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مالسلا هیلع  يدهم  هار  هب  مشچ 

باتک تاصخشم 

تاراشتنا  ) مق باتک  ناتسوب  مق : رـشن : تاصخـشم  هزوح . هلجم  ناگدنـسیون  زا  یعمج  جع /)  ) يدهم هار  هب  مشچ  روآدیدپ : مان  ناونع و 
تاـغیلبت رتفد  تاراـشتنا   ) مق باـتک  ناتـسوب  تسورف : 496 ص . يرهاظ : تاصخـشم  . 1382 مق ،) هیملع  هزوـح  یمالـسا  تاـغیلبت  رتـفد 

42000 9643713695 ؛ لایر : 27000 کباش : . 580 خیرات ؛ . 28 تیب ؛ لها  . 3 هزوح ؛ هلجم  ياهباتک  . 485 مق ؛) هیملع  هزوح  یمالسا 
A new research into occultness, یــسیلگنا : هــب  دــلج  تــشپ  تشادداــی :  9645480051 مراـهچ : پاــچ  لاــیر :
appearance and life of Imam - e - Zaman [Cheshm berahe Mahdi = expectant to Mahdi (S.
: تشاددای . 1385 مراهچ : پاچ  تشاددای : . 1375 تاراشتنا ، زکرم  یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  مق ، هیملع  هزوح  یلبق : پاچ  تشاددای : .([. A

هـسانش راظتنا .  - تیودهم عوضوم : تیور . 255ق -. مهدزاود ، ماـما  جـع ،)  ) نسحنب م ح م د  عوضوم : سیونریز . تروـص  هب  هماـنباتک 
BP224/4/چ5 1382 هرگنک : يدنب  هدر  مق  باتک  ناتـسوب  یمالـسا . تاغیلبت  رتفد  مق . هیملع  هزوح  هدوزفا : هسانـش  هلجم  هزوح ، هدوزفا :

م36261-82 یلم : یسانشباتک  هرامش   297/462 ییوید : يدنب  هدر 

نخس نیزاغآ 

يارب ار  لد  هناخ  دوخ ، هک  اسوسفا  اما  وت ، نارظتنم  ياپ  كاـخ  وت و  ناراتـسود  رادتـسود  مییوت و  قشاـع  اـماما ، میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
، لد زا  هانگ  رابغ  میا  هدیبورن  اماما ، ار . لد  رابغ  میا  هتـسشن  کشا ، اب  ار ، هار  درگ  میا  هدیبورن  ناگژم  اب  اماما ، میا . هتخاسن  ایهم  وت  راظتنا 

يارب ار  لد  هناخ  هک  میا  هدنمرـش  اماما ، هدرک . نامبات  یب  هک  هتفرگ  ياج  نامناج  ياـجک  رد  نازوس ، قشع  نیا  میناد  یمن  میقـشاع ، اـما 
، زیگناروش ناوراک  نیا  هب  هک  میرادـن  راوهار  بکرم  میا . هدـنام  بقع  وت ، ناقـشاع  ناوراـک  زا  اـماما ، میا . هتخاـسن  كاـپ  وت ، ینارمکح 
دیزگ و دمآ و  ینیمخ  اماما ، نادرگرـس . هشوت ، رازفا و  اپ  یب  ام ، زیگنا ، ساره  ياه  هندرگ  زا  رپ  تسا و  چیپاچیپ  هار ، اماما ، میبای . تسد 
هن نادرگرـس ، قلعم و  اوه  رد  میوش و  رابغ  میباـین و  هار  لـالج  ناتـسآ  نآ  هب  هاـگچیه  هک  میـسرت  اـه ، هدزاو  اـه و  هدـنام  سپ  اـم  درب و 

، دوخ هک  میناد  یم  اماما ، نانزهر . راتفرگ  میوش و  مگ  بش ، قمع  رد  میراد  ار  نآ  میب  اماما ، یلزنم . هن  یهاـنپ و  هن  يرارق ، هن  یـشمارآ ،
هب نایانـشآ ، ایرد  اماما ، دـنز . یم  وس  وس  نامناج  رد  قشع ، غارچ  زا  ییوس  روک  زونه ، اـما  میا ، هدـنکفا  ـالب  زیگنا  لوه  يداو  هب  ار  دوخ 

میزیمآ رد  اهنآ  اب  هک  جاوما  اب  یسنا  هن  مینیبب و  ار  ییابیز  همه  نآ  هک  یمـشچ  هن  میا ، هدنام  لحاس  رد  ام  دنتفر و  ورف  قشع  يایرد  قمع 
ياراوگ تبرـش  زا  میدوب و  مرگرـس  ام  یلو  درک ، يا  هولج  دومن و  یخر  قشع ، اماما ، میبای . هار  تقیقح  ناج  هب  هک  قشع  زا  يوترپ  هن  و 
كانشتآ نابایب  نیا  زا  هنوگچ  قشع ، میسن  زا  یبیصن  یب  هکنیا  میدوب ، تلفغ  رد  ام  دیزو و  قشع  میـسن  اماما ، دسرن . يا  هرهب  ار  ام  قشع ،

رد همه  ابجع  رایـسب و  نزهر ، تسا و  راوشد  هار  اماما ، مینک . باداش  حبـص ، زیگنا  لد  میـسن  اب  ار  دوخ  هدرمژپ  ياـهناج  میباـی و  ییاـهر 
هدش رایـسب  اه ، لهجوبا  اماما ، مینایامن . یم  هار  ام  هک  دندنب  یم  هار  یمرگ ، یمرن و  هب  دننازوس و  یم  لد  امنهار و  تبحم و  رهم و  سابل 
یم دوخ  هب  دـنتفای ، رارقتـسا  دـندش و  دـنبیاپ  ادـخ ، حور  يدرمیاپ  اب  هک  کنیا  ماما  داب ، ریـسا  دـندوب و  یـسخ  زورید  ات  هک  نانامه  دـنا .

تـسود دنرادن ، ار  ییابیز  چیه  ندید  ناوت  هدنزوس . تسا و  شکرـس  ناشاه ، هنیک  بیهل  دنا . هدش  رایـسب  زین  اه  ( بهلوبا ،) اماما دـنناوخ .
دنناریگب و ار  اه  هنیک  ياه  شتآ  ات  دننک ، یم  یـشک  مزیه  نابـش ، نازور و  اه ، ( بطحلا ۀلامح  ،) اماما دننیبب . رتسکاخ  ار  زیچ  همه  دنراد ،

هدنکفا باقن  ناگرهچ  ود  هدش ، هیفـصت  نافاصان  هدش ، هدنار  ناصلاخان  نایاوسر و  اماما ، دنرادهگن . شکرـس  هدـنزوس و  ار  اهنآ  هشیمه 
نادرم تبیغ  راک  رد  دـنا و  هتفرگ  هانپ  اه  هناخ  کیرات  اـه و  هلوغیب  رد  هدـش و ... هدـنارات  ناشیدـناژک  هدـش ، ریگ  نیمز  ناـعجترم  هدـش ،

هدمآ مهدرگ  اه  هناریو  رد  هورگ  هورگ  نارگنوسف ، اماما ، نید . رد  خسار  نادرم  نتفرگ  هرخس  هب  داهج و  دنراک و  ياه  هنحص  رد  رضاح 
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، اماما دـننک . دـنک  ار  سدـقم  تکرح  نیا  تعرـس  دـنزادنا و  وت  یناهج  بالقنا  نازاس  هنیمز  راک  رد  هرگ  ات  دـنمد ، یم  اههرگ  رب  دـنا و 
هولج قح ، رون  دنراذگن  دنراد و  زاب  دنا ، هدیزگرب  هک  یهار  زا  ار  وت  ناقـشاع  ات  دـندنب  یم  دنتـسب و  راک  هب  رایـسب  اهدـنفرت  اه و  هعدـخ 
چیه دـنیز ، یم  وت  قشع  هب  هک  ینانز  نادرم و  هار  ولج  رد  هک  نیرفآ  تکرح  تسا و  نازوس  نانچ  وت ، هب  قشع  همه ، نیا  اب  اـماما ، دـنک .

ریوصت دیـشروخ 57 ، عولط  زا  شیپ  ات  اماما ، دـنور . یم  داب  رب  دـنزوس و  یم  همه ، درادـن ، تمواقم  باـت  يا ، هدـنرادزاب  چـیه  یعناـم و 
رگج دنهد و  یم  رس  هناقشاع  وت  رما  هب  دنیاس و  یم  وت  ناتسآ  رب  رـس  ناسنا ، اه  نویلم  هنوگچ  هک  میتشادن  وت  یناهج  تکرح  زا  ینـشور 

، دندنب یم  فص  وت  نمـشد  يولج  شو  هرخـص  دـنمواقم ، دالوپ ، ناسب  دـنوش و  یم  بوذ  وت  رد  دـنراد ، یم  میدـقت  ار  دوخ  ياه  هشوگ 
رهم زا  رپ  ياهبلق  زاون و  میتی  ناتـسد  نادنخ و  ياهبل  دنراد و  یمارآ  ياه  هرهچ  لاح  نیع  رد  دـیآ ، یمرد  هزرل  هب  ناشیاهماگ ، ریز  نیمز 
یم وت  ياپ  رد  اه  هلـالآ  همه  هک  داـش ، مرخ و  راـهب  هب  درـس ، نمهب  رد  شخباـمرگ  دیـشروخ  عولط  زا  سپ  رجف 57 و  رد  اماما ، افـص . و 
یم وت  قشع  هب  اه ، همـشچ  همه  دنیارـس ، یم  وت  قشع  هب  ناوخ  همغن  ناغرم  همه  دننز ، یم  دنخبل  وت  رب  خرـس  خرـس  ياهلگ  همه  دـنزیر ،

. دنوش یم  اوسر  اه  « لاجد  » میدروآ نامیا  میدروآ . نامیا  دنبای ، یم  یباداش  توارط و  دنریگ و  یم  ناج  وت  قشع  هب  هایگ  لگ و  دنشوج ،
هب ات  نارک  وت ، ياه  يزرورهم  ون ، شخب  تایح  يادن  وت ، دایرف  هک  میدروآ  نامیا  دنوش . یم  تسین  هب  رس  اه  « ینایفـس » هک میدروآ  نامیا 

ناتسوب زا  یمیسن  اماما ، تفرگ . دنهاوخ  شوغآ  رد  ینیگن  وچ  ار  وت  دمآ و  دنهاوخ  وت  يوس  هب  جوف ، جوف  دیدرون و  دهاوخ  رد  ار  نارک 
رد هب  هدرپ  زا  وت  دـنک و  فطل  ادـخ  رگا  تخیگنا ، میظع  يروش  درک و  هدـنز  ار  ناگدرم  دـیرفآ ، تایح  دـیزو ، کـلم  نیا  رد  وت ، قشع 

همه ای  تشاد ؟  دهاوخ  ینعم  مه  گرم  ایآ  دش ؟ دهاوخ  هچ  دزوب ، نازور  نابش و  زیگنا ، لد  میسن  نآ  يراذگ و  کلم  نیا  رد  اپ  ییآ و 
هر گرم ، یب  يداو  نازخ ، یب  يداو  نمیا ، يداو  يوس  هب  نابوک  ياپ  ناصقر و  تفای و  دـنهاوخ  تسد  تاـیح  بآ  هب  سک  همه  زیچ و 
اب میا و  هتـشاگن  ار  هفیحـص  نیا  هحفـص  هحفـص  وت ، قشع  هب  اماما ، تسیز . دنهاوخ  هنادواج  دنزگ ، یب  نیمزرـس  نآ  رد  درپس و  دنهاوخ 

. ییامنب نامهار  اه  هماگنه  رد  ینکفا و  رظن  رهم  رس  زا  ام ، عمج  هب  هک  میراد  نآ  دیما  میا ، هتسارآ  ار  نآ  وت  قارف  کشا 

راظتنا رصع  رد  یمالسا  تموکح  لوا ؛ شخب 

همدقم

، هعیـش ياهقف  رتشیب  تسا . رگیدـکی  اب  ود  نآ  طابترا  جرف و  راظتنا  یمالـسا و  تموکح  ثحب  تبیغ ، هرود  رد  یـساسا  مهم و  ثحابم  زا 
رگا دننک و  مادقا  مهم  نیا  هب  دیاب  لداع ، ياهقف  هک  دـنرواب  نیا  رب  دـنناد و  یم  يرورـض  تبیغ ، هرود  رد  ار  یمالـسا  تموکح  لیکـشت 

تموکح هماقا  هک  دننآرب  كدنا  يرامـش  لباقم ، رد  دننک . يوریپ  وا  زا  هک  تسا  بجاو  نارگید  رب  داد ، تموکح  لیکـشت  نانآ  زا  یکی 
فالتخا کی  تروص  هب  تسخن  هک  رکفت ، نیا  تسین . زیاـج  تموکح  لیکـشت  تبیغ  رـصع  رد  نیا ، رباـنب  تسا ، موصعم  ماـما  نوؤش  زا 
هطورـشم اـب  تفلاـخم  هب  شنیب  نیمه  ساـسا  رب  يرامـش  تفرگ . دوـخ  هب  یـسایس  گـنر  رخاوا  نـیا  رد  دوـب ، حرطم  یمـالک  یهقف  رظن 

رد ار  اهراک  هنوگ  نیا  اریز  دـندرک . هئطخت  ار  ینیئان و ... همالع  یناردـنزام ، هللا  ۀـیآ  یناسارخ ، دـنوخآ  نوچ : یناگرزب  و  ( 1  ) دنتخادرپ
زین نانآ  لامعا  رگ  هیجوت  میقتـسم  ریغ  هکلب  تشادـن ، ماکح  یگماکدوخ  اب  يداضت  نوچ  رکفت  نیا  دنتـسناد . یمن  عورـشم  راظتنا  رـصع 

رد مجسنم  یتالیکـشت  تروص  هب  هشیدنا  نیا  ناراداوه  یمالـسا ، بالقنا  زا  شیپ  هک  ییاج  ات  دش ، جیورت  تیامح و  نانآ  يوس  زا  دوب ،
نازرابم و اب  مینک ، تلاخد  یسایس  ياهراک  رد  دیابن  ام  سب و  تسا و  راظتنا  رـصع ، نیا  رد  ام  هفیظو  هک  نیا  غیلبت  اب  هورگ ، نیا  دندمآ .

نامز ماما  اقآ  تسین  هتخاس  يراک  ام  زا  هک : نیا  لیبق  زا  يراتفگ  ياقلا  اـب  شنیب  نیا  دـندرک . یم  تفلاـخم  ینیمخ ، ماـما  هار  نارادـفرط 
ار يریذپ  ملظ  نوکس و  توکس و  یتوافت ، یب  هیحور  میتسین ...، يروما  نینچ  هب  فظوم  ام  دنک ، حالصا  ار  اهراک  دیایب و  دیاب  دوخ  جع 
زا يرایـسب  دـش و  نوریب  هنحـص  زا  طلغ ، رواب  نیا  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  هاگآ و  ناملاع  شالت  اـب  دـنچ  ره  ( 2 . ) دـندرک یم  تیوقت 
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چیه رگید  هدـش و  نک  هشیر  یلک  هب  رکفت  نیا  هک  تـسین  ینعم  نادـب  نـیا  یلو  دنتـسویپ ، نازراـبم  بـالقنا و  فـص  هـب  نآ ، ناراداوـه 
يرایـسب يور ، نآ  زا  دوش . یم  هدز  نماد  نآ  هب  صاوخ  زا  یخرب  يوس  زا  یتح  رانک ، هشوگ و  رد  زونه  اریز  دـشاب ، هتـشادن  یهاوخاوه 

نآ ینابم  هشیدـنا و  نیا  یـسررب  دـقن و  هب  لیـصفت  هب  یخرب  لامجا و  هب  یخرب  یمالـسا ، بالقنا  زا  سپ  نارظن ، بحاص  ناروشناد و  زا 
نیا هک  تفگ  ناوت  یم  دنا ، هدرک  دانتـسا  نادـب  هک  یلئالد  هیرظن و  نیا  نارادـفرط  ياه  هتـشون  اه و  هتفگ  هب  یهاگن  اب  ( 3 . ) دنا هتخادرپ 
ماما روهظ  ياه  هناشن  زا  ار  داسف  متس و  شرتسگ  هک  یتایاور  زا  تسردان  تشادرب  . 1 تسا : هتفرگ  همشچرس  ریز  هار  هس  زا  یفارحنا  رواب 

، اهالب رب  ربص  نوکـس و  توکـس و  هب  یهن و  تبیغ ، رـصع  رد  یماـیق  هنوگ  ره  زا  هک  یتاـیاور  هب  دانتـسا  . 2 دنک . یم  یفرعم  جـع  نامز 
ماما راک  ورملق  رد  تلاخد  تبیغ ، رصع  رد  تموکح  لیکشت  هک  نیا  روصت  يربهر و  تماما و  زا  تسردان  ریسفت  . 3 تسا . هدرک  توعد 

هب مالسلا و ... هیلع  نیموصعم  هریس  ییاور ، عبانم  هب  دانتـسا  اب  ناگرزب و  راتفگ  زا  يریگ  هرهب  اب  لاقم ، نیا  رد  تسا . مالـسلا  هیلع  موصعم 
هدمآ مالسلا  هیلع  نیموصعم  زا  هروثأم  تایاور  رد  روهظ  ياه  هناشن  زا  داسف  متس و  يریگارف  تخادرپ . میهاوخ  قوف  لئالد  یسررب  دقن و 

زا يرایـسب  دـسر . یم  جوا  هب  يور  جـک  فارحنا و  دریگ ، یم  ارف  ار  ناـهج  داـسف ، ملظ و  مالـسلا  هیلع  يدـهم  روـهظ  زا  شیپ  هک  تـسا 
(4 .) املظ اروج و  تئلم  امک  الدـع  اطلـسق و  ضرالا  هب  هللا  ألمی  يذـلا  رظتنملا  دـیامرف : یم  مالـسا  ربمایپ  دـبای . یم  جاور  گرزب  ناهانگ 

هلمج نومـضم  تسا . هدش  روج  متـس و  زا  رپ  هک  هنوگ  نامه  دنک ، یم  داد  لدع و  زا  رپ  جـع  رظتنم  يدـهم  هلیـسو  هب  دـنوادخ ، ار  نیمز 
جاور روهظ  زا  شیپ  هک  یناهانگ  زا  یـضعب  باب  نیمه  تایاور  زا  یخرب  رد  ( 5 . ) تسا هدش  لقن  زین  مالـسلا  هیلع  نیموصعم  همئا  زا  قوف 

، ناهج رد  هماک  دوخ  ياهتموکح  داسف و  متـس و  دوجو  هک  دنا  هتفرگ  هجیتن  تایاور ، هنوگ  نیا  زا  یخرب ، ( 6 . ) تسا هدمآ  دنک  یم  ادیپ 
ترـضح نآ  روهظ  همدـقم  اب  دـیابن  اـم  تسا و  ترـضح  نآ  جرف  روهظ و  همدـقم  هکلب  تسا ، یعیبط  مالـسلا  هیلع  يدـهم  روهظ  زا  شیپ 

هزادنا ره  نانیا ، رادنپ  هب  اریز  دـنا ؛ هدرک  مالعا  عونمم  تبیغ  هرود  رد  ار  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  تشادرب ، نیا  اب  نانیا ، مینک . هزرابم 
داسف و زا  نیمز  ندش  رپ  هب  طورـشم  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  روهظ  دوش و  یم  هتـساک  داسف  ملظ و  زا  دـنک ، بسک  تیقفوم  یمالـسا  تلود 

! دتفا یم  ریخأت  هب  تسا ، متس 

یسررب دقن و 

تلاخد رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رکفت ، نیا  ساسا  رب  اریز  تسا . نشور  يدودـح  ات  تاـیاور ، زا  تشادرب  نیا  راـبنایز  ياهدـمایپ 
تیلاعف هنوگ  چـیه  هزاجا  نانآ  درک : تفلاخم  دـنزادرپ ، یم  لئاسم  نیا  هب  هک  یناسک  هب  دـیاب  هک  تسین  زیاـج  اـهنت  هن  یـسایس ، روما  رد 

، یگنهرف هناوتشپ  نودب  ار  ناملسم  یتازرابم  ياههورگ  ياهتیلاعف  مامت  دنداد و  یمن  شیوخ  ياضعا  هب  ار  یتوغاط  میژر  فالخ  یسایس 
هار و رکفت ، نیا  نابحاص  ( 7 . ) تشاد نانآ  تالیکشت  اب  يدج  يدروخرب  چیه  مه  توغاط  میژر  الباقتم  دنتـسناد و  یم  دودرم  یمدرم و 
، تایاور زا  تشادرب  نیا  ( 8  ) دنتـسناد یم  یندوشخبان  یهانگ  ار ، وا  نارای  ماما و  اب  طابترا  و  دـندرک . یم  هئطخت  ار  ینیمخ  ماما  تکرح 

تموکح تیعورشم  مدع  اهنت  رکفت ، نیا  همزال  اریز  دشاب ، مزتلم  دناوت  یمن  یهیقف  چیه  تشادرب ، نیا  هجیتن  هب  تسا : لطاب  ریز  لیالد  هب 
اب هزرابم  ات  هتفرگ  یئزج  روما  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  دشابن . زیاج  نانآ  هاگدید  زا  دیاب  يا  هناحلـصم  لمع  ره  هکلب  تسین ،

بجاو نآ  ماـجنا  ناملـسم ، درف  ره  رب  مالـسا و  تایرورـض  زا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  نآ  لاـح  رگمتـس . ياـهتموکح  متس و 
مئاق كردا  نمل  یبوط  : » دـیامرف یم  ع )  ) يدـهم نارظتنم  فیاظو  صوصخ  رد  هلـضاف  هنیدـم  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  نیا ، رب  نوزفا  تسا .

و یتدوم ، يدو و  ووذ  ییاقفر و  کئلوا  هلبق ، نم  ۀیداهلا  ۀمئالا  یلوتی  هودع و  نم  اربتی  و  هیلو ، یلوتی  همایق ، لبق  هب  دـتقم  وه  یتیب و  لها 
تسود اب  هک  نآ  دشاب . وا  وریپ  زین ، وا  مایق  زا  شیپ  هکنآ  لاح  دسرب و  مئاق »  » روضح هب  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  ( 9 ...« ) یلع یتما  مرکا 

نیـشنمه و ناـنیا ، تسا . تسود  زین  وا  زا  شیپ  رگ  تیادـه  ناـیاوشیپ  ناربهر و  اـب  تسا و  فلاـخم  نمـشد و  وا  نمـشد  اـب  تسود و  وا 
سپ تسا ، يدـهم  دوخ  لـطاب ، ياـهتموکح  روـج  ملظ و  هیلع  زراـبم ، نیرتـگرزب  دنتـسه . نم  دزن  رد  تما  نیرت  یمارگ  و  نم ، ناتـسود 
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داسف و ربارب  رد  دناوت  یمن  رظتنم ، ناسنا  نیاربانب ، دوشن . دننام  وا  هب  دنکن و  ادتقا  وا  هب  دـعب  نیا  رد  رظتنم  هعماج  هک  تسا  نکمم  هنوگچ 
هنیدم ربمایپ  مادقا  مایق و  هک  تسا  نیا  رکفت  نیا  همزال  دشاب . نانآ  دیؤم  هک  نیا  هب  دسر  هچ  ات  دشاب ، توافت  یب  روج  ياهتموکح  متس و 
رگید زا  مه  هلضاف و  هنیدم  ربمایپ  زا  مه  ثیدح ، نیا  اریز  تسا ؛ هدوبن  تسرد  تموکح ، لیکـشت  يارب  زین  ع )  ) نیموصعم همئا  هلـضاف و 

لیکـشت هار  رد  ار  ربمایپ  یتح  و  ع )  ) همئا ياهـشالت  دیاب  نیاربانب ، تسین . یـصاخ  نامز  هب  دیقم  زین ، نآ  نومـضم  تسا و  هدـش  لقن  همئا 
. تسا هدوب  روهظ  زا  لبق  یحالـصا  ياهتکرح  اهنیا  همه  اریز  مینک ؛ موکحم  زین  ار  اهنآ  هللااـب ) ذوعن   ) اـی و  میوش ، رکنم  یمالـسا  تموکح 
، دـندوب ع )  ) يدـهم یناهج  تموکح  راظتنا  رد  هک  نیا  اب  نانآ ، اریز  تسا ، راـگزاسان  ع )  ) نیموصعم هیعطق  هریـس  اـب  قوف ، تشادرب  سپ 
ع)  ) يدـهم روهظ  هرابرد  ع )  ) یلع زا  هک  یثیداحا  دنداتـسیا . یمن  زاب  روج  ياهتموکح  اب  هزراـبم  هار  رد  شـشوک  شـالت و  زا  يا  هظحل 
شالت و زا  ار  وا  راظتنا ، نیا  یلو  هدوب ، ع )  ) يدـهم یناهج  تموکح  راظتنا  رد  هک  نیا  اب  ترـضح ، نآ  هک  تسا  نآ  رگناـیب  هدـش ، لـقن 

تاظحل نیرخآ  ات  ع )  ) یلع هک  دـناد  یم  دـشاب ، هتـشاد  مالـسا  خـیرات  اب  ییانـشآ  كدـنا  هک  یـسک  يارب  تسا . هتـشاد  یمن  زاب  هزراـبم 
هب ار  مدرم  داتـسیا و  ناورهن  رد  هک  دوب  هدوساین  جراوخ  اب  گـنج  زا  زونه  دوب و  قح  تموکح  ققحت  يارب  هزراـبم  شـالت و  رد  یگدـنز 

سپ ( 11 . ) دیسر تداهش  هب  هک  دنک  زاس  هیواعم  اب  ار  يرگید  گنج  ات  دش ، یم  هدامآ  زین ، هفوک  رد  ( 10 . ) درک توعد  هیواعم  اب  گنج 
رارق ع )  ) نسح ماما  هدهع  هب  مدرم ، تیمکاح  زا  نارابج  تسد  ندرک  هاتوک  یمالسا و  تموکح  لیکشت  نایرج  ترضح ، نآ  تداهش  زا 

هیواعم ای  کبثوت  نم  بجعتملا  بجعتیلف  مویلاف  : » دسیون یم  هیواعم  هب  رگشل ، رد  نیون  لکشت  ندمآ  دوجو  هب  زا  سپ  ع )  ) ماما تفرگ و 
هیف لخد  امیف  لخدا  لـطابلا و  یف  يداـمتلا  عدـف  دومحم ... مالـسالا  یف  رثا  ـال  و  فورعم ، نیدـلا  یف  لـضفب  ـال  هلها ، نم  تسل  رما  یلع 

تـسد زا  هک  تسا  نآ  ياـج  زورما ، ( 12 .« ) ظیفح باوا  لـک  نع  هللا و  دـنع  کـنم  رمـالا  اذـهب  قحا  ینا  ملعت  کـناف  یتعیب ، نم  ساـنلا 
هب هن  یمالسا و  یتلیضف  نتـشاد  هب  هن  یتسین  بصنم  نیا  هسیاش  يور  چیه  هب  وت ، هک  ارچ  دنور ، ورف  تفگـش  رد  دنـسم ، نیدب  وت  يزادنا 
نم هک  یناد  یم  دوخ  وت  هچ ، يآرد ؛ نم  تعیب  هب  مدرم ، نانوچ  راذگ و  ورف  ار  لطاب  يریگ  یپ  سپ  هدیدنـسپ ... کین و  يرثا  نتـشاذگ 

هب يو  ناهدنامرف  زا  يا  هدع  هک  نآ  زا  سپ  اما  هتـسیاش . راک و  هبوت  ناملـسم  ره  دزن  رد  دـنوادخ و  دزن  رد  مرت  هتـسیاش  وت  زا  تفالخ  هب 
حلص و دید ، ماجنارس  یب  تیعضو ، نآ  اب  ار  گنج  دندش و  كدنا  رادافو  نارای  دمآ و  دیدپ  نایرکشل  فص  رد  للخ  دنتـسویپ و  هیواعم 
اراصنا و دحا  مل  ینا  الا  هیلارمالا  تملس  ام  هللا  و  : » دومرف شنارای  زا  یخرب  ضارتعا  ربارب  رد  تسناد و  حلـصا  ار  هیواعم  لامعا  رب  تبقارم 

رگا متـشادن  يروای  هک  نیا  رطاخ  هب  رگم  میتشاذگناو ، هیواعم  هب  ار  راک  دنگوس ! ادخ  هب  ( 13 .« ) يراهن یلیل و  هتلتاقل  اراصنا  تدجو  ول 
هیواعم نب  دیزی  رتسگ  داسف  نیگنن و  طاسب  ندیچرب  يارب  زین ، ع )  ) نیسح ماما  دیگنج . مهاوخ  هیواعم  اب  زور  بش و  مشاب ، هتشاد  یناروای 

فورعم و هب  رما  زا  دوخ ، ياهفدـه  زا  يا  هشوگ  نییبـت  رد  ترـضح  نآ  دروآ . یم  دوجو  هب  هر  ـالبرک  گرزب  هساـمح  دزیخ و  یم  اـپ  هب 
مالسا یمارگ  ربمایپ  نانخس  هب  دانتسا  اب  درمش و  یم  دوخ  قح  ار  يربهر  دیوگ و  یم  نخس  دیزی ، قحان  تنطلس  اب  هزرابم  رکنم و  زا  یهن 

هن یناکم ، ینامز و  طیارش  هب  هجوت  اب  زین ، همئا  رگید  دنک . یم  دای  ناناملسم  همه  هفیظو  ناونع  هب  رئاج  ناطلس  اب  هزرابم  زا  هلضاف ، هنیدم 
« هعیشلا لئاسو   » رد تیاور  هاجنپ  زا  شیب  دندناوخ . ارف  نانآ  دض  رب  داهج  هب  زین  ار  ناناملسم  هک  دندرک  هزرابم  ملاظ  ياههاگتـسد  اب  اهنت 
هب دینک ، يریگ  هرانک  نارگمتس  ناهاشداپ و  زا  دنیامرف : یم  رما  نایعیش  هب  همئا  هک  تسا  ییاور  ياهباتک  رگید  و  لئاسولا » كردتـسم   » و

، يرآ ( 14 ...) دوش و یم  نانچ  نینچ و  دـنک  هدامآ  ار  ناشتاود  ای  دـشارتب و  نانآ  يارب  يدادـماب  سک  ره  دـیزیرب ، كاخ  ناحادـم  ناهد 
يا هظحل  ار  نانآ  هک  يراظتنا  رادرب . تیلؤسم  هن  دوب ، زاس  تیل  ؤسم  نانآ  راظتنا  یلو  دندوب . ع )  ) يدهم یناهج  تموکح  رظتنم  ع )  ) همئا

زا هتـسد  نآ  اـب  تسا  ضراـعم  تشادرب ، نیا  تشاد . یمن  زاـب  یمالـسا  تموکح  رارقتـسا  نمـشد و  يدوباـن  يارب  شـشوک  شـالت و  زا 
هنیدـم مرکا  ربمایپ  دـنهد : یم  ربخ  دـندرگ ، یم  رادـیدپ  ع )  ) يدـهم روهظ  زا  شیپ  هک  قح ، ياهتموکح  اـهمایق و  دوجو  زا  هک  یتاـیاور 

هیلع يدهم  تموکح  هنیمز  دننک و  یم  مایق  قرشم  زا  یمدرم  ( 15 .) هناطلس يدهملل  نوئطویف  قرشملا  نم  سانا  جرخی  دیامرف : یم  هلضاف 
مالـسلا هیلع  یلع  بقانم  هرابرد  هک  یباتک  رد  تنـس  لها  فورعم  ثدحم  یعفاش ، یجنگ  هللادـبعوبا  ظفاح  دـنزاس . یم  مهارف  ار  مالـسلا 
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نآ لیذ  رد  هدرک و  لقن  ار  قوف  ثیدح  باب  نیا  رد  يو  تسا . هدروآ  مالسلا ) هیلع  يدهملل  قرشملا  لها  رکذ  : ) ناونع اب  ار  یباب  هتشون 
نیا ( 16 (.) هننـس یف  ینیوزقلا ، ۀـجام  نب  هللادـبع  وبا  ظفاحلا  هجرخا  تابثالا ، تاقثلا و  هتور  حیحـص  نسح ، ثیدـح  اذـه  : ) تسا هتـشون 

ثیدح نیا  ینیوزق ، هجام  نبا  ظفاح  و  دنا ، هدرک  تیاور  تجح  ناملاع  قثوم و  نایوار  ار  نآ  هک  حیحص  نسح و  تسا  یثیدح  ثیدح ،
ات هک  ع ،)  ) يدهم روهظ  زا  شیپ  یقح ، تلود  نتفرگ  لکش  هب  نیقیرف ، تایاور  زا  رگید  یخرب  رد  تسا . هدروآ  دوخ  ننـس  باتک  رد  ار 
الف قحلا  نوبلطی  قرشملاباوج ، اوجرخ  دق  موقب  یناک  : ) دیامرف یم  (ع ) رقاب ماما  تسا : هدش  حیرصت  دنک ، یم  ادیپ  همادا  ترضح  نآ  مایق 

اهنوعفدی و ال  اوموقی ، یتح  هنولبقی ، الف  اولأس ، ام  نوطعیف  مهقتاوع  یلع  مهفویـس  اوعـضو  کلذ  اوأر  اذاف  هنوطعی  الف  هنوبلطی  مث  هنوطعی ،
رد هک  قرـشم ، زا  ار  یمدرم  منیب  یم  اـیوگ  ( 17 (.) رمالا اذـهل  یـسفن  تیقب  کلذ ال  تکردا  ول  ینا  اما  أدهـش  مه  التق  مکبحاص  یلا  ـالا 

یخـساپ نانآ  هب  زین ، راب  نیا  دننک . یم  مایق  هرابود  یتدم ، زا  سپ  دنهد . یمن  یخـساپ  نانآ  هب  نامکاح )  ) یلو دـنا ، هدرک  مایق  قح  بلط 
یم ار  هچنآ  ماگنه ، نیا  رد  دـنهن . یم  ناشیاه  هناـش  رب  ار  دوخ  ياهریـشمش  دـننیب ، یم  نینچ  ار  عضو  هک  هبترم  نیا  یلو  دوش . یمن  هداد 

لیکـشت مالـسا  ینابم  ساسا  رب  یتموکح  طقاس و  ار  مکاح  میژر  و   ) دننز یم  مایق  هب  تسد  دنریذپ و  یمن  اما  دنهد . یم  نانآ  هب  دنهاوخ 
رامش هب  دیهش  همه  مایق ، نیا  ناگتشک  دننک . یمن  میلست  جع ) ( ) يدهم ترـضح   ) امـش بحاص  هب  زج  ار  تموکح  نیا  نانیا ، دنهد ) یم 

(19 ،) لامعلازنک ( 18 ، ) هجام نبا  ننـس  رد  مراد . یم  هگن  ع )  ) يدهم تمدـخ  يارب  ار  دوخ  منک ، كرد  ار  نامز  نآ  نم ، رگا  دـنیآ . یم 
هلضاف و هنیدم  مرکا  ربمایپ  زا  ثیدح ، نیا  هک  توافت  نیا  اب  تسا ، هدمآ  تیاور  نیا  نومـضم  هب  کیدزن  یتیاور  ( 20 ،) نتفلا محالملا و 
زا شیپ  هک  دـنراد  قافتا  ینعم  نیا  هب  ود ، ره  تسا . هدـش  لقن  (ع ) رقاب دـمحم  ماـما  زا  هعیـش  قیرط  زا  تیاور  نآ  تنـس و  لـها  قیرط  زا 

دامح نب  میعن  فیلأت  نتفلا »  » باتک زا  رت  قیقد  یتروص  هب  ار  ثیدـح  نیا  سوواـط ، نب  دیـس  دوش . یم  لـصتم  يدـهم ، یناـهج  بـالقنا 
دنس هب  هللادبع ، نب  میعن  تسا : هدرک  لقن  هتسیز ، یم  يرجه  موس  مود و  نرق  رد  تسا و  تنـس  لها  گرزب  نیثدحم  زا  هک  ( 21  ) یعازخ
دزن مشاه  ینب  زا  یهورگ  هک  میدوب  هتسشن  هلضاف  هنیدم  مالسا  ربمایپ  دزن  يزور  ام  هک  دنک  یم  لقن  هللادبع  زا  همقلع ، نب  میهاربا  زا  دوخ 

یتحاران تلع  باحصا  دش . نایامن  شا  هرهچ  رد  یتحاران  راثآ  نوگرگد و  شگنر  داتفا ، نانآ  هب  هلـضاف  هنیدم  ربمایپ  مشچ  ات  دندمآ . ام 
ادـیرطت ألب و  يدـعب  نوقلی  ألوه  یتیب  لها  نا  ایندـلا و  یلع  هرخالا  انل  هللا  راتخا  تیب  لها  اـنا  : » داد حیـضوت  نینچ  ترـضح  دندیـسرپ ، ار 

الف اولأس  ام  نوطعیف  نورـصنیف  نولتاقیف  اثالث  وا  نیترم  هنوطعی  الف  نولأسی  دوس  تاـیار  باحـصا  قرـشملا  وحن  اـنهه  نم  موق  یتاـی  یتح 
یله اوبح  ول  مهتایلف و  مکنم  کلذ  كردا  نمف  املظ ، اهولم  امک  الدـع  ضرالا  ـألمیف  یتیب  لـها  نم  لـجر  یلا  اهنوعفدـی  یتح  اـهنولبقی 

نم زا  سپ  دنتـسه ، نم  نادناخ  هک  نانیا  هدیزگرب و  ایند  رب  ار  ترخآ  ام ، يارب  دنوادخ  هک  میتسه  ینادـناخ  ام  ( 22 «.) يدهملا هناف  جلثلا 
یم مایق  نیمز  قرـشم  زا  یمدرم  هک  ینامز  ات  دـبای ، یم  همادا  اهیتخـس ، نیا  دـندرگ و  یم  نطو  زا  دـیعبت  يرود و  یگراوآ و  الب و  راچد 
راب ریز  تموکح  نارادمدرس  یلو  تسا ، قح  تموکح ، زا  مدرم  هتساوخ  مایق ، زاغآ  رد  دنتسه . هایـس  ياهمچرپ  باحـصا  هک  نانآ  دننک .
ياه هتساوخ  میلـست  تموکح  هداد و  همادا  دوخ  هزرابم  هب  مدرم  هک  نیا  ات  دریگ ، یم  تروص  هزیگنا  نیا  اب  مایق  راب  هس  ای  ود  دنور ، یمن 

ات دبای . یم  موادت  تموکح  نیا  دنهد و  یم  لیکشت  قح  ساسا  رب  يدیدج  تموکح  و  دنریذپ . یمن  مدرم  راب ، نیا  یلو  ددرگ ، یم  نانآ 
سپ دنا . هدرک  ملظ  زا  رپ  هک  هنوگنامه  دنک ، یم  لدع  زا  رپ  ار  نیمز  وا  دنهد و  یم  لیوحت  نم  نادـناخ  زا  يدرم  هب  ار  نآ  مدرم  هک  نیا 

. تسا ع )  ) يدهم وا  نوچ  دورب ، فرب  يور  زیخ  هنیـس  دـنچ  ره  ددـنویپب ، مدرم  نآ  هب  دـیاب  دـنک ، كرد  ار  نامز  نآ  امـش  زا  یـسک  رگا 
هدرمـش ع )  ) يدـهم تموکح  زاس  هنیمز  ار  یمالـسا  يروهمج  دـنا و  هدرک  لمح  ینیمخ  ماما  تضهن  مایق و  رب  ار  قوف  ثیداحا  یهورگ 
توعد وا  يرای  هب  زین ، مدرم  تیادـه و  مچرپ  وا ، مچرپ  هدـش و  هدـناوخ  مئاق  مایق  ياه  هناشن  زا  ینامی  ماـیق  رگید ، یتیاور  رد  ( 23 . ) دنا

جرخ اذاف  مکبحاص ، یلا  اوعدـی  هنال  يدـه  ۀـیار  یه  ینامیلا  نم  يدـها  ۀـیار  تایار  یف  سیل  و  : »... دـیامرف یم  (ع ) رقاب ماما  دـنا . هدـش 
، هیلع يولتی  نا  ملسمل  لحی  يده و ال  ۀیار  هتیار  هناف  هیلا ، ضهناف  ینامیلا  جرخ  اذا  و  ملـسم ، لک  سانلا و  یلع  حالـسلا  عیب  مرح  ینامیلا 
زا شیپ   ) هدش هتـشارفارب  ياهمچرپ  زا  کی  چـیه  ( 24 .) میقتـسم قیرطلا  یلا  قحلا و  یلا  اوعدـی  هنال  رانلا ، لـها  نم  وهف  کـلذ  لـعف  نمف 
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ع)  ) نامز ماما  تموکح  هب  ار  مدرم  وا ، اریز  تسا . تیادـه  مچرپ  وا ، مچرپ  تسین . ینامی  مچرپ  زا  رت  هتفای  تیادـه  ع )  ) نامز ماما  روهظ 
وا يوس  هب  درک ، جورخ  ینامی  هک  یماـگنه  تسا . مارح  ناملـسم  ره  مدرم و  رب  حالـس  شورف  یناـمی ، جورخ  ماـگنه  هب  دـناوخ . یم  ارف 

ینامی اریز  تسا ، شتآ  رد  وا  فلاخم  دنک . تفلاخم  وا  اب  هک  تسین  اور  ناملـسم  چیه  يارب  تسا . تیاده  مچرپ  وا  مچرپ  اریز  باتـشب ،
دریگ و یم  تروص  ییاهمایق  مئاق ، مایق  زا  شیپ  هک  دوش  یم  هدافتسا  قوف ، تایاور  زا  دنک . یم  توعد  میقتسم  طارص  قح و  هب  ار  مدرم 

