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تسرهف
5تسرهف

يربهر تماما و  7ماظن 

باتک 7تاصخشم 

7راتفگشیپ

؟ تسا بجاو  ماما  نتخانش  يارب  شواک  8ارچ 

؟ دوش یم  ریسفت  حرش و  هنوگچ  دراد و  یموهفم  هچ  8تماما 

حالطصا بسح  رب  9تماما 

؟ دراد يا  هطبار  هچ  لاعتم  دنوادخ  دیحوت »  » اب تماما ، 10ماظن 

يربهر 10تماما و 

؟ تیالو تماما و  ماظن  يربهر و  هب  تسا  يزاین  11هچ 

... ماظن ای  تسا  یثوروم  یتنطلس  ماظن  تسا ؟ یماظن  هنوگچ  تماما  12ماظن 

یتنطلس 12تموکح 

یباختنا 14تموکح 

... زین گنودناب  سنارفنک  رد  هک  یبالقنا  یباصتنا  میژر  اب  تماما  16قرف 

... هرود میشاب ، دقتعم  هرود  ود  یمالسا  تموکح  يارب  هک  دراد  یعنام  17هچ 

تیرثکا 19هلأسم 

19اهاروش

یلم 20تیمکاح 

... رگید ترابع  هب  و  تسا ؟ ناسنا  قوفام  ای  تسا  قوفام  ناسنا  20ماما 

... و ماظن ، يربهر  تیالو و  ماقم  هب  ار  یسک  ادخ  نامرف  هب  ربمغیپ  23ایآ 

... بوصنم تماما  هب  یهلا  تیرومأم  بسح  رب  ربمغیپ  ار  رفن  دنچ  سک و  24هچ 

دش یفرعم  مالعا و  رشع  ینثا  همئا  ریاس  بسن  مان و  یلع  زا  ریغ  24ایآ 

... ماما ماظن  هک  تسین  نیا  دیؤم  رفن ، هدزاود  هب  ددع  ندوب  رصحنم  25ایآ 
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... نیا یضعب  يارب  تسا ، رفن  هدزاود  نیا  تماما  رد  هک  یبیترت  25نیا 

... زج مظعا  لوسر  ترضح  تلحر  زا  دعب  تماما  ماظن  میناد  یم  27هکنانچ 

... ار تما  مالسا  مظعم  لوسر  ترضح  هک  تسا  رشع  ینثا  همئا  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  29ایآ 

دش هماقا  رظتنم  مالسلا  هیلع  يدهم  نامزلا  بحاص  ترضح  تماما  دوجو  رب  هک  29یلیالد 

32تاقیلعت

33مؤسسه نور فاطمه زهرا سالم اهللا علیها
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يربهر تماما و  ماظن 

باتک تاصخشم 

تاصخشم [ 1360 ، ] يدهملا مامالا  هسسوم  مق : رشن :  تاصخـشم   1297 یفاص ، هللافطل  يربهر / تماما و  ماظن  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 
یفیصوت یسیون  تسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعـضو  لایر   60 کباش :  مالـسلا  هیلع  يدهملا  مامالا  هسـسوم  تسورف :  82 ص  يرهاظ  : 

 : یلم یسانشباتک  هرامش  مق )  ) يدهم ماما  هسـسوم  هللاجع ، يدهم  ماما  هسردم  هدوزفا :  هسانـش  سیونریز  تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 
23032

راتفگشیپ

یلع مالسلاو  ةالصلاو  نیربکتسملا  عضیو  نیفعـضتسملا  عفریو  نیحلاصلا  یجنیو  نیفئاخلا  نمؤی  يذلا  دمحلا هللا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
نمن نأ  دیرنو  : ) یلاعت هللا  لاق  نیعمجأ . سانلا  یلع  هتجحو  هللا  ۀیقب  امیس  ال  نیرهاطلا ، هلآو  دمحم  مساقلا  یبأ  هلسر ، فرشأو  هقلخ  دیس 

ام مهنم  امهدونجو  ناـماهو  نوعرف  يرنو  ضرـالا  یف  مهل  نکمنو  نیثراولا  مهلعجنو  ۀـمئا  مهلعجنو  ضرـالا  یف  اوفعـضتسا  نیذـلا  یلع 
و دراد ، مامت  تلاخد  نآ  در  ای  لوبق  رد  یبتکم ، ره  تاحالطصا  توعد و  حیحـص  يانعم  موهفم و  نتـسناد  نتخانـش و  نورذحی .) اوناک 

فاص ینهذ  هک  ار  نانآ  و  دنک ، تیافک  نآ  هب  نامیا  رواب و  هب  نتشاداو  هیجوت و  رد  تسرد  ندناسانـش  حیحـص و  فیرعت  نامه  هک  اسب 
توعد تافیرعت  تاحالطـصا و  میهافم و  دـیامن . زاین  یب  رگید  لـیلد  نتـساوخ  زا  دنـشاب  هتـشاد  تجاـجل  بصعت و  زا  كاـپ  نشور و  و 

ریاس داعم و  تماما ، لدع ، توبن ، دیحوت ، مالـسا ، دنراد . ار  یگژیو  نیا  تسا ، هدش  دراو  هفیرـش  ثیداحا  دـیجم و  نآرق  رد  هک  مالـسا ،
يرایسب اذل  تسا . نیرفآ  رواب  دوخ  هب  دوخ  هک  دنوش  یم  ریسفت  فیرعت و  نانچ  ثیدح ، دیجم و  نآرق  رد  یمالسا  تاحالطصا  ظافلا و 

ای هناضرغم  ياهریـسفت  سکع  هب  دـنتفریذپ . ار  نآ  مالـسا  توعد  ندینـش  درجم  هب  لاـح ، اـت  مالـسا  ناـشخرد  دیـشروخ  عولط  زاـغآ  رد 
توعد تاحالطـصا و  هکنیا  يارب  نوـچ  دوـش و  یم  يرواـبان  ههبـش و  داـجیا  قیاـقح و  بلق  فـیرحت و  بجوـم  هناـهاگآان  تسرداـن و 

یهارمگ و هب  نآ  عورف  لوصا و  مالسا و  توعد  تخانش  ماقم  رد  یـسک  و  دنامب ، نوصم  طلغ  ياهریـسفت  اوران و  تاهیجوت  زا  یمالـسا 
رد دنـشاب ، یم  تّما  يامنهار  تّجح و  تیب : لها  دـیجم و  نآرق  رگید ، ربتعم  ثیداحا  نیلقث و  روثأم  ثیداحا  بسح  رب  دـتفین ، تلـالض 
زا اـت  دوش ، عوجر  تیب : لـها  هفیرـش  ثیداـحا  و  ص )  ) مرکا لوسر  تنـس  دـیجم و  نآرق  هب  دـیاب  نآ ، توعد  ناـکرا  مالـسا و  فـیرعت 

یمالـسا و دـص  رد  دـص  حیحـص و  دـشاب  عبنم  نیا  زا  هک  یئاه  نایب  حرـش و  تاداشرا و  تافیرعت و  میناـمب . نوصم  یهارمگ  فارحنا و 
مولع رد  هک  یئاه  باتک  ثیداحا و  دیجم و  نآرق  رد  هک  تسا  تماما »  » و ماما »  » یمالسا ظافلا  تاحالطصا و  نیا  زا  یکی  تسا . لیـصا 
هکنیا يارب  دنیوگ ، یم  هیماما »  » ار هیرـشع  ینثا  هعیـش  هقحم  و  [ 2  ] هیجان هقرف  و  [ 1 ، ] دوش یم  هدید  رایسب  هدش ، هتـشون  یمالـسا  فلتخم 
رتشیب یئانشآ  هک  یئاجنآ  زا  اما  دننک  یم  كرد  همه  ار  هدیقع  نیا  شیب  مک و  هتبلا  دنشاب . یم  نامز  رـصع و  ره  رد  ماما  دوجو  هب  دقتعم 

و دراد ، ار  موزل  لامک  نآ ، زا  ّتیعبات  یسایس و  ماظن  ابو  لمع  اب  هدیقع  نیا  هطبار  نتـسناد  تماما و  ماما و  موهفم  هدنزاس و  هدیقع  نیا  اب 
هک یماظن  لمع و  هبو  تسین  یتدـیقع  هلأسم  کـی  اـهنت  یمالـسا  لـصا  هلأـسم و  نیا  ناـهاگآ ، اـن  یخرب  ناـمگ  فـالخ  رب  هکنیا  هب  رظن 

رمتسم ماظن  هب  هدیقع  نیعم ، دارفا  صاخـشا و  تماما  هب  داقتعا  رب  هوالع  هرخالاب  و  دراد ، طابترا  دشاب  هتـشاد  ار  نآ  تّیعبات  دیاب  ناملـسم 
يرکسعلا نسحلا  نب  ۀجح  دوعوم ، يدهم  هللا ، ۀیقب  ترضح  تماما  اب  هطبار  رد  هلاقم  نیا  رد  تسا ، ماظن  نیرترب  نیرتهب و  هک  تسا  یهلا 

رد خساپ  شـسرپ و  دنچ  تروص  رد  یبلاطم  تاحیـضوت و  هدرـشف  روط  هب  ترـضح ، نآ  تماما  هب  هدـیقع  هدـنزاس  شقن  هادـف و  انحاورا 
یسایس و ماکحا  يارجا  هب  یمالسا  ماظن  یعرش و  تموکح  نتفای  ّتیمـسر  هک  دوش  یم  هفاضا  و  دش ، دهاوخ  هدراذگ  نادنمقالع  رایتخا 

یهلا ماظن  نیا  رد  ندوبن  نامز و  ماما  تماما و  نتخانـشن  اذل  دراد . طابترا  تماما  ماظن  زا  مدرم  شریذـپ  لوبق  دـهعت و  هب  مالـسا  تلادـع 

يربهر تماما و  زا 35ماظن  هحفص 8 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


فرعی ملو  تام  نم  تسا : فورعم  يوبن  فیرـش  ثیدـح  رد  هکنانچ  یمالـسا . ریغ  ياهمیژر  تیلهاج و  ماظن  رد  ندوب  اب  تسا  يواـسم 
یقرواپ تسا . هدرم  تیلهاج  گرم  هب  دشاب ، هتخانـشن  ار  شیوخ  نامز  ماما  هک  یلاح  رد  دریمب ، سک  ره  ۀـیلهاج =  ۀـتیم  تام  هنامز  ماما 
عوضوم رد  [ 2 . ] تسا هدـمآ  دروم  هدزاود  رد  هّمئا »  » نآ عمج  درفم و  تروـص  هب  ماـما »  » اـما تسین ، تماـما »  » هملک دـیجم  نآرق  رد  [ 1]

هدنراگن و فیلأت  قارتفالا » ثیدح  لوح   » هلاسر هب  دنـشاب ، یم  يرـشع  ینثا  هعیـش  تسا  هدـمآ  روهـشم  ثیدـح  رد  هک  هیجان  هقرف  هکنیا 
. دوش عوجر  رگید  ياهباتک 

؟ تسا بجاو  ماما  نتخانش  يارب  شواک  ارچ 

مکح هب  وا  تعاطا  هک  دـشاب  یتیـصخش  هک  تسا  نیب  رد  لامتحا  نیا  لقا  دـح  هک  تسا  بجاو  تهج  نیا  هب  ماما  نتخانـش  يارب  شواک 
و دشاب ، هتشاد  تیالو  روما  ربو  بجاو  ام  رب  ادخ  مکح  هب  وا  تعاطا  هک  دشاب  یتیـصخش  هک  تسا  نیب  تیالو  روما  ربو  بجاو  ام  رب  ادخ 

شواک هب  نآ  نوماریپ  هک  دـیامن  یم  فظوم  ار  ام  لقع  لامتحا ، نیا  اـبو  دـشاب ، مدرم  ياـیند  نید و  ربهر  ماـکحا و  نیبم  نآرق و  رـسفم 
روذعم میشاب ، هتخانشن  ار  وا  دشاب و  هتشاد  دوجو  یتیصخش  نینچ  مینک و  هحماسم  هفیظو  نیا  رد  رگا  و  میئامن . یئاسانش  ار  وا  میزادرپب و 
نتخانـش موزل  رد  نایب  نیا  و  میـسرب . نآ  تابثا  ای  یفن  هب  ات  میریگب  ار  لامتحا  نیا  لابند  هک  میراد  ینادجو  یلقع و  مازلا  دوب و  میهاوخن 

دیاب دـشاب . توافت  یب  لئاسم  هنوگنیا  ربارب  رد  هک  تسین  روذـعم  سک  چـیه  تسا . يراج  زین  ادـخ  دوجو  زا  شواـک  موزل  هکلب  ربمغیپ و 
یلک روطب  تایح و  یگدنز و  و  تسیک ؟ ناهج  نیا  هدننیرفآ  ناهج و  نیا  بحاص  هک  دشاب ، هتـشاد  خساپ  اهـشسرپ  نیا  زا  کی  ره  يارب 
ادخ تسا ؟ لامک  ءاقب و  ریـسم  رد  شخب و  دـیما  قح و  رب  يوتحم و  اب  ای  تسا ، هدـننک  دـیماان  لطاب و  وغل و  كوپ و  چوپ و  یتسه  ملاع 

هب هوالع  ای  هدرک ، افتکا  يرطف  یلقع و  ياه  تیاده  نامه  هب  ایآ  تسا ؟ هدرک  تیاده  هنوگچ  دنراد  تیادـه  هب  هک  يزاین  اب  ار  ناگدـنب 
هدرک و مامت  مدرم  رب  ار  تجح  هدومرف و  تیاده  یلمع  یقالخا و  يداقتعا و  ياه  همانرب  هب  ار  اهنآ  ناربمایپ ، ءایبنا و  مان  هب  يدارفا  هلیسو 

هدـش نییعت  صخـش  تسا  هدرک  نیعم  رگا  و  تسا ؟ هدرک  نیعم  ار  یـسک  ربمغیپ ، زا  دـعب  يربهر  يارب  ایآ  تسا ؟ هدومن  لماک  ار  شفطل 
دروم رد  نیا ، رب  هوالع  دیآ . یم  ولج  شیارب  تالاؤس  نیا  دوخ  هب  دوخ  دیامنن ، اهشسرپ  هنوگنیا  هب  هجوتم  ار  رشب  یسک  مه  رگا  تسیک ؟

( مکنم رمالا  یلُواو  لوسرلا  اوعیطأو  هللا  اوعیطأ  اونمآ  نیذلا  اهیأای  : ) هیآ لثم  دنراد  تحارـص  تلالد و  زین  ثیداحا  نآرق و  ماما ، تخانش 
نیا قبط  تسا  نشور  دیرب .» نامرف  ار  شیوخ  زا  رما  نابحاص  لوسر و  دـینک و  تعاطا  ار  يادـخ  دـیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  [ » 1]
چیه نیا  رب  انب  تسا ، بجاو  ماما  نتخانـش  تهج  نیا  زا  تسین . ریذـپ  ناکما  وا  تخانـش  نودـب  نآ  و  تسا ، بجاو  رما  یلو  تعاـطا  هیآ 

.59 هیآ ءاسن ، هروس  [ 1  ] یقرواپ دشاب . یمن  روذعم  عوضوم  نیا  زا  شواک  قیقحت و  ماما و  تفرعم  كرت  رد  سک 

؟ دوش یم  ریسفت  حرش و  هنوگچ  دراد و  یموهفم  هچ  تماما 

وا زا  ای  و  دـنوش ، یم  هداد  تبـسن  همیمـض و  نآ  هب  رگید  ياهزیچ  هک  تسا  زیچ  ره  يانعم  هب  مُا »  » زا قتـشم  تغل  بسح  رب  تماما  ماما و 
ای یـسایس ، ای  يداقتعا ، يرکف و  كارتشا  رما  کی  رد  هک  یتعامج  هورگ و  رب  مه  تّما  قـالطا  و  دـنریگ ، یم  ماـهلا  اـی  دـنوش ، یم  ادـیپ 

ربهر دئاق و  اوشیپ و  هب  ماما  ریـسفت  همجرت و  و  تسا ، تهج  نیمه  زا  ًارهاظ  دنا ، هدش  مه  هب  همیمـض  و  دنراد ، ینابز  ای  ینامز ، ای  یناکم ،
زین تماما  ماما و  تسه  تّما  هک  اجک  ره  دـنا  هتـسباو  کـیدزن و  مه  هب  ینعم  رد  تماـما ، تّما و  ماـما و  سپ  تسا . هظحـالم  نیا  هب  همه 

، دنشاب نابر  کی  نامز و  کی  لها  ای  دنراد  نکسم  ناکم  کیو  رهش  کی  رد  هک  یمدرم  رب  هکنانچ  درادن ، ینعم  ماما  یب  تّما  و  تسه ،
لباق ناکم  نابز و  رب  ماما »  » قالطا نوچ  تسا ، زاجم  تّما  قالطا  ًارهاظ  دنشابن ، ناسکی  نید  عامتجا و  تسایس و  تهج  زا  هکیتروص  رد 

هک یمدرم  رب  تّما  قالطا  هرخالاب  و  دشاب . یم  تیانع  هب  زین  دشاب ، ینید  باتک  هچ  رگا  ماما »  » قالطا ناسنا  ریغ  رد  هکلب  و  تسین ، هیجوت 
رب تّما  قالطا  ماما و  ربمغیپ و  رب  ماما  قالطا  اذـل  تسا . تقیقح  تسا و  رتقفاوم  لصا  يانعم  اب  دنـشاب  هتـشاد  دـحاو  ربهر  ماما و  اوشیپ و 
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ناوریپ ای  رگید ، نارادناج  ناگدـنرپ و  فانـصا  ای  دـنه  مور و  سراف و  مدرم  رب  تّما  قالطا  اما  [. 1 . ] تسا تقیقح  ماـما  ربمغیپ و  ناوریپ 
یهورگ رب  تّما  نیا ، رب  انب  تسین . یقیقح  يانعم  رد  رهاظ  ماما ، ربمغیپ و  ناوریپ  رب  تّما  قالطا  لـثم  دـشابن  زاـجم  رگا  لـیجنا ، تاروت و 

نیا هک  تسا  یسک  ماما  و  دنشاب . يدتقم  هتشاد و  باستنا  دوخ  ماما  هب  راطق و  مه  همه  دحاو ، ماما  زا  يوریپ  هطساو  هب  هک  دوش  یم  هتفگ 
ره رب  ماما »  » تغل بسح  رب  دـش  هراشا  هکنانچ  دـنامن ، هتفگان  مه  نیا  دـشاب . اهنآ  يادـتقم  اوشیپ و  ربهر و  بستنم و  مضنم و  وا  هب  هورگ 

روطب یتقو  اما  دوش ، یم  قالطا  روج ، لطاب و  ماما  ای  دـشاب  لدـع  قح و  ماما  هاوخ  دـنراد ، باـستنا  مامـضنا و  وا  هب  یتعاـمج  هک  یـسک 
يوغل ینعم  موهفم و  تغل و  بسح  رب  تاحیـضوت  نیا  تسا . دوصقم  قح  ماما  نآ  ینعی  تسا  قح  ماـما  رد  رهاـظ  دوش ، هتفگ  ماـما  قلطم 

رد رتشیب  لّمأت  ًاصوصخم  تغل و  ياـهباتک  هب  رتشیب  هعجارم  یـسررب و  قیقحت و  هب  تفگ  دـیاب  کـلذ  عم  هک  تسا  تما  تماـما و  ماـما و 
«. 1  » هقیلعت هب  دوش  عوجر  [ 1  ] یقرواپ دراد . زاین  ثیداحا  هغالبلا و  جهن  دیجم و  نآرق  تایآ 

حالطصا بسح  رب  تماما 

بتکم کی  شیامن  رت و  یلاع  رترب و  هنومن  یئوگلا و  دوجو  یتسرپ و  رس  یئاوشیپ و  دوش ، یم  هتفگ  دیق  یب  قالطا و  روطب  یتقو  تماما 
هغالبلا و جـهن  نآرق و  ناسل  رد  دوش ، رکذ  يا  هنیرق  نودـب  هک  یماگنه  رد  حالطـصا و  رد  تماما ، زا  دوصقم  رگید ، تراـبع  هبو  تسا ،
و دنک ، یم  اطع  دنقوفام  ناسنا  هک  دوخ  هتـسیاش  ناگدـنب  صاوخ  زا  يدارفا  هب  ادـخ  هک  تسا  یماقم  بصنم و  تایاور ، ثیداحا و  ریاس 

عفادم تمایق  رد  و  ادخ ، ناگدرورپ  تسد  ادخ و  قلخ  رب  ناهاوگ  و  ادخ ، عرـش  رما و  نابهگن  ادخ و  نارازگراک  بصنم ، نآ  ناگدـنراد 
، دوشن شتآ  دراو  و  دنسانشب . ار  وا  اهنآ  دنسانشب و  ار  اهنآ  هک  یسک  رگم  دوشن ، تشهب  دراو  و  دنشاب ، یم  اهنآ  ءاعفـش  دوخ و  ناوریپ  زا 
و دوش ، یم  ریسفت  حرش و  نانآ  طسوت  طقف  ص )  ) ربمغیپ ّتنس  ادخ و  باتک  دنیامن . راکنا  ار  وا  اهنآو  دنک  راکنا  ار  اهنآ  هک  یـسک  رگم 
، دننامسآ موجن  دننام  ناماما  دنناسرب . ماما  هب  ار  دوخ  دیاب  دنور  یم  دنک  هک  نانآ  و  ددرگ ، زاب  اهنآ  يوس  هب  دیاب  دشاب  هتفر  دنت  سک  ره 

دننک توکـس  رگاو  دنیوگ ، یم  تسار  قح و  دـنیوگب  نخـس  رگا  دوش . یم  وا  ماقم  مئاق  يرگید  دورب  ایند  زا  نانآ  زا  یکی  نامز  ره  هک 
، تسا لـهج  گرم  ملع و  تاـیح  ماـما  تـسا . ماـما  راـیتخا  رد  ادـخ  ياـه  تـمکح  مـکح و  ياـهرد  دریگ ، یمن  یـشیپ  ناـنآ  رب  یـسک 
. دنوش یمن  ادج  ماما  زا  قح  نآرق و  دوش و  یمن  ادج  نآرق  قح و  زا  ماما  شنطاب . زا  شرهاظ  و  دهد ، یم  یهاگآ  شیئاناد  زا  شیرابدرب 

ملع رد  ناخـسار  نانآ  و  دریگ ، یم  رارق  دوخ  رایعم  باصن و  هب  اـهنآ  هطـساو  هب  قح  دنـشاب ، یم  مدرم  هاـگهانپ  مالـسا و  ناـکرا  ناـماما 
یم تاجن  دنیـشنب ، وا  هب  نامیا  تیالو و  یتشک  رد  دـیوج و  کسمت  ماما  هب  سک  ره  هدـینادرگ ، دـنلب  هدـیزگرب و  ار  نانآ  ادـخ  دنتـسه .
ماما ای  دنام ، دهاوخن  یلاخ  ماما  دوجو  زا  نیمز  هدش . اطع  اهنآ  هب  ادخ  ملع  ياهجنگ  هدش و  لزان  اهنآ  نأش  رد  نآرق  همیرک  تایآ  دـبای .
نیا همه  ینعی  تسا ، رما  یلو  مکاح و  ادـخ و  هفیلخ  يرکف و  یـسایس و  ربهر  ماـما  راـظنا . زا  ناـهنپ  بیاـغ و  اـی  تسا ، راکـشآ  رهاـظ و 

روما و هرادا  رب  دراد و  مدرم  وسفن  لاوما و  هب  ّتیولوا  و  تسا ، هفیلخ  مکاـح و  رما و  یلو  ادـخ  بناـج  زا  وا  تسا . وا  نوؤـش  زا  تاـماقم 
تّینما نیمأت  ماظن و  ظفح  مدرم و  نیب  رد  تلادع  ندرک  رارق  رب  و  تاسایـس ، ماکحا و  يارجا  ملظ و  عفر  عفد و  قوقح و  قاقحا  اهراک و 

. تسا وا  نامرف  نامرف ، وا و  رما  رما ، دراد . تیالو  ناگمه ، يارب  یلاعت  یّقرت و  لـئاسو  نتخاـس  مهارف  نیمز و  نارمع  و  قلخ ، شیاـسآ  و 
تیصخش یحاون  ربمغیپ . هطساو  هب  تسا ، مدرم  يایند  نید و  روما  هیّلک  رب  تسایر  هک : دنا  هدومرف  فیرعت  ار  تماما » ، » مالک ياملع  [. 1]

رظن رد  ادـخ  يوس  زا  یتقو  تسا ، هللا  ۀـفیلخ  ماما  باقلا  زا  یکی  ًالثم  دراد . صاـخ  بقل  ماـما  یحاون ، نیا  راـبتعا  هبو  تسا  ددـعتم  ماـما 
رب شتّیولوا  وا و  رما  ذوفن  هقطنم  هعـسوت  تاراـیتخا و  شرتسگ  تعـسو و  هب  رظن  رتشیب  دوش ، یم  هدـناوخ  هللا  یلو  یتـقو  دوش . یم  هتفرگ 

ربمغیپ هب  طوبرم  روما  يارب  وا  باختنا  ربمغیپ و  هب  وا  صاصتخا  هبنج  دنیوگ ، یم  یـصو  ار  وا  یتقو  تسا . رگید  تاهج  سفنا و  لاوما و 
هچنآ [ 1  ] یقرواپ دوش . یم  هتفرگ  رظن  رد  یهلا  ّمهم  تاناما  زا  يرادساپ  و  صاخ ، ياه  تیرومأم  رارـسا و  هب  وا  تّیمرحم  قباس و  ماما  و 
نوؤش نیا  زا  رتشیب  رب  دهاوخب  سک  ره  تسا . هغالبلا  جـهن  ربتعم و  رابخا  دـیجم و  نآرق  زا  سابتقا  دـش ، هتـشون  ماما  فاصوا  زا  اجنیا  رد 
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. دیامن عوجر  هّجحلا » باتک   » فیرش یفاک  باتک  هب  دناوت  یم  دوش ، علطم  تماما  ماما و 

؟ دراد يا  هطبار  هچ  لاعتم  دنوادخ  دیحوت »  » اب تماما ، ماظن 

لـصا زا  ًاصوصخم  تسا و  طبترم  یمالـسا  دـیاقع  ریاس  اـب  تسا ، لـصا  دوخ  هکنآ  رب  هوـالع  هک  تسا  یمهم  لـئاسم  زا  تماـما ، هلأـسم 
هدیقع دوخ  هب  دوخ  دراد ، هک  يددعتم  ماسقا  داعبا و  رد  دیحوت  هدیقع  و  دریگ ، یم  تلاصا  هیام و  تسا ، رگید  لوصا  ردصم  هک  دـیحوت 

هک تسا  نیا  یمالـسا ، هدیقع  ره  صیخـشت  رد  رایعم  نازیم و  و  دریگ ، یم  رف  دراد  نآ  زا  هعیـش  هک  یتشادرب  قبط  ار  تماما  یهلا  ماظن  هب 
ملع و دیحوت و  هب  هدیقع  نیمه  ساسا  رب  یحو » تّوبن و   » هدیقع لاثم ، باب  زا  دشاب . هتـشاد  لاصتا  دـیحوت  هدـیقع  لالز  فاص و  عبنم  هب 

