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مالسلا هیلع  یلع  هعفاد  هبذاج و 

باتک تاصخشم 

داـهج يزکرم  رتـفد  تاراـشتنا  نارهت :] : ] رـشن تاصخـشم  يرهطم  یــضترم  / مالــسلا هـیلع  یلع  هـعفادو  هبذاـج  روآدـیدپ : ماـن  ناوـنع و 
هرامش تبث ) تاعالطا   ) یسیون تسرهف  راظتنا  رد  یـسیون : تسرهف  تیعـضو  ،198ص . هدزاود يرهاظ : تاصخشم  [ 13 ، ]×× یگدنزاس

1782798 یلم : یسانشباتک 

راتفگشیپ

نآ یحاون  بناوج و  همه  رد  دناوتب  درف  کی  هک  تسنیا  زا  رتعونتم  رتعیسو و  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هدرتسگ  میظع و  تیـصخش 
ار دودحم  نیعم و  هیحان  دنچ  ای  کی  هک  تسنیا  تسا  رـسیم  هک  يرثکادح  درف  کی  يارب  دروآ . نالوج  هب  ار  هشیدنا  نسوت  دوش و  دراو 
رب وا  ریثأت  هیحان  میظع ، تیـصخش  نیا  دوجو  یحاون  بناوج و  زا  یکی  دزرو . تعاـنق  ناـمه  هب  دـنک و  باـختنا  یـسررب  هعلاـطم و  يارب 
یم افیا  ار  دوخ  لاعف  شقن  مه  زونه  هک  تسا  وا  دـنمورین  هعفاد » هبذاج و   » رگید ترابع  هب  تسا و  یفنم  ای  تبثم  لکـش  هب  اـهناسنا  يور 

هب تسین . ناسکی  اهناج  اهحور و  رد  يزاس  لمعلا  سکع  رظن  زا  دارفا  تیـصخش  تسا . هدـش  وگتفگ  شا  هرابرد  باتک  نیا  رد  دـیامن و 
هچ ره  دـنک و  یم  داـجیا  جوم  ناـجیه و  اـهلد  رد  دراد و  یم  لوغـشم  دوخ  هب  ار  اـهرطاخ  رتـمک  تسا  رتریقح  تیـصخش  هک  تبـسن  ره 

ياهتیـصخش فلاخم . ای  قفاوم  لمعلا  سکع  هاوخ  تسا ، رتزاس  لـمعلا  سکع  رتزیگنا و  هرطاـخ  تسا  هحفـص 10 )  ) رتورینرپ رتمیظع و 
یشاقن و رعـش و  هژوس  دنریگ ، یم  رارق  اه  هلداجم  اه و  هرجاشم  عوضوم  دنتفا ، یم  اهنابز  رـس  رب  دایز  زاس ، لمعلا  سکع  زیگنا و  هرطاخ 

دح هب  مالـسلا  هیلع  یلع  دروم  رد  هک  تسا  یئاهزیچ  همه  اهنیا  دندرگ . یم  اه  هتـشون  اهناتـساد و  نامرهق  دـنوش ، یم  عقاو  رگید  ياهرنه 
ياملع رباکا  زا  هک  یناردنزام  بوشآرهـش  نب  دمحم  دـنیوگ  تسا . بیقر  مک  رایـسب  ای  بیقر و  یب  تهج  نیا  رد  وا  دراد و  دوجو  یلعا 

هیلع یلع  هرابرد  همه  هک  بقانم  مان  هب  باتک  رازه  درک ، یم  فیلأت  ار  بقانم »  » فورعم باـتک  هک  یماـگنه  تسا ، متفه  نرق  رد  هیماـما 
ردـق هچ  خـیرات  لوط  رد  یلوم  يـالاو  تیـصخش  هک  دـناسر  یم  هنومن  کـی  نیا  تشاد . شیوخ  هناـخباتک  رد  دوب  هدـش  هتـشون  مالـسلا 

رب هوالع  هک  تسنیا  دنا  هدوب  نشور  قح  وترپ  زا  هک  ینادرم  ریاس  مالسلا و  هیلع  یلع  یـساسا  زایتما  تسا . هتـشاد  یم  لوغـشم  ار  اهرطاخ 
. دنـشخب یم  ماکحتـسا  نامیا و  طاشن و  قشع و  ترارح و  رون و  اهحور  اهلد و  هب  اه ، هشیدنا  ندرک  مرگرـس  اهرطاخ و  نتـشاد  لوغـشم 

ناربهر دنتسه . اهرطاخ  ندرک  مرگرس  اه و  هشیدنا  ریخست  نامرهق  زین  تراکد  یلعوب و  وطـسرا و  نوطالفا و  طارقـس و  دننام  ینافوسلیف 
ناوریپ نافرع  خـیاشم  دـندروآ . دوجو  هب  دوخ  ناوریپ  رد  بصعت  یعون  نیا ، رب  هوالع  ریخا ، نرق  ود  رد  اصوصخم  یعاـمتجا ، ياـهبالقنا 

اما دنیامن . یم  نیگنر  یم  هب  هداجس  دنک  تراشا  ناغم  ریپ  رگا  هک  دننک  یم  میلـست »  » هلحرم دراو  نانچنآ  هحفص 11 )  ) انایحا ار  شیوخ 
رگا مینیب . یمن  دهد  یم  ناشن  خـیرات  یلع ، ناوریپ  رد  هک  یتقر  افـص و  تفاطل و  یمرن و  اب  مأوت  ترارح  یمرگ و  اهنآ  زا  مادـکچیه  رد 

تبحم هک  يونعم  یئابیز  نسح و  ناشدوخ . مان  اب  هن  دندرک  یلع  مان  اب  دنتخاس  دمآراک  ینادهاجم  رارج و  يرکـشل  شیوارد  زا  هیوفص 
هفـسلف لقع و  ای  و  یعامتجا ، ناربهر  يالاک  هک  یگدنز  تحلـصم  تعفنم و  تدایـس و  تسا و  هلوقم  کی  زا  دـنک  یم  داجیا  صولخ  و 

نادرگاش زا  یکی  هک  تسا  فورعم  رگید . ياه  هلوقم  زا  تسا  فراع  يالاک  هک  رادـتقا  هطلـس و  تابثا  اـی  و  تسا ، فوسلیف  يـالاک  هک 
توکـس یلعوب  دـنورگ و  یم  وت  هب  مدرم  يوش  توبن  یعدـم  هداعلا  قراـخ  شوه  مهف و  نیا  اـب  وت  رگا  تفگ  یم  داتـسا  هب  انیـس  یلعوب 

يردق ما  هنشت  تفگ  درک و  رادیب  ار  درگاش  دش و  رادیب  باوخ  زا  یلعوب  هاگرحس  دندوب  مهاب  هک  ناتـسمز  لصف  رد  يرفـس  رد  ات  درک .
رتسب درس  ناتـسمز  نآ  رد  دشن  رـضاح  درگاش  درک  رارـصا  یلعوب  هچ  ره  ندیـشارت . رذع  هب  درک  عورـش  درک و  للعت  درگاش  روایب . بآ 

. هللا لوسر  ادمحم  نا  دهـشا  هللا ، الا  هلا  نا ال  دهـشا  ربکا ، هللا  هک  دش  دنلب  هنذأم  يالاب  زا  نذؤم  دایرف  تقو  نیمه  رد  دـنک . كرت  ار  مرگ 
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دنهاوخ نامیا  مدرم  منک  يربمغیپ  ياعدا  نم  رگا  يدوب  یعدم  هک  وت  تفگ  دـهدب . ار  درگاش  باوج  هک  دـید  بسانم  ار  تصرف  یلعوب 
درادـن ذوفن  ردـقنآ  يا  هدرب  هرهب  نم  سرد  زا  يا و  هدوب  نم  درگاش  اهلاس  هک  وت  هب  نم  يروضح  نامرف  هحفص 12 )  ) نیبب نونکا  دروآ 

زا هدرک  تعاطا  ار  ربمغیپ  ناـمرف  لاـس  دـصراهچ  زا  سپ  نذؤم  درم  نیا  اـما  یهدـب . نم  هب  یبآ  ینک و  كرت  ار  مرگ  رتسب  يا  هظحل  هک 
هب ات  تسا  اجک  زا  هر  توافت  نیبب  دهد . یم  یهاوگ  وا  تلاسر  ادـخ و  تینادـحو  هب  يدـنلب و  نیا  يور  رب  هتفر  هدـش و  جراخ  مرگ  رتسب 

خیاشم باطقا و  بذـهم ، ياـهناسنا  هن  دـنزاس  یم  بصعتم  ناوریپ  یعاـمتجا  ناربهر  وریپ ، هن  دـنزاس  یم  درگاـش  ناـفوسلیف  يرآ  اـجک !
تیصاخ مه  یبالقنا و  ربهر  تیـصاخ  مه  تسا و  فوسلیف  تیـصاخ  مه  یلع  رد  لاعف . دهاجم  نمؤم  هن  دنزاس  یم  میلـست  بابرا  نافرع 

بتکم مه  بالقنا و  هروث و  بتکم  مه  تسا و  هشیدنا  لقع و  بتکم  مه  وا  بتکم  ناربمایپ . تیصاخ  عون  زا  یتیصاخ  مه  تقیرط و  ریپ 
هرابرد دشاب و  نارگید  يارب  لداع  ماما  هکنآ  زا  شیپ  مالسلا  هیلع  یلع  تکرح . هبذج و  یئابیز و  نسح و  بتکم  مه  طابضنا و  میلست و 

يا هشیدـنا  مه  دوب . هدرک  عمج  مهاب  ار  تیناسنا  تـالامک  دوب . نزاوتم  لداـعتم و  يدوجوم  اصخـش  دوخ  دـنک ، راـتفر  لدـع  هب  نارگید 
یم يوسام  زا  تدابع  ماـگنه  بش ، تشاد . مأوت  ار  حور  لاـمک  مسج و  لاـمک  راشرـس . قیقر و  یفطاوع  مه  تشاد و  سر  رود  قیمع و 

دـید و یم  ار  وا  ياهیگتـشذگ  دوـخ  زا  هحفـص 13 )  ) تاـساوم و اـهناسنا  مشچ  اـهزور  درک . یم  تیلاـعف  عاـمتجا  نتم  رد  زور ، دـیرب و 
شوگ دید و  یم  ار  شا  هنادباع  ياهکـشا  ناگراتـس  مشچ  بش  دینـش و  یم  ار  شا  هنامیکح  ياهراتفگ  اهزردـنا و  دـنپ و  ناشیاهـشوگ 

. زابرس مه  دوب و  دهاز  مه  یعامتجا . ربهر  مه  دوب و  فراع  مه  میکح . مه  دوب و  یتفم  مه  دینش . یم  ار  شا  هناقشاع  ياهتاجانم  نامسآ 
باتک شیاهیئابیز . همه  اب  دوب  لماک  ناـسنا  کـی  ینعم  ماـمت  هب  هرخـالاب  هدنـسیون . مه  دوب و  بیطخ  مه  رگراـک . مه  دوب و  یـضاق  مه 

. تسا هدش  داریا  داشرا  هینیسح  رد  لاس 1388  ناضمر  كرابم  هام  ات 21  ياهزور 18  رد  هک  ینارنخس  راهچ  زا  تسا  يا  هعومجم  رضاح 
هب اهناسنا  هعفاد  هبذاج و  مومع و  روط  هب  عفد  بذـج و  هرابرد  یتایلک  همدـقم  رد  شخب . ود  همدـقم و  کـی  رب  تسا  لمتـشم  باـتک  نیا 

هفسلف دشک و  یم  هدیشک و  دوخ  يوس  هب  ار  یئاهلد  هراومه  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  هبذاج  لوا  شخب  رد  تسا . هدش  ثحب  صوصخ  روط 
درط یتخس  هب  ار  يرـصانع  هنوگچ  هک  ترـضح  نآ  دنمورین  هعفاد  مود  شخب  رد  تسا . هتفرگ  رارق  ثحب  عوضوم  نآ ، رثا  هدئاف و  نآ و 

دهاوخب هک  سک  ره  تسا و  هدوب  یئورین  ود  مالسلا  هیلع  یلع  هک  هدش  تباث  تسا . هدش  حیرشت  حیـضوت و  تخادنا  یم  رود  درک و  یم 
بتکم فرعم  هحفـص 14 )  ) هک تسین  یفاک  یئاـهنت  هب  ندوب  یئورین  ود  هکنیا  هب  رظن  دـشاب . یئورین  ود  دـیاب  دـبای  شرورپ  وا  بتکم  رد 

هعفاد درک و  یم  بذـج  ار  زارط  هچ  زا  يدارفا  یلع  هبذاج 10  هک  دوش  هداد  ناشن  ناکما  دح  ات  هدش  شـشوک  باتک  نیا  رد  دشاب . یلع 
مینک عفد  دنک  یم  بذج  یلع  هک  ار  نانآ  میتسه  وا  بتکم  يوریپ  یعدـم  هک  ام  زا  یخرب  اسب  يا  دومن ؟ یم  درط  ار  يدارفا  خنـس  هچ  وا 

يرگید تاقبط  هکنآ  لاح  تسا و  هدش  افتکا  جراوخ  هرابرد  ثحب  هب  یلع  هعفاد  تمـسق  رد  مینک . بذـج  درک  یم  عفد  وا  هک  ار  نانآ  و 
باتک صقاون  ریاس  دننام  صقن  نیا  باتک ، نیا  رگید  پاچ  لقاال  و  رگید ، تقو  رد  دیاش  دنـشاب . یم  یلع  هعفاد  لومـشم  هک  دنتـسه  زین 

ملق هب  باتک  زا  یمین  دنا . هدش  لمحتم  يدیما  هللا  حتف  ياقآ  بانج  ردق  دنلب  لضاف  ار  اهینارنخس  لیمکت  حالـصا و  تامحز  دوش . ناربج 
رگید مین  دنا . هدرک  لیمکت  ای  حالصا و  انایحا  هتـشون و  دوخ  ملق  هب  ون  زا  توص ، طبـض  ياهراون  زا  جارختـسا  زا  سپ  هک  تسا  هل  مظعم 
دیفم رثا  اعومجم  مراودیما  ما . هدرک  هفاضا  یئاهزیچ  دوخ  ملق  هب  هل  مظعم  حالـصا  زا  دعب  انایحا  ای  تسا و  بناجنیا  دوخ  یظفل  ریرقت  نآ 

دنفسا 1349 مهدزای  نارهت ، دهد . رارق  مالسلا  هیلع  یلع  یعقاو  ناعباتم  زا  ار  ام  هک  میراد  تلئسم  لاعتم  دنوادخ  زا  دشاب . يا  هدنزومآ  و 
تاـنمؤملا نوـنمؤملا و  میحرلا و  نـمحرلا  هللا  مـسب  هحفـص 15 )  ) يرهطم یـضترم  يرمق  مارحلا 1391  مرحم  مراهچ  اـب  قباـطم  یـسمش 

کئلوأ هلوسر ، هللا و  نوـعیطی  شاـکزلا و  نوـتؤی  شولـصلا و  نوـمیقی  رکنملا و  نع  نوـهنی  فورعملاـب و  نورمأـی  ضعب  ءاـیلوا  مهـضعب 
فورعملا نع  نوهنی  رکنملاب و  نورمأی  ضعب  نم  مهضعب  تاقفانملا  نوقفانملا و  هیآ 71 « هبوت ، هروس  . » میکح زیزع  هللا  نا  هللا ، مهمحریس 

هیآ 67» هبوت ، هروس  »

همدقم
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همدقم

یئورین ود  تیصخش  یلع  عفد  بذج و  رد  اهناسنا  فالتخا  ناسنا  ناهج  رد  هعفاد  هبذاج و  عفد  بذج و  نوناق  هحفص 17 . هحفص 17 ) )

عفد بذج و  نوناق 

ملـسم رـشب  زورما  یملع  عماوج  رظن  زا  دـنک . یم  تموکح  شنیرفآ  ماظن  رـساترس  رب  هک  تسا  یمومع  نوناق  کی  عفد » بذـج و   » نوناق
ماسجا و نیرتگرزب  زا  دـننآ . موکحم  همه  هدوبن و  جراخ  یمومع  هبذاج  تموکح  هرئاد  زا  یتسه  ناهج  تارذ  زا  يا  هرذ  چـیه  هک  تسا 

رشب دنـشاب . یم  نآ  ریثأت  تحت  يوحن  هب  مه  دنتـسه و  هبذاج  يورین  مان  هب  زومرم  يورین  نیا  ياراد  نآ  تارذ  نیرتکچوک  ات  ملاع  مارجا 
لبمس ار  ءایشا  زا  یضعب  دوب و  هدرب  یپ  ماسجا  یخرب  رد  هبذاج  دوجو  هب  نکیل  دوب و  هدربن  یپ  ناهج  یمومع  هبذاج  هب  ناتساب  ياهنارود 

یـصاخ طابترا  کی  هب  هکلب  تسناد  یمن  زیچ  همه  هب  تبـسن  ار  اـهنآ  یبذاـج  طاـبترا  هزاـت ، اـبرهک . سیطاـنغم و  نوچ  تسناد ، یم  نآ 
اهنیا زا  تسابرهک  هاک و  وچمه  ار  دوخ  سنج  تسامس  ضرا و  نیا  ردناک  هرذ  هرذ  هاک . ابرهک و  نهآ ، سیطانغم و  طابترا  دوب ، هدیسر 

فوقو كالفا  طـسو  رد  ارچ  هک  نیمز  هراـبرد  طـقف  دـنتفگ و  یمن  هحفـص 18 )  ) تادامج ریاس  دروم  رد  ار  هبذاـج  يورین  میرذـگب  هک 
زا ششک  نیا  نوچ  دشک و  یم  ارنآ  فرط  ره  زا  هبذاج  تسا و  قلعم  نامسآ  طسو  رد  نیمز  هک  دندوب  دقتعم  . دنتشاد ینخس  تسا  هدرک 
دنک یمن  بذج  ار  نیمز  نامسآ ، هک  دندوب  دقتعم  یـضعب  ددرگ . یمن  لیامتم  فرط  چیه  هب  هداتـسیا و  طسو  رد  ارهق  تسا  بناوج  همه 

رییغت هتفرگ و  رارق  یـصاخ  هطقن  رد  نیمز  هجیتن  رد  تسا  يواستم  بناوج  همه  زا  نیمز  رب  دراو  يورین  نوچ  و  دنک ، یم  عفد  ار  نآ  هکلب 
: یلـصا هوق  هس  ياراد  ار  اـهنآ  هک  ینعم  نیا  هب  دـنا ، هدوب  هعفاد  هبذاـج و  هوق  هب  لـئاق  همه  زین  تاـناویح  تاـتابن و  رد  دـهد . یمن  ناـکم 

هدعم رد  دنتفگ  یم  و  هکـسام . همـضاه و  هعفاد ، هبذاج ، دندوب : لئاق  یعرف  هوق  دنچ  هیذاغ  هوق  يارب  دنتـسناد و  یم  هدلوم  هیمان و  هیذاغ ،
دنتفگ یم  نینچمه  و  ( 1) دنک یم  عفد  دباین  بسانم  ار  اذغ  هک  اجنآ  مه  انایحا  دشک و  یم  دوخ  يوس  هب  ار  اذغ  هک  تسا  یبذـج  يورین 

رگج فت  ار  بآ  رم  دشک  یم  رقتـسم  ات  دشک  یم  ار  نان  هدعم  دـنک . یم  بذـج  دوخ  يوس  هب  ار  بآ  هک  تسا  یبذـج  يورین  دـبک  رد 
. دننک یم  یقلت  هبملت  ریظن  ار  عفد  لمع  دنناد و  یم  ینیشام  ار  ندب  نامتخاس  زورما  اما  ( 1 . ***** ) هحفص 18

ناسنا ناهج  رد  هعفاد  هبذاج و 

ام ثحب  اب  اما  تسا  عفد  بذج و  زا  یـصاخ  عون  دوخ  زین  نآ  هچ  رگا  تسین  یـسنج  ياهعفد  بذـج و  عفد ، بذـج و  زا  ضرغ  اجنیا  رد 
یعامتجا تایح  هنحـص  رد  ناسنا  دارفا  نایم  رد  هک  تسا  یئاهعفد  بذج و  نآ  دارم  هکلب  تسا . لقتـسم  یعوضوم  دوخ  درادن و  طابترا 

جراخ ام  ثحب  زا  زین  اهنیا  هتبلا  تسا . عفانم  كارتشا  هحفص 19 )  ) ساسا رب  هک  تسا  اهیراکمه  یخرب  زین  یناسنا  هعماج  رد  دراد . دوجو 
بذـج و نیا  تسا . یناسنا  عفد  بذـج و  زا  يرهاظم  همه  اهیزوت ، هنیک  اهینمـشد و  ای  و  اهتقافر ، اـهیتسود و  زا  يا  هدـمع  تمـسق  تسا .
رد دیاب  ار  عفد  بذج و  یـساسا  تلع  تقیقح  رد  و  ( 1) تسا هدش  يزیر  یپ  ترفانم  تیدـض و  ای  تهباشم و  تیخنـس و  ساسارب  اهعفد 

رگیدکی ناسنا  رفن  ود  یهاگ  مامضنالا .» ۀلع  ۀیخنسلا  :» هک تسا  ملسم  یفـسلف  ياهثحب  رظن  زا  هکنانچمه  درک ، وجتـسج  داضت  تیخنس و 
رد ات  رفن  ود  نیا  تسین . تیخنس  زج  شزمر  دراد و  يزمر  نیا  دنشاب . قیفر  تسود و  رگیدکی  اب  دهاوخ  یم  ناشلد  دننک و  یم  بذج  ار 
ود ره  یکیدزن  یلک  روط  هب  دش و  دنهاوخن  رگیدـکی  اب  یتسود  هب  لیامتم  دـننک و  یمن  بذـج  ار  رگیدـمه  دـشابن  یتهباشم  ناش  شنیب 

ار یغاز  یمیکح  تسا : هدروآ  ار  ینیریش  ناتساد  مود  رتفد  يونثم ، رد  اهنآ . نیب  رد  تسا  یتیخنـس  تهباشم و  وحن  کی  رب  لیلد  دوجوم 
اب شگنر ، هن  شا و  هفایق  هن  غاز  عون . ود  زا  غرم  ود  دـننک ! یم  زاورپ  مهاب  دننیـشن و  یم  مه  اب  هتخیر  یتسود  حرط  یکل  کل  اب  هک  دـید 

تفگ یمیکح  نآ  دنگنل . اتود  ره  دید  درک  تقد  تفر و  اهنآ  کیدزن  ارچ !؟ کل  کل  اب  غاز  هک  درک  بجعت  درادن . یتهابـش  کل  کل 
مدش نوچ  ناشن  مبای  كرتشم  ردق  هچ  ات  ناشلاح  متـسجب  مدـنام ، بجع  رد  هحفـص 20 )  ) یکل کل  اب  ار  غاز  نابایب  رد  یکت  مه  مدـید 
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زین اهناسنا  داد . سنا  مهاب  ار  هناگیب  ناویح  عون  ود  ندوب ، یئاپ  کی  نیا  گنل  دندوب  ناود  ره  مدـیدب  دوخ  گند  ناریح و  نم  کیدزن و 
هدیقع هب  دنوش . یمن  نمـشد  رگیدکی  اب  تهج  نودب  تقوچیه  هکنیا  امک  دـنوش  یمن  تسود  قیفر و  رگیدـکی  اب  تهج  نودـب  هاگچیه 

یپ ياهتیلاعف  اب  هدش ، هدیرفآ  جاتحم  اتاذ  تسا و  دنمزاین  يدوجوم  ناسنا  تسا . زاین  عفر  زاین و  اهعفد  بذـج و  نیا  یلـصا  هشیر  یـضعب 
ددنویپب يا  هتـسد  هب  هکنیا  زجب  تسین  ریذپ  ناکما  زین  نیا  دروآرب و  ار  شجئاوح  دنک و  رپ  ار  دوخ  ياهءالخ  ات  دـشوک  یم  شیوخ  ریگ 

ای شیارگ و  چیه  ام  دناهرب و  ار  دوخ  رگید  هتـسد  نایز  زا  دریگ و  هرهب  يا  هتـسد  زا  هلیـسونیدب  ات  دلـسگب  ار  دـنویپ  هتـشر  یتیعمج  زا  و 
نامتخاس یتایح و  حـلاصم  باسح ، نیا  يور  و  تسا . هتفرگ  جضن 20  وا  یمادختسا  روعـش  زا  هکنیا  رگم  مینیب  یمن  يو  رد  ار  يراجزنا 

یم رفانم  شیوخ  فادـها  اب  ار  هچنآ  دـشوجب و  دـنک  یم  ساسحا  يریخ  نآ  رد  هچنآ  اب  ات  تسا  هدرورپ  عفاد  بذاج و  ار  ناـسنا  يرطف ،
تقیقح رد  و  دـشاب ، ساسحا  یب  دـنرابنایز  هن  دنتـسه و  يا  هرهب  أـشنم  هن  هک  تساـهنیا  زا  ریغ  هچنآ  لـباقم  رد  دـنک و  رود  دوخ  زا  دـنیب 

ددرگ و یم  نیزگیاج  للخ  شیگدنز  ماظن  رد  دوش  هتساک  اهنآ  زا  هک  يرادقم  نامه  هب  دنرـشب و  یگدنز  یـساسا  نکرود  عفد  بذج و 
رب هکلب  دـنک  یمن  رپ  ار  يءـالخ  اـهنت  هن  هکنآ  دـنک و  یم  بذـج  دوـخ  هب  ار  نارگید  دراد  ار  اـهءالخ  ندرک  رپ  تردـق  هـکنآ  هرخـالاب 

هچنآ فالخ  رب  ( 1 . ***** ) يرانک رد  یگنس  وچمه  مه  اهتوافت  یب  دنک و  یم  درط  هحفص 21 )  ) دوخ زا  ار  اهناسنا  دیازفا  یم  اهءالخ 
. دننک یم  بذج  ار  رگیدکی  مانمهان  بطق  ود  دننک و  یم  عفد  ار  رگیدکی  مانمه  بطق  ود  هک  دوش  یم  هتفگ  هتیسیرتکلا  نایرج  رد 

عفد بذج و  رد  اهناسنا  فالتخا 

هن هک  يدارفا  - 1 دـنوش : یم  میـسقت  یفلتخم  تاقبط  هب  هکلب  دنتـسین  ناسکی  ناسنا ، رگید  دارفا  هب  تبـسن  هعفاد  هبذاج و  ظاـحل  زا  دارفا 
توادع و هن  دـنزیگنا و  یم  رب  ار  تدارا  هقالع و  قشع و  هن  دراد ، نمـشد  یـسک  هن  تسود و  ار  اهنآ  یـسک  هن  هعفاد ، هن  دـنراد و  هبذاج 
، نیا دورب . هار  مدرم  نایم  رد  گنـس  کی  هک  تسا  نیا  لـثم  دـنور  یم  هار  مدرم  نیب  رد  تواـفت  یب  ار ، یـسک  ترفن  هنیک و  تداـسح و 

هکلب تسین ، تلیضف  تهج  اهنت  تبثم  زا  دوصقم   ) درادن دوجو  وا  رد  یتبثم  هطقن  هنوگچیه  هک  یمدآ  تسا . رثا  یب  طقاس و  دوجوم  کی 
رد دور و  یم  یباوخ  دروخ و  یم  یئاذـغ  تسا  یناوـیح  تلیذر ، رظن  زا  هن 21  تلیـضف و  رظن  زا  هن  تسا ) دوصقم  اجنیا  رد  زین  اـهتواقش 

شفلع بآ و  دننک و  یگدیسر  وا  هب  مه  رگا  و  یسک ، نمشد  هن  تسا و  یـسک  تسود  هن  هک  يدنفـسوگ  نوچمه  ددرگ  یم  مدرم  نایم 
: دنتسه هتسد  کی  اهنیا  فلاخم . جوم  هن  دنک و  یم  داجیا  قفاوم  جوم  هن  وا  دننک . هدافتسا  شتشوگ  زا  عقوم  رد  هک  تسا  نیا  يارب  دنهد 

زاین میئوگب  میناوت  یم  مه  دنرادب و  تسود  ار  وا  درادـب و  تسود  هک  دراد  زاین  ناسنا  ریز  یهت ، چوپ و  ياهناسنا  شزرا و  یب  تادوجوم 
همه دنریگ و  یم  مرگ  دنـشوج و  یم  همه  اب  دنرادن ، هعفاد  اما  دنراد  هبذاج  هک  یمدرم  - 2 دنرادب . نمشد  ار  وا  درادب و  نمشد  هک  دراد 

هحفـص 22)  ) یتقو تسین ، نانآ  رکنم  یـسک  دراد و  تسود  ار  اهنآ  سک  همه  یگدنز  رد  دننک ، یم  دوخ  دـیرم  ار  تاقبط  همه  زا  مدرم 
یفرع تندرم  زا  دعب  هک  نک  وخ  دـب  کین و  اب  نانچ  دـنازوس . یم  ار  اهنآ  ندـب  ودـنه  دـیوش و  یم  ناشمزمز  اب  ناملـسم  دـنریمب  هک  مه 

مارتحا هدرم  هزانج  هب  تسا و  ناملـسم  نآ  زا  یمین  هک  يا  هعماج  رد  رعاش ، نیا  روتـسد  هب  انب  دنازوسب  ودنه  دـیوش و  مزمز  هب  تناملـسم 
دننازوس یم  ار  هدرم  هک  ودنه  یمین  و  دنهد ، یم  لسغ  مزمز  سدقم  بآ  اب  رتشیب  مارتحا  يارب  یهاگ  دهد و  یم  لسغ  ار  نآ  دـنک و  یم 

اب گرم  زا  سپ  ارت  دهاوخب  دنادب و  دوخ  زا  ار  وت  ناملسم  هک  نک  یگدنز  نانچنآ  يا  هعماج  نینچ  رد  دنهد ، یم  داب  رب  ار  شرتسکاخ  و 
فطل قلخ و  نسح  هک  دـننک  یم  لایخ  ابلاغ  دـنازوسب . ار  وت  گرم  زا  سپ  دـهاوخب  دـنادب و 22  شیوخ  زا  ار  وت  زین  ودـنه  مزمز و  بآ 

یکلسم رادفده و  ناسنا  يارب  نیا  اما  دنک . تسود  دوخ  اب  ار  همه  ناسنا  هک  تسا  نیمه  ندوب » یعامتجا   » زورما حالطصا  هب  ترشاعم و 
ور کی  هاوخان  هاوخ  یناسنا  نینچ  تسین . رـسیم  دشیدنا  یمن  شدوخ  تعفنم  هرابرد  دنک و  یم  بیقعت  عامتجا  رد  ار  يا  هدیا  رکف و  هک 

ياهدنسپ دنرادن و  ساسحا  روج  کی  دننک و  یمن  رکف  روج  کی  مدرم  همه  اریز  دشاب . ورود  قفانم و  هکنآ  رگم  تسا  حیرص  عطاق و  و 
، دراد يدعتم  دراد ، فصنم  عامتجا  تسه . مه  دـب  تسه ، بوخ  تسه ، مه  رگمتـس  تسه ، رگداد  مدرم  نیب  رد  تسین . تخاونکی  همه 
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عفانم اب  هاوخان  هاوخ  دـنک و  یم  بیقعت  يدـج  روط  هب  ار  یفدـه  هک  ار  مدآ  رفن  کی  دـنناوت  یمن  همه  اـهنآ  و  دراد ، قساـف  دراد ، لداـع 
هدیا هحفص 23 )  ) نابحاص فلتخم و  تاقبط  یتسود  دوش  یم  قفوم  یسک  اهنت  دنشاب . هتشاد  تسود  دنک  یم  ادیپ  مداصت  اهنآ  زا  یضعب 

دـشاب و ور  کی  ناسنا  رگا  اما  دـنایامنب . دـیوگب و  شلیم  قباطم  یـسک  ره  اب  دـشاب و  وگغورد  رهاظتم و  هک  دـنک  بلج  ار  فلتخم  ياه 
یم هدیـشک  وا  يوس  هب  دنه  ار  کی  رد  وا  اب  هک  يا  هدع  نمـشد . زین  يا  هدع  کی  دنوش و  یم  تسود  وا  اب  يا  هدـع  کی  ارهق  یکلـسم ،

شیک ار و  دوخ  هک  نایحیـسم  زا  یـضعب  دنزیتس . یم  وا  اب  دننک و  یم  درط  ار  وا  دنور  یم  هار  نآ  فلاخم  یهار  رد  هک  یهورگ  دنوش و 
و سب ، دراد و  هبذاج  طقف  سپ  سب ، دراد و  تبحم  طـقف  لـماک  ناـسنا  هک  تسنیا  اـهنآ  ياـعدا  دـننک ، یم  یفرعم  تبحم  رـشبم  ار  دوخ 

دروخ یم  مشچ  هب  رایسب  هک  یبلاطم  هلمج  زا  یحیسم  يدنه و  هفسلف  رد  دنـشاب . هتـشاد  ار  یئاعدا  نینچ  نیا  زین 23  اهودنه  یخرب  دیاش 
هک دراد  یعنام  هچ  میتشاد  تسود  ار  همه  ام  هک  یتقو  درک و  تبحم  زاربا  دیزرو و  هقالع  زیچ  همه  هب  دیاب  دنیوگ  یم  اهنآ  تسا . تبحم 

ندوب تبحم  لها  اهنت  دننادب  دیاب  نایاقآ  نیا  اما  دنا . هدید  تبحم  ام  زا  نوچ  دنرادب  تسود  ار  ام  مه  اهدب  دنرادب ، تسود  ار  ام  زین  همه 
مأوت تقیقح  اب  رگا  دشاب و  مأوت  تقیقح  اب  دیاب  تبحم  نم » بهذم  تسنیا   » رد يدناگ  لوق  هب  دوب و  دیاب  مه  کلسم  لها  تسین ، یفاک 

دزیگنا یم  رب  هزرابم  هب  ار  يا  هدع  هک  تسا  يا  هعفاد  تقیقح  رد  تسا و  زاس  نمشد  هاوخان  هاوخ  ندوب  یکلسم  دوب و  یکلـسم  دیاب  دوب 
ام و  ( » هحفـص 24 : ) دـنک یم  یفرعم  نیملاعلل  ۀـمحر  ار  مرکا  ربمغیپ  نآرق ، تسا . تبحم  نوناـق  زین  مالـسا  دـنک . یم  درط  ار  يا  هدـع  و 

تنانمشد نیرتکانرطخ  هب  تبـسن  ینعی  نایناهج . يارب  یـشاب  یتمحر  رهم و  هک  رگم  ار  وت  میداتـسرفن  (. 1 «) نیملاعلل ۀمحر  الا  كانلسرا 
وا دنیاشوخ  لیم و  قباطم  یـسک  ره  اب  هک  تسین  نآ  دـهد  یم  روتـسد  نآرق  هک  یتبحم  اما  (. 2) ینک تبحم  نانآ  هب  یـشاب و  تمحر  زین 
رد ار  یـسک  ره  هک  تسین  نیا  تبحم  دوـش . هدیـشک  اـم  يوـس  هب  اـموزل  دـیایب و  شـشوخ  وا  هک  مینک  راـتفر  يروـط  وا  اـب  مینک ، لـمع 

تقیقح اب  هک  تسنآ  تبحم  تسا . یئورود  قافن و  هکلب  تسین  تبحم  نیا  مینک . ءاضما  ار  وا  تـالیامت  اـی  میراذـگب و  دازآ  شتـالیامت 
اـسب هچ  دـنک . یمن  بلج  ار  فرط  تبحم  هقـالع و  هک  تسا  یلکـش  هب  اهندـناسر  ریخ  اـنایحا  تسا و  ندـناسر  ریخ  تبحم  دـشاب . مأوـت 

ياـجب دـننیب  یم  فلاـخم  شیوخ  تـالیامت  اـب  ار  اـهتبحم  نیا  نوـچ  اـهنآ  دزرو و  یم  هقـالع  اـهنآ  هب  رذـگهر  نیا  زا  ناـسنا  هک  يدارفا 
هن دشاب  نآ  رد  تیرشب  هحفص 25 )  ) هعماج تحلـصم  ریخ و  هک  تسنآ  هنالقاع  یقطنم و  تبحم  هوالع و  هب  دننک . یم  ینمـشد  ینادردق 

عامتجا اب  ندرک  ینمـشد  ندناسر و  رـش  نیع  هک  دارفا  هب  اهندرک  تبحم  اهندناسر و  ریخ  اسب  صوصخلاب . هتـسد  کی  ای  درف و  کی  ریخ 
یم راومه  دوخ  هب  ار  اهجنر  دندیشوک و  یم  مدرم  یعامتجا  نوؤش  حالـصا  يارب  هک  مینیب  یم  رایـسب  گرزب ، نیحلـصم  خیرات  رد  تسا .

یهاگ هکلب  دشاب  هبذاج  تبحم ، اج  همه  رد  هک  تسین  نینچنیا  سپ  دـندید . یمن  یباوج  مدرم  زا  رازآ  هنیک و  زج  ضوع  رد  اما  دـنتخاس 
زا يدارم  مجلم  نب  نمحرلادـبع  دزاـس . یم  لکـشتم  ناـسنا  هیلع  ار  یئاـهتیعمج  هک  دـنک  یم  هوـلج  گرزب  يا  هعفاد  تروـص  هب  تبحم 

دنتفگ یم  یهاگ  مه  نارگید  تسا . كاـنرطخ  رایـسب  ینمـشد  وا  يارب  درم  نیا  هک  تسناد  یم  بوخ  یلع  دوب . یلع  نانمـشد  نیرتتخس 
ار مدوخ  لتاق  نم  تسا  نم  لتاق  وا  رگا  منکب !؟ تیاـنج  زا  لـبق  صاـصق  تفگ  یم  یلع  اـما  نکب . ار  شکلک  تسا ، یکاـنرطخ  مدآ  هک 
وا مهاوـخ  یم  نم  (. 3 «) یلتق دـیری  هتایح و  دـیرا  : » تفگ یلع  هک  دوب  وا  هراـبرد  و  وا ، لـتاق  نم  هن  تسا  نم  لـتاق  وا  مشکب . مناوت  یمن 
یم هنیک  تسا و  نمشد  نم  اب  وا  اما  مراد  هقالع  تبحم و  وا  هب  نم  دشکب . ارم  دهاوخ  یم  وا  اما  مراد  تسود  ار  وا  تداعـس  دنامب و  هدنز 
مزال درط  عفد و  هزرابم و  دراد و  ترورـض  زین  تنوشخ  یئاهجازم  اهقاذـم و  رد  تسین . تیرـشب  جالع  يوراد  اـهنت  تبحم  اـثلاث  و  دزرو .

نمشد دنرادن ، هبذاج  اما  دنراد  هعفاد  هک  یمدرم  هحفص 26 ) (. ) 4 .) تمقن عفد و  نید  مه  تسا و  تبحم  بذج و  نید  مه  مالـسا  تسا .
دنشاب یم  یناسنا  تبثم  لئاصخ  دقاف  هک  تسنیا  رب  لیلد  نیا  و  دنتسه ، یصقان  دارفا  زین  اهنیا  دنتـسین . زاس  تسود  هحفص 27 )  ) اما دنزاس 

بوخ مدآ  هراومه  مدرم  نایم  رد  اریز  دنتـشاد ، دنم  هقالع  رادفرط و  یلیلق  هدع  ول  یهورگ و  دندوب  دنم  هرهب  یناسنا  لئاصخ  زا  رگا  اریز 
تقوچیه اما  دوب  تلادع  تقیقح و  لیلد  اهینمـشد  نیا  دندوب  هشیپ  متـس  لطاب و  مدرم  همه  رگا  دشاب . مک  ناشددع  دـنچ  ره  دراد  دوجو 

دوخ هیحان  زا  یبارخ  دنتـسه  وا  نمـشد  همه  هک  یـسک  ارهق  دنتـسین . بوخ  مدرم  همه  ینامز  چـیه  رد  هکناـنچمه  دنتـسین  دـب  مدرم  همه 
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ناشدوجو رد  صاخشا  هنوگنیا  دشاب . هتشادن  یتسود  چیه  دشاب و  هتـشاد  دوجو  اهیبوخ  ناسنا  حور  رد  تسا  نکمم  هنوگچ  الا  تسوا و 
يارب لقاال  هک  يزیچ  تسا . خلت  مه  همه  يارب  تسا و  خـلت  رـس  ات  رـس  اهنیا  دوجو  تواقـش . تاهج  رد  یتح  درادـن  دوجو  تبثم  تاهج 

نم عیض  نم  هنم  زجعا  و  ناوخالا ، باستکا  نع  زجع  نم  سانلا  زجعا  : » دیامرف یم  ع )  ) یلع درادن . دوجو  نآرد )  ) دشاب نیریـش  اهیـضعب 
اهنت دهدب و  تسد  زا  ار  ناتسود  هکنآ  رتناوتان  نآ  زا  دشاب و  ناوتان  نتفای  تسود  زا  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتناوتان  (. » 5 «) مهنم هب  رفظ 

یئاههورگ دننک ، یم  تیلاعف  دوخ  کلـسم  هدیقع و  هار  رد  هک  کلـسم  اب  ياهناسنا  هعفاد . مه  دنراد و  هبذاج  مه  هک  یمدرم  - 4 دنامب .»
دننک یم  عفد  دوخ  زا  مه  ار  یئاههورگ  دنریگ و  یم  ياج  دارم  بوبحم و  ناونع  هب  یئاهلد  رد  دنشک ، یم  دوخ  هحفص 28 )  ) يوس هب  ار 

هبذاج و یهاگ  اریز  دـنا ، هنوگ  دـنچ  زین  اهنیا  رورپ . فلاـخم  مه  رورپ و  قفاوم  مه  زاـس ، نمـشد  مه  دـنزاس و  تسود  مه  دـننار ، یم  و 
يوق ود  ره  ناش  هعفاد  هبذاج و  هک  دنتسه  یئاهنآ  تیـصخش  اب  دارفا  توافت . اب  یهاگ  فیعـض و  ود  ره  یهاگ  تسا و  يوق  ود  ره  هعفاد 

بتارم زین  توق  هتبلا  دـشاب . دـنمورین  هزادـنا  هچ  اهنآ  حور  رد  یفنم  ياههاگیاپ  تبثم و  ياـههاگیاپ  هکنیا  هب  دراد  یگتـسب  نیا  و  دـشاب ،
تخـسرس ردقنآ  مه  نانمـشد  دنرذگ و  یم  دوخ  زا  وا  هار  رد  دننک و  یم  ادف  ار  ناج  بوذجم ، ناتـسود  هک  یئاج  هب  دسر  یم  ات  دراد ،

رد ناشعفد  بذـج و  اهنرق  گرم  زا  دـعب  یتح  هک  دـنریگ  یم  توق  اجنآ  ات  دـنهد و  یم  فک  زا  هار  نیا  رد  ار  دوخ  ناج  هک  دـنوش  یم 
هکنانچمه تسا  ءایلوا  تاصتخم  زا  يدعب  هس  ياهعفد  بذج و  نیا  و  دنک . یم  لاغـشا  ار  یعیـسو  حطـس  دوش و  یم  عقاو  رگراک  اهحور 

الثم دننک . یم  عفد  ار  يرصانع  هچ  بذج و  ار  يرصانع  هچ  دید  دیاب  یفرط  زا  (. 6) تسا ناربمایپ  هلسلس  صوصخم  يدعب  هس  ياهتوعد 
رصانع بذج و  ار  بیجن  فیرش و  رصانع  یهاگ  تسا . سکع  رب  یهاگ  و  دننک ) یم   ) عفد ار  نادان  رصنع  بذج و  ار  اناد  رـصنع  یهاگ 

رب یعطاق  لـیلد  یـسک  ره  نیدورطم  نیبوذـجم و  نانمـشد ، ناتـسود و  اذـهل  تسا . سکعرب  یهاـگ  و  دـننک ) یم   ) عفد ار  ثیبخ  دـیلپ و 
شیاتس لباق  صخش  تیـصخش  هکنیا  يارب  هحفص 29 )  ) هعفاد هبذاج و  ندوب  يوق  یتح  نتـشاد و  هعفاد  هبذاج و  فرـص  تسوا . تیهام 

یتح ناهج  ياهردـیل  ناربهر و  مامت  تسین . وا  یبوخ  لیلد  سکچیه  تیـصخش  و  تسا ، تیـصخش  لصا  لیلد  هکلب  تسین  یفاک  دـشاب 
طاقن یـسک  حور  رد  ات  هعفاد . مه  دـنا و  هتـشاد  هبذاج  مه  هک  دـنا  هدوب  يدارفا  هیواعم ، جاجح و  زیگنچ و  لیبق  زا  يا  هفرح  ناراـکتیانج 

هتـشادن يربهر  تردق  یـسک  ات  دنادرگ . دوخ  هدارا  روهقم  دزاس و  شیوخ  عیطم  ار  یهاپـس  رفن  نارازه  دناوت  یمن  هاگچیه  دـشابن  تبثم 
زا ار  اهمشچ  ردقچ  هدیرب و  اهرس  ردقچ  تسا . دارفا  نیا  زا  یکی  هاشردان  دروآ . درگ  شیوخ  رود  هب  نینچنیا  ار  یمدرم  دناوت  یمن  دشاب 

، يوفـص دـهع  رخاوا  هدز  تراـغ  هدروخ و  تسکـش  ناریا  زا  تسا . دـنمورین  هداـعلا  قوـف  شتیـصخش  اـما  تسا  هدروآ  نوریب  اـه  هقدـح 
درک عمج  شیوخ  درگ  هب  ار  یگنج  نادرم  دنک ، یم  بذـج  ار  نهآ  اه ي  هدارب  هک  سیطانغم  نوچمه  دروآ و  دوجو  هب  نارگ  يرکـشل 

یناریا تموکح  هطلس  رد  ار  يدیدج  ياهنیمزرس  دنارب و  ناتسودنه  طاقن  یـصقا  ات  هکلب  دیـشخب  تاجن  ناگناگیب  زا  ار  ناریا  اهنت  هن  هک 
فرـش تلادع و  تیـصخش  دزاس . یم  رود  دوخ  زا  ار  خنـس  مه  ریغ  دنک و  یم  بذج  ار  دوخ  خنـس  مه  یتیـصخش  ره  نیاربانب  دروآرد .

