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یسرد ياهباتک  رد  ییاروشاع  گنهرف  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  يامیس 

باتک تاصخشم 

رهلک  یلع  دمحم  هدنسیون : 
رهلک یلع  دمحم  رشان : 

هلأسم حرط 

وتز يدازآ  مانناگدازآ  همه  هار  هر و  يا  دـش  بان  تمایق  اب  ییاج  رهناگداد  لد  يوگلا  قشم و  سرد و  ناگدازآ  لبمـس  وت  نیـسح  اـی 
هـسامح دننام  ياهثداح  چیه  تسا . هتـشاذگ  یکاخ  هرک  رب  مدق  رـشب  هک  ینامز  زاتفرگ  تردـق  وت  قشع  زا  روش  قشع و  تفرگ  تمرح 

نیرتتشز نیرتكاپان و  رگید ، يوس  رد  دنتـشاد و  رارق  اهناسنا  نیرتوکین  نیرتكاپ و  وس  کی  رد   » هک ياهسامح  تسا ؛ هدیدن  البرک 
دروآیم شورخ  هـب  ار  اـهتلمو  دـنکیم  داـجیا  كُرحت  دـنیرفآیم ، روـش  زوـنه  لاـس  تشذـگ 1400  زا  دـعب  هک  ياهسامح  «. اـهناسنا

هب یناوجون  دـسریم ، تداهـش  هب  ههاـم  شـش  یکدوک  دـنراد : مهـسریپ  ناوج و  ناوـجون ، كدوـک و  درم ، نز و  نآ  رد  هک  ياهساـمح 
مچرپ سابع ، نوچ  يدرمناوج  يرادـملع و  دتـسرفیم ، تداهـش  نادـیم  هب  ار  ربکا ـ  یلع  شلیعامـسا ـ  ع )  ) نیـسح و  دوریم ، هاـگنابرق 

ماگ هاگلتق  هب  ناقـشاع  هلـسلس  رـس  ع )  ) نیـسح دیارـسیم و  هسامح  رهاظم ، نب  بیبح  نوچ  يدرمریپ  دزارفایم ، رب  یگنادرم  تداـشر و 
بنیز دایرف  زونه  نآ ، زا  هک  دـنیرفآیم  ریظن  یب  ياهساـمح  ماجنارـس  دوریم و  نمـشد  يوس  هب  ور  دربیم و  سک  همه  زا  دراذـگیم و 

خاک ع )  ) داجـس ماما  دشورخیم و  نایدیزی  دیزی و  رب  س )  ) بنیز . دسریم شوگ  هب  نانز  ناکدوک و  ياههلان  و  ع )  ) داجـس ماما  و  (س )
ماما . تسا هدومن  عماوج  يارب  رایع  مامت  لماک و  ییوگلا  هب  لیدـبت  ار  اروشاع  و  ع )  ) نیـسح ماـما  هساـمح ، نیا  . دـنکیم اوسر  ار  نانیـشن 

رد دوب ، هتخادنا  هیاس  یمالـسا  هعماج  رب  هک  ار  يرابگرم  توکـس  يراکادف ، اب  یهلا ، ناربمایپ  و  ص )  ) ادخ لوسر  نیـشناج  ع )  ) نیـسح
تشون و خیرات  بلق  رد  ار  هسامح  نیرتگرزب  دوخ ، كاپ  نوخ  اب  ماما  درک . راکـشآ  ار  دـیزی  یلهاج  تکرح  تشز  هفایق  تسکـش و  مه 
رد ار  هیماینب  ياههسیسد  داد و  ناشن  ناناملسم  هب  ار  یعقاو  مالسا  ریسم  ع )  ) نیسح ماما  داد . یندشن  شومارف  یـسرد  هدنیآ  ياهلسن  هب 

ار البرک  نیمزرـس  وا  تسا . تیادـه  غارچ  تاجن و  یتشک  ع )  ) نیـسح ماما  . درک یثنخ  ار  اهنآ  هناـملاظ  ياـهشالت  نیرخآ  دـیبوک و  مه 
هتشک هک  دیمهف  شتداهش  زا  سپ  هیما  ینب  دیلپ  هاگتسد  دراد . رارق  تداهـش  اوقت و  تفرعم و  قشع ، تمحر ، یقالخا ، لیاضف  هاگ  یلجت 

ناناملـسم و يارب  اهنت  هن  ع )  ) نیـسح ماما  ندوب  وگلا  رد  هشیر  ًاقیقد  رما  نیا  و  تسارتمحازم . اهنآ  دصاقم  يارب  شاهدـنز  زا  ع )  ) نیـسح
یحالـصا ياهتکرح  اهبالقنا و  زا  يرایـسب  هک  يروط  هب  تسا . ناهج  هاوخ  تلادـع  نامدرم  ناشیدـنادازآ و  ریاس  يارب  هکلب  نایعیش 

نیا هک  یـساسا  یـشسرپ  کنیا ، . تسا هتـسویپ  عوقو  هب  ع )  ) نیـسح ماما  یـسامح  تکرحزا  ماـهلا  اـب  ناملـسم  ریغ  ناملـسم و  عماوج  رد 
فرط کی  زا  ییاروشاع  گنهرف  و  ع )  ) نیسح ماما  ندوب  وگلا  هب  هجوت  اب   » هک تسانیا  تسا ، نآ  يارب  یخـساپ  نتفای  لابند  هب  شهوژپ 

ماما يامیس  رگید ؛ فرط  زا  یعامتجا  یقالخا و  یسایس ، يداقتعا ، ياههنیمز  رد  یلیـصحت  ییامنهار  هرود  فادها  ندیـسر  دوصقم  هب  و 
مهـس ریخ ؟ ای  هدش  هتخادرپ  نآ  هب  دیاش  دـیاب و  هک  نانچ  نآ  ایآ  تسا ؟ هنوگچ  یـسرد  ياهباتک  رد  ییراوشاع  گنهرف  و  ع )  ) نیـسح

»؟ هدوب ردقچ  یسرد  ياهباتک  نیودت  رد  ییاروشاع  گنهرف  و  ع )  ) نیسح ماما 

عوضوم ترورض  تیمها و 

هراشا
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، یهاوخيدازآ تریغ  تماهـش ، تعاجـش ، ، يراکادـف ، تزع سرد  شدوـخ  دوـجو  رد  ییاروشاـع  گـنهرف  و  ع )  ) نیـسح ماـما  ياـمیس 
هب ار  و ... تدابع ، ، دیحوت ، نافرع تیقح ، قح و  هار  رد  داهج  یبلطتداهش ، رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  مایق  ربص ، یبلطتلادع ،

نید ره  زا  هدازآ ، ياهناسنا  يارب  رایع  مامت  لماک و  ییوگلا  ییاروشاع  گنهرف  و  ع )  ) نیسح ماما  زا  لیاضف  نیا  تسا . هتشاذگ  راگدای 
دروم ياههنومن  اهوگلا و  تیبثت  هئارا و  دوخ ، ناوریپ  شرورپ  رد  يرکف ، بتکم  کـی  قیفوت  زا  یمهم  شخب  . تسا هدومن  میـسرت  نییآ  و 

رظن دروم  بتکم  رتسب  رب  بولطم ، لامک  بناج  هب  تکرح ، تهج  تمـس و  تمالع و  هباثمب  اههنومن ، اـهوگلا و  نیا  تسا . شیوخ  لوبق 
يریگولج دنی ، وجنامرهق »  » شیوخ تشرس  تعیبط و  بجوم  هب  هک  ینایوپهر  ناورهر و  طوقـس  فارحنا و  زا  ، هدومن صخـشم  ًالمع  ار 

دوخ و درواتـسد  ناونع  هب  نآ  تیبثت  هئارا و  و  صخاـش »  » و وگلا »  » هدـننک نییعت  رثؤم و  شقن  زا  يداـحلا ، ياـهبتکم  یتح  دـنیامنیم .
ریظن ییاههرهچ  يوررب  مه ، مسیلاـیرتام  بتکم  ًـالثم  هک  دوشیم  هدـهاشم  و  دـناهدیزرون ! تلفغ  شیوخ ، رتسبرد  لآ  هدـیا  ناـسنا  رولبت 
ندرک ینورد  رد  ییاـمنهار  هورد  رد  ناـناوجون  يارب  وـگلا  یفرعم  رگید  يوـس  زا  دراذـگیم . تشگنا  اراوـگ و .. هـچ  نـینل ، سکراـم ،

یساسا و شقن  نازومآ  شناد  هب  اهصخاش  اهوگلا و  لاقتنا  رد  یسرد  ياهباتک  تسا . رادروخرب  یصاخ  هاگیاج  تیمها و  زا  اهشزرا 
لماک ییوگلا  ناونع  هب  ییراوشاع  گنهرف  و  ع )  ) نیسحماما يامیس  دروم  رد  میتسناد  مزال  يرورض و  نیاربانب  دیامنیم ، افیا  ار  يدیلک 

. مییامن هئارا  یشهوژپ  یگدنز ، يارب 

هلأسم ورملق  دودح و 

یسررب دروم  دنراد ، طابترا  ییاروشاع  گنهرفو  ع )  ) نیسح ماما  اب  یعون  هب  هک  ییامنهار  هرود  یسرد  ياهباتک  طقف  شهوژپ  نیا  رد 
ًاعمج 12 هک  82ـ81 )  ) هرود نیا  یعامتجا  خـیرات و  یـسراف ، تایبدا  ینید ، تامیلعت  یمالـسا و  گنهرف  ياـهباتک  تسا و  هتفرگ  رارق 

. تسا هدوب  رظن  دم  دشابیم ، باتک 

شهوژپ هنیشیپ 

هب هدـنراگن  یلو  هدـش ، ماجنا  ییروشاع  گنهرف  و  ع )  ) نیـسح ماما  تیـصخش  داـعبا  رد  نونکاـت  يرایـسب  یفیلأـت  یـشهوژپ و  ياـهراک 
رد ییاروشاـع  گـنهرف  و  ع »)  ) نیـسح ماـما  يامیـس  یـسررب   » ور نیا  زا  تسا . هدرکن  دروـخرب  ورملق  نیا  رد  ناوـنع و  نیا  اـب  یـشهوژپ 