ماجنا هب  مدرم  مازلا  فیلکت و  هرخالاب  و  ماکحا ، عیارش و  عیرـشت  و  نیناوق ، نینقت  عضو و  تسا . راوتـسا  لاعتم  دنوادخ  تردق  تمکح و 
مامت نطاب و  رهاظ و  دـسافم و  حـلاصم و  هبو  تسا ، همه  رب  مکاح  همه و  کلام  هک  تسا  لاعتم  دـنوادخ  راوازـس  طقف  راک ، ره  كرت  ای 

، شردصم لصا و  تهج  زا  تّوبن  هرخالاب  و  تسا . هاگآ  ملاع و  هدنام ) هتخانشان  زونه  شدوخ  رب  هک  يدوجوم   ) ناسنا نیا  دوجو  رارـسا 
یهاون رماوا و  تاعیرشت و  اوتحم ، تهج  زا  و  تسا . ملاع  قلاخ  یقیقح و  کلام  بحاص و  ناهج و  بیغ  اب  طابترا  هناگی و  يادخ  یحو 

غالبا راد  هدهع  رومأم و  ادخ  بناج  زا  ّیبن  صخش  فیلکت ، هفیظو و  تهج  زا  و  تسا ، رـشب  لامک  یقرت و  يارب  یهلا  یتیبرت  ياهحرط  و 
العتـسا زا  یکاح  حلاص و  ریغ  لیـصا و  ریغ  ياه  عبنم  زا  هکنیا  رب  هوالع  نوگانوگ ، ياهماظن  فلتخم و  نیناوق  تسا . ادخ  ناگدنب  هب  نآ 

یلهاج هناکرشم و  ياهماظن  دسافم  ریاس  فاعضتسا و  دادبتـسا و  بجوم  ذوفن و  قطانم  ددعت  یئادج و  هقرفت و  تهج  رد  تسا ، نایغط  و 
. دشاب یم  زین 

يربهر تماما و 

دحاو نیناوق  دحاو و  ماظن  ياراد  نیوکت  ملاع  هکنانچ  دیاب  تسا و  دیحوت  هدیقع  هبعـش  عاعـش و  شددعتم ، داعبا  رد  زین  يربهر  تماما و 
هلخادم وا  ریدقت  هدارا و  هناگی و  يادخ  ریغ  اجنآ  رد  هکنانچ  دـشاب و  دـحاو  نآ  قبط  زین  مدرم  روما  هرادا  نیناوق و  عیرـشت و  ماظن  تسا ،
هلخادم قح  هنادبتسم  هنارـس و  دوخ  يدحا  دوشن و  حرطم  يرگید  همانرب  یهلا  یعیرـشت  ياه  همانرب  ریغ  زین  رـشب  رایتخا  طیحم  رد  درادن ،

رـشب یلک  یئزج و  تافرـصت  اه و  تیالو  تالخادـم و  اهتموکح و  مامت  دـشاب . هتـشادن  ار  اـهنآ  رب  تموکح  یهن  رما و  و  مدرم ، روما  رد 
اهماظن همه  ادخ ، ماظن  زا  ریغ  دنهد . همادا  دوخ  یلامک  تکرح  هب  دحاو  فده  يوس  هب  دـحاو  ریـسم  رد  همه  ات  دـشاب  ادـخ  نذا  هب  دـیاب 
العتسا رشب و  رب  رشب  ینارمکح  ناسنا و  قوقح  هب  یمارتحا  یبو  دابعتسا  یتسرپ و  توغاط  كرـش و  همه  تماما ، ماظن  زا  ریغ  و  یتوغاط ،
دوجوم یـسارکومد  یتسیلایـسوس و  ياه  میژر  و  ناریا ، یهاـشنهاش  هلاـس  دـصناپ  رازه و  ود  دـیلپ  میژر  نآ  هنومن  هک  تسا ، رابکتـسا  و 

یئوج و هطلـس  فاعـضتسا و  كرـش و  ناشیاه ، حلـص  یتح  اهگنج و  اهدروخرب و  اه و  همانرب  لاـمعا و  همه  زا  هک  تسا ، برغ  قرش و 
یم یئامندوخ  رشب  یشکرس  نایغط و  ملظ و  یمسا  هبو  یلکـش  هب  اهماظن  نیا  زا  کی  ره  رد  تسا ، راکـشآ  ادخ  تیالو  ّتیمکاح و  یفن 
نیا اه و  میژر  نیا  دباین  رارقتسا  تسا  یهلا  ماظن  هناگی  هک  تماما  رمتسم  ماظن  ناهج  رد  اتو  دنـشاب  طلـسم  ناهج  رب  اهماظن  نیا  اتو  دنک ،

یـسایس و يداصتقا و  ياهداضت  راـشف و  تدـش  بجوم  رـشب و  رب  لـیمحت  دـننک  ضوع  ار  ناشفدـه  مسا و  هچ  رگا  هناکرـشم  ياـهماظن 
ذوفن ظفح  فیعـض و  للم  باعرا  يارب  یعرـش  ریغ  ياهتموکح  نیا  نونکا  مه  دـش . دـنهاوخ  نوگانوگ  تاضیعبت  فلتخم و  ياـهنارحب 

اه میژر  نیا  هنومن  دنیامن  یم  دوخ  يرگ  هطلس  جراخم  فرص  [ 1  ] رالد نویلیم  کی  يا  هقیقد  ره  رد  رگید  ياهروشک  رد  دوخ  هناـملاظ 
ملاظم نیا  تسا . نشور  باتفآ  لثم  رـشب  قوقح  هب  ناـشزواجت  یناـسنا و  دـض  ياهفدـه  هک  دنـشاب  یم  هیـسور  اـکیرمآ و  اـم  ياـیند  رد 

دیفس ار  خیرات  گرزب  نارگمتس  يور  هک  تسا ، نیشن  ناملـسم  ریغ  نیـشن و  ناملـسم  رگید  ياهروشک  رد  نیطـسلف و  ناریا ، رد  اکیرمآ 
هب سور  شترا  زور  بش و  هک  تسا ، ناتـسناغفا  لثم  یفیعـض  روشک  هب  شراکـشآ  زواـجت  هنومن : يارب  مه ، هّیـسور  ملاـظم  تسا ، هدرک 
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ماـع و لـتق  ار  مدرم  اوـه ، نیمز و  زا  درب و  یم  شروـی  دـنرادن ، دوـخ  كاـخ  بآ و  زا  عاـفد  یناملـسم و  زا  ریغ  یهاـنگ  هک  اـجنآ  مدرم 
، رشب قوقح  يدازآ و  نانمشد  تسا ، یحضتفم  هرخـسم و  يایند  كرـش ، يایند  ًاعقاو  دزاسیم . هراوآ  ار  اهنآ  هنکـس  ناریو و  ار  اهاتـسور 
، ورتساک لمراک و  كربب  تاداس و  دـنهد ، یم  ماجنا  رـشب  قوقح  زا  تیامح  مسا  هب  ار  اهتنایخ  تازواـجت و  همه  فنژرب ، رتراـک و  لـثم 

يروشک کی  رب  نرق  عبر  زا  شیب  وتیت » ، » دنناوخ یم  هتسباو  ریغ  دهعتم و  ریغ  دنتسه ، يوروش  اکیرمآ و  هب  هتـسباو  هک  ار  دوخ  ياهمیژر 
يارب یمالـسا  ياهمـسا  باـختنا  زا  ار  اـهنآ  یتـح  دومن و  متـس  ملظ و  تسناوت  هچنآ  يوالـسگوی  ياهناملـسم  هبو  درک  لـیمحت  ار  دوخ 
ساسا رب  مادـک  ره  رتراک  فنژرب و  داد ، ار  شگرم  ربخ  ویدار  مراتـشون ، نیا  نتـشون  لوغـشم  هک  زورما  نیمه  درک ، عونمم  ناشنادـنزرف 

لکش ره  هب  اهماظن  نیا  ناربهر  و  تسا ، یلهاج  همه  اهماظن  نیا  دنیامن . یم  فسأت  راهظا  شگرم  زا  غورد  هب  یبلط  هعسوت  تسایس  کی 
هاج ناربهر  یئادـخ و  دـض  ياهمیژر  نیا  هطـساو  هب  ینونک ، يایند  ياهیناماسبان  دنـشاب . یم  بآم  كرتشم  ربکتـسم و  دنـشاب  مسا  ره  و 

ماظن تموکح و  دراد ، همادا  اهماظن  نیا  مامت  ینوگنرـس  ات  یمالـسا  بالقنا  تسا . جراخ  ناـیب  حرـش و  دـح  زا  تسود ، تساـیر  بلط و 
لوسر ترـضح  و  روکذم ، ربتعم  ثیداحا  دیجم و  نآرق  رد  شتامالع  اهیناشن و  هک  تسا ، ادخ  نوناق  هبو  ادخ  هب  یکتم  دحاو و  حیحص ،

رگید و دارفا  ای  درف  رب  يدرف  هطلس  و  یهاشداپ ، تنطلـس و  تموکح ، نیا  دنداد . ناشن  ار  نآ  ًالمع  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  و  ص )  ) مرکا
ياضر يارب  ادـخ و  يارب  راک  ادـخ و  بناج  زا  تفالخ  و  ندوب ، هوسا  ادـتقم و  تماما و  تموکح  نیا  تسین  یئاورنامرف  یگماک و  دوخ 

ۀفیلخ كانلعج  انا   ) و مهد .» یم  رارق  ماما  مدرم  يارب  ار  وت  نم  [ » 2 ( ] ًاماما سانلل  کلعاج  ینا  : ) لثم یتایآ  بسح  رب  هک  تسا  ندرک  وا 
مهنم انلعجو   ) هیآ و  نک .» مکح  قح  هب  مدرم  نایم  سپ  میداد ، رارق  نیمز  رد  هفیلخ  ار  وت  اـم  [ » 3 ( ] قحلاب سانلا  نیب  مکحاف  ضرالا ، یف 

زا هک  تسا  یماقم  عضوم و  نأش و  دننک »... یم  تیاده  ام  رما  هب  هک  میداد  رارق  یناماما  ناشیا  زا  و  [ » 4 ( ] اوربص امل  انرمأب ، نودهی  ۀمئأ 
رد هک  تسا  هظحالم  نیا  هب  و  [. 5 . ] تشاد دهاوخ  هتـشاد و  همادا  راصعا  مامت  رد  تسا و  هدش  اطعا  شا  هدیزگرب  ناگدنب  هب  ادخ  بناج 
رد هک  ءاهقف  زا  یکی  ایو  دـنا ، هدـش  نیعم  بوصنم و  وا  بناج  زا  هک  یناسک  ای  ماما  صخـش  هاوخ  رما ، ّیلو  بناج  زا  یتقو  تماما ، ماظن 

دشاب یم  ادخ  هب  كرـش  ادخ و  مکح  در  مکح  رد  نآ  تفلاخم  و  دوش ، تعاطا  دیاب  ددرگ ، رداص  يرما  دنراد ، هّماع  تباین  تبیغ  رـصع 
هدش يریسفت  [ 6 ( ] ًادحأ هبر  ةدابعب  كرـشی  الو  ًاحلاص  ًالمع  لمعیلف  هبر  ءاقل  اوجری  ناک  نمف  : ) هفیرـش هیآ  زا  ریـسافت  یـضعب  رد  اذـل  و 

رگید و تاماظن  تسا ، یهلا  یماظن  هک  تماما ، ماظن  رانک  رد  هک  تسا  نیا  ادـخ  هب  ندـیز  رون  كرـش  دوش  یم  هدافتـسا  نآ  زا  هک  تسا 
یقرواپ دهدن . رارق  کیرش  دنراد ، روما  رب  تیالو  ادخ  بناج  زا  هدوب و  ماظن  نیا  ناربهر  هک  ناماما  يارب  دریذپن و  ار  نارگید  يرادمامز 

.26 هیآ هروس ص ، [ 3 . ] 124 هیآ هرقب ، هروس  [ 2 . ] ملهکتسا رد  حلص » يارب  شهوژپ   » یللملا نیب  يوتیتسنا  همانلاس 1978  زا  لقن  هب  انب  [ 1]
راکوکین دیاب  تسا  راودیما  شراگدرورپ  تمحر )  ) ياقل هب  هک  یسک  سپ  [ 6 «. ] 2  » هقیلعت هب  دوش  عوجر  [ 5 . ] 24 هیآ هدجس ، هروس  [ 4]

(. 110 هیآ فهک ، هروس  . ) دنادرگن کیرش  وا  اب  ار  يدحا  ادخ ، شتسرپ  رد  زگره  دوش و 

؟ تیالو تماما و  ماظن  يربهر و  هب  تسا  يزاین  هچ 

ناوراک نودـب  یناوراک  چـیه  ربهر و  نودـب  يا  هعماج  چـیه  نوچ  تسا ، یهیدـب  رما  کی  تیریدـم ، يربهر و  هب  هعماج  زاـین  لـصا  اـما 
یتیعمج ره  اذل  تسا ، حیحـص  ّتیریدم  دوجو  ورگ  رد  روما ، همه  ماظن  تفای ، دهاوخن  ماود  اقب و  هدنامرف ، نودـب  يرگـشل  چـیه  رالاس ،

هدوب و لـلم  همه  قاـفتا  دروم  ًـالمع  هلأـسم  نیا  و  دـنیامن ، یم  باـختنا  ار  يربهر  سیئر و  دوخ  نیب  رد  دـنوش ، لیکـشت  دـنهاوخب  یتقو 
، تیالو تماما و  ماظن  صوصخ  اما  و  دنراد . فلتخم  تارظن  اهتوافت و  نآ  ندوب  یهورگ  ای  يدرف  نآ و  لکش  عون و  رد  هچ  رگا  تسه ،

یمن هدروآرب  دراد  راظتنا  لدـع  ملاس و  ماظن  کی  زا  رـشب  هک  ار  يدـصاقم  کی  چـیه  رگید ، تاماظن  هک  تسا  نآ  يارب  نآ  هب  زاین  سپ 
. دوش یمن  تاعارم  نارگید ، قوقح  هب  زواجت  مدع  فاعـضتسا و  یفن  لصا  و  لضفا ، حلـصا و  تموکح  لصا  اهنآ  کی  چیه  رد  دـننک و 

دننام نآ  ياهنامزاس  تموکح و  دـنیامن و  یم  هظحالم  ار  رـشب  یناویح  هبنح  طقف  ای  دـنراد . رارق  طـیرفت  طارفا و  فرط  رد  هک  یتاـماظن 
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اب  ) دننک لمع  دوخ  دهعت  رادقم  نیا  هبو  دنیوگب  تسار  رگا  هک  دنشاب  یم  رشب  یناویح  ياهزاین  هدنروآرب  نردم ، يرادماد  هسـسؤم  کی 
رارق كاشوپ و  كاروخ و  يزرواشک ، ياهنامزاس  هناخراک و  رد  اهناسنا  يرب  ناـمرف  تمحز و  راـک و  ربارب  رد  دـننک ) یمن  لـمع  هکنیا 
يارب و  دوش . بکترم  ار  ّتیناسنا  فرـش و  دـض  لمع  ره  يدازآ ، مسا  هب  هک  دـنزاس  یم  دازآ  ار  وا  ناـنچ  اـی  دـنهد ، یم  اـهنآ  هب  یهاـگ 

اهینارگن جاوما  رد  و  دیماان ، یگدنز  زا  ار  رـشب  و  نادرگرـس ، ار  ایند  اهتموکح  نیا  دنادرگن . يور  تنایخ  تیانج و  ره  زا  يزودنا  تورث 
زا سپ  هک  یگرزب  تالوحت  نیا  اب  هزورما  تسا . ینونک  ّتیناسنا  ياهنم  ندـمت  نآ  لوصحم  هک  تسا  هتخاس  قرغ  یمارآان  تارطخ و  و 

اهماظن نیا  بیاعم  صقاون و  هدـش ، هضرع  هک  نوگانوگ  یعامتجا  یـسایس و  ياهبتکم  هدـش و  عقاو  ایند  رد  مالـسا  روهظ  زا  نرق  هدراهچ 
هرهلد اه و  یمارآان  نیا  عفر  هلیسو  هناگی  درک و  دنهاوخن  نامرد  ار  رشب  یعقاو  ياهدرد  اهنیا  هک  تسا  هدیدرگ  مولعم  هدش و  رهاظ  رتشیب 

اه یتلادـع  یب  اه و  یماکان  دوش و  یم  رت  سوسحم  زور  ره  ماظن ، نیا  هب  تجاح  نیا  رب  انب  تسا . یهلا  ماظن  هانپ  هب  نتفر  تاضیعبت ، اه و 
هب درک  شیامزآ  ار  همه  هدش و  سویأم  تاماظن  نیا  زا  هک  نیا  زا  سپ  رـشب  ًانیقی  دریذپ . یم  نایاپ  تسا  نکمم  هک  يّدح  رد  ماظن  نیا  اب 

تلادـع و یلع و  هناتـسرپ  قح  یگدـنز  و  یلع ، شور  یلع و  عضاوتم  تموکح  نآ  هنومن  هک  ماظن  دروآ ، دـهاوخ  يور  تماما  ماـظن  وس 
طرـش هک  یماظن  تسا . یلع  يراکادـف  يرادـیاپ و  یلع ، شـشوک  راک و  یلع ، تعاجـش  هجهل و  تحارـص  یلع ، يزابرـس  یلع ، ياوقت 

تسا و تیحالـص  نیا  دجاو  دش ، بوصنم  نآ  يربهر  هب  ربمغیپ ، ادخ و  بناج  زا  سک  ره  هک  تسا  یتیحالـص  تمـصع و  نآ ، يربهر 
. دوش یم  عقاو  فالخ  ًارثکا  هکلب  هدوبن  دامتعا  لباق  رگید  لیاسو  اب  نآ  صیخشت  فشک و  ربمغیپ ، ادخ و  یفرعم  نودب 

... ماظن ای  تسا  یثوروم  یتنطلس  ماظن  تسا ؟ یماظن  هنوگچ  تماما  ماظن 

نیا زا  کی  چیه  رد  دراد ، هک  یئاه  یگژیو  تسین و  اهماظن  نیا  زا  کی  چـیه  دـش ، مولعم  لبق  ياهـشسرپ  هب  خـساپ  زا  هکنانچ  ماظن ، نیا 
و همه ، رب  ناطلس  مکاح و  و  همه ، کلام  هک  تسا  تقیقح  تیعقاو و  نیا  میداد ، رکذت  هکنانچ  ماظن ، نیا  ساسا  دوش . یمن  هدید  اهماظن 
، تموکح تلود و  همانرب  تعیرش و  نوناق و  و  تسا ، وا  صتخم  تموکح  تسا ; ادخ  زیچ  همه  رد  همه ، یقیقح  یعقاو و  رایتخا  بحاص 
وا نذا  دودـح  رد  زین  شدوخ  دوجو  هقطنم  رد  یتح  درادـن و  تموکح  قح  وا  نذا  نودـب  سک  چـیه  دوش . نییعت  دـیاب  وا  بناـج  زا  همه 
ای درف  کی  عفانم  نیمأت  یبلط و  هاج  یبلط و  هعـسوت  یئوج و  هدایز  نتـشاد و  هطلـس  نتفای و  هطلـس  ماظن  نیا  دراد . هلخادـم  قح  راـیتخا و 

، تسا روظنم  تموکح  زا  ماظن  نیا  رد  هک  يا  هفسلف  ضرغ و  هدئاف و  طقف  تسین ، نارگید  ياهرازاب  فرصت  و  تلم ، کی  ای  بزح  کی 
سوـفن و تیبرت  بیذـهت و  يرکف و  دـشر  یّقرت و  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تلادـع و  و  مالـسا ، ياـه  هماـنرب  يارجا  نید ، هماـقا 

نآرق هک  تسا ; مدرم  ندرک  دحتم  ادـخ و  ناگدـنب  مامت  شیاسآ  هافر و  نیمأت  نیمز و  نارمع  و  لمع ، ملع و  فراعم و  رد  دارفا  لیمکت 
هکنانآ [ » 1 ( ] رکنملا نع  اوهنو  فورعملاب  اورمأو  ةاکزلا  اوتآو  ةالـصلا  اوماقأ  ضرـالا  یف  مهاـنکم  نا  نیذـلا  : ) دـیامرف یم  هنیمز  نیا  رد 

ماظن نیا  همانرب  دـنیامن .» رکنم  زا  یهن  دـننک و  فورعم  هب  رما  دـنهد و  تاـکز  دـنراد و  ياـپ  رب  زاـمن  میـشخب ، ناـشنّکمت  نیمز ، رد  رگا 
[1  ] یقرواپ تسا . هللا  ماکحا  شا  همانرب  هللا و  تفالخ  شتقیقح  دراد ، رایـسب  قرف  اه  تموکح  نآ  اب  شتقیقح  تّیهام و  یهلا و  یعرش و 

.41 هیآ جح ، هروس 

یتنطلس تموکح 

دوخ و  دوش ، یم  طلسم  يا  هقطنم  تلم و  رب  يزیرنوخ  گنج و  ای  اتدوک  اب  يدرف  هک  تسا  نامه  یثوروم  یتنطلس  يدادبتسا و  تموکح 
هک ار  يزیچ  اـت  دـهدب  تموکح  دوخ  زا  دـعب  ار  شدـنزرف  هک  دوش  یم  لـئاق  ار  قح  نیا  دوـخ  يارب  دـناوخ و  یم  تلم  نآ  رب  مکاـح  ار 

، دوش یمن  هظحالم  نآ  رد  هک  يزیچ  تسین و  نیب  رد  هاشداپ  سفن  ياوه  زج  يرایعم  چـیه  اجنیا  رد  دربب . ثرا  هب  وا  زا  تشادـن  شدوخ 
تسا و هدرک  بصغ  دـنک ، یم  باصتنا  نآ  زا  هک  ار  یماقم  شدوخ  هک  یـسک  بناج  زا  تسا  یباصتنا  کـی  نیا  تسا . مومع  تحلـصم 
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نوخ ناهاشداپ  يولهپ و  ياـضر  دـمحم  زمره و  وکـاله و  لاـثما  نآ ، هب  هک  تسا  یباـصتنا  دراپـس ; یم  يرگید  هب  درادـن  دوخ  ار  هچنآ 
تبهوم کی  ار  تموکح  دننک ، يراک  هطلغم  هکنیا  يارب  نانیا  دنیآ . یم  راک  يور  فرش  یب  راسگیم و  هزره و  شایع و  دالج و  راوخ و 

هک تفگن  اهنآ  هب  یـسک  دـش ، هتـشک  ای  ینادـنز  تفگ  رگا  ای  تفگن ، اـهنآ  هب  یـسک  اـما  دـندناوخ ، هللا » لـظ   » ار دوخ  دندرمـش و  یهلا 
ال : ) دیامرف یم  دیجم  نآرق  هکنانچ  و  دنک ، یم  اطعا  دنشاب  هتشاد  ار  نآ  یگتسیاش  تقایل و  هک  یناسک  هب  تسا و  یهلا  تبهوم  تموکح 

امـش هچنآ  هک  تفگن  اـهنآ  هب  یـسک  دنـسر . یمن  یهلا  تبهوم  هب  ناراکمتـس  دـسرن .» ناـملاظ  هب  نم  دـهع  [ » 1 ( ] نیملاظلا يدـهع  لانی 
دوـخ نیا  تنطلـس  دنتـساوخ  و  دـنتفگ ، نارگید  يارب  نارگید  هسنارف و  ياـه  یئوـل »  » يارب اـه » هئوـسوب   » لاـثما دیـشاب و  یم  نآ  یعدـم 

: هک دوش  یمن  شـسرپ  نیا  هب  خساپ  تسین و  یهلا  تبهوم  دنهاکب ، نیطالـس  تموکح  زا  مدرم  یعبط  رفنت  زا  دنیامن و  هیجوت  ار  ناگماک 
هدارا هچ  ره  نانعلا  قلطم  هک  دنشاب  طلسم  مدرم  رب  دیاب  یملع ، تلیضف  یقالخا و  يرترب  مدع  یناسنا و  ياهشزرا  نتـشادن  اب  يدارفا  ارچ 

چیه و  دـشاب ، هتـشادن  ینوناق  هدـعاق و  ناشراک  و  دنـشابن ، یـسک  لوؤسم  دـشاب و  ذـفان  ناشنامرف  یهن و  رما و  دـنهد و  ماـجنا  دـننک  یم 
ارچ و  دنتـسه ؟ نارگید  زا  تموکح  هب  رتراوازـس  اهنآ  ارچ  دنـشاب ؟ هاگداد  همکحم و  قوفام  دـنک و  همکاحم  ار  اهنآ  دـناوتن  يا  همکحم 
اهنآ دنتفیب و  كاخ  هب  دوجس  هکلب  عوکر و  لاح  هب  دننک و  شنرک  میظعت و  ناشلاثمت  سکع و  همـسجم و  ربارب  رد  اهنآ و  ربارب  رد  مدرم 

ینامرک يوجاوخ  ناتـسراگن و  راوید  يدوب  وا  رد  كاخ  مدرم  خر  شقن  زک  ناویا  نامه  تسنیا  دیوگب : یناقاخ  هک  يدح  ات  دنتـسرپب  ار 
ار رظن  نیا  اهارچ  نیا  خـساپ  رد  اذـل  ارچ ؟ ارچ و  دـهد و  نالـسرا  لزق  باکر  رب  هسوب  ات  ياپ  ریز  هشیدـنا  دـهن  کلف  یـسرک  هن  دـیوگب :

تـسا یهلا  هعیدو  تنطلـس  دنتفگ  دندز و  ارتفا  ادخ  هبو  دنداد ، تبـسن  ادخ  هب  دنک  ادیپ  تبـسن  ادخ  هب  دناوت  یمن  هچنآ  و  دندرک ، راهظا 
يدارفا نیا  هک  دندرکن  رکف  رگید  دنک . یم  اطعا  خیرات  ناماشآ  نوخ  رگید  دـیزی و  هیواعم و  وکاله و  زیگنچ و  كاّحـض و  لاثما  هب  هک 

ار بولغم  للم  تراغ  دابعتـسا و  اه و  یئاشگروشک  اهرهـش و  ماع  لتق  گرزب و  ياـهتیانج  دـنتفای و  تموکح  لـلم ، خـیرات  لوط  رد  هک 
نیا هک  تسا  یتبهوم  هچ  نیا  دـندش و  یم  یهلا  تبهوم  لومـشم  هنوگچ  دـندوب ، هرهب  هب  فاصنا  محر و  زا  دندرمـش و  یم  دوخ  راختفا 
هلمج کی  رد  دـیجم  نآرق  ًاعقاو  تسین . تبهوم  اهتموکح  نیا  مه  زاـب  دـشاب ، تبهوم  ناطرـس ، اـبو و  نوعاـط و  رگا  دراد . ار  موش  راـثآ 
ماظن اب  اهتموکح  نیا  [. 2 (. ] نیملاظلا يدهع  لانی  لاق ال  یتیرذ  نمو  لاق  ًاماما  سانلل  کلعاج  ینا  : ) تسا هدومرف  عماج  اسر و  هچ  هاتوک 

دادغب و قشمد و  رخطـصا و  نئادم و  لثم  یئاه  تخت  ياپ  یتنطلـس  ياهتموکح  رهاظم  دنراد ، رارق  داضتم  فلاخم و  بطق  ود  رد  تماما 
هاش و ربکا  خاک  دـننام  یئاهخاک  و  ناهفـصا ، نارهت و  ات  ندـنل  ویکوت و  نکپ و  سیراـپ و  لوبمالـسا و  مور و  هرکآ  و  هرهاـق ، هطاـنرغ و 