. دـنک یم  درط  شیوخ  زا  ار  اـهقفانم  اهتـسرپ و  لوپ  اهتـسرپاوه و  دـنک و  یم  بذـج  شیوخ  يوـس  هب  ار  وجتلادـع  هاوـخ و  ریخ  رـصانع 
رد رگید  توافت  میدرک  هراشا  هکنانچمه  و  دنک . یم  عفد  دوخ  زا  ار  ناکین  دنک و  یم  عمج  شیوخ  رود  هب  ار  نایناج  تیانج ، تیصخش 

بذج ششک و  نازیم  هلـصاف ، ندوب  رتمک  مسج و  مرج  بسانت  هب  دنیوگ  یم  نتوین  هبذاج  هرابرد  هکنانچمه  تسا . بذج  يورین  رادقم 
هروس ( 1 . ***** ) تسا توافتم  هبذاج  بحاص  صخـش  هیحان  زا  دراو  راشف  هبذاج و  تردـق  اـهناسنا  رد  هحفـص 30 ) ، ) دوش یم  رتشیب 

تالآ و مامت  هک  مینیب  یم  وا  هریـس  رد  اذل  تادامج و  تاناویح و  یتح  دیزرو  یم  رهم  زیچ  همه  هب  تبـسن  وا  هکلب  ( 2 . ) 107 هیآ : ءایبنا ،
، تادوجوم هکنیا  زج  تسین  نیا  دنتـشاد و  صاخ  یمـسا  همه  شیاه  همامع  اهریـشمش و  اهبـسا و  تشاد ، صاخ  یمـسا  شیگدـنز  رازبا 
وا ریغ  یناـسنا  دروم  رد  ار  شور  نیا  خـیرات  دوب . لـئاق  یتیـصخش  زیچ  همه  يارب  یئوگ  دـندوب و  وا  قشع  تبحم و  زاربا  دروـم  ناـگمه 
یم دـحا  هوک  راـنک  زا  یتـقو  تسا . هدوـب  یناـسنا  تبحم  قـشع و  لبمـس  وا  هک  دـنک  یم  تیاـکح  شور  نیا  تقیقح  رد  درادـن و  غارس 

تـسا یهوک  هبحن » انبحی و  لبج  : » تفگ داد و  رارق  شیوخ  تیانع  دروم  ار  دحا  شزیربل  تبحم  زا  هاگن  غورف و  رپ  نامـشچ  اب  تشذـگ 
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پاچ راونالا ، راـحب  ( 3 . ) تسا دـنم  هرهب  وا  رهم  زا  زین  گنـس  هوـک و  هک  یناـسنا  میراد . تسود  ار  نآ  زین  اـم  دراد و  تـسود  ار  اـم  هـک 
نم اـی   » میناوخ یم  اـعد  رد  تسا . اـهتبحم  فطاوع و  زا  يرهاـظم  زین  اـهتمقن  میئوگب  تسا  نکمم  ( 4 . ) 193  - ص 194 ج 42 ، دیدج ،

مـشخ يدرک و  بضغ  ینک  تمحر  یتـساوخ  نوچ  تفرگ و  یـشیپ  تمـشخ  رب  ترهم  تمحر و  هک  یـسک  يا  « » هبـضغ هتمحر  تقبس 
هب دراد و  تسود  ار  وا  نوچ  دریگ  یم  مشخ  شدنزرف  رب  هک  يردـپ  دـننام  دوب . یمن  زین  بضغ  دوبن  رهم  تمحر و  نآ  رگا  الا  یتفرگ و 

رتراجنهان يراتفر  اسب  هچ  هکنیا  لاح  دنز و  یم  شکتک  یهاگ  دوش و  یم  تحاران  دـهد  ماجنا  ار  یفالخ  رگا  تسا . دـنمقالع  وا  هدـنیآ 
هقالع هک  اریز  دش  نیگمـشخ  شدنزرف  دروم  رد  درادـن . لباقم  رد  ار  یـساسحا  هنوگچیه  یلو  دـنیبب  نارگید  ياه  هچب  نادـنزرف و  زا  ار 

رب لقع  هک  تسا  یـساسحا  ینعی  تسا  بذاک  یهاگ  اه  هقالع  یفرط  زا  و  دوبن . هقالع  نوچ  دماین  مشخ  هب  نارگید  دروم  رد  یلو  تشاد 
تـفأر و یهلا  نوناـق  يارجا  رد  ) 2 رون : «. ) هللا نید  یف  هفأر  اـمهب  مکذـخأت  ـال  و  دـیامرف : یم  نآرق  رد  هکنیا  اـمک  درادـن  تموـکح  نآ 
، هانگ نیرتگرزب  تسا . دـنمقالع  زین  عامتجا  هب  دزرو  یم  هقـالع  دارفا  هب  تبـسن  هک  هنوگناـمه  مالـسا  اریز  دـنکن . لـگ  مرجم  هب  ناـترهم 
«. هبحاص هب  ناهتـسا  ام  بونذلا  دـشا  : » دـیامرف یم  نینمؤملا  ریما  ددرگ . یقلت  تیمها  یب  دـیآ و  کچوک  ناسنا  رظن  رد  هک  تسا  یهانگ 
هک تسا  يزیچ  اهنت  هانگ  عویـش  درادنپ . زیچان  ناسآ و  ارنآ  راکهانگ  هک  تسا  یهانگ  ناهانگ  نیرتتخـس  تمکح 340 .( هغالبلا ، جهن  )

تفرگ و ماجنا  یهانگ  هک  یماگنه  دیوگ  یم  مالـسا  اذل  و  دهد . یم  هولج  زیچان  درف  رظن  رد  ار  نآ  درب و  یم  اه  هدید  زا  ار  هانگ  تمظع 
رد دوش . ریزعت  ای  دروخب و  دح  ای  دریگ  رارق  تسایـس  دروم  راکهانگ  دـیاب  دـنتفای  یهاگآ  نآ  رب  يدارفا  دوبن و  لماک  ءافخ  رد  هانگ  نیا 
زا رتمک  رفیک  ریزعت » . » دراد ریزعت  هدشن  نییعت  نآ  يارب  دح  رگا  یمارح  ره  ماجنا  بجاو و  ره  كرت  دنا  هتفگ  یلک  روط  هب  یمالـسا  هقف 

دش و کیدزن  هانگ  هب  مدق  کی  عامتجا  نآ ، هعاشا  درف و  کی  هانگ  رثا  رد  ددرگ . یم  نییعت  مکاح  هیرظن  قبط  رب  هک  تسا  دـح »  » رادـقم
ددرگ و رب  هار  هب  عامتجا  زاب  ات  داد  رفیک  شهاـنگ  تیمها  ياـضتقم  هب  ار  راـکهانگ  دـیاب  سپ  نآ . يارب  تسا  تارطخ  نیرتگرزب  زا  نیا 

هغالبلا جهن  ( 5 . ) ددرگ یم  لوذبم  عامتجا  هب  تبـسن  هک  تسا  يرهم  تمقن ، رفیک و  دوخ  نیا  ربانب  دورن . نوریب  اه  هدید  زا  هانگ  تمظع 
ص 11 و 12. ناربمایپ ، متاخ  لوا  دلج  همدقم  ( 6 . ) تمکح 11 مالسالا ، ضیف 

یئورین ود  تیصخش  (ع ) یلع

هبذاج و راصعا ، نورق و  مامت  رد  دـیاش  تسا . دـنمورین  تخـس  وا  هعفاد  هبذاج و  و  هعفاد ، مه  دراد و  هبذاج  مه  هک  تسا  ینادرم  زا  یلع 
هلعـش نوچمه  وا  قشع  زا  تشذگ ، اب  راکادـف ، یخیرات ، بیجع ، دراد  یناتـسود  مینکن . ادـیپ  یلع  هعفاد  هبذاج و  يدـنمورین  هب  يا  هعفاد 

شومارف ار  زیچ  همه  وا  یتسود  رد  دنرامـش و  یم  راختفا  نامرآ و  ار  وا  هار  رد  نداد  ناج  دنا ، غورف  رپ  نازوس و  شتآ ، ینمرخ  زا  یئاه 
یم هریخ  شیوخ  يوس  هب  ار  اهمـشچ  دـنکفا و  یم  وترپ  نانچمه  هبذاـج  نیا  اـما  تشذـگ  ینورق  هکلب  ناـیلاس  یلع  گرم  زا  دـنا . هدرک 

رازگتمدخ لداع و  نابرهم ، تشذگ و  اب  یمدرم  عمط ، یب  راکادف و  یناتـسرپ  ادخ  بیجن ، فیرـش و  رـصانع  شیگدنز  نارود  رد  دزاس .
نایوما هیواعم و  تفالخ  نارود  رد  شگرم  زا  سپ  دـنراد و  هدـنزومآ  يا  هچخیراـت  مادـک  ره  هک  دـندیخرچ  شدوجو  روحم  درگ  قلخ 

ياپ ات  دندماین و  هاتوک  یلع  قشع  یتسود و  رد  ار  یمدق  اما  دـنتفرگ  رارق  اه  هجنکـش  نیرتتخـس  رد  وا  یتسود  مرج  هب  يدایز  ياهتیعمج 
تقیقح نادرم  اما  ددرگ  یم  ناهنپ  اهکاخ  ریز  رد  ناشمسج  اب  دریم و  یم  اهزیچ  همه  ناشگرم  اب  ناهج  ياهتیصخش  ریاس  دنداتسیا . ناج 

هکلب اهلاس  هک  میناوخ  یم  خیرات  رد  ام  ددرگ . یم  رت  هدـنبات  نورق  تشذـگ  اب  دـنزیگنا  یم  رب  هک  اهقـشع  بتکم و  یلو  دـنریم  یم  دوخ 
مثیم یلع ، ناگتفیش  نیبوذجم و  هلمج  زا  دننک . یم  لابقتـسا  شنانمـشد  كوان  زا  ناج  اب  يدارفا  هحفـص 31 )  ) یلع گرم  زا  سپ  اهنرق 

نآ رد  دیوگ . یم  نخس  وا  یناسنا  يایاجـس  لئاضف و  یلع و  زا  راد  هبوچ  رـس  رب  یلوم  تداهـش  زا  سپ  لاس  تسیب  هک  مینیب  یم  ار  رامت 
رابگرم یتوکس  تسا و  هدش  ینادنز  هنیس  رد  اهسفن  هدش و  هتشک  اهیدازآ  مامت  هتفر ، ورف  ناقفخ  رد  یمالسا  تکلمم  رـساترس  هک  یمایا 

يارب فارطا  زا  مدرم  میوگب . ناتیارب  یلع  زا  دـیئایب  هک  دروآ  یم  رب  دایرف  راد  يالاب  زا  وا  تسا ، هتـسشن  اه  هرهچ  رب  گرم  راـبغ  نوچمه 
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ماجل شناهد  رب  هک  دهد  یم  روتـسد  دنیب  یم  رطخ  رد  ار  دوخ  عفانم  هک  يوما  دنب  هرادق  تموکح  دـندروآ . موجه  مثیم  نانخـس  ندـینش 
اه هبذـج  نیا  دراد . غارـس  رایـسب  یلع  يارب  ناگتفیـش  لـیبق  نـیا  زا  خـیرات  دـنداد . همتاـخ  شتاـیح  هـب  مـه  يزور  دـنچ  زا  سپ  دـندز و 

. تسا هداتفا  رگراک  تخس  هک  مینیب  یم  دنمورین  ياه  هبذج  نآ  زا  یئاه  هولج  راصعا  مامت  رد  درادن . يرصع  نود  يرصع  هب  یصاصتخا 
هیوبیـس و دـننام  برع  ناـبز  نارظنبحاـص  فـیدر  رد  مه  زوـنه  تسا و  یبرع  بدا  ناـگرزب  اـملع و  زا  تیکـس . نبا  ماـن  هب  تـسا  يدرم 
رد یلع - تداهـش  زا  دعب  لاس  تسیود  دودح  رد  هتـسیز - یم  یـسابع  لکوتم  تفالخ  نارود  رد  درم  نیا  دوش . یم  هدرب  شمان  نارگید 

کی درک . باختنا  شنادنزرف  ملعم  ناونع  هب  ار  وا  لکوتم  دوب  هتسجرب  لضاف و  رایسب  نوچ  اما  تسا  هعیـش  هک  دوب  مهتم  لکوتم  هاگتـسد 
دوب و هدمآ  لمع  هب  اهنآ  زا  مه  یناحتما  زور  نآ  رد  ارهاظ  دوب و  رضاح  مه  تیکس  نبا  دندمآ و  شروضح  هب  لکوتم  ياه  هچب  هک  زور 

تشاد وا  زا  هک  ینهذ  هقباس  رطاخ ) هحفص 32 )  ) هب  ) دیاش تیکـس و  نبا  زا  تیاضر  راهظا  نمـض  لکوتم  دندوب  هدمآرب  هدهع  زا  بوخ 
؟ یلع نادنزرف  نیسح  نسح و  ای  دنرتبوبحم  وت  شیپ  شدنزرف ) ود   ) اتود نیا  دیسرپ  تیکـس  نبا  زا  دراد ، عیـشت  هب  لیامت  دوب  هدینـش  هک 

هدیـسر یئاج  هب  رورغم  درم  نیا  راک  تفگ  دوخ  اب  دـمآ . شوج  هب  شنوخ  تفـشآرب . تخـس  هسیاقم  نیا  زا  هلمج و  نیا  زا  تیکـس  نبا 
باوـج رد  ما . هتفرگ  هدـهع  رب  ار  اـهنآ  میلعت  هک  تسا  نم  ریـصقت  نیا  دـنک ! یم  هسیاـقم  نیـسح  نسح و  اـب  ار  دوـخ  نادـنزرف  هک  تسا 

داد روتـسد  سلجملا  یف  لکوتم  تسا .» رتبوبحم  نم  دزن  ناشردپ  زا  اتود و  نیا  زا  بتارم  هب  یلع  مالغ  ربنق  مسق  ادـخ  هب  : » تفگ لکوتم 
هار رد  ار  دوخ  ناج  رایتخا  یب  هک  دسانـش  یم  ار  يدایز  هتخانـشن  اپ  زا  رـس  دارفا  خیرات  دنروآرد . شندرگ  تشپ  زا  ار  تیکـس  نبا  نابز 

تدـش نیمه  هب  یلع  دـشاب . هتـشاد  يریظن  ناهج  رد  دور  یمن  ناـمگ  تفاـی ؟ ناوت  یم  اـجک  رد  ار  هبذاـج  نیا  دـنا . هدرک  ادـف  یلع  رهم 
بتکم کی  تروص  هب  تسا و  نوریب  درف  کـی  تروص  زا  یلع  دـندیچیپ . یم  دوخ  هب  وا  ماـن  زا  هک  ینانمـشد  دراد ، تخـسرس  نانمـشد 

ود تیـصخش  یلع  يرآ  دـیامن . یم  درط  دوـخ  زا  ار  یهورگ  دـشک و  یم  دوـخ  يوـس  هب  ار  یهورگ  تهج  نـیمه  هـب  و  تـسا ، دوـجوم 
هحفص 33) . ) تسا یئورین 

مالسلا هیلع  یلع  هبذاج  يورین 

هدننک بارخ  ای  هدنزاس  قشع ، ینکـش  راصح  تبحم  ریـسکا  قشع  تبحم و  بتکم  عیـشت ، دنمورین  ياه  هبذاج  هحفص 35 . هحفص 35 ) )
تنـس نآرق و  رد  یلع  بح  مالـسا  خیرات  زا  یئاه  هنومن  سفن  بیذهت  هلیـسو  نیرتهب  عامتجا  رد  تبحم  يورین  ءایلوا  هب  تدارا  تبحم و 

یلع هبذاج  زمر 

دنمورین ياه  هبذاج 

هدوبن و ناسکی  همه  هدمآ ، دـیدپ  رـشب  نایم  رد  هک  یئاهتوعد  : » میناوخ یم  نینچ  اهتوعد »  » هرابرد ناربمایپ » متاخ   » لوا دـلج  همدـقم  رد 
نامز رد  تسا . هتفر  شیپ  وس  کی  رد  تسا و  يدـعب  کـی  يرکف  ياهمتـسیس  اـهتوعد و  زا  یـضعب  تسین . تخاونکی  اـهنآ  ریثأـت  عاـعش 

هدش و هدیچرب  شیتسه  طاسب  رگید  شیوخ  نامز  زا  دعب  اما  تسا  هدرک  ادیپ  وریپ  تیعمج  اهنویلیم  هتفرگ ، ارف  ار  یعیسو  رشق  شـشیادیپ 
ارف ار  یعیـسو  رـشق  هکناـنچمه  تسا . هتفر  شیپ  وس  ود  رد  ناشعاعـش  تسا . يدـعب  ود  یـضعب  و  تسا . هدـش  هدرپس  یـشومارف  تسد  هب 

یضعب و  هحفـص 36 ) . ) تسا هتفرگ  ارف  زین  ار  نامز  دـعب  تسا ، هدوبن  یناکم  دـعب  رد  اـهنت  نآ  درب  هدرک . يورـشیپ  زین  اـهنامز  رد  هتفرگ ،
رد دنا و  هداد  رارق  شیوخ  ذوفن  تحت  هتفرگ و  ارف  ار  رشب  ياهتیعمج  زا  یعیـسو  حطـس  مه  دنا . هدرک  يورـشیپ  نوگانوگ  داعبا  رد  رگید 

ياهنرق هدوبن ، رـصع  کی  نامز و  کی  صوصخم  ینعی  هتفرگ  ارف  ار  نامز  دـعب  مه  و  مینیب ، یم  ار  اهنآ  ذوفن  رثا  اـه  هراـق  زا  يا  هراـق  ره 
قمع رب  هداد و  رارق  رایتخا  رد  ار  دارفا  ریمـض  رـس  هدناود و  هشیر  رـشب  حور  قامعا  ات  مه  و  دنا ، هدرک  تموکح  رادتقا  لامک  رد  يدامتم 

بتکم مادک  تسا . ناربمایپ  هلسلس  صوصخم  يدعب  هس  ياهتوعد  هنوگنیا  دنا . هتفرگ  تسد  رد  ار  اهساسحا  مامز  هدرک و  تموکح  اهبلق 
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لقادح نرق و  تسیب  نرق و  یـس  تدـم  رد  رفن ، نویلیم  اهدـص  رب  ناهج ، گرزب  نایدا  دـننام  هک  درک  ادـیپ  ناوت  یم  ار  یفـسلف  يرکف و 
يدـعب و ود  یهاگ  يدـعب و  کی  یهاگ  دـنا ، نینچنیا  زین  اه  هبذاج  دزادـنیب !؟ گنچ  دارفا  رئامـض  رـس  هب  دـنک و  تموکح  نرق  هدراهچ 
ود نرق و  کی  هب  مه  هتخاس و  شیوخ  بوذجم  ار  تیعمج  زا  یعیسو  حطس  مه  تسا . ریخا  مسق  زا  یلع  هبذاج  دنتسه . يدعب  هس  یهاگ 

دشخرد و یم  راصعا  نورق و  هنوگ  رب  هک  تسا  یتقیقح  تسا . هدرک  ادـیپ  شرتسگ  هتفای و  همادا  نامز  لوط  رد  هکلب  تسین  هتـسویپ  نرق 
کشا دنونـش  یم  ار  شیقالخا  يایاجـس  دنتفا و  یم  شدای  هب  هک  اهنرق  زا  دعب  هکنانچنآ  تسا ، هتفر  شیپ  اهنطاب  اهلد و  يافرژ  قمع و  ات 
يراـج ار  شکـشا  تسا و  هداد  رارق  ذوفن  هحفـص 37 )  ) تحت زین  ار  نمـشد  هک  یئاج  ات  دـنیرگ  یم  شبئاصم  دای  هب  دـنزیر و  یم  قوش 

هکلب تسین  يدام  ياهدنویپ  کبس  زا  نید  اب  ناسنا  دنویپ  هک  تفایرد  ناوت  یم  اجنیا  زا  تساه . هبذاج  نیرتدنمتردق  نیا  و  تسا . هتخاس 
دوـب یمن  یهلا  يدرم  تشاد و  یمن  ادـخ  گـنر  رگا  یلع  درادـن . رـشب  حور  اـب  يدـنویپ  نینچ  رگید  زیچ  چـیه  هک  تسا  يرگید  دـنویپ 

، تنطلس تردق و  ياهنامرهق  هفـسلف ، ملع و  ياهنامرهق  نخـس ، ياهنامرهق  دراد : غارـس  رایـسب  ياهنامرهق  رـشب  خیرات  دوب . هدش  شومارف 
رت هدنز  هکلب  درمن  شندش  هتـشک  اب  اهنت  هن  یلع  اما  تسا . هتخانـشن  الـصا  ای  تسا و  هدرب  دای  زا  رـشب  ار  همه  یلو  گنج ، نادـیم  نامرهق 
(. 1 «) هدوجوم بولقلا  یف  مهلاثما  هدوقفم و  مهنایعا  رهدلا ، یقب  ام  نوقاب  ءاملعلا  ءایحا و  مه  لاومالا و  نازخ  کله  دیوگ : یم  دوخ  دـش .

ياهمـسج تسا . رادیاپ  راگزور  ات  دنرادیاپ  ینابر ) ءاملع   ) نادنمـشناد دنا و  هدرم  دنا  هدنز  هک  لاح  نامه  رد  اهیئاراد  ناگدـنروآدرگ  »
مکل فشکی  یمایا و  نورت  ادغ  : » دیامرف یم  شدوخ  صخش  هرابرد  تسا .» دوجوم  اهلد  هحفـص  رب  اهنآ  ياهـشقن  اما  تسا  هدشمگ  اهنآ 
هدشن هتخانـش  صئاصخ  دـینیب و  یم  ارم  ياهزور  ادرف  (. » 2 «) یماقم يریغ  مایق  یناـکم و  هحفص 38 )  ) ولخ دعب  یننوفرعت  يرئارـس و  نع 
هدـنناد نم ، رـصع  تخانـش .» دـیهاوخ  ارم  نم ، ياج  هب  يرگید  نداتـسیا  نم و  ياج  ندـش  یهت  زا  سپ  ددرگ و  یم  راکـشآ  ناتیارب  نم 
شورخ یب  منبش  وچ  نارای  مزلق  میلک  دیآ  یم  هک  دزوس  نم  روط  میدق  نارایز  متسا  دیما  ان  تسین  رازاب  نیا  رهب  نم  فسوی  تسین  رارسا 

داز گرم  زا  دـعب  هک  رعاش  اـسب  يا  تسا  رگید  ناوراـک  ار  سرج  نیا  تسا  رگید  ناـهج  زا  نم  همغن  شود  هب  ناـفوط  می  لـثم  نم  منبش 
نامع وج  هب  دـجنگ  یمن  رد  دـیمد  دوخ  رازم  كاخ  زا  لگ  نوچ  دیـشک  نوریب  یتسین  زا  زان  تخر  داشگ  اـم  مشچ  تسبرب و  دوخ  مشچ 
متارب ناویح  همشچ  هحفـص 39 )  ) تسا نم  نالوج  باب  ارحـص  هوک و  تسا  نم  ناج  رد  هدـیباوخ  اهقرب  نم  ناـفوط  یپ  دـیاب  اـهرحب  نم 

نیا نم  اـب  نودرگ  ریپ  تفـسن  ینعم  رد  نم  رکف  وچمه  تفگن  میوـگ  یم  نم  هک  يزار  سکچیه  دـنا  هدرک  متاـیح  زار  مرحم  دـنا  هدرک 
یـضایف عبنم  وا  دـننام . یم  هنادواـج  هک  تسا  ترطف  نیناوق  نوـچمه  یلع  تقیقح  رد  و  (. 3) تفهن ناوتن  اهزار  نامیدـن  زا  تفگ  رارـسا 

رصع زا  شیپ  رـصع  رد  هک  تسا  یئاهتیـصخش  زا  ناربج  لیلخ  ناربج  لوق  هب  دوش و  یم  رتدایز  زوربزور  هکلب  ددرگ  یمن  مامت  هک  تسا 
جیردت هب  دنربهر و  زین  شیوخ  نامز  زا  دـعب  یکدـنا  یـضعب  دـنربهر و  ناشدوخ  نامز  رد  طقف  مدرم  زا  یـضعب  دـنا . هدـمآ  ایند  هب  دوخ 
تمکح هغالبلا ، جهن  ( 1 ( ***** ) هحفص 40 . ) دنربهر يداه و  هشیمه  رشب  زا  يدودعم  یلع و  اما  دور . یم  یشومارف  هب  ور  ناشیربهر 

ص 6-7. يروهال ، لابقا  یسراف  راعشا  تایلک  ( 3 . ) هبطخ 149 هغالبلا ، جهن  ( 2 . ) 139

قشع تبحم و  بتکم  عیشت ،

نیا هک  مرکا  یبن  صخـش  نامز  زا  تسا . تبحم  نآ  یلـصا  يانبریز  هیاپ و  هک  تسا  نیا  بهاذـم  ریاـس  رب  هعیـش  تازاـیتما  نیرتگرزب  زا 
(1 «) نوزئافلا مه  هتعیش  یلع و   » هلمج مرکا  لوسر  نخس  رد  هک  اجنآ  تسا . هدوب  یتسود  تبحم و  همزمز  تسا  هدش  يراذگ  هیاپ  بهذم 

یگتفیش قشع و  بهذم  عیشت  ورنیا  زا  دنشاب . یم  وا  بوذجم  وا و  مرگ  وا و  هتفیش  هک  مینیب  یم  یلع  درگ  رد  ار  یهورگ  میونـش ، یم  ار 
زا هلـسلس  کی  مان  اـب  عیـشت  خـیرات  دراد . ماـت  تلاـخد  عیـشت  رد  تبحم  رـصنع  تسا . تبحم  قشع و  بتکم  ترـضح  نآ  يـالوت  تسا .

یهلا دح  يدارفا  رب  هکنیا  نیع  رد  هک  تسا  یسک  نامه  یلع  هحفص 41 ) . ) تسا مأوت  هتخانشن  اپ  زا  رس  نازابناج  نایادیش و  ناگتفیش و 
دنتفات و یمن  رب  ور  وا  زا  مهزاب  دیرب  یم  ار  اهنآ  زا  یکی  تسد  یعرـش  تاررقم  قبط  انایحا  دز و  یم  هنایزات  ار  اهنآ  تخاس و  یم  يراج 
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تببص ولو  ینضغبا ، ام  ینضغبی  نا  یلع  اذه  یفیسب  نمؤملا  موشیخ  تبرـض  ول  : » دیامرف یم  دوخ  وا  دش . یمن  هتـساک  يزیچ  ناشتبحم  زا 
کـضغبی یلع ال  ای  لاق : هنا  یمالا  یبنلا  ناـسل  یلع  یـضقناف  یـضق  هنا  کـلذ  و  ینبحأ ، اـم  ینبحی  نا  یلع  قفاـنملا  یلع  اـهتامجب  ایندـلا 

همه رگا  درک و  دهاوخن  ینمـشد  زگره  دوش ، نمـشد  نم  اب  هک  منزب  ار  نمؤم  ینیب  مریـشمش  نیا  اب  رگا  (. » 2 «) قفانم کبحی  و ال  نمؤم ،
يراـج یما  ربمغیپ  ناـبز  رب  هتـشذگ و  نیا  هک  اریز  تشاد ، دـهاوخن  تسود  ارم  زگره  درادـب  تسود  ارم  هک  مزیرب  قفاـنم  رـس  رب  ار  اـیند 

اهترطف و شجنس  يارب  تسا  ینازیم  سایقم و  یلع  دراد .» یمن  تسود  ار  وت  قفانم  درادن و  نمشد  ار  وت  نمؤم  یلع ! ای  تفگ : هک  هتـشگ 
هب دراد  هدولآ  یترطف  هکنآ  و  دیآ . دورف  وا  رب  شریشمش  هکنیا  ولو  دجنر  یمن  يو  زا  دراد  كاپ  یتشرـس  ملاس و  یترطف  هکنآ  اهتـشرس .
اب نینمؤـملاریما ، ناتـسود  زا  تسا  يدرم  تسین . يزیچ  تـقیقح  مـسجت  زج  یلع  نوـچ  دـنک ، شناـسحا  هـکنیا  وـلو  ددرگن  دـنمقالع  وا 
ار شتسار  هجنپ  نینمؤملاریما  هحفص 42 ) . ) ددرگ يراج  يو  رب  دح  تسیاب  تفرگ و  ماجنا  یشزغل  يو  زا  هنافـسأتم  نامیا . اب  تلیـضف و 

عفن هب  نایرج  نیا  زا  تساوخ  رگبوشآ ، یجراـخ  ءاوکلا  نبا  تفر . یم  وا  دـیکچ و  یم  نوخ  تارطق  تفرگ . پچ  تسد  هب  ار  نآ  دـیرب .
نییصولا و دیس  ینیمی  عطق  : » تفگ دیرب ؟ یک  ار  تتسد  تفگ  تفر و  ولج  زیمآ  محرت  يا  هفایق  اب  دنک ، هدافتـسا  یلع  هیلع  دوخ و  بزح 

نم مقتنملا  لاطبالا ، مداصم  میعنلا ، تانج  یلا  قباسلا  يدـهلا ... ماـما  بلاـط ، یبا  نب  یلع  نینمؤملاـب  ساـنلا  یلوا  نیلجحملا و  رغلا  دـئاق 
نانیـشناج دیـس  دیرب  ار  ما  هجنپ  (. » 3 ...«) یفو حاجحج  یکم ، عاجـش  دادـسلاب ، قطانلا  داشرلا و  یلا  يداـهلا  شاـکزلا ... یطعم  لاـهجلا ،

، تمعن ياهتـشهب  زاتـشیپ  تیادـه ... ماما  بلاط ، یبا  نب  یلع  نانمؤم ، هب  تبـسن  مدرم  نیرت  قحیذ  تمایق ، نایوردیفـس  ياوشیپ  ناربمایپ ،
عاجـش باوص ، نیتسار و  راتفگ  هدنیوگ  لامک ، دشر و  هار  ربهر  تاکز ... هدنـشخب  ناگـشیپ ، تلاهج  زا  هدـنریگ  ماقتنا  ناعاجـش ، زرابم 

لاح میوگن و  شیانث  ارچ  تفگ : یئوگ !؟ یم  شیانث  نینچنیا  درب و  یم  ار  تتسد  وت ! رب  ياو  تفگ : ءاوکلا  نبا  افو .» اب  راوگرزب  یکم و 
نیا تسا . هداد  رارق  دـنوادخ  هک  یقح  هب  زج  ار  متـسد  دـیربن  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا !؟ هتخیمآرد  منوخ  تشوگ و  اب  شیتسود  هکنیا 

هحفص 43) . ) دناشک یم  نآ  راثآ  قشع و  تبحم و  هلئسم  هب  ار  ام  مینیب  یم  يو  نارای  یلع و  خیرات  رد  نینچنیا  ام  هک  اه  هقالع  اهقـشع و 
هک دنک  یم  لقن  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج  زا  رکاسع  نبا  زا  هنیب  هروس  ۀیآ 7  لیذ  رد  روثنملا  ردلا  رد  یطویـس  نیدلا  لالج  ( 1 ***** )

نوزئافلا مه  هتعیـش  اذه و  نا  هدیب  یـسفن  يذلا  و  دندومرف : ترـضح  دمآ . یم  شرـضحم  هب  زین  یلع  هک  میدوب  ربمغیپ  رـضحم  رد  تفگ 
زونک رد  يوانم  و  دنناراگتـسر . تمایق  زور  رد  وا  نایعیـش  درم و  نیا  تسوا  تسد  رد  مناج  هک  یـسک  نآ  هب  دنگوس  ینعی  همایقلا ،» موی 
رگید یتیفیک  اب  ار  نومـضم  نیمه  ۀـقرحملا  قعاوصلا  رد  رجح  نبا  و  دـئاوزلا ، عمجم  رد  یمثیه  و  دـنک ، یم  لقن  تیاور  ود  هب  قیاـقحلا 

لیذ يزار ، رخف  ریبکلا  ریـسفتلا  دیدج و  پاچ  ، 282  - ص 281 ج 40 ، راونالا ، راحب  ( 3 . ) تمکح 42 هغالبلا ، جهن  ( 2 . ) دننک یم  لقن 
...(. نأ تبسح  ما   ) فهک هروس  هیآ 9 

تبحم ریسکا 

« ایمیک  » ای ( 1 «) ریسکا  » مان هب  دراد  دوجو  يا  هدام  ملاع ، رد  هک  دندوب  دقتعم  نارگایمیک  دنا . هدیمان  ریسکا »  » ار قشع  نابز  یسراف  يارعش 
نآ دنتفگ  دندرک و  مادختسا  ار  حالطصا  نیا  ارعـش  دنتـشگ . یم  نآ  لابند  هب  اهنرق  دنک . لیدبت  يرگید  هدام  هب  ار  يا  هدام  دناوت  یم  هک 

تسا و ریـسکا  اقلطم  قشع  دـنک . تیهاـم  بلق  دـناوت  یم  هک  تسا  قشع  اریز  تسا  تبحم  قشع و  دراد  لیدـبت  يورین  هک  یعقاو  ریـسکا 
نداعمک نداعم  سانلا  ( » هحفـص 44 : ) دنتـسه یفلتخم  تازلف  مه  مدرم  دنک . یم  لیدبت  رگید  زلف  هب  ار  يزلف  ینعی  دراد ، ایمیک  تیـصاخ 

لد تسین  يزوس  هک  ار  لد  نآ  ره  تسا . لگ  بآ و  تسین ، لد  دشابن  قشع  رگا  دنک و  یم  لد  ار  لد  هک  تسا  قشع  ۀضفلا .» بهذلا و 
تردق ورین و  قشع  راثآ  هلمج  زا  (. 2) زوس همه  لد  نا  یلد و  هنیس  نآ  رد  زورفا  شتآ  هد  يا  هنیس  یهلا ! تسین  لگ  تشم  زا  ریغ  هدرسفا 

یم عمج  دوخ  تشپ  يور  ار  شیاهلاب  تساهنت  هک  ینامز  ات  یگناخ  غرم  کی  دنک . یم  عاجـش  ار  نابج  تسا ، نیرفآ  ورین  تبحم  تسا .
لباقم رد  دنک ، یم  رارف  یئادص  رـصتخم  زا  دـیامن ، هدافتـسا  نآ  زا  ات  دـنک  ادـیپ  یکمرک  دـشک  یم  ندرگ  یه  دـمارخ ، یم  مارآ  دـنک ،
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، درک هناخ  شیتسه  نوناک  رد  تبحم  قشع و  هدـش ، راد  هجوج  یتقو  غرم  نیمه  اما  دـهد ، یمن  ناشن  تمواقم  دوخ  زا  فیعـض  یکدوک 
یم دوخ  هب  یگنج  تلاح  دزادنا ، یم  نیئاپ  عافد  يارب  یگدامآ  تمالع  هب  ار  هدـش  عمج  تشپ  رب  ياهلاب  ددرگ ، یم  نوگرگد  شعـضو 
یم هلمح  يرطخ  لامتحا  هب  نونکا  اما  درک  یم  رارف  يرطخ  لامتحا  هب  البق  ددرگ . یم  رت  هناعاجـش  رتیوق و  شدایرف  گنهآ  یتح  دریگ ،

، تبحم قشع و  دزاـس . یم  رگ  هولج  ریلد  یناوـیح  تروـص  هب  ار  وـسرت  غرم  هک  تسا  قـشع  تبحم و  نیا  درب . یم  شروـی  هناریلد  دـنک ،
ناشدرجت نامز  رد  اهنآ  مادکچیه  هک  يرتخد  رسپ و  دزاس . یم  شوهزیت  ندوک ، زا  یتح  دنک و  یم  گنرز  كالاچ و  ار  لبنت  نیگنس و 

دنتـسب و لد  مه  هب  هکنیمه  تشاد ، طاـبترا  ناـشدوخ  صخـش  هب  امیقتـسم  هچنآ  رد  رگم  دندیـشیدنا  یمن  هحفـص 45 )  ) يزیچ چیه  رد 
رتعیسو ناشاه  هتساوخ  عاعش  دننیب ، یم  دنم  هقالع  رگید  يدوجوم  تشونرـس  هب  ار  دوخ  راب  نیلوا  يارب  دنداد  لیکـشت  یگداوناخ  نوناک 

هدش كرحترپ  كالاچ و  نونکا  نیگنـس  لبنت و  كرـسپ  نآ  دوش . یم  ضوع  ناشحور  یلک  هب  دندش  دـنزرف  بحاص  نوچ  و  دوش ، یم 
قرب نوچمه  دونش ، یم  ار  شنیـشن  هراوهگ  كدوک  يادص  ات  نونکا  تساوخ  یمن  رب  باوختخر  زا  مه  روز  هب  هک  یکرتخد  نآ  تسا و 

هک تسا  قشع  تسین . تبحم  قشع و  زج  نآ ، تخاس ؟ ساسح  نینچنیا  ار  ناوج  درب و  ار  توخر  یتخل و  هک  تسورین  مادک  دـهج . یم 
دوب دوخ  رکف  هب  طقف  هک  ار  هاوخدوخ  غرم  هک  تسا  قشع  رثا  دزاس . یم  ابیکـش  لمحتم و  ابیکـشان  تقاط و  مک  زا  هدنـشخب و  لـیخب ، زا 

، دهد زاوآ  ار  اه  هجوج  درک  ادیپ  يا  هناد  نوچ  هک  دروآ  یم  رد  یخـس  يدوجوم  تروص  هب  دنک  تظفاحم  ار  دوخ  دنک و  عمج  يا  هناد 
یب یگنـسرگ و  لباقم  رد  یفرگـش  تردـق  اب  دوب  تقاط  مک  جـنر و  دوز  باوخب و  روخب و  سول و  يرتخد  زورید  ات  هک  ار  ردام  کی  ای 

تنوشخ تظلغ و  عفر  تقر و  دیلوت  دهد . یم  وا  هب  يردام  تامحز  لمحت  بات  دزاس ، یم  لمحتم  روبـص و  مادـنا ، یگدـیلوژ  یباوخ و 
تردق هجیتن  رد  اهورین و  قرفت  تتـشت و  ندرب  نیب  زا  زکرمت و  دحأت و  دحوت و  نینچمه  و  فطاوع ، فیطلت  رگید  ترابع  هب  و  حور ، زا 
میروخ یم  رب  هحفص 46 )  ) رثا کی  هب  رتشیب  قشع  رثا  باب  رد  بدا ، رعش و  نابز  رد  تسا . تبحم  قشع و  راثآ  زا  همه  عمجت ، زا  لصاح 

ضیف (. 3) شراقنم رد  هیبعت  لزغ  لوق و  همه  نیا  دوبن  هنرو  نخس  تخومآ  لگ  ضیف  زا  لبلب  تسا . قشع  تیـضایف  یـشخب و  ماهلا  نآ  و 
هک رادـنپم  وت  تسین . قشع  دوخ  يورین  زج  يزیچ  تقیقح  رد  یلو  تسا  لبلب  دوجو  زا  جراخ  رما  کی  ظفل ، رهاظ  بسح  هب  هچ  رگ  لگ 

ار هدش  راهم  هتـسب و  ياهورین  رادـیب و  ار  هتفخ  ياوق  قشع ، (. 4) درب یلیل  ششک  شکامس  هب  ات  کمـس  زا  دش  نونجم  دوخ  رـس  نونجم 
ناـفوسلیف و نارعاـش و  رایـسب  هچ  زاـس . ناـمرهق  تسا و  شخب  ماـهلا  یمتا . ياـهورین  ندـش  دازآ  اـهمتا و  نتفاکـش  ریظن  دـنک  یم  دازآ 

رظن زا  دزاس . یم  رهاظ  ار  ینطاب  زیگنا  تریح  تادادعتـسا  لیمکت و  ار  سفن  قشع  دندنمورین . تبحم  قشع و  کی  قولخم  هک  نادنمرنه 
دوـش دـعاصتم  يوـلع  تهج  رد  هک  هاـگنآ  و  دـنک ، یم  تیوـقت  ار  تمه  هدارا و  یـساسحا ، ياوـق  رظن  زا  شخب و  ماـهلا  یکاردا  ياوـق 
تافص تسا . رگ  هیفصت  قشع  رگید  ترابع  هب  دنک و  یم  كاپ  اهطلخ  اهجیزم و  زا  ار  حور  دروآ . یم  دوجو  هب  تداع  قراخ  تمارک و 

اهدـقع و درب . یم  نایم  زا  بجع ، ربکت و  یلبنت ، نبج ، كاسما ، لخب ، لیبق  زا  ار  یترارح  یب  يدرـس و  ای  یهاوخدوخ و  زا  یـشان  هلیذر 
اه هنیک  هدـقع و  دـیلوت  دوخ  هبون  هب  تسا  نکمم  قشع  رد  یماک  ان  تیمورحم و  هکنیا  وگ  دراد  یمرب  نیب  زا  دـنک و  یم  لئاز  ار  اه  هنیک 

حور يدابآ  نارمع و  تهج  رد  یحور  ظاحل  زا  قشع  رثا  (. 5) دوش نیرز  اهسم  تبحم  زا  دوش  نیریش  اهخلت  تبحم  زا  هحفص 47 ) . ) دنک
بجوم یناریو و  ثعاب  ندب  رد  قشع  تسا . حور  سکع  تسرد  ندـب  رد  قشع  رثا  یبارخ . نتخادـگ و  تهج  رد  ندـب  ظاحل  زا  تسا و 

یلو دـشاب  یبیرخت  راثآ  دراد  ندـب  رد  هک  يراثآ  مامت  دـیاش  تسا . باصعا  همـضاه و  لـالتخا  مقـس و  مادـنا و  يرغـال  هرهچ و  يدرز 
زا شیعامتجا ، راثآ  زا  میرذگب  دـشاب ؟ هنوگچ  صخـش  هدافتـسا  هوحن  ات  و  یعوضوم ، هچ  قشع  عوضوم  ات  تسین ، نینچ  حور  هب  تبـسن 

قرفت ترودک و  ینوبز و  فعـض و  دنک ، یم  تمه  دحوت و  افـص و  تقر و  توق و  دیلوت  اریز  تسا ، یلیمکت  ابلاغ  يدرف  یحور و  رظن 
هاش دنک . یم  صلاخ  ار  رایع  لیاز و  ار  اهـشغ  هدرب و  نیب  زا  دوش  یم  هدیمان  سد »  » نآرق ریبعت  هب  هک  اهطلخ  درب ، یم  نیب  زا  ار  یندوک  و 
درک لام  کلم و  نام و  ناخ و  وا  درک  لذب  لاح  قشع و  رهب  هک  یناج  کنخ  يا  دنک  نادابآ  شیناری  دعب و  دنک  ناریو  ار  مسج  رم  ناج 

دروخ بآ  درک  ناور  وج  رد  نآ  زا  دـعب  درک  كاـپ  ار  وج  دـیربب و  ار  بآ  رتروـمعم  دـنک  شجنگ  ناـمه  زو  رز  جـنگ  رهب  هناـخ  ناریو 

مالسلا هیلع  یلع  هعفاد  زا 54هبذاج و  هحفص 17 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ناریح و دوخ و  یب  دـنهگآ  قیقحت  رـس  زک  نالماک  هحفـص 48 )  ) دیمدرب شنآ  زا  دعب  هزات  تسوپ  دیـشک  ار  ناکیپ  تفاکـشب  ار  تسوپ 
ناهرب رد  ( 1 ( ***** ) هحفـص 49  ) تسود تسم  قرغ و  هک  ناریح  نانچ  لب  تسوا  يوس  شتـشپ  هک  ناریح  نینچ  هن  دنا  هلاو  تسم و 

دنم و هدیاف  هدیفم  هیودا  و  دنک ، یم  الط  ار  سم  ینعی  هدننک  لماک  هدنزیمآ و  هدنزادگ و  تسا  يرهوج  : » دیوگ یم  ریسکا  هرابرد  عطاق 
مه هدنزیمآ و  مه  تسا و  هدنزادگ  مه  تسه ، تیـصوصخ  هس  ره  مه  قشع  رد  اقافتا  دنیوگ .» یم  ریـسکا  ازاجم  زین  ار  لماک  دشرم  رظن 

نوطالفا اود و  بیبط و  ار  قشع  یهاگ  ءارعش  اذل  و  یلیمکت . رییغت  ینعی  تسا  موس  نیمه  روهشم  فورعم و  هبش  هجو  نکل  هدننک ، لماک 
ياود يا  ام  ياهتلع  هلمج  بیبط  يا  ام  يادوس  شوخ  قشع  يا  شابداش  دـیوگ : یم  يونثم  هچابید  رد  يولوم  دـنا . هدـناوخ  سونیلاـج  و 
يونثم ( 5 . ) یئابطابط همـالع  ( 4 . ) ظـفاح بیغلا ، ناـسل  ( 3 . ) ینامرک یـشحو  (. 2  ) اـم سونیلاـج  نوطـالفا و  وت  يا  اـم  سوماـن  توخن و 

. يونعم

ینکش راصح 

بوبحم هکنیا  زا  رظن  عطق  و  یناسنا ) اـی  یلـسن و  یناویح  اـی  دـشاب  یـسنج  یناویح   ) دـشاب یعون  هچ  زا  هکنیا  زا  رظن  عطق  تبحم ، قشع و 
( دشاب صوصخم  تافـص  بادآ و  قالخا و  ياراد  ای  ملاع و  ای  دـشاب  دـنمرنه  دـشاب ، روالد  ریلد و  ، ) دـشاب ییایازم  تافـص و  هچ  ياراد 
ات دنکـش . یم  ار  راصح  نیا  اقلطم  ریغ  هب  قشع  تسا . راصح  تیدودـحم و  یتسرپدوخ  درب . یم  نوریب  یتسرپدوخ  يدوخ و  زا  ار  ناسنا 

قرب و شحور  ربـکتم ، دنـسپدوخ و  ربـص و  مک  هاوخدـب و  دوسح و  لـیخب و  وـسرت و  تسا و  فیعـض  تسا  هتفرن  نوریب  دوـخ  زا  ناـسنا 
نیا تسکش  ار  يدوخ  راصح  داهن و  نوریب  اپ  دوخ »  » زا هکنیمه  اما  شوماخ ، تسا و  درـس  هشیمه  درادن ، ناجیه  طاشن و  درادن ، یناعمل 

هب یتسرپدوخ  دـش  كاـپ  یلک  بیع  صرح و  وا ز  دـش  كاـچ  یقـشعز  هماـج  ار  هک  ره  ددرگ . یم  دوباـن  زین  تشز  تافـص  لـئاصخ و 
زا ار  هحفـص 50 )  ) دوخ هب  تبـسن  يدوجو  هقالع  دیاب  ناسنا  هک  تسنیا  هن  ینعی  تسین ، يدوجو  رما  کی  دورب  نیب  زا  دـیاب  هک  یموهفم 

« تاذ بح   » هب نآ  زا  هک  دوخ  هب  هقالع  دشاب . هتـشادن  تسود  ار  دوخ  ات  دشوکب  یمدآ  هک  درادن  ینعم  دـهرب . یتسرپدوخ  زا  ات  دربب  نیب 
ضرف هک  تسین  نیدب  ناسنا  لیمکت  حالصا و  دوش . هتشادرب  نایم  زا  ددرگ  مزال  ات  تسا  هدشن  هتـشاذگ  ناسنا  رد  طلغ  هب  دوش  یم  ریبعت 

رد ناسنا  حالـصا  رگید  ترابع  هب  دندرگ . مودعم  اهرـضم  اهدئاز و  نآ  دیاب  تسا و  هدش  هیبعت  شدوجو  رد  دئاز  روما  هلـسلس  کی  دوش 
ریـسم تهج  رد  تسا  هداد  رارق  ناسنا  هدـهع  رب  تقلخ  هک  يا  هفیظو  تسا . وا  هب  ندرک  هفاـضا  لـیمکت و  رد  تسین ، وا  هب  نداد  یتساـک 

دوخ نیا  تسا . دوخ » تیدودحم   » اب هزرابم  یتسرپدوخ  اب  هزرابم  شهاک . یتساک و  رد  هن  تسا  شیازفا  لماکت و  رد  ینعی  تسا ، تقلخ 
درف کی  صخش و  کی  ناونع  هب  وا  هب  هچنآ  زا  ریغ  رگید  زیچ  همه  هک  تسا  هدش  هدیـشک  دوخ  رود  هب  هک  راصح  نیا  دبای . هعـسوت  دیاب 
هکلب ار  رگید  ياهناسنا  همه  هک  دبای  هعسوت  دیاب  تیصخش  دوش . هتـسکش  دیاب  دنیب  یم  دوخ  زا  جراخ  دوخان و  هناگیب و  ار  ددرگ  طوبرم 
راکفا تیدودـحم  زج  یتسرپدوخ  نیاربانب  دوخ . تیدودـحم  اب  هزرابم  ینعی  یتسرپدوخ  اب  هزرابم  سپ  دریگ . رب  رد  ار  تقلخ  ناهج  همه 
نوناـک هداد و  هعـسوت  ار  شدوجو  دـنک . یم  هجوتم  شدوـجو  زا  جراـخ  هب  ار  ناـسنا  لـیامت  هقـالع و  قـشع ، تسین . يزیچ  تـالیامت  و 
تیاده بوخ  هکنیا  هب  طورـشم  تسا ، یتیبرت  یقالخا و  گرزب  لماع  کی  تبحم  قشع و  تهج  نیمه  هب  دـنک و  یم  ضوع  ار  شیتسه 

هحفص 51) . ) ددرگ عقاو  هدافتسا  دروم  حیحص  روط  هب  دوش و 

هدننک بارخ  ای  هدنزاس  قشع ،

قـشع درگ  وا  دوجو  قلطم  مکاح  دنک و  رخـسم  ار  ناسنا  دوجو  هک  يروط  هب  دسرب ، تدـش  جوا  هب  هک  یتقو  یـش ء  ای  صخـش  هب  هقالع 
عون ود  . تسا عون  کی  دوش  یم  هدناوخ  مان  نیا  هب  هچنآ  هک  تشادـنپ  دـیابن  یلو  تسا . تاساسحا  هقالع و  جوا  قشع ، دوش . یم  هدـیمان 

. دراد فلاخم  برخم و  راثآ  الماک  نآ  رگید  عون  اما  تسا و  نآ  عون  کی  هب  طوبرم  دـش  هتفگ  کین  راثآ  زا  هچنآ  تسا . فلتخم  الماک 
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ناسنا و كرتشم  هوجو  زا  تسا و  یـسنج  توهـش  اصوصخم  توهـش و  هلوقم  زا  اـهنآ  زا  یخرب  دراد . بتارم  عاونا و  ناـسنا  تاـساسحا 
دریگ و یم  یفـصولا  دئاز  نایلغ  جوا و  تسین  شحیـضوت  لاجم و  هک  یـصاخ  تلع  هب  ناسنا  رد  هک  توافت  نیا  اب  تسا . تاناویح  ریاس 
زج تیهام ، تقیقح و  ظاحل  زا  لاح  ره  هب  یلو  دیآ ، یمن  رد  تروص  نیا  هب  زگره  ناویح  رد  دـنهد و  یم  نآ  هب  قشع  مان  تهج  نیدـب 

شـشهاک شیازفا و  دـبای . یم  همتاخ  اجنامه  هب  دریگ و  یم  همـشچرس  یـسنج  يدابم  زا  تسین . يزیچ  توهـش  نافوط  ناروف و  نایغط و 
، فرط کی  زا  نس  هب  نتشاذگ  اپ  اب  یناوج . هحفص 52 )  ) نینس هب  ارهق  یلسانت و  هاگتسد  یکیژولویزیف  ياهتیلاعف  هب  دراد  يدایز  یگتسب 
زا دزرل و  یم  دوخ  هب  دعجم  یئوم  ابیز و  یئور  ندید  زا  هک  یناوج  ددرگ . یم  یفتنم  دبای و  یم  شهاک  رگید  فرط  زا  زارفا  عابـشا و  و 
هب دـیآ و  یم  تعرـس  هب  اهقـشع  هنوگنیا  تسین . راک  رد  یناویح  يداـم  ناـیرج  زج  دـنادب  دـیاب  دـچیپ ، یم  دوخ  هب  فیرظ  یتسد  سمل 

ربارب رد  ندشن  میلست  اوقت و  فافع و  کمک  اب  اهنت  تسا . شک  تلیضف  تسا ، كانرطخ  تسین ، هیـصوت  دامتعا و  لباق  دور ، یم  تعرس 
درک هنخر  یمدآ  دوجو  رد  رگا  اما  دهد  یمن  قوس  یتلیضف  چیه  يوس  هب  ار  ناسنا  ورین  نیا  دوخ  ینعی  درب . یم  دوس  یمدآ  هک  تسا  نآ 

ناسنا دـشخب . یم  لامک  توق و  حور  هب  دـشن ، میلـست  یلو  درک  لـمحت  ارنآ  راـشف  حور ، تفرگ و  رارق  اوقت  فاـفع و  يورین  ربارب  رد  و 
« تدوم  » نآرق ریبعت  هب  ای  هفطاع و  ارنآ  مان  تسا  رتهب  تسا . ریاغم  توهـش  اب  تیهام  تقیقح و  ظاحل  زا  هک  دراد  تاساسحا  رگید  یعون 
ار هقالع  دروم  یـش ء  ای  صخـش  تسا ، هتفرن  نوریب  دوخ  زا  تسا ، شیوخ  تاوهـش  ریثأت  تحت  هک  هاـگنآ  ناـسنا  میراذـگب . تمحر »  » و
وا لاصو  زا  هنوگچ  هک  تسا  تروص  نیدب  دشیدنا  یم  بوبحم  قوشعم و  هرابرد  رگا  دهاوخ . یم  تدش  هب  دهاوخ و  یم  شدوخ  يارب 

بیذهت ار  وا  حور  دشاب و  ناسنا  حور  یبرم  لمکم و  دـناوت  یمن  یتلاح  نینچ  هک  تسا  یهیدـب  دربب . ار  عتمت  رثکادـح  دوش و  دـنم  هرهب 
یم ادیپ  تمظع  مارتحا و  شرظن  رد  قوشعم  بوبحم و  دریگ ، یم  رارق  شیوخ  یناسنا  یلاع  فطاوع  ریثأت  تحت  یهاگ  ناسنا  اما  دیامن .

