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: هدنسیون

 ( هلظ ماد   ) يدزی حابصم  یقت  دمحم  یمظعلا  هللا  تیآ 

: یپاچ رشان 

یگنهرف ياهشهوژپ  تاعلاطم و  زکرم  مق  هیملع  هزوح 

: یلاتیجید رشان 
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يدازآ دح  دروم  رد  فلتخم  19ياههاگدید 

لوا 21شخب 

خساپ 21شسرپ و 

؟ دنک یم  دودحم  ار  يدازآ  نید  21ارچ 

تسا عمج  لباق  مدرم  يهعورشم  يدازآ  اب  هیقف  يهقلطم  تیالو  23ایآ 

تسا هدیدرگن  عونمم  مارح و  عطق  روط  هب  مالسا  رد  يرادهدرب  یلقع  یقطنم و  رایعم  هچ  اب  يدازآ  موهفم  هب  هجوت  23اب 

مود 25شخب 
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يدازآ دروم  رد  تالاؤس  هب  25خساپ 

؟ دراد یتوافت  هچ  یبرغ  يدازآ  اب  مالسا  رظن  دروم  25يدازآ 

؟ تسیچ یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  رد  اهنآ  نیب  تبسن  يدازآ و  نید و  27هاگیاج 

؟ تسیچ ینید  يدازآ  قّقحت  28هار 

؟ دینک نایب  ار  يدازآ  نید و  29يهطبار 

؟ تسیچ مالسا  رد  نایب  هشیدنا و  هدیقع ، يدازآ  زرم  30ّدح و 

؟ نید ای  تسا  لدع  هب  دّیقم  32يدازآ 

؟ تسا راگزاس  مالسا  اب  برغ  گنهرف  رد  ییارگدرف  33ایآ 

؟ تسا راگزاس  یلاعفا  دیحوت  اب  ناسنا  ندوب  رگباختنا  ینیوکت و  يدازآ  34ایآ 

؟ يدازآ هن  تسا  راگزاس  یگدازآ  اب  مالسا  هک  تسا  تسرد  فرح  نیا  35ایآ 

؟ دننکیم هلمح  ینوناق  تاعامتجا  هب  یخرب  ارچ  سپ  تسا ، هدش  صخشم  نوناق  رد  يدازآ  زرم  37دح و 

؟ دنوش يدازآ  عنام  نید ، مان  هب  دنناوتیم  دننادیم  يدازآ  عفادم  ار  دوخ  هک  نید  ناملاع  39ایآ 

؟ یطیارش هچ  اب  دریذپیم ؟ ار  يرالاسمدرم  نید ، 40ایآ 

؟ تسا راگزاس  نیدلا » یف  هارکا  ال   » یهیآ اب  داهج ، تایآ  و  (ص ) ربمایپ ياهگنج  41ایآ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  44هرابرد 
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يدازآ نید و 

باتک تاصخشم 

يدزی حابـصم  یقتدمحم  زا  خـساپ  شـسرپ و  نامتفگ و  يدازآ  نید و  روآدـیدپ :  مان  ناونع و   1313 یقتدمحم -  حابصم  هسانـشرس : 
-964 کباش :  هد ص 109  يرهاظ :  تاصخـشم  یگنهرف 1381 . ياهشهوژپ  تاعلاطم و  زکرم  مق  هیملع  هزوح  مق  رـشن :  تاصخـشم 

یسیلگناهب دلج  تشپ  تشاددای :  یلبق  یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو  لایر  14500-13-6918-964 لایر ؛  14500-13-6918
 : عوضوم عاـمتجا  مالـسا و  عوضوم :  مالـسا   ) يدازآ عوـضوم :  سیوـنریز  تروـصهب  هماـنباتک  تشادداـی :  . Reiigion freedom
 : هرگنک يدـــنب  هدر  یگنهرف  ياــهشهوژپ  تاــعلاطم و  زکرم  مــق  هــیملع  هزوــح  هدوزفا :  هسانـــش  یبهذـــم  ياـــههبنج  يدازآ -- 

م19259-81 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/48 ییوید :  يدنب  هدر  BP230/14/م56د9 

همدقم

ناملاع کیزیفاتم و  نافوسلیف  دنیاتسیم . ار  نآ  ناگمه  هک  ياهنوگ  هب  دوریم ؛ رامش  هب  رشب  عون  ياهشزرا  نیرتلیصا  زا  یکی  يدازآ 
دوشیم بوسحم  یهیدب  میهافم  ءزج  يدازآ  موهفم  هکنیا  اب  دناهدنار . اهنخـس  هنیمز  نیا  رد  تسایـس  قوقح و  هژیو  هب  یعامتجا  مولع 

تسا هدش  هضرع  نآ  يارب  ینوگانوگ  فیراعت  ساسا ، نیا  رب  میتسه  یناوارف  ياهیگدیچیپ  اهيراوشد و  راتفرگ  نآ  هبندیـسر  رد  یلو 
نیا رد  یناوارف  رظن  فالتخا  مهاـفت و  ءوس  اذـل ، تسا  هتخادرپ  نآ  ریـسفت  هب  دوخ ، ياـهضرفشیپ  هب  هجوت  اـب  ياهفـسلف  بتکم و  ره  و 

نیرتیلاع نیرتگرزبزا و  یکی  يدازآ  : » دـیامرفیم ناسنا  یعامتجا  لماکت  باتک  رد  يرهطم  دیهـش  دروخیم . مشچ  هب  یعازتنا  ِموهفم 
یـشزرا ناسنا  يارب  يدازآ  تسوا .  تیناویح  ّدح  قوفام  هک  ییاهزیچ   ) تسا ناسناتایونعم  ءزج  رگید ، ریبعت  هب  تسا  ناسنا  ياهشزرا 

طیارـش نیرتتخـس  رد  هنهرب و  نت  هنـسرگ و  مکـش  اب  دنرـضاح  ، دناهدرب تیناسنا  زا  ییوب  هک  ییاهناسنا  تسا  يدام  ياهشزرا  قوفام 
نایاوشیپ یلمع  يهریـس  ناوارف  ياههنومن  مالـسا و  خیرات  دننک ». یگدنز  دازآ  دنـشابن و  رگید  ناسنا  کی  تراسارد  یلو  دننک  یگدنز 

رارق یـسررب  دروم  فلتخم  يایاوز  زا  دـیاب  مهم  يهدـیدپ  نیا  تسا  يراذـگشزرا  نیا  دـّیؤم  یعامتجا  ياهراتفر  تاجاجتحا و  رد  نید 
«، زا يدازآ   » هـب هجوـت  مود  رگید . ياـهفیرعترب  فـیرعت  کـی  يرترب  تـلع  يدازآ و  فـیرعت  یـسانششور  فـیرعت و  تـسخن  دریگ :

دنـشاب و دازآ  يورملق  هدودحم و  هچ  رد  ییاهزیچ و  هچ  زا  دیاب  نایمدآ  هک  درک  نییبت  دیاب  هک  انعم  نیدب  يارب .  يدازآ   » و رد » يدازآ  »
زا رتالاب  رترب و  ییاهدادعتسا  ناسنا  دیامرفیم : هراب  نیا  رد  يرهطم  داتـسا  تسا  يدازآ  رایعم  كالم و  موس  تسیچ  اهيدازآ  نیا  فده 

اهكاردا و يهلوقم  زا  اـی  یناـسنا و  یلاـع  تـالیامت  اـهشیارگ و  فطاوع و  يهلوقم  زا  اـی  اهدادعتـسا  نیا  دراد . یناویح  ياهدادعتـسا 
ار يدازآ  أشنم  هشیر و  برغ  رد  دوشیم . وا  یلاعتم  ياهيدازآ  أـشنم  رترب ، ياهدادعتـسا  نیمه  لاـح  ره  هب  تساههشیدـنا  اـهتفایرد و 

لیاـق هدارا  لـیامت و  ناـیم  یقرف  عـقاو  رد  دـنیوگیم ، نخـس  ناـسنا  يهدارا  زا  هک  اـجنآ  دـننادیم و  یناـسنا  ياـهشهاوخ  تـالیامت و 
نیمه دنک . یگدنز  نینچ  نیا  هک  دهاوخیم  اهتساوخ و  هلـسلس  کی  ياراد  تسا  يدوجوم  ناسنا  برغ  يهفـسالف  رظن  زا  دـنوشیمن .
لباقم رد  رایتخا  ینعی  یفـسلف ، يدازآ  دـننام  تساهنآ  نایم  طلخ  مدـع  يدازآ و  عاونا  مراهچ  دوب . دـهاوخ  وا  لمع  يدازآ  أـشنم  لـیامت 

اهتسیلایـسناتسیزگا و هلمج  زا  یبرغ  نافوسلیف  زین  هعیـش و  هلزتعم و  هرعاشا  ینعی  یمالـسا  ناملکتم  نایم  شلاـچ  رپ  ياهلئـسم  هک  ربج ـ 
ياـهيدازآ دـننام  یعاـمتجا  يدرف و  يدازآ  هدــیقع و  يدازآ  هشیدــنا  رّکفت و  رد  يدازآ  ینعی  يرکف  يدازآ  تـسا ـ  هدوـب  شناربلاـم 

يهصرع رد  یناوارف  ياهشـسرپ  اهههبـش و  هک  میربیم  رـس  هب  ینارود  رد  ام  ینافرع  یقـالخا و  يدازآ  تیاـهن  رد  یقوقح و  یـسایس و 
خنـس زا  هلوقم ، ود  نیا  طابترا  ایآ  دراد ؟ یطابترا  يدازآ  اب  نید  ایآ  تسا  هدش  حرطم  نآ -  فلتخم  يایاوز  رد  مه  نآ  يدازآ -  نید و 

ای تسناد  راگزاس  يدازآ  زا  يرـصانع  اب  ار  نید  زا  يرـصانع  ناوتیم  ایآ  راگزاسان ؟ ای  دنراگزاس ، يدـناعت ؟ ای  تسا  يدـضاعت  طابترا 
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نیا رد  دنناوتیم  زین  نایدا  یعیبط و  قوقح  ای  تسا  یعـضو  قوقح  یعامتجا و  ياهدادرارق  اهنت  يدازآ ، ندرک  دودحم  كالم  ایآ  ریخ ؟
تسا يدازآ  نید و  يهطبار  باب  رد  نامتفگ  ود  لوصحم  تسا  زیزع  ناگدنناوخ  امـش  يور  شیپ  هچنآ  دننک ؟ افیا  شقن  يزاسدودحم ،
بالط الضف و  اهنامتفگ ، نیا  رد  تسا . هدمآ  رد  ارجا  هب  هیـضیف  يهسردم  رد  يدزی ، حابـصم  هللاتیآ  ترـضح  همالع  داتـسا  طسوت  هک 

اهشـسرپ نآ  هب  نامتفگ  تاسلج  رد  مامت  يهلـصوح  اب  داتـسا  دناهدومن و  حرطم  ار  ییاهشـسرپ  هتـشاد و  روضح  مق  يهیملع  يهزوح 
دیفم زیزع  ناگدنناوخ  يارب  رثا  نیا  مراودیما ، تسا . هدش  نیودت  هیهت و  ناشیا  رظنریز  اهشـسرپ  زا  ياهراپ  خـساپ  زین  دـناهداد و  خـساپ 

، هژیو هب  مرازگساپس ؛ دناهدومن  شالت  رثا  نیا  يزاسهدامآ  رد  هک  تاعلاطم  زکرم  ناریدم  نارگشهوژپ و  یهمه  زا  نایاپ  رد  ددرگ . عقاو 
ینیـسح ياقآ  نیملـسملا  مالـسالاتجح و  ترـضح  هیملع ، يهزوح  مرتحم  ریدم  یگنهرف و  ياهشهوژپ  تاعلاطم و  زکرم  مرتحم  ریدم 

مق يهیملع  يهزوح  یگنهرف  ياهشهوژپ  تاعلاطم و  زکرم  نیشناج  هانپورسخ  نیسحلادبع  يرهشوب .

تسخن نامتفگ 

ثحب عوضوم 

اـههلاسر و اـهباتک ، هتفرگ و  ماـجنا  يداـیز  ياـهثحب  ریخا ، ياـهلاس  رد  صوـصخ  هب  هنیمز  نـیا  رد  تـسا  نـید  يدازآ و  يهـطبار  ، 
یلو تسا  هدـش  رازگرب  ییاهسنارفنک  اهینارنخـس و  اهدرگزیم ، اهثحب ، اهسرد ، رانک ، هشوگ و  رد  هدـش و  رـشتنم  یناوارف  تالاقم 
نیا رد  هک  میتسه  یعدم  ام  ًالامجا  دشاب . هتشاد  حیـضوت  هب  جایتحا  زونه  ثحب  زا  ییاههشوگ  تسا  نکمم  اهثحب ، نیا  يهمه  مغریلع 

توافتم اههدزبرغ  اـهیبرغ و  موهفم  اـب  نید ، زا  اـم  موهفم  روط  نیمه  هچ  ینعی  يدازآ  ًالـصا  تسا  میهاـفم  رد  اـهماهبا  رتشیب  هنیمز ،
، اـهتفرعم زا  ییاـهروحم  اـههنیمز و  هچ  لـماش  تساـجک  اـت  شورملق  دراد ؟ یموـهفم  هچ  نید ، يهژاو  هک  مـیهد  حیـضوت  دـیاب  تـسا 

روط نیمه  تسانعم و  هچ  هب  يدازآ  انعم و  هچ  هب  نید  دراد ، یفانت  يدازآ  اب  نید  هک  رّوصت  نیا  رد  دوشیم . اهرواب  اهشزرا و  اـهراتفر ،
هتـشاد ضراعت  دیابن  دنراد و  ار  ناشدوخ  هاگیاج  مادک ، ره  درادن و  یفانت  چیه  يدازآ ، اب  مالـسا ـ  نید  لقاال  نید ـ  هک  راعـش  نیا  نییبت 

ار نآ  دناوتیم  دریگب ؟ ار  يدازآ  يولج  دناوتیم  نید  ایآ  هک ، لیبق  نیا  زا  یتالاؤس  و  وحن ؟ هچ  هب  يدازآ  مادک  اب  تسا  هنوگچ  دنـشاب ،
... و دناوتیمن ؟ ای  دنک  دودحم 

اهخساپ اهشسرپ و 

طباور تسیچ  نید  يدازآ و  زا  یلاعترـضح  فیرعت  تساثحب  نیا  يرّوصت  يدابم  نییبت  دوش ، حرطم  دـیاب  ًاتدـعاق  هک  یـشسرپ  نیلوا 
رد ماهدرک و  حرطم  شیپ  لاس  هدزناپ  هد -  دودح  زا  فلتخم  ياهاج  رد  اهراب  هک  روطنامه  هدـنب  رظن  هب  دـییامرف . نییبت  ار  هلوقم  ود  نیا 

يانعم ندرک  ادیپ  دوریم ، راک  هب  زورما  هک  یفلتخم  ِیناعم  نیا  اب  ینعی  تسا  یظفل  كرتشم  يدازآ  هدش  رشتنم  مه  میاههتشون  زا  یخرب 
؛ تسا ییاهر  شایباجیا  يانعم  دییقت و  مدع  نآ  یبلـس  يانعم  هک  ندوب  اهر  يهشیر  نامه  رد  زج  تسا  لکـشم  رایـسب  كرتشم  عماج و 

قـالخا هفـسلف  دـننام  فلتخم  ِیتـفرعم  ياـههزوح  رد  هزورما  هک  یحالطـصا  يهنماد  ینعی  دـنکیمن ؛ نشور  ار  يزیچ  فـیرعت  نیا  یلو 
انعم نیدنچ  میریگب  رظن  رد  ار  شّصاخ  ياهانعم  رگا  دوشیمن . مولعم  يوغل  ِيانعم  نیا  اب  تسا  حرطم  یـسانشهعماج و ... قوقح  تسایس 

تسا نکمم  ریغ  لکشم و  مه  اب  اهنآ  ندرک  عمج  هک  دوشیم 

هفسلف رد  يدازآ  موهفم 

دراد یطارفا  يانعم  کی  فیرعت  نیا  لاح  تسین  روبجم  تسا و  راتخم  ینعی  تسا  دازآ  ناسنا  مییوگیم  یتقو  مالک  هفسلف و  يهزوح  رد 
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دناوتیم ناسنا  هک  دوشیم  حرطم  یطارفا  يانعم  نیا  مسیلایـسناتسیزگا   » بتکم رد  هزورما  تسا  ناـسنا  راـیتخا  رد  زیچ  همه  هکنیا  نآ  و 
. دوب مانتیو  گنج  نامز  رد  تسا ، هدـش  لقن  رتراس  لـپ  ناژ  زا  هک  ياهلمج  نیرتفورعم  دـهد . ماـجنا  درک ، هدارا  تقو  ره  ار  يراـک  ره 

اهییاکیرمآ نیب  دعب  مانتیو و  هسنارف و  نیب  لوا  گنج  نیا  دیشک . لوط  لاس  نیدنچ  هک  دوب  یناهج  ّداح  رایسب  يهلئـسم  کی  گنج  نیا 
هلمج نیا  دوشیم ». مامت  مانتیو  گنج  منک  هدارا  رگا  نم   » تفگ مسیلایسناتسیزگا ـ  کی  ناونع  هب  رتراس ـ  لپ  ناژ  داد . خر  اهیمانتیو  و 

رد دـنالیاق . رایتخا  ناسنا  يارب  دـح  نیا  ات  یناسک  تسا  دازآ  ردـقچ  ناـسنا  هکنیا  دوب و  ناـسنا  يهدارا  تّوق  يهریاد  نداد  ناـشن  يارب 
اهنیا يود  ره  تسا  هدوب  حرطم  یفـسلف  فلتخم  ياـهبتکم  رد  نآ  زا  سپ  مالـسا و  زا  لـبق  مه  مالـسا و  رد  مه  ییاـهشیارگ  لـباقم 
نامیا يزیچ  هب  هنادازآ  دـناوتیم  دراد و  ار  رّکفت  لمع و  رد  باختنا  تردـق  ًاـنیوکت  ناـسنا  هکنیا  ینعی  تسا  هفـسلف  يهزوح  هب  طوبرم 

روط ناـمه  درک ، اـضتقا  لـماوع  نیا  هچ  ره  تسا و  طـیحم  یثرا و  لـماوع  عباـت  شناـمیا  داـقتعا و  رکف و  هن  اـی  دوـشب ؛ دـقتعم  درواـیب و 
لایخ تسا و  روبجم  ای  دـنک ؟ باختنا  شدوخ  دازآ  يهدارا  اب  ار  يزیچ  دـناوتیم  لـمع  ماـقم  رد  ناـسنا  اـیآ  رگید ، تراـبع  هب  دوشیم ؛

تـسا حرطم  رایتخا  ربج و  يهلئـسم  اجنیا  رد  درادن ؟ يرایتخا  چیه  وا  دـننکیم و  نییعت  ار  وا  راتفر  رگید ، لماوع  تسا و  دازآ  دـنکیم 
يانعم هب  يدازآ  دوجو  زا  دنهاوخیم  دننکیم و  هطلاغم  اهیـضعب  درادن . یقوقح و ... یعامتجا  یـسایس  لئاسم  اب  یطبر  چیه  هلئـسم  نیا 

دازآ ناسنا  ینعی  تسا  ناسنا  ینیوکت  يدازآ  انعم ، کی  لاح  ره  هب  دـننک . هدافتـسا  یقوقح  یـسایس و  لئاسم  يارب  شایمالک  یفـسلف و 
، دنرادن داقتعا  دـنوادخ  هب  هک  یناسک  اّما  دـندقتعم ؛) ادـخ  هب  دـننادیم و  قولخم  ار  ناسنا  هک  یناسک  دـید  زا  هتبلا   ) تسا هدـش  هدـیرفآ 

یناسک مه  شلباقم  رد  دنک . روبجم  ار  وا  دناوتیمن  یلماع  چیه  دریگب و  میمـصت  شدوخ  دناوتیم  هک  تسا  ياهدیدپ  ناسنا  دـنیوگیم :
) رایتخا ای  ربج  ود ) ، نیا  زا  کی  ره  شریذـپ  لاح  ره  هب  تسا  روبجم  ًانیوکت  ناسنا  تسا و  مّهوت  کـی  يدازآ  روصت  نیا  هن  دـنیوگیم :

ایآ درادـن . دـیابن  دـیاب و  ینیوکت  يانعم  رد  يدازآ  تسین  يدازآ  اب  ضراعم  يزیچ  اـی  یناـسنا  ّقح  کـی  ناونع  هب  يدازآ  يهلئـسم  نیع 
دیابن ای  دـشاب  هتـشاد  يدازآ  دـیاب  ناسنا  هکنیا  اما  درادـن ؟ ای  دراد  رایتخا  ناسنا  مییوگب  دـیاب  ای  تسین  دازآ  ای  تسا  دازآ  ًانیوکت  ناـسنا 

. درادن ییاج  نیوکت  رد  دشاب ، هتشاد 

قالخا رد  يدازآ  موهفم 

ییورین چـیه  اـیآ  هک  نیا  ياـنعم  هب  يدازآ  یکی  دراد : یـشزرا  ياـنعم  دـیابن ، دـیاب و  نآ  رد  هک  دوشیم  حرطم  يدازآ  رگید  عون  دـنچ 
، رگید ریبعت  هب  تسا  يرایتخا  یـشزرا  ياهماظن  ای  دـب  بوخ و  قالخا  باختنا  هکنیا  ای  دـنک ؟ يراک  هب  مزلم  ار  ناسنا  ًاـقالخا  دـناوتیم 

دقتعم تسا  مزلم  ًاقالخا  ناسنا  ایآ  ًالثم ، هن  ای  تسا  هدیدنـسپ  بوخ و  ًاقالخا  تازاجم و ـ ... نوناق و  تلود و  زا  رظن  فرـص  راتفر ـ  کی 
نتفگ تسار  هک  مینک  رایتخا  میناوتیم  ام  درادـن و  یـساسا  قالخا  ای  تسا  دـب  ییوگغورد  تسا و  بوخ  ییوگتسار  هک  دـشاب  نیا  هب 

ار اهشزرا  هلـسلس  کـی  هک  دـنک  باـختنا  ار  یماـظن  دـناوتیم  ناـسنا  اـیآ  ینعی  تساـم  تسد  هب  شراـیتخا  تسا و  دـب  اـی  تسا  بوخ 
دننادیم همه  هک  نیا  يارب  دـشابن ؛ یبوخ  لاثم  نتفگ  تسار  لاـثم  دـیاش ، دـنکیم ؟ یفن  ار  اـهشزرا  ناـمه  هک  یماـظن  اـی  ددنـسپیم و 

هک اجنآ  ات  تسا  دـب  رایـسب  ام  رظن  رد  هک  یـسنج  راجنهان  ياهراتفر  زا  یـضعب  دـینک  ضرف  درادـن . فلاخم  تسا و  بوخ  نتفگتسار 
ییاکیرمآ نازابسنجمه  زا  رفن  دصتفه  هک  دینیبیم  زورما  تسا  هدیدنسپ  يراتفر  رگید ، ياهدع  رظن  رد  تسا  تشز  مه  شمسا  ِندروآ 

ییاریذـپ اهنیا  زا  دنـسریم  هک  يروشک  ره  هب  دـندرگیم . تالیکـشت  مچرپ و  اب  ار  ایند  رود  دـننکیم و  هیارک  یتشک  ییاکیرمآ  ریغ  و 
... ناریزو و ریزو ، تسخن  رهش ، رادرهش  یسایس  ياهّتیصخش  یّتح  دنوشیم ؛ دراو  ّتیصخش  اب  سانشرس و  یمدرم  ناونع  هب  دوشیم و 

اهراک نیا  یـشزرا  ماظن  کی  رد  تسا  یـشزرا  ماظن  ود  نیا  دـنزاب . سنجمه  هک  دـننکیم  راختفا  مه  اـهنآ  دـننکیم و  لابقتـسا  اـهنآ  زا 
اهنیا دنیوگیم : ياهّدع  میریذپب  ار  اهنیا  زا  یکی  میمزلم  ام  تسا  بوخ  رایسب  اهراک  نیا  رگید ، یـشزرا  ماظن  رد  تساهراک و  نیرتدب 

یقـالخا مازلا  لـباقم  رد  تسا  یقـالخا  يدازآ  نیا  دـنادب . دـب  اـی  بوخ  ار  يزیچ  دراد  راـیتخا  ناـسنا  تسا و  يدادرارق  يراـبتعا و  روما 
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ياهتلیضف يهرابرد  یتقو  ام ، قالخا  ياملع  زا  يرایسب  تسا  رتهدش  هتخانش  ام  گنهرف  رد  هک  دراد  مه  يرگید  يانعم  یقالخا  ِيدازآ 
یگدازآ هب  ار  نآ  نامدوخ  گنهرف  رد  رگا  هک  تسا ـ  ّتیرح  یقالخا  ياهتلیـضف  يهمه  يهشیر  دـنیوگیم : دـننکیم ، ثحب  یقالخا 

یناطیش یناویح و  ياههّوق  تعاطا  زا  اهتوهـش و  دیق  زا  ناسنا  هک  تسا  نیا  ّتیرح  زا  ناشروظنم  تسا ـ  يدازآ  زا  رتبسانم  مینک  انعم 
مینادیم تراسا  ار  اهراک  هلـسلس  کی  ام  یقالخا  ماظن  کی  رد  ًالثم  دـننادیم ؛ یقالخا  يدازآ  ياـنعم  هب  ار  نیا  مه  یهاـگ  دـشاب . دازآ 

نیا مینادیم و  یگدازآ  ار  ینمادكاپ و ... تفع  سفنتزع  لـباقم  رد  مینادیم و  تراـسا  ار  ییوگ و ... ّقلمت  ینارتوهـش  یتسرپمکش 
ار یبـلطم  دـنکیم ـ  ثحب  قـالخا  دروم  رد  یتـقو  هیّقرـشم ـ  ثحاـبم   » رد يزار  نیدـلارخف  دـیآیم  رظن  هب  یقـالخا  يدازآ  ینعی  يدازآ 

مادکچیه یلو  دراد ؛ انعم  ود  هک  یقالخا  يدازآ  مه  یکی  دش و  یفسلف  يدازآ  یکی  سپ  تسا  قالخا  ساسا  ّتیرح  هک  دنکیم  حرطم 
تسین حرطم  یعامتجا  یسایس و  ياهثحب  رد  زورما  اهنیا  زا 

قوقح رد  يدازآ  موهفم 

هک نیا  هلمج  زا  دراد ؛ ییاـهتوافت  یقـالخا  اـب  یقوـقح  لـئاسم  تسا  دازآ  هزادـنا  هچ  یقوـقح  رظن  زا  ناـسنا  هک  تسا  نیا  رگید  ثحب 
؛ دشابن ای  دشاب  تسرپ  مکش  شاهناخ  لخاد  رد  دشاب و  اهنت  شدوخ  ناسنا  دوشیم . حرطم  مه  يدرف  ًالماک  ياهدروم  رد  یقالخا  لئاسم 

تلود میرادن  یقوقح  نوناق  اما  میراد  یقالخا  نوناق  اجنیا  رد  دشاب . هتـشادن  يراک  رـس و  مه  دایقنا  اب  ًالـصا  ولو  دشابن ؛ ای  دشاب  مظنیب 
يانعم هب  یقوقح ـ  لئاسم  درادـن . ار  شبیقعت  ّقح  تلود  داد ، ماجنایـسک  رگا  ای  درادـن ؛ تلود  هب  یطبر  شابن  تسرپ  مکـش  دـیوگیمن 

نماض تلود  دوش و  عضو  یتارّرقم  یعامتجا  طباور  میظنت  يارب  دوش و  حرطم  یعامتجا  طباور  هک  دوشیم  حرطم  ییاـج  رد  شّـصاخ ـ 
هچ رد  ناسنا  هکنیا  یکی  دوشیم . حرطم  ثحب  دنچ  اجنیا  درادـن ؟ ای  دراد  يدازآ  ناسنا  یقوقح  لئاسم  رد  دـشاب . تارّرقم  نآ  يارجا 
هب یـسایس  روما  رد  تلاخد  ظاحل  زا  یـسایس  باختنا  رظن  زا  یگداوناخ  لـئاسم  رظن  زا  تیکلاـم  رظن  زا  تسا  دازآ  یقوقح  رظن  زا  يزیچ 
ام يهعماج  رد  هزورما  هچنآ  تسا  ثحب  لحم  رتشیب  ییاهزیچ  نینچ  دوخ ؟ تشونرـس  رب  ّتیمکاح  تشونرـس و  رد  تلاخد  نایاقآ  لوق 
هب هن  ربج ، لباقم  رد  تسا  یفـسلف  ياـهيدازآ  لـیبق  زا  هن  اـهنیا  تسا  تاـعوبطم  يدازآ  هدـیقع و  ناـیب و  يدازآ  دوشیم ، هیکت  نآ  رب 

نکمم میریگن  رارق  بیقعت  تحت  هک  میشاب  هتشاد  يراتفر  میدازآ  هزادنا  هچ  ات  یقوقح  رظن  زا  هک  تسا  نیا  نخس  یقالخا  يدازآ  يانعم 
يهماـنزور رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  روـشک  رد  دـشاب . دازآ  ینوناـق  یقوـقح و  رظن  زا  یلو  دـشاب ، دـب  یقـالخا  رظن  زا  يراـتفر  تسا 

نوناق رظن  زا  یلو  تسا  دودرم  يزاب  سنجمه   » هک هدش  هتشون  دراد ، باستنا  مکاح  یـسایس و  ياههورگ  زا  یـضعب  اب  هک  يراشتنالاریثک 
مه یـضعب  مینادب  دودرم  ار  نآ  میدنـسپن و  ًاقالخا  ار  يراک  ره  میناوتیم  ام  تسا  یقالخا  دودرم  دودرم ، زا  روظنم  دـشاب .» عونمم  دـیابن 
زا يزاب  سنجمه  هک  نیا  يانعم  دـنکیم . يریگولج  ّتیعمج  داـیدزا  زا  تسا و  بوخ  هکلب  تسین  دودرم  ًاـقالخا  راـک  نیا  هک  دـندقتعم 

شبیقعت دیابن  تلود  دش ، بکترم  ار  لمع  نیا  یـسک  رگا  ینعی  تسا  نیمه  دـشاب ، عونمم  نوناق  رد  دـیابن  یلو  تسا  دودرم  قالخا  رظن 
يدازآ نیا  لاح  ره  هب  دنک . بیقعت  درادن  قح  تلود  اما  دینک ؛ شحیبقت  دیدنسپیمن ، امش  رگا  تسا  یصخش  يهلئـسم  کی  نوچ  دنک ؛

نیا لصا  درادیم . او  نیناوق  تیاـعر  هب  ار  ناـسنا  هک  تسا  ياهّوق  تلود  تسا  تلود  لـباقم  رد  ناـسنا  ندوب  دازآ  تسا  ثحب  لـحم  هک 
نارگید يدازآ  محازم  هک  نیا  رگم  دوش ، ام  عنام  درادـن  قح  سک  چـیه  میهد  ماجنا  دـهاوخب  ناملد  هچ  ره  اـت  میـشاب  دازآ  اـم  هک  تسا 

روط نیا  هک  دیمزلم  دیوگب  دنک و  عضو  نوناق  ام  يارب  درادـن  قح  يرگید  سک  مینک  دودـحم  ار  ناميدازآ  نامدوخ  رایتخا  هب  ای  میوش 
هک دیوگب  دناوتن  یـسک  چیه  میایب  نابایخ  هب  تخل  هک  دهاوخیم  ملد  نم  تسا  نیا  دوشیم  حرطم  زورما  هک  يدازآ  يانعم  دـینک . راتفر 

میهاوـخیم هک  دـنهدب  يأر  ناـشدوخ  مدرم  هک  نیا  میاـیب  نوریب  ساـبل  اـب  هشیمه  مهاوـخب  مدوـخ  هکنیا  رگم  ینکیم  ار  راـک  نیا  ارچ 
باختنا ناشدوخ  درادـن . ناشيدازآ  اب  یتافانم  تسا و  يرگید  فرح  دـننک ، عضو  ناـشدوخ  يارب  یتاررقم  اـی  میـشاب  ساـبل  اـب  هشیمه 

قالخا و نید و  دنک . راتفر  دهاوخیم  شلد  يروط  ره  یـسک  ره  هک  تسا  نیا  رب  لصا  دشاب ، روط  نیا  دهاوخن  يدرف  رگا  اما  دناهدرک ؛
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حرطم ایند  رد  يدازآ  يهرابرد  زورما  هچنآ  دنک . راداو  ار  یسک  درادن  قح  هیرجم ـ  هییاضق و  هننقم  يهوق  ینعی  شماع  يانعم  هب  تلود ـ 
دودـحم ار  نارگید  ياهيدازآ  دـنک و  عضو  ینوناق  درادـن  قح  تلود  دـییوگیم  امـش  ایآ  هک  دوشیم  لاؤس  تقو  نآ  تساهنیا  تسا 

دنک دودحم  ار  شدوخ  دیاب  یـسک  ره  ًالمع  دنوشن و  نارگید  ِيدازآ  ِمحازم  ات  دنک  عنم  ار  مدرم  دراد  قح  تلود  ارچ ، دنیوگیم : دنک ؟
دودـح دـح و  نوچ  تسا  نارگید  يدازآ  محازم  يراک  هچ  دـنک  صخـشم  هک  تسا  نیا  يارب  طقف  مه  نوناق  دوشن . نارگید  محازم  هک 

؛ دیهدب يأر  دیاب  امـش  دوخ  دنیوگیم : دنک ؟ نوناق  نیا  تیاعر  هب  راداو  ار  ام  هک  دراد  یّقح  هچ  تلود  میـسرپیم  ام  درادـن . یـصّخشم 
ـ  ادخ ولو  دنک ـ  نییعت  امش  يارب  يرگید  سک  رگا  اّما  تسا  ناتدوخ  يدازآ  مه  نیا  سپ  دینکیم ، باختنا  ار  تلود  نیا  ناتدوخ  نوچ 

نید هک  دنیوگیم  ًاحیرـص  دننزیم ، یبهذـم و ... یّلم و  ياهشیارگ  مالـسا و  زا  مد  هک  یناسک  نیمه  نیاربانب  تسا  يدازآ  فالخ  نیا 
ار يدازآ  دیابن  نید  هک  دوشیم  حرطم  مه  نارگید  فرط  زا  يرتقیقر  ياهراعش  مکمک  یهاگ  دنک . دودحم  ار  ناسنا  يدازآ  درادن  ّقح 

يدازآ هک  اـجنآ  دـنک ؛ دودـحم  ار  اـهيدازآ  نید  دـیابن  هک  لـیبق  نیا  زا  یتاریبعت  ًـالثم  دَـنَکیم ؛ ار  شدوخ  روگ  هنرگو  دـنک  دودـحم 
: دناهتشون دناهتفگ و  ًاحیرص  دنتسه ، سّبلم  مه  تیناحور  سابل  هب  هک  یناسک  یّتح  هنافسأتم  تشاذگ  رانک  دیاب  ار  نید  دوشیم ، دودحم 

لـصا رد  سپ  تسا  حرطم  يدازآ  دروم  رد  لئاسم  نیا  تسا  مدـقم  يدازآ  مینک  باختنا  ار  یکی  نید  ناسنا و  يدازآ  نیب  میهاوخب  رگا 
، زین یقـالخا  يدازآ  یهاـنتمان  هن  دودـحم ؛ راـیتخا  هتبلا  دراد ؛ راـیتخا  ناـسنا  هک  میدـقتعم  اـم  تسا ـ  یفـسلف  ثحب  هک  ینیوکت ـ  يدازآ 
دوشیم و ثحب  قالخا  يهفسلف  رد  هلئـسم  نیا  تسیک  هدننک  مازلا  دراد ، رگا  هن  ای  دراد  انعم  یقالخا  مازلا  ایآ  هک  تسا  ثحب  يهتـسیاش 

يهلئـسم تابثا  يارب  ناگدنـسیون  یخرب  تسین  قالخا  يهفـسلف  هب  طوبرم  یعامتجا  یـسایس و  ياهثحب  دراد . مه  یفلتخم  ياـهبتکم 
نید باختنا  ای  روهمجسیئر  باختنا  سلجم و  يهدنیامن  باختنا  لغش  باختنا  راتشون ، راتفگ ، رد  يدازآ   ) شایسایس يانعم  هب  يدازآ 

یماـکحا هک  یناـسک  نیارباـنب  تسا  دازآ  نآ  رییغت  نید و  باـختنا  رد  ناـسنا  هک  تسا  نیا  دـننکیم ، حرطم  هک  ار  یتاـعوضوم  زا  یکی 
ایآ تسا  دازآ  نید  باختنا  رد  ناسنا  هک  تسا  لوبق  لباق  رظن  نیا  دـناموکحم . دـننادیمن  زیاج  ار  نید  رییغت  دنتـسه و  لیاق  دادـترا  يارب 

لحم اهنیا  دنک ؟ باختنا  ار  يرگید  نید  دـهد و  رییغت  ار  شنید  تسا  دازآ  مه  ًادـعب  دـنک ، لوبق  ار  مالـسا  نید  دوب  دازآ  هکروط  نامه 
دروم موهفم  هتکن : درادـن . اجنیا  هب  یطبر  تسا و  هطلاغم  دـننک ، دانتـسا  یقالخا  ینیوکت و  يدازآ  هب  شتاـبثا  يارب  رگا  اـما  تسا  ثحب 

رد ناسنا  ینعی  تسا  تلود  نوناق و  لباقم  رد  يدازآ  دّیقم ـ  ای  قلطم  بولطمان  ای  بولطم  يدازآ ـ  زا  روظنم  ثحب  نیا  رد  يدازآ  زا  رظن 
يهلیـسو هب  هک  ینوناق  دـشابن ؛ شمحازم  نوناق  دریگن و  رارق  تلود  بیقعت  تحت  يراتفر  نداد  ماجنا  ای  نخـس  نتفگ  ای  هدـیقع  باـختنا 

. دوشیم ارجا  تلود 

نید موهفم 

ثحب رد  تسین  مزال  مه  ادـخ  هب  داقتعا  یّتح  نید  يارب  دـناهتفگ  یـضعب  هک  ییاج  ات  دـناهدرک ، يدایز  ياـهفیرعت  نید  يهراـبرد  اـما 
ییاج رد  تسیچ  شتاّیتاذ  سپ  تسا  تاّیـضرع  زا  هکلب  تسین  نید  تاّیتاذ  زا  ادخ  هب  داقتعا  یّتح  هک  دـناهتفگ  نید  تاّیـضرع  تاّیتاذ و 

عوضوم عافتنا  هب  يهبلاس  ولو  تسا  نید  تاذ  یبلـس  يانعم  نیمه  دـنادن . ادـخ  ار  ناسنا  ناسنا  هک  تسا  نیا  نید  تایتاذ  زا  هک  دـناهتفگ 
مالک رد  يدازآ  یتقو  لاح  ره  هب  تسا  نید  ِیتاذ  نیا  دنادیمن ، ادخ  ار  ناسنا  هک  نیمه  دـشابن ، دـقتعم  مه  ییادـخ  هب  رگا  ینعی  دـشاب ؛

تـسا یفیرعت  میراد  نید  زا  ام  هک  یفیرعت  تفگ  ناوتیم  زیچ  همه  تقو  نآ  دشن ، لیاق  یتّیدودـحم  عون  چـیه  دوخ ، يارب  یـسک  دوب و 
قادـصم و  دـناسریم ؛ ییاهن  لامک  هب  ار  ناسنا  هک  ییاهراتفر  اـهشزرا و  قیاـقح و  يهعومجم  ینعی  دوشیم ؛ قبطنم  مالـسا  نید  رب  هک 