یگدـنز و  ص )  ) دـمحم عضاوتم  هنیدـم  تماما ، ماظن  رهاظم  تسا و  رگید  زیگنا  ربکت  ياهانب  اهدـص  رـصم و  مارها  نوفـسیت و  ياهخاک 
گنج رد  [. 3 . ] دـشاب یم  دوب ، یلاخ  يداع  شرف  ثاثا و  زا  یتح  هک  يرقحم  هناـخ  یلع و  هفوک  و  وا ، لـمجت  یب  شیاریپ و  یب  هداـس و 
هدایپ دوخ  تبون  رد  دندش  یم  هدایپ  راوس و  تبون  هب  هک  نازابرـس  دننام  زین  ربمغیپ  دنتـشادن ، بکرم  تارفن  دادعت  هب  ناناملـسم  هک  ردـب 

یم هلصو  ار  ششفک  شیوخ  تسد  اب  شدوخ  ع )  ) یلع تفریذپ . یمن  دشاب ، راوس  هک  دندرک  یم  شهاوخ  رارـصا و  هچ  ره  تفر و  یم 
نآ اب  ار  رابنا  ناناقهد  ناتساد  دندوب . ساره  رد  تخس  هک  دندوب ، رازیب  طقف  هن  هناکولم  تافیرشت  زا  دیـشوپ و  یم  راد  هلـصو  سابل  دز و 
هب ماظن  نیا  [. 4 . ] دیوش انـشآ  يدح  ات  نآ  ياه  همانرب  تماما و  ماظن  تقیقح  هب  ات  دیناوخب  تسا  موقرم  زین  هغالبلا  جـهن  رد  هک  ترـضح 
هک دنشاب  یم  نآ  هتـسیاش  طقف  یهلا  لاجر  تسا ، یهلا  تناما  مه  یهلا و  تبهوم  مه  دوش ، هداد  تبـسن  ادخ  هب  دیاب  دراد و  تبـسن  ادخ 

تـسد هب  مدرم  باختنا  قانتخا و  راشف و  هزین و  رـس  روز  اب  هک  تسا  تلاسر  توبن و  دـننام  تموکح  نیا  دوش . هدرپس  اهنآ  هب  تناما  نیا 
ياه تبهوم  هک  تسا  لاحم  تسا ، وا  تناما  هن  تسا و  یهلا  تبهوم  هن  دـنراد  فلتخم  ياهتموکح  ياسؤر  نیطالـس و  هکنآ  دـیآ . یمن 
یقح ره  ربارب  رد  هک  تسا  یناطیش  ياهماد  یسیلبا و  رابتعا  اهنیا  دشاب . اه  لکریدم  اهردص و  اه و  هطلـس  اهتنطلـس و  نیا  شامق  زا  یهلا 

هابتـشا یناطیـش  باصتنا  هب  ار  یئادـخ  باصتنا  درک و  سایق  لطاب  هب  ار  قح  دـیابن  دـنک . یم  فرحنم  قح  زا  ار  مدرم  دزاس و  یم  یلطاـب 
هب ناوت  یمن  زین  ار  یعرـش  تاماظن  ریاس  هکنانچ  تفرگ . دـننامه  باصتنا  ردـصم  هب  هجوت  نودـب  تسا  باـصتنا  نوچ  ار  ود  ره  و  دومن ،
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ار ادـخ  تدابع  تسا ، تدابع  ود  ره  تب  تدابع  ادـخ و  تدابع  نوچ  ًالثم  تشاذـگ ، رانک  دـنا  هتخاس  یلطاب  اهنآ  ربارب  رد  هک  تلع  نیا 
داریا دروم  جاودزا ، تیکلام و  لصا  دنیوگ ، یم  جاودزا  یعرش  ریغ  ياه  جاودزا  هب  نوچ  ای  دنیوگ ، یم  تیکلام  هب  نوچ  ای  مینک ، كرت 

: تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  هلفغ  نب  دیوس  زا  هنیفس ، رد  [ 3 . ] 124 هیآ هرقب ، هروس  [ 2 . ] 124 هیآ هرقب ، هروس  [ 1  ] یقرواپ دوش . یم  عقاو 
. مدش وا  روضح  بایفرـش  تفرگ ، ماجنا  ترـضح  نآ  هب  تعیب  تفای و  تنیز  ع )  ) یلع دوجو  هب  زین  رهاظ  هب  تفالخ  دنـسم  هکنیا  زا  دـعب 
رد لاملا  تیب  نینمؤملا ، ریما  ای  مدرک : ضرع  دوبن . مزاول ) ثاثا و  ءایشا و  زا   ) يرگید زیچ  هناخ  رد  دوب و  هتـسشن  یکچوک  ریـصح  يور 

دهاوخ لقتنم  نآ  زا  هک  يا  هناخ  رد  دنمدرخ ، هلفغ ، رسپ  دومرف : منیب ؟ یمن  دراد  زاین  نآ  هب  هناخ  هک  يزیچ  وت  هناخ  رد  تسا و  وت  تسد 
زا سپ  زین  نامدوخ  میا و  هداتـسرف  نآ  يوس  هب  ار  نامیاهالاک  نیرتهب  هک  تسا  ینما  هناخ  ار  ام  دـنک . یمن  مهارف  دوخ  يارب  یقاـطا  دـش 

«. 3  » هقیلعت هب  دوش  عوجر  [ 4 . ] میور یم  اجنآ  هب  ینامز  كدنا 

یباختنا تموکح 

رابتعا شریذپ  ساسا  رب  میژر  نیا  تسین . یهاشداپ  يدادبتـسا و  ياه  میژر  زا  رتمک  شبیاعم  دسافم و  رگید  هنوگب  زین  یباختنا  تموکح 
تسا و مدرم  رب  مدرم  تموکح  حالطـصا  هب  تسا و  هدـش  هدرمـش  يدرف  دادبتـسا  زا  عناـم  هک  تسا  یماـظن  همه ، يوس  زا  ءارآ  تیرثـکا 

تلاصا شیانبم  هک  تماما  مالـسا و  ماظن  لباقم  رد  تسا ، ایند  زا  نید  تیناحور و  زا  تسایـس  ندوب  ادـج  ناسنا و  دوخ  تلاصا  شیاـنبم 
نوناق نید ،»  » هک تسا  نیا  ماظن  نیا  ساسا  تسا . ادخ  یحو  زا  نوناق  ایند و  زا  نید  تسایـس و  زا  تیناحور  ندوبن  ادج  و  هللا »  » تموکح

یـسارکومد و ماظن  نیا ، رب  انب  تسا . عامتجا  درف و  مسج و  حور و  ياه  هماـنرب  و  داـصتقا ، قـالخا ، ماـظن ، تموکح و  تسایـس ، هدـیقع ،
لباق مالسا  رظن  زا  درادن  یطرش  چیه  دوش و  یم  میسقت  هیرجم  هیئاضق و  هننقم و  هوق  هب  دراد و  برغ  رد  هک  یقلطم  يانعم  نآ  هب  یباختنا 

و دش ، جراخ  یهلا  هدش  نییعت  ریـسم  زا  هدعاس ، ینب  هفیقـس  رد  لکـش  نآ  هب  ص )  ) ربمغیپ تفالخ  هلأسم  هکنآ  زا  سپ  هتبلا  تسین . لوبق 
ربتعم تّجح و  تّما  عامجا  تفرگ و  ماجنا  يروش  تسا و  عامجا  ساـسا  رب  هک  دـندش  یعدـم  دـنهدب ، عورـشم  تروص  نآ  هب  دنتـساوخ 
مامت عامجا  دـشاب ، هتـشاد  رابتعا  رگا  عامجا  دراد . تقباطم  تیرثکا  یـسارکومد و  ماظن  نیا  اـب  هن  تشاد و  تیعقاو  هن  هک  یئاـعدا  تسا .
ماظن هک  تسا  تیرثکا  زا  ریغ  نیا  دنـشاب و  قفتم  هتـشاد و  عامجا  همه  هک  تسا  طرـش  نآ  لوصح  رد  و  تسا ، دـقع  ّلح و  لها  اـی  تّما 
ًالمع ار  ماظن  نیا  مه  وا  دوخ  هکنیا  رب  ًافاضم  دشن ، لصاح  رکب  یبا  تفالخ  عوضوم  رد  یعامجا  هوالعب  تسا . یکّتم  نآ  رب  یـسارکومد 

رمع مه  وا  زا  دعب  [ 1 . ] تخاس دوخ  نیـشناج  دهعیلو و  ار  رمع  دروآ و  ور  تشادن  یعرـش  زوجم  هک  يرـشب  یباصتنا  ماظن  هب  و  درک ، در 
یسارکومد نیا  رب  انب  دش . رارق  رب  یتنطلس  یهاشداپ و  ماظن  ًامسر  دعب  هب  هیواعم  تموکح  نامز  زا  داد و  لیکـشت  ار  يرفن  شـش  ياروش 

اب هدش ، لالدتـسا  تعیب  ای  يروش  رب  هک  دوش  یم  هدید  تاملک  ضعب  رد  رگا  درادـن و  یمالـسا  تلاصا  نآ ، تیاعم  تیهام و  هب  هجوت  اب 
قبط یتح  تیناقح ، تابثا  عانقا و  يارب  لدـج و  تاشامم و  روطب  تسا ، هدـش  در  أدـبم  نیا  هحارـصلاب  اهنآ  رد  هک  رگید  تانایب  هظحالم 

تسا و ربمغیپ  تیالو  يرادمامز و  دادـتما  هک  تسین  حرطم  يرگید  ماظن  تماما ، ماظن  زا  ریغ  مالـسا  رد  الاو  تسا ، فرط  هدـیقع  يأر و 
تیالو نامه  ماظن و  نامه  زین  ربمغیپ  زا  دعب  دوبن ، حرط  لباق  يرگید  ماظن  ترضح  نآ  يرادمامز  زا  ریغ  ربمغیپ  تایح  رد  هک  هنوگنامه 

هب دامتعا  مدع  ینید و  دّهعت  مدـع  و  ناسنا ، دوخ  يأر  تلاصا  يانبم  رب  نوچ  هک  تسا  نیا  لوا  یـسارکومد  بیاعم  اّما  و  دـبای . یم  همادا 
درف هک  دننادب  لوؤسم  ار  دوخ  ًانادج  ناگدـنهد و  يأر  هک  تسین  نانچ  درادـن و  یتدـیقع  ینادـجو و  هناوتـشپ  تسا ، یهلا  ياهدومنهر 

هب ای  یصخش  هب  هقالع  یبلط و  هاج  و  دنریگن ، رارق  فلتخم  لماوع  یصخش و  ضارغا  ریثأت  تحت  دننک و  باختنا  ار  رت  هتسیاش  رت و  قیال 
تلادع قح و  هب  طقف  يأر  راهظا  رد  ناگدنیامن  ای  دـشاب ، هتـشادن  تلاخد  اهدزمان  ندـش  دزمان  رد  رگید ، بزح  تخاب  بزح و  کی  دُرب 

للم ناـمزاس  هنومن ، نیرتهب  تسا و  تلادـع  قح و  تسا  حرطم  رتمک  سلاـجم  نیا  رد  هک  يزیچ  تسین . نینچ  زگره  دنـشاب . هتـشاد  رظن 
ياه يدـنب  ههبج  یـصوصخ و  تاظحالم  دـنهد ، یم  هک  ییأر  رد  ناگدـنیامن  همه  ای  رثکا  تسا ، رت  یلاـع  حطـس  رد  هکنیا  اـب  هک  تسا 

يربهر تماما و  زا 35ماظن  هحفص 15 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


يزوسلد فیعض  ياهتلم  قوقح  يارب  و  دنیامن ، یم  دایرف  داد و  ینارنخس و  رگا  دننک ، یم  وتو »  » ار يداهنشیپ  رگا  دنیامن . یم  ار  یسایس 
هب ياه  شبنج  زا  ای  دـیامن ، یم  ینابیتشپ  رهاظ  هب  اه  ینیطـسلف  زا  رگا  هیـسور  ًالثم  تسین . رگید  زیچ  یـسایس  ياـهیزاب  زا  ریغ  دـننک ، یم 
هک تسا  نیا  يارب  هکلب  تسا  فعـضتسم  ياه  تلم  یئاهر  هن  نیطـسلف و  يدازآ  هن  شـضرغ  دنک ، یم  تیامح  شخب  يدازآ  حالطـصا 

مدرم اـب  ار  اـکیرمآ  لـمع  نیمه  هّیـسور  تموکح  دوب  سور  راـمقا  ءزج  لیئارـسا  رگا  دـهد . شرتسگ  ار  دوخ  ذوفن  دـبوکب و  ار  اـکیرمآ 
جورخ دزادنا و  یم  هار  ادـص  رـس و  دـنک و  یم  موکحم  ناتـسناغفا  هب  ار  هیـسور  یماظن  زواجت  رگا  اکیرمآ  نینچمه  درک و  یم  نیطـسلف 

رد هیـسور  رب  مکاح  ماظن  هک  تسا  یملاظم  ناتـسناغفا و  هدـید  متـس  تلم  رطاخ  هب  هن  دـهاوخ  یم  ناتـسناغفا  زا  ار  هیـسور  نایماظن  يروف 
لمع نیمه  هب  دـشاب  مزـال  اـجک  ره  شدوخ  ـالا  دـنیب و  یم  رطخ  رد  ار  شدوخ  عفاـنم  هک  تسا  نیا  يارب  هکلب  دوـش ، یم  بکترم  اـجنآ 

هناوتـشپ یماـظن  یتـقو  هک  دوش  یم  موـلعم  یللملا  نیب  ياـهنامزاس  نیا  زا  هک  تسا  نیا  ضرغ  دـنز . یم  تسد  نآ  زا  رتدـب  هکلب  هیـسور 
، تیرثکا يأر  هک  تسا  نیا  یـسارکومد  بیاعم  زا  مّود  دوش . یم  نیزواجتم  نیدسفم و  تسد  هچیزاب  دـشاب ، هتـشادن  یتدـیقع  ینامیا و 
، تسا رت  کیدزن  باوص  هب  دنـشابن  هتـسباو  رگا  اهتیلقا  يأر  ًاـبلاغ  هکلب  تسین ، تحلـصم  قفاوم  هشیمه  یبزح ، ریغ  اـی  دـشاب  یبزح  هاوخ 

قوقح تسایـس و  ناصـصختم  یقوقح ، ای  یـسایس  هلأسم  کی  رد  هکنیا  لـثم  دنـشاب  داـمتعا  دروم  رتشیب  تیفیک  تهج  زا  رگا  ًاـصوصخ 
دـص رد  داتـشه  ًالثم  ّتیرثکا  رگا  هک  تسا  نیا  میژر  نیا  رب  داریا  نیمّوس  دـشاب . تیرثکا  فلاخم  دنـشاب ، یم  تّیلقا  رد  هکنیا  اب  ناـشیأر 

داتشه يأر  لیمحت  يارب  يزوجم  هچ  دندوب ، فلاخم  دص  رد  تسیب  دنداد و  مدرم  رب  مدرم  تموکح  حالطصا  هب  تیرثکا و  ماظن  هب  يأر 
ارچ دنتفریذپ ، ار  رگید  ماظن  ره  ّتیرثکا و  ماظن  يا  هعماج  دارفا  دص  رد  دص  هک  ضرف  هب  و  دوب ، دهاوخ  رگید  دص  رد  تسیب  رب  دـص  رد 

یفاعضتسا دادبتسا و  دوخ  نیا  دنشاب ؟ ماظن  نآ  لوبق  هب  موکحم  دنشاب ، تّیلقا  رد  هک  یتروص  رد  دنسر ، یم  غولب  نس  نب  دعب  هک  يدارفا 
، دساف هب  دسفا  عفد  هکنیا  اب  تفریذپ . ار  نآ  ناوت  یمن  دساف  هب  دسفا  عفد  ناونع  هب  زج  درادن ، ار  قلطم  دادبتـسا  دـسافم  هچ  رگا  هک  تسا 

يراچان هنوگچیه  یهلا  یعرش و  لماک  ماظن  دوجو  اب  هک  یتروص  رد  دشاب ، درف  هب  رصحنم  هراچ  هک  تسا  یئالقع  یقطنم و  یتروص  رد 
حرطم دارفا  تیرثکا  يارآ  یقیقح و  تیرثکا  هلأسم  تیرثکا ، ماـظن  رد  هک  تسا  نیا  مراـهچ ، تسین . فاعـضتسا  دادبتـسا و  نیا  لوبق  رد 

کی دـص  رد  دون  ًـالثم  هک  تیرثـکا  ماـظن  رد  اریز  دـش ، دـهاوخن  مهارف  تهج  نیا  لوـصح  هب  ناـنیمطا  داـمتعا و  هجو  چـیه  هب  تسین و 
تیرثکا هبو  دنـشاب  هتـشاد  رتشیب  ای  بزح  ود  دشابن و  مه  یبزح  کت  دشاب و  مه  یبزح  رگا  دنـشاب ، هداد  يأر  نآ  هب  ینویلیم  هد  تیعمج 

رد و  تسین ، هعماج  تیرثکا  هب  طوبرم  یبسن ، تیرثکا  تروص  رد  يزوریپ  نیا  دنوش ، زوریپ  تاباختنا  رد  بازحا  زا  یکی  قلطم ، ای  یبسن 
تیرثکا دـشاب ، هدیـسرن  دـص  رد  دـص  هب  قفاوم  يارآ  ماـظن ، لـصا  رد  هکنیا  هب  هجوت  اـب  شتروص ، ضعب  رد  مه  قلطم  تیرثـکا  تروص 

رتشیب تالاکـشا  نیا  زین  اهاروش  اه و  هرگنک  سلاـجم و  يارآ  رد  تسه و  تالاکـشا  نیمه  زین  یبزح  کـت  ماـظن  رد  دوش . یمن  لـصاح 
تروـص هب  تسا ، ّتیلقا  رد  ًـالماک  هک  يا  هدـنیامن  ره  هب  ناگدـنهد  يأر  يارآ  باـستحا  اـب  لـک و  رد  هک  ییأر  دوـش  یم  هاـگ  تسا و 
تیرثکا يأر  زین  یـسارکومد  حالطـصا  هب  و  ییاروش ، تیرثکا و  ماـظن  نیا  رد  هک  تسا  نیا  لـصاح  دـنک و  یم  ادـیپ  ّتینوناـق  تیرثـکا 

نیا رد  تسین ) نینچ  هشیمه  هکنیا  اب   ) تسا رت  کیدزن  تحلـصم  هب  تیرثکا  يأر  هک  دوش  ضرف  رگا  و  دـیآ . یمن  تسد  هب  ًاـبلاغ  یعقاو 
اهنآ ناگدـننک  باختنا  تلق  ترثک و  هب  رابتعا ، هزادـنا  رد  ناگدـنیامن  يارآ  دـیاب  ّالإ  و  تسین ، رابتعا  كـالم  یعقاو  تیرثکا  يأر  ماـظن 

راـیعم یعقاو  تیرثـکا  هلأـسم  دـننز ، یم  مد  نآ  زا  هک  یمدرم  رب  مدرم  تموکح  دـنیوگ و  یم  هک  یتـیرثکا  رد  نیا  رب  اـنب  دـشاب ، طوبرم 
تسا يرابتعا  يداد و  رارق  تیرثکا  کی  رایعم ، هکلب  تسین . رظن  دروم  زین  حلصا  تموکح  یعقاو و  تحلصم  هب  ندیـسر  هکنانچ  تسین ،

زا يرایـسب  رد  هک  تسا  نیقی  مولعم و  هکنیا  اب  دـنیامن ، یم  لوبق  دـنریذپ ، یم  ار  ماظن  تموکح و  نآ  هک  یئاـهنآ  ترورـض  رذـع  هب  هک 
نیا مجنپ  دـنور . یم  ّتیلقا  يأر  ماـظن و  هب  تیرثـکا  يأر  ماـظن و  زا  بیترت  نیا  هب  دوش و  یم  تیرثـکا  فلاـخم  دراوم  رثـکا  هکلب  دراوم 

، نیّذفنتم ریاس  هلخادم  رگید و  ياهذوفن  لامعا  زا  دیامنن  تاباختنا  رد  يا  هلخادم  هنوگچیه  تلود  و  دشاب ، دازآ  تاباختنا  رگا  هک  تسا 
تشاد و دهاوخن  تینوصم  شحاوف ، اهروشک  ضعب  رد  هکلب  و  ناگدنزاون ، ناگدنناوخ و  یتح  ناگدنسیون  تاجناخراک و  نابحاص  لثم 
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باختنا لافغا  غیلبت و  ریوزت و  بلقت و  مینیب  یم  هکنانچ  هکلب  تسین ، شخب  نانیمطا  دشاب ، هک  لکش  رهب  باختنا ، یـسارکومد و  هرخالاب 
باختنا يارب  اه ، همانزور  یـضعب  قبط  یتح  تسا . نآ  زراـب  ياـه  هنومن  زا  یکی  تیگرتاو ،»  » يارجاـم هک  تسا  جـیار  نآ  رد  ناگدـننک 

ای اکیرمآ  هباشم  یعضو  زین  اهروشک  ریاس  دوب . هدش  هدافتسا  زین  ناشنایرتشم  رد  شحاوف  ذوفن  زا  اکیرمآ  قبـسا  روهمج  سیئر  نوسکین » »
رارـسا ندـش  شاـف  بجوم  هک  یناوهـش  ياـهیگدولآ  نیرت  فیثک  هب  ناتـسلگنا  همکاـح  تئیه  هک  دوب  شیپ  يدـنچ  دـنراد . نآ  زا  رتدـب 

شحاوف دنتسین ، ءاشحف  زا  رادرب  تسد  هک  همکاح  تئیه  يارب  دش  داهنـشیپ  هک  يدح  ات  دیدرگ ، مهتم  دش  تموکح  یئاوسر  و  یـسایس ،
. دریگن رارق  سوساج  شحاوف  دربتـسد  ضرعم  رد  یـسایس  رارـسا  و  دنـشاب ، لرتنک  تحت  ات  دـننک  هیهت  یـصوصخ  ياـه  هناـخ  هشحاـف  و 
رد هک  یناـسک  تلیـضف  تفارـش و  تسا  نیا  اـهتلم ;و  نیرت  یـسارکومد  حالطـصا  هـب  رد  یـسارکومد ، تاـباختنا  عـضو  تـسا  هنوـگنیا 

ياه بتکم  اهمیژر و  اهماظن و  نیا  ّتیهام  زور  هب  زور  تسین . نایب  هب  جاتحم  نیا  زا  شیب  هک  دـنوش  یم  باختنا  اهاجنآ  دازآ  تاـباختنا 
ياهتـسایس يداحلا و  يّدام و  ياهبتکم  اب  برغ  قرـش و  و  دوش ، یم  رتشیب  اه  یناماسبان  زا  رـشب  نداد  تاجن  زا  اهنآ  یناوتاـن  یهلا و  ریغ 

ار یمالسا  یناهج و  گرزب  بالقنا  کی  راظتنا  دروآ و  یم  يور  دوخ  هتشگ  مگ  يوس  هب  ّتیرشب  دنوش و  یم  هتخانـش  رتهب  يرـشب  دض 
روشنم دـشخب . تاجن  یتسیلایـسوس  یبالقنا و  ای  یـسارکومد  مسا  هب  ياـهمیژر  نیا  زا  ینوعرف و  ياـه  هطلـس  نیا  زا  ار  وا  هک  دـشک  یم 

اجنیا رد  [ 1  ] یقرواپ یئامـسم  تسین  چیه  تسا و  مسا  يدازآ  تلادع و  هزاوآ  یئانبم  تقیقح و  شتـسین  نوچ  تسا  فرح  للم  نامزاس 
زا نامثع  دوب ، شوهیب  نوچ  دیوگب ، هکنآ  زا  شیپ  هکلب  تفگن ، هللا » باتک  انبسح   » دشن و وا  تّیصو  زا  عنام  یـسک  دوب ، رامیب  وا  هکنیا  اب 

ار رمع  نم  : » تفگ ناـمثع  دـمآ ، شوه  هب  دـنیوگ  یم  اـهنآ  هن . اـی  دـمآ  شوه  هب  رکبوبا  مناد  یمن  نم  تشون و  ار  رمع  مسا  دوخ ، شیپ 
. درک قیدصت  مه  وا  متشون »

... زین گنودناب  سنارفنک  رد  هک  یبالقنا  یباصتنا  میژر  اب  تماما  قرف 

هب دـیاب  دـیآ ، یم  دوجو  هب  یگنهرف  يداصتقا و  یعامتجا و  یـسایس و  عضو  کـی  ندرک  نوگرگد  لّوحتم و  يارب  هک  گرزب  تاـبالقنا 
. دنیامن لیمحت  مدرم  رب  ار  يرگید  دادبتسا  بالقنا ، لکـش  رد  دنناوتن  مه  بالقنا  ناربهر  یتح  هک  دوش  یهتنم  يدادبتـسا  ریغ  ماظن  کی 
، درادن ار  یسارکومد  تموکح  هب  يروف  لاقتنا  دادعتـسا  هدرک  بالقنا  هک  يا  هعماج  هک  دوش  یم  هدید  دراوم  یـضعب  رد  رگید  يوس  زا 
، دریگب ماجنا  دازآ  تاباختنا  هک  دوش  یم  عنام  یجراخ  ياهذوفن  لامعا  هکنیا  يارب  ای  تسین ، دح  نیا  رد  هعماج  دشر  هکنیا  هطـساو  هب  ای 
زا ناشفده  لصا  دننک ، لقتنم  مدرم  رب  مدرم  ناشدوخ  لوق  هب  تموکح  هب  ار  بالقنا  ًاروف  دنهاوخب  رگا  هک  دوش  یم  هدهاشم  هجیتن  رد  و 

نیا اذل  دنبای . یم  همادا  یـسارکومد  تروص  هب  قباس  دادبتـسا  یگتـسباو و  دور و  یم  نیب  زا  یگنهرف ، ای  یـسایس  لالقتـسا  لثم  بالقنا ،
بالقنا ربهر  لماک ، یـسارکومد  تموکح  يارب  ّتلم  کی  ندـش  هدامآ  بالقنا و  همدا  يارب  هک  دـنداد  ار  حرط  نیا  دـندمآ و  نویبالقنا 

ار هعماج  لاقتنا  هرود  نیا  رد  دنک و  یئامنهار  دوخ  ریسم  رد  ار  بالقنا  دناوتب  دشاب و  هتـشاد  بالقنا  هب  لماک  یئانـشآ  هک  ار  يدرف  کی 
نیا تاحیـضوت ، نیا  اب  ایآ  تسا و  حیحـص  دـح  هچ  ات  رظن  نیا  لاح  دـننک . باختنا  يربهر  هب  ار  وا  ات  دـیامن  یفرعم  ّتلم  هب  دزاس  هدامآ 
کی هک  فرح  نیا  دـشاب  یمازلا  هدـش  یفرعم  صخـش  باختنا  هک  یتروص  رد  ایآ  و  هن ؟ ای  دوش  یم  جراخ  يروتاتکید  زا  یلاقتنا ، میژر 
هتشاد یـسارکومد  تموکح  هدنیآ  لسن  هکنیا  يارب  دنهد ، رد  نت  دنهاوخ  یمن  هک  یتموکح  هب  دنوش و  مورحم  دوخ  قح  زا  هعماج  لسن 