ینعم نیا  هب  دـننک ، یم  ع )  ) يدـهم روهظ  ماگنه  رد  ملظ  ندـش  ریگارف  رب  تلالد  هک  یتاـیاور  دـننک . تکرـش  اـهمایق  نآ  رد  دـیاب  مدرم 
يرادفرط قح  زا  هک  دوش  یمن  تفای  ماگنه  نآ  رد  یحلاص  هورگ  ای  درف و  چیه  دنرگمتـس و  دـساف و  نامز  نآ  رد  مدرم  همه  هک  دنتـسین 

هب نآرق ، ریبعت  هب  اریز  جرف ! روهظ  همدـقم  اب  هزرابم  طـلغ و  نآ  اـب  هزراـبم  دـشاب و  يربج  داـسف  ملظ و  ندـش  ریگارف  هجیتن ، رد  هک  دـنک 
(25 .) دنوش یم  ترـضح  نآ  يربهر  هب  نیمز ، تموکح  ثراو  اهنآ  هک  دنراد  دوجو  فعـضتسم  حلاص و  دارفا  ع )  ) يدـهم روهظ  ماگنه 

دای ثیداحا  رد  دراد . ضراعت  تایاور  تایآ و  زا  هتسد  نیا  اب  تشادرب  نیا  نیاربانب ، ( 26 . ) دنراد تلالد  ینعم  نیا  رب  زین  يدایز  تایاور 
تفاـی نید  داـقتعا و  لـها  اـج  چـیه  رد  هک  تسین  ناـنچ  ینعی  ینید . یب  رفک و  ندـش  ریگارف  هن  تسا ، ملظ  ندـش  ریگارف  رب  هیکت  هدـش ،

اریز تسا ، همکاح  هقبط  ملظ  اروج ». املظ و  تئلم  : » هلمج زا  دارم  دوش ، یم  هدافتـسا  تایاور  نیا  رهاـظ  زا  هک  هنوگ  ناـمه  سپ  دـنوشن .
یم ریگارف  دبای و  یم  تدـش  نوگانوگ  داعبا  رد  مکاح  هقبط  ملظ  ع ،)  ) يدـهم روهظ  ماگنه  هب  نیاربانب ، تسا ، مولظم  دوجو  ملظ ، همزال 

اهبوشآ اه و  هنتف  زا  مالـسلا ، هیلع  يدـهم  هلیـسو  هب  نامزلارخآ ، رد  ناناملـسم  : » تسا نامولظم  زا  تیاـمح  يارب  ع )  ) يدـهم ماـیق  دوش و 
چیه هب  ثیداحا ، نیا  ینعم ، نیا  هب  هجوت  اب  (« 27 .) دنتفای ییاهر  یهارمگ  كرش و  زا  مالسا  زاغآ  رد  هک  هنوگ  نامه  دنبای ، یم  یصالخ 

تیعونمم دننک . یمن  یفن  ار  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  نینچمه  تلادع و  قح و  زا  يرادبناج  متـس و  داسف و  اب  هزرابم  تیلوؤسم  يور 
یتایاور دنا ، هدش  عقاو  هدافتسا  دروم  تبیغ ، رصع  رد  تموکح  لیکشت  ندوبن  عورشم  يارب  هک  یتایاور  هلمج  زا  تبیغ !؟  رـصع  رد  مایق 

. دنسر یمن  رمث  هب  اهمایق  هنوگ  نیا  هک  دنراد  دیکات  دننک و  یم  عنم  مالسلا  هیلع  يدهم  روهظ  زا  شیپ  ار  هناحلـسم  مایق  رهاظ  هب  هک  تسا 
ههبش هب  خساپ  يارب  دنا . هدنروآ  درگ  لئاسولا » كردتـسم   » رد يرون  ثدحم  و  هعیـشلا » لئاسو   » رد یلماع  رح  خیـش  ار  هدش  دای  تایاور 
نیا زا  یخرب  - 1 میزادرپ : یم  نآ  دـقن  هب  سپـس  لـقن و  يا  هنومن  مادـک  ره  زا  میزادرپ و  یم  هدـش  داـی  تاـیاور  يدـنب  هتـسد  هب  قوف ،

رادمچرپ دننک و  یم  موکحم  مالـسلا  هیلع  تجح  ترـضح  روهظ  زا  شیپ  ار  یمچرپ  ره  نتـشارفارب  مایق و  عون  ره  ماع ، روط  هب  تایاور ،
نم دبعی  توغاط  اهبحاصف  مئاقلا  مایق  لبق  عفرت  هیار  لک  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـننک . یم  یفرعم  كرـشم  توغاط  ار  نآ 
یم رقاب  ماما  دوش . یم  شتسرپ  ادخ  ربارب  رد  هک  تسا  یتوغاط  نآ  بحاص  دوش ، هتشارفا  رب  مئاق  مایق  زا  شیپ  یمچرپ  ره  ( 28 «.) هللا نود 

«( 29 .) تسا توغاط  نآ  رادمچرپ  دوش ، دنلب  مالسلا  هیلع  يدهم  مچرپ  زا  شیپ  یمچرپ  ره  : » دیامرف

هلضاف هنیدم  تیودهم و  مود ؛ شخب 

هلضاف هنیدم  هشیدنا  رد  ناسنا 

نتفای يارب  وا  هاگن  هشیمه  هدوبن و  غراف  نتـسیزهب  يایؤر  هشیدـنا و  زا  ناسنا  هاگ  چـیه  تسا  هدـنام  دای  هب  خـیرات  هظفاح  رد  هک  اجنآ  اـت 
هتفای رولبت  یفلتخم  ياه  هنوگ  هب  ناسنا ، یناگدـنز  رد  روبزم  يایؤر  تسا . هدرک  هراـظن  ار  اهتـسد  رود  رت  هتفاـی  ناـماس  رتهب و  يا  هدـنیآ 
عماوج ياه  هغدغد  یناماسبان و  زا  نآ  رد  هک  ینیمز  رهـش  نامرآ  میبای . یم  هلـضاف » هنیدم   » هشیدـنا رد  ار  نآ  زا  هنومن  نیرتزراب  تسا و 

ات هک  دور  یمن  نامگ  تسا و  هدوب  ناسنا  یگشیمه  يایؤر  ینامسآ ، تشهب  رب  هوالع  ینیمز ، دوعوم  تشهب  دشابن . یناشن  رثا و  دوجوم ،
نارو هشیدنا  زا  کی  ره  هتفای و  ینوگانوگ  تانیعت  خیرات ، قاروا  نایم  رد  دوخ ، هشیدـنا ، نیمه  اما  دور . نآ  رب  يرییغت  زین ، خـیرات  نایاپ 

رد رما  کی  هطبار  نیا  رد  نانآ ، فلتخم  ریواصت  زا  هتـشذگ  دنا . هدرک  شقن  اهناسنا  ریمـض  هحفـص  رب  نآ  زا  هژیو  ریوصت  خـیرات  گرزب 
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هژیو هاگیاج  هتشاد و  رشب  ياهوزرآ  تارکفت و  هعومجم  رد  عوضوم  نیا  هک  تسا  یتیمها  تمظع و  نآ  دیامن و  یم  ملسم  تسخن  هلهو 
نامه رب  هرابود  تسا  يریرحت  راتـشون  نیا  رد  ثحب  دروم  عوضوم  تسا . هداد  صاـصتخا  دوخ  هب  يو  هشیدـنا  رادومن  رد  هک  يزاـتمم  و 

طابترا تبـسن و  نتفای  میتسه  نآ  یپ  رد  لاجم ، نیا  رد  هچنآ  ینید . ياـه  هشیدـنا  بهذـم و  هاـگن  زا  يریرحت  یهتنم ، لـمأت ، رپ  ناتـساد 
رد ینیمز » رهـش  نامرآ   » يای ؤر  ایآ  مینادـب  میهاوخ  یم  عقاو ، رد  تسا . هلـضاف » هنیدـم  هشیدـنا   » اب نامز » ماما  روهظ  تیودـهم و   » هلأسم

ملاع یجنم  روهظ  زا  سپ  هک  یتیندم  ندمت و  ایآ  ریخ ؟ ای  تسا  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  یتیعقوم  هاگیاج و  زین ، بهذـم  میلاعت  لودـج 
هب تسیچ ؟  ص )  ) نآ تایصوصخ  تسا ؟  ینیمز  دوعوم  تشهب  نامه  صخشت  نیعت و  دبای ، یم  لکشت  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تیرـشب ،
ای كارتشا و  هوجو  هچ  تبـسن ، هچ  ینید  ریغ  راکفا  هنییآ  رد  نآ  رگید  ياه  لکـش  اـب  ینید ، هشیدـنا  فرظ  رد  روبزم  ناـمرآ  یلک ، روط 

تسام هعماج  نیزورما  شطع  زاین و  هک  یمالسا ، هعسوت  يوگلا  میـسرت  رد  ناوت  یم  تایـصوصخ  نآ  زا  سابتقا  اب  ایآ  و  دراد ؟ یفالتخا 
« هلـضاف هنیدم   » هشیدنا زا  قیقد  يریوصت  تسخن  هک  میراچان  هدش ، دای  ياهـشسرپ  هب  خساپ  يارب  دروآ ؟ مهارف  صقان  دـنچ  ره  يا  همانرب 

زاب ار  هشیدنا  نیا  فلتخم  تانیعت  ات  میتخادرپ  یناسنا  هشیدـنا  خـیرات  قروت  هب  روظنم  نیمه  هب  میـشاب . هتـشاد  نآ  فلتخم  ياه  تأرق  رد 
درکیور دـیدج و  رـصع  درکیور  مینک ، یم  دروخرب  هدـش  دای  عوضوم  هب  تبـسن  فلتخم  درکیور  ود  اب  یلک  روط  هب  نایم ، نیا  رد  میبای .

رد رذگهر ، نآ  زا  ات  میا  هدرک  ریس  يرادنید » هعسوت و   » ثحب ياهزرم  ات  هدش  دای  رکفت  هویـش  ود  تاصخـشم  يریگ  یپ  اب  میدق . رـصع 
روط هب  میبایب و  هدش  حرط  ياهشسرپ  هب  تبـسن  حیحـص  یتشادرب  تسا ) هدش  دراو  روهظ  هلأسم  صوصخ  رد  هک   ) ینید ياه  هزومآ  وترپ 

رد لاجم ، نیمه  رد  میبای و  زاب  ص )  ) هشیدـنا ینعی ، ینیمز ، ناـمرآ  کـی  ربارب  رد  ینامـسآ  رما  کـی  ناونع  هب  ار  بهذـم  عضاوم  یلک ،
درکیور ود  یـسررب  هب  تسخن  رظن  دروم  عوضوم  یـسررب  رد  هاـگن  ود  رد  میـشاب . هتـشاد  یمالـسا » هعـسوت  يوگلا   » ثحب رب  زین  يدـمآ 

. تسا دیدج  رصع  هب  طوبرم  درکیور  نیمود  میدق و  رکفت  هب  طوبرم  درکیور  کی  میزادرپ  یم  هلضاف  هنیدم  نییعت  ریـسفت و  رد  فلتخم 
هنوگ نآ  دش . دهاوخ  نشور  هدنیآ  ياهتمـسق  رد  رما  نیا  تلع  تسا . سناسنر  هرود  ینامز  عطقم  دیدج ، میدـق و  هب  میـسقت  رد  ام  رایعم 

بوسحم اپورا  خیرات  رتفد  رد  یفطع  هطقن  سناسنر ، دنهن  یم  دییأت  رهم  نآ  رب  زین  نارظن  بحاص  دیامن و  یم  خـیرات  دـنلب  تاحفـص  هک 
ندـمآ دـیدپ  نیون ، ياه  هشیدـنا  دـلوت  دزیر و  یم  ورف  جـیردت  هب  میدـق  هشیدـنا  رکفت و  ياهبوچ  راهچ  اهبلاق و  هک  يا  هرود  ددرگ  یم 

هـشیدنا لتخم  ياه  هصرع  دنک و  یم  رییغت  هتـشذگ  يرکف  تالداعم  زا  يرایـسب  هرود  نیا  رد  دهد . یم  دیون  ار  يدیدج  ندـمت  ناسنا و 
یمامت یلک ، روط  هب  یناسنا و  و  یبرجت ، مولع  تسایس ، رنه ، تایبدا ، هفـسلف ، ددرگ . یم  رایـسب  ياه  ياج  هباج  ینوگرگد و  شوختـسد 

ادخ یتسه ، ناسنا ، ناهج  هب  تبسن  یبرغ  ناسنا  ياههاگدید  ددرگ . یم  میظع  یناکت  هناخ  کی  لومشم  رشب ، هشیدنا  ياهوتـسپ  اهقاتا و 
اه هشیدنا  نآ  مزاول  هلک  هیاپ ، نیا  رب  دبای و  یم  رییغت  دنراد  هدهع  رب  ار  یلـصا  ياهـشقن  وا  یگدنز  همانـشیامن  رد  هک  ییاه  ضرف  هیلک  و 

هرابود دلوت  نآ  هتفای  دشر  دنزرف و  عقاو  رد  مینک  یم  هدـهاشم  زورما  ام  هک  متـسیب ، نرق  ياپورا  دـنریگ  یم  شیپ  رد  ینوگرگد  هار  زین ،
ناـیم تواـفت  اـب  طاـبترا  رد  درک . قروـت  ار  نارود  نآ  یخیراـت  تاحفـص  دـیاب  نآ  ياـه  هیاـمن  اـه و  هسانـش  هب  یباـیتسد  يارب  تـسا و 

مزال و دراوم  نآ  همه  يروآدای  راتشون  نیا  عوضوم  نییبت  رد  هک  هدش  هتفگ  يرایـسب  نانخـس  نآ  زا  سپ  سناسنر و  زا  شیپ  ياهـشرگن 
دیاش تسام . رظن  دروم  ثحب  رد  اـم  ياـشگهار  هک  میزادرپ  یم  دراوم  نآ  زا  يا  هراـپ  هب  اـهنت  لاـجم  نیا  رد  دـسر  یمن  رظن  هب  يرورض 
هجوت هریاد  رد  هچ  رگا  ناسنا  ناینیـشیپ  رکفت  رد  دشاب . ناسنا »  » هب تبـسن  نانآ  شرگن  وحن  رد  دـیدج ، میدـق و  يایند  توافت  نیرت  مهم 

یم رارق  هظحالم  دروم  زین  وا  ياهیناماسبان  تالکـشم و  گنر  مک  تروص  هب  اما  دوش  یم  هدـید  ناسنا  ریخ  نآ  زکرم  رد  اما  دراد ، ياـج 
تسا نآ ، لیلد  هب  نیا  دیامن و  یم  بیجع  يرایـسب  رظن  هب  نخـس  نیا  تسین  حرطم  ثحابم  روحم  لقث و  زکرم  ناونع  هب  ناسنا  اما  دریگ ،
ریمـض تسا و  تیاـنع  هجوـت و  دروـم  رتـشیب  مه  یبرغ  ریغ  ياـه  هعماـج  رد  یتـح  یتـح  ناـسنا  هک  میرب  یم  رـس  هب  يا  هرود  رد  اـم  هـک 

یم لیقث  رایسب  اه  هشیدنا  عون  يارب  ینعم  نیا  ریغ  روصت  هتفای و  يرتشیب  تفلا  سنا و  يروحم » ناسنا   » اب ینونک  ياه  هعماج  هاگآدوخان 
رکفت و  يروحم » ناسنا   » دوب و هتـشگن  رواب  زونه ، رایـسب  لیالد  هب  ناسنا  رـشب ، ندمت  هیلوا  نورق  رد  هک  تسا  نیا  رما  تقیقح  ماما  دیامن 
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ناسنا هک  تسا  دیدج  ندمت  رد  دوب . هتفاین  یلجت  دیامن  یم  ار  دوخ  دیدج  رـصع  رد  سناسنر و  هرود  زا  سپ  هک  هنوگ  نآ  رادم » ناسنا  »
ددرگ و یم  یقلت  يرییغت  ره  هنایاپ  ناونع  هب  وا  شیاسآ  هافر و  ددرگ  یم  يا  هشیدـنا  رکفت و  عون  ره  روحم  دنیـشن و  یم  هجوت  دنـسم  رب 

رایسب ناغمرا  ود  سناسنر ، هرود  دوش . یم  لیـسگ  وا  هب  تمدخ  رد  بدا  رنه و  تعنـص و  ملع و  هشیدنا و  رکف و  زا  معا  تاناکما  یمامت 
ریاس اب  عمج  رد  دـعب ، ياهنرق  رد  دـش و  هتـشاد  ياج  رب  نامز  نآ  رد  نآ ، هفطن  هک  رادـم  ناسنا  رکفت  نیمه  تسخن  دروآ . هارمه  هب  مهم 

بهذم و زا  يانغتـسا  هشیدـنا  مود ، هشیدـنا  و  دروآ . یپ  رد  ار  یتعنـصارف  یتعنـص و  ندـمت  نوچ  یتارمث  نیون ، هدـمآ  دـیدپ  ياهـشزرا 
. تخادرپ میهاوخ  رظن  دروم  ثحب  ياتسار  رد  نآ  زا  يریگ  هجیتن  یـسررب و  هب  راتـشون ، نیم  رد  هدنیآ ، ياهتمـسق  رد  هک  تسا  يرادنید 

ربارب رد  نآ  زا  سپ  سناسنر و  هرود  زا  شیپ  نارو  هشیدنا  عضاوم  حیرـشت  هب  یمک  تسخن  هتکن  هب  هجوت  اب  مناد  یم  مزال  اج  نیا  رد  اما 
. میزادرپب هلضاف » هنیدم   » تیمها اب  عوضوم 

ینوطالفا رهش  کین 

لاکـشا هب  رتشیب  هلأسم  نیا  دـنا  هداد  رارق  یبایزرا  دروم  ار  هلـضاف  هنیدـم  صاخ  يا  هچیرد  زا  نارو  هشیدـنا  زا  کی  ره  خـیرات ، لوط  رد 
هعماج هب  تبـسن  نوطالفا  هاگدـید  ددرگ . یم  زاب  تالکـشم  لقث  زکرم  هب  تبـسن  نانآ  هژیو  هاگدـید  نانآ و  هعماج  رد  یناماسبان  صاخ 
نیمه رد  يریبادت  زین ، اهنآ  عفر  يارب  درگن و  یم  زاب  هاگدید  نیا  زا  ار  هعماج  ياهیناماسبان  وا ، تسا . یـسایس  یهاگدید  اتدـمع  بولطم 

یماکان هدرک و  هبرجت  ار  يرادروشک  تموکح و  زا  یعونتم  لاکـشا  هک  تسیز  یم  یندمت  رد  وا  مینادب ، تسین  دـب  دـشیدنا . یم  اتـسار 
یحارط و رد  وا  يرکف  يانبریز  يدودح  ات  یماکان  نیا  دید . یم  یبوخ  هب  ار  یناسنا  عماوج  تداعـس  نیمأت  رد  دوجوم  یـسایس  ياهماظن 
زا هلضاف  هنیدم  يایؤر  یـسررب  زا  شیپ  درک . يرازگ  هیاپ  ار  هلـضاف  هنیدم  یـسدنهم  رد  رگید  ریبعت  هب  بولطم و  یـسایس  ماظن  يزیر  یپ 

عون راهچ  اب  رـصع  نآ  نانوی  ندمت  رد  دـسر . یم  رظن  هب  مزال  يو  رـصع  یـسایس  ياهماظن  هرابرد  يرـصتخم  حیـضوت  نوطالفا  هاگدـید 
ياـهمان اـب  يروـهمج »  » باـتک رد  اـهنآ  زا  يو  هک  میوـش  یم  ور  هـبور  نیمزرـس  نآ  فـلتخم  ياهـشخب  رد  یـسایس ، ماـظن  تموـکح و 

ناونع هب  ار  هدش  دای  یسایس  ياهماظن  زا  کی  چیه  نوطالفا ، دنک . یم  دای  یناروت  یـسارکمد و  یـشراگیلا ، یـسارکومیتای ،» « ) شرامیت »
لآ هدـیا  ماظن  هب  کیدزن  ییاهیگژیو  زا  اهنآ  زا  يا  هراپ  هچ  رگا  . ) تفرگ یم  هدرخ  اهنآ  یمامت  رب  دیدنـسپ و  یمن  بولطم  سایـس  ماـظن 
يا هزیمآ  تفگ ، ناوت  یم  هک  تفر  یم  رامش  هب  تراپسا  هعماج  یسایس  ماظن  یـسارکومیت ) ای   ) شرامیت تموکح  دندوب ). رادروخرب  يو 
دوب یتاقبط  ماظن  کی  هدـش  دای  یـسایس  ماظن  لاح ، نیع  رد  ( 99 .) دوب نادیفـس  شیر  ياروش  یمومع و  تاباختنا  یثوروم ، یهاـشداپ  زا 

هک مود  هتـسد  دنداد و  یم  لیکـشت  ار  هعماج  مکاح  هقبط  هک  دـندوب  تراپـسا  نایهاپـس  تسخن  دنتـسیز : یم  هدـمع  هورگ  ود  نآ  رد  هک 
دندوب و مورحم  یعامتجا  قح  هوگ  ره  زا  هک  دندوب  ینازرواشک  اه  توله  دـندوب . توله »  » مان هب  یموق  دـندناشوپ  یم  ار  هعماج  تیرثکا 
، دنداد یم  یلکشت  ار  هعماج  تیلقا  هورگ  هک  تراپسا  نایهاپس  دنتفرگ . یم  رارق  هجنکش  رازآ و  یشک و  هرهب  دروم  اه  تراپـسا  فرط  زا 

شزادرپ زا  هدـنیآ  يارب  دـنناوتب  اـت  دـنتفرگ  یم  رارق  هژیو  شرورپ  تبقارم و  تحت  یکدوـک  ناـمه  زا  هـک  دـندوب  هدـیزرو  یناـیوجگنج 
زا دندرک  یم  يوریپ  تخـس  یطابـضنا  زا  ییوشانز  روما  رد  یتح  یگدنز  لئاسم  هیلک  رد  زین  یگرزب  رد  نانآ  دنـشاب . رادروخرب  یبسانم 

تاقلعت زا  هک  دنتفای  یم  تیبرت  يا  هنوگ  هب  یلک  لوط  هب  دندوب و  عونمم  یگدنز  رد  لمجت  عون  ره  هب  نتخادرپ  زا  میس و  رز و  نتخودنا 
تبثم و طاقن  ياراد  روبزم ، یـسایس  ماظن  نوطالفا  رظن  رد  دنهد . حیجرت  شیوخ  يدرف  حـلاصم  رب  ار  یعامتجا  حـلاصم  غراف و  یـصخش 

شیاتس هدید  هب  يدایز  دود  ات  ماظن  نیا  رد  مکاح  هقبط  شرورپ  تیبرت و  ياه  هویش  روط  نیمه  یتاقبط و  ماظن  هب  يو  دوب . یناوارف  یفنم 
هفـسالف یماظن ، نینچ  رد  هک  دوب  دقتعم  يو  تخاس  یم  دراو  مهم  یتاداریا  زین  نآ  ياهیگژیو  زا  يرایـسب  رب  یلو  درک ، یم  هاگن  دییأت  و 

نیا رد  دوش . یمن  هداهن  یعقاو  تمکح  يدنمدرخ و  هب  اما  تسا ، ییوجگنج  يروشحلس و  تسانتعا  دروم  رتشیب  هچنآ  دنرادن  یهاگیاج 
هاج یفخم و  تروص  هب  لاوما  رثاکت  یبلط  نوزف  صرح  راتفرگ  جیردت  هب  دنا  هدوب  رود  تلیـضف  تمکح و  زا  هک  تردـق  نابحاص  ماظن 
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رارق شهوکن  دروم  تخس  تسد  ورف  هقبط  زا  یشک  هرهب  هجنکـش و  رازآ و  لیلد  هب  ار  اه  تراپـسا  نینچمه  يو  ( 100) دندرگ یم  یبلط 
یعون هب  يو  دوخ  دید  میهاوخ  هدـنیآ  رد  هک  روط  نامه  هکلب  داد  یمن  رارق  داقتنا  دروم  ار  نانآ  هعماج  یتاقبط  ماظن  زگره  یلو  داد ، یم 

ار تیلقا  هک  دوب  هعماج  رب  نارگناوت  نیذفنتم و  نادنمتورث ، تموکح  یـشراگیلا ، تموکح  دوب . لیاق  لباق  هلظاف  هنیدـم  رد  یتاقبط  ماظن 
ماظن دـماجنا . یم  عامتجا  ماظن  یـشاپورف  يرگمتـس و  هب  هک  دوب  مهتم  نوطـالفا  فرط  زا  زین  یـسایس  ماـظن  عون  نیا  دـنداد . یم  لیکـشت 

نآ تیبوبحم  فالخ  رب  یـسارکمد  ماظن  تسا  تیمها  زیاح  رایـسب  هطبار  نیا  رد  نوطالفا  تارظن  هطقن  هک  دوب  یـسارکمد  رگید  یـسایس 
مادعا يو  هک  میرب  یمن  دای  زا  دمآ  یم  رامـش  هب  نوطالفا  دزن  رد  تموکح  عاونا  نیرتروفنم  زا  نانوی  ندمت  رد  یتح  رـضاح و  رـصع  رد 

رد یسایس  ماظن  عون  نیا  هک  دوب  دقتعم  یلک  روط  هب  تسناد و  یم  ینانوی  وک  یسارکمد  نیمه  لوصحم  ار  طارقس  شیوخ  دارم  داتـسا و 
هک مدرم  هدوت  وا  هدیقع  هب  تسا : نینچ  یـسارکمد  ماظن  رب  نوطالفا  هدـمع  تاداقتنا  تسا . یناروت )  ) رگمتـس تموکح  زاس  هنیمز  تیاهن 

ار حیحص  یگدنز  اب  هطبار  رد  تواضق  هشیدنا و  تردق  دنتسه  طلسم  دوخ  تشونرس  رب  میقتسم ) یسارکمد  ینعی   ) یعقاو یـسارکمد  رد 
تفرگ دنهاوخ  شیوخ  فطاوع  تاساسحا و  سوه و  يوه و  ساسا  رب  یتامیمصت  زاس  تشونرـس  ساسح و  لحارم  رد  عبطلاب  دنرادن و 
هژیوب دوخ  یـصخش  عفاـنم  ظـفح  روظنم  هب  دـندرگ  یم  مهم  تامیمـصت  ذاـختا  راد  هدـع  هعماـج  ناگدـیزگرب  ناوـنع  هب  هک  زین  یناـسک 

نانآ ياهسوه  يوه و  ياضرا  اه و  هدوت  ندرک  دونشوخ  هار  رد  یتامیمصت  درک  دنهاوخ  یعـس  شیوخ  تیبوبحم  تیعقوم و  زا  تسارح 
. دشاب هعماج  یقیقح  حلاصم  فالخ  رب  یتح  ییاسراپ و  تقیقح و  قح و  فالخ  ییاه  باختنا  تامیمـصت  نآ  هک  دـنچ  ره  دـننک  ذاختا 
جره و هعاشا  یعامتجا و  طباور  نتخیـسگ  مه  زا  هب  تیاهن  رد  دروآ  یم  ناغمرا  هب  هعماج  يارب  یـسارکومد  ارهاظ  هک  زین  ییاـه  يدازآ 

هناملاظ زین  يرگمتـس »  » یناروت ماظن  ( 101 .) تسا یناروت )  ) يدادبتـسا تموکح  نآ  هرمث  هک  دـیماجنا  دـهاوخ  یعاـمتجا  يرکف و  جرم 
ماظن نیا  رب  نارگید  هک  تسا  ییاه  لاکـشا  ياتمه  نآ  رب  نوطـالفا  ياـه  لاکـشا  دـبای و  ققحت  تسناوت  یم  هک  دوب  یتموکح  عون  نیرت 
کی هجو  چیه  هب  هک  دهد  یم  ناشن  دیوگ ، یم  دوجوم  یـسایس  ياهماظن  زا  داقتنا  رد  نوطالفا  هک  هچنآ  یلک ، روط  هب  دـنا . هتخاس  دراو 

زا هک  یـسارکمد ، ماظن  هب  تبـسن  يو  تاداـقتنا  هژیوب  درادـن . تیمکاـح  وا  ياـهتواضق  رب  نآ ، دـیدج  ياـنعم  رد  هنارادـم ، ناـسنا  رکفت 
نآ متا  کی  درف و  ناونع  هب  ناسنا  هک  تسا  هیـضق  نیا  رگ  تیاکح  ینـشور  هب  ، تسا دـیدج  رـصع  رد  هناـیارگناسنا »  » رکفت تـالوصحم 

يوه و زا  يوریپ  یلد  هب  ار  ياهناسنا  وا  درادن . یهاگیاج  يو  هاگدـید  رد  دریگ ، یم  رارق  هیکت  هجوت و  دروم  دـیدج  رـصع  رد  هک  هنوگ 
تـشونرس رد  یتـح  حیحـص  يرواد  تواـضق و  هتـسیاش  تسا  ناـنآ  یگدـنز  رکفت و  یعیبـط  ناـیرج  هک  فطاوع  تاـساسحا و  سوه و 

فلتخم ياه  هنحـص  رد  رـضاح  ندـمت  رد  یهاوخدوخ ، زیارغ و  فطاوع و  تاـساسحا و  نیمه  اـب  هک  یناـسنا  ناـمه  دـناد  یمن  شیوخ 
وا رد  دوش و  یم  هدرپـس  وا  هب  دوش  یم  هتـساوخ  وا  يارب  زیچ  همه  دریگ . یم  رارق  رادـم  دوـش و  یم  رواـب  داـصتقا و ... عاـمتجا ، تساـیس 

هدرخ وا  رب  دـنبات و  یمن  رب  یـسارکمد  رـصع  نارادـم  ناـسنا  ار ، نوطـالفا  تاداـقتنا  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هـب  يرآ  ددرگ . یم  هلاحتـسا 
هنیدم راتخاس  هب  نوطالفا  دربهار  یگنوگچ  دوجوم ، یـسایس  ياهماظن  زا  داقتنا  زا  سپ  ( 102 .) دننک یم  تخس  هدنزگ و  رایسب  ياهیریگ 

یناماسبان نیا  نوطالفا  هک  تسا  نیا  تسا  هجوت  بلاج  هچنآ  تسا . زومآ  هتکن  تیمها و  زیاح  رایسب  اتسار  نیمه  رد  زین ، شیوخ  هلـضاف 
رد وا  هغدـغد  هک  دـسر  یم  رظن  هب  درادـن و  هجوت  ددرگ ، سمل  شروضح  دـیاب  هک  هنوگ  نآ  ناـسنا  هب  نآ  نتم  رد  یلو  دـنیب  یم  ار  اـه 

. تسا نینچ  هیضق  نیا  رد  وا  دربهار  لیلحت و  یناسنا . لضعم  کی  ات  تسا  یفسلف  لکشم  کی  زا  ییاشگ  هرگ  رتشیب ، هلضاف  هنیدم  میسرت 
هیرظن رد  نآ  زا  شیپ  هک  وا  درب . یم  ورف  کف  هب  ار  يو  هلأسم  نیا  تسین . تابث  اب  رادیاپ و  ماظن  کی  کی ، چیه  روبزم  یـسایس  ياهماظن 

بوچراـچ رد  دوجوم  عضو  یتاـبث  یب  زا  تسا  تیلک  تاـبث و  یگژیو  ياراد  اـموزل  تقیقح  هک  دوب  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  شیوخ  لـثم » »
یسایس ماظن  دناوت  یمن  کی  چیه  اهنآ  یتابث  یب  هب  هجوت  اب  دوجوم  یـسایس  ياهماظن  دریگ . یم  لوقعم  الماک  هجیتن  کی  شیوخ  هفـسلف 

کی هشیدنا  رد  دـیاب  بولطم  هعماج  هب  ندیـسر  يارب  دـنک  نومنهار  حالـص  ناماس و  هب  ار  شیوخ  هطلـس  تحت  هعماج  هدوب و  لآ  هدـیا 
کی ینعی ، دزادرپب  هلـضاف  هنیدم  یـسدنهم  هجیتن  رد  ماظن و  نآ  یحارط  هب  هنافوسلیف  هک  دـناد  یم  دوخ  رب  وا  دوب و  تابثاب  یـسایس  ماظن 
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يرهـش کین  تسا : هنوگ  نیدب  دهد  یم  يرهـش  نینچ  هب  وا  هک  یتفاب  نامزاس و  شیوخ . هنوگ  لثم  ياه  هدیا  اب  بسانتم  تابثاب ، هعماج 
نایاورنامرف دنا : هتشگ  مهارف  هقبط  ود  زا  دوخ  نارادساپ  مدرم . هدوت  نارادساپ و  هقبط  تسا : هتفای  یلکـشت  هدمع  هورگ  ود  زا  هک  یتاقبط 

تعیبط يو  دنرادروخرب . مدرم  هدوت  هب  تبسن  یتاذ ، تلیضف  دادعتسا و  زا  دنتسه و  برجم  هدومزآ و  راک  یناروآ  گنج  نانآ  ناروای . و 
اب وا  رکفت  فالتخا  زین  اـج  نیمه  رد  ( ) 103  ) ییامن یم  هیبشت  جـنرب  نهآ و  هب  ار  مدرم  هدوت  تعیبط  هرقن و  الط و  هب  ار  ناـنآ  تشرـس  و 

، ناـیاورنامرف ددرگ ». یم  هظحـالم  ینـشور  هب  دـیدج  رـصع  رد  اـهناسنا  نتـشاگنا » راو  مـتا  ، » رگید ریبـعت  هـب  اـهناسنا و  يواـست  هشیدـنا 
هب دنتـسه . تامیمـصت  نآ ، ماجنا  رد  نانآ  ییارجا  يوزاب  ناروای  دـنراد و  هدـهع  رب  ار  ییاهن  تامیمـصت  ذاختا  روشک و  هرادا  تیلوؤسم 

هژیو تبقارم  تیبرت و  تحت  یناوج  ناوا  نامه  زا  دیاب  دنراد  ار  نارادساپ  هقبط  رد  روضح  یتاذ  یگتـسیاش  هک  یناسک  نوطالفا ، هدـیقع 
تلیـضف اب  ناروای و  رامـش  رد  شیوخ  ياهییاناوت  اه و  هتخومآ  دادعتـسا و  هب  هجوت  اب  رتالاب ، نینـس  رد  دـنناوتب  جـیردت  هب  ات  دـنریگ  رارق 

یکارتـشا یگدـنز  عون  کـی  زا  اـهراک  رد  یـصخش  هزیگنا  عوـن  ره  زا  ندوـب  رو  يارب  ناـنآ  دـنیآ . رد  ییاورناـمرف  ماـقم  هب  ناـنآ ، نیرت 
، تسا یعامتجا  دـسافم  أشنم  رـس  هک  یـصوصخ  تیکلام  ساسحا  عون  ره  زا  ات  ییاراد  یگداوناـخ و  یگدـنز  رد  كارتشا  دـنرادروخرب 

هنیدم سیـسأت  رد  یـساسا  روحم  هک  هدیقع  نآ  دزادرپ . یم  شیوخ  فورعم  هدیقع  داریا  هب  نوطالفا  نیا  زا  سپ  دنـشاب . ناما  رد  غراف و 
هک یسک  اهنت  نارادساپ  هقبط  نایم  زا  يو ، داقتعا  هب  هعماج  رب  نامیکح  نافوسلیف و  تموکح  زا  تسا  ترابع  دهد . یم  لیکشت  ار  هلضاف 

حلاصم قیاقح و  هک  تسا  یـسک  وا  ددرگ و  ییاورنامرف  تیلوؤسم  راد  هدـهع  دـناوت  یم  تسا  هدیـسر  لثم ) ینعی   ) قیاقح كرد  ماقم  هب 
رت کیدزن  یتسرد  تقیقح و  هب  وا  تامیمـصت  دـهد و  یم  صیخـشت  نانآ  دوخ  زا  رتهب  تقیقح  ملاع  اـب  لاـصتا  هطـساو  هب  ار  مدرم  هدوت 

نیا تـسا و  هتفـشآ  یـسایس  ياـهماظن  لوـصحم  رـشب ، ياـهیناماسبان  يراـتفرگ و  دراـگن  یم  يروـهمج »  » رد يو  هـک  هنوـگ  نآ  تـسا .
هنیدم سیـسأت  رد  وا  رکفت  زغم  بلطم  نیا  دندرگ و  فوسلیف  نارایرهـش  ای  رایرهـش و  نافوسلیف  هک  نیا  رگم  دـبای ، یمن  نایاپ  تالکـشم 
زگره رـشب ، عون  دسافم  یلک  روط  هب  نم  هدیقع  هب  هکلب  دنک ، یم  هابت  ار  اهرهـش  هک  يدسافم  مزیزع ! نکوالگ  يا  متفگ ، . » تسا هلـضاف 

یتسار و هب  دنراد ، تنطلس  یهاشداپ و  ناونع  نونکا  مه  هک  نانآ  ای  ، دنوش هاشداپ  هفسالف  اهرهش ، رد  هک  نآ  رگم  تفای ، دهاوخن  ناصقن 
تفاـب و هصـالخ ، روـط  هب  سپ  (.« 104) دوش عمج  دـحاو  درف  رد  اـمأوت  تمکح  اـب  یـسایس ، يورین  دـنیآ و  رد  هفـسالف  کلـس  رد  ادـج 
اب هقبط  مکاح ، هقبط  دراد . رارق  يریگ  میمـصت  مره  سأر  رد  اورنامرف  ناونع  هب  فوسلیف ، تسا : نینچ  ینوطـالفا  هلـضاف  هنیدـم  ناـمزاس 

کی رد  هعماج  ندرک  هرادا  رتهب  يارب  دنراد و  هعماج  تاقبط  ریاس  اب  يرهوگ  توافت  هک  دـنا  هعماج  فارـشا  ینعم  کی  هب  رت و  تلیـضف 
یکارتشا ماظن  فالتخا  نایب  رد  ناخروم  یخرب  . ) دنریگ یم  رارق  هژیو  ياهتبقارم  تحت  تسخن ، نامه  زا  دنرب و  یم  رس  هب  یکارتشا  ماظن 

درکیور و لاح ، ره  رد  (.( 105) دننک یم  یفارشا » مسینومک   » هب ریبعت  نآ  زا  یکارتشا ، ياهماظن  ریاس  اب  ینوطالفا  هلضاف  هنیدم  رب  مکاح 
زا يو ، لثم  هیرظن  نوچمه  تسا و  هیـضق  نیا  هب  تبـسن  یفـسلف  یـسایس -  تأرق  عون  کی  رهـش ، نامرآ  بولطم و  هعماج  زا  وا  تشادرب 

« يروهمج  » باـتک رد  دراد و  ناـعذا  نآ  ندوب  یلیخت  هب  زین ، يو  دوخ  تسا . رادروـخرب  یعیبطلادـعبام  هنوـگ  اـیؤر  یلیخت و  ياـه  هبنج 
دننیبب ار  نآ  دنناوتب  نادنموزرآ  ات  دشاب  نامـسآ  رد  يا  هنومن  تروص  هب  هکلب  دباین  ققحت  زگره  هلـضاف  هنیدم  اسب  هچ  : » دیوگ یم  نینچ 

هک نیا  دیاین ...« : ای  دـیایب  دوجو  هب  يا  هعماج  نینچ  هک  دـناد  یمن  مهم  یلیخ  وا  یتح  (.« 106) دنهن داینب  دوخ  ياهلد  رد  ار  نآ  هدـننام  و 
درم هک  تسا  نآ  مهم  ... ) تسین تیمها  ياراد  هن ، اـی  درک و  دـهاوخ  ادـیپ  دوـجو  هدـنیآ  رد  اـی  هتـشاد  یجراـخ  دوـجو  یتـموکح  نینچ 
یم دودرم  ار  رگید  یـسایس  ياهماظن  مامت  يو  عقاو ، رد  (.« 107) ریغال درک و  دـهاوخ  يوریپ  تموکح  نینچ  کی  لوصا  زا  اهنت  میکح )

یناسنا هغدغد  کی  وا ، هغدغد  هک  مینیب  یم  (. 108  ) تسین راگزاس  هنامیکح  عبط  هفـسلف و  اب  اهنآ  زا  کی  چیه  هک  نیا  لیلد  هب  تسناد ،
نآ رد  هک  تسا  یسایس  یفسلف -  يامعم  کی  هلضاف  هنیدم  وا ، نوچ  ینارو  هشیدنا  يارب  تسا . یفـسلف  یـسپاولد  عون  کی  هکلب  تسین ،

نینچ رد  نونکا  دـنهن و  یم  نآ  صوصخم  ياه  هاگیاج  رد  ار  رکفت  لزاپ  فلتخم  تاعطق  دـننک و  یم  اضرا  ار  شیوخ  ياه  يواـکجنک 
هاگیاج نیا  ات  مینک ، یم  میسرت  ار  يا  هلـضاف  هنیدم  نیاربانب  تفای ، دیاب  ار  نآ  تسا و  هدش  دوقفم  فوسلیف  کی  یـسایس  هاگیاج  یثحب ،
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نیناوق اهروشنم و  حرط  هب  تسوا  ندرک  رداـق  شا  هجیتن  هک  ددرگ  لـیان  یتفرعم  لیـصحت  هب  دـناوت  یم  فوسلیف ، . » دوش تفاـی  هدـشمگ 
هک یطیارش  ات  دنیشنب ، یهلا  هقدص  راظتنا  رد  رشب  عون  هک  تشاد  دهاوخن  یموزل  رگید  رارق  نیا  زا  ینالقع . لوصا  هیاپ  رب  روشک ، یساسا 

ندرک انب  نآ ، زا  دعب  دننز و  هیکت  تردق  هکیرا  رب  هفسالف  هک  تسا  مزال  طقف  دیآ . دوجو  هب  دشاب  ریذپ  ناکما  تلیـضف  لیـصحت  نآ  رد 
نامرآ نوچ  زین ، يرگید  ياهنامرآ  تاکن و  زا  نوطالفا ، هتبلا  (.« 109  ) تسین راوشد  يراک  یلقع ، نیزاوم  اب  قبطنم  بوخ و  تلود  کی 
تفاب رد  یـساسا  روحم  نکر و  ناونع  هب  يروهمج ، باتک  رـساترس  رد  هلوقم  نیا  دیوگ و  یم  نخـس  هلـضاف  هنیدم  رد  لادتعا  تلادع و 

هنوگ نیا  هب  تبـسن  یـسایس  یفـسلف و  هغبـص  کی  اب  مه  زاب  نکیل  دروخ ، یم  مشچ  هب  يو  هلـضاف  هنیدم  نامزاس  رد  روطنیمه  هشیدـنا و 
هک تسا  نیا  رد  هنیدم  تلادع  نایاورنامرف . زا  نارادربنامرف  یـضتقم  مزال و  تیعبت  زا  تسا  ترابع  هنیدم ، لادتعا  : » يو داقتعا  هب  ایاضق .