ادخ يوس  هب  ار  ناسنا  هک  ییاهراتفر  اهشزرا و  اهرواب و  يهعومجم  تسادخ  هب  یکیدزن  یمالسا  گنهرف  رد  ام و  دید  رد  ییاهن  لامک 
ریبعت هب  تسا ـ  هتساوخ  شناگدنب  زا  دنوادخ  هچنآ  رتهداس ، ترابع  هب  تسا  نید  شمسا  دنکیم ، يربهر  يدبا  تداعس  ییاهن و  لامکو 

نید زا  دیحوت  هب  داقتعا  سپ  دنـشاب ، دّحوم  شناگدنب  هک  هدومرف  هدارا  ادخ  تسا  نید  شمـسا  یهلا ـ  یعیرـشت  يهدارا  ياضتقم  اههبلط 
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َبَّذَـک ْنَِمل  انْدَـتْعَأ  َو  ِۀَـعاَّسلِاب  اُوبَّذَـک  َْلب  تسا  نید  ءزج  داعم  هب  داقتعا  سپ  دنـشاب ، داعم  هب  دـقتعم  شناگدـنب  هدومرف  هدارا  ادـخ  تسا 
هب یناـسنا  لاـمک  رد  ياهنوگ  هب  هک  هچنآ  يهمه  یعاـمتجا و  يدرف و  ياـهراتفر  اـهشزرا و  هب  داـقتعا  روـط  نیمه  و  ( 1) ًاریِعَس ِۀَعاَّسلِاب 
قح رگید ، ریبعت  هب  تسا  لُک  بلس  نید  ینعی  نید  تایبلـس  ءزج  مه  شدرط  عنم و  یفن و  تسا و  نید  ءزج  دراد ، تلاخد  تبثم  تروص 

تابثا لثم  مینکیم  تابثا  لقع  اـب  یهاـگ  ار  اـهنیا  یلو  تسا  ینیدـیب  لـطاب و  تسا  شلباـقم  رد  هچنآ  تسا و  نید  لـمع  هدـیقع و  رد 
لقع اـب  یلو  تسا ، نید  ءزج  لدـع  ( 2 ،) ِِلْدَْـعلِاب ُُرمْأَی  َهَّللا  َّنِإ  مینکیم  تابثا  لقع  اب  ار  لدـع  نسح  اـهشزرا . زا  يرایـسب  ادـخ و  دوجو 

مرکا ص) ربمغیپ  هب  هک  تسا  یمیقتـسم  ِیحو  ای  زین  یحو  دوش . تابثا  یحو  هار  زا  دـیاب  هک  تسه  مه  يدایز  بلاـطم  دوشیم و  تاـبثا 
هدومرف (ع ) راهطا يهمئا  ای  مرکا ص ) ربمایپ  يهلیـسو  هب  هک  تسا  یحو  نآ  ریـسفت  ای  میرک  نآرق  ینعی  تسام  رایتخا  رد  شّـصن  هدـش و 

تهج لامک  هب  دناوتیم  ار  ناسنا  هچنآ  اب  طابترا  رد  تنس  باتک و  لقع و  ياوتحم  سپ  میراذگیم  تنس  ًاحالطصا  ار  شمسا  هک  هدش 
تسا نید  دهد 

يدازآ نید و  يهطبار 

هچ دیدرک ، هئارا  نید  زا  هک  یفیرعت  نینچمه  دیدومرف و  شایسایس  یقوقح و  يانعم  هب  يدازآ  زا  یلاعترـضح  هک  یفیرعت  هب  هجوت  اب 
مّدقت ّقح  دندرک ، ادیپ  یضراعترگا  دنراد ؟ ضراعت  ای  دنراگزاس  مه  اب  هلوقم  ود  نیا  ایآ  درک ؟ نایب  نید  يدازآ و  نیب  ناوتیم  ياهطبار 
تـسه قلعتم  هن  دریگیمرارق ؛ دیابن  دیاب و  قَّلعتم  يدازآ  میدرک  ضرع  هک  یثحب  عوضوم  هب  هّجوت  اب  تسا  هلوقم  ود  نیا  زا  کی  مادک  اب 
طوبرم هلوقم  ود  هب  دـشاب ، دـیاب  هک  يدازآ  نآ  دـشاب . دـیابن  ای  دـشاب ، دـیاب  مییوگب  اـم  هک  درادـن  یثحب  ناـسنا  ینیوکت  يدازآ  تسین  و 

رظن زا  یتقو  تسا  یقوقح  تالوقم  لماش  مه  یقالخا و  تـالوقم  لـماش  مه  مالـسا  نید  قوقح  يهلوقم  قالخا 2 . يهلوقم  . 1 دوشیم :
ینید قالخا  رظن  زا  ینید  نوناق  ای  ینید  قوقح  رظن  زا  ای  ینید  قالخا  رظن  زا  هک  دیـسرپ  دـیاب  هن  ای  تسا  دازآ  زیچ  نـالف  مییوگیم  نید 

ام میـشاب  هتـشاد  میناوتیم  رما  کی  میراد و  یهن  کـی  لـقاال  يدروم  ره  رد  اـم  ینعی  تسا  داـیز  رایـسب  يدازآ  ياهتیدودـحم  يهریاد 
تداعـس و رد  لـمع  نآ  رگا  دـشاب ؛ هدرکن  هجوـت  نآ  هب  نید  هک  تسین  ناـسنا  يراـیتخا  راـتفر  نوکـس و  تکرح  چـیه  هک  میدرکرواـب 
ای نید  دوشیم : هتفگ  یهاگ  هک  منک  هراشا  اجنیا  رد  دراد . يرظن  کی  اجنآ  رد  نید  دـشاب ، هتـشاد  تلاخد  ًاتابثا ، ًایفن و  ناسنا  تواقش 

دیاب سپ  میتفگن  ار  نیا  رگا  تسادخ  اب  ناسنا  يهطبار  هک  يدودـحم  يهریاد  کی  هب  دـشاب  صتخم  طقف  ای  دـنک ، نایب  ار  زیچ  همه  دـیاب 
زا دوشیم ، زیچ  همه  لـماش  نید  میتفگ  تسا  هطلاـغم  نیا  میهاوخب  نید  زا  مه  ار  یـسدنهم  يزپشآ و  ینعی  میهاوخب  نید  زا  ار  زیچ  همه 
رد درادـن . نید  هب  یطبر  راتفر ، تیفیک  اـما  دوشیم ؛ مارح  لـالح و  شاهجیتن  تسا و  ّرثؤم  ناـسنا  تواقـش  تداعـس و  رد  هک  یتهج  نآ 

هیاسمه محازم  ناتنامتخاس  هکنیا  اما  درادن ؛ نید  هب  یطبر  نهآ ـ  اب  ای  رجآ  اب  ای  دیزاسب  تشخ  اب  دیزاسب ـ  روج  هچ  ار  نامتخاس  هکنیا 
شماجنا تیفیک  هن  تسا  نید  هب  طوبرم  تواقـش  تداعـس و  رد  شتلاخد  تیثیح  دراد ؛ طابترا  نید  هب  دشابن ، یبصغ  نآ  نیمز  دـشابن و 

لامعا ماجنا  ّتیفیک  دـیابن  اما  تسا  نید  هّجوت  دروم  تسین  ای  تسه  ادـخ  تیاضر  دروم  مارح  ای  تسا  لـالح  هک  تهج  نآ  زا  زیچ  همه 
میهاوخب نید  زا  مه  ار 

ینید ياهيدازآ 

ناسنا يرایتخا  ياهراتفر  ینعی  یقالخا  يدازآ  یکی  میراد  يدازآ  عون  ود  یقوقح ـ  یقالخا و  میهافم  نیب  میسقت  رطاخ  هب  ینید ـ  رظن  زا 
نیا شاهمزـال  یلو  تسا  هدـش  یهن  نآ  زا  دراد ، تاـفانم  رگا  هدـش و  رما  نآ  هب  تسا و  بوـلطم  دراد ، ناـسنا  تداعـس  رد  یتلاـخد  رگا 

هب ًاقالخا ، نیا  ، ) دـشاب یمیرحت  یهن  يهبترم  هب  رگا  هدـش  یهن  یقالخا و  ریغ  ياهراک  نداد  ماـجنا  دـنک . بیقعت  تلود  ًاـمتح  هک  تسین 
یـسایس یقوقح و  يدازآ  نامه  يرگید  تسا  یقوقح  يدازآ  زا  جراخ  نیا  دراد ؛ تازاجم  ترخآ  رد  تسا  یقوقح  لباقم  رد  حالطـصا 
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و دنکیم ، بیقعت  ییارجا  نماض  ناونع  هب  یمالـسا  تلود  دـشاب ، هدـش  یهن  نید  رظن  زا  هک  دـهد  ماجنا  ار  يراک  ناسنا  رگا  ینعی  تسا 
نید اهيدازآ . ندرک  دودـحم  ینعی  میتفریذـپ ـ  ار  نید  ام  رگا  نید ـ  لصا  دـنکیم . راداو  تاّمرحم  كرت  تابجاو و  ماجنا  هب  ار  صخش 

نم هب  ینید  قالخا  یقالخا  يدازآ  هب  متـسین  دازآ  مشاـب  هتـشاد  يداـقتعا  ره  متـسین  دازآ  نم  سپ  شاـب  هتـشاد  ار  داـقتعا  نیا  دـیوگیم 
منهج هب  يدوب  كرـش  هب  لیاق  رگا  تشهب و  هب  یتشاد  هدیقع  دیحوت ، هب  رگا  یـشاب  هتـشاد  ار  ياهدـیقع  ره  یتسین  دازآ  وت  هک  دـیوگیم 
دازآ ار  وا  دراد و  یهن  رما و  زین  ناـسنا  تاداـقتعا  رد  نـید  سپ  ( 4 .) ِِهب َكَرُْـشی  ْنَأ  ُرِفْغَی  َهَّللا ال  َّنِإ  ( 3 (؛ ٌمیِظَع ٌمـْلَُظل  َكْرِّشلا  َّنِا  يوریم 
يزوسب ال' منهج  رد  دبا  ات  تسا  نکمم  یشاب  هتشاد  ار  داقتعا  نیا  رگا  دیوگیم ، دشاب . دقتعم  دهاوخیم  هک  يزیچ  ره  هب  ات  دراذگیمن 

ردهک يداـقتعا  يارب  ار  سک  چـیه  تسا  نیمه  نیِّدـلا 5 ِ) ِیف  َها  ' رِْکا حیحـص ال ' يانعم  دـنکیمن . بیقعت  تلود  اما  ِِهب . َكَرُْـشی  ْنَا  ُرِفْغَی 
یهارمگ رد  هعماج و  رد  هک  تسا  يریثأت  يارب  مه  نآ  تسا  نآ  راهظا  رطاخ  هب  مه  دادترا  رد  یهن  دننکیمن . هذـخاؤم  درذـگیم  شلد 

. دریگیم ّقلعت  وا  هب  ینید  یقالخا  یهن  یلو  درادن ؛ يراک  وا  اب  یمالـسا  تلود  یبلق  داقتعا  فرـص  اب  هنرگو  دراذگب ، دـناوتیم  نارگید 
؛ دراذـگیمن قلطم  دازآ ، ناسنا  يارب  ار  يزیچ  چـیه  نید  سپ  ددرگ . رثا  أشنم  هعماج  رد  هک  يروط  هب  دوش ، نایب  هک  تسا  یتقو  دادـترا 

نامگ هب  تبـسن  ٌٌْمثِإ . ِّنَّظلا  َضَْعب  َّنِإ  دشاب ؛ هتـشاد  دـب  نامگ  دوخ  نمؤم  ردارب  هب  تبـسن  شلد  رد  درادـن  قح  ناسنا  ار . ندرک  رکف  یّتح 
یقوقح يدازآ  مه  یقـالخا و  يدازآ  مه  يدازآ  ندرک  دودـحم  ینعی  نید ؛  نتفریذـپ  سپ  دراد . مه  باوث  تسا و  بوخ  يدازآ  کـین 
شمسا دوشیم . رهاظ  ترخآ  رد  شاهجیتن  دیوگیم : دنکیم ؛ یهن  اجنیا  رد  ار  نآ  زا  یشخب  دوشیم ، اهنیا  يود  ره  لماش  نید  نوچ 

حالطـصا ّالا  منکیم و  ضرع  يزورما  گنهرف  اـب  تاـشامم  يارب  ار  یقـالخا  مِسق  منکیم  دـیکأت  زاـب  . ) میراذـگیم یقـالخا  تاـّیهنم  ار 
ار ییاهراک  هچ  هدرمش و  زیاج  ار  ییاهراک  هچ  نید  هک  مینیبب  دیاب  يدازآ  مدع  نتفریذپ  ینعی  نید  نتفریذپ  سپ  تسین .  نیا  ام  یقالخا 

یـساسا نوناق  لوصا  یـسک  رگا  تسا  يدازآ  مدـع  نتفریذـپ  ینعم  هب  نوناق  نتفریذـپ  قوقح  يهزوح  رد  هک  روط  نامه  تسا  هدرک  عنم 
رد دراد و  دروخرب  قوقح  قـالخا و  يدازآ  اـب  نید ، هک  تسا  یهیدـب  سپ  تسا  هدرک  دودـحم  ار  شدوـخ  يدازآ  دریذـپب  ار  يروـشک 
قح نید  هک  دندقتعم  یـضعب  دنبیرفب . ار  نارگید  دنهاوخیم  دـننکیم  راکنا  ار  نیا  هک  یناسک  دـنکیم . دودـحم  ار  اهنیا  اهاج  یـضعب 

هکلب تسین  نید  راک  ندرک  لیمحت  یـسک  رب  ار  نید  اّما  تساهدیابن  اهدیاب و  نید  ياوتحم  هک  یلاح  رد  دنک ؛ دودـحم  ار  يدازآ  درادـن 
دودـحم ینعی  نید  ياوتحم  تسا  يرگید  يهلئـسم  نیا  هن  اـی  دـنک  لـیمحت  یـسک  رب  ار  ینید  دـناوتیم  تلود  اـیآ  تسا  یقوقح  يدازآ 

نوناق هچ  تسا  تیدودـحم  نتفریذـپ  يانعم  هب  ینوناق  ره  نتفریذـپ  هک  روط  ناـمه  اـهشزرا . اـهراتفر و  اـهرواب ، راـکفا ، دـیاقع ، ندرک 
ار يدازآ  دـناوتیم  هزادـنا  هچ  ات  نید  هک  تسا  نیا  رد  مالک  یبهذـم  بتکم و  نید و  ره  ای  مالـسا و  هچ  کـیئال  هچ  دـشاب ، یتسینومک 

روظنم دنک . دودحم  ار  درف  ياهيدازآ  دناوتیم  هزادنا  هچ  نوناق  هک  تسا  حرطم  مه  قوقح  نوناق و  يهراب  رد  هلئسم  نیا  دنک ؟ دودحم 
تسا كوکشم  دراوم  نیمه  درک ، دودحم  ار  اهيدازآ  دیابن  دنیوگیم  هک  یناسک 

رشب قوقح  موهفم 

تاحالطـصا اـب  يرطف ـ  اـی  یـساسا  یقوقح  هعوضوم  نیناوـق  قوفاـم  اـیآ  هک  تسا  نیا  تسا  حرطم  اـیند  رد  زورما  هک  يرگید  يهلئـسم 
رشب قوقح  يهیمالعا  رد  ار  اهنیا  دوشب . نآ  ضّرعتم  درادن  قح  یتلود  چیه  هک  یقوقح  ریخ ؟ ای  دراد  دوجو  دوشیم ـ  هتفگ  هک  یفلتخم 

قوقح زا  رتعیـسو  يرطف  قوقح  ایآ  تسات  دنچ  یعیبط  قوقح  ًالثم  دـناهدرک ؛ ثحب  مه  اب  دروم  نیا  رد  قوقح  يهفـسالف  دـناهدیناجنگ .
رد هک  تسا  ياهدرتـسگ  ياـهثحب  اـهنیا  هچ  ینعی  تسا  نوناـق  قوـف  هک  نیا  ياـنعم  تساـجک  زا  شراـبتعا  قوـقح  نـیا  تسایـساسا 

دناوـتیم هزادـنا  هچ  دـنکیم  عـضو  يراذـگنوناق  هاگتـسد  هک  ییاـهنوناق  هـک  تـسا  نـیا  رد  مـالک  دوـشیم . حرطم  قوـقح  يهفـسلف 
؟ دنک دودحم  ار  دارفا  ياهيدازآ  دراد  قح  هزادنا  هچ  نید  هک  دوشیم  حرطم  زین  نید  يهرابرد  نیا  دـنک . دودـحم  ار  مدرم  ياهيدازآ 

يهزوح رد  طقف  ناشتّیلاعف  هک  دناهتفریذپ  ار  ییاهنید  اهنیا  زا  یـضعب  دنتـسین . نّیدتم  دننکیم ، حرطم  ار  اهثحب  نیا  هک  یناسک  يهمه 
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دناهدرک حیرـصت  ریخا  لاس  دنچ  رد  ناگدنـسیون  نیا  دـنرادن . تلاخد  یقوقح  لئاسم  رد  تسادـخ و  اب  ناسنا  يهطبار  ای  یقالخا  لئاسم 
دودحم ار  یـسایس  یقوقح و  ياهيدازآ  درادن  قح  نید  سپ  دـنک ؛ تلاخد  یعامتجا  یـسایس و  لئاسم  رد  دـیابن  هجو  چـیه  هب  نید  هک 

چیه و  دـنک ، عضو  نوناق  يرایتخا  یـصخش  کسانم  بادآ و  ندـناوخ و  زامن  يارب  دراد  قح  اـهنت  نید  دـیامن . مارح  ار  يراـتفر  دـنک و 
؛ دربب تسد  دـنک ؛ مادـعا  دزادـنیب ؛ نادـنز  دـنک ؛ بیقعتو  تازاجم  دـیامن ؛ مازلا  ار  اـهنیا  درادـن  قح  ینید  تموکح  ناونع  هب  یتموکح 

هدرک دنک و  تلاخد  دناوتیم  اهراک  نیا  يهمه  رد  نید  هک  میدقتعم  ام  تسا  مکاح  اههدز  برغ  رب  زورما  شیارگ  نیا  دـنزب و ... هنایزات 
تلاخد یـسایس  یعامتجا و  لئاسم  رد  هک  دنـشاب  ینایدا  ای  دـشاب  هتـشاد  يرگید  يانعم  نید  رگا  تسا  روطنیا  مالـسا  نید  لـقاال  تسا 

ام رظن  زا  سپ  تسین  اهنآ  زا  رتمک  دـشابن  يدرف  ماکحا  زا  شیب  مالـسا ، یـسایس  یعامتجا و  ماکحا  رگا  درادـن ؛ مالـسا  هب  یطبر  دـننکن ،
نآ درادـن  قحینوناق  چـیه  دـنیوگیم : دـناهدش و  لیاق  ییاهّتیدودـحم  نوناق  يارب  اهیبرغ ، دـنک . تلاخد  زیچ  همه  رد  دـناوتیم  نید 

قوقح هب  یفسلف  یملع و  ياهثحب  رظن  زا  اهنآ  حور  تسا و  هدمآرـشب  قوقح  يهیمالعا  رد  شاهدمع  دنک ؛ بلـس  ناسنا  زا  ار  اهيدازآ 
لغـش و ِباختنا  تیکلام  تاـیح  قح  دـنراد . لوبق  ار  شقیداـصم  دنتـسین ، بتکم  نیا  رادفرط  هک  یناـسک  ددرگیمرب . يرطف  یعیبط و 
یملع و رظن  زا  دنک . دودحم  ار  اهنیا  درادن  قح  يراذـگنوناق  هاگتـسد  چـیه  تسا و  ناسنا  يرطف  یعیبط و  قوقح  ءزج  نکـسم  باختنا 

یعوـن اـب  هک  میراد  ییاـهتازاجم  اـیند  يهمه  رد  لاـثم  ناوـنع  هب  دراد . دوـجو  یناوارف  ياـهماهبا  ضقاـنت و  اـهفرح  نـیا  رد  یفـسلف ،
رد تسا ؛ هدرک  عنم  ار  مادـعا  تازاجم  دـنادیم و  عونمم  ار  زیمآتنوشخ  ياهتازاجم  رـشب  قوقح  يهیمـالعا  اـما  تسا  هارمه  تنوشخ 

دننام دروآیم ، دارفا  رب  ییاهراشف  هک  یتخـس  ياهتازاجم  دناهتفریذپ . ار  مادـعا  تازاجم  فذـح  ایند  رد  یکدـنا  ياهروشک  هک  یلاح 
ناسنا زا  یطیارـش  چیه  رد  هک  تسا  نیا  شاهمزال  یگدنز ، ّقح  یلو  دنراذگیمن . تنوشخ  ار  شمـسا  اهنآ  اّما  تسا  تنوشخ  زین  نادنز 

بلس ناوتیمن  ار  سک  چیه  ّتیکلام  رشب ، قوقح  يهیمالعا  رد  ّتیکلام  قح  روطنیمه  دوش . هتـشادرب  مادعا  تازاجم  ینعی  دوشن ؛ بلس 
نیا دـنتفگ : لاکـشا  نیا  عفر  يارب  دـنهدیم . رارق  بیقعت  تحت  ار  وا  دزادرپن  یـسک  رگا  دـنریگیم و  تایلام  اهتلود  لمع  رد  اما  درک ؛

نوناق قوف  قوقح  نیا  دنیوگیم : یفرط  زا  تسا  ضقانت  نیا  و  دنک ، دودحم  ار  اهنآ  نوناق  هکنیا  رگم  تسا  ظوفحم  ناسنا  يارب  قوقح 
نوناق مادک  دنک . دودحم  ار  قوقح  نیا  دناوتیم  نوناق  دنیوگیم  رگید  فرط  زا  دنک و  دودحم  ار  اهنیا  درادن  قح  ینوناق  چیه  تسا و 

دودـحم ار  ناـنآ  دروـخرب و  رگید  ياـهروشک  اـب  قوـقح  نیا  ندرکن  تیاـعر  يهناـهب  هـب  رـشب  قوـقح  نـیغورد  نارادفرط  اـکیرمآ و 
؛ دوش بلس  یسک  زا  دیابن  ّتیکلام  قح  دنیوگیم  ًاقلطم  هک  دننکیم ، لمع  ناشیلخاد  نیناوق  قبط  اهروشک  نآ  هک  یلاح  رد  دنیامنیم ؛
هک یتدـم  نآ  دـنراد و  ار  نادـنز  سبح و  ياهتازاجم  دـننکیم ؟ بلـس  ار  ّتیکلام  قح  نوناق  فلاـخم  یلاـم  ياـههمیرج  اـب  ارچ  سپ 
ای رـشب  قوقح  يهیمالعا  ضراعت  دـهدیم . تسد  زا  ار  راتفر  باـختنا  لغـش و  نکـسم  باـختنا  راـیتخا  دربیم  رـس  هب  نادـنز  رد  صخش 

دروم رد  یناوارف  ياهثحب  هک  تسا  یلـضعم  تسا  هدش  هتفریذپ  ایند  يهمه  رد  هک  ياهعوضوم  نیناوق  اب  يرطف  یعیبط و  قوقح  بتکم 
تروص هب  هکلب  درادـن ؛ قالطا  یعیبط  قوقح  هک  نیا  نآ  دراد و  حیحـص  ّلح  هار  کـی  لـضعم ، نیا  اـم  رظن  زا  تسا  هتفرگ  تروص  نآ 
باختنا ّقح  ناسنا  تفرگ  وا  زا  ار  یـسک  تایح  دوشیمن  تهجیب  ینعی  دراد ؛ تایح  ّقح  ناسنا  مییوگیم  هک  نیا  تسا  هلمهم  يهّیـضق 

نخـس دراد  قح  ناـسنا  دروخب . ار  یّـصاخ  ياذـغ  هک  درک  شراداو  اـی  درک  عنم  ندروخ  زا  ار  یـسک  دوشیمن  تهجیب  دراد ؛ كاروخ 
دیابن ًانوناق  ای  ًاقالخا  ار  اهنخـس  یـضعب  هک  درادن  کش  یلقاع  چیه  اما  دـش ؛ نارگید  ندز  فرح  عنام  دوشیمن  تهجیب  ینعی  دـیوگب ؛
يوربآ ندز  تمهت  اما  دـننکیمن ؛ تازاجم  نتفگ  غورد  رطاخ  هب  ار  یـسک  درادـن . نوناـق  هب  یطبر  اـما  تفگ  غورد  دـیابن  ًاـقالخا  تفگ 
یعون مه  نیا  هکنیا  اب  دریگیم . رارق  بیقعت  تحت  صخش  تسا و  عونمم  ياهنوگ  هب  ملاع  نیناوق  يهمه  رد  نتسب  ارتفا  ندرب و  ار  یسک 

ِْریَِغب ًاـسْفَن  َلَـتَق  ْنَم  يهیآ  موهفم  تسا  دازآ  اـج  همه  رد  ناـسنا  هک  نیا  هن  تسا  نیا  رـشب  قوقح  حیحـص  ياـنعم  سپ  تسا  نتفگ  نخس 
دـشاب و هدرک  نیمز  رد  يداسف  هک  نیا  یکی  دـنک : بلـس  ار  ّقح  نیا  دـناوتیم  زیچ  ود  تسا  تایح  ّقح  (... 6) ِضْرَْألا ِیف  ٍداـسَف  َْوأ  ٍسْفَن 
ای صاـصق  مکح  سپ  ِضْرَاـْلا . ِیف  ٍداـسَف  َْوا  ٍسْفَنِْریَِغب  درک ؛ صاـصق  دـیاب  نوـخ  ناـبحاص  ّقـح  تیاـعر  يارب  دـشاب . لـتاق  هکنیا  رگید 
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، دراد لامها  درادـن ، قالطا  تایح  ّقح  هک  نیا  يارب  درادـن ، تایح  ّقح  اب  یتاـفانم  تسا  نیمز  رد  داـسف  دروم  رد  هک  یمادـعا  تازاـجم 
يارب اهنیا  هنافسأتم  دزادنیب . رطخ  هب  ار  نارگید  تایح  دشاب  هتشاد  قح  یـسک  ره  هک  تسین  روطنیا  ینعی  تسا  شبلـس  تهج  رد  قالطا 

اور نارگید  رب  ار  یتیاـنج  ملظ و  ره  رـشب ، قوقح  ناـمه  دانتـسا  هب  زاـب  دـننکیم و  هیکت  رـشب  قوـقح  قـالطا  هب  نارگید  ندرک  موـکحم 
یتحلصم هچ  هک  نیا  رد  اما  دنک . دودحم  اهتحلصم  بوچراچ  رد  ار  يدازآ  دناوتیم  نوناق  نید و  هک  تسا  نیا  باوج  سپ  دنرادیم .

ياهتحلـصم ام  دراد ، دوجو  یـساسا  فـالتخا  یبرغ  گـنهرف  یهلا و  ياـهبتکم  رگید  اـم و  نیب  دـیامن ، دودـحم  ار  يدازآ  دـناوتیم 
يّدام تحلـصم  نیمه  ار  يدازآ  يهدننک  دودـحم  تحلـصم  نانآ  اما  مینادیمن  يّدام  حـلاصم  زا  رتشزرا  مک  ار  ناسنا  یحور  يونعم و 

الاک کی  رگا  دننادیم . بیقعت  لباق  ار  رهـش  کی  برـش  بآ  ندرک  مومـسم  ایند ، ياج  ره  رد  منکیم  ضرع  لاثم  کی  الاح  دـننادیم ؛
كرام نالف  اب  الاک  نالف  هک  دـننکیم  حرطم  یمالـسا  يروهمج  ياههمانزور  رد  دوش ، رازاب  دراو  دـنزیم ، ررـض  مدرم  تشادـهب  هب  هک 

هب مدرم  تمالـس  يّدام و  تحلـصم  هک  نیا  يارب  دوشیم ، عقاو  بیقعت  دروم  الاک  نیا  يهدـننک  دـیلوت  دـیرخن و  ار  نآ  تسین  یتشادـهب 
شررـض نیا  دوش ، مورحم  يدـبا  يهنادنمتداعـس  یگدـنز  زا  يدرف  هک  دـنکب  يراک  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  ام  شـسرپ  دـتفایم . رطخ 

ارتفا ندز  تمهت  هک  لیلد  نامه  هب  تاعوبطم  نایب و  يدازآ  تسا  هنوگنیمه  رازاب ؟ رد  هدـش  هتخورف  یبّلقت  يالاک  کی  اـی  تسا  رتشیب 
ار وا  سیلپ  دهدب ، ییاوران  تبسن  يرگید  هب  نابایخ  رد  یسک  رگا  تسین  زیاج  زین  تاعوبطم  رد  تسین  زیاج  نابز  اب  وربآ  نتخیر  نتسب و 

تاعوبطم نوناق  قبط  نیا  دننادیمن . بیقعت  يهتسیاش  دنک ، رـشتنم  دایز  رامـش  اب  دسیونب و  همانزور  رد  ار  نیمه  رگا  اما  دنکیم ؛ بیقعت 
مدرم اب  نتفگنخـس  دنتـسین . ياهتفاب  ادـج  يهتفات  ام ، رظن  زا  تاعوبطم  دوش . لیطعت  شاهماـنزور  هتفه  ود  دورب و  هفـصنم  تئیه  هب  دـیاب 
دنزب تمهت  نابز  اب  هک  یسک  هک  روطنامه  دراد . مه  نتشون  مارح ـ  لالح و  رظن  زا  دراد ـ  نتفگ  نخـس  هک  یمکح  ره  ملق  اب  یلو  تسا 

ره تسا  نایب  يدازآ  لثم  تاعوبطم  يدازآ  سپ  دنتـسه . بیقعت  لـباق  دنـسیونب ، مه  تاـعوبطم  رگا  تسا  یقوقح  هاـگداد  بیقعت  لـباق 
نییعت ار  حـلاصم  نیا  نید  لقع و  تسین و  يدام  حـلاصم  هب  صوصخم  مه  یناسنا  حـلاصم  تسا و  یناسنا  حـلاصم  بلاق  رد  اهنیا  يود 
تفرگ ار  هجیتن  نیا  ( 7  ) نیدلا یف  هارکا  ال   » يهفیرـش يهیآ  زا  ناوتیم  ایآ  هک  تسا  نیا  دناهدیـسرپ ، ررکم  هک  يرگید  لاؤس  دننکیم .

کیژولودـتم يهلئـسم  کی  نید  ای  تسا  يدازآ  اب  مدـقت  قح  دـشاب ، ضراعت  رگا  عقاو  رد  دـنک ؟ دودـحم  ار  يدازآ  دـناوتیمن  نید  هک 
هباشم و دراوم  رّخؤم و  مّدـقم و  نودـب  ار  ياهلمج  میناوتیم  اـیآ  درک ؟ هدافتـسا  دـیاب  هنوگچ  نآرق  تاـیآ  زا  هک  میراد  یتخانـش  شور  )
ار ياهتکن  کی  تسا  ناوج  بالط  روضح  رد  اهثحب  نیا  نوچ   ) تسا یلک  ثحب  کی  نیا  هن  ای  مینک  لالدتسا  هدرک  حرطم  شتارـسفم 
زا شیپ  لبق  لاس  دنچ  تسیب و  دودح  يرفس  رد  نم  تسا .  یهلا  یلوصا و  تاحالطـصا  زا  رتناسآ  نارگید  يارب  شنایب  هک  منک  ضرع 

لوبق ار  نآرق  طقف  نم  تفگ  ناشیا  منک  ثحب  تشاد  یتدـیقع  تافرحنا  تاشیارگ و  هک  یـسک  اـب  دوب  رارق  اهرهـش  زا  یکی  رد  بـالقنا 
امش اب  نآرق  هار  زا  طقف  دعب  دیهدب ، باوج  ار  نیا  مراد  یلاؤس  امش  زا  نم  متفگ  دشاب . نآرق  هار  زا  دیاب  دینکیم  تابثا  امش  هچ  ره  مراد 

رتدـب يزیچ  تسا  مارح  هک  تسا  مولعم  تفگ  مارح  ای  تسا  لالح  گـس  تشوگ  ندروخ  امـش ، رظن  هب  متفگ  وگب . تفگ  منکیم  ثحب 
تسا راکشآ  ِزیچ  کی  نیا  هن  تفگ  تسا  لالح  هک  منکیم  تابثا  نآرق  هار  زا  نم  تسا  نآرق  ياجک  متفگ  دوشیمن . گس  تشوگ  زا 
تابثا هنوگچ  رخآ  تفگ  تسا  لالح  گـس  تشوگ  هک  منکیم  تاـبثا  نآرق  هار  زا  نم  دـیراد . لوبق  ار  نآرق  طـقف  دـیتفگ : امـش  متفگ 

ًاحوُفْـسَم ًامَد  َْوأ  ًۀَْـتیَم  َنوُکَی  ْنَأ  َّالِإ  ُهُمَعْطَی  ٍمِعاط  یلَع  ًامَّرَُحم  ََّیلِإ  َیِحوُأ  ام  ِیف  ُدِـجَأ  ُْلق ال  ِمیِجَّرلا  ِناْطیَّشلا  َنِم  ِهللاِاب  ُذوُعَا  متفگ  دوشیم ؟
كوخ تشوگ  رادرم و  زیچ : راهچ  زا  ریغ  تسا  لالح  زیچ  همه  دـیوگیم  هیآ  نیا  ( 8 .) ِِهَّللا ِْریَِغل  َّلِهُأ  ًاقِْـسف  َْوأ  ٌسْجِر  ُهَّنِإَف  ٍریِزنِخ  َمَْحل  َْوأ 

قبط مینک  شحبذ  رگا  سپ  هتیم  هن  تسا  كوخ  هن  تسین  اهنیا  زا  هک  گـس  تشوگ  دـشاب . هدـش  حـبذ  اـهتب  يارب  هک  یناویح  نوخ و 
تـسا هدومرف  (ص ) ربمغیپ هک  دناهتفگ  اهناملـسم  يهمه  تفگ  تسا  مارح  گس  تشوگ  دییوگیم  هچ  يارب  امـش  تسا  لالح  هیآ  نیا 

لالدتـسا شمومع  قـالطا  هب  نآرق  تاـیآ  رد  میناوتیمن  یگداـس  نیا  هب  میراد  مه  يرگید  زیچ  نآرق  زا  ریغ  دوشیم  موـلعم  سپ  متفگ 
ياجک متفگ  تسا  تعکر  ود  تفگ  تسا  تعکر  دنچ  حبص  زامن  متفگ  زاب  دراد . خوسنم  خسان و  و  دیقم ، قلطم و  صّصخم  نآرق  مینک 
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روطنیا دشیم  تشاد  لوبق  شدوخ  نوچ  دوب ؛ یلدج  ثحب  نیا  تسا  تعکر  ود  حبـص  زامن  هک  ینکیم  تابثا  هیآ  مادک  اب  هتـشون  نآرق 
ود ( 9 ،) ِنیِّدلا ِیف  َها  ' رْکِءا يهلئسم ال  رد  مینک  لالدتسا  نآرق  زا  ياهلمج  هیآ و  ره  هب  تارّـسفم  نودب   ) میناوتیمن ام  سپ  منک  ثحب  وا  اب 

يراـتفر تماـیق و  ادـخ و  هب  داـقتعا  تسا  یبـلق  داـقتعا  هب  نید  ماوـق  نوـچ  تسین  رادرب  هارکا  نید  هک  نـیا  لوا  مـینکیم  ضرف  لاـمتحا 
هارکا ًالـصا  نید  سپ  دوشیمن ؛ ادیپ  هارکا  اب  مه  داقتعا  درادن . نید  دشاب ، هتـشادن  داقتعا  یـسک  ات  ادـخ ؛ روتـسد  قبط  اهنآ و  اب  بسانتم 

او نید  هب  ناوتیمن  ار  یـسک  ائادـتبا  اـیآ  هک  مینکیم  لاؤـس  لاـح  درک . راداو  نید  شریذـپ  هب  دـیابن  ار  یـسک  هک  نیا  مود  تسین  رادرب 
يدروم چیهرد  سک  چیه  دبا ، ات  هک  دییوگب  رگا  میشاب  هتـشاد  میناوتیمن  یهارکا  مازلا و  چیه  نید  رد  ام  یطیارـش  چیه  رد  هن  ای  تشاد 

ءزج نیا  ( 10 .) ْمُکیِْدیَِأب ُهَّللا  ُمُْهبِّذَُعی  ْمُهُوِلتاق  تسیچ  لاتق  داهج و  يهلئـسم  سپ  دـنک ، مزلم  يراک  هب  ار  یـسک  نید  ناونع  هب  درادـن  قح 
ْمُهُوِلتاق َو  دـیوگیم : هک  تسا  ینآرق  نامه  نیا  تسا  هتفگ  مه  ار  نیا  تسا ، هتفگ  نیدـلا  یف  هارکا  هک ال  ینآرق  ناـمه  هن  اـی  تسا  نید 

يهیآ ال يانعم  سپ  دوشیمن ؟ نیا  هب  درک ، دانتسا  دوشیم  نآرق  يهلمج  نآ  هب  روط  هچ  ( 11 .) ِهَِّلل ُهُّلُک  ُنیِّدلا  َنوُکَی  َو  ٌۀَْنِتف  َنوُکَت  یَّتَح ال 
لمع رد  ینعی  تسه  ییاهمازلا  هک  دهدیم  تداهـش  نآرق  رـسارس  اریز  تسین  یهارکا  عون  چیه  نید  رد  هک  تسین  نیا  نیدـلا  یف  هارکا 
هارکا نیا  ایآ  ( 12 (؛ امُهَیِْدیَأ اوُعَْطقاَف  ُۀَـقِراَّسلا  َو  ُقِراَّسلا  دـننک . شبیقعت  دـندادن  ماجنا  رگا  هدرک  يراک  ماجنا  هب  راداو  ار  یناسک  دوشیم 

دننک راداو  ار  یسک  دیدهت  اب  ینعی  هارکا  دنک . كرت  ار  يدزد  هک  دینکیم  شراداو  تسا  هدرک  يدزد  هک  یـسک  تسد  ندیرب  اب  تسین 
هک یناسک  اب  تسه  نید  رد  اهنیا  هنایزات  دـص  تسد و  ندـیرب  هب  راکانز  دزد و  ندرک  دـیدهت  ًـالثم ، درادرب ؛ تسد  دوخ  يهدارا  زا  هک 

نامه طقف  نید  تسا و  هدش  هتفگ  نامز  نآ  رد  هک  هدوب  يداع  ییاهزیچ  هکلب  درادن ، نید  هب  یطبر  اهنیا  دـنیوگیم  دنتـسه و  خاتـسگ 
هک یمازلا ـ  ماکحا  نیدلا  یف  هارکا  ال  دیوگیم : هک  ینآرق  نآ  لاح  ره  هب  دش . ثحب  دراو  يرگید  رد  زا  دیاب  تسادخ  اب  ناسنا  يهطبار 
اب رگا  لاح  ره  هب  مود  يانعم  هن  تسا  بولطم  لوا  يانعم  هک ، نیا  رب  تسا  لیلد  دوخ  اهنیا  دراد . مه  تسا ـ  هارکا  اب  مأوت  اـنعم  کـی  هب 

درادن و مود  ینعم  رب  یتلالد  هیآ  نیا  سپ  میراد  فلتخم  ياههنیمز  رد  يرایـسب  رتاوتم  تایاور  ّتنـس و  مینک  دانتـسا  میناوتن  نآرق  تایآ 
لامتحا هک  دنکیم  تابثا  (ع  راهطا يهمئا  و  (ص ) ربمغیپ يهریـس  هّیعطق و  ّتنـس  ای  رگید و  تایآ  دراد ، یتلالد  نینچ  هک  دوش  مّهوت  رگا 

