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مالسا تایح  رد  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  شقن 

: هدنسیون

بیدا لداع 

: یپاچ رشان 

ىمالسا گنهرف  رشن  رتفد 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
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تسرهف
5تسرهف

مالسا تایح  رد  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  6شقن 

باتک 6تاصخشم 

ناشیا یگدنز  زا  يرصتخم  مالسلاهیلع و  ماما  6تیصخش 

6هراشا

ماما یقالخا  7تیصخش 

دوخ نافلاخم  اب  ناشیا  7راتفر 

ماما 7تواخس 

افلخ دهع  رد  نسح  7ماما 

یلع نانمؤمریما  تداهش  زا  سپ  نسح  8ماما 

نسح ماما  تعیب  ربارب  رد  هیواعم  9لمعلاسکع 

تموکح نتفرگ  تسد  هب  طیارش  10ماما و 

؟ تفریذپ ار  هیواعم  اب  تعیب  نسح  ماما  15ارچ 

؟ دوب ماما  فرط  زا  تلذ  يراوخ و  شریذپ  هیواعم  اب  نسح  ماما  حلص  19ایآ 

بتکم نیما  ناونع  هب  ماما  ياههاگدید  21یسررب 

ماما يهرابرد  نخس  28نیرخآ 

28یقرواپ

29مؤسسه نور فاطمه زهرا سالم اهللا علیها

تسرهف
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مالسا تایح  رد  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  شقن 

باتک تاصخشم 

رـشن رتفد  نارهت :] : ] رـشن تاصخـشم  هراگیج  انیم  همجرت  بیدا ؛ لداـع  مالـسا / تاـیح  رد  موصعم  ناـماما  شقن  روآدـیدپ : ماـن  ناونع و 
لایر 5000 اهب :  X-005-430-964 لایر ؛ 5000 اهب : X-005-430-964 کباش : ص 242  يرهاظ : تاصخشم  . 1375 یمالسا ، گنهرف 
باتک تشاددای : هیمالسالا . هایحلا  یف  ع )  ) تیبلا لها  همئا  رود  یلصا : ناونع  تشاددای : یلبق  یسیون  تسرهف  یسیون : تسرهف  تیعـضو 

رتفد هدوزفا : هسانش  مجرتم  انیم ، هراگیج ، هدوزفا : هسانـش  تماما  عوضوم : تسایـس  رـشع --  انثا  همئا  عوضوم : سیونریز  تروص  هب  همان 
م75- یلم : یسانش  باتک  هرامـش   297/95 ییوید : يدـنب  هدر  4د9041 1375  فلا /BP36/5 هرگنک : يدنب  هدر  یمالـسا  گنهرف  رـشن 

10539

ناشیا یگدنز  زا  يرصتخم  مالسلاهیلع و  ماما  تیصخش 

هراشا

لهچ و دندوشگ و  ناهج  هب  هدید  هرونم  يهنیدم  رد  ترجه  موس  لاس  ناضمر  كرابم  هام  يهمین  زور  بلاطیبا ، نب  یلع  نب  نسح  ماما 
هن لهچ و  لاس  لوالا  عیبر  مجنپ  تسیب و  رد  رگید  تیاور  هب  رفـص و  هاـم  متفه  رد  یتیاور  هب  ناـشیا  دنتـشاد . تکرب  اـب  رمع  لاـس  تفه 
رد دندیـسر و  تداهـش  هب  دـناروخ  يو  هب  هیواـعم  رما  هب  ثعـشا  تنب  ةدـعج  هک  یمـس  اـب  ترجه  مهاـجنپ  تاـیاور  یخرب  رد  ترجه و 

يهیلوا لاس  تفه  ماما  دوب . ص ،)  ) مالـسا یمارگ  لوسر  رتخد  س ،)  ) ارهز يهمطاف  ناشیا : ردام  دـندش . هدرپس  كاخ  هب  هرونم  يهنیدـم 
ناشیا دج  دندوب . ع )  ) یلع دوخ  ردپ  رانک  رد  مالسا ، نأشلا  میظع  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  دندنارذگ و  ربمایپ  رانک  رد  ار  شیوخ  یناگدنز 
نیسح شردارب  نسح و  قح  تیاعر  رد  ارم  قح  هک  دندومرف  یم  شرافـس  ار  مدرم  دمآ  یم  شیپ  هک  یتبـسانم  ره  رد  ص )  ) مرکا لوسر 

نیا نم  ایادخ  دننیـشنب  ای  دنتـسیاب  دنتـسه  ماما  ود ، نیا  : » دنتفگ یم  نینچ  دومرف  یم  هراشا  كدوک  ود  نآ  هب  هک  یلاح  رد  دینک و  ظفح 
نسح ماما  هاگیاج  [. 1 « ] دراد تسود  ار  ود  نیا  هک  ره  رادـب  تسود  رادـب و  تسود  ار  ناـشیا  هحفـص 190 ]  ] مه وت  مراد  تسود  ار  ود 
يهیآ يروش ، يهروس  [« / 2 « ] یبرقلا یف  ةدوملا  الا  رجأ  هیلع  مکلأسأ  لق ال   » تدوم يهیآ  ادخ : باتک  . 1 تنس : باتک و  رد  ع )  ) یبتجم

لقن ءارب  لوق  زا  ملسم  يراخب و  فلا ) تنـس : . 2 تسا . هدش  لزان  ع )  ) نیـسح نسح و  همطاف ، یلع ، ترـضح  دروم  رد  هیآ  نیا  هک   / 23
تـسود ار  وا  نم  ایادخ  : » دومرف یم  ربمایپ  دوب و  ناشیا  شود  رب  نسح  هک  یلاح  رد  ار  ص )  ) ادخ لوسر  مدید  تسا : هتفگ  هک  دننک  یم 

دوخ شود  رب  ار  نسح  يزور  ص )  ) ربمایپ دـیوگ : يو  هک  دـنک  یم  لقن  ساـبع  نبا  لوق  زا  يذـمرت  ب ) رادـب . » تسود  ار  وا  سپ  مراد 
: دومرف تسا و  یبکار  بوخ  هچ  وا  و  دـندومرف : ص )  ) ربمایپ و  ناوج ، يا  ياهدـش  راوس  ار  یبکرم  بوخ  هچ  تفگ  يدرم  دوب ، هدراذـگ 

ندید اب  دهاوخ  یم  سک  ره  : » دومرف ص )  ) ادخ لوسر  دیوگ : هک  هدـش  لقن  هللادـبع  نب  رباج  زا  ج ) تسا . » نم  يهناحیر  كدوک  نیا  »
، نسح زا  نم  تسا و  نم  زا  نسح  : » دومرف زین  و  درگنب ». یلع  نب  نسح  هب  سپ  دوش  رورسم  لاحشوخ و  تشهب  لها  ناناوج  ياقآ  دیس و 
ود زا  یکی  و  نیثدحم ، عامجا  هب  تسا  تشهب  لها  ناناوج  ياقآ  دیـس و  ع )  ) نسح و  درادـب » تسود  ار  نسح  هک  ره  دراد  تسود  ادـخ 

نانآ هلیسو  هب  هلهابم ، هیـضق  رد  ص )  ) ربمایپ هک  دوب  يرفن  راهچ  زا  یکی  و  دوب ، رـصحنم  ود  نآ  هب  ص )  ) ادخ لوسر  هیرذ  هک  دوب  يرفن 
دوب هدومن  ناشکاپ  هدرک و  رود  اهنآ  زا  ار  يدیلپ  سجر و  دنوادخ  هک  اهنامه   » دوب رهظ  باحصا  زا  و  دومرف ، تاهابم  نارجن  ياراصن  هب 

تلاسر رجا  ار  تدوم  تبحم و  نیا  دوب و  هدومرف  اـهنآ  تدوم  هب  رما  دـنوادخ  هحفـص 191 ]  ] هک اهنامه  دندوب  یبرق  زا  و  یندرک » كاپ 
گنچ ود  نیا  هب  هک  ره  هک  دوب  نیلقث  زا  یکی  ع)  ) نسح و  ار » یبرق  تدوم  زج  مهاوخ  یمن  يرجا  امـش  زا  وگب  : » دومرف داد و  رارق  ربمایپ 
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هیبشت حون  یتشک  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  دوب  تیب  لها  زا  ع )  ) نسح زاب  دش و  دهاوخ  هارمگ  دنام ، بقع  سک  ره  دبای و  یم  تاجن  دـنز 
زا نم  يوبـشوخ  لگ  ود  ود  نیا  : » دومرف راب  اههد  ع )  ) نیـسح شراوگرزب  ردارب  و  ع )  ) نسح ماـما  دروم  رد  ص )  ) ربماـیپ و  دوب . هدومرف 
ره هدروآ و  مشخ  هب  ارم  دروآ  مشخ  هب  ار  ود  نیا  هک  ره  دـشاب و  هتـشاد  تسود  ار  ود  نیا  دـیاب  دراد  یم  تسود  ارم  هک  ره  دنتـسه  ایند 
ود نآ  زا  اهنآ  ردپ  دنتـسه و  تشهب  لها  ياقآ  ود  نیا  دنک و  یم  شتآ  دراو  ار  وا  ادخ  هدروآ و  مشخ  هب  ار  ادخ  دروآ ، مشخ  هب  ارم  هک 

« . یتسه هیبش  نم  هب  اقلخ  اقلخ و  وت  : » دومرف نسح  هب  ص )  ) ربمایپ دیوگ : یم  دوخ  ءایحا  باتک  رد  یلازغ  د ) تسا ». رتهب 

ماما یقالخا  تیصخش 

هداد رارق  نیمز  يور  ار  نان  زا  ییاههکت  هک  دـندرک  یم  رذـگ  ارقف  زا  یتعامج  رب  يزور  ع )  ) نسح ماما  هک : دـننک  یم  لـقن  هریـس  بتک 
ماما دندرک ، توعد  دوخ  اب  تکراشم  يارب  ار  ماما  هک  دندوب  اهنآ  ندروخ  لاح  رد  دـندوب و  هدرک  عمج  هار  زا  ار  اهنان  هکت  نیا  دـندوب و 

هب ار  ناشیا  دـش  یم  جراخ  اهنآ  عمج  زا  هک  هاگ  نآ  و  درادـن » تسود  ار  ناربکتم  دـنوادخ  : » دومرف داد و  تبثم  خـساپ  اـهنآ  تساوخ  هب 
ناشیا هک  هدـش  تیاور  زین  و  دـناشوپ . ار  ناشیا  هدرک و  ماعطا  ار  اهنآ  داد و  ناشیا  هب  ناوارف  لاـم  دوخ  لزنم  رد  دومن و  توعد  یناـمهیم 

ار ناشیا  سپس  دومرف و  تباجا  ار  اهنآ  توعد  مه  ترضح  دندرک و  توعد  ار  ماما  دندروخ ، یم  ماعط  هک  دنتشذگ  یناکدوک  رب  يزور 
. دنداد اهنآ  هب  یناوارف  يایاده  توعد و  دوخ  هناخ  هب  هحفص 192 ] ]

دوخ نافلاخم  اب  ناشیا  راتفر 

دید دندوب  بکرم  رب  راوس  هک  ار  ع )  ) ماما تشاد  ناهنپ  دوخ  نورد  رد  ار  ع )  ) تیب لها  يهنیک  ادتبا  زا  هک  یماش  يدرم  هک  هدش  تیاور 
هب ور  نادنخ  ياهرهچ  اب  نسح  ماما  دش  غراف  نیرفن  نعل و  زا  درم  یتقو  دندادن . ار  وا  خـساپ  نسح  ماما  اما  درک  ازـسان  نعل و  هب  عورـش  و 
یم اطع  وت  هب  یـشاب  هتـشاد  يزاین  رگا  میهد ، یم  وت  هب  ینک  بلط  ییاطع  رگا  یبیرغ . منک  یم  ناـمگ  خیـش  يا  : » دـنتفگ دـندرک و  يو 

مینک و یم  زاینیب  ار  وت  یـشاب  جاتحم  رگا  مینک ، یم  تریـس  یـشاب  هنـسرگ  رگا  مینک ، یم  تیاده  ار  وت  ینک  تیاده  بلط  رگا  مینک و 
وت هک  مهد  یم  تداهـش  : » تفگ تسیرگ و  تدـشب  دینـش  ار  ماـما  نانخـس  درم  یتـقو  خـلا ». مـیهد …  یم  هاـنپ  ار  وـت  یـشاب  هراوآ  رگا 

دیدوب نم  دزن  رد  مدرم  نیرتدب  تردپ  وت و  دهد . رارق  اجک  رد  ار  دوخ  تلاسر  هک  دـناد  یم  ادـخ  یتسه و  نیمز  يور  رد  ادـخ  يهفیلخ 
« . دیتسه نم  دزن  ادخ  قلخ  نیرتبوبحم  تردپ  وت و  نونکا  اما 

ماما تواخس 

وا هب  متـسه و  یهلا  هاگرد  لئاس  نم  : » دـندومرف ع )  ) ماما دـینک ؟ در  ار  یلئاـس  هک  دـشن ، هاگچـیه  ارچ  دـش : هدیـسرپ  ع )  ) ماـما زا  يزور 
دراد و ینازرا  نم  رب  ار  دوخ  تمعن  هک  هداد  تداع  ارم  دـنوادخ  منک . در  ار  یلئاس  مشاب و  لـئاس  مدوخ  هک  منک  یم  اـیح  مراد و  تبغر 
ار دوخ  تداع  زین  دنوادخ  منک  كرت  ار  دوخ  تداع  رگا  هک  مسرت  یم  اذـل  ، میامن ناسحا  ماعنا و  مدرم ، رب  هک  ماهداد  تداع  ار  وا  زین  نم 

هحفص 193] .« ] دنک كرت  نم  يهرابرد 

افلخ دهع  رد  نسح  ماما 

دندرب یم  رـس  هب  تیلوفط  نس  رد  نامز  نآ  رد  ناشیا  اریز  هدرواین  نایم  هب  ینخـس  رکبوبا  تفالخ  نامز  رد  ع )  ) ماما یناگدنز  زا  خیرات ،
نس هک  یگلاس  تسیب  هب  ناشیا  ندیـسر  زا  سپ  باطخ و  نب  رمع  تفالخ  دهع  رد  اما  و  دندوب . هلاس  هد  ناشیا  ، رکبوبا تافو  ماگنه  هب  و 

رد اقیرفا  تمس  هب  هبقع  شردارب  عفان و  نب  هللادبع  يربهر  هب  هک  نیملـسم  يرفن  رازه  اههد  شترا  هب  دوب ، تاوزغ  اهگنج و  رد  تکراشم 
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يزوریپ ترـصن و  اب  گنج  نیا  نیملـسم ، رکـشل  نیب  رد  ربمایپ  بوبحم  يهداون  كرابم  دوجو  رطاـخ  هب  دـندش و  قحلم  دـندوب ، تکرح 
ناتسربط هب  ترجه  لاس 30  رد  صاع  نب  دیعـس  هک  تسا  هدش  دراو  عبانم  رگید  یمالـسا و  تاحوتف  باتک  رد  . » تفای همتاخ  ناناملـسم 

وا هب  نافع  نب  نامثع  باطخ و  نب  رمع  نامز  رد  هک  یلام  رـس  رب  دوب  هدرک  هحلاصم  نرقم  نب  دـیوس  اب  دهبـصا  هک  یلاـح  رد  درک  هلمح 
نارجاهم و رگید  سابع و  نب  هللادـبع  نیـسح و  نسح و  هک  صاع  نب  دیعـس  يربهر  هب  ار  یـشترا  ناـنآ  يوس  هب  درک  زیهجت  و  دوب ، هداد 

دننک یم  دیکأت  هک  دراد  دوجو  یناوارف  تایاور  و  [. 3 .« ] دبای ءالیتسا  قطانم  نآ  رب  تسناوت  بیترت  نیدب  دنتشاد و  تکرش  نآ  رد  راصنا 
افیا اهگنج  نآ  تشونرس  رد  يریگمـشچ  شقن  دنتـشاد و  تکرـش  مالـسا  تاحوتف  زا  يرایـسب  رد  ع )  ) نیـسح ماما  و  ع )  ) نسح ماما  هک 

نیثکان و اب  دومن و  تکرـش  ناورهن  نیفـص و  هرـصب و  رد  اـهگنج  یماـمت  رد  ع )  ) نسح ماـما  ع ،)  ) یلع شردـپ  نارود  رد  اـما  دـندومن .
هزاجا اذـل  دـیامن و  ظفح  ار  ع )  ) نیـسح شردارب  يو و  ناج  هک  تشاد  یناوارف  صرح  ع )  ) یلع شردـپ  اما  دـیگنج . نیقرام  نیطـساق و 
يهیرذ ناشتداهش  اب  دنـسرب و  تداهـش  هب  ناشیا  دنکن  هک  دیـسرت  یم  هک  دوب  نیا  مه  نآ  لیلد  داد و  یمن  نایاپ  ات  ار  اهگنج  رد  تکرش 

دـعاس و هیفنح  نب  دـمحم  دنتـسه و  نم  مشچ  ود  نیـسح  نسح و  : » دومرف یم  ود  نیا  يهرابرد  هحفـص 194 ]  ] ددرگ و عطق  ادخ  لوسر 
تموکح نارود  رد  ع )  ) نسح ماما  شقن  دـنک ». یم  رطخ  عفر  شنامـشچ  زا  شدـعاس  ود  تسد و  ود  اب  هشیمه  ناسنا  تسا و  نم  تسد 

رد ار  ماما  شقن  دوب . زیاـمتم  یـشقن  دنتـشاد ، ۀـعاطلا  ضرتفم  ماـما  نآ  ربارب  رد  هک  یماـت  عوضخ  رطاـخ  هب  ع )  ) یلع ناـشراوگرزب  ردـپ 
درمت اب  ع )  ) یلع ماما  رکـشل  هک  مینیب  یم  رت  رگهولج  رتزراب و  هاگنآ  ع )  ) یلع شردپ  تماما  زا  لماک  دایقنا  موهفم  هب  ندیـشخب  مسجت 

ار ع )  ) نسح ناشدـنزرف  اروف  ناشیا  تشگ  هجاوم  ماش  رد  هیواعم  يربهر  هب  رگمتـس  ناـهاوخ  ییادـج  تکرح  هرـصب و  رد  ریبز  هحلط و 
هب نت  يرعشا  یسوموبا  اریز  دننک  ضیرحت  دناهتشادرب  ماما  يرای  زا  تسد  هک  ار  هفوک  مدرم  ات  دنداتسرف  هفوک  هب  رسای  نب  رامع  اب  هارمه 
درگ ناشیا  رود  هب  مدرم  ياههدوت  هفوک ، هب  ع )  ) نسح ماـما  دورو  ضحم  هب  و  دوب ] هدز  زابرـس  ماـما  يراـی  زا  و   ] هداد يراوخ  نالذـخ و 

قیوشت ضیرحت و  ار  اهنآ  دومرف و  داریا  اهنآ  نیب  رد  ياهباطخ  مه  ع )  ) نسح دـندرک و  مالعا  ناشیا  هب  ار  دوخ  کمک  يرای و  دـندمآ و 
ع)  ) نسح ماما  دوب ، هدرک  ماما  نایرکشل  نیب  رد  بارطضا  داجیا  هک  تیمکح  رابتلذم  يهلئـسم  زا  سپ  زین  دومن و  داهج  مچرپ  لمح  هب 
ع)  ) نسح ماما  و  دیامن . نایب  ياهبطخ  یط  رکـشل  يارب  ار  هلئـسم  تقیقح  هک  دـنوش  یم  رومأم  ع )  ) یلع ماما  ناشراوگرزب  ردـپ  فرط  زا 

باختنا تیمکح  هب  هک  يرعـشا ) یـسوموبا   ) و سیق ) نب  هللادبع   ) درم ود  نیا  يهرابرد  مدرم ! يا  : » دومرف داریا  حرـش  نیا  هب  ياهبطخ  زین 
مکح نآرق  هیلع  دوخ  سوه  زا  اهنآ  یلو  دنهد  مکح  اهـسوه  دـض  رب  نآرق  زا  ات  میدرک  باختنا  ار  اهنآ  ام  دـنتفگ ، رایـسب  نخـس  دـندش 
دناوخ هفیلخ  ار  رمع  نب  هللادبع  هکنیا  رد  یـسوموبا  دنتـسه . هیلع  موکحم  اهنآ  هکلب  تفرگ  مکح  دـیابن  ار  یناسک  نینچ  نیاربانب  دـنداد .

رارق اروش  ءزج  ار  وا  دوبن و  یضار  شرـسپ  زا  رمع  اریز  تفگ  نخـس  رمع  يأر  فالخ  رب  یـسوموبا  هکنیا  لوا  درک : هابتـشا  دروم  هس  رد 
يزیچ هب  ار  رمع » نب  هللادبع   » راصنا نیرجاهم و  الوصا  موس ، هلحرم  رد  دـهد و  تیاضر  يراک  نینچ  هب  وا  دوبن  مولعم  هکنآ  رگید  دادـن ،

یم رگا  دندرک . یمن  راذگاو  وا  هب  ار  يراک  دوب  ناشهدـهع  رب  نامدرم  يرواد  روما و  دـقع  هحفـص 195 ]  ] لح و هک  اهنآ  دنتفرگ و  یمن 
ادخ ياضر  قبط  رب  تیمکح  نآ  رد  دعـس  دیروآ . دای  هب  هظیرق  ینب  دروم  رد  ار  ذاعم  نب  دعـس  تیمکح  دینیبب  ار  تسرد  يرواد  دیهاوخ 

کیرـش تاـظحل ، ماـمت  رد  ع )  ) نسح ماـما  داد ». یمن  تیاـضر  دعـس  يأر  هب  ربماـیپ  دوـبن  یـضار  مکح  نآ  زا  ادـخ  رگا  درک و  يرواد 
و دـندومن ، افیا  اهگنج  رد  یعطاق  شقن  زین  دـندوب و  ناشیا  رانک  رد  اهگنج  یمامت  رد  دوخ و  راوگرزب  ردـپ  یماظن  یـسایس و  یناگدـنز 

. مالسا ظفح  رطاخ  هب  طقف  مه  نآ  دنوش  دراو  كراعم  رد  دنیامن و  شوماخ  ار  اههنتف  دنتسناوت  اهراب 

یلع نانمؤمریما  تداهش  زا  سپ  نسح  ماما 

، مدـنزرف يا  : » دومن تیـصو  نینچ  ع )  ) نسح دوخ  زیزع  دـنزرف  هب  رمع  ینایاپ  ياهزور  رد  ندیـسر و  تداهـش  هب  زا  شیپ  ع )  ) یلع ماـما 
نم هب  ص )  ) ربمایپ دوخ  هک  روط  نامه  مهدـب  وت  هب  ار  دوخ  هحلـسا  بتک و  منک و  تیـصو  وت  هب  هک  دومرف  رما  نم  هب  ص )  ) ادـخ لوسر 
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نیسح تردارب  هب  ار  اهنیا  دیـسر  ارف  گرم  هاگره  منک  رما  وت  هب  هک  دومرف  رما  ارم  داد و  نم  هب  ار  شیاهحالـس  بتک و  دومرف و  تیـصو 
نیفدـت مسارم  نتفای  نایاپ  يو و  راک  زا  تغارف  زا  سپ  دـش ؛ مجلم » نبا   » لتق رومأم  ع )  ) نسح ماـما  هکنآ  زا  سپ  و  [. 4 .« ] خلا  … یهدب 

هک یمدرم  دندوب  هدش  عمج  دجسم  رد  مدرم  هوبنا  ناشیا  زا  شیپ  هک  یلاح  رد  دنتفر  هفوک  دجـسم  هب  زور  نامه  حبـص  رد  ع )  ) یلع ماما 
ماما تشادـن ، ار  اهنآ  شیاجنگ  شتعـسو  همه  اب  هفوک  دجـسم  هک  دوب  نانچ  مدرم  هوبنا  دـندوب . هدـید  ار  ع )  ) یلع دوخ  ربهر  ماـما و  غاد 

زا سپ  ار  دوخ  ینارنخـس  نیلوا  ماـما  دـندوب و  ناـشیا  نوماریپ  راـصنا  رجاـهم و  ناـگرزب  هک  یلاـح  رد  دـندرک  ندـناوخ  هبطخ  هب  عورش 
هک یتلاح  رد  ردپ و  نداد  تسد  زا  مغ  زا  یشان  هحفص 196 ]  ] هودنا نزح و  زا  یتلاح  اب  ع )  ) یلع ماما  مالـسا  نأشلا  میظع  ربهر  تداهش 

دـنتفرگن و تقبـس  يو  رب  لمع  رد  ناینیـشیپ  هک  تفر  ام  نیب  زا  يدرم  بش  نیا  رد  : » دومن زاغآ  نینچ  دومرف  یم  یفرعم  مدرم  هب  ار  دوخ 
ره هب  دومن و  عافد  ربمایپ  زا  شیوخ  ناج  اب  تخادرپ و  داهج  هب  ص )  ) مرکا لوسر  رانک  رد  يو  دنـسر ، یمن  وا  ياپ  هب  لمع  رد  نارخأتم 

