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يدزی حابصم  یقتدمحم  ياهینارنخس  هعومجم   ) البرک نامسآ  زا  رگید  8یشخرذآ 

باتک 8تاصخشم 

8همدقم

(1  ) نآ تشادگرزب  اروشاع و  نوماریپ  9یتاهبش 

؟ میرادب یمارگ  ار  اروشاع  يهثداح  دیاب  9ارچ 

؟ دوشیمن افتکا  وگتفگ  ثحب و  شور  هب  اروشاع  تشادگرزب  يارب  10ارچ 

؟ درک يرادازع  اروشاع  عیاقو  دای  هب  دیاب  14ارچ 

؟ درک نعل  ار  نیسح  ماما  نانمشد  دیاب  14ارچ 

(2  ) نآ تشادگرزب  اروشاع و  نوماریپ  17یتاهبش 

مالسا ياقب  رد  اروشاع  18شقن 

ءادهشلادیس يارب  يرادازع  ریثأت  تیمها و  18یگدرتسگ ،

اروشاع مایق  يریذپان  فیرحت  21تسادق و 

(1  ) اروشاع مایق  26ياههنیمز 

اروشاع هعقاو  یخیرات  27هنیشیپ 

هعماج فارحنا  یعامتجا  28ياههنیمز 

هعماج فارحنا  29لماوع 

نیسح ماما  نامز  اب  ام  هعماج  31هباشت 

یناطیش ياهتسایس  اب  هلباقم  33هار 

(2  ) اروشاع مایق  34ياههنیمز 

یهلا دودح  ماکحا و  يارجا  رد  یلع  35تقد 

یمالسا تموکح  يوگلا  هئارا  یلع ، 37فده 

(3  ) اروشاع مایق  44ياههنیمز 
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هیواعم يوس  زا  هعماج  فارحنا  لماوع  يریگراک  هب  44ياهشور 

ریما ترضح  تفالخ  زا  لبق  لوا ، 45عطقم 

ریما ترضح  تفالخ  نارود  مود ، 45عطقم 

نینمؤملاریما تداهش  زا  سپ  موس ، 45عطقم 

هیواعم نامز  رد  نیسح  ماما  هنایفخم  48تیلاعف 

(4  ) اروشاع مایق  52ياههنیمز 

هیواعم ياهتیلاعف  ربارب  رد  هعماج  لاعفنا  52للع 

ادخ هار  رد  لام  لذب  زا  53يراددوخ 

نید يارب  یناشفناج  رد  54یتسس 

یهورگ یموق و  طباور  54ریثأت 

هعماج رد  فارحنا  لماوع  اب  هلباقم  58ياههار 

تخانش حطس  ندرب  58الاب 

تیونعم نامیا و  حطس  59شیازفا 

(1  ) اروشاع مایق  زا  60فده 

نیسح ماما  مایق  یلصا  فده  دسافم ، 61حالصا 

حالصا 61موهفم 

حالصا فیرعت  رد  یشزرا  ماظن  63ریثأت 

ناقفانم هاگدید  زا  65حالصا 

بولطم 66حالصا 

(2  ) اروشاع مایق  زا  69فده 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  70رما 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  70تیمها 

تارکنم ربارب  رد  ناناملسم  74هفیظو 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  76تبقاع 
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(1  ) رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  78رما 

فورعم هب  رما  كرت  ماجنارس  زا  رگید  80ياهنومن 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يانعم  81يهرتسگ 

داهج يانعم  82يهرتسگ 

(2  ) رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  87رما 

ماع ینعم  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  88قیداصم 

لهاج 88میلعت 

هظعوم 89رکذت و 

اههئطوت اب  یعامتجا  92دروخرب 

یگنهرف مجاهت  اب  94هلباقم 

هعماج ندرک  رادیب  يارب  یبلط  تداهش  96داهج و 

رضاح طیارش  رد  مدرم  تموکح و  98فیاظو 

لئاسم ماکحا و  شزومآ  يهنیمز  رد  هعماج  تموکح و  99يهفیظو 

نانمشد ياههئطوت  ربارب  رد  هعماج  تموکح و  101هفیظو 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يهفیظو  ندش  شومارف  102للع 

یعامتجا ياهتیلاعف  ماجنا  يارب  یمالسا  ياهلکشت  104داجیا 

نآرق رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  109رما 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یحالطصا  109يانعم 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بتارم  109فیط 

نارگید هب  تبسن  تیلوؤسم  111ساسحا 

؟ تسا هدروآ  ار  ناقفانم  ریبعت  نانمؤم  لباقم  رد  نآرق  114ارچ 
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يدزی حابصم  یقتدمحم  ياهینارنخس  هعومجم   ) البرک نامسآ  زا  رگید  یشخرذآ 

باتک تاصخشم 

یقتدـمحم ياهینارنخـس  هعومجم  البرک / نامـسآ  زا  رگید  یـشخرذآ  روآدـیدپ : ماـن  ناونع و   1313 یقتدمحم -  حابـصم  هسانـشرس :
-964 کباش : ص 239  يرهاظ : تاصخشم  هرس 1380 . سدق  ینیمخ  ماما  یشهوژپ  یشزومآ  هسسوم  مق  رشن : تاصخشم  يدزی  حابصم 

یقتدـمحم داتـسا  ياهینارنخـس  هعومجم  باتک  نیا  تشاددای : یلبق  یـسیونتسرهف  یـسیون : تسرهف  تیعـضو  لایر   8000 3-69-6740
پاچ تشاددای : لایر   8000 موس 1379 ؛ پاچ  تشاددای : تسا  هدش  داریا  مق  ادهش  هینیسح  رد  مرحم 1421  رد  هک  تسا  يدزی  حابصم 
متشه پاچ  تشاددای : لایر   10000 متفه 1381 ؛ پاچ  تشاددای : لایر   10000 مشش 1381 ؛ پاچ  تشاددای : لایر   8000 مجنپ 1380 ؛

تروصهب همانباتک  تشاددای : لایر   14000 مهد 1382 ؛ پاچ  تشاددای : لایر   14000 مهن 1382 ؛ پاچ  تشاددای : لایر   10000 1381 ؛
: عوضوم اـههباطخ  اـههلاقم و  ریثاـت --  اروشاـع --  عوـضوم : اـههباطخ  اـههلاقم و  ریثاـت --  61ق --  ـالبرک ، هعقاو  عوضوم : سیوـنریز 
یشزومآ و هسسوم  هدوزفا : هسانش  اههباطخ  اههلاقم و  رکنم --  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  عوضوم :  4 موس ق61 -  ماما  یلع ع ،  نبنیسح 

یسانشباتک هرامش   297/9534 ییوید : يدـنب  هدر  BP41/76/م63آ4  هرگنک : يدـنب  هدر  تاراشتنا  هرـس .  سدـق  ینیمخ  ماما  یـشهوژپ 
م8502-80 یلم :

همدقم

ار یتایح  شقن  هک  بان  مالـسا  نتم  زا  هتـساخرب  یگنهرف  تسا ؛ گنهرف  کی  هک  هثداح  کی  هن  اروشاع  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  همدـقم 
یـصاخ يایفارغج  نامز و  هدودحم  رد  هاگچیه  اروشاع  تسا . هدرک  افیا  نآ  ياهرب  راب و  دـشر  اههخاش و  شیور  اههشیر ، ماکحتـسا  رد 

ياهتضهن زا  يرایسب  لب  - هعیش نیتسار  ياهمایق  اهشبنج و  اهتکرح ، ياتسار  رد  عیـشت  شخبماهلا  هراومه  هکلب  تسا ، هدنامن  روصحم 
نآ طقف  هن  اروشاع ، گنهرف  نایک  زا  تسارح  يارب  هراومه  هعیـش  تیناحور  تسا . هدوب  قاـفن  رفک و  ملظ و  ياـهنوناک  ربارب  رد  رگید -

. تسا هتخادرپ  نآ  زا  یـشان  ياـهشزرا  زا  يرادـساپ  نآ و  يزاـسزاب  هـب  یتـح  هـکلب  تـسا . هدرک  وگزاـب  يداـمتم  راـصعا  لوـط  رد  ار 
رد ياهدنزاس  فرگـش و  رایـسب  ریثأت  نامز ، نآ  لاح  روخارف  هب  ینامز  رـصع و  ره  رد  اروشاع  گنهرف  دـنلب  میهافم  نیماضم و  يزاسزاب 

نیا زا  ینشور  قداص و  هاوگ  هعیش  خیرات  تسا . هداهن  ياجرب  بان ، مالـسا  گنهرف  فراعم و  رـشن  نوچمه  یـسدقم  فادها  دربشیپ  هار 
و نایوجتقیقح ، نابلطقح و  هار  نازورف  لعـشم  نآ  رون  هک  دیـشخرد  البرک  نامـسآ  زا  رگید  یـشخرذآ  زین  راب  نیا  تسا . اـهيزاسزاب 
زا هک  تسا  یـسدقم  شخرذآ  ياسر  ناـیب  دـیراد  ور  شیپ  هک  ياهعومجم  تسا . قاـفن  داـحلا و  يهدـنبوک  مه  رد  نآ ، يالـص  تهبا و 

ار دیدش  ياهقعاص  دیـشخب و  دیون  نایئاروشاع  ناج  رب  ار  دـیما  هقراب  تیادـه ، حابـصم  هشیدـنا  هماخ  زا  تیالو و  نامـسآ  يرد  بکوک 
ترـضح راوگرزب  داتـسا  زیمآتربع  زیمآتمکح و  تانایب  رـضاح  هعومجم  دـیرفآ . ون  ياهماگنه  دـینادرگ و  قاـفن  رفک و  لـها  ریگنماد 

زا يرادروخرب  نیع  رد  حابـصم  داتـسا  راتفگ  دـیدرگ . دریا  مرحم 1421  هاـم  رد  هک  دـشابیم  هلظ - ماد  يدزی - حابـصم  همـالع  هللاتیآ 
، ینآرق نایب  شنابز  هک  دـباییم  تاشن  يردـقنارگ  تیـصخش  دوجو  تاـکرب  زا  و  دراد ، ار  دوخ  صاـخ  یگیاریپیب  تناـتم ، تبـالص و 
تمـصع و تیبلـها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  تبترم  یمتخ  ترـضح  هب  تدارا  تبحم و  زا  زیربـل  شناـج  و  یهلا ، قشع  زا  لاـمالام  شلد 

نیشنلد نحل  هک  دبای  نیودت  یکبس  هب  هل  مظعم  ياهینارنخس  هک  تسا  هدوب  نیا  رب  رفاو  یعـس  هحفص 10 ) . ) تسا مالسلامهیلع  تراهط 
لد و قمع  زا  هک  يراتفگ  دوش . ظفح  ناشیا  ياسر  راتفگ  دننامه  راتشون ، غیلب  رثا  هکلب  ددرگن ، یمالک  یظفل و  ياهشیارپ  يادف  داتسا 
ره زا  شمارآ  درب  يرارقیب  دیوگ  قشع  حرش  وچ  یناهج  ناج  دروآ  دایرف  هب  یناج  قامعا  زا  دزیخ  رگ  نخس  تسا . هتساخرب  داتسا  ناج 

هحفص 13)  ) رشان ناج  يهدرپ  ات  ار  وت  دزوسیم  هک  نآ  تسا  شتآ  دیآرب  لد  زک  نخس  يرابدرب 
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(1  ) نآ تشادگرزب  اروشاع و  نوماریپ  یتاهبش 

ءایبنالا دیـس  یلع  مالّـسلاو  ةولّـصلاو  نیملاعلا ، بر  هّلل  دـمحلا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  ( 1  ) نآ تشادـگرزب  اروشاع و  نوماریپ  یتاـهبش 
هئابآ یلع  هیلع و  کتاولص  نسحلا  هب  ۀجحلا  کیلول  نک  مهّللا  نیموصعملا . نیرهاطلاو  نیبیطلا  هلآ  یلع  دّمحم و  مساقلایبأ  نیلسرملاو ،

کیلع مالسلا  الیوط . اهیف  هعتمتو  اعوط  کضرا  هنکـست  یتح  انیع  الیلد و  ًارـصان و  ًادئاق و  ًاظفاحو و  ًایلو  ۀعاس  لک  یفو  ۀعاسلا  هذه  یف 
هاگشیپ هب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبعیبا  نادیهـش  رالاس  يراوگوس  مایا  ندیـسر  ارف  کئانفب . تلح  یتلا  حاورالا  یلع  هللادبع و  ابا  ای 

ضرع تیلست  ینیسح  بتکم  ناگتفیـش  همه  دیلقت و  راوگرزب  عجارم  يربهر ، مظعم  ماقم  فیرـشلا - هجرف  هللا  لجع  رـصع - یلو  سدقم 
هک تسا  یبوخ  تصرف  مایا  نیا  رد  دیامرفن . هاتوک  هللادبعیبا  ناماد  زا  ار  ام  تسد  ترخآ  ایند و  رد  لاعتم  يادـخ  مراودـیما  و  منکیم ،

هللادبعیبا مایق  هب  طوبرم  لئاسم  هرابرد  هک  ار  ییاهلاؤس  میشخبب و  قمع  ینیسح  بتکم  اروشاع و  بتکم  هب  تبـسن  ار  نامدوخ  تخانش 
زیزع ناناوج  هژیو  هب  ام ، همه  تفرعم  ات  میهد ، رارق  ثحب  دروم  دیآیم ، دـیدپ  ناناوج  ناناوجون و  ناهذا  رد  صوصخ  هب  همه  ناهذا  رد 
يارب مه  دوخ و  ياـیند  يارب  مه  رتـشیب ، تفرعم  هیاـس  رد  میناوتب  و  دوش ، رتـشیب  وا  گرزب  ماـیق  مالـسلاهیلع و  نادیهـش  رـالاس  هب  تبـسن 

ياههدیدپ لئاسم و  همه  دهاوخیم  تسا و  هدیـسر  يرکف  دـشر  هب  هزات  هک  ار  یناوجون  میریگیم  رظن  رد  میربب . يرتشیب  هرهب  نامترخآ 
دوخ نوماریپ  ياههدیدپ  لئاسم و  زا  ینـشور  یبایزرا  ات  دنک ، كرد  ار  اهنآ  تلع  و  دـمهفب ، درذـگیم  شفارطا  رد  ار  هچنآ  یعامتجا و 

وا دننکیم . بصن  هایـس  ياهمچرپ  دنـشوپیم ، هایـس  سابل  مدرم  دوشیم ، لیکـشت  یتاسلج  دنیبیم  مرحم  مایا  رد  ناوجون  دـشاب . هتـشاد 
هک تسا  ییاههدیدپ  دـهاش  وا  دـنزیریم . کشا  مدرم  دوشیم و  لیکـشت  ینزریجنز  ینزهنیـس و  يرادازع ، ياهتایه  دـنکیم  هدـهاشم 

مسارم نیا  هک  دوشیم  حرطم  يو  يارب  لاؤس  نیا  اعبط  دوشیمن . هدید  هحفص 14 )  ) تاعامتجا ریاس  رد  ای  درادن ، مایا  ریاس  رد  ياهقباس 
کـشا همه  نیا  دیاب  ارچ  دننزب ؟ هنیـس  رـس و  هب  بش  زا  یـساپ  ات  مدرم  دیاب  ارچ  دشوپب ؟ هایـس  سابل  ناسنا  دیاب  ارچ  تسا ؟ روظنم  هچ  هب 

نآ دای  هب  دـیاب  دـناهدش و  دیهـش  مالـسا  يادـخ و  هار  رد  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  هک  دوشیم  هداد  ياهداس  ياهباوج  ًـالومعم  دـنزیرب ؟
دنهاوخ تعافش  ار  ام  تمایق  زور  ترـضح  نآ  دراد ؛ باوث  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يارب  يرادازع  هک  نیا  ای  و  میزیرب ؛ کشا  ترـضح 

نیا منک ، ضرف  اهشـسرپ  نیا  اب  یناوج  دـح  رد  ار  مدوخ  هدـنب ، رگا  اما  دنونـشیم . ار  ییاهباوج  نینچ  شیب  مک و  ام  ناـناوجون  دومرف .
. درک لیلحت  لاؤس  راـهچ  هب  ناوتیم  دوشیم ، حرطم  هنیمز  نیا  رد  هک  ار  ییاهشـسرپ  دوب . دـهاوخن  هدـننک  عناـق  نادـنچ  میارب  اهخـساپ 

تبسن ار  نامزیزع  ناناوج  ناناوجون و  تخانش  حطس  میناوتب  ات  میهد  بانج  هناگادج  ار  اهلاؤس  نیا  زا  کی  ره  هک  تسا  نیا  رب  ام  یعس 
. مینک نشور  رتشیب  ار  ییاروشاع  گنهرف  میشخب و  اقترا  اروشاع  مسارم  هب 

؟ میرادب یمارگ  ار  اروشاع  يهثداح  دیاب  ارچ 

درک و هدـنز  تسا ، هداتفا  قاـفتا  شیپ  لاـس  هک 1360  ار  ياهثداح  يهرطاـخ  دـیاب  ارچ  میرادـب ؟ یمارگ  ار  اروشاـع  يهثداـح  دـیاب  ارچ 
هدوب هچ  ره  نیریش ، ای  خلت  تسا ؛ هتشذگ  نآ  نامز  هک  تسا  هدوب  یخیرات  ینایرج  دادیور  نیا  درک ؟ رازگرب  هرطاخ  نآ  دای  هب  یمـسارم 

میراد و هگن  هدـنز  ار  هثداح  نآ  نایرج و  نآ  دای  نرق ، هدراهچ  هب  کـیدزن  تشذـگ  زا  دـعب  دـیاب  ارچ  تسا . هدـش  ماـمت  نآ  راـثآ  تسا 
هک درک  میهفت  یناوجون  ره  هب  ناوتیم  یگداس  هب  هک  نیا  يارب  تسین . لکـشم  نادنچ  لاؤس ، نیا  خـساپ  میراد ؟ اپرب  نآ  يارب  یمـسارم 

یعون عقاو  رد  اههرطاخ  نآ  دـیدجت  دـشاب . هتـشاد  یمیظع  راثآ  هعماج  نآ  هدـنیآ  تشونرـس و  رد  دـناوتیم  هعماـج  ره  هتـشذگ  ثداوح 
راثآ و أشنم  دوخ  ياج  رد  تسا و  هدوب  يدیفم  يهثداح  رگا  دننک . هدافتـسا  نایرج  نآ  زا  مدرم  ات  تسا ، هثداح  نآ  يزاسزاب  يرگنزاب و 

يهمه رد  نیا ، رب  هوالع  دـشاب . هتـشاد  ار  تاکرب  نآ  زا  یبتارم  دـناوتیم  زین  نآ  يزاـسزاب  يرگنزاـب و  تسا ، هتفریم  رامـش  هب  یتاـکرب 
. دـنراذگیم مارتحا  اهنآ  هب  هدرمـش و  گرزب  ار  اهنآ  دـننکیم ، داـی  دوخ  هتـشذگ  ثداوح  زا  یعون ، هب  هک  تسا  موسرم  یناـسنا  عماوج 
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یناـسک هب  طوبرم  هاوخ  و  ناـعرتخم ، نادنمـشناد و  ریظن  دـناهدوب ، رثؤم  دوخ  هعماـج  تفرـشیپ  رد  هک  دـشاب  یـصاخشا  هب  طوـبرم  هاوـخ 
يالقع همه  دـناهدوب . یلم  نامرهق  دناهتـشاد و  يرثؤم  شقن  دوخ  تلم  ییاهر  رد  یعامتجا ، یـسایس و  يهبنج  زا  هک  دـشاب  هحفص 15 ) )
يرطف ياههتـساوخ  نیرتسدقم  زا  یکی  ساسا  رب  راک  نیا  دننکیم . روظنم  ار  یتشادـگرزب  ياهنییآ  اهتیـصخش  هنوگ  نیا  يارب  ملاع 

اهناسنا همه  يرطف  هتـساوخ  نیا  اذـل  مینکیم . ریبعت  یـسانشقح » سح   » هب نآ  زا  و  تسا ، هداد  رارق  اهناسنا  همه  داهن  رد  ادـخ  هک  تسا 
مارتحا ناشیا  هب  دنشاب و  هتشاد  رطاخ  هب  ار  نانآ  دننک ، يرازگرکش  یـسانشقح و  دناهدرک  تمدخ  اهنآ  هب  هک  یناسک  ربارب  رد  هک  تسا 

نامز رد  ار  يرگید  رثؤم  لماع  دـناوتیم  هتـشاد ، يریثأت  هعماج  تداعـس  رد  هک  یتروص  رد  اههرطاخ ، نآ  دای  نیا ، رب  هوـالع  دـنراذگب .
رد یمیظع  هثداح  اروشاع  هثداح  میدقتعم  هک  اج  نآ  زا  دوشیم . دـیدجت  هثداح  نآ  دوخ  ایوگ  تروص ، نیا  رد  دـنیرفایب . اههرطاخ  نایب 

رظن رد  هثداح  نیا  تسا ، هتشاد  مدرم  تیاده  هار  ندش  نشور  اهناملـسم و  تداعـس  رد  ياهدننک  نییعت  شقن  و  تسا ، هدوب  مالـسا  خیرات 
رد نآ  تاکرب  زا  میناوتب  ات  ددرگیم  بجوم  نآ ، ندروآ  رطاخ  هب  هثداح و  نیا  يزاسزاب  تشادـگرزب و  اذـل  تسا . دنمـشزرا  رایـسب  اـم 

هگن هدنز  هک  درک  عناق  ار  نانآ  داد و  هئارا  اهناوجون  لاؤس  لباقم  رد  ناوتیم  یلک  روط  هب  ار  باوج  نیا  مینک . هدافتسا  زین  زورما  هعماج 
عفانم تسا  نکمم  و  تسا ، ياهنالقاع  راک  تسا ، هداتفا  قافتا  هتشذگ  رد  هک  ثداوح  زا  یخرب  يزاسزاب  اههرطاخ و  زا  یضعب  دای  نتشاد 

يزاسزاب هرطاخ و  دیدجت  هتـشاد ، زور  نآ  هعماج  رد  يدیفم  ریثأت  هثداح  نآ  لصا  هک  روطنامه  دـنک . نیمأت  هعماج  يارب  ار  یحلاصم  و 
نیمه هب  میرادب »؟ هگن  هدنز  ار  اروشاع  دای  دـیاب  ارچ   » هک لوا  لاؤس  هب  خـساپ  رد  دـشاب . هتـشاد  دوخ  اب  بسانتم  يراثآ  دـناوتیم  زین  نآ 

. مینکیم هدنسب  هزادنا 

؟ دوشیمن افتکا  وگتفگ  ثحب و  شور  هب  اروشاع  تشادگرزب  يارب  ارچ 

نیا دـیآیم  تسد  هب  یلک  لاؤس  نآ  لیلحت  زا  هک  یمود  لاؤس  دوشیمن ؟ افتکا  وگتفگ  ثحب و  شور  هب  اروشاع  تشادـگرزب  يارب  ارچ 
ات مدرم  دـنک ، شوپهایـس  ار  رهـش  دـنک ، هیرگ  ینزهنیـس و  ناسنا  هک  تسین  نیا  هب  رـصحنم  طقف  اروشاع  داـی  نتـشاد  هگن  هدـنز  هک  تسا 

روما نیا  هکنیا  هب  هجوت  اب  ًاصوصخم  دـننک ، لیطعت  ار  دوخ  یگدـنز  راـک و  اـهزور  یهاـگ  یتح  دـنزادرپب و  يرادازع  هب  بش  ياـههمین 
یعامتجا يداصتقا و  ياهررـض  هک  دوش  دـیدجت  ياهنوگ  هب  اههرطاخ  نیا  تسا  نکمم  هک  یلاح  رد  دراد . لابند  هب  يداصتقا  ياـهررض 

لئاسم اب  هحفـص 16 )  ) مدرم زا  يرایـسب  هیحور  هک  منکیم  حرطم  تروص  نیا  هب  ضرف  نیا  ساسا  رب  ار  لاؤس  نیا  دشاب . هتـشاد  يرتمک 
ياهررـض ای  عفانم  رثا  رب  ار  ثداوح  نانآ  تروص  نیا  رد  دنراد . هجوت  رتشیب  لئاسم  نیا  هب  مدرم  تسا و  راگزاس  رتشیب  يدام  يداصتقا و 

نهذ هب  لاؤس  نیا  تسا  نکمم  تسا . هتفاین  یلماک  ینید  تیبرت  زونه  هک  مینکیم  ضرف  ار  یناوجون  دننکیم . یبایزرا  يداصتقا  يدام و 
ات مدرم  هک  یماگنه  دوشیم ، هتفرگ  صاخشا  تقو  دوشیم ، مک  دیلوت  دراد . یپ  رد  يداصتقا  ياهررـض  روما  لیبق  نیا  ماجنا  هک  دیاب  وا 
دای هک  نیا  يارب  دریذپب ، ار  توخر  یتسـس و  یعون  دیاب  هعماج  هام  ود  دـنرادن . ندرک  راک  ناوت  دـعب  زور  دـننکیم ، يرادازع  بش  همین 

درگزیم ثحب ، تاسلج  ًالثم  دراد . دوجو  اروشاع  هعقاو  تشادگرزب  يارب  زین  يرگید  ياههار  هک  یلاح  رد  دوش . هتـشاد  هدنز  هثداح  نیا 
يرادازع و هام  ود  رگید  دوش . دـیدجت  مدرم  يارب  هثداح  نیا  هرطاخ  وگتفگ  ثحب و  ياشامت  اـب  و  دوشیم ، هداد  بیترت  ییاهرانیمـس  اـی 
سنارفنک و ددعتم ، سلاجم  ناوتیم  تسین ، یفاک  سلجم  کی  رگا  یتح  دریذپ ؟ تروص  دـیاب  ارچ  ندز ، هنیـس  رـس و  رب  ندرک و  هیرگ 

هکنیا زا  دعب  دننک ؟ تیذا  ار  دوخ  دننزب و  هنیس  رس و  رب  مدرم  هک  تسا  نیا  هب  ًافرـص  هرطاخ  کی  هتـشاد  هگن  هدنز  رگم  درک . اپرب  هرگنک 
تسا نیا  مود  لاؤس  دراد ، بولطم  رثا  ام  هعماج  رد  تسا و  دیفم  ام  يارب  مالسلاهیلع  یلع  هب  نیـسح  اروشاع و  دای  نتـشاد  هدنز  میتفریذپ 

، دننک دای  یگرزب  هب  دوخ  ناگرزب  زا  دـنهاوخیم  هک  یماگنه  ایند  مامت  رد  دریگب ؟ تروص  لکـش  نیا  هب  دـیاب  تشادـگرزب  نیا  ارچ  هک 
نیا باوج  دشاب ؟ لکـش  نیا  هب  دیاب  اروشاع  تشادـگرزب  مسارم  ارچ  اما  دـننکیم ؛ رازگرب  وگتفگ  ثحب و  دـنهدیم ، لیکـشت  یمـسارم 

لیکـشت مالـسلاهیلع ، ءادهـشلادیس  تیـصخش  هراـبرد  ثحب  هتبلا  هک  تسا  نیا  باوج  تسا . رتهدـیچیپ  لوا  لاؤس  زا  يدودـح  اـت  لاؤـس 
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و تسا . مزال  دیفم و  رایسب  تاقیقحت ، یملع و  یگنهرف ، ياهراک  لیبق  نیا  لاثما  تالاقم و  نتشون  اهینارنخس ، اهسنارفنک ، اهدرگزیم ،
يدایز تاقیقحت  وگتفگ و  ثحب ، ترضح ، نآ  يرادازع  مالـسلاهیلع و  ءادهـشلادیس  مان  تکرب  هب  دوشیم و  ماجنا  زین  ام  هعماج  رد  هتبلا 

ام هک  نیا  يارب  ایآ  اما  تسا ، مزال  دوخ  ياج  هب  اـهتیلاعف  نیا  دـنریگیم . ارف  ار  فراـعم  زین  مدرم  دریگیم و  تروص  روما  نیا  نوماریپ 
دوخ ياج  هب  اهيرادازع  نیمه  لثم  زین  يرگید  روما  هک  نیا  ای  تسا ؟ یفاـک  تامادـقا  نیا  مینک ، لـماک  يرادربهرهب  اروشاـع  هثداـح  زا 
راتفر رد  هک  یلماوع  مینیبب  میزادـنیب و  ناـسنا  هب  هناسانـشناور  يرظن  اـم  هک  تسا  نیا  رب  فقوتم  لاؤس  نیا  هب  نداد  باوج  تسا ؟ مزـال 

. تسا رثؤم  ام  یعامتجا  ياهراتفر  نداد  لکـش  رد  مه  يرگید  لماوع  ای  تسا  تفرعم  یتخانـش و  لـماع  طـقف  تسا  رثؤم  اـم  يهناـهاگآ 
یـساسا شقن  لماوع  زا  هتـسد  ود  مک  تسد  ام  ياهراتفر  رد  هک  هک  میباییمرد  مینک  تقد  دوخ  ياهراتفر  رد  هک  یماگنه  هحفص 17 ) )

هک ياهلوقم  ره  زا  رظن  دروم  بلطم  ًاعبط  دریذپب . دمهفب و  ار  یبلطم  ناسنا  دوشیم  بجوم  هک  یتخانش ، لماوع  هتسد  کی  دننکیم . افیا 
اما دراد ، يدایز  ریثأت  ام  راتفر  رد  تخانـش  اعطق  . دوشیم هدافتـسا  رگید  ياـههار  اـی  یبرجت و  یلقع ، لالدتـسا  زا  نآ  اـب  بساـنتم  دـشاب ،
یلک روط  هب  ار  لماوع  نیا  دـشاب  تخانـش  زا  رتشیب  ام  راتفر  رد  اهنآ  ریثأت  دـیاش  هک  دنتـسه  مه  يرگید  لماوع  تسین . رثؤم  لماع  هناـگی 

لماوع زا  ياهلـسلس  اهنیا  دـنمانیم  فطاوع  زئارغ و  اهلیم ، اهشیارگ ، تالیامت ، فطاوع ، تاساسحا و  يرگید  تاریبعت  هب  و  اههزیگنا ،
، دشاب امش  يدرف  یگدنز  هب  طوبرم  راتفر  هاوخ  دینک ، لیلحت  ار  دوخ  راتفر  امش  هاگره  تسا . رثؤم  ام  راتفر  رد  هک  تسا  یناور  ینورد و 

تسا هتشاداو  راتفر  نآ  ماجنا  هب  ار  امش  هک  یلـصا  لماع  دینیبیم  دشاب ، امـش  یـسایس  راتفر  ای  یعامتجا ، راتفر  یگداوناخ ، راتفر  هاوخ  و 
هب ار  ناسنا  راتفر  ناشیا  دنتـشاد . یهیبشت  دروم  نیا  رد  يرهطم  داتـسا  دیهـش  موحرم  تسا . هدـننازیگنارب  هدـننک و  کیرحت  لماوع  نیمه 
ات دنک ، دیلوت  وردوخ  رد  ار  یکیناکم  يژرنا  هک  یلماع  تسا . دـنمزاین  لماع  ود  هب  تکرح  يارب  وردوخ  کی  دـندرکیم . هیبشت  وردوخ 

وردوخ دنایامنب و  ار  هار  ات  دشاب  هتـشاد  مه  غارچ  دیاب  وردوخ  کی  یکیناکم ، يژرنا  زا  ریغ  دـنک . تکرح  دـناوتب  نآ  کمک  هب  وردوخ 
دیلوت مه  یکیناکم  يژرنا  دـنک و  راک  بوخ  یلیخ  وردوخ  روتوم  یکیرات  طیحم  رد  رگا  دـتفین . هاـگترپ  لادوگ و  زادـناتسد و  لـخاد 

هدننار و ناج  تمیق  هب  هک  دهد  يور  یتافداصت  تسا  نکمم  میوش . هجاوم  يدج  رایـسب  ياهرطخ  اب  تسا  نکمم  مینیبن ، ار  هار  اما  دنک ،
ام هب  ار  هار  اـت  دـشاب  هتـشاد  مه  غارچ  یکیناـکم ، يژرنا  دـیلوت  يارب  تخوس  نتـشاد  رب  هوـالع  دـیاب  وردوخ  سپ  دوش . ماـمت  نانیـشنرس 

يراک ره  يارب  دیاب  دنازیگنارب . ار  ام  ات  دشاب  ام  نورد  رد  دیاب  یلماع  تسا . دنمزاین  لماع  عون  ود  هب  مه  ناسنا  دوجو  نینچمه  دـنایامنب .
هتـشاد راک  نآ  هب  تبـسن  ياهقالع  مینک ، ادـیپ  راک  نآ  ماجنا  هب  تبـسن  یقوش  روش و  دـیاب  میهد . ماجنا  ار  راک  نآ  ات  میـشاب  هتـشاد  یلیم 

ياهدیاف هچ  ام  يارب  راک ، نیا  میهد ؟ ماجنا  ار  راک  نیا  دـیاب  لیلد  هچ  هب  مینادـب  دـیاب  هک  نیا  رگید  و  مینک . مادـقا  نآ  ماجنا  رب  ات  میـشاب 
رارق هعلاطم  دروم  تقد  دیاب  ار  لماوع  نیا  تسا . یتخانـش  لماوع  هلمج  زا  لیبق  نیا  زا  يدراوم  میهد ؟ ماجنا  ار  نآ  دیاب  هنوگچ  و  دراد ؟
مزال ياهتخانـش  میهد  ماجنا  میهاوخیم  هک  يراک  اب  بسانتم  ، عبانم هب  هعجارم  اب  تسا  مزال  تفرگارف . لالدتـسا  ای  هبرجت  قیرط  زا  داد و 

هب ار  ام  ات  میراد  زاین  يرگید  یناور  لـماع  هحفـص 18 ) . ) دروآرد تکرح  هب  ار  ام  ات  تسین  یفاک  تخانـش  طقف  اـما  میروآ . تسد  هب  ار 
؛ دراد مه  يرگید  ياـهمسا  دـنمانیم . یناور  ياـههزیگنا  ار  لـماوع  هنوگنیا  دـهد . قوس  راـک  ماـجنا  فرط  هب  دـنازیگنارب و  راـک  يوس 
ار راک  ماجنا  هب  قشع  دروآیم ، دوجو  هب  ناسنا  رد  ار  تکرح  هب  لیم  عومجم ، رد  لماوع  نیا  اهنآ ، دننام  فطاوع و  تاساسحا و  هقئاس ،

نالف هک  دـنادب  نیقی  هب  ناسنا  رگا  یتح  دریگیمن . ماجنا  راک  دـشابن  لماوع  نیا  ات  دروآیم . دوجو  هب  ناـجیه  روش و  و  دـنکیم ، داـجیا 
رگا دوریمن . اذغ  نآ  ندروخ  غارس  هب  دوشن ، کیرحت  وا  ياهتشا  ات  ای  دشاب و  هتشادن  اهتـشا  ات  اما  تسا ، دیفم  وا  ندب  يارب  ییاذغ  هدام 

وا ندب  يارب  ییاذغ  هدام  نیا  هک  دـنیوگب  وا  هب  هچ  ره  دـنکن ، ادـیپ  اهتـشا  هک  دوش  التبم  يرامیب  هب  ای  و  دوش ، روک  یـسک  ياهتـشا  ًاضرف 
لئاسم دشاب . ناسنا  نورد  رد  زین  هزیگنا  لیم و  نیا  دیاب  نتـسناد  نآ  زا  ریغ  سپ  دنکیمن ؛ ادیپ  نآ  ندروخ  هب  یلیامت  تسا ، دـیفم  یلیخ 
ماجنا يارب  ياهزیگنا  ات  تسا ، دـیفم  بوخ و  یعامتجا  تکرح  نالف  دـنادب  صخـش  هچ  ره  . دراد ار  مکح  نیمه  مه  یـسایس  یعامتجا و 

، مشاب هتـشاد  ياهزیگنا  دـیاب  نم  اما  تسا ، بوخ  نآ  ماجنا  هک  مراد  لوبق  دـیوگیم  دـهدیمن . ماجنا  یتکرح  دـشاب  هتـشادن  تکرح  نآ 
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ياهراتفر هناهاگآ و  ياهتکرح  يارب  میتفریذـپ  هک  نیا  زا  دـعب  لاـح ، مهد . ماـجنا  ار  راـک  نآ  اـت  دروآرد  تکرح  هب  ارم  دـیاب  یلماـع 
ءادهـشلادیس تکرح  میتـسناد  هک  نـیا  زا  دـعب  تـسا و  مزـال  تاـساسحا  فـطاوع و  اـی  یـشزیگنا  یتخانـش و  لـماوع  هتـسد  ود  یناـسنا 
نیرفآتکرح اـم  يارب  دوخ  هب  دوخ  تخانـش  نیا  دـش  میهاوـخ  هجوـتم  تسا ، هتـشاد  اـهناسنا  تداعـس  رد  یمهم  شقن  هچ  مالـسلاهیلع 

هک درادیماو  وا  هار  ندومیپ  هب  مالـسلاهیلع و  ماما  راک  هب  هباشم  يراک  هب  ار  ام  اههرطاخ  نآ  ندروآ  دای  هب  نتـسناد و  یماگنه  دوشیمن .
داجیا ار  لیم  نیا  تخانش ، دوخ  میهد . ماجنا  ار  راک  نآ  میشاب  هتـشاد  تسود  مهام  نآ ، ساسا  رب  دیآ و  دوجو  هب  ياهزیگنا  زین  ام  رد  رد 

. میهد ماجنا  وا  راک  هباشم  يراک  میهاوخب  مه  ام  هک  نیا  ات  دوش  هتخیگنارب  ام  تاساسحا  دوش و  کیرحت  ام  فطاوع  دیاب  هکلب  دنکیمن ؛
، دنک نیمأت  ار  لوا  شخب  نآ  دناوتیم  اهینارنخـس  وگتفگ و  ثحب و  تاسلج  تسا . لماوع  زا  هتـسد  ود  دـنمزاین  يرما  نینچ  ققحت  سپ 
يروآدای و ، تخانـش دوخ  هتبلا  میراد ، مزال  فطاوع  تاساسحا و  تیوقت  يارب  مه  يرگید  لماع  اما  . دـهدب ام  هب  ار  مزـال  تخانـش  ینعی 
ام فطاوع  تاساسحا و  رب  یمیقتسم  ریثأت  هک  دنکیم  افیا  ییاهزیچ  ار  یساسا  شقن  اما  دشاب ، هتشاد  یشقن  دناوتیم  دادیور  کی  هعلاطم 

یماگنه اب  هدهاشم  هحفـص 19 )  ) نیا درگنیم ، هنحـص  نآ  هب  کیدزن  زا  ناسنا  دوشیم و  يزاسزاب  ياهنحـص  هک  یماگنه  دشاب . هتـشاد 
امـش دوخ  دراد . توافت  رایـسب  تسا ، هداتفا  قاـفتا  ياهثداـح  نینچ  دـنادب  طـقف  هک  نیا  اـی  هدـش ، عقاو  یناـیرج  نینچ  دونـشب  ناـسنا  هک 

، دیاهدیدن ار  نآ  عوقو  اما  دوشیم ، ماجنا  ای  هدش ، ماجنا  دیدش  علطم  هک  ار  يزیچ  دـینک . هبرجت  دوخ  یگدـنز  رد  ار  هتکن  نیا  دـیناوتیم 
رد هک  مینادیم  ام  همه  تشاد . دهاوخ  يدایز  توافت  هدش ، عقاو  هثداح  نآ  هک  دـیاهدید  ناتدوخ  مشچ  هب  هک  ینامز  هب  تبـسن  نآ  ریثأت 

فرـص هک  دشخبب  يریثأت  ام  رد  دناوتیم  روآتقر  تلاح  کی  اب  مورحم  صخـش  کی  ندـید  اما  دنتـسه  يدایز  مورحم  مدرم  رهـش  نیا 
دوشیم داجیا  وا  حور  رد  يرثا  دید ، ار  یمیتی  لفط  تلاح  ای  یـضیرم و  روآتقر  تلاح  ناسنا  یتقو  درادن . ار  رثا  نآ  هاگچیه  نتـسناد ،

عبانم زا  مه  مینک و  هبرجت  نامدوخ  یگدنز  رد  میناوتیم  مه  ار ، بلطم  نیا  دشاب . هتـشاد  دـناوتیمن  ار  يرثا  نینچ  اهینتـسناد  زگره  هک 
یسوم ترضح  هک  دینادیم  دیاهدینـش . همه  هک  منکیم  يروآدای  میرک  نآرق  زا  ار  یناتـساد  لاثم  ناونع  هب  نونکا  مینک . هدافتـسا  ینید 

رد هام  کی  ناشیا  هک  دوب  نیا  دش  هتفگ  مدرم  هب  هچنآ  دنک . تدابع  اج  نآ  رد  ات  دش  توعد  روط  هوک  هب  دـنوادخ  بناج  زا  مالـسلاهیلع 
نآ ( . 1 « ) ٍرْشَِعب اهانْمَْمتَأ  َو  ًۀَلَیل  َنیثالَث  یـسُوم  انْدَعاو  َو  : » دنامب زور  لهچ  یـسوم  ترـضح  هک  دوب  نآ  ادخ  هدارا  اما  دنام . دهاوخ  اجنآ 
دعب دنتسه . راوتسا  ناشنامیا  رد  هزادنا  هچ  ات  نانآ  دهد  ناشن  ات  دوب  لیئارسا  ینب  موق  يارب  یشیامزآ  نیا  و  دنتسنادیمن ، مدرم  ار  زور  هد 

، میرظتنم تفگ  دماین ؟ تردارب  ارچ  دندیسرپ  دندمآ و  دوب - یسوم  نیشناج  هک  نوراه - دزن  لیئارسا  ینب  دش ، مامت  زور  یـس  هک  نیا  زا 
دوخ هتشاذگ و  اهنت  ار  ام  هک  دوشیم  مولعم  وا  ریخأت  زا  دماین ؟ یسوم  ارچ  دندیسرپ  اددجم  دماین . یسوم  مه  دعب  زور  دیآیم ، يدوز  هب 

ْمُکُهِلا اذه  : » تفگ درک و  توعد  هلاسوگ  شتسرپ  هب  ار  مدرم  تخاس و  ار  هلاسوگ  نآ  درک و  هدافتسا  تصرف  نیا  زا  يرماس  تسا . هتفر 
تاجانم وا  اب  روط  هوک  رد  نم  تفگیم  یـسوم  هک  ییادخ  تسا . نیمه  زین  یـسوم  يادخ  تسا و  امـش  يادخ  نیا  ( . 2 «، ) یسُوم ُهلا  َو 

رد لیئارـسا  ینب  زا  يرایـسب  ماهتخاس . ار  وا  نم  هک  تسا  نامه  ادـخ  نآ  تسا ، هدرک  ثوعبم  تلاسر  هب  ار  یـسوم  هک  ییادـخ  نآ  منک ،
تموق نایم  رد  هک  درک  یحو  یـسوم  ترـضح  هب  نیا  یط  رد  تسا و  هداتفا  قافتا  ینایرج  لوغـشم  دـناهداتفا و  هدجـس  هب  هلاـسوگ  ربارب 

اما دینــش  مـه  یــسوم  ترــضح  دـناهدش . تسرپهلاـسوگ  مدرم  وـت ، هزور  هد  تـبیغ  نـیا  یط  رد  تـسا و  هداـتفا  قاـفتا  یناـیرج  نـینچ 
دروآ مدرم  يارب  دوب  هدش  لزان  وا  رب  هک  ار  ینامـسآ  حاولا  زور  لهچ  زا  دعب  دش و  مامت  زور  هد  دادـن . ناشن  هحفص 20 )  ) یلمعلاسکع

. دنتـسرپیم هلاسوگ  مدرم  دید  تشگرب  ترـضح  یتقو  دنک . توعد  هدش  لزان  تعیرـش  هب  لمع  یهلا و  ماکحا  زا  تعاطا  هب  ار  ناشیا  ات 
َحاْولَالا و یْقلَا  َو  : » درک باترپ  يرانک  هب  ار  حاولا  هک  ياهنوگ  هب  دش ، ینابـصع  دنتـسه ، هلاسوگ  شتـسرپ  لاح  رد  دـید  هکنیا  ضحم  هب 
وا زا  دیشک و  دوخ  يوس  هب  تینابصع  اب  تفرگ و  ار  وا  رس  و  تفر ، نوراه  ترـضح  شردارب  غارـس  هب  ( . 3 « ) ِهَیِلا ُهُّرُجی  ِهیخَا  ِسأَِرب  َذَخَأ 

نیب قوف  رکذت  مروظنم  مرادن . يراک  ناتساد  لک  هب  ( . 4 ( ؛» يْرمَأ َتیَصَعَفَأ  « ؟ دندرگ هارمگ  مدرم  يداد  هزاجا  ارچ  هک  درک  تساوخزاب 
نآ دروم  رد  زین  یسوم  ترضح  دوب . هداد  ربخ  وا  موق  یتسرپهلاسوگ  يارجام  زا  یسوم  ترضح  هب  ادخ  تسا . ندرک  هدهاشم  نتـسناد و 
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هک ینامز  اما  دـشن . رهاـظ  وا  رد  بضغ  راـثآ  نادـنچ  دینـش  ار  ربخ  یتقو  دوب . هداد  وا  هب  ادـخ  هک  دوب  يربخ  اریز  تشادـن . یکـش  چـیه 
. درک ضارتـعا  وا  هب  تفر و  دوخ  ردارب  غارـس  هب  دـنک . لـمحت  تسناوتن  دـش و  هتفـشآ  دنتـسرپیم ، هلاـسوگ  مدرم  هک  دـید  تشگزاـب و 

يرظانم ای  دنیبیم  ار  يزیچ  هک  یماگنه  هک  تسا  هدیرفآ  ياهنوگ  هب  ار  ناسنا  لاعتم  يادخ  تسا . ندید  نتسناد و  نیب  قرف  نایب  دوصقم 
يزاسزاب میزاسب و  ار  ییاههنحص  هاگره  درادن . ار  رثا  نآ  اههتسناد  اههدینـش و  اههتفگ ، هاگچیه  هک  دریذپیم  يرثا  دنکیم ، هدهاشم  ار 

مدرم يارب  ار  اروشاع  نایرج  هک  ياهنوگ  هب  ملیف ، شیامن و  تروص  هب  دیدج و  ياهشور  زا  هدافتسا  اب  ای  یتنـس و  بلاق  رد  هاوخ  مینک ،
نیا هنومن  دشاب . هتـشاد  ار  رثا  نآ  دناوتیمن  اهنآ  نتـسناد  نتفگ و  هک  دراد  يرثا  اهنآ  نداد  ناشن  اههنحـص و  نآ  يزاسزاب  دـنک ، مسجم 

نیـسح ماما  دینادیم  تسا . هتفرگ  ياج  امـش  نهذ  رد  دیاهدینـش و  ار  اروشاع  ثداوح  ًاررکم  دـیاهدرک . هبرجت  اهراب  دوخ  امـش  ار  هلأسم 
تکرـش سلاجم  رد  یتقو  دـنکیم ؟ يراج  ار  امـش  کشا  امـش  ياههتـسناد  ایآ  اما  دیـسر ، تداهـش  هب  هنوگچ  اروشاـع  زور  مالـسلاهیلع 

نایب امش  يارب  ار  البرک  ناتساد  یباذج  تروص  هب  دشاب و  هتشاد  مه  یبوخ  نحل  رگا  ًاصوصخم  دناوخیم ، هیثرم  ناوخ  هیثرم  دینکیم و 
هک دشاب  هتـشاد  يریثأت  امـش  تاساسحا  کیرحت  رد  دناوتیم  هویـش  نیا  دوشیم . يراج  امـش  کشا  رایتخایب  هک  دـینیبیم  هاگنآ  دـنک ،

نیا زا  روـظنم  تسا . اهیندینـش  زا  رترثؤـم  بتارم  هب  دوـشیم  هدـید  هـچنآ  تبـسن  نـیمه  هـب  درادـن . ار  يرثا  ناـنچ  نتـسناد  ندـناوخ و 
دیاب دش ، دیهـش  هنامولظم  ارچ  هک  مینادب  و  درک ، مایق  هللادبعیبا  ارچ  مینادب  دیاب  هک  نیا  رب  هوالع  ام  هک  دوب  نآ  هحفص 21 )  ) تاحیضوت
اهنیا هزادنا  ره  دوش . رتهتخیگنارب  ام  تاساسحا  فطاوع و  ات  مینیبب  میونـشب و  رتهب  رودـقملایتح  ات  دوش  يزاسزاب  ياهنوگ  هب  بلطم  نیا 

ثحب و فرـص  نیاربانب  دوب . دهاوخ  رترثوم  ام  یگدـنز  رد  اروشاع  هثداح  دـشاب ، رترثؤم  ام  تاساسحا  فطاوع و  ندـش  رتهتخیگنارب  رد 
ار مدرم  تاساسحا  هک  دیآ  دوجو  هب  عامتجا  رد  ییاههنحـص  دـیاب  دـنک . افیا  ار  يرادازع  شقن  دـناوتیمن  اروشاع  هعقاو  هناملاع  یـسررب 

نیا دوخ  تسا ، هدش  بصن  هایـس  ياهمچرپ  تسا ، هدش  شوپهایـس  رهـش  دننیبیم  دنیآیم  نوریب  هناخ  زا  حبـص  هک  نیمه  دنک . کیرحت 
هک دراذـگیم  اهنآ  لد  رد  ار  يرثا  هایـس  مچرپ  ندـید  اما  تسا ، مرحم  ادرف  دـننادیم  مدرم  هچرگ  دـهدیم . ناکت  ار  اهلد  تلاح ، رییغت 

دناوتیم دوخ  صاخ  ناجیه  روش و  نآ  اب  ینزهنیـس  ياههتـسد  نتخادنا  هار  دراذگیمن . ار  رثا  نآ  تسا  مرحم  لوا  ادرف  هک  نیا  نتـسناد 
ار مالسلاهیلع  ءادهـشلادیس  هرطاخ  ارچ  هک  دوب  نیا  مود  لاؤس  سپ  درادن . ار  راثآ  نآ  رگید  راک  چیه  هک  دشاب  هتـشاد  لابند  هب  ار  يراثآ 

نیا هک  تسا  نیا  باوج  درک ؟ يرادازع  دیاب  ارچ  میرادیمن ؟ هگن  هدنز  نآ  ریاظن  درگزیم و  لیکـشت  ینارنخـس ، وگتفگ ، ثحب و  اب  طقف 
کیرحت فطاوع  نیا  رگا  دوش . تیوقت  ام  رد  زین  یفطاع  یـساسحا - لماع  تخانـش ، لـماع  زا  ریغ  هک  دـیایب  دوجو  هب  دـیاب  ياـههنحص 

رد صوصخ  هب  دیبایب . دوخ  یعامتجا  یگدنز  زین  يدرف و  یگدـنز  رد  دـیناوتیم  ار  يریثأت  نینچ  هنومن  دـنک . رثا  دـناوتیم  هاگنآ  دوش ،
مایا رد  هک  دیاهدرک  هظحالم  دش . عورـش  رفک  توغاط و  هاگتـسد  هیلع  مالـسلاهیلع  ماما  ترـضح  تکرح  هک  ریخا  لاس  لهچ  یـس - نیا 

اروشاع مایا  رد  زج  ناجیه  روش و  نیا  درکیم . راداو  تکرح  هب  ار  مدرم  ع )  ) ءادهشلادیس يرادازع  و  ع )  ) ءادهشلادیس مان  رفص  مرحم و 
تاساسحا و هک  داد  ناشن  يراتفر  و  درک . لمع  دـیاب  دوشیمن ؛ لصاح  نآ  ریاظن  ای  يرادازع  یتنـس  مسارم  نیمه  اب  زج  دوشیمن و  ادـیپ 

دومرفیم اهراب  هرـس  سدـق  ماما  ارچ  میوشیم  هجوتم  هک  تسا  اج  نیا  دوب . دـهاوخ  شخب  رثا  هاگ  نآ  دـنک ، کـیرحت  ار  مدرم  فطاوع 
رد نوچ  ( . 6 ( ؟ دوش رازگرب  یتنس  تروص  نامه  هب  يرادازع  هک  تشاد  رارـصا  همه  نیا  ارچ  ( . 5 . ) میراد رفص  مرحم و  زا  میراد  هچنآ 

هزجعم دـنکیم و  اـفیا  مدرم  ینید  فـطاوع  تاـساسحا و  نتخیگنارب  رد  یمیظع  شقن  روـما  نیا  هک  دوـب  هدـش  هبرجت  نرق  هدزیـس  لوـط 
رد دش ، لصاح  اهههبج  رد  گنج  نارود  رد  ای  بالقنا و  نارود  رد  هک  ییاهيزوریپ  رتشیب  هک  داد  ناشن  هبرجت  دنیرفآیم . هحفص 22 ) )

یتمیق هچ  اب  تسین . یمک  ریثأت  نیا  دـندرکیم . لصاح  ع )  ) ءادهـشلادیس مان  تکرب  هب  اروشاع و  مایا  رد  مدرم  هک  دوب  یطاشن  روش و  رثا 
هک ییاج  ات  دنیرفایب ، سدقم  قشع  همه  نیا  دنک ؟ داجیا  مدرم  رد  تکرح  روش و  همه  نیا  هک  دیرفآ  عامتجا  رد  ار  یلماع  نینچ  دوشیم 

. میاهتفگن یفازگ  نخس  درادن ، دوجو  یلماع  نینچ  ياهعماج  چیه  رد  ای  یبتکم و  چیه  رد  مییوگب  رگا  دنک ؟ هدامآ  تداهش  يارب  ار  دارفا 
تاساسحا و نتخیگنارب  رد  هک  يراک  داد ، ماجنا  اروشاع  هثداح  تشادـگرزب  يارب  يرگید  راک  وگتفگ  ثحب و  زا  ریغ  دـیاب  هک  نیا  سپ 
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يورین تخانش ، رب  هوالع  تسا . هدیدرگن  زهجم  تخانـش  هب  طقف  ناسنا  هک  تسا  نیا  لاؤس  یلک  باوج  دش . نشور  دشاب ، رثؤم  فطاوع 
شقن ات  دوش  تیوقت  دـیاب  زین  لماوع  نیا  تسا . فطاوع  تاساسحا و  نآ ، لماع  هک  دراد  دوجو  تاـناجیه  اـهشزیگنا و  ماـن  هب  يرگید 

(5 . ) 93 هط ، ( 4 . ) 150، فارعا ( 3 . ) 88 هط ، ( 2 . ) 142 فارعا ، ( 1 . ) تسا لماوع  نیا  هلمج  زا  يرادازع  ياـههمانرب  دـنک . اـفیا  ار  دوخ 
ص 201. ج 15 ، رون ، هفیحص  ( 6 . ) ص 201 ج 15 ، رون ، هفیحص 

؟ درک يرادازع  اروشاع  عیاقو  دای  هب  دیاب  ارچ 

ینید فطاوع  تاساسحا و  ات  درک  داجیا  ار  یلماوع  هعماج  رد  دیاب  هک  میدیمهف  اج  نیا  ات  درک ؟ يرادازع  اروشاع  عیاقو  دای  هب  دـیاب  ارچ 
نیا هب  تبسن  دنهد و  همادا  ار  وا  هار  دنهد ؛ ماجنا  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  راک  هباشم  يراک  ات  دنازیگنارب  ار  اهنآ  دنک و  کیرحت  ار  مدرم 

فطاوع تاـساسحا و  نتخیگنارب  هار  هناـگی  هک  تسا  نیا  دوشیم  حرطم  اـجنیا  رد  هک  يرگید  عوـضوم  اـما  دـننک . ادـیپ  هقـالع  مهم  رما 
رد كرابم ، ياهتدالو  رد  هک  مینادیم  دوش . کیرحت  مه  رورـس  نشج و  مارم  اب  تسا  نکمم  ناـسنا  فطاوع  تسین . هیرگ  يرادازع و 

. دنباییم یطاشن  روش و  اهنآ  قیرط  زا  مدرم  دوشیم و  هدناوخ  اهحدم  دوشیم ، رازگرب  نشج  مسارم  یتقو  ع ،)  ) ءادهشلادیس دوخ  دالیم 
ارچ دز ؟ دوخ  هب  دیاب  ارچ  درک ؟ هیرگ  دیاب  ارچ  دینکیمن ؟ هدافتسا  داش  مسارم  زا  تاساسحا  کیرحت  يارب  ارچ  هک  تسا  نیا  موس  لاؤس 

تاساسحا ات  میناوخب ، دورس  حدم و  میهدب ، ینیریش  مینک ، شخپ  تابن  لقن و  ، میریگب نشج  اهراک  نیا  ياج  هب  مییایب  مینزب ؟ ریجنز  دیاب 
اب دـیاب  فطاوع ، تاـساسحا و  عون  ره  کـیرحت  دراد . یفلتخم  عاونا  فـطاوع  تاـساسحا و  هک  تسا  نیا  باوـج  دوـش . کـیرحت  مدرم 
هک دوب  وا  دوب . هللادـبعیبا  تداهـش  هثداح  درک ، دافیا  مالـسا  خـیرات  رد  ار  شقن  نیرتگرزب  هک  ياهثداح  دـشاب . بساـنتم  طوبرم  هثداـح 
زور ات  تماقتـسا  يارب  تمواقم و  يارب  تضهن ، يارب  تکرح ، يارب  یـسرد  هحفص 23 )  ) هک دوب  وا  درک . ضوع  ار  مالـسا  خیرات  ریـسم 

هثداح نآ  اب  بسانتم  يراک  دـیاب  . تسین یفاک  يداش  نشج و  سلجم  طقف  دوش ، دـیدجت  هرطاخ  نآ  هکنآ  يارب  داد . اـهناسنا  هب  تماـیق 
رد و  دـیآ . دـیدپ  اهلد  رد  قشع  روش و  دوش ، يراج  اههدـید  زا  کشا  دوش ، هتخیگنارب  مدرم  نزح  هک  درک  يراک  دـیاب  ینعی  داد . ماـجنا 
هک یلاـح  رد  تسا ؛ نارگید  ندـنایرگ  نتـسیرگ و  يرادازع و  مسارم  نیمه  دـنیرفایب ، ار  یـشقن  نینچ  دـناوتیم  هـک  يزیچ  هثداـح  نـیا 

ناسنا تقوچیه  دنکیمن . بلطتداهـش  ار  مدآ  تقو  چیه  ندیدنخ  دنک . افیا  ار  شقن  نیا  دناوتیمن  تقو  چیه  ندرک  يداش  ندیدنخ و 
لئاسم لیبق  نیا  دنک . راومه  مدرم  نیا  رب  ار  گنج  لاس  تشه  ياهتبیـصم  اهیتخـس و  تسناوتیمن  تقوچیه  دـناشکیمن . هچملـش  هب  ار 

دیاب ام  ارچ  هک  موس  لاؤس  نیا  تسا . اهيرادازع  نیمه  مه  نآ  هار  دـیآیم . دـیدپ  روش  کشا و  زوس و  زا  هک  دـهاوخیم  يرگید  قشع 
. مینک هیرگ  يرادازع و  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  هرطاخ  نتشاد  هگن  هدنز  يارب 

؟ درک نعل  ار  نیسح  ماما  نانمشد  دیاب  ارچ 

هدش حرطم  رتشیب  اهزور  نیا  هک  دـیآ  دـیدپ  يرگید  لاؤس  تسا  نکمم  لاؤس  نیا  لابند  هب  درک ؟ نعل  ار  نیـسح  ماما  نانمـشد  دـیاب  ارچ 
هک میدرک  لوبق  اج  نیا  ات  ام  بوخ ، رایـسب  هک  دنیوگیم  اهنآ  نردم ! ناقفانم  هتبلا  دننکیم ، حرطم  ناقفانم  ار  شـسرپ  نیا  بلغا ، تسا ،

ماما دای  هب  و  تشاد ، رطاخ  هب  ًاقیمع  ار  نآ  دـیاب  هک  میتفایرد  نینچمه  تسا . هدوب  ینیرفآتکرح  رثؤم و  خـیرات  ع )  ) نیـسح ماما  خـیرات 
زا هک  نیا  رب  هوالع  دـینکیم . مه  يرگید  راک  دوخ  ياهيرادازع  نیا  رد  امـش  اما  میراد . لوبق  ار  اج  نیا  اـت  درک ؛ يرادازع  ع )  ) نیـسح

يارب راک  نیا  دیتسرفیم . نعل  مه  ع )  ) نیـسح ماما  نانمـشد  رب  دـینکیم ، هیرگ  وا  تداهـش  رب  و  دـینکیم ، دای  یکین  هب  ع )  ) نیـسح ماما 
اب تسا و  یفنم  تاساسحا  عون  کـی  نیا  تسا . ینیبدـب  تنوشخ و  یعون  راـک  نیا  دـینکیم ؟ نعل  ار  هللادـبعیبا  نانمـشد  ارچ  تسیچ و 

نعل ار  نانمـشد  ارچ  اما  دـینک . يرادازع  هیرگ و  دـیورب  دوشیم ، کیرحت  امـش  تاساسحا  هک  یماگنه  دزاسیمن . نردـم » ناسنا   » شنم
دیقم ارچ  میوجیم . برقت  ادـخ  هب  وت ، نانمـشد  زا  يربـت  اـب  نم  ( . 1 «، ) ِکئادْعَا ْنِم  ِۀـَئارَْبلِاب  ِهَّللا  یِلا  ُبَّرَقَتَأ   » دـییوگیم ارچ  دـینکیم ؟
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ارچ دیناوخب . ار  مالـس  هبترم  دص  نامه  طقف  دییایب  دینک ؟ نعل  ار  ع )  ) نیـسح ماما  نانمـشد  هبترم  دص  اروشاع  ترایز  رد  هراومه  دیتسه 
؟ دـینک داجیا  یفنم  تاساسحا  هحفـص 24 )  ) نارگید هب  تبـسن  ای  دینک و  نیبدب  نارگید  هب  تبـسن  ار  مدرم  دـییوگب و  نعل  همه  نیا  دـیاب 
زا مد  دز ، يداش  زا  مد  دز ، یگدـنز  زا  مد  دـیاب  زورما  درک . راتفر  دـنخبل  يداش و  یـشوخ و  اب  مدرم  همه  اب  دـیاب  هک  تسا  ینامز  زورما 

ینعی شیپ ، لاـس  دـص  راـهچ  رازه و  هب  هک  تسا  ییاـهتنوشخ  نارگید  هب  ندرک  تشپ  يربـت و  نعل و  هیحور  نـیا  دز . یتـشآ  حـلص و 
ار اـهراک  نیا  مدرم  هعماـج و  رگید  زورما  اـما  دراد . تبـسانم  ناـمز  نآ  اـب  ددرگیمرب و  دنتـشک  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  هک  یناـمز 

نید مالسا  رگم  دینک . تبحم  مه  اهنآ  هب  دینزب ، دنخبل  مه  نانمـشد  يور  و  دیریگب ، شیپ  ار  یتشآ  هار  اهنیا  ياج  هب  دییایب  دندنـسپیمن .
نیا لهج  يور  زا  ًاعقاو  یناسک  رگا  دینکیم ؟ ییوگدـب  نعل و  امئاد  امـش  هک  تسا  يراک  هچ  نیا  تسین ؟ تمحر  تفأر و  نید  تبحم ،

، دنیوگیم نخس  هنوگنیا  هک  یناسک  زا  يرایسب  هک  میهدیم  يوق  لامتحا  اما  تسین . لکشم  اهنآ  هب  نداد  باوج  دننک ، حرطم  ار  لاؤس 
هک ار  ییاههشقن  ای  و  دـننک ، يوریپ  يرگید  ياهتسایـس  زا  اـهنآ  دراد  لاـمتحا  دـنراد . رـس  رد  یـصاخ  ضارغا  و  يرگید ، ياههشیدـنا 

دیاـب مه  نآ  باوـج  هک  تس  ياهناـملاع  هنـالقاع و  لاؤـس  نیا  هک  میراذـگیم  نیا  رب  ار  ضرف  اـم  هـتبلا  دـننک . ارجا  دناهدیـشک  نارگید 
دیاب ارچ  هک  درک  لاؤس  ام  زا  یناوجون  رگا  دـینک  ضرف  اـهلاؤس ، هنوگنیا  حرط  دروم  رد  يراذـگشزرا  زا  رظن  فرـص  دـشاب . هناـملاع 
مالـس ع )  ) نیـسح ماما  رب  زاب  مه  رگید  هبترم  دـص  دـیناوخیم  اروشاع  ترایز  رد  هک  ییاهنعل  ياج  هب  درک ؟ نعل  ار  هللادـبعیبا  نـالتاق 

؟ دراد یبیع  هچ  دیتسرفب ، مالس  هبترم  دص  نعل ، هبترم  ردص  نآ  ياج  هب  درادن ؟ باوث  ع )  ) ءادهشلادیس يارب  ندرک  مالـس  رگم  دیتسرفب .
تشرس هک  هنوگنامه  هک  تسا  نیا  یلاؤس  نینچ  یملع  باوج  دراد ؟ یموزل  هچ  تئارب  راهظا  ازسان و  شحف ، ییوگدب ، نعل و  همه  نیا 

نم هک  تسا  يدوجوم  دازیمدآ  تسا . هدـشن  هتخاس  مه  تبثم  فطاوع  تاساسحا و  زا  اهنت  تسا ، هدـش  هتخاـس  تخانـش  زا  طـقف  ناـسنا 
مغ تسه ، ام  دوجو  رد  يداـش  هک  هنوگناـمه  دراد . یفنم  فطاوع  مه  تبثم و  فطاوع  مه  دراد . یفنم  ساـسحا  مه  تبثم و  ساـسحا 

دادعتـسا ادـخ  هک  نانچمه  دـنک . یگدـنز  يداشیب  ای  مغیب و  دـناوتیمن  یناـسنا  چـیه  تسا ، هدـیرفآ  هنوگنیا  ار  اـم  ادـخ  تسه . مه 
. تسیرگ دـیاب  مه  دوخ  ياج  هب  دـیدنخ و  دـیاب  شدوخ  ياج  رد  تسا . هدومرف  اطع  ام  هب  مه  ندرک  هیرگ  دادعتـسا  هداد  ام  هب  ندـیدنخ 
رد ادخ  هکنیا  لیلد  مینکن . هدافتسا  هدش  هدیرفآ  هچنآ  هار  رد  ادخ  ياههداد  زا  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  نامدوجو ، زا  یـشخب  ندرک  لیطعت 

هحفـص 25)  ) رد هیرگ  دادعتـسا  الا  و  مینک ، ادیپ  دـیاب  ار  نآ  دروم  هتبلا  درک . هیرگ  دـیاب  يدراوم  رد  هک  تسا  نیا  هداد ، رارق  ار  هیرگ  ام 
زا کشا  دنکیم و  ادـیپ  هودـنا  نزح و  نآ ، هطـساو  هب  هک  تسا  هداد  رارق  ار  ساسحا  نیا  ناسنا  رد  ارچ  ادـخ  دوب . دـهاوخ  وغل  ام  دوجو 
زا فوخ  هزیگنا  هب  ادـخ ، يارب  هیرگ  دراد . ار  دوخ  ياج  ناسنا  یگدـنز  رد  زین  ندرک  هیرگ  دوشیم  مولعم  دوشیم ؟ يراـج  شناگدـید 

تبیـصم بوبحم  هب  تبـسن  يزوسلد  رثا  رد  ناسنا  دراد . شقن  ناسنا  لماکت  رد  بوبحم  ياـقل  هب  قوش  یهلا و  ياـقل  هب  قوش  اـی  باذـع 
دنوادخ دهد . رـس  هب  هیرگ  نآ  رثا  رد  دنک و  ادیپ  بلق  تقر  دیاب  يدراوم  رد  هک  تسا  ناسنا  تعیبط  نیا  دنکیم ؛ ادیپ  تقر  دوخ ، هدید 

ای ینامسج ، لامک  هاوخ  دنراد ، یلامک  هک  یناسک  هب  تبسن  دننکیم ، تمدخ  ام  هب  هک  یناسک  هب  تبسن  ات  تسا  هدیرفآ  ار  تبحم  ام  رد 
بحاص ای  یلامک و  ییاج  رد  دنکیم  ساسحا  ناسنا  هک  یماگنه  میزادرپب . تبحم  هقالع و  زاربا  هب  یفطاع ، ای  یناور و  ای  ینالقع  لامک 

هب تبحم  لباقم  يهطقن  ناسنا  دوجو  رد  نآ  رب  هوالع  دـنکیم . ادـیپ  تبحم  لامک  بحاص  لامک و  نآ  هب  تبـسن  دوشیم ، تفای  یلامک 
، درادب تسود  دنکیم  تمدخ  وا  هب  هک  ار  یسک  هک  تسا  نیا  رب  ناسنا  ترطف  هک  هنوگنامه  تسا . هدش  هداد  رارق  ینمـشد  ضغب و  مان 

نوچ درادن . یتیمها  نمؤم  يارب  يویند  يدام  ياهررض  هتبلا  درادب . نمشد  دنزیم  ررـض  وا  هب  هک  ار  یـسک  هک  تسا  نیا  رب  زین  شترطف 
ضامغا لباق  ایآ  دریگب ، ناسنا  زا  ار  يدبا  تداعس  هک  ینمشد  دریگب ، ناسنا  زا  ار  نید  هک  ینمـشد  اما  درادن . یـشزرا  وا  يارب  ایند  لصا 

ناطیش اب  دینک . ینمشد  وا  اب  دیاب  مه  امش  تسا ، امش  نمشد  ناطیش  ( 2 « ) ًاوُّدَع ُهوُذِخَّتاَف  ٌوُّدَع  ْمَُکل  َناطیَّشلا  َّنا  : » دیامرفیم نآرق  تسا ؟
دیاب مه  ادخ  نانمـشد  اب  درک ، یتسود  ادخ  يایلوا  اب  دیاب  رگا  ناطیـش . دوشیم  مه  ناسنا  هنرگو  دمآ . رانک  دز و  دـنخبل  دوشیمن  رگید 
هتفر هتفر  جیردت  هب  دشابن ، ادخ  نانمشد  اب  ینمشد »  » رگا تسا . یناسنا  تداعس  لماکت و  لماع  تسا و  یناسنا  ترطف  نیا  درک . ینمـشد 
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يرگید ناطیش  مک  مک  دنکیم . لوبق  ار  ناشیاهفرح  دریذپیم و  ار  اهنآ  راتفر  ترـشاعم ، رثا  رد  و  دوشیم ، هناتـسود  اهنآ  هب  ناسنا  راتفر 
یف اوُضوخی  یّتح  مُْهنَع  ْضِرْعَأَف  اـِنتایآ  یف  َنوُضوُخی  َنیذَّلا  َتیَأَر  اذِا  َو  : » دـیامرفیم هچ  نآرق  دـینیبب  هن ! دـییوگیم  دوشیم . اـهنآ  لـثم 

نخـس ازهتـسا  هرخـسم و  نابز  اـب  یتسـس و  اـب  دـننکیم ، تناـها  ییوگدـب و  نید  هب  تبـسن  یناـسک  ینیبب  هچناـنچ  ( . 3 «، ) ِهریغ ٍثیدَـح 
رگید هحفـص 26 )  ) ياـج رد  و  دـنزادرپب . يرگید  ثحب  هب  هک  یناـمز  اـت  هدـن  شوگ  دـنتفگ ، هچ  ره  وشن . کـیدزن  اـهنآ  هب  دـنیوگیم ،

ٍثیدـح یف  اوضوخی  یّتح  ْمُهَعَم  اودـُعْقَت  الَف  اِهب  ُأَزْهَتْـسی  َو  اِهب  ُرَفْکی  ِهَّللا  ِتایآ  ُْمتْعِمَـس  اذِا  ْنَأ  ِباتْکلا  یف  ْمُکیَلَع  َلََّزن  ْدَـق  َو  : » دـیامرفیم
ُعِماج َهَّللا  َّنِا  . » دـش دـنهاوخ  قحلم  اهنآ  هب  تبقاـع  هک  دـننادب  دـیاب  دـندرکن ، شوگ  ار  تحیـصن  نیا  یناـسک  رگا  دـیامرفیم  دـعب  ِهریَغ »
شوخ يور  اهنآ  هب  دنزرویم و  تبحم  نید  ناگدننکازهتسا  هب  تبسن  هک  یناسک  ماجنارـس  ( . 4 « ) ًاعیمَج َمَّنَهَج  یف  َنیِقفانُْملاَو  َنیِرفاْکلا 

هب کش  ناشیاهلد  رد  درک ، رثا  ناشیاهفرح  یتقو  دراذگیم . رثا  اهنآ  رب  ناگدننکازهتـسا  ياهفرح  ًاجیردـت  هک  تسا  نیا  دـنهدیم  ناشن 
نم دـیوگب  رهاظ  رد  اما  درادـن  نامیا  لد  رد  یتقو  ناـسنا  دوشیم . قاـفن  ندرک  ناـمیا  راـهظا  دـش ، داـجیا  کـش  رگا  و  دـیآیم . دوجو 

هطساو هب  ایند  رد  هک  یناسک  نینچ  ًاعیمَج » َمَّنَهَج  یف  َنیِقفانُْملاَو  َنیِرفاْکلا  ُعِماج  هَّللا  َّنِا  : » دیامرفیم نآرق  تسا . قافن  نیع  نیا  مناملـسم ،
، نانمـشد اب  ینمـشد  رگید ، ترابع  هب  دوب . دـنهاوخ  نیـشنمه  ناشیا  اب  منهج  لخاد  ترخآ  رد  دـنوشیم ، قفانم  نارفاک  اب  ینیـشنمه  رثا 

بذـج ار  دـیفم  دراوم  هک  دراد  ياهبذاج  لماع  هک  هنوگنامه  ناسنا  ندـب  دـنکیم . داجیا  اهرطخ  اهررـض و  لباقم  رد  یعافد  یمتـسیس 
. دشکیم ار  اهنآ  دنکیم و  هزرابم  برکیم  اب  هک  یمتسیس  دنکیم ، عفد  ار  اهبرکیم  مومس و  هک  دراد  زین  یعافد  متـسیس  کی  دنکیم ،

ناسنا يرامیب  هب  اهبرکیم  دشر  دـننکیم . دـشر  اهبرکیم  دـش ، فیعـض  ندـب  یعافد  متـسیس  رگا  تسا . نیمه  دیفـس  ياهلوبلگ  راک 
شوخ برکیم  هب  درادـن ! يداریا  ندـب  هب  بورکیم  دورو  مییوگب  رگا  دوش . ورهبور  گرم  اـب  تسا  نکمم  راـمیب  ناـسنا  دوشیم و  رجنم 

نیا درب . نیب  زا  ار  برکیم  دـیاب  دـنامیم ؟ ملاس  ندـب  تروص  نیا  رد  ایآ  تسا ! بجاو  ناـتمارتحا  دـیتسه ! ناـمهم  مییوگب  هتفگ و  دـمآ 
بذج يارب  متسیس  کی  تسا ، هتفرگ  رظن  رد  متـسیس  ود  ياهدنز  دوجوم  ره  يارب  هک  تسا  یهلا  تمکح  ریبدت و  نیا  تسا . یهلا  تنس 

ندب زا  رـضم  داوم  مومـس و  عفد  تسا ، مزال  ياهدنز  دوجوم  ره  دشر  يارب  زاین ، دروم  داوم  بذـج  هک  روطنامه  عفد . متـسیس  يرگید  و 
هب هعفاد  هوق  نیا  دنراد . هعفاد  هوق  هدنز  تادوجوم  دـهد . همادا  دوخ  تایح  هب  دـناوتیمن  دـنکن ، عفد  ار  مومـس  ناسنا  رگا  تسا . مزال  مه 

ندب رد  ییاههاگتسد  تخیر . نوریب  دیاب  تسا  رـضم  ندب  يارب  هک  ییاهزیچ  دنکیم . افیا  ار  شقن  نیمه  ناسنا  تاناویح و  رد  صوصخ 
یجراخ ياهبورکیم  هحفـص 27 )  ) یتقو مه  یهاگ  دـنهدیم . ماجنا  يداع  روط  هب  ار  راـک  نیا  هک  و ... هناـثم ، هیلک ، ریظن  دـنراد  دوجو 

دیاب زین  ناسنا  حور  رد  دنزیرب . نوریب  ندب  زا  هتـشک و  ار  اهنآ  ات  دنگنجب  اهنآ  اب  دنوش و  لاعف  دیفـس  ياهلوبلگ  دیاب  دـنوشیم ، روهلمح 
، دیایب نامـشوخ  دنتـسه  دیفم  ام  يارب  هک  یناسک  زا  ات  میـشاب  هتـشاد  یناور  هبذاج  لماع  کی  دیاب  دشاب . هتـشاد  دوجو  يدادعتـسا  نینچ 

هدیدنسپ روما  دارفا و  دیاب  ناسنا  ارچ  میریگب . ارف  قالخا  تفرعم و  بدا ، لامک ، ملع ، نانآ  زا  میوش ، کیدزن  اهنآ  هب  میرادب ، ناشتـسود 
رد و  دنتـسه ، لامک  أشنم  هک  ینابوخ  هب  تبـسن  دـنکیم . هدافتـسا  اهنآ  زا  دوشیم  کـیدزن  اـهنآ  هب  یتقو  هک  نیا  يارب  دراد ؟ تسود  ار 
ْدَق : » درک ینمشد  رضم  هعماج  تشونرس  يارب  هک  یناسک  اب  ًالمع  دیاب  لباقم ، رد  و  درک ، یتسود  زاربا  دیاب  دنتسه  رثؤم  هعماج  تفرـشیپ 

ْمُکَنَیب َو  انَنَیب  اَدب  َو  ْمُِکب  انْرَفَک  ِهَّللا ، ِنُود  ْنِم  َنوُُدبْعَت  اّمِم  َو  ْمُْکنِم  ُءائَُرب  اَّنِا  ْمِهِمْوَِقل  اُولاق  ْذِا  ُهَعَم  َنیذَّلاَو  َمیهاْربِا  یف  ٌۀَنَـسَح  ٌةُوُْسا  ْمَُکل  َْتناک 
. دینک یـسأت  وا  نارای  مالـسلاهیلع و  میهاربا  ترـضح  هب  دیاب  امـش  دیامرفیم  نآرق  ( 5 « ) ُهَدْحَو ِهَّللِاب  اُونِمُْؤت  یَّتَح  ًادـَبَا  ُءاضْغَْبلا  َو  ُةَوادَْـعلا 

عبات نم  دومرفیم  مه  هلآ  وهیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  دراد . یعیفر  رایسب  هاگیاج  یمالسا  گنهرف  رد  ع )  ) میهاربا ترـضح  هک  دینادیم 
دنوادخ ( 6 « ) لـِْبق ْنِم  َنیِملْـسُْملا  مُکاَّمَـس  َوُـه  : » داد نییآ  نید و  نیا  هب  ع )  ) میهاربا ترـضح  هک  تسا  یماـن  مه  مالـسا  متـسه . میهاربا 
ینمـشد اهنآ  اب  هک  یناتـسرپتب  هب  شناراـی  و  ع )  ) میهاربا دوب ؟ هچ  ع )  ) میهاربا راـک  دـینک . یـسأت  ع )  ) میهاربا هب  دـیاب  امـش  دـیامرفیم 

مه نیا  هب  دعب  دندرک . تئارب  نالعا  میرازیب . امـش  زا  ام  ْمُْکنَم » ٌءائَُرب  اَّنِا  : » دنتفگ دندنار  نوریب  دوخ  راید  رهـش و  زا  ار  ناشیا  دندرکیم و 
نیا دیرادرب . دوخ  يراکتنایخ  زا  تسد  هک  نیا  رگم  ، تسا رارقرب  هنیک  ینمـشد و  تمایق  زور  ات  امـش  ام و  نیب  دیامرفیم  دـنکیمن . افتکا 
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هب یسات  دوش ، فذح  اکیرمآ » رب  گرم   » راعش میهدیمن  هزاجا  میراد و  هنیک  ردق  نیا  گرزب  ناطیش  مالـسا و  نانمـشد  هب  تبـسن  ام  هک 
و مالـسا ، نمـشد  رد  رگم  دییوگب  ًاحیرـص  دـیریگب و  دای  ع )  ) میهاربا زا  دـیاب  امـش  دـیامرفیم  نآرق  تسا . مالـسلاهیلع  میهاربا  ترـضح 

دیاب دوب ، سوبع  دیاب  دراوم  یـضعب  رد  تسین . دنخبل  ياج  دراوم ، همه  دینک . مالعا  نید  نانمـشد  هب  تبـسن  ار  دوخ  ینمـشد  توادـع و 
ًاقباس تسا . نآرق  روتـسد  نیا  دـیرادرب . تناـیخ  زا  تسد  رگم  مینکیمن ، یتشآ  اـم  مییامـش ، نمـشد  اـم  تفگ  ًاحیرـص  دـیاب  درک ، مخا 

باـسح هب  نید  عورف  ءزج  زین  ار  يّربـت »  » و یلوـت »  » عرف ود  رکنم » زا  یهن   » و فورعم » هب  رما   » زا دـعب  تسا . اـت  هد  نـید  عورف  دـنتفگیم 
دیاب هک  تسا  نیا  دـننک ، لمع  اـهنآ  هب  دنـشاب و  هتـشاد  هجوت  دـیاب  اهناملـسم  همه  هک  یتاـبجاو  هلمج  زا  ینعی  هحفص 28 ) . ) دندروآیم

ادخ نانمشد  اب  ینمشد  رگا  تسین ؛ یفاک  ادخ  ناتسود  یتسود  اهنت  دننک . ینمشد  زین  ادخ  نانمـشد  اب  دنرادب و  تسود  ار  ادخ  ناتـسود 
مهم هچنآ  دش . دهاوخ  دوبان  مه ، بذج  متـسیس  نآ  دشابن ، ندـب  یعافد  متـسیس  رگا  تفر . دـهاوخ  نیب  زا  مه  ناتـسود  یتسود  دـشابن ،
ًالمع مینک  بذج  دیاب  هک  يدروم  رد  دوشیم . هبشتم  روما  هنافسأتم  یهاگ  میسانشب . تسرد  ار  عفد  بذج و  ياج  ام  هک  تسا  نیا  تسا 

هدـیدرگ نامیـشپ  مه  دـعب  هدـمآ و  شیپ  وا  يارب  یـشزغل  هتفگ و  اطخ  هابتـشا و  هب  ینخـس  ینادان  يور  زا  هک  یـسک  میزادرپیم . عفد  هب 
هک نیا  فرـص  درک . ینمـشد  دـیابن  یـسک  نینچ  هب  تبـسن  درک ، دـهاوخ  لوبق  فاصنا  يور  زا  میهد ، حیـضوت  وا  يارب  رگا  اـی  و  تسا ،
هب دـیاب  هـک  تـسا  يراـمیب  وا  مـییآرب . وا  حالـصا  ددـص  رد  دـیاب  هـکلب  درک ، درط  هعماـج  زا  ار  وا  دـیابن  دـش ، یهاـنگ  بـکترم  یــسک 

. دهد جاور  هعماج  رد  ار  هانگ  ًانلع  دشاب و  هتشاد  دمعت  هک  یـسک  رگم  تسین . ینمـشد  راهظا  ياج  دروم  نیا  رد  تخادرپ . شايراتـسرپ 
هدش یهانگ  بکترم  ًاهابتشا  یـسک  رگا  اما  درک . ینمـشد  یـصخش  نینچ  اب  دیاب  تسا . يدیلپ  تنایخ و  دمعت و  تسا ، تنایخ  رگید  نیا 

ار شلکشم  دیاب  دراد و  لکشم  وا  درک . یعس  وا  حالـصا  رد  دیاب  هکلب  تخیر ، ار  وا  يوربآ  دیابن  درک . راتفر  وا  اب  ینابرهم  اب  دیاب  تسا ،
َِعبَّتَت یَّتح  يراصَّنلا  َو ال  ُدوُهْیلا  َْکنَع  یـضَْرت  َْنل  َو  : » دیامرفیم دـنوادخ  هدروخ ، مسق  زوتهنیک و  رادـغ ، نانمـشد  دروم  رد  اما  درک . لح 

یناسک نینچ  اب  یتشآ  هک  مینک  لمأت  تسا  مزال  زور  ره  دش . دهاوخن  یضار  امش  زا  اکیرمآ  دیرادنرب ، ناتبالقنا  زا  تسد  ات  ( 7 «، ) مُهَتّلَم
رـس رب  ار  گرم  دیاب  درک . دروخرب  اهنیا  اب  یـسوبع  يدـنت و  تنوشخ ، بضغ ، تیاهن  اب  دـیاب  هچ ؟ ینعی  نانآ  يور  هب  دـنخبل  هچ ؟ ینعی 

یـضار ام  نید  گرم  هب  ام ، حور  گرم  هب  اهنت  هکلب  ام ، ندـب  گرم  هب  اهنت  هن  دنتـسین ، یـضار  ام  گرم  هب  زج  ناـنآ  نوچ  دـیراب ، اـهنیا 
نسحا وحن  هب  تایح  نآ  زا  ات  تسا ، ینیسح  تایح  يزاسزاب  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  مسارم  تشادگرزب  هکنیا ، نخس  لصاح  دنوشیم .
فطاوع هب  دـیابن  دراد . جایتحا  تاساسحا  فطاوع و  ندـش  هتخیگنارب  هب  ناسنا  نوچ  دوش . اـفتکا  یملع  ياـهثحب  هب  دـیابن  دوش  هدافتـسا 

نزح و زیگناروش  تاساسحا  هار  زا  وا  تیمولظم  و  ع )  ) ءادهشلادیس هرطاخ  نتشاد  هگن  هدنز  اریز  درک ، هدنسب  هدنخ ، هب  يداش ، هب  تبثم ،
هب ینیـسح و  ياپ  كاـخ  هب  تدارا  ضرع  مالـس و  هحفـص 29 )  ) دورد و همه  نآ  اـب  هارمه  هرخـالاب  و  دراد . ناـکما  يراوـگوس  هیرگ و 
لح ار  لکـشم  دورد  مالـس و  اهنت  درک . نیرفن  نعل و  ادـخ  نانمـشد  مالـسا و  نمـشد  و  ع )  ) نیـسح نمـشد  رب  دـیاب  ینیـسح ، ربق  كاخ 
مه نآرق  میتسرفب ، مالس  وا  رب  دعب  مینک ، نعل  ار  وا  نانمـشد  لوا  هک  نیا  رگم  مینک ، هدافتـسا  ینیـسح  تاکرب  زا  میناوتیمن  ام  دنکیمن .

، تیالو رانک  رد  دشاب . مه  نعل  دیاب  مالـس ، رانک  رد  سپ  ( 9 «. ) مُهَنَیب ُءامَحُر  : » دیامرفیم دعب  ( 8 «، ) راَّفُْکلا یَلَع  ُءاَّدِشَأ  : » دیامرفیم لوا 
نیسح هب  ار  نامدوخ  تهجیب  هنرگو  میتسه ؛ ینیسح  میدش ، هنوگنیا  رگا  دشاب . دیاب  زین  مالسا  نانمشد  هب  تبسن  ینمشد  راهظا  يّربت و 

(7 . ) 78 جح ، ( 6 . ) 4 هنحتمم ، ( 5 . ) 140 ءاسن ، ( 4 . ) 68 ماعنا ، ( 3 . ) 6 رطاف ، ( 2 . ) اروشاع ترایز  ( 1 ( ) هحفص 33 . ) میهدن تبـسن  (ع )
.29 حتف ، ( 9 . ) 29 حتف ، ( 8 . ) 120 هرقب ،

(2  ) نآ تشادگرزب  اروشاع و  نوماریپ  یتاهبش 

ءایبنالا دیـس  یلع  مالّـسلاو  ةولّـصلاو  نیملاعلا ، بر  هّلل  دـمحلا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  ( 2  ) نآ تشادـگرزب  اروشاع و  نوماریپ  یتاـهبش 
هئابآ یلع  وهیلع  کتاولص  نسحلا  نب  ۀجحلا  کیلول  نک  مهّللا  نیموصعملا . نیرهاطلا  نیبیطلا  هلآ  یلع  دّمحم و  مساقلایبأ  نیلـسرملاو ،
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مالـسلا ًالیوط : اهیف  هعتمت  ًاعوط و  کضرأ  هنکـست  یتح  ًانیع  ًالیلد و  ًارـصان و  ًادـئاق و  ًاظفاح و  ًاـیلو و  ۀـعاس  لـک  یف  ۀـعاسلا و  هذـه  یف 
هب ار  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبعیبا  نادیهـش  رالاس  يراوگوس  مایا  ندیـسرارف  کئانفب . ّتلح  یتلا  حاورالا  یلع  هّللادـبع و  ابا  ای  کیلع 

منکیم و ضرع  تیلست  مالسلامهیلع  تیبلها  بتکم  ناگتفیش  همه  دیلقت و  عجارم  يربهر ، مظعم  ماقم  هادف ، انحاورا  رصع  یلو  هاگشیپ 
هک ار  لاؤس  نیا  هتشذگ  بش  دیامرفن . هاتوک  ترضح  نآ  ناماد  زا  ار  ام  تسد  ترخآ  ایند و  رد  هک  منکیم  تساوخرد  لاعتم  يادخ  زا 

يارب ماـیا  ریاـس  رد  روـطنیمه  مرحم و  ماـیا  رد  دـیاب  ارچ  هک : مدرک  حرط  دوـشیم ، حرطم  یعیبـط  روـط  هب  اـهناوج  اـهناوجون و  يارب 
تروص هب  ار  اهنآ  باوج  دوشیم و  لـیلحت  لاؤس  راـهچ  هب  لاؤس ، نیا  دوخ  هک  مدرک  ضرع  مینک ؟ يرادازع  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس 

هگن هدـنز  تسا ، هتـشاد  مالـسا  خـیرات  رد  ياهدـننک  نییعت  شقن  البرک  يارجام  رگا  هک  دوب  نیا  اـهباوج  لـصاح  مدرک . ضرع  یلیـصفت 
البرک ناتساد  هک ، نیا  نآ  تشاد و  ضرفشیپ  کی  اهباوج  نیا  يهمه  ینعی  دشاب . رثؤم  ام  يهدنیآ  يارب  دناوتیم  مه  نآ  هرطاخ  نتشاد 

. تسا هتشاد  هدننک  نییعت  شقن  ناناملسم  مالسا و  يارب 

مالسا ياقب  رد  اروشاع  شقن 

، مالسا تفرشیپ  رد  ياهدننک  نییعت  شقن  نینچ  البرک  ناتساد  مینادب  اجک  زا  هک  دنک  لاوس  یسک  رگا  لاح  مالسا  ياقب  رد  اروشاع  شقن 
هزاجا تقو  میراد و  ناوت  هک  يدح  ات  دیاب  زین  هراب  نیا  رد  دشاب ؟ هتـشاد  دـناوتیم  هتـشاد و  اهناسنا  تداعـس  رد  ًاتیاهن  مالـسا و  ياقب  رد 

تیناـسنا ملاـع  رد  رگا  ـالبرک ، ناتـساد  هک  تسا  نیا  دـنراد  قاـفتا  نآ  رب  نمـشد  تسود و  هـچنآ  هحفـص 34 ) . ) مینک تبحـص  دهدیم 
نیا میاهتشاد ، تفایرد  مالسلامهیلع  راهطا  همئا  زا  هچنآ  ساسا  رب  ام  هتبلا  تسا . ریظنمک  رایسب  عیاقو  زا  دشابن ، يدرف  هب  رـصحنم  ناتـساد 

طایتحا تهج  زا  یلو  دوب . دهاوخن  مه  هدنیآ  رد  هدوبن و  هتشذگ  رد  ناتساد  نیا  ریظن  هک  میدقتعم  مینادیم و  درف  هب  رـصحنم  ار  ناتـساد 
، میوـشن اـهثحب  نآ  دراو  هک  نیا  يارب  دـنهاوخیم و  دنـس  لـیلد و  اـم  زا  ًاـعبط  هک  میتـسه  هجاوـم  یناـسک  اـب  هک  نیا  يرب  نخـس و  رد 
زا دـشابن ، درف  هب  رـصحنم  اروشاـع  ناتـساد  رگا  هک  تسا  نیا  رـشب  خـیرات  هب  نایانـشآ  يهـمه  نیخروـم و  يهـمه  رظن  قاـفتا  مییوـگیم 
نآ يهرطاخ  ياقب  رظن  زا  مه  و  تبیـصم ، تمظع  رظن  زا  مه  عوقو ، تیفیک  رظن  زا  مه  هک  یناتـساد  تسا ؛ ملاع  ياهناتـساد  نیرتریظنمک 

ییاهيرادازع رارکت  نیمه  دوخ  تسین . هسیاقم  لباق  يرگید  يارجام  چـیه  اب  دوشیم ، بترتم  نآ  رب  هک  یعامتجا  راثآ  مدرم و  نایم  رد 
لباق هثداح  نیا  اب  يرگید  هثداح  چیه  هک  دشاب  ياهدننک  رادیب  هدنهد و  رادشه  لماع  ام  يارب  دـناوتیم  مینیبیم ، نامدوخ  روشک  رد  هک 

هچ اب  دوشیم ، هتخیر  اهکشا  همه  نیا  دوشیم و  هنیزه  همه  نیا  دوشیم ، فرـص  تقو  همه  نیا  نآ  يارب  هک  ياهثداح  تسین . هسیاـقم 
؟ تسا هیبشت  لباق  يدماشیپ  هثداح و 

ءادهشلادیس يارب  يرادازع  ریثأت  تیمها و  یگدرتسگ ،

نامگ مدرم  زا  يرایسب  دیاش  تسین . ام  روشک  رهش و  صوصخم  اهيرادازع  نیا  ءادهـشلادیس  يارب  يرادازع  ریثأت  تیمها و  یگدرتسگ ،
رد هک  منک  ضرع  امش  هب  نم  اما  ؛ تسا ناریا  ياهرهش  ریاس  ای  دهـشم  مق و  نوچمه  ییاهرهـش  صوصخم  اهيرادازع  هنوگنیا  هک  دننک 

دیراد ناـتدوخ  رهـش  رد  امـش  هک  یمـسارم  نیمه  هیبـش  اروشاـع  زور  صوـصخ  هب  رفـص و  مرحم و  ماـیا  رد  ناـهج  ياـههطقن  نـیرترود 
، یناتـسکاپ نایعیـش  فرط  زا  اروشاـع  زور  رد  تسا ، اـیند  ياهرهـش  نیرتـگرزب  زا  یکی  هک  كروـیوین  رد  دوـشیم . رازگرب  ییاـههمانرب 

بلج دوـخ  هب  ار  مدرم  همه  هجوـت  هـک  يروـط  هـب  دـتفایم  هار  ینزهنیـس  يهتـسد  رگید ، ياـهروشک  زا  یـضعب  یناـنبل و  یقارع ، یناریا ،
رد نایعیـش ، رب  هوـالع  دزاـسیم . لکـشم  ار  دـمآ  تفر و  هک  ياهنوگ  هب  دوـشیم  تیعمج  زا  رپ  رهـش ، نیا  ناـبایخ  نیرتـگرزب  دـنکیم .

لیکشت یتاسلج  نایعیش  رگا  ای  دوشیم ؛ رازگرب  تنس  لها  يوس  زا  یمسارم  نینچ  اروشاع  مایا  رد  مه  نیشنینس  ياهروشک  زا  يرایـسب 
هبـش رد  اـم  ننـست  لـها  ناردارب  زا  يرایـسب  دـننک . تکرـش  مسارم  نیا  رد  هک  دـننادیم  فظوم  ار  دوخ  ننـست ، لـها  ناردارب  دـنهدیم ،
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هب ناتـسکاپ ، شدالگنب و  رد  مه  تسا و  ناریا  لک  تیعمج  ربارب  ود  نآ ، ناناملـسم  دادعت  هک  ناتـسودنه  رد  مه  دنه ، هراق  هحفص 35 ) )
هدمآ نآرق  رد  نوچ  دننک . تکرـش  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  يرادازع  مسارم  رد  هک  دـننادیم  بجاو  دوخ  رب  تلاسر ، رجا  يادا  ناونع 

رجا ار  مالـسلامهیلع  تیبلها  هب  تدوم  راهظا  زین  ناـشیا  ساـسا ، نیمه  رب  ( 1 «. ) یبْرُْقلا یف  َةَدَوَّْملا  َِّالا  ًارْجَأ  ِهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ـال  ْلـُق  : » تسا
يارب مه  اـهنآ  دوشیم ، اـپرب  ع )  ) ءادهـشلادیس يرادازع  یتقو  لـیلد  نیا  هب  دنرامـشیم . بجاو  دوخ  رب  ار  نآ  يادا  دـننادیم و  تلاـسر 

یناتـسرپتب یتح  هکلب  دننکیم ؛ تکرـش  دننادیم  دوخ  يهدهع  هب  هک  ینید  نیا  يادا  مالـسلامهیلع و  تیبلها  هب  هقالع  تبحم و  راهظا 
تاروذن دننکیم و  اپرب  يرادازع  مسارم  دناهدید  ع )  ) ءادهشلادیس يرادازع  زا  هک  یتاکرب  ظاحل  هب  دنتسین ، دقتعم  مالسا  تعیرـش  هب  هک 

نینچ هک  دننادیم  مه  رافک  دوشیم و  هدید  ایند  مامت  رد  هک  تسا  يدراوم  اهنیا  دنراد . ع )  ) ءادهـشلادیس مسارم  يرازگرب  يارب  یناوارف 
ریثأت تحت  ار  فلتخم  ياهتلم  دشاب و  هتشاد  يریثأت  نینچ  هک  دیهد  ناشن  دیناوتیمن  ملاع  رد  ار  ياهثداح  چیه  امـش  دراد . دوجو  یلئاسم 

عقاو زورید  ناـیرج  نیا  ییوگ  هدرک و  ظـفح  ار  دوخ  یگزاـت  توارط و  هک  تسا  نرق  هدزیـس  زا  شیب  رثا ، لوـط  رظن  زا  دـشاب . هداد  رارق 
زا هک  دشاب  هتشاد  دوجو  يرادازع  مسارم  زا  یضعب  دیاش  دننزیم . هنیس  رـس و  رب  دنیرگیم و  زادگ  زوس و  اب  نانچمه  مدرم  تسا و  هدش 

ندز راد  هب  يارب  نایحیـسم  هک  تسا  يايرادازع  درک ، هراـشا  نآ  هب  ناوـتیم  هک  ياهنوـمن  دـشاب . هتـشاد  يرتـشیب  هقباـس  تمدـق  تهج 
مایا نیمه  رد  مالسلاهیلع - هلآ و  انیبن و  یلع  یسیع - ترضح  ندش  هدیـشک  راد  هب  درگلاس  دنهدیم . ماجنا  مالـسلاهیلع  یـسیع  ترـضح 
اهنآ اما  ( 2 «. ) مَُهل َهِّبُـش  ْنِکلَو  هُُوبَلَـص  ام  َو  ُهُولَتَق  ام  َو  : » دـیامرفیم نآرق  تسا . هدـشن  عقاو  یقافتا  نینچ  هک  میدـقتعم  ام  هتبلا  تسا . راـهب 

. تفر نامسآ  هب  دمآ و  نوریب  ربق  زا  ناشیا  زور ، هس  زا  دعب  دندرک و  نفد  ار  ناشیا  دندیشک و  راد  هب  ار  ع )  ) یسیع ترضح  هک  دندقتعم 
هک مدوب  ناکیتاو  رد  لاس  کی  هدنب  دننکیم . اپرب  يرادازع  مسارم  مالـسلاهیلع  یـسیع  ترـضح  ندـش  هدیـشک  راد  هب  درگلاس  يارب  اذـل 

روضح اب  رتیپنس  ياسیلک  رد  مر ، گرزب  ياسیلک  رد  مسارم  نیا  دوب . ع )  ) حیـسم ترـضح  يرادازع  بش  هک  ییاهبـش  اـب  دوب  فداـصم 
، نآ هحفص 36 )  ) رد هک  یمسارم  تسا  یهیدب  . میدرک تکرش  نآ  رد  مه  ام  هک  دمآ  شیپ  ياهنوگ  هب  همانرب  دشیم و  رازگرب  پاپ  دوخ 

نیرتگرزب هک  ییاسیلک  رد  دنوشیم و  عمج  نآ  ندـید  يارب  ایند  فارطا  زا  دـنکیم و  تکرـش  دراد  یمیظع  یناهج  تیـصخش  هک  پاپ 
دـننکیم و نشور  عمـش  دنـشوپیم ، یکـشم  سابل  مسارم  نیا  رد  دوب . دـهاوخ  هوکـش  اـب  یمـسارم  ددرگیم ، اـپرب  تسا  ملاـع  ياـسیلک 
هب مسارم  نیا  مامت  اما  دننکیم ، رازگرب  ار  یمـسارم  نینچ  . دنناوخیم مارآ  تروص  هب  میناوخیم ، ام  هک  ياهحون  هیبش  یبهذم  ياهدورس 

مییوگب میناوتیم  درذگیم ، لاس  رازه  ود  ع )  ) حیسم ترـضح  دالیم  زا  هک  اجنآ  زا  درادن . روش  ام  ياملع  زا  یکی  میحرت  سلجم  هزادنا 
هب اما  تسا . مارتحا  دروم  دوشیم و  رازگرب  نانچمه  مسارم  نیا  دـسریم و  لاس  رازه  ود  دودـح  هب  يرادازع  مسارم  يا  يرازگرب  هقباـس 

رازگرب نارهت  ای  مق  رد  هک  يرادازع  سلاجم  زا  یکی  اب  ار  مسارم  نیا  امش  رگا  ددرگیم . رازگرب  يداع  یلیخ  گنرمک و  تروص  نیمه 
قمع زا  نایعیـش - صوصخب  ناناملـسم - هک  یتدارا  نآ  نایم  تسا  هار  توافت  ردق  هچ  هک  دید  دیهاوخ  تقو  نآ  دـینک ، هسیاقم  دوشیم 
رتهب امـش  لاح  ره  هب  دوشیم . رازگرب  ع )  ) حیـسم يارب  تالیکـشت ، نآ  اب  ناـهج و  ناـیدا  نیرتگرزب  رد  هچنآ  اـب  دـننکیم ، راـهظا  ناـج 

رد نایعیـش  هک  ار  ییاهيراکادف  بلاطم ، نیا  هب  تسین . هسیاقم  لباق  یمـسارم  چیه  اب  نآ  تیفیک  هک  دینکیم  سمل  ناتدوخ  دینادیم و 
ربق ترایز  هب  دنناوتب  دننک و  رازگرب  ار  مسارم  نیا  دـنناوتب  هک  تسا  هدوب  نیا  يارب  اهيراکادـف  نیا  دـینک . هفاضا  دـناهدرک  خـیرات  لوط 
مه نالا  هتبلا  تسا . هدوبن  یتحار  نیا  هب  ع )  ) ترـضح نآ  ربق  ترایز  مسارم و  هنوگنیا  يرازگرب  هشیمه  دـنوش . لـیان  ع )  ) ءادهـشلادیس

تـسد فک  ار  دوخ  ناج  دـیاب  دورب ، ع)  ) ءادهـشلادیس ربق  ترایز  يارب  تساوخیم  یـسک  رگا  هک  دوب  ینامز  یلو  تسین ؛ تحار  یلیخ 
مرح کیدزن  هب  دـنکن  تأرج  یـسک  هک  دـندرکیم  يریگتخـس  ناـنچنآ  لـکوتم ، ناـمز  رد  صوصخب  یـسابع ، تلود  نارومأـم  دریگب .
یلک هب  هک  نیا  يارب  دندز ، مخش  ار  شنیمز  دنتسب و  بآ  نآ  رب  دندرک ، بارخ  ار  مالسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ربق  هرخالاب  و  دسرب . ینیـسح 

اپ دـنهدب ، تسد  دـندش  رـضاح  ع ،)  ) دـننک تراـیز  ار  ءادهـشلادیس  ربق  یتح  دـنناوتب  هک  نآ  يارب  نایعیـش  یلو  دوش . وحم  ربق  نیا  راـثآ 
مییوگب رگید  تهج  ره  زا  رگا  درادن . هنومن  رـشب  خیرات  رد  ًاعطق  يزیچ  نینچ  دنهدب . مالـس  کیدزن  زا  دنورب و  ماما  دنهدب  ناج  دنهدب ،
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هتبلا درک . هسیاقم  هعقاو  نیا  اب  دوشیمن  ار  ياهعقاو  چـیه  درادـن . ياهثداح  چـیه  اب  یتهابـش  تهج  نیا  زا  دراد ، ثداوح  ریاس  اب  یتهاـبش 
رد تسا و  هداد  رارق  ع )  ) ءادهشلادیس هحفص 37 )  ) يارب یقشع  نانمؤم  بلق  رد  لاعتم  يادخ  هک  تسا  تسرد  تسین ؛ یقافتا  هثداح  نیا 

يرهاظ بابـسا  نودـب  یهاگ  هک  نیا  تسین ؛ يرهاظ  بابـسا  نودـب  ًالومعم  یهلا  ياـهراک  اـما  دراد ، دوجو  یبیغ  لـماع  کـی  دروم  نیا 
تاکرب مه  ناتسرپتب  یتح  ننست و  لها  یتح  دندش . دنمهقالع  روط  نیا  نایعیش  هک  هدوبن  یفداصت  تسا . ءانثتسا  دریگیم ، ماجنا  يراک 

همئا فرط  زا  مرکا و  ربمغیپ  دوخ  فرط  زا  شیپاشیپ  هک  تسا  هدوب  ییاههیـصوت  همه ، زا  رتمهم  دیاش  یلو  دناهدید . راک  نیا  زا  يراثآ  و 
. تسا هدـش  دـیکات  اـهنآ  رب  رداـص و  متاـم  مسارم  ندرک  اـپرب  نتـسیرگ و  يرادازع ، تشادـگرزب و  تراـیز ، رب  مالـسلاهیلع ، تیبلـها  و 

ماجنا لد  قدص  زا  بلق و  روضح  زا  هک  یمالس  دراد . هرمع  جح و  باوث  ع )  ) ءادهشلادیس يارب  نداد  مالس  کی  هک  بیجع ، ياهدیکأت 
نیا زا  اهباتک  هک  تسا  هدش  دراو  ع )  ) ءادهـشلادیس ترایز  تلیـضف  رد  باوث  ردق  نآ  دشاب . هتـشاد  بحتـسم  جح  باوث  دناوتیم  دریگب 
ًالثم دیهد . رارق  هجوت  دروم  دناهتشاد  مسارم  نیا  تشادگرزب  رد  مالـسلامهیلع  راهطا  همئا  دوخ  هک  ار  يراتفر  تسا . هدش  رپ  بلاطم  لیبق 

مارتـحا ناـنآ  هب  دـندرکیم و  دـیجمت  رایـسب  اـهنآ  زا  دـندادیم و  ناوارف  ياههلـص  دندورـسیم ، رعـش  دـنتفگیم و  هیثرم  هک  یناـسک  هب 
. دناوخیم هیثرم  دمآیم  دندرکیم ، توعد  ار  يرعاش  دندادیم ، لیکشت  يرادازع  مسارم  دوخ  تویب  رد  يرادازع  مایا  رد  دنتـشاذگیم .
هک یقـشع  نآ  هرخالاب  يرادازع و  تشادـگرزب  ترایز و  يارب  اـهباوث  همه  نآ  رکذ  مه  یلمع و  يهریـس  مه  یناـبز و  ياهشرافـس  مه 
هچ اهنیا  بوخ ، تسا . هدروآرد  رشب  خیرات  رد  يدرف  هب  رـصحنم  هثداح  تروص  هب  ار  هثداح  نیا  هداد ، رارق  نانموم  كاپ  ياهلد  رد  ادخ 

يارب ارچ  تسا . رتالاب  ع )  ) راهطا همئا  زا  هلآ  وهیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ماقم  هک  میدـقتعم  اـم  تسا ؟ هتـشاد  اـهناسنا  یگدـنز  رد  يرثا 
راهطا همئا  يهمه  زا  ع )  ) راـهطا يهمئا  همه  زا  ص )  ) مرکا ربمغیپ  ماـقم  هک  نیا  اـب  ارچ  مینکیمن ؟ يرادازع  هنوگنیا  ص )  ) مرکا ربمغیپ 

، میراد موصعم  ماما  هدزاود  ام  تسا ؟ هدـشن  ترـضح  نآ  يرادازع  مسارم  ندرک  اپرب  ترایز و  يارب  شرافـس  همه  نیا  تسا ، رتالاب  (ع )
تسا تسرد  تسا . رتالاب  همه  زا  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ماقم  دناهدومرف  ناشیا  دوخ  هچنآ  ساسا  رب  دشاب ، همئا  ماقم  لیـضفت  رب  انب  رگا 
نیـسح تبیـصم  تسین . هسیاقم  لباق  ع )  ) ءادهـشلادیس هب  تبـسن  اما  مینکیم ، يرادازع  یلیخ  مه  ع )  ) نینمؤملاریما تداهـش  يارب  ام  هک 

زا دیامرفیم  هک  یتایاور  زا  میرذگب  دناهدرک ؟ شرافس  همه  نیا  دناهدش و  لئاق  تیمها  وا  يارب  نینچ  نیا  هک  دراد  یتیصوصخ  هچ  (ع )
ایلوا و ایبنا و  همه  هک  تسه  یتیاور  تسا . هدوب  ع )  ) نیسح تبیـصم  رب  ندرک  هیرگ  و  ع )  ) نیـسح رکذ  مالـسلاهیلع ، مدآ  ترـضح  نامز 
: دومرف راوگرزب  نآ  دروم  رد  ص )  ) مرکا ربـمغیپ  هک  یگژیو  نیا  دـناهدرک . هیرگ  ع )  ) ءادهـشلادیس هحفص 38 )  ) يارب نامسآ  ناگتشرف 
ای تسا . مهم  یلیخ  نیـسح » نم  اـنا   » اـما تسا ؛ نشور  ینم » نیـسح   » ياـنعم بوـخ ، تـسیچ ؟ يارب  ( 3 « ) نیَـسُح ْنِم  انَأ  َو  یّنِم  ُنیَـسُح  »
یف ُْهنِم  ُرَبْکَأ  ِءامَّسلا  یف  یلَع  ِنبا  َنیَـسُْحلا  َّنِا  : » تسا هدش  هتفرگ  تیاور  نیا  زا  هک  دنـسیونیم  اههینیـسح  رد  ًالومعم  هک  یفورعم  ترابع 
همه بوخ ، تسا . تاـجن  یتشک  تیادـه و  غارچ  نیـسح  ( 4 « ) ٍةاَجن ُۀَنیفَـس  َو  يدُـه  ُحابْـصِم  هَّللا  ِشْرَع  ِنیمی  ْنَع  ٌبُوتْکََمل  ُهَّنِاَف  ِضْرَاـْلا 

تاجن یتشک  امـش  همه  هک  میناوخیم  هعماج  ترایز  رد  دنتـسه . تاجن  یتشک  نانآ  همه  دناهدوب ، تیاده  غارچ  مالـسلامهیلع  ام  ناماما 
تیبلـها هـمه  دوـشیم . كـاله  دـنامب ، بـقع  رود و  امـش  زا  سک  ره  و  دـباییم ، تاـجن  دـیوجب ، کـسمت  امــش  هـب  سک  ره  ، دـیتسه

ریدقت هب  هک  یطیارـش  و  ع )  ) ءادهـشلادیس تیـصخش  کش  نودب  دراد ؟ یتیـصوصخ  هچ  ع )  ) نیـسح سپ  دناهنوگ . نیمه  مالـسلامهیلع 
دناوتیم تاکرب  نیا  هک  دیشخب  وا  تداهش  صوصخب  و  ع )  ) ترـضح نآ  یگدنز  هب  یگژیو  کی  دمآ ، شیپ  ناشیا  یگدنز  يارب  یهلا 

ع)  ) نیسح ماما  ياج  هب  مه  يرگید  ماما  ره  دنتسه ؛ دحاو  رون  مالسلامهیلع  راهطا  يهمئا  همه  میدقتعم  ام  روطنیمه  دوش . یـشان  نآ  زا 
ناشیا نامز  یعامتجا  طیارـش  ظاحل  هب  دوشیم ، هدـید  مالـسلامهیلع  همئا  راتفر  رد  یفالتخا  رگا  درکیم . ارجا  ار  همانرب  نیمه  دـیاب  دوب ،

ع)  ) ءادهـشلادیس اب  هسیاقم  رد  ع )  ) نسح ماما  هک  تسا  فورعم  هک  نیا  درک . حلـص  دعب  دـیگنج و  لوا  ع )  ) نسح ماما  ًالثم  تسا . هدوب 
؛ زیمآتنوشخ يرگید  تئارق  هنابلطحلص و  یتئارق  دناهتشاد ، مالـسا  زا  تئارق  ود  هقیلـس و  عون  ود  هک  تسین  انعم  نادب  دوب ، حلـص  لبمس 

نسح ماما  رگا  دنک و  راتفر  ع )  ) نسح ماما  دننامه  تسیابیم  دوب ، ع )  ) نسح ماما  تیعقوم  رد  مه  ع )  ) نیسح ماما  رگا  میدقتعم  ام  ریخ ،
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. لکـش نیمه  هب  زین  مالـسلامهیلع  همئا  رایـس  و  دادیم ، ماجنا  ار  ع )  ) نیـسح ماما  راتفر  نامه  دـیاب  دوب ، ع )  ) نیـسح ماما  طیارـش  رد  (ع )
صاخ طیارش  نیا  سپ  تسا . هدرکیم  باجیا  ار  فیاظو  نیا  هک  هدوب  یصاخ  یعامتجا  طیارـش  رطاخ  هب  اهراتفر  اهشور و  رد  فالتخا 

درف چیه  يارب  هک  دنک  افیا  اهناسنا  ییامنهار  رشب و  خیرات  رد  ار  یـشقن  هک  درک  مهارف  ار  ياهنیمز  دمآ و  شیپ  هللادبعیبا  يارب  هک  تسا 
نوچ دوب . ادـخ  تساوخ  دوب ، یهلا  ریدـقت  نیا  ینید  ناـبز  هب  اـی  درک ؛ نییعت  ار  يراـتفر  نینچ  هک  دوـب  طیارـش  نیا  دـشن . رـسیم  يرگید 
هکس کی  يور  ود  بلطم ، ود  نیا  دوشیم . یهتنم  یهلا  لازی  هدارا ال  هب  زیچ  همه  تسادخ ، هحفص 39 )  ) تسد هب  مه  یعامتجا  طیارش 

اضتقا ار  اهتیـصوصخ  نیا  هللادبعیبا  یگدنز  طیارـش  مییوگب  ای  و  دیـشخب ، ع )  ) نیـسح ماما  هب  ار  یگژیو  نیا  ادخ  مییوگب  هاوخ  تسا ؛
نیا ع )  ) ءادهشلادیس هنوگچ  هک  مینک  یـسررب  دیاب  لاح  دریگیم . ماجنا  وا  ریدقت  قبط  تسا و  ادخ  دارا  عبات  زین  طیارـش  نیا  نوچ  درک .

