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اروشاع تضهن  يربهر  یقالخا  یعامتجا و  یسایس  تیصخش 

باتک تاصخشم 

دنو رادهب  يدهم  دمحم  هدنسیون :
هرامش 26 ناتسمز 1381 -  یمالسا »  تموکح  رشان : 

اروشاع تضهن  يربهر  یقالخا  یعامتجا و  یسایس  تیصخش 

، تایصوصخ نیا  تخانش  . تسا مایق  يربهر  یعامتجا  يدرف و  تیصخش  داعبا  تخانش  اروشاع ، هثداح  لیلحت  تخانش و  ياههار  زا  یکی 
یهاگآ اههیحور  اهنامرد و  اهدرد ، هب  هک  دنـشاب  خـیرات  لوط  رد  اـهناسنا  یبرم  دـنناوتیم  یناـسک  هک  دـنکیم  تاـبثا  ار  تقیقح  نیا 

رد ار  اهنآ  يزیتس ، ملظ  یهاوخ و  تلادـع  یبلط ، حالـصا  نوچمه  دوخ  ياهیگژیو  هب  هجوت  اـب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  . دنـشاب هتـشاد 
يونعم و لئاضف  تاملک و  هدـش ، داـی  ياـهیگژیو  هب  نتخادرپ  نمـض  هدنـسیون  هلاـقم ، نیا  رد  . تخاـس یلجتم  یبوخ  هب  اروشاـع  هنحص 

ربارب رد  تماقتسا  نوچمه  یتایصوصخ  شقن  یخیرات  دهاوش  ماما و  نانخس  رکذ  اب  هداد و  رارق  یسررب  دروم  ار  ع )  ) نیسح ماما  یقالخا 
مایق البرک و  ياهییابیز  رب  هچ  نآ  دوشیم  روآدای  نایاپ  رد  يو  . دـنکیم نییبت  ـالبرک  هثداـح  رد  ار  تعاجـش  اـضر و  دـهز و  بئاـصم ،

ياهتلم مامت  دزن  هیحور  نیا  هک  دوب  تداهـش  گرم و  زا  لابقتـسا  هیحور  تسا ، هداد  رارق  خـیرات  يارب  ییوگلا  ار  نآ  هدوزفا و  اروشاع 
. دشابیم فده  هب  لین  هار  رد  تیقفوم  لماع  هدیدنسپ و  دنمشزرا و  ناملسم  ریغ 

همدقم

مایق هرطاخ  لهد ، جنـس و  هیثرم ، هضور و  شتآ ، زا  روبع  اب  رابکـشا  نامـشچ  اب  مرحم  هام  رد  ناـهج ، رـسارس  رد  نایعیـش  هک  تساـهلاس 
، تسا هدوزفا  نآ  ورملق  هزوح  یگدرتسگ  رب  سکع  رب  هکلب  هتساکن  هثداح  قمع  زا  اهنت  هن  نامز  رذگ  نیا  دنرادیم . هگن  هدنز  ار  اروشاع 

جاتحم زور ، مین  کـی  رد  نینوخ  درکیور  اروشاـع و  ماـیق  يربهر  تیـصخش  هزوح  رد  قیقحت  تسا . اروشاـع  راد  هنیآ  باـتفآ  هک  ییوگ 
تدارا و قمع  یب  دریگ و  تروص  هصرع  نیا  رد  شهوژپ  تسا  لاـحم  تسا . قیمع  یتریـصب  یناراـب و  ینامـشچ  نیـشتآ و  مرگ و  یبـلق 

یعامتجا يدرف و  تیـصخش  تخانـش  اروشاع ، هثداح  حیحـص  لـیلحت  ياـههار  زا  یکی  . دیـشون درک و  كرد  ار  نآ  زا  ياهعرج  تیونعم 
لوط رد  اهناسنا  یبرم  دـنناوتیم  یناسک  هک  دـنکیم  تاـبثا  ار  تقیقح  نیا  اـهیگژیو ، تایـصوصخ و  نیا  تخانـش  . تسا ماـیق  يربهر 
دروآ تسد  هب  تنـس ) باتک و   ) یحو زا  دیاب  ار  یهاگآ  نیا  و  دنـشاب . هتـشاد  یهاگآ  اههیحور  اهنامرد و  اهدرد ، هب  هک  دنـشاب  خـیرات 

اهدرد و اهيریگرد و  تسا و  هاگآ  ود  نیا  رب  مکاح  ياـهنوناق  زا  وا و  ياهدادعتـسا  ورملق  ناـسنا و  ياهدادعتـسا  زا  هک  تسادـخ  اریز 
سرد نآ  زا  ناوتیم  یتحار  هب  البرک  هثداح  رد  نآ  درکیور  فاصوا و  نیا  هب  یحطس  یتح  یهاگن  اب  دسانـشیم . ار  اهلح  هار  اهنامرد 
یتحار هب  ار  هار  دشاب ، ییادهـشلادیس  دـننام  مه  نآ  یبرم ، تیادـه  تیبرت و  تعـسو  رد  یمدآ  هک  اج  نآ  اریز  دـش . نآ  ورهر  تفرگ و 

نیسح ماما  تیصخش  داعبا  تیـصخش و  تخانـش  ورگ  رد  اروشاع  زا  تخانـش  املـسم  . تفای دهاوخ  تسد  نما  لحاس  هب  دومیپ و  دهاوخ 
، هدش هتخادرپ  نادـب  اج  نیا  رد  هک  يداعبا  تسا . هتخادرپ  مهم  نیا  مود  شخب  هب  دوخ  ناوت  دـح  رد  هتـشون  تسد  نیا  تسا و  هتفهن  (ع )

. تساروشاع هنحص  رد  اهنآ  ساکعنا  یعامتجا و  يدرف و  داعبا  زا  یبیکرت 

( رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما   ) یبلط حالصا 
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یگژیو و نـیا  دوـب . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  هـضیرف  اـی  یبـلط  حالـصا  هلئــسم  ینیــسح  ياروشاـع  تـضهن  ياـهیگژیو  زا  یکی 
«. رکنملا نع  یهنا  فورعملاب و  رمآ  نا  دیرا   » هک دومن  مالعا  احیرـص  هیفنح  نب  دمحم  هب  دوخ  همان  تیـصو  رد  ترـضح  ار  تیـصوصخ 
نآ تسا  نییبت  نایب و  لباق  ماما  یبلط  حالصا  لیلحت  رد  هچ  نآ  . تساروشاع هثداح  رد  ترضح  هژیو  یساسا و  فادها  زا  هلئـسم  نیا  [ 1]
هب دوـب . رگید  تارکنم  هشیر  هک  دـندوب  يرکنم  عـفر  ددـصرد  هکلب  دـندوبن ، ییزج  يرهاـظ و  تارکنم  یفن  لاـبند  هب  زگره  ناـشیا  هـک 

فورعم ياحیا  ناشیا  فده  هکلب  تشادن  صخشم  نامز  کی  رد  ار  موق  کی  حالصا  دصق  یبلط  حالصا  هضیرف  اب  ماما  حیحـص ، ترابع 
ریخ و لک  لصا  نحن  : » دومرف ع )  ) قداص ماما  هک  نانچ  تسا ، موصعم  یلو  دوخ  ملاع ، رد  فورعم  نیرتالاب  دوب . خـیرات  ملاع و  همه  رد 
وا لاثما  دیزی و  نوچ  ياهتیـصخش  رد  نآ  زورب  روهظ و  هک  تسا  رفک  يرادمچرپ  ملاع ، رد  رکنم  نیرتمهم  و  [ 2 « ] ریخ لک  انعورف  نم 