سفن رـصانع  مامت  هک  تسا  لداع  یتقو  درف ، هک  هنوگ  نامه  دشاب . دوخ  راک  هجوتم  بظاوم و  نارگید ، راک  رد  تلاخد  نودب  سک ، ره 
هنیدـم روط  نیمه  دـشاب ، هتـشاد  ار  مزال  تیعبت  رتالاب  هب  تبـسن  رت  نییاپ  دـنهد و  ماجنا  ار  دوخ  هژیو  راک  گنهامه  هتـسیاش و  وحن  هب  وا 
هتسیاش یقیرط  هب  ار  دوخ  هب  طوبرم  فیاظو  تسا  هدش  فیلأت  بیکرت و  اهنآ  زا  يدارفا  تاقبط و  مامت  هک  تسا  راکتسرد  ای  لداع  یتقو 
هجاوم یـشرگن  نینچ  کی  اب  دیدج ، رـصع  يادتبا  ات  نآ ، زا  سپ  نانوی و  ندمت  خیرات  لوط  مامت  رد  ام  و  (.« 110) دنهد ماجنا  حیحص  و 
تبسن یسایس  یفـسلف  تأرق  عون  کی  ینعی ، دراد ، ار  درکیور  نیمه  اقیقد ، دزادرپ ، یم  بولطم  هعماج  میـسرت  هب  هک  زین  وطـسرا  میتسه .

. ددرگ یم  سیسأت  اه  یناماسبان  عفر  عامتجا و  تیعضو  دوبهب  يارب  یسایس  ماظن  هک  دراد  یم  ناعذا  رما ، يادتبا  رد  يو  هلضاف . هنیدم  هب 
وا اما  تسا . یسایس  هعماج  تیاغ  روحم و  ناسنا  تداعس  نیاربانب ، (.« 111 ... ) تسا نتسیزهب  هکلب  نتسیز ، اهنت  هن  یسایس ، هعماج  فده  »

تسج دیاب  لادتعا  ییاناد و  رد  ار  تلیضف  تسا و  تلیضف  دربراک  رد  تداعس  يو ، داقتعا  هب  دراد . نهذ  رد  تداعـس  زا  صاخ  يریـسفت 
ۀعیبطلادعبام رد  هک  ییاه  هدیا  نامه  ددرگ ، یم  لادتعا  ییاناد و  روحم  لوح  هلـضاف ، هنیدم  هب  تبـسن  وا  يزکرم  هشیدنا  لیلد ، نیمه  هب 

رد یناسک  ای  یـسک  دـیاب  بولطم ، هعماج  یـسایس  مره  رد  لیلد  نیمه  هب  دوب . هدرک  دـیکأت  اهنآ  رب  هتفریذـپ و  ار  اهنآ  شیوخ  قـالخا  و 
یهاشداپ تموکح  دـیآ ، عمج  یـصخش  کـی  رد  رگا  لـیاضف  نیا  دـنرادروخرب . يرت  نوزفا  ییاـناد  تلیـضف و  زا  هک  دـنریگ  رارق  سأر 

ماـظن بوـلطم ، تموـکح  عوـن  یهورگ ، رد  رگا  دـمآ و  دـهاوخ  دـیدپ  تسا ، بوـلطم  یـسایس  ياـهماظن  عوـن  نیرتـهب  هـک  یـشرانوم ) )
هکلب دیآ ، یمن  رامـش  هب  تلیـضف  كالم  اهنت  ییاناد ، نوچ  هتبلا  دوب . دـهاوخ  نالوضفلاوب  فارـشا و  تموکح  نامه  ای  یـسارکوتسیرآ ،

هدـعاق و هک  دـهد  یم  حـیجرت  وطـسرا  تسا ) رادروخرب  يرتشیب  تیمها  زا  هکلب   ) تسا یلـصا  ياه  هصخاش  زا  زین  يور  هناـیم  لادـتعا و 
اب قابطنا  لباق  ناسـشک و  يا  هطباض  هکلب  دـهدن ، هئارا  هعماج  یـسایس  ماظن  یگدـنز و  هویـش  نیرتهب  اب  طابترا  رد  یقلطم  لمعلا  روتـسد 

يارب یگدـنز  هویـش  نیرتهب  تموکح و  نامزاس  نیرتهب  نییعت  رد  ام ، رایعم  : » دـیوگ یم  وا  دـهد . یم  رارق  ام  يور  شیپ  فلتخم  طیارش 
یعیبط و ياهدادعتـسا  وترپ  رد  طقف  هک  تسا  یبیترت  هن  دـشاب ، رود  هب  ماوع  سرتسد  زا  هک  تسا  یلئاضف  هن  نامدرم ، اهروشک و  تیرثکا 

یتموکح یگدـنز و  شور  نانچنآ  طقف  هکلب  دروآرب ، ام  بولطم  لامک  هک  تسا  یتموکح  هویـش  هن  دـیآ و  لـصاح  تورث  يراـیتسد  هب 
هنوـگره زا  هدوـسآ  یمدآ ، هک  تسا  نآ  رد  نیتـسار  تداعـس  دـشاب ... ینتفریذـپ  باـی و  ناـسآ  ار  اـهروشک  ناـمدرم و  رتـشیب  هک  تسا 

هنایم هیاپ  رب  هک  تسا  نآ  یگدنز  هنوگ  نیرتهب  دیآ  یم  رب  اج  نیا  زا  تسا . يور  هنایم  رد  زین  تلیضف  دنک و  تسیز  تلیـضف  اب  دنبودیق ،
تـسرد نآ  نامزاس  تموکح و  کی  يدب  یبوخ و  هرابرد  دیاب  رایعم  نیمه  دسرب ، نآ  هب  دـناوتب  سک  همه  هک  دـشاب  يدـح  رد  يور و 

هقبط دارفا  هک  يا  هعماـج  رد  وطـسرا ، لـیلد  نیمه  هب  (.« 112  ) تسا نآ  یگدنز  هویـش  هدـنیامن  روشک  ره  تموکح  نامزاس  اریز  دـشاب ؛
يریگ میمـصت  هندب  رد  نانآ  دوجو  اریز  دناد ، یم  اهتموکح  عون  نیرتهب  ار  طسوتم  هقبط  تموکح  دنـشاب ، تاقبط  ریاس  رب  نوزفا  طسوتم 
دارفا زا  هک  تسناد  رتهب  همه  زا  دیاب  ار  یتموکح  نآ  راچان ، سپ  . » تسا یناگمه  تداعس  شرتسگ  هعماج و  ياقب  تابث و  لداعت ، نماض 

تموـکح زا  اـج  نـیمه  رد  و  (.« 113) دـنراد نارگید  زا  يرت  نئمطم  یگدـنز  هشیمه  طـسوتم  مدرم  دـشاب . هدـمآ  مـهارف  ربارب  دـننامه و 
تیلقا تموکح  لبمس  هک  یشراگیلا  تموکح  زا  روط  نیمه  تسوا و  رظن  رد  هعماج  تسد  یهت  تیرثکا  تموکح  لبمس  هک  یـسارکمد 
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هعماج رد  لادـتعا  لداعت و  هدـننز  مهرب  يا  هنوگ  هب  نانآ  زا  کی  ره  اریز  دـنک ؛ یم  داقتنا  ناسکی  هب  تسا ، هعماج  رد  دـنمناوت  رگناوت و 
زا ییاپدر  کی ، چیه  رد  نوطالفا ، زا  هدـش  دای  هاگدـید  رد  هن  هاگن و  نیا  رد  هن  هک  میبای  یم  یبوخ  هب  هرقف ، نیا  رد  لمأت  تقد و  اب  دـنا .

نیا كرتشم  گنس و  مه  اتبـسن  هاگدید  تساعدا ، نیمه  دیؤم  هک  يرگید  هنیرق  دوش . یمن  هدهاشم  دیدج  نورق  هنارادم  ناسنا  تارکفت 
یگدنب و ریسفت  هیجوت و  عافد ، هب  ار  شیوخ  تسایس »  » باتک زا  ییاهشخب  امسر  وطسرا ، تسا . يراد  هدرب  هلأسم  هب  تبسن  فوسلیف ، ود 

رهوگ تشرـس و  توافت  رب  ار  هلـضاف  هنیدـم  یـسایس  ماـظن  ساـسا  یلک  روط  هب  زین ، نوطـالفا  (. 114  ) تـسا هداد  صاـصتخا  يراد  هدرب 
يدوجو سنج  دنا و  هدش  هدـیرفآ  تسدورف  شیوخ  تعیبط  رد  مدرم ، زا  يا  هدـع  هک  تسا  رواب  نیا  رب  دـنک و  یم  يراذـگ  هیاپ  اهناسنا 

حالـص دنتـسه و  ییاورنامرف  يرورـس و  هتـسیاش  هتفای ، دوجو  هرقن  الط و  زا  نانآ  تشرـس  هک  رگید  هتـسد  تسا و  جـنرب  نهآ و  زا  اـهنآ 
، ناگتـشذگ رکفت  رد  هک  دراد  نآ  زا  ناـشن  یگمه  اـهنیا  دـنزیوآ . ندرگ  رب  ار  ناتـسدارف  زا  يوریپ  یگدـنب و  غوـی  هک  تسا  ناتـسدورف 
رب اسیلک  طلـست  هرود  ندـمآ  دـیدپ  اب  ینعی  هرود ، نآ  زا  سپ  تسا . هدوبن  انتعا  دروم  حرطم و  هجو  چـیه  هب  نآ ، دـیدج  يانعم  هب  ناـسنا 
زیچ همه  رادـم ، ییاسیلک  هشیدـنا  رد  هک  ارچ  دـبای ؛ یم  یبهذـم  ینید و  يا  هرهچ  رارمتـسا و  تلفغ  ییانتعا و  یب  نیمه  زین ، اپورا  رکفت 

« یناهج نآ   » يریگ تهج  زیچ ، همه  هصالخ  رنه و  قالخا ، تایهلا ، هفسلف ، ملع ، دوش . یم  هراظن  وا  دوجو  هنیآ  رد  روما  هیلک  تسادخ و 
ناهج نیا  رد  یعقاو  قلطم و  تداعـس  : » هک دندوب  داقتعا  نیا  رب  اقفتم  نانآ  همه  ددرگ . یم  هلاحتـسا  وا  رد  ددرگ و  یم  زاب  ادخ  هب  دراد ،

ترابع تاـیقالخا  همه  (.« » 116) دراد دوجو  قلطم  تداعـس  يراـکوکین و  هک  تسا  دـنوادخ  دوـجو  رد  طـقف  (.« » 115) دـهد یمن  تسد 
نآ اسیلک  هفیظو  نیرت  یلاع  و  ادخ ... يور  ندید  ینعی  يدبا ... ییاهن و  تداعـس  نیا  هب  لین  يارب  یمدآ  نتخاس  ایهم  ملع  رنه و  زا  تسا 
زا درمت  اب  رشب  هک  دهد  یم  یهاوگ  خیرات ، قیاقح  نیرت  صخاش  (.« » 117) دنک يربهر  يراگتسر  لزنم  رس  يوس  هب  ار  نامدرم  هک  تسا 
هب یلجت  اب  ادـخ ، دـنزرف  ای  مود ، مونقا  و  ناـیاپ . یب  یتازاـجم  قحتـسم  ببـس ، نیمه  هب  و  دودـحمان ، دـش  یهاـنگ  بکترم  یهلا ، ناـمرف 

دناوت یم  ناسنا  نآ  تکرب  هب  هک  دروآ  دوجو  هب  دوخ ، شخب  تاجن  ضیف  زا  يا  هنیجنگ  گرم ، جنر  یماندب و  لمحت  يرـشب و  تروص 
ندراذگ اب  تساک و  رتشیب  ناسنا  رب  هجوت  عاعش  زا  يرادم » ادخ   » حرط اب  زین  اسیلک  نیاربانب ، دوش ». راگتسر  یتاذ ، يراک  هانگ  مغر  یلع 

داد میهاوخ  ناشن  رـصتخم  روط  هب  هدنیآ ، ياهـشخب  رد  دوزفا . يو  یخیرات  ياه  هدقع  رب  نانچمه  يو ، یناشیپ  رب  يدـبا  يراک  هانگ  غاد 
رد ار  شیوخ  هاگیاج  جـیردت ، هب  اـهنرق ، لوط  رد  هنوگچ  دزیخ و  یمرب  يرواـب » اـندوخ   » باوخ زا  دـیدج ، رـصع  رد  ناـسنا  هنوگچ  هک 

هنیدم هشیدنا  نییبت  اب  میهاوخ  یم  نآ  زا  شیپ  اما  دهن . انب  ییارگ » ناسنا   » روحم رب  یندمت  دناوتب  ات  دهد ، یم  رییغت  یسانش  یتسه  لودج 
میشاب هتشاد  نیشیپ  لیلحت  رب  يا  هلمکت  دییأت و  یمالسا ، نارکفتم  نیرتگرزب  زا  یکی  هاگدید  زا  هلضاف 

یباراف هلضاف  هنیدم 

هنیدـم هرابرد  وا  يارآ  رکذ  تسیز . یم  اپورا  رد  ییاسیلک  تموکح  جوا  اب  نراقم  ینعی  يدالیم ،) مهد   ) يرجه مراـهچ  نرق  رد  یباراـف 
نیا رد  یباراـف  ياـه  هدـیا  اریز  تسین ، مه  نینچ  عـقاو ، رد  هک   ) تسا یحیـسم  ناـهلأتم  راـکفا  اـب  وا  راـکفا  یکیدزن  لـیلد  هب  هـن  هلـضاف ،

هب تبسن  میدق  رکفت  حور  نداد  ناشن  رد  هکلب  درادن ). یحیسم  نارکفتم  نایم  رد  ییاتمه  دهد ، یم  ناشن  خیرات  هک  اج  نآ  ات  صوصخ ،
لین رد  یعامتجا  نواعت  يانبم  هعماج  یباراف ، هاگن  رد  تسا . دوب ، هتفای  یبهذـم  يریوصت  ینید  فلتخم  عماوج  رد  ناـسکی  هب  هک  ناـسنا ،

رب هک  یتما  ددرگ و  یم  لصاح  تداعس  هب  ندیسر  يارب  نواعت  نآ  رد  هک  تسا  يا  هعماج  هلضاف ، هنیدم  تسا و  ناسنا  عونتم  ياهزاین  هب 
یقطنم و نیرت  هتـسجرب  ناونع  هب  یباراـف ، هک  میرب  یمن  داـی  زا  اـج  نیمه  رد  (. 118) دنیآ یم  رامـش  هب  لضاف  تما  دـننک ، مایق  مهم  نیا 
سونأم و ینوطالفاون  راکفا  هژیوب  نانوی ، نافوسلیف  راـکفا  اـب  شنهذ  تدـش  هب  دوخ ، رـصع  رد  وطـسرا  نوطـالفا و  ياـه  هشیدـنا  حراـش 
ار هنیدم  نوطالفا  زا  عبت  هب  یباراف  درک . هدهاشم  ناوت  یم  یبوخ  هب  زین ، وا  هلـضاف  هنیدم  هشیدنا  رد  ار  راکفا  نآ  ریثأت  (. 119) دوب فولأم 

تخاس ظاحل  هب  فلتخم  ياضعا  ناسنا  ندـب  رد  طاشن . اب  ملاـس و  تسا  یندـب  عبطلاـب  هلـضاف ، هنیدـم  دزاـس و  یم  هیبشت  ناـسنا  ندـب  هب 
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نینچ زین ، هلـضاف  هنیدم  رد  دنراد . رگیدکی  اب  يرایـسب  ياهتوافت  دـنراد ، شود  رب  هک  یفیاظو  و  یعیبط ) ياهتردـق  ترطف و  تشرـس و  )
هنیدـم رد  اپ ، تسد و  زا  يرگید  تاراظتنا  میراد و  اهنآ  یعیبط  ياوق  هطـساو  هب  زغم  بلق و  زا  یـصاخ  تاراظتنا  ام  ندـب ، رد  رگا  تسا .

ددرگ و یم  بوسحم  هنیدم  سیئر  نامه  عقاو  رد  هک  تسه  یبلق  هلـضاف ، هنیدم  رد  میتسه . هجاوم  ینراقتمان  بیکرت  نینچ  اب  زین ، هلـضاف 
هدـنامرف رتالاب و  هبترم  رادربنامرف  هبترم  ره  دـنا و  هدـش  عقاو  یعامتجا  رتلزاـن  بتارم  رد  دوخ  یعیبط  ياوق  بسح  رب  هک  يرگید  ياـضعا 

هب نانخـس  نیا  زا  . ) دـنرادن يربنامرف  چـیه  دنتـسه و  رادربنامرف  اهنت ، هک ، میـسر  یم  يا  هبترم  هب  هک  نیا  ات  تسا . رتلزاـن  هبترم  هب  تبـسن 
هب تبسن  دیدج  میدق و  رکفت  رد  هدمع  ياهتوافت  زا  یکی  هک  يرما  نامه  ددرگ . یم  مامـشتسا  اهناسنا  يرهوگ  توافت و  هحیار  ینـشور 

یکیزیف تایصوصخ  زا  رگا  هک  دهد  یم  هئارا  هنیدم  سییر  يارب  یتخس  رایسب  صئاصخ  دوخ ، هیرظن  يریگ  یپ  رد  یباراف  تسا ). ناسنا 
زا ات  (، 120) دشاب هتفای  اقترا  لاعف  لقع  اب  لاصتا  هجرد  هب  دیاب  وا  هک  تسا  نیا  هنیدم  سیئر  تلـصخ  نیرت  مهم  میرذـگب ، نآ  یقالخا  و 

یمن صیخـشت  دوخ ، مدرم ، هدوت  هک  هنوگ  نآ  ار  عامتجا  حـلاصم  روما و  قیاقح  دـناوتب  ماهلا ، یحو و  تفایرد  قیرط  زا  ینعی  قیرط ، نآ 
مامت هب  رایع و  مامت  فوسلیف  کی  زج  دشاب  دناوت  یمن  یـسک  صخـش ، نیا  دـهد و  صیخـشت  هتـشاد و  تفایرد  رتالاب  یقفا  زا  وا  دـنهد ،

رب ار  ینوطالفا  فیرعت  نامه  یباراف ، هاگدـید  زا  زین  تداعـس  تسا ). راکـشآ  الماک  اج  نیا  رد  زین  وا  راکفا  یعیبطلادـعبام  ههجو  . ) ینعم
هب ندیسر  هار  (. 121  ) تسا ریخ  زین  نآ  دتفا ، دنمدوس  نآ  هب  ندیـسر  هار  رد  هک  هچره  قلطم و  ریخ  زا  تسا  ترابع  تداعـس ، دـبات . یم 

هنیدـم هاشداپ  ینعی  هنیدـم ، رد  رادمتـسایس  راک  تساـه و  هنیدـم  اـهتلم و  نیب  زا  يدارا  ریغ  يدارا و  ياـه  يدـب  هیلک  ندودز  ، قلطم ریخ 
تاقبط و رد  نآ ، فلتخم  ياه  هراپ  هیلک  هک  دزاس  گنهامه  راوتـسا و  نانچ  ار  نآ  هدش  میـسرت  ماظن  هک  تسا  نیا  هلـضاف  هنیدم  هاشداپ 
، نایم نیا  رد  دـننک . تنواعم  کمک و  اهیبوخ  ینیزگیاج  اهیدـب و  ندودز  هب  رگیدـکی  اـب  يراـگزاس  رد  ، فلتخم ياـه  تلزنم  حوطس و 

يولع ملاع  اب  لاـصتا  نآ ، دراد و  هدـهع  رب  زین  يرگید  مهم  شقن  هدـننک » گـنهامه   » و شخب » ماجـسنا   » شقن رب  هوـالع  هنیدـم ، سیئر 
ماظن نوچ  یفرط ، زا  دریگ . هشوت  هرهب و  هلـضاف ، هنیدم  فادها  لیـصحت  هار  رد  زین  یبیغ  ياهدادما  تاماهلا و  زا  ریبعت ، کی  هب  ات  تسا ،

ره لیصحت  رش و  عون  ره  ندرب  نیب  زا  فده ، : » دزرو یم  دیکأت  وا  تسا ، یتسایر  هلسلس  یبتارم و  هلسلس  ماظن  کی  یباراف  هلـضاف  هنیدم 
تـسایر تداعـس و  اـهنآ و  بتارم  نیتـسخن و  تادوجوم  يداـبم  دـیاب  هلـضاف ، هنیدـم  مدرم  زا  کـی  ره  اتـسار ، نیا  رد  تسا و  ریخ  عوـن 

اهنآ هلیـسو  هب  تسا و  دودـحم  نیعم و  هک  یلامعا  لاـعفا و  دـعب ، هبترم  رد  دـننادب و  ار  اـه  تساـیر  نآ  بتارم  هلـضاف و  هنیدـم  نیتسخن 
هنیدم مدرم  تسا ، لمع  هب  طوبرم  هچنآ  هکلب  دننکن و  افتکا  مه  اهنآ  نتسناد  هب  اهنت  دنسانشب و  دیآ ، یم  تسد  هب  یتخبـشوخ  تداعس و 

يامنهار زا  ینوجعم  مینک ، یم  هدهاشم  هک  روطنامه  زین ، يو  ياهلمعلاروتـسد  (.« 122) دنهد رارق  لمع  دروم  ار  همه  اوزج ، الک و  دـیاب 
ياه هنیدـم  حرـش  هب  یباراف  هلـضاف ، هنیدـم  فیـصوت  زا  سپ  تسا . تخـس  یعامتجا  یـسایس -  هماـن  نییآ  کـی  هارمه  هب  یفـسلف  ياـه 

، دراوم نآ  هب  رـصتخم  يا  هراشا  دنداقتنا . دروم  دورطم و  وا  رظن  زا  اهنآ  یگمه  هک  دزادرپ  یم  شیوخ  لآ  هدیا  هعماج  ربارب  رد  يرگید ،
هنیدم عون  هس  هلضاف ، هنیدم  ربارب  رد  يو ، داقتعا  هب  دزاس . یم  رتانشآ  يو  رکفت  حور  اب  ار  ام  اهنآ ، هب  تبـسن  یباراف  یفنم  هاگدید  هژیوب 

، هلاذـن ۀیرورـض ، هنیدـم  تسا : یماسقا  رب  لمتـشم  دوخ  هیلهاـج  هنیدـم  هلاـض . هنیدـم  هقـساف و  هنیدـم  هلهاـج ، هنیدـم  دراد : دوجو  رگید 
ندرک دایز  یگدنز و  هافر  ندروآ  تسد  هب  لام و  يروآ  عمج  رد  رگیدکی  اب  هلاذن ، هنیدم  رد  نامدرم  ۀیرح . هیبلغت و  ۀـیمارک ، هسیـسخ ،
یسح تاذل  زا  يرو  هرهب  هب  ندیسر  تهج  رد  نامدرم  تسخ ، هنیدم  رد  ( 123 .) دنا هدرک  نواعت  هنیدقن  تایرورض و  يرادهگن  تورث و 

یگدنز تایرورـض  ءزج  هچنآ  ندروآ  تسد  هب  رد  مدرم  هیرورـض ، هنیدـم  رد  (. 124) دـننک یم  کمک  يرای و  رگیدـکی  هب  یلایخ  ای  و 
تمارک و هب  ندیـسر  رد  مدرم  تـمارک ، هنیدـم  رد  (. 125) دـنیامن یم  يرای  رگیدـکی  هب  تسا ، نآ  هب  هتـسباو  ناسنا  ندـب  ماوق  هک  تسا 
نأش و دـننک و  مارتحا  نانآ  هب  رگید  ياـه  هنیدـم  مدرم  اـهتلم و  مه  هک  نیا  يارب  دـنراد ، تنواـعم  یلوق و  مه  تکوش ، نأـش و  مارتحا و 

یگریچ هب  ندیشخب  ققحت  هار  رد  مدرم  هیبلغت ، هنیدم  رد  و  ( 126 .) دشاب مارتحا  مارکا و  دروم  دوخ  نیب  رد  مه  دنیاتسب و  ار  اهنآ  تکوش 
دنهاوخب هچنآ  ره  دنـشاب و  دازآ  اهر و  همه  نآ ، مدرم  هک  تسا  يا  هنیدـم  هیعامج  هنیدـم  و  دـنهد . یم  يرای  تسد  رگیدـکی  هب  هبلغ ، و 
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هک تسا  ساسا  نیا  رب  مه  نانآ  ياهتنـس  نیناوق و  دنـشاب و  رادروخرب  لماک  يواست  زا  دوخ  لامعا  همه  رد  نآ ، مدرم  همه  دنهد و  ماجنا 
رب دارفا  زا  يدرف  چـیه  دـنوش و  یم  بکترم  ار  یلمع  ره  هنادازآ  نآ  مدرم  تهج و  چـیه  رد  درادـن ، يرترب  رگید  ناسنا  رب  یناـسنا  چـیه 
رد هک  تسا  دقتعم  يو  دنریگ . یم  یفنم  هرمن  یباراف  یبایزرا  لودج  رد  هدـش ، دای  ياه  هنیدـم  هیلک  ( 127 .) درادن طلست  رگید  درف  چیه 

فادها هدـش و  هتـشاد  رود  هدـش  دای  ياه  هنیدـم  فادـها  ضارغا و  طیحم  زا  تسا ، یقیقح  تداعـس  هک  قلطم ، ریخ  عماوج ، نیا  یمامت 
هنیدم هب  تبـسن  یباراف  هاگدید  زا  دوب  ییامن  رـصتخم ، نیا  لاح ، ره  رد  تسا . هدیدرگ  روکذـم  عماوج  ياهتیلاعف  روحم  انبریز و  يرگید 

ار ام  هیضق  نیا  هب  وا  شرگن  هوحن  نییبت  رد  رادقم  نیمه  نکیل  تخادرپ ، نآ  حرـش  هب  رت ، ناوارف  تاکن  رکذ  اب  ناوت  یم  هتبلا  هک  هلـضاف ،
تسا و یقالخا  یفـسلف و  یـسایس ، درکیور  عون  کی  یناـسنا ، رهـش  ناـمرآ  هب  زین  یباراـف  درکیور  مینیب  یم  هک  روطناـمه  تسا . هدنـسب 

یم راظتنا  ناملـسم  میکح  کی  زا  هک  ییاهتوافت  اب  هتبلا  تسا ، ینوطالفا  ياه  هشیدـنا  نامه  رارکت  توالت و  يدایز  دودـح  اـت  وا  تئارق 
رد نانآ  هک  نیا  دننیـشن ، یمن  مه  رانک  رد  ناسکی  هب  هبترم  ماقم و  نأش و  رد  دـنراد و  رگیدـکی  اـب  يرهوگ  تواـفت  اـهناسنا  هکنیا  دور .

هکنیا دـننک . رارقرب  طابترا  ملاـع  نیا  يارواـم  اـب  يا  هنوگ  هب  دـیاب  تقیقح ، هب  ندیـسر  يارب  دـنراک و  اـطخ  یتادوجوم  تیناـسنا ، هبترم 
نیمه اب  ناسنا  هک  نیا  تخاس . رارقرب  طابترا  لاصتا و  لاعف ) لقع   ) نامـسآ اب  دیاب  نآ ، هب  لین  يارب  دراد و  ینامـسآ  يا  هرهچ  تداعس ،
تسیز يارب  تداعس و  هب  ندیـسر  رد  وا  هک  نیا  تسین و  رواب  دروم  يدوجو  صقاون  نیمه  اب  اهوزرآ ، اه و  شهاوخ  نیمه  اب  تیعـضو ،

نوچ یناگرزب  رکفت  ساسا  هک  تسا  ییاهرواب  اهنیا  همه  دریذپب . ار  یسایس  یفـسلف ، تخـس  فیلاکت  دیاب  دوعوم ، رهـش  نامرآ  کی  رد 
نارگیزاب ددرگ و  یم  عقاو  دیدرت  لمأت و  دروم  تخس  دیدج ، رصع  رکفت  رد  راکفا  نیمه  نکیل  دهد ، یم  ناماس  ار  وا  زا  شیپ  یباراف و 

هک نیون  یحرط  دـنزادنا . رد  ناسنا  دوجو  هاگراک  رد  ون  یحرط  ات  دـنهد ، یم  رییغت  ار  هدـش  دای  ياهـشقن  اهرواب و  هیلک  دـیدج ، ندـمت 
. میزادرپ یم  ون  حرط  نآ  رب  رصتخم  يرورم  هب  مه  اب  تسا . هشیدنا  یگدنز و  زا  يدیدج  هویش  لماح 

دیدج رصع  رد  هلضاف  هنیدم 

، ینیع داعبا  رب  دوش و  یم  هتـساک  نآ  ینامـسآ  یعازتنا و  داعبا  زا  دبای . یم  يا  هزات  يانعم  ریوصت و  نیون ، رـصع  رکفت  رد  هلـضاف  هنیدـم 
ینیمز و رکفت  کی  لـماح  دراد ، یمرب  خـیرات  رتسب  زا  رـس  سناـسنر  هرود  زا  سپ  هک  يدـیدج  رـصع  دوش . یم  هدوزفا  ینیمز  یناـسنا و 
یلجت و ار  نآ  تحارـص  ات  تسا  مزال  هزات  ياهدادیور  ثداوح و  یلاوت  نرق  دنچ  دبای و  یم  نیوکت  جیردت  هب  هویـش ، نیا  تسا . یناسنا 
هک دبای  یم  یلاجم  نونکا  تسا ، ییاطـسو  نورق  ياهراشف  اه و  هدقع  زا  ولمم  هک  دیدج ، رـصع  ناسنا  هاگآدوخان  ریمـض  دـشخب . روهظ 

یبهذم روک  تابـصعت  لام  دـگل  اهنرق  هچ  ار ، دوخ  وا  دـنک . بلط  دراد  یم  تسود  هک  ار  هچنآ  دـشیدنیب و  دـهاوخ  یم  هچنآ  هب  هنادازآ 
رواب ار  دوخ  لاـس  نارازه  دـبلط . یم  هدـش  یم  هدرمـش  نوعلم  بوکنم و  نامـسآ  عاعـشلا  تحت  هراومه  هک  ار  ینیمز  دـیوج و  یم  هدوب ،

یم يرگید  ياه  همزمز  وا  شوگ  رد  یلاوتم  ياهنرق  دروآ . یم  رطاخ  هب  ار  دوخ  هزات  نونکا ، دوب و  هدرک  شومارف  دوخ  زا  دوب و  هتـشادن 
هرود تسا . ناسنا  رصع  دیدج ، رـصع  دبای . یم  ار  دوخ  دیوج و  یم  ار  دوخ  وا ، تسوا . رفنت  دروم  تخـس  تانیقلت  نآ  زورما  دندناوخ و 

. دنهد یم  رارق  دوخ  لامآ  ههجو  ار  ناسنا  هرود ، نیا  رد  نارکفتم ، يور ، نیا  زا  درک . هلاحتسا  نآ  رد  ار  اه  هتشذگ  مامت  ناوت  یم  هک  يا 
؛ هدش یبهذـم  خـیرات  شومارف  هژیوب ، و  خـیرات ، شومارف  نانآ  نامگ  هب  هک  وا ، دوجو  زا  دـعب  نآ  هب  هژیوب  وا ، يارب  دنـشیدنا و  یم  وا ، هب 
رد هک  يروط  هب  ددرگ ، یم  هدوزفا  زین  اه  هشیدنا  نآ  يروانت  يدنمونت و  رب  درذگ  یم  رـصع  نآ  هعیلط  زا  هچ  ره  و  وا . ینیمز  دعب  ینعی ،

دوجوم نآ  ناسنا  رگید  دریگ . یم  رارق  زیچ  همه  روحم  یناسنا  تفرـشیپ  ناسنا و  اپورا ، يرگ  نشور  رکفت  جوا  رد  ینعی ، مهدجیه ، نرق 
تفرشیپ تسا و  یتسه  دبس  رس  لگ  وا ، تسین . درک ، راثن  وا  شزرمآ  شیاشخب و  رد  يا  هیدف  دیاب  یحیسم  تنس  رد  هک  يرطف  راکهانگ 

نامرآ هب  تبسن  ناسنا و  یتخبشوخ  تداعس و  هب  تبسن  يدیدج  تئارق  اتـسار  نیمه  رد  یـشنیب . شـشوک و  عون  ره  دوصقم  وا ، یلاعت  و 
، ناسنا تسا و  هتخاب  گنر  یناـهج  نآ  رکفت  رگید  دـبای . یم  نیوکت  دـیآ ، یم  رمث  هب  ناـسنا  یتخبـشوخ  نآ ، رتسب  رد  هک  یناـسنا  رهش 
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يزرم دـح و  دنتـشاد ، ناسنا  یقرت  دروم  هک  یتاراظتنا  : » نیققحم یخرب  ریبعت  هب  دـیوج . یم  یکاخ  هرک  نیمه  يور  رب  ار  دوعوم  تشهب 
تشهب تسناوت  یم  ناسنا  دروآ . یم  راب  هب  تلیضف  یتخبشوخ و  دوخبدوخ ، يدام ، تفرشیپ  ملع و  هک  دندرک  یم  روصت  تخانش ... یمن 

ددم هب  طقف  یگدنز ، نیمه  رد  ناسنا  دوب  لیاق  هک  دوب  هدش  حرط  ینیون  خـیرات  هفـسلف  عومجم ، رد  دزاسب ... نیمز  يور  رب  دوخ  يارب  ار 
ایند یـشیدنا  ترخآ  ای  زیمآ ، شاـعم  یـشیدنا  داـعم   » عون کـی  رکب ، لراـک  لوق  هب  نیا  و  تفاـی ... دـهاوخ  تسد  لاـمک  هب  دوخ  شـالت 

دروـم رد  دـنوادخ ، هن  ناگدـنیآ و  نیمز . يور  رب  ینامـسآ  یهلا و  هنیدـم  زا  يا  هزاـت  مسجت  یلجت و  رگید ، تراـبع  هـب  دوـب ، هناتـسرپ »
عوضوم هدنیآ  لماک ،» ناسنا  . » داد یم  ینعم  یناسنا  دارفا  شـشوک  هب  هک  دوب  هدنیآ  دیما  درک . دنهاوخ  تواضق  رـشب ، ینونک  ياهـشالت 

رکفت هک  يروط  هب  دـبای ، یم  يرتشیب  رهاظت  ماکحتـسا و  مه  زاـب  دـعب ، ياـهنرق  رد  رکفت  عون  نیا  «( 128 .) تفرگ یم  رارق  راـثیا  قشع و 
هک تسا  ناـمز  نیمه  رد  دراذـگ . یم  او  رادـم » ناـسنا   » بهذـم هب  ار  دوخ  ياـج  جـیردت ، هب  نآ ، یطارفا  لاکـشا  رد  و  رادـم ،» ناـسنا  »

ناسنا نایدا  ناسنا و  هب  ندـیزرو ،» قشع  رنه  «، » تیناسنا بهذـم   » زا مورف  کیرا  نوچ  یناسانـش  ناور  تنک و  تسوگا  نوچ  ینافوسلیف 
زا سپ  اپورا ، مهدزون  نرق  يرادم  یناسنا  رکفت  جوا  رد  میویتیزوپ ،)  ) یلصحت هفسلف  سسؤم  تنک ، تسوگا  دنیوگ . یم  نخـس  هنارادم 

تدابع  » بادآ نایب  هب  یلـصحت » بهذـم  تایعرـش   » باتک رد  دـنک و  یم  يراذـگ  هیاـپ  ار  تیناـسنا » بهذـم  ، » رادـمادخ بهاذـم  درط 
میـسقت عون  ود  هب  ار  نایدا  نید » يواک و  ناور   » باتک رد  زین ، متـسیب  نرق  هزاوآرپ  سانـشناور  مورف ، کـیرا  ( 129 .) دزادرپ یم  تیرشب »

عون نایدا  : » دـسیون یم  ریخا  هتـسد  حیـضوت  رد  هناهاوخ . عون  ناـیدا  . 2 رادـم . ادـخ  نایدا  وا ، ریبعت  هب  هماـک و  دوخ  ناـیدا  . 1 دـنک : یم 
، نتشیوخ ییاسانش  تهج  ار  دوخ  قطنم  يورین  دیاب  ناسنا  دنا . هدش  انب  وا  ییاناوت  ناسنا و  روحم  رب  هماک ، دوخ  نایدا  فالخ  رب  هناهاوخ 

نینچمه اهتیدودـحم و  هـب  هجوـت  اـب  ار  تـقیقح  دـیاب  وا ، دـهد . هعــسوت  ناـهج ، رد  دوـخ  تیعقوـم  نـینچمه  ناـعونمه و  اـب  شا  هـطبار 
هب تبـسن  هچ  نارگید و  هب  تبـسن  هچ  نارگید و  هب  تبـسن  هچ  ار  ندیزرو  قشع  يورین  دیاب  نینچمه  دسانـشب . دوخ  هوقلاب  ياهدادعتـسا 

لوط رد  میدش ، روآدای  هک  روطنامه  رکفت ، نیا  هتبلا  «( 130 .) دنک هبرجت  ار  هدنز  تادوجوم  همه  اب  یگتسبمه  هدیشخب و  عسوت  نتشیوخ 
رکفت نیتسخن  ياه  هعیلط  لاح ، ره  رد  دبای . یم  یطارفا  نینچ  یبلاق  رایسب ، ياهدادیور  ثداوح و  ندراذگرـس  تشپ  زا  سپ  نرق و  دنچ 

روـم و ساــموت  ( 131 «) ياـیپوتوی . » مـینک یم  هدــهاشم  نآ  زا  سپ  سناــسنر و  هرود  ياــه  « تسیناــموا  » راــثآ رد  ار  هناــیارگ  ناــسنا 
هک دنتـسه  یناـسنا  رهـش  ناـمرآ  تـیاور  هدـش  داـی  رثا  ود  ره  تـسا . راـثآ  نآ  زا  ییاـه  هنوـمن  نـکیب ، سیــسنارف  ( 132 «) سیتنالتآوین »

وگزاب درگناهج  نارگ  تیاور  نابز  زا  ار  نآ  شرازگ  ای  دـنا و  هتفای  هار  ناماس  نادـب  فداصت  بسح  رب  دوخ  ای  روبزم ، راثآ  ناگدنـسیون 
ینارو هشیدـنا  هک  يرهـش  نامرآ  تسا . رت  سوسحم  هدنـسیون  رـصع  رد  هنارادـم  ناسنا  شرگن  ياـه  هشیر  مود ، رثا  رد  هژیوب  دـننک . یم 

ساموت دراد . يدایز  رایسب  ییاوتحم  يراتخاس و  توافت  ییوطـسرا  ای  ینوطالفا و  رهـش  کین  اب  دننک ، یم  میـسرت  نکیب »  » و روم »  » نوچ
شخب رد  تسا : شخب  ود  رب  لمتـشم  يو  يایپوتوی »  » باتک دـیآ . یم  رامـش  هب  شیوخ  رـصع  یحیـسم  ياـه  « تسیناـموا  » هلمج زا  روم ،
شخب رد  و  دـهد . یم  رارق  داقتنا  دروم  ار  ناتـسلگنا  روشک  هژیوب ، ییاپورا ، هعماج  يداـصتقا  یعاـمتجا ، طیارـش  تدـش  هب  يو  تسخن ،

لک رد  هک  ینابرهمان  ناماسبان و  عاضوا  زا  نآ  رد  هک  دزادرپ  یم  رهـش  نامرآ  ریوصت  هب  فورعم ، نادنچ  هن  درگناهج  کی  نابز  زا  مود ،
نآ زا  هک  يدولثیه  لئافار  مان  هب  تسا  یصخش  نیمزرس  نیا  رگتیاور  درادن . دوجو  یناشن  رثا و  دش ، یم  هدهاشم  نامز  نآ  ياپورا  حطس 

هدعاقب و ینالقع و  هرسکی  هعماج ، ناماس  ماظن و  نآ  رد  هک  ون » ناهج   » هنارک رد  هداتفا  رود  يا  هریزج  دنک : یم  دای  نینچ  ینیمز  تشهب 
هک یصخش ، تیکلام  زا  یناشن  رثا و  اج  نآ  رد  تسا . ناما  رد  عماوج  رگید  ياهیناماسبان  داسف و  زا  ببس ، نیمه  هب  تسا و  هدش  باسح 
رد مدرم  دوش . یم  تفاـی  یناوارف  روفو و  هب  لاـح ، نیع  رد  زیچ  همه  تسین . يربخ  تسا ، يداـصتقا  یعاـمتجا و  دـسافم  همه  همـشچرس 
یم راک  زور  رد  تعاس  شـش  تسا . شالت  تیلاعف و  راک و  لها  ماقم  تیعقوم و  ره  رد  یـصخش  ره  دـنرب . یم  رـس  هب  یگداس  تعانق و 
زیچ چـیه  دورو  هزاجا  تسا و  هزیکاپ  كاپ و  اهرازاب  رهـش و  ياهاضف  دـنزادرپ . یم  یناگدـنز  لـئاسم  رگید  هب  ار  تاـقوا  ریاـس  دـننک و 

نکفا قافن  زیگنا و  لوه  فالتخا  زا  دنا و  هدش  هتخاس  رگیدکی  هب  هیبش  اهنابایخ  اه و  هناخ  اهرهش و  دنهد . یمن  رهش  حطـس  هب  ار  یکاپان 
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نامدرم درادن . دوجو  یقالخا  ياهداسف  یلهاک و  يارب  يا  هنیمز  چیه  ایپوتوی ، رد  (. 133  ) تسین یناشن  رثا و  اج  نآ  رد  یعامتجا  تاقبط 
لوادتم یـشزرا  ياهماظن  اب  نانآ  یـشزرا  ماظن  دننک . ناربج  ار  دوخ  ناعونمه  ياه  یتساک  ات  دـنرذگ  یم  دوخ  ياه  ینوزف  زا  یتحار  هب 

یم هرهب  تیمها  مک  سپ و  ياه  هاـگیاج  رد  یتمیق  يایـشا  زا  دـنهد و  یمن  تیمها  میـس  رز و  هب  تسا . تواـفتم  رایـسب  رگید  عماوج  رد 
ياهشزرا هصالخ  دنـشوپ . یم  لمجت  نودب  هداس و  رایـسب  ییاهـسابل  ضوع  رد  دنرامـش و  یم  راوخ  ار  تفبرز  ریرح و  ياه  هماج  دنرب .