هن ای  تسا  ینتفریذـپ  مه  نیا  اـیآ  دـنهدب  ار  یمالـسا  يروهمج  یـسرپهمه   » ددـجم يرازگرب  داهنـشیپ  یهورگ  رگا  تسا  رظن  دروم  لوا 
ییاـج رد  رگا  تسین  یمالـسا  يهلئـسم  کـی  ًاـتلاصا  نیا  تسا  هعوـضوم  نیناوـق  هب  طوـبرم  شراـبتعا  تـّیجح و  یـسرپهمه و  يهلئـسم 

ای دهدن  روتـسد  وا  ات  تسا  هیقف  ّیلو  ياضما  هب  شرابتعا  دشاب ، هدننک  نییعت  یمومع  يارآ  هب  هعجارم  دشاب و  هتـشاد  یـشزرا  یـسرپهمه 
هک يزور  مدرم  تقفاوم  هب  هن  مینادیم  شندوب  قح  هب  ار  مالسا  شزرا  ام  هک  نیا  يارب  درادن ؛ يرابتعا  چیه  ناناملـسم  يارب  دنکن ، اضما 

. تشاد رارق  ایند  ّلک  لباقم  رد  دندش و  قحلم  وا  هب  هجیدخ ع ) ترـضح  نینمؤملاریما و  سپـس  دوب ؛ اهنت  دـش ، ثوعبم  مرکا ص ) ربمغیپ 
ًاـصوصخ یعاـمتجا و  ییاهتحلـصم  یهاـگ  تسا  شدوـخ  ندوـب  قـح  هب  تـسین  مدرم  تقفاوـم  هـب  نآ  ماـکحا  راـبتعا  مالـسا و  شزرا 

نایدا و بهاذـم  اهروشک ، اب  ایند  رد  اـم  دراد . یلدـج  شزرا  هک  يراـتفر  ینعی  دوش ؛ یهاوخ  رظن  مدرم  زا  هک  دـنکیم  اـضتقا  یللملانیب 
رـس و چـیه  ایند  اب  مییوگب  میـشکب و  دوخ  رود  يراوید  میناوتیمن  مینک  یگدـنز  اهنیا  اب  میراچان  میتسه و  ورهبور  فلتخم  ياههفـسلف 
اب میروبجم  نامنید  جیورت  يارب  مک  تسد  و  دعب . هن  مرکا ص و  ربمغیپ  دوخ  نامز  رد  هن  هتساوخن  ار  يزیچ  نینچ  مه  ادخ  میرادن  يراک 

نینچ ماـجنا  يارب  تسا  یمالـسا  يهعماـج  يهفیظو  نیا  مینک  یفرعم  اـیند  يهمه  هب  ار  مالـسا  میفّظوم  اـم  میـشاب  هتـشاد  طاـبترا  نارگید 
وگو تفگ  تسا  ناشدوخ  لوبق  دروم  هک  يرگید  نیزاوم  ساسا  رب  نارگید  اب  میراچان  سپ  میـشاب  هتـشاد  طابترا  نارگید  اب  دیاب  يراک 

رد زین  نآرق  تسا  لدج  یقطنم  ثحب  رظن  زا  تسا ـ  فرط  ود  مّلسم  لوصا  ساسا  رب  هک  اهلالدتـسا ـ  نیا  مان  میـشاب  هتـشاد  یلالدتـسا  و 
نآرق رد  اهراب  هک  ییاهاج  هلمج  زا  دـنکیم . دانتـسا  یلدـج  ثحب  هب  لـباقم  فرط  ندرک  بولغم  دوخ و  يهدـیقع  تاـبثا  يارب  يدراوم 

: دنتفگیم اهبرع  ( 13) یْثنُْألا َُهل  َو  ُرَکَّذـلا  ُمَُکلَأ  دـیامرفیم : نآرق  درادـن . رتخد  ادـخ  هک  تسا  نیا  يهراـبرد  تسا  هدـش  یلدـج  ثحب 
هک نیا  اب  امش  روط  هچ  دیوگیم : نآرق  دندیتسرپیم . ناگتشرف  رهظم  ناونع  هب  ار  اهتب  زا  يرایسب  یّتح  دنتسه ؛ ادخ  نارتخد  ناگتـشرف 
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يارب دـیتشاذگ و  رتخد  ادـخ  يارب  روطهچ  ( 14 ...) َنوُهَرْکَی ام  ِهِّلل  َنُولَعْجَی  َو  دـیوشیم ؟ لیاق  رتخد  ادـخ  يارب  دـیآیم ، ناتدـب  رتخد  زا 
تسود نامدوخ  هک  ییاهنامه  ام  دنتـسه و  ادخ  نارـسپ  مه  هکئالم  هن  دنتفگیم : اهنآ  رگا  ایآ  تسا  ياهنالداعان  میـسقت  رـسپ ؟ ناتدوخ 

نیا تسیچ  نآرق  ثحب  نیا  سپ  درکیم !؟ لوبق  مالـسا  دشیم و  تسرد  بلطم  تقو  نآ  میدـش  لیاق  ار  اهنامه  مه  ادـخ  يارب  میتشاد 
موکحم مه  ناتدوخ  ینابم  ساسا  رب  امـش  ینعی  تسا  یلدج  ثحب  نیا  ( 15' (؟ یْثنُْالا َُهل  َو  ُرَکَّذلا  ُمَُکلَا  دـیوگیم : هک  تسا  یثحب  هنوگچ 

لوصا ساسا  رب  ای  لدـج  دـنکیم . ثحب  هلوبقم  همّلـسم و  لوصا  ساسا  رب  ینعی  دراد ؛ یلدـج  ثحب  نآرق  دراوم  زا  يرایـسب  رد  دـیتسه .
رب تسا و  فلاخم  ام  ياههدـیقع  اب  ناشدـیاقع  هک  میوشیم  ورهبور  یناسک  اب  ایند  رد  ام  هعیاش  هعیاذ و  لوصا  ای  تسا ، هلوبقم  همّلـسم و 

تـسا هدرک  لزان  ادـخ  هک  نیا  هب  یلقع و  لالدتـسا  هب  ار  مالـسا  ّتیناّقح  اـم  مینک  تاـبثا  ار  ناـمفرح  میناوتیم  ناـشدوخ  لوصا  ساـسا 
؛  مینکیم تیامح  مالـسا  زا  ام  هدرک  لزان  ادخ  نوچ  ای  دـناهداد !؟ يأر  مدرم  نوچ  درک ؟ ارجا  ار  مالـسا  ماکحا  دـیاب  ارچ  لاح  مینادیم 

تسا نیا  رطاخ  هب  مینکیم  تیامح  مالـسا  زا  یتقو  تسا  قح  مالـسا  نوچ  ای  دنادیم ، شایگنهرف  تیوه  ثعاب  ار  مالـسا  ام  تلم  نوچ 
امـش دنیوگیم  دنریذپیمن ؛ ار  ام  ِقطنم  نیا  نارگید  یلو  ( 16 .) ُلالَّضلا َّالِإ  ِّقَْحلا  َدـَْعب  اذ  امَف  تسا  لطاب  مه  شلباـقمرد  تسا و  قح  هک 

هک مینک  تابثا  ناهرب  اب  میناوتیم  ام  تسا  قح  مسیدوب  دنیوگیم  اهییادوب  تسا  قح  تیّحیسم  مییوگیم  ام  تسا  قح  مالسا  دییوگیم 
هک دـیتسرپیم  ار  ییاـهزیچ  ارچ  امـش  تسا  هدروآ  ناـهرب  نینچ  نآرق  هن  اـی  تسا  حیحـص  یتـسرپتب  هن  اـی  تسا  تسرد  امـش  تاداـقتعا 

ناهرب اب  ار  ثحب  نآ  ام  هک  تسا  نیا  رتهاتوک  ِهار  یلو  ْمُْکنَع . ِّرُّضلا  َفْشَک  َنوُِکلْمَی  الَف  دنهدیمن ؟ ماجنا  يراک  امش  يارب  دنونـشیمن و 
يأر دصرد   98 دـنهدب ؟ يأر  نآ  هب  مدرم  هک  تسا  نیا  رب  تلود  کـی  راـبتعا  هک  دـییوگیمن  امـش  رگم  مییوـگیم  هکلب  مینکن  تاـبثا 

ناشدیلقت عجرم  روتـسد  هب  مدرم  تسا  لوبق  دروم  یللملانیب  نیناوق  رد  هک  دوبن  نیا  يارب  مدرم  نداد  يأر  دـییوگیم ؟ هچ  رگید  دـنداد .
هچ رب  دـننک ، بالقنا  دادیمن  هزاجا  روشک  یـساسا  نوناـق  هک  زور  نآ  دـنتفریذپ . ار  نآ  يربهر  ماـظن و  نیا  دـنداد ، نوخ  دـندرک ، ماـیق 

اهنیا لـیلد  دـندرک . بـالقنا  غلب  اـم  غلب  ولو  تسا  مارح  هیقت  دومرف : ناشدـیلقت  عجرم  هک  نیا  رطاـخ  هب  مدرم  دـندرک ؟ بـالقنا  یـساسا 
اما مینکیم  تابثا  ار  شعورف  ریاس  یلقن  يّهلدا  ساسا  رب  دـش ، تباث  لقع  قیرط  زا  هک  نیا  زا  دـعب  دراد . مه  یلقع  لـیلد  تسا  تیناـقح 
هب دـصرد  هاجنپ  اب  ار  تلود  کی  امـش  هک  روط  نامه  مییوگیم  مینکیم  ثحب  یلدـج  قطنم  اب  ایند  اب  سپ  دریذـپیمن ؛ ام  زا  ار  نیا  ایند 

يارب هر   ) ماـما دـییوگیم ؟ هچ  رگید  دـنداد ؛ يأر  یمالـسا  يروـهمج  هب  مدرم  دـصرد  ناریا 98  رد  دـینادیم ، ربتعم  ارآ  کـی  يهوـالع 
هملک کی  هن  ود ؛ نیا  زا  یکی  هن  ای  يرآ  یمالـسا  يروهمج  دـییوگب : دـینک و  تکرـش  تاباختنا  رد  دومرف : یللملانیب  تحلـصم  تیاعر 

بهذمال ای  ناملـسم  ریغ  ناریا  مدرم  زا  يدصرد  دنچ  هلب  دـندرک . لمع  ناشدـیلقت  عجرم  روتـسد  هب  مدرم  رتمک . هملک  کی  هن  رتشیب و 
تسا و یفرع  ِرابتعا  نیا  تسین  يأر  نیا  رطاخ  هب  ام  ماظن  راـبتعا  یلو  دـنداد ، يأر  روشک  ياهناملـسم  يهمه  دـندادن و  يأر  هک  دـندوب 

لاؤس نیا  باوج  رد  نیاربانب  تسا  ( 17 «) یْثنُْألا َُهل  َو  ُرَکَّذـلا  ُمَُکلَأ   » لیبق زا  نیا  دوشیم . حرطم  نارگید  اب  ثحب  ماقم  رد  هک  تسا  يزیچ 
امـش رگم  مییوگیم  تسا  یلدـج  ثحب  کی  نیا  هن  اـی  دـهدیم  ار  یـسرپهمه  دّدـجم  يرازگرب  يهزاـجا  یـساسا  نوناـق  اـیآ  مییوگیم 

نآ رب  هوالع  تسا ؛ هداد  يأر  یساسا  نوناق  نیا  هب  مه  ام  ناگربخ  سلجم  دینادیمن ؟ ربتعم  دناهداد  يأر  ناسّـسؤم  سلجم  هک  ار  ینیناوق 
رد يرییغت  رگا  لاح  دیرادن . ام  رب  یتجح  امـش  رگید  اذل  درک ؛ ادـیپ  فعاضم  رابتعا  سپ  دـناهداد ؛ يأر  یـساسا  نوناق  هب  مه  مدرم  دوخ 

ثحب زا  رظن  فرـص  یعرـش ـ  یعقاو و  رظن  زا  هن  ای  دهدیم  هزاجا  یـساسا  نوناق  مینیبب  دـیاب  مینک  اپرب  یـسرپهمه  ای  میهدـب  ماجنا  نوناق 
هچ یـساسا  نوناق  هک  مییوگب  دیاب  نارگید ـ  هب  تابثا  يارب  ینوناق ـ  یلدج و  ثحب  رظن  زا  دـیوگیم ؛ هچ  هیقف  ّیلو  مینیبب  دـیاب  یلدـج ـ 

فراعم يهنـشت  زورما  ام  يهدرکلیـصحت  یگنهرف و  رـشق  هکنیا  هب  هجوت  اب  درادن . یـشزرا  ام  يارب  اهنیا  قوف  يرگید  زیچ  دـیوگیم ؛
له  » دایرف هک  یناسک  هب  ارچ  تسا  هدش  هتخود  امـش  لاثما  هب  رـشق  نیا  مشچ  تسا و  حرطم  یناوارف  تاهبـش  هعماج  رد  تسا و  یمالـسا 

يهرظانم ارچ  و  دینکیمن ؟ تکرش  ناشیا  اب  هرظانم  رد  دیهدیمن و  یخساپ  دننکیم ، توعد  هرظانم  هب  ار  امش  دنهدیم و  رـس  زرابم » نم 
کی رد  هّیـضیف  يهسردـم  نیمه  رد  هدـنب  تساـهملظ  نیرتزراـب  زا  یکی  نیا  هـک  مـنکیم  رکف  دوـشیمن ؟ شخپ  امیـس  ادـص و  زا  اـمش 
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هب راـب  اـههد  مه  نآ  زا  دـعب  مدرک  توـعد  نوـیزیولت  رد  دازآ  ثحب  يروـضح و  يهرظاـنم  هب  ار  ناـشیا  مدز و  داـیرف  یموـمع  ینارنخس 
زین امیـس  ادـص و  فرط  زا  متـسه  هرظانم  يهدامآ  نم  هک  مدرک  حیرـصت  یـصوصخ  یمومع و  عماـجم  رد  یهافـش  یبتک و  ياـهتروص 

شیپ يدنچ  ار  بلطم  نیا  تسا  هدرک  يراددوخ  ياهناهب  هب  راب  ره  ناشیا  اما  دـش ؛ توعد  هرظانم  يارب  رظن  دروم  صخـش  هبترم  نیدـنچ 
مامت لوبق  اب  راب  نیدـنچ  ام  هک  دـنتفگ  ناشیا  نانواعم  زا  یکی  مه  ًاریخا  دـندرک . مـالعا  ياهبحاـصم  رد  ًاحیرـص ، امیـس ، ادـص و  لوؤسم 

زا مه  زاب  ناشیا  تامادـقا  نیا  مامت  مغریلع  اـما  میدرک  توعد  دوش ـ  شخپ  میقتـسم  تروص  هب  هرظاـنم  دـیاب  هکنیا  لـیبق  زا  طـیارش ـ 
هرظانم يارب  ار  اهنآ  توعد  يهمان  هکنیا  زا  لبق  هک  دـندرک  توعد  هرظانم  يارب  ًابتک  مه  يرگید  صاخـشا  دـنکیم . يراددوخ  هرظاـنم 

ِیگدامآ مالعا  ربخ  راشتنا  زا  دـعب  اهنآ  توعد  ربامن  مدرک  مالعا  هرظانم  يارب  ار  دوخیگدامآ  همانزور  قیرط  زا  هلـصافالب  منک  تفاـیرد 
زا نم  نادرگاش  هک  درک  لعج  ار  غورد  نیا  يرازگربخ  هب  هتـسباو  ياـههمانزور  زا  یکی  دـعب  دیـسر ؛ نم  تسد  هب  اـههمانزور ، رد  هدـنب 
هک مدرک  مالعا  ًادّدـجم  مدرک و  بیذـکت  ار  غورد  نیا  هلـصافالب  نم  دـنک . رظنفرـص  هرظانم  زا  هک  دـناهدرک  تساوخرد  لـباقم  فرط 

تـشون نآ  رتیت  رد  درک و  پاچ  ار  نآ  ناهیک  يهمانزور  هکلب  دندرکن ؛ پاچ  همانزور  نآ  رد  ار  هّیبیذـکت  نیا  اما  متـسه  هرظانم  يهدامآ 
زا ینالف  دـنیوگیم : تراسج  لامک  اـب  مه  زاـب  اـهیگدامآ ، مـالعا  نیا  ماـمت  مغریلع  ماهرظاـنم .  هداـمآ ي  نم  تسا  غورد  ناریا  ربخ  »

ماـمت يوـگباوج  هدـنب  دـشاب  رارق  رگا  هک  تشاد  رظن  رد  دـیاب  مه  ار  هتکن  نیا  منکب  دـیاب  هچ  نم  نیا  دوـجو  اـب  دوریم ! هرفط  هرظاـنم 
ار اهتوعد  نیا  باوج  طقف  منک و  لیطعت  ار  دوخ  ياهّتیلاعف  مامت  دـیاب  تروص  نیا  رد  دـننکیم ، توعد  هرظانم  هب  هک  مشاـب  یناـسک 
هب توعد  هک  یـصخشنیا  تسین  امـش  نأش  رد  راک  نیا  نکن  لوبق  ار  اههرظانم  نیا  هک  دندرک  رارـصا  هدنب  هب  ناتـسود  زا  يرایـسب  مهدب 

یلو تسا و ... ّتیناحور  نهو  هرظاـنم  نیا  رد  تکرـش  تسین  امـش  حطـسمه  یملع  رظن  زا  درادـن و  یبساـنت  امـش  اـب  تسا  هدرک  هرظاـنم 
لکـش هب  هرظانم  امیـس  ادص و  رد  راب  کی  هک  متفریذـپ  لیلد  نیا  هب  مه  ار  دروم  نیا  منکیم  یگدامآ  مالعا  تّجح  مامتا  يارب  متفگنم 

زاب رـس  امیـس  ادص و  توعد  لوبق  زا  لباقم  فرط  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دـنوشب . دارفا  نیا  ّتیهام  هّجوتم  مدرم  ات  دوش  رازگرب  میقتـسم 
يهیآ (، 25  ) ناقرف يهروس  ( . 1 . ) درک مهاوخ  اشفا  ار  وا  ّتیهام  مدرم  ربارب  رد  منادیم و  ار  وا  راـک  ِّرِـس  نم  هک  دـنادیم  نوچ  دـنزیم ؛

يهروس ( . 5 . ) يهیآ 48 و 116 (، 4  ) ءاسن يهروس  ( . 4 . ) يهیآ 13 (، 31  ) نامقل يهروس  ( . 3 . ) يهیآ 90 (، 96  ) لحن يهروس  ( . 2 . ) 11
(9 . ) يهیآ 145 (، 6  ) ماعنا يهروس  ( . 8 . ) يهیآ 256 (، 2  ) هرقب يهروس  ( . 7 . ) يهیآ 32 (، 5  ) هدئام يهروس  ( . 6 . ) يهیآ 256 (، 2  ) هرقب

يهیآ (، 2  ) هرقب يهروس  يهیآ 39 و  (، 8  ) لافنا يهروس  ( . 11 . ) يهیآ 14 (، 9  ) هبوت يهروـس  ( . 10 . ) يهیآ 256 (، 2  ) هرقب يهروـس  . 
يهروس ( . 15 . ) يهیآ 62 (، 16  ) لحن يهروس  ( . 14 . ) يهیآ 21 (، 53  ) مجن يهروس  ( . 13 . ) يهیآ 38 (، 5  ) هدئام يهروس  ( . 12 . ) 93

يهیآ 21. (، 53  ) مجن يهروس  ( . 17 . ) يهیآ 32 (، 10  ) سنوی يهروس  ( . 16 . ) يهیآ 21 (، 53  ) مجن

مّود نامتفگ 

يدازآ يهلئسم 

زا شیب  دشاب . هدـش  عقاو  ثحب  دروم  ام  روشک  رد  طقف  ای  هدـش و  حرطم  زورید  زورما و  هک  تسین  یعوضوم  دراد و  یناوارف  ياهثحب  ، 
، یفسلف يانعم  هب  يدازآ  اهثحب ، نیا  رد  تسا  هدش  حرطم  یناهج  حطـس  رد  فلتخم  ياهتروص  هب  عوضوم  نیا  هک  تسا  نرق  نیدنچ 

تـسا بوخ  اجیب  تادـّیقت  اهسوه و  دـنب  زا  ناسنا  ییاهر  هک  تسین  نیا  رد  ثحب  رگید ، ترابع  هب  تسین  رظن  دروم  یقالخا  ینافرع و 
مه دارفا  نیرتلاربـیل  دوریمن . رامـش  هب  زور  یعاـمتجا  یـسایس و  ثحاـبم  زا  یفنم ، هچ  دـشاب  هتـشاد  تبثم  باوج  هچ  ثحب ، نیا  هن  اـی 

كرت ای  دینک  هدافتـسا  دیهاوخیم  ار  هچ  ره  دیـشاب ؛ هتـشاد  دیهاوخیم  يدّیقت  همانرب و  ره  دوخ ، یـصخش  یگدنز  رد  امـش  دـنیوگیم :
ام هب  دنک ، لّمحت  ار  اهتضایر  عاونا  ای  دباوخب  مک  دشوپن ، بوخ  سابل  دروخن ، تشوگ  ًالثم  دنک ، راتفر  هنادـهاز  یـسک  هک  نیا  دـینک .
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ره دوخ  يدرف  یگدـنز  رد  وا  اریز  تسا  يدازآ  يارب  قادـصم  کی  دوخ  هکلب  تسا ، يدازآ  فـالخ  دـیوگیمن  یـسک  تسین و  طوبرم 
رد دریگ . رارق  یـسررب  دروم  یقالخا  لفاحم  رد  دیاب  دـب ) ای  تسا  بوخ   ) راتفر نیا  رب  يراذـگشزرا  تسا و  هدرک  راتفر  هتـساوخ ، روط 

اجنیا رد  هچنآ  ینافرع  یفـسلف و  تاحالطـصا  ریاس  هب  دـسر  هچ  تسین  اهيدازآ  هنوگ  نیا  زا  تبحـص  یعامتجا ، یـسایس و  ياـهثحب 
دناشنیم دوخ  ياج  رـس  ار  وا  تلود  دش ، نآ  ضرعتم  یـسک  رگا  دنکیم و  تیامح  نآ  زا  تلود  هک  تسا  يايدازآ  تسا ، ثحب  دروم 

رد ریز  سابل  اب  یـسک  رگا  ًالثم  دـندازآ ؟ ناشیعامتجا  راـتفر  رد  يدودـح  هچ  اـت  مدرم  ینعی  دـنکیم ؛ دروخرب  وا  اـب  درک  فّلخترگا  و 
ًالماک ار  شندـب  ای  دوش ، رهاظ  هعماج  رد  هنهرب  رـس  تساوخ  یمناخ  رگا  ای  هن  ای  دریگب  ار  شیولج  دراد  قح  تلود  ایآ  دورب ، هار  نابایخ 

دازآ دـنیوگیم : یـضعب  دوش و  هتفرگ  لامعا  نیا  يولج  دـیاب  تسین و  دازآ  اهنیا  دـنیوگیم : یخرب  هن  ای  دراد  ار  يدازآ  نیا  دـناشوپن ،
دش اهنآ  ضّرعتم  یـسک  رگا  درادن و  ار  اهنآ  هب  ضّرعت  ّقح  سک  چیه  دنک ؛ هدافتـسا  اهيدازآ  نیا  زا  دناوتیم  دهاوخب  یـسک  ره  تسا و 
هب طوبرم  هک  یلئاسم  ینعی  تسا  یعاـمتجا  فلتخم  ياـهتکرح  یـسایس و  لـئاسم  ثحب ، نیا  يهدودـحم  دریگیم . ار  وا  يولج  تلود 

هتکن نیا  هب  دـیاب  دـنراد . يدرف  یـصخش و  يدازآ  ردـقچ  دوخ  یعامتجا  یگدـنز  رد  دارفا  هک  تسا  نیا  رد  مالک  تسین  درف  دوخ  راتفر 
یقالخا ینیوکت و  يدازآ  زا  میوشن و  جراـخ  عوضوم  زا  یظفل  كارتشا  ّتلع  هب  هداـتفین ، هطلاـغم  هب  اـهثحب  رد  اـت  میـشاب  هتـشاد  هجوت 

. درادن ثحب  دروم  عوضوم  هب  یطبر  نانخس  نیا  اریز  مینکن  تبحص  دشاب ) دازآ  دیاب  ًاقالخا  ای  تسا  هدش  هدیرفآ  دازآ  ًانیوکت  ناسنا  )

يدازآ دح  دروم  رد  فلتخم  ياههاگدید 

تسا هتفریذپن  ار  يزیچ  نینچ  یلقاع  چیه  ینعی  تسا  هدشن  هتفریذپ  قلطم  يدازآ  یبتکم  يژولوئدیا و  ماظن  چیه  رد  هکنیا  رگید  يهتکن 
، دارفا یعاـمتجا  یگدـنز  رد  هـک  دـنراد  لوـبق  ًارهاـظ  هـمه  سپ  دــهد ؛ ماـجنا  دــهاوخیم  شلد  يراـک  ره  عاـمتجا  رد  یــسک  ره  هـک 

دوجو هنیمز  نیا  رد  یفلتخم  ياههاگدید  تساهّتیدودحم  اهيدازآ و  نیا  يهزادنا  زرم و  نییعت  رد  مالک  دراد ؛ دوجو  ییاهّتیدودحم 
حرطم یقوقح  یملع و  لفاحم  رد  زاب  رید  زا  هک  تسا  ییاـهباوج  زا  یکی  نیا  دراد . دوجو  نوناـق  زرم  اـت  دارفا  يارب  يدازآ  فلا  دراد :

نآ هب  نیا  ایآ  دـینکیم . عضو  نوناق  راذـگنوناق ، يارب  یّتح  مه  ناتدوخ  امـش  هک  میـسریم  هتکن  نیا  هب  ثحب  رد  لّمأت  اب  اّما  تسا  هدوب 
لیاق ییاهّتیدودحم  يراذگنوناق  ره  يارب  امـش  هک  لاح  دـنک ؟ عضو  ار  اهنوناق  زا  يرـس  کی  درادـن  قح  راذـگنوناق  هک  تسین  انعم 

ضارتعا ام  هب  درادن  قح  یـسک  دراد و  دوجو  ییاهّتیدودحم  نینچ  مالـسا  رد  تسا و  مالـسا  نوناق  ام  نوناق  مییوگیم  زین  ام  دـیاهدش ،
مه ياهناملاظ  نوناق  رگا  یّتح  تسا  مالـسا  نوناق  ام ، نوناق  تسا و  نوناق  زرم  اـت  يدازآ  هکنیا  يارب  تسین  يدازآ  فـالخ  نیا  دـنک و 
مه ام  هلب  دـننکیم . ارجا  ار  ياهناملاظ  نیناوق  اـهروشک  یـضعب  رد  هک  هنوگناـمه  داد ؛ ار  شباوج  ناوتیمن  قطنم  نیا  ساـسا  رب  دـشاب ،

: دیوگیم وا  اریز  دشاب ؛ هتـشاد  یخـساپ  نیناوق  نیا  يارب  دناوتیمن  قطنم  نآ  اّما  درک ، هزرابم  هناملاظ  نیناوق  راتفر و  اب  دیاب  هک  میدقتعم 
هک دـسریم  رظن  هب  دوشن . زواجت  نارگید  قوقح  هب  هک  تسا  ییاج  ات  يدازآ  ب  دـنک . دودـحم  ار  نآ  نوناق  هک  اجنآ  ات  تسه  يدازآ 
ره هب  دوش . ضّرعت  اهنآ  هب  دیابن  تسا  هدـماین  نوناق  رد  اما  دـنراد ؛ یقوقح  اهناسنا  رگا  ینعی  تسا  رتدـمآراک  لبق  باوج  زا  باوج  نیا 

ار نآ  دـنزن و  ررـض  نارگید  قوقح  هب  هک  دـینادیم  ياهزادـنا  ات  ار  دارفا  يدازآ  امـش  هکنیا  نآ  تسا و  حرطم  يدـج  لاؤس  کی  لاـح 
ینوناق چیه  تسا و  تباث  دارفا ، يهمه  يارب  قوقح  نیا  هک  مینادب  میـشاب و  هتـشاد  هدش  فیرعت  قوقح  کی  دیاب  ام  سپ  دـنکن . لامياپ 

ياهنوناق قوف  قوقح  هلـسلس  کی  هدش و  میظنت  رـشب ، قوقح  يهیمالعا  هک  تسا  ساسا  نیمه  رب  درادـن ؛ ار  نآ  نتفرگ  هدـیدان  ّقح  مه 
لمع رد  ضراعت  يّدج  ياهلاکشا  هّتبلا  دنتـسین . ربتعم  دننکیمن  تیاعر  ار  قوقح  نیا  هک  ینیناوق  دیوگب : ات  تسا  هدش  صخـشم  صاخ 

میتسین اهنآ  یسررب  ماقم  رد  ًالعف  ام  تسین و  رادروخرب  مه  یقطنم  يهناوتشپ  زا  دراد و  دوجو  رشب  قوقح  يهیمالعا  رد  ینورد  ضقانت  و 
رارقرب یناهج  ياههرگنک  اهسنارفنک و  اهثحب ، رگید ، ياهگنهرف  یقرـش و  ياهروشک  یمالـسا و  ياـهروشک  فرط  زا  هنیمز  نیا  رد 

زین ناریا  زا  یناگدنیامن  هک  دش  ثحب  مالـسا  هاگدـید  زا  رـشب  قوقح  يهیمالعا  يهرابرد  رـصم ، رد  شیپ  لاس  دـنچ  هلمج  زا  تسا  هدـش 
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توافت رـشب  قوقح  یناهج  فورعم  يهیمـالعا  اـب  هک  دـندرک  میظنت  مالـسا  ساـسا  رب  ياهیمـالعا  ناملـسم  ناـنادقوقح  دنتـشاد ؛ روضح 
یّـصاخ يهیمالعا  هک  دـناهدومن  داهنشیپ  هتـشون و  یباتک  هنیمز  نیا  رد  هر  ) يرفعج یقتدـمحم  داتـسا  همـالع  موحرم  نینچمه  ( 1 .) دراد

يهمه قوف  ار  قوقح  نیا  لیلد  هچ  هب  امش  هک  تسا  حرطم  لاؤس  نیا  لاح  ره  هب  دوش . هتشون  یمالسا  ینابم  ساسا  رب  رـشب ، قوقح  يارب 
باوج نیا  سپ  درادن . یتباث  رایعم  نیا  دـشابن ؟ يرگید  قح  کی  هک  دوش  مولعم  اجک  زا  قوقح  نیا  لوبق  ضرف  رب  و  دـینادیم ؟ اهنوناق 
باوج نیا  اذل  تسین  قح  يزیچ  هچ  تسا و  قح  يزیچ  هچ  دیوگب  هک  میرادن  يرایعم  رـشب ، قوقح  يهیمالعا  رد  اریز  تسین  یقطنم  مه 

زا تسین  قوـقح  فـالخ  اـم  رظن  هب  مییوـگیم  تسا  قوـقح  فـالخ  نیا  دـیوگب  یـسک  رگا  هکنیا  يارب  تسین ، زاـسراک  لـمع  رد  مه 
یکی هک  نوناق  لباقم  رد  يربارب  ساسا  رب  دنیوگیم  نایاقآ  درم ، اب  نز  ثرا  توافت  دروم  رد  ًالثم  تسین  يزیچ  نینچ  یمالـسا  هاگدـید 
نیمه نز  ّقح  ام  فراعم  ساسا  رب  دـنیوگیم : اهناملـسم  تسا  طلغ  درم  نز و  ثرا  تواـفت  نوناـق  تسا  ناـسنا  قوقح  نیرتیـساسا  زا 

دیاب سپ  دـنرادن ؛ اجک  دـنراد و  قح  اجک  نارگید  تسه و  قح  اجک  هکنیا  رد  تسا ، يورغـص  عازن  هرخالاب  تسین  نیا  زا  شیب  تسا و 
کی اب  هلاس  تفه  لفط  کی  دیوگب  نوناق  رد  دارفا  يربارب  ياعّدا  فرـص  یـسک  رگا  میـشاب  هتـشاد  يرایعم  قح  صیخـشت  نییعت و  يارب 

رد هک  یـسدنهم  قوقح  ای  دنـشاب ، هتـشاد  يواسم  قوقح  دیاب  نوناق  رظن  زا  تسا  هدیـشک  تمحز  یهار  رد  ار  يرمع  هک  هلاس  داتفه  درم 
؟ دنک نییعت  دیاب  یـسک  هچ  ار  نوناق  تسا  نوناق  مادک  ساسا  رب  دشاب ، یکی  هداس  رگراک  کی  اب  دـیاب  دراد ، صّـصخت  قوف  هتـشر  کی 

ینابم هب  هک  ییاج  ات  دناهتفگ : یهاگ  تسا  هدش  نییعت  يدراوم  رـشب ، قوقح  يهیمالعا  رد  تسا  هتفریذپ  هزادنا  هچ  ات  نوناق  رد  فالتخا 
رد زورما  ام  تسا  ّریغتم  فلتخم و  نوگانوگ  عماوج  رد  یقالخا  ياهشزرا  دـنیرفآیم . يرگید  ماهبا  مه  نیا  هک  دوشن ؛ ضّرعت  یقـالخا 

دازآ دیاب  دییوگیم : هکنیا  دنادیم . دب  ای  بوخ  ار  ییاهزیچ  یقالخا  رظن  زا  ياهعماج  ره  میرادـن  یقالخا  تباث  یـشزرا  ماظن  چـیه  ایند 
عـضو هک  ار  ینوناق  يراذگنوناق  ره  ًاعبط  دنک ؟ نییعت  دیاب  یـسک  هچ  ار  یقالخا  ینابم  دشاب ، هتـشادن  تافانم  یقالخا  ینابم  اب  ات  دنـشاب 

ییاج ات  يدازآ  تسا ج  یقاب  دوخ  ياج  رد  ماهبا  اما  میریذپیم  ار  یقالخا  ماظن  نیا  ام  دنادیم . یقالخا  ار  نآ  دوخ ، فرع  رد  دنکیم ،
یعامتجا ياهیگدنز  رد  يدرف  ياهيدازآ  زرم  يهرابرد  ایند  رد  زورما  هک  ییاهخساپ  زا  یکی  دـنزن . همطل  نارگید  يدازآ  هب  هک  تسا 

یّلک لصا  نیا  دـنزن . همطل  نارگید  يدازآ  هب  هک  تسا  ییاج  ات  يدرف  ره  يدازآ  زرم  هکنیا  نآ  تساهلاربیل و  ِخـساپ  دوشیم ؛ جـیورت 
همطل نارگید  يدازآ  هب  هک  ییاج  ات  یلو  تفرگ  ار  نآ  يولج  دـیاب  درک ، ادـیپ  دروخرب  نارگید  يدازآ  اب  یـسک  ندوب  دازآ  اجره  تسا 
ینابم نوناق و  نید  قوف  تسا  زیچ  همه  قوف  يدازآ   » ًالثم دـنربیم ؛ راک  هب  اجنیا  رد  یبیجع  تاریبعت  یهاگ  دـنامب . ظوفحم  دـیاب  دـنزن 
باوـج اـیند  لاربـیل  لـفاحم  رد  تـسا  نارگید  يدازآ  اـب  مـحازت  يدازآ ، زرم  هـک  باوـج  نـیا  لـیبق  نـیا  زا  ییاـهزیچ  تـسا و  یقـالخا 

نآ دراد و  دوجو  یساسا  ياهلاؤس  مه  اجنیا  رد  یلو  دوشیم ؛ عیسو  یلیخ  يدازآ  يهریاد  رظن ، نیا  رد  دیآیم ؛ باسح  هب  ياهدیدنسپ 
ار شدوخ  هقبط  دنچ  نامتخاس  کی  زا  ای  دـنزب ، شتآ  ار  دوخ  نابایخ  رد  دـهاوخب  یـسک  رگا  دـیتسه ، نیا  رادفرط  هک  امـش  ایآ  هکنیا 

ررض اهنآ  هب  يو  ندرم  زا  هک  درادن  مه  يدنزرف  رسمه و  ًالصا  مینک  ضرف  دنزیمن ، همطل  هک  نارگید  هب  دیامن ، یشکدوخ  دنک و  ترپ 
قح تلود  مدرم و  ًاعقاو  ایآ  دـنربیم . دوس  مه  اهنآ  دـهدیم و  ار  وا  نوخ  لوپ  همیب  نوچ  دـشاب ، مه  اـهنآ  عفن  هب  یهاـگ  دـیاش  دـسرب و 

اب تمحازم  لیلد  هب  ایآ  تفرگ  ار  وا  يولج  یـسک  رگا  تسا  ندوبن  ندوب و  بجاو  زا  ریغ  نیا  هن  ای  دنک  یـشکدوخ  دـنراذگن  هک  دـنراد 
نارگید يدازآ  هب  ررـض  هک  تسا  نیا  مود  لاؤس  تسا  لوبق  لباق  ملاع  يالقع  يارب  باوج  نیا  ایآ  دینکیم ؟ شتازاجم  نارگید  يدازآ 

ار يرگید  تسد  یـسک  یهاـگ  ینعی  تسا  عوـنمم  مه  نآ  دـنزب ، همطل  نارگید  يدازآ  هب  هطـساو  اـب  یـسک  رگا  اـی  دـشاب  میقتـسم  دـیاب 
نکمم یهاگ  تسا  هدش  نارگید  يدازآ  محازم  ًامیقتـسم  نیا  دـنک ، راک  هنادازآ  دراذـگیمن  دـنکیم و  دـنب  رد  ار  وا  هکنآ  ای  دریگیم 

، هتفرشیپ ياـهروشک  زا  يرایـسب  رد  هزورما  تسا  میقتـسم  ریغ  ررـض  ررـض ، نیا  دـنک ، مومـسم  هدوـلآ و  ار  ییاـج  ياوـه  یـسک  تـسا 
ای كانرطخ  ياهراک  غیلبت  ایند  رد  یناسک  هچ  رگا  تسا  نارگید  يدازآ  محازم  نوچ  تسا  عونمم  اهفقـس  ریز  رد  تاـیناخد  لامعتـسا 

فرـصم هب  لـیامت  قیوشت و  ثعاـب  غیلبت  نوچ  تسا  عونمم  تاـیناخد  غیلبت  اـهروشک  زا  یـضعب  رد  یلو  دـننکیم ؛ تاـیناخد  غیلبت  یّتـح 
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ریغ نوچ  دشاب ؛ هتـشاد  دوجو  دـیاب  تاغیلبت  عنم  نوناق  سپ  دوشیم ؛ مدرم  يدازآ  بلـس  یـضیرم و  یتحاران  بجوم  هجیتنرد ، و  راگیس ،
. دوش هتفرگ  شیولج  دیاب  دشاب ، رگا  مه  هطـساو  اب  تسین  كالم  میقتـسم  تمحازم  اهنت  سپ  دوشیم ؛ هعماج  رد  ررـض  هب  رجنم  میقتـسم 
ناناوج و رـس  رب  ییالب  هچ  اهسکع و ،...  اهامنیـس ، اههمانشیامن ، اهملیف ، یـسکس  تاغیلبت  يدازآ  يهیاس  رد  هک  دننادیم  همه  هزورما 

لاّعف دناوتیمن  تشاد  دهاوخن  یحور  شمارآ  رگید ، ناوج  نیا  یلو  دنزیمن ، ررض  ًامیقتـسم  اهنیا  هک  تسا  تسرد  دیآیم . ناناوجون 
هعماج هب  ندز  ررـض  اهنیا  تسین  نارگید  يدازآ  هب  لالخا  اهنیا  ایآ  دهد . ماجنا  تسرد  ار  شراک  دناوخب و  بوخ  ار  شـسرد  دشاب و 