صوصخب ایند و  حـلاصم  دـنناوتب  وا  تبیـصم  رد  يرادازع  هیاـس  رد  مدرم  دـشاب و  هتـشاد  ار  تاـکرب  نیا  دـناوتب  هک  درک  ادـیپ  ار  یگژیو 
کی اجنیا  تسا . اجنآ  رد  یلـصا  تایح  تسا و  يورخا  لماکت  يارب  ياهمدقم  ایند  نموم ، يارب  نوچ  دننک ؛ نیمات  ار  ناشترخآ  حـلاصم 
تایح ( 5 «، ) ناوـیَْحلا یَِهل  ِةَرِخآـْلا  َراَّدـلا  َّنِا  َو  . » دوـشیم عورـش  گرم  زا  سپ  یقیقح ، تاـیح  مینارذـگیم . اـم  هک  تسا  ینینج  نارود 

نآ هب  هجوت  ع ،)  ) ءادهـشلادیس هب  لسوت  هیاس  رد  ام  يورخا  حلاصم  مه  يویند و  حلاصم  مه  لاح ، ره  هب  تسا . ملاع  نیا  زا  سپ  یعقاو ،
نیا زا  هک  یتاـمارک  تازجعم و  زا  ردـق  نآ  امـش  هـمه  تـسا . ناـشیا  هـب  تدارا  ضرع  وا و  يارب  نتـسیرگ  وا ، يارب  يرادازع  ترـضح ،

كاخ یتح  مزادرپیمن . تمـسق  نیا  هب  اذـل  تسا ؛ ندرب  نامرک  هب  هریز  میوگب  هچ  ره  نم  هک  دیاهدینـش  تسا  هدـش  لصاح  اـهيرادازع 
نیا دش . هر )  ) يدرجورب یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  مشچ  يافش  بجوم  دندیلامیم  یناشیپ  هب  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  نارادازع  هک  یلگ 

ياهتـسد درجورب  رد  اروشاع  مایا  رد  هک  نیا  اـت  دـشیمن . هجلاـعم  هک  دـندوب  ـالتبم  يدرد  مشچ  هب  ناـشیا  هک  دیاهدینـش  همه  ار  ناتـساد 
، دندوب هدیلام  تروص  رـس و  هب  ینیـسح  نارادازع  هک  ار  ییاهلگ  زا  يرادقم  يدرجورب  هللا  تیآ  موحرم  دندمآ . ناشیا  لزنم  هب  نزهنیس 

نیرتزیر کنیع  نودب  دنتشادن و  مشچ  هیحان  زا  یتحاران  چیه  رمع  رخآ  ات  دش و  هجلاعم  ناشیا  درد  مشچ  نآ  دیلام و  مشچ  هب  هتشادرب و 
تاـمارک و هنوگنیا  زا  دوـب . هتخیر  ع )  ) ءادهـشلادیس نانزهنیـس  یناـشیرپ  رـس و  زا  هک  دوـب  یلگ  تکرب  هب  نیا  دـندناوخیم و  ار  اـهطخ 

ساـسحا دوخ  رد  ار  نآ  تینارون  لوا  ، دـیزیریم مسارم  نیا  رد  هک  یکـشا  هرطق  کـی  اـب  امـش  همه  دراد . دوـجو  هللاءاـشام  یلا  تازجعم 
هلحرم رد  دینادیمن ، دوشیم و  عفد  امـش  زا  هک  ییاهتبیـصم  اهتفآ و  زا  يرایـسب  زین  دوشیم و  هدروآرب  امـش  زا  هک  ییاهتجاح  دـینکیم .

ییاهتجاح طقف  ًابلاغ  ام  هک  نیا  نآ  و  تسا ، هدـش  هراشا  نآ  هب  اهاعد  رد  هک  منکیم  ضرع  زتنارپ  لـخاد  هک  تسا  ياهتکن  تسا . دـعب 
تسا و هدوب  ام  هجوتم  هحفـص 40 )  ) ییاهتبیـصم هچ  مینادیمن  اما  میروآیم ؛ باسح  هب  دوشیم ، هدروآرب  میهاوخیم و  ادخ  زا  هک  ار 

مدرم رب  هک  یتاکرب  ربارب  اههد  ع )  ) ءادهشلادیس مان  تکرب  هب  هک  یلاح  رد  میرادن ؛ ربخ  اهنآ  زا  تسا و  هتشادرب  ام  زا  ار  اهتبیصم  نآ  ادخ 
، دشاب يزیچ  نینچ  رگا  میروآیمن . باسح  هب  ار  اهنآ  میرادـن و  ربخ  ام  دوشیم و  هتـشادرب  اهنآ  زا  ییاهتبیـصم  تافآ و  دوشیم ، لزان 
ص ج 43 ، راونالاراحب ، ( 3 . ) 157 ءاسن ، ( 2 . ) 23، يروش ( 1 ( ؟ دنـشاب هتـشاد  يرادازع  هیرگ و  هب  مامتها  همه  نیا  مدرم  هک  درادن  اج  ایآ 

ص 64. توبکنع ، ( 5 . ) تیاور 8 باب 40 ، ص 204 ، ج 36 ، نامه ، ( 4 . ) تیاور 1 باب 12 ، ، 261

اروشاع مایق  يریذپان  فیرحت  تسادق و 

هعماج رد  نرق  هدزیـس  زا  شیب  هک  يراثآ  هثداح و  نیا  یگرزب  تیمها و  يهرابرد  اج  نیا  اـت  اروشاـع  ماـیق  يریذـپان  فیرحت  تسادـق و 
نیا دیاهدینش ، ظاعو  ناناوخهیثرم و  زا  ام ، نارورس  زا  ناگرزب و  زا  امش  هک  يرگید  بلطم  میدرک . يروآدای  میداد و  هجوت  تسا  هتشاد 

يهرابرد ییاهماهبا  ناشدوخ  نامز  رد  یتح  دینیبیم  دییامرفب ، هعلاطم  ادخ  يایلوا  ایبنا و  تیصخش  يهرابرد  نامز  ره  رگا  امش  هک  تسا 
هللا یلـص  ربمایپ  دوخ  تسا . هدش  هدوزفا  اهماهبا  نیا  رب  ربارب  نیدنچ  ناشتافو  زا  دعب  تسا و  هتـشاد  دوجو  ناشراتفگ  راتفر و  تیـصخش ،

وا فرح  هب  تسا ، نونجم  هداد و  تسد  زا  ار  شلقع  صخـش  نیا  دـنتفگ  دـندش ؛ مهتم  اهتمهت  نیرتتشز  هب  ایبنا ، ریاس  لـثم  هلآ  وهیلع 
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نخـس لوغـشم  ترـضح  نآ  دینیبیم  یتقو  هک  دندرکیم  شرافـس  اهناوج  هب  تسا ! رگوداج  دـنکیم و  رحـس  وا  دـنتفگ  دـیهدن ! شوگ 
تسا و رحاس  نوچ  دیونـشن ، ار  وا  يادـص  اـت  دـینک  ورف  هبنپ  دوخ  شوگ  رد  اـی  دـیراذگب  ناـتیاهشوگ  رد  ار  دوخ  تشگنا  تسا  نتفگ 

دعب هک  دندومرف  ینیبشیپ  ص )  ) مرکا ربمغیپ  دوخ  دندزیم و  ص )  ) مرکا ربمغیپ  هب  ار  اهتمهت  نیا  همه  دنکیم . رحس  ار  امـش  وا  نخس 
نایم زا  ترضح و  دوخ  نوماریپ  حالطـصا  هب  هکلب  دندوب ، رافک  زا  هک  ینانمـشد  هن  تسب ، دنهاوخ  نم  هب  يدایز  ياهغورد  نم  تافو  زا 
هدش دایز  نم  رب  نتسب  غورد  ( 1 «، ) ُُرثْکَتَس َُۀباذْکلا و  یَلَع  ْتُرثَک  ْدَق  : » دومرف دش . مه  نینچ  و  میراد ؛ نامیا  وا  هب  ام  دنتفگیم  هک  یناسک 

نآ اـب  هک  نیا  يارب  دوـمرف  نییعت  يراـیعم  دـعب  دـننکیم . لـقن  نم  لوـق  زا  ار  یثیداـحا  غورد  هب  يداـیز  ناـسک  نم  زا  دـعب  يدوز  هـب  و 
دوب نآرق  فلاخم  رگا  دینک ، هضرع  میرک  نآرق  رب  ار  تیاور  هک  نیا  نآ  و  تسا ، غورد  مادـک  تسار و  ثیدـح  مادـک  دـیهد  صیخـشت 
کی دندرک . شیالاپ  ار  هدـش  لقن  نیغورد  ياهثیدـح  اهراب  یهلا  مولع  ناسانـشراک  ناونع  هب  راهطا : همئا  هوالع ، هب  ماهتفگن . نم  دـینادب 

هتـشون ع )  ) اضرلا رابخا  نویع  باتک  اهنآ  ساسا  رب  ًادعب  دـش و  حیحـصت  هدـش  لقن  تایاور  هک  دوب  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  نامز  رد  هبترم 
ماما دـندوب و  هدرک  لعج  ییاـهغورد  نارگید  بلاـطوبا و  دـمآ . شیپ  یطیارـش  نینچ  زین  ع )  ) قداـص ماـما  هحفـص 41 )  ) نامز رد  هدش 
ًاعطق هک  ار  یثیداحا  دیهاوخب  رضاح  لاح  رد  امش  رگا  لاح ، ره  هب  دندرک . یفرعم  ار  حیحص  ثیداحا  هدومن و  هیفصت  ار  اهنآ  مالسلاهیلع 

ثیداحا نا  دادعت  دینک ، ییاسانـش  دنراد  لوبق  ص )  ) ربمایپ مالک  ناونع  هب  ناناملـسم  همه  دـناهدومرف و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
تیاور ص )  ) ربمایپ دوخ  زا  ًاعطق  هک  یتایاور  دادعت  لاح  ره  هب  یلو  دنرامشب ، ار  اهنآ  هک  دناهدمآرب  ددص  رد  یـضعب  تسین . دایز  یلیخ 
تـسا هدش  هداد  تبـسن  ص )  ) ربمایپ هب  غورد  هب  هک  یتایاور  هرابرد  تسا . هللاءاشام  یلا  یلعج  تایاور  اما  تسین ؛ دایز  یلیخ  دشاب  هدـش 

تسا نکمم  هچرگ  دوب - نشور  باتفآ  لثم  ص )  ) ربمایپ یگدنز  رد  هک  ياهلأسم  تسا . هدش  هتشون  ینس  هعیـش و  زا  يرایـسب  ياهباتک 
یلع درک ، ینلع  ار  دوـخ  توـعد  ص )  ) مرکا ربـمغیپ  هـک  يزور  زا  هـک  دوـب  تـقیقح  نـیا  دــننک - بـصعت  رب  لـمح  زین  ار  نآ  یــضعب 

َکَتَریـشَع ْرِذـْنَأ  : » دومرف هک  نآرق  روتـسد  هب  درک و  حـبذ  يدنفـسوگ  هک  يزور  دومرف . یفرعم  دوـخ  نیـشناج  ناوـنع  هب  ار  مالـسلاهیلع 
نم نیـشناج  وا  درواـیب ، ناـمیا  نم  هب  لوا  سک  ره  دومرف  درک و  توـعد  ار  ناـشیوخ  ماوـقا و  اـههدازومع و  اـهومع ، همه  ( 2 « ) نیبَْرقَْألا

زا یضعب  مالسلاهیلع ، بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  نامه  ینعی  هلاس ، هدزیس  ای  هد  یناوجون  زج  هب  درواین  نامیا  سک  چیه  دوب . دهاوخ 
اب ینعی  يوش . تدنزرف  عبات  وت  هک  دشکیمن  یلوط  دـنتفگ  و  دـندیدنخ ، دـندرک و  هاگن  بلاطیبا  هب  دنتـشاد  روضح  هک  شیرق  ناگرزب 

لوط رد  اهراب  بلطم  نیا  يوشب . وا  عبات  دیاب  مه  وت  دوشیم و  سیئر  وا  دش ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نیشناج  وا  نوچ  دنتفگ  رخسمت 
َّالا یـسُوم  ْنِم  َنوُراه  َِۀلَْزنَِمب  یّنَم  َْتنَأ  : » دندومرف ص )  ) مرکا ربمغیپ  تفرگ . رارق  دـیکأت  دروم  فلتخم  ياهتروص  هب  ص )  ) ربمغیپ تایح 
رد ریدغ و  رد  ناشتافو  زا  لبق  زور  داتفه  هرخالاب  ات  دناهدرک ، لقن  ینس  هعیـش و  ناناملـسم  هک  يرگید  تایاور  و  ( 3 ( ؛» يدَْعب یبَن  ُهَّنَأ ال 

نیـشناج تسا  نیا  دندومرف  دندرک و  دنلب  ار  ع )  ) یلع دـندرک ، عمج  نازوس  باتفآ  نآ  رد  ار  اهناملـسم  دـینادیم ، همه  هک  ینایرج  نآ 
هک تروص  نیا  هب  مه  ناشیگدـنز  ياهزور  نیرخآ  رد  فلتخم و  ياهتروص  هب  لاـس  تسیب  ( 4 «. ) هالوَم یلَع  اذـهَف  ُهالوَم  ُْتنُک  ْنَم  : » نم

يارب ص )  ) مرکا ربـمغیپ  رهظ ، ياـمرگ  رد  هک  دـندرکیم  بجعت  مدرم  دـندرک . یفرعم  ار  ع )  ) یلع تشاد  هحفص 42 )  ) یخیرات يهبنج 
ياهناملـسم نیمه  دـنتفر و  اـیند  زا  ص )  ) مرکا ربـمغیپ  تشذـگ . مخ  ریدـغ  هعقاو  زا  زور  داـتفه  تسا . هدرک  عمج  اـج  نیا  ار  اـهنآ  هچ 

نیرجاهم زا  ص )  ) ترـضح نیـشناج  دیاب  دنتفگ  یـضعب  دننک . نییعت  نیـشناج  ص )  ) ربمغیپ يارب  ات  دـندش  عمج  نینح  ردـب و  باحـصا 
لاـبند دـشن و  حرطم  هچنآ  ( 5 «. ) ٌریمَأ ْمُْکنِم  َو  ٌریمَأ  اَّنِم  : » مینیزگرب ریما  ات  ود  دـنتفگ  یـضعب  دـشاب ؛ راصنا  زا  دـیاب  دـنتفگ  یـضعب  دـشاب ؛

هاگن امرگ  نآ  رد  ار  ام  دندرک و  عمج  ریدغ  رد  ار  ام  هچ  يارب  دندومرف ؟ هچ  ناشدوخ  ص )  ) ربمغیپ لبق ، زور  داتفه  هک  دوب  نیا  دندرکن 
نآ راتفر  مه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نانخس  مه  دندوب ؟ هدرک  یفرعم  ار  ع )  ) یلع اهراب  لاس  تسیب  لوط  رد  نآ ، زا  لبق  دنتـشاد و 
زا یـضعب  هراـبرد  نآرق  هک  دـینیب  دـیناوخب و  ار  میرحت  يهروس  دـندز . اـهتمهت  وا  هب  شنارـسمه  زا  یـضعب  یتح  دـش ؛ فیرحت  ترـضح 
هک دیاهدینش  اهراب  امش  مدرک و  هراشا  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  هرابرد  هتـشذگ  بش  دیوگیم . نخـس  ینحل  هچ  اب  ص )  ) ربمایپ نارـسمه 
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یلع دیآیم . نهذ  هب  وا  تدابع  تلادـع و  دوشیم ، هتفگ  ینخـس  ع )  ) یلع زا  اج  ره  دوشیم . هتخانـش  زیچ  ود  اب  ملاع  مامت  رد  ع )  ) یلع
ره رد  دـناوخیم . هلفان  زامن  مه  هعرزم  رد  ندز  لیب  لاـح  رد  ع )  ) یلع دوب . هدـش  هتخانـش  اـهناسنا  نیرتلداـع  زا  زین  نیرتدـباع و  زا  (ع )
هب دجـسم  رد  هفوک ، رد  ع )  ) یلع هک  دیـسر  ربخ  یتقو  اما  دنتخانـشیم . ار  وا  همه  دـناوخیم و  زاـمن  تعکر  رازه  اـی  دـصناپ  زور  هناـبش 
ره نید ، ناگرزب  مالسلامهیلع و  راهطا  همئا  ریاس  روطنیمه  و  دناوخیم ؟ زامن  مه  ع )  ) یلع رگم  دنتفگ  ماش  مدرم  تسا  هدیـسر  تداهش 

مالـسلاهیلع مدآ  ترـضح  هک  يزور  زا  تسا . میرک  نآرق  اهناسنا  مامت  رب  تجح  نیرتالاب  دـنتفرگ . رارق  تمهت  دروم  یتروص  هب  مادـک 
ار نآرق  نیمه  اما  دوب . دهاوخن  نآرق  زا  رترگتیاده  رتنشور و  رتاسر ، یتجح  نیمز  هرک  يور  رب  ناسنا  یگدنز  نایاپ  ات  تسا  هدـش  قلخ 
هب دـنراد  ناشبهاذـم  رد  هک  یتافالتخا  همه  اب  نیملـسم  فیاوط  همه  دـننکیم . نینچ  مه  الاح  دـندوب و  هداد  رارق  طـلغ  ياهریـسفت  دروم 

یفن ار  نآ  هک  نآ  مه  دـنکیم و  تاـبثا  ار  نآ  هـک  یـسک  نآ  مـه  هلأـسم ، کـی  دروـم  رد  دـنیوجیم . کـسمت  نآرق  تاـیآ  هـب  يوـحن 
کـسمت نآرق  تایآ  هب  هورگ  ود  ره  ضیوفت ، هب  لئاق  هک  اهنآ  هچ  دنربج و  هب  لئاق  هک  اهنآ  هچ  دـننکیم . کسمت  نآرق  هیآ  هب  ، دـنکیم

، درک یفلتخم  ياهریـسفت  نآ  يارب  ناوـتیم  هک  تسا  ياهنوـگ  هـب  نآرق  ارچ  هـک  نـیا  دریگیم . رارق  ماـهبا  دروـم  نآرق  ینعی  دـننکیم .
یناسک ینعی  دراد . دوجو  تانایرج  نیا  رد  مه  يدـمع  لـماع  ًاـعطق  هحفـص 43 )  ) یلو دراد . جایتحا  یلـصفم  ثحب  هب  تسا و  ياهلأـسم 

خـسم يونعم ، ياهفیرحت  نیا  تسین . هابتـشا  لهج و  زا  اـهراک  نیا  همه  دـننک . ریـسفت  ناـشدوخ  يأر  قبط  ار  نآرق  دـنهاوخیم  ًادـمع 
دوجو مه  نآ  رد  اهماهبا  نیا  تسا و  نآرق  اهتجح  نیرتنشور  دراد . دوجو  یهلا  تجح  هنوگره  هرابرد  اهارتفا  تمهت و  اهتیـصخش ،

راوگرزب ود  ره  هرابرد  اهماهبا  نیا  دوب . ع )  ) نینمؤملاریما ناشیا  زا  سپ  و  ص )  ) مالـسا ربمایپ  اهناسنا ، نایامنهار  اـیبنا و  نیرتـالاب  دراد .
اب هک  یناـسک  نیلوا  دوـب ، هتـشذگ  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تاـفو  زا  لاـس  جـنپ  تـسیب و  هـک  نآ  زا  دـعب  دـینادیم  تـشاد . دوـجو 

رسپ هک  ریبز  لثم  دندوب ، ع )  ) نینمؤملاریما ناشیوخ  ماوقا و  زا  یـضعب  کیدزن و  باحـصا  نامه  دندرک ، تعیب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما 
لتاق ع )  ) یلع دـنتفگ  زور  دـنچ  زا  دـعب  دـندرک و  تعیب  ع )  ) یلع اب  هک  دـندوب  یناسک  نیلوا  زا  اـهنیا  دوب . ع )  ) یلع و  ص )  ) ربمغیپ همع 

ع)  ) یلع تسد  هب  نامثع  هک  دنتخادنا  هابتشا  هب  ار  مدرم  زا  يرایـسب  دندرک . گنج  ع )  ) یلع اب  نامثع ، یهاوخنوخ  هناهب  هب  تسا . نامثع 
هار هب  ار  اهگنج  ریاس  مه  دعب  لمج و  گنج  ادتبا  دندوب ، هدرک  تعیب  وا  اب  هک  یناسک  نامه  دیگنج . وا  اب  دیاب  سپ  تسا ، هدـش  هتـشک 

تبحص ناشیا  راتفگ  راتفر و  و  ص )  ) ربمایپ تیـصخش  هرابرد  ای  مالـسا ، هرابرد  ننـست  لها  ناردارب  اب  میهاوخیم  یتقو  زورما  دنتخادنا .
هس تسیب و  لوط  رد  ص )  ) مرکا ربمغیپ  دشاب . هتـشاد  دوجو  دناوتیم  ماهبا  ردق  هچ  دینیبب  ات  مینزب  ياهداس  لاثم  دراد . دوجو  ماهبا  مینک ،

دوب ياهنوگ  هب  دوخ  باحصا  نایم  رد  هشیمه  دوب . ربهر  نیرتیمدرم  ربمغیپ و  نیرتیمدرم  دوب ، روشحم  مدرم  اب  دوخ ، یهلا  تلاسر  لاس 
. دوب یکاـخ  فورعم  لوق  هب  یمدرم و  هزادـنا  نیا  هب  اـت  تسا . ص )  ) ربمغیپ مادـک  دـشیمن  مولعم  دـشیم  دجـسم  دراو  یـسک  یتقو  هک 

ایآ دریگیم ؟ وضو  هنوگچ  ص )  ) ربمایپ دندیدیمن  لاس  هس  تسیب و  لوط  رد  مدرم  ایآ  دوب . مدرم  مشچ  يولج  شرادرک  راتفر و  هشیمه 
وـضو هنوـگچ  ص )  ) ربماـیپ هک  دـندوب  هدـید  هنیدـم  هکم و  مدرم  لاـس  هد  مک  تـسد  دـنامب ؟ یفخم  مدرم  يارب  هـک  دوـب  ياهلأـسم  نـیا 
وـضو ماگنه  هک  دش  حرطم  هلأسم  نیا  يدنچ  زا  دعب  اما  دندربیم . كربت  يارب  ار  ص )  ) ربمغیپ يوضو  بآ  تاقوا  زا  يرایـسب  دریگیم ،

رما نیا  زا  رتهداس  دوبن ، يّرس  رما  کی  هک  نیا  دندوب ؟ هدیدن  ار  ص )  ) ربمایپ نتفرگ  وضو  مدرم  رگم  میزیرب ؟ دیاب  هنوگچ  ار  بآ  نتفرگ 
هک دوـب  راـک  رد  یلماوـع  اـما  دنـشاب ، هتـشاد  یـسأت  ناـشیا  هب  دـننک و  ادـتقا  ص )  ) ربماـیپ راـتفر  هب  دنتـساوخیم  یناـسک  تسیچ ؟ رگید 

نیا همه  ناـیم  رد  هحفـص 44 ) . ) دـندرکیم کمک  مه  سنا  نیطایـش  دوب . ناطیـش  لماوع ، نیا  سأر  رد  دـنک و  داجیا  ماهبا  تساوخیم 
تـسین نکمم  تسین و  خـسم  فیرحت و  لباق  هک  يزیچ  تسا ، هدز  رـس  ایلوا  ایبنا و  زا  هک  ییاهراتفر  اهراتفگ و  همه  ناـیم  رد  ثداوح و 

دیهـش زین  وا  نارای  مامت  هار  نیا  رد  و  دش ، هتـشک  نید  جیورت  يارب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  نیا  دننک  ریـسفت  طلغ  هب  ار  نآ  هک 
تایئزج زا  یـضعب  رد  هتبلا  دنک . فیرحت  تسا  هتـسناوتن  یـسک  ار  خیرات  نیا  دیـسر . تداهـش  هب  مه  وا  هراوخریـش  لفط  یتح  و  دـندش ،

؟ رتشیب ای  دـندوب  رتمک  رفن ؟ رازه  تسیب  دـص و  اـی  دـندوب  رفن  رازه  یـس  دـندمآ  هفوک  زا  هک  یتیعمج  هک  نیا  لـثم  تسا . هدوب  فـالتخا 
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ماما هک  نیا  هثداح و  نیا  لصا  اما  دراد . دوجو  تافالتخا  هنوگنیا  مه  ایاضق  ریاس  رد  تفرگ . رامآ  ناوتیمن  یناـسآ  هب  هک  تسا  یعیبط 
فیرحت لباق  نیا  دندرک ، ریسا  ار  وا  هچب  نز و  هک  اج  نآ  ات  دش و  دیهش  هنـشت  بل  اب  هک  اج  نآ  ات  درک  مایق  دوخ  نید  يارب  ع )  ) نیـسح

هب ندیسر  يارب  رگم  تسا . هدوب  یتسرپایند  يارب  راک  نیا  هک  تفگ  ناوتیم  هن  تسا و  هتفریذپن  ماجنا  راک  نیا  تفگ  ناوتیم  هن  تسین .
اروشاع بش  دنکیم . ادـیپ  حلـص  يارب  یهار  تسا  رطخ  رد  شناج  دـنیبب  یتقو  تسا ، ماقم  لها  هک  یـسک  دوبن ؟ نیا  زا  رتهب  یهار  ماقم 

ینِم تاهیَه  : » دومرف درکن و  لوبق  ینامب . ملاس  ات  نک  تعیب  دیزی  اب  ایب  دندرک  داهنـشیپ  وا  هب  مه  اروشاع  زور  دـندرک ، داهنـشیپ  وا  هب  مه 
تسا و هدش  تباث  رفاظتم  ياهدنـس  اب  میدـقتعم و  ار  هچنآ  دـینک  هفاضا  بلاطم  نیا  هب  دـمآ . شیپ  ثداوح  ریاس  ّرح و  نایرج  ( 6 « ) َۀلِّذلا

ربانب دوبن ، ییادخ  ماهلا  تشادن و  تماما  ملع  دیوگب  یسک  رگا  دوشیم . هتشک  تسنادیم  ع )  ) نیسح ماما  هک  دراد  دوجو  یناوارف  نئارق 
ینَأَـک : » دومرف شدوخ  هک  یناـیب  نآ  رد  دوشیم . هتـشک  هک  تسنادیم  دوب  هدیـسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  دوخ  زا  هک  ییاهثیدـح 

ادج نم  دنب  زا  دـنب  نابایب  ياهگرگ  نابایب ، ناگدـنرد  هک  منیبیم  ایوگ  ( ، 7 « ) الَبْرَک َو  َسیواوَنلا  َنَیب  َتاوَلَْفلا  ُنالـسْع  اهُعَّطَقَتی  یلاصْوَِأب 
نیا هب  مینک ، همیمـض  ار  اهنیا  رگا  دیاهدینـش . مالـسلاهیلع  ربکا  یلع  ناتـساد  رد  هچنآ  دننام  دش . هدـید  هک  ییاهباوخ  نآ  زین  و  دـننکیم .
دوب نیا  يارب  ایآ  درب . دوخ  اب  ار  شدنزرف  نز و  لاح ، نیا  اب  اما  تسا ، ندش  هتشک  نایرج  نیا  نایاپ  دنادیم  ع )  ) نیسح ماما  هک  تسانعم 
نیا ناوتیمن  هجو  چیه  هب  دوشیم ؟ نیمأت  ناسنا  تاوهش  مادک  البرک  نابایب  رد  دسرب ؟ ایند  تاوهش  هب  دسرب ؟ ماقم  هب  دسرب ؟ لوپ  هب  هک 

هک دوبن  نیا  زج  زیچ  چـیه  دوب . یبلطتردـق  يارب  یبلطتسایر و  يارب  یهاوخایند ، يارب  ماـیق  نیا  هک  درک  ریـسفت  ياهنوگ  هب  ار  هثداـح 
نیبصعتم و زا  یضعب  درک . هابتشا  مالسلاهیلع  نیـسح  دنیوگب  یناسک  تسا  نکمم  هتبلا  هحفص 45 ) . ) دش هتـشک  شدج  نید  يایحا  يارب 

يارب ار  راک  نیا  وا  هک  دـنراد  لوبق  اما  دـنکب . ار  راک  نیا  ع )  ) نیـسح هک  دوبن  قح  دـنیوگیم  هک  دنتـسه  مالـسا  هب  بوسنم  ياهیبصان 
يراکادـف سرد  نتخومآ  رد  و  ناسنا ، هب  نداد  طخ  رد  هک  ییاهیگژیو  ینعی  شیاهیگژیو  همه  اـب  هثداـح  نیا  داد . ماـجنا  نید  ياـیحا 

نیسح ماما  نامز  طیارـش  لثم  یطیارـش  رگا  هک  دننادب  دشاب و  هدش  مامت  ناناملـسم  رب  تجح  هک  نیا  رد  و  تسین ؛ اطخ  لباق  تسا ، رثؤم 
تـسا هتفگ  ینالف  هک  دنکن  ههبـش  ءاقلا  هنوگنیا  یـسک  هتبلا  تسین . طلغ  ریـسفت  لباق  دنهد ، ماجنا  ار  تکرح  نامه  دیاب  دمآ ، شیپ  (ع )

ره هب  میهد . ماجنا  ار  ع )  ) نیـسح ماما  راک  نامه  دـیاب  دـمآ ، شیپ  طیارـش  نآ  رگا  میوگیم  دـننک . رارکت  ار  اروشاع  هثداـح  مدرم  دـیاب 
هب نآ  فارطا  رد  یماـهبا  نینچ  دوبن و  طـلغ  ریـسفت  لـباق  هجو  چـیه  هب  وا  تکرح  نیا  هک  تسا  نیا  رد  ع )  ) نیـسح ماـما  یگژیو  لاـح ،

تیاده رون  دنک ، هجوت  هثداح  نیا  هب  سک  ره  هک  تسا  نیا  دشاب . هدرک  ار  راک  نیا  یبلطتسایر  یتسرپایند و  يارب  هک  دـمآیمن  دوجو 
ینید ایآ  دیآیم . دیدپ  شلد  رد  تیلوؤسم  ساسحا  دوشیم و  افوکـش  وا  یبهذم  فطاوع  دوشیم ، رادیب  شنادجو  دـباتیم و  شلد  رد 

نآ ربارب  رد  امش  نم و  دوش ، دیهش  نآ  يارب  شاهراوخریش  لفط  اب  یتح  ناگتسب و  مامت  اب  ع )  ) نیسح دننام  یتیـصخش  تسا  راوازـس  هک 
يور ارف  هتخورفارب  تسا  یغارچ  نیا  يدُـهلا » ُحابْـصِم  َنیَـسُْحلا ... َّنِا   » هک تسا  نیا  تسا ؟ نکمم  يزیچ  نینچ  اـیآ  میرادـن ؟ تیلوؤـسم 

. دنک داجیا  یماهبا  نآ  رد  دناوتیمن  یـسک  دـنکیم و  ادـیپ  ار  هار  دـنک  هاگن  غارچ  نیا  هب  اج  ره  زا  سک  ره  هک  تمایق ، زور  ات  تیناسنا 
دش عورش  نیباوت  تکرح  هک  ع )  ) نیسح ماما  تداهش  ياهزور  نیلوا  زا  لقاال  ادتبا ، زا  ناناملـسم  میدید  هک  تسا  هیـضق  فرط  کی  نیا 

(. ع  ) نیـسح مان  اب  ندرک  يزابقشع  رد  ندرک ، يراکادـف  رد  ندرک ، هیرگ  رد  دناهتـشاد ، مامتها  مایق  نیا  تشادـگرزب  رد  مه  زورما ، اـت 
هناد هزادنا  هب  دنوش  التبم  یجالعلا  بعـص  يرامیب  هب  يزور  رگا  دـننکیم . مارتحا  یتسادـق  هچ  اب  دـنروآیم و  ار  البرک  كاخ  هرذ  کی 
مان ات  دش  شالت  ردقچ  دینک . هجوت  مه  ار  هیضق  رگید  فرط  تسا . هیضق  يوس  کی  نیا  دننک . ادیپ  افش  ات  دننکیم  لوانت  نآ  زا  یـسدع 

دندش رـضاح  هک  درکیم  هچ  اهنآ  یگدنز  اب  ع )  ) نیـسح مان  دنتـشاد ؟ مالـسلاهیلع  نیـسح  اب  ینمـشد  هچ  اهنآ  دورب . نیب  زا  ع )  ) نیـسح
زا يراثآ  ات  دندنبب  ع )  ) نیسح ربق  رب  بآ  دندش  رضاح  دنورن ؟ ع )  ) نیسح ماما  ترایز  هب  مدرم  رگید  هک  نیا  يارب  دنشکب  ار  ییاهناسنا 
ارچ تسا . هدوب  اجک  اج  نیا  دوشن  مولعم  هک  دنـشاپب  رذب  دننزب ، مخـش  ار  نآ  دـننک ، تعارز  رهطم  ربق  يور  دـنامن . یقاب  ع )  ) نیـسح ربق 

اـهدرمریپ و اـم  نـیب  رد  زوـنه  مـیورن ؛ رود  هار  دـشیم ؟ ناشبیــصن  ياهرهب  هـچ  اهینمــشد  نـیا  زا  هحفـص 46 ) ( ؟ تسا هدوـب  هنوـگنیا 
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تیناحور سابل  دنتـشادن  قح  ظاعو  دوب . هدرک  عونمم  ار  يرادازع  هک  دـنراد  دای  هب  ار  راکبان  نآ  تنطلـس  زاغآ  هک  دنتـسه  ییاـهنزریپ 
هلاس جنپ  راهچ - هدنب  دوش . لیکـشت  ع )  ) نیـسح ماما  مان  هب  یـسلجم  دوش و  دنلب  یناوخهیثرم  يادص  ییاج  زا  دندادیمن  هزاجا  دنـشوپب .

ضوع ار  دوخ  سابل  لزنم  نالا  لخاد  دـمآیم  دیـشوپیم ، راولـش  تک و  دـندرکیم ، توعد  ناوخهضور  زا  بش  هک  تسه  مدای  مدوب و 
نارومام دسرب و  هچوک  هب  شاهضور  يادص  ادابم  هک  دناوخیم  هضور  مارآ  هناخ و  نیمزریز  رد  دـمآیم  تشاذـگیم و  همامع  درکیم ،
يوـلهپ تموـکح  يارب  یلکـشم  هچ  ع )  ) ءادهـشلادیس ماـن  رگم  مراد . رطاـخ  هب  مدوـخ  هک  تسا  يزیچ  نیا  دـننک . بـیقعت  ار  وا  یتـلود 

حالطصا هب  هک  اهنیا  دننکیم ؟ ینمشد  ع )  ) ءادهشلادیس مان  اب  نردم  تروص  هب  مه  زورما  ارچ  دننکیم ؟ ینمـشد  ردق  نیا  ارچ  تشاد ؟
نشور رکف  زا  هن  دنراد و  ياهرهب  نید  زا  هن  نوچ  رکفکیرات ! نانیدیب  مییوگب  تسا  رتهب  دننادیم و  ینید  رکفنـشور  ار  دوخ  ناشدوخ ،

ياهیضق ع )  ) نیسح ماما  تداهش  هک  نیا  رب  دنراد  يرارصا  هچ  تسا ؟ ینمشد  هچ  دننکیم  ع )  ) نیسح مان  اب  اهنیا  هک  ینمشد  نیا  يرثا ،
هیماینب اب  ردـب  گـنج  رد  ص )  ) ربمغیپ دـنیوگیم  تسا !؟ هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تنوشخ  ربارب  رد  یلمعلاسکع  اـی  يداـع و 
تنوشخ نآ  هجیتن  همه  نیا  دنتـشک . ار  شنارای  و  ص )  ) ربمایپ رـسپ  دـنتخورفارب و  ار  گنج  شتآ  هیماینب  مه  اج  نیا  رد  درک ، تنوشخ 

رافک زا  یلو  دـندش ؛ هتـشک  رافک  زا  مه  اهناملـسم و  زا  مه  ردـب ، گنج  رد  دـننکیمن . شخپ  اولح  نان و  گنج ، رد  هرخـالاب  ( 8 ! ) دوب
، درک دروخرب  تنوشخ  اب  هیماینب  اب  ص )  ) ربمغیپ ردـب  گـنج  رد  نوچ  دـنیوگیم  درک . زوریپ  ار  اهناملـسم  ادـخ  دـندش و  هتـشک  رتشیب 

تـسیابیم ص )  ) ربمغیپ تسا . هدوب  یگدـنز  لمعلاسکع  یعیبط و  رما  کی  نیا  دـندرک . ار  راک  نامه  وا  دالوا  اـب  مه  هیماینب  نادـنزرف 
دنهاوخیم هک  یناسک  نارکفنشور  نیا  حالطـصا  هب  تسین ! یمهم  زیچ  نیا  دنـشکن ! ار  وا  ياههچب  مه  ناشیاههچب  ات  تشکیمن  ار  اهنآ 

. دوشن تنوشخ  ناشیاههچب  اب  ات  دنریگن  شیپ  رد  تنوشخ  سکچـیه  ربارب  رد  هک  دـنریگب  سرد  هنوگنیا  دـیاب  دـنریگب  سرد  اروشاع  زا 
ات دوش  لیطعت  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  عافد و  داهج ، دیاب  دارفا  نیا  ریظن  رد  تفرگ . سرد  هنوگنیا  اروشاع  زا  دیاب  دنیوگیم  اهنآ 

َو مِهیَلَع  هحفص 47 )  ) مُکْرُْصنی َو  مِهِزْخی  َو  مُکیدیَِاب  ُهَّللا  مُْهبِّذَعی  مهُوِلتاق   » داد روتسد  هک  ادخ  ینعی  دشاب . هتـشادن  راک  يرگید  هب  یـسک 
! دـنک باذـع  امـش  تسد  هب  ار  اهنآ  ادـخ  ات  دـیگنجب  نیکرـشم  اب  دومرف  هک  درک  اجیب  ادـخ  هللااـب  ذاـیعلا  ( 9 « ) نینِمؤم ٍموَق  َروُدُـص  ِفْـشی 
ات نینمؤم » موق  رودـص  فشی  و   » دـنک زوریپ  اـهنآ  رب  ار  امـش  و  مهیلع » مکرـصنی   » و دـنک ، ناـشیاوسر  مهزخی » مکیدـیاب و  هللا  مهبذـعی  »

نآرق هیآ  مدـناوخ  هچنآ  یتسه . تنوشخ  نیـسیروئت  یتسه ، بلط  تنوشخ  دـنیوگن  زاب  تسا . نآرق  هیآ  اهنیا  دوش . داش  نانمؤم  ياـهلد 
هللا یلص  ربمغیپ  تسا ! هدرک  هابتشا  ادخ  سپ  داد ، جرخ  هب  تنوشخ  دیابن  تسا . هتفگ  دوخیب  نآرق  دنیوگیم  نارکفنشور  نیا  اما  تسا .

هئربت نایدیزی  اما  دنتـشک ! ار  شدـنزرف  هک  دوب  نیا  ص )  ) ربمایپ هابتـشا  هجیتن  و  درک ، هابتـشا  درک  تکرـش  ردـب  گنج  رد  هک  هلآ  هیلع و 
ار لتاق  رـسپ  دیآیم  مه  لوتقم  رـسپ  دنـشکیم ، ار  يردپ  یتقو  دوبن . شیب  یعیبط  یلمعلاسکع  ناشراک  دنتـشادن ؛ یهانگ  اهنآ  دـندش .

پاچ ناریا » یمالـسا  يروهمج  راشتنالاریثک  ياههمانزور   » رد بلاطم  نیا  مالـسا ! زا  دیدج  تئارق  نردم و  مالـس  دوشیم  نیا  دشکیم .
نیـسح اب  اهنیا  ارچ  دنـسانشب . هنوگنیا  ار  ع )  ) نیـسح نیا ، زا  دـعب  اهناوج  نیا  ات  دوشیم ، هداد  ام  موصعم  ياهناوج  دروخ  هب  دوشیم و 

یهارمگ هب  مدرم  اـت  دوش  کـیرات  اـضف  دراذـگیمن  وا  تسا . تیادـه  غارچ  ع )  ) نیـسح تسا : نشور  شباوـج  دـننکیم ؟ ینمـشد  (ع )
دراذگیمن دننک ، تیامح  دوخ  نید  زا  هنوگچ  دـننکب ، دـیاب  هچ  هک  دـنکیم  نشور  ار  مدرم  يهفیظو  دـنکیم ، نشور  ار  هار  وا  دـنتفیب .

هب دنیوگب  دننک ؟ عیمطت  ار  وا  دننک ؟ هچ  بتکم  نیا  اب  ۀلذلا » انم  تاهیه   » دیوگیم وا  دنوش . تریغیب  حـماست ، لهاست و  يهناهب  هب  مدرم 
هدامآ شدوخ  بوخ ، میشکیم ، ار  وت  دنیوگب  رگا  تفریذپ ؟ تسایر  ع )  ) نیسح رگم  درک ؟ لوق  لوپ  ع )  ) نیسح رگم  میهدیم ؟ لوپ  وت 

رثا اهعیمطت  نآ  زا  هن  دـش ، ع )  ) نیـسح وریپ  یـسک  رگا  تسین . یگنر  هک  یهایـس  زا  رتالاب  داد . نتـشک  هب  مه  ار  شلافطا  دـش ، تداهش 
ياهیشترا هب  دندرکیم و  زاب  ار  ناشهنیس  اهناوج  تضهن ، نایرج  رد  هک  دیراد  رطاخ  هب  ًامتح  دسارهیم . اهدیدهت  نیا  زا  هن  دریذپیم ،

درم رگا  گرم  تسا . زوریپ  دیـسرتن  گرم  زا  یـسک  رگا  دوب . يزوریپ  زمر  نیا  دنتـشادن و  كاب  ندـش  هتـشک  زا  نزب ! دـنتفگیم  يولهپ 
نیـسح نارای  گنر  گنر  دناتـس  یقلد  نم  وا ز  نادواج  مناتـس  يرمع  وا  نم ز  گنت  گنت  مریگب  شـشوغآ  رد  ات  يآ  نم  دزن  وگ  تسا 
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هک نیا  رگم  تسین ، تسکش  لباق  بتکم  نیا  دندرک . باضخ  ریونت و  اهدرمریپ  دندرکیم . يزابقشع  گرم  اب  اروشاع  بش  مالـسلاهیلع 
هدازلالح هک  نانآ  دناهدروخ و  كاپ  ریش  هک  اهنآ  اهناملسم ، ارچ  فرط  کی  زا  نیاربانب  هحفص 48 ) . ) دننک فیرحت  شودخم و  ار  نآ 

ینمشد نیا  تلع  دننکیم ؟ نینچ  ارچ  دننکیم ، ینمشد  ع )  ) نیـسح مان  اب  هک  اهنآ  و  دنراد ؟ هقالع  ع )  ) نیـسح هب  هزادنا  نیا  ات  دنتـسه ،
باب ص 225 ، راونالاراحب ج 2 ، ( 1 ( ) هحفص 51 . ) دنوش هارمگ  مدرم  دراذگیمن  تسا و  تیاده  غارچ  ع )  ) نیـسح نوچ  تسا ، نشور 

(5 . ) تیاور 1 باب 4 ، ص 181 ، ج 28 ، راونالاراحب ، ( 4 . ) تیاور 1 باب 2 ، ج 5 ، راونـالاراحب ، ( 3 . ) 214 ءارعش ، ( 2 . ) تیاور 2 : 29
ج 44 ص راونالاراحب ، ( 7 . ) تیاور 10 باب 38 ، ص 83 ، ج 45 ، راونالاراحب ، ( 6 . ) تیاور 1 باب 4 ، ص 181 ، ج 28 ، راونالاراحب ،
، هبوت ( 9 . ) ص 6 ، 1378  / 2  / 23 زورما ، حبـص  لاحم ،» دمآ  نتـسش  نوخ  هب  نوخ  ، » ربکا جنگ ، ك : ر . ( 8 . ) تیاور 2 باب 37 ، ، 366

.14

(1  ) اروشاع مایق  ياههنیمز 

مساقلایبأ نیلسرملا ، ءایبنالا و  دیس  یلع  مالّسلاو  ةولّصلا  و  نیملاعلا ، ّبر  هّلل  دمحلا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  ( 1  ) اروشاع مایق  ياههنیمز 
یف ۀعاسلا و  هذه  یف  هئابآ  یلع  هیلع و  کتاولـص  نسحلا  نب  ۀـجحلا  کیلول  نک  مهّللا  نیموصعملا . نیرهاطلا  نیبیطلا  هلآ  یلع  دّـمحم و 
یلع هللادبعابا و  ای  کیلع  مالـسلا  ًالیوط . ًاهیف  هعتمتو  ًاعوط  کضرأ  هنکـست  یتح  ًانیع  ًالیلد و  ًارـصان و  ًادئاق و  ًاظفاح و  ًایلو و  ۀـعاس  لک 

انحاورا رـصع  یلو  هاگـشیپ  هب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبعیبا  نادیهـش  رالاس  يراوگوس  مایا  ندیـسرارف  کئانفب . ّتلح  یتلا  حاورالا 
لاـعتم يادـخ  زا  مینکیم و  ضرع  تیلـست  مالـسلامهیلع  تیبلـها  بتکم  ناگتفیـش  هـمه  دـیلقت و  عـجارم  يربـهر ، مـظعم  ماـقم  هادـف ،

دـش و حرطم  لاؤس  دـنچ  هتـشذگ  ياهبـش  دـیامرفن . هاتوک  ترـضح  نآ  ناماد  زا  ار  ام  تسد  ترخآ  اـیند و  رد  هک  مینکیم  تساوخرد 
مهف لباق  نشور و  اتبسن  ینایب  اب  ناوت و  دح  رد  دوشیم ، حرطم  ناناوجون  يارب  یعیبط  روط  هب  هک  ار  اهلاؤس  هنوگنیا  هک  دوب  نیا  فده 
ماقم رد  اما  تسا . تباث  لامجا  تروص  هب  ام  همه  يارب  اهلاؤس  نیا  باوج  هتبلا  میـشاب . هدرک  اروشاع  گنهرف  هب  یتمدخ  ات  مینک  هضرع 

يرادازع ع )  ) ءادهـشلادیس يارب  دیاب  ارچ  هک  دوب  نیا  لاؤس  دشابن . صخـشم  یلیـصفت  تروص  هب  ناناوجون  يارب  دـیاش  وگتفگ ، ثحب و 
هدمع تسا و  فوطعم  ع )  ) ءادهـشلادیس هب  تاهجوت  رتشیب  مالـسلامهیلع  راهطا  همئا  نایم  رد  ارچ  هک  دش  حرطم  لاؤس  نیا  دـعب  و  مینک ؟

هدـش رکذ  یـصاخ  ياهیگژیو  ع )  ) ءادهـشلادیس يارب  تایاور  رد  ارچ  و  دوشیم ؟ ماجنا  ترـضح  نآ  مان  هب  ناـشیا و  يارب  اـهيرادازع 
یبلاـطم هنیمز ، نیا  رد  تسا ؟ هداد  صاـصتخا  دوخ  هب  ار  یـصاخ  هاـگیاج  هعیـش  گـنهرف  رد  اـهيرادازع  تاـهجوت و  نیا  ارچ  و  تسا ؟
مغریلع هک  دیایب  شیپ  یطیارش  دیاب  ارچ  هک  دوشیم  حرطم  شسرپ  نیا  اعبط  دوش  یسررب  رتقیمع  لاؤس  یتقو  هحفص 52 ) . ) دش ضرع 

هب دـسرب ؛ تداهـش  هب  عیجف  تروص  نیا  هب  وا  زیزع  هون  دوـب ، هتـشذگن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تلحر  زا  يداـیز  ناـمز  هک  نآ 
خیراـت رد  ناوتب  ار  نآ  ثداوح  زا  یـشخب  دـیاش  تسا . ریظنمک  رایـسب  تفگ  ناوتیم  تسا ، ریظنیب  خـیرات  رد  مییوگن  رگا  هک  یتروص 

هک ار  اهتبیـصم  هعومجم  نیا  هنومن  خیرات ، رد  دـید . ناوتیمن  يدروم  چـیه  رد  اجکی  تروص  هب  ار  البرک  ثداوح  زا  ياهنومن  اما  تفای ،
هک ياهزادنا  هب  اما  میرادن ، عالطا  ملاع  ياهروشک  مامت  خیرات  زا  ام  هتبلا  میرادن . غارس  دشاب ، هداتفا  قافتا  یپ  رد  یپ  زور  دنچ  فرظ  رد 
ام رگا  یتح  دوب . یعیجف  رایـسب  عضو  لاح  ره  هب  تفای . ناوتیمن  تایـصوصخ  نیا  اـب  ار  ياهثداـح  هنوگنیا  دـناهدرک  لـقن  میاهدـینش و 

هتبلا دشاب ، هتـشادن  يدنـس  رابتعا و  نادنچ  دنیوگیم ، اهناوخهیثرم  هچنآ  لتقم و  ياهباتک  رد  هدـش  لقن  بلاطم  زا  يرایـسب  مینک  ضرف 
تایعطق يرـس  کی  اما  دشاب . هدش  عقاو  بلاطم  نیا  زا  يرایـسب  تسا  نکمم  هک  دـننادیم  دـنراد ، ییانـشآ  لتقم  خـیرات و  اب  هک  یناسک 
ياهراتفر رایـسب  مینیبیم  مینک  هجوت  مه  یعطق  دراوم  نامه  هب  طقف  رگا  و  تسین . اهنآ  رد  يدـیدرت  کـش و  چـیه  ياـج  هک  دراد  دوجو 

ایند ماوقا  نایم  رد  اهبرع  رخآ  تسا . هدـش  ماجنا  یبرع  يوخ  زا  رود  یتح  تیناسنا و  زا  رود  فاصنا ، زا  رود  هنامحریب ، زیمآتواـسق ،
الثم تسا . روط  نیا  زین  شیبامک  دننادیم و  دوخ  رترب  تافـص  زا  ار  اهنآ  دنلابیم و  نآ  هب  دنهدیم و  صاصتخا  دوخ  هب  ار  ییاهیگژیو 
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نیمه مه  الاح  دوب و  هدش  هتخانش  اهبرع  يارب  میدق  زا  تفص  نیا  تسا . تباث  هدش و  هتخانـش  تفـص  کی  اهبرع  يارب  يزاوننامهم 
ياهلیبـق و تروـص  هب  هک  مه  رگید  ناـمدرم  زا  يرایـسب  هتبلا  دـنراد . بارعا  هک  تـسا  ياهدیدنـسپ  يوـخ  زاـتمم و  تفـص  تـسا . روـط 

دراو یبرع  رب  یسک  رگا  تسا . هدوب  هتـسجرب  تفـص  نیا  میدق  زا  اهبرع  رد  دیاش  اما  دنراد . ار  تفـص  نیا  دننکیم  یگدنز  ینیـشنلیا 
دننادیم مزال  ار  نامهم  زا  ییاریذـپ  ردـق  نآ  دوشیم . یقلت  وا  اب  گنج  هلزنم  هب  نیا  دـنکن ، لوانت  دـماشاین ، دروخن ، وا  زا  يزیچ  دوش و 

رازه هدزاود  اب  نامهم  هورگ  کی  زا  اهنآ  برع ، تفـص  نیا  هب  هجوت  اب  دـنک . لوانت  يزیچ  دـیاب  ًامتح  دوش ، دراو  اـهنآ  رب  یـسک  رگا  هک 
خیرات ياجک  رد  ار  تواسق  نیا  دـننکیم . عاـنتما  اـهنآ  ههاـم  شـش  لـفط  هب  بآ  هعرج  کـی  نداد  زا  یتح  یلو  دـننکیم ، توعد  هماـن 

لباـق ریغ  فصو و  هحفـص 53 )  ) لباق ریغ  لئاسم  نیا  میظع ، هثداح  نیا  هک  دـش  روطچ  داـتفا ؟ قاـفتا  اهتبیـصم  نیا  ارچ  تفاـی ؟ ناوتیم 
لاؤس نیا  هتبلا  داتفا ؟ قافتا  دشاب ، هدش  عقاو  ییاهزیچ  نینچ  هک  دنک  رواب  دناوتیم  یتخـس  هب  ناسنا  تسا و  لکـشم  نآ  رّوصت  هک  مضه 

، دوشیم حرطم  رتيدـج  تروص  هب  دوشیم ، انـشآ  لئاسم  نیا  اب  هزات  هک  یناوجون  يارب  ًاـعبط  دوش ، حرطم  تسا  نکمم  یـسک  ره  يارب 
ربمایپ نادـنزرف  اب  هک  اهنآ  ایآ  دـندیرفآ ؟ ار  ثداوح  نیا  یمالـسا  ياهزرم  جراخ  زا  رفاـک  نانمـشد  ياهدـع  اـیآ  دـش ؟ هنوگنیا  ارچ  هک 

ینارـصن ای  دندوب  يدوهی  دندوب ؟ رگید  بهاذم  زا  ای  نیکرـشم  زا  رافک ، زا  دـندرک ، دروخرب  تروص  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا 
هک نیا  اب  دندیرفآ ، ار  البرک  هثداح  دندمآ  نایدوهی  هک  تسا  هتفگن  الاح  ات  سکچیه  دوبن . يزیچ  نینچ  ریخ ، دـیوگیم  خـیرات  دـندوب ؟

دـندرک و داجیا  نایدوهی  ار  هثداـح  نیا  هک  تسا  هتفگن  سکچـیه  یلو  1 ؛ ) « ) دوُهْیلا اُونَمآ  َنیذَِّلل  ًةَوادَع  ِساَّنلا  ُّدَـشَأ  : » دـیامرفیم نآرق 
هک تسا  هتفگن  سکچیه  دـندوب ، ینارـصن  ع )  ) ءادهـشلادیس نالتاق  هک  تسا  هتفگن  سکچـیه  دـندوب ، يدوهی  ع )  ) ءادهـشلادیس نالتاق 

اهناملـسم هک  دش  روطچ  دندوب . كرـشم  ع )  ) ءادهـشلادیس نالتاق  هک  تسا  هتفگن  سکچیه  دندوب و  یتشترز  ع )  ) ءادهـشلادیس نالتاق 
رایـسب لاؤس  دـندش ؟ بکترم  ار  یندوشخبان  تیانج  نینچ  کی  یگرزب و  هانگ  نینچ  کی  دـندرک ، یتسپ  راـک  نینچ  هب  مادـقا  ناـشدوخ 

دیاـب لـماک ، باوج  هب  ندیـسر  يارب  همدـقم  ناونع  هب  دوـش . هداد  نآ  هب  یلیـصفت  نشور و  یباوـج  هک  دراد  اـج  و  تسا ، ییاـجب  مهم و 
ياهدننک عناق  نشور و  باوج  هب  هک  نیا  يارب  مینک و  رورم  ار  افلخ  نامز  سپس  و  ص )  ) ربمایپ روهظ  نامز  زا  مالسا  ردص  خیرات  لقادح 

سلجم کی  تیفرظ  رد  هدنب و  صـصخت  دح  رد  یلیلحت ، یـسررب  نیا  یلو  مینک . یـسررب  یلیلحت  تروص  هب  ار  خـیرات  نآ  دـیاب  میـسرب 
.82 هدئام ، ( 1 .) دننک قیقحت  رتشیب  دنناوتیم  دنشاب  لیام  هک  یناسک  مینکب . خیرات  نآ  هب  یلامجا  يرورم  لقادح  دیاب  نیاربانب  تسین .

اروشاع هعقاو  یخیرات  هنیشیپ 

لوبق نادـنچ  ار  مالـسا  هک  دـندوب  یناسک  ناناملـسم  نایم  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  تایح  روهظ و  ناـمز  رد  اروشاـع  هعقاو  یخیراـت  هنیـشیپ 
یتح هدمآ و  یتایآ  نآرق  رد  زین  هنیمز  نیا  رد  دندوب . هدرک  مالسا  هب  رهاظت  و  دندوب ، هدش  ناملسم  تهارک  يور  زا  یلیالد  هب  دنتشادن و 
غورد ودـننکیم  ناـمیا  راـهظا  هک  تسا  هدـش  ناـقفانم  زا  تبحـص  مالـسا  رد  يددـعتم  دراوـم  رد  و  میراد ، نوقفاـنم »  » ماـن هـب  ياهروـس 
َکَّنِا ُمَْلعی  ُهَّللا  َو  ِهَّللاُلوُسََرل  َکَّنِا  ُدَهْـشَن  اُولاق  َنوُِقفاـنُْملا  َکـَئاج  اذِا  : » دـنروخیم مسق  ناـمیا  راـهظا  هحفـص 54 )  ) رب یتح  و  دـنیوگیم ،
ناـیم رد  هورگ  نیا  دوـجو  يهراـبرد  رگید  تاـیآ  زا  یناوارف  دراوـم  و  هروـس . رخآ  اـت  ( 1 « ) َنُوبِذاـَکل َنیِقفاـنُْملا  َّنِا  ُدَهْـشی  ُهَّللا  َو  ُُهلوُسََرل 
یهاگ زین  دنتـشاد ، یلزلزتم  فیعـض و  نامیا  هک  ار  یناسک  نآ  یتح  نآرق  دـندوب . هدرواین  ناـمیا  یعقاو  تروص  هب  هک  نیا  ناناملـسم و 

َو ال َساَّنلا  َنوُءاری  یلاسُک  اُوماق  ِةولَّصلا  یِلا  اُوماق  اذاَو  دـیامرفیم ...« : نانآ  فصو  رد  اج  کی  رد  ًالثم  دروآیم . باسح  هب  ناقفانم  ءزج 
لسک اما  دنناوخیمن  زامن  دجسم  رد  دننکیم ؛ تکرـش  زامن  رد  تلاسک  اب  هک  تسا  نیا  ناقفانم  فاصوا  زا  ( ، 2 « ) ًالیلَق َِّالا  َهَّللا  َنوُرُکْذی 

ياهبترم هک  دهدیم  ناشن  هیآ  نیا  لاح  ره  هب  یکدنا . رگم  دننکیمن  هجوت  ادخ  هب  لد  رد  تسا و  يراکایر  يور  زا  دنتـسه و  لاحیب  و 
وزج زین  هدیسریمن  باصن  دح  هب  اهنآ  نامیا  دنتشاد و  یفیعض  نامیا  هک  ار  یناسک  نآرق  هک  تسه  يدایز  دهاوش  دناهتشاد . ار  هجوت  زا 
هکم حتف  زا  دعب  هک  دندوب  یناسک  ناشیا  زا  یهورگ  میتسین . تایآ  نیا  قیداصم  یـسررب  ددـص  رد  نالا  هتبلا  تسا . هدرک  باسح  ناقفانم 
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اهنیا رس  رب  تبحم  تسد  دندوب  هدرک  هک  یناوارف  ياهيزوتهنیک  اهینمشد و  مغرملع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دندش و  ناملـسم 
اهنآ اب  دندوب و  ناناملسم  نیب  رد  ادعب  نانآ  دنتـسه ، اهنیا  زا  هیماینب  زا  يرایـسب  دندیمان ، ناگدش » دازآ   » ینعی ءاقَلُط »  » ار نانآ  و  دیـشک ،
دسح ص )  ) مرکا ربمایپ  هب  الصا  هکلب  دنتشادن ، نامیا  اهنت  هن  دنتـشادن . یعقاو  نامیا  ناشیا  زا  يرایـسب  یلو  دنتـشاد . جاودزا  ترـشاعم و 

میوگب هک  دیرادب  روذعم  ار  نم  دـندوب ، شیرق  زا  دارفا  نیا  زا  یـضعب  ( 3 « ) هلِْـضف ْنِم  ُهَّللا  مُهاتآ  ام  یلَع  َساَّنلا  َنوُدُسْحی  ْمَأ  : » دـندربیم
دندوب شیرق  رد  هریـشع  ود  . دندشیم تحاران  دندینـشیم ، ناذا  رد  ار  ص )  ) مرکا ربمایپ  مان  یتقو  هک  دراد  دوجو  يدـهاوش  یناسک ! هچ 

، دش گرزب  يریقف  هداوناخ  رد  دوب ، یمیتی  لفط  نیبب ، ار  ومع  رـسپ  نیا  دـنتفگیم  ص )  ) ربمایپ دروم  رد  دنتـشاد . ار  ومع  رـسپ  مکح  هک 
زا دعب  نانآ  زا  یـضعب  لاح  ره  هب  دـندشیم . تحاران  تیعـضو  نیا  زا  و  دـنربیم ، ار  وا  مان  ادـخ  مسا  رانک  رد  هک  هدیـسر  ییاج  هب  الاح 

نینمؤملاریما تموکح  هب  تبون  هرخالاب  ات  دندیـسر  یمالـسا  هعماج  رد  ییاهبـصنم  هب  لاـس  جـنپ  تسیب و  دودـح  رد  ص )  ) ربماـیپ تاـفو 
فرط هحفـص 55 )  ) زا ماش  رد  هیواعم  دـسرب ، يرهاظ  تموکح  هب  ع )  ) نینمؤملاریما هک  نیا  زا  لبق  دـینادیم  بوخ ، دیـسر . مالـسلاهیلع 
دییأت ًالماک  موس  هفیلخ  قیرط  زا  ًادعب  و  دوب ؛ هدش  بوصنم  رادناتسا  يزورما  حالطصا  هب  ای  یلاو  کی  لماع ، کی  ناونع  هب  مود  يهفیلخ 

دوخ يارب  یهاگتـسد  ماش  رد  هیواعم  اذل  دـش . هداد  وا  هب  يرتشیب  تارایتخا  تشاد  موس  هفیلخ  اب  يدـنواشیوخ  نوچ  یتح  دـش . تیبثت  و 
نانآ دـندوب . ناملـسم  هزاـت  ماـش  مدرم  تفریم . رامـش  هب  مور  تلود  ذوفن  تحت  هقطنم  ءزج  دوب و  رود  هنیدـم  زا  ماـش  دوب . هدرک  مهارف 

هک یمکاح  ییایفارغج و  هقطنم  هب  هجوت  اب  ماش  مدرم  دنتشاد . کیدزن  طابترا  مه  اب  اهنآ  زا  يرایـسب  دندوب و  سامت  رد  اهیمور  اب  رتشیب 
دای لماک  حیحص و  تروص  هب  ار  یمالسا  فراعم  هک  دندوب  هدرکن  ادیپ  تصرف  ردق  نآ  دوب ، هدرک  تموکح  اهنآ  رب  لاس  اههد  لوط  رد 

؛ دـنک تنطلـس  تسایر و  تساوخیم  وا  تشادـن . دـنریگب ، دای  یبوخ  هب  ار  مالـسا  نانآ  هک  نیا  هب  ياهقالع  نادـنچ  مه  هیواعم  دـنریگب .
، دندیسر يرهاظ  تفالخ  هب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هک  نیا  زا  دعب  هرخالاب  ات  هن . ای  دنـشاب  هتـشاد  نامیا  مدرم  هک  نیا  هب  تشادن  يراک 

هصالخ روط  هب  نم  تشاذگ . ار  ترـضح  نآ  اب  گنج  يانب  درک و  شروش  هب  عورـش  تسا  نامثع  لتاق  ع )  ) یلع هک  نیا  هناهب  هب  هیواعم 
کمک هب  ات  دـنارذگ  ع )  ) نینمؤملاریما اـب  گـنج  رد  ار  یتدـم  هیواـعم  مراد . خـیرات  فطع  ياـههطقن  هب  ياهراـشا  طـقف  منکیم و  ناـیب 
کمک هب  اههشقن و  اههئطوت و  اب  تسناوت  مالسا ، زا  لبق  شیرق  ناگرزب  ناگتسب و  ناتسود ، نادنواشیوخ ، زا  رگید  یـضعب  صاعورمع و 
هیواعم هب  ار  تفالخ  دندرک و  حرطم  ار  تیمکح  هلأسم  گنج  نآ  رد  دـهد . همتاخ  ع )  ) نینمؤملاریما ررـض  هب  ار  نیفـص  گنج  جراوخ ،

نسح ماما  دیـسر و  ع )  ) نسح ماما  هب  تبون  ترـضح ، نآ  زا  دعب  دیـسر . تداهـش  هب  جراوخ  تسد  هب  ع )  ) نینمؤملاریما هرخالاب  دنداد و 
هدافتـسا ییاههنیمز  زا  هیواعم  یتدـم ، زا  سپ  داد . همادا  دـندوب ، هدرک  عورـش  ع )  ) نینمؤملاریما هک  ار  ياهزرابم  یهاـتوک  تدـم  مه  (ع )

هب اج  نیا  زا  میوشیم . کیدزن  عیاقو  هب  يدودـح  ات  عطقم  نیا  زا  دـش . حلـص  نتفریذـپ  هب  روبجم  ع )  ) نسح ماما  هک  درک  يراـک  درک و 
میهد ناشن  رادمتـسایس  دنچ  هتـشذگ  ياهنارود  نارود و  نآ  رد  میهاوخب  رگا  تسا . هنارهام  رایـسب  دشکیم ، هیواعم  هک  ییاههشقن  دعب 

زین ار  هیواعم  دیاب  ًامتح  دنتـشاد ، یغوبن  یناطیـش  تسایـس  رد  و  دـندوب ، رادروخرب  مدرم  طسوتم  هقبط  هب  تبـسن  يرترثؤم  هشیدـنا  زا  هک 
یخیرات رظن  زا  ًالیـصفت  ار  بلطم  نیا  میهاوخب  رگا  تسا ؛ یلیلحت  یـسررب  کی  نیا  هتبلا  میروآ . باسح  هب  یناطیـش  نارادمتـسایس  وزج 

هحفص 56)  ) ییاههنیمز زا  دیاب  هک  دیسر  هجیتن  نیا  هب  هیواعم  هک  تسا  نیا  لیلحت  اما  درک . یسررب  ار  كرادم  دانـسا و  دیاب  مینک  تابثا 
تموکح سراف  مور و  لثم  عقاو  رد  اما  دوب ، تفالخ »  » اهنآ تموکح  مسا  دـنک . هدافتـسا  دوخ  تنطلـس  ورملق  هعـسوت  تموکح و  عفن  هب 

رد دوخ  تموکح  همادا  يرارقرب و  يارب  نانآ  دنتشاد . ار  یتنطلس  نینچ  ییاپرب  ندش و  رصیق  يرـسک و  يوزرآ  اهنآ  ًالـصا  دوب . یتنطلس 
.54 ءاسن ، ( 3 . ) 142 ءاسن ، ( 2 . ) 1 نوقفانم ، ( 1 . ) دننک يرادربهرهب  اهنآ  زا  دنتسناوتیم  هک  دنتفای  ار  ییاههنیمز  زور  نآ  هعماج 

هعماج فارحنا  یعامتجا  ياههنیمز 

زا ههد  دنچ  هک  تسا  تسرد  دوب . مدرم  یگنهرف  لزان  حطس  هنیمز ، نیلوا  هعماج ؛ یگنهرف  حطس  هعماج 1 . فارحنا  یعامتجا  ياههنیمز 
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شرتسگ ماش  طاقن  یصقا  ات  هنیدم  زا  تعرس  یگداس و  نیا  هب  هک  تسین  يزیچ  یگنهرف  ءاقترا  اما  دوب ، هتشذگ  مالسا  شرتسگ  مالسا و 
نیا هب  دور  ـالاب  اـهنآ  تفرعم  حطـس  دـنوش و  تیبرت  یمالـسا  گـنهرف  اـب  ًـالماک  همه  هک  نیا  دـنک . ادـیپ  ذوـفن  مدرم  ناـهذا  رد  دـبای و 

هک ییاههنیمز  زا  یکی  لاح ، ره  هب  دـشاب . هیواعم  لثم  یـسک  تسد  رد  هقطنم  تموکح  یتقو  ًاصوصخم  تسین . ینتفاـیققحت  اـهیگداس 
هدافتسا دروم  ياههنیمز  زا  رگید  یکی  ياهلیبق ؛ یگدنز  حور  . 2 دوب . هعماج  گنهرف  حطس  ندوب  لزان  درکیم ، باسح  نآ  يور  هیواعم 

همه دـشیم ، مدقـشیپ  يراـک  رد  هلیبق  سیئر  رگا  هک  درکیم  اـضتقا  نینچ  یگنهرف  هنیمز  رد  ياهلیبـق  یگدـنز  حور  هک  دوب  نیا  هیواـعم 
ياـههنومن یفنم  تهج  رد  مه  تبثم و  تهج  رد  مه  هیحور ، نیا  دـنداتفایم . هار  وا  لاـبند  هب  یتحار  هب  تیرثکا  مک  تسد  هلیبـق و  دارفا 

هلیبق دارفا  ریاس  یتمواقم  چیه  نودب  یگداس و  هب  دروآیم ، نامیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هب  ياهلیبق  سیئر  رگا  دراد . یناوارف 
هلیبق دارفا  یتحار  هب  داتفا ، قافتا  ص )  ) مرکا ربمایپ  تلحر  زا  دعب  هک  نانچمه  دشیم ، دـترم  هلیبق  سیئر  رگا  و  دـندشیم ؛ ناملـسم  همه 

زا درکیم و  باسح  نآ  يور  هیواعم  هک  دوب  ییاـههنیمز  زا  دوخ  سیئر  زا  هلیبق  دارفا  تیعبت  نیا  دنتـشگیمرب . مالـسا  زا  وا  لاـبند  هب  مه 
ینید نایبرم  دقاف  مدرم  هک  ماش  هقطنم  رد  صوصخ  هب  دوب . مدرم  نامیا  فعض  رگید ، هنیمز  نامیا ؛ فیعـض  . 3 درکیم . يرادربهرهب  نآ 

زا یتدـم  زونه  دـندوب و  هدـش  تیبرت  ص )  ) مرکا ربمغیپ  رظن  ریز  مدرم  هک  هنیدـم  دوخ  رد  یتح  دوب . دوهـشم  رتـشیب  فعـض  نیا  دـندوب ،
هرابرد یبیجع  ياهناتساد  هک  راگزور  نآ  رد  ماش  مدرم  هب  دسر  هچ  دندرک ، شومارف  ار  ریدغ  ناتساد  دوب ، هتـشذگن  ص )  ) ربمایپ تافو 

لزان مدرم ، تلاهج  هحفـص 57 ) : ) درکیم هدافتـسا  نآ  زا  هیواعم  هک  دوب  ییاههنیمز  اهنیا  تسا . هدش  تبث  خیرات  رد  ناشتلاهج  ینادان و 
. دنیوگیم هنیمز »  » دراوم نیا  هب  حالطصا  رد  ياهلیبق . حور  ندوب  مکاح  مدرم ، گنهرف  حطس  ندوب 

هعماج فارحنا  لماوع 

زا هدافتسا  هتبلا  درکیم . هدافتـسا  اههنیمز  نیا  يور  رب  راک  يارب  اهنآ  زا  هیواعم  هک  تشاد  دوجو  مه  لماع  هس  اما  هعماج  فارحنا  لماوع 
زا ایند  نارادمتـسایس  همه  ًالومعم  درک . يرادربهرهب  اهنآ  زا  یبوخ  هب  تخانـش و  بوخ  ار  اهنآ  هیواعم  اما  تسین ، ياهزات  زیچ  لماوع  نیا 

تسا تاغیلبت  لوا  لماع  تاغیلبت ؛ . 1 دننکیم . هدرکیم و  هدافتـسا  لماع  هس  نیمه  زا  نردم  يایند  رد  نارود  نیرتدـیدج  ات  مایالامیدـق 
هک اج  نآ  زا  دنهد . قوس  دـنهاوخیم  هک  یتهج  هب  دـننک و  ضوع  ار  مدرم  راکفا  نآ ، هلیـسو  هب  دـننکیم  یعـس  نارادمتـسایس  همه  هک 

هعماج نورد  رد  یتاغیلبت  لماوع  زور  نآ  دـنکیم . قرف  زین  یتاـغیلبت  لـماوع  نتفرگ  راـک  هب  تیفیک  دـننکیم ، قرف  عماوج  اـهگنهرف و 
ربمغیپ هب  مدرم  دوب . مکاح  مالسا  دادیمن ، شوگ  اهفرح  نیا  هب  یسک  دوبن ، يزورما  رشب  قوقح  ای  مسیلارولپ  مسیناموا ، هلأسم  یمالسا 
لماوع یلو  تشادـن . رادـیرخ  مه  لـیبق  نیا  زا  ییاـهفرح  نید و  زا  نوگاـنوگ  ياـهتئارق  دـندوب ، دـقتعم  ادـخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

هژیو هب  بدا ، رنه و  نامز ، نآ  رد  هدافتـسا  دروم  یتاغیلبت  رازبا  هلمج  زا  دـننک . هدافتـسا  اهنآ  زا  تاغیلبت  رد  دنتـسناوتیم  هک  دوب  يرگید 
يارعـش درکیم  یعـس  هیواـعم  دـینادیم  شیب  مک و  امـش  همه  تشاد . یمهم  رایـسب  هاـگیاج  رـصع  نآ  بارعا  ناـیم  رد  رعـش  دوـب . رعش 

زا یکی  دـیاش  دـننک . رـشتنم  مدرم  نایم  رد  دنیارـسب و  شناـفلاخم  مذ  وا و  حدـم  رد  يراعـشا  اـت  دریگب  راـک  هب  ار  ياهتـسجرب  فورعم و 
هک یناسک  نیب  اما  درکیم . تیبرت  راک  نیا  يارب  ار  ینادرگاش  و  دوب ، يرهام  رایسب  رعاش  دوب . ینارصن  لفخا  نارعاش ، نیا  نیرتهتـسجرب 
دنک قیوشت  تیوقت و  ار  یناسک  درکیم  یعس  هیواعم  اذل  دوب . ثیدح  نآرق و  دوب ، ربتعم  اهنآ  يارب  هچنآ  دنتشاد  شیارگ  رتشیب  مالسا  هب 

ثیداحا دناهتـشون . اهباتک  وا  هرابرد  ننـست  لـها  ياـملع  دوخ  هک  تسا  فورعم  نازاسثیدـح  زا  یکی  هریرهوبا  دـنزاسب . ثیدـح  هک 
. دـندرکیم رواـبدوز  مه  حولهداـس  مدرم  دادیم . تبـسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  ار  یلعج  ثیداـحا  نآ  و  درکیم ، لـعج  یبیجع 

ًالثم هک  دوبن  نیا  طقف  تئارق  هتبلا  دوب ، یمهم  ماقم  نامز  نآ  رد  ندوب  يراق  دندشیم . هدـیمان  ءارق  مان  هب  نامز  نآ  هک  یناسک  روطنیمه 
هک دـندوب  یناسک  ناشیا  دـندیمانیم و  يراق  نامز  نآ  رد  ار  نید  گرزب  ياـملع  هحفـص 58 ) . ) دننکب نآرق  تئارق  دـیوجت  اب  ای  نحل  اب 

صوصخب هیواعم  دندوب . نآرق  ظفاح  ًابلاغ  دندرکیم و  نییبت  ار  نآرق  میهافم  دندرکیم ، ریـسفت  ار  نآ  دـندناوخیم و  یبوخ  هب  ار  نآرق 
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.2 دزادـنا . هار  هب  دوخ  عفن  هب  ار  ياهبناج  همه  مجـسنم و  تاغیلبت  هاگتـسد  اـت  تفرگیم  راـک  هب  ار  ناثدـحم ، نارعاـش و  ءارق ، هتـسد  هس 
رتشیب ار  اههلیبق  ياسور  دندوبن . تاغیلبت  نیا  ریثأت  تحت  همه  اما  دادیم ، بیرف  نآرق  ثیدح و  رعش ، رازبا  زا  هدافتسا  اب  ار  ياهدع  عیمطت ؛

الط هکـس  کی  درکیم . دوخ  بوذجم  ار  اهنآ  دادیم و  بیرف  الط  ياههسیک  نیگنـس و  زیاوج  ایادـه ، ماقم ، تسپ و  نداد  عیمطت  هار  زا 
نیا نتفگ  دراد  شزرا  ردـقچ  الط  رانید  نویلیم  کی  یتح  ای  الط و  رانید  رازه  دـص  الط ، هسیک  کـی  دراد ، شزرا  یلیخ  اـم  يارب  زورما 

عضاخ الط  ياههکس  نآ  ربارب  رد  هک  دوب  یـسک  رتمک  داتـسرفیم ، ار  الط  ياههکـس  ياهلیبق  سیئر  يارب  هک  یماگنه  تسا . ناسآ  ماقرا 
. درکیم دوخ  عیطم  دـیدهت ، اب  مه  ار  هعماج  مدرم  ریاـس  هرخـالاب  و  دـیدهت ؛ . 3 دـیرخیم . هلیـسو  نیا  هب  ار  لیابق  ياسور  هیواـعم  دوشن .

کتک ار  نانآ  دـندشیم ، بلج  ًاروف  دـندرکیم ، داـقتنا  دـنتفگیم و  دـب  هیواـعم  هب  هک  نیا  ضحم  هب  دـندرکیم ، تفلاـخم  هک  یناـسک 
و ءارق ، نیثدـحم و  ارعـش ، هلیـسو  هب  غیلبت »  » لماع هس  نیا  اب  تحار  یلیخ  هیواعم  دنتـشکیم . تیاهن  رد  و  دـندرکیم ، ینادـنز  دـندزیم ،
ار هعماج  اهرازبا  نیا  يریگراک  هب  و  مدرم ، ریاس  هب  تبسن  دیدهت »  » لماع و  سانشرس ، صاخشا  لیابق و  ياسور  هب  تبـسن  عیمطت »  » لماع
هک هنوگنآ  دـش  هراشا  هک  ییاههنیمز  هیاس  رد  لماع و  هس  نیا  اـب  ار  ماـش  هعماـج  هیواـعم  درک . فرحنم  دوخ  یناطیـش  فادـها  يوس  هب 
هب ار  بلطم  نیا  هک  تسین  تصرف  نالا  دـندش ؟ تیبرت  هنوگچ  مدرم  داد ؟ یجیاتن  هچ  هیواعم  راک  نیا  درک . هرادا  تخاـس و  تساوخیم 

ماما نامز  رد  مه  یکدنا  مالسلاهیلع و  نینمؤملاریما  تداهش  زا  دعب  ار  دوخ  هاوخلد  هعماج  هیواعم  هک  دیاهدینش  اهراب  مینک . نایب  لیـصفت 
تسیب دودح  ع )  ) نینمؤملاریما تداهش  زا  لبق  تخاس . يرجه ) تصش  ات  لهچ  لاس  زا  ابیرقت  ، ) لاس تسیب  دودح  ات  مالسلاهیلع ، نیسح 

. دوب هدرک  مهارف  ار  ییاههنیمز  هدرک و  تموکح  ماش  رد  هیواعم  ع ،)  ) نینمؤملاریما تداهـش  اـت  باـطخ  هب  رمع  ناـمز  زا  مه  رگید  لاـس 
ارجا هب  لماع  هس  نیا  زا  هدافتـسا  اب  ار  هشقن  نیا  ًاتیاهن  دوب و  هدرک  شیامزآ  ییاسانـش و  ار  صاخـشا  تشاد ، یفاک  هبرجت  راـک  نیا  يارب 

. دنامب یقاب  شنادناخ  هحفص 59 )  ) رد تنطلس  نیا  هک  تشاد  هقالع  یلیخ  درک . یتیصو  دیـسر  هک  هیواعم  رمع  رخآ  ياهلاس  تشاذگ .
یلیخ درادن . ار  تموکح  تقایل  دیاش  دیاب و  هک  هنوگنآ  دـیزی  هک  تسنادیم  بوخ  مه  شدوخ  دوشب ، يو  نیـشناج  دـیزی  تساوخیم 

انب درک . مه  یتیصو  دیزی  يارب  هیواعم  دنـشاب . وا  بقارم  هک  درامگ  ار  یناسک  یتح  و  دنک ، تیبرت  يدارفا  هلیـسو  هب  ار  وا  درک  یعـس  مه 
يارب رگید  سکچـیه  هک  مدرک  مهارف  وـت  تنطلـس  يارب  ياهنیمز  نم  تفگ : دـیزی  هب  باـطخ  تیـصو  نآ  رد  تسا  هدـش  لـقن  هـچنآ  رب 
تبسن یتاروتـسد  تسخن  ینک . تیاعر  ار  زیچ  دنچ  وت  هک  طرـش  نیا  هب  تسا . ایهم  وت  يارب  تموکح  دنک . مهارف  تسناوتیمن  شدنزرف 

نک ضوع  ار  مکاح  دنتفگ  زور  ره  رگا  دوش ، ضوع  ناشمکاح  زور  ره  دنهاوخیم  قارع  مدرم  تفگ  داد . وا  هب  زاجح  هنیدم و  مدرم  هب 
، نک مارتحا  ار  زاـجح  مدرم  تفگ  نینچمه  دوش . هدیـشک  وت  هیلع  ریـشمش  رازه  دـص  هک  تسا  نیا  زا  رتـهب  نیا  نکب . ار  راـک  نیا  مه  وت 

وت دندماین  اهنآ  رگا  و  هدـب ، نانآ  هب  يزیاوج  نک . ییاریذـپ  اهنآ  زا  دـندمآ  وت  دزن  تقو  ره  دـننادیم ، مالـسا  یلـصا  یلوتم  ار  دوخ  اهنیا 
دنچ دیوگیم : دعب  دنکیم . دـیزی  هب  ار  اهتحیـصن  نیا  دـنک . ییوجلد  اهنآ  زا  دوشب و  نانآ  لاوحا  يایوج  ات  تسرفب  اهنآ  دزن  ياهدـنیامن 
رفن راهچ  نیا  مالـسلاهیلع . یلع  دنزرف  هرخالاب  ریبز و  دنزرف  رمع ، دنزرف  رکبیبا ، دـنزرف  دـنوریمن ؛ وت  راب  ریز  یناسآ  هب  هک  دنتـسه  رفن 

يرفن شش  ياروش  باحصا  زا  و  دوب ، تفالخ  زارحا  ماقم  رد  هک  ریبز  دنزرف  مه  رگید  رفن  کی  دنتسه ، افلخ  نادنزرف  زا  ناشرفن  هس  هک 
ات دنک ، راتفر  هنوگچ  اهنآ  اب  هک  دیوگیم  دیزی  هب  اهنآ  زا  کی  ره  دروم  رد  هیواعم  یـشاب . رفن  راهچ  نیا  بقارم  دـیاب  تفریم ، رامـش  هب 

دیگنج وت  اب  درکن و  تعیب  رگا  يریگب ، تعیب  وا  زا  نک  یعس  یناوتیم  ات  نکن ! هلباقم  ع )  ) نیسح اب  دیوگیم : دسریم و  نیـسح  ماما  هب 
مه گنج  رد  دیشک ، گنج  هب  راک  رگا  یتح  یتفیب . رد  ع )  ) نیسح اب  تسین  وت  حالـص  هب  نک . ینابرهم  وا  اب  مه  زاب  يدش  زوریپ  وا  رب  و 

دراد و یمهم  یلیخ  هاگیاج  مدرم  نایم  رد  تسا . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنزرف  نکن ، يراتفردب  ع )  ) نیـسح اب  مه  دعب  يدـش ، زوریپ 
تفالخ هب  هک  نیا  ضحم  هب  دیزی  دشن . هنوگنیا  لاح  ره  هب  یلو  درک  دیزی  هب  ار  اهتحیصن  نیا  دراد . قرف  رایـسب  نارگید  اب  وا  تیـصخش 

رس دندرکن  تعیب  رگا  و  دریگب ، تعیب  رفن  دنچ  نیا  زا  داد  روتسد  هنیدم  مکاح  هب  ًاروف  تسا - هدش  لقن  خیرات  رد  هچنآ  ساسا  رب  دیسر -
هدینـشن یلیخ  تسا  نکمم  اهناوجون  . دیاهدینـش اهراب  ار  اهناتـساد  نیا  منک . ضرع  مهاوخیمن  ار  بلطم  نیا  لیـصفت  هتبلا  دربب ! ار  اهنآ 
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رد یناسآ  نیا  هب  مدرم  هک  دش  هنوگچ  هک  منکب  یلیلحت  متـساوخ  منارذگب . خـیرات  لقن  رد  ار  ثحب  مهاوخیمن  لاح  ره  هب  یلو  دنـشاب ،
هک یـسک  ینتـشادتسود ، زیزع و  درف  هچ  مه  نآ  دنتـشک . هحفـص 60 )  ) ار ناشربمایپ  هون  و  دندیـشک ، مالـسا  زا  تسد  یهاتوک  تدـم 

یسک رگا  دندشیم ؛ شقالخا  قشاع  دندیدیم  هک  ار  وا  قالخا  دندشیم ؛ شلامج  قشاع  دندیدیم ، ار  وا  رهاظ  هک  یماگنه  دارفا  نیمه 
نیا هب  ار  یسک  نینچ  دشکن ؛ تلاجخ  دتفین و  ترـضح  نآ  مشچ  رد  لئاس  نآ  هاگن  هک  دادیم  وا  هب  ياهنوگ  هب  تساوخیم  يزیچ  وا  زا 

هنوگچ هعماج  نآ  گنهرف  دینیبب  هک  دوب  نآ  يارب  همدـقم  نیا  نایب  دوشب ؟ هنوگنیا  دـیاب  ارچ  دنتـشک . یناسنا  دـض  زیمآتواسق و  عضو 
هکلب دـندوب ، مک  نامز  نآ  رد  اـهنت  هن  دوب ، هدرک  ذوفن  ناـشلد  قاـمعا  رد  ناـمیا  هک  یعقاو  ناـنمؤم  دـندوب ؟ هنوگچ  مدرم  دوب ؟ یگنهرف 

هب رگا  دـهدب و  تهج  ار  طـسوتم  دارفا  هدـیقع  رکف و  هک  تسا  نیا  هعماـج  رد  ربهر  رنه  دوب . دـنهاوخ  مک  هشیمه  دـناهدوب و  مک  هشیمه 
هب یکدنا ، ولو  ار  طسوتم  راکفا  زور  هب  زور  دـنک  یعـس  هک  تسا  نیا  هتـسیاش  ربهر  کی  رنه  درادـن . ناکما  ًالمع  دـنناسرب ، یلاع  حـطس 

رایسب دنک ، ضوع  ار  اهنآ  دناوتن  یطیارش  چیه  هک  یلماک  نانمؤم  لاح  ره  هب  یلو  دنوش . رتکیدزن  قح  هب  اهنآ  ات  دهدب ، تهج  ریخ  يوس 
هلیسو هب  تسناوت  تخانش ، فعض  نامیا و  فعض  یگنهرف ، ياهفعض  زا  هدافتسا  اب  هیواعم  دندوب . مک  یلیخ  مه  نامز  نآ  دنتـسه ، مک 

ای مالـسلاهیلع  نسح  ماما  ای  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رگا  دهدب . قوس  دهاوخیم  هک  یتهج  هب  ار  مدرم  عیمطت ، دیدهت و  غیلبت و  لماع  هس 
ياههاگتـسد کمک  هب  مه  دـعب  و  تشاد ، یپ  رد  ار  یناهنپ  رورت  دـننک ، هلباقم  هیواـعم  اـب  دنتـساوخیم  طیارـش  نیا  رد  يرگید  ماـما  ره 

دندادیم و جاور  اهنآ  هیلع  تائارتفا  تاماهتا و  زا  یهوبنا  دندرکیم ، لعج  هک  یثیداحا  اب  ای  دندورـسیم و  هک  يراعـشا  اب  دوخ  یتاغیلبت 
شقن اج  همه  رد  هشیمه و  دنوشیم . دندشیم و  مدرم  ندرک  هارمگ  لماع  هک  دندوب  مه  يرابرد  ياهدنوخآ  نیطالسلا و  ظاعو  ياهدع 
نآرق تسا . املع  ناهد  هب  ناشمـشچ  مدرم  هک  ینید  هعماـج  کـی  رد  صوصخب  تسا ، هدوب  رتشیب  همه  زا  مدرم  ندرک  هارمگ  يارب  اـهنآ 

ام ِدَْعب  ْنِم  َِّالا  ِهیف  اوُفَلَتْخا  امَف  : » تسا هدوب  هتخورف  دوخ  ياملع  نیمه  تسد  هب  دش  ادیپ  ینید  ره  رد  هک  یفالتخا  داسف و  ره  هک  دیوگیم 
ینادزد دندوب ، دلب  ار  هار  هک  دوب  یناسک  تسد  رد  هنتف  فارحنا و  بوشآ ، فالتخا ، داجیا  داسف ، هتشررس  ( 1 «. ) مُهَنَیب ًایَْغب  ُْملِْعلا  مُهَءاج 
عیمطت ار  اهنآ  دـندیرخیم و  لوپ  اب  دـندرکیم ، ییاسانـش  ار  دارفا  هنوگنیا  هیواـعم  لـثم  یناـمکاح  دـندوب و  هدـمآ  غارچ  اـب  هک  دـندوب 

زا يرایسب  لثم  دنتخاسیم . جراخ  هنحص  زا  نتـشک  هحفـص 61 )  ) دـیدهت و اب  ار  وا  تشاد  یتریغ  مه  املع  نیا  زا  یکی  رگا  دـندرکیم .
مثیم يدع ، نب  رجح  . دندش هدز  راد  هب  ییاههناهب  هب  ای  دندش ، رورت  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  باحـصا  ناگرزب 
یهاگ دوب . مادعا  لتق و  اهنآ  تبقاع  درکیمن ، ریثأت  اهنآ  رد  لماوع  نیا  زا  مادک  چیه  دـندوب و  خـسار  دوخ  نامیا  رد  هک  نارگید  رامت و 

دنوش و فرحنم  مالسا  تاروتسد  زا  مدرم  هک  دشیم  ثعاب  هچنآ  دوب . یمسر  ریغ  رورت  مه  یهاگ  یمسر و  تروص  هب  مادعا  لتق و  نیا 
زا هیواعم  هک  دوب  لماع  هس  نیا  دنهدب  تسد  زا  مه  ار  دوخ  یتسودنامهم  ياهلیبق و  ياهریشع و  قالخا  یموق ، ننس  ینید ، فطاوع  یتح 
زا یـسرد  دـیاب  ام  رگا  دوب . دـهاوخ  تسه و  هدوب ، فارحنا  هنتف و  داسف ، بجوم  لماع  هس  نیمه  اـهنامز  همه  رد  درکیم . هدافتـسا  اـهنآ 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  تسد  يور  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  هک  یمدرم  دش  هنوگچ  مینک  رکف  میریگب . سرد  هنوگنیا  دیاب  میریگب ، اروشاع 
ربنم ياههلپ  زا  ع )  ) نیـسح دندوب و  ینارنخـس  لوغـشم  ربنم  يالاب  ص )  ) مرکا ربمایپ  یتقو  دندوب  هدرک  هدهاشم  اهراب  و  دندوب ، هدید  هلآ 

تیاعر ردـق  نیا  درکیمن . لمحت  ار  وا  هیرگ  ترـضح  دـنتفرگیم ؛ شوغآ  رد  ار  وا  دـندمآیم و  نییاپ  ص )  ) مرکا ربمغیپ  دـمآیم  ـالاب 
.17 هیثاج ، ( 1 . ) دندرک ع )  ) نیسح ماما  اب  يراتفر  نینچ  مدرم  نیمه  اما  درکیم ، شرافس  مدرم  هب  ار  ع )  ) نیسح

نیسح ماما  نامز  اب  ام  هعماج  هباشت 

لماع هس  زا  ریغ  يرازبا  دنک ، فرحنم  دوخ  ریسم  زا  ار  یمالسا  هعماج  دهاوخب  یـسک  رگا  مه  زورما  نیـسح  ماما  نامز  اب  ام  هعماج  هباشت 
زا دیاب  ًامتح  دنک ، دوبان  ار  ناریا  یمالـسا  بالقنا  تموکح  دهاوخب  یـسک  رگا  هک  دـینکن  لایخ  امـش  درادـن . تاغیلبت  دـیدهت و  عیمطت ،

. دندرک ع )  ) نیـسح اب  مالـسا  ردص  ناقفانم  هک  دننکیم  ار  يراک  نامه  دنتـسه و  یناقفانم  روشک  نیمه  نورد  رد  هکلب  دـیایب . ایند  هگنی 
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کیدزن يومع  رسپ  مروظنم  دندوب . ع )  ) نیسح دوخ  ياهومع  رـسپ  دنیایب ، نیچام  نیچ و  زا  ای  ناریا  مور و  زا  دوبن  یجایتحا  مه  زور  نآ 
رب هوالع  يزورما  هعماج  رد  دـندوب . هدازومع  مشاهینب ، هیماینب و  تسا . شیرق  هب  طوبرم  هک  ییاههریـشع  هکلب  تسین ، هطـساو  نودـب  و 

رگا دـینکن  رکف  دـننکیم . افیا  یلخاد  لماوع  ار  میقتـسم  شقن  اما  تسا . هدـش  هفاضا  مه  یجراخ  ياهکمک  اهيدوخ ، تناـیخ  تبیـصم 
، دننکیم ییاسانش  ار  یلخاد  لماوع  اکیرمآ  دنک . لمع  امیقتـسم  دیاب  اکیرمآ  ًامتح  دوشب  فرحنم  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ریـسم  دنهاوخب 

اهرورت اهبوشآ و  اههنتف ، داجیا  دـننام  يرگید ، يایاضق  ًانایحا  یلاـم و  هحفـص 62 )  ) ياهکمک یتاغیلبت ، تیامح  يهلیـسو  هب  ار  اهنآ 
اجک زا  دنتـسین ؛ ییاکیرمآ  هک  ناقفانم  اما  تسا ، هتفرگ  ماجنا  ناقفانم  تسد  هب  اهرورت  نیا  زا  يرایـسب  هک  تسا  تسرد  دنکیم . تیوقت 

مالسلاهیلع زورما  هک  يدحلم  دندمآ . دوجو  هب  مالسا  زا  يرادفرط  مان  هب  اهنیا  زا  يرایسب  دناهدمآ و  یناریا  يهعماج  نیمه  زا  دناهدمآ ؟
هب مه  يراگزور  دیاش  هدروآ و  رب  رـس  یمالـسا  هعماج  نورد  زا  وا  ، دنکیم هبحاصم  جراخ  رد  دیوگیم و  نخـس  هرـسسدق  ماما  هیلع  و 
هب دیاب  ار  هرـسسدق  ماما  دـیوگیم  و  دـنکیم ! راکنا  ار  مالـسا  زورما  و  تسا ؛ هدرکیم  یگدـنز  هعماج  نیا  رد  هر )  ) ماما ظفاحم  ناونع 
رد هر )  ) ماما ظفاحم  ناونع  هب  يراگزور  يدارفا  نینچ  هک  نیا  نکل  دـیایب . اکیرمآ  زا  دـیابن  ًاـمتح  يدرف  نینچ  ( 1 ! ) درپس خیرات  يهزوم 

ریاس ای  اکیرمآ  هجراخ  ریزو  هک  تسا  روطچ  دـنکیمن . دـییأت  ار  اهنآ  اـکیرمآ  هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  دـناهدرکیم ، یگدـنز  هعماـج  نیا 
یطلغ ره  هک  دناهدش  دازآ  تاعوبطم  هدرک و  ادیپ  جاور  ناریا  رد  یسارکومد  ناشدوخ - حالطصا  هب  هک - نیا  زا  هناگیب ، ياهتیـصخش 

زا هرابود  ار  دوخ  یناطیش  هطلس  دندرگرب و  ناریا  هب  دنناوتب  يزور  دنراد  دیما  نانمشد  رگا  دننکیم ؟ یلاحـشوخ  راهظا  دننکب ، دنهاوخب 
رد دارفا  نیا  زا  یخرب  هنافـسأتم  تسا . هدـش  ادـیپ  دارفا  نیمه  ناـیم  رد  راـنک  هشوـگ و  هک  تسا  یتاـفارحنا  نیمه  لـیلد  هـب  دـنریگب ، رس 

ار هار  و  دناباتیم ، مدرم  ياهلد  هب  ار  تیاده  رون  و  تسا ، يده » حابصم   » مالسلاهیلع نیـسح  رگا  دناهدرک . ذوفن  مه  یتموکح  هاگتـسد 
ار مالسا  دنتسناوت  مالسا  نانمـشد  هک  یهار  نامه  زا  درک . هدافتـسا  ع )  ) نیـسح رون  زا  دیاب  مه  نامز  نیا  رد  دنکیم ، نشور  مدرم  يارب 

دوخ ریسم  زا  ار  نامز  نیسح  هار ، نامه  زا  دنهاوخیم  مالسا  نانمـشد  مه  زورما  دنتـشک ؛ ار  ع)  ) نیـسح تبقاع ، دننک و  فرحنم  خسم و 
هچ ره  هدنب  تسا . عیمطت  دیدهت و  غیلبت ، نامه ، یلک  ياههار  دـننک ؛ هدافتـسا  زاربا  لماوع و  نامه  زا  دـنهاوخیم  مه  زورما  دـننادرگرب .
هک یلماوع  اما  دننک . هدافتسا  يرگید  ياههنیمز  زا  اهنیا  تسا  نکمم  تسا . توافتم  اههنیمز  هتبلا  مدرکن ، ادیپ  یمراهچ  لماع  مدرک  رکف 
مک تاغیلبت  زا  ایآ  دننکیم . راکچ  مالـسا  هب  تبـسن  ایند  رد  مالـسا  نانمـشد  زورما  دینیبب  تسا . لماع  هس  نامه  دننکیم  هدافتـسا  نآ  زا 

اب دوشیم  نیمأت  لاملاتیب  هجدوب  اب  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  اـههمانزور  نیمه  رد  و  دـننزیمن ؟ هک  تسا  یتمهت  ارتفا و  مادـک  دـنراذگیم ؟
عقاو ریثأت  تحت  مه  اـم  هاـگآان  ياـهناوج  زا  يرایـسب  ددرگیم . هحفـص 63 )  ) شخپ پاچ و  اـهارتفا  اـهتمهت و  نیا  ناوارف  ياـهژاریت 

مک هچ  اهنآ  زا  دارفا ، نیا  تسا ؟ رتمک  دـندناسر  لتق  هب  ار  ع )  ) ءادهـشلادیس هک  یناسک  هانگ  زا  دارفا  نیا  هاـنگ  دـینکیم  رکف  دـنوشیم .
، دـننکیم تیامح  دارفا  نیا  زا  نید  مان  هب  هک  یناسک  ایآ  تسا ؟ رتمک  وا  نارادـفرط  ناراـی و  هیواـعم و  هاـنگ  زا  اـهنیا  هاـنگ  اـیآ  دـنراد ؟

حرطم رتشیب  تسا و  هتفاـی  شرتسگ  اـیند  رد  مالـسا  زورما  هک  ياهزادـنا  ناـمه  هب  یتح  تسا ؟ رتـمک  يو  لاـثما  هریرهوبا و  زا  ناـشهانگ 
ناشهانگ دـننکب ، تناـیخ  هک  یناـسک  و  تسا ، رتشیب  ناـشرجا  دـننکب ، تمدـخ  هک  یناـسک  تسا . رتگرزب  مه  دارفا  نیا  هاـنگ  دـشابیم ،

رتش هک  دش  طلـسم  مدرم  زا  ياهدع  رب  تفای ، طلـست  هیواعم  هک  ینامز  تسا . رتعیـسو  تنایخ  تمدخ و  نیا  هدودحم  نوچ  تسا . رتگرزب 
، يوما يافلخ  زا  یکی  یتح  درکن ، ضارتعا  مه  یسک  دناوخ و  هبنشراهچ  زور  ار  هعمج  زامن  وا  دندادیمن ؛ صیخـشت  مه  زا  ار  هدام  رن و 

یـشوخ لاح  زورما  تفگ  تسا ، تعکر  ود  حبـص  زامن  دـنتفگ  دـعب  دـناوخ ، تعکر  راهچ  ار  حبـص  زامن  دـناوخ و  زامن  یتسم  لاـح  رد 
یناناوج نداد  بیرف  زورما  دندرکیم ، تموکح  یمدرم  نینچ  رب  مالـسا  نانمـشد  زور  نآ  مناوخب ! ناتیارب  رتشیب  دیهاوخیم  رگا  متـشاد ،

امـش رگید : ياهتکن  تسا . هدش  رتهدیچیپ  رایـسب  زین  نانمـشد  ياههلیح  اما  تسین . نکمم  اهیناسآ  نیا  هب  دناهدرک ، دشر  بالقنا  رد  هک 
ادـیپ دـشاب  هلمرح  یمحریب  هب  هک  یـسک  برع  رد  ایآ  دـینک ، هاـگن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تثعب  زا  شیپ  ار  تیلهاـج  خـیرات 

هب دولآرهز  يهبعش  هس  ریت  دنارذگیم ، ار  شتایح  تاظحل  نیرخآ  تسا ، نداد  ناج  لاح  رد  هک  ياههام  شش  لفط  هک  یسک  دوشیم ؟
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نایم رد  منکیمن  رکف  نم  دـندوب ؟ یناسک  نینچ  مالـسا  زا  شیپ  ایآ  دـینکیم ؟ ادـیپ  رتتسپ  نیا  زا  يروناج  ایآ  دـنزب ؟ لـفط  نیا  يولگ 
مالسا دشر  روهظ و  زا  دعب  دشاب . هتـشاد  دوجو  تواسق  نیا  هب  یـسک  دندرکیم  یگدنز  مالـسا  زا  لبق  نامز  رد  هک  ییاهیـشحو  يهمه 
لزاـن یتقو  نآرق  تسا ، بیجع  دـندش . ادـیپ  مالـسا  اـب  هزراـبم  يارب  تواـسق ، همه  نیا  اـب  هلمرح  رمـش و  دـیزی ، نوچ  ینیطایـش  هک  دوب 

َو َنینِمْؤُْمِلل  ٌۀَمْحَر  َو  ٌءافِـش  َوُه  ام  ِنآْرُْقلا  َنِم  ُلِّزَُنن  َو  ، » دیازفایم نیملاظ  رفک  فارحنا و  داسف ، رب  اما  دنکیم ، تیادـه  ار  نانمؤم  دوشیم ،
رتشیب وبـشوخ  توارط و  اـب  ياـهلگ  دـیوریم ، لـگ  هک  ییاـج  رد  هک  تسا  نیا  ناراـب  بآ  يهجیتن  ( 2 ( ؛» ًاراسَخ َِّالا  َنیِملاَّظلا  ُدـیزی  ـال 
اهرامت مثیم  اهرامع ، اهرذوبا ، اهناملس ، یمالسا ، يهعماج  رد  دش . دهاوخ  رتشیب  مس  نامه  دیوریم ، یمـس  هایگ  هک  یلحم  اما  دوشیم ،

مه زاب  میوش ، هتشک  راب  داتفه  رگا  هحفص 64 )  ) دنیوگیم اروشاع  بش  رد  هک  دنوشیم  ادیپ  یناسک  دننکیم . دشر  اهریبج  نب  دیعـس  و 
یناسک دـنکیم . دـشر  اهیمحریب  اهتواسق و  نآ  رگید  يوس  زا  اما  فرط ، کی  زا  نیا  میـسرب ؛ تداهـش  هب  وت  باکر  رد  میراد  وزرآ 

یمالـسا بالقنا  دوشیم . هدوزفا  ناشتواسق  تواقـش و  رب  دننادرگیمرب ، يور  ادخ  تمحر  زا  دـنراذگیم و  اپ  ریز  ار  یهلا  تیادـه  هک 
ات مدش ، هبلط  هک  ینامز  هدنب  دنریظنیب . مییوگن  رگا  دنتـسه ، ریظنمک  مالـسا  خـیرات  لوط  رد  هک  دـنارورپ  ییاهلگ  فرط  کی  زا  ناریا 

ناتـساد تشادیماو ، باجعا  هب  ارم  تشاذگیم و  رثا  نم  رب  رایـسب  هک  خیرات  ياهشخب  زا  یکی  مدش  انـشآ  مالـسا ، خـیرات  اب  يدودـح 
دحا گـنج  رد  یـسورع  زا  دـعب  زور  حبـص  درک ، یـسورع  ناوج  نیا  هلظنح ، ماـن  هب  دوب  یناوج  مالـسا  ردـص  رد  دوـب . لیـسغ  يهلظنح 

. دیـسر تداهـش  هب  درک و  تکرـش  گـنج  رد  دـنک  لـسغ  هتـشذگ  بش  تباـنج  زا  دوب  هدرکن  تصرف  زونه  هک  یلاـح  رد  درک ، تکرش 
يو تبسانم  نیمه  هب  دنهدیم ، لسغ  ار  هلظنح  دناهدروآ و  نامسآ  زا  بآ  هک  منیبیم  ار  هکئالم  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

یناوج هک  دوب ، بیجع  رایسب  میارب  ناتساد  نیا  ( 3 . ) دناهداد لسغ  ار  وا  هکئالم  هک  ياهلظنح  ینعی  دش ، هدیمان  هکئالملا  لیسغ  يهلظنح 
اهرازه اهدص و  ام ، بالقنا  ناتساد  رد  اما  دسرب . تداهش  هب  دنک و  تکرـش  ههبج  رد  دزیخرب و  یـسورع  رتسب  زا  شایـسورع ، لوا  بش 

زا هک  میتشاد  ییادهش  ردقچ  دسوبب . ار  اهنآ  ياپ  دیاب  هکئالملا  لیسغ  يهلظنح  هک  دندییور  ییاهلگ  میتشاد . هکئالملا  لیـسغ  يهلظنح 
ات تشاد ، تکرش  ههبج  رد  لاس  دنچ  ( 4 ، ) دوب ام  دوخ  کیدزن  ناتسود  زا  هک  بالط  زا  یکی  دوشن . ادیپ  ناشهزانج  دندوب  هتـساوخ  ادخ 

مرحم ارهز  يهمطاف  اب  ات  منک ، جاودزا  دیـس  رتخد  کی  اب  مراد  وزرآ  طـقف  تفگ  دوب ، هدرکن  جاودزا  زونه  دیـسر ، رکـشل  یهدـنامرف  هب 
تشگرب ههبج  هب  یسورع  موس  زور  گنج ، لاس  نیدنچ  زا  دعب  درک . جاودزا  دیس  رتخد  کی  اب  درک و  ضرق  ناموت  رازه  هد  هدمآ  موش ،

، دـندییور اهلگ  نیا  فرط  کی  زا  بالقنا  نیا  رد  دـشن . مه  ادـیپ  دوشن و  ادـیپ  شاهزانج  هک  دوب  هتـساوخ  ادـخ  زا  دیـسر . تداهـش  هب  و 
تنطیـش و رد  اهنآ  رظن  هک  دندش  تیبرت  يدحلم  ناقفانم  لباقم ، رد  اما  دـندومیپ . هبـش  کی  ار  هلاس  دـص  هر  هک  ییاهناوج  اهناوجون و 

کی هکنیا  يارب  ارچ ؟ دننکیم . یگدنز  هعماج  نیمه  رد  مارتحا  اب  ناقفانم  نیا  زورما  هنافـسأتم  دوشیم . هدید  رتمک  خیرات  لوط  رد  قافن 
زا ار  تریغ  دندرک ؛ جیورت  ار  حماست  لهاست و  موکحم و  هحفص 65 )  ) ار تنوشخ  نآ  هلیسو  هب  و  دنتخادنا ، هار  لوا  زا  یتاغیلبت  هاگتسد 

تأرج دوخ  هب  یـسک  رگا  و  دشکن ؛ سفن  دنکن و  ضارتعا  یـسک  مالـسا ، ساسا  هب  هنادرمناوجان  تالمح  نیا  لباقم  رد  ات  دنتفرگ  مدرم 
دوب تاغیلبت  لوا  شقن  نیا  دوش ! موکحم  مادعا  هب  دیاب  وا  دننکیم و  یفرعم  تنوشخ  نیـسیروئت  تنوشخ و  رادفرط  ار  وا  دهدب  ضارتعا 
رارق يزابتسایس  ماقم  رد  هک  یماگنه  ملاع ، نیطایش  يهمه  هیواعم و  هک  تسا  یـشقن  نامه  نیا  دراد . همادا  لمکا  متا و  وحن  هب  زونه  و 
ههبج مه  بزح و  مه  هک  یناسک  هب  تسین . ینتفگ  هک  ییاهاج  هب  نداتـسرف ، ایاده  لوپ و  و  عیمطت ، نینچمه  دناهدرک . يزاب  دـنریگیم ،

نافلاخم دیدهت  رد  اما  دننکیم ، موکحم  ار  تنوشخ  عاونا  همه  هک  نیا  مغریلع  دیدهت ، دعب  و  دندیـشخب . ییاهماقم  سپ و  دندوب ، اهنآ 
. درکیم لمع  هیواعم  هک  ییاهتسایـس  نامه  نیع  دننکیمن . يراذـگورف  نآ  زا  یلکـش  ره  ای  ياهمانزور و  ینفلت ، ياهدـیدهت  زا  دوخ ،
ك: ر . ( 3 . ) 82 ءارـسا ، ( 2 . ) لگیپشا سکاـت  یناـملآ  هیرـشن  اـب  یجنگ  ربکا  يهبحاـصم  شرازگ  ، 1379  / 1 ناـهیک 24 /  ر.ك  ( 1)

. تسا یناهفصا  روپینادر  یفطصم  خیش  موحرم  روظنم  ( 4 . ) تیاور 1 باب 14 ، ص 26 ، ج 17 ، راونالاراحب ،

یناطیش ياهتسایس  اب  هلباقم  هار 
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یناطیش ياهتسایس  اب  هلباقم  هار 

هک تسا  یهار  نامه  تسیچ ؟ نآ  هار  دنک  هلباقم  اهيزابتسایس  عون  نیا  اب  دهاوخب  یسک  رگا  لاح  یناطیـش  ياهتسایـس  اب  هلباقم  هار 
ناتسود و نادنزرف ، ع )  ) نیسح میدنبن . ایند  هب  لد  هک  تسا  نیا  اهيزابتسایس  عون  نیا  اب  هلباقم  لوا  طرش  داد . ناشن  مالسلاهیلع  نیسح 

ترضح هن ، ای  دسریم  تداهـش  هب  وا  ایآ  هک  دنیبب  تساوخیم  هلاس  هدزیـس  ناوجون  یتقو  هک  دوب  هدرک  تیبرت  ياهنوگ  هب  ار  دوخ  نارای 
رـضحم رد  نسح  نب  مساق  دوبن ، راعـش  نیا  ( 1 «، ) لَسَْعلا َنِم  يدـْنِع  یلْحَأ  ُتوَملا   » تفگ تسا ؟ هنوگچ  وت  ماـک  رد  گرم  هک  دـندومرف 
دینکیم ار  نآ  روصت  ایآ  تسا . رتنیریـش  نم  يارب  لـسع  زا  گرم  ینعی  تفگ . دوب  شبلق  قمع  رد  ار  هچنآ  دادیمن . راعـش  دوخ  يومع 

رد هفیظو ، ماجنا  هار  رد  ادخ ، هار  رد  هک  یگرم  یگرم ، ره  هن  هتبلا  دشاب ؟ لسع  زا  رتنیریش  هلاس  هدزیـس  ناوجون  کی  ماک  رد  گرم  هک 
روطچ وت  رظن  رد  گرم  دندومرف  ترـضح  دوب ، تداهـش  زا  تبحـص  نوچ  درادن ، ینیریـش  هک  گرم  الا  و  دـشاب ، مالـسا  هب  تمدـخ  هار 

ادیپ ار  هیحور  نآ  دـیاب  لوا  مینک ، هلباقم  هدـیچیپ  یناطیـش  ياههئطوت  نیا  اب  دـیاب  میهد ، همادا  ار  ع )  ) نیـسح هار  میهاوخب  ام  رگا  تسا ؟
ِنُود ْنِم  ِهَِّلل  ُءایلوَأ  ْمُکَّنَأ  ُْمتْمَعَز  ْنِا  اوُداه  َنیذَّلا  اهیَا  ای  هحفص 66 )  ) ُْلق  » ای و  ( ، 2 « ) هَّللا مُْکِببْحی  ینوُِعبَّتاَف  هَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِا  ُْلق  . » مینک

ام درادن ؟ تسود  ار  شبوبحم  تاقالم  تسود ، رگم  دیـشاب . هتـشاد  گرم  يوزرآ  دیتسه ، ادـخ  تسود  رگا  ( 3 « ) َتوَْملا اوُوَّنَمَتَف  ِساَّنلا 
نیا بیرف  میدنبن ؛ لد  ایند  ياهوزرآ  هب  مینک ؛ تکرح  ریسم  نیمه  رد  المع  دیاب  مینک ، نیقلت  نامدوخ  هب  دیاب  میریگب . دای  ام  ار  نیا  دیاب 

ار ادخ  هار  میناوتیم  تروص  نیا  رد  مینادب . راختفا  نیرتگرزب  ار  ادخ  هار  رد  تداهـش  ادـخ و  هار  رد  گرم  میروخن و  ار  اهخرـس  درز و 
نیا هک  نیا  دوجو  اب  میزروب  قشع  وا  هب  و  میـشاب ، ینیـسح  میهاوخیم  ام  هنوگچ  داد . اـم  هب  هللادـبعیبا  هک  دوب  یـسرد  نیا  مینک . ظـفح 

يهلاس هدزیـس  هدزاود - رـسپ  متـشگرب ، هناخبحاص  لزنم  هب  هک  یناسک  دـنناوارف  ام  زیزع  ناناوجون  نیب  رد  میاهتفرگن ؟ داـی  وا  زا  ار  سرد 
تروص هب  تساوخیم  دیـشکیم و  تلاجخ  شردام  ردپ و  مشچ  يولج  دیاش  مراد - امـش  اب  یـصوصخ  تبحـص  نم  تفگ : هناخبحاص 

. میوگب متسناوتن  ار  مایصوصخ  تبحص  تفگ  ناوجون  نآ  مدرگرب ، رهش  نآ  زا  متساوخیم  هک  ینامز  دنک - تبحـص  نم  اب  یـصوصخ 
نیـسح ماـما  بتکم  رد  اـههچب  نیا  دـنکیم ! بیـصن  ار  تداهـش  ادـخ  دـینک  اـعد  تفگ  دـییامرفب ، ار  ناتـشیامرف  متفگ  مـتفر و  يراـنک 
رهاـظم نب  بیبـح  قیفر  زین  اـم  لاـسنهک  نادرم  دـنوشیم . نسحلا  نب  مساـق  يوس  مه  هارمه و  اـهنیا  دـننکیم . ادـیپ  شرورپ  مالـسلاهیلع 

. دشاب راختفا  دیآ و  باسح  هب  فرش  ادخ  هار  رد  گرم  ام ، يارب  هک  تسا  نیا  ام  يزوریپ  زمر  مینامن ، رود  هلفاق  نیا  زا  دیاب  ام  دنوشیم .
دنتفریم و ماما  دزن  اهناوج  ردـقچ  دـندرک . راختفا  ام  يادهـش  هک  روطنامه  میـسرب ، تداهـش  هب  میـشاب  رـضاح  دـمآ ، شیپ  یگنج  رگا 

تسد هب  ًاجیردت  اهشزرا  نیا  هتشذگ ، گنج  زا  هک  یلاس  دنچ  یط  هنافسأتم  میـسرب . تداهـش  هب  ام  دینک  اعد  اقآ  هک  دندرکیم  سامتلا 
هلیسو ( 1 ( ) هحفـص 69 . ) دوش هدنز  ون  زا  اهشزرا  نیا  مالـسلاهیلع  نیـسح  مان  تکرب  هب  دـیاب  اهزور  نیا  یلو  دوشیم . هدرپس  یـشومارف 

.6 هعمج ، ( 3 . ) 31 نارمع ، لآ  ( 2 . ) ص 253 ع ،)  ) نیسحلا راصنا  یف  نیرادلا 

(2  ) اروشاع مایق  ياههنیمز 

مساقلا یبأ  نیلسرملاو ، ءایبنالا  دیس  یلع  مالّسلاو  ةولّصلا  و  نیملاعلا ، ّبر  هّلل  دمحلا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  ( 2  ) اروشاع مایق  ياههنیمز 
یف ۀعاسلا و  هذـه  یف  هئابآ  یلع  وهیلع  کتاولـص  نسحلا  نب  ۀـجحلا  کیلول  نک  مهّللا  نیموصعملا . نیرهاطلا  نیبیطلا  هلآ  یلع  دّـمحم و 
یلع هَّللادبعابا و  ای  کیلع  مالسلا  ًالیوط . ًاهیف  هعتمت  ًاعوط و  کضرأ  هنکـست  یتح  ًانیع  ًالیلد و  ًارـصان و  ًادئاق و  ًاظفاح و  ًایلو و  ۀعاس  لک 

- فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع - یلو  كرابم  هاگـشیپ  هب  ار  هللادـبعیبا  اقآ  تداهـش  مایا  ندیـسرارف  کئانفب . ّتلح  یتلا  حاورالا 
، مینکیم تساوخرد  لاعتم  دنوادخ  زا  هدرک و  ضرع  تیلست  ینیـسح  بتکم  نایعیـش  يهمه  دیلقت و  گرزب  عجارم  يربهر ، مظعم  ماقم 

نهذ رد  تسا  نکمم  هک  دـش  حرطم  یلاؤـس  هتـشذگ  يهـسلج  رد  دـیامرفن . هاـتوک  هللادـبعیبا  ناـماد  زا  ار  اـم  تـسد  ترخآ  اـیند و  رد 
، دنتـشاد داقتعا  نید  هب  هک  نیا  اـب  ناملـسم  مدرم  هنوگچ  هک ، دوب  نیا  لاؤس  نآ  و  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  ناـناوجون  ناـناوج و  زا  يرایـسب 
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ای و  اهنآ ، زا  يرایـسب  یتح  و  دندوب ، هدرک  تکرـش  اهگنج  رد  ناشیا  زا  يرایـسب  دندوب ، داهج  لها  دنتفرگیم ، هزور  دندوب ، ناوخزامن 
اب دندوب ، ترضح  نآ  باکر  رد  ترـضح و  نآ  اب  اهگنج  زا  یـضعب  رد  ای  و  مالـسلاهیلع ، نینمؤملاریما  رـضحم  رد  اهلاس  ناشرثکا ، لقاال 

