسا  خیرات  رد  ییارگ  ناسنا  دراد ، ترورض  نامیبالقنا  ینونک و  يهلحرم  رد  مینآ و  یپ  رد  ام  هک  هچ  نآ  نخـس  ماجرف 
دشابیم و لماکتم  هتـسویپ و  مه  هب  راتخاس  کی  رد  يرـشب  دوجو  اب  بیکرت  يارب  نآ  يزاسهدامآ  تسا و  طابترا  رد  یمدآ  ياهنامرآ  و 
رد دـنراد و  هجوت  ناربهر  ناهاشداپ و  يدرف  خـیرات  هب  اتداع  برع  ناخروم  تسین . نیـشیپ  یناسنا  یگدـنز  زا  هدوهیب  باتزاب  کـی  اـهنت 
اب هک  یمالـسا - یگدنز  یعامتجا  يهبنج  هب  دنزادرپیم و  ناشبعل  وهل و  سلاجم  ناشياهیزوریپ و  اهگنج و  تبث  هب  ياهدرتسگ  حـطس 

باتزاب اهنت  مدرم -  يهدوت  اب  هطبار  رد  ام -  يارب  خیرات  اذل  دـنیامنیمن . مه  فیعـض  دـنچ  ره  یهجوت  تسا -  طابترا  رد  تما  یگدـنز 
رگناریو رورغ  مه  یهاگ  هسامح و  روش و  نتخیگنارب  رد  نآ  مهـس  اهنت  درادـن . یمهـس  یناـسنا  تیـصخش  نیوکت  رد  هک  تسا  هتـشذگ 

ینعی  ) زکرمت روحم  درادن و  یمهس  تسا ، یناسنا  لیصا  لوصا  رب  ینتبم  هک  لماکتم  تسرد و  یناسنا  تیصخش  نیوکت  رد  زگره  تسا .
ام رب  ام  ینونک  عضو  دـهدیمن . تسد  زا  دـیامن ، روبع  نآ  زا  دـناوتیم  ناسنا  اهنت  هک  راوشد  یناحتما  ندـمآ  شیپ  ماـگنه  رد  ار ) ناـسنا 
ام تیعقوم  اب  هطبار  رد  شخب  لوحت  لماع  هک  يایـسررب  مییاـمن ؛ یـسررب  یناـسنا  خـیرات  تروص  هب  ار  خـیرات  هک  دـنکیم  مکح  نینچ 

يهزرابم خیرات  یط  رد  ار  كانرطخ  ساسح و  رایـسب  هلحرم  نیا  نونکا  یمالـسا  تما  هحفص 208 ) دشاب ( . یتسه  یگدنز و  هب  تبـسن 
ياهزات ياهیزوریپ  ققحت  هب  دیاب  لاح  نیع  رد  تسا  مزال  اهنآ  ظفح  هک  دیـسر  ققحت  هب  دنمـشزرا  ییاهیزوریپ  دـنکیم . یط  شاینالوط 

ققحت یپ  رد  شـالت  زا  ددرگ و  دنـسرخ  هتفاـی  ققحت  ياـهیزوریپ  هب  یتـقو  نوچ  تسا ؛ رادروخرب  یمهم  تیمها  زا  هلحرم  نیا  دـشیدنیب .
زا شزاس  یتسس و  نتـسکش  قیرط  زا  دیاب  تما  نیا  اذل  ددرگیم . اهیزوریپ  نیا  نداد  تسد  زا  رطخ  راچد  دیامن ، یتسـس  اهیزوریپ  رگید 
میب نوچ  ددرگن ؛ یتسـس  راچد  تفرگ ، نتفر  رب  مزع  یتقو  یفرط  زا  تسا . هار  اهنت  نیا  ددرگ . یـضار  دوخ  زا  دیابن  دیامن . تیامح  دوخ 