التبم ثعاب  اهنیا  اب  تبراقم  ندش و  کیدزن  دنتسه و  يرگید  يرسم  يرامیب  ای  زدیا و  سوریو  لماح  يدارفا  هک  دوش  مولعم  رگا  تسین 
اب دیابن  دنوش و  هنیطنرق  دیاب  دییوگیم  امش  دنوشب  هتخانش  یناسک  نینچ  رگا  ًاعطق  دینکیم ؟ هچ  دوشیم  رگید  ياهناسنا  گرم  ندش و 

فرـصم رثا  رب   ) رفن دـنچ  هکنیا  رطاخ  هب  دوش ، لتخم  اـپورا )  ) هّراـق کـی  داـصتقا  هک  هدـش  ثعاـب  يواـگ  نونج  دوش . ترـشاعم  اـهنیا 
ات دوش ؛ دوبان  دـیاب  اهنآ  مامت  دوش و  هدافتـسا  واگ  تشوگ  زا  دـیابن  هک  دـندرک  عضو  نوناق  دـندش ، يواگ  نونج  هب  التبم  واـگ ) تشوگ 

هتفرشیپ روشک  نیدنچ  هب  هبساحم  زا  جراخ  يداصتقا  ررض  کی  ینعی  اهتشوگ ؛ نیا  ندرک  دوبان  دوش . ضرم  نیا  هب  التبم  یـسک  ادابم 
؛ دناهدرک عضو  ینوناق  نینچ  اهروشک ، ارچ  تسا و  يدازآ  فالخ  نیا  دـیوگیمن  سک  چـیه  یلو  يرادماد  يزرواشک و  يراجت  رظن  زا 
هک دننزب  تمالع  اهتشوگ  نیا  يور  هکنیا  رثکادح  دننکن . هدافتسا  اهتشوگ  نآ  زا  دننک و  باختنا  دنناوتیم  مدرم  دوخ  هک  یلاح  رد 

مدرم هب  ررـض  همه  نیا  دینکیم و  عونمم  ار  نآ  يهلماعم  ارچ  اما  دـشاب ، اهتشوگ  نآ  زا  هک  دراد  لامتحا  ای  تسا  يواگ  نونج  هب  التبم 
ایآ تسا  روطنیا  رگا  دـنک . نیمأـت  ار  شمدرم  یتمالـس  تسا  فظوم  تلودهک  تسا  نیا  شباوج  تسیچ  شباوـج  دـینزیم !؟ ناـتدوخ 

تفرگ دـنزیم ، ررـض  ناشلقع  حور و  هب  مه  اهناسنا و  مسج  هب  مه  هک  ار  ییاهررـض  يولج  دـیابن  تسا  يدازآ  فـالخ  هکنیا  فرص 
حرطم تالاؤس  نیا  دننادیم ؛ نارگید  يدازآ  اب  تمحازم  ار  دارفا  يدازآ  ّدـح  هک  ایند  ياهلاربیل  يانبم  نتفریذـپ  زا  دـعب  هکنیا  هصالخ 

طقف ایآ  مییوگیم  دراد ، لاکـشا  مه  میقتـسم  ریغ  ررـض  دـنیوگ : رگا  میقتـسم  ریغ  ای  تسا  میقتـسم  يدازآ  يدازآ  زا  روظنم  هک  دوشیم 
؟ دراد لاکشا  مه  دنزیم  ررـض  باصعا  حور و  هب  هک  ییاهنآ  ای  تسا  رظن  ّدم  دوشیم ، دراو  اهنآ  مسج  هب  هک  وضع  عطق  لثم  ییاهررض 

بجوم اهراتفر  زا  یضعب  ندرک  راکـشآ  هکنیا  هرخالاب  تسین  ینامـسج  ضارما  زا  رتمک  شررـض  مه  یناور  ضارما  دنیوگیم : ًاملـسم 
هک يراتفر  نیاربانب  دنک ؛ تیارـس  هعماج  دارفا  يهمه  هب  ررـض  نآ  دراد ، يررـض  رگا  دنک و  ادـیپ  جاور  هعماج  رد  لمع  نآ  هک  دوشیم 

دنتسه هعماج  کی  یلصا  ياههیامرس  هک  اهناوج ـ  صوصخ  هب  مدرم  ناج  مسج و  هب  شررـض  دوش و  یعامتجا  یقالخا و  داسف  بجوم 
رهاظ هعماج  رد  كّرحم  هدرک و  شیارآ  تروص  اب  دـنرادن  قح  اهنز  هکنیا  تلع  دوش . عونمم  دـیاب  لصا  نوناق و  نیمه  قبط  دروخب ،  ـ

ررض بجوم  هک  تسا  نیا  زج  ایآ  دنوش ، تسین ـ  رّـسیم  ناشیارب  جاودزا  ناکما  هک  ییاهنآ  ًاصوصخ  اهناوج ـ  کیرحت  بجوم  دنوش و 
میلعت و رکف ، راک ، تردق  و  ضیرم ، ار  اهنآ  دریگیم ، ام  زا  ار  دنتسه  ناناوج  هک  هعماج  ياههیامرـس  نیرتگرزب  دوشیم و  هعماج  يارب 
هک هچنآ  دننام  دـینکن ، ییارآدوخ  نانز  يا  ( ) 2 (؛ یلوُْألا ِۀَِّیلِهاْجلا  َجُّرَبَت  َنْجَّرَبَت  َو ال  : » دـیامرفیم نآرق  هکنیا  دـنکیم ؟ دوبان  ار  ناشتیبرت 

 --------------------------- دوشیم نارگید  ررض  بجوم  ییارآدوخ  هک  تسا  لصا  نیا  رب  دندرکیم ». نیشیپ  تیلهاج  رد 
مرحم بوصم 14  یمالـسا ، رـشب  قوقح  يهیمالعا  ( . 1 ----------------------------------------------------- )

يهیآ 33. (، 33  ) بازحا يهروس  ( . 2 (. ) دادرم 1369 ش توا 1990 م /  اب 5  قباطم   ) مارحلا 1411 ق

لوا شخب 

خساپ شسرپ و 

؟ دنک یم  دودحم  ار  يدازآ  نید  ارچ 
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یصخش يدرف و  نآ  لئاسم  زا  هلـسلس  کی  دراد ؛ یفلتخم  ياهشخب  نید  تسا  يدیلک  ثحب  کی  ثحب  نیا  دش ، هراشا  هک  هنوگنامه 
تلد رد  دیوگیم  نید  دنک . تیاعر  دیاب  مه  شلد  رد  یّتح  دنکن ، ادیپ  یعالّطا  سک  چـیه  ولو  دوخ ، یـصخش  یگدـنز  رد  درف  تسا و 
تلود هدرک  دودحم  ار  اهنآ  نید  هک  تسا  ییاهيدازآ  رد  مالک  تسین  ثحب  لحم  اهنیا  اّما  شاب  هتشادن  نظءوس  نارگید  هب  تبـسن  مه 

هب یتیارـس  چـیه  دـشاب و  يدرف  ًالماکرگا  یعرـش  لئاسم  ّالاو  دـنکیم ؛ دروخرب  اهنآ  نیفلاخم  اـب  نیمأـت و  ار  اهتیدودـحم  نآ  یمالـسا 
رد مه  ار  اههطساو  دنتـشاد ، نید  يایلوا  هک  یقیمع  شنیب  نآ  اب  نید  اهتنم  تسین  اهيدازآ  نیا  ِثحب  لحم  ًالـصا  دشاب ، هتـشادن  نارگید 

یلو دنروآیمن ، باسح  هب  یعامتجا  راک  کی  ار  وا  لمع  هکنیا  اب  دنک ، رمخ  برش  نابایخ  طسو  دیایب  یسک  رگا  ًالثم  تسا  هتفرگ  رظن 
يرفیک مرج  کی  هدرک و  عونمم  یعامتجا  رظن  زا  ار  نآ  دـنادیم ، هعماج  يارب  یئوس  راثآ  ياراد  قسف و  هب  رهاظت  ار  راک  نیا  نید  نوچ 
ماـجنا نارگید  روـضح  رد  یتـقو  تسا  یعاـمتجا  هلئـسم  نیا  دـیوگیم  نید  تسا  هدرک  نییعت  شیارب  مه  تازاـجم  هدروآ و  باـسح  هب 

بآ دیاب  دنکن ، تیارـس  نارگید  هب  مکمک  دراذگن و  رثا  هکنیا  يارب  دراذگیم . ریثأت  نارگید  رب  دننکیم و  ادیپ  عالطا  نآ  زا  دریگیم ،
دینک ضرف  تسا  بدا  ناونع  هب  یّتح  یهاگ  تسا  عیاش  یبرغ  یگدنز  رد  ندیسوب  هناگیب و  نز  درم و  یندب  سامت  تسب  همشچرس  زا  ار 
مناخ نیا  قح  اهروشک  زا  يرایـسب  رد  دـناوخ ، يرعـش  ای  داد  ناشن  ییابیز  يرنه  راک  کی  درک ، ینارنخـس  یـسلجم  رد  مناخ  کی  رگا 

یـسوبور دراد  تسود  تسا و  دازآ  دنیوگیم  لقاّدح  دسرن ، مه  دـح  نیا  هب  رگا  دنـسوبب . ار  وا  مارتحا  ناونع  هب  هتـسجرب  دارفا  هک  تسا 
همه نآ  ات  تسا  هدرک  عونمم  ار  مرحمان  نز  اب  درم  یندـب  سامت  نداد و  تسد  مالـسا ، اّما  دـننکیم . هحفاصم  اهدرم  هک  ناـنچمه  دـنک .

یگنهرف یناور  يرکف  تمالـس  دراد . ییاهررـض  هعماـج  يارب  دـشاب ، مه  مارتـحا  ناونع  هب  ولو  راـتفر ، نیا  دوشن . بترتـم  نآ  رب  دـسافم 
تلود تلاخد  يهدودـحم  یعامتجا و  لـئاسم  رد  ثحب  تسا  داـسف  زا  يریگولج  يارب  نید  تلاـخد  سپ  دزادـنایم . رطخ  هب  ار  هعماـج 
بجاو ار  نآ  نید  هک  تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نآ  زراب  قادصم  هنامرحم  یصوصخ و  یـصخش و  ياهمارح  لالح و  هن  تسا 

راک رد  یلوضف  کی  يدازآ  اب  نید  ّداضت  نیرتمهم  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناشیدنادازآ  اهلاربیل و  ناشیدنارگد  یلو  دنادیم ،
، دنکیم تلاخد  یعامتجا  لئاسم  رد  نید  ارچ  هک  لاؤس  نیا  باوج  سپ  دننادیم . نارگید  ّقح  عییضت  نانآ و  راک  زا  يریگولج  نارگید 

عنام دنزاسیمن و  ناسنا  یناسنا  يهرهوج  اب  ینعی  دنتـسه ؛ داسف  تقیقح  رد  هک  ار  ییاهزیچ  دـنکن ؛ تیارـس  هعماج  هب  داسف  هک  تسا  نیا 
دـصق تاحالـصا  اب  دننادیم و  داسف  ار  نید  اهنآ  دننادیم . يرگید  زیچ  ار  داسف  ياهّدع  هتبلا  تسا  هدرک  عنم  دنوشیم  وا  لماکت  دـشر و 

هک تسا  نیا  هب  مه  شحالـصا  دوشیم . یناسنا  لماکت  دشر و  عنام  هک  تسا  يزیچ  داسف  مالـسا  هاگدید  زا  یلو  دـنراد ؛ ار  نید  فذـح 
يدازآ يهلئسم  هک  یناسک  روظنم  دیاش  درادرب . مدق  دوخ  یلماکت  ریسم  رد  دناوتب  ناسنا  ات  ددنبرب ، تخر  هعماج  زا  داسف  هک  دنک  يراک 

نایب يدازآ  يدودح  ات  هدیقع و  وگوتفگ و  باختنا  يدازآ  لثم  دشابن ، نید  فلاخم  هک  دشاب  يدازآ  زا  شخب  نآ  دناهدرک ، حرطم  ار 
عونمم درادـن ، تافانم  نید  اب  هچنآ  هک  تسا  نیا  ثحب  کی  اـجنیا ، رد  میراد  يورغـص  ثحب  کـی  يوربک و  ثحب  کـی  اـم  هشیدـنا  و 

تسا هدرک  عنم  نید  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  تسا  عونمم  راک  نالف  دیوگیم : یـسک  رگا  درادن . دیدرت  نیا  رد  یـسانشنید  چیه  تسین و 
هک روطنامه  دـنکیمن . عونمم  تسا  هداد  هزاجا  نید  هک  ار  یلمع  تسا  نید  یماح  هک  یتّیناحور  ای  یمالـسا  ماظن  نید و  ناونع  هب  ّـالاو 
هک ار  يزیچ  دیوگب ، نید  ناونع  هب  درادن  قح  یناملـسم  چـیه  تسا و  هانگ  مه  اهلالح  ندرک  مارح  تسا  مارح  نید  رد  يراذـگتعدب 
ای تسا  هدومرف  (ص  ربمایپ هب  باطخ  نآ  دروم  رد  دـنوادخ  تساهمارح و  ندرک  لالح  لـثم  نیا  دـیهدن . ماـجنا  تسا  هدرک  لـالح  نید 
زا مدرم  دراد  تسود  دوش ، ارجا  هعماج  رد  شایمازلا  ماکحا  دراد  تسود  ادـخ  هک  روطناـمه  ( 1 .) ََکل ُهَّللا  َّلَحَأ  ام  ُمِّرَُحت  َِمل  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ 
قح سک  چیه  درک ، لالح  ار  يزیچ  نید  رگا  درادن ؛ یثحب  يربک  رد  سک  چیه  نیاربانب  دـننک . هدافتـسا  دـنراد ، هزاجا  هک  مه  یماکحا 

نینچ نید  ایآ  هک  نیا  اّما  تسین  یثحب  ياج  يربک  نیا  رد  نیاربانب  ددرگرب ؛ نید  يوناث  ناونع  هب  هک  نیا  رگم  درادن ، ار  نآ  ندرک  مارح 
ینابم ساسا  رب  ام  دراد . ثحب  ياج  تسا و  يورغـص  ياهثحب  تسا  هداد  هزاجا  هزادـنا  هچ  ات  تسا و  هدادـن  ای  هداد  هزاجا  ار  ییاـهزیچ 
دروم ار  نآرق  دیابن  مینک و  لوبق  دیوگیم  ّتنـس  باتک و  ار  هچنآ  دیاب  تسا  ّتنـس  باتک و  لماش  یمالـسا  عبانم  هک  میتفریذپ  یمالـسا 
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. دنکیم صخـشم  ار  نآ  یتسردان  یتسرد و  هبرجت  و  درک ؛ دـقن  دـیاب  ار  نآرق  دـنیوگیم : ینید  ياهرکفنشور  میهد  رارق  هبرجت  دـقن و 
ارجا میراد  هقف  رد  ام  هک  یشور  نامه  دیاب  تسا  ّتنس  نآرق و  نید  ماکحا  تخانش  هار  هک  دندرک  لوبق  رگا  اّما  تسا  يرگید  ثحب  نیا 

نیدـهتجم ياوتف  هب  دراد  دوجو  رظن  فـالتخا  هک  ییاـهاجرد  و  هّجوت ، تسا ، هدرک  عنم  اـی  هداد  هزاـجا  نید  هک  يدراوـم  هب  ینعی  دوـش ؛
فلاخم ار  نآ  ای  دومن  تفلاـخم  تسایعطق  روما  زا  هدرک و  عنم  نید  هک  ییاـهزیچ  اـب  ناوتیم  اـیآ  هک  تسا  نیا  رد  مـالک  دومن . لـمع 

تسین و وگباوج  رـشب  قوقح  يهیمـالعا  دراوـم  نیا  رد  میراد  یعطق  ثیداـحا  نآرق و  ّصن  نوـچمه  یتاـّیعطق  نید  رد  درمـش ؟ يدازآ 
. دراد دوجو  اهلاکشا  نامه 

تسا عمج  لباق  مدرم  يهعورشم  يدازآ  اب  هیقف  يهقلطم  تیالو  ایآ 

ار يرما  یعرـش  يهیوناث  نیوانع  هک  يدراوم  رد  تسا  نیا  هیقف  يهقلطم  تیالو  يانعم  تسین  هنیمز  نیا  رد  هدرتسگ  ثحب  تصرف  نونکا 
هک تسا  يزیچ  هیوناـث  نیواـنع  دـنکیم . رداـص  یتیـالو  مکح  هیقف  ّیلو  دنـشاب ، هتـشادن  هجوت  اـهقف  اـی  مدرم و  مومع  یلو  دـنک ، اـضتقا 
مه تسا و  نارگید  زا  رتاوقتاـب  مه  رتسانـشنید و  مه  هک  یـسک  ناونع  هب  هیقف  ّیلو  دـبلطیم . یعاـمتجا  لـئاسم  رد  یّـصاخ  صّـصخت 

نارگید نوچ  دـنکیم و  فشک  ار  یهلا  يهیوناث  مکح  يدراوم  نینچ  رد  دـنکیم ، كرد  نارگید  زا  رتهب  ار  یمالـسا  يهعماـج  حـلاصم 
يزیچ هب  ًاعطق  هیقف  ّیلو  رگا  تسین  سوه  يور  زا  تسادـخ و  مکح  مکح  نآ  و  دـنکیم . رداص  یتیالو  مکح  دـنهد ، مکح  دـنناوتیمن 

يدراوم نینچ  رد  تسا  هداد  ماجنا  ار  هریبک  هانگ  نیرتگرزب  اریز  دوشیم ؛ طقاس  تیالو  زا  دـنک ، مکح  تسادـخ  تساوخ  فـالخ  هک 
لیاق یتّیـصخش  کی  يارب  یماظن  ره  رد  هک  تسا  یقوقح  هیبش  هقلطم  تیالو  صاـخ  دراوم  نیا  رد  دراد . ار  راذـگنوناق  مکح  هیقف  ّیلو 
لیاق وتو  قح  روهمج  سیئر  يارب  یلو  دنکیم ، بیوصت  ناگدنیامن  سلجم  هرگنک و  ار  يرما  هکنیا  اب  اکیرمآ ، ماظن  رد  یّتح  دـناهدش .

لئاسم درادـن و  ییآراک  نوناق  هک  ییانثتـسا  رایـسب  دراوم  رد  هک  تسا  هدـش  هداد  یّقح  يربهر  مّظعم  ماقم  هب  مه  اـم  ماـظن  رد  دـناهدش .
افیتسالامزال تحلـصم  نآ  هکنیا  ات  دـنک  رداص  یتیالو  مکح  درک ، اـفیتسا  يداـع  ریـسم  زا  ار  اـهنآ  دوشیمن  هک  تسه  ییاـفیتسالامزال 

عباـنم ریاـس  هک  ار  یقح  تسا  هدـش  لـیاق  يدراوم  رد  یـسک  يارب  راذـگنوناق  هک  تسا  یّقح  دوشیم ؛ نوناـق  دوخ ، نیا  دوش . تیاـعر 
هک دنیوگیم  یخرب  تسا  دراو  مه  ناراذگنوناق  ریاس  رب  تسا  دراو  نیا  رب  هک  یلاکـشا  ره  دـشاب ؛ هتـشاد  دـیاب  وا  دـنراد  يراذـگنوناق 
هب دراد  قح  راذگنوناق  روطچ  هک  مییوگیم  دنک ، رداص  یتیالو  مکح  نینچ  دناوتب  یسک  ات  دنک  عضو  ار  ینوناق  نینچ  درادن  قح  یسک 

دیاب یـصخش  نینچ  ارچ  هکنیا  اـّما  درادـن ؟ قح  دروم ، نیا  رد  یلو  دـنک  نییعت  تاـیلام و ... تارّرقم و  نیناوق و  یّـصاخ  حـلاصم  رطاـخ 
تسخن ای  روهمجسیئر  ناونع  هب  ای  الاح  دنراد ـ  یّصاخ  قوقح  هک  دنراد  دوجو  ییاهّتیـصخش  دراد و  ریظن  ایند  يهمه  رد  ًالّوا : دشاب ،

عبنم کی  مه  هیقف  یلو  اریز  تسا  نارگید  قوقح  هب  یهجوتیب  هیقف  تیـالو  يهمزـال  هک  تسین  دراو  لاکـشا  نیا  ًاـیناث : ناطلـس  اـی  ریزو 
دننام يداع ، ریسم  نامه  زا  نیناوق ، بلاغ  هک  یلاح  رد  دنکیم ؛ هدافتسا  دوخ  تارایتخا  زا  ییانثتسا  رایسب  دراوم  رد  هک  تسا  راذگنوناق 

یتروشم ياهوزاب  دنتـسه ، نیرواشم  زا  یعقاو  يانعم  هب  ًالمع و  مه  اهنآ  دوخ  دوشیم . لامِعا  اـهاروش  ریاـس  یمالـسا و  ياروش  سلجم 
چیه ام  نیاربانب  دشاب ؛ ناشیا  توکـس  اب  ولو  تسا  ربهر  ياضما  هب  ام  يهدیقع  هب  نیناوق  رابتعا  هّتبلا  دننکیم . مهارف  ار  ینوناق  هک  دنتـسه 

میرادن غارس  هیقف  تیالو  ماظن  رب  اجنیا  رد  یّصاخ  لاکشا 

تسا هدیدرگن  عونمم  مارح و  عطق  روط  هب  مالسا  رد  يرادهدرب  یلقع  یقطنم و  رایعم  هچ  اب  يدازآ  موهفم  هب  هجوت  اب 

طیارـش رد  دـنوش و  زوریپ  یبرح  راّفک  اـب  گـنج  رد  اهناملـسم  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  دوجو  نتفرگ  هدرب  يارب  دروم  کـی  مالـسا  رد 
؛ دنوش دازآ  فلا  درک : راتفر  ناریسا  اب  دوشیم  لکش  دنچ  هب  يدّبعت  يّهلدا  زا  رظن  فرص  یقطنم  رظن  زا  دنریگب . ریسا  نمشد  زا  یّـصاخ 

ِنمـشد هک  تسین  ياهنالقاع  راـک  نیا  دـننکیم و  يرگید  گـنج  يهداـمآ  ار  ناـشدوخ  هدرک و  اوق  زیهجت  هراـبود  اـهنآ  تروص  نیا  رد 
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ار اهنآ  نتـشک  ّقح  يزوریپ  زا  لبق  ات  دـنیوگب : دـننک و  مادـعا  ار  ناریـسا  ب  دزادـنا ؛ هار  هب  يرگید  گنج  ات  مینک  اـهر  ار  هدـش  بولغم 
اهریـسا تسا  زیاـج  دوخ ، ّصاـخ  طیارـش  اـب  ریـسا  يزاـسدازآ  هک  اـجنآ  زا  ج  میراد ؛ ار  قح  نیا  دـناهدش ، میلـست  هک  مه  ـالاح  میتشاد 

ارف ار  یمالـسا  فراعم  یمالـسا  تیبرت  تحت  مکمک  نوچ  دـننک ؛ تیبرت  ار  اـهنآ  اـت  دـنوش ، شخپ  اهناملـسم  نیب  یمالـسا  يهعماـجرد 
ای ندش  ناملسم  اب  یهاگ  دنوشیم . رازگتمدخ  دارفا  ءزج  هدروآ  مالسا  ناناملـسم  ینابرهم  یمالـسا و  قالخا  يهدهاشم  اب  دنریگیم و 
رد یّمهم  ياهتیعقوم  ياراد  اهنآ  زا  يرایـسب  یّتح  دازآ و  ناهانگ  يهراّفک  ياج  هب  ای  هبتاکم و  يالیتسا  لیبق  زا  يرگید  لـئاسم  هب  اـنب 

ناشیا هب  یتبسانم  هب  ای  تسا  هدیرخ  ار  وا  ماما  دندوب ؟ اهزینک  نیمه  زا  ام  ناماما  زا  نت  دنچ  ردام  دینادیم  دنوشیم . یمالـسا  ياهروشک 
ریـسا و زینک ، کی  يارب  یتیعقوم  هچ  تسا  هدش  هعماج  ربهر  موصعم و  ماما  زینک ، نیا  دنزرف  دناهدش . دنزرف  بحاص  دعب  هدش و  راذـگاو 

تمدخ نیرتگرزب  هدرمش  زیاج  يریگهدرب  يارب  مالـسا  هک  یهار  نیا  سپ  درک !؟ ضرف  دوشیم  نیا  زا  رتالاب  ياهعماج ، کی  رد  هدرب ،
ریاس اّما  دوشیم . نیمأت  ناشیترخآ  ییایند و  یگدنز  دنوشیم و  تیاده  اهنآ  نوچ  دناهدروخ ؛ تسکـش  گنج  رد  هک  تسا  يرافک  هب 

اب دـشیم  عـقاو  مالـسا  زا  لـبق  هک  هچنآ  تسا  عوـنمم  مالـسا  رد  یّلک  روـط  هب  تساـهّتیموق  اـهداژن و  هب  طوـبرم  هک  یگدرب  ياـهرازبا 
! دوش تفای  اکیرمآ  رد  رگم  دوشیمن ، تفای  ایند  رد  مه  شاهنومن  رگید  تسا و  هتفر  نیب  زا  یّلک  هب  تسا  هدیشیدنا  مالسا  هک  ییاهریبدت 
رد ارچ  سپ  دوب ؛ هداد  هدـیقع  ناـیب و  يدازآ  اـهنآ  هب  مالّـسلا ـ  هیلع  ریما ـ  ترـضح  دـندوب ، هدربن  ریـشمش  هب  تسد  جراوخ  هک  یتـقو  اـت 

کی يوربک و  ثحب  کی  اجنیا  زاب  دنشاب ؟ هتشاد  هدیقع  نایب و  يدازآ  دنناوتیمن  دنتسین ، تسد  هب  ریشمش  یضعب  هکنیا  اب  ام  يهعماج 
هدافتسا ءوس  دراد ، دوجو  یمالسا  يهعماج  رد  هک  یتمحر  ياضف  زا  یناسک  رگا  هک  تسا  نیا  يوربک  ثحب  تسا  حرطم  يورغص  ثحب 

ماما و ربمایپ ، چیه  تسین و  شریذـپ  لباق  اهنآ  لمع  دـنزادرپب ، یمالـسا  ماظن  هیلع  مادـقا  نارگید و  ندرک  نیدیب  یهارمگ و  هب  دـننک و 
یکیدزن یمالسا و  ياهشزرا  جیورت  يارب  تسا  هداتسرف  اهناسنا  تیاده  يارب  ار  ماما  ربمغیپ و  ادخ ، رگا  دنکیمن . لّمحت  ار  نآ  یلقاع 

هک ییاهزیچ  يولج  دوشیم ، هتفرگ  يرـسم  ضارما  يولج  هک  روطناـمه  دومن . يریگولج  هدـننک  هارمگ  لـماوع  زا  دـیاب  ادـخ ، هب  مدرم 
تـسا هدش  هدید  يدراوم  رد  اّما  تسا  یّلک  ياربک  نیا  دوش . هتفرگ  دیاب  زین  دنوشیم  اهناسنا  يارب  يدبا  باذـع  هدـیقع و  داسف  بجوم 

هداد ییاهيدازآ  دناهتشاد ، نیملسم  رما  ّیلو  اب  تفلاخم  یّتح  ای  دساف ، دیاقع  راهظا  ای  رفک ، زاربا  هک  یناسک  هب  یمالسا  يهعماج  رد  هک 
ییاـهفرح دنتـشاد  هک  ییاـهماهبا  رثا  رب  هدـشن و  ماـمت  ناـشیارب  تجح  هک  دـناهدوب  یناـسک  هدوب و  یّـصاخ  دراوـم  اـهنیا  تسا  هدـش 

يهزیگنا اـهنآ  لاـح  ره  هب  دـندادیم . ار  اـهنآ  يههبـش  باوج  لدـج  ثحب و  ماـقم  رد  مه  نارگید  دنتـشادن و  یتـّین  ءوس  یلو  دـندزیم ،
دننزب ار  ناشفرح  اهنآ  هک  تسا  هداد  هزاجا  مالسا  يدراوم  نینچ  رد  دناهتشادن . ار  هعماج  هب  ررـض  مدرم و  ندرک  هارمگ  ماظن و  يزادنارب 

ملاس و نب  ماشه  مکح  نب  ماشه  سابع  نبا  لـثم  يدارفا  زین  راـهطا و  يهمئا  ریاـس  و  (ع ،) نینمؤملاریما لـثم  یناـگرزب  مه  شلباـقم  رد  و 
تقیقح فشک  تهج  هدیقع  زاربا  لاؤس و  حرط  سپ  دندادیم . ار  اهنآ  ياهههبش  خساپ  هک  دندوب  ياهدش  تیبرت  باحصا  رگید  هرارز و 

راچد ناگدنونش  هک  دوش  حرطم  يوحن  هب  بلطم  دنهدب و  ار  اهنآ  خساپ  ات  دنشاب ، یناسک  هکنیا  طرش  هب  تسین  عونمم  یمالسا  ماظن  رد 
فراعم رشن  طیارش  امش  دندومرف : هک  دیدینـش  اهراب  نارگید  هب  نایوجـشناد و  هب  ار  يربهر  مظعم  ماقم  شیامرف  نیا  امـش  دنوشن . هابتـشا 

اهر گنـس و  نتـسب  يانعم  هب  يدازآ  رگا  اما  دننزب . ار  ناشفرح  دنیایب و  مه  نارگید  دـینک ، مهارف  ار  تاهبـش  هب  ییوگخـساپ  یمالـسا و 
هک یناـسک  نآ  هب  زورما  دـنادیمن . زیاـج  ار  نآ  سک  چـیه  تسا و  مالـسا  فادـها  لـقع و  فـالخ  ییدازآ  نـینچ  دـشاب ، گـس  ندرک 

دورو ماهدینـش  ًاریخا  دوشیمن . هداد  تاهبـش  نیا  هب  ییوگخـساپ  لاجم  دـنراد ، یمالـسا  قیاقح  ناـیب  يارب  ینوناـق  یعرـش و  ّتیحـالص 
!؟ دندازآ دـناهدرک  تکرـش  نیلرب  سنارفنک  رد  هک  یناسک  اّما  تسا  هدـش  عونمم  سرادـم  رد  ینارنخـس  تعامج و  زامن  تهج  یناحور 

موقلح رد  یگنهرف  ياهّتیلاعف  ياههجدوب  روط  هچ  تسا  دازآ  رتفد  کی  يارب  اههاگشناد  رد  دیاقع  نایب  فرط و  کی  يارب  يدازآ  ارچ 
اههاگـشناد يربهر  مظعم  ماقم  شیامرف  هب  دـنراذگیمن . اهناملـسم  هّچب  رایتخا  رد  مه  قاتا  کـی  یّتح  یلو  دوشیم ؛ هتخیر  هورگ  کـی 

، ریثکت ار  لذتبم  ییوئدیو  راون  هک  تسا  هدش  هداد  هزاجا  اههورگ  زا  یضعب  هب  اههاگشناد  زا  یضعب  رد  بازحا  زا  یضعب  هاگـشاب  دوشیم 
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، دـهد ماجنا  يراک  دـهاوخیم ، هک  ناملـسم  هورگ  کی  يارب  اّما  دـنناسرب ؛ شورف  هب  رازاب  رد  زاجم ، راک  کـی  ناونع  هب  دوخ ، رهم  اـب  و 
مهارف ناشیارب  تاـناکما  دـننک ، توعد  ینارنخـس  يارب  ار  یـسک  اـی  دـننزب  فرح  دـنهدیمن  هزاـجا  دـننکیم ، یـشارتلاکشا  عون  رازه 

دیاب هّیرـشن  ره  هب  نوناق  قبط  هک  ار  ذـغاک  لوپ  اّما  دوشیم ؛ هداد  فرحنم  ياـههمانزور  هب  ناـموت  اـهدرایلیم  ّتلم  نیا  لوپ  زا  دـننکیمن .
داتـسا ای  یناحور  کی  اّما  دوشیم ؛ رداص  زاـیتما  ًاروف  اـهنآ  يارب  تساوخرد  تروص  رد  دـنهدیمن . ینید  يهماـنزور  کـی  هب  دوش  هداد 
شباتک دنهدب  هزاجا  ایآ  هک  دنزب  دایرف  رگید  ياههمانزور  رد  فرط  نآ  فرط و  نیا  دیاب  ردـقنآ  دـنامب ، شباتک  دـیاب  هام  شـش  هزوح 

رد هک  ار  يدازآ  نیرتگرزب  دشاب ، اهنآ  هب  خـساپ  تالکـشم و  ندرک  حرطم  يانعم  هب  يدازآ  رگا  تسا !  يدازآ  نیا  هن  ای  دوشب  رـشتنم 
یَّتَح ُهْرِجَأَـف  َكَراجَتْـسا  َنیِکِرْـشُْملا  َنِم  ٌدَـحَأ  ْنِإ  َو  میراد  دروم  نیا  رد  یناتـساد  نآرق  رد  تسا  هداد  مالـسا  درادـن ، دوجو  یبتکم  چـیه 

شلاؤس مراد  یلکـشم  لاؤس و  نم  دیوگیم  تسا ، رافک  فص  رد  يدرف  ( 2 .) َنوُمَْلعَی ٌمْوَق ال  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  ُهَنَمْأَم  ُهِْغْلبَأ  َُّمث  ِهَّللا  َمالَک  َعَمْـسَی 
يور زا  اهناملـسم  ات  دیناسرب  شهاگهانپ  هب  دـینکن و  اهر  ار  صخـش  نیا  دـیامرفیم : مالـسا  هن  ای  میهدـب  ار  شباوج  دـنکیم ، حرطم  ار 

ار وا  باوج  یسک  دز ، ار  شفرح  یتقو  هک  دشاب  ییاج  دیاب  اّما  تسا  یمالـسا  يدازآ  نیا  ُهَنَمأَم .) ُهِْغْلبَا  ( ؛ دنناسرن ياهمدص  وا  هب  بّصعت 
مه هک  يرفن  ود  دیاب  یتشک  يهنحـص  کی  رد  دـیوگیم : مالـسا  رگید  ترابع  هب  دوش ؛ زاب  نارگید  ياوغا  يارب  هنیمز  هکنیا  هن  دـهدب ،

مالسا هن  دریگب ، یتشک  بّرجم  يهلاس  لهچ  درم  کی  اب  هلاس  هدزاود  ناوجون  کی  دییوگب : رگا  اّما  دنریگب ؛ یتشک  هنادازآ  دنتسه ، نزو 
يارب یمالسا  فادها  یناسنا و  فرـش  لقع و  اّما  درادن ؛ دوجو  يزرم  چیه  لاؤس  هب  نداد  خساپ  يارب  ایند . ياج  چیه  هن  دهدیم و  هزاجا 
هئطوت ماظن  هیلع  ای  دننک  نیدیب  ار  مدرم  دوش و  هدافتسا  ءوس  یمالسا  ياضف  نیملسم و  لاوما  زا  هک  دنهدیمن  هزاجا  هئطوت  زا  يریگولج 
تـسا تسرد  رگا  هن  ای  تسا  تسرد  دـیدرکیم ، تلاـخد  تسایـس  رد  بـالقنا  زا  لـبق  امـش  هک  دـنیوگیم  یـضعب  هکنیا  اـیآ  دـنیامن .