ار يرگید  یلماوع ، ذوفن  تحت  مدرم  هکنیا  رطخ  دوب و  دـهاوخن  لاـقتنا  هرود  نیا  دـشابن ، یمازلا  رگا  و  دوش ،؟ یم  هیجوت  هنوگچ  دنـشاب 
صقاون و ندرمـش  رب  ماقم  رد  ًالعف  دش . دهاوخن  عفد  دوش ، فرحنم  دوخ  ریـسم  زا  بالقنا  و  دنیامن ، باختنا  تسا  بالقنا  هب  انـشآ  ان  هک 

تاـبالقنا هدـش  حرطم  گنودـناب  سنارفنک  رد  هک  یتاـبالقنا  نآ  هک  میئوگب  ار  بلطم  نیا  میهاوخ  یم  ًـالامجا  میتـسین ، رظن  نیا  بیاـعم 
حالطـصا هـب  یلم و  تموـکح  ندرک  رارق  رب  دبتـسم و  نارادـمامز  زا  عورــشم  ریغ  تاراـیتخا  نـتفرگ  سپ  زاـب  روـظنم  هـب  شخب  یئاـهر 

بالقنا رد  اما  دوش . یم  هدـش و  عقاو  نیتـال  ياـکیرمآ  اـقیرفآ و  ایـسآ و  هدز  رامعتـسا  هدـنام و  بقع  ياـهتّلم  رد  هک  تسا  یـسارکومد 
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هب نامیا  نامه  تسا ، هاوخ  مالـسا  نویبـالقنا  شخب  ماـهلا  كرحم و  هک  يزیچ  نآ  تسا  هدوب  هشیمه  دراد و  موادـت  هشیمه  هک  یمالـسا 
تـشگ زاـب  ناملـسم  ياـه  هدوت  یعقاو  تساوخ  هک  تسا ، ص )  ) لوـسر ترـضح  هریـس  نآرق و  یـسایس  ياـهدومنهر  و  هللا »  » تموـکح

نیا دوب . دهاوخ  یهلا  یعرش و  ماظن  يرارقرب  شفده  دراد  هک  یمالسا  ياهرایعم  اب  بالقنا  نیا  سپ  تسا . مالـسا  ماظن  و  هللا »  » تموکح
رد هکنانآ  رب  میراد  هدارا  و  ...( = » ضرالا یف  اوفعـضتسا  نیذـلا  یلع  نمن  نأ  دـیرنو  : ) هیآ لثم  یتایآ  زا  نافعـضتسم  ماهلا  اب  هک  بالقنا 

بالقنا شخب و  تکرح  تاـیآ  اهدـص  و  [ 2 ...( ] ناـماهو نوـعرف  يرنو  : ) هیآ و  [ 1 ...« ] میهن و تنم  دـندش  هدیـشک  فاعـضتسا  هب  نیمز 
بالقنا موادـت  یبالقنا  ماظن  تماما ، ماظن  تسا . يداـع  تاـبالقنا  زا  رت  هدـنزاس  رتیلاـع و  صخـشم و  شفدـه  دـیآ ، یم  دوجو  هب  نیرفآ 

لوا و ماظن  ماظن ، میتفگ  هکنانچ  نوچ  تسین ; رگید  میژر  هب  لاقتنا  همدقم  تردق و  لاقتنا  يارب  و  تسا ، مالـسا  تلاسر  دادتما  مالـسا و 
ماـظن تسا . لاوز  لـباق  ریغ  مئاد و  تموکح  نآ ، يازجا  رب  یتـسه و  ملاـع  لـک  رب  هللا »  » تموکح هکناـنچ  تسا  نادواـج  هشیمه  رخآ و 

ار ورـشیپ  للم  دـنار و  یم  ولج  هب  ار  هدـنام  بقع  لـلم  تسا . اـهناسنا  همه  ربهر  عماوج و  همه  ماـظن  تسین ، هدـنام  بقع  لـلم  هب  صتخم 
نوناق تموکح و  تدحو  تماما و  ماظن  اب  دور  یم  ولج  هچ  ره  ایند  دهد . یم  هنادنمتفارـش  یناسنا و  ياوتحم  اهنآ  هب  دیامن و  یم  يربهر 

، دـش دـهاوخ  شیامزآ  مه  نیا  زا  سپ  هدـش و  شیامزآ  لاح  ات  میدرک و  هراشا  نآ  هب  هکنانچ  دـهد ، یم  ناشن  رتشیب  قفاوم  يور  دـحاو 
رب مدرم  تموکح  دنیوگ  یم  هکنانچ  یتح  رـشب و  یلاعتم  ياه  هشیدنا  اب  قفاوم  هنومن و  یناسنا و  مامت  لآ و  هدـیا  تموکح  یـسارکومد 

راتـشک و گنج و  يوس  هب  ار  ناهج  و  دنک ، یم  دیدهت  ار  اهتّلم  اهتموکح و  نوگانوگ  ياه  طاطحنا  دوش  یم  هدید  هچنآ  تسین و  مدرم ،
دنک یم  یّلجت  تماما  ماظن  رد  هک  ار  هللا  تموکح  ات  تسین  یناسنا  اـهتموکح ، عون  نیا  هک  دـهد  یم  ناـشن  درب و  یم  شیپ  تّیندـم  وحم 

هک تماما  ماظن  اما  درادن ، تیعوضوم  تلاصا و  دوخ  دوش  یم  هدناوخ  یـسارکومد  همدقم  هک  یبالقنا  يربهر  میژر  مینادـب . نآ  همدـقم 
هک یماظن  دوب . دـهاوخ  نایاپ  ات  هدوب و  زاـغآ  زا  تسین و  همدـقم  دـسرب ، نآ  هب  هک  دـش  دـهاوخ  زوریپ  حـجان و  یتروص  رد  یبـالقنا  ره 

یقرش هتفرشیپ  ندمتم  حالطـصا  هب  ياهروشک  لاحلا  مولعم  نارادمامز  هک  یماظن  همدقم  زگره  دراد ، ار  ع )  ) یلع و  ص )  ) دمحم يربهر 
لثم يدرف  اذل  دنک . سایق  رگید  ياهاج  ای  اقیرفا  رصاعم  یبالقنا  ياه  میژر  هب  ار  نآ  یـسک  ات  دوب ، دهاوخن  دنراد  ار  نآ  يربهر  یبرغ  و 

ناربهر هک  یماظن  نانچ  یهلا و  ربهر  نانچ  طقف  اریز  تسا  دنمزاین  ص )  ) دـمحم دـننام  يربهر  هب  ینونک  يایند  هک : دـیوگ  یم  وسور ،» »
نوگانوگ ياهنافوط  اه و  هنتف  جاوما  زا  ار  تیرـشب  هدـش  ینافوط  مطـالتم و  یتشک  دـناوت  یم  دـشاب ، ع )  ) یلع و  ص )  ) دـمحم دـننام  نآ 

.6 هیآ صصق ، هروس  [ 2 . ] 5 هیآ صصق ، هروس  [ 1  ] یقرواپ دهد . تاجن 

... هرود میشاب ، دقتعم  هرود  ود  یمالسا  تموکح  يارب  هک  دراد  یعنام  هچ 

تماما و تافـص  هب  رت و  لماک  رت و  لضاف  نارگید  زا  شناربهر  رت و  نئمطم  هک  تسخن  هرود  ماظن  هک  تسا  نیا  راـتفگ  نیا  همزـال  ًـالوا 
دوجو نارگید  زا  اهنآ  ندوب  رت  هتسیاش  ناربهر و  تیحالص  يارب  ینیمـضت  چیه  هک  دعب  هرود  ماظن  هب  ار  دوخ  ياج  دنا  هتـسارآ  یئاوشیپ 

دش و دهاوخ  لقتنم  مود ) هرود   ) لضفا ریغ  تموکح  رصع  هب  تسخن ) هرود   ) لضفا تموکح  رـصع  زا  ّتیرـشب  نیا  رب  انب  دهدب و  درادن 
نارگید زا  تیافک  تقایل و  شنیب و  روعـش و  مهف و  تهج  زا  هک  يدرف  هک  دریگ  رارق  نآ  ضرعم  رد  درک و  دهاوخ  لزنت  یّقرت ; ياج  هب 

نآ مالسا  هک  تسا  يزیچ  نیا  و  دبای ، يربهر  تموکح و  دنشاب  رتاناد  رت و  یفاک  رت و  هدیمهف  وا  زا  هک  یناسک  رب  همه و  رب  دشاب ، رتمک 
یسارکومد میژر  هب  ندیسر  یبالقنا ، يربهر  میژر  زا  ضرغ  رگا  دوش  یم  هتفگ  ًایناث ، دنک . یم  در  ار  نآ  زین  ملاس  لقع  دریذپ و  یمن  ار 

يدنک نیلکاژ  شلوا  يوناب  و  اهدروف ، دلارج  اه و  يدنک  شربهر  هک  دشاب  هتفرشیپ  حالطصا  هب  ياهتّلم  ياه  یسارکومد  نیمه  شامق  زا 
رد هک  هنوگ  نامه  تسین ، يرادمامز  تموکح و  متـسیس  هب  اهنآ و  یئامنهار  ءایبنا و  يربهر  هب  يزاین  دشاب ، دروف  رـسمه  سیـسانوا و  و 

تّیناویح ملاع  رد  ریس  تسا و  ریذپ  ناکما  نآ  رارقتـسا  مه  رگید  ياهاج  رد  هدش و  رارق  رب  ءایبنا  يربهر  نودب  اهمیژر  هنوگ  نیا  اهاجنآ 
هک درادن  یموزل  تسین و  ینید  یبالقنا  تموکح  هب  يزاین  و  درادن ، مزال  یهلا  ياوقلا  دـیدش  ملعم  یناسنا و  یئامنهار  يربهر و  ضحم ،
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هدننک تیاده  نئمطم و  ملاس و  میژر  رارقتسا  ضرغ  رگا  و  دشاب ، ادخ  بناج  زا  گنودناب  شنارفنک  يداهنشپ  یبالقنا  يربهر  میژر  نیا 
ناکما تماما  رمتـسم  میژر  يرارق  رب  ادخ و  بناج  زا  هدش  یفرعم  يربهر  هیاس  رد  زج  دـشاب  هجیتن  طرـش و  هلیـسو و  تهج  زا  یناسنا  و 

نیا ندوب  يا  هرود  کی  رب  تلالد  همه  دـنیامن ، یم  هیجوت  تیبثت و  ار  تماما  میژر  هک  یلیـالد  تاـیاور و  تاـیآ و  ًاـثلاثو ، تسین . ریذـپ 
مئاق هللا نم  ضرالا  ولخت  یلب ال  مهللا  : » هغالبلا جهن  رد  ع )  ) یلع حیرـص  نخـس  نیلقث و  ثیدح  دننام  دـنراد :، نآ  ضارقنا  مدـع  میژر و 

یمن یلاخ  دراد  ياپ  رب  ادـخ  يوس  زا  ار  تجح  هک  یـسک  زا  نیمز  يرآ ، ایادـخ  راـب  [ 1 ... ] ًارومغم ًافئاخ  اماو  ًاروهـشم  ًارهاظ  اما  ۀـجحب 
زا یلاخ  يرشب  هعماج  نیمز و  رگید ، هلّدا  ثیداحا و  نیا  قبط  هک  رگید ، رایسب  تایاور  و  ناهنپ .» فئاخ و  ای  دشاب ، روهشم  رهاظ و  دنام ،
رب اـهنآ  زا  یکی  رفن ، ود  رگم  دـنامن  یقاـب  نیمز  يور  رد  رگا  هک  تسا  ثیداـحا  رد  هـکلب  دـنام ، دـهاوخن  نآ  ربـهر  دوـجو  ماـظن و  نـیا 

نانآ اب  و  [ » 3 ( ] رمالا یف  مهرواش  و   ) هیآ شا  هدمع  هک  هرواشم  روش و  هلّدا  ًاعبار ، [. 2 . ] دوب دهاوخ  ماما  تجح و  ادخ  بناج  زا  يرگید 
زا سپ  هب  دـییقت  لباق  تسا ، دـنهد .» ماجنا  رگیدـکی  تروشم  اب  ار  ناشیاهراک  و  [ » 4 ( ] مهنیب يروـش  مهرمأو   ) هیآ نک .» هرواـشم  رما  رد 

مکح و تبـسانم  هب  تسا و  لماش  ار  اهناکم  اهنامز و  ماـمت  نآ ، ندوب  یناـمز  یناـکم و  مومع  یملع ، تراـبع  هب  تسین و  تماـما  نارود 
مهرواشو : » هیآ اّما  تخاس . جراخ  نآ  زا  ار  ینامز  رـصع و  ای  داد ، صاصتخا  یـصاخ  رـصع  صاخ و  ناـمز  هب  ار  نآ  ناوت  یمن  عوضوم 

ربهر رما و  ّیلو  ترضح  نآ  دوخ  هکنآ  هظحالم ، هب  هکلب  تسین ، دییقت  نیا  لباق  هجو  چیه  هب  تسا  ص )  ) ربمغیپ هب  باطخ  هک  رمالا » یف 
مهوت هکنیا  و  تسا ، بولق  بذـج  سوفن و  ندرک  مرگ  روظنم  هب  ای  هک  دـشاب  یم  رگید  تاـعوضوم  تروشم ، دروم  هدوب ، تماـما  ماـظن 

ندش هدامآ  يارب  تسا ، نارگید  یـسایس  دـشر  تیوقت  تیبرت و  يارب  ای  دوش ، عفد  تسین ، دادبتـسا  نآ  رد  هک  یماظن  زا  يأر  هب  دادبتـسا 
نآرق ياهباطخ  زا  يرایـسب  رد  هکنیا  باب  زا  ایو  دوش ، یم  عاجرا  اهنآ  هب  هک  یمهم  ياه  تیرومأم  ماجنا  روما و  رد  هلخادـم  تهج  اـهنآ 
یفرع همانرب  قبط  تسا ، روما  نایدصتم  ماّکح و  ریاس  نداد  هجوت  دوصقم  هکلب  تسین  ص )  ) ربمغیپ ینعی  بطاخم ، صخـش  ضرغ  دیجم 

هب هعجارم  تسا و  ضارتعا  تمهت و  دروم  تروشم  نودـب  راک  ماجنا  ای  تسا  مهبم  هک  یلئاـسم  رد  اـت  [ 5 « ] ةراجای یعمساو  ینعأ  كایإ 
هظحـالم هب  زین  مهنیب » يروش  مهرمأو   » هیآ و  دـنیامن . تروشم  ددرگ ، یم  تمهت  عفد  اـی  عوضوم  فارطا  ندـش  نشور  بجوم  تروشم ،

و تسین ، نینمؤم  زا  كاکفنا  لباق  یکین  تفـص  نینچ  هک  عوضوم  مکح و  هظحالم  هب  مه  تسین ، دـییقت  لـباق  تسا  نینمؤم  حدـم  هکنیا 
رما رد  هک  هدوبن  يرایتخا  نینچ  اهنآ  يارب  هک  یلاح  رد  تسین ، یکش  تسا ، هیآ  لوزن  رصع  نینمؤم  لماش  هکنیا  رد  هک  تهج  نیا  هب  مه 

و ماظن ، نیا  رانک  رد  هکلب  تسا ; هدوبن  تّما  يربهر  ماظن  تماما و  هلأسم  لماش  لوا  زا  هیآ ، سپ  دـننک . تلاخد  ربمغیپ  رـصع  رد  يربهر 
، تسین دییقت  لباق  هکنیا  اب  ار  نآ  لیالد  مینادب و  هرود  کی  ار  تماما  ماظن  هک  فرـصت  نیا  لاح  ره  هب  تسا . نآ  يارجا  لّمکم  و  نآ ، اب 
هیجوت و لباق  ریغ  هلخادم  یهاوخب و  لد  فرـصت  کی  میزاس ، دیقم  دـعب  هرود  هب  ار  تروشم  يروش و  ّهلدا  و  میئامنب ، هرود  نآ  هب  دـیقم 

تّیمکاح هب  نآ  زا  هک  دراد  يزیچ  رب  تلالد  اروش  تایآ  ًاساسا  هک : دوش  هتفگ  رگا  و  تسا . لطاب  هدوب و  یعرـش  لئالد  ـالد  كردـم  یب 
باوج دنیامن . باختنا  يربهر  هب  ّتیرثکا  اب  دنهاوخب  هک  ار  یـسک  ره  تموکح و  عون  ره  دـنراتخم  مدرم  نآ  رب  انب  دوش و  یم  ریبعت  یلم 
بناج زا  هک  تسا  يا  هلأسم  نوچ  دریگ ، یمن  رارق  تروشم  دروم  تّما ، ربهر  و  ماظن ، عون  نییعت  میدرک  نایب  هکناـنچ  هک : دوش  یم  هداد 

دریگ یم  رارق  تروشم  دروم  هک  هچنآ  و  دوش ، یمن  هدراذگ  تروشم  رد  زین  مالـسا  ماکحا  لوصا و  ریاس  هکنانچ  تسا ، هدش  نیعم  ادخ 
ینارمع و یعافد و  یماـظتنا و  تامیمـصت  ذاـختا  یئاـفک و  فیلاـکت  و  مالـسا ، تلاـسر  ندـناسر  یمالـسا و  ياـه  هماـنرب  يارجا  دراوم 

یگنوگچ رد  تسا ، مولعم  نآ  یلک  ياـهرایعم  نیزاوم و  هچ  رگا  هک  تسا ، هریغ  یعاـفد و  يداـصتقا و  یتیبرت و  یـسایس و  یعاـمتجا و 
اه و يأر  دوجو  لامتحا  اب  تماما ، ماظن  لاّمع  ماّکح و  نارگراک و  هک  تسین  نانچ  و  دـتفا ، یم  زاین  تروشم  روش و  هب  نآ  ندرک  هداـیپ 
 / مکح شخب  حـلاص /  یحبـص  هغالبلا  جـهن  [ 1  ] یقرواپ دنریگب . میمـصت  هنادبتـسم  هنارـسدوخ و  دنناوتب  تّما  نیب  رد  رتهب  ياهداهنـشیپ 

.38 هیآ يروش ، هروس  [ 4 . ] 159 هیآ نارمع ، لآ  هروس  [ 3 «. ] 4  » هقیلعت هب  دوش  عوجر  [ 2 (. ] 139 مقر مالـسالا ، ضیف  همجرت  رد   ) 147 مقر
. تسا ونشب » وت  راوید  میوگ ، یم  وت  هب  رد  : » ترابع یسراف  رد  لثم  نیا  لداعم  [ 5]
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تیرثکا هلأسم 

، نیناوق اه و  همانرب  مامت  تموکح و  لصا  رد  رایعم  كالم و  ًالوصا  هک  تسا ، حرطم  اـم  ناـمز  رد  هک  يوحن  هب  زین  ّتیرثکا  هلأـسم  اـّما  و 
بسح رب  دشاب ، ربتعم  كالم و  اج  همه  رد  هک  ّتیرثکا  هنوگنیا  و  تسین . یعرش  دراد ، هک  يرایـسب  بیاعم  رب  هوالع  تسا ، تیرثکا  يأر 

و دـنک ، یم  در  تدـش  اـب  ار  يرـسدوخ  يأر و  هب  دادبتـسا  یـشکندرگ و  یئوـج و  يرترب  مالـسا  تـسا . راـبتعا  یب  نآرق  ددـعتم  تاـیآ 
ياـهماظن رد  هک  یتافیرـشت  مسارم و  زا  يرایـسب  اذـل  دـشاب و  ّتیرثـکا  لوبق  دروـم  هچ  رگا  دـناد ، یم  لـطاب  ار  ساـسا  نیا  رب  تموـکح 

ماـظن نوچ  تسا  دودرم  مالـسا  رظن  زا  دـنراد ، لوبق  ار  نآ  همه ، هکلب  تّیرثـکا ، هکنیا  اـب  دـنا ، هداد  تموکح  ياـسؤر  يارب  یـسارکومد 
امش ام و  نایم  هک  دییایب  يا  هملک  يوس  هب  [ » 1 ( ] ًائیش هب  كرشن  الو  هللا  الا  دبعن  نأ ال  مکنیبو  اننیب  ئاوس  ۀملک  یلا  اولاعت  : ) ماظن مالـسا ،

لکأت ةأرما  نبا  انأ  امنا  کلمب  تسل  یناف  کیلع  نوه  : » ماظنو میهدـن .» رارق  یکیرـش  وا  يارب  میتسرپن و  ار  يادـخ  زج  هک  تسا ، ناسکی 
یم کـشخ  تشوگ  هک  متـسه  ینز  دـنزرف  نم  هک  تسین  نیا  زج  متـسین  هاـشداپ  نم  هک  شاـب ) تحار   ) ریگ ناـسآ  دوـخ  رب  [ 2  ] دیدقلا

«. دشاب یم  تسا  امـش  نیرتراک  زیهرپ  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  امـش  نیرت  یمارگ  انامه  [ » 3 ( ] مکاقتأ هللا  دـنع  مکمرکأ  نا   ) ماـظن و  دروخ .»
، تارجح هروـس  [ 3 . ] دـیدقلا باب  ص313 ، ج2 ، هجاـم ، نبا  ننـس  يوبن ، فورعم  ثیدـح  [ 2 . ] 64 هیآ نارمع ، لآ  هروــس  [ 1  ] یقرواپ

.13 هیآ

اهاروش

اهنآ رظن  يارجا  هب  مزلم  ربهر  دشاب و  ربتعم  ناشتیرثکا  ای  دنشاب ، هتشاد  میمـصت  ذخا  قح  ماظن ، ربهر  ربارب  رد  هک  يا  هنوگ  هب  اهاروش ، اما 
فیاظو یماظن و  یتموکح و  ياه  همانرب  زا  تموکح  فلخت  دروم  رد  تسین . مالـسا  رد  دـشاب ، نشور  وا  رب  نآ  فـالخ  هچ  رگا  دـشاب ،

، قلاخ تیـصعم  رد  یقولخم  چیه  يارب  [ 1  ] قلاخلا ۀیـصعم  یف  قولخمل  ۀعاط  ال  : » هک دنک  تعاطا  وا  زا  دـیابن  سک  چـیه  دوخ ، یمالـسا 
، دنیامن رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دننک و  ضارتعا  دیاب  دنراد و  ضارتعا  قح  همه  و  تسین .» رگید  قولخم  زا  يرادربنامرف  تعاطا و 
زا صخـش  تعاطا  و  دشاب ، یهلا  نیناوق  يارجا  ادخ و  زا  تعاطا  ساسا  رب  دـیاب  اهنامزاس  اهناگرا و  مامت  رد  اهیربنامرف ، اهتعاطا و  همه  و 

ندـش نشور  يارب  مه  تلادـع  ماـکحا و  يارجا  نیمـضت  و  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  هرواـشم  روـش و  تـسین . حرطم  صخش 
دنک نییعت  ار  وا  دیاب  هک  یماقم  رادنامرف ، کی  ای  هدنامرف  کی  نییعت  يارب  ًالثم  تسا . یمالسا  یـسانش  تحلـصم  عوضوم و  کی  فارطا 

دنهدب وا  هب  یتاعالطا  دنراذگب و  روما  نایرج  رد  ار  ماقم  نآ  دنناوت  یم  زین  نانآ  دهاوخب و  رظن  نارگید  زا  وا و  ناتـسد  ریز  زا  دناوت  یم 
باختنا ار  دوخ  سیئر  هدنامرف و  نادنمراک ، نارگید و  دراد ، يریگ  میمصت  قح  هک  یـسک  نذا  نودب  هک  درادن  هقباس  مالـسا  رد  نیا  اما 

قح ًاعرـش  هک  یـسک  يریگ  میمـصت  زا  سپ  اما  تسه ، یـسک  ره  يارب  تحیـصن  رظن و  راهظا  قح  دـنهدب . رگید  ياهداهنـشیپ  اـی  دـننک 
ناو يرأو ، ّیلع  ریـشت  نأ  کل  : » دومرف سابع  نبا  هب  ع )  ) نینمؤملا ریما  ترـضح  هکناـنچ  دـنیامن  تعاـطا  وا  زا  دـیاب  همه  دراد ، میمـصت 

يزوریپ ار  وت  هاـگ  ره  سپ  مرگن  یم  نآ  رد  ار  دوخ  هشیدـنا  تحلـصم و  نم  ینک و  ییاـمنهار  ارم  هک  تسا  وت  رب  [ 2  ] ینعطاف کتیصع 
رما مالسا و  ماکحا  يارجا  ریـسم  رد  همه  هک  دوش  حرطم  يا  هنوگب  دیاب  اهاروش  هلأسم  هک  تسا  نیا  لصاح  و  نک » يوریپ  ارم  وت  مدرکن 

دروم و یب  تامازلا  ادـخ و  ماکحا  در  هلیـسو  اـهاروش  هکنیا  هن  دنـشاب ، هتـشاد  رارق  تماـما  ماـظن  و  هللا »  » تموکح زا  تیبثت  فورعم و  هب 
رتشیب دوش . تافالتخا  اه و  يریگ  ههبج  بجوم  اهنامزاس  لخاد  رد  هکنیا  ای  دوش  ّتیرثکا ، رابتعا  هب  طقف  ّتیلقا ، رب  تّیرثکا  يأر  لـیمحت 

یب ءوس و  تاغیلبت  رثا  رد  هک  تسا  تهج  نیا  زا  تسه ، یبرغ  یـسارکومد  اـی  یتسیلایـسوس  ياـه  میژر  رب  نونکا  هک  یئاـه  شیارگ  اـیا 
اهمیژر نآ  ندش  رارق  رب  یتوغاط ، ياهماظن  رد  فعضتسم  مورحم و  تاقبط  نآ ، ياه  همانرب  يزاسراک  مالـسا و  ینابم  رد  مدرم  یعالطا 

اما دوش ، هدایپ  اهماظن  نآ  دنلیام  فلتخم ، ياههاگتـسد  هب  یـشخب  نامزاس  رد  اذـل  دـننک . یم  نامگ  ّتیمورحم  زا  دوخ  تاجن  بجوم  ار 
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حیحص و ماظن  نیا  رگا  هک  دنتسناد  یم  دنتـشاد و  یهاگآ  مالـسا  ماظن  زا  دنهد ، یم  لیکـشت  ار  هعماج  ّتیرثکا  هک  مورحم  رـشق  نیا  رگا 
رگراک و  تسین ، دنراد  یم  هضرع  ارگ  تسار  ای  ارگ  پچ  ياههورگ  هکنانچ  نآ ، ياهاروش  اهماظن و  نآ  هب  يزاین  چیه  دوش ، هدایپ  قیقد 
رادروخ رب  مالسا  لدع  زا  و  یگدنز ، يردارب  هافر و  رد  یگتسبمه ، تفارش و  افص و  حلص و  رد  تاقبط ، همه  شکتمحز و  زرواشک و  و 