تردق هکیرا  رب  ار  دیزی  یناسک  دوب . هتفرگ  ياج  ناهنپ  قافن  کی  رد  هک  دوب  يرفک  اب  تقیقح  رد  ترـضح  هزرابم  دنکیم . ادـیپ  ققحت 
دیدرت تشادن  دوجو  وا  رد  مه  تلیـضف  کی  هک  یتیـصخش  يارب  رد  دندرکیم  دادـملق  ص )  ) مرکا ربمغیپ  هباحـص  ار  دوخ  هک  دـندناشن 

هدافتـسا يزیمآرفک  تارابع  زا  دوخ  راعـشا  رد  انلع  درکیمن و  مه  مالـسا  هب  رهاظت  یتح  دیزی  دنداد . رارق  ماما  لباقم  رد  ار  وا  دندرکن و 
يریگ تسد  هب  ددصرد  مشاه  ینب  هک  دوب  هتکن  نیا  دـیزی  تادـقتعم  زا  [ . 3  ] لزن یحو  ءاج و ال  ربخ  الف  کـلملاب  مشاـه  تبعل  : درکیم

ار اهـشزرا  تسا  ددصرد  نمـشد  هک  درکیم  ساسحا  الماک  ترـضح  نیاربانب ، ! تسین حرطم  نآرق  یحو و  ثحب  الـصا  دندوب و  تردـق 
راک نیا  يارب  دوب و  هدـمآرب  هعماج  یناسنا و  گـنهرف  رییغت  ددـصرد  دوخ  تموکح  اـب  دـیزی  . دـهد هولج  فورعم  ار  رکنم  دـهد و  رییغت 

کی اب  هلباقم  اروشاع  تکرح  دیامن . لوحتم  دهد و  رییغت  ار  یعامتجا  گنهرف  دناوتب  هکلب  ات  دوب  هتخادـنا  رکنم  تماق  رب  ار  قح  شـشوپ 
تداهش نم  [ . 4 [ ؛ رکنملا نع  تیهن  فورعملاب و  ترما  ةاکزلا و  تیتآ  ةالصلا و  تمقا  دق  کنا  دهـشا  :» تسا يریگ  عضوم  هاگن و  نینچ 

یب هب  اروشاع  هثداح  رد  رکنم  لیلحت  رد  ياهدـع  «. يدرک رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یتشاد و  اـپ  رب  ار  تاـکز  زاـمن و  وت  هک  مهدیم 
هب خـیرات ، رد  قیمع  یهاگن  اب  دـناهدومن . تلفغ  هیـضق  لصا  زا  یلو  هدرک  هراشا  دوجوم  یعامتجا  يداصتقا و  یقالخا ، ياـهيراب  دـنب و 

دومن ضیوعت  خیرات  رد  ار  تیریدم  رادم  هثداح  نیا  تفای و  روهظ  هدعاس  ینب  يهفیقس  هعقاو  رد  رکنم  لصا  هک  تفای  میهاوخ  رد  یبوخ 
هدـش و نوگرگدایند  هک  نیا  هدـمآ و  شیپ  طیارـش  هب  هراشا  اب  ياهبطخ  رد  البرک  هار  ریـسم  رد  ع )  ) نیـسح ماـما  . دراد همادا  نونکاـت  هک 

زاربا هنادنمتفارـش  گرم  ادخ و  ءاقل  هب  ار  دوخ  قوش  دوشیمن ، هتـسج  يرود  لطاب  زا  دوشیمن و  لمع  قح  هب  هتـسب و  رب  تخر  فورعم 
رد توکس  [ 5 . ] دنادیم مایق  يارب  دعاسم  ياهنیمز  ار  یطیارـش  نینچ  درامـشیم و  تبکن  هیام  ار  نارگمتـس  رانک  رد  یگدنز  دـنکیم و 

ایند و عمط  هب  ای  اهررـض  اهرطخ و  میب  ای  ناج  سرت  زا  مدرم  تشاد و  جاور  رـصع  نآ  رد  هک  دوب  يرکنم  فارحنا ، تعدب و  ملظ و  ربارب 
زا داقتنا  هار  البرک  مایق  دندرکیم . توکس  تفرگیم ، ماجنا  حوطس  نیرتالاب  رد  هک  تارکنم  نیرتراکشآ  لباقم  رد  رز ، میـس و  تفایرد 

دـنتفرگ و ماـهلا  ـالبرک  يادهـش  نوخ  زا  يرایـسب  سپ  نآ  زا  دوشگ و  ار  توغاـط  دـض  رب  ماـیق  متـس و  هیلع  ضارتـعا  روج و  تموـکح 
[ . 6 . ] دندرک ینیسح  تضهن  هب  دنتسم  ینتبم و  ار  دوخ  تازرابم 

یهاوخ تلادع 

نارود رد  هچ  نآ  تسا . هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  يدایز  يهرتسگ  عاعش و  هک  تسا  یهاوختلادع  هلئـسم  اروشاع  تضهن  رگید  یگژیو 
هناملاظ ياـهراتفر  تاـکرح و  نیا  لـباقم  رد  ماـما  . دـشابیم مدرم  قح  رد  ناـنآ  فاـحجا  يراکمتـس و  تسا ، دوهـشم  ناـیوما  تموکح 

مرکا لوسر  روتـسد  قبط  هک  دـندشیم  رکذـتم  دوخ  ياهینارنخـس  رد  دنتـشادن و  شیپ  رد  هزرابم  زا  ریغ  یهار  تقو  مکاح  تموکح و 
ماما رظن  زا  [ . 7 . ] تسا یسایس  تموکح  هیلع  مایق  يزادنا  هار  يارب  درف  نیرتهتـسیاش  رئاج ، وجهطلـس و  ياهتموکح  اب  هزرابم  رد  (ص )

ار یگژیو  نیا  سکع  هیما  ینب  تموکح  و  [ 8  ] دنک مایق  طسق  يهماقا  هب  دنک و  مکح  ادخ  باتک  قباطم  هک  دراد  تماما  قح  یـسک  (ع )
تایانج ملظ و  یفن  هزیگنا  اب  یمایق  رگنایب  اروشاع  هعقاو  رد  یهاوختلادـع  تیهاـم  . درک ماـیق  لدـع  يهماـقا  يارب  نآ و  هیلع  دـیاب  دراد و 
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شالت تسا . یجراخ  یلخاد و  مکاح  دادبتـسا  اب  لماک  ییورایور  يارب  هدـنبوکو  مزـال  رازبا  زا  تداهـش  داـهج و  تسا . يوما  تموکح 
دراد و نادـب  يرفاو  زاـین  يزورما  هعماـج  هک  ییاههدـیا  دوب ؛ اروشاـع  بـالقنا  ربهر  گرزب  ياههدـیا  زا  یعاـمتجا  تلادـع  نیمأـت  يارب 

زگره ییوج  تلادـع  هار  رد  تداهـش  داهج و  . دنتـسه اهنآ  ققحت  يوجتـسج  رد  دوخ ، يواتف  اب  تازرابم و  اههتـشون ، اـب  ارگون  نارکفتم 
اب ع )  ) نیسح ماما  ترضح  هک  دریگ  تروص  هنوگ  نیا  لیلحت  دوش و  هتسیرگن  اروشاع  هعقاو  هب  یتسیلاکیدار  دید  اب  هک  تسین  انعم  نیدب 