نیا هب  تشاد  هک  یتـیبوبحم  تزع و  تفارـش ، نآ  اـب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  دـندش  رـضاح  ياهدـع  هنوـگچ  لیـصافت  نیا  يهمه 
رورم ار  مالـسا  ردص  خیرات  میدرگرب و  بقع  هب  دیاب  دوش ، نشور  يدح  ات  هلأسم  هک  نیا  يارب  دنناسرب ؟ تداهـش  هب  زیمآهعجاف  تروص 

تفالخ هب  حالطصا - هب  نامز - ات  ع )  ) نینمؤملاریما تداهش  زا  دعب  هیواعم ، نامز  رد  یمالسا  روشک  تیعـضو  هب  هتـشذگ  بش  اذل  مینک .
يراشرـس شوه  زا  رـصع  نآ  فورعم  ياهتیـصخش  نایم  رد  هیواعم  هک ، دوب  نیا  بلطم  لامجا  مدرک . یهاـتوک  يهراـشا  دـیزی ، ندیـسر 

فورعم وا  ریبدـت  تسارف و  شوه ، تسایـس ، ردـقنآ  یتح  و  دـنتفگیم ، برعلا » ۀـیهاد   » ار وا  هک  يروط  هب  دوب ، رادروخرب  هحفص 70 ) )
رد دیاش  و  داتفایمن ! هیواعم  تسد  هب  راک  و  دوش ! زوریپ  وا  رب  تسناوتیم  هنرگو  درادن ، ار  هیواعم  تسایـس  یلع  دنتفگیم  هک  دوب  هدـش 
نم زا  هیواعم  مسق  ادخ  هب  ( . 1 « ) ِساَّنلا یهْدَأ  ْنِم  ُْتنَُکل  ِرْدَْغلا  ُۀیهارک  َول ال  : » دندومرف مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  الوم  هک  دوب  هطبار  نیمه 

هبطخ هغالبلاجهن ، ( 1 . ) مهد ماجنا  ار  يراک  ره  مناوتیمن  هتفرگ و  ار  نم  يولج  اوقت  یلو  تسین ، رتتسایـس  اب  رتریبدـت و  اـب  رتشوهاـب ،
.200

یهلا دودح  ماکحا و  يارجا  رد  یلع  تقد 

نیا هداس  ناهذا  رد  تسا  نکمم  منک ؛ ضرع  هضرتعم  يهلمج  ناونع  هب  ار  ياهتکن  اج  نیا  رد  یهلا  دودح  ماکحا و  يارجا  رد  یلع  تقد 
اج نیا  هـب  راـک  دـندوب ، هدرک  تاـشامم  يرادـقم  نیریاـس ، اـب  اـی  هیواـعم ، اـب  مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  رگا  هـک ، دوـشیم  حرطم  هـهبش 

مالسلامهیلع راهطا  يهمئا  هلآ و  وهیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تمصع  ماقم  و  یلک ، روط  هب  تیالو  ماقم  فیعضت  يارب  هزورما  دیشکیمن ،
ار قیمع  نامیا  نآ  ام  يهدنیآ  لسن  ات  دننک ، داجیا  ییاهههبـش  دننک ، دراو  اهنآ  راتفر  رد  ییاههشدخ  ات  دنـشوکیم  یلیخ  صاخ ، روط  هب 

دیاش هدوب و  مه  يرتهب  هار  کی  دیاش  هک  دننکیم  اقلا  ار  ههبـش  نیا  اتـسار  نیا  رد  دنریذپن . نوؤش  يهمه  رد  اهنآ  يرترب  تمـصع و  هب 
ریذپناکما زیچ  همه  ندرب  لاؤس  ریز  هاگ  نآ  دوشیم ، باب  حتف  دش ، حرطم  هک  دیاش » . » دناهدرک هابتـشا  دراوم  یخرب  رد  ناراوگرزب  نیا 

هب ار  نم  هتبلا   ) دوش حرطم  تروص  نیا  هب  ههبـش  تسا  نکمم  بوخ ، دـنهدیم . ماـجنا  ار  اـهراک  هنوـگ  نیا  نـالا  هک  ناـنچمه  دوـشیم .
زا دعب  هللاءاشنا  مهدب ، حیـضوت  يرادـقم  مراچان  منک  نییبت  ار  ههبـش  هکنیا  يارب  دـیرادب ) روذـعم  منکیم  میـسرت  ار  ههبـش  هک  نیا  رطاخ 
اب دـندمآ و  مدرم  هک  ینامز  هک  دـنیوگیم  تروص  نیا  هب  ههبـش  ماقم  رد  الثم  درک . مهاوخ  ضرع  ینـشور  هب  ار  نآ  باوج  ههبـش  حرط 

دوب کیدزن  هک  دیامرفیم  فیرعت  هنوگنیدب  نآ  زا  ع )  ) نینمؤملاریما دوخ  هک  دـندرک ، تعیب  هقباسیب  بیجع و  موجه  نآ  اب  ع ،)  ) یلع
زور نآ  يهتـسجرب  ياهتیـصخش  هک  دندرک  تعیب  ترـضح  اب  دندمآ  یناسک  مدرم  نیب  رد  دننامب ، اپ  تسد و  ریز  مالـسلاامهیلع  نینـسح 
هدرک نییعت  ار  ياهرفن  شش  ياروش  مود  يهفیلخ  دینادیم ، هک  هنوگنامه  دندوبن ، یلومعم  ياهمدآ  ریبز  هحلط و  هنومن  ناونع  هب  دندوب ،

. دـندوب دارفا  نیا  زا  رفن  ود  ریبز  هحلط و  دـننک . باختنا  ار  هفیلخ  ناشدوخ  نیب  زا  هرفن  شـش  تأـیه  نیا  وا  زا  دـعب  هک  دوب ، هحفص 71 ) )
ههبـش ءاقلا  هنوگنیا  یناسک  دـندرک . تعیب  مالـسلاهیلع  یلع  اب  دـندمآ  و  دـندوب ، تفالخ  يادـیدناک  ناشدوخ  هک  دـندوب  یناسک  اهنیا 

هک یماگنه  دادیم ، نانآ  هب  ياهیده  دروآیم ، لمع  هب  یئوجلد  اهنآ  زا  درکیم و  توعد  ار  اهنیا  مالـسلاهیلع  یلع  دوب  بوخ  دـننکیم :
اهنآ اـب  دـندوب  هدرک  تعیب  هک  نیا  رطاـخ  هب  درکیم ، ییاریذـپ  ناـنآ  زا  دادیم ، تقو  اـهنآ  هب  ًاروـف  دنتـساوخیم ، تاـقالم  تقو  وا  زا 

هب نم  دیدرک و  تیامح  نم  زا  هک  دیدوب  امش  مراد . امش  زا  ار  ماقم  نیا  نم  دیدمآ ! شوخ  یلیخ  مزیزع ! ناردارب  تفگیم : تسشنیم و 
هب درکیم و  ایهم  یماش  ناشیا  يارب  مه  دـعب  دـنک ، یناـبز  برچ  هنوگنیا  تشاد  يداریا  هچ  بوخ ، مرکـشتم ! امـش  زا  مدیـسر ، تفـالخ 

تشاد تماما  ملع  مییوگن  رگا  دادیم ، ار  نآ  لامتحا  لقاال  دنراد ، رـس  رد  یلایخ  هچ  اهنیا  تسنادیم  هک  ترـضح  دادیم . روس  ناشیا 
هک دادیم  ار  لامتحا  نیا  دنتـسه ، ییاهناسنا  هنوگچ  تسنادیم  تخانـشیم و  ار  ناشیا  تایحور  دوب ، ربخ  اب  اـهنآ  هدـنیآ  ياـهراک  زا  و 
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، دوشن نینچ  هک  نیا  يارب  دوب  بوخ  دادیم . ار  هلأسم  نیا  لامتحا  لقادح  دنزادنایم ، هار  هب  ار  لمج  گنج  دـنکن ، تاشامم  اهنآ  اب  رگا 
هتفرگ راک  هب  روشک ، يزاسزاب  يارب  اهورین  نیا  دوب  نکمم  نآ  ياج  هب  و  دورن - نیب  زا  اهورین  و  دـهدن ، خر  گنج  يزیرنوخ و  همه  نیا 

مه ام  دینک ، هیهت  یحرط  امش  مینک ، يرکفمه  يراکمه و  رگیدکی  اب  دییایب  تفگیم  ناشیا  هب  دوش - لصاح  يداصتقا  تفرـشیپ  هدش و 
، دیهاوخیم ار  هرصب  هفوک و  تیالو  امش  رگا  دینک ، هرادا  ار  نآ  امش  دشاب و  امش  رایتخا  رد  تکلمم  زا  یشخب  یتح  ای  مینکیم . یـسررب 

تبحـص اهنآ  اب  تروص  نیا  هب  مینکیم . يراکمه  مه  اب  تشاد ، میهاوخن  ياهقیاضم  ام  دـیهاوخیم ، ار  رـصم  ماش و  رگا  امـش . ینازرا 
ءوس لاملاتیب  زا  یمک  رگا  اهنیا  تشاذـگیم ، زاب  ار  ناشیا  تسد  هداد ، رارق  اـهنآ  راـیتخا  رد  ار  لاـملاتیب  زا  یـشخب  مه  دـعب  درکیم ،

ياهنارادـم تسایـس  رکفت  نیا  دوش . هنیزه  يزیرنوخ  گنج و  يارب  لاملاتیب  زا  يداـیز  رادـقم  هک  دوب  نیا  زا  رتهب  دـندرکیم ، هدافتـسا 
تسایس یلع  دنتفگیم : هک  دندوب  دارفا  نیمه  دنتـشاد . ع )  ) یلع زا  ار  اههیالگ  نیا  و  دوب ، عیاش  مدرم  یخرب  نایم  رد  نامز  نآ  هک  تسا 

مه ار  شدوـخ  ناتـسود  یتـح  و  دـنازوسیم ، ار  ع )  ) یلع لد  هک  دوـب  اـهفرح  نیمه  و  تسا . رتـشیب  هیواـعم  تسایـس  هکنیا  اـی  و  درادـن ،
هحفـص 72) ، ) دراد یتسایـس  هچ  تسا و  یثـیبخ  رـصنع  هچ  تسنادیم  دوب و  هاـگآ  هک  مه  هیواـعم  تیعـضو  زا  دـنک . عناـق  تسناوتیمن 
هتفرگ و راـیتخا  رد  ار  لاـملاتیب  اهناملـسم و  لاوـما  يوـحن  هچ  هـب  تـسا ؟ هدـش  راوـس  اـهنآ  يهدرگ  رب  هدرک و  مار  ار  مدرم  هنوـگچ 
ات مالـسلاهیلع  یلع  رگا  دـنکیم !؟ شـشخب  دوج و  فلتخم  دارفا  هب  رانید  مهرد و  اـهنویلیم  یتح  یهاـگ  رازه و  اهدـص  هنادـنمتواخس ،

يارب ناوارف  ياههنیزه  فرـص  اهيزیرنوخ و  اهگنج و  دوب و  رتهب  درکیم  تاـشامم  هدـمآ و  راـنک  اهتیـصخش  هنوگنیا  اـب  يدودـح 
ایآ دیاهدینشن ؟ يربهر  مظعم  ماقم  يهرابرد  ای  هرس ، سدق  ماما  ترضح  يهرابرد  هزورما  ار  تائاقلا  نیا  هباشم  ایآ  داتفایمن . قافتا  اهنآ 

يهرابرد تاهبـش  نیا  زونه  دیـشکیمن ؟ اج  نیا  هب  راک  دـشیم  ارادـم  یکدـنا  صخـش  نالف  يهرابرد  رگا  دوشیم  هتفگ  هک  دیاهدینـشن 
دندوب و رادروخرب  تماما  ملع  زا  ع )  ) ریما ترـضح  مییوگب ، تاهبـش  نیا  خساپ  رد  تسا  نکمم  هتبلا  تسا . حرطم  مه  ع )  ) یلع تسایس 
. میاهدرک حرطم  ار  يدبعت  یباوج  تروص  نیا  رد  دنک ؟ فلخت  ادخ  رما  زا  دیهاوخیم  ایآ  دنک ، نینچ  هک  دوب  هدرک  رما  ناشیا  هب  ادخ  ای 
. تسا هدوب  تروص  نامه  هب  شاهفیظو  دنکیم . لمع  هدومرف  رما  ادخ  هچنآ  قباطم  دـنکیمن ، اطخ  تسا و  موصعم  ع )  ) ماما میدـقتعم  ام 
، هدـش عقاو  تاهبـش  نیا  ریثات  تحت  هک  ار  يزورما  ناوجون  نداد ، باوج  هنوگنیا  اما  تسا . هدـننکعناق  يدودـح  ات  اـم  يارب  باوج  نیا 

دیاب هک  هنوگنآ  ام  ارچ  هک  مراد  ار  هیالگ  نیا  مدوخ  ياهسابل  مه  زا  نم  اج  نیا  رد  مینک . هئارا  يرتنشور  باوج  دـیاب  دـنکیمن ؛ عناق 
كرد و دنمهفب ، تسرد  دنناوتب  همه  هک  یبسانم  باوج  و  میاهدرکن ، راک  تسا ، تجاح  دروم  هک  لیبق  نیا  زا  یلئاسم  دروم  رد  دـیاش  و 

نیا هب  ینشور  باوج  دیاب  میاهدادن . رارق  نامیاهناوج  سرتسد  رد  هدرکن و  رـشتنم  میاهدرک ، هیهت  رگا  ای  میاهدرکن و  هیهت  ای  دننک ، لوبق 
تفرگیم و تخـس  دح  نیا  هب  ات  درکن ؟ لمع  فاطعنا  اب  و  تاشامم ، دنخبل و  تسایـس  ساسا  رب  مالـسلاهیلع  یلع  ارچ  هک  میهدـب  لاوس 
. دـنهد ماجنا  ار  تامادـقا  نیا  دـنرادن  قح  متـسه  هفیلخ  نم  رگا  دـنک . تموکح  هیواعم  مهدیمن  هزاجا  مه  زور  کی  یتح  نم  تفگیم 

ياهتیـصخش نیرتگرزب  زا  رفن  ود  هکلب  دـندوبن ، یلومعم  دارفا  زا  ریبز  هحلط و  تفریذـپیم . دوخ  دزن  ار  ریبز  هحلط و  هیواعم  نامز  ناـمه 
نـشور ار  يرگید  غارچ  هدرک ، شوماخ  ار  غارچ  وا  دـنوشیم ، ع )  ) یلع نامهم  ود  نیا  یتقو  دـندوب . تفالخ  يادـیدناک  مالـسا و  ملاـع 

قلعت لاـملاتیب  هب  لوا  غارچ  دـیوگیم : باوـج  رد  ع )  ) یلع تشاد ؟ یقرف  هچ  رگید  غارچ  اـب  غارچ  نیا  دـش ؟ هـچ  دنـسرپیم  دـنکیم .
امـش هک  یلاح  رد  مدرکیم ، هدافتـسا  لاـملاتیب  غارچ  هحفـص 73 )  ) زا اذـل  مدوب ، لاملاتیب  باسح  هب  یگدیـسر  لوغـشم  نم  تشاد و 

. منک هدافتـسا  تسا  لاملاتیب  هب  طوبرم  هک  یغارچ  زا  مرادن  قح  نم  دـینزب ؛ فرح  یـصوصخ  یـصخش و  لئاسم  دروم  رد  دـیهاوخیم 
تیـصخش ود  ام  هک  یلاح  رد  دنک ، هدافتـسا  لاملا  تیب  غارچ  زا  هقیقد  دـنچ  تسین  رـضاح  مالـسلاهیلع  یلع  دـنتفگ  دوخ  اب  ریبز  هحلط و 

وا و  دوب - هنوگنیا  اهنآ  دید  زا  هتبلا  مینک - تبحص  یمالسا  روشک  حلاصم  لئاسم و  دروم  رد  وا  اب  میهاوخیم  و  میتسه ، یمالسا  گرزب 
نیـشیپ يهفیلخ  نامز  رد  دارفا  نیا  دمآرد ؟ یتسود  رد  زا  وا  اب  ناوتیم  هنوگچ  مینک ، هدافتـسا  لاملاتیب  غارچ  زا  هقیقد  دنچ  دریذـپیمن 

و دندوب ! هدروآرد  دوخ  کلمت  هب  ینازینک  نامالغ و  دندوب ! هدرک  بحاصت  یناوارف  ياهتورث  كالما و  دندوب ، هدرک  يدایز  ياههدافتسا 
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نیا باوج  امش  رظن  هب  دناهدش . هجاوم  ع )  ) نینمؤملاریما ياهيریگتخس  هنوگنیا  اب  نونکا  و  تسا ؛ هدش  لقن  ییاهناتساد  اهنآ  دروم  رد 
باوج هچ  ام  دوب ؟ ادـخ  روتـسد  قبط  دادیم  ماجنا  هک  يراک  ره  دوب و  موصعم  ع )  ) یلع هک  تسه  نیا  زا  ریغ  یباوج  ایآ  تسیچ ؟ لاوس 

؟ دنکب عناق  ار  ناوج  کی  هک  میهدب  میناوتیم  ینشور 

یمالسا تموکح  يوگلا  هئارا  یلع ، فده 

هب یسک  رگا  دینک و  رکف  نآ  دروم  رد  منکیم ، ضرع  ار  نآ  هک  دسریم  نم  رظن  هب  یباوج  یمالـسا  تموکح  يوگلا  هئارا  یلع ، فده 
هداتفا قافتا  ینایرج  نینچ  رگا  هک  تسا  نیا  دسریم  نم  رظن  هب  هک  یباوج  دهد . رارق  نم  رایتخا  رد  دسیونب و  دیـسر ، يرتبسانم  خساپ 
تمدخ ریبز ، هحلط و  بانج  یبش  هک ، دـننک  لقن  ار  یناتـساد  نینچ  ام  يارب  رگا  میتخانـشیم ؟ یتیفیک  هچ  اب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  ام  دوب ،

ناشیا و زا  یکی  هب  ار  قارع  تلایا  تموکح  دـنتفرگ  میمـصت  الثم ، و  دـندرک ، تبحـص  تکلمم  لئاسم  يهرابرد  هدیـسر ، تقو  يهفیلخ 
؟ میدیدیم ریبز  هحلط و  اب  مالسلاهیلع  یلع  نیب  یتوافت  هچ  امـش  نم و  دوب ، هدمآ  نینچ  خیرات  رد  رگا  دننک ، راذگاو  يرگید  هب  ار  رـصم 

تروشم هتـسشن ، رگیدکی  اب  هک  دـندوب  تیـصخش  دـنچ  میتفگیم  ًاتیاهن  میدـشیم ؟ لئاق  ع )  ) یلع اب  صاعورمع  هیواعم و  نیب  یقرف  هچ 
اب لوا  هفیلخ  البق  دـندرک . تعیب  ع )  ) نینمؤملاریما مان  هب  یـصخش  کی  اب  زورما  رگید و  یـصخش  اب  يزور  دـنداد . ماجنا  يراـک  هدرک و 

دییات ماـش  رب  ار  وا  تیـالو  موس  هفیلخ  مه  وا  زا  سپ  مود و  هفیلخ  دـعب  داد و  رارق  ماـش  یلاو  هفیلخ و  ار  هیواـعم  دوخ  ناـیفارطا  تروشم 
هک دوب  نیا  يدرکلمع  نینچ  يهمزال  دندرک . بصن  هرـصب  هفوک و  هحفـص 74 )  ) یلاو ناونع  هب  ار  ریبز  هحلط و  اهنیا  زین  نونکا  دندرک .

ع)  ) یلع نیب  یقرف  هکلب  دننیبن ، ریبز  هحلط و  اب  مالسلاهیلع  یلع  نیب  یتوافت  هعیـش ، نویلیم  اهدص  ناملـسم و  درایلیم  کی  زا  شیب  هزورما 
کی رد  الـصا  و  تسا ، هتـشاد  يرگید  ماقم  ع )  ) یلع هک  مینادیم  اـم  هزورما  رگا  تسین . يدـیدج  بلطم  نیا  و  دـنوشن ؛ لـئاق  هیواـعم  و 

نآ هدرک و  شالت  لاس  دصیـس  رازه و  نارگید ، و  ع )  ) یلع نیب  توافت  نییبت  يارب  املع  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  تسا ، هدوب  يرگید  ریـسم 
دنچ هک  دوب  ینامز  دشیم  هتفگ  رگا  اما  دـندرک . نیقلت  ام  هب  ار  لئاسم  نیا  تیلوفط  زا  ام  ياهردام  ردـپ و  دـندرک ، لقن  ام  يارب  امئاد  ار 
یمک ع )  ) یلع میتفگیم  رثکادح  میدیدیم ؟ ناشیا  نیب  یتوافت  هچ  تروص  نیا  رد  دندرک ، میـسقت  ار  تموکح  مه و  رود  دنتـسشن  رفن 

َُّمث یَنلَْزنَأ  ُرْهَّدـلا  « ؛ دـیلانیم دـندرکیم ، هسیاقم  هیواـعم  اـب  ار  وا  هک  نیا  زا  ع )  ) یلع دوخ  تسین . ياهزاـت  نخـس  نیا  دوب . اـهنآ  زا  رتهب 
باکر رد  اهلاس  هک  یناسک  ای  ملـس ، هلآ و  وهیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  نیمه  زین  نامز  نآ  ( . 1 .« ) ۀـیواعُم َو  یلَع  ُلاقی  یَّتح  یَنلَْزنَأ 

کی دراد ، يریبدـت  دراد ، یـششخب  دوج و  دراد ، ییاهنسح  زین  هیواعم  لاـح  ره  هب  دـنتفگیم : دـندوب ، ع )  ) یلع رـضحم  رد  و  ع )  ) یلع
ره ع )  ) یلع ناکیدزن  یتح  دنتفریم . هیواعم  دزن  دندشیم ، دنمهلگ  ع )  ) یلع زا  هک  ینامز  دارفا  نیمه  دـنکیم . هرادا  ار  یمالـسا  روشک 
ود نیا  اهنآ  دنتفریم . هیواعم  دزن  دادیمن ، تبثم  خساپ  اهنآ  هب  ع )  ) یلع هک  دنتـشاد  ییاهاضاقت  دندشیم و  دنمهلگ  ع )  ) یلع زا  تقو 

امـش نم و  دوب ، هداتفا  قافتا  روکذم  نایرج  رگا  تسا . رتشیب  یلع  تدابع  لدع و  یکدـنا  طقف  دـندوب ، دـقتعم  دـندیدیم و  گنـسمه  ار 
یمالـسا هفیلخ  کـی  يهفیظو  ار  راـتفر  نـیا  و  میتـشاد ، ع )  ) یلع زا  مالـسا و  زا  یتـشادرب  نـینچ  رگا  و  میدـیدیم ؟ هنوـگچ  ار  ع )  ) یلع

اهنآ تشاد ؟ یتوافت  هچ  رـصیق  يرـسک و  ياهتنطلـس  يویند و  ياهتموکح  اب  یمالـسا  تفالخ  ام  يارب  تروص  نیا  رد  میتسنادیم ،
هب ور  دـننکیم ، شزاس  وا  اب  دـننک ، عفد  ار  وا  دـنناوتن  هک  دـننک  دروخرب  یـضراعم  هب  دوخ  لباقم  رد  رگا  دـننکیم ، راتفر  هنوگنیمه  زین 

تنوشخ دوشن و  يزیرنوخ  گنج و  هک  نیا  يارب  دنیآیمرد ، شزاس  رد  زا  رگیدکی  اب  دننزیم ، دنخبل  مه  هب  دننیشنیم و  رگیدکی  يور 
نارگید نوتنیلک و  تموکح  اب  مالـسلاهیلع  یلع  تموکح  نیب  یتواـفت  هچ  تروص  نیا  رد  تسین ؟ نینچ  اـیند  ماـمت  رد  رگم  دـیاین . شیپ 

یلع ندرک  هحفـص 75 )  ) راتفر هنوگنیا  تکرب  هب  میراد ، ار  عیـشت  بتکم  میتسه و  انـشآ  مالـسا  تقیقح  اب  زورما  ام  رگا  تشاد ؟ دوجو 
هک دناسر  ام  هب  ار  همانرب  رکف و  نیا  اما  دشن ، هیواعم  ندرب  نیب  زا  نداد و  تسکـش  هب  قفوم  ع )  ) یلع هک  تسا  تسرد  تسا . مالـسلاهیلع 

، دوش ادف  مالسا  هار  رد  یصخش  حلاصم  تسا  نکمم  درک . هلماعم  ینابم  لوصا و  رس  رب  دهدیمن  هزاجا  مالسا  تسا . نیا  مالـسا  تسایس 
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دراو هشدخ  اهنآ  هب  دیابن  ینزوس  رـس  يهزادنا  هب  یتح  ادبا ؛ ادبا ، لوصا  ینابم و  اما  دوش ، یلک  حلاصم  يادف  یئزج  حلاصم  تسا  نکمم 
هزاـجا دراد و  یحرط  تموـکح  يارب  مه  مالـسا  هـک  میتـسنادیم  اـجک  زا  امـش  نـم و  دوـب ، هدرکن  لـمع  هنوـگنیا  ع )  ) یلع رگا  دوـش .

یتقو دوش ؟ ارجا  ادخ  ماکحا  دیاب  دیوگیم  مالـسا  میتشاد  عالطا  اجک  زا  دوشب ؟ مکاح  یمالـسا  روشک  رد  یبرغ  یـسارکومد  دـهدیمن 
يهفیلخ رگم  دـندوبن ؟ ناملـسم  اهنآ  رگم  امن ، لمع  نیـشیپ  يافلخ  يهویـش  ناـمه  هب  دـنتفگ  وا  هب  دـندرک  تعیب  ع )  ) یلع اـب  مدرم  هک 

زین امـش  دـندوب ؟ هدرکن  تعیب  ناـنآ  اـب  اهناملـسم  يهمه  رگم  دـندوبن ؟ ص )  ) ربمغیپ نز  ردـپ  رگم  دـندوبن ؟ هلآ  وهیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ 
تعیب نم  اب  دـیهاوخیم  رگا  مریذـپیمن . ار  یطرـش  نینچ  نم  تفگ : ع )  ) یلع ترـضح  دـینک . لمع  دـندرک  راتفر  اهنآ  هک  هنوگنامه 

مکح هک  يدروم  رد  مرادن ، راک  نارگید  رظن  هب  نم  منک . لمع  ص )  ) ربمایپ يهریـس  تنـس و  باتک ، قبط  نم  هک  دینک  تعیب  دیاب  دینک ،
یتسایس منکیم . ارجا  تسا  دنوادخ  مکح  هچنآ  دینک ، تفلاخم  زین  امـش  يهمه  رگا  یتح  مرادن ، راک  مه  امـش  رظن  هب  تسا ، تباث  ادخ 

ماظن مالسا  مییوگب  میتسناوتیمن  زورما  ام  دوب ، هدرکن  راتفر  هنوگنیا  مالسلاهیلع  یلع  رگا  درادن . تقباطم  یسارکومد  لوصا  اب  هنوگنیا 
ياهتئارق اههقیلـس و  عبات  روانـش و  ینید  مالـسا  تروص ، نیا  ریغ  رد  دوش . ارجا  دیاب  هک  دراد  یلوصا  ینابم و  دراد ، یـصاخ  یتموکح 

هچ فلتخم  تاـئارق  نیب  دوب . ع )  ) یلع زا  مه  یموـس  تئارق  و  مود ، يهفیخ  زا  يرگید  تئارق  لوا ، يهفیلخ  زا  یتـئارق  دـشیم . فـلتخم 
هچ رب  دراد ؟ لمات  لاکـشا و  ياج  رگید ، ياـهتئارق  تسا و  تسرد  ع )  ) یلع تئارق  مینک  اـعدا  میتسناوتیم  هنوگچ  اـم  تسا ؟ یتواـفت 

ییاـنبم هچ  رب  و  میراد ؟ راـیتخا  رد  دـنریذپب ، ار  نآ  دـیاب  همه  هک  ار  مالـسا  زا  مالـسلاهیلع  موـصعم  تئارق  مییوـگب  دوـب  نـکمم  یـساسا 
دیدـیدن رگم  دـشیم ، هتفگ  دوب ، هدرک  راـتفر  هنوگنآ  ع )  ) یلع رگا  فوـقوم ! یلوـضف  موـصعم ، يار  لـباقم  رد  مییوـگب : میتـسناوتیم 

نیا رد  دوب . نارگید  دـننام  یکی  مه  وا  رگید ؟ ياهویـش  هب  مه  ع )  ) یلع ياهویـش و  هب  مود  يهفیلخ  درک ، راتفر  ياهویـش  هب  لوا  يهفیلخ 
يارب و  ناشدوخ ، حلاصم  رطاخ  هحفـص 76 )  ) هب لبق  يافلخ  دوب ؟ نارگید  يار  زا  رتهب  وا  يار  میهد  صیخـشت  یـساسحا  هچ  رب  تروص 
راتفر زین  موس  يهفیلخ  درکیم . لمع  هنوگنیمه  دـیاب  زین  مالـسلاهیلع  یلع  دنداتـسرف . ماش  هب  ار  وا  دـشابن  اـهنآ  محازم  هیواـعم  هک  نیا 

ییانبم هچ  اب  دوبیم ؟ اهنآ  درکلمع  نیب  یتوافت  هچ  سپ  درکیم  ار  راک  نیمه  دـمآیم و  مه  ع )  ) یلع رگا  درک ، دـیئات  ار  مود  يهفیلخ 
کی میوش  هجوتم  هنوگچ  تسا ؟ هدوب  موصعم  ریغ  يار  رب  ینتبم  هیقب  و  ع )  ) موصعم يار  ساـسا  رب  اـهراتفر  نیا  زا  یکی  میهد  صیخـشت 

، مینک تواضق  ام  هک  دوب  انب  رگا  تفگ : درک و  اعدا  ار  نیا  سکع  ناوتیم  یتح  تسا ؟ هدوب  هابتشا  اهنآ  یقبام  حیحص و  اهنآ  زا  دروم 
، دندیشیدنا هک  يریبدت  اب  اهنآ  نوچ  دوب ! رتتسرد  ع )  ) یلع زا  لبق  يافلخ  يار  هک  مییوگب  دیاب  میریگب ، رظن  رد  ار  اهرایعم  هنوگنیا  و 
، ینابرهم تمحر ، تفار ، نید  مالـسا  هک  اج  نآ  زا  اذل ، ریخ .» حلـصلا  : » هدـش هتفگ  هک  نیا  هن  رگم  دـشن ، لصاح  قارع  ماش و  يزیرنوخ 

راهچ تدم  رد  درک ! هابتـشا  دیگنج ، نیفـص  ناورهن و  لمج ، باحـصا  اب  هک  نیا  رد  ع )  ) یلع سپ  تسا ، شزاس  دنخبل و  یتشآ ، حلص ،
طقف تساوخیمن  ع )  ) یلع اما  دوبن ! تسرد  ع )  ) یلع تئارق  سپ  دوب ، گنج  لاـح  رد  اـمئاد  تشاد  همادا  وا  تفـالخ  هک  هاـم  هن  لاـس و 

مالـسا دـنک . یفرعم  ار  مالـسا  یتموکح  حرط  تمایق  زور  ات  اـهنامز ، همه  مدرم  يارب  تشاد  دـصق  وا  دـهدب ، حرط  شدوخ  ناـمز  يارب 
یتناها نیرتکچوک  دیابن  زین  تخیر و  ینوخ  يهرطق  دیابن  دوش ، لصاح  شمارآ  شزاس و  حلـص و  اب  تلادع  رگا  تسا ، تلادع  رادـفرط 

رگا : » تفگ دندیشک  یتشترز  ای  يدوهی  يرتخد  ياپ  زا  لاخلخ  کی  دینـش  یتقو  هک  دوب  یتیـصخش  نامه  ع )  ) یلع دوشب . سک  چیه  هب 
هدیشک يدوهی  رتخد  کی  ياپ  زا  لاخلخ  کی  دشیمن  رـضاح  ع )  ) یلع ( . 2 «. ) تسا راوازس  دنک  قد  دهد و  ناج  هصغ  نیا  زا  ناملـسم 

، میدوب يزورما  رکفت  زرط  اب  امـش  نم و  رگا  دـنارذگب !؟ غیت  مد  زا  ار  رفن  رازه  داتفه  لیلد  نودـب  دریذـپیم  یـسک  نینچ  ایآ  لاح  دوش ،
رگید لیبق !؟ نیا  زا  یفاصوا  و  تسایـسیب ، بلقلایـسق ، نشخ ، تسا  یمدآ  ع )  ) یلع میتفگیمن  اـیآ  میتفگیم ؟ هچ  ع )  ) یلع يهراـبرد 
دیاب وا  دوبن ، شدوخ  تموکح  رکف  هب  طقف  دـیدیمن و  ار  شدوخ  نامز  طـقف  ع )  ) یلع اـما  منک . یخاتـسگ  منکیمن  تارج  نیا  زا  شیب 

هحفـص 77) . ) دریگب وگلا  وا  زا  دنک  اپرب  یمالـسا  تموکح  دـهاوخب  تمایق  زور  ات  سک  ره  ات  دـهد ، ناشن  ار  یمالـسا  تموکح  يوگلا 
امـش رگا  دندیـسرپ : دندش و  عمج  ناشیا  درگ  ایند  فارطا  زا  ناراگنربخ  دندوب ، رقتـسم  سیراپ  رد  مالـسلاهیلع  ماما  ترـضح  هک  ینامز 
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. مالـسلاهیلع یلع  تموکح  : » دـندومرف باوج  رد  ناـشیا  درک ؟ دـیهاوخ  مکاـح  ناریا  رب  ار  یتـموکح  هنوگچ  دورب ، هاـش  دـیوش و  زوریپ 
طقف زونه  میدیـشک  هک  ییاهتمحز  يهمه  اب  دـندومرف ، ناـشیا  دوخ  زین  يزوریپ  زا  دـعب  هتبلا  ( . 3 .« ) تسا ع )  ) یلع تموکح  اـم  يوگلا 

هزاجا طیارـش  هک  رادقم  ره  هب  ام  و  داد ، ناشن  ار  نآ  يوگلا  ع )  ) یلع هک  تسا  یتموکح  لآهدـیا  تموکح  اما  دـیآیم . مالـسا  زا  ییوب 
ام يوگلا  تفگن  میوشب . هنوگنآ  میهاوخیم  تسا ، تموکح  نآ  ام  فده  مینکیم ، تکرح  نآ  تمـس  هب  دننک ، تیامح  مدرم  دـهد و 
ام يوگلا  دومرف  تسا . نیدـشار  يافلخ  يهمه  ای  مود و  لوا و  يهفیلخ  تموکح  ام  يوگلا  تفگن  تسا . اکیرمآ  ای  اپورا و  یـسارکومد 
اما دوب . هدرک  فیرعت  لمع ، رد  شتموکح و  لاس  جـنپ  اب  هکلب  شنایب  اب  اهنت  هن  ار  یمالـسا  تموکح  ع )  ) یلع تسا . ع )  ) یلع تموکح 
زور نآ  یمالـسا  يهعماج  نیب  رد  مدرک و  ضرع  البق  هک  یفعـض  ياههنیمز  اـهمرها و  زا  هدافتـسا  اـب  ع )  ) یلع تداهـش  زا  دـعب  هیواـعم 

يوشتـسش ار  مدرم  درک  شالت  دروآ . دوجو  هب  ار  يرگید  رکفت  هعماـج  رد  و  دـنک ، فرحنم  ار  رکفت  زرط  نیا  درک  یعـس  تشاد ، دوجو 
گرزب و ياهتیصخش  نارس ، تفرگ ، راک  هب  ار  روکذم  ياهتسایـس  هک  دوب  ساسا  نیمه  رب  دنک . حرطم  ار  يرگید  حرط  و  دهد ، يزغم 

ياسور عبات  زین  مدرم  ریاس  زا  يدایز  يهدع  دیرخ . ار  نانآ  همه  ات  درک ، شـشخب  لذب و  ردـق  نآ  درک ، لافغا  عیمطت  اب  ار  لیابق  ياسور 
فرحنم دـیدهت  باـعرا و  اـب  زین  ار  نارگید  دـنداتفایم . هار  وا  لاـبند  هب  زین  اـهنآ  تفریم  هلیبـق  سیئر  هک  یتمـس  ره  هـب  دـندوب ، دوـخ 

لذب رگید  فرط  زا  و  دیشک ! مدرم  يهدرگ  زا  همـست  یفرط  زا  درکن ، هک  ییاهراک  هچ  دوخ  تموکح  لاس  تسیب  فرظ  هیواعم  درکیم .
هب زواجت  باسح و  دـحیب و  يزیرنوخ  اهراتـشک ، اهیمحریب ، اـهرورت ، ماـجنا  تشحو و  بعر و  داـجیا  يارب  درک ، هک  ییاهشـشخب  و 

چیه تارج  یـسک  رگید  دوش و  هتفرگ  مدرم  مومع  زا  یمـشچ  رهز  ات  داتـسرفیم  ار  بدـنج  نب  ةرمـس  ةاـطرا و  نب  رـسب  لاـثما  سیماون ،
هتخانـش مالـسلاهیلع  یلع  نییراوح  ناونع  هب  زاجح  قارع و  رد  صوصخ  هب  مالـسا  ملاع  رد  هک  رفن  دنچ  زج  هب  دشاب . هتـشادن  ار  یمادـقا 

هک یناـسک  ناـمه  یتح  دـندوب . مرتحم  مدرم  دزن  يدـح  اـت  صاخـشا  نیا  دـندوب . هیواـعم  تسایـس  تردـق و  بوعرم  هیقب  دـندوب ، هدـش 
هحفص . ) دنتـشادیم تسود  اهنآ  یلاع  تاماقم  رطاخ  هب  ار  اهتیـصخش  نیا  دندوب ، تایدام  لها  دندادیم و  ناشن  دوخ  زا  ییاهفعض 

تـسود ار  نیدـتم  اوقتاب و  ياهناسنا  اما  میوشیم ، یناهانگ  بکترم  یهاـگ  ینعی  میتسه ، هنوگنیمه  شیب  مک و  مه  ناـمدوخ  اـم  ( 78
دراد تقد  لاملاتیب  فرـص  رد  هک  ییاسراپ  صخـش  هب  رگا  اما  مینکیمن ، تاعارم  ار  لاوما  رد  طاـیتحا  یهاـگ  ناـمدوخ  هچرگ  میراد .

لاحـشوخ مینیبیم ، ار  ناـبوخ  هک  یتـقو  اـما  میرادـن ، ار  اـهراک  هنوگنیا  ماـجنا  تمه  اـم  دوـخ  میرادیم . تسود  ار  وا  مینک ، دروـخرب 
زین خیرات  رد  دندشیم ، هتخانش  مسا  نیمه  هب  و  دنتشاد ، دوجو  مالـسلاهیلع  یلع  نییراوح  زا  رفن  دنچ  نامز  نآ  رد  لاح ، ره  هب  میوشیم .
دنچ رکبیبا ، نب  دمحم  نینچمه  و  دش ، هتشک  دنداتسرف و  رـصم  تموکح  يارب  ار  وا  هک  رتشا  کلام  زج  هب  دناهدش . یفرعم  مان  نیمه  هب 

ایالب و مولع  دنتشاد ، یناوارف  ياوقت  دهز و  هدوب ، رادروخرب  زین  يونعم  تاماقم  زا  یعامتجا ، ياهتیعقوم  رب  هوالع  هک ، دندوب  رگید  رفن 
نیا نایم  رد  دنتشاد . اهربخ  نارگید  دوخ و  تداهش  زا  هک  دندوب  ع )  ) یلع باحصا  زا  یضعب  دندادیم . ییاهربخ  بیغ  زا  دنتـشاد ، ایانم 

یتـمیق چـیه  هب  راـمت . مثیم  يرجه و  دیـشر  یعازخ ، قـمح  نب  ورمع  يدـع ، نب  رجح  دـندوب : هتـسجرب  نارگید  زا  شیب  رفن  راـهچ  دارفا ،
ناشیا یتروص  هب  دـبیرفب و  فیرعت  دـیجمت و  مارتحا و  اب  ار  اهنآ  ات  درک  شالت  هیواعم  هچ  ره  درک . عیمطت  ار  رفن  راهچ  نیا  دوبن  نکمم 

دندیزرویم و قشع  ع )  ) یلع هب  دنتخانشیم و  ار  هلآ  وهیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ناراوگرزب  نیا  دندرکیمن . ادیپ  فاطعنا  دنک ، مار  ار 
ار اهنآ  تفرگ  میمـصت  اذـل ؛ دـش ؛ هدـنامرد  دارفا  نیا  دروم  رد  هیواعم  دـشیم . ع )  ) یلع بقانم  لئاضف و  نایب  فرـص  ناـشدوجو  ماـمت 

شرـسمه يارب  دـیرب و  ار  قمح  نب  ورمع  رـس  رگید . فرط  زا  زین  ار  یعازخ  قـمح  نب  ورمع  فرط ، کـی  زا  ار ، يدـع  نب  رجح  دـشکب .
مناخ نآ  داد  روتسد  هک  درک ، هتخورفارب  ار  وا  يدح  هب  ماغیپ  نیا  داتـسرف . هیواعم  يارب  یماغیپ  خساپ  رد  زین  راوگرزب  يوناب  نآ  داتـسرف ،
نیا رطاخ  هب  نم  نم ! يالوم  درک : ضرع  دیـسر و  ع )  ) نینمؤملاریما تمدخ  قمح  نب  ورمع  زور  کی  دننک . نوریب  یمالـسا  روشک  زا  ار 

تعاطا دنوادخ  هک  لیلد  نیا  هب  نم  ماهدماین ؛ امش  دزن  دیتسه ، رادروخرب  تاناکما  يویند و  تاماقم  تسپ و  زا  دیتسه و  سیئر  امـش  هک 
روتسد نم  هب  رگا  ناج ! یلع  متـسه . امـش  رـضحم  رد  هداد ، رارق  امـش  يارب  ار  ام  رب  يرورـس  یگرزب و  قح  و  هدرک ، بجاو  ام  رب  ار  امش 
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نینچ يهدـهع  زا  نم  مشکب و  ار  اهایرد  مامت  بآ  دـینک  رما  و  مشاب ، هتـشاد  یتردـق  نینچ  نم  منک و  اج  هب  اج  ار  اههوک  مامت  هک  دـیهد 
نم رب  وت  قح  منک ، ادا  ار  وت  قح  ماهتسناوتن  زونه  مگنجب ، وت  نانمشد  اب  تسد  هب  ریشمش  مرمع  مامت  دییامرفب  نم  هب  رگا  و  میآرب ، يراک 

رد وت  دننام  رفن  دص  شاک  يا  : » دومرف درک و  اعد  وا  يارب  هدـش ، لاحـشوخ  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  تسا . رتمیظع  هحفص 79 )  ) نیا زا 
ود نیا  هیواـعم  دـندوب . ناـمیا  زا  ياهجرد  نینچ  اـب  اـهلگ و  نـیا  دـننامه  يدودـعم  دادـعت  طـقف  ( . 4 .« ) تشاد دوجو  اهناملـسم  ناـیم 

نیا نتـشک  دـناسر . لتق  هب  تشاد ، وا  يارب  هک  یبقاوع  مامت  اب  یمحریب ، لاـمک  رد  ار  قمح  نب  ورمع  يدـع و  نب  رجح  ینعی  راوگرزب ،
هب اهنآ  دید  هک  یماگنه  دـیدن . يرگید  يهراچ  یلو  دوش ، ماندـب  اه  ناملـسم  نیب  رد  تساوخیمن  وا  دـشیم ، مامت  نارگ  وا  يارب  دارفا 
ود داد . ار  نانآ  لتق  روتسد  دنک ، عیمطت  ار  اهنآ  تسین  نکمم  و  درک ، مارآ  تکاس و  ار  ناشیا  ناوتیمن  دنوشیمن و  میلـست  یتمیق  چیه 
هب رامت  مثیم  تفر  ایند  زا  ماش  رد  هیواعم  هک  یماگنه  دندوب . هدنام  یقاب  رامت  مثیم  يرجه و  دیـشر  ینعی  ع )  ) یلع نویراوح  زا  رگید  رفن 

، دنتخانـشیم ار  مثیم  هک  يدارفا  تفر ؛ اـیند  زا  ماـش  رد  هیواـعم  منکیم  ساـسحا  نم  هدـش و  اـپرب  یناـفوط  تفگ : داد و  ربخ  شناتـسود 
يارجام دروم  رد  هک  یفورعم  ناتساد  دش و  هفوک  مکاح  دایز  نب  هللادیبع  يدنچ  زا  دعب  دیوگیمن . نخـس  هدیجنـسن  وا  هک  دندوب  هجوتم 

هللا یلـص  ربمایپ  نادـناخ  زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  تفگیم و  ار  ع )  ) یلع لـئاضف  دوب ، لوغـشم  دوخ  راـک  هب  مثیم  دـش ؛ عقاو  دیاهدینـش  مثیم 
یلع نب  نیـسح  دورو  هب  زور  دـنچ  هک  یماـیا  رد  دـشن . قفوم  دـنک ، مارآ  ار  مثیم  درک  شـالت  هچ  ره  هللادـیبع  درکیم . توعد  هلآ  وهیلع 
مثیم يزور  هدش  لقن  دوب ، وا  نتـشک  ددـص  رد  دایز  نب  هللادـیبع  دوب و  هفوک  رد  ملـسم  هک  ینامز  نامه  دوب ، هدـنام  قارع  هب  مالـسلاهیلع 
ندرگ هک  دـندش  کـیدزن  مه  هب  يدـح  هب  دندیـسر ، رگیدـمه  هب  ود  نیا  دوب ؛ رگید  یبـسا  راوس  مه  رهاـظم  نب  بیبـح  و  یبـسا ، راوـس 

ياهیخوش دندرکیم - یخوش  تبحص و  رگیدکی  اب  یشوگ  رد  دندش ، کیدزن  مه  هب  الماک  هک  یماگنه  تفرگ ، سامت  مه  اب  اهبسا 
غارـس تسا  نازیوآ  وا  رـس  فرط  ود  زا  وسیگ  ود  هک  ییوم  خرـس  درم  نم  تفگ : رهاـظم  نب  بیبح  هب  مثیم  دوب - لـیبق  نیا  زا  مه  اـهنآ 

: تفگ مه  بیبح  دادیم . ربخ  وا  دوخ  هب  دوب و  بیبح  وا  روظنم  دوشیم . هتشک  دوخ  ربمایپ  رسپ  يرای  يارب  رگید  یحابص  دنچ  هک  مراد ،
، هدز راد  هب  امرخ  يهلخن  زا  یبوچ  رب  ار  وا  هدمآرب ، يرادقم  شمکش  هتخیر و  شرس  يولج  ياهوم  هک  مسانشیم  ار  یعلصا  درم  مه  نم 

شمکـش هب  ياهزین  موس  زور  رد  نآ  زا  سپ  هدیرب  ار  شنابز  دعب  و  دـیوگب ، نخـس  دـناوتن  رگید  ات  دـننزیم  شناهد  هب  یماجل  دـعب  زور 
زین اهنآ  ياهیخوش  دادیم . یلوا  هدنیآ  زا  ربخ  وا  يرگید و  هدـنیآ  زا  ربخ  یکی  دـندرکیم ، تبحـص  مه  اب  راوگرزب  ود  نیا  دـننزیم .

ییارجام نینچ  زورما  نم  تفگ : و  هتفر ، يرجه  دیشر  دزن  دینش و  ار  ناشیاههتفگ  ناشیا  ناتـسود  زا  یکی  دوب . هنوگ  هحفص 80 )  ) نیمه
نازیوآ وا  رـس  فرط  ود  زا  وسیگ  ود  هک  مسانـشیم  ار  ییوم  خرـس  درم  هک  تفگیم  رهاظم  نب  بیبح  دروم  رد  هنوگنیا  مثیم  مدید ، ار 
تمحر ار  مثیم  دنوادخ  تفگ : دیـشر  دـسرب . تداهـش  هب  هلآ  وهیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  رـسپ  زا  تیامح  هار  رد  يدوز  هب  تسا  رارق  تسا و 

ار وا  رـس  هک  یـسک  يهزیاج  رب  مهرد  دص  دنتـسرفیم و  مکاح  يارب  ار  وا  رـس  دعب  هک  تسا  نیا  هملک  نآ  و  تفگن ، ار  هملک  کی  دنک ،
هب ار  دیـشر  راـمت و  مثیم  داـیز ، نب  هللادـیبع  ماجنارـس  دوـب . هدرک  تیبرت  يدارفا  نینچ  مالـسلاهیلع  یلع  ( . 5 . ) دوـشیم هدوزفا  دروآیم ،
زا مهزاب  منک ، ضرع  ار  یبلطم  هضرتعم  هلمج  ناونع  هب  دیهدب  هزاجا  دنوش . میلست  دندوبن  رضاح  رفن  ود  نیا  نوچ  ارچ ؟ دناسر . تداهش 

میـشاب هتـشاد  هنیمز  نیا  رد  يددعتم  تایاور  دیاش  دـناهدرک و  لقن  رامت  مثیم  زا  ناثدـحم  ناخروم و  منک . هیالگ  نامدوخ  ياهسابل  مه 
دنربب و ار  وت  نابز  دـنزیوایب ، راد  هب  لخن  زا  ياهبوچ  رب  ار  وت  هک  یماگنه  نآ  وت  لاح  تسا  هنوگچ  دومرف : مثیم  هب  ع )  ) نینمؤملاریما هک ،

مثیم يرآ . دومرف : ع )  ) ترـضح متـسه ؟ ناملـسم  نم  لاح  نآ  رد  ایآ  هک  درک  لاوش  ع )  ) ترـضح زا  مثیم  دننزب ؟ وت  مکـش  هب  هزین  دـعب 
یلع زا  نم  ییوگب  ات  دـننکیم ، توعد  نم  زا  نتـسج  يربت  هب  ار  وت  هک  نادـب  سپ  دومرف : زاـب  ع )  ) یلع موشیم . لاحـشوخ  داد : باوج 
یلع سپ  درک . مهاوخن  ار  راک  نیا  مشاب  هتـشاد  سفن  هک  ینامز  ات  مسق  ادـخ  هب  دومرف : درک ؟ یهاوخ  ار  راـک  نیا  اـیآ  متـسه . رازیب  (ع )

یـسابل مه  ناتـسود  زا  متـشاد  دصق  هک  ياهیالگ  ( . 6 . ) دوب یهاوخ  نم  اـب  تشهب  رد  نادـب  هک  داد  تراـشب  هنوـگنیا  وا  هب  مالـسلاهیلع 
رد یناج  ررـض  رگا  هک  ییاج  هب  میناسریم  ار  بلطم  رکنم » زا  یهن  فورعم و  هب  رما   » هب طوبرم  لئاسم  رد  اـم  هک  تسا  نیا  منکب  مدوخ 
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هن رگم  درک ؟ هیقت  دـیاب  تسا و  بجاو  ناج  ظفح  دـشاب ، رطخ  رد  شناج  رگا  تسنادیمن  مثیم  ایآ  اما  تسا . طقاس  فیلکت  دـشاب ، راـک 
دروم رد  اهدـعب  قمح و  نب  ورمع  يرجه ، دیـشر  يدـع ، نب  رجح  دروم  رد  لاوس  نیا  تسا ؟ بجاو  ناـج  ظـفح  دوـشیم  هتفگ  هک  نیا 

زا وگب  : » تفگ وا  هب  هدرک ، راضحا  ار  ریبج  نب  دیعس  فسوی ، نب  جاجح  تسا . قداص  زین  باحـصا  ناگرزب  زا  يرایـسب  ریبج و  نب  دیعس 
زا تسد  یلو  دندناسر ، هحفص 81 )  ) تداهش هب  ار  وا  دعب  دندیرب و  ار  شنابز  الک .» اشاح و  : » داد باوج  متـسه » رازیب  مالـسلاهیلع  یلع 

عطق ار  میاپ  تسد و  هک  مدینـش  ع )  ) یلع دوخ  يالوم  زا  نم  هک  دوب  هتفگ  دندیرب ، ار  يرجه  دیـشر  ياهاپ  اهتسد و  تشادـنرب . تیالو 
نیا زا  دعب  منکیمن . ار  راک  نیا  دوشب ، غورد  ع )  ) یلع فرح  هکنیا  يارب  تفگ : دایز  نب  هللادـیبع  دـنربیم . زین  ار  منابز  دـعب  دـننکیم و 

ار دیـشر  نابز  دـش  روبجم  شدوخ  لایخ  هب  هللادـیبع  درک ؛ ع )  ) یلع لیاضف  نایب  هب  زاغآ  هناقـشاع  وا  دـندیرب ، ار  دیـشر  ياپ  تسد و  هک 
غورد ع )  ) یلع ربخ  تساوخیم  هکلب  دوش ، ماـجنا  راـک  نیا  تشادـن  دـصق  ادـتبا  دربب ، ار  دیـشر  ناـبز  اـت  داتـسرف  ار  یماـجح  اذـل  دربب ،

دیاب ام  هک ، تسا  نیا  مدوخ  سابل  مه  ناتـسود  زا  متـشاد  هک  يا  هیالگ  ( . 7 . ) دش عقاو  تسرد  ربخ  نیا  وا  لیم  فالخرب  یلو  دـیایبرد ،
مالـسلاهیلع موصعم  ماما  زا  يربت  هیقت  رطاـخ  هب  یناـمز  هچ  يدراوم و  هچ  رد  مییوگب  میناوتب  اـت  مینک ، راـک  رتشیب  لـئاسم  نیا  دروم  رد 

يولج دـناوتن  هیقت  هک  تسه  يدراوم  ایآ  تسا ؟ زیاج  هیقت  يهطـساو  هب  يدراوم  هچ  رد  تامرحم و  زا  کی  مادـک  باکترا  تسا ؟ زئاـج 
ماـقم ولت  یلاـت  اوـقت و  يهبترم  تیاـهن  رد  هک  یناـگرزب  ماجنارـس ، و  تسا ؟ يدراوـم  هچ  رد  تسه  رگا  هن ؟ اـی  دریگب  ار  فـیلکت  ماـجنا 

؟ دننک ظفح  ار  ناشدوخ  ناج  ات  دنیوجب  يربت  ع )  ) یلع زا  دندشن  رـضاح  یلیلد  هچ  ساسا  رب  دنتـشاد  ایانم  ایالب و  ملع  دندوب و  تمـصع 
هن رگم  و  دننک ؟ فرـص  مدرم  هب  فراعم  میلعت  يارب  ار  يرتشیب  نامز  دنتـسناوتیم  دـندنامیم ، هدـنز  ناراوگرزب  نیا  رگا  هک  نیا  هن  رگم 

هیقت ناگرزب  نیا  ارچ  دـندرکیم ؛ هیقت  لقادـح  دوب  بسانم  دـشیم ؟ بلـس  ناشیا  زا  میلعت  يهفیظو  ماجنا  ناکما  ندـش  هتـشک  اب  هک  نیا 
هب دادیم ، ربخ  اهنآ  يهدنیآ  زا  هک  یماگنه  ع )  ) یلع ارچ  دنتـشادن ؟ عالطا  هیقت  يهلئـسم  زا  ایآ  دوب ؟ هچ  اهنآ  یعرـش  لیلد  دـندرکن ؟

نیا دروم  رد  ام  هنافساتم ، دشاب . ظوفحم  امش  ناج  ات  دیهد ! ماجنا  ار  راک  نیا  دندرک ، ام  زا  يربت  هب  راداو  ار  امش  هک  یتقو  دومرفن  ناشیا 
حیرـص ياوتف  نیلوا  دوب . هرـس  سدـق  ماما  ترـضح  داد ، ماجنا  هنیمز  نیا  رد  ار  راک  نیرتهب  دـیاش  هک  یـسک  میاهدرک . راک  رتمک  لئاسم 

راک مک  هنیمز  نیا  رد  نوچ  دـنهدب ، ییاوتف  نینچ  نارگید  ( . 8 . ) غلب اـم  غلب  ول  و  تسا ، مارح  مهم  روما  دروم  رد  هیقت  هک  دوب  نیا  ناـشیا 
رد امش  ناج  ولو  دیوگب : ًانلع  هک  تشاد  ار  تماهش  نیا  مه  دوب و  هدرک  قیقحت  مه  تشاد ، یتماهش  نینچ  هرـس  سدق  ماما  اهنت  دوب . هدش 

نیب زا  ددص  رد  هک  یناسک  دیاب  دشاب . رارقرب  یمالـسا  ماظن  دـیاب  هحفـص 82 ) ، ) دنوش هتـشک  رفن  نارازه  اهدص و  رگا  یتح  دشاب ، رطخ 
ماما راتفگ  نیا  غلب . ام  غلب  ول  و  تسا ، مارح  هلأسم  نیا  رد  هیقت  دنورب و  نیب  زا  دنتـسه ، یمالـسا  ياهشزرا  مالـسا و  دیاقع  مالـسا ، ندرب 

میدرک و یهاتوک  ام  مینادب ، هرس  سدق  ماما  درگاش  ار  دوخ  هک  میـشاب  هتـشاد  ار  تقایل  نیا  رگا  هتبلا  ناشیا ، ياهدرگاش  ام  اما  دوب ، هر ) )
هچ رد  زیاج و  هیقت  يدراوم  هچ  رد  دوش  صخـشم  ات  مینک ، نییبت  تسرد  ار  هلأسم  نیا  یهقف  ینابم  دـیاب  میدرکن . لابند  تسرد  ار  وا  هار 

یلو تسا ، هدش  حرطم  اهلاؤس  نیا  شیب  مک و  دـشاب ؟ حـجرا  ار  نآ  كرت  یلو  زیاج  هیقت  هک  تسه  يدراوم  ایآ  تسا . بجاو  يدراوم 
ماکحا اهنیا  رگم  دریگ . رارق  مدرم  يهمه  سرتسد  رد  فراعم  نیا  دنک و  ادیپ  شرتسگ  لیبق  نیا  زا  یتاقیقحت  هک  تسا  نیا  هدـنب  ضرع 

رگا تشاد ؟ میهاوخن  جایتحا  ماکحا  نیا  هب  رگید  میراد  نانیمطا  ایآ  میتسین ؟ جاتحم  ماـکحا  نیا  هب  اـم  ناـمز  نیا  رد  رگم  و  تسین ؟ نید 
، دوخ راک  نیا  اب  و  دنراذگیم ؛ مالسا  ياپ  هب  ار  نآ  دننکیم و  حرطم  ار  حماست  لهاست و  نیطایـش  مینکن ، نییبت  تسرد  ار  ماکحا  نیا  ام 

دیاب سپ  تسا ، یمالسا  ماظن  ماظن ، مسا  نوچ  هک  دننکیم  داجیا  اهناملسم  رد  ار  ههبـش  کش و  نیا  و  دنریگیم ، اهناملـسم  زا  ار  تریغ 
ع)  ) ریما ترـضح  دزن  مدرم  درکیم ، اـطخ  وا  یلاو  رگا  دوب ، تموکح  سأر  رد  مالـسلاهیلع  یلع  هک  یماـگنه  دوـب . نآ  زیچ  همه  میلـست 
دوب و هتفگ  ار  زاـمن  يهماـقا  دوب ، زاـمن  لوغـشم  ع )  ) یلع يزور  هک  دیاهدینـش  ار  ارجاـم  نیا  ـالامتحا  دـندرکیم . ضارتـعا  دـندمآیم و 
ار زامن  ریبکت  ترضح  مراد . يراک  امش  اب  نم  یلع ! ای  تفگ : دوب  هدمآ  يرود  هار  زا  هک  ینز  لاح ، نیمه  رد  دیوگب ؛ ریبکت  تساوخیم 

يراج ع )  ) یلع نامـشچ  زا  کشا  دـنکیم . ملظ  ام  هب  يداتـسرف  ام  رهـش  يارب  هک  يایلاو  تفگ : يراد ؟ راک  هچ  وگب  دومرف : و  تفگن ،
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نآ لزع  مکح  دـندروآ و  ذـغاک  ملق و  درک  رما  و  دـنک ؛ ملظ  مدرم  نیا  هب  مدوبن  یـضار  نم  ینادیم  وت  ایادـخ  تفگ : هظحل  نامه  دـش .
نانچمه تفریذپ . ار  نآ  تایئزج  همه  دیاب  سپ  تسا ، یمالسا  تموکح  ع )  ) یلع تموکح  نوچ  دنتفگن  مدرم  نآ  ( 9 . ) تشون ار  یلاو 

مالسا عفن  هب  راک  کی  دومرف : وا  دروم  رد  ربهر  صخش  هک  یلوؤسم  دنکیم ، راک  مالسا  هیلع  رب  امـسر  هک  یلوؤسم  هتفگ  یـسک  هچ  هک 
مدوخ شوگ  هب  ار  يربهر  مظعم  ماقم  شیامرف  نیا  نم  و  تسا ، مالـسا  دض  دص  رد  دص  دهدیم  ماجنا  هک  یتامادقا  زا  یـضعب  و  هدرکن ،

؟ تسا هتفگ  هنوگ  نیا  یسک  هچ  دینکن ! ضارتعا  تسا ، یمالـسا  تکلمم  نوچ  دنیوگیم  ام  هب  تقو  نآ  مدینـش ، ناشیا  كرابم  نابز  زا 
؟ میوـش هفخ  دـیاب  دـننکیم ، يزاـب  مالـسا  اـب  دـنراد  مینیبیم  یتـقو  ارچ  تسیچ ؟ يارب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هحفـص 83 )  ) سپ

راهچ هنوگچ  دنتسین ؟ مدرم  اهنیا  رگم  تسین - هک  دشاب - تسرد  انبم  نیا  هک  ضرف  رب  میتسه ، مدرم  راکفا  عبات  ام  دننکیم  اعدا  فوخ ،
دنیوگب دنرادن  قح  مدرم  نیا  یلو  دنسوبب ، ار  رگیدکی  دنـصقرب و  مه  اب  رـسپ  رتخد و  نابایخ ، طسو  دنراد  ار  قح  نیا  راب  دنبیب و  ناوج 

زا هک  تسین  نیا  یمالـسا  يروهمج  روشک  نیلوؤسم  يهفیظو  رگم  دوـشیم ؟ تینما  فـالخ  تروـص  نیا  رد  میفلاـخم ؟ دارفا  نیا  اـب  اـم 
نوناق رد  دنـسیونب  يزیچ  یمومع  قالخا  مالـسا و  ینابم  فالخ  رب  دـنرادن  قح  تاعوبطم  هک  لصا  نیا  رگم  دـننک ؟ عافد  یـساسا  نوناق 
هدروخ مسق  هک  یسک  نآ  تسا ؟ هدشن  هتـشون  مالـسا  ینابم  فالخرب  یبلطم  ام  تاعوبطم  رد  لاس  دنچ  نیا  یط  ایآ  ( 10 ( ؟ تسا هدماین 

؟ درک هدنـسب  ناوتیم  تسا  هداد  يدازآ  تاعوبطم  هب  نوناق  هک  هناهب  نیا  هب  ًافرـص  ایآ  دنزیمن ؟ یفرح  ارچ  دنک ، تیامح  نوناق  زا  تسا 
یمالـسا و ینابم  فالخرب  دـنرادن  قح  تاعوبطم  هک  تسا  هدـش  دـیق  نوناق  نیمه  رد  تسا ؟ هداد  قلطم  يدازآ  تاعوبطم  هب  نوناـق  اـیآ 
ار داشرا  ریزو  یگنهرف  بالقنا  ياروش  بوصم  نوناق  دنریگ . رارق  درگیپ  تحت  دیاب  تروص  نیا  ریغ  رد  دنسیونب . یبلطم  یمومع  قالخا 

شاک يا  دـننکیمن ؟ تراظن  اهتیلاعف  هنوگنیا  رب  ارچ  سپ  ( 11 ، ) دـنکیم یفرعم  یتاعوبطم  یگنهرف و  ياهتیلاعف  مامت  لوؤسم  ناونع  هب 
؟ دنهدیم رارق  اهنآ  رایتخا  رد  تالیهست  تاناکما و  ارچ  دنهدیم ؟ ناشن  فرحنم  تاعوبطم  هب  زبس  غارچ  ارچ  دندرکیمن ، تراظن  طقف 
؟ تسا یمالـسا  تموکح  نیا  دـننک ؟ تراسج  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  تیـصخش  هب  و  مالـسا ، تاسدـقم  هب  ًاحیرـص  هک  نیا  يارب  اـیآ 

يهمه و  دوش ، حالصا  لئاسم  همه  دوشیمن  بجوم  نیا  تسا ، هیقف  یلو  داب - وا  يادف  ام  ناج  هک  ام - مشچ  رون  ام ، ربهر  هک  نیا  فرص 
هب مکاح و  حانج  رکف  فالخرب  ياهلأسم  هک  نیا  ضحم  هب  درک . ضارتعا  دـیاب  دـش ، فلخت  يدروم  ره  رد  دـشاب . دـییات  دروم  تامادـقا 
اذِا َو  « ؟» حالصا  » دوشیم داسفا »  » ندرک ضوع  مسا  اب  رگم  دنتسه ؟ بلطحالـصا  هنوگچ  تفگ  دیاب  هتبلا  دشاب - بلطحالـصا  حالطـصا 

اهنآ قاذم  اب  یعوضوم  رگا  ( - 12 « ) َنوُرُعْشی ْنِکلَو ال  َنوُدِسْفُمْلا  ُمُه  ْمُهَّنِا  الَأ  َنوُِحلْصُم . ُنَْحن  امَّنِا  اُولاق  ِضرَُالا  یف  اوُدِسُْفت  ْمَُهل ال  َلیق 
ار ناشيولج  سک  چیه  و  دننکیم ، تارهاظت  دنتفایم ، هار  تسم  بهذم  تال و ال  یکدنا  دادعت  هحفص 84 )  ) هلصافالب دشابن ، راگزاس 
؟ دنتـسین دـنوشیم  رـضاح  سلاجم  نیا  رد  هک  اهنیا  رگم  میتسه ؛ اهناوج  تساوخ  و  مدرم ، تساوخ  عباـت  اـم  دـننکیم  اـعدا  دریگیمن .
! مینکیم تیامح  اهناوج  زا  ام  هک  میهدب  راعش  همه  دنتـسه . اهناوج  دننکیم ، تکرـش  سلاجم  لیبق  نیا  رد  هک  یمدرم  دصرد  داتـشه 

نایعدم تاحالـصا ، نایعدم  نآ  دنهاوخیم . مالـسلاهیلع  نیـسح  دنهاوخیم ، نید  اهناوج  نیا  دـینکیم ؟ ناناوج  نیا  يارب  یمادـقا  هچ 
قباطم دنهاوخیم  هچ  مدرم  نیا  دننیبب  دنراد ، تقادص  دنیوگیم و  تسار  رگا  یبرغ ، یـسارکومد  نایعدـم  یـساسا ، نوناق  زا  يرادـفرط 

ریثات تحت  هک  ناوج  دنچ  طقف  ایآ  دنتسین ؟ مدرم  اهنیا  رگم  دننکیم ؟ لمع  مدرم  تساوخ  ساسا  رب  دننکیمن  اعدا  رگم  دننک . لمع  نآ 
هسوب و  دز ، دنخبل  اهنآ  هب  دیاب  طقف  دنتـسه ؟ مدرم  هدرک ، دساف  ار  اهنآ  قالخا  ییوئدیو  لذتبم  ياهملیف  و  هدش ، عقاو  اکیرمآ  تاغیلبت 
اهنیا هتساوخ  هب  درک و  یگدیسر  اهنیا  تالکشم  هب  دیابن  یساسا  نوناق  ساسا  رب  دنتسین ؟ مدرم  اهنیا  دنتسین ؟ ناوج  اهنیا  داد ؟ هلاوح 

، دیراد تقادص  رگا  درک ؟ يریگولج  یمالـسا  ياهشزرا  مالـسا و  ماکحا  هب  يدعت  دـسافم و  زا  دـیاب  دـیوگیمن  نوناق  ایآ  داد ؟ باوج 
مدینش یلو  مدوبن ، اج  نیا  نم  دیونشب . ار  اهناوج  نیا  نخس  مه  یمک  دینیبیم ؟ ار  لباقم  فرط  طقف  ارچ  دینکیمن ؟ یگدیسر  ارچ  سپ 

هللا تیآ  ترـضح  دـندرک ، یبـیجع  نصحت  دنتـشاد و  اـههمانزور  یـضعب  ياوـتحم  هب  تبـسن  يدـیدش  ضارتـعا  مدرم  شیپ ، يدـنچ  هک 
تیامح مدرم  نصحت  نیا  زا  و  دندروآ ، فیرشت  ناگرزب  زا  رگید  یضعب  يرون و  هللا  تیآ  ترضح  يداوج ، هللا  تیآ  ترضح  ینیکشم ،
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هب دیابن  ایآ  دنتـسین ؟ مدرم  وزج  دـیلقت  عجارم  ایآ  دـنداد ؟ ماجنا  یمادـقا  هچ  نصحت  نیا  زا  هام  دـنچ  نتـشذگ  زا  دـعب  نالووسم  دـندرک .
رد هامریت  زور 23  تارهاظت  دروم  رد  اهرادناتـسا  یـضعب  تسا ! ینوناق  ریغ  ناـتنصحت  دـنیوگب  مه  ماجنارـس  درک ؟ هجوت  اـهنآ  فرح 

نیا يرازگرب  هزاجا  نارادناتـسا  زا  رفن  هد  نوناق ؟ مادـک  ساـسا  رب  اـما  تسا ! ینوناـق  ریغ  ییاـمیپهار  نیا  دـنتفگ  مه  يربهر  زا  تیاـمح 
هب تسا ، رطخ  رد  ناشنید  دـننک  ساسحا  رگا  و  دـنراد ، نید  مدرم  دـندرک ؟ هجوت  اـهنآ  فرح  هب  مدرم  رگم  ( 13 ، ) دندادن ار  تارهاظت 

، ناشیا رما  تعاطا  مشچ . يور  رب  دندومرف ، يرما  يربهر  مظعم  ماقم  رگا  هتبلا  دننک . هجوت  مه  دیابن  و  دـننکیمن ، هجوت  لئاسم  هنوگنیا 
امـش هک  دندومرف  ناشیا  رگم  اما  مشچ ؛ رـس  رب  زین  ناشیا  یهن  دندومرف ، یهن  رگا  و  تسا . هرـس  سدـق  ماما  رما  هحفص 85 )  ) تعاطا لثم 

ینوناق داقتنا  یگنهرف  میظع  يهمجه  نیا  لباقم  رد  ادص  رسیب و  مارآ و  ام ، مدرم  رگا  دینکن ؟ داقتنا  دینکن ، ضارتعا  دییوگن ، ار  ناتفرح 
هک دندرک  اقلا  هنوگنیا  ام  هب  و  هدرک ، ریدخت  لافغا و  ار  ام  ادتبا  هنافـسأتم ، اما  دـشیمن . هنوگنیا  روشک  یگنهرف  تیعـضو  دـندرکیم ،
ره زا  تعاطا  تسا ، یمالسا  ماظن  نیا  هک  نیا  فرص  تسا ! هطلاغم  نیا  دینک . تعاطا  دراوم  يهمه  رد  دیاب  تسا ، یمالسا  ام  ماظن  نوچ 
رـس دایرف  دیاب  درک ، ضارتعا  دـیاب  دـش ، هدـید  یفلخت  یـسک  زا  رگا  تسین . مارح  یلوؤسم  ره  هب  ضارتعا  و  دـشابیمن ، بجاو  یلوؤسم 

دروخرب نانچ  ناریا  لـئاسم  اـب  یجراـخ  ياـهنویزیولت  ویدار و  میتسه . روشک  نیا  مدرم  زا  یـشخب  زین  اـم  هک  دـنامهف  اـیند  هب  دـیاب  داد ،
ام هک  میهد  ناشن  دیاب  درادـن . دوجو  مالـسا ، زا  يرارف  يهدزبرغ  راب  دـنبیب و  یکدـنا  دادـعت  زا  ریغ  یمدرم  ناریا  رد  ایوگ  هک  دـننکیم 

نیا دندیـشک ، شود  هب  ار  بالقنا  نیا  راب  دندرک و  بالقنا  هک  یناسک  نآ  دنتـسه . هدزتفآ  یناطرـس و  ياههدـغ  اهنآ  و  میتسه ، مدرم 
نکمم هنوگچ  لاح  دنداد ، هتـشک  مالـسا  ماکحا  يایحا  يارب  دـندرک و  بالقنا  مالـسلاهیلع  نیـسح  مچرپ  ریز  هک  یناسک  دنتـسه . مدرم 

ماما هار  نیا  تسا ؟ ادـخ  نیا  تسا ؟ نید  نیا  ایآ  دننیـشنب ؟ مارآ  هدـش و  هچیزاب  یهجو  نیرتدـب  هب  مالـسا  ماـکحا  دـننک  هدـهاشم  تسا ،
مادک تسا ؟ هتفگ  ار  یبلطم  نینچ  نید  مادک  دناهتفگ ؟ هنوگنیا  ام  عجارم  ای  هتفگ ، نینچ  ام  یساسا  نوناق  ایآ  تسا ؟ مالسلاهیلع  نیـسح 

هب یساسا و  نوناق  نیمه  هب  بوخ ، رایسب  تسا ، یساسا  نوناق  ناتنآرق  رشب و  قوقح  ناتلیجنا  هک  امش  دیوگیم ؟ هنوگنیا  یـسارکومد 
، دیهدن بیرف  ار  ناتدوخ  دنهاوخیم ؛ ار  مالـسا  ماکحا  يارجا  ًاعقاو  ناریا  مدرم  دصرد  دون  زا  شیب  دینک . لمع  یبرغ  یـسارکومد  نیمه 
. دوشیم یـشان  دنرادن ، تیاضر  ضارتعا  هب  تبـسن  يربهر  مظعم  ماقم  هک  روصت  نیا  اهنآ و  تباجن  زا  مدرم  نیا  توکـس  مسق ! ادخ  هب 

ماقم هب  مهاوخیم  هک  مراد  یمایپ  تفگ  و  دمآ ، نم  دزن  رارـصا  اب  یگنهرف  یمناخ  نم ، ینارنخـس  زا  دعب  ناسارخ ، ياهرهـش  زا  یکی  رد 
امـش مارتحا  هب  رگا  مسق ! ادـخ  هب  وگب ، اقآ  هب  تفگ : درک . مهاوخ  ار  راک  نیا  ناـکما  تروص  رد  هللاءاـشنا  متفگ  یناـسرب ، يربهر  مظعم 

امش تسا  نکمم  هک  لامتحا  نیا  امش و  مارتحا  هب  اهنت  میدناشنیم . ناشدوخ  ياج  هب  ار  نالف  نالف و  میدیشوپیم و  نفک  اهنز  ام  دوبن ،
مدرم نیا  رگم  هنرگو ، دناهدرک ؛ توکس  شمارآ  تینما و  ظفح  مارتحا  هب  يربهر و  مارتحا  هب  ام  مدرم  مینکیمن . یمادقا  دیـشابن  یـضار 

ضارتعا یقطنم ، ینوناق و  شور  اب  تسا ، نیا  نازیزع  امـش  هب  هدـنب  يهیـصوت  دـنهدیم ؟ تیاضر  دریمب  روشک  نیا  رد  مالـسا  هک  نیا  هب 
بوشآ و تیانج ، هک  راک  نیا  میهاوخیمن . ار  یبلاطم  نینچ  ام  دییوگب  اسر  يادص  اب  دیناسرب ، نالووسم  شوگ  هب  ار  دوخ  هحفص 86 ) )

یبلطتنوشخ مسیرورت و  وا  راتفر  ای  لوؤسم  نالف  ای  و  صاخ ، یتسایـس  اـی  صاـخ ، يراـتفر  اـب  ندوب  فلاـخم  فرـص  اـیآ  تسین . رورت 
لقن دینکیم ؟ هیجوت  هنوگچ  ار  هلآ  وهیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  صخـش  درکلمع  یتح  ای  ار و  مالـسلاهیلع  یلع  راتفر  دـشاب ، نینچ  رگا  تسا ؟

هـس لاس ، جنپ  زا  رتمک  یتموکح  فرظ  ع )  ) یلع زین  و  دش ، عقاو  ناشیا  طسوت  هوزغ  داتفه  ص )  ) ربمایپ ترجه  زا  دعب  لاس  هد  یط  هدش ،
هعماج رب  حماست  لهاست و  قطنم  هک  ینامز  دینکیم ؟ هیجوت  ار  دراوم  نیا  هنوگچ  داد ؛ ماجنا  ناملسم  يهتشک  رازه  دص  اب  گرزب  گنج 
خیرات يهزوم  هب  دیاب  ینیمخ  دنیوگیم  ًاحیرـص  اهنید  یب  اهدرمان و  دـعب  دـنکیم و  روطخ  هنوگنیا  ام  ياهناوج  نهذ  هب  دـش ، مکاح 

ۀحرف سوواط ، نبا  ( 1 ( ) هحفص 89 ( . ) 14 . ) دزاسب یسارکومد  اب  دناوتیمن  هک  تسا  مالسا  لکشم  نیا  تفر ، رگید  مالـسا  دوش ، هدرپس 
باب 11، ، 32  ، ج 399 راونـالاراحب ، ر.ك : ( 4 . ) ص 47 ج 2 ، رون ، يهفیحـص  ( 3 . ) هبطخ 27 هغالبلاجـهن ، ر.ك : ( 2 . ) ص 7 يرغلا ،
باب 122، ص 130 ، ج 42 ، راونــالاراحب ، ك : ر . ( 6 . ) تیاور 33 باب 37 ، ص 92 ، ج 45 ، راونــالاراحب ، ك : ر . ( 5 . ) تیاور 371
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هفیحص ك : ر . ( 8 . ) تیاور 95 باب 87 ، ص 433 ، ج 75 ، راونالاراحب ، ك : ر . ( 7 . ) تیاور 95 باب 87 ، ص 433 ، ج 75 ، تیاور 13 ؛
لصف 4، تاعوبطم ، نوناـق  ك : ر . ( 10 . ) تیاور 27 باب 107 ، ص 119 ، ج 41 ، راونالاراحب ، ( 9 . ) ص 36 ج 7 ، ص 39 ؛ ج 1 ، رون ،
 / 4  / 24 ناهیک ، ( 13 . ) 12-11 هرقب ، ( 12 . ) هدام 2 یمالـسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  فیاظو  فادـها و  نوناـق  ك : ر . ( 11 . ) هدام 6

. لگیپشا سکات  یناملآ  هیرشن  اب  یجنگ  ربکا  يهبحاصم  شرازگ  ، 1379  / 2  / 24 ناهیک ، ك : ر . ( 14 . ) ص 2 ، 1378

(3  ) اروشاع مایق  ياههنیمز 

نیبیطلا هلآ  یلع  دّمحم و  مساقلایبأ  نیلسرملاو ، ءایبنالا  دیس  یلع  مالّسلاو  ةولّصلاو  نیملاعلا ، بر  هّلل  دمحلا  ( 3  ) اروشاع مایق  ياههنیمز 
ًاظفاح و ًایلو و  ۀعاس  لک  یف  ۀـعاسلا و  هذـه  یف  هئابآ  یلع  وهیلع  کتاولـص  نسحلا  نب  ۀـجحلا  کیلول  نک  مهّللا  نیموصعملا . نیرهاطلا 

ّتلح یتلا  حاورالا  یلع  هّللادـبعابا و  ای  کیلع  مالـسا  ًـالیوط . ًاـهیف  هعتمت  ًاـعوط و  کـضرأ  هنکـست  یتح  ًاـنیع  ًـالیلد و  ًارـصان و  ًادـئاق و 
ناگتفیـش يهمه  دـیلقت و  مظعم  عجارم  يربهر ، مظعم  ماقم  جـع ،)  ) رـصع یلو  هاگـشیپ  هب  ار  هللادـبعیبا  اقآ  هنامولظم  تداهـش  کئانفب .

هب دیامرفن و  هاتوک  مالسلاهیلع  نیسح  ناماد  زا  ناهج  ود  رد  ار  ام  تسد  لاعتم  يادخ  میراودیما  مینکیم . ضرع  تیلست  ینیـسح  بتکم 
رد میدرک و  حرطم  ار  ییاهلاؤس  هتـشذگ  تاسلج  رد  دـنک . فرطرب  ار  شناتـسود  يورخا  يویند و  تالکـشم  يهمه  وا ، يوریپ  تکرب 

حرطم هک  یلاؤس  نیرخآ  هب  هک  نآ  يارب  مدـناسر . ضرع  هب  ار  ییاـهباوج  درکیم  اـضتقا  هدـنب  تعاـضب  داد و  قـیفوت  ادـخ  هک  يدـح 
هّللاءاش نا  میدرک و  تبحص  هراب  نیا  رد  هتشذگ  يهسلج  ود  رد  میهد . حیـضوت  ار  یبلطم  همدقم  ناونع  هب  دوب  مزال  میهد ، خساپ  میدرک 

رما يدـصت  يارب  ار  ع )  ) نیـسح ماـما  ناـشدوخ  هک  یناـسک  یتـح  ناناملـسم ، ارچ  هک  دوب  نیا  لاؤس  مینکیم . ماـمت  ار  ثحب  نآ  بشما 
اب دندیشک و  ع )  ) نیسح ماما  يور  هب  ار  ناشیاهریشمش  یهاتوک  تدم  تشذگ  زا  سپ  دندوب ، هدرک  توعد  یمالـسا  تموکح  تیالو و 

یگداس نیا  هب  میدوب ، هدینشن  لاس  ره  ررکم و  ار  ناتساد  نیا  رگا  دندناسر ؟ تداهش  هب  ار  ترضح  میظع ، بئاصم  نآ  عیجف و  عضو  نآ 
دوجو نآ  عوقو  رد  ياههبـش  کش و  چیه  تسا و  خیرات  تایعطق  زا  دادیور  نیا  اما  دشاب ؛ ریذپناکما  ياهعقاو  نینچ  هک  میدرکیمن  رواب 

هب ار  مالـسا  ردص  عضو  میدرگرب و  بقع  هب  يردق  اروشاع  يهعقاو  زا  دیاب  میبایرد  ار  لاؤس  نیا  خساپ  هک  نیا  يارب  هحفص 90 ) . ) درادن
هک تشاد  دوجو  یطیارـش  هچ  نامز  نیا  رد  مینیبب  ات  مینک  یـسررب  دـنتفرگ ، تسد  هب  ار  تردـق  ماش  رد  هیماینب  هک  یناـمز  زا  صوصخ 

ییاهفعـض یمالـسا  يهعماج  رد  میتفگ  دنروآ . دوجو  هب  ار  البرک  میظع  يهعجاف  دننک و  يرادربهرهب  طیارـش  نیا  زا  دنتـسناوت  ياهدع 
زا هدافتسا  اب  هدرک ، يرادربهرهب  هنیمز  نیا  زا  دنناوتب  هیواعم  لثم  ینارادمتـسایس  هک  نآ  يارب  دوب  ياهنیمز  اهفعـض  نیا  تشاد و  دوجو 

ندوب مکاـح  مدرم و  گـنهرف  ینید و  تاـعالطا  حطـس  ندوب  نییاـپ  هب  طوبرم  اهفعـض  نیا  رتـشیب  دـنبای . تسد  دوخ  دـصاقم  هب  یلماوع 
و دـندرکیم . تیعبت  وا  زا  هناروکروک  نارگید  دادیم ، ماجنا  ار  يراک  ياهلیبق  سیئر  رگا  هک  ياهنوگ  هب  دوب ؛ هعماج  رب  ياهلیبق  گنهرف 

يهمه دـننام  هیواعم  هک  یلماوع  اـما  و  دـننک . هدافتـسا  ءوس  نآ  زا  دـنناوتب  نارادمتـسایس  هک  نیا  يارب  دوب  يرتسب  لـیبق ، نیا  زا  یلئاـسم 
رظن رد  یفلتخم  قوقـش  هس ، نیا  زا  یـضعب  يارب  ناوـتیم  هچرگ  دـشیم  هصـالخ  زیچ  هس  رد  تفرگ ، راـک  هب  تسرپاـیند  نازاـبتسایس 

، ماقم تسپ و  ياطعا  تالیهـست و  زیاوج ، لوپ ، نداد  اب  ینعی  موق ؛ ناگبخن  نارـس و  عیمطت  . 1 زا : دندوب  ترابع  روکذـم  لماوع  تفرگ ،
، اهتواقش هلیـسو  هب  ینعی  مدرم ؛ مومع  دیدهت  . 2 دندرکیم . لامعا  اهنآ  يهلیـسو  هب  ار  دوخ  دصاقم  دـندیرخیم و  ار  ناگبخن  نارس و 

ریز هـب  دوـخ  موـس ، لـماع  تاـغیلبت ؛ . 3 دــنتفرگیم . مـشچ  رهز  مدرم  يهدوـت  زا  یناـسنا ، ریغ  اهيریگتخــس  اــهرورت و  اــهتواسق ،
ياهکیتکات هنوگچ  درکیم و  هدافتـسا  تاـغیلبت  يارب  يرازبا  هچ  زا  هیواـعم  هک  دـش  هراـشا  ـالبق  هک  تسا  میـسقت  لـباق  ییاـههعومجم 

. تفرگیم راک  هب  ار  فلتخم 

هیواعم يوس  زا  هعماج  فارحنا  لماوع  يریگراک  هب  ياهشور 
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توافت هیواعم  تموکح  فلتخم  عطاقم  رد  لماوع  نیا  زا  هدافتسا  يهویش  هیواعم  يوس  زا  هعماج  فارحنا  لماوع  يریگراک  هب  ياهشور 
. دومن میسقت  عطقم  هس  هب  ناوتیم  لقاال  رظن  نیا  زا  ار  يو  تموکح  يهرود  تشاد و 

ریما ترضح  تفالخ  زا  لبق  لوا ، عطقم 

دوب هداتفا  رود  ياهقطنم  ماش  نیمزرس  اریز  دوب ، تحار  رایسب  هیواعم  يارب  طیارش  نارود ، نآ  رد  ریما  ترضح  تفالخ  زا  لبق  لوا ، عطقم 
باحـصا یتـح  هلآ و  وهـیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  نآ  مدرم  یفرط  زا  هحفـص 91 )  ) تشادـن و یطابترا  نادـنچ  يزکرم  تموکح  اـب  و 

دح اـت  ار  هیواـعم  تسد  هک  موس  يهفیلخ  صوصخ  هب  موس ، مود و  يهفیلخ  رگید ، يوس  زا  دـندوب . هدـید  رتمک  ار  ترـضح  نآ  گرزب 
دوب و مهارف  هیواعم  يارب  تیلاعف  عون  ره  يهنیمز  یطیارش  نینچ  رد  دنتـشادن . هیواعم  لرتنک  رب  يرارـصا  نادنچ  دوب ، هتـشاذگزاب  يدایز 

. درکیم تیبرت  دوخ  هاوخلد  قباطم  ار  ماش  هعماج  تدم  نیا  رد 

ریما ترضح  تفالخ  نارود  مود ، عطقم 

شنارای و  ع )  ) یلع وا  درک . رییغت  تاغیلبت  هنیمز  رد  صوصخ  هب  هیواعم  کیتکات  نارود ، نیا  رد  ریما  ترضح  تفالخ  نارود  مود ، عطقم 
صاصق هتخادرپ و  ار  نامثع  ياهبنوخ  دیاب  اهنآ  تسا ؛ هدوب  ناشیا  تسد  هب  موس  يهفیلخ  لتق  هک  درک  عیاش  هداد و  رارق  ماهتا  دروم  ار 

غیلبت ياهزادنا  هب  نآ  دروم  رد  هدرک و  تسرد  ار  هعیاش  ارتفا و  نیا  دهد . لیوحت  هیواعم  هب  ار  نامثع  نالتاق  دیاب  مالسلاهیلع  یلع  دنوش و 
ار نیفص  گنج  هدرک و  بذج  ار  ياهدع  هیواعم  هک  نآ  يارب  دش  ياهنیمز  راک  نیا  دندومن . رواب  ار  نآ  زین  مدرم  زا  يرایـسب  هک  دندرک 
رد ناملسم  ناردارب  ندش  هتشک  دندش . هتـشک  فرط  ود  زا  ناملـسم  رازه  اههد  گنج  نیا  رد  دزادنا . هار  هب  ع )  ) یلع ترـضح  لباقم  رد 

. تسا یگرزب  هلأسم  تسا ، جـیار  هزورما  هک  یعمج  راتـشک  لیاسو  زا  هدافتـسا  اب  هن  مه  نآ  لاس ، دـنچ  لوط  رد  نت و  هب  نت  ياـهگنج 
. تفای نایاپ  ع )  ) نینمؤملاریما تداهش  اب  نایرج  نیا 

نینمؤملاریما تداهش  زا  سپ  موس ، عطقم 

زا مدرم  هک  دوب  یتروص  هب  ناـمز  نیا  طیارـش  دـش . مهارف  يدـیدج  يهنیمز  موس  يهلحرم  رد  نینمؤملاریما  تداهـش  زا  سپ  موس ، عطقم 
هدرک هرادا  ار  ناورهن  نیفـص و  لمج ، گنج  ینعی  گرزب  گنچ  هس  ع )  ) یلع ترـضح  کیدزن  نارای  یتح  دـندوب . هدـش  هتـسخ  گنج 
دیرخ ریوزت  لوپ و  اب  ار  مالسلاهیلع  نسح  ماما  رکشل  نارس  درمش و  تمینغ  ار  تصرف  هیواعم  دندوب . هجاوم  يدایز  تالکـشم  اب  دندوب و 

، ماش اهنت  هن  ؛ دوب هدرک  ادیپ  طلـست  یمالـسا  ياهروشک  رـسارس  رب  هیواعم  نامز  نیا  رد  درک . حلـص  شریذـپ  هب  روبجم  ار  ترـضح  نآ  و 
ع)  ) نسح ماما  طقف  ملس  هلآ و  وهیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  نادناخ  زا  دوب . وا  طلست  تحت  مه  اقیرفآ  لامش  نمی و  زاجح ، قارع ، رـصم ، هکلب 

يراک ره  دناوتیم  هک  دنکیم  ساسحا  هیواعم  طیارش  نیا  رد  دز . رانک  تسایس  نادیم  زا  حلـص  نایرج  اب  مه  ار  ناشیا  هک  دوب  وا  محازم 
زا دعب  و  ع )  ) نسح ماما  هک  یلد  نوخ  تفگ  ناوتب  دیاش  هک  درک  هدافتـسا  هدش  دای  لماوع  زا  ردق  نآ  هیواعم  دهد . ماجنا  دـهاوخب  هک  ار 

رتشیب اروشاع  زور  رد  ع )  ) ءادهـشلادیس تیمولظم  تبرغ و  زا  دـندروخ ، ع )  ) نسح ماما  تافو  زا  دـعب  لاس  هد  ات  ع )  ) نیـسح ماما  ناـشیا 
اب دـنک و  کیرحت  ار  مدرم  فطاوع  تاساسحا و  هک  تسا  يزیچ  هلأسم  نیا  هن  میراد و  یلماک  عالطا  نارود  نآ  زا  ام  هن  هنافـسأتم  تسا .
هچ دشیم و  مالـسلامهیلع  نادناخ  نیا  رب  یملظ  هچ  هک  دیمهف  هحفـص 92 )  ) لقع اب  دیاب  درک . دیدجت  ار  اههرطاخ  نآ  ناوتب  اهنآ  رکذ 

نعل مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هب  امـسر  هللااب - ذایعلا  دیاب - اههعمج  زامن  مامت  رد  یتح  هک  دندرک  تاغیلبت  ردق  نآ  دندروخیم . یلدنوخ 
نعل ناشزامن  تونق  رد  مدرم  درکیم ؛ نعل  ار  ع )  ) یلع دـیاب  هعمج  زامن  بیطخ  ره  دوب . هدـش  مدرم  يدابع  بادآ  ءزج  نیا  دـندرکیم و 

ات دنهد . ماجنا  یمادقا  دنتسناوتیمن  یلو  دندرکیم ، هدهاشم  ار  لئاسم  نیا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  دنتفگیم ، ار  ع )  ) یلع
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نسح ماما  تداهش  زا  دعب  اما  دندوب ؛ شوخلد  رگیدکی  هب  ع )  ) نسح ماما  نیسح و  ماما  دنتشاد ، تایح  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  هک  ینامز 
مامت رد  ترضح  نآ  دنک . لددرد  وا  اب  یتح  هک  تشادن  ار  یسک  هک  دش  اهنت  يردق  هب  دروخ و  لد  نوخ  ردق  نآ  ع )  ) نیسح ماما  (ع ،)

رد البرک  ناتـساد  اـت  ع )  ) نینموملاریما تداهـش  ناـمز  زا  دروخ . لد  نوخ  دـنام و  هنیدـم  رد  هیواـعم  سوحنم  رمع  زا  هدـنامیقاب  لاـس  هد 
ماما نآ ، رخآ  لاس  هد  رد  یلو  دندوب ، تایح  دـیق  رد  مه  ع )  ) نسح ماما  تدـم ، نیا  زا  لاس  هد  دودـح  دیـشک . لوط  لاس  تسیب  دودـح 

نیـسح ماما  نایم  ییاههبتاکم  یهاگ  یتح  نارگید و  اب  ع )  ) نیـسح ماما  نارادفرط  نایم  ییاهوگتفگ  خـیرات  رد  دـندوب . اهنت  ع )  ) نیـسح
هیواعم تسا . ع )  ) نیـسح ماما  تیمولظم  ییاهنت و  يایوگ  هک  تسا  هدـش  لقن  ود  نآ  نایم  يروضح  دروخرب  هبترم  دـنچ  هیواعم و  و  (ع )
يدهع تیالو  يهنیمز  ات  دنام  اج  نآ  رد  یتدم  دروآ و  هنیدم  هکم و  هب  دوخاب  ار  ماش  نایرکـشل  زا  یهورگ  درک و  رفـس  زاجح  هب  رابود 

نامرتحم نارس و  زا  يدادعت  اب  نینچمه  هیواعم  دش . عقاو  ع )  ) نیسح ماما  هیواعم و  نایم  ییاهوگتفگ  اهرفـس  نیا  رد  دنک . مهارف  ار  دیزی 
دیزی هطلـس  ریز  هک  دـندوب  ياهتـسجرب  ياهتیـصخش  دارفا  نیا  درک . وـگتفگ  دـندشیمن ، هیواـعم  میلـست  هدوـب و  سانـشرس  هـک  هنیدـم 
هلأسم دروم  رد  ع )  ) نیـسح ماما  هیواعم و  نایم  هک  ییاهوگتفگ  زا  یکی  رد  دریگب . تعیب  اهنآ  زا  هک  تشاد  رارـصا  هیواعم  دـنتفریمن و 

ترـضح مراد . یـصوصخ  تبحـص  امـش  اب  نم  هک  دـنکیم  توعد  ار  ع )  ) نیـسح ماـما  هیواـعم  تسا ، هدـش  عقاو  دـیزی  يدـهع  تیـالو 
دیتسه رفن  راهچ  امـش  طقف  دنریذپب ؛ ار  دیزی  يدهع  تیالو  دنرـضاح  هنیدم  مدرم  مامت  تفگ : هیواعم  دندرک . تبحـص  وا  اب  و  دـنتفریذپ ،

لوبق مه  نارگید  دینک ، تعیب  هدرک و  لوبق  ار  دیزی  تیالو  امش  رگا  دیتسه . امش  مه  دارفا  نیا  يهدرکرـس  دیریذپیمن ؛ ار  هلأسم  نیا  هک 
راب ریز  امـش  ارچ  ددرگیم . يریگولج  يزیرنوخ  زا  هدـش و  نیمات  هلیـسو  نیا  هب  یمالـسا  تما  یگچراـپکی  تحلـصم و  درک و  دـنهاوخ 

نوـخ همه  نیا  يدرک ، تموـکح  همه  نـیا  هحفـص 93 )  ) وت دومرف  مالـسلاهیلع  ترـضح  دینک ؟ تعیب  دیزی  اب  دـیهاوخیمن  دـیوریمن و 
هب ار  دـیزی  هانگ  رگید  نکن ؛ مهارف  دوخ  یگدـنز  زا  دـعب  يارب  یلابو  رزو و  دوخ  رمع  رخآ  رد  رگید  و  يدرک . داـسف  همه  نیا  یتخیر و 

ناشردپ و ناشردام ، هک  دنتسه  یناسک  مدرم  نایم  رد  هک  یلاح  رد  ینک ، طلـسم  مدرم  رب  ار  وا  يوشیم  رـضاح  وت  هنوگچ  ریگن ؛ ندرگ 
هیواعم ینک ؟ طلـسم  ار  دـیزی  ًاـمتح  یهاوخیم  ياهزیگنا  هچ  هب  وت  دنتـسه . رتعفاـن  مدرم  يارب  رتهب و  وا  دوخ  ردـپ و  رداـم ، زا  ناـشدوخ 
تدوخ تسا و  رتهب  دیزی  ردـپ  ردام و  زا  تردـپ  ردام و  هک  ییوگب  یهاوخیم  وت  ینعی  ینک ؟ حرطم  ار  تدوخ  یهاوخیم  ایوگ  تفگ :
تـسا رتهب  دیزی  ردام  زا  تردام  یتفگ  هک  نیا  اما  تفگ : هیواعم  دوشیم ؟ هچ  میوگب  رگا  دومرف : مالـسلاهیلع  ترـضح  يرتهب ؟ دـیزی  زا 

هظحالم ار  رکف  زرط  دوب - یفاک  تسین  شیرق  زا  دیزی  ردام  دوب و  شیرق  زا  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  دوبن  نیا  زج  رگا  نوچ  یتفگ . تسار 
هلآ وهیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  رتخد  تسا ، شیرق  زا  وت  ردام  هک  نیا  رب  هوالع  هتبلا  تسا - ییارگموق  ییارگیلم و  تیبصع  نامه  نیا  دینک !

ردـپ هک  ینادیم  نوچ  دراد . لمأت  ياج  تسا ، رتهب  دـیزی  ردـپ  زا  وت  ردـپ  یتفگ  هک  نیا  اما  تسا . رتهب  وت  رداـم  ًاملـسم  سپ  تسه . مه 
هک دشاب  مرـشیب  ناسنا  دیاب  هزادنا  هچ  ات  هک  دینک  هظحالم  درک -. مکح  دیزی  ردـپ  عفن  هب  ادـخ  دـندرک و  هزرابم  مه  اب  وت  ردـپ  دـیزی و 
هن یتسه ، رتهب  دیزی  زا  یتفگ  هک  تدوخ ، اما  و  دنک - تابثا  ع )  ) نینمؤملاریما رب  ار  هیواعم  يرترب  ع )  ) یلع نب  نیـسح  لباقم  رد  دهاوخب 
نم زا  راوخبارش  دیزی  ییوگیم  دنتفگ : مامت  بجعت  اب  ع )  ) ترـضح تسوت . زا  رتهب  یلیخ  یمالـسا  يهعماج  يارب  دیزی  تسین . هنوگنیا 

هب دندوب ، شیرق  زا  هریت  ود  زا  نوچ  ! ) نکن تبیغ  تیومع  رـسپ  زا  اقآ ! تفگ : ترـضح  باوج  رد  دینیبب ، ار  هیواعم  تسایـس  تسا ؟ رتهب 
تبیغ و تیومع  رـسپ  زا  هدن ! جرخ  هب  تنوشخ  دیوگیم  دنکیم و  تحیـصن  ار  ع )  ) نیـسح ماما  هیواعم  دـنتفگیم ) ومع  رـسپ  رگیدـکی 

نیسح اب  ار  تیصخشیب  راوخبارش و  زابگس ، دیزی  تسا . رتهب  وت  زا  وا  نیاربانب  دنکیمن ، ییوگدب  وت  زا  تقو  چیه  دیزی  نکن ! ییوگدب 
سدقم بناج و  هب  قح  ینحل  اب  و  تسا ! رتهب  وت  زا  دیزی  دـیوگیم  دـنکیم و  هسیاقم  تسا  فرـش  تیناسنا و  يهرهوج  هک  ع )  ) یلع نب 

نیمه نیع  ( 1 ! ) دـنکیمن ار  وت  تبیغ  وا  یلو  ینکیم  ار  دـیزی  تبیغ  وت  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  وت  رب  وا  يرترب  هک  دروآیم  لـیلد  هناـبآم 
زامن ترضح  یلعا  تفگیم : ملع  زین  هاش  نامز  رد  دیشاب ، هتشاد  رطاخ  هب  رگا  دننکیم . ارجا  زین  ام  يایند  نازابتسایـس  مامت  ار  تسایس 
زامن نامه  بش ، زامن  درکیم  نامگ  تسا . مهم  یلیخ  بش  زاـمن  ندـناوخ  دـنیوگیم  ناـنموم  هک  دوب  هدینـش  دوشیمن ! كرت  ناـشماش 
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ریظن دوشیمن ! كرت  ناشماش  زامن  ترـضحیلعا  درادـن ؟ نید  هاـش  هک  دـنیوگیم  هچ  اـملع  نیا  دوب : هتفگ  اذـل  تسا ؛ ماـش  هحفص 94 ) )
! تسا نآرق  ظفاح  وا  دنیوگیم  یمالـسا  دض  لوؤسم  کی  يهرابرد  ناساّنخ  میراد . نیلوؤسم  زا  یـضعب  يهرابرد  زورما  ار  بلطم  نیمه 
، قیاقح فیرحت  تسا ، هدوب  هنوگنیمه  هب  خیرات  لوط  رد  تسا . نامه  تسایس  دوشیمن ! كرت  مه  شبش  زامن  تسا ! هغالبلاجهن  ظفاح 
وا اب  یقطنم  هچ  اب  دـیوگب و  هچ  هیواعم  لباقم  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تاسدـقم . اهشزرا و  اب  ندرک  يزاب  میهافم ، ندرک  اج  هب  اج 

نیا درک . مکح  دیزی  ردپ  عفن  هب  ادخ  دندرک و  گنج  مه  اب  اهنآ  هک  نیا  يارب  دوب ، رتهب  وت  ردپ  زا  دیزی  ردپ  دـیوگیم  وا  دـنزب ؟ فرح 
نیا ریظن  دوب ! ادخ  تساوخ  دنتفگیم  دندرکیم ، ادیپ  طلـست  ناشدوخ  هک  ینامز  هدرک و  جـیورت  ار  نآ  هیماینب  هک  دوب  يزیمآربج  ریبعت 
يارب ار  دوخ  نادنزرف  هچرگ  دندرکن ؛ تکرش  افلخ  اب  یگنج  چیه  رد  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  میراد . زین  يرگید  ناتساد  رد  ار  فیرحت 

رد هک  تساوخ  ع )  ) نینمؤملاریما زا  مود  يهفیلخ  اهگنج  زا  یکی  رد  دندرکیمن . تکرش  ترـضح  نآ  دوخ  یلو  دنداتـسرفیم ، گنج 
رد تیومع  رسپ  ارچ  ینادیم  تفگ : سابع  نبا  هب  هفیلخ  میآیمن . مراد  راک  هنیدم  رد  نم  دندومرف : ترضح  نآ  اما  دننک  تکرش  گنج 

ار شدوـخ  دـهاوخیم  ینعی  ( 2 « ) ۀـِفالِْخِلل ُهَسْفَن  حِّشَری   » اـت دـنام  یقاـب  هنیدـم  رد  یلع  تفگ : هفیلخ  هـن . تـفگ : درکن ؟ تکرـش  گـنج 
یجایتحا نینچ  شدوخ  يارب  وا  متفگ  نم  دـیوگیم : سابعنبا  دوش . هفیلخ  نم  زا  دـعب  هک  دـنک  يزاسهنیمز  هدرک و  تفالخ  يادـیدناک 

َّنِکلَو ِهَّللاُلُوسَر ، ُدیری  َناک  ، » هلب تفگ : تسا . هدرک  نییعت  ماما  ناونع  هب  ار  وا  هلآ  وهیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  دقتعم  نوچ  دنیبیمن ؛
رد هک  تسا  يزیمآهطلاغم  قطنم  نیا  تساوخن ! ادخ  اما  دنک ، نییعت  دوخ  ياج  هب  ار  ع )  ) یلع تساوخیم  ص )  ) ربمایپ ینعی  دِری » َْمل  ُهَّللا 

نیا يارب  درک ؛ مکح  نم  عفن  هب  ع ،)  ) یلع ربارب  رد  ادـخ  تفگ : هیواعم  اذـل  دربیم . راک  هب  ار  نآ  زین  هیواعم  و  تفریم ؛ راک  هب  زور  نآ 
: تفگ مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  هب  داد ، لیکـشت  هک  یـسلجم  رد  مه  دـیزی  دـش . هتـشک  جراوخ  تسد  هب  تفر و  اـیند  زا  نم  زا  لـبق  هک 

صوصخ هب  هلاس ، تسیب  يهرود  نیا  رد  هیواعم  یتاغیلبت  ياههژوس  زا  یکی  دینادرگ ! زوریپ  وا  رب  ار  ام  درک ؟ هچ  تردارب  اب  ادـخ  يدـید 
يهجیتن دینیبب  هک  دوب  نیا  دـندوبن - مه  وا  دـض  دـندوبن ، مه  هعیـش  رگا  هک  هفوک - مدرم  رثکا  لثم  یناسک  ای  ع )  ) یلع نایعیـش  هب  تبـسن 

میتی اههچب  ردقچ  دـندش ؟ رهوشیب  هحفـص 95 )  ) اهنز ردقچ  دش ؟ يزیرنوخ  ردقچ  دـش ؟ هچ  رهـش  نیا  رد  یلع  يهلاس  جـنپ  تموکح 
رظن زا  نونکا  تفر و  نیب  زا  امـش  تراجت  ردقچ  تفر ؟ نیب  زا  دیدیـسرن  اهنآ  هب  هک  نآ  هطـساو  هب  امـش  ياهيزرواشک  ردقچ  دـندش ؟

، دشیم عقاو  یگنج  هن  درکیم ، حلص  ام  اب  لوا  زا  مالسلاهیلع  یلع  رگا  دوب ؟ رـصقم  یـسک  هچ  لئاسم  نیا  رد  دیاهدنام ؟ بقع  يداصتقا 
اهیبارخ و نیا  هن  میتی و  ياههچب  همه  نیا  هن  دندشیم ، هویب  نانز  همه  نیا  هن  دمآیم ، دوجو  هب  اهیتخبدب  نیا  هن  دـشیم ، يزیرنوخ  هن 
. دندربیم راک  هب  ار  هژوس  نیا  مه  ع )  ) یلع دوخ  نامز  رد  تسا و  يرثؤم  رایـسب  هژوس  نیا  دمآیم . راب  هب  يداصتقا  ياهیگدـنام  بقع 
هب ناتـسبات  رد  دیامرفیم  درکیم . هیالگ  ییاهزیچ  هچ  زا  شناتـسود  تسد  زا  ع )  ) یلع هک  دینیبب  دییامرفب و  هظحالم  ار  هغالبلاجهن  امش 

رتهب اوه  نک  ربـص  تسا ، درـس  اوه  دـییوگیم  میورب ، میوگیم  ناتـسمز  رد  تسا ! مرگ  اوه  دـییوگیم  میورب ، گـنج  هب  میوگیم  اـمش 
هنوگنیا مدرم  زا  اـج  دـنچ  رد  ع )  ) یلع ( 3 . ) تسا هدـنام  نیمز  يور  ناميزرواشک  لوصحم  تسا ، هداـتفا  بقع  ناـميزرواشک  دوشب ،

عبات هک  زور  نآ  قارع  يهعماج  لخاد  رد  ار  تاغیلبت  نیا  هیواـعم  لاّـمع  درکیم و  هیواـعم  هک  دوب  یتاـغیلبت  رثا  رد  اـهنیا  دـنکیم . هلگ 
. دندرکیم مهارف  ار  يرهمیب  شروش و  يهنیمز  دندناروشیم و  ترـضح  نآ  هیلع  ار  مدرم  دندرکیم و  شخپ  دـندوب ، ع )  ) نینمؤملاریما

گنج هرس  سدق  ماما  رهشمرخ  حتف  زا  دعب  رگا  هک  دیناوخیم  اههمانزور  نیا  رد  ردقچ  درادن ؟ دوجو  تاغیلبت  نیا  زا  ياهنومن  زورما  ایآ 
اهنآ دروم  رد  هر )  ) ماما هک  یناسک  نامه  یلم ، يههبج  يدازآ و  تضهن  نارـس  ( 4 . ) میتشادن ار  زورما  تالکشم  دوب ، هدرک  فقوتم  ار 

دناهدرک و ضوع  مسا  اهنآ  زا  یضعب  دناهدش ؛ روشک  يهدرپ  تشپ  ناراذگتسایـس  زورما  ( 5 «، ) دنتـسه رتدب  نیقفانم  زا  اهنیا  : » دومرف
اهنیا یتاغیلبت  يهژوس  دـننزیم . ار  اهفرح  نیمه  دـننکیم و  افیا  ار  ناشدوخ  شقن  دـننک ، ضوع  مسا  هک  نیا  نودـب  اهنآ  زا  یـضعب 

: دـنیوگیم دوب ؟ رـصقم  گـنج  نیا  رد  یـسک  هچ  دوـبن . روـشک  نیا  رد  اهیتخبدـب  همه  نیا  دوـبن ، گـنج  نیا  رگا  دـنیوگیم  تسیچ ؟
! دیـسریمن اج  نیا  هب  راـک  دـندوب ، هدرک  حلـص  رتدوز  رگا  درک ! لـیمحت  مدرم  رب  ار  گـنج  نیا  هک  دوب  يدـنوخآ  تموکح  اهدـنوخآ !
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لح ام  لئاسم  دـننک ، شزاس  اکیرمآ  اب  مه  نالا  ناریا  رگا  تساکیرمآ ! اـب  هطبار  عطق  رثا  رد  دراد  دوجو  نونکا  هک  يداـصتقا  تالکـشم 
زاب دـنرادن  مرـش  هک  یناسک  تسا ، هدـش  هداد  باوج  هجو  نیرتهب  هب  و  هحفـص 96 )  ) هدـش یجالح  لئاسم  نیا  اهراب  هک  نیا  اب  دوشیم !
طلغ هک  یطلغ  فرح  کی  رگا  هک  دوب  نیا  هیواعم  تسایـس  تشاد . هیواعم  هک  دنراد  ار  یتسایـس  نامه  دـننکیم . رارکت  ار  اهفرح  نامه 

ار تسایـس  نیمه  تسرد  مه  اهنیا  دننکیم . لوبق  مدرم  دتفایم و  اج  مک  مک  دننک ، رارکت  دایز  دشاب ، نشور  مه  باتفآ  دـننام  شندوب 
باوج هدومرف و  ناـیب  ار  یبـلطم  تحارـص  هب  ناشياهینارنخـس  رد  يربـهر  مظعم  ماـقم  صخـش  دراوـم  زا  یـضعب  رد  دـننکیم . يزاـب 
یملع یخیرات و  دهاوش  اب  زین  رگید  ناگدنـسیون  دـندرک ، ثحب  لیـصفت  هب  هتـشذگ  لاس  ناشیا  اکیرمآ  اب  هطبار  يهرابرد  ًالثم  دـناهداد ؛

رد ار  نآ  يهنومن  درک . دهاوخ  نادنچ  دص  ود  هکلب  دنکیمن ، لح  ار  ام  يداصتقا  تالکـشم  اکیرمآ  اب  يهطبار  اهنت  هن  هک  دندرک  تابثا 
رب دـصرد  هاـجنپ  دـیاب  دـنیوگیم  دـننکیم و  باـصتعا  هیکرت  مدرم  تـسین ؟ اـکیرمآ  يهدرپسرـس  هـیکرت  رگم  دـینیبب . رگید  ياـهروشک 

هاـگیاپ یمالـسا و  روـشک  نیرتـگرزب  هک  ياهیکرت  تساـکیرمآ ؛ مشچ  روـن  هک  تسا  هیکرت  داـصتقا  عـضو  نیا  دوـشب . هدوزفا  ناـمقوقح 
لیئارـسا يرکون  دیاب  تسا و  هدش  لیئارـسا  ناوخ  راوخ  هزیر  هک  هدرک  راچد  یتلذ  نانچ  هب  ار  روشک  نیمه  اکیرمآ  دوب . ینامثع  تفالخ 

اکیرمآ اب  هک  تسا  نیا  ام  لکشم  دنیوگیم : مهزاب  دنوریم ؟ ور  زا  دارفا  نیا  رگم  یلو  دهدب . هحلـسا  يرادقم  وا  هب  لیئارـسا  ات  دنکب  ار 
نامز رد  هتبلا  تفگیم . هیواعم  هک  دوب  ینخس  نامه  نیا  دوشیم ! لح  نامتالکشم  میشاب ، هتشاد  هطبار  اکیرمآ  اب  رگا  میاهدرکن ؛ شزاس 

ماکحا يارجا  هب  گنج و  هب  اهنآ  دینیبب . ار  اههباشت  یلو  دندوبن ؛ يدازآ » تضهن   » مه وا  باحصا  دوبن و  حرطم  اکیرمآ  يهلأسم  هیواعم 
مکاح يهفیظو  تفگیم  مالسلاهیلع  یلع  دیوریمن ؟ رافک  راب  ریز  ارچ  هک ، دنتـشاد  ضارتعا  نیا  هب  دنتـشاد ، ضارتعا  یمالـسا  دودح  و 
اهنآ دسریم . لئاسم  ریاس  داصتقا و  هب  تبون  نآ  زا  دعب  تسا ؛ یمالسا  ياهشزرا  ظفح  مالسا و  ماکحا  يارجا  زیچ  ره  زا  لبق  یمالسا 
زورما مینکیم ! حلـص  ّالا  میور و  یم  مه  داهج  هب  دمآ ، شیپ  داهج  میتشاد و  لاح  رگا  نآ  زا  دـعب  تراجت ، يزرواشک و  لوا  دـنتفگیم 

نیریش و بآ  نیا  تسا  گر  گر  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  مالـسلاهیلع  یلع  قطنم  نارادفرط  و  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  هیواعم  قطنم  نارادفرط 
تموکح و  ع )  ) یلع تموکح  و  ع )  ) یلع هب  تبسن  ار  مدرم  یتاغیلبت  ياههژوس  نینچ  اب  هیواعم  روص  خفن  ات  دوریم  قیالخ  رب  روش  بآ 

نیـسح ماما  رب  ار  دـیزی  يرترب  هک  دـمآرب  ددـصرد  ییوگتفگ  نمـض  هک  اج  نآ  ات  درکیم . درـسلد  مالـسلاامهیلع  ربمغیپ  لآ  یلع و  لآ 
حرش دیدحلایبا ، نبا  ( 2 . ) صص 244-240 ج 4 ، حوتفلا ، ك : ر . ( 1 ( ) هحفص 97 !! ) دنک تباث  ع )  ) نیسح ماما  دوخ  يارب  مالـسلاهیلع 

10  / 29 زورما ، حبص  شوپخرس ،» بانجیلاع  ، » ربکا یجنگ ، ك : ر . ( 4 . ) هبطخ 27 هغالبلاجهن ، ك : ر . ( 3 . ) ص 80 ج 12 ، هغالبلاجهن ،
ص 384. ج 22 ، رون ، هفیحص  ( 5 . ) ص 12 ، 1378 / 

هیواعم نامز  رد  نیسح  ماما  هنایفخم  تیلاعف 

هک يراک  دـهد ؟ ماجنا  تسناوتیم  يراک  هچ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  طیارـش  نیا  رد  هیواـعم  ناـمز  رد  نیـسح  ماـما  هناـیفخم  تیلاـعف 
ییامنهار ار  اهنآ  هدرک و  ادیپ  ار  يدودـعم  دارفا  هنامرحم ، تروص  هب  رانک و  هشوگ و  رد  هک  دوب  نیا  دـهد  ماجنا  تسناوتیم  ترـضح 

رد مارحلادجسم ، رد  ات  درکیم  یعـس  ترـضح  دندشیم ، عمج  فلتخم  ياهروشک  مدرم  زا  يرایـسب  هک  جح  مایا  رد  صوصخ  هب  دنک .
دراوم نیا  رد  ع )  ) نیسح ماما  تاملک  زا  هنومن  ود  هب  دیامن . ییامنهار  ار  ناشیا  دنک و  تبحـص  هتفرگ ، سامت  اهنآ  اب  تافرع  رد  ای  ینم 
يارب شنخس  دادیم  لامتحا  هک  ار  یناسک  ع )  ) ءادهـشلادیس دوب  هدش  لیکـشت  ینم  رد  ایوگ  هک  تاعامتجا  نیا  زا  یکی  رد  دینک . هجوت 

ارم فرح  ینعی  ( 1 « ) یلوَق اوُُمتْکا  َو  یَتلاقَم  اوُعَمِْـسا  : » دومرف اهنآ  هب  درک و  عمج  شنارومأم  هیواـعم و  مشچ  زا  رود  دـشاب ، رثوم  اـهنآ 
میوگب امش  هب  مهاوخیم  میوگب ؟ امش  هب  مهاوخیم  ار  يزار  هچ  دینکن . اشفا  هتـشاد و  هگن  ناهنپ  ارم  نخـس  دیـشاب ؛ رادزار  اما  دیونـشب ،

نییعت ار  مالسلاهیلع  یلع  دوخ ، زا  دعب  يارب  ادخ  روتسد  هب  هلآ  وهیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تسین ؛ یمالـسا  تموکح  تموکح ، نیا  هک 
تیاعر ار  زیچ  چیه  رگید  دمآ و  راک  رس  هیواعم  دعب  میهاوخیم ! یسارکومد  تموکح  ام  دنتفگ  دنتفریذپن و  اهناملـسم  یلو  دوب ، هدرک 
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نیـسح ماما  دوشیم ؟ یمارتحایب  مالـسا  تاسدقم  هب  دوشیم و  كرت  مالـسا  ماکحا  هنوگچ  دنکیم ؟ یملظ  هچ  هیواعم  دـینیبیم  درکن .
یسک هب  دیونشب و  ارم  نخس  دینک ؛ مایق  میوگیمن  تسین ، قح  تموکح  نیا  هک  دینادب  میوگب  امـش  هب  مهاوخیم  طقف  نم  دیوگیم  (ع )

ِهب ُْمتِْقثَو  َو  ُْمْتنِمَأ  ْنَم  ْمُِکِلئابَق ، َو  ْمُکِراْصمَأ  یِلا  اوُعِجْرا  َُّمث  . » دیـشاب رادزار  تسا ؛ هتفگ  اـم  هب  ینانخـس  نینچ  ع )  ) نیـسح هک  دـییوگن  مه 
اهنآ هب  دـیراد و  نانیمطا  اهنآ  يرادزار  هب  الماک  هک  دـیبایب  ار  يدارفا  ناتلیابق و  اهرهـش و  هب  دـیدرگرب  ینعی  نوُمَْلعَت » ام  یِلا  ْمُهوُعْداَف 
يارب هنایفخم  راک  يرادزار و  نامتک و  همه  نیا  دـینک . لقتنم  دـیراد ، لوبق  متفگ و  امـش  هب  نم  ار  هچنآ  دـینادیم و  هک  ار  ییاهزیچ  نآ 
عضو هک  تسنادیم  ترضح  ریخ ، دنک ؟ مهارف  ار  دوخ  تموکح  يهنیمز  هلیسو ، نیا  هب  تساوخیم  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ایآ  دوب ؟ هچ 

نم ینعی  بَهْذی » َو  ُّقَْحلا  اذه  سردَنی  َْنَْأ  ُفاخَأ  ّینِاَف  : » دیامرفیم میوگیم . ار  نانخس  نیا  ارچ  هک  دنیامرفیم  ناشدوخ  تسا و  هنوگچ 
رد دوب ؟ هچ  یمالـسا  ياـهشزرا  دوب ؟ هچ  قح  تموکح  دوب و  قح  مالـسا  هک  دـننادن  مدرم  دوش و  شومارف  یلک  روط  هب  قـح  مسرتیم 

نیسح ماما  رگا  هک  يروط  هب  دنک ، هزرابم  تمواقم و  تسناوتیمن  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  دوب و  هیواعم  رایتخا  رد  تموکح  طیارـش  نیا 
کت تروص  هب  دارفا  اب  ترـضح  نآ  اذـل  دـشیمن . لصاح  وا  رورت  هحفـص 98 )  ) زا ياهجیتن  دـندرکیم و  رورت  ار  وا  دزیم ، فرح  (ع )

نم سرت  دومرفیم  و  دیـشاب ، رادزار  هک  درکیم  شرافـس  اهنآ  هب  درکیم و  عمج  اج  کی  ار  رفن  دـنچ  یهاگ  تفرگیم و  سامت  کـت 
ار قـح  مدرم  رگا  تسیچ . قـح  دـنادن  سک  چـیه  ددرگ و  شوـمارف  هدـش و  هنهک  سردـنم و  یلک  هب  قـح  نیمز  يور  رد  هک  تسا  نـیا 

مامتا مدرم  رب  نوچ  تسا ؛ ناسآ  املع  رب  راک  دـننک ، لمع  نآ  هب  دراذـگن  اـهنآ  یتسرپتوهـش  یتسرپماـقم و  اـهسوه ، یلو  دنـسانشب ،
لاـح رد  قح  هک  ییاـج  نآ  اـما  دـننکیمن . لـمع  لاـح ، نیا  اـب  دنـسانشیم و  ار  قح  مدرم  هک  دـنراد  تجح  اـملع  تسا و  هدـش  تجح 

ار ماهفیظو  نم  هک  دوشیم  مارآ  لقاال  دـنک ، تیلاعف  انلع  هک  دـشاب  هتـشاد  ناکما  رگا  تسا . رتتخـس  ملاع  هفیظو  تسا ، ندـش  شومارف 
هدوسآ شرطاخ  اما  تسین ؛ هک  نیا  زا  شیب  دـننزیم ؛ راد  ار  وا  هللا  لضف  خیـش  لثم  دنـشکیم و  ار  وا  هک  تسا  نیا  رثکادـح  مداد . ماجنا 
ماـجنا ار  ماهفیظو  نم  هک  دوب  رطاـخ  هدوسآ  ًـالماک  دوـب ؟ نارگن  ندـش  مادـعا  زا  هللا  لـضف  خیـش  رگم  مداد . ماـجنا  ار  ماهفیظو  هک  تسا 

هک دـننزیم  ییاـهبسچرب  تسا ، لهـس  تمهت  هچرگ  دـننزب ، ناـسنا  هب  ار  تمهت  عاونا  دز و  ار  قح  فرح  ناوـتن  هک  یناـمز  اـما  ماهداد .
ندش هتـشک  شاهجیتن  ییوگب ، نخـس  رگا  لاح  نیا  رد  دوشیم . يواسم  نتفگن  نتفگ و  تروص  نیا  رد  دنکن ، رثا  صخـش  نخـس  رگید 

لمحت ار  یباذع  نینچ  ع )  ) نیـسح ماما  تسا و  یحور  باذع  جنر و  ثعاب  هک  تسا  نیا  دوشیمن . بترتم  نآ  رب  مه  يرثا  چـیه  تسا و 
هد صوصخ  هب  لاس و  تسیب  ع )  ) نیسح ماما  اروشاع ؟ زور  ندش  هتـشک  ای  تسا  رتدب  تیمولظم  لد و  نوخ  نیا  ادخ  هب  ار  امـش  درکیم .