. تسا هزات  دوخ  عون  رد  یلیصحت  ییامنهار  هرود  یسرد  ياهباتک 

شهوژپ شور 

يروآ درگ  يارب  تسا . هدمآ  درگ  ياهناخباتک  تروص  هب  ًافرص  مزال  تاعالطا  تسا . یلیلحت  یفیـصوت ـ  شهوژپ ، نیا  رد  قیقحت  شور 
. تسا هدش  هدافتسا  يرادرب  هخسن  يرادرب و  شیف  هویش  زا  ياهناخباتک ، شور  رد  تاعالطا 

تاحالطصا میهافم و 

یـسرد ياـهباتک  فیلأـت  يزیر و  هماـنرب  رتـفد  فرط  زا  هک  تسا  ییاـهباتک  یـسرد ، بتک  زا  روـظنم  شهوژپ  نیا  رد  یـسرد : بتک 
نیا رد  . تسا هدـیدرگ  فیلأـت  نیودـت و  یلیـصحت  ییاـمنهار  هلاـس  هس  هرود  يارب  شرورپ  شزوـمآ و  يزیر  هماـنرب  شهوژپ و  ناـمزاس 

یسراف 135 ـ؛)  ) دک اب  موس  هیاپ  (، 119  ) دک اب  مود  هیاپ  ( 105  ) دک اب  لوا  هیاپ  ینید  تامیلعت  یمالـسا و  گنهرف  ياهباتک ـ: شهوژپ 
موس هیاپ  (، 120  ) دک اب  مود  هیاپ  (، 106  ) دک اب  لوا  هیاپ  خیرات  (131 ـ؛) دک اب  موس  هیاپ  (، 115  ) دک اب  مود  هیاپ  (، 101  ) دک اب  لوا  هیاپ 

هدنراگن رظن  دروم  پاچ 1381  ؛) 138  ) دک اب  موس  هیاپ  (، 122  ) دک اب  مود  هیاپ  (، 108  ) دک اب  لوا  هیاپ  یعامتجا  تامیلعت  136 ـ،)  ) دک اب 
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. تسا

شهوژپ ياهضرف  شیپ 

هدـیدرگ حرطم  گنر  مک  رایـسب  ییامنهار ، هرودفادـها  هب  هجوت  اب  ییاروشاع  گنهرف  و  ع )  ) نیـسح ماـما  یتیـصخش  يدوجو و  داـعبا 
مک رایـسب  ییامنهار  هرود  یعامتجا  یقالخا و  یـسایس ، يداقتعا ، فادـها  هب  ندیـسر  يارب  ییاروشاع  گنهرف  يالاب  تیفرظ  زا  تسا و 

. تسا هدش  هتفرگ  هرهب 

شهوژپ يرظن  ینابم 

نازومآ شناد  ینید  تیبرت  میلعت و 

هب ندیـشخب  تیمکاـح  یمالـسا و  بـالقنا  ياهرواتـسد  زا  يرادـساپ  یمالـسا  هعماـج  نارازگراـک  تلاـسر  نیرتیـساسا  دـیدرت  نودـب 
، هعماج ره  رد  هک  ارچ  تسا ، روشک  یـشزومآ  ماظن  ناراکردنا  تسد  هجوتم  تیلوئـسم  نیرتشیب  رذـگهر  نیا  رد  تسا . یهلا  ياهشزرا 

رواب یعون  نامیا  تسا . راوتـسا  نامیا  رب  لصا  رد  نید  . تسا حرطم  هداوناخ  هب  مکاح  ياهشزرا  اهنامرآ و  لاقتنا  لـپ  ناونع  هب  هسردـم 
ناور دـهدیم . رارق  ریثأت  تحت  زین  ار  یمدآ  ياهراتفر  هکلب  دزاسیم ، رثأتم  ار  ناسنا  یتخانـش  ناور  يایند  اهنت  هن  هک  تسا  یناور  قیمع 
نینچ هب  هجوـت  نودـب  ینید ، تیبرت  تسا . بلق  لـقع و  لاـیما ، مهم  شخب  هس  ياراد  ناـسنا  تیـصخش  یـسانشناور ، ریبـعت  هب  اـی  یمدآ 

ار ياهژیو  ياههمانرب  ، یبرتم تیـصخش  زا  یـشخب  ره  رب  رظان  دـیابیم  شیوخ  راک  رد  یبرم  تسین . رـسیم  ، ناسنا تیـصخش  زا  يراتخاس 
برق تهج  رد  بلق و  ياهدرکراک  دشر  صولخ و  يزاس ، ملاس  يزاس ، لاعف  : » زا تسا  ترابع  لصا  رد  ینید  تیبرت  . دـهد رارق  رظندـم 

. دوب دهاوخ  ریذپناکما  یگداس  هب  تیـصخش  حوطـس  ریاس  تیاده  دریذپ ، قّقحت  یفیرعت  نینچ  اب  رگا  ینید  تیبرت  ملاع .» راگدرورپ  هب 
دودح 13،14 رد  یناوجون  نینـس  دـشر ، یـسانشناور  رد  . درک دـهاوخ  هولج  خـلت  راوشد و  سب  يراک  ینید  تیبرت  تروص  نیا  ریغ  رد 

نیا زا  ناوجون  . تسا هدـش  صخـشم  يونعم ، تالیامت  نداد  ناشن  یهاوخ و  تلادـع  بهذـم ، هب  شیارگ  لکـش  هب  یتارییغت  اب  یگلاـس ،
دوخ زا  بهذم  تیونعم و  تمـس  هب  ار  ییاه  شیارگ  دهدیم ، ناشن  دوخ  زا  یتیـصخش  ياهشخب  ریاس  رد  هک  یتارییغت  اب  هارمه  نینس ،
دوخ یگدنز ، زا  هلهو  نیا  رد  ناسنا  بلق  دنهیم . ناشن  ار  ینید  ياههزومآ  تفایرد  يارب  بلق  ندش  لاعف  ، اهشیارگ نیا  دـهدیم . زورب 

دوجو هکلب  تسین ، ریذـپناکما  ینید  فراعم  شزومآ  فرح و  اب  اهنت  زاین  نیا  هب  نداد  خـساپ  دـهدیم . ناشن  تیونعم  تفایرد  هدامآ  ار 
لد لها  نخس  لد ، . دنايزاین نینچ  يوگ  خساپ  دناهتـسیز ، نآ  اب  هدرک و  هدهاشم  ار  یقیاقح  دناهتفایردار و  تیونعم  دوخ  هک  ییاه  بلق 
رد اـهنت  ار  نید  هک  نیا  اـی  دـناهتفای  دوـخ  ياـهتداع  رد  اـهنتار  نید  هـک  ناـنآ  هـلمج  زا  لد ، لـها  ریغ  دریذـپیم . ار  نآ  دونـشیم و  ار 
ـ  ار تیونعم  ییاهوگلا  ناهج ، نیا  ياج  ياج  رد  هک  یناناوج  ناناوجون و  دنراذگب  رثا  لد  رب  دـنناوتیمن  ، دـناهدرک ظفح  دوخ  تاروصت 

ینانآ یلو  دنوشیم . نآ  بذج  هتفای ، ار  دوخ  حور  ياذغ  ، دنیایب دناهتـسشن ـ  ملاع  قیاقح  یبلق  هدهاشم  هب  دنالد و  لها  دوخ  هک  نانآ  زا 
لوغـشمتیصخش رگید  حوطـس  هب  ار  دوـخ  دـنباییمن ، یخـساپ  دوـخ ، ینورد  زاـین  يارب  یتـقو  یتدـمزا  سپ  دـنرودب ، تخب  نیا  زا  هک 

هفـسلف ملع و  هلمج  زا  یلقع  ياهتیلاعف  فرـص  یمامتهب  ار  دوخ  یناور  يژرنا  ای  دنوشیم  شیوخ  لایما  يوگ  خساپ  هرـسکی  ای  هتخاس ،
ریغ ییوگلا و  شور  رد  تسا ، میقتـسم  ریغ  تروص  هب  مایپ  ياقلا  ییوگلا و  شور  یتیبرت ، ياهشور  نیرترثؤم  زا  کش  نودب  . دنزاسیم

ینهذ و راشف  نیرتمک  نودـب  دـننک و  هجوت  رظن  دروم  عوضوم  هب  یبلق  لـیامت  هزیگنا و  اـب  هک  دـنباییم  تصرف  دوخ  ناـبطاخم  میقتـسم ،
دوخ هک  تسا  ییاه  بلق  نامه  تشاذـگ  راگدای  هب  تیرـشب  يارب  هک  ییاروشاع  گنهرف  ع ،)  ) نیـسح ماـما  دـنوش . ماـیپ  ياریذـپیناور 

ناوجون و ره  داهن  ناج و  رد  لماک  ییوگلا  نینچ  اذل  نتـسیز . نآ  اب  دندرک و  هدهاشم  ار  قیاقح  هتفایرد و  نآ  لامک  دح  رد  ار  تیونعم 
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میـسرت اب  دـناوتیم  هک  تسا  یلیاسو  نیرتمهم  زا  یکی  یـسرد  ياهباتک  و  تشاد ، دـهاوخ  رثا  ذوفن و  ناهج  نیا  ياج  ياـج  رد  ، ناوج
ییوگخساپ يارب  ییوگلا  نینچ  هب  یبایتسد  رد  ار  ناوج  ناوجون و  ییراوشاع ، گنهرف  و  ع )  ) نیـسح ماما  يامیـس  زا  لماک  حـیحص و 

. دنک کمک  شیوخ  ینورد  ياهزاین  هب 

یلیصحت ییامنهار  هرود  فادها  رد  ییاروشاع  گنهرف  نیسح و  ماما  هاگیاج 

هراشا

تلاـسر و ياتـسار  رد  :» تسا هدـمآ  نینچ   1379  / 2 خروم 29 /  شرورپ  شزوـمآ و  یلاـع  ياروـش  هـسلج 1637  رد  هرداـص  يأر  رد 
هرود فادها  مالـسا ، نیبم  نید  تاروتـسد  میلاعت و  هیاپ  رب  نازومآشناد  هبناج  همه  دشر  هب  یهد  تهج  شرورپ و  شزومآ و  تیرومأم 
هدهع رب  یـشقن  نازومآشنادتیبرت  میلعت و  رد  هک  يدارفا  همه  نازیرهمانرب و  ناریدم ، دوشیم . نییعت  ریز  حرـش  هب  یلیـصحت  ییامنهار 