تیمیمص و تافـص و  فطاوع ، هنوگنیا  دنکب . هحفص 53 )  ) وا ياه  هتـساوخ  يادف  ار  دوخ  تسا  هدامآ  دهاوخ ، یم  ار  وا  تداعـس  دنک ،
رهم و دزیخ . یم  رب  تیاـنج  تیعبـس و  تنوشخ و  نآ  زا  هک  لوا  عون  فـالخرب  دروآ  یم  دوجو  هب  یگتـشذگ  دوـخ  زا  تقر و  فـطل و 

نیا زا  اهیتسود  کلـسم  اهیتسود و  نطو  نینچمه  و  ادـخ ، نادرم  ناـکاپ و  هب  تبحم  تدارا و  تسا . هلوقم  نیا  زا  دـنزرف  هب  رداـم  هقـالع 
مه تسا و  بترتم  نآ  رب  میداد  حرـش  البق  هک  یکین  راثآ  همه  دـسرب  لاـمک  جوا و  هب  رگا  هک  تسا  تاـساسحا  زا  عون  نیا  تسا . هلوقم 

تسا قشع  زا  عون  نیا  مه  و  تسا . هدننک  نوبز  هک  لوا  عون  فالخ  رب  دهد  یم  تمظع  تیصخش و  هوکـش و  حور  هب  هک  تسا  عون  نیا 
نآرق رد  دیآ . یم  رامـش  هب  نآ  نفدم  لاصو  تسا و  رادیاپان  هک  لوا  عون  فالخ  رب  دوش  یم  رتدـنت  رتزیت و  لاصو  اب  تسا و  رادـیاپ  هک 

قوف یناسنا و  هبنج  هب  هراشا  تسا . یلاع  رایـسب  هتکن  نیا  و  ( 1) دـنک یم  ریبعت  تمحر »  » و تدوم »  » هملک اب  ار  نیجوز  نایم  هطبار  میرک 
افـص و یلـصا  طبار  تسین . یئوشاـنز  یگدـنز  یعیبط  هطبار  اـهنت  توهـش  لـماع  هک  تسنیا  هب  هراـشا  تسا . یئوشاـنز  یگدـنز  یناویح 
افـص و تدوـم و  رهم و  دـهد  یم  یگناـگی  دـنویپ  رگیدـکی  هب  ار  نیجوز  هـچنآ  رگید  تراـبع  هـب  تـسا و  حور  ود  داـحتا  تـیمیمص و 

ارنآ دـنک ، یم  کـیکفت  تدوم  توهـش و  ناـیم  شیوخ ، فیطل  ناـیب  اـب  يولوم  تسه . مه  تاـناویح  رد  هک  توهـش  هن  تسا  تیمیمص 
نیا دوب  یناـسنا  فصو  تقر  رهم و  دوب  یناویح  فـصو  توهـش  مشخ و  هحفـص 54 ) : ) دـیوگ یم  دـناوخ . یم  یناسنا  ار  نیا  یناویح و 

زا هک  ار  يونعم  تلاح  نیا  دـنا  هتـسناوتن  زین  يدام  نافوسلیف  تسا  یمک  زا  نآ  تسا ، مک  ار  ناویح  رهم ، تسا  یمدآ  رد  یتیـصاخ  نینچ 
باتک رد  لسار  دـنارترب  دـننک . راـکنا  رـشب  رد  تسین - راـگزاس  ناـسنا  قوفاـم  ناـسنا و  ندوب  يداـم  اـب  دراد و  يداـمریغ  هبنج  یتاـهج 

دیاب يا  هجیتن  نینچ  يارب  دروآ . دهاوخن  راب  هب  يدیفم  جیاتن  دشاب  دـمآ  رد  طقف  نآ  زا  روظنم  هک  يراک  : » دـیوگ یم  قالخا  یئوشانز و 
دـشاب بوبحم  لاصو  نآ  زا  روظنم  رگا  زین  قشع  دـشاب . هتفهن  تیاغ  کی  ای  مارم  کی  هب  درف ، کی  هب  نامیا  نآ  رد  هک  درک  هشیپ  يراک 

دیاب لامک  نیا  هب  لوصو  يارب  میهد . یم  ماجنا  لوپ  يارب  هک  تسا  يراک  هیبش  الماک  دروآ و  دهاوخن  دوجو  هب  ام  تیـصخش  رد  یلامک 
دوش و هداد  رکذـت  دـیاب  هک  يرگید  هتکن  میرامـشب .» دوخ  نآ  زا  ار  وا  تاـین  تاـساسحا و  مینادـب و  دوخ  دوجو  نوچ  ار  بوبحم  دوجو 
اوقت و اـب  هک  تسا  یماـگنه  نآ  و  ددرگ ، عقاو  دـنمدوس  تسا  نکمم  یناوهـش  ياهقـشع  یتح  میتـفگ  هک  تسنیا  دریگ  رارق  هجوت  دروم 

مالسلا هیلع  یلع  هعفاد  زا 54هبذاج و  هحفص 19 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


راـشف و اهزادـگ و  زوـس و  رگید ، فرط  زا  فاـفع  یکاـپ و  فرط و  کـی  زا  یـسران  تسد  قارف و  هـنیمز  رد  ینعی  ددرگ . مأوـت  فاـفع 
دنیوگ یم  هک  تسا  هنیمز  نیمه  رد  افرع  دروآ . یم  راـب  هب  يدـنمدوس  هحفـص 55 )  ) کین و راثآ  دوش  یم  دراو  حور  رب  هک  یئاـهیتخس 

قشع و نم  : » دـننک یم  تیاور  هک  تسا  هنیمز  نیمه  رد  ددرگ و  یم  تیدـحا  تاذ  هب  قشع  ینعی  یقیقح  قشع  هب  لیدـبت  يزاـجم  قشع 
نیا اما  تسا .» هدرم  دیهـش  دریمب ، لاح  نامه  رد  دزروب و  فافع  دـنک و  نامتک  ددرگ و  قشاع  هکنآ  «. » ادیهـش تام  تام  فع و  متک و 

ییداو تسین ، هیـصوت  لباق  دروآ  یم  دوجو  هب  انایحا  صاخ  طئارـش  رد  هک  يدئاوف  همه  اب  قشع  عون  نیا  هک  درک  شومارف  دـیابن  ار  هتکن 
لمکم و دنک ، هلباقم  نآ  اب  اضر  ربص و  يورین  اب  وا  دوش و  دراو  یـسک  رب  رگا  هک  تسا  تبیـصم  دـننام  رظن  نیا  زا  كانرطخ . سب  تسا 
زا هدافتسا  رطاخ  هب  دناوت  یمن  یسک  تسین . هیصوت  لباق  تبیصم  اما  دیامن ، یم  یفصم  ار  ردکم  هتخپ و  ار  ماخ  تسا ، سفن  هدننک  كاپ 

شزرا اب  ینخس  زین  اجنیا  رد  لسار  دیامن . داجیا  تبیصم  هناهب  نیا  هب  يرگید  يارب  ای  و  دنک ، قلخ  دوخ  يارب  تبیـصم  یتیبرت ، لماع  نیا 
يارب يدهج  دنیب  یم  دنمتداعس  الماک  ار  دوخ  هک  یسک  تسا . یئاهبنارگ  هنزو  نوچ  يژرنا  دجاو  صاخشا  يارب  جنر  : » دیوگ یم  دراد .

اریز دنهن ، مدق  يدیفم  هار  هب  ات  میهدـب  جـنر  ار  نارگید  هک  دـشاب  يا  هناهب  دـناوتب  رما  نیا  منک  یمن  نامگ  اما  دـنک . یمن  رتشیب  تداعس 
رس رد  هک  مینک  تافداصت  میلست  ار  دوخ  تسا  هحفص 56 )  ) رتهب دروم  نیا  رد  دنکـش . یم  مهرد  ار  ناسنا  دشخب و  سوکعم  هجیتن  ابلاغ 

فطل زا  يا  هناشن  هدـش و  هراشا  دایز  ایالب  بئاصم و  دـئاوف  راثآ و  هب  یمالـسا  تامیلعت  رد  میناد  یم  هکنانچ  (. 2 .«) دیآ یم  شیپ  ام  هار 
دوجو هب  نارگید  يارب  ای  دوخ و  يارب  یتبیصم  هناهب  نیا  هب  هک  تسا  هدشن  هداد  هزاجا  یـسک  هب  هجو  چیه  هب  اما  تسا ، هدش  یفرعم  ادخ 

تـشاذگ اپ  اج  ره  تسا ، لقع » دض   » يرگید لماع  ره  زا  شیب  قشع  هکنیا  نآ  و  تسه ، تبیـصم  قشع و  نایم  یتوافت  هوالع ، هب  دروآ .
تباقر دـندرگ . یم  یفرعم  بیقر  ود  ناونع  هب  ینافرع  تایبدا  رد  قشع  لقع و  هک  تسنیا  دـنک . یم  لوزعم  شتموکح  دنـسم  زا  ار  لـقع 
تایبدا رد  دریگ . یم  همـشچرس  اج  نیمه  زا  دـنراد  دامتعا  ءاکتا و  قشع  يورین  هب  ناـنیا  و  لـقع ، يورین  هب  ناـنآ  هک  اـفرع  اـب  ناـفوسلیف 

دننک یم  تحیـصن  مناهاوخ  کین  دیوگ : یم  يدعـس  تسا . هدش  هتخانـش  بولغم  موکحم و  لقع  تباقر ، نادیم  نیا  رد  هراومه  ینافرع 
سایق دـیوگ : یم  يرگید  تسا  لـطاب  يوعد  قشع  رب  ار  لـقع  تسا  بلاـغ  توق  ربص  رب  ار  قوش  تسا  لـصاح  یب  ندز  اـیرد  رب  تشخ 

مامز تسا و  دـنمتردق  دـح  نیا  ات  هک  یئورین  هحفـص 57 )  ) یمقر دـنز  یم  رحب  رب  هک  تسا  یمنبـش  وچ  قشع  هر  رد  لقع  ریبدـت  مدرک ،
لوق هب  و  دـشک » یم  وس  نآ  وس و  نیا  هب  يداب  دـنت  فک  رد  یهاـک  رپ  نوچمه  ار  یمدآ  : » يولوم لوق  هب  دریگ و  یم  فک  زا  ار  راـیتخا 

بلطم کی  نتشاد  دیفم  راثآ  انایحا  لاح ، ره  هب  دشاب !؟ هیصوت  لباق  دناوت  یم  هنوگچ  دراد » یـش  راثآ  هب  لیامت  هک  تسا  يزیچ  : » لسار
يامکح زا  یخرب  رب  نیعرشتم  یخرب  ضارتعا  داریا و  هک  دوش  یم  مولعم  اجنیا  زا  تسا . رگید  بلطم  ندوب  هیصوت  زیوجت و  لباق  تسا و 

هک دنا  هدرک  لایخ  هقبط  اریز  تسا  دراوان  دـنا  هدرک  نایب  ار  نآ  دـئاوف  راثآ و  دـنا و  هدرک  حرطم  تایهلا  رد  ار  ثحب  نیا  هک  ( 3) یمالسا
رد هک  تسا  يدیفم  راثآ  هب  اهنت  اهنآ  رظن  هکنآ  لاح  و  تسه ، مه  هیصوت  زیوجت و  لباق  بلطم  نیا  هک  تسنیا  امکح  زا  هتـسد  نآ  هدیقع 

( ***** هحفص 58 . ) ایالب بئاصم و  دننام  تسرد  دننادب ، هیصوت  زیوجت و  لباق  ارنآ  هکنیا  نودب  دروآ ، یم  راب  هب  فافع  اوقت و  طئارش 
یئوشانز و ( 2 ). ) هیآ 21 مور ، هروس  «. ) ۀـمحر شدوم و  مکنیب  لعج  اهیلا و  اونکـستل  اجاوزا  مکـسفنأ  نم  مکل  قلخ  نا  هتایآ  نم  و  ( » 1)

. رافسا موس  رفس  نیهلأتملاردص  و  قشع ، هلاسر  یلعوب ، ( 3 . ) هحفص 134 قالخا ،

ءایلوا هب  تدارا  تبحم و 

رد هک  تسه  هبذاج  قشع و  زا  يرگید  عون  هکلب  تسین  یلـسن  یناویح  یـسنج و  یناویح  قشع  هب  رـصحنم  اهنت  تبحم  قشع و  هک  میتفگ 
رد دریگ و  یم  همـشچرس  لـسن ، ءاـقب  ءارواـم  يا  هزیرغ  زا  تـسا و  نوریب  تاـیدام  هداـم و  هدودـحم  زا  اـساسا  دراد و  رارق  رتـالاب  يوـج 

یگتفیـش اهیبوخ و  لئاضف و  هب  ندـیزرو  قشع  تسا ، یناسنا  يونعم و  قشع  نآ  تسا و  ناویح  ناهج  ناسنا و  ناهج  زیمم  لصف  تقیقح 
هک نوچ  تسین  هدـنیاپ  ناگدرم  قشع  هکناز  دوب  یگنن  تبقاع  دوبن  قشع  دوب  یگنر  یپ  زک  یئاهقـشع  تقیقح . لامج  یناسنا و  يایاجس 
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بارش زو  تسا  یقاب  وک  نیزگ  هدنز  نآ  قشع  رت  هزات  هچنغز  دشاب  یم  ود  ره  رصب  رد  ناور و  رد  هدنز  قشع  تسین  هدنیآ  ام  يوس  هدرم 
تاـیآ رد  هک  تسا  قـشع  نیا  و  (. 1) اـیک راـک و  وا  قشع  زا  دـنتفای  اـیبنا  هلمج  هک  نیزگب  نآ  قشع  هحفـص 59 )  ) تسا یقاس  تیازفناج 
یتایآ - 1 دنا : هتفرگ  رارق  تمـسق  دـنچ  رد  تایآ  نیا  تسا . هدـش  دای  نآ  زا  تدوم »  » ای دو »  » انایحا و  تبحم »  » هژاو اب  نآرق ، زا  يرایـسب 
نیذـلا و  : » تسا هتفگ  نخـس  نانمؤم  هب  تبـسن  ای  قح ، ترـضح  هب  تبـسن  نانآ  قیمع  تبحم  یتسود و  زا  تسا و  نانمؤم  فصو  رد  هک 

رجاه نم  نوبحی  مهلبق  نم  نامیالا  رادلا و  اؤوبت  نیذلا  و  «. » دنرتتخـس ادخ  یتسود  رد  دنا  هدروآ  نامیا  هک  نانآ  (. » 2 «) ابح هللا دشا  اونمآ 
رد نارجاهم  زا  شیپ  هک  نانآ  و  (. » 3 «) ۀصاصخ مهب  ناک  ول  مهـسفنا و  یلع  نورثؤی  اوتوا و  امم  ۀجاح  مهرودص  یف  نودـجی  مهیلا و ال 
یم ناشیا  يوس  هب  هک  ار  ینارجاهم  هدش ، نیزگیاج  ناناملسم ) يونعم  یحور و  هناخ   ) نامیا رد  و  ناناملـسم ) هناخ  شرجهلا ، راد   ) هناخ

دنراد یم  مدقم  شیوخ  رب  ار  اهنآ  دننک و  یمن  یتحاران  ساسحا  تسا  هدش  هداد  اهنآ  هب  هچنآ  زا  ناشدوخ  لد  رد  دنراد و  تسود  دـنیآ 
بحی هللا  نا  : » دیوگ یم  نخس  نانمؤم  هب  تبـسن  قح  ترـضح  یتسود  زا  هک  یتایآ  - 2 هحفص 60 ) «. ) دنـشاب هدوب  دنمزاین  دوخ  دنچ  ره 

دراد تسود  ادـخ  (. » 5 «) نینـسحملا بحی  هللا  و  «. » ار ناـگزیکاپ  ناگدـننک و  هبوـت  دراد  تسود  ادـخ  (. » 4 «) نیرهطتملا بحی  نیباوـتلا و 
دراد تسود  ادـخ  (. » 7 «) نیرهطملا بـحی  هللا  و  «. » ار ناراد  هـگن  دوـخ  دراد  تـسود  ادـخ  (. » 6 «) نیقتملا بـحی  هللا  نا  «. » ار ناراـکوکین 

یفرط و ود  ياـهیتسود  نمـضتم  هک  یتاـیآ  - 3 ار .» ناگدـننک  تلادـع  دراد  تسود  ادـخ  (. » 8 «) نیطـسقملا بحی  هللا  نا  « » ار ناـگزیکاپ 
: ار رگیدـکی  نینمؤم  یتسود  قح و  ترـضح  هب  تبـسن  نانمؤم  یتسود  نینمؤم و  هب  تبـسن  قح  ترـضح  یتسود  تسا : لدابتم  ياهتبحم 

دینک يوریپ  نم  زا  ار ، ادخ  دیراد  تسود  رگا  وگب  (. » 9 «) مکبونذ مکل  رفغی  هللا و  مکببحی  ینوعبتاف  هللا  نوبحت  متنک  نا  لق  ( » هحفص 61 )
هک ار  یموـق  درواـیب  ادـخ  (. » 10 «) هنوبحی مهبحی و  موقب  هللا  یتأـی  فوـسف  «. » دـیاشخبب ناـتیارب  ار  ناـتناهانگ  درادـب و  ناتتـسود  ادـخ  اـت 

نمحرلا مهل  لعجیس  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  نا  : » رگیدکی هب  تبسن  نانمؤم  تبحم  دنراد .» تسود  ار  وا  اهنآ  دراد و  ناشتـسود 
مکنیب لعج  و  « » دـهد یم  رارق  یتسود  ناشیارب  رگـشیاشخب  دـنوادخ  دـنا  هداد  ماجنا  اه  هتـسیاش  دـنا و  هدروآ  نامیا  هک  نانآ  (. » 11 «) ادو

هیرذ يارب  میهاربا  هک  تسا  تبحم  هقالع و  نیمه  و  دنکفا .» رهم  داد و  رارق  یتسود  ناتنارـسمه  اب  امـش  نایم  رد  (. » 12 «) ۀمحر شدوم و 
حور و دـیآ ، یم  رب  تایاور  زا  هکناـنچنآ  و  (. 14) درک بلط  شناشیوخ  يارب  دـنوادخ  روتـسد  هب  زین  متاـخ  ربمغیپ  و  ( 13 ،) تساوخ شا 

نآ هک  ناسارخ  زا  يرفاسم  مدوب ، ع )  ) رقاب ماما  رـضحم  رد  : » دیوگ یم  یلجع  دیرب  تسین . يزیچ  هحفص 62 )  ) تبحم زا  ریغ  نید  رهوج 
تفگ دوب . هتـشادرب  كرت  هدش و  هتفاکـش  دروآرد  شفک  زا  هک  ار  شیاهاپ  دش . بایفرـش  ماما  روضح  هب  دوب  هدرک  یط  هدایپ  ار  رود  هار 

، درادب تسود  ار  ام  یگنـس  رگا  مسق  ادخ  هب  دومرف  ماما  تیبلا . لها  امـش  یتسود  رگم  مدـمآ  هک  اجنآ  زا  درواین  ار  نم  دـنگوس  ادـخ  هب 
ماما هب  يدرم  (. 15 (»؟ تسا یتسود  زا  ریغ  يزیچ  نید  ایآ  بحلا » الا  نیدـلا  له  و   » دـنادرگ نیرق  دـنک و  روشحم  اـم  اـب  ار  نآ  دـنوادخ 

هب يرآ  دندومرف  ترضح  دراد ؟ يدوس  ار  ام  راک ، نیا  ایآ  میراذگ ، یم  مسا  ناتناردپ  امـش و  مان  هب  ار  نامنادنزرف  ام  تفگ : ع )  ) قداص
مکببحی ینوعبتاف  هللا  نوبحت  متنک  نا  : » هفیرـش هیآ  هب  سپـس  تسا ؟ یتسود  زا  ریغ  يزیچ  نید  رگم  بحلا » الا  نیدـلا  لـه  و  : » مسق ادـخ 

. دچیپب رـس  قوشعم  تساوخ  زا  هک  دشابن  ارای  نآ  ار  قشاع  تسا . روآ  تعاطا  هک  تسا  تبحم  هقالع و  اساسا  (. 16 .) دومرف داهشتسا  هللا »
یم وا  يادـف  ار  زیچ  همه  درذـگ و  یم  زیچ  همه  زا  شا  هتخابلد  هقوشعم و  لباقم  رد  قشاع  کناوج  هک  مینیب  یم  مشچ  اب  دوخ  ار  نیا  اـم 

: دومرف ع )  ) قداص ماما  هکنانچمه  دراد  قح  ترضح  هب  ناسنا  هک  تسا  یقشع  تبحم و  تبسن  هب  قح  ترضح  شتسرپ  تعاطا و  دزاس .
ار ادخ  عیطم  بحی  نمل  بحملا  نا  هتعطال  اقداص  کبح  ناک  ول  عیدب  لاعفلا  یف  يرمعل  اذه  هبح  رهظت  تنا  هلالا و  یـصعت  هحفص 63 ) )

اریز يدرک  یم  شتعاطا  دوب  نیتسار  تیتسود  رگا  تسا . تفگـش  يراتفر  نیا  مدوخ  ناـج  هب  ینک !؟ وا  یتسود  راـهظا  ینک و  یناـمرفان 
: هیآ رشح ، هروس  ( 3 . ) 165 هرقب : ( 2 . ) يونعم يونثم  ( 1 ( ***** ) هحفص 64 . ) دراد تسود  ار  وا  هک  تسا  یـسک  عیطم  رادتـسود ، هک 

هروس ( 8 . ) 108 هیآ : هبوت ، هروـس  ( 7 . ) و 7 تاـیآ 4  هبوت ، هروس  ( 6 . ) 148 هیآ : نارمع ، لآ  هروـس  ( 5 . ) 222 هیآ : هرقب ، هروـس  ( 4 . ) 9
(12 . ) 96 هیآ : میرم ، هروس  ( 11 . ) 54 هیآ : هدئام ، هروس  ( 10 . ) 31 هیآ : نارمع ، لآ  هروس  ( 9 . ) 8 هیآ : هنحتمم ، هروس  و  هیآ 9 ، تارجح ،
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(16 «. ) بح  » هدام ص 201 ، ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  ( 15 . ) 23 هیآ : يروش ، هروس  ( 14 . ) 37 هیآ : میهاربا ، هروس  ( 13 . ) 21 هیآ : مور ، هروس 
«. امس  » هدام ص 662 ، باتک ، نامه 

عامتجا رد  تبحم  يورین 

میعز و تبحم  دوش : هرادا  تبحم  يورین  اـب  هک  تسا  نآ  اـهعامتجا  نیرتهب  تسا . يرثؤم  میظع و  يورین  یعاـمتجا  رظن  زا  تبحم  يورین 
تایح همادا  تاـبث و  يارب  تسا  یگرزب  لـماع  رادـمامز  تبحم  هقـالع و  رادـمامز . میعز و  هب  مدرم  تدارا  تبحم و  مدرم و  هب  رادـمامز 

طبـضنم و يدارفا  ار  مدرم  دـنک و  يربهر  ار  یعامتجا  هک  تسا  راوشد  رایـسب  ای  دـناوت و  یمن  ربهر  دـشابن  تبحم  لـماع  اـت  و  تموکح ،
هقالع ناشرادمامز  زا  هک  دوب  دنهاوخ  ینوناق  هاگنآ  مدرم  دنک . رارقرب  عامتجا  نآ  رد  ار  تاواسم  تلادع و  هکنیا  ولو  دنک  تیبرت  ینوناق 

ار یگرزب  يورین  ربمغیپ ! يا  هک  دـنک  یم  ربمغیپ  هب  باطخ  نآرق  دـشک . یم  تعاطا  يوریپ و  هب  ار  مدرم  هک  تساـه  هقـالع  نآ  دـننیبب و 
فعاف کلوح  نم  اوضفنال  بلقلا  ظیلغ  اظف  تنک  ول  مهل و  تنل  هللا  نم  ۀمحر  امبف  : » يراد تسد  رد  عامتجا  هرادا  مدرم و  رد  ذوفن  يارب 

يوخدنت رگا  هک  يدش  لدـمرن  ناشیارب  وت  یهلا ، تمحر  فطل و  بجوم  هب  ( » هحفص 65 (. ) 1 «) رمالا یف  مهرواش  مهل و  رفغتسا  مهنع و 
رد نک .» تروشم  نانآ  اب  راک  رد  هاوخب و  شزرمآ  ناشیارب  رذـگ و  رد  نانآ  زا  سپ ، دنتـشگ . یم  هدـنکارپ  تنوماریپ  زا  يدوب  لدـتخس 

دهد یم  روتـسد  زاب  تشاد . یم  لوذـبم  نانآ  هب  تبـسن  مرکا  یبن  هک  هتـسناد  يرهم  هقالع و  ار  مرکا  ربمغیپ  هب  مدرم  شیارگ  تلع  اجنیا 
، لمحت ملح و  قفر و  هکنانچمه  تسا ، یتسود  تبحم و  راثآ  زا  همه  اهنیا  امن . تروشم  نانآ  اب  نک و  رافغتـسا  ناشیارب  ناشـشخبب و  هک 

دـص لب ز  رتزیت  نهآ  غیت  زا  ملح  غیت  ار  قلح  نیدـنچ  غیت ، زا  دـیرخا  ار و  قلخ  نیدـنچ  ملح  غیت  هب  وا  دـنناسحا . تبحم و  نوئـش  زا  همه 
شوادع هنیب  کنیب و  يذلا  اذاف  نسحأ  یه  یتلاب  عفدا  ۀئیـسلا  ۀنـسحلا و ال  يوتـست  و ال  : » دیامرف یم  نآرق  زاب  و  (. 2) رتزیگنا رفظ  رکشل ،

یتسود ایوگ  تسا  ینمـشد  وا  وت و  نیب  هکنآ  هاگنآ  هک  نک  رـش  عفد  رتوکن  قالخا  اب  تسین ، ناسکی  دـب  کین و  (. » 3 «) میمح یلو  هنأک 
هک دنبب  ندرگ  فاطلا  هب  ار  ودع  هحفص 66 )  ) دیق هب  یشحو  درک و  ناوت  ناسحا  هب  دیـص  هدازیم  داک  رـسپ  يا  شخبب  تسا .» دنواشیوخ 
دنک یم  بوصنم  رصم  يرادمامز  هب  ار  وا  هک  هاگنآ  رتشا  کلام  هب  شیوخ  نامرف  رد  زین  نینمؤملاریما  (. 4) دنمک نیا  غیت  هب  ندیرب  ناوتن 

كوفع و نم  مهطعاـف  مهب ... فطللا  و  مهل ، ۀـبحملا  ۀـیعرلل و  ۀـمحرلا  کـبلق  رعـشا  و  :« » دـنک یم  هیـصوت  نینچ  مدرم  اـب  راـتفر  هراـبرد 
رادیب تلد  رد  ار  اهنآ  اب  تفطالم  ار و  مدرم  هب  تبحم  رهم و  ساسحا  (. » 5 «) هحفص هوفع و  نم  هللا  کیطعی  نا  بحت  يذلا  لثم  کحفص 

بلق دـنادرگ .» دـنم  هرهب  ار  وـت  شتـشذگ  وـفع و  زا  دـنوادخ  يراد  تسود  هکناـنچمه  هدـب  يا  هرهب  ناـنآ  هب  تشذـگ  وـفع و  زا  نک ...
راودنفـسوگ ار  مدرم  ناوت  یم  روز  تردق و  اب  تسین . یفاک  روز  تردق و  تلم . هب  تبـسن  دـشاب  تبحم  رهم و  نوناک  یتسیاب  رادـمامز ،

کـشخ رگا  مه  تلادـع  تسین ، یفاک  روز  تردـق و  اهنت  هن  تخادـنا . راک  هب  درک و  رادـیب  ار  اهنآ  هتفهن  ياهورین  ناوت  یمن  یلو  دـنار 
دیاب مه  دزروب و  رهم  نانآ  هب  تبـسن  درادـب و  تسود  ار  مدرم  ابلق  دـیاب  ناـبرهم  يردـپ  نوچمه  رادـمامز  هکلب  تسین ، یفاـک  دوش  ارجا 
فده دربشیپ  رد  ار  نانآ  یناسنا  میظع  ياهورین  نانآ و  تمه  نانآ و  هدارا  دـناوتب  ات  دـشاب  نیرفآ  تدارا  راد و  هبذاج  یتیـصخش  ياراد 

.34 هیآ : تلصف ، هروس  ( 3 . ) يونعم يونثم  ( 2 . ) 159 هیآ : نارمع ، لآ  هروس  ( 1 ( ***** ) هحفـص 67 . ) دریگب تمدخ  هب  دوخ  سدقم 
همان 53. هغالبلا ، جهن  ( 5 . ) ناتسوب يدعس ، ( 4)

سفن بیذهت  هلیسو  نیرتهب 

تقیقح رد  هک  ام - ثحب  نیرتمهم  میـسرب . هجیتن  هب  مک  مک  میهاوخ  یم  نونکا  دوب و  همدـقم  تبحم  قشع و  باـب  رد  هتـشذگ  ياـهثحب 
سفن و بیذهت  يارب  تسا  يا  هلیسو  ای  تسا  فده  دوخ  ناکین ، یتسود  ءایلوا و  هب  هقالع  قشع و  ایآ  هک  تسنیا  تسا - ام  یلـصا  ثحب 

بـسانت قوشعم و  تروص  هب  قشاع  مامتها  تیانع و  مامت  یناویح ، ياهقـشع  رد  یناـسنا !؟ يایاجـس  لـئاضف و  بسک  قـالخا و  حالـصا 
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نآ رگید  زئارغ  عابـشا  زا  سپ  اما  دزاس ، یم  بوذجم  دـشک و  یم  ار  ناسنا  هک  تسا  زئارغ  نآ  تسوا و  تسوپ  یئابیز  گنر و  ءاضعا و 
روآ تعاطا  یگدنز ، تسا و  تایح  میتفگ  هکنانچمه  یناسنا  قشع  اما  ددرگ . یم  شوماخ  دیارگ و  یم  يدرس  هب  و  درادن ، غورف  اهـشتآ 
هیپک دـشاب و  قوشعم  زا  يا  هولج  ات  دـشوک  یم  يو  دـهد و  یم  رارق  قوشعم  اب  لکاشم  ار  قشاع  هک  تسا  قشع  نیا  و  زاـسوریپ . تسا و 

نوکی يذلا  وه  یناسفنلا  و  ( » هحفص 68 : ) دیوگ یم  یلعوب  تاراشا  حرش  رد  یسوط  نیدلاریـصن  هجاوخ  هکنانچمه  وا ، ياهـشور  زا  يا 
وه و  هسفن ... نع  شرداص  راثآ  اهنال  قوشعملا  لئامـشب  هباجعا  رثکأ  نوکی  و  رهوجلا ، یف  قوشعملا  سفنل  قشاعلا  سفن  هلکاشم  أدـبم و 

قشاـع و یتاذ  یگنرمه  شأدـبم  هک  تسنآ  یناـسفن  قشع  (. » 1) ۀیویندلا لغاوشلا  نع  ۀعطقنم  ۀقرو  دـجو  تاذ  ۀقیـش  ۀـنیل  سفنلا  لعجی 
مرن ار  سفن  هک  تسا  قشع  نیا  ددرگ . یم  رداص  يو  سفن  زا  هک  تسا  يراثآ  قوشعم و  ياهشور  هب  قشاع  مامتها  رتشیب  تسا ، قوشعم 

تهباشم و يوس  هب  تبحم  دنادرگ .» یم  رازیب  یئایند  ياهیگدولآ  زا  ار  قشاع  هک  دنک  یم  داجیا  یتقر  دـهد ، یم  رارق  دـجو  قوشرپ و  و 
هب بوبحم  دوجو  زا  هک  تسا  یقرب  میس  دننام  تبحم  دیآرد . بوبحم  لکش  هب  بحم  هک  دوش  یم  ببس  نآ  تردق  دنار و  یم  تلکاشم 
رد مالـسا  اذـهل  دراد . یـساسا  تیمها  بوبحم  باختنا  هک  تساـجنیا  و  دزاـس . لـقتنم  يو  هب  ار  بوبحم  تافـص  و  ددرگ ، لـصو  بحم 

گنرمه یتسود  اریز  تسا ، هدش  دراو  رایـسب  یتایاور  تایآ و  هنیمز  نیا  رد  هدـیزرو و  مامتها  رایـسب  قیدـص  ذاختا  یبایتسود و  عوضوم 
زا یتمسق  رد  هحفص 69 ) (. ) 2) نمـسای لگ و  ار  راخ  دـنیب و  یم  رنه  ار  بیع  دـنکفا  وترپ  هک  اجنآ  روآ ، تلفغ  زاـسابیز و  تسا و  زاـس 

یتسود هب  اهنآ  زا  یتمسق  رد  تسا و  هتـشاد  رذح  رب  تخـس  هدولآ  و  هحفـص 70 )  ) كاپان مدرم  یتسود  ینیـشنمه و  زا  تایاور  تایآ و 
نم : » دومرف ترـضح  تسیک ؟ نانیـشنمه  نیرتهب  دندیـسرپ  میدوب  ربمغیپ  رـضحم  رد  تفگ  یم  ساـبع  نبا  تسا . هدرک  توعد  نالدـکاپ 

دزادـنیب و ادـخ  دای  هب  ار  امـش  شندـید  هک  سکنآ  (. » 3 «) هلمع شرخـالاب  مکرکذ  و  هقطنم ، مکملع  یف  مـکداز  و  هـتیور ، هللااـب  مـکرکذ 
تسا دنمزاین  تخس  ناکاپ  ناکین و  تبحم  ریسکا  هب  رشب  دزادنیب .» تمایق  ترخآ و  دای  هب  ار  امش  شراتفر  دیازفیب و  ناتشناد  رب  شراتفگ 

یفلتخم قرط  سفن  بیذـهت  قـالخا و  حالـصا  يارب  دـهد . رارق  لکـشمه  گـنرمه و  اـهنآ  اـب  ار  وا  ناـکاپ  تبحم  دزروـب و  تبحم  هـک 
لقع و هار  زا  ار  دوخ  دیاب  ناسنا  برشم  نیا  قبط  تسا . یطارقس  برشم  هلمج  زا  تسا . هدمآ  دیدپ  ینوگانوگ  ياهبرشم  هدش و  داهنشیپ 

کی لقع  یتسد  رازبا  اب  سپـس  دنک و  ادیپ  لماک  نامیا  قالخا  یگتفـشآ  تارـضم  هیکزت و  دئاوف  هب  دیاب  لوا  یمدآ  دنک . حالـصا  ریبدت 
يالبال زا  هک  يزرواشک  لثم  ای  دنیچب ، ینیب  لخاد  زا  کت  کت  ار  اهوم  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  لثم   ) دـنک ادـیپ  ار  مومذـم  تافـص  کی 

كاپ خولک  گیر و  زا  دوخ  تسد  اب  ار  مدـنگ  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  لثم  ای  دـنکب ، ار  هزره  ياهفلع  کی  کـی  دوخ  تسد  اـب  تعارز 
، هشیدـنا باسح و  تقد و  هلـصوح و  ربص و  اب  دـیاب  هحفـص 71 )  ) شور نیا  قبط  دـنک . كاپ  شیتسه  نمرخ  زا  ار  اهنآ  هاـگنآ  و  دـنک )
زا هک  تسین  ریذپ  ناکما  لقع  يارب  هک  تفگ  ناوتب  دیاش  درک و  كاپ  دوجو  يالط  زا  ار  اهـشغ  درک و  لیاز  ار  یقالخا  دسافم  اجیردـت 

ناسنا تیصخش  تزع و  ثعاب  تعانق  تفع و  دنیوگ : یم  الثم  دنهاوخ ، یم  باسح  رکف و  زا  ار  قالخا  حالـصا  نافوسلیف ، دیآرب . هدهع 
ملع تسا و  نینچ  ملع  تسا ، یئاناوت  تردـق و  بجوم  ملع  دـنیوگ  یم  اـی  تسا . یتسپ  تلذ و  بجوم  زآ  عمط و  و  مدرم ، رظن  رد  تسا 

دـسح و دـنیوگ  یم  ای  و  دـنک . یم  نشور  هاـچ  زا  ار  هار  هک  ناـسنا  هار  ارف  تسا  یغارچ  ملع  ملع ،» تسا  نامیلـس  کـلم  متاـخ  ، » ناـنچ
، هار نیا  هک  تسین  کش  نانخـس . لیبق  نیا  زا  تشاد و  دهاوخ  لابند  ار  یئوس  بقاوع  یعامتجا  رظن  زا  تسا ، یحور  يرامیب  یهاوخدـب 
. رگید هلیسو  کی  اب  هسیاقم  اب  تسا  یبوخ  هلیـسو  نیا  شزرا  نازیم  رد  نخـس  اما  تسا ، یبوخ  هلیـسو  هلیـسو ، نیا  تسا و  یحیحـص  هار 

البق ام  تسا . دـح  هچ  رد  هلیـسو  نیا  شزرا  دـید  دـیاب  الثم  امیپاوه  اب  هسیاقم  ماقم  رد  اما  تسا ، یبوخ  هلیـسو  الثم  لیبموتا  هک  ناـنچمه 
تسا امن  عقاو  یقالخا  لئاسم  رد  یلقع  حالطصا  هب  تالالدتـسا  هزادنا  هچ  هک  رظن  نیا  زا  ینعی  یئامنهار ، رظن  زا  لقع  هار  شزرا  هرابرد 

دعت و یتیبرت ال  یقالخا و  یفسلف  بتاکم  هک  میئوگ  یم  ردق  نیمه  میرادن ، یثحب  تسین ، هابتشا  اطخ و  تسا و  قباطم  تسا و  حیحـص  و 
هب نافرع  لها  هک  میناد  یم  زاب  و  تسا ، هدرکن  زواجت  فالتخا و  ثحب و  دودح  زا  یلالدتـسا  رظن  زا  لئاسم  نیا  زونه  تسا و  یـصحت  ال 

، تسین تهج  نیا  رد  العف  ام  ثحب  دوب  نیکمت  یب  تخـس  نیبوچ  ياـپ  دوب  نیبوچ  نایلالدتـسا  ياـپ  هحفـص 72 ) : ) دنیوگ یم  یلک  روط 
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تبحم و هار  لالدتـسا ، لقع و  هار  شیوپ  ياج  هب  كولـس  ریـس و  نافرع و  لها  تسا ؟ ردـقچ  لـئاسو  نیا  درب  نازیم  هک  تسنیا  رد  هکلب 
، لالدتسا لقع و  هار  زا  هک  زیوایب  لد  ندرگ  هب  ار  وا  تدارا  تبحم و  هتشر  نک و  ادیپ  ار  یلماک  دنیوگ  یم  دننک . یم  داهنـشیپ  ار  تدارا 

يورین ریثأت  دنـشاب . یم  ینیـشام  لئاسو  میدق و  یتسد  لئاسو  دـننام  هلیـسو  ود  نیا  هسیاقم ، ماقم  رد  رتعیرـس . مه  تسا و  رترطخ  یب  مه 
بازیت اب  زاس  هشیلک  کی  الثم  تسا . تازلف  يور  رب  یئایمیـش  داوم  ریثأت  لـیبق  زا  لد  زا  یقـالخا  لـئاذر  ندرک  لـیاز  رد  تدارا  تبحم و 

دننام یقالخا  دسافم  حالـصا  رد  لقع  يورین  ریثأت  اما  لیبق . نیا  زا  يزیچ  ای  وقاچ و  رـس  ای  نخان و  اب  هن  درب  یم  نیب  زا  ار  فورح  فارطا 
رد يوق  يابر  نهآ  کی  رگا  دراد ؟ تمحز  جـنر و  ردـقچ  دـنک ، ادـج  تسد  اب  كاـخ  زا  ار  نهآ  تارذ  دـهاوخب  هک  تسا  یـسک  راـک 
یم عمج  ار  هلیذر  تافـص  ابر  نهآ  دننام  تبحم  تدارا و  يورین  دنک . ادج  ار  اهنآ  همه  شدرگ  کی  اب  تسا  نکمم  دشاب  هتـشاد  تسد 
یم عمج  ار  لئاذر  دوخبدوخ  يراکدوخ ، هاگتـسد  نوچمه  نیلمک  ناکاپ و  تدارا  تبحم و  نافرع ، لها  هدیقع  هب  دزیر . یم  رود  دنک و 
يرآ تسا . شخب  غوـبن  رگ و  هیفـصت  هک  تسنیا  تسا و  تـالاح  نیرتـهب  زا  دـتفیب  اـجب  رگا  تیبوذـجم  تلاـح  دزیر . یم  نوریب  دـنک و 
هداد ناشن  هبرجت  دننک . یم  هیکت  تدارا  قشع و  تردق  هب  دنهاوخ و  یم  تبحم  يورین  زا  ار  قالخا  حالـصا  دـنا ، هتفر  ار  هار  نیا  هکنانآ 