هکنآ رگم  تشگ  یمن  رب  اذل  دوب  يو  پچ  فرط  رد  لیئاکیم  تسار و  فرط  رد  لیئربج  دـش  یم  هداتـسرف  ربمایپ  فرط  زا  هک  یتیرومأم 
زا تشگ و  مسجم  شیارب  دش  لمحتم  شیگدنز  رد  هک  ییاه  جنر  ردپ و  دای  سپـس  دوب ». هتخاس  يو  بیـصن  ار  يزوریپ  حتف و  دـنوادخ 
زا ربهر  فاصوا  رکذ  شیوخ و  یفرعم  اب  ار  دوخ  هبطخ  سپـس  دـنداتفا . هیرگ  هب  زین  مدرم  هک  تسیرگ  ردـق  نآ  دـنامزاب و  هبطخ  يهمادا 

نیملـسم مالـسا و  ياـیند  رد  ار  شیوخ  هاـگیاج  بتاـکم و  دومرف و  یفرعم  ناناملـسم  يربهر  يهتـسیاش  ار  دوخ  داد و  همادا  هتفر  تسد 
دنزرف نم  متسه . یلع  نب  نسح  نم  هک  دنادب  دسانـش  یمن  هک  سک  ره  چیه و  هک  دسانـش  یم  ارم  سک  ره  مدرم  يا  : » دومرف نایب  نینچ 

یم توعد  ادخ  يوس  هب  ادخ  نذا  هب  هک  وا  مه  متـسه ، هدنهد  رادشه  هدنهد و  تراشب  ربمایپ  دنزرف  نم  متـسه  وا  یـصو  دـنزرف  ربمایپ و 
لها زا  نم  تفر ، یم  الاب  ام  دزن  زا  دش و  یم  لزان  ام  يوس  هب  لیئربج  هک  متـسه  یتیب  لها  زا  نم  متـسه ، نازورف  غارچ  دنزرف  نم  درک و 

هدومرف بجاو  نیملسم  یمامت  رب  ار  اهنآ  تدوم  هدومن و  كاپ  رهطم و  ار  اهنآ  رود و  اهنآ  زا  ار  يدیلپ  سجر و  دنوادخ  هک  متـسه  یتیب 
دنزرف درم ، نیا  مدرم  يا  : » تفگ دریگب و  تعیب  ع )  ) نسح ماما  يارب  مدرم  زا  ات  تساخ  اپ  هب  ساـبع  نبا  هبطخ  ناـیاپ  زا  سپ  [. 5 « ] تسا

رد نانمؤم  تسرپرس  هفیلخ و  ناونع  هب  ع )  ) نسح ماما  اب  تعیب  بیترت  نیدب  و  دینک ». تعیب  وا  اب  سپ  تسامش  ماما  نیشناج  امش و  ربمایپ 
هب مادقا  هک  یـسک  نیلوا  دیـسر و  نایاپ  هب  یمالـسا  قطانم  رگید  سراف و  نمی ، زاجح ، دـننام  اهنیمزرـس  رگید  رد  هفوک و  هحفص 197 ] ]

[. 6 .« ] دوب يراصنا  هدابع  نب  دعس  نب  سیق  دومن  ماما  اب  تعیب 

نسح ماما  تعیب  ربارب  رد  هیواعم  لمعلاسکع 

یبوکیاپ نشج و  يرازگرب  و  ع )  ) یلع ماما  ندرک  تتامش  داد ، زورب  دوخ  زا  ع )  ) یلع ماما  تافو  زا  سپ  هیواعم  هک  یلمعلاسکع  نیلوا 
مـشخ هب  ع )  ) نسح ماما  اب  مدرم  تعیب  زا  يو  دومن …  ناوارف  رورـس  یلاحـشوخ و  راهظا  میظع ، يهعجاف  نیا  زا  دوب و  دوخ  تختیاپ  رد 

ماما اب  نآ  لالخ  زا  هک  ار  یـسایس  دیدج  طوطخ  ات  دش  هداعلاقوف  ياهسلج  رد  دوخ  هاپـس  ياسؤر  نیرواشم و  عامتجا  راتـساوخ  دـمآ و 
هیواعم و هک  هدـش  دراو  یخیرات  عبانم  رگید  نیبلاـطلا و  لـتاقم  هغالبلاجـهن و  حرـش  رد  دـننک . یـسررب  دزادرپب  ییوراـیور  هب  ع )  ) نسح

نآ رد  ار  بعر  سرت و  وج  هدرک و  ماما  هعماج  لخاد  ار  نارودزم  ناسوساج و  زا  ياهکبش  هک  دنتفرگ  میمـصت  ياهئطوت  یط  شنارواشم 
ياههرهچ هک  دـننک  یعـس  دـنزادرپب و  ماش  رد  هیواعم  عفن  هب  ماـما و  تموکح  هیلع  غورد  راـبخا  تاـعیاش و  شخپ  هب  دـنروآ و  دوجو  هب 

دننام فالخ  لمع  هنوگ  چیه  زا  هار  نیا  رد  دیامن و  بلج  دوخ  يوس  هب  دنراد  ییازـسب  ریثأت  قارع  تانایرج  رد  هک  ار  هعماج  يهتـسجرب 
هرصب هفوک و  هب  ینیق  يریمح و  مان  هب  ار  رفن  ود  دومن و  مادقا  تامیمـصت  يارجا  يارب  اعیرـس  هیواعم  دنیامنن . غیرد  عیمطت و …  هوشر و 
ياهمان نداتسرف  اب  تعرـسب  هیواعم  موش  تین  ندش  راکـشآ  زا  سپ  ع )  ) نسح ماما  اما  [. 7 . ] دندش هتشک  ریگتسد و  ماجنارس  هک  داتـسرف 

گنج بلاط  هک  ییوگ  يداتسرف  نم  دزن  یسوساج  يارب  ار  ینادرم  دعب  اما  : » دومرف نینچ  همان  یط  هداد و  ناشن  لمعلاسکع  زیمآدیدهت 
وت هک  تسا  هدیـسر  ربخ  نم  هب  شاب و  هتـشاد  ار  نآ  راظتنا  دـهاوخب  ادـخ  رگا  سپ  مرادـن  رما  نیا  رد  یکـش  نم  و  هحفص 198 ]  ] یتسه
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تشون و نکشنادند  یخـساپ  ماما ، يهمان  تفایرد  لابند  هب  هیواعم  [. 8 « . ] دننک یمن  یتتامـش  نینچ  لقع  نابحاص  هک  ياهدرک  یتتامش 
نیرتمهم دش … و  لدب  در و  ود  نیا  نیب  یناوارف  ياههمان  نآ  زا  سپ  درک و  یفن  ع )  ) یلع ماما  تداهـش  هب  تبـسن  ار  یتتامـش  هنوگ  ره 

هب تبـسن  يراداـفو  مـالعا  ترورـض  ماـش و  تموکح  زا  يریگهراـنک  بوجو  وا  هب  تشوـن و  هیواـعم  هب  ع )  ) ماـما هک  دوـب  ياهماـن  اـهنآ 
تفرگ الاب  تافالتخا  هک  دوب  اج  نیمه  زا  درک و  يراددوخ  ماما  يهمان  خـساپ  نداد  زا  هیواعم  اما  دومرف …  دزـشوگ  ار  ینوناق  تموکح 

دنک يریگهرانک  تموکح  زا  هک  تساوخ  ماما  زا  ناوارف  یمرشیب  تحاقو و  اب  تشون و  ماما  هب  ياهمان  هیواعم  هک  دیسر  ییاج  هب  راک  و 
تـشون راصتخا  هب  ياهمان  يو ، خساپ  رد  ع )  ) ماما اما  دـسرب  تفالخ  هب  هیواعم  زا  سپ  هکنآ  ات  دـیآرد  هیواعم  نامرف  تموکح و  تحت  و 

هک يدوب  هدرک  رکذ  نآ  رد  ار  يدراوم  دیسر و  متسد  هب  تاهمان  دعب  اما  : » دومرف هیواعم  هب  باطخ  نآ  رد  دوب و  تیعطاق  حور  لماح  هک 
نم رب  مقح و  لها  نم  هک  یناد  یم  نک و  تیعبت  قح  زا  سپ  اهنآ …  زا  مرب  یم  هانپ  ادخ  هب  مدرک … و  يراددوخ  اهنآ  هب  خـساپ  زا  نم 

ياهماـن هیواـعم  يارب  رگید  هک  تفرگ  میمـصت  ماـما  هماـن  نیا  زا  سپ  و  مالـسلا . » دـشاب … و  غورد  میوـگب و  ار  يزیچ  رگا  تسا  هاـنگ 
دوخ هاپـس  رد  نمـشد ، اب  موجه  ربارب  رد  عافد  ییورایور و  يارب  ع )  ) نسح ماما  دومن و  گنج  مالعا  ماجنارـس  هیواعم  هکنآ  اـت  دـسیونن ،

. دومرف مالعا  شاب  هدامآ  تلاح 

تموکح نتفرگ  تسد  هب  طیارش  ماما و 

شردپ یناگدنز  رخاوا  رد  هک  یکش  و  هحفص 199 ]  ] ینارگن شیوشت و  وج  هک  تفرگ  تسد  هب  ار  تفالخ  یطیارـش  رد  ع )  ) نسح ماما 
هدش رهاظ  دیدرت  کش و  يهدیدپ  ع )  ) یلع ماما  یسایس  تموکح  نارود  رد  هک  ارچ  دوب . هدیـسر  دوخ  جوا  هب  دوب  هدومن  زورب  ع )  ) یلع
نایم هب  تبحـص  ع )  ) یلع یناگدنز  يهرابرد  هک  یـشخب  رد  و  دوب . هدناسر  هعماج  قمع  هب  ار  دوخ  ياههشیر  ع )  ) نسح ماما  نامز  رد  و 

نانکش دهع  نارگمتس و  نافرحنم و  اب  نآ  رطاخ  هب  هک  ياهیرظن  يروئت و  ربهر و  هب  تبسن  هک  یکـش  يهدیدپ  هک  میدش  رکذتم  میدروآ 
گنج نآ ، داجیا  لیلد  هک  دوب  هیاپیب  یگتخاس و  یکـش  هکلب  دوبن  یقیقح  یعقاو و  کش  کی  دوب  هدـمآ  دـیدپ  هعماج  رد  درک  هزراـبم 

يهدیدپ هکلب  تشگن  رهاظ  ع )  ) ماما شور  يهجیتن  رد  کش  يهدیدپ  هجو  چیه  هب  دوب و  نایغاط )  ) مالـسا اب  مالـسا  ياسرفناوت  تخس و 
هتخاس نکمم  ریغ  اهنآ  يارب  ار  هدننک  هتسخ  ینالوط و  داهج  يهمادا  هدش و  دراو  ماما  یمدرم  هاگیاپ  رب  هک  دوب  يراشف  يهجیتن  رد  کش 

رد تفای  جوا  تدـش و  ع )  ) نسح ماما  نامز  رد  هک  یکـش  هک  تسا  نیا  میهد  رارق  یـسررب  دروم  میهاوخ  یم  هک  ار  هچنآ  کنیا  و  دوب .
کش نامه  نیا  تشگ . رتزاب  ياهریاد  ياراد  تبثم و  یکـش  هب  رجنم  جیردتب  هک  دوب  دودحم  ياهرئاد  ياراد  یبلـس  طیـسب و  یکـش  ادتبا 

خـساپ ماما ، داهج  يادـن  ربارب  رد  هک  دـش  بجوم  دـناشک و  يراوخ  یناوتان و  هب  ار  مدرم  ع ،)  ) یلع ماما  نامز  رد  هک  دوب  یطیـسب  یبلس 
ناـنچ ع ])  ) یبتجم ماـما  ناـمز  رد   ] کـش نیا  يهنماد  منیب  یم  هک  یلاـح  رد  دـنراذگ …  خـساپیب  ار  ماـما  یماـظن  رماوا  دـنهد و  یفنم 

یمدرم هاگیاپ  نیمه  هک  یلاح  رد  دریگ  یم  ربرد  ار  یمدرم  ياـههاگیاپ  یمالـسا و  يهعماـج  زا  یمیظع  ياهـشخب  هک  دوش  یم  هدرتسگ 
ثحب و هب  هک  میلیاـم  همدـقم  نیا  زا  سپ  دـیامن . اـفیا  ع )  ) نسح ماـما  يربهر  هب  ار  داـهج  رارمتـسا  مالـسا و  ظـفح  يهفیظو  تسیاـب  یم 
هب دـیاب  مهم ، نیا  يارب  هک  میزادرپب  ع )  ) یبتجم ماـما  يهعماـج  رد  هدـیدپ  نیا  دـشر  لـیالد  کـش و  يهدـیدپ  دروم  رد  یقیمع  یـسررب 

ربارب رد  ماما  يریگعـضوم  هک  دـش  زاغآ  هاگ  نآ  مدرم  نیب  رد  کش  يهدـیدپ  اریز  میزادرپب  ع )  ) یلع ماـما  ناـمز  رد  نآ  يهیلوا  يهشیر 
ییورایور هیواعم  اب  ع )  ) ماما تفلاخم  هک  ارچ  دـندید ؛ ار  هفیقـس ) مالـسا   ) هدز باقن  تیلهاج  اب  مالـسا  يهزرابم  يهمـسجم  هک  هیواعم ،

دیاقع توبن و  هب  مه  زور  کی  یتح  هک  یتیلهاج  نامه  دوب  يرصیق  ییارـسک و  هار  تیلهاج و  شور  اب  بان  مالـسا  لماک  هحفص 200 ] ]
هطلس و میلست  تفای ، لماک  طلـست  رـصیق  يرـسک و  ياهنیمزرـس  رب  مالـسا  هک  ماگنه  نآ  هکلب  درواین  یقیقح  نامیا  یگدنز  رد  یمالـسا 

ياج هب  دندومن  یعـس  اذل  دنتفای ، دوب  مالـسا  تموکح  نامه  هک  یتیعقاو  ربارب  رد  ار  دوخ  ناهگان  دارفا  نیا  هک  ارچ  دـش ، مالـسا  تردـق 
« يراذگب ولج  هب  مدق  ود  یناوتب  ات  رادرب  بقع  هب  مدق  کی   » تسایس زا  هدافتسا  اب  دنیامن  راکنا  ار  نآ  هدومن و  در  هرسکی  ار  مالـسا  هکنآ 
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ات دـننک ، راکنا  هدومن و  در  تشاد  هضراعم  ناشیعامتجا  ياههتـساوخ  یـسایس و  حـلاصم  اب  احیرـص  هک  ار  مالـسا  ماکحا  زا  ییاهتمـسق  ، 
هب ع )  ) یلع ماما  هک  دوب  يریگرد  فالتخا و  نیا  دنرادرب . نایم  زا  لماک  روط  هب  ار  مالسا  هدش و  بلاغ  مالسا  لک  رب  دنناوتب  هلیسو  نیدب 

افتکا راعـش  راتفگ و  هب  اذل  هدرک و  هدامآ  ار  دوخ  دوجو  یمامت  اب  زین  رطاخ  نیمه  هب  دوب و  هدرک  كرد  ار  نآ  داعبا  ندوب  ساسح  یبوخ 
فادـها اهنآ  هکلب  ات  دـنک  هاگآ  ار  مدرم  يریگرد ، نیا  فادـها  نایب  اـب  درک  یعـس  شیاـه ، درکلمع  اـهراتفر و  یماـمت  رد  هکلب  هدومنن 

دیکأت ع )  ) یلع ماما  و  دنبای . تسد  يزوریپ  رفظ و  هب  ماجنارـس  هلیـسو  نیدب  ات  دـنک  تیاعر  ار  نآ  نیزاوم  دـنریگب و  رظن  رد  ار  یمالـسا 
ینعی  ) يهیلوا مالـسا  دـندوب و  هتفریذـپ  ار  مالـسا  یگزاـت  هب  نیمزرـس  نیا  مدرم  اریز  تشاد  قارع  مدرم  ندومن  هاـگآ  دروـم  رد  یناوارف 

اما دـنک ، بلج  دوخ  راکفا  فرط  هب  ار  یمدرم  هاگیاپ  تسناوت  يدـح  ات  ع )  ) یلع ماما  هکنیا  اـت  دـندوب ، هدرکن  كرد  ار  یحو ) راـگزور 
دندوب هدش  دیدرت  کش و  راچد  هیواعم  اب  ع )  ) ماما يهزرابم  هب  تبـسن  مدرم  اریز  دمآ ، رد  هزرل  هب  یمدرم  هاگیاپ  نیا  ياههیاپ  دوز  یلیخ 

زا شیپ  هب  نآ  يهقباس  هک  تسا  رگیدـکی  فلاخم  شیارگ  ود  ای  صخـش  ود  نیب  فالتخا  فـالتخا ، نیا  هک  دـندرک  یم  روصت  نینچ  و 
نیا ناشیا ، رظن  رد  عقاو  رد  سپ  تسا ، هدش  هتفرگ  رس  زا  نیشیپ  فالتخا  يریگرد و  نآ  مالسا  روهظ  زا  سپ  کنیا  ددرگیمرب و  مالـسا 
عطق اـب  هک  کـش  زا  تلاـح  نیا  تسا . هدوـب  هیماینب  هحفـص 201 ]  ] مشاه و ینب  یگلیبق  تافالتخا  ناـمه  يهمادا  رارمتـسا و  تاـفالتخا 

تبغر تبحم و  حلـص و  داجیا  اه و  يزیرنوخ  نداد  نایاپ  هب  ناشیا  ناوارف  لیامت  و  ع )  ) ماما باحـصا  فرط  زا  داهج  طخ  دادتما  نتـشگ 
تدـش یفیک  یمک و  رظن  زا  ع )  ) یلع ماما  نارود  زا  سپ  تشگ و  زاغآ  یتحار ، یتمالـس و  زا  ولمم  یطیحم  یگدـنز و  داجیا  رد  ناشیا 

نیا لـیلد  و  دیـسر . دوخ  جوا  هب  دـیدرت  کـش و  تلاـح  نیا  و  داـتفا . ع )  ) یبتجم نسح  ماـما  تسد  هب  هعماـج  تیلوئـسم  هکنآ  اـت  تفاـی 
تفرگ تسد  هب  ار  تموکح  تیلوئسم  ع )  ) نسح ماما  هک  یماگنه  . 1 دومن : هصالخ  ناوت  یم  ریز  حرش  هب  دنچ  یلماوع  رد  ار  يریگجوا 

يرایسب رظن  رد  هک  یتموکح  دوب ، ماش  رد  هیواعم  تموکح  هک  دید  مالسا  ملاع  زا  یشخب  رد  ار  ییسایس  لقتسم  تموکح  دوخ ، ربارب  رد 
هیواعم هک  مینیب  یم  مه  تهج  نیمه  هب  دوب و  هدرک  بسک  نیفـص ) هعقاو  رد   ) تیمکح نایرج  رثا  رب  ار  دوخ  ندوب  ینوناـق  ماـش  مدرم  زا 

هک ماگنه  نآ  و  دنک . یم  یگدـنز  دوخ  يایاعر  اب  یمکاح  هفیلخ و  ییوگ  هک  دـندرک  یم  یگدـنز  نانچ  دوخ  یمدرم  هاگیاپ  اب  ماش  رد 
دیاب هک  دوب  نآ  یمومع  ساسحا  دندش ، نادیم  دراو  ع )  ) نسح ماما  ناشیا  دنزرف  تشگ و  یلاخ  ع )  ) یلع ماما  دوجو  زا  تسایـس  نادـیم 

ای دـیدج و  یـسایس  یماـظن  کـی  يزیریپ  ینعی  تشاد  دوجو  هک  ار  یهار  ود  زا  یکی  دوش و  رپ  یـسایس  یلاـخ  ياـضف  رتعیرـس  هچ  ره 
ماظن اریز  دوبن  دوجوم  ع )  ) یلع ماما  تموکح  نامز  رد  رکفت  زا  عون  نیا  ای  ساسحا  نیا  دوش . باختنا  دوجوم ، یـسایس  ماظن  هب  نتـسویپ 
نـسح ماما  نامز  رد  هک  دوب  ینوناق  ریغ  یتموکح  هکلب  تشادن  دوجو  ع )  ) یلع نامز  رد  هیواعم  تماعز  هب  ماش  لقتـسم  ادـج و  یـسایس 

نیا زا  شیوخ  صاخ  یکریز  رکم و  اب  زین  هیواـعم  دـش . یم  هدرمـش  هدیـسر ) هار  زا  هزاـت  و   ) یناـهگان یماـظن  یماـع ، دارفا  نهذ  رد  (ع )
یمامت هحفـص 202 ]  ] زا تشوـن  ع )  ) نسح ماـما  هب  باـطخ  هک  ینـالوط  ياهماـن  یط  درک و  يرادربهرهب  مدرم  نـیب  رد  بلاـغ  يهـیحور 
یماـمت عـباوت  دـبایب و  يرفم  جورخ و  هار  ناناملــسم  یموـمع  يارآ  ربارب  رد  دوـمن  یعــس  تـسج و  کـمک  یهارمگ  هعدـخ و  لـیاسو 

متـسد هب  تاهمان  : » تسا نآ  يهدـنهد  ناشن  لیذ  يهمان  هک  روط  ناـمه  دزادـنیب ، ع )  ) یبتجم ماـما  ندرگ  هب  ار  اـه  ینمـشد  تاـفالتخا و 
تحیصن دومن و  ادا  درک و  غالبا  دمحم ، ادخ  هب  مسق  يدوب و  هدرک  رکذ  ادخ  لوسر  دمحم  يارب  نآ  رد  هک  ار  یلیاضف  متفایرد  دیـسر و 

ربماـیپ و تاـفو  دراد …  شتما  زا  يربماـیپ  هک  یـشاداپ  ازج و  نـیرترب  دـهد  ریخ  شاداـپ  ازج و  ار  وا  دـنوادخ  هـکنآ  اـت  درک  تیادـه  و 
هدـیبعوبا قوراف و  رمع  قیدـص و  رکبوبا  هب  يدرک و  رکذ  ار  تردـپ  رب  اهنآ  يهبلغ  يو و  زا  سپ  تفالخ  رما  رد  ار  ناناملـسم  فـالتخا 

وت هک  ارچ  تشاد  تهارک  نم  يارب  وت  زا  يرما  نینچ  رودـص  هک  يدز ، تمهت  حـلاص  راصنا  نارجاهم و  ادـخ و  لوسر  نویراوح  نیما و 
اـبیز و مـالک  مکحم و  لوـق  وـت  دروـم  رد  مراد  تسود  نم  تسپ و  میئل و  هن  يراـک و  دـب  هن  هـک  یتـسه  یناـسنا  مدرم  دزن  اـم و  دزن  رد 

مالسا هب  ار  هداوناخ  امش  تقبس  تلیـضف و  مادک  چیه  داتفا  فالتخا  تما  نیا  نیب  رد  هک  هاگ  نآ  دیوگ : یم  نآ  زا  سپ  و  ار ». هدیدنـسپ 
شیرق تسد  رد  دیاب  تفالخ  رما  هک  دندید  نانچ  تما  دندومنن و  راکنا  مالسا  رد  ار  امـش  هاگیاج  و  ص )  ) ربمایپ اب  امـش  يدنواشیوخ  و 
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هک دندید  حالص  نانچ  مدرم  ماوع  نیریاس و  راصنا و  شیرق و  نیب  زا  مدرم  ناحلاص  دراد و  ناشربمایپ  دزن  هک  یهاگیاج  رطاخ  هب  دشاب ،
دنتشاد و يرتشیب  تخانش  دنوادخ  هب  تبسن  دنتشاد و  تقبـس  ندروآ  مالـسا  رد  ناشیا  هک  ارچ  دوش  هدرپس  شیرق  تسد  هب  تموکح  رما 
، دوب تلیـضف  نابحاص  نارادنید و  يأر  شنیزگ ، نیا  دندیزگرب و  ار  رکبوبا  اذل  رتدـنمتردق . یهلا  رما  ماجنا  رد  دـندوب و  رتبوبحم  وا  دزن 

دندرک هچنآ  دندوبن و  تمهت  قحتسم  هک  یلاح  رد  دنریگ  رارق  تمهت  دروم  امـش  بناج  زا  يأر ) نآ  نابحاص   ) هک دش  ثعاب  رما  نیا  اما 
ياج هب  دـناوتب  دـشاب و  وگخـساپ  ار  اـهنآ  ياـهزاین  هک  دنتخانـش  یم  ار  يدرف  امـش ، نیب  رد  ناناملـسم  رگا  نسح ) يا   ) و دوبن ؛ اـطخ  زین 
تما اما  دـندنادرگ ، یم  يور  رکبوبا  زا  دـندرپس و  یم  وا  هب  ار  تموکح  رما  امتح  دـیامن  عافد  مالـسا  میرح  زا  وا  نوچ  دنیـشنب و  رکبوبا 
زورما نم  دیامرف … و  تیانع  ریخ  يازج  ار  اهنآ  دنوادخ  داد و  صیخشت  نآ  رد  ار  نیملسم  مالسا و  حالص  هک  درک  لمع  ار  نآ  مالـسا 
دنناـم تسرد  تسا  مکاـح  وت  نم و  نیب  زورما  هک  یتلاـح  ینک و  یم  توعد  نآ  هب  ارم  وت  هک  ار  یحلـص  هک  متفاـیرد  مداد و  صیخـشت 