هک ياهّدع ـ  طّسوت  ًادیدج  هکنیا  زا  یلاعبانج  دنیوگیم ، هکنیا  ایآ  و  دیدرکیم ؟ شقن  يافیا  یـسایس  تمـس  مادک  رد  هک  دـییامرفب 
عجار تسا  تسرد  نانخس  نیا  ایآ  دیتسه ؛ نامیشپ  دیاهدش ، هدناشک  یسایس  ياهثحب  هب  دناهدرک ـ  ینیـشنبقع  يداو  نیا  زا  اهنآ  دوخ 

هک ماقتنا -   » مان اب  یباتک  مرادن  مه  يدهاش  نم  دشابن و  مه  هتفریذپ  تسا و  ییاعدا  هک  دنیوگب  تسا  نکمم  میوگب  هچ  ره  ماهتشذگ  هب 
رـضاح لاح  رد  هک  یهاشورـسخ  يداهدیـس  ياـقآ  تسا ـ  هدـشیم  پاـچ  بـالقنا  زا  شیپ  نارود  رد  هک  تسا  ياهیرـشن  دـنچ  عومجم 

اجنآ زا  ار  دوخ  لوا  لاؤـس  خـساپ  دـییامرفب ، هعجارم  امـش  دناهتـشون . نآ  رب  ياهمدـقم  دنتـسه  هرهاـق  رد  ناریا  عفاـنم  ظـفاح  هدـنیامن و 
رد ار  ناشیا  ّطخ  نالا  متـشاد ـ  یتشهب  موحرم  اب  هک  یتابتاکم  دانـسا و  یتشهب  رتکد  ياـقآ  يربهر  مّظعم  ماـقم  ياـهشیامرف  و  دـیریگب ،
هب هک  ياهمانساسا  نآ  بجوم  هب  هک  دش ـ  نیسردم  يهعماج  شیادیپ  أشنم  هک  نیـسردم  تئیه   » مان هب  یهورگ  ناتـساد  و  مراد ـ  رایتخا 

یسوّدق ياقآ  موحرم  ینیما و  ياقآ  یناجنسفر و  یمشاه  ياقآ  يربهر  مظعم  ماقم  هورگ  نآ  رد  و  دندش ـ  راتفرگ  ياهّدع  دوب ، هدنب  طخ 
اجنآ رد  یناسک  هچ  تسا و  هدوب  هچ  هدـنب  تَمِـس  اـی  شقن  هک  تسا  نیا  لاؤس  ًارهاـظ  دیـسرپب . دناهتـشاد ، تکراـشم  يرگید  يهدـع  و 

نامیـشپ هکنیا  هب  عجار  اـّما  تسین  تسرد  تسا و  ندرک  دوخ  فیرعت  میوگب  مدوخ  رگا  دنتـشاد ؟ يّرثؤـم  شقن  یناـسک  هچ  تکرش و 
دوخ يارب  یعرش  بجاو  کی  ار  راک  نیا  هدنب  ماهدش  نامیشپ  هزادنا  هچ  ات  ارچ و  هک  تسا  نیا  رب  دهاش  اههسلج  نیا  رد  مروضح  ماهدش 
دنک لوبق  ادخ  رگا  هار و  نیمه  رد  مه  مگرم  هللاءاش ـ  نا  میآرب و ـ  یهلا  بجاو  نیا  يهدهع  زا  مناوتب  متسه  هدنز  ات  مراودیما  منادیم و 

يهیآ 6. (، 9  ) هبوت يهروس  ( . 2 . ) يهیآ 1 (، 66  ) میرحت يهروس  ( . 1 . ) دوش عقاو  ادخ  هار  رد  تداهش  تروص  هب 

مود شخب 

يدازآ دروم  رد  تالاؤس  هب  خساپ 

؟ دراد یتوافت  هچ  یبرغ  يدازآ  اب  مالسا  رظن  دروم  يدازآ 
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زا هتـساخرب  برغ  رد  يدازآ  . 1 دـناتوافتم : مه  اب  ًـالماک  جـیاتن  اـنبور و  رد  مه  هشیر و  أـشنم و  رد  مه  یبرغ ، يدازآ  یمالـسا و  يدازآ 
ناسنا يداحلا ، هاگدـید  نیا  رد  تسوا و  ياههتـساوخ  ناسنا و  تلاصا  اهنآ  يدازآ  یهفـسلف  تساهناسنا . یناـسفن  تـالیامت  اهتـساوخ و 
ندوب راکبلط  یتسرپناسنا و  رب  ینتبم  تسا  یُتب  نید ، ادخ و  ياهنم  يدازآ  شرگن ، نیا  رد  دهد . ماجنا  تساوخ  هچ  ره  دشاب و  دازآ  دـیاب 
شزرا یتقو  ياهقیلـس  رما  کی  ناونع  هب  نید  تسا ؛ نید  قوف  نآ  شزرا  و  نید ، رب  مّدقم  ناسنا ، تساوخ  يدازآ و  اذل  و  ادخ ، زا  ناسنا 

نوناق و ره  مدرم  تسا ، راوتـسا  مدرم  تساوخرب  نوناق  تموکح و  یّقلت ، نیا  رد  دشاب . هتـشادن  يدرف  ياههتـساوخ  اب  یتمحازم  هک  دراد 
، مالـسا رد  تسا . يدازآ  عون  نیا  رتشیب  هچ  ره  ظفح  نیمأت و  راذگنوناق  تموکح و  یهفیظو  دـننکیم و  باختنا  دنتـساوخ  ار  یتموکح 
. تسا هتفهن  دـنوادخ ، يراصحنا  ّتیدوبع  دـیحوت و  یمالـسا ، يدازآ  موهفم  رد  تسا . يدـیحوت  ینیبناهج  رد  يدازآ  یهـشیر  ساـسا و 

سک چیه  یهدنب  ار  وا  تسا و  لیاق  یتاذ  شزرا  ّتیصخش و  اهناسنا  يارب  دوخ ، ّصاخ  یـسانشناسنا  يدیحوت و  تفرعم  یهیاپ  رب  مالـسا 
یقوقح دعب  رد  مه  یقالخا و  دُعب  رد  مه  هک  ییدازآ  دنادیم ؛ دازآ  ار  ناسنا  تفریذپ ، ار  نآ  ینابم  مالـسا و  یـسک  ره  دنادیمن . ادخ  ریغ 

نیا هب  يدازآ  شزرا  تسادـخ و  زا  ضحم  تعاطا  ّتیدوبع و  يرادـنید ، رد  ناسنا ، تایح  شزرا  مالـسا  رد  دـنکیم . ادـیپ  روهظ  دوخ ،
تکرح دیامنیم  میـسرت  نید  هک  یّقح  ریـسم  رد  شیوخ  دازآ  یهدارا  اب  ناسنا  هک  تسا  هتـساوخ  وا  و  تسا ، دـنوادخ  تساوخ  هک  تسا 

دیامن و لمع  وا  ياهروتسد  ماکحا و  هب  هدومن ، تعاطا  دنوادخ  زا  اهنت  دیاب  ناسنا  تسا ؛ رادمفیلکت  ینید  يدازآ  دسرب . یلاعت  هب  دنک و 
ینعم نیا  هب  قلطم ، یسایس  یعامتجا و  يدازآ  دنشاب . هدش  نییعت  دنوادخ  يوس  زا  نآ  نامکاح  نوناق و  هک  دریذپب  ار  یماظن  تموکح و 
مدـع يریذـپانتیلوؤسم و  يزیرگفیلکت ، درادـن . دوجو  دـننک ، عضو  هاوخلد  هب  ار  ینوناق  ره  دـنهد و  ماـجنا  دنتـساوخ  هچ  ره  اـهناسنا  هک 
تسا يرادمنوناق  ّتیلوؤسم و  فیلکت و  نتفریذپ  يانعم  هب  ّتیندم  ندمت و  مالسا ، رد  تسا ؛ ّتیلهاج  يرگیشحو و  یهناشن  يدنمنوناق ،

ياهدادعتسا اب  يدوجوم  ناسنا  مالسا ، ینیبناهج  رد  . 2 ادخ . ریغ  نوناق  ّتیمکاح و  یگدنب ، دیق  زا  اهناسنا  ییاهر  ینعی  ینید ؛ يدازآ  و 
تحت دیامن و  تعاطا  یگدنب و  ار  ادخ  رگا  دراد و  تیاهنیب  لماکت  دـشر و  ییاناوت  يونعم ، یحور و  بتارم  رد  ریـس  اب  هک  تسا  ناوارف 

رد یهلا  فیلاکت  دش . دهاوخ  زاب  وا  يارب  لامک  ياهریـسم  یهمه  شیاهدادعتـسا  نتفای  ّتیلعف  اب  هتفای ، شزرا  تمارک و  دشاب ، وا  نامرف 
يالتعا لامک و  ياهقفا  هب  زاورپ  وا  يدازآ  تسا و  نادواج  تداعس  لامک و  نامه  ینعی  شیوخ ؛ لیصا  ّقح  هب  ناسنا  ندناسر  يارب  عقاو 

ناطیـش وریپ  سفن و  ریـسا  ار  ناسنا  ادـخ ، یگدـنب  زا  يدازآ  و  فیلکت ، یفن  لباقم ، رد  دـیامنیم ؛ نیمأت  ار  هملک  یعقاو  يانعم  هب  یناسنا 
ياهدـنب دـیق و  زا  ییاهر  مالـسا ، يدازآ  یهرهوج  سپ  درادـیم ؛ زاب  یلاعت  قیرط  رد  ریـس  زا  هدرک ، روصحم  تعیبط  رد  ار  وا  دزاـسیم و 

هار نآ ، اب  ناسنا  هک  تسا  یتبهوم  مالسا  رد  يدازآ  . 3 تسا . ناطیش  یگدنب  تراسا و  نیع  یبرغ ، يدازآ  و  ناگدنب ، تراسا  یناسفن و 
داجیا عناوم و  عفر  اب  دوخ ، لامک  تداعـس و  باختنا  ریـسم  رد  ار  اـهناسنا  هک  تسا  ییدازآ  يداـنم  مالـسا  دـنیزگیمرب . ار  دوخ  تداـعس 

، يدازآ ینوریب  عناوم  ینوریب . عناوم  عفر  ددص  رد  مه  تسا و  ینورد  عناوم  عفر  لابند  هب  مه  مالـسا  بتکم  تسا . هتـشاذگ  دازآ  طیارش ،
يوه و توهـش و  دـننام  یلماع  چـیه  تسا و  تاوهـش  زا  تیعبت  عمط و  صرح و  ینورد ، عناوم  و  ملاظ ، ياهتردـق  قحاـن و  ياـهتموکح 
هک هچنآ  زا  هن  دـهد و  ماجنا  روآتداعـس  کین و  لامعا  تسا  رداـق  هن  دـش ، سفن  ياوه  ریـسا  ناـسنا  رگا  دـنکیمن . هدرب  ار  ناـسنا  سوه ،

ینورد يدازآ  هب  ادخ  ّتیدوبع  يرادنید و  وترپ  رد  هک  یسک  ضوع ، رد  تسا . تراسا  نیرتدب  نیا  دنک و  زیهرپ  تسا ، تواقـش  بجوم 
بتاکم دـیماجنا . دـهاوخ  ینوریب  يدازآ  هب  ینورد  يدازآ  نیا  تسا و  ناسآ  شیارب  دنـسپان  راک  كرت  کین و  راک  ماجنا  تفاـی ، تسد 

ار اهناسنا  تراسا  یهنیمز  لباقم ، رد  دنزادرپیم و  يروتاتکید  ياهتموکح  یفن  ینعی  ینوریب ، لماع  هب  اهنت  يدازآ ، عناوم  عفر  يارب  یبرغ 
هب ار  ناسنا  ینورد ، عنام  نیا  دننکیم و  راومه  ار  اهنآ  یتخبدب  هار  هدومن ، مهارف  اهنآ  نتشاذگ  دازآ  اهسوه و  تالیامت و  هب  ندز  نماد  اب 
هب یسک  درادن ، یقطنم  لیلد  انبم و  هنوگچیه  یبرغ  کبـس  هب  یعامتجا  يدازآ  نوچ  . 4 دناشک . دهاوخ  ملاظ  ياهتردقربا  ربارب  رد  ّتلذ 

فّظوم ار  دوخ  یصخش  ره  ًالوا ، تسا  یهلا  رما  کی  یمالسا  يدازآ  هک  اجنآ  زا  یلو  دنکیمن . یگتـشذگدوخ  زا  يراکادف و  نآ  رطاخ 
هزرابم عافد و  ًایناث ، دزیهرپب و  نآ  یهتساوخ  دوخ  یهعسوت  قییضت و  ریسفت و  زا  دریذپب و  تسا  هتـساوخ  ادخ  هک  هنوگنامه  ار  نآ  دنادیم 
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زرم دح و  نیناوق و  یهرتسگ  رد  رگید ، یـساسا  فالتخا  . 5 دـنادیم . ینید  یهفیظو  فیلکت و  کی  ار  یهلا  یهعیدو  نیا  تظاـفح  يارب 
ینوناق ره  تسا و  يرورض  يرما  اهناسنا  یهرادا  يارب  نیناوق  دوجو  تسین و  قلطم  يدازآ  ياراد  ياهعماج  چیه  لمع ، رد  تسا . يدازآ 

هعماج یهرادا  میظنت و  ینعی  تسا ؛ یعامتجا  لئاسم  هب  رظان  اهنت  نوناـق  برغ ، رد  تسا . يدازآ  یعون  یهدـننک  دودـحم  دوخ ، تاذ  رد 
یـسک رگا  دنـسرب و  دوخ  ياههتـساوخ  رثکاّدح  هب  تمحازم ، دروخرب و  نودب  دـنناوتب  عامتجا  یهنحـص  رد  اهناسنا  ات  دراد ؛ هدـهع  رب  ار 

اهنت هن  نیناوق  درادن . یعنام  دزادنا ، رطخ  هب  ار  نارگید  دوخ و  يورخا  يویند و  حلاصم  تداعس و  دوش و  دوخ  ياهسوه  تالیامت و  ریسا 
تشونرس ییایند و  یگدنز  نیب  مالسا ، رد  درادن . ار  یّقح  نینچ  راذگنوناق  ًاساسا  هکلب  هدشن ، عضو  يدازآ  عون  نیا  ندرک  دودحم  يارب 

ایند نیمه  رد  اـهناسنا  تسا . ّرثؤم  شاـیقیقح  تداعـس  رد  وا  راـتفر  لاـمعا و  یهمه  دراد و  دوـجو  یگنتاـگنت  یگتـسویپ  ناـسنا ، يورخا 
مالـسا بولطم  یهعماج  دـنادب ، دازآ  ار  ناطیـش  زا  يوریپ  یتسرپیوه و  هک  ياهعماج  دـننزیم . مقر  ار  شیوخ  يدـبا  تواقـش  تداـعس و 

يراگتسر تداعس و  ناهاوخ  مالسا  هک  اجنآ  زا  و  يدازآ ؛ هن  دنادیم  وا  تواقـش  یهیام  ناسنا و  تراسا  یگدرب و  ار  نیا  مالـسا  تسین و 
. دننکفیب رطخ  هب  ار  نارگید  دوخ و  يورخا  حلاصم  يویند و  عفانم  دـنرادن  قح  دارفا  تسا . هتـسب  ًاعیرـشت  ار  وا  تواقـش  هار  تسا ، ناسنا 
دناهدش و عضو  اهنآ  يورخا  يویند و  حلاصم  ياتـسار  رد  اهناسنا ، راتفر  هب  نداد  تهج  ندرک و  دودـحم  يارب  یمالـسا  نیناوق  نیاربانب ،
، يدرف یقالخا و  نیناوق  نتفرگ  هدیدان  دننامه  نیناوق ، نیا  ضقن  دـنهدیم و  شـشوپ  ار  يدرف  یعامتجا و  ياهراتفر  هدرتسگ ، یتروص  هب 
دـیحوت و ساسا  رب  هک  تسا  یتبهوم  یبرغ ، يدازآ  لباقم  رد  یمالـسا  يدازآ  هصالخ ؛ روط  هب  تشاد . دـهاوخ  تساوخزاـب  ترخآ ، رد 

یهدننک دودسم  ینورد و  ینوریب و  عناوم  یهدننک  فرط  رب  يریذپ ، ّتیلوؤسم  فیلکت و  اب  هارمه  تسا و  هدـش  هداهن  انب  ادـخ  ّتیدوبع 
. تسا یناسنا  ياهدادعتسا  مامت  شخب  ّتیلعف  لامک و  هار  رگشیاشگ  هدوب ، تواقش  هار 

؟ تسیچ یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  رد  اهنآ  نیب  تبسن  يدازآ و  نید و  هاگیاج 

ساسا نیناوق ، نیا  دننکیم . عضو  هعماج  ره  گنهرف  اب  بسانتم  ّتیحالص ، اب  دارفا  هک  تسا  یتباث  ًاتبسن  نیناوق  هسلـس  کی  یـساسا  نوناق 
، یپردیپ تارییغت  زا  ندوب  ناما  رد  ماود و  هب  هجوت  اب  دنتـسه و  ارجا  لباق  ینالوط  ياههرود  يارب  هدـش ، هتخانـش  هعماج  یهرادا  روحم  و 

ياـهیربهر هیاـس  رد  ناریا  تـلم  راـبنوخ  ینـالوط و  یهزراـبم  لـصاح  هـک  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  دنــشابیم . دودـحم  یّلک و 
يارب یمالسا ، يروهمج  بلاق  رد  ار  مالسا  ادخ و  تیالو  دوخ ، عطاق  يأر  اب  ناریا  ناملـسم  مدرم  دوب ، ضر )  ) ینیمخ ماما  یهنادنمدرخ 

هب هک  ار ـ  ناریا  یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  هعماج ، يارب  نوناق  ترورض  هب  هّجوت  اب  دندش . راتساوخ  دوخ ، یعامتجا  تایح  یهرادا 
، تما ناگبخن  ناسانشمالسا و  نادهتجم و  زا  یعمج  دیآیم ـ  رامش  هب  ایند  یـساسا  نیناوق  نیرتیّقرتم  زا  نانادقوقح  ناسانـشراک و  فارتعا 
ّتیهام و یفرعم  هب  یمالسا ، يروهمج  ياهفده  اهـشزرا و  اهانبم و  هب  هجوت  اب  هک  تسا  ياهمّدقم  نوناق ، نیا  زاغآ  رد  دناهدرک . نیودت 
ـ  ریذپان رییغت  يدیلک و  یلک و  یلوصا  یساسا ، ياهنوناق  ریاس  دننامه  نآ  لوصا  سأر  رد  نینچمه  تسا ؛ هتخادرپ  یساسا  نوناق  تلاسر 

، یلک لوصا  نیا  یـسررب  همّدـقم و  نآ  يهعلاـطم  تسا . هدـش  هدـناجنگ  دـنریگیم ـ  لکـش  نآ  بوچراـچ  رد  رگید ، نیناوق  لوـصا و  هک 
هک تسا  ياهتکن  مالسا ، ماکحا  اب  تقفاوم  یمالسا و  طباوض  لوصا و  تیاعر  دزاسیم . نشور  یبوخ  هب  ار  یساسا  نوناق  رد  نید  هاگیاج 

رابتعا شزرا و  ياراد  دـشاب ، مالـسا  نیزاوم  عرـش و  فلاخم  هک  ینوناق  ره  ساسا  نیا  رب  دـهدیم . ناشن  ار  نآ  هچراپکی  یـساسا ، نوناـق 
، ییازج یندـم ، تاّررقم  نیناوق و  يهّیلک  تسا : هدـش  وگزاب  تحارـص  اب  یـساسا  نوناق  مراهچ  لصا  رد  هژیو  هب  هتکن ؛ نیا  دوب . دـهاوخن 

نوناق یهمه  مومع  ای  قالطا  رب  لصا  نیا  دـشاب . مالـسا  ساسا  رب  دـیاب  اهنیا  ریغ  یـسایس و  یماظن ، یگنهرف ، يرادا ، يداـصتقا ، یلاـم ،
، یساسا نوناق  لوا  لصف  رد  تسا . نابهگن  ياروش  ياهقف  یهدهع  هب  رما  نیا  صیخشت  تسا و  مکاح  رگید ، تارّرقم  نیناوق و  یساسا و 

یتموکح يروئت  رد  یمالـسا ، یناـبم  ساـسا  رب  تسا . هدـیدرگ  یفرعم  نوناـق  ياـنبم  یلک و  لـصا  ناونع  هب  مالـسا  نید  یناـبم  لوصا و 
اهنآ هب  دنوادخ  هک  یناسک  اهنت ، تسوا و  ّصتخم  عیرشت ، ّتیمکاح و  اریز  تسادخ ؛ بناج  زا  نآ  نایرجم  نوناق و  یلصا  رابتعا  مالـسا ،
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هک اهنآ  نیبوصنم  هب  (ع ) همئا و  (ص ) ربمایپ زا  دـعب  رما  نیا  هک  دـنزادرپب ، تموکح  يراذـگنوناق و  هب  دـنناوتیم  تسا  هداد  رابتعا  هزاجا و 
فـشاک هک  لقع ـ  تنـس و  نآرق ، ینعی ، نید ، عبانم  زا  یمالـسا  نیناوق  طابنتـسا  اب  ات  تسا  هدـش  راذـگاو  دنتـسه  طیارـشلاعماج  ياـهقف 

رد میلست  موزل  دنوادخ و  هب  عیرشت  تیمکاح و  صاصتخا  نایب  اب  یساسا ، نوناق  رد  دنزادرپب . نیناوق  نیا  يارجا  هب  دنتسه ـ  یهلا  یهدارا 
داهتجا هیقف و  یلو  ناونع  هب  طئارـشلاعماج  ياهقف  طسوت  رمتـسم  يربهر  تماما و  نیناوق ، نایب  رد  یهلا  یحو  نیداـینب  شقن  وا ، رما  ربارب 

یشان یمالسا  ماظن  تیعورشم  هدوب ، ماظن  تیمالسا  دامن  هیقف ، تیالو  تسا . هتفرگ  رارق  هراشا  دروم  تنس ، باتک و  ساسارب  نانآ  يایوپ 
هیقف یلو  ياـضما  دـییأت و  هب  هدـش و  جارختـسا  نید  عباـنم  زا  هک  تسا  ربتعم  ور  نآ  زا  یـساسا  نوناـق  تقیقح ، رد  دوب و  دـهاوخ  نآ  زا 
ینابم عبانم و  یهطیح  رد  دـیاب  یـساسا  نوناق  رد  يدازآ  یـسررب  هک  تسا  نشور  ًالماک  تشذـگ ، هک  یبلاطم  هب  هجوت  اـب  تسا . هدیـسر 
يونعم يّدام و  لماکت  یلاعت و  يارب  یطرش  یهلا و  ياهتبهوم  نیرتگرزب  زا  یکی  فیرش و  يرصنع  يدازآ ، دریذپ . تروص  مالـسا  نید 

دهاوخن یـشزرا  رابتعا و  دوش ، لیمحت  وا  رب  نادـب ، لمع  نید و  باـختنا  دـشابن و  رادروخرب  يدازآ  تبهوم  زا  ناـسنا  رگا  تسا . ناـسنا 
نداد تسد  زا  ررـض و  بجوم  دودـح ، نیا  زا  زواجت  تسا و  يزرم  دـح و  ياراد  اهتمعن ، رگید  دـننامه  یهلا  تبهوم  نیا  اـما  تشاد ؛

. تسا ّتیدودحم  عون  هدـننک و  دودـحم  لماع  رد  توافت  اهنت ، تسین و  هتفریذـپ  ياهعماج  چـیه  رد  قلطم  يدازآ  ددرگیم . یهلا  تبهوم 
تمارک هب  نامیا  یمالسا ، يروهمج  یساسا  نوناق  تسا . ناسنا  ياهراتفر  یهدننک  میظنت  مالسا  نید  ناناملـسم ، رظن  رد  هک  تسا  یعیبط 
هنوگره هدرمـشرب و  یمالـسا  يروهمج  ماظن  ياههیاپ  زا  یکی  ار  دـنوادخ  ربارب  رد  ّتیلوؤسم  اـب  هارمه  يدازآ  ناـسنا و  يـالاو  شزرا  و 

رب ناـسنا  تیمکاـح  بلـس  عورـشم و  ینوناـق و  ياـهیدازآ  عنم  هتـسناد و  دودرم  ار  يرگهطلـس  یبلطراـصحنا و  یگماـکدوخ ، دادبتـسا ،
لصا ره  رد  یساسا  نوناق  رد  تسا . هدرک  عونمم  ار  صاخ  یهورگ  ای  درف  عفانم  تمدخ  رد  نآ  نداد  رارق  شیوخ و  یعامتجا  تشونرس 

يروهمج ماظن  رد  ّتیعورـشم  ندوب و  ینوناق  تسا و  هارمه  عورـشم ، ینوناق و  دـیق  اب  تسا  هدـمآ  نایم  هب  نخـس  يدازآ  زا  هک  يدـنب  و 
شیوخ تشونرس  رب  ناسنا  ّتیمکاح  تسا . نآ  ندوب  یمالسا  هب  تسا ـ  هدمآ  زین  یساسا  نوناق  یّلک  لوصا  رد  هک  روط  نامه  یمالـسا ـ 

طباوض و قباطم  تسا و  جردنم  یساسا  نوناق  رد  هک  یلوصا  قبط  ار  يدادادخ  ّقح  نیا  تلم ، تسا و  حرطم  یهلا  ّتیمکاح  وترپ  رد  زین 
ندرک گنرمک  ای  فذح  لابند  هب  یـساسا  نوناق  يدازآ و  مسا  هب  یناسک  رگا  دـنکیم . لامعا  تسا ، هدومرف  ررقم  دـنوادخ  هک  یتارّرقم 

اناوت لداع و  سانشنوناق و  يربهر  دوجو  زا  عقاو  رد  دنتسه ، یمالسا  ماظن  ّتیعورـشم  ساسا  ّتیمالـسا و  روحم  ینعی  هیقف ، تیالو  شقن 
يأر هب  ار  نآ  ظافلا  یـساسا ، نوناق  يایوگ  ناـبز  ندرک  شوماـخ  اـب  دـنهاوخیم  دـناكانمیب و  دروآرد  روهظ  ارجا و  هب  ار  یهلا  نید  هک 

نید و رب  مکاح  ار  یـساسا  نوناق  هک  یناسک  دنـشخب و  قّقحت  ار  دوخ  نوناق  فالخ  دـصاقم  نآ ، هانپ  رد  دـنیامن و  ریـسفت  لـیوأت و  دوخ 
أدبم هصالخ ، روط  هب  ار . یساسا  نوناق  هن  دناهتخانش و  ار  مالسا  هن  دنهدیم ، رارق  نآ  لباقم  رد  يدازآ  مان  هب  یتب  دننکیم و  یفرعم  مالسا 
ینابم عبانم و  نآ ، ینابم  عبانم و  دوشیم ؛ فیرعت  نید  یهعومجم  رد  زین  نآ  فادـها  تلاـسر و  هدوب ، ینید  یهدارا  کـی  یـساسا  نوناـق 

تخانـش نیارباـنب ، تسا ؛ هدـش  ظاـحل  ینید  ياهـشزرا  طـباوض و  نآ  نیناوق  لوـصا و  ماـمت  رد  نید و  زا  نآ  ّتیعورـشم  راـبتعا و  نید ،
. دش دهاوخ  لصاح  نید  هاگدید  زا  اهنت  نآ  تایوتحم  لوصا و  مهف  یساسا و  نوناق  حیحص 

؟ تسیچ ینید  يدازآ  قّقحت  هار 

، مالـسا ساسا  تسوا . ییاهن  لامک  ناـسنا و  ناـهج ، یهراـبرد  مالـسا ، یتفرعم  ياـههیاپ  حیحـص  تخانـش  ورگ  رد  ینید ، يدازآ  قّقحت 
دشاب و ادخ  صلاخ  یهدنب  هک  تسا  نیا  ناسنا ، يارب  فصو  نیرتلماک  شزرا و  نیرتالاب  تسا و  توغاط  زا  بانتجا  دنوادخ و  شتـسرپ 

یهمه هب  دنکیم و  میـسرت  ار  دنوادخ  تیدوبع  ریـسم  نید  دـسرب . تسا  رّوصتم  ناسنا  يارب  هک  یتالامک  یهمه  هب  ادـخ  یگدـنب  وترپ  رد 
. تسا یناسنا  رترب  تایح  یهمّدقم  يدازآ ، مالـسا ، رد  دیاشگیم . وا  يور  هب  ار  لامک  هار  هدیـشخب و  یهلا  تفـص  ناسنا ، یگدنز  نوؤش 

يدازآ تسا و  مسج  تایح  زا  رتمهم  رترب و  حور ، تایح  تسوا و  یهتـسیاش  يونعم ، يّداـم و  تاـیح  هب  یباـیتسد  يارب  اـهیدازآ  یهمه 
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ناسنا رگا  دوشیم ؛ لصاح  دنوادخ  یگدنب  رثا  رب  ناسنا  ندـش  دازآ  تسا . نآ  أشنم  ببـس و  ینوریب و  يدازآ  زا  رترب  زین  ینورد  يونعم و 
. دـباییم روهظ  زورب و  یعامتجا  يدرف و  دـعب  رد  يدازآ  نیا  دـنامیمن و  ادـخ  ریغ  یگدـنب  يارب  ياهنیمز  رگید  دـشاب ، ادـخ  یهدـنب  طقف 
، هعماج رد  ینید  يدازآ  لوصح  هار  تسا ، يرادـنید  یهرمث  دـنوادخ  ّتیدوبع  تسادـخ و  ّتیدوبع  ورگ  رد  ینید  يدازآ  رگا  نیاربانب ،

ققحت طیارـش  داجیا  عناوم و  ندرک  فرطرب  تسا . نآ  نیناوق  ماکحا و  یهبناج  همه  يارجا  مالـسا و  نید  رتلماک  رتماـمت و  هچ  ره  قّقحت 
دیدـهت زین  ار  ینید  يدازآ  دـنکیم ، دـیدهت  ار  نـید  هـک  ییاـهرطخ  تـسا و  ینید  يدازآ  يارب  هار  ندرک  راوـمه  عـقاو  رد  مالـسا ، ینیع 

زا یفاک  عالطا  مدع  تسا . یلمع  یملع و  شالت  دنمزاین  یعامتجا ، یهـصرع  رد  مه  يدرف و  تروص  هب  مه  ینید ، يدازآ  ققحت  دنکیم .
. دیامنیم یطاقتلا  ياههشیدنا  ریـسا  ار  ناسنا  هک  تسا  یمهم  لماع  دوشیم ؛ لصاح  نآ  لیـصا  عبانم  قیرط  زا  هک  نید  ياههزومآ  ینابم و 

رود هب  یمالسا و  شرگن  رکف و  قیمعت  شیازفا و  اب  تخادرپ و  یـساسا  تاداقتعا  ياههیاپ  میکحت  هب  تخانـش و  یبوخ  هب  ار  مالـسا  دیاب 
اب تساهـسوه . اهوزرآ و  تسد  رد  تراسا  یتسرپایند و  ینید ، يدازآ  رگید  عنام  دیـشیدنا . يدازآ  هلمج  زا  لئاسم ، ماـمت  هب  طاـقتلا ، زا 
هار ددرگیمن . نکمم  یناسآ  هب  نآ  هب  لمع  نایب و  شریذپ و  تخانش ، تروص  رد  مه  تسا و  راوشد  تقیقح  تخانش  مه  یگتسبلد ، نیا 

دراد هفیظو  تموکح  تسا . یمالسا  قالخا  بسک  ینید و  فیلاکت  رتهب  هچ  ره  ماجنا  رد  یعس  هیکزت و  دنب ، نیا  زا  ندش  اهر  نتسسگ و 
ياهداهن اهشخب و  دیامن . داجیا  حلاص  لمع  حیحص و  یهشیدنا  بسک  يارب  ملاس  يرتسب  یعامتجا ، یگنهرف و  ياههصرع  یمامت  رد  هک 

نمشد یگنهرف  موجه  اب  هلباقم  هب  ریگارف ، قیمع و  یتکرح  اب  یمالسا ، ياهـشزرا  گنهرف و  زا  يرادساپ  تهج  رد  دیاب  روشک  یگنهرف 
یمالـسا و یهـشیدنا  ینابم  نییبت  هنیمز ، نیا  رد  تیناحور  تلاسر  نیرتگرزب  دنزادرپب . تسا  يدازآ  نید و  هیلع  دیدهت  نیرتهدمع  هک 

ياهیروآون یطاقتلا و  زیمآکرش و  راکفا  زا  یمالـسا  بان  ياههـشیدنا  ات  تسا ، رفک  مالـسا و  نیب  زرم  صیخـشت  يارب  اضف  ندرک  نشور 
بـسک نید و  یقوقح  یقالخا و  ياههزومآ  هب  لمع  ناکما  حیحـص و  تخانـش  هک  تسا  یطیارـش  نینچ  رد  دنوش . هداد  زییمت  ینید  ریغ 

. دش دهاوخ  ققحم  ینید  يدازآ 

؟ دینک نایب  ار  يدازآ  نید و  يهطبار 

رایسب یناعم ، نیا  زا  یخرب  دوریم . راک  هب  یقوقح  یقالخا و  یسانشناور ، یفسلف ، مولع  رد  ( 1 ،) یظفل كرتشم  تروص  هب  يدازآ  یهژاو 
تـسردان يریگهجیتن  طلخ و  بجوم  یفاک ، تقد  عالطا و  مدـع  تروص  رد  یناعم  نیا  دوجو  دـنایفانتم . مه  اب  یـضعب  کـیدزن و  مه  هب 

نایب ینـشور  هب  يدازآ  یهژاو  موهفم  ادتبا  هک  تسا  نیا  يدازآ  نید و  یهطبار  عون  یـسررب  يارب  هار  نیرتهداس  نیرتهب و  دـش . دـهاوخ 
یسایس یقوقح و  ثحابم  هب  رظان  ًاتدمع  تسا  حرطم  يدازآ  دروم  رد  هزورما  هک  هچنآ  ددرگ . صخشم  نآ  یهرابرد  مالـسا  رظن  ات  دوش 

يّدـح هچ  ات  تلود  تموکح و  ای  درادـن و  ینوناـق  درگیپ  يراـتفر  هچ  دـندازآ و  يّدـح  هچ  اـت  یقوقح  رظن  زا  هعماـج  دارفا  ینعی  تسا ؛
رد دنک ؟ دودحم  ار  اهیدازآ  دناوتیم  دراد و  ییاهتیدودـحم  نینچ  زین  نید  ایآ  دـنک ؟ داجیا  تیدودـحم  مدرم  یعامتجا  راتفر  رد  دـناوتیم 

نید تسا ؛ هتـساوخ  دوخ  ناگدـنب  زا  ار  نآ  دـنوادخ  هتفرگ و  قلعت  نآ  هب  دـنوادخ  یعیرـشت  یهدارا  هک  هچنآ  تفگ : دـیاب  نید  فیرعت 
لامک هب  ار  ناسنا  هدوب ، لقع  و  (ع ) نیموصعم تنـس  نآرق و  اب  قباطم  هک  اهراتفر  اهـشزرا و  دـیاقع ، زا  ياهعومجم  ینعی  دوشیم ؛ هدـیمان 
دنراد تلاخد  ًاتابثا  ای  ًایفن  وا  لامک  تداعـس و  رد  یعون  هب  ناسنا  يرایتخا  ياهراتفر  لامعا و  مامت  هک  تسا  رکذ  نایاش  دناسریم . ییاهن 

تیخنـس وا  لامک  تداعـس و  اب  هک  تسا  یـصاخ  لامعا  راتفر و  اهنت  هکلب  دناسرب ؛ ییاهن  لامک  هب  ار  ناسنا  يراک  ره  هک  تسین  نینچ  و 
تداعـس و رد  هک  يریثأت  تهج  زا  یقوقح ، یعامتجا و  هچ  یقالخا ، يدرف و  هچ  ناـسنا ، يراـیتخا  لاـعفا  ماـمت  دروم  رد  نید  اذـل  دراد ؛

دنکیم دودحم  عامتجا  رد  ار  دارفا  يدازآ  هک  تسا  یعامتجا  يدرف و  حلاصم  تیاعر  عقاو  رد  تسا و  هداد  رظن  مکح و  دنراد  وا  تواقش 
يدازآ مدع  اهتیدودحم و  نیا  عقاو  رد  تفریذپ ، ار  نید  یـسک  رگا  دیامن . لامعا  ار  اهتیدودحم  نیا  هک  تسا  فظوم  یمالـسا  تلود  و 

اـهراتفر و راـکفا ، دـیاقع ، رد  اـهیدازآ  نتفرگ  تهج  ندـش و  دودـحم  نـید ، نتفریذـپ  یهمزـال  تـسا و  هتفریذـپ  ار  اـههنیمز  یـضعب  رد 
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عون و رد  اهنت  توافت ، تسا و  يدازآ  ندرک  دودـحم  يرـشب ، نوناـق  اـی  مالـسا  نوناـق  زا  معا  ینوناـق ، ره  تیـصاخ  ًاـساسا  تساهـشزرا .
زا ار  یعامتجا  یقوقح و  لئاسم  مالـسا ، یتموکح  يروئت  نید و  تیمکاح  فیعـضت  روظنم  هب  دارفا  یخرب  تساهتّیدودحم . نیا  یهزادنا 

نید قوف  نآ  شزرا  دـنکیم و  نییعت  ار  راذـگنوناق  یهفیظو  یتـح  هک  لـصا  نیرتیـساسا  ناونع  هب  ار  يدازآ  هدرک ، جراـخ  نید  یهزوـح 
هیجوت يارب  دنزادرپیم و  مدرم  رد  دـیدرت  لزلزت و  داجیا  ینکفاههبـش و  هب  دوخ ، موش  دـصاقم  هب  ندیـسر  يارب  دـننکیم و  یفّرعم  تسا ،

حرط اب  یهاگ  دـننکیم . هدافتـسا  ءوس  يدازآ  یهژاو  یگدـنزغل  ماهبا و  زا  هورگ ، نیا  دـنریگیم . هرهب  زین  تایاور  تایآ و  زا  دوخ  ياعدا 
راکنا ار  ینید  تموکح  هتفرگ ، هجیتن  ار  یعامتجا  یـسایس و  روما  رد  نید  تلاخد  یفن  دنناسریم ، ار  يدازآ  تیمها  هک  یتایاور  تایآ و 
تسا ناسنا  يارب  باختنا  تردق  رایتخا و  دوجو  رگنایب  تسا و  یفـسلف  ای  ینیوکت  يدازآ  هب  رظان  تایآ ، هنوگنیا  هک  یلاح  رد  دننکیم ؛

ّتیّمها شزرا و  دـنکیم . ناـیب  ار  یعیرـشت  يدازآ  یفن  نید و  تیمکاـح  هک  دراد  دوـجو  نآرق  رد  يددـعتم  دراوـم  یقوـقح . يدازآ  هـن 
؛ دـسرب یقالخا  یگتـسراو  هب  دـیامن و  باختنا  ار  دـنوادخ  یگدـنب  هار  قح و  نید  هنادازآ  ناسنا ، هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  ینیوکت  يدازآ 

یهاگ دش . دهاوخ  رتتسپ  زین  تاناویح  زا  دریگ ، راک  هب  یناسفن  يدام و  ياههتـساوخ  ندروآرب  رد  ار  دنوادخ  تمعن  نیا  ناسنا  رگا  یلو 
تموکح یفن  يدازآ و  تلاصا  تسا ، هداد  رارق  شیوخ  تشونرـس  رب  مکاح  ار  ناسنا  دـنوادخ  ای  تسا و  هللاۀـفیلخ  ناسنا  هک  نیا  نایب  اب 

يدرف و یگدنز  رد  ار  یهلا  تافص  دنتسه و  یهلا  يامسا  هب  ملاع  هک  تسا  یناسک  يارب  ادخ  ینیشناج  ماقم  اما  دنریگیم ؛ هجیتن  ار  ینید 
هوقلاب ماقم ، نیا  هب  تبسن  مدآ  يانبا  دنتسه . اراد  نیمز  يور  رد  ار  لدع  طسق و  يارجا  تیحالـص  دناهدناسر و  روهظ  هب  دوخ  یعامتجا 

تشونرس رب  ناسنا  ّتیمکاح  زا  روظنم  یهاگ  تفای . دهاوخ  ّتیلعف  لامک ، زا  هبترم  نیا  صالخا ، تّدش  ادخ و  یگدنب  هانپ  رد  دنتـسه و 
؛ دننزیم مقر  ار  دوخ  تواقش  ای  تداعس  دوخ ، رایتخا  اب  اهناسنا  ینعی ، تسا ؛ یفسلف  يدازآ  نامه  رگنایب  تسا و  ینیوکت  تیمکاح  دوخ ،

تکاله ناسنا ، يارب  دنوادخ  تسا  یهیدب  تسیچ ؟ عیرشت  ملاع  رد  تشونرس  رب  تیمکاح  اما  دنهد . ماجنا  دنتساوخ  يراکره  هک  نیا  هن 
زا يوریپ  اب  دوخ و  یهدارا  اب  هک  تسا  نیا  عیرـشت  ملاـع  رد  ناـسنا  تشونرـس  تسا ؛ هدزن  مقر  تشونرـس ، ناونع  هب  ار  يدـبا  تواقـش  و 

ناسنا درادن  قح  سک  چیه  هک  تسا  نیا  شیوخ  تشونرـس  رب  تیمکاح  يانعم  کی  دبای و  تسد  دیواج  تداعـس  لامک و  هب  دـنوادخ ،
نوناق رد  هک  هچنآ  دراد . زاب  تسا  هتفرگ  رظن  رد  شیارب  دنوادخ  هک  یماقم  لامک و  هب  ندیـسر  فده و  نیا  هب  لین  ادخ و  یگدـنب  زا  ار 

اهروشک نیب  طباور  هب  رظان  یلم ـ  ّتیمکاح  يهژاو  درکراک  هب  هجوت  اب  هدش ـ  رکذ  دوخ  تشونرـس  رب  ناسنا  ّتیمکاح  ناونع  هب  یـساسا 
هب دوخ  تاناکما  تردق و  زا  يرادروخرب  اب  يرامعتسا  ياهروشک  يدالیم ، نرق 18 و 19  رد  اریز  تسا ؛ رگیدکی  لابق  رد  اهنآ  عضوم  و 

نیمه هب  دنتسنادیم ؛ دوخ  یهدرب  ار  نارگید  و  رایتخا ، بحاص  تسرپرس و  ار  دوخ  دندومنیم و  مادقا  اهروشک  رگید  رب  ّطلـست  فرـصت و 
رد یتّلم  ره  ینعی  دش ؛ حرطم  اهتّلم  تیمکاح  لصا  تفرگ و  جاور  ناگناگیب  يهطلس  زا  یهاوخ  يدازآ  يرامعتسا و  دض  تازرابم  لیلد ،

یهنحص رد  هچ  هژاو ، نیا  رتسب  نیاربانب ، دنادب . نارگید  رب  مکاح  ار  دوخ  دناوتیمن  یتلود  ّتلم و  چیه  دراد و  لالقتـسا  رگید ، ّتلم  ربارب 
دراد دوجو  لصا  اههد  یساسا  نوناق  رد  ادخ . اب  ناسنا  یهطبار  هن  تسا ؛ رگیدکی  اب  اهناسنا  طباور  هعماج ، کی  نورد  رد  هچ  یللملانیب و 

اب هدـش ، حرطم  باـب  نیا  رد  هک  یتاهبـش  رتشیب  هکنیا ، هصـالخ  تسا . هدومن  حیرـصت  یمالـسا  نیناوـق  يارجا  یهلا و  ّتیمکاـح  رب  هک 
. تسا نیوکت  عیرـشت و  ملاـع  هب  طوبرم  ماـکحا  صوصخ  هب  هژاو ، نیا  فـلتخم  یناـعم  نیب  طـلخ  يدازآ و  ظـفل  رد  هطلاـغم  زا  هدافتـسا 

يوریپ دیدنـسپ  هک  یماظن  نوناق و  ره  زا  دریذـپب و  ار  یکلـسم  مارم و  ره  هک  دـشاب  هتـشاد  قح  ناسنا  هک  ینعم  نیا  هب  یعیرـشت ، يدازآ 
تلود دـنیامن و  میظنت  اهنآ  اـب  ار  دوخ  راـتفر  دـیاب  دارفا  هک  تسا  یماـکحا  ياراد  ناـسنا ، نوؤش  یهمه  درادـن . دوجو  مالـسا  رد  دـنک ،
. دنهد هزاجا  یهلا  نیناوق  هک  تسا  ياهدودحم  رد  راتفر  يدازآ  تسا و  نید  یقوقح  نیناوق  ماکحا و  يارجا  هب  فّظوم  زین  یمالسا 