باـتک دـلج  اهدـص  دـناوخ  تسا  هداـتفا  رثؤم  حور  رد  ناـنآ  تبحم  تدارا و  ناـکین و  تبحاـصم  هک  هزادـنا  نآ  هک  تسا  هحفص 73 ) )
ین وچمه  دـید ؟ هک  یقایرت  يرهز و  ین  وچمه  دـیوگ : یم  تسا ، هدرک  ریبعت  ین  هلان  هب  ار  تبحم  مایپ  يولوم  تسا . هدوبن  رثؤم  یقالخا 

ام يادوس  شوخ  قشع  يا  شاب  داش  دش  كاپ  یلک  بیع  صرح و  وا ز  دش  كاچ  یقـشع  هماج ز  ار  هک  ره  دید ؟ هک  یقاتـشم  زاسمد و 
اـهدروخرب و ندیـشوپ و  ساـبل  نتفر و  هار  رد  یتح  ناـنآ  نادـنمتدارا  هک  مینیب  یم  ار  یناـگرزب  یهاـگ  (. 4) ام ياـهتلع  هلمج  بیبط  يا 

مامت رد  هک  تسا  تدارا  تبحم و  يورین  تسا . یعیبط  دوخبدوخ و  تسین ، يراـیتخا  دـیلقت  نیا  دـننک . یم  دـیلقت  ناـنآ  زا  نخـس  تسژ 
شیوخ حالـصا  يارب  دـیاب  یناسنا  ره  هک  تسنیا  دزاس . یم  بوبحم  گنرمه  ار  وا  لاح  همه  رد  دراذـگ و  یم  رثا  تبحم  یتسه  ناـکرا 

هک دیاب  اظفاح  تسا  لاصو  ياوه  ترـس  رد  رگ  دنک . حالـصا  ار  شیوخ  دناوتب  یتسار  ات  دزروب  قشع  وا  هب  ددرگب و  یتقیقح  لها  لابند 
هار شتمه  ناکرا  رد  یتسس  زاب  دهد  ماجنا  يریخ  لمع  ای  تدابع  تفرگ  یم  میمصت  هچ  ره  البق  هک  یناسنا  يوش  رنه  لها  هگرد  كاخ 

. ددرگ یم  دنمورین  هحفص 74 )  ) شتمه خسار و  شمزع  دور و  یم  توخر  یتسـس و  نآ  رگید  دمآ  تدارا  تبحم و  هک  یتقو  تفای  یم 
هب ات  کمس  زا  دش  نونجم  دوخ  رس  نونجم  هک  رادنپم  وت  درب  ابیز  خر  هچنآ  دربن  جنرطـش  خر  درب  اورپ  یب  همه  زا  نید  لد و  نابوخ  رهم 

فک دوب و  وت  يوربا  مخ  درب  ـالاب  ارم  وت  قشع  مدوـب و  يا  هرذ  هار  مدرب  دوـخ  هن  دیـشروخ  همـشچرس  هب  نم  درب  یلیل  شـشک  شکاـمس 
رادنپ رد  لقاال  نیلمک - هب  تدارا  قشع و  هک  دراد  غارـس  ار  یناگرزب  خـیرات ، (. 5) درب ادیـش  لد  دیدرگب و  مزب  نیا  رد  هک  دوب  وت  يونیم 

هتخوـس و نـینچنیا  لوا  زا  وا  تـسا . دارفا  نآ  زا  یکی  یمور  يـالم  تـسا . هدروآ  دوـجو  هـب  ناـشناور  حور و  رد  یبـالقنا  نادـنمتدارا -
دروخرب يزیربت  سمش  اب  هک  يزور  زا  دوب . سیردت  لوغـشم  شرهـش  هشوگ  رد  شوماخ  درـس و  اما  دوب  دنمـشناد  يدرم  دوبن . ناجیهرپ 

رابنا رد  هک  دوب  يا  هقرج  نوچمه  تخورف و  ارب  شنورد  رد  یشتآ  تخاس و  شنوگرگد  تفرگ  ارف  ار  شناج  لد و  وا  هب  تدارا  درک و 
ياهباتک نیرتگرزب  زا  یکی  کش  یب  وا  يونثم  یلو  کلـسم ، يرعـشا  تسا  يدرم  ارهاظ  دوخ  وا  تخورفا . اه  هلعـش  تسا ، هداتفا  توراب 

زین يونثم  رد  تسا . هدورـس  شیوخ  بوبحم  دارم و  دای  هب  ار  سمـش  ناوید  تکرح . تسا و  جوم  شا  همه  درم  نیا  راعـشا  تسا . ناهج 
رد تخس  ینافوط  دتفا  یم  سمـش  دای  هب  هک  نیمه  اما  تسا  یبلطم  لابند  هب  مینیب  یم  ار  یمور  يالم  يونثم ، رد  دنک . یم  دای  وا  زا  دایز 

يوب تسا  هتفاترب  منماد  ناج  سفن  نیا  دیوگ : یم  دروآ . یم  دوجو  هب  يو  رد  ار  یناشورخ  جاوما  و  هحفص 75 )  ) دیآ یم  دیدپ  شحور 
حور و لقع و  دوش  نادنخ  نامـسآ  نیمز و  ات  اهلاح  شوخ  نآ  زا  يزمر  وگ  زاب  اهلاس  تبحـص  قح  يارب  زک  تسا  هتفای  فسوی  ناهاریپ 

تـسین رایـشه  مگر  کی  میوگ  هچ  نم  بیبط  زا  تسا  رود  هک  يراـمیب  وچمه  بیبح  زا  هداـتفوا  رود  يا  متفگ  دوش  نادـنچ  دـص  هدـید 
وجم يزیرنوخ  بوشآ و  هنتف و  رگد  تقو  اـت  راذـگب  ناـمز  نیا  رگج  نوخ  نیا  نارجه و  نیا  حرـش  تسین  راـی  ار  وا  هک  يراـی  نآ  حرش 
همه نیا  دوبن  هنرو  نخـس  تخومآ  لگ  ضیف  زا  لبلب  تسا : ظفاح  هتفگ  نیتسار  قادـصم  نیا  و  (. 6) وگم يزیربت  سمـش  زا  نیا  زا  شیب 
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ششوک زا  دنشاب . هارمه  دیاب  باذجنا  تیلاعف و  ای  ششک ، ششوک و  هک  مینک  هدافتسا  میناوت  یم  اجنیا  زا  شراقنم  رد  هیبعت  لزغ  لوق و 
ج 3 تاراشا ، حرش  ( 1 ( ***** ) هحفـص 76 . ) دسر یمن  یئاج  هب  شـشوک  نودب  شـشک  هکنیا  امک  تسین  هتخاس  يراک  هبذج  نودب 

بیع زا  قوشعم  نسح  رد  قارغتـسا  رثا  رد  قشاع  هکنیا  نآ  بیاعم  هلمج  زا  تسه . زین  یبیاـعم  قشع ، يارب  زا  ( 2 . ) دیدج عبط  ص 383 ،
«. هبلق ضرما  هرـصب و  یـشعأ  ائیـش  قشع  نم  و   » دنک یم  رک  روک و  زیچ  ره  یتسود  مصی » یمعی و  یـشلا ء  بح  : » هک دنک  یم  تلفغ  وا 

يدعـس دـنک ». یم  ضیرم  ار  شلد  بویعم و  ار  شمـشچ  دراد  تسود  ار  يزیچ  هک  سک  ره  ) » هبطخ 107 مالـسالا ، ضیف  هغالبلا  جهن  )
رثا هک  میدناوخ  نتم  رد  هچنآ  اب  ءوس  رثا  نیا  لامج ». هب  دوخ  دـنزرف  دـیامن و  لامک  هب  دوخ  لقع  ار  یـسک  ره  : » دـیوگ یم  ناتـسلگ  رد 

هب ار  هوق  هدرک و  جراخ  یکدوک  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  رظن  نیا  زا  شوه  تیساسح  درادن . تافانم  تسا ، كاردا  شوه و  تیساسح  قشع 
هلئسم زا  ریغ  یندوک  هلئـسم  دنک ، یم  لفاغ  ار  یمدآ  هکلب  دنک ، یم  ندوک  ار  یمدآ  هک  تسین  نیا  قشع  ءوس  رثا  اما  دناسر و  یم  تیلعف 

یم رتزیت  ار  مهف  قشع  دنـشاب . یم  تلفغ  رد  رتمک  تاساسحا ، لداعت  ظـفح  رثا  رد  شوه  مک  صاخـشا  تاـقوا  زا  يرایـسب  تسا . تلفغ 
زکرمت دحوت و  نیمه  رثا  رد  و  تسا ، دحوت  قشع  تیصاخ  هک  دش  هتفگ  نتم  رد  اذهل  دزاس و  یم  دحوتم  تهج و  کی  ار  هجوت  اما  دنک 

نـسح ار  بیع  هکلب  دـناشوپ  یم  ار  بیع  قشع  اـهنت  هن  نآ ، زا  رتـالاب  دـهاک . یم  رگید  روما  هب  هجوت  زا  دوـش و  یم  ادـیپ  بیع  هک  تسا 
ار یهایس  هکلب  دیـشروخ ، ار  نسح  هرذ  کی  دنک ، یم  ابیز  ار  اجنآ  دنکفا  وترپ  اجره  هک  تسنیا  قشع  راثآ  زا  یکی  اریز  دهد ، یم  هولج 

تلع نیا  هب  ارهاظ  ینیبن و  یلیل  یبوخ  زا  زجب  ینیـشن  ممـشچ  هساـک  رد  رگا  یـشحو : لوق  هب  دـهد و  یم  هولج  رون  ار  تملظ  يدـیفس و 
دـشاب یم  ینیع  یجراخ و  هبنج  زا  شیب  شیناسفن  یلخاد و  هبنج  قشع  دـشاب . مولعم  عبات  دـصرددص  هک  تسین  ملع  لثم  قشع  هک  تسا 

هدام و هیاـم و  ياراد  قشاـع  تقیقح  رد  تسا . قشاـع  هیاـم  دادعتـسا و  نازیم  عباـت  رتشیب  هکلب  تسین  نسح  نازیم  عباـت  قشع  نازیم  ینعی 
هک داد - تسد  یقفاوت  درک و  دروـخرب  اـنایحا  یعوـضوم  هب  هکنیمه  ددرگ . یم  عوـضوم  هناـهب و  لاـبند  هک  تسا  يرتسکاـخ  ریز  شتآ 

یئاـناوت هزادـنا  هب  دـنک و  یم  یلجت  یلخاد  هوق  نآ  تسا - لـیلد  یب  قشع  دوش  یم  هتفگ  اذـهل  هدـماین و  تسد  هب  قـفاوت  نیا  زمر  زوـنه 
یم رنه  ار  قوشعم  بیع  قشاـع  میناوخ  یم  نتم  رد  هک  تسنیا  دراد . دوجو  بوـبحم  رد  هک  هزادـنا  نآ  هب  هن  دزاـس و  یم  نسح  شدوـخ 

. یئابطابط ۀمالع  ( 5 . ) يونعم يونثم  ( 4 . ) میدق عبط  ص 51 ، شرشعلا ، باتک  ج 15 ، راونالاراحب ، ( 3 . ) نمـسای لگ و  ار  شراخ  دنیب و 
. يونعم يونثم  ( 6)

مالسا خیرات  زا  یئاه  هنومن 

کی اساسا  مینیب . یم  هقباس  یب  هتسجرب و  یئاه  هنومن  مرکا  لوسر  صخش  هب  تبسن  نیملسم  یئادیـش  دیدش و  هقالع  زا  مالـسا  خیرات  رد 
ملعم کـی  ذوفن  زا  رتـالاب  يذوفن  هفـسالف  دـنا و  ملعتم  طـقف  هفـسالف  نادرگاـش  هک  تسا  نیمه  هفـسالف  بتکم  ءاـیبنا و  بتکم  نیب  قرف 
مامت تسا و  هدـنکفا  هجنپ  هتفای و  هار  بحم  حور  قامعا  ات  هک  یبوبحم  تسا ، بوبحم  کـی  ذوفن  لـیبق  زا  ناـشذوفن  ءاـیبنا  اـما  دـنرادن ،

كوبت هب  تکرح  يارب  ربمغیپ  تسا . يرافغ  رذوبا  مرکا ، لوسر  هب  هتخابلد  دارفا  هلمج  زا  تسا . هتفرگ  تسد  رد  ار  وا  یتایح  ياه  هتـشر 
هرخالاب دندرک . یم  ینکـشراک  نیقفانم  دندیزر . للعت و  يا  هدـع  داد . نامرف  هیروس ) ياهزرم  رواجم  هنیدـم ، لامـش  یخـسرف  دـص  رد  )

رفن دنچ  یهاگ  هک  دنا  هتفرگ  رارق  یطحق  یگنت و  رد  زین  هقوذآ  رظن  زا  دنا و  هرهب  یب  یماظن  تازیهجت  زا  درک . تکرح  دنمورین  يرکشل 
. تسا هدیـشخب  ناشتردـق  مرکا  لوسر  هبذـج  هتخاس و  ناشدـنمورین  قشع ، دـنا . هدـنز  رـس  طاشن و  اب  همه  اما  دـننارذگ ، یم  یئامرخ  اـب 
ره دندیـشک . بقع  يرگید  زا  سپ  یکی  رفن  هس  هار  نیب  رد  تسا . هدرک  تکرح  كوبت  يوـس  هب  رکـشل  نیا  رد  زین  رذوـبا  هحفص 77 ) )

ار وا  دنوادخ  تسا  يریخ  يو  رد  رگا  : » دومرف یم  ربمغیپ  تبون  ره  و  دش ، یم  هداد  عالطا  مرکا  ربمغیپ  هب  دندیـشک ، یم  بقع  هک  مادک 
! هللا لوسر  ای  دیشک . بقع  زین  رذوبا  دندید  دنامزاب . نتفر  زا  رذوبا  فیعـض  رغال و  رتش  تفر .» هک  رتهب  تسین  يریخ  رگا  دنادرگ و  یمرب 

تسین وا  رد  يریخ  رگا  دنادرگ و  یم  زاب  ام  هب  ار  وا  دنوادخ  تسه  وا  رد  يریخ  رگا  : » درک رارکت  ار  هلمج  زاب  ترـضح  تفر . زین  رذوبا 
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ره هدنام . راتفر  زا  شناویح  تسین ، فلخت  اما  تسا ، هدنام  بقع  رذوبا  دـهد و  یم  همادا  شیوخ  ریـس  هب  نانچمه  رکـشل  تفر .» هک  رتهب 
ياهگیر يور  رب  مرگ  ياوه  رد  تفرگ و  شود  هب  ار  شراب  درک و  اـهر  ار  رتش  تسا . هدـنام  بقع  ار  یلیم  دـنچ  درکن . تکرح  درک  هچ 

هدـش عمج  ناراب  بآ  شنایم  رد  درک . دروخرب  یهوک  هیاس  رد  يا  هرخـص  هب  درک . یم  شکاله  تشاد  یگنـشت  داـتفا . هار  هب  هدـنزادگ 
زین ار  نآ  درک . رپ  ار  شکشم  دماشایب . هللا  لوسر  متسود  ات  مماشآ  یمن  زگره  تفگ  تفای . راوگشوخ  درس و  رایـسب  ار  نآ  دیـشچ . دوب .

. دیآ یم  هحفص 78 )  ) ام يوس  هب  مینیب  یم  ار  یحبـش  هللا ! لوسر  ای  دندید . یحبـش  رود  زا  تفاتـش . نیملـسم  يوس  هب  تفرگ و  شود  هب 
ربمغیپ داتفا . دیسر  ات  تسا . هدروآ  رد  اپ  زا  ار  وا  تخس  یگنـشت  یگتـسخ و  اما  تسا ، رذوبا  يرآ  دمآ ، رتکیدزن  دشاب . رذوبا  دیاب  دومرف 

!؟ یتکاله هب  کیدزن  یگنـشت  زا  یتشاد و  بآ  تفگ  ربمغیپ  مراد » هارمه  بآ   » تفگ فیعـض  یئادص  اب  دیناسرب . بآ  وا  هب  دوز  دومرف :
زا یبتکم  مادـک  رد  یتسار  (. 1) مشونب نآ  زا  هللا  لوسر  متـسود  زا  لـبق  هک  دـمآ  مغیرد  مدیـشچ ، ار  بآ  هک  یتـقو  هللا ! لوـسر  اـی  يرآ 

لالب رارقیب ، ناـگتخابلد  نیا  زا  رگید  رگید : هنومن  مینیب !؟ یم  اهیگتـشذگ  دوخ  زا  اـهیرارق و  یب  اهیگتفیـش و  نینچنیا  ناـهج ، ياـهبتکم 
یم هتخادگ  ياهگنس  يور  رب  نازوس  باتفآ  ریز  رد  دنداد و  یم  شرارق  اسرف  تقاط  ياه  هجنکـش  ریز  رد  هکم  رد  شیرق  تسا . یـشبح 
دلج رد  يولوم  دـیوج . يرازیب  يربت و  دـمحم  زا  دراد و  مالعا  اهتب  هب  ار  شناـمیا  دربب و  ار  اـهتب  ماـن  هک  دنتـساوخ  یم  وا  زا  شندرزآ و 

هک داد  یم  زردـنا  ار  وا  رکبوبا  دـیوگ : یم  تسا . هدرک  راـکهاش  مه  يوـلوم  اـفاصنا  تسا و  هدروآ  ار  وا  بیذـعت  ناتـساد  يوـنثم  مشش 
شا هجاوخ  لالب  نآ  درک  یم  راخ  يادف  نت  دوب .» ینوخ  شک و  رس  لوا  زا  قشع   » هک تشادن  نامتک  بات  وا  اما  نک  ناهنپ  ار  تا  هدیقع 
رهب تفگ  یم  دحا »  » وا راخ  هب  وا  شباتفآ  ردنا  دز  یم  ینم  نید  رکنم  دـب  هدـنب  ینک !؟ یم  دـمحا  دای  وت  ارچ  هک  لامـشوگ  يارب  دز  یم 

زک داد  دـنپ  شدـیدب  تولخ  نآ  زا  دـعب  تفرب  وا  شوگ  هب  نتفگ  دـحا  نآ  تشذـگ  یم  رب  فرط  نآ  قیدـص  هک  ات  هحفص 79 )  ) راختفا
زا تبقاع  دش  رایسب  طمن  نیز  ندرک  هبوت  مامه  يا  تشیپ  هبوت  مدرک  تفگ  ماک  راد  ناهنپ  تسا  رسلا  ملاع  داقتعا  راد  یم  هیفخ  نادوهج 

دـشاب اجک  اجنگ  ار  هبوت  وت  رپ ز  نم  گر  يو  نم  نت  يا  اه  هبوت  ودع  يا  دـمحم  ياک  الب  رد  ار  نت  درپسا  درک ، شاف  دـش  رازیب  وا  هبوت 
زا مدـش  نشور  رمق  نوچ  قشع  روهقم  نم  تسا و  راـهق  قشع  منک ؟ نوچ  هبوت  دـلخ  تاـیح  زا  منک  نوریب  لد  سپ ز  نیز  ار  هبوـت  وا  رد 

موش یم  تباتفآ  رب  يدـتقم  مود  یم  ملالب  رو  ملاله  رگ  داتف ؟ مهاوخ  اجک  ات  مناد  هچ  نم  داـب  دـنت  يا  تفگ  رد  مهاـک  گرب  قشع  رون 
دنا هداهنب  لد  قشع  ياضق  رب  دنا  هداتفا  دنت  لیس  رد  ناقـشاع  هحفص 80 )  ) راو هیاس  دیوپ  دیـشروخ  یپ  رد  راکچ  يراز  یتفز و  اب  ار  هام 

رد ار  یخیرات  فورعم  هثداح  کـی  یمالـسا  نیخروم  رگید : هنومن  رارق  یب  نـالان  نادرگ و  بش  زور و  رادـم  ردـنا  ایـسآ  گنـس  وچمه 
و لضع »  » هلیبق زا  يا  هدع  دراد . شکلد  یندینش و  یناتساد  دنمان . یم  عیجرلا » موی   » ار هثداح  نآ  زور  و  عیجرلا » شوزغ  و   » مالـسا ردص 

هدمآ مرکا  لوسر  روضح  هب  ترجه  موس  لاس  رد  دـنا  هتـشاد  ینکـس  هکم  ياهیکیدزن  رد  دـنا و  هدوب  هشیرمه  شیرق  اب  ارهاظ  هک  هراق » »
ام هب  ار  نید  ینعم  هـک  تـسرفب  اـم  ناـیم  هـب  ار  ناناملـسم  زا  یهورگ  دـنا . هدرک  راـیتخا  مالـسا  اـم  هلیبـق  دارفا  زا  یخرب  : » دنتـشاد راـهظا 

نیا يارب  ار  شیوخ  باحصا  زا  رفن  شش  مرکا  لوسر  دنهدب .» دای  ام  هب  ار  مالسا  نیناوق  لوصا و  دنهد و  میلعت  ام  هب  ار  نآرق  دننازومایب ،
تباث نب  مصاـع  ماـن  هب  يرگید  درم  اـی  دـثرم و  یبا 86  نب  دـثرم  ماـن  هب  يدرم  هدـهع  رب  ار  هورگ  تساـیر  داتـسرف و  اـهنآ  هارمه  روظنم 
لیذه هلیبق  تنوکـس  لحم  هک  يا  هطقن  رد  ات  دندش  هناور  دندوب  هدمآ  هنیدم  هب  هک  تئیه  نآ  هارمه  ادـخ  لوسر  ناگداتـسرف  تشاذـگ .

اب رابشتآ  هقعاص  دننام  لیذه  هلیبق  زا  یهورگ  هاگان  هک  دندوب  هدیمرآ  اج  همه  زا  ربخ  یب  ادخ  لوسر  نارای  دندمآ . دورف  دندیـسر و  دوب 
دنا هتشاد  هعدخ  دصق  لوا  زا  دندوب  هدمآ  هنیدم  هب  هک  یتئیه  هک  دش  مولعم  دندروآ . هلمح  اهنآ  رس  هحفص 81 )  ) رب هتخیهآ  ياهریشمش 

، فده دنا و  هتخاس  لیذه  هلیبق  اب  دارفا  نیا  تسا  مولعم  لاح  ره  هب  دنا . هداد  شور  رییغت  هداتفا و  عمط  هب  دنا  هدیسر  هک  هطقن  نیا  هب  ای  و 
دنتفر و شیوخ  هحلسا  فرط  هب  تعرس  هب  دندش  هاگآ  عوضوم  زا  هک  نیمه  ادخ  لوسر  نارای  تسا . ناملـسم  رفن  شـش  نیا  يریگتـسد 

لیوحت ار  امـش  هک  تسنیا  ام  فده  تسین ، امـش  نتـشک  ام  فده  هک  دندرک  دای  دنگوس  اه  یلذـه  یلو  دنتـشگ . شیوخ  زا  عافد  هدامآ 
هلمج نآ  زا  اهنیا و  زا  رفن  هس  میـشکن . ار  امـش  هک  میدنب  یم  نامیپ  امـش  اب  نونکا  مه  ام  میریگب . اهنآ  زا  یلوپ  میهدب و  هکم  رد  نایـشرق 
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هنثد و نب  دیز  مان  هب  رگید  رفن  هس  اما  دندش . هتـشک  ات  دندیگنج  میریذـپ ، یمن  ار  كرـشم  نامیپ  گنن  زگره  ام  دـنتفگ  تباث  نب  مصاع 
هکم فرط  هب  دنتـسب و  مکحم  بانط  اب  ار  رفن  هس  نیا  اهیلیذه  دـندش . میلـست  دـنداد و  ناشن  شمرن  قراط  نب  هللادـبع  يدـع و  نب  بیبخ 
برض اب  دادن  لاجم  نمـشد  اما  درب ، ریـشمش  هب  تسد  دروآ و  نوریب  دنب  زا  ار  شیوخ  تسد  هکم  کیدزن  قراط  نب  هللادبع  دندش . هناور 
ناوفص دنتفر . دنتخورف و  ار  اهنآ  دنتشاد  هکم  رد  هک  لیذه  زا  ریسا  ود  لباقم  رد  دندش و  هدرب  هکم  هب  بیبخ  دیز و  دنتشک . ار  وا  گنس 

ار وا  دشکب . دوب ، هدش  هتشک  ردب  ای  دحا  رد  هک  شردپ  نوخ  ماقتنا  هب  هک  دیرخ  دوب  شرایتخا  رد  هک  سک  نآ  زا  ار  دیز  یشرق ، هیما  نب 
هنادرم ياهمدق  اب  وا  دندروآ . هاگنابرق  هب  ار  دیز  دنـشاب . نایرج  رظان  هک  دـندش  عمج  شیرق  مدرم  دـندرب . هکم  زا  جراخ  هب  نتـشک  يارب 

تاظحل نیا  رد  دوجوم  طئارـش  زا  درک  رکف  دوب . هکرعم  نارظان  زا  یکی  نایفـسوبا  دادن . هار  دوخ  هب  یلزلزت  نیرتکچوک  دـمآ و  ولج  شا 
وا زا  مرکا  لوسر  هب  تبـسن  يرفنت  راهظا  ای  ینامیـشپ و  تمادن و  راهظا  کی  دـناوتب  دـیاش  دـنک  هدافتـسا  هحفـص 82 )  ) دیز تایح  رخآ 
وا ندرگ  ام  دوب و  وت  ياج  هب  دمحم  نالا  هک  يرادن  تسود  ایآ  : » مهد یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  تفگ  دیز  هب  ولج و  تفر  دـشک . نوریب 

يراخ دمحم  ياپ  رد  هک  مرادن  تسود  نم  هک  ادخ  هب  دنگوس  : » تفگ دیز  یتفر »؟ یم  تنادـنزرف  نز و  دزن  هب  تحار  وت  میدز و  یم  ار 
هب : » تفگ نایـشرق و  رگید  هب  درک  ور  دنامزاب . بجعت  زا  نایفـسوبا  ناهد  مشاب .» هتـسشن  تحار  مدنزرف  نز و  دزن  ما  هناخ  رد  نم  دورب و 

تبون يدنچ  زا  سپ  دنراد .» یم  تسود  ار  دمحم  دمحم ، نارای  هک  دنرادب  تسود  ردقنآ  ار  وا  یـسک  نارای  مدیدن  زگره  نم  مسق  ادخ 
زامن تعکر  ود  دنهد  هزاجا  درک  شهاوخ  تیعمج  زا  اجنآ  رد  دـندرب . هکم  جراخ  هب  ندز  راد  يارب  زین  ار  وا  دیـسر . يدـع  نب  بیبخ  هب 
مـسق ادخ  هب  : » تفگ درک و  تیعمج  هب  باطخ  هاگنآ  دناوخ . لاح  عوشخ و  عوضخ و  لامک  رد  زامن  تعکر  ود  دـنداد . هزاجا  دـناوخب .

هب مکحم  ار  بیبخ  مدناوخ .» یم  زامن  دایز  دسرت  یم  گرم  زا  تفگ  هحفص 83 )  ) دیهاوخ هک  مریگ  یم  رارق  تمهت  دروم  هک  دوبن  رگا 
زا یهورگ  داد و  رارق  ریثأت  تحت  ار  همه  هک  لماک  یتیناـحور  اـب  يدـع  نب  بیبخ  زاونلد  گـنهآ  هک  دوب  تقو  نیا  رد  دنتـسب . راد  هبوچ 
ام شادغلا  هغلبف  کلوسر  ۀلاسر  انغلب  دق  انا  مهللا  : » درک یم  تاجانم  دوخ  يادخ  اب  هک  دش  هدینش  دندنکفا ، كاخ  يور  هب  ار  دوخ  سرت 
مغ تروص  هب  دـحا  يارجاـم  میناد ، یم  هکناـنچ  رگید : هنومن  (. 2 «.) ادحا مهنم  رداغت  اددب و ال  مهلتقا  اددـع و  مهـصحا  مهللا  انب . عنـصی 

زوریپ ادتبا  رد  نیملسم  دندش . دیهش  ربمغیپ ، يومع  هزمح ، بانج  هلمج  نآ  زا  نیملسم و  زا  رفن  داتفه  تفای . نایاپ  نیملسم  يارب  يزیگنا 
. دندش عقاو  نمـشد  نوخیبش  دروم  دندش ، هتـشامگ  لت  کی  يور  رب  ادخ  لوسر  فرط  زا  هک  یهورگ  یطابـضنا  یب  رثا  رد  دعب  دندش و 
ار اهورین  رگید  راب  كدنا  هورگ  نامه  راک  رخآ  دندنام . یقاب  مرکا  لوسر  رود  یمک  هورگ  دـندش و  هدـنکارپ  یهورگ  هتـشک و  یهورگ 

نیملـسم ندش  هدنکارپ  ببـس  رتشیب  دـش  هتـشک  مرکا  لوسر  هکنیا  هعیاش  اصوصخم  دـندش . نمـشد  رتشیب  يورـشیپ  عنام  دـندرک و  عمج 
نیمز يور  حورجم  يا  هدـع  دـنتفایزاب . ار  شیوـخ  یحور  يورین  تسا  هدـنز  مرکا  هحفـص 84 )  ) لوسر دـندیمهف  هک  نیمه  اما  تشگ ،

نیا رد  دوب . هتشادرب  يراک  مخز  هدزاود  دوب . عیبر  نب  دعس  نیحورجم  زا  یکی  دندوب . ربخ  یب  یلک  هب  یئاهن  تشونرس  زا  دندوب و  هداتفا 
دعس تسا . هدش  هتشک  ربمغیپ  ما  هدینش  تفگ  وا  هب  دیسر و  دوب - هداتفا  نیمز  يور  هک  یلاح  رد  دعـس - هب  يرارف  ناناملـسم  زا  یکی  نیب 

تدوخ نید  زا  یلطعم و  ارچ  وت  تسا . یقاب  مه  دمحم  نید  تسا . هدشن  هتـشک  هک  دمحم  يادخ  دـشاب  هدـش  هتـشک  دـمحم  رگا  : » تفگ
درک دای  ار  دوخ  باحـصا  کـی  کـی  درک  روج  عمج و  ار  شیوخ  باحـصا  هکنآ  زا  سپ  مرکا  لوسر  فرط ، نآ  زا  ینک !؟» یمن  عاـفد 

یکی دروایب ؟ نم  يارب  یحیحص  عالطا  عیبر  نب  دعـس  زا  دورب  تسیک  دیـسرپ  تفاین . ار  عیبر  نب  دعـس  هدرم ؟ یک  تسا و  هدنز  یک  دنیبب 
هک هداتسرف  ارم  ربمغیپ  دعس  يا  تفگ  دوب . یقاب  دعس  تایح  زا  يرصتخم  قمر  هک  دیسر  یتقو  يراصنا  درم  مرـضاح . نم  تفگ  راصنا  زا 

رتشیب رگید  هظحل  دنچ  اریز  تسا ، ناگدرم  زا  دعس  وگب  ناسرب و  ربمغیپ  هب  ارم  مالـس  تفگ  دعـس  هدنز ؟ ای  يا  هدرم  هک  مربب  ربخ  شیارب 
هحفص «. ) دهدب تسا  ربمغیپ  کی  راوازس  هک  اهشاداپ  نیرتهب  وت  هب  دنوادخ  : » تفگ دعس  هک  ربمغیپ  هب  وگب  تسا . هدنامن  یقاب  شرمع  زا 

دعـس وگب  نک . غالبا  ربمغیپ  نارای  ریاس  راصنا و  ناردارب  هب  نم  فرط  زا  مه  یمایپ  کی  تفگ  يراصنا و  درم  هب  درک  باطخ  هاگنآ  ( 85
خیرات تاحفص  (. 3 .«) دیـشاب هتـشاد  ندب  رد  ناج  امـش  دسرب و  یبیـسآ  امـش  ربمغیپ  هب  رگا  تشاد  دیهاوخن  ادخ  دزن  يرذع  : » دیوگ یم 
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مرکا لوسر  هزادنا  هب  هک  تفای  ار  یسک  ناوتن  رشب  خیرات  همه  رد  اهیئابیز . نیا  زا  اهیگدادلد و  اهیگتفیـش و  نیا  زا  تسا  رپ  مالـسا  ردص 
یبا نبا  دـنا . هتـشاد  یم  تسود  ار  وا  نادـجو  قمع  زا  دـح  نیا  اـت  تسا و  هدوب  شنادـنزرف  ناـنز و  نارـشاعم و  ناراـی و  دارم  بوبحم و 

تفرگ و یم  ياج  شلد  رد  وا  تبحم  هکنیا  رگم  دینش  یمن  ار  مرکا ) لوسر   ) وا نخس  یـسک  : » دیوگ یم  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  دیدحلا 
نا فاخن  دنتفگ : یم  دندیمان و  یم  ناگتخابلد ) ناگتفیـش و  « ) شابـص  » هکم نارود  رد  ار  ناناملـسم  شیرق  اذـهل  دـش . یم  وا  هب  لیامتم 
وه دیلولا و  ابـص  نئلو  دـهدب . دـمحم  نید  هب  لد  شریغملا  نب  دـیلو  هک  تسا  نآ  میب  ینعی : دـمحم  نید  یلا  شریغملا  نب  دـیلولا  وبـصی 
یم درپس . دنهاوخ  لد  ودب  شیرق  مامت  دهدب  لد  تسا  شیرق  دبسرس  لگ  هک  دیلو  رگا  و  ینعی : اهعمجاب . شیرق  نوبـصتل  شیرق  ۀناحیر 

هک دندرک  یم  یهن  وا  اب  نتـسشن  زا  ار  هحفص 86 )  ) شیوخ نادنزرف  تسا » هدننک  تسم  بارـش  زا  شیب  تسا ، وداج  شنانخـس  : » دنتفگ
دنلب زاوآ  اب  تسـشن و  یم  لیعامـسا  رجح  رد  هبعک  رانک  رد  ربمغیپ  هاگ  ره  دـیامن . باذـج  ار  اهنآ  دوخ  ياریگ  هفایق  نانخـس و  اـب  اداـبم 
ریثأت تحت  اداـبم  دنونـشن ، هک  دـندرک  یم  ورف  شیوخ  ياهـشوگ  رد  ار  شیوخ  ياهتـشگنا  درک  یم  داـی  ار  ادـخ  اـی  دـناوخ و  یم  نآرق 

يامیس هک  دندناشوپ  یم  ار  شیوخ  هرهچ  دندیشک و  یم  رس  رب  شیوخ  ياه  هماج  دندرگ . وا  بوذجم  دنریگ و  رارق  وا  نانخس  يوداج 
مالـسا هب  شظافلا  توالح  ندیـشچ  شا و  هرظنم  هفایق و  ندـید  شنخـس و  ندینـش  درجم  هب  مدرم  رثکا  اذـهل  دریگن . ار  اـهنآ  وا ، باذـج 
یبالقنا تسا ، سانـش  هعماج  سانـش و  ناسنا  ققحم  هدننیب و  ره  باجعا  بجوم  هک  مالـسا  یخیرات  قیاقح  هلمج  زا  (. 4 .«) دندروآ نامیا 

يا هعماج  نینچ  حالصا  یلومعم  ياهشرورپ  اهشزومآ و  رازبا  اب  يداع و  باسح  يور  دروآ . دوجو  هب  یلهاج  برع  رد  مالـسا  هک  تسا 
هبذج رثا  زا  اما  دوش  يزیر  یپ  دیدج  یلسن  ون  زا  ددرگ و  ضرقنم  لئاذر  اب  سونأم  هنهک و  لسن  ات  دراد  رایـسب  ینامز  تشذگ  هب  جایتحا 

ترـضح نآ  هب  ادـخ  لوسر  نارای  بلاغ  تسا . دـسافم  زوس  هشیر  شتآ  ياه  هنابز  نوچمه  میتفگ  هک  دوب  لفاغ  دـیابن  زین  اهـششک  اه و 
ار شیوـخ  هعماـج  یتدـم  كدـنا  رد  دـندومیپ و  هاـتوک  یناـمز  رد  ار  هار  همهنیا  هک  دوـب  قـشع  بکرم  اـب  دـندیزرو و  یم  قـشع  تخس 

سپ شیپ و  مراد  رون  هنوگچ  نم  تسود  يوک  ات  دـشک  یم  شناشکوم  تسوا  قشع  دـنمک  ام  لاب  رپ و  هحفص 87 ) . ) دنتخاس نوگرگد 
(1 ( ***** ) هحفـص 88  ) قوط جات و  نوچ  مندرگرب  رـس و  رب  قوف  تحت و  رـسی و  نمی و  رد  وا  رون  سپ  شیپ و  مرای  رون  دـشابن  نوچ 
زا ار  شیوخ  تلاسر  ایادـخ  ینعی   173  - هحفص 169 مود ، دلج  ماشه ، نبا  هریـس  ( 2 . ) دیدج عبط  ، 216  - ص 215 ج 21 ، راونالاراحب ،

ار رگمتس  مدرم  نیا  ایادخ  یناسرب . تربمایپ  عالطا  هب  ار  ام  نایرج  ناهاگحبص  نیمه  هک  میهاوخ  یم  وت  زا  میداد ، ماجنا  وت  لوسر  هیحان 
هحفص موس ، دلج  توریب ، پاچ  دیدحلا ، یبا  نبا  حرـش  ( 3 . ) راذـگم یقاب  ار  اهنآ  زا  یکی  نک و  هراپ  هراپ  ار  اهنآ  ریگب و  رظن  رد  اـمامت 

ص 220. توریب ، پاچ  مود ، دلج  هغالبلا ، جهن  حرش  ( 4 . ) ص 94 مود ، دلج  ماشه ، نبا  هریس  574 و 

تنس نآرق و  رد  (ع ) یلع بح 

بیذـهت حالـصا و  يارب  تسا  يا  هلیـسو  ناکاپ  قشع  هک  تشگ  مولعم  انمـض  تخاـس و  نشور  ار  تبحم  رثا  شزرا و  هتـشذگ  ياـهثحب 
ناربمایپ نخـس  نآرق  هن . اـی  دـنا  هدرک  باـختنا  اـم  يارب  ار  یبوبحم  نآرق  مالـسا و  مینیبب  دـیاب  نونکا  دـشاب . فدـه  دوخ  هکنیا  هن  سفن 

متاخ ربمغیپ  هب  اما  تسادـخ .» رب  ام  رجا  اهنت  میهاوخ  یمن  يدزم  مدرم  زا  اـم  : » دـنتفگ ناـگمه  دـیوگ  یم  دـنک  یم  لـقن  هک  ار  هتـشذگ 
یتـسود رگم  مـنک  یمن  تساوـخرد  ار  يدزم  امـش  زا  وـگب  (. » 1 «) یبرقلا یف  شدوملا  ـالا  ارجا  هیلع  مکلئـسا  ـال  لـق  : » دـنک یم  باـطخ 

هبلاطم شتلاسر  يارب  مرکا  یبن  دندرکن و  هبلاطم  ار 94  يرجا  چیه  ناربمایپ  ریاس  ارچ  هک  تسا  لاوئس  ياج  اجنیا  مکیدزن .» نادنواشیوخ 
باوج لاوئـس  نیا  هب  دوخ  نآرق  تساوخ ؟ مدرم  زا  تلاسر  شاداـپ  ناونع  هب  ار  شکیدزن  نادـنواشیوخ  هحفـص 89 )  ) یتسود درک ، دزم 

دیاع شدوس  هک  تسا  يزیچ  مدرک  تساوخرد  هک  ار  يدزم  وگب  (. » 2 «) هللا یلع  الا  يرجا  نا  مکل  وهف  رجا  نم  مکتلئس  ام  لق  : » دهد یم 
یتـسود نیا  نم . دـیاع  هن  ددرگ  یم  امـش  دـیاع  متـساوخ  دزم  ناوـنع  هب  نم  ار  هچنآ  ینعی  تسین .» ادـخ  رب  زج  نم  دزم  تسامـش . دوـخ 

، منک یم  داهنشیپ  امش  هب  هک  تسا  يرگید  ریخ  تقیقح  رد  الا  تسا و  دزم  شمـسا  نیا ، ناتدوخ . حالـصا  لماکت و  يارب  تسا  يدنمک 
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تباـط و روجح  :» دـنراد هزیکاـپ  كاـپ و  ینماد  دـنورن و  یگدولآ  درگ  هک  دنتـسه  یمدرم  ربمغیپ  ناـشیوخ  تیبلا و  لـها  هک  رظن  نیا  زا 
بلق ریـسکا ، نوچمه  هک  تسا  نانآ  یتسود  دشخبن و  يا  هجیتن  لئاضف  زا  يوریپ  قح و  زا  تعاطا  زج  نانآ  یگتفیـش  تبحم و  ترهط .»
يزار رخف  تسا . مالسلا  هیلع  یلع  نآ ، قیداصم  نیرت  هتسجرب  زا  املـسم  دشاب  هک  ره  یبرق »  » زا دارم  تسا . زاس  لماک  دنک و  یم  تیهام 

ناشتبحم اـم  رب  هک  ینادـنواشیوخ  هللا ! لوسر  اـی  دـنتفگ  تشگ ، لزاـن  هیآ  نیا  نوچ  : » هدرک تیاور  فاـشک  رد  يرـشخمز  : » دـیوگ یم 
« ياـبرق  » رفن راـهچ  نیا  هـک  ددرگ  یم  تباـث  تـیاور  نـیا  زا  هحفـص 90 ) «. ) ناـنآ نارـسپ  همطاـف و  یلع و  دوـمرف  دـننایک ؟ تسا  بجاو 

الا  » هـیآ - 1 درک : لالدتـسا  ناوـت  یم  تهج  دـنچ  زا  بـلطم  نـیا  رب  دنـشاب و  رادروـخرب  مدرم  یتـسود  مارتـحا و  زا  تسیاـب  دـنربمغیپ و 
ره ارم  درازایب  تسا . نم  نت  هراپ  همطاف  : » دومرف یم  تشاد و  یم  تسود  رایـسب  ار  همطاف  ربمغیپ  کـش  نودـب  - 2 یبرقلا .» یف  شدوملا 

یتسود سپ  تسا . هدیـسر  باب  نیا  رد  رتاوتم  رایـسب و  تایاور  هکنانچمه  تشاد ، یم  تسود  ار  نینـسح  یلع و  زین  و  درازاـیب » ار  وا  هچ 
تیاده دیبای و  هار  دیاش  دـینک  يوریپ  ربمغیپ  زا  ( 4 «) نودتهت مکلعل  هوعبتا  و  : » دیامرف یم  نآرق  اریز  ( 3 .) تسا بجاو  تما  همه  رب  نانآ 

اهنیا و  وکین . یقـشمرس  ادـخ  هداتـسرف  رد  تسامـش  يارب  زا  ( 5 «) ۀنـسح شوسا  هللا  لوسر  یف  مکل  ناک  دـقل  : » دـیامرف یم  زاـب  و  دـیوش .
هب عجار  زین  ربـمغیپ  زا  (. 6 .) تسا بجاو  نیملـسم  همه  رب  دنتـسه - نینـسح  همطاف و  یلع و  هک  دـمحم - لآ  یتسود  هک  دـنک  یم  تلالد 
ای : » دومرف یلع و  هب  درک  باطخ  ربمغیپ  هک  دـنک  یم  لقن  ریثا  نبا  - 1 تسا : هدیسر  هحفص 91 )  ) يرایسب تایاور  یلع  یتسود  تبحم و 
داد ترارق  نانچنآ  ایند ، زا  يریگ  هرانک  تسین : رتبوبحم  اـهنآ  زا  یتنیز  وا  ناگدـنب  شیپ  هک  داد  تنیز  یئاـهزیچ  هب  ار  وت  دـنوادخ  یلع !

يوریپ هب  زین  وت  دندونـشوخ و  وت  تماما  هب  نانآ  ار ، نیکاسم  یتسود  دیـشخب  وت  هب  وت . زا  نآ  هن  يوش و  دنم  هرهب  يزیچ  ایند  زا  وت  هن  هک 
وت هیلع  دنک و  ینمـشد  وت  اب  هک  یـسک  رب  ياو  و  دـشاب ، نیتسار  تیتسود  رد  درادـب و  تسود  ار  وت  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  وت . زا  نانآ 

میعن وـبا  - 3 (. 8 .«) قاـفن يو  ینمـشد  تسا و  ناـمیا  یلع  یتـسود  : » دومرف ربـمغیپ  هک  دـنک  یم  تیاور  یطویـس  - 2 (. 7 .«) دیوگ غورد 
نم زا  دـعب  دـینزب  گنچ  نادـب  رگا  هک  يزیچ  هب  ار  امـش  منک  یئامنهار  ایآ  : » دومرف درک و  راصنا  هب  باـطخ  ربمغیپ  هک  دـنک  یم  تیاور 

، نم مارتحا  هب  دینک  شمارتحا  و  نم ، یتسود  هب  دیرادب  شتـسود  تسا . یلع  نیا  دومرف : هللا ! لوسر  ای  يرآ  دنتفگ  دیوشن ؟ هارمگ  زگره 
لقن مرکا  ربمغیپ  زا  یتایاور  تنـس  لـها  زین  و  (. 9 .«) میوگب امـش  يارب  ار  نیا  هحفـص 92 )  ) هک داد  منامرف  لیئربج  هلیـسو  هب  دنوادخ  هک 

یم تیاور  هشیاـع  زا  يربط  بحم  - 1 تسا : هدش  هدرمـش  تدابع  یلع  لئاضف  نخـس  یلع و  هرهچ  هب  هاگن  تایاور  نآ  رد  هک  دـنا  هدرک 
یم رایـسب  یلع  تروص  هب  هک  منیب  یم  ار  وت  ناـج ! ردـپ  متفگ : درک . یم  هاـگن  رایـسب  یلع  تروـص  هب  مدـید  ار  مردـپ  : » تفگ هک  دـنک 
دنک یم  تیاور  هشیاع  زا  رجح  نبا  - 2 (. 10 «.) تسا تدابع  یلع  هرهچ  هب  هاگن   » تفگ هک  مدینش  ادخ  ربمغیپ  زا  كرتخد ! تفگ  يرگن ؟

(. 11 «.) تسا تداـبع  وا  زا  نخـس  یلع و  داـی  تسا و  هزمح  نم  ياـهومع  نیرتـهب  تسا و  یلع  نم  ناردارب  نیرتـهب  : » تـفگ ربـمغیپ  هـک 
یکی زور  ره  : » دـیوگ یم  کلام  نب  سنا  تساهبوبحم . نیرتهب  ارهق  ربمغیپ و  ادـخ و  هاگـشیپ  رد  دوب  دارفا  نیرتبوبحم  یلع  هحفص 93 ) )

ای تفگ  دروآ و  ربمغیپ  رـضحم  رد  ار  یناـیرب  غرم  نمیا  ما  دوب . نم  تبون  يزور  داد . یم  ماـجنا  ار  ربـمغیپ  ياـهراک  راـصنا  نادـنزرف  زا 
رد نم  اـب  هک  ناـسرب  ار  تناگدـنب  نیرتـبوبحم  ایادـخ  تفگ : ترـضح  ما . هتخپ  امـش  رطاـخ  هب  ما و  هتفرگ  دوـخ  ار  غرم  نیا  هللا ! لوـسر 

راصنا زا  يدرم  دـنک  ادـخ  متفگ  نک . زاب  ار  رد  سنا ! دومرف : ربمغیپ  دـش . هدـیبوک  رد  ماگنه  ناـمه  رد  دـنک . تکرـش  غرم  نیا  ندروخ 
تفگ ربمغیپ  دش  هدیبوک  رد  رگید  راب  مداتسیا . میاجرس  متشگرب  و  تسا ، يراک  لوغـشم  ربمغیپ  متفگ  مدید . رد  تشپ  ار  یلع  اما  دشاب .