هک نیا  اب  دنهن و  یم  ناوارف  جرا  يزودنا  شناد  ملع و  هب  دنا . هتخادنارب  ار  رگیدکی  هب  تبسن  لالقتسا  رخافت و  يارب  لوادتم ، یفارـشا و 
ياه تلیـضف  هب  دنا . هتفای  تسد  یملع  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  یهجوت  لباق  ياه  تفرـشیپ  هب  اما  دنرادن ، ینادـنچ  طابترا  نوریب  ناهج  اب 

هب کـمک  یتسود و  عون  لدـتعم ، هناـیم و  هیور  تعیبط ، بسچ  رب  نتـسیز  نوچ  یلیاـضف  دـنراد . ماـت  ياـنتعا  مارتـحا و  یقـالخا  لدـتعم 
ریخ نداد  يرترب  نتـشیوخ و  يارب  ییوجدوس  رد  ییاسراپ  یقیقح ، یعیبط و  ياهتذل  زا  يرادروخرب  موهوم ، ياه  تذـل  كرت  نارگید ،

هب تمعن  یفرط  زا  درادـن . دوـجو  یـصوصخ  تیکلاـم  قـلعت و  میتـفگ ، هک  روطناـمه  اـج ، نآ  رد  (. 134 ...) یـصخش و ریخ  رب  یناـگمه 
ترفاـسم هب  رهـش ، ناـیلوتم  هزاـجا  اـب  هجوم و  لـیالد  هب  رفن  کـی  یناـمز  رگا  يور  نیا  زا  دنـشالت ، لـها  همه  دوش و  یم  تفاـی  یناوارف 

نید ینیمز ، تشهب  نیا  رد  ددرگ و .... یم  بوسحم  يو  دوخ  هناخ  دـننام  دـسرب  هک  اج  ره  هب  اریز  دراد ، یمن  رب  چـیه  رفـس  رد  دزادرپب ،
لهاـست هب  فـلتخم  ناـیدا  راـکفا و  ناـبحاص  اـب  لـیلد  نیمه  هب  تسا و  ینید  لـهاست  ارادـم و  رباـنب  هچ  رگا  دراد . يا  هژیو  هاـگیاج  زین ،

داقتعا زا : تسا  ترابع  نانآ  ینید  يداقتعا و  هدمع  لوصا  دنتسه . كرتشم  یگمه  ینید  دیاقع  يرـس  کی  رد  نکیل  دوش ، یم  دروخرب 
تسا يرهش  روم ، ساموت  يایپوتوی  روط  هب  (. 135) داعم ینعی  یهاوخداد ، ماجرف و  زور  هب  داقتعا  و  حور ، یگنادواج  و  هناگی ، يادخ  هب 

، شمارآ ار  ناتـساد  نیا  شخب  نیرت  گـنررپ  نیرت و  هتـسجرب  تسا و  هجوت  روـحم  وا  ینتـسیز  هب  شیاـسآ و  هاـفر ، ناـسنا ، هک  یناـسنا 
يا هدمع  توافت  هلـضاف ، هنیدم  رب  ناگتـشذگ  وا و  هاگدـید  نایم  يا  هسیاقم  رد  لاح ، ره  رد  دـهد . یم  لیکـشت  وا  یگدوسآ  شیاسآ و 
هبنج هک  نیا  اب  يرهـش ، نامرآ  روط  نیمه  مینک . یم  هدـهاشم  رهـش  کین  هب  تبـسن  ییوطـسرا  ای  نوطالفا و  یعازتنا  ریوصت  نآ و  ناـیم 

ار دوخ  ناج  اهدعب  هک  يروط  هب   ) دوب يدقتعم  رایسب  یحیـسم  اسراپ و  یناسنا  روم ، تسا . هدرازگ  زاب  زین  ار  نامـسآ  هب  هار  دراد ، ینیمز 
( تفرگ رارق  جرا  دروم  دیهـش  ناسیدـق  زا  یکی  ناونع  هب  اسیلک  فرط  زا  داد و  تسد  زا  کیلوتاک  نید  میلاعت  زا  هناصلاخ  يوریپ  هار  رد 

نآ رد  زین  ینید  یقـالخا و  ياهـشزرا  ناـسنا ، یناـهج  نیا  لـئاسم  هب  هجوت  نیع  رد  هک  تسا  يا  هعماـج  وا ، ییاـیپوتوی  لـیلد  نیمه  هب  و 
ار مزال  تراسج  زونه  یتسیناموا  تارکفت  میناد  یم  هک  دـتفا  یم  قافتا  ینامز  رد  اـهنامرآ  عمج  نیا  و  تسا . صخـشم  دوهـشم و  ـالماک 

تریاغم رد  طقف  هن  ار  دوخ  حیرـص  عضاوم  راکفا  نآ  ات  تسا ، مزال  يزاس  هنیمز  نرق  دنچ  دندوب و  هتفاین  ینید  ياهنامرآ  زا  ییادج  يارب 
یم نکیب  سیـسنارف  سیتنالتآوین »  » رد ار  هلـضاف » هنیدـم   » حرط روم ، زا  دـعب  دـنراد  زاربا  نآ  اب  ترفانم  رد  هکلب  يروحم ، ادـخ  نید و  اب 

زا دوخ ، رگید  راثآ  رد  سیتنالتآوین ، شراگن  زا  شیپ  نکیب  دـنمان ). یم  دـیدج  ملع  ردـپ  اپورا و  دـیدج  فوسلیف  نیتسخن  ار  يو   ) میبای
هب هدش ، دای  باتک  شراگن  اب  رمع  رخاوا  رد  اما  دوب ، هتـسناد  دیفم  ریغ  یلایخ و  يا  هشیدنا  ار  نآ  دوب و  هدرک  داقتنا  هلـضاف  هنیدم  هشیدنا 

بلاق رد  مهدـفه ، نرق  تسیناموا  يارگ  هبرجت  فوسلیف  ناونع  هب  ار  دوخ  ياـهایؤر  نآ  رد  تخادرپ و  یناـسنا  رهـش  ناـمرآ  کـی  حرط 
.( تشاد یتسیناموا  الماک  يا  ههجو  يو ، دوخ  هک  روط  نامه   ) دراد یناسنا  الماک  يا  هرهچ  وا ، هلـضاف  هنیدم  درک . وگزاب  یعقاو  یتیاور 

شیاسآ و نیمأت  ناملاع ، نیا  هفیظو  تساملع و  تسد  رد  تموکح  هعماج ، نیا  رد  تسا . ناسنا  ییایند  شیاسآ  هاـفر و  زا  نآ  رد  نخس 
مولع نآ ، زا  دارم  هکلب  تسین ، ییاطـسو  نورق  تنـس  رد  ملع »  » اب لداـعم  يو ، هاـگرظن  زا  ملع » ، » لـیلد نیمه  هب  تسا . رـشب  يداـم  هاـفر 

همه اج ، نآ  رد  تسا . نارگتعنص و ... نارامعم و  نادداصتقا ، نادیمیش ، نادیـضایر ، نادکیزیف ، ملاع ، زا  روظنم  تسا و  یعیبط  یبرجت و 
، سرادـم تساـهنآ . زا  يرادرب  هرهب  يرادـهاگن و  طبـض و  دـیدج و  تاـعارتخا  فاـشتکا و  شناد ، نتخودـنا  ییاـناد ، تمدـخ  رد  زیچ 
رب ندش  هریچ  يارب  ملع  هعسوت  تسا و  ملع  هعسوت  هار  رد  همه  یشهوژپ  یتاقیقحت و  زکارم  اههاگـشیامزآ و  اهناتـسرامیب ، اه ، هدکـشناد 
اب تسا  يواـسم  ملع  ناونع : اـب  يا  هلداـعم  دراد ، دوـجو  فورعم  رایـسب  هشیدـنا  کـی  نکیب  راـکفا  رد  هک  مینک  یمن  شوـمارف   ) تعیبـط
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هلزنم هب  هک  دراد  رارق  نامیلـس  هناخ  مان  هب  يا  هناـخ  اـج  نآ  رد  . » ناـسنا شیاـسآ  هاـفر و  تمدـخ  رد  تعیبط  رب  ندـش  هریچ  و  تردـق ).
يرـشب فراعم  مولع و  هعـسوت  نآ ، سیـسأت  زا  فدـه  هک  تسا  تیرـشب  ماـمت  تمدـخ  رد  هناـخ  نیا  تسا . تموکح  رقم  يروشلاراد و 

، ناملاع ای  ملع و  تموکح  اج ، نآ  تموکح  عقاو  رد  تسا . دـنمدوس  رـشب  يارب  يوایند  رد  یگدـنز  رد  هک  یملع  شهوژپ و  هتبلا  تسا .
رب هن  تعیبط ، رب  امیقتـسم  مه  نآ  تسا ، نارگتعنـص  هرخـالاب  ناراـمعم و  ناـنادداصتقا ، ناسانـش ، هعماـج  نانادیمیـش ، نانادـکیزیف ، ینعی 
زا دوخ  دیدج  رهـش  رد  يو  لاثم ، ناونع  هب  تسا . نایم  رد  يدای  زین  یبهذم  مسارم  بهذم و  زا  نکیب  سیتنالتآوین »  » رد (.« 136  ) تیعر
زا يرایــسب  دـننام  زین  وا  اـما  دـنزادرپ ، یم  ادـخ  شتــسرپ  هـب  دـنیآ و  یم  درگ  نآ  رد  تداـبع  يارب  مدرم  هـک  درب  یم  ماـن  ییاـه  نلاـس 

ییوج ملع  وا ، هلضاف  هنیدم  لقث  زکرم  میدش ، روآدای  هک  روط  نامه  دهد و  یم  رارق  هیشاح  رد  ار  نید  شیوخ ، رصاعم  ياه  « تسیناموا »
تسا هنوگ  شاعم  هنارادم و  ناسنا 

یلیخت ياه  تسیلایسوس  هلضاف  هنیدم 

يدیما هقراب  نرق  نیا  دادیور  نیرت  مهم  ناونع  هب  یتعنص ، بالقنا  تشگ . یم  بوسحم  ناییاپورا  يارب  یمطالت  رپ  نارود  مهدجیه ، نرق 
یم هک  داد  یم  دـیون  ار  يرتشیب  يانغ  تورث و  رهاظ ، رد  نآ ، نیتسخن  تالوصحم  هک  ارچ  دوب ، هدروآ  دـیدپ  نامدرم  زا  يرایـسب  لد  رد 
اهنت هن  یتعنص  بالقنا  تسویپن . عوقو  هب  تفر ، یم  راظتنا  هک  هنوگ  نآ  رما ، نیا  اما  دروآرب . ار  رشب  شیاسآ  تینما و  تداعـس ، تسناوت ،

ینارگتعنـص نارگراک و  دوزفا . زین  نانآ  قیوشت  ینارگن و  رب  هکلب  دـیدرگن ، شیاسآ  یناوارف و  قنور و  ثعاب  هعماج ، مورحم  هقبط  يارب 
میخو و تیعضو  کی  رد  نونکا  دنداهن ، یم  رس  تشپ  یبسن  تابث  کی  اب  ار  تخس  راگزور  شیوخ  یتسد  عیانص  رب  یکتم  زورید  ات  هک 

ضرعم رد  يرگید  زا  سپ  یکی  ار ، نانآ  یتسد ، یئزج و  لغاشم  میظع  یتعنص  زکارم  اه و  هناخراک  سیسأت  دندوب . هتفرگ  رارق  نئمطمان 
یعامتجا تاقبط  زیگنا  لوه  فالتخا  یعامتجا و  ياهیناماسبان  تکالف و  رقف و  يداصتقا ، ینمااـن  رب  زور  هب  زور  دوب و  هداد  رارق  يدوباـن 

هب یـسدنه  دعاصت  رد  ار  شیوخ  ياه  هیامرـس  هک  دوب  يدوعوم  تشهب  هیامرـس ، نابحاص  يارب  هچ  رگا  یتعنـص ، ندمت  دش . یم  هدوزفا 
یمنهج دنداد ، یم  لیکـشت  ار  هعماج  میظع  هدوت  هک  مورحم  نارگراک  يارب  ناراد ، هیامرـس  تشهب  نیا  اما  دنناسرب ، رواب  زا  رود  يدـشر 

رکفت هصرع  رد  نیون  ياه  هشیدنا  ندمآ  دـیدپ  بجوم  جـیردت ، هب  نارود ، نیا  رابفـسا  ثداوح  زوس . نامناخ  نکفارب و  داینب  دوب  هتـشگ 
ینیمز و تشهب  نتفای  تکالف و  رقف و  هب  نداد  همتاخ  تهج  يا  هزات  دـعاوق  اه و  لومرف  عادـبا  هب  تسد  اه ، هشیدـنا  نیا  تشگ . یناـسنا 

هاوخ دندرک ، یم  هبرجت  ار  یتعنـص  ندمت  رتفد  ياهگرب  نیتسخن  هک  هرود ، نیا  نارو  هشیدنا  دـندنز . دوصقم  لزنم  رـس  هب  رـشب  ندـناسر 
دوب نیا  رد  نانآ  یگژیو  نیرت  مهم  دندوب . یملع  هتخپ و  هاگدید  کی  دقاف  اهنآ ، لیلحت  اه و  یناماسبان  تالکـشم و  یبایزرا  رد  هاوخان ،

ییادتبا ياهحرط  هئارا  هب  ای  ؤر  نیا  ققحت  هار  رد  دندوب و  نارگراک  هژیوب  هعماج ، مورحم  تاقبط  تیعـضو  دوبهب  يوزرآ  رد  یگمه  هک 
هب ار  نانآ  ناوت  یم  دوبن . رادروخرب  یتعنـص  بالقنا  ياهیناماسبان  اـب  هلباـقم  رد  یفاـک  مزـال و  ياـهیگژیو  زا  هک  دـنتخادرپ  یم  طیـسب  و 
زا یلت  يور  رب  ار  هقبط  دص  نامتخاس  کی  يراذگ  هیاپ  دـصق  شیوخ ، يرامعم  ياه  هبرجت  نیتسخن  رد  هک  درک  هیبشت  یـشان  ینارامعم 

هتـسجرب هک  دننک  یم  دای  یلیخت  ياه  تسیلایـسوس  ناونع  اب  رکفت ، خیرات  لوط  رد  اهنآ  زا  لیلد  نیمه  هب  دندنارورپ . یم  رـس  رد  كاخ ،
تربار و  ( charles Fourier 1842 - 1772  ) هیروف لراش  (، simon Saint، 1825 - 1760  ) نومیس نس  زا : دنترابع  اهنآ  نیرت 

زا ناوت  یم  نانآ  رگید  مهم  یگژیو  زا  دنمان . یم  یلیخت  مسیلایـسوس  ناراذـگناینب  ار  نانآ  هک  ( owen Robert، 1771-1858  ) نوا
دندوب دقتعم  یلیخت  ياه  تسیلایسوس  یلک  روط  هب  نارکفتم و  نیا  . » درک دای  دازآ  داصتقا  متـسیس  يراد و  هیامرـس  ماظن  اب  نانآ  تیدض 

. دوش هتـشادرب  نایم  زا  یتسیاب  هک  تسا  هناملاظ  یماظن  تسا ، رازاب  داـصتقا  راـک و  بسک و  يدازآ  رب  ینتبم  هک  يراد  هیامرـس  ماـظن  هک 
هنیدـم دوخ  هلیخم  رد  طقف  هکلب  دـنداد و  یمن  ناشن  یقطنم  یلمع و  یهار  هراب  نیا  رد  نانیا  دورب ؟ نیب  زا  هناملاظ  ماظن  نیا  ناـسچ  یلو 

... هنیدم نیا  ققحت  يارب  هک  دنتساوخ  یم  ناهج  مدرم  زا  دندرک و  یم  ریوصت  تسا  راوتـسا  داد  لدع و  رب  نآ  ياه  هیاپ  هک  ار  يا  هلـضاف 
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يارجا رد  اما  دوب ، هنابلط  تلادع  هناهاوخریخ و  ییاه  هشیدنا  دـندرک ، یم  هئارا  هک  ییاه  هدـیا  راکفا و  نانآ ، بلاغ  (.« 137) دننک شالت 
هدمع یعیبط و  روط  هب  هک  دندیزگ  یم  رب  ار  يراومهان  ياههار  شیوخ ، یلمع  ياهحرط  رد  ای  دنتشادن و  یحرط  هنوگ  چیه  ای  مهم ، نیا 
یلمع یفیلکتالب  يریبدت و  یب  دروم  رد  ینعی  هطبار ، نیمه  رد  داصتقا » دیدج  لوصا   » باتک رد  يدنومسیس  دش . یم  هجاوم  تسکـش  اب 

رد تسیچ و  تلادـع  هک  متخاـس  نشور  مدرک و  صخـشم  ار  لوـصا  دوـخ  رظن  زا  هـکنیا  زا  دـعب  مـنک  یم  رارقا  : » دـسیون یم  نـینچ  شا 
Proudon)،  ) نودورپ (.« 138  ) مرادـن دوخ  رد  دـیامنب  ار  لوصا  نآ  يارجا  هلیـسو  دـناوتب  هک  یتردـق  نآ  منک  یم  ساسحا  تساجک 

مسیشرانآ قیرط  تلادع ، يدازآ و  نیمأت  هار  رد  المع ، تسا ، یلیخت  ياه  تسیلایـسوس  نیرت  گرزب  زا  رگید  یکی  هک  ( 1865 - 1809
تلود و ندرب  نیب  زا  هب  رتـشیب  هکلب  تسا ، قـلطم  یمظن  یب  جرم و  جره و  ياـنعم  هب  اـقیقد  هن  يو ، مسیـشرانآ  هـتبلا  دـنک ، یم  یفرعم  ار 

ژنـالاف ماـن  هـب  ار  یـصاخ  ینواـعت  ياـهنامزاس  سیـسأت  مـیدرک ، داـی  وا  زا  نـیا  زا  شیپ  هـک  زین ، هیروـف  دراد . هـیکت  نآ  تراـظن  فذـح 
رد هک  رفن  رازه  هدـجیه  دودـح  رد  یتیعمج  اب  هداوناخ ، دصیـس  زا  بکرم  تسا  يا  هعماج  ژنالاف ، دـنک . یم  داهنـشیپ  ( Phalanster)

قیرط زا  دـیلوت  یکارتـشا ، تیکلاـم  متـسیس  رب  ناـنآ  یگدـنز  ساـسا  دـنا و  هدـش  رقتـسم  عـبرم  لـیم  هن  تحاـسم  هب  يدودـحم  نیمزرس 
دناوت یم  هک  تسا  نآ  هدش  دای  تفاب  اب  ییاه ، هعماج  نینچ  لیکشت  اهنت  هک  دوب  دقتعم  هیروف ، تسا . راوتـسا  یتسد  عیانـص  يزرواشک و 

کـشخ ار  شیناسنا  مراکم  هشیر  تنکم ، رقف و  هک  دـیدج  یناسنا  نتخاس  يارب  ار  هنیمز  دـهد و  رییغت  ار  یعامتجا  يداـصتقا و  یگدـنز 
اب یناـسنا  دوش و  یم  اـهر  تسا ، هدرک  بوـکخیم  نیمز  هب  ار  وا  هک  مکـش ، دـیق  زا  ناـسنا  اـه ، هعماـج  نیا  رد  دزاـس . مهارف  ، تسا هدرک 
یم رادروـخرب  تسا  يداـصتقا  هاـفر  هدـییاز  هک  يرطاـخ  تینما  زا  دـحل  اـت  دـهم  زا  هک  دروآ  یم  دوـجو  هـب  تباـجن  تفارـش و  تلـصخ 

هلضاف هنیدم  هب  زین ، وا  دراد . هیروف  هب  هیبش  يدیاقع  تسا ، هدمآ  يو  راتشون  رد  مسیلایسوس  هژاو  راب  نیتسخن  هک  زین ، نوا » (. » 139) ددرگ
ياه تلـصخ  اب  ار  اهنآ  دـنریگ و  یم  یتسرپرـس  شرورپ و  تحت  ار  ناکدوک  نآ  رد  هک  ینواعت  ياه  هدـکهد  هب  دـشیدنا ، یم  يداصتقا 

هب هجوت  یتسود و  عون  قیالع  مه  دـننک و  يربهار  ناشهاوخلد  راک  ریـسم  هب  مه  یگرزب ، رد  ار  نانآ  دـنناوتب  اـت  دـنزاس ، یم  انـشآ  وکین 
اب ات  دـشوک  یم  تسا ، دـقتعم  رایـسب  ناسنا  هشیدـنا  قالخا و  رب  هعماج  ریثأت  هب  هک  نوا ،» . » دـنهد شرورپ  نانآ  رد  ار  هعماـج  دارفا  رگید 

هظعوم تساهناسنا و  يارب  یبسانم  طیارـش  ندرک  مهارف  ورگ  رد  تلیـضف ، یتخبـشوخ و  هک  دـهد  ناشن  اـهناسنا  یناگدـنز  طـیحم  رییغت 
ماگ المع  دوخ ، وا ، ددرگ . یم  ناسنا  دروم  رد  هنالداع  ریغ  یتواضق  هب  رجنم  طیحم ، رییغت  ياتـسار  رد  یلمع  مادقا  چیه  نودـب  بهاذـم ،

ار يا  هناخراک  یتسرپرس  اج  نآ  رد  تخاس . مهارف  دنلتاکـسا  كانالوئن  رد  شیوخ ، لآ  هدیا  طیارـش  نامه  اب  یطیحم  داهن و  هار  نیا  رد 
دودـح ات  شـالت ، نیا  رد  دروآرد . شیوخ  ییاـیؤر  هعماـج  يارب  ییوگلا  تروص  هب  ار  هناـخراک  نآ  هک  درک  شـالت  تفرگ و  هدـهع  رب 

هباـنب نوا » . » دـندمآ یم  وا  ینیمز  تشهب  هدـهاشم  يارب  ناـهج  رـساترس  زا  هتـسجرب  ياهتیـصخش  هک  يروـط  هب  دوـب ، قـفوم  زین  يرایـسب 
لاسدرخ ناکدوک  يارب  تفرگ . ولج  لاسدرخ  ناکدوک  راک  زا  داد . رییغت  ار  هناـخراک  كانتـشهد  طیارـش  هیلک  شیوخ ، قیمع  ياـهرواب 

تاعاس تخاس . مهارف  یهافر  هیلوا  تاناکما  مامت  اب  تحار ، ياه  هناخ  نارگراک ، هداوناخ  يارب  درک . سیـسأت  ناگیار  ياه  هاگـشزومآ 
، نانآ يارب  تخاس . رارق  رب  یگتـسشنزاب  يریپ و  همیب  داد و  رارق  دزم  يرامیب  يراکیب و  ماـگنه  هب  نارگراـک ، يارب  دروآ . نییاـپ  ار  راـک 

نیا یماـمت  دوـجو  اـب  هک  تسا  نیا  بلاـج  درک و ... اـیهم  تحارتـسا  حـیرفت و  تاـناکما  روـط  نیمه  تمدـخ و  نیب  شزوـمآ  تاـناکما 
رب تخـس  نوا » ، » میدرک هراشا  هک  هنوگ  ناـمه  (. 140) داد یم  همادا  دوخ  راک  هب  روآدوس  يا  هنوگ  هب  ناـنچمه  هناـخراک  اـهینوگرگد ،

یتخـس هب  دـندرک ، یم  یقلت  شیوـخ  تسیاـشان  لاـمعا  يراـتفرژک و  لوؤـسم  ار  ناـسنا  هک  بهاذـم  میلعت  نیا  دز و  یم  نـعط  بهاذـم 
ياج هب  دـیاب  هک : دوب  دـقتعم  درک و  یم  یفرعم  ناسنا  ياهیورژک  یلـصا  لیلد  ار  طیحم  ناماسبان  طیارـش  طیحم و  وا ، درک . یم  موکحم 

همانرب هحولرـس  ار  يداصتقا  یعامتجا -  تاحالـصا  دروآ و  يور  ناسنا  یگدنز  طیارـش  رییغت  هب  بهاذـم ، یقالخا  ياهزردـنا  هظعوم و 
وا راـنک  رد  و  نوا »  » زا سپ  دـید . نیمز  نیمه  يور  رب  ار  دوـعوم  تـشهب  ناوـت  یم  هـک  تـسا  تروـص  نـیا  رد  داد ، رارق  شیوـخ  ياـه 

اه و هدیا  یلو  دندرک ، عافد  نآ  ییایؤر  ینامرآ و  لکـش  رد  مه  نآ  مسیلایـسوس ، ینابم  زا  هک  دندوب  زین  يرگید  هتـسج  رب  ياهتیـصخش 
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هچ رگا  دنک ، بسک  نآ  زا  سپ  ياه  هرود  رد  هن  نانآ و  دوخ  رـصع  رد  هن  ینادنچ ، یلمع  تیقفوم  تسناوتن  عومجم  رد  نانآ  ياهـشالت 
نوچ يدارفا  یلیخت ، ياـه  تسیلایـسوس  زا  سپ  تشذـگ . یناـسآ  هب  ناگدـنیآ  راـکفا  رد  ناشیدـناریخ  نآ  قیمع  تاریثأـت  زا  ناوت  یمن 

هـشیدنا ياهدربهار  رد  لیـصفت  لاجم  هن  رـصتخم ، نیا  رد  دندنکفا . یپ  ار  یملع  مسیلایـسوس  ناینب  دندیـسر و  هار  زا  سلگنا  سکرام و 
، هشیدنا خیرات  لوط  رد  هک  تفگ  ناوت  یم  هزادنا  نیمه  میراد . ار  نانآ  راکفا  تایئزج  هب  نتخادرپ  دصق  ام ، هن  دراد و  دوجو  مسیسکرام 
هب یبایتسد  هار  رد  ار  يرایسب  نامدرم  دنک و  میسرت  رشب  يارب  خیرات  ياهتنا  رد  يرهـش  نامرآ  هتـسناوت ، سکرام ، نوچ  یتیـصخش  رتمک 

یمارگ ناونع  هب  خیرات و  هقلح  نیرخآ  هنایاپ و  ناونع  هب  ییاهن ، نومک  ریوصت  رد  مسیـسکرام ، هشیدنا  دزاس . نومنهار  نیمز  تشهب  نآ 
تسا هدوب  وا  نوچ  ینارو  هشیدنا  رظن  حمطم  سکرام ، رصع  رد  نیمز  تشهب  يایؤر  هزادنا  هچ  ات  هک  دهد  یم  ناشن  يرـشب  نامرآ  نیرت 

نیا شرتسگ  ذوفن  هدـنهد  ناشن  وزرآ ، نامرآ و  نیا  اب  ییاهروشک  اهتلود و  ندـمآ  دـیدپ  ناسنا و  اهنویلیم  طـسوت  يو ، توعد  خـساپ  و 
. تسا تسیب  هدزون و  نرق  رد  ییاپورا  ریغ  ییاپورا و  ياه  هعماج  ياهشزرا  اهرواب و  طیحم  رد  مهم 

يدنب عمج 

، میدید هک  روط  نامه  تسا . یـساسا  يانعم  کی  رگتیاور  هلـضاف » هنیدم   » هلأسم هب  دـیدج  رـصع  درکیور  رد  نیـشیپ ، ياهـشخب  عومجم 
ثداوح و هلـسلس  ددرگ . یم  زاغآ  دنراد  ناسنا  یگدنز  رد  یـساسا  شقن  هک  فلتخم  ياه  هلوقم  هرابرد  ینیون  تارکفت  اب  دیدج  رـصع 

شیادـیپ اپورا ، یتعنـص  بالقنا  هسنارف ، ریبک  بالقنا  اپورا ، یفـسلف  راکفا  لوحت  سناسنر ، هرود  ثداوح  زا  معا  نوگاـنوگ ، ياهدـمایپ 
ناسنا هک  دـهد  یم  ناشن  ام  هب  عومجم  رد  یگمه  كرتشم ، يانبم  کـی  رب  یتسیلایـسوس ، ياـه  هشیدـنا  روطنیمه  يراد و  هیامرـس  رکفت 
دوبعم ات  ندوب  مومذـم  زا  ار  ینالوط  يریـسم  تسا . هدرک  رواب  ار  شیوخ  ياـه  هتـساوخ  دوخ و  تخـس  هک  تسا  یناـسنا  دـیدج ، رـصع 
حرطم يدـبا  یقـشع  ناـمرآ و  ناونع  هب  ادرف  يارب  هتفرگ و  رارق  نتم  رد  زورما  دوب ، هیـشاح  رد  زورید  اـت  هک  وا ، تسا . هدرک  یط  ندوب ،

رد یعضاوم  هچ  هدنرادرب  رد  ینید  میلاعت  مینادب ، میهاوخ  یم  میا  هلضاف  هنیدم  یبهذم  ریوصت  نتفای  یپ  رد  هک  رضاح ، راتشون  رد  تسا .
اب ود  نیا  لباقت  ای  قفاوت و  فشک  تسیچ ؟  رد  رادم  ناسنا  رکفت  ینید و  رکفت  طابترا  تبسن و  دنتسه . ناسنا  هب  تبـسن  شرگن  نیا  ربارب 
اب تواضق ، زا  شیپ  دـشاب . ام  رگتیادـه  امنهار و  یناـسنا  دـیدج  لـئاسم  هصرع  رد  يرایـسب ، ياـههرگ  ندوشگ  رد  دـناوت  یم  رگیدـکی 

، يرادنید هعسوت و  ثحب  یمالـسا  هعـسوت  تیودهم و  تخادرپ . میهاوخ  هتکن  نیا  هرابود  یبایزرا  هب  ثحب ، هب  يرگید  همدقم  ندناجنگ 
: تسا هداهن  ناناملسم  يور  شیپ  ار  يرایسب  ياهشسرپ  تسا و  نایرج  رد  ناماس  نیا  رد  يرکف  نشور  یگنهرف و  لفاحم  رد  تسا  اهتدم 

نآ هب  ندیـسر  يارب  تفای ؟  تسد  هعـسوت  هب  ناوت  یم  هنوگچ  تسیچ ؟  هعـسوت  مزاول  تسا ؟  يداعبا  هچ  هدنرادرب  رد  تسیچ و  هعـسوت 
؟  تسا یبرغ  هتینردم  نامه  هعـسوت ، ایآ  تسیچ ؟  يرادنید  هعـسوت و  تبـسن  دز ؟ شیوخ  يدوجو  ناماس  رد  یتارییغت  هچ  هب  تسد  دیاب 
هچ هلـضاف  هنیدم  دراد ؟ نآ  اب  یتبـسن  هچ  تسا ؟  هلـضاف  هنیدم  هشیدنا  نامه  هعـسوت ، هشیدـنا  ایآ  تسیچ ؟  هتینردـم  نید و  نایم  تبـسن 
ام يارب  هرابود  اهشسرپ ، هنوگ  نیا  ریـس  نایرج و  نآ ، لماع  ای  تسا  هعـسوت  عنام  ینید ، هشیدنا  ایآ  دراد ؟ یمالـسا  هشیدنا  رد  یهاگیاج 
ای تفرـشیپ  رد  ینید  ياـهرواب  هک  یـشقن  ناناملـسم و  یگدـنام  بقع  لـلع  زا  ثحب  دـنک . یم  یعادـت  ار  هنمادرپ  هـنیرید و  ثـحب  کـی 

ناونع هب  ام ، همه  ددرگ ، یم  زاب  ینورد  هغدـغد  کی  هب  زین  اهـشسرپ  نیا  یمامت  هچیرد  دنـشاب . هتـشاد  دـنناوت  یم  ینید  هعماج  طاـطحنا 
، تسا رـشب  تداعـس  یلـصا  ياهلومرف  دـعاوق و  هدـنرادربرد  ینید ، میلاعت  هک  میرواب  نیا  رب  ینید  قیاقح  هب  دـقتعم  رادـنید و  ییاـهناسنا 

يریسم رد  ار  یناسنا  هعماج  دناوت . یم  دیآ ، راک  هب  لمع  رد  یتسرد  هب  ددرگ و  مهف  یبوخ  هب  دعاوق  نیا  رگا  ینامسآ . ینیمز و  یتداعس 
تداعـس نیا  هب  ندیـسر  ياتـسار  رد  ناناملـسم ، ياه  هعماج  هژیوب ، ینید ، ياه  هعماج  تکرح  نامز  نیا  ات  ارچ  اما  دزاس . يراج  بولطم 

، یناـهج نیا  تفرـشیپ  هعـسوت و  يوس  هب  تکرح  زین ، رگید  ياـه  هعماـج  رد  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  تسا . هتفرگن  تروـص  هبناـج  همه 
هنوگ چیه  یبهذم  میلاعت  دیاش  تسا . نایم  نیا  رد  یعنام  لکشم و  هچ  تسا . هدوب  هارمه  بهذم  هب  تبـسن  يداقتعا  یب  یعون  اب  الومعم ،
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وا دوخ  هب  ار  رشب  ینیمز  یگدنز  دراد و  ینامسآ  يا  هبنج  افرص ، بهذم ، دیاش  دنرادن . رـشب  یناهج  نیا  یگدنز  هب  تبـسن  يریگ  تهج 
ار ینطاب  میا و  هتفرگ  رب  ار  يرهاظ  بهذـم ، زا  هک  میتسه  ام  اما ، دـنا ، هداد  ناشن  ام  هب  ار  هار  نیا  ینید ، میلاعت  دـیاش  و  تسا . هدراذـگاو 
؟ دنا حیحـص  اهخـساپ  نیا  زا  کی  مادک  دـنا . هتـشاد  تفایرد  هنوگژاو  ار  میلاعت  نیا  ام ، ياه  یـشیدناژک  اهیمهفدـب و  دـیاش  میا . هداهناو 

هـشیدنا تسا . هتخاـس  مهارف  مزیرالوکـس  هشیدـنا  يارب  ار  هنیمز  هک  دـهد  یم  هئارا  يرادـنید  نید و  زا  تـشادرب  یعوـن  تـسخن ، خـساپ 
لکـش رد  رکفت ، نیا  تسا . هدرکن  زاب  نآ  يارب  یهاگیاج  تسین و  لـیاق  ییاـنتعا  ناـهج ، نیا  هشقن  حرط و  رد  نید  هب  تبـسن  رـالوکس ،
یناهج نیا  یگدنز  رد  نید  يارب  یهاگیاج  چیه  یلک ، روط  هب  ساسا ، ناینب و  رد  اما  دناد ، یم  ادـج  تسایـس  زا  ار  نید  لوادـتم ، رایـسب 

تاـطابترا و رد  هن  یناـهج و  نیا  تیبرت  قـالخا و  رد  هن  تشیعم ، هوحن  رد  هن  داـصتقا ، رد  هن  تموـکح ، رد  هن  تسا ، هدرکن  زاـب  ناـسنا ،
یتوهال نیـسدنهم  هب  يزاین  هشقن  هیهت  رد  هن  مینک ، هیهت  حلاصم  هشقن و  ناسنا ، ناهج  نیا  یگدنز  يارب  دش  رارق  رگا  ینعی  یناسنا . راتفر 

، هژیوب رگید ، نایدا  ياهلأتم  نایم  فالتخا ، عزاـنت و  نیا  مینک . یم  هدافتـسا  ینید  میلاـعت  طـالم  حـلاصم و  زا  نآ  تخاـس  رد  هن  میراد و 
، سیدـق نیتسوگا  تنـس  نوچ  ینارکفتم  اب  فرط  کی  زا  یحیـسم ، رکفت  تنـس  رد  تسا . هدوب  حرطم  زاـبرید  زا  زین ، یحیـسم  ناـملکتم 

یم ییادـج  رـشب  یناـهج  نآ  یناـهج و  نیا  یناگدـنز  ناـیم  هک  مییور  رد  ور  یطـسو  نورق  هرود  رد  یحیـسم  گرزب  فوسلیف  ملکتم و 
فرط زا  دهد و  یم  شقن  تلاخد و  نامـسآ  رما  رد  اهنت  ار  نید  دـنکفا و  یم  راکهنگ  ناسنا  دوخ  شود  رب  ار  ناهج  نیا  راسفا  دزادـنا و 

یم ینامز  رد  نیتسوگا ، تنـس  دراد . وا  اب  فلاخم  یعـضوم  هک  مییور  رد  ور  سانیئوکا ، ساـموت  تنـس  نوچ  یگرزب  فوسلیف  اـب  رگید 
نآ يروـجنر  فعـض و  هرود  اـب  شریذـپ  نیا  دوـب و  هتفریذـپ  روـشک  یمـسر  نید  ناوـنع  هب  ار  تیحیـسم  مور ، يروطارپـما  هـک  تـسیز 

، حیـسم هب  نامیا  هک  دـندوب  دـیما  نیا  رب  روشک ، یمـسر  نییآ  ناونع  هب  تیحیـسم ، شریذـپ  رد  نایمور ، دوب . هدـش  ناـمزمه  يروطارپما ،
رب زور  هب  زور  دیـسرن و  ماجرف  هب  دـیما ، نیا  اما  دزاس ، هراچ  مور ، يروطارپما  ياهزرم  زا  تسارح  يراد و  روشک  رما  رد  ار  نانآ  یناوتان 

، ینعی دش ، هتسب  لاس 410 م . رد  نایـشحو ، هلمح  اب  زین ، ندمت  نآ  هدنورپ  ماجنارـس  هک  نآ  ات  دـیدرگ ، هدوزفا  روشک ، یناوتان  فعض و 
رد تموکح  نتفای  ینید  هغبـص  اب  هثداح  نیا  ینامزمه  ناماس . نآ  رد  تیحیـسم  نییآ  ندـش  یمـسر  زا  سپ  لاـس  تفه  تسیب و  تسرد 

گنهرف تیحیسم و  ياه  هزومآ  هب  ار  مور  ندمت  طاطحنا  ینعی ، موش ، تشونرس  نیا  زا  ات  تشاد  نآ  رب  ار  ناسک  رایسب  مور ، يروطارپما 
، یلک روط  هب  يراد و  روشک  رما  رد  نید  تلاخد  دیاش  هک  دمآ  دیدپ  اهنهذ  رد  دیدرت  نیا  مک  مک  دـنهد و  تبـسن  نییآ ، نآ  زا  هدـمآرب 
اهدـیدرت و نیا  هبوبحب  رد  سونیتـسوگا  ناـسنا . ینیمز  روما  حالـص  هب  هن  دـشاب و  نید  حالـص  هب  هن  یناـهج ، نیا  روـما  رد  نید  تلاـخد 

یم ینابیتشپ  تیامح و  يرادنید  میرح  زا  نآ  رد  دراگن و  یم  ار  ادخ » رهـش   » باتک تیحیـسم  میلاعت  نید و  هب  تبـسن  زیگنا  هنتف  تارظن 
رد درادن و  حیسم  نید  اب  یطابترا  چیه  مور ، يروطارپما  طاطحنا  هک  دزرو  یم  مامتها  هتکن  نیا  هب  تسخن ، هجرد  رد  باتک  نیا  رد  دنک .
هن تانئاک ، رد  یـسایس  راکیپ  : » دسیون یم  وا  دنک . یم  زاب  ناسنا  یگدـنز  هناگود  تیهام  نایب  رد  ار  شیوخ  يدـج  هدـیقع  دـعب ، هلحرم 

هدـنیامن ینیمز  هعماج  یتسرپادـخ و  هدـنیامن  ینامـسآ ، هعماج  تسا . ینیمز » هعماج   » و ینامـسآ » هعماج   » نایم هکلب  تلود ، نید و  ناـیم 
صاـخ ینیمز ، هعماـج  هک  نآ  لاـح  تسا و  يدـبا  دـیآ و  یم  مهارف  ادـخ  ناگدـیزگرب  ناـکاپ و  زا  ینامـسآ  هعماـج  تسا . یتسرپدوخ 

هتفریذـپ يارب  ناگدازیمدآ  ندرک  هدامآ  نآ  راک  تسا و  ناهج  نیا  رد  ینامـسآ  هعماج  هدـنیامن  اسیلک ، ... تسارذـگ تسا و  ناراکهانگ 
(141 ....«) دریگ یم  رب  رد  ار  ناراکهنگ  هک  تسا  ینیمز  هعماج  هدنیامن  روشک ، ای  تلود  رگید ، يوس  زا  تسا . ینامـسآ  هعماج  هب  ندـش 
، وا دمان . یم  رگید  ناهج  هب  قلعتم  ینعی  ادیپان ، هعماج  ار  نآ  هاگ  دیوگ و  یم  نخـس  یعقاو  دوجوم و  نامزاس  ناونع  هب  اسیلک  زا  هاگ  وا ،
تسرد و هعماج  نتفای  يارب  یحیـسم ، نمؤم  دیما  يور ، نیا  زا  دنا ؛ هدـش  انب  رـش  یهابت و  داینب  رب  دوجوم ، یـسایس  ياهماظن  دوب : دـقتعم 

یم تناـید  میرح  زا  عاـفد  هب  عقاو ، رد  روبزم ، نانخـس  داریا  اـب  سونیتـسوگا ، هچ  رگا  ( 142 .) دوش یم  اور  رگید  ناـهج  رد  طـقف  بوخ ،
دناشک وس ، نیدب  ار  يرایـسب  راکفا  تشاد ، دوجو  وا  نانخـس  رد  هک  یتاماهبا  هب  هجوت  اب  هژیوب  صوصخ ، نیا  رد  وا  تشادرب  اما  دزادرپ ،

، تدش هب  هک  میبای  یم  ار  سانیئوکا  ساموت  تنـس  يو ، ربارب  رد  اما  دندرگن . لیاق  یناهج  نیا  روما  قتف  قتر  رد  نید  يارب  یهاگیاج  هک 
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دنویپ هب  دقتعم  تخـس  هک  تفر  یم  رامـش  هب  ینافوسلیف  تسد  نآ  زا  وا ، تسا . ناسنا  يوایند  نوؤش  هیلک  رد  نید  نداد  تلاخد  رادفرط 
ماجنا يدج  ياهـشالت  رگیدکی ، اب  دراوم  نیا  شزاس  رد  دوب و  نیمز  نامـسآ و  نید و  لقع و  دنویپ  هلمج  زا  یهلا ، یناسنا و  ياه  هلوقم 

نید و ورملق  هب  هاگن  رد  يو ، دراد ) يرایسب  نارادفرط  زین ، ام  یمالسا  هعماج  یبهذم  نارکفنشور  نایم  رد  هک  یهاگدید  نامه  . ) داد یم 
ود نیا  نایم  یناشوپ  مه  هنوگ  چـیه  تشاد و  یکیکفت  شرگن  هویـش  یطارفا ، حیرـص و  يا  هنوگ  هب  هک  نیتسوگا ، تنـس  فالخرب  اـیند ،
یم ناهج  نیمه  رد  ار  لدع  هک  تشاد  هدیقع  يو ، دوب . رگیدـکی  اب  هدودـحم  ود  نیا  قیفلت  يوزرآ  رد  تخـس  تفات و  یمن  رب  ار  ورملق 

ساسارب یتلود  نادکاخ ، نیمه  رد  ناوت  یم  تسین و  هرهب  یب  هرسکی ) ینامسآ ،  ) تلیضف فرـش و  زا  یـسایس ، هعماج  . » تشاد اپرب  ناوت 
رب پاـپ  اـی  دـشاب ، ناشیـشک  تسد  هب  دـیاب  تلود  : » هـک دوـبن  نـیا  شدوـصقم  زین ، وا  یتـح  هـتبلا  ( 143 .«) دروآ دوجو  هب  حیـسم  میلاـعت 

، تسناد یم  یـسایس  نایاورنامرف  تأیه  زا  رتدـنمجرا  ار  یحیـسم  نانمؤم  هعماـج  هک  نآ  نیع  رد  وا ، دـنک . يرورـس  یحیـسم  يروطارپما 
زاـین ناشیـشک  هفرح  زا  تواـفتم  یتراـهم  هب  يراذـگنوناق ، يراد و  روشک  نف  تسادـج و  تسایـس  هزوح  زا  نید ، هزوح  هک  دوـب  دـقتعم 

یم هلأسم  نیا  هب  هنایارگ ، کیکفت  طایتحا  مزح و  یعون  اـب  شیوخ ، ياـهلیلحت  تشادرب و  نیـسپاو  رد  زین ، وا  هک  مینیب  یم  ( 144 .«) دراد
رد تسه . هدوب و  نایرج  رد  هراومه ، زین ، یمالـسا  رکفت  هنمادرپ  خیرات  لوط  رد  نارو ، هشیدنا  ناملکتم و  نایم  رد  هدـش ، دای  عازن  درگن .