یم لمع  هناهاگآ  دمحلا هللا  هک  ام  ناملـسم  نازرواشک  ناملـسم و  نارگراک  هکنانچ  دنروآ . یم  يور  ماظن  نیا  يوس  هب  همه  دنوش ، یم 
رگراک و يارب  مالـسا  هک  یقوقح  ماکحا  مالـسا و  ماظن  قبط  اهراک  همه  زیچ و  همه  دنهاوخ  یم  اذـل  دـنراد و  هجوت  تاکن  نیا  هب  دـننک 

رثؤم شقن  یمالـسا  ياهاروش  دصاقم ، نیا  رد  تسا  یهیدب  دوش . مظنم  بترم و  هداد ، رارق  نز  درم و  شکتمحز و  دنمراک و  زرواشک و 
حلاص یحبص  هغالبلا  جهن  [ 1  ] یقرواپ درک . دنهاوخ  مهارف  روما  تفرـشیپ  رد  ار  ناگمه  يراکمه  تشاد و  دنهاوخ  هدنزاس  ساسح و  و 

(. 402 ج5 /  مثیم /  نبا  حرش   ) 321 مقر مکح /  شخب  حلاص /  یحبص  هغالبلا  جهن  [ 2 . ] 165 مقر مکح /  شخب  / 

یلم تیمکاح 

ماظن و چیه  رت و  هتفرـشیپ  ای  رترب  ّتلم  کی  ناونع  هب  یتّلم  چیه  ادخ  زا  ریغ  هک  دشاب  نیا  نآ ، زا  دوصقم  رگا  یّلم ، ّتیمکاح  هلأسم  اّما  و 
حالطـصا هب  يایند  نیا  رد  دنچ  ره  تسا . یمالـسا  یناسنا و  لصا  کی  نیا  هک  تسا  یهیدـب  درادـن ، ّتیمکاح  رگید  تّلم  رب  یتردـقربا 

قرش ياه  تردقربا  و  تسین ، انتعا  دروم  یّلم  ّتیمکاح  لصا  دنا ، هدرک  رپ  ار  اهـشوگ  اهتّلم  تّیمکاح  هب  مارتحا  زا  همه  هکنیا  اب  ندمتم ،
ضقن نآ  ضقن  تسا و  مالسا  تیمکاح  نیا  تروص  رهب  تسا ، زارد  فیعـض  ياهتّلم  يوس  هب  هشیمه  ناشزواجت ، متـس و  تسد  برغ  و 

اه و یـشکندرگ  نیا  دیدهت ، نیرتدیدش  اب  نآرق  رد  تسا . تردق  زا  هدافتـسا  ءوس  و  ناسنا ، قوقح  و  ناسنا ، تمارک  ضقن  ادخ و  نوناق 
تّیعمج ره  ّتلم و  ره  هک  دـشاب  ینعم  نیا  هب  یّلم  تیمکاـح  رگا  و  تسا . هدـش  موکحم  دـشاب  یعمج  هچ  يدرف و  هچ  اـه  یئوج  يرترب 

دوخ لام  هب  تبـسن  دهاوخب  ار  یلمع  ره  دناوت  یم  يدرف  ره  هکنانچ  دیامن ، باختنا  دوخ  يارب  ار  نوناق  عون  ره  ماظن و  عون  ره  دراد  قح 
قلطم ّتیمکاح  نیا  مادک  چیه  ّتلم  درف و  و  تسین ، یمالـسا  درادن و  تلاصا  زین  نیا  دـهد ، ماجنا  دراد  قلعت  وا  هب  هچ  ره  دوخ و  ناج  و 
کی نابز ، کی  لها  رب  ّتلم  هعماج و  تسین . صخـشم  نآ  دودـح  اریز  تسین ، یلمع  تیمکاح ، نوناق و  نیا  هکنآ  رب  هوالع  دـنرادن ، ار 

دنتـسین و لئاق  ار  ّتیمکاح  قح  نینچ  ایند ، ياجک  چیه  رد  هک  یلاح  رد  دوش  یم  قالطا  مه  اتـسور  کی  رهـش و  کی  هقطنم ، کی  داژن ،
هب رما  نیناوق  یعرـش و  تارایتخا  دودح  رد  مدرم  هک  دشاب  نیا  دوصقم  یّلم ، تیمکاح  زا  رگا  و  دنبوک . یم  ار  نآ  یبلط  هیزجت  ناونع  هب 

رکذـت دنـشاب و  هتـشاد  رظن  تحت  ار  روما  دـنراد  قح  دـنناوت و  یم  اه ، هماـنرب  هنوگنیا  مولظم و  تناـعا  بوجو  رکنم و  زا  یهن  فورعم و 
روما نایدصتم  نارادمامز و  ياهیرـسدوخ  میلـست  هک  تسا  بجاو  اهنآ  رب  هکلب  دنراد ، قح  دوش و  لمع  نیناوق  هب  هک  دنهاوخب  دـنهدب و 

درف ره  يارب  ناملـسم و  ّتلم  يارب  ّتیمکاح  نیا  دـنیامنن ، تعاطا  ار  اهنآ  فیاظو  دودـح  زا  جراخ  نوناـق  فـالخ  تاروتـسد  دـنوشن و 
هب تّیمکاح  نیا  لامعا  هک  يدودح  رد  يراکمه  ندش و  نامیپ  مه  اروش و  لیکشت  نآ ، لامعا  رد  و  تسا ، تباث  مالـسا  ماظن  رد  یناسنا 

. تسا تیمکاح  نیا  لامعإ  هب  هتسب  يا  هعماج  ره  قوقح  ظفح  يدازآ و  تداعس و  یّقرت و  ءاقب و  تسا و  مزال  تسا  جاتحم  نآ 

... رگید ترابع  هب  و  تسا ؟ ناسنا  قوفام  ای  تسا  قوفام  ناسنا  ماما 

نم هب  هک  متـسه  يرـشب  امـش  دـننام  نم  انامه  ( » وگب مدرم  هب  ام  لوسر  يا  [ ) 1 ( ] ّیلا یحوی  مکلثم  رـشب  انأ  اـمنا   ) هیآ بسح  رب  هکناـنچ 
یخرب تسا . رشب  زین  ماما  دراد ، رگید  صئاصخ  هزجعم و  دوش و  یم  یحو  وا  هب  هک  تسا  يرـشب  ربمغیپ  رگید ، تایآ  و  دسر .» یم  یحو 

اطع صئاصخ ، تاماقم و  تمارک و  هزجعم و  و  رگید ، ّیندل  مولع  و  [ 2  ] بیغ ملع  ماما ، ای  ربمغیپ  رب  هک  دننک  لوبق  رگا  دننک  یم  نامگ 
، تالامک بحاص  ار  ناشدوجو  رهوج  تنیط و  حاورا و  دنا و  هدیـسرن  تالامک  نآ  هب  نارگید  هک  دنا  هدوب  یتالامک  دجاو  نانآ  هدـش و 
ام ناسنا  ناسنا و  رد  هن  تسا  لوبق  لباق  ناسنا  قوفام  رد  تالامک  نیا  اریز  تسا ، یفانم  اهنآ  ّتیناـسنا  اـب  دـننادب ، رتشیب  تاـیانع  دروم  و 
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رد ار  یتلیضف  هاگآ  ان  صخـش  اسب  اذل  تسا . ّتیناسنا  بتارم  و  ناسنا ، تالامک  هب  لهج  شأشنم  و  تسین ، حیحـص  نامگ  نیا  یلو  قوف .
دودح هدیدن و  تیصخش  لامک و  تلیضف و  نانچ  نآ  هیدی ، دوخ  طیحم  رد  هک  یئاهمدآ  ای  فراعتم  ياهناسنا  رد  نوچ  دنیب و  یم  یسک 
قراخ روطب  ردپ و  نودب  هک  میرم ، نب  یـسیع  ًالثم  درامـش . یم  ناسنا  قوفام  ار  وا  هدرک ، یمن  رّوصت  نآ  زا  رتشیب  مه  ار  ناسنا  تالامک 

نینچمه درامـش . یم  ادـخ  رـسپ  و  دـنک ، یم  نامگ  ناسنا  قوفام  ار  وا  لهاج  مدآ  یلو  قوفام ، ناسنا  تسا و  ناـسنا  هدـش  دـلوتم  هداـعلا 
ص)  ) مرکا لوسر  لثم  یناسنا ، یلاع  تاکلم  تالامک و  تامارک و  تازجعم و  هب  و  ّیندـل ، مولع  هب  یحو و  هب  اهناسنا  یـضعب  صاصتخا 

رگا یلو  تسا ; ّتیناسنا  زرم  زا  جراخ  تاماقم ، بتارم و  نیا  دننک  یم  نامگ  هک  هدش ، اهنآ  قح  رد  یـضعب  ولغ  بجوم  نیرهاط : همئا  و 
، دنتخانـش یم  دراد  یهلا  هاگرد  هب  بّرقت  يونعم و  يّدام و  یلاعت  یّقرت و  رد  ناسنا  هک  ار  یعیـسو  ناـکما  دنـسانشب و  ار  ّتیناـسنا  ماـقم 
رد زاورپ  هب  تّیناسنا  دازآ  نامسآ  نیا  رد  زین  ناشدوخ  هک  دندرک  یم  یعـس  اه  هشیدنا  نیا  ياج  هب  و  دش ، یمن  ادیپ  اهنآ  رد  ولغ  هشیدنا 

یلع هللا  ۀجح  ربکأ  یه  ۀیناسنالا  ةروصلا  : » دیامرف یم  ناسنا  فیـصوت  رد  هک  ع )  ) قداص ترـضح  زا  يورم  فیرـش  ثیدـح  هب  و  دـنیآ ،
ناـسنا قوف  اـم  ار  تاـماقم  نیا  هکنیا  يارب  سکع  هب  یـضعب  رگید  يوس  زا  دـنیامن . هجوت  [ 3 « ] هدـیب هللا  هبتک  يذـلا  باتکلا  یهو  هقلخ 

راکنا ار  مّلـسم  قیاقح  دـشاب ، ولغ  اهنآ  يارب  تاجرد  نیا  لوبق  ادابم  هکنیا  میب  زا  دـنناد و  یم  رـشب  ار  ءایلوا  ءایبنا و  و  دـنیامن ، یم  روصت 
یم دـیدرت  کش و  راهظا  تسا ، تباث  همئا : تارایز  هیعدا و  ربتعم و  ثیداـحا  خـیراوت و  بجوم  هب  هک  یـصیاصخ  لـیاضف و  رد  هدرک و 

تیالو تماما و  ماقم  هلمج  نآ  زا  هک  ّتیناسنا ، تاماقم  هب  لهج  زا  هداتفا و  هابتـشا  رد  ود  ره  هورگ  ود  نیا  هک  تسا  نیا  فاصنا  دنیامن .
تاماقم و تالامک و  یـضعب  هب  دارفا ، یـضعب  صاصتخا  دوشن : هتفگ  دـنا . هدـش  عقاو  طیرفت  طارفا و  فرط  ود  رد  تسا ، یهللا  ۀـفیلخ  و 

اریز دنتسه ؟ مورحم  نآ  زا  یضعب  هدش و  تاماقم  نیا  هب  فرشم  یـضعب  ارچ  تسا و  رایعم  هچ  رب  نیوکت  ملاع  رد  فرـصت  یندل و  مولع 
یتقو و  دوش ، علطم  نآ  زا  ریگارف  هبناج و  همه  روطب  دناوت  یمن  رـشب  هک  تسا  یهلا  ردـق  اضق و  هب  طوبرم  هلأسم  نیا  ًالوا  دوش : یم  هتفگ 

تـساوخزاب دنک  یم  هچ  ره  ادخ )  ) وا [ » 4 ( ] نولئـسی مهو  لعفی  امع  لئـسی  ال  : ) تسین ارچ  نوچ و  ياج  دوش ، هداد  تبـسن  ادخ  هب  یلعف 
يرت ام  : ) دیامرف یم  نآرق  هک  روطنامه  میراد و  هزادنا  ردـق و  اضق و  هب  نامیا  ام  دـنوش .» یم  تساوخزاب  ناشرادرک  زا  قلخ ، یلو  دوشن 

تالیصفت و رادقم و  زا  یلو  تفای ،» یهاوخن  ناصقن  یمظن و  یب  چیه  نامحر  يادخ  تقلخ  مظن  رد  [ » 5 ( ] توافت نم  نمحرلا  قلخ  یف 
، نیا ارچ  تسا ؟ رتـشیب  يرگید  نآ  و  تسا ، رادـقم  نیا  مهف  شوه و  زا  شا  هرهب  نیا  ارچ  ًـالثم  هک  میرادـن ، یهاـگآ  روـما  نیا  تاـیئزج 
هک تسه  اهدرایلیم  اهنویلیم و  اهلاؤس  هنوگنیا  زا  ارچ ؟ ارچ و  نیریـش ؟ نآ  تسا و  خـلت  شا  هویم  تابن  نیا  ارچ  نانچ ؟ نآ ، تسا و  نینچ 

للع مولع و  مامت  هب  ناسنا  هکنیا  رگم  داد ، ناوت  یمن  باوج  اهنآ  رتشیب  هب  صوصخلاب  اّما  داد ، خساپ  ناوت  یم  همه  زا  یّلک  روطب  هچ  رگا 
ناسنیدب نیا  ای  هدـشن ، ارحـص  ایرد  ای  هدـشن  ایرد  هوک  ارچ  هک  تفگ  دـیابن  و  تفگ ، دوش  یمن  ًالامجا  دـشاب . هتـشاد  یهاگآ  تالولعم  و 

زیچ کی  ار  همه  رگا  و  دوبن ، زیچ  نآ  دوب و  رگید  زیچ  دـیرفآ ، یم  رگید  يزیچ  ادـخ  رگا  ار  يزیچ  ره  هک  ناس ، نادـب  نآ  هدـشن و  قلخ 
نیا دوب و  صقان  اه ، ینآ » هن  نیا   » اهقرف و نیا  نودب  ملاع  دوب و  هدیرفاین  ار  همه  دوب  هدرک  قلخ  عون  کی  لکـش و  کی  هب  ای  دوب  هدیرفآ 
رورغ تایـضتقم و  طیارـش و  ملاوع و  عاضوا  هب  لهج  زا  هک  اهداریا ، نیا  باوج  رد  ادخ  ًایناث  و  دـمآ . یمن  دوجو  هب  ماظن  نیا  تالامک و 
تسا نیا  رگنایب  هک  [ 6 ( ] هتلاسر لعجی  ثیح  ملعأ  هللا  : ) دیامرف یم  دریگ ، یم  دنک  یم  ادـیپ  ملع  مهف و  رد  هک  يا  هیام  كدـنا  هب  یمدآ 

هچ هب  اجک و  رد  هنوگچ و  ار  دوخ  تلاسر  هک  تسا  اناد  دوخ  ادـخ  دنتـسه و  دارفا  نیا  فاـطلا ، نیا  هب  راوازـس  تاـیانع و  نیا  لـحم  هک 
نیب يدوجوم  ره  يارب  هک  يریـسم  رد  تسا  نکمم  ًاثلاث  و  دنا . هدش  تاضافا  نیا  لحم  اهنآ  هنوگچ  هک  مینادن  ام  دنچ  ره  دراپـسب  یـسک 

تابـسانم دنـشاب . هتـشاد  ار  بهاوم  نیا  لوبق  دادعتـسا  هک  دوش  بسانم  یـصاخ  دارفا  يارب  طقف  طیارـش  عاـضوا و  تسه ، یهتنم  أدـبم و 
لوبق تیفرظ  درف  کی  هک  دوش  یم  ثعاب  يرهق ، يرایتخا و  تابجوم  بابـسا و  دادـجا و  ءابآ و  ینمادـکاپ  یکاـپ و  تثارو و  زا  رایـسب ،

دوش یم  روج  يروط  بابسا  للع و  هکنیا  لثم  دوش ، یم  هضافا  وا  هب  تسین ، ضایف  أدبم  رد  لخب  نوچ  هک  دشاب  هتـشاد  ار  رتشیب  تاضافا 
نیا رثأت ، ریثأت و  تیّدام و  ناهج  تعیبط و  ملاع  هکلب  تسین ، ضحم  یقافتا  لئاسم ، نیا  لاح  نیع  رد  دـهدب . هویم  رتشیب  تخرد  کی  هک 
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يدـتقم و یکی  ماـما ، یکیو  ربمغیپ ، یکی  هک  دوش  یم  مظنم  نینچ  نیا  ادـخ ، هدرا  هب  اـهرثأت  ریثأـت و  نیا  اـب  ملاـع  نیا  و  دراد ، ار  اـضتقا 
یتح رگید ، حراوج  ءاضعا و  دشاب  هک  روط  ره  دوش . یم  زغم  يرگید  نابز و  يرگید  وربا و  وضع  کی  مشچ ، وضع  کی  ادتقم ، يرگید 

رد هدش  هتخاس  نآ  زا  زغم  مشچ و  هک  يا  هّدام  دنچ  ره  دنشاب . لقع  حور و  نامرف  هب  عقاو  رد  زغم و  نامرف  هب  دیاب  شوگ ، نابز و  مشچ و 
لامتحا اما  دنشاب ، هدش  هدیرفآ  لولـس  عون  کی  زا  مشچ  زغم و  یتّلع  زایتما و  چیه  نودب  هک  مینک  نامگ  ای  میمهفن  ام  دشاب و  یکی  لصا 
تـسوپ ای  ناـبز  نآ ، دوش و  زغم  دـیاب  لولـس  نیا  تسا ، رارق  رب  ملاـع  نیا  رد  ادـخ  هدارا  هب  هک  یتاببـسم  بابـسا و  ماـظن  رد  هک  دور  یم 

ار یبیغ  تاضویف  لوبق  تیلباق  تدالو  ماـگنه  زا  دـشاب و  ماـما  هک  دراد  ار  نآ  تّیلباـق  درف  کـی  دنتـسه ، نینچ  زین  دارفا  روطنیمه  ددرگ .
نیع رد  یلو  دـنیبب ، ار  ءایـشا  دـناوت  یمن  روک  هکنانچ  دوشب . ماما  ربمغیپ و  دوش  یمن  هک  درادـن ، ار  ّتیلباق  اضتقا و  نیا  درف  کـی  دراد و 

دنناوت یم  ماما  ربمغیپ و  نامه  هکنانچ  دنـسرب ، نآ  هب  دنناوت  یم  دـنراتخم و  دـنراد  هک  یلامک  تیاهن  يوسب  تکرح  ریـسم  رد  همه  لاح 
کی یلو  دـنیامنب ، مدرم  راظنا  رد  ار  تاکرح  یـضعب  دـنناوت  یم  يداع  دارفا  هکنانچ  دـنوش و  یمن  یلو  دـنوش ، ادـخ  تفلاـخم  بکترم 
رارق لامک  ریـس و  كرت  هانگ و  ضرعم  رد  هچ  رگا  دـنهد ، یمن  ماجنا  نابایخ  رد  ماع و  الم  رد  ار  تاکرح  نآ  هک  تسه  اـهنآ  رد  یلاـح 

دنراد و رت  نیگنـس  رتشیب و  ّتیلوؤسم  مه  لوا  هتـسد  یلو  دنوش ، تیـصعم  هب  التبم  تداع ، بسح  هب  هک  دشاب ، رتشیب  يداع  مدرم  نتفرگ 
دوـه ینتبیـش  : » دوـمرف هک  تسا  تیاور  ص )  ) مرکا ربـمغیپ  اذـل  تسا ، هدرک  رتراوـشد  ار  اـهنآ  راـک  نیبرقملا » تائیـس  راربـالا  تانـسح  »

ّمع هعقاو ، هّقاحلا ، دـننام : نآ  ریظن  ییاه  هروس  دوه و  هروس  ارم  [ 7  ] ۀیشاغلا ثیدح  کیتآ  لهو  نولءاستی  ّمعو  ۀعقاولاو  ۀقاحلا  اهتاوخأو 
زا نوچ  دنتسین ، نارگید  زا  فرشا  ربمغیپ  ماما و  دیوگب  یـسک  هک  تسین  دراو  اهداریا  نیا  لاح  ره  هبو  تخاس .» ریپ  یتا  له  نولءاستی و 

ششوک و رثا  اهنآ ، زا  تایانع  تاماقم و  نیا  بلس  : » دیوگب هکنیا  ای  دنا . هدوبن  نآ  لومـشم  نارگید  هک  دنا  هدوب  یتایانع  دروم  یکدوک 
حیجرت حرط و  هب  هک  دنتـسین  يروما  تاینیع ، تایعقاو و  اریز  دهد » یم  ناشن  رتشیب  دـنا  هدرک  بسک  هک  یتالامک  رد  ار  ناشدوخ  شالت 

بلـس اهنآ  زا  فلتخم  زئارغ  رایتخا و  ادخ ، يربنامرف  شـسرپ و  دوجو و  ضرع  نادیم  رد  لاح  ره  هب  دنیامن ، رییغت  هدـش  عقاو  هچنآ  زا  ام 
هکناـنچ ًاـعبار  و  تسا . رتـگرزب  بتارم  هب  ناـشیاه  تیلوؤسم  رتراوشد و  ناـشفیلکت  هکلب  فلکم و  نارگید  لـثم  مه  ناـنآ  و  دوـش ، یمن 

دامج رب  ار  تابن  ندوب  رت  لماک  تفارش و  هرطفلاب  ام  میئوگب  هک  دنک  یمن  زواجت  نیا  زا  تسا و  هجیتن  یب  لئاسم  نیا  رد  ثحب  دش  هراشا 
. میناد یم  نارگید  رب  ار  هغبان  درف  کی  ندوب  رت  لماک  هکنانچ  میناد ، یم  لـهاج  رب  ار  ملاـع  ناویح و  رب  ار  ناـسنا  تاـبن و  رب  ار  ناویح  و 

یتلیضف تفارش و  هچ  نیا  سپ  دوش ، تابن  تسا  هتسناوت  یمن  دامج  هدشن و  تابن  دوخ  تابن  دیوگب  یـسک  هک  تسا  ینعم  یب  فرح  نیا 
هک تسا  یتفارـش  نیمه  نیا  هک  تسا  نیا  شباوج  اریز  دراد . رکف  هاتوک  ناسنا  رب  رکف  شوخ  لماک و  ناسنا  داـمج و  رب  تاـبن  هک  تسا 

هغبان هظفاح  رد  هک  یمدآ  زا  هظفاح  مک  صخش  و  تسا ، فرـشا  ناسنا  زا  ناویح  وگب  نک و  راکن  ار  نآ  یناوت  یم  رگا  ینک ; یم  كرد 
میزادنا و راکب  اه  شسرپ  نیا  رد  ار  هشیدنا  تیمُک  دیابن  ام  تسا ، عاضوا  نیمه  هب  ملاع  نیا  لامک  ملاع و  نیا  یئابیز  تسا . لضفا  تسا 

دیاب میئامن ، یـسررب  ار  کی  ره  شقن  ءازجا و  نیا  اب  ار ، ملاع  نیا  عومجم  یئابیز  دیاب  مینک ، یفرعم  ضرتعم  تّیحالـص ، مدع  اب  ار  دوخ 
هک يزاتمم  دارفا  دوجو  تسین  راکنا  لباق  میـشاب . هتـشاد  دـیاب  ار  شور  نیمه  مه  لـئاسم  نیا  رد  مینک ، هدافتـسا  عونتم  تاـقولخم  نیا  زا 

ماقم هب  هتفای و  تمکح  و  هتفگ ، نخس  هراوهگ  رد  یکدوک  رد  یتح  هک  هتـشاد  زیگنا  تریح  ياه  یگداعلا  قوف  یحو و  یقلت  تیحالص 
ّتینارون زا  دیاب  ام  تسا ، مزال  يرـشب  تیادـه  نامزاس  رد  لامج ، ّتینارون و  نوناک  هبخن و  دارفا  نیا  دوجو  دـنا . هدیـسر  تماما  تّوبن و 

ّتیحالـص و هب  میریگب و  قـشم  رـس  ناشـشور  زا  ناـشراتفگ ، زا  ناـشراک ، زا  مـینک . هدافتـسا  اـهنآ  يربـهر  تـمعن  تیادـه و  زا  اـهنآ و 
ع)  ) نینمؤملا ریما  هکنانچ  میشاب . فرتعم  نارگید  رب  ناشتلیـضف  هب  میـشاب و  دقتعم  اهنآ  هب  يربهر  صاصتخا  يربهر و  هب  اهنآ  صاصتخا 

مهیفو ۀـیالولا  قح  صئاصخ  مهلو  یلاتلا ، قحلی  مهبو  یلاغلا ، ءیفی  مهیلا  نیقیلا  دامعو  نیدـلا  ساـسأ  مه  : » دومرف دـمحم : لآ  نأـش  رد 
هب ناگدناماو  هدرک و  عوجر  نانآ  هب  قح  هار  زا  ناگداتفا  رود  دنتـسه  نیقی  نامیا و  نوتـس  نید و  هیاپ  ساسا و  اهنآ  [ 8  ] ۀثارولاو ۀیصولا 
رد و  تسا .» تباث  ندرب  ثراو  تیصو  نانآ  هراب  رد  و  سب ، تسا و  ناشیا  قح  عمج و  نآ  رد  تماما  صئاصخ  دنوش و  یم  قحلم  ناشیا 
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ناگ هتفای  تیبرت  ام  [ 9  ] انل عئانـص  دـعب  سانلاو  انبر  عئانـص  اناف  : » تسا هدومرف  موقرم  هداتـسرف  هیواعم  يارب  هک  یئاه  همان  زا  یکی  نمض 
هب تاـضافا  تاـّیطع و  نیا  زا  یـضعب  اـی  ماـمت  تسا  نکمم  ًاـسماخو  دنتـسه .» اـم  هتفاـی  تیبرت  نآ  زا  دـعب  مدرم  میتسه و  ناـمراگدرورپ 

یهلا تاناما  اهتبهوم و  نیا  لوبق  ادخ و  نامرف  زا  حاورا ، بیغ و  ملاوع  نآ  رد  هک  دشاب  یئاه  شریذپ  و  ملاع ، نیا  زا  لبق  ملاوع  تبـسانم 
: لاقف مهمتاخو ؟ مهرخآ  تثعب  تنأو  ءایبنالا  تقبس  ءیش  يأب  : » دش لاؤس  ص )  ) مرکا ربمغیپ  زا  هک  تسا  ثیدح  رد  هکنانچ  دنا . هتـشاد 

یبن لوأ  انأ  تنکف  مکبرب  تسلأ  مهـسفنأ  یلع  مهدهـشأو  نییبنلا ، قاـثیم  هللا  ذـخأ  ثیح  باـجأ  نم  لوأو  یبرب ، نمآ  نم  لوأ  تنک  ینا 
ناربمایپ زا  امش  هبتر  ببس  هچ  هب  دندرک  ضرع  ص )  ) ادخ لوسر  هب  شیرق  مدرم  زا  یـضعب  [ 10  ] لجوزع هللااب  رارقالاب  مهتقبسف  یلب  لاق 

مدروآ و نامیا  مراگدرورپ  هب  هک  مدوب  یسک  نیتسخن  نم  دومرف : یتشگ ؟ ثوعبم  اهنآ  نایاپ  رخآ و  رد  هک  یتروص  رد  داتفا  شیپ  رگید 
نم رگم  هک  تخاـس  هاوـگ  ناـشدوخ  رب  ار  اـهنآ  تفرگ و  ناـمیپ  ناربـمغیپ  زا  ادـخ  هک  یناـمز  متفگ ، خـساپ  هـک  مدوـب  یـسک  نیتـسخن 

«. متفرگ یـشیپ  اـهنآ  رب  لـج  زع و  يادـخ  هب  رارقا  رد  سپ  ارچ  متفگ : هک  مدوب  يربمغیپ  نیتسخن  نم  اـجنآ  رد  متـسین ؟ امـش  راـگدرورپ 
. دوش هعجارم  رگید  ياهباتک  هدـنراگن و  هتـشون  تیالو » غورف   » باـتک هب  بیغ ، ملع  عوضوم  رد  [ 2 . ] 110 هیآ فهک ، هروس  [ 1  ] یقرواپ

تروص  ) نیا شتاقولخم و  رب  تسا  دـنواخ  تجح  نیرتگرزب  یناسنا  تروص  باتکلا »... کلذ   » هیآ لیذ  هرقب ، هروس  یفاـص ، ریـسفت  [ 3]
، ماـعنا هروس  [ 6 . ] 3 هیآ کـلم ، هروس  [ 5 . ] 32 هیآ ءاـیبنا ، هروس  [ 4 . ] تسا هتـشون  شدوـخ  تسد  اـب  دـنوادخ  هک  تسا  یباـتک  هیناـسنا )

همان شخب  هغالبلا /  جهن  [ 9 . ] مود هبطخ  حلاص /  یحبص  هغالبلا  جهن  [ 8 . ] دوه هروس  ریسفت  يادتبا  یسربط /  نایبلا  عمجم  [ 7 . ] 124 هیآ
ص16. ج3 /  يوفطصم /  همجرت  یفاک  لوصا   1 مقر ص8 /  ج2 /  یفاک /  لوصا  [ 10 . ] 28 مقر اه / 

... و ماظن ، يربهر  تیالو و  ماقم  هب  ار  یسک  ادخ  نامرف  هب  ربمغیپ  ایآ 

هدش مالعا  تّما  هب  تماما  ماظن  نآ  اب  هک  تسا ، ربمغیپ  نییعت  بصن و  ساسا  رب  هدـش  هداد  اهنآ  هب  هک  یخـساپ  شـسرپ و  دـنچ  نیا  مامت 
ود هب  نیفلا »  » رد ار  لئالد  نآ  یّلح ، همّالع  لثم  هک  تسا ، نییعت  بصن و  نیا  موزل  رد  هک  يرایـسب  لـئالد  رب  هوـالع  تسا  یهیدـب  تسا .