؟ تسیچ مالسا  رد  نایب  هشیدنا و  هدیقع ، يدازآ  زرم  ّدح و 

. تسا هدرک  انعم  ياهنوگ  هب  ار  وا  يدازآ  دراد  ناسنا  زا  هک  یفیرعت  هب  اـنب  یبتکم  ره  تسوا و  ییاسانـش  رب  فّقوتم  ناـسنا ، يدازآ  نییبت 
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. تسا هدـش  حرطم  ناسنا  یعیبط  قح  ناونع  هب  هدـش ، سکعنم  زین  رـشب  قوقح  یهّیمـالعا  رد  هک  برغ  گـنهرف  جـیار  ياـنعم  رد  يدازآ 
نیا رد  ناسنا  نوچ  دـنک . یفن  ار  نآ  دـیابن  یـسک  تسا و  ناسنا  تعیبط  ياضتقم  هک  يزاین  زا : تسا  تراـبع  یعیبط  قح  فیرعت  نیرتهب 

ارف يرطف و  ياهزاین  زا  دوشیم و  فیرعت  هاگن  نیمه  اـب  زین  وا  زاـین  قح و  تسا ، تعیبط  اـیند و  هب  دودـحم  وردوخ و  يدوجوم  گـنهرف ،
ماـجنا طـباوض  نیناوق و  بوچراـچ  رد  یعیبـط  قوقح  نیمأـت  ياـهعماج  ره  رد  یفرط  زا  تسین . يربـخ  دـیواج  یگدـنز  يارب  وا  یعیبـط 

هک يراک  ره  یعامتجا ، تارّرقم  نداهن  اپ  ریز  نارگید و  قوقح  هب  زواجت  اب  يدازآ ، مسا  هب  درادن  قح  ناسنا  ياهعماج  چـیه  رد  دوشیم .
صّخـشم ار  قوقح  ياـفیتسا  یهوحن  اهتّیدودـحم و  عون  هک  تسا  هعماـج  ره  یگنهرف  ياهـشزرا  اـهیگژیو و  نیا  دـهد . ماـجنا  تساوـخ 

ماجنا ناسنا  هب  یعقاو  شرگن  مالـسا و  ینابم  ساسا  رب  اـهنآ  ندروآرب  یگنوگچ  ناـسنا و  قوقح  فیرعت  یمالـسا ، گـنهرف  رد  دـنکیم .
تواـفتم اـهگنهرف  رگید  اـب  ناـیب ، هدـیقع و  يدازآ  هلمج  زا  يدازآ ، هب  هاـگن  رد  گـنهرف  نیا  ياهدروآتـسد  هک  تسا  یهیدـب  دوـشیم و 

رد زین  نآرق  رد  تسا و  تسرد  ینخـس  تسین ، رابجا  هارکا و  لباق  یبلق ، شریذپ  تفایرد و  هک  ینعم  نیا  هب  هدـیقع  يدازآ  دوب . دـهاوخ 
نیا دوجو  اب  هک  تسا  ییاهیهاگآ  تامدقم و  رب  ینتبم  هدیقع  کی  شیادیپ  اریز  تسا ؛ هدـش  هراشا  نآ  هب  ( 2 «) ِنیِّدلا ِیف  َهارْکِإ  ال   » یهیآ

رد تسا ، یبلق  ینورد و  يرما  هدیقع ، شریذپ  نوچ  و  تسین . نآ  زا  يریگولج  هب  رداق  یـسک  دش و  دهاوخ  لصاح  هدیقع  نآ  تامّدقم ،
نآ شریذپ  دریذپب و  ار  ياهدیقع  ره  تسا  دازآ  ناسنا  هک  ار  نخس  نیا  مالسا  اما  دشابیمن ؛ هارکا  رابجا و  لباق  هدوب ، صخش  دوخ  رایتخا 

مامت دیاب  ناسنا  دراد و  شزرا  حیحـص  قح و  ياهرواب  شریذپ  اهنت  مالـسا ، هاگدـید  زا  دریذـپیمن . تسا ، ریثأتیب  وا  تشونرـس  رد  هدـیقع 
دقن یـسررب و  اب  حیحـص ، رواب  بسک  ای  لطاب و  یهدـیقع  کـی  رییغت  حالـصا و  دریگ . راـک  هب  تقیقح  هب  ندیـسر  يارب  ار  دوخ  شـالت 

نیوانع اب  رایسب و  دراوم  رد  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  لیلد  نیمه  هب  تسا . نکمم  ناهرب ، یهئارا  حیحـص و  رکفت  نآ و  لیالد  تامدقم و 
دشر دهدیم و  لکـش  ار  ناسنا  رهوج  هک  تسا  ینورد  ییورین  یهلا و  یتمعن  هشیدنا ، رّکفت و  تسا . هدومن  رما  رّکفت ، لّقعت و  هب  فلتخم 

رتراومه حیحص  جیاتن  هب  ندیسر  هار  دوش ، هتشادرب  هشیدنا  عناوم  اهدنب و  هچ  ره  تسا . حیحص  ریسم  رد  نآ  يریگراک  هب  ورگ  رد  ناسنا 
هدرک ناونع  زین  ار  نآ  ياهتیدودـحم  عـناوم و  هتـشاد و  دـیکأت  هشیدـنا  يدازآ  رب  همه  زا  شیب  همه و  زا  شیپ  مالـسا  ور  نیا  زا  ددرگیم ؛

حیحـص فراعم  بسک  يزومآ و  ملع  رب  مالـسا  رایـسب  قیوشت  دیکأت و  تسا . یهاگآان  لهج و  هشیدـنا ، يدازآ  یلـصا  عناوم  زا  تسا ـ .
هب یبایتسد  زا  هشیدـنا  هک  ددرگیم  ثعاب  عوضوم ، کی  زا  یفاک  عالطا  مدـع  لهج و  تسا . یمدآ  یهـشیدنا  لاـب  ندوشگ  دـشر و  يارب 

بتک شورف  دیرخ و  مالـسا ، ور  نیا  زا  دنامب ؛ زجاع  تسرد  یهجیتن  ندروآ  تسد  هب  حیحـص و  نخـس  صیخـشت  هلئـسم و  بناوج  مامت 
دـنزادرپیم و غیلبت  هب  ینید  ياهرواب  یهلا و  تایآ  هیلع  هک  یناسک  اب  تساخرب  تسـشن و  هتـسنادن و  زیاج  ار  زیگناههبـش  هدـننک و  هارمگ 
، هشیدنا يدازآ  رگید  عنام  تسا ـ . هدرک  عنم  دنرادن ، ار  تاهبش  در  لیلحت و  دقن و  ناوت  صـصخت و  هک  یناسک  رب  ار  ناشنانخـس  ندینش 

یهجیتـن هب  یباـیتسد  حیحـص و  لـیالد  تامدـقم و  كرد  زا  ار  یمدآ  یهـشیدنا  هک  تسا  سفن  ياوه  زا  يوریپ  ییاـیند و  ياهیگتـسبلد 
راک هب  لـیاذر  بسک  هدوهیب و  دـصاقم  ندروآرب  يارب  ار  یهلا  تمعن  نیا  سفن ، ياوه  تیاـهن  رد  و  درادـیم . زاـب  نآ  شریذـپ  تسرد و 

ورملق عناوم ، نیا  ندـش  فرطرب  اب  دـیامن . فرطرب  ار  هشیدـنا  عناوم  اهتیدودـحم و  تسا  هتـساوخ  هیکزت  مّلعت و  هب  رما  اـب  مالـسا  دریگیم .
. تسا هدش  نیـسحت  دیکأت و  تقیقح ، بسک  يارب  ياهنیمز  ره  رد  نآ  ندرب  راک  هب  تشاد و  دهاوخن  یتیدودـحم  چـیه  ناسنا  یهـشیدنا 

نآ هب  یهار  چـیه  هشیدـنا ، تسا و  جراـخ  يرـشب  رکف  شیاـجنگ  زا  هک  تسا  نیا  دـنوادخ ، تاذ  هنک  رد  ندیـشیدنا  زا  یهن  لـیلد  یتح 
شریذـپ هشیدـنا و  يریگراک  هب  تشاد . دـهاوخن  یهارمگ ، ًانایحا  ورین و  فالتا  تاّیمه و  زج و  ياهجیتن  چـیه  نآ  هب  نتخادرپ  درادـن و 

ای راتفگ و  بلاق  رد  هک  یتقو  اما  دوشیم ؛ یـسررب  یقالخا  لـئاسم  یهدودـحم  رد  هدوب ، جراـخ  یقوقح  ماـکحا  یهزوح  زا  هدـیقع  کـی 
ره دننام  زین  نایب  تشاد . دـهاوخ  ار  دوخ  صاخ  یقوقح  مکح  دـباییم ، هک  یناونع  هب  هجوت  اب  درک ، ادـیپ  ینوریب  دومن  روهظ و  يرادرک ،

ددرگیم و مارح  نآ  نامتک  هدوب و  بجاو  اهناسنا  تیادـه  قح و  شرتسگ  نییبت و  ناونع  هب  یهاگ  تسا ؛ یماکحا  ياراد  يرگید  راـتفر 
ره دـننام  یمالـسا  یهعماج  رد  دوشیم . بجاو  نآ  زا  باـنتجا  هتفرگ و  رارق  اـشحف  یهعاـشا  غورد و  تمهت ، تبیغ ، ناونع  تحت  یهاـگ 
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، يداز ناونع  هب  هک  دریذپیمن  یلقاع  چیه  درادـن ؛ دوجو  دـسیونب  ای  دـیوگب  تساوخ  هچ  ره  هک  ینعم  نیا  هب  نایب  يدازآ  رگید ، یهعماج 
عوـن فـلتخم ، ياـهگنهرف  رد  یلو  دوـش ؛ ماـجنا  دارفا ، هب  ندز  ررـض  بیرخت و  تـهج  رد  هعماـج و  نیناوـق  اهـشزرا و  فـالخ  رب  یلمع 
يرما نید ، درادـن و  دوجو  تیرثـکا  تساوخ  يارو  یتـقیقح  نوـچ  برغ ، گـنهرف  رد  تسا . تواـفتم  نآ  يارجا  لکـش  اهتّیدودـحم و 

حلاصم هک  ناونع  نیا  هب  مالـسا  رد  اما  تسا ؛ يّدام  عفانم  تهج  رد  اهنت  دوشیم  ارجا  هک  ییاهتّیدودـحم  اذـل  ددرگیم ؛ بوسحم  ياهقیلس 
رگا نایب  يدازآ  دوشیم . ارجا  تهج  نیمه  رد  زین  نایب  يدازآ  ياهتّیدودحم  دـنکیم ، لابند  ار  اهناسنا  يورخا  تداعـس  يونعم و  يدام و 

ماجنا نسحا  لوق  صیخشت  هب  کمک  هدنزاس و  داقتنا  يارب  دشاب و  حیحص  یناسر  عالطا  فراعم و  مولع و  رشن  تقیقح ، نییبت  لکـش  هب 
، ضوع رد  تسا . هدش  لقن  قح  نییبت  يارب  نیکرشم  رافک و  لطاب  نانخس  زین  نآرق  رد  هک  هنوگنامه  تسا ؛ هدیدنسپ  لاکشا و  الب  دوش ،
تسا و عونمم  مارح و  ًانیقی  دوش ، ماجنا  هک  یلکـش  ره  رد  يزیگناـهنتف  ینید و  ياهـشزرا  تامّدـقم و  یهلا و  نیناوق  مالـسا و  هیلع  غیلبت 

یعامتجا راتفر  کی  نایب ، سپ  دنک . يریگولج  عورشمان  لامعا  زا  دیامن و  نیمأت  ار  عورشم  ياهیدازآ  هک  دراد  هفیظو  یمالسا  تموکح 
ياهیگژیو زا  و  دوشیم ؛ يریوصت  یتوص و  يراتـشون ، يراـتفگ و  زا : معا  ياـهناسر ، ياـهرازبا  یهمه  لـماش  یّلک  حالطـصا  رد  تسا و 

ریغ رد  دریگب ؛ رارق  هدافتسا  دروم  اهناسنا  یعقاو  دشر  یلاعت و  تهج  رد  دیاب  هک  تسا  يرکف  طابترا  يرارقرب  يارب  ياهلیسو  زین  ناسنا و 
. دوب دهاوخ  تازاجم  ّقحتسم  دروآیم  دیدپ  هک  یبیسآ  ررض و  هب  هجوت  اب  تروص  نیا 

؟ نید ای  تسا  لدع  هب  دّیقم  يدازآ 

تسد زا  يراک  ره  تسین و  دودحمان  وا  رایتخا  ورملق  یلو  تسا ، رایتخا  باختنا و  تردق  ياراد  دازآ و  يدوجوم  ینیوکت  روط  هب  ناسنا 
هچ ره  تسا . مکاح  تعیبط  رب  هک  تسا  ینیناوق  بوچراـچ  رد  یلولعم و  یّلع و  ماـظن  یهدودـحم  رد  وا  راـیتخا  هکلب  دـیآیمن ، رب  ناـسنا 

تارایتخا و یهریاد  دشاب ، هتـشاد  اهنآ  زا  هدافتـسا  يریگراک و  هب  رد  يرتشیب  ییاناوت  تردق و  دـشاب و  رتهاگآ  تعیبط  نیناوق  هب  ناسنا 
تـسد تسا ، مهارف  شیارب  باختنا  ناکما  تردق و  ملع و  هک  ياهدودـحم  نیمه  رد  دراد  قح  وا  ایآ  اما  دـباییم . شرتسگ  زین  وا  باختنا 

هک ار  یلمع  ره  اهناسنا  هک  تسین  نینچ  دـنک ؟ تیاعر  ار  ییاهزرم  ّدـح و  دـیاب  اـی  دـیامن ، راـتفر  تساوخ  روط  ره  دـنزب و  يراـک  ره  هب 
شتآ رد  ار  دوخ  ًالثم  دـنکیم ؛ لمع  دوخ  صیخـشت  هب  انب  ررـض ، تعفنم و  اـی  ملا و  تذـل و  ساـسا  رب  یـسک  ره  دـنهد . ماـجنا  دـنرداق ،

، هعماج ماظن  ظفح  ییاپرب و  يارب  یعامتجا ، یگدـنز  رد  هک  مینادـیم  زین  یفرط  زا   … دـهدیمن و ؛ نت  هاـگترپ  زا  طوقـس  هب  دزادـنایمن و 
ار وا  ینیوکت  يدازآ  هک  تسا  ییاـهزرم  ّدـح و  نیا  و  دـیامن . لـمع  دـناوتیمن  دوخ  صیخـشت  هب  سک  ره  دراد و  دوـجو  ییاهتّیدودـحم 

ندرک دودحم  يارب  دناهتفرگ . لکش  ساسا  نیمه  رب  قوقح ـ  ای  قالخا  بلاق  رد  یشزرا ـ  ای  يرابتعا و  یعیرشت  نیناوق  دیامنیم . دودحم 
یگدـنز رد  ار  ناسنا  تایح  هک  یخرب  دوشیم ـ : هتفرگ  رظن  رد  ییاهکالم  ناسنا ، یعاـمتجا  يدرف و  یگدـنز  فدـه  هب  هجوت  اـب  يدازآ ،

ـ . دنتسین لیاق  يرظن  ظاحل  هب  درف  يدازآ  يارب  یتّیدودحم  چیه  دنسانشیمن ، نآ  يارب  يّدام  ذیاذل  يارو  یفده  دننکیم و  هصالخ  يویند 
دناهاگآ و ملظ  یتشز  تلادع و  نسح  هب  يدادادخ  روط  هب  اهناسنا  هک  دندقتعم  دننادیم و  تلادـع  ار  ّتیدودـحم  كالم  رگید ، ياهّدـع 

کی زا  یـشان  لوا ، يهیرظن  تفای . دهاوخ  تسد  یگدنز  رد  تداعـس  هب  دنک ، يرود  ملظ  زا  دیامن و  راتفر  تلادع  ساسا  رب  یـسک  رگا 
یعقاو تداعس  ياتسار  رد  یلمع  ره  هن  تسایند و  هب  دودحم  ناسنا  یگدنز  هن  تسا . یمالسا  یهلا و  میلاعت  فالخ  زیمآکرـش و  هاگدید 
یلصا فده  اب  هچ  ره  دریگب و  لکـش  وا  ترخآ  ایند و  تداعـس  حلاصم و  تهج  رد  دیاب  ناسنا ، ینیوکت  يدازآ  ّتیدودحم  اذل  تسوا ؛

یلو تسا ، حیحـص  یلک  تروـص  هب  هچ  رگا  مود  يهیرظن  دوـش . عـنم  یهن و  دوـبن ، راـگزاس  تسا  ناـسنا  تداعـس  لاـمک و  هـک  تاـیح 
هچ رگا  اریز  دزاس ؛ نکمم  ار  هعماج  حیحـص  يهرادا  دشخبب و  یتسرد  تهج  يدرف ، ياهتیدودحم  هب  دناوتیمن  درادن و  ینادـنچ  ییآراک 

یهمه صیخـشت  یعامتجا ، یگدـنز  عیـسو  یهنماد  يدرف و  یگدـنز  یهرتسگ  رد  یلو  دـناهاگآ ، ملظ  حـبق  تلادـع و  نسُح  هب  اهناسنا ،
نیا صیخشت  رد  فلتخم ، عماوج  رد  خیرات و  لوط  رد  يدایز  تافالتخا  لیلد ، نیمه  هب  تسین . نکمم  ناسنا  يارب  لدع ، ملظ و  قیداصم 
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نآ ساسا  رب  اـت  دراد  يربتعم  عجرم  عبنم و  هب  زاـین  لدـع ، ملظ و  قیداـصم  نییعت  سپ  تسا ؛ هداد  خر  تسا  لدـع  اـی  ملظ  يزیچ  هچ  هک 
یحو نید و  اهنت  ربتعم ، عبنم  عجرم و  نیا  دومن . میظنت  یعیرـشت  نیناوق  بوچراچ  رد  ار  هعماج  ياـهراتفر  تاـفالتخا ، نیا  زا  غراـف  ناوتب 

قح نیا  ییاناوت و  زین  تسا و  هاگآ  اهنآ  راتفر  لدع  ملظ و  اهناسنا و  حلاصم  یهمه  هب  هک  تسا  میکح  میلع و  دنوادخ  طقف  تسا و  یهلا 
، هجیتن رد  دـیامن . دودـحم  اهنآ  ندـناسر  تداعـس  لامک و  هب  يارب  نید ، عماج  یهمانرب  تعیرـش و  نیناوق  اب  ار  ناسنا  يدازآ  هک  دراد  ار 
ار ملظ  تلادع و  مه  هک  تسا  نید  تعیرـش و  نیا  دراد و  زاین  نییبت  ریـسفت و  هب  تلادـع  دوخ  اریز  تسین ؛ تلادـع  ناسنا  يدازآ  كالم 

. دیامنیم نایب  یقوقح  یقالخا و  ماکحا  بلاق  رد  ار  اهناسنا  یعامتجا  يدرف و  يدازآ  دودح  مه  دنکیم و  صخشم 

؟ تسا راگزاس  مالسا  اب  برغ  گنهرف  رد  ییارگدرف  ایآ 

ینیبناهج و رد  بتکم  ود  رگا  دریگیم . تروص  نآ  یسانشناسنا  یسانشناهج و  یهیاپ  رب  یبتکم  ره  یلمع  يرظن و  ياهدروآتـسد  جیاتن و 
ياهـشیر توافت  دوش ـ  دای  اهنآ  زا  مان  کی  هب  ظفل  رهاظ و  رد  هچرگ  دوشیم ـ  اـنب  اـههیاپ  نیا  رب  هک  هچنآ  دنـشاب ، تواـفتم  یـسانشیتسه 

يزیچ تسا و  هدیرب  داعم  أدبم و  زا  هک  یناسنا  ّتیروحم  تلاصا و  ینعی  تسا ؛ راوتـسا  مسیناموا  رب  برغ  گنهرف  يانب  تشاد . دـنهاوخ 
یناسنا دارفا  عومجم  زین  هعماج  تسا . يویند  يّدام و  ياهتذل  اههتساوخ و  ندروآرب  دراد ، ّتیمها  وا  يارب  هچنآ  دنیبیمن و  ار  شدوخ  زج 

تسوا و ياههتـساوخ  رثکادـح  نیمأت  درف و  حـلاصم  دوش  تیاعر  دـیاب  هچنآ  یقوقح  یعامتجا و  لئاسم  رد  سپ  تسا . يراـبتعا  يرما  و 
. دوشیم دانتـسا  نآ  هب  برغ  رد  يرظن  ظاحل  هب  هک  تسا  ییارگدرف  ناـمه  نیا  دراد . ّتیولوا  مّدـقت و  درف ، ياـهیدازآ  حـلاصم و  هراومه 
يرادهیامرـس و ياـهماظن  ندـمآ  دـیدپ  هب  هیرظن  نیا  هک  اـجنآ  زا  درادـن . قـقحت  ناـکما  دـص ، رد  دـص  ارجا ، لـمع و  ماـقم  رد  هچ  رگا 
هب ار  هعماج  دارفا  رگید  دنریگیم و  تسد  هب  ار  هعماج  مامز  بلط ، تردق  رادهیامرـس و  یتیلقا  نآ  رد  هک  ياهعماج  دیماجنا ـ  یتسیلاتیپاک 

دندش هعماج  تلاصا  هب  لیاق  اهماظن ، نیا  رد  اوران  ياهضیعبت  رایسب و  ياهمتس  زا  زیرگ  يارب  ياهّدع  دنناشکیم ـ  دوخ  ياههتساوخ  لابند 
أدبم راکنا  تقیقح و  نتفرگ  هدیدان  رد  دوب و  هتـساخرب  رتسب  نامه  زا  زین  شیارگ  نیا  دندرک ؛ ناونع  ار  هعماج  حلاصم  ّتیولوا  مدقت و  و 
رارق هّجوت  دروـم  دوـب ، هعماـج  یهدـنزاس  رـصنع  هک  درف  هیرظن ، نیا  رب  ینتبم  ياـهماظن  رد  دوـب . رتوـلج  هکلب  لوا ، هورگ  دـننام  داـعم ، و 

درواین و بات  لیلد ، نیمه  هب  دوبن و  راگزاس  يدرف  تاراظتنا  ناسنا و  یهّیلوا  عبط  اب  هک  دیماجنا  تموکح  رد  دادبتسا  یعون  هب  تفرگن و 
ياهدادعتـسا زا  يریگهرهب  اب  اـت  دـیرفآ  ار  ناـسنا  ادـخ  هکلب  تسین ، اـیند  رد  هدـش  اـهر  يدوجوم  ناـسنا  یهلا ، ینیبناـهج  رد  دـش . درط 

اب هک  تسا  یهلا  برق  رد  ناسنا  لامک  تداعـس و  دـیامنب . ترخآ  نادواج  تداعـس  یهنیمز  همدـقم و  ار  اـیند  دودـحم  تاـیح  دادادـخ ،
درف رتسب ، نیا  رد  تسا . ناسنا  لامک  زاسهنیمز  دشر و  رتسب  هعماج ، مالسا ، رد  دوشیم . لصاح  نید  تاروتـسد  میلاعت و  هب  لمع  داقتعا و 

يارب ياهزیگنا  ارگدرف ، یهلا  ریغ  ياهبتکم  رد  دـنزیم . مقر  ار  دوخ  تداعـس  هدومن ، افوکـش  ار  دوخ  ياهتّیلباق  عاونا  یگدـنز ، نارود  رد 
. دریگیم راـک  هب  دوخ  يداـم  ياههتـساوخ  ندـش  هدروآرب  تهج  رد  ار  نارگید  ناوت ، ّدـح  رد  درف  هکلب  تسین ؛ نارگید  حـلاصم  تیاـعر 

ینیبناهج رد  درادـن . دوجو  هعماج ، عفاـنم  رطاـخ  هب  درف  ّتیمورحم  یگتـشذگدوخ و  زا  يارب  یلوقعم  ياـنبم  زین  ییارگهعماـج  ساـسارب 
مهارف ادخ و  ناگدنب  زا  يریگتسد  یهاوخریخ و  رد  یـصخش  ره  تسا . هدروخ  هرگ  هعماج  حلاصم  نیمأت  اب  درف  لامک  تداعـس و  یهلا ،

ریخ عفن و  هعماج ، يارب  یبلطتحلـصم  یهاوخریخ و  تسا . شیوخ  لامک  قح و  تیاضر  لاـبند  هب  هعماـج ، یلاـعت  دـشر و  یهنیمز  ندرک 
لوقعمان یقطنم و  ریغ  ناگمه ، عفن  يارب  یگتشذگدوخ  زا  یتسیلایـسوس ، ییارگهعماج  فالخ  رب  اذل  تشاد ؛ دهاوخ  لابند  هب  زین  يدرف 

دوخ و يارب  ار  یقیقح  تداعـس  هکلب  دـهاوخیمن ؛ دوـخ  ياهـسوه  تمدـخ  رد  ار  رگید  ياـهناسنا  یبرغ ، ییارگدرف  فـالخ  رب  و  تسین ،
مقر دوخ  يارب  ار  لامک  نیرتالاب  هک  نیا  نیع  رد  تسا ؛ نمؤم  دارفا  تداهـش  راـثیا و  راـک ، نیا  یهولج  نیرتـالاب  دـنکیم . بلط  نارگید 

هنابلطواد دارفا ، دوخ  نکمم ، ّدـح  ات  هک  تسا  نیا  لصا  مالـسا  رد  ساسا ، نیا  رب  دنتـسه . زین  هعماج  تداعـس  حالـصا و  لابند  هب  دـننزیم 
ییارگدرف عون  نیا  رد  و  دماجنیب ، اهنآ  لامک  هب  هتفای ، یـشزرا  یهبنج  اهتّیلاّعف ، یهمه  ات  دنریگ ، تسد  هب  ار  یعامتجا  تامدـخ  اهراک و 
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زین ییارگهعماج  یعون  دسریم و  حالص  تمالس و  هب  زین  هعماج  هجیتن ، رد  دنیوجیم ؛ ار  شیوخ  تعفنم  حالص و  دارفا ، هک  تسا  یمالسا 
ارگعقاو ییارگنامرآ ، نیا  رانک  رد  مالـسا  ددرگیم . راکـشآ  هعماج  حـلاصم  مّدـقت  ّتیولوا و  تیاعر  رد  درف  لامک  اریز  دوشیم ؛ بوسحم 

ریـسم رد  هراومه  تسا ، هدنام  نیمز  رب  ياهراک  يّدصتم  يدرف و  تبثم  ياهتّیلاّعف  زاسهنیمز  رگتیاده و  هک  یمالـسا  تموکح  تسه . زین 
، تسرپایند وجدوس و  ياهدع  هک  داد  دهاوخن  هزاجا  هاگچیه  تسا و  هعماج  لک  حلاصم  ظفاح  دنیامنیم و  ریس  یناگمه  تحلـصم  نیمأت 
داسف و ضیعبت و  هب  هک  دـننک  دراو  همطل  هعماج  يونعم  حـلاصم  هب  ای  دـنیامن و  ریزارـس  دوخ  يوس  هب  ار  هعماج  ياههیامرـس  تاـناکما و 
لوصا و ساسا  رب  مالـسا  هجیتن ، رد  دیامنیم . دودحم  ار  دارفا  نیا  يدازآ  ناگمه ، تداعـس  يارب  اذـل  دـماجنیب ؛ اهـشزرا  ندـش  شودـخم 

رایـسب بتاکم ، رگید  اب  نآ  ياهدروآتـسد  هک  دراد  درف  هعماج و  هب  تبـسن  هنانیب  عقاو  لاح  نیع  رد  یناـمرآ و  یهاـگن  دوخ ، ّقح  یناـبم 
. تسا توافتم 

؟ تسا راگزاس  یلاعفا  دیحوت  اب  ناسنا  ندوب  رگباختنا  ینیوکت و  يدازآ  ایآ 

زا جراخ  کمک  روای و  هب  يزاین  دوخ ، لاعفا  ماجنا  رد  دنوادخ  هک  تسا  انعم  نیا  هب  یهلا ، يهفسلف  مالک و  حالطـصا  رد  یلاعفا ، دیحوت 
زا دـهدیم . رارق  ببـس  دـنیرفآیم و  وا  دوخ  ار  ببـس  نآ  دریگ ، ماجنا  ببـس  هار  زا  دـیاب  هک  تسا  ياهنوگ  هب  راـک  مه  رگا  درادـن و  تاذ 
ریغ تسادخ و  تیاهنیب  دوجو  لقتـسم ، یتسه  اهنت  هک : تسا  هدـش  نایب  دـنوادخ ، یقیقح  تدـحو  یتاذ و  دـیحوت  باب  رد  رگید ، فرط 

لقتـسم دنوادخ و  دوجو  ضرع  رد  يدوجوم  چیه  دنتـسه و  وا  هب  طبر  نیع  ضحم و  رقف  وا ، یتسه  لوط  رد  یتادوجوم  همه ، دـنوادخ ،
دنوادخ و زا  تقیقح  رد  همه  ناسنا ، يرایتخا  لاعفا  یتح  اهنآ و  نوؤش  تاوذ و  زا  ّمعا  دوش ، دوجوم  یتسه  رد  هچ  ره  اذـل  تسین ؛ وا  زا 

هدرمش لاعفا  مامت  یقیقح  لعاف  دنوادخ ، و  هللا » ّالا  دوجولا  یف  ّرثؤم  ال  : » دوشیم هتفگ  هفسلف  رد  ساسا ، نیا  رب  دنتـسه . وا  هب  جایتحا  نیع 
ماجنا دوخ  باختنا  اب  ار  اهراک  هک  دـباییم  دوخ  رد  یـصخش  ره  تسا و  یهیدـب  يرما  ناسنا ، باختنا  تردـق  راـیتخا و  یهلئـسم  دوشیم .

، لاح نیا  اب  دـنکیم . ادـیپ  انعم  ناسنا  ندوب  رگباختنا  اب  زین  باوث  باقع و  و  فیلکت ، تعیرـش و  دوجو  لـصا  دـنکیم . كرت  اـی  دـهدیم و 
باب نیا  رد  هتـشادن و  یـساسا  لئاسم  زا  یحیحـص  كرد  ای  دناهدوب و  زجاع  اهنآ  لح  زا  هک  هدوب  حرطم  یتاهبـش  اههورگ ، یخرب  يارب 

ناوتیمن ار  لعف  کی  هک  اجنآ  زا  دوش ، ضرف  ادخ  یتسه  ضرع  رد  لقتـسم و  یتسه  ناسنا ، یتسه  رگا  دناهدرک . زاربا  ار  یلطاب  ياهرظن 
هچنآ ناسنا ؛ لعف  ای  دـشاب و  ادـخ  لعف  دـیاب  ای  ددرگیم ، رداص  ناسنا  زا  هک  یلعف  راچان ، هب  داد ، تبـسن  مه  ضرع  رد  لعاف  ود  هب  ًاتقیقح 

هک یتایاور  تایآ و  نییبت  یپ  رد  هرعاشا  دوب . دولآکرـش  رواـب  طـلغ و  روصت  نیمه  دـناشک  ضیوفت  هب  ار  هلزتعم  ربج و  هب  ار  هرعاـشا  هک 
تبـسن دنوادخ  هب  هطـساویب  ار  تانکمم  لاعفا  هدومن و  راکنا  ار  یلولعم  یّلع و  ماظن  تسا ، یتسه  بتارم  مامت  رد  دنوادخ  ّتیلعاف  رگنایب 

هب لیاق  ناسنا و  ّتیلعاف  رکنم  دناهدومن و  تسا  نآ  زا  هّزنم  هک  یتافـص  هب  فصّتم  هدروآ و  نییاپ  تانکمم  دح  ات  ار  ادخ  نانیا  دـناهداد .
باوث و تعیرش و  ندوب  هنامیکح  اهناسنا و  صقان  تافـص  لاعفا و  زا  دنوادخ  ندوب  هّزنم  دنتـساوخیم  هک  هلزتعم  لباقم ، رد  دناهدش . ربج 

ضیوفت هب  لیاق  هدرب و  الاب  ییادـخ  ماقم  ّدـح  ات  ار  ناـسنا  هتـسب و  قلطم ، ّتیلعاـف  ریثأـت و  رد  ار  دـنوادخ  تسد  دـننک ، تباـث  ار  باـقع 
ربارب رد  يدوجوم  چیه  هک  دیحوت  ساسا  رب  اما  دوب . ناسنا  یتسه  نتـشادنپ  لقتـسم  لطاب ، تارظن  نیا  یهمه  أشنم  تقیقح ، رد  دناهدش .

هلزتعم و فالخ  رب  هک  دـش  حرطم  (ع ) تیب لها  بتکم  رد  نیرمـالا » نیب  رمـالا   » ّمهم یهیرظن  تسین ، رّوصتم  دـنوادخ  یتسه  ضرعمه  و 
لعاف و ار  ناسنا  دنادیم و  هّزنم  تانکمم  تافص  صیاقن و  زا  ار  وا  درمشیم ، لاعفا  مامت  یقیقح  لعاف  ار  دنوادخ  هک  نیا  نیع  رد  هرعاشا ،

یهمه رگا  تسا و  حیحـص  لعاف  ود  هب  لعف  کی  یقیقح  دانـسا  یلوط ، ياهلعاف  رد  هک : نیا  حیـضوت  دسانـشیم . شیوخ  لاـمعا  لوؤسم 
رقف لعاف ، دوخ  دوجو  یتقو  اریز  تسه ؛ زین  ادخ  لعف  دنزب  رـس  یلعاف  ره  زا  هک  یلعف  ره  میتسناد ، دـنوادخ  یتسه  لوط  رد  ار  تادوجوم 

، دنراد رارق  دنوادخ  یتسه  لوط  رد  هک  ییاهلعاف  دوب . دهاوخ  ادـخ  هب  طبر  نیع  زین  وا  نوؤش  راثآ و  یهمه  تسادـخ ، هب  قلعت  ضحم و 
هورگ دننکیم و  باختنا  اهنآ  نایم  زا  ار  دوخ  لعف  دـناتوافتم و  ياههزیگنا  لایما و  ياراد  اهنآ  زا  ياهتـسد  دـناهنوگ : ود  میـسقت ، کی  هب 
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اب ار  دوخ  لعف  هک  تسا  لوا  یهتـسد  ياهلعاف  زا  ناسنا  و  دنرادن ؛ باختنا  تردق  فلتخم ، ياههزیگنا  مدع  ای  ملع  مدـع  رطاخ  هب  رگید ،
بوسحم زین  ادـخ  لعف  تسوا ، دوخ  لعف  هک  نیا  نیع  رد  دـنک ، باختنا  هک  ار  یلعف  ره  دـنکیم و  باختنا  دراد ، هک  ییاههزیگنا  هب  هجوت 

ياههیرظن صیاقن ، زا  ندوب  هّزنم  یتسه و  بتارم  ماـمت  رد  دـنوادخ  ندوب  ّرثؤم  دـیحوت و  حیحـص  ياـنعم  هب  هجوت  اـب  نیارباـنب ، ددرگیم .
نیا رگا  تسا و  دـنوادخ  یقیقح  ّتیلعاف  لوط  رد  ناسنا  یقیقح  ّتیلعاف  حیحـص ، ضرف  اـهنت  دنـشابیم و  لـطاب  لاـحم و  ربج ، ضیوفت و 
نیا تسرد  رّوصت  هّتبلا ، دـباییم . ار  دوخ  خـساپ  تسا  حرطم  ناـسنا  راـیتخا  یهنیمز  رد  هک  مه  يرگید  تاهبـش  دوش ، رّوصت  تسرد  اـنعم 

بجاو تافص  اهلعاف ، عاونا  دوجو ، یکیکشت  بتارم  دنوادخ ، یقیقح  تدحو  ریظن : ( ؛ تسا یفسلف  بلاطم  اب  ییانشآ  رب  فّقوتم  لئاسم ،
رکذ یلوط ، لعاف  ود  هب  لـعف  کـی  باـستنا  یهوحن  یهراـبرد  لاـثم  ود  اـب  ار  يرگید  حیـضوت  ثحب ، لیهـست  يارب  اذـل   … نکمم و ) و 

ره هب  رگا  و  وا ، دوـخ  هب  مه  دوـشیم و  هداد  تبـسن  وا  تسد  هب  مه  راـک  نیا  تسا  نتـشون  لوغـشم  یـصخش  یتـقو  هک ، نیا  لوا  مینکیم :
هاگره هعماج ، فرع  رد  هک ، نیا  رگید  لاـثم  دوشیم . هداد  تبـسن  مه  صخـش  نآ  دوخ  هب  نتـشونن  زاـب ، دتـسیاب ، نتـشون  زا  تسد  یلیلد 
صخش هب  مه  هورگ و  هب  مه  ار  هدش  ماجنا  راک  مدرم  دنکیم ، ارجا  ار  وا  نامرف  هورگ ، یتقو  تشاد ، هدهع  هب  ار  یهورگ  تسایر  یصخش 

هک ار  هچ  ره  مدرم  دنهد ، ماجنا  دنتـساوخ  هک  ار  مادک  ره  راک ، ود  نایم  زا  هورگ  هک  دهد  نامرف  سیئر  رگا  لاح  دنهدیم . تبـسن  سییر 
رگباختنا رایتخا و  ياراد  ار  ناسنا  دنوادخ  نوچ  لاثم ، ود  نیا  هب  هجوت  اب  دنهدیم . تبـسن  زین  سیئر  هب  دهد ، ماجنا  دـنک و  باختنا  هورگ 

، دنیزگرب تساوخ  هک  ار  مادک  ره  دراد ، ار  نآ  ماجنا  تردق  ملع و  ییاناوت و  هک  یلاعفا  نایم  زا  دـناوتیم  ینیوکت  روط  هب  ناسنا  دـیرفآ و 
زین وا  شنیزگ  يهجیتن  ناسنا و  لعف  نوچ  لاح ، نیع  رد  ددرگیم و  بوسحم  زین  دـنوادخ  لعف  داد ، ماجنا  دـیزگرب و  هک  ار  یلعف  ره  سپ 

. دباییم ینعم  وا  باختنا  ییاناوت  یهدودحم  رد  اهنت  ناسنا ، فیلکت  ّتیلوؤسم و  یهژاو  دوب و  دهاوخ  لوؤسم  نآ  لباقم  رد  تسه ،

؟ يدازآ هن  تسا  راگزاس  یگدازآ  اب  مالسا  هک  تسا  تسرد  فرح  نیا  ایآ 

. دشاب تهج  نیا  رد  هک  دراد  يراگزاس  مالـسا  اب  يزیچ  اذل  تسا ؛ ناسنا  تداعـس  لامک و  تهج  رد  تسا  هدمآ  مهارف  مالـسا  رد  هچنآ 
هب دـنک و  افوکـش  ار  دوخ  ّتیناسنا  دـهاوخب  ناسنا  رگا  هکنیا  لوا  يانعم  دوریم : راک  هب  انعم  دـنچ  رد  تسا و  یقـالخا  ياـهژاو  یگدازآ 

دوخ بضغ  توهـش و  یناسفن و  ياهـشهاوخ  ربارب  رد  ندش  میلـست  یناویح و  سفن  تراسا  زا  دـیاب  دـسرب ، حور  یلاعت  يونعم و  لماکت 
يارب ناسنا  هک  تسا  نیا  یگدازآ  مود  يانعم  دـیآیم . باسح  هب  اهتلیـضف  رگید  یهیاپ  لصا و  يدازآ ، عون  نیا  قالخا ، رد  دـبای . ییاهر 
ياراد ناـسنا ، هک  تسا  نیا  موس  ياـنعم  دـهدن . ّتلذ  غورد و  ّقلمت ، هب  نت  دـنکن و  ریقح  کـچوک و  ار  دوخ  شیاهـشهاوخ  هب  ندیـسر 
نامه نیا  دیاش  دیامن . راتفر  يراوگرزب  یشوپمشچ و  اب  دنکن و  هشقانم  یئزج ، هداس و  روما  رد  دشاب ، شـشخب  و  يدرمناوج )  ) تحامس