نیا رب  عازن ، نآ  يروآدای  نودـب  یمالـسا ، نارکفتم  زا  يرایـسب  هک  دـش  ثعاب  لحار ، ماما  ياهرواب  یمالـسا و  بالقنا  قوفت  نایم ، نیا 
نایم یمایتلا  هرابود  تسا و  هتخاس  فوشکم  ام  رب  زین  ار  نیمز  ياههار  نامـسآ ، ياههار  رب  هوالع  نآ ، میلاعت  نید و  هک  دننک  قافتا  رواب 

تفاـی و یلجت  تسایـس  نید و  ناـیم  ندـیدن  ییادـج  رد  نآ ، هجو  نیرتزراـب  هک  دـندرک  رارقرب  نآ  يوـیند  هرهچ  نید و  یترخآ  هـهجو 
هعماـج تیریدـم ، تسایـس ، داـصتقا ، ملع  هب  اـم ، یبهذـم  نارکفتم  مک ، مک  درک . روهظ  فلتخم  داـعبا  رد  زین ، يرت  گـنر  مک  قیداـصم 
داصتقا نوچ : ینیوانع  دـندرک و  يدـج  هجوت  دـنیآ  یم  ناهج  نیا  راـب  راـک و  هب  هک  یمولع  ماـمت  یلک ، روطب  یـسانش و  ناور  یـسانش ،

رد هک  ییاهششوک  دیدرگ . لمأت  روخ  رد  ییاه  هلوقم  یمالسا ، یسانش  ناور  یـسانش و  هعماج  تیریدم و  یمالـسا ، تموکح  یمالـسا ،
همانرب لودج  زا  ار  بهذم  ام  هک  تشاد  نیا  زا  تیاکح ، یگمه ، هدش ، ماجنا  روبزم  دراوم  رد  یبهذـم  ياههاگدـید  طبـض  فشک و  هار 

كاخ هب  نیفدـت و  مسارم  رد  زج  دوب و  هدروخ  كاـخ  ترخآ  هچقاـط  رب  اهتدـم  هک  ار  نید  میا و  هتـشاذگن  راـنک  يویند  یگدـنز  يزیر 
همه یگـشیمه و  تراظن  زا  رخافت  يواکجنک و  اب  مینیب و  یم  رـضاح  يا  هنحـص  ره  رد  زورما  دـمآ ، یمن  نایم  رد  نآ  زا  يدای  يراـپس ،
رگا دـشاب . نیمه  رد  زین ، ناریا  یمالـسا  بـالقنا  یگژیو  نیرت  مهم  دـیاش  مینار . یم  نخـس  یناـسنا  اـیح  فـلتخم  نوؤـش  رب  نآ ، هبناـج 

لودـج رد  نید  شقن  ییاج  هباج  ینعی ، مینک ؛ هراشا  هتکن  نیا  هب  دـیاب  اموزل  مییوگزاب ، ار  بالقنا  مهم  هرمث  تیهاـم و  میـشاب ، هتـساوخ 
رب ار  شیوخ  هیاس  ام ، رواب  رد  زورما  تشاد و  هطلـس  تموکح و  یگدنز ، ياهزرم  يوس  نآ  رد  نید  زورید ، ات  ام . ياه  هشیدـنا  راکفا و 

نایبرغ هک  تسا  يدرک  يور  سکع  اقیقد  نید ، هب  ام  درک  يور  دـینک ، یم  هدـهاشم  هک  روط  نامه  تسا . هدرتسگ  تاـیح  نو  ؤش  ماـمت 
رب ام  دنتساک و  بهذم  ياهتسپ  بصانم و  زا  نانآ  میدرک . دراو  ار  نآ  ام  دندرک و  جراخ  هنحص  زا  ار  نید  نانآ ، دنتـشاد . نید  هب  تبـسن 

تبهوم درواتـسد و  هدـش ، دای  شرگن  میتسج . بهذـم  رد  ار  شیوخ  ياـنغ  اـم  دـندید و  زاـین  یب  ار  دوخ  بهذـم  زا  ناـنآ  میدوزفا . نآ 
نینچ تالکـشم  نآ  زا  یکی  داهن . ام  يور  شیپ  زین  ار  تالکـشم  زین ، نازیم  ناـمه  هب  نکیل  تشگ ، یم  بوسحم  اـم  يارب  يا  هیاـمنارگ 
يدرک يور  تسا . یناـهج  نیا  لـئاسم  هـب  یبرغ  ناـسنا  دـیدج  درک  يور  شرگن و  لوـصحم  برغ ، ندـمت  دـنیوگ : یم  ناـیبرغ  تـسا :

هک تسا  نیا  لیلد  هب  تسا ، هدیسر  ندمت  تفرـشیپ و  زا  هجرد  نیا  هب  برغ  رگا  یطـسو . نورق  بصعتم  ناسنا  هاگدید  لباقم  رد  تسرد 
مهارف ات  دنک ، قیرزت  عامتجا  هندب  رد  ار  يدیدج  ياهرواب  اهشزرا و  دزاس و  جراخ  یناهج  نیا  تامیمـصت  هنحـص  زا  ار  بهذم  هتـسناوت 

تشونرس ریدقت و  یفن  ضحم ، ییارگدرف  تینالقع و  رکفت  هعسوت  یقالخا ، دعاوق  نتشاذگ  رانک  دشاب . تفرـشیپ  هعـسوت و  هنیمز  هدننک 
، یناسنا نوگانوگ  ياهیدازآ  نوچ  ییاهـشزرا  قیرزت  نآ ، لماک  يانعم  هب  يوایند  رهـش  ناـمرآ  اـیند و  هب  هجوت  رـشب ، یگدـنز  زا  موتحم 
وا يویند  تسیز  طیارـش  ندرک  هنیهب  ناسنا و  یگدنز  يارب  يدـیدج  ياهبوچراچ  یگمه  .... ییوج و يرترب  تباقر و  قلطم ، یبلط  نوزف 
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ود هب  بهذم  اب  یبرغ  ناسنا  دروخرب  نیاربانب ، دنتـشادن . یگنهامه  قفاوت و  یبهذـم  ياهبلاق  اب  ناونع  چـیه  هب  نانآ ، داقتعا  هب  هک  دـندوب 
هب اه و  هسینک  اهاسیلک و  نورد  هب  رثکادـح ، ار ، نآ  اب  دوخ  هاگداعیم  درک و  جراـخ  یگدـنز  هنحـص  زا  یلک  هب  ار  بهذـم  اـب  دوب . هنوگ 
يا هرهچ  نآ  هب  هداس ، ریبعت  هب  درک و  يزیمآ  گنر  دیدج  ياهشزرا  اب  ار  بهذم  نآ  ای  درک و  دودحم  هبنشکی  ياهزور  زا  دنچ  یتاعاس 

زا نآ ، زا  شیپ  یتح  و  مهدفه ، نورق  زا  برغ ، : » دسیون یم  رصن ، نیسح  دیس  رتکد  لوا ، دروخرب  هوحن  اب  هطبار  رد  دیـشخب . یناهج  نیا 
ریـس ناـسنا  هرمزور  یگدـنز  رد  ینید  قیـالع  ندرک  تسـس  شمدرم و  شرگن  هاـگن و  ندرک  ینید  ریغ  تهج  رد  وـس ، نیا  هب  سناـسنر 
قیقد يانعم  هب  رگید  دـنا ، تیدوهی  تیحیـسم و  ناراد  ثاریم  هچرگ  هک  دنتـسه  يدایز  ناسک  برغ  رد  هزورما  هجیتن ، رد  و  تسا . هدرک 

نیوکت و لحارم  همه  رد  برغ ، رد  نآ  نداتفا  قاحم  هب  زین  نید و  شقن  ندرک  كرد  نودـب  زورما ) ام  و  ....) دنتـسین يدوهی  اـی  یحیـسم 
ار ددـجتم  يایند  هک  دوب  میهاوخن   ) رداق زگره  رگید ، ياهنیمزرـس  سپـس  اکیرمآ و  اپورا و  رد  ددـجتم  ياـیند  شرتسگ  دـشر و  دـلوت و 
هب برغ ، رد  تیدوهی  يدودـح  ات  زین  تیحیـسم و  زورما ، هب  ات  سناسنر  زا  : » دـیوگ یم  نینچ  رگید  ياـج  رد  هدنـسیون  نیمه  میمهفب ».)

ینید رادتقا  رد  نوچ  دنچ و  هب  هدوب و  هنایارگ  ایند  ینید و  ریغ  اتیهام  هک  ییاهرادرک  اهداهن و  اه ، هفـسلف  اهیژولوئدیا ، اب  ناما  یب  يوحن 
یسایس تایرظن  زا  هدش  یم  نید  اب  هک  ییاهشلاچ  لکش  تسا . هدرک  هزرابم  دنا ، هدمآ  یم  رب  نآ  تیعورـشم  رابتعا و  لصا  رد  عقاو  هب  و 

تایح تیعقاو  دنوادخ و  تیعقاو  یفـسلف  راکنا  قالخا و  ینید  داینب  راکنا  ات  رگیدکی ، زا  ایند  نید و  ییادج  ایند و  تلاصا  رکف  رب  ینتبم 
مزیناتستورپ قالخا  يراگزاس  یگنهامه و  رد  زین  ار  مود  درکیور  (.« 145  ) تسا هدوب  ریغتم  توافتم و  سدـقم ، نوتم  یحو و  ای  يورخا 

رد اما  تشادرب ، رد  نایبرغ  يارب  يرایسب  دیاوف  بهذم ، ندرک  ینیمز  تسا ، ملـسم  هچنآ  هتبلا  میبای . یم  زاب  برغ  ندمت  دیدج  هیحور  و 
ناونع هب  هن  ار  بهذـم  هک  نیا  نآ ، زا  رت  مهم  درپس و  یـشومارف  تسد  هب  ار  نآ  یلـصا  فدـه  درک و  یلاخ  نورد  زا  ار  بهذـم  لـباقم ،

. مییور هب  ور  گرزب ، لکـشم  نیا  اب  ام ، زورما  و  داد . رارق  هدافتـسا  ءوس  دروم  تلآ ، هلیـسو و  کی  ناونع  هب  هکلب  فدـه ، لـصا و  کـی 
، دـشاب هدرکن  میـسرت  ناسنا  یکاخ  ناهج  نیا  يارب  يا  هشقن  نآ  ییادـتبا  یلـصا و  حرط  رد  نورد و  زا  بهذـم  رگا  تسا : نیا  اـم  نخس 

یهت اوـتحم  نورد و  زا  ار  نآ  عـقاو ، رد  مینک ، نینچ  رگا  داد . تلاـخد  ناـهج  نیا  روـما  رد  نیغورد ، يزیمآ  گـنر  اـب  ار  نآ  ناوـت  یمن 
نیا راب  راک و  رد  هجو  چـیه  هب  بهذـم  ایآ  تسا ؟  نینچ  یتسار  هب  ایآ  میا . هتخاـس  لـیمحت  نآ  رب  میا  هتـساوخ  دوخ  هچنآ  میا و  هتخاـس 

ناسنا دوخ  شود  رب  ار  یگدـنز  راسفا  ایآ  تسا ؟  هدوشگ  ام  رب  طقف  ار  نامـسآ  ياههار  بهذـم ، ایآ  دـنک ؟ یمن  یتلاخد  ناـسنا  ناـهج 
ام تسا : نشور  اهـشسرپ ، نیا  هب  ام  نشور  باوج  تسا ؟  هدرکن  هئارا  ناسنا  يویند  تسیز  يارب  یبوچراچ  یحرط و  ایآ  تسا ؟  هدنکفا 

ادج رگیدکی  زا  ار  ترخآ  ایند و  باسح  مینیبن . ییادـج  یقاب  يارـس  ناهج و  نیا  نایم  هک  میا  هتخومآ  مالـسا  میوق  میلاعت  بوچراچ  رد 
دنویپ زا  هک  تفاـی  ناوت  یم  يرایـسب  عضاوم  ینید ، نوتم  ناـیم  رد  میهد . رارق  یـسررب  دروم  رگیدـکی  اـب  ار  ود  نیا  فیلاـکت  میزاـسن و 
هنانیب عقاو  یلیلحت  هب  ناوت  یم  دراوم ، نآ  نییبت  اب  هک  تسا  هتفر  نخـس  هراشا ، فرظ  رد  ای  نشور و  يا  هنوگ  هب  ای  ترخآ  ایند و  ماـکحا 
منتغم ار  تیعقوم  لاجم ، نیا  رد  تسا . ناوارف  دراوم ، نیا  دادـعت  تفای . تسد  ناسنا ، ناهج  نیا  لـئاسم  هب  تبـسن  ینید ، لاـح  نیع  رد  و 

اب میزادرپ . یم  الاب  نانخـس  قیقحت  هب  یمالـسا  هلـضاف  هنیدـم  هلأسم  صوصخ  رد  نید ، ناـیاوشیپ  ياههاگدـید  لـیلحت  اـب  اـهنت ، هدرمش ،
نیا زا  نانآ  ریوصت  ایآ  دوب . دـهاوخ  هنوگچ  ینید  رهـش  ناـمرآ  زا  بتکم  نآ  ناـبحاص  ریوصت  هک  تسناد  میهاوخ  ینعم ، نیا  رد  قیقحت 
ناـنآ هاـگن  رد  دوـعوم ، هنیدـم  نآ  اـیآ  ود . نیا  زا  يا  هتخیمآ  اـی  ینیمز و  تشهب  کـی  اـی  تسا ، ینامـسآ  تشهب  کـی  دوـعوم ، تشهب 
يدج يرظن  زین  ایند  رد  ناسنا  یتسیزهب  هب  تبـسن  بهذم ، نآ  یتسار  هب  تسا ؟  ینامـسآ  ياهیگژیو  ياراد  ای  دراد و  ییایند  ياهتلـصخ 

یـسررب اب  بیترت ، نیا  هب  دراد ؟ ییاـه  هصخـشم  اـه و  هصخاـش  هچ  ینید  هشیدـنا  رد  تفرـشیپ  هعـسوت و  هرخـألاب  ریخ ؟ اـی  تسا ، هتـشاد 
. میراذگب یـسررب  هتوب  هب  ار  عوضوم  ود  هراب  کی  هب  میناوت  یم  نامز » ماما  روهظ  تیودهم و   » ثحب رظنم  زا  هلـضاف  هنیدم  تایـصوصخ 
رد هتشذگ ، ياهزارف  هب  هجوت  اب  نونکا ، یمالـسا . هعـسوت  ياهیگژیو  . 2 وا . یناهج  نیا  یگدنز  ناسنا و  هب  تبـسن  بهذـم  درک  يور  . 1

یجنم روهظ  زا  سپ  ار  نآ  ققحت  هک  یمالسا ، هلـضاف  هنیدم  ياهیگژیو  هب  يرورم  رـصتخم ، دنچ  ره  هک  هدیـسر  ارف  یتصرف  راتـشون ، نیا 
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. تسا تایـصوصخ  نآ  نیرت  هتـسجرب  نیرتمهم و  هب  ام  هجوت  یـسررب ، نیا  رد  میـشاب . هتـشاد  دنا ، هداد  هدـعو  ام  هب  جـع )  ) تیرـشب ملاع 
هرازه اه و  هدس  تسین . مه  بیرق  یتقیقح  اما  تسین ، بیرغ  يا  هژاو  تلادع ، لدـع : هنیدـم  روهظ 1 . رصع  رد  هلـضاف ، هنیدم  ياهیگژیو 

گنهآ زونه  تسا . هدربن  یبیـصن  دادـیب ، ملظ و  قانتخا و  روز و  زج  نکیل  هدرک ، بش  زور و  اـی  ؤر  نیا  اـب  رـشب  هک  تسا  يرایـسب  ياـه 
هب هک  ینادرم  دـنا و  هداد  نابرق  یتلادـع  یب  هب  ار  دوخ  يوش  هک  یناردام  دـنا ، هدـش  هدیـشک  يراگیب  هب  هک  یناکدوک  ياه  هلان  ینیگنس 

نک و یهت  بلاـق  ياهـساره  هدـیدغاد ، ياـهبلق  نازیر و  ياهکـشا  زوـنه  تسا . خـیرات  شوـگ  رد  دـنا  هدرک  مخ  ملظ  ربارب  رد  رمک  ربـج 
یب هتـسخ و  ياه  هاگن  نایاپ ، یب  ياهیدیماان  مهرم و  یب  ياهمخز  ناوات ، یب  ياهدرد  كاندرد و  ياه  هجـض  سبح ، هنیـس  رد  ياهـسفن 
نیا زونه  هدید ، دادـیب  ملظ و  اپارـس  ناسنا  هدیـشک ، رجز  روجنر و  ياهندـب  هدـیکورچ ، کشخ و  ياهبل  قمر ، یب  نازرل و  ياهتـسد  وس ،

هب دنک ، یمن  یهت  بلاق  هداتـسیا و  اج  رب  اپ  زونه  یمدرمان ، زا  میظع  مجح  نیا  دوبدای  اب  خـیرات  رگا  تسا و  هدـنز  خـیرات  هرطاخ  رد  همه 
میا هدینـش  ررکم  میدید و  دنک . اوجن  وا  شوگ  رد  ار  شیوخ  رد  نوفدم  ياهجنر  مامت  دـبایب و  ار  یـسک  دـهاوخ  یم  هک  تسا  نیا  لیلد 

شالت اما  دنا ، هتخاس  نادواج  هدنز و  ار  تقیقح  نیا  اهناسنا ، یهاوخداد  دایرف  تلادع و  هشیدنا  اب  يرایسب  ياهناسنا  خیرات ، لوط  رد  هک 
، نآ یقیقح  يانعم  رد  تلادـع  رمث و  یب  ای  رمث و  مک  دراوم  رتشیب  رد  تلادـع ، يرارقرب  هار  رد  ناهاوخ  کـین  ناشیدـناریخ و  نآ  یلمع 
اب خیرات ، مامت  رد  ناسنا  دوجو  يازجا  یمامت  هک  ییایؤر  نیریش . يایؤر  نیا  ندشن  ریبعت  تسا  راوشد  تخـس و  ردقچ  ایؤر . رد  نانچمه 

، هتفای ینوزف  شبلق  شپت  فلتخم ، ثداوح  گنز  اب  اهراب  اهراب و  هتشگ . وس  مک  هتسخ و  نآ  ریبعت  رد  وا  راظتنا  رپ  هاگن  هدش و  نیجع  نآ 
، میناد یم  اما  هدیدن . يور  شیپ  رد  يزیچ  ناملاظ  ناربکتـسم و  یهابت  یهایـس و  زج  هتـشادرب ، نیریـش  باوخ  نیا  زا  کلپ  هک  ینامز  اما 
رد تساهنرق  اهنرق و  هک  تسا  يدیما  غارچ  نامه  نیا  تساک و  دهاوخ  نامراظتنا  هرامش  زا  ددرگ ، نوزفا  خیرات  قاروا  هرامـش  رب  هچ  ره 

( رهتـشملا لدـعلا  یلع ... مالـسلا   ) تسا لدـع »  » شماـن هک  وا ، قـشع  هب  تسا . نازورف  نشور و  یجنم ، نآ  ندـمآ  قـشع  هـب  اـهناسنا  لد 
دهاوخ زاب  ودب  خیرات  ماجرف  رد  ار  تیرشب  هدش  مگ  نیا  تسا و  تلادع  تموکح  شتموکح  هک  وا  لدع . شهار  تسا و  لدع  شمالک 

رد هک  ردق  نآ  درادن . امن  ینـشور و  طسق » تلادع و   » هزادنا هب  یگژیو  چـیه  ع ،)  ) نامز ماما  تموکح  مایق و  تایـصوصخ  رد  دـنادرگ .
رد مهم  نیا  یگتسجرب  زا  ناشن  نیا ، تسا و  هتفرن  یماربا  نینچ  لئاسم  ریاس  رب  هدش ، دیکأت  یلوم  نآ  يرتسگ  تلادع  یگژیو  رب  تایاور 

بختنم باتک  رد  هژیوب ، ییاور ، فلتخم  ياهباتک  رد  تیاور  اهدص  هکلب  اههد و  دراد . روهظ  نارود  رد  یمالـسا  هلـضاف  هنیدـم  نامزاس 
، مامه ماما  نآ  زا  تایاور ، نیا  زا  يرایسب  رد  تسا . هدش  دراو  ترضح  نآ  يرتسگ  تلادع  دروم  رد  قودص ، خیش  نیدلا ، لامک  رثألا و 
. تسوا تلاسر  لماک  ناـمجرت  عقاو  رد  دـنا  هداـهن  یلوم  نآ  رب  هک  لدـع »  » ماـن تسا . هدـش  داـی  تلادـع  لـماک  یلجت  رهظم و  ناونع  هب 

يارب تسا . ماما  نآ  کین  تافـص  نیرتراکـشآ  لدـع ، : » دـسیون یم  نینچ  هطبار  نیا  رد  دوخ ، فیرـش  رثا  رد  مراکملا ، لایکم  بحاـص 
لدـعلا لـمؤملا و  مئاـقلا  كرما  یلو  یلع  لـص  مهللا و  : » تسا هدـش  هدـیمان  لدـع » ، » ناـضمر ياهبـش  ياـعد  رد  راوـگرزب ) نآ   ) نـیمه

نیمه رگید ، ياـج  رد  و  (.« 146  ) تسرف دورد  تسا  همه  راـظتنا  دروم  لدـع  و  هدـننک و ... ماـیق  هک  دوخ  رما  یلو  هب  ادـنوادخ  رظتنملا ».
هنیدم رد  (.« 148 ...) رهتـشملا لدعلا  رظتنملا و  مئاقلا  یلع  مالـسلا  (.« » 147  ) هرخا لدـعلا و  لوا  : » میباـی یم  رگید  يا  هنوـگ  هب  ار  ناوـنع 

. تسا داد  لدع و  زا  نیمز  ندش  زیربل  زا  نخـس  تسا . طسق  تلادع و  زا  نخـس  اج  همه  زین ، یجنم  نآ  روهظ  رتسب  رد  یمالـسا و  هلـضاف 
نورد رد  امرس  امرگ و  نوچمه  يرگداد  تلادع و  یتح  تسا ، هدرتسگ  هعماج  يادیپان  يایاوز  لزانم و  طاقن  یـصقا  ات  وا ، تلادع  هنماد 
شطع نانچ  تلادـع ، روهظ ، تایاور  رد  و  ( 149 . ) دـشخب یم  ناماس  ار  نانآ  دوجو  نکـسم  نمأم و  دـنک و  یم  ذوفن  نامدرم  ياه  هناخ 

هب ندیسر  يارب  ناهج  الوصا ، هک  دنکفا  یم  نامگ  نیا  رد  ار  ناسنا  هک  تسا  هدیدرگ  میسرت  یندشان  شومارف  ریذپان و  يریـس  زیگنارب و 
هب یهاوخداد  ياهگرب  اب  خـیرات ، روطـس  نیرخآ  هک  تسا  نیا  رب  یهلا  هنادـمعتم  میظنت  همانرب و  تسا و  هدـنام  یقاـب  ماـجرف ، هطقن و  نیا 

دهاوخ ینالوط  نانچ  ار  نآ  وا  دشاب ، هدنام  یقاب  ایند  رمع  زا  زور  کی  یتح  رگا  هک  دراد  دیکأت  مهم  نیا  رب  نانچ  دنوادخ  دـسر و  ماجنا 
نآ اب  ار  يرـشب  هعماج  دراـکب و  ناگنـشت  هاـگآ  ریمـض  رب  ار  تلادـع  تخرد  دـسر و  هار  زا  ناـمدرم  دوعوم  ياـیؤر  نآ  اـت  ( 150  ) درک
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شوهدم نآ  زا  نایمدآ  ناج  هک  دیازفیب  تلادع  هداب  رب  ردق  نآ  دنک و  باریس  طسق  لدع و  زا  ار  نیمز  دزاس ، ور  هب  ور  شیوخ  هدشمگ 
یم زاب  اهنآ  هب  اـهناسنا  هتفر  اـمغی  هب  قوقح  ( 151 . ) دنام یمن  یقاب  یگدرب  یگدنب و  دـیق  رد  یناسنا  چـیه  تلادـع ، نیا  هیاس  رد  ددرگ .
یم هدیچرب  یلک  هب  ناسنا  زا  ناسنا  رامثتـسا  هنیمز  ددرگ و  یم  زاب  اهناسنا  ندرگ  ورـس  زا  یگدنب  يادـیپان  ادـیپ و  ياهدـنب  ( 152 .) ددرگ
یم لزع  شیوخ ، تیلوؤسم  زا  راتفر  ژک  ناـمکاح  نایـضاق و  دـنریگ . یم  رارق  تساوخزاـب  دروم  دادـیب ، ملظ و  نارازگراـک  ( 153 .) دوش

نامورحم و دنوش و  یم  هدـیبوک  مه  رد  ناربکتـسم  ناشکندرگ و  ( 154 . ) ددرگ یم  كاپ  یتسردان  تناـیخ و  عون  ره  زا  نیمز ، دـنوش و 
چیه هآ  کـشا و  ددرگ ، یمن  هفخ  ولگ  رد  یموـلظم  چـیه  هلاـن  رگید  ( 155 . ) دـندرگ یم  بایماک  شیوخ  قح  عاجرتسا  رد  نافعـضتسم 
يرپس راگزور  ینما ، ان  هغدغد  هنیک و  اب  یمورحم  چیه  دراذـگ و  یمن  نیلاب  رب  رـس  هنـسرگ  یناسنا  چـیه  ددرگ ، یمن  دـنلب  يا  هتخوسلد 
تدابع نیرترب  هب  نآ  راظتنا  رد  ار  ام  دـنا و  هداد  هدـعو  ام  رب  هک  تسا  يزیچ  نآ  ماـمت  یتسار  هب  هکلب  تسین ، هناـسفا  اـهنیا  و  دـنک . یمن 

یناگمه شیاسآ  هافر و  هنیدم  یمالـسا ، هلـضاف  هنیدم  هافر : هنیدم  . 2 تسا . تلادع  ياهماگ  راظتنا  وا ، ندمآ  راظتنا  هک  دـنا  هدـناوخارف 
، رما نیا  رب  مهم  لیلد  کی  درک . ناوت  یمن  تفای  هعماج  حطـس  رد  یتجاـح  بحاـص  دـنمزاین و  رگید  هک  ناـس  نادـب  معنت  هاـفر و  تسا .
، هجوت نیا  رذـب  عبطلاـب  تسا ، يزیر  هماـنرب  هجوت و  روحم  اـهناسنا  قوـقح  هک  تلادـع ، رهـش  رد  تسا . عباـنم  اـهتورث و  هنـالداع  عـیزوت 
یملع و ياه  هزومآ  رد  مه  ینید و  میلاـعت  رد  مه  تشاد . دـهاوخ  یپ  رد  یهلا  بهاوم  زا  یناـگمه  يرادروخرب  هاـفر و  نوچ  یلوصحم 

میا هدرب  هار  تیعقاو  نیا  هب  ینشور ، هب  رشب ، یبرجت  انغ و  زا  هعماج  یتروص  رد  هک  میا  هدرب  هار  تیعقاو  نیا  هب  ینـشور ، هب  رـشب ، یبرجت 
اهروشک لکشم  دشاب و  هدیدرگ  باریس  تلادع  زا  شیپاشیپ  هک  تشگ  دهاوخ  راشرس  یمومع  دنم  هرهب  انغ و  زا  هعماج  یتروص  رد  هک 

هدوب اهنآ  هنالداع  ان  عیزوت  هکلب  هدوبن ، كاـخ  هرتسگ  رب  یعیبط  بهاوم  عباـنم و  دوبمک  يداـمتم ، راـصعا  نورق و  رد  رـضاح و  لاـح  رد 
تاهجوت لودج  رد  ناسنا ، يدام  ياهوزرآ  اهتـساوخ و  هک  دهد  یم  ناشن  تسا ، هدمآ  صوصخ  نیا  رد  روهظ ، تایاور  رد  هچنآ  تسا .

نینچ نتـشاد  لیلد  هب  اهناسنا ، تسا و  هتفرگ  رارق  تیانع  هجوت و  ردـص  رد  یتح  هکلب  هدـشن ، هدرب  دای  زا  اـهنت  هن  یمالـسا ، رهـش  ناـمرآ 
: تسا هتفر  ناوارف  دـیکأت  اـه  شهاوخ  نیا  هب  خـساپ  رد  دـنوادخ  هجوت  رب  هکلب  دـنا ، هتفرگن  رارق  شهوکن  دروم  اـهنت  هن  ییاـه ، تساوخ 
تمعن و نانچ  هب  مدرم  وا ، نامز  رد  و  .... دـنک ماـیق  يدـهم  نم ، تما  رد  : » دـیامرف یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ 
هچ راکوکین و  هچ ) دوب  دهاوخ  اهناسنا  یمامت  لماش  هافر  نیا  و  . ) دنـشاب هتفاین  تسد  ینامز  چیه  رد  هک  دـنبای  تسد  هافر  يرادروخرب و 
رد ( 156 .«) دزاسن ناهنپ  ار  دوخ  ياه  یندـییور  زا  يزیچ  نیمز  و  یعیبط ) بهاوم  روفو  زا  هیاـنک   ) دراـبب ناـنآ  رب  ررکم  نامـسآ  راکدـب .

(158 ،) یگدـنز نیگنـس  ياهراب  زا  ییاهر  يرابکبـس و  یپ ، رد  یپ  ياـهناراب  اـهتمعن ، روفو  ( 157 ،) لام ترثک  زا  نخـس  رگید  تاـیاور 
يزاین یب  زا  نخس  تسا ، نید  نابحاص  مامت  نید  يادا  نیـضورقم و  مامت  ضرق  يادا  زا  ینخـس  نتفاین ، ندرک و  بلط  جنر  زا  یگدوسآ 

زاین یب  نارگید  شـشخب  لام و  بلط  زا  هک  يروط  هب  تسا ، ناگمه  رب  مالـسلا  هیلع  ماما  شـشخب  لذـب و  زا  نخـس  تساـهناسنا و  ماـمت 
اهیبارخ همه  دـنک ، مایق  ترـضح  نآ  نوچ  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، كاخ  هصرع  یمامت  يدابآ  نارمع و  زا  نخـس  اجنآ  رد  ( 159 .) دندرگ

جارختسا دروم  یناگمه  نیمز ، نداعم  اهجنگ و  ( 161 ،) دناشوپب توارط  طاشن و  يزبسرس و  زا  ار  نیمز  حطس  یمامت  ( 160 ،) دنک دابآ  ار 
نما و هنیدم  . 3 ( 162 .) درپس دـهاوخ  وا  تسد  هب  اهناسنا  شیاسآ  هاـفر و  يارب  هتـشاد ، یفخم  نورد  رد  هک  ار  هچنآ  نیمز  دـنریگ و  رارق 

هتبلا تسا . تینما  هب  زاین  دراد ، يا  هژیو  هاگیاج  يو  ياهزاین  مره  رد  هک  رشب  یساسا  ياهزاین  نیرت  مهم  زا  سانش ، ناور  داقتعا  هب  مالس :
زا هچنآ  .... یگداوناخ و یعامتجا و  تینما  یقوقح ، تینما  يداصتقا ، تینما  یقـالخا ، تینما  دـبای ، یم  یلجت  یفلتخم  داـعبا  رد  زاـین  نیا 

يانعم رد  تینما  مه  نآ  تسا ، مالـس  نما و  رهـش  یمالـسا ، هلـضاف  هنیدم  هک  دهد  یم  ناشن  دـیآ ، یم  رب  روهظ  تایاور  زا  يدایز  مجح 
یف مهنفلختـسیل  .... مکنماونما نیذلا  هللا  دعو  : » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  نآ . داعبا  یمامت  رد  یعقاو و 

تشحو و هکنیا  رب  ینبم  دنوادخ ، هدعو  ینعی  ( 163 .« ) هباحصا مئاقلا و  یف  تلزن  : » دیامرف یم  انما » مهفوخ  دعب  نم  مهنلدبیلو  .... ضرألا
دعوم نآ  رد  اهناسنا  دبای و  یم  لماک  قادصم  ینعم و  ترـضح ، نآ  روهظ  نامز  رد  دنک ، یم  لیدبت  مالـس  تینما و  هب  ار  نانمؤم  فوخ 
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شمارآ نیلاـب  رب  رـس  یعاـمتجا  یقـالخا و  یقوقح ، يداـصتقا ، هغدـغد  هنوگره  زا  غراـف  هدوسآ و  یبلق  اـب  دـنناوت  یم  هک  تسا  فیرش 
ره یگدنز  رد  هک  یبیـشنرپ  رطخرپ و  ياه  هندرگ  نیاربانب ، دننیبب . یگـشیمه  زیمآ  هرهلد  ياهرطخ  زا  رود  ار  ایند  یناگدـنز  دـنراذگب و 

یتداعـس زین  نیا  درادن . یهاگیاج  ییاج و  یمالـسا  رهـش  نامرآ  رد  دـیآ ، یم  دـیدپ  عامتجا  رد  مکاح  تسردان  طباور  هطـساو  هب  ناسنا 
رب ار  شیوخ  تفرشیپ  ساسا  برغ ، ندمت  هک  میدش  روآدای  نیا  زا  شیپ  تیبرت : هنیدم  . 4 ینامسآ . ینامرآ و  رهش  کی  رد  ینیمز  تسا 
یم بوسحم  برغ  تفرـشیپ  رد  یـساسا  ياهرازفا  مرن  وزج  يرادـم ، ناسنا  يروحم و  ناسنا  هدرک و  يراذـگ  هیاپ  ناسنا  هب  هجوت  يانبم 

هدـش و شومارف  ندـمت  نیا  رد  شیدوجو ، تیمامت  رد  ناسنا  نامه  هدـش ، یقلت  تفرـشیپ  تیاـغ  دوصقم و  هک  ناـسنا  ناـمه  اـما  ددرگ .
کی زا  طقف  هک  یناسنا  تسا . یماکان  تلفغ و  نیا  حیرـص  دی  ؤم  نآ  یتیبرت  یعامتجا و  یقالخا ، فلتخم : داعبا  رد  برغ ، ندمت  نارحب 
ناسنا جراخ ، ملاع  رد  ار  وا  ناوت  یمن  عبطلاب ، رتبا و  يروتاکیراک و  تسا  یناسنا  دمآ ، هبـساحم  رد  وا ، يدام  داعبا  اهنت  دـش و  هراظن  وس 

هب یسایس  يداصتقا و  لومرف  هچ  ره  نت ، شیاسآ  يارب  هک  تسا  نرق  نیدنچ  تسا ! کچوک  مهافت  ءوس  نیمه  رد  برغ  لکـشم  دیمان و 
یناهج نیا  شیاسآ  دنناوتب  دیاش  ات  دنا ، هدروآ  رد  مادختـسا  هب  دنا ، هتـشاد  رایتخا  رد  یکینکت  یملع و  تاناکما  هچ  ره  دنا و  هتـشاد  دای 

کیرات و گنت و  ار  ناهج  دبای ، یمن  دوخ  رد  یـشمارآ  هنوگ  چیه  شالت ، همه  نیا  زا  سپ  وا ، هک  نآ  لاح  دـننادرگ ، زاب  ودـب  ار  ناسنا 
یمن ناسنا  يدوبان  هب  زج  ماظن ، نیا  نورد  نیدـقتنم  داقتعا  هب  نایرج ، نیا  دـنک و  یم  یچوپ  تراقح و  ساـسحا  نآ  رد  دـنیب و  یم  درس 

زا یکی  نابز  زا  ار  ینعم  نیمه  دیمان . هنارگنایـسن  ییارگناسنا  ای  هنوگژاو ، يرادـم  ناسنا  ار  نآ  دـیاب  هک  تسا  يزیچ  نآ  نیا  و  دـماجنا .
هب دـشاب و  ارگ » ناسنا   » تساوخ یم  دوخ  نیزاغآ  تکرح  ماگنه  هب  هک  دـیدج  ندـمت  : » مینک یم  وگزاـب  برغ  ماـظن  يوسنارف  نادـقتنم 
رات ام ، راگزور  رد  تسا . هدش  راچد  تفگش  نینچ  نیا  یئارجام  هب  نونکا  درک ، شزیچ  همه  ماجنا  زاغآ و  هک  داد  یتلاصا  نانچنآ  ناسنا 

ار یمدآ  هک  تسا  هدمآ  رد  بآ  زا  یماظن  دیمان ، یم  ارگناسنا »  » ار دوخ  هک  یندمت  لاح ، ره  هب  تسا ... هتـسسگ  مه  زا  ناسنا  موهفم  دوپ 
هب ار  ناسنا  روکذم ، ندمت  هک  تسا  هار  نیا  زا  ینعم و  نیا  رد  یمدآ  ریقحت  دزاس . یم  شدوبان  ماجنارـس  دـبیرف و  یم  دـنک و  یم  ریقحت 
اما «( 164) دیامن یم  لیدبت  هدننک  فرصم  هدننک و  دیلوت  ارصحنم  ینیشام  هب  يدام و  یمک و  فیاظو  هلـسلس  کی  زا  بکرم  یهاگتـسد 