تسین نکمم  دشابن و  نآ  رد  یساسح  گرزب و  صقن  نینچ  هک  دراد  اضتقا  نآ  ندوب  مامت  مالسا و  نید  لامک  تسا ، هدناسر  لیلد  رازه 
یمهم هلأسم  نینچ  رد  تسا ، هدرکن  یهاتوک  نآ  نایب  زا  تسا و  لماش  ار  یئزج  رایـسب  روما  یتح  رـشب ، زاین  دروم  لئاسم  ماـمت  هک  ینید 
تداهش هب  اذل  درذگب . نآ  زا  یئانتعا  یب  اب  هدرک و  توکس  دراد ، مالـسا  بالقنا  موادت  شرتسگ و  نتفر و  ولج  رد  ار  تلاخد  لامک  هک 

مدرم هب  دروم  نیا  رد  ار  ادخ  نامرف  ربمغیپ  ررکم  دـش و  حرطم  عوضوم  نیا  ص )  ) ربمغیپ تثعب  زاغآ  زا  رتاوتم ، ثیداحا  ربتعم و  خـیراوت 
ۀجح رد  مه  هرخالاب  و  درک ، غالبا  رایـسب  تابـسانم  رد  ررکم و  تاـنایب  نمـض  رد  ار ، ع )  ) یلع تیـالو  تیاـصو و  تفـالخ و  دـیناسر و 
هنرگ و  تشادن ، دـیکأت  رما  نیا  رد  شرمع  نایاپ  رد  ربمغیپ  : » دـیوگب دـناوتن  یـسک  و  دـنامب ، مکحتـسم  ًالماک  بلطم  هکنیا  يارب  عادولا ،

تاهج يارب  نیا و  يارب  دیامرف ،» دیدجت  ار  نآ  یمـسر  سلجم  ماع و  صاخ و  رـضحم  رد  دییأت و  ار  قباس  ياهنالعا  غالبا و  دوب  بسانم 
يا [ » 1 ( ] سانلا نم  کمـصعی  هللاو  هتلاسر  تغّلب  امف  لعفت  مل  ناو  کبر  نم  کیلا  لزنُا  ام  غّلب  لوسرلا  اهیأای  : ) هیآ لوزن  هدمع  هک  رگید 

مدرم زا  ار  وت  دـنوادخ  و  يا ، هدرکن  غـیلبت  ار  وا  تلاـسر  ینکن  نینچ  رگا  نک و  غـالبا  هدـش ، لزاـن  وـت  رب  تراـگدرورپ  زا  هچنآ  لوـسر 
بـسح رب  هک  یتعامج  روضح  رد  مخ  ریدـغ  رد  تسا ، هیآ  نیا  رد  هک  تسا  يدـکؤم  رایـسب  رایـسب  ناـمرف  لاـثتما  و  دراد .» یم  ظوفحم 

ریاس تماما  هکنانچ  دیزگرب ، دوخ  لصف  الب  تفالخ  هب  ار  ع )  ) یلعو غالبا ، ار  ادخ  نامرف  دندوبن ، رتمک  رفن  رازه  دون  زا  خـیراوت  یـضعب 
ماقم رد  ددعتم  دراوم  رد  يراخب » حیحص   » لثم تنـس ، لها  نایوار  نیرتربتعم  بسح  رب  مه  توم  ضرم  رد  و  دومرف ، مالعا  زین  ار  ناماما 

یب وا و  هورگ  رمع و  تفلاخم  اب  هک  دنک  غالبا  تّما  هب  یخیرات  تیصو  کی  تروص  هب  ًابتک و  زین  بسانم  عقوم  نیا  رد  ار  نآ  هک  دمآرب 
، دنریذپب ار  يوتحم  رپ  دنمهوکش و  نامرف  نیا  عقوم  نیا  رد  هکنیا  ياج  هب  هرخالاب  و  دش ، وربور  تّوبن  يالاو  ماقم  هب  ناشتراسج  یبدا و 
رب هک  دوب  نیا  دنتخاس  رطاخ  هدرزآ  ار  ادخ  ربمایپ  دـندش و  عنام  دـننک ، لابقتـسا  دـیامرفب  ًابتک  ار  دوخ  تیـصو  نیرخآ  ربمغیپ  هکنیا  زا  و 
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یم تسیرگ و  یم  تدـشب  داـتفا  یم  زور  نآ  داـی  هب  تقو  ره  دـندیمان ، یم  تّما  ربح  ار  وا  هک  ساـبع ، نبا  ّتنـس ، لـها  تاـیاور  بسح 
رایسب یسررب  ثحب و  نآ  نوماریپ  هک  یلئاسم  زا  یکی  دیامن .» تیصو  ربمغیپ  دندراذگن  هک  دوب  زور  نآ  تبیصم ، مامت  تبیصم ، : » تفگ
هتشون لاح  ات  لوا  ياهنرق  زا  عوضوم  نیا  رد  هک  یئاه  باتک  ندرمش  رب  هک  تسا ، هلأسم  نیمه  تسا ، راکشآ  رهاظ و  نآ  رد  قح  هدش و 

هروس [ 1  ] یقرواپ تسا . زواجتم  مه  دـلج  یـس  دـلج و  تسیب  دـلج و  هد  زا  اـهنآ  زا  یخرب  هک  یئاـه  باـتک  تسا ، يراوشد  راـک  هدـش ،
.67 هیآ هدئام ،

... بوصنم تماما  هب  یهلا  تیرومأم  بسح  رب  ربمغیپ  ار  رفن  دنچ  سک و  هچ 

بـالقنا و وا ، يربهر  تحت  اـت  تسا  هدومرف  نیعم  ار  دوخ  زا  دـعب  رما  ّیلو  ماـما و  هفیلخ و  یـصو و  ص )  ) مرکا ربـمغیپ  هکنیا  هب  ملع  اـب 
همئا ریاس  نینمؤملا و  ریما  زا  ریغ  تفـالخ ، هب  یهلا  بصن  نییعت و  ياوعد  يدـحا  يارب  هکنیا  هب  هجوت  اـب  و  دـبای ، دادـتما  مالـسا  تلاـسر 
هناگی داتسا  ملعم و  لوا  لوا و  ملعم  مالسا و  بالقنا  ربهر  نیـشناج و  هفیلخ و  هک  دوش  یم  تباث  تسا ، هدشن  تلاسر : تیب  لها  ترتع و 
لئاضف تیالو و  رب  هک  دیجم  نآرق  هریثک  تایآ  دنشاب . یم  همئا : ریاس  نآ  زا  سپ  و  یلع ، ص )  ) مظعا لوسر  ترـضح  زا  دعب  بتکم  نیا 

رادلا و موی  و  هنیفـس ، ثیداحا  ناما و  ثیداحا  و  نیلقث ، ثیداحا  و  ریدغ ، ثیدح  لثم  رتاوتم  صوصن  ثیداحا و  هدش و  ریـسفت  ع )  ) یلع
ثیداحا و نیا  ترثک  رب  يدودـح  رد  دـهاوخب  سک  ره  هک  دـنراد ، تحارـص  بلطم  نیا  رب  رگید ، ربتعم  ثیدـح  اهرازه  هکلب  اهدـص و 

لئالد  » و ریدغلا »  » و تاقبع »  » هرود لثم  یئاه  باتک  هب  دـناوت  یم  دوش ، علطم  تسا ، دـقتعم  هعیـش  هکنانچ  تماما ، ماظن  ناکرا  ماکحتـسا 
رد هکنآ  رب  هوالع  دنا ، هدش  یفرعم  بوصنم و  تماما  هب  رفن  دـنچ  هکنیا  اما  و  دـیامن . هعجارم  راونالا » راحب   » و قحلا » قاقحا   » و قدـصلا »

. تسا صوصنم  حرطم و  همئا : ددع  ینعی  عوضوم ، نیا  تسا ، دراو  ع )  ) یلع تماما  تفالخ و  اب  طابترا  هک  يرایـسب  ثیداحا  نامه  یط 
مولعم تنس  لها  قیرط  زا  ثیداحا  ترثک  هکنیا  يارب  هک  دراد ، تلالد  اهنآ  ددع  رب  ص )  ) ربمغیپ ترـضح  زا  رایـسب  تایاور  صوصخلاب 

هدش تیاور  ثیدح  تشه  ملسم » حیحـص   » رد هرمـس و  نب  رباج  زا  ثیدح  راهچ  یـس و  دمحا » دنـسم   » رد اهنت  میئوگب  تسا  یفاک  دوش 
هب نموم  صخـش  نیا ، رب  انب  [ 1  ] تسا رفن  هدزاود  ص )  ) ربمغیپ يافلخ  همئا و  ددـع  هکنیا  رب  دـنراد  تلالد  تحارـص  لامک  اـب  هک  تسا ،

، دنـشیدنیب هنافـصنم  رگا  تنـس  لها  ناردارب  هک  تسا  اجنیا  دیوگب و  نیا  زا  رتمک  ای  رتشیب  ار  افلخ  همئا و  ددـع  دـناوت  یمن  ص )  ) ربمغیپ
[1  ] یقرواپ تفای . دـنهاوخن  تسین ، قابطنا  لـباق  نآ  رب  زج  ثیداـحا  نیا  و  تسا ، ثیداـحا  نیا  قفاوم  هک  هعیـش  بهذـم  لوبق  زج  یهار 

بهاوم : » مان هب  دراد  یباتک  هک  يدنس  نیعم  دمحم  لثم  دنا ، هتـشون  باتک  صوصخب  ثیداحا  نیا  نوماریپ  تنـس  لها  ياملع  زا  یـضعب 
«. رشع ینثالا  ۀمئالا  یف  رشبلا  دّیس 

دش یفرعم  مالعا و  رشع  ینثا  همئا  ریاس  بسن  مان و  یلع  زا  ریغ  ایآ 

هک یتاـیاور  رد  مه  دـنا و  هدوـمرف  ار  همه  ياـه  یناـشن  ماـن و  هک  یثیداـحا  تاـیاور و  رد  مه  دـنا ، هدـش  یفرعم  صخـش  مسا و  هب  همه 
صیصنت فیرعت و  هلیـسو  هب  مه  تسا و  هدش  حیرـصت  ع )  ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  ترـضح  لثم  اهنآ  زا  یـضعب  تماما  هب  صوصخلاب 
يدیدرت کش و  هنوگچیه  ياج  دراد ، همئا : ددع  رب  تلالد  هک  یتایاور  هب  هجوت  اب  رایـسب ، تایاور  نیا  هک  يروطب  دـعب ، ماما  رب  لبق  ماما 

، دراد ددع  رب  تلالد  طقف  هک  ثیداحا  نآ  يارب  سک  چیه  دراذگ و  یمن  یقاب  دـنا ، هدـش  نییعت  صوصنم و  رفن  هدزاود  نیا  هکنیا  رد  ار 
فورعم ياملع  زا  یعمج  اذل  تفای . دهاوخن  دنناسانـش ، یم  مسا  صخـش و  هب  ار  اهنآ  هک  یثیداحا  نیا  زا  ریغ  یحیحـص  هیجوت  ریـسفت و 

اریز دننک  در  ار  ثیداحا  نیا  دنناوت  یم  هن  دنا  هدید  نوچ  دنا ، هدش  فرتعم  نآ  هب  هدرک و  لوبق  ار  رفن  هدزاود  نیا  تماما  زین  تنـس  لها 
ریـسفت قیبطت و  رگید  دارفا  هب  دـندقتعم ، اهنآ  تماما  هب  هعیـش  هک  رـشع  ینثا  همئا  زا  ریغ  هب  دـنناوت  یم  هن  و  تسا ، ربمغیپ  لوق  در  اهنآ  در 

ص)  ) لوسر ترـضح  زا  دوخ ، نیعبرا  رد  تنـس  لها  رادمان  ياملع  ظاّفح و  زا  یکی  هک  یثیداحا  زا  ثیدح  کی  هب  هنومن  يارب  دنیامن .
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یم نادـنمقالع  دوش . یم  هراشا  تسا ، ع )  ) يدـهم ترـضح  ات  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  رـشع : ینثا  همئا  ماـمت  ماـن  نمـضتم  هدرک و  تیاور 
فـشک  » لـثم دـنا ، هدرک  لـقن  نآ  زا  هک  یئاـه  باـتک  رد  و  تسا ، دوجوم  هک  باـتک  نیا  ربتعم  یطخ  هخـسن  رد  ار  ثیدـح  نتم  دـنناوت 
تیاور دـنیامرف . عوجر  بناجنیا  ملق  هب  رثالا » بضتقم   » همدـقم و  هلاسر ، نیا  هدنـسیون  فیلأت  رثالا ،» بختنم   » يرون و ثدـحم  راتـسالا »

هدعقلا 412 يذ  يافوتم  لاوش 338 و  دلوتم  سراوفلا » وبا  نب  دمحا  نب  دمحم  حتفلا  وبا  ، » تنـس لها  ظفاح  همالع و  ثیدح ، نیا  هدـننک 
ذّملت رایسب  خویـش  دزن  هدرک و  اهترفاسم  ثیدح  بلط  رد  هدش و  قیثوت  فیـصوت و  حالـص  هب  روهـشم و  تناما  ظفح و  هب  يو  دشاب ، یم 
ثیدح يالما  سرد و  سلجم  هفاصر » عماج   » رد و  هدراذـگ ، راگدای  هب  دوخ  زا  ددـعتم  راثآ  اهباتک و  هتـشاد و  رایـسب  نادرگاش  هدومن و 

هک یعفاش  هدیقع  دییأت  رد  نآ  همدـقم  رد  هک  ع )  ) نینمؤملا ریما  لیاضف  رد  تسا  ینیعبرا  باتک  وا ، ياهباتک  هلمج  زا  و  [ 1 . ] تسا هتشاد 
، تسا ع )  ) نینمؤملا ریما  لئاضف  رد  ثیدـح  لهچ  ًاثیدـح ،»... نیعبرأ  یتما  نم  ظـفح  نم  : » روهـشم ثیدـح  رد  ثیدـح » نیعبرا   » زا دارم 
ار یثیدـح  نیمراهچ  سراوفلا ) یبا  نبا  ظفاح   ) رادـمان تیـصخش  نیا  تسا . هدرک  لقن  هلبانح ) ماما  ، ) لبنح نب  دـمحا  زا  یبیجع  باوخ 
ات ع )  ) یلع زا  رـشع  ینثا  همئا  یماـسا  نمـضتم  هک  تسا  یثیدـح  تسا  هدرک  تیاور  دوـخ  خویـش  زا  دنـس  اـب  نیعبرا  باـتک  نیا  رد  هـک 

عوضوم نیمه  اب  هطبار  رد  رگید  تایاور  یمزراوخ  يزودـنق و  لثم  زین  تنـس  لها  زا  رگید  یـضعب  تسا . هادـف  یحور  يدـهم  ترـضح 
. تسا روکذم  دادغب  خیرات  رد  دنمشناد  نیا  همجرت  [ 1  ] یقرواپ دنا . هدرک  تیاور 

... ماما ماظن  هک  تسین  نیا  دیؤم  رفن ، هدزاود  هب  ددع  ندوب  رصحنم  ایآ 

تّوبن دـننام  هک  دوش  یم  مولعم  رفن ، هدزاود  يربهر  هب  تماـما  ندوب  دودـحم  هظحـالم  هب  هک  دـیایب  شیپ  ناـمگ  نیا  یـضعب  يارب  دـیاش 
ماظن تماما ، ماـظن  زا  سپ  دـیاب  اذـل  تسا  دودـحمان  تسین  نیعم  دارفا  ناـمز و  هب  دودـحم  نوچ  تموکح  اـّما  تسا ، دودـحم  نآ  تدـم 

دنچ یط  رد  تماـما  رگا  اریز  تسین ، یلماـک  نخـس  نیا  یلو  دوب . دـهاوخن  یتاـباختنا  یئاروش و  میژر  زا  ریغ  نآ  دوـش و  رارقرب  يرگید 
هک تشاد  اج  نخـس  نیا  دوب ، هدنام  یقاب  ماما  نودب  يرـشب  هعماج  و  دوب ، هتفای  نایاپ  رفن  هدزاود  نیا  تماما  تدـم  هدـش و  ضرقنم  لسن 

نینمؤملا و ریما  یمـسر  تفالخ  تدـم  رد  و  ص )  ) ربمغیپ رـصع  رد  زج  یمـسر  روطب  تماما  ماـظن  اـما  دوش ، مکاـح  يرگید  ماـظن  دـیاب 
هک درک  اضتقا  نانچ  طیارـش  عضو و  دوب و  دودـحم  زین  ًاناکم  دوب ، دودـحم  ًانامز  هکنانچ  مه  نآ  تفاـین و  رارقتـسا  ع )  ) یبتجم ترـضح 

ماجنا ار  يرگید  رثؤم  لاعف و  شقن  دنتـشاد ، هک  یفیلاکت  فیاظو و  يارجا  رد  نانآ  دشن و  ریذپ  ناکما  همئا : يارب  هماع  روما  رد  هلخادم 
تماما ماظن  نآ  رد  دبای  دادتما  هچ  ره  نامز و  ره  ات  هک  ینارود  تبیغ و  رـصع  هب  ات  دندرک ، ظفح  ار  مالـسا  تقیقح  تیونعم و  دـنداد و 

ات دـمآ  شیپ  هک  یعاضوا  تسین و  تماما  ماظن  تیدودـحم  نمـضتم  رفن ، هدزاود  نیا  يربهر  نیا  رب  انب  دـش . یهتنم  تفای ، دـهاوخ  همادا 
و هدنیآ ، ثداوح  اهدـمآ و  شیپ  هب  ادـخ  ملع  اب  نینچمه  و  درک . تیبثت  دـییأت و  ار  ماظن  نیا  ندوبن  دودـحم  دـش ، تبیغ  رـصع  هب  یهتنم 
ع)  ) يدهم ترـضح  یناهج  یئاهن و  تموکح  یهلا و  لدـع  لماک  روهظ  ات  يرـشب  هعماج  هک  یئاهـسالک  دـیآ و  یم  ولج  هک  یتاناحتما 

ماـظن نیا  ندوب  تقوم  لـیلد  زگره  رفن  هدزاود  رد  راـصحنا  نییعت و  نیا  نآ ، زا  همئا : ربـمغیپ و  ربـخ  تبیغ و  هماـنرب  نییعت  و  دـنیبب ، دـیاب 
هک دـمآ  شیپ  هک  يا  هماـنرب  نیا  دوخ  تسا ;و  هیجوت  كرد و  لـباق  نآ  ندوـبن  تقوـم  ًـالماک  تسا و  نآ  رارمتـسا  دـهاش  هکلب  تسین ،
در تسا » هیجوت  لباق  هنوگچ  لسن  دنچ  رد  نآ  ندوب  دودحم  تماما ، ماظن  ندوب  دودحمان  اب  : » هک ار  داریا  نیا  دش  تبیغ  رـصع  هب  یهتنم 

نیمه اب  هک  دنا  هتـسناد  یم  دنا و  هداد  ار  تماما  همانرب  دیآ ، یم  شیپ  هک  ینایرج  هدنیآ و  هب  ملع  اب  لوسر  ادخ و  هک  دـش  مولعم  درک و 
. دش دهاوخن  ادیپ  تماما  ماظن  رد  یترتف  عاطقنا و  همانرب ،

... نیا یضعب  يارب  تسا ، رفن  هدزاود  نیا  تماما  رد  هک  یبیترت  نیا 

یتـثارو و ماـظن  کـی  مه  تماـما  ماـظن  هک  دزیگنا  یم  رب  ار  ناـمگ  نیا  یـضعب  يارب  تسا ، رفن  هدزاود  نیا  تماـما  رد  هـک  یبـیترت  نـیا 
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ماظن و يربهر  يارب  ینینچ  نیا  بَسَن  کی  نتـشاد  نیا  رب  انب  تسا  ینالف  هون  ینالف و  رـسپ  ینالف ، هک  تسا  نیا  رایعم  تسا و  یگداوناخ 
دنهد یم  تبسن  هوفصلا »  » مان هب  یباتک  دیهش ، دیز  بانج  هب  تسین ؟ هیجوت  لباق  ماظن  لکـش  نیا  هک  یتروص  رد  تسا . یفاک  يرادمامز 

رظن زا  هک  ار  هلأسم  نیا  هدـش و  حرطم  صئاصخ ، نوؤش و  یـضعب  هب  اهنآ  صاصتخا  تیب و  لها  يافطـصا  هلأـسم  نیا  باـتک  نآ  رد  هک 
، دیجم نآرق  تایآ  رد  قمعت  تقد و  وترپ  رد  دراد ، ار  تّیمها  لامک  دنـشاب  یم  تماما  ماظن  هب  دقتعم  هک  یناسک  مومع  نینچمه  ناشیا و 
عالطا و تسا  هدـش  نآ  رد  هک  یتادابعتـسا  عفر  عوضوم و  نیا  نوماریپ  دـنهاوخب  هک  یناـسک  تسا . هدومرف  تاـبثا  یفاـک  قیقد و  رایـسب 

یـضعب دروم  رد  یهلا ، لیـضفت  ندـیزگرب و  ءافطـصا و  لصا  ًالامجا  و  دـنیامن . هعجارم  باـتک  نیا  هب  دـنناوت  یم  دـنیامنب  رتشیب  یـسررب 
یفطصا هللا  نإ  : ) هیآ نیا  لثم  تسا . هدش  حیرصت  نآ  هب  زین  ثیداحا  دیجم و  نآرق  رد  تسین و  راکنا  لباق  لیابق ، اهنادناخ و  صاخـشا و 
كرهطو كافطصا  هللا  نإ  : ) دیامرف یم  میرم  دروم  رد  [. 1 (. ] ضعب نم  اهـضعب  ۀیرذ  نیملاعلا  یلع  نارمع  لآو  میهاربا  لآو  ًاحونو  مدآ 

ینب دروـم  رد  و  [. 3 (. ] تیبـلا لـهأ  مکیلع  هتاـکربو  هللا  ۀـمحر  : ) دـیامرف یم  میهاربا  دروـم  رد  و  [. 2 (. ] نیملاعلا ءاـسن  یلع  كافطـصاو 
(. یمالکبو یتالاسرب  سانلا  یلع  کتیفطصا  ینإ  : ) دیامرف یم  یـسوم  هرابرد  و  [. 4 (. ] نیملاعلا یلع  مکتلضف  ینأو  : ) دیامرف یم  لیئارسا 

انیفطـصا نیذلا  باتکلا  انثروأ  مث  : ) دیامرف یم  دنوش  یم  تیانع  هب  فرـشم  باتک  ملع  هب  هک  يا  هدـیزگرب  ناگدـنب  نآ  دروم  رد  و  [. 5]
یم زین  و  [. 7 (. ] ضعب یلع  مهضعب  انلـضف  لسرلا  کلت  : ) دیامرف یم  رگید  یخرب  رب  ناربمایپ  یخرب  لیـضفت  دروم  رد  و  [. 6 (. ] اندابع نم 

مأ : ) دـیامرف یم  دـندیزرویم  دـسح  تیب  لها  هب  هکنانآ  دروم  رد  ریـسافت  بسح  رب  [. 8 (. ] ضعب یلع  نییبنلا  ضعب  انلـضف  دقلو  : ) دـیامرف
ملعت نکت  مل  ام  کملعو  : ) دیامرف یم  ص )  ) ءایبنا متاخ  صیخش  صخـش  دروم  رد  و  [. 9 (. ] هلضف نم  هللا  مهاتآ  ام  یلع  سانلا  نودسحی 

سجرلا مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  : ) دیامرف یم  ترضح  نآ  تیب  لها  هرهاط و  ترتع  دروم  رد  و  [. 10 (. ] ًامیظع کیلع  هللا  لضف  ناکو 
یم هدافتـسا  اهنآ  زا  رگید  یـضعب  رب  ناگدنب  زا  یـضعب  یگدـیزگرب  ءافطـصا و  هک  تایآ  هنوگنیا  [. 11 (. ] ًاریهطت مکرهطیو  تیبلا  لـهأ 

اه یگدـیزگرب  نیا  حرـش  هک  هعماج  ترایز  لثم  ربتعم ، تارایز  نوتم  نینچمه  باب و  نیا  رد  هفیرـش  ثیداحا  تسا . اهنیا  زا  شیب  دوش ،
هبطخ 1 و 33 و 89 و 106 و 149 و 173 و 196 و 211، لثم  يرایـسب  دراوم  رد  زین  هغالبلا  جهن  رد  تسین و  هیجوت  لیوأت و  لباق  تسا ،

یفاک عوضوم  نیا  تابثا  يارب  زین  رتاوتم  تایاور  دـیجم ، نآرق  تاـیآ  رب  هوـالع  هصـالخ  و  تسا . هدـش  تیبثت  حیرـصت و  تقیقح  نیا  هب 
رب ار  ادخ  یحو  و  دنرامـش ، یم  هغبان  ینژ و  لاجر  ار  ءایبنا  هک  نانآ  دننام  دنهدب  هولج  رکفنـشور  ار  دوخ  دنهاوخ  یم  هک  یـضعب  تسا .