متـشگرب تسا و  يراـک  لوغـشم  ربمغیپ  متفگ  دوب . یلع  زاـب  مدرک  زاـب  ار  رد  دـشاب . راـصنا  زا  يدرم  مدرک  یم  اـعد  زاـب  نک . زاـب  ار  رد 
ار تموق  هک  یتسین  یسک  لوا  وت  روایب . هناخ  هب  ار  وا  نک و  زاب  ار  رد  ورب  سنا ! دندومرف : ربمغیپ  دش . هدیبوک  رد  زاب  مداتسیا . میاجرـسرب 
(1 ( ***** ) هحفص 94 (. ) 12 .) دـندروخ ار  نایرب  غرم  ربمغیپ  اب  مدروآ و  هناخ  هب  ار  یلع  متفر و  نم  تسین . راـصنا  زا  وا  يراد . تسود 

الثم هک  تسین  تهج  نیدب  اهنت  ینعی  درادن ، یصخش  هبنج  نانآ  هب  تبـسن  ربمغیپ  تبحم  هیآ 47 . أبس ، هروس  ( 2 . ) هیآ 23 يروش ، هروس 
ار اهنآ  تهج  نآ  زا  ربمغیپ  تشاد . یم  تسود  ار  اهنآ  ربمغیپ  دوب  یم  اهنآ  ياجب  مه  رگید  یـسک  رگا  دنتـسه و  وا  هدازدنزرف ! ای  دـنزرف 

مالسلا هیلع  یلع  هعفاد  زا 54هبذاج و  هحفص 29 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


اب وا  هن  هک  تشاد  مه  يرگید  نادنزرف  مرکا  ربمغیپ  الا  تشاد و  یم  تسود  ار  اهنآ  ادـخ  دـندوب و  هنومن  درف  اهنآ  هک  تشاد  یم  تسود 
رخف ریبکلا  ریسفتلا  . 21 هیآ : بازحا ، هروس  . 158 هیآ : فارعا ، هروس  دنتشاد . يا  هفیظو  نینچ  تما  هن  تشاد و  تبحم  لکـش  نیا  هب  اهنآ 

ج 1، ءایلوالا ، ۀیلح  ص 156 . ج 6 ، یطویس ، عماوجلا  عمج  لامعلا  زنک  ص 23 . ج 4 ، ۀباغلا ، دسا  رصم . پاچ  ص 166 ، ج 27 ، يزار ،
عوضوم رد  همه  هک  میدروخرب  تیاور  دون  زا  زواجتم  هب  تنـس  لها  ربتعم  بتک  رد  ام  تسا و  دایز  رایـسب  باـب  نیا  رد  تاـیاور  ص 63 

راونالا راحب  جرد 39  یـسلجم  موحرم  تسا و  هدـش  دراو  يدایز  رایـسب  تایاور  زین  هعیـش  بتک  رد  تسا . نینمؤملاریما  تبحم  یتسود و 
ص ج 2 ، شرـضنلا ، ضایرلا  تسا . هدرک  لقن  تیاور  باب  نآ  رد  تسا و  هدرک  دـقعنم  نینمؤملاریما  ضغب  بح و  رد  یباب  دـیدج  پاچ 
، ۀقرحملا قعاوصلا  تسا . هدـش  لقن  تنـس  لها  بتک  رد  عوضوم  نیمه  رد  میدروخرب  ام  هک  اجنآ  ات  رگید  تیاور  دودح 20  رد  219 و 

نیا  131 ص . ج 3 ، نیحیحصلا ، كردتـسم  تسا . هدش  لقن  تنـس  لها  فلتخم  بتک  رد  عوضوم  نیمه  رد  رگید  تیاور  جنپ  ص 74 و 
. تسا هدش  لقن  تنس  لها  ربتعم  بتک  رد  لقن  هدجیه  زا  زواجتم  هب  فلتخم  ياهتیفیک  اب  ناتساد 

(ع) یلع هبذاج  زمر 

تفگ درک و  هلومروف  ارنآ  ناوت  یمن  ینعی  تسا ، هدرکن  فشک  یسک  زونه  ار  تبحم  زمر  تسیچ ؟ اهلد  رد  یلع  تبحم  یتسود و  ببس 
هریخ یئابیز  رظن  زا  بحم  يارب  هک  تسه  بوبحم  رد  يزیچ  دراد . يزمر  هتبلا  یلو  نینچ ، دش  نانچ  رگا  دوش و  یم  نانچ  دش  نینچ  رگا 

قوشعم اـهلد و  بوبحم  یلع  دوـش . یم  هدـیمان  قـشع  ـالاب  تاـجرد  رد  تبحم  هبذاـج و  دـشک . یم  دوـخ  يوـس  هب  ار  وا  تسا و  هدـننک 
گنر هتخاـس و  هتفیـش  دوـخ  هب  ار  اـهلد  هتخیگنارب و  ار  اهقـشع  هک  تسیچ  رد  یلع  یگداـعلا  قوـف  تهج ؟ هـچ  رد  و  ارچ ؟ تساـهناسنا .

دننک یمن  ساسحا  هدرم  ار  وا  الصا  دننیب و  یم  انشآ  وا  اب  ار  دوخ  همه  اهلد  ارچ  تسا ؟ هدنز  هشیمه  يارب  تسا و  هتفرگ  ینادواج  تایح 
زاب و  میا . هدرکن  ساسحا  ار  نآ  ام  تسین و  ام  نیب  رد  نونکا  وا  مسج  اریز  تسین  وا  مسج  وا  یتسود  كالم  املسم  دنبای ؟ یم  هدنز  هکلب 

ياهتلیـضف تبحم  هار  زا  یلع  تبحم  میئوگب  هک  تسا  هابتـشا  مه  تسین . دراد  دوجو  اهتلم  همه  رد  هک  یتسودنامرهق  عون  زا  یلع  تبحم 
هک تسا  تسرد  دوـب و  لـماک  ناـسنا  رهظم  یلع  تسا  تسرد  تسا . تیناـسنا  بح  یلع  بـح  هحفـص 95 )  ) تسا و یناسنا  یقـالخا و 
نآ تمکح و  نآ  تشاد ، یم  تشاد  هک  ار  یناسنا  لئاضف  نیا  همه  یلع  رگا  اـما  دراد  یم  تسود  ار  تیناـسنا  یلاـع  ياـه  هنومن  ناـسنا 
نآ تلادع ، نآ  يرورپ ، فیعض  نآ  تفوطع ، ینابرهم و  نآ  بدا ، نآ  ینتورف ، عضاوت و  نآ  اهیگتـشذگ ، دوخ  زا  اهیراکادف و  نآ  ملع ،
رد يولوم : لوق  هب  و  نمـشد ، هب  تبـسن  یگنادرم  تورم و  نآ  تعاجـش ، نآ  راـثیا ، نآ  ناـسنا ، هب  مارتـحا  نآ  یهاوخیدازآ ، یگدازآ و 
اما تشاد  یم  تشاد  هک  ار  اـهنیا  همه  یلع  رگا  مرک و ... دوجو و  اخـس  نآ  یتسیک ؟ دـناد  هک  دوخ  تورم  رد  یتسین  اـبر  ریـش  تعاـجش 

یهلا دـنویپ  هک  تسا  بوبحم  رظن  نآ  زا  یلع  دوبن . تسا  زیخ  تبحم  زیگنا و  هفطاع  زورما  هک  ردـق  نیا  املـسم  تشاد ، یمن  یهلا  گنر 
رهظم قح و  گرزب  تیآ  ار  یلع  نوچ  و  دراد ، یگتـسویپ  رـس و  رـس و  قح  اـب  شیوخ  قاـمعا  رد  هاـگآدوخان  روـط  هب  اـم  ياـهلد  دراد .

رد هشیمه  يارب  هک  تسا  قح  ترـضح  اب  اهناج  دـنویپ  یلع ، قشع  هناوتـشپ  تقیقح  رد  دـنزرو . یم  قشع  وا  هب  دـنبای و  یم  قح  تاـفص 
يارب هچنآ  اما  تسا  رایسب  یلع  دوجو  رد  نشور  ياه  هطقن  تسا . نادواج  زین  یلع  رهم  تسا  ینادواج  اهترطف  نوچ  هدش و  هداهن  اهترطف 

، ینادـمه هدوس  تسا . هداد  یهلا  هبذـج  يو  هب  هک  تسا  نآ  تسوا و  صـالخا  ناـمیا و  تسا  هداد  رارق  ناـبات  هدنـشخرد و  ار  وا  هشیمه 
اهنمضت حور  یلع  هلالا  یلـص  هحفـص 96 ) : ) تفگ شفـصو  رد  داتـسرف و  دورد  یلع  رب  هیواعم  لباقم  رد  یلع ، هتخابلد  راکادف و  يوناب 

كاخ ار  وا  هک  داب  یناور  رب  دنوادخ  دورد   » انورقم نامیالا  قحلاب و  راصف  الدب  هب  یغبی  قحلا ال  فلاح  دق  انوفدم  لدـعلا  هیف  حبـصاف  ربق 
هتـشگ نورقم  نامیا  اب  قح و  اب  سپ  دـنیزگن ، یلدـب  نآ  ياج  هب  هک  دوب  هتـسب  نامیپ  قح  اب  « » تشگ نوفدـم  يو  اب  زین  لدـع  تفرگرب و 

هدع اب  یلع  نفد  مسارم  رد  بش  لد  نآ  رد  هک  دوب  یناسک  زا  دوب ، یلع  ناگتخابلد  زا  رگید  یکی  زین  يدبع  ناحوص  نب  ۀعـصعص  دوب .»
داهن و شبلق  رب  ار  شیوخ  تسد  کی  هعصعص  دیناشوپ ، كاخ  ار  شندب  دندرک و  نفد  ار  ترضح  هکنآ  زا  سپ  درک . تکرش  يدودعم 
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رب گرزب . تداهج  دـنمورین و  تیئابیکـش  دوب و  كاپ  تدـلوم  هک  داـب ! تیاراوگ  گرم  : » تفگ دیـشاپ و  رـس  رب  كاـخ  رگید  تسد  اـب 
رد تدرگ  هب  شکئالم  تفریذپ و  یـشوخ  اب  ار  وت  وا  یتشگ و  لزان  تا  هدننیرفآ  رب  تشگ . دنمدوس  تتراجت  یتفای و  تسد  تا  هشیدنا 
زا يدیـسر و  یفطـصم  تردارب  هجرد  هب  داد و  ياج  شیوخ  برق  رد  ار  وت  دـنوادخ  یتشگ و  نیزگیاـج  ربمغیپ  یگیاـسمه  رد  دـندمآ .

میرادب تسود  ار  تناتسود  مینک . هحفص 97 )  ) لمع تیاهشور  هب  مینک و  يوریپ  وت  زا  هک  میهاوخ  یم  ادخ  زا  يدیماشآ . شزیربل  هساک 
نارگید هچنآ  هب  يدیسر  دنتفاینرد و  نارگید  ار  هچنآ  یتفایرد  و  میدرگ . روشحم  تناتـسود  هگرج  رد  میرادب و  نمـشد  ار  تنانمـشد  و 

ار اهبوشآ  یتشاد و  اپ  رب  ار  اهتنس  ات  يدرک  مایق  دوب  هتـسیاش  هکنانچنآ  ادخ  نید  هب  يدرک و  داهج  ربمغیپ  تردارب  هاگـشیپ  رد  دندیـسرن .
تشگ و نشور  اههار  دش و  مکحم  نانمؤم  تشپ  وت  هلیـسو  هب  اهدورد . نیرتهب  داب  وت  رب  تشگ . مظنم  نامیا  مالـسا و  يدومن و  حالـصا 
. یتفرگ یشیپ  نارگید  رب  شتباجا  هب  یتفگ . باوج  ار  ربمغیپ  يادن  درکن . عمج  دوخ  رد  ار  وت  يایاجس  لئاضف و  يدحا  داتسیا . اپب  اهتنس 
ار نارگمتـس  تشپ  يدرب و  هلمح  تشحو  سرت و  لحارم  رد  راقفلاوذ  ریـشمش  اب  يدرک . شظفح  شیوخ  ناـج  اـب  یتفاتـش و  شیراـی  هب 
!. نانمؤم ریما  يا  داـب  تیاراوگ  سپ  يدیـشک  نوخ  كاـخ و  رد  ار  ناـهارمگ  یتخیر و  ورف  مهرد  ار  یتسپ  كرـش و  ياـهناینب  یتسکش .

تبیصن رتراکادف و  همه  زا  مکحم و  لد  رد  زیربل و  نیقی  زا  يدیورگ . مالـسا  هب  هک  يدوب  یـسک  لوا  ربمغیپ . هب  يدوب  مدرم  نیرتکیدزن 
ریخ دیلک  تیگدنز  هک  دنگوس  ادخ  هب  دنادرگن . راوخ  ار  ام  وت  زا  سپ  دـنکن و  مورحم  تبیـصم  رجا  زا  ار  ام  دـنوادخ  دوب . رتشیب  ریخ  زا 
یم ناشیارب  اهتمعن  نیمز  نامـسآ و  زا  دـندوب  هتفریذـپ  وت  زا  مدرم  رگا  يریخ . ره  لفق  تسا و  يرـش  ره  دـیلک  تگرم  و  رـش ، لفق  دوب و 
بات یلع  فاـطعنا  مدـع  لدـع و  لـباقم  رد  دـندیزگرب و  ار  اـیند  يرآ  (. 1 «.) دـندیزگرب ترخآ  رب  هحفـص 98 )  ) ار ایند  نانآ  اـما  دـیراب 

ناتـسود و نتـشاد  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  درک . دیهـش  ار  یلع  دمآ و  رد  هب  یمدرم  نیتسآ  زا  اهدوکر  اهدومج و  تسد  تبقاع  دندرواین و 
بلاج و تفگـش و  ياه  هچخیرات  تسا . ریظن  یب  دـنتفر  راد  رـس  رب  دـنداد و  رـس  وا  تبحم  ءالو و  هار  رد  هک  هتخانـشن  اـپ  زا  رـس  ناـبحم 

جاجح هللادیبع و  شرسپ  هیبا و  نب  دایز  لیبق  زا  یناکاپان  تیانج  تسد  تسا . هتخاس  رختفم  ار  مالـسا  خیرات  تاحفـص  اهنآ  زیگنا  تریح 
هحفـص 99) . ) تسا هدولآ  قفرم  ات  تیناـسنا  ياـه  هدـبز  نیا  نوخ  هب  نایفـس  یبا  نب  ۀـیواعم  اـهنیا  همه  سأر  رد  لـکوتم و  فسوی و  نب 

. دیدج پاچ  ، 296  - ص 295 ج 42 ، راونالاراحب ، ( 1 ***** )

مالسلا هیلع  یلع  هعفاد  يورین 

باب رد  جراوخ  هدیقع  جراوخ  دئاقع  لوصا  جراوخ  شیادیپ  نیقرام  نیطساق و  نیثکان و  یلع  يزاس  نمـشد  هحفص 101 . هحفص 101 ) )
نآرق تسایس  جراوخ  تازیمم  جراوخ  نایغط  مایق و  یلع  یـسارکومد  حور  ای  راعـش  جراوخ  ضارقنا  افلخ  هرابرد  جراوخ  هدیقع  تفالخ 

نیتسار ياوشیپ  ماما و  یلع  قافن  اب  راکیپ  موزل  ندرک  هزین  رب 

مالسلا هیلع  یلع  يزاس  نمشد 

یلع تسا . هدوب  یئورین  ود  تیـصخش  تقو  همه  یلع  وا . ههام  دـنا  هلاـس و  راـهچ  تفـالخ  نارود  هب  میهد  یم  صاـصتخا  ار  دوخ  ثحب 
دـنخرچ و یم  رتشیب  یلع  درگ  هب  هک  مینیب  یم  ار  یهورگ  لوا  زا  مالـسا  هرود  رد  اصوصخم  هعفاد . مه  تسا و  هتـشاد  هبذاـج  مه  هشیمه 

نینچمه یلع و  تفالخ  نارود  یلو  دـنرب . یم  جـنر  وا  دوجو  زا  انایحا  دـنرادن و  یبوخ  هنایم  نادـنچ  وا  اب  هک  مینیب  یم  ار  رگید  یهورگ 
تفالخ زا  لبق  هک  تبسن  نامه  هب  تسا . وا  هعفاد  هبذاج و  رتشیب  یلجت  هرود  یلع ، یخیرات  روهظ  نارود  ینعی  شتافو ، زا  دعب  ياه  هرود 

زا رگید  یکی  نیا  دوب . زاـس  یـضاران  زاـس و  نمـشد  يدرم  یلع  دوـب . رتـمک  شا  هعفاد  هبذاـج و  یلجت  دوـب  رتـمک  عاـمتجا  اـب  شـسامت 
شیوخ سدـقم  ياهفدـه  نتخاس  یلمع  یپ  رد  هک  یبالقنا  اصوصخم  زرابم و  رادـفده و  یکلـسم و  مدآ  ره  تسا . وا  گرزب  تاراـختفا 

زا دنـشوک و  یم  ادخ  هار  رد  (. » 1 «.) مئال ۀمول  نوفاخی  هللا و ال  لیبس  یف  نودـهاجی  ( » هحفـص 102 : ) هک تسا  ادخ  لوق  قادصم  تسا و 
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زا رگا  شدوخ  نامز  رد  اـصوصخم  شنانمـشد  اذـهل  تسا . نک  تسرد  یـضاران  زاـس و  نمـشد  دـننک .» یمن  میب  يرگـشنزرس  شنزرس 
يرایسب دوش ، هداد  هئارا  هدوب  هکنانچمه  دوشن و  فیرحت  زورما  یلع ، تیصخش  رگا  دنتسین . هدوبن و  مه  رتمک  دنا  هدوبن  رتشیب  شناتسود 

يارب نتشگرب  رد  داتـسرف . نمی  هب  يرکـشل  یهدنامرف  هب  ار  یلع  ربمغیپ  تفرگ . دنهاوخ  رارق  شنانمـشد  فیدر  رد  شیتسود  نایعدم  زا 
هب رتدوز  رفـس  شرازگ  يارب  دوخ  تشاذـگ و  شیوخ  ياج  هب  ار  نایرکـشل  زا  یکی  هکم  ياهیکیدزن  رد  درک . هکم  مزع  ربمغیپ  تاـقالم 

هکم دراو  ون  ياهـسابل  اب  ات  درک  میـسقت  نایرکـشل  نیب  رد  دوب  هدروآ  هارمه  یلع  هک  ار  یئاـه  هلح  صخـش  نآ  تفاتـش . هللا  لوسر  يوس 
بسک ص )  ) مرکا ربمغیپ  هکنیا  زا  لبق  تسیاب  یمن  اریز  تسناد ، یطابـضنا  یب  ارنآ  درک و  ضارتعا  لمع  نیا  هب  تشگرب  هک  یلع  دنوش .
عالطا نودب  دوب  لاملا  تیب  رد  فرصت  یعون  راک  نیا  ع )  ) یلع رظن  زا  تقیقح  رد  دوش و  هتفرگ  اه  هلمح  هرابرد  یمیمصت  دوش  فیلکت 
لیوحت هک  داد  رارق  صوصخم  هاگیاج  رد  ار  اهنآ  دننکب و  دوخ  نت  زا  ار  اه  هلح  داد  روتسد  ع )  ) یلع ورنیا  زا  نیملـسم . ياوشیپ  هزاجا  و 

. دـندش تحاراـن  لـمع  نیا  زا  ع )  ) یلع نایرکـشل  دریگب . میمـصت  اـهنآ  هراـبرد  ناـشدوخ  ترـضح  نآ  دوش و  هداد  ص )  ) مرکا ربـمغیپ 
رد ع )  ) یلع تنوـشخ  هحفـص 103 )  ) زا دـش  اـیوج  ار  اـهنآ  لاوحا  ص )  ) مرکا لوسر  دندیـسر و  ص )  ) مرکا ربـمغیپ  روضح  هب  هکنیمه 
یف نشخال  هنا  هللا  وف  ایلع  اوکـشت  سانلا ال  اهیا  ای  : » تفگ تخاس و  بطاخم  ار  نانآ  ص )  ) مرکا ربمغیپ  دـندرک . تیاکـش  اـه  هلح  دروم 
يو هرابرد  یـسک  هک  تسنیا  زا  رتدیدش  ادخ  هار  رد  وا  دـنگوس  ادـخ  هب  هک  دـینکن  هوکـش  یلع  زا  مدرم ! (. » 2 «.) یکـشی نا  نم  هللا  تاذ 

رطاخ هب  درک  یم  هظحالم  یـسک  زا  دیزرو و  یم  تیانع  یـسک  هب  رگا  هکلب  تشادن  هظحالم  یـسک  زا  ادخ  هار  رد  یلع  دـنک .» تیاکش 
باحـصا نایم  رد  دروآ . یم  درد  هب  دـنک و  یم  هدـیجنر  ار  وزرآ  رپ  عمطرپ و  ياـهحور  تسا و  زاـس  نمـشد  تلاـح  نیا  ارهق  دوب . ادـخ 

يدرم تشادن . كانرطخ  روسج و  نینچنیا  ینانمشد  وا  دننام  سکچیه  هکنانچمه  تشادن ، راکادف  یناتسود  یلع  دننام  سکچیه  ربمغیپ 
درک و یم  ینیب  شیپ  ار  نآ  دوب و  هاگآ  نایرج  نیا  زا  دوخ  وا  تشگ . عقاو  نانمـشد  موجه  دروم  شا  هزانج  گرم ، زا  دـعب  یتح  هک  دوب 

ضرقنم نایوما  تلود  تشذـگ و  نرق  کی  دودـح  هکنآ  ات  دـننادن ، نارگید  شنادـنزرف  زج  دـشاب و  یفخم  شربق  هک  درک  تیـصو  اذـل 
شـسدقم تبرت  قداص  ماما  تسد  هب  دـش و  مک  اهیزوت  هنیک  اه و  هنیک  دنتـشگ ، ناوتاـن  تخـس  اـی  دـندش و  ضرقنم  زین  جراوخ  تشگ ،

ص 250. ج 4 ، ماشه ، نبا  هریس  ( 2 . ) 54 هیآ . هدئام ، هروس  ( 1 ( ***** ) هحفص 104 . ) تشگ نالعا 

نیقرام نیطساق و  نیثکان و 

دـیمان و نیثکان  ار  نانآ  دوخ  هک  لمج  باحـصا  تساخرب : راکیپ  هب  ناـنآ  اـب  درک و  درط  دوخ  زا  ار  هتـسد  هس  شتفـالخ  نارود  رد  یلع 
رمالاب تضهن  املف  (. » 1) دناوخ یم  نیقرام  ار  اهنآ  دوخ  هک  جراوخ  ینعی  ناورهن  باحصا  دناوخ و  نیطـساق  ار  اهنآ  هک  نیفـص  باحـصا 

نید زا  یتیعمج  دـندرک ، تعیب  ضقن  يا  هفئاط  مدرک ، مایق  تفالخ  رما  هب  نوچ  سپ  (. » 2 «.) نورخآ طسق  يرخا و  تقرم  ۀفئاط و  تثکن 
عماطم و نابحاص  دـندوب ، ناتـسرپ  لوپ  هیحور  ظاحل  زا  نیثکان  هحفـص 105 ) «. ) دندرک نایغط  یـشکرس و  لوا  زا  یتیعمج  دنتفر ، نوریب 
. دوب قافن  بلقت و  تسایس و  حور  نیطـساق  حور  اما  تسا . تیعمج  نیا  هجوتم  رتشیب  تاواسم  لدع و  هرابرد  وا  نانخـس  ضیعبت . رادفرط 

دندرک داهنشیپ  يا  هدع  دنزیر . ورف  مهرد  ار  یلع  يرادمامز  تموکح و  ناینب  دنریگ و  تسد  رد  ار  تموکح  مامز  ات  دندیشوک  یم  اهنآ 
هزرابم ملظ  اب  هک  دوب  هدمآ  وا  دوبن . اهفرح  نیا  لها  وا  هک  اریز  تفریذپ  یمن  وا  دنک . نیمأت  ار  ناشعماطم  يدودح  ات  دـیآ و  رانک  اهنآ  اب 
دنـسم دوخ  هک  دنتـساوخ  یم  اهنآ  دندوب . فلاخم  یلع  تموکح  ساسا  اب  وا  پیت  هیواعم و  یفرط  زا  و  دـنک . اضما  ار  ملظ  هکنآ  هن  دـنک 

ناشحور دنتسه  نیقرام  هک  موس  هتسد  دوب . یئورود  قافن و  اب  گنج  اهنآ  اب  یلع  گنج  تقیقح  رد  و  دننک ، لاغـشا  ار  یمالـسا  تفالخ 
ریذپان یتشآ  یتلاح  دـنمورین و  يا  هعفاد  اهنیا  همه  هب  تبـسن  یلع  دوب . كانرطخ  ياهتلاهج  اهیـسدقم و  هکـشخ  اوران و  ياهتیبصع  حور 
فلتخم تافارحنا  نوگانوگ و  ياه  هقرف  اب  لمع  تابثا و  ماقم  رد  هک  تسنیا  یلع  ندوب  لماک  ناسنا  تیعماـج و  رهاـظم  زا  یکی  تشاد .

رد مه  یهاگ  مینیب ، یم  لمجتم  ناتسرپایند  اهتسرپ و  لوپ  اب  هزرابم  هنحص  رد  ار  وا  یهاگ  تسا . هدرک  هزرابم  همه  اب  تسا و  هدش  وربور 
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هب میراد  یم  فوطعم  ار  دوخ  ثحب  فرحنم . لهاج و  ياهامن  سدـقم  اب  یهاگ  ور ، دـص  ور و  هد  ياه  هشیپ  تسایـس  اـب  هزراـبم  هنحص 
ریاس نایم  رد  ناشراکفا  دـنراد . زیگنا  تربع  هدـنزومآ و  يا  هچخیرات  اـما  دـنا  هدـش  ضرقنم  هکنیا  ولو  اـهنیا ، جراوخ . ینعی  ریخا  هتـسد 
نایم زا  ناشمان  یتح  ناشدارفا و  صاخـشا و  هکنیا  اب  نرق  هدراـهچ  نیا  لوط  ماـمت  هحفـص 106 )  ) رد هجیتن  رد  هدیناود و  هشیر  نیملـسم 
رامش هب  نیملسم  مالسا و  تفرشیپ  يارب  تخس  یمحازم  دراد و  هتـشاد و  دوجو  هراومه  اهامن  سدقم  دبلاک  رد  ناشحور  یلو  تسا  هتفر 

نیثکانلا و يدعب  لتاقتس  تفگ : يو  هب  هک  دیمان  اهمان  نیا  هب  ار  نانآ  ربمغیپ  ترضح ، نآ  زا  لبق  و  ( 1 ( ***** ) هحفص 107 . ) دور یم 
جهن حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  ار  تیاور  نیا  درک . یهاوـخ  هلتاـقم  نیقراـم  نیطـساق و  نیثکاـن و  اـب  نم  زا  سپ  نیقراـملا » نیطـساقلا و 
حیرص يرابخا  هک  اریز  تسا ، تبترم  یمتخ  ترـضح  توبن  لئالد  زا  یکی  تیاور  نیا  دیوگ  یم  دنک و  یم  لقن  ج 1 ص 201  هغالبلا ،

). 3( هیقشقش هبطخ  هغالبلا ، جهن  ( 2 . ) درادن هار  نآ  رد  یلامجا  لیوأت و  هنوگچیه  هک  بیغ  هدنیآ و  زا  تسا 

جراوخ شیادیپ 

. تسا تیمکح  نایرج  رد  نانآ  شیادیپ  تسا . هدش  هتفرگ  نایغط  یشکرس و  يانعم  هب  ( 1 «) جورخ  » زا هژاو  نیا  نایشروش . ینعی  جراوخ 
تسد صاع  ورمع  تروشم  اب  هیواعم  تفای ، یم  همتاخ  یلع  عفن  هب  تشاد  گنج  هک  يزور  نیرخآ  رد  نیفـص  گنج  رد  هحفص 108 ) )

هک درک  رکف  درادن . هلـصاف  رتشیب  مدق  کی  تسکـش  اب  دنام و  هجیتن  یب  شیاهجنر  اهتیلاعف و  مامت  دـید  وا  . دز يا  هنارهام  گنرین  کی  هب 
رد ارنآ  دیئایب  مینآرق ، هلبق و  لها  ام  مدرم ! هک  دننک  دنلب  اه  هزین  رـس  رب  ار  اهنآرق  داد  روتـسد  دبای . یمن  تاجن  هب  هار  يراکهابتـشا  اب  زج 

میلـست دوب و  هتفگ  یلع  البق  هک  تسا  یفرح  نامه  دنـشاب . هدرک  راکتبا  اـهنآ  هک  دوبن  يا  هزاـت  نخـس  نیا  میهد . رارق  مکح  شیوخ  نیب 
اهنآ دینزب  دروآرب  دایرف  یلع  دنناهرب . ار  دوخ  یعطق  تسکش  زا  دنبای و  تاجن  هار  ات  تسا  يا  هناهب  دنا . هدشن  میلست  مه  نونکا  دندشن و 
دـض شور  نامه  هب  دعب  دننک و  ظفح  ار  ناشدوخ  نآرق  تباتک  ظفل و  هانپ  رد  دنهاوخ  یم  هدرک  هناهب  ار  نآرق  ذغاک  هحفـص و  اهنیا  ار ،
اهنیا منم . نآرق  نیتسار  هولج  تقیقح و  درادـن . یمارتحا  شزرا و  نآ ، تقیقح  لـباقم  رد  نآرق  دـلج  ذـغاک و  دـنهد . همادا  دوخ  ینآرق 

تیعمج هک  صیخـشت  یب  ياهامن  سدـقم  اهنادان و  زا  يا  هدـع  دـنزاس . دوبان  ار  ینعم  تقیقح و  ات  دـنا  هدرک  زیواتـسد  ار  طخ  ذـغاک و 
رطاخ هب  ام  گنج  میگنجب !؟ نآرق  اب  هک  دندروآرب  دایرف  دیوگ ؟ یم  هچ  یلع  هک  دندرک  هراشا  رگیدکی  اب  دـنداد  یم  لیکـشت  ار  يریثک 
نآرق رطاـخ  هب  میوـگ  یم  زین  نم  تفگ  یلع  ارچ ؟ هحفـص 109 )  ) گنج رگید  سپ  دـننآرق  میلـست  دوخ  هک  مه  اهنآ  تسا  نآرق  ءاـیحا 
باتک رد  یمالـسا ، هقف  رد  دـنا . هداد  رارق  دوخ  ناج  ظفح  هلیـسو  ار  نآرق  تباتک  ظفل و  دـنرادن ، راک  رـس و  نآرق  اب  اهنیا  اـما  دـیگنجب ،

لاح رد  نیملسم  اب  هک  یلاح  رد  مالـسا  نانمـشد  رگا  هک  تسنیا  هلئـسم  نیملـسم .» هب  رافک  سرتت   » ناونع تحت  تسا  يا  هلئـسم  داهجلا ،
يورـشیپ تیلاعف و  لوغـشم  ههبج  نیا  تشپ  رد  دوخ  دنهد و  رارق  شیوخ  رپس  ههبج  مدقم  رد  ار  ناملـسم  يارـسا  زا  يا  هدـع  دـنا  گنج 

زج تسین  يا  هراچ  دریگب  ار  اهنآ  يورشیپ  ولج  دنک و  هلمح  اهنآ  هب  ای  دنک و  عافد  دوخ  زا  دهاوخب  رگا  مالسا  هاپس  هک  يروط  هب  دنـشاب 
مجاهم رگ و  هزیتس  نمشد  هب  یسرتسد  ینعی  درادرب ، نایم  زا  ترورض  مکح  هب  زین  دنا  هدش  عقاو  رپس  هک  ار  دوخ  ناملـسم  ناردارب  هکنیا 

نوناق رد  نیملسم  هیقب  ناج  ظفح  رطاخ  هب  مالسا و  هیلاع  حلاصم  رطاخ  هب  ملسم  لتق  اجنیا  رد  ناناملسم ، نتشک  اب  زج  تسین  ریذپ  ناکما 
ناشناگدنامزاب هب  ار  نانآ  ياهبنوخ  دیاب  اهتنم  دنا  هدش  دیهش  ادخ  هار  رد  دنمالسا و  زابرس  تقیقح  رد  زین  اهنآ  تسا . هدش  زیوجت  مالـسا 

تسا ملسم  نوناق  کی  ناهج  یگنج  یماظن و  نیناوق  رد  هکلب  تسین  یمالـسا  هقف  صئاصخ  زا  اهنت  نیا  و  ( 2) دنزادرپب یمالسا  هجدوب  زا 
رد دننارب . بقع  هب  ار  يو  دنبای و  تسد  نمشد  هب  ات  دننک  یم  دوبان  ار  ورین  نآ  دنک  هدافتسا  یلخاد  ياهورین  زا  تساوخ  نمـشد  رگا  هک 

دیابن نخس  ياج  رگید  هک  دلج  ذغاک و  دیآ ، تسدب  مالسا  يزوریپ  ات  نزب  دیوگ  یم  مالـسا  ار  يا  هدنز  دوجوم  ناملـسم و  هک  یتروص 
ذغاک اهنیا  تسا . نآرق  ياوتحم  رطاخ  هب  گنج  هحفـص 110 )  ) زورما تساوتحم . ینعم و  رطاخ  هب  شمارتحا  تباتک  ذغاک و  دریگ . رارق 
تفرگ ار  ناشلقع  مشچ  ولج  هایس  يا  هدرپ  نوچمه  يربخ  یب  ینادان و  اما  دنربب . نیب  زا  ار  نآرق  ياوتحم  ینعم و  ات  دنداد  رارق  هلیـسو  ار 
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نآ زا  یهن  يارب  دـیاب  تسا و  يرکنم  دوخ  نآرق  اب  گنج  میگنج ، یمن  نآرق  اب  هکنیا  رب  هوالع  اـم  دـنتفگ  تشاد . ناـشزاب  تقیقح  زا  و 
راکادف دیشر و  يرـسفا  هک  رتشا  کلام  دوب . هدنامن  شیب  یتعاس  یئاهن  يزوریپ  ات  میگنجب . دنگنج  یم  نآرق  اب  هک  یناسک  اب  میـشوکب و 

نیمه رد  دـیامن . كاپ  اهراخ  زا  ار  مالـسا  هار  دـنک و  نوگنرـس  ار  هیواعم  یهدـنامرف  همیخ  ات  تفر  یم  نانچمه  دوب ، هتـشذگ  ناج  زا  و 
رتشیب دندوزفا و  یم  ناشراکنا  رب  اهنآ  درک  یم  رارـصا  یلع  هچ  ره  مینک . یم  هلمح  تشپ  زا  ام  هک  دندروآ  راشف  یلع  هب  هورگ  نیا  تقو 

رگا هک  داد  باوج  یلع  مایپ  هب  وا  درگرب . هنحـص  زا  دوخ  نک و  فقوتم  ار  گنج  داتـسرف  ماغیپ  کـلام  يارب  یلع  دـندرک . یم  تجاـجل 
یم تا  هعطق  هعطق  ای  هک  دندیـشک  ار  اهریـشمش  تسا . هتـشگ  دوبان  زین  نمـشد  هدیـسر و  نایاپ  هب  گنج  یهد  متزاجا  ار  يا  هظحل  دـنچ 

تشگرب و وا  درگرب . دوخ  نک و  فقوتم  ار  گنج  ینیبب  هدـنز  ار  یلع  یهاوخ  یم  رگا  هک  داتـسرف  شلابند  هب  زاب  ددرگرب . وگب  اـی  مینک 
دوش و لیکـشت  تیمکح  سلجم  دـنهد ، رارق  مکاح  ار  نآرق  اـت  دـش  فقوتم  گـنج  داـتفا . رگراـک  بوخ  شگنرین  هک  ناـمداش  نمـشد 
رب ار  یفـالتخا  اـی  دـنهد و  ناـیاپ  ار  اـهتموصخ  دـننک و  تموـکح  تسا  نیفرط  یقاـفتا  تنـس ، نآرق و  رد  هـچنآ  رب  فرط  ود  ياـهمکح 

اهنآ مینک . نییعت  ار  شیوخ  مکح  زین  ام  ات  دـننک  نییعت  ار  دوخ  مکح  اهنآ  تفگ  یلع  دـننک . رتناـنچنآ  ار  ناـنچنآ  دـنیازفیب و  تاـفالتخا 
رادمتسایس سابع  نب  هللادبع  یلع  دندرک . باختنا  ار  اهگنرین  هراصع  هحفص 111 )  ) صاعورمع رظن  قافتا  اب  یفالتخا  نیرتکچوک  نودب 

شیوخ سنجمه  لابند  هب  اهقمحا  نآ  اما  ار  لیبق  نآ  زا  يدرم  ای  درک و  داهنـشیپ  ار  نامیا  اب  نیب  نشور  راکادـف و  درم  رتشا  کـلام  اـی  و 
یلع و هچ  ره  دندرک . باختنا  تشادن  یبوخ  هنایم  مالسلا  هیلع  یلع  اب  دوب و  ریبدت  یب  يدرم  هک  ار  یـسوموبا  نوچ  يدرم  دنتـشگ و  یم 
ام ار  وا  ریغ  دـنتفگ  درادـن ، ار  ماقم  نیا  یگتـسیاش  تسین و  راـک  نیا  درم  یـسوموبا  هک  دـننک  نشور  ار  مدرم  نیا  دنتـساوخ  وا  ناتـسود 
هب شباحـصا  یلع و  فرط  زا  مکح  ناوـنع  هب  ار  وا  هرخـالاب  دـینکب . دـیهاوخ  یم  هچ  ره  تسا  نینچنیا  هک  ـالاح  تفگ  مـینکن . تقفاوـم 

یلع هن  نیملـسم  حـلاصم  رطاخ  هب  هک  تسنیا  رتهب  تفگ  یـسوموبا  هب  صاع  رمع و  تروشم ، اـههام  زا  سپ  دنداتـسرف . تیمکح  سلجم 
نونکا یتفگ ، تسار  تفگ  یـسوموبا  تسین . يرگید  وت ، داـماد  رمع ، نب  هللادـبع  زج  نآ  مینک و  باـختنا  ار  یموس  هیواـعم ، هن  دـشاب و 

امتح هک  ار  يا  هتـسیاش  درف  کی  دنور  یم  نیملـسم  دعب  ار ، هیواعم  مه  نم  ینک ، یم  علخ  تفالخ  زا  ار  یلع  وت  تفگ  تسیچ !؟ فیلکت 
دنوش عمج  مدرم  هک  دندرک  مالعا  دندرک و  قفاوت  بلطم  نیا  رب  دوش . یم  هدنک  اه  هنتف  هشیر  دـننک و  یم  باختنا  تسا  رمع  نب  هللادـبع 

. دیراد مالعا  ار  شیوخ  هیرظن  ربنم و  دیئامرفب  هک  صاع  رمع و  هب  درک  ور  یـسوموبا  دندرک . عامتجا  مدرم  تیمکح . جئاتن  عامتـسا  يارب 
ینخـس وـت  زا  شیپ  منکب و  ار  یتراـسج  نینچ  نم  هک  اـشاح  ربـمغیپ ، هباحـص  زا  مرتـحم  دیفـس  شیر  درم  وـت  نم !؟ تفگ  صاـع  رمع و 

هدـمآ دـنب  اه  هنیـس  رد  اهـسفن  هتـشگ و  هریخ  اهمـشچ  دـپط ، یم  اهلد  نونکا  تفرگ . رارق  ربنم  رب  درک و  تکرح  اج  زا  یـسوموبا  میوگب .
هن هک  میدید  نآ  رد  ار  تما  حالص  تروشم  زا  سپ  ام  هک  هحفص 112 )  ) دمآرد نخس  هب  وا  تسیچ ؟ هجیتن  هک  راظتنا  رد  ناگمه  تسا .

نوریب تسار  تسد  تشگنا  زا  ار  شرتشگنا  دـننک و  باختنا  هتـساوخ  ار  هک  ره  دـنناد  یم  دوخ  نیملـسم  رگید  هیواـعم ، هن  دـشاب و  یلع 
. دـمآ ریز  هب  ربنم  زا  تفگ و  ار  نیا  مدروآ . نوریب  تشگنا  زا  ار  رتشگنا  نیا  هکنانچمه  مدرک  علخ  تفـالخ  زا  ار  یلع  نم  تفگ  دروآ و 
زا ار  وا  زین  نم  درک و  عـلخ  تفـالخ  زا  ار  یلع  هک  دیدینـش  ار  یـسوموبا  نانخـس  تفگ  تسـشن و  ربـنم  رب  درک و  تکرح  صاـع  رمع و 

درک و پچ  تسد  هب  ار  شرتشگنا  سپس  دروآ و  نوریب  تسار  تسد  زا  ار  شرتشگنا  درک و  یـسوموبا  هکنانچمه  منک  یم  علخ  تفالخ 
بوشآ سلجم  دـمآ . دورف  ربنم  زا  تفگ و  ار  نیا  مدرک . تشگنا  رد  ار  مرتشگنا  هکنانچمه  منک  یم  بصن  تفـالخ  هب  ار  هیواـعم  تفگ 

هک جراوخ  تفر . ماش  هب  زین  صاع  رمع و  درک و  رارف  هکم  هب  وا  دندیروش . يو  رب  هنایزات  اب  یضعب  دندرب و  هلمح  یسوموبا  هب  مدرم  دش .
هدوب اجک  رد  هابتشا  دندیمهف  یمن  اما  دندرب . یپ  دوخ  هابتشا  هب  دندید و  مشچ  اب  ار  تیمکح  یئاوسر  دندوب  نایرج  نیا  هدنروآ  دوجو  هب 
دنتفگ یمن  مه  میدرک و  فقوتم  ار  گنج  میدـش و  صاع  رمع و  هیواعم و  گنرین  میلـست  هک  دوب  نیا  رد  ام  ياـطخ  دـنتفگ  یمن  تسا ؟

ود هکنیا  دـنتفگ  یم  هکلب  میداد ، رارق  صاـع  رمع و  فیرح  ار  یـسوموبا  هک  میدرک  اـطخ  رواد »  » باـختنا رد  تیمکح ، رارق  زا  سپ  هک 
هک یلع  شیپ  دندمآ  اهناسنا . هن  تسا و  ادخ  ارصحنم  مکاح  دوب ، رفک  عرش و  فالخ  میداد  رارق  رواد  مکح و  ادخ  نید  رد  ار  ناسنا  رفن 
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دـیدجت و تبیـصم  نک  هبوت  مه  وت  میدرک  هبوـت  اـم  اـم ، مه  یتـشگ و  هحفـص 113 )  ) رفاـک وـت  مه  میداد ، تیمکح  هب  نت  میدـیمهفن و 
نیا دنتفگ  مینک . یم  رافغتـسا  یهانگ  ره  زا  هراومه  ام  بنذ » لک  نم  هللا  رفغتـسا   » تسا بوخ  لاح  ره  هب  هبوت  تفگ  یلع  دش . فعاضم 

دوـجو هب  ار  میکحت  هلئـسم  نم  رخآ  تفگ  ینک . هبوـت  هاـنگ  نیا  زا  هدوـب و  هاـنگ  تیمکح »  » هک ینک  فارتـعا  دـیاب  هکلب  تـسین  یفاـک 
هاـنگ ارنآ  هنوگچ  تسا  عورـشم  مالـسا  رد  هک  يزیچ  رگید  یفرط  زا  و  دـیدید ، زین  ار  شا  هجیتن  دـیدروآ و  دوجو  هب  ناـتدوخ  مدرواـین ،
ادـتبا رد  دـندز . تیلاعف  هب  تسد  یبهذـم  هقرف  کی  ناونع  هب  اجنیا  زا  منک !؟ فارتعا  نآ  هب  ما ، هدـشن  بکترم  هک  یهانگ  منک و  دادـملق 

دـندرک و میظنت  يدـئاقع  لوصا و  دوخ  يارب  مک  مک  یلو  دـندش  هدـیمان  جراوخ »  » تهج نیمه  هب  دـندوب و  شکرـس  یغای و  هقرف  کی 
جراوخ تفرگ . دوخ  هب  بهذـم  گنر  دـمآرد و  یبهذـم  هرقف  کی  تروص  هب  اجیردـت  تشاد ، تسایـس  گنر  طقف  ادـتبا  رد  هک  یبزح 
دـسافم هشیر  دوخ  لایخ  هب  هک  دنداتفا  رکف  هب  مک  مک  دندز . يداح  یغیلبت  ياهتیلاعف  هب  تسد  بهذـم ، کی  نارادـفرط  ناونع  هب  اهدـعب 

هب هک  يدـسافم  اب  دـیاب  ام  دـنراکهانگ و  اطخرب و  همه  هیواعم  یلع و  نامثع و  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  دـننک . فشک  ار  مالـسا  ياـیند 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هفیظو  ناونع  تحت  جراوخ  بهذم  اذـهل  میئامن . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مینک ، هزرابم  هدـمآ  دوجو 

رد تریصب  يرگید  نید و  رد  تریصب  یکی  دراد : یـساسا  طرـش  ود  زیچ  ره  زا  لبق  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هفیظو  دمآ . دوجو  هب 
تریصب اما  و  تسا . رتشیب  شدوس  زا  راک  هحفص 114 )  ) نیا نایز  دشابن  رگا  تسا - هدمآ  تیاور  رد  هکنانچمه  نید - رد  تریصب  لمع .