يرهاظ تسکش  شریذپ  اب  یتح  دوخنامرآ  زا  عافد  نآ  داد و  ناشن  خیرات  نایوج  تلادع  يارب  ار  يدیدج  هار  شیوخ  يهنانامرهق  گرم 
داد ماجنا  یطیارـش  رد  ار  يراکادف  نیا  وا  اریز  تسا  خیرات  هدازآ  ياهناسنا  همه  يارب  یگرزب  سرد  یهاوختلادع  تکرح  هکلب  [ 9 . ] دوب

رگید دیزی و  ياپ  هب  سک  چـیه  زین  يدـیلپ  یتسپ و  رد  هک  نانچ  تشادـن ، دوجو  يو  تمظع  یگرزب و  هب  یناسنا  ناهج ، رـسارس  رد  هک 
هار يارب  تضهن  مایق و  زج  هک  دوب  هدیسر  ییاج  هب  راک  دوب و  هتفرگارف  ار  اج  همه  داسف  هک  يدیزی  يهعماج  رد  . دیسریمن ماما  نانمـشد 

. تسا تحص  دنس و  هعماج  يارب  شمادقا  درادن و  ياهبئاش  نیرتمک  هک  یـسک  هلیـسو  هب  مه  نآ  دوبن  ياهراچ  یعامتجا  تلادع  يزادنا 
زا ریغ  یهار  ترـضح  يارب  ینکـش ، نوناـق  متـس و  روج و  اـب  هزراـبم  يارب  دـساف و  هعماـج  راـتخاس  رد  رییغت  داـجیا  يارب  ساـسا  نیا  رب 
نآ شریذپ  هداوناخ و  دوخ و  يداع  هافر  زا  ندیـشوپ  مشچ  ورگ  رد  زین  نآ  ققحت  دوبن  یهاوخ  تلادع  ییوج و  تلادع  قریب  نتـشارفارب 

هراومه دوخ  تموکح  نارود  لوط  رد  نایوما  دوب . تیب  لها  دوخ و  هب  تبـسن  تراغ  تراسا و  ندش و  هتـشک  هجنکـش و  بئاصم و  همه 
نینچ نیا  رد  دنتفرگ . شیپ  ناودـع  نایغط و  ساسا  رب  یـشور  هناملاظ و  يراتفر  ادـخ  ناگدـنب  نایم  مه  دـندرک و  متـس  تیب  لها  هب  مه 

رد توکـس  اریز  ع )  ) ءادهـشلادیس ترـضح  ریظن  یـسک  هژیو  هب  دـنک  هزرابم  متـس  اب  هک  درکیم  باجیا  یناملـسم  ره  هفیظو  يدرکیور 
اهرایعم و رتشیب  هچ  ره  تابث  ندـش و  هنیداـهن  لـماع  هعماـج  دوجوم  عضو  هب  تبـسن  ندوب  تواـفت  یب  يدـیزی و  لـطاب  تموکح  لـباقم 

. دیشخبیم یسایس  یعامتجا و  تیعورشم  رباج  ياهتردق  هب  دیدرگیم و  نید  دض  ياهشزرا 

يزیتس ملظ 

ملظ و روحم  رد  لطاب  قح و  لباقتم  هطقن  خیرات  لوط  رد  هراومه  تسا . يزیتس  ملظ  اروشاع  مایق  يربهر  تیـصخش  ياهیگژیو  رگید  زا 
شیوخ تکرح  لیاوا  رد  ترـضح  تسا . دنـسپان  هصیـصخ  نیا  هیلع  مایق  خیرات  لوط  رد  ایبنا  تکرح  ساسا  هک  تسا  هدوب  مدرم  رب  متس 

تامرحم هک  دـنیبب  ار  ییوگروز  مکاح  سک  ره  دومرف  ادـخ  لوسر  مدرم  يا  :» دـیامنیم نایب  نینچ  ياهبطخ  نمـض  ار  دوخ  یگژیو  نیا 
لاح نیا  اب  و  دنک [ راتفر  متس  هانگ و  هب  ادخ  ناگدنب  اب  دیامن و  تفلاخم  ادخ  ربمیپ  تنس  اب  هتسکش ، ار  یهلا  نامیپ  هدرک ، لالح  ار  ادخ 
ینب هک  دیـشاب  هاگآ  دنک . دراو  اج  کی  رگمتـس  نآ  اب  ار  وا  هک  تسا  دنوادخ  رب  دـهدن ، ماجنا  یظفل  ای  یلمع  یمادـقا  چـیه  وا  ربارب  رد  [

هب ار  لاملا  تیب  دندرک ، لیطعت  ار  یهلا  دودح  دندومن ، جیورت  ار  داسف  دـندرک ، اهر  ار  نمحر  دـنوادخ  تعاط  يوریپ و  ار  ناطیـش  هیما ،
[10 «. ] مرتراوازــس  [ تفلاـخم زاربا  يارب  نارگید [ زا  نـم  و  دـندومن ، مارح  ار  شلـالح  لـالح و  ار  ادـخ  مارح  دـنداد ، صاـصتخا  دوـخ 

رایع مامت  یمایق  هب  ار  مدرم  داد و  قیبطت  هیواعم  نب  دـیزی  ملاظ  لطاب و  تموکح  مکاح و  رب  ار  اهینکـش  میرح  نانخـس  نیا  اب  ترـضح  .
موصعم روحم  رب  شتیناـقح  قح و  تموکح ، هک  تسا  ترورـض  نیا  ناـیب  ددـصرد  رتاـیوگ  ناـیب  هب  تاـملک  نیا  دومن و  توعد  وا  هیلع 

هدـنادرگرب دوخ  حیحـص  لیـصا و  ریـسم  رد  تموکح  تفـالخ و  دریگ و  تروـص  هیما  ینب  ناـیوما و  زا  تموـکح  عـلخ  یتسیاـب  تسا و 
دشاب و قح  نید  هب  نیدتم  لدع و  هدنراد  اپ  رب  دنک ، لمع  نآرق  هب  هک  یـسک  رگم  تسین  يربهر  هتـسیاش  مدوخ ، ناج  هب  دـنگوس  :» دوش

حرط ار  تموکح  تفالخ و  رما  رد  يرالاس  هتـسیاش  يوس  کی  زا  ماـما  [ . 11 «. ] دراذـگب ورگ  ادـخ  هار  رد  نآ  يارجا  يارب  ار  دوخ  ناج 
هن دـنکیم  یفرعم  لطاب  قح و  لباقت  ار  نآ  هلئـسم ، نییبت  يارب  شیپاشیپ  دـیامنیم و  اـشفا  ار  دـیزی  تقاـیل  مدـع  رگید  يوس  زا  هدومن و 
ادخ دنتفگ  نانآ  تسا  هتفگ  تسار  ادخ  میتفگ  ام  میراد ؛ گنج  مه  اب  لاعتم  دنوادخ  روحم  رب  هیما  ینب  ام و  :» ياهلیبق یـصخش و  ياوعد 