یلیـصحت هرود  نایاپ  ات  هک  دنیامن  مادقا  ياهنوگ  هب  طوبرم  فیاظو  ماجنا  اهتیلاعف و  یهدنامزاس  روما ، يزیرهمانرب  رد  دنفلکم  دـنراد ،
هرود يارب  شرورپ  شزومآ و  یلاـع  ياروـش  رد  هدـش  نییعت  ياهفدـه  «. دـشاب نکمم  هدـش  نییعت  فادـها  هب  نازوـمآشناد  یباـیتسد 

دنب :» تسا هدمآ  نینچ  15 و 16  ، 10 ، 6 ، 5 ياهدنب 3 ، رد  يداقتعا  فادها  لصف  رد  . تسا دـنب  لصف و 105  لماش 8  یلیصحت  ییامنهار 
هجوت يّربـت  ّیلوت و  تیاـعر  هب  دـنب 5 : . دـهدیم ناشن  هقالع  اهنآ  یگدـنز  هعلاـطم  هب  دراد و  ییانـشآ  ع )  ) نیموصعم همئا  ءاـیبنا و  اـب  : 3

اب دـنب 10 : . دـهدیم ناشن  هقالع  اهنآ  یگدـنز  هعلاطم  هب  دراد و  ییانـشآ  یمالـسا  ياهتیـصخش  ناگرزب و  نید ، يایلوا  اـب  دنب 6 : . دراد
يانعم دـنب 16: . دـهدیم ناشن  هقالع  رکنم  زا  یهن  فورعم و  رما  ماجنا  هب  دنب 15 : . دهدیم ناشن  هقالع  نآ  هب  انـشآ و  مالـسا  ردص  خیرات 

ياهدنب 2 و 20 رد  یقالخا  فادها  لصف  رد  »و  دهدیم ناشن  هقالع  نید  زا  عافد  ياههنحص  رد  روضح  هب  دنادیم و  ار  تداهـش  داهج و 
یبوخ هب  شیارگ  دهدیم و  صیخـشت  دـب  زا  ار  بوخ  دـنب 20 : . دـهدیم ناشن  هقالع  یقالخا  ياهشزرا  هب  دنب 2 : تسا ..«: هدـمآ  نینچ 

همئا ناربمایپ و  هزرابم  هویـش  یـسایس و  ياهتیلاعف  اب  دنب 6 : :».. تسا هدمآ  و 7  ياهدنب 6  رد  یـسایس  فادـها  لصف  رد  نینچمه  .« دراد
فادـها لصف  رد  و  «. تسا یمالـسا  روشک  نایک  زا  عافد  يروشحلـس و  هیحور  ياراد  دـنب 7 : . تسا انـشآ  قح ، زا  عافد  رد  ع )  ) نیموصعم

موزل عقاوم  رد  تسانـشآ و  راثیا  ینعم  اب  دنکیم و  شالت  نارگید  دوخ و  قح  نتفرگ  يارب  :» تسا هدیدرگ  رکذ  دنب 3 و 11  رد  یعامتجا 
فادـها یعامتجا  یقالخا و  یـسایس ، يداقتعا ، ياههنیمز  رد  هدـش  رکذ  ياهدـنب  رد  لمأت  تقد و  اب  «. دـهدیم ناشن  یگتـشذگ  دوخ  زا 
یگنهامه قیبطت و  ییاروشاع  گنهرف  و  ع )  ) نیـسح ماما  يامیـس  اب  اهنآ  کیاکی  هک  دومن  هدـهاشم  ناوتیم  یلیـصحت  ییاـمنهار  هرود 

نیا هب  نتفای  تسد  یپ  رد  تقیقح  هب  رگا  تسا . هدومن  ادـیپ  یلجت  ع )  ) نیـسح ماـما  ییاروشاـع  گـنهرف  رد  اـهنآ  زا  يرایـسب  و  دـنراد .
میسرت باذج  گنر و  رپ  رایسب  ییامنهار  هرود  یسرد  ياهباتکرد  ییاروشاع  گنهرف  و  ع )  ) نیـسح ماما  يامیـس  دیاب  میتسه ، فادها 

. دشاب هدش 

یلیصحت ییامنهار  هرود  یگژیو  نیرتزراب  يریذپ  وگلا 

نزو رب  هوسا  :» تسا هدرک  فیرعت  نینچ  ار  هوسا  تادرفم »  » رد یناهفصا  بغار  تسا . یبرع  نابز  هب  هوسا  فدارتم  یـسراف  نابز  رد  وگلا 
يوگلا دـشاب ، بوخ  ریغ  نآ  رگا  دـنکیم . ادـیپ  شدوخ  ریغ  زا  يزوریپ  ماـگنه  هب  ناـسنا  هک  تسا  یتلاـح  هردـق ، نزو  رب  هوسا  هودـق و 

وگلا اـهدرکلمع  صاخـشا و  زا  اههتـشون ، اـهفرح و  زا  شیب  اـهناسنا  .« دوشیم مهارف  ناـسنا  يارب  دـب  يوگلا  دـشاب ، دـب  رگا  بوـخ و 
میرک نآرق  رد  ور  نیازا  تسا . راتفگ  زا  شیب  مدرم ، ياهلمع  اههشیدـنا و  رب  يراتفر  يوگلا  ای  هثداـح  کـی  يراذـگ  ریثأـت  دـنریگیم ،

، هدش هراشا  ناگنازرف  تعاطا  و  راثیا ، تدهاجم ، ربص ، نامیا ، یکین ، هب  هک  ییاهشخب  هژیو  هب  دناهدش ، یفرعم  هوسا »  » ناونع هب  یناسک 
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رظن هب  اما  دراد . هدهع  هب  ار  یمهم  رایسب  شقن  اهشزرا  ندرک  ینورد  لاقتنا و  رد  نینـس  همه  رد  يزاس  وگلا  . تسوگلا یفرعم  يارب  همه 
غولب هرود  رد  :» دـنکیم ناـیب  نینچ  ار  هلأـسم  نیا  تیمها  يو  تسا . یـصاخ  تیمها  ياراد  غولب  هرود  رد  وـگلا  یفرعم  سبد » سیروـم  »

هک دریگیم  دوخ  هب  ییاه  تروص  دـنکیم و  یلجت  یناسنا  ياهقشمرـس  دوجو  رد  هکلب  دوشیمن ، لیدـبت  لوصا  هب  یقالخا  ياهشزرا 
سح ار  اهنآ  دوخ  هک  دـننادیم  لامک  نامرآ و  هنیئآ  ار  هنومن  صاخـشا  نیا  ناناوجون  دـنیآ  رد  اهنآ  تأیه  هب  دـننکیم  یعـس  ناـناوجون 

نوگرگد ار  وا  یعاـمتجا  تیعقوم  دریگیم و  رارق  درف  دـید  ضرعم  رد  بولطم  رادرک  راـتفر و  هنوـمن  ًـالمع  يزاـس  وـگلا  رد  «. دـننکیم
یـسانشناور رد  يزاسوگلا  شور  زا  دروآ . دیدپ  شیوخ  رد  هنومن  لمع  نآ  اب  قباطم  ییوکین ، تلاح  دزادرپب و  يوریپ  هب  وا  ات  دـنکیم 

لوبق لباق  تیـصخش  شرظن  هب  هک  یـصاخشا  ای  صخـش  اب  دـنکیم  یعـس  صخـش  ینعی  دوشیم ؛ دای  يزاس » دـننامه   » ماـن هب  یعاـمتجا 
ای درف  نآ  ياهناجیه  يراتفر و  ياهیگژیو  اهشرگن ، دزاس و  دارفا  اب  درفنآ  دننامه  ار  دوخ  دنک و  رارقرب  شخب  تیاضر  هطبار  دنراد ،
نآ ذوفن  هک  دـیآیم  دـیدپوا  رد  لیامت  نیا  ددنـسپب ، ار  یهورگ  اـی  صخـش  درف  رگا  نوچ  دـهد . رارق  قشم  رـس  دوخ  ياربار  یـصاخشا 
هب لمع  نیا  دزاس . گنهامه  هورگ  ای  صخـش  نآ  ياهشرگن  اهشزرا و  اب  ار  دوخ  ياهشرگن  اهشزرا و  دریذـپب و  ار  هورگ  ای  صخش 
زین نیـشیپ  روطـس  رد  هک  يروط  نامه  . دوش دننامه  صخـش  نآ  اب  هک  تسا  نیا  يارب  هکلب  تسین ، هیبنت  زا  بانتجا  ای  شاداپ  بسک  لیلد 

یهاوخ و تلادع  بهذم ، هب  شیارگ  لکش  هب  یتارییغت  اب  یگلاس ، دودح 13 و 14  رد  یناوجون  نینس  دشر ، یسانشناور  رد  دش ، هراشا 
نیا هب  نداد  خـساپ  يارب  بولطم  بسانم و  ییوگلا  نتفای  لاـبند  هب  ناوجون  اذـل  تسا . هدـیدرگ  صخـشم  يونعم ، تـالیامت  نداد  ناـشن 

. تسا ینورد  ياهزاین 

ییاروشاع گنهرف  نیسح و  ماما  زا  يزاسوگلا  تارثا  دئاوف و 

هراشا

هیصوت زین  بتکم  ءایلوا  ام و  نید  میلاعت  تسا . هدوب  وگلا  اههرود  همه  رد  ناناملسم  يارب  یمالسا  هتسجرب  ياهتیصخش  مالـسا و  خیرات 
يادهش  » و اروشاع » ،» خیرات ثداوح  نایم  رد  میریگب . قشمرس  لامک ، قالخا و  ياههنیمز  رد  هتسجرب  یلاعتم و  ياههنومن  زا  هک  دناهدرک 
يوگلا اروشاع ، نانیرفآ  هساـمح  کـت  کـت  راگدـنام و  هساـمح  نیا  دـنرادروخرب و  یـصاخ  یگژیو  زا  ییاروشاـع  گـنهرف  و  ـالبرک »

يارب شدوخ ، رـصع  توغاـط  اـب  هزراـبم  رد  ار  شیوخ  تکرح  ع )  ) نیـسح ماـما  . دوب دـهاوخ  هدوب و  زیتـس  ملظ  بلط و  قـح  ياـهناسنا 
تازرابم ایبنا و  هار  زا  هتفرگ  ماهلا  اروشاع ، تضهن  « متسه امش  يوگلا  نم  ةَوُْسا ؛ یف  ْمُکَلَف  :» دیامرفیم دنادیم و  وگلا  قشمرـس و  نامدرم 