يدام هافر  تورث و  روفو  زا  نخـس  طقف  تسین . نت  شیاـسآ  زا  نخـس  طـقف  میدرک ، میـسرت  هک  هنوگ  ناـمه  یمالـسا ، رهـش  ناـمرآ  رد 
ورگ رد  وا ، دشر  لماکت و  هک  فلتخم  داعبا  ياراد  تسا  يدوجوم  هکلب  تسین ، نت  طقف  ناسنا  هنیدـم ، نیا  ناسدـنهم  ریوصت  رد  تسین ،

تیبرت و دنک . لولح  نآ  رد  زین  نامـسآ  زا  يا  هقراب  هک  نآ  رگم  دبای  یمن  ققحت  ینیمز  تشهب  نآ  تسا و  داعبا  نآ  یمامت  نزاوتم  دشر 
. دـبای یم  ینعم  اتـسار  نیمه  رد  تسا ، روهظ  ياه  همانرب  نیرت  یـساسا  زا  هک  یحور ، لئاضف  لالتخا و  هب  هجوت  اـهناسنا و  حور  شرورپ 
ایاجس و رهش  تسا ، تیبرت  رهـش  هک  یلاح  نیع  رد  تینما . رهـش  تسا و  هافر  رهـش  تسا ، تلادع  رهـش  هک  یلاح  نیع  رد  هلـضاف ، هنیدم 

تسد رانک  رد  اج ، نآ  رد  دنزاس . انب  حلاص  ینامرآ و  يا  هعماج  ات  دنبای  یم  تیبرت  حلاص  ياهناسنا  طیحم ، نآ  رد  تسا . یناسنا  لیاضف 
قالخا و لامک  هب  تورث ، روفو  تمعن و  مامتا  رانک  رد  و  ( 165) دندرگ یم  دنم  هرهب  یحور  یبلق و  يانغ  زا  یلام ، يانغ  هب  اهناسنا  یبای 

طباور رد  يدرماـن ، ریوزت و  غورد و  و  ( 167) ددرگ یم  نک  شیر  اهبلق  زا  یقالخا  ياـه  هنیک  ( 166 .) دنبای یم  هار  یناسنا  ياه  تلیـضف 
انعم و زین  تینما  تلادـع و  هافر و  هک  تسا  يرتسب  نینچ  رد  عقاو ، هب  دـشخب و  یم  یگنر  کی  ییور و  کی  هب  ار  دوخ  ياج  یعاـمتجا ،
، مه ربارب  رد  وا  یقیقح  يازجا  ندـیچ  مه  رانک  رد  و  ناسنا ، هب  هبناج  همه  شرگن  نیا  اب  زج  دـنبای و  یم  زاب  ار  شیوخ  تقیقح  موهفم و 
ملع و شرتسگ  نارود  روهظ ، هرود  ملع : هنیدـم  .5 تخادرپ . یناسنا  رهش  نامرآ  سیـسات  رد  ناسنا  یگـشیمه  يایور  ریبعت  هب  ناوت  یمن 
لدع و هب  ار  دوخ  ياج  دادیب  ملظ و  هک  هنوگ  نامه  یقیقح ، یجنم  نآ  ندمآ  اب  تسا . ملعلا  ۀنیدم  یمالسا ، هلضاف  هنیدم  تسا و  ییاناد 

لیدب یگنازرف  ییاناد و  زین ، بیترت  نامه  هب  دیارگ ، یم  ناماس  هب  یعامتجا  فلتخم  ياهیناماسبان  هک  هنوگ  نامه  دراپـس و  یم  يرگداد 
تلادع زا  زیربل  ار  ناهج  هک  روط  نامه  ات  دـیآ  یم  وا ، ( 168 .) ددرگ یم  هدـنکآ  شناد  لقع و  رون  زا  ناهج  ددرگ و  یم  ینادان  لهج و 

لامک هب  ار  نانآ  ياهتفایرد  اهدرخ و  دـشخب و  زکرمت  ار  اه  هدوت  ینالقع  ياـهورین  دزاـس . باریـس  زین  یگنازرف  ییاـناد و  زا  دزاـس ، یم 
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ییاـناد و ياـهزرم  دزاـس و  هدـنکارپ  هدـنام ، نونکم  اـه ، هدرپ  تشپ  رد  نورق  راـصعا و  لوط  رد  هک  ییاـه  شناد  مولع و  ( 169 .) دناسر
زا نافعضتسم : هنیدم  .6 ( 170 .) دـشخب شرتسگ  درم  نز و  زا  معا  اهناسنا ، کت  کت  دوجو  قامعا  اـت  لزاـنم و  هدرپارـس  اـت  ار  يریگداـی 

ياـه هدوت  تسدـب  هلـضاف  هنیدـم  رد  تموکح  تسا . نآ  راـتخاس  رد  رییغت  تردـق و  ییاـجباج  روهظ ، رـصع  رد  مهم  رایـسب  ياـهیگژیو 
رد نونکا  دـنا و  هدرک  لـمحت  ار  یمدرماـن  یگراـچیب و  رقف و  نیگنـس  راـب  روـهظ  زا  شیپ  هک  ناـنآ  تسا . هعماـج  فعـضتسم  مورحم و 

ملاع رد  ینیمز  تشهب  ناس ، نیدـب  (. 171  ) دنبای تسد  نیمز  ییاوشیپ  تثارو و  رد  شیوخ  ملـسم  قح  هب  دـیاب  تلادـع  يارجا  ياتـسار 
ناسنا و يدوجو  عاستا  اب  تینما ، شیاسآ و  هافر و  زا  ناگمه  يرادروخرب  اب  تلادع ، زا  نیمز  ندـش  باریـس  اب  دـبای . یم  تیعقاو  جراخ 

میمصت رما  رد  مورحم  ياه  هدوت  تکراشم  اب  یگنازرف ، ملع و  شرتسگ  اب  شرورپ ، تیبرت و  فرظ  رد  يو  يدوجو  داعبا  یمامت  یبایزاب 
رد ناوت  یم  هک  تسا  روهظ  رصع  رد  دوعوم  هنیدم  ياهیگژیو  نیرت  هتسجرب  تشذگ ، هچنآ  اب ... هعماج و  یـسایس  راتخاس  رییغت  يریگ و 

ماتخ مینک . یم  هدنسب  رصتخم  نیمه  هب  لاجم ، نیا  رد  نکیل  دوزفا ، اهنآ  ياه  هعومجم  ریز  ای  یلصا و  نیوانع  رامش  رب  رتدنلب  ياهتـصرف 
ناسنا هک  نیا  هن  تسا . هدوبن  هارمه  هنایارگناسنا  تاظحالم  اب  هجو  چیه  هب  ناگتشذگ  رکفت  فرظ  رد  هلـضاف » هنیدم   » هشیدنا هک  میتسناد 

دید رظنم  رد  هلـضاف  هنیدم  نیاربانب ، تسا . هدوبن  انتعا  هجوت و  زکرم  وا  هک  ینعم  نیا  هب  هکلب  هتـشادن . یهاگیاج  نانآ  هشیدـنا  رادومن  رد 
، ینعم نیا  دیدج ، رصع  تأرق  رد  دبای . یم  یفسلف  ای  یقالخا و  یـسایس ، يا  هرهچ  دشاب ، هتـشاد  یناسنا  يا  هغبـص  هک  نآ  زا  شیب  نانآ ،

یم ار  انتعا  هجوت و  طیحم  دـیدج ، ندـمت  نامرآ  نیرت  مهم  ناونع  هب  ناسنا ، هک  وس ، نیا  هب  سناسنر  هرود  زا  ددرگ . یم  هنوگژاو  الماک 
هک دهد  یم  لیکشت  ارگناسنا  هفسلف  یعون  ار  ریسافت  نیا  روحم  ددرگ . یم  هئارا  یناسنا  رهش  نامرآ  هب  تبـسن  زین  ینیون  ریـسافت  دناشوپ ،

ناسنا يویند  یتسیزهب  هب  اهنت  رگید ، فرط  زا  هدوب و  نیرق  هارمه و  ییاریپ  بهذم  هشیدنا  هکلب ، بهذم و  زا  يانغتسا  هشیدنا  اب  یفرط  زا 
شیاسآ هافر و  رهش  عقاو ، رد  نارخأتم ، هاگن  رد  هلـضاف  هنیدم  نیاربانب ، دیوج . یم  يدام  دعب  رد  ار  يو  یلاعت  تفرـشیپ و  هتـشاد و  هجوت 

ملـسم لصا  کی  ناونع  هب  يدام  یقرت  تفرـشیپ و  دوش . یم  هجوت  ناسنا  یکاخ  دـعب  هب  طـقف ، مهم ، نیا  بسک  هار  رد  اـما  تسا ، ناـسنا 
ياهرواب طیحم  رب  ار  شیوخ  هرطیـس  هک  تسا  نرق  دـنچ  هشیدـنا ، عون  نیا  ددرگ . یم  هظحالم  نآ ، لیذ  رد  زیچ  همه  دوش و  یم  هدرمش 

ياـیور هجو ، چـیه  هب  اـما ، تسا ، هتفاـی  تسد  هدوـب ، ددـص  رد  هچنآ  زا  يرایـسب  هب  عـقاو ، هب  وا ، هچ  رگا  تـسا و  هدرتـسگ  یبرغ  ناـسنا 
ناج مسج و  ترخآ و  ایند و  یگناگی  رب  ام  ینید ، عماج  هشیدـنا  رد  هک  میدرک  هدـهاشم  لـباقم  رد  دـنیب . یمن  ققحم  ار  دوخ  یگـشیمه 

میراد و رظن  یقیقح  دحاو  کی  ناونع  هب  ناسنا ، هب  میزاس . یمن  کیکفت  مه  زا  ار  روما  نیا  ماکحا  هاگیاج و  میهن و  یم  دـیکأت  تشگنا 
اب نآ ، ینامـسآ  همانرب  حرط و  هحولرـس  رد  یمالـسا ، هلـضاف  هنیدم  رد  مییوج . یم  یپ  ار  وا  نزاوتم  يزاوم و  دشر  همانرب ، حرط و  ره  رد 

بهاوم زا  يرادروخرب  تینما و  شیاسآ و  هافر و  نآ ، رانک  رد  تلادـع و  اـب  میوش ، یم  وربور  ینیمز  يوزرآ  کـی  اـب  یتفگـش ، لاـمک 
ایند و یگناگود  لباقت و  رب  هشیمه  هک  یبهذم  ناسنا  يارب  تیودهم ، روهظ و  هلأسم  رد  لئاسم ، نیا  هب  ینید  میلاعت  يانتعا  مجح  یعیبط .
، عقاو هب  اما ، دزاس . یم  دـیدرت  یجیگ و  راچد  ار  يو  هک  تسا  زیگنا  ناـجیه  تیمها و  اـب  ردـق  نآ  هدرـشف ، یم  ياـپ  هنامیمـص ، ترخآ ،

دروم يدج ، روط  هب  ام  ینیمز  ياهوزرآ  دنراد و  يریگ  میمصت  تلاخد و  ياعدا  هنارصم  ام  ینیمز  یگدنز  رد  ینید ، میلاعت  تسا . نینچ 
، یمالـسا هلـضاف  هنیدـم  هک  تسا  ساسا  نیا  رب  دـنبلط . یم  ناسنا  يدوجو  داعبا  رگید  اـب  تبحاـصم  رد  ار  همه  نیا  اـما  تساـهنآ . هجوت 
هک يرـصانع  نامه  ینعی  تسه . زین  يرورپ  ناسنا  تیبرت و  تینالقع ، ملع ، هنیدـم  تسا ، تینما  هافر و  تلادـع ، هنیدـم  هک  نیا  رب  هوالع 

ياهتفرشیپ مغر  یلع  ار  ندمت  نیا  تسا و  هتـشگ  برغ  ندمت  دیدج  نارحب  نتـشگ  دیدپ  ثعاب  یبرغ ، ياریپ  بهذم  رکفت  رد  اهنآ  دوبن 
نینچ هطبار  نیمه  رد  یبرغ ، گرزب  سیون  ندمت  تنارود  لیو  تسا . هدراذـگ  ماکان  یناسنا  تداعـس  ققحت  ریـسم  رد  يدام ، ریگمـشچ 
اهدص دوخ  يالاب  رب  میا و  هدرک  ربارب  دص  ار  دوخ  تردق  ام  (... ام زا   ) جراخ ملاع  رد  یلو  تسا ، هتفای  ققحت  هلـضاف  هنیدـم  : » دـسیون یم 

ظاـحل زا  اـم  میدرب . یم  رـس  هب  یگدولآ  لـهج و  رد  هک  تسا  یناـمز  یگنت  یتـسپ و  هب  اـم  ياـه  هشقن  اـهحرط و  یلو  میا ، هدوزفا  عارذ 
هنیدم نیا  همه ، نیا  اب  ناسنا . حور  رد  زج  هب  تسا . هدمآ  اج  همه  رد  هلضاف  هنیدم  گرزب . رایـسب  ياهبلاق  رد  میتسه  ینادق  هتوک  یحور 
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ناسنا طلست  دهاوخ  یمن  دزاسب و  ون  زا  ار  تعیبط  دهاوخ  یمن  مینک ، انب  میهاوخ  یم  ضامغا  لباق  يایور  اب  نونکا  هک  یکچوک ، هلـضاف 
اب سوفن  میزاسب و  ون  زا  ار  دوخ  هک  دـهاوخ  یم  هکلب  تسا ) هتفای  ققحت  دوب و  نکیب  رظن  روظنم  تشهب  نیا  ریز   ) دـنارتسگب تعیبط  رب  ار 

هیام نوچ  دنـشاب و  ام  تردق  يورین  هب  ام و  شناد  يافـص  هب  دنـشاب و  هتـسیاش  يرتهب  ملاع  رد  یگدنز  يارب  هک  مینک  تسرد  ياه  هدارا 
دیاش مینک ؛ هیفـصت  ار  دوخ  سوفن  اهلد و  هک  تساوخ  میهاوخ  تسخن  ام  تسا . یناـسنا  لـهج  و  يرـشب ) تعیبط   » هلـضاف هنیدـم  یناریو 

ناورهار يارب  یتشهب  ای  یکیناکم  هلضاف  هنیدم  کی  يانب  دوصقم  هک  دش  مولعم  یلک ) روط  هب  ...) دیایب نآ  لابند  هب  هجیتن  رد  رگید ، روما 
. تسا مدرم  يونعم  یمـسج و  یقـالخا و  تافـص  ندرب  ـالاب  نآ  تسا و  رظن  رد  يرت  یـساسا  رما  هکلب  تسین ، اـمیپاوه  نارفاـسم  هداـیپ و 

نینچ هتشذگ  نانخس  یبایزرا  رد  «( 172 .) دنک انب  ار  هلضاف  هنیدم  دناوت  یم  دنشاب  اهداهنـشیپ  تامادقا و  نیا  هجیتن  لوصحم و  هک  یلـسن 
یـسانش ناسنا  کی  رب  یکتم  ینید ، ییارگناسنا  هک  توافت  نیا  اـب  تسا . رگناـسنا  رکفت  کـی  زین ، ینید  رکفت  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم 

زا هتـشذگ  ياهـشخب  رد  هک  دوب  زین  لیلد  نیمه  هب  دوب . تسردان  رتبا و  یـسانش  ناسنا  کی  رب  یکتم  یبرغ ، ییارگناـسنا  اـما  تسا ؛ میوق 
یم دیکأت  راتـشون ، ياهتنا  رد  میدرک . دای  هنوگژاو » يرادم  ناسنا   » ای هنایارگنایـسن » ییارگناسنا   » ناونع اب  برغ ، ندـمت  رد  رتتـسم  رکفت 

درک و هدافتسا  میدرمـش ، رب  یمالـسا  هلـضاف  هنیدم  دروم  رد  هک  ییاهیگژیو  زا  ناوت  یم  لماک  روط  هب  یمالـسا » هعـسوت   » ثحب هک  مینک 
رد هژیوب  فلتخم ، ياـه  هنیمز  رد  نارظن  بحاـص  تکراـشم  اـب  ناوت  یم  نکیل  تشاد ، یفیک  هبنج  رتـشیب ، هدـش ، ناونع  بلاـطم  هچ  رگا 

. تفای تسد  زین  نآ  یمک  فورظ  رب  داصتقا  یسانش و  هعماج  هنیمز 

روهظ زا  شیپ  ینید  یگدنز  موس ؛ شخب 

همدقم

.( ق  -. 260 ه  ) روضح رصع  نایاپ  هب  اهنت  هن  راظتنا ، رواب  دراد . راگزور  هدنیآ  رد  ادیپان  یقفاو  خیرات  رد  زارد  يا  هنیشیپ  هنارظتنم ، تسیز 
، تقیقح رد  دهد . یم  ناشن  راگزور ، نآ  ینید  یگدنز  رد  ار ، كولس  نیا  مالـسا ، خیرات  هچ ، ددرگ ؛ یم  زاب  نید  نیزاغآ  نارود  هب  هک 

نخـس رود ، هدـنیآ  رد  شیوخ ، تنـس  يایحا  نید و  هرابود  روهظ  زا  ص ،)  ) مالـسا ربمایپ  هک  دـنکفا  وترپ  هشیدـنا  رب  هاـگ  نآ  رواـب ، نیا 
، نایعیش ماما  نیمهدزاود  شنادنزرف ، زا  یکی  هلیسو  هب  مالـسا ، ییاهن  ياهنامرآ  نتفای  تینیع  نید و  لماک  ققحت  رب  ار  نارادنید  تفگ و 

یخیرات اب  راظتنا ، دـنلب  رادـیاپ و  رـصع  رد  ار  نامدرم  یگدـنز  درذـگ . یم  ینید  هشیدـنا  نیا  هبرجت  زا  اـهنرق  کـنیا ، ( 173 .) درک هاگآ 
اه و هیاریپ  هب  هتخیمآ  يا  هراپ  راظتنا و  نیتسار  رواب  زا  هدمآ  رب  یخرب  مینک . یم  هدـهاشم  یلمع ، يرکف و  ياه  هولج  اهدومن و  زا  نشور 

ياهزادنا مشچ  راظتنا . رـصع  رد  نارادنید  یگدـنز  هنوگ  زا  تسا  يا  هیامن  فیـصوت و  شـشوک ، نیا  رـشب . نهک  ياهتنـس  زا  هتفرگ  ماو 
زا اه  یتسار  اهدیابن ، اهدیاب و  ات  دوش ، یم  هتـسیرگن  رظتنم  ناسنا  يرادنید  ینید و  هشیدنا  رکفت و  نید ، تایح  ینید : یگدنز  نوگانوگ 

. میرگنب ع )  ) ناموصعم لـالز  هشیدـنا  رد  ار ، رواـب  نیا  ياـفرژ  تمالـس و  میـسانش و  زاـب  ار  نارظتنم  ینید  ياـه  تلاـصا  اـه و  یتساراـن 
ناوت یم  دهد ، ناشن  رگیدکی ، زا  يادج  هنوگ  هب  ار  نآ  يایاوز  هک  ییاه  صخاش  هب  هجوت  اب  راظتنا ، رـصع  رد  ینید ، یگدنز  یگنوگچ 

خارف و هیواز  زا  نوتم ، عبانم و  هعلاـطم  اـم ، رواـب  هب  يرادـنید . ياهـصخاش  .2 ینید . هشیدنا  یگنوگچ  حرـش  .1 داد : ناـشن  روـحم  ود  رد 
شواک نیا  رد  هچنآ  اما  دروآ . یم  مشچ  شیپ  گرزب  یـسایقم  رد  ار  ینید  گنهرف  خیرات  لحارم  یمامت  روحم ، ود  نیا  هدرتسگ  هچیرد 

هیاپ رب  ای  هدروآ و  دـیدپ  عیـشت  گنهرف  رد  ار  اهنآ  راظتنا ، رواـب  هک  تسا  ینید  یگدـنز  زا  ییاهرادـیدپ  اهـصخاش و  حرـش  دـجنگ ، یم 
. میراد رواب  اهنآ  ییادیپ  ققحت و  هب  ع )  ) نیموصعم نانخس 

ینید هشیدنا  حرش  .1
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بیان و ناونع  هب  نید ، ناملاع  هدـهع  رب  تما ، تیادـه  بتکم و  ظفح  ربارب  رد  ع )  ) ماما ینید  تلاسر  تیلوؤسم و  تبیغ ، نارود  زاغآ  اب 
ياج هب  میلاعت  یمهف  زاب  ییوگزاب و  نارادنید و  دوجوم  ياهزاین  هب  ییوگ  خساپ  روظنم  هب  نید ، ریسفت  حرش و  دش . هداهن  ماما ، نیـشناج 

راک هب  اب  ناملاع ، دمآ . دوجو  هب  راظتنا ، خیرات  لوط  رد  نید  ناملاع  هلـسلس  جیردت  هب  دـش و  زاغآ  نانیا  هلیـسو  هب  ع ،)  ) ناماما زا  هدـنام 
ار رصع  روخ  رد  ياهخساپ  دندیشوک  اهنآ ، زا  شیوخ  یملع  مهف  هب  دانتسا  و  تنـس ، نآرق و  نید : هیلوا  عبانم  زا  دوخ ، ياهیهاگآ  نتفرگ 

اماو (: » ع  ) ماـما نخـس  نیا  ساـسا  رب  زین ، نارادـنید  دـنناسر . ماـجنا  هب  تبیغ  راـگزور  رد  ار  شیوخ  تیلوؤسم  اـهنآ ، هضرع  اـب  دـنبایب و 
رد ار  دوـخ  يراـتفر  يرکف و  عـضوم  هعجارم و  نید  ناـملاع  هب  دـنتفای  هـفیظو  ( 174 « ) انثیدـح ةاور  یلا  اـهیف  اوعجراـف  هعقاولا  ثداوحلا 

، دیدرگ ببـس  نامدرم ، ناملاع و  نایم  لباقتم ، طابترا  دنویپ و  نیا  دننک . گنهامه  نانیا  يداهتجا  ياهدومنهر  اب  یگدنز ، ياهدادـیور 
هعـسوت دشر و  راگزور  تشذگ  ای  دوش و  هدومن  بتکم  نوگانوگ  ياهـشخب  رد  ناملاع ، هناسانـش  نید  ياهـشالت  وترپ  رد  ینید  فراعم 

روضح رصع  رد  اهنآ  يرکف  ساسا  هک  خیرات ، نافرع و  هفسلف ، ثیدح ، لاجر ، ریسفت ، لوصا ، مالک ، هقف ، دننام : يرایسب ، ياهشناد  دبای .
هـشیدنا تیبثت  اهـشالت ، نیا  هلمج  زا  دمآ . دیدپ  مولع  نیا  رد  يا  هدـنزرا  یملع  ثاریم  دومیپ و  ار  لماکت  لحارم  دوب ، هدـش  هئارا  ناماما 

. تفرگ یم  رارق  ینـس  ناـملاع  هشقاـنم  راـکنا و  دروم  نیتـسخن ، راـگزور  رد  ع )  ) ماـما تبیغ  هک  دوـب  مجنپ  مراـهچ و  ياـهنرق  رد  تبیغ 
ینامعن نانوچ : یناملاع  دنتفگ . خساپ  ار  تاهبش  اهشسرپ و  دندیشوک و  دجب  یمالسا  رواب  نیا  یتسرد  يراوتـسا و  رد  یعیـش ، ناروشناد 

و ع )  ) ماما تبیغ  لئاسم  صوصخ  رد  م 460 ) ( ) 178  ) یسوط خیش  (، 413 م : ( ) 177) دیفم خیش  (، 381 م : ( ) 176  ) قودص خیش  ( 175)
ناملاع تدهاجم  راثیا و  اب  تبیغ ، نارود  رد  نآ ، هدرتسگ  همه  اب  ینید ، هشیدنا  يور ، ره  هب  دنتشاگن . لقتسم  ياهباتک  نآ ، هفـسلف  حرش 

يرادمنید و هغدغد  تدش  زین  هشیدنا و  نیا  دشر  ظفح و  رد  نانیا  گرزب  شقن  تفرگ . رارق  نارادنید  يورارف  دش و  هتشاد  ساپ  یعیش 
اه یتساک  یخرب  دوجو  هتبلا  تسین . راکنا  دیدرت و  ياج  يور  چیه  هب  دوش ، یم  هدهاشم  نانآ  ياهیهوژپ  نید  یمامت  رد  هک  ینید  ياورپ 

رود یـشیدنا و  ینهذ  رگید ، ياهـشخب  ندش  هداهن  رانک  ینید و  فراعم  زا  یـشخب  یگتفای  دشر  دننام : درادـن ، راکنا  ياج  اهیتسردان ، و 
، ینید میهافم  یـضعب  هرابرد  باوصان  ياهریـسفت  تسردان و  يارآ  راکفا و  يا  هراپ  ندـمآ  دوجو  هب  ای  دوجوم و  ياـه  تیعقاو  زا  ندوب 
هک مینیب  یم  ار  راذـگتعدب  يدارفا  خـیرات ، هعلاـطم  رد  یتح  میدـهاش . اـهتیالو »  » ناونع اـب  یهورگ  راـکفا  رد  هزورما  ار  نآ  قادـصم  هک 

، یشورف دوخ  ای  ینورد و  ياه  هسیسد  اب  دنزاس و  جراخ  نآ  لیصا  ریسم  زا  ار  ینید  هشیدنا  دودحم ، کچوک و  یسایقم  رد  دنا  هتـسناوت 
یـضعب تبیغ ، ناراگزور  رد  هک  دهد  یم  ناشن  ع ،)  ) ناموصعم نانخـس  هعلاطم  دنبای . تسد  هدـننک  هارمگ  ياه  توعد  يزاس و  هقرف  هب 

میلاعت نید و  هنوگ ، نیدب  دـننک و  یم  لیوات  ریـسفت و  یناسفن  ياه  شهاوخ  ساسا  رب  ار  ینید  میهافم  اه و  هداد  نید ، ملع  یعدـم  دارفا 
یهورگ راـکفا  رد  ار  اـهیار  هب  ریـسفت  اـهفارحنا و  زا  يا  هراـپ  زین ، نونکا  هک  ناـنچمه  ( 179 .) دوش یم  نانیا  ياه  هتـساوخ  یناـبرق  ینید 

هفیظو هنوگ  چـیه  دوخ ، يارب  دـننک و  یم  یفن  راظتنا  راـگزور  رد  ار  یعاـمتجا  ياـهتیلوؤسم  فیلاـکت و  همه  نید ، ماـن  هب  هک  میدـهاش 
یم ورف  فیرحت  لیوأت و  قالتاب  رد  يا  هنوگ  هب  تبیغ ، نارود  رد  دارفا ، نیا  دنـسانش . یمن  دـشاب ، هدرک  مکح  نآ  هب  نید  هک  یعاـمتجا 
لها نم  مئاقلا  جرخ  اذا  : » دـیامرف یم  ع )  ) یلع دـنریگ : یم  رارق  ماقتنا  دروم  دـننک و  یم  دروخرب  ع )  ) ماـما اـب  زین ، روهظ  هاـگ  هک  دـنتلغ 

، دریگ یم  ماقتنا  دنهد  یم  اوتف  هتـسنادن  هک  یناملاع  زا  دـنک ، روهظ  مئاق  هک  ینامز  ( 180 « ) مهعابتالو مهل  اسعتف  نوملعی ، اـمب ال  يوتفلا 
. دـهد یم  ربخ  تبیغ  راگزور  ینید  هشیدـنا  نایلوتم  یخرب  فارحنا  داسف و  زا  زین ، رگید  ياهتیاور  داب . يراسنوگن  ار  ناـشناوریپ  ناـنیا و 
رد هک  دوش  یم  هتسناد  دنک ، یم  نایب  روهظ  رصع  رد  ار  ع )  ) ماما یگنهرف  يرکف و  ياهتکرح  هک  ییاهتیاور  زا  رگید  یـشخب  زا  نینچمه 

دـنک و یم  دـیدهت  ار  نیتسار  بان و  مالـسا  ياهرواب  زا  يرایـسب  اه ، هیاریپ  اهفارحنا و  اهفیرحت و  اـه و  لـیوأت  اـه و  هیجوت  راـگزور  نیا 
هزوح رد  لاوحا  نیا  عوقو  رگناـیب  هک  ثیداـحا  یخرب  هب  دوـش . یم  جـیورت  ینید  ياـهرواب  ناوـنع  هب  نید ، نایعدـم  ینهذ  ياـه  هتخاـس 
مدهی ص ،)  ) هللا لوسر  عنص  امک  عنصی  : » دیامرف یم  ع )  ) يدهم شور  هار و  هرابرد  ع )  ) قداص ماما  دوش : یم  هراشا  تسا ، ینید  هشیدنا 

ره ینعی  تسا ؛ (ص ) ربماـیپ نوچ  وا ، شور  هار و  ( 181 «.) ادیدج مالسالا  فنأتـسیو  ۀیلهاجلا ، رما  ص )  ) هللا لوسر  مدق  امک  هلبق  ناک  ام 
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زا يرایـسب  رد  دـنایامن . یم  ون  زا  ار  مالـسا  تخاس و  ناریو  ار  تیلهاـج  (ص ) ربماـیپ هک  ناـنچ  دـنک ، یم  ناریو  دـشاب  وا  زا  شیپ  ار  هچ 
زا کی  ره  هب  نید ، دـیدجت  (. 182  ) تسا هتفر  نخـس  ع ،)  ) يدهم ماما  طسوت  دیدج ، نییآ  ندمآ  نید و  دـیدجت  زا  یمالـسا : ياهتیاور 

، نید تسرد  مهف  یعقاو و  ماکحا  حرـش  ینید ، ياه  هدـش  شومارف  ندرک  راکـشآ  اهفیرحت ، اهفارحنا و  حیحـصت  دوش : روصت  یناعم  نیا 
هب يا  هنوگ  هب  ینید  هشیدـنا  روهظ ، زا  شیپ  هک  دـنک  یم  تیاکح  نیا  زا  نید ، تایح  دـیدجت  رد  اهنیا  همه  ... نامز و گنهرف  اب  بسانتم 
زاب هتـشذگ و  يرکف  تابوسر  زا  اهنهذ  نتـساریپ  يزاسکاپ و  ع ،)  ) ماما مهم  ياهتکرح  زا  هک  دـش  دـهاوخ  هتخیمآ  اه  هیاریپ  اه و  یتساک 
اذا يدـهلا  یلع  يوهلا  فطعی  : » دـیامرف یم  ع )  ) یلع دوب . دـهاوخ  نیتسار ، مالـسا  میلاعت  هرابود  يایحا  تیاـهن ، رد  ینید و  رکف  يزاـس 
زا سپ  دنادرگزاب ، ادـخ  هب  ار  یتسرپاوه  (. 183 « ) يأرلا یلع  نارقلا  اوفطع  اذا  نآرقلا  یلع  يارلا  فطعی  و  يوـهلا ، یلع  يدـهلا  اوـفطع 

دوـخ ياـه  يأر  هب  ار  نآرق  هک  نآ  زا  سپ  دـنادرگزاب ، نآرق  هب  ار  اـه  يأر  دنـشاب . هدـنادرگزاب  یتـسرپ  اوـه  هب  ار  یتـسرپ  ادـخ  هک  نآ 
اهسوه و اهاوه و  ساسا  رب  یعیسو ، حطـس  رد  روهظ ، زا  شیپ  ینید ، هشیدنا  هک  دنک  یم  نشور  ع ،)  ) یلع مالک  نیا  دنـشاب . هدنادرگزاب 
ریـسفت و هاوخلد  هب  ار  یحو  تایآ  ینید و  عورف  لوصا و  تسرپ ، سفن  رادـم و  ایند  ناملاع  . دریگ یم  لکـش  یهورگ ، یـصخش و  عفاـنم 

حیرصت نیا  هب  زین ، رگید  رایسب  ثیداحا  هکنانچ  دنکن و  ادیپ  يداضت  چیه  نانآ ، هناهاوخ  ایند  ياهوزرآ  اب  هک  هنوگ  نآ  دننک ، یم  لیوأت 
راکفا و ياه  هیال  ریز  تنـس ، باتک و  یعقاو  هرهچ  نید و  شخبتایح  میلاعت  نوچ  يور ، نیدـب  دوب . دـهاوخ  جـیار  يرما  راک ، نیا  دراد ،

باـتکلا تیم  ییحیو  : » دـیامرف یم  ع )  ) یلع دزاـس : یم  راکـشآ  دـشک و  یم  نوریب  ار  اـهنآ  ع )  ) ماـما دوش ، یم  ناـهنپ  تسرداـن ، يارآ 
باتک ندرم  زا  تحارص  هب  ع ،)  ) ماما ثیداحا ، نیا  رد  دنک . یم  هدنز  ار  هتفر  نایم  زا  هدرم و  تنس  باتک و  ع ،)  ) يدهم (. 184 « ) ۀنسلاو

ار تعیرش  یلصا  عبنم  ود  نیا  ياهشزومآ  اتقیقح  دشاب و  تنس  باتک و  زا  هتساخرب  هک  ینید  هشیدنا  کش ، یب  دیوگ . یم  نخس  تنس  و 
اهرادنپ زج  هک  ارچ  تشاد ؛ دهاوخن  ینید  یگدنز  هعماج و  رد  هدنزاس  یتایح و  رثا  ینعی  دوب ؛ دهاوخ  دننامه  مکح ، نیا  رد  دهد ، ناشن 

ینید رکفت  هزوح  رد  اهیگریت  اهییاوران و  ندمآ  دیدپ  زا  هک  ییاهتیاور  تشاد . دـهاوخن  يرگید  تقیقح  نید ، مان  هب  نیغورد  ياهاعدا  و 
ربخ ثداوح  نیا  زا  روظنم  هچ  هب  ارچ و  ع )  ) ناموصعم یتسار  هب  دوب . رایسب  نآ  زا  كدنا  یشنیزگ  دش ، دای  هچنآ  دنرایسب . دنهدیم ، ربخ 

هدـنیآ رد  هک  ینید  فارحنا  لماوع  اب  نارادـنید  يوس ، کی  زا  هک  تسا  نیا  نانخـس ، نیا  نایب  رد  مهم  تهج  کی  کش ، یب  دـنا ؟ هداد 
هشیدنا نایلوتم  ناملاع و  هب  دنا  هتساوخ  يوس ، رگید  زا  و  دنشاب ؛ رایشوه  ینید ، فراعم  نتفرگ  رد  دنوش و  انشآ  دریگ ، یم  ارف  ار  هعماج 
هـشیدنا رد  فارحنا  لماوع  هتبلا  دـنریگ . اورپ  اهنآ  زا  دنـسانشب و  یکین  هب  ار  یـشیدنا  ژک  فارحنا و  ياـه  هنیمز  هک  دـنهد  رادـشه  ینید 

نارود هچنآ  اما  دنا . هتشاد  دوجو  فرحنم  ناملاع  تسردان و  ياهلیوأت  راکفا و  روضح ، رصع  رد  یتح  تسا ، هدوب  اهنامز  همه  رد  ینید ،
صخاش هک  یعطق  ملـسم و  يرایعم  درادن ، روضح  نید ، یعقاو  رـسفم  نوچ  هک  تسا  نیا  دنک  یم  ساسح  دادیور  نیا  ربارب  رد  ار  تبیغ 
تسرد داقتعا  ای  مهف و  رد  دیدرت  ای  فالتخا  ماگنه  نایعیش ، روضح ، رصع  رد  درادن . دوجو  دشاب . نیغورد  زا  نیتسار  هشیدنا  یسانشزاب 

، تبیغ رصع  رد  اما  دنتشاذگ . یم  ناشیا  هناموصعم  يرواد  هب  ار  شیوخ  ینید  فراعم  دندیـسر و  یم  ع )  ) ناماما روضح  هب  تسردان ، زا 
هب زاب  نآرق  زا  نتساوخ  يرواد  نآرق و  هب  اه  هشیدنا  ندز  کحم  یلو  تسا ، سرتسد  رد  یتساک  چیه  یب  لماک و  روط  هب  نآرق ، هچ  رگا 

، دیدرت یب  تشاد . دـهاوخن  ار  ع )  ) ماما هناموصعم  يرواد  تیموصعم  تیعطق و  زگره  دوب و  دـهاوخ  نآرق  زا  یمهف  هب  دانتـسا  دوخ ، هبون 
رد ملاع  مهف  تلاخد  نودب  نآرق ، دارم  تخانش  اما  تسا ، نارود  نیا  ینید  هشیدنا  رد  اهیتسار  اهیتسرد و  یـسانشزاب  لیـصا  رایعم  نآرق ،

تجح ار  نآ  رهاوـظ  مهف  یتـح  هک  دـنروآ  یم  يور  یهاگدـید  هب  نآرق ، هب  دانتـسا  رد  یخرب  مینیب  یم  يور ، نیمه  زا  تسین ؛ سرتـسد 
نیا ایآ  بوخ ، تفای ! تسد  یحو  دارم  هب  ناوت  یمن  ع ،)  ) ناموصعم نانخـس  ثیداحا و  قیرط  زا  زج  هک  دـنوش  یم  دـقتعم  دـنناد و  یمن 

رد اـساسا  هک  نآ  رگید  اـطخ و  اـسب  هچ  يرـشب و  تسا  یمهف  دوـخ  نیا  اریز  تـسا ، یفنم  خـساپ  داد ؟ رارق  راـیعم  ناوـت  یم  ار  هاگدـید 
هب ار  نآ  تسرد  مهف  لکـشم  ضرف ، هب  رگا  هچ  تسا ، رتشیب  بتارم  هب  اطخ  رد  نداتفا  ورف  شزغل و  ناکما  ثیدـح ، هب  دانتـسا  کـسمت و 

هبور رت  گرزب  یلکـشم  اب  زاب  میریگب  هدیدان  بطاخت و ،... تیعقوم  رودص و  فرظ  ندنام  هدیـشوپ  نیارق ، نتفر  نایم  زا  ضراعت ، ببس :
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رد نوگانوگ  ياه  هشیدـنا  ندومن  خر  ایآ  تسردان . زا  تسرد  ثیدـح  صیخـشت  ثیدـح و  عضو  لـعج و  هدـیدپ  ینعی  میوش ، یم  ور ،
رد راکفا  ارآ و  فالتخا  کش ، یب  تسناد ؟  تبیغ  نامز  ینید  رکف  رد  اهفارحنا  ندش  رادیدپ  هریاد  رد  ناوت  یم  ار  ینید  هشیدـنا  خـیرات 

ع)  ) ناماما ینید  میلاعت  زا  هتـساخرب  هتفریذپ و  یلـصا  ناهوژپ ، نید  دزن  نیا ، تسا و  نآ  ندوب  يداهتجا  ياضتقم  هب  ینید ، هشیدنا  هزوح 
يرواد هب  اهنآ ، زا  مادـک  ره  رب  یتسرد  ياـه  كـالم  يربارباـن  يربارب و  یگنهاـمهان و  یگنهاـمه و  ساـسا  رب  دـیاب  يور ، نیا  زا  تسا .