ردق نیا  ینعی ، دیشاب ؛» هدازآ  لقاال  دیرادن ، نید  رگا  : » دومرف اههمیخ  يوس  هب  نانمـشد  یهلمح  ماگنه  (ع ) ادهّـشلادّیس هک  تسا  ییانعم 
نیا رگا  دـنراد ، ياهژیو  هاگیاج  مالـسا  رد  یقالخا  میهاـفم  لـئاسم و  دـیناسرب . ّتیذا  بیـسآ و  ناـکدوک ، ناـنز و  هب  هک  دیـشابن  تسپ 
لاح ره  هب  دش . دهاوخن  ادخ  ریغ  يهدـنب  زگره  زین  نوریب  ملاع  رد  دوش ، دازآ  نورد  دـنب  زا  ناسنا  دـنک و  دـشر  ناسنا  رد  تبثم ، میهافم 

یگتسراو و نیمه  هلمج  زا  یعونتم ، رایسب  یناعم  ياراد  يدازآ  ظفل  تسا . مالسا  یقالخا  میلاعت  زا  یناعم ، نیا  اب  یگتـسراو  یگدازآ و 
موهفم و ندرک  صخـشم  نودـب  هن ؟ ای  تسا  راگزاس  يدازآ  اب  مالـسا  ایآ  هک  مهبم  لاؤس  نیا  یهراـبرد  رظن  راـهظا  اذـل  تسا ؛ یگدازآ 
نید و دوجو  دریذـپیم . تسا ، ینیوکت  ای  یفـسلف  يدازآ  هک  ار  ندوب  رگباختنا  ینعم  هب  يدازآ  مالـسا ، تسا . نکمماـن  يدازآ ، قادـصم 

دوریم راک  هب  ندوب  هدرب  لباقم  رد  یندـم ، قوقح  حالطـصا  رد  هک  يدازآ  زین  و  تسوا . ندوب  راتخم  نیمه  رطاخ  هب  ناسنا  ندوب  لوؤسم 
تموکح و قح  ادخ ، زا  ریغ  يدوجوم  چیه  ینعی  دراد ؛ یـصاخ  فیرعت  مالـسا  رد  یعامتجا  يدازآ  تسا . هتفریذـپ  یلوا  لصا  ناونع  هب 

ًاقلطم ار  دوخ  ناسنا  هک  انعم  نیا  هب  يدازآ  اما  دریذپب . ار  ادخ  ریغ  یهن  رما و  تعاطا و  دیابن  زین  ناسنا  درادن و  ار  رـشب  يارب  يراذگنوناق 
، دـهد نت  یتموکح  نوناق و  ره  هب  دربن و  نامرف  لاعتم ، يادـخ  یتح  سک ، چـیه  زا  دـهد و  ماجنا  تساوخ  شلد  هچ  ره  دـنادب و  راـتخم 
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يدازآ يارب  يرایسب  یناعم  هکنیا : هصالخ  درادن . نآ  اب  يراگزاس  هنوگچیه  تسا و  مالـسا  فالخ  ًاعطق  تسوا ، تداعـس  فلاخم  نوچ 
؛ دنرادن مالسا  اب  يراگزاس  هنوگچیه  رگید  یخرب  دناهدش و  هتفریذپ  يدویق  اب  یـضعب  دنراگزاس ، مالـسا  نید  اب  یخرب  هک  تسا  حرطم 

رگا (ع ) یلع ترضح  و  (ص ) مرکا ربمایپ  نامز  رد  دوش . مولعم  نآ  یهرابرد  مالسا  رظن  ات  ددرگ  صخـشم  يدازآ  زا  دارم  ادتبا  دیاب  سپ 
ربمایپ ( 3) ریرقت رادرک و  راـتفگ و  تسا ؟ روـط  ناـمه  مه  نـآلا  اـیآ  دـشیم ؟ دروـخرب  هنوـگچ  وا  اـب  درکیم  زاربا  یطلغ  یهدـیقع  یـسک 

فیلاکت قوقح و  ناونع  هب  عّیـشت  ياهقف  هچنآ  تسا . ینید  ياههزومآ  ماکحا و  فشک  يارب  مالـسا ، نید  عبانم  زا  (ع ) همئا و  (ص ) مرکا
ندوب یمالـسا  ناشن  تسا . هدوب  (ع ) نیموصعم رادرک  راتفر و  یهبناج  همه  یهعلاطم  اب  دناهدروآ  درگ  یهقف  بتک  رد  یعامتجا  يدرف و 

یهلـسلس رـس  هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب  و  دنکیم . نییبت  ار  نآ  رمتـسم ، ایوپ و  داهتجا  هک  تسا  یهقف  ماکحا  نیمه  ندـش  ارجا  ماظن ، کی 
ریما و  (ص ) مرکا ربماـیپ  تموکح  ناـمه  یمالـسا ، يروهمج  ماـظن  یتـموکح  يوگلا  دـشاب و  لداـع  هیقف  تسد  رد  دـیاب  یمالـسا  ماـظن 
دروم بولطم و  ماـظن  ندروآ  دـیدپ  یمالـسا ، ماـکحا  ندرک  هداـیپ  ارجا و  رد  هیقف  ّیلو  شـالت  یعـس و  ماـمت  تسا و  (ع ) یلع نینمؤـملا 

نیا هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  صـصختم  نیرتهب  هیقف  ّیلو  تسا و  ینونک  رـصع  یناکم  ینامز و  طیارـش  اب  قباطم  (ع ) نیموصعم تیاـضر 
؛ دریگیمن رارق  هذخاؤم  دروم  لطاب ـ  طلغ و  دنچ  ره  ياهدیقع ـ  نتـشاد  فرـص  هب  یـسک  مالـسا ، یقوقح  نیناوق  رد  تسا . یلاعتم  فده 

يراتفر ای  راتفگ و  بلاق  رد  هدیقع ، نیمه  رگا  یلو  دش ؛ دـهاوخ  تساوخزاب  دـشاب ، ریـصقت  يور  زا  هک  یتروص  رد  ترخآ ، رد  هچ  رگ 
، دنیرفآیم هک  يررض  هدسفم و  رطخ و  رادقم  هب  دوش ؛ هدرمش  هعماج  دارفا و  حلاصم  نید و  يارب  يدیدهت  ررض و  بجوم  هک  دیامن  زورب 
هب طلغ ، یهدیقع  راهظا  اب  (ع ) یلع ترضح  و  (ص ) مرکاربمایپ دروخرب  يهوحن  نیاربانب ، تشاد ؛ دهاوخ  یپ  رد  ار  تازاجم  يریگولج و 

، طلغ یهدـیقع  کـی  ضراوع  تسا . هدوب  تواـفتم  هتـشاد و  یگتـسب  تسا  هتفرگ  رظن  رد  نآ  يارب  ادـخ  هک  یمکح  و  لـمع ، نیا  راـثآ 
یهاگ تسا و  هتفرگ  تروص  لاؤس  قیقحت و  ماقم  رد  یهاگ  نآ ، زاربا  یعاـمتجا . یقوقح و  یهبنج  یهاـگ  دراد و  يدرف  یهبنج  یهاـگ 

عفر هب  لالدتسا ، ثحب و  میلعت و  اب  هک  تسه  يدراوم  ناشیا  راتفر  رد  یمالسا . یهعماج  نید و  هب  ندز  هبرـض  ءوس و  غیلبت  راکنا و  يارب 
گنج دناهدومن . هلباقم  لطاب  یهدیقع  نابحاص  اب  تظلغ  تّدش و  اب  مه  یعقاوم  رد  دناهتخادرپ و  اههورگ  دارفا و  طلغ  دیاقع  تاهبش و 

نارگید دندادیم  هزاجا  هن  دندروآیم و  نامیا  دوخ  هن  هک  دوب  نانآ  لطاب  یهدیقع  زا  یـشان  راتفر  رطاخ  هب  رفک  نارـس  اب  (ص ) مرکا ربمایپ 
، دش ارجا  (ص ) لوسر ترـضح  تحاس  هب  ناگدننک  تناها  دترم و  دارفا  هب  تبـسن  (ع ) یلع ترـضح  نامز  رد  هک  یماکحا  دنوش . نمؤم 

رطاـخ هب  همه  جراوخ ، هیواـعم و  لـمج ، باحـصا  اـب  (ع ) یلع ترـضح  گـنج  دوـب . طـلغ  یهدـیقع  زا  یـشان  راـتفر  راـتفگ و  رطاـخ  هب 
تحت ناملـسم  ریغ  دارفا  رگید ، فرط  زا  تـفرگیم . تأـشن  حیحـصان  رواـب  هشیدـنا و  زا  هـک  دوـب  اـههورگ  نـیا  ترارــش  يزیگناـهنتف و 

دندرکیم و تیاعر  ار  یمالـسا  يهعماج  نیناوق  هتـشاد ، زیمآتملاسم  یگدـنز  نیملـسم  اب  لطاب ، یهدـیقع  نتـشاد  مغریلع  هک  ناشتموکح 
زا يرگید  دُعب  نیا  دشیم . راتفر  اهنآ  اب  تحامـس  لامک  اب  دـندوب و  رادروخرب  هنالداع  یعامتجا  قوقح  زا  دنتـشادن ، يرطخ  عامتجا  يارب 
زا اهنت  هک  نآ ، حیحص  ریـسم  زا  مالـسا  تخانـش  ياج  هب  هک  دندوب  یهورگ  جراوخ ، دشابیم . طلغ  یهدیقع  اب  راوگرزب ، ود  نیا  دروخرب 
قبط دـندیرب و  ترـضح  نآ  تیـالو  زا  دوش ، ماـجنا  تسناوتیم  نآرق  مالـسا و  یهربـخ  سانـشراک و  ناوـنع  هب  (ع ) یلع ترـضح  قـیرط 

زا تخادرپ و  نانآ  یهدیقع  ّدر  تاهبش و  عفر  هب  لالدتسا  ثحب و  هظعوم و  اب  ادتبا  ترضح  دندرک . لمع  مالـسا ، زا  دوخ  طلغ  تشادرب 
ماظن ساسا  يارب  ینیرفآرطخ  هعماج و  دـیدهت  يزیگناهنتف و  هب  عورـش  هک  یماگنه  داد و  ار  ناـنآ  خـساپ  هناـعطاق  يرظن ، یملع و  قیرط 

هب ناـج  ناـنآ  زا  یمک  رامـش  هک  يروط  هب  تخادرپ ، ناـنآ  عمق  علق و  هلباـقم و  هب  دـندرکن ، یهّجوت  ترـضح  ياهرادـشه  هب  دـندومن و 
، دح نیرخآ  ات  ار  دارفا  یناسنا  قوقح  (ع ،) نیموصعم یهمئا  ریاس  و  (ص ) مرکا ربمایپ  دـننامه  (ع ) یلع نینمؤملاریما ، ترـضح  دـندربرد .
هب مرجم  اب  مالسا  رد  دندشن . نانآ  ضّرعتم  مالـسا  تاروتـسد  فالخ  هتفرگن ، هدیدان  زین  ار  جراوخ  يدرف  قوقح  یتح  دندومنیم ؛ تیاعر 

فّلخت تاررقم ، دح  زا  رتمک  ای  رتشیب  رفیک  مالـسا ، رد  دوشیم . هدرمـش  مرتحم  مرجم ، قوقح  ریاس  و  دوشیم ، دروخرب  شمرج  یهزادنا 
ییایند يّدام و  عفانم  زا  یمک  يروشک ، ای  یـسک  رگا  دـننزیم ، رـشب  قوقح  زا  مد  همه  نیا  هک  برغ  ینونک  يایند  رد  دـیآیم . باـسح  هب 
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يراذگورف هلباقم  يارب  يراک  چیه  زا  هدش و  بکترم  وا  ّقح  رد  يرایـسب  ياهتیانج  اهملظ و  دنزب ، همطل  نآ  هب  ای  دـنک و  دـیدهت  ار  نانآ 
هب یـسک  رگا  دـننکیمن ، رکف  يرگید  زیچ  هب  يّداـم  عفاـنم  هب  زج  دوشیم و  هصـالخ  اـیند  رد  زیچ  همه  نوچ  برغ ، گـنهرف  رد  دـننکیمن .

تسا و دازآ  دنیبن  همطل  نانآ  يایند  هک  نیا  طرش  هب  دهد ، زورب  ار  یلطاب  یهدیقع  تشز و  راتفر  دنزب و  همطل  يورخا  حلاصم  ّتیونعم و 
هب دوخ  يدام  عفانم  ربارب  رد  ار  یقح  چـیه  لباقم ، رد  و  دـنراذگیم ؛ نایب  هدـیقع و  يدازآ  ار  نیا  مسا  درادـن و  ار  وا  اب  هلباقم  قح  یـسک 

نیا رد  زین  تازاجم  مرج و  نیناوق  اذل  تسین ؛ يّدام  روما  رد  اهنت  اهناسنا ، حلاصم  مالسا ، رد  یلو  دننکیمن . تیاعر  دسانـشیمن و  ّتیمـسر 
دنوادخ مکح  يارجا  مرج و  نامه  ّدح  رد  طقف  دش ، بکترم  لکش  ره  هب  ار  یمرج  یسک  رگا  لاح  نیع  رد  ددرگیمن . هصالخ  هدودحم 

دوش رجنم  يراتفر  راـتفگ و  هب  رگا  هک ، تسا  هنوگ  نیدـب  زین  طـلغ  یهدـیقع  ثحبم  رد  تسا . مرتحم  وا  قوقح  یهّیقب  دوشیم و  دروخرب 
دـنراد و هّجوت  برغ  هب  هک  یناسک  ام  یهعماج  رد  دوشیم . دروخرب  نآ  اب  ادـخ  مکح  ساسا  رب  دـشاب ، رابنایز  هعماـج  تحلـصم  يارب  هک 

حالطـصا هب  دریگیمن ـ  تروص  يدروخرب  دـنزیم ، همطل  مدرم  ینید  يونعم و  حـلاصم  هب  هک  يراـتفر  دـیاقع و  اـب  اـجنآ  رد  هک  دـناهدید 
دیاب مالـسا ، ماظن و  فلاخم  دارفا  زین ، ناریا  رد  تسا و  دارفا  قوقح  ءزج  هلئـسم  نیا  دـناهدرک  نامگ  دراد ـ دوجو  ناـیب  هدـیقع و  يدازآ 

، نافلاخم قوقح  نیمأت  يارب  یتح  دنزادرپب و  مالسا  فیعضت  کته و  هب  دنبایب و  دوخ  فرحنم  یهدیقع  يارب  غیلبت  رشن و  ناکما  هزاجا و 
درف قوقح  ءزج  مالـسا ، رد  دراوم ، نیا  هک  نیا  زا  لفاغ  دننک ؛ هنیزه  نانآ  یغیلبت  تاناکما  ندرک  مهارف  يارب  ناناملـسم  لاملاتیب  زا  دـیاب 

حلاـصم قوـقح و  ناوـتیمن  یلو  داد ؛ وا  هب  دـیاب  ار  درف  قـح  تسا . مدرم  ّلـک  حـلاصم  زا  تسا و  ناناملـسم  یهعماـج  ّقـح  هکلب  تـسین ؛
یمالـسا ماظن  مدرم و  ینید  يرکف و  ياهناینب  يدوبان  یهنیمز  تشاذگ و  لهاج  ای  ضرغم  دارفا  ياهدع  رایتخا  رد  ار  ناناملـسم  یهعماج 

تیاعر ناونع  هب  درکن و  اهنآ  لـطاب  راـکفا  جـیورت  فرـص  ار  لاـملاتیب  زا  يزیچ  زین  (ع ) یلع نینمؤملا ، ریما  ترـضح  دروآ . دوجو  هب  ار 
مالـسا و غیلبت  یمالـسا ، مکاح  یهفیظو  دـنامب . ملاس  یمالـسا  تموکح  ات  درکن ، تمـسق  اهتّیّلقا  نایم  ار  یتموکح  بصانم  دارفا ، قوقح 

ياهتردق بناج  زا  یفارحنا  لطاب و  دیاقع  دریگ . راک  هب  تهج  نیا  رد  ار  دوخ  شالت  یهمه  دیاب  تسا و  یمالسا  دیاقع  ینابم و  زا  عافد 
دسر هچ  تسا ؛ مک  دریگب  راک  هب  ار  ییورین  ره  نآ ، عفر  هلباقم و  يارب  یمالسا  تلود  هک  دوشیم  تیامح  ردق  نآ  بلطهطلس ، یناطیش و 

هک نیا  هجیتن  دـیامن . لـطاب  ياههـشیدنا  نآ  دـشر  يارب  يزاـسهنیمز  فرـص  ار  ناناملـسم  یهعماـج  تاـناکما  قحاـن ، روط  هب  هک  نیا  هب 
راهظا زاربا و  یهوحن  مالسا ، ینابم  ساسا  رب  عامتجا  درف و  قوقح  تخانش  رب  فّقوتم  فلاخم ، یهدیقع  اب  دروخرب  یگنوگچ  صیخـشت 

دراد یناکم  ینامز و  طیارش  ظاحل  یمالسا و  تّما  حلاصم  صیخـشت  مالـسا ، يرفیک  نیناوق  زا  لماک  عالطا  هدیقع ، نآ  نابحاص  راتفر  و 
دروم دـش و  حرطم  نونکات  هک  هچنآ  درک . دـهاوخ  نییعت  ار  طلغ  یهدـیقع  اب  دروخرب  عون  یمالـسا ، تموکح  لماوع ، نیا  هب  هجوت  اب  و 
یهبنج هک  دوب  نآ  ناـینب  ساـسا و  دـیدهت  هعماـج و  قوـقح  نید و  تامّلـسم  لوـصا و  اـب  هطبار  رد  هدـمع ، روـط  هب  تفرگ ، رارق  دـیکأت 

ياهطیحم هداوناخ و  رد  مه ، اـب  دارفا  لـباقتم  راـتفر  يدرف ، ّصاـخ  لـئاسم  یهدودـحم  رد  اـما  تسا ؛ زور  یهلئـسم  زین  دراد و  یتموکح 
هلئسم میرذگب ، هک  دراوم  نیا  زا  دوش . تیاعر  دروم  بسح  دیاب  هک  دراد  دوجو  یصاخ  نیناوق  ماکحا و  یعامتجا ، نوؤش  ریاس  يراک و 

قـشمرس دـیاب  ناشراتفر  دنتـسه و  هوسا  وگلا و  زین  هنیمز  نیا  رد  (ع ) نیموصعم یهمئا  و  (ص ) مرکا ربمایپ  دـنکیم و  ادـیپ  یقالخا  یهبنج 
یهلداجم زا  دیاب  تسا و  حالصا  لباق  لالدتـسا  ثحب و  اب  طلغ ، ياههدیقع  زاربا  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  یملع ، ياهطیحم  رد  دریگ . رارق 

هداوناخ طیحم  رد  تخادرپ . وگوتفگ  رظن و  لدابت  هب  تقیقح  فشک  دـصق  اب  طقف  درک و  زیهرپ  یمارتحاـیب  درومیب و  یهئطخت  هدوهیب ،
رگیدـمه و ندرک  ییامنهار  رگیدـکی ؛ يارب  یهاوخریخ  ینابرهم ، يزوسلد و  نظءوس ، مدـع  یقالخا ، لوصا  تیاعر  زین  مدرم  اب  راتفر  و 
ایلوا و تسا . یمالـسا  قالخا  دـیکأت  دروم  رایـسب  مزال و  تسا ، حیحـص  تیبرت  دـشر و  یهنیمز  هک  یمیمـص  یطیحم  داجیا  يارب  شـالت 

. دنیامنیم شرافس  روما  نیا  تیاعر  هب  ار  نارگید  مه  دندنبياپ و  نآ  هب  دوخ  مه  یعقاو ، نینمؤم  نید و  ناگرزب 

؟ دننکیم هلمح  ینوناق  تاعامتجا  هب  یخرب  ارچ  سپ  تسا ، هدش  صخشم  نوناق  رد  يدازآ  زرم  دح و 
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رتلماک رتهدرتسگ و  مالـسا  نیناوق  هچره  تسا ، مالـسا  یلاعتم  ماکحا  زا  يوریپ  نوناق و  زا  تیعبت  یمالـسا ، يروهمج  رد  شزرا  لـصا و 
تاروتـسد نوناـق و  فـالخ  هک  یتـکرح  ره  سپ  دوب ؛ دـهاوخ  نآ  تداعـس  حالـص و  زاـسهنیمز  هعماـج و  ِتفرشیپ  بجوم  دوش ، ارجا 

تسا یطیارـش  رد  تکلمم  نیا  دراد . ياهداعلا  قوف  ياهتّیـساّسح  یگژیو و  ام  یهعماج  یفرط  زا  تسا . موکحم  دریگب  تروص  یمالـسا 
یعامتجا و تالکشم  دنیامن و  هدافتسا  هنخر  ذوفن و  ناکما  نیرتکچوک  تصرف و  كدنا  زا  ات  دنتسه  نیمک  رد  نآ  نانمشد  یهمه  هک 

یخرب و  تسا ، هتفرگ  هناـشن  ار  مدرم  یتدـیقع  يرکف و  ياـهناینب  يدوباـن  یگنهرف ، موجه  هکنیا  رتـمهم  همه  زا  دـننک و  داـجیا  یـسایس 
دننکیم رازگرب  ییاهعامتجا  تاسلج و  دـننکیم . کمک  نایرج  نیا  هب  دوخ  دـصاقم  عفانم و  هب  یبایتسد  يارب  ضرغم  ای  لهاج  ياههورگ 

نآ ناکرا  هب  ندز  هبرـض  بالقنا و  میظع  ياهدروآتـسد  ندرب  لاوئـس  ریز  ینید ، ماظن  مالـسا و  میلاعت  ماـکحا و  هیلع  غیلبت  هب  نآ  رد  هک 
تاساسحا تسا و  رتمهم  زیچ  همه  زا  یمالـسا  تموکح  نید و  هداد ، دیهـش  ناملـسم و  مدرم  يارب  هک  دننادیم  ادـتبا  زا  نوچ  دـنزادرپیم ؛

ّوج داجیا  نمؤم و  مدرم  تاساسحا  فطاوع و  کیرحت  اـهنآ  زا  دوصقم  هک  یتاـسلج  دوشیم ؛ هتخیگنارب  سلاـجم  هنوگنیا  اـب  اـهنآ  كاـپ 
؛ دنزاسب دوخ  عورـشمان  ياههتـساوخ  هب  ندیـسر  يرادربهرهب و  يارب  یگنهرف  یناور و  ياههنیمز  هلیـسو  نیدـب  ات  تسا ، جنـشت  مارآان و 
ار هللا  بزح  تما  جیـسب و  ریظن  ماظن ، ظفاح  ياهورین  ای  ینوناق و  یتّینما و  عجارم  یهرهچ  ای  دـننک و  مهتم  ار  بالقنا  یماـح  ياـههورگ 

ریقحت ار  هعمج  زامن  لثم  یمدرم ، یمالـسا و  ینوناق ، ياهعامتجا  دوخ ، ياههتفگ  رد  دـنزادنیب . ییآراک  زا  ار  ناـنآ  دـنیامن و  شودـخم 
تموکح نیا  ندوب  یمالـسا  ماظن و  ناکرا  زا  تیامح  هب  هک  ار  یبـالقنا  ناملـسم و  مدرم  ییاـمیپهار  دـنهدیم ؛ هولج  کـچوک  دـننکیم و 

زا تیاـمح  یهنحـص  زا  مدرم  ندرک  نوریب  لاـبند  هب  عـقاو  رد  دارفا  نیا  دـنهدیم . بقل  یـشیامرف  تاـکرح  یمدرم و  ریغ  دوـشیم ، ماـجنا 
زا هتخورف ، دوخ  دارفا  و  دنـسرب ؛ دوخ  تردـق  تسایر و  هب  دنـشکب و  دـنهاوخیم ، دوخ  هک  یهار  هب  ار  مدرم  دـنهاوخیم  دنتـسه و  بالقنا 

رطاخ هب  ای  یهورگ و  یسایس و  ياهباسح  هیفصت  رطاخ  هب  صاخشا  زا  یضعب  دننک . زاب  تکلمم  نیا  هب  ار  نمشد  ياپ  هک  دنهاوخیم  اهنآ 
هولج ینوناق  ار  راک  بلاق  لکـش و  ادتبا  رد  دننکیم ؛ مهارف  نانآ  يارب  ار  یتاکرح  نینچ  ماجنا  یهنیمز  هناضرغم ، تسردان و  ياههـشیدنا 
دوخ ندوب  یمالسا  زا  ار  شرابتعا  يراتفر ، روتـسد و  ره  یمالـسا ، ماظن  رد  دنزادرپیم . مالـسا  هیلع  غیلبت  هب  ارجا ، لمع و  رد  یلو  دنهدیم 

ریغ دوش  رداص  یسک  ره  زا  مالسا  اب  هضراعم  روتـسد  هزاجا و  دوب . دهاوخ  رابتعایب  دوش ، عضو  مالـسا  فالخ  رب  مه  ینوناق  رگا  دریگیم .
کته و هب  یبلط  تردـق  ییوجهنتف و  دـصق  هب  یعامتجا  رگا  تسا . نیمه  زین  اـهعامتجا  ندوبن  اـی  ندوب و  ینوناـق  كـالم  تسا . ینوناـق 

ياروش یمالـسا ، يروهمج  ماظن  رد  هتبلا  دوش . ماجنا  ینوناق  تاررقم  بلاق  رد  هچ  رگا  دوب ، دهاوخ  ینوناق  ریغ  تخادرپ ، مالـسا  تمرح 
هییاضق یهوق  طوبرم و  عجارم  هب  دـیاب  اههورگ  نالوؤسم و  یمالـسا  ریغ  لامعا  اهفلخت و  تسا و  نیناوق  ندوب  یمالـسا  ظـفاح  ناـبهگن ،

هب رما  بلاق  رد  ار  دوخ  یهفیظو  ماجنا  طیارـش  میوش و  انـشآ  بوخ  مالـسا ، میلاعت  ماکحا و  اـب  هک  تسا  نیا  اـم  یهفیظو  ددرگ . عاـجرا 
یهعماج یعقاو  حلاصم  ریسم  رد  ار  نامتاکرح  مامت  میهد . صیخشت  ینوناق  ریغ  زا  ار  ینوناق  تاکرح  میزومایب و  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

نمـشد زا  ار  هدافتـسا  ءوس  تصرف  يرایـشوه ، اب  دشاب و  هتـشادن  لابند  هب  ءوس ، ضراوع  داسف و  هدرکن  يادـخ  ات  میهد ، تهج  یمالـسا 
هب ياههتـساوخ  هدرتسگ ، روط  هب  و  مینک ؛ لمع  تسا  هعماج  ماجـسنا  تدـحو و  روحم  هک  ماظن ، يربهر  زا  يوریپ  ساسارب  دـیاب  میریگب .
ای یهاتوک و  یمالسا  تکلمم  یهرادا  رد  دوخ  یهفیظو  ماجنا  رد  هک  يدارفا  مییامن و  بلط  طوبرم ، ینوناق  ياههاگتـسد  زا  ار  دوخ  ّقح 

یهدرتسگ روضح  ناملسم ، مدرم  هک  دوشیم  نیمضت  ینامز  ماظن ، تمالس  ییآراک و  ییاجرباپ ، مییامن . تساوخزاب  دننکیم  يزروضرغ 
یهحول رـس  ار  یمالـسا  ماظن  مالـسا و  زا  تیامح  هداد ، ناشن  ّتیـساّسح  اهفّلخت  هب  تبـسن  دنیامن و  ظفح  یعامتجا  یهنحـص  رد  ار  دوخ 
رادفرط مالـسا  ات  میریگب  هدـیدان  ار  مالـسا  ماـکحا  زا  یخرب  لـهاست ، حـماست و  اـب  دـنراد : هدـیقع  یـضعب  دـنهد . رارق  دوخ  ياـهتّیلاّعف 

ندومن باریس  يارب  ار  نآ  نامحر  دنوادخ  هک  تسا  یلالز  یهمشچ  تایح و  بآ  مالسا ، تسا ؟ حیحص  هار  نیا  ایآ  دنک . ادیپ  يرتشیب 
نآ دیامن ، هّجوت  دوخ  ترطف  هب  هک  یناسنا  ره  تسا . هدرک  لزان  دوخ  ضیف  یهمـشچرس  زا  ّتیناسنا ، لاهن  ندنارورپ  تقیقح و  ناگنـشت 

تاـیح بآ  نـیا  زا  لـیلد  ره  هـب  یـسک  رگا  دـید . دـهاوخ  دوـخ  تداعـس  هار  اـهنت  شیوـخ و  یقیقح  ياههتـساوخ  اـهوزرآ و  قباـطم  ار 
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مالسا هک  هچره  تسین . نید  لالز  یهمـشچ  ندومن  دولآلگ  وا ، تیاده  هار  تسب ، لد  اهـسوه  بارـس  نّفعتم و  بادرم  هب  دیـشوپمشچ و 
نوؤش زا  ياهبنج  حالـصا  تیادـه و  هب  رظان  تسا ، هدومن  رداص  عاـمتجا ، یهنیمز  رد  هچ  درف و  یهراـبرد  هچ  یمکح ، ره  هدرک و  ناـیب 

هدز ایند  بلطتردـق  درف  ای  بزح  کی  تساهناسنا . ناج  یلاعت  يارب  اههنیمز  یهمه  ندروآ  مهارف  مالـسا ، تلاسر  تسا . یناسنا  تایح 
نآ زا  یـشخب  رگا  هک  تسا  تداعـس  هب  یبایتسد  لماک  عماج و  یهمانرب  هار و  مالـسا  دنک . ادیپ  رادفرط  ات  دیآرد  یگنر  ره  هب  هک  تسین 

شیارگ داجیا  يارب  تساهنآ . لامک  زا  ياهبنج  هب  همطل  اـهناسنا و  تداعـس  رد  هشدـخ  عقاو ، رد  دوش ، هتفرگ  هدـیدان  اـی  دـنیبب و  بیـسآ 
و مشچ ، زا  ار  لهج  یهدرپ  دیاب  هکلب  مینک ، رّدکم  صقان و  ار  میظع  یهیامرس  كانبات و  رهوگ  نیا  هک  تسین  نیا  هار  مالـسا ، هب  تبـسن 
زا دارفا  نیا  زا  هورگ  ره  دـنیارگب ، مالـسا  هب  يدارفا  ات  دوش ، هتفرگ  هدـیدان  یمکح  دـشاب  رارق  رگا  مییاـمن . لـیاز  لد  زا  ار  سوه  راـگنز 
وخ ندروخ  ابر  هب  ياهّدع  دندنسپیم ، ار  درم  نز و  طالتخا  یضعب  دنهاوخیمن ، ار  بارـش  تمرح  یخرب  دندنـسرخان ، ماکحا  زا  یـشخب 
نید یهعومجم  زا  يزیچ  هچ  ماکحا  نیا  فذـح  اب  بیترت ، نیدـب  نانز و …  قوقح  يرفیک و  ماـکحا  هب  تبـسن  روط  نیمه  دـناهتفرگ و 

(ص) ربمایپ دزن  یهورگ  تشاد ، رارق  هّکم  راّفک  بناج  زا  راشف  یتخس و  تیاهن  رد  (ص ) ربمایپ هک  ینامز  مالـسا ، ردص  رد  دنامیم ؟ یقاب 
هیآ درکن ، یهّجوت  نانآ  نخـس  هب  (ص ) ربمایپ دننک ؛ يرای  ار  وا  دنروآ و  نامیا  ات  دندش  دراوم  یخرب  نتفرگ  هدـیدان  راتـساوخ  دـندمآ و 

لیامتم نانآ  تساوخ  هب  یکدـنا  طقف  رگا  يدومنن و  یهّجوت  نانآ  نانخـس  هب  میدرک  ینازرا  وت  هب  هک  یتمـصع  رطاخ  هب  هک : دـش  لزاـن 
لابند هب  دـننزیم ، نید  ماکحا  رد  لهاست  حـماست و  زا  مد  هک  یناسک  ( 4 .) میدناشچیم وت  هب  ار  ترخآ  ایند و  باذـع  ربارب  ود  يدوب ، هدـش 

، تسایر تردق و  هب  ندیسر  يارب  هناضرغم ، ای  هنالهاج  مالسا ، ماکحا  فذح  اب  دنهاوخیم  هکلب  دنک ، ادیپ  رادفرط  مالسا  هک  دنتـسین  نیا 
یهنیمز مالـسا ، نانمـشد  فده  ياتـسار  رد  ای  دننک ؛ تسرد  رادفرط  هدیـشک ، دوخ  لابند  هب  ار  یخرب  ات  دـننک  داجیا  یعامتجا  طیارش 

ای درک . یـسررب  ار  مالـسا  زا  يرادفرط  مدع  تلع  دیاب  درادـن ، دوجو  یتشز  یتساک و  نید  رد  رگا  دـننک . مهارف  ار  نمـشد  ذوفن  هنخر و 
ار مالسا  یعقاو  یهرهچ  اهههبش  عفر  یملع و  شالت  اب  دیاب  هک  تسا ، هدرک  میـسرت  مالـسا  زا  یحیحـصان  یهرهچ  نمـشد ، ءوس  تاغیلبت 
هن تهج ، نیمه  هب  دنباییم و  دوخ  سفن  شهاوخ  فلاخم  ار  نید  دنراد و  شیوخ  ياهاوه  ورگ  رد  لد  یخرب ، هک  نیا  ای  و  درک . راکشآ 

مهارف نمـض  دیاب  تروص ، نیا  رد  دنراد . نآ  يزادنارب  رد  یعـس  اههئطوت  عاونا  اب  هکلب  دنرادن ، یمالـسا  ماظن  يرارقرب  هب  ياهقالع  اهنت 
اوسر ار  نارگهئطوت  تشادرب و  هدرپ  یناطیـش  ياههئطوت  زا  زیارغ ، حیحـص  ياضرا  یهلا و  ياهتمعن  زا  لـالح  یهدافتـسا  یهنیمز  ندرک 

ناکما یعامتجا ، ملاس  طیارش  رد  ات  تسا ، مالسا  یلاعتم  نیناوق  حیحـص  لماک و  يارجا  ناسنا ، تداعـس  هار  هک  دومن  تباث  ًالمع  درک و 
رگاو دـنبایب ، ار  مالـسا  ياـبیز  تقیقح  لد ، لـقع و  مشچ  اـب  همه  دوـش و  مهارف  یناوـیح  ياههتـساوخ  زا  ندـش  اـهر  يارب  یلمع  شـالت 

راذگورف نید  هب  ندز  هبرـض  يزوتنیک و  دانع و  جاجل و  زا  هک  مینک  رکذ  ینانمـشد  يارب  ار  نآ  میراد  لهاست  حـماست و  يارب  ياهیـصوت 
. دننکیمن

؟ دنوش يدازآ  عنام  نید ، مان  هب  دنناوتیم  دننادیم  يدازآ  عفادم  ار  دوخ  هک  نید  ناملاع  ایآ 

هب هعماج  رد  سپـس  دنیامن و  مادقا  نید  رد  هقفت  یهلا و  فراعم  بسک  يارب  ياهّدع  هک  تسا  هداد  نامرف  دـیجم  نآرق  رد  یلاعت  يادـخ 
ياتـسار رد  هک  يدارفا  دـنهد . میب  تسیاشان  ياهراک  تبقاع  زا  ار  مدرم  داعم ، يروآدای  اب  دـنزادرپب و  نید  ماکحا  لوصا و  میلعت  نایب و 

. دـنوشیم هدـیمان  ینید  ملاع  دـناهدرک ، هدامآ  یهلا  تلاسر  نیا  ماـجنا  يارب  ار  دوخ  هتخادرپ و  یلمع  یملع و  شـالت  هب  یهلا  ناـمرف  نیا 
عافد و اهنآ  یهفیظو  دـننکن . توکـس  مولظم  ّقح  ندـش  لامیاپ  ناملاظ و  متـس  ربارب  رد  هک  تسا  هتفرگ  ناـمیپ  نید  ناـملاع  زا  دـنوادخ 
زج زین  شیوخ  یهفیظو  ماجنا  رد  دناهتفریذپ و  ار  ّتیلوؤسم  نیا  دنوادخ ، نامرف  هب  اهنآ  تسا . مدرم  نامیا  هدـیقع و  ياهزرم  زا  تظافح 
اب هک  دنایدازآ  یقیقح  ناعفادم  نید ، ناملاع  دـنیامنیم . راومه  دوخ  رب  هار  نیا  رد  ار  یتخـس  ره  دـننکیمن و  بلط  ار  وا  يدونـشخ  اضر و 

همه اـت  دنتـسه ، ادـخ  ریغ  یگدـنب  سوه و  يوه و  یگدرب  زا  اـهناسنا  يزاـس  دازآ  لاـبند  هب  نارگید ، دوخ و  یهیکزت  تیبرت و  رد  یعس 
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زا رتهب  دناهتخادرپ ، قیاقح  نییبت  هب  یناشفناج  يراکادف و  اب  طیارش و  نیرتتخـس  رد  هک  اهنآ  دنریگب . جوا  شیوخ  لامک  یهّلق  هب  دنناوتب 
یهفیظو ماجنا  يارب  اهنآ  دـنافقاو ، تسا  مزال  نایمدآ  لامک  حالـص و  يارب  هک  هچنآ  ره  تقیقح و  ناـیب  رد  يدازآ  شقن  هب  یـسک  ره 

اب ات  دننک  زاربا  دنراد  هک  ياههبـش  لکـشم و  ره  ناشروضح  رد  هنادازآ و  هک  دننکیم  توعد  دـناتقیقح  بلاط  هک  یناسک  یهمه  زا  دوخ 
ّتلذ هب  ار  دوخ  هک  دهدیم  هزاجا  وا  هب  دیامنیم و  سوه  يوه و  ریسا  ار  ناسنا  هک  يایدازآ  نآ  دنورگب . قح  هار  هب  هدش ، عانقا  لد  رکف و 

یتاهبش هناضرغم  هنالهاج و  ای  دشاب و  یناویح  ياههتساوخ  هب  ندز  نماد  اشحف و  یهعاشا  ياتـسار  رد  ای  دنک و  راتفرگ  ادخ  ریغ  یگدنب 
بجوم تسا و  ناطیـش  ماد  هکلب  تسین ؛ يدازآ  عـقاو  رد  دـنرادرب ، تسد  دوـخ  تداعـس  هار  اـهنت  ینعی  نید ، زا  مدرم  هک  دـنک  حرطم  ار 

، ناشفادها ِدربشیپ  هک  دناهداد  صیخشت  مالسا  نانمـشد  يرآ ! دنتـسه . يایدازآ  نینچ  فلاخم  نید ، ناملاع  ًاعبط  تسا و  یمدآ  تراسا 
ملاع مان  هب  ضرغم ، دارفا  زا  تیامح  امن و  ملاع  ياهّدـع  کیرحت  اب  اذـل  تسا ؛ رّـسیم  مدرم  ّقح  ياهرواب  رد  ههبـش  کش و  داجیا  اب  اـهنت 

مهارف یمالـسا  ماظن  تسکـش  يارب  يرظن  یهنیمز  یلمع و  طیارـش  هک  دـننک  داجیا  ییاضف  دـنددص  رد  ینید ، ملاع  سابل  رد  اـی  ینید و 
دنراد دصق  تیاهن  رد  دنکیم و  لکـشم  راچد  ار  مالـسا  تامّلـسم  نایب  هک  دننکیم  مکاح  ار  يّوج  يدازآ ، عفادـم  مسا  هب  دارفا  نیا  دوش .