همادا و  بَهْذی » َو  ُّقَْحلا  اذه  ِسَرْدنی  ْنَأ  ُفاخَأ  یِّنِاَف  : » دیامرفیم دروخ . لدنوخ  نینچ  نیا  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  تداهـش  زا  دـعب  لاس 
دوجو هب  هیماینب  هک  یطیارـش  اـب  اـما  ( 2 ( ؛» نوُِرفُاِْـکلا َهِرَک  وـَل  َو  ِهِروـُن  ُِّمتُم  ُهَّللاَو   » هک مراد  ناـنیمطا  ادـخ  يهدـعو  هب  نم  هـتبلا  دـهدیم :

رد هنیدـم ، رد  شدوخ ، يهناـخ  رد  ع )  ) نیـسح ماـما  هک  دـینک  هظحـالم  تسا . ندـش  شوـمارف  نتفر و  نیب  زا  لاـح  رد  قـح  دـناهدروآ ،
ياهدع ینم  رد  جح  مایا  دیاب  دنزب . فرح  دناوتیمن  دناهدید ، هلآ  وهیلع  هللا  یلص  ربمایپ  شود  يور  ار  وا  مدرم  هک  ییاج  رد  شهاگداز ،

. تسا جح  رفس  رد  ناگبخن  زا  یعمج  اب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نانخس  رگید ، يهنومن  دنک . تبحـص  یـصوصخ  اهنآ  اب  دنک و  عمج  ار 
، دومن ییاسانش  هحفـص 99 )  ) ار يدارفا  شناراـی ، ناتـسود و  زا  درک و  مهارف  یتامدـقم  دروآ و  تسد  هب  یتصرف  رفـس  نیا  رد  ترـضح 

تبحص رتشیب  عمج  نآ  رد  ترضح  نانخس  هرابرد  هدنیآ  هسلج  رد  درک . تبحص  ناشیا  يارب  ترضح  دش و  لیکشت  ياهنامرحم  عامتجا 
دوخ هفیظو  هب  امـش  هک  داد  رارق  شنزرـس  دروم  ار  ناگبخن  نیا  ادتبا  ترـضح  مزادرپیم . نانخـس  نیا  زا  یـشخب  هب  طقف  نونکا  منکیم .

دـنکیم و اـعد  رخآ  رد  نیا ، زا  دـعب  دیـسرتیم . ناـتدوخ  ناـج  لاـم و  زا  دـینکیمن و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  دـینکیمن ، لـمع 
ار تاملک  نیا  امـش  ًانئمطم  ( 3 « ) ماطُْحلا ِلوُُضف  ْنِم  ًاساِمتْلا  َو ال  ٍناْطلُـس  یف  ًاُسفانَت  اَّنِم  َناـک  اـم  ْنُکی  َْمل  ُهَّنَا  ُمَْلعَت  َکَّنِا  َمُهَّللَأ  : » دـیامرفیم
زا تدم  نیا  رد  ام  هک  ییاهراک  نیا  ینادیم  وت  ایادخ  تفگ : درک و  دنلب  ار  شتسد  ترـضح  دیاهدینـش . زیزع  ناگدنیوگ  نابز  زا  اهراب 

. دوبن ماقم  تموکح و  يارب  تباقر  مینک . تباقر  نارگید  اب  ایند  يهفیج  رـس  رب  هک  هدوبن  نیا  يارب  میاهداد ، ماجنا  لاح  هب  ات  مردـپ  ناـمز 
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َو . » میروآ تسد  هب  ياهفاضا  زیچ  دوخ  يارب  ایند  سخ  راخ و  زا  ایند ، ماطح  زا  میتساوخیم  هک  نیا  هن  ماطُحلا » ِلوُُضف  ْنَم  ًاـساِمْتلا  ـال  َو  »
اـههیاپ و راـثآ ، اـم  هک  دوـب  نیا  يارب  لوا  يهجرد  رد  اـهراک  نیا  همه  كِدـِالب » یف  ِحالْـص  ِاـْلا  َرِهُْظن  َو  َکـِنید  ْنـِم  َِملاـعَمْلا  يُرِنل  ْنِـکل 

يال هب  رد ال  قح  دنسانشب و  لطاب  زا  ار  قح  مدرم  ات  مینک ، لمع  ار  دوخ  يرگتیاده  يهفیظو  میهد و  ناشن  مدرم  هب  ار  نید  ياهشزرا 
يولج مینک و  حالـصا  ار  دـساف  ياهراک  میناوتیم -  هک  ياهزادـنا  ات  دـعب -  يهجرد  رد  و  دوشن ؛ مگ  دولآلگ  ياهبآ  هریت و  ياـهربا 

« كِدابِع ْنِم  َنُومُولْظَْملا  َنَمْأی  َو  : » هفیظو ماجنا  نیا  يهیاس  رد  هک  دوب  نیا  ام  فده  میریگب . دوشیم  ماجنا  هعماج  رد  هک  یطلغ  ياهراک 
ظفح هعماج  تینما  ینک ، تعیب  دـیزی  اـب  رگا  تفگیم : ع )  ) نیـسح ماـما  هب  هیواـعم  دـینک ، هظحـالم  دنـسرب . تینما  هب  هدـید  متـس  مدرم 

هک یماگنه  ياهدرک . زواجت  مدرم  سومان  لام و  ناج و  هب  ياهدرب ؛ نیب  زا  ار  مدرم  تینما  هک  ییوت  دـیوگیم : ع )  ) نیـسح ماما  دوشیم .
تسا هتشذگن  هلآ  وهیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تافو  زا  ههد  دنچ  زونه  درک . زواجت  راصنا  نیرجاهم و  نارتخد  هب  دمآ ، هنیدم  هب  ةاطرا  نب  رـسب 
دیزی اب  وت  رگا  دیوگیم : ع )  ) نیسح ماما  هب  لاح  نیا  اب  دندرک ، زواجت  مدرم  نارتخد  هب  هلآ  وهیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  يهفیلخ  مان  هب  هک 

تینما نیا  مینکب ؛ میتساوخ  هچ  ره  میـشاب و  طلـسم  ام  ینعی  هچ ؟ ینعی  هیواعم  قاذـم  هب  تینما  دوشیم . ظفح  هعماـج  تینما  ینک ، تعیب 
َو َِکتَّنُـس  َو  َکِِـضئارَِفب  َلَـمْعی  َو  . » دنـسرب تینما  هب  ناـمولظم  هک  منکیم  ماـیق  نیا  يارب  نم  دـیوگیم : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  تـسا !

مایق ماقم ، لوپ و  يارب  ام  دوشب . ارجا  هعماـج  رد  ادـخ  ماـکحا  هحفـص 100 )  ) تابحتـسم و تابجاو ، هک  تسا  نیا  ام  فدـه  کِماکْحَأ »
دوخ ناج  ادخ  نید  ادخ و  يارب  هک  یسک  فده  تسین . ترشع  شیع و  يهنیمز  ندرک  مهارف  ناج ، نتخادنا  رطخ  هب  زا  فده  میدرکن .

رد ادخ  نید  هک  تسا  نیا  ام  يوزرآ  دیآیم ؟ وا  راک  هچ  هب  لوپ  ماقم و  ندش ، هتـشک  زا  دـعب  تسین ؛ ماقم  لوپ و  دزادـنایم ، رطخ  هب  ار 
ُۀَمَلَّظلا يِوَق  انوُفِْصُنت  َو  انوُرُْصنَت  اَِّلا  ْمُکَّنِاَف  : » دیامرفیم شنانخس  همادا  رد  ع )  ) نیسح ماما  دوش . ارجا  ادخ  ماکحا  هدیدرگ و  مکاح  هعماج 
ییاسانش کت  کت  ار  ناناملـسم  ناگبخن  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دیریگب ؛ رظن  رد  دیوگیم  نخـس  نآ  رد  ع )  ) ماما هک  ار  يّوج  مُکیَلَع »

راتفر فاصنا  هب  ام  اب  دینکن و  کمک  ار  ام  امش  رگا  دیامرفیم : دنکیم . تبحـص  نانآ  يارب  هدرک و  عمج  ياهسلج  رد  ار  اهنآ  هدومن و 
یـضار ایآ  دننک . شوماخ  ار  ناتربمایپ  رون  ات  دـننکیم  شالت  و  مُکیبَن » ِرُون  ِءافِْطا  یف  اُولِمَع  َو  ، » دـنوشیم زوریپ  امـش  رب  ناملاظ  دـینکن ،
کمک رگا  دینکن . هقیاضم  ینابز  کمک  زا  لقاال  دیراذگن و  اهنت  ار  ام  ردق  نیا  دیهاوخیمن ، رگا  دوش ؟ هنوگنیا  دـیهاوخیم  دـیتسه و 
تسیب داد . دهاوخن  شوگ  امـش  فرح  هب  یـسک  رگید  دنوشیم و  طلـسم  امـش  رب  ناملاظ  دش ؛ دیهاوخ  التبم  یماجنارـس  نینچ  هب  دینکن ،

وا هب  ياهزاـجا  نینچ  دـنک ؛ ینارنخـس  هعمج  زاـمن  يهـبطخ  رد  تسناوـتیمن  درکیم . راـتفر  هنوـگنیا  هنیدـم  رد  ع )  ) نیـسح ماـما  لاـس 
رگا دـهد . شوگ  دنیـشنب و  مه  ماـما  دـنک و  نعل  ار  مالـسلاهیلع  یلع  دـیاب  دـشیم و  باـختنا  هیواـعم  فرط  زا  دـیاب  بیطخ  دـندادیمن .

ار بوخ  ياـهمدآ  هک  مدرم  زا  ياهدـع  هک ، دوب  نیا  دـشیم  لـصاح  هک  ياهجیتن  رثکادـح  درکیم ، ماـیق  یطیارـش  نینچ  رد  هللادـبعیبا 
ناتسود و امش  نآلا  دشیم . شومارف  وا  مان  مه  يدنچ  زا  دعب  تفر و  تسد  زا  ع )  ) نیسح ماما  هک  دش  فیح  دنتفگیم  دنتـشاد ، تسود 

قِمَح نب  ورمع  هک  دنتسه  رفن  دنچ  يرفن  رازه  هد  دنچ  تیعمج  نیا  رد  دیاهدینش ؟ ار  قمح  نب  ورمع  مان  راب  دنچ  مالسلاهیلع  یلع  نایعیش 
نب یلع  نب  دـیز  دـشیم . اهنآ  دـننام  یکی  ًاتیاهن  زین  وا  درکیم ، مایق  طیارـش  نآ  رد  ع )  ) نیـسح ماما  رگا  دنـسانشب . ار  يرَجَه  دیـشُر  ای 
لاح هب  ات  اـیآ  دـینکیم ؟ يرادازع  وا  يارب  ردـق  هچ  دـینادیم و  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـیز  خـیرات  زا  رادـقم  هچ  امـش  دـش ؟ هچ  نیـسحلا 

راد هب  ار  شندب  دش ، هتشک  درک ، مایق  وا  هک  نیا  اب  دنزیرب ؟ کشا  وا  يارب  مدرم  هک  هدش  لیکشت  نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز  يارب  یـسلجم 
لابقتسا وا  زا  مدرم  ًالوا  دشیم  روطنیمه  درکیم ، مایق  هیواعم  نامز  رد  مه  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رگا  دنام . راد  رـس  رب  اهتدم  دندز و 

. دنزب تسد  یمادقا  ره  هب  تسایس  نودب  هک  دوبن  دیزی  لثم  دادیم و  ماجنا  تنطیـش  اب  ار  دوخ  ياهراک  هیواعم  هک  نیا  يارب  دندرکیمن ؛
رد مراد  هحفـص 101 )  ) دای هب  نکن . ار  دـیزی  تبیغ  تفگیم : درکیم و  رکنم  زا  یهن  مه  ار  ع )  ) نیـسح ماـما  تنطیـش ، يور  زا  هیواـعم 

نیا ندینـش  مینادیمن  ام  دنتفگیم  ناسدقم  زا  یـضعب  دندرکیم ، ییوگدب  هاش  يهرابرد  هرـس  سدـق  ماما  ترـضح  یتقو  تضهن ، لیاوا 
يرایـسب نایم  رد  اهینیبکیرات  اهيرکفجک و  اهيرظن ، هتوک  نیمه  میرذگب ، هک  اهدب  زا  مه  زورما  تسین ! زیاج  ای  تسا  زیاج  اهتبیغ 
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مه يرادـقم  درک . فورعم  هب  رما  دـیاب  یتروص  هچ  هب  اـجک و  دـننادیمن  دـننکیم و  مگ  ار  اـعد  خاروس  هک  دراد  دوجو  بوخ  مدرم  زا 
، درکن مایق  هیواعم  نامز  رد  ع )  ) نیـسح ماما  هک  نیا  لیلد  اذل  میاهدرکن . نایب  تسرد  ار  لئاسم  نیا  هک  تسا  هدنب  لاثما  هدنب و  زا  ریـصقت 
رد دنامب و  هنادواج  ات  دـنک  تبث  خـیرات  رد  دوخ  تداهـش  تیمولظم و  اب  ار  دوخ  تلاسر  دـناوتب  هک  دوبن  ياهنوگ  هب  طیارـش  هک  دوب  نیا 
هک دراد  دوجو  یناوارف  دهاوش  دوب و  هدـش  میظنت  اههشقن  نیا  هتبلا  درک . ياهدـش  باسح  مایق  نینچ  دـیزی  نامز  رد  اما  دوشن . مگ  خـیرات 

یلو تسا . تداهش  رفـس  نیا  تبقاع  هک  تفگ  هبترم  نیدنچ  مه  هار  لوط  رد  دوب و  هتفگ  اهراب  دنکیم ؟ هچ  تسنادیم  ع )  ) نیـسح ماما 
ینازورف غارچ  نوچمه  دـبألا  یلا  شمان  ات  دـسرب  تداهـش  هب  هنوگ  نآ  ع )  ) نیـسح هک  نیا  يارب  دوب  ياهنارهام  یهلا  يهشقن  لاح  ره  هب 

و دنیوگب ، اهنخس  ع )  ) نیسح هرابرد  نایحیسم  نایدوهی و  ناتسرپتب ، رافک ، هک  ياهنوگ  هب  دنک ؛ نشور  اهنامز  همه  رد  ار  ملاوع  همه 
هک لاؤس  نیا  هرابرد  نیاربانب ، تسا . هدش  هتشون  هنیمز  نیا  رد  زین  یناوارف  ياهباتک  دیاهدینش و  ظاعو  ناگرزب و  زا  اهراب  ًامتح  مه  امش 

نامه دندش ؛ هدیرخ  لوپ  اب  ینعی  عیمطت  اب  یضعب  هک  دش  نیا  باوج  لصاح  دنشکب ؟ ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  دندش  رـضاح  مدرم  هنوگچ 
همانزور دـنچ  رد  درکن . بیذـکت  مه  یـسک  دنتـشون و  ياـههمانزور  دـنرخب ؛ يأر  سلجم »  » رد لوپ  اـب  دنرـضاح  یهاـگ  زورما  هک  روط 
بیذکت مه  یسک  ( 4 ! ) ریگب لوپ  مه  رادقم  نیا  هدب و  يار  سک  نالف  هب  دندرک  داهنشیپ  نم  هب  تفگ : اکن  رهشهب و  هدنیامن  هک  دنتـشون 

مـشچ رهز  اب  دیدهت ، اب  ار  يرگید  هورگ  دیرخیم . ار  دارفا  دادیم و  لوپ  دنک  بذـج  ار  یناسک  هک  نیا  يارب  هیواعم  مه  زور  نآ  درکن !
صاخ یکیتکات  اب  غیلبت و  زا  یعون  اب  یناـمز  ره  رد  ار  مدرم  هدوت  هرخـألاب  و  دـناسرت ، زیمآتواـسق ، ياهراتـشک  اـب  تواـسق ، اـب  نتفرگ ،

لوپ یـضعب  مه  یفرط  زا  هدوب و  هدرک  هطاحا  ار  اهزغم  تاغیلبت  دـندوب و  تاغیلبت  ریثات  تحت  نینچ  نیا  مدرم  هک  یطیارـش  رد  داد . بیرف 
. دنامیمن یقاب  ياهناهاگآ  باختنا  تسرد و  رایتخا  هدارا و  مدرم  يارب  رگید  دوب ، مکاح  هعماج  هب  سرت  مه  رگید  فرط  زا  دنتفرگیم و 

تعیب حبص  دندرکیم . تعیب  هحفص 102 )  ) مه اهنآ  دادیم ؛ حیـضوت  درکیم و  ینارنخـس  هفوک  مدرم  يارب  دمآیم و  لیقع  نب  ملـسم 
يارب ار  وا  دنتـشون و  همان  هللادـبعیبا  يارب  ناشدوخ  هک  یناسک  هک  دوب  بیترت  نیا  هب  و  دنتـسکشیم . ار  دوخ  تعیب  بش  اما  دـندرکیم ،

البرک و رد  روضح  يارب  اهنامه  دندناسر . تداهش  هب  ار  ترضح  نآ  دندیشک و  ریـشمش  مدرم  نامه  دندرک ، توعد  تموکح  نتفریذپ 
تکرح هللادـبعیبا  ياههمیخ  تمـس  هب  ار  مدرم  تساوخیم  دعـس  رمع  یتقو  اروشاع  حبـص  دنتـشاذگ . هقباـسم  هللادـبعیبا  نوخ  نتخیر 
نتخیر يارب  هک  ار  یناسک  ادخ - ماظن  هراوس  يا  ( 5 « ) يرِْشبَأ ِۀَنَْجلِاب  َو  یبَکِْرا  هَّللا ! َلیَخ  ای  : » تفگ دعب  دناوخ و  زامن  حالطصا  هب  دهدب ،

، هدـش راوس  ناتیاهبسا  رب  ادـخ ! ماظن  هراوس  يا  درکیم - ! باطخ  ادـخ  ماـظن  هراوس  دـندوب  هدـش  عمج  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  نوخ 
ير تموکح  هب  دعس  رمع  هک  نیا  يارب  ارچ ؟ تسا ! ع )  ) ءادهشلادیس نتشک  نتفر ، تشهب  هار  دیورب ! تشهب  هب  دیـشکب و  ار  ع )  ) نیـسح
ادـخ ماظن  هراوس  ینعی  هللا  لیخ  وا  نایهاپـس  نتفر و  تشهب  هار  ع )  ) ءادهـشلادیس نتـشک  دـسرب ، ير  تموکح  هب  وا  هک  نیا  يارب  دـسرب ؛

دیسر و تداهـش  هب  شیپ  لاس  دصیـس  رازه و  ع )  ) نیـسح میریگب . تربع  دوخ  یگدنز  يارب  خیرات  ياههنحـص  نیا  زا  دیاب  ام  دنوشیم !
دعـس رمع  رکفت  هن  دیزی و  هار  هن  درک . دیاب  هچ  زورما  هک  مینک  هدافتـسا  يرادازع  سلاجم  زا  دیاب  ام  یلو  دش ؛ لصاو  كرد  هب  مه  دـیزی 

اهتسایس یلو  دنوشیم ، ضوع  دارفا  روش .» بآ  نیریش و  بآ  نیا  تسا  گرگر  . » تسا هدرک  رییغت  نانآ  ياهتسایس  هن  هدش و  مامت 
هچ دراد ؛ یتاماقم  هچ  لوؤسم  صخش  نالف  هک  دننکیم  هسوسو  دنوریم و  ناگرزب  تویب  هب  دنتسه . هنوگنامه  اهسانخ  تسا و  نامه 

اهفرح نیا  دـنکیم ! دوبان  ار  ناریا  دـیآیم  اـکیرمآ  دوریم و  نیب  زا  مالـسا  دنـشابن ، اـهنیا  رگا  تسا و  هدرک  تمدـخ  مالـسا  هب  ردـق 
هک زورما  هک  دـنکب  تسناوـت  یطلغ  هچ  تشاد ، تسد  رد  ار  زیچ  همه  دوـب و  طلـسم  نیا  رب  هک  یتـقو  نآ  اـکیرمآ  ًـالوا  تـسا . هناـگهچب 

رگم تسا ؟ هتفر  اجک  ادخ  ياههدعو  رگم  ًایناث  دناوتب ؟ دراد ، دوجو  روشک  نیا  رد  مالـسا  بالقنا و  هب  دنمهقالع  ناملـسم  نویلیم  تصش 
ایند تزع  رگا  دشاب . امش  اب  ادخ  ات  دیشاب  ادخ  اب  تسا !؟ هدرک  ادیپ  يدیدج  تئارق  ایآ  تسا !؟ هدش  غورد  ( 6 « ) مُکْرُْصنی َهَّللا  اوُرُْصنَت  ْنِا  »

و دوشیم ، لصاح  ادخ  یگدنب  هیاس  رد  دیهاوخیم ، ار  ترخآ  تزع  رگا  دـمآ ، دـهاوخ  تسد  هب  ادـخ  تعاطا  هیاس  رد  دـیهاوخیم ، ار 
(2 . ) تیاور 16 باب 21 ، ج 44 ، راونالاراحب ، ( 1 ( ) هحفص 105 . ) تسا مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  زا  يوریپ  هیاس  رد  ترخآ  ایند و  تداعس 
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ج 44، راونالاراحب ، ( 5 . ) ص 2 ، 1378  / 10  / 15 نایب ، ك : ر . ( 4 . ) تیاور 37 باب 1 ، ص 81 ، ج 100 ، راونالاراحب ، ( 3 . ) 8 فص ،
.8 دمحم ، ( 6 . ) تیاور 2 باب 37 ،

(4  ) اروشاع مایق  ياههنیمز 

مساقلایبأ نیلسرملاو ، ءایبنالا  دیس  یلع  مالّسلاو  ةولّـصلا  و  نیملاعلا ، ّبر  هّلل  دمحلا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  ( 4  ) اروشاع مایق  ياههنیمز 
یف ۀعاسلا و  هذـه  یف  هئابآ  یلع  وهیلع  کتاولـص  نسحلا  نب  ۀـجحلا  کیلول  نک  مهّللا  نیموصعملا . نیرهاطلا  نیبیطلا  هلآ  یلع  دّـمحم و 
یلع هَّللادبعابا و  ای  کیلع  مالسلا  ًالیوط . ًاهیف  هعتمت  ًاعوط و  کضرأ  هنکست  یتح  ًانیلع  ًالیلد و  ًارـصان و  ًادئاق و  ًاظفاح و  ًایلو و  ۀعاس  لک 

- فیرـشلا هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  رـصع - یلو  كرابم  هاگـشیپ  هب  ار  هللادبعیبا  اقآ  تداهـش  مایا  ندیـسرارف  کئانفب . ّتلح  یتلا  حاورالا 
هک مینکیم  تساوخرد  لاعتم  يادخ  زا  مییوگیم و  تیلست  ینیسح  بتکم  ناگتفیـش  يهمه  دیلقت و  گرزب  عجارم  يربهر ، مظعم  ماقم 
هب طوبرم  لئاسم  يهنیمز  رد  ار  یهاتوک  ياهثحب  نازیزع  امـش  روضح  دیامرفن . هاتوک  هللادبعیبا  نماد  زا  ار  ام  تسد  ترخآ  ایند و  رد 

ریـسم دنتـسناوت  دـندوب ، مالـسا  نانمـشد  عقاو  رد  هک  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  نانمـشد  هک  میدیـسر  اج  نیا  هب  و  مدرک ؛ حرطم  اروشاـع 
تداهـش هب  عیجف  عضو  نآ  اب  ار  هلآ  وهیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دنزرف  هک  دنورب  شیپ  اج  نآ  ات  دننک و  فرحنم  ار  تیالو  تفالخ و  حـیحص 

راک هب  هک  دوب  ییاهکیتکات  اهشور و  زین  نامز و  نآ  رد  دوجوم  طیارش  اهتیعقوم و  زا  هیماینب  هدافتـسا  ءوس  هلأسم  نیا  تلع  دنناسرب .
ار هعماج  ریـسم  تسناوت  عیمطت  دیدهت و  تاغیلبت ، لماع  هس  زا  هدافتـسا  اب  يوما  هاگتـسد  دنـسرب . دوخ  دصاقم  هب  دـنناوتب  ات  دـنتفرگیم ،

. دنوش التبم  گرزب  تبیصم  نیا  هب  مدرم  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  یطیارش  هدرک و  ضوع 

هیواعم ياهتیلاعف  ربارب  رد  هعماج  لاعفنا  للع 

رد زین  نآ  هباشم  دراوم  تسا و  رارکت  لباق  شیب  مک و  یخیرات  طیارش  هک  نیا  هب  هجوت  اب  هیواعم  ياهتیلاعف  ربارب  رد  هعماج  لاعفنا  للع 
تـسا تسرد  هک ، هحفـص 106 )  ) ددرگیم حرطم  تروص  نیا  هب  يرگید  لاؤس  یلبق  لاؤـس  لاـبند  هب  دوـشیم ، عـقاو  رگید  ياـهنارود 

يوس زا  عیمطت  دیدهت و  هبرح  اب  وس و  کی  زا  اهتیصخش  رورت  عقاو  رد  قیاقح و  فیرحت  مدرم و  بیرف  اب  مأوت  تاغیلبت  رازبا  زا  هیواعم 
يهکـس رگید  يور  عقاو  رد  لاؤس  نیا  دنتفرگ ؟ رارق  اهعیمطت  اهدیدهت و  ریثأت  تحت  دـندروخ و  بیرف  مدرم  ارچ  اما  درک ، تیلاعف  رگید 

اهدیدهت و تاغیلبت ، نیا  لعاف  اهنآ  دندوب . ریذپ  رثا  مدرم  راذـگ و  رثا  هیماینب  تسا ، لاعفنا  يرگید  لعف و  یکی  ینعی  تسا ، لبق  لاؤس 
رگید تهج  مدرک . ضرع  ار  هیماینب  تیلعاف  هب  طوبرم  تهج  هتشذگ ، ياهبش  رد  دندوب . لعفنم  اهنآ  ربارب  رد  مدرم  دندوب و  اهعیمطت 

ارچ اما  درکیم ، دیدهت  وا  دـندروخ ؟ بیرف  مدرم  ارچ  اما  دـندادیم ، بیرف  اهنآ  بوخ ، دوب ؟ هچ  مدرم  لاعفنا  تلع  هک  تسا  نیا  لاؤس 
دوخ نآ ، باوج  هب  هجوت  اب  تسا ، نکمم  هک  دراد  تیمها  ام  يارب  تهج  نیا  زا  رتشیب  لاوس  نیا  دندش ؟ عقاو  اهدیدهت  ریثات  تحت  مدرم 
ریسم دنتساوخ  اههبرح  نامه  زا  هدافتـسا  اب  مالـسا  نانمـشد  دمآ و  شیپ  طیارـش  نآ  هباشم  یطیارـش  هدرکان  يادخ  رگا  ات  مینک  هدامآ  ار 
ینامز طـقف  هک  تسین  اـنعم  نادـب  نیا  هتبلا  میوشن . لـعفنم  مینک  یعـس  میهد و  ناـشن  شنکاو  هناـهاگآ  دـنهد ، رییغت  ار  بـالقنا  حـیحص 
رارکت ًانیع  یخیرات  ثداوح  دـنوش . ادـیپ  يرگید  داـیز  نبا  دعـس و  رمع  رمـش ، اـی  دـیزی  هیواـعم و  هک  مینک  هداـمآ  ار  ناـمدوخ  دـیابیم 

لقن ددـعتم  دانـسا  اب  ینـس  هعیـش و  هک  یتیاور  قبط  هک  دیـشاب  هدینـش  ار  بلطم  نیا  دـیاش  دـتفایم ، قاـفتا  اـهنآ  هباـشم  هکلب  دوشیمن ،
ربمایپ داتفا . دـهاوخ  قافتا  مه  نم  تما  رد  تسا  هداتفا  قافتا  لیئارـساینب  رد  هچنآ  دـندومرف : هلآ  وهیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دـناهدرک ،

يرامسوس خاروس  دراو  لیئارساینب  رگا  ( 1 « ) هوُُمْتلَخَدـَل ٍبَض  َرْحُج  اُولَخَد  َول  یَّتَح   » هک دـندرک  هفاضا  ار  هلمج  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
تفگ دهاوخ  دش و  دهاوخ  ادیپ  نامز  نیا  رد  ینوعرف  امتح  هک  تسین  انعم  نیا  هب  تیاور  دش . دیهاوخ  نآ  لخاد  مه  امـش  دنـشاب ، هدـش 

ادیپ ینوراق  ًامتح  ای  دنوش ، التبم  دوب  یسوم  نامز  رد  هک  ینوعرف  هب  زین  هلآ  وهیلع  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  تما  ات  ( 2 «، ) یلْعَْالا ُمُکُّبَر  اَنَأ  »
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يرگید يرماس  امتح  هک  نیا  ای  دنوش و  التبم  يرگید  نوراق  هب  نامز  نآ  دننام  مدرم  دشاب و  هتـشاد  ار  میظع  تورث  نآ  هک  دـش  دـهاوخ 
یلو دوشیمن ، رارکت  تاقافتا  نآ  دـننامه  ًاقیقد  دـنکیم . راداو  نآ  شتـسرپ  هب  ار  مدرم  دزاسیم و  هلاسوگ  لکـش  هب  یتب  دوب و  دـهاوخ 

بـسانم ثحب ، نیا  صوصخ  رد  دـتفایم . قافتا  دراد ، اهنایرج  نآ  هب  یماـت  ياهتهابـش  تسا و  رادروخرب  حور  ناـمه  زا  هک  یعیاـقو 
رکذ تسا  هداتفا  قافتا  لیئارـساینب  رد  ًالبق  نآ  هباشم  هک  لاح  هب  ات  مالـسا  ردص  عیاقو  زا  ییاههنومن  دوخ  ياج  رد  هحفص 107 )  ) تسا

تانایرج نامه  هک  تسین  انعم  نیا  هب  دوش ، عقاو  زین  اهدعب  تسا  نکمم  هداتفا ، قافتا  مالـسا  ردص  رد  هچنآ  مییوگیم  هک  نیا  اذل ، دوش .
هکلب رخآ . یلا  دـنک و  یفرعم  دـهع  یلو  ناونع  هب  ار  شدـنزرف  دراد  دـصق  هک  دوشیم  ادـیپ  ياهیواعم  ماش  رد  ًالثم ، دوشیم . رارکت  ًانیع 

رد دهد ، ماجنا  ار  تکرح  نآ  تشاداو  ار  هیواعم  هچنآ  تسا . اههزیگنا  حور و  نامه  اهنآ  ياههزیگنا  حور و  هک  دـیآیم  شیپ  یثداوح 
ای و  تفرگ . دنهاوخ  راک  هب  مه  نارگید  تفرگ ، راک  هب  دوخ  دـصاقم  هب  ندیـسر  يارب  هیواعم  هک  ییاهشور  دوشیم . ادـیپ  مه  نارگید 
ارچ مینک  یـسررب  تسا  مزال  بلطم  نیا  هب  هجوت  اـب  دوش . عقاو  تسا  نکمم  زین  هدـنیآ  رد  شیب  مک و  دـش ، عقاو  مدرم  رد  هک  يریذـپرثا 

شیپ یتاناحتما  نینچ  هک  ینامز  يارب  ار  دوخ  ات  دـنتفرگ ؟ رارق  اـهعیمطت  اهدـیدهت و  ریثأـت  تحت  ارچ  و  دـندروخ ؟ بیرف  هنوگنیا  مدرم 
اب ناوتیم  ار  عوضوم  نیا  مینک . تمواقم  میناوتب  دننک ، عیمطت  ای  دیدهت  دنهد و  بیرف  ار  ام  دنهاوخب  یناسک  رگا  و  مینک ؛ هدامآ  دـیآیم 
هب یـسرتسد  يارب  منکیم  ناـمگ  نم  یلو  دـماجنایم . لوط  هب  یثـحب  نینچ  ًاـعبط  هک  درک ، یـسررب  ناـمز  نآ  طیارـش  زا  یلیلحت  یثـحب 

هسلج رد  تسا . مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  دوخ  تاملک  زا  هدافتسا  نآ  دراد و  دوجو  زین  يرتهداس  هار  هلأسم  نیا  دروم  رد  بولطم  يهجیتن 
ردارب راـنک  رد  ار  نآ  لاـس  هد  اـبیرقت  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  هیواـعم ، تموـکح  لاـس  تـسیب  یط  رد  مدرک  ضرع  هتــشذگ 

ار يدارفا  هاگهگ  یلو  دـندوب . راشف  انگنت و  یتخـس و  تیاهن  رد  دـندربیم ، رـس  هب  هنیدـم  رد  ییاهنت  هب  ار  رگید  لاس  هد  ناشراوگرزب و 
اهنآ هب  ار  قیاـقح  دـندادیم و  لیکـشت  ياهسلج  یتـموکح  نارومأـم  مـشچ  زا  رود  هناـمرحم و  تروـص  هـب  اـهنآ  اـب  هدرک و  ییاـسانش 

مه زا  ار  لطاب  قح و  دـنناوتن  مدرم  هدـش و  شومارف  سردـنم و  قح  ادابم  ات  میوگیم  امـش  هب  ار  بلاطم  نیا  نم  دـندومرفیم  دـنتفگیم .
تسا ياهسلج  دناهدرک ، لقن  ام  يارب  ار  نآ  تایاور  تسا و  هدش  تبث  خیرات  رد  هچنآ  ساسا  رب  تاسلج  نیا  يهلمج  زا  دنهد . صیخـشت 

راک یتدم  هدع  نیا  ییاسانش  يارب  هک  دز  سدح  ناوتیم  دنداد . لیکـشت  نامز  نآ  ناناملـسم  ناگتـسجرب  املع و  ناگبخن  اب  ینم  رد  هک 
دننادیم دناهدش  فرشم  جح  هک  یناسک  دننک . عمج  ياهسلج  رد  ینم  رد  ار  اهنآ  ات  دوب ، هدیدرگ  رارقرب  یتاطابترا  ناشیا  اب  دوب و  هدش 

مـشچ زا  رود  دنتـساوخیم  هک  ییاـهتیلاعف  زا  يرایـسب  تهج  نیمه  هب  درک . لرتنک  ار  اـج  نآ  ناوتیمن  تسا و  غولـش  هزادـنا  هچ  ینم 
ناـگبخن نـیا  يارب  مالـسلاهیلع  ماـما  دـش و  لیکـشت  ینم  رد  ياهـسلج  هحفـص 108 ) . ) دـشیم ماجنا  ینم  رد  دـنهد ، ماـجنا  اـهتموکح 

هدـش رکذ  رگید  عبانم  راونالاراحب و  لوقعلافحت ، رد  هک  تسا  هدـش  لـقن  ینارنخـس  نیا  زا  ییاـهشخب  هناتخبـشوخ  دـندرک . ینارنخس 
تئارق دوـشیم ، رظن  دروـم  بلطم  هب  طوـبرم  هک  ار  يرگید  شخب  بشما  مدرک . لـقن  هتـشذگ  بش  ار  ینارنخـس  نیا  زا  یتمـسق  تـسا .
تلفغ زا  هدافتـسا  يزاسهنیمز و  اب  دنتـسناوت  روج  ماکح  دـندروخ و  ار  وا  لاثما  هیواـعم و  بیرف  مدرم  ارچ  میمهفب  هک  نیا  يارب  منکیم .

هنوـگنیا ار  هسلج  نآ  رد  رـضاح  دارفا  مالـسلاهیلع  ترـضح  مینکیم . عورـش  یخیراـت  تیعقوـم  نیمه  زا  دـنوش ، طلـسم  اـهنآ  رب  مدرم 
هک یمولع  یمالسا و  تاماقم  تکرب  هب  و  مالسا ، يهیاس  رد  هک  دیتسه  یناسک  امش  دیتسه ، تما  نیا  ناگرزب  امش  هک  دننکیم  فیصوت 
ءزج دارفا  نیا  هک  تسا  صخـشم  فاصوا ، نیا  رکذ  زا  تسا . هداد  امـش  هب  ادخ  هک  تسا  یتلزنم  نیا  و  دیتسه ، مدرم  مارتحا  دروم  دیراد 

شهوکن دروم  ار  هورگ  نآ  تسا ، هدومرف  اطع  نانآ  هب  ار  یماقم  تلزنم و  اـهتمعن و  دـنوادخ  هک  نیا  ناـیب  زا  سپ  دـندوب . موق  ياـملع 
امـش زا  مدرم  نآ  ساسا  رب  تسا و  هداد  امـش  هب  ار  یعامتجا  تیعقوم  تلزنم و  تاماقم ، نیا  ادخ  هک  نیا  اب  دـنیامرفیم : دـنهدیم و  رارق 

. دینکیمن هدافتسا  دوخ  تیعقوم  زا  امش  اما  دنراذگیم ، مارتحا  امش  هب  دنراد و  يونشفرح 

ادخ هار  رد  لام  لذب  زا  يراددوخ 
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َو اهَقَلَخ  يذَِّلل  اِهب  ُْمتْرَطاخ  ًاسْفَن  َو ال  ُهوُمُتلََذب  ًالام  الَف  : » دیامرفیم ع )  ) ترـضح ینارنخـس  نیا  نیب  رد  ادخ  هار  رد  لام  لذب  زا  يراددوخ 
ینعی دـیدرکن ؛ ار  اهراک  نیا  اما  دوب ، هداد  امـش  هب  یعاـمتجا  تیعقوم  نینچ  دـنوادخ  هک  نیا  اـب  ( 1 « ) هَّللا ِتاذ  یف  اهوُُمتیَداع  ًةَریـشَع  ـال 

چیه یلو  دـیهد ، ماجنا  ار  اهراک  هنوگنیا  دـیتشاد ، هعماج  رد  هک  یتفارـش  تلزنم و  دوخ و  یملع  تیعقوم  زا  هدافتـسا  اب  تفریم  راـظتنا 
قوقح تاکز و  سمخ و  ع )  ) ماما نابطاخم  ًاتدـعاق  دـیدرکن . فرـص  مالـسا  جـیورت  هار  رد  ار  یلاـم  دـیدرکن . ار  تامادـقا  نیا  زا  کـی 

نوچ تسا ، بجاو  قوقح  زا  شیب  دوصقم  دیدرکن ، لذـب  ار  یلام  دـیامرفیم  ع )  ) ترـضح هک  نیا  دـندرکیم . تخادرپ  ار  دوخ  بجاو 
یقح رگید  میدرک و  ادا  ار  نامبجاو  قوقح  ام  دـییوگب  تسین  حیحـص  دراد ، یـصخش  لاوما  زا  ندرک  هنیزه  هب  جایتحا  نید  ءاـقب  یهاـگ 

نارازگتعدـب اـب  هزراـبم  اهتعدـب و  زا  يریگولج  مالـسا ، جـیورت  هار  رد  دوخ  لاوما  زا  هک  تسا  نیا  مدـق  نیلوا  تسین . اـم  يهدـهعرب 
تیاور 37. باب 1 ، ص 79 ، ج 100 ، راونالاراحب ، ( 1 ( ) هحفص 109 . ) دیدرکن ار  راک  نیا  امش  یلو  دینک ، هدافتسا 

نید يارب  یناشفناج  رد  یتسس 

يارب ار  ناتناج  هک ، نیا  ادـخ  هار  رد  لام  ندرکن  فرـص  زا  رتالاب  اهَقَلَخ » يذَِّلل  اِهب  ُْمتْرَطاخ  ًاـسْفَن  ـال  َو   » نید يارب  یناـشفناج  رد  یتسس 
رگید دیسر ، ناسنا  هب  ندز  ررـض  دح  هب  بجاو  فیلاکت  رگا  مییوگب  میاهدرک  تداع  ام  دیتخادنین . رطخ  هب  دوب  هدیرفآ  ار  نآ  هک  یـسک 
هزرابم نید و  جیورت  و  دوشن ، صخش  هجوتم  يرورـض  هک  تسا  نیا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  طرـش  مینکیم  روصت  تسین . بجاو 

رد ار  دوخ  ناج  امش  : » دیامرفیم املع  نیا  هب  مالسلاهیلع  ءادهـشلادیس  دوشن . ناسنا  هجوتم  يرطخ  هک  تسا  يدح  رد  مالـسا  نانمـشد  اب 
تـسا ياهتکن  نامه  نیا  دیزادنیب . رطخ  هب  تسیابیم  ینعی  دیتخادنین ». رطخ  هب  تسا  هدومرف  اطع  امـش  هب  هدیرفآ و  ار  نآ  هک  یـسک  هار 

روما ماهم  رد  دومرف  هک  ینامز  درک ، نایب  اراکـشآ  یبوخ و  هب  ار  بلطم  نیا  هرـس  سدـق  ماما  طقف  ام  نامز  رد  هک ، مدرک  ضرع  ًالبق  هک 
دیوگب دناوتیم  دـسریم ، یـسک  هب  يررـض  رگا  هک  تسا ، يداع  ياهرکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يداع و  روما  رد  هیقت ، تسین ؛ هیقت 

نآ رد  دوشیم ، مالـسا  ناـیک  ساـسا و  هب  طوـبرم  ياهلأـسم  رگا  یلو  تسین . یفیلکت  نیا  زا  شیب  رگید  متفگ و  میوـگب ، دـیاب  هچنآ  نم 
ول و  دماجنیب ؛ راک  هک  اج  ره  هب  ینعی  غلب . ام  غلب  ول  و  تسا ، مارح  هیقت  دومرف  هک  تسا  لئاسم  هنوگنیا  رد  تسین . هیقت  زا  تبحـص  دروم 

ریبعت هر )  ) ماما هک  هنوگناـمه  اـی  و  تروص ، نیا  رد  تسا . رطخ  رد  مالـسا  ساـسا  نوچ  درک ، هیقت  دـیابن  دـنوش ، هتـشک  مه  رفن  نارازه 
هیالگ نامدوخ  ياهیـسابل  مه  یـضعب  زا  دـیاب  مدرک ، ضرع  ًـالبق  ( . 1 . ) تسین اور  هیقت  مهم  یلیخ  روـما  ینعی  روـما » ماـهم  رد   » دوـمرف

نآ رد  دـندومرف  ناشیا  هک  روما » ماهم   » قیداصم دوش و  شالت  رتشیب  هک  دوب  نیا  قح  هر )  ) ماما ترـضح  شیامرف  نیا  زا  دـعب  اریز  مینک ،
يرگید دراوم  اما  دناهدز ، لاثم  ار  دروم  دنچ  هرس  سدق  ماما  دنتـسه . يروما  هچ  مهم  روما  نآ  دوش  صخـشم  ات  ددرگ  نییبت  تسین ، هیقت 

کمک ناشهفیظو  هب  ندش  انـشآ  تهج  رد  مدرم  هب  يدایز  دح  ات  رما  نیا  دوش . صخـشم  اهنآ  دودح  ددرگ و  نییبت  دـیاب  هک  تسه  مه 
مالسا ریسم  دنتسناوت  هیماینب  هیواعم و  هک  نیا  تلع  دندومرف  دنتشاد و  موق  ناگرزب  زا  ع )  ) نیسح ماما  هک  دوب  ياهیالگ  ود  نیا  دنکیم .

رطخ هب  هار  نیا  رد  ار  دوخ  ناج  امـش  هک  نیا  ًایناث  دـیدرکن و  جرخ  لوپ  ادـخ  نید  ظفح  هار  رد  امـش  هک  دوب  نیا  ًالوا  دـننک ، فرحنم  ار 
ر. ( 1 ( ) هحفـص 110 . ) دیدرک ینیـشنبقع  دندرک ، دیدهت  ار  امـش  هک  ینامز  دیداد و  رارق  دوخ  تمه  يههجو  ار  ناج  ظفح  دیتخادنین ،

ص 36. ج 7 ، ص 39 ؛ ج 1 ، رون ، هفیحص  ك :

یهورگ یموق و  طباور  ریثأت 

هار رد  امش  هَّللا »، ِتاذ  یف  اهوُُمتیَداع  ًةَریـشَع  َو ال  « ؛ هک تسا  نیا  فیرحت  ربارب  رد  هعماج  لاعفنا  موس  تلع  یهورگ  یموق و  طباور  ریثأت 
تاطابترا هلأسم  نامز  نآ  رد  دـیدرکن . هلباقم  دـندوب  لطاب  هار  رد  هک  دوخ  نادـنواشیوخ  اب  هاگچـیه  وا  تیاـضر  بلج  يارب  دـنوادخ و 

مـشچ هب  یتایحور  نینچ  دـنراد  ياهلیبق  یگدـنز  هک  ینامدرم  نایم  رد  مه  زورما  دوب . لـصا  کـی  یبرع  گـنهرف  رد  ياهریـشع  یموق و 
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ناگتـسب هب  تبـسن  بصعت  رطاخ  هب  ناسنا  هک  نیا  دراد . دوجو  يزاـبموق  شیوخ و  و  ياهریـشع ، یموق ، یگتـسبمه  عون  کـی  دروخیم ،
نآ دراد . دوجو  مه  زونه  دنتـسین ، نیـشنرهش  هک  یناسک  دروم  رد  اما  دوشیم . تفای  رتمک  ام  رد  هیحور  نیا  دـهد ، ماجنا  یتامادـقا  دوخ 

هدـهاشم یناسک  ياهيرادـفرط  اهيزابدـناب و  رد  ار  هیحور  نیا  هباشم  هزورما  دوب . يوق  رایـسب  هلیبق  هریـشع و  زا  تیامح  يهیحور  نامز 
بـصعت نامز  نآ  هک  تسا  یـشقن  نامه  دننام  درکلمع  نیا  دـنراد . رارق  ههبج  کی  رد  دنتـسه و  طخ  مه  یـسایس  تهج  زا  هک  مینکیم 

یـسایس ياـهطخ  مه  هب  تبـسن  بصعت  مینکیمن ، یگدـنز  ياهریـشع  تروـص  هب  اـم  هک  هزورما  درکیم . اـفیا  هلیبـق  هریـشع و  هب  تبـسن 
. دوش تبحص  دارفا  یصخش  لئاسم  دروم  رد  دوش و  هدرب  صاخـشا  مسا  تسین  حیحـص  سلاجم  نیا  رد  تسا . هدش  هیحور  نآ  نیزگیاج 

يارب دوب ، هدـش  مهارف  اهنآ  يارب  ناملآ  ترافـس  بناج  زا  ًاتدـعاق  هک  یتادـیهمت  اب  یـصاخشا  دـیدید  اههمانزور  رد  اهزور  نیمه  یلو 
تخل ینز  دیدرگ و  اپرب  سنارفنک  دنتفر . ناملآ  هب  دندوب ، هدش  عمج  نآ  رد  ایند  فارطا  زا  بالقنا  دض  يدادعت  یـسنارفنک  رد  تکرش 

حالطـصا هب  ناگدنـسیون  زا  یکی  دیاهدناوخ . اههمانزور  رد  ار  نآ  رابخا  هک  رخآ  یلا  تروص و  نیمه  هب  مه  يدرم  دازردام ، تخل  دش ،
هب ینیمخ  هک ، دوب  هتفگ  هرـس  سدق  ماما  ترـضح  دروم  رد  هدرک و  هبحاصم  اجنآ  رد  زین  ياهریجنز  روهـشم  ياههمانزور  بلطحالـصا 

دروم رد  میرادـن ! باجح  اب  طابترا  رد  یبلطم  یـساسا  نوناق  رد  ام  دوب  هتفگ  مه  باـجح  يهراـبرد  دـش ! دـهاوخ  هدرپس  خـیرات  يهزوم 
قیبطت یبرغ  کیتارکومد  ياـهشزرا  اـب  ار  دوخ  دـناوتیمن  هک  تسا  مالـسا  لکـشم  نیا  دوب  هتفگ  مه  یبرغ  ياـهشزرا  یـسارکومد و 

! دش دهاوخ  وحم  ینیمخ  مان  تفر ! دـهاوخ  نیب  زا  مالـسا  ینعی  درادـن ! تشگرب  هک  تسا  یهار  نیا  درک و  میهاوخ  ار  راک  نیا  ام  دـهد !
اشفا هحفـص 111 )  ) هبحاـصم نیا  هک  نیا  زا  دـعب  ( 1 ! ) دـش دـهاوخ  دازآ  درادـن و  یـساسا  هیاپ و  مه  لیبق  نیا  زا  ییاـهفرح  باـجح و 

حیبقت ار  هبحاصم  نیا  تشاد ، ینید  قرع  هک  یناـسک  زا  یکی  دـش ، رـشتنم  اـههمانزور  رد  سنارفنک  نیا  شرازگ  نآ و  همجرت  دـیدرگ و 
. لیبق نیا  زا  یتاریبعت  تسا و  فرخزم  طوبرمان و  اهفرح  نیا  دـشاب ، هدز  ار  ییاـهفرح  نینچ  تسیاـبیمن  صخـش  نیا  تفگ  هدرک و 

لکـش نیا  هب  هدوب  ام  طخ  مه  هک  ار  يدرف  ارچ  هک ، تفرگ  رارق  شهوکن  دروم  دوخ  یـسایس  ياهطخ  مه  فرط  زا  ناشیا  ادعب  ایوگ  ( 2)
هک ییاقآ  نامه  تسا . هدوبن  هنوگنیا  ربخ  تسا و  هدوب  غورد  ارجام  نیا  لصا  هک  دـنتخاس  ار  بلطم  نیا  يدـنچ  زا  دـعب  يدرک ؟ حـیبقت 

بلاـطم نیا  تفگ  درک و  تمذـم  دوب ، هدرک  رـشتنم  ار  سنارفنک  نیا  ربـخ  هک  ياهماـنزور  نآ  زا  دوب  هدرک  حـیبقت  ار  هبحاـصم  نیا  ًـالبق 
نیا هک  دیمهفیم  رتهب  دیسانشب ، ار  صخش  نیا  امـش  رگا  ( 3 . ) تسا هدش  بیذـکت  مه  ربخ  لصا  هک  ًاصوصخم  دوش ، رـشتنم  تسیابیمن 

، دوب هتفگ  ار  اهفرح  نیا  تشادـن و  تیناحور  هب  باصتنا  هک  دوب  زابتسایـس  کـی  رگا  تسا . تشز  یـصخش  نینچ  زا  ردـقچ  ناـنخس 
دنزیم فرح  هنوگنیا  دنادیم ، هرس  سدق  ماما  طخ  تیناحور و  مالسا و  عفادم  ار  دوخ  هک  یـسک  ارچ  اما  دشیمن . تحاران  دایز  ناسنا 

فیط کی  رد  هورگ  نآ  اب  صخش  نیا  نوچ  شایسایس ، طخ  مه  هب  تبسن  بصعت  رطاخ  هب  ارچ ؟ دنکیم ؟ يریگعضوم  لکـش  نیا  هب  و 
یطیارـش نانچ  دوب . جـیار  هلبق  هریـشع و  زا  تیامح  هلأسم  مه  هیواعم  ناـمز  دـهدیم . رییغت  ار  دوخ  فرح  دـنراد ، رارق  ههبج  کـی  رد  و 

و دـندرکیم ، عاـفد  وا  زا  یتـح  اـی  دـنروآیمن ، دوخ  يور  هب  نآ  دارفا  دـشیم ، یهاـنگ  بکترم  ياهلیبـق  زا  یـسک  رگا  هک ، دوب  مکاـح 
یتالکـشم زا  یکی  هلیبق  هریـشع و  زا  يرادفرط  حور  رخآ . یلا  دنوش و  تازاجم  دیاب  دناهدش و  بکترم  ار  یگرزب  هانگ  نینچ  دنتفگیم 

یـسایس ياهطخ  مه  هزورما ، و  اهياهلیبق ، مه  اهفیط و  مه  دنیبیم  هک  یماگنه  درادرب . ماگ  قح  تمـس  هب  ناسنا  دراذـگیمن  هک  تسا 
، تسا هدرب  لاؤس  ریز  ار  لوصا  يهمه  بالقنا و  نیا  ساسا  دیوگب  اهنآ  هب  دـهدب و  جرخ  هب  تعاجـش  دـناوتیمن  دـنوریم ، ار  یهار  وا 

یصخش نینچ  زا  اهيزاب  طخ  مه  هحفـص 112 )  ) نیمه لیلد  هب  سکعرب ، اما  تفر . دهاوخ  نیب  زا  بالقنا  هک  تسا  هداد  هدژم  هدـعو و 
. ناـمز نیا  رد  ياههبج  یـسایس و  یطخ و  بصعت  ناـمز و  نآ  رد  ياهریـشع  ياهلیبـق و  بصعت  تساـم ، لکـشم  نـیا  دوـشیم . تیاـمح 

یعرش هفیظو  یهاگ  ینعی  دیدرکن ، ینمشد  دوخ  موق  شیوخ و  اب  ادخ  رطاخ  هب  امش  دومرف : نامز  نآ  ياملع  هب  مالسلاهیلع  ءادهـشلادیس 
، تسا مارح  محر  عطق  بجاو و  محر  يهلـص  مالـسا  رد  تسا  تسرد  دزیخرب . ینمـشد  هب  مه  دوخ  موق  شیوخ و  اب  ناسنا  دنکیم  اضتقا 

مدقم ار  مالـسا  دیاب  دروم  نیا  رد  درک ؟ دیاب  هچ  دوش ، مامت  یمالـسا  ماظن  مالـسا و  فیعـضت  تمیق  هب  دـنواشیوخ  زا  يرادـفرط  رگا  اما 
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؟ درک تیامح  دـیاب  دـنربب ، ار  یمالـسا  ماظن  يوربآ  ولو  دـننک ؟ تیلاعف  مالـسا  ررـض  هب  ول  و  ار ؟ اهداماد  اهرـسپ و  ناگتـسباو ، ای  تشاد 
يهدافتـسا ءوس  يارب  ار  هنیمز  هلأسم  نیا  دنک ؟ اجیب  تیامح  اهنآ  زا  دنانانچ و  نم  موق  شیوخ و  ای  دنتـسه ، نینچ  نم  نادنزرف  دـیوگب 

دوش و طلـسم  امـش  رب  هیواعم  دـش  بجوم  هک  یللع  زا  یکی  دومرف : ناگبخن  هب  هبطخ  نآ  رد  ع )  ) ءادهـشلادیس دـنکیم . مهارف  نانمـشد 
هب يهقالع  موق ، شیوخ و  هب  يهقالع  ینعی  دیدرکن ، ینمشد  دوخ  نادنواشیوخ  اب  ادخ  رطاخ  هب  امش  هک ، دوب  نیا  دنک  فرحنم  ار  مالسا 

هژوس نیا  اهنآ  ات  دش  ياهنیمز  دینک و  تیامح  قح  زا  دـییوگب و  ار  قح  هک  نیا  زا  دـش  عنام  اهیبزح  مه  طخ و  مه  هب  یگتـسباو  دـناب ،
هدافتـسا ءوس  نآ  زا  دنتـسه و  لاملاتیب  لاوما  یپ  رد  دنتـسه ، يزاـبموق  شیوخ و  لـها  اـهنیا  دـنیوگب  دـنروآ و  تسد  زین  ار  یتاـغیلبت 

دوخ نادنزرف  هب  لوا  دوش ، ادیپ  یماقم  رگا  دنراذگیم ؛ دوخ  موق  شیوخ و  رایتخا  رد  لوا  دوش ، مهارف  یتاناکما  ناشیا  رب  رگا  دننکیم ،
قلعت دـنتفرگ ، رارق  هیواعم  تاغیلبت  ریثأت  تحت  هک  یناـسک  لاـعفنا  تلع  سپ  دـننکیم . مهارف  امـش  هیلع  غیلبت  يارب  ار  هنیمز  و  دـنهدیم ،

؛» هَّللا ِتاذ  یف  اهوُُمتیَداع  ًةَریـشَع  َو ال  اهَقَلَخ  يذَِّلل  اِهب  ُْمتْرَطاخ  ًاسْفَن  َو ال  ُهوُمُتلَذـَب  ًالام  الَف  ، » تسا نادـنواشیوخ  ناج و  لاـم و  هب  رطاـخ 
؟ تسیچ یمالـسا  گنهرف  رد  هتـسد  راد و  موق و  شیوخ و  هب  قلعت  ناج و  هب  قلعت  ماـقم ، هب  قلعت  لاـم ، هب  قلعت  ینعی  لـئاسم  نیا  عماـج 

تسود هچ ؟ ینعی  ( 4 « ) ۀَئیطَخ ِّلُک  َُسأَر  اْینُّدلا  ُّبُح   » دـنیامرفیم هک  نیا  تسا . یتسرپایند  ایند و  بح  یمالـسا  گنهرف  رد  اهنیا  عماج 
هدش بکترم  ار  هانگ  نیرتگرزب  دشاب ، هتـشاد  تسود  ار  ابیز  تعیبط  ای  ناگراتـس  هام و  ناسنا  رگا  ایآ  تسا ؟ روظنم  يزیچ  هچ  نتـشاد 

؟ تسیچ تسا ، یهانگ  ره  ساسا  هک  ییاـیند  بح  تسا ؟ هدـش  هاـنگ  بکترم  درادـب ، تسود  ار  ادـخ  قولخم  ياـهناسنا  رگا  اـی  تسا ؟
سپ تسا . یتسرپایند  دناب ، موق و  شیوخ و  هتسد ، راد و  ناتسود و  ماقم ، لام ، زا  ندرب  تذل  ییایند و  روما  هب  یگتـسبلد  هحفص 113 ) )

یلصا هناشن  دوب . یتسرپایند  هملک ، کی  رد  دنتفرگ ، رارق  نایوما  یناطیش  لماوع  ریثأت  تحت  نآ  يهطساو  هب  هک  اهناملسم  یلصا  لکـشم 
ماجنا یتامدخ  دهد ، ماجنا  يراک  تسا  رـضاح  ینامز  دمهفیمن . يزیچ  رگید  داتفا ، رطخ  هب  ناسنا  یگدنز  رگا  هک  تسا  نیا  یتسرپایند 
يورب ار  هار  نالف  رگا  دنتفگ  رگا  اما  دشاب . هافر  رد  هک  دنک ، شالت  شاهداوناخ  دوخ و  يارب  دنک ، لمع  دوخ  یعامتجا  فیاظو  هب  دهد ،

ار اهشالت  همه  دنامیمن . اهراک  نیا  يارب  ییاج  تروص  نیا  رد  دـتفایم ، رطخ  هب  تناج  تیاهن ، رد  و  تماقم ، لام و  تسا و  كانرطخ 
هللا یلص  مرکا  ربمایپ  تانایب  مه  میرک و  نآرق  مه  هک  تسا  نیا  دربب . تذل  رتشیب  ایند  زا  دنامب و  هدنز  شدوخ  هک  دادیم  ماجنا  نیا  يارب 

گرم لباقم ، رد  دـننادیم . یتسرپایند  یتسوددوخ و  یهاوخدوخ ، ار  رافک  تیـصوصخ  نیرتگرزب  مالـسلامهیلع  راهطا  همئا  هلآ و  وهیلع 
لد نآ  هب  هک  ییاهـشزرا  نید و  ناـمرآ ، تداعـس ، رگا  تـسین . یـساسا  فدـه  ناـشیا  يارب  اـیند  یگدـنز  تـسین ، یلکـشم  اـهنآ  يارب 

ٍِبلاطْیبَأ ُْنبَال  ُهَّللاَو  : » دیامرفیم مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  دنرادن . یلکـشم  چیه  دنهدیم و  ناج  یتحار  هب  دنریمب ، دـنک  اضتقا  دناهتـسب ،
زا گرم  هب  یلع  سنا  مسق  ادـخ  هب  دـنک ؟ دای  مسق  غورد  هب  مه  ع )  ) یلع دـیهدیم  لامتحا  ایآ  ( 5 « ) هِّمُأ يْدَِـثب  ِلْفِّطلا  نِم  ِتوَْملِاب  ُسَنآ 

: دومرف مالـسلااهیلع  بنیز  شراوگرزب  رهاوخ  هب  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  اروشاع  بش  تسا . رتشیب  ردام  ناتـسپ  هب  راوخریـش  لفط  سنا 
لد نوخ  لاـس  تسیب  هک  تسا  تسرد  تسا . هدرک  تیبرت  ار  يدارفا  هنوـگچ  ع )  ) نیـسح دـینک  هظحـالم  دـننینچ . نیا  مه  نم  باحـصا 

نیـسح امـش  نم و  درکیمن و  ادـیپ  یقنور  اروشاع  ناتـساد  دـندوبیمن ، اهنیا  رگا  دـنارورپ . اروشاع  يارب  ار  ییاهلگ  نینچ  اـما  دروخ ،
نارای دینیبب  داتفایمن . قافتا  میتسه ، نآ  دـهاش  هزورما  ام  هچنآ  دـندرکیم ، رورت  یناهنپ  اهنت و  کت و  ار  نیـسح  رگا  میدـشیمن . سانش 
هتـشک همه  تسا و  تداهـش  زور  ادرف  دیمهف  هک  نیا  زا  دعب  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  دـنتفگ ؛ هچ  ناشیا  هب  اروشاع  بش  ع )  ) نیـسح

هک دنتـسه  یناسک  يهدـنامیقاب  وت و  رانک  رد  نالا  هک  ینارای  باحـصا و  نیا  ناج ! ردارب  درک : ضرع  هدیـسر ، ردارب  تمدـخ  دـنوشیم ،
کشا ع )  ) ترضح دنراد ؟ افو  وت  هب  هک  ینئمطم  یسانشیم و  یبوخ  هب  ار  ناشیا  ایآ  دنتفر ، هورگ  هورگ  هتـسد و  هتـسد  هار  نیب  ای  بشما 

ِنَبََلب ِلْفِّطلا  َساْنئَتِْسا  ینوُد  ِۀینَْملِاب  َنَوُسَنْأَتْـسی  ْمُُهتوََلب ... َو  ْمُُهتْرَهَن  ْدََقل  ِهَّللاَو  امَأ  : » دومرف دش و  يراج  شکرابم  نامـشچ  هحفص 114 )  ) زا
نز و تسد  متفگ  مدـنار و  دوخ  زا  ار  اهنآ  راب  دـنچ  هکلب  مدرک ، شیامزآ  اهنت  هن  مدرک ، شیامزآ  ار  ناـشیا  نم  مسق  ادـخ  هب  ( 6 « ) هِّمُأ

نانخـس نیا  دوشیم  مولعم  دنرادن . يراک  امـش  اب  دنزیرب و  ارم  نوخ  دنهاوخیم  اهنیا  دینامن ، اج  نیا  دیورب ، دیریگب و  ار  دوخ  نادنزرف 
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ار دوخ  نارای  مُُهتْرَهَن » َو  ْمُُهتوََلب  : » دیوگیم دوخ  رهاوخ  هب  باطخ  مالسلاهیلع  ماما  تسا . هدوب  مالسلاهیلع  ترـضح  نارای  شیامزآ  يارب 
، مدـنار مدوخ  زا  مدرک و  شیامزآ  ار  نانآ  نم  مسق  ادـخ  هب  دومرف  دنـشاب ؛ صلاخ  بان و  دـننامیم ، یقاب  هک  یناسک  ات  مدرک ، شیامزآ 
، دنـسونأم رداـم  ریـش  هب  تبـسن  لـفط  زا  رتـشیب  نآ  اـب  دـنراد و  تسود  رتـشیب  ارم  روـضح  رد  گرم  ناـنآ  هک  مدیـسر  هجیتـن  نیا  هب  یلو 

ردام ریش  هب  راوخریش  سنا  زا  رتشیب  دنریمب  نم  کیدزن  لباقم و  رد  هک  نیا  هب  تبسن  هِّمُأ ،» ِنَبََلب  لِفِّْطلا  َساْنِئتِْسا  ینوُد  ِۀینَْملِاب  َنوُسَنْأَتْـسی  »
: دنتفگ یبلطم  هچ  دنتـساخرب و  اروشاع  بش  رد  ع )  ) نیـسح ماما  نارای  هک  دیاهدینـش  ًامتح  دنوشیمن . ادـج  نم  زا  رگید  دـنراد و  هقالع 

رانک رد  میدرگیمرب و  وت  دزن  میوش ، هدنز  رگید  راب  رگا  دوش ، هداد  داب  هب  ام  ندب  رتسکاخ  میوش و  هدنازوس  میوش ، هتشک  راب  داتفه  رگا 
، لباقم رد  درک . تیبرت  ار  ییاهلگ  نینچ  اما  دروخ ، لد  نوخ  لاس  تسیب  ع )  ) نیـسح ماما  میـسرب . تداهـش  هب  رگید  راب  ات  میناـمیم  وت 
َو ، » دیسرتیم گرم  زا  هک  تسا  نیا  امش  لکشم  تسایند ، هب  هقالع  امش  لکشم  تفگ  درک و  هیالگ  اهنآ  زا  ع )  ) ماما هک  دندوب  یناسک 

هزاجا دـیدرک و  نیکمت  ار  نارگمتـس  دـیوگیم  رـصع  نآ  ياملع  ناگبخن و  ناـمه  هب  باـطخ  ( 7 « ) مُِکَتلِْزنَم ْنِم  َۀَـمَلَّظلا  ُُمْتنَّکَم  ْمُـکَّنِکل 
دیاب هک  ار  ییادخ  ياهراک  دیدرپس ، اهنآ  تسد  هب  ار  ییادخ  ياهراک  مِهیدیَأ » یف  ِهَّللا  َرُومُأ  ُُمتْمَلْسَأ  َو  . » دننک ادیپ  طلست  امش  رب  دیداد 

َنوریسی ِتاُهبُّشلِاب و  َنُولَمْعی  . » دیداد رارق  روما  سار  ار  اهنآ  دیداد و  يار  ناشیا  هب  دیدرپس ، نارگمتس  تسد  هب  دنهد  ماجنا  ادخ  نادرم 
لابند هب  دنهدیم و  ماجنا  درادن ، ینوناق  یعرـش و  حیحـص  هیجوت  هک  زیمآههبـش  ياهراک  هک  دـیدروآ  راک  رـس  ار  یناسک  تاَوَهَّشلا » یف 

زا ییاهلوپ  دوشب ، ارـسهانگ  عقاو  رد  هک  دـنهدیم  لیکـشت  ییاهارـسگنهرف  دـننکیم . زاب  ناتـسرپتوهش  يارب  ار  هار  دنتـسه ، تاوهش 
قیوشت دنتـسه  هاـنگ  قوشم  هک  ار  ییاـههمانزور  دوـش ، مهارف  ناـشیارب  هاـنگ  رازبا  بابـسا و  هنیمز و  اـت  دـننکیم  جرخ  مدرم  لاـملاتیب 

؟ دیدرک ار  اهراک  نیا  ارچ  دندش ؟ طلـسم  امـش  رب  یماکح  نینچ  هک  دش  هنوگچ  بوخ ، دـیدرک . امـش  هک  تسا  ییاهراک  نیا  دـننکیم .
مه امش  دنوش و  طلـسم  امـش  رب  اهنیا  دش  بجوم  هچنآ  توَْملا » َنِم  ْمُکُراِرف  ِکلذ  یلَع  ْمُهَطَّلَـس  : » تساج نیا  مالک  ناج  هحفص 115 ) )

جرخ هب  تماقتـسا  دـیدرکیمن و  رارف  گرم  زا  رگا  دـیدرک ، رارق  گرم  زا  هک  دوب  نیا  دـنوش  راوس  امـش  شود  رب  اـهنیا  دـیداد  هزاـجا 
ینیشنبقع هنوگچ  لاسما  ياروشاع  مایا  دینیبب  دندرکیم . ینیشنبقع  اهنآ  دیدرکیم ، یگداتسیا  نمشد  لباقم  رد  امش  رگا  دیدادیم ،

اب ناتهایـس ، ياهنهاریپ  نیا  اب  دـیدرک ؟ اپ  هب  یبوشآ  رگم  دـیدرک ؟ هلمح  ییاـج  هب  رگم  دـیتشک ؟ مدآ  رگم  دـیدرک ؟ هچ  امـش  دـندرک !
دندرک و ینیشنبقع  اهنآ  امش  تکرح  نیمه  اب  میهاوخیم ، ار  مالسا  ام  هک  دیداد  ناشن  دوخ  ياهندز  هنیس  رـس و  اب  دوخ و  ياههحون 

مـسارم لاسما  ع ،)  ) نیـسح ماما  نانمـشد  مشچ  يروک  هب  هّلل ، دـمحلا  دـندرکن . تراـسج  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  هب  ماـیا  نیا  رد  رگید 
ینیـشنبقع امـش  تکرح  نیمه  هطـساو  هب  اهنآ  تسا . هدش  رازگرب  هتـشذگ  ياهلاس  زا  رتهب  یلیخ  تاهد  اهرهـش و  مامت  رد  يرادازع 

یسک تسین  مزال  دیهد ، ناشن  هنحص  رد  ار  دوخ  روضح  امش  زین  یعامتجا  یسایس و  ياهتیعقوم  یگدنز ، لحارم  ریاس  رد  رگا  دندرک .
راهظا هکلب  تسین ، ناینیـسح  نأش  امـش و  نأش  رد  لامعا  هنوگنیا  دـینک ، بارخ  ار  یتلود  ياـهنامتخاس  نارگبوشآ  لـثم  اـی  دیـشکب  ار 

نادنواشیوخ ناج ، لام ، زا  دوخ  نید  ظفح  يارب  میاهدامآ  ام  دییوگب  دیاب  تسامش . هفیظو  نأش و  رد  ع )  ) ءادهـشلادیس نید و  هب  تدارا 
(8 « ) ةَُّوق ْنِم  ُْمتْعَطَتْـسأ  ام  ْمَُهل  اوُّدِعَأ  َو  : » دیامرفیم نآرق  هک  نیا  ماهدرک ، ضرع  اهراب  تسا . مهم  یگدامآ  نیا  میرذـگب ، نامنادـنزرف  و 

رما نیا  رـس  دیربب ، راک  هب  ار  اهنآ  يهمه  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دـیامرفیمن  دـیروایب ، تسد  هب  دـیناوتیم  هک  یگنج  یماظن و  يهوق  ره 
يارب ار  دوخ  یگدامآ  امش  دسرتب ؛ نمشد  ات  دینک  مهارف  ار  تازیهجت  اهورین و  نیا  ( 9 « ) ْمُکَّوُدَع َو  ِهَّللا  َّوُدَع  ِِهب  َنُوبِهُْرت   » هک تسا  نیا  رد 

يهشیش کی  يارب  هک  یناسک  دنزادنیب . رطخ  هب  ار  دوخ  ناج  دنتـسین  رـضاح  هک  اهنآ  دنک . ینیـشنبقع  نمـشد  ات  دینک  مالعا  تداهش 
برع هک  ییاج  نآ  ات  نانآ  دییایب ، نادیم  هب  هنادرم  امش  رگا  دنزادنیب . رطخ  هب  ار  دوخ  ناج  دنتسین  رضاح  دننکیم  اپ  هب  بوشآ  بورـشم 

ماما تسا . مهم  بلطم  نیا  دینکیمن . اهر  ار  نادیم  هک  دیتسه  یناسک  امـش  دـننک  ساسحا  هک  نیا  طرـش  هب  دـننکیم ، رارف  تخادـنا  ین 
لماع هحفـص 116 )  ) هس دنامب ، ظوفحم  ناشنید  دنریگن و  رارق  هیماینب  ریثأت  تحت  دنهاوخب  رگا  مدرم  دیامرفیم  مه  مالـسلاهیلع  نیـسح 

زا تسد  دنشاب و  تداهش  هدامآ  هتخادنا و  رطخ  هب  ادخ  هار  رد  ار  ناشناج  دننک ، فرص  نید  هار  رد  ار  دوخ  لاوما  دنـشاب ، هتـشاد  دیاب  ار 
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ادخ و دننیبب  دـشابن . حرطم  ناشیارب  لیبق  نیا  زا  یبلاطم  بزح و  نیا  طخ ، نیا  لحم ، نیا  لها  دنـشاب . قح  لابند  هب  هتـشادرب و  يزابدـناب 
تینما و ظـفاح  لـماع  نیا  میراذـگب ، مشچ  يور  رب  دـیاب  تفگ  وا  هچ  ره  دـنیامرفیم ؛ هچ  هیقف  یلو  زورما  هلآ و  وهیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ 
: دیشخب نایوما  هب  ار  هطلس  هچنآ  ِکلذ » یلَع  ْمُهَطَّلَس  . » دش دهاوخ  ام  فوفص  لخاد  رد  ناتسرپهناگیب  نانمـشد و  ذوفن  عنام  ام و  تدحو 
؛ دوب دش ، دهاوخ  ادج  امش  زا  يزور  هک  ایند  یگدنز  نیا  هب  امـش  یگتـسبلد  ُمُکَتقِرافُم ْ» یِه  یتَّلا  ِةایَحلِْاب  ْمُُکباجِْعا  َو  ِتوُْملا  نِم  ْمُکُراِرف  »

یگدـنز نیا  هب  لد  رگا  اما  دـننکیم . عمط  امـش  رد  نانمـشد  هجیتن  رد  دـییایب و  نادـیم  هب  هنادرم  هک  دوشیم  نیا  زا  عناـم  یگتـسبلد  نیا 
ذیاذل زا  تسد  دیدش  رضاح  دوشب ، امش  بیصن  يدبا  تداعس  دشاب و  یضار  ادخ  هک  نیا  يارب  دیتشاد و  رواب  ار  ترخآ  یگدنز  دیتسبن ،

اب یجنگ  ربکا  يهبحاصم  شرازگ  ، 1379  / 1  / 24 ناهیک ، ك : ر . ( 1 . ) دش دهاوخن  طلسم  امش  رب  نمشد  هاگچیه  دیرادرب ، یگدنز  نیا 
لگیپشا ص سکات  یناملآ  هیرشن  اب  یجنگ  ربکا  يهبحاصم  شرازگ   1379  / 1  / 25 ناهیک ، ك : ر . ( 2 . ) لگیپشا سکات  یناملآ  هیرشن 
ج 51، راونالاراحب ، ( 4 . ) لگیپشا ص 2 سکات  یناملآ  هیرشن  اب  یجنگ  ربکا  يهبحاصم  شرازگ  ، 1379  / 1  / 25 ناهیک ، ك : ر . ( 3 . ) 2
ج راونالاراحب ، ( 7 . ) ص 262 مرقملل ، نیسحلا  لتقم  ك : ر . ( 6 . ) هبطخ 5 ۀغالبلاجهن ، ( 5 . ) رگید دراوم  و  تیاور 5 ؛ باب 14 ، ص 258 ،

.60 لافنا ، ( 9 . ) 60 لافنا ، ( 8 . ) تیاور 37 باب 1 ، ص 80 ، ، 100

هعماج رد  فارحنا  لماوع  اب  هلباقم  ياههار 

مهارف نایوما  طلـست  يارب  ار  هنیمز  دوب و  نامز  نآ  مدرم  رد  هک  یفعـض  میهاوخب  ام  رگا  لاح  هعماج  رد  فارحنا  لماوع  اب  هلباقم  ياههار 
تاغیلبت دنتـشاد ، تیلاعف  عون  هس  اهنآ  میتفگ  میهد ؟ ماجنا  دـیاب  یتامادـقا  هچ  دوش ، فرطرب  تسا  هدـمآ  رگا  دـیاین و  دـیدپ  ام  رد  درک 

. اهعیمطت اهدیدهت و  هدننکهارمگ ، هدنبیرف و 

تخانش حطس  ندرب  الاب 

نیـسح ماما  طخ  عیـشت ، مالـسا ، هب  تبـسن  تفرعم  تخانـش ، دـیاب  مینکب ؟ دـیاب  هچ  هدـنبیرف  تاغیلبت  لباقم  رد  تخانـش  حطـس  ندرب  الاب 
دـض راکفا  دنباین  ناما  نانمـشد  ات  مینک  تیوقت  ار  دوخ  تفرعم  دیاب  مینک . تیوقت  ار  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماما  طخ  هزورما  مالـسلاهیلع و 

ار اهراک  نیمه  هیواعم  عابتا  مه  زورما  دـندرک ، نارگید  درک ، هیواعم  هک  دوب  يراک  نیا  دـننک . یفرعم  هر )  ) ماما طخ  مان  هب  ار  هر )  ) ماـما
هدوب و اهنیمه  لابند  هر )  ) ماما دـنیوگیم  غورد  هب  زورما  درکیم ، هزراـبم  نآ  اـب  دـصرد  دـص  هر )  ) ماـما هک  يدراوم  دـنهدیم . ماـجنا 

اهفرح نیا  ریثأت  تحت  هک  ییاهناوج  دینیبیم  و  ار !، يراب  دـنبیب و  يدازآ  ار ، یبرغ  يدازآ  ار ، يدازآ  تسا ، هتـساوخیم  ار  اهنیمه 
نم هیلع  هلاقم  اههد  دـندرگیم ؟ هچ  لابند  اهنیا  متفگ  اـههبطخ  زا  شیپ  ینارنخـس  رد  نم  يزور  دـننکیم . ییاـهراک  هچ  دـناهدش  عقاو 

هچ هک  دـیدید  ار  يروس  هبنـشراهچ  ناـیرج  میهاوخیم . یـسایس  يدازآ  طـقف  اـم  دـیوگیم ، غورد  اـقآ  هحفـص 117 )  ) نیا هک  دنتـشون 
دنتـساوخیم دنتـشگیم ؟ هچ  لابند  دـندرک ، قیوشت  يروس  هبنـشراهچ  ياهنشج  يرازگرب  هب  هک  یناسک  دنتـساوخیم . ار  ییاـهيدازآ 

يزیچ نامه  دننکیم  اعدا  راک  نیا  دروم  رد  دندوب ؛ هتشاذگ  راک  نیا  يارب  مه  ینالک  هجدوب  دنهد ، لیکشت  مه  ار  دیـشمج  تخت  نشج 
مه هرـس  سدق  ماما  هک  دوشیم  مولعم  سپ  لالقتـسا ؟ يدازآ ، دومرفن  هر )  ) ماما رگم  دـنیوگیم  تساوخیم ، هرـس  سدـق  ماما  هک  تسا 

نید و ادـخ و  زا  يدازآ  هن  تساوـخیم ، ار  مالـسا  نانمـشد  تسد  زا  يدازآ  هر )  ) ماـما ياهطلاـغم ؟ هچ  دـینیبب  تساوـخیم ! ار  اـهنیمه 
( هر  ) ماما مایق  دوب . یمالـسا  ياهشزرا  ظفح  دـش  نآ  فرـص  رمع  نایاپ  ات  تیلوفط  نارود  زا  هر )  ) ماما فیرـش  رمع  هچنآ  ار . اـهشزرا 

مییوگب رگا  دـنراذگیم ، تنم  ام  رب  روشک  نالوؤسم  زا  یـضعب  زورما  اهشزرا . زا  مدرم  ندرک  دازآ  يارب  هن  دوب ، اـهشزرا  ظـفح  يارب 
نیرتالاب نیا  میاهداد و  مدرم  هب  يدازآ  ام  يدازآ ، زا  رتالاب  یـشزرا  هچ  دـنیوگیم  دـینکیمن ، تیاعر  یگنهرف  روما  رد  ار  اهشزرا  امش 

يراد وت  تفگیم  ع )  ) نیسح ماما  هب  هیواعم  هک  تسا  هلوقم  نامه  زا  نخس  نیا  تساوخیم ! هر )  ) ماما هک  تسا  نامه  نیا  تسا ! شزرا 
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رمخلا براش  دیزی  ییوگیم  هک  نیا  تسا ! هدرکن  ییوگدب  تبیغ و  وت  زا  وا  هک  نیا  يارب  تسا  رتهب  وت  زا  دیزی  ینکیم ! تبیغ  دـیزی  زا 
نید هب  تبـسن  ار  دوخ  تخانـش  دـیاب  میوشن ، عقاو  تاـطلاغم  نیا  ریثأـت  تحت  میهاوخب  رگا  تسا . هنوـگنیا  هطلاـغم  تسوا !! تبیغ  تسا 

زا نید  دیراذگب . ینید  فراعم  ینید و  روما  رد  ثحب  هعلاطم و  يارب  ار  یتقو  زورهنابش  رد  دیاب  زیزع ! ناناوج  نم ! نازیزع  مینک . تیوقت 
بالقنا زا  دعب  هللا  دمحب  دیـشاب . هتـشاد  ینید  تاعلاطم  یبهذم و  تاسلج  دـیراذگب ، ياهمانرب  تسین . رتشزرا  مک  شزرو  هافر و  مکش ،

، دینک توعد  ار  یملعم  ای  غلبم  تسین  مزال  ًامتح  دـینک ، وگتفگ  مه  اب  دـیراذگب و  ثحب  تاسلج  تسا ؛ هدـش  هتـشون  دایز  ینید  ياهباتک 
ار نآ  بلاطم  دـینک ، وگتفگ  اهنآ  دروم  رد  دـیراذگب ، ثحب  هب  ار  هیلع - یلاعت  هللا  ناوضر  يرهطم - دیهـش  داتـسا  موحرم  ياهباتک  لثم 
هب ار  شخب  ره  موهفم  ات  دینک  یـسررب  دیناوخب ، رطـس  هب  رطـس  دـننکیم ؛ هثحابم  ار  یـسرد  ياهباتک  اههبلط  هک  هنوگنآ  دـینک ، یجالح 

هبترم کـی  یهاـم  اـی  هبترم  کـی  ياهتفه  ار  یبساـنم  درف  دوب ، یماـهبا  مه  يدروم  رد  رگا  دـینک ، ثحب  دـیهدب ، حیـضوت  دـیروآ ، تسد 
دـشابن و لاعف  دـیاب ، هک  نانچ  نآ  مه  یبهذـم  تاسلج  دیـشاب ، هتـشادن  ینید  تاـعلاطم  رگا  دـهد . حیـضوت  امـش  يارب  اـت  دـینک ، توعد 
هحفـص 118)  ) اهویدار و زا  بترم  مه  ماظن  مالـسا و  نانمـشد  دوش ، هداد  صاصتخا  نآ  لاثما  اروشاع و  ماـیا  هب  طـقف  تاـسلج  هنوگنیا 
هچ هجیتن  تروص  نیا  رد  دـننکیم ، یتاغیلبت  نارابمب  ار  امـش  اههمانزور ! اب  اههمانزور ! اب  اههمانزور ! اب  ییوئدـیو  ياهملیف  اب  اهنویزیولت 

، دیریگن ار  نا  يولج  رگا  تسه و  زکارم  یـضعب  رد  اما  تسین ، ام  یبهذم  ياههدوت  رد  هّلل  دـمحلا  دـینیبیم . هک  دوشیم  نیمه  دوشیم ؟
، هدننکهارمگ زیمآتنطیـش و  تاغیلبت  اب  هلباقم  يارب  دنکیم . تیارـس  زین  امـش  نورد  هب  اجیردت  هدرکن  يادخ  دینکن  زهجم  ار  دوخ  ینعی 
زا یـشخب  تشاذـگ . تقو  دـیاب  تسا ، زیزع  امـش  يارب  نید  رگا  دـنکیمن . دـشر  ناسنا  تفرعم  نآ  نودـب  و  تسا ، مزال  سرد  هعلاطم و 
رد روـضح  اـی  لاـبتوف  ياـشامت  فرـص  اـهناوج  هک  یتـقو  زا  یتمـسق  دـیوش ، لـئاق  نید  يارب  دـیوشیم  لـئاق  شزرو  يارب  هک  یتـیمها 
ام لد  رد  رابجا  اب  نید  درک . يراذگهیامرس  نآ  يارب  دیاب  تسا  زیزع  نید  رگا  دننک ، ینید  هعلاطم  فرص  دننکیم ، یشزرو  ياههاگشاب 

تاـطابترا اـب  اـصوصخم  نیرفآ ، ناـمیا  هن  تسا  دز  ناـمیا  یعاـمتجا  لـماوع  دـنکیمن . دـشر  دوخ  يدوخ  هب  ناـمیا  دـیآیمن ، دوجو  هب 
هدرکن يادخ  ای  یهاگآان و  لهج و  يور  زا  ای  ام  روشک  یگنهرف  نالوؤسم  هک  یطلغ  تسایس  اب  تسا و  هدش  رارقرب  هزورما  هک  یگنهرف 

يوس هب  هعماج  گـنهرف  تسا ، مالـسا  دـض  هک  دـننکیم  لاـبند  ار  یتسایـس  لاـح  ره  رد  و  دـننکیم ، لاـمعا  ناـگناگیب  رودزم  ناونع  هب 
. دینادب دوخ  يهفیظو  ار  راک  نیا  دیشاب و  هتشاد  یملع  تیلاعف  امش  دیاب  لباقم  رد  دوشیم . هداد  قوس  داحلا  ینیدیب و  گنهرف 

تیونعم نامیا و  حطس  شیازفا 

لباقم رد  يریذپریثأت  درک . تیوقت  ار  نامیا  دیاب  اهعیمطت ، اهدیدهت و  ینعی  موس  مود و  لماع  لباقم  رد  تیونعم  نامیا و  حطـس  شیازفا 
نامیا فعـض  زا  دـننک ، مک  ار  شقوقح  ای  جارخا  هرادا  زا  ار  وا  راک  نالف  ندادـن  ماـجنا  لـباقم  رد  هک  نیا  زا  ناـسنا  سرت  لـماوع و  نیا 

دنچ منادیمن  نم  دندرک ؟ رییغت  لاس  ود  نیا  رد  اههاگشناد  شرورپ و  شزومآ و  ياسؤر  دادعت  هچ  دندرکن ؟ ییاهراک  نینچ  رگم  تسا .
یچرادـبآ یتح  يرادا و  رداک  مامت  اب  هاگـشناد  سیئر  یهاگ  دـناهدنام ؟ یقاب  دـناهدوب  سیئر  ًـالبق  هک  اههاگـشناد  ياـسور  زا  رگید  رفن 

هرس سدق  ماما  زا  تسد  دینکب  مه  نوریب  ار  ام  دییوگب  دیشاب و  هتـشاد  تماقتـسا  تسین ! یـسایس  طخ  نیا  زا  نوچ  ارچ ؟ دوشیم ! ضوع 
ار دوخ  دـندرکیم و  تمواـقم  صاخـشا  نیا  رگا  دـننک ؟ دروـخرب  هنوـگنیا  امـش  اـب  دـنناوتیم  یناـمز  هچ  اـت  دیـشاب ! درم  میرادیمنرب .

طلسم ام  رب  نارگمتـس  هحفـص 119 )  ) نیا ات  میداد  ناشن  فعـض  میدرک ، یتسـس  ام  دـشیمن . راتفر  لکـش  نیا  هب  اهنآ  اـب  دـنتخابیمن ،
نامه هک  ار  يریـسم  هک ، دنتـسه  تارادا  اـههناخترازو و  زا  یـضعب  رد  ییاـههگر  میوگیمن ، ار  تلود  يهمه  نم  دوشن ، هابتـشا  دـندش .

اهدیدهت لباقم  رد  میناوتب  هک  نیا  يارب  ای ... دنهدیم و  بیرف  ار  اهنآ  ای  دنرادن ، ربخ  نارگید  ای  الاح  دننکیم ، لابند  تساکیرمآ  ریـسم 
هتبلا تسا . لمع  اب  نامیا  تیوقت  هکلب  دوشیمن ، ادـیپ  هعلاطم  اب  طقف  نامیا  مینک . تیوقت  ار  دوخ  نامیا  دـیاب  مینک  تمواـقم  اـهعیمطت  و 
باتک زامن  دروم  رد  هک  مه  هزادـنا  ره  دـناوخن ، زامن  ناـسنا  رگا  دـنکیم . دـشر  ناـمیا  هک  تسا  لـمع  اـب  یلو  تسا ، لوا  مدـق  تفرعم 
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لمع اب  نامیا  دوشیمن ؛ يوق  وا  نامیا  زگره  دناوخن ، زامن  اما  دناوخب ، زامن  هرابرد  مه  باتک  اهدص  دوشیمن ، يوق  شنامیا  دنک  هعلاطم 
دمآ گرم  مسا  رگا  هک  نیا  هن  متـسه . گرم  يهداـمآ  نم  دـهاوخب ، نم  زا  مالـسا  رگا  هک  دـینک  نیقلت  دوخ  هب  دوشیم . تیوقت  نیقلت  و 

هب اروشاع  زور  رد  ع )  ) ترضح مینک . هدافتـسا  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  تامیلعت  زا  مه  زاب  تسا  بسانم  دریگارف . ار  امـش  هزرل  سرت و 
نَع ْمُِکب  ُُربْعَت  ًةَرَْطنَق  اَِّلا  ُتوَْملا  اَـمَف   » دـینک تماقتـسا  ناگدازفیرـش ! يا  و  ناـگداز ! دازآ  يا  ( 1 «، ) مارِکْلا ِیَنب  ًاْربَص   » دومرف شباحـصا 

یگدازآ و نادنزرف  امـش  هک  دنکیم  باطخ  هنوگنیا  لوا  تسا ، نیا  يدرم  دازآ  ۀَِـمئادَّلا ،» ِمیعَّنلاَو  ِۀَعِـساْولا  ِنانَْجلا  یِلا  ِءاَّرَّضلا  َو  ِسُْؤْبلا 
ياـهتشهب هب  هداد و  تاـجن  یتسپ  يراـتفرگ و  یتخـس ، زا  ار  امـش  گرم  نیا  دـینک ، ربص  یکدـنا  ناـگدازگرزب ! يا  دـیتسه : یگرزب 

تاجن ینادنز  زا  ار  امـش  یـسک  رگا  ایآ  دیـسرتب ؟ نآ  زا  دیاب  ارچ  تسا ؟ بولطمان  رما  نیا  ایآ  دناسریم ، نادـیواج  ياهتمعن  روانهپ و 
، تسا نمؤم  نادـنز  هک  ییایند  نیا  زا  ار  امـش  گرم ، دـیوشیم ؟ ریگلد  وا  زا  ای  دـینکیم  رکـشت  وا  زا  درک ، دراو  ییابیز  رـصق  رد  داد و 
ای دیـسرت  نآ  زا  دیاب  درک ؟ ینمـشد  نآ  اب  دیاب  ای  تسا  ینتـشاد  تسود  تسا  يزیچ  نینچ  دناسریم . یتشهب  ياهرـصق  هب  هداد و  تاجن 

جراخ تشهب  زا  ار  اهنآ  امـش ، نانمـشد  يارب  اما  همه ؛ يارب  هن  دـنکیم  امـش  يارب  ار  راک  نیا  گرم  تشاد ؟ تسود  یلیخ  ار  نآ  دـیاب 
اهیتخبدب مامت  اب  رافک  يارب  تسا ، نادـنز  نمؤم  يارب  يورخا  تاماقم  اب  هسیاقم  رد  هک  ییایند  نامه  نوچ  دربیم . منهج  هب  دـنکیم و 

لباـقم رد  دـنک ، لـمحت  اـیند  نیا  رد  یتخـس  هچ  ره  هک  دراد  باذـع  ياهزادـنا  هب  ترخآ  رد  رفاـک  نوـچ  تـسا ؛ تـشهب  اـهيراتفرگ  و 
هداد و تاجن  نادنز  زا  ار  امـش  یلو  دربیم . منهج  هب  هدرک و  جراخ  ناشتـشهب  زا  ار  رافک  گرم ، تسا . تشهب  زاب  ناهج  نآ  ياهباذع 

امش دریگیم ، ارف  ار  نیمز  اهنامـسآ و  نآ  يانهپ  هک  یغاب  دربیم ، ( 2 « ) ضْرَْالا َو  ُتاومَّسلا  هحفص 120 )  ) اهُضْرَع  » هک يروانهپ  غاب  هب 
مالسلاهیلع ءادهـشلادیس  تسین . یندیـسرت  هک  نیا  دیـسرتب ؟ دیـشاب و  رجزنم  نآ  زا  دیاب  تسا و  دب  نیا  ایآ  دناسریم . یتشهب  نینچ  هب  ار 

(3 «، ) لَسَعلا نِم  يْدنِع  یلْحَأ  ُتوَملا   » تفگ هلاس  هدزیـس  لفط  نآ  هک  دوبن  لیلدیب  درکیم . تیوقت  ینانخـس  نینچ  اب  ار  دوخ  باحـصا 
تامیلعت نیمه  زا  هدافتسا  اب  دیاب  میتسه ، ینیسح  رگا  مه  امـش  نم و  دوب . هدش  تیبرت  ع )  ) ءادهـشلادیس تراظن  تحت  درکیمن ، یخوش 

لد نوخ  ایند  نیا  رد  دیاب  رادقم  هچ  ناسنا  تسا . هدنهد  تاجن  نیرتهب  ام  يارب  گرم  ع )  ) نیـسح هار  يهمادا  اب  هک  نیا  هب  میروایب  نامیا 
میریمب رتدوز  هچ  ره  دـینیبب ؟ نید  زا  دـیدج  تئارق  مان  هب  تعدـب  نید و  مان  هب  متـس  ملظ و  ردـقچ  دـنک ، لمحت  یتخـس  ردـقچ  دروخب ،

ناسنا هیلع  رفاک  رگا  تسا ، نیریـش  رایـسب  گرم  دروخیم ، هعماج  رد  ناـسنا  هک  ییاـههصغ  نیا  اـب  هدـنب  يارب  هّللاو  میوشیم . رتتحار 
ام يارب  گرم  دراد . هصغ  هر )  ) ماما راثآ  يایحا  مان  هب  هرـس  سدق  ماما  طخ  فیرحت  نید و  فیرحت  تشادن ؛ هصغ  دادیم ، ماجنا  يراک 

مناردارب مردپ و  مدج ، لاصو  هب  قایتشا  نم  هزادـنا  هچ  دومرف  ع )  ) ءادهـشلادیس دـهدیم . تاجن  اههصغ  نیا  زا  ار  ام  دراد ؟ يررـض  هچ 
دنچ زا  دعب  تشاد ، هقالع  فسوی  ندید  هب  بوقعی  هک  هزادـنا  نامه  هب  ( 4 « ) فُسوی یِلا  َبوُقْعی  َقایتِْشا  یفالْـسَأ  یِلا  ینََهلوَأ  ام  َو  ! » مراد

مردـپ مدـج و  هب  ارم  هک  یگرم  هب  نم  قایتشا  درک ، لمحت  ار  وا  يرود  بوقعی  دـمآ و  شیپ  شیارب  تاقافتا  نآ  داتفا ، هاـچ  رد  هک  لاـس 
رد دادیم و  هیحور  درکیم و  تیبرت  ار  دوخ  باحـصا  تانایب  نیا  اب  ع )  ) ترـضح تسا . فسوی  هب  تبـسن  بوقعی  قایتشا  لـثم  دـناسرب 

یهاشنهاش طلغ  ياهتیبرت  يهطـساو  هب  بالقنا  زا  لبق  هک  ییاهناوج  نآ  دش  هنوگچ  دـندشیم . هدامآ  یبلطتداهـش  يارب  نانآ  هجیتن 
یلماع هچ  دـندیرفآ ؟ اهههبج  رد  ار  اههسامح  نآ  دـندش و  بلطتداهـش  هرـس  سدـق  ماما  تانایب  اـب  دـندوب ، هدـش  راـتفرگ  بـالجنم  رد 
داـجیا لوحت  تسـشنیم و  اـهناج  رد  تساـخیمرب ، وا  ناـج  قمع  زا  هک  دوب  هر )  ) ماـما شخبتاـیح  نانخـس  دـش ؟ لوحت  نیا  بجوـم 

يارب مه  ناـمدوخ و  يارب  مه  ار  سرد  نیا  مالـسلامهیلع  راـهطا  همئا  هلآ و  وهـیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  شور  زا  مـینک  یعـس  درکیم .
نیا رد  مینک . جـیورت  ناـمرآ  کـی  تروـص  هـب  ار  ادـخ  هار  رد  گرم  يارب  یگداـمآ  مـینک ، تیوـقت  ار  یبلطتداهـش  مـیریگب ، نارگید 

.133 نارمع ، لآ  ( 2 . ) تیاور 9 باب 6 ، ص 154 ، ج 6 ، راونالاراحب ، ( 1 ( ) هحفص 123 . ) دش دهاوخن  طلـسم  ام  رب  سک  چیه  تروص 
تیاور 2. باب 37 ، ص 366 ، ج 44 ، راونالاراحب ، ( 4 . ) ص 253 ع ،)  ) نیسحلا راصنا  یف  نیرادلا  ۀلیسو  ( 3)

(1  ) اروشاع مایق  زا  فده 
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(1  ) اروشاع مایق  زا  فده 

مساقلایبأ نیلسرملا ، ءایبنالا و  دیس  یلع  مالّسلاو  ةولّـصلاو  نیملاعلا ، ّبر  هّلل  دمحلا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  ( 1  ) اروشاع مایق  زا  فده 
یف ۀعاسلا و  هذـه  یف  هئابآ  یلع  وهیلع  کتاولـص  نسحلا  نب  ۀـجحلا  کیلول  نک  مهّللا  نیموصعملا . نیرهاطلا  نیبیطلا  هلآ  یلع  دّـمحم و 
یلع هّللادبعابا و  ای  کیلع  مالسلا  ًالیوط . ًاهیف  هعتمت  ًاعوط و  کضرأ  هنکـست  یتح  ًانیع  ًالیلد و  ًارـصان و  ًادئاق و  ًاظفاح و  ًایلو و  ۀعاس  لک 

مظعم ماقم  و  فیرشلا - هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع - یلو  هاگـشیپ  هب  ار  هللادبعیبا  اقآ  يهنامولظم  تداهـش  کئانفب . ّتلح  یتلا  حاورالا 
رد هک  مینکیم  تساوخرد  لاعتم  دـنوادخ  زا  و  منکیم . ضرع  تیلـست  ینیـسح  بتکم  ناگتفیـش  يهمه  دـیلقت و  مظعم  عجارم  يربهر ،

اروشاع و عوضوم  نوماریپ  ار  ییاهلاؤس  هتشذگ  تاسلج  یط  دیامرفن . هاتوک  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  نماد  زا  ار  ام  تسد  ترخآ  ایند و 
زا یکی  مدومن . میدـقت  ار  یـضیارع  تشاد  اضتقا  سلجم  تیفرظ  هدـنیوگ و  تعاـضب  هک  يدـح  رد  مدرک و  حرطم  ع )  ) هللادـبعیبا ماـیق 

هداد خـساپ  نآ  هب  هدـش و  حرطم  اهراب  زین  نیا  زا  شیپ  دوشیم و  حرطم  یخیرات  ریظنیب  میظع و  ماـیق  نیا  هراـبرد  هک  یمهم  ياـهلاؤس 
هدـش هداد  ییاـهباوج  یلک  تروص  هب  هراـب  نیا  رد  تسا . تکرح  نیا  زا  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  فدـه  دروم  رد  لاؤس  تسا ، هدـش 

ناناوج و زا  يرایـسب  نهذ  رد  اما  تسا . هدوب  تما  حالـصا  نید و  يایحا  يارب  ترـضح  نآ  ماـیق  هک  نیا  دـننام  دـننادیم ؛ همه  هک  تسا 
یحالـصا هچ  ع )  ) ءادهـشلادیس تکرح  نیا  اب  هک ، نیا  نآ  دوشیم و  حرطم  یعرف  لاوس  دـنچ  یلک ، لاؤس  نیا  يهیاس  رد  ام  ناـناوجون 

نید هنوگچ  شور  نیا  اب  و  تفرگیم ؟ ماجنا  تروص  نیا  هب  دـیاب  هک  دوب  یفورعم  هب  رما  هنوگچ  ع )  ) نیـسح ماما  ماـیق  تفرگ ؟ تروص 
دـننک و حالـصا  ار  یمالـسا  تما  تموکح و  دوخ ، مایق  اب  دنتـسناوت  دـندش و  قفوم  دوخ  فدـه  رد  ع )  ) ءادهـشلادیس ایآ  دوشیم ؟ ایحا 

يارب هحفـص 124 ) . ) دننکیم حرطم  ار  اهنآ  یهاگ  دراد و  دوجو  ام  ناناوج  زا  يرایـسب  نهذ  رد  اهلاؤس  نیا  دنریگب ؟ ار  دسافم  يولج 
نمیت كربت و  يارب  ار  ناشیا  تانایب  زا  هلمج  دنچ  ادتبا  میونشب ، ترضح  نآ  دوخ  نابز  زا  ار  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  مایق  تلع  هک  نیا 

. درک مهاوخ  ضرع  یتاحیضوت  نآ ، زا  ییاهشخب  هرابرد  نآ  زا  سپ  منکیم و  توالت 

نیسح ماما  مایق  یلصا  فده  دسافم ، حالصا 

یفورعم يهلمج  دندومرف ، موقرم  هیفنح  دمحم  ناشردارب  يارب  ترضح  نآ  هک  یتیصو  رد  نیسح  ماما  مایق  یلصا  فده  دسافم ، حالـصا 
نوریب هنیدـم  زا  حـیرفت  شدرگ و  يارب  هـن  نـم  ینعی  ( 1 « ) ًاِملاظ ـال  َو  ًادِـسْفُم  ـال  َو  ًارَِطب  ـال  َو  ًارِـشَأ  ْجُرْخَأ  ِْمل  ّینِا  : » دـنیامرفیم هک  تسا 

« هلآ وهیلع  هللا  یلص  يّدَج  ِۀَّمُأ  یف  ِحالْـصِْالا  ِبَلَِطل  ُتْجَرَخ  امَّنِا  َو   » منکب یملظ  مزادنیب و  هار  نیمز  رد  يداسف  هک  نیا  يارب  هن  موریم و 
امنا : » دومرفن ع )  ) ماما دراد . دوجو  ياهتکن  حالْصِْالا » ِبلَِطل   » ریبعت رد  مینک ، تقد  رگا  منکیم . جورخ  مدج  تما  رد  حالـصا  يارب  طقف 

ینارنخس رد  ریبعت  نیا  ریظن  متسه . حالصا  یپ  رد  وجتسج و  رد  نم  ینعی  حالْصِْالا » ِبَلَِطل  ُتْجَرَخ  امَّنِا  : » دومرف هکلب  حالصالل ؛» تجرخ 
نیا ( 2 « ) كِدِالب یف  َحالْـصِْالا  َرِهُْظن  َو  َکـِنید  ْنِم  َِملاـعَمْلا  يُِرِنل  ْنِکل  َو  : » دـندوب هدومرف  هک  تسه  مه  اـملع  ناـگبخن و  يارب  ع )  ) ماـما

هب باطخ  دـننکیم و  اعد  هبطخ  نیا  رخآ  رد  ع )  ) ماما دوبن . حرطم  دـیزی  اب  هزرابم  جورخ و  زا  تبحـص  زونه  هک  دـش  داریا  یناـمز  هبطخ 
ياهرایعم وت و  نید  ملاعم  هک  تسین  نیا  زج  یـسایس  ياهتیلاعف  نیا  زا  ام  فدـه  هک  ینادیم  وت  اراگدرورپ ! دـنیوگیم : لاعتم  يادـخ 

دارفا ناوتیم  يراـیعم  هچ  اـب  هنوـگچ و  تسا و  مادـک  نآ  ياـههناشن  تسیچ و  نید  میهد  ناـشن  ینعی  میهد ؛ ناـشن  مدرم  هب  ار  یمالـسا 
هتشاد دناوتیم  ینعم  ود  رِهُْظن »  » هملک مینک . رهاظ  وت  دالب  رد  ار  حالصا  هک  تسا  نیا  ام  فده  زین  و  تخانـش ؟ ار  نیدیب  دارفا  رادنید و 

. مینادرگ بلاغ  رهاظ و  داسف ، رب  میشخب و  ققحت  ار  حالـصا  ینعی  هک  نآ  رگید  و  تسیچ ، حالـصا  مینک  نشور  ینعی  هک  نیا  لوا  دشاب ؛
تیاور 2. باب 37 ، ص 329 ، ج 44 ، راونالاراحب ، ( 2 . ) تیاور 2 باب 37 ، ص 329 ، ج 44 ، راونالاراحب ، ( 1)

حالصا موهفم 
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مظعم ماقم  دراد و  دربراک  یلیخ  ام  یـسایس  تایبدا  رد  هک  تسا  ییاههژاو  زا  یکی  حالـصا »  » هژاو هزورما  هک  اـج  نآ  زا  حالـصا  موهفم 
ناـشیا ياـهدومنهر  ریـسم  رد  هک  نیا  يارب  منکیم و  هیکت  هملک  نیا  يور  دـندرک ، هراـشا  هژاو  نیا  هب  ناـشریخا  هبطخ  رد  مـه  يربـهر 
تایاور نآرق و  رد  ار  نآ  لامعتسا  دراوم  سپـس  و  ار ، هژاو  نیا  يانعم  ادتبا  هحفص 125 ) ، ) مهدب يرتشیب  حیضوت  مشاب و  هدرک  تکرح 

تسا ص ل ح »  » هشیر زا  یبرع و  ياهملک  هک  حالصا  درک . مهاوخ  ضرع  دراد ، يدربراک  هبنج  رتشیب  هک  یبلاطم  هاگنآ  منکیم و  نایب 
اوعد فالتخا ، عفر  و  نداد ، یتشآ  ینعم  هب  حلص ، هدام  زا  حالصا  تسا . حالص  هدام  زا  يرگید  حلـص و  هدام  زا  یکی  هک  دراد  ینعم  ود 

؛ تسا هتفر  راـک  هب  رـسمه  ود  نیب  حالـصا  دروم  رد  میرک  نآرق  رد  ینعم  نیا  هب  حالـصا  هژاو  تسا . هورگ  ود  اـی  درف  ود  نیب  هرجاـشم  و 
اب هـک  يرهوــش  نز و  يارب  ینعی  ( 1 ...« ) امُهَنَیب ُهَّللا  قِّفَوی  ًاحالِْـصا  ادـیری  ْنِا  اـِهلْهَأ  ْنِم  ًاـمَکَح  َو  ِِهلْهَأ  ْنِم  ًاـمَکَح  اُوثَْعباَـف  دـیامرفیم ...« :

اعقاو رهوش  نز و  رگا  دـینک ؛ باختنا  درم  هداوناخ  فرط  زا  يرواد  و  نز ، هداوناـخ ، فرط  زا  يرواد  دـناهدرک ، ادـیپ  فـالتخا  رگیدـکی 
اِهْلَعب ْنِم  ْتَفاَخ  ٌةَأِْرما  ِنِا  َو  : » دـیامرفیم رگید  ياج  رد  و  درک . دـهاوخ  رارقرب  شزاس  اـهنآ  نیب  ادـخ  دـننک ، شزاـس  یتشآ و  دـنهاوخب 
یتشآ دـیامرفیم  رهوش  نز و  یتشآ  دروم  رد  هیآ  نیا  رد  ( 2 « ) ٌریَخ ُْحلُّصلا  َو  ًاْحلُص  امُهَنَیب  اِحلْـصی  ْنَأ  امِهیَلَع  َحانُج  الَف  ًاضارِْعا  َوأ  ًازوُُشن 
یتشآ ینعم  هب  هک  تسا  نیبلاتاذ  حالـصا  نآ  تسه و  زین  نآرق  رد  دیاهدینـش و  داـیز  هک  تسا  يرگید  ریبعت  دروم  نیا  ریظن  تسا . رتهب 

مه تایاور  رد  ( 3 « ) مُِکنَیب َتاذ  اوُِحلْـصَأ  َو  : » دـیامرفیم نآرق  رد  دـنراد . فالتخا  رگیدـکی  اب  هک  دـشابیم  هورگ  ود  ای  رفن  ود  نداد و 
همه اب  دنتـسه و  رهق  رگیدـکی  اب  هداوناـخ  ود  اـی  هورگ  ود  اـی  نمؤم  ود  رگا  هک  تسا ، هدـش  رکذ  يرایـسب  باوث  نیبلاتاذ  حالـصا  يارب 

حالـصا  » هنماد ( 4 . ) تسا رتـشیب  لاـس  يهزور  زاـمن و  باوث  زا  راـک  نیا  باوث  و  دـیهد ؛ یتـشآ  ار  اـهنآ  دـینک  یعـس  دـنراد ، یفـالتخا 
َنینِمؤُْملا َنِم  ِناتَِفئاط  ْنِا  َو  ، » دنگنجب مه  اب  یمالـسا  هعماج  نورد  مدرم  زا  هورگ  ود  رگا  هک  دـنکیم  ادـیپ  شرتسگ  اج  نآ  ات  نیبلاتاذ »

طوبرم هیآ ، يهلابند  امُهَنَیب »... اوُِحلْـصَأَف  : » دیهدب یتشآ  ار  اهنآ  ادتبا  دینک  یعـس  هک  دهدیم  روتـسد  نآرق  مه  اج  نیا  رد  ( 5 ...« ) اُولَتَْتقا
نداد و حلـص  ینعم  هب  دـنگنجیم ، مه  اب  هورگ  ود  هک  ییاـج  رد  حالـصا  هملک  نیارباـنب  تسین . اـم  ثحب  دروم  ًـالعف  هک  تسا  داـهج  هب 
. تسا رگیدـکی  اـب  ناـنآ  نداد  یتشآ  ینعم  هب  یناـسنا  هورگ  ود  اـی  درف و  ود  نیب  حالـصا  دراوم ، نیا  رد  تسا . هتفر  راـک  هب  نداد  یتشآ 
« یگتسیاش  » یسراف نابز  رد  ار  نآ  الومعم  دشابیم و  داسف  لباقم  رد  حالص  تسا . حالص  هدام  زا  حالصا ، رگید  لامعتسا  هحفص 126 ) )

ینعم هب  تسا و  داسفا  لباقم  رد  زین  انعم  نیا  هب  حالـصا  هتـسیاش . درف  ینعی  حلاص  درف  هتـسیاش و  راک  ینعی  حـلاص  راک  دـننکیم . همجرت 
ار اهبیع  اهصقن و  اهداسف ، دهدب و  ماجنا  هتسیاش  راک  تسا  ددصرد  هک  یـسک  هب  دشابیم . داسف  ندرک  فرطرب  ای  هتـسیاش  راک  ماجنا 

ریبعت دـنمانیم . دـسفم » ، » تسا هعماج  رد  داسف  داجیا  اـهراک و  ندز  مه  رب  ددـص  رد  هک  ار  یـسک  دـنیوگیم و  حلـصم » ، » دـنک فرطرب 
هب ور  یصاخ  درف  اب  دهد ، ماجنا  ار  ياهتسیاش  يدرف  راک  ای  دنک  فرطرب  ار  حالـصا ، يانعم  نیا  تسا . اجنیمه  زا  مه  ضرالا » یف  دسفم  »

ینعم هب  يرگید  نداد و  ماجنا  هتـسیاش  راـک  ینعم  هب  یکی  دراد ، قادـصم  عون  ود  تسا  حالـص  هداـم  زا  هک  حالـصا  نیا  سپ  تسین . ور 
ّاِلا  » الثم تسا ؛ هدـش  لامعتـسا  زین  نآرق  رد  قادـصم ، عون  ود  ره  نیا  تسا . يراکهزب  زا  يریگولج  ای  يراـکهبت  داـسف و  ندرک  فرطرب 

ياج هب  طلغ و  ياهراک  ياج  هب  ًاِحلاص ، ًالمع  اُولِمَع  ینعی  دـندرک  حالـصا  دـندرک و  هبوت  هک  یناـسک  ینعی  ( 6 « ) اوُحَلْـصَأ َو  اُوبات  َنیذَّلا 
تاـملک رد  دراد و  یعاـمتجا  موهفم  رتشیب  هچنآ  یلو  دـنداد . ماـجنا  بوخ  راـک  ینعی  دـندرک  حالـصا  دـندوب ، هداد  ماـجنا  هک  یناـهانگ 

لباقم رد  هک  تسا  دسافم  حالـصا  تسا ، هتفر  راک  هب  مه  زورما  یعامتجا  یـسایس و  تایبدا  رد  تسا و  هدش  حرطم  هللادـبعیبا  ترـضح 
هک حالـصا  موهفم  اما  دش . نشور  نآ  ینید  ینآرق و  دربراک  رظن  زا  یبرع و  تغل  رظن  زا  حالـصا  موهفم  اج  نیا  ات  دوریم . راک  هب  داسفا 

. دوریم راک  هب  بـالقنا  لـباقم  رد  و  ( 7 « ) مرفر  » لداعم هدرک و  ادـیپ  یـسایس  تاحالطـصا  رد  یـصاخ  یگژیو  میربیم ، راـک  هب  هزورما 
هب تروص  نیا  رد  هک  دریگیم  ماجنا  دنک  گنهآ  اب  مارآ و  مارآ  تسا و  یجیردت  هاگ  دوشیم ، داجیا  هعماج  رد  هک  یتارییغت  دنیوگیم 
نآ یجراخ  لداـعم  دـنمانیم و  بلطحالـصا » ، » دـنیآیمرب هعماـج  رد  یتارییغت  نینچ  ددـص  رد  هک  ار  یناـسک  و  دـنیوگیم ؛ مرفر »  » نآ

یعامتجا رییغت  ینعم  هب  بالقنا  دنتسه . نویبالقنا  دننک ، ضوع  ار  عاضوا  ًاتعفد  دنهاوخیم  هک  یناسک  لباقم ، رد  تسا . ( 8 « ) تسیمرفر »
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ناونع هب  حالـصا ، حالطـصا  نیا  ناریا . یمالـسا  بالقنا  دـننام  تسا ، تنوشخ  اـب  هارمه  ًاـنایحا  یهاـگ  هک  تعرـس  اـب  دـنت و  یناـهگان ،
حالطـصا درادن و  يوغل  هشیر  هحفص 127 ) ، ) حالطـصا نیا  تسا . حالـصا  يارب  یـصخا  يانعم  بالقنا ، لباقم  رد  یـسایس و  حالطـصا 

، حالطـصا نیا  ًاملـسم  دـنربیم . راک  هب  بالقنا  لباقم  رد  ار  حالـصا  هک  تسا  يدـیدج  یـسایس  حالطـصا  هکلب  تسین ؛ یبهذـم  ینید و 
ُتْجَرَخ : » دـیامرفیم مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  هک  ییاج  رد  تسا . هتفرن  راک  هب  صاخ  يانعم  نیا  هب  تاـیاور  نآرق و  رد  تسا و  دـیدج 

یب مارآ و  یجیردت ، تکرح  کی  دنداد ، ماجنا  ناشیا  هک  یتکرح  دناهدرکن . روظنم  ار  صاخ  يانعم  نیا  يّدَج » ِۀَّمُأ  یف  ِحالْـصِْالا  ِبَلَِطل 
نیا هب  ناشتاشیامرف  رد  يربهر  مظعم  ماقم  فده . نآ  هار  رد  فیرـش  ناسنا  اههد  ندرک  ادـف  ندـش و  هتـشک  دوب و  گنج  دوبن ؛ تنوشخ 
هکلب مییوگیمن ؛ دوریم  راک  هب  یسایس  حالطصا  رد  هزورما  هک  ار  نآ  صاخ  يانعم  حالـصا ، مییوگیم  ام  یتقو  هک  دندرک  هراشا  هتکن 

اذـل و  یبـالقنا . یعفد و  تروص  هب  هاوخ  و  دـشاب ، یجیردـت  تروص  هب  هاوخ  تسا ؛ دـسافم  عفر  داـسف و  اـب  هزراـبم  هنوـگره  اـم  روـظنم 
روظنم دـنیوگیمن . حالـصا  نآ  هب  زورما  یـسایس  حالطـصا  رد  هک  نیا  اب  دوب ؛ حالـصا  نیرتگرزب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  دوخ  دـندومرف 

هب حالصا  نآ  هچ  مینکیم ؛ هدارا  ار  نآ  معا  يانعم  مییوگیم ، نخس  حالصا  زا  تایاور ، نآرق و  حالطـصا  هب  یتقو  ام  هک  دوب  نیا  ناشیا 
حالصا نیرتگرزب  مه  یمالـسا  بالقنا  تهج  نیمه  هب  و  عیرـس . گنهآ  اب  دنت و  یبالقنا و  یعفد و  تروص  هب  ای  دشاب  یجیردت  تروص 

لاس هدزناپ  تضهن  نارود  هتبلا  دش . ماجنا  یعفد ، تروص  هب  اتبـسن  راک  نیا  هچرگ  دیدرگ ؛ يدایز  دـسافم  نتفر  نیب  زا  بجوم  اریز  دوب ؛
درک و رییغت  یعفد  تروـص  هب  قباـس  ماـظن  دـش ، زوریپ  بـالقنا  هـک  یناـمز  یلو  دیـسر ؛ يزوریپ  هـب  ماجنارـس  هـک  نـیا  اـت  دیـشک  لوـط 
. داتفا قافتا  هبناج  همه  نیداینب و  یلوحت  دش و  عضو  دـیدج  یـساسا  نوناق  درک ، رییغت  ناهگان  قباس  ياهتسایـس  روشک و  ياههاگتـسد 
ج تیاور 3 ؛ باب 34 ، ج 75 ، تیاور 51 و 58 ؛ باب 127 ، ج 42 ، راونالاراحب ، ك : ر . ( 4 . ) 1 لافنا ، ( 3 . ) 128 ءاسن ، ( 2 . ) 35 ءاسن ، ( 1)
.Reform. (8) Reformist ( 7 . ) 146 ءاسن ، ،160 هرقب ، ( 6 . ) 9 تارجح ، ( 5 . ) تیاور 2 باب 18 ، ج 78 ، تیاور 2 ؛ باب 101 ، ، 76

حالصا فیرعت  رد  یشزرا  ماظن  ریثأت 

حالصا رب  ام  ثحب  هیکت  و  تسا ؛ حالص  هدام  زا  ای  حلص و  هدام  زا  ای  نآرق  رد  حالصا  هژاو  میتفگ  حالصا  فیرعت  رد  یـشزرا  ماظن  ریثأت 
ام ناناوجون  زا  یضعب  هک  اج  نآ  زا  دنتسه . یشزرا  میهافم  نیرتماع  زا  نآرق  رد  داسف  حالص و  تسا . داسف »  » لباقم رد  حالـص »  » هدام زا 

هرابرد هاگ  میریگیم ، راک  هب  ام  هک  ار  یمیهافم  میهدیم . يرصتخم  حیـضوت  یـشزرا  میهافم  هرابرد  دنتـسین ، انـشآ  تاحالطـصا  نیا  اب 
ار یمیهافم  دوش . نانچ  دـیابن  ای  دوش  نینچ  دـیاب  مییوگیم  هک  تسا  ییاهزیچ  هرابرد  هاـگ  تسا و  دوجوم  تسه و  هک  تسا  ییاـهزیچ 

راک داد . ماجنا  دیاب  هک  تسا  يراک  تسا ؟ مادک  بوخ  راک  دنیوگیم . یـشزرا  میهافم  تسا ، دیابن »  » و دـیاب »  » اهنآ يانعم  نطب  رد  هک 
؟ تسیچ داسف  دوب . نآ  یپ  رد  دیاب  هک  تسا  ياهتـسیاش  زیچ  تسیچ ؟ حالـص  داد . هحفـص 128 )  ) ماجنا دیابن  هک  يراک  تسا ؟ مادک  دب 
، مینک لیلحت  ار  اهنآ  یتقو  ینعی  دنتسه ؛ یشزرا  موهفم  ود  داسف  حالص و  داد . ماجنا  ار  نآ  دیابن  ای  تفرگ  ار  نآ  يولج  دیاب  هک  يزیچ 
تسا و عیـسو  رایـسب  هاگ  دوریم و  راک  هب  یـصاخ  دروم  رد  تسا و  دودحم  هاگ  یـشزرا  میهافم  نیا  دراد . دوجو  دیابن  دیاب و  اهنآ  رد 
، دـنریگیم رب  رد  ار  دـب  ياهراک  همه  ای  بوخ  ياهراک  همه  هک  یمیهافم  هب  دریگیم . رب  رد  ار  دـب  ياهراک  همه  ای  بوخ  ياهراک  همه 

میهافم رگید  زا  تسا . داسف »  » و حالـص »  » اهنآ هلمج  زا  هک  دراد  دوجو  ماع  یـشزرا  موهفم  دنچ  نآرق  رد  دـنیوگ . ماع  یـشزرا  میهافم 
. دـب راک  ره  ینعی  رکنم  و  بوخ ، راـک  ره  ینعی  فورعم  تسا . رکنم »  » و فورعم »  » موهفم تسا ، هتفر  راـک  هب  نآرق  رد  هک  ماـع  یـشزرا 
هک تسا  نیا  یـشزرا  میهاـفم  صاوـخ  زا  یکی  دـناهتفر . راـک  هب  مـیرک  نآرق  رد  هـک  دنتـسه  یـشزرا  ماـع  میهاـفم  زا  زین  رـش »  » و ریخ » »

ناشن ینیع  يهبرجت  اب  ار  نآ  دیناوتیم  تسا ،» نشور  اج  نیا   » ای تسا » مرگ  اوه   » دـییوگیم امـش  یتقو  دـنرادن . ینیع  یبرجت  ياهرایعم 
هب تسا . درـس  اوه  دیزرلیم ، رگا  اما  تسا ؛ مرگ  اوه  دیوشیم ، تحاران  دینکیم و  قرع  امـش  هک  تسا  ياهنوگ  هب  اوه  رگا  ًالثم  دـیهد .