رد نم  زا  يرتشیب  تقایل  زورما  هک  متـسناد  یم  هچنانچ  رگا  دـیتشاد و  رکبوبا  اب  ص )  ) ربمایپ تافو  زا  سپ  هک  تسا  هحفص 203 ]  ] یتلاح
مالـسا نانمـشد  ربارب  رد  يراد و  نم  زا  شیب  ار  لاوـما  عـمج  تردـق  یتـسه و  نم  زا  رترب  یتسایـس  ياراد  يراد و  تیعر  لاـح  تیاـعر 
متسناد یم  رما  نیا  هتـسیاش  ار  وت  متفریذپ و  یم  یتفگ  یم  ار  هچنآ  ره  مدرک و  یم  تباجا  ار  وت  يهتـساوخ  انیقی  یتسه  نم  زا  رترگهلیح 

مه تسا و  رتشیب  مالـسا  رد  نم  يهبرجت  مه  مرتهتـسیاش و  وت  زا  ندرک  تموکح  رد  مه  نم  هک  ماهداد ) صیخـشت  و   ) ماهتفاـی رد  نم  اـما 
هتخانش و تیمـسر  هب  متـسه  هک  یتیعقوم  ماقم و  نیا  رد  ارم  وت  هک  تسا  نیا  هتـسیاش  تروص  نیا  رد  سپ  دشاب ، یم  وت  زا  رتشیب  نم  نس 

قارع لاملا  تیب  زا  یناوت  یم  وت  زین  دشاب و  وت  يارب  تموکح  نم  گرم  زا  سپ  یلو  يوش ، لخاد  نم  تعاطا  يهطیح  رد  ینک و  دـییأت 
ماجنا يراک  وت  تروشم  نودب  دشاب و  هتشادن  ار  وت  هب  تراسج  قح  یسک  زین  يرادرب … و  تیگدنز  شدرگ  يارب  یهاوخب  ردقچ  ره  ات 

اونـش و وا  هک  دـیامرف  يراـی  شتعاـطا  رب  ار  وت  ار و  اـم  ادـخ  يوشن . نایـصع  ياهدرک  هدارا  ار  ادـخ  تعاـط  نآ  رد  هک  يرما  رد  دوشن و 
هلئسم نیا  هک  دادن ، نآ  هب  یخـساپ  ماما  اما  داتـسرف ، ماما  يارب  رگید  ياهمان  همان ، نیا  زا  سپ  هیواعم  و  تساههتـساوخ ». يهدننک  تباجا 

نینچ درک و  دـیدهت  نآ  رد  ار  ناشیا  داتـسرف و  ماما  يارب  رگید  ياهمان  اذـل  دوش  رگهولج  شیپ  زا  شیب  هیواعم  هلیذر  قالخا  دـش  ثعاـب 
باسحلا عیرـس  وا  درادـن و  ار  وا  مکح  هب  ضارتعا  قح  یـسک  دـنک و  یم  شناگدـنب  اب  دـهاوخب  ار  هچنآ  ره  دـنوادخ  دـعب : اما  : » تشون

هچنآ هب  ینک  تعیب  نم  اـب  يرادرب و  تسد  تاینوـنک  هدـیقع  زا  وـت  رگا  دـشاب و  قـمحا  دارفا  تسد  هـب  تـگرم  هـک  سرتـب  سپ  تـسا ،
هک مراپس  یم  وت  تسد  هب  ار  تفالخ  مدوخ ، زا  سپ  ینعی  یهد …  یم  ماجنا  ار  ماهدرک  وت  اب  هک  یطرش  منک و  یم  افو  ماهدرک  ياهدعو 

عـضوم نینچ  زا  ع )  ) یلع اب  هاگچـیه  هیواـعم  هک  تسا  نآ  تسا  ریگمـشچ  هماـن  نیا  رد  هچنآ  [. 9 « ] یتـسه نآ  هب  مدرم  نیرتهتـسیاش  وت 
کی عضوم  زا  وا  اب  ع )  ) نسح ماما  دـهع  رد  اما  دوب ، هدادـن  رارق  باطخ  دروم  نینچ  ار  وا  دوب و  هدرکن  تبحـص  هناراکم  نینچ  یتردـق و 

نئمطم دوخ  تشونرس  زا  هیواعم  اریز  تسا ، هدز  هیکت  مالسا  تموکح  یسایس  نایک  رب  ییوگ  هک  هحفص 204 ]  ] درک یم  تبحص  هفیلخ 
زا دوخ  يهلیبق  دوخ و  يارب  هک  ریاشع  ناگرزب  ماما و  رکشل  ناهدنامرف  رثکا  اب  وا  مکحتسم  یناهنپ و  طباور  رطاخ  هب  رگم  دوبن  نیا  دوب و 

دوخ نیملسم  دش  ببـس  دش و  هاگآان  ناناملـسم  نیب  رد  کش  بجوم  دوخ  میدرک  نایب  هک  ار  یتیعقاو  نیا  [. 10 . ] دندوب هتفرگ  ناما  يو 
رد دـیدج  یماظن  داجیا  رگید ، دوب و  راد  هقباس  هبرجت و  اب  یمکاح  هک  هیواعم  يربهر  هب  دوجوم  ماظن  ظفح  لوا  دـننیبب : یهار  ود  نیب  ار 

و ددرگ ؛ اپرب  ياهرابود  يزیرنوخ  دـنوش و  گنج  ریگرد  رگید  راب  درک  یم  فلکم  ار  اهنآ  دـیدج  ماظن  نیا  هک  هتـشذگ ، ماظن  نآ  راـنک 
هس يافلخ  تموکح  یط  رد  هکنآ  هژیوب  و  « !؟ دنشکب رانک  دیدج  ماظن  نیا  زا  ار  دوخ  هک  دراد  ناکما  ایآ  هک  دندیـسرپ  یم  دوخ  زا  مادم 
یم هک  دـنرگنب  یلومعم  يداع و  یـصاخشا  ناونع  هب  ع )  ) تیب لها  هب  هک  دـندوب  هدرک  تداع  جـیردتب  مدرم  نامثع ) رمع  رکبوبا ،  ) هناگ

هفیلخ صخـش  طقف  هن  اهنآ  رظن  رد  نیزگیاـج  صخـش  نیا  دز و  يرگید  ناـماد  هب  تسد  دیـشک و  تسد  اـهنآ  تیعجرم  زا  یتحارب  دوش 
يدارفا هب  دوب ، اهنآ  تفالخ  تیعجرم و  رب  حیرـص  صن  هک  تیب  لها  ياج  هب  هک  يروط  هب  دـشاب  تسناوت  یم  يرگید  یباحـص  ره  هکلب 

رظن رد  اذل  دندوب  هدینـش  هدید و  ار  ناشیا  تنـس  ثیدح و  هدومن و  یگدنز  يو  اب  دندوب و  هدرک  كرد  ار  ربمایپ  نوچ  هک  دندروآ  يور 
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هناربکتم و يهمان  لالخ  زا  ناوت  یم  حوضوب  یبوخب و  ار  انعم  نیا  و  دنـشاب »!! ع )  ) تیب لها  يارب  یبسانم  نیزگیاج  دنتـسناوت  یم  ناـشیا 
دیدرت کـش و  ار  ناـشدوجو  هک  درک  زاـغآ  یمدرم  اـب  ار  شتموـکح  ع )  ) نـسح ماـما  . 2 تفایرد . ع )  ) نسح ماـما  اـب  هیواـعم  هنارورغم 

ناشیا و اب  ار  دوخ  دنتسناد  یمن  دنتـشادن و  هحفص 205 ]  ] ماما یهلا  ياههتـساوخ  فادها و  هب  يراکـشآ  نشور و  نامیا  دوب و  هتفرگارف 
طیارـش قبط  رب  ( ) ع  ) نسح ماـما  هک  دوب  نآ  درک  رتقیمع  تما  نیب  رد  ار  کـش  هدـیدپ  هک  یللع  همه  زا  و  دـنهد . قیبـطت  ناـشیا  فادـها 

دنچ ره  دومرفن  مالعا  هیواعم  اب  گنج  هزرابم و  يهمادا  دروم  رد  ار  دوخ  مزع  ادتبا  نامه  زا  درکن و  یتسدـشیپ  هیواعم  رب  هعماج ) دوجوم 
رد قیاقح  نیا  یمامت  كرد  مغریلع  اما  تشاد  یهاگآ  الماک  مالسا  بتکم  و  ص )  ) ربمایپ هب  تبسن  يو  ینمـشد  رفک و  هیواعم و  تین  هب 

یقاب يدحا  يارب  يرذع  رگید  ات  دناوخارف  داحتا  تدحو و  هب  ار  يو  همان  قیرط  زا  راب  نیدنچ  ادـتبا  دومن و  لمأت  هیواعم  هب  گنج  مالعا 
هلالج لج  دـنوادخ  دـعب  اما  : » دوب نیا  هیواعم  هب  ماما  ياههمان  هلمج  زا  دـشاب . هتـشادن  ماما  يراـی  مدـع  رد  یتجح  یـسک  رگید  دـنامن و 

زین ربمایپ  دیامن ، مامت  نارفاک  رب  ار  تجح  هدرک و  راذـنا  رادـشه و  ار  ياهدـنز  ناسنا  ره  ات  داتـسرف …  نایناهج  تمحر  ار  ص )  ) دـمحم
ایند زا  یلاح  رد  تشادن و  اور  یهاتوک  چـیه  هار  نیا  رد  دومن و  ادـخ  رما  ییاپ  رب  رد  یعـس  گرم  هظحل  ات  دومن و  غالبا  ار  یهلا  تلاسر 

ربمایپ هب  داد و  صاصتخا  رما  نیا  هب  ار  شیرق  دوب و  هدومن  دوبان  وحم و  ار  كرش  هتخاس و  رهاظ  ار  قح  وا  يهلیـسو  هب  دنوادخ  هک  تفر 
هب برع  يو ، زا  سپ  تموکح  رـس  رب  دومرف ، تلحر  ایند  زا  هک  هاگ  نآ  اما ، تسوت ، موق  يارب  وت و  يارب  يروآدای  رکذ و  نآ  هک  دومرف 

عازن هب  اـم  اـب  دـمحم  تنطلـس  دروم  رد  هک  دـیرادن  قح  امـش  میتـسه و  وا  ياـیلوا  هداوناـخ و  هلیبـق و  اـم  تفگ : شیرق  و  تخادرپ . عازن 
اذل دنرادن ، یقح  رما  نیا  رد  نارگید  تساهنآ و  اب  قح  دنز و  یم  شیرق  هک  تسا  نامه  فرح ، هک  دید  برع  ماگنه  نیا  رد  دـیزیخرب ،

میتخادرپ دوخ  قح  نتفرگ  ضارتعا و  جاجتحا و  هب  روط  نامه  شیرق  اب  ام  سپـس  دندش  ناشیا  میلـست  دـندرپس و  اهنآ  هب  ار  تموکح  رما 
هلیبق درک ، فاصنا  شیرق  اب  برع  هک  روط  نآ  درکن  فاصنا  ربماـیپ  نادـناخ  اـم  اـب  شیرق ، دوب و  برع  فاـصنا  اـما  برع . اـب  شیرق  هک 

نادـناخ دـمحم و  تیب  لها  ام  هک  هاگنآ  یلو  دـندادن  تلاخد  هزاجا  برع  لیابق  رگید  هب  دـندرک و  دوخ  صتخم  ار  تموکح  رما  شیرق 
رب دندومن ، ام  دـض  رب  هک  یعامتجا  اب  دـندرک و  رود  دوخ  قح  زا  ار  ام  میدرک  فاصنا  بلط  اهنآ  زا  میتخادرپ و  جاجتحا  هب  شیرق  اب  يو 

صرح هحفـص 206 ]  ] علو و اب  ام  ربمایپ  تموکح  رب  ام و  قح  رب  هک  یناسک  زا  میدومن  بجعت  رایـسب  ام  انامه  دندز . هیکت  تفالخ  دنـسم 
ناقفانم هک  ادابم  میتشادرب  تسد  ناشیا  اب  هزرابم  تفلاخم و  زا  ام  اما  دندوب . مالسا  رد  تقبـس  تلیـضف و  ياراد  دنچ  ره  دنتخادنا  گنچ 

هلمح زا  درک  بجعت  رایسب  هک  دیاب  زورما  دنزادرپب و  نید  رد  داسفا  هب  هک  دنشاب  هتفای  یکـسمتسم  ای  دنبایب و  يذوفن  هار  اههورگ  رگید  و 
دومحم مالسا  رد  هن  يراد و  یتلیضف  نید  رد  هن  یتسین  نآ  قیال  هتسیاش و  قحتـسم و  الـصا  هک  يرما  رب  هیواعم  يا  وت  دیدش  صرح  وت و 
دنوادـخ و  یتسه . میرک  نآرق  و  ص )  ) ربمایپ هب  شیرق  دارفا  نیرت  نمـشد  دـنزرف  بازحا و  زا  یبزح  دـنزرف  وت  هیواـعم  يا  یحودـمم . و 

یم تاقالم  تیادـخ  اب  دوز  یلیخ  مسق  ادـخ  هب  تسیک و  اب  ریخ  ترخآ  تبقاـع و  هک  تسناد  یهاوخ  ماجنارـس  وت  تست و  سر  باـسح 
یلع هک  هاگ  نآ  و  .« » دنک یمن  ملظ  شناگدنب  زا  يدـحا  هب  دـنوادخ  دـهد و  یم  ازج  تتـشز  لامعا  يارب  ار  وت  دـنوادخ  هاگ  نآ  ینک و 

زا سپ  دـناهدرپس ؛ نم  هب  ناـشیا  زا  سپ  ار  رما  تیـالو  ناناملـسم  داـهن ، تنم  وا  رب  مالـسا  اـب  دـنوادخ  هک  يزور  تفر … و  اـیند  زا  (ع )
وا تمارک  زا  ام  يهرهب  زا  ترخآ  رد  دوش  بجوم  هک  دـهدن  اـم  هب  يزیچ  ریذـپ  لاوز  شزرایب و  ياـیند  نیا  زا  هک  مهاوخ  یم  دـنوادخ 

یقاـب يرذـع  وت  دروم  رد  لـجوزع  دـنوادخ  نم و  نیب  هک  دوب  نیا  مسیونب  وت  هب  ار  هماـن  نیا  هک  دومن  راداو  ارم  هچنآ  اـنامه  دوـش و  مک 
رادرب و تسد  لطاب  زا  سپ  تسا  نیملـسم  حالـص  میظع و  يهرهب  يرادرب  تسد  دوخ  عورـشمان )  ) ياههتـساوخ زا  هچنانچ  رگا  و  دنامن .

هدننک هبانا  هاگآ و  یبلق  هک  یصخش  ره  دنوادخ و  دزن  رد  هک  یناد  یم  وت  اریز  نک  تعیب  زین  وت  دندرک  تعیب  نم  اب  مدرم  هک  روط  نامه 
رد نک و  ظـفح  ار  ناناملـسم  نوخ  راذـگب و  راـنک  ار  وا  یناـمرفان  ملظ و  سرتـب و  ادـخ  زا  و  متموـکح . رما  هب  وـت  زا  رتهتـسیاش  نم  دراد 

دناباوخب ار  هلئاغ  دنوادخ  هک  دشاب  نکم  عازن  تسوت  زا  رتهتسیاش  هکنآ  شلها و  اب  تموکح  رما  رد  وش و  دراو  تعاطا  حلـص و  يهطیح 
هب ناناملـسم  اب  هارمه  يرادن  یفده  یچیپرـس  زج  رگا  اما  دیامن  داجیا  ار  نیبلا  تاذ  حالـصا  هملک و  تدحو  دیامن و  شوماخ  ار  شتآ  و 
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ماما لمأت  نیا  و  [. 11 .« ] تسا ناگدننک  مکح  نیرتهب  وا  دنک و  مکح  دـنوادخ  هکنآ  ات  مناشک  یم  همکاحم  هب  ار  وت  میآ و  یم  وت  فرط 
عورش هک  يروط  هب  تسج ، اههرهب  نآ  زا  شیوخ  ثیبخ  یلوایکام )  ) هلیح رکم و  اب  هیواعم  هک  دوب  یلئاسم  زا  هیواعم  هب  گنج  نالعا  رد 
هیواعم اب  حلص  رکف  رد  ع )  ) نسح هک  دومن  هعیاش  اهنآ  نیب  رد  درک و  ع )  ) ماما باحصا  نیب  رد  یشاپمس  هعیاش و  هحفص 207 ]  ] داجیا هب 

ددرم هیواعم  اب  گنج  رد  ار  اهنآ  دومن و  افیا  هاگآان  ناناملـسم  نیب  کش  داجیا  رد  ار  دوخ  برخم  شقن  هعیاـش  نیا  ماـجنا  رـس  هک  تسا 
، یخیراـت تواـفت  زا  ناـمروظنم  و  ع .)  ) یلع شراوگرزب  ردـپ  تیـصخش  و  ع )  ) نسح ماـما  تیـصخش  نیب  یخیراـت  تواـفت  . 3 تخاس .

اهنآ ود  ره  تسین و  ود  نیا  نیب  یتواـفت  چـیه  لـجوزع  دـنوادخ  باـسح  رد  هک  ارچ  تسا . مدرم  ناـهذا  رد  ناـشیا  زا  کـی  ره  هاـگیاج 
دندوب و هدرک  یگدنز  ع )  ) نسح زا  شیب  ع )  ) یلع اب  مدرم  هک  ارچ  دـندوبن ، ناسکی  ود  نآ  مدرم  يهدوت  قطنم  رظن و  رد  اما  دـناموصعم .

يو تبحاصم  ربمایپ و  تایح  راگزور  رد  ع )  ) یلع ماما  قباوس  دندید . یمن  ع )  ) نسح رد  هک  دندوب  هدرک  هدهاشم  ع)  ) یلع زا  ار  يروما 
نیا يهمه  یلک  روطب  هباحص  زا  يرایسب  رب  ناشیا  یملع  يونعم و  يهطلس  مالـسا ، روهظ  لیاوا  رد  ماما  زاستشونرـس  عضاوم  ناشیا و  اب 
رطاخ هب  ع )  ) نسح ماما  اما  دـنک . هولج  تموکح  يهتـسیاش  گرزب و  يدرم  مدرم ، رظن  رد  ع )  ) یلع ماما  هک  دوب  هدـش  بجوم  تارابتعا 

هدش بجوم  هک  یخیرات  يهبرجت  یحور و  تردق  نآ  زا  هکنآ  رطاخ  هب  زین  شردپ و  خـیرات  هباشتم  یخیرات  دوجو  مدـع  شنـس و  یمک 
نوچ تسناوتن  دوب ) هدـماین  شیپ  اهنآ  زورب  طیارـش  ینعی   ) دوبن دـنمهرهب  دـنروآ  دورف  عوضخ  رـس  ع )  ) یلع تموکح  ربارب  رد  مدرم  دوب 

هب میتفگ ، هک  روط  نامه  نامز  تشذگ  اب  ص )  ) ربمایپ تافو  زا  سپ  ناناملـسم  و  دیامن . ادـیپ  هاگآان )  ) مدرم نیب  رد  یهاگیاج  ع )  ) یلع
ربمایپ هک  ناشیا  یهلا  يربهر  تیعجرم و  زا  ار  دوخ  هک  دـش  ببـس  ماجنارـس  مه  رما  نیمه  دنتـسیرگن و  يداع ، مدرم  ناونع  هب  تیب  لها 

مک هک  يروط  هب  دنروآ  يور  نارگید  هب  تیب ، لها  ياج  هب  دننیب و  زاینیب  دوب  هدومرف  حیرصت  نآ  رب  دوخ  تاملک  را  يرایـسب  رد  (ص )
هس يافلخ  تسایس  ببس  هب  نامز  نآ  رد  ناناملسم  تفرگ و  ار  تیب  لها  تیعجرم  يربهر و  ياج  هباحـص ، يربهر  تیعجرم و  أدبم  مک 

کی هباثم  هب  ع )  ) نسح ماما  اب  دنتـشادن و  ع )  ) تیب لها  تماما  ندوب  صوصنم  هب  ینامیا  رگید  ناـشیا  زا  هحفص 208 ]  ] یکدنا زج  هناگ 
دادتما رد  ماع و  یتماما  ار  ناشیا  تماما  هکلب  دـندرک  یمن  دروخرب  تسا  ناشیا  تعاطا  بوجو  رب  حیرـص  صن  هک  تعاطالا  بجاو  ماما 

و ع )  ) یلع ماما  تیعقوم  نیب  توافت  نیمه  ماجنارس  و  دنتسناد . یم  دوب  هداد  مدرم  تسد  هب  تفالخ  زا  هفیقس  هک  یموهفم  هفیقـس و  طخ 
هب ینوناق  یعرـش و  مدرم  ياههدوت  نیب  رد  شتموکح  دوش و  دنمهرهب  مدرم  تعیب  زا  دناوتب  ع )  ) یلع ماما  هک  دش  بجوم  ع )  ) نسح ناما 
هک اصوصخ  دناوتن . نسح  ماما  اما  دندوب ) هدش  نمؤم  هفیقـس  هاگدید  زا  تفالخ  موهفم  هفیقـس و  طخ  هب  هک  یمدرم  نامه   ) دـیآ باسح 

ع)  ) یلع اب  همه  یمک ، رایسب  يهدع  زج  هک  يروط  هب  دوب  ربمایپ  يهباحص  زا  يرایـسب  زکرم  هک  دش  ماجنا  هنیدم  رد  ع )  ) یلع ماما  تعیب 
ذوفن ریثات و  تردق  ع )  ) یلع دش  ثعاب  نیمه  هک  دندومن  مالعا  ینوناق  ار  ع )  ) یلع تموکح  راکـشآ  روط  هب  راک  نیا  اب  دندرک و  تعیب 

ع)  ) نسح ماـما  هک  یلاـح  رد  دروآ  تسد  هب  شیوخ  تموـکح  زا  ناـنآ  تعاـطا  ناناملـسم و  ندروآ  ناـمرف  تحت  هب  رد  یناوارف  رایـسب 
یلع شراوگرزب  ردپ  تداهش  زا  سپ  تسرد  ع )  ) نسح ماما  فرط  زا  تموکح  يریگتسد  هب  . 4 دشن . دنمهرهب  یتیعقوم  نینچ  زا  زگره 

تیوقت تدـشب  ار  تینهذ  نیا  اریز  دوب  ع )  ) نسح ماما  فادـها  رد  کش  جوم  هب  ندیـشخب  قمع  تیوقت و  رد  یگرزب  يهزیگنا  دوخ  (ع )
رگید نیاربانب  مشاـه ؛ ینب  هیما و  ینب  نیب  یفـالتخا  تسا  یگداوناـخ  یفـالتخا  هیما ، ینب  اـب  تیب  لـها  يریگرد  تفلاـخم و  هک  درک  یم 

تفالخ یمسر  روط  هب  هاگ  چیه  هک  درک  یم  راداو  ار  ع )  ) یلع ماما  هک  دوب  مه  تقیقح  نیمه  و  تسین . هدیقع  ود  بتکم و  ود  فالتخا 
، دوخ صاخ  يهباحص  یصوصخ  عمج  رد  طقف  ناشیا  هکلب  دوش  تیـساسح  داجیا  ادابم  ات  دیامرفن  مالعا  انلع  ار  ع )  ) نسح ماما  شدنزرف 

شرافس ع )  ) نسح شدنزرف  تماما  هب  ار  اهنآ  هک  يروط  هب  دومرف ، یم  حرطم  دنتـشاد  تماما  يهلئـسم  زا  یحیحـص  هاگدید  هک  ییاهنآ 
مکاح و کی  هباـثم  هب  ع )  ) یلع اـما  دوب ، دـهاوخ  يو  زا  سپ  یهلا  تجح  هحفـص 209 ]  ] ماما و نسح ، هک  دومن  دـیکأت  اهنآ  هب  دومرف و 

بجاو ماـما  کـی  ناوـنعب  شیوـخ  زا  سپ  ار  نسح  ماـما  تفـالخ  ترورـض  امـسر  مدرم  نیب  رد  تسناوـتن  زگره  تموـکح  سیئر  کـی 
یفیک یمک و  روط  هب  ع )  ) نسح ماـما  ناـمز  رد  کـش  يهنماد  دـش  بجوم  تیاـهن  رد  هک  دوب  لـماوع  نیمه  و  دـیامرف . مـالعا  تعاـطلا 
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ار یمالسا  هعماج  هک  ریگارف  یکـش  هب  دوب  هدرک  هدولآ  ار  اههورگ  یخرب  دارفا و  یخرب  نماد  طقف  هک  دودحم  یکـش  زا  دوش و  هدرتسگ 
نیرخآ ات  دش و  زاغآ  ع )  ) نسح ماما  فرط  زا  تموکح  يریگتسد  هب  ییادتبا  يهظحل  نامه  زا  هدیدپ  نیا  دوش و  لیدبت  تفرگ ، رب  رد 