زا ماهلا  اب  شخب ، يدازآ  ياهتضهن  متـس و  دض  ياهمایق  زا  يرایـسب  زین ، مالـسا  خیرات  رد  تسا . ریـسم  نامه  رد  خـیرات و  نایوج  قح 
نآ ع ،)  ) نیـسح ماما  یگدنز  نم  :» دیوگیم يدناگ  امتاهم  ناتـسودنه  ربهر  . دیـسر رمث  هب  تفرگ و  لکـش  اروشاع  نیرفآ  تزع  تکرح 

ناتـسودنه رگا  هک  تسا  هدـش  نشور  نم  رب  ماهدوـمن و  ـالبرک  تاحفـص  هب  یفاـک  هجوـت  ماهدـناوخ و  تقد  هب  ار  مالـسا  گرزب  دـیهش 
چیه :» تسا هتفگ  زین  حانج  یلع  دمحم  ناتسکاپ ، ربهر  «. دنک يوریپ  ع )  ) نیسح ماما  قشمرس  زا  یتسیاب  ددرگ ، زوریپ  روشک  کی  دهاوخب 
مامت نم  هدـیقع  هب  دوشیمن . ادـیپ  ملاع  رد  داد ، ناشن  روهت  يراکادـف و  ظاحل  زا  ع )  ) نیـسح ماما  هک  نآ  زا  رتهب  تعاجـش ، زا  ياهنومن 
ندوب هوسا  وگلا و  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  «. دنیامن يوریپ  درک ، نابرق  قارع  نیمزرـس  رد  ار  دوخ  هک  يدیهـش  نیا  قشمرـس  زا  دیاب  نیملـسم 
دادرخ هدزناپ  اب  فداصم  هک  يزیمآراجفنا  هعجاف  نیا  موش  زورلاس  رد  نأشلا ، میظع  تلم  :» دـیامرفیم دادرخ  هدزناپ  تضهن  يارب  اروشاع 
یمایق نینچ  دوبن  مولعم  دوبن ، نآ  يراجفنا  روش  یمرگ و  اروشاـع و  رگا  دروآ . راـب  هب  ار  هدـنبوک  ماـیق  نآ  اروشاـع  زا  ماـهلا  اـب  دوب ،  42

همدـقمل انحاورا  هللاۀـیقب  یملاع  مایق  نآ  زا  دادرخ 42 و  اـت  يرجه  زا 61  اروشاع  میظع  هعقاو  دـشیم . عقاو  یهدـنامزاس  هقباس و  نودـب 
نیـسح ماما  صخـش  اروشاع و  تضهن  زا  هر )  ) ینیمخ ماما  ترـضح  يریگوگلا  يریذـپ و  ریثأت  «. تسا زاس  بالقنا  عطقم ، ره  رد  ءادـفلا 
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میقتسم ریثأت  لاس 1357 . رد  یمدرم  ياهتکرح  يریگلکـش  رب  اروشاع  مایق  تسا . نشور  ًالماک  وا  يریذپان  تلذ  يزیتس و  متـس  و  (ع )
زا توغاط  رارف  بجوم  هک  یبالقنا ، گرزب  رونام  کی  هب  لاس  نآ  ياعوسات  اروشاع و  يرادازع  ندش  لیدـبت  دروم  رد  ًاصوصخ  تشاد .

عافد لاس  تشه  نارود  رد  ناریا  مدرم  تمواقم  رب  البرک  هعقاو  ریثأت  . دومن رتکـیدزن  يزوریپ  هب  ار  یمالـسا  بـالقنا  دـش و  ناریا  روشک 
ماما نآ  نادنزرف  نارای و  زا  يریگوگلا  اب  وا  ياهراعش  و  ع )  ) نیـسح ماما  دای  اب  ناناوج  هک  دوب  دایز  ردق  نآ  یلیمحت ، گنج  رد  سدقم 

، اروشاع گنهرف  دندیشونیم . ار  تداهش  نیریش  تبرـش  دنداتـسیایم و  ناج  ياپ  ات  دندیرفآیم و  اههسامح  دنتفریم و  نادیم  هب  مامه ،
نادیهـش همان  تیـصو  زا  يرامآ  هنومن  کی  رد  تسا . سدقم  عافد  لاس  تشه  يزوریپ  رد  راذگ  ریثأت  یگنهرف  يونعم و  لماوع  زا  یکی 

لقادح نیگنایم ، تروص  هب  همان  تیـصو  ره  رد  ینعی  تسا . هدش  دانتـسا  ع )  ) نیـسح ماما  هب  دـصرد   400 هتفرگ ، رارق  قیقحت  دروـم  هک 
ع)  ) لضفلاوبا ترضح  ای  ع )  ) ربکایلع ترضح  ای  س )  ) بنیز ترضح  ای  اروشاع  ای  البرک  ای  هدش  هدرب  ع )  ) نیسح ماما  مسا  ای  راب  راهچ 

یـسایسدُعب زا  ّرثأتم  یناهج ، رابکتـسا  لباقم  رد  ماظن  نارازگراک  بالقنا و  مظعم  ربهر  تمواـقم  . اـهنآ نداد  رارق  وگلا  ندرک و  ادـتقا  و 
هنادرم و دـنهدیمن و  هار  لد  هب  یـساره  چیهنمـشد  يدـنمتردق  دوـجو  اـب  هک  يروـط  هب  تسا . ییاروشاـع  گـنهرف  اروشاـع و  تضهن 
ار لیئارسا  دنتسناوتییاروشاع  گنهرف  و  ع )  ) نیسح ماما  نداد  رارق  وگلا  هطساو  هب  نانبل  مواقم  مدرم  . دناهداتسیا مامت  تماهش  اب  هناعاجش 

روپ میحر  نسح  رتکد  دـندرک . ینیـشن  بقع  هب  روبجم  ار  نمـشد  يداهـشتسا  تاـیلمع  ماجنا 200  اب  اـهنآ  دـننک . نوریب  دوخ  كاـخ  زا 
( ناریا ییاروشاع  تلم   ) امش زا  ار  عافد  ینانبل  ینیطسلف و  ناناوج  :» دیوگیم هطبار  نیا  رد  دهـشم  هاگـشناد  نایوجـشناد  عمج  رد  يدغزا 

دوشیم درک ، دازآ  ار  نانبل  هک  ع )  ) نیسح نیا  دنسیونیم  همان  رانملا  نویزیولت  يارب  تنس  لها  یلاغشا ، نیطـسلف  ياهرهـش  زا  دنتخومآ .
.« دندادیم ماجنا  يداهشتسا  تایلمع  ع )  ) نیسح ماما  مان  اب  نانبل  هللا  بزح  اریز  دنک ، دازآ  مه  ار  نیطسلف 

ییاروشاع گنهرف  ياههزومآ 

نیا : » دندومرف اروشاع  ياهتربع  اهسرد و  درومرد  ، 1371  / 4 خیرات 23 /  رد  جیـسب  تمواقم  ياهورین  اب  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم 
ام هب  اروشاع  دراد . ییاه  سرد  اهمایپ و  اروشاع  تساروشاـع . ياـهسرد  لوا  تهج  . تسا ربدـتو  لـمأت  لـباق  تهج  ود  زا  میظع  هثداـح 
... تسا اروشاع  ياهتربع  اروشاـع ، هثداـح  هب  طوبرم  تاـهج  زا  مود  تهج  درک ... يراکادـف  دـیاب  نید  ظـفح  يارب  هک  دـهدیم  سرد 

ع)  ) ربمغیپ تشذگرد  زا  دـعب  لاس  هاجنپ  هک  دـش  هچ  مینیبب  هک  تسا  نیا  دـنکیم ، دوخ  هجوتم  ار  ام  اروشاع  هیـضق  رد  هک  یتربع  نیلوا 
يدرف دش  هچ  مینیبب  دنکب ... يراکادف  نینچ  نیا  هعماج  تاجن  يارب  دش  راچان  ع )  ) نیسح ماما  لثم  هک  دیـسر  دح  نآ  هب  یمالـسا  هعماج 

هک دشابیم  یساسحا و ... و  یعامتجا ، یسایس ، یقالخا ، ياههزومآ  ياراد  ییاروشاع  گنهرف  ...« دش مکاح  یمالسا  هعماج  رب  دیزی  لثم 
رد ناوتیم  ییامنهار  هرود  فادها  هب  هجوت  اب  اههزومآنیا  زا  مینکیم . هراشا  راو  تسرهف  تروص  هب  اهنآ  زا  یخرب  هب  راتشون  نیا  رد  ام 

. دومن هدافتسا  هرود  نیا  یسرد  باتک  نیودت  تهج 

یسایس ياههزومآ 

ینب عیسو  تموکح  هیلع  یبالقنا  میظع و  یتکرح  هکلب  دوبن ، یگداوناخ  ای  یـصوصخ و  شبنج  کی  ع )  ) نیـسح ماما  تضهن  تکرح و 
دشاب و عماوج  یسایس  يوگلا  قشمرـس و  دناوتیم  نوگانوگ  تاهج  زا  هک  دوشیم  بوسحم  یـسایس  تکرح  کی  ور  نیا  زا  دوب و  هیما 

للع 3 ـ یـسایس تارکاذم  یگنوگچ  2 ـ یـسایس ياهنامیپ  تادـهعت و  تیاعر  :1 ـ هلمج زا  دراد  ار  يرایـسب  یـسایس  ياـههزومآ  دوخ  رد 
7ـ رکنم زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  6 ـ یسایستلذ شریذپ  مدع  5 ـ راّبج رگمتـس و  تموکح  کی  اب  دروخرب  لحارم  ع)4 ـ  ) نیسح مامامایق 

. قح ناربهر  ینید و  يربهر  مهم  هلئسم  حرط 
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یماظن ياههزومآ 

هدرک هّجوت  اهنآ  هب  ع )  ) نیـسح ماما  هک  دـنکیم  دروخرب  یفیرظ  تاکن  هب  دـنکیم ، رظن  اروشاع  مایق  هب  یماـظن  هاگدـید  زا  ناـسنا  یتقو 
یهدـنامرف یماظن و  یلاـع  ياـههرود  ناـهج ، گرزب  يرـسفا  ياههدکـشناد  رد  هک  تسا  یماـظن  يرـسفا  وا  هک  دـسریم  رظن  هب  تسا و 