ندوب طلغ  ای  ندوب  حیحـص  دوشیم . شوماخ  مینزب  ار  نآ  دیلک  رگا  تسا و  نشور  هک  دـیهد  ناشن  ار  غارچ  نیا  دـیناوتیم  بیترت  نیمه 
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سح مادـک  اب  دنتـسین . هنوگ  نیا  یـشزرا  میهافم  اما  طـلغ . اـی  تسا  مولعم  داد و  ناـشن  ینیع  یـسح و  يهبرجت  اـب  ناوتیم  ار  دراوم  نیا 
یشزرا ماظن  هاگتسد و  عبات  رکنم ،» فورعم و   » و داسف » حالص و  «، » دب بوخ و   » دنیوگیم درک ؟ هبرجت  ار  يراک  يدب  ای  یبوخ  ناوتیم 

دـننادیم و شزرا  اـب  بوخ و  ار  اـهراک  زا  ياهعومجم  ینعی  دـنراد ، یـشزرا  ماـظن  کـی  دوـخ ، يارب  عـماوج  اـههورگ و  دارفا ، دنتـسه .
ًالثم دشاب ، دب  رگید ، یـشزرا  ماظن  رد  راک  نامه  بوخ و  یـشزرا ، ماظن  کی  رد  يراک  تسا  نکمم  دننادیم . اوران  دب و  ار  ياهعومجم 

رد ار  راـک  ناـمه  هک  یلاـح  رد  دـننادیم ؛ بوخ  ار  نآ  دوشیم و  ماـجنا  یـصاخ  لکـش  هب  نارگید  هب  ندوـمن  مارتـحا  هعماـج  کـی  رد 
همه هک  تسین  هنوگ  نیا  دـنراد و  توافت  یـشزرا  ياهماظن  اب  بسانتم  داسف »  » و حالـص »  » نیاربانب دـننادیم . تشز  دـب و  رگید  يهعماج 
رگا دنتسه ، یشزرا  میهافم  زا  داسفا » حالصا و   » و داسف » حالـص و   » هک نیا  هب  هجوت  اب  دننادب . دب  ار  زیچ  کی  بوخ و  ار  زیچ  کی  مدرم 
تسا ییاکیرمآ  حالصا  روظنم  ایآ  یـشزرا ؟ ماظن  مادک  قبط  حالـصا »  » میـسرپب هک  تسا  یقاب  لاوس  نیا  ياج  دنورب ، راک  هب  يدروم  رد 

همه لوبق  دروم  یبالقنا  ینامیا و  یمالـسا ، حالـصا  ام  هعماـج  هحفـص 129 )  ) رد دندومرف  يربهر  مظعم  ماقم  ارچ  یمالـسا ؟ حالـصا  ای 
، تسا نیا  باوج  دراد ؟ یقرف  هچ  یمالسا  حالصا  اب  ییاکیرمآ  حالصا  رگم  تسین ؟ سک  چیه  لوبق  دروم  ییاکیرمآ  حالـصا  اما  تسا ،
هچ اهنآ  دـید  دـیاب  دربیم . راک  هب  ار  هژاو  نیا  هک  تسا  یگنهرف  یـشزرا و  ماـظن  عباـت  دـیآ ، باـسح  هب  حالـصا  يزیچ  هچ  هک  نیا  هک 

؟ دنراد تسیاشان  هتسیاش و  دب و  بوخ و  شجنس  يارب  يرایعم  هچ  و  دننادیم ؟ تسیاشان  دب و  ار  يراک  هچ  هتسیاش و  بوخ و  ار  يراک 
ماظن مادـک  مینیبب  ینعی  مینک ؛ نییعت  ار  نامیاهرایعم  دـیاب  ادـتبا  تسا ، دـب  يراـک  هچ  بوخ و  يراـک  هچ  مینادـب  هک  نیا  يارب  نیارباـنب ،
ینعی میهد ؛ ماجنا  یشزرا  ماظن  نیا  ساسا  رب  ار  حالـصا »  » میهاوخیم میاهتفریذپ و  ار  یمالـسا  یـشزرا  ماظن  ایآ  میاهتفریذپ ؟ ار  یـشزرا 

نآ ای  مینک ؟ هزرابم  نآ  اب  تسا ، دب  دیوگیم  مالـسا  هچ  ره  میهاوخیم  میهد و  ماجنا  تسا ، بوخ  دـیوگیم  مالـسا  هچ  ره  میهاوخیم 
دب دـنیوگیم  اهنآ  هک  ار  يراک  دـشاب و  مالـسا  دـض  دـنچ  ره  میهد ، ماـجنا  تسا  بوخ  دـنیوگیم  اـهییاکیرمآ  هچنآ  میهاوخیم  هک 

. تسا نکمم  يرآ ، تسا ؟ نکمم  يزیچ  نینچ  ایآ  دـیهدب ؟ ماجنا  دـیوگیم  مالـسا  هک  دـشاب  يراک  دـنچ  ره  مینک ، هزرابم  نآ  اب  تسا ،
ًالثم دننکیم . لوبق  دنمهفیم و  ار  اهزیچ  زا  یخرب  ندوب  دب  یگنهرف ، ياهفالتخا  همه  اب  طیارش و  همه  رد  مدرم ، همه  هک  نآ  حیـضوت 
ملظ یسک  هب  هک  نآ  نودب  نوناق و  فالخرب  دنک ، رورت  تهجیب  ار  یسک  ای  دیوگب ، ازسان  وا  هب  ای  دنزب  ار  يرگید  تهجیب  یـسک  رگا 

مدرم يهمه  تروص  نیا  رد  دـنک ، زواجت  یـسک  سومان  هب  فنع  اب  ای  دـنک  فرـصت  تهجیب  ار  یـسک  لاـم  دـشکب ، ار  وا  دـشاب ، هدرک 
فرط زا  تسا . دب  اهگنهرف  مامت  رد  دراوم  نیا  دنـسانشیم و  ار  ملظ  قیداصم  لیبق  نیا  همه ، عقاو ، رد  تسا . هدرک  يدـب  راک  دـنیوگیم 

ار ییوراد  یـسک  رگا  مدرم . یتمالـس  يارب  ندرک  تمدخ  دننام  دننادیم ، ار  اهنآ  ندوب  بوخ  مدرم  همه  هک  تسه  مه  ییاهراک  رگید 
دراوم نیا  رد  تسا . هدرک  یبوخ  راـک  دـنیوگیم  مدرم  همه  هدوـمن و  تمدـخ  تشادـهب  هب  دـهد ، رارق  مدرم  راـیتخا  رد  هدرک و  فـشک 

هب فلتخم  عماوج  رد  تسام و  تجاح  دروم  هزورما  دراوم  یخرب  دنتـسین . هنوگنیا  دب  بوخ و  دراوم  يهمه  اما  دیآیمن . شیپ  فالتخا 
گنهرف دـهاوخیم  اکیرمآ  ای  دوشب ، یناهج  گنهرف  دـیاب  دـنیوگیم  هک  دیاهدینـش  ًامتح  دوشیم . دروخرب  اهنآ  اب  تواـفتم  ياـههنوگ 

تهج نادب  نیا  یبرغ ؛ گنهرف  ندرک  ریگملاع  گنهرف و  ندرک  یناهج  گنهرف ، تدحو  هب  توعد  دنک ، لیمحت  ناهج  مامت  رب  ار  دوخ 
زا یضعب  دینک . رکف  هنوگنیمه  دیاب  مه  امش  هک  دنیوگیم  نارگید  هب  دننادیم و  دب  ار  رگید  لیاسم  بوخ و  ار  یلئاسم  اهنآ  هک  تسا 

دندـقتعم اهنآ  تسا . نیب  بلطم  نیا  قیداـصم  زا  يدراوم  یلو  منکیمن ، رکذ  اـج  نیا  رد  نم  تسا و  هحفص 130 )  ) تشز نآ  ياهلاثم 
قوقح يهیمالعا  رد  اذل  تسا . دـب  تشز و  لیبق ، نیا  زا  یماکحا  ندرک و  مادـعا  ندز ، کتک  تسد ، ندـیرب  لثم  تخـس ، ياهتازاجم 

ياهتازاجم تسا ، رـشب  قوقح  هیمـالعا  داوم  زا  یکی  نیا  دـننک . وغل  ار  زیمآتنوشخ  ياـهتازاجم  دـیاب  اـهروشک  همه  هک  هدـمآ  رـشب 
رب ار  یسک  تسد  لثم  تسا ، زیمآتنوشخ  ياهتازاجم  اهنآ  دید  زا  هک  مالسا  ییازج  ماکحا  مامت  ینعی  دوش ؛ یغلم  دیاب  زیمآتنوشخ 

زیمآتنوشخ ياهتازاجم  ناشیا  معز  هب  تسه ، دودـح  زا  یـضعب  رد  هک  ییاهتروص  هب  صوصخ  هب  ندرک ، مادـعا  ندز ، هناـیزات  نید ،
اهتازاجم نیا  دوجو  ینعی  دننک . یغلم  ار  اهتازاجم  هنوگنیا  دننک  یعـس  دـیاب  ایند  ياهروشک  همه  دـیوگیم  رـشب  قوقح  هیمالعا  تسا .
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گنهرف ساسا  رب  ام  مییوگیم ؟ هچ  ام  اما  دوش . وغل  اهنوناق  نیا  دـیاب  دوش ؟ حالـصا  دـیاب  ینعم  هچ  هب  دوش . حالـصا  دـیاب  تسا و  داسف 
هن تسا ، یهلا  دودح  لیطعت  كرت و  ینعم  هب  داسف  تسا . داسف  دوشن  رگا  دوشب ، لمع  دـیاب  تسا  هدومرف  نآرق  هچنآ  مییوگیم  یمالـسا 
زا درک و  وغل  ار  نآ  نیناوق  درک ، هزرابم  نآ  اب  دیاب  تسا . دب  تشز و  داسف ، یمالـسا  دودح  يارجا  دنیوگیم  اهنآ  یهلا . دودح  يارجا 

رـشب قوقح  هیمالعا  رد  تسا . یبرغ  گنهرف  ساسا  رب  حالـصا  نیا  دوب . دهاوخ  حالـصا  تروص  نیا  رد  دومن . يریگولج  اهنآ  هب  لمع 
ندوب دب  همه  هک  ار  يداع  ياهتنوشخ  هنرگو  تسا . نیا  اهنآ  روظنم  دننک ، یم  هزرابم  تنوشخ  اب  دـنیوگیم  هک  نیا  تسا . هدـمآ  مه 

دب اهنیا  دنیوگیم  همه  تسا ؟ بوخ  دیوگیم  یـسک  هچ  ار  نآ  لاثما  ندرک و  یقالخا  دب  نداد ، شحف  تهجیب  دنراد ؛ لوبق  ار  اهنآ 
هنوگچ ندرک  تازاجم  ندرک و  باسح  براحم  ار  نارگبوشآ  ندرک و  مادعا  ار  لتاق  ندیرب ، ار  دزد  تسد  هک  تسا  نیا  مالک  تسا .

اب دومن و  كرت  ار  اهنآ  دـیاب  دریذـپیمن . ار  لامعا  هنوگنیا  نردـم  يایند  هزورما  تسا و  تشز  داسف و  اهنیا  دـنیوگیم  ناشیا  تسا ؟
یبرغ ندمتم  یگدنز  هتسیاش  نیناوق  هعومجم  نآ  دراد ، دوجو  یماکحا  نینچ  ینیناوق  هعومجم  رد  رگا  دوش . حالـصا  ات  درک  هزرابم  نآ 

هدش لیطعت  یهلا  دودح  يدروم  رد  رگا  تسا . هیرظن  نیا  سکع  رب  ًالماک  مییوگیم  ام  هک  یحالـصا  اما  دوش . حالـصا  دیاب  سپ  تسین ،
نوناق رگا  دوش . حالـصا  ات  داد  رییغت  ار  نآ  دـیاب  تسا ، مالـسا  نوناق  فالخرب  ینوناق  رگا  دوش . حالـصا  ات  درک  ارجا  ار  نآ  دـیاب  دـشاب ،

هحفص 131) . ) دوشیم داسفا » ، » دش مالسا  دض  رگا  و  حالصا ،» ، » تسا مالسا  قفاوم 

ناقفانم هاگدید  زا  حالصا 

یکی اهنآ  دروم  رد  ندرک  هطلاغم  حیحـصان و  ندرب  راک  هب  اههژاو ، لیبق  نیا  زا  هدافتـسا  ءوس  مایالا  میدق  زا  ناقفانم  هاگدید  زا  حالـصا 
هیجوت لباق  فرط  ود  ره  يارب  هک  دننزیم  فرح  ياهنوگ  هب  هشیمه  دنتـسه و  هرهچ  ود  يدارفا  ناقفانم  تسا . هدوب  ناقفانم  ياههویـش  زا 

، فرـص لطاب  هن  فرـص و  قح  هن  دـننکیم ، تکرح  زرم  يور  زا  لطاب و  قح و  نیب  هشیمه  نانآ  یگرهچ ، ود  نیمه  ینعی  قاـفن  دـشاب .
امـش اب  رگم  دـنیوگیم  ْمُکَعَم »؟ ْنُکَن  َْملَأ  ، » دـننک دادـملق  قح  يههبج  ءزج  ار  دوخ  دـش  ماـمت  فرط  نیا  عفن  هب  هجیتن  رگا  هک  نیا  يارب 

ار اهراک  نیا  میتفگ  اهنیا  هب  لوا  زا  مه  ام  دنیوگیم  دش ، مامت  لباقم  فرط  عفن  هب  رگا  اما  میتسه . نمؤم  امـش و  اب  مه  ام  ارچ ، میدوبن ؟
زا هشیمه  دـندادن . شوگ  اـما  دـینک ! اـهر  ار  گـنج  تسا ، سب  رگید  دـیتفرگ  ار  رهـشمرخ  هک  ـالاح  میتـفگ  دـندادن . شوـگ  اـما  دـننکن 

« ءالُؤه یِلا  ِءالُؤه و ال  یِلا  َِکلذ ال  َنَیب  َنیبَْذبَذُم  : » دـننکیم تکرح  لطاب  قح و  نیب  يزرم  طخ  يور  هک  تسا  نیا  ناقفانم  ياهیگژیو 
رگا دنتـسه . دوخ  عفاـنم  لاـبند  هب  هکلب  ار ، فرط  نآ  هن  دـنراد  لوبق  ار  فرط  نیا  هن  عـقاو  رد  دنتـسه . بلطتصرف  دارفا ، هنوـگنیا  ( 1)
یفرط نآ  دـنمانیم و  بلطحالــصا  ار  دوـخ  دـمآ  راـک  سار  يرگید  هورگ  ادرف  رگا  دنتــسه . یبـالقنا  دــیایب ، فرط  نـیا  زا  داـب  زورما 

زا رگید  یکی  تسا . قافن  صاوخ  زا  نیا  دـنهدیم . هرهچ  رییغت  طیارـش ، قباطم  بسانت و  هب  دـننکیم و  ضوع  گنر  زور  ره  دـنوشیم .
. َنینِمْؤُِمب ْمُه  ام  َو  ِرَخْالا  ِموْیلِاب  َو  ِهَّللِاب  اَّنَمآ  ُلوُقی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو   » دـننادیم حالـصا  لها  ار  دوخ  هشیمه  هک  تسا  نیا  قافن  ياـهیگژیو 
هک دنتسه  اپ  ود  ياهناویح  نیا  زا  ینعی  اهناسنا  زا  ياهتسد  2 ؛ ) « ) نوُرُعْشی ام  َو  ْمُهَـسُْفنَأ  اَِّلا  َنَوُعَدْخی  ام  َو  اُونَمآ  نیذَّلا  َو  َهَّللا  َنوُعِداخی 

هتفگ ناشیا  هب  رگا  ( 3 « ) نوُِحلْصُم ُنَْحن  امَّنِا  اُولاق  ِضْرَْالا  یف  اوُدِسُْفت  ْمَُهل ال  َلیق  اذِا  َو   » هک تسا  نیا  اهنآ  ياهاعدا  هلمج  زا  دنیوگیم و 
ماجنا یناهنپ  ياهرورت  دـینزن ، اجیب  تمهت  مدرم  هب  دـینکن ، نوناق  فالخ  ياهراک  دـیوشن ، تیاـنج  مرج و  بکترم  دـینکن ، داـسفا  دوش 

. تسا يرگید  بلطم  حالصا »  » زا دارفا  نیا  روظنم  میبلط . حالصا  ام  میتسه ، حالصا  لها  ام  دنیوگیم  نوُِحلْصُم » ُنَْحن  امَّنِا  اُولاق  ، » دیهدن
یهلا و یشزرا  ماظن  ساسا  رب  ار  اهنآ  راک  یهلا . هحفص 132 )  ) یشزرا ماظن  قبط  داسف  ینعی  اودسفت » ال  : » دیوگیم ناشیا  هب  یتقو  ادخ 
رد ار  اهنآ  رظن  دروم  ماظن  ناوتیم  زورما  دـناهتفریذپ . ار  يرگید  یـشزرا  ماظن  اهنآ  اما  اودـسفت ؛» ال  : » دـیوگیم هدـید و  داـسف  ینآرق 

یمالـسا ماظن  لباقم  رد  يداحلا  یـشزرا  ماظن  کی  مه  هلآ  وهیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  درک . مسجم  یبرغ  اـی  ییاـکیرمآ  یـشزرا  ماـظن 
، یـسیلگنا هچ  ییاکیرمآ ، هچ  تسا ، رفک  يداحلا و  تسا ، مالـسا  ریغ  هچ  ره  دنکیمن ، یتوافت  تشاد . دوجو  هلآ  وهیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 
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«، ضْرَْالا یف  اوُدِسُْفت  ال   » دـیوگیم نآرق  رگا  ةَدِـحاو .» ُۀَِّلم  ُْرفُْکلا   » دوبن هک  مالـسا  دـنکیم ، یقرف  هچ  دـشاب . يرگید  موق  هب  بوسنم  هچ 
رس داسفا . هن  تسا  حالـصا  مینکیم  ام  هک  ییاهراک  هن ، دنیوگیم  اهنآ  دیهدن . ماجنا  تسا  داسف  یمالـسا  ماظن  قبط  هک  ییاهراک  ینعی 

ار يزیچ  ادخ  دننادیم . حالـصا  ار  يرگید  يزیچ  اهنآ  ار و  يزیچ  ادخ  دنراد . انبم  فالتخا  هاگدید  ود  نیا  هک  تسا  نیا  رد  هلأسم  نیا 
لصف و ریمـض  اب  نوُدِسْفُْملا » ُمُه  ْمُهِّنِا  الَا  : » دیوگیم ناشیا  خـساپ  رد  نآرق  هک  تسا  نیا  دـننکیم . یفرعم  داسف  ار  يرگید  زیچ  اهنآ  و 

دننکیم اعدا  هک  یناسک  نیمه  دنتسه ، ناقفانم  نیمه  یعقاو  نادسفم  نوُدِسْفُْملا » ُمُه  ْمُهِّنِا  الَا  ، » دنکیم رصح  رب  تلالد  هک  مال » فلا و  »
رکفنـشور ام  دنیوگیم  دـنیوگیم ، غورد  میراد و  نامیا  دـنیوگیم  هک  یناسک  نیمه  دـنیوگیم . غورد  عقاو  رد  و  مینکیم ؛ حالـصا  ام 

صخـش تسا ! یـصخش  يهبرجت  کی  یحو  دـنیوگیم  دوشیم  یحو  زا  تبحـص  یتقو  تسیچ . بهذـم  دـننادیمن  اما  میتسه ، یبهذـم 
دیوگیم دوشیم  هک  نید  زا  تبحـص  یحو ! دوشیم  وا  يارب  روصت  نیا  و  دنزیم ! فرح  وا  اب  ادخ  دـنکیم  رکف  دـنکیم و  ادـیپ  یلاح 

الـصا هن  یعاـمتجا و  لـئاسم  هن  یـسایس ، روـما  هن  دراد ، داـصتقا  هن  نید  یعاـمتجا ! روـما  هن  تسا  یـصخش  روـما  هب  طوـبرم  نـید  ًالـصا 
! دـنک رییغت  صاخـشا  ياههقیلـس  قبط  زور  ره  دـیاب  تسا و  ریغتم  اهشزرا  نوچ  تسین ! نید  وزج  هک  مه  اهشزرا  یقـالخا ! ياـهشزرا 
! تسوا يادـخ  دـنکیم  رکف  صخـش  هک  يزیچ  شتـسرپ  ناونع  هب  يدادرارق ، موسر  بادآ و  کـسانم و  يرـس  کـی  تسیچ ؟ نید  سپ 

نید دـشاب ، تسرپهناگهس  ای  تسرپهناگود و  مه  یـسک  تسا  نکمم  دـشاب ! یتسرپادـخ  ای  یتسرپتب  بلاـق  رد  موهفم  نیا  تسا  نکمم 
ندیتسرپ تسا ! يرگید  میقتسم  طارص  مه  یکی  نآ  میقتسم و  طارص  کی  نیا  دنکیمن ! توافت  مه  اب  اهنیا  زا  مادک  چیه  تسا ! نیمه 

هزنم و تاینامسج  مسج و  زا  هک  دیوگیم  مالسا  هک  مه  ییادخ  نآ  تدابع  تسا ، میقتسم  طارص  کی  هدش  هدیـشارت  گنـس  زا  هک  یتب 
مادک چیه  اهنآ  رظن  هب  نوچ  دنرادن ؟ یتوافت  هنوگچ  دنرادن ! مه  یتوافت  چیه  تسا ! يرگید  میقتسم  طارـص  نید و  تسا ، قلطم  لامک 

يرادـنید ياعدا  یناسک  نینچ  غورد ! نآ  اـی  دـشاب  غورد  هحفـص 133 )  ) نیا هک  دـنکیم  یتوافت  هچ  دـشاب ، غورد  رگا  درادـن . تیعقاو 
نینچ میهدیم ! دای  نید  اهنآ  هب  مینکیم و  ییامنهار  ار  نارگید  میتسه ! امنهار  ربهار و  ام  هک  نیا  ياـعدا  اـهنت ، يرادـنید  هن  دـننکیم ،
ملاع رد  یتباث  یـشزرا  ماظن  چیه  هک  دنتفگ  ناشدوخ  یـشزرا ؟ ماظن  مادک  قبط  یبلطحالـصا  دـننکیم ! مه  یبلطحالـصا  ياعدا  یناسک 

دنهدـب بیرف  ار  نارگید  هک  نیا  يارب  ًاـتیاهن  دوشیم  تبحـص  مالـسا  ماـکحا  هراـبرد  هک  یناـمز  هتبلا  دـشاب . دـناوتیمن  درادـن و  دوـجو 
تسایوپ هک  مه  مالسا  هدرک ، رییغت  طیارش  زورما  تسا ! هدوب  نیا  زا  شیپ  لاس  يارب 1400  یلو  تسا ، مالسا  زا  مکح  نیا  هلب ، دنیوگیم 
یمالـسا بالقنا  دوش ، اپرب  یمالـسا  ماظن  میهاوخیم  میتسه و  مالـسا  رادـفرط  ام  تسه و  یمالـسا  رگا  دـهدیم ! لکـش  رییغت  زور  ره  و 

رازه اهدص  هک  یناسک  دیدروآ ؟ اکیرمآ  زا  امش  هک  یمالسا  ای  مییوگیم  ار  شیپ  لاس  مالسا 1400  مییوگیم ؟ ار  مالسا  مادک  میدرک ،
ار نآ  مسا  امـش  هک  ار  يرفک  نیا  دییوگیم ؟ امـش  هک  دنتـساوخیم  ار  یمالـسا  نیا  دوش  اپرب  یمالـسا  ماظن  هک  نیا  يارب  دـنداد  دـیهش 

امـش تاسلج  رد  روع  تخل و  نز  دـیرادرب و  ار  باجح  هک  نیا  دـیتشاذگ ؟ حالـصا  ار  نآ  مسا  امـش  هک  يداسفا  نیا  دـیتشاذگ ؟ مالـسا 
ار بلاـطم  نیا  ارچ  دـنتفگ  نم  هب  دنـصقرب ؟ مـه  اـب  ناـبایخ  رد  رـسپ  رتـخد و  هـک  نـیا  دـینک ؟ دازآ  ار  يراوخبورـشم  هـک  نـیا  دـیایب ؟
رد ار  حالصا  نایاقآ  دنتـسین . ناوخهمانزور  هک  مدرم  همه  دوشیم ؟ هتفگ  اهفرح  نیا  اجک  رد  ینامز و  هچ  سپ  میوگن  رگا  ییوگیم ؟

نیا هب  نآرق ! ياـهنوناق  رییغت  یهلا ! ماـکحا  لـیطعت  حالـصا ! دوشیم  نیا  شیپ ! لاـس  رافک 2500  ياهتنـس  يایحا  دـننادیم . دراوم  نیا 
.143 ءاسن ، ( 1 ( ) 4 .« ) نوُدِسْفُْملا ُمُه  ْمُهَّنِا  الَا  نوُِحلْـصُم . ُنَْحن  امَّنِا  اُولاق  ِضْرَْالا  یف  اوُدِسُْفت  ْمَُهل ال  َلیق  اذِا  َو  ! » دـنیوگیم حالـصا  اهراک 

.11 هرقب ، ( 4 . ) 11 هرقب ، ( 3 . ) 9-8 هرقب ، ( 2)

بولطم حالصا 

مکاح مدرم  رب  ار  ریغتم » « » هتخاس دوخ   » ماظن کی  هک  نیا  يارب  درک ؟ مایق  هچ  يارب  مالسلاهیلع  ءادهـشلادیس  مینیبب  لاح  بولطم  حالـصا 
، تفالخ یعدـم  دـیدیم  هک  ینامز  دـینک ؟ لمع  تسا  هدروآ  مدـج  هک  یماـکحا  ناـمه  هب  دـیاب  تفگ  اـی  دوب ؟ حالـصا  نیا  اـیآ  دـنک ؟
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رب دـیاب  تـفگیم  اـی  تـسا ؟ نـیا  حالـصا  ًالهــس ؟ ًـالها و  تـفگیم ، وا  اـیآ  دـناوخیم ، زاـمن  یتـسم  لاـح  رد  تـسا و  راوخبورــشم 
تاسـسؤم زا  یـضعب  دراوم  یـضعب  رد  دـنهدب ، ناشن  زبس  غارچ  ناراوخبورـشم  هب  یناسک  هک  هاگنآ  درک ؟ يراج  دـح  راوخبورـشم 

حالـصا ار  اـهراک  نـیا  مـسا  مـینک ! هحفـص 134 )  ) هیهت ناـتیارب  دـیراد  جاـیتحا  وـجبآ  دـنیوگب  یجراـخ  ياـهنامهم  هب  روـشک  یمـسر 
دیاب ار  دراوم  نیا  ام  دـنیایب ، یجراخ  ياهنامهم  دنتـشاذگن  دـندرک ، يریگتخـس  بـالقنا  لـیاوا  رد  مدرم  دـنیوگیم  ارچ ؟ دـنراذگیم !

ناشیاهنادـمچ رد  هک  یلاح  رد  دـنیایب  یجراخ  نانامهم  مینک ! هدافتـسا  اهنآ  رانک  زا  ام  دـنیایب و  یجراخ  ياهنامهم  ات  مینک ، حالـصا 
ِۀَُّما یف  َحالْصِْالا  ِبَلَِطل  ُتْجَرَخ  امَّنِا  : » دومرف ع )  ) ءادهشلادیس هک  نیا  هچ ؟ ینعی  حالصا  مرذگب . دشاب ! رگید  ياهزیچ  یکلا و  تابورشم 

رد دوب . نشور  هلأسم  دیاش  مناوخب ، ار  ناشیا  تانایب  زا  يرگید  ياهتمـسق  دیهدب  هزاجا  دوب ؟ هچ  ع )  ) ترـضح روظنم  دید  دیاب  يّدَج »
ًالِحَتْـسُم ًاِرئاج  ًاناْطلُـس  يأَر  ْنَم  ِِهتایَح  یف  َلاق  ْدَـق  هلآ  وهیلع  هللا  یلـص  ِهَّللاَلوُسَر  َّنِا  : » دومرف شیاهینارنخـس  زا  یکی  رد  ـالبرک ، هار  نیب 

ْنَأ ِهَّللا  یَلَع  ًاقیقَح  َناک  لْوَق  َو ال  ٍلْعِِفب  ْریَغی  َْمل  ِّمُّث  ِناوْدـُْعلا  ُو  ِْمثِْالِاب  ِهَّللا  ِدابِع  یف  ُلُمْعی  ِهَّللاِلوُسَر  ِۀَّنُِـسل  ًاِفلاُخم  ِهَّللا  ِدـْهَِعل  ًاـثِکان  ِهَّللا  ِمُرُِحل 
اوَُرثْأَتْـسا َو  َدوُدُْحلا  اُولَّطَع  َو  َداسَْفلا  اوُرَهْظَأ  َو  ِهَّللا  َۀَعاط  ْنَع  اوَّلََوت  َو  َناطیَّشلا  َۀَـعاط  اُومَِزل  ْدَـق  َموَْقلا  ِءالُؤه  َّنَأ  ُمتِْملَع  ْدَـق  َو  ُهَلَخْدـُم  ُهَلِخْدـی 

نارگید رب  روز  اب  هک  یناطلـس  يرادمروز و  هک  دـنیبب  یـسک  رگا  ( 1 « ) ْرمَْالا اَذـِهب  ُّقَحَأ  ّینِا  َو  َُهلـالَح  اُومَّرَح  ِهَّللا و  َمارَح  اوُّلَحَأ  َو  ِءیِْفلاـِب 
َمَدآ یَنب  ای  ْمُکَیِلا  ْدَهْعَأ  َْملَأ   » هتـسکش تسا ، تیدوبع  دهع  هک  ار  ادخ  نامیپ  دوخ  تردق  هیاس  رد  دراد ، رایتخا  رد  یتردق  دشاب و  طلـسم 

صخش نیا  هک  دید  یـسک  رگا  تسا ، ادخ  نامیپ  نیا  ( 2 « ) میقَتْـسُم ٌطارِـص  اذه  ینوُُدبْعا  ِنَأ  َو  ٌنیبُم  ٌوُّدَع  ْمَُکل  ُهَّنِا  َناطیَّشلا  اوُُدبِْعت  ْنَأ ال 
هب هدرک و  تفلاخم  هلآ  وهیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تاروتـسد  اب  هللالوسر ،» ۀنـسل  افلاخم   » هدیچیپ ادـخ  یگدـنب  زا  رـس  دوخ ، تردـق  هانپ  رد 

يدـعت هانگ و  اب  هارمه  مدرم  اب  شراتفر  ناودـعلا ،» مثالاب و  هللا  دابع  یف  لمعی  ، » دـنکیمن لمع  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هچنآ 
نیا هک  درکن  يراک  لمع  اب  ای  نخـس  اب  ینعی  دادن ، رییغت  ار  وا  شور  دوخ  راتفر  راتفگ و  اب  دید و  ار  يدنمتردق  نینچ  یـسک  رگا  تسا ،
ًاقیقح ناک  ، » درادزاب طلغ  راتفر  نیا  زا  ار  وا  هک  دادن  ماجنا  يراک  دید و  ار  يزیچ  نینچ  یناملسم  رگا  ددرگرب ، حیحص  ریـسم  هب  صخش 

راک مکاح  نآ  دوش ؛ نیـشنمه  ناراکمتـس  اب  ات  دنک  منهج  دراو  راکمتـس  نامه  اب  زین  ار  وا  هک  تسا  ادخ  قح  هلخدم » هلخدی  نا  هللا  یلع 
بکترم هک  تسا  یـسک  لمع  رب  اضما  رهم  فـالخ ، راـک  لـباقم  رد  ندرک  توکـس  درک . توکـس  مه  صخـش  نیا  داد ، ماـجنا  یفـالخ 

ۀعاط اومزل  دق  موقلا  ءالؤه  ّنا  متملع  دق  و   » دیامرفیم دعب  دوشب . راکفالخ  نیـشنمه  صخـش ، هک  دوشیم  ثعاب  تسا و  هدیدرگ  فالخ 
دهع هللا » ۀعاط  نع  اولوت  و   » دـندش ناطیـش  تعاطا  مزالم  هیماینب ، ینعی  متـسه ، هجاوم  هحفص 135 )  ) اهنآ اب  نم  هک  یناسک  ناطیـشلا »

تعاطا ار  ادخ  اما  دننکیم ، ناطیـش  تعاطا  دندرک ، سکع  رب  ار  دهع  نیا  نیبم » ودع  مکل  هنا  ناطیـشلا  اودـبعت  نأ ال   » هک دوب  نیا  ادـخ 
راک هچ  دندروآ ، دیدپ  هعماج  رد  ار  داسف  دـندرک ، رهاظ  ار  داسف  اهنیا  تسا . ترابع  نیا  نم  دـهاش  دروم  داسفلا » اورهظا  و  . » دـننکیمن

ار دزد  تسد  دیاب  هک  يدروم  رد  دـندرک ، لیطعت  ار  یهلا  دودـح  دودـحلا » اولّطع  و  : » دـیامرفیم لبق  ترابع  ریـسفت  فطع  رد  دـندرک ؟
. دننکیمن دـننک ، ارجا  ار  یهلا  ماکحا  ریاس  دـیاب  هک  اج  نآ  دـننزیمن و  دـننزب ، هنایزات  ار  هیناز  یناز و  دـیاب  هک  ییاج  دـنربیمن ، دـنربب ،

دوخ هتـسد  راد و  دوـخ و  هب  ار  لاـملاتیب  ءیفلاـب » اورثأتـسا  و  . » تسا داـسف  اـهنیا  مالـسلاهیلع  نیـسح  گـنهرف  رد  تسا ، داـسف  اـهنیا 
رد دریگب ، رارق  همه  رایتخا  رد  ناسکی  روط  هب  دـیاب  هک  یتاناکما  دوشب ، ناناملـسم  همه  فرـص  دـیاب  هک  یلاـملاتیب  دـنداد ، صاـصتخا 

نآلا ای  درادن ! بیع  نآ  مک  رادقم  هن ، دنیوگیم  هدرک  مارح  ادـخ  ار  هچ  نآ  هللا » مارح  اولحأ  و  ، » دـنهدیم رارق  دوخ  هتـسد  راد و  رایتخا 
نیدتم ياههچب  یتح  هک  دـناهدرک  يراک  تسا ! لالح  زورما  دوب ، مارح  زورید  میهاوخیم ! ایوپ  هقف  تسا ! لایـس  مالـسا  درادـن ! لاکـشا 

زیاج نتفرگ  رتخد  تسود  نتفرگ و  رـسپ  تسود  ینامز  هچ  تسا ؟ هدـشن  لالح  زونه  ایآ  دوشیم ؟ لالح  ندیـصقر  تقو  هچ  دنـسرپیم 
، هن دنیوگیم  تسا . مارح  هدرک  مارح  ادـخ  هک  يزیچ  تسین ، یندـشلالح  لیاسم  نیا  میوگیم  دـناهدادن ؟ هزاجا  نایاقآ  زونه  دوشیم ،
هب ار  ایوپ  هقف  دـننکیم ! لاؤس  هناقداص  دوشیم ؟ لالح  اهنیا  تقو  هچ  تسا ! هدـش  لالح  الاح  تسا  هدوب  مارح  هک  تسه  اـهزیچ  یلیخ 

دیامرفیم مالسلاهیلع  ماما  دعب  مکاح ! تردق  دهدب ؟ رییغت  یسک  هچ  دنکیم ، رییغت  يزور  ادخ  ماکحا  ینعی  دننکیم ، فیرعت  لکش  نیا 
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نیشنمه منهج  رد  اهنآ  اب  دهدن  رییغت  ار  اهراتفر  نیا  هک  یسک  دومرفن  هلآ  وهیلع  هللا  یلص  هللالوسر  رگم  تسا . هدش  هنوگ  نیا  هک  لاح 
اذـهب قحأ  ینا  و  « ؟ دـهد رییغت  ار  بلاطم  نیا  ات  دـنک ، مایق  اهنیا  هیلع  هک  تسا  رتراوازـس  نم  زا  یـسک  هچ  ینامز  نینچ  رد  دوب  دـهاوخ 

متفگ هک  اج  نآ  تسا . دراوم  نیا  حالـصا  يارب  نم  تکرح  سپ ، دـهدب . رییغت  ار  اهنیا  دـیاب  هک  متـسه  یـسک  نیرتراوازـس  نم  رمـالا »
دیاـب ددرگرب ، یهلا  دودـح  دـیاب  تسا ؛ دراوم  نیا  حالـصا »  » قادـصم بلاـطم . نیا  ینعی  ( 3 « ) يدـج ۀـمأ  یف  حالـصالا  بلطل  تجرخ  »

هدافتـسا ینوناق  يرادا ، يداصتقا ، تالیهـست  زا  ناسکی  روط  هب  مدرم  دیاب  دریگب ، رارق  همه  رایتخا  رد  ناسکی  روط  هب  نیملـسم  لاملاتیب 
. دنربب هدافتسا  تالیهست  تاناکما و  زا  اهياههبج  مه  اهیبزح و  مه  هتـسد ، راد و  اهموق ، شیوخ و  طقف  هک  نیا  هن  هحفص 136 ) ، ) دننک

یبلطحالصا یناسک  رگا  دزادنارب . ار  اهداسف  نیا  ات  درک  مایق  مالسلاهیلع  نیسح  درک . مایق  اهداسف  نیا  لباقم  رد  دیاب  تسا و  داسف  اهنیا 
؟ تسا فلاخم  حالصا  نیا  اب  یسک  هچ  دنتسه ، یحالـصا  نینچ  بلاط  همه  دندومرف ، يربهر  مظعم  ماقم  هک  روطنامه  دننادیم ، نیا  ار 
ادـخ و هب  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  اهنآ  یلو  دـنافلاخم ، یحالـصا  نینچ  اب  هک  یناـسک  دنتـسه  هتبلا  دـشابن . ناملـسم  هک  یـسک  رگم 

اما تسا  بوخ  حالـصا  دـننکیم . مالـسا  ياعدا  امـش  نم و  نتفیرف  يارب  دناناملـسم ، هک  دـنیوگیم  غورد  دـنرادن ، نامیا  ادـخ  ماـکحا 
اکیرمآ ام  يارب  دننادیم . حالصا  رافک  ریاس  ای  اکیرمآ  هک  ار  هچنآ  هن  یمالسا ، یشزرا  ماظن  ساسا  رب  یمالسا ، متسیس  ساسا  رب  حالصا 

رگید ناسک  اب  اکیرمآ  ام  يارب  الا  و  میاهداد . رارق  لبمـس  ار  وا  ام  دـنکیم  رارـصا  رتشیب  وا  نوچ  دـنکیم . یتواـفت  هچ  رگید  سک  ره  اـی 
ققحت راتـساوخ  اـم  میتـسه ؛ وا  نمـشد  اـم  تسا  فلاـخم  یمالـسا  ياـهشزرا  اـب  هک  ره  تسا . هنوـگنیمه  يرفاـک  ره  دـنکیمن ، یقرف 

نآ مییوگیم  تسا ، رشب  قوقح  هیمالعا  فالخ  اهراک  نیا  دیوگیم  ایند  دوش . ارجا  ادخ  ماکحا  میهاوخیم  میتسه . یمالـسا  ياهشزرا 
نآ ام  رظن  رد  بوخ » . » دشاب هتشاد  ار  شدوخ  هاگیاج  یمالـسا  گنهرف  رد  هک  میقفاوم  هیمالعا  نیا  اب  ییاج  ات  ام  ناتدوخ . يارب  هیمالعا 

اکیرمآ هرگنک  ای  اپورا  ناملراپ  ای  امش  هچنآ  هن  تسا ؛ دب  دیوگیم  مالـسا  هک  تسا  نآ  مه  دب » ، » تسا بوخ  دیوگیم  مالـسا  هک  تسا 
هلآ وهیلع  هللا  یلـص  هللالوسر  تنـس  دیامرفب ، دیاب  نآرق  دنیامرفب ، دیاب  ام  دیلقت  عجارم  درادـن ، تیجح  ام  يارب  اهنآ  ياههتفگ  دـیوگب ،

َۀَعاط اوُکََرت  َو  َناطیَّشلا  َۀَـعاط  اُومَِزل  َموَْقلا  ِءـالُؤه  َّنِا  : » دـیامرفیم نیمه  هباـشم  يرگید ، ناـیب  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  دـیامرفب . دـیاب 
بلطم کی  دودح ، لیطعت  دندرک ، لطاب  ار  یهلا  دودح  اهنیا  رومُُخْلا ؛» اُوبِرَـش  َو  َدوُدُْـحلا  اُولَْطبَأ  َو  ِضْرَْالا  یف  َداسَْفلا  اوُرَهْظَأ  َو  ِنمْحَّرلا 

مه ینامز  یلو  مینک . ارجا  ار  یهلا  دح  ام  هک  تسین  ياهنوگ  هب  طیارـش  هزورما  دنیوگیم  یهاگ  تسا . رتالاب  نآ  زا  ندرک ، لطاب  تسا ؛
هحیـال يهراـبرد  یلم  ههبج  هک  هنوگنآ  تسا ، تیناـسنا  یناـسنا و  ياـهشزرا  فـالخ  نوناـق  نیا  تسا ، دروـمیب  مکح  نیا  دـنیوگیم 

یمالسا ماکحا  ًامسر  اج  نآ  رد  نیلرب و  سنارفنک  رد  دنوریم  دنیوگیم و  رتحیرص  تروص  هب  اهنآ  عابتا  زورما  و  ( 4 ، ) دنتفگ صاصق 
راـب هب  یتاـحاضتفا  نـینچ  زین  اـهامنیناحور  زا  یـضعب  هنافـسأتم  و  ( 5 ! ) دـنک رییغت  دـیاب  دـنیوگیم  هحفــص 137 )  ) هدرک و موـکحم  ار 

ار مالسا  تایرورض  امش  دنناشکب ؛ همکاحم  هب  ار  اهنیدیب  نیا  القا  دننادیم  یساسا  نوناق  عفادم  ار  ناشدوخ  هک  یناسک  نآ  دنروآیم !
اـضتقا طقف  ایآ  دنکیمن ؟ اضتقا  ار  اهنیا  یـساسا  نوناق  زا  عافد  دـیاهدرب ! یجراخ  ياهروشک  رد  ار  مالـسا  يوربآ  امـش  دـیاهدرک ! راکنا 

نیا رد  طقف  دننکب ؟ تاسدقم  هب  دنهاوخیم  یتراسج  ره  دننکب ؟ دنهاوخیم  یطلغ  ره  ات  میراذـگب  زاب  ار  اههمانزور  يولج  هک  دـنکیم 
ِهَّللا ِنید  ِةَرُْصَنب  یلوَأ  اَنَأ  : » دیامرفیم مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تساجک ؟ فرش  تساجک ؟ فاصنا  دوشیم ؟ یساسا  نوناق  زا  عافد  تروص 
لیلذ يوزنم و  ار  ادخ  تعیرش  اهنیا  متـسه . یلوا  منادرگ  زیزع  ار  ادخ  تعیرـش  منک و  يرای  ار  ادخ  نید  هک  نیا  هب  نم  هِعْرَـش » ِزازِْعا  َو 

َو . » میآرب ادخ  تعیرش  ندرک  زیزع  ماقم  رد  هک  نیا  هب  متسه  یلوا  هلآ  وهیلع  هللا  یلص  مربمایپ  رـسپ  هک  نم  دندز ، رانک  هعماج  زا  دندرک ،
اب دنادیم ، ادخ  هار  رد  داهج  ار  دوخ  تکرح  هللادـبعیبا  منک ، داهج  ادـخ  هار  رد  دـیاب  نم  اْیلُْعلا » یِه  ِهَّللا  ُۀَِـملَک  َنوُکَِتل  ِِهلیبَس  یف  ِداهِْجلا 

ادخ  » دنتفگ هک  اج  نآ  دیوگن ، یفرح  ادخ  نخس  زا  رتالاب  یسک  دشاب ، نیرترب  ادخ  نخـس  ات  ایلعلا » یه  هللا  ۀملک  نوکتل   » هک فده  نیا 
زا رتهب  ام  دوخ  زورما  تسا ! بوخ  شیپ  لاس  يارب 1400  فرح  نیا  یلو  هتفگ ، ادخ  دیوگب  هک  نیا  هن  دـننک . عوضخ  همه  تسا ،» هتفگ 
یف حالـصالا  بلطل  تجرخ  امنا  ، » دوب نیا  دومرف  شردارب  يارب  دوخ  همانتیـصو  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  یفده  میمهفیم ! ادخ 
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لح و ار  تالکشم  همه  مهد ، ماجنا  ار  يراک  نینچ  مناوتیم  میوگیمن  نم  هک ، دشاب  بلطم  نیا  هب  هراشا  بلط »  » هملک دیاش  يدج » ۀما 
هب هدرک و  کمک  مه  مدرم  رگا  منکیم ، ار  دوخ  یعـس  تیاهن  مرادیمرب ؛ مدـق  منکیم و  وپاکت  هار  نیا  رد  اما  منک ، فرطرب  ار  اـهداسف 

لمع دوخ  هفیظو  هب  نم  دندرکن ، کمک  مدرم  رگا  اما  دش . دهاوخ  حالـصا  دسافم  دش ، دهاوخ  ماجنا  راک  نیا  دـندرک ، لمع  ناشهفیظو 
زا یکچوک  هعومجم  ای  ناسنا  کی  تسد  زا  ایآ  درک . ادیپ  ققحت  هجو  نیرتهب  هب  فده  نیا  و  دوب ، حالصالا » بلط   » فده سپ  ماهدرک .

مدرم رد  ناجیه  نینچ  نیا  لاس  دـنچ  دصیـس و  رازه و  زا  دـعب  هک  یلوحت  دـنک ؟ داجیا  یلوحت  نینچ  هک  دـمآیمرب  نیا  زا  شیب  اهناسنا 
، نآ تارمث  زا  یکی  دننک . مایق  ادخ  نید  يایحا  يارب  و  ع )  ) نیسح دای  هب  دننک ، هیرگ  ع )  ) نیسح يارب  ملاع  برغ  قرـش و  زا  دوش ، ادیپ 
هب مادـک  چـیه  دـیاش  هچرگ  تسا . هداتفا  قافتا  اهراب  مالـسا  هحفـص 138 )  ) خـیرات رد  یتارمث  نینچ  ریظن  دوـب و  ناریا  یمالـسا  بـالقنا 

تربع رتشیب  اههتـشذگ  زا  مدرم  دوشیم ، رارکت  اـههبرجت  نوچ  دـشاب ، نینچ  مه  دـیاب  تسا . هدوبن  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  يدـنمهوکش 
امش ارچ ؟ تسا ؟ رگید  ياهلاس  زا  رتهب  رتشیب و  اهيرادازع  لاسما  ارچ  دنریگیم . دنپ  رتشیب  یمالـسا  دض  هاگتـسد  دسافم  زا  دنریگیم ،

نیمه هب  مه  رگید  ياهناتـسرهش  هللادمحب ، تسا . دودح  نیمه  رد  يزیچ  دشابن ، لبق  ياهلاس  ربارب  ود  رگا  دـینیبیم ، ناتدوخ  رهـش  رد 
هک دـندرکیمن  رواب  لاح  هب  اـت  مدرم  دـندرک ؛ ور  ار  دوخ  تسد  اـهقمحا  نیا  و  ع )  ) نیـسح نانمـشد  هک  نیا  يارب  ارچ ؟ تسا . تروص 

نیا دنتفگیم  درکیمن ، رواب  یسک  دشیم ، هتفگ  دارفا  نیا  یعقاو  فده  هنیمز  رد  یبلاطم  مه  رگا  دنتسه . ع )  ) نیسح ماما  نمشد  اهنیا 
اعوسات ياهبش  نیمه  رد  ناریا  رهـش  دنچ  رد  دش ؟ ور  اهتسد  هنوگچ  دیدید  الاح  اما  تسا . هنانیبدـب  بلاطم  نیا  ای  تسا ؛ ردان  لئاسم 

ویدار ای  دنناوخیمن  همانزور  دننادیمن ، هک  یناسک  دابآمرخ . تشر و  دـننام  ( 6 ، ) دندرک هلمح  يرادازع  ياههتـسد  هب  دندمآ  اروشاع  و 
ره یتکرح  دننک ، خاتـسگ  ار  نارگید  دنهدب و  تارج  نارگید  هب  هک  نیا  يارب  اما  دندوبن ، رتشیب  رفن  دنچ  هتبلا  دـننادب . دـننکیمن ، شوگ 

تامادقا نیا  دشاب . هقرت  کی  اب  ولو  دورب ، نیب  زا  يرادازع  تینما  مالـسلاهیلع و  ءادهـشلادیس  تسادـق  ات  دـنهدیم ، ماجنا  کچوک  دـنچ 
نآ يهشقن  شیپ  لاس  زا  اهنآ  دش . دـهاوخ  ییاهینماان  ناریا  رد  لاسما  هک  تفگن  صخـش  نآ  تهجیب  تسا . هدـش  باسح  ییاهراتفر 

دننک و حیحـصت  ار  دوخ  تاهابتـشا  دـندرک  یعـس  دیـسرن ، رمث  هب  هتـشذگ  لاس  هامریت  مهدـجیه  يهشقن  دـندید  هک  ینامز  دندیـشک . ار 
. دـنریگب یهام  دولآلگ  بآ  زا  دـنناوتیمن  اهنآ  دوشن ، راتـشک  تشک و  دروخ و  دز و  اـت  هک  دـندیمهف  دـنزادنیب . هار  يرگید  ياـتدوک 
هب دابآمرخ  تشر و  رد  درک ، میهاوخ  غولـش  ام  هک  دـنهدیم  هیمالعا  ناهفـصا  رد  دـننکب . ار  اهراک  نیا  لاـس  نیا  رد  هک  دندیـشک  هشقن 

. دننکیم تراسج  مالسلامهیلع  نیموصعم  تارضح  هب  شابوا  زا  یضعب  رگید  ياهاج  یضعب  رد  دننکیم ، تراسج  ینزهنیـس  ياههتـسد 
ار هنیمز  هک  یناسک  تسا ؟ یبلطحالـصا  اهراک  نیا  مسا  ایآ  دننکیم ؛ دـنراد  هک  تسا  ییاهراک  اهنیا  دننکـشب . ار  اهمیرح  هک  نیا  يرب 
؟ قفانم ای  دننمؤم  نانآ  دسفم ؟ ای  دناحلـصم  اهنآ  نآرق ، قطنم  رد  ایآ  بلطداسفا ؟ ای  دنبلط  حالـصا  اهنآ  دندرک ، مهارف  اهراک  نیا  يارب 
-60 سی ، ( 2 . ) تیاور 2 باب 37 ، ص 382 ، ج 44 ، راونالاراحب ، ( 1 ( ) هحفص 141 ( . ) 7 «. ) نوُرُعْـشی ْنِکلَو ال  َنوُدِسْفُملا  ُمُه  مُهَنِإ  الَأ  »
23  ، 24 ناهیک ، ك : ر . ( 5 . ) راهب 1360 ناتسمز 1359 و  نازیم ، ك : ر . ( 4 . ) تیاور 2 باب 37 ، ص 329 ، ج 44 ، راونالاراحب ، ( 3 . ) 61
 / 1  / 22 یمالسا ، يروهمج  ص 2 ؛ ، 1379  / 1  / 28 ناهیک ، ك : ر . ( 6 . ) نیلرب سنارفنک  هب  طوبرم  ياهشرازگ  نیدرورف 1379 ، و 25 

.12 هرقب ، ( 7 . ) س 2 ، 1379

(2  ) اروشاع مایق  زا  فده 

مساقلایبأ نیلسرملا ، ءایبنالا و  دیس  یلع  مالّسلاو  ةولّـصلا  و  نیملاعلا ، بر  هّلل  دمحلا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  ( 2  ) اروشاع مایق  زا  فده 
یف ۀعاسلا و  هذـه  یف  هئابآ  یلع  وهیلع  کتاولـص  نسحلا  نب  ۀـجحلا  کیلول  نک  مهّللا  نیموصعملا . نیرهاطلا  نیبیطلا  هلآ  یلع  دـمحم و 
یلع هّللادبعابا و  ای  کیلع  مالسلا  ًالیوط . ًاهیف  هعتمت  ًاعوط و  کضرَأ  هنکـست  یتح  ًانیع  ًالیلد و  ًارـصان و  ًادئاق و  ًاظفاح و  ًایلو و  ۀعاس  لک 

- فیرـشلا هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  رـصع - یلو  كرابم  هاگـشیپ  هب  ار  هللادبعیبا  اقآ  تداهـش  مایا  ندیـسرارف  کئانفب . ّتلح  یتلا  حاورالا 

يدزی حابصم  یقتدمحم  ياهینارنخس  هعومجم   ) البرک نامسآ  زا  رگید  www.Ghaemiyeh.comیشخرذآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 120زکرم  هحفص 69 

http://www.ghaemiyeh.com


رد هک  منکیم  تساوخرد  لاعتم  يادخ  زا  میوگیم و  تیلست  ینیـسح  بتکم  ناگتفیـش  همه  دیلقت و  گرزب  عجارم  يربهر ، مظعم  ماقم 
مایق اروشاع و  لئاسم  نوماریپ  هک  ییاهلاؤس  دش  یعس  هتـشذگ  تاسلج  یط  دیامرفن . هاتوک  هللادبعیبا  نما  زا  ار  ام  تسد  ترخآ  ایند و 
رارق یـسررب  دروم  دنتـسه ، ینـشور  باوج  لابند  هب  نآ  يارب  دنکیم و  روطخ  ناناوج  اهناوجون و  نهذ  هب  دوشیم و  حرطم  هللادـبعیبا 
ناونع کی  نیا  دوب . مالـسا  يایحا  يارب  هللادـبعیبا  مایق  میاهدینـش  ام  يهمه  هک  دوب  نیا  مدرک ، هراشا  بشید  هک  یلئاسم  هلمج  زا  دریگ .

ياهلیـسو هنوگچ  مایق  نیا  و  درک ؟ مایق  مالـسا  يایحا  يارب  مالـسلاهیلع  ترـضح  هنوگچ  هک  تسین  نشور  ام  يارب  تسرد  و  تسا ، یلک 
ترضح تیصو  زا  یتمـسق  بشید  هن ؟ ای  دیـسر  دوب  هدرک  مایق  نآ  يارب  هک  یفده  هب  ع )  ) ترـضح ایآ  تفرگ ؟ رارق  مالـسا  يایحا  يارب 

رب یلاعلا  هلظ  هللا  مادا  يربهر  مظعم  ماقم  ریخا  تاـنایب  هب  هجوت  اـب  مدرک و  تئارق  ار  هیفنح  دـمحم  ناـشردارب  هب  ع )  ) نیـسحلا هللادـبعیبا 
تیاور باب 37 ، ص 329 ، ج 44 ، راونالاراحب ، ( 1 ( ) هحفص 142 . ) مدرک هیکت  ( 1 « ) يّدَج ِۀَّمُأ  یف  حالْصِْالا  ِبَلَِطل  ُتْجَرَخ  امَّنِا   » يهلمج

.2

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

نب رما   » ریبـعت َرُْکنْملا ؛» ِنَع  یْهنَأ  َو  ِفوُْرعَْملاـِب  َُرمآ  ْنَأ  َو  : » دـیامرفیم روکذـم  هـلمج  لاـبند  هـب  ترـضح  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما 
ماهبا و نیا  اج  نیا  رد  یلو  دیاهدینش . دایز  دوب ،» فورعم  هب  رما  يارب  اروشاع  مایق   » هک ار  بلطم  نیا  نینچمه  و  رکنم » زا  یهن  فورعم و 

لئاق نآ  يارب  یـصاخ  طیارـش  و  دـننکیم ، ثحب  نآ  زا  املع  میاهدینـش ، ام  هک  یفورعم  هب  رما  نیب  یتواـفت  هچ  هک  دـنامیم ، یقاـب  لاؤس 
هدینـشن یفورعم  هب  رما  نینچ  ام  دراد ؟ دوجو  دـننکیم ، لمع  نآ  هب  دـننکیم و  نایب  مالـسلاهیلع  ترـضح  هک  یفورعم  هب  رما  اـب  دنتـسه ،
فورعم هب  رما  هب  یهجوت  هک  ياهدع  اب  فلع  بآ و  یب  ینابایب  رد  دریگب ، ار  دوخ  نادنزرف  نز و  تسد  نآ  ققحت  يارب  ناسنا  هک  میدوب 

هب رما  يارب  هک  میاهدینـش  اـم  رگید ، فرط  زا  تسا ؟ یفورعم  هب  رما  هنوـگچ  نـیا  دـسرب . تداهـش  هـب  اـج  نآ  رد  دـگنجب و  دـناهدرکن  وا 
نآ لاح  دشاب . هتشادن  ررض  فوخ  ناسنا  هک  تسا  نیا  فورعم  هب  رما  طرش  دنیوگیم  دننکیم و  رکذ  یطیارـش  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
هب رما  دروم  رد  ام  هک  یماکحا  اب  ترضح  لمع  نیا  هنوگچ  دندرک . فورعم  هب  رما  هب  مادقا  ررض  هب  نیقی  اب  اج  نیا  رد  ع )  ) ترـضح هک 
هب رما  عون  نیا  هک  دـنیوگیم  یخرب  لاؤس  نیا  لاـبند  هب  دراد ؟ يراـگزاس  میتسه ، انـشآ  اـهنآ  اـب  میـسانشیم و  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

هنوگنیا مه  اهیـضعب  دوب . ناشیا  قح  رد  طقف  دوب و  هدـش  لزان  نامـسآ  زا  هک  دوب  ع )  ) ءادهـشلادیس يارب  یـصاصتخا  یمکح  فورعم 
نییعت و نانآ  يارب  ادخ  بناج  زا  هک  تسا  هتـشاد  دوجو  یـصاصتخا  ياهفیظو  مالـسلامهیلع  راهطا  همئا  زا  مادک  ره  يارب  هک  دـنیوگیم 

ایآ تسا ؟ ياهدننکعناق  حیحص و  خساپ  نیا  ایآ  تسین . نارگید  هب  تیارس  لباق  هتـشادن و  یماع  كالم  لامعا  نیا  و  دوب ، هدش  صخـشم 
دارفا دشاب  مزال  هک  دـیایب  يراگزور  تسا  نکمم  هن  ای  دـهدب ، ماجنا  لکـش  نیا  هب  ع )  ) ءادهـشلادیس هک  دوب  یـصاخ  فورعم  هب  رما  نیا 
تبثم ياهباوج  ًائادتبا  تسا  نکمم  یتح  دوش و  حرطم  تسا  نکمم  هک  تسا  ییاهلاؤس  اهنیا  دـننک ؟ لمع  تروص  نیمه  هب  يرگید 

حیـضوت هب  هک  نیا  زا  لبق  درک . هئارا  نآ  يارب  ياهدننکنشور  باوج  داد و  رارق  هجوت  دروم  ار  لاؤس  دیاب  اما  دـسرب . رظن  هب  مه  یفنم  ای 
: تیبلـها تاـملک  تاـیاور و  نآرق ، رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیمها  هب  ياهراـشا  تسا  بوـخ  میزادرپـب ، اـهلاؤس  نیا  باوـج 

. میشاب هتشاد 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیمها 

هداد شزومآ  ناکدوک  هب  هسردـم  هداوناخ و  رد  هک  یلئاسم  نیلوا  هلمج  زا  ام ، یمالـسا  هعماج  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیمها 
رکذ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  ار  متـشه  مـتفه و  عرف  نـید  عورف  رامــش  رد  و  تـسا ، نـید  عورف  لوـصا و  دوـشیم  هحفص 143 ) )
يارب رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوـجو  نیارباـنب  تسا . بجاو  هزور  زاـمن و  لـثم  مه  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ینعی  دـننکیم .
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دروم رد  نم  تئارق  دیوگب  یـسک  هک  تسین  ههبـش  نیا  ياج  و  تسا ، نید  تایرورـض  زا  هک  دـننادیم  همه  و  تسا ، نشور  مدرم  يهمه 
یسک یتح  و  تسا ، مالسا  تایرورـض  زا  رما  ود  نیا  تسین . بجاو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مالـسا  رد  هک  تسا  نیا  ناونع  ود  نیا 

یعوـنتم ناوارف و  تاـیآ  تسا . نید  تایرورـض  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مالـسا  رد  هـک  دـنادیم  هدـناوخ  سرد  بـتکم  رد  ك 
نیا رد  مه  تایاور  نینچمه  دراذـگیمن . یقاب  یماـهبا  ههبـش و  هنوگچیه  ياـج  هک  دراد  دوجو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يهراـبرد 

رد هک  یگنهرف  اب  امـش  نهذ  ات  منکیم  لقن  نمیت  كربت و  يارب  هنومن و  ناونع  هب  ار  تیاور  دـنچ  تاـیاور  نیب  زا  نم  تسا . رایـسب  هراـب 
نینچمه بیذهت و  باتک  رد  هرـس  سدق  یـسوط  خیـش  موحرم  دوش . انـشآ  تسا ، هدوب  مکاح  نانیدتم  اهناملـسم و  تینهذ  رب  دروم  نیا 

ُِعبَّتی ٌموَق  ِنامَّزلا  ِرِخآ  یف  ُنوُکی   » لاق مالـسلاهیلع  رفعج  یبا  نع  رباـج  نع  هک ...« : دـننکیم  تیاور  نینچ  یفاـک  لوصا  رد  ینیلک  موحرم 
ُمِهِسُْفنَِال َنُوُبلْطی  َرَرَّضلا ، اُونِمَا  اذَا  اَّلا  ٍرَْکنُم ، ْنَع  ًایْهَن  َو ال  ٍفوُْرعَِمب  ًاْرمُأ  َنُوبِجوی  ال  ُءاهَفُـس ، ُءاثَدُح ، َنوُکَّسَنَتی ، َو  َنوُؤَّرَقَتی  َنوُؤاُرم ، ٌموَق  ِهیف 

يوریپ یصاخ  هورگ  زا  هک  دوب  دنهاوخ  یمدرم  نامزلارخآ  رد  دنیامرفیم : رباج  هب  مالـسلاهیلع  رقاب  ترـضح  ( 1 ...« ) َریذاعْملا َو  َصَخُّرلا 
زا ًاعبط  دنریگیم ، رارق  مدرم  دامتعا  دروم  هک  صاخ  هورگ  نآ  . ) دـننکیم دامتعا  صاخ  هورگ  نآ  هب  ناشراتفگ  راتفر و  رد  و  دـننکیم ،

نیا دـننکیم .) شوگ  ار  اهنآ  فرح  دنرامـشیم و  دامتعا  دروم  و  هتـسناد ، یهجوم  صاخـشا  ملاع و  ار  اهنآ  مدرم  هک  دنتـسه  یناسک 
یناسک اـملع  نیرتـالاب  مالـسا ، ردـص  رد  تسا . تئارق  يهداـم  زا  نؤرقتی  نوُکَّسَنَتی ؛» َو  َنُؤَّرَقَتی  : » دنـشابیم تافـص  نیا  ياراد  صاخـشا 

هک یماـگنه  ًـالثم  ءارق ؛» : » دـنتفگیم دارفا  نیا  هب  دـندادیم . میلعت  نارگید  هـب  دنتـسنادیم و  بوـخ  ار  ینآرق  موـلع  نآرق و  هـک  دـندوب 
اهنآ دنداتـسرفیم و  ار  ءارق  نیا  زا  یکی  دنتـسرفب ، غلبم  دـندوب  هدـش  ناملـسم  هزات  هک  یهورگ  ای  يروشک ، يرهـش ، يارب  دنتـساوخیم 

هب ءارق  تهج  نیمه  هب  دندرکیم . تیاده  ار  نانآ  هلیـسو  نیا  هب  و  دندادیم ، میلعت  دندرکیم و  ریـسفت  دندناوخیم ، مدرم  يارب  ار  نآرق 
يدارفا ینعی  دندروآیمرد . ءارق  سابل  هب  ار  دوخ  هک  دندوب  يدارفا  اما  دندوب . روهـشم  هحفص 144 )  ) مالسا ردص  رد  رترب  ياملع  ناونع 
یبسانم لداعم  يزورما  تاحالطصا  رد  امنیناحور »  » ترابع دندرکیم . رهاظت  راک  نیا  هب  اما  دنتشادن ، ار  راک  نیا  تیحالـص  هک  دندوب 

ملاع ندوب و  يراق  هب  رهاظت  هک  دـننکیم ، تیعبت  ینایامنیناحور  زا  نامزلارخآ  مدرم  دـنیامرفیم  مالـسلاهیلع  رقاـب  ماـما  تسا . نآ  يارب 
کسنت دنکیم . تدابع  هک  یسک  ینعی  کسان  تسا و  کسن  يهدام  زا  نوکـسنتی ،» . » دننکیم تدابع  هب  رهاظت  نینچمه  دننکیم . ندوب 

اهنآ دننکیم  روصت  مدرم  هک  دنریگیم ، هفایق  ياهنوگ  هب  مدرم  روضح  رد  یلو  دنتسین ، تدابع  لها  یلیخ  ندرک . تدابع  هب  رهاظ  ینعی 
دنتسه و رگنیحطس  راکهزات و  ياهناسنا  دننکیم ، يوریپ  اهنآ  زا  نامزلارخآ  رد  مدرم  هک  يدارفا  ءاهَفُس » ُءاثَدُح  . » دنتسه تدابع  لها 

یفیلکت دـننکیم ، تیعبت  اـهنآ  زا  مدرم  هک  دارفا  نیا  رَرَّضلا » اُونِمَا  اذِا  اَِّلا  ٍرَْکنُم  ْنَع  ًاـیْهَن  ـال  ٍفوُْرعَِمب و  ًاْرمأ  َنُوبِجوی  ـال  . » دـنرادن یقمع 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  یفیلکت  دـننکیم ، تیعبت  اـهنآ  زا  مدرم  هب  اـهنآ  دنتـسین ، لـئاق  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب 

فورعم هب  رما  دشاب ، هتشادن  يررـض  هک  ییاج  رگم  تسین ، بجاو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دنیوگیم  مدرم  هب  اهنآ  دنتـسین ، لئاق 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگا  ـالاو  دـنکن ، داـجیا  یلکـشم  امـش  يارب  نآ  نتفگن  نـتفگ و  هـک  تـسا  بـجاو  ییاـج  رکنم  زا  یهن  و 

لمع و هب  رهاظت  هک  دارفا  نیا  ریذاعَمْلا ،» َو  َصَخُّرلا  ُمِهِسُْفنَِال  َنُوُبلْطی  . » درک مادقا  نآ  هب  تبسن  دیابن  و  تسین ، بجاو  دنک  داجیا  یلکـشم 
، هاوخان هاوخ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هرخالاب  نوچ  دننک . یلاخ  هناش  فیلکت  راب  ریز  زا  هک  دنتسه  ياهناهب  لابند  هب  دننکیم ، اوقت 

ناـسنا دـیرم  رگید  تسا و  دـنیاشوخان  ناـشیارب  هلاـسم  نـیا  دـنریگیم ، رارق  رکنم  زا  یهن  دروـم  هـک  يدارفا  دراد ، یتاـعبت  تالکـشم و 
زا دـنهدن و  ماجنا  رگید  دنتـشاد  ناسنا  يارب  هک  یمارتحا  يدام و  ياـهکمک  ًـالثم  رکنم  زا  یهن  نیا  لاـبند  هب  تسا  نکمم  دـنوشیمن ،

مـسارم ارچ  تسین ، تسرد  تاهلماعم  نالف  هک  نیا  ات  یهدیم ، ماجنا  ار  رکنم  نیا  ارچ  دـیوگب  ناسنا  رگا  دـنوش . هدـنکارپ  ناسنا  فارطا 
هاـنگ بکترم  ارچ  یتخادـنا ، هار  هب  صقر  سلجم  اـج  نآ  رد  ارچ  يدرب ، برطم  سلجم  نـالف  رد  ارچ  يدرک ، اـپرب  هنوـگنیا  ار  جاودزا 
دارفا یخرب  و  دنوشیم . هدـنکارپ  ناسنا  فارطا  زا  دـنرادن ، تسود  ار  تارکنم  نیا  زا  ندـش  یهن  یناسک  لیبق ، نیا  زا  يدراوم  و  يدـش ،

ياهناـهب لاـبند  هب  و  دـننکن ، حرطم  ار  بلاـطم  هنوـگنیا  دـننکیم  یعـس  دـنهدن ، تسد  زا  مدرم  نیب  ار  دوـخ  تیعقوـم  هک  نـیا  يارب  زین 
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هحفـص 145) . ) دنیایب رانک  دنزاسب و  مدرم  اب  دنناوتب  ات  دننک ، یلاخ  هناش  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  فیلکت  راب  ریز  زا  هک  دندرگیم 
زا ار  یقیقح  ناملاع  اهنیا  دنرادن . ار  مدرم  ییامنهار  يربهر و  تیحالص  اهنیا  عقاو  رد  دنتسه ، امنیناحور  امنملاع و  دارفا  نیا  بوخ ،

، دننک نوریب  هنحص  زا  ار  یقیقح  ناملاع  هک  نیا  يارب  تایـصوصخ  نیا  اب  يدارفا  دناهدز . اج  نانآ  ياج  هب  ار  دوخ  هدرک و  نوریب  نادیم 
هطقن دننک ، تسرد  ییاهبسچرب  یقیقح ، ملاع  نآ  يارب  دننکیم  یعس  اذل  دنزادنیب ، مدرم  مشچ  زا  ار  اهنآ  هک  دنهد  ماجنا  يراک  دیاب 

دننک و ادیپ  یقیقح  ملاع  نآ  راتفر  ای  مالک  رد  یهابتـشا  هک  تسا  نیا  دنهد  ماجنا  دنناوتیم  هک  يراک  نیرتهداس  دننک . ادیپ  ییاهفعض 
، دنوش بکترم  یهابتشا  یهاگ  تسا  نکمم  دنتـسین ، موصعم  هک  مه  یقیقح  ياملع  هرخالاب  دننک . گرزب  هداد و  رارق  نیبهرذ  ریز  ار  نآ 

اطخ راچد  نآرق  زا  ياهیآ  ندـناوخ  رد  دـننک ، لقن  هابتـشا  ار  يرامآ  دـنیوگب ، هابتـشا  ار  هلمج  کـی  ینارنخـس  دـص  نیب  رد  دـینک  ضرف 
رد هک  نیا  ای  دناوخب ، نآرق  تسین  دلب  درک ، هابتشا  اقآ  نیا  دنیوگیم  دنمهفب ، ار  وا  هابتـشا  یتقو  دناهتـسشن ، ربنم  ياپ  هک  نارگید  دنوش ،

یتالکشم هچ  ندرک  تبحص  دنمهفیم  هاگنآ  دننک ، ینارنخـس  هقیقد  هد  نایاقآ  نیا  دوخ  دشاب  انب  رگا  یلو  درک . هابتـشا  رامآ  نالف  لقن 
هملک نالف  هک  دنهد  رارق  نیبهرذ  ریز  ار  نآ  و  دننک ، ادیپ  یسک  زا  یفعـض  هطقن  هک  دنتـسه  نیا  لابند  هب  امنملاع  دارفا  لاح ، ره  هب  دراد .

ای و  دـشاب ، هتـشاد  فعـض  هطقن  يدروم  رد  تسا  نکمم  ییاوقت  اب  ملاـع  ره  هرخـالاب  درک . لـقن  هابتـشا  ار  بلطم  نـالف  تفگ ، هابتـشا  ار 
ًاهابتشا تسا  نکمم  ناسنا  تسین . هابتشا  زا  موصعم  یلو  دشاب ، زین  تمصع  هب  کیدزن  رگا  یتح  دشاب ، اوقت  اب  هچ  ره  دنک . هابتشا  لقادح 

راک نیا  تسا ، هدرک  هابتـشا  هک  دوش  مولعم  دـعب  دـنادب ، بجاو  دوخ  يارب  ار  يراـک  تسا  نکمم  یتح  اـی  دـهد ، ماـجنا  ار  یفـالخ  راـک 
نیا دوش . ادـیپ  ییاهفعـض  هطقن  مه  اهتیـصخش  نیرتـهب  زا  ناـملاع ، نیرتـهب  زا  هک  دراد  ناـکما  لاـح  ره  هب  سپ  تسا . هدوـبن  بجاو 

یـسالپ ییوم  رات  زا  هدرک ، گرزب  ربارب  دنچ  ار  اهنآ  و  دـننک ، ادـیپ  یفعـض  هطقن  یقیقح  نویناحور  زا  ات  دنتـسه  رظتنم  اهامن ، یناحور 
ات دننک ، تیـصخش  رورت  يزورما  نابز  هب  دـننک . فیعـضت  مدرم  مشچ  رد  ار  یقیقح  ناملاع  نآ  و  دـنزاسب ، یهوک  یهاک  رپ  زا  دـنفابب و 

بیذـهت رد  هک  تیاور  نیا  بسح  هب  میوگیمن ، نم  ار  نیا  دـنوش . اهامن  ملاع  بذـج  و  دـنوش ، هدـنکارپ  یعقاو  ناملاع  فارطا  زا  مدرم 
َنوُعَْبتی : » دیوگیم ناشّرـس  باحـصا  زا  یکی  رباج ، هب  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  هدش ، لقن  یفاک  لوصا  نینچمه  هرـس و  سدق  یـسوط  خـیش 

. دـننکیم لابند  هدوب  طلغ  هابتـشا و  هک  ار  یقیقح  ناملاع  لمع  زا  يدراوم  اهشزغل و  تاهابتـشا ، اهنیا  مِهِْملِع ،» َداـسَف  َو  ءاـمَلُعلا  ِتاَّلَز 
هزور زامن و  ماجنا  هب  مدرم  راظنا  رد  نایامن ، ملاع  نیا  لام ،» ـال  َو  ٍسْفَن  یف  مهُِملْکی  هحفص 146 )  ) ام ال َو  ِمایّصلا  َو  ِةالَّصلا  یَلَع  َنُوِلبْقی  »

ام ال َو  ، » دـنروآیم ور  هزور  زامن و  هب  دـننکیم ، لابقا  ینعی  نُوِلبْقی ،» . » دـنروآیم ور  درادـن  يرطخ  ناشناج  لاـم و  يارب  هک  یلاـمعا  و 
فورعم و هب  رما  هک  نآ  لاح  و  دزاسیمن . دراو  یبیـسآ  ناشناج  لام و  هب  هک  دـننیزگیمرب  ار  یلامعا  ینعی  لام ،» َو ال  ٍسْفَن  یف  مُهُِملْکی 
هک ار  ییاـهکمک  لقادـح  دریگب ، تروـص  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگا  دـناسریم ، بیـسآ  ناـسنا  ناـج  لاـم و  هـب  رکنم  زا  یهن 

ياراد نوچ  دنراد ، رایتخا  رد  یتردق  هک  یناسک  ای  و  نارادمروز ، اهرادهیامرـس ، اهرادلوپ ، دـننکیم . عطق  دـندرکیم ، ناسنا  هب  نارگید 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـنهاوخب  اهامن  ملاع  یتقو  نیاربانب  دـنراد ، زین  ار  گرزب  ناهانگ  باـکترا  ناـکما  دنتـسه ، يرتشیب  نکمت 

چیه هک  دنوریم  یتدابع  لابند  هب  اذل  دوشیم ، عفانم  ندش  مک  بجوم  اهنآ  اب  دروخرب  هک  دنوشیم ، هجاوم  رز  روز و  باحصا  اب  دننک 
مِِهناْدبَأ ِو  مِِهلاْومَِاب  َنُولَمْعی  ام  ِِرئاِسب  ُةالَّصلا  تَّرَـضَأ  َولَو  . » دـنزن ناشناج  لام و  هب  همخز  مهملکی ،» ال   » دـنزن ناشناج  لام و  هب  ياهمدـص 

، دوش ناشناج  لام و  يارب  یلکشم  زورب  بجوم  مه  ندناوخ  زامن  هک  دیآ  شیپ  یطیارـش  ینامز  رگا  ِضئارَْفلا » َمَّتَأ  اوُضَفَر  امَک  اهوُضَفََرل 
اذل دسرب ، ررض  ناشناج  لام و  هب  دنسرتیم  اهنیا  دوب . ررـض  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  كالم  نوچ  دننکیم . اهر  زین  ار  زامن 

ار نآ  كالم  نامه  ساسا  رب  دـشاب ، ناـج  لاـم و  هب  ررـض  بجوم  مه  زاـمن  رگا  لاـح  دـناهدرک . كرت  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
یهن فورعم و  هب  رما  ینعی  اههضیرف ، نیرتفیرش  نیرتلماک و  نیرتالاب ، اهنآ  ( 2 « ) اهَفَرْشَأ َو  َِضئارَْفلا  َّمتَأ  اوُضَفَر  امَک  . » دننکیم كرت 

ررض نیا  مه  زامن  رگا  اذل ، دیآ . دراو  تراسخ  ناشعفانم  هب  ادابم  هک  نیا  سرت  زا  دندرک ، كرت  ناج  لام و  هب  ررض  رطاخ  هب  ار  رکنم  زا 
یتح تسا ، ضئارفلا  فرشأ  ضئارفلا و  متأ  فورعم  هب  رما  دنیامرفیم : مالـسلاهیلع  ترـضح  دننکیم . كرت  زین  ار  نآ  دنزب ، اهنآ  هب  ار 
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، تسین ياهداس  يهلأسم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ۀَمیظَع ،» ًۀَـضیرَف  ِرَْکنُْملا  ِنَع  یْهَّنلا  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َْرمَْالا  َّنِا  ، » تسا رتالاب  مه  زامن  زا 
و دوشیمن ، لمع  مه  تابجاو  ریاس  هب  دـشابن ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگا  ِضئارَْفلا ،» ُماُقت  اـِهب   » هک تسا  یگرزب  رایـسب  يهضیرف 

بجاو ود  نیا  هب  رگا  تسا . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  نآ ، ماکحا  نید و  ياقب  تایح و  دـنامیمن . هدـنز  هعماج  رد  تابجاو  ریاس 
رد امنمدنگ ،» شورفوج و  دـنوشیم  ادـیپ  یمدرم  . » دنتـسه ییاهناسنا  نینچ  اهامنیناحور  دوشیم . كرت  زین  تابجاو  ریاس  دوشن ، لمع 
هب رما  هب  هک  تسا  نیا  اهنآ  یگژیو  نیرتزراـب  دـننکیم و  یفرعم  تداـبع  هحفـص 147 )  ) ملع و لها  ار  دوخ  هک  دنتـسه  يدارفا  هعماج 
رد دندومرف  مالسلاهیلع  ترضح  دشاب . هتـشادن  اهنآ  يارب  يررـض  چیه  هک  يدراوم  رد  رگم  دنهدیمن ، تیمها  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

دندش و هنوگنیا  مدرم  هک  ینامز  مِهیَلَع » ِهَّللا  ُبَضَغ  ُمِّتی  َِکلانُه   » هک دننکیم  يریگهجیتن  دعب  دـنوشیم ، ادـیپ  يدارفا  نینچ  نامزلارخآ 
َو  » دـهدیم رارق  تبوقع  دروم  ار  مدرم  يهمه  ِهباقِِعب ،» ْمُهُّمُعیَف  : » دوشیم لماک  مدرم  نیا  رب  ادـخ  بضغ  دنتـشگ  يدارفا  نینچ  ور  هلابند 
، دنازوسیم مه  اب  ار  کشخ  رت و  و  بوخ ، دب و  هدش ، لزان  مدرم  همه  رب  ادـخ  یمومع  باقع  هک  یماگنه  راّجُْفلا » راد  یف  ُراْربَْالا  ُِکلْهی 
هب هعماج  رد  یتیعـضو  نینچ  هک  هاگ  نآ  دـش ، دـنهاوخ  تبوقع  لومـشم  اهرتگرزب  اب  هارمه  زین  لاـفطا  یتح  راـبِْکلا ،» ِراد  یف  ُراـغِّصلا  َو  »

ماما زاب  ددرگیمن . انثتـسا  نآ  زا  یـسک  دـمآ و  دـهاوخ  یناگمه  يـالب  نینچ  دوش ، كرت  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  دـیآ  دوجو 
هب رما  ءایْبنَْالا » ُلیبَس  ِرَْکنُْملا  ْنَع  یْهَّنلا  َو  ِفورُعَْملِْاب  َْرمَْالا  َّنِا   » دهدیم رکذـت  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  تبـسن  اددـجم  مالـسلاهیلع 

رگا دنـشاب و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لها  دـیاب  دـنورب ، ار  ایبنا  هار  دـنهاوخیم  هک  یناسک  تسا ، اـیبنا  هار  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
فورعم هب  رما  نیمه  هتسیاش  حلاص و  دارفا  يهمانرب  نیِحلاَّصلا ،» ُجاْهنِم  َو  « ؛ دنتسین ایبنا  ورهلابند  دناهتفر و  ار  يرگید  هار  دنشابن  هنوگنیا 

هب رما  ورگ  رد  زین  تابجاو  ریاس  يهماقا  هک  دنیامرفیم  رارکت  ترـضح  ًاددجم  ِضئارَْفلا » ُماُقت  اِهب  ٌۀَـمیظَع  ٌۀَـضیرَف  ، » تسا رکنم  زا  یهن  و 
تیلح بِساکَْملا ،» ُّلَِحت  َو  « ؛ دوشیم لصاح  فورعم  هب  رما  يهیاس  رد  اه  هار  تینما  بِهاذَْـملا ،» ُنَمْأـَت  َو  « ؛ تسا رکنم  زا  یهن  فورعم و 

یهن فورعم و  هب  رما  هماقا  رد  دیاب  دوشیم ، لالح  اهنآ  تراجت  بسک و  دـنهاوخیم  مدرم  رگا  تسا . فورعم  هب  رما  هیاس  رد  اهبسک 
لالح و مدرم  دنکن  یهن  نآ  زا  یـسک  رگا  هتفای و  نایرـس  اهنآ  بسک  رد  ابر  مک  مک  تروص  نیا  ریغ  رد  دنـشاب . هتـشاد  یعـس  رکنم  زا 
هب رما  هیاس  رد  ِملاظَْملا ،» ُّدَُرت  َو  . » دوشیم التبم  مارح  هب  لالح  ياهبسک  دـش  نینچ  هک  ینامز  داد . دـنهاوخن  صیخـشت  تسرد  ار  مارح 
رد رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  جاور  دــشاب ، هدرک  عیاـض  ار  يرگید  قـح  یــسک  رگا  ددرگیمرب ، اـههملظم  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
اریز تسا . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يهیاس  رد  نیمز  ینادابآ  ضْرَْالا » ُرُمْعَت  َو  . » ددرگرب نآ  بحاـص  هب  قح  دوشیم  ثعاـب  هعماـج 

ار تسیز  طیحم  رتشیب ، دوس  ای  تردق  رطاخ  هب  هک  ینایوجدوس  لباقم  رد  هک  تسا  عیسو  ردق  نآ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يهریاد 
هدوـلآ ار  تـسیز  طـیحم  و  دـننکیمن ، هحفـص 148 )  ) تیاـعر ار  یتشادـهب  روـما  هک  ینارادهناـخراک  دتـسیایم . زین  دـننکیم ، بـیرخت 

ملاس طیحم  هدش ، هتفرگ  زین  لامعا  هنوگنیا  ولج  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اب  . دنهاوخیم رتشیب  دوس  اهنآ  تسیچ ؟ يارب  دـننکیم ،
، دنوشیم فصنم  مه  نانمـشد  دـشاب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  ینامز  ءادـْعَْالا » نِم  ُفَصَْتنی  َو  . » ددرگیم دابآ  نیمز  و  دوشیم ،

رگید دنـشاب ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لـها  تردـق  ناـبحاص  هک  هاـگنآ  دـنوشیم . راداو  فاـصنا  تیاـعر  هب  مـه  نانمـشد  ینعی 
نیا اهنت  دـشاب . هتـشاد  جاور  هعماـج  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  طرـش  نیا  هب  دـننک ، ملظ  هب  مادـقا  دـننکیمن  تأرج  نانمـشد 

هب رما  رگا  دـنک . اـفتکا  نآ  هب  دـهد و  ماـجنا  تجح  ماـمتا  دـصق  هب  سدـقم و  يدرف و  يراـک  ناونع  هب  يدروـم  رد  رفن  کـی  هک  تسین 
ًاتیاهن و  دـنهد . رارق  دوخ  هنامـصخ  موجه  دروم  ار  نانمؤم  دـننکیمن  ادـیپ  تأرج  نانمـشد  رگید  دـشاب ، هتـشاد  جاور  هعماج  رد  فورعم 

حالـصا نامه  نیا  دسریم . ناماس  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هیاس  رد  اهراک  ْرمَْالا ،» ُمیقَتْـسی  َو   » دـنیامرفیم مالـسلاهیلع  ترـضح 
فرط کی  زا  ع )  ) ماما تسا . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  جـیاتن  اـهنیا  دـسریم . ناـماس  هب  اـهراک  و  دوشیم ، فرطرب  دـسافم  تسا .

نیا طرش  هب  اما  دننکیم ، لمع  مدرم  زا  یـضعب  یهاگ  دزابیم ، گنر  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نامزلارخآ ، رد  هک  دنهدیم  رادشه 
هعماـج رد  دـهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  قـنور  جاور و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ًـالمع  یلو  دـشاب ، هتـشادن  يررـض  اـهنآ  يارب  هک 
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رت و هک  دوشیم  لزان  یباذع  دیسرتب . ادخ  باقع  زا  دمآ  شیپ  یعـضو  نینچ  رگا  هک  دهدیم  رادشه  ع )  ) ماما دوشیم . يوزنم  دورطم و 
هک درک  دیاب  هچ  هک  دننکیم  تحیـصن  رادـشه  زا  دـعب  ع )  ) ترـضح رگید  یفرط  زا  دـنازوسیم . مه  اب  ار  کچوک  گرزب و  و  کشخ ،
ات دینک . شوگ  ار - مالسلاهیلع  رقاب  ماما  ینعی  ارم - ياهتحیصن  دیتسه ، نم  عبات  هک  امش  دمآ ، دهاوخ  يراگزور  نینچ  دوشن ، هنوگنیا 

یفاک رد  ( 2 . ) تیاور 1 ص 55 ، ج 5 ، یفاک ، لوصا  تیاور 21 ؛ باب 22 ، ص 180 ، ج 6 ، لوصالا ، بیذهت  ( 1 . ) دیوشن التبم  الب  نیا  هب 
. تسا هدش  لقن  ضئارفلا » یمسأ  »

تارکنم ربارب  رد  ناناملسم  هفیظو 

لد رد  دـینیبیم ، هعماـج  رد  ار  يدـب  راـک  رگا  هک  تسا  نیا  امـش  لوا  يهفیظو  مُِکبوـُلُِقب ،» اوُرِْکنَأَـف   » تارکنم ربارب  رد  ناناملـسم  هفیظو 
هک دییوگن  دوخ  شیپ  دریگیم ، ماجنا  هعماج  رد  یهانگ  فالخ و  راک  دینیبیم  رگا  دینک . ادیپ  زازئمـشا  دـینک ، راجزنا  ترفن و  ساسحا 

یمک دننکیم ! ادیپ  یمرگرس  اههچب  اما  دننکیم ، تسرد  ارسگنهرف  هزورما  هک  تسا  تسرد  تسین ، مه  يدب  هانگ  اما  تسا ، هانگ  هلب ،
! تسین هحفص 149 )  ) بوخ دنشاب ! رنهیب  یلیخ  اههچب  دیابن  هنامز  نیا  رد  ! دنریگیم دای  يزاوآ  دنریگیم ! ارف  یصقر  دنوشیم ! لوغشم 
زا لد  هت  زا  رگا  دـیوش ، نیگمـشخ  دیـشاب ، تحاران  هانگ  زا  ابلق  هک  تسا  نیا  هانگ  اب  دروخرب  رد  مدـق  نیلوا  لـیبق . نیا  زا  ییاـهفرح  و 

ارجا تسرد  ادخ  ماکحا  دهاوخیمن  ناتلد  دیتسین ، یضار  ادخ  مکح  هب  امـش  ینعی  تسا . قافن  يهلحرم  نیلوا  نیا  دیدشن ، تحاران  هانگ 
اب تعاس  کی  دیایب  ینز  مایق ، نوخ و  رهش  مالـسا ، يارقلاما  مالـسا ، یناهج  زکرم  مق ، يالـصم  رانک  رد  ارچ  دیوشیم . داش  لد  هت  دوش .

امتح دوبن ؟ يرتهب  شیامن  ایآ  دهدب !؟ شیامن  هک  دوبن  درم  ایآ  دهدب ؟ شیامن  مق  يالصم  رانک  رد  مه  نآ  نوزوم ، حالطصا  هب  تاکرح 
دننیشنب مه  نانمؤم  و  هداس ، یـصاقر  نامه  یـصاقر - ینعی  رادمتیر - نوزوم و  تاکرح  اب  امامت  مه  نآ  دهدب ، شیامن  دیایب  یمناخ  دیاب 

قیفوت ًالقا  میدوب ، هدیدن  لاح  هب  ات  هک  ام  دنیوگب  دـنرواین و  ناشدوخ  يور  هب  مه  اهیـضعب  دـشکن !؟ سفن  مه  سک  چـیه  دـننک ، اشامت 
اهفص نآ  رد  دوشیم ، هداد  شیامن  لذتبم  ياهملیف  دننادیم  هک  نیا  اب  دنـشکب ، فص  اهامنیـس  یـضعب  يولج  اهیـضعب  ای  دش . يربج 

رفنت لامعا  نیا  زا  لد  رد  مُِکبُولُِقب ،» اوُرِْکنأ   » هک تسا  نیا  هانگ  لـباقم  رد  راـک  نیلوا  دوریمن . راـظتنا  هک  دوشیم  هدـهاشم  ییاـههرهچ 
، دیروایب نابز  هب  دـعب  مُِکتَنِْـسلَِأب ،» اوُظِْفلا  َو   » مود هلحرم  رد  دریگیم . ماجنا  اهراک  نیا  ارچ  هک  دـینک ، یتحاران  ساسحا  و  دیـشاب ، هتـشاد 

اما دـشاب . هنوگنیمه  هک  تسا  رتهب  لوا  يهلحرم  رد  دـشاب ، ینابرهم  اب  میالم و  مرن ، یلیخ  ندروآ  ناـبز  هب  تسا  نکمم  دـینک . ضارتعا 
وا هب  رگا  و  دینک ، تیاده  ار  وا  دیتسناوتن  مرن  فرح  اب  دیوشیم و  ور  هب  ور  راکهانگ  اب  هک  یتقو  مُهَهابِج ،» اِهب  اوُّکُـص  َو   » دعب هلحرم  رد 
اج نیا  دهاوخیم ! ملد  تسا ! يدازآ  تفگ  داتـسیا و  امـش  يور  رد  ور  یتح  دیـشکن و  تلاجخ  وا  يدرک  ار  تشز  راک  نیا  ارچ  دـیتفگ 
رثا یلو  دـیدرک  تبحـص  وا  اب  شوخ  نابز  اـب  دـیدرک ، هظعوم  تبحـص و  یمرن  اـب  هک  نیا  زا  دـعب  تسین ، تفطـالم  یمرن و  ياـج  رگید 

اب هکلب  تسد  اب  هن  هتبلا  دـینزب - وا  یناشیپ  هب  يدـنت  اب  دـنیامرفیم  مالـسلاهیلع  ترـضح  مُهَهاـبِج » اـِهب  اوُّکُـص  « ؟ درک دـیاب  هچ  دیـشخبن ،
اِهب اوُّکُـص  ، » دنزب لباقم  فرط  یناشیپ  يوت  دـهاوخیم  هک  یـسک  لثم  دـینک ، دروخرب  وا  اب  يدـنت  اب  ور و  رد  ور  نانچ  نآ  ینعی  نخس -

!؟ ینکیم هانگ  ارچ  میوگیم ، وت  هب  دـییوگب  دـینک و  دروخرب  وا  اب  يدـنت  اـب  فرط و  يور  رد  ور  درکن ، رثا  مرن  دروخرب  رگا  مُهَهاـبِج ،»
رگا میـسرتیم  دشابیمن . دناهدش ، انـشآ  حماست  لهاست و  گنهرف  اب  هک  يدارفا  راک  ًاصوصخم  تسین ، سک  ره  راک  یمادـقا  نینچ  هتبلا 

هک هنوگنامه  هک  نیا  ای  دنتسه ! ندمت  زا  رود  اهنیا  دنتـسه ! بلط  تنوشخ  اهنیا  هک  نیا  هب  دننک  مهتم  ار  ام  ًاروف  مییوگب ، يزیچ  نینچ 
مک و هک  نانچ  دنـشکب ، ای  و  دندنبب ، ، دننزب دننک ، تیذا  دنزیرب ، داتفا ، قافتا  رگید  ياهاج  یـضعب  دابآمرخ و  تشر و  رد  هحفص 150 ) )

ییاج رد  ار  وا  دندنبیم و  ار  شیاپ  تسد و  دننزیم ! کتک  ای  دننکیم ! دیدهت  ای  دنشکیم ! ار  فورعم  هب  رمآ  ای  مینیبیم ، زور  ره  شیب 
دنهاوخیم هک  یناسک  تبقاع  دـنیبیم  ناسنا  یتقو  بوخ ، دـننکیم ! داجیا  ینفلت  تمحازم  اهنآ  يارب  ای  و  دـننکیم ! اهر  راـظنا  زا  رود 

رما نیطباض  هک  يدارفا  اب  هک  یماگنه  دنک . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دسرتیم  تسا ، يراتفرگ  دننک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
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نارگید فیلکت  دوشیم ، راـتفر  هنوـگنیا  دـنراد ، هزاـجا  راـک  نیا  يارب  ییاـضق  هاگتـسد  فرط  زا  و  دنتـسه ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب 
ار امـش  ای  و  دـنوش ، امـش  ضرتعم  یناسک  تسا  نکمم  دـیدرک ، دروخرب  تروص  نیا  هب  یتقو  دـنیامرفیم  مالـسلاهیلع  ماما  تسا . نشور 

امش زین  ناتسود  تسا  نکمم  یتح  دینکیم ! یبلطتنوشخ  ارچ  دینزیم ! فرح  يدنت  اب  ارچ  دینکیم ! يرگشاخرپ  ارچ  هک  دننک  تمالم 
مه اـب  ار  کـشخ  رت و  و  دوش ، لزاـن  ییـالب  هک  دـیاین  زور  نآ  دـیهاوخیم  رگا  ٍِمئـال » ِۀَـمَْول  ِهَّللا  یف  اُوفاـَخت  ـال  َو   » اـما دـننک ، تمـالم  ار 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  رد  بوخ ، رایـسب  دنـشاب . امـش  ناتـسود  نیرتکیدزن  زا  نارگتمالم  ولو  دیـسرتن ، ناگدننکتمالم  زا  دـنازوسب ،

مینیبیم اما  مینکیم ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  انمت  شهاوخ و  اب  ، مینکیم هظعوم  تبحـص و  دارفا  اب  مرن  ناـبز  اـب  تسخن  اـم  رکنم ،
میدید زاب  نکل  میداد ، رارق  زین  رطخ  هنوگهمه  ضرعم  رد  ار  نامدوخ  میدیسرتن ، مه  یسک  زا  میدرک و  دروخرب  يدنت  اب  دعب  ، درکن يرثا 

مدرم زونه  هلآ ، وهیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  لیاوا  لثم  دـشاب ، رما  يادـتبا  رگا  هلب ، درک ؟ دـیاب  هچ  لـباقم  رد  تشاذـگن ، ياـجرب  يرثا 
هک دـیایب  شیپ  یطیارـش  تسا  نکمم  اـما  دوـب . تحار  دـنتفرگیم ، ار  رطخ  يوـلج  لوا  زا  رگا  دنتـشاد ، یبـالقنا  روـش  ناـمیا و  توارط 
لاح ره  هب  درک ؟ دیاب  هچ  تروص  نیا  رد  دننکیم ، دـیدهت  دـننزیم ، کتک  دـنهدیم ، شحف  دنتـسیایم ، ناسنا  لباقم  دـشابن ، هنوگنیا 

ود زا  یکی  امـش  لباقم  رد  راـکاطخ  دارفا  لـمعلاسکع  دـیدرک ، هفیظو  ماـجنا  امـش  هک  نیا  زا  دـعب  تسین ، جراـخ  تروص  ود  زا  هلأـسم 
، هن هک  نیا  اـی  دـنرادیمرب ، دوخ  دـب و  راـک  زا  تسد  دـنوشیم و  عقاو  امـش  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ریثأـت  تحت  اـی  تسا ، تلاـح 
، رتالاب نیا  زا  و  دـننکیم ، امـش  راثن  تسا  ناشدوخ  راوازـس  هک  یتاملک  ًانایحا  دنتـسیایم و  امـش  لباقم  رد  دـننکیم ، تجاجل  ییوررپ و 

دهاوخ شیپ  تلاح  ود  نیا  زا  یکی  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لباقم  رد  نیارباـنب ، دـننکیم . تراـسج  مه  نید  تاسدـقم  هب  یهاـگ 
دنرادیمرب دوخ  دب  راک  زا  تسد  دنوشیم ، عقاو  ریثأت  تحت  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  دـعب  راکفالخ  دارفا  هحفص 151 )  ) ای دمآ :

یهابتـشا بکترم  ناشیا  دینک . ینابرهم  اهنآ  اب  دیاب  دیرادن و  یتجح  اهنآ  رب  امـش  رگید  تروص  نیا  رد  دندرگیمزاب ، تسار  هار  هب  و 
«، مِهیَلَع َلیبَس  الَف  اوُعَجَر  َّقَْحلا  یِلا  َو  اوُظَعَّتا  ِنِاَف  ، » دنتشگرب باوص  هب  اطخ  هار  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هطـساو  هب  دندوب و  هدش 

امَّنِا ، » دـشن هنوگنیا  رگا  اما  بولطملا . معن  دنتـشادرب ، دـب  ياـهراک  زا  تسد  هدرک ، هبوت  دوخ  ناـهانگ  زا  دنتـشگرب و  قح  يوس  هب  رگا 
تبسن دندینشن و  ار  امش  يهظعوم  رگا  ( 1 «، ) میلَأ ٌباذَـع  ْمَُهل  َِکئلُوا  ِّقَْحلا ، ِریَِغب  ِضْرَْالا  یف  َنوُغبی  َو  َساَّنلا  َنوِملْظی  َنیذَّلا  یلَع  ُلـیبَّسلا 

راتفر يرگید  يهنوگ  هب  اهنآ  لباقم  رد  دیاب  تشاد . دیهاوخ  يرگید  يهفیظو  امـش  ، دـندیزرو رارـصا  دوخ  يورجـک  ملظ و  تیانج ، هب 
رگا دیامرفیم  مالـسلاهیلع  ماما  دوریم . رتارف  مه  ندرک  يدنت  یتح  ندرک و  تمالم  نتفگ و  نخـس  دـح  زا  امـش  يهفیظو  رگید  دـینک .