تمکح ردق و  اضق و  هب  میلـست  مدع  يّدام و  دید  اب  ار  لئاسم  نیا  دنوش ، یم  نآ  راکنا  اب  يواسم  هک  دنیامن  یم  ریـسفت  يا  هنوگ  هب  اهنآ 
دنیامن یم  رظن  راهظا  هنارورغم  هتفرگ و  تمکح  مدع  رب  لیلد  يدنوادخ ، لاعفا  رارـسا  كرد  زا  ار  دوخ  زجع  و  دـننک ، یم  یـسررب  یهلا 
مکحم هریغ  یسایس و  یعامتجا و  يدرف و  روما  رد  ار  نانآ  گرزب  صاخ و  ياه  عضوم  تیب : لها  زا  تاماقم  بهاوم و  یـضعب  یفن  هک 

يداع دارفا  اب  ار  ناراوگرزب  نیا  هک  دـنناد  یم  رت  بسانم  و  دزاس ، یم  رتشیب  هانگ ، زا  ار  اهنآ  يراددوخ  تامادـقا و  اـهراک و  شزرا  رت و 
یبیغ و ددم  هرخالاب  و  دنیامنن . لوبق  تسا ، هدش  عقاو  رما  کی  هک  اهنآ  رب  ار  ادخ  تایانع  دنیوگب و  ربارب  روعـش  كرد و  نازیم  تهج  زا 

رکنم تسا ، هتفای  دادـتما  تمایق  زور  ات  زورما و  ات  نآ  هتـشر  و  هدـش ، اهنآ  نید  ترـصن  اـیبنا و  زا  هک  ار  یهلا  میقتـسم  تیاـعر  تناـعا و 
لباق ینید  لئاسم  تسین و  دیدرت  لباق  قیاقح  نیا  یلو  دنناوخب  رکفنـشور  ار  اهنآ  هدز  برغ  ياه  هچب  ات  دـنرواین ، باسح  هب  ای  و  دـنوش ،

تماما هلأسم  نیا ، رب  انب  دشاب . ناملـسم  لوبق  دروم  دیاب  دنراد  هک  يدافم  اوتحم و  ِلک  رد  نآرق  تایآ  دشاب و  یمن  رگیدـکی  زا  کیکفت 
، ماما شنیزگ  رد  زگره  دراد و  قرف  نامـسآ  ات  نیمز  زا  يداـع  تثارو  اـب  تسا و  یهلا  راـیتخا  ءافطـصا و  هب  يرگید ، زا  سپ  یکی  همئا :

هکنیا فرص  و  تسین ، رایعم  تسا ، مّوس  ماما  رسپ  هکنیا  يارب  مراهچ  ماما  ای  تسا ، لوا  ماما  رسپ  هک  تسا  تاما  نیا  يارب  مود  ماما  هکنیا 
تیب و  لسن ، زا  همه  هک  یمیهاربا  ناربمایپ  هکنانچ  تسین ; رایعم  نیا  رب  لیلد  دـنا ، هتفای  صاصتخا  تماـما  ماـقم  نیا  هب  ًاـیلاوتم  تیب  لـها 
هکنیا اب  دوش  یمن  هصالخ  هیجوت و  دنتسه ، میهاربا  لسن  زا  اهنآ  هکنیا  هب  ماقم  نیا  هب  ناشنتفای  صاصتخا  تّوبن و  دنا ، هدوب  لیلخ  میهاربا 

نمو : ) دیامرف یم  درب  یم  ار  یمیهاربا  ءایبنا  زا  رفن  هدزناپ  مان  هکنآ  زا  سپ  و  بوقعیو )... قاحـسا  هل  انبهوو  : ) دیامرف یم  دـیجم  نآرق  رد 
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رب یهلا و  شنیزگ  ءاــبتجا و  شنیزگ ، ءاـــبتجا و  نــیا  [. 12 (. ] میقتـسم طارـص  یلا  مهانیدـهو  مهانیبتجاو  مهناوخاو  مهتاـیرذو  مهئاـبآ 
ردام و ردـپ و  زا  يداع  ثراو  کی  ثاریم  ثرا و  هن  دوش ، قالطا  مه  ثاریم  ثرا و  نآ  رب  رگا  تسا ; يونعم  یعقاو و  لیـصا  ياهرایعم 
هب ار  رگید  ماـما  ماـما ، ندوب  ثراو  اـّما  تسا  ثّروم  ثراو و  نیب  يداـم  یمـسج و  طاـبترا  تلع  هب  ثاریم  ثرا و  نیا  نوـچ  تسا  ردارب 
ره هک  یئاه  ترایز  رد  ثراو و  فورعم  تراـیز  رد  اذـل  تسا . يّداـم  ریغ  تاـکرتشم  يرکف و  قئـالع  یحور و  يونعم و  طاـبترا  تلع 
زا اهنآ  ینامـسج  تدالو  تثارو  ساسا  رب  دـنوش ، یم  ترایز  ءایبنا  ریاس  و  میهاربا » ثراو  ای   » ای مدآ ،» ثراو  ای   » باطخ هب  همئا : زا  کی 

یسوم ترضح  لثم  دنتـسین ، ناراوگرزب  نیا  بسن  هلـسلس  رد  هک  دنوش  یم  هدرب  مان  یناسک  اهنآ  نایم  رد  اریز  تسین ، هتـشذگ  ناربمغیپ 
تیاده و ملع و  توعد و  ثراو  ناراوگزرب  نیا  نوچ  میرامـش ، یم  اهنآ  ثراو  ار  همئا : کلذ  عم  هللا ، حور  یـسیع  ترـضح  هللا و  میلک 

مهد ماما  تسا و  مهد  ماما  رـسپ  مهدزای  ماما  نوچ  هکنیا  هن  تسا ، یناعم  نیا  هب  اجنیا  رد  تیاده  تماما و  تثارو  و  دنتـسه ، اهنآ  تماما 
نیا هک  داد  ناشن  دیسر ، مدرم  هب  ناشیا  زا  هک  یمولع  كولس و  هریـس و  و  همئا : خیرات  دیـسر . تماما  هب  وا  تشادن ، يرـسپ  وا  زا  ریغ  مه 
همئا ریاـس  و  ع )  ) یلع نوچ  یناـثراو  تّما ، نیا  رد  ءاـیبنا  يارب  هدوب و  قح  هب  رگید ، ماـما  زا  ماـما  ره  تثارو  و  ناربمغیپ ، زا  اـهنآ  تثارو 

یفرعم ناوت  یم  ار  یـسک  هچ  نامیا  تدابع و  دهز و  ملع و  یتسرپ و  قح  يراکادـف و  همه  نآ  اب  ع )  ) یلع لثم  ایآ  داد . ناشن  ناوت  یمن 
ملح و همه  نآ  و  مالـسا ، ظفح  يارب  روهقم ، رهاـظ  هب  عضوم  کـی  لوبق  یخیراـت و  تشذـگ  نآ  و  ع )  ) نسح ترـضح  ریظن  اـیآ  درک ؟

هار رد  تماقتـسا  لطاب و  لاطبا  ادخ و  يارب  مایق  داهج و  رد  ایآ  دنا ؟ هداد  ناشن  ار  یـسک  هچ  تما ، نیب  رد  یئاقآ  تدایـس و  و  يرابدرب ،
تراسا نارای و  ناردارب و  ناناوج و  غاد  هاکناج و  بئاصم  لوبق  رد  ع )  ) نیـسح دننام  ار  یـسک  هچ  نید ، زا  يرادساپ  يراکادف و  قح و 
نانمـشد یتح  نیا  و  داد ، ناشن  هک  دوب  خیرات  نیا  هرخالاب  ایآ ... ایآ و  ایآ و  و  دنهد ؟ یم  ناشن  دوخ ، سیفن  ناج  زا  تشذگ  تیب و  لها 

رد نودلخ » نبا   » دننام یـصاخشا  یتح  دندوب . تّما  يربهر  گرزب و  تاماقم  ياراد  قح  هب  نانآ  هک  دندرک  قیدصت  هک  دندوب  تیب  لها 
هدازآ يارعـش  هک  دوبن  تهج  یب  دیامن . یم  فارتعا  هناعـضاخ  تابّیغم ، هب  وا  ملع  و  ع )  ) قداص رفعج  ماما  لثم  ماقم  تمظع  اهنآ و  ربارب 

ات هک  يا  هدیـصق  نآ  لثم  هب  دوب ، یـسایس  همیرج  هناگی  هکلب  نیرتگرزب و  نادناخ  نیا  حدـم  هک  یعقوم  رد  قدزرف »  » دـننام یلد  هدـنز  و 
همه و  ع )  ) نیدـباعلا نیز  ماما  تسا ، يداقتعا  ینامیا و  یـسامِح و  یبدا و  رثا  نیرتهب  هنومن  نادواج و  هدـنز و  تسا  یقاب  مالـسا  خـیرات 
همه لاح  ات  نامز  نآ  زا  درامـشب ، یئوگ  قحان  ار  نیا  دریگب و  داریا  حدم  نآ  هب  تسناوتن  يدحا  طقف  هن  و  دیامن ، یم  حدـم  ار  تیب  لها 
یتح و  دنتسناد ، اهنآ  یهلا  بصانم  تاماقم و  نایب  تیب و  لها  لیاضف  زا  ینامجرت  وا و  یبدا  تعاجـش  رعاش و  هدنز  روعـش  هنومن  ار  نآ 

بلاطم و ثحب  نیا  رد  زیزع ! هدـنناوخ  دـهد . ناشن  يرگید  لمعلا  سکع  تسناوتن  قدزرف ، نتخاـس  ینادـنز  زج  مه  يوما  دبتـسم  هفیلخ 
هنوگ هب  عوضوم  نیا  نوماریپ  زین  رگید  ياه  هتشون  رد  ام  دیـشک . دهاوخ  ازارد  هب  نخـس  دوش  لابند  رگا  هک  تسا  حرط  لباق  دایز  رارـسا 

.42 هیآ نارمع ، لآ  هروس  [ 2 . ] 33 هیآ نارمع ، لآ  هروس  [ 1  ] یقرواپ میوش . قفوم  اهنآ  رـشن  هب  تسا  دیما  هک  میا  هداد  یتاحیـضوت  رگید 
لقن دوخ  خیرات  رد  یبوقعی  هکنانچ   32 هیآ رطاف ، هروس  [ 6 . ] 144 هیآ فارعا ، هروس  [ 5 . ] 122 هیآ هرقب ، هروس  [ 4 . ] 73 هیآ دوه ، هروس  [ 3]

ار ع )  ) قداص رفعج  ماما  ترـضح  دوب  تیب : لها  لئاضف  راکنا  نایعیـش و  ندیبوک  شتموکح  تسایـس  هکنیا  اب  یقیناود  روصنم  دـنک  یم 
[11 . ] 113 هیآ ءاسن ، هروس  [ 10 . ] 54 هیآ ءاسن ، هروس  [ 9 . ] 17 هیآ ءارسا ، هروس  [ 8 . ] 253 هیآ هرقب ، هروس  [ 7 . ] تسناد یم  هیآ  نیا  قادصم 

لها تراـهط  تمـصع و  رب  لـیلد  زین  دـشاب  یعیرـشت  هکنآ  ضرف  هب  تسا و  ینیوکت  نیا  رد  هدارا  هکنیا  هب  عجار  . 33 هیآ بازحا ، هروس 
ياه ههبـش  مامت  تسا ، قیقد  یملع و  هک  نایب  نیا  ما ، هدروخن  رب  نآ  هب  رگید  تاملک  رد  هک  تسا  ینایب  قیقحت و  ار  بناجنیا  تسا  تیب :

هداد و تیلـضف  ار  اهنآ  ناردارب  نادنزرف و  ناردپ و  زا  یخرب  زین  و  [ 12 . ] هب الا  ةوق  الو  لوح  الو  دمحلاو هللا  دزاس . یم  لطاب  ار  نیدـناعم 
(. 87 هیآ ماعنا ، هروس  . ) میدومن تیاده  تسار  هار  هب  هدیزگرب و  ار  نانآ  نارگید ، رب 

... زج مظعا  لوسر  ترضح  تلحر  زا  دعب  تماما  ماظن  میناد  یم  هکنانچ 
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يرادمامز هام  شش  یلع و  ترضح  يرادمامز  لاس  جنپ  تدم  رد  زج  مظعا  لوسر  ترضح  تلحر  زا  دعب  تماما  ماظن  میناد  یم  هکنانچ 
زا لیطعت و  ترـضح  نآ  یناهج  بالقنا  و  ع )  ) يدـهم ترـضح  روهظ  ات  ماظن  نیا  ایآ  نیا  رب  انب  تفاین ، رارقتـسا  ع )  ) یبتجم نسح  ماـما 

فلتخم و داعبا  ياراد  تماما  دوب ؟ دهاوخ  یمالسا  یعرـش و  یماظن  هنوگچ  دتمم  هلـصاف  نیا  رد  دنام و  دهاوخ  عونمم  روما  رد  فرـصت 
يدح ات  داعبا  ریاس  رد  تسا . ّتینما  ظفح  طسق و  لدع و  يرارقرب  هب  مایق  روما و  هرادا  يرادمامز و  هلمج  نآ  زا  هک  تسا  ددـعتم  نوؤش 
هتشاد هدهع  هب  هک  ار  یفیاظو  تماما  ماظن  ناربهر  هک  تسین  یکش  هتـشاد ، طابترا  رتمک  ای  هتـشادن  طابترا  تماما  یـسایس  دُعب  نیا  اب  هک 

زا نآ  ددعتم  داعبا  هولج  ماظن و  لصا  اب  بصاغ  نارادمتـسایس  تفلاخم  هچ  رگا  مه ، تماما  ماظن  یـسایس  دـُعب  رد  و  دـنا ، هداد  ماجنا  دـنا 
تلاصا و زا  دیدرگن و  ماظن  نیا  رد  هلـصاف  ترتف و  زورب  بجوم  اه  تعنامم  اهتفلاخم و  نیا  کلذعم  تسه ، هدوب و  یـسایس  دعب  نیا  میب 
تیعبت و هب  یکی  دریگ ، یم  تروص  دـعب  ود  رد  هنوگ و  ود  هب  یبتکم  ماظن  رارقتـسا  ًالوصا  درکن . مک  يزیچ  نآ  یعرـش  یعقاو و  راـبتعا 

يّدام یماظن و  يورین  یئارجا و  تردق  هب  سپس  و  تسا ، ماظن  رارقتسا  لصا  تفگ  ناوت  یم  هک  ماظن ، نآ  هب  ناگدنورگ  يرایتخا  يوریپ 
نآ ترجه  زا  سپ  ص )  ) لوسر ترـضح  رـصع  رد  طقف  یعرـش  تیالو  تموکح و  مّود  تروص  هب  تسا  یهیدب  یمـسر . تالیکـشت  و 

ام و نامز  ات  هشیمه  لّوا  لکش  هب  اما  تفای ، رارقتسا  ع )  ) یبتجم ترـضح  نینمؤملا و  ریما  يرادمامز  هرود  رد  و  هبیط ، هنیدم  هب  ترـضح 
ربهر زا  دـناد و  یم  نآ  عبات  ار  دوخ  تسا ، ماظن  نیا  هب  نمؤم  دسانـش و  یم  ار  ماظن  نیا  سک  ره  تشاد  دـهاوخ  رارقتـسا  روهظ  رـصع  ات 

دندرک و یم  در  ار  یعرـش  ریغ  ياهماظن  نآ ، ناوریپ  هدوب و  ریگرد  یعرـش  ریغ  ياهماظن  اب  هشیمه  ماظن  نیا  دیامن . یم  تعاطا  ماظن  نیا 
ینب ناهاشداپ  رصع  رد  مق »  » لثم یئاهرهش  دنهدب . قیبطت  ماظن  نیا  اب  ار  دوخ  روما  ناماما  روتسد  بسح  هب  دوخ  لخاد  رد  دندوب  فّظوم 

تماما ماظن  عبات  دنـشاب  دادـغب  میژر  ذوفن  تحت  هچنآ  زا  شیب  نطاـب  رد  دـندوب ، ناـنآ  یعرـش  ریغ  میژر  تحت  رهاـظ  هب  هچ  رگا  ساـبع ،
یم شیپ  ناشیارب  هک  یتاعفارم  تافالتخا و  رد  هک  دندوب  هدرک  رومأم  ار  تماما  ماظن  هب  نینمؤم  دوخ و  ناوریپ  هک  دندوب  همئا  نیا  دندوب .

روج و ماّکُح  میژر  مالـسا  رد  هک  یتیعمج  هناگی  دنـشاب . میلـست  اهنآ  تواضق  هب  دنیامن و  عوجر  تیب  لها  مولع  نالماح  املع و  هب  دـیآ ،
; دندوب تماما  ماظن  ناوریپ  هعیـش و  دندوب ، ساره  رد  اهنآ  زا  اهمیژر  نیا  هراومه  و  تفریذپن ، ار  رگید  ياهاج  دادغب و  قشمد و  ياهماظن 

یمن عطقنم  هاگچیه  هتـشاد و  ماود  هشیمه  ماظن  نیا  دنتـسناد . یم  هملظ  تموکح  دندوبن  ساسا  نیا  رب  هک  یئاه  تموکح  هک  دندوب  اهنیا 
رداص ار  سور  اب  داهج  نامرف  ع ))  ) رـصع ماما  بناج  زا   ) ماظن نیا  يربهر  ناونع  هب  ءاـملع  ریاـس  و  دـهاجم » دّـمحم  دیـس   » موحرم دوش .

لتق و  ناریا ، رد  هیـسور  ذوفن  هیلع  شروش  هعقاو  رد  ینارهت » حیـسم  ازریم  جاح   » موحرم دندرک . تکرـش  نآ  رد  ًاصخـش  دوخ  و  دندومن ،
مویلا  » عطاق مکح  هک  وکابنت » میرحت   » هلأسم رد  دوب . ماظن  نیا  هب  ءاکتا  شعـضوم  هیـسور ، نانعلا  قلطم  ردـتقم و  ریفـس  فودـیاب » يرگ  »
ماظن تردـق  زا  يا  هنومن  دـیلام ، كاخ  هب  ار  سیلگنا  رابج  تموکح  غامد  تسا » ع )  ) ناـمز ماـما  اـب  هبراـحم  مکح  رد  وکاـبنت  لامعتـسا 
رداص ار  یخیرات  مکح  نیا  ءادفلا  هل  نیملاعلا  حاورا  رصع  یلو  ترضح  هّماع  تباین  عضوم  زا  يزاریـش » يازریم  هللا  تیآ   » و دوب ، تماما 

تماما و ماظن  رارمتسا  دانتسا  هب  همه  دش ، عورش  هاش  نیدلا  رـصان  رـصع  زا  هک  هاش ، دادبتـسا  هیلع  ءاملع  مایق  هطورـشم ، بالقنا  رد  درک .
ازریم اقآ   » موحرم بالقنا  نانبل و  هیروس و  رد  هسنارف  رامعتـسا  اب  نیدلا » فرـش  دیـس   » لثم یتیـصخش  تادـهاجم  دوب . ءاهقف  هماع  تباین 

هب اطغلا » فشاک   » ياهیریگ عضوم  تفرگ و  لکش  سیلگنا  اب  رایع  مامت  داهج  کی  هب  هک  قارع ، رد  سیلگنا  رامعتسا  هیلع  يزاریش » یقت 
تاـکرح اهدـص  و  مالـسلادبع ، رودزم  ماـظن  هیلع  میکح » هللا  تیآ   » و یبوبح » دیعـس  دّـمحم  دیـس   » سیلگنا و يرامعتـسا  تسایـس  دـض 

همه ینیمخ ، ماما  صوصخلا  یلع  گرزب ، عجارم  ءاهقفو و  ءاملع  يربهر  هب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هرخـالاب  و  رگید ، گرزب  کـچوک و 
زا نآ  ناوریپ  دـنچ  ره  تسا ، هدـشن  عطقنم  هاگچیه  ماظن  نیا  هک  تسا  نیا  هاوگ  و  دـهد ، یم  ناشن  ار  نآ  ذوفن  ءاقب و  ماـظن و  نیا  دوجو 

لّوا رـصع  رد  هک  نانچ  دنا . هدوبن  ناسکی  رگید ، للع  یـضعب  اهتوغاط و  ياهتـسایس  تدش  راصعا و  فالتخا  هب  ّتیفیک ، ّتیمک و  ثیح 
رت عیـسو  باسح  رد  و  دادقم ، رذ و  وبا  ناملـس و  هب  باسح  کی  رد  و  دیـسر ، تیاهن  هب  اهنآ  ددع  ّتلق  ص )  ) مرکا لوسر  تلحر  زا  دعب 

شرـسمه دش و  هتـشک  دادترا  تمهت  هب  یتح  هک  هریون ، نب  کلام  لثم  یـضعب  و  هباحـص ، زا  یهورگ  زج  هرخالاب  دش . دودحم  راّمع ، هب 
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رورم جـیردت و  هب  اما  دنتـشادن . راهظا  تأرج  دـندوب  رگا  ایو  دـندنامن  یقاـب  يرتشیب  دارفا  تفرگ ، رارق  اـهزواجت  نیرت  هنامرـش  یب  دروم 
نیا يربهر  ماظن و  نیا  هب  تّما  نیا  هکنیا  و  ماـظن ، نیا  يرارقرب  ّرِـس  هب  دـندمآ  ولج  هچ  ره  دـش و  داـیز  ماـظن  نیا  هب  مدرم  شیارگ  ناـمز 

تـسناوت دهاوخن  سک  چیه  هدماین و  شیپ  ماظن  نیا  ندش  ضرقنم  يارب  یبجوم  چیه  سپ  دندرب . یپ  رتشیب  دنا ، هدـش  عاجرا  رفن  هدزاود 
نیب زا  يارب  اکیرمآ  هدرپس  رـس  رکون  شرـسپ  و  سیلگنا ، لماع  يولهپ ، ناخاضر  نرق  مین  زا  شیب  میدید  هک  نانچ  دزاس . ضرقنم  ار  نآ 

رد يولهپ  اضر  دّـمحم  یتح  دـندش و  بکترم  هک  ار  یکانلوه  تایانج  هچ  دـندرک و  شالت  نآ ، تموکح  ماظن و  نیا  يونعم  ذوفن  ندرب 
شیب مک و  مدرم  هک  ار  تموکح  ماظن و  نیا  ینعی  درک ، ار  راک  نیا  مردپ  هک  درک  یم  راختفا  نیا  هب  دنداد  یم  تبسن  وا  هب  هک  یئاهباتک 

یط رد  جرک  رد  شا  هتخورف  دوخ  نارکون  زا  یکی  یتح  و  تشادرب ، ناـیم  زا  دـنتفرگ ، یم  اـهنآ  زا  ار  مارح  لـالح و  هتـشاد و  رظن  نآ  هب 
اوتف کی  ابو  دنک ، تفلاخم  تلود  تسایس  اب  اِّرماس  رد  دیس  رفن  کی  هک  دهد  یمن  هزاجا  نامز  رگید  هک  درک  یم  راختفا  ینارنخـس  کی 
نیا هیلع  تسا  نرق  کی  بیرق  هک  اهنآ ، نارکون  نارگرامعتسا و  ياهشالت  نیا  مغر  یلع  اما  دیامن . ضوع  نانچ ، نآ  ار  عاضوا  مکح ، و 
روما زین  یمـسر  تروص  هب  دمحلا هللا  هک  دش  رهاظ  یناشخرد ، كانبات و  هولج  نینچ  اب  یمالـسا  بالقنا  نیا  رد  دراد ، همادا  تدشب  ماظن 

يرامعتـسا گنهرف  ناگدرورپ  تسد  اکیرمآ و  سیلگنا و  نارودزم  نآ  میژر و  نآ  يایاقب  رگا  درک . مالعا  ار  یمالـسا  ماظن  و  هضبق ، ار 
ءوس تاغیلبت  تاکیرحت و  زا  تسد  دـنراذگب و  یئاـکیرمآ  ناـیارگ  پچ  هیـسور و  هب  ناگدرپسرـس  و  نینل ، سکراـم و  بتکم  ناوریپ  و 

، داد ناـشن  ار  نآ  یـسایس  ماـظن  مالـسا و  يزاـسراک  هک  بـالقنا  نیا  دـننزن ، رجنخ  بـالقنا  مالـسا و  هـب  تـشپ  زا  دـنرادرب و  ینکـشرک 
یلعلا هللااب  الا  ةوق  الو  لوح  الو  . ) دوش مالـسا  ناهج  مامت  رد  مالـسا  هب  تشگزاـب  يارب  گرزب  ياـه  شبنج  تاـکرح و  علطم  میراودـیما 

اهقف و تیالو  رد  تسا ، تبیغ  رـصع  هک  رـصع  نیا  رد  و  تسا ، یقاـب  لاـح  اـت  ربمغیپ  دوخ  رـصع  زا  ماـظن  نیا  هکنیا  هصـالخ  و  میظعلا .)
کی تموکح ، میژر و  ره  تحت  ناهج ، زا  هطقن  ره  رد  اجک و  ره  درادـن و  دـح  زرم و  هک  تسا  یماظن  نیا  دراد و  رولبت  لداـع  ياـملع 

تدـحو زمر  هک  تسا  ماظن  نیا  دـشاب . ماظن  نیا  زا  تیعبات  وا  یعقاو  تیعبات  دـشاب و  هتـشاد  تیعبت  ماظن  نیا  زا  دـیاب  دـشاب ، ناملـسم  رفن 
« شسرپ هد  هب  خساپ   » ياهباتک هب  نآ ، بسانم  ياه  ثحب  ثحب و  نیا  نوماریپ  [ 1  ] یقرواپ [. 1 . ] تسا ملاع  رسارس  رد  هعیش  مامت  یسایس 

. دوش هعجارم  هدنسیون  شراگن  شخب » تاجن  هدیقع   » و

... ار تما  مالسا  مظعم  لوسر  ترضح  هک  تسا  رشع  ینثا  همئا  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ایآ 

همئا زا  مهدزاود  ماما  هادف  انحاورا  يدهم  هک  دنراد  قافتا  نیا  رب  همه  دـسر و  یمن  رظن  هب  تنـس  لها  هعیـش و  نیب  یفالتخا  دروم  میا  رد 
هک یناتـسجس » دوواد  وبا   » اذـل و  تسا ، هداد  ربخ  ناشتفالخ  تماـما و  زا  ص )  ) ربمغیپ هک  تسا  تباـث  رتاوتم  روطب  هک  تسا ، رـشع : ینثا 

« يدـهم  » هب ار  دوـخ  ننـس  ياـهباتک  زا  یکی  دور ، یم  رامـش  هب  تنـس  لـها  نیثدـحم  ریهاـشم  زا  و  [ 1 « ] ۀتـس حاحـص   » زا یکی  بحاص 
یم رـشع  ینثا  همئا  ثیدـح  دـنک  یم  تیاور  هک  یثیداحا  نیلوا  باتک  نیا  رد  تسا ; هدـیمان  يدـهملا » باـتک   » ار نآ  هداد و  صاـصتخا 

[1  ] یقرواپ تسا . نیملسم  قافتا  دروم  مّلسم و  ع )  ) يدهم روهظ  لصا  لثم  تسا  مهدزاود  ماما  يدهم  هک  عوضوم  نیا  نیا ، رب  انب  دشاب .
هک يذمرت ، حیحص  و  هجام ، نبا  حیحص  دواد ، یبا  حیحص  یئاسن ، حیحص  ملسم ، حیحص  يراخب ، حیحص  زا : دنترابع  هناگ  شش  حاحص 