دیدپ داهتجا ، يارب  هدش  هتخانش  مزال و  ياهیهاگآ  اب  ینعی  تسرد ، طابنتـسا  مهف و  هیاپ  رب  هک  ییاه  هشیدنا  هدش ، دای  ثیداحا  تخادرپ .
هک ییاه  هشیدنا  دنریگ . یمن  رب  رد  دشاب ، اراد  دوخ ، نامز  ینید  گنهرف  ياهیدنمزاین  اب  بسانتم  ار  ینید  داهتجا  ملسم  ياهرایعم  دیآ و 

راگزاسان و ینید ، رکفت  رد  ملـسم  لوصا  اب  دـنیآ و  دوجو  هب  نید ، تسرد  مهف  يارب  هدـش  فشک  طباوض  اـه و  يدـنمنوناق  هب  هجوت  یب 
يوس زا  هتسویپ ، كرتشم و  یشالت  هب  تبیغ ، نامز  لوط  رد  ینید  هشیدنا  نیاربانب ، دوب . دنهاوخ  فارحنا  هک  تسا  نشور  دنـشاب ، هناگیب 

ره رد  مالسا  لیـصا  نیتسار و  ياهـشزومآ  تفایزاب  يارب  ینید  قیقحت  مهف و  ياه  هویـش  عبانم ، ات  دراد ، زاین  هاگآ ، هربخ و  ناسانـش  نید 
رد حالـصا  ققحت  يارب  يزاس  هنیمز  داجیا  راـظتنا و  گـنهرف  حور و  زا  هدـمآ  رب  تسا  یـشالت  دوخ ، هبوت  هب  نیا ، ددرگ . هتخانـش  ناـمز 

تسا ع )  ) يدهم یناهج  بالقنا  رد  تکرح  نیرت  گرزب  هک  نید  رکفت 

يرادنید ياهصخاش  .2

زا تسا  هدش  نایب  یمالسا ، تایاور  رد  دننایامن ، یم  راظتنا  رصع  یگدنز  ار  نید  هب  رواب  هک  يا  هتـسیاب  ياهـصخاش  اهدیاب و  زا  يرایـسب 
هک تسا  يا  هفیظو  نتـشاد ، نید  هنارظتنم  نتـسیز و  راـظتنا  هب  جرف  راـظتنا  . 1 میزادرپ : یم  اـهنآ  زا  يا  هراـپ  هعلاـطم  هب  زادـنا ، مشچ  نیا 

رواب ع ،)  ) موصعم ناماما  هلسلس  زا  ماما ، نیمهدزاود  تیمکاح  یجنم و  روهظ  هب  نتشاد  مشچ  تسا . هتساوخ  نانم  ؤم  زا  مالـسا ، تعیرش 
. رگید يادرف  ای  ادرف  زورما ، اسب  شیپ ، رد  یلو  رود ، یتیاـهن  تسا ، یگدـنز  خـیرات  تیاـهن  رد  ینید ، يربهر  تینیع  تماـما و  موادـت  هب 

نارادنید هراومه  دنا و  هتـسناد  تبیغ  رـصع  رد  رادنید  ناسنا  گرزب  صخاش  ار  جرف  راظتنا  ع )  ) نیموصعم ثیداحا  هیاپ  رب  نید ، ناملاع 
(185 « ) لجوزع هللا  نم  جرفلا  راظتنا  یتما  لامعا  لضفا  : » دیامرف یم  ص )  ) مالسا ربمایپ  دنا : هدناوخ  ارف  مهم ، نیا  نتسناد  نتـشاد و  هب  ار 
؟  هب الا  المع  دابعلا  نم  لجوزع  هللا  لبقی  امب ال  مکربخأ  الا  : » دیامرف یم  ع )  ) قداص ماما  تسا . نم  تما  لمع  نیرترب  نتـشاد  جرف  راظتنا 

دنوادخ هک  يزیچ  هب  ار  امش  مهد  ربخ  ( 186 (.« ) ع  ) مئاقلل راظتنالا  و  هلوسر ... هدبع و  ادمحم  هللا  الا  هلا  نا ال  ةداهـش  :« » لاقف یلب ، تلقف 
هب نتـشاد  مشچ  و  دـمحم ... يربمایپ  یگدـنب و  اتکی و  يادـخ  هب  رواب  دومرف : ماما  يرآ . متفگ  دریذـپ ؟ یمن  نآ  اب  زج  ار  ناگدـنب  لـمع 
یم مسجت  صاخ ، يرادرک  بلاق  رد  رظتنم ، ناسنا  یگدـنز  رد  هک  لمع ، هب  روراب  تسا  يرواـب  راـظتنا ، راـظتنا : موهفم  ع .)  ) مئاـق روهظ 

، راظتنا تسا . راظتنا  زا  هناقفانم  هنوراو و  يریـسفت  نتـسناد ، رظتنم  ار  دوخ  هنارظتنم ، یـشنک  چیه  یب  ندراذگ و  تسد  يور  تسد  دـبای .
رد هک  تسا  یتیمکاح  هب  نتـشاد  مشچ  راظتنا ، دـنک . یم  باجیا  راظتنا  گنهرف  هک  هچنآ  هب  ندرک  لمع  لـمع ، ورگ  رد  تسا  يداـقتعا 

اهیجک اهتعدب و  زا  نید ، دنوش . یم  هدرپس  تناید  تلادع و  ریـشمش  هب  رادرک ، یب  نادقتعم  داقتعا و  یب  نارهاظتم  ناملاظ ، ناکاپان ، نآ ،
، دننک یم  طوقس  خیرات ، هتـشارفا  ملظ  هب  ياهخاک  دور ، یم  رانک  اهیتساران  اهیتسردان و  ددرگ . یم  هتـساریپ  يرـشب  ياهییاوران  اهقافن و  و 
، رظتنم صخـش  دسر . یم  ماجرف  هب  ناتـساران  يایند  دـنبای ، یم  نایاپ  اهیقحان ، اهیدرخبان و  دـنوش ، یم  هتـسسگ  تراسا  لج و  ياهریجنز 

همه دنک و  یم  يربهر  ار  نآ  ع ،)  ) نیـسح هلالـس  نیمهن  هک  یمایق  تضهن و  فص  رد  ندمآ  رد  نتـسویپ و  هدامآ  تسا  يا  هتخاس  دوخ 
ار تلادـع  یتـسار و  یتـسرد و  یتـسرپ و  قـح  قـح و  دزیر و  یم  ورف  ار  تعدـب  یکاـپان و  قاـفن و  يدـیلپ و  متـس و  مـلظ و  ياـهرگنس 
مایق و راظتنا  نارظتنم . یعطق  هفیظو  تسا و  راظتنا  یلـصا  رهوج  یگـشیمه ، یگداـمآ  یگداـمآ : بتکم  راـظتنا  دـنک . یم  نآ  نیزگیاـج 

ندوب اراد  نتشاد ، لمع  هدیقع و  رد  تقادص  نتسیز ، كاپ  هتساریپ و  هلمج : زا  دهاوخ ، یم  نیشیپ  یگدامآ  نتشاد ، ار  ع )  ) يدهم روهظ 
و دـنرورپ ، یم  نهذ  رد  ینید  يرواب  هدـیقع و  ناونع  هب  ار  راظتنا  هک  نانآ  ع .)  ) يدـهم ماما  باکر  رد  هزرابم  داهج و  يارب  یحور  ناوت 
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لوط رد  دنیانـشآ ، ان  يزیتس  لطاب  داهج و  هزرابم و  يابفلا  اـب  یلو  دـنیوج ، یم  نشج  اـعد و  سلاـجم  ییاـپ  رب  رد  ار  نآ  یلمع  باـتزاب 
یم هنوگچ  دـنزرل ، یم  دوخ  رب  زین ، نآ  روصت  زا  یتح  دـنا و  هدرکن  هبرجت  نید  نانمـشد  اـب  دروخرب  هنحـص  نیرتکچوک  دوخ ، یگدـنز 
ایآ دـنوش ؟ يورایور  نانمـشد  نیرتشیب  نیرت و  گرزب  اب  دـنیآ و  رد  ع )  ) يدـهم یناهج  هدـنفوت و  ماـیق  رد  نادـهاجم  فص  هب  دـنهاوخ 
وت سپ  ( 187 .« ) نودعاق انهیه  انا  التاقف  کبر  تنأ و  بهذأف  : » دنتفگ دربن  هاگ  هک  دوب  دـنهاوخن  یـسوم  ناوریپ  زا  ررکم  یخیرات  نانیا ،

حور هک  تسا  هتخاس  ینارظتنم  زا  ع ،)  ) يدـهم نارای  عمج  هب  نتـسویپ  میا . هتـسشن  اـج  نیا  رد  اـم  هک  دـیگنجب  دـیورب و  تراـگدرورپ  و 
يورین هب  ع ،)  ) يدـهم بالقنا  مایق و  هک  دـنرادنپ  نیا  رب  هورگ ، نیا  اسب  دنـشاب . هدرک  هبرجت  تبیغ ، راگزور  هب  ار ، لطاب  اب  زیتس  داهج و 
هتخود مشچ  نانیا  تقیقح ، رد  هاوخ ! تداهـش  ریلد و  عاجـش ، دوش ؟ یم  بان  يالط  رظن  کی  هب  ناـشدوجو ، سم  تسا . زاـجعا  بیغ و 

. دنبای تسد  نمیا  مارآ و  یگدنز  هب  نانیا ، هاگ  نآ  دروآ و  ناماس  هب  هاگن  کی  هب  ار  يونعم  يدام و  عاضوا  دنک ، روهظ  ع )  ) ماما ات  دـنا 
دقف رمالا  اذه  فرع  نم  ایندلا ؟ دیری  نمم  تنأ  ریـصب و  ابا  ای  لاقف : جرفلا ؟  یتم  كادف  تلعج  : » دـسرپ یم  ع )  ) قداص ماما  زا  ریـصب  وبا 

یم بلط  ار  ایند  هک  یتسه  یناسک  زا  مه  وت  ریـصب ؟ وبا  يا  دومرف : ماما  دوب ؟ دـهاوخ  یک  جرف  موش ، تیادـف  ( 188 .« ) هراظتنال هنع  جرف 
هجوت اب  ریـصب ، وبا  هک  تسا  هجوتم  ع ،)  ) ماما نوچ  تسا . هدش  جرف  شراظتنا  تهج  هب  وا ، يارب  دسانـشب  ار  ماما  مایق  هک  سک  نآ  دننک !

زا ییاهر  هب  نتـشاد  مشچ  ياـنعم  هب  جرف  دـمهفب ، هک  دـهد  یم  ار  وا  خـساپ  يا  هنوگ  هب  دـسرپ ، یم  جرف  زا  نایعیـش ، راـبمغ  یگدـنز  هب 
هب ندناسر  يرای  رظتنم  قح و  ماما  ربهر و  نتخانش  قح و  تخانش  ورگ  رد  جرف ، هکلب  تسین ، یگدنز  ياه  یبایماک  هب  ندیسر  اهیتخس و 

و دوش ، یم  تسرد  دوخب  دوخ  اهراک  دنک ، مایق  هک  يدهم  دنیوگ : یم  مدرم  مدرک : ضرع  ع )  ) قداص ماما  هب  دـیوگ : یم  يوار  تسوا .
ص)  ) هللا لوسرل  تماقتـسأل  اوفع ، دحأل  تماقتـسا  ول  هدیب ، هسفن  يذلاو  الک ، : » دومرف ع )  ) ماما دزیر . یمن  نوخ  تماجح  کی  هزادنا  هب 
هب تسین . نـینچ  زگره  ( 189 .« ) قلعلا قرعلا و  متنأ  نحن و  خـسف  یتح  هدـیب ، هسفن  يذـلا  الک و  ههجو ، یف  جـش  و  هتیعاـبر ، تیمدأ  نیح 
هک یماگنه  دـش ، یم  تسرد  (ص ) ربمایپ يارب  دوش ، تسرد  دوخ  هب  دوخ  یـسک  يارب  راـک  دوب  رارق  رگا  دـنگوس ، نیرفآ  ناـج  يادـخ 

راـک دـنگوس ، نیرفآ  ناـج  يادـخ  هب  دوش ، تسرد  دوخ  هب  دوخ  راـک ، هک  تسین  نینچ  زگره  تفاکـش . شتروص  تسکـش و  شنادـند 
يرـشب ياه  هتـساوخ  اهوزرآ و  اه و  شهاوخ  هیواز  زا  نیاربانب ، میوش . قرغ  نوخ  قرع و  رد  امـش  اـم و  هک  نیا  اـت  دـش  دـهاوخن  تسد 

روای رظتنم و  یـسک  ثیداحا ، رد  درادن . يراگزاس  یمالـسا  میلاعت  اب  يور  چیه  هب  ندوب ، وا  رظتنم  نتـسیرگن و  ار  ع )  ) ماما مایق  شیوخ ،
. دشاب هدیـسر  ادخ  هار  رد  لام  ناج و  راثیا  هبترم  هب  هدنارذگ و  ار  یگدامآ  هرود  دوخ ، هنارظتنم  یگدنز  رد  هک  هدش  هتـسناد  ع )  ) يدهم

هاگ نآ  دزاس و  راوتسا  راثیا  نامیا و  هب  ار  دوخ  ياهماگ  مورحم ، تیناسنا  مولظم و  رـشب  تاجن  گرزب و  لدع  رارقتـسا  رد  تکرـش  يارب 
داهج رظتنم  هناربص  یب  دـناشنب ، نآ  ياج  هب  ار  طسق  لدـع و  دـنکب و  ناـهج  رد  ار  ملظ  هشیر  دـهاوخ  یم  هک  یتضهن  ندرک  يراـی  يارب 
هرمع یف  یـسنی  نأل  توجر  هتین  نم  کلذ  ملع  اذا  هللا  نأف  امهـس ، ول  مئاقلا و  جورخل  مکدحأ  ندعیل  : » دیامرف یم  ع )  ) قداص ماما  دشاب .
دنیبب دنوادخ  یتقو  نوچ  دنک . هدامآ  هحلـسا  مئاق  جورخ  يارب  امـش  زا  کی  ره  دیاب  ( 190 .« ) هراصنأ هناوعأ و  نم  نوکی  هکردـی و  یتح 
يدهم ناروای  زا  دنک و  كرد  ار  روهظ  ات  دنک ، زارد  ار  وا  رمع  دـنوادخ ، دور  یم  دـیما  هدرک ، هیهت  هحلـسا  يدـهم  يرای  تین  هب  یـسک 

رد دـناوت  یم  یتقو  حلـسم ، رظتنم  دراد . مزال  زیتس  يروشحلـس و  حور  ورین و  زیچ ، ره  زا  شیب  ندرک ، هیهت  حالـس  ندوب و  هدامآ  دـشاب .
رد تداهش  ای  يزوریپ  دربن ، هنحص  رد  هک  دنیرفایب  شقن  قح ، ماما  باکر  رد  دربب و  حالـس  هب  تسد  دریگ ، رارق  مایق ، نارگ  داهج  فص 

شیوخ و ياهوزرآ  يارب  ار  ماما  هن  دهاوخب ، وا  ياهنامرآ  ماما و  يارب  ار  دوخ  هناقـشاع  نوخ ، هلعـش و  هنحـص  رد  دـشاب . ناسکی  وا  رظن 
نآ ره  دنارورپب و  دوخ  رد  ار  راثیا  تداهش و  تمواقم و  يروشحلـس و  مادقا و  هسامح و  حور  هراومه  هک  نآ  رگم  دوش  یمن  رـسیم  نیا ،

، ام رما  رظتنم  ( 191 .« ) هللا لیبس  یف  همدب  طحـشتملاک  انرمال  رظتنملا  : » دـیامرف یم  ع )  ) یلع دـیامزایب . يرما  نینچ  يارب  ار  دوخ  یگدامآ 
یم یفرعم  تداهـش  داهج و  يارب  ایهم  يدرف  ار  رظتنم  ناسنا  نخـس ، نیا  دشاب . هدـیتلغ  دوخ ، نوخ  هب  ادـخ  هار  رد  هک  تسا  یـسک  ناسب 

، يور نیا  زا  ناج ، لذـب  هارمه  اسب  هچ  تخـس و  داهج ، ناسب  تسا  یتیلوؤسم  هنارظتنم ، كولـس  هک  دـهد  یم  ار  رواب  نیا  وا ، هب  دـنک و 
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یم ع )  ) قداص ماما  راثیا . يراکادف و  هنوگ  ره  ياریذپ  تداهـش و  زا  ساره  یب  نید ، يالتعا  هار  رد  دـنیبب  يا  هیدـف  ار  دوخ  دـیاب  رظتنم 
، هفیسب هعم  عراق  نمک  لب  ال  لاق : مث  ۀئینه  ثکم  مث  لاق : هطاطسف ، یف  مئاقلا  عم  وه  نمک  رمالا  اذهل  رظتنم  وه  مکنم و  تام  نم  : » دیامرف
. تسا هدرک  يروای  ار  مئاق  هک  تسا  یسک  نوچ  دریمب ، دیزب و  راظتنا  هب  سک  ره  ( 192 «. ) هللا لوسر  عم  دهشتسا  مک  الا  هللا  ال و  لاق : مث 
، متح هب  ادـخ ، هب  هن ، دوـمرف : سپـس  و  دـنز . ریـشمش  ترـضح  نآ  اـب  هک  تسا  یـسک  ناـسب  هکلب  هن ، دوـمرف : گـنرد ، يا  هظحل  زا  سپ 

تمدخ رد  ندز  ریـشمش  يروای و  ياهب  نوچ  یگدنز ، مادـک  ياهب  دـشاب . هدـش  دیهـش  ادـخ  لوسر  باکر  رد  هک  تسا  یـسک  نوچمه 
اب رثا ، هجیتن و  رد  هک  یتسیز  کش ، یب  تسا ؟  تداهـش  ناسب  شماجرف  هک  تسا  ینتـسیز  هنوگچ  دشاب ؟ هتـشاد  دـناوت  یم  ار  ترـضح 

ياهفده ققحت  تهج  رد  درتسگب و  ار  اهشزرا  دنیرفایب ، ینید  قایتشا  روش و  دشخب ، یهاگآ  هک  ینتـسیز  دشاب ، ناسکی  داهج  تداهش و 
لبق تام  مث  هماما  فرع  نم  : » دیامرف یم  ع )  ) قداص ماما  تسا . مئاق  ماما  يروای  نتـسیز ، ناس  نیدب  راظتنا ، رـصع  رد  هلب ، دشاب  بتکم ،
دننام دریمب ، وا  مایق  زا  شیپ  دسانشب و  ار  دوخ  ماما  سک  ره  ( 193 .« ) هرکسع یف  ادعاق  ناک  نم  ۀلزنمب  ناک  رمألا ، اذه  بحاص  موقی  نأ 

شیوخ تایح  رد  ار  ع )  ) يدهم مایق  روهظ و  رگا  هک  دیزب  يا  هنوگ  هب  دیاب  رظتنم ، ناسنا  دـشاب . هتـسشن  شنازابرـس  هورگ  رد  هک  یـسک 
راـگزور نازیتس  لـطاب  ناـیوج و  قح  فص  رد  لـمع ، رکف و  رظن  زا  هک  تسا  نآ  ورگ  رد  نیا  دـشاب و  میهـس  نآ  رد  زاـب  دـنکن ، كرد 

نینچ دشاب . مایق  نیا  شریذپ  يارب  هعماج ، دوخ و  رتشیب  هچ  ره  یگدامآ  يزاس و  هنیمز  تهج  رد  شا ، یعامتجا  كولس  دشاب و  شیوخ 
رـسارس رد  تسا ، داهج  نیا  همزال  هک  ار  هدـیقع  نید و  هب  يرادـیاپ  نومزآ  درگن و  یم  دوخ  يور  ارف  ار  گرزب  يداهج  هراومه  یناسنا ،

یم گرزب  نومزآ  نآ  رد  ار  دوخ  یگتـسیاش  تیقفوـم و  نازیم  رت ، کـچوک  ياـهنومزآ  اـب  هتـسویپ  دروآ و  یم  ارجا  هب  یگدـنز  نارود 
يوریپ اهرصع ، یمامت  رد  تسا و  دیدرت  یب  یلصا  نآ ، ماکحا  تعیرـش و  یگنادواج  ناگمه ، دزن  فیلکت : دهعت و  بتکم  راظتنا  دیازفا .

هب هشیمه  يارب  نارادنید ، ملسم ، هتفریذپ و  لصا  نیا  هیاپ  رب  تسا . بجاو  یگدنز  نتم  رد  اهنآ  ندرک  هدایپ  ینید و  میلاعت  اهروتسد و  زا 
تبیغ ایآ  تسین . رادرب  لیطعت  ینید ، ياه  فیلکت  ماجنا  دنراد . هفیظو  یعامتجا  يدرف و  ياه  فیلکت  همه  ماجنا  هب  هنحـص و  رد  روضح 

تعیرش یگنادواج  تروص ، نیا  رد  دشاب ؟ ینید  ماکحا  زا  یشخب  رد  فیلکت  نتشادرب  زوجم  دناوت  یم  نتشاد ، وا  روهظ  هب  مشچ  ماما و 
زا يرایـسب  ياهتیاور  رد  ـالثم  دـش ؟ دـهاوخ  ریـسفت  هنوگچ  هتـسویپ ، مه  هب  یـشزرا  یقوقح و  يرکف و  هاگتـسد  کـی  ناونع  هب  مالـسا ،

راگزور نیا  رد  هک  رادـنید  ناسنا  ایآ  میتسه ، نآ  دـهاش  نونکا  هک  تسا  هتفر  نخـس  تبیغ ، رـصع  رد  فارحنا ، داـسف و  ملظ و  شرتسگ 
رد داهج  هعماج و  حالـصا  یعامتجا و  يدرف و  ياهداسف  اهملظ و  اب  هزرابم  فیلکت  ای  تسا ؟  فیلکت  یب  اهر و  اـهنیا  ربارب  رد  دـیز ، یم 

اوتف نید  ماکحا  زا  یـشخب  ندش  اهر  هب  ناسانـش  نید  ناهیقف و  زا  مادک  چیه  تسا ؟  دـیواج  یقاب و  نانچمه  تما ، بتکم و  زا  عافد  هار 
، رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مکح  يارجا  يارب  تسا . هتـسباو  اهنآ  هب  ندرک  لمع  هب  نید  تشادهگن  هک  یماکحا  مه  نآ  دـنا ، هدادـن 

یم ایآ  تسین . فیلکت  نتـشادرب  يانعم  هب  نیا  اما  دـنا ، هدرک  ناـیب  نآ ، ندوب  شخب  هجیتن  رکنم و  فورعم و  تخانـش  هلمج : زا  یطیارش 
ققحت رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  طیارش  داسف ، ملظ و  همه  نیا  دوجو  اب  ع ،)  ) ماما ندوبن  رضاح  ببس  هب  تبیغ  رـصع  رد  تفگ : ناوت 

نیا يارب  تبیغ ، نارود  لوط  رد  دوخ ، یهقف  ثحابم  رد  ناـهیقف  ارچ  سپ  تسا ، نینچ  رگا  دریگ ؟ یمن  تروص  یموجه  اـی  دـبای و  یمن 
دهاش هک  تسا  فسأت  ياج  دنا !؟ هدرک  ثحب  هدوهیب  ایآ  دنا . هتفگ  نخس  لیصفت  هب  نآ  یگنوگچ  رد  هداد و  صاصتخا  یباتک  عوضوم ،

نیا رد  رادنید  ناسنا  ینید  دهعت  فیلکت و  یگنادواج  لصا  هک  دننک  ریسفت  يا  هنوگ  هب  ار  راظتنا  نید ، لئاسم  هب  انشآ  ان  یهورگ  میـشاب 
ياـهتکرح هب  ندـیزای  تسد  عاـمتجا و  رد  ینید  ياـهیناماسبان  ندروآ  ناـماسب  یتـسار  هب  دوش . هتـشاگنا  هدـیدان  ینید  روتـسد  زا  شخب 

ماما اوران ؟ مارح و  ینید  توعد  تنـس  نتـشادهاگن  هدـنز  تسا و  راگزاسان  راظتنا  گـنهرف  اـب  راـظتنا ، رـصع  رد  يرگاـیحا  یحالـصا و 
(194 .« ) ارهج ارـس و  لجوزع  هللا  نید  یلا  ةاعدـلا  هروهظل ... نیرظتنملا  هتماـماب و  نیلئاـقلا  ۀـبیغ ، ناـمز  لـها  نا  : » دـیامرف یم  (ع ) داـجس

یم هنوگ  نامه  دنناوخ . یم  ارف  ادخ  نید  هب  ار  نامدرم  راکشآ  ناهنپ و  رد  تبیغ ... رـصع  رد  وا  روهظ  نارظتنم  و  ع )  ) يدهم هب  نادقتعم 
ینعم هب  ار  راظتنا  رگا  دنک . یم  یفرعم  ادـخ  نید  هب  ناگدـننک  توعد  تبیغ ، راگزور  رد  ار  نیتسار  دـقتعم و  نارظتنم  ع )  ) ماما دـیرگن ،
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موصعم ماما  نخـس  نیا  رد  نید  هب  توعد  سپ  مینادب ، هعماج  رد  یحالـصا  ياهتیلوؤسم  ندوبن  یعامتجا و  ياه  فیلکت  ندـش  هتـشادرب 
نادبتـسم و ینید  دض  یناسنا و  دض  ياهتکرح  اب  یتلادـع و  یب  ملظ و  اب  یعامتجا ، ياهداسف  اب  هزرابم  ایآ  دوش ؟ یم  ریـسفت  هنوگچ  (ع )

نید تیمکاح  رارقتسا  ققحت و  ایآ  تسین ؟  ادخ  نید  هب  توعد  دراد ، یپ  رد  ار  ینید  ياهرواب  نید و  روحم  اهنآ ، ياقب  هک  ناربکتـسم ،
حالصا هار  رد  شالت  تسین ؟  نید  هب  توعد  ناوت ، ردق  هب  یمالسا  تلادع  يرارقرب  هعماج و  رد  تماما  تیالو و  جح و  زامن و  يایحا  و 

دهعت نآ  اـب  هک  تسین  يرواـب  راـظتنا ، سپ ، تسین ؟  نید  هب  توعد  يرادـنید ، تمالـس  ندروآرب  عاـمتجا و  يوـنعم  يداـم و  ياـهداینب 
تسد زا  ناوت  یم  نید ، زا  يریـسفت  هچ  اب  ددرگ . هیجوت  ناملاظ  ناگراب و  متـس  اب  شزاس  توکـس و  ای  دوش ، یفن  رظتنم  ناسنا  یعامتجا 

اهنویلیم تشونرس  تسناد ؟  يرادنید  ار ، ندیزگ  اوزنا  نتفگن و  چیه  اهملظ و  اهداسف و  هدهاشم  اهتلذ و  عاونا  لمحت  ینید و  تزع  نتفر 
، ار نارادنید  نید و  ياه  تلاصا  اهـشزرا و  ناکرا و  نتفر  نایم  زا  دید و  ناملاظ  ناگـشیپ و  تیانج  نادساف و  تسد  رد  ار  رادنید  ناسنا 

یضار يرادنید  نیا  زا  ع )  ) نامز ماما  یتسار  تسناد ؟  فیلکت  یب  يرادنید  ار  دوخ  ربارب ، رد  دوب و  دهاش  ناتفص ، ناطیـش  نیا  تسد  هب 
یخرب رد  هک  یفنم  تمواـقم  هزراـبم و  هب  ندز  تسد  هتبلا  تـسا ؟  راـگزاس  ینید  لـصا  مادـک  اـب  راـظتنا ، زا  ریـسفت  هنوـگ  نـیا  تـسا ؟ 

دیاب یلو  هنازرو ، درخ  هدیدنـسپ و  تسا  یعـضوم  نیا  اهنامز ، طیارـش  يا  هراپ  رد  اریز  تسا ؛ هتفریذـپ  هدـش ، هراشا  نآ  هب  ( 195) اهتیاور
هنادنمـشوه هدیجنـس و  درک و  یبایزرا  ینید ، توعد  تیقفوم  رد  ار  عوضوم  نیا  ریثأت  تخانـش و  ار  هعماج  یعامتجا  یناـمز و  ياـضتقم 

ناحتما زا  يرایـسب  ياهتیاور  رد  ینید  ناـمیا  تشادـهگن  .2 تسا . دـیواج  یقاـب و  ینید  دـهعت  فـیلکت و  يور ، ره  هـب  سپ  درک . لـمع 
نامیا و تلاصا  هب  نامدرم  دوش و  یم  هتـشاذگ  شیامزآ  هتوب  رد  يرادـنید ، ناـمیا و  تسا . هدـش  هتفگ  نخـس  تبیغ  هرود  رد  نارادـنید 
: تسا یهلا  نوناق  اهنامز ، همه  رد  ناگدنروآ  نامیا  همه  يارب  ینید ، ياهشیامزآ  دنوش . یم  هدیجنس  دوخ ، نید  نتشادهگن  رد  يراوتسا 

نآ تسا : دـیکأت  دروم  تهج ، ود  هب  تبیغ  راگزور  رد  نوناق ، نیا  اما  ( 196 .« ) نونتفی مه ال  انما و  اولوقی  نا  اوکرتی  نأ  ساـنلا  بسحأ  »
ناـیم رد  لـطاب ، ياـهتوعد  راـکفا و  دـشک ، یم  ازارد  هب  رما ، نیا  نوـچ  دـنیوا و  رظتنم  نارظتنم ، تـسا و  ناـهنپ  اـهرظن  زا  ع )  ) ماـما هـک 

یتح لوطت  امهیدحا  نیتبیغ  رمالا  اذه  بحاصل  نا  : » دـیامرف یم  ع )  ) قداص ماما  دـنوش : یم  هارمگ  یهورگ  دـیآ و  یم  دـیدپ  ناناملـسم 
يدهم یتسار  هب  ( 197 .« ) ریسی رفن  الا  هباحصأ  نم  هرمأ  یلع  یقبیالف  بهذ ، لوقی : مهضعب  و  لتق ، لوقی : مهضعب  و  تام ، مهـضعب : لوقی 

هتـشک دنرادنپ : یم  یهورگ  تسا و  هدرم  يو ، دنرادنپ : یم  یهورگ  هک  دـشک  یم  ازارد  هب  يا  هزادـنا  هب  نآ ، مود  دراد . تبیغ  ود  (ع ،)
یم ع )  ) یلع كدـنا . یناـمدرم  رگم  دـنامن ، یقاـب  یـسک  وا ، زا  يوریپ  رب  سپ  تسا . هتـشذگ  وا ) روـهظ  : ) دـنرادنپ یم  یهورگ  هدـش و 
دیآ یم  دیآ  یم  دوجو  هب  یمگردرس  ع ،)  ) يدهم تبیغ  ببـس  هب  نورخا ». اهیف  يدتهی  ماوقأ و  اهیف  لضت  ۀبیغ  ةریح و  هل  نوکی  : » دیامرف

عماوج رب  یعاـضوا  دـیآ و  یم  دوـجو  هب  یطیارـش  نارود ، نیا  رد  دـننام . یم  تیادـه  رب  رگید  یهورگ  دـنوش و  یم  هارمگ  یهورگ  هک 
ار شیوخ  ینید  نامیا  نوگانوگ ، ياه  هزیگنا  هب  ناـمدرم ، نیرتشیب  دوش . یم  راوشد  رایـسب  نید ، نتـشادهاگن  هک  دوش  یم  مکاـح  ینید 

رمألا كرت  یف  اووتـسا  دـق  سانلا  تیأر  و  : » دـیامرف یم  ع )  ) قداص ماما  دـنهن : یم  راـنک  ار  يرادـنید  دـنهد و  یم  تسد  زا  یگدـنز  رد 
هارمه رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نداهن  رانک  رد  هک  يرگن  یم  ار  ناـمدرم  ( 198 .« ) هب نیدتلا  كرت  رکنملا و  نع  یهنلاو  فورعملاب 
یلمع يداقتعا و  ياهـشیامزآ  هب  نارادنید  نارود ، نیا  رد  ددرگ  یم  ببـس  هک  يا  هزیگنا  نیرت  مهم  دنروابان . نآ  هب  تبـسن  دنوش و  یم 

ارآ شیادیپ  يرکف و  ياه  هنتف  اهفالتخا و  ندش  راکـشآ  وس ، کی  زا  يروابان : ياه  هنیمز  شرتسگ  زا : دنترابع  دندرگ ، ور  هب  ور  رایـسب ،
یم دیدپ  ار  اهرواب  اهـشیارگ و  رد  یتسـس  دنیرفآ و  یم  ار  اهـسأی  اهدیدرت و  ینید ، ياهرواب  هشیدنا و  هزوح  رد  نوگانوگ  ياهکلـسم  و 

رد دهد و  خر  نامدرم  نایم  دـیدش  فالتخا  و  ( 199 .«) مهنید یف  تتـشت  سانلا و  نیب  دیدش  فالتخا  و  : » دـیامرف یم  (ع ) رقاب ماما  دروآ :
رد ار  يرادـنید  حور  نامدرم ، ناـیم  رد  زیگنا ، داـسف  اوراـن و  ياهکلـسم  اـهمارم و  جاور  رگید ، يوس  زا  دـنوش . یم  هدـنکارپ  دوخ ، نید 

و ضعب ، یلا  مهـضعبرظنی  سانلا  تیأر  و  : » دـیامرف یم  ع )  ) قداص ماما  دوش  یم  زیچان  تعیرـش  میلاعت  زا  يوریپ  درب و  یم  نیب  زا  هعماج 
رگیدکی مارم  زا  يوریپ  هب  هک  يرگن  یم  ار  نامدرم  ( 200 .« ) دحأ هکلسی  ایلاخ ال  هقیرط  ریخلا و  کلسم  تیأر  و  رورـشلا ، لهأب  نودتقی 
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زیرگ فارحنا و  ياه  هزیگنا  شیازفا  تسورهر . یب  هک  يرگن  یم  ار  نآ  هار  قح و  رواب  و  دننک ، یم  ادتقا  نارادرکدـب  هب  دـنزادرپ و  یم 
اهمهف و يرایـسب  دزیمآ و  یم  يرـشب  ياهتنـس  اه و  هفارخ  اه و  هیاریپ  اهیگریت و  هب  ینالوط ، یخیرات  زا  رذگ  ببـس  هب  يرادنید ، نید : زا 
، هجیتن رد  دوش و  یم  هتـشاذگ  نید  باسح  هب  هدز  تفآ  یفارحنا و  یعاجترا و  هنادرخبان و  تسرداـن و  ياـه  يریگ  تهج  اـهدرکلمع و 
زا تناید  نید و  هب  درکیور  یعقاو  تلاصا  شزرا و  يور ، نیدـب  ددرگ و  یم  ناـهنپ  هریت  ياـه  هیـال  نیا  ریز  نید ، يرطف  نشور و  هرهچ 

أنـالا أـفکی  اـمک  مالـسالا  هیف  أـفکی  ناـمز  مـکیلع  یتأیـس  ساـنلا  اـهیا  : » دـیامرف یم  ع )  ) یلع دـنمر : یم  نآ  زا  ناـمدرم  دور و  یم  ناـیم 
شنوگژاو هک  یفرظ  نوچمه  دزادرپـب ، نآ  تقیقح  زا  ار  مالـسا  هک  دـمآ  دـهاوخ  يراـگزور  امـش  رب  يدوز  هب  مدرم ! يا  ( 201 .«) هیفامب

هزیتس دشوپ . هنوگژاب  نیتسوپ  مالـسا  و  ابولقم ». ورفلا  سبل  مالـسالا  سبل  و  : » دیامرف یم  ای  دنزاس . یهت  دراد  نورد  هچنآ  زا  نآ  دـننک و 
لیـصا گنهرف  نوچ  دـنا ، هناتـسرپ  ایند  ياهفدـه  لابند  هب  هرامه  هک  لطاب ، ناوریپ  ناـگماکدوخ و  ناتـسرپدوخ و  يرادـنید : اـب  اـهییوج 

هویـش اههار و  همه  يریگ  راک  هب  تاناکما و  یمامت  زا  هدافتـسا  هب  دـننیب ، یم  دوخ  ياهفدـه  هب  ندیـسر  يارب  گرزب  یعنام  ار  يرادـنید 
یلع اولعتـسا  دق  لطابلا  لهأ  تیأر  و  : » دنراذگ یم  یتخـس  انگنت و  رد  ار  ناشیا  دـنزادرپ و  یم  نارادـنید  نید و  اب  زیتس  هب  نکمم ، ياه 

تایآلا باحـصأ  تیأر  و  ادومحم ، ایوق  هللا  بحی  امیف ال  قسافلا  تیأر  و  هباحـصأ ... رذعی  هنع و  یهنی  ارهاظ ال  رـشلا  تیأر  قحلا و  لهأ 
دوش و یمن  یهن  نآ  زا  هتـشگ  راکـشآ  اهیدب  هدش و  هریچ  قح  لها  رب  هک  يرگن  یم  ار  لطاب  لها  ( 202 .« ) مهبحی نم  رقتحی  نورقحی و 

يرگن یم  ار  نانآ  ناوریپ  قح و  نادرم  تسا و  نیسحت  دروم  اناوت و  شدنسپان  رادرک  هب  هک  يرگن  یم  ار  قساف  و  دنناما ... رد  نآ  ناوریپ 
راگزور رد  اهنآ  نتفای  تدـش  ینوزف و  هژیوب  تبیغ ، نارود  ینید  طیحم  رد  لـماوع  نیا  دوجو  دـنوش . یم  هدرمـش  لـیلذ  کـچوک و  هک 

نم هنید  یلع  ۀیقب  دشأ  مهدحأل  : » دیامرف یم  (ص ) ربمایپ هک : اج  نآ  ات  دنک  یم  لکـشم  تخـس و  رایـسب  ار  يرادـنید  روهظ ، هب  کیدزن 
، دراد یم  هاگن  یتخس  ره  اب  ار  شیوخ  نید  داقتعا و  نانآ  زا  کی  ره  ( 203 .«) اضغلا رمج  یلع  ضباقلاک  وأ  أملظلا ، ۀلیللا  یف  داتقلا  طرخ 

نیمه زا  دراد . یم  هاگن  تسد  رد  ار  ماود  رپ  شتآ  ای  دـنک ، یم  تسوپ  تسد  اب  کیرات  بش  رد  ار  نالیغم  راخ  تخرد  ییوگ  هک  نانچ 
لمحت ار  اهانگنت  اهیتخـس و  يوق  هدارا  اب  دنزرون و  تماقتـسا  اهدادـخر ، نیا  ربارب  رد  دوخ ، ینید  نامیا  نتـشادهگن  يارب  هک  نانآ  يور 

قداص ماما  دش : دنهاوخ  جراخ  یعقاو  نارظتنم  نارادنید و  هرمز  زا  دنـشاب ، هتـشادن  یتسرد  روعـش  شنیب و  شیوخ  تناید  زا  ای  دـننکن و 
یم ناحتما  نامدرم  ریزگان ، ( 204 .« ) ریثک قلخ  لابرغلا  یف  جرخی  اولبرغی و  و  اوزیمی ، و  اوصحمی ، نأ  نم  ساـنلل  دـبال  : » دـیامرف یم  (ع )

، راگزور نآ  رد  دنوش .) یمن  قفوم  ناحتما ، رد   ) دنور یم  نوریب  لابرغ  زا  يرایـسب  دنوش و  یم  لابرغ  دـنبای و  یم  زییمت  مه  زا  دـنوش و 
زا ار  نامیا  زاس  رود  ياه  هزیگنا  راجنهان و  ياه  هسوسو  دـبایب و  ار  تناید  صلاخ  لوصا  هناـنیب  فرژ  هنارایـشوه و  دـیاب  رادـنید  ناـسنا 

ینید ياه  ياوران  يرایـسب  جاور  زا  ع ،)  ) قداص ماما  دراد : هاگن  فارحنا  بیـسآ و  زا  یگدنز ، لوط  رد  ار  رهوگ  نیا  دزاس و  رود  دوخ 
! ابقرتم نکف  ةاـجنلا ...، لـجوزع  هللا  نم  بلطاو  رذـح ، یلع  نکف  : » دـیامرف یم  شرافـس  ناـیاپ  رد  دـیوگ و  یم  نخـس  ناـمدرم  ناـیم  رد 

ادخ ات  شوکب  شاب و  رایـشوه  هاوخب ... ییاهر  ادخ  زا  راد و  رذح  رب  رب  دوخ  ( 205 .« ) هیلع مه  ام  فالخ  یف  لجوزع  هللا  كاریل  دهتجاو 
ّدجب یگدنز ، ياهدماشیپ  ثداوح و  ربارب  رد  هک  يرادنید  ناسنا  يارب  دنیبب . دـننآ ، رد  نامدرم  هک  ییاه  یهارمگ  زا  ریغ  یهار  رد  ار  وت 

هتفکش رد  زاس ، نوگرگد  ثداوح  زورب  دنیزگ ، یم  رب  یفنم  ای  تبثم  عضوم  دوخ ، ياهرواب  اه و  هشیدنا  اب  بسانتم  دریگ و  یم  میمـصت 
يرادنید اب  هک  دوش  یم  ور  هب  ور  يا  هثداح  اب  ینید  یگدنز  رد  یتقو  یـصخش ، نینچ  دراد . هدنزاس  يرثا  وا  دوجو  ياهدادعتـسا  ندـش 

دیدـج یعـضوم  هدـننک ، عناق  يا  هشیدـنا  هیاپ  رب  دـیآ  یم  شرظن  هب  هچنآ  نایم  زا  دـشیدنیب و  نآ  هرابرد  تسا  ریزگاـن  دراد ، دـنویپ  شا 
هک تسا  دـنور  نیا  رد  دـبای . یم  ناـیرج  یپ  رد  یپ  زین ، دـیدج  عـضوم  هشیدـنا و  دوـش ، رارکت  ثداوـح  هنوـگ  نیا  زا  هچ  ره  دـنیزگرب .