هب نامیا  اب  صخش  یطیارش  نینچ  رد  ددرگیمن . يریگولج  لطاب  زا  دوشیمن و  لمع  قح  هب  هک  دینیبیمن  ایآ  [ .» 12 «. ] تسا هتفگ  غورد 
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زج ار  نارگمتس  اب  یگدنز  تداعس و  تداهش و  زج  ار  گرم  یعضو  نینچ  رد  نم  هک  دشاب  ءاقل  قاتشم  درذگب و  دوخ  ناج  زا  دیاب  قح 
قسف و هب  رهاظت  دشاب ، نوناق  تعیرش و  یلمع  هنومن  دیاب  هک  يرادمامز  هفیلخ و  رگا  نیاربانب  [ . 13 «. ] منیبیمن تلذ  راب و  تبکن  یگدنز 
قسف و ربارب  رد  میلـست  ینعی  وا  ربارب  رد  عوضخ  میلـست و  دزیخرب ، نامیا  اب  مدرم  ادـخ و  لوسر  ادـخ و  اب  هزرابم  ماـقم  رد  دـیامن و  روجف 
، رگید يوس  زا  ییامن  متـس  ملظ و  رد  دـیزی  ییاوسر  وس و  کی  زا  ماما  يرگاشفا  متـس ، ملظ و  رکنم و  اـشحف و  ربارب  رد  عوضخ  روجف و 

ظحاج [ ، 16  ] یناکوش [ 15 ، ] ینازاتفت [ ، 14  ] یسولآ دننام  تنس  لها  زا  یناملاع  نایتفم و  هک  دروآ  راب  هب  شیارب  ار  یتحاضف  نانچ  نآ 
هیرک تیهام  هک  دش  یلماع  هار  نیا  رد  نتخاب  ناج  يزیتس و  ملظ  ریدقت  ره  هب  . دناهداد دـیزی  رفک  هب  مکح  [ 18  ] یلبنح دامع  نبا  و  [ 17]

اـهبالقنا و شیادـیپ  هعماـج و  يرادـیب  دوش و  ادـیپ  دـیزی  تموکح  هیلع  یمومع  ترفن  کـی  ددرگ و  اوـسر  ءاـشفا و  هیما  ینب  تشز  و 
دیز بالقنا  یفقث - هدیبع  یبا  راتخم  مایق  هنیدم - مدرم  بالقنا  نیباوت - بالقنا  لیبق -: زا  دریگ  تروص  هیما  ینب  تموکح  هیلع  اهـضرعت 

ع)  ) نیسحلا نب  یلع  نب 

يونعم لئاضف  تالامک و 

دراذگیم و رثا  وا  يور  یطیحم  یتیبرت و  لماوع  دنکیم و  بسک  نایبرم  ردام و  ردپ و  هلیسو  هب  دلوت  ودب  زا  ناسنا  ار  تایـصوصخ  نیا 
دشاب رادروخرب  يرتهب  نایبرم  زا  دشاب و  رتيوق  درف  رد  تیبرت  ياههنیمز  هزادنا  ره  هک  تسا  یهیدب  دسریم . نادب  دوخ  شالت  اب  ادعب  ای 
یکی همدقم  نیا  هب  هجوت  اب  درک  دهاوخ  بسک  يرتشیب  تالامک  تفای و  دهاوخ  يرتدایز  لماکت  دشر و  دیامن  يرتشیب  شالت  زین  دوخ  و 

یباـستکا هرهب  نیرتـهب  یتـثارو و  تـالامک  نیرتـالاب  زا  هک  تسوا  يونعم  لـئاضف  تـالامک و  اروشاـع  ماـیق  يربـهر  یتیـصخش  داـعبا  زا 
رارق تیبرت  ینابم  هب  ملاع  ینایبرم  میلعت  تحت  تفاـی و  ومن  دـشر و  افـص  اـب  ینارون و  ییاـضف  رد  ءادهـشلادیس  ترـضح  دوب . رادروخرب 

تیلعف هب  وا  دوجو  رد  ار  هتفهن  ياهدادعتـسا  عون  همه  تراـهط  تمـصع و  هنیـس  زا  ریـش  ندیـشون  یحو و  ناـبل  زا  ملع  نتخومآ  تشاد ،
ردپ و دج و  تالامک  رگنایامن  یناحور  يامن  تمارک و  تمظع و  رد  هک  دوب  هتـشگ  بدؤم  یهلا  ننـس  بادآ و  هب  نانچ  نآ  هدروآرد و 

مدآ دالوا  فرشا  ناربمایپ و  لضفا  ص )  ) هللا لوسر  نوچ  يدج  تسا . تثارو  نیرتهب  ياراد  ءابآ  ردام و  ردپ  رظن  زا  وا  . دوب شیوخ  ردام 
لبق هک  یتیصخش  تسین . ادج  مالـسا  یبن  زا  شنیرفآ  رد  هک  ع )  ) یـضترم یلع  نوچ  يردپ  سنا و  نج و  رب  لوسر  متاخ و  ربمایپ  و  (ع )
چیه زا  شبتکم  درب  شیپ  رد  دومن و  تسارح  يو  زا  ربمیپ  دوجو  عمـش  رود  راو  هناورپ  دـیورگ و  مالـسا  هب  یکدوک  نس  رد  سک  ره  زا 

نیفدت مسارم  ماجنا  زا  دعب  ترضح  نآ  تلحر  زا  سپ  هک  دوب  یسک  نیرخآ  دوب و  هداتسیا  ناج  ياپ  ات  هشیمه  دیزرون و  غیرد  یـششوک 
ترـضح گرزب  حور  . نیرخآ ات  نیلوا  زا  ناهج  ود  نانز  يهدیـس  س )  ) ارهز همطاـف  نوچ  يرداـم  دـش و  ادـج  وا  زا  داـهن و  ربق  رد  ار  وا 
بئاصم هوک  هکلب  تسکشن  اهنت  هن  راگزور  نیگمهس  ثداوح  ربارب  رد  هک  دش  تیبرت  هنوگ  نآ  توبن  دهم  تمصع  نماد  رد  ع )  ) نیسح

لوقع خیرات ، تاحفص  رد  ترضح  ریظن  مک  تبالـص  هیناسفن و  تاماقم  شـشخرد  درک . لیدبت  ریمخ  درخ و  هب  شاهدارا  يایـسآ  رد  ار 
. تسا هتخاس  ریحتم  ار  راگزور  نادنمشیدنا  نارادمتسایس و  همه 

بئاصم ربارب  رد  تماقتسا 

یهاکناج كاندرد و  ياهتبیـصم  زا  یکدنا  رگا  دـیاش  دوب ، شوغآ  مه  بئاصم  اهمغ و  اب  شایگدـنز  زاغآ  زا  هرامه  ع )  ) ادهـشلادیس
فعض اهنت  هن  نآ ، زا  شیپ  اروشاع و  يربهر  رد  ترضح  نکل  دندرکیم ، یهت  بلاق  دروآ ، یم  يور  مدآ  ملاع و  رب  دش ، دراو  وا  رب  هک 

لقع و يورین  رب  اـههقالع  اـههفطاع و  زگره  دوب و  یعیبط  رایـسب  وا  لـمعلا  سکع  هکلب  دادـن ، ناـشن  دوخ  زا  ثداوح  ربارب  رد  یتسـس  و 
هار و بعت  جـنر و  رگتیاکح  مدامد  ترـضح  اروشاع  رهظ  اـت  هنیدـم  زا  تکرح  عورـش  رد  ـالبرک  هثداـح  رد  . درکن ادـیپ  هبلغ  وا  ناـمیا 