تیصخش زا  یشان  يروحم  دنک ، هیکت  نآ  رب  ناوتب  هک  يروحم  شدوجو  قامعا  رد  رگا  ددرگ ، فرحنم  لماکت  ریسم  رد  هک  دوریم  نآ 
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سپـس شخیرات  زا  یهاگآ  دنکیم ، ظفح  لماکت  ریـسم  رد  يژک  فارحنا و  زا  ار  تما  هک  هچ  نآ  دشابن . شايداقتعا  تیوه  یخیرات و 
؛ ناشترـشع شیع و  سلاجم  اهنآ و  ياهیزوریپ  نامکاح و  ياهگنج  خیرات  هن  تساهتلم ؛ خیرات  مه  وا  خیرات  دشابیم . نآ  يزاسکاپ  زا 

اهنآ رب  هک  ینامکاح  اما  تساهنآ . نامیا  هزرابم و  هیحور ، رگناـیامن  اـهتلم ، ماـیق  تسا . نآ  ناـمکاح  هیلع  اـهمایق  اـهبالقنا و  خـیرات  هکلب 
سح ار  اهنآ  باذع  جنر و  دیاب  دناهدوب ، اهنآ  زا  رگا  ای  دندیروشیم و  اهنآ  رب  دیابن  دندوب  اهنآ  زا  رگا  نوچ  دنتسین ، اهنآ  زا  دناهدیروش ،

یهاگآ رد  اهتلم  نیا  هک  نیا  يارب  تساهتلم . خیرات  نامه  اهبالقنا ، خیرات  دندیرفآیمن . ار  اهنآ  مایق  لماوع  ناشتامادقا  اب  دـندرکیم و 
رد دیاب  دنـشاب ، هاگآ  ناشیلماکت  مادقا  هب  تبـسن  هشیمه  هک  نیا  يارب  دندرگن و  هتفیرف  ناشياهیزوریپ  زا  ات  دنـشاب  یمئاد  يرایـشوه  و 

بالقنا تلاح  رد  هشیمه  زین  دوخ  هیلع  دننک و  ظفح  ار  اهیزوریپ  ات  دنرب  رس  هب  یلخاد  یجراخ و  نانمـشد  هیلع  یگـشیمه  بالقنا  مایق و 
هب یگـشیمه  بالقنا  رد  هک  نیا  يارب  دندرگن . فارحنا  راچد  ات  دنیامن  لیلحت  تقد  هب  ار  دوخ  عضاوم  دنزادرپب و  شیوخ  دـقن  هب  دنـشاب 

ساسا خیرات ، نیا  رد  دندرک . هاگآ  اهبالقنا  خیرات  دوخ و  خـیرات  زا  دـیاب  دـنیامن ، حیحـصت  نوریب  نورد و  زا  ار  دوخ  عاضوا  دـنرب و  رس 
تیـصخش دـیامنیم و  ظفح  يژک  فارحنا و  زا  ار  نآ  شايداقتعا  تیـصخش  دـباییم . ار  شایتازرابم  يداـقتعا و  تیـصخش  یخیراـت 

فیرحت ار  نآ  ای  هدرک و  یهاتوک  اهبالقنا  خیرات  شراگن  رد  نیـشیپ  ناخروم  یلمع . یب  و  هحفص 209 ) یتسس (  زا  ار  نآ  شایتازرابم 
نیا نونکا ، اما  دنتـسنادیم . یعرـش  تیمکاح  هیلع  ییاهـشبنج  ار  اهبالقنا  نیا  ناشنامکاح -  ای  دوخ  زا  ماهلا  هب  اهنآ -  نوچ  دـناهدومن ،

هک یتیمورحم  ملظ و  هجنکـش ، زا  دیاب  دوش . هتـشاگن  حیحـص  هرابود و  ام  تما  يارب  دیاب  یبالقنا  خـیرات  نیا  ددرگ . حالـصا  دـیاب  عضو 
تما و نیا  یخیراـت  تیـصخش  زا  دـیاب  دوـش . هتـشادرب  هدرپ  تشادیم ، او  ناـشعضو  هـب  ضارتـعا  يارب  گرم  بـالقنا و  هـب  ار  ناـیمدآ 

ظفح ار  اهنآ  هشیمه  هک  ناگدـننک  مایق  يالاو  ياهتلـصخ  زا  دـیاب  دوش . هتـشادرب  هدرپ  خـیرات  لوط  رد  شایبالقنا  يداـقتعا و  هاـگهیکت 
یناشخرد خیرات  ام ، تما  یبالقنا  خیرات  دوش . هتـشادرب  هدرپ  دنوشن ، لدب  تیلوؤسم  یب  فدهیب و  نازیر  نوخ  ای  نانزهار  هب  ات  درکیم 

یگدـنز يارب  نآ  يالاب  هزیگنا  نآ و  تیناسنا  تما و  نیا  یگدازآ  رگنایب  هشیمه  داد  ماجنا  خـیرات  لوط  رد  تما  نیا  هک  ییاهمایق  تسا ؛
نیتسخن تسا . یبالقنا  خیرات  نیا  دمآرس  تسا . خیرات  نیا  يادنلب  رد  البرک  رد  ع )  ) نیسح مایق  دنـشابیم . شایناسنا  قوقح  زا  دنمهرهب 

تسایس يهطساو  هب  ار  ناشیبالقنا  هیحور  هک  نآ  زا  دعب  تشاداو ؛ یگشیمه  نینوخ و  هار  هب  ار  اهنآ  هدرک و  جیـسب  ار  نامدرم  هکیمایق 
يزوریپ يوس  هب  تکرح  رد  نینوخ  دربن  رد  بالقنا  نیرتتبالـص  اب  بـالقنا ، نیا  دوب . ترـضح  نآ  ماـیق  دـندوب ، هداد  تسد  زا  ناـیوما 

مدرم متـس  ملظ و  ربارب  رد  نآ  يهطـساو  هب  هک  ار  یگدنز  نیا  نانآ  یلو  دـش  هضرع  یگدـنز  نیرتهب  بالقنا  نیا  ناگدـننک  مایق  رب  دوب ؛
ات لئاسم  يهمه  مغریلع  دـندشن . تسـس  دـنداد . سپ  ار  خـیرات  نومزآ  نیرتتخـس  شنانامرهق  هک  یبالقنا  دـنتفریذپن . دـننک ، توکس 

نیرتدنمجرا مایق ، نیا  دندنام . یبالقنا  روشرپ و  دوب ، هدناسر  تداهـش  هب  ناشقح  رب  لوصا  هار  رد  ار  اهنآ  ناشگرزب  لمع  هک  ياهظحل 
ناشبالقنا زا  فدـه  هکلب  دـناهدوبن  یـصخش  میاـنغ  یپ  رد  ناگدـننک  بـالقنا  دـندیزای ؛ تسد  نآ  هب  مدرم  زا  یهورگ  هک  دوب  یماـیق 

هحفص دندیناشونیم ( . اهنآ  هب  ار  متس  خلت  ياههعرج  دندومنیم و  باذع  ار  اهنآ  هک  تسا  هدوب  یناگرمتـس  تسدزا  ناشهعماج  ییاهر 
ماهلا نآ  زا  دـیاب  هک  لماک  يوگلا  يوریپ و  لباق  تسا  ياهنومنو  وگلا  دراد . یلماکت  یخیرات و  تیمها  بـالقنا ، نیا  هک  تساذـل  ( 210

نایم رد  ربهر  زاس و  لوحت  تردـق  ناونع  هب  اهنآ -  رب  دریگ و  رارق  هجوت  دروم  تخـس  ناـبایزرا  بناـج  زا  دـیاب  نیا  هب  هجوت  اـب  تفرگ .
ندش نیزگیاج  نآ و  یقالخا  لئاسم  فشک  یبالقنا و  حور  يهیذغت  رد  هک  یـشقن  ریـسفت  حرـش و  اب  بالقنا  نیا  هب  يدج  هجوت  تما - 

خیراـت يریگراـک  هـب  يارب  ار  یناوارف  تاـناکما  نیوـن ، ناـیب  رازبا  دـنیامن . يدـج  هجوـت  ناـمبالقنا ، خـیرات  زا  شاهتـسیاش  هاـگیاج  رد 
 - یخیرات ینابم  رب  نیون  دربن  یـشخب  زکرمت  رب  ات  دزاسیم  ایهم  شایخیرات  تیـصخش  زاربا  ناـمهعماج و  یـشخب  لوحت  رد  ناـمیبالقنا 
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