دوخ هراومه  هک  دوش  یم  يا  هژیو  یلمع  يرکف و  عضوم  ياراد  دریگ و  یم  لکش  صخش  یعامتجا  يدرف و  لقتسم  تیوه  تیـصخش و 
تیصخش و يریگ  لکش  يارب  ار  شقن  نیمه  تسرد  اهـشیامزآ ، تبیغ ، رـصع  رد  دنیب . یم  لو  ؤسم  دهعتم و  نآ ، زا  عافد  ظفح و  رد  ار 

ثداوح فرظ  رد  ار ، دوخ  ینید  یگدنز  عضوم  دناوتب  هک  هزادنا  ره  هب  رادنید ، ناسنا  دننک . یم  افیا  نانیدتم ، ینید  عضوم  ندش  راکشآ 
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یگدامآ تسا و  هدـش  زوریپ  دوخ  ینید  شیامزآ  رد  نازیم  ناـمه  هب  دـنک ، گـنهامه  ینید  لیـصا  میلاـعت  اهـشزومآ و  اـب  اهدادـیور ، و 
رد نانمؤم ، ندش  لابرغ  شیامزآ  نوناق  نیاربانب ، درک . دهاوخ  ادیپ  ار  ع )  ) يدهم تموکح  يرارقرب  یناهج و  تلادع  قیقحت  رد  تکرش 

يارب یگتسیاش  نارادنید و  ینید  صولخ  ییوج و  قح  ندش  افوکش  رد  دنروآ ، یم  موجه  اهمتس ، اه و  یهارمگ  هک  تبیغ  ینامز  فرظ 
ربصلاب جرفلا  راظتنا  (: » ص  ) ربمایپ هدومرف  هب  دراد . ییانبریز  یـساسا و  یـشقن  ع )  ) يدـهم باکر  رد  تخـس  ریگارف  يداـهج  رد  روضح 

، تمواـقم نیرمت  ناـحتما و  راـظتنا و  بتکم  رد  اریز  تسا . تداـبع  تماقتـسا ، ربص و  اـب  هارمه  نتـشاد ، جرف  هار  هب  مشچ  ( 206 « ) ةدابع
ع)  ) قداص ماما  دنتسه . قح  عضوم  نیرتراوتـسا  نیرت و  نیتسار  ناگدنراد  داقتعا و  نیرت  یلـصا  نالماح  هک  دنوش  یم  هتخاس  ییاهناسنا 

لاـبجلا یلع  اولمح  وـل  رجحلا ، نم  دـشأ  هللا ، تاذ  یف  کـش  اـهبوشیال  دـیدحلا  ربز  مهبوـلق  نأـک  لاـجر  : » دـیامرف یم  ناـنآ  فـصو  رد 
هب رگا  اه . هرخـص  زا  رت  تخـس  ینادرم  ادـخ ، هب  نیقی  ناشدوجو  همه  لد و  دالوپ  دنتـسه  ینادرم  ع ،)  ) يدـهم ناراـی  ( 207 .« ) اهولازأل

ببـس دش ، هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تبیغ ، رـصع  رد  ینید  ياهیگژیو  يرادنید  شزرا  .3 دننک . رب  ياج  زا  ار  اهنآ  دـنرآ  يور  اههوک 
: ینید شنیب  رد  لماکت  مینک : یم  هراشا  اه  هبتر  نآ  زا  يا  هراپ  هب  کنیا  هک  دنبایب  الاو  یماقم  هبتر و  راگزور ، نیا  رد  نارادنید  دوش  یم 

اوقحلی مل  نامزلا ، رخأ  یف  نونوکی  موق  انیقی  سانلا  مظعأ  نا  ملعأ  و  یلع ! اـی  ع :)  ) یلعل ص )  ) یبنلا لاـق  : » دـیامرف یم  ع )  ) قداـص ماـما 
نامیا و رد  نامدرم  نیرت  گرزب  یلع ! اـی  دومرف : ع )  ) یلع هب  ص ،)  ) ربماـیپ ( 208 .« ) ضایب یف  داوسب  اونماف  ۀـجحلا  مهنع  بجح  یبنلا و 

یطخ ندناوخ  ببس  هب  سپ  تسا ، ناهنپ  ناشماما  هدرکن و  هدهاشم  ار  ناشربمایپ  دنیز ، یم  راگزور  نیسپاو  رد  هک  دنتـسه  یناسک  نیقی 
اب ار  نید  صلاخ  میلاعت  دریگ و  یم  ربمایپ  زا  ینید  ياهرواب  دیاقع و  مالـسا ، ردص  رد  رادنید ، ناسنا  دـنروآ . یم  نامیا  ذـغاک ، يور  رب 

دریگ و یم  ماهلا  وا  هریـس  شنم و  شور و  زا  دنیب و  یم  ار  (ص ) ادـخ لوسر  دـنک ، یم  تفایرد  یحو ، یعقاو  رـسفم  زا  میقتـسم  تفایرد 
زا رصع ، نیا  رد  رادنید  ناسنا  اما  دنراد . ییازسب  شقن  قح ، شریذپ  هدرک  ناسآ  رد  روما  نیا  دزاس و ... یم  راوتسا  ار  دوخ  ياهرواب  هیاپ 

تلاسر و هب  دسانش و  یم  ار  ع )  ) ناماما و  (ص ) ربمایپ یخیرات ، یلقع و  كرد  ساسا  رب  اهنت  تسا و  رود  هب  یسح  ياهتفایرد  نیا  یمامت 
ینورـصنی و ینوبحی و  یب و  نونموی  مکدـعب ، نم  نوتاس  نیذـلا  یناوخا  نکلو  : » دـیامرف یم  (ص ) ربمایپ دروآ . یم  نامیا  ناشیا  تماـما 

تسود ارم  دنروآ و  یم  نامیا  نم  هب  دنیز . یم  باحـصا )  ) امـش زا  سپ  هک  دنتـسه  یناسک  نم  ناردارب  ( 209 .« ) ینوار ام  و  ینوقدصی ،
نوزفا بیغ  راگزور  هب  ندوب  رادـنید  نامگ ، یب  دـنا . هدـیدن  ارم  هک  یلاح  رد  دـنروآ ، یم  نامیا  نم  هب  دـناسر و  یم  يرای  دـنراد و  یم 

. تسا بیغ  هب  ناـمیا  دوخ ، هبون  هب  ع ،)  ) يدـهم تبیغ  و  ع )  ) موـصعم ناـماما  و  (ص ) ربماـیپ دوـجو  هب  ناـمیا  هک  ارچ  دـبلط ، یم  ار  يرت 
یم يرتشیب  ینید  تریصب  راگزور ، نیا  رد  نتشاد  رواب  يور ، نیا  زا  تسا ؛ رکفت  لقعت و  دنمزاین  داعم ، أدبم و  هب  نامیا  نانوچ  و  ( 210)

هرکذ یلاعت  هللا  نال  نامز ، لک  لها  لضفا  هروهظل  نورظتنملا  هتماماب ، نولداقلا  هتبیغ ، نامز  لها  نا  : » دیامرف یم  (ع ) داجـس ماما  دـهاوخ .
هک یتسرد  هب  ( 211 .« ) اقح نوصلخملا  کئلوا  هدـهاشملا ... هلزنمب  مهدـنع  هبیغلا  هب  تراص  ام  ۀـفرعملا  ماهفالا و  لوقعلا و  نم  مهاـطعا 

اهلقع و نانچ  ادـخ  اریز  دـنرترب ؛ اهنامز  همه  نامدرم  زا  دـنیوا ، روهظ  رظتنم  دـنراد و  رواب  ار  شتماما  هک  ع )  ) يدـهم بیغ  نامز  نامدرم 
نیا رد  يرادنید  دننازرو . صالخا  قح  هب  نانآ  ... دشاب ندـید  نوچمه  نانآ  دزن  تبیغ  هک  تسا  هدیـشخب  توق  ار  نانآ  تخانـش  اهمهف و 

اهلزلزت و اهدیدرت و  اه و  ههبـش  اهخـسم و  اهفیرحت و  ربارب  رد  ات  دبای  ناوت  نآ ، وترپ  رد  رادنید  ناسنا  هک  تسا  یـشنیب  دـنمزاین  راگزور ،
، لماوع نیا  زا  کـی  چـیه  اـب  دراد و  هاـگن  ار  دوخ  ینید  درکیور  ناـنچمه  نید ، هزوح  نوریب  نورد و  زا  اـهتفوک  رـس  اـهزیوآ و  زیرگ و 

هارمه لئاسم  هنوگ  نیا  اب  ص ،)  ) ربمایپ رـصع  رد  يرادـنید  هک  یلاـح  رد  دـهدن . تسد  زا  لـمع  رکف و  رد  ار  يرادـنید  ینید و  صولخ 
هللا لوسر  ای  اولاق : مکنم ، نیسمخ  رجا  هل  مهنم  دحاولا  لجرلا  مکدعب ، نم  موق  یتایس  : » دومرف (ص ) ربمایپ نید : رد  ییابیکش  تسا . هدوبن 

زا سپ  يدوز  هب  ( 212 .« ) مهربص اوربصت  ملا  ولمح  املا  ولمحت  ول  مکنا  لاقف : نارقلا ، انیف  لزن  و  نینح ، دـحا و  ردـبب و  کـعم  اـنک  نحن 
رد نینح  دحاو و  ردب  گنج  رد  ام  ادـخ ! لوسر  يا  دـنتفگ : دراد . ار  امـش  زا  رفن  هاجنپ  شاداپ  نانآ  رفن  کی  هک  دـنیآ  یم  یناسک  امش ،
یم نانآ  رب  هک  اهجنر  ياهرازآ و  زا  هچنآ  رگا  اریز  دومرف : ربمایپ  تسا ! هدـش  لزان  نآرق  هیآ  ام  هراـبرد  میا و  هدرک  داـهج  امـش  باـکر 
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اهتیمورحم و اهمیب و  اهیتخس و  شریذپ  هب  بیغ ، راگزور  رد  نید ، رب  يرادیاپ  تشاد . دیهاوخن  ییابیکـش  نانآ ، ناسب  دیآ ، امـش  رب  دسر 
هدوزفا اهنآ  رب  زین ، يونعم  یحور و  تخـس  ياهراشف  لمحت  هکلب  دوش ، یمن  هصالخ  دـش ، دای  رتشیپ  نآ  زا  یلامجا  هک  يدام ، ياهانگنت 

حور و زا  ار  رواب  دروآ و  یم  يور  اهیدیماان  جـیردت  هب  دـشابن ، مأوت  هناهاگآ  تسرد و  یبیکـش  ربص و  اب  يرادـنید  هچنانچ  ددرگ و  یم 
رد یعامتجا  ینید و  ياهیناماسبان  هب  هجوت  اب  دنراگزور . نآ  نامدرم  نیرتشیب  هک  رادنید ، ناسنا  یگدنز  تینیع  هجیتن  رد  درتس . یم  رکف 

هیحاـن ود  زا  دـهد ، رارق  موـجه  دروـم  ار  رادـنید  ناـسنا  تسا  نکمم  هک  ار  يروآ  سأـی  یحور و  ياـهراشف  ناوـت  یم  تـبیغ ، راـگزور 
دریگ و یم  تروص  هنالهاج  هنادرخبان و  ياهیـسانش  نید  بلاق  رد  نید و  نایلوتم  هلیـسو  هب  هک  ینید ، گنهرف  خسم  هیحان  زا  .1 تسناد :

نید اهملظ و  اـهتلذ و  اـهیهابت و  اـهداسف و  عاونا  رد  هک  يرادـنید  نایعدـم  هیحاـن  زا  . 2 درب . یم  نایم  زا  هعماـج  رد  ار  يرادـنید  تلاـصا 
يرادنید ناسنا  يارب  روما  هنوگ  نیا  هدهاشم  دیدرت ، یب  دنا . هدرب  نایم  زا  ار  ینید  یگدـنز  یلاعت  تزع و  دـنا و  هداتفا  ورف  اهیـشورف و ...

روهظ اب  هک  يزور  دیما  هب  تسا . روآ  جـنر  كاندرد و  رایـسب  دـشیدنا ، یم  تما  هعماج و  دوخ و  ینید  تمالـس  هب  یطیارـش ، ره  رد  هک 
. دبای نایاپ  زین ، جنر  درد و  نیا  ع )  ) يدهم

روهظ ياه  هناشن  یسررب  مراهچ ؛ شخب 

همدقم

همه شیب ، مک و  شیب . مک و  تسین . عیشت  مالسا و  هب  صوصخم  دراد و  خیرات  لد  رد  هشیر  نامزلارخآ ، رد  لک  حلـصم  ندمآ  هب  داقتعا 
، وا يارب  دنا و  هداد  ار  يو  ندـمآ  دـیون  دـنراد ، دوعوم  یجنم  ياهیگژیو  رد  هک  یتافالتخا  ینیب و  ناهج  عون  زا  رظن  فرـص  یهلا ، نایدا 
دنراد و یجنم  روهظ  راظتنا  ییادوب و ... یئامهرب ، یمیدق : ياهنییآ  هک  تسا  نشور  ردق  نآ  هلأسم ، نیا  تیلک  دنا . هدرک  دای  ییاه  هناشن 

ریوصت اهکلـسم ، اهنییآ و  نیا  زا  مادک  چیه  لاح ، نیا  اب  دـنا . هدرک  نایب  شیوخ  ياهباتک  رد  يو ، روهظ  ندوب  کیدزن  رب  ار  ییاه  هناشن 
نایدا و فالخ  رب  عیـشت ، هژیوب  مالـسا ، رد  ( 213 . ) دنا هدادـن  هئارا  روهظ ، ندـش  کیدزن  ياه  هناشن  راثآ و  مایق و  یگنوگچ  زا  ینـشور 

روهظ یکیدزن  هناشن  ناونع  هب  هک  ییاهدادخر  مایق و  یگنوگچ  هدش و  هئارا  ینـشور  ریـسفت  (ع ) دوعوم يدـهم  روهظ  زا  رگید ، بهاذـم 
ارف ار  ناهج  همه  هک  گرزب ، بالقنا  نیا  شیادیپ  يارب  ایآ  تسا : حرطم  اهـشسرپ  نیا  نونکا  تسا . هدش  نایب  حرـش  هب  داد . دـهاوخ  خر 

ار نیغورد  نایعدم  يا  هلیسو  هچ  اب  ساسا و  هچ  رب  دنسانشب و  ار  دوعوم  يدهم  هنوگچ  اجک و  زا  مدرم  دراد ؟ دوجو  يا  هناشن  دریگ ، یم 
تسد ییاعدا  نینچ  هب  غورد  هب  تردق ، تموکح و  هب  نتفای  تسد  يدام و  ياه  هزیگنا  هب  يدارفا  اسب  هچ  دنسانش ؟ زاب  یقیقح  يدهم  زا 

رد هناربص  یب  هک  یمدرم  هتـشذگ  نیا  زا  دنا . هدش  ادیپ  ینایعدم  نینچ  اهراب  تبیغ ، هلاس  دص  دـنچ  رازه و  هرود  لوط  رد  هکنانچ  دـننز ،
اجک زا  دـنزاس ، هدامآ  ترـضح ، نآ  يرای  يارب  ار  دوخ  دـنراد  هفیظو  دـنرب ، یم  رـس  هب  متـس ، ملظ و  زا  رـشب  تاجن  و  جـع )  ) مئاق راظتنا 

ای دوب ، دهاوخ  همدقم  نودب  یناهگان و  گرزب ، بالقنا  نیا  ایآ  تسا ؟  هدیسر  ارف  روهظ  ماگنه  هدش و  کیدزن  دوعوم  نامز  هک  دنمهفب 
دنـشاب و هتـشاد  اهـشسرپ  نیا  زا  ینـشور  خساپ  ناناملـسم  هک  نآ  يارب  ددرگ ، یم  مهارف  ار  نآ  هنیمز  مک  مک  ییاه ، نایرج  ثداوح و  اب 
هک ییاه  دادخر  نارای ، نافلاخم ، مایق ، یگنوگچ  روهظ ، ینامز  رتسب  يو ، تایـصوصخ  دوب : مزال  دنـسانشب ، یتسرد  هب  ار  دوعوم  يدهم 
اب مدرم  ات  ددرگ ، نشور  یتسرد  هب  اهنآ و ... ربارب  رد  مدرم  يریگ  عضوم  اهنآ ، طاـبترا  نازیم  دـهد ، یم  خر  روهظ  هناتـسآ  رد  اـی  شیپ و 
ار نیغورد  نایعدـم  بیرف  دنـسانشب و  یبوخ  هب  ار  يو  نانمـشد  ناراـی و  دـننامب و  ع )  ) يدـهم ماـیق  رظتنم  لـماک ، يرایـشوه  يرادـیب و 

(214 .) دنروخن

راتفگشیپ
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شیپ یلو  اهنآ ، ققحت  یگنوگچ  رابتعا و  نازیم  یسررب  و  ع )  ) يدهم روهظ  ياه  هناشن  هب  میراد  یهاگن  راتشون  نیا  رد  ام  ساسا ، نیا  رب 
ناموصعم ینیب  شیپ  ساسا  رب  هک  اهدادـخر ، زا  هتـسد  نآ  روهظ  ياه  هناشن  زا  روظنم  . 1 میناد : یم  مزال  ار  هتکن  دـنچ  يروآدای  نآ ، زا 

زا يدیون  اه ، هناشن  نیا  زا  کی  ره  ققحت  دنروهظ . ياه  هناشن  دمآ ، دنهاوخ  دیدپ  ع ،)  ) يدهم ترضح  روهظ  هناتـسآ  رد  ای  شیپ و  (ع )
، روهظ هناـشن  نیرخآ  لاـبند  هب  هدـش و  ییوگـشیپ  ياهدادـخر  هعومجم  ققحت  اـب  هک  يا  هنوـگ  هب  تسا ، مئاـق  روـهظ  ندـش  رت  کـیدزن 

ندش رت  کیدزن  زج  يزیچ  روهظ ، ياه  هناشن  هعومجم  زا  هناشن  دنچ  ای  کی و  ندش  رادیدپ  سپ  درک . دهاوخ  مایق  ع )  ) يدهم ترـضح 
هدرک ینیب  شیپ  يربک  تبیغ  نارود  رد  ار  اهنآ  عوقو  ع )  ) ناماما هک  ار  یتالوحت  ثداوح و  زا  يرایـسب  هتبلا  دـناسر . یمن  ار  روهظ  نامز 

مالـسا تما  نایم  رد  فالتخا  زا  تایاور ، رد  الثم ، دنا . هتـسویپ  عوقو  هب  دـنا ، هدرک  یفرعم  روهظ  هناشن  ناونع  هب  اهنآ  زا  يرامـش  ای  دـنا ،
(، 218  ) ناناملسم تسد  هب  هینطنطسق  حتف  (، 217  ) یبیلص ياهگنج  (، 216  ) نانآ تموکح  نتـسسگ  مه  زا  سابع و  ینب  فارحنا  (، 215)

يزورما قارع  نـیرهنلا و  ( 220  ) نایمطاف تلود  لیکـشت  رـصم و  رد  یبرغم  جورخ  (، 219  ) ناسارخ هیحان  زا  هایـس  ياهمچرپ  ندـمآ  رد 
نآ ندش  ریزارـس  هلجد و  بآ  ندمآ  الاب  رامعتـسا ، دیق  زا  برع  ياهروشک  ندش  اهر  ماش ، هلمر و  هقطنم  رد  نایمور  ندش  دراو  (، 221)

ناوارف يزیر  نوخ  گنج و  برغ و  قرـش و  یب  فالتخا  جرک ، دادغب و  نیب  هلجد ، يور  رب  لپ  ندش  هتـسب  ( 222 ، ) هفوک ياه  هچوک  هب 
، الوا هک : تشاد  هجوت  دیاب  اما  دـنا . هداد  خر  نونک ، هب  ات  اهنآ  زا  يرایـسب  ای  همه ، ارهاظ  هک  هدـش  هداد  ربخ  ( 224 ... ) نانآ و نیب  ( 223)

نآ ياـنعم  هب  يروما ، نینچ  ینیب  شیپ  اـیناث ، تسا . هدـمآ  تاـیاور  رد  هک  دـشاب  یثداوح  ناـمه  ثداوـح ، نیا  زا  دارم  هک  تسین  موـلعم 
هدنیآ رد  اهنآ  عوقو  زا  ع )  ) ناماما هک  دنتـسه  ییاهدادخر  افرـص ، اهنآ ، زا  يرایـسب  ای  همه و  هکلب  دنروهظ ، یمتح  هناشن  اهنیا  هک  تسین 

ترـضح روهظ  روظنم  هک  مولعم  اجک  زا  دشاب ، هدش  دای  روهظ  هناشن  ناونع  هب  اهنیا  زا  یخرب  زا  تایاور  رد  ضرف ، رب  اثلاث ، دنا . هداد  ربخ 
سابع و ینب  هیما و  ینب  ياـهتموکح  نارود  ياهدادـخر  دروم  رد  ع )  ) ناـموصعم ياـه  ییوگـشیپ  مئاـق  زا  روظنم  . 2 دشاب ؟ ع )  ) يدـهم

امازلا یلو  هدـش ، نایب  روهظ  ياه  هناشن  ناونع  هب  هاگ  هچرگ ، دریگ و ... یم  لکـش  اهنآ  هیلع  هک  ییاهتکرح  اـهنآ و  یـشاپورف  یگنوگچ 
ریبعت هکنانچ  تسا ، نانآ  یگدنز  هعیـش و  راک  رد  شیاشگ  جرف و  روهظ  هناشن  هکلب  تسین ، ع )  ) يدهم ترـضح  روهظ  روهظ ، زا  روظنم 

ساـبع و ینب  هیما و  ینب  نشخ  يروتاـتکید  قاـنتخا و  طیارـش  رد  هکلب  تسین ، ع )  ) يدـهم ترـضح  ماـیق  ياـنعم  هب  اـج ، همه  رد  مئاـق » »
نانآ نایعیـش  و  ع )  ) همئا يارب  یلاجم  دـندرک ، یمن  یهاتوک  يا  هجنکـش  چـیه  زا  ص ،)  ) ربمایپ دالوا  رب  داـنع  رـس  زا  هک  يدارفا  یگریچ 

لکـش نانآ و  نیب  فالتخا  هنخر و  داجیا  طیارـش ، نیا  رد  دننک . مادقا  ناناملـسم  مالـسا و  يایحا  تهج  رد  شیوخ ، فیاظو  هب  هک  دوبن 
، یتدم يارب  ات  دمآ ، یم  شیپ  نایعیش  يارب  هک  دوب  یـشیاشگ  هلزنم  هب  نانآ ، یـشاپ  ورف  ای  فعـض ، هجیتن  رد  اهنآ و  هیلع  اهتکرح  يریگ 

یهدـنامزاس هب  اب  دـنتفای ، یم  ار  تصرف  نیا  زین ، ناماما  دـننامب . ناما  رد  اـهبیقعت  اهنادـنز و  اـهراشف و  زا  دـنوش و  هدوسآ  كدـنا  هچرگ 
بالقنا مایق و  اه  هد  سابع ، ینب  هیما و  ینب  تیمکاح  هایـس  نارود  رد  يروآدای : دـنزادرپب . تیب  لها  ثاریم  گنهرف و  ياـیحا  ناـیعیش و 

دیز مایق  نوچمه  اهنآ ، زا  یخرب  هک  تسویپ  عوقو  هب  نانآ ، هیلع  نایولع ، رتشیب  تیب و  لها  نارادفرط  نایعیش و  طسوت  گرزب  کچوک و 
ای اـهمایق و  نیا  زا  یخرب  رب  اـنمئاق »  » ریبـعت هک  دوـش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  زا  دـش . عـقاو  ع )  ) ناـماما دـییأت  دروـم  يا  هنوـگ  هـب  یلع  نـب 

ناوـنع هب  ثداوـح ، هنوـگ  نیا  ییوـگ  شیپ  زا  تسا و  هدـش  قـالطا  دـنا ، هتخاـس  یم  مهارف  ار  نآ  هنیمز  ع )  ) همئا دوـخ  هـک  ییاـهتکرح 
هکلب تسین ، (ع ) دوعوم يدهم  ارهاظ ، تایاور ، نیا  زا  يرایـسب  رد  مئاق »  » زا روظنم  ساسا ، نیا  رب  ( 225 . ) تسا هدش  دای  جرف » تامالع  »

(226 «) هللا رمأب  نومئاق  مهلک  ع )  ) ۀمئالا نا  یف  : » ناونع نیا  اب  هدوشگ  ار  یباب  یفاک ، رد  ینیلک  مالـسالا  هقث  تسا . قحب  هدـننک  مایق  دارم 
سانا لک  اوعدـن  موی   » هیآ ریـسفت  رد  ع )  ) قداص ماما  تسین . ع )  ) نامز ماما  هب  رـصحنم  صوصخم و  مئاق »  » ظفل هک  تسا  نآ  رگناـیب  هک 

یم تکرح  نانآ  شیپاـشیپ  رد  هک  ناـنآ  ياوشیپ  «( 228  ) هنامز لها  مئاق  وه  مهرهظا و  نیب  يذـلا  مهماـما  : » دـیامرف یم  ( 227 « ) مهماماب
أج اذاف  فیـسلا ، بحاص  یئیجی  یتح  دحاو ، دعب  دحاو  هللا  رمأب  مئاق  انلک  : « » دـیامرف یم  ای  تسا . دوخ  نامز  لها  هدـننک  مایق  وا  و  دـنک ،

ریـشمش بحاص  هک  یتقو  ات  مییادخ ، مکح  هب  هدننک  مایق  يرگید  زا  سپ  یکی  ام ، همه  «( 229 . ) ناک يذلا  ریغ  رمأم  أج  فیسلا  بحاص 
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« هللا رمأب  مئاق  انلک  «، » هنامز لها  مئاق  وه   » ياهریبعت زا  دیایب . هدوب ، هچنآ  زا  ریغ  یمکح  اب  دـمآ ، ریـشمش  بحاص  هک  هاگ  نآ  سپ  دـیایب .
سک ره  دوش ، یم  يا  هدننک  مایق  ره  لماش  تسین و  ع )  ) يدهم ترضح  هژیو  اموزل  مئاق »  » ظفل هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  نیا  رد  و ...

زا يرایسب  هک  دوش  یم  هدافتسا  زین  تایاور  یخرب  زا  ( 230 . ) تسا مئاق »  » دناوخ ارف  دادیب  ملظ و  هیلع  مایق  هب  ار  مدرم  دـنک و  بالقنا  هک 
قاط نم  ؤم  هب  ع )  ) قداص ماما  دنا . هتخادرپ  یم  نآ  مزاول  هیهت  تکرح و  تامدقم  كرادت  هب  دنا و  هدوب  مایق  ددـص  رد  دوخ  ع )  ) ناماما
دوب کیدزن  هبترم  هس  مایق )  ) رما نیا  دنگوس ! ادخ  هب  «( 231 . ) هللا هرخأف  هومتعذأف ، تارم ، ثالث  رمألا  اذه  برق  دقل  هللا  وف  : « » دیامرف یم 
ینب نامکاح  هیلع  مایق  « رمألا اذـه   » هلمج زا  روظنم  ارهاظ  تخادـنا . ریخأت  هب  ار  نآ  دـنوادخ  سپ  دـیتخاس . هابت  ار  نآ  امـش  ددرگ و  زاغآ 

هب ببس  رگید ، تالکشم  زورب  ای  نانآ و  يرادزار  مدع  باحصا و  یتسـس  یلو  دش ، یم  مهارف  نآ  طیارـش  هک  تسا  سابع  ینب  ای  هیما و 
زا ار  شیوخ  نارای  درمـش و  رب  ار  سابع  ینب  هیما و  ینب  نارود  عیاقو  ثداوح و  يا  هبطخ  رد  ع )  ) نینم ؤملاریما  ای  دـش . نآ  نداتفا  ریخأت 

بلغ ناسارخب و  مئاقلا  ماق  اذا  : « » دومرف هاگ  نآ  تخاس و  ربخ  اب  دـنوش ، یم  عقاو  ع )  ) مئاـق روهظ  ماـگنه  اـت  يو ، زا  سپ  هک  ییاـهزیچ 
مئاـقلا موـقی  مث  ملیدـلا ... ربـالا و  هتباـجأ  نـالیجب و  مئاـق  اـنم  ماـق  و  ناواـک ، ینب  ةریزج  زاـج  ناـتلملا و  و  ناـمرک )  ) ناـفوک ضرأ  یلع 

ینب هریزج  هقطنم  زا  دوش و  هریچ  ( 233  ) ناتلم نامرک و  ای  هفوک  نیمزرـس  رب  دنک و  مایق  ناسارخ  رد  مئاق  هک  یماگنه  «( 232 ...) لومأملا
ار يو  توـعد  ملید »  » و ( 235 «) ربا  » ياهنیمزرـس نانکاس  دنک  مایق  نالیگ  نیمزرـس  رد  ام  زا  يا  هدـننک  مایق  درذـگب و  زین  ( 234  ) ناواک
هک تسا  نشور  هتفر و  راک  هب  مئاق »  » هملک راب  دنچ  ثیدح ، نیا  رد  درک . دهاوخ  مایق  ام  راظتنا  دیما و  دروم  مئاق  هاگ  نآ  دننک ... تباجا 

ترـضح یلـصا ، مئاق  اهنیا ، مایق  زا  سپ  تیاور ، نیا  ربارب  هک  نآ  هچ  تسین ، دوعوم  يدـهم  نالیجب » مئاق   » و ناـسارخب » مئاـق   » زا روظنم 
نایولع و ياهتکرح  هب  هراشا  دور  یم  لامتحا  هک  نالیگ ، هقطنم  رد  هدـننک  ماـیق  زا  هک  تساـج  نیا  بلاـج  دـنک . یم  روهظ  ع )  ) يدـهم

زیگنچ دـنا : هداد  لامتحا  هعیـش ، ناملاع  زا  یهورگ  ساسا ، نیا  رب  تسا . هدـش  دای  مئاق » انم  ماـق  : » ناونع هب  دـشاب ، هقطنم  نآ  رد  ناـیعیش 
هب ار  سابع  نب  نایهاشمزراوخ و  هرطیـس  تحت  ياهنیمزرـس  زا  يدایز  ياهـشخب  درک و  جورخ  گرزب  ناـسارخ  هقطنم  زا  هک  لوغم  ناـخ 

هفیلخ درب و  موـجه  نایــسابع  تفـالخ  زکرم  رب  ه ق  لاـس 656 . رد  هـک  ناـخوکاله ، يو ، هداوـن  زین  و  ( 236) دروآ رد  شیوخ  فرـصت 
رد هک  تـسا  يدرف  ناـمه  ( 237  ) تخادـنا رب  هشیمه  يارب  ار  نایـسابع  تفالخ  درک و  ماـع  لـتق  دادـغب  رد  تشک ، ار  مصعتـسم  یـسابع 

لاس 908 ه ق رد  تسا و  هیوفـص  هلـسلس  راذـگ  ناینب  هک  ار ، يوفـص  لیعامـسا  هاش  ای  هدـش . هداد  ربخ  ناـسارخ  رد  يو  ماـیق  زا  تیاور 
هاش هک  تهج  نآ  زا  ناـنیا ، رواـب  هب  ( 238 . ) دنا هتـسناد  نالیجب » مئاق   » تخادرپ هعیـش  بهذـم  جـیورت  هب  تفرگ و  تسد  هب  ار  تموکح 

تخادرپ هعیش  بهذم  زا  تیامح  هب  عیشت ، تبرغ  راگزور  رد  بهذم و  ینس  بصعتم  نامکاح  تیمکاح  تخـس  طیارـش  نآ  رد  يوفص 
هداد ربخ  نآ  عوقو  زا  تایاور  رد  هک  ثداوح  زا  يرایـسب  نیاربانب  تسا . هدـش  رکذ  اـنم » مئاـق   » ناونع هب  دوب ، ناـیولع  راـبت  زا  زین  دوخ  و 

نارادرـس ای  و  ع )  ) ناماما مایق  نایعیـش و  راک  رد  جرف »  » ياه هناشن  تقیقح  رد  ساـبع ، ینب  هیما و  ینب  نارود  ياهدادـخر  هژیو  هب  هدـش ،
ناونع هب  روهظ ، ياه  هناشن  زا  یخرب  زا  یتیاور ، عبانم  رد  تمایق  ییاپ  رب  ياـه  هناـشن  . 3 ع .)  ) يدهم ترـضح  روهظ  هن  تسا ، يولع و ...

زا ع )  ) یسیع لوزن  برغم ، هیحان  رد  دیـشروخ  ندش  راکـشآ  لاجد ، جورخ  تسا : هدش  دای  « ۀعاسلا طارـشا   » تمایق و ییاپ  رب  ياه  هناشن 
هک یتایاور  ار و  روهظ  ياه  هناشن  هک  یتاـیاور  دـسر  یم  رظن  هب  ( 239) دروخ یم  مشچ  هب  رتشیب  تنـس ، لها  تایاور  نیا ، نامـسآ و ....
یم (ص ) ربمایپ دشاب . هدـمآ  شیپ  ییاجباج  دراوم  یخرب  رد  دنـشاب و  هدـش  هتخیمآ  مه  رد  دنرامـش ، یم  رب  ار  تمایق  ییاپ  رب  ياه  هناشن 

یسیع لوزن  و  اهبرغم ، نم  سمـشلا  عولط  مئاقلا و  جورخ  و  ۀبادلا ، ناخدلا و  لاجدلاو و  ینایفـسلا ، اهیف ، دبال  ۀعاسلا  لبق  رـشع  : » دیامرف
ییاـپرب زا  شیپ  زیچ ، هد  «( 240 .) رـشحلا یلا  ساـنلا  قوست  ندـع  رعق  نم  جرخت  راـن  برعلا و  ةریزجب  فسخ  قرـشملاب و  فـسخ  و  (ع )

دورف برغم و  زا  دیـشروخ  عولط  مئاق ، جورخ  اپراهچ ، دود و  ندـش  ادـیپ  لاـجد ، ینایفـس و  جورخ  داد : دـهاوخ  خر  ریزگاـن  هب  تماـیق ،
ياهتنا زا  هک  یشتآ  برعلا و  ةریزج  هقطنم  رد  نتفر  ورف  قرشم و  هیحان  رد  نیمز  رد   ) نتفر ورف  نامـسآ و  زا  ع )  ) یـسیع ترـضح  ندمآ 

زا دیـشروخ  عولط  لاـجد و  ینایفـس و  جورخ  ثیدـح ، نیا  ربارب  دـناشک . یم  رـشحم  يارحـص  يوس  هب  ار  ناـمدرم  دزیخ و  یم  رب  ندـع 
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ياه هناشن  زا  ینشور  هب  اهنآ  رگید ، تایاور  رد  هک  نآ  لاح  تسا و  تمایق  ياه  هناشن  زا  نامسآ و ... زا  ع )  ) حیسم ندمآ  دورف  برغم و 
، هعیش عبانم  رد  تمایق و  تمالع  ناونع  هب  هماع  عبانم  رد  رتشیب  ینایفس ، لاجد و  جورخ  نوچمه  ییاه ، هناشن  هتبلا  دنا . هدش  یفرعم  روهظ 

هناشن نداد  رارق  ثداوح و  نیا  ندش  رادیدپ  هب  تمایق  ییاپ  رب  ندرک  طورـشم  هک  تسا  نشور  تسا . هدمآ  مئاق  روهظ  تمالع  ناونع  هب 
هب هچ  هدـش ، هداد  ربخ  اهنآ  عوقو  زا  هک  اهدادـخر ، نیا  همه  اریز  دـنز ؛ یمن  يررـض  ام  دوصقم  هب  تمایق ، ییاـپ  رب  ياـه  هناـشن  زا  روهظ 

نیا اب  دـش ، دـنهاوخ  عقاو  دایز ، هلـصاف  اب  دـنچ  ره  تمایق ، ییاپرب  زا  شیپ  تماـیق ، ياـه  هناـشن  ناونع  هب  هچ  روهظ و  ياـه  هناـشن  ناونع 
ياـه هناـشن  زا  هجیتـن ، رد  هدـش و  عقاو  تماـیق ، ییاـپرب  زا  شیپ  یعیبـط ، روط  هب  دوش ، عقاو  يربـک ، تبیغ  هرود  لوط  رد  هچنآ  باـسح ،
هناشن تمایق  ياه  هناشن  همه  یلو  دنتـسه ، مه  تمایق  ياه  هناشن  يا ، هنوگ  هب  روهظ ، ياه  هناشن  همه  ساـسا ، نیا  رب  ( 241 .) تسا تمایق 

یـسانشزاب يارب  یخرب  دنوش . عقاو  ع )  ) يدـهم ترـضح  روهظ  زا  سپ  اهنآ  زا  یخرب  تسا ، نکمم  اریز  دنـشاب ؛ دـنناوت  یمن  روهظ  ياه 
تایاور ربارب  روهظ ، زا  سپ  تسا و  تنحم  یتخـس و  راگزور  تبیغ ، هرود  هک  نیا  هب  دانتـسا  اب  تمایق ، ياه  هناـشن  زا  روهظ  ياـه  هناـشن 

ییا هدـعاق  دـبای ، یم  همادا  تمایق ، ییاپ  رب  ات  دـسر و  یم  ارف  تلادـع  تینما و  هافر و  نارود  دوش و  یم  داد  لدـع و  زا  رپ  ناـهج  یعطق ،
مدرم و نتخاـس  صلاـخ  یهلا و  ناـحتما  زا  یـشان  فارحنا  هنتف و  نارود  هب  طوـبرم  ثداوـح  هک  تسا  نآ  یلک  هدـعاق  : » دـنا هدرک  ناـیب 
، دشاب شیاسآ  هافر و  نیمأت  تلادع و  یبوخ و  راگزور  هدنهد  ناشن  هک  یتیاور  ره  ساسا ، نیا  رب  تسا . روهظ  رب  مدـقم  نآ ، ياهدـمایپ 
زا (.« 242) دـشاب دـناوت  یمن  ع ،)  ) مئاق روهظ  ندـش  کیدزن  ياه  هناشن  زا  تسا و  تمایق  ییاپرب  هناـشن  روهظ و  زا  سپ  نارود  هب  طوبرم 

محالم و  » ياهباتک رد  تنـس و  لها  ییاور  عبانم  هژیو  هب  ییاور ، عبانم  رد  هک  اه  هناشن  اهدادخر و  زا  يرایـسب  هدعاق ، نیا  ربارب  يور  نیا 
یم تساهندـش ، هتخیر  مه  رد  اهیناماسبان و  اهیگتفـشآ ، اهگنج ، عوقو  زا  یکاح  و  ( 243  ) هدش نایب  ۀعاسلا » طارـشا  : » ناونع تحت  نتف ،»

فیرحت لعج و  لامتحا  .4 دنروهظ . تمالع  دنـشاب ، تمایق  تمالع  هک  نیا  زا  شیپ  اهنآ  اریز  دنوش : عقاو  ع )  ) يدهم روهظ  زا  شیپ  دیاب 
رظن زا  دندامتعا . لباق  ریغ  فیعض و  رتشیب  تایاور ، نیا  دانسا  دراد . دوجو  ییاور  عبانم  رد  روهظ ، ياه  هناشن  دروم  رد  یناوارف  ياهثیدح 

هلأسم رایـسب  تیمها  دـسر ، یم  رظن  هب  دنتـسه . طولغم  فحـصم و  اهنآ  زا  يا  هراپ  دـنرادن و  ار  مزـال  ماجـسنا  یگنهاـمه و  زین ، تلـالد 
روهظ ياه  هناشن  ندـش  رادـیدپ  هدـنیآ و  ياهدادـخر  یگنوگچ  زا  یهاگآ  هب  ناناملـسم  دـیدش  يدـنم  هقالع  و  وس ، کـی  زا  تیودـهم 

ندروآرب تهج  رد  هک  دنوش  هسوسو  متس ، نامکاح  هژیو  هب  ناهاوخدب ، نانمـشد و  هک  هدش  ببـس  رگید ، يوس  زا  مالـسلا ، هیلع  يدهم 
ربارب رد  یلومعم ، يداع و  دارفا  اساسا ، هک  تیعقاو  نیا  دوجو  هژیو  هب  دـنروآ . دوجو  هب  تایاور  رد  ار  ییاهرییغت  شیوخ ، یـسایس  عفانم 

تأرج و دنشاب ، مه  غورد  یگتخاس و  دنچ  ره  تسا ، نانآ  تشونرس  هب  طوبرم  یبیغ و  رهاظم  هب  نانآ و  تردق  هطیح  زا  رود  هک  يروما 
یمن دوخ  يارب  یهار  تسا ، لوـهجم  ناـنآ  رب  یلکـش  هب  هک  يروـما  ربارب  رد  میلـست  زج  دـنرادن و  ار  نآ  اـب  تفلاـخم  رکفت و  تراـسج 

فیرحت لعج و  هب  تسد  هدـش ، ینیب  شیپ  نانآ  ياهاعدا  اهتیلاعف و  هک  نیا  شیوخ و  راک  نداد  هولج  هجوم  يارب  زین  یخرب  (. 244) دننیب
نب هللا  دـبع  نب  یلع  هکناـنچ  دـنا ، هدرک  یفرعم  ینایفـس  ار  دوخ  هزیگنا ، نیمه  هب  هک  میروـخ  یم  رب  يدارفا  هب  خـیرات  رد  ـالثم  دـنا . هدز 

ینایفس هک  دش  یعدم  يرگید  درف  زین  لاس 294 ه ق  رد  و  ( 245  ) تسوا دوعوم ، ینایفس  نامه  هک  درک  اعدا  لاس 159 ه ق . رد  دلاخ ،
، رظن لها  زا  یهورگ  يور ، نیا  زا  دـنا . هدز  زین  ییاهـشروش  هب  تسد  شیوخ ، ياعدا  نداد  هولج  تسرد  يارب  کـی ، ره  و  ( 246  ) تسا

يارب ار  هنیمز  تساوخ  یم  يو ، نوچ  دنا : هتفگ  هتسناد و  دیزی  نب  دلاخ  تسد  لوعجم  تسا ، روهظ  ياه  هناشن  زا  هک  ار  ینایفس  تایاور 
لعج هب  تسد  دـنادرگ ، زاب  هیواعم  نادـناخ  هب  هرابود  دوب ، هداـتفا  ناـیناورم  گـنچ  هب  هک  ار  تموکح  دـنک و  مهارف  شدـنزرف  تموکح 

هدرزآ تخـس  تسا ، هداتفا  ناورم  ینب  تسد  هب  تفالخ  يو ، زا  شیپ  یناسآ  هب  دـید  یم  هک  نیا  زا  دـیزی ، نب  دـلاخ  دز . یتاـیاور  نینچ 
لد یلـست  بجوم  زین  تردـق و  هب  ددـجم  یبایتسد  يوس  هب  یهار  ار  شیوخ  هریت  زا  يدرف  ندوب  ینایفـس  ياعدا  يور  نیا  زا  دوب ، رطاخ 

يرما روهظ و  ياـه  هناـشن  زا  ار  ینایفـس  جورخ  نوـچ  مدرم ، هک  درک  یم  روـصت  وا ، تسناد . یم  نایفـس  ینب  هب  نداد  هیحور  شیوـخ و 
زا ینایفس ، : » دیوگ یم  هک  تسا  یتیاور  هماع ، عبانم  رد  دندرگ . یم  میلست  يرما ، نینچ  ياعدا  ربارب  رد  ریزگان  دنناد ، یم  عوقولا ، یمتح 
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، شا هون  ياعدا  حرط  يارب  یکسمتسم  ات  هدش ، لعج  يو  دوخ  طسوت  تیاور ، نیا  دایز ، لامتحا  هب  