رد مُِکناْدبَِأب » ْمُهوُدِـهاجَف  َِکلانُه  ، » دـندرکن رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  یهجوت  دـنت ، دروخرب  مغر  یلع  هک  دیـسر  اج  نیا  هب  راک 
مُِکنُاِْدبَِأب مُهوُدِهاجَف  ، » درک هزرابم  دیگنج و  ناشیا  اب  دیاب  دنتسه و  مالسا  نمـشد  يدارفا  نینچ  دییآرب ، داهج  ماقم  رد  امـش  دیاب  اج  نیا 

ار مالسا  ماکحا  هدرک ، مایق  مالسلاهیلع  ًانلع  هدش و  خاتـسگ  هک  يدارفا  نینچ  اب  دیرادب . نمـشد  لد  هت  زا  ار  اهنیا  مُِکبُولُِقب » مُهوُضِْغبَأ  َو 
نید مالـسا  دییوگن  درک . ینمـشد  اهنآ  اب  لد  قمع  زا  و  درک ، هزرابم  دـیاب  دـنرادیم ، اور  تناها  مالـسا  تاسدـقم  هب  دـننکیم و  راکنا 

هب یـضتقم  عـقوم  رد  دراد و  ار  تمحر  تفأر و  تیاـهن  دوـخ  ياـج  رد  تسه . مه  ینمـشد  نید  مالـسا  تسا ! تفأر  نید  تسا ! تـبحم 
دوخ تین  دیتشاذگ ، ار  هزرابم  يانب  دارفا  هنوگنیا  اب  هک  ینامز  دیـشاب  بظاوم  یلو  مُِکبُولُِقب ،» ْمُهوُضِْغبَأ  . » دنکیم رما  يدـنت  تنوشخ و 

. دنک قیوشت  بیغرت و  يراک  ایر  هب  ار  وا  ات  دوریمن  ةولصلا  كرات  غارس  ناطیـش  دیآیم . ناسنا  غارـس  ناطیـش  اج  نیا  دینک ، یـسررب  ار 
رد دجـسم و  لخاد  ًاصوصخم  دـیآرب ، ندـناوخ  زامن  ماقم  رد  یـسک  یتقو  اما  دـنک . يراکایر  ات  دـناوخیمن  زامن  ًالـصا  ةولـصلا  كراـت 

رگا دوب ! یبوخ  تئارق  بجع  دنیوگب  مدرم  ات  شکب  رتشیب  ار  نّیلاَّضلا » َو ال   » دم هک  دنکیم  هسوسو  ار  وا  ناطیش  هاگ  نآ  مدرم ، روضح 
لطاب و هار  دوخ  وا  درادن . يراک  وا  اب  ناطیـش  دوریم ، رتائت  امنیـس و  ارـسگنهرف ، هب  و  دـنکیمن ، تکرـش  يرادازع  سلاجم  رد  یـسک 
هب رهاـظت  اـیب  دـیوگیم  دـنکیم و  هسوـسو  ار  وا  ناطیـش  هاـگ  نآ  دـمآ ، يرادازع  سلجم  هب  هک  یناـمز  اـما  تسا . هتفرگ  شیپ  ار  منهج 

ینامز تسا ! تیالو  لها  تسا ! یتبحم  اب  ناسنا  بجع  دـنیوگب  مدرم  اـت  تسا ، هتخوس  تلد  یلیخ  نک  دومناو  نک ، هیرگ  هحفص 152 ) )
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، درادن يراک  امش  اب  ناطیش  دیتسین ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لها  امش  ات  دشاب . قح  هار  رد  صخش  هک  دیآیم  ناسنا  غارـس  ناطیش 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دیتساوخ  هک  تقو  نآ  اما  دیتسه . يرگید  کناطیـش  کی  دوخ  امـش  دیتسه ، هارمه  قیفر و  وا  اب  امـش  اریز 

هـسوسو ار  يدارفا  نینچ  ناطیـش  دوریم . ههبج  هب  هک  دـیآیم  یـصخش  غارـس  ناطیـش  دوـشیم . ادـج  ناطیـش  زا  امـش  هار  رگید  دـینک ،
دورب و ههبج  هب  ناسنا  ردـقچ  دـیبای . تسد  یماقم  تسپ و  هب  ادرف  اـت  دـیروایب ، تسد  هب  ار  تردـق  هک  دـینک  يراـک  دـیوگیم  دـنکیم ،

رگا الاح  بوخ ، تسا . هدنام  یلاخ  ماقم  تسپ و  زا  وا  تسد  و  دناهتفرگ ، ار  اهتسپ  اهتقایلیب  هک  دنیبیم  تشگرب ، هک  ینامز  دگنجب !
دنچ زین  ام  الاح  بوخ ، دـندرک ! هدافتـسا  ءوس  ردـقچ  دـندز ! قاچاق  هب  تسد  لهاج  لفاغ و  مدرم  ردـقچ  تسام . تبون  دـشاب  مه  یتبون 
رکف هب  دینک و  صلاخ  ار  دوخ  تین  دـینک ، هزرابم  دـیتساوخ  هک  یماگنه  نیاربانب  میـسرب ! ییاون  نان و  هب  ات  مینک  یـشورفقاچاق  یحابص 

رب هوالع  الاو  دینک ، ادیپ  مدرم  دزن  یتهاجو  و  دیروآ ، تسد  هب  هزرابم  هار  زا  ار  یماقم  لام و  هک  دیشابن  رکف  نیا  هب  دیـشابن ، یبلطتردق 
. دیرادن یباوث  رگید  اذل  دیاهدرک ، راک  یناسفن  یناطیـش و  ياههزیگنا  اب  اریز  دیاهدربن ، مه  یباوث  دـیاهداد ، تسد  زا  ار  دوخ  ناج  هک  نیا 
رد هن  ًارَفَظ » ِْملُّظلِاب  َنیدیُرم  ًالام و ال  َنیغاب  َو ال  ًاناْطلُـس  َنیِبلاط  ِریَغ  ْمَُکبُولُِقب  مُهوُضِْغبَأ  َو  . » دشاب ادخ  يارب  هک  دراد  شزرا  ینامز  تدابع 

بولطم يزوریپ  دیوش . زوریپ  نارگید  رب  قحان  یـشکرس و  يور  زا  دیهاوخب  هن  دیـشاب و  لام  بسک  ددـص  رد  هن  تردـق و  بسک  ددـص 
ياـهيزاب رد  دـشاب . بولطم  دـمآ  تسد  هب  يزوریپ  یهار  ره  زا  هک  نیا  هن  تسا ، بوـلطم  عورـشم  حیحـص و  هار  زا  يزوریپ  اـما  تسا ،

، میوش هدنرب  تاباختنا  رد  ام  دوشب . دهاوخیم  هچ  ره  دوش ، زوریپ  ام  بزح  دنکیم . هیجوت  ار  هلیسو  فده  تسین . اهفرح  نیا  یـسایس 
رد دیهد ، ماجنا  ناج  نداتفا  رطخ  هب  دح  ات  یتح  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دیامرفیم  یتقو  مالـسا  رد  اما  دوشب . دهاوخیم  هچ  ره 
هار زا  رگا  یتح  میوش ؛ زوریپ  دیاب  ام  دییوگب  ات  دنک  هسوسو  ار  امش  ادابم  دنکن . هسوسو  ار  امش  ناطیش  دیـشاب  بقارم  دیوگیم  نآ  رانک 

يارب دینک و  صلاخ  ار  دوخ  تین  دینک ، تیاعر  تسرد  ار  نآ  دودـح  یهلا و  ماکحا  دـیاب  هکلب  میوش . زوریپ  دـیاب  تسه ، مه  عورـشمان 
هحفـص 153)  ) دننکیم تمواقم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لباقم  رد  هک  يدارفا  اب  يروظنم  هچ  هب  نونکا  دینک . فورعم  هب  رما  ادـخ 
اب دیـشک  داـهج  هزراـبم و  هب  راـک  رگا  دـیهد و  ماـجنا  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـنیامرفیم  مالـسلاهیلع  ترـضح  دـیگنج ؟ دـیاب 

ناطیـش تاروتـسد  تعاطا  زا  ات  . دننک يوریپ  ادـخ  نامرف  زا  دـنرادرب و  تفلاخم  زا  تسد  ات  هَّللا » ِْرمَأ  یِلا  اُوئیفی  یَّتَح  . » دـیگنجب نیفلاخم 
هتـشادن یهجوت  دـنکیم ، میـسرت  اهنآ  يارب  هک  ییاههشقن  دـنکیم ، هتکید  اـهنآ  هب  ناطیـش  هچنآ  هب  تبـسن  و  دـنرادرب ، تسد  گرزب 

یهلا تعاط  ساسارب  ِهتَعاـط » یلَع  اوُضْمی  َو  . » دـنراذگب ادـخ  ناـمرف  هب  رـس  هتـشگزاب و  لـطاب  هار  زا  و  هَّللا » ِْرمَأ  یِلا  اُوئیفی  یَّتَح  ، » دنـشاب
.42 يروش ، ( 1 . ) دننک تکرح 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  تبقاع 

يرگید هظعوـم  ع )  ) ترــضح تـیاور  رخآ  رد  دوـب . مالــسلاهیلع  رقاـب  ماـما  تاـنایب  نـیا ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  كرت  تبقاـع 
هزیگنا ام  يارب  مینکن و  شومارف  ار  گرزب  فیلکت  نیا  دوجو  فورعم و  هب  رما  هلأسم  ام  ًاددـجم  هک  نیا  رطاـخ  هب  ع )  ) ماـما دـنیامرفیم ،

یبَّنلا بیَعُـش  یِلا  ُهَّللا  یحْوَأ  مالـسلاهیلع : رَفْعَجوـُبَأ  لاـق  . » دـننکیم لـقن  ار  یناتـساد  مینک ، لـمع  هفیظو  نیا  هب  ًاـمتح  هک  دـشاب  يرگید 
مهاوخ كاله  ار  وت  موق  زا  رفن  رازه  دص  نم  هک  درک  یحو  مالّسلاهیلع  بیعش  ترضح  هب  ادخ  دنیامرفیم  ع )  ) رقاب ترضح  مالّسلاهیلع »

تفگ و  درک ، بجعت  ع )  ) بیعـش ترـضح  دنتـسه . نابوخ  زا  مه  رفن  رازه  تصـش  هانگ و  تبیـصم و  لها  اهنآ  زا  رفن  رازه  لهچ  درک ،
یبَّنلا بیَعُـش  یِلا  ُهَّللا  یحْوَأ  « ؟ ارچ نابوخ  اـما  دـنوش ، باذـع  هک  تسا  نیمه  اـهنآ  قح  بوخ ، رایـسب  دنتـسه ، هاـنگ  لـها  هک  یناـسک 

رازه دص  نیا  زا  مِهِرارِش » ْنِم  ًاْفلَا  َنیَعبْرَا  . » درک مهاوخ  باذع  ار  وت  موق  زا  رفن  رازهدص  ْفلَا » َۀَئِم  َکِمْوَق  ْنَم  ٌبِّذْعَُمل  ّینإ  مالّـسلاهیلع :
رارْشَْالا ِءالُؤه  ِّبَر  ای  َلاقَف  .» دنتـسه نابوخ  زا  مه  رفن  رازه  تصـش  و  مهِرایخ ،» ْنِم  ًاْفلَا  َنیّتِس  َو  ، » دنتـسه ناراکدب  زا  رفن  رازه  لهچ  رفن ،

َو یـصاعَْملا  َلْهَأ  اُونَهاد  ْمُهَّنِا  هَیِلا : َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  یحْوَأَف  « ؟ دنوشیم باذع  رایخا  ارچ  اما  دنتـسه ، باذع  قحتـسم  رارـشا  رایْخَْالا » ُلاب  امَف 
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تـسام ینعی  هچ ؟ ینعی  هنهادم  دینادیم  دـندرک . هنهادـم  تیـصعم  لها  اب  هک  نیا  رطاخ  هب  منکیم  باقع  ار  نابوخ  یبَضَِغل » اُوبِـضْغی  َْمل 
نیا يارب  تسا . ندرک  یلام  نغور  ینعم  هب  و  نهُد »  » هدام زا  هنهادم » ! » يدیدن يدید ، رتش  ندرک ، شزاس  ، ندرک یلام  ریش  ندرک ، یلام 

مه اج  نیا  رد  دننکیم . یلام  نغور  ار  تمـسق  نآ  دوشن ، داجیا  كاکطـصا  دراد ، سامت  رگید  تمـسق  اب  هک  نیـشام  زا  یتمـسق  رد  هک 
هچ لها  لباقم  فرط  هک  دـنرادن  يراک  اذـل  دنونـشب ، لگ  دـنیوگب و  لگ  مه  اب  دـیاین ، دوجو  هب  دارفا  نیب  كاکطـصا  دـنهاوخیم  نوچ 

نیا دـنوش  باذـع  تسا  انب  هک  نابوخ  رفن  رازه  تیـصخش  نیا  هاـنگ  هحفـص 154 ) . ) دـنیوگیم هنهادـم  راتفر  عون  نیا  هب  تسا ؟ یهانگ 
َْمل َو  . » دنهدیمن ماجنا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیصعم  لها  هب  تبسن  دننکیم و  راتفر  شزاس  یمرن و  اب  تیصعم  لها  اب  هک  تسا 

یـضعب رد  ناسنا  رگا  تسا . بجاو  مه  ندرک  بضغ  دندرکن . بضغ  اهنیا  متـشاد  مدرم  رب  بضغ  نم  هک  يدروم  رد  یبَضَِغل » اُوبِـضْغی 
دیامرفیم دنوادخ  ارچ  سپ  تسا ! تمحر  تفأر و  تبحم و  نید  ًامامت  هک  مالسا  بجع ! دهدیم . باذع  ار  وا  ادخ  دنکن ، بضغ  دراوم 

دراوم زا  یضعب  رد  ام  هک  دوشیم  مولعم  درک ؟ مهاوخ  باذع  مه  ار  اهنآ  دندرکن ، بضغ  نم  رطاخ  هب  نابوخ  زا  رفن  رازه  تصش  نوچ 
دراوم یـضعب  رد  تسا . هتـساوخن  ام  زا  هنوگنیا  مه  ادـخ  درک . یگدـنز  دوشیمن  دـنخبل  یمرن و  اب  هشیمه  میـشاب . مه  بضغ  لها  دـیاب 

هک دننکیم  لاؤس  هدنب  زا  اهیضعب  دینزب . فرح  اهنآ  اب  شاخرپ  اب  ینعی  مُهَهابِج » اِهب  اوُّکُص   » مینک شاخرپ  مینک ، يدنت  تسا  هتـساوخ 
باوج مالسلاهیلع  رقاب  ماما  مهدیمن ؛ ار  لاؤس  باوج  نم  دیتفرگ ؟ ار  باوج  ایآ  دیوشیم »؟ ینابصع  اهینارنخس  ای  ربنم  رد  یهاگ  ارچ  »

ع)  ) قداص ترـضح  زا  تیاور  نیا  مالّـسلاهیلع » هَّللاِْدبَعیبَأ  ْنَع   » مناوخب مه  رگید  ثیدح  دنچ  دـیهد  هزاجا  داد . تیاور  نیا  رد  ار  امش 
یْقلی ْنَأ  ِراْکنِْالا  ینْدَأ  : » دومرف هک  دـنکیم  لقن  ع )  ) نینمؤملاریما شدـج  زا  ع )  ) قداص ماما  مالّـسلاهیلع » نینِمْؤملاُریمَأ  َلاـق  َلاـق ،  » تسا

دینک و مخا  راکهانگ  ربارب  رد  لقادح  دیهد ، ماجنا  دیناوتیمن  يراک  چیه  رکنم  زا  یهن  ماقم  رد  رگا  ( 1 « ) ةَّرِهَفْکُم ٍهوُجُِوب  یصاعَْملا  َلْهَأ 
هک نیا  هب  هجوت  اـب  ینعی  دـشاب . یکیتکاـت  یناـبرهم  هک  نیا  رگم  تسا . هدـشن  هتـشادرب  سک  چـیه  زا  رگید  فـیلکت  نیا  دـیوش . سوـبع 

هدرک توعد  هناخ  هب  ینامهم  يارب  ار  وا  تسا  نکمم  یتح  دینک ، ییامنهار  ار  وا  دیهاوخیم  نوچ  اما  تسا ، هدرک  هابتشا  یسک  دینادیم 
دارفا تیاده  يارب  یکیتکات  دراد و  ياهناگادج  باسح  دروخرب  نیا  دینکب . مه  یلام  کمک  وا  هب  یتح  و  دینک ، راتفر  ینابرهم  هب  وا  اب  و 

! دهاوخیم ناملد  دنیوگیم  تسا ! يدازآ  دنیوگیم  هچ ! وت  هب  دنیوگیم  ییوررپ  اب  هناخاتسگ و  هک  یصاعم  لها  نآ  اب  دیاب  سپ  تسا .
نادنورهش نیهوت و  مرج  هب  ار  امش  ادرف  رگا  دیـشاب . هتـشاد  تردق  رگا  هتبلا  مینک . تبحـص  يرگـشاخرپ  ییورـشرت و  اب  دارفا  نیا  اب  دیاب 

اهابَّلَقِیل ٍۀَنیدَم  ِلْهَأ  یِلا  َنیَکَلَم  َثََعب  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِا  مالّسلاهیلع  هَّللاِْدبَعیبَأ  ْنَع   » مناوخب زین  ار  نآ  هک  تسه  يرگید  تیاور  دننکن ! بلج 
ْنِکلَو ُُهتیَأَر  ْدَق  َلاقَف  یعاَّدلا ؟ اذه  يَرت  امَأ  ِِهبِحاِصل  ِنیَکلَْملا  ُدَحَأ  َلاَقَف  ُعَّرَضَتی  َو  َهَّللا  وُعْدی  ًالُجَر  ادَجَو  َۀَنیدَْملا  یِلا  ایَهَْتنِا  اَّمَلَف  اِهلْهَأ  یلَع 

ُتیَهَْتنِا ّینِا  ِّبَر  ای  َلاقَف  یلاعَت  َو  َكَرابَت  ِهَّللا  یِلا  َداعَف  ّیبَر  َعِجاُرا  یَّتَح  ًائیَش  ُثِّدَحُأ  ْنِکلَو ال  ال  هحفص 155 )  ) َلاقَف ّیبَر  ِِهب  َرَمَأ  اَمل  ِْضِما 
(2 .« ) ُّطَق یل  ًاظیَغ  ُهُهْجَو  ْرَّعَمَتی  َْمل  ٌلُجَر  اذ  َّنِاَف  ِِهب  َُکتْرَمَأ  اِمب  ِْضِما  َلاقَف  َکَیِلا  ُعَّرَـضَتی  َو  َكوُعْدی  ًانالُف  َكُدـْبَع  ُتْدَـجَوَف  َۀَـنیدَْملا  یلَا 
هک طول  موق  لثم  تسا . نینچ  نیا  ادخ  ياهباذع  یهاگ  دننک . ور  ریز و  ار  يرهش  ات  داتسرف  ار  هتشرف  ود  ادخ  دنیامرفیم  ع )  ) ترـضح
اریز داتـسرف ، رهـش  نیا  مدرم  باذع  يارب  ار  هتـشرف  ود  دنوادخ  دندرک . ور  ریز و  ار  رهـش  ناشیا ، باذع  يارب  دـنوادخ  رما  هب  ناگتـشرف 

ناـشهانگ زا  تـسد  دـندرکیمن و  هبوـت  هـجو  چـیه  هـب  دارفا  نـیا  و  دـندوب ، قـسف  هـب  رهاـجتم  خاتـسگ و  یهورگ  رهـش  رد  نکاـس  دارفا 
یسدقم مدرم  مدرم ، نایم  رد  دندید  دندمآ ، یتقو  کلم  ود  نیا  دننک . ور  ریز و  ار  اهنآ  رهش  ات  داتسرف  ار  کلم  ود  ادخ  دنتـشادیمنرب .

باذـع ار  تدابع  لها  مدآ  نیا  مرادـن  تأرج  نم  تفگ  يرگید  هب  ناگتـشرف  زا  یکی  تسا . تاجانم  هیرگ و  اعد و  لها  یلیخ  هک  تسا 
. هدـب ماجنا  ار  دوخ  يهفیظو  تفگ  رگید  کـلم  مینک . لاؤس  دـنوادخ  زا  رگید  راـب  کـی  میورب  منک . ور  ریز و  وا  رـس  رب  ار  رهـش  منک و 

رداص دنوادخ  بناج  زا  رما  هک  یماگنه  هک  دوب  هدمآ  وا  نهذ  هب  يروط  نیا  دیاش  دـشاب ، هدـش  ضوع  نامرف  مسرتیم  تفگ  لوا  کلم 
دباع نیا  تسا  نکمم  دـشیم ، رداص  رهـش  باذـع  هب  رما  هک  یلالخ  رد  دوب ، هدرکن  هبوت  دـباع  درف  نیا  زونه  هک  هدوب  ینامز  دوب ، هدـش 
رهش نآ  هب  نم  هک  درک  لاؤس  ادخ  زا  تشگرب و  کلم  نآ  اذل  منک . لاؤس  ًاددجم  دیاب  دشاب . هدش  ضوع  فیلکت  دیاش  دشاب . هدرک  هبوت 
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هدـش ضوع  فیلکت  ای  مینک  لمع  فیلکت  هب  دـیاب  ایآ  تسا . عرـضت  تدابع و  لوغـشم  يدرف  مدـید  یلو  مهد ، ماجنا  ار  ماهفیظو  ات  متفر 
ارچ هک  دنکیم  نایب  ار  نیا  تلع  ادخ  دوخ  دعب  دـینک . بارخ  ار  رهـش  دـیورب و  تسا ، یقاب  دوخ  لاح  هب  فیلکت  تفگ  دـنوادخ  تسا ؟
درف نیا  هک  تسا  تسرد  ُّطَق .» یل  ًاظیَغ  ُهُهْجَو  ْرَّعَمَتی  َْمل  ٌلجَر  اذ  َّنِاَف  : » دوش باذع  لومـشم  زین  تسا ، تدابع  لها  هک  یمدآ  نیمه  دـیاب 

هب هجوت  اب  درف  نیا  ینعی  تسا . هدرکن  رییغت  ادـخ  يارب  بضغ  ظیغ و  رطاخ  هب  شتروص  گنر  تقو  چـیه  اما  تسا ، اعد  تداـبع و  لـها 
لاح رییغت  ادـخ  يارب  هک  نیا  رطاخ  هب  تسا ، هدـشن  ضوع  هانگ  رب  مشخ  رطاخ  هب  وا  گنر  اما  تسا ، هدـید  ار  رهـش  یلاـها  هاـنگ  هک  نیا 

، لوصالا بیذهت  ( 1 ( ) هحفـص 159 . ) دوش باذع  مه  وا  رگید  دارفا  رانک  رد  دیاب  دوب ، هدرکن  بضغ  مشخ و  و  دوب ، هدـشن  ادـیپ  وا  يارب 
تیاور 8. ص 58 ، ج 5 ، یفاک ، لوصا  ( 2 . ) تیاور 5 باب 22 ، ص 176 ، ج 6 ،

(1  ) رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

، نیلـسرملا ءایبنالا و  دیـس  یلع  مالّـسلا  ةولّـصلاو و  نیملاعلا  بر  هّلل  دمحلا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  ( 1  ) رکنم زا  یهن  فورعم و  هــب  رما 
هذـه یف  هئابآ  یلع  وهیلع  کتاولـص  نسحلا  نب  ۀـجحلا  کیلول  نک  مهّللا  نیموصعملا . نیرهاـطلا  نیبیطلا  هلآ  یلع  دـمحم و  مساـقلایبأ 

ای کیلع  مالـسلا  ًالیوط . ًاهیف  هتمت  ًاعوط و  کضرأ  هنکـست  یتح  ًانیع  ًالیلد و  ًارـصان و  ًادـئاق و  ًاـظفاح و  ًاـیلو و  ۀـعاس  لـک  یف  ۀـعاسلا و 
- رـصع یلو  سدقم  هاگـشیپ  هب  ار  شراوگرزب  نارای  نادنزرف و  هللادبعیبا و  الوم  تداهـش  کئانفب . ّتلح  یتلا  حاورالا  یلع  هّللادبعابا و 

يادخ میراودیما  و  مییوگیم ، تیلست  ینیسح  بتکم  ناگتفیش  همه  دیلقت و  عجارم  يربهر ، مظعم  ماقم  فیرشلا - هجرف  یلاعت  هّللا  لجع 
يهرابرد هک  ییاهلاؤس  لابند  هب  هتـشذگ  يهسلج  رد  میـشاب . ترـضح  نآ  نیتسار  وریپ  ترخآ  اـیند و  رد  هک  دـهدب  قیفوت  اـم  هب  لاـعتم 

حالصا بلط  هک  ترضح  نآ  مایق  فده  هب  هجوت  اب  هک ، مدرک  حرط  تروص  نیا  هب  ار  یلاؤس  دوب ، هدش  حرطم  هللادبعیبا  مایق  اروشاع و 
دندرک و باختنا  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  هک  یشور  ایآ  هدش ، ناونع  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلآ و  وهیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تما  رد 
زا هک  یفده  هب  مالسلاهیلع  ترـضح  ایآ  و  ریخ ؟ ای  تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  حالـصا و  قادصم  دش ، یهتنم  ناشیا  تداهـش  هب 
دنچ تایاور  تایآ و  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  موهفم  اب  ندش  انشآ  يارب  هتشذگ  بش  هن ؟ ای  دندش  لیان  دنتـشاد ، بالقنا  مایق و 

هجوت اب  لاح  مدرک ، ضرع  اهنآ  يهرابرد  ار  یتاحیضوت  داد ، قیفوت  لاعتم  دنوادخ  هک  يدح  رد  مدرک و  تئارق  ًاکربت  ًانمیت و  ار  تیاور 
ار ینف  يدح  ات  یلیلحت و  اتبسن  یثحب  مهاوخیم  تایاور ، تایآ و  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  میهافم  زا  هدمآ  تسد  هب  ییانشآ  هب 
زا یمیظع  شخب  هک  نیا  هب  هجوـت  اـب  یلو  دـشاب ، نیگنـس  ناگدنونـش  زا  یـضعب  يارب  ثحب  نیا  يدودـح  اـت  تسا  نکمم  مـنک . حرطم 
الاب رایسب  ناشیملع  حطس  بالقنا  هحفص 160 )  ) وترپ رد  هّللا  دمحب  مه  نیریاس  و  دنهدیم ، لیکشت  هزوح  يالـضف  ار  ناگدننکتکرش 

ًاتبـسن تاحیـضوت  اب  ار  هلأسم  يا  درک  مهاوخ  یعـس  دنراد ، یملع  حوطـس  دح  رد  یتح  ار  لئاسم  نیا  لیلحت  یـسررب و  یگدامآ  هدمآ و 
هب هک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مینادیم  دـیرادب . روذـعم  دـش ، هدافتـسا  یملع  تاحالطـصا  ًاـضعب  رگا  مناـسرب ، ضرع  هب  ینـشور 
اب دراد و  یبتارم  طیارـش و  دـنهدیم ، شزومآ  سلاجم  رد  ماکحا  ناگدـنیوگ  هدـش و  رکذ  هیلمع  ياههلاسر  رد  ماع  فیلکت  کی  ناونع 

نیا دوب ، یفورعم  هب  رما  هنوگچ  دنداد ، ماجنا  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  هک  یمادقا  هک  دوشیم  حرطم  لاؤس  نیا  بتارم  طیارـش و  هب  هجوت 
ررـض و بجوم  فورعم  هب  رما  رگا  هدـش ، هتفگ  هیلمع  لئاسر  رد  هچنآ  ربانب  دـنکیمن . تقباطم  میـسانشیم  ام  هک  یفورعم  هب  رما  اب  راـک 

مادقا ناشیا  دوب  ینیقی  ررض  هک  یلاح  رد  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  دروم  رد  اما  دوشیم ؛ طقاس  فیلکت  دشاب ، ررض  فوخ  دروم  رد  یتح 
رتشیب تایاور  رد  ار  نآ  دربراک  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  موهفم  هک  نیا  يارب  تسا ؟ یفورعم  هب  رما  هنوگچ  نیا  درک ، راک  نیا  هب 

و دنهد ، ماجنا  ار  دوخ  بجاو  فیلاکت  هک  نیا  هب  نارگید  ندرک  راداو  ینعی  فورعم  هب  رما  هک  تشاد  هجوت  دیاب  میهد ، رارق  تقد  دروم 
نیلوا دیهد . ماجنا  فلتخم  لحارم  یط  ار  راک  نیا  دیاب  دینک ، راداو  يراک  ماجنا  هب  ار  یسک  دیهاوخب  رگا  دراد . یبتارم  ندرک  راداو  نیا 

هب رما  ناونع  هب  دیهاوخیم  امـش  دناهدیـسر . فیلکت  هب  هزات  هک  یناسک  دنتـسه ، ناناوجون  دـیوش ، هجاوم  نآ  اب  تسا  نکمم  هک  يدروم 
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یعون نیا  دیهد ، دای  ار  زامن  تسا ، هتخوماین  ار  ندناوخ  زامن  تسرد  زونه  هدیسر و  فیلکت  هب  هزات  هک  یسک  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
تاقوا ضعب  دـنکیم ، یلبنت  یتسـس و  یهاگ  تفرگ ، دای  هک  نیا  زا  دـعب  رگا  اما  دـنیوگیم . لهاج  میلعت  نآ  هب  هک  تسا  فورعم  هب  رما 

رما زا  يرگید  عون  مه  نیا  دناوخب ، عقوم  هب  ار  زامن  هک  دینک  قیوشت  ار  وا  امش  و  دوشیم ، دنلب  باوخ  زا  رید  حبص  دوشیم ، اضق  شزامن 
یتوافت دیهدب ، دای  وا  هب  دیاب  امش  دشاب و  هتشادن  ملع  یـسک  هک  نیا  لوا  دراد ، نشور  قادصم  ود  فورعم  هب  رما  سپ  تسا . فورعم  هب 

لاثم زامن  هتبلا  تسا ، بجاو  زامن  هک  دـنادیمن  ای  تسین ، دـلب  ندـناوخ  زامن  ار ، نآ  عوضوم  اـی  دـنادن  ار  مکح  يدروم  رد  هک  دـنکیمن 
ماـکحا و شزومآ  دنتـسین . هاـگآ  نآ  بوجو  زا  همه  هک  تسه  فیلاـکت  زا  یـضعب  اـما  تسا ، بجاو  هک  دـننادیم  همه  تسین و  یبوـخ 

میلعت هب  رگا  دوشیمن و  لهاج  میلعت  لماش  دوخ  يدوخ  هب  فورعم  هب  رما  حالطصا  اما  تسا . فورعم  هب  رما  یعون  هحفص 161 )  ) لئاسم
بجاو ار  فورعم  هب  رما  نآ  رطاخ  هب  لاعتم  يادـخ  هک  یکالم  ینعی  تسا ؛ نآ  كالم  تعـسو  هب  هجوت  اب  دوشیم ، هداد  هعـسوت  لـهاج 

هک یسک  رگید  فرط  زا  تسین . نیا  فورعم  هب  رما  یلصا  موهفم  هتبلا  داد ؛ دای  وا  هب  دیاب  دوشیم و  درادن  ملع  هک  مه  یسک  لماش  هدرک 
ییالاب یعامتجا  شزرا  زا  زامن  هک  تسا  یطیارـش  اضف و  رد  یهاـگ  تسانـشآ ، یبوخ  هب  مه  نآ  لـئاسم  اـب  دـناوخ ، زاـمن  دـیاب  دـنادیم 

ییازـسان ره  زا  وا  يارب  زامنیب ، دـنیوگب  یـسک  هب  رگا  اذـل ، دوریم ؛ رامـش  هب  شزرا  دـض  گرزب و  یهانگ  نآ  كرت  هدوب و  رادروخرب 
دنتفگیم هک  دوب  نیا  دـشیم  هتفگ  زور  نآ  هعماج  رد  هک  ییاهشحف  زا  یکی  مدوب ، کچوک  هک  ینامز  مراد  رطاـخ  هب  نم  تسا ؛ رتدـب 

وج تقو  کی  دوب ؛ رتدـب  دـشیم  هتفگ  عینـش  لامعا  تایانج و  دروم  رد  هک  یـشحف  ره  زا  نیا  دـینک  رواـب  تسا ، ةالـصلا  كراـت  ینـالف 
ارچ هک  دـشکیم  مه  رد  یناـشیپ  دزادـنایم و  نییاـپ  ار  شرـس  تسا ، هدـناوخن  زاـمن  دـییوگب ، یـسک  هـب  رگا  تـسا ، هنوـگ  نـیا  هعماـج 

، دیـشخبب دیوگیم  دنکیم و  یهاوخرذع  وا  دیتفگ  نینچ  وا  هب  رگا  دـشکیم . تلاجخ  راک  نیا  زا  تسا و  هدـش  كرت  مزامن  دـناهدیمهف 
رد دوشیم . ظعّتم  مه  وا  دوشیم ، يدنپ  هظعوم و  وا  يارب  دـنکیم و  ریثأت  وا  رد  امـش  يهتفگ  هرخالاب  متـشاد ، يرذـع  ای  مدرک  شومارف 

یهن فورعم و  هب  رما  ینمؤم  یهاگ  ( 1 ،« ) مَّلَعَتیَف ٌلِهاج  َْوأ  ُظِعَّتیَف  ُنِمُْؤم  ِرَْکنُْملا  ِنَع  یْهنی  َو  ِفوُْرعَْملِاب  ُرَمْؤی  امَّنِا   » هک تسا  هدمآ  تایاور 
یطیارش یهاگ  اما  دریگیم . دای  دوش ، هتفگ  وا  هب  رگا  دنادیمن ، تسا و  لهاج  یهاگ  و  دنکیم ، لوبق  هدش ، ظعّتم  وا  دوشیم و  رکنم  زا 

یقلت شزرا  ًالـصا  دـینک  رما  نآ  هب  دـیهاوخیم  هک  ار  یبـجاو  رما  تسین ، یمالـسا  هعماـج ، رب  مکاـح  یگنهرف  ياـضف  هک  دـیآیم  شیپ 
، یهدیم ماجنا  ار  راـک  نـالف  ارچ  ییوگب  یـسک  هب  رگا  هک  تسا ، هدـش  ياهنوگ  هب  طیارـش  تسین ، شزرا  دـض  مه  نآ  كرت  دوشیمن ،

هدـش بالقنا  تسا ، عرـش  فالخ  ماکحا  نیا  ییوگیم  وا  هب  یلوضف ! رگم  هچ ! وت  هب  دـهاوخیمن ! ملد  دـیوگیم  يزارف  ندرگ  اب  يروف 
دوخیب دهدیم  باوج  دـنداد ؛ دیهـش  رازه  اهدـص  مالـسا  ماکحا  ندـش  ارجا  رطاخ  هب  مدرم  دوش ، هدایپ  عرـش  ماکحا  هک  نیا  يارب  تسا 

هتـساوخن ار  مالـسا  ام  رگا  هک  دناهتفگ  اهیلیخ  دیوگیم . دب  مه  مالـسا  هب  ًانلع  دینک ، رارـصا  یمک  دـهاوخیمن ! ملد  نم  دـنداد ! دـیهش 
رگا الاح  دـینزیم ! ام  رـس  وت  هحفـص 162 )  ) ار یمالـسا  يروهمج  یمالـسا ! يروهمج  دییوگیم  مئاد  مینیبب ! ار  یـسک  هچ  دیاب  میـشاب ،

راکشآ تسین ؛ تشز  رگید  مالسا  اب  تفلاخم  هب  رهاظت  هک  دوشیم  يروط  یگنهرف  وج  مینیبب ! ار  یـسک  هچ  دیاب  میتساوخن  ار  شمالـسا 
هک تسه  مه  نیا  زا  رتالاب  میتسه ؛ مالـسا  فلاخم  ام  دنیوگب  هک  دـننکیمن  مرـش  اهیـضعب  لقاال  ای  دـنکیمن ، مرـش  یـسک  رگید  تسا ،

ءادهـشلادیس ناـمز  رد  هعماـج  رب  مکاـح  طیارـش  درک ؟ دـیاب  هچ  اـج  نیا  رد  بوخ ، منک . رارکت  مرادـن  تسود  ماهدرک و  هراـشا  یهاـگ 
دوب تفالخ  يادـیدناک  هک  یـسک  دوب ، هدـش  لیطعت  یهلا  دودـح  دـشیم ؛ كرت  مالـسا  یعطق  ماـکحا  دوب ؛ یطیارـش  نینچ  مالـسلاهیلع 

رد ینعی  دـنک ، یفرعم  هلآ  وهیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  يهفیلخ  ناونع  هب  ار  دـیزی  شدـنزرف  تساوخیم  هیواـعم  دوب ، رمخ  برـش  هب  فورعم 
راب و کی  زا  تبحص  تسا ، رمخلا  براش  دنتسنادیم  مدرم  هک  دوب  یـسک  نیا  و  دشاب ؛ ص )  ) ربمایپ زا  دعب  تیـصخش  یمالـسا  يهعماج 

یمالـسا ماکحا  ریاس  و  دوبن ، یفخم  مدرم  يارب  دوب ، ینلع  ياهلأـسم  نیا  و  تشاد ، رمخ  برـش  هب  تداـع  هکلب  دوبن ، راـب  دـنچ  راـب و  ود 
یسک رگا  دوب ، هدش  هداس  یلیخ  اهناملسم  نوخ  نتخیر  دشیم ؛ دورطم  ًانلع  تفرگیم و  رارق  راکنا  دیدرت و  دروم  يرگید  زا  سپ  یکی 

رگا طیارش ، نیا  اب  دوب . هداد  خر  زور  نآ  هعماج  رد  هک  رگید  ياهداسف  زا  يرایـسب  و  دنتـشکیم ؛ ار  وا  یتحار  هب  دوب ، تموکح  فلاخم 
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، دینکن رمخ  برش  دینکب ، تیاعر  ار  یهلا  دودح  دیهدب ، تاکز  دیهدب ، سمخ  مدرم  دنتفگیم  دندمآیم و  مدرم  نیب  ع )  ) ءادهـشلادیس
تسا رمخلا  براش  هک  يدیزی  اب  هتسناد  هناهاگآ و  مدرم  تشاد ؟ ياهدیاف  هچ  تسا  رمخ  برش  هب  فورعم  هک  یسک  يارب  اههظعوم  نیا 

ندش دـم  لاح  رد  ام  یمالـسا  يهعماج  رد  مه  زورما  هک  يرگید  ياهراک  دوب ، مه  يرگید  دراوم  دوبن ، رمخ  برـش  طقف  دـندرک . تعیب 
لثم شتاروتـسد  دنیـشنب ، ص )  ) ربمایپ ياـج  هب  دـهاوخیم  تیـصخش  نیا  دوب ؛ یـصخش  نینچ  دـیزی  يزاـب ! گـس  يزاـب ! نومیم  تسا ،

ُمالَّسلا ِمالْسِْالا  یلَعَف   » دومرف مالسلاهیلع  ترضح  هک  دوب  هنوگنیا  دشاب ! ادخ  ماکحا  شماکحا  ۀعاطالا و  بجاو  ص )  ) ربمایپ تاروتـسد 
يارب يزیچ  رگید  دناوخ ، دیاب  ار  مالسا  يهحتاف  رگید  دنوش ، التبم  دیزی  دننام  یـسک  هب  مدرم  رگا  ( 2 «، ) دیزی ِْلثِم  عاِرب  ُۀَمُْالا  تیُلب  ْدَق  ْذِا 
دوبن ياهنوگ  هب  لاح  ره  هب  اما  دوب ، هدنامن  یقاب  مالسا  زا  يدودحم  رهاوظ  زج  مه  هیواعم  نامز  رخاوا  رد  هتبلا  دنام . دهاوخن  یقاب  مالـسا 

يهفیلخ  » تسا رمخلا » براش   » شدوخ هک  یـسک  دـش  انب  رگا  یلو  دندنـسپب . ار  نآ  مدرم  دـننک و  قسف  هب  رهاظت  یتحار  هب  صاخـشا  هک 
، دنک فورعم  هب  رما  دهاوخب  یسک  اج  نیا  رد  رگا  لاح ، درک ؟ دهاوخ  يراج  دح  هحفص 163 )  ) رمخلا براش  رب  وا  ایآ  دوشب ، نیملسم »
رد مارح  لعف  رگا  تسین ؟ يدروم  نینچ  رد  یفیلکت  ًالـصا  دوش و  لیطعت  طیارـش  نیا  رد  فورعم  هب  رما  مییوگب  دیاب  ایآ  دـنک ؟ هچ  دـیاب 
هد ره  دوشیم ، ماجنا  یهانگ  دـندید  رفن  هد  رگا  تسا ، ییافک  بجاو  فورعم  هب  رما  نوچ  دـنلوؤسم ؛ مدرم  يهمه  دوشیم ، عقاو  هعماج 

رفن هد  ره  دـندادن ، ماـجنا  ار  راـک  نیا  مادـک  چـیه  رگا  اـما  دوـشیم . طـقاس  هـیقب  زا  دـنک ، رما  فورعم  هـب  رفن  کـی  رگا  دـننفلکم و  رفن 
ادـیپ عالطا  هک  یناسک  مامت  دریگیم  ماـجنا  هعماـج  رد  ینلع ، تروص  هب  ياهریبک  هاـنگ  رگا  هک  تسا  نیا  هلأـسم  نیا  ياـنعم  دـنلوؤسم .

هب رما  مکح  تسا ، هلأسم  نقیتم  ردـق  نیا  هتبلا  دـنوریم . منهج  هب  همه  دـننکن  ار  راک  نیا  رگا  و  دنتـسه ، فورعم  هب  رما  هب  فّلکم  دـننک 
باب 37، ص 326 ، ج 44 ، راونالاراحب ، ( 2 . ) تیاور 3 باب 1 ، ص 71 ، ج 100 ، راونالاراحب ، ( 1 . ) دنامب یفخم ، هانگ  دروم  رد  فورعم 

تیاور 2.

فورعم هب  رما  كرت  ماجنارس  زا  رگید  ياهنومن 

بیعــش موـق  زا  رفن  رازه  لـهچ  هـک  مدــناوخ ، ار  تـیاور  نـیا  هتــشذگ  يهـسلج  رد  فورعم  هـب  رما  كرت  ماجنارــس  زا  رگید  ياهنوـمن 
نیا ریظن  دوب . فورعم  هب  رما  كرت  هطساو  هب  ناشیا  زا  رفن  رازه  تصش  باذع  هک  درک  باذع  ار  رفن  رازه  دص  ادخ  دندوب ، راکتیـصعم 

مالسلاهیلع یسوم  ترضح  تعیرش  رد  دیاهدینـش ، ًالامتحا  هک  تسه  زین  تبـس  باحـصا  يهرابرد  تسه . زین  رگید  ماوقا  يهرابرد  هعقاو 
تـسرد ینتخپ  هبنـش  زور  تیدوهی  هب  دنبياپ  ياهيدوهی  مه  نآلا  دنتـشاد . مه  يرتتخـس  فیلاکت  هتبلا  دوب ، مارح  هبنـش  زور  رد  دـیص 

مه يرگید  قاش  فیلاکت  دنتسه . دیقم  مه  نآلا  ارگتنـس  نایدوهی  دننکیمن . دیـص  دننکیمن و  حبذ  دننکیمن ، نشور  شتآ  دننکیمن ،
َمْوی ال َو  ًاعَّرُـش  ْمِِهْتبَـس  َمْوی  مُُهناتیح  مِهیتَْأت  ْذِا  : » درک ناحتما  ار  اهنیا  ادـخ  دوب . مارح  دیـص  ناشیارب  هبنـش  زور  هک  نیا  هلمج  زا  دنتـشاد ،
دـندمآیم و لحاس  رانک  هب  اهیهام  هبنـش  زور  دـندرکیم ، یگدـنز  ياهناخدور  ای  ایرد  راـنک  دوهی  زا  یهورگ  ( 1 ،« ) مِهیتَْأت َنُوِتبْـسی ال 
. دوـب مارح  ندرک  دیـص  مه  هبنـش  زور  فرط ، نآ  زا  دوـبن ؛ هنوـگنیا  رگید  ياـهزور  هک  یلاـح  رد  دوـب ، نکمم  یتـحار  هب  اـهنآ  دـیص 

اههچضوح هار  هبنـش  زور  دندنک ؛ ییاههچـضوح  لحاس  رانک  هک  دندز  ياهلیح  تروص  نیا  هب  هدرواین ، تقاط  ناشیا  زا  یـضعب  ماجنارس 
ار اهیهام  هبنـشکی  زور  دنتـسبیم . ار  بآ  يولج  دشیم  اههچـضوح  لخاد  اهیهام  اب  هارمه  هناخدور  بآ  هک  ینامز  دـندرکیم ، زاب  ار 

لباق یتحار  نیا  هب  تایاور  هار  زا  دوب ، هتفگن  تحارـص  هب  نآرق  يهیآ  رگا  درک ، خسم  ار  اهنآ  راک ، نیا  ببـس  هب  ادخ  دندرکیم . دیص 
؛ درک لیدبت  نومیم  هب  هدومن  خسم  ار  ناشیا  ادـخ  ( 2 « ) نیئِـساخ ًةَدَِرق  اُونوُک  ْمَُهل  اْنُلق  ُْهنَع  اوُُهن  هحفـص 164 )  ) ام ْنَع  اوَتَع  اَّمَلَف  ، » دوبن رواب 

دندرکیمن دیص  هک  یناسک  زا  زین  یهورگ  دندرکیم . دیـص  یهام  دنوادخ  یهن  فالخرب  هبنـش  زور  هک  دندوبن  یناسک  دارفا  نیا  يهمه 
دندرکیمن دیص  رگید  هتسد  دندرکیم ، دیـص  هبنـش  زور  لوا  هتـسد  دندوب : هتـسد  هس  موق  نیا  و  دندش . خسم  دندمآ و  راتفرگ  باذع  هب 

نیا زا  ار  نارگید  هکلب  دـندرکیمن ، دیـص  ناشدوخ  اهنت  هن  موس  هتـسد  دـندشیمن ، اهنآ  ضرعتم  هدرکن و  یهن  زین  ار  لوا  يهتـسد  یلو 
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مه لوا  هورگ  ضرعتم  دـندرکیمن و  دیـص  هک  مود  يهتـسد  تسا . هانگ  راک  نیا  دـینکیم ، دیـص  ارچ  دـنتفگیم  دـندرکیم و  یهن  راک 
نیا ینعی  دیتسه ؟ هدنب  ضرع  هجوتم  دینکیم ؟ یهن  دیـص  زا  ار  اهنآ  هک  دراد  ياهدیاف  هچ  دنتفگیم ، فورعم  هب  نیرمآ  هب  دـندشیمن ،
راک نیا  هب  تبـسن  فورعم ، هب  رما  ندوبن  رثؤم  هب  ملع  مغریلع  هک  یناسک  هب  میهدیمن . ماجنا  درادن ، هدیاف  فورعم  هب  رما  نوچ  هک  یقلت 
َِمل ْمُْهنِم  ٌۀَّمُأ  َْتلاق  ْذِا  َو  ، » دینک اهر  دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  دینکیم ، ثحب  اهنآ  اب  مئاد  هک  دراد  ياهدیاف  هچ  دنتفگیم  دـندرکیم ، مادـقا 

سپ دنک ، كاله  ار  ناشیا  تسا  انب  ادـخ  ( 3 « ) نوُقَّتی ْمُهَّلََعل  َو  ْمُکِّبَر  یلَا  ًةَرِذْعَم  اُولاق  ًادیدَش  ًاباذَـع  ْمُُهبِّذَـعُم  َْوأ  ْمُهُِکلْهُم  ُهَّللا  ًامْوَق  َنوُظِعَت 
هک نیا  رگید  میـشاب ، هتـشاد  يرذع  ادخ  دزن  ام  هک  نیا  لوا  نوُقَّتی » ْمُهَّلََعل  َو  ْمُکِّبَر  یلَا  ةًرَذْعَم  اُولاق  « ؟ دـینکیم هظعوم  ار  اهنآ  هچ  يارب 

موق نیا  نیب  زا  لاح ، ره  هب  دنریگب . رارق  ریثأت  تحت  یـضعب  هورگ  نیا  نیب  رد  دیاش  دـشابن ، رثؤم  ام  فرح  یلک  روط  هب  هک  میرادـن  عطق 
هب رگید  يهتـسد  ود  دنتفای ، تاجن  دندرکیم ، یهن  رکنم  زا  تشادن - يرثا  نادنچ  هک  نیا  مغریلع  هک - ياهتـسد  دـندوب ، هورگ  هس  هک 

ص 49، ج 14 ، راونالاراحب ، ( 4 . ) 164 فارعا ، ( 3 . ) 166 فارعا ، ( 2 . ) 163 فارعا ، ( 1 ( . ) 4 . ) دندش لیدبت  هنیزوب  هب  التبم و  باذـع 
تیاور 34. باب 4 ،

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يانعم  يهرتسگ 

دنچ هتـشذگ ، هسلج  رد  تسا . لـئاق  ییـالاو  شزرا  یعاـمتجا  تیلوؤسم  نیا  يارب  ادـخ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ياـنعم  يهرتـسگ 
َو َِضئارَْفلا  ُمَّتَأ   » ای ( 1 «، ) ِضئارَْفلا ُماُقت  اِهب  ٌۀَـمیظَع  ًۀَـضیرَف  ، » مدـناوخ درکیم ، ناـیب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیمها  هک  تیاور 

دروم نیا  رد  ایآ  دـنکیمن ، رثا  يدروم  رد  فورعم  هحفـص 165 )  ) هب رما  رگا  هک  تسا  نیا  رد  مالک  لاح ، ره  هب  ( 2 «. ) اُهلَْضفَأ َو  اُهفَرْشَأ 
زین ینمـشد  ناـسنا  اـب  هکلب  دـننکیمن ، لوبق  اـهنت  هن  هک  تسا  یناـمز  تلاـح  نیرتدـب  هن ؟ اـی  تسه  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ياـج 

نینچ اب  لاح ، ( 3 «، ) ساَّنلا َنِم  ِطْسِْقلِاب  َنوُُرمْأی  َنیذَّلا  َنُوُلتْقی  : » دنـشکیم یتح  اـی  و  دـننزیم ، هدرک ، تیذا  ار  فورعم  هب  رمآ  دـننکیم ،
نیا فیلکت  مدناوخ  ًالبق  هک  یلصفم  تیاور  رخآ  دیـشاب ، هتـشاد  رطاخ  هب  رگا  درک ؟ دیاب  هچ  دنـشکیم  ار  فورعم  هب  نیرمآ  هک  یمدرم 
یَّتَح ْمُِکناْدبَِأب ... ْمُهوُدِـهاجَف  َِکلانُه  : » ددرگیم مزال  اهنآ  اب  داهج  دیـسر ، اج  نیا  هب  راک  یتقو  دـیوگیم  دـنکیم و  صخـشم  ار  دارفا 

يدـح اـت  فرط  کـی  زا  هک  موشیم  رکذـتم  نیا  يارب  میوـگیم ؟ هچ  يارب  ار  بلاـطم  نیا  هک  دـیتسه  هجوـتم  ( 4 «. ) هَّللا ِْرمَأ  یِلا  اوـُئیفی 
شرتسگ فورعم  هب  رما  يهریاد  يدح  ات  فرط  کی  زا  هک  موشیم  رکذتم  میلعت  لماش  هک  دنکیم  ادـیپ  شرتسگ  فورعم  هب  رما  يهریاد 

لهاج میلعت  ناونع  هب  زین  راک  نیا  دیهد ، دای  زامن  دوخ  دنزرف  هب  دـیهاوخیم  رگا  امـش  دوشیم ؛ زین  لهاج  میلعت  لماش  هک  دـنکیم  ادـیپ 
تایاور رد  هک  تسا ، نآ  عیاش  نیب و  قیداصم  زا  یکی  نتفگ  مرن  نابز  زاـب  ندرک و  تحیـصن  هظعوم و  تسا ؛ فورعم  هب  رما  يهریاد  رد 

، دشاب ءالعَتِْـسا » َوأ  ٍوُّلُع  نَع   » دیاب فورعم  هب  رما  دنیامرفیم  اهقف  زا  یـضعب  هچرگ  دوشیم . هدافتـسا  هنوگنیا  زین  تایآ  زا  تسا و  هدـمآ 
يهریاد ياهزادـنا  ات  زین  رگید  فرط  زا  تسین . فورعم  هب  رما  تلاـح  نیا  رد  نوچ  اـنمت ؛ شهاوخ و  اـب  هن  نکن ، تفگ  هنارمآ  دـیاب  ینعی 

تقد رتـشیب  یناـحور  زیزع  ناردارب  هک  نیا  يارب  دوـشیم . فورعم  هب  رما  قیداـصم  زا  مـه  داـهج  هـک  دـنکیم  ادـیپ  شرتـسگ  راـک  نـیا 
رد هک  دوب  داهجلا  باتک  میتشادـن ، فورعم  هب  رما  مان  هب  یباتک  اـم  ییاور  ياـهباتک  زا  يرایـسب  رد  اـقباس  هک  منکیم  ضرع  دـنیامرفب 

هرـس سدق  یـسوط  خیـش  موحرم  لوصالا  بیذهت  باتک  نآ  يهنومن  دوب ؛ هدـمآ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باب  مان  هب  یباب  نآ  رخآ 
فورعم و هب  رما  نآ  باب  نیرخآ  هک  میراد  داهجلا  باـتک  میرادـن ، فورعم  هب  رما  باـتک  بیذـهت  رد  مدـناوخ ؛ نآ  زا  یتیاور  هک  تسا 
رد هک  تسا  ناـمه  هـک  صاـخ  حالطـصا  کـی  دراد ، دربراـک  عوـن  ود  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  موـهفم  ینعی  تـسا . رکنم  زا  یهن 

ناسنا هک  يدراوم  میرادـن ، دـشابن  ررـض  فوخ  نآ  رد  هک  يداهج  نوچ  دوشیمن . داهج  لـماش  حالطـصا  نیا  دوشیم . حرطم  اـههلاسر 
گنج نادیم  رد  دشابن ، ررـض  فوخ  هک  نک  داهج  ینامز  دوش  هتفگ  درادن  انعم  نُولَتْقی ،» َنُوُلتْقیَف و   » دنزیم ریـشمش  دشکیم و  ریـشمش 

سپ تسه . ررـض  هب  نیقی  یهاگ  هکلب  ررـض ، لامتحا  هک  تسا  ییاج  رد  داهج  ًالـصا  دـننکیمن ! میـسقت  هحفـص 166 )  ) اولح نان و  هک 
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، تسه زین  ررض  هب  نیقی  یهاگ  و  نانیمطا ، هکلب  لامتحا ، اهنت  هن  هک  تسا  ییاج  رد  تسا ، داهج  نآ  قادصم  هک  فورعم  هب  رما  زا  یعون 
، تسا فـالتخا  نآ  رب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناوـنع  قـالطا  رد  هک  دراد  زین  يرگید  قادـصم  تسه ؛ مه  ندـش  هتـشک  هـب  نـیقی 

يهیآ رد  هک  دـنیوگیم  اـهقف  زا  یـضعب  تسا . يرگید  باـب  اـی  تسا ، فورعم  هب  رما  ءزج  مه  لـهاج  میلعت  اـیآ  هک  نیا  رد  تسا  ثـحب 
هب طوبرم  فورعم  هب  رما  دوشیم . لـهاج  میلعت  لـماش  تسا  ریخ  هب  توعد  هک  لوا  شخب  ( 5 « ) فوُْرعَْملِاب َنوُُرمْأی  َو  ِریَْخلا  یِلا  َنوُعْدـی  »
ام تسا و  فراعتم  هک  دراد  یحالطصا  فورعم  هب  رما  نیاربانب ، تسین . فورعم  هب  رما  نآ  مسا  ًالصا  دنادن  رگا  دنادیم ، هک  تسا  یسک 

ردـتقم و یمالـسا  تموکح  تسا ، مکاح  نآ  رب  یمالـسا  ياهـشزرا  هک  ياهعماـج  رد  تسا . يداـع  روما  هب  طوبرم  میـسانشیم و  ار  نآ 
دزادـنایم و نییاپ  ار  شرـس  دـشکیم ، تلاـجخ  يدـش ، بکترم  ار  تشز  راـک  نـالف  ارچ  دـنیوگب  یـسک  هب  رگا  و  تسا ، دـیلا  طوسبم 
هب رما  طیارش ، نیا  اب  یمالسا ، ياهعماج  نینچ  رد  ماهدرکن ؛ يراک  نینچ  نم  دیاهدرک ، هابتشا  امـش  دیوگیم  ای  دنکیم و  زین  یهاوخرذع 

دوجو فورعم  هب  رما  زا  یبتارم  اما  تسا . نامه  مه  نآ  طیارش  تسا ، يداع  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نامه  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
نیا هب  هک  ام - رـصع  رد  لقاال  دـندوب -، یناسک  هلمج  زا  هرـس  سدـق  ماما  هک  مدرک  هراشا  هتـشذگ  تاسلج  رد  تسین . هنوگنیا  هک  دراد 

اج ره  هب  راک  دراوم  نیا  رد  غلب ، ام  غلب  ولو  تسین  زیاج  هیقت  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قیداصم  زا  یضعب  رد  هک ، درک  حیرصت  ینعم 
، میریگب ماع  يانعم  هب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگا  سپ  دنوش . هتشک  رفن  رازه  اهدص  ول  داد ، ماجنا  ار  فورعم  هب  رما  دیاب  دسرب 

یه ِهَّللا  ُۀَِـملَک  َنوُکَِتل   » هک تسا  نیا  يارب  داهج  نوچ  دـسریم . داهج  ییاـهن  لـحارم  اـت  رگید  فرط  زا  لـهاج و  میلعت  لـماش  یفرط  زا 
ْنَأ ُدیرُأ   » دـیامرفیم مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  يدروم  رد  رگا  تسا . فلتخم  موهفم  ود  نیا  دوش . ققحتم  ادـخ  نخـس  يرترب  ( 6 « ) اْیلُْعلا

لامتحا مدـع  نآ  طیارـش  زا  یکی  تسا و  ام  نهذ  رد  هک  ار  ار  يدودـحم  صاخ و  يانعم  طقف  ( 7 «، ) رَْکنُْملا نَع  یْهنَأ  َو  ِفوُْرعَْملاـِب  َُرمآ 
زا هحفص 167 )  ) یـضعب تانایب  لیذ  رد  اذل  دنکیم ؛ هدارا  هار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ماع  يانعم  هکلب  دنکیمن ، هدارا  تسا  ررض 

فورعم و هب  رما  سپ  ( . 8 « ) ءاْیلُعلا یه  ِهَّللا  ُۀَِملَک  َنوُکَِتل  ِفیَّسلِاب  ُهَرَْکنَأ  ْنَم  َو  : » هک تسا  هدمآ  دراوم  یخرب  رد  مالـسلامهیلع  نیموصعم 
يداع ماکحا  طیارش و  يارب  دنیوگیم و  اهوگهلأسم  دنسیونیم و  اههلاسر  رد  هک  صاخ  حالطصا  کی  دراد ، حالطصا  ود  رکنم  زا  یهن 

نآ رد  هک  دراد  دوجو  مهم  روما  ینعی  هرـس - سدق  ماما  ترـضح  شیامرف  هب  روما -، ماهم  هب  تبـسن  داح  ییانثتـسا و  یطیارـش  اما  تسا .
نآ رطاـخ  هب  هک  دوـب  یفورعم  هب  رما  هچ  نیا  دوـش  لاؤـس  رگا  لاـح ، درادـن . ار  طیارـش  نیا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  رگید  دراوـم 
مه ام  دنتشاد ، دوخ  ندش  هتشک  هب  ملع  ناشیا  دنتـسه  نئمطم  هک  یناسک  اصوصخم  تفر ؟ ندش  هتـشک  ياپ  ات  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس 

ءادهـشلادیس هک  میراد  نیقی  اما  مینک ، حرطم  ار  نآ  ثحب  میهاوخیمن  نـالا  هتبلا  تشاد . یملع  نینچ  مالـسلاهیلع  ترـضح  هک  مینئمطم 
ار وا  يدایز  دارفا  دادیم . ار  یلامتحا  نینچ  لقادح  تسنادیمن ، هک  دوب  یسک  ناشیا  مه  رگا  هتبلا  دوشیم . هتشک  تسنادیم  مالسلاهیلع 
ناردارب و يوشیم . هتشک  دنتفگ  وا  هب  دندرک ! هچ  تردارب  ردپ و  اب  هفوک  مدرم  هک  يدید  هتشذگ  رد  ورن ! قارع  هب  هک  دندرک  تحیـصن 

نآ هب  دیاب  هک  مراد  یفیلکت  نم  اما  دینکیم ، تحیصن  هک  دهدب  ناتریخ  ادخ  تفگ  مه  ترضح  دندرک . تحیـصن  ار  وا  شیاهومعرـسپ 
لقاال دوبن ، ررـض  هب  ملع  رگا  سپ  دوشب ؟ هتـشک  هک  دادیمن  لامتحا  ترـضح  دوخ  ایآ  اما  دـندادیم ، لامتحا  اـهنآ  بوخ ، منک . لـمع 

زا ریغ  رتماع و  ییاـنعم  هب  فورعم  هب  رما  عون  نیا  هک  تسا  نیا  باوج  تسا ؟ یفورعم  هب  رما  عون  هچ  نیا  لاـح  دوب . لـتق  ررـض و  فوخ 
تیاور ص 181 ، ج 6 ، لوصالا ، بیذـهتلا  تیاور 1 ؛ ص 55 ، ج 5 ، یفاـک ، لوصا  ( 1 . ) دوب تسا ، حلطـصم  ام  يارب  زورما  هک  ییاـنعم 

ج یفاک ، لوصا  ( 4 . ) 21 نارمع ، لآ  ( 3 . ) تیاور 21 ص 181 ، ج 6 ، لوصالا ، بیذهتلا  تیاور 1 ؛ ص 55  ج 5 ، یفاک ، لوصا  ( 2 . ) 21
باب 12، ص 608 ، ج 32 ، راونالاراحب ، ( 6 . ) 104 نارمع ، لآ  ( 5 . ) تیاور 21 ص 181 ، ج 6 ، لوصالا ، بیذهت  تیاور 1 ؛ ص 55 ، ، 5

تیاور 480. باب 12 ، ص 608 ، ج 32 ، راونالاراحب ، ( 8 . ) تیاور 480 باب 12 ، ص 608 ، ج 32 ، راونالاراحب ، ( 7 . ) تیاور 480

داهج يانعم  يهرتسگ 
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وگهلأسم هک  یناسک  میمهفیم ؟ ار  ییانعم  هچ  داهج  زا  امـش  نم و  نآلا  تسه . مه  داهج  يهرابرد  هلأسم  نیا  ریظن  داهج  يانعم  يهرتسگ 
هـس یغب .) لها  لاتق   ) تاغب داهج  و  یعافد ، داهج  یئادتبا ، داهج  تسا : مسق  هس  داهج  دنیوگیم  دناهدناوخ ، ار  یهقف  ياهباتک  دنتـسه و 

تموکح دوش و  هتشادرب  ادخ  یلو  هار  رس  زا  تیاده  عناوم  هک  نیا  يارب  دریگیم ، ماجنا  ماما  روتسد  هب  ًائادتبا  لوا  عون  تسا ، داهج  مسق 
ناملسم هک  دنک  روبجم  راداو و  هحفص 168 )  ) ار رافک  هک  نیا  هن  دنک ، نییبت  هداد و  شرتسگ  ناهج  يهنهپ  رد  ار  مالسا  دناوتب  یمالـسا 

هب هک  تسا  نـیا  داـهج  رگید  مـسق  تـسا . یئادـتبا  داـهج  نـیا  ( 1 «. ) ْرفُْکلا َۀَِـمئَأ  اُوِلتاـقَف  ، » دوـش زاـب  ندرک  تیادـه  هار  اـت  هکلب  دـنوش ،
ناملـسم رهاظ  رد  ود  ره  هک  هتـسد  ود  نیب  هک  تسا  نیا  مه  داـهج  موس  عون  دـنیآیمرب . عاـفد  ماـقم  رد  اـهنآ  هدـش و  هلمح  اهناملـسم 

، تسا یغب » لها  لاتق   » نیا دیباتشب . تسا  مولظم  هک  ياهتسد  کمک  هب  هک  نیا  زج  تسین  حالصا  يارب  یهار  دیایب و  شیپ  یگنج  دنتسه 
مالسلاهیلع هللادبعیبا  هک  ینامز  لاح  دننادیم . همه  ار  داهج  مسق  هس  نیا  دننک . هزرابم  یغب  لها  اب  هک  دهدب ، روتسد  مکاح  هک  نیا  ای  و 

يهناگ هس  ماسقا  زا  مسق  مادـک  نیا  ( 2 «، ) ءاُیْلعلا یه  ِهَّللا  ُۀَِـملَک  َنوُکَِتل  : » مهدیم همادا  ار  هللالیبس  یف  داهج  مدرک و  ماـیق  نم  دـیامرفیم 
هک تسا  يرافک  لباقم  رد  زین  یعافد  داهج  نوچ  دوبن ، مه  یعافد  دوبن ، هک  رافک  اب  یئادـتبا  داهج  داتفا ؟ قافتا  البرک  رد  هک  دوب  داـهج 

. دوبن مه  یغب  لها  لاتق  دنیوگیمن . داهج  نآ  هب  هک  میراد  مه  یـصخش  عافد  هتبلا  دـننکیم . عافد  اهنآ  دـناهدرک و  هلمح  اهناملـسم  هب 
نز و اب  ناسنا  هک  دوب  يداهج  هچ  نیا  سپ  دـنکیم . هزرابم  نارگبوشآ  اـب  یمالـسا  مکاـح  لـمج  گـنج  لـثم  یغب  لـها  لاـتق  رد  نوچ 

مه لاؤس  نیا  باوج  تسا ؟ يداهج  عون  هچ  نیا  دوش . هتشک  مه  شاهراوخریش  لفط  یتح  هک  ییاج  ات  دتـسیاب ، دیایب و  البرک  هب  شاهچب 
ندرک جرخ  لوپ  لام ، اب  داهج  هک  تسا  عیـسو  ردق  نآ  فرط  کی  زا  داهج  يانعم  دراد . یفلتخم  تاحالطـصا  زین  داهج »  » هک تسا  نیا 

یف ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج  َو  : » دوشیم لماش  مه  ار  نمـشد  یگنهرف  موجه  زا  يریگولج  رافک و  اب  هزرابم  مالـسا و  جیورت  هار  رد 
يوغل ینعم  هتبلا  تسا . داهج  موهفم  رد  هعـسوت  یعون  نیا  دوشیم . داهج  یعون  مه  لام  اب  داهج  حالطـصا ، نیا  ساسارب  ( 3 «، ) هَّللا ِلیبَس 
شالت ینعی  تدهاجم  مینک ، تقد  نآ  يانعم  رد  رگا  ندرک . شـشوک  شالت و  ینعی  داهج  نوچ  دوشیم . دراوم  نیا  يهمه  لماش  داهج 

هک تسین  نینچ  نآ ، يوغل  يانعم  رد  اما  دـنکیم ، اضتقا  نینچ  هلعافم » باب   » نوچ عنام . کی  لباقم  رد  ای  نمـشد  کی  لـباقم  رد  ندرک 
ای لام  اب  داهج  تسا . قداص  مه  اج  نآ  رد  داهج  دشاب . یگنهرف  ای  يداصتقا  نمشد  عنام  تسا  نکمم  دشاب . ریشمش  دننام  عنام  نآ  ًامتح 

هحفـص  ) َنیدِعاْقلا یلَع  ْمِهِـسُْفنَأ  َو  ْمِِهلاْومَِأب  َنیدِـهاجُْملا  ُهَّللا  َلَّضَف  ، » تسا داهج  زین  نمـشد - اب  بسانتم  رگید - یعامتجا  ياهتیلاعف  اب 
داهج زین  نآ  رگید  مسق  نداد ، رارق  ندش  هتشک  ضرعم  رد  ار  ناج  ینعی  تسا ، سفن  يهلیـسو  هب  داهج  نآ ، زا  یعون  ( 4 «، ) ًۀَجَرَد ( 169

. تسا سفن  اب  داهج  تایقالخا و  يهرابرد  ربکا  داهج  باتک  تسا . ربکا  داـهج  نآ  ماـن  هک  دوخ  سفن  اـب  يهدـهاجم  ینعی  تسا ، سفنلا 
، دنکیم حرطم  ار  داهج  ثحابم  هک  نیا  زا  دعب  هرـس  سدق  یلماع  رح  خیـش  دینیبیم  ۀعیـشلا  لئاسو  رد  هک  تسا  تبـسانم  نیمه  هب  ًاقافتا 
زا داهج  موهفم  سپ  تسا . سفن  اب  داهج  هک  نیا  يارب  دروآیم ؛ داهجلا » باتک   » رد داهج و  لابند  هب  ار  یقالخا  لـئاسم  سفنلا و  داـهج 
مه ار  ناسنا  دوخ  سفن  اب  داهج  یتح  ملق و  اب  نابز ، اب  داهج  غیلبت ، اب  داهج  لام ، اب  داهج  هک  دنکیم  ادـیپ  شرتسگ  ردـق  نآ  فرط  کی 

تایعرـش و ماکحا ، ياـهباتک  رد  هک  يداـهج  اـما  تسا . داـهج  موهفم  رد  هعـسوت  نیا  تسا . ربکا  داـهج  اـج  نآ  هکلب  دوشیم ، لـماش 
رب رد  متفگ  هک  ار  یمسق  هس  نامه  طقف  هکلب  دوشیمن ، داد  ماجنا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  ییاهراک  لماش  میناوخیم  ینید  تامیلعت 

موهفم کی  صاخ » يانعم  . » صاخ ییانعم  ماع و  ییانعم  دوشیم ، انعم  هنوگ  ود  یهاگ  میهافم  هک  نیا  نایب  يارب  هنومن  ود  نیا  دریگیم .
رثا رب  ای  و  دـشاب ، نآ  يوغل  يانعم  نامه  تسا  نکمم  هک  ماع ،» يانعم  و   » تسا صاخ  ياهعماج  صاخ و  ییاـضف  رد  صاـخ  یحالطـصا 
ادخ هار  رد  ندرک  شالت  ینعی  داهج  ماع  يانعم  رگا  لاح ، ره  هب  دنک . ادـیپ  شرتسگ  هدرک و  ادـیپ  يدـیدج  قیداصم  یعامتجا  تالوحت 
رگا رگید  فرط  زا  درمشرب . داهج  ناونع  هب  ناوتیم  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دراوم  زا  يرایـسب  میریگب ، رظن  رد  ار  نمـشد  هیلع 

هب رما  يهریاد  رد  سفن - اب  داهج  زا  ریغ  داهج - قیداصم  مامت  ًابیرقت  میریگب ،، رظن  رد  نآ  ماع  يانعم  هب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
اذـل تسا . دـب  راک  زا  نتـشادرب  تسد  يرگید  بوخ و  راک  ماـجنا  هب  نارگید  ندرک  رما  یکی ، نوچ  دـجنگیم . رکنم  زا  یهن  فورعم و 
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فورعم هب  رما  یتقو  اعمتجا ،» اقرتفا  اذا  اقرتفا و  اعمتجا  اذا   » دوشیم هتفگ  میهافم  لیبق  نیا  دروم  رد  دننکیم . ادیپ  لخادـت  موهفم  ود  نیا 
هب رما  ینعی  فورعم ، هب  رما  متفه  داهج ، مشـش  تسات ، هد  نید  عورف  مییوگیم  هک  نیا  امک  مینک ، رکذ  داهج  رانک  رد  ار  رکنم  زا  یهن  و 

لماش داهج  رگید  هدـش و  ادـج  مه  زا  اهنآ  یناعم  دـنوش ، رکذ  رگیدـکی  رانک  رد  موهفم  ود  نیا  هک  ینامز  تسا . داهج  زا  ریغ  فورعم 
اذا : » هک دنربیم  راک  هب  ار  حالطـصا  نیا  یمیهافم  نینچ  يارب  اههبلط  دوشیمن . داهج  لماش  مه  فورعم  هب  رما  دوشیمن ، فورعم  هب  رما 
زا کی  ره  رگا  اعمتجا ،» اقرتفا  اذا   » اما دـنکیم ، قرف  مه  اب  اهنآ  يانعم  دـنوش  رکذ  هحفـص 170 )  ) مه اب  هک  ینامز  ینعی  اقرتفا ،» اعمتجا 
رما لماش  زین  داهج  داهج و  لماش  فورعم  هب  رما  ینعی  دش . دهاوخ  زین  يرگید  لماش  تروص  نیا  رد  مینک ، لامعتـسا  ییاهنت  هب  ار  اهنآ 

مالـسلاهیلع ءادهـشلادیس  هک  هاـگ  نآ  دـیآ . راـک  هب  تسا  نکمم  دراوـم ، زا  يرایـسب  رد  هک  تـسا  ياهمدـقم  نـیا  دوـشیم . فورعم  هـب 
هک يدودحم  يانعم  اب  یحالطصا - رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  طقف  مدرک ، جورخ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  نم  دیامرفیم 

نیرتالاب مه  نآ  رطخ ، هب  ملع  اـب  یتح  هک  تسا  يرتماـع  ياـنعم  هب  هلکب  تسین . دـشابن - ررـض  فوخ  هک  تسا  نیا  نآ  طیارـش  هلمج  زا 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  بجاو  قادـصم  مه  دروم  نیا  رد  یتح  تسا . راگزاس  دوش ، هتـشک  دورب و  نیب  زا  مدآ  ناج  هک  رطخ 

اههتکن نیا  اما  دنسیونیم . هیلمع  لئاسر  رد  و  مییانشآ ، نآ  اب  امش  ام و  هک  تسا  یحالطـصا  زا  ریغ  رتماع و  حالطـصا  نیا  یهتنم  میراد ،
ماـما منکیم ، رارکت  ار  هلگ  نیا  مدرک ، هراـشا  هبترم  هس  ود  نم  هچرگ  تسه . زین  داـهج  دروم  رد  هلأـسم  نیا  ریظن  دوشیم . حرطم  رتـمک 

هک دنتشون  مه  ناشهیقت  هلاسر  رد  غلب ،» ام  غلب  ولو  ، » تسا مارح  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بتارم  زا  یضعب  رد  هیقت  دومرف  هرس  سدق 
نیب زا  ار  هبعک  دهاوخیم  نمـشد  دشاب ، یناریو  ضرعم  رد  هبعک  يهناخ  رگا  هک  نیا  هلمج  زا  دندز  لاثم  دـنچ  تسین ، روما  ماهم  رد  هیقت 

نمـشد اـب  دـشاب  یتمیق  ره  هب  دـیاب  هکلب  مینکن . فورعم  هب  رما  دراد ، دوجو  رطخ  ناـکما  نوچ  هک  تسین  نیا  تبحـص  اـج  نیا  رد  دربـب ،
ناج رگا  تسین . يداع  بجاو  کی  لثم  هبعک  ظفح  دوش . ماـمت  ناـسنا  ناـج  تمیق  هب  ولو  درک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هزراـبم و 

، میورب ولج  اـم  رگا  دـنیوگب  ناـنمؤم  دنـشکب - ار  وا  دـنهاوخیم  هتفرگ و  ار  يربماـیپ  نانمـشد  ًـالثم  دـشاب - رطخ  رد  یماـما  اـی  ربماـیپ و 
اهفرح نیا  دنـشکب ! ار  ربمغیپ  راذـگب  میورب ! تسا  مارح  تسه ، ررـض  فوخ  نوچ  میروخب ! یلیـس  اـی  دوش  یمخز  نامندـب  میـسرتیم 

ولو داد ، تاجن  ار  ربمغیپ  تفر  دیاب  تسین . هنوگنیا  هک  دنادیم  دشاب  هتشاد  یمالسا  فراعم  اب  ییانـشآ  كدنا  هک  یـسک  تسا . یخوش 
رگید لاثم  ود  یکی  اب  ار  لاثم  دنچ  نیا  دنوش . هتشک  رفن  نارازه  ولو  داد ، تاجن  دیاب  ار  مالسلاهیلع  موصعم  ماما  دنوش ، هتشک  رفن  نارازه 

هیقت دراوم  نیا  رد  لیبق ، نیا  زا  یتاریبعت  و  دشاب ، رطخ  رد  مالـسا  نایک  مالـسا و  لصا  هک  يدراوم  رد  دنیوگیم  یلک  روط  هب  دـننزیم و 
ماما ترـضح  راک  ارچ  هک  دنتـسه  داهتجا  قیقحت و  لها  هک  یناتـسود  زا  مدرک  هیالگ  نم  تسین . زیاج  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد 

دنچ دنمادک ، روما  مامهم  هک  دننک  نییبت  دننک ، صخـشم  ار  دراوم  نیا  دودح  قیداصم و  اقیقد  دیاب  دندرکن  لابند  هحفص 171 )  ) ار هر ) )
لئاـسم هب  هجوت  اـب  دراوم  نیا  هک  تسا  نیا  قح  درک . یفرعم  ییاسانـش و  دـیاب  زین  ار  رگید  دراوم  دومرف ، هرـس  سدـق  ماـما  ار  نآ  دروـم 

ار وا  يربمایپ  زورما  دـنربب ، ار  وا  ندرگ  دـننزب و  ریـشمش  هک  تسین  نیا  هب  اهنت  ماما  ربمایپ و  نتـشک  هزورما  دوش . یـسررب  زور  یعاـمتجا 
، تسا روشک  لوا  هجرد  ياهتیصخش  مارتحا  دروم  هک  یسک  یمالسا ، يروهمج  رد  ًاحیرص  دنشکیم ، ار  شتیالو  تماما و  دنـشکیم ،

اروشاع بش  و  میرادن ! یتیالو  رگید  ربمایپ  گرم  زا  دـعب  ( 5 ! ) تفر نیب  زا  مه  تیالو  هلآ  وهیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  گرم  اب  هک  دسیونیم 
توعد مه  لاسما  دـنک ؛ تبحـص  اههاگـشناد  ناداتـسا  نایوجـشناد و  يارب  اـت  دـننکیم  توعد  یمالـسا  يهدـنیوگ  ناونع  هب  ار  اـقآ  نیا 

هک یـسک  و  هن ! اـی  تسا  ربماـیپ  یـسک  اـعقاو  مینک  تاـبثا  میناوتیمن  اـم  تسا و  یـصخش  يرما  یحو  دـیوگیم  هک  یـسک  ( 6 . ) دندرک
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  نتشک  ای  تسا  رتدب  نیا  یحو ! مهف  رد  یتح  دنکیم ! هابتشا  یحو  مهف  رد  یتح  مدرم  ریاس  لثم  مه  ربمغیپ  دیوگیم 

شفده دنتشک  ار  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  یماگنه  هک  نیا  امک  دوشیم ؛ ظفح  رتشیب  شفده  دنـشکب ، ار  ص )  ) ربمایپ رگا  هلآ ؟ و 
هلأسم نیا  لباقم  رد  زورما  هاـگ  نآ  دـنام ؟ دـهاوخ  یقاـب  يزیچ  هچ  رگید  دنتـشک ، ار  وا  يربماـیپ  رگا  اـما  دـش . ظـفح  شنوخ  ناـمه  اـب 

و دـنهد !؟ لیکـشت  هدـنورپ  میارب  مسرتیم  دـننک !؟ نیهوـت  نم  هب  منزب  یفرح  مـسرتیم  مروـخب !؟ یلیـس  مـسرتیم  هـک  تـفگ  ناوـتیم 

يدزی حابصم  یقتدمحم  ياهینارنخس  هعومجم   ) البرک نامسآ  زا  رگید  www.Ghaemiyeh.comیشخرذآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 120زکرم  هحفص 84 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا يهیحان  زا  هک  ییاهرطخ  دننادیمن ؟ ار  لئاسم  نیا  ام  یتلود  ینید و  نالوؤسم  دوشیم ؟ رذـع  اههناهب  نیا  ایآ  مسرتیم !؟ مسرتیم و 
ام هعماـج  رد  نید  زور  هب  زور  ریخا  لاـس  دـنچ  نیا  رد  دـنادن  هک  تـسیک  دـنهدیمن ؟ تـیمها  اـی  دـننکیمن ؟ كرد  دوـشیم  ادـیپ  دارفا 
رد هک  یناناملـسم  يارب  یباوج  میوریم  یجراخ  ياهروشک  هب  هک  یهاـگ  تسا  دـهاش  ادـخ  دـنادن ؟ هک  تسیک  تسا ؟ هدـش  رتفیعض 

ار ناریا  میدمآ  مه  لاسما  میدید ، ار  ناریا  میدـمآ  لاسراپ  ام  دـنیوگیم  میرادـن . دـننکیم  یگدـنز  اهروشک  ریاس  اکیرمآ و  سیلگنا و 
؟ تسا هدنام  یقاب  لاسراپ  لثم  ام  هعماج  رد  نید  حطس  هک  دینکیم  رواب  امش  دشاب . هتشذگ  لاس  ناریا  ناریا ، نیا  مینکیمن  رواب  میدید ،

هنوگنیا عاضوا  زورما  ارچ  تسیچ ؟ و  تسیک ؟ ینید  لزنت  نیا  لماع  درادن . یکـش  ياج  دـنک ؟ کش  هلأسم  نیا  رد  یـسک  تسا  نکمم 
تایرـشن و تاعوبطم و  لوا  هتـسد  دیـسریم : لماع  هتـسد  ود  هب  دـینک  یـسررب  ار  رما  نیا  لـماوع  هحفـص 172 )  ) امـش رگا  تسا ؟ هدش 

تحاقو ات  دوشیم  ماجنا  روشک  نیا  رد  هک  تسا  ییاهراک  رگید ، هتسد  و  تسا ؛ داشرا  ترازو  اهنآ  لوؤسم  هک  هدننکهارمگ ، ياهباتک 
ناناوج هب  میهاوخیم  هک  نیا  هناهب  هب  دوشیم و  زاب  ناشیارب  هانگ  هار  دـنوشیم ، قیوشت  ندرک  هانگ  هب  مدرم  دورب . نیب  زا  هاـنگ  یتشز  و 
لماوع نیا  زا  ریغ  هعماج ! رد  ینلع و  هکلب  هناخ  رد  یناهنپ و  هانگ  طقف  هن  دـننکب . هاـنگ  هک  دوشیم  هداد  اـهنآ  هب  زبس  غارچ  میهدـب  اـهب 

هب هک  یناسک  ای  يزرم ، قطانم  لثم  دـشاب ، طابترا  ناـکما  هک  يدراوم  رد  یجراـخ  ياـهنویزیولت  هلب ، دـیراد ؟ غارـس  مه  يرگید  لـماع 
مه داشرا  ترازو  زوجم  هک  دراوم  یـضعب  ای  قاچاق  تروص  هب  ییوئدـیو  لذـتبم  ياهملیف  دـننکیم ، هدافتـسا  هراوهام  زا  قاچاق  تروص 

ام تسین . داشرا  ترازو  دراوم  نیا  مامت  لوؤسم  دیراد ؟ غارـس  دشاب  هدش  فیعـضت  هعماج  رد  نید  هک  نیا  يارب  مه  يرگید  لماع  دراد !
نیا هب  هک  رگید  ياههناخترازو  رد  دنتـسه  یناسک  دنراد . هدهعرب  ار  تیلوؤسم  نیا  رگید  ياههناخترازو  رد  مه  يرگید  ناسک  مینادیم 

ای هداد و  میلعت  هانگ  اهنآ  رد  هک  ییاهارـسگنهرف  لیکـشت  تسا . داشرا  ترازو  يارب  زاب  مه  نیا  زا  یمهـس  اما  دـننزیم . نماد  لـیاسم 
زا يرگید  دراوم  و  تسا ، مالسا  دض  دص  رد  دص  اهنآ  زا  یضعب  يربهر  مظعم  ماقم  شیامرف  هب  هک  ییاهرتائت  لیکـشت  دوشیم . قیوشت 

تفلاـخم نآ  ریزو  اـب  ارچ  سپ  دـینادیم  یمالـسا  تلود  ار  تلود  امـش  رگا  دـنیوگیم  اـم  هب  تـسیک ؟ اـهراک  نـیا  لوؤـسم  لـیبق ، نـیا 
ار هیقف  تیالو  ماقم  هچ  تاعوبطم  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  و  تسا ، يربهر  هب  ماظن  نیا  ندوب  یمالـسا  تسا ! ياهطلاغم  بجع  دـینکیم ؟
رد رتهنامرـشیب  زور  هب  زور  دـناهداد و  رارق  هلمح  دروم  ار  يربهر  مظعم  ماقم  صخـش  ار و  هیقف  تیالو  رب  ینتبم  یمالـسا  تموکح  هچ  و 
رد دنتفر  مینیبب و  دیاب  ار  یـسک  هچ  میـشاب  هتـساوخن  ار  مالـسا  رگا  دنتفگ ، دنهاوخیمن . ار  مالـسا  نوچ  ارچ ؟ دـنوریم . شیپ  هنیمز  نیا 

نیا مشـش  سلجم  تسا و  مالـسا  لکـشم  نیا  دـهدب و  قفو  زور  یـسارکومد  اب  ار  شدوخ  دـناوتیمن  مالـسا  هک  دـنتفگ  نیلرب  سنارفنک 
نینچ ییارزو و  نینواعم  نینچ  اب  ییارزو ، نینچ  اب  یمالـسا  ماظن  نینچ  ( 7 . ) دشن اهنآ  ضرعتم  مه  یـسک  درک و  دهاوخ  لح  ار  لیاسم 

(8 «، ) ِقلاخلا ِۀیِـصْعَم  یف  ٍقُولْخَِمل  َۀَعاط  ال   » هنرگو دوشب ! بجاو  ناطیـش  تعاطا  يدروم  رد  رگم  مینادـب ؟ ۀـعاطالا  بجاو  ار  ینارواشم ،
دییأت و ار  هانگ  هک  یـسک  دنک ؟ زیوجت  دنکیم  توعد  هانگ  هحفص 173 )  ) ناطیـش و هار  هب  هک  ار  یـسک  تعاطا  ادخ  تسا  نکمم  رگم 
، دـهدیم ناشیا  هب  نیرولب  غرمیـس  دراذـگیم ، دـنوشیم  هاـنگ  بکترم  هک  يدارفا  راـیتخا  رد  تالیهـست  دـنکیم ، مهارف  ار  نآ  يهنیمز 

ناـشیا زا  دـننکیم ، توعد  دـناهدرک  شـالت  یمالـسا  ماـظن  مالـسلاهیلع و  لاـس  تسیب  هک  ار  یناـسک  دـهدیم ، ناـشیا  هب  نیرولب  نیفلد 
نیـسح ماـما  اـت ! تفه  هکلب  اـت  ود  هن  یکی و  هن  دـنهدیم ، ناـشیا  هب  مه  نیرولب  غرمیـس  دـنهدیم ، هزیاـج  اـهنآ  هب  دـننکیم ، ییاریذـپ 

رهاظ رد  و  دنتسنادیم ، هلآ  وهیلع  هللا  یلص  ربمایپ  يهفیلخ  ار  دوخ  دندزیم و  مالسا  زا  مد  هک  دش  عقاو  یناسک  لباقم  رد  مه  مالـسلاهیلع 
نیا رد  ام  دوب ، دهاوخن  یمالـسا  تموکح  ام  يارب  تموکح  نیا  دشابن ، ماظن  نیا  سأر  رد  يربهر  مظعم  ماقم  رگا  دـندوبن . مالـسا  رکنم 

رد تسه ، ماـما  تاـملک  رد  بلطم  نیا  دنـشاب . يربـهر  مظعم  ماـقم  تیاـضر  دـییأت و  دروم  هک  میرامـشیم  مرتـحم  ار  ینـالوؤسم  ماـظن 
، دیاین راک  رـس  هیقف  یلو  بصن  هیقف و  یلو  نذا  ساسا  رب  یماظن  رگا  دومرف  دروم  دـنچ  رد  رون ، يهفیحـص  رد  ررکم  ناشیا ، همانتیـصو 

راـکفا رد  اـهنیا  ارچ  تسا . توغاـط  دوـشن ، بصن  هیقف  یلو  فرط  زا  مـه  روـهمج  سیئر  رگا  دـیامرفیم ، حیرـصت  ( 9 ، ) تسا توغاـط 
ماما فرح  هن  تسا  كالم  مدرم  فرح  دنیوگب  میهاوخیمن ، ار  مالسا  ام  دنتفگ  مدرم  رگا  ادرف  هک  نیا  يارب  دننکیم ؟ کیکـشت  هعماج 
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و دندرک ، حیرصت  ییاکیرمآ  نالوؤسم  تفر ؟ دهاوخ  خیرات  يهزوم  هب  مه  ینیمخ  دنتفگ  نیلرب  سنارفنک  رد  ارچ  هرخالاب  و  هرـس ! سدق 
لح ناریا  اب  ام  لکـشم  و  هدش ، ناسآ  ام  راک  دنک  لح  ار  هیقف  تیالو  يهلأسم  دناوتب  مشـش  سلجم  رگا  هک  دـندرک  حیرـصت  دنتـسب ، لد 

تامدـقم و ندرک  مهارف  لاح  رد  دـنرادرب و  ار  هیقف  تیالو  يهلأسم  مودـنارفر  مان  هب  يزور  هک  نیا  هب  دـناهتخود  مشچ  اـهنیا  دوشیم .
نوخ مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  نوخ  اهنیا  دـننکیم ! مهارف  ار  ییاـههنیمز  نینچ  هک  یناـسک  رب  تنعل  يا  دنتـسه . نآ  یگنهرف  يهنیمز 

، بوخ دوشیم . هرادا  یجراخ  ياهکمک  اب  هک  ییاذـک  ياههمانزور  نیمه  اب  يزیچ ؟ هچ  اب  دـننکیم ، لامیاپ  ار  ام  دیهـش  رازه  اهدـص 
رد دنتـسناوت  نانیا  رگا  تسا ، یهاگآان  ياهعماج  ره  یلـصا  لکـشم  منزیم ؟ هچ  يارب  ار  اهفرح  نیا  هک  دینک  لاؤس  امـش  تسا  نکمم 

ار ياهدع  میدوبن . انـشآ  نامفیاظو  هب  یتسرد  هب  ام  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دننک ، يزات  كرت  هنادرمناوجان ، هنوگنیا  لاس  دنچ  نیا  فرظ 
، دنداد بیرف  هحفص 174 )  ) ار مدرم  نآ ، ندرک  یفرعم  شزرا  دض  تنوشخ و  ندرک  تمذم  اب  دنداد ، بیرف  حماست  لهاست و  يهلأسم  اب 
هک دندوب  نیدتم  بیجن و  مدرم  ياهدع  تسا ! هریبک  هانگ  تسا ! هانگ  دنتفگ  دنوشب ؛ تنوشخ  هب  مهتم  دـننزب و  فرح  دندیـسرت  مه  مدرم 

دندوبن و مک  دشاب ، يربهر  مظعم  ماقم  رطاخ  ياضر  فالخرب  دـشاب ، یمالـسا  ماظن  تحلـصم  فالخرب  دـننزب ، فرح  رگا  دندیـسرتیم 
يزور رگا  هک  میشاب  هتشاد  دیاب  ار  یگدامآ  نیا  اما  دشاب ؛ هتخود  ناشیا  كرابم  ناهد  هب  ناممشچ  ام  دیاب  مه  نآلا  دنتـسین . مک  مه  نآلا 

رگا تسین ، ياهظحل »  » اهیگدامآ نیا  هیهت  میتسیاب . نامنوخ  يهرطق  نیرخآ  ات  دـش ، هداد  هزراـبم  ناـمرف  داـهج ، ناـمرف  تکرح ، ناـمرف 
ماما دـیایب . دوجو  هب  ناسنا  رد  شیپ  لاس  اههد  زا  دـیاب  یحور  یگدامآ  درک ، یگدامآ  بسک  ناوتیمن  هظحل  نامه  دـش ، رداص  یناـمرف 

هب هار  نیا  رد  شدـنزرف  دـش ، دـیعبت  تفر ، نادـنز  درک ، مهارف  ار  بـالقنا  یگنهرف  يهنیمز  اـت  دروخ  لد  نوخ  لاـس  هدزناـپ  هرـس  سدـق 
؛ دش مهارف  مدرم  میظع  تکرح  یعامتجا  يهنیمز  ات  دروخ  لد  نوخ  لاس  هدزناپ  درک ، لمحت  ار  تالکشم  دش ، دیهش  یکوکشم  تروص 

دعب و  درک ، مهارف  لاس  هدزناپ  یط  هرـس  سدـق  ماما  ار  هنیمز  نیا  داتفایمن . ریخأت  لاس  هدزناـپ  دوب ، مهارف  لوا  زور  زا  ياهنیمز  نینچ  رگا 
هک نیا  اب  يزیچ ؟ هچ  اب  دنریگب ، ام  زا  یتحار  هب  ار  تامحز  نیا  يهرمث  دنهاوخیمن  زورما  دش . يرایبآ  ادهـش  كاپ  ياهنوخ  اب  لاس  هد 

نوخ ایلوا ، اـیبنا و  تیلاـعف  همه  نآ  ینوسفا ! رحـس و  نینچ  اـب  دـشاب ! حـماست  لـهاست و  فـالخ  دـشاب ! تنوشخ  هک  دـینک  يراـک  اداـبم 
رد دـعب  داتفا و  قافتا  دادرخ  هدزناپ  رد  هک  دوب  ع )  ) ءادهـشلادیس يرادازع  لاس  دصیـس  رازه و  زا  يرادربهرهب  مالـسلاهیلع ، ءادهـشلادیس 

حماست لهاست و  نوسفا  اب  الاح  و  داد ، يرمث  نینچ  تخرد  نیا  اـت  دـش  شـالت  لاـس  دصیـس  رازه و  دیـسر ، هجیتن  هب  نمهب  مود  تسیب و 
ماکحا يهمه  هک  تسا  هدـش  لزان  اـجک  زا  فیلکت  نیا  بجاو ، نیا  تسا ؟ هدـمآ  اـجک  زا  موهفم  نیا  دـنهد ، داـب  رب  ار  همه  دـنهاوخیم 

اب دوشیم ؟ خـسن  نآ  طسوت  رطاـخ  هب  داـهج  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تاروتـسد  ماـمت  دوریم ؟ نیب  زا  نآ  يهطـساو  هب  تعیرش 
کی طـقف  مینکن  لاـیخ  تسا ، یعـضو  هچ  دیـشاب  هجوتم  دیـشاب ! هتـشاد  حـماست  لـهاست و  دـیاب  هک  هدـمآ ، برغ  زا  هک  يروتـسد  نیمه 

ار هلأسم  نیا  راثآ  دـهدیمن . ای  دـهدیم  ار  وا  باوج  مه  يرگید  دـیوگیم ، يزیچ  یـسک  تسا ، یتسیلانروژ  تسا ، ياهمانزور  يهلأسم 
تـسایس نیا  تسا ؛ اهشالت  نیمه  راثآ  اهنیا  دندرک . فرحنم  ار  ام  ناناوج  زا  يرایـسب  هنوگچ  اهراک  نیمه  اب  دـینیبب  دـینیبب ! هعماج  رد 
اهداسف نیا  دـشیم ، هتفرگ  اهراک  نیا  يولج  لوا  زور  زا  رگا  تسا . هدروآ  راب  هب  ار  یثیبخ  تارمث  نینچ  زورما  هک  تسا  ثیبخ  یگنهرف 

اهنآ يارب  ياهشقن  هچ  تسا و  هدرک  ياهسیسد  هچ  نمشد  هک  دننادب  ام  مدرم  هحفص 175 ) . ) تسا هدشن  رید  مه  الاح  دمآیمن و  راب  هب 
نیب زا  ار  عیـشت  يهلاس  دصیـس  رازه و  تامحز  راعـش ، ات  راهچ  اب  فرح ، ات  راهچ  اب  هملک ، ات  راهچ  اب  دهاوخیم  هنوگچ  تسا و  هدیـشک 

مولعم مه  ص )  ) ربمایپ يربمایپ  هک  دـنتفگ  رگید  ياج  رد  تفر ! مه  تیالو  هلآ  وهیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نتفر  اـب  دـنیوگیم  ًاتحارـص  دربب !
راک هچ  میمهفیمن  میاهدـش و  ماخ  مه  امـش  نم و  دـنتفگ ! اهنیمه  تسین ! تابثا  لباق  مه  ادـخ  لصا  دـنتفگ  مه  رگید  ياـج  رد  تسین !

تیوقت شاینامیا  يهینب  تسین و  انشآ  یمالسا  فراعم  اب  دیاب ، هک  هنوگنآ  دوشیم و  هاگشناد  دراو  ناتسریبد  زا  هک  یناوجون  دننکیم .
هک دندومرفن  يربهر  مظعم  ماقم  شیپ  يدنچ  رگم  دنربیم ! ار  شنامیا  نید و  اهنوسفا ، رحس و  نیا  اب  اهقرب ، قرز و  نیا  اب  تسا ؛ هدشن 

یگنهرف نوخیبش  تسا ، هدش  یگنهرف  مجاهت  دـنیامرفیم  ناشیا  هک  تسا  لاس  دـنچ  دـیدرک ؟ رواب  ایآ  دـناهتفرگ ، فدـه  ار  مدرم  نامیا 
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حالطصا مهاوخیم  دنورهـش - »  » کی ناونع  هب  نم  دنیوگب ؟ ینابز  هچ  اب  رگید  دناهدرک ؟ راک  هچ  روشک  یگنهرف  نیلوؤسم  تسا ، هدش 
ناونع هب  تسا -  وت  لثم  مه  یتشترز  درادن ، یشزرا  هک  ناملـسم  دوخیب ! دنیوگیم  هک  ناملـسم »  » میوگب رگا  اریز  مربب ، راک  هب  ار  زور 
تباث اهراب  ام  مدرم  تسین ، مه  امـش  دوخ  عفن  هب  دـیاهدرک  باـختنا  هک  یهار  نیا  منکیم ، تحیـصن  روشک  نـالوؤسم  هب  دنورهـش  کـی 

هب لئاق  دنراد و  داقتعا  مالـسا  هب  هک  ینالوؤسم  تشاد . دهاوخن  یـشزرا  ناشیارب  ناج  تسا ، رطخ  رد  ناشنید  دـنمهفب  رگا  هک  دـناهدرک 
هب روشک  یتلود  ياههاگتسد  زا  ار  اهنیا  دننک . رود  دوخ  فارطا  زا  ار  نیطایش  نیا  دننک  یعس  دنتـسه ، هلآ  وهیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ادخ و 

دیعب دوشن  اهراک  نیا  رگا  دنـشاب . هتـشاد  رطاخ  هب  ار  هرـس  سدـق  ماـما  ياهتحیـصن  دـننک . نوریب  راذگتسایـس  ياههاگتـسد  صوصخ 
لاس دصیـس  رازه و  هک  یناسک  دـیایب و  ترـضح  نآ  نیـشناج  يهدـهع  هب  تشاد  ع )  ) ءادهـشلادیس هک  یفیلکت  هک  دـیایب  يزور  دـننادن 

زا هدـشن  رید  اـت  زور ؛ نآ  زا  دنـسرتب  دنرامــشب . تـمینغ  تداهــش  يارب  ار  تـصرف  ( 10 « ) مُکَعَم َزُوفَأَـف  ْمُـکَعَم  ُتـْنُک  ینَتَیل  اـی  : » دـنتفگ
مالسلاهیلع ءادهشلادیس  ناملسم و  تلم  ادخ ، هاگـشیپ  رد  دناهدش ، بکترم  یناهانگ  رگا  دننک . ناربج  ار  اهنآ  دندرگرب و  ناشتاهابتـشا 

ر. ( 5 . ) 95 ءاسن ، ( 4 . ) 41 هبوت ، ( 3 . ) تیاور 480 باب 12 ، ص 608 ، ج 32 ، راونالاراحب ، ( 2 . ) 12 هبوت ، ( 1 ( ) هحفص 179 . ) دننک هبوت 
ینارنخس شرازگ  ص 3 ، ، 1379  / 1  / 28 ناگدازآ ، رصع  ك : ر . ( 6 . ) ص 27 و 133 يوبن ، يهبرجت  طسب  میرکلادبع ، شورـس ، ك :
سنارفنک هب  طوبرم  ياهشرازگ  نیدرورف 1379 ، 23 و 25   ، 24 ناهیک ، ك : ر . ( 7 . ) تدـحو میکحت  رتفد  يرادازع  مسارم  رد  شورس 

. اروشاع ترایز  ( 10 . ) ص 253 ج 9 ، رون ، يهفحیص  ( 9 . ) 165 راصق ، تاملک  هغالبلاجهن ، ( 8 . ) نیلرب

(2  ) رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

، نیلـسرملاو ءایبنالا  دیـس  یلع  مالـسلاو  ةولّـصلاو  نیملاعلا ، بر  هّلل  دمحلا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  ( 2  ) رکنم زا  یهن  فورعم و  هــب  رما 
هذـه یف  هئابآ  یلع  هیلع و  کتاولـص  نسحلا  نب  ۀـجحلا  کیلول  نک  مهّللا  نیموصعملا . نیرهاطلا  نیبیطلا  هلآ  یلع  دـمحم و  مساـقلایبأ 

ای کیلع  مالـسا  ًالیوط . ًاهیف  هعتمت  ًاعوط و  کضرأ  هنکـست  یتح  ًانیع  ًالیلد و  ًارـصان و  ًادـئاق و  ًاظفاح و  ًاـیلو و  ۀـعاس  لـک  یف  ۀـعاسلا و 
سدقم هاگـشیپ  هب  ار  ترـضح  نآ  تیبلها  مالـسلاهیلع و  ءادهـشلادیس  هنامولظم  تداهـش  کئانفب . ّتلح  یتلا  حاورالا  یلع  هّللادبعابا و 

ضرع تیلـست  مالـسلامهیلع  تیبلها  ناگتفیـش  همه  دـیلقت و  عجار  يربهر ، مظعم  ماـقم  فیرـشلا - هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  رـصع - یلو 
. دـیامرفن هاتوک  مالـسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  تیبلها  ناـماد  زا  ار  اـم  تسد  ترخآ  اـیند و  رد  لاـعتم  يادـخ  مراودـیما  و  منکیم ،

رما ع )  ) ءادهشلادیس مایق  فادها  زا  یکی  هک  نیا  هب  هجوت  اب  میتفگ  دوب . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هرابرد  ام  ثحب  هتشذگ  ياهبش 
رما يهرابرد  ام  هک  ینیزاوم  اب  دنداد  ماجنا  مایق  نیا  رد  ع )  ) ترـضح هک  يراتفر  ارچ  سپ  تسا ، هدـش  یفرعم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب 

ام هک  دوب  يرکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هنوگچ  ع )  ) ماما مادقا  رتهداس  ترابع  هب  تسین . قباطم  میسانشیم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب 
هب یهاگ  اههژاو  زا  یـضعب  هک  نیا  دروم  رد  ًاتمدـقم  لبق  تاسلج  رد  مینادیمن ؟ ار  نآ  ماـکحا  میرادـن و  غارـس  خـیرات  رد  ار  نآ  هباـشم 
هب رما  لامعتـسا  دراوم  هب  هجوت  اب  ساسا و  نیا  رب  مدرک . ضرع  يرـصتخم  حیـضوت  دنوریم  راک  هب  صاخ  يانعم  هب  ینامز  ماع و  يانعم 
زا یکی  هک  دراد ، اـنعم  حالطـصا و  ود  مه  فورعم  هب  رما  هک  میدیـسر  هجیتـن  نیا  هب  تاـیاور ، میرک و  نآرق  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

ياههلاسر رد  هک  تسا  حلطـصم  يانعم  ناـمه  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  صاـخ  ياـنعم  تسا . ماـع  يرگید  صاـخ و  ياـنعم  اـهنآ 
هحفـص  ) رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هفیظو  هب  لـمع  طیارـش  هـلمج  زا  دوـشیم . رکذ  یطیارـش  زین  نآ  يارب  و  هدـیدرگ ، حرطم  هـیلمع 
يرگید نیوانع  ماکحا و  لماش  هک  دراد  زین  يرتعیـسو  يانعم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اما  دشابن . ررـض  فوخ  هک  تسا  نیا  ( 180

فورعم و هب  رما  هدرتسگ  لامعتسا  دراوم  هک  مدرک  ضرع  مه  ییاهلاثم  دریگیم . رب  رد  زین  ار  داهج  دراوم  زا  یضعب  رد  یتح  دوشیم و 
ناوـت هک  يدـح  اـت  کـی  ره  ماـکحا  دروـم  رد  منک و  يدنبهتـسد  ار  دراوـم  نیا  مهاوـخیم  هسلج  نیا  رد  دادیم . ناـشن  ار  رکنم  زا  یهن 

. مهدب يرصتخم  حیضوت  دنکیم ، اضتقا  سلجم  تقو  هدنیوگ و 
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ماع ینعم  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قیداصم 

هب صخش  هک  یشالت  هنوگره  ینعی  نآ  ماع  يانعم  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ماع  ینعم  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قیداصم 
شالت نیا  درادزاب ، مارح  راک  زا  ای  دـنک  بجاو  راک  ماجنا  هب  راداو  ار  وا  هک  ياهنوگ  هب  دـهدیم ، ماجنا  يرگید  رد  ندراذـگ  رثا  روظنم 

رد رما  نالف  هک  دنزومایب  یـسک  هب  هک  نیا  ینعی  دوش . ماجنا  رظن  دروم ، لمع  عوضوم  ای  مکح  میلعت  دننام  فلتخم  قرط  زا  تسا  نکمم 
هب رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قادـصم  نیرتمهم  میلعت »  » تسا نکمم  تسا . هنوگچ  بجاو  نآ  ماـجنا  تیفیک  اـی  تسا  بجاو  مالـسا 

یکی زین  دش  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  تداهش  هب  رجنم  هک  مالسلاهیلع  ءادهـشلادیس  تکرح  دننام  يراک  رگید  فرط  زا  دشاب . ماع  يانعم 
فورعم هب  رما  يارب  قادصم  هتسد  هس  ناوتیم  قیداصم  تهج  زا  نیاربانب  تسا . ماع  يانعم  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قیداصم  زا 

. تفرگ رظن  رد  رکنم  زا  یهن  و 

لهاج میلعت 

هب هزات  هک  نیا  لـیبق  زا  فلتخم  لـیالد  هب  يدرف  یهاـگ  تسا ؛ میلعت  لـیبق  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قادـصم  نیلوا  لـهاج  میلعت 
رود مالسا  زکرم  زا  هک  نیا  لثم  دریگب ، دای  ار  مالسا  ماکحا  هتـسناوتن  دنکیم  یگدنز  نآ  رد  هک  یطیحم  ياضتقم  هب  ای  هدیـسر ، فیلکت 
یسک ینعی  تسا ؛ رصاق  لهاج  مالسا  ماکحا  هب  تبسن  حالطصا  هب  درف  نیا  و  هدرکیم ، یگدنز  رافک  طلست  تحت  ياهقطنم  رد  ای  هدوب و 

طیارـش وا  يارب  هک ، ینعم  نیا  هب  تسا . هدـشن  ریـصقت  بـکترم  دوـخ  یعـالطایب  رد  دـنادیمن و  ار  نآ  يارجا  هار  اـی  مـکح  هـک  تـسا 
اما تسا . بجاو  يدرف  نینچ  هب  مالـسا  ماکحا  میلعت  تسا . هدرکن  یهاتوک  رما  نیا  رد  وا  و  تسا ، هدـشن  مهارف  مالـسا  ماـکحا  نتفرگارف 

یعامتجا هحفـص 181 )  ) اـی يدرف  دـیاب  میلعت  اـیآ  میراد ؟ میلعت  عون  دـنچ  اـی  تسا ؟ بجاو  یناـسک  هچ  رب  دارفا  هنوگ  نیا  میلعت  هک  نیا 
ندش هدرتسگ  بجوم  اهنآ  هب  نتفگ  خساپ  هک  تسا  ییاهلاؤس  لیبق ، نیا  زا  يدراوم  و  دشاب ؟ یمـسر  ریغ  ای  یمـسر  تروص  هب  دشاب ؟

اب دـیاب  یمیلعت  نینچ  تسا . بجاو  رـصاق ، لـهاج  میلعت  هک  تسا  ملـسم  هلأـسم  نیا  ًـالامجا  تسین . هسلج  نیا  ناوت  رد  و  دوشیم ، ثحب 
، نس ياضتقم  هب  میلعت  نیا  رد  نینچمه  تسا . هتشادن  يریـصقت  دوخ  لهج  رد  فرط  نوچ  دریگ ، ماجنا  ینابرهم  تمیالم و  یمرن ، لامک 

ًالثم دریگب . دای  رتهب  وا  ات  درک  هدافتسا  یـشزومآ  بسانم  ياههویـش  زا  درک  یعـس  دیاب  صخـش ، مهف  دادعتـسا و  هبترم  یگدنز و  طیارش 
هب و  درب . راک  هب  دوشیم  هدافتسا  لاسگرزب  دارفا  يارب  هک  یشزومآ  شور  نامه  ناوتیمن  هدیـسر  فیلکت  نس  هب  هزات  هک  یناوجون  يارب 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مسق  کـی  نیا  دـنکیم . قرف  زین  دارفا  تاـمولعم  دادعتـسا و  بتارم  بسحرب  شزوـمآ  شور  بیترت  نیمه 
ار رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يانعم  قیداصم  هک  تسا  نیا  رب  ضرف  میدوب . هدینـشن  یفورعم ، هب  رما  نینچ  ام  لاح  هب  ات  دییوگن  تسا .
ار نتفرگ  دای  ییاناوت  ینعی  دـشاب ؛ رـصقم  لهاج ، هک  تسا  نیا  ثحب  رگید  تلاح  دوشیم . زین  لهاج  میلعت  لماش  هک  مینکیم ، یـسررب 

هداد میلعت  وا  هب  تسا  مزال  درک ، میلعت  تساوخرد  رـصقم  لهاج  صخـش  رگا  ضرف  نیا  رد  تسا . هدرک  یهاتوک  راک  نیا  رد  اما  هتـشاد 
هدرک یهاتوک  نآ  نتفرگ  داـی  رد  دـنادیمن و  ار  دوخ  هفیظو  رـصقم  لـهاج  هک  دـینادیم  امـش  یلو  درکن ، مه  تساوخرد  رگا  اـما  دوش .
لهاج . » دوش نتفرگ  دای  هب  قیوشت  وا  هک  درب  راک  هب  ار  یـشور  وا  میلعت  رد  دیاب  داد ، میلعت  وا  هب  دـیاب  هک  نیا  رب  هوالع  اج  نیا  رد  تسا ،

اما تسا . هتشادن  ار  نتفرگ  دای  ییاناوت  اذل  هدوبن ، مهارف  وا  يارب  يریگدای  طیارش  اما  هتشاد ، نتفرگ  دای  يارب  هزیگنا  دوخ  هب  دوخ  رـصاق »
رد هک  نیا  يارب  اذـل  تسا . هدرک  یهاتوک  راک  نیا  رد  نکل  دریگب ، دای  هتـسناوتیم  هدوب و  مهارف  يریگدای  طیارـش  رـصقم » لهاج   » يارب

ار يرتهدیچیپ  شور  دیاب  دروم  نیا  رد  ینعی  درک . هزیگنا  داجیا  وا  رد  دیاب  دریگب ، دای  ات  دـنک  هجوت  دـهدب و  شوگ  هک  دـیآرب  ماقم  نیا 
افرص رگا  تروص ، نیا  ریغ  رد  دنک . میلعت  تساوخرد  وا  دوخ  هک  دوش  داجیا  رصقم  لهاج  رد  یگدامآ  نیا  ات  تفرگ ، راک  رد  میلعت  رد 

هتـشادرب امـش  زا  فیلکت  شور ، نیا  اب  مریگب . دای  مهاوخیمن  دـیوگیم  ریگب ، داـی  ار  لـئاسم  اـیب  هک  دوش  هتفگ  وا  هب  تجح  ماـمتا  يرب 
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کی شود  رب  فیلکت  طیارش ، بسحرب  تسا  نکمم  لاح  تسا . رتهدیچیپ  راک  شور  رصقم  لهاج  هب  تبسن  فورعم  هب  رما  رد  دوشیمن .
لایخ هب  یـسک  هک  تسا  نیا  تسا ، میلعت  لیبق  زا  هک  فورعم  هب  رما  زا  موس  مسق  دشاب . شرورپ  شزومآ و  دننام  يداهن  يهدهعرب  ای  درف 

هک دنتـسه  يدارفا  يدرف ، لئاسم  رد  ًـالثم  دـنکیم . هابتـشا  یلو  دـنادیم ، ار  نآ  ماـجنا  شور  هتفرگ ، داـی  ار  هحفـص 182 )  ) مکح دوخ ،
، تسا هداد  ماجنا  تسرد  ار  شایعامتجا  فیلکت  دوخ  لایخ  هب  يدرف  ای  تسا . تسرد  دننکیمن  نامگ  یلو  تسا ، طلغ  ناشزامن  تئارق 

ینید یگنهرف و  طیارـش  دوب و  توغاـط  ناـمز  هک  قباـس  زا  نم  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يهفیظو  نیمه  ًـالثم  دـنکیم . هابتـشا  اـم 
ادـیپ دراوم  یـضعب  رد  اهنآ  هباشم  تسا  نکمم  مه  زورما  هتبلا  هک  مراد ، رطاـخ  هب  ار  يداـیز  دراوم  تشاد ، قرف  یلیخ  زورما  اـب  هعماـج 

؟ یهدیم ماجنا  ار  رما  نالف  ارچ  اقآ  دنتفگیم  نارگید  هب  نیهوت  اب  یهاگ  یتح  و  تنوشخ ، ییورـشرت ، يدنت ، اب  هک  دندوب  یناسک  دوش ،
، فورعم هب  رما  بجاو  فیلکت  ماجنا  هارمه  یهاگآان  يور  زا  اـما  دـهدیم ، ماـجنا  یتسرد  هب  ار  دوخ  هفیظو  هک  دـنکیم  ناـمگ  درف  نیا 
، تسا نیا  رب  ضرف  اج  نیا  رد  دـشاب . راکهانگ  نموم  نآ  ولو  تسا ، مارح  هک  تسا  نمؤم  هب  نیهوت  هانگ  نیا  دوشیم . زین  هاـنگ  بکترم 

يدرف نینچ  میلعت  شور  اما  داد ، میلعت  دـیاب  ار  یـسک  نینچ  دـنادیم . هک  دـنکیم  نامگ  دـنادیمن و  ینعی  تسا . بکرم  لهاج  درف ، هک 
هدرک هابتـشا  هک  دـهدب  لامتحا  ادـتبا  دوشب . هدامآ  درف  هک  تفگ ، نخـس  یمرن  اب  دـیاب  نانچ  نآ  ینعی  تسا . لـبق  شور  ود  زا  رتهدـیچیپ 

شراک هک  دـنکیمن  لوبق  یناسآ  هب  اذـل  دـهدیم . ماجنا  تسرد  ار  دوخ  يهفیظو  دـنکیم  ناـمگ  وا  هک  تسا  نیا  اـم  ضرف  نوچ  تسا .
. دوش هداد  میلعت  وا  هب  حیحـص  لمع  سپـس  دـنکیم . هابتـشا  هفیظو  ماجنا  هوحن  رد  دـهدب  لامتحا  هک  درک  يراک  دـیاب  ادـتبا  تسا . طـلغ 

يزور یکدوک  نارود  رد  ناـشیا  هک  هدـش  لـقن  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  مالـسلاهیلع و  نسح  ماـما  دروم  رد  هک  دیاهدینـش  امـش  يهمه 
وا هب  ار  وضو  حیحص  شور  دنتـساوخ  اهنآ  دوبن . حیحـص  وا  نتخاس  وضو  هوحن  یلو  دوب ، نتفرگ  وضو  لوغـشم  هک  دندید ، ار  يدرمریپ 
زا شیب  نادرمریپ  هب  هک  دـنکیم  اـضتقا  یمالـسا  بدا  اریز  درک . ظـفح  ار  وا  مارتـحا  دـیاب  تـسا و  درمریپ  درف  نـیا  دـندید  اـما  دـنیوگب ،

وضو میهاوخیم  میتسه و  ردارب  مه  اب  رفن ، ود  ام  هک  دنتفگ  و  دندرک ، مالس  دنتفر و  وا  دزن  مالسلاهیلع  نینسح  تشاذگ . مارتحا  نارگید 
؟ یتفرگن دای  دای  ارچ  تسا ، طلغ  وت  يوضو  هک  دنتفگن  درمریپ  هب  تسا . يرگید  زا  رتهب  ام  زا  کی  مادک  يوضو  هک  دینیبب  امـش  میریگب ،

درمریپ دریگیم . وضو  رتهب  ام  زا  کی  مادک  نیبب  امـش  میریگیم ، وضو  ام  هک  دنتفگ  دعب  دندرک ، مالـس  وا  هب  دـندرک ، مارتحا  ار  وا  هکلب 
هک دنهدب  دای  وا  هب  دنهاوخیم  شور  نیا  اب  اهنآ  هک  دیمهف  دنریگیم ، یبوخ  يوضو  بجع  كدوک  ود  نیا  تفگ  درک ، هاگن  داتسیا و 
نم نیا  دیریگیم ، وضو  بوخ  ود  ره  امش ، نابرق  هب  مردام  ردپ و  تفگ  مالـسلاامهیلع  نینـسح  هب  درمریپ  تسا . هنوگچ  حیحـص  يوضو 

تـسیابیم دـنراد ، میلعت  هب  جایتحا  بکرم  لهاج  رـصقم و  لهاج  رـصاق ، لهاج  دروم ، هس  ره  هحفص 183 ) . ) مدرکیم هابتـشا  هک  مدوب 
هب رما  رد  ناسنا  ات  دـشاب ، دارفا  یعامتجا  تیعقوم  دادعتـسا و  نس ، اب  بسانتم  شزومآ  ياـهشور  دـیاب  اـما  داد ، داـی  اـهنآ  هب  ار  لـئاسم 

دیاب یمالـسا  يهعماج  رد  تسین . یفاـک  دـیوگب ، يزیچ  تجح » ماـمتا   » يارب ناـسنا  هک  نیا  فرـص  دوش . قفوم  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
دیاب یـسک  هچ  دـنکیم ، قرف  دراوم  نیا  زا  کی  ره  طیارـش  دـنوش . بسانم  ياهشور  اب  میلعت  رادهدـهع  هک  دنـشاب  ییاهناگرا  اـی  دارفا 

يداهن رگا  ای  دورب ؟ سالک  رس  یملعم  هنوگچ  دشاب ؟ اههاگـشزومآ  ریدم  یـسک  هچ  دنوش ؟ هداد  میلعت  يدارفا  هچ  دشاب ؟ میلعت  يدصتم 
دای تسرد  دریگب ، دای  دهاوخیم  هک  یسک  ات  دیامن ، ذاختا  ریگارف  یشور  دنک و  تیاعر  ار  طیارش  نیا  يهمه  دیاب  تسا  رما  نیا  لفکتم 
هـس نیا  دشاب . هدرک  تجح  مامتا  هک  دیوگب  ار  يزیچ  ناسنا  هک  نیا  هن  تسا ؛ لهاج  هب  نداد  دای  فده  تسا . نتفرگ  دای  فدـه  دریگب .

لهاـج اـی  رـصقم ، لـهاج  رـصاق ، لـهاج  دروم  رد  تسا و  لـهاج » میلعت و   » هس ره  مسا  هک  تسا ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  مسق 
یعـس و  داد ، شزومآ  لهاج  هب  دیاب  دراوم  نیا  رد  هکلب  تسین . یکیزیف  دروخرب  تنوشخ و  دنت ، دروخرب  زا  يهدافتـسا  هب  يزاین  بکرم ،

. دریگب دای  رتهب  وا  هک  درک 

هظعوم رکذت و 
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نیا تسا . نداد  زردنا  دنپ و  و  ندرک ، تحیـصن  هظعوم و  قادصم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگید  ماسقا  زا  یـضعب  هظعوم  رکذـت و 
دنادیم و ار  مکح  هک  نیا  مغر  یلع  يدرف  هک  دیدرک  ادیپ  عالطا  امـش  ًالثم  دنکیم . قرف  نآ  قیداصم  هک  دراد ، تروص  دـنچ  مه  مسق 

یهاگ دراد : تلاح  دـنچ  ضرف  نیمه  اما  دوشیم . بکترم  ار  هانگ  نآ  ًادـماع ، ًاملاع و  لاح ، نیع  رد  تسا ، هانگ  راک  نالف  هک  دـنادیم 
دهاوخیمن ًالـصا  وا  و  دـیدرک ، ادـیپ  عالطا  وا  لمع  زا  یقافتا  روط  هب  امـش  تسا و  هدـش  بکترم  یهانگ  تولخ  رد  ییاهنت و  هب  درف  نآ 

اج نیا  رد  دشکیم . تلاجخ  دیاهدرک ، ادیپ  عالطا  وا  لمع  زا  امش  هک  دوش  هجوتم  رگا  یتح  و  دمهفب . يزیچ  هلأسم  نیا  دروم  رد  یـسک 
. دشکن تلاجخ  وا  هک  دشاب  ياهنوگ  هب  دـیاب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نیا  اما  دـینک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  وا  دـیاب  امش 

هجوتم وا  هک  دینک ، تبحـص  وا  اب  ياهنوگ  هب  دـیاب  تسا . مارح  مه  نمؤم  ءاذـیا  تسا و  نمؤم  ءاذـیا  قادـصم  دارفا ، نداد  تلاجخ  نوچ 
ار وا  هانگ  دینک و  شاف  يرگید  دزن  ار  وا  زار  هک  دسر  هچ  دینک . هظعوم  ار  وا  یلک  لئاسم  نتفگ  اب  ًالثم  دیراد . ربخ  وا  هانگ  زا  امش  دوشن 
ار ياهداس  هانگ  ءافخ  رد  یـصخش  تسا  نکمم  تسا . هریبک  هانگ  دوخ  نارگید ، هانگ  ندرک  وگزاـب  دـییوگب . هحفص 184 )  ) نارگید هب 

هانگ کی  دوخ  نیا  هک  دشکیم ، تلاجخ  وا  دینک ! وگزاب  نارگید  يولج  رد  رکنم  زا  یهن  مسا  هب  ار  وا  هداس  هانگ  امش  دعب  دهدب ، ماجنا 
هدرک هریغص  هانگ  کی  وا  دیاهدش . بکترم  هریبک  هانگ  کی  امش  تسا ، هدش  بکترم  ار  هداس  هانگ  نآ  وا  هک  دنمهفب  نارگید  رگا  تسا .