هک دـننک  لمع  ياهنوگهب  نید ، مان  هب  ياهّدـع  رگا  هجیتن  رد  دـنریگب . مالـسا  یعقاو  ناـملاع  زا  ار  اـههنتف  تاهبـش و  عفد  نییبت و  تصرف 
يارب ار  ییاهتّیدودـحم  دوخ ، یهورگ  ای  يدرف  يّدام  عفانم  هب  ندیـسر  يارب  ای  ددرگ و  مهارف  ناسنا  ینورد  ینوریب و  تراسا  يارب  هنیمز 
يارب يدازآ ، مسا  هب  هک  یماد  رد  ات  دنـشاب  بقارم  دـیاب  زیزع  ناناوج  دنـشابیم . نآ  یلاعتم  میلاعت  مالـسا و  فلاـخم  دـننک ، لاـمعا  مدرم 

زا حیحـص  تخانـش  یهاگآ و  تیوقت  اب  میراد  هفیظو  ناملـسم  کی  ناونع  هب  ام  دـنتفین . تسا  هدـش  هدرتسگ  اهنآ  یقیقح  يدازآ  راـکش 
اهیزیگناهنتف نیا  لباقم  رد  میوش و  مالسا  نانمشد  موش  فادها  قّقحت  عنام  نآ ، یعامتجا  يدرف و  ماکحا  یلوصا و  ياههزومآ  مالـسا و 

. میزادرپب یمالسا  ماظن  مالسا و  زا  تیامح  عافد و  هب  حیحص ، یلوصا و  دروخرب  اب  یناطیش ، تسپ  لامعا  و 

؟ یطیارش هچ  اب  دریذپیم ؟ ار  يرالاسمدرم  نید ، ایآ 

زا یهاگ  تسا . هتفای  یتواـفتم  ياـهانعم  هدوب و  یتـالوحت  ياراد  یـسایس  فرع  رد  هک  تسا  یـسارکومد  ظـفل  يهمجرت  يرـالاسمدرم ،
نوناـق و يارجا  يراذـگنوناق و  زا  معا  یتموکح ، روما  رد  ناـشدوخ  مدرم ، ینعی  دوشیم ؛ هدرب  ماـن  مدرم  تموکح  ناونع  هب  یـسارکومد 
، فلتخم ياهشخب  رد  ناگدنیامن  نییعت  يارب  تاباختنا  رد  تکرش  اب  ام  نامز  رد  مدرم  دنشاب . هتشاد  شقن  هعماج ، یـسایس  نوؤش  ریاس 

برغ رگهطلـس  يرامعتـسا و  ياهتردق  حالطـصا  رد  یـسارکومد  زا  يرتصاخ  يانعم  هزورما  دـنهدیم . ناشن  ار  دوخ  تکراشم  تلاخد و 
هزاجا نید  هب  يوحن  چیه  هب  یسارکومد  عون  نیا  دوشیم ؛ قالطا  رالوکس  کیئال و  ياهماظن  رب  یـسارکومد  نآ ، ساسارب  هک  تسا  جیار 

نیا میریذـپیم ، ار  نید  نیناوق  ماکحا و  ام  دـنیوگب  مه  مدرم  دوخ  رگا  یتح  دـیامن ، تلاـخد  یعاـمتجا  یـسایس و  نوؤش  رد  هک  دـهدیمن 
هک يراتفر  نانآ و  بوکرس  ریازجلا و  تاباختنا  رد  نایارگمالسا  يزوریپ  اب  تفلاخم  دوشیم . یّقلت  یسارکومد  فلاخم  مدرم ، یهتـساوخ 

هدمآ دراو  یمالـسا  يروهمج  رب  بالقنا  زا  دعب  یههد  ود  رد  هک  ییاهراشف  اهتفلاخم و  زین  دریگیم و  تروص  هیکرت  رد  نایارگمالـسا  اب 
عفر يارب  ياهویـش  یـسارکومد ، هک  تسا  نیا  هدـش ، رکذ  هک  يرگید  ياـنعم  تـسا . یـسارکومد  زا  تـشادرب  نـیا  رگناـیب  هـمه  تـسا ،

ترابع نید  روحم  ساسا و  دریگیم . رارق  لمع  كالم  دروایب  ار  يأر  نیرتشیب  هک  يرظن  ره  نآ  ساسا  رب  تساههورگ و  نیب  تافالتخا 
هب یحو  اـب  یهلا ، یّلک  نیناوـق  نآ . لـماک  ریگارف و  نیناوـق  زا  تعاـطا  یهلا و  ّتیمکاــح  شریذــپ  ادــخ ، ّتیدوـبع  دــیحوت ، زا : تـسا 

ماجنا اهنآ  نیبوصنم  و  (ع ) همئا و  (ص ) مرکا ربمایپ  طّسوت  ّریغتم ، طیارـش  رد  يراذـگنوناق  دـنوادخ و  ّتیمکاح  هدـش و  غالبا  (ص ) ربمایپ
راگزاس نید  اب  دنریگب ، هدهع  هب  دنوادخ  یعیرشت  یهدارا  زا  تعاطا  ارجا و  رد  یساسا  ياهروحم  نیا  لوح  مدرم ، هک  یشقن  ره  دوشیم .

نوؤش رد  تکراشم  هب  ار  مدرم  لکـش ، نیرتهب  هب  یعامتجا ، ّصاخ  ماکحا  عضو  اب  یگدـنز ، عماج  یهمانرب  ناونع  هب  نید  دوب و  دـهاوخ 
بوچراچ يروحمناسنا و  رد  زیچ  همه  دـنرادن و  یهاگیاج  داـعم  أدـبم و  برغ ، يّداـم  ینیبناـهج  ساـسارب  تسا . هدـناوخارف  یعاـمتجا 
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، عطق روط  هب  دـهد . نت  دوب ، لیام  هک  یتموکح  نوناق و  ره  هب  تساوخ و  هچره  هب  هک  تسا  دازآ  ناسنا ، دوشیم و  هصـالخ  اـیند  دودـحم 
ماظن رد  هک  یطیارـش  تیاعر  اب  لّوا ، يانعم  قبط  نیاربانب ، دوب . دـهاوخن  راگزاس  نید  میلاعت  اـب  دوش ، اـنب  ساـسا  نیا  رب  یـسارکومد  رگا 
دارفا ناگدـنیامن و  هدومن ، تکرـش  تاباختنا  رد  دـنناوتیم  مدرم  تسا ، هدـش  نییعت  نوناق  نایرجم  ناراذـگنوناق و  ماّـکح ، يارب  یمالـسا 

، مدرم يأر  نتسناد  كالم  اب  مالسا  یلو  دنناسرب ؛ توبث  هب  ار  یعامتجا  ياههنحص  رد  روضح  دوخ و  تکراشم  دننیزگرب و  ار  رظن  دروم 
نارگهطلـس ار  مود  ینعم  هب  یـسارکومد  تسین . قفاوم  دـشاب ـ  مالـسا  فلاخم  رگا  یتح  دـنیامن ، عضو  دنتـساوخ  هچره  هک  ياهنوگ  هب   ـ

موس ینعم  هب  یسارکومد  دروم  رد  تسا . نید  اب  لماک  ضراعت  رد  یهیدب  روط  هب  دننک و  لابند  ار  دوخ  موش  دصاقم  ات  دناهدومن ، عضو 
دوجو هشقانم  فرط  کی  حـیجرت  يارب  یـسانشراک  یهیرظن  ای  یعرـش و  لیلد  رگا  تفگ : دـیاب  تسا ، تافالتخا  لح  يارب  ياهویـش  هک 
قباطم دیاب  دراد ، دوجو  یـسانشراک  يأر  یعرـش و  لیلد  هک  ییاج  رد  یلو  تسا ، مّدقم  حّجرم و  ّتیرثکا ، رظن  تروص  نیا  رد  تشادن ،

. درادن يرابتعا  دشاب  مدـقم  ّتیلقا  رظن  رب  دراوم  یهمه  رد  قلطم و  روط  هب  ّتیرثکا  رظن  هک  نیا  سپ  دومن . لمع  یـسانشراک  رظن  ای  لیلد 
طرش و اب  یناعم  زا  رگید  یخرب  رد  تسا و  مالسا  رظن  فلاخم  دوخ ، یناعم ، زا  یـضعب  رد  يرالاسمدرم  ای  یـسارکومد  هک ، نیا  هصالخ 
« نیّدـلا یف  هارکا  ـال   » یهیآ زا  دوصقم  تسا . هتفرگ  دوخ  هب  لـمع  تروص  زین  اـم  روشک  رد  تسا و  شریذـپ  لـباق  دـش ، رکذ  هک  يدویق 

نید رد  هک  ییاهباذـع  اهرفیک و  تروص  نیا  رد  تسین ؟ ناـسنا  يارب  یتّیعونمم  ّتیدودـحم و  چـیه  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  اـیآ  تسیچ ؟
رایتخا و اب  هک  تسا  نیا  رد  وا  لامک  شزرا و  تسا و  هدش  هدـیرفآ  رایتخا  ياراد  رگباختنا و  يدوجوم  ناسنا  تسیچ ؟ يارب  تسا  حرطم 
عماج و ماکحا  قح و  ياهرواب  زا  ياهعومجم  نید ، نیرتلماک  نیرخآ و  ناونع  هب  مالسا  دیامیپب . هتفریذپ و  ار  قح  ریسم  شیوخ  شنیزگ 
تسا و بلق  شریذپ  داقتعا و  هب  نامیا ، مالسا و  ماوق  سپ  دراد . یپ  رد  ار  ترخآ  ایند و  تداعـس  نآ ، هب  لمع  هدیقع و  هک  تسا  ریگارف 
، يور نیا  زا  تسین و  رادرب  هارکا  ددرگیم و  لصاح  رایتخا  يور  زا  مکحم و  نقتم و  ياهلیلد  اب  یهاـگآ و  تخانـش و  اـب  يداـقتعا  نینچ 
هک دـننک  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  دناهتـساوخ  یـضعب  تسا . هدومن  یفن  ار  نید  رد  هارکا  راـبجا و  (5 «) نیّدـلا یف  هارکا  ال   » یهیآ رد  دـنوادخ 

، تسا يدّدـعتم  یناـعم  ياراد  كرتـشم و  ظـفل  يدازآ ، نوـچ  و  تسا ؛ نآ  ماـکحا  هب  لـمع  نید و  باـختنا  رد  يدازآ  رادـفرط  مالـسا ،
اب ای  دـنیزگرب و  ار  دوخ  تداعـس  هار  دـناوتیم  ًانیوکت  ناسنا  هک  تسانعم  نیا  هب  يدازآ  رگا  دراد . دوجو  نآ  رد  هطلاـغم  هابتـشا و  یهنیمز 
رب رابجا  هارکا و  ًاساسا  تسا ، یبلق  داقتعا  هب  نید ، ماوق  هک  اجنآ  زا  تسا و  یحیحـص  نخـس  دـسرب ، تواقـش  تلذ و  هب  ّقح ، نید  راـکنا 

هداد و هزاجا  دنوادخ  تسا و  دازآ  یکلـسم  نید و  ره  شریذـپ  یهلا ، عیرـشت  رد  هک  تسا  نیا  روظنم  رگا  اما  درادـن . ناکما  یبلق  داقتعا 
مارم و ره  هک  تسین  دازآ  ناسنا  زگره  تعیرـش ، رد  تسا . یلطاب  نخـس  دـنزب ، مقر  ار  دوخ  یتخبدـب  تواقـش و  ناسنا  هک  تسا  یـضار 

نید چیه  مالـسا ، زج  هب  دنوادخ ، 6)و  .) تسا مالـسا  طقف  دنوادخ ، دزن  رد  نید  هک  هدش  دیکأت  نآرق  رد  و  دریذـپب ، تساوخ  ار  یکلـسم 
هدش نایب  مالـسا ، فالخ  لامعا  يارب  يورخا  ییایند و  باذـع  تبوقع و  ناونع  هب  هک  هچنآ  ( 7 .) درک دهاوخن  لوبق  یـسک  زا  ار  يرگید 

تیاـضر یعیرـشت و  یهدارا  دـنک ؛ راـتفر  تساوـخ  هک  روـط  ره  دـناوتیمن  یعیرـشت  ظاـحل  زا  ناـسنا  هک  تسا  نیا  زا  یکاـح  همه  تسا ،
نارـسخ و راچد  مه  ناسنا  فلخت ، تروص  رد  و  تسا ؛ هدومن  میـسرت  رـشب  تداعـس  يارب  وا  هک  تسا  يریـسم  ندومیپ  رد  اهنت  دنوادخ ،

. دنکیم ادیپ  ینوناق  ياهتازاجم  قاقحتسا  یهاگ ، ددرگیم و  يورخا  يویند و  یتخبدب 

؟ تسا راگزاس  نیدلا » یف  هارکا  ال   » یهیآ اب  داهج ، تایآ  و  (ص ) ربمایپ ياهگنج  ایآ 

هب تسا ، هدومن  بیغرت  راّفک  اب  لاـتق  داـهج و  هب  نآرق  رد  هک  ار  یتاـیآ  و  (ص ) ربماـیپ ياـهگنج  هاـگآان ، دارفا  یخرب  مالـسا و  نانمـشد 
شرتسگ ریـشمش  نوخ و  اب  هک  ینید  ناونع  هب  ار  مالـسا  ساسا ، نیا  رب  دناهدرک و  رّوصت  نید  شریذپ  يارب  نارفاک  رابجا  هارکا و  ناونع 

هیآ نیا  حیـضوت  رد  لبق ، شـسرپ  رد  دنهدیم . ناشن  نیّدلا » یف  هارکا  ال   » یهیآ اب  ضراعم  ار  تایآ  نیا  یفرط  زا  دننکیم و  یفرعم  تفای ،
لیمحت ددـص  رد  دوخ  ياهگنج  اب  (ص ) مرکا ربمایپ  و  داهج ، تایآ  اـب  دـنوادخ  اـت  تسین  نکمم  نید  راـبجا  هارکا و  ًـالوصا  هک  میتسناد 
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یخرب هک  تسا  حرطم  داهج  عون  نیدنچ  مالسا  رد  تسا . يرگید  رما  (ص ) ربمایپ ياهگنج  فده  تایآ و  نیا  مایپ  اذل  دنشاب ؛ هدوب  نید 
، ینعی تسا ؛ ییادتبا  داهج  تسا ، لاکـشا  ثحب و  لحم  ًاتدمع  هک  مسق  نآ  دنتـسین و  ثحب  دروم  دـنراد و  یعافد  گنر  راکـشآ  روط  هب 

یّلحم هب  دـشاب  هتـشاد  یعاـفد  یهبنج  رهاـظ ، رد  هک  نیا  نودـب  ییادـتبا و  روـط  هـب  (ع ) موـصعم ماـما  اـی  (ص ) مرکا ربماـیپ  هـک  يداـهج 
رشب ياهلسن  مامت  يارب  یناهج و  یتلاسر  متاخ ، ربمایپ  ناونع  هب  (ص ) مرکا ربمایپ  تلاسر  هک  تسا  رکذ  لباق  دنیامن . داهج  یشکرکشل و 
يارب ار  نید  شخبتایح  مایپ  ناکما ، ّدـح  ات  دـیاب  دراد و  هدـهع  هب  دـنوادخ  بناج  زا  اهناسنا  ماـمت  يارب  ار  نید  غـالبا  یهفیظو  وا  تسا ؛

فرطرب ار  يدـیحوت  عماوج  ییاپرب  مدرم و  هب  قح  يادـن  ندیـسر  عناوم  تالکـشم و  هار ، نیا  رد  دـناسرب و  اهناسنا  هب  یلاعت ، تیادـه و 
دوخ یهاوخهدایز  یبلطایند و  عنام  ار  نآ  میلاعت  نید و  هک  دنتسه  ینارادمدرـس  اهتموکح و  تلاسر ، ماجنا  غالبا و  عنام  نیرتگرزب  دنک .
نیب زا  ار  نارادـنید  نید و  دـنناوتب ، رگا  دـنهدیمن و  نید  يایلوا  هب  ار  دوخ  تموکح  یهدودـحم  رد  نید  غیلبت  ناکما  هزاجا و  دـننیبیم و 
هتبلا دومنیم و  راومه  قح  مایپ  ندناسر  يارب  ار  هار  نارگمتـس ، نیا  طاسب  ندیچرب  داهج و  هب  مادـقا  اب  (ص ) ربمایپ ساسا ، نیا  رب  دـنربیم .
لثَم ربمایپ ، لَثَم  دوبن . راک  رد  يرابجا  دـندروآیم و  مالـسا  شیوخ  راـیتخا  اـب  هنادازآ و  اـهنآ  مدرم ، ندـش  هاـگآ  عناـم و  نیا  عفر  زا  دـعب 

یهدارا زا  تساوخ  تفکـش و  یتّیناسنا  لگ  رگا  هک  تسا ، دوجو  ِناتـسغاب  ناـهایگ  ياـپ  هب  بآ  ندـناسر  شاـهفیظو  هک  تسا  یناـبغاب 
تـسا نکمم  هچرگ  دـنامن ؛ مورحم  دریگ و  رارق  وا  شیپ  رد  یلماـک  حیحـص و  یهماـنرب  دربب ، هرهب  لاـمک  تداعـس و  تهج  رد  شیوخ 

فرط زا  ییاسران  ات  درادرب  اپـشیپ  زا  ار  بآ  ندیـسر  عناوم  دیاب  (ص ) مرکا ربمایپ  لاحره  هب  یلو  دـننکن ؛ هدافتـسا  همانرب  نیا  زا  ياهّدـع 
هارکا يارب  داهج ، گنج و  نیا  رگا  ( 8 «.) ٌۀنتف نُوکت  یّتح ال  ْمُهُولتاقو  : » تسا هدش  دای  هنتف  ناونع  هب  نآرق  رد  عناوم  نیا  زا  دشابن . نابغاب 

ار نانآ  ترـضح  دـندربیمن و  رـس  هب  (ص ) ترـضح تموکح  یهدودـحم  رد  نایدوهی  نایحیـسم و  نامز ، نامه  رد  دوب ، نید  هب  رابجا  و 
اب لاـتق  هب  (ص ) مرکا ربماـیپ  هجیتـن ، رد  دومنیم . راـتفر  ییوـکین  هب  ناـنآ  اـب  ( 9 ،) نآرق روتـسد  هب  هک  یلاـح  رد  درکیم ، مالـسا  هـب  راـبجا 

داهج و تایآ  نیب  یـضراعت  اذل  دنوشن ؛ نارگید  ندروآ  نامیا  عنام  هکلب  دـنروایب ، نامیا  هک  نیا  رطاخ  هب  هن  تخادرپ ، رفک  نارادـمدرس 
دناوتیمن ناسنا  يرکف ، غولب  زا  دعب  ارچ  تسا ، دازآ  نید  باختنا  رگا  درادـن . دوجو  نیّدـلا » یف  هارکا  ال   » يهیآ اب  (ص ) مرکا ربمایپ  لمع 

رادنید دنوادخ ، دزن  یناسک  دوشیم ؟ بوسحم  دترم  تروص ، نیا  ریغ  رد  دشاب و  شدادجا  ابآ و  نید  رب  دیاب  دنک و  باختنا  ار  دوخ  نید 
لد و هب  نید  تسین  نکمم  هارکا  رابجا و  اب  دنشاب . هتشاد  داقتعا  نآ  هب  دوخ  نورد  رد  هتفریذپ ، ار  نید  ًابلق  هک  دنوشیم  بوسحم  نمؤم  و 

نیمه هب  نید  باختنا  رد  يدازآ  دنک . لوبق  ای  در  یبلق  ظاحل  زا  ار  يزیچ  هک  تسا  درف  دوخ  رایتخا  رد  اهنت  و  دنک ؛ ادیپ  هار  یـسک  حور 
نیا یکی  دراد : طرش  ود  تداعس  لامک و  هب  ناسنا  ندیسر  هک ، نیا  حیـضوت  دریذپب . ار  نید  شدوخ  رایتخا  اب  دیاب  ناسنا  ینعی  تسانعم ؛

ار هار  نیا  شدوخ  رایتخا  اب  ناسنا  هک ، نیا  رگید  دوش و  یهتنم  تداعس  هب  هک  دشاب  هتشاد  یحیحـص  قح و  هار  دوخ ، يور  شیپ  رد  هک ،
نیا تسا و  هدرک  هدارا  ناسنا  يارب  دیآیم  تسد  هب  باختنا  قیرط  زا  هک  ار  صاخ  لامک  عون  نیا  دـنوادخ  نوچ  دـیامیپب . دـنک و  باختنا 

تسا و هدرک  مهارف  وا  يارب  ار  رایتخا  لامعا  طیارـش  هنیمز و  ایند  رد  هداد و  باختنا  تردـق  ناسنا  هب  سپ  دـهاوخیم ، وا  يارب  ار  تداعس 
یهمانرب هعومجم و  رد  دوشیم ، رجنم  وا  يراگتـسر  حالـص و  هب  ْلـطاب  ياـههار  نیب  زا  هک  ار  يریـسم  یهـشقن  قح و  هار  رگید ، يوس  زا 

راک هب  نید  میلاعت  هب  لمع  شریذـپ و  رد  ار  دوخ  باختنا  رایتخا و  تمعن  ات  تسا  هداد  نامرف  ناسنا  هب  هدومن و  هضرع  نید  مان  هب  یلماک 
، دریگب راـک  هب  تسا  هداد  ناـمرف  دـنوادخ  هک  هچنآ  ریغ  رد  ار  تمعن  نیا  ناـسنا  رگا  دـسرب و  دوـخ  یعقاو  لاـمک  هب  هار  نـیا  زا  دریگ و 

يهدارا دنوادخ ، نامرف  تساوخ و  هب  و  ینیوکت ؛ يدازآ  باختنا ، تردق  رایتخا و  يورین  هب  حالطـصا ، رد  دوب . دهاوخ  بقاعم  لوؤسم و 
ره دیامن و  هدافتسا  قح  ریسم  ریغ  رد  دوخ ، ینیوکت  يدازآ  زا  هک  تسین  دازآ  ناسنا  یعیرـشت ، ظاحل  زا  نیاربانب ، دوشیم ؛ هتفگ  یعیرـشت 
قح هک  نیا  هن  دریذپب  ار  قح  نید  دـیاب  دوخ  رایتخا  اب  ناسنا  ینعی  نید ، باختنا  رد  يدازآ  رگید ، ترابع  هب  دریذـپب ؛ ار  یکلـسم  نییآ و 

ظاحل هب  ایند  رد  مه  ترخآ و  رد  مه  تفریذـپ ، ار  يرگید  نید  دوخ  رایتخا  اـب  رگا  لاـح  دـیامن . باـختنا  تساوخ  هک  ار  ینید  ره  دراد 
وا یهرابرد  دـنوادخ  يوس  زا  هدـش  رداص  ماکحا  دراوم ، تاّیـصوصخ و  هب  هجوت  اب  تسا و  لوؤسم  مالـسا  یعاـمتجا  یقوقح و  ماـکحا 

يدازآ www.Ghaemiyeh.comنید و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 47زکرم  هحفص 42 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


دهاوخ ار  نآ  شترطف  درک ، ادیپ  نیقی  يزیچ  ّتیناّقح  هب  رگا  ینعی  تسا ؛ ریذپقح  ًاترطف  ناسنا  هک ، نیا  رگید  يهتکن  دـش . دـهاوخ  ارجا 
لقع و تمالس  اب  یصخش  ره  هک  تسا  نشور  حیرص و  نانچ  اهرواب ، نیا  تامّدقم  لیالد و  نید و  یلصا  ياهرواب  اههزومآ و  تفریذپ .

مالسا ندوب  يرطف  یناعم  زا  یکی  تفریذپ . دهاوخ  هناقاتشم  هتفای ، دوخ  یقیقح  ياهوزرآ  قباطم  ینیقی و  یعقاو و  ار  نآ  ترطف ، يرادیب 
هاگآ مدق ، نیلوا  ندش ، رادنید  يارب  اذـل  دـنکیم . لوبق  ار  نآ  یناسنا  كاپ  ترطف  تسا ، عقاو  قباطم  قح و  نید  نوچ  ینعی  تسا ؛ نیمه 

، قح نتفای  نیقی و  ملع و  هب  لوصو  هار  نیرتهدمع  تسا . قح  مالـسا  نید  هک  درک  ادـیپ  نیقی  ملع و  دـیاب  تسا و  نید  ّتیناّقح  زا  ندـش 
ره لوا  رد  نیمه ، رطاخ  هب  و  تسا . لّقعت  ّربدت و  رّکفت و  هب  توعد  رـسارس ، نآرق ، هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب  تسا . هشیدنا  رّکفت و  لّقعت ،

نید ناونع  هب  مالسا  نیاربانب ، تسین . یفاک  دیلقت  دوش و  انب  نیقی  ملع و  یهیاپ  رب  دیاب  نید  لوصا  هک  تسا  هدش  هتفگ  ياهّیلمع  یهلاسر 
اب ناسنا  تسا و  قح  وا  نید  هک  دنادیم  ادخ  تسا . هدرک  دیکأت  قیوشت و  رایـسب  نآ  یهرابرد  هکلب  درادن ، هشیدـنا  لّقعت و  زا  یکاب  قح ،

تمذم رایـسب  هناروکروک ، يوریپ  دادـجا و  ابآ و  يور  هلابند  لباقم ، رد  دـیامنیم . لّقعت  هب  قیوشت  رما و  اذـل  تفای ؛ دـهاوخ  ار  قح  لّقعت 
دریذپن ار  نید  دوخ ، ترطف  رب  نتـسب  مشچ  ایند و  هب  یگدادلد  رطاخ  هب  تسا  نکمم  قح ، نتفای  زا  دعب  ناسنا  هتبلا  تسا . دورطم  هدـش و 

ياهتمکح هکلب  تسین ، لّقعت  رکفت و  زا  عنم  رطاخ  هب  تسا ، هتـشگ  ههبـش  بجوم  هک  دادترا  مکح  اما  دید . دـهاوخ  مه  ار  نآ  جـیاتن  هک 
ناگدنب حلاصم  هب  تبـسن  میکح  دنوادخ  هک  دـنادیم  نیقی  لقع و  اب  ناملـسم  کی  هچ  رگا  میزادرپیم . اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  يرگید 

تمکح تلع و  هب  هچ  رگا  دنوادخ ، مکح  شریذپ  رد  اذل  10 ؛) «) میحر فؤرل  سانلاب  هللا  َّنا  « ؛ تسا رتزوسلد  رتهاـگآ و  همه  زا  شیوخ 
زا دعب  هک  دوشیم  هتفگ  یسک  هب  دترم  حالطصا ، رد  ( 11 «.) میکح میلع  هللا  مُکنیب و  مُکْحی  هللا  ُمکُح  مُکلذ  « ؛ دنکیمن دیدرت  دربن ، یپ  نآ 

ازهتـسا و بیذکت ، رگنایب  هک  دنزب  تسد  هعماج  رد  يرادرک  راتفگ و  هب  رایتخا ، دـمع و  يور  زا  لقع و  تمالـس  غولب و  اب  مالـسا ، لوبق 
مکح و نیرتدـیدش  دنتـسین . ناسکی  مکح  ياراد  اـهنآ  یهمه  تسا و  یماـسقا  ياراد  دـترم  دـشاب . نید  تاّیرورـض  مالـسا و  هیلع  غیلبت 
هک یناسک  دروم  رد  دادترا  ماکحا  نیاربانب ، دوش ؛ دترم  ناملـسم ، یهداوناخ  رد  غولب  دـّلوت و  زا  دـعب  هک  تسا  يدرف  يهرابرد  تازاجم 
ای راـکنا  هک  یناـسک  نینچمه  تسا . مارح  زین  دـیاقع  شیتـفت  يدرف و  میرح  رد  سّـسجت  تسین و  دـننکیمن  راکـشآ  ار  دوخ  راـکنا  در و 
لح هب  هک  دـنراد  هفیظو  نید  ناملاع  تسا و  لاکـشایب  دـنیامن  حرط  نید  ناملاع  دزن  قیقحت ، ماقم  رد  لاؤس و  تروص  هب  ار  دوخ  کـش 

راکنا ار  نید  مّلـسم  لوصا  هدومن ، دادترا  مالعا  اراکـشآ  هک  تسا  یناسک  هیلع  دادترا  ماکحا  دنزادرپب . وا  ياهلاؤس  هب  خـساپ  اهلکـشم و 
ییازج ماکحا  رگید  دننامه  نآ ، يارجا  دادترا و  مکح  تابثا  دنزادرپب . نآ  هیلع  ازهتسا  غیلبت و  هب  دنهدب و  نآ  هب  غورد  تبسن  ای  دننک و 

درذـگب و ینایلاس  دـیاش  دنـسریم و  ارجا  هب  ماـکحا  نیا  يدودـحم ، رایـسب  دراوم  رد  لـمع ، رد  تسا و  یطیارـش  قّقحت  هب  طونم  مالـسا ،
هب رظان  ماکحا  نیا  هکلب  تسیرگن ، درف  کی  تازاجم  ظاـحل  هب  طـقف  دـیابن  ار  مکح  نیا  ییآراـک  اذـل  دوشن ؛ تفاـی  نآ  يارب  یعوضوم 

ياـج هب  یبولطم  ِیعاـمتجا  یناور و  ياـهرثا  هدومن ، ظـفح  بیـسآ  زا  ار  هعماـج  یماـکحا  نینچ  دوجو  لـصا  دنتـسه و  هعماـج  حـلاصم 
دهاوخ صخـشم  ار  ماکحا  نیا  عیرـشت  ياهتمکح  زا  یـضعب  اهرثا ، نیا  یهعلاطم  دـیآیم . راک  هب  هعماج  یلاـعت  تهج  رد  هک  دراذـگیم 

یعامتجا و ياـهّتیلاّعف  ماـمت  تسا و  نید  یمالـسا ، یهعماـج  ساـسا  هیاـپ و  کـی . درک : هراـشا  ریز  دراوم  هب  ناوتیم  هلمج ، زا  هک  درک 
هب هک  ياهمدص  ره  دراد . روضح  یمالـسا  یهعماج  يایاوز  یهمه  رد  شخب  یگدنز  حور  دننام  نید  دوشیم . ماجنا  نید  روحم  رب  يدرف 

تروص ناناملـسم  طّسوت  هژیو  هب  نید ، يازهتـسا  بیذکت و  راکنا ، رگا  دزادـنایم . رطخ  هب  ار  هعماج  ساسا  دوش ، دراو  نید  عیفر  هاگیاج 
لابند هب  هراومه  هک  مالسا  نانمشد  دنکیم . دشر  هنخر و  یمالـسا  یهعماج  نایم  رد  نید  هب  تبـسن  يدنبیاپ  مدع  دیدرت و  ههبـش و  دریگ ،
يارب رفک ، هب  اهنآ  ندناشک  نامیاتسـس و  دارفا  بذج  نتفرگ و  راک  هب  اب  دـننیبب ، زاب  ار  هار  نیا  رگا  دنتـسه ، نید  هب  ندز  هبرـض  ذوفن و 
میظع یهیامرـس  نیا  نداد  تسد  زا  اب  یمالـسا  یهعماج  درک و  دنهاوخ  مادـقا  نآ ، ندومن  ّتیّمهایب  دوخ و  هاگیاج  زا  نید  ندرک  جراخ 

هب دادترا  مکح  عضو  اب  ریذپبیـسآ ، یهطقن  نیا  تسرد  صیخـشت  اب  تسا  لماک  عماج و  نید  هک  مالـسا  دش . دـهاوخ  هدیـشک  يدوبان  هب 
زا تظافح  اب  هداد و  رارق  نما  راصح  رد  ار  مدرم  ّقح  ياهرواب  نامیا و  هتخادرپ ، دنتسه  نید  هب  ندز  هبرض  ددص  رد  هک  یناسک  اب  هلباقم 
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ّتیّمها ندرب  الاب  مکح ، نیا  رگید  یعامتجا  یناور و  رثا  ود . تسا . هدرک  مهارف  نآ  دارفا  تداعـس  دشر و  يارب  ار  هنیمز  هعماج ، تمالس 
قراس تازاجم  صاصق و  مکح  دننامه  دـشاب ؛ هتـشاد  عیفر  یهاگیاج  هعماج  رد  دـیاب  دوخ  تلاسر  ماجنا  يارب  نید  تسا . نید  شزرا  و 
ادـیپ مارتحا  نانآ  يارب  نارگید  لام  ناج و  هکلب  دـننزیمن ، تسد  تقرـس  لتق و  هب  اهنت  هن  هک  دـنکیم  مهارف  هعماج  دارفا  يارب  یتلاـح  هک 

نآ یلمع  يرظن و  شزرا  تلزنم و  زا  هک  یمدرم  رظن  رد  نید  ات  دـنکیم  کمک  دادـترا  مکح  دنـشوکیم . نآ  ظفح  تهج  رد  دـنکیم و 
مهم و مدرم ، رظن  رد  نـید  رگا  دوـشیم . لـصاح  قـیرط  نـیا  زا  يرایـسب  دـیاوف  و  دـبایب ؛ ار  دوـخ  یعقاو  شزرا  هاـگیاج و  دنتـسین ، هاـگآ 
دنیآیم و رب  نآ  زا  حیحص  عالطا  یهاگآ و  لابند  هب  دنهدیمن ؛ تسد  زا  ناسآ  ار  نآ  دنرادیم ؛ لوذبم  نآ  هب  یّصاخ  هّجوت  دش ، دنمـشزرا 
. هس دـننکیم . ظـفح  یـشوماخ  یگریت و  زا  ار  تیادـه  غارچ  نیا  دنـسریم و  یهاـگآ  یلمع و  دـشر  هب  هدیجنـس ، هتخپ و  تارظن  حرط  اـب 
لقع و تمالس  اب  قح  نید  شریذپ  صیخشت و  هک  میدرک  نایب  دیآیم . تسد  هب  تشذگ  هک  ياهتکن  هب  هجوت  اب  مکح  نیا  رگید  تمکح 
. ترطف يرادیب  يارب  یلماع  مه  داد و  رارق  لقع  شجنـس  يارب  یکالم  مه  دادترا ، مکح  عضو  اب  دنوادخ  دـباییم . ناکما  ترطف  يرادـیب 

گرم دای  مه  قالخا  ياملع  درک و  زاغآ  تمایق  تایآ  گرم و  دای  اب  روهظ ، ماگنه  مالـسا  تسا . گرم  دای  ترطف ، يرادـیب  مّهم  لـماع 
یفرعم اب  مالـسا  دـنکیم ، لح  ناسنا  يارب  ار  گرم  یهلئـسم  هک  تسا  ینید  قح ، نید  دـننادیم . كولـس  يرادـیب و  رد  یـساسا  لـماع  ار 

هب ار  گرم  یهلئـسم  ناهج ، ود  تداعـس  زمر  نایب  ترخآ و  دـیواج  يارـس  هب  ینامز  دودـحم  ياـیند  زا  رذـگ  يارب  یلپ  ناونع  هب  گرم 
تمیق و دـنوادخ ، دزن  رد  رگید ، يوس  زا  تسا . دوهـشم  ـالماک  یعقاو  نینمؤـم  و  (ع ) همئا یهریـس  مـالک و  رد  نیا  هدرک و  لـح  یبوـخ 

ترــضح هژیو  هـب  تـسا ؛ راکــشآ  ناـنمؤم  و  (ع ) نیموـصعم یهریــس  رد  زین  نـیا  تـسا و  ناــسنا  ییاراد  یتـسه و  ماــمت  نـید ، شزرا 
دنوادـخ تخادرپ . دـهاوخن  قح  نید  يارب  زج  ار  تمیق  نیا  رگباسح ، لقع  درک و  ادـف  نید  ظفح  يارب  ار  شاـیتسه  هک  (ع ) ادهّـشلادّیس

هک تسا  هداد  رارق  دنتـسه ، دادترا  ضرعم  رد  ای  نید و  باختنا  قیقحت و  ددص  رد  هک  يدارفا  يورارف  یغارچ  مکح ، نیا  عضو  اب  میکح 
، دننکیم باختنا  هک  یهار  ایآ  هک  دنجنـسب  لقع  يورین  اب  و  دنکیم ؟ لح  ار  گرم  لکـشم  دـننیزگیم ، رب  هچنآ  ایآ  دـننیبب  رادـیب  ترطف  اب 

تیاده قح  نید  يوس  هب  ار  دارفا  نیا  دوخ  فطل  اب  دنوادخ  بیترت  نیا  هب  دنهدب ؟ نآ  يارب  ار  دوخ  یتسه  یهمه  هک  دراد  ار  نآ  شزرا 
هجیتن دنریذپب . ار  مالسا  نیقی ، اب  تسین و  ادخ  لوبقم  ینید  مالسا ، زج  هک  دنبایب  تسرد  عالّطا  قیقحت و  اب  هک  درادیماو  ار  اهنآ  دنکیم و 

مکح نیا  اب  هکلب  دنکیمن ، يرادنید  هب  روبجم  ار  ناسنا  ددنبیمن و  ار  باختنا  رّکفت و  هار  اهنت  هن  دادـترا ، مکح  عضو  اب  دـنوادخ  هک ، نیا 
زا سپ  یسک  رگا  لاح  دریذپب . ار  نآ  دوخ  رایتخا  اب  ات  دهدیم  يرای  قح  هار  صیخشت  رد  ار  ناسنا  دنکیم و  قیقحت  رّکفت و  هب  راداو  ار  وا 

ماظن ّتیثیح  هب  دش  رضاح  يدام ، ياههبذاج  رطاخ  هب  داد و  حیجرت  ار  دوخ  یناسفن  ياهتساوخ  مالـسا ، اب  ییانـشآ  ترطف و  يادن  ندینش 
تایح اب  دزادرپب و  نید  بیذکت  راکنا و  یناوخزجر و  هب  هناحیقو  دنزب و  همطل  هعماج ، رهوگ  نیرتدنمشزرا  هیامرس و  نیرتهب  یمالـسا و 

وا مه  هک  تسادخ ، مکح  يارجا  رد  وا  دوخ  جالع  هعماج و  حالـص  تاجن و  دیآرب ، هعماج  یعقاو  تایح  يدوبان  ددص  رد  دوخ  يرهاظ 
كرتشم  . 1 دبای . موادت  اقب و  هعماج  رد  یمکح  نینچ  دوجو  دیاوف  راثآ و  مه  دبای و  یصالخ  وا  رـش  زا  هعماج  مه  رتشیب و  تواقـش  زا 

یسراف و رد  ریش »  » ظفل دننام  دشاب ؛ هدش  عضو  ینعم  دنچ  يارب  يواسم  روطهب  ینامز  یهلصاف  اب  ای  نامزمه  تروص  هب  هک  یظفل  یظفل ؛
رارق دوخ  ياضما  دییأت و  دروم  ار  يرما  یلکش ، هب  مالسلا  هیلع  موصعم  ینعی  . 1 يهیآ 256 . (، 2  ) هرقب يهروس  . 1 یبرع و . ... رد  نیع » »

نارمع لآ  يهروس  . 3 يهیآ 9 . (، 3  ) نارمع لآ  يهروس  . 2 يهیآ 256 . (، 2  ) هرقب يهروس  . 1 يهیآ 73 . (، 17  ) ءارسا يهروس  . 1 دهد .
يهروس . 2 يهیآ 147 . (، 2  ) هرقب يهروـس  . 1 يهیآ 8 . (، 60  ) هنحتمم يهروـس  . 2 يهیآ 193 . (، 2  ) هرقب يهروـس  . 1 يهیآ 85 . (، 3)

يهیآ 10. (، 60  ) هنحتمم

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 
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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 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
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 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 
یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 

. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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