نداد تلاخد  هب  نآ  لام  تسا و  هدش  ریبعت  هدـسفم » بترت  مدـع   » و ریثأت » لامتحا   » هب اهنآ  زا  هقف  رد  هک  تسا  یطرـش  ود  همزال  لمع  رد 
تریصب دقاف  نادان و  یمدرم  یلمع . تریـصب  هن  دنتـشاد و  ینید  تریـصب  هن  جراوخ  هحفص 115 ) (. ) 3 .) فیلکت ود  نیا  رد  تسا  قـطنم 

ماجنا هتـسب  مشچ  اب  دیاب  دندوب  یعدم  دنتـسناد و  یم  يدبعت  يرما  ار  فیلکت  نیا  اریز  دندوب  لمع  رد  تریـصب  رکنم  اساسا  هکلب  دـندوب 
راکیپ و ماقم  رد  یکی  دراد : رگیدـکی  هب  کیدزن  ياـنعم  ود  دوش  يدـعتم  یلع »  » هب رگا  جورخ »  » هملک ( 1 ( ***** ) هحفص 116 . ) داد
. دجنملا تدرمت - کلملا : یلع  ۀیعرلا  تجرخ  و  هلاتقل . زرب  نالف : یلع  نالف  جرخ  شروش . نایـصع و  درمت و  يرگید  ندمآ و  رب  گنج 

جراوخ رظن  نآ  زا  ار  تیعمج  نیا  تسا . هدـش  هتفرگ  مود  يانعم  هب  جورخ »  » زا تسا  نایـشروش »  » نآ یـسراف  لداعم  هک  جراوخ »  » هملک
يا هلحن  دندرک ، ینتبم  یبهذم  کلـسم  هدیقع و  کی  رب  ار  دوخ  درمت  نوچ  دندیروش و  وا  هیلع  دندرک و  درمت  یلع  نامرف  زا  هک  دـنتفگ 

یجراخ دـندومن  نایغط  تقو  مکاح  رب  دـندرک و  مایق  اهنآ  زا  دـعب  هک  یناسک  ریاس  هب  اذـل  تفای و  صاـصتخا  اـهنآ  هب  مسا  نیا  دـندش و 
اهدعب دنتـشاد و  يدئاقع  اهنیا  یلو  دندوب  دعب  ياه  هرود  ياهیغای  ریاس  لثم  دنتـشاد  یمن  یـصاخ  هدـیقع  بتکم و  اهنیا  رگا  دـشن . هتفگ 

هب دوخ  يارب  یبدا  هقف و  دندش  قفوم  اما  دنهد  لیکـشت  یتموکح  دندشن  قفوم  تقوچیه  هچ  رگا  درک . ادـیپ  تیعوضوم  دـئاقع  نیا  دوخ 
جورخ هک  داتفین  قافتا  زگره  هک  دندوب  یصاخشا  دوش .) هعجارم  مشـش  عبط  ، 347  - ص 340 ج 3 ، مالسالا ، یحـض  هب  . ) دنروایب دوجو 

رد هک  هلزتعم  زا  يدارفا  دوش . یم  هتفگ  هلزتعم  زا  رگید  یـضعب  دـیبع و  نب  ورمع  هرابرد  هچنآ  لثم  دـندوب . جراوخ  هدـیقع  رب  یلو  دـننک 
و  » دوش یم  هتفگ  ناش  هرابرد  دنا  هدوب  رکفمه  جراوخ  ای  هریبک  بکترم  ندوب  دلخم  هلئـسم  رد  ای  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هدیقع 
، دربم لماک  رد  دنا . هتشاد  یجراخ  هدیقع  هک  دنا  هدوب  اهنز  زا  یضعب  یتح  دشیدنا . یم  جراوخ  نوچمه  ینعی  جرا » وخلا  يأر  يری  ناک 

نآ یحالطـصا  موهفم  هملک و  يوغل  موهفم  نیب  نیاربانب  تسا . هتـشاد  یجراخ  هدـیقع  هک  دـنک  یم  لقن  ار  ینز  ناتـساد  ص 154  ج 2 ،
يارب رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ینعی  داهجلا . باـتک  عیارـش ، و  لوا ، لـصف  داـهجلا ، باـتک  ج 1 ، هـعمل ، ( 2 . ) تسا هجو  نم  موـمع 

نیا بترت  لامتحا  هک  دومن  رکنم  زا  یهن  درک و  فورعم  هب  رما  دیاب  یئاج  رد  سپ  دوش . وحم  رکنم »  » دریگ و جاور  فورعم »  » هک تسنیا 
هک تسا  نیا  يارب  لـمع  نیا  عیرـشت  لـصا  هکنیا  رگید  و  ارچ ؟ بوـجو  رگید  تـسا  رثا  یب  اـعطق  هـک  مـیناد  یم  رگا  دـشاب . نـیب  رد  رثا 

لمع رد  تریـصب  طرـش  ود  نیا  همزال  دوشن . بترم  نآ  رب  يرتالاب  هدسفم  هک  دریگب  تروص  دـیاب  یئاج  رد  ارهق  دریگ . ماجنا  یتحلـصم 
هدسفم ایآ  تسین و  ای  تسه  بترتم  راک  نیا  رب  يرثا  ایآ  هک  دنک  ینیب  شیپ  دناوت  یمن  تسا  دـقاف  ار  لمع  رد  تریـصب  هک  یمدآ  تسا .

. تسا حالـصا  زا  شیب  شداسفا  تسا  ثیدح  رد  هک  يروط  نامه  هنالهاج  ياهفورعم  هب  رما  هک  تسنیا  درادن ؟ ای  دراد  رب  رد  ار  يرتالاب 
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دیابن درادن  رثا  لامتحا  رگا  داد و  ماجنا  دیاب  دراد  رثا  لامتحا  رگا  تسا و  هدئاف  بترت  لامتحا  شطرـش  هک  هدشن  هتفگ  فیلاکت  ریاس  رد 
. تسا هدشن  هتـشاذگ  مدرم  هدـهع  رب  اهتحلـصم  نآ  صیخـشت  اما  تسا  روظنم  یتحلـصم  هدـئاف و  یفیلکت ، ره  رد  هکنآ  لاح  داد و  ماجنا 

لامتحا رگا  هدشن  هتفگ  مه  هزور  رد  ناوخن . تسین  دیفم  يدـید  رگا  ناوخب و  تسا  دـیفم  تلاح  هب  يدـید  رگا  هدـشن  هتفگ  زامن  هرابرد 
ای جح  رد  نینچمه  ریگن . تسا  رـضم  تلاح  هب  يدید  رگا  هدش  هتفگ  هزور  رد  ریگن . یهد  یمن  لامتحا  رگا  ریگب و  دراد  هدـئاف  یهد  یم 

سکع هچ  رثا و  هچ  دـید  دـیاب  هک  تسه  دـیق  نیا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باب  رد  اما  تسا . هدـشن  دـیق  نینچنیا  داـهج  اـی  تاـکز 
. تسا ارجا  نالماع  دوخ  هدهع  رب  تحلصم  صیخـشت  ینعی  هن ؟ ای  تسا  نیملـسم  مالـسا و  حالـص  تهج  رد  لمع  نیا  ایآ  دراد و  یلمعلا 

لمع نیا  و  دهد ، تلاخد  ار  هدئاف  هب  هجوت  لمع و  رد  تریصب  لقع و  قطنم و  هک  تسا  بجاو  هکلب  دراد  قح  یـسک  ره  فیلکت  نیا  رد 
تریصب لامعا  هک  طرش  نیا  ( 3 (. ) رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ینارنخـس  لوا ، دلج  هام ، راتفگ  هب  دوش  عوجر  . ) تسین فرـص  يدبعت 

دوـمج و ناـمه  يور  اـهنآ  جراوـخ . ءانثتـسا  هب  تسا  یمالـسا  قرف  عـیمج  قاـفتا  دروـم  تسا  بجاو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  رد 
هدسفم بترت  مدع  رثا و  لامتحا  طرش  . تسا ضحم  دبعت  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دنتفگ  یم  دنتشاد  هک  یصاخ  بصعت  یکـشخ و 

هب ملع  اب  دور و  یم  رده  ناشنوخ  دنوش و  یم  هتـشک  هکنیا  هب  ملع  اب  هدـیقع  نیمه  قبط  درک . باسح  شفارطا  رد  تسـشن  دـیابن  درادـن .
. دندرک یم  رورت  ای  دندرک و  یم  مایق  تسین  بترتم  ناشمایق  رب  يدیفم  رثا  چیه  هکنیا 

جراوخ دئاقع  لوصا 

هک یناسک   ) میکحت باحصا  لمج و  باحصا  هیواعم و  نامثع و  یلع و  ریفکت  - 1 داد : یم  لیکشت  زیچ  دنچ  ار  يرگیجراخ  یلصا  هشیر 
یلع و رفک  هب  لئاق  هک  یناـسک  ریفکت  - 2 دنا . هدرک  هبوت  سپـس  هداد و  يأر  تیمکح  هب  هک  نانآ  رگم  امومع ، دـنهد ) اضر  تیمکح  هب 

نامیا تسا . نامیا  ءزج  یهاون  كرت  رماوا و  هب  لمع  هکلب  تسین ، یبلق  هدیقع  اهنت  نامیا  - 3 دنشابن . میدش  روآدای  هک  نارگید  نامثع و 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـنتفگ  یم  رگمتـس . ماـما  یلاو و  رب  شروـش  طرـش  ـالب  بوـجو  - 4 لـمع . داـقتعا و  زا  تسا  یبکرم  رما 

رد دندرک  حبص  دئاقع ، نیا  هطـساو  هب  اهنیا  (. 1 .) دریگ ماجنا  یهلا  روتـسد  نیا  دیاب  انثتـسا  نودب  اج  همه  رد  تسین و  يزیچ  هب  طورـشم 
یحض ( 1 ( ***** ) هحفـص 117 . ) دنتـسناد یم  شتآ  رد  دـلخم  مدـلا و  رودـهم  ار  همه  رفاـک و  ار  نیمز  يور  مدرم  ماـمت  هـک  یلاـح 

. قرفلا نیب  قرفلا  باتک  زا  لقن  هب  ص 330  ج 3 ، مالسالا ،

تفالخ باب  رد  جراوخ  هدیقع 

هنابام تارکومد  يا  هشیدـنا  دوب . تفالخ  باـب  رد  ناـنآ  يروئت  دوش ، یم  یقلت  ناـشخرد  زورما  نیددـجتم  رظن  زا  هک  جراوخ  رکف  اـهنت 
هتشاد تیحالص  اوقت  نامیا و  ظاحل  زا  هک  تسا  یسک  دارفا  نیرت  هتسیاش  دریگ و  ماجنا  دازآ  باختنا  اب  دیاب  تفالخ  دنتفگ  یم  دنتـشاد .

. برع ریغ  ای  دـشاب و  برع  هداتفا ، بقع  مانمگ و  لئابق  زا  ای  دـشاب  یماـن  هتـسجرب و  لـئابق  زا  شیرق ، ریغ  اـی  دـشاب  شیرق  زا  هاوخ  دـشاب 
وا اب  دیاب  درک  ابا  رگا  دوش و  یم  لزع  تفالخ  زا  تشادرب  ماگ  یمالـسا  هعماج  حـلاصم  فالخ  رگا  تعیب  مامتا  باختنا و  زا  سپ  هاگنآ 

دیاب هفیلخ  یهلا و  تسا  يرما  تفالخ  دیوگ  یم  هک  دنا  هتفرگ  رارق  هعیـش  لباقم  رد  تفالخ  باب  رد  اهنیا  (. 1 .) دوش هتشک  ات  درک  راکیپ 
امنا هلمج  هب  تسا و  شیرق  نآ  زا  اهنت  تفالخ  دـنیوگ  یم  هک  دـنراد  رارق  تنـس  لها  لـباقم  رد  مه  ددرگ و  نییعت  ادـخ  بناـج  زا  اـهنت 

نآ هب  شیوخ  شیادـیپ  هلحرم  نیلوا  رد  هک  تسین  يزیچ  تفـالخ ، باـب  رد  ناـنآ  هیرظن  ارهاـظ  دـنیوج . یم  کـسمت  شیرق  نم  ۀـمئالا 
یم هدافتسا  زین  ( 2) هغالبلا جـهن  زا  دـنک و  یم  تیاکح  الا هللا ) مکح  ال   ) ناـشفورعم هحفص 118 )  ) راعش هک  نانچنآ  هکلب  دنشاب  هدیـسر 

، دعب اما  دننک . لمع  ادخ  باتک  هب  دیاب  دوخ  مدرم  دنرادن و  تموکح  ماما و  هب  یجایتحا  عامتجا ، مدرم و  هک  دنا  هدوب  لئاق  ادتبا  رد  دوش 
ص ج 3 ، مالسالا ، یحض  ( 1 ( ***** ) هحفص 119 (. ) 3 .) دندرک تعیب  یبسار  بهو  نب  هللادبع  اب  دوخ  دـندرک و  عوجر  هدـیقع  نیا  زا 
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ص 336. ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ( 3 . ) ص 308 ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  هبطخ 40 و  ( 2 . ) 332

افلخ هرابرد  جراوخ  هدیقع 

ریـسم زا  دـنا و  هدیـسر  تفالخ  هب  یحیحـص  باختنا  يور  زا  رفن  ود  نآ  هک  لایخ  نیا  هب  دنتـسناد  یم  حیحـص  ار  رمع  رکبوبا و  تفـالخ 
زا نامثع  دـنتفگ  یم  یهتنم  دنتـسناد  یم  حیحـص  زین  ار  یلع  نامثع و  باختنا  دـنا . هدـشن  بکترم  ار  یفـالخ  هدرکن و  رییغت  زین  حـلاصم 

هداد همادا  نوچ  هدوب و  لوزعم  تفالخ  زا  اذـل  تسا و  هتفرگ  هدـیدان  ار  نیملـسم  حـلاصم  هداد و  ریـسم  رییغت  شتفالخ  مشـش  لاس  رخاوا 
بجاو هتشگ و  رفاک  زین  وا  تسا  هدرکن  هبوت  سپس  هتفریذپ و  ار  میکحت  هلئسم  نوچ  یلع  و  تسا ، هدوب  لتقلا  بجاو  هتـشگ و  رفاک  تسا 
يرازیب زین  افلخ  ریاس  زا  (. 1 .) دنتـسج یم  يربت  میکحت  زا  دـعب  یلع  تفالخ  زا  متفه و  لاس  زا  نامثع  تفالخ  زا  اذـل  تسا و  هدوب  لتقلا 

. یناتسرهش لحنلا  للملا و  ( 1 ( ***** ) هحفص 120 . ) دندوب راکیپ  رد  نانآ  اب  هشیمه  دنتسج و  یم 

جراوخ ضارقنا 

مین نرق و  کـی  زا  شیب  دـندمآ و  دوـجو  هب  كاـنرطخ  يراکهابتـشا  کـی  رثا  رد  يرجه  لوا  نرق  مراـهچ  هـهد  رخاوا  رد  تـیعمج  نـیا 
لالحمـضا يدوباـن و  هب  ار  ناشبهذـم  دوـخ و  دـنتفرگ و  رارق  اـفلخ  بـیقعت  دروـم  زیمآ  نوـنج  ياـهیکاب  یب  اـهروهت و  رثا  رد  دـندیئاپن .

، اهنآ راتفر  تنوشخ  یکـشخ و  اهن و  حور آ  یب  کشخ و  قطنم  دنتـشگ . ضرقنم  هرـسکی  یـسابع  تلود  سیـسأت  لئاوا  رد  دـندناشک و 
دوبان ار  اهنآ  دندوب  هتـشاذگ  رانک  نآ  یقطنم  حیحـص و  موهفم  هب  یتح  ار  هیقت »  » هک اهنآ  روهت  هرخالاب  و  یگدـنز ، اب  اهنآ  شور  تنیابم 

يرگیجراخ دئاقع  راکفا و  تشاذـگ . یقاب  ار  دوخ  رثا  بتکم  نیا  یلو  دـنامب ، یقاب  اعقاو  دـناوتب  هک  دوبن  یبتکم  جراوخ  بتکم  تخاس .
یلخاد نمشد  نیرتکانرطخ  یلع  دهع  رـصع و  دننام  دنراد و  دوجو  ناوارف  ياه  یناورهن »  » نونکا مه  درک و  ذوفن  یمالـسا  قرف  ریاس  رد 

هک اه  یناورهن »  » دوجو زا  دـنراد و  دوجو  هتـشاد و  دوجو  هراومه  زین  اه  صاـع  رمع و  اـه و  هیواـعم  هکناـنچمه  دنتـسه ، اـهنیمه  مالـسا 
هحفص 121) . ) دننک یم  هدافتسا  عقوم  هب  دنوش  یم  هدرمش  اهنآ  نمشد 

حور ای  راعش 

ناـهج رد  یبهذـم  نینچ  زورما  اریز  تسا ، رثا  دـقاف  دروم و  نودـب  یثحب  یبهذـم ، ثحب  کـی  ناونع  هب  جراوخ  يرگیجراـخ و  زا  ثحب 
دنچ ره  جراوخ  بهذم  اریز  تسا ، هدنزومآ  ام  عامتجا  ام و  يارب  ناشراک  تیهام  جراوخ و  هرابرد  ثحب  لاح  نیع  رد  اما  درادـن . دوجو 

: منک رکذ  يا  همدقم  تسا  مزال  تسا . هدرک  لولح  ام  زا  يرایـسب  رکیپ  رد  يرگیجراخ »  » حور تسا . هدرمن  احور  اما  تسا  هدش  ضرقنم 
رظن زا  یکلسم  تسا  نکمم  زین  سکع  رب  هکنیا  امک  دنـشاب ، هدنز  حور  رظن  زا  یلو  دنریمب  راعـش  رظن  زا  تسا  نکمم  بهاذم  زا  یـضعب 
دنوش هدرمش  بهذم  کی  وریپ  عبات و  راعـش  ظاحل  زا  يدارفا  ای  درف  تسا  نکمم  اذهل  دشاب و  هدرم  یلک  هب  حور  رظن  زا  یلو  هدنز  راعش ،

ار بهذم  نآ  ياهراعـش  هکنآ  لاح  دنـشاب و  یبهذم  وریپ  احور  یـضعب  تسا  نکمم  سکع  هب  دنـشابن و  بهذم  نآ  وریپ  حور  رظن  زا  و 
رد اهینس  هعیش . ینس و  دندش : میـسقت  هقرف  ود  هب  نیملـسم  مرکا  یبن  تلحر  زا  دعب  رما  ودب  زا  میناد ، یم  همه  هکنانچ  الثم - دنا . هتفریذپن 

لصف الب  هفیلخ  دیوگ  یم  هعیش  رگید . يا  هدیقع  بوچراهچ  راعـش و  رد  هعیـش  دنتـسه و  هدیقع  بوچراهچ  هحفص 122 )  ) راعش و کی 
تـسوا صاخ  قح  ماقم  نیا  تسا و  هدرک  نییعت  یهلا  رما  هب  شیوخ  ینیـشناج  تفالخ و  يارب  ار  یلع  ترـضح  نآ  و  تسا ، یلع  ربمغیپ 

هکلب تسا  هدرکن  یـصاخ  ینیب  شیپ  تماما  تفالخ و  عوضوم  رد  دوخ ، يرازگنوناق  رد  مالـسا  دنیوگ  یم  تنـس  لها  و  ربمغیپ ، زا  سپ 
ربمغیپ هباحص  زا  يرایـسب  هعیـش  دوش . باختنا  شیرق  نایم  زا  هک  تسنیا  رثکادح  تسا . هدرک  راذگاو  مدرم  دوخ  هب  ار  میعز  باختنا  رما 

نیا زا  هعیـش  لباقم  هطقن  رد  تسرد  تنـس ، لها  دـهد و  یم  رارق  داقتنا  دروم  دـنور  یم  رامـش  هب  فیراعم  رباکا و  اهتیـصخش و  زا  هک  ار 
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لداع و همه  ربمغیپ  هباحص  دنیوگ  یم  دنرگن . یم  یبیجع  یطارفا  ینیبشوخ  اب  دراد  یباحـص »  » مان هک  سک  ره  هب  دنا ، هتفرگ  رارق  تهج 
هیجوت و تحص و  هب  لمح  رب  ننست  يانب  تسا و  ندیشک  تسام  زا  ار  وم  ضارتعا و  یسررب و  داقتنا و  رب  عیشت  يانب  دنا . هدوب  راکتـسرد 
وا ام  تسا ، ربمغیپ  لصف  الب  هفیلخ  یلع  دیوگب : سک  ره  هک  تسا  یفاک  میتسه  ام  هک  نامز  رـصع و  نیا  رد  تسا .» هدوب  هبرگ  هللا  ءاشنا  »

ردـص هب  رگا  یلو  دـشاب ! تسه  هک  يرکفت  زرط  عون  ره  حور و  ره  ياراد  وا  میـشاب . هتـشادن  عـقوت  وا  زا  يرگید  زیچ  مینادـب و  هعیـش  ار 
دنتـسناوت یم  هک  دـندوب  اه  هیحور  نآ  اـهنت  تسا و  عیـشت  هیحور  هیحور ، نآ  هک  میروخ  یمرب  یـصاخ  هیحور  کـی  هب  میدرگرب  مالـسا 

هحفـص 123)  ) زرط نآ  هیحور و  نآ  لباقم  هطقن  دنوشن . لزلزت  دیدرت و  راچد  دـنریذپب و  دـصرد  دـص  یلع ، دروم  رد  ار  ربمغیپ  تیـصو 
هیجوت و یعون  اب  ترـضح  نآ  هب  لـماک  ناـمیا  همه  اـب  ار  مرکا  ربمغیپ  ياهتیـصو  هک  تسا  هدوب  يرگید  رکفت  زرط  هیحور و  کـی  رکفت 

طقف دندوب  تیرثکا  هتبلا  هک  هتسد  کی  هک  دمآ  دوجو  هب  اجنیا  زا  یمالسا  باعشنا  نیا  تقیقح  رد  و  دنتفرگ . یم  هدیدان  لیوأت  ریـسفت و 
دندید و یم  ار  رهاظ  دننیبب . زین  ار  يا  هعقاو  ره  تقیقح  نطاب و  هک  تشادن  قمع  دوبن و  نیب  زیت  ردقنآ  ناشدید  دنتسیرگن و  یم  ار  رهاظ 
دنا و هتفر  ار  یهار  مالـسا  ياهراد  هقباس  اهدرمریپ و  هباحـص و  ناگرزب  زا  يا  هدع  دـنتفگ  یم  دـندرک . یم  تحـص  هب  لمح  اج  همه  رد 

مارتحا ام  شیپ  تقو  نآ  ات  اهتیـصخش  دـنتفگ  یم  ماگنه  ناـمه  رد  دـندوب  تیلقا  هک  رگید  هتـسد  اـما  دـنا . هدرک  هابتـشا  تفگ  ناوت  یمن 
یمارتحا رگید  دوش ، یم  لامیاپ  اهراد  هقباس  نیمه  تسد  هب  یمالـسا  لوصا  مینیب  یم  هک  اجنآ  اما  دنراذگب . مارتحا  تقیقح  هب  هک  دنراد 

یسراف ناملس  غارس  هب  مالسا  خیرات  رد  یتقو  ام  تسا . هدمآ  دوجو  هب  حور  نیا  اب  عیشت  اهتیصخش . رادفرط  هن  میلوصا  رادفرط  ام  دنرادن .
ار یلع  رود  هک  درک  راداو  ار  اهنآ  زیچ  هچ  مینیبب  میهاوخ  یم  میور و  یم  نانآ  لاـثما  رـسای و  راـمع  يدـنک و  دادـقم  يراـفغ و  رذوبا  و 

دیابن ام  دنتفگ  یم  سانـش . نید  مه  رادنید و  مه  سانـش ، لوصا  یلوصا و  دندوب  یمدرم  اهنآ  مینیب  یم  دننک ،؟ اهر  ار  تیرثکا  دنریگب و 
هک دوب  یحور  نانآ  حور  تقیقح  رد  و  مینک . هابتـشا  زین  ام  دندرک  هابتـشا  اهنآ  یتقو  میرپسب و  نارگید  تسد  هب  ار  شیوخ  رکف  كرد و 
رد تخـس  لمج  گـنج  ناـیرج  رد  نینمؤملاریما  هباحـص  زا  يدرم  اهتیـصخش . صاخـشا و  هن  درک  یم  تموکح  نآ  رب  قیاـقح  لوصا و 
هک ار  یمالسا  گرزب  ياهتیـصخش  دید و  یم  ار  یلع  فرط  کی  زا  تسیرگن . یم  ار  فرط  ود  وا  دوب . هتفرگ  رارق  دیدرت  هحفص 124 ) )

و : » دیامرف یم  ترضح  نآ  تاجوز  هرابرد  نآرق  هک  دید  یم  ار  هشیاع  مرکا  یبن  رسمه  زین  یفرط  زا  دندز و  یم  ریـشمش  یلع  باکر  رد 
هقباـس و شوخ  درم  مالـسا ، رد  نازاتـشیپ  زا  دـید  یم  ار  هحلط  هشیاـع ، باـکر  رد  و  دـنتما ،) نارداـم  وا  نارـسمه  ( ) 1 «) مهتاهما هجاوزا 
زا رت  هقباس  شوخ  ، دید یم  ار  ریبز  زاب  و  تسا ، هدرک  يا  هدنزرا  ياهتمدخ  مالـسا  هب  هک  يدرم  یمالـسا و  ياهگنج  نادیم  رهام  زادناریت 

یلع و رخآ  هچ !؟ ینعی  هک  دوب  هداتفا  بیجع  یتریح  رد  درم  نیا  دوب . یلع  هناخ  رد  نینصحتم  هلمج  زا  هفیقس  زور  رد  یتح  هکنآ  هحلط ،
؟ دنرتکیدزن قح  هب  کیمادک  دنا ؟ هتفرگ  رارق  ور  رد  ور  نونکا  دنمالسا ، ياهژد  نیرتتخـس  ناراکادف  مالـسا و  نازاتـشیپ  زا  ریبز  هحلط و 
هک یطئارـش  رد  مه  ام  رگا  دیاش  درک . تمالم  دایز  تریح  نیا  رد  ار  درم  نآ  دیابن  دیـشاب ! هتـشاد  هجوت  درک !؟ دیاب  هچ  رادوریگ  نیا  رد 

ینرق و سیوا  راـمع و  یلع و  هک  نـالا  اـم  درک . یم  هریخ  ار  اـم  مشچ  هحلط  ریبز و  هقباـس  تیـصخش و  میتـفرگ  یم  رارق  تـشاد  رارق  وا 
ینعی دـندوب  امیـس  تیانج  یمدرم  مود  هتـسد  مینک  یم  لایخ  نوچ  میوش  یمن  ددرم  مینیب ، یم  وربور  هحلط  ریبز و  هشیاع و  اب  ار  نارگید 

رد رگا  اما  دنـشتآ . لها  هک  دـش  یم  هدز  سدـح  نانآ  ياه  هرهچ  اه و  هفایق  هب  هاگن  اب  دوب و  ادـیوه  ناش  هرهچ  زا  تنایخ  تیانج و  راثآ 
ار لوا  هتسد  هک  زورما  هحفـص 125 ) . ) میدنام یمن  نوصم  دیدرت  زا  دیاش  میدـید  یم  کیدزن  زا  ار  نانآ  قباوس  میتسیز و  یم  نامز  نآ 
زا ار  رامع  یلع و  تیهام  قیاـقح ، ندـش  نشور  خـیرات و  تشذـگ  رثا  رد  هک  تسا  رظن  نآ  زا  میناد  یم  لـطاب  رب  ار  مود  هتـسد  قح و  رب 

لها رگا  لقاال  ای  و  مینک . تواضق  بوخ  میا  هتـسناوت  ناـیم  نآ  رد  میا و  هتخانـش  رگید  فرط  زا  ار  هشیاـع  هحلط و  ریبز و  فرط و  کـی 
دوجو لماع  ود  نیا  زا  مادـکچیه  زور  نآ  رد  اـما  تسا . هدـش  نیقلت  نینچ  نیا  اـم  هب  یکدوک  لوا  زا  میتسین  خـیرات  رد  هعلاـطم  قیقحت و 
نکمم ایآ  لطاب ؟ یلع  ۀشئاع  هحلط و  ریبز و  عمتجی  نا  نکمیا  تفگ : دش و  بایفرـش  نینمؤملاریما  رـضحم  درم  نیا  لاح  ره  هب  تشادـن .

هار دننک و  یم  هابتـشا  هنوگچ  هللا  لوسر  هباحـص  ناگرزب  زا  نانآ  دننام  یئاهتیـصخش  دننک ؟ عامتجا  لطاب  رب  هشیاع  ریبز و  هحلط و  تسا 
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ینخس دیوگ  یم  رصم  هدنسیون  دنمـشناد و  نیـسح  هط  رتکد  هک  دراد  ینخـس  باوج  رد  یلع  تسا ؟ نکمم  نیا  ایآ  دنیامیپ  یم  ار  لطاب 
هدشن هدینـش  یگرزب  نیا  هب  ینخـس  دش  عطقنم  ینامـسآ  يادـن  تشگ و  شوماخ  یحو  هکنآ  زا  دـعب  دوش . یمن  نیا  زا  رتالاب  رتمکحم و 
فرعت لطابلا  فرعا  و  هلها ، فرعت  قحلا  فرعا  لاجرلا ، رادـقاب  نافرعی  ـال  لـطابلا  قحلا و  نا  کـیلع ، سوبلمل  کـنا  : » دومرف ( 2 .) تسا
حیحص نیا  تخانـش . دوش  یمن  دارفا  تیـصخش  ردق و  نازیم  اب  ار  لطاب  قح و  هدش . هابتـشا  وت  رب  تقیقح  هتفر و  هالک  ترـس  (. » 3 «) هلها
تـسا قح  زیچ  نالف  یجنـسب : اهـسایقم  نیا  اب  ار  لطاب  قح و  دـعب  یهد و  رارق  ساـیقم  ار  یئاهتیـصخش  لوا  وت  هک  تسین  هحفص 126 ) )

رارق لطاب  قح و  سایقم  دـیابن  صاخـشا  هن ، فلاخم . نآ  اب  نالف  نالف و  نوچ  تسا  لطاب  زیچ  نالف  دـنقفاوم و  نآ  اب  نالف  نالف و  نوچ 
صاخشا و هن  یشاب  سانش  لطاب  سانشقح و  دیاب  ینعی  دنشاب .» نانآ  تیصخش  صاخشا و  سایقم  دیاب  هک  تسا  لطاب  قح و  نیا  دنریگ .

دندـش قبطنم  نآ  اـب  رگا  ینک . هسیاـقم  قـح  اـب  کـچوک ) ياهتیـصخش  هاوـخ  گرزب و  ياهتیـصخش  هاوـخ   ) ار دارفا  سانـش ، تیـصخش 
تقیقح رایعم  یلع  اجنیا  رد  دنشاب ؟ لطاب  رب  تسا  نکمم  هشیاع  ریبز و  هحلط و  ایآ  هک  تسین  فرح  نیا  هن . الا  يریذپب و  ار  ناشتیصخش 
تیمها صوصخم و  شنیب  کـی  دولوم  هعیـش  هقرف  تقیقح  رد  و  تسین . يزیچ  نیا  زج  زین  عیـشت  حور  تسا و  هداد  رارق  تقیقح  دوخ  ار 

یناوج ربمغیپ  زا  دعب  یلع  دندمآ . راب  نکش  تب  دقتنم و  یمدرم  هیلوا  نایعیـش  ارهق  صاخـشا . دارفا و  هب  هن  تسا  یمالـسا  لوصا  هب  نداد 
تیرثکا قطنم  رایسب . هوبنا و  یتیرثکا  اب  هلاس  تصـش  ياهدرمریپ  شلباقم  رد  ناتـشگنا . ددع  زا  رتمک  یتیلقا  کی  اب  تسا  هلاس  هس  یس و 

هابتشا هچنآ  هک  دوب  نیا  تیلقا  نآ  قطنم  میور . یم  ار  نانآ  هار  ام  دننک و  یمن  هابتشا  ناگرزب  تسنیا و  خیاشم  ناگرزب و  هار  هک  دوب  نیا 
هک يدارفا  دنناوارف  ردـقچ  دوش  یم  مولعم  اجنیا  زا  هحفـص 127 ) . ) دنهد قیبطت  تقیقح  رب  ار  دوخ  دیاب  ناگرزب  تسا  تقیقح  دنک  یمن 
زا تسا و  نآ  بیقعت  تقیقح و  صیخـشت  نآ ، حور  دننامه  عیـشت  ریـسم  تسین . عیـشت  حور  ناشحور  اما  تسا و  عیـشت  راعـش  ناشراعش 

، عفد تسا و  یناج  تیانج و  لطاب و  بذج  بذج ، یهاگ  میتفگ  یعفد - ره  یبذج و  ره  هن  اما  تسا  عفد  بذـج و  نآ  تارثا  نیرتگرزب 
دیاب زین  هعیش  یلع ، ياهتریس  زا  يا  هیپک  ینعی  هعیش  اریز  یلع ، هعفاد  هبذاج و  خنـس  زا  یبذج  عفد و  هکلب  یناسنا - لئاضف  تقیقح و  عفد 
مدرم نایم  رد  بهذم  نآ  حور  یلو  دـشاب  هدرم  یبهذـم  تسا  نکمم  مینادـب  هک  دوب  نیا  يارب  همدـقم  نیا  دـشاب . یئورین  ود  یلع  دـننام 
هدرم زورما  جراوخ  بهذم  دشاب . هدنز  دـنناد  یم  بهذـم  نآ  فلاخم  ار  دوخ  هکلب  دنتـسین  بهذـم  نآ  وریپ  رهاظ  بسح  هب  هک  يرگید 

، درادن دوجو  دـننک  يوریپ  نآ  زا  مان  نیمه  تحت  يا  هدـع  هک  جراوخ  مان  هب  یهجوت  لباق  هورگ  نیمز  يور  رد  زورما  رگید  ینعی  تسا .
رد هدرکن  يادـخ  الثم  ایآ  تسا ؟ هدرکن  لولح  رگید  بهاذـم  ناوریپ  رد  حور  نیا  اـیآ  تسا ؟ هدرم  مه  یجراـخ  بهذـم  حور  اـیآ  یلو 

یـسررب دیاب  هناگادج  هک  تسا  یبلطم  اهنیا  تسا ؟ هدرکن  لولح  حور  نیا  ام  بام  سدقم  حالطـصا  هب  هقبط  نایم  رد  اصوصخم  ام ، نایم 
رظن نیمه  زا  جراوخ  هرابرد  ثحب  شزرا  میهد . خساپ  شسرپ  نیا  هب  میناوتب  دیاش  میسانشب  تسرد  ار  یجراخ  بهذم  حور  رگا  ام  دوش .

املـسم درک ؟ عفد  ار  اهنآ  وا  هعفاد  سکعرب ، دیـشکن و  ار  اهنآ  یلع  هبذاج  ارچ  ینعی  درک ، عفد »  » ار اهنآ  ارچ  یلع  مینادـب  دـیاب  اـم  تسا .
دوبن يرصانع  زا  دوب  رثؤم  اهنآ  هیحور  لیکشت  جراوخ و  تیـصخش  هحفص 128 )  ) رد هک  یحور  رـصانع  مامت  دید  میهاوخ  ادعب  هکنانچ 
رگا هک  تشاد  دوجو  اـهنآ  هیحور  رد  مه  نشور  تازاـیتما  اهیگتـسجرب و  زا  يرایـسب  دریگ . رارق  یلع  هعفاد  تموـکح  ذوـفن و  تحت  هک 

ردـقنآ ناشحور  کیرات  ياه  هبنج  یلو  داد ، یم  رارق  یلع  هبذاج  ریثأت  ذوفن و  تحت  ار  اهنآ  دوب  یمن  کیرات  طاـقن  هلـسلس  کـی  هارمه 
(3 . ) ص 40 هونب ، یلع و  ( 2 . ) هیآ 6 بازحا ، هروس  ( 1 ( ***** ) هحفـص 129 . ) داد رارق  یلع  نانمـشد  فص  رد  ار  اهنآ  هک  دوبن  دایز 

ص 31. نیظعاولا ، ۀضور 

مالسلا هیلع  یلع  یسارکومد 

شیارب یتسایس  لامعا  هنوگ  ره  شتیعر ، اهنآ  تسا و  هفیلخ  وا  درک . راتفر  یسارکومد  يدازآ و  هجرد  یهتنم  رد  جراوخ  اب  نینمؤملاریما 
یم دارفا  ریاس  نوچمه  زین  اهنآ  هب  درکن ، عطق  لاملا  تیب  زا  ار  ناـنآ  هیمهـس  یتح  دزن و  ناشقالـش  درکن و  ناشنادـنز  وا  اـما  دوب  رودـقم 
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راـهظا رد  اـج  همه  رد  اـهنآ  دراد . هنومن  رتمک  اـیند  رد  هک  تسا  يزیچ  اـما  تسین  بیجع  یلع  یگدـنز  خـیرات  رد  بلطم  نیا  تسیرگن .
یم لالدتـسا  نیفرط  دندرک ، یم  تبحـص  دندش و  یم  وربور  نانآ  اب  دازآ  هدیقع  اب  شباحـصا  شدوخ و  ترـضح  دندوب و  دازآ  هدـیقع 
نیا ات  دوخ  نیفلاخم  اب  یتموکح  هک  دشاب  هقباس  یب  ایند  رد  يدازآ  رادقم  نیا  دـیاش  دـنتفگ . یم  باوج  ار  رگیدـکی  لالدتـسا  دـندرک ،
یلع يزور  دـندرک . یم  داجیا  تیزاراپ  یلع  هباـطخ  ینارنخـس و  رد  دجـسم و  رد  دـندمآ  یم  دـشاب . هدرک  راـتفر  یـسارکومد  اـب  هجرد 

ام هللا  هلتاق  دز : داـیرف  مدرم  نیب  زا  اـهیجراخ  زا  یکی  تفگ . باوج  ۀـهیدبلاب  یلع  درک . یلاوئـس  دـمآ و  يدرم  دوب . ربنم  رب  نینمؤملاریما 
هب وا  دینک  شیاهر  دومرف  یلع  اما  دنوش  شـضرعتم  هحفص 130 )  ) دنتـساوخ نارگید  !(. تسا دنمـشناد  ردقچ  ار ، نیا  دشکب  ادخ   ) ههقفا

زامن یلع  اب  دندمآ و  یم  دجسم  هب  دنتـشادنپ . یم  رفاک  ار  وا  اریز  دندرک  یمن  ادتقا  یلع  هب  تعامج  زامن  رد  جراوخ  داد . شحف  اهنت  نم 
ءاوکلا نبا  مان  هب  جراوخ  زا  یکی  دنا . هدرک  ادتقا  وا  هب  زین  مدرم  هداتـسیا و  زامن  هب  يزور  یلع  دندرزآ . یم  ار  وا  انایحا  دـندراذگ و  یمن 
نطبحیل تکرـشا  نئل  کلبق  نم  نیذـلا  یلا  کیلا و  یحوا  دـقل  و  : » دـناوخ دـنلب  یلع  هب  هیانک  ناونع  هب  ار  يا  هیآ  دـش و  دـنلب  شداـیرف 
كرشم رگا  هک  دش  یحو  وت  زا  لبق  ناربمغیپ  نینچمه  وت و  هب  هک  تسا  ربمغیپ  هب  باطخ  هیآ  نیا  (. 1 «.) نیرساخلا نم  ننوکتل  کلمع و 

ار وت  قباوس  هک  دـنزب  هشوگ  یلع  هب  تساوخ  هیآ  نیا  ندـناوخ  اب  ءاوکلا  نبا  دوب . یهاوخ  ناراکنایز  زا  دور و  یم  نیب  زا  تلاـمعا  يوش 
رتسب رد  يدرک و  یناشخرد  يراکادـف  تیبملا  ۀـلیل  رد  درک ، باـختنا  يردارب  هب  ار  وت  ربمغیپ  یتسه ، ناملـسم  لوا  میناد ، یم  مالـسا  رد 

رگا هتفگ  مه  شربمغیپ  هب  ادخ  اما  تسین ، راکنا  لباق  مالسا  هب  وت  تامدخ  هرخالاب  يدادرارق و  اهریشمش  همعط  ار  تدوخ  یتفخ ، ربمغیپ 
ات درک !؟ هچ  لباقم  رد  یلع  يداد . ردـه  هب  ار  هتـشذگ  لامعا  يدـش  رفاـک  نونکا  وت  نوچ  و  دور ، یم  ردـه  هب  تلاـمعا  يوشب  كرـشم 
ار هیآ  ءاوکلا  نبا  زاب  داد . همادا  ار  زامن  یلع  دناسر ، رخآ  هب  هک  نیمه  دناسر . رخآ  هب  ار  هیآ  ات  درک  توکس  دش  دنلب  نآرق  هب  وا  يادص 

نآرقلا يرق ء  اذا  : » هـک تـسا  نآرق  روتـسد  نوـچ  درک  یم  توکـس  هحفـص 131 )  ) یلع دوـمن . توکـس  یلع  هلـصاف  ـالب  درک و  رارکت 
ماما یتقو  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  و  دیوش .» شوماخ  دـیهد و  ارف  شوگ  دوش  یم  هدـناوخ  نآرق  هک  یماگنه  (. » 2 «) اوتصنا هل و  اوعمتساف 

تـساوخ یم  درک و  رارکت  ار  هیآ  هک  يا  هبترم  دنچ  زا  دـعب  دـننک . شوگ  دنـشاب و  تکاس  دـیاب  نیمومأم  تسا  تئارق  لوغـشم  تعامج 
ادخ هدعو  نک  ربص  (. » 3 «.) نونقوی نیذلا ال  کنفختـسی  قح و ال  هللا  دـعو  نا  ربصاف  : » دـناوخ ار  هیآ  نیا  یلع  دـنز ، مه  هب  ار  زامن  عضو 
دوخ زامن  هب  درکن و  انتعا  رگید  دـننکن .» تراسکبـس  دـنهدن و  ناـکت  ار  وت  نیقی ، ناـمیا و  یب  مدرم  نیا  دیـسر . ارف  دـهاوخ  تسا و  قح 
یبا نبا  ( 4 . ) 60 هیآ : مور ، هروـس  ( 3 . ) 204 هیآ : فارعا ، هروـس  ( 2 . ) 65 هیآ : رمز ، هروـس  ( 1 ( ***** ) هحفص 132 (. ) 4 .) داد همادا 

ص 311. ج 2 ، دیدحلا ،

جراوخ نایغط  مایق و 

، میتفگ هک  دوب  روطنامه  نانآ  هرابرد  زین  یلع  راتفر  دـندرک . یم  افتکا  دازآ  ياـهثحب  داـقتنا و  هب  طـقف  دـندوب و  مارآ  ادـتبا  رد  اـهیجراخ 
دنتـشگ سویأـم  یلع  هبوت  زا  هک  مک  مک  اـما  درکن . عطق  لاـملا  تیب  زا  ار  اـهنآ  قوقح  یتح  دـش و  یمن  اـهنآ  محازم  هجو  چـیه  هب  ینعی 
هدنبوک هباطخ  وا  دندمآ و  درگ  دوخ  ناکلسم  مه  زا  یکی  لزنم  رد  دننزب . بالقنا  هب  تسد  دنتفرگ  میمصت  دندرک و  ضوع  ار  ناشـشور 

ناـنآ هب  باـطخ  درک . شروش  ماـیق و  هب  توـعد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناوـنع  تحت  ار  شیوـخ  ناتـسود  درک و  داریا  یجیهم  و 
فورعملاب و رمالا  نم  مهدنع  رثآ  ایندلا  هذـه  نوکت  نا  نآرقلا  مکح  یلا  نوبینی  نمحرلاب و  نونمؤی  موقل  یغبنی  ام  هللاوف  دـعب  اما  : » تفگ
، هنانج یف  دولخلا  هللا و  ناوضر  ۀمایقلا  موی  هباوث  ناف  ایندلا  هذه  یف  رضی  نمی و  نم  هناف  رـض  نم و  نا  قحلاب و  لوقلا  رکنملا و  نع  یهنلا 

هحفص (. ) 1 .«) ۀلـضملا عدبلا  هذهل  نیرکنم  نئادـملا  هذـه  ضعب  یلا  وا  لابجلا  روک  یلا  اهلها  ملاظلا  ۀـیرقلا  هذـه  نم  انناوخا  انب  اوجرخأف 
دنورگ یم  نآرق  مکح  هب  دنراد و  نامیا  رگـشیاشخب  يادخ  هب  هک  یهورگ  تسین  راوازـس  هک  دنگوس  ار  ادخ  انث ، دمح و  زا  سپ  ( » 133

رد هک  ره  هک  دنـشاب  از  رطخ  روآ و  نایز  اـهنیا  هچ  رگا  دـشاب  رتبوبحم  قح  هب  هتفگ  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  ناـشرظن  رد  اـیند 
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رهـش نیا  زا  ار  اـم  دـیرب  نوریب  ناردارب ! تسوا . تشهب  ینادواـج  قـح و  يدونـشخ  تماـیق  رد  شـشاداپ  دـتفا  ناـیز  رطخ و  رد  اـیند  نیا 
يریگولج اهنآ  زا  مینک و  مایق  هدـننک  هارمگ  ياهتعدـب  نیا  لباقم  رد  ات  اهناتـسرهش  نیا  زا  یـضعب  اـی  یناتـسهوک  طاـقن  هب  نیـشنرگمتس 

ار اههار  تینما  دـندز . بالقنا  نایغط و  هب  تسد  دـندرک و  تکرح  اجنآ  زا  دـش . رت  نیـشتآ  اهنآ  نیـشتآ  هیحور  نانخـس  نیا  اب  میئاـمن .»
ياپ زا  ار  تقو  تموکح  دـننک و  فیعـضت  ار  تلود  عضو  نیا  اب  دنتـساوخ  یم  (. 2 .) دـندرک هشیپ  ار  بوشآ  يرگتراغ و  دـندرک ، بلس 

هناحلسم مایق  یعامتجا و  تینما  هب  لالخا  هکلب  تسین  هدیقع  راهظا  هلئسم  اریز  دوبن  نتشاذگ  دازآ  تشذگ و  ياج  رگید  اجنیا  دنروآرد .
درک تحیصن  دناوخ و  هباطخ  تفرگ . رارق  ورردور  نانآ  اب  ناورهن  رانک  رد  درک و  بیقعت  ار  نانآ  یلع  اذل  تسا . یعرـش  تموکح  هیلع 

هدزاود زا  تسا . ناما  رد  تفرگ  رارق  نآ  هیاس  رد  سک  ره  هک  داد  يراصنا  بویاوبا  تسد  هب  ار  ناما  مچرپ  هاگنآ  دومن . تجح  ماـمتا  و 
. دـنامن یقاب  نانآ  زا  يدودـعم  زج  دـندروخ و  تسکـش  یتخـس  هب  دـنداد . ناـشن  یتخـسرس  هیقب  دنتـشگرب و  ناـشرازه  تشه  رفن ، رازه 

لماک 143 و   - ص 141 ۀیسایسلا ، ۀمامالا و  ( 2 . ) دلج 2 دربم ، لماک  143 و   - ص 141 ۀیـسایسلا ، ۀمامالا و  ( 1 ( ***** ) هحفص 134 )
دلج 2. دربم ،

جراوخ تازیمم 

فـص رد  رما  تیاهن  رد  هک  دـندوب  يوحن  هب  عومجم  رد  دـندوب و  یئابیز  یتشز و  زا  یبیکرت  اهنآ  تسا . یـصاخ  هیحور  جراوخ ، هیحور 
ان یفنم و  ياه  هبنج  مه  اـبیز و  تبثم و  ياـه  هبنج  مه  اـم  بذـج .»  » هن درک  عفد »  » ار اـهنآ  یلع  تیـصخش  دـنتفرگ و  رارق  یلع  نانمـشد 

راکادف رگ و  هزرابم  يا  هیحور  - 1 مینک : یم  رکذ  درک  كانتـشحو  هکلب  كانرطخ  ار  اهنآ  هیحور  عومجم  رد  هک  ار  اهنآ  هیحور  ياـبیز 
رشب یگدنز  خیرات  رد  هک  مینیب  یم  ار  یئاهیراکادف  جراوخ  خیرات  رد  دندیشوک . یم  هناتخـسرس  شیوخ  هدیا  هدیقع و  هار  رد  دنتـشاد و 

سیلو دیوگ : یم  نانآ  هرابرد  هبردبع  نبا  دوب . هدرورپ  دنمورین  عاجـش و  ار  نانآ  یگتـشذگ ، دوخ  زا  يراکادـف و  نیا  و  تسا ، ریظن  مک 
حمرلا هحفـص 135 )  ) هذفنأف نعط  يذلا  مهنم  توملا  یلع  اسفنأ  نطوأ  و ال  اداهتجا ، دشأ  و ال  جراوخلا ، نم  رئاصب  دشأ  اهلک  قارفالا  یف 

رت هدامآ  زین  دوبن و  جراوخ  زا  رتاشوک  رتدـقتعم و  اـه  هقرف  ماـمت  رد  (. » 1 .) یـضرتل بر  کیلا  تلجع  و  لوقی : هلتاق و  یلا  یعـسی  لعجف 
تفر یم  شیپ  شلتاق  يوس  هب  دوب ، هداتفا  رگراک  وا  رد  تخـس  هزین  دوب و  هدروخ  هزین  نانآ  زا  یکی  دـش . یمن  تفای  اهنآ  زا  گرم  يارب 

ار وا  اـت  داتـسرف  دوب  یجراـخ  هک  شرـسپ  لاـبند  هب  ار  یـصخش  هیواـعم  يوش .» دونـشخ  اـت  مباتـش  یم  وـت  يوـس  هب  ایادـخ ! تفگ  یم  و 
مهاوخ ار  تلاس  درخ  كدوک  تفر و  مهاوخ  مدـنزرف ! تفگ  تبقاع  دـنک . فرـصنم  شمیمـصت  زا  ار  دـنزرف  تسناوتن  ردـپ  دـنادرگرب .