دنشاب هدرب  ثداوح  ربارب  رد  تماقتسا  ربص و  زا  ياهرهب  هک  دروآ  لمع  هب  توعد  یهارمه  تهج  يرصانع  اهورین و  زا  اذل  دوب و  هاگلزنم 
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ره مدرم ، يا  [ . 19 [ ؛ انع فرـصنیلف  الا  انعم و  مقیلف  ۀنـسالا  نعط  فیـسلا و  دـح  یلع  ربصی  مکنم  ناک  نمف  سانلا ، اهیا  :» دومرف اهنآ  هب  و 
نینچ نارای  هب  اروشاع  زور  حبص  رد  «. ددرگ زاب  الا  دنامب و  ام  هارمه  دراد  ار  هزین  تبرض  مخز و  ریشمش و  يزیت  لمحت  هک  امـش  زا  مادک 

تمواقم ربص و  ، ۀـمئادلا میعنلا  ۀعـساولا و  نانجلا  یلا  ءارـضلاو  سؤبلا  نع  مکب  ربعت  ةرطنق  الا  توملا  امف  مارکلا  ینب  اربص  :» درک باـطخ 
هدرتـسگ و تشهب  يوـس  هب  دـهدیم و  روـبع  یتخـسو  جـنر  زا  ار  امـش  هـک  تـسا  یلپ  اـهنت  گرم ، هـک  ارچ  ناـگداز ، گرزب  يا  دـینک 
مکظفاح و مکیماح و  هللا  نا  اوملعا  ءالبلل و  اودعتـسا  :» دومرفیم شیوخ  تیب  لها  هیحور  تیوقت  رد  و  «. دـناسریم یگـشیمه  ياهتمعن 

دهز یلمع  دربراک  يرآ  «. تسامش يهدنهد  تاجن  ظفاح و  یماح ، دنوادخ  دینادب  دیوش و  هدامآ  اهالب  اب  هلباقم  يارب  [ . 20 ... ] مکیجنیس
اروشاع ربهر  دنلب  حور  دشاب . ناسنا  يارب  هدـمآ  شیپ  تخـس  ياهالب  ثداوح  ربارب  رد  نینهآ  يرپس  هک  تسا  نیمه  یگدـنز  ناروک  رد 

دیدرگ و رتشیب  بتارم  هب  وا  تبالـص  الج و  هکلب  تشگن  هریت  اهنت  هن  بئاصم  اهالب و  نافوط  رد  هک  دش  هدیدبآ  نانچ  نآ  دهز  هروک  رد 
تمظع زا  ياهشوگ  تقیقح  رد  تخاس  رهاظ  دوخ  زا  البرک  يارحص  رد  يرفن  رازه  یـس  رفک  هاپـس  ربارب  رد  تضهن  يربهر  نیا  هچ  نآ 

یب ربارب  رد  دورسیم . ار  يرابدرب  ربص و  يونثم  دیتلغیم  نوخ  رد  نیمز  رب  بسا  زا  يدیهـش  هک  هاگ  ره  وا  تسا . هدوب  وا  يالاو  تمه  و 
شربکا یلع  شطع  ربارب  رد  و  [ . 21 .« ] یتیب لها  ای  اربص  یتمومع  ینب  ای  اربص  :» دومرف هنارباص  نسحلا  نب  مساق  قارف  رد  تیب  لـها  یباـت 

نیمز رب  دوخ  نیرخآ  تاظحل  رد  هک  هاگ  نآ  و  .« نم بیبح  يا  نک  ربص  [ . 22 [ ؛ یبیبح ای  اربص  :» دومرف دومنیم ، بآ  يانمت  راهظا و  هک 
ای کمکح  یلع  اربص   [ كاوس دوبعم  ال  كاوس [ هلا  الا  بر  ای  کئاضق  یلع  اربص  :» دومن همزمز  شیوخ  يادـخ  اب  دوب  هداتفا  ـالبرک  مرگ 

نیا هتبلا  «. ناگدـنروآ هانپ  هانپ  يا  تسین  وت  زج  يدوبعم  نم ، راگدرورپ  يا  منکیم  ربص  وت  ياضق  ربارب  رد  [ . 23 [ ؛ هل ثایغ  نم ال  ثایغ 
. تسا هدرک  رمتسم  تضایر  دهز و  ياهب  هب  ترضح  ار  یگژیو 

اضر دهز و 

یب يانعم  هب  دـهز  . دـیامنیم لیـصحت  صخـش  هک  تسا  يدـهز  لصاح  نآ  تسا و  كولـس  هلحرم  نیرخآ  اـضر  یقـالخا ، فاـصوا  رد 
نامیا معط  زگره  دـنکن ، یلاخ  راـیغا  زا  لد  ناـسنا  اـت  ینعی  تسا ، هلحرم  نیلوا  تداـبع  یگدـنب و  ریـسم  رد  دـهز  تسا . اـیند  هب  یتبغر 

[24 « ] دـیوش تبغر  یب  ایند  هب  هک  نیا  ات  تسا  مارح  امـش  لد  رب  نامیا  ینیریـش  كرد  :» دـنیامرفیم هنیمز  نیا  رد  قداص  ماما  دـشچیمن .
ناماما ناربمیپ و  دـنداد ، رارق  دوخ  هیلوا  هیامرـس  ار  دـهز  تقیقح  رد  دـنتفای  تسد  لماک  تفرعم  هب  دندیـسر و  اـضر  ماـقم  هب  هک  ناـنآ  .

یلاعت قح  هاگراب  زج  یلزنم  دندوب و  رتهنـشت  یهلا  تفرعم  هب  سک  همه  زا  نانآ  دـندوب ، لثملا  برـض  ایند  هب  یلیم  یب  رد  ام  ع )  ) موصعم
یکدوک زا  وا  دوب و  مکاح  نآ  رد  نامیا  قالخا و  ياههیاپ  زا  یکی  ناونع  هب  دهز  هک  درک  ومن  دشر و  ياهناخ  رد  ترضح  . دنتخانشیمن

هلـصو ار  هـنهک  ياهــسابل  بـش  زا  یــساپ  اـت  شرداـم  دادیم  زیچ  یب  میتـی و  دارفا  هـب  ار  دوـخ  ياذـغ  هراوـمه  شردـپ  هـک  دوـب  دـهاش 
مین نیا  هک  تسین  ياهدازآ  چـیه  ایآ  [ . 25 [ ؛ اهب الا  اهوعیبت  الف  ۀنجلا  الا  نمث  مکـسفنال  سیل  هنا  اهلهال ؟ ۀظامللا  هذه  عدـی  رحالا  .» دزیم

اب ترـضح  «. دیـشورفن تشهب  هب  زج  ار  دوخ  سپ  تسین . تشهب  زج  يزیچ  امـش  دوجو  ياهب  انیقی  ؟ دراذـگاو شلها  يارب  ار  [ اـیند ] هدروخ
زورب روهظ و  نمشد  اب  ترضح  ياهدروخرب  کیاکی  رد  ماقم  نیا  دوب و  هدیسر  اضر  ماقم  هب  هناصلاخ  يزرو  دهز  تضایر و  تدهاجم ،

حیجرت یهلا  ياـضر  رب  ار  شیوخ  لد  ياههتـساوخ  تیاـضر و  هک  دـیتسه  یناـسک  امـش  هک  دـنزیم  بیهن  ار  ناـیفوک  دـیامنیم و  ادـیپ 
تیاـضر رب  ار  دوخ  تیاـضر  هک  یموق  دـش  دـنهاوخن  راگتـسر  [ . 26 [ ؛ قلاخلا ةاضرم  یلع  مهـسفنا  ةاـضرم  اورثآ  موق  حـلفا  ـال  :» دـیاهداد