:1ـ مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  يدایز  ياـههزومآ  اروشاـع  ماـیق  رد  ع )  ) نیـسح ماـما  یماـظن  ياـههمانرب  تسا . هدـنارذگار 
تاکن تیاعر  هدنمزر 7 ـ ياهورین  هیحور  ظفح  یهدنامرف 3 ـ هاپس و  رد  مظن  یتظافح 2 ـ یتینما و  لئاسم  یماظن و  ياهکیتکات  تیاعر 

.... يداصتقا و لئاسم  تاکرادت و  رظن  زا  هاپس  ندرک  زهجم  ناگدنمزر 9 ـ لد  رد  هدنیآ  هب  دیما  داجیا  ریفس 8 ـ همان و  نداتسرف  رد  یتینما 

یقالخا ياههزومآ 

نیا دـندرکیم . تیاـعر  فلتخم  لـحارم  رد  ناـشنارای  ناـشیا و  هک  دوب  یقـالخا  تاـکن  ع )  ) نیـسح ماـما  ماـیق  هدـنزومآ  داـعبا  زا  یکی 
هراشا اهنآ  زا  یضعب  هب  راتشون  نیا  رد  . تسا خیرات  لوط  رد  ع )  ) نیـسح ماما  ناوریپ  همه  قشمرـس  هدنزومآ و  اروشاع ، یقالخا  ياههتکن 

ـ  6 نامیتی ارقف و  هب  تمدخ  5 ـ  باحصا اب  یتسار  :4 ـ تیب لها  نارای و  هب  تبحم  هقالع و  3 ـ تلادع فاصنا و  2 ـ بدا تیاعر  :1 ـ  مینکیم
ـ  13 تماقتسا ربص و  12 ـ يوق هبذاج  11 ـ  یبلطتداهش 10 ـ  تریغ 9 ـ  یشنمدازآ یگدازآ و  8 ـ  نآرق توالت  هب  هقالع  7 ـ  زامن هب  تیمها 

.... تماهش و تعاجش و  يوگلا  14 ـ  فده رد  صالخا 

یسرد ياهباتک  رد  ییاروشاع  گنهرف  نیسح و  ماما  يامیس 

ییامنهار هرود  ینید  تامیلعت  یمالسا و  گنهرف  ياهباتک  رد 

ییامنهار لوا  لاس 

... رفک نامیا و  لها  رظن  رد  نآ  یگنوگچ  گرم و  زا  سپ  ناهج  هرابرد  ترخآ » ناهج  هب  لاقتنا   » عوضوم اب  باتک  نیا  مراهچ  سرد  رد 
ترخآ ناهج  هب  لاقتنا  یگنوگچ  گرم و  دروم  رد  ع )  ) نیـسح ماما  زا  یثیدـح  بلاطم  نیازا  یتمـسق  رد  تسا . هدـیدرگ  ناونع  یبلاطم 

يا دومرف : دـندوب ، هتـسشن  تداهـش  راظتنا  رد  هک  دوخ  رادافو  ناراـی  هب  اروشاـع  بش  زور و  رد  ع )  ) نیـسح ماـما  :»... تسا هدـیدرگ  رکذ 
زا ار  امـش  هک  تسا  یلپ  دننامه  گرم  هک  دینادب  دینک و  يرادیاپ  نید  زا  عافد  نمـشد و  اب  داهج  رد  ناگیاپ ، دـنلب  يا  نم ، رادافو  نارای 
هب كاندرد  نادـنز  کی  زا  دـهاوخن  هک  دوشیم  ادـیپ  یـسک  ایآ  دـنکیم . لقتنم  نادـیواج  ناهج  هب  دـناهریم و  اهيراوشد  اهیتخس و 

ینادـنز هب  ابیز  خاک  زا  ار  اهنآ  هک  تسا  یلپ  دـننامه  امـش  نانمـشد  يارب  گرم  یلو  دوش ؟ لقتنم  اـبیز  یغاـب  ینغ و  داـبآ و  یهاـگیاج 
تیادـه و دروم  رد  میناوخب » تعامج  اب  ار  زامن   » عوضوم اب  روکذـم  باتک  سرد 22  رد  نینچ  مه  .«. دزاسیم لقتنم  كاـندرد  تخس و 
و ع )  ) نیسح ماما  طسوت  تعامج  زامن  يرازگرب  هببلاطم  نیا  زا  یتمـسق  رد  تسا . هدش  رکذ  یبلاطم  تعامج  زامن  يرازگرب  رابُرپ  راثآ 
عاجـش و نارای  زا  ياهدـع  اب  داتـسیا و  زامن  هب  گنج ، جوا  رد  اروشاع  زور  ع )  ) نیـسح ماما  :»... تسا هدـیدرگ  هراشا  اروشاع  رد  شنارای 

.« دومرف هماقا  ار  دوخ  تعامج  زامن  نیرخآ  شرادافو 

ییامنهار مود  لاس 

. دشن هدهاشم  ییاروشاع  گنهرف  و  ع )  ) نیسح ماما  يامیس  دروم  رد  یبلطم  چیه  باتک  نیا  رد 

ییامنهار موس  لاس 
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هدـش ناونع  یبلاـطم  کـیره  ياـهیگژیو  يربهر و  داـهتجا و  موهفم  دروم  رد  يربهر » داـهتجا و   » عوضوم اـب  باـتک  نیا  مهن  سرد  رد 
: دیامرفیم ع )  ) نیـسح ماما  :»... تسا هدش  هراشا  هیقف  ياهیگژیو  هرابرد  ع )  ) نیـسح ماما  زا  یثیدح  هب  بلاطم  نیا  زا  یتمـسق  رد  تسا .

لها  » عوضوم اب  باتک  نیا  مهدراهچ  سرد  رد  .« دنشاب نیما  نید  مارح  لالح و  رب  هک  تسا  یناهیقف  تسد  رد  نید  نیناوق  روما و  يارجا 
جرد ياهدـنزومآ  بلاـطم  یهلا  مولع  نـالماح  ربماـیپ و  نانیـشناج  ناوـنع  هب  تیب : لـها  دروـمرد  زین ، یهلا » موـلع  نـالماح  ربماـیپ ، تیب 
نسح مدنزرف  هب  ادخ  لوسر  هاگ  نآ  :»... تسا هدش  هراشا  شدالوا  و  ع )  ) نیـسح ماما  تماما  هب  بلاطم  نیا  زا  یتمـسق  رد  تسا . هدیدرگ 

نیـسح دالوا  زا  هیقب ، و  تسا . نیـسح  اهنآ  نیمود  دومرف : دومن و  نیـسح  هب  یهاگن  سپـس  . تسا نسح  اهنآ ، لوا  دومرف : درک و  هراشا 
نیـسح و ماما  ثیدح  مّدج ، ثیدح  مّدـج و  ثیدـح  مردـپ  ثیدـح  تسا و  مردـپ  ثیدـح  نم  ثیدـح  دومرف : ع )  ) قداص ماما  . دنتـسه
ادخ و لوسر  ثیدح  نینمؤملاریما ، ثیدح  نینمؤملاریما و  شردپ  ثیدح  نسح ، ماما  ثیدح  نسح و  ماما  ثیدح  نیـسح ، ماما  ثیدح 
« روج يافلخ  ربارب  رد  همئا  راتفر   » عوضوم اب  روکذـم  باتک  مهدزناپ  سرد  رد  نینچ  مه  .« تسا لاـعتم  يادـخ  لوق  ادـخ ، لوسرثیدـح 
رد تسا . هدـش  هدروآ  یبلاطم  ناشدوخ  نامز  روج  يافلخ  یمالـسا  دـض  هناملاظ و  راتفر  ربارب  رد  ع )  ) همئا راتفر  یلمع و  هریـس  درومرد 

ینب تموکح  ندرک  اوسر  يارب  ع )  ) نیـسح ماما  تسا ...«: هدش  هراشا  هیماینب  لباقم  رد  ع )  ) نیـسح ماما  راتفر  هب  بلاطم  نیا  زا  یتمـسق 
دیزی یمالـسا  دض  تموکح  اب  ربمغیپ  دنزرف  هک  دـنامهفب  نایناهج  هب  دـنک و  مایق  هک  دـید  نیا  رد  ار  ناناملـسم  مالـسا و  تحلـصم  هیما ،

. دنسر تداهـش  هب  سدقم  داهج  نیا  رد  شراوخریـش ) دنزرف  یتح  و   ) شنادنزرف دوخ و  رگا  یتح  دنکیم ؛ هزرابم  نآ  اب  تسا و  فلاخم 
ياههویش ، دوب ور  هب  ور  نآ  اب  هک  ياهژیو  طیارش  عاضوا و  هب  هجوت  اب  کی  ره  دندرک و  يریگیپ  ار  ع )  ) نیـسح ماما  فده  رگید  ناماما 

دیعبت و هجنکش و  سبح و  و  ع )  ) نیسح ماما  زین  و  ع )  ) نینمؤملاریما تداهـش  دیامرفیم : هر )  ) ینیمخ ماما  تفرگ .... شیپ  رد  ار  یبسانم 
شخب یسایس  تیلاعف  هزرابم و  هملک ، کی  رد  تسا و  هدوب  اهرگمتس  هیلع  نایعیش  یسایس  تازرابم  تهج  رد  همه  همئا : ياهتیمومـسم 
گرزب هتـسد  ود  هدـیقع  دروم  رد  ینـس » هعیـش و   » عوضوم اب  زین  باـتک  نیا  مهدزناـش  سرد  رد  .« تسا یبهذـم  ياهتیلوئـسم  زا  یمهم 

ع)  ) نیـسح ماما  تماما  هب  بلاطم  نیا  زا  یتمـسق  رد  تسا . هدمآ  یبلاطم  ص )  ) ربمایپ ینیـشناج  دروم  رد  ینـس  هعیـش و  ینعی  ناناملـسم 
نسح ماما  ترـضح  دوخ ، زا  دعبماما  هژیو  هب  دوخ ـ  زا  دعب  ناماما  ص )  ) ربمایپ رما  هب  مه  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  تسا ...«: هدش  هراشا 
نیسح ماما  دومن . یفرعم  تماما  يارب  ادخ  رما  هب  ربمایپ و  شرافس  هب  ار  نیسح  ماما  شردارب  نسح  ماما  دومرف و  یفرعم  مدرم  هب  ار  (ع ـ )