-2 (. 2 .) مدنزرف هب  ات  مرت  قاتـشم  تخـس  یتبرـض  هب  نم  مسق  ادخ  هب  تفگ  يرادرب . تسد  دبنجب و  وت  يردـپ  رهم  ینیبب و  ار  وا  ات  دروآ 
ار سابع  نبا  یلع ، یتقو  دندوب . نآ  فراخز  ایند و  هب  لیم  یب  دندنارذگ . یم  تدابع  هب  ار  اهبـش  دـندوب . کسنتم  هشیپ و  تدابع  یمدرم 

دیأ و  دوجـسلا ، لوطل  ۀحرق  هابج  مهل  درک : فصو  نینچ  ار  اهنآ  نتـشگزاب  زا  سپ  سابع  نبا  دـهد ، دـنپ  ار  ناورهن  باحـصا  ات  داتـسرف 
هتـسب هنیپ  ناشیاهیناشیپ  تدابع  ترثک  زا  هک  رفن  رازه  هدزاود  ( » هحفص 136 (. ) 3 .) نورمـشم مه  ۀضحرم و  صمق  مهیلع  لبالا ، تانفثک 
تفس رتش  ياهاپ  نوچمه  دنا  هداتفا  كاخ  هب  قح  لباقم  رد  دنا و  هتشاذگ  نیمز  نازوس  کشخ و  ياهنیمز  يور  سب  زا  ار  اهتـسد  تسا .

تخـس مالـسا  رهاوظ  یمالـسا و  ماکحا  هب  جراوخ  عطاق . ممـصم و  یمدرم  اما  دـنا  هدرک  نت  هب  یـسردنم  هنهک و  ياهنهاریپ  تسا . هدـش 
بکترم ار  یفالخ  اهرایعم  نآ  اب  دنتـشاد و  اهرایعم  دوخ  زا  اهنآ  دندز . یمن  دنتـسناد  یم  هانگ  ار  نآ  دوخ  هچنآ  هب  تسد  دـندوب . دـنبیاپ 

تالاح زا  تساوخ و  ار  شمالغ  سپس  تشک  ار  نانآ  زا  یکی  هیبا  نب  دایز  دندوب . رازیب  دز  یهانگ  هب  تسد  هک  یسک  زا  دنتـشگ و  یمن 
یم تداــبع  هـب  ار  بـش  دوـب و  هزور  ار  زور  مدرتــسگ . یــشرف  شیارب  بـش  هـن  مدرب و  یئاذــغ  شیارب  زور  هـن  تـفگ  دــش . اــیوج  وا 
یم دوخ  دـئاقع  دربشیپ  هار  رد  دـندوب . یکلـسم  لاعفا  مامت  رد  تفرگ و  یم  أـشنم  هدـیقع  زا  دنتـشاد  یم  رب  هک  یماـگ  ره  (. 4 .) دینارذگ

لطاـبلا بلط  نمک  هأـطخأف  قـحلا  بلط  نم  سیلف  يدـعب  جراوـخلا  اوـلتقت  ـال  : » دـیامرف یم  ناـنآ  هراـبرد  مالـسلا  هـیلع  یلع  دندیـشوک .
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ار لطاب  هک  تسین  سکنآ  دـننامه  دور  اـطخ  دـیوج و  یم  ار  قح  هک  سک  نآ  اریز  دیـشکن ، رگید  نم  سپ  زا  ار  جراوخ  (. » 5 «.) هکردأف
هداتفا هابتـشا  رد  یلو  دنهاوخ  یم  ار  قح  اهنیا  دنراد . توافت  هیواعم  باحـصا  اب  اهنیا  ینعی  دـبای .» یم  ار  نآ  دـیوج و  یم  هحفص 137 ) )

اهنیا زا  هک  تسا  هیواعم  عفن  هب  دیـشکب  ار  اهنیا  رگا  نیا  زا  دعب  تسا . هدوب  لطاب  ریـسم  ناشریـسم  دنا و  هدوب  زاب  هقح  لوا  زا  اهنآ  اما  دـنا 
سدـق و زا  نخـس  هک  اجنیا  رد  ار  هتکن  کی  تسا  مزال  مینک  نایب  ار  جراوخ  ياه  هصیـصخ  ریاس  هکنآ  زا  لبق  تسا . رتکاـنرطخ  رتدـب و 
هک یلع  یگدنز  خیرات  ياهیگداعلا  قوف  اهیگتـسجرب و  اهیتفگـش و  زا  یکی  هکنیا  نآ  و  مینک ، يروآدای  تسا  جراوخ  یبام  دهاز  اوقت و 

. تسا رورغم  رجحتم و  ياه  هکـشخ  سدقم  نیا  اب  هزرابم  رد  وا  زیمآ  روهت  هناعاجـش و  مادـقا  نیمه  درک  ادـیپ  ناوت  یمن  نآ  يارب  دـننام 
زا ار  همه  دیشک و  ریـشمش  هشیپ ، تدابع  وپ ش و  هدنژ  بناج ، هب  قح  ياه  هفایق  هتـسارآ ، حالـصلا و  رهاظ  نینچنیا  یمدرم  يور  رب  یلع 
دش یم  هتخیگنارب  نامتاساسحا  املسم  میدید  یم  ار  ینانچنآ  ياه  هفایق  میدوب و  وا  باحـصا  ياج  هب  رگا  ام  تسا . هدنارذگ  ریـشمش  مد 

، اصوصخ عیشت  خیرات  هدنزومآ  رایسب  ياهسرد  زا  ندیـشک !؟ یمدرم  نینچنیا  يور  هب  ریـشمش  رخآ  هک  میتفرگ  یم  ضارتعا  هب  ار  یلع  و 
ار نآ  تسا و  فقاو  تهج  نیا  زا  دوخ  راک  یگداعلا  قوف  تیمها و  هب  دوخ  یلع  تسا . جراوخ  ناتـساد  نیمه  اـمومع ، مالـسا  ناـهج  و 

دتـشا اـهبهیغ و  جاـم  نا  دـعب  يریغ  دـحا  اـهیلع  يرتجیل  نکی  مل  ۀـنتفلا و  نیع  تأـقف  اـناف  ( » هحفـص 138 : ) دـیوگ یم  دـنک . یم  وگزاب 
ههبش یکیرات و  يایرد  جوم  هکنآ  زا  سپ  تشادن  ار  يراک  نینچ  تأرج  يدحا  نم  زا  ریغ  مدروآرد . نم  ار  هنتف  نیا  مشچ  (. » 6 «.) اهبلک

یکان و ههبـش  یکی  اجنیا : رد  دراد  بلاج  ریبعت  ود  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دوب ». هتفای  ینوزف  نآ  يراـه »  » دوب و هتفرگ  ـالاب  نآ  یکاـن 
نیا زا  تشاد . یماو  دیدرت  هب  ار  ینامیالا  ذـفان  نمؤم  ره  هک  دوب  يروط  جراوخ  يرهاظ  ياوقت  سدـق و  عضو  نایرج . نیا  يروآ  دـیدرت 

هکـشخ نیا  تلاـح  هک  تسنیا  رگید  ریبـعت  دوب . هدـمآ  دوـجو  هب  یلدود  کـش و  زا  رپ  ياـضف  کـی  مهبم و  کـیرات و  وـج  کـی  تهج 
هب دوش . یم  ادیپ  گس  رد  هک  تسا  یگناوید  نامه  يراه  يراه . ینعی  بلک  دنک . یم  هیبشت  مال ) فاک و  حتف  هب  « ) بلک  » هب ار  ناسدقم 
دور ورف  یناویح  ای  ناسنا  ره  ندب  هب  گس  شین  تسا . يرسم  بورکیم )  ) يرامیب کی  لماح  اقافتا  ره  دنز و  یم  زاگ  دسر  یم  سک  ره 

وا ددرگ . یم  التبم  يرامیب  نامه  هب  يدـنچ  زا  سپ  راه  ناویح  ای  ناسنا  نآ  دوشب  ناویح  ای  ناسنا  نوخ  دراو  يزیچ  نآ  ناهد  باعل  زا  و 
هک تسنیا  ددرگ . یم  كانرطخ  هداعلا  قوف  دنک ، ادیپ  همادا  عضو  نیا  رگا  دـنک . یم  راه  ار  نارگید  دریگ و  یم  زاگ  دوش و  یم  راه  مه 

اهنیا دـیامرف  یم  یلع  هحفـص 139 ) . ) دنبای تاجن  يراه  رطخ  زا  نارگید  لقاال  هک  دـننک  یم  مادـعا  ار  راه  گس  هلـصاف  الب  نادـنمدرخ 
هب ياو  دندوزفا . یم  اهراه  ددع  رب  بترم  دـندرک و  یم  التبم  دـندیزگ و  یم  دـندوبن ، ریذـپ  هراچ  دـندوب ، هدرک  ادـیپ  ار  راه  گس  مکح 
نآ نیا و  ناج  هب  دـننک و  شفک  کی  هب  ار  اپ  ربخ ، یب  لهاج  هدـند  کی  سدـقم  هکـشخ  یهورگ  هک  تقو  نآ  زا  نیملـسم  هعماج  لاح 
نیا لباقم  رد  هک  تسا  دنمورین  يوق و  حور  مادک  دنک ؟ یگداتـسیا  ریذـپان  نوسفا  ياهرام  نیا  لباقم  رد  دـناوت  یم  یتردـق  هچ  دـنتفیب .

هک تسنیا  دزرلن ؟ دور و  الاب  اهنیا  قرف  رب  ریشمش  ندروآ  دورف  يارب  دهاوخب  هک  تسا  تسد  مادک  دروخن ؟ ناکت  اوقت  دهز و  ياه  هفایق 
یلع و زا  ریغ  تشادـن .» یمادـقا  نینچ  رب  تأرج  يدـحا  نـم  زا  ریغ  ینعی  «. » يریغ دـحا  اـهیلع  يرتـجیل ء  نـکی  مـل  و  : » دـیامرف یم  یلع 

ریـشمش اهنیا  يور  رب  هک  داد  یمن  تأرج  دوخ  هب  تمایق  لوسر و  ادخ و  هب  دقتعم  ناناملـسم  زا  يدـحا  یلع  ذـفان  نامیا  یلع و  تریـصب 
یلع هک  تسنیا  یلومعم . نمؤم  دقتعم و  دارفا  هن  دنشکب ، دننک  یم  تأرج  مالسا  ادخ و  هب  دقتعم  ریغ  دارفا  اهنت  ار  ناسک  هنوگنیا  دشکب .

هب ناسدـقم  هکـشخ  نیا  هیحان  زا  هک  یگرزب  رطخ  هک  مدوب  نم  اهنت  و  مدوب ، نم  نیا  دـیوگ : یم  دوخ  يارب  گرزب  راختفا  کی  ناونع  هب 
داقتعا یتح  ناشرکذـلا و  مئاد  ياهنابز  ناش و  هنابام  دـهاز  ياه  هماج  اهنیا و  هتـسب  هنیپ  ياـهیناشیپ  مدرک . كرد  دـش  یم  هجوتم  مالـسا 

درک دنهاوخ  التبم  دوخ  درد  هب  ار  همه  دنریگب  اپ  اهنیا  رگا  مدیمهف  هک  مدوب  نم  ددرگ . نم  تریـصب  عنام  تسناوتن  ناشیاجرباپ  مکحم و 
ربـمغیپ هک  تسنیا  هن  رگم  دوـش . مخ  مالـسا  رمک  هک  دـیناشک  دـنهاوخ  يرجحت  رـشقت و  ییارگرهاـظ و  دوـمج و  هـب  ار  مالـسا  ناـهج  و 
تـضهن اب  نم  رگا  دـیوگب  دـهاوخ  یم  یلع  بام . سدـقم  لهاج  و  یلابا ، ـال  ملاـع  دنتـسکش : ارم  تشپ  هتـسد  ود  دومرف  هحفص 140 ) )

دوبن یسک  نم  زا  ریغ  دنک . هزرابم  نینچ  نیا  دنک  تأرج  هک  دش  یمن  ادیپ  یـسک  رگید  مدرک  یمن  هزرابم  مالـسا  يایند  رد  يرگیجراخ 
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ناشدوخ هک  یمدرم  مالـسا ، هار  دس  لاح  نیع  رد  اما  ینید  یکلـسم و  یمدرم  هتـسب ، هنیپ  تدابع  ترثک  زا  ناشیناشیپ  یتیعمج  دـنیبب  هک 
نم دزیرب . ار  ناشنوخ  دیایب و  اهنآ  گنج  هب  دناوتب  و  دنمالسا ، یعقاو  نمـشد  تقیقح  رد  اما  دننک  یم  راک  مالـسا  عفن  هب  دننک  یم  لایخ 
زین یمالـسا  نازابرـس  دـنزیرب . ار  ناشنوخ  دـنگنجب و  جراوخ  اب  هک  درک  راومه  ار  يدـعب  ماکح  افلخ و  هار  یلع  لمع  مدرک . ار  راک  نیا 
یب هک  درک  زاب  زین  نارگید  يارب  ار  هار  یلع  هریـس  تقیقح  رد  و  تسا ، هدـیگنج  نانآ  اـب  یلع  هک  دـندرک  یم  يوریپ  ارچ  نوچ و  نودـب 
رثا رد  دندوب . نادان  لهاج و  یمدرم  جراوخ  - 3 دننک . راکیپ  قمحا  یلو  رادنید  بام  سدقم  حالـصلا  رهاظ  تیعمج  کی  اب  دنناوتب  اورپ 

ینیئآ بهذم و  کی  تروص  هب  نانآ  يارب  مک  مک  اهیمهف  جک  نیا  دندرک و  یم  ریـسفت  دـب  دـندیمهف و  یمن  ار  قیاقح  ینادان  تلاهج و 
هب ار  ناـنآ  رکنم ، زا  یهن  یمالـسا  هضیرف  ادـتبا  رد  دـنداد . یم  زورب  شیوـخ  زا  نآ  تیبـثت  هار  رد  ار  اهیراکادـف  نیرتـگرزب  هک  دـمآ  رد 

مالسا خیرات  زا  هتکن  کی  رد  میتسیاب و  تسا  مزال  اجنیا  رد  دوب . یمالـسا  تنـس  کی  يایحا  ناشفده  اهنت  هک  داد  لکـش  یبزح  تروص 
هزاجا يدـحا  هب  هکم  هلاس  هدزیـس  هرود  ماـمت  رد  ترـضح  نآ  مینیب  یم  مینک  یم  هعجارم  يوبن  هریـس  هب  هک  یتقو  اـم  مینک : لـمأت  اـقیقد 

ترجاهم هشبح  هب  یهورگ  ترـضح  نآ  هزاجا  اب  دـندمآ و  گنت  هب  ناناملـسم  اعقاو  هک  اجنآ  هحفـص 141 )  ) ات دادن ، عافد  یتح  داهج و 
تامیلعت ناناملـسم  هکم  هرود  رد  دش . هداد  داهج  تصخر  هک  دوب  هنیدم  مود  لاس  رد  اهنت  دندیـشک . رجز  دندنام و  نیریاس  اما  دـندرک ،

مادک ره  هنیدم  رد  دورو  زا  سپ  هک  دش  نیا  هجیتن  تفای . ذوفن  ناشحور  قامعا  رد  یمالـسا  تفاقث  دندش ، انـشآ  مالـسا  حور  اب  دـندید ،
هب هک  مه  یماگنه  دندمآ . یم  رب  هدهع  زا  بوخ  داتسرف  یم  فانکا  فارطا و  هب  ار  اهنآ  هک  مرکا  لوسر  دندوب و  مالسا  یعقاو  غلبم  کی 

یلع مهرئاـصب  اوـلمح  و  : » مالـسلا هـیلع  نینمؤـملاریما  ریبـعت  هـب  دـنگنج . یم  يا  هدـیا  فدـه و  هـچ  يارب  دنتـسناد  یم  دـنتفر  یم  داـهج 
ياهریـشمش نینچ  دندرک .» یم  لمح  دوخ  ياهریـشمش  رب  ار  دوخ  هدـش  باسح  نشور و  ياه  هشیدـنا  اهتریـصب و  انامه  (. » 7 «.) مهفایسا

میناوخ و یم  ار  خـیرات  هک  یتقو  دـنهد . ماجنا  مالـسا  هنیمز  رد  ار  دوخ  تلاسر  دنتـسناوت  هک  دـندوب  هتفای  تاـمیلعت  ياـهناسنا  هدـیدبآ و 
اهنیا یمالسا  تفاقث  دنلب و  هشیدنا  زا  ، مینیب یم  دنتخانـش  یمن  ار  يزیچ  رتش  ریـشمش و  زج  شیپ  لاس  دنچ  ات  هک  ار  مدرم  نیا  ياهوگتفگ 

زاب تازاوم  هب  هکنیا  زا  لفاغ  دـش  فوطعم  تاحوتف  يوس  هب  تاهجوت  رتشیب  فسأت  لاـمک  اـب  اـفلخ  هرود  رد  میوش . یم  تریح  رد  قرغ 
لدع و مالسا و  هحفـص 142 )  ) دیحوت هبذاج  لاح  ره  هب  هک  مالـسا  هب  اهنآ  ندروآ  ور  رگید و  دارفا  يور  هب  مالـسا  ياه  هژاو  رد  ندرک 

مالسا حور  اب  اقیقد  دارفا  دوش و  هداد  میلعت  مه  یمالـسا  تفاقث  گنهرف و  تسیاب  یم  درک ، یم  بذج  ار  مجع  برع و  مالـسا ، تاواسم 
لهاج برع  ریغ  برع و  زا  معا  اـهنآ  همه  یلو  دوب ، اـهنآ  ناـیم  رد  شیب  مک و  مه  برع  ریغ  دـندوب و  برع  رتشیب  جراوخ  دـنوش . انـشآ 

ینالوط ياهدوجس  عوکر و  يور  رب  ندروآ  راشف  اب  دنتساوخ  یم  ار  دوخ  ياهیرسک  همه  دندوب . یمالـسا  گنهرف  هب  انـشآ  ان  کلـسم و 
بوا و لک  نم  اوعمج  مازقا ، دیبع  ماغط و  شافج  : » دیامرف یم  دنک ، یم  فیصوت  روطنیمه  ار  اهنیا  هیحور  مالسلا  هیلع  یلع  دننک . ناربج 

راصنالا نیرجاـهملا و  نم  اوسیل  هیدـی ، یلع  ذـخؤی  هیلع و  یلوی  بردـی و  ملعی و  بدؤی و  هقفی و  نا  یغبنی  نمم  بوش ، لـک  نم  اوطقلت 
ره زا  هک  شاب  وا  تفـص ، هدرب  تسپ ، یمدرم  فیطل ، تاساسحا  یلاع و  هشیدـنا  دـقاف  نشخ ، یمدرم  (. » 8 «.) نامیالا رادلا و  اؤوبت  نیذلا 

اهنآ هب  یمالـسا  بادآ  دننیبب . تامیلعت  لوا  دـیاب  هک  دنتـسه  یناسک  اهنیا  دـنا . هدـمآ  مهارف  يا  هیحان  ره  زا  دـنا و  هدـش  عمج  يا  هشوگ 
هکنیا هن  دوش  هتفرگ  ناشتـسد  چم  دنک و  تموکح  میق  اهنیا  رب  دـیاب  دـننک . ادـیپ  تیربخ  یمالـسا  تفاقث  گنهرف و  رد  دوش ، هداد  میلعت 

دوخ ياه  هناخ  زا  هک  دننیرجاهم  زا  هن  اهنیا  دننک . رظن  راهظا  مالـسا  تیهام  هب  عجار  دنراد و  هگن  تسد  رد  ار  اهریـشمش  دندرگب و  دازآ 
کلـسم لهاج  هقبط  شیادیپ  دنتفریذپ .» دوخ  هحفـص 143 )  ) راوج رد  ار  نیرجاهم  هک  راصنا  زا  هن  دـندرک و  ترجاهم  مالـسا  رطاـخ  هب 

تعاجـش و تلیـضف  زا  اهبیع  همه  اب  هک  جراوخ  زا  هتـشذگ  دـش . مامت  نارگ  مالـسا  يارب  دـندوب  اهنآ  زا  یئزج  جراوخ  هک  بام  سدـقم 
تینابهر يوس  هب  ار  مالـسا  اهنیا  تشادن . مه  ار  رنه  نیا  هک  دمآ  دوجو  هب  کسنتم  پیت  نیا  زا  رگید  يا  هدع  دندوب ، دنم  هرهب  يراکادف 

دنشکب تردق  نابحاص  يور  رب  نیدالوپ  ریـشمش  هک  دنتـشادن  ار  رنه  نآ  نوچ  اهنیا  دندرک . جئار  ار  ایر  رهاظت و  رازاب  دندناشک ، اوزنا  و 
ره هب  دنتخاس . جئار  ار  تلیضف  بحاص  ره  هب  ینید  یب  تبسن  قیسفت و  ریفکت و  رازاب  دندیشک . تلیضف  نابحاص  يور  رب  ار  نابز  ریشمش 
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نآرق و دلج  طخ و  ینعی  رهاظ  نایم  کیکفت  مدع  ناشتلاهج ، رهاظم  زا  دوب . ناشینادان  تلاهج و  جراوخ  تازیمم  نیرتزراب  زا  یکی  لاح 
تـساوخ یم  یلع  دوب . مأوت  تدابع  تلاهج و  مدرم  نیا  رد  دندروخ . ار  صاع  رمع و  هیواعم و  هداس  گنرین  بیرف  اذـل  دوب . نآرق  ینعم 

نیع ناشتدابع  هکلب  درک ، کیکفت  ناشتلاهج  هبنج  زا  ار  اهنیا  تدابع  اوقت و  دـهز و  هبنج  دوب  نکمم  هنوگچ  اما  دـگنجب ، اهنآ  تلاهج  اب 
دهز و ههجو  دیبوک و  ار  اهنآ  اذهل  تشادن . یـشزرا  تسا  لوا  هجرد  سانـش  مالـسا  هک  یلع  رظن  زا  تلاهج  اب  مأوت  تدابع  دوب . تلاهج 
رازبا و هک  تسا  هیحاـن  نیا  زا  رتشیب  اـهتیعمج  دارفا و  هنوگنیا  تلاـهج  رطخ  دریگ : رارق  یلع  لـباقم  رد  يرپس  تسناوتن  ناـشتدابع  اوقت و 

هیلع ار  قمحا  ناسدـقم  نیدـیب ، ناقفانم  هشیمه  دـنوش . یم  عقاو  یمالـسا  هیلاـع  حـلاصم  هار  دـس  دـنریگ و  یم  رارق  اـهکریز  تسد  تلآ 
، فیطل یلاع و  ردـقچ  اهنآ . نامک  رد  يریت  اهنآ و  هحفص 144 )  ) تسد رد  دندرگ  یم  يریـشمش  اهنیا  دنزیگنا . یم  رب  یمالـسا  حلاصم 
(. 9 «.) ههیت هب  برض  هیمارم و  ناطیـشلا  هب  یمر  نم  سانلا و  رارـش  متنا  مث  : » دیامرف یم  دنک . یم  نایب  ار  اهنیا  عضو  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع 
هب دنک و  یم  هدافتـسا  دوخ  هناشن  ندز  يارب  امـش  دیلپ  دوجو  زا  هک  ناطیـش  تسد  رد  دیتسه  یئاهریت  امـش  دیتسه . مدرم  نیرتدـب  انامه  »

دوجو هب  یمالـسا  تنـس  کی  ءایحا  يارب  جراوخ  بزح  ادتبا  رد  میتفگ : دنکفا .» یم  یهارمگ  دیدرت و  تریح و  رد  ار  مدرم  امـش  هلیـسو 
هب دندرک و  ادیپ  یبهذم  هشیر  اجنآ  زا  دـننک و  ریـسفت  طلغ  ار  نآرق  تایآ  هک  دـیناشک  اجنیدـب  ار  اهنآ  ینادان ، تریـصب و  مدـع  اما  دـمآ 
وه قحلا و  صقی  الا هللا  مکحلا  نا  : » دـیامرف یم  هک  نآرق  رد  تسا  يا  هیآ  دـندومن . میـسرت  ار  يداوم  هقیرط  کی  بهذـم و  کی  ناونع 

دیدرت نودـب  تسیچ ؟ مکح  زا  دارم  دـید  دـیاب  یهتنم  تسا ، هدـش  نایب  قح  تاذ  تاصتخم  زا  مکح »  » هیآ نیا  رد  (. 10 «.) نیلصافلا ریخ 
زا ارنآ  هدش و  بلـس  ادخ  ریغ  زا  يرازگنوناق  قح  هیآ ، نیا  رد  تسا . رـشب  یتایح  تاماظن  نوناق و  هحفـص 145 )  ) اجنیا رد  مکح  زا  دارم 
زین تیمکح  لماش  هک  تموکح  يانعم  هب  ار  مکح  جراوخ  اما  دـناد . یم  دـهدب ) تارایتخا  وا  هب  قح  تاذ  هک  یـسک  ای   ) قح تاذ  نوئش 
زین يربـهر  تیمکح و  تموکح و  هک  دوب  نیا  ناـشدارم  ـالا هللا . مکح  ـال  دـنتفگ  یم  دـنتخاس و  يراعـش  دوخ  يارب  دـنتفرگ و  دـش  یم 

دـشاب مدرم  ناـیم  مکاـح  اـی  مکح  وحن  چـیه  هب  هک  درادـن  قح  يدـحا  ادـخ  زا  ریغ  تسا و  ادـخ  یـصاصتخا  قح  يرازگنوناـق  نوـچمه 
هب دنداد و  یم  رد  ادن  تفگ ، یم  نخس  مدرم  يارب  ربنم  رس  ای  دوب و  زامن  لوغـشم  نینمؤملاریما  یهاگ  درادن . نوناق  لعج  قح  هکنانچمه 
هک دیاشن  ار  تباحصا  ار و  وت  تسین . ادخ  يارب  زج  تیمکاح  قح  یلع  ای  کباحـصال  کل و  الا هللا ال  مکح  هک ال  دندرک  یم  باطخ  وا 
الا هرما  نولوقی ال  ءالؤه  نکل  الا هللا و  مکح  هنا ال  معن  لطابلا ، اهب  داری  قح  ۀـملک  : » تفگ یم  باوج  رد  وا  دـینک . تیمکح  ای  تموکح 

و یفلا ء ، هب  عمجی  و  لجالا ، اهیف  هللا  غلبی  و  رفاـکلا ، اـهیف  عتمتـسی  و  نمؤملا ، هترما  یف  لـمعی  رجاـف ، وا  رب  ریما  نم  ساـنلل  دـبال  هنا  و  هللا ،
اما تسا  قح  هب  ینخس  (. » 11 «.) رجاف نم  حارتسی  رب و  حیرتسی  یتح  يوقلا ، نم  فیعـضلل  هب  ذخؤی  و  لبـسلا ، هب  نمأت  و  ودـعلا ، هب  لتاقی 

تموکح دیابن  یـسک  ادخ  زا  ریغ  دنیوگب  دنهاوخ  یم  اهنیا  اما  تسادـخ  نآ  زا  يرازگنوناق  تسا  تسرد  دـنراد . لطاب  هدارا  نآ  زا  نانآ 
ندوبن ضرف  رد  لقادـح و  ینعی   ) راکدـب هاوخ  دـشاب و  راـکوکین  هاوخ  دـنراد  مکاـح  هب  هحفـص 146 )  ) جایتحا مدرم  دـشاب . ریما  دـنک و 

، ددرگ یم  دنم  هرهب  شیوخ  يایند  یگدنز  زا  رفاک  دهد و  یم  ماجنا  ادـخ ) يارب   ) ار شیوخ  راک  نمؤم  وا  تموکح  وترپ  رد  راکوکین .)
نمـشد اـب  ددرگ ، یم  يروآ  عمج  اـهتایلام  هک  تسا  تموکح  وترپ  رد  تموکح و  هلیـسو  هب  دـناسر . یم  ناـیاپ  هب  تدـم ر ا  دـنوادخ  و 
راکدب رش  زا  دبای و  شیاسآ  راکوکین  ات  دوش  یم  هتفرگ  راکمتـس  يوق و  زا  ناوتان  فیعـض و  قح  ددرگ ، یم  نما  اههار  دوش ، یم  راکیپ 

-4 دنـشوکب . نآ  ءارجا  يارب  ات  تسیاـب  یم  یتیعمج  اـی  درف  ددرگ ، یمن  ارجا  دوخبدوخ  نوناـق  هکنآ  هصـالخ  دـیآ .» تسد  هب  شیاـسآ 
دودحم ياه  هشیدنا  يراوید  راهچ  رد  ار  یناملسم  مالـسا و  دندرک . یم  رکف  تسپ  رایـسب  یقفا  رد  دندوب . دید  هتوک  رظن و  گنت  یمدرم 

اطخ هار  ناگمه  دنمهف و  یمن  الـصا  ای  دنمهف و  یم  دب  همه  هک  دندوب  یعدم  رگید  نارظن  هتوک  همه  دـننام  دـندوب . هدرک  روصحم  دوخ 
هدیقع کی  تروص  هب  ار  دوخ  يرظن  گنت  هک  تسنیا  دننک و  یم  هک  يراک  لوا  نارظن  هتوک  هنوگنیا  دنتـسه . یمنهج  همه  دـنور و  یم 

شا هدـنب  زا  هکنیا  رظتنم  دـنناشن و  یم  بضغ  یـسرک  رب  هراوـمه  ار  دـنوادخ  دـننک ، یم  دودـحم  ار  ادـخ  تمحر  دـنروآ ، یم  رد  ینید 
ای تبیغ  ای  غورد  ـالثم  هریبک  هاـنگ  بکترم  هک  دوب  نیا  جراوخ  دـئاقع  لوصا  زا  یکی  دوش . هدیـشک  دـبا  باذـع  هب  دوش و  ادـیپ  یـشزغل 
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رد دلخم  همه  رـشب  زا  يدودعم  رایـسب  هدع  زج  اذـهیلع  تسا . شتآ  رد  دولخ  قحتـسم  تسا و  نوریب  مالـسا  زا  تسا و  رفاک  رمخ ، برش 
نیا مینیب . یم  یمالـسا  هعماج  رد  زاب  ار  نآ  زورما  اما  تسا  جراوخ  ياه  هصیـصخ  زا  یبهذم  يرظن  گنت  هحفص 147 ) . ) دنمنهج شتآ 

نانچمه تاقبط  دارفا و  یضعب  نایم  رد  شیب  مک و  ناشبهذم  حور  اما  تسا  هدرم  هتفر و  نیب  زا  ناشراعـش  جراوخ  میتفگ  هک  تسا  نامه 
رفک دید  اب  ار  ناهج  مدرم  همه  دوخ ، دننام  دودعم  رایسب  يا  هدع  دوخ و  زج  هک  مینیب  یم  ار  نازغم  کشخ  زا  یضعب  تسا . یقاب  هدنز و 

یمالسا گنهرف  حور  اب  جراوخ  هک  میتفگ  شیپ  لصف  رد  دننک . یم  لایخ  دودحم  رایسب  ار  یناملسم  مالسا و  هرئاد  دنرگن و  یم  داحلا  و 
هک اجنآ  ات  دندرک  یم  قیسفت  ریفکت و  دوز  دندوب  رظن  گنت  نوچ  دندوب و  رظن  گنت  دندوب  لهاج  نوچ  دندوب . عاجش  یلو  دندوبن  انـشآ 

نوچ دندناوخ و  یم  رفاک  دنتفریذپ  یمن  ار  اهنآ  دئاقع  لوصا  هک  ار  ناناملسم  ریاس  دنتسناد و  یم  دوخ  هب  رصحنم  ار  یناملـسم  مالـسا و 
یم هتشک  دوخ  دندرک و  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  اهنآ  دوخ  لایخ  هب  دنتفر و  یم  تردق  نابحاص  غارس  هب  ابلاغ  دندوب  عاجش 

تعاجـش و اما  دنام  یقاب  نارگید  يارب  اهنآ  يرظن  گنت  یبام و  سدقم  کسنت و  تلاهج و  دومج و  دعب  ياه  هرود  رد  میتفگ  و  دـندش .
هب رما  زا  دنتـشاذگ و  يرانک  هب  ار  نیدالوپ  ریـشمش  وسرت ، نابام  سدـقم  ینعی  تماهـش ، یب  جراوخ  تفر . نایم  زا  يراکادـف  تماـهش و 

تلیـضف نابحاص  ناج  هب  نابز  ریـشمش  اب  دندرک و  رظن  فرـص  درک  یم  داجیا  رطخ  ناشیارب  هک  تردق  نابحاص  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
فده هک  تفای  ناوت  یم  ار  یتلیـضف  بحاص  رتمک  مالـسا  خیرات  رد  هک  يروط  هب  دندرک  مهتم  یعون  هب  ار  یتلیـضف  بحاص  ره  دنداتفا .

رکنم دـنتفگ  ار  یموس  داعم ، هحفـص 148 )  ) رکنم دنتفگ  ار  يرگید  ادـخ ، رکنم  دـنتفگ  ار  یکی  دـشاب . هدـشن  عقاو  هقبط  نیا  تمهت  ریت 
میهد رارق  كالم  ار  ناقمحا  نیا  رظن  رگا  هک  يروط  هب  روطنیمه ، رگید و  زیچ  ار  یمجنپ  یفوص ، دـنتفگ  ار  یمراهچ  ینامـسج و  جارعم 
ریصن هجاوخ  انیس ، یلعوب  تسا . نشور  نارگید  فیلکت  دوشب  ریفکت  یلع  هک  یتقو  تسا . هدوبن  ناملـسم  یعقاو  دنمـشناد  چیه  تقوچیه 
دنتسه یناسک  زا  یناتسکاپ  لابقا  دمحم  اریخا  و  يدابآ ، دسا  نیدلا  لامج  دیـس  یناشاک ، ضیف  يزاریـش ، نیهلأتملاردص  یـسوط ، نیدلا 

زا رتمکحم  دوبن  ناسآ  فازگ و  ینم  وچ  رفک  دیوگ : یم  ینعم  نیمه  رد  یلعوب  تسا . هدـش  هتخیر  ناشماک  هب  يا  هعرج  ماج  نیا  زا  هک 
فرط زا  هک  یـسوط  نیدلاریـصن  هجاوخ  دوبن  ناملـسم  کی  رهد  همه  رد  سپ  رفاـک  مهنآ  نم و  وچ  یکی  رهد  رد  دوبن  ناـمیا  نم  ناـمیا 

ناملـسم یغورف  دوبن  ار  بذک  غارچ  دناوخ  مرفاک  را  ماظن  یب  ماظن  دیوگ : یم  دش ، عقاو  ریفکت  دروم  ءاملعلا » ماظن   » هب یمـسم  یـصخش 
اهنآ ینیب  هتوک  يرظن و  گنت  جراوخ  تازیمم  تاصخـشم و  زا  یکی  لاح ، ره  هب  یغورد  زج  یباوج  ار  یغورد  دوبن  هک  اریز  شمناوخ ،
لابند هک  تسا  یطلغ  رکف  هچ  نیا  هک  درک  لالدتـسا  نانآ  يرظن  هتوک  نیا  هیلع  یلع ، دـندناوخ . یم  بهذـمال  نیدـیب و  ار  همه  هک  دوب 

رفک بجوم  هریبک  باکترا  رگا  هکنآ  لاح  دـناوخ و  یم  زامن  وا  هزانج  رب  سپـس  درک و  یم  تسایـس  ار  یناج  ربمغیپ  دومرف : دـینک ؟ یم 
هدرک یهن  نآ  زا  نآرق  تـــسین و  هحفـص 149 )  ) زیاج ندـناوخ  زامن  رفاـک  هزاـنج  رب  اریز  دـناوخ  یمن  زاـمن  اـهنآ  هزاـنج  رب  ربمغیپ  دوب 

داد و هار  اهناملـسم  هگرج  رد  ار  همه  دـعب  دز و  هنایزات  ار  نصحم  ریغ  راک  انز  دـیرب و  ار  دزد  تسد  دز و  دـح  ار  راوخبارـش  ( 12 .) تسا
اما درک  يراج  ناشقح  رد  ار  یمالـسا  تازاجم  ربمغیپ  دـندرک . جاودزا  رگید  ناناملـسم  اب  اـهنآ  درکن و  عطق  لاـملا  تیب  زا  ار  ناـشمهس 

هعماج ماـمت  ارچ  رگید  متـشگ  رفاـک  نآ ، رثا  رد  مدرک و  اـطخ  نم  دـینک  ضرف  دومرف  (. 13 .) دربن نوریب  اهناملـسم  یماسا  زا  ار  ناشمـسا 
هذخاؤم دروم  دنشاب و  اطخ  یهارمگ و  رد  زین  نارگید  هک  ددرگ  یم  بجوم  یسک  لالض  یهارمگ و  رگم  دینک ؟ یم  ریفکت  ار  یمالـسا 

یم ریـــشمش  مد  زا  ار  ود  ره  ناــتدوخ - رظن  هــب  راــکهانگ - هاـــنگ و  یب  هدراذـــگ و  شود  رب  ار  ناتیاهریـــشمش  ارچ  دـــنریگ !؟ رارق 
هک رظن  نیا  زا  یکی  دـنک : یم  عفد  ار  نانآ  وس  ود  زا  وا  هعفاد  دریگ و  یم  بیع  نانآ  رب  رظن  ود  زا  نینمؤملاریما  اجنیا  رد  ( 14 (!؟ دینارذگ
زا جورخ  رفک و  بجوم  ار  هانگ  باکترا  هک  رظن  نیا  زا  يرگید  دنا و  هتفرگ  هذخاؤم  هب  ار  وا  دنا و  هداد  میمعت  زین  رـصقم  ریغ  هب  ار  هانگ 

. تسا هتفر  نوریب  مالسا  زا  تشاذگ  نوریب  تاررقم  یخرب  دودح  زا  اپ  هک  ره  هک  دنا  هتفرگ  دودحم  ار  مالـسا  هرئاد  ینعی  هتـسناد  مالـسا 
هن تسا  رکف  هشیدـنا و  زرط  نیا  اب  راکیپ  جراوخ ، اب  یلع  راـکیپ  تقیقح  رد  هدرک و  موکحم  ار  ینیب  هتوک  يرظن و  گـنت  اـجنیا  رد  یلع 
نآ ناشگرم  اب  ات  تخیر  ار  ناشنوخ  درک . یمن  راتفر  اهنآ  اب  نینچ  نیا  زین  یلع  دندرک  یمن  رکف  نینچ  نیا  دارفا  رگا  اریز  دارفا ، اب  راکیپ 
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شرازگنوناق تسه و  هک  هحفص 150 )  ) دننیبب نانچنآ  ار  نآرق  مالـسا و  ناناملـسم ، دوش و  هدیمهف  تسرد  نآرق  دریمب ، زین  ياه  هشیدنا 
مالسا يارب  ار  تارطخ  نیرتگرزب  دندروخ و  لوگ  ندرک  هزین  هب  نآرق  تسایس  زا  هک  دوب  یمهف  جک  ینیب و  هتوک  رثا  رد  تسا . هتـساوخ 

دنتشادزاب و گنج  زا  دزاس ، دوبان  هشیمه  يارب  ار  وا  راکفا  هیواعم و  دنک و  رب  ار  اهقافن  هشیر  ات  تفر  یم  هک  ار  یلع  دندروآ و  دوجو  هب 
ار ناناملسم  ریاس  يرظن ، هتوک  نیا  رثا  رد  جراوخ  هحفص 157 ) (. ) 15 (؟ دروآ ور  یمالـسا  هعماج  رب  هک  یموش  ثداوح  هچ  نآ  لابند  هب 

هحفـص . ) دـندرک یمن  جاودزا  اهنآ  اب  دنتـسناد ، یم  حابم  ار  ناشنوخ  دندرمـش ، یمن  لالح  ار  اهنآ  هحیبذ  دنتـسناد ، یمن  ناملـسم  ـالمع 
(4 . ) ص 389 ج 2 ، دیرفلا ، دقعلا  ( 3 . ) ص 243 مالسالا ، رجف  ( 2 . ) دیرفلا دـقعلا  زا  لقن  هب  ص 263  مالسالا ، رجف  ( 1 ( ***** ) 158
، هغالبلا جهن  ( 8 . ) هبطخ 150 هغالبلا ، جـهن  ( 7 . ) هبطخ 92 هغالبلا ، جـهن  ( 6 . ) هبطخ 60 هغالبلا ، جـهن  ( 5 . ) ص 116 ج 2 ، دربم ، لـماک 

جهن ( 13 . ) 84 هیآ : هبوت ، هروس  ( 12 . ) هبطخ 40 هغالبلا ، جهن  ( 11 . ) 57. هیآ ماعنا ، هروس  ( 10 . ) هبطخ 125 هغالبلا ، جهن  ( 9 . ) هبطخ 238
یم هجوت  بلج  رتشیب  یبایزرا  رد  هچنآ  دروآ  ور  مالـسا  ملاع  رب  هک  یثداوح  ( 15 . ) هبطخ 127 هغالبلا ، جهن  ( 14 . ) 127 هبطخ : هغالبلا ،
هداد رارق  رکفت  تریصب و  رب  ار  یمالـسا  توعد  يانب  ریز  میرک  نآرق  دمآ . دراو  نیملـسم  رب  هک  تسا  يونعم  یحور و  ياه  هبرـض  دنک 

: هبوت «. ) نیدلا یف  اوهقفتیل  ۀفئاط  مهنم  هقرف  لک  نم  رفن  الولف  . » دوب هتشاذگ  زاب  مدرم  يارب  ار  لقع  كرد  داهتجا و  هار  دوخ  نآرق  دوب و 
یمن نآ » رد  هقفت   » ار يزیچ  هداـس  كرد  دـننک .»؟ هقفت  نید  رد  اـت  دـننک  یمن  چوـک  يا  هتـسد  ناـشیا  زا  یهورگ  ره  زا  ارچ  سپ  ) 122

ادخ دیشاب  هتشاد  یهلا  ياوقت  رگا  ) » 29 لافنا : « ) اناقرف مکل  لعجی  هللا  اوقتت  نا  . » تسا تریـصب  رظن و  لامعا  اب  كرد  هقفت  هکلب  دـنیوگ 
رد هکنانآ  ) » 69 توبکنع : « ) انلبس مهنیدهنل  انیف  اودهاج  نیذلا  و  «. » دشاب امش  زیمت  صیخشت و  هیام  هک  دهد  یم  رارق  يرون  امش  ناج  رد 
هقف تساوخ  یم  هک  ینآرق  میلعت  زرط  نیا  لـباقم  رد  تسرد  جراوخ  میناـیامن .» یم  اـهنآ  هب  ار  دوـخ  ياـههار  اـم  دـننک  شـشوک  اـم  هار 

لکش و دندرک و  كرد  نکاس  هدرم و  ار  یمالـسا  فراعم  دندرک ، زاغآ  ار  دوکر  دومج و  دنامب  هدنز  كرحتم و  هشیمه  يارب  یمالـسا 
هجوتم همه  یمالسا  تامیلعت  تسا . هتخادرپن  یگدنز  رهاظ  تروص و  لکش و  هب  زگره  مالـسا  دندناشک . مالـسا  لخاد  هب  زین  ار  اهتروص 

رد ار  اهفده  نآ  هب  ندیسر  هقیرط  هئارا  یناعم و  اهفده و  مالسا  دناسر . یم  یناعم  اهفده و  نآ  هب  ار  رشب  هک  تسا  یهار  و  ینعم ، حور و 
زیهرپ گنهرف  ندـمت و  هعـسوت  اب  یمداـصت  هنوگ  ره  زا  هلیـسو  نیا  هب  تسا و  هتـشاذگ  دازآ  رما  نیا  ریغ  رد  ار  رـشب  هتفرگ و  دوخ  ورملق 

دوخ هفیظو  ناملـسم  دـشاب و  هتـشاد  سدـقت »  » هبنج هک  تفای  ناوت  یمن  يرهاظ  لکـش  کی  يدام و  هلیـسو  کی  مالـسا  رد  تسا . هدرک 
راک هک  تسا  یتاهج  زا  یکی  ندـمت  ملع و  هعـسوت  رهاظم  اب  مداـصت  زا  زیهرپ  ور ، نیا  زا  دـیامن . ظـفح  ار  رهاـظ  لکـش و  نآ  هک  دـنادب 

لقعت و نتخیمآ  مهرد  نامه  نیا  دراد . یم  رب  نایم  زا  ار  ندنام  دـیواج  گرزب  عنام  هدرک و  ناسآ  نامز  تایـضتقم  اب  ار  نید  نیا  قابطنا 
نیا تسا . هداد  تسد  هب  ار  تاـیلک  تسا . هدرک  ادـج  اهلکـش  زا  ارنآ  یفرط  زا  هتفرگ و  رادـیاپ  تباـث و  ار  لوـصا  یفرط  زا  تـسا . نیدـت 
هداس ردقنآ  مه  دوخ  قیداصم  رهاظم و  رب  تقیقح  قیبطت  اما  دهد . یمن  رییغت  ار  تقیقح  رهاظم ، رییغت  دـنراد و  ینوگانوگ  رهاظم  تایلک 

یم هچنآ  ءاروام  دندوب و  رکف  دماج  یمدرم  جراوخ  تسا و  حیحـص  یمهف  قیمع و  یکرد  دـنمزاین  هکلب  دـشاب  سک  همه  راک  هک  تسین 
نآرقلاب مهمصاخت  ال  : » تفگ يو  هب  دنک  جاجتحا  اهنآ  اب  ات  داتسرف  ار  سابع  نبا  نینمؤملاریما ، یتقو  اذل  دنتشادن و  كرد  يارای  دندینش 

اب نآرق  اب  ). » همان 77 هغالبلا ، جهن  «. ) اصیحم اهنع  اودـجی  نل  مهناف  ۀنـسلاب  مهججاح  نکل  نولوقی و  لوقت و  هوجو  وذ  لامح  نآرقلا  ناف 
نانخس تنـس و  اب  نکل  و  دنیوگ ، یم  نانآ  یئوگ و  یم  وت  دریذپ ، یم  رایـسب  تاهیجوت  تالامتحا و  نآرق  هک  اریز  نکم  لالدتـسا  نانآ 

اهنآ جاجتحا ، ماقم  رد  تسا . تایلک  نآرق  ینعی  دنرادن .» يرارف  هار  نآ  زا  تسا و  حیرص  هک  نک  لالدتـسا  وگب و  نخـس  نانآ  اب  ربمغیپ 
. تسین شخب  هجیتن  ارهق  هلداجم  هجاـحم و  ماـقم  رد  نیا  و  ار ، يرگید  زیچ  زین  وت  دـننک و  یم  لالدتـسا  دـنریگ و  یم  قادـصم  ار  يزیچ 

تنس اب  اهنآ  اب  هکلب  دنهد  قیبطت  شنیتسار  قیداصم  اب  ار  اهنآ  دنمهفب و  يزیچ  نآرق  قیاقح  زا  دنناوتب  هک  دنرادن  كرد  رادقم  نآ  نانآ ،
ناشنیدـت نیع  رد  نانآ  يزغم  کـشخ  دومج و  هب  ترـضح  اـجنیا  رد  تسا . هتـشاذگ  قادـصم  يور  تسد  تسا و  یئزج  هک  وگب  نخس 

هیزجت و تردـق  اهنآ  دـندوب . يرکف  دوکر  تلاهج و  هدـیئاز  اهنت  جراوخ  تسا . نیدـت  زا  لقعت  كاکفنا  رگـشیامن  هک  تسا  هدرک  هراشا 
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ساسا رگید  تسا  هدوب  هابتشا  يدروم  رد  تیمکح  یتقو  دندرک  یم  لایخ  دننک . ادج  قادصم  زا  ار  یلک  دنتسناوت  یمن  دنتشادن و  لیلحت 
رد اذـل  و  دـشاب . اوران  يدروم  رد  نآ  ءارجا  اما  دـشاب  حیحـص  مکحم و  نآ  ساسا  تسا  نکمم  هکنآ  لاح  تسا و  تسردان  لـطاب و  نآ 

« ردغ  » و هدیکم »  » ار هیواعم  باحصا  داهنشیپ  دوبن ، تیمکح  هب  یضار  خیرات  تداهش  هب  یلع  - 1 مینیب : یم  ار  هلحرم  هس  میکحت  ناتساد 
یسوموبا دوش ، لیکشت  میکحت  ياروش  تسانب  رگا  تفگ  یم  - 2 درک . یم  يراشفاپ  تشاد و  رارصا  تخـس  بلطم  نیا  رب  تسناد و  یم 

ار رتشا  کلام  ای  سابع و  نبا  شدوخ  درک و  باختنا  ار  یحلاص  صخـش  تسیاب  دنرادن ، ار  راک  نیا  تیحالـص  تسا و  يریبدـت  یب  درم 
ۀغللا و یف  لماکلا   » رد دربم  سابعلاوبا  تشاد . رارصا  یلع  زین  اجنیا  رد  تسین . اطخ  تسا و  حیحـص  تیمکح  لصا  - 3 درک . یم  داهنشیپ 

امـش زا  سکچیه  ایآ  دنگوس ! ادخ  هب  ار  امـش  تفگ : نانآ  هب  درک و  هجاحم  جراوخ  اب  اصخـش  یلع  : » دیوگ یم  ص 134  ج 2 ، بدالا »
وت ایادخ ! دنتفگ : مریذپب ؟ هک  دیدرکن  راداو  ارم  امـش  ایآ  تفگ : هن . هک  يدهاش  وت  ایادـخ ! دـنتفگ : دوب ؟ فلاخم  میکحت  اب  نم  نوچمه 

هبوت دیاب  میا و  هدش  بکترم  گرزب  یهانگ  دـنتفگ : دـیا ؟ هدرک  درط  ارم  دـینک و  یم  تفلاخم  نم  اب  ارچ  سپ  تفگ : ارچ . هک  يدـهاش 
دنتفگ دنتشگرب و  دندوب  رفن  رازه  شش  دودح  رد  هک  مه  اهنآ  بنذ .» لک  نم  هللا  رفغتـسا  : » تفگ نک . هبوت  زین  وت  میدرک ، هبوت  ام  مینک .