مه هریبک  هانگ  رگا  یتح  درک ، یهاـنگ  اـفخ  رد  یـسک  رگا  سپ  دـیدش ! هریبک  هاـنگ  بکترم  بجاو ، فیلکت  ماـجنا  يارب  امـش  اـما  دوب ،
نوچ دییوگب . شردام  ردپ و  هب  ار  وا  زار  دیرادن  قح  امش  یتح  دییوگب . یسک  هب  و  دینک ، شاف  ار  وا  زار  هک  دیرادن  قح  امش  ًالوا  دشاب ،

هار هک  نیا  نآ  هدـش و  انثتـسا  هک  دروـم  کـی  رگم  تسا . مارح  نمؤـم  يوربآ  نـتخیر  و  دزیریم ، شیوربآ  دـشکیم ، تلاـجخ  درف  نآ 
، درادرب دوخ  هانگ  زا  تسد  دوشیمن ، رضاح  ًالصا  یلیلد  ره  هب  ینعی  دییوگب . يرگید  هب  هک  دشاب  نیا  رد  ًارصحنم  راکهانگ  درف  حالـصا 
ار راکفالخ  صخش  مارآ  مارآ  وا  ات  دییوگب ، درادزاب ، هانگ  زا  ار  وا  دناوتیم  هک  يرگید  صخش  هب  هک  تسا  نیا  وا  نتـشادزاب  هار  اهنت  و 

ددص رد  امـش  دوخ  دیاب  تسا  نکمم  ات  اما  دوش . لقن  يرگید  يارب  یـصخش  هانگ  تسا  زیاج  دروم  نیا  رد  طقف  دـنک . حالـصا  هب  راداو 
يوربآ اـت  دـیراد ، ربخ  امـش  دوشن  هجوتم  هک  ياهنوگ  هب  اـما  دـینک . یهن  دوشیم  نآ  بکترم  هک  يرکنم  زا  ار  وا  و  هدـمآرب ، وا  حالـصا 

يرایسب دزیرب . شیوربآ  ای  و  دوش ، شاف  يرگید  يارب  نمؤم  زار  هک  دوشیمن  یضار  و  تسا ، بویعلاراتس  دنوادخ  دزیرن . امش  دزن  نمؤم 
يرگاشفا دیاب  دـشاب ، هریبک  هانگ  رگا  ًاصوصخم  دـش ، بکترم  ار  یهانگ  سکره  دـننکیم  نامگ  دـنراد ، تلفغ  عوضوم  نیا  زا  مدرم  زا 

رد دز . دـح  ار  وا  دـیاب  دراد ، دـح  هک  هدـش  یهاـنگ  بکترم  رگا  اـی  و  درک ، ریزعت  ار  وا  دـیاب  اـی  داد ، ربـخ  حالـصيذ  عجارم  هب  و  درک ،
نآ رگیدـکی  قافتا  هب  رفن  راهچ  هک  نآ  رگم  تسین . زیاـج  یگداـس  نیا  هب  نآ  ياـشفا  تسا ، دـح  بجوم  هک  یهاـنگ  یتح  هک  یتروص 
هک دننادیم  نمؤم  رفن  هس  رگا  اما  دننک . شرازگ  حالـصيذ  عجارم  هب  ار  وا  هانگ  دنراد  قح  رفن  راهچ  نآ  تروص  نیا  رد  دننیبب ، ار  هانگ 

دوخ دیاب  یـضاق  دشابن ، رـضاح  مراهچ  رفن  رگا  دنهد ، تداهـش  همکحم  رد  دنورب  و  تسا ، دح  بجوم  هک  هدـش  یلمع  بکترم  درف  نیا 
هب ییاوسر  رگا  هتبلا  دزیرن . یـسک  يوربآ  دوشن و  راکـشآ  مدرم  رارـسا  هک  تسا  هتـساوخ  رادـقم  نیا  ات  مالـسا  دـنزب . دـح  ار  رفن  هس  نآ 

نیا رد  دشاب ، هتشادن  دوجو  لداع  راهچ  نآ  يارب  ياههبش  چیه  ياج  هک  يوحن  هب  مه  نآ  دندید ، مه  اب  لداع  رفن  راهچ  هک  دیسر  ییاج 
دوشن و شاف  مدرم  رارـسا  دیاب  تسا ، نکمم  ات  یلو  ددرگ . لیطعت  یهلا  دودـح  دـیابن  هحفـص 185 )  ) و دوش ، ارجا  یهلا  دح  دـیاب  تلاح 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگید  مسق  دـشکب . تلاجخ  وا  ادابم  اـت  مراد ، ربخ  وت  هاـنگ  زا  نم  هک  تفگ  دـیابن  مه  فرط  دوخ  هب  یتح 
هجوتم نارگید  رگا  اما  هدـش ، بکترم  ار  یهانگ  کی  تولخ  رد  نآلا  هک  تسا  تسرد  تسا . یلاباال  یناسنا  راـکهانگ  درف  هک  تسا  نیا 

يراکناهنپ دیشکیم ، تلاجخ  دوخ  هانگ  زا  هک  یـسک  دننام  يدرف  نینچ  دروم  رد  دنکیمن . تلاجخ  مرـش و  ساسحا  وا  دنوش ، وا  لمع 
دیاب دنوشن . علطم  تهجیب  دنرادن  ربخ  هک  یناسک  هک  درک  یهن  رکنم  زا  ار  وا  يوحن  هب  دـیاب  لاح ، نیع  رد  اما  تسین . مزال  رـس  ظفح  و 
ییابا مه  درف  نآ  دوخ  هچرگ  دوش . شاف  شرس  ات  دنیوگب ، وا  هب  عمج  نایم  رد  هک  نیا  هن  دوش . هتفگ  وا  هب  یـصوصخ  روط  هب  هنامرحم و 

هب رهاجت  و  دنوش ، وا  هانگ  هجوتم  نارگید  درادن  تسود  یسک  لبق ، دروم  رد  دینک . کمک  اشحف  راشتنا  هب  دیابن  امش  یلو  دشاب ، هتـشادن 
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هبنتم هاگآ و  ار  وا  يوحن  هب  دینک  یعـس  لاح  نیع  رد  دینک . ناهنپ  ار  وا  زار  دـیاب  مه  امـش  هداد ، ماجنا  تولخ  رد  يراک  دـنکیمن ، قسف 
دنپ وا  هک  يوحن  هب  دینک ، ییامنهار  ياهظعوم  سلجم  هب  ار  وا  ای  دریگب ، دنپ  نآ  زا  هک  یناتساد  ای  ثیدح  ندناوخ  ییوگ ، یلک  اب  دینک ،

دنکیم و هانگ  نارگید  روضح  رد  ًالمع  ینعی  دوب ، قسف  هب  رهاجتم  یـسک  رگا  اما  دزیرن . وا  يوربآ  هک  ياهنوگ  هب  هتبلا  دریذپب ، زردـنا  و 
لاـح نیع  رد  اـما  تسا . نارگید  زا  رتتخـس  یـسک  نینچ  دروـم  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  دـنکیمن . مـه  يراسمرـش  ساـسحا 

هک دوش  هتفگ  وا  هب  ياهنوگ  هب  اـی  تولخ  رد  تسین  مزـال  تسین . حرطم  رـس  ظـفح  يهلأـسم  رگید  اـج  نیا  دراد . یلحارم  وا  اـب  دروـخرب 
. تسا هتخیر  ار  شدوخ  يوربآ  وا  دوخ  دهدیم ، ماجنا  مدرم  لباقم  رد  ار  هانگ  نیا  وا  دوخ  اریز  دیراد . ربخ  وا  هانگ  زا  امـش  دوشن  هجوتم 

يارب ار  یلحارم  دیاب  زین  اج  نیا  رد  درادن . یکاب  دـنکیم  هانگ  هک  نیا  زا  مدرم  روضح  رد  وا  دـییازفایمن . وا  يزیروربآ  رب  ار  يزیچ  امش 
ای دنک ، كرت  ار  هانگ  هک  دیهاوخب  وا  زا  دینک و  هظعوم  ار  وا  یمرن ، اب  مارتحا و  بدا و  اب  نیل ، لوق  اب  لوا  تفرگ . رظن  رد  فورعم  هب  رما 

دوش و قیوشت  ات  دینک  رکذ  وا  يارب  ار  لمع  نیا  يورخا  يویند و  راثآ  و  دینک ، تحیصن  ار  وا  حالطـصا  هب  دنک . لمع  بجاو  يهفیظو  هب 
ماجنا وا  بذـج  يارب  يرگید  ياهقیوشت  ینابز ، قیوشت  زا  ریغ  درادـن ، امـش  يارب  يرهاـظ  يهنوؤم  رگا  یتح  اـی  و  دـنک . كرت  ار  هاـنگ 

هب ًالثم  دننکب . یلام  کمک  دنناوتیم  هک  دنراد  یصاخ  طیارـش  ای  دنلومتم ، هک  دنتـسه  یناسک  اما  تسین ، یـسک  ره  راک  نیا  هتبلا  دیهد .
صاخشا هک  هحفص 186 )  ) یتاعالطا هانگ و  عون  هب  یگتسب  قیوشت  نیا  دنربب . يرفـس  هب  ار  وا  دننک ، ییاریذپ  وا  زا  ای  دنهدب ، ینامهم  وا 

قیوـشت تفطـالم و  بدا ، یمرن ، یمارآ ، اـب  ادـتبا  رد  صاخـشا  نیا  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لوا  يهـلحرم  دراد . دـننکیم  ادـیپ 
زا میدـناوخ ، هک  یتایاور  دـینک . مخا  هلحرم  نیا  رد  ینعی  تسا ، رتتخـس  یمک  مود  يهلحرم  درکن ، رثا  لوا  يهلحرم  رگا  تسا . هارمه 

سوبع دریذپیمن ، نیل  مرن و  نابز  اب  دـیدید  هک  یماگنه  تسا . دراوم  هنوگ  نیا  يارب  ( 1 « ) ُّطَق یل  ًاـظیَغ  ُهُهْجَو  ْرَّعَمَتی  َْمل  : » هک نیا  هلمج 
. درک دروخرب  يدنت  یتخس و  اب  هارمه  راکهانگ  دارفا  اب  دیاب  دروم  نیا  رد  ( 2 « ) مَهَهابِج اِهب  اوُّکُص  « ؛ دییوگب وا  هب  يدنت  مشخ و  اب  دینک ،

نیمه دوشیم ، يراج  نآ  رد  فورعم  هب  رما  یناعم  يهمه  هک  فورعم ، هب  رما  نقیتم  ردق  قادـصم  تفگ . اهنآ  هب  ار  هلأسم  هنارمآ  دـیاب 
دیدهت ار  وا  دیناوتیم  تشادن ، ریثأت  هنارمآ  راتفگ  مهزاب  دـیدید  رگا  ینکب . دـیابن  ار  راک  نیا  دـیوگب  دوش . هتفگ  هنارمآ  هک  تسا ، دروم 

هب ار  وا  دـنکن  كرت  ار  هاـنگ  رگا  هک  دـییوگب  وا  هب  منکیم . یفرعم  حالـصيذ  عجارم  هب  ار  وـت  ینکن  كرت  ار  دوـخ  راـک  رگا  هک  دـینک 
ای ریزعت  ار  وا  دراد  قح  یهاـگ  یتـح  دـنک . لـمع  وا  دروم  رد  نوناـق  قبط  دراد  قـح  یماـظتنا  يورین  و  دـینکیم . یفرعم  یماـظتنا  يورین 

رگا هکلب  دینک . تیاکـش  تسین  مزال  ًائادتبا  دیدید ، ار  وا  هانگ  هک  یماگنه  اما  تسا . هدرک  نییعت  نوناق  ار  نآ  لحارم  هک  دـنک ؛ ینادـنز 
. درک دیهاوخ  یفرعم  حالـصيذ  عجرم  هب  ار  وا  هک  دینک  دـیدهت  درکن ، رثا  مه  نآ  رگا  دوش و  دروخرب  دـنت  نابز  اب  درکن ، رثا  مرن  راتفگ 
، درک ظاحل  دیاب  فورعم  هب  رما  لحارم  رد  ار  جیردت  نیا  ینعی  دینک . یفرعم  ار  راکهانگ  درف  تروص ، نیا  رد  درکن ، رثا  مه  دـیدهت  رگا 

يدنت دیاب  دنکیمن ، رثا  تفطالم  یمرن و  رگید  هک  دیسر  ییاج  هب  راک  رگا  اما  درکن . یمارتحایب  یبدایب و  يدنت ، یـسک  هب  تهجیب  و 
ادـیپ طـیرفت  طارفا و  زا  اـم  تالکـشم  زا  يرایـسب  نوچ  دـشاب . راـک  رد  طـیرفت  طارفا و  دـیابن  هک  دـینکن  شوـمارف  مه  ار  نیا  هتبلا  درک .

لمعلاسکع ثداوـح  عـقاوم  زا  يرایـسب  دـننکیم . طـیرفت  یــضعب  رگید  فرط  زا  و  طارفا ، زا  یــضعب  فرط  کـی  زا  یهاـگ  دوـشیم .
ثعاب یخرب  ياج  هب  ان  ياهراتفر  و  دـننک ، لمع  يدـنت  اـب  نارگید  هک  دوشیم  نیا  بجوم  يوردـنک  یهاـگ  اریز  تسا . رگید  ياـهراک 

یمرن و اب  دیاب  تسا  نکمم  ات  تسا ، هداد  رارق  شدوخ  دح  رد  ار  زیچ  همه  مالـسا  یلو  دوش . راکنا  فورعم  لمع  کی  لصا  هک  دوشیم 
رثؤم راکفالخ  صخش  رد  باسح  فرح  هک  دوشب  نیا  يادف  هحفص 187 )  ) هعماج حلاصم  دیابن  درکن ، رثا  رگا  یلو  دوش . راتفر  تفطالم 

يهعماج رد  دـیاب  دزیرب ، هانگ  حـبق  هک  دـشاب  ياهنوگ  هب  دـیابن  یمالـسا  يهعماج  دوش . ظـفح  هعماـج  حـلاصم  دـیاب  هکلب  دوشیمن . عقاو 
نیا هب  رگا  دشکب . تلاجخ  دش ، هانگ  بکترم  نآ  رد  یسک  رگا  هک  دشاب  ياهنوگ  هب  دیاب  یمالسا  يهعماج  دوش . ظفح  اهمیرح  یمالسا 

زا یقیداصم  ابیرقت  مه  اهنیا  لاح  ره  هب  دـیآیم . شیپ  يرگید  تالکـشم  یمالـسا  يهعماج  رد  تروص  نیا  رد  دوشن ، لـمع  اـهشزرا 
راک هب  نابز  اب  ار  یـسک  هک  تسا  نیا  هظعوم  دوشیم . جراخ  هظعوم  دـح  زا  تسا و  رما  لـیبق  زا  هک  رخآ  يهلحرم  زا  ریغ  تسا ، هظعوم 
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نایب ار  دـب  ياهراک  ماجنا  تارـضم  سکعلاب  و  درک . نایب  شیارب  ار  نآ  كرت  تارـضم  اـی  بوخ  راـک  ماـجنا  دـئاوف  دومن ، قیوشت  بوخ 
دارفا دوخ  ات  دیوگب ، نارگید  يارب  ار  يراکدـب  بوخ و  جـیاتن  ناسنا  طقف  هک  تسا  نیا  هب  نداد  زردـنا  دـنپ و  تسا . هظعوم  اهنیا  درک .

ار راک  نیا  میوگیم  نم   » هک تسا  ینعم  نیا  هب  رما »  » اما دنهد . ماجنا  ار  بوخ  راک  ات  دـننک ، ادـیپ  هزیگنا  و  دـنوش ، دـنمهقالع  و  قیوشت ،
وت هب  هنارمآ  دـنکیم ، لـمع  هعماـج  رد  ار  دوخ  ینید  يهفیظو  هک  يدرف  ناونع  هب  ناملـسم ، درف  کـی  ناوـنع  هب  نم  یهدـب ؛ ماـجنا  دـیاب 

دروم نیا  رد  دننک . رما  ار  یطاخ  درف  دیاب  اهناملسم  يهمه  تفگ . دهاوخ  يرگید  میوگن ، نم  رگا  و  هدب ». ماجنا  ار  راک  نالف  میوگیم 
ماجنا ار  راک  نیا  دیاب  هک  تفگ  وا  هب  دـیاب  هلمج  کی  رد  هکلب  تسین . دومن ، تحیـصن  هظعوم و  ار  وا  درک و  تبحـص  وا  اب  هک  نیا  ياج 
رتالاب عضوم  زا  ینعی  ءالعتسا ، ولع و  تسا . طرش  العتسا  ولع و  نآ  رد  هک  تسا ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یعطق  قادصم  نیا  یهد .
فالخ هب  راکهانگ  صخـش  مه ، زاب  رگا  تفرگ ، ماجنا  لحارم  نیا  هک  نیا  زا  دـعب  یهد . ماجنا  دـیاب  ار  راک  نیا  دـیوگب  لباقم  فرط  هب 

(2 . ) تیاور 8 ص 58 ، ج 5 ، یفاک ، لوصا  ( 1 . ) دراد يرگید  طیارـش  و  دـیآیم ، شیپ  يرگید  بتارم  تروص  نیا  رد  داد ، همادا  دوخ 
تیاور 21. باب 22 ، ص 181 ، ج 6 ، لوصالا ، بیذهت 

اههئطوت اب  یعامتجا  دروخرب 

اب هداس و  يراک  تروص  هب  تسا ، یمالـسا  يهعماج  حـلاصم  فالخرب  و  عرـش ، فالخرب  هک  يراک  یهاگ  اههئطوت  اب  یعامتجا  دروخرب 
هکلب تسین ، ياهداس  يدرف و  راک  عرـش  فالخ  نیا  یهاـگ  و  دریگیم . ماـجنا  یبدایب  یخاتـسگ و  تراـسج ، يور  زا  يدرف و  يهزیگنا 

بکترم هدرک و  یخاتـسگ  رفن  کی  هک  تسین  نینچ  ًافرـص  دناهدرک . يزیرهمانرب  ار  نآ  یناسک  هک  تسا ، هدش  باسح  هدیچیپ و  یمادقا 
یمالسا ماظن  مالسا و  هک  دناهدرک  یحارط  ار  نآ  یناسک  تسا ، راک  رد  ياهشقن  هکلب  تسا ، هدش  مدرم  هحفص 188 )  ) لباقم رد  یهانگ 

مدرم يارب  اهراک  هنوگ  نیا  هک  دیهد  ماجنا  تشز  ياهراک  ردق  نآ  دنیوگیم  ًالثم  دـهدب . تسد  زا  ار  دوخ  ییآراک  و  هدروخ ، تسکش 
عاونا هک  نیا  يارب  ضرف  نیا  رد  هکلب  تسین . ینلع  قسف  کـی  هب  طوبرم  اـهنت  رگید  دـناهدرک و  يزیرهماـنرب  لـبق  زا  ار  نیا  دوش . يداـع 
ماجنا ار  اهراک  نیا  هک  یناسک  ًاعبط  بوخ ، دناهداد . ماجنا  ار  ییاهيزیرهمانرب  نینچ  دـننک ، دراو  یمالـسا  هعماج  هب  ار  نکمم  ياهررض 
رودزم نارگید  زا  لوپ  نتفرگ  يهطساو  هب  ای  و  دنرادن ، ینامیا  لد  میمص  زا  ًالصا  دنتسه و  قفانم  ای  دنرادن ؛ مالسا  هب  ياهقالع  دنهدیم ،

ياـهشور هب  تروـص  نیا  رد  دـنربب . نیب  زا  هعماـج  رد  ار  مالـسا  تیمکاـح  دـنهاوخیم  تسه  هـک  یلیلد  ره  هـب  و  دـناهدش ، ناـگناگیب 
، یگنهرف راـک  کـی  بلق  رد  تسا  نکمم  اهررـض  نیا  درک . هزراـبم  اـهنآ  اـب  دـیاب  هک  دوـشیم ، هعماـج  هجوـتم  ییاهررـض  نوگاـنوگ 
هب رما  کی  بلاق  زا  و  درف ، کی  يهفیظو  زا  راک  اج  نیا  رد  دـشاب . یماـظن  راـک  کـی  تسا  نکمم  یتح  یقـالخا و  اـی  يرنه  يداـصتقا ،

فورعم و هب  رما  دراوم  زا  رگید  نیا  دوشیم . بجاو  هزراـبم  زا  یعاونا  يدراوـم  نینچ  رد  و  هدـش ، جراـخ  هداـس  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
هب رما  لیبق  نیا  دناهتـشونن . هیلمع  ياههلاسر  رد  ار  نآ  لئاسم  ماکحا و  تسین و  میدوب  انـشآ  اهنآ  اـب  لاـح  هب  اـت  هک  ییاـهرکنم  زا  یهن 
،« نکن  » دوش هتفگ  راکفالخ  صخـش  هب  هک  هداس  شور  نیا  اب  تسین و  درف  کی  راک  تسا و  مجاهت  اب  هزرابم  اـهرکنم  زا  یهن  فورعم و 

رکف و یحارط ، ًـالباقتم  نآ  عـفد  يارب  دـیاب  و  تسا ، رادهـشقن  هدـش و  یحارط  یناطیـش ، يهدـیچیپ  راـک  مجاـهت ، نـیا  دـهدیمن . هجیتـن 
کی بلاق  رد  مجاهت  نیا  تسا  نکمم  دوش . يریگولج  تنایخ  نیا  زا  هک  درک  هیهت  ار  یحرط  راک ، نآ  اـب  بساـنتم  و  درک ، یهدـنامزاس 

زا یخرب  یتح  هک  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  يدایز  ياهلاثم  دیاهدینش . همه  ار  رگید  هباشم  دراوم  وکابنت و  ناتساد  دشاب . يداصتقا  مادقا 
نیا نآ  قیرط  زا  هک  ییاههئطوت  زا  یکی  ًالثم  دـنمهفب . ار  اههئطوت  نآ  دـنناوتیم  نف  لها  طقف  هک  تسا  یـصاخ  یگدـیچیپ  ياراد  اهنآ 

هک تسین  ياهداس  راک  نیا  تسا . تفن  تمیق  ندروآ  نییاپ  دننک ، دراو  ناناملـسم  هب  يداصتقا  ررـض  دنهاوخیم  مالـسا  نانمـشد  اهزور 
اب هدـش  یحارط  يزیرهمانرب و  يداصتقا  یعامتجا ، رکنم  کی  نیا  درک . هلباقم  نآ  اب  دـیاب  هنوگچ  تسا و  یتنایخ  هچ  میمهفب  امـش  نم و 

ياـهروشک زا  نیطایـش  هکلب  دوش ، بکترم  ار  رکنم  نیا  دـناوتیمن  ییاـهنت  هب  روـشک  کـی  یتـح  تسا . یللملانیب  یناـهج و  ياـههشقن 
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یس ياهکشب  تفن  هک  نیا  يارب  دننزب . ناناملـسم  هب  ار  يررـض  نینچ  دنناوتب  هحفص 189 )  ) ات دنـشاب  گنهامه  رگیدکی  اب  دیاب  فلتخم 
يهمه هب  هک  تسا  يررـض »  » رکنم نیا  دنداد ! ماجنا  ییاهراک  هچ  فلتخم  ياهروشک  زا  نیطایـش  دـسرب ، رالد  تشه  هب  اهناملـسم  رالد 

ناناملسم رب  رافک  يرترب  رکنم  نیا  ماجنا  اب  اریز  درک . هلباقم  نآ  اب  دیاب  دوشیم و  دراو  ناهج  ناناملسم  يهمه  هب  هکلب  روشک  کی  مدرم 
ناملسم رب  رفاک  هک  دهدیمن  هزاجا  تقو  چیه  ادخ  ( 1 ،« ) ًالیبَس َنینِمْؤُْملا  یلَع  َنیِرفاْکِلل  ُهَّللا  َلَعْجی  َْنل  َو  . » دوشیم تیبثت  اهنآ  رازاب  رب  و 

دیاب تارکنم  هنوگ  نیا  دروم  رد  دنک . لیمحت  ناملسم  مدرم  رب  ار  دوخ  موش  دصاقم  هدرک و  ادیپ  يرترب  قوفت و  يداصتقا  لئاسم  رد  ولو 
یحارط و هب  جاـیتحا  لـیبق  نیا  زا  ییاـهرکنم  زا  یهن  هداـس ، میمـصت  کـی  هن  هتبلا  دـنریگب . میمـصت  یعمجهتـسد  تروـص  هـب  ناناملـسم 

دیاـب بساـنم  لـح  هار  نتفاـی  يارب  درک . هزراـبم  نمـشد  يهئطوـت  نـیا  اـب  دوـشیم  ییاـههار  هـچ  زا  دـید  دـیاب  دراد . یملع  ياهیـسررب 
نیا اب  هلباقم  يارب  بسانم  لح  هار  هک  یناـمز  دـنیامن . هیهت  ار  يرثؤم  هشقن  اـت  دـننک ، یحارط  یـسررب و  رکف ، اهتدـم  هژیو  ناصـصختم 
کی يداصتقا  میرحت  لح ، هار  تسا  نکمم  یهاگ  دننک . لمع  هشقن  نیا  هب  نآ  يارجا  يارب  اهناملـسم  همه  دیاب  دش ، ادیپ  هدیچیپ  رکنم 
سنج دـیرخ  دـننک . تعاطا  ار  نامرف  نیا  هک  دوشیم  بجاو  اهناملـسم  همه  رب  دـیرخن . ار  ییاکیرمآ  سانجا  دـنیوگب  ًالثم  دـشاب . ـالاک 

يهنانئاخ يهئطوت  اب  هلباقم  رطاخ  هب  اـما  دـیرخ . تمیق  ربارب  ود  اـب  يرگید  روشک  زا  دـیاب  ار  سنج  ناـمه  ولو  دوشیم . مارح  ییاـکیرمآ 
. دوشیم بجاو  اهناملسم  يهمه  رب  رکنم  زا  یهن  ناونع  هب  میرحت  نیا  هب  لمع  دوشیم ، دراو  اهناملسم  يهمه  هب  نآ  ررـض  هک  نمـشد 
. تسا رتنشور  یلیخ  یماظن  لئاسم  رد  رکنم  زا  یهن  شرتسگ  دـنکیم . ادـیپ  شرتسگ  زین  دـح  نیا  ات  رکنم  زا  یهن  یمالـسا  يهعماج  رد 
رد ای  دنهد ، ماجنا  ار  ییاهرورت  ات  دتسرفب  لخاد  هب  ار  دوخ  يذوفن  لماوع  ای  و  دنک ، ذوفن  اهزرم  رد  ات  دنکیم  ییاههسیـسد  نمـشد  اریز 

یسررب ار  اهنآ  دیاب  ناصصختم  هک  ياهدیچیپ  یعامتجا  لئاسم  نارازه  و  دننک . دراو  يذوفن  لماوع  یماظتنا  یماظن و  ياهورین  شترا و 
بجاو هکلب  مریگب . میمـصت  ییاهنت  هب  نم  هک  تسین  نیا  نآ  اب  هلباقم  هار  هناگی  و  دوش ، هلباقم  هانگ  اب  دـیاب  هعماج  رد  لاح ، ره  هب  دـننک .

هب یمالسا  تلود  فرط  زا  حرط  نآ  يارجا  روتسد  دعب  دننک ، هیهت  یحرط  هدرک ، تروشم  رگیدکی  اب  ناصـصختم  لوا  يهجرد  رد  تسا 
هحفـص 190)  ) یهن رطاخ  هب  مه  حرط  نیا  هب  لمع  بوجو  تسا . بجاو  مدرم  يهمه  رب  حرط  نیا  هب  لمع  اـج  نیا  رد  دوش . غـالبا  مدرم 

ناوـتیم هک  يرگید  ضرف  دـشابیم . نیملـسم  رما  یلو  زا  تعاـطا  ینعم  هب  هک  تسا  یمالـسا  تلود  زا  تعاـطا  تهج  هب  مه  رکنم و  زا 
دوجو یمالسا  تلود  يروشک  رد  دینک  ضرف  درادن . دوجو  ياهقطنم  رد  یمالسا ، تلود  ای  نیملسم  رصعیلو  هک ، تسا  نیا  درک  روصت 
دوجو یمالسا  تلود  هک  ضرف  نیا  رد  دهد . ماجنا  يراک  دناوتیمن  لیلد  ره  هب  هلأسم  نیا  دروم  رد  اما  تسه ، یمالـسا  تلود  ای  درادن ،
ياهدع منکزاب . ار  اهزیچ  یلیخ  مهاوخیمن  نم  تسا . رتلکشم  فیلکت  دریگب ، ار  نمشد  يداصتقا  يهسیـسد  يولج  دناوتیمن  اما  دراد ،

دننکیم هسیسد  روشک  لخاد  رد  رگید  ياهزیچ  نداعم و  يراجت ، يداصتقا و  ياههمـشچرس  نتفرگ  تسد  رد  اب  تاغیلبت ، اب  تسرپلوپ ،
يدروم رد  دـیاب  هک  ییاروش  ای  ریزو  دـننکیم ، ذوفن  یتلود  ياهتسپ  رد  یتح  ای  دـنهدیم . رارق  هدـش  ماجنا  لمع  لباقم  رد  ار  تلود  و 

شیپ یعضو  نینچ  رگا  دنتسه . دوخ  یـصخش  عفانم  رکف  هب  هکلب  دننازوسیمن ، لد  مالـسا  يارب  هک  دنتـسه  يرـصانع  زا  دریگب ، میمـصت 
يارب دنناوتب  مدرم  دوخ  رگا  تفرگ ، تروص  هقطنم  کی  ای  رهـش  کی  ای  یمالـسا  روشک  حلاصم  هیلع  ای  داصتقا ، هیلع  ياهسیـسد  هک  دمآ 
حرطم یشکمدآ  ثحب  اج  نیا  رد  دنهد و  ماجنا  ار  راک  نیا  هک  تسا  بجاو  اهنآ  رب  دننک ، يزیرهمانرب  نانمشد  ياههسیـسد  اب  يهزرابم 

. درک بآرب  شقن  ار  وا  هشقن  و  دروآرد ، وناز  هب  ار  نمـشد  دوش ، هلباقم  هئطوت  نیا  اـب  دوش  هتفرگ  میمـصت  هک  تسا  نیا  تبحـص  تسین ،
هئطوت زا  ای  درادن ، ربخ  اههسیسد  زا  ای  لاح ، دنک . لامعا  هئطوت  ندرک  یثنخ  يارب  ار  ياهمانرب  دناوتیمن  لیلد  ره  هب  یمالـسا  تلود  اریز 

هک نیا  هب  هجوت  اب  یمالسا  تلود  هک  نیا  نآ  تسا و  لمتحم  مه  يرگید  لکـش  دهد . ماجنا  یمادقا  نآ  هیلع  دناوتیمن  یلو  دراد  عالطا 
دوخ هک  تسا  بجاو  یطیارـش  نینچ  رد  دـنکیمن . یمادـقا  اما  دـنک ، هلباقم  اهنآ  اب  دـناوتیم  تسه و  نانمـشد  ياههسیـسد  نایرج  رد 

ناج و هب  ضرعت  رگید  نیا  دنریگب . یمیمـصت  نآ  يارجا  يارب  دـنزیرب و  یحرط  دـننک ، مادـقا  یمالـسا  يهعماج  زا  رطخ  عفر  يارب  مدرم 
ًادعب ررـض  نیا  یلو  دشاب ، هتـشاد  رب  رد  هعماج  يارب  يداصتقا  ررـض  کی  ًاتقوم  تسا  نکمم  مدرم  مادـقا  نیا  تسین . مدرم  سومان  لام و 
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روط هب  ار  نآ  بناوج  و  هدرکن ، یـسررب  تسرد  ار  دراوم  هنوگ  نیا  هنافـساتم  اما  تسا ، بجاو  کی  نیا  لاح  ره  هب  دـش . دـهاوخ  ناربج 
ياههنیمز زا  یکی  رد  يرطخ  هاگره  سپ  هحفص 191 ) . ) میاهدرک افتکا  يدرف  يهداس  لئاسم  نامه  هب  طقف  میاهدرکن و  یفاکشوم  لماک 

اب هک  تسا  بجاو  ناملـسم  مدرم  رب  دـش ، یمالـسا  يهعماج  هجوتم  یلخاد ، ای  یجراخ  نانمـشد  يهیحاـن  زا  یمالـسا  يهعماـج  یگدـنز 
نمشد ياههشقن  دنریگب و  رطخ  نآ  اب  هلباقم  يارب  یعطق  میمصت  اههبرجت ، بحاص  يهبرجت  دوخ و  ناصصختم  ناملاع و  ملع  زا  هدافتسا 

.141 ءاسن ، ( 1 . ) دننک یثنخ  ار 

یگنهرف مجاهت  اب  هلباقم 

مجاهت ار  نآ  مان  ام  هتبلا  تسا . یگنهرف  مجاـهت  يهلأـسم  تسا ، رتمهم  هیقب  زا  هک  تارطخ  لـیبق  نیا  زا  یکی  یگنهرف  مجاـهت  اـب  هلباـقم 
يارب اما  دراد . دوجو  ام  يهعماج  ام و  دوخ  رد  هک  تسا  یگنهرف  ياهفعض  زا  یـشان  يدودح  ات  یگنهرف  مجاهت  میاهتـشاذگ . یگنهرف 

روط نامه  نید . هب  مجاهت  ینعی  هچ ؟ ینعی  یگنهرف  مجاهت  اما  یگنهرف . مجاهت  مییوگیم  میـشاب ، هتفگ  نخـس  نارگید  ناـبز  هب  هک  نیا 
هک یـسانشراک  زا  تسا  ینخـس  هکلب  تسین ، یخوش  نیا  دناهداد . رارق  فده  ار  مدرم  نامیا  نانمـشد ، دـندومرف ، يربهر  مظعم  ماقم  هک 

! مراد اهراک  نیا  هب  راک  هچ  متسه ! مسرد  زامن و  لابند  نم  میوگب  هدنب  یطیارش  نینچ  رد  دمهفیم . رتهب  یسک  ره  زا  ار  لئاسم  هنوگ  نیا 
! دشاب شدوخ  راک  لابند  هب  مه  تلم  و  دـنک ، لمع  يرگید  تروص  کی  هب  مه  تلود  و  دـشاب ! هتـشادن  يراک  روطنیمه ، مه  يرگید  و 

ربـهر هچ  ره  دـشاب ! هتـشادن  نمـشد  يهسیـسد  هب  هجوت  یـسک  رگید  و  دنـشاب ، دوخ  نیب  ییاـهيریگرد  لوغـشم  مه  فلتخم  ياـهحانج 
شوگ تسین ، یمالسا  زونه  ام  ياههاگشناد  دینکب ، اههاگشناد  يارب  يرکف  دینکب ، یگنهرف  مجاهت  يارب  يرکف  هک  دنزب  دایرف  ناناملسم 

دیاب هک  یناسک  اما  دراد ، رارق  یمالـسا  ماظن  سأر  رد  مه  هیقف  یلو  تسا ، یمالـسا  تلود ، دنکن . هجوت  یـسک  و  دشابن ، راک  رد  ییاونش 
یفرح دیابن  دننک ؟ اشامت  دنراذگب و  تسد  يور  تسد  دیاب  اج  نیا  اهناملسم  ایآ  دننکیمن . ارجا  ار  وا  تاروتسد  دنـشاب  وا  رماوا  يرجم 

همه نیا  يربهر  مظعم  ماقم  هک  نیا  زا  دعب  دننک ؟ لامعا  ار  حماست  لهاست و  دیاب  ایآ  دوش ؟ هدیمان  تنوشخ »  » اهنآ راک  ادابم  هک  دـننزب ،
هداد رارق  فده  ار  امش  ياهناوج  نامیا  تسا ، امـش  نید  گنهرف و  تراغ  لاح  رد  نمـشد  تسا ، یگنهرف  نوخیبش  هک  دننکیم  دیکات 

ناهگان دیـشاب ، هتـسشن  دوخ  يهناخ  رد  امـش  رگا  ًالثم  مینکب ؟ ياهفیظو  ساسحا  چـیه  دـیابن  مهزاب  ام  اـیآ  تفگ ؟ دـیاب  هچ  رگید  تسا ،
، دنزب قرب  دیلک  ای  میس  هب  تسد   - الثم  - یسک رگا  دیشاب ، بظاوم  هدرک ، ادیپ  یلاصتا  قرب  ياهمیس  هک  دنزب  دایرف  امـش  هلحم  رد  یـسک 

مارآ مرگ ، رتـسب  رد  هناـخ و  رد  مه  امـش  تسا ، هداـتفا  هحفـص 192 )  ) هار لیـس  اههچوک  رد  هدـمآ و  ناراب  اـی  دریگیم . شتآ  شاهناـخ 
راک هچ  امش  تروص  نیا  رد  دیورب ، نوریب  دوخ  ياههناخ  زا  هدمآ ، لیس  دنزب  دایرف  یـشارخشوگ  يادص  اب  یـسک  ناهگان  دیاهدیباوخ ،

و دـنزیم ؟ داـیرف  یـسک  هچ  بش  عقوم  نیا  دـییوگب  دیـشاب ، دولآ  باوخ  هک  یلاـح  رد  یتح  دـیوش و  دـنلب  تسا  نکمم  لوا  دـینکیم ؟
يراج اج  همه  بآ  دـینیبیم  دـیدش ، رایـشوه  ًالماک  رادـیب و  باوخ  زا  دیدینـش و  ار  دایرف  نیا  راب  دـنچ  هک  ینامز  اما  دـیباوخب . ًاددـجم 

دییوگیم وا  هب  دـینکیم . مه  رکـشت  دـنزیم ، دایرف  هک  یـسک  زا  نآ ، زا  دـعب  دـیریگیم ، يدـج  ار  هلأـسم  هک  تسا  عقوم  نیا  رد  تسا ،
شتآ ياهلحم  هدـمآ و  یـشتآ  ای  دـندشیم . هفخ  ام  ياههچب  و  دـشیم ، بارخ  اـم  يهناـخ  هنرگو  يدرک ، اـم  هب  یگرزب  تمدـخ  بجع 
هدرک امش  هب  یگرزب  تمدخ  هچ  هک  دیدش  هجوتم  دعب  درک ، رادیب  باوخ  زا  بش  همین  ار  امش  و  شتآ »  » دز داد  یـسک  رگا  تسا ، هتفرگ 
بوخ ار  يدام  روما  میتسین . هنوگ  نیا  يونعم  روما  هب  تبـسن  ام  اما  دـینکیم ؟ رکـشت  وا  زا  اـی  دـینکیم  ضارتعا  وا  هب  تبـسن  اـیآ  تسا ،

ام يارب  اهرادشه  نیا  و  میمهفیم . بوخ  درک ، هجوتم  نارابمب  ای  و  لیس ، شتآ ، هلزلز ، ندمآ  رطخ  هب  تبسن  ار  ام  یـسک  رگا  میمهفیم ،
وا هک  میمهفیم  هک  نیا  اب  دهدب ، رادشه  يونعم  روما  هب  تبسن  یسک  رگا  اما  مینکیم . مه  رکـشت  هدنهد  رادشه  زا  و  دراد . شزرا  یلیخ 

! یهدیم جرخ  هب  تنوشخ  ارچ  مییوگیم  یتح  مینکیمن . لابقتـسا  وا  زا  یلو  دنزیم ، دایرف  يزوسلد  رـس  زا  تسام ، هاوخریخ  تسود و 
نخـس مارآ  اهرطخ  ماگنه  رگا  نزب ؟ فرح  مارآ  اقآ  دیتفگن  دز ، دایرف  درف  نآ  دما و  لیـس  ای  هلزلز  هک  یماگنه  روطچ  نزب ! فرح  مارآ 
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دیاش میوشیمن . هجوتم  چیه  امش  نم و  زاب  دنسیونیم ، دنیوگیم و  امئاد  هک  ار  يونعم  ياهرطخ  نیا  دوشیمن . رادیب  یـسک  هک  دنیوگب 
اهیهللابزح و نیمه  طقف  ام »  » زا مروظنم  میتسین . ساسح  يونعم  ياهرطخ  هب  تبـسن  اـم  هنرگو ، دـنک ، رثا  یـضعب  رد  دـننزب  داـیرف  رگا 
ام هب  هک  یتقو  دنکیمن . رواب  دوز  دشاب  وا  تایسح  زا  رتارف  هک  ار  هچنآ  دراد . سنا  یسح  روما  اب  رتشیب  رشب  تعیبط  ًالـصا  تسین . نانموم 

نید دنیوگب  رگا  اما  میمهفیم . دوز  دنربب ، ار  ام  لام  رگا  دندربن ! هک  ار  يزیچ  وک ؟ مییوگیم  دنتـسه ، نید  تراغ  ضرعم  رد  دنیوگیم 
مینیبیم مینک ، تقد  یبوخ  هب  رگا  اما  دـندرب ؟ اجک  ار  ام  نید  میریگیم ، مه  هزور  میناوخیم ، زامن  هک  اـم  ریخ ، مییوگیم  دـندرب ، ار  اـم 

لاسما اما  میتشاد ، نیقی  هلآ  وهیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  هب  ام  هتـشذگ  لاس  دنکیم . قرف  ام  لاسما  نامیا  اب  ام  يهتـشذگ  لاس  نامیا  هک 
ياهفرح هک  مه  یناسک  هرخالاب  دـشابن ؟ تسرد  اهدـنوخآ  ياهفرح  نیا  دـنکن  هک  دـیآیم  ام  نهذ  هب  یهاـگ  لاـسما  میراد . کـش 

سرد ندـنل  ياههاگـشناد  رد  دـناهتفر ، هاگـشناد  دـناهدناوخ ، سرد  دـنیوگیم  نویناـحور  ياـههتفگ  هحفـص 193 )  ) فـالخرب يرگید 
مارآ مارآ  تروص  نیا  هب  ام  نید  دنمهفیم . اهدنوخآ  زا  رتهب  دـیاش  و  دـنیوگیم ، ار  بلاطم  نیا  هک  دـنمهفیم  يزیچ  دـبال  دـناهدناوخ ،

، ساسح لئاسم  هب  تبسن  رادیب و  هک  یسک  تسا . هدنامن  یقاب  يزیچ  نید  زا  رگید  دنیبیم  و  دنکیم ، هاگن  ناسنا  ناهگان  دزابیم ، گنر 
یبایزرا دناوتیم  ار  نمـشد  تاکرح  دیآیم . يراک  هچ  يارب  نمـشد  دـمهفیم  دـیآیم  رود  زا  نمـشد  یتقو  تسا ، يوق  هماش  ياراد  و 

زا هک  نارگید  اـما  تـسا . يراـک  هـچ  لوغـشم  نـالا  و  تـسا ، هداد  رارق  فدـه  ار  يزیچ  هـچ  نمـشد  هـک  دـنزب  سدـح  دـناوتیم  دـنک ،
. تسا رکنم  زا  یهن  یعون  مه  نیا  لاـح  ره  هب  دـننکیمن . رواـب  دـنیوگب ، اـهنآ  هب  هک  مه  هزادـنا  ره  دنتـسه ، لـفاغ  نمـشد  ياههسیـسد 

ياهحرط ياراد  اهرکنم  نیا  تسا . رسیم  رفن  کی  اب  نآ  عفد  هن  و  تسا ، رفن  کی  فرط  زا  هن  تسا ، یمالسا  هعماج  هجوتم  هک  ییاهرطخ 
ناصـصختم دیاب  دراد ، جایتحا  يزیرهمانرب  هب  اهنآ  اب  هلباقم  هزرابم و  و  دـنکیم ، هعماج  هجوتم  ار  یگرزب  ياهرطخ  و  تسا ، ياهدـیچیپ 

لابقتسا تین  نسح  اب  نارگدایرف  ياهدایرف  زا  و  دنشاب ، هتـشاد  نظ  نسح  ناشیا  هب  مه  نارگید  دننک ، یحارط  ار  اهنآ  اب  دروخرب  يهویش 
، دـنوشیم ناـمیایب  هعماـج  نیمه  نادـنزرف  ادرف  دوریم . ناـسنا  دوخ  مشچ  هب  نآ  دود  تروـص  نیا  ریغ  رد  دـنریذپب . ار  اـهنآ  هدرک و 

راکتیانج دـنوشیم ، رذـیا  ردـخم و  داوم  هب  التبم  هدـنیآ  رد  دوشیم ، بترتم  نآ  رب  یقالخا  دـب  راثآ  دـندش  ناـمیایب  اـههچب  هک  یناـمز 
ُباذََـعل َو  اْینُّدـلا  ِةویَْحلا  یف  ٌباذَـع  ْمَُهل  . » دروآ دـهاوخ  راب  هب  ار  جـیاتن  نیا  یگنهرف  طاطحنا  دـنهدیم . لیکـشت  قاچاق  دـناب  دـنوشیم ،

، اههچب ندـش  تیبرت  دـب  اهرهوش ، نز و  یمئاد  فـالتخا  اـههداوناخ ، ندـش  یـشالتم  تسا ، اـهنآ  يویند  باذـع  نیا  ( 1 « ) ُّقَشَأ ِةَرِخآـْلا 
تالکـشم نیا  نآ  لاـبند  هب  تفر ، ناـمیا  رگا  تسین . ینتفگ  هک  رگید  ناـمردیب  درد  نارازه  و  ردـخم ، داوـم  هب  داـیتعا  تشز ، تاداـع 

ساسح یگنهرف  لئاسم  هب  تبـسن  دـیریگب ، ار  نآ  ولج  لوا  زا  دـیاب  دوشن ، یهتنم  ماجنارـس  نیا  هب  هعماج  دـیهاوخیم  رگا  دـمآ . دـهاوخ 
هلیسو هب  یعامتجا  دسافم  زا  يرایسب  دزیخیمرب . داصتقا  زا  اهدرد  نیا  زا  یـضعب  دوشیم ، لح  داصتقا  هیاس  رد  زیچ  همه  دییوگن  دیـشاب .
تورث دنهاوخیمزاب  اما  دنراد ، تورث  دوخ ، زاین  دح  زا  شیب  و  دـننکیم ، ادـیپ  يزودـنا  لام  صرح  هک  یناسک  دوشیم . ارجا  اهرادـلوپ 

هحفـص 194)  ) دـننکیم رکف  هک  یناـسک  تسین ، رقف  زا  دـسافم  نیا  هـمه  دـننزیم . تاـکرح  نـیا  هـب  تـسد  اـهنآ  دـنزودنیب ؛ يرتـشیب 
دوخ ياج  رد  دیاب  مه  ار  يداصتقا  لئاسم  هتبلا  دننکیم . هابتشا  تخس  دوشیم ، عفترم  يداصتقا  لئاسم  ندش  لح  اب  یعامتجا  تالـضعم 

نآ لحهار  تسین . همات  تلع  اهنآ  اما  دـنکیم ، کمک  تافارحنا  نیا  هب  يداصتقا  یناماسبان  يداصتقا و  رقف  یهاگ  داد . رارق  هجوت  دروم 
یمالسا تلود  یمالسا و  هعماج  يهفیظو  نیا  درک ، لح  ار  يداصتقا  لکشم  دیاب  هک  تسا  تسرد  تسین . يداصتقا  لکشم  لح  طقف  مه 

تایونعم و ظفح  قالخا ، ظفح  نید ، ظفح  هفیظو ، نیلوا  هکلب  تسین ؛ يداصتقا  تالکشم  لح  یمالـسا  تلود  يهفیظو  هناگی  اما  تسا .
مدـقت و نیا  هکلب  تسین ، ینامز  رخات  مدـقت و  روظنم  هتبلا  تسا . مزال  رگید  ياهشزرا  ظفح  نآ  زا  دـعب  تسا . يونعم  ياهشزرا  ظفح 

لئاسم رگا  هک  دناهدرک  نیقلت  ام  هب  اههناسر  هلیـسو  هب  یتالاقم ، و  تانایب ، اب  یلیالد ، هب  تسا  یتدـم  هنافـسأتم  تسا . هبتر  ظاحل  زا  رخأت 
. دـننزیم لوگ  ار  ناشدوخ  دـنیوگیم  ار  اهفرح  نیا  هک  یناسک  تسین . هنوگ  نیا  ریخ ، دوشیم . تسرد  زیچ  همه  دوش ، لح  يداصتقا 

هنارس دمآرد  تساکیرمآ . ایند  رد  اهروشک  نیرتهفرم  هک  تسا  فورعم  تسین . تالکـشم  همه  لالح  يداصتقا  هافر  دیروخن . لوگ  امش 
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ظاـحل زا  هتفرـشیپ  ياـهروشک  زا  یکی  لـقاال  تسا . رتشیب  اـهروشک  يهمه  زا  اـهنآ  يداـصتقا  دـشر  تسا ، رتشیب  اـهروشک  ریاـس  زا  نآ 
، دوشیم هتفگ  اکیرمآ  دوخ  تاعوبطم  رد  هچنآ  ساسا  رب  درادـن ؟ یعامتجا  یقالخا و  تالکـشم  روشک  نیا  ایآ  تسا . اـکیرمآ  داـصتقا ،

اکیرمآ ياهناتـسریبد  مامت  رد  دنورب ، هسردم  هب  تروکـسا  اب  دیاب  اهنآ  یناتـسبد  ياههچب  دوشیم ، عقاو  تیانج  کی  هیناث  دنچ  ره  رد 
اب یعامتجا  یقالخا ، تالکـشم  نیا  ایآ  دوشن . عقاو  تیانج  سرادـم  رد  هک  تسین  يزور  اهنیا  همه  دوجو  اـب  دراد . دوجو  حلـسم  سیلپ 

داـجیا رقف  رثا  رد  یعاـمتجا  تالکـشم  زا  يرایـسب  هک  منک  راـکنا  مهاوخیمن  نم  هتبلا  دـنراد ؟ مک  لوپ  اـهنآ  اـیآ  دوشیم ؟ لـح  لوـپ 
رد یهاگ  دوشیم . لح  زیچ  همه  دش  لح  رقف  هلأسم  رگا  هک  دینکن  روصت  هنوگ  نیا  اما  دنکیم . دـیدشت  ار  نآ  رقف  لقادـح ، ای  دوشیم ،

.34 دعر ، ( 1 . ) دوشیم ادیپ  يدیدج  ياهالب  ناوارف  لوپ  رثا 

هعماج ندرک  رادیب  يارب  یبلط  تداهش  داهج و 

یمالـسا تلود  ای  يدارفا و  رگا  بوخ ، تسا . رکنم  زا  یهن  یعون  مه  نیا  لاح  ره  هب  هعماـج  ندرک  رادـیب  يارب  یبلط  تداهـش  داـهج و 
دوبن و یمالسا  تلود  ًالـصا  ای  تسناوتن  یمالـسا  تلود  رگا  ای  دندرک ، مادقا  مه  کمک  هب  مدرم  تلود و  ای  دندرک ، مادقا  نآ  هب  تبـسن 
ار اهنآ  ياههشقن  و  دندرک ، هزرابم  مالسا  نانمشد  هحفص 195 )  ) اب و  دندرک ، لح  ار  تالکشم  نیا  و  دندرک ، مادقا  ناملسم  مدرم  دوخ 

هلباقم تارکنم  نیا  اب  هک  تسا  ناناملـسم  يهفیظو  اج  نیا  تفرگن ، تروص  یمادـقا  چـیه  رگا  اـما  بولطملا . معن  دـندرک ، بآ  رب  شقن 
یهاتوک دوخ  یمالسا  فیاظو  ماجنا  رد  ناملسم  مدرم  يزور  دوشیم  ایآ  دنتـسه ؟ سانـشهفیظو  اهناملـسم  يهمه  هشیمه  ایآ  اما  دننک .

مدرم قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  تسا  نکمم  هک  نیا  روصت  اـیآ  میتشادـن ؟ اهناملـسم  ییاـفویب  زا  ییاـههنومن  خـیرات  رد  اـم  رگم  دـننکن ؟
نینمؤملاریما تداهش  نامز  زا  دینادیم . همه  ار  نآ  قادصم  تسا ؟ یلاحم  ضرف  دننک ، یهاتوک  دوخ  یمالسا  فیاظو  ماجنا  رد  ناملسم 

هچ هنیدـم  رد  ع )  ) ءادهـشلادیس تدـم  نیا  لوط  رد  دیـشک . لوـط  لاـس  تسیب  مالـسلاهیلع ، ءادهـشلادیس  تداهـش  ناـمز  اـت  مالـسلاهیلع 
راکنا ار  نید  ماکحا  هلآ و  وهیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  رهاظ ، رد  ایآ  دـندوب ؟ ادـخ  رکنم  ای  تسرپتب  دـندوب ، مکاح  هک  یناسک  ایآ  درکیم ؟
یهتنم دندوب ، هعمج  ماما  دندناوخیم ، زامن  دنتسنادیم ، ص )  ) هّللالوسر يهفیلخ  ار  دوخ  اه  نآ  دوبن ، هنوگ  نیا  ًالـصا  ریخ ، دندرکیم ؟

زامن اهنآ  تسا ، ملـسم  هچنآ  دندرکیم ! تعامج  تماما  یتسم ، لاح  رد  مه  یهاگ  دـندناوخیم ! هبنـشراهچ  زور  ار  هعمج  زامن  یهاگ 
نامز رد  هک  یمدرم  ( 1 .« ) يرِْشبَأ ِۀَّنَْجلِاب  َو  یبَکِْرا  ِهَّللا  َلیَخ  ای  : » تفگ دعب  دناوخ  زامن  لوا  دعـس  نب  رمع  اروشاع  زور  یتح  دندناوخیم .

. دوب یمالسا  تموکح  تموکح ، حالطصا  هب  دندرکیم . یناملسم  ياعدا  و  دندناوخیم ، زامن  همه  دندرکیم  یگدنز  ع )  ) ءادهـشلادیس
هشوگ و رد  يدودـعم  دارفا  هب  رگم  تسا . قحان  تموکح  نیا  دـیوگب  تسناوتیمن  و  دروخ ، لد  نوخ  لاس  تسیب  ع )  ) ءادهـشلادیس اـما 

مکاح هب  ع )  ) ترـضح رهاظ  رد  دـندروآ ، ار  هیواعم  گرم  ربخ  یتقو  یتح  هنامرحم . و  یـصوصخ ، يرـس ، تروص  هب  اـفخ ، رد  و  راـنک ،
ماما مالـسلاهیلع ، رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  نامز  مالـسلامهیلع ، راهطا  همئا  ریاس  نامز  رد  ایآ  دوب . هنوگ  نیا  عقو  تفگ . تیلـست  هنیدـم 

نادـنز ار  مالـسلامهیلع  ناراوگرزب  نآ  ارچ  سپ  دـنلطاب ؟ اهتموکح  نیا  دـنیوگب  مدرم  هب  دنتـسناوتیم  ًاحیرـص  نارگید  و  ع ،)  ) قداص
رکنم مه  رگا  دندوب ؟ ادخ  رکنم  هک  نیا  ای  دندرکیم ؟ تموکح  رفک  مان  هب  افلخ  ایآ  دندناسریم ؟ تداهـش  هب  ار  ناشیا  ارچ  دندرکیم ؟

همه دیاهدینـش ، هـمه  ًاـمتح  ار  ناتـساد  نـیا  دـندرکیم ، تموـکح  ص )  ) هللالوـسر يهـفیلخ  ماـن  هـب  و  دـندرکیمن ، راـهظا  دـندوب  ادـخ 
ص)  ) ربمایپ دقرم  هب  دنک ، ینادنز  ار  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ترـضح  تساوخیم  هک  یماگنه  دیـشرلانوراه  هک  دـنناوخیم  اهناوخهیثرم 

یمالسا هعماج  تحلصم  هک  نیا  يارب  منکیم ، ینادنز  ار  هحفص 196 )  ) وت دنزرف  نم  ص )  ) هللالوسر ای  تفگ  درک ، یهاوخرذع  دمآ و 
! درکیم یهاوخرذـع  ص )  ) ربمغیپ زا  دـتفین ! هعماج  رد  فالتخا  هک  نیا  يارب  دوش ! داجیا  هعماج  رد  تینما  هک  نیا  يارب  دوشیم ! نیمأت 
هب طیارـش  یهاـگ  درک ؟ دـیاب  هچ  دراوم  نیا  اـب  بوخ ، دنـشاب . كرـشم  رفاـک و  تموکح  اـهتموکح  نیا  همه  هک  دوـبن  هنوـگ  نیا  ( 2)

تفرعم و يزور  هک  نیا  دـیما  هب  درک ؛ ظـفح  ار  مدرم  نید  لـصا  یناـهنپ ، قرفتم و  یگنهرف  ياـهتیلاعف  اـب  ناوـتیم  هک  تسا  ياهنوـگ 
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، یفلتخم لیالد ، هب  دعب  هب  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  زا  ًابیرقت  دنهد . ماجنا  يرتمهم  ياهراک  دنناوتب  و  دنک ، ادیپ  دشر  اهنآ  گنهرف  حطس 
ار قح  ع )  ) ءادهـشلادیس نوخ  تکرب  هب  و  دـندوب ، هدـش  تیبرت  ناملـسم  ياهدـع  نوچ  دنتـشاد . ياهمانرب  نینچ  مالـسلامهیلع  همئا  ماـمت 

دالب رد  ام  نوماریپ  هک  ییاههدازماما  مامت  دندشیم ، هدنکارپ  یمالسا  دالب  فارطا  رد  و  هدش ، تیبرت  یمالسا  گنهرف  ساسا  رب  هتخانش ،
تیادـه ار  مدرم  و  دـندوب ، تماـما  نادـناخ  هدـش  تـیبرت  هـک  دـندوب  یناناملـسم  نـیمه  دنتــسه ، رگید  ياـهاج  و  ناردـنزام ، ناـسارخ ،

نوچ درک . افتکا  یگنهرف  ياهراک  نیمه  هب  دیاب  طیارش  نیا  رد  دندوب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تیب  زا  ناشیا  بلاغ  دندرکیم .
یتمـسق اما  دوریمن . نیب  زا  نید  لصا  هک  تسه  مه  نانیمطا  تسا و  نیا  داد  ماجنا  ناوتیم  هک  يراک  اهنت  تسین ، يرگید  تیلاـعف  ناوت 

کی هلأسم  اهنت  تبحـص  دوش » مگ  قح  لصا  مسرتیم  نم  : » دوب نیا  دـندومرف  ناـگبخن  نآ  هب  ینم  رد  هک  ع )  ) نیـسح ماـما  شیاـمرف  زا 
هار دـنهدب ، صیخـشت  ار  لطاب  قح و  دـنناوتن  مدرم  دوشب و  مگ  قح  لـصا  مسرتیم  نم  دـینکب ، يرکف  تسین ، یعرـش  مکح  ود  مکح و 

اب هن  یغیلبت و  ياهتیلاعف  اب  هن  دـبلطیم ، ار  يرگید  صاخ  راک  طیارـش ، نیا  دـشاب ! هتـشادن  دوجو  لـطاب  قح و  صیخـشت  يارب  يرگید 
تورث لطاب و  ههبج  تسد  رد  تردق  درادن ، رادفرط  قح  ههبج  داد ، ناماس  یماظن  گنج  ناوتیم  هن  داد و  ماجنا  یمادـقا  ناوتیمن  لوپ ،

راد ار  نافلاخم  مئاد  درادن . ندیشک  سفن  ناوت  یـسک  هک  دناهتفرگ ، مشچرهز  مدرم  زا  دناهدرک و  تاغیلبت  نانچنآ  تساهنآ . رایتخا  رد 
كوش دیاب  طیارـش  نیا  رد  تسا . هدنام  یـسک  يارب  ناوت  ورین و  رگید  هن  دراد ، تکرح  ای  مایق  تارج  یـسک  هن  دـندرک ، رورت  ای  دـندز ،
يریثأت مه  تاغیلبت  دیآیمرب ؟ یمالسا  گرزب  هعماج  يارب  کچوک  هورگ  کی  زا  ای  رفن  کی  زا  يراک  هچ  دوش . دراو  هعماج  هب  يرگید 

دوخ هرجنح  اب  ع )  ) ءادهـشلادیس دندینـشیم . ار  ع )  ) ماما دایرف  يدودحم  هدع  طقف  دوب و  نایوما  رایتخا  رد  نآ  رازبا  مامت  نوچ  تشادـن 
ع)  ) ماما هب  ندرک  تبحـص  هزاـجا  رگا  هتبلا  دـناسرب ؟ دـناوتیم  رفن  هحفـص 197 )  ) دنچ هب  ار  دوخ  يادص  دـنزب ؟ دایرف  دـناوتیم  ردـقچ 
ناراـی و اـب  اـفخ  رد  یناـهنپ و  مارآ ، تسیاـبیم  ناـشیا  دـندادن و  زین  یتـصرف  نینچ  ترـضح  نآ  هب  لاـس  تسیب  لوط  رد  هک  دـندادیم ،
هب یمالـسا  هعماج  رد  یکوش  درک ، مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  ار  يراک  نامه  درک ؟ دیاب  هچ  طیارـش  نیا  رد  دـنک . تبحـص  دوخ  باحـصا 

ار نآ  ناوتیمن  هک  یمادقا  تفرگ ؛ دهاوخن  مارآ  دنام و  دهاوخ  یقاب  هزرل  نیا  تشاد ، دهاوخ  ار  دوخ  رثا  تمایق  مایق  ات  هک  دروآ  دوجو 
هب فـیرحت و  ار  نآ  دـنناوتیم  دـشاب ، نآرق  رد  یمکحم  هیآ  ره  دـنیوگب ؟ هچ  دروآ . نآ  يارب  یطلغ  ریـسفت  دوـشیمن  و  درک ، فـیرحت 

یلعج هدوب و  غورد  دنیوگب  دـنناوتیم  دـشاب ، ثیدـح  رگا  دـنروایب ! يدـیدج  تئارق  نآ  يارب  اهيزورما  لوق  هب  ای  دـننک . ریـسفت  هابتـشا 
امش دنیوگیم  مه  عجارم  هب  تسه ! مه  يرگید  تئارق  نآ  يارب  و  تسامش ! تئارق  نیا  دنیوگب  تیاهن  رد  ای  تسا ، تایلیئارـسا  زا  تسا ،

زج دراد ؟ يرگید  ریسفت  ایآ  دننکب ؟ دنناوتیم  هچ  ع )  ) ءادهشلادیس تکرح  اب  اما  تسه ! مه  يرگید  ياهتئارق  دینکن ، قلطم  ار  ناتمهف 
یفـصنم ناسنا  چیه  یخروم ، چیه  الاح  ات  دندرک ؟ ادف  ار  ناشنازیزع  دوخ و  ناج  نید  يایحا  يارب  ادخ و  هار  رد  زابکاپ  یهورگ  هک  نیا 

البرک ناتـساد  زا  يدـیدج  ياهتئارق  هک  دنـشاب  یناـسک  تسا  نکمم  زورما  هلب ، تسا ؟ هدرک  ـالبرک  ناتـساد  يارب  نیا  زا  ریغ  يریـسفت 
، دنتـشادن يریـصقت  اهيدیزی  دوب ! شدج  تنوشخ  لمعلاسکع  البرک  هعقاو  درک ! دوخیب  ع )  ) نسح دنیوگب  هّللاب ، ذایعلا  دنـشاب ! هتـشاد 

يریسفت نیرتیناطیـش  نیا  دنتـشک ! ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادنزرف  البرک  رد  مه  اهنآ  دوب ، هتـشک  ار  اهنآ  ردپ  ع )  ) نیـسح دج 
، رفاک ناملـسم و  نمـشد ، تسود و  تسا . هتـشادن  هقباس  ریباعت  هنوگ  نیا  نونکات  و  تسا ، هدـش  ـالبرک  هساـمح  زا  زورما  هب  اـت  هک  تسا 

نیا دش ، يدـهلا  حابـصم  ع )  ) نیـسح هک  دوب  هنوگ  نیا  دـناهدروآ . دورف  میظعت  رـس  البرک  ناتـساد  لباقم  رد  همه  تسرپتب ، كرـشم و 
تاجن یمالـسا  هعماج  هک  دـش  ثعاب  كوش  نیا  درک . ناوتیمن  يراک  چـیه  نآ  هیلع  دوشیمن . شوماخ  زگره  هک  تسا  ینازورف  غارچ 

مالـسلاهیلع ترـضح  هک  اـج  نآ  دـنک  لاؤـس  یـسک  رگا  تسا . ماـع  ياـنعم  هب  رکنم  زا  یهن  يارب  يرگید  قادـصم  مه  نـیا  دـنک . ادـیپ 
، تشاد هدارا  ار  هچنآ  هلب ، هک  تسا  نیا  باوج  دندیسر ؟ دوخ  فده  هب  ایآ  ( 3 « ) رَْکنُْملا نَع  یْهنَأ  َو  ِفوُْرعَْملِاب  ُرمآ  ْنَأ  ُدیرُأ  : » دندومرف
، ادخ يایلوا  ایبنا و  هفیظو  لصا  دنـسانشب . ار  لطاب  قح و  دنناوتب  مدرم  هک  نیا  دوب ؟ هچ  مادـقا  نیا  هجیتن  دیـسر . مه  هجیتن  هب  داد و  ماجنا 

لیکـشت مه  تموکح  تروص  نیا  رد  دـنریذپب  ار  اـهنآ  يربهر  دـندش  رـضاح  مدرم  رگا  تیادـه  زا  دـعب  تسا ؛ هحفـص 198 )  ) تیاده
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هبطخ رد  ع )  ) نینمؤـملاریما هک  روـط  ناـمه  دـننک ؛ کـمک  مدرم  هک  یتروـص  رد  اـما  تسا ، اـهنآ  هفیظو  تموـکح  لیکـشت  دـنهدیم .
هب مه  نم  دندرک  کمک  و  هدرک ، ادـیپ  روضح  مدرم  هک  ینامز  ( 4 « ) رَصاَّنلا ِدوُجُِوب  ِۀَّجُْحلا  ُمایق  َو  ِرِضاْحلا  ُروُضُح  َْول ال  : » دومرف هیقـشقش 

ایبنا هفیظو  يرگتیاده  تسا ، یقاب  تیاده  هفیظو  اما  تسا ، طقاس  تموکح  لیکشت  هفیظو  دندشن  رـضاح  رگا  اما  منکیم . مایق  ماهفیظو 
زا و  تسه ، هشیمه  هفیظو  نـیا  ( 5 « ) ءایْبنَْالا ُۀَثَرَو  ُءامَلُْعلَا  . » دـنریگیم هدـهعرب  ار  تیادـه  شقن  اهنآ  تبیغ  رد  هک  تسا  یناسک  ایلوا و  و 

دیاب دنمهفب . ات  درک ، تیادـه  تداهـش  اب  ار  مدرم  دـیاب  دوبن ، يرگید  هار  چـیه  رگا  دوشیمن . هتـشادرب  یلاح  چـیه  رد  سک  چـیه  شود 
یـسررب دـننکیم ، لیلحت  یجالح و  دنـشاب  هتـشاد  فاصنا  رگا  دوش ؟ هتـشک  دـش  رـضاح  مالـسلاهیلع  ینـسح  ماما  وریپ  نیا  ارچ  دـنیوگب 

تسا نکمم  سپ  دوب . غورد  اهتمهت  اهبسچرب و  درک . ار  راک  نیا  دوخ  ینید  يهفیظو  رطاخ  هب  هک  دنـسریم  هجیتن  نیا  هب  و  دننکیم ،
دهدب صیخـشت  صخـش  هک  دهاوخیم  يدایز  یهاگآ  ًایناث  تسا . ردان  نآ  دراوم  ًالوا  اما  دشاب . هتـشاد  مه  یقادـصم  نینچ  رکنم  زا  یهن 
كرت يارب  و  دنکن ، تسرد  دوخ  ياهراک  يارب  یعرـش  هالک  درذگب ، زیچ  همه  زا  هک  دـهاوخیم  يراکادـف  یلیخ  دراد ، ياهفیظو  نینچ 

امش ام و  يارب  ار  تجح  ادخ  لاح  ره  هب  یلو  دوشیم ، ادیپ  تردن  هب  یتیـصخش  نینچ  دنکن . یـشارتهناهب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
ردـپ و ام ، ياهناج  یّمُأ ؛ َو  َْتنَأ  یبَِأب  هَّللاِدـْبَعابَأ ، اـی  َکـیَلَع  ُمـالَّسلَا  دوب . مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  دوبن  سک  چـیه  رگا  هدرک ، ماـمت 

شوماخ زگره  تساپرب  ناهج  اـت  یتخورفا و  ناـهج  نیا  رد  ار  تیادـه  غارچ  هک  ع !)  ) نیـسح يا  وت  يادـف  اـم ، نادـنزرف  اـم ، ياـهردام 
ج راونالاراحب ، ( 3 . ) ص 280 داـشرا ، ك : ر . ( 2 . ) تیاور 2 باب 37 ، ص 391 ، ج 44 ، راونالاراحب ، ( 1 ( ) هحفـص 201 . ) دش دهاوخن 

تیاور 2. باب 1 ، ص 164 ، ج 1 ، راونالاراحب ، ( 5 . ) هبطخ 3 هغالبلاجهن ، ( 4 . ) تیاور 2 باب 37 ، ص 329 ، ، 44

رضاح طیارش  رد  مدرم  تموکح و  فیاظو 

ءایبنالا و دیـس  یلع  مالّـسلاو  ةولّـصلاو  نیملاـعلا ، ّبر  هّلل  دـمحلا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  رـضاح  طیارـش  رد  مدرم  تموکح و  فیاـظو 
هئابآ یلع  وهیلع  کتاولـص  نسحلا  نب  ۀجحلا  کیلول  نک  مهّللا  نیموصعملا . نیرهاطلا  نیبیطلا  هلآ  یلع  دّـمحم و  مساقلایبأ  نیلـسرملا ،

مالـسلا ًالیوط . ًاهیف  هعتمت  ًاعوط و  کضرأ  هنکـست  یتح  ًانیع  ًالیلد و  ًارـصان و  ًادـئاق و  ًاظفاح و  ًاـیلو و  ۀـعاس  لـک  یف  ۀـعاسلا و  هذـه  یف 
ینیـسح يهناخازع  نیا  رد  رد  بش  دـنچ  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  مان  تکرب  هب  کئانفب . ّتلح  یتلا  حاورالا  یلع  هَّللادـبعابا و  ای  کیلع 

ناتـضرع هب  سلجم  ياضتقا  هدـنریگ و  مهف  ناوت و  دـح  رد  یبلاطم  زین  و  اروشاع ، ناتـساد  يهراـبرد  اـهلاؤس  زا  یـضعب  هب  خـساپ  قیفوت 
زا یکی  هک  دش  یهتنم  اج  نیا  هب  اهثحب  يهلسلس  مینک . يریگهجیتن  يدنبعمج و  ار  هتشذگ  ثحابم  هسلج ، نیا  رد  تسا  بسانم  دیسر .

نیا ام  یعس  دوب . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دندومرف ، حیرصت  ع )  ) ترـضح دوخ  هک  هنوگنامه  مایق  نیا  زا  ع )  ) ءادهـشلادیس فادها 
هب رما  یعوـن  ع )  ) ءادهـشلادیس ماـیق  اـنعم ، مادـک  هب  هک  مینک  یـسررب  میهد و  حیـضوت  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یناـعم  هک  دوـب 

لـصاح دوش ؟ بجاو  تروص  نیا  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تسا  نکمم  یطیارـش  هچ  رد  و  تسا ؟ هدوب  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
تموـکح ندرب  نیب  زا  مدرم و  ندرک  هارمگ  مالـسا ، تقیقح  وـحم  يارب  هعماـج  رد  ياهدـیچیپ  ياـههئطوت  رگا  هک  دوـب  نیا  مـه  باوـج 
تالکشم لح  يارب  یعامتجا ، ياهراک  يدرف و  تامادقا  زا  معا  فراعتم ، يداع و  ياههار  دشاب و  هتشاد  دوجو  قح  تموکح  یمالسا و 

و دوب . دهاوخ  نیعم  شور  نیا  دوشب ، تباث  تیناقح  تیمولظم و  هنابلطتداهـش ، یمایق  اب  هک  دـنامب  یقاب  هار  نیا  طقف  و  دـشخبن ، يدوس 
یتکرح نینچ  مهزاب  دشاب ، يراک  نینچ  رب  فقوتم  یمالسا  ماظن  يرارقرب  يارب  شالت  قح و  هار  نداد  ناشن  هک  دیایب  شیپ  یطیارـش  رگا 

نینچ هحفص 202 )  ) ًاددجم مالسا  خیرات  لوط  رد  تسا  دیعب  هک  تشاد  یتکرب  نانچ  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  مایق  هتبلا  دوب . دهاوخ  مزال 
ماـیق زا  دـعب  هللا  دـمحب  دـشابن . رـسیم  قـح  نتخانـش  هک  دوـشب  راـت  هریت و  یمالـسا  يهعماـج  ياـضف  ياهزادـنا  هب  دـیایب و  شیپ  یطیارش 

یمالـسا ياهروشک  راطقا  رد  ار  مالـسا  قیاقح  دنناوتب  مالـسلامهیلع  راهطا  يهمئا  ریاس  هک  دش  مهارف  یطیارـش  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس 
رد هنارگایحا  يداشرا و  ياهتکرح  ماجنا  يارب  ار  ینارای  دننارورپب ، یمالسا  فراعم  میلعت  جیورت و  غیلبت ، يارب  ینادرگاش  دننک ؛ نییبت 
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دعب هللاءاشنا  دوبن ، يزاین  مالـسلامهیلع  همئا  يهیقب  نامز  رد  ع )  ) ءادهـشلادیس مایق  نوچ  یتکرح  نینچ  هب  رگید  دننارورپب و  فلتخم  دالب 
قادصم کی  دوجو  اب  نآ  مکح  هکلب  تسین ، قیداصم  ترثک  ای  دوجو  عبات  یلک ، لئاسم  لاح  ره  هب  یلو  دوب . دـهاوخن  يزاین  مه  نیا  زا 

یهاگ تسا  نکمم  اما  دشاب ، هتشاد  ترورض  تایـصوصخ  نیا  اب  تعـسو و  نیا  اب  یمایق  نینچ  تسا  دیعب  هچرگ  هتبلا  دوشیم . صخـشم 
ًامتح ( 1 ، ) دوب يزیچ  نینچ  ناکما  هب  يهراشا  مه  يربهر  مظعم  ماـقم  زورما  تاـشیامرف  رد  دـنک . ادـیپ  ترورـض  يرتدودـحم  ياـهمایق 

يهعماج یگدامآ  اریز  تشاد ؛ هجوت  نآ  هب  دـیاب  هک  تسا  ياهلأـسم  نیا  لاـح ، ره  هب  دـندش . هجوتم  ار  هلأـسم  نیا  دندینـش ، هک  یناـسک 
هب هتفرورف و  یـشوگرخ  باوخ  هب  يراگزور  رگا  اما  دـنکیم . مک  ار  اهنآ  تیقفوم  ذوفن و  ناـکما  نانمـشد ، اـب  دروخرب  يارب  یمالـسا 

دـننکیم و عمط  نانمـشد  تقو  نآ  میهدـب ، تسد  زا  ار  ینید  تریغ  میریگب و  رارق  نانمـشد  تاـغیلبت  ریثأـت  تحت  فلتخم  ياـهتروص 
ياینالوط ًاتبـسن  ثحب  تبـسانم  نیمه  هب  مینک . ادـیپ  ياهنابلط  تداهـش  ياهتکرح  نینچ  هب  جایتحا  هک  دـیایب  شیپ  یطیارـش  زاب  دـیاش 

هک دوشیم  زین  رگید  ناونع  دـنچ  لماش  نآ  ماـع  ياـنعم  هب  فورعم  هب  رما  متفگ  مدرک و  ضرع  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يهراـبرد 
دـسریم هرخالاب  و  دشاب ، هظعوم »  » تسا نکمم  نآ  یلک  نیوانع  زا  رگید  یکی  دشاب ، میلعت »  » ناونع دـناوتیم  نآ  یلک  نیوانع  زا  یکی 

. دشاب داهج »  » دناوتیم نآ  نیوانع  زا  یکی  هک  ییاج  هب 

لئاسم ماکحا و  شزومآ  يهنیمز  رد  هعماج  تموکح و  يهفیظو 

میلعت دشاب : هتـشاد  هخاش  هس  دناوتیم  هک  مدرک ، ضرع  میلعت  دروم  رد  لئاسم  ماکحا و  شزومآ  يهنیمز  رد  هعماج  تموکح و  يهفیظو 
يارب زونه  و  درادن ، ياهرهب  فراعم  زا  یمالـسا  يهعماج  رد  یـسک  هک  تسا  نیا  لوا  تروص  لاض . داشرا  لفاغ و  رکذت  ای  هیبنت  لهاج ،

هک تسا  یلحارم  زا  یکی  نیا  داد . میلعت  ار  وا  دـیاب  هک  دـنک  بسک  ار  نید  دروم  رد  مزـال  تاـمولعم  هک  تسا  هدـشن  مهارف  یطیارـش  وا 
هب یـسک  هک  تسا  نیا  مود  يانعم  نآ . ماع  يانعم  هب  منکیم ، دـیکأت  هحفـص 203 )  ) زاب هتبلا  دشاب . فورعم  هب  رما  قیداصم  زا  دـناوتیم 
وا يارب  مه  یفیلکت  نینچ  دراد و  دوجو  ياهلأسم  نینچ  یمکح و  نینچ  هک  نیا  زا  الـصا  هک  هدش  عقاو  یطیارـش  رد  اما  دراد ، ملع  هلأسم 

عبات مه  ام  تاینهذ  رثکا  تسا ، وا  تاینهذ  عباـت  ناـسنا  ياـهيریگتهج  اـهيریگعضوم و  لاـح ، ره  هب  تسا . هدـش  تلفغ  راـچد  تسه 
، هدولآ طیحم  رگا  تسا ؛ طیحم  طیارـش  عبات  ًابلاغ  لئاسم  هب  ناسنا  هجوت  میوشیم ، رادـیب  اهیندینـش  اهیندـید و  زا  تسا ، طیحم  طیارش 

نـالف مالـسا  رد  هک  دوش  لاؤس  ناـشیا  زا  رگا  دـنوشب و  لـفاغ  دوخ  فیلاـکت  زا  مدرم  زا  يرایـسب  تسا  نکمم  دـشاب ، دـساف  و  کـیرات ،
فورعم هب  رما  دروم  نیا  رد  دنلفاغ ، دنهدب  ماجنا  دیاب  دنراد و  یفیلکت  نینچ  ناشدوخ  هک  نیا  زا  اما  هلب ، دنیوگیم  دراد ، دوجو  فیلکت 

تفرعم هک  یسک  ینعی  لاض ،» داشرا   » موس ندرک . ادیپ  ینعی  نآ ، يوغل  يانعم  هب  هیبنت  ای  دوشیم ، لفاغ » هب  نداد  رکذت   » رکنم زا  یهن  و 
هابتـشا یلو  دنادیم ، ار  دوخ  يهفیظو  دنکیم  نامگ  تسا ، بکرم  لهاج  دراد ، ار  مزال  تخانـش  هک  دـنکیم  لایخ  یلو  درادـن  حـیحص 

لکش نیا  هب  ای  تسا  نیا  وت  هفیظو  هک  ینکیم  روصت  نینچ  رگا  و  ینکیم ، هابتشا  وت  هک  نیا  هب  یسک  نینچ  ییامنهار  داشرا و  دنکیم ،
، تسا لاض  داشرا  نیا  تسا ؛ نینچ  حیحـص  دـصقم  تسا ، نانچ  حیحـص  هار  تسین ، تروص  نیا  هب  ینکیم و  اـطخ  دریگب ، ماـجنا  دـیاب 
رد سک  ره  تسا ، يدرف  تروـص  هب  یهاـگ  مه  میلعت  تسا . مـیلعت  لـیبق  زا  هـمه  هـک  هـفیظو  هـس  نـیا  تـسا . هارمگ  هـک  یـسک  داـشرا 

ار وا  دشاب ، یلفاغ  رگا  ای  دشاب  یلاض  رگا  دشاب ، یلهاج  رگا  شتیبلها ، نادنزرف و  هب  تبسن  هک  دراد  ار  یتیلوؤسم  نینچ  دوخ  يهداوناخ 
فیاظو هب  دوخ  تسا  فلکم  هک  هنوگ  نامه  ناسنا  ( 1 .« ) ةَراجِْحلا َو  ُساَّنلا  اهُدُوقَو  ًاران  مکیلْهَأ  َو  ْمُکِـسُْفنَأ  اُوق  ، » دنک داشرا  هداد ، میلعت 

رد هفیظو  نیا  دـهدب . شزومآ  دنتـسه  وا  رکف  ریثأت  تحت  هک  یناسک  ناکیدزن و  هداوناـخ ، هب  هک  تسا  فلکم  دـنک ، لـمع  شایـصخش 
هعماج رد  هک  رتقیمع  رتعیسو و  رتنیگنس ، تسا  یفیلکت  دنراد ، صـصخت  لئاسم  هنوگ  نیا  رد  هک  یناسک  ناملاع و  يارب  رتالاب - حطس 

رظن رد  راک  نیا  يارب  یصاخ  داهن  دیاب  دوشیم ، هرادا  فلتخم  ياهداهن  يهلیـسو  هب  هعماج  هک  ینامز  و  دنهد ؛ ماجنا  ار  فیاظو  نیا  دیاب 
ًالثم دوبن ، يزورما  تروص  هب  تامیـسقت  اههناخترازو و  نیا  دشیم  هرادا  هداس  تروص  هب  هک  قباس  عماوج  رد  هک  دـینادیم  دوش . هتفرگ 
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یکی مراد ، رطاخ  هب  خیرات  زا  هدنب  هچنآ  ًالومعم  دنداتـسرفیم ، ار  رفن  هس  رثکادح  دنداتـسرفیم ، یلاو  ییاج  يارب  رگا  مالـسا ، ردص  رد 
رد دوـب و  ملاـع  دادیم ، میلعت  نارگید  هب  دوـب و  دـلب  ار  نآرق  هک  یـسک  يراـق ، مـلعم و  هحفـص 204 )  ) يرگید مکاـح ، یلاو و  صخش 

داهن هس  نیا  تشاد . ار  نآ  باسح  درکیم و  يروآعمج  ار  لاوما  هک  دوب  رادهنازخ  مه  یکی  دـندرکیم ، هعجارم  وا  هب  ماکحا  فراعم و 
هک دـینیبیم  هزورما  هک  ییاج  ات  دـش  هفاـضا  زین  اـهداهن  نیا  دادـعت  دـش ، هدرتسگ  هدـیچیپ و  هعماـج  طـباور  هک  نآ  زا  سپ  مک  مک  دوب ،

، هناـخترازو هس  لقادـح  مینکیم  یگدـنز  اـم  هک  یلعف  طیارـش  رد  دوـشیم . لیکـشت  هناـخترازو  یـس  اـت  تسیب  زا  اـهتلود  اـههنیباک و 
فظوم يویند  يدام و  فراعتم  مولع  يزومآداوس و  رانک  رد  هک  شرورپ  شزومآ و  ترازو  دـنراد ، هدـهع  هب  ار  هناگ  هس  ياـهشزومآ 
ترازو ام  ياـهداهن  نیب  رد  هک  داد  فاـصنا  دـیاب  و  دـشاب ، یمالـسا  ماـظن  رگا  هتبلا  دـنک ، هئارا  ناـکدوک  هب  ار  ینید  ياـهیهاگآ  تسا 

رد دـیاش  مه  زورما  تسا ، هدرک  تمدـخ  هعماـج  نیا  هب  هک  هدوب  ییاـهداهن  نیرتهب  زا  هتـشذگ  میژر  ناـمز  رد  یتح  شرورپ ، شزومآ و 
هک نیا  هلمج  زا  دراد ، مه  یلیالد  رما  نیا  دشاب . شرورپ  شزومآ و  نیمه  ام  ياههناخترازو  نیرتهب  زا  یکی  مراد ، عالطا  هدنب  هک  يدـح 

لفاحم اب  هک  دنتسه  امش  نادنزرف  نیمه  زا  دنتسه ، یلومعم  طسوتم و  يهقبط  زا  دنتسه ، ناریبد  ناراگزومآ و  هک  نآ  نادنمراک  يهدمع 
هب دننکیم . تیلوؤسم  ساسحا  دنوریم  هسردم  هب  هک  یماگنه  لیلد  نیمه  هب  تسا . مکحم  ناشینید  يهشیدنا  دنراد و  راک  رس و  ینید 

نینچمه تسا ؛ رادهدـهع  اههاگـشناد  رد  ار  هعماـج  شزوـمآ  تیلوؤـسم  زا  یـشخب  مـه  یلاـع  شزوـمآ  ترازو  شرورپ ، شزوـمآ و  زج 
دح رد  هناـخترازو  ود  نیا  درکلمع  هنافـسأتم  تسا . هفیظو  نیا  ياـیوگ  یمالـسا  داـشرا  ناوـنع  هـک  یمالـسا ، داـشرا  گـنهرف و  ترازو 

دیاب امـش  دـناهتفگ  احیرـص  هک  تسا  لاس  دـنچ  یلاـع  شزومآ  ترازو  يهراـبرد  يربهر  مظعم  ماـقم  هک  نیا  مغریلع  تسین و  بولطم 
نیا يارب  يدج  يهدارا  نآ ، نالوؤسم  یضعب  هک  دشاب  لیلد  نیا  هب  دیاش  و  تسا ، هدشن  ماجنا  يايدج  راک  دینک ، یمالسا  ار  اههاگشناد 
داهن نیا  ناگدـننکهرادا  یتح  اههاگـشناد و  ناداتـسا  زا  يرایـسب  هک  نیا  هلمج  زا  دراد . یلیالد  مه  رما  نیا  هتبلا  هک  دنـشاب ، هتـشادن  راـک 

گنهرف و يوخ ، قلخ و  دـناهدوب ، اههتفر  اپورا  تسد  ریز  ای  دـناهدنارذگ و  اپورا  رد  ار  یلاـس  دـنچ  دنتـسه ، جراـخ  ياـضف  ریثأـت  تحت 
، دـنوش گرزب  دارفا  هنوگ  نیا  تسد  ریز  هک  مه  یناسک  ًاعبط  مالـسا ؛ ملاع  هب  اـت  تسا  کـیدزن  رفک  گـنهرف  هب  رتشیب  اـهنآ  تاـمولعم 

فورعم لوق  هب  هک  مه  داـشرا  يهناـخترازو  تسا . صقاـن  هناـخترازو  ود  نیا  راـک  لاـح  ره  هب  دوب . دـنهاوخن  اـهنآ  دوخ  زا  رتـهب  رگید 
هک تسا  نیا  دراد  فسأت  ياـج  هحفص 205 )  ) رایـسب هچنآ  تسا و  هنوگچ  نآ  تیعـضو  هک  دینادیم  همه  تسا و  هداتفا  ماب  زا  شتـشط 

، دنشکیم كدی  طقف  مه  ار  یمالسا  داشرا  مسا  دنرادن و  يراک  رـس و  نید  اب  ًالـصا  هک  دناهدرک  حیرـصت  داهن  نیا  نالوؤسم  زا  یـضعب 
مدرم نید  اب  يراک  ام  دـنیوگیم : تسا ! هاـش  ناـمز  رنه  گـنهرف و  ترازو  راـک  ناـمه  هناـخترازو  نیا  راـک  هنرگو  تسا  فراـعت  ینعی 

ار یناریا  یلم  گنهرف  یسراف و  نابز  مینک ! جیورت  دیاب  ار  لئاسم  لیبق  نیا  زاوآ و  صقر و  یناتساب و  گنهرف  یلم و  گنهرف  ام  میرادن !
نیا صاـخ  دروـم  نم  دـننکیم ، بیذـکت  مه  رگا  دـناهدرک ؛ حیرـصت  میرادـن ! مالـسا  هب  يراـک  میهد ! جاور  دـیاب  رگید  ياـهروشک  رد 

هب دـیاب  ام  يهعماج  رد  داهن  هس  نیا  لاح ، ره  هب  درک . مهاوخ  ضرع  ناشیا  هب  و  منادیم ، ار  نآ  نیبطاخم  ناگدنونـش و  خـیرات ، اههتفگ ،
چیه رگید  يهناخترازو  ود  یلو  دراد ، یبوخ  درکلمع  ًاتبـسن  اهنآ  زا  یکی  هک  دنـشاب  هتـشاد  ماـمتها  ناـناوج  شرورپ  شزومآ و  لـئاسم 

هچ مدرم  دـننکیمن ، لمع  دوخ  یعامتجا  يهفیظو  هب  داهن  هس  نیا  هک  ـالاح  بوخ ، تسا . دـب  رایـسب  مه  اـهنآ  زا  یکی  تسین و  بولطم 
تموکح رب  یقح  تلود و  لباقم  رد  ياهفیظو  دنورهـش  کی  ناونع  هب  اـهيزورما ، حالطـصا  هب  اـم  هک  نیا  زا  رظن  فرـص  دـننکب ؟ دـیاب 

هک مدادیم  حیـضوت  رتشیب  دوب  تصرف  رگا  دـنرادن ؟ ياهفیظو  مدرم  رگید  دـندرکن ، لمع  اهنآ  رگا  مینکب ؟ دـیاب  هچ  ام  دوخ  اما  میراد ،
یثحب نیا  تسا . هدـش  لقتنم  تلود  هب  هک  تسا  زورما  یعامتجا  يهدـیچیپ  طیارـش  رد  تسا و  مدرم  دوخ  يهدـهعرب  فیاظو  نیا  ًالوصا 

ای دـنرادن  یـشقن  نآ  رد  مدرم  تسا و  تلود  نآ  زا  ًاتلاصا  هک  تسا  یفیاظو  هلـسلس  کی  ایآ  تسه ، هچ  تلود  فیاـظو  ًالـصا  هک  تسا 
هب نآ  ماجنا  يارب  بلطواد  ای  دیآیمنرب  مدرم  هدهع  زا  نوچ  نکل  دنهدب ، ماجنا  دیاب  مدرم  دوخ  هک  تسا  یفیاظو  هلسلس  کی  سکعرب ،

دوخ نانآ  تسا و  مدرم  دوخ  راک  هک  تسا  يروما  زا  شرورپ  شزومآ و  ًاقافتا  دنکیم . تباین  مدرم  فرط  زا  تلود  تسین ، یفاک  هزادنا 
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هفیظو نیا  زا  ییاهتمسق  یعامتجا  طیارش  ظاحل  هب  هزورما  اما  دشاب ؛ هتشاد  جاور  هعماج  رد  یمالسا  فراعم  هک  دنشاب  هتشاد  یعس  دیاب 
هفیظو نیا  یلیلد  ره  هب  تلود  رگا  اما  دننک . هبلاطم  دیاب  مه  مدرم  دهدب و  ماجنا  دیاب  هتبلا  تسا ، وا  هفیظو  هدش و  راذگاو  تلود  هدـع  هب 

یلاـع و شزومآ  داـهن  ود  هک  یطیارـش  رد  هژیو  هب  میراد ، اـم  هک  یفیاـظو  زا  یکی  سپ  دوشیمن . طـقاس  مدرم  شود  زا  دادـن ، ماـجنا  ار 
بجاو میلعت  نیا  زا  روظنم  میزادرپب . نامناناوجون  ناناوج و  میلعت  هب  هک  تسا  نیا  دـننکیمن ، لمع  ناـشدوخ  يهفیظو  هب  داـشرا  ترازو 

فورعم و هب  رما  قیداصم  زا  تسام و  هجوت  دروم  نآلا  هچ  نآ  اما  دنکیم ، ادیپ  ترورـض  یهاگ  مه  اهزیچ  ریاس  تسا . ینید  روما  میلعت 
، دنریگن رارق  وج  ریثأتتحت  هک  دنوش  ینید  حلسم  فراعم  هب  نانچنآ  ینعی  تسا ؛ ینید  هحفص 206 )  ) ياههزومآ مینادیم ، رکنم  زا  یهن 

شخب داد . ناشیا  هب  دیاب  ار  ییاهشزومآ  نینچ  دـننکن ؛ ادـیپ  کش  نید  ياههیاپ  لوصا و  رد  دوشن ، تسـس  ناشنامیا  فیعـض و  ناشنید 
فلتخم حوطـس  رد  ار  ییاـهباتک  اـههنیمز  نیا  رد  دـننک  یعـس  دـیاب  تسا . تیناـحور  شود  رب  اـم و  يهدـهعرب  تیلوؤسم  نیا  زا  یمیظع 

، ینالوط دودحم و  یمسر ، ریغ  یمـسر و  يروضح ، ریغ  يروضح و  ياهشزومآ  فلتخم ، ياهسالک  دننک ، تیبرت  يدیتاسا  دنـسیونب ،
هتفرگ ماجنا  ییاهراک  هنیمز  نیا  رد  هناتخبـشوخ  دننک . هدافتـسا  تاناکما  نیا  زا  دنناوتب  ناناوج  ات  دننک ، مهارف  تدمزارد  تدـمهاتوک و 

رفن رازه  ود  دودح  لاس  ره  ییوجشناد  جیـسب  کمک  هب  تسا و  هدش  هتـشادرب  ییاهمدق  اههاگـشناد ، نایوجـشناد  يارب  ًاصوصخم  تسا ،
ياههدکـشناد رد  اهباتک  نیا  دـنداد  روتـسد  يربهر  مظعم  ماقم  هک  تسا  هدـش  هتـشون  اهنآ  يارب  ییاهباتک  دـننیبیم ، ییاهشزومآ 

ناشدوخ ات  دننک  هدافتسا  اهنآ  زا  دنناوتیم و  مه  ناریبد  ناراگزومآ و  نازومآشناد ، نایوجشناد ، ریاس  دوش . سیردت  حلـسم  ياهورین 
رگا هدش و  هیهت  لئاسم  نیا  هنیمز  رد  هک  تسا  باتک  دـلج  شـش  دـنریگب ؛ رارق  یناطیـش  تاهبـش  ریثأتتحت  رتمک  دـننک و  زهجم  رتهب  ار 

تیالو حرط  رتفد  زا  ای  مق  رد  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماما  یـشهوژپ  یـشزومآ و  يهسـسؤم  زا  دـیناوتیم  دیـشاب  هتـساوخ  يرتشیب  تاـعالطا 
بجاو ام  رب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناونع  تحت  هک  دوب  ییاـهشزومآ  يهلوقم  نیا  دـیریگب . غارـس  ییوجـشناد  جیـسب  هب  هتـسباو 
یناسک لفکت و  تحت  کیدزن و  دارفا  هب  تبـسن  زاب  مه  نیا  دوب . ظعاوم  ماع  ینعم  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مود  شخب  دوشیم .

ار دوخ  نادنزرف  دنراد  یتامولعم  ناشدوخ  هک  يدح  رد  دـنراد  هفیظو  همه  تسا . همه  يهفیظو  دراد ، يرکف  ذوفن  ناشیا  رد  صخـش  هک 
. دنهد ماجنا  یعامتجا  يدرف و  تابجاو  زا  معا  ار  ناشبجاو  ياهراک  هک  دننک  ناشقیوشت  دنهدب ، ناشن  ار  رـش  ریخ و  هار  دننک ، تحیـصن 

وحن هب  ار  تیلوؤسم  نیا  دـیاب  اهظعاو  دـنراد . هدـهع  هب  یمـسر  ظاعو  هلمج  زا  رگید و  ياـهداهن  يرتعیـسو  حطـس  رد  ار  تیلوؤسم  نیا 
ییاههاگشزغل دنک ، هدروآرب  ار  هعماج  ياهزاین  هک  دننک  میظنت  ياهنوگ  هب  ار  ناشیاههظعوم  اهظعو و  دننک ، كرد  طیارش  نیا  رد  يدج 

، تسا هدوب  لبق  لاس  تسیود  ای  دـص  هک  ياهشیلک  ییاهزیچ  هن  دـنهدب ، هجوت  ناـشیا  هب  رتشیب  دـنوشیم ، ـالتبم  اـهنآ  هب  اـهناوج  هک  ار 
دراد ار  شدوخ  طیارش  مه  هظعوم  شخب  مینکن . هجوت  هحفص 207 )  ) هعماج زورما  ياهزاین  هب  مینک و  رارکت  ار  اهنامه  زاب  ام  مه  زورما 

، دراد یطیارـش  هچ  يدرف  يهداـس  لاـمعا  دروـم  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  دـننادیم  تسا و  رتـفورعم  همه  يارب  نیا  نوـچ  و 
ءادهـشلادیس اروشاـع و  ناتــساد  زا  ار  نآ  دـیاب  اـم  هـک  يرتـمهم  شخب  هـب  مزادرپیم  مـنک و  تبحــص  نآ  دروـم  رد  مهاوـخیمن  رگید 

.6 میرحت ، ( 1 . ) میریگب دای  رتشیب  مالسلاهیلع 

نانمشد ياههئطوت  ربارب  رد  هعماج  تموکح و  هفیظو 

هنافـسأتم هک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  مهم  مسق  کی  دـش ، نایب  هک  نانچ  نانمـشد  ياههئطوت  ربارب  رد  هعماج  تموکح و  هفیظو 
هک تسا  یمالـسا  دـض  ياههئطوت  اب  هزرابم  هرـس ، سدـق  ماما  ترـضح  تضهن  زا  لبق  صوصخب  هدـش ، عقاو  ام  زا  يرایـسب  تلفغ  دروم 
اب هک  تسا  دروم  نیا  رد  دـشاب . یماظن  يهنیمز  رد  یتح  یـسایس و  تیبرت ، میلعت و  یگنهرف ، يداصتقا ، فلتخم  ياـههنیمز  رد  دـناوتیم 

هدـیچیپ و ياـهشزومآ  مینک ، هداـمآ  ییاـهفورعم  هب  رما  نـینچ  يارب  ار  ناـمدوخ  میناوـتیمن  هزور  دـنچ  شزوـمآ  هداـس و  راـک  کـی 
هیهت تفگنه  ياههنیزه  اب  اـهلاس  لوط  رد  دوخ  ناصـصختم  اـب  اـهنآ  هک  یناطیـش  ياـههشقن  اـب  بساـنتم  هدیجنـس و  رایـسب  ياـهحرط 
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زا یـضعب  نانمـشد  دندومرف  هک  دوب ، يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  رد  زورما  هک  تسا  نیمه  نآ  زا  یکچوک  يهخاش  دهاوخیم . دـننکیم ،
تاعوبطم دننک . هدافتسا  یمالسا  ماظن  مالـساهیلع و  هاگیاپ  نیا  زا  هک  نیا  يارب  ( 1 ، ) دـناهداد رارق  هاگیاپ  ناشدوخ  يارب  ار  ام  تاعوبطم 

، دوشیم هرادا  لاملاتیب  يهجدوب  اب  اهنآ  زا  یضعب  اسب  هچ  و  هتخورف ، دوخ  دارفا  زا  یضعب  تسد  هب  ناریا ، مدرم  تسد  هب  روشک  لخاد 
يراک دننکیم . کمک  نانآ  هب  دـنریگیم و  یپ  ار  اهنآ  ضارغا  هک  تسا  اهتسینویهـص  رگید و  نانمـشد  یـضعب  ای  اکیرمآ  هاگیاپ  اما 

ییاهراک زا  تمسق  کی  هزات  نیا  دنهدیم . ماجنا  اهنیا  دنکب ، دیاب  اکیرمآ  ویدار  ای  یـس  یب . یب . يربهر -  مظعم  ماقم  شیامرف  هب  هک -
ناوتیم راک  هچ  یتاعوبطم - يهئطوت  کی  طقف  هئطوت -  نیا  لباقم  رد  دـینیبب  امـش  لاح  دـهدیم . ماجنا  اـم  ماـظن  هیلع  نمـشد  هک  تسا 

نیا لباقم  رد  ام  هک  درک  رکف  يدایز  رادـقم  دـیاب  دـننک ؟ هلباقم  نآ  اب  دـنناوتب  رفن  هد  ای  رفن  ود  رفن ، کی  هک  تسا  يراک  نیا  اـیآ  راـک ؟
ساسح رتشیب  ار  ام  دیاب  هک  تسا  دراوم  نیا  میهد . ماجنا  دیاب  ار  یتاکرح  هچ  هدش  باسح  هدرتسگ و  تیلاعف  یناطیش و  زومرم  تکرح 

کی زا  تبحـص  اج  نیا  رد  میریگب . رتيدـج  لـئاسم  لـیبق  نیا  رد  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیلوؤسم  هک  دراداو  رکف  هب  دـنک و 
ار مالسا  نایک  تسا  نکمم  هک  تسا  يزیچ  نیا  دیهدیم . رکذت  وا  هب  امش  دوشیم و  بکترم  یسک  هحفص 208 )  ) هک تسین  يدرف  هانگ 

مان دـش و  دـهاوخن  يزیچ  نینچ  هک  هللاءاـشنا  تسا ؛ هداـتفا  نمـشد  تسد  هب  زیچ  همه  مینیبب  مینک و  زاـب  مشچ  يزور  دزادـنیب و  رطخ  هب 
، دناهدیشک ياهدیچیپ  ياههشقن  ردق  نآ  اهنآ  یلو  تشاذگ . دهاوخن  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  دوجو  تاکرب  مالـسلاهیلع و  ءادهـشلادیس 

هتبلا میرامـشب . کچوک  ار  نمـشد  دیابن  مه  ام  دنراودیما . ًالماک  ناشیاههشقن  هب  هک  دناهدروآ  مهارف  ار  نآ  تامدقم  دناهدرک و  یحارط 
نیا یمرگلد  نیا  يانعم  اما  دشاب ؛ مرگ  فیرشلا - هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  رـصع - یلو  سدقم  دوجو  تاهجوت  ادخ و  فطل  هب  ناملد  دیاب 
َهَّللا اوُرُْـصنَت  ْنِا  : » هک مینادـب  مینک و  شـالت  وا  يراـیمه  هب  داـمتعا  ادـخ و  رب  لـکوت  اـب  دـیاب  مـینکن ، يراـک  مینیـشنب و  مارآ  هـک  تـسین 

مک هچ  ره  هاـگنآ  میراذـگب ، صـالخا  قبط  رد  میراد  ناوت  هچنآ  اـم  هک  تسا  نیا  هب  طورـشم  اـما  تسه ، یهلا  ترـصن  ( 2 ،« ) مُکْرُْصنی
، درک تبحـص  نآ  هرابرد  رتشیب  درک ، دروخرب  رتيدـج  یلیخ  دـیاب  هک  تسا  هنیمز  نیا  رد  لاح  ره  هب  درک . دـهاوخ  کـمک  ادـخ  میراد 

رتـشیب زیزع  ناردارب  رد  تیلوؤـسم  نیا  ساـسحا  هک  نیا  يارب  دوـب  ياهمدـقم  عـقاو  رد  مدرک ، ضرع  بش  هد  نیا  رد  هک  مه  ییاـهثحب 
اهثحب نآ  زا  میراد  هک  يدودـحم  تقو  نیا  رد  بشما  هک  تسا  نیا  ياـج  لاـح ، ره  هب  اـما  ماهدـشن ؛ اـی  ماهدـش  قـفوم  منادیمن  دوـش ،

يا ام  هک  هدش  حرطم  ناردارب  زا  یبتک  لاؤس  اههد  مدرک ، ینارنخس  هدنب  هک  لوا  بش  نامه  زا  مینک . هچ  دیاب  الاح  هک  مینک  يریگهجیتن 
نایهاگـشناد نارهاوخ و  ناردارب و  زا  اهناتـسرهش ، زا  مینک ؟ راک  هچ  دـیاب  ام  لاح  میدرک ، كرد  ار  اهنآ  تیمها  میدـیمهف ، ار  لـئاسم 

، میراد ياهفیظو  مینادیم  دزوسیم ، ناملد  مینکب ، دیاب  راک  هچ  مینادیمن  مینک ؟ راک  هچ  دـیاب  ام  بوخ ، هک  دنتـشاد  یناوارف  ياهسامت 
تـسا هدـش  هنوگچ  مینادیمن ؟ ارچ  هک  میوگب  ًالوا  مهاوخیم  تسه  تصرف  هک  ياهقیقد  دـنچ  نیا  رد  نم  مینک ؟ راک  هچ  مینادیمن  اـما 
يربهر مظعم  ماقم  تانایب  ك : ر . ( 1 . ) مینک نشور  راک  نیا  يارب  ار  یلک  طوطخ  تسا  نکمم  هک  يدـح  رد  مه  دـعب  و  مینادیمن ؟ هک 

.7 دمحم ، ( 2 . ) 1379  / 2  / 1 نارهت ،) يالصم   ) ناناوج عامتجا  رد  ياهنماخ  هللا  تیآ  ترضح 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يهفیظو  ندش  شومارف  للع 

نیا اب  ياهلأسم  نینچ  هدش  بجوم  هک  دراد  دوجو  یتساک  دنچ  هنیمز  نیا  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يهفیظو  ندـش  شومارف  للع 
هحفـص 209)  ) زا ینعی  درذـگیم - لاس  تشه  یـس و  هک  نونکات  کی  لهچ و  لاس  زا  هکنیا  اب  میاهتخانـشن . دـیاب ، هک  ناـنچ  ار  تیمها 

هدیسریم ام  شوگ  هب  هرس  سدق  ماما  تانایب  لاس ، تشه  یس و  نیا  لوط  رد  دندرک - عورش  ار  تضهن  هرس  سدق  ماما  ًامـسر  هک  ینامز 
مییوگیم مه  زاب  لاح  نیع  رد  اـما  تسا ، اـم  سرتسد  رد  ناـشیا  روشنم  همانتیـصو و  تسا ، هدوب  اـم  راـیتخا  رد  ناـشیا  ياههتـشون  تسا ،

اجک زا  دـیاب  میهد ، ماجنا  فیاظو  نیا  ماجنا  هار  رد  ار  یتکرح  میهاوخب  رگا  دـعب  و  تسیچ ؟ اـم  لکـشم  مینکب ! دـیاب  راـک  هچ  مینادیمن 
گنهرف جـیورت  يارب  ریخا  يهلاس  دـنچ  یناطیـش  تاـغیلبت  ریثأـت  ، مدرک دـیکأت  نآ  رب  هتـشذگ  ضیارع  رد  زاـب  هک  یلکـشم  مینک ؟ عورش 
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تـسا نکمم  هچرگ  دـناهتفگ - نوگانوگ  ياهنایب  اب  فلتخم و  صاخـشا  ار  عاـضوا  نیا  ردـق  نآ  لاـح ، ره  هب  تسا . حـماست  لـهاست و 
لهاست و ياهزادـنا  هب  دناهتـشاد - تین  نسح  اهنآ  زا  یـضعب  هک  میراد  ار  نظ  نسح  نیا  لقاال  دناهتـشاد و  تین  نسح  ناـشیا  زا  یـضعب 

میوگیم هک  نیا  تسا . هدرک  رثا  همه  رد  شیبامک  هرخالاب  هک  دـندرک  رارکت  ار  لیبق  نیا  زا  ییاهزیچ  نارگید و  راـکفا  لـمحت  حـماست ،
تخس دایز  ناوتیمن  طیارش  نیا  رد  نامز و  نیا  رد  هک  میدرک  رواب  هرخالاب  دشاب ؛ هتشاد  انثتسا  تسد  ناتـشگنا  يهزادنا  هب  دیاش  همه ،» »
تریغ نتـشاد  دـنراذگیم ؛ تنوشخ  دـشاب ، حـماست  لهاست و  زا  ریغ  هک  ار  هچ  ره  مسا  درک . راـتفر  تنوشخ »  » اـب حالطـصا  هب  تفرگ و 
ماکحا دراد و  تلاصا  تسا و  قح  نید  نآ  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  دـیاب  نید  کی  طقف  هک  نیا  یمالـسا ، ماکحا  هب  تبـسن  بصعت  ینید ،

نردم يایند  زورما  تسا ! قوب  دهع  تاغیلبت  اهتبحـص  نیا  دنیوگیم  دنمانیم و  مگد  راکفا  ار  اهفرح  لیبق  نیا  دـشاب ، دـیاب  یمالـسا 
دـناهتفگ و ردـق  نآ  لیبق ! نیا  زا  ییاههتفگ  و  ینید ! مسیلارولپ  دـشاب ! نید  ات  رازه  هچ ؟! ینعی  نید ! کـی  ! » ددنـسپیمن ار  اـهفرح  نیا 

نآ رد  هک  یماد  نیا  زا  میوش و  رادیب  یشوگرخ  باوخ  نیا  زا  میهاوخب  رگا  دناهداد . رارق  ریثأتتحت  يوحن  هب  ار  یسک  ره  هک  دناهتـشون 
، میراد رـسی  تلوهـس و  مالـسا  رد  ام  تسا ، غورد  توبکنع و  رات  نیا ، مینک . هراپ  ار  حـماست » لهاست و   » ماد دـیاب  مییایب ، نوریب  میاهداتفا 
، تسا یناسآ  نید  مالسا  نید  يراگنالهـس . ینعی  لهاست  میرادن ، لهاست  اما  ( 1 ،« ) رْسْیلا ُمُِکب  ُهَّللا  ُدیری  : » تسا یناسآ  نید  مالـسا  نید 

یگرزب يهطلاغم  نیا  تفرگ . يدج  تسه  هک  ار  هچنآ  دـیاب  هن ، دیـشاب . توافتیب  انتعایب و  راگنالهـس ، تسه  هچنآ  رد  هک  دـنتفگن  اما 
روشک یگنهرف  لوؤسم  حالطـصا  هب  هک  یتیـصخش  نآ  مه  زاب  دنـسیونیم ، اههمانزور  رد  مه  زاب  میاهداد ، باوج  ار  نآ  اـهراب  هک  تسا 

لهاست و مان  هب  يزیچ  مالـسا  رد  ام  دنکیم ؛ رارکت  ار  نامه  مه  زاب  میاهداد  ار  وا  باوج  هبترم  هد  دنکیم ، رارکت  ار  نیمه  مه  زاب  تسا ،
نید نیا  اما  تسا ، یناسآ  نید  ام  نید  تسین ؛ يراگنالهس  يهزاجا  ( 2 « ) ۀَحِمَّسلا ۀَلْهَّسلا  ۀیفینَْحلَا   » يانعم میرادن ، هحفص 210 )  ) حماست

جیورت اب  تسا و  هدش  جیورت  هیحور  نیا  لاح ، ره  هب  دوش . دراو  هشدخ  نآ  رد  دـیابن  مه  نزوس  رـس  کی  تفرگ و  يدـج  دـیاب  ار  ناسآ 
رد هک  دـنداد  ماجنا  ار  اهراک  ماسقا  عاونا و  ییامنیـس ، ياهملیف  رتائت و  نامر ، رعـش ، تایبدا ، اب  دـناهداد ؛ رارق  ریثأتتحت  ار  ام  ناناوج  نآ 

ار توبکنع  رات  نیا  دـیاب  رتدوز  تسا . هداد  رارق  ریثأت  تحت  ار  همه  شیب  مک و  هک  ياهنوگ  هب  دـنهد ، خوسر  ار  بلطم  نیا  اـم  يهعماـج 
تیعطاـق مالـسا  دـهاوخیم ، اوـقت  مالـسا  دـهاوخیم ، يدـنبیاپ  مالـسا  دـهاوخیم ، تریغ  مالـسا  تسا ، غورد  اـهفرح  نیا  مینک . هراـپ 

ددص رد  میوش و  انشآ  دوخ  هفیظو  اب  میهاوخب  رگا  دنکیمن . زیوجت  هجو  چیه  هب  ار  يراگنالهس  دهاوخیم و  تیدج  مالسا  دهاوخیم ،
نیا مینک . هراپ  ار  ماد  نیا  لوا  دیاب  دـتفیب ، رطخ  هب  هدرکان ، يادـخ  ام  یمالـسا  ماظن  هک  دـیاین  يزور  میتفین و  ناطیـش  ماد  رد  هک  مییآرب 
لوط رد  هک  تسا  ییاهراک  يهجیتن  میتسه و  التبم  نآ  هب  هنافـسأتم  هک  یگنهرف  فعـض  کی  هب  ددرگیمرب  هک  مود  مدـق  اـما  لوا ؛ مدـق 

هک تسا  نیا  فعض  نآ  و  میاهدوب - میهس  نآ  رد  مه  ام  دوخ  زا  یـضعب  دیاش  تسا - هتفرگ  ماجنا  يولهپ  نارود  رد  صوصخ  هب  نامز و 
هب دشاب ، شدوخ  راک  هب  شرـس  دـیاب  یـسک  ره  هک  تلاح  نیا  تسا ؛ هدـمآ  دوجو  هب  ام  رد  نارگید  ياهراک  هب  تبـسن  ییانتعایب  تلاح 

و دـنک ، يراکمه  تروشم و  نارگید  اب  هک  دراد  راک  هچ  دـنک ، لمع  شدوخ  صخـش  صیخـشت  قبط  یـسک  ره  دراد ، راـک  هچ  نارگید 
رگا تسا . ام  رد  یگنهرف  دوبمک  کی  اهتیلاعف ، ماجنا  رد  نارگید  هب  زاین  ساسحا  مدع  يورکت و  يهیحور  نیا  دـشاب . هتـشاد  يرکفمه 

، موق شیوخ و  ای  اههیاسمه  زا  رفن  هس  ود  اب  مینک - راک  نارگید  اب  میهاوخب  رگا  رثکادح - ای  نامدوخ  مینک ، فورعم  هب  رما  میهاوخب  مه 
. مینکیم مادقا  يراک  هب  تبسن  هدودحم  نیمه  رد  هناخ ، ياههیاسمه  اب  تسا ، هلحم  رد  رگا  ای  هزاغم ، ياههیاسمه  اب  دشاب ، رازاب  رد  رگا 

دراد مه  یللع  میدرکن . رواب  ار  نیا  میـشاب ، هتـشاد  يرترثؤم  رتيدج و  رتشیب ، یگتـسویپ  یعامتجا ، فیاظو  ماجنا  يارب  دـیاب  هک  نیا  اما 
دیامرفیم تسا . هدرک  توعد  تفلا  یگتـسبمه و  داحتا ، هب  مالـسا  مینادیم  لاـح ، ره  هب  یلو  میراد . قح  اـهنآ  زا  یـضعب  دروم  رد  هک 

(4 ،« ) کَلَه ِهیْأَِرب  َّدَبَتِْـسا  ْنَم  : » دنریگب سنا  وا  اب  مه  نارگید  دریگب ، سنا  نارگید  اب  هک  تسا  یـسک  نمؤم  ( 3 ،« ) فُولْأَم ٌِفلآ  ُنِمْؤُْملَا  »
هک زین  ( 5 « ) اُوقَّرَفَت ـال  َو  ًاـعیمَج  ِهَّللا  ِلـْبَِحب  اوُمِـصَتْعا  َو   » و دوشیم ؛ كـاله  دـشاب  یکتم  شدوخ  رکف  رب  طـقف  هک  هحفص 211 )  ) یـسک
رد دـنوشب ؛ دـحاو  رکیپ  مکح  رد  ناناملـسم  همه  هک  يوـحن  هب  دـهاوخیم ؛ یگتـسبمه  تدـحو و  مالـسا  مینادیم  همه  تـسا . فورعم 
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ياضعا مدآینب  : » هتفگ نآ  ساسا  رب  تسا و  هتفرگ  ار  نآ  نومضم  يدعس  هک  ( 6 ،« ) دِحاْولا ِدَسَْجلاَک  ِنِمْؤُْملا  َُخأ  ُنِمْؤُْملَا  : » هدمآ تیاور 
ار نآ  هریاد  يدعس  دنراد ، ار  رکیپ  کی  ياهمادنا  مکح  رگیدکی  هب  تبسن  نانموم  هک  تسا  هدمآ  هنوگ  نیا  تیاور  نآ  رد  دنرگیدکی »،
- نانموم ام  دنرگیدکی . ياضعا  نانموم  دومرف  هلآ  وهیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  دنرگیدکی . ياضعا  مدآینب  هتفگ  هدرک و  رتعیـسو  یمک 
- دروخب همطل  یمالسا  ماظن  دوش و  فیعض  مالـسا  میرادن  تسود  مینک و  لمع  دوخ  یعرـش  يهفیظو  هب  میراد  تسود  هک  یناسک  ینعی 

تسا نیا  نآ  میتشاد - قح  مه  يدودح  ات  مدرک  ضرع  هک  تسا - یلکـشم  اج  نیا  رد  مینک . رارقرب  طابترا  مه  اب  رتشیب  مینک  یعـس  دیاب 
بزح تروص  هب  دیاب  دشاب ، لکـشت  بلاق  رد  یعامتجا  راک  میهاوخب  رگا  هک  هدش  دومناو  نینچ  لاح ، هب  ات  شیپ  نرق  کی  دودح  زا  هک 

مه یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  یتح  دنرادن ، یبوخ  ياههمانراک  هدش  لیکـشت  هک  یبازحا  مه  لاح  هب  ات  تیطورـشم  ردص  زا  دشاب .
موحرم یمالـسا ، يروهمج  بزح  ناسـسؤم  هک  نیا  اب  دیـشاب ، هتـشاد  دای  هب  رگا  دزیمن . لد  هب  یگنچ  نادنچ  دـش ، لیکـشت  هک  یبازحا 

. دوش لیکـشت  بزح  هک  دندرکن  دیکأت  یلیخ  هرـس  سدق  ماما  اما  دـندوب ، یمـشاه  ياقآ  يربهر و  مظعم  ماقم  رنهاب ، رتکد  یتشهب ، رتکد 
بزح دیورب  ًامتح  هک  نیا  اب  دراد  توافت  ریبعت  نیا  دشاب . یمالسا  يروهمج  بزح  دیـشاب ، هتـشاد  بزح  دیهاوخیم  رگا  دندومرف  ناشیا 