ماما یماما  ره  مهدزاود ، ماما  ات  بیترتنیا ، هب  درک و  یفرعم  تماما  هبار  ع )  ) داجـس ماما  شدـنزرف  ادـخ ، رما  هب  ربماـیپ و  شرافـس  هب  مه 
.« دومرف یفرعم  نییعت و  ار  دوخ  زا  دعب 

یلیصحت ییامنهار  هرود  یسراف  تایبدا  بتک  رد  ییاروشاع  گنهرف  نیسح و  ماما  يامیس 

ییامنهار لوا  لاس  یسراف 

رد تسا . هدـیدرگ  جرد  یمالـسا  بالقنا  دنمهوکـش  نارود  زا  یگرزب  ردام  هرطاخ  گرزب ،» رداـم  نامـشچ   » عوضوم اـب  موس  سرد  رد 
ینیسح نیعبرا  اب  فداصم  هک  لاس 57  يد ، هوکش 29  اب  ییامیپهار  رد  تسا ...«: هدش  هراشا  ینیـسح » نیعبرا   » هب هرطاخ  نیا  زا  یتمـسق 

رد هسامح » راختفا و  نیمزرس   » عوضوم اب  روکذم  باتک  مهدزاود  سرد  رد  نینچ  مه  ....« یتفر ییامیپهار  هب  میهاربا  ومع  شوغآرد  دوب ،
زا یبهذـم  ياهمسارم  رد  مدرم  عمجت  هب  بلاطم  نیا  زا  یتمـسق  رد  تسا . هدـش  رکذ  یبلاـطم  ناـجیابرذآ  رویغ  مدرم  ياـهیگژیو  دروم 

رفـص و مرحم و  ياههام  . دروخیم مشچ  هب  یبهذـم  مسارم  رد  مدرم  عمجت  نیرتروشرپ  نیرتهدرتسگ و  :»... تسا هدـش  هراشا  مرُحم  هلمج 
....« دوشیم لامالام  تیعمج  زا  اهدجسم  اههیکت و  ناضمر ،

ییامنهار مود  لاس  یسراف 
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هدـیدرگ جرد  سدـقم  عافد  لاس  تشه  اهيرگراثیا  اهيراکادـف و  زا  ياهرطاخ  نم » هدـنامرف   » عوضوم اـب  باـتک  نیا  مراـهچ  سرد  رد 
ناجیب ندـب  يوس  هب  ار  شیاه  تسد  دـش و  مخ  تسا ...« : هدـش  هراشا  ع )  ) نیـسح ماما  سدـقم  مان  هب  هرطاخ  نیا  زا  یتمـسق  رد  تسا .

سکع هک  یبیج  نآرق  هرخالاب  تشاددای و  هگرب  دنچ  و  دیهـش » نیـسح  ای   » زبس دنبرـس  حیبست ، اعد ، کچوک  باتک  درک . زارد  هدـنامرف 
...«. دوب نآ  رد  شریپ  ردپ  ردام و 

ییامنهار موس  لاس  یسراف 

هدروآ دـمحا  لآ  لالج  هتـشون  هدز  باتـش  یبایزرا  باتک  زا  یبلطم  اهریگداب » رهـش  هب  يرفـس   » عوضوم اب  باتک  نیا  مهدزاـی  سرد  رد 
هـس تسا . مرحم  ياهيرادازع  رازبا  هزوم  رظن  کی  زا  دزی  :»... تسا هدـش  هراـشا  دزی  رد  مرحم  هب  بلاـطم  نیا  زا  یتمـسق  رد  تسا . هدـش 

قرب و ياهیـشکمیس  مهرب  مهرد و  يدـنب  هکبـش  ار  رهـش  نامـسآ  هک  يراگزور  رد  تسا . رهـش  رانک  هشوگرد و  گرزب  لخن  ات  راهچ 
باـتک مهدـفه  سرد  رد  نینچمه  ....« دوب مزـال  درم  دـص  مک  ِتسد  اـهنآ  زا  مادـک  ره  نداد  تکرح  يارب  دوـب ، هدرکن  شوـشغم  نفلت 
تـسا هدشیم  ارجا  شیامن  ياهنوگ  ناریا  رد  زابرید  زا  :» تسا هدـش  هدروآ  هیزعت  دروم  رد  یبلاطم  ناریا » رد  شیامن   » عوضوم اب  روکذـم 

. تسا میدق  ناریا  رد  ياهروطسا  ياهتیـصخش  يارب  يراوگوس  مسارم  يارجا  هیزعت ، أشنم  دنیوگیم . یناوخهیبش »  » ای هیزعت »  » نآ هب  هک 
ارجا نادرگ  هیزعت  ای  نادرگ  هیبش  رظن  ریز  هیزعت  . تسالبرک هعقاو  ندروآ  رد  شیامن  هب  یبهذـم و  ياـهشیامن  نآ ، زا  روظنم  هزورما  اـما 

هب ار  اهشقن  عیزوت  هنحص و  میظنت  نینچ  مه  دنکیم . نییعت  ار  شیامن  فلتخم  صاخشا  سابل  میظنت و  ار  هیزعت  ياههخسن  يو  دوشیم .
مزال ياهروتسد  نانآ  هب  دنکیم و  تیاده  ار  یقیـسوم  ياههتـسد  اههیبش و  اصع ، تسد و  هراشا  اب  زین ، هیزعت  شیامن  ماگنه  دراد . هدهع 
ارجا کچوک  ياهرهـش  اهاتـسور و  یـضعب  رد  زین  نونکا  مه  دـیدرگیم ، ارجا  رفـص  مرحم و  هام  ود  رد  لاـس  ره  میدـق  رد  دـهدیم . ار 
هیزعت رد  تسا . هیبش  هّیحور  ماقم و  عقوم و  اب  بسانم  اهزاوآ  دـنناوخیم . شوخ  زاوآ  رعـش و  هب  ار  دوخ  بلاطم  اـهناوخ  هیزعت  دوشیم .

رمش و لثماهناوخ  فلاخم  يارب  ًالثم  دشاب ، بسانتم  دنراد ، هدهع  هب  هک  یـشقن  اب  صاخـشا  تروص  دیاب  اّما  تسین  موسرم  ییارآ  هرهچ 
اب ار  یناوخ  هیبش  هرود  نیا  رد  دـش . یناوارف  شـشوک  هیزعت  جـیورت  يارب  راجاق  هرود  رخاوا  رد  . دـننکیم باختنا  نشخ  ياههرهچ  دـیزی 
رد ییامنهار  موس  لاس  یسراف  باتک  مالعَا »  » تمسق رد  .« دندرکیم ارجا  تلود  هیکت  مان  هب  یلحم  رد  رایسب  هوکش  اب  لصفم و  تافیرشت 

هدوب ینابایب  لاس 61  رد  البرک  تسا . قارع  روشک  ءزج  زورما  هک  تارف  هناخدور  رانک  رد  يرهـش  :» تسا هدمآ  نینچ  البرک »  » هملک دروم 
تیعمج زکرم  جیردت  هب  ادهـش ، دـقرم  يانب  زا  سپ  تفرگ و  رارق  نایعیـش  هجوت  دروم  ع )  ) نیـسح ماما  ترـضح  تداهـش  زا  سپ  تسا .

.« دش

یلیصحت ییامنهار  هرود  خیرات  ياهباتک  رد  ییاروشاع  گنهرف  نیسح و  ماما  يامیس 

ییامنهار لوا  خیرات 

مالسا خیرات  هب  طوبرم  نآ  سرد  و 3  مالسا ) زاشیپ   ) ناتـساب ناریا  خیرات  هب  طوبرم  سرد )  15  ) نآ ثحابم  نیرتشیب  هک  باـتک  نیا  رد 
. تسا هدیدرگن  جرد  ییاروشاع  گنهرف  و  ع )  ) نیسحماما يامیس  دروم  رد  یبلطم  تسا ،

ییامنهار مود  خیرات 

هتخادرپ اروشاع  هسامح  دـیزی و  تموکح  هیلع  ع )  ) نیـسحماما مایق  هب  قشمد » رد  هیما  ینب  تفالخ   » عوضوم اب  باتک  نیا  موس  سرد  رد 
نیرخآ زا  یکی  تسا ...«: هدـش  هدروآ  سرد  نیا  رد  دراد . صاـصتخا  ع )  ) نیـسح ماـما  هب  ًاـمامت  سرد  نیا  تفگ  ناوـتیم  تـسا . هدـش 
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تامادقا هنوگ  نیا  اب  نایعیش  موس  ماما  ع )  ) یلع نب  نیـسح  درک . نییعت  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  دیزی  شدنزرف ، هک  دوب  نیا  هیواعم  تامادقا 
فلاخم راوخبارـش و  دـساف ، يدرم  دـیزی  تسـشن . وا  ياج  هب  شرـسپ  درم و  يرجه  لاس 60  رد  هیواعم  . تساخرب تفلاـخم  هب  هیواـعم 

وا هب  تشون و  هنیدـم  مکاح  هب  ياهمان  دـیزی  تهج ، نیمه  هب  تساخرب ، تفلاخم  هب  وا  اب  زاـغآ ، ناـمه  زا  ع )  ) نیـسح ماـما  دوب و  مالـسا 
ددـص رد  هنیدـم  مکاح  دـشکب . ار  وا  تفریذـپن ، ار  تعیب  رگا  دریگب و  تعیب  دـیزی ، زا  تعاـطا  يارب  ع )  ) نیـسح ماـما  زا  هک  داد  روتـسد 
ماما تفلاخم  هیواعم و  گرم  ربخ  راشتنا  اب  دـنتفر . هکم  هب  هنیدـم  زا  دوخ  هداوناـخ  اـب  ع )  ) نیـسح ماـما  هجیتن  رد  دـمآرب . روتـسد  يارجا 

نتخاس مهارف  يارب  ع )  ) ماما دورب  قارع  هب  دنتـساوخ  وا  زا  دنتـشون و  ترـضح  هب  یناوارف  ياههمان  هفوک  مدرم  دیزی ، تموکح  اب  نیـسح 
اب ع )  ) نیـسح ماما  تفالخ  يارب  رفن  رازه  هدجههفوک  رد  داتـسرف . هفوک  هب  ار  لیقع  نب  ملـسم  دوخ  يومع  رـسپ  دیزی ، هیلع  مایق  تامدقم 