یم مدرم  تفگ : دـمآ و  وا  رـضحم  رد  سیق  نب  ثعـشا  مینک . تکرح  ماـش  فرط  هب  دـهد و  ناـمرف  هک  میرظتنم  اـم  درک و  هبوت  یلع  هک 
یم لایخ  هک  سک  ره  تفگ : دناوخ و  هبطخ  تفر و  ربنم  ترـضح  رفک . ار  نآ  رب  يرادیاپ  دیناد و  یم  یهارمگ  ار  میکحت  امـش  دـنیوگ 

نوریب دجـسم  زا  زین  جراوخ  تسا . رتهارمگ  دوخ  درمـش  یهارمگ  ار  نآ  هک  سکره  دـیوگ و  یم  غورد  ما  هتـشگرب  میکحت  زا  نم  دـنک 
دنتـساوخ یم  شباحـصا  هیواعم و  هک  رظن  نیا  زا  تسا  هدوب  هابتـشا  دروم  نیا  دـیامرف  یم  ترـضح  دـندیروش .» یلع  رب  هرابود  دـندمآ و 

ساـسا هک  تسین  لـیلد  نیا  اـما  و  دـیتفریذپن ، امـش  متفگ ، یم  لوا  زا  مه  نم  هدوـب و  یم  قیـالان  یـسوموبا  هک  رظن  نیا  زا  دـننک و  هـلیح 
، دندرمـش یمن  لالح  ار  اهنآ  هحیبذ  دنتـسناد ، یمن  ناملـسم  المع  ار  ناناملـسم  ریاس  يرظن  هتوک  نیا  رثا  رد  جراوخ  دشاب . لطاب  میکحت 
. دنتـشذگ یمن  قرف  مدرم  دارفا  تموکح  نآرق و  تموکح  نیب  ام  یفرط  زا  دـندرک . یمن  جاودزا  اهنآ  اب  دنتـسناد ، یم  حابم  ار  ناـشنوخ 

ندرک يوریپ  دارفا  تموکح  لوبق  اما  دوش و  لـمع  تسا  هدرک  ینیب  شیپ  نآرق  هچ  ره  هب  يا  هثداـح  رد  هک  تسنیا  نآرق  تموکح  لوبق 
نودب مه  نآ  دروآ و  تسد  هب  رظن  لامعا  اب  ار  نآ  قیاقح  دیاب  دیوگ  یمن  نخس  دوخ  هک  نآرق  تسا و  نانآ  صخـش  تایرظن  ءارآ و  زا 

وه امنا  نآرقلا  اذه  و  نآرقلا ، انمکح  امنا  لاجرلا و  مکحن  مل  انا  : » دیامرف یم  هراب  نیا  رد  دوخ  ترـضح  تسین . ریذـپ  ناکما  مدرم  دارفا 
مل نآرقلا  اننیب  مکحن  نا  یلا  موقلا  اناعد  امل  و  لاجرلا ، هنع  قطنی  امنا  و  نامجرت ، نم  هل  دبال  ناسلب و  قطنی  ال  نیتفدلا ، نیب  روطـسم  طخ 

و هباتکب ، مکحن  نا  هللا  یلا  هدرف  « لوسرلا هللا و  یلا  هودرف  یـش ء  یف  متعزانت  ناف  : » هناحبـس لاق  دق  و  هللا ، باتک  نع  یلوتملا  قیرفلا  نکن 
«. هب مهالوأ  نحنف  هللا  لوسر  ۀنـسب  مکح  نا  و  هب ، سانلا  قحا  نحنف  هللا  باتک  یف  قدـصلاب  مکح  اذاـف  هتنـسب ، ذـخأن  نا  لوسرلا  یلا  هدر 

نایم رد  هک  تسا  یطوطخ  نآرق  نیا  میداد و  رارق  مکاح  ار  نآرق  هکلب  ار  ناـمدرم  میدادـن  رارق  مکاـح  اـم  ). » هبطخ 125 هغالبلا ، جهن  )
ام زا  ماش  لها  نوچ  دنیوگ و  یم  نخـس  نانآ  زا  هک  دننادرم  دراد و  مزال  هدننک  نایب  دیوگ و  یمن  نخـس  نابز  اب  تسا ، هتفرگ  رارق  دلج 
یم نآرق  رد  دوخ  ناحبـس  دنوادخ  هکنآ  لاح  میـشاب و  نادرگور  نآرق  زا  هک  میدوبن  یناسک  ام  میهد  رارق  مکاح  ار  نآرق  هک  دنتـساوخ 

هب میهد و  رارق  مکاح  ار  شباتک  هک  تسا  نیا  ادـخ  هب  عوجر  دـینادرگرب » شربمغیپ  ادـخ و  هب  ارنآ  دـیتشاد  عازن  يزیچ  رد  رگا  : » دـیامرف
نیرتراوازـس ام  دوش  مکح  ادـخ  باـتک  رد  یتسار  هب  رگا  .و  مینک يوریپ  شتنـس  زا  هک  تسا  نیا  ربمغیپ  هب  عوجر  مینک و  مکح  شباـتک 

صخـش هعیـش و  داقتعا  قباـطم  هک  تسا  یلاکـشا  اـجنیا  رد  میتسه .» یلوا  نادـب  اـم  دوش ، مکح  شربمغیپ  تنـس  هب  رگا  نآ و  هب  میمدرم 
رد ترـضح  ارچ  سپ  تسا  صن  قبط  رب  یباصتنا و  مالـسا  رد  تماما  يرادمامز و  رخآ .) تمـسق  هبطخ 2 ، هغالبلا ، جـهن  ، ) نینمؤملاریما
اریز میمهف ، یم  ماما  مالک  لیذ  زا  یبوخ  هب  ام  ار  لاکـشا  نیا  باوج  درک ؟ یم  عافد  نآ  زا  تخـس  سپـس  دـش و  میلـست  تیمکح  لباقم 

نیمه هب  زین  ربمغیپ  تنس  دهد و  یمن  هجیتن  ار  وا  تماما  تفالخ و  زج  دوش  تواضق  ربدت و  تسرد  نآرق  رد  رگا  دنیامرف  یم  هکنانچمه 
خیراـت رد  ردـقچ  میمهفب  هک  تسا  هدـنزرا  اـم  يارب  رظن  نیا  زا  جراوخ  لاوحا  رد  هعلاـطم  رگیدـکی  رد  یمالـسا  قرف  ریثأـت  تسا . لاونم 
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رد دـنچ  ره  اه  هتـسد  فلتخم و  قرف  دـنا . هتـشاذگ  رثا  ماکحا  هقف و  ظاحل  زا  هقیلـس و  هدـیقع و  ظاـحل  زا  یـسایس و  ظاـحل  زا  یمالـسا 
نآ اب  هکنیا  نیع  رد  هقرف  نآ  دنک و  یم  لولح  رگید  هقرف  کی  رد  بهذم  کی  حور  یهاگ  اما  دنرود ، رگیدـکی  زا  اهراعـش  بوچراهچ 

دنتـسه ینـس  الثم  هک  دنوش  یم  ادیپ  یـصاخشا  یهاگ  تسا . دزد  یمدآ  تعیبط  تسا . هتفریذپ  ارنآ  يانعم  حور و  تسا  فلاخم  بهذم 
. سکعرب یهاگ  و  فوصتم ، احور  تسا و  يرهاظ  عرـشتم و  اتعیبط  یـصخش  یهاگ  سکعرب . یهاگ  دنتـسه و  یعیـش  انعم  اـحور و  اـما 

هرابرد مه  تسا و  قداص  دارفا  دروم  رد  مه  نیا ، یجراخ . المع  احور و  اما  دنشاب  یعیـش  تسا  نکمم  اراعـش  الاحتنا و  یـضعب  نینچمه 
دنک یم  تیارس  رگیدکی  هب  اه  هقیلس  دئاقع و  اما  تسا  ظوفحم  اهراعش  دنچ  ره  دنشاب  رشاعم  مه  اب  اه  هلحن  هک  یماگنه  و  اهتلم . اهتما و 

يارب مدرم  هیحور  نوـچ  درک و  تیارـس  ناریا  هب  زاـقفق  ياهـسکودترا  زا  روپیـش  لـبط و  ندرک  دـنلب  ینز و  همق  ـالثم  هک  يروـط  ناـمه 
دولوم يا  هقرف  یهاگ  درب . یپ  فلتخم  ياه  هقرف  حور  هب  دـیاب  نیاربانب  دـیود . اـج  همه  رد  قرب  نوچمه  تشاد  یگداـمآ  اـهنآ  نتفریذـپ 
شنیب عون  کی  دولوم  يا  هقرف  و  دنتسه ، اهتیصخش  هب  نظ  نسح  دولوم  هک  اهینس  لثم  دنتسه  هنسحا » یلع  کیخا  لعف  عض   » نظ و نسح 

يا هقرف  لوا ، ردـص  هعیـش  لثم  دوب ، دـنهاوخ  دـقتنم  یمدرم  ارهق  و  صاخـشا ، دارفا و  هب  هن  یمالـسا  لوصا  هب  نداد  تیمها  صوصخم و 
هقرف حور  هک  یتقو  جراوخ . لثم  دنتـسه  دومج  بصعت و  دولوم  يا  هقرف  هفوصتم و  لثم  نطاب  لیوأت  حور و  نطاب  هب  نداد  تیمها  دولوم 

هدیـسر رگید  هقرف  هب  يا  هقرف  زا  يدئاقع  هچ  دعب  نورق  رد  هک  مینک  تواضق  میناوت  یم  رتهب  میتخانـش  ار  اهنآ  لوا  یخیرات  ثداوح  اه و 
هکنآ نودب  هک  دنتـسه  اهتغل  ریظن  راکفا  دـئاقع و  تهج  نیا  زا  دـنا . هتفریذـپ  ار  اهنآ  حور  اهمان ، بوچ  راهچ  اهراعـش و  ظفح  نیع  رد  و 
دراو یبرع  تاملک  نیملـسم  هلیـسو  هب  ناریا  حتف  زا  دعب  هکنیا  لثم  دـنک . یم  تیارـس  رگید  موق  رد  یموق  ياهتغل  دـشاب  راک  رد  يدـمعت 
لثم یـسراف ، یبرع و  نابز  رد  یکرت  ریثأت  نینچمه  دش . دراو  یبرع  تغل  رد  رازه  دنچ  مه  یـسراف  تاملک  سکعرب  دش و  یـسراف  تغل 

رکفت زرط  اه . هقیلـس  اـهقوذ و  تسا  نینچمه  و  اـیند ، ياـهنابز  ریاـس  تسا  نینچمه  و  یلوغم ، هقجالـس و  یکرت  لـکوتم و  ناـمز  یکرت 
هعماج لخاد  رد  ینوگانوگ  ياهتروص  هب  مالـسا  خیرات  لوط  رد  نیدت - زا  لقعت  كاکفنا  يرکف و  دومج  نانآ - هشیدنا  حور  جراوخ و 

یم نانآ  هشیدنا  زرط  رد  ار  يرگیجراخ  حور  زاب  اما  دنرادنپ  یم  نانآ  اب  فلاخم  ار  دوخ  قرف  ریاس  دـنچ  ره  تسا . هدرک  هنخر  یمالـسا 
يا هدـع  هراومه  تسا . هدرک  ناـسآ  ار  يدزد  نیا  اهترـشاعم  تسا و  دزد  یمدآ  تعیبـط  میتـفگ : هک  هچنآ  رثا  رد  زج  تسین  نیا  میباـی و 

يدام و هلیـسو  چیه  میتفگ  هک  ار  یگدنز  لئاسو  یتح  تسا . دیدج  ییـش ء  ره  اب  هزرابم  ناشراعـش  هک  دنتـسه  هدوب و  کلـسم  یجراخ 
نیب رد  دنرادنپ . یم  هقدنز  رفک و  ار  ون  هلیـسو  ره  زا  هدافتـسا  دـنهد و  یم  سدـقت  گنر  درادـن ، سدـقت  گنر  مالـسا  رد  يرهاظ  لکش 

تـسرد تسا و  نیدـت  زا  لقعت  کیکفت  حور  دولوم  هک  مینیب  یم  ار  یئاهبتکم  زین  یهقف  نینچمه  یمالـسا و  یملع  يداقتعا و  ياهبتکم 
، تسا هدـش  درط  یلک  روط  هب  یعرف  نوناق  جارختـسا  ای  تقیقح و  فشک  هار  رد  ار  لقع  تسا ، يرگیجراخ  هشیدـنا  هاگ  هولج  ناشبتکم 
ار یناسنا  تریـصب  هدناوخ و  لقع  يوس  هب  ار  رـشب  رایـسب ، یتایآ  رد  نآرق  هکنیا  لاح  دـنا و  هدـناوخ  ینیدـیب  تعدـب و  ار  نآ  زا  يوریپ 
رد شواک  ثحب و  رثا  رد  ناشـشیادیپ  و  دنا - هدـمآ  دوجو  هب  يرجه  مود  نرق  لئاوا  رد  هک  هلزتعم  تسا . هداد  رارق  یهلا  توعد  هناوتـشپ 
 - دروخ یم  دـنویپ  جراوخ  اب  نانآ  شیادـیپ  ارهق  تسین و  اـی  تسا  رفک  بجوم  هریبک  باـکترا  اـیآ  هک  دوب  ناـمیا  رفک و  ياـنعم  ریـسفت 
یب یملع  ینابم  يدابم و  زا  دنچ  ره  دنروآ . دوجو  هب  یلقع  تایح  کی  دـننک و  رکف  دازآ  دنتـساوخ  یم  يا  هزادـنا  ات  هک  دـندوب  یمدرم 
اهنت دندرک ، یم  يداقن  يدودح  ات  ار  ثیداحا  دنداد ، یم  رارق  ربدت  یـسررب و  دروم  هنادازآ  يدـح  ات  ار  یمالـسا  لئاسم  اما  دـندوب  هرهب 
لها ياهتمواقم  اهتفلاخم و  اـب  لوا  زا  مدرم  نیا  دنتخانـش . یم  عبتم  دـندوب  هدرک  داـهتجا  قیقحت و  دوخ  هدـیقع  هب  هک  ار  یتاـیرظن  ءارآ و 
يراک ثیدـح  نآرق و  ینعم  حور و  هب  دنتـسناد و  یم  تجح  ار  ثیدـح  رهاوظ  اهنت  هک  یئاهنآ  دـندوب ، وربور  ناـیارگ  رهاـظ  ثیدـح و 

یم رهاوظ  يارب  اهنت  ار  تمیق  نانآ  دندوب  لئاق  تمیق  هشیدنا  يارب  هلزتعم  هچ  ره  دندوبن . لئاق  یشزرا  لقع  حیرص  مکح  يارب  دنتـشادن ،
تبقاع ات  دـندوب  نابیرگ  هب  تسد  یبیجع  ياهناسون  اب  تشذـگ  لازتعا  یلقع  بتکم  تاـیح  زا  هک  یمین  نرق و  کـی  لوط  رد  دنتـشادنپ .
یعدم دـندش . رکنم  ار  صلاخ  یفـسلف  تابـساحم  ضحم و  یلقع  ياه  هشیدـنا  رکفت و  شزرا  هرابکی  دـمآ و  دوجو  هب  يرعـشا  بهذـم 
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، دننکن رکفت  ریبدت و  یناعم  قمع  رد  دنشاب و  دبعتم  تسا  هدیـسر  یلقن  تاریبعت  رهاظ  رد  هچنآ  هب  هک  تسا  ضرف  ناناملـسم  رب  هک  دندوب 
رکفت زرط  اب  تخـس  تسا  تنـس  لها  هناگ  راـهچ  همئا  زا  هک  لـبنح  دـمحا  ماـما  تسا . تعدـب  یئارچ  نوچ و  باوج  لاوئـس و  هنوگ  ره 

هرخالاب داد . یم  همادا  شیوخ  تفلاخم  هب  زاب  تشگ و  عقاو  قالش  تابرـض  ریز  رد  داتفا و  نادنز  هب  هکنانچنآ  درک  یم  تفلاخم  یلازتعا 
، هرعاشا دروآ . دراو  مالـسا  ملاع  یلقع  تاـیح  رب  یگرزب  هبرـض  يزوریپ  نیا  دـندیچرب و  ار  یلقع  رکفت  طاـسب  دـندش و  زوریپ  نایرعـشا 

یهو عدبلا و  باحصا  هلود  تبهذ  دیوگ : یم  ناشبهذم  يزوریپ  زا  سپ  يرعشا  يارعش  زا  یکی  دندرمش . یم  تعدب  باحـصا  ار  هلزتعم 
تردق نارود  عبتی  ماما  وا  هیقف  نم  مهتعدب  یف  موق  ای  مهل  له  عمج  ناک  يذلا  سیلبا  بزح  مهعمج  فارصناب  یعادت  عطقنا و  مث  مهلبح 

ار رگدـمه  دوب  هدرک  ناـشعمج  ناطیـش  هک  یبزح  و  تشگ . عطقنم  سپـس  دـش و  تسـس  ناشنامـسیر  تفر و  ناـیم  زا  تعدـب  ناـبحاص 
يدهز فیلأت  ۀلزتعملا ، دنتـشاد ؟ یعابتا  لباق  ماما  ای  هیقف  ناشیاهتعدـب  رد  نانآ  ایآ  ناکلـسم ! مه  دـننک . قرفتم  ار  ناشعمج  ات  دـندناوخ 
تردـق جوا  هب  يرجه  مهدزاود  مهدزای و  ياهنرق  رد  تسا و  یعیـش  یهقف  بتکم  کی  هک  زین - يرگیراـبخا  بتکم  ص 185 . هللا ، ءاج 
يدحاو كولس  بتکم  ود  ره  یهقف  كولس  رظن  زا  تسا و  کیدزن  رایسب  تنس  لها  رد  ثیدح  لها  نویرهاظ و  بتکم  اب  دیـسر و  دوخ 

یلک هب  ار  لقع  راک  اهیرابخا  تسا . نیدـت  زا  لقعت  كاکفنا  عون  کی  درک - يوریپ  دـیاب  هک  تسا  یثیداحا  رد  ناشفالتخا  اهنت  دـنراد و 
مارح ار  نآ  زا  يوریپ  دـنتخادنا و  تیجح  شزرا و  زا  ار  لقع  كرد  نآ ، نوتم  زا  یمالـسا  ماکحا  جارختـسا  ماـقم  رد  دـندرک و  لـیطعت 
تنـس باـتک و  طـقف  دـنتفگ  یم  دـنتخات و  تخـس  یعیـش - یهقف  رگید  بتکم  نارادـفرط  نییلوصا - رب  شیوخ  تاـفیلأت  رد  دنتـسناد و 

رهاظ طقف  دنتخادنا و  تیجح  زا  زین  ار  نآرق  تقیقح  رد  دـنتفگ و  یم  ثیدـح  تنـس و  ریـسفت  هار  زا  زین  ار  باتک  تیجح  هتبلا  دـنتجح .
وریپ ياـهبتکم  مینک و  لاـبند  ار  یمالـسا  رکفت  فلتخم  ياـهزرط  هک  میتـسین  ددـص  رد  نونکا  اـم  دنتـسناد . یم  يوریپ  لـباق  ار  ثیدـح 
اهنت هکلب  دراد - عیـسو  رایـسب  يا  هنماد  هک  تسا  یثحب  نیا  مینک - ثحب  تسا  يرگیجراخ  حور  ناـمه  هک  ار  نیدـت  زا  لـقعت  كاـکفنا 

راصعا نورق و  مامت  رد  شحور  اما  دـیئاپن  يرید  هکنیا  اـب  يرگیجراـخ  بهذـم  هکنیا  دوب و  رگیدـکی  رد  قرف  ریثأـت  هب  يا  هراـشا  ضرغ 
تروص هب  ار  نانآ  رکفت  زرط  زین  مالـسا  يایند  رکفنـشور  رـصاعم و  ناگدنـسیون  زا  يا  هدـع  هک  نونکا  اـت  تسا  هدوب  رگ  هولج  یمالـسا 

. دنا هداد  دنویپ  یسح  هفسلف  اب  دنا و  هدروآرد  يزورما  نردم و 

ندرک هزین  رب  نآرق  تسایس 

نارهاظتم نابام و  سدقم  تقو  ره  اصوصخم  تسا . جـئار  نیملـسم  نایم  شیب  مک و  هک  تسا  نرق  هدزیـس  ندرک » هزین  رب  نآرق   » تسایس
. ددرگ یم  جـئار  اـه  یچ  هدافتـسا  فرط  زا  ندرک  هزین  رب  نآرق  تسایـس  دـنک ، یم  ادـیپ  رازاـب  دـهز  اوقت و  هب  رهاـظت  دـنوش و  یم  داـیز 

دنوش هتخانش  اوقت  سدق و  رهظم  اهربخ  یب  اهنادان و  اهلهاج و  تقو  ره  هک  تسنیا  لوا  سرد  فلا - تخومآ : دیاب  اجنیا  زا  هک  یئاهسرد 
تلآ ار  اهنآ  هراومه  اهکریز  نیا  دتفا . یم  تسرپ  تعفنم  ياهکریز  تسد  هب  یبوخ  هلیـسو  دننادب  یلمع  ناملـسم  لبمـس  ار  اهنآ  مدرم  و 

رـصانع هک  تسا  هدش  هدید  رایـسب  دنزاس . یم  یعقاو  ناحلـصم  راکفا  ولج  مکحم  يدس  اهنآ  دوجو  زا  دنهد و  یم  رارق  شیوخ  دـصاقم 
هبرجت برغ  رامعتـسا  دنا . هتخادنا  راک  هب  مالـسا  هیلع  ار  مالـسا  دوخ  يورین  ینعی  دنا  هدرک  هدافتـسا  هلیـسو  نیا  زا  امـسر  یمالـسا  دـض 

ناـیم هقرفت  داـجیا  هنیمز  رد  اـصوصخ  نیملـسم  تاـساسحا  بذاـک  کـیرحت  زا  دوخ  عقوم  رد  دراد و  هلیـسو  نیا  زا  هدافتـسا  رد  یناوارف 
یجراخ ذوفن  ندنار  نوریب  ددصرد  يا  هتخوسلد  ناملـسم  هحفص 159 )  ) الثم هک  تسا  روآ  مرش  ردقچ  دیامن . یم  يریگ  هرهب  نیملـسم 

هدوت رگا  يرآ  دـندرگ . وا  لباقم  رد  يدـس  بهذـم  نید و  ناونع  مان و  اب  دـهد  تاجن  ار  اهنآ  دـهاوخ  یم  وا  هک  یمدرم  نامه  دـیآرب و 
تیالو یتسود و  راختفا  مدرم  هک  نامدوخ  ناریا  رد  دـنیامن . یم  هدافتـسا  مالـسا  دوخ  رگنـس  زا  ناقفانم  دنـشاب و  ربخ  یب  لـهاج و  مدرم 

هب تیبلا  لها  مالسا و  نآرق و  هیلع  يرگنس  تیب » لها  ءالو   » سدقم رگنس  زا  تیب و  لها  سدقم  مان  زا  ناقفانم  دنراد ، ار  راهطا  تیب  لها 
مرکا لوسر  تسا . راوگرزب  نآ  تیب  لـها  مرکا و  ربمغیپ  نآرق و  مالـسا و  هب  ملظ  ماـسقا  نیرتعینـش  نیا ، دـنزاس و  یم  بصاـغ  دوهی  عفن 
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كاـنمیب مدوخ  تما  رب  یتسدـگنت  رقف و  موـجه  زا  نم  (. » 1 «.) ریبدـتلا ءوس  مهیلع  فاـخا  نکل  رقفلا و  یتما  یلع  فاـخا  اـم  ینا  : » دومرف
سرد ب - دنک .» یمن  دراو  يداصتقا  رقف  دنک  یم  دراو  متما  رب  يرکف  رقف  هچنآ  تسا . یشیدنا  جک  مکانمیب  متما  رب  نآ  زا  هچنآ  متـسین .
حیحـص ریبدت  دروم  هک  تسا  يداه  امنهار و  هاگنآ  نآرق  دـشاب . حیحـص  نآرق  زا  نامطابنتـسا  زرط  مینک  شـشوک  دـیاب  هک  تسنیا  مود 

نآرق زا  ام  طابنتـسا  زرط  اـت  دوش . هتفرگ  هرهب  دـننآرق  ملع  رد  نیخـسار  هک  نآرق  لـها  ياـهیئامنهار  زا  دوش ، ریـسفت  هناـملاع  دوش ، عقاو 
یم ار  نآرق  یهورگ  نانادان  ای  نایوجدوس و  تشگ . میهاوخن  دنم  هرهب  نآ  زا  میزوماین  ار  نآرق  زا  هدافتسا  مسر  هار و  ات  دشابن و  حیحص 
نآ زا  دنیوگ و  یم  ار  قح  هملک  اهنآ  دیدینش  هغالبلا  جهن  هحفـص 160 )  ) نابز زا  هک  نانچمه  دننک  یم  لابند  ار  لطاب  لامتحا  دنناوخ و 

یکرد نآ  زا  كرد  هک  تسا  هاگنآ  نآرق  هب  لمع  تسا . نآرق  هتاما  هکلب  تسین  نآ  ءایحا  نآرق و  هب  لمع  نیا ، دننک . یم  هدارا  ار  لطاب 
كرد مهف و  هب  هتسب  یئزج  رب  یلک  قیبطت  طابنتسا و  یلو  دنک  یم  حرط  یلوصا  یلک و  تروص  هب  ار  لئاسم  هراومه  نآرق  دشاب . حیحص 

ردق نیمه  نآرق  رد  تسا . یلع  اب  قح  دریگ  یم  رد  هیواعم  یلع و  نیب  زور  نالف  رد  هک  یگنج  رد  هتـشونن  نآرق  رد  الثم  تسام . حیحص 
رما یلا  یفت ء  یتح  یغبت  یتلا  اولتاقف  يرخالا  یلع  امهیدحا  تغب  ناف  امهنیب  اوحلصاف  اولتتقا  نینمؤملا  نم  ناتفئاط  نا  و  : » هک تسا  هدمآ 

هکنآ اب  دـنک  يرگمتـس  یـشک و  رـس  يرگید  رب  یکی  رگا  ار و  ناـنآ  دـیهد  یتشآ  دـندرک ، رازراـک  ناـنمؤم  زا  هورگ  ود  رگا  (. » 2 «.) هللا
سک نالف  گنج  نالف  رد  دـیوگ  یمن  نآرق  اما  نآرق . نایب  زرط  نآرق و  نیا  ددرگرب .» ادـخ  ناـمرف  يوس  هب  اـت  دـینک  دربن  تسا  رگمتس 

یم ادیپ  هیواعم  مان  هب  يدرم  رتشیب  ای  رتمک و  ای  لاس  لهچ  زا  دعب  دـیوگ  یمن  درب ، یمن  مسا  یکی  یکی  نآرق  لطاب . يرگید  تسا و  قح 
دنک هرامش  ار  تاعوضوم  دیابن  نآرق  دوشب . تایئزج  دراو  مه  دیابن  .و  دیوش گنج  دراو  یلع  عفن  هب  امـش  دنک  یم  گنج  یلع  اب  دوش و 

نـشور ار  تایلک  لوصا و  دیاب  سپ  دنامب  هنادواج  ات  تسا  هدمآ  نآرق  تسین . نکمم  يزیچ  نینچ  دراذگب . لطاب  قح و  يور  تشگنا  و 
دوخ هفیظو  رگید  نیا  دـننک . لمع  تایلک  نآ  راـیعم  اـب  مدرم  دریگ  یم  رارق  قح  يورردور  هحفص 161 )  ) یلطاب يرـصع  ره  رد  ات  دنک 

صیخـشت یغاط  ریغ  هقرف  زا  ار  یغاط  هقرف  دـننک و  زاب  ار  ناشمـشچ  اولتتقا »... نینمؤملا  نم  ناـتفئاط  نا  و   » لـصا هئارا  اـب  هک  تسا  مدرم 
تسکش زا  ار  دوخ  هکنیا  يارب  درک و  هلیح  دیشکن و  تسد  رگا  اما  دنریذپب و  دیـشک  یـشکرس  زا  تسد  شکرـس  هقرف  اعقاو  رگا  دنهد و 

اوحلـصاف تئاف  ناف  : » دـیامرف یم  هک  هیآ  لیذ  هب  دـنک و  یـشکرس  هرابود  دروآ و  تسد  هب  هلمح  يارب  يدـیدج  تصرف  ات  دـهد  تاـجن 
یعامتجا یلقع و  دشر  ناناملـسم  دهاوخ  یم  نآرق  تسا . مدرم  دوخ  اب  اهنیا  همه  صیخـشت  دـنریذپن . ار  وا  هلیح  دوش ، کسمتم  امهنیب .»

یلو دننام  مدرم  اب  هشیمه  يارب  هک  تسا  هدماین  نآرق  دنهد . زیمت  قح  درم  ریغ  زا  ار  قح  درم  یلقع  دشر  نامه  بجوم  هب  دنشاب و  هتـشاد 
نییعت یسح  هناشن  تمالع و  اب  ار  صاخ  دروم  ره  دهد و  ماجنا  یـصخش  تیمومیق  اب  ار  اهنآ  یگدنز  تایئزج  دنک ، لمع  ریغـص  اب  ریغص 
هفیظو کی  دوخ  یمالسا  قیاقح  مالسا و  هب  اهنآ  یگتسباو  یگتسیاش و  دودح  اهنآ و  تیحالص  نازیم  صاخشا و  تخانـش  اساسا  دیامن .
زگره (. » 3 «.) هکرت يذـلا  اوفرعت  یتح  دـشرلا  اوفرعت  نل  مکنا  : » دومرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  میلفاغ . ریطخ  هفیظو  نیا  زا  اـم  اـبلاغ  تسا و 
ینعی هحفـص 162 ) «. ) دیـسانشب هدرک  اـهر  ار  تسار  هار  هک  سک  نآ  رگم  درب  دـیهاوخن  یپ  تسار  هار  هـب  تخانـش و  دـیهاوخن  ار  قـح 

صاخـشا و دارفا و  هرابرد  هابتـشا  اب  تسا  نکمم  اریز  دوشن ، یئزج  قادصم و  هب  قیبطت  ات  درادن  هدئاف  یئاهنت  هب  تایلک  لوصا و  تخانش 
ملظ و نآرق  رد  دینک . لمع  لطاب  عفن  هب  تقیقح و  مالسا و  دض  رب  یمالسا  ياهراعش  تحت  مالـسا و  مان  قح و  مان  اب  دروم ، نتخانـشن  اب 

بجوم هب  دعب  میهدن و  صیخـشت  ملظ  ار  یقح  و  قح ، ار  یملظ  تسا ؟ مادک  اهنآ  قادصم  دید  دیاب  اما  تسا  هدـمآ  قح  لدـع و  ملاظ و 
ج 4 ص 39. یلآللا ، یلاوع  ( 1 ( ***** ) هحفص 163 . ) میربن ار  قح  تلادع و  رـس  نامدوخ - لایخ  هب  نآرق - مکح  هب  تایلک و  نیمه 

.147 هبطخ . هغالبلا ، جهن  ( 3 . ) 9 هیآ : تارجح ، هروس  ( 2)

قافن اب  راکیپ  موزل 

رفک اب  راکیپ  زا  راکیپ  نیا  دنهد . یم  رارق  هلیسو  ار  اهقمحا  هک  تسا  یئاهکریز  اب  هزرابم  هک  تسا  قافناب  هزرابم  اه  هزرابم  نیرت  لکـشم 
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تقیقح رد  قافن ، اب  هزرابم  اما  تسا و  هدرپ  یب  رهاظ و  فوشکم و  نایرج  کی  اب  هزرابم  رفک  اب  گـنج  رد  اریز  تسا  رتلکـشم  بتارم  هب 
و تنطیـش ، تسا و  رفک  هک  نطاب ، ور  کی  یناملـسم و  تسا و  مالـسا  هک  رهاظ  ور  کی  دراد ، ورود  قافن  تسا . روتـسم  رفک  اب  هزراـبم 

اریز تسا  هدروخرب  تسکش  هب  ابلاغ  اهقافن  اب  هزرابم  اذل  تسا و  نکممریغ  یهاگ  راوشد و  رایـسب  يداع  مدرم  اه و  هدوت  يارب  نآ  كرد 
. دـنک ذوفن  اهنطاب  قامعا  ات  هک  درادـن  درب  ردـقنآ  دزاس و  یمن  نشور  ار  هتفهن  درذـگ و  یمن  رهاظ  دحرـس  زا  ناـشکرد  عاعـش  اـه  هدوت 
174 یتما » یلع  فاخا  ـال  ینا  هللا : لوسر  یل  لاـق  دـقل  و  : » دـیوگ یم  تشون  رکب  یبا  نب  دـمحم  يارب  هک  يا  هماـن  رد  ع )  ) نینمؤملاریما

قفانم لـک  مکیلع  فاـخا  ینکل  هحفـص 164 )  ) و هکرـشب ، هللا  هعمقیف  كرـشملا  اما  هنامیاب و  هللا  هعنمیف  نمؤملا  اـما  اکرـشم ، ـال  اـنمؤم و 
اریز مسرت . یمن  كرـشم  نمؤـم و  زا  متما  رب  نم  تفگ  نم  هـب  ربـمغیپ  (. » 1 «.) نورکنت ام  لعفی  نوفرعت و  ام  لوقی  ناـسللا ، ملاـع  ناـنجلا 
نابز اناد  لد  قفانم  ره  زا  امش  رب  نکل  و  دنک ، یم  راوخ  شکرـس  رطاخ  هب  ار  كرـشم  دراد و  یم  زاب  شنامیا  ببـس  هب  دنوادخ  ار  نمؤم 

مالعا قفانم  قافن و  هیحان  زا  هللا  لوسر  اجنیا  رد  دنک .» یم  دـیناد  یم  هتـسیاشان  ار  هچنآ  دـیوگ و  یم  دیدنـسپ  یم  ار  هچنآ  هک  مسرت  یم 
هزادنا ره  هک  تشاد  هجوت  دیاب  و  هحفص 165 ) (. ) 2 .) دنروخ یم  بیرف  اهرهاظ  زا  دنهاگآان و  ربخ و  یب  تما  هماع  اریز  دـنک ، یم  رطخ 

ارهق تسا . قفانم  تسد  رازبا  قمحا  اریز  تسه  زین  قافن  اب  هزرابم  تقامح ، قمحا و  اب  هزرابم  تسا . رت  غاد  قافن  رازاـب  دـشاب  داـیز  قمحا 
همان هغالبلا ، جهن  ( 1 ( ***** ) هحفص 166 . ) تسا نتفرگ  قفانم  تسد  زا  ریشمش  و  قفانم ، ندرک  حالس  علخ  تقامح  قمحا و  اب  هزرابم 

تسا و هدرک  مایق  نانآ  ینید  یعامتجا و  عضو  حالصا  مدرم و  رطاخ  هب  یتحلصم  تقو  ره  مینیب  یم  مالسا  خیرات  لوط  رد  اذل  و  ( 2 . ) 27
. دـنا هدرک  رهاظت  نید  يوقت و  هب  دـنا و  هدیـشوپ  سدـق  سابل  هلـصاف  الب  اهنآ  تسا ، هداتفا  هرطاـخم  هب  نارگ  دادـیب  ناـیوجدوس و  عفاـنم 
هک دـنیب  یم  ار  نایولع  نوچ  تسا ، روهـشم  فورعم و  نارادـمامز  خـیرات  رد  وا  ياهفارـسا  اهیـشایع و  هک  یـسابع  هفیلخ  دیـشرلا ، نومأم 
زا هک  یفاکـسا  هفینحوبا  هک  ددرگ  یم  رهاظ  تاعامتجا  رد  راد  هلـصو  سابل  اـب  دـنز و  یم  هلـصو  ار  شا  هبج  دـنا ، هدز  تضهن  هب  تسد 

كولم زک  نآ  نومأم ، دـیوگ : یم  حدـم  دیاتـس و  یم  راک  نیا  رب  ار  نومأـم  تسا ، هدربن  يا  هرهب  هدرکن و  هدافتـسا  زین  وا  راـنید  مهرد و 
امدنرم ناقلخ  يو و  رب  تشگ  هدوسرف  هدوس و  نادنچ  نترب و  تشادـب  زخ  زا  يا  هبج  ناقهد  يزات و  دـیدن  وا  نوچ  زگره  مالـسا  تلود 
نارگید ناتک و  يزوت و  هن  مجع  رد  برع و  رد  یقاب  دنام  ثیدح  ناهاشز  تفگ  نآ  ببس  زا  لاؤس  يو  زا  دندرک  بجعت  دوزف  نآ  زا  ار 

ار اهتضهن  دندیبوک و  مهرد  ار  اهیراکادف  اهتمحز و  مامت  دنتفرگ و  شیپ  ار  هزین » رب  نآرق   » هدنبوک برخم و  تسایـس  يوحن  هب  مادک  ره 
تضهن و هار  ورنیا  زا  دنه و  یمن د  زیمت  تایعقاو ، اهراعـش و  نیب  ام  هک  مدرم  ینادان  تلاهج و  زا  زج  تسین  نیا  دـندرک و  هفخ  هفطن  رد 

ياه هتکن  هلمج  زا  تفرگرس . زا  زاب  ار  هار  دیاب  هتشگ و  یثنخ  همه  تامدقم  هک  دنتشگ  رادیب  هاگنآ  دنتسب و  شیوخ  يور  هب  ار  حالـصا 
يا هدع  هک  اج  ره  رد  هکلب  درادن  صاخ  یتیعمج  هب  صاصتخا  يا  هزرابم  نینچ  نیا  هک  تسا  نیا  میزومآ  یم  یلع  تریس  زا  هک  یگرزب 

يارب نارگرامعتـسا  دندش و  يرامعتـسا  فادـها  دربشیپ  ناگناگیب و  تفرـشیپ  تلآ  دـنا  هتفرگ  رارق  نید  يز  رد  هک  نانآ  ناناملـسم و  زا 
ریذپ ناکما  اهرپس  نآ  ندرب  نیب  زا  نودب  نانآ  هزرابم  هک  دنتفرگ  رپس  شیوخ  يارب  ار  نانآ  دـندرک و  سرتت  نانآ  هب  دوخ  عفانم  نیمـضت 

تاکیرحت دیاش  درب . هلمح  نمـشد  بلق  رب  ناوتب  ددرگ و  فرطرب  هار  دـس  ات  درب  نیب  زا  ار  اهنآ  درک و  هزرابم  اهرپس  اب  ادـتبا  دـیاب  تسین 
تحاران راکبارخ و  رصانع  سیق ، نب  ثعـشا  لاثما  مک  تسد  ای  هیواعم و  مه  زور  نآ  نیاربانب  هدوب و  رثؤم  جراوخ  يراکبارخ  رد  هیواعم 

اب درک و  دوباـن  ار  اـهرپس  دـیاب  لوا  یتـضهن  ره  رد  هک  دزومآ  یم  اـم  هب  ار  تقیقح  نیا  جراوخ  ناتـساد  دـندوب . هدرک  سرتـت  جراوـخ  هب 
. دور هیواعم  غارس  هب  زاب  ات  تساوخ  سپس  تخادرپ و  جراوخ  هب  لوا  میکحت ، نایرج  زا  سپ  یلع  هکنانچمه  دیگنج ، اهتقامح 

نیتسار ياوشیپ  و  (ع ) ماما یلع 

تسا و قشمرس  تسا و  سرد  یلع  يوگتفگ  نخـس و  یلع ، يوب  گنر و  یلع ، يوخ  قلخ و  یلع ، تریـس  خیرات و  یلع ، دوجو  رـسارس 
رد ـالومعم  اـم  تسا . نینچ  زین  وا  ياـهعفد  تسا ، سرد  هدـنزومآ و  اـم  يارب  یلع  ياهبذـج  هک  ناـنچمه  تـسا . يربـهر  تـسا و  مـیلعت 
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تـسنیا هلمج  نیا  رگید  ریبعت  میتسه . وت  نمـشد  نمـشد  و  وت ، تسود  تسود  ام  هک  میوش  یم  یعدم  اهبدا  راهظا  ریاس  یلع و  ياهترایز 
ار اهنآ  وت  هک  مینیزگ  یم  يرود  طاقن  نآ  زا  ینک و  یم  بذـج  وت  دراد و  رارق  وت  یبذاج  وج  رد  هک  میور  یم  هطقن  نآ  يوس  هب  اـم  هک 

رازگرب راصتخا  هب  یلع  هعفاد  دروم  رد  اصوصخم  دوب . یلع  هعفاد  هبذاج و  زا  يا  هشوگ  میتفگ  هتـشذگ  ياـهثحب  رد  هچنآ  ینک . یم  عفد 
ود نیمه  قمحا  نادـهاز  كریز 2 - ناـقفانم  - 1 تسا : هدرک  عـفد  تخـس  ار  هقبط  ود  یلع  هک  دـش  موـلعم  میتـفگ  هچنآ  زا  اـما  میدرک ،

ار ینیب  رهاظ  دنـشاب و  نیب  زیت  دنروخن ، ار  ناقفانم  بیرف  دـننک و  هحفـص 167 )  ) زاب مشچ  هک  تسا  یفاک  وا  عیـشت  نایعدم  يارب  سرد ،
هحفص 167. يدهلا  عبتا  نم  یلع  مالسلا  و  تسا . التبم  درد  ود  نیا  هب  تخس  رضاح  لاح  رد  عیشت  هعماج  هک  دنیامن ، اهر 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 
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