. دنیوگ یم  مه  ننس »  » ریخا يات  راهچ  نیا  هب 

دش هماقا  رظتنم  مالسلا  هیلع  يدهم  نامزلا  بحاص  ترضح  تماما  دوجو  رب  هک  یلیالد 

هادف انحاورا  نارود  ّیلو  نامز و  بطق  نآ  تماما  دوجو و  رب  تسا ، یقطنم  لوقعم و  یعوضوم  نینچ  تابثا  نآ  اب  هک  دنـسپ ، درخ  لیالد 
ثیداحا تسا . هدـش  فیلأت  دراد  طابترا  نآ  اب  هک  یلئاسم  عوضوم و  نیا  نوماریپ  هلاسر  باـتک و  اـهرازه  هکلب  اهدـص و  تسا و  رایـسب 

یم تابثا  ار  نآ  همه  تاداع ، قراوخ  تازجعم و  اه و  همان  تاعیقوت و  يداع و  دارفا  روهشم و  ياهتیصخش  ياهفّرشت  اهتاقالم و  رتاوتم و 
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قح و یناهج  دحاو  تموکح  لیکـشت  مالـسا و  نید  ندـش  یناهج  و  ع )  ) يدـهم ترـضح  روهظ  رمع و  لوط  تبیغ و  تماما و  دـنیامن .
هریغ تغل و  لاجر و  خیرات و  ثیدح و  ریسفت و  ياهباتک  رد  هک  تسا  یفورعم  روهشم و  یبیغ  ياهربخ  زا  ترضح ، نآ  هلیـسو  هب  لدع ،

تیاور ار  ثیداحا  نیا  ننـس ، عماوج و  دـیناسَم و  باحـصا  و  گرزب ، نیثدـحم  فورعم و  نیعبات  روهـشم و  هباحـص  تسا . هدـش  تیاور 
قدص تسا . هدش  لیوأت  ریـسفت و  نآ  اب  طابترا  رد  ترـضح و  نآ  روهظ  هب  دیجم  نآرق  تایآ  زا  هیآ  دص  کی  زا  شیب  و  [ 1 . ] دنا هدرک 

نیا هب  ار  ام  رواـب  ناـمیا و  ناـمز  تشذـگ  و  دـش ، رت  تباـث  ناـمز  رورم  هب  ترـضح ، نآ  تیب  لـها  و  ص )  ) مرکا ربمغیپ  یبیغ  ياـهربخ 
زا ع )  ) يدـهم ترـضح  نآ ، ربهر  و  نامزلا ، رخآ  بالقنا  نوماریپ  هک  ار  تبیغ  ياـهباتک  نیا  دـیئایب  دزاـس . یم  رتراوتـسا  یبیغ  ياـهربخ 

دوجو زا  تسا ، روآ  نیقی  مه  ًادرفنم  اهنآ  زا  يرایسب  ربخ  هک  صاخشا  اهدص  دینیبب  دیناوخب  هدش  هتـشون  لاح  ات  ترـضح  نآ  ردپ  رـصع 
رصع يرغص و  تبیغ  رـصع  رد  شراوگرزب و  ردپ  رـصع  رد  راوگرزب ، ماما  نآ  ياقل  تداعـس  هب  نارگید  ای  دوخ  فرـشت  ترـضح و  نآ 

تاعوضوم نالف و  دوجو  نالف و  تدالو  لثم  عوضوم ، کی  تابثا  رد  هک  یتروص  رد  لاح  دـنا . هداد  ربخ  ینونک ،) رـصع   ) يربک تبیغ 
نیقی نیّقثوم ، ریهاشم و  زا  يرایـسب  عمج  ربخ  هب  یلوا  قیرط  هب  دوش ، یم  لـصاح  ناـنیمطا  هدومن ، ءاـفتکا  ّقثوم  رفن  کـی  ربخ  هب  رگید ،

زا هک  ار  اهنآ  دوش  یم  ایآ  درک ؟ در  ناوت  یم  ار  اـه  یلیبدرا  سدـقم  اـه و  مولعلا  رحب  دیـس  لـثم  يدارفا  ربخ  اـیآ  دـش . دـهاوخ  لـصاح 
رد هک  یئاهرادید  اهفّرشت و  ایآ  دناوخ ؟ وگغورد  درک و  بیذکت  دنا ، هدوب  ریظن  مک  اوقت  دهز و  رد  و  هدوب ، بنتجم  زرتحم و  تاهورکم 

ترضح نآ  هب  رایسب  تالّسوت  ایآ  تسین ؟ یفاک  تسا  هدوب  یتمارک  هزجعم و  رب  لمتشم  هداتفا و  قافتا  یضعب  يارب  نامدوخ  رصع  نیمه 
نیا اب  ترضح  نآ  تماما  دوجو و  رد  کش  دیدرت و  يارب  یهار  چیه  دیامن ؟ یمن  یئامنهار  ترضح  نآ  هب  ار  ام  هتشاد ، بیجع  راثآ  هک 

یـضعب نوگانوگ ، دهاوش  و  اهیناشن ، همه  نیا  اب  هک  هدش  بجوم  ناشیا  رمع  لوط  ینالوط و  تبیغ  طقف  تسین . تازجعم  اهفرـشت و  همه 
نآ رمع  لوط  تبیغ و  ندـش  ینالوط  ایآ  اما  دـننزب . دـیدرت  کش و  هب  ار  دوخ  ای  دـنتفا ، دـیدرت  کش و  رد  تافارحنا ، ءاوها و  غیز و  لها 

هقلطم تردق  رد  و  دنک ، بیذکت  ار  رتاوتم  ياهلقن  خیراوت و  ثیداحا و  همه  نیا  هک  دـهد  تأرج  هزاجا و  یـسک  هب  دـناوت  یم  ترـضح 
میناوت یم  میشاب ، هتخانـشن  ار  ناشیا  هدش  رگا  ای  هدشن ، مهارف  ناشیا  ياقلب  فرـشت  فرـش  ام  يارب  هکنیا  فرـص  هب  ای  دیامن ؟ کش  ادخ 

، دـنداد شرازگ  ار  هام  عضو  اجنآ  زا  هتفر و  هام  هب  هک  ینادروناـضف  اـیآ  مینک ؟ بیذـکت  دـنا ، هدـش  لـیان  تداعـس  نیا  هب  هک  ار  نارگید 
رواب زا  عنام  ءیـش  نآ  تبیغ  میراد ، رواب  هچ  ره  هب  ام  رگم  یهگناو ، تسین ؟ داـمتعا  دروم  ّقثوم  همه  نیا  لوق  یلو  تسا ، ربتعم  ناـشلوق 

یندید ءیـش  نآ  هک  تسین  نیا  ءیـش ، کی  دوجو  هب  نامیا  طرـش  دنا ؟ هدـید  ار  نآ  دـندقتعم  هبذاج  يورین  هب  هک  نانآ  رگم  تسا ؟ نآ 
سوسحم رگا  ای  و  میـشاب ، هدرک  سح  هدید و  ار  نآ  ام  تسا  سوسحم  رگا  ای  دوش ، سوسحم  هناگجنپ  ساوح  زا  رگید  یکی  هب  ای  دشاب ،

هدرک رواب  لاح  هتشذگ و  رد  ار  اهنآ  دوجو  ام  هک  یئاهزیچ  زا  رتشیب  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  رگم  میـشاب . هدرک  یئاسانـش  ار  وا  دشاب  هدش  ام 
لوقعم و ام  نامیا  میراد و  نامیا  اهنآ  هب  اـم  و  تسا ، بیغ  اـم  يداـقتعا  ياهلـصا  همه  رظن  کـی  هب  تسا ؟ هدـشن  ناـمدوخ  سوسحم  میا 

روطب هدـیدن و  ار  اهنآ  رثکا  هکنیا  اب  دـندقتعم ، لاّجد  یتح  ساـیلا  رـضخ و  یـسیع و  تاـیح  دوجو و  هب  ًاـمومع  ناناملـسم  تسا . یقطنم 
ياهتیـصخش زا  يرایـسب  هب  دـننک و  یمن  در  ار  خـیرات  مدرم  ًامومع  هک  نانچ  تسا . هدـشن  تباث  اـهنآ  تیاور  رـضخ  دروم  رد  زج  قّقحم 

هب هکنآ  زا  شیپ  ینیب  هرذ  تادوجوم  دوجو  هب  ناناملسم  نینچمه  تسا . بیغ  همه  ًالعف  هکنیا  اب  دنراد ، نیقی  یخیرات  ثداوح  یخیرات و 
زا شیپ  دـندوب . هداد  ربخ  تادوجوم  لیبق  نآ  دوجو  زا  ص )  ) ربمغیپ تیب  لـها  نوچ  دـندوب ، دـقتعم  دـنوش  هدـید  بوکـسورکیم  هلیـسو 
هام اضف و  ریخست  ناکما  برغم و  ات  قرـشم  زا  رود  ياه  هلـصاف  زا  رادید  عوقو  ناکما  زا  هک  ثیداحا  بسح  رب  مه  زاب  نویزیولت ، عارتخا 

فعـض ناراتفرگ  ینعی  اهنآ ، نادلقم  و  [ 2  ] یملع حالطـصا  هب  تالاکـشا  ای  تاداعبتـسا  هب  و  دنتـشاد ، نامیا  داد  یم  ربخ  رگید  تارک  و 
ریذپ ناکما  تارک  اضف و  ریخـست  هنوگچ  هک  دندرک ، یمن  انتعا  تامهوت ، تاحالطـصا و  هب  نارورغم  ادـخ و  یئاناوت  تردـق و  هب  نامیا 
دوجو اب  رود  رایـسب  هلـصاف  زا  مسج  کی  ندید  هنوگچ  ای  دـیآ . یم  شیپ  دوب ) لاحم  ناشرظن  رد  هک   ) مایتِلاو قرَخ  ًالثم  و  دـش . دـهاوخ 

رد هک  يرایـسب  عیاقو  لئاسم و  هب  لوسر  ادـخ و  هب  نمؤم  صخـش  مه  نونکا  تسا . لوبق  لباق  نیمز  ندوب  يورک  اههوک و  لـثم  یعناوم 
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، هلمج نآ  زا  هک  تعاس  مئالع  طارشا و  ضرالا و  ّۀباد  جورخ  موجن و  راثتنا  ءامس و  راطفنا  سمش و  ریوکت  لثم  دش ، دهاوخ  عقاو  هدنیآ 
مدع رب  یعطق  ناهرب  هنوگچیه  نوچ  دنراد . داقتعا  تسا ، هدمآ  تایاور  ثیداحا و  ای  دیجم  نآرق  رد  و  تسا ، ع )  ) يدهم ترضح  روهظ 
دوب ینـالقع  مکحم و  رگا  دومن و  یـسررب  ار  لاـح  هدـنیآ و  زا  ربـخ  یئوگـشیپ و  نیا  لـئالد  دـیاب  طـقف  تسین ، روما  نیا  عوـقو  ناـکما 

حـضاو و تباث و  هلأسم  کـی  همئا : مرکا و  ربمغیپ  دـیجم و  نآرق  ياـه  یئوگـشیپ  یبیغ و  ياـهربخ  میئوگ  یم  رگید  تهج  زا  تفریذـپ .
ار ناوضر  هبقع و  ِتعیب  ترجه و  ردب و  دُُحا و  هوزغ  لثم  یثداوح  هک  دیامن  یم  تباث  ار  نآ  نانچ  خیرات  و  تسا . ریذـپان  راکنا  تقیقح 

ندوب قباطم  هدنیآ ، جراخ و  زونه  دوب و  بیغ  هکنیا  اب  دنتـشاد ، نامیا  ربمغیپ  دیجم و  نآرق  یبیغ  ياهربخ  هب  ناناملـسم  دیامن . یم  تباث 
اهربخ و نیا  تحص  داد  یم  يور  هک  یعیاقو  نامز ، رورم  اب  جیردت و  هب  اما  دوب . هدرکن  راکشآ  هدنیآ  تاینیع  تایعقاو و  اب  ار  اهربخ  نآ 

دیجم نآرق  رد  هچنآ  زج  هب  یبیغ  ياهربخ  نیا  زا  يرایـسب  دوزفا . یم  نینمؤم  نامیا  تّوق  رب  دـییأت و  بیغ  َملاع  اب  ار  هدـنهد  ربخ  طاـبترا 
. دنراد هتـشاد و  نامیا  اهنآ  هب  ناناملـسم  کلذ  عم  تسین ، هضافتـسا  دح  رد  ًابلاغ  هدشن و  نایب  رتشیب  ثیدح  دنچ  ای  کی  نمـض  رد  تسا 

روج ملظ و  زا  هکنانچ  دومن ، دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  هکنیا  ترـضح و  نآ  روهظ  تماما و  دوجو و  و  يدـهم »  » عوضوم رد  اما 
هـسفن یف  رابتعا  رب  هوالع  هک  میراد  ربتعم  ثیدـح  اهدـص  هکلب  ربخ ، دـص  تسیب و  هد و  هس و  ود و  ربخ و  کـی  طـقف  هن  دـشاب ، هدـش  رپ 

نیا ربتعم  دص  رد  دص  یخیرات و  تادیؤم  دهاوش و  دنـشاب . یم  رگیدکی  ریـسفت  نایب و  حرـش و  رگیدـکی و  رابتعا  تّوق و  دـیزَم  بجوم 
زا یعوضوم  رتـمک  رد  قیقحتلا  یلع  ًـالامجا  و  [ 3 . ] میروذـعم مالک  ندـشن  ینالوط  يارب  نآ  زا  يدادـعت  نایب  زا  هک  تسا  رایـسب  لـیلد ،

، نیا رب  انب  تسا . مهارف  دهاوش  تادیؤم و  خیراوت و  ثیداحا و  هب  دانتـسا  رواب و  نیقی و  نامیا و  هنیمز  عوضوم  نیا  دننام  يداقتعا  لئاسم 
ِصاوخ و  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  صخـش  ربخ   1 مینک . یم  هصالخ  لیلد  دـنچ  رد  ار  ناشیا  تماما  ترـضح و  نآ  دوجو  هلّدا  ًاراصتخا 

یلاعت هللا  لجع  يدهم  ترضح  ترایز  هب  رفن  اهدص  فّرشت   2 مق . لثم  نیشن  هعیش  طاقن  زا  یضعب  هب  ناشیا  ياه  هیمالعا  و  ترضح ، نآ 
نآ زا  رایـسب  تامارک  تازجعم و  رودص   3 رضاح .) رصع   ) يربک تبیغ  رصع  يریغـص و  تبیغ  رـصع  شراوگرزب و  ردپ  رـصع  رد  هجرف 
رد همئا : و  ص )  ) لوسر ترـضح  ياه  تراشب  رتاوتم و  رابخا   4 رگید . ياه  هنوگ  هب  دارفا و  فّرشت  نمض  ای  تالّـسوت ، رثا  رد  ترـضح 

هدش تیاور  طبض و  هدش ، فیلأت  يرغـص  تبیغ  زا  لبق  ترـضح و  نآ  تدالو  زا  لبق  هک  یئاه  باتک  رد  هک  ربتعم  ثیدح  اهدص  نمض 
هدرک اعدا  ار  ترضح  نآ  ترایز  هب  فّرشت  هماع  ياملع  زا  یضعب  هک  اجنآ  ات  باسنأ ، ياهباتک  دمتعم و  خیراوت  لقن  هرخالاب  5 و  تسا .
نیدل رـصانلا  نوچ  سابع  ینب  يافلخ  زا  یـضعب  و  هدورـس ، راعـشا  رتسگ  تلادع  ربهر  نآ  روهظ  رادید و  تداعـس  هب  قایتشا  راهظا  رد  و 

بادرـس  » هک تسا ، هدوب  مکحم  ترـضح  نآ  هب  نامیا  رد  نانچ  تسا ، هدوب  تیاور  ثیدـح و  لها  هلـسلس و  نیا  نادنمـشناد  زا  هک  هللا ،
وا هدیقع  نیا  دهاش  تسا ، بوصنم  یقاب و  زین  نونکا  مه  هدوب و  هسیفن  هقیتع و  راثآ  زا  هک  بادرس  رد  هیبتک  دش و  ریمعت  وا  رما  هب  تبیغ »
هب ار  نادنمقالع  مینک و  یم  افتکا  رادقم  نیمه  هب  هک  تسا  هدش  هماقا  ترضح  نآ  تماما  رب  زین  يرگید  هلدا  لئالد ، نیا  رب  هوالع  تسا .

فشک بقاث و  مجن  و  هدنراگن ، فیلأت  رثالا ، بختنم  یـسوط و  خیـش  تبیغ  ینامعن ، تبیغ  قودص ، نیدلا  لامک  دننام  گرزب ، ياهباتک 
اهینارگن نیا  زا  ار  ناهج  تاجن  ترضح و  نآ  رما  روهظ  جرف و  رد  لیجعت  لاعتم  دنوادخ  زا  و  میهد . یم  عاجرا  رگید  ياهباتک  راتسالا و 

لهـسو هجرف  لـجع  مهللا  . » میئاـمن یم  تلئـسم  فرحنم  ياـه  بتکم  اـه و  میژر  برغ و  قرـش و  تاـیانج  اـه و  هئطوت  تابارطـضا و  و 
ءیـش لک  یلع  کنا  نیرهاطلا ، هئابآ  یلعو  هیلع  لصو  هناطلـس  ۀـیوقمو  هناوعأو  هراصنأ  نم  اـنلعجاو  هئاـقب  لوطب  ضرـالا  نیزو  هجرخم 

نیا هک  ینیثدحم  ءاملع  و  ص )  ) ربمغیپ هباحص  مان  هدش و  هتشون  عوضوم  نیا  رد  هک  ییاهباتک  زا  رصتخم  عالطا  يارب  [ 1  ] یقرواپ ریدق .»
زا یخرب  هنافسأتم  [ 2 . ] بقاث مجن  فیرش  باتک  همدقم  هدنراگن و  فیلأت  ناما » نما و  دیون   » هب دوش  عوجر  دنا ، هدرک  تیاور  ار  ثیداحا 

ساسا رب  هتفرگ و  مّلـسم  ار  یعطق  ریغ  ياه  سدح  اه و  هیـضرف  هک  دـنا  هدوب  اطخ  نیا  راتفرگ  لاح  هتـشذگ و  رد  تعیبط  تئیه و  ياملع 
اه هیضرف  نآ  هطیح  زا  هک  ار  مهم  قیاقح  دنا ، هدرمش  رـصحنم  اهنآ  هب  ار  ملع  هکلب  هداد و  اهنآ  هب  ملِع  مسا  هک  اه ، سدح  اه و  ضرف  نآ 

دیون  » باتک هب  [ 3 (. ] میلع ملع  يذ  لک  قوفو  : ) دیامرف یم   76 هیآ فسوی ، هروس  رد  نآرق  اما  دـنا . هدرک  در  دوب ، اهنآ  اب  یفانم  ای  جراخ 
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. دوش عوجر  هدنراگن  هتشون  ع »)  ) نیسح تمظع  زا  يوترپ   » و ناما » نما و 

تاقیلعت

دنشاب و یم  اسران  یمالسا  هعماج  یفرعم  رد  اهنیا  ریغ  هِئف و  بعـش و  موق و  لثم  یتاملک  تاو » يرمگتنوم   » و داقع »  » هدیقع هب  هقیلعت 01 :
يا هژاو  هناگی  يرمگتنوم ، داقع و  تداهـش  هب  هک  تسا  هدـمآ  دـیجم  نآرق  رد  هک  تسا  تّما »  » ناـمه نآ  زا  ریبعت  نیرتهب  اـی  نآ ، بلاـق 

هقباس یب  هزات و  رکف  کی  تّما  رکف  يرمگتنوم  رظن  هب  هک  نانچ  دوش . یمن  تفای  رگید  تاـغل  رد  برع و  تغل  رد  نآ  فدارم  هک  تسا 
تسین یعامتجا  مالسا ، رظن  زا  یناسنا  عامتجا  دیوگ : یم  مالسا  عامتجا  فیرعت  فصو و  رد  يرمگتنوم  زین  و  تسا . مالـسا  هب  صتخم  و 

یم تیاده  دحاو  تماما  دحاو و  ماما  هب  هک  تسا  یتّما  هکلب  دشاب  مورحم  رادروخرب و  تسد و  ریز  تسد و  ربز  هقبط  ود  زا  لکـشتم  هک 
ءوس دراد  هچنآ  زا  دناوت  یمن  ییورین  توطـس و  تورث و  بحاص  چیه  دنتـسه . يواستم  همه  نآ  رد  تسا و  اوقت  ریخ و  نآ  هلبق  هک  دوش 

ةدایقلا  » و ةدحتملا » ۀعامجلاو  مالسالا   » و مالسالا » نع  لاقی  ام   » هب دوش  هعجارم  دنیزگرب . ار  دوخ  نارگید  رب  نآ  هلیسو  هب  دنک و  هدافتسا 
اج هب  ادخ  بناج  زا  طقف  نامز  رـصع و  ره  يارب  هفیلخ  ماما و  نییعت   » هک بلطم  نیا  نایب  رد  هقیلعت 02 : عیرشتلاو .» ۀفسلفلا  یف  ۀیمالسالا 
هب هجوت  اب  دـنوش ، مورحم  نآ  زا  رگید  ناـمز  رد  دـنوشب و  یهلا  تیاـنع  نیا  لومـشم  مدرم  ناـمز ، کـی  رد  دوش  یمن  تسا و  حیحـص  و 

دنوادـخ ّتینابر  ّتینامحر و  تسا و  هعماج  زاین  دروم  رارمتـسا  روطب  ناـمز و  ره  رد  هک  تسا  یتیاـنع  فطل و  تفـالخ ، تماـما و  هکنیا 
زا یضعب  رد  تیانع  فطل و  نیا  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایآ  نیا  زا  میئوگ : یم  تسا ،» نآ  یـضتقم  نامز  رـصع و  ره  رد  هشیمه و  لاعتم 

دهاوخن ریذپ  عاطقنا  هتـشاد و  همادا  رمتـسم  روطب  هک  میمهف  یم  راصعا  مامت  رد  نآ  هب  جایتحا  مومع  اب  نیا  رب  انب  تسا ، هدش  عقاو  راصعا 
دندش هدایپ  دوخ  ياهبکرم  زا  دندید ، ار  ع )  ) نینمؤملا ریما  یتقو  دـنتفر ، یم  ماش  هب  ترـضح  هک  یماگنه  رابنا ، ناناقهد  هقیلعت 03 : دوب .
همانرب  ) یتداع يوخ و  نیا  دنتفگ : دینک ؟ یم  هک  تسا  يراک  هچ  نیا  دومرف : ع )  ) نینمؤملا ریما  دندش . ناباتـش  ترـضح  نآ  شیپاشیپ  و 

یمن تعفنم  همانرب  نیا  زا  امـش ، ناهدنامرف  دنگوس ، ادـخ  هب  دومرف : ماما  مینک . یم  میظعت  نآ  هب  ار  دوخ  ناهدـنامرف  هک  ام ، زا  تسا  يا )
نآ زا  دعب  هک  یتمحز  تقـشم و  دراد  نایز  هچ  دـیبای و  یم  تواقـش  نآ  هب  ترخآ  رد  دـیهن و  یم  تمحز  دوخ  رب  ایند  رد  امـش  دـنرب و 

، زیمآ قلمت  ياه  همانرب  تافّلکت و  نیا  ماجنا  ینعی  دشاب . شتآ  زا  ناما  نآ  اب  هک  یـشیاشگ  یتحار و  تسا  شخبدوس  هچ  دـشاب و  باقع 
هتشاد ار  همانرب  نیا  ماجنا  قلمت و  مدرم  زا  دیابن  ناهدنامرف  هک  روطنامه  نوچ  تسا . ادخ  باقع  بجوم  مه  تسا و  فلکت  تمحز و  مه 

قحتـسم مورحم و  ادـخ  باوث  زا  دـنهد ، رارق  مدرم  رب  دوخ  لیمحت  هلیـسو  ار  دوخ  ماقم  دنـشاب و  هتـشاد  يرترب  ولع و  هدارا  رگا  دنـشاب و 
عّفرت و هب  ار  اـهنآ  و  هتخادـنا ، اـهنآ  ینیب  رد  داـب  زیگنا ، رورغ  ياـه  هماـنرب  زیمآ و  قلمت  تاـیلمع  اـب  دـیابن  مه  دارفا  دـش ، دـنهاوخ  شتآ 
يدازآ و یتـحار و  اـه ، هماـنرب  تاـفّلکت و  نیا  كرت  رد  وس  نآ  زا  دـننک و  راومه  اـهنآ  يارب  ار  ربـکت  هار  قیوشت و  نارگید  فاعـضتسا 
تماما و ماظن  افش ، رد  انیس  نبا  دننام  نایقارشا ، نایئاّشم و  گرزب  هفسالف  هقیلعت 04 : دشاب . یم  مه  شتآ  زا  ناما  بجوم  تسا و  يربارب 

نومـضم هکنانچ  ماما ، دوجو  زا  ار  ملاع  ندنامن  یلاخ  يدرورهـس ، نیدلا  باهـش  خیـش  لثم  هدومن و  دییأت  هعیـش  بهذم  قبط  ار  يربهر 
یم هک  هدـش  لقن  قارـشا  تمکح  رد  وا  زا  تسا . هتفریذـپ  تحارـص  اـب  تسا ، رگید  یلقع  دـعاوق  ضیف و  رارمتـسا  اـب  قفاوم  ثیداـحا و 

ار وا  هدهاشم ، هفـشاکم و  بابرا  هک  تسا  یـسک  نآ  وا  دـنام و  دـهاوخن  هفیلخ  ماما و  زا  یلاخ  ملاع  ینعی  هنم »... ملاعلا  ولخی  ال  : » دـیوگ
، دشاب روما  رد  تلاخد  زا  يرانکرب  لومخ و  تیاهن  رد  هچ  رگا  تسا ، وا  اب  ایند  نید و  رایتخا  يرادمامز و  تسایر و  دـنیوگ و  یم  بطق 

تـسد ینعی   ) دـنامب یلاخ  یهلا  ریدـم  ربدـم و  زا  ناـمز  رگا  دوب و  دـهاوخ  ینارون  راـگزور  دـشاب ، وا  تسد  هب  ناگدـنب  تسایـس  رگا  و 
طق الخ  ام  ملاعلا  لب  : » تسا هتفگ  باتک  نیا  زا  يرگید  ياج  رد  و  دوب . دهاوخ  بلاغ  اه  یکیرات  دشابن ) زاب  روما  رد  وا  هرادا  فرـصت و 

تمکح و زا  تقو  چیه  ملاع  ضرالاو =  تاوامـسلا  تماد  ام  نوکی  اذکهو  هضرأ  یف  هللا  ۀفیلخ  وهو  اهب  مئاق  صخـش  نعو  ۀمکحلا  نع 
اهنامسآ و ات  دراد  همادا  عضو  نیا  تسا و  نیمز  رد  دنوادخ  هفیلخ  صخش  نآ  تسین و  یلاخ  دنک  تمکح  هب  مایق  هک  یصخش  دوجو  زا 
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