هفوک هب  دایز  نب  هللادیبع  مان  هب  ار  دوخ  محر  یب  رگ و  هلیح  ناهدنامرف  زا  یکی  دـش  هاگآ  ارجام  نیا  زا  دـیزی  نوچ  دـندرک . تعیب  ملـسم 
ار ملسم  زین  هللادیبع  دنتشاذگ . اهنت  ار  ملسم  دندرک و  ینکش  نامیپ  دندیسرت و  رهـش  نیا  مدرم  هفوک  هب  دایز  نب  هللادیبع  دورو  اب  داتـسرف .
هب ياهمان  ملسم  دندرک ، تعیب  ملـسم  اب  هفوک  مدرم  هک  یماگنه  دناسر . تداهـش  هب  درک و  ریگتـسد  دوب ، راکادف  عاجـش و  یناملـسم  هک 
رد اما  درک ، تکرح  قارع  يوس  هب  دوخ  نارای  هداوناخ و  اب  زین  ع )  ) ماما . دیایب هفوک  هب  هک  داد  عالطا  ناشیا  هب  تشون و  ع )  ) نیـسح ماما 

، ّرُح مان  هب  یصخش  دایز  نبا  هللادیبع  روتسد  هب  ماگنه  نیا  رد  دش . هاگآ  ملسم  تداهش  رهـش و  نیا  مدرم  ینکـش  نامیپزا  هفوک ، یکیدزن 
البرک هب  رفن  رازه  یـس  هارمه  هب  ار  دعـس  نب  رمع  داـیز ، نب  هللادـیبع  دـعب ، یمک  . دوـب هـتفرگ  رظن  ریز  ار  شناـهارمه  و  ع )  ) نیـسح ماـما 
نامز نآ  رد   ) داد دهاوخ  وا  هبار  ير  تموکح  دناسرب ، تداهش  هب  ار  ع )  ) نیسح ماما  رگا  هک  دندوب  هداد  هدعو  دعس  نب  رمع  هب  داتـسرف .

نیا لوط  رد  تسب . نانآ  يور  رب  ار  بآ  درک و  هرصاحم  ار  شنارای  ماما و  وا  تهج ، نیمه  هب  دوب ؛) ناریا  مهم  گرزب و  ياهرهش  زا  ير 
هاـنگ یتسود و  اـیند  هک  ناـنآ  اـما  درک  تبحـص  دـندوب ، هفوک  مدرم  زا  اـهنآ  رتـشیب  هک  دعـس  نب  رمع  رکـشل  اـب  اـهراب  ع )  ) ماـما ، تدـم
ماما ناراـی  زا  نت  اـهنت 72  هک  یلاـح  رد  يرجه ، لاس 61  ياروشاع  زور  رد  . دـنتفریذپن ار  ع )  ) ماـما نانخـس  دوب ، هتفرگارف  ار  ناـشدوجو 
دیزی هاپس  اب  تسویپ و  ع )  ) ماما هب  دوب ، هتخاس  هاگآ  ار  وا  ع )  ) نیسح ماما  نانخس  هک  ّرح  گنج ، زاغآ  رد  دش . زاغآ  گنج  ، دندوب هدنام 

هک ع )  ) نیـسح ماما  نارای  همه  ماجنارـس ، دیماجنا . لوط  هب  رهظ  دودح  ات  حبـص  زا  اروشاع  زور  رد  گنج  دیـسر . تداهـش  هب  ات  دـیگنج 
یلع نیـسح و  ماما  ردارب  سابع  ترـضح  البرک ، هعقاو  رد  . دندیـسر تداهـش  هب  دندرکیم ، دربن  هناروالد  مالـسا  نتـشاد  هاگن  هدنز  يارب 
ماما نامز ، نیارد  دندرکن . محر  زین  وا  هراوخریش  لفط  رغصا ، یلع  هب  دیزی  نایهاپس  یتح  دندیـسر . تداهـش  هب  ترـضح  نآ  دنزرف  ربکا 
ناج زا  يروالد و  زا  هک  دـیزی  نایهاپـس  دـش . رو  هلمح  نمـشد  هاپـس  هب  اهنت  هّکی و  دوب  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  نارای  همه  هک  ع )  ) نیـسح

. دنناسرب تداهش  هب  ار  ناشیا  دنتسناوت  رایسب  ياههتشک  نداد  اب  اهنت  دنتـشاذگ و  رارف  هب  اپ  دندوب ، هدش  ناساره  ترـضح  نآ  یگتـشذگ 
هب دوخ ، نوخ  راثیا  رایسب و  ياهتبیـصم  لمحت  اب  ترـضح  نآ  تسا . مالـسا  نادیهـش  رورـس  راثیا و  تعاجـش و  رهظم  ع )  ) نیـسح ماما 

روهلمح ناشیا  هداوناخهب  ع )  ) ماما تداهش  زا  سپ  دیزی ، نایهاپس  تخاس . هدنز  ار  مالسا  تخومآ و  تعاجـش  یگدازآ و  سرد  ناگمه 
دزن ماش  هب  دنتفرگ و  تراسا  هب  دوب ، يرامیب  رتسب  رد  هک  ار  نایعیـش  مراهچ  ماما  ع ،)  ) نیـسح نب  یلع  ناکدوک و  نانز و  یمامت  دندش و 

يزوریپ زا  تسنادیم و  ربمایپ  نادـناخرب  هیماینب  يزوریپ  هناشن  ار  شراکادـف  ناراـی  و  ع )  ) نیـسح ماـما  تداهـش  دـیزی  . دنداتـسرف دـیزی 
هعقاو تقیقح  هدـنبوک ، ياهینارنخـس  اب  قشمد  رد  (ع ) داجـس ماما  و  س )  ) بنیز ترـضح  اما  دوب . لاـح  شوخ  تدـش  هب  دوخ  يرهاـظ 

هیما ینب  متس  زا  ناناملسم  ع ،)  ) یلع نادناخ  ياهيرگنـشور  هعقاو و  نیا  لابند  هب  دندرک . نشور  ار  دیزی  تموکح  یعقاو  هرهچ  البرک و 
زا .»... دناسر تداهش  هب  زین  ار  (ع ) داجس ماما  هیما  ینب  دعب  يدنچ  دنتـساخ  اپ  هب  نانآ  هیلع  هنیدم  هکم و  ناریا و  قارع و  رد  دندش و  هاگآ 
رب ار  نانآ  یمالـسا  دـض  هرهچ  تخاس و  اوسر  ار  نایوما  ، دوخ تداهـش  اب  هک  دوب  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  هیما ، ینب  طوقـس  لـلع  نیرتمهم 

.« درک راکشآ  ناگمه 

یلیصحت ییامنهار  موس  لاس  خیرات 
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كاواس تامادقا  لاس 42 و  ياروشاع  دروم  رد  ،»؟ تفرگ لکش  هنوگچ  ناریا  یمالسا  تضهن   » عوضوم اب  باتک  نیا  مهدزیـس  سرد  رد 
هب ماما  لاس 1342 ه.ش ، مرحم  هام  ندیـسر  ارف  اب  :»... تسا هدـش  هدروآ  لیذ  حرـش  هب  یبلاطم  زور  نیا  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  ینارنخـس  و 

مدرم هب  ار  نانآ  لامع  لیئارـسا و  رطخ  نینچمه  ماما  دننکـشب . ار  هاش  میژر  لباقم  رد  توکـس  دیاب  هک  دنداد  دومنهر  یبهذـم  نانارنخس 
ياهدع اعوسات )  ) مرحم مهن  زور  كاواس  نامز  نیمهرد  دنتفگ . نخس  تسا ، هدش  دراو  مالسا  رـس  رب  هک  ییاهتبیـصم  زا  دنداد و  رکذت 

يرادازع سلاجم  رد  دـنراد  هزاجا  یتروص  رد  اـهنت  هک  درک  دزـشوگ  ناـنآ  هب  رایـسب  دـیدهت  اـبو  درک  راـضحا  ار  یبهذـم  نانارنخـس  زا 
.3ـ دنیوگن ینخـس  هاش  ینعی  تکلمم  لوا  صخـش  هیلع  .2 ـ دنیوگن یبلطم  لیئارـسا  هیلع  :1 ـ دنریذپب ار  ریز  طرـش  هس  هک  دـننک  ینارنخس 

تیعمج اروشاـع  زور  تموـکح ، یتـینما  یـسیلپ و  دـیدش  ياـهلرتنک  همه  اـب  . تسا رطخ  رد  مالـسا  هک  دـنناوخن  مدرم  شوـگ  هب  بـترم 
گرم راعش  دنتفر و  شیپ  رمرم  خاک  لباقم  ات  اجنآ  زا  دندرک و  تکرح  هاگشناد  فرط  هب  دنتخیر و  اهنابایخ  هب  نارهت  مدرم  زا  يرایـسب 

هورگ نویناحور و  بالط و  اب  دندوب  هدمآ  مق  هب  ترایز  دصق  هب  هک  فلتخم  ياهرهش  مدرم  اروشاع  زور  رد  .»... دنداد رس  ار  روتاتکید  رب 
هناتـسآ نادـیم  و  س )  ) هموصعم ترـضح  ياهنحـص  هیـضیف و  هسردـم  رد  ینیمخ  ماما  نانخـس  ندینـش  يارب  رهـش ، نیا  مدرم  زا  يدایز 

سرد رد  نینچمه  .« دریگب ناشیا  يریگتسد  هب  میمصت  میژر  هک  دش  ببس  اروشاع  زور  رد  ماما  ینارنخس  هدنبوک  تارثا  دندرک ... عامتجا 
:»... تسا هدـیدرگ  هراشا  لاس 57  ياروشاـع  اـعوسات و  ياـهییامیپهار  هب  (« 2  ) ناریا یمالـسا  بالقنا   » عوضوم اـب  باـتک  نیا  مهدزناـپ 

زا یکی  لاس 57  ياروشاع  اـعوسات و  ياـهییامیپهار  لـیلد  نیمه  هب  دادیم . يرتشیب  كرحت  هزیگنا و  هزراـبم ، هب  مرحم  هاـم  ندیـسرارف 
.« دوب خیرات  لوط  رد  یمدرم  تاعامتجا  نیرتمیظع 

یلیصحت ییامنهار  هرود  یعامتجا  تامیلعت  ياهباتک  رد  ییاروشاع  گنهرف  نیسح و  ماما  يامیس 

یلیصحت ییامنهار  لوا  لاس  یعامتجا  تامیلعت 

ار یبلاطم  یلحم  ياههورگ  ياهدرکراک  درومرد  تسیچ »؟ یّلحم  هورگ  لیکـشت  زا  فدـه   » عوضوم اـب  باـتک  نیا  مهدراـهچ  سرد  رد 
ياهتیلاعف هب  اهیلحم  مه  ریاس  اب  دوخ  هلحم  رد  امـش  :» تسا هدـش  هراـشا  مرحم  ماـیا  رد  يرادازع  هب  نآ  زا  یتمـسق  رد  هدـیدرگ و  رکذ 

مایا رد  يرادازع  ییاپرب  هیکت و  ندرک  تسرد  یبهذم ، ياهتئیه  داجیا  نابعـش ، همین  ای  رجف  ههد  نشج  يرازگرب  دیزادرپیم . یکرتشم 
.« تساه تیلاعف  نیا  هلمج  زا  مرحم و ...