یلد اب  درواین و  دیدپ  تکرح  همادا  رد  ترـضح  ممـصم  هدارا  رد  یللخ  يرهاظ  خلت  ياهدماشیپ  زا  کی  چیه  دنهد ....» حیجرت  دـنوادخ 
هدوب ادخ  تسد  راک  هراومه  :» دومرف باوج  رد  داد  ربخ  هفوک  عاضوا  زا  ار  ناشیا  قدزرف  هک  هاگ  نآ  تفریم . ثداوح  زاوشیپ  هب  یضار 

ياضق رگا  مییوگیم و  ساپـس  شیاهتمعن  رب  ار  ادـخ  میدنـسپیم ، میراد و  تسود  هک  دوش  لزان  يزیچ  رب  یهلا  ياـضق  رگا  تسه . و 
رد ع )  ) ماما مالک  نیا  [ . 27 «. ] تسین رود  دشاب  اوقت  شاهویـش  قح و  شتین  هک  یـسک  زا  مه  زاب  تخادنا  هلـصاف  نامدیما  ام و  نایم  یهلا 
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تلصخ نیا  [ . 28 .« ] یـضر کل  وه  ام  اذه  يرما  نم  ترتخا  ام  کلئـسا ... :» دش مالعا  مه  ادخ  لوسر  شدج  ربق  اب  عادو  تقو  رد  هنیدـم 
دروم ار  وا  هفوک  رورغم  یلاو  هک  هاگ  نآ  داـیز  نبا  سلجم  رد  بنیز  ترـضح  تشاد . لـماک  زورب  روهظ و  زین  شناـهارمه  رد  ترـضح 
لامج یبوخ و  زا  ریغ  نم  ؛ الیمج الا  تیأر  ام  :» دومرف »؟ دومن تردارب  اب  ادـخ  هک  ار  يراـتفر  يدـید  هنوگچ  :» هک داد  رارق  باـطخ  نعط و 
اققحم . درک ریگ  نیمز  ار  وا  دومن و  لوحتم  دایز  نبا  هیلع  ار  سلجم  ياضف  هناقشاع ، تیاضر و  رـس  زا  دروخرب  نیا  [ . 29 «. ] مدیدن يزیچ 

انمت و ترارح  رد  هدید و  نیبوچ  ار  لقع  ياپ  يداو ، نآ  رد  دوشیم و  هدز  تهب  دربب ، یپ  یهلا  ءامـسا  تافـص و  تمظع  هب  ناسنا  یتقو 
هن اروشاع و  ربهر  هن  تسا . ریذـپان  تسکـش  دوشیم ، یلقیـص  شتآ  نیا  رد  هک  ياهدارا  اـعبط  سپ  دزوسیم ، هراـبکی  هب  اـشامت  یگریخ 

نابز دندماینرد و  ياپ  زا  ینوریب  ینورد و  تخس  ياهراشف  شارخلد و  ياههنحص  همه  نآ  هدهاشم  اب  باحـصا  تیب و  لها  زا  کی  چیه 
رد یتفگـش  تریح و  زج  یمدآ  لقع  هک  تهج  نآ  زا  لکـشم  تسا ، یلکـشمکرد  تلاح  نیا  تقیقح و  نیا  كرد  دـندوشگن . ضارتعا 
رد نیدباعلا  نیز  ماما  . دنزیم نیمز  رب  زجع  میلست و  يوناز  ءادهـشلادیس  زیمآ  باجعا  تاکرح  لباقم  رد  دسریمن و  يزیچ  هب  لاقم  نیا 

نیب ار  دوخ  ياذـغ  بنیز  ماهمع  هک  مدوب  دـهاش  اهراب  ماش ، ات  هفوک  زا  تراسا  رفـس  رد  :» دـیامرفیم شیوخ  همع  رد  یگژیو  نیا  فصو 
وا بش  زامن  هاگ  چیه  رفـس  مایا  رد  دناوخیم و  هتـسشن  ار  بش  زامن  فعـض  یگنـسرگ و  تدـش  زا  شدوخ  دومنیم و  میـسقت  ناکدوک 

[ . 30 «. ] دشن كرت 

تعاجش

لماـع هیحور  نیا  تسا . تعاجـش  توتف و  هیحور  نتـشاد  عاـفد  گـنج و  هصرع  رد  نمـشد  اـب  ههجاوم  رد  نیدـهاجم  فاـصوا  زا  یکی 
هدز تفگـش  ار  ناگمه  هداهن و  روهظ  هصنم  هب  ار  نآ  دوخ  راـبنوخ  ماـیق  رد  ترـضح  هک  تسا  نآ  اـب  ییوراـیور  گرم و  زا  ندیـسارهن 

زا کی  ره  هک  دشیم  هجاوم  یخلت  هدـننک و  سویأم  ياهشرازگ  رابخا و  اب  هراومه  البرک  ات  هنیدـم  زا  تکرح  ریـسم  لوط  رد  ماما  . درک
زا ار  ترضح  نانآ  هک  دناهدرک  تبث  ماما  اب  هنیدم  هکم و  ناگرزب  تاقالم  زا  ییاهشرازگ  ناخروم  . دنوش تکرح  عنام  تسناوتیم  اهنآ 
رد زین  رانید  مهرد و  دناهدرک و  تعیب  درم  نیا  اب  مدرم  نوچ  هللادـبعابا ، يا  :» تفگ رمع  نب  هللادـبع  هلمج  زا  دـناهداد  میب  تکرح  بقاوع 

هتشک يو  اب  تفلاخم  تروص  رد  مسرتیم  دنراد ، امش  اب  نادناخ  نیا  هک  ینمشد  هقباس  اب  دروآ و  دنهاوخ  يور  وا  هب  ارهق  تسوا  تسد 
شیپ رد  ار  حلص  تعیب و  هار  مدرم  همه  دننام  هک  تسا  نیا  امش  هب  نم  داهنـشیپ  ... دنوش هار  نیا  ینابرق  زین  ناناملـسم  زا  یهورگ  يوش و 

يا :» دـندومرف راوتــسا  ممــصم و  ییارآ ، هنحــص  نـیا  لـباقم  رد  ماـما  «. دیــسرتب ناناملــسم  نوـخ  ندـش ) هـتخیر   ) نـتخیر زا  دــیریگ و 
درف دزن  هب  ناغمرا  هیده و  ناونع  هب  ایرکز  نب  ییحی  هدـیرب  رـس  هک  تسا  تسپ  ریقح و  نانچ  نآ  ایند  هک  ینادیمن  رگم  نمحرلادـبعوبا ،

يداع روط  هب  سپس  دنتشکیم و  ار  ربمیپ  داتفه  حبص  ره  لیئارسا  ینب  هک  ینادیمن  رگم  دش . هداتسرف  لیئارسا  ینب  زا  يراکانز  كاپان و 
تعیب و لوبق  هب  رـضاح  ياهظحل  هک  دریگیم  تأشن  يروالد  تعاجـش و  دعب  نآ  زا  ماما  خساپ  نیا  [ . 31 ...» ] دندشیم دوخ  راک  لوغشم 
هب تلذ  تسد  نم  هن  ؛ دـیبعلا رارف  رفا  لیلذـلا و ال  ءاطعا  يدـیب  مهیطعا  هللاو ال  ال  :» دومرف اروشاع  زور  رد  .و  دوشیمن دـیزی  اب  ندـمآ  رانک 
نأش ینأش  سیل  :» دومرف يرگید  عضوم  رد  رح  هاپـس  اب  ههجاوم  رد  ای  و   [«. منکیم رارقا  ای  منکیم [ رارف  ناگدرب  نوچ  هن  مهدیم و  ناـنیا 