زا تسا . یبزح  ای  يدرف و  ای  راک  یعامتجا ، یـسایس و  لئاسم  رد  هک  تسا  هدـش  هیجوت  اـم  يارب  هنوگ  نیا  لاـح ، ره  هب  دـیهدب . لیکـشت 
لدم اهنیا  زا  مادک  چیه  تسه . مه  یموس  لکش  هک  نیا  زا  لفاغ  میهدیم . ماجنا  يدرف  راک  اذل  میرادن ، یشوخ  لد  هک  مه  یبزح  راک 
یفاک شالت  مزال و  شهوژپ  نآ  دروم  رد  هنافسأتم  یلو  دیسر ، نآ  هب  هرس  سدق  ماما  دوخ  هک  تسا  نامه  یمالسا  لدم  تسین ؛ یمالسا 

(3 «. ) ۀَـحِمَّسلا ِۀَـلْهَّسلا  ِۀـیفینَْحلِاب  ینَثََعب  ْنِکل  ، » تـیاور 3 باـب 5 ، ص 263 ، ج 22 ، راونـالاراحب ، ( 2 . ) 185 هرقب ، ( 1 . ) تفرگن ماـجنا 
ج 61، راونالاراحب ، ( 6 . ) 103 نارمع ، لآ  ( 5 . ) 161 راصق ، تاملک  هغالبلاجهن ، ( 4 . ) تیاور 41 باب 14 ، ص 309 ، ج 67 ، راونالاراحب ،

تیاور 25. باب 43 ، ص 148 ،

یعامتجا ياهتیلاعف  ماجنا  يارب  یمالسا  ياهلکشت  داجیا 

ماما ییادـف  دنتـشاد و  هقالع  هرـس  سدـق  ماما  هب  هک  یناسک  تضهن ، لیاوا  یعامتجا  ياهتیلاعف  ماجنا  يارب  یمالـسا  ياهلکـشت  داجیا 
امـش امـش ، رایتخا  رد  ام  لام  ناج و  اقآ ! هک  دندرک  ضرع  دندمآ و  ناشیا  تمدـخ  هحفـص 212 - )  ) نارهت زا  صوصخ  هب  دندوب - هر ) )

دییایب دومرف  هر )  ) ماما دنتـشاد ؛ یبهذم  ینزهنیـس و  تأیه  دنچ  دارفا  نیا  دـیهدب . دای  ام  هب  ار  راک  شور  امـش  مینک ، راک  هچ  هک  دـییوگب 
مه مادک  ره  دشاب ، دوخ  يهلحم  رد  دوخ و  ياج  رـس  یتأیه  ره  دنـشاب ، ادج  اهتایه  دینک . فالتئا  دینک ، کیدزن  مه  هب  ار  اهتأیه  نیا 

، دشاب ناتدوخ  باختنا  هب  تأیه  حادم  يربنم و  هدـنیوگ ، دـینک ، باختنا  ناتدوخ  مه  ار  تأیه  راک  شور  دنـشاب ، هتـشاد  ار  دوخ  ياضعا 
. دننک فالتئا  كرتشم  روما  رد  مه  اب  دوخ ، یلخاد  لالقتسا  ظفح  اب  اهتأیه  نیا  ای  دینک ، میظنت  یکرتشم  لوصا  دینیشنب  دینک  یعـس  اما 

هدش یهورگ  مسا  الاح  دش و  ادیپ  اج  نآ  زا  هفلتؤم  ياهتایه  مسا  دشاب . هتشاد  یـسایس  راب  منزب ، ار  فرح  نیا  رگا  هک  مراد  نیا  فوخ 
، تسین اـی  تسه  دراو  ناـشیا  هب  ییاـهداقتنا  هک  نیا  اـی  و  هن ، اـی  تسا  تسرد  میوگب  منک و  تیاـمح  هورگ  نآ  زا  مهاوخیمن  نم  تسا ؛

تروص هب  دـننک و  فـالتئا  مه  اـب  یبهذـم  ياـهتأیه  دوـمرف  دوـب ، هر )  ) ماـما زا  راـک  نیا  لدـم  لـصا  متـسین . ثحب  نیا  ماـقم  رد  نـالا 
، یمـشاه ياقآ  ار  يرگید  دندرکیم ، تیاده  يربهر  مظعم  ماقم  ار  اهنآ  زا  یکی  دوب ، تأیه  راهچ  ادتبا  رد  دنیایبرد . هفلتؤم  ياهتأیه 

ماما زا  دنشاب ، هتشاد  فالتئا  مه  اب  هک  نیا  يارب  اهتایه  نیا  ًادعب  مدوب . ناشتمدخ  رد  اههشوگ  یـضعب  مه  هدنب  رنهاب ، ياقآ  مه  ار  یکی 
هچرگ مینک ، راک  میهاوخب  رگا  اـم  مه  زورما  دـندومرف . نییعت  ار  یتشهب  رتکد  موحرم  ماـما  دـننک و  نییعت  ياهدـنیامن  هک  دنتـساوخ  هر ) )

میوگیم هکلب  منکیمن ، یفن  ار  بزح  تسین . بزح  لیکـشت  مدوصقم  اما  میـشاب ، هتـسویپ  مه  هب  میـشاب و  هتـشاد  لکـشت  دـیاب  میوگیم 
نیا رد  هک  دراد  یتالاکشا  بزح  درک . هضرع  هر )  ) ماما هک  تسا  ییوگلا  نامه  دراد  تبسانم  یمالـسا  ياهشزرا  اب  هک  یلکـش  نیرتهب 
راک يهدننادرگ  عقاو  رد  هک  دننکیم  سیـسأت  رفن  دـنچ  ار  اهنآ  دوشیم ، لیکـشت  هک  یبازحا  دـییامرفیم  هظحالم  بوخ ، تسین . شور 
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يا یلو  مـینکیم ، باـختنا  مـیریگیم و  يار  دارفا  زا  هـک  دـننکیم  اـعدا  تـسا ، دارفا  نـیمه  رکف  بزح ، نآ  رب  مکاـح  رکفت  دنتــسه و 
صاخـشا نیمه  هب  دـشاب  یتسایر  رگا  دـننادرگیم . ار  بزح  اهنیمه  دـننکیم و  میظنت  دارفا  نیمه  ار  همانرب  تسا . هیـضق  رهاظ  اهفرح 
تاباختنا زا  معا  تاباختنا - رد  یبزح  يزوریپ  اب  هک  دنتـسه  بازحا  ياسور  عقاو  رد  نوچ  و  دـننکیم ، افیا  اهنیمه  ار  اهشقن  دـسریم ،

. تسا دایز  دشاب  بلاغ  ناشدوخ  بزح  یتمیق  ره  هب  هک  نیا  يارب  هزیگنا  دـنریگیم ، تسد  هب  ار  تموکح  يرگید -  تاباختنا  ای  سلجم 
ینعی دنیایب . الاب  حطـس  نآ  هب  هک  دننکیم  يدایز  تیلاعف  دنریگب ، رارق  يربهر  رداک  رد  هک  نیا  يارب  مه  بزح  هحفص 213 )  ) لخاد رد 

زا تاباختنا  رد  يزوریپ  يارب  بازحا  زا  یضعب  هک  دیشاب  هدینش  دیاش  تسا . رثؤم  رایسب  یبزح  ياهتیلاعف  رد  يویند  يدام و  ياههزیگنا 
شرورپ شزومآ و  ترازو  تاناکما  اههاگشناد ، تاناکما  اهکناب ، لاوما  يرادرهش ، ياهنیشام  يرادرهش ، نانکراک  يرادرهـش ، لاوما 

يهمه زا  يدایز ، دراوم  رد  اما  دـشابیم - عونمم  هک  تسا  هدـمآ  نوناق  رد  اهنیا  مامت  هک  نیا  اب  رگید - ياـهزیچ  یلیخ  زا  سرادـم و  و 
تسا نید  هزیگنا  یبهذم  ياهتأیه  رد  درادن ، ییاج  اهفرح  نیا  درک  داهنشیپ  هرس  سدق  ماما  هک  یشور  رد  اما  دندرک ! هدافتـسا  اهنیا 

ًاعقاو وا  دناهداد  صیخـشت  ًاعقاو  هک  تسا  نیا  يارب  دـنک ، افیا  يرتشیب  شقن  هک  دوشیم  باختنا  یتأیه  ای  تیعمج  نایم  رد  یـسک  رگا  و 
تاغیلبت ای  یجراخ  تاناکما  زا  هدافتـسا  ءوس  ناکما  بزح  رد  تسین . اهلکـشت  هنوگنیا  رد  يرگید  زیچ  دنکب . تمدخ  رتشیب  دـناوتیم 

رد هک  یناسک  دنتـسین ؛ هسیاقم  لباق  رگیدکی  اب  تسا . مک  یلیخ  ای  تسین و  یبهذـم  ياهتأیه  رد  اما  تسه ، لیبق  نیا  زا  یلئاسم  ءوس و 
نیب هک  تسا  ییاهتباقر  بازحا ، گرزب  تفآ  هرخالاب  و  دنسانشب ؛ بوخ  دننکیم  یعس  دنراد . ینید  يهزیگنا  دننکیم ، تکرش  تائیه 

، هدرک یفرعم  رگید  بزح  هک  ییادـیدناک  نـالف  هک  دیـسرپب  رگا  تسا ، هدرک  دـییأت  بزح  نیا  هک  ییاهادـیدناک  دوـشیم . عـقاو  اـهنآ 
طخ هتفرگ ! میمـصت  بزح  لاح ، ره  هب  اما  تسا . حلـصا  هک  دروآیم  مه  ناـبز  هب  یهاـگ  تسین ؟ حلـصا  امـش  يادـیدناک  نیا  زا  ًاـفاصنا 
نیا ینید  تائیه  رد  اما  میـشاب ! راداـفو  دوخ  ياههبج  مه  تامیمـصت  هب  میداد  لوق  دـنکیم ! اـضتقا  هنوگ  نیا  اـم  يههبج  تسا ! یـسایس 
لدم مالـسا  رد  ام  بزح ، یبرغ  لدم  اب  هن  اما  میـشاب ، هتـشاد  يوق  ینید  ياهلکـشت  دیاب  ام  هک  تسا  نیا  رب  دـیکأت  سپ  تسین . اهفرح 
رگا هک  دراد  مه  یبیع  تاهج  اما  دشاب ، هتشاد  مه  یتانسحم  تاهج  یـضعب  زا  هک  تسا  نکمم  تسا . برغ  زا  همه  اهنیا  میرادن . بزح 
مینک یعس  اما  یبهذم . ياهتأیه  نامدوخ . یمالسا  شور  نامدوخ ، یموب  شور  مینکن ؟ باختنا  ار  نآ  ارچ  میـشاب ، هتـشاد  يرتهب  شور 

تریغ و حور  تیوـقت  حـماست ، لـهاست و  اـب  يهزراـبم  لوا  يهلأـسم  مود . يهلأـسم  نیا  دنـشاب ؛ هتـشاد  هطبار  مه  اـب  یبهذـم  ياـهتأیه 
ینیطایـش اب  يهزرابم  يارب  هک  مینک  تیوقت  نامدوخ  رد  ار  گنهرف  نیا  دـیاب  يورکت ؛ ییارگدرف و  اب  هزراـبم  مود  دوب ؛ ینید  تیـساسح 

، لکـشت مه  یعمج  راک  درک ؛ یعمج  راک  دـیاب  درک ، هلباقم  ناوتیمن  يدرف  راک  اـب  دـناهتفرگ ، فدـه  ار  اـم  نید  ماـظن و  اـم ، ناـیک  هک 
هرس سدق  ماما  هرخالاب  دشیم . زیوجت  هحفص 214 )  ) مه بزح  دوبن ، بزح  زا  ریغ  يرگید  هار  چیه  رگا  دهاوخیم . یگتسبمه  طابترا و 
راک هچ  دوب . یبهذـم  ياهتأیه  يهلأسم  درک ، شرافـس  مه  تضهن  لوا  رد  دوب و  ناشیا  دوخ  یلـصا  رظن  هچنآ  اـما  درکن ، یفن  ار  بزح 
دراد يرتشیب  تاناکما  تیعماج و  ًاتبـسن  هک  يدجـسم  ناتدوخ  يهلحم  رد  امـش  زا  مادک  ره  دینک  یعـس  تسا : نیا  هدـنب  داهنـشیپ  مینک ؟

ار و نارگید  ندرک  توعد  هار  یتروص ؛ هب  ار  یـسک  ره  دینک ، توعد  دجـسم  نآ  هب  ار  لحم  ياههچب  يهمه  دینک  یعـس  دینک ، باختنا 
دـشاب يزاتمم  درگاش  رگا  سالک  رد  دنتـسه ؛ دلب  یبوخ  هب  ناشدوخ  یعیبط  روط  هب  دنراذگب ، رثا  رگیدـکی  رب  ناناوجون  هنوگچ  هک  نیا 

امـش دـننکب . راک  هچ  هک  دـننادیم  بوخ  اهناوجون  دـشکب ؛ دوخ  لابند  هب  ار  سالک  مامت  ییاهنت  هب  دـناوتیم  دـشب ، هتـشاد  يزایتما  هک 
ندوب بالقنا  دض  هتبلا  دنـشاب ؟ مه  بالقنا  دض  رگا  ایآ  اما  دـننک . عمج  ار  لحم  ياههچب  يهمه  هک  دـینک  قیوشت  ار  اههچب  دـینک  یعس 
یعـس دـنریگب و  سامت  دـننک ، راک  وا  يور  تأیه  زا  جراخ  رد  تسخن  دـیاب  ار  دروم  نیا  تسا ؛ یهاگآان  يور  زا  دـشاب - مه  رگا  هچب -

لیکـشت زا  دعب  دیراد . نانیمطا  وا  هب  هک  دشاب  يدرف  دیاب  دوشب ، امـش  لکـشت  ءزج  دهاوخیم  ًامـسر  هک  ینامز  دننک . تیاده  ار  وا  دننک 
؛ دننک تیلاعف  رتشیب  هتفرگ ، هدـهع  هب  ار  اهراک  �̠ نراد يرتشیب  ییآراک  هک  یناسک  دنتـسه  هک  يدارفا  نایم  زا  دینک  یعـس  اهتأیه  نیا 

ناشدوخ دننک ، رکف  ناشدوخ  دننک  یعس  دنزیرب ، مه  يور  هناقداص  ار  ناشیاهرکف  دنشاب ، هتشاد  یتروشم  تاسلج  دنهدب ، لیکشت  اروش 
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چیه مدرم  دـصرد  دون  تسا . غورد  هّللاو - دـنیوگیم - اهیبرغ  هک  يرـالاس  مدرم  دوب ، دـهاوخ  یمدرم  یماـظن ، نینچ  دـنریگب ؛ میمـصت 
یسرت رابجا و  هک  نیا  نودب  دنریگب  میمصت  ناشدوخ  لحم ، کی  مدرم  يهمه  هک  تسا  نیا  يرالاس  مدرم  دنرادن . نآ  رد  نآ  رد  یـشقن 

اب هک  هچنآ  هن  تسا ، نیا  یمدرم  تموکح  یقیقح و  يرالاس  مدرم  تسا ، هفیظو  ساسحا  ساـسا  رب  دوشیم  ماـجنا  هچنآ  دـشاب ، راـک  رد 
یـس تسیل  هب  هک  یـضعب  دینکیم  لایخ  امـش  دننک . بذـج  یهار  هب  ار  يدارفا  ماقم ، لوپ و  هدـعو  اب  عیمطت ، دـیدهت ، هدـنبیرف ، تاغیلبت 
یتح دنداد ، يأر  يرفن  یـس  تسیل  نیا  هب  هک  یناسک  دصرد  دون  دینک  رواب  دنتخانـشیم ؟ ار  اهنآ  زا  رفن  تسیب  ًاعقاو  دنداد ، يار  يرفن 

زا دننک و  زارحا  ار  اهنآ  تیحالـص  دننک ، ییاسانـش  ًاقیقد  دنـسانشب ، ار  اهنیا  هک  نیا  هب  دسر  هچ  دندوب ، هدینـشن  ار  ناشرفن  تسیب  مسا 
رب سک  ره  یمالـسا ، یمدرم  تموکح  رد  اـما  تسا ؛ یبرغ  یـسارکومد  نآ  دـنهدب ، يأر  اـهنآ  هب  تیلوؤسم  ساـسحا  تریـصب و  يور 
رفن ود  یکی  رفن  دص  نیب  تسا  نکمم  هتبلا  دنک . راک  مالسا  يارب  رتهب  دناوتب  هک  دنکیم  باختنا  ار  يدرف  ینید  يهفیظو  ساسحا  ساسا 

دیراکبیرف و هدافتـسا ، ءوس  رب  لصا  یبرغ  یـسارکومد  رد  اما  تسا . ضامغا  لباق  رفن ، دص  لباقم  رد  نیا  اما  دـننک ، ياهدافتـسا  ءوس  مه 
ناتدوخ نیب  ار  تبحم  حور  دـینک ، تیوقت  ار  دوخ  تاـعامتجا  دـینک  یعـس  هحفـص 215 ) . ) تسا یـصخش  ضارغا  عفن  هب  ءوس  تاغیلبت 

َنَیب ُهَّللا  َلَْزنَأ  اـحَفاصَتَف  اـیَقَْتلا  اذِا  ِنیَنِمْؤُْـملا  َّنَا  : » دـنیامرفیم میاهدرک ، شوـمارف  اـم  هک  هداد  یتاروتـسد  هچ  مالـسا  دـینیبب  دـینک ؛ تیوـقت 
دنهدیم و تسد  رگیدکی  اب  دنسریم و  رگیدکی  هب  نمؤم  ردارب  ود  هک  یماگنه  ( 1 ،« ) ًاّبُح امِهِّدَشَِال  َنیعْسَت  َو  َۀَعِْست  ًۀَمْحَر  َۀَئِم  امِهیَماْهبِا 

رتشیب ار  يرگید  هک  تسا  یـسک  يارب  نآ  يهجرد  هن  دون و  هک  دنکیم  لزان  اهنآ  رب  تمحر  هجرد  دص  دنوادخ  دننکیم ، یـسرپلاوحا 
نامیا ساسا  رب  دنتسه ، فده  کی  ياراد  هک  یناسک  نانمؤم و  ات  تسا  هدرک  شالت  دح  هچ  ات  مالسا  دییامرفب  هظحالم  درادیم . تسود 

دننک و رظنفرص  رگیدکی  بویع  زا  دنشاب ، هتشاد  هناتسود  طباور  مه  اب  اهسوه ، هار  هن  یهلا ، فادها  ققحت  هار  رد  يراکمه  ادخ و  هب 
، دورب وا  يهناخ  رد  هب  رگید  نمؤم  تاـقالم  يارب  طـقف  ینمؤم  رگا  هک  هدـش  لـقن  مالـسلاهیلع  موصعم  زا  دـننک . دروخرب  مه  اـب  هناقـشاع 

فرط زا  ياهتـشرف  دـییامرفب ، تیانع  يدـمآ ؟ نمؤم  نیا  يهناخ  رد  هب  يراـک  هچ  يارب  سرپب  وا  زا  ورب  هک  دتـسرفیم  ار  یکلم  دـنوادخ 
وا زا  اـیآ  دـسرپیم  منیبـب ، ار  مقیفر  ماهداـمآ  دـیوگیم  ینزیم ؟ ار  نمؤـم  نیا  هناـخ  رد  هک  يراد  یتجاـح  هـچ  امـش  هـک  دـیآیم  ادـخ 
هچ يارب  سپ  دـیوگیم  هتـشرف  نآ  هن . دـیوگیم  يراد ؟ وا  هب  يرگید  جایتحا  ایآ  دـسرپیم  زاـب  هن . دـیوگیم  يراد ؟ یلاـم  تساوخرد 

نمؤم نیا  هب  هک  دیامرفیم  هتـشرف  هب  ادخ  منیبب ؛ ار  وا  متـساوخیم  دوب و  هدـش  گنت  وا  يارب  ملد  طقف  دـیوگیم  ینیبب ؟ ار  وا  یهاوخیم 
مالسا تاروتسد  زا  ياهنومن  نیا  تسا . نم  يهدهع  رب  وت  باوث  رجا و  سپ  يدمآ  نم  ندید  هب  وت  ( 2 « ) یَلَع َُکباَوث  َو  َْترُز  ياِیا  ، » وگب

هک هّللا » لبحب  ماصتعا  ، » دنیامرفیم هک  یتدحو  دیراذگب ، رانک  ار  اهترودک  دیشاب ، هتشاد  زیمآتبحم  يهطبار  مه  اب  دینک  یعـس  تسا .
یلکـش ره  هب  یتدحو  ره  دننکیم  نامگ  دننکیم ، هدافتـسا  ءوس  مه  دروم  نیا  رد  مالـسا  نانمـشد  اما  مینک . لمع  ار  اهنیا  دـنیامرفیم ،

اهنآ عباـت  همه  دوشب ، لـصاح  تدـحو  هک  نیا  يارب  دوب ، نـالهاان  تسد  رد  تردـق  ییاـج  رد  رگا  یّتـح  تسا ؛ بولطم  دوش ، لـصاح 
نیا يارب  سپ  دنتـسه ، كرـشم  رفاک و  نیمز  يور  مدرم  رثکا  دشاب ، بولطم  یتدحو  نینچ  رگا  بوخ ، دوش . لصاح  تدحو  ات  دـنوشب ،

اههعیـش تسا  بوخ  سپ  دنـشاب ، هعیـش  ریغ  مالـسا  ملاع  رد  اهناملـسم  دصرد  دون  دیاش  دنوشب ! رفاک  مه  اهناملـسم  دوشب ، تدحو  هک 
دییأت دروم  قح  روحم  ساـسا  رب  تدـحو  هکلب  هحفـص 216 ) ، ) هن تسا ؟ بولطم  تدـحو  نیا  ایآ  دوش ! لصاح  تدـحو  ات  دـنوشب  ینس 
دحتم اهنیدیب  اب  هک  نیا  هن  دیشاب ، هتشاد  تدحو  نآ  نوماریپ  دیهدب و  رارق  رایعم  ار  نید  ( 3 ،« ) هیف اُوقَّرَفَتَت  َو ال  َنیّدلا  اوُمیقَأ  ْنَأ  : » تسا

رد دیاب  ار  یکالم  هچ  تشاد . تدحو  اهيدوخ  اب  دیاب  دشاب ؟ هتـشاد  تسا  نکمم  ياهجیتن  هچ  تکاله  زج  نانمـشد  اب  تدـحو  دـیوش .
شخب رد  و  مالـسا » ماکحا  ، » نیناوق شخب  رد  تسا ؛ زیچ  کی  هب  ود  ره  تشگزاـب  هک  دوش  حرطم  تسا  نکمم  كـالم  ود  میریگب ؟ رظن 

- نامز ماما  فرط  زا  نوذأم  هک  یـسک  تسد  هب  هعماج  رد  نید  ًاعقاو  دـنهاوخب  هک  یناـسک  يارب  تسا . تدـحو  كـالم  هیقف » یلو   » ارجا
دناوتیم نیا  هیقف ؛ یلو  تسد  هب  مالـسا  نیناوق  تیمکاح  تسا : مهم  كالم ، ود  نیا  دوش ، ارجا  تسا  فیرـشلا - هجرف  یلاـعت  هّللا  لـجع 

هدایپ ياهشور  تسا ، فلتخم  يراتفر  ياههویش  دش ، دهاوخن  هتـشادرب  مه  هاگچیه  تسا و  دایز  اههقیلـس  فالتخا  دشاب . تدحو  رایعم 
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همه دوش و  ياج  مالسا  دنهاوخب  همه  دشاب : هعماج  تدحو  كالم  دناوتیم  دروم  ود  نیا  اما  دوب ، دهاوخن  دحاو  هاگچیه  فادها  ندرک 
ًایناث و  دشاب ، یعامتجا - لئاسم  رد  صوصخ  هب  نارگید - زا  رتسانشمالسا  ًالوا  هک  دوش  هدایپ  یسک  تسد  هب  مالـسا  ماکحا  هک  دنهاوخب 

، تسه مه  مالـسا  ًاعبط  دـیدرک ، کسمت  هیقف  تیالو  هب  رگ  الاح  دـشابن . بصاغ  ات  دـشاب ، نوذأم  نید  ياـیلوا  لاـعتم و  يادـخ  فرط  زا 
اما دوشیم . لـصاح  تدـحو  هیقف ، تیـالو  روـحم  ساـسا  رب  مییوـگب  میناوـتیم  سپ  دـنکیمن . مکح  مالـسا  ریغ  هب  هک  هیقف  یلو  نوـچ 
رد ار  نآ  ياههنومن  هک  ییاـهيدازآ  ناـمه  تسا ؟ هنوگچ  يدازآ و ... یبرغ ، ياـهشزرا  یـسارکومد ، ساـسا  رب  يرگید  ياهتدـحو 
هچ لابند  اهنیا  متفگ  نارهت  هاگـشناد  رد  نم  هک  يزور  دنتـسه ! ییاهيدازآ  هچ  لابند  هب  اهنیا  هک  دـیدومرف  هظحـالم  نیلرب  سنارفنک 

، دینیبب الاح  هّللا ! مسب  دـندرک ؛ ضارتعا  ام  هب  تکلمم  گرزب  ياهتیـصخش  دـندش ، جیـسب  ام  هیلع  اههمانزور  مامت  دنتـسه ، ییاهيدازآ 
يراوخ تلذ و  هچ  اب  و  دنتساوخیم ، ار  ییاهيدازآ  هچ  و  یتدحو ، هچ  لابند  دنتفر  اهکهورگ  ریاس  ییوجـشناد و  هورگ  نآ  يهدنیامن 

مدرم مالــسا و  يوربآ  هـتبلا  دــنتخیر ! ار  ناـشمدرم  يوربآ  ناـشروشک و  يوربآ  ناـشدوخ و  يوربآ  دــندرک ! رازگرب  ار  سنارفنک  نـیا 
سجن ناهد  يهزادـنا  هب  اهنآ  یلو  ( 4 ،« ) نینِمْؤُْمِلل َو  ِِهلوُسَِرل  َو  ُةَّزِْعلا  ِهَِّلل  َو  ، » دـنزیرب دـنناوتب  اهدـیلپ  نیا  هک  تسا  نیا  زا  رتـالاب  ناملـسم 
ساسا هحفـص 217 )  ) نیا رب  تدحو  ایآ  دنتـسه ! اهيدازآ  نیا  لابند  نانآ  دـنتخیر ! یمالـسا  يهعماج  يوربآ  هب  یـسجن  بآ  ناشدوخ ،
دهاوخ یبولطم  زیچ  مالـسا  يارب  نیا  ایآ  دنوش ، دـحتم  مه  اب  ههبج  کی  رد  همه  اهکهورگ  نیا  هک  ضرف  رب  دـشاب ؟ بولطم  دـناوتیم 

ناراکمه و اهرکفمه ، دیتساوخ  امش  رگا  سپ  تسا . مالسا  رظن  دروم  تسا ، هیقف  یلو  نآ  لبمس  دامن و  هک  نید ، ساسا  رب  تدحو  دوب ؟
يهناهب هب  دـهاوخیم  هک  نیا  ای  هن ؛ ای  دوش  هدایپ  مالـسا  ماکحا  دـهاوخیم  ایآ  دـینیبب  دـیهد ، رارق  لصا  ار  نیا  دـینک ، باـختنا  یناتـسود 

دوخ مهف  تسامش ! مهف  نیا  دیوگب  دورب ، رد  مالسا  مکح  راب  ریز  زا  هک  نیا  يارب  تسه ! مه  يرگید  تئارق  دیوگب  مالـسا  ماکحا  كرت 
نآ یعرـش  ماکحا  دـش ، كرت  مالـسا  ییازج  ماکحا  یتقو  نید ؛» راکنا   » ینعی اهفرح  نیا  تسه ! مه  يرگید  ياهمهف  دـینکن ! قلطم  ار 

ماکحا دـنهاوخب  ًاعقاو  هک  یناسک  دـنام ؟ دـهاوخ  یقاب  نید  يارب  يزیچ  هچ  سپ  درادـن ! یعقاو  ینالقع و  يهیاپ  هک  یتاـیرابتعا  دـش  مه 
رمع هرس  سدق  ماما  شیپ  يدنچ  هچنآ  دومرف و  هلآ  وهیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هچنآ  تسا ، نآرق  رد  هچنآ  هک  دنـشاب  دقتعم  دوشب ، هدایپ  نید 

لیـصحت هک  یمالـسا  هن  میهاوخیم ، ار  مالـسا  نامه  اـم  تشاد ، اـپ  هب  نآ  يارب  ار  بـالقنا  تضهن و  نیا  تشاذـگ و  نآ  رـس  رب  ار  دوخ 
، ادخ تئارق  هکلب  دنک ! مکح  ام  رب  اهنآ  تئارق  و  دننک ! ریـسفت  دنیایب ، رگید  ياهاج  دروفـسکآ و  ندـنل ، هاگـشناد  دراوراه و  ياههدرک 
ار مالـسا  نیا  ام  هلاس ، دـصراهچ  رازه و  خـیرات  لوط  رد  املع  يهمه  تئارق  مالـسلامهیلع ، رـشع  ینثا  يهمئا  تئارق  ص ،)  ) ربمایپ تئارق 

مالـسا کی  هنرگو  تسا ؛ ریبعت  رد  هحماـسم  نیا  نآ ، مالـسا  نیا و  مالـسا  هک  تسا  طـلغ  نیا  تسین . یمالـسا  نآ ، زا  ریغ  و  میهاوخیم ؛
. میرادـن مالـسا  ود  اـم  دناهتـشاذگ ؛ مالـسا  زا  يرگید  تئارق  ار  نآ  مسا  هک  تسا ، داـحلا  رفک و  دـشاب  نآ  زا  ریغ  هچ  ره  تسین و  رتـشیب 
هب نامیا  هک  یناسک  زا  لحم ، لها  يهمه  هک  دینک  یعس  دیهد ، رارق  دجسم  ار  اهنآ  روحم  دینک ، ایحا  ار  یبهذم  تاسلج  منکیم  هیصوت 

یمیمص همه  اب  دیشاب ، نابرهم  همه  اب  دینک ، توعد  ار  همه  دنراد ، لوبق  ار  هیقف  یلو  دوش و  هدایپ  مالسا  ماکحا  دنهاوخیم  دنراد ، مالسا 
کمک ناشیا  هب  دیناوتیم  هک  ياهزدنا  ات  دیـشکن ، نارگید  خر  هب  ار  کچوک  تاهابتـشا  دـینک ، رظن  فرـص  اهنآ  تاهابتـشا  زا  دیـشاب ،

یلَع َنوُِرثْؤی  َو  ، » دـینک کمک  شوخ  نابز  اب  لقادـح  دـینک ، یلام  کمک  دـیناوتیمن  تسا و  یلاخ  ناتتـسد  مه  ایند  لاـم  زا  رگا  دـینک ؛
بـش نان  زا  مدرم  هک  دوب  گنج  نامز  رد  بالقنا  زا  دـعب  بالقنا و  ماـیا  رد  هک  ياهیحور  ناـمه  ( 5 ،« ) ۀَصاصَخ ْمِِهب  نَاک   ْ َول َو  ْمِهِـسُْفنَأ 
رکیپ مکح  ناناملسم  دوش و  ادیپ  يرتشیب  یگتسبمه  ات  دینک ، ایحا  ار  هیحور  نیا  دندزیم ؛ ناشنادنزرف  كاروخ  هحفص 218 )  ) زا دوخ و 
مالک نآرق و  لصا ، روحم  هتبلا  مینک ؟ هئارا  نآ  رد  يايرکف  كاروخ  هچ  دش ، لصاح  لکشت  نیا  هک  ینامز  بوخ ، دننک . ادیپ  ار  دحاو 

، تسا یمالـسا  ياهتیـصخش  دـییأت  دروم  ناشرکف  تحـص  هک  یناسک  زا  تسا  مزـال  یحیـضوت  رگا  و  تسا ؛ مالـسلامهیلع  راـهطا  همئا 
نیا دوجو  اب  ارچ  دـینک ؛ هضرع  ار  اهنآ  تسا ، ربتعم  يرهطم  دیهـش  ياهباتک  يهمه  هک  دومرف  دـییأت  هرـس  سدـق  ماـما  مینک . هدافتـسا 

هنوگنیا رگا  بوخ ، میهاوخیم ! ون  بلطم  هک  هناهب  نیا  هب  میورب ؟ اطخلا  مولعم  بذکلا و  مولعم  ای  كوکـشم  ياهزیچ  غارـس  اهباتک ،
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، دوب میدق  هب  قلعتم  هچ  ره  رگم  تسا ! شیپ  لاس  دصراهچ  رازه و  لام  مه  نآرق  مینک ! ادیپ  يرگید  زیچ  میراذگب و  رانک  ار  نآرق  تسا 
تراـبع نیا  تسا ؛ تلالـض  تعدـب و  نید  رد  ياهزاـت  بلطم  ره  تسا ، یلوا  اـعدا  نیا  سکع  تسا ؟ بوخ  دـشاب ، دـیدج  هچ  ره  دـب و 

نید و رد  يروآون  اما  دـشاب ، مه  حیحـص  هک  دوش  ادـیپ  ياهیآ  يارب  يدـیدج  ریـسفت  تسا  نکمم  هتبلا  ( 6 . ) دیناوخب تسا ، هغالبلاجـهن 
، قیقحت حیحـص  ياهشور  اب  یناسک  رگا  اما  تسا . منهج  هب  نآ  تشگزاب  تسا و  تلالـض  تعدب و  ندرک ، هضرع  دوخ  شیپ  ار  يزیچ 

ساسا رب  اما  تسا ، هدوب  نیمه  خیرات  لوط  رد  ام  ياملع  همه  راک  مشچ ؛ رس و  رب  دندرک ، هدافتـسا  تنـس  باتک و  زا  ار  يدیدج  بلاطم 
دـض هک  نیا  يارب  هن  دوشب ! یـضار  اـکیرمآ  هک  نیا  يارب  هن  هاوـخلد ؛ تروـص  هب  هن  قـیقحت ، حیحـص  شور  اـب  ربـتعم و  لوـقعم و  شور 

باتک و زا  دـش و  ماجنا  یقیقحت  حیحـص ، شور  اب  رگا  دـننک ! فیرعت  ام  زا  اهتسینویهـص  هک  نیا  يارب  هن  دوش ! دونـشوخ  ام  زا  بالقنا 
رد میمهفب و  رتهب  ار  مالـسا  حور  تنـس و  باتک و  هک  دـشاب  نیا  دـیاب  ام  راک  سپ  ًالهـس . ًـالها و  دـمآ ، تسد  هب  يدـیدج  بلطم  تنس 

نامدوخ روشک  هچ  مالسا - ملاع  هب  طوبرم  زور  لئاسم  نیا ، رانک  رد  میهدب و  باوج  میناوتب  دوشیم ، دراو  مالـسا  هب  هک  یتاهبـش  لباقم 
تسا نیا  ام  لکشم  میهد . ماجنا  دیاب  هک  تسا  ییاهراک  نیا  میشاب ؛ هتشاد  یسایس  لیلحت  میوش و  انشآ  رتشیب  ار - رگید  ياهروشک  هچ  و 

رد رثکادـح  مینکب ، نید  هب  یتمدـخ  میتـساوخ  رگا  تسا و  يدرف  راـک  کـی  هشیمه  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مـیاهدرک  ناـمگ  هـک 
مامت اروشاع  ههد  هک  یماگنه  تسا . راک  زاغآ  نداد  راعش  تسا ، هابتشا  روصت  نیا  هحفص 219 ) . ) میهدب راعش  مینک و  تکرش  تارهاظت 

ءادهـشلادیس مان  يهیاس  رد  هک  ار  یقوش  روش و  ترارح و  نیا  و  دوشیم ، لیطعت  مک و  ًاجیردـت  يرادازع  ینزهنیـس و  سلاجم  دوشیم ،
ار نآ  دوش و  عورش  ام  یلـصا  راک  هک  نیا  يارب  دشاب  يزاغآ  دیاب  اههمانرب  نیا  هک  یلاح  رد  میهدیم ، تسد  زا  میدرک  ادیپ  مالـسلاهیلع 

هدـش رـسیم  ام  يارب  هک  یلدـمه  تدـحو و  مینک ، ظفح  میدرک ، ادـیپ  ع )  ) ءادهـشلادیس يرادازع  يهیاس  رد  هک  ار  یتینارون  میهد ، همادا 
. مهدب روتسد  مهاوخیمن  منکیمن و  تراسج  هدنب  هتبلا  دیریگب - میمصت  بشما  نیمه  زا  مینک . اهر  دعب  لاس  ات  هک  نیا  هن  مینک ، تیوقت 
ات دییوگب  مه  نم  هب  دیراد ، غارـس  يرتهب  هار  امـش  رگا  میوگیم ، دسریم  منهذ  هب  هچنآ  هدنب  مینک ، هچ  هک  هدـش  لاؤس  ًاررکم  نوچ  اما 

تـسا نکمم  دینک ، یهدنامزاس  یتأیه  رد  ار  لحم  ياههچب  دینک  یعـس  ادرف  دـیریگب ، میمـصت  بشما  نیمه  زا  منک - لمع  نآ  ساسا  رب 
كاپ و تایه  کی  اب  دینک ؛ یهدنامزاس  ار  لحم  ياههچب  مامت  دـیناوتیم  یتدـم  فرظ  رد  جـیردت  هب  اما  دوشن ، یلمع  راک  نیا  ادـتبا  رد 

ماوق تأیه  نیا  هک  نیا  زا  دعب  مینک . هدافتسا  رتهب  عامتجا  نیا  زا  یضتقم  عقوم  رد  میریگب و  دای  رتهب  ار  نید  هک  نیا  يارب  شغ ، لغیب و 
- رفن ود  ای  کی  یتأیه  ره  زا  هدـنیامن - تسیب  دراد ، هلحم  تسیب  امـش  رهـش  رگا  مینک . رارقرب  هطبار  رواجم  تأـیه  اـب  مینک  یعـس  تفاـی ،
هب ًاروف  دـسرب ، همه  هب  یتاـعالطا  دـش  مزـال  رگا  دـنهد ، لیکـشت  ییاروش  دـننک . گـنهامه  ار  اـهتأیه  راـک  هک  نیا  يارب  دـنوش ، عمج 

سدق ماما  مایپ  هک  ینامز  بالقنا  لیاوا  دیشاب  هتشاد  رطاخ  هب  دیاب  دسریم ، تأیه  دارفا  مامت  هب  یهاتوک  تدم  یط  اضعا  نیمه  يهلیسو 
؛ میداد تسد  زا  دوز  ار  هیحور  نیا  اما  دوب ، هدش  ادیپ  مدرم  نیب  یگتـسبمه  حور  دشیم ؛ عیزوت  بش  کی  فرظ  هنوگچ  دیـسریم ، هرس 
، مالـسا نانمـشد  رب  يزوریپ  هار  دینک . ایحا  ار  هیحور  نیا  تسا . هدش  فیعـض  یلو  میاهدادن ، تسد  زا  یلک  روط  هب  زونه  دـمحلا هللا  هتبلا 

ققحت ار  هطبار  نیا  امش  رگا  دنتسه . دقتعم  هیقف  تیالو  مالسا و  ماکحا  هب  هک  تسا  یناملسم  دارفا  نایم  یمالـسا  یناسنا و  طباور  تیوقت 
دنهاوخن امش  هب  يررض  چیه  دنهدب ، مه  تشپ  هب  تشپ  ملاع  مامت  رگا  چیه ، هک  اکیرمآ  هک  دیـشاب  نئمطم  دیدرک ، تیوقت  دیدیـشخب و 

ندش انشآ  تاهبش و  هب  نداد  خساپ  یمالـسا ، فراعم  نتفرگ  دای  لوا  دیاب  اهثحب  روحم  تاسلج ، نیا  رد  هک  دش  نیا  مالک  لصاح  دز .
ءادهـشلادیس يارب  يرادازع  مه  تاسلج  نیا  کـمن  هتبلا  دـشاب ، داـمتعا  دروم  دارفا  ياـهلیلحت  زا  هدافتـسا  اـب  روشک  یـسایس  لـئاسم  هب 

بـش زا  میهد و  لیکـشت  یتاسلج  طقف  رگا  هک  دیـشاب  هتـشاد  رطاـخ  هب  دـیاب  یلو  تسا ؛ تاـسلج  نیا  حور  اـنعم  کـی  هب  و  مالـسلاهیلع ،
اما دنک ، عمج  ار  ام  هک  دوب  نیا  يارب  ع )  ) ءادهشلادیس مان  دوشیمن . لح  ام  لکشم  راک ، نیا  اب  مینزب ، هنیـس  طقف  رحـس  ات  هحفص 220 ) )

رحـس ات  بش  هک  تسین  نیا  همانرب  مینک . هزرابم  رتهب  مالـسا  نانمـشد  اب  میریگب و  داـی  رتهب  ار  مالـسا  هک  نیا  يارب  دـنک ؟ عمج  هچ  يارب 
دای رتهب  ار  نید  فراعم  مینک  یعـس  مینکن ؛ اـج  هب  اـج  کـمن  اـب  ار  شآ  دـشاب ، اـم  تاـعامتجا  کـمن  دـیاب  اـهيرادازع  نیا  مینزب ، هنیس 
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هحفص 223) . ) میزومایب رتهب  ار  نانمشد  اب  هزرابم  ياههار  مینک و  كرد  بوخ  ار  یسایس  لئاسم  میریگب ، دای  ار  تاهبش  باوج  میریگب ،
(4 . ) 13 يروش ، ( 3 . ) تیاور 4 باب 21 ، ص 345 ، ج 74 ، راونـالاراحب ، ( 2 . ) تیاور 11 باب 17 ، ص 323 ، ج 5 ، راونـالاراحب ، ( 1)

ِرُومُْألا َمِزاوَع  َّنِا  َعیْهُْملا . اُومِْزلَأ  َو  َعَِدْبلا  اوُقَّتاَف  ًۀَّنُـس ، َكُِرت  اَِّلا  ًۀَعِْدب  َْتثِدْحُأ  ام  َو  ، » هبطخ 145 هغالبلاجهن ، ( 6 . ) 9 رشح ، ( 5 . ) 8 نیقفانم ،
.«. اهُرارِش اهَتاثَدُْحم  َّنِا  َو  اُهلَْضفَأ 

نآرق رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

ءاـیبنالا و دیـس  یلع  مالـسلاو  ةولـّـصلاو  نیملاـعلا ، ّبر  هـّلل  دـمحلا  مـیحرلا  نـمحرلا  هـّللا  مـسب  نآرق  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما 
هئابآ یلع  وهیلع  کتاولـص  نسحلا  نب  ۀجحلا  کیلول  نک  مهّللا  نیموصعملا . نیرهاطلا  نیبیطلا  هلآ  یلع  دـمحم و  مساقلایبأ  نیلـسرملا ،

کیلع مالسا  ًالیوط . اهیف  هعتمت  ًاعوط و  کضرأ  هنکست  یتح  ًانیع  ًالیلد و  ًارصان و  ًادئاق و  ًاظفاح و  ًایلو و  ۀعاس  لک  یف  ۀعاسلا و  هذه  یف 
ِرَْکنُْملِاب َنوُُرمْأی  ٍضَْعب  ْنِم  مُهُضَْعب  تُاِقفانُْملا  َو  َنوُِقفانُْملَا   » میجرلا ناطیـشلا  نم  هللااب  ذوعا  کئانفب . ّتلح  یتلا  حاورالا  یلع  هَّللادبعابا و  ای 

ُءاِیلُوا ْمُهُـضَْعب  تُاـنِمْؤُملا  َو  َنُونِمْؤُْملاَو  ( . » 1 « ) ُنوُقِـساْفلا ُمُه  َنیِِقفاـنُْملا  َّنِا  ْمُهیِـسَنَف  َهَّللا  اوُسَن  ْمُهیِدـیَأ  َنوُِضبْقی  َو  ِفوُْرعَْملا  ِنَع  َنْوَْـهنی  َو 
َهَّللا َّنِا  ُهَّللا  ُمُهُمَحْریَـس  َکـِئلُوا  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َنوُعیِطی  َو  َةوکَّزلا  َنُوتْؤی  َو  َةولَّصلا  َنوُمیِقی  َو  َرَْکنُْملا  ِنَع  َنْوَْـهنی  َو  ِفوُْرعَْملاـِب  َنوُُرمْأـی  ٍضَْعب 

، تسا هدـش  لزان  فلتخم  ياهگنهآ  تاریبعت و  اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نوماریپ  هیآ  اـههد  میرک ، نآرق  رد  ( . 2 « ) ُمیِکَح ٌزیِزَع 
تاـیآ نیا  يهراـبرد  دـشاب  تصرف  هسلج  نیا  رد  هک  ياهزادـنا  هب  و  ماهدرک ، باـختنا  ار  هبوت  يهروس  زا  هیآ  ود  تاـیآ ، نیا  ناـیم  زا  هک 

. منکیم ضرع  راوتسرهف  ار  اهنآ  تسا ، دایز  تایآ  نیا  رد  ثحب  دروم  عوضوم  نوماریپ  بلاطم  نوچ  هتبلا ، مینکیم ؛ میدقت  یضیارع 
.71 هبوت ، ( 2 . ) 67 هبوت ، ( 1)

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یحالطصا  يانعم 

رهاظ هب  فورعم  هب  رما  ترابع  يانعم  تسیچ ؟ رکنم » زا  یهن  فورعم و  هب  رما   » موهفم رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یحالطـصا  ياـنعم 
زا ندرک  یهن  ینعی  هحفص 224 )  ) رکنم زا  یهن  و  اهیبوخ ، هب  نداد  نامرف  ندرک و  رما  ینعی  فورعم  هب  رما  تسا . نشور  یلیخ  ام  يارب 

هژاو کی  لامعتـسا  دراوم ، یخرب  رد  دوشیم . هداد  قییـضت  یهاگ  هعـسوت و  یهاگ  اهنآ  يانعم  اـههژاو ، لوحت  ریـسم  رد  اـما  اـهیتشز .
ناگرزب ءاهقف و  تسا . روط  نیمه  ًاقافتا  اـج  نیا  رد  دـنک . ادـیپ  يرتشیب  تعـسو  دوخ ، یلـصا  ياـضتقم  زا  نآ  موهفم  هک  دوشیم  ثعاـب 

ینعی تسا ؛ رتتسم  العتـسا ، ای  ولع و  موهفم  رما ، هملک  رد  دنیوگیم  دننکیم ، ثحب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  عوضوم  نوماریپ  یتقو 
شهاوخ و دنک . رما  الاب  عضوم  زا  دهد و  رارق  یماقم  نینچ  رد  ار  دوخ  ای  دـشاب ، هتـشاد  رومأم  رب  يرترب  دـیاب  ای  دـنکیم ، رما  هک  یـسک 

دیاب هک  تسا  نیا  رما  يهملک  ياضتقم  تسین . رما  دـینکب » ار  راک  نیا  منکیم  شهاوخ  نم   » دـیوگب هک  نیا  تسین ، رما »  » ندرک اعدتـسا 
، هک دباییم  ققحت  ینامز  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  فیلکت  دنیوگیم  هدرک و  طایتحا  اهقف  زا  یضعب  یتح  دشاب . العتـسا  تروص  هب 

. دنک رما  ءالعتسا » نع   » رمآ

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بتارم  فیط 

تاـیآ و رد  ار  نآ  لامعتـسا  دراوم  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  تموکح  یتـقو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بتارم  فـیط 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بتارم  یخرب  هنومن ، ناونع  هب  میتسه . هژاو  نیا  موهفم  رد  هعـسوت  یعون  دـهاش  مینکیم ، هظحالم  تایاور 

تایاور رد  هک  یماگنه  یبلق ؛ ساسحا  . 1 دوش . صخشم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  موهفم  رد  هعـسوت  ات  منکیم ، نایب  ار  تایاور  رد 
بلق هب  راـکنا  رکنم - زا  یهن  صوـصخ  هب  هفیظو - نیا  يهبترم  نیلوا  مینکیم ، یـسررب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بـتارم  هـفیرش 
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نیا دنک ؛ یتحاران  ساسحا  هدرک و  حیبقت  ار  نآ  دوخ  لد  رد  دـنیبیم ، هعماج  رد  ار  یفارحنا  یتشز و  هانگ ، ناسنا  هک  ینامز  ینعی  تسا ،
رد ار  دوخ  یتحاران  دـیاب  ناسنا  دـعب  هبترم  رد  هدـمآ ، تایاور  رد  هچنآ  ساسا  رب  یتحاران ؛ راـهظا  . 2 تسا . رکنم  زا  یهن  يهبترم  نـیلوا 

یتحاران و ینورد ، راکنا  رب  هوالع  دـیاب  دـنیبیم ، ار  یهاـنگ  دوشیم و  وربور  یتشز  راـک  اـب  هعماـج  رد  ناـسنا  یتقو  دـنک . رهاـظ  هرهچ 
ار دوخ  یناشیپ  دش و  هجاوم  یهانگ  اب  یسک  رگا  هک ، هدش  دراو  یتیاور  رد  دنک . راهظا  هرهچ  ندیشک  مه  رد  مخا و  اب  ار  دوخ  زازئمـشا 

رثا بلق ، هب  راکنا  زا  دعب  هک  تسا  نیا  مود  يهبترم  سپ  دش . دهاوخ  هدیکورچ  منهج  شتآ  رد  یناشیپ  نآ  درکن ، مخا  و  دیشکن ، مه  رد 
هحفـص . ) دراد یبتارم  دوخ  هک  تسا ، نداد  رکذـت  ندروآ و  نابز  هب  موس ، يهبترم  ناـبز ؛ هب  راـهظا  . 3 دوش . رهاظ  هرهچ  رد  یبلق  راـکنا 

فورعم و مرن ، نیل و  ینابز  اب  تشاد ، دوجو  يراذـگ  ریثأت  يارب  مزال  ياههنیمز  دوب و  بسانم  طیارـش  هک  نانچ  لوا ، يهلحرم  رد  ( 225
دروخرب . 4 درک . يریگولج  رکنم  زا  رتدیدش ، ینحل  اب  دیاب  دعب ، يهلحرم  رد  تشادن ، رثا  نیل  نابز  اب  رکذت  رگا  و  دهدب ؛ رکذـت  ار  رکنم 

زا یهن  فورعم و  هب  رما  يرگید  يهبترم  نیا  تسا . یکیزیف  دروخرب  دعب ، يهلحرم  درکن ، رثا  یطاخ  درف  رد  یهافـش  رکذت  رگا  یکیزیف ؛
هب رما  تشاد و  دوجو  یبساـنم  طیارـش  درکن و  رثا  یظفل  دروخرب  رکذـت و  تروـص  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگا  هک  تسا  رکنم 

یمالسا تموکح  تلود و  هک  یمالـسا  هعماج  رد  هتبلا  دریذپ . ماجنا  دروخرب  نیا  دیاب  دبلطیم ، یکیزیف  دروخرب  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
همه دش ، رکذ  نونکات  هک  یلحارم  داهج ، . 5 دوش . ماجنا  یمـسر  زوجم  اب  و  یمـسر ، یماقم  فرط  زا  دیاب  یکیزیف  دروخرب  دراد ، دوجو 

هک هدـش  رکذ  تاـیاور  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  يرگید  بتارم  اـما  تسا ؛ رکنم  زا  یهن  فورعم و  رما  هب  فراـعتم  دراوم  رد 
کی هک  یئادـتبا  داهج  یتح  تسا . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قیداصم  زا  داهج ، عاونا  يهمه  یلک  روط  هب  دوشیم . مه  داهج  لـماش 
داهج رد  اریز  تسا ؛ فورعم  هب  رما  یعون  عقاو  رد  مه  نآ  تسا ، مدرم  تیاده  عناوم  ندرب  نیب  زا  نآ  فده  تسا و  هنارگنـشور  يداهج 

زین تسا ، عافد  ناونع  هب  هک  يداهج  نینچ  مه  ددرگیم . تیاده  حیحـص  هار  يوس  هب  و  هدش ، راداو  تسا ، قح  هچنآ  هب  هعماج  یئادـتبا ،
. دوشن تلالـض  فارحنا و  رفک ، هب  موکحم  هدنام و  یقاب  هعماج  رد  قح  هک  تسا  نیا  يارب  یعافد ، داهج  اریز  تسا ؛ رکنم  زا  یهن  یعون 
بوشآ و هب  تمس  مالـسا  روشک  لخاد  رد  هک  دنتـسه  یناسک  تاغب  تسا -، تاغب  داهج  ای  یغب  لها  اب  داهج  داهج ، ماسقا  زا  رگید  یکی 

بوـشآ رثا  رد  هک  يداـسف  اـب  اریز  تسا . رکنم  زا  یهن  قیداـصم  زا  رگید  یکی  زین  نـیا  هـک  دـیگنج - اـهنآ  اـب  دـیاب  دـننزیم و  راتـشک 
هک دراد ، زین  يرگید  یصاخ  قیداصم  داهج  نینچ  مه  دریگیم . ار  نآ  يولج  دنکیم و  هزرابم  دیآیم ، دوجو  هب  هعماج  رد  نارگلالخا 

تلود اج  نیا  رد  دتفیب ، رطخ  هب  مالـسا  ساسا  ناهج ، زا  ياهشوگ  رد  یـصاخ  طیارـش  رد  رگا  الثم  دـتفیب . قافتا  تردـن  هب  تسا  نکمم 
ینیمزرس ای  ینامز  رد  رگا  دنتسه ؟ یکیزیف  دروخرب  هب  زاجم  مدرم  يدراوم  هچ  رد  دنریگب . ار  داسف  نآ  يولج  دیاب  ناناملسم ، یمالسا و 

و درادن ، ار  تارکنم  اب  دروخرب  تردق  تسا و  دمآراکان  هحفص 226 )  ) فیعض و یمالسا  تلود  ای  دشاب ، هتشادن  دوجو  یمالـسا  تلود 
مالـسا و تقیقح  ات  دننک ، مایق  رکنم  زا  یهن  يارب  دـیاب  مدرم  اج  نیا  رد  تسا ، رطخ  رد  مالـسا  نیمزرـس  نیا  رد  دـننکیم  ساسحا  مدرم 

تلود هعماج  رد  تسا  نکمم  یهاـگ  هنابلطتداهـش ، تکرح  . 6 دوش . ایحا  هعماج  رد  یمالـسا  ياهشزرا  دـنامب و  یقاب  مالـسا  ماـکحا 
رفک تلود  ًالـصا  ای  دشاب ، هتـشادن  دوجو  دریگب ، ار  لمع - رد  داسف  ای  هدـیقع و  رد  داسف  زا  معا  داسف - يولج  دـناوتب  هک  يوق ، یمالـسا 

اهنآ نایم  رد  قافن  زا  يرصانع  ینعی  دنتـسه ، قافن  لها  عقاو  رد  دننکیم ، تموکح  یمالـسا  تلود  مان  هب  یناسک  رگا  ای  دشاب و  مکاح 
هعماـج رد  هک  يدارفا  و  تسین ، دـهدب  ماـجنا  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يهفیظو  همکاـح  هاگتـسد  هک  نیا  ناـکما  و  دراد ، دوـجو 

نامکاح رب  دنناوتب  هک  دنرادن  ییاناوت  ردق  نآ  دننکیم ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  مادـقا  داسف  زا  يریگولج  روما و  حالـصا  يارب 
ماجنا ار  یتکرح  نانچ  هضیرف  نیا  ماجنا  رد  دارفا  نیا  تسا  نکمم  اـج  نیا  رد  دـننک ، لاـمعا  ار  قح  هدـش و  زوریپ  رادـمروز  دـنمتردق و 

هک تسا  يراک  نامه  نیا  دوش . مالـسا  ياقب  ثعاب  ناشیا  يهناـمولظم  تداهـش  دنـسرب و  تداهـش  هب  هناـمولظم  نآ  رطاـخ  هب  هک  دـنهد ،
امَّنِا َو  ًاِملاظ  َو ال  ًادِـسْفُم  ـال  َو  ًارََطب  ـال  َو  ًارِـشَأ  ْجِرْخَأ  َْمل  ّینِا   » دومرف هک  تسا ، مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادـبعیبا  تکرح  نآ  متا  قادـصم 

زا فده  دیامرفیم  ترضح  ( 1 « ) رَْکنُْملا نَع  یْهنَأ  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َُرمآ  ْنَأ  ُدیرُأ  هلآ  وهیلع  هللا  یلص  يّدَج  ِۀَّمُأ  یف  ِحالـصِْالا  ِبَلَِطل  ُتْجَرَخ 
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ءادهـشلادیس تداهـش  هب  هک  یتـکرح  نینچ  منک . حالـصا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يهلیـسو  هب  ار  هعماـج  هک  تـسا  نـیا  ماـیق  نـیا 
رکذـت هب  ای  ندرک ، مخا  هب  اهنت  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نیا  دوب . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مات  قادـصم  دـیماجنا ، مالـسلاهیلع 
يهعماج ات  و  درک ، لوحتم  ار  خیرات  هک  یقمع  و  تمظع ، هوکش ، اب  دوب  یتکرح  هکلب  دشن ، دودحم  یکیزیف  تکرح  کی  هب  ای  و  ینابز ،

مالـسلاهیلع ءادهـشلادیس  يارب  هک  نآ  يالعا  دـح  رد  ًاصوصخم  یقیداصم - نینچ  هتبلا  دـنام . دـهاوخ  یقاب  نآ  راثآ  تسا ، یقاب  یناـسنا 
تیاور 2. باب 37 ، ص 329 ، ج 44 ، راونالاراحب ، ( 1 . ) دتفایم قافتا  تردن  هب  دش - عقاو 

نارگید هب  تبسن  تیلوؤسم  ساسحا 

نارگید هب  تبـسن  هک  دـننک  ساسحا  هعماج  رد  دـیاب  اهناسنا  هک  تسا  يهلأسم  نیا  يدـعب  يهتکن  نارگید  هب  تبـسن  تیلوؤسم  ساسحا 
ياههعماج رد  شیبامک  هحفص 227 )  ) هک تسا  یتیعقاو  نیا  دنشاب . هتـشاد  تراظن  یعون ، هب  رگیدکی  راتفر  رد  دیاب  و  دنراد ، یتیلوؤسم 

ياهرهب هک  تفای  ناوتن  ار  ياهعماج  چیه  دیاش  تسا . هتشاد  دوجو  هراومه  دنراد ، و  هتشاد ، تیندم  هک  یبتارم  فالتخا  اب  یناسنا ، ندمتم 
تیلوؤسم ساسحا  نارگید  راتفر  هب  تبـسن  دیاب  ناسنا  دـشاب . هتـشادن  دوجو  یـساسحا  نینچ  نآ  مدرم  نایم  رد  اما  دـشاب ، هدرب  ندـمت  زا 

هک اج  نآ  زا  تسا . توافتم  اهنآ  رب  مکاح  یـشزرا  ماظن  ساـسارب  نوگاـنوگ ، عماوج  رد  یتیلوؤسم  ساـسحا  نینچ  بتارم  نکل  دـنکب .
، نارگید راتفر  هب  تبسن  مدرم ، تیـساسح  يهبترم  دراد ، توافت  یـشزرا  ياهماظن  ساسا  رب  فلتخم  عماوج  رد  دب  بوخ و  راک  قیداصم 

نآ هب  راوتسرهف  هک  دبلطیم ، ار  یلصفم  ثحب  نیا  دراد . یناسنا  يهعماج  ناسنا و  هب  تبـسن  اهنآ  شرگن  ینیبناهج و  عون  هب  یگتـسب 
یلک میـسقت  کی  رد  اهناسنا ، هب  تبـسن  ار  عماوج  رب  مکاـح  هاگدـید  ارگهعماـج  یـشزرا  ماـظن  ارگدرف و  یـشزرا  ماـظن  منکیم . هراـشا 

یضعب دنتسه . یفلتخم  بتارم  ياراد  زین  هتسد  ود  نیا  زا  کی  ره  و  ارگهعماج . عماوج  ارگدرف و  عماوج  درک : میسقت  هتسد  ود  هب  ناوتیم 
، دنتسه تفرشیپ  یپ  رد  رگا  دننکیم ؛ بلط  دوخ  يارب  ار  نآ  دنهاوخیم ، یتحار  رگا  دنتـسه ، دوخ  رکف  رد  طقف  یگدنز  رد  اهناسنا  زا 

تیلاعف راکفا و  روحم  دشاب . يونعم  ای  يدام و  تفرشیپ  ای  یتحار  نیا  هک  دنکیمن  یتوافت  هورگ  نیا  يارب  دنهاوخیم ؛ دوخ  يارب  ار  نآ 
یعاـمتجا یگدـنز  رد  نارگید  اـب  ار  دوخ  هک  دنتـسه  یناـسک  لـباقم ، فرط  رد  دـشابیم . دوخ  يارب  تعفنم  بسک  ررـض و  یفن  اـهنآ 

رکف هب  طقف  ورنیا ، زا  تسا . رگیدکی  هب  هتسباو  گنهامه و  مجسنم ، يدحاو  هعماج ، هک  دندقتعم  هورگ  نیا  دننادیم ، هتسباو  کیرش و 
همه يارب  ار  نآ  دـنکیم ، لاـبند  ار  یتفرـشیپ  رگا  دـهاوخیم و  هـمه  يارب  دـنکیم ، بـلط  یتـکرب  ریخ و  رگا  هورگ  نـیا  دنتـسین . دوـخ 

هب ایبنا و  ناسنا  هب  مالسا  شرگن  دنکیم . وزرآ  همه  يارب  ار  نآ  دهاوخیم ، مه  ترخآ  تداعس  يونعم و  تفرـشیپ  رگا  یتح  دهاوخیم .
رد هک  دنک  تیبرت  ياهنوگ  هب  ار  ناسنا  دـهاوخیم  مالـسا  نید  دـننکیم . تیوقت  ار  ییارگهعماج  شرگن  مالـسا ، سدـقم  نید  صوصخ 

زامن هک  مینادیم  لاثم ، يارب  دـشاب . هتـشاد  یمالـسا  يهعماج  ياضعا  صوصخ  هب  اهناسنا و  لـک  هب  رظن  دوخ ، یگدـنز  لـحارم  يهمه 
هحفـص 228) ، ) ناناملـسم ام  اما  دـننکیم ، تیدوبع  راهظا  دوخ  يادـخ  هاگـشیپ  رد  یعون  هب  اهناسنا  يهمه  تسا ؛ يدرف  تداـبع  کـی 

ماقم رد  رازگزامن ، صخـش  دـمح ، يهروس  تئارق  رد  زامن و  رد  مینکیم ؛ راـهظا  زاـمن  تروص  هب  راـگدرورپ ، ربارب  رد  ار  دوخ  یگدـنب 
رد ناسنا  رگا  دبعن .» كایا  «، » میتسرپیم ار  وت  ام   » دـیوگیم هکلب  متـسرپیم ،» ار  وت  نم   » دـیوگیمن دـنوادخ  هب  باطخ  تیدوبع ، راهظا 
هک ینابایب  رد  یناملـسم  رگا  میتسرپیم ؛» ار  وت  ام   » دیوگب دیاب  دـناوخیم ، زامن  دتـسیایم و  تدابع  بارحم  رد  ییاهنت  هب  بش  ياههمین 

دیوگب دیاب  هکلب  دبعا .» كایا   » تفگ ناوتیمن  زامن  رد  هاگچیه  دبعن ،» كایا   » دیوگب دیاب  دتسیاب ، زامن  هب  ییاهنت  هب  تسین ، یناسنا  چیه 
دوخ رانک  رد  ار  رگیدـمه  نانمؤم  ینعی  نیا  میهاوخیم . کمک  وت  زا  ام »  » میتسرپیم و ار  وت  ام »  » ینعی نیعتـسن ،» كاـیا  دـبعن و  كاـیا  »

.« هتاکرب هللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالـسلا  نیحلاصلا ، هللا  دابع  یلع  انیلع و  مالـسا   » دـیوگب دوشیم ، مامت  زامن  هک  یماگنه  نینچ  مه  دـننیبب .
و ص ،)  ) مرکا ربمغیپ  يهتسجرب  تیـصخش  تهج  هب  زین  یبنلا ،» اهیا  کیلع  مالـسلا   » نتفگ هلآ و  وهیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  صخـش  رب  مالس 

دابع یلع  انیلع و  مالـسلا   » اب هکلب  دوشیمن ، مامت  یبنلا » اهیا  کیلع  مالـسلا   » اب زامن  اما  دنراد . ترـضح  نآ  هک ، تسا  ياهناگادج  زایتما 
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زین و  دـنیبیم ، دوخ  رانک  رد  ار  نانمؤم  هراومه  زامن  لوط  رد  ناسنا  دوشیم . مامت  هتاـکرب » هللا و  ۀـمحر  مکیلع و  مالـسلا  نیحلاـصلا ، هللا 
تاروتـسد مامت  رد  تسا . یمالـسا  تیبرت  نیا  دـنک . مالـس  نانمؤم  يهمه  رب  دـیاب  مهزاب  دوش ، جراـخ  زاـمن  زا  دـهاوخیم  هک  یماـگنه 

، اج همه  رد  و  عافد ، داـهج ، یتح  یتیبرت ، یعاـمتجا و  يداـصتقا ، لـئاسم  یعاـمتجا ، ياـهتدابع  هچ  يدرف و  ياـهتدابع  هچ  یمالـسا 
- یبرغ تیبرت  اما  ناسنا  هب  برغ  شرگن  تسا . یمالسا  صاخ  تیبرت  نیا  دنادب . هتـسباو  کیرـش و  نانمؤم  ریاس  اب  ار  دوخ  دیاب  ناملـسم 
نیرتکـیدزن و دریگیم و  رظن  رد  ار  دوـخ  تحلــصم  طـقف  ناــسنا  کــیئال ، شرگن  رد  اذــل  تـسا . ارگدرف  ریخا - نرق  ود  رد  هژیو  هـب 
زا دنزرف  ردپ و  دننکیم . یگدنز  ادج  مه  زا  رهوش  نز و  دـنوشیم ، یـشالتم  اههداوناخ  تسا . فعـض  هب  ور  یفطاع  طباور  نیرتیناسنا 

. تسا یـصخش  تاذل  تعفنم و  ناسنا ، يرکف  روحم  هاگدید ، نیا  رد  درادـن . ربخ  هیاسمه  زا  هیاسمه  دـننکیم . یگدـنز  ادـج  رگیدـمه 
زا دـناوتیمن  لاح  نیع  رد  دراد ، هک  ییاهیتساک  یتشز و  مامت  اب  يدرف  شیارگ  نیمه  اـما  نارگید  لاـمعا  رب  هعماـج  تراـظن  ترورض 

ياهجـنر اهتذـل و  زین  عفاـنم و  حـلاصم و  اریز  دـنک ، يریگهراـنک  یلک  هب  نارگید  راـک  رب  تراـظن  ییارجا و  تیلوؤسم  هحفص 229 ) )
تعفنم هک  دـباییمرد  یلو  دـشاب ، دوخ  یـصخش  عفانم  رکف  هب  ناسنا  ردـق  ره  و  دراد ، یگتـسب  رگید  دارفا  هب  جراـخ  رد  ًـالمع  اـهناسنا 

نیا هب  دناوتیمن  ییاهنت  هب  دشاب ، هتـشاد  تذـل  یگدـنز  رد  دـهاوخب  ناسنا  رگا  دوشیمن . نیمأت  نارگید  عفانم  کمک  اب  زج  وا  یـصخش 
تعنـص ای  تراجت و  یعامتجا ، تیلاعف  رد  دهاوخب  ناسنا  رگا  دربب . یتذـل  دـناوتب  وا  اب  ات  دـشاب  زین  يرگید  درف  دـیاب  هکلب  دـسرب ، تذـل 
بـسانم تشادـهب  زا  دـهاوخب  ناسنا  رگا  دـنک . يراکمه  نارگید  اب  تسا  روبجم  هکلب  دوش ، قفوم  دـناوتیمن  ییاـهنت  هب  دـنک ، تفرـشیپ 

تمالس هب  زین  نارگید  هک ، دنامیم  ملاس  طیحم  ینامز  دریگب . میمصت  دناوتیمن  ییاهنت  هب  دشاب ، هتشاد  یملاس  طیحم  دشاب و  رادروخرب 
، هتسبرد ياهقاتا  رد  ًالمع  و  هدش ، نشور  ناسنا  يارب  تایناخد  ياهررض  ایند ، رد  هزورما  دینادیم  هنومن ، ناونع  هب  دننک . کمک  طیحم 

دازآ ياضف  رد  هدـش و  جراخ  نامتخاس  زا  دـیاب  دـشکب ، راگیـس  دـهاوخب  يدرف  رگا  تسا . عونمم  راگیـس  ندیـشک  یمومع  ياهنلاس  و 
رابجا هب  زین  نارگید  دشکب ، راگیـس  نلاس  رد  ای  قاتا  رد  یـسک  ره  دـشاب  انب  رگا  اریز  ددرگرب . نامتخاس  لخاد  هب  دـعب  و  دـشکب ، راگیس 
نامه دوجو  اب  هلأسم  نیا  دـنک . تیاعر  زین  ار  نارگید  لاح  تسا  راچان  اذـل  دراد ، ررـض  نانآ  يارب  نیا  و  دـننکیم ، قاشنتـسا  ار  نا  دود 

زا یکی  دندوب ، یتشک  راوس  یهورگ  دراد : دوجو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يهرابرد  ییابیز  رایـسب  لاثم  تسا . ییارگدرف  يهیحور 
لحم نیا  تفگ  ینکیم ، خاروس  ار  یتشک  ارچ  دنتفگ : وا  هب  نارگید  درک . دوخ  نتسشن  لحم  ندرک  خاروس  هب  عورش  یتشک  نانیـشنرس 

ریاس مرادن . يراک  امش  نتسشن  لحم  هب  و  منکیم ، خاروس  ار  دوخ  ياج  نم  ماهتسشن ؛ نم  دوخ  مه  اج  نیا  و  تسا : نم  رایتخا  رد  یتشک 
، داتفا یتشک  لخاد  رد  بآ  یتقو  یلو  ینکیم ، خاروس  ار  دوخ  ياج  طقف  وت  هک  تسا  تسرد  دـنتفگ : دـنتفرگ و  ار  وا  تسد  نانیـشنرس 
، دنیبب ار  دوخ  تعفنم  طقف  دناوتیمن  ناسنا  یعامتجا ، یگدنز  رد  میوشیم . قرغ  مه  اب  ام ، همه  یتشک و  دسانـشیمن ، ار  وت  نم و  رگید 

دیاب دـنزیم ، هعماج  هب  يررـض  يدرف  دـید  ناسنا  هک  یماگنه  دـنکن ، تلاخد  نارگید  راک  رد  دـشاب و  هتـشاد  هجوت  دوخ  راک  هب  طقف  و 
، تسا مدوخ  ياج  اج ، نیا  هک  دیوگب ، هک  دهدیمن  هزاجا  درف  نیا  هب  هعماج  اج  نیا  رد  دنک . یهن  لمع  نیا  زا  ار  وا  دریگب و  ار  وا  تسد 

هحفص  ) همه هب  ررض  دید  هعماج  یتقو  هکلب  تسا ؛ مدوخ  راک  لحم  تسا ، مدوخ  قاتا  نیا  تسا ، مدوخ  رهش  تسا ، مدوخ  يراوید  راهچ 
عنام و  دنکیم ، تلاخد  وا  راک  رد  زین  دوخ  یـصخش  عفانم  زا  تظفاحم  ناونع  هب  یتح  دشاب ، ارگدرف  هعماج  نیا  ردق  ره  دروخیم ، ( 230

شیبامک مدرم  یمومع  تراظن  لاح  نیع  رد  دـنکیم ، تموکح  ماـت  وحن  هب  ییارگدرف ، هک  یعماوج  رد  یتح  نیارباـنب ، دوشیم . وا  راـک 
راک رد  رگا  هک  دـنمهفیم  همه  هک  تسا  يدـح  رد  تراظن  نیا  یبرغ  عماوج  رد  نارگید  لاـمعا  رب  هعماـج  تراـظن  دودـح  دراد . دوجو 

هب درف  نیا  لمع  رگا  اما  دـنکیم . تراظن  دراوم  نیا  رد  هعماج  اذـل  تفر . دـهاوخ  اهنآ  دوخ  مشچ  رد  نآ  دود  دـننکن ، تراـظن  نارگید 
ار حیبق  لمع  نیا  هک  درف  نیا  دندقتعم  اهنآ  دنرادن . ياهغدغد  نادنچ  دزادنین ، رطخ  هب  ار  اهنآ  يدام  عفانم  و  دنکن ، ادیپ  یطابترا  اهنآ 
وت هب  هچ ! نم  هب  دـنیوگیم ، دروم  نیا  رد  هعماج  دارفا  و  دـنکیم ، ضیرم  ار  وا  دوخ  دوشیم و  وا  دوخ  هجوتم  نآ  ررـض  دـهدیم ، ماجنا 

ناـشن تیـساسح  ددرگرب ، دارفا  ریاـس  هب  ررـض  هک  ییاـج  رد  تسا . ییارگدرف  شیارگ  ناـمه  هچ ،» وـت  هب   » و هچ » نم  هب   » ریبـعت نیا  هچ !
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یـسک رگا  یتح  دـنزب . ررـض  شدوخ  هب  وا  راذـگب  هچ ،» نم  هب   » دـیوگیم هعماـج  دوش ، درف  دوخ  هجوتم  طـقف  ررـض  رگا  اـما  دـنهدیم .
ارچ هچ ! وت  هب  دیوگیم  باوج  رد  دوشیم ، بارخ  تبلق  يوشیم ، ضیرم  شکن ، راگیـس  نزن ، ررـض  دوخ  ندب  هب  دیوگب  وا  هب  دهاوخب 

اج نیا  ات  يونعم  روما  رب  تراظن  هب  تبـسن  برغ  شرگن  مراد ! تسود  دـهاوخیم ، ملد  تسا ، يدازآ  ینکیم ؟ تلاخد  نارگید  راک  رد 
هعماج يارب  يونعم  ررـض  بجوم  يراتفر  رگا  تسا ؟ هنوگچ  يونعم  روما  رد  اـما  دوب ، ناـسنا  يداـم  روما  رد  ییارگهعماـج  ییارگدرف و 

ياضتقا دوب . يدام  روما  رد  ییارگهعماج  ییارگدرف و  زا  تبحـص  لاح  هب  ات  هن ؟ ای  درک  تراظن  نارگید  راک  رب  دـیاب  اـج  نآ  اـیآ  دوشب ،
هک تسا  يزیچ  نیا  مینک . اهر  ار  درف  نآ  دوشیمن ، طوبرم  اـم  هب  هعماـج  زا  يدرف  راـک  ررـض  عفن و  هک  ییاـج  هک ، تسا  نیا  ییارگدرف 
هک اهیبرغ  زا  یناـسک  اـما  هحفـص 231 ) . ) دنیوگیم ( 1  ) مزیلاوژیویدـنا نآ  هـب  ًاحالطـصا  و  تـسا ، مکاـح  برغ  رد  شیب  مـک و  هزورما 

لامعا هک  ییاج  رد  اما  دـننادیم . حیحـص  يدام  روما  رد  طقف  ار  نارگید  راک  رب  تراظن  دنتـسه ، ارگهعماج  و  دـنراد ، یعامتجا  شیارگ 
روما رد  تلاـخد  اـج  نیا  هچ ! وت  هب  دـنیوگیم  زین  هورگ  نیا  دوشیم ، لـطاب  قح و  ناـمیا و  رفک و  دـننام  يونعم ، روـما  هب  طوـبرم  دارفا 

درف قح  لماک  روط  هب  اج  نآ  دوشیم ، دارفا  ریاس  تایونعم  و  قـالخا ، نید ، هب  طوبرم  دارفا  لاـمعا  هک  اـج  نآ  برغ ، رد  تسا ! نارگید 
شرگن ود  ره  اب  مالسا  يونعم  روما  رب  تراظن  هب  تبسن  مالسا  شرگن  دنک . تلاخد  نآ  رد  هک  دوشیمن  هداد  هزاجا  سک  چیه  هب  تسا و 

اب دوخ  يهطبار  هک  مه  زامن  رد  یتح  دنـشاب . نارگید  رکف  هب  هشیمه  هک ، دـنکیم  تیبرت  ياهنوگ  هب  ار  مدرم  مالـسا  تسا . فلاخم  قوف 
طقف یعامتجا ، تراظن  دنراد ، هطبار  رگیدکی  اب  دارفا  هک  یعامتجا  روما  رد  و  نم .»  » دنیوگن و  ام ،»  » دنیوگب دیاب  ناناملـسم  تسا ، دوبعم 
داسف بجوم  هک  دهدیم  ماجنا  ار  يراک  یسک  رگا  دنشاب . هتـشاد  هجوت  مه  يونعم  روما  هب  دیاب  دارفا  هکلب  دوشیمن ، متخ  يدام  روما  هب 

ندـب و رب  تایونعم  ناسنا و  حور  اریز  تسا . رتبجاو  رکنم  زا  یهن  يونعم  روما  رد  هکلب  درک . یهن  نآ  زا  دـیاب  دوشیم ، هعماـج  يونعم 
یهانگ بکترم  هک  یـسک  دـنام . دـهاوخ  یقاب  دـبالا  یلا  يونعم  روما  اما  دوشیم ، مامت  تسا و  یناف  تایدام  اریز  دراد ، يرترب  تاـیدام 

دینیبیم امش  رگا  درک . هیبشت  دزادنایم ، شتآ  رد  ار  دوخ  هک  یسک  اب  ناوتیمن  ار  نیا  دوشب ، التبم  يدبا  باذع  هب  تسا  رارق  دوشیم و 
دزادنیب و شتآ  رد  ای  دوش ، قرغ  ات  دـنک  ترپ  هناخدور  نورد  لپ  يالاب  زا  ار  دوخ  ای  دزادـنیب ، هاچ  نورد  ار  دوخ  دـهاوخیم  یـسک  هک 

يراـک ره  دوشیم - طوبرم  وا  دوـخ  هب  هتـساوخ و  شدوـخ  نوـچ  وا - هک  دـیراذگب  دـهدیمن  هزاـجا  امـش ، نادـجو  دـنازوسب ، ار  دوـخ 
، دزادنیب شتآ  رد  ار  دوخ  دهاوخیم  هک  یسک  نیاربانب  تسا  هانگ  ینیـشنب  شوماخ  رگا  تسا  هاچ  انیبان و  هک  ینیب  رگا  دنکب . دهاوخیم 

شـضراع تعاس  دـنچ  هک  تسا  یـشزوس  درد و  تسا ، یتعاس  دـنچ  نتخوس  کی  تسا و  ییاـیند  شتآ  هک  نیا  دـیراذگب . دـیابن  اـمش 
ار وا  يولج  دیاب  یلوا  قیرط  هب  دشاب ، يدبا  شتآ  رد  نداتفا  بجوم  هک  دـشاب ، يراک  رگا  اما  دریمیم . دوشیم و  مامت  مه  دـعب  دوشیم ،
ار نآ  دزوـسب  دوـش و  هتخپ  اـهنآ  نـت  تسوـپ  هاـگره  ( » 2 «، ) َباَذَْـعلا اُوقوُذـِیل  اَـهَریَغ  ًادُولُج  ْمُهاْنلَّدـَب  ْمُهُدُولُج  ْتَجِـضَن  اَـمَّلُک  . » تفرگ

اهتسوپ ات  دنزوسیم  منهج  رد  نارفاک  هک  دیامرفیم  دنوادخ  دنشچب » ار  باذع  ات  میزاس ، نیزگیاج  هحفص 232 )  ) يرگید ياهتسوپ 
هچ دارفا  نیا  رگم  تسین . یندـشمامت  دـنور  نیا  و  دـیوریم ؛ دـیدج  تسوپ  ناشیا  ندـب  رب  ًاددـجم  دوشیم ، رتسکاخ  دزوسیم و  اـهنآ 

یهانگ نینچ  یسک  دینیبیم  امش  یتقو  دناهدش . هانگ  بکترم  هدرک و  یچیپرس  وا  نامرف  زا  دارفا  نیا  دیوگیم  دنوادخ  دناهدرک ؟ يراک 
نیا نوچ  دـنازوسب ، دزادـنیب و  ایند  نیا  شتآ  رد  ار  دوخ  درف  نآ  هک  تسا  نیا  زا  رتالاب  هبترم  اهدـص  نآ ، ماجنارـس  هک  دوشیم  بکترم 

و دنازوسیم ، امئاد  ار  ناسنا  دراد و  يدـبا  رمع  منهج ، شتآ  يورخا و  باذـع  اما  دوشیم ، مامت  تسا و  تعاس  ود  تعاس و  کی  شتآ 
رود هانگ  زا  ار  وا  دریگب و  ار  درف  نیا  تسد  هک  دـنکیمن  اضتقا  رتشیب  ناسنا  نادـجو  اـج  نآ  اـیآ  دروآیم ، راـب  هب  یندـشن  ماـمت  باذـع 

. دیریگب مه  ار  هانگ  يولج  دیوگیم  مالـسا  هکلب  تسین ، طوبرم  يدام  ياهررـض  هب  طقف  مالـسا  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دنک ؟
هب رما  رب  هک  یتاـیآ  يهمه  ناـیم  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نآرق  شرگن  دوشیم . راـچد  ترخآ  يدـبا  باذـع  هب  راـکهانگ  اریز 

ْمُهُضَْعب ُتانِمْؤُْملا  َو  َنُونِمْؤُْملاَو  : » دنتسه یـصاخ  یگژیو  ياراد  هبوت  يهروس  زا  هیآ 67 و 71  ود  دـنراد ، تلالد  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
َّنِا َهَّللا  ُمُهُمَحْریَـس  َِکئلُوا  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َنوُعیِطی  َو  َةوکَّزلا  َنُوتْؤی  َو  َةولَّصلا  َنوُمیِقی  َو  َرَْکنُْملا  ِنَع  َنوُْهنی  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمْأی  ٍضَْعب  ُءاـِیلُوا 
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َهَّللا اوُسَن  ْمُهیِدـیَأ  َنوُِضبْقی  َو  ِفوُْرعَْملا  ِنَع  َنْوَْهنی  َو  ِرَْکنُْملاـِب  َنوُُرمْأـی  ٍضَْعب  ْنِم  مُهُـضَْعب  ُتاـِقفانُْملاَو  َنوُِقفاـنُْملَا  ( » 3 «، ) ٌمـیِکَح ٌزیِزَع  َهَّللا 
رد تیالو و  نیا  لابند  هب  و  دنراد ، تیالو  مه  هب  تبـسن  تانمؤم  نانمؤم و  دـیامرفیم  دـنوادخ  ( 4 «. ) ُنوُقِساْفلا ُمُه  َنیِِقفانُْملا  َّنِا  ْمُهیِـسَنَف 

ياـنعم هب  هچ  تبحم و  ینعم  هب  هچ  میریگب  ییاـنعم  ره  هب  ار  تیـالو  نیا  دـننکیم . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هـک  تـسا  نآ  يوـترپ 
دهاوخب رگا  ناسنا  اریز  دنرادزاب . تشز  راک  زا  ار  نارگید  هک  تسا  نیا  يارب  رگید ، يانعم  ره  هب  ای  دشاب  ینوناق  تردـق  هطلـس و  یعون 

رد دـهدب . ماجنا  ار  راک  نیا  دـناوتب  ات  دـشاب ، هتـشاد  درف  نآ  رب  ینوناق  قح  طلـست و  یعون  دـیاب  دـنک ، رود  هاـنگ  زا  ار  یـسک  هعماـج  رد 
ریاس يونعم  ینید و  روما  رد  ای  و  دوشب ، يرگید  زا  هانگ  باکترا  عنام  دناوتب  یسک  هک  دنهدیمن ، یسک  هب  ار  یقح  نینچ  برغ  گنهرف 

؛ تسین هنوگنیا  مالـسا ، رد  یلو  هچ ! وت  هب  دـنیوگیم  وا  هب  دـنکب ، ار  هحفـص 233 )  ) راک نیا  مه  یـسک  رگا  دنک . تلاخد  هعماج  دارفا 
رب هوالع  دننک . رود  هانگ  زا  مه  ار  نارگید  دنراد  هفیظو  دننکیم ، رود  هانگ  زا  ار  دوخ  هک  روطنامه  و  دنتسه ، یکی  همه  دیوگیم  هکلب 

مالـسا دزوسب ؛ راذـگن  دزوـسب ، هاـنگ  رثا  رد  تسا  رارق  یناـسنا  رگا  دـیوگیم  یناـسنا  يهفطاـع  یقـالخا و  رما  ساـسا  رب  هک  یـشنیب  نآ 
َْرمَْالا َّنِا  : » دومرف هک  تیاور  نآ  قبط  تسا ، تابجاو  بجوا  راک ، نیا  هکلب  دزوسب . میراذگن  هک  دنکیم  بجاو  ام  رب  یهلا  رما  دـیوگیم ،

رما تسا ، هدرک  بجاو  شناگدنب  رب  ادخ  هک  ياهفیظو  نیرتمهم  ( 5 « ) ِضئارَْفلا ُماُقت  اِهب  ٌۀَمیظَع  ٌۀَضیرَف  ِرَْکنُْملا ... ِنَع  یْهَّنلا  َو  ِفوُْرعَْملِاب 
ریاس ياـقب  دـش ، دـهاوخ  كرت  مه  ضیارف  ریاـس  دوشن ، ارجا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگا  ضیارفلا »، ماـقت  اـهب  . » تسا فورعم  هب 
ریاـس هب  دـش  لـمع  فورعم  هب  رما  هب  هعماـج  رد  رگا  دوش . ارجا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  تسا  نیا  ورگ  رد  هعماـج ، رد  ضیارف 

دناوتب فورعم  هب  رمآ  هک  نیا  يارب  سپ  دوشیم . كرت  مه  تابجاو  هیقب  دـش ، كرت  فورعم  هب  رما  رگا  و  دـش ، هاوخ  لمع  مه  تابجاو 
کی وا  هب  دیاب  نوناق  ینعی  دشاب . هتـشاد  تیالو  یعون  وا  هب  تبـسن  دیاب  دریگب ، ار  وا  يولج  ًالمع  دعب  دنک و  دزـشوگ  نابز  هب  يرگید  هب 

ُتانِمْؤُْملا َو  َنُونِمْؤُْملاَو  : » دیامرفیم هک  دنوادخ  روظنم  دیاش  تسا ، تیالو  یعون  نیا  دریگب . ار  وا  يولج  دناوتب  هک  دـهدب  ینوناق  طلـست 
فورعم و هب  رما  دنناوتب  رگیدمه  هب  تبسن  هک  تسا  هداد  ناناملـسم  هب  ار  یتیالو  نینچ  لاعتم  يادخ  هک  تسا  نیا  ٍضَْعب » ُءاِیلُوا  ْمُهُـضَْعب 
ناـنمؤم و نوـچ  ینعی  تسا . یتـسود »  » فورعم ياـنعم  ناـمه  درک  رکذ  تیـالو  يارب  ناوـتیم  هـک  يرگید  ياـنعم  دـننک . رکنم  زا  یهن 
، دنوش التبم  هانگ  هب  دنهاوخیمن  اذل  دنتـسه ، رگیدمه  زوسلد  و  دـنراد ، تسود  ار  رگیدـکی  دـنراد ، تبحم  رگیدـمه  هب  تبـسن  تانمؤم 
هک دنکیم  باجیا  تانمؤم  نانمؤم و  رب  مکاح  تبحم  نآ  تسه . يدبا  باذع  نآ ، تیاهن  هک  دنورب  یهار  دـننکب و  يراک  دـنهاوخیمن 

دنوادخ یتقو  اما  درک . هدافتـسا  ناوتب  انعم  ود  ره  زا  هیآ  نیا  رد  دـیاش  دـشاب . هتـشاد  دوجو  اهنآ  نایم  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
« ٍضَْعب ُءایلُِوا  ْمُهُضَْعب  : » دیامرفیمن و  ٍضَْعب » ْنِم  مُهُضَْعب  ُتاِقفانُْملا  َو  َنوُِقفانُْملَا  : » دیامرفیم دنکیم ، ناقفانم  زا  تبحص  نانمؤم  لباقم  رد 

ناوت دح  رد  هک  تسا  حرطم  لاؤس  دـنچ  اج  نیا  رد  ِفوُْرعَْملا » ِنَع  َنْوَْهنی  َو  ِرَْکنُْملِاب  َنوُُرمْأی  : » دـیوگیم ِفوُْرعَْملِاب »، َنوُُرمْأی   » ياج هب  و 
بیذهت ( 5 . ) 67 هبوت ، ( 4 . ) 71 هبوت ، ( 3 . ) 56 ءاسن ، ( Individualism. (2 ( 1 ( ) هحفص 234 . ) میزادرپیم نآ  یـسررب  هب  تیفرظ ، و 

باب 22. تیاور 21 ، ص 181 ، ج 6 ، لوصالا ،

؟ تسا هدروآ  ار  ناقفانم  ریبعت  نانمؤم  لباقم  رد  نآرق  ارچ 

لباقم رد  دـنوادخ  ارچ  هک  تسا  نیا  دوشیم  حرطم  اج  نیا  رد  هک  یـشسرپ  تسا ؟ هدروآ  ار  ناقفانم  ریبعت  ناـنمؤم  لـباقم  رد  نآرق  ارچ 
ریبـعت رکنملا »، نع  نوهنی  فورعملاـب و  نورمأـی  تاـنمؤملاو  نوـنمؤملاو   » لـباقم رد  ارچ  تارفاـکلا ؟» نورفاـکلا و   » دـیامرفیمن ناـنمؤم 

ناقفانم اریز  تفگ : ناوتیم  لاؤس  نیا  باوج  رد  تسا ؟ هدرواـین  ار  فورعملا »، نع  نوهنی  رکنملاـب و  نورمأـی  تارفاـکلا ، نورفاـکلا و  »
اما دناهتفریذپ  ار  یمالسا  ياهشزرا  یمامت  رهاظ ، رد  دنراد و  نامیا  هب  رهاظت  دننکیم و  یگدنز  یمالـسا  هعماج  رد  هک  دنتـسه  یناسک 
رد و  دنراد ، ینمـشد  نانآ  اب  ناهنپ  رد  یلو  دننکیم  یهارمه  اهناملـسم  اب  رهاظ  رد  دـنرادن . یبلق  داقتعا  ینید  ياهرواب  زا  کی  چـیه  هب 

اهنآ نایم  رد  مه  رگا  و  دنتـسین ، یمالـسا  يهعماج  رد  هک  نارفاک  فالخ  رب  دننزیم . هبرـض  اهناملـسم  هب  دـنناوتب  هک  یبسانم  نامز  ره 
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نایم يزرم  دنسانشیم و  ار  اهنآ  ناناملـسم  اذل  دننکیم . مالعا  یمالـسا  ياهشزرا  هیلع  ار  دوخ  عضاوم  ینلع  تروص  هب  دننک  یگدنز 
یموزل اذـل  دـنوشیم . رکنم  دـنرادن و  لوبق  ار  یمالـسا  ياهشزرا  ًانلع  و  دنتـسه . رفاک  همه  رفک  يهعماج  رد  اریز  دـنراد . اهنآ  دوخ و 

رهاظت دنراد و  فارتعا  یمالسا  ياهشزرا  هب  دننکیم و  خوسر  یمالسا  يهعماج  رد  ناقفانم  نیاربانب ، دنک . نامیا  هب  رهاظت  یسک  درادن 
رد دنوادخ  اذل  دننک . ادج  نید  زا  ار  مدرم  ات  دـننزیم  تسد  ياهلیح  رکم و  ره  هب  دـنوریم و  هناشن  ار  مدرم  نید  اما  دـننکیم ؛ نامیا  هب 
هک دنتسه ، یمالسا  يهعماج  نورد  یناقفانم  دنشاب ، دوخ  نید  بظاوم  دیاب  نانمؤم  ینعی  ُتاِقفانُْملاَو »، َنوُقَفانُْملَا  : » دیامرفیم میرک  نآرق 

مهـضعب تانمؤملا  نونمؤملا و  : » دومرف نانمؤم  يهراـبرد  دـنوادخ  رگیدـکی  رب  ناـنمؤم  تیـالو  دـننکیم . فورعم  زا  یهن  رکنم و  هب  رما 
یخرب رب  نانمؤم  زا  یخرب  دومرف  دـنوادخ  ارچ  ضعب »، نم  مهـضعب  تاقفانملاو  نوقفانملا  : » دـیامرفیم ناقفانم  هرابرد  یلو  ضعب »، ءایلوا 

هب ار  ضعب » ءایلوا  مهـضعب   » رگا درک . یـسررب  ناوتیم  تهج  ود  زا  ار  هلأسم  نیا  دنتـسه ؟ هچراپکی  همه  ناقفانم  یلو  دنراد  یلوت  رگید 
کی دیاب  دننک ، یهن  رما و  رگیدکی  رب  دنناوتب  نانمؤم  هک  نیا  يارب  دنراد . تیالو  رگیدمه  هب  تبسن  نانمؤم  ینعی  میریگب ، تیالو  يانعم 
کی دنوادخ  سپ  دنراد . تیالو  رگیدـکی  رب  نانمؤم  هحفص 235 )  ) دیامرفیم دنوادخ  اذل  دنشاب . هتـشاد  ینوناق ، طلـست  ینوناق و  زوجم 
یبوخ هب  ار  یهن  رما و  نیا  و  دننک ، تراظن  تلاخد و  رگیدـکی  راک  رد  دـنناوتب  ات  تسا  هدرک  لعج  اهنآ  يارب  ینوناق  تردـق  و  تیالو ،

نید لصا  هب  و  دنریگب ، مدرم  زا  ار  نید  فورعم » زا  یهن   » و رکنم » هب  رما   » يهلیـسو هب  دـنهاوخیم  هک  ناقفانم  دروم  رد  اما  دـنهد . ماجنا 
زیوجت ار  رکنم  هب  رما  ياهعماج  چیه  رد  نوناق  و  تسا ، ینوناق  قح  کی  تیالو  اریز  دـنرادن . یتیالو  هب  جایتحا  رگید  اهنآ  دـننک ، هلمح 

هب تبـسن  دنتـسه و  رگید  یخرب  تسود  نانمؤم  زا  یخرب  ینعی  دشاب ، تبحم  یتسود و  ینعم  هب  ضعب » ءایلوا  مهـضعب   » رگا اما  دنکیمن .
ررض نیا  هجوتم  ار  وا  دننکیم  یعس  دنوشیم و  نارگن  دوشیم ، ینمؤم  ردارب  هجوتم  ینایز  ررـض و  دننیبیم  یتقو  اذل  دنراد ؛ تبحم  مه 

ردارب و قیفر و  دهاوخیمن  نانمؤم  دننکیم . یهن  رما و  رگیدکی  هب  اذل  دنراد ، تبحم  رگیدـمه  هب  تبـسن  هک  نیا  لیلد  هب  نانمؤم  دـننک .
دوخ تعفنم  رکف  هب  اهنآ  زا  مادک  ره  دنتـسین . رگیدکی  يهدادلد  نانمؤم  دننام  ناقفانم  اما  دزوسب . منهج  شتآ  رد  اهنآ ، ینامیا  رهاوخ 

هک دینیبیم  كرتشم  يههبج  کی  رد  ار  ناقفانم  امـش  دیامرفیم  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  ( 1 « ) یَّتَش ْمُُهبُوُلق  َو  ًاعیِمَج  ْمُُهبَـسَْحت  ، » دشابیم
مه زا  اهنآ  ياهلد  اما  تسا ، تکراـشم  كارتشا و  یگنهاـمه و  عاـمتجا و  اـهنآ  نیب  رهاـظ  رد  دـننکیم . راـک  مه  اـب  و  دـندش ، عمج 

رورت ار  رگیدـکی  یتح  دوشن  نیمأـت  اـهنآ  یـصخش  عفاـنم  رگا  دـنرادن . مه  هب  تبـسن  یتبحم  رهم و  دوخ  لد  رد  اـهنیا  تسا . هدـنکارپ 
یتکراشم مه  اب  اهراک  زا  یخرب  رد  ای  و  دـنهدیم ، لیکـشت  مه  ار  یعامتجا  رگا  دـشابیم . دوخ  عفانم  رکف  هب  یـسک  ره  نوچ  دـننکیم .

عفانم دننک و  ادیپ  یمحازت  تکراشم  عامتجا و  نیا  رد  رگا  دنـشاب . هدنارتسگ  دوخ  عفانم  نیمأت  يارب  یماد  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دـنراد ،
ساسا رب  سپ  دنرادن . یتبحم  رگیدکی ، هب  تبـسن  ناقفانم  نیاربانب  دوریم . رانک  دوشیم و  مامت  زیچ  همه  دتفایب ، رطخ  هب  اهنآ  یـصخش 

. دنرادن یهن ، رما و  يارب  مه  ینوناق  تردق  نینچمه  و  دنرادن . یتبحم  مه  هب  تبـسن  ناقفانم  هک  تفرگ  هجیتن  نینچ  ناوتیم  قوف  بلاطم 
ردارب و دنهاوخیمن  اریز  دننکیم ؛ یهن  رما و  ار  رگیدکی  دنزوسلد و  رگیدکی  هب  تبـسن  اذل  دـنراد ؛ تبحم  مه  هب  تبـسن  مه  نانمؤم  اما 

اهنآ هب  رکنم  زا  یهن  هحفـص 236 )  ) فورعم و هب  رما  يارب  ینوناق  تردق  نینچ  ادـخ  نینچمه  و  دزوسب . منهج  رد  اهنآ  ینامیا  رهاوخ 
ْمُهُـضَْعب ُتانِمْؤُْملاَو  َنُونِمْؤُْملا  َو  : » دـیامرفیم نانمؤم  دروم  رد  هک  نیا  رگید  يهتکن  دـنراد . تیـالو  مه  هب  تبـسن  ناـنآ  سپ  تسا . هداد 

یلو دنراد . تیالو  مه  هب  تبـسن  دنراد و  تسود  ار  رگیدـکی  نانمؤم  هک  تسا  نیا  ِفوُْرعَْملِاب » َنوُُرمْأی  : » دـیامرفیم دـعب  و  ٍضَْعب » ُءاِیلُوا 
« رکنم هب  رما   » رد ناقفانم  دیوگب  دهاوخیم  اریز  دوشیم ؛ هدروآ  ٍضَْعب » ْنِم  مُهُـضَْعب   » ریبعت هکلب  دروآیمن ، ءایلوا  ریبعت  ناقفانم  دروم  رد 

یهن رکنم و  هب  رما  یمالـسا  هعماج  رد  هنوگچ  تسا . لطاب  رد  ناشعامتجا  كارتشا و  دننکیم و  يراکمه  دنراد و  یگتـسباو  مه  اب  دوخ 
راک هب  هک  دنتـسه  يدارفا  هعماج ، کی  رد  هنوگچ  هک  تسا  نیا  دوشیم  حرطم  اج  نیا  هک  ياهنوگاـمعم  لاؤس  دراد ؟ ناـکما  فورعم  زا 

هب دـنوشیم و  ادـیپ  هعماج  کـی  رد  یمدرم  هنوگچ  تسا . دـب  تشز و  ياـنعم  هب  رکنم  ياهعماـج ، ره  رد  اریز  دـننکیم ؟ رما  رکنم  دـب و 
يدارفا هنوگچ  دـننکیم  نامیا  هب  رهاظت  دـنراد و  فارتعا  یمالـسا  ياهشزرا  هب  همه  هک  یمالـسا  يهعماـج  رد  دـننکیم ؟ رما  اـهیتشز 
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دب راک  هک  دنهدب ، روتـسد  هعماج  دارفا  هب  دننکیم ، ادـیپ  تأرج  یناسک  یمالـسا  يهعماج  رد  هنوگچ  دـننکیم ؟ رما  رکنم  هب  دـنیآیم و 
. دنکیم تیعبت  اهنآ  زا  مه  یـسک  دننزیم ، ار  فرح  نیا  یتقو  هک  دنتـسه  نئمطم  دننکیم و  بیقعت  ار  یفده  دارفا  نیا  ًامتح  و  دـینکب .
هچ اهنآ  دهدن ، شوگ  اهنآ  هب  مه  یـسک  دینکب  روجف  قسف و  دینک ، يدزد  دیورب  دینکب ، تشز  راک  دنیوگب  اهنآ  دـشاب  رارق  رگا  اریز 

دـننکیم و شـالت  همه  نیا  اـهنآ  هـک  دراد  هعماـج  رد  يرثا  دـننکیم ، هـک  يایهن  رما و  نـیا  دـبال  دـننک ؟ رکنم » هـب  رما   » دـنراد یعاد 
هک دنوشیم  ادیپ  یناسک  یمالـسا  يهعماج  رد  روط  هچ  هک  تسا  نیا  هنوگامعم  لاؤس  سپ  دنک . ادیپ  ققحت  هعماج  رد  رکنم  دنهاوخیم 

دیاب اج  نیا  رد  دـنریذپیم ؟ مدرم  ارچ  و  دـننکیم ؟ ار  راک  نیا  ارچ  دوشیم ؟ عقاو  مه  رثؤم  اهنآ  رما  نیا  و  دـننکیم ، رما  تشز  راـک  هب 
، دـشاب یلوا  لـمح  هب  رکنم  یگبلط - حالطـصا  هب  رکنم - زا  روظنم  رگا  دـشاب . دـناوتیم  هچ  رکنم  فورعم و  زا  روظنم  هک  مینک  یـسررب 

دنزب رس  لقاع  کی  زا  يراک  نینچ  هک  نیا  لامتحا  دینکن ، بوخ  راک  دینکب ، دب  راک  دییایب  دیوگب ، مدرم  هب  هعماج  رد  دیایب  یـسک  ینعی 
دـنراد و رواب  ار  اهشزرا  يهمه  مدرم  اریز  تسا . رفـص  هب  کـیدزن  دـشاب ، هتـشاد  مدرم  رد  مه  يریثأـت  دـنکب و  رکنم  هب  رما  هنوگ  نیا  و 

دیوگیم هک  نیا  زا  نآرق  دارم  ًاملـسم  دینکب . یتاذ ،- یلوا  لمح  موهفم  هب  دب - راک  هک  دیوگب  اراکـشآ  دیایب و  یـسک  دـنهدیمن  هزاجا 
قیداـصم هب  ناـقفانم  هک  تسا  نیا  دارم  هکلب  تـسین . یتاذ ، یلوا  لـمح  موـهفم  هـب  رکنم  دـننکیم ، هحفـص 237 )  ) رکنم هب  رما  ناـقفانم 
ییاـهراک هب  ار  رکنم  قیداـصم  هن  تسا ، رکنم  قادـصم  هـک  دـننکیم  رما  يزیچ  هـب  هـک  نـیا  ینعی  دـننکیم . یهن  رما و  رکنم  فورعم و 

ءوس اب  ناقفانم  دننکیم . یفرعم  بوخ  ياهراک  فورعم و  ناونع  هب  ار  رکنم  قیداصم  نیا  اهتنم  تسا ، رکنم  عقاو  رد  هک  دـننکیم  توعد 
تسخن اهنآ  دننکیم . رما  رکنم  هب  ار  مدرم  یناطیش  طلغ و  یغیلبت  ياهشور  یطلاغم و  ياهشور  زا  هدافتـسا  اب  میهافم و  زا  يهدافتـسا 

هب دـعب  تسا . بوخ  اهراک  نیا  هک  دـننک  یقلت  نینچ  مدرم  و  دوش ؛ دومناو  بوخ »  » اهراک زا  يرـس  کی  هک  دـننکیم  مهارف  ار  ياهنیمز 
يور رگید  فرط  زا  و  دیهدب . ماجنا  تسا - دب  تشز و  ياهراک  قیداصم  نامه  عقاو  رد  هک  ار - بوخ  ياهراک  نیا  هک  دنیوگیم  مدرم 

دب ياهراک  نیا  هک  دـنیوگیم  مدرم  هب  دـعب  تسا . دـب  راک  نیا  دوشیم  دومناو  هک  دـننکیم  غیلبت  نانچنآ  بوخ  ياهراک  زا  يرـس  کی 
راک دـنیوگب  مدرم  هب  دـنیایب و  میقتـسم  روط  هب  هک  تسین  هنوگ  نیا  دـیهدن . ماجنا  تسا - بوخ  ياهراک  قیداصم  نامه  عقاو  رد  هک  ار -

زا یقیداصم  اهنآ  سپ  دهدیمن . شوگ  یفرح  نینچ  هب  یلقاع  چیه  و  دنزیمن ، یفرح  نینچ  یلقاع ، چیه  هک  تسا  ملـسم  نیا  دینکب . دب 
هک تسا  نیا  دوشیم  حرطم  اج  نیا  هک  یلاؤس  دـیهد . ماجنا  دـنیوگیم  هاگ  نآ  و  دـننکیم ، یفرعم  مدرم  هب  بوخ  مان  هب  ار  رکنم  لاـعفا 
نآ رد  نونکا  ام  هک  ياهعماج  رد  هللادمحب  درک ؟ یفرعم  مدرم  هب  فورعم  ناونع  هب  ار  رکنم  رکنم و  ناونع  هب  ار  فورعم  دوشیم  هنوگچ 

ام روشک  رد  زونه  نآ  زا  ییاههخاش  قافن و  ياـههشیر  اریز  مینک ، بجعت  دـیابن  اـم  دوشیم ؛ تفاـی  یناوارف  قیداـصم  مینکیم ، یگدـنز 
اهمناخ يارب  ام  يهعماج  رد  ًاقباس  میروآیم . کچوک  لاثم  دـنچ  دوش  نشور  ثحب  هک  نیا  يارب  دـننکیم . ار  راک  نیا  هک  دراد ، دوجو 

مه اهدرم  يارب  ایح  هتبلا  تسا . ایح  اهنز  يارب  بوخ  تافص  زا  یکی  مینادیم  بوخ  همه  ایح .»  » مان هب  تشاد  دوجو  یـشزرا  موهفم  کی 
دنکیم فیرعت  نآ  زا  دربیم و  راک  هب  هک  ییاههژاو  زا  یکی  مه  نآرق  و  تسا . هتسجرب  تافـص  زا  یکی  اهمناخ  يارب  یلو  تسا ، بوخ 

ار وا  هک  یسوم  ترضح  شیپ  دندوب  هدمآ  دوخ  ردپ  فرط  زا  هک  بیعش  نارتخد  ناتساد  رد  یتح  و  تسا . ءایحتـسا  ءایح و  يهژاو  نیمه 
ءایح تلاح  کی  اب  نارتخد  زا  یکی  ( 2 ( ؛» َكوُعْدی ِیبَا  َّنِإ  َْتلاَق  ٍءایِْحتْسا  یلَع  یِـشْمَت  اَمُهادِْحا  ُْهتَءاَجَف   » دیوگیم دننک ، توعد  لزنم  هب 
دزم هک  دـنکیم  توعد  ار  وت  مردـپ  تفگ  دوب ، هتخادـنا  ریزب  رـس  هک  یلاح  هحفـص 238 )  ) رد مارآ و  یلیخ  یـسوم ، شیپ  دمآ  مرـش  و 

اب هک  دیوگیم  دـنکیم و  نایب  يزیمآحدـم  نابز  کی  اب  ار  ایح  نیا  دـنوادخ  ٍءایِْحتْـسا » یلَع  یِـشْمَت  ، » دـهدب وت  هب  يدیـشک  هک  یتمحز 
دنیوگیم دنیآیم ، ناقفانم  دراد . ار  دوخ  ياج  ام  گنهرف  رد  ایح  نیا  بوخ  مالسلاهیلع . یـسوم  ترـضح  شیپ  دمآ  ایح  مرـش و  تلاح 

ماجنا دـناوتیمن  راک  چـیه  ایند  رد  یتلاجخ  ناـسنا  و  تسا . یتلاـجخ  ینعی  دراد  اـیح  نز  هک  نیا  تسا . تلاـجخ  ناـمه  اـیح  مرـش و  نیا 
کی زا  يرتخد  رگا  تسا . دـب  ندیـشک  تلاجخ  دـیوگیم  یـسانشناور  ملع  و  تسا . هضرع  یب  ناسنا  کی  یتلاجخ  ناـسنا  اذـل  دـهدب .

زا دیابن  رتخد  سپ  دریگب . وا  زا  ار  دوخ  قح  دنک و  نایب  وا  يارب  ار  دوخ  يهتـساوخ  دناوتیمن  اریز  تسا . دب  نیا  دـشکب ، تلاجخ  يرـسپ 
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، دـنک ییوررپ  یلیخ  دـیابن  مرحمان ، درم  لباقم  رد  رتخد  دـشاب ، هتـشاد  مرـش  دـیاب  ناسنا  دـنیوگیم  مدرم  هک  نیا  دـشکب . تلاـجخ  رـسپ 
، دهدب ماجنا  ار  دوخ  راک  دنزب ، ار  دوخ  فرح  نارگید  لباقم  رد  دـناوتب  دـشاب ، وررپ  دـیاب  رتخد  تسا . هابتـشا  نیا  و  دـنیوگیم ؛ دوخیب 
هک نیا  هلب  دنروآیم . مالـسلاهیلع  بنیز  ترـضح  تکرح  دننام  مه  تمـصع  تیبلها  زا  یخیرات  هنومن  یتح  و  دنک . عافد  دوخ  زا  دـیاب 

مالـسلاهیلع بنیز  ترـضح  هک  روط  نآ  دنک  ینارنخـس  دناوتب  دهد ، ماجنا  ار  دوخ  یعرـش  يهفیظو  دناوتب  دنک ، عافد  دوخ  زا  دیاب  رتخد 
هتـشاد مرـش  ساسحا  هناگیب  درم  کی  لباقم  دـیاب  هدرکن ، جاودزا  زونه  هک  يرتخد  اما  تسا . یتبثم  ياههطقن  همه  اهنیا  درک ، ینارنخس 

مه ندوب  یتلاجخ  ندوب ، یتلاجخ  ینعی  نتشاد  ایح  دنیوگیم  دننکیم ، یطاق  مه  اب  ار  اتود  نیا  ناقفانم  تسا . شزرا  کی  مه  نیا  دشاب .
هکلم اههچب  نیب  ییوررپ  هک  نیا  يارب  دراذـگ . رانک  ار  ایح  مرـش و  دـیاب  دـشابن  یتلاجخ  ناـسنا  هک  نیا  يارب  سپ  ندوب . هضرعیب  ینعی 

هبنشراهچ ياههمانرب  رد  تفرگ . رظن  رد  دیابن  اهترشاعم  نیا  يارب  مه  يدح  رگید  دنشاب . هتشاد  ترشاعم  مه  اب  رسپ  رتخد و  دیاب  دوشب 
هولج یگنهرف  رما  کـی  تروص  هب  ار  رتـخد  رـسپ و  ترـشاعم  لوا  ناـقفانم  سپ  دـنیاین . راـب  یتلاـجخ  اـت  دنـصقرب ، مه  اـب  دـنورب  يروس 

ندیسر هار  تشادرب . دیاب  ار  نیا  و  تسا ، یگـضرعیب  تلاجخ و  لیبق  زا  ایح  موهفم  هک  دنیوگیم  و  دننکیم ، راک  نآ  يور  دنهدیم و 
َنوُُرمْأی  » اج نیا  دننک . ترشاعم  دنورب  مه  اب  ات  دیراذگب  دازآ  ار  رسپ  رتخد و  سپ  دنیوگیم  دعب  تسا . رتخد  رسپ و  ترـشاعم  مه  نیا  هب 
شرافس رکنم  رب  اههاگتـسد  یـضعب  يوس  زا  دننکیم و  ذوفن  یتموکح  هاگتـسد  رد  دنناوتب ، ناقفانم  رگا  یتح  دباییم . قادصم  رَْکنُْملِاب »

؛ تسا رفک  تنـس  نشج  نیا  ولو  میزادنیب . هار  ار  يروس  هبنـشراهچ  نشج  دیاب  گنهرف  نتـشاد  هگن  هدنز  يارب  دنیوگیم  ًالثم  دـننکیم ؛
. دـنهدب مه  لوپ  لاملاتیب  يهجدوب  زا  نآ  هعاشا  يارب  تسا  نکمم  یتح  دـشاب . هتـشاد  هعماج  هحفص 239 )  ) يارب ررـض  روج  رازه  ولو 

نآ تسا ، بوخ  نیا  هک  دننکیم  دومناو  نینچ  مدرم  هب  دننکیم و  مهارف  ار  ياهنیمز  ادتبا  دینک ، دب  راک  دنیوگب  دنیآیمن  زگره  ناقفانم 
راک نیا  و  ِفوُْرعَْملا » ِنَع  َنْوَْهنی   » تقو نآ  تسا ، دب  فورعم  راک  نالف  هک  دننکیم  مهارف  ار  یگنهرف  يهنیمز  ای  ِرَْکنُْملِاب » َنوُُرمْأی   » تقو

دومرفن و  تاـقفانملا ،» نوقفاـنملا و   » دوـمرف دـنوادخ  هک  نیا  دـیوگیم . میقتـسم  دـهاوخیم  هچنآ  رفاـک  رفک . هن  دراد ، قاـفن  هب  جاـیتحا 
مالسا ماکح  هب  میراد  تسود  ار  مالـسا  مه  ام  هک  دنک  دومناو  دیاب  دیآیمرب ، قافن  زا  راک  نیا  هک  تهج  نیا  هب  تارفاکلا » نورفاکلا و  »

رانک دیاب  ار  اهدب  تسا و  دب  نیا  ددرگیم و  ندـش  یتلاجخ  ثعاب  اریز  تسین ؛ یبوخ  راک  ایح  اما  داد ، ماجنا  بوخ  راک  دـیاب  میدـقتعم ،
مالـسا هک  دنتفگیم  نید  زا  اهیمیدق  تئارق  رد  تسین . نیا  مالـسا  زا  ام  تئارق  مک - تسد  ای - تسین . مالـسا  زا  ایح  نیاربانب  میراذـگب .

ادیپ هعماج  رد  یگنهرف  يهنیمز  ات  سپ  تسا . يدب  زیچ  رایسب  ایح  هک  تسا  نیا  مالـسا  زا  اهيدیدج  تئارق  دراد ، تسود  ار  مرـش  ایح و 
رما يارب  ییاج  رگید  هعماج ، رد  هک  دننکیم  جیورت  حرطم و  ار  ییاهشزرا  میهافم و  یفرط  زا  و  دنکیمن . ادـیپ  انعم  رکنم  هب  رما  دوشن ،

تلاخد هک  دننکیم  اقلا  مدرم  هب  فلتخم  ياههناسر  اهینارنخس و  رد  و  اههمانزور ، رد  تالاقم ، رد  نانچنآ  ینعی  دنامن . یقاب  فورعم  هب 
ارچ دنتفگ  یسک  کی  هب  رگا  رگید  هک  تسا  يدب  راک  مه  یلوضف  تسا و  یلوضف  نارگید  یقالخا  یشزرا و  يداقتعا و  روما  رد  ندرک 

بورـشم كراـپ و  رد  دـنوریم  هک  نیا  اـی  دـینک ؟ یلوضف  نارگید  راـک  رد  دـیراد  قح  هچ  امـش  هچ ! وت  هب  دـیوگیم  يدـناوخن ؟ زاـمن 
رد ام  ارچ  تسا . یلوضف  نیا  نکن !؟ ییوگیم  يراد  قح  هچ  وت  دتفایم ، مه  ناج  هب  بورـشم  يهشیـش  اب  دنوشیم و  تسم  دـنروخیم ،

تقو نآ  تسا . دـب  یلوضف  و  تسا ، یلوـضف  اـهنیا  هک  دـننکیم ، مهارف  ار  نآ  یگنهرف  يهنیمز  لوا  سپ  مینک ؟ یلوـضف  نارگید  راـک 
نینچ هک  یناسک  رب  ياو  دـننکیم . ضوع  اهشزرا  دـض  اب  ار  دوخ  ياج  اهشزرا  هک  دـسریم  اـج  نآ  هب  راـک  و  ِفوُْرعَْملا » ِنَع  َنْوَْهنی  »

زا یلک  هب  ار  یمالـسا  ياهشزرا  دـنهدب و  شرتسگ  ار  نآ  هک  دنتـسه  نیا  ددـص  رد  زونه  دـندرک و  مهارف  اـم  يهعماـج  رد  ار  یطیارش 
.25 صصق ، ( 2 . ) 14 رشح ، ( 1 . ) دننک وحم  هعماج 
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