یلیصحت ییامنهار  مود  لاس  یعامتجا  تامیلعت 

تیعمج تسپ ، یگدـننار ، ییامنهار و  يرادرهـش ، ، کناب هسردـم ، لیبق  زا  اههسـسؤم  زا  یـضعب  تخانـش  یفرعم و  هب  هک  باـتک  نیا  رد 
. دشن هدهاشم  ییاروشاع  گنهرف  و  ع )  ) نیسح ماما  دروم  رد  یبلطم  چیه  ، تسا هدش  هتخادرپ  همیب  رمحا و  لاله 

یلیصحت ییامنهار  موس  لاس  یعامتجا  تامیلعت 

چیه تسا ، هدش  هتخادرپ  تموکح  اب  مدرم  هطبارو  ناریا  یمالـسا  يروهمج  رد  تموکح  ناکرا  تموکح و  ثحابم  هب  هک  باتک  نیا  رد 
. دشن هدید  ییاروشاع  گنهرف  و  ع )  ) نیسح ماما  دروم  رد  یبلطم 

يریگ هجیتن 

یعـس هرود  نیا  رد  صخـش  تسا . یـصاخ  تیمها  ياراد  یناوـجون  هرود  رد  يریذـپ  وـگلا  و  یـسانشناور ، ملع  ياـههتفای  ساـسا  رب  1 ـ
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ای درف  نآ  دننامه  ار  دوخ  دنک و  رارقرب  شخب  تیاضر  هطبار  دنراد ، لوبق  لباق  تیـصخش  شرظن  هب  هک  یـصاخشا  ای  صخـش  اب  دـنکیم 
هرود رد  ناوجون  اذـل  دـهد . رارق  وـگلادوخ  يارب  ار  صاخـشا  اـی  درف  نآ  ياـهناجیه  يراـتفر و  ياـهیگژیو  اـهشرگن ، دـنزاس و  دارفا 

زا یکی  فلتخم  ياهناونع  اب  یـسرد  ياهباتک  ددرگیم . دوخ  لآ  هدـیا  ياهقشمرـس » اهوگلا و   » لابند هب  ًادـیدش  یلیـصحت  ییامنهار 
يزاس وگلا  يارب  اهباتک  نیا  هوقلاب  ياهتیفرظ  مامت  زا  یلو  دشابیم . بولطم  ياهقشمرـس  اهوگلا و  هب  ندیـسر  يارب  اههار  نیرترثؤم 

تمسق رد  تسا ، هدیدرگ  نیودت  لصف  رد 8  هک  یلیصحت  ییامنهار  هورد  فادها  دنب  زا 105  دنب  دودح 12  رد  .2 ـ تسا هدشن  هدرب  هرهب 
طابترا ییاروشاع  گنهرف  و  ع )  ) نیـسح ماما  عوضوم  اب  میقتـسم  ریغ  میقتـسم و  روطب  یعاـمتجا  یـسایس و  یقـالخا ، يداـقتعا ، فادـها 

روـما يزیرهماـنرب  رد  دـنفلکم  دــنراد ، هدــهع  رب  یــشقن  نازوـمآشناد  تـیبرت  مـیلعت و  رد  هـک  يارفا  نازیرهماـنرب و  ناریدــم و  دراد .
نییعت فادها  هب  نازومآشناد  یبایتسد  یلیصحت  هرود  نایاپ  ات  هک  دننک  مادقا  ياهنوگ  هب  طوبرم  فیاظو  ماجنا  اهتیلاعف و  یهدنامزاس 

رد .3 ـ  دسریمن رظن  هب  نینچ  ییاروشاع  گنهرف  و  ع )  ) نیسح ماما  دروم  رد  یـسرد  ياهباتک  نیودت  رد  ًالمع  یلو  دشاب ، نکمم  هدش 
کی طقف  تسا ، هدیدرگ  نیودت  بلطم  هحفص  عومجم 330  هک  یلیصحت  ییامنهار  هرود  ینید  تامیلعت  یمالـسا و  گنهرف  ياهباتک 
هحفص عومجم 557  زا  هرود  نیا  یـسراف  ياهباتک  رد  . تسا هتفای  صاصتخا  ییاروشاع  گـنهرف  و  ع )  ) نیـسحماما هب  یفـصن  هحفص و 

تاـمیلعت بتک  رد  بلطم و  هحفـص  طقف 4  بلطم ، هحفـص  رد 255  هرود  نیا  خـیرات  بتک  رد  بـلطم و  هحفـص  دودـح 2  طقف  بلطم .
اب .4 ـ تسا هتفای  صاصتخا  ییاروشاع  گنهرف  و  ع )  ) نیسحماما هب  هحفـص  متفه  کی  طقف  هحفـص ، عومجم 266  زا  هرود  نیا  یعاـمتجا 

، یـساسحا یتیبرت ، یماظن ، یـسایس ، یقالخا ، يداقتعا ، تاـهج  ماـمت  زا  ییاروشاـع  گـنهرف  و  ع )  ) نیـسح ماـما  ییوگلا  شقن  هب  هجوت 
ماما يامیس  هنافسأتم  ؛ تیرشب مامت  ناناملـسم و  ریغ  يارب  هکلب  نایعیـش  ناناملـسم و  يارب  اهنت  هن  يدابع و ... ، يداصتقا یگنهرف ، ینافرع ،

فادها دح  رد  اهنت  هن  یتح  تسا و  هدیدرگ  میسرت  گنر  مک  رایـسب  ییامنهار  هورد  یـسرد  بتک  رد  ییاروشاع  گنهرف  و  ع )  ) نیـسح
. دشابیم رود  فادها  نیا  زا  مه  رایسب  هکلب  دشابیمن ، یلیصحت  ياههرود  نیا  يارب  هدش  نییعت 

اهداهنشیپ

گنهرف و  ع )  ) نیـسح ماـما  ندوـب  وـگلا  يدـیلک  يداـینب و  شقن  یلیـصحت و  ییاـمنهار  هرود  يارب  هدـش  نییعت  فادـها  هب  هجوـت  اـب  1 ـ
يدج و يرگنزاب  دروم  ییاروشاع  گنهرف  و  ع )  ) نیسح ماما  يامیس  يور  رب  رتشیب  دیکأت  اب  یسرد  ياهباتک  تیرشب ، يارب  ییاروشاع 
زا یهوبنا  ناوتیم  ع ؛)  ) نیـسح ماما  یلمع  يراتفر و  هریـس  نانخـس و  خـیرات ، رد  یـسررب  لمأت و  تقد و  یمک  اب  .2 ـ  دریگ رارق  یلوصا 

یمک اب  هک  دومن  هدهاشم  ار  یلیصحت  ییامنهار  هرود  یسرد  ياهباتک  ياهلصفرـس  تاعوضوم  اب  گنهامه  نوگانوگ ، ابیز و  بلاطم 
و ع )  ) نیـسح ماما  يامیـس  هک  ییامنهار  هرود  یعامتجا  تاـمیلعت  ياـهباتک  رد  لاـثم  يارب  . دومن هدافتـسا  اـهنآ  زا  ناوتیم  رنه  قوذ و 
، اـههورگ فیاـظو  اـههورگ ، هداوناـخ ، اـب  هطبار  رد  ناوتیم  تسا ، هدـش  میـسرت  زیچاـن  گـنر و  مک  رایـسب  نآ  رد  ییاروشاـع  گـنهرف 
ع)  ) نیـسح ماما  نانخـس  راتفر و  هریـس و  رد  يرایـسب  بلاـطم  یگتـشذگ و ... دوخ  زا  اهیتخـس ، لـباقم  رد  تمواـقم  يربهر ، تروشم ،

ناریا یمالـسا  بالقنا  مالـسا و  دروم  رد  یبلاـطم  جرد  هب  هیاـپ  هس  ره  لوا  لـصف  هک  هرود  نیا  یـسراف  ياـهباتک  رد  .3 ـ دومن هدهاشم 
ماما ترـضح  بالقنا  يربهر  رد  ییاروشاع  گنهرف  و  ع )  ) نیـسح ماما  ریثأـت  شقن و  دروم  رد  یبلاـطم  ناوتیم  تسا ، هتفاـی  صاـصتخا 

بلاطم یـسانش » مدرم   » و قالخا » «،» یگدـنز ياههولج   » لصف رد  نینچمه  ددرگ . نیزگیاج  ناریا ، نیدـتم  مدرم  نینچمه  و  هر )  ) ینیمخ
ـ  4. دومن رکذ  ناوتیم  دراوم  نیا  رد  مدرم  گنهرف  موسر و  بادآ و  ییاروشاعگنهرف و  و  ع )  ) نیـسح ماـما  زا  یعونتم  بلاـج و  رایـسب 

، تادابع ماکحا و  تماما ، توبن ، داعم ، دـیحوت ، ياـهشخب  رد  یلیـصحت  ییاـمنهار  هرود  ینید  تاـمیلعت  یمالـسا و  گـنهرف  بتک  رد 
نیسحماما یلمع  راتفر  هریس و  نانخس و  زا  یهوبنا  بلاطم  یمالسا و ... تموکح  ماظن  مالـسا و  یتیبرت  یعامتجا و  یـسایس و  ياههمانرب 

. دومن رکذ  ناوتیم  ار  (ع )

یسرد ياهباتک  رد  ییاروشاع  گنهرف  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  www.Ghaemiyeh.comيامیس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 21زکرم  هحفص 18 

http://www.ghaemiyeh.com


ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 21زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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