، البرک هثداح  رد  تعاجش  هسامح و  نیاربانب  [ . 32 .« ] دسارهب گرم  زا  هک  تسین  یسک  تیعقوم  نم ، تیعقوم  نأش و  توملا ؛ فاخی  نم 
اروشاـع زور  رد  هللادـیبع  هاپـس  نتـسکش  مهرد  لـماع  ار  نآ  دـهدیم و  تداهـش  نآ  هب  نمـشد  تسود و  هک  تسا  يراکـشآ  رهاـظم  زا 

دورف رـس  ياهظحل  دادبتـسا  متـس و  ربارب  رد  هک  دنراد  ار  هللا  لوسر  صن  ساسا  رب  هعماج  يربهر  قاقحتـسا  تیحالـص و  ینانآ  . دـننادیم
تماهـش و هیام  هک  نیا  هب  هجوت  اب  ساـسا  نیا  رب  دـنهنب . هناـملاظ  تموکح  راکمتـس و  ههبج  رب  ار  تیموکحم  تسکـش و  غاد  هدرواـین و 

مدرم يارب  اوتحم  نیا  هک  تسا  راوازس  دنزیم ، جوم  البرک  يادهـش  اروشاع و  يربهر  راتفگ  لمع و  رد  اروشاع و  مایق  نتم  رد  تعاجش ،
نانآ تعاجش  زا  دنزیریم  ع )  ) یلع نب  نیسح  تداهـش  البرک و  يادهـش  تیمولظم  رب  هک  یکـشا  رب  هوالع  ات  دوش  حیرـشت  رتشیب  رتهب و 
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دناوتیم بئاصم  غاد و  همه  نآ  تالکـشم و  اب  ههجاوم  رد  ـالبرک  ناعاجـش  يزاـس  هساـمح  تماهـش و  يروآ  داـی  اریز  دـنریگب ، سرد 
هکم زا  جورخ  ماگنه  دوخ  صاخ  یتعاجش  اب  زاب و  شوغآ  اب  ماما  . دروآ راب  ریلد  عاجـش و  ار  ع )  ) تیب لها  رادتـسود  ناناوج و  هعماج و 

ساره یب  هبطخ  نیا  رد  هدناوخ و  هبطخ  شیوخ  نایعیـش  مشاه و  ینب  دارفا  نایم  رد  ساره ، تهب و  قانتخا و  وج  نایم  رد  قارع  يوس  هب 
یلا ینهلوا  ام  و  هللا ... ءاـش  اـم  دـمحلا هللا و  :» دـنهدیم ربخ  شیوخ  تداهـش  زا  يریلد  تماهـش و  اـب  هاـکناج  تالکـشم  هار و  یتخـس  زا 

رادـید هب  نم  تسا و  نارتخد  ندرگ  همزال  هک  دـنب  ندرگ  رثا  دـننامه  هداتفا  مزال  اهناسنا  رب  گرم  ؛... فسوی یلا  بوقعی  قایتشا  یفالـسا 
مهاوخ دورف  اج  نآ  رد  هک  تسا  هدیدرگ  نیعم  یهاگ  لتق  نم  يارب  تشاد و  فسوی  رادـید  هب  بوقعی  هک  مراد  قایتشا  نانچنآ  مناکاین 
دیشاب هاگآ  میدونشخ ... یضار و  زین  ام  تسا ، یـضار  ادخ  هچ  نآ  رب  تسین ، يزیرگ  تسا ، هدش  تبث  اضق  ملق  اب  هک  يدماشیپ  زا  دمآ ...
تکرح هدامآ  دنک  راثن  راگدرورپ  ياقل  تداهش و  هار  رد  ار  شناج  درذگب و  شیوخ  نوخ  زا  ام  هار  رد  تسا  رضاح  هک  امش  زا  کی  ره 

هنحـص رد  ماما  نانمـشد  نیفلاخم و  زا  يدانتـسا  اب  ار  تمـسق  نیا  [ . 33 .« ] هللا ءاشنا  درک . مهاوخ  تکرح  حبـص  ادرف  نم  هک  دـشاب  اـم  اـب 
رد هنوگ  نیا  ار  وا  شرازگ  مالک و  دـیفم  خیـش  هک  تسا  ملـسم  نب  دـیمح  البرک  رابنوخ  هثداح  نایوار  زا  یکی  میرب . یم  نایاپ  هب  البرک 

نادـناخ و نادـنزرف و  هک  مدـیدن  ار  مدرم  هوبنا  رد  ياهدـش  هرـصاحم  چـیه  دـنگوس ! ادـخ  هب  :» تسا هدروآ  شیوخ  گنـس  نارگ  باـتک 
اب وا  دندوب  هدرک  هرـصاحم  ار  وا  نمـشد  نادرم  دشاب . عاجـش  راوتـسا و  لدیوق و  یلع  نب  نیـسح  نوچمه  دنـشاب و  هدـش  هتـشک  شنارای 
هب ات  داد  نامرف  دوخ  ياههراوس  هب  دید  ار  هنحص  نیا  نوچ  رمش  دندرکیم . رارف  تسار  پچ و  زا  همه  دروآیم و  هلمح  نانآ  رب  ریـشمش 

[ . 34 .« ] دننک نارابریت  فرط  ره  زا  ار  ماما  دنباتشب و  هدایپ  ياهورین  ینابیتشپ 

تداهش یناشفناج و 

اب یبلط و  تداهـش  تساهنآ . یبلط  تداهـش  زا  ییابیز  يهولج  وا  باحـصا  مشاـه و  ینب  ءادهـشلادیس و  ياـهيروالد  اروشاـع و  هنحص 
تما یشخب  تاجن  تلاسر  تلادع و  نامیا و  مسجت  زا  ياهنحـص  اروشاع  دنزیم . جوم  البرک  هثداح  رد  ندش  اریذپ  ار  گرم  زاب  شوغآ 

:»... تشاگن هنوگ  نیا  مشاه  ینب  هب  باطخ  ياهمان  رد  هنیدـم  زا  جورخ  تکرح و  ماـگنه  رد  ترـضح  تسا . یناداـن  لـهج و  بادرگ  زا 
مه سک  ره  دـسریم و  تداهـش  هب  ددـنویپب  نم  هب  هک  ره  امـش  زا  ؛ مالـسلاو حـتفلا  غلبی  مل  فلخت  نم  دهـشتسا و  کنم  یب  قحل  نم  ناف 

لحریلف هتجهم  انیف  الذاب  ناک  نم  :» دیامنیم حیرصت  زاب  يرگید  ترابع  رد  ای  و  [ . 35 .« ] مالسلاو دسریمن  حتف  هب  دنام  زاب  دنک و  فلخت 
زا ار  تداهـش  اروشاع  زور  رد  یـشیاین  رد  ای  و  [ . 36 «. ] دـیایب ام  هارمه  دراد  ام  هار  رد  ار  دوخ  لام  ناج و  لذـب  یگداـمآ  سک  ره  ؛ اـنعم

یلتق یف  ناک  اذا  امیس  کتبحم  کتعاط و  یف  ةرم  فلا  نیعبس  ییحا  لتقا و  نا  تددو  يدیـس  یهلا و  :» دیامنیم تساوخرد  یهلا  هاگرد 
تعاط و هار  رد  راب  رازه  داتفه  مدرگ  هدنز  موش و  هتـشک  هک  مراد  تسود  ایادـخ  ؛ کعرـش سومان  ظفح  كرما و  ءایحا  کنید و  ةرـصن 