. تفای همادا  دش  هیواعم  اب  حلص  هب  روبجم  ناشیا  هک  هظحل 

؟ تفریذپ ار  هیواعم  اب  تعیب  نسح  ماما  ارچ 

حـضاو تلاح  نیا  هب  هجوت  اب  ع )  ) نسح ماما  ارچ  میـسرپ  یم  دوخ  زا  میتسه  هجاوم  نآ  اب  هک  یخیرات  تایعقاو  هوبنا  هب  هجوت  اـب  نونکا  و 
زا ار  يو  دیدرت  کش و  تلاح  نیا  کش  نودب  تسناد  یم  هک  یلاح  رد  تفریذپ  ار  تفالخ  مدرم ، نیب  رد  دشر  هب  ور  دـیدرت  کش و  زا 

يدیماان سأی و  جوا  هک  ياهظحل  رد  ع )  ) نسح ماما  ارچ  رتقیقد  تروص  هب  و  تشاد ؟ دهاوخزاب  شتلاسر ، رد  تیعقوم  شفادـها و  ققحت 
قیاقح نآ  مییامن و  یسررب  رتقیقد  ار  قیاقح  یخرب  هک  میهدب  یتقو  ار  لاؤس  نیا  خساپ  میناوت  یم  ام  و  تفرگ ؟ تسد  هب  ار  تفالخ  دوب ،

یم در  ار  تعیب  تفرگ و  یمن  تسد  هب  ع )  ) یلع شراوگرزب  ردپ  تداهـش  زا  سپ  ار  تموکح  تیلوئـسم  ماما ، رگا  هکنیا : زا  دناترابع 
تیارس زین  ع )  ) نسح ماما  دوخ  هب  هک  هدیسر  ياهجرد  هب  دوب  هتخاس  رپ  ار  ناناملـسم  دوجو  هک  کش  يهدیدپ  دش ، یم  هتفگ  انیقی  درک ،

کش شبتکم  فادها  و  هیواعم ) هصالخ   ) مالسا نانمشد  اب  هزرابم  تیمها  تحص و  رد  نیملـسم  رگید  دننام  زین  ماما  دوخ  تسا و  هدرک 
ناناملسم هحفص 210 ]  ] هک درک  یعس  دومن و  ساسحا  ار  تموکح  يدصت  ترورـض  ع )  ) نسح ماما  هک  دوب  اج  نیمه  زا  و  تسا . هدرک 

يهیلوا تعاس  زا  هک  دـنانمؤم  دـقتعم و  ینازیم  نامه  هب  مالـسا  هیلاع  فادـها  بتکم و  هب  ع )  ) ربمایپ تیب  لـها  يو و  هک  دـنک  هاـگآ  ار 
هب نیا  زا  هک  دومن  یگدامآ  مالعا  عقاو  رد  تموکح  شریذپ  اب  ناشیا  هلب  دندوب . دـقتعم  دوخ  بتکم  هب  ناناملـسم  یگدـنز  رد  هنتف  زاغآ 

لامک اب  دـش  دـهاوخ  ورهبور  اهنآ  اب  ناهارمگ  نیفرحنم و  اب  ییورایور  رد  هک  ار  نآ  تاعبت  تموکح و  زا  یـشان  تالکـشم  یمامت  دـعب 
ات تفریذـپ  هعماج  شیازفا  هب  ور  کش  مغر  هب  ار  تفالخ  تیلوئـسم  ع )  ) یلع زا  سپ  ماما  هک  دوب  هنوگ  نیدـب  و  تفریذـپ . دـهاوخ  لیم 

هچنآ اما  تسا . ددرم  ای  كاکش  مالـسا  هیلاع  تلاسر  داعبا  تیناقح  رد  بتکم و  تحـص  رد  زین  يو  هک  دوش  تواضق  ماما  يهرابرد  ادابم 
درک هشیپ  ار  ربص  لمأت و  هیواعم  اب  گنج  يهکرعم  هب  دورو  رد  تموکح ، يریگتسد  هب  زا  سپ  ع )  ) نسح ماما  هک  دوب  نیا  داتفا  قاـفتا 

فیفخت ار  هعماج  داح  طیارـش  دناوت  یم  ات  دبایب و  یجالع  هار  هعماج  رد  دـیدرت  کش و  يهیحور  يارب  هک  تساوخ  یم  هلیـسو  نیدـب  و 
هک یمدرم  هاگیاپ  دیامن و  نک  هشیر  ار  هدیدپ  نیا  لماک  روط  هب  دیدرت ، کش و  داجیا  تامدقم  ندرب  نایم  زا  زا ، سپ  تیاهن  رد  دـهد و 

بتکم فادها  شیوخ و  هار  تیناقح  تحص و  هب  دقتعم  ابلق  ار  اهنآ  دیامن و  داجیا  دنـشاب  ص )  ) ربمایپ تیب  لها  یعقاو  رادتـسود  روای و 
زا سپ  مدرم ، نیا  راب  نیا  هک  توافت  نیا  اب  دـیامن  دزـشوگ  اهنآ  هب  ار  هیواعم  اب  هزراـبم  يریگرـس  زا  ترورـض  ، همه نیا  زا  سپ  دـیامن و 
زا ماما  دـش  یم  بجوم  هک  دوب  یناهنپ  قیاقح  نیا  دـشن .) هداد  ناشیا  هب  یتصرف  نینچ  اما  . ) دـندوب عناق  الماک  هاگآ و  یمدرم  ماما ، میلعت 
زا یخرب  ( هناهاگآان  ) لـمعلا سکع  لاـعفنا و  اـب  ع )  ) ماـما اـما  دـهدن . گـنج  مـالعا  هیواـعم  هب  تموکح ، يریگتسد  هب  يادـتبا  ناـمه 

. دهدن ار  گنج  عورش  تصرف  هیواعم  هب  دزیخرب و  گنج  هب  هیواعم  اب  انلع  ماما  دنتشاد  رارصا  تدشب  هک  دش  ور  هب  ور  شیوخ  باحـصا 
هدـمآ نینچ  همان  نآ  رد  دومن و  هیواعم  اب  ینلع  گنج  هب  قیوشت  ار  ماـما  نآ  رد  تشون و  ماـما  هب  ياهماـن  هرـصب  زا  ساـبع  نب  هللادـبع  «و 

اب نزب و  الاب  ار  اهنیتسآ  گنج  يارب  سپ  دندیزگرب  تردپ  زا  سپ  دوخ  رما  تیالو  هب  ار  وت  ناناملـسم  انامه  دعب  اما  هحفص 211 ] : ] تسا
دراو وت  رب  ياهنخر  ناشیایند  هک  یتروص  رد  ینامگدـب  اهنآ  هب  هک  ار  یناسک  يارآ  دوش و  کـیدزن  تناراـی  هب  زیخرب و  زیتسب ، تنمـشد 

اب وت  هک  نادب  دنیآ … و  مهارف  وت  درگ  رب  مدرم  ات  رامگ  راک  هب  دنگرزب  فیرـش و  ياهنادناخ  زا  هک  ار  ینادرم  نک و  يرادـیرخ  درواین 
هب راگدرورپ  دـش و  رهاظ  دـنوادخ  رما  ماجنارـس  هکنآ  اـت  دـندیگنج  شلوسر  ادـخ و  اـب  مالـسا  روهظ  يادـتبا  زا  هک  یگنج  یم  یناـسک 
رد دـندناوخ  ار  نآرق  دـندرک و  رهاظ  ار  نامیا  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  تفای  تزع  ، نید دوباـن و  وحم و  كرـش  دـش و  هدـیتسرپ  یگناـگی 
یم ماجنا  یشوخان  هب  ار  نید  ياهنامرف  دندوب و  لدگنت  تسس و  هک  دنداتسیا  زامن  هب  یلاح  رد  دندرک و  یم  ازهتـسا  ار  شتایآ  هک  یلاح 
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یلو دریذپب  ار  تیمکح  هلئـسم  دوبن  رـضاح  زگره  تردپ  شابم ؛ اریذپ  ار  تسکـش  يراوخ و  زگره  نک و  هزرابم  اهنآ  اب  سپ  دـنداد … 
سک ره  زا  تفـالخ  رما  رد  وا  دـش  یم  ماـجنا  تلادـع  هیاـپ  رب  يرواد  نآ  هچناـنچ  دـندرک و  شلوـبق  هب  روـبجم  دـندیروش و  وا  رب  مدرم 

ارف شگرم  ات  دـنام  یقاب  لاح  نیمه  رب  تفریذـپن و  ار  نآ  ع )  ) یلع تفرگ و  ماجنا  گـنرین  سوه و  ناـینب  رب  يرواد  یلو  ، دوب رتهتـسیاش 
ماما اما  [. 12 .« ] مالـسلاو نک . هزرابم  گرم  ماگنه  هب  اـت  هار  نیا  رد  راذـگم و  ورف  ینآ  هتـسیاش  قحب  هک  ار  یماـقم  زگره  مه  وت  دیـسر .
دوب يدوجوم  طیارش  مه  ناشیا  شریذپ  مدع  لیلد  دومن و  در  ینلع  یمسر و  روط  هب  ار  باحصا  رگید  هباشم  تاداهنشیپ  يو و  داهنـشیپ 
تما هک  دوب  هتفایرد  الماک  دوب و  هدرک  كرد  یبوخ  هب  ار  طیارش  نآ  ع )  ) ماما درب . یم  رس  هب  نآ  رد  نامز  نآ  رد  یمالـسا  يهعماج  هک 

دوب هتفایرد  ماما  تسا . روما  رد  لمأت  رکفت و  دنمزاین  دشاب ، هزرابم  گنج و  نادیم  هب  عیرـس  ندش  هدیـشک  دـنمزاین  هکنآ  زا  شیب  مالـسا 
مزلتسم نیا  دوش و  دقتعم  نآ  هب  دنادب و  الماک  نآ  زا  شیپ  ار  بتکم  فادها  گنج و  لیلد  گنج ، نادیم  هب  نتفر  ياج  هب  دیاب  تما  هک 

فادـها ققحت  هک  دـنوش  عناق  الماک  هک  دـندوب  یتصرف  دـنمزاین  دـنوش  هیواعم  اب  گنج  هب  روبجم  هکنآ  زا  شیپ  اهنآ  دوب ، یفاک  تصرف 
ار هیواعم  هب  ماما  گنج  مـالعا  رد  لـمأت  تاـبجوم  اـهنیا  و  تشاد . دـهاوخ  هارمه  هب  ار  هحفـص 212 ]  ] یتاکرب ریخ و  هچ  اهنآ  يارب  ماـما 

مامز دومن  یعـس  تسنادن و  زیاج  هجو  چیه  هب  ار  گنرد  دادن و  تسد  زا  ار  هدمآ  تسد  هب  تصرف  هیواعم  لباقم  رد  اما  دومن ، یم  مهارف 
قارع هب  هلمح  يارب  ار  دوخ  هک  تساوخ  اـهنآ  زا  تشون و  هماـن  ماـش  نیمزرـس  رد  دوخ  نارازگ  راـک  یماـمت  هب  دریگ و  تسد  هب  ار  روما 

هدافتسا یمالسا  هعماج  رب  مکاح  تیعقوم  طیارش و  زا  یشان  یحور  ألخ  یتدیقع و  یسایس و  ألخ  زا  هلیسو  نیدب  دنیامن و  هدامآ  زهجم و 
هب ار  نسح  ماما  اب  تفلاخم  هزرابم و  يهجیتن  ماجنا  رس  دید و  شیسایس  ياههتـساوخ  اهوزرآ و  هب  یبایتسد  يهناتـسآ  رد  ار  دوخ  دومن و 

نارازگراـک و يهـمه  هـب  تـشاد  يدـحاو  نومـضم  هـک  ياهماـن  شخب  هیواـعم  داد . رییغت  شیوـخ  عورـشمان )  ) ياهتـساوخ عـمط و  عـفن 
وا هب  دربن  يارب  دوخ  لیاسو  اهورین و  يهمه  اب  هک  داد  روتـسد  تخیگنارب و  ماـما  اـب  گـنج  یگداـمآ  هب  ار  همه  داتـسرف و  شنارادـنامرف 

، تشادرب نایم  زا  ار  امـش  يهفیلخ  نالتاق  امـش و  نمـشد  هک  میوگ  یم  ساپـس  ار  يدـنوادخ  دـعب  اـما  : » همانـشخب نتم  کـنیا  دـندنویپب .
هدنکارپ یگمه  شنارای  وا  زا  سپ  دشکب و  ار  بلاطیبا  نب  یلع  یناهگان  ات  دومن  راداو  ار  شناگدنب  زا  يدرم  شیوخ ، فطل  هب  دنوادخ 

ناما نم  زا  دوخ  هلیبق  دوخ و  يارب  یگمه  هک  هدیـسر  نم  هب  اـهنآ  فارـشا  ناـگرزب و  زا  ییاـههمان  نونکا  دـنداتفا  فـالتخا  هب  دـندش و 
هب هللادـمحب  هک  دـینک  باتـش  نم  يوس  هب  لماک  یگداـمآ  هاپـس و  دارفا  لـیاسو و  ماـمت  اـب  دیـسر  امـش  هب  نم  هماـن  اـت  سپ  دناهتـساوخ ،

هللا و ۀمحر  مکیلع و  مالـسلاو  درک  دهاوخ  دوبان  ار  امـش  نانمـشد  ناشکرـس و  دنوادخ  دیـسر و  دـیهاوخ  شیوخ  يوزرآ  یهاوخنوخ و 
هاگ نآ  دندش و  نومنهر  قارع  يوس  هب  یگمه  داتفا و  هار  هب  فرط  ره  زا  يزهجم  میظع و  هاپس  همانشخب  لوصو  زا  سپ  [. 13 « . ] هتاکرب

هحفـص 213]  ] زا ییاههمان  نتـشون  اـب  دومن و  تکرح  اروف  دینـش  ار  جـِْبنَم )  ) لـپ هب  ناشندیـسر  اـهنآ و  تکرح  ربخ  ع )  ) نسح ماـما  هک 
دجـسم رد  عامتجا  هب  ار  ناناملـسم  هک  تساوخرد  يدانم  زا  دـنیامن و  تکرح  نمـشد  فرط  هب  اعیرـس  هک  تساوخ  شیوخ  نارازگراـک 
دنوادخ . » دناوخ هبطخ  نینچ  اهنآ  يارب  ماما  سپس  تشادن  ار  اهنآ  شیاجنگ  دجـسم  طایح  هک  يروط  هب  دندش  عمج  مدرم  دنک . توعد 

میظع رجا  يزوریپ و  هب  ار  اـهنآ  دومن و  شرافـس  ربص  هب  ار  نادـهاجم  دـیمان و  یتحاراـن  هرک و  ار  نآ  درک و  بجاو  شقلخ  رب  ار  داـهج 
ام يوس  هب  دوخ  اذل  میراد  وا  يوس  هب  تکرح  دصق  ام  هک  تسا  هدیمهف  هیواعم  هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب  دومرف : هک  ییاج  ات  داد …  هدعو 

امش ام و  ات  دیورب  هلیخن  رد  دوخ  ناگداپ  هب  دنک و  تمحر  ار  امـش  دنوادخ  دیوش  جراخ  رهـش  زا  يو  اب  گنج  يارب  سپ  هدومن  تکرح 
دوجو اریز  تفگن  یمالک  نانآ  زا  يدحا  دوبن . توکس  زج  يزیچ  مدرم  لمعلاسکع  دیسر  نایاپ  هب  هبطخ  هک  هاگ  نآ  میـشاب ». رگهراظن 

نب يدع  ردقلا ، لیلج  یباحـص  هک  يروط  هب  دنراذگب  خـساپیب  ار  ماما  يهتـساوخ  هک  دوب  هتـشگ  بجوم  مدرم ، نیب  رد  کش  يهدـیدپ 
تشز و يریگعـضوم  هچ  هک  هللا  ناحبـس  متـسه ، متاح  رـسپ  يدـع  نم  : » تفگ هداد و  رارق  باطخ  دروم  ار  نارـضاح  تساخرب و  متاـح 

ماگنه هب  ناشنابز  هک  اهنامه  رضم ، نارونخس  دنیاجک  دینک  یمن  تباجا  ار  ناتربمایپ  دنزرف  دوخ و  ماما  نامرف  ایآ  دیدرک ، ذاختا  ییاوسر 
بیع و ادـخ و  مشخ  زا  ایآ  دـیزخ  یم  شخاروس  هب  ناهابور  دـننام  دـینیب  یم  ار  يراوید  هک  یماگنه  امـش  تفاکـش ، یم  ار  اهلد  نخس ،
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: تفگ ناشیا  هب  درک و  ع )  ) ماما هب  ور  لماک  يربنامرف  راهظا  اـب  متاـح ، نب  يدـع  سپـس  دیـسرت ؟ یمن  دـنام  دـهاوخ  امـش  رب  هک  يراـع 
میدینش و ار  وت  نخـس  دشخب ، قیفوت  نایاپ ، ات  زاغآ  زا  ارت  دراد و  ترانک  رب  اه  یـشوخان  زا  دنایامنب و  وت  هب  ار  يزوریپ  ياههار  دنوادخ  »

مور یم  هاپس  هاگرارق  هب  نونکا  نم  میرادربنامرف ». یشیدنیب  ییوگب و  هچنآ  رد  میاوت و  نامرف  هب  شوگ  کنیا  میدرک  یـسررب  ار  تنامرف 
هلیخن ناگداپ  فرط  هب  دش و  راوس  شبسا  رب  دمآ و  نوریب  دجـسم  زا  سپـس  دناوت ». یم  دنک  یهارمه  ارم  هک  دراد  تسود  سک  ره  سپ 

شاهلیبق زا  رفن  رازه  هک  یلاح  رد  دـش  جراخ  رهـش  زا  هیواعم  اب  داـهج  يارب  ماـما  شترا  زا  هک  دوب  یـسک  نیلوا  وا  و  هحفص 214 ]  ] تفر
دنتـساخرب و یمیمت  هعـصعص  نب  دایز  یحایر و  سیق  نب  لقعم  يراـصنا و  ةداـبع  نب  دعـس  نب  سیق  سپـس  دـندرک . یم  یهارمه  ار  يو 
دـندرک و رهـش  زا  جورخ  هب  قیوشت  ار  اهنآ  دـندرک و  شنزرـس  تمالم و  ماما  رما  تباجا  رد  ناش  یهاـتوک  توکـس و  رطاـخ  هب  ار  مدرم 
ار امـش  دـنوادخ  مدرک  قیدـصت  ار  امـش  : » دومرف خـساپ  نینچ  اهنآ  هب  ع )  ) ماما دـندرک و  يرادافو  راهظا  ماـما  هب  متاـح  نب  يدـع  دـننام 
.« دهد ریخ  يازج  ار  امش  دنوادخ  سپ  متخانش  یم  تحیصن  یتسود و  شریذپ و  افو و  تین و  قدص  هب  ار  امـش  هراومه  نم  دنک  تمحر 
هب دـش و  قحلم  اهنآ  هب  ع )  ) ماما دـش  لماک  اهنآ  دادـعت  هک  هاگ  نآ  دـندش و  جراـخ  رهـش  زا  هلیخن  ناـگداپ  فرط  هب  مدرم  نآ  زا  سپ  و 

ياهرهـش ریاس  هک  تساوخ  دوب ، ماما  يومع  رـسپ  هک  يو  زا  درک و  نییعت  هفوک  رهـش  رد  ار  بلطملادـبع  نب  لـفون  نب  ةریغم  دوخ  ياـج 
اذل دومنن  تباجا  ار  هریغم  يهتساوخ  سک  چیه  اما  دنک ، ماما  هاپـس  هب  ندش  قحلم  هب  قیوشت  ار  اهنآ  دنک و  زهجم  ار  اهاتـسور  کچوک و 
دیبع درک و  مهارف  دـش  یم  غلاب  راوس  بسا  رازه  هب 12  ناشدادعت  هک  ار  رگید  یهاپـس  ددرگرب و  هفوک  هب  هک  دـش  روبجم  دوخ  ع )  ) ماما
تارف زا  یتقو  ناسرب  لحاس  هب  ار  اهنآ  سپ  متـسرف  یم  وت  هارمه  ار  هاپـس  نیا  نم  ومع  رـسپ  يا  : » دومرف وا  هب  دناوخارف و  ار  سابع  نب  هللا 

اهنآ ربارب  رد  نک و  راتفر  ییوکین  هب  ناـنآ  اـب  سپ  يورب . هیواـعم  لابقتـسا  هب  اـت  رذـگب  مه  اـجنآ  زا  يدیـسر  نکـسم -  هب -  یتشذـگ و 
میآ وت  دزن  نم  ات  نک  ریگتـسد  ار  وا  يدـید  ار  هیواعم  رگا  سپ  دنتـسه  ع )  ) یلع نانمؤمریما  دامتعا  دروم  دارفا  زا  اهنآ  هک  شاـب  عضاوتم 

زا رفن  ود  هللا  دـیبع  اب  هارمه  ع ،)  ) ماما يزاس ». علطم  ارم  دوخ  تیعـضو  زا  زور  ره  دـیاب  مناـسر و  یم  وت  هب  ار  دوخ  رتدوز  هچ  ره  نم  هک 
داتسرف هحفص 215 ]  ] ار ینادمه  سیق  نب  دیعس  هدابع و  نب  دعـس  نب  سیق  ینعی  نیملـسم  ناهدنامرف  نیرتراکادف  نیرتصلاخ و  نیرتهب و 

ات نکم  گنج  هب  زاغآ  يدـید  ار  هیواعم  رگا  : » دومرف وا  هب  دـنزن و  يراـک  هب  تسد  ود  نآ  تروشم  نودـب  هک  داد  روتـسد  هللا  دـیبع  هب  و 
ار هاپس  یهدنامرف  سیق  نب  دیعس  دش  هتشک  يو  رگا  دوب و  دهاوخ  هدنامرف  دعس  نب  سیق  يدش  هتـشک  رگا  دشاب  گنج  رگزاغآ  وا  هکنآ 

هدایپ ار  دوخ  ياهورین  اجنآ  رد  البق  هیواعم  هک  ییاج  درب . نکـسم  هب  سپـس  هجولف و  هب  ادتبا  ار  مدرم  هللا  دیبع  تفرگ ». دهاوخ  هدـهع  هب 
تمواـقم اـهنآ  ربارب  رد  نیملـسم  هاپـس  اـما  تشاد  لیـسگ  هللا  دـیبع  شترا  هب  هلمح  تهج  ار  یناراوس  هیواـعم ، مود  زور  رد  دوـب و  هدرک 

یـسایس هیفـصت  ار  وا  دراد  دـصق  دراد و  گنج  يهمادا  مزع  ع )  ) نسح ماما  هک  تفایرد  الماک  هیواعم  دـندنار و  بقع  ار  اـهنآ  دـندرک و 
عیمطت هار  دومن  یعس  هیواعم  اذل  دنک ، جراخ  تسایس  يهنحص  زا  ار  يو  دهاوخ  یم  هیواعم  یلبق  تاداهنـشیپ  یمامت  در  زا  سپ  هدومن و 
عیمطت ار  وا  داـمتعا  دروم  دارفا  اـیند ، هلیـسو  هب  ادـخ  هب  مسق  : » دومن ناـیب  نینچ  ار  دوـخ  راعـش  دریگ و  شیپ  ار  تشحو  بعر و  داـجیا  و 

ادـیپ هبلغ  ماـما )  ) وا ترخآ  رب  نم  ياـیند  اـت  منک  یم  میـسقت  لاوما  لاـم و  ردـق  نآ  اـهنآ  نیب  رد  منک و  یم  بلج  دوخ  يوس  هب  هدرک و 
رد ناخروم  و  دیامن . بلج  دوخ  فرط  هب  ار  ناهدنامرف  ماما و  نایهاپـس  زا  يدادـعت  هناراکم  شور  نیا  اب  تسناوت  هیواعم  المع  و  دـنک ».

قحلم هیواعم  هب  دش  هیواعم  ناگداپ  لخاد  زابرس  رازه  دنچ  اب  هارمه  دش و  جراخ  دوخ  هاگیاپ  زا  سابع  نب  هللا  دیبع  دنیوگ  یم  هنیمز  نیا 
اهنآ دیامن و  داریا  ياهبطخ  نازابرس  نیب  رد  هک  دش  راچ  ان  دعـس  نب  سیق  ماگنه  نیا  رد  درک . افو  دوخ  ياههدعو  هب  زین  هیواعم  تشگ و 

اب دربن  يارب  دندرک و  تباجا  ار  وا  يهتساوخ  نازابرس  دوشب . دهاوخ  یم  هچ  ره  هجیتن  لاح  دنک  هیواعم  اب  هزرابم  تابث و  ربص و  هب  رما  ار 
هحفص 216]  ] دافم هک  دومن  هدنکارپ  ناشیا  نیب  رد  ار  ياهعیاش  دیشیدنا و  ياهلیح  رگید  راب  هیواعم  ماگنه  نیا  رد  دندش ، راپسهر  هیواعم 
هچ هب  رگید  سپ  تسا  هدومن  تقفاوم  حلـص  اب  زین  ع )  ) نسح هدرک و  شزاس  هیواـعم  اـب  یناـهنپ  رد  هللا  دـیبع  ناـشیا  ریما  هک  دوب  نیا  نآ 

باطخ نازابرـس  هب  داد و  ناشن  يدیدش  لمعلاسکع  دعـس  نب  سیق  ناخروم ، يهتفگ  هب  ماگنه  نیا  رد  دیگنج …  یم  ناتدوخ  اب  لیلد 
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دنتفگ یگمه  هرابکی  هب  هک  ار ». یهارمگ  ملظ و  اب  تعیب  ای  ماما و  نودب  هیواعم  اب  گنج  ای  دـینیزگرب  ار  هار  ود  زا  یکی  : » تفگ هدرک و 
. دیسر نایاپ  هب  مالـسا  شترا  عفن  هب  ماجنارـس  هک  دندش  يدیدش  يریگرد  دراو  مه  اب  هاپـس  ود  هاگ  نآ  میگنج ، یم  هیواعم  اب  ماما  نودب 

دندوب يرثؤم  لماوع  زا  اهنیا  یمامت  شنازابرس ، اب  شترا  يهدنامرف  راتفر  ینکارپ و  هعیاش  سابع و  نب  هللا  دیبع  يهنانئاخ  يریگعضوم  اما 
رارف اهتنایخ و  اههلیح و  هجیتن  رد  هک  دومن  فیعـضت  نانچ  هیواعم  ربارب  رد  ار  اهنآ  يهیحور  دنتـشگ و  ماـما  شترا  رد  تتـشت  بجوم  هک 

هب یپایپ  ماما  شترا  فوفـص  رد  مه  يرگید  يهنانئاخ  عضاوم  هتبلا  تشگ . بجوم  ار  هیواعم ] فرط  هب   ] مالـسا هاپـس  یعمج  هتـسد  ياـه 
ماجنارـس هک  دوب  هدرک  عیمطت  ناوارف  لوپ  اب  ار  يو  هیواعم  هک  دوب  ةرم  هلیبق  زا  یـصخش  تنایخ  نیا  نامرهق  راب ، نیا  هک  دـمآ  یم  دوجو 

راهچ اب  هارمه  ار  يرگید  يهدـنامرف  تشگ  روبجم  ع )  ) ماما هک  دـش  هیواعم  يوس  هب  مالـسا  هاپـس  زا  یناگرزب  اب  هارمه  يو  رارف  هب  رجنم 
ینئاخ دوخ  زین  دیدج  هدنامرف  نیا  هک  دننک  یم  هفاضا  ناسیون  خـیرات  و  دـننک . رپ  ار  اهنآ  ياج  ات  دتـسرفب  لحم  هب  اعیرـس  هدـنمزر  رازه 

، غورد تاـعیاش  نآ  یپ و  رد  یپ  ياـهتنایخ  نیا  دـندش . قحلم  هیواـعم  هب  شنازابرـس  اـب  هارمه  نکـسم  هب  ندیـسر  زا  شیپ  هک  دوب  رگید 
، لباقم رد  دومن و  عمج  هیواعم  رود  هب  ار  قارع  ناراکعمط  نینئاخ و  یماـمت  دیـشخب و  ماـما  هاپـس  يهدـنامیقاب  رب  ار  دوخ  ریثأـت  ماـجنارس 
هک دندومن  یعـس  دنداد و  شیازفا  ع )  ) ماما شترا  نیب  رد  عیمطت  زین  تشحو و  بعر و  شرتسگ  رـشن و  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هیواعم  نارای 

بلج دوخ  يوس  هب  عیمطت  تلامتـسا و  اب  دـندوب  عضاوم  رگید  نیفـص و  رد  ع )  ) یلع ماـما  هاـگهیکت  نصح و  هک  ار  ۀـعیبر  هلیبق  ياـسؤر 
اب تعیب  هعیبر  هلیبق  یماـمت  زا  تباـین  هب  هحفـص 217 ]  ] هک هعیبر  سانـشرس  ناگرزب  زا  یکی  رمعم  نب  دلاخ  تعیب  اب  ماجنارـس  هک  دـنیامن 

تعیب هیواعم  اب  میمت  ینب  ناربهر  زا  یکی  زین  لیبحرـش  نب  نامثع  هکنیا  اـمک  تسکـش ، مهرد  مه  مکحم  ژد  نیا  دوب  هتفریذـپ  ار  هیواـعم 
رب ماما  دـش  بجوم  رما  نیمه  هک  تشگ . ینلع  هفوک  لیابق  یمامت  هاپـس و  دارفا  یمامت  نیب  رد  دـش و  ریگ  همه  تنایخ  ماجنارـس  هدومن و 

تموکح شریذپ  هب  روبجم  ندـیگنج و  هب  روبجم  مردـپ ا  هک  دـیتسه  یناسک  نامه  امـش  هفوک  لها  يا  : » دـیوگب دـشک و  دایرف  اهنآ  رس 
، دناهدرک تعیب  وا  اب  هتفر و  هیواعم  دزن  یناهنپ ]  ] امـش زا  یناگرزب  هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب  دیدومن و  فالتخا  مک  مک  وا  رـس  رب  اما  دیدرک 
تخـس و تاـظحل  نینچ  رد  و  [. 14 .« ] منز یلمع  هب  تسد  ماهدـیقع  نید و  فـالخ  رب  هک  دـیهدن  بیرف  ارم  تسین و  يراـک  امـش  اـب  ارم 
. دندمآ هفوک  هب  حلـص  داهنـشیپ  هئارا  و  ع )  ) ماما اب  هرکاذم  يارب  هیواعم  فرط  زا  هبعـش  نب  ةریون  تسایر  هب  هرفن  هس  یتئیه  زاستشونرس 

هیواعم زا  ضحم  تعاطا  یگدامآ و  مالعا  نآ  رد  هک  ماما  دارفا  هنانئاخ )  ) ياههمان زا  یناوارف  دادـعت  اب  هارمه  ار  هیواعم  زا  ياهمان  ناـشیا 
ع)  ) نسح ماما  دنهاوخب  هاگ  ره  هک  دندوب  هداد  نانیمطا  هیواعم  هب  اههمان  نآ  رد  ماما  دارفا  دـندومن . میلـست  ماما  هب  دـندوب  هدرک  ناونع  ار 
ع)  ) ماما نآ ، رد  هتشون و  ع )  ) ماما هاپس  هب  باطخ  ار  هداشگرس  ياهمان  هیواعم  هک  تسا  نامز  نیمه  رد  و  دومن . دنهاوخ  میلست  يو  هب  ار 

لوق نم  نک و  ریگ  هرانک  تفالخ  زا   ] دـبای نایاپ  گـنج  دـسر و  ناـیاپ  هب  يزیرنوخ  یهاوخ  یم  رگا  : » تسا هداد  رارق  بطاـخم  نینچ  ار 
ار اـهنآ  یماـمت  تشگ و  علطم  اـههمان  نومـضم  زا  هکنآ  زا  سپ  ع )  ) ماـما اـما  دوش ». راذـگاو  وت  هب  نم  زا  سپ  ار  تفـالخ  هک ] مهد  یم 
درک و هللا  مایا  یهلا و  باقع  هحفص 218 ]  ] باوث و رکذتم  ار  اهنآ  دومرف و  تحیصن  هظعوم و  ار  اهنآ  دومن و  هیواعم  تئیه  هب  ور  دناوخ 

امـش یگدنز  زا  یکچوک  رایـسب  شخب  تاظحل  نیا  نانمؤم و  يارب  تسا  یناحتما  دیرب  یم  رـس  هب  نآ  رد  هک  یتاظحل  نیا  دومرف  اهنآ  هب 
هب نآ  هب  خـساپ  هیواعم و  يهماـن  نومـضم  دروم  رد  ار  دوخ  هک  تساوخ  ع )  ) ماـما هناحـصان ، يریگعـضوم  نیا  اـب  دـهد . یم  لیکـشت  ار 
راب نیرخآ  يارب  تساوخ  یم  يو  اریز  دومن  توکـس  دهدب  حضاو  یخـساپ  هدننک  هرکاذم  تئیه  نآ  هب  هکنآ  نودب  سپـس  دـنز  لهاجت 

. هن ای  دـنراد  ار  داهج  يهمادا  یگدامآ  تردـق و  اهنآ  ایآ  هک  دـبایرد  دجنـسب و  ار  دوخ  هب  اهنآ  يهقالع  يراـی و  نازیم  یمدرم و  هاـگیاپ 
ماگنه هب  هیواعم  یمازعا  تئیه  اما  دوب . هجیتن  رظتنم  ربص ، اب  ماما  هاپـس  دندرک و  كرت  ار  لحم  دیـسر و  نایاپ  هب  ماما  اب  تئیه  نآ  عامتجا 
هلیـسو هب  دومن و  لصاح  یجرف  تما  نیا  يارب  دنوادخ  : » دنتفگ دنلب  يادـص  اب  يزیگنا  هنتف  يارب  ماما  روضح  زا  تشگزاب  لحم و  كرت 
نایرج زا  هک  یلاح  رد  برخم ، يهعیاش  نیا  لابند  هب  ماما  و  تفریذپ . » ار  حلـص  توعد  ماما  درک و  ظفح  ار  ام  نوخ  ادخ  لوسر  دـنزرف 

تین هب  هکلب  ات  دـندومرف  نایب  یتالمج  دنداتـسیا و  نازابرـس  ناهدـنامرف و  نیب  رد  دـندش و  جراخ  دوخ  لـحم  زا  تشادـن ، يربخ  هعیاـش 
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یگمه اهنآ  هک  دینک ». یم  هچ  نونکا  امـش  سپ  تسین  نآ  رد  امـش  ام و  ریخ  هک  هدناوخارف  يرما  هب  ار  ام  هیواعم  : » دـنربب یپ  اهنآ  ینطاب 
الماک دینـش  ار  یناگمه  دایرف  نیا  ماما  هک  نیمه  و  دوبن . هعیاـش  نآ  ریثاـت  تحت  زج  خـساپ  نیا  و  حلـص . حلـص ، دـندز : داـیرف  هچراـپکی 

ضیرحت و دوش  یمن  ار  هاپـس  رگید  هک  درک  ادـیپ  لماک  نیقی  تسین و  ریذـپناکما  رگید  ناشیا  يربهر  هب  یـسایس  وج  ياقب  هک  تفایرد 
ناوارف لیامت  و  ماما ] يهیلاع  فادها  هب   ] دیدرت کش و  هک  هتفرگ  رارق  ماما  ربارب  رد  یـشترا  کنیا  هک  ارچ  دومن  هیواعم  اب  دربن  هب  قیوشت 
ینیـشن بقع  هک  تفاـیرد  موصعم  هحفـص 219 ]  ] کی هاگدـید  زا  ماما  هتفرگارف . ار  شدوجو  تفاـب  یماـمت  يو  اـب  شزاـس  نمـشد و  هب 

ار یسایس  تیلوئـسم  تموکح و  کی  اریز  تسا  مالـسا  يهدنیآ  ظفح  نماض  یمالـسا و  ترورـض  کی  مکح  رد  نونکا  ناشیا  یـسایس 
اب ییور  ایور  ترورـض  ماما  هک  دوب  اجنیمه  زا  و  تسا . شیازفا  هب  ور  دـیدرت  کش و  زا  ولمم  اضف  نآ  هک  داد  همادا  یتلاـح  رد  دوش  یمن 

هبرجت کی  دوش  یم  هک  تسا  هلحرم  نیا  زا  سپ  هک  تفایرد  زین  تفایرد و  ار  اهنآ  اـب  هناـعطاق  يهزراـبم  کـش و  داـجیا  لـلع  بابـسا و 
ياههمانرب فادـها و  ات  دـهدب  یتصرف  هک  دوب  نیا  دوب  هتفرگ  رظن  رد  تما  يارب  ع )  ) ماـما هک  یجـالع  هار  دومن . داـجیا  ون  زا  ار  یـسایس 

یلع ماما  هک  ار  یگنج  هک  دننک  كرد  دـننیبب و  دوخ  نامـشچ  اب  ناناملـسم  دوش و  راکـشآ  مدرم  يارب  تشاد  تیلهاج  گنر  هک  هیواعم 
يارب هک  دوب  ریزگان  ع )  ) نسح ماما  و  صخـش . اب  صخـش  گنج  هن  دوب  تیلهاج  اـب  مالـسا  گـنج  درک  یم  يربهر  هیواـعم  دـض  رب  (ع )
نیمه رد  دنز و  دوخ  یـسایس  تموکح  يهداعا  هب  تسد  هاگ  نآ  دریذپب و  ار  حلـص  دیدرت  کش و  زادـنارب ] نامناخ   ] يهدـیدپ اب  هزرابم 

درادـن ناکما  اریز  تسا . » ریخ  بلج  تابجوم  هلمج  زا  دوخ  رـش  زا  زیهرپ  : » هک دومرف  مـالعا  اتحارـص  ع )  ) نسح ماـما  هک  دوب  مه  هنیمز 
دوخ ياههمانرب  فادـها و  تحـص  دروم  رد  ار  تما  نآ  زا  شیپ  هکنآ  رگم  دزاس  ققحم  هعماج  رد  ار  دوخ  فادـها  دـناوتب  یبتکم  چـیه 

. دـنک داجیا  نینوخ  هزرابم  ياههنحـص  رد  گنج و  قیرط  زا  ار  یمدرم  عانقا  نیا  هک  تشادـن  ناکما  ع )  ) ماما يارب  يارب و  دزاـس و  عناـق 
تموکح تسایـس و  يهنحـص  زا  ار  دوخ  يرهاظ  روط  هب  دـنک و  هحلاصم  هیواـعم  اـب  ع )  ) ماـما هک  دوب  يرورـض  هکنآ  ثحب ، يهصـالخ 

ار هیواعم  تقیقح  دوجو ، مامت  اب  حول  هداس  ناناملـسم  دوش و  راکـشآ  الماک  مدرم  يارب  هیواعم  يهنالهاج  موش و  راکفا  ات  دزاـس  جراـخ 
زج يزیچ  دومن  اه  تدهاجم  هعماج ، رد  نآ  ندرک  هدایپ  نآ و  ققحت  يارب  ع )  ) یلع ماما  هک  ياهمانرب  فده و  هک  دنبایرد  دننک و  سمل 

یـسایس ياضف  هاـگ  نآ  دـناوت  یم  ماـما  دـسرب  یکرد  نینچ  هب  هعماـج  رگا  هک  دوبن . ناـشیا  یعقاو  حـلاصم  تیـصخش و  تمارک ، ظـفح 
دوخ ماـما  رواـی و  هاـگآ و  یمدرم  شود  رب  نآ  هحفـص 220 ]  ] ياـههیاپ هک  یتموکح  دریگ  رـس  زا  نیون  یتـموکح  وترپ  رد  ار  يدـیدج 

. دوب دهاوخ 

؟ دوب ماما  فرط  زا  تلذ  يراوخ و  شریذپ  هیواعم  اب  نسح  ماما  حلص  ایآ 

ضماوغ تروص  هب  یگمه  هک  دوب -  هدش  هدینت  ع )  ) نسح ماما  تموکح  نوماریپ  هک  يدـیدرت  کش و  ياهرات  هعماج و  دوجوم  طیارش 
ره دوب و  هدـش  اهنآ  رد  کش  تلاح  نتـشگ  فعاضم  بجوم  نآ  زا  سپ  دوب و  هدرک  روهظ  ع )  ) ماـما یـسایس  یگدـنز  رد  یتالـضعم  و 

دومن هدیچیپ  تموکح  يهلئسم  ربارب  رد  ار  ماما  عضوم  طیارش -  لماوع و  نیا  یمامت  دوب  یمالـسا  هعماج  رد  شرتسگ  لاح  رد  زین  هظحل 
ناربـهر و عـیمطت  لوا : هار  تشادـن : شیپ  رد  یمجنپ  هار  هـک  یهار  راـهچ  داد ، رارق  لـح  هار  راـهچ  زا  یکی  باـختنا  ربارب  رد  ار  ماـما  و 
هک دوب  یلح  هار  نیا  دـیامن و  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  اهنآ  هلیـسو  نیدـب  ات  بصنم  ماقم و  يهدـعو  لوپ و  نداد  اب  هعماج  ناذوفن  بحاص 

دیهاوخ یم  نم ] زا   ] ایآ : » دومرف دومن و  در  ار  نآ  مامت  تیعطاق  اب  ع )  ) ماما اما  دندوب  هدرک  داهنشیپ  ناشیا  هب  ع )  ) ماما باحصا  زا  یخرب 
نامه زا  ماما  مود : هار  دز ». مهاوخن  تسد  يراک  نینچ  هب  هاگ  چـیه  مسق  ادـخ  هب  سپ  مروآ  تسد  هب  متـس  روج و  هار  زا  ار  يزوریپ  هک 

اب هعماج  ناربهر  هک  یتقو  ات  دراد و  سنا  رسدردیب  تحار و  یگدنز  اب  تما  هک  یتقو  ات  ار  حلـص  نیا  دریذپب و  ار  هیواعم  اب  حلـص  لوا ،
همادا دـناهدش ، هیواعم  هب  هدـنز  ای  هدرم  ماما  ندرک  میلـست  هب  رـضاح  هک  دـناهدناسر  ییاج  هب  ار  راک  هدرک و  ادـیپ  کیدزن  طابترا  هیواعم 

عفن هب  ار  کی  چـیه  اریز  تفریذـپن  ار  هار  ود  نیا  ع )  ) ماما اما  دوش . دوجوم  تیعقاو  میلـست  دـنک و  رظنفرـص  یماـظن  تاـیلمع  زا  و  دـهد .
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دربن نادـیم  رد  موس : هار  هحفـص 221 ] . ] دـیدن هار  ود  زا  شیب  دوخ  ربارب  رد  اذـل  و  دـمآ -  دـهاوخ  نآ  حیـضوت  هک  دـید -  یمن  هعماـج 
رد شراوگرزب  ردارب  ع )  ) نیسح ماما  هک  روط  نامه  تشادن  ناشنارای  یمامت  ناشیا و  تداهش  زج  یماجنارس  دوخ  نیا  هک  دنک  تمواقم 

عـضاوم و دوـمن و  هدافتـسا  اهتـصرف  زا  نکمم  تدـم  اـت  هـکنآ  زا  سپ  هار : نـیرخآ  مراـهچ و  هار  درک . نـینچ  ـالبرک  رد  دربـن  يهـنحص 
رد هکنیا  هک  ع )  ) ماما دیامن . هحلاصم  هیواعم  اب  هاگ  نآ  دومن ، لجسم  وگزاب و  ار  فارحنا  باوص و  هار  ار و  هیواعم  دوخ و  ياههاگدید 

: الوا زا : دـناترابع  بلاطم  نآ  دومرف . یم  باختنا  ار  هار  ود  نیا  زا  یکی  بلطم  دـنچ  نتفرگ  رظن  رد  اب  دـیاب  هتفرگ  رارق  هار  ود  نیا  ربارب 
نیا کنیا  دوب و  ماما  تسد  رد  شیتدیقع  یحور و  يرکف و  ياهـشزرا  یمامت  اب  مالـسا  شخب  تایح  بتکم  ینعی  دوب  بتکم  نیما  ماما ،
مدرم لقع  ناج و  قمع  رد  نکمم  ياج  ات  شیاهـشزرا  یمامت  ظفح  اـب  ار  بتکم  نیا  هک  دـش . هتـشاذگ  ع )  ) نسح ماـما  شود  رب  هفیظو 

ماما سپ  دـشاب . یـسایس  تموکح  کـی  ناونع  هب  لیـصا  مالـسا  رگناـیامن  دـیاب  ینعی  دوب  یـسایس  تموکح  نیما  ماـما  اـیناث : دـهد . ذوفن 
دندوب هدرپس  يو  هب  یهلا ،]  ] تناما ناونع  هب  ار ، شفادها  اههمانرب و  ندومن  هدایپ  مه  ار و  نآ  ینیب  ناهج  بتکم و  مه  هک  دوب  يرادتناما 

: اثلاث تسناد . یم  تما  یگدنز  تیعقاو  رد  مالسا  ینیب  ناهج  یلمع  مسجت  بتکم و  یتدیقع  يرکف و  طخ  ثراو  ار  دوخ  کنیا  ناشیا  و 
هدیشاپ بتکم  يهدنیآ  ظفح  تهج  رد  ص )  ) ربمایپ دوخ  ار  شاهیلوا  رذب  هک  یعیشت  دوب ؛ عیـشت  گرزب  تناما  ظفاح  رگید  فرط  زا  ماما 

ماما نانیـشناج  ماما و  دنمتردق  ناتـسد  اب  دیاب  عیـشت  کنیا  دـش و  نآ  ینابهگن  شرورپ و  رومأم  مالـسا  ربهر  نیمود  ع )  ) یلع ماما  دوب و 
يارب هک  دوب  لئاسم  رگید  لئاسم و  نیا  دـناودب . تمایق ] ات   ] مالـسا خـیرات  رد  هشیر  دـهد و  همادا  دوخ  یبالقنا  دـشر  هب  ع ])  ) همئا  ] ینعی

ره زا  رود  هب  هک  دوب  دراوم  نیا  هحفص 222 ]  ] یسررب زا  سپ  دوب و  هدرک  يراذگهیامرـس  روما  نیا  رب  ماما  تشاد و  یناوارف  تیمها  ماما 
یـسایس و توکـس  کی  ندـیزگرب  مود  ندـش و  ینابرق  تداهـش و  لوا  دـید  باختنا  ود  ربارب  رد  ار  دوخ  ناـشیا  یفطاـع ، لـئاسم  هنوگ 

نیا مه  نآ  مییامن و  هراشا  نآ  هب  راصتخا  روط  هب  میهاوخ  یم  هک  هدنام  یقاب  ياهتکن  اجنیا  رد  تسایـس . يهنحـص  زا  تقوم  يریگهرانک 
لئاسم زین  عقوم  نامه  رد  تسیرگن  یم  حلـصا  باختنا  يهلئـسم  هب  هعماج  دوجوم  طیارـش  وترپ  رد  هک  نامز  نامه  رد  ع )  ) ماما هک  تسا 

نیب یطابترا  هنوگ  چیه  دیابن  دنک و  زاب  یباسح  یصخش  یفطاع و  لئاسم  يارب  دیابن  هک  دوب  هتفایرد  یبوخب  درک و  یم  كرد  ار  یفطاع 
ناشیا ندومن  هظحالم  ای  ناشیا  فوخ  زا  دندوب  ترابع  یفطاع  لئاسم  نآ  دیامن و  داجیا  شاهدـنیآ  بتکم و  تحلـصم  نیب  لئاسم و  نآ 

و [ 15 « ] درادن ار  شنانمشد  اب  ییورایور  یگدامآ  يو   » تسا وسرت  نسح  ماما  هک  نیا  هلمج  زا  ینانخس  مدرم ، طوبرمان  نانخـس  ربارب  رد 
تموکح یگتسیاش  ناشیا   » هکنیا ای  و  [ 16 « ] تسا هدوبن  ع )  ) نیسح ماما  شردارب  دننام  هتشادن و  ییابا  نتفر  ملظ  راب  ریز  زا  ماما  هکنیا  ای 

یفیعـض رایـسب  يربـهر  یگتـسیاش  یحور و  يورین  زا  ماـما   » هـکنیا اـی  و  [ 17 « ] دیدنـسپ یم  رتـشیب  ار  شمارآ  حلــص و  اریز  هتــشادن  ار 
يو هب  هیواعم  هک  ياهنایلاس  قوقح  هب  درک و  يریگهرانک  تفـالخ  زا  اذـل  دوبن  نادـیم  درم  ماـما   » هکنیا زین  و  [ 18 « ] تسا هدوب  رادروخرب 

دراذـگب ریثأت  يربهر  ره  ياـه  يریگ  میمـصت  رب  یتحارب  دـناوت  یم  هک  هعماـج  مدرم  ياـهدروخرب  وحن  نیا  [. 19 .« ] دومن اـفتکا  داد  یم 
هب بتکم  ظفح  هب  زج  ماما  هک  ارچ  دـیامن  تسـس  نیملـسم  مالـسا و  عفن  هب  يریگمیمـصت  رد  ار  ماـما  خـسار  مزع  هجو  چـیه  هب  تسناوتن 

ار یبتجم  نسح  ماما  و  متس » هحفص 223 ]  ] ملظ و يهدننک  در  ، » ناونع هب  ار  ع )  ) نیـسح ماما  ناخروم ، هکنیا  سپ  دیـشیدنا . یمن  يزیچ 
دنتسناد و یم  شیدنا  جک  نیب و  رهاظ  ناسیون  خیرات  نیا  رگا  اریز  تسا ، هشقانم  لباق  دناهدرک ، حرطم  خیرات  رد  نانمؤم » يهدننک  لیلذ  »
و مینادـب -  نانمؤم  بتکم و  يهدـننک  لیلذ  ار  ع )  ) نسح ماـما  میهد و  تئرج  دوخ  هب  میناوت  یم  یتقو  اـم  هک  دـننک  كرد  دنتـسناوت  یم 

حلص اب  ع )  ) نسح ماما  دوش  تباث  نامیارب  هک  مینادب -  متـس  ملظ و  دض  ار  راوگرزب  نآ  طقف  هداد و  رارق  ناشیا  لباقم  رد  ار  نیـسح  ماما 
تـسناوت یم  هک  ار  ییاه  درواتـسد  عفانم و  بتکم ، دـش ، بجوم  لقاال  هکنآ  ای  درک و  لیلذ  ار  نآ  دومن و  کـته  ار  بتکم  تمرح  دوخ 

[ هشیمه دیاب   ] هک مدرم  نیب  عیاش  یفطاع  موهفم  اما  داد ! تسد  زا  ع )  ) نسح ماما  حلـص  رطاخ  هب  دروآ  تسد  هب  هیواعم  اب  گنج  وترپ  رد 
هب ار  نآ  مالـسا  هک  تسا  هنالهاج  یموهفم  تخادرپ ] هزرابم  هب  نآ  اب  گنج  هنحـص  رد  و  . ] درک عطاـق  دروخرب  متـس  ملظ و  هنوگ  ره  اـب 
دنک لمحت  ار  نآ  دریذپب و  ار  ملظ  صاخ ، یطیارش  رد  هک  دهاوخب  دوخ  ربهر  زا  بتکم  یتقو  مالسا ] رظن  زا   ] هکلب دسانش  یمن  تیمـسر 
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دوـخ قـبط ، رب  نآ  زا  رتـالاب  هکلب  هدـیزگرب  ار  یناـسنا  ریغ  یبـتکم و  ریغ  یعـضوم  دزادرپ ، تمواـقم  هب  ملظ  نآ  اـب  رگا  تروـص  نیا  رد 
ره ربارب  رد  هک  دـهاوخب  دوخ  ربهر  زا  بتکم  رگا  ینعی   ] تسا حیحـص  مه  نآ  سکع  هکنیا  اـمک  تسا  هدرک  لـمع  ینیب  دوخ  یهاوخ و 

رگا هک  میریگ  یم  هجیتـن  سپ  هدز .] تـسد  تیناـسنا  بـتکم و  فـالخ  یلمع  هـب  دـنکن  وا  دـنک و  زیتـس  تمواـقم و  متـس  مـلظ و  هنوـگ 
ناسنا مادـک  تسناد و  یبتکم  ياهناسنا  ءزج  ار  وا  دـیابن  دـشاب  هتفرگن  همـشچرس  یبتکم  ياهـشزرا  فادـها و  زا  ناسنا  کی  تاـساسحا 

رد ع )  ) نـسح ماـما  اـما  دـندرگ . فـصتم  ندوـب » یبـتکم   » فـصو هـب  هـک  ع )  ) تـیب لـها  هـمئا  ینعی  مالـسا  یهلا  ناربـهر  زا  رتهتـسیاش 
دوخ هفیظو  نیما  يرادتناما  ناونع  هب  و   ] تفرگ رظن  رد  ار  هدش  دای  يهلئـسم  هس  ره  شاهناعطاق  عضوم  ذاختا  دوخ و  ییاهن  يریگمیمـصت 

هحفص 224] . ] میزادرپ یم  هلئسم  هس  نآ  زا  يرتقیقد ]  ] یسررب لیلحت و  هب  کنیا  و  دومن .] افیا  ناناملسم  مالسا و  لابق  رد  ار 

بتکم نیما  ناونع  هب  ماما  ياههاگدید  یسررب 

و میدومن . یفرعم  شبناوج  یمامت  اب  مالـسا  بتکم  ینیب  ناهج  زا  يرادـساپ  ظفح و  هار  رد  یهلا  نیما  ناونع  هب  نیا  زا  شیپ  ماما و  ـالوا :
هک هاگ  نآ  اریز  دومن ، زورب  یتافالتخا  هعماج  مدرم  نیب  رد  نتسناد ، مالـسا  بتکم  ظفاح  یهلا و  نیما  ار  ماما  ینعی  زین ، هاگدید  نیمه  زا 

ماگنه نآ  هک  میوش  یم  هجوتم  دوش ، یم  تسایس  يهنحـص  كرت  هب  روبجم  ماجنارـس  قطان  نآرق  نیا  مالـسا و  يهمـسجم  نیا  مینیب  یم 
ار بتکم  فادـها  اهـشزرا و  اب  فلاخم  ای  یبتکم و  دـض  ياهـشور  تافارحنا و  اـه ، یهاـتوک  تسناوت  دیـسر ، تموکح  هب  ع )  ) ماـما هک 

ییاج هب  دوب -  هدومن  هیکت  اهنآ  هب  مالـسا ، یتشک  نداد  تکرح  رد  ماما  هک  یمدرم -  هاگیاپ  هک  دـبایرد  ـالماک  دـیامن و  سمل  اراکـشآ 
ره  ] دنیامن اپمه  گنهامه و  مالسا  نانمشد  اب  هزرابم  داهج و  هلفاق  اب  ار  دوخ  دنناوت  یمن  هک  دناهدرک ] طوقـس  ياهجرد  هب  و   ] دناهدیـسر
هک تسا  تهج  نیمه  هب  و  دندوب .] هدنارذگ  ناقفانم  رافک و  اب  هزرابم  داهج و  يهیاس  رد  ار  دوخ  یگدنز  هاتوک  یتدم  هتـشذگ  رد  دـنچ 

، دیامن هدایپ  یقالخا  يداصتقا و  یسایس ، یعامتجا ، ياههنیمز  یمامت  رد  ار  دوخ  يهمانرب  راکفا و  دومن  یعـس  هک  هاگ  نآ  ع )  ) یلع ماما 
ریز هب  هک  دومن  یم  تخـس  رایـسب  ناشیا  يارب  اریز  دندش ، یلدود  کش و  راچد  مدرم  تشگ و  زاغآ  اهتفلاخم  اهرـسدرد و  تالکـشم و 

ع)  ) نسح ماما  هک  دوب  مه  رطاخ  نیمه  هب  و  دـندش . دـیدرت  کش و  راچد  راکفا  نیا  تحـص  رد  جـیردتب  اذـل  دـنورب و  فیلاکت  نیا  راـب 
ناشیا اریز  دـهدب . دوخ  یبتکم ]  ] ياههمانرب فادـها و  هب  مالـسا  تما  ندرک  عناق  داـمتعا و  ندـنادرگزاب  هب  ار  مدـقت  هک  تفرگ  میمـصت 
هیواعم يارب  ار  تسایـس  نادیم  دیاب  راچانب  دنامب  یقاب  مدرم  نیب  رد  مالـسا  حیحـص  ینیب  ناهج  دهاوخب  هچنانچ  رگا  هک  دوب  هدرک  كرد 

ادیپ الیتسا  هطلس و  مالسا  ناهج  رب  هک  دهدب  ار  لاجم  نیا  دندوب  هفیقـس  طخ  يهمـسجم  هک  يو  رادفرط  ياهورین  يو و  هب  دراذگب و  زاب 
نیا ربارب  رد  ناـشراد  قرب  قرز و  ياهراعـش  دوـش و  راکـشآ  دراد  هرهچ  رب  یباـقن  هک  اـهنآ  یلهاـج  تیهاـم  ماجنارـس  هـک  دـشاب  دـننک ،

رد ار  يو  فادـها  یعقاو و  تموکح  ار و  هیواـعم  دنتـسناوت  یمن  هک  یناناملـسم  ناـمه  هحفـص 225 ]  ] دزابب گنر  حول  هداس  ناناملـسم 
اب دننیبب و  دوخ  مشچ  اب  رگم  دنـسانشب  رگید  فرط  زا  ار  يو  يهناهاوخ  تلادع  فادها  بلاطیبا و  نب  یلع  تقیقح  یفرط و  زا  یگدنز 

نیا مه  نآ  میهد و  خساپ  نآ  هب  هک  دنهاوخ  یم  ام  زا  تعرـسب  هک  میوش  یم  هجاوم  یلاؤس  اب  هک  تساجنیا  رد  دـننک . سمل  دوخ  دوجو 
تـسد زا  ار  مدرم  ینابیتشپ  دامتعا و  دنک ، هدایپ  هعماج  حطـس  رد  ار  دوخ  تسرد  حیحـص و  دیاقع  دـهاوخب  یـسک  هاگ  ره  ایآ  هک : تسا 

هک ياهدیقع  هک  دوش  یم  بجوم  هلئسم  نیا  ایآ  دنوش ؟ یم  لزلزت  کش و  راچد  دیاقع  نآ  هب  تبـسن  جیردتب  مدرم  يهدوت  داد و  دهاوخ 
دراذگب زاب  هنافرحنم  تیلهاج و  يهدیقع  اب  یتموکح  داجیا  يارب  ار  نابیقر  تسد  دورب و  نوریب  هنحـص  زا  تسا  هدش  مکاح  تسا  یتدـم 

هدیقع یمیاد ، یمتح و  ریدقت  لح ، هار  نیا  ایآ  و  دنک ؟ لوا  هدیقع  تحص  هب  دقتعم  ار  اهنآ  دنک و  کیرحت  ار  تما  ماجنارس ، رما ، نیا  ات 
هاگ نآ  هکلب  تسین  یمالـسا  يهدـیقع  موتحم  تشونرـس  لح ، هار  نیا  هک  تسا  نیا  لاؤس  نیا  هب  ام  خـساپ  و  تسا ؟ مالـسا  ینیبناهج  و 

. دوب هجاوم  اهنآ  اب  ع )  ) یلع ماما  تموکح  هک  دوش  یتالکـشم  طیارـش و  نآ  راچد  هک  دوش  یم  مالـسا  بتکم  هدیقع و  یمتح  تشونرس 
دیامن هدایپ  هعماج  رد  ار  دوخ  يهقح  دـیاقع  لماک  روط  هب  تشاد  میمـصت  دوب و  هدومن  زاغآ  ار  دوخ  تموکح  ع )  ) یلع ماـما  یتقو  اریز 
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هدایپ هار  رد  ماما  زا  دوجو  مامت  اب  دنتـسناوتن  اذـل  دـنرادن و  يو  فادـها  ماما و  هب  یعقاو  لماک و  یهاگآ  هک  دـید  هجاوم  یتما  اب  ار  دوخ 
رادتـسود هک  اـهنامه  ع )  ) یلع ماـما  ناـمز  رد  یمدرم  ياـههدوت  هـک  میوـش  رکذـتم  تـسا  هتـسیاش  دـنیامن و  تیاـمح  شفادـها  ندوـمن 

مدرم زا  شیب  ماما ، هار  رد  ناشیا  يراکادف  صالخا و  هک  دیسر  یم  رظن  هب  ادتبا  رد  دنچ  ره  دندوب و  قارع  نیمزرـس  زا  دندوب  شتموکح 
ةریزج رـصم و  رد  يرامـشیب  دارفا  ناشیا و  يرادفرط  هک  مینک  یم  هدهاشم  میرگن ] یم  هلئـسم  قمع  هب  یتقو   ] اما دـشاب  اهنیمزرـس  رگید 

يراکادف رطاخ  هب  مدرم  هحفـص 226 ]  ] نیا راکفا  بلق و  رد  ع )  ) یلع ماما  اریز  دوب ، تاـساسحا  فطاوع و  يهیاـپ  رب  يرادـفرط  برعلا ،
تنس ادخ و  باتک  زا  ار  نافع  نب  نامثع  ریگمشچ  فارحنا  یتقو  هک  دندوب  مدرم  نیمه  و  تشاد . یـصاخ  هاگیاج  مالـسا ، هار  رد  شیاه 
تقاط دح  زا  هک  دناهتفرگ  رارق  یتالکـشم  ربارب  رد  دندرک  ساسحا  دندوب ، وا  لتق  دـهاش  زین  نآ  زا  سپ  دـندومن و  هدـهاشم  ص)  ) ربمایپ

هب هک  وا  مه  دـنوش  ع )  ) یلع ربمایپ ، گرزب  یباحـص  هجوتم  هک  دومن  راداو  ار  اـهنآ  ساـسحا ، نیمه  تسا و  جراـخ  يداـع  ناـسنا  کـی 
يهنحص نامثع ، گرم  زا  سپ  دیامن و  هبلغ  تالکـشم  نیا  رب  تاجن و  ار  مالـسا  بتکم  ینعی  ربمایپ  راگدای  تسناوت  یم  ناشیا  يهدیقع 

دندرک باختنا  ار  ع )  ) یلع مدرم ، قافتا  هب  بیرق  ثیرثکا  اذـل  دـنادرگزاب  دوخ  یعیبط  تیعـضو  هب  ار  روما  دـیامن و  رپ  ار  یـسایس  یلاخ 
چیه هک  دوب  دنمهرهب  يدنمشزرا  یخیرات و  براجت  تافص و  زا  و  دوب . یعامتجا  یسایس و  يهنحص  رد  ربمایپ  هباحص  نیرتزراب  يو  اریز 

رب فطاوع و  تاـساسحا و  يهیاـپ  رب  مدرم  یهاوخاوه  يرادـفرط و  ادـتبا ، ناـمه  زا  سپ  دوبن . رادروـخرب  زاـیتما  نیا  زا  يرگید  هباـحص 
، ادـتبا ناـمه  زا  اذـل  ع .)  ) یلع ماـما  فرط  زا  میقتـسم  تـیبرت  اـی  یهاـگآ و  ساـسا  رب  هـن  دوـب  ع )  ) یلع یتاذ  سدـقت  ترهــش و  ساـسا 

نآ اما  دومن . یم  یهیدـب  يرما  گرزب  ياهتیلوئـسم  داهج و  ياهیتخـس  اب  دروخرب  زا  سپ  ناشیا  ندـش  لزلزتم  ماما و  زا  اـهنآ  ینادرگور 
نینچ رگید  دنرایـشه ، هاگآ و  لئاسم  هب  عیـسو  یفیط  رد  هک  دراذـگ  یم  یمدرم  یگدـنز  يهنحـص  رد  ياـپ  مالـسا  ینیبناـهج  هک  هاـگ 

سکع رب  اما  دیامن ، مخ  دق  ثداوح  نافوط  ربارب  رد  درادرب و  تسد  دوخ  قح  هب  تموکح  زا  هک  دش  دهاوخن  روبجم  ياهدـیقع  بتکم و 
لیمحت نآ  هب  تموکح  زا  ندیشک  تسد  یسایس و  یـشاپمه  زا  ینیـشنبقع و  هک  دوش  هجاوم  هعماج  رد  یطیارـش  اب  بتکم  ینامز ، رگا 

دیاب دـنیامن ، ادـیپ  بتکم  هب  قوثو  دامتعا و  هاگ  نآ  دـنوش و  هجاوم  نمـشد  یعقاو  يهرهچ  اب  مدرم  ینیـشن ، بقع  نیا  اب  هک  دـشاب  دوش ،
راـکفا یلهاـج و  تیهاـم  یتـحارب  دوـش ، زاـب  راـکبیرف  نمـشد  يارب  یـسایس  يهنحـص  یطیارـش  نینچ  رد  هچناـنچ  رگا  هـک  دـنک . نـینچ 

هک دوب  يراک  ناـمه  تسرد  نیا  درک و  دـهاوخ  هحفـص 227 ]  ] راکـشآ نیبرهاظ  شیدناهداس و  ناناملـسم  ربارب  رد  ار  دوخ  يهنافرحنم 
هک مدـیگنجن  امـش  اب  نم  : » تفگ هدرک و  اهنآ  هب  باطخ  تفر و  الاب  ربنم  زا  یمدرم  تیعمج  ربارب  رد  هک  ماـگنه  نآ  داد ، ماـجنا  هیواـعم 

دنوادـخ مدرگ و  مکاح  ریما و  امـش  رب  ات  مدـیگنج  امـش  اب  هکلب  دـیزادرپب  تاکز  دـیرازگب و  جـح  اـی  دـیریگب و  هزور  دـیرازگب و  زاـمن 
درک ضرف  ار  رگید  هار  ود  دوش  یم  هنیمز  نیا  رد  و  دیشاب ». هتشاد  هارکا  نآ  زا  امش  دنچ  ره  دومن ، اطع  نم  هب  ار  تبهوم  نیا  ماجنارـس ] ]

راکشآ یسایس  یعامتجا و  هنیمز  رد  نانمـشد  ثیبخ  تیهام  ات  دیامن  كرت  ار  هنحـص  هار  ود  نیا  زا  یکی  باختنا  اب  تسناوت  یم  ماما  هک 
هیواعم تموکح  يارب  هار  عقوم  نآ  رد  سپس  دهد  همادا  تداهش  دح  رـس  ات  ار  هناحلـسم  گنج  ماما ، فلا ) تسا : نیا  هار  ود  نآ  دوش و 

ام لاؤس  کنیا  دیامن . فقوتم  هیواعم  دض  رب  ار  یماظن  تایلمع  دوش و  جراخ  تسایس  يهنحص  زا  طورشم )  ) حلـص لوبق  اب  ب ) دوش . زاب 
تقوم ینیـشن  بقع  هب  بتکم  زاین  تسناوت  یم  قیرط  ود  ره  هکنآ  هژیوب  درکن  باختنا  ار  هار  ود  نیا  زا  یکی  ع )  ) ماـما ارچ  هک  تسا  نیا 

نهذ رد  هاگ  نآ  لاؤس  نیا  دیامن و  بلج  شدیاقع  فادـها و  هب  شدوخ و  هب  ار  تما  نانیمطا  دـناوتب ، ربهر  ماجنا  رـس  ات  دزاس  ققحم  ار 
اب زین  ع )  ) نیسح ماما  اریز  دنک  هسیاقم  ع )  ) نیـسح ماما  يریگعـضوم  اب  ار  ع )  ) نسح ماما  يریگعـضوم  هک  دریگ  یم  جوا  رتشیب  هدنناوخ 

حیحص خساپ  هب  میناوت  یم  هاگ  نآ  و  دیزگرب . تقوم  روط  هب  ولو  داهج  ندرک  فقوت  هار  رب  ار  تداهـش  هار  ماما  دوب  هجاوم  هار  ود  نیمه 
ره هک  ار  یطیارـش  هک  تسا  ریذـپناکما  یتقو  مه  نآ  مییامن و  كرد  ار  ع )  ) ماما ود  عضوم  نیب  یـساسا  توافت  یبوخب  هک  میبای  تسد 

نیـسح ماما  لوا ، هار  هب  هجوت  اب  میرگنب . نیا  زا  شیپ  هدـش  هتفگ  هلئـسم  هس  هب  تربع  دـید  اب  میبایرد و  یبوخب  دـندوب  هجاوم  نآ  اب  کی 
شیرامیب عقاو  رد  دوب و  هدـش  جراخ  دـیدرت  کش و  تلاح  زا  ناشیا  نامز  رد  تما  اریز  دـیزگرب  تسا  تداهـش  هار  هک  ار  هار  نیمه  (ع )
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یتواـفت و  دوـب . هدارا » نداد  تسد  زا  نادـقف و   » مه نآ  هک  دوـب  هدـش  هحفـص 228 ]  ] راچد يدـیدج  يرامیب  هب  دـنچ  ره  دوب  هتفای  اـفش 
فده تلاسر و  هب  ار  دوخ  يهناهاگآ  داقتعا  نامیا و  تما  هک  تسانعم  نیدـب  کش  يرامیب  هک  ارچ  تسا ، يرامیب  ود  نیا  نایم  یمیظع 

يراشفاپ دربن  هنحـص  رد  دوخ  تداهـش  اتیاهن  هجیتن و  یب  يهزرابم  يهمادا  يارب  ع)  ) نسح ماما  هچنانچ  رگا  تسا و  هداد  تسد  زا  هزرابم 
هدراذگ مالسا  موادت  رب  البرک  رد  دوخ  نوخ  اب  ع )  ) نیسح ماما  هک  ار  يریثأت  نآ  .و  تخاس یمن  مالسا  بیـصن  ار  يا  هرهب  چیه  درک  یم 

دنتـشاد و کش  هزرابم  نیا  تلاسر  هب  مدرم  يهدوت  هک  دش  یم  عقاو  ییاضف  رد  ع)  ) نسح ماما  تداهـش  اریز  تشاذگ  یمن  هجو  چـیه  هب 
تسد فعض و  یتسـس و  رطاخ  هب  ار  ناشیا  هدز و  ع )  ) نسح ماما  تمالم  هب  تسد  شیدنا ) هداس   ) ناخروم زا  يرایـسب  و  دندوب . لزلزتم 
تحار یگدنز  هب  نتفای  تسد  تهج  هنحص  زا  يریگ  هرانک  هب  مهتم  ار  ناشیا  و  دننک ] یم  و   ] هدرک شنزرس  دوخ  ملسم  قح  زا  ندیـشک 
نـسح ماما  رگا  هک  مییامن  یم  دـیکأت  هدرک و  در  ار  اهتمهت  اهاعدا و  نیا  رتماـمت  هچ  ره  تدـش  هب  اـم  اـما  دـنیامن . یم  شمارآ  رـسارس  و 
مدرم اسب  هچ  درک و  یمن  رییغت  يا  هرذ  هعماج  عاضوا  دروخ و  یمن  ناکت  ینادجو ، چیه  درک  یم  هجیتن  یب  يا  هزرابم  ریگرد  ار  دوخ  (ع)

ات داد  همادا  ردق  نآ  ار  کلملادبع  اب  هزرابم  گنج و  هک  دـنداد  یم  رارق  ریبز  نب  هللادـبع  تفلاخم  هزرابم و  فیدر  رد  ار  ناشیا  يهزرابم 
دیشیدنا و ریبز  نبا  هب  ناناملسم  زا  يدحا  ایآ  میسرپ  یم  دوخ  زا  ام  اما  دش . شنادناخ  باحـصا و  یمامت  دوخ و  گرم  هب  رجنم  ماجنارس 

ایآ تشاداو ؟ تکرح  هب  ار  اهنآ  ایآ  درک ؟ مالـسا  تما  نادـجو  ندرک  رادـیب  رد  يریثأـت  درک  نآ  ریگرد  ار  دوخ  يو  هک  يا  هکرعم  اـیآ 
، نافع نب  نامثع  مینیب  یم  رگید  فرط  زا  و  دش ؟ مالسا  هار  رد  دیدج  یعنام  دوخ  هکنآ  ای  تشاد  هارمه  هب  مالسا  يارب  یعقاو  يدرواتسد 

ربارب رد  هحفـص 229 ]  ] ناـمثع درکن و  یلاـخ  ار  تسایـس  يهنحـص  داد و  همادا  - مدرم ناوارف  ياـهتفلاخم  مـغر  هـب  ار - دوـخ  تموـکح 
يو نت  رب  دـنوادخ  هک  دوب  یـسابل   » تفـالخ وا  مارم  رد  اریز  تسین  يراـک  نینچ  يهداـمآ  وا  هک  داد  یم  خـساپ  بترم  مدرم ، يهتـساوخ 

میناد یم  ام  يهمه  دوب  يو  ندش  هتشک  سپس  مدرم و  شروش  ات  تموکح  يهمادا  رد  يو  رارصا  يهجیتن  ماجنارس  هکنآ  ات  دوب » هدناشوپ 
رب اـقب  رد  اریز  دوـب  عاجـش  يدرف  ناـمثع  هک  مییوـگب  میناوـت  یم  نیارباـنب  دـش  یمن  هتـشک  زگره  درک  یم  يریگ  هراـنک  ناـمثع  رگا  هک 

نیا لاثما  هک  دراد  دوجو  یناسنا  ایآ  هک  میسرپ  یم  دوخ  يهبون  هب  ام  هکلب  درک ؟ يراشفاپ  ندش  هتـشک  تمیق  هب  گرم و  مد  ات  تموکح 
دروآ هزرل  هب  ار  مالسا  تما  نادجو  نارگن ) هتوک  رظن  رد   ) تعاجش نیا  اب  تسناوت  وا  گرم  ایآ  دشاب ؟ هتشاد  شزرا  شیارب  اه  تعاجش 

ار تسد  نیا  زا  يرگید  صخـش  ره  ای  نامثع  ای  ریبز  نبا  اریز  ارچ ؟ یلو  . هن هک : تسا  نیا  خـساپ  دـهد ؟ رییغت  ار  عاـضوا  زا  يا  هشوگ  اـی 
هب اهنآ  يهزرابم  دنا و  هدزن  تفلاخم  هزرابم و  هب  تسد  دوخ  یـصخش  عفانم  يارب  زج  اهنآ  هک  دنتـسناد  یم  دنتخانـش و  یم  یبوخب  مدرم 
رد هراومه  ناشیا  فادها  تلاصا  رد  مالـسا  تما  اذل  تسا و  هدوبن  یفارحنا  تموکح  لیدعت  ای  مالـسا  زا  تیامح  ای  بتکم  تاجن  رطاخ 

ملظ و هنوگ  ره  دض  ود  نیا  هک  هدوب  تهج  نیدب  گرم  ربارب  رد  نامثع  ای  ریبز  نب  هللادبع  ندش  میلـست  ایآ  سپ  دنا . هدوب  دیدرت  کش و 
نیمولظم و رطاخ  هب  اهنآ  هکنآ  ای  و  دـنروآ ؟! دورف  نانمـشد  ربارب  رد  ار  دوخ  رـس  دـنا  هتـساوخ  یمن  هجو  چـیه  هب  دـنا و  هدوب  ییوگروز 
، ود نیا  لاثما  نامثع و  ای  ریبز  نبا  فادها  هب  تبسن  تما ، هک  تسا  نیا  رما  تقیقح  اما  دنداد !؟ همادا  ار  هزرابم  هعماج  ياه  هدش  لامدگل 
مالـسا و تما  نادجو  رد  يریگمـشچ  ریثأت  هنوگ  چیه  هکنآ  نودب  دـندش  هتـشک  ود  نآ  مه  رطاخ  نیمه  هب  دنتـشادن و  دامتعا  نانیمطا و 
ع)  ) نسح ماما  اب  هک  یمدرم  ياه  هدوت  لد  رد  - هک دوب  رتیوق  تاجرد  هب  هکلب  - کش نیمه  تسرد  و  دنشاب . هتـشاد  شدیاقع  تارکفت و 

صخـش ره  هب  هک  دـننک  هاگن  يدـید  نامه  هب  ع )  ) نسح ماما  یبلط  تداهـش  هب  دوب  هتـشگ  ثعاب  دـش و  یم  تفاـی  دـندرک  یم  یگدـنز 
يهمادا قیرط  ع )  ) نسح ماما  رگا  سپ  دننک ، هاگن  تسا  هتفرورف  گرم  ماک  رد  هدیگنج و  شنانمـشد  دـض  رب  هک  يرگید  هحفص 230 ] ]

دوجو یناوارف  یخیرات  رامآ  درک . یمن  ریثأت  ناناملسم  عاضوا  رییغت  رد  اهلد و  رد  يا  هرذ  درک ، یم  باختنا  تداهش  دحرـس  ات  ار  هزرابم 
دوـش گـنج  دراو  هیواـعم  اـب  رگا  هک  تسناد  یم  دوـب و  هاـگآ  ـالماک  شتیعقوـم  هب  بسن  ع )  ) یلع ماـما  هک  دنتـسه  نآ  دـکؤم  هک  دراد 

یخیرات تانایب  اب  ع )  ) یبتجم ماما  و  تسا ، ماما  فادـها  هب  تبـسن  دـیدرت  کش و  زا  ولمم  مدرم ، دوجو  هک  ارچ  تسا ، لاـحم  شییزوریپ 
یط دوب  هتفرگ  شیپ  شنانمشد ، اب  هزرابم  هار  رد  شباحصا و  اب  دوجوم  نارحب  هناهاگآ  جالع  هار  رد  هک  ار  دوخ  تسایـس  داعبا  شیوخ ،
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ام دومن و  كرد  یبوخب  دیشچ  نارود  نآ  رد  ماما  هک  ار  ییاخلت  یتخس و  قمع  ناوت  یم  هک  يروط  هب  تسا  هدومن  نشور  غیلب ، ینانخس 
هداد اهنآ  عفر  يارب  هک  ییاه  لح  هار  تالکشم و  زا  هتشاد و  هک  یتیعقوم  هعماج و  زا  ار  ام  شنانخس  اب  ات  میوش  یم  هارمه  ماما  اب  نونکا 

هب هن  دندرک و  افو  هن  اهنآ  دنتفرگن  شیپ  ار  حالـص  هار  نادـساف  زا  مادـک  چـیه  متخانـش و  ار  ناشیاه  ییورود  هفوک و  لها  : » دزاس ربخاب 
.« دنا هدیـشک  نوریب  ام  رب  ار  دوخ  ياهریـشمش  هک  یلاح  رد  تسام  اب  ناشیاهلد  هک  دنیوگ  یم  اهنآ  دندومن  لمع  دندوب  هداد  هک  ییاهلوق 
هب هن  زگره  هک  یملاظ  رفاک  اب  درک ، دیهاوخ  گنج  نم  زا  سپ  ماما  مادـک  اب  دـیتفیرف ، ارم  زا  شیپ  ماما  هک  روط  نامه  دـیداد  بیرف  ارم  »

دوجو ار  نآ  لیلد  دـیامرف و  یم  هراشا  گنج  نیا  رد  يزوریپ  ندوب  لاحم  هب  ماما  رگید  ياج  رد  و  شلوسر ». هب  هن  هتـشاد و  ناـمیا  ادـخ 
دوخ يارب  ینارای  هک  رطاخ  نیا  هب  منک  یمن  راذگاو  يرگید  هب  ار  روما  ادخ  هب  مسق  : » دناد یم  صلخم  نارای  یمک  زین  دـیدرت و  کش و 

.« دنک مکح  وا  نیب  نم و  نیب  دنوادخ  ماجنارـس  ات  مدیگنج  یم  هیواعم ]  ] اب زور  هنابـش  متفای  یم  دوخ  يارب  نارای  هچنانچ  رگا  منیب و  یمن 
تسا نیا  رد  هنتف  عطق  تما و  حالـص  مدید  هحفـص 231 ]  ] سپ وا ، قح  هن  دوب  نم  قح  قح ، نآ  هک  درک  عازن  یقح  رـس  رب  نم  اب  هیواـعم 

رد ار  امش  حالص  زج  يزیرنوخ و  زا  تسا  رتهب  ناناملسم  ناج  ظفح  هک  مدید  نانچ  مرادرب و  تسد  گنج  زا  منک و  حلـص  هیواعم  اب  هک 
ماما هک  دنراد  نیا  هب  هراشا  قیاقح  یمامت  سپ  دشاب ». تدم  هاتوک  یعاتم  امش و  يارب  یشیامزآ  نآ  هک  دیاش  مناد  یم  هچ  متشادن و  رظن 

رب یندـمت  داجیا  انامه  هک  دـندوب  لیام  ناشیا  دوخ  هک  روط  نآ  ماـما  فادـها  دـش و  یمن  قفوم  نآ  رد  اـنیقی  دز  یم  یگنج  ره  هب  تسد 
اب گنج  دراو  ماما  رگا  دیـشوپ . یمن  دوخ  هب  لمع  يهماج  زگره  دوب ، اهنارود  یماـمت  رد  اهلـسن و  یماـمت  يارب  بتکم  هدـیقع و  يهیاـپ 

دوب و هتفرگ  ارف  ار  شیتسه  یمامت  کش  هک  تسیز  یم  یطیارـش  رد  تما  هک  یلاح  رد  هک  دوب  یقاب  شـسرپ  نیا  ياـج  دـش  یم  هیواـعم 
ایآ دشاب ؟ تسناوت  یم  هچ  يریگرد  هزرابم و  نیا  فادـها  طیارـش  نیا  اب  و  تشاد ؟ ییانعم  هچ  گنج  نیا  تسناد ، یم  لاحم  ار  يزوریپ 
نآ و  تسا » رش  زا  زیهرپ  ریخ ، ياههار  زا  یکی  : » دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  ع )  ) ماما هک  یتناما ؟ تلاسر و  ای  دوب و  ینمـشد  دانع و  فرص 
نآ زا  هدافتسا  رب  رداق  هکنآ  زا  شیپ  اهتصرف  هب  ندز  گنچ  تعرـسب  : » دندومرف ناشیا  دش  لاؤس  لهج  موهفم  هرابرد  ع )  ) ماما زا  هک  هاگ 

.« دشاب ایوگ  حیصف و  صخش  نآ  دنچ  ره  عضاوم  زا  يرایسب  رد  ندرک  توکـس  تسا  يروای  بوخ  هچ  .و  خساپ زا  ندرک  عانتما  و  دشاب ،
هعرج : » دومرف دـش و  لاؤس  ناشیا  زا  لقع  ینعم  زا  هک  هاگ  نآ  دـیامرف  یم  نایب  رتحـضاو  یقیرط  هب  اـم  يارب  ار  رما  رگید  يراـتفگ  رد  و 
نایب البق  هک  يا  هجیتن  هب  هک  میهد  یم  قح  دوخ  هب  ام  یخیرات  قیاقح  نیا  وترپ  رد  و  دیآ » تسد  هب  تصرف  ات  ندیشک  رس  ار  هصغ  هعرج 
گنج درک  یم  راداو  ار  دوخ  هجیتن  یب  هحفـص 232 ]  ] يا هزرابم  رد  ع )  ) یبتجم ماـما  رگا  هک  تسا  نیا  مه  نآ  میوش و  نئمطم  میدومن 

چیه رادیاپ  بتکم  نیا  مالـسا  يارب  هک  دوب  نافع  نب  نامثع  ای  ریبز و  نب  هللادبع  يهجیتن  یب  يهزرابم  هیبش  يدایز - رایـسب  دح  ات  ناشیا -
ییزوریپ دوخ  حلـص  شریذپ  هک  دومن  تباجا  یتقو  رد  ار  هیواعم  حلـص  توعد  ماما  قیاقح  نیا  رب  هیکت  اب  و  تشادـن . ربرد  یتعفنم  هنوگ 

، ماـگنه نآ  رد  اریز  مدرم ؛ ربارب  رد  هیواـعم  درکلمع  يهدـننک  راکـشآ  زین  دوب و  يو  يهناراـکم  ياهتـسایس  يهدـننک  اوـسر  هیواـعم و  رب 
هب دورو  تفایرد  یتقو  هک  دوب  یسک  يو  تساهنآ  ناج  ظفح  رادفرط  نیملسم و  زوسلد  هک  دوب  هتفرگ  دوخ  هب  ار  يدرف  يهرهچ  هیواعم ،

ار دوخ  هک  تساوخ  دـید  یم  دوخ  اب  هزرابم  رد  ار  يو  رارـصا  ماما و  یتخـسرس  زین  یفرط  زا  تسا و  شعفن  هب  ع )  ) نسح ماما  اـب  گـنج 
ور هبور  ع )  ) یبتجم ماما  فرط  زا  حلـص  دقع  شریذـپ  اب  ناهگان  اما  دـیامن ، ناونع  نیملـسم  ناج  ظفح  رادـفرط  تسود و  حلـص  یناسنا 

مزلم ار  وا  حلـص  دادرارق  ياهدنب  هک  یتقو  هژیوب  دومن  ار  شا  هناراکم  ياهتـسایس  قیقحت  رد  تسکـش  ساسحا  هک  دوب  اجنآ  رد  تشگ و 
يدایز نازیم  ات  هیواـعم  دـش و  قفوم  ماـما  يهشفن  ماجنارـس  هحفـص 233 ]  ] و [ 20 . ] دوب اـهنآ  شریذـپ  زا  راـچان  هک  درک  يروما  لوـبق  هب 

زور نامه  زا  هکلب  دنامن  طیارش  ندش  هدامآ  ثداوح و  عوقو  رظتنم  رگید  دومن و  راکـشآ  ار  شیوخ  فرحنم  تیهام  يدوجو و  تقیقح 
هزور دیناوخب و  زامن  هکنآ  رطاخ  هب  ادخ  هب  مسق  : » هک درک  مالعا  مدرم  ربارب  رد  لماک  یمرـش  یب  اب  دومن و  نایب  انلع  ار  دوخ  فده  لوا ،

نم هب  ار  تمعن ]  ] نیا دنوادخ  منک و  تراما  امش  رب  هک  مدیگنج  امـش  اب  هکلب  مدیگنجن  امـش  اب  دیزادرپب  تاکز  هدرازگ و  جح  دیریگب و 
تما هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  دیزگرب  ار  تداهش  هار  ع )  ) نیسح ماما  مینیب  یم  هکنیا  اما  دیـشاب ». هتـشاد  هارکا  نآ  زا  امـش  دنچ  ره  دومن  اطع 
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دوب و هدـش  اوسر  هیواعم  موش  فادـها  هتـشگ و  المرب  نایوما  تیعقاو  رگید  هک  ارچ  دوب  هتفای  تاجن  کش )  ) يراـمیب زا  ناـشیا  ناـمز  رد 
یلع ماما  تموکح  ندرک  هبرجت  هرابود  تسین و  تیلهاج  طخ  دادـتما  زج  يزیچ  نایوما ] و   ] هیواعم تموکح  هک  دوب  هتفایرد  الماک  تما 
یبا نب  هیواعم  اـب  هک  هاـگ  نآ  ع )  ) یلع ماـما  هک  دـندوب  هتفاـیرد  اـتیاهن  دوب و  هدـمآرد  شوخ  یباوخ  وزرآ و  تروص  هب  مدرم  يارب  (ع )

يراـمیب زا  تما  نیعم . صخـش  اـی  هلیبق  اـب  هن  درک و  یم  هزراـبم  تفلاـخم و  یتـسرپ  تب  تیلهاـج  اـب  عقاو  رد  درک  یم  تفلاـخم  ناـیفس 
یمن رگید  هک  يروط  هب  دوـب  هدارا  نداد  تسد  زا  يراـمیب  مه  نآ  دوـب و  هدـش  راـچد  يرگید  يراـمیب  هب  اـما  دوـب  هتفاـی  تاـجن  ( کـش )

عاضوا رییغت  يهدارا  تما ، هلب  . دوب هدش  شتاوهش  كولمم  شنابز  تسد و  هکلب  دیامنب  نمشد  اب  یتفلاخم  ضارتعا و  هنوگ  چیه  تسناوت 
ناشیاهریـشمش اما  ماما  اب  ناشیاهلد   » تسا هتفگ  برع  فورعم  رعاش  قدزرف  هک  روط  نامه  دوب و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  يهعماـج  دـساف 

یلاع يوگلا  هنومن و  وا  تسا و  داـهج  صـالخا و  قیرط  ع )  ) یلع ماـما  هار  هک  دوب  هتفاـیرد  تما  کـنیا  هحفـص 234 ] « . ] دوب وا  دض  رب 
هدینش نویبالقنا  نابز  زا  بترم  تشگ و  یمومع  يراعش  میهاوخ » یمن  ار  یلع  تموکح  زج   » راعش هک  يروط  هب  تسا  هنالداع  تموکح 

ردق و یب  ناشرظن  رد  اهوگلا  اهشزرا و  اذل  دندوب  مزال  يهدارا  دقاف  نوچ  دارفا  نیمه  دیاقع ، اه و  يریگ  عضوم  نیا  يهمه  اب  اما  . دش یم 
ار ناـشدوجو  یماـمت  ناـشدالج  ماـکح  هب  یگتـسباو  تلذ و  ساـسحا  دوب و  هدرک  شکورف  یهاوـخ  داـهج  يهلعـش  دوـب و  هدـش  تمیق 

ياهـشزرا بتکم و  دوب  مهم  ناشیارب  یـصخش  عفانم  هک  ردق  نآ  دنروخب و  ار  بتکم  يهصغ  هک  دندوبن  يدارفا  رگید  اهنآ  دوب  هتفرگارف 
دوخ شزرا  یب  ياهمغ  بتکم ، ياج  هب  هک  دندوب  هدرک  طوقس  ردق  نآ  هدرک و  شومارف  ار  بتکم  مغ  اهنآ  . تشادن یشزرا  ناشیارب  نآ 

بـالقنا و هک  دوـب  اـجنیا  دـنادرگزاب و  يو  هب  ار  دوـخ  يهدارا  دوـش و  ادـیپ  یـصخش  دـیاب  هک  تسا  یتلاـح  نـینچ  رد  دـندروخ . یم  ار 
اما . دزاس نک  هشیر  هعماج  رد  ار  هدارا » مدـع   » يرامیب هک  دـشاب  دـیزگرب  ع )  ) نیـسح ماـما  ار  هعماـج  دوجوم  عضو  اـب  دـیدش  ییوراـیور 

تقیقح قیرط  نیدب  دراذگب و  زاب  هیواعم  نالوج  يارب  ار  هنیمز  ات  دوب  بلط  شمارآ  وجحلـص و  یـصخش  عضوم  ع ،)  ) نسح ماما  عضوم 
ع)  ) یلع ماما  فادـها  راکفا و  تیناقح  هب  ار  دوخ  داقتعا  دامتعا و  تما ، هلیـسو  نیدـب  ات  دزاس  اوسر  ار  يو  هنالهاج  راکفا  وا و  يدوجو 

سپ هک  یطیارش  درب و  یم  رس  هب  نآ  رد  ع )  ) نسح ماما  هک  یطیارش  نیب  یـساسا  قرف  بلطم ، نیا  نایب  اب  .و  دبایزاب تموکح  يهنیمز  رد 
يارب تسا و  هدوب  تما  يرامیب  عون  رد  توافت  نیا  هک  دش  راکشآ  دش و  صخـشم  تشگ  ور  هبور  نآ  اب  ع )  ) نیـسح ماما  لاس  تسیب  زا 

زج يزیچ  کش  يرامیب  جالع  هک  یلاح  رد  تداهـش ] قیرط  ینعی   ] دش یم  هدیزگرب  لوا  قیرط  دیاب  هدارا ) نداد  تسد  زا  ) يرامیب جالع 
تسایـس و مامز  دیاب  هک  دوب  يرادتناما  ناشیا  هک  تهج  نیا  زا  اما  ایناث : دوبن . طورـشم  حلـص  نتفریذپ  تسایـس و  يهنحـص  ندرک  یلاخ 

هکلب لکشم و  ماما ، یـسایس  هحفـص 235 ]  ] تموکح يهمادا  طیارـش  نآ  رد  هک  تسا  حضاو  تشاد  یم  تسد  رد  ار  یمالـسا  تموکح 
هک ارچ  دوـب ، هتـشک  زجاـع  هدـیقع  بتکم و  ساـسا  رب  تموـکح  هب  ندیـشخب  رارمتـسا  همادا و  زا  ناـشیا  رگید  هک  ارچ  دوـمن  یم  لاـحم 

یتقو دشاب و  یم  اهنآ  یصخش  دوجو  دارفا و  عفانم  حطس  زا  رتالاب  رایسب  یحطس  رد  یبتکم ، فادها  همانرب  ياراد  دنم و  هدیقع  یتموکح 
لولعم هک  مدرم  یبلق  ینابیتشپ  دامتعا و  زا  ندش  دنم  هرهب  هیاس  رد  رگم  دنک - ظفح  ار  دوخ  يهدـنیآ  تیدوجوم  دـناوتن  یتموکح  نینچ 
یمدرم یهاگیاپ  دـنمزاین  یتموکح  نینچ  اریز  دـیامن  عافد  دوخ  یتسه  دوخ و  زا  دـناوت  یمن  رگید  تساـهنآ - یبتکم  داـقتعا  یهاـگآ و 

عافد تموکح  زا  نانمـشد ، ربارب  رد  دـشکب و  شود  رب  ار  نآ  تیلوئـسم  راب  هدومن و  كرد  ار  تموکح  نوگانوگ  داعبا  دـناوتب  هک  تسا 
تما یحور ، يرکف و  رظن  زا  هک  دیاب  یبتکم  دنم و  هدیقع  تلود  کی  سپ  دـیامنن . غیرد  يراکادـف  هنوگ  چـیه  زا  نآ  رطاخ  هب  هدومن و 

دهد تسد  زا  ار  مدرم  نانیمطا  یتموکح ، هچنانچ  رگا  دـهدب و  اهنآ  هب  ار  مزال  یهاـگآ  هدومن و  بلج  ار  اـهنآ  دزاـس و  عاـنقا  ار  شیوخ 
یم ماـما  يرآ  اـهنآ ؟ شزرا  یب  ذـیاذل  صخـش و  ره  يدرف  عفاـنم  قیرط  زا  اـیآ  دـیامن ؟ بذـج  بلج و  ار  اـهنآ  دـناوت  یم  روـطچ  رگید 

زا تسرد  ینعی  ناشیصخش  ياه  تساوخ  ندرک  هدروآرب  اهنآ و  عیمطت  قیرط  زا  مه  نآ  دنک  بلج  شتموکح  يوس  هب  ار  مدرم  تسناوت 
هلیح هعدخ و  دسیونب ، همان  قارع  ماش و  رد  لیابق  ياسؤر  هب  درخب ، ار  مدرم  نادجو  دومن . هدافتسا  هیواعم  هک  دنک  هدافتسا  یـشور  نامه 

راکشآ حیرص و  یجورخ  یقالخا ) ریغ   ) ياهشور نیا  یمامت  اما  . دیامن عیمطت  ار  اهنآ  دح ، یب  ياه  يزاب  لد  تسد و  اب  ماجنارـس  دنک و 
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تـسا نیا  هب  هتـسباو  دشاب  بتکم  هدیقع و  ساسا  رب  هک  یتموکح  ره  رارمتـسا  همادا و  اریز  دوب  بتکم  ماما و  يهیلاع  فادها  زا  لذتبم  و 
ماما هک  يدـیدرت  کش و  زا  ولمم  هدـیچیپ و  تیعـضو  طیارـش و  رد  تیاضر  نیا  و  دـشاب . هتـشاد  هارمه  هب  ار  شمدرم  یبلق  تیاـضر  هک 

هدـهاشم هک  دـش  راچد  یتشونرـس  نامه  هب  ع )  ) نسح ماـما  تموکح  اذـل  تشادـن  دوجو  هجو  چـیه  هب  درب  یم  رـس  هب  نآ  رد  ع )  ) نسح
مه نآ  مینک و  یم  هراشا  ع )  ) نیسح ماما  و  ع )  ) نسح ماما  يریگعضوم  نیب  رگید  یساسا  هحفص 236 ]  ] توافت کی  هب  کنیا  .و  میدرک
دوش راد  هدـهع  ار  یتموکح  تسایر  یبتجم  ماما  دـننام  دریگ و  تسد  هب  ار  یتموکح  تسناوتن  هاـگ  چـیه  ع )  ) نیـسح ماـما  هک  تسا  نیا 
یم تیاـمح  ار  ناـشیا  فادـها  اـفواب  ناراـی  زا  يا  هدـع  طـقف  دوـب و  تموـکح  راـشف  تحت  موـکحم و  ع ،)  ) نسح ماـما  فـالخرب  هکلب 

یتموکح فلتخم  تاسسؤم  یتلود و  ياههاگتسد  رد  شیسایس  روضح  هک  دوب  لعفلاب  يرادمتـسایس  مکاح و  ع )  ) نسح ماما  اما  . دندرک
دنک حرط  ماما  یسایس  تردق  اب  ههجاوم  يارب  یبسانم  يهشقن  هک  دومن  راداو  ار  هیواعم  هک  دوب  ناشیا  یسایس  روضح  نیمه  دوب و  مکاح 

تشاد و ساره  هار  ود  زا  کی  ره  باختنا  يهجیتن  زا  هیواعم  اریز  ریشمش ؟ ای  دوش  دراو  گنرین  هلیح و  قیرط  زا  ایآ  هک  دتفا  رکف  نیدب  و 
ره ع )  ) یبتجم ماما  اما  دـنام . هجیتن  یب  ددرگ و  بآ  رب  شقن  هعماـج  يربهر  تموکح و  رد  شیاـهایؤر  فادـها و  اداـبم  هک  دیـسرت  یم 

هتفگان یلو  دوب  هدش  هتفشآ  تتشتم و  یماظن  هب  لدبم  لخاد  زا  یسایس  ماظن  نیا  اما  تشاد  هعماج  رد  دنمتردق  یـسایس و  يروضح  دنچ 
ار هیواعم  اب  هزرابم  امیقتسم  دناوتب  ماما  هک  دوب  هداد  تبیه  تزع و  تردق و  نازیم  نآ  هب  ع )  ) نسح ماما  هب  یـسایس  تردق  نیا  هک  دنامن 

هعماج رد  هک  اجنآ  زا  ع )  ) نیـسح ماما  اما  . دـیامن تیامح  شیپ  زا  شیب  شیـسایس  فادـها  شیوخ و  یمالـسا  تموکح  زا  ات  دـنک  زاغآ 
اب یسایس  تارکاذم  میقتسم ] روط  هب   ] دوخ یبتکم  فادها  ققحت  رطاخ  هب  تسناوت  یمن  دوب  نایوما ]  ] تموکح موکحم  یلومعم و  يدرف 
یم تشاد و  هدـهع  رب  ار  تسایـس  يهنحـص  زا  يروانهپ  تمـسق  يربهر  ع )  ) یبتجم ماما  هک  یلاح  رد  دـهد ، ماـجنا  ار  هیواـعم  نب  دـیزی 

تحلـصم هب  ماما  لاـح ] ره  هب  و   ] دـیامن لـیمحت  هیواـعم  هب  تموکح  زا  ندیـشک  تسد  لـباقم  رد  ار  دوخ  ياـه  هتـساوخ  یخرب  تسناوت 
روط هب  شینوناق  یمـسر و  تشگزاب  دروم  رد  یفاک  ياه  تنامـض  نتفرگ  اب  شا  هجیتن  یب  تداهـش  هزرابم و  ياج  هب  هک  دـید  تموکح 
سک ره  هک  هحفص 237 ]  ] یهار دیزگرب ، ار  مود  هار  ع )  ) یبتجم ماما  تقیقح  نیا  وترپ  رد  و  دنک ». جراخ  هنحص  زا  ار  دوخ  اتقوم  ددجم 

اب ع )  ) نسح ماما  حلـص  دادرارق  ياهدـنب  هب  هک  هاگ  نآ  دـیزگ . یمرب  راچانب  تشاد  دروخرب  عاضوا  طیارـش و  نآ  اب  دوب و  ماـما  ياـج  هب 
نادـیم زا  هک  درک  طرـش  هیواـعم  اـب  شدوخ  دروـم  رد  ع )  ) یبـتجم ماـما  هک  دـنک  یم  هجوـت  بلج  هتکن  نیا  میرگن  یم  تقد  اـب  هیواـعم 
هیواعم زا  ار  یـسایس  تیعبت  هنوگ  چیه  تفریذپن و  هیواعم  اب  ار  یتعیب  هنوگ  چـیه  احیولت  هن  احیرـص و  هن  اما  دـنک  ینیـشن  بقع  تموکح 
یطرـش مامت  هکلب  درک و  یم  تیاعر  نامثع  رمع و  رکبوبا و  تفالخ  نامز  رد  ع )  ) یلع هک  ییاـنعم  هب  تیعبت  اـصوصخم  دومرفن ، مـالعا 
فقوتم ربارب  رد  و  دوش ؛ یم  رود  یـسایس  يهنحـص  زا  ناشیا  دـشاب  تایح  دـیق  رد  هیواعم  هک  یمادام  هک  دوب  نیا  درک  هیواعم  اب  ماما  هک 

هک دوب  ییاه  تنامـض  تادـهعت ، نیا  زا  یخرب  هک  دومرف  لیمحت  هیواعم  رب  ار  یناوارف  تادـهعت  طیارـش و  ع )  ) نسح ماما  گنج ، ندرک 
زا سپ  هک  درک  طرـش  هیواعم  اب  هک  دـناسر  اجنآ  هب  ار  راک  ماما  یتح  تفرگ و  يو  زا  رگید  یخرب  نایعیـش و  تینما  ظفح  تهج  رد  ماما 

ینیشن بقع  هک  تسا  رما  نیا  رگنشور  الماک  طرـش  نیا  دنکن و  شرافـس  یفرعم و  هفیلخ  ناونع  هب  ع )  ) نسح اما  زا  ریغ  ار  یـسک  دوخ ،
هکنآ ات  ددرگزاب  ناشیا  ياه  هماـنرب  فادـها و  تحـص  هب  تما  ناـنیمطا  داـمتعا و  هک  دوب  رطاـخ  نیدـب  افرـص  ع )  ) یبتجم ماـما  یـسایس 

یهورگ ياوشیپ  ربهر و  ماما  هکنآ  رظن  زا  اثلاث : دوش . دراو  هنحـص  هب  مکحم  يهناوتـشپ  ماکحتـسا و  اب  رگید  راب  ناشیا  یـسایس  تموکح 
دندوب ییاهنامه  هورگ ، نیا  هک  مییوگ  دیاب  درک  ینابهگن  شرورپ و  ار  نآ  ع )  ) یلع ماما  دیشاپ و  ص )  ) ربمایپ ار  نآ  يهیلوا  رذب  هک  دوب 
هرتسگ اب  هارمه  هک  دوب  هدش  ردقم  ینیب و  شیپ  نانچ  هورگ  نیا  يارب  دندمآ و  یم  رامش  هب  نامز  نآ  رد  مالسا  تما  هاگآ  ناماگشیپ  هک 

هک دوب  یلیالد  زا  یکی  دوخ  نیا  و  دنناسرب . يدعب  ياهلـسن  هب  لامک  مامت و  هب  ار  مالـسا  گرزب  تناما  دنبای و  دادتما  هدرتسگ و  خـیرات ،
یبتجم ماما  عضوم  نیب  يرگید  قرف  هک  تسا  هلئـسم  نیا  وترپ  رد  و  دـیامنب . ار  دوخ  یخیرات )  ) باختنا نیرتهب  تخاس  یم  راداو  ار  ماـما 

رظن نیا  زا  راوگرزب  ماما  ود  نیا  دـیوگب  یـسک  اسب  هچ  دوش . یم  صخـشم  ناشهار  باختنا  رد  ع )  ) نیـسح ماما  شراوگرزب  ردارب  و  (ع )
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هب خیرات  يدعب  يهلحرم  رد  نآ  رادتناما  نیما و  هورگ و  نیا  موس  ماما  ربهر و  یبتجم  ماما  دـننام  زین  ع )  ) نیـسح ماما  اریز  دـندوب  يواسم 
ع)  ) یبتجم ماما  هک  تسا  نیا  توافت  نیا  لصاح  تشاد و  دوجو  یـشحاف  توافت  ود  نیا  نیب  مییوگب  دـیاب  خـساپ  رد  هک  دـمآ  یم  رامش 

رگا سپ  تشاد  هدهعرب  ار  يدودحم  هدـع  يربهر  دوبن و  نینچ  ع )  ) نیـسح ماما  هک  یلاح  رد  تشاد  هدـهعرب  ار  نایعیـش  یمامت  يربهر 
درادرب گنج  زا  تسد  تسیاب  یمن  دندوب  لخاد  یتموکح  تردق  بوچراچ  رد  هعیش )  ) یمامت نوچ  دش  یم  گنج  دراو  ع )  ) نسح ماما 

یم ماما  دوخ  هب  تبون  هاگ  نآ  دندیـسر و  یم  تداهـش  هب  دوب ] اهنآ  ءزج  مه  ع )  ) نیـسح ماما  اموزل  هک   ] اـهنآ رفن  نیرخآ  اـت  هکنآ  رگم 
هک داد  تسد  زا  ار  دوخ  كدنا  ياهورین  یمامت  هکنآ  زا  سپ  رگم  دیسرن  تداهـش  هب  دش  دربن  هنحـص  دراو  نیـسح  ماما  یتقو  اما  دیـسر .

ماما دوخ  هب  تبون  ماجنارـس  هکنآ  ات  دندیـسر  تداهـش  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  دـندوب  يرهطم  كاپ و  يهعومجم  نامه  اـهورین  نیا 
یمامت ادتبا  دیاب  دهد  همادا  گرم  دحرس  ات  ار  هزرابم  تساوخ  یم  ع )  ) نسح اما  رگا  هک  تسا  نیا  ام  نخس  يانعم  دیـسر و  ع )  ) نیـسح

دوخ هب  تبون  ات  دندیسر  یم  تداهش  هب  البق  ناشیا  صلخم  نایعیـش  نارادتـسود و  یمامت  ات  هتفرگ  یمدرم  ياههاگیاپ  زا  ناشیا  ياهورین 
يهقح تلاسر  هب  ار  تما  نانیمطا  دامتعا و  هک  دنام  یمن  یقاب  مالـسا  زا  یتیدوجوم  رگید  هک  تسا  نیا  فرح  نیا  يانعم  دـسرب و  ناشیا 
نامه دنیزگرب  ار  حلـص  هک  ددرگ  یم  ردقم  ناشیا  يارب  دوش و  یم  صخـشم  ع )  ) یبتجم ماما  هار  هک  تساجنیا  زا  و  دـنادرگزاب . بتکم 
نسح ماما  اما  دنک  ارجا  ار  تلادع  هک  دشاب  دش ، اسرف  تقاط  ياه  هجنکـش  اهجنر و  اهیتخـس ، عاونا  لمحتم  نآ  باختنا  اب  ماما  هک  یهار 
هحفـص . ] دیامن ظفح  ار  نآ  ياهدرواتـسد  مالـسا و  ناکما  دحرـس  ات  دناوتب  ات  دادن  هار  دـیدرت  دوخ  هب  يا  هظحل  هار  نیا  باختنا  رد  (ع )

يو هک  ار  تیلهاج  راکفا  تاین و  هک  داد  تصرف  هیواعم  هب  اریز  تشگ  ققحم  ناشیا  فرط  زا  حلـص  شریذپ  اب  ماما  فادها  هتبلا  و  [ 239
دزاس و راکشآ  ار  دوخ  فرحنم  تیهام  يدایز  دح  ات  هیواعم  هک  تشگ  بجوم  ماما  میمـصت  لمع  رد  دزاس و  المرب  دوب ، نآ  يهمـسجم 
ار ع )  ) نسح ماما  طیارـش  فلتخم  ياهتیعقوم  رد  تخاس و  ینلع  ار  دوخ  فادها  شور و  شندیـسر ، تموکح  هب  لوا  زور  نامه  زا  اذـل 

یم اپریز  ار  یگمه  هک  مداد  ییاه  تنامض  اه و  هدعو  نسح  هب  هک  دیـشاب  هاگآ  : » تفگ یم  ناوارف  تراسج  اب  هدرک و  مالعا  شزرا  یب 
يولج رد  ار  ماما  اب  قافتا  دروم  حلص  طیارش  ینلع  روط  هب  هیواعم  هک  هاگ  نآ  و  مناد ». یمن  مادک  چیه  ماجنا  هب  دهعتم  ار  دوخ  مراذگ و 
رگید راب  دنک و  خسف  ار  سب  شتآ  هک  دنتساوخ  ع )  ) ماما زا  رارصا  اب  ناناملسم  زا  يرایسب  دناوخ  شزرا  یب  داهن و  اپریز  مدرم ، ناگدید 

هک اسب  هچ  و  تسا . یباسح  ار  يزیچ  ره  تسا و  یتدم  ار  يزیچ  ره  : » دومرف نینچ  اهنآ  خـساپ  رد  ع )  ) ماما یلو  ددرگ  ور  هبور  هیواعم  اب 
ار حلص  سب و  شتآ  ضقن  يهلئسم  لماک  روط  هب  ع )  ) یبتجم ماما  اما  دشاب . » تدم  هاتوک  ییالاک  امش و  يارب  یشیامزآ  هنتف و  رما ، نیا 

تیـصخش هک  دنتـساوخ  یم  ناشیا  اریز  تخادـنا ، ریخأت  هب  تسا ، یباـسح  لـجا و  يزیچ  ره  يارب  هک  قطنم  نیا  اـب  ار  نآ  هکلب  درکن  در 
فده هک ، هیواعم  دوخ  هتبلا  و  دنزاس . راکـشآ  دارفا  یمامت  يارب  ار  وا  يهنالهاج  فادها  دنزاس و  المرب  رتراکـشآ ، یلکـش  هب  ار  هیواعم 

رد ار  يو  راکـشآ و  ناناملـسم  ياه  هدوت  ربارب  رد  ار  وا  تیوه  دـهاوخ ، یم  ع )  ) نسح ماـما  هک  دوب  هتفاـیرد  هدرک و  كرد  ار  ع )  ) ماـما
اداـبم اـت  دـنک  یثـنخ  ار  ماـما  هشقن  هدومن و  ظـفح  ییاوسر ، تحاـصف و  نیا  ربارب  رد  ار  دوخ  هک  دوـمن  یعـس  دـنک  اوـسر  ناـگمه  ربارب 
هجرد تیاهن  هب  شتموکح  يهیاس  رد  تساوخ  یم  هیواـعم  نوچ  یفرط  زا  و  هحفص 240 ] . ] دیامن ادیپ  نامثع  تشونرـس  نوچ  یتشونرس 

ندومن تسس  نادجو و  خسم  اب  هک  دومن  یعس  اذل  تخاس ، یم  راکـشآ  مدرم  يارب  ار  دوخ  تیوه  هک  دیاب  دسرب  ایند  زا  عتمت  هدافتـسا و 
تسیب یط  رد  ار  تسایس  نیا  دیامن و  ناهنپ  ار  دوخ  حیضف  اوسر و  تیـصخش  ملاظ ، ملظ و  هنوگ  ره  اب  نیملـسم  هلباقم  تیلباق  اه و  هدارا 

هک بیترت  نیا  هب  داد  رارق  تما  يهدارا  ندومن  تسـس  نادـجو و  ندرک  شوماخ  ار  دوخ  يهمانرب  اهلاس ، نیا  یمامت  رد  داد و  همادا  لاس 
زا ار  اهنآ  درک و  یم  ناش  هنازور  شزرا  یب  مغ  مه و  اهیراتفرگ و  لوغشم  ار  اهنآ  تشاد و  یم  زاب  گرزب  تالکشم  رد  رکفت  زا  ار  اهنآ 
هب لوغشم  تخاس و  رود  دوب  هداد  رارق  مکاح ، ياه  تیلهاج  نتخاس  نوگنرس  رد  ناشمظعم  ربمایپ  شوداشود  ار  اهنآ  يزور  هک  یفادها 

تسکش رد  هیواعم  ياه  هشقن  زا  یخرب  زین  لمع  رد  و  دومن . یتموکح  فاطلا  لاملا و  تیب  هب  تشادمشچ  یـصخش و  عفانم  اهتحلـصم و 
دوب رصیق  يرسک و  نیمزرس  رد  نیملاظ  تخت  يدوبان  رکف  رد  يزور  هک  یناملسم  هک  ییاج  ات  هک  دش  عقاو  رثؤم  نیملـسم  یخرب  هیحور 

www.noorfatemah.org

27 نقش امام حسن مجتبى در احیاى دین

http://www.ghaemiyeh.com


لیابق یخرب  خویش  هک  دیسر  ییاج  هب  راک  و  دیشیدنا . یمن  دوخ  لاذتبا  رسارس  یگدنز  شزرا و  یب  ياهششخب  هب  زج  هک  دیسر  ییاج  هب 
ساسحا نیرتکچوک  ضحم  هب  دـندوب و  هدـش  لیدـبت  هیواعم  ناسوساج  هب  کـنیا  دـندوب  نینمؤملا  ریما  نایعیـش  ءزج  هکنآ  مغر  هب  هفوک 

رد ار  اهنآ  تفلاخم  يادـص  ریگتـسد و  ار  اهنآ  یتموکح  نارومأم  ات  دـنداد  یم  شرازگ  هیواعم  هب  دوخ  هلیبق  نادرم  رد  یکرحت  اـی  درمت 
مالـسا تما  رب  هک  تسا  ییخیراـت  نارود  نیرتاوـسر  نیرت و  تسپ  زا  هیواـعم ، تموـکح  يهلاـس  تسیب  يهرود  نـیا  دـنیامن . هـفخ  وـلگ 
ماکحا تسا و  هتفرگ  رارق  انف  يدوباـن و  رطخ  رد  هتـشگ و  عقاو  مولظم  هک  درک  یم  ساـسحا  یناملـسم  ناـسنا  ره  هک  ییاـج  اـت  تشذـگ 

هحفص 241] . ] هیما ینب  ناکدوک  تسد  رد  تسا  هتشگ  يا  هچیزاب  تفالخ  ماجنارس  دنا و  هداد  رارق  هچیزاب  ار  شتعیرش 

ماما يهرابرد  نخس  نیرخآ 

فعـض و هب  مهتم  ار  ناشیا  هدومن و  دـیکأت  ع )  ) یبتجم ماما  يربهر  نوماریپ  تسردان  تاعیاش  رب  ناـخروم  زا  يرایـسب  فسأـت  لاـمک  اـب 
هعماج رد  هنتف  داجیا  هب  ربارب  رد  تشذگ و  دوخ  قح  زا  ناشیا  هک  دنیوگ  یم  ای  دـنیامن و  یم  هعماج  ثداوح  راشف  ربارب  رد  ینیـشن  بقع 

هب ات  دومن  هیواعم  میلـست  یتمواقم  هنوگ  چـیه  نودـب  ار  یـسایس  تردـق  درک و  تنایخ  مالـسا  هب  ماـما  هکنیا  اـی  داد و  تیاـضر  یمالـسا 
هک ار  هچنآ  اما  دوب  شزرا  یب  تاملک  اهتمهت و  لیطابا و  نیا  در  یـسررب و  لفکتم  ام  قباس  ثحب  هتبلا  دبای …  تسد  شیاسآ  شمارآ و 

نایم رد  تهج  نیدـب  ع )  ) یبتجم ماما  يهرابرد  تسردان  دـیاقع  نیگنن و  تاعیاش  هک  تسا  نیا  مییامن  دـیکأت  نآ  رب  کـنیا  میهاوخ  یم 
رب تلالد  طلغ ، رایسب  تسا  يرکفت  هکنیا  رب  هوالع  رکفت  زرط  نیا  و  دننک . یم  لیلحت  تموکح  زا  ناشیا  هک  تسا  هدرک  خوسر  ناخروم 

تیلوئسم زا  ناشنتشاد  هگن  رود  مغر  هب  ع )  ) همئا هک  ارچ  دراد . زین  ع )  ) همئا یناگدنز  خیرات  طیارـش و  هب  ناخروم  نیا  یهاگآان  لهج و 
هاگترپ رد  طوقس  زا  نآ  ظفح  يارب  هدومن و  تیلوئسم  ساسحا  نآ  ياهدرواتسد  بتکم و  ظفح  رد  رمتـسم ، موادم و  روط  هب  تموکح ،
الیـصفت هک  روط  نامه  زین - ع )  ) یبتجم ماما  و  دندرک . یمن  غیرد  يراکادف  چـیه  زا  یبتکم  ياهـشزرا  ینابم و  نتفر  تسد  زا  فارحنا و 

زا نآ  ظفح  تما و  رییغت  ار  دوخ  فدـه  دیـشک  رانک  تموکح  زا  ار  دوخ  دومن و  شزاس  حلـص و  هیواعم  اـب  هک  هاـگ  نآ  میدومن - ناـیب 
کی ناونع  هب  ناشقحرب  ياهتـساوخ  هب  ناشیا  ندومن  هاگآ  یمدرم و  هاگیاپ  یتسرپرـس  فارـشا و  زین  درک و  یم  شدیدهت  هک  ییاهرطخ 

ناشیا لاعف  كرحت  و  ع )  ) ماما تبثم  شقن  نیمه  و  داد . رارق  بتکم  زا  عافد  هار  رد  اهنآ  ندومن  هدامآ  ددـجم و  جیـسب  ناملـسم و  ناسنا 
هرـصاحم ای  تبقارم و  تحت  موادم  روط  هب  ار  ناشیا  تخاس  یم  هحفص 242 ]  ] روبجم ار  یتموکح  هاگتسد  هک  دوب  ثداوح  يهنحـص  رد 

دراد تلالد  رما  نیا  رب  حوضو  هب  ماما  دشاب  هچ  ره  تاکرحت ، نیا  فده  دـشاب و  هتـشاد  ار  ناشیا  رورت  دـصق  اهراب  هکنآ  ای  دـهد و  رارق 
دوب اهنآ  دـشر  هب  ور  یهاـگآ  مدرم و  فطاوع  هدـنیامن  رگناـیامن و  هک  ورین  کـی  ناونع  هب  ناـشیا  دوجو  ماـما و  روضح  زا  تموکح  هک 

هب تسد  مدرم  کیدزن  هدـنیآ  رد  دـیاش  هک  دوب  هدرک  داجیا  نایتموکح  رد  ار  ساـسحا  نیا  هک  ییاـج  اـت  درک  یم  دـیدش  رطخ  ساـسحا 
هک تسا  نآ  رگدایرف  دوخ  مس ، يهلیـسو  هب  لاس 49  رد  ماما  رورت  ماجنارـس  و  دـننزب . هیما  ینب  هناملاظ  تموکح  هیلع  بـالقنا  شروش و 

شرایشه هراومه  هدومن و  ظفح  یتسس  يدومخ و  زا  ار  تما  قیرط  نیا  زا  دناوتب  ات  تسا  هتـشاد  هنحـص  رد  یمئاد  لاعف و  يروضح  ماما 
بحاص هک  دوب  هتفایرد  یبوخب  زین  هیواعم  و  دیشکن . رانک  ناملاظ  اب  هزرابم  تما و  يربهر  زا  ار  دوخ  هاگ  چیه  ماما  هجیتن  رد  سپ  درادب .

هب ناملاظ  گنچ  زا  صاخ ، ياهشور  زا  هدافتسا  اب  ار  تموکح  رگید  راب  هک  دنک  یم  ششوک  یتخـسب  تسا و  ع )  ) ماما هدیقع ، بتکم و 
. دروآ رد 

یقرواپ

خیرات [ 3 . ] يربط ریسفت  یبلعث ، ریسفت  لبنح ، نب  دمحا  دنـسم ، ص 25 ؛ يربط ، یبقعلا ، رئاخذ  [ 2 . ] لوا شخب  رشع ، ینثا  همئا  هریـس  [ 1]
ص ج 42 ، راحبلا ، ص 155 ؛ ج 2 ، همئالا ، ۀفرعم  یف  ۀمغلا  فشک  ص 206 ؛ یسربط ، يرولا ، مالعا  [ 4 . ] ص 57 ج 5 ، كولملا ، ممالا و 
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 250. ]5[ سـیرة االئمۀ، الحسـنی، ج 1، ص 526؛ حیـاة االمام الحسن، القرشـی، ج 2، ص 32. ]6[ سـیرة االئمه، ج 1، ص 

557. ]7[ الفصول المهمۀ، ابن الصـباغ المالکی، ص 135. ]8[ همان. ]9[ سیرة االئمۀ، الحسنی، ص 564. ]10[ همان، ص 66. ]11[ سیرة 
ص 568.االئمۀ نامه ، [ 13 . ] ص 558 ج 1 ، ۀمئالا ، ةریـس  زا  لقن  هب  دیدحلایبا  نبا  جهنلا ، حرـش  [ 12 . ] ج 1 ص 562 ینسحلا ، رشع ، ینثالا 

وه قرشتسملا  [ 17 . ] ص 142 حـلاص ، سابع  دـمحا  مالـسالا ، یف  راـسیلا  نیمیلا و  [ 16 . ] ص 602 ناـمه ، [ 15 . ] ص 573 ناـمه ، [ 14]
دادرارق ياهدنب  [ 20 . ] یتح شیلیف  يربطلا ، خـیراتلا  اوعناص  [ 19 . ] نسندلنور ۀیمامالا ، ۀعیـشلا  ةدیقع  [ 18 . ] ص 603 همئالا ، ةریس  یلک ،

. دنک لمع  هتـسیاش  يافلخ  شور  ربمایپ و  تنـس  ادخ و  باتک  هب  هک  یطرـش  هب  هیواعم  هب  تفالخ  يراذـگاو  .1 دوب : بیترت  نیا  هب  حـلص 
ره رد  مدرم  يهمه  .3 دسرب . دیاب  نیـسح  هب  وا  زا  دعب  نسح و  هب  تفالخ  وا  زا  سپ  دنیزگرب و  ینیـشناج  دوخ  يارب  درادـن  قح  هیواعم  .2

يهناهب هب  ار  سک  چیه  درذـگرد و  دـنا  هدرک  رتشیپ  هچنآ  زا  دـیاب  هیواعم  دنـشاب و  رادروخرب  لماک  تینما  زا  دنتـسه  هک  يداژن  گنر و 
روضح رد  .5 دمانب . نینمؤملا  ریما  ار  دوخ  درادن  قح  هیواعم  .4 دنکن . راتفر  تنوشخ  هب  قارع  مدرم  اب  دهدن و  رفیک  هتشذگ  ياه  ینمـشد 

وا هب  ار  یقح  يذ  ره  قح  .7 دنکن . دای  یکین  هب  زج  شترضح  زا  دهدن و  مانـشد  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  هب  .6 دوشن . تداهش  هماقا  هیواعم 
لمج و ياـهگنج  رد  هک  ینیلوتقم  نادـنزرف  نیب  .9 ددرگن . اهنآ  ضرعتم  دنـشاب و  ناـما  رد  دنتـسه  اـجک  ره  رد  یلع  نایعیـش  .8 دناسرب .
. دزادرپب زاوها ) کیدزن  يرهش   ) درجباراد تایلام  زا  ار  غلبم  نیا  دنک و  میسقت  مهرد  نویلیم  کی  دنا  هدوب  ع )  ) یلع نایهاپس  ءزج  نیفص 
ع)  ) نسح ماما  هب  زگره  .11 دهدب . ماما  هب  مهرد  رازه  دص  لاس  ره  دـنک و  ادا  ار  وا  ياهماو  دزادرپب و  ماما  هب  ار  لاملا  تیب  يدوجوم  .10
هب یمالـسا  ياهنیمزرـس  رد  ار  سک  چیه  دناسرن و  يرازآ  یمتـس و  ناهن  اراکـشآ و  رد  ربمایپ  نادناخ  زا  کی  چیه  و  ع )  ) نیـسح ماما  و 

[. ص 287 مود ، ج  یشرقلا ، فیرش  رقاب  ع ،)  ) یلع نب  نسح  یناگدنز  باتک  زا  لقن  هب  مجرتم - . ] دزادنین تشحو 
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