ماما [ . 37 .« ] دشاب هتفهن  وت  تعیرـش  سومان  ظفح  تنامرف و  ندـنام  هدـنز  وت و  نید  ترـصن  مندـش  هتـشک  رد  رگا  صوصخب  وت ، تبحم 
ییوگلا خیرات  دـنور  رد  تخیر و  دـهاوخورف  ار  متـس  ملظ و  طاسب  نآ ، زا  دوخ  يدـنمهرهب  نمـض  هک  تسنادیم  یباب  ار  یبلط  تداهش 

تایح و اریز  دوب  یگدنز  گرم و  هلئسم  زا  ییابیز  رون و  ریسفت  تقیقح  رد  یبلط  تداهش  نیا  دیدرگ . دهاوخ  ناراکمتس  اب  هزرابم  يارب 
تزع اب  گرم  لذ ؛ یف  ةاـیح  نم  ریخ  زع  یف  توم   » هک ارچ  دوبن  رادروخرب  یـشزرا  نیرت  مک  زا  ماـما  رظن  رد  تقو  تموکح  اـب  یهارمه 

رانک رد  نارئاز  دومن و  یخیرات  يزاس  گنهرف  باحـصا ، تیب و  لها  ءادهـشلادیس و  نوخ  راثیا  اب  اروشاع  «. تسا تلذ  اب  یگدنز  زا  رتهب 
تارابع تاملک و  رد  [ . 38 .« ] امیظع ازوف  زوفاف  مکعم  تنک  ینتیل  ای  :» دنیامنیم ار  زوف  نیا  يوزرآ  همانترایز  رد  البرک و  نادیهـش  تبرت 
انمرکا دمحلا هللا  :» تسا اروشاع  بش  رد  ترضح  نآ  نارای  مالک  نیا  دنزیم . جوم  ادخ  هار  رد  یبلط  تداهش  وا  باحصا  ءادهـشلادیس و 
تفارـش ار  ام  وت ، هارمه  ندـش  هتـشک  اب  تشاد و  یمارگ  ار  ام  وت  ندرک  يرای  اب  هک  ار  ییادـخ  ساپـس  ؛ کعم لـتقلاب  انفرـش  كرـصنب و 

دورب دورب ، دـهاوخیم  سک  ره  دومرف  دنتـشادرب و  ناگمه  زا  شیوخ  تعیب  ماما  هک  دوشیم  زاربا  ینامز  رد  تارابع  نیا  [ . 39 «. ] دیشخب
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رارق خـیرات  يارب  ییوگلا  ار  نآ  هدوزفا و  اروشاع  مایق  البرک و  ياهییابیز  رب  هچ  نآ  نیاربانب ، . دـندومن يرادافو  مالعا  هنوگ  نیا  ناـنآ  و 
هب لین  هار  رد  تیقفوم  لماع  هدیدنسپ و  دنمشزرا و  اهتلم  مامت  دزن  هیحور  نیا  هک  دوب  تداهـش  گرم و  زا  لابقتـسا  هیحور  تسا ، هداد 

یلا هللا  مکمحر  اوموق  :» دومرف شیوخ  نارای  هب  باطخ  درک  اـهر  ار  لوا  ریت  دعـس  رمع  یتقو  حبـص ، لـئاوا  رد  ترـضح  . دـشابیم فدـه 
[ . 40 «. ] دیورب تسین  نآ  زا  ياهراچ  هک  یگرم  يوس  هب  دیزیخرب و  ؛ هنم دبال  يذلا  توملا 

یقرواپ

ص 291. نیسحلا ، مامالا  تاملک  هعوسوم  [ 1]
ص 303. ج 24 ، راونالاراحب ، [ 2]

و 62. ص 59 ، ج 2 ، یمزراوخ ، نیسحلا -  لتقم  زین ر.ك ، و  ص 51 ، ج 3 ، هدوملا ، عیبانی  میهاربا ، خیش  نب  نامیلس  یفنح ، يزودنق  [ 3]
ص 427. نانجلا ، حیتافم  ثراو ، ترایز  [ 4]

ص 356. نیسحلا ، مامالا  تاملک  هعوسوم  [ 5]
تشهبیدرا 1377. يداهلا ، صص 1-خ180 ، هاپس ، رد  هیقف  یلو  داهن  تاقیقحت  زکرم  یثدحم ، داوج  اروشاع ، رد  مایپ  [ 6]

ص 360. نیسحلا ، مامالا  تاملک  هعوسوم  [ 7]
ص 39. ج 2 ، دیفم ، خیش  داشرا  [ 8]

ربماتپس 1965  ) ش 10 لاس 19 ، مالسالا ، ءاوللا  ر.ك : تسا ، مالک  نیا  لئاق  هک  تسا  يرصم  گرزب  يارگون  ناگدنـسیون  زا  یلازغ  [ 9]
(. ات 658 ص 645 

ص 304. ج 4 ، يربطلا ، خیرات  يربطلا ، زین ر.ك : و  ص 48 ، ج 4 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  [ 10]
ص 262. ج 4 ، يربطال ، زین ر.ك : و  ص 21 ، ج 4 ، لماکلا ، [ 11]

ص 563. نیسحلا ، مامالا  تاملک  يهعوسوم  [ 12]
ص 381. ج 44 ، راونالاراحب ، ص 305 ؛ ج 4 ، يربطلا ، [ 13]

(. ص  ) دمحم هروس  هیآ 4-23  لیذ  یناعملا ، حور  ریسفت  [ 14]
ص 188. هیفسنلا ، دئاقع  حرش  [ 15]

. راطوالا لین  [ 16]
لاس 1384 ه. رصم  پاچ  ص 15 ، ج 11 ، لئاسرلا ، [ 17]

ص 68-9. ج 1 ، بهذلا ، تارذش  [ 18]
ص 406. هدوملا ، عیبانی  [ 19]

ص 81. فوهل ، [ 20]
ص 36. ج 45 ، یسلجم ، همالع  راونالاراحب ، [ 21]

ص 45. نامه ، [ 22]
ص 357. مدقم ، نیسحلا ، لتقم  [ 23]

ص 94. ج 3 ، ینیلک ، ، یفاک لوصا  [ 24]
تمکح 456. حلاص ، یحبص  هغالبلا ، جهن  [ 25]

ص 383. ج 44 ، راونالاراحب ، ص 239 ، ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  [ 26]
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ص 336. نیسحلا ، مامالا  تاملک  هعوسوم  [ 27]

ص 328. نیسحلا ، مامالا  تاملک  هعوسوم  [ 28]
ص 116. ج 45 ، راونالاراحب ، [ 29]

ص 38. هیآ ، رشن  يروصنم ، لیعامسا  اربک ، بنیز  [ 30]
ص 192. ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  [ 31]

ص 601. ج 11 ، قحلا ، قاقحا  [ 32]
ص 53. فوهللا ، [ 33]

ص 111. ج 2 ، داشرالا ، [ 34]
ص 76. ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  [ 35]

ص 366. ج 44 ، راونالاراحب ، [ 36]
ص 18. ج 2 ، نیطبسلا ، یلاعم  [ 37]

ص 430. متفه ، ترایز  نیسح ، ماما  هقلطم  ترایز  یمق ، سابع  خیش  نانجلا ، حیتافم  [ 38]
ص 563. ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  زین ر.ك : و  ص 402 ، نیسحلا ، مامالا  تاملک  هعوسوم  [ 39]

ص 12. ج 45 ، راونالاراحب ، [ 40]

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 
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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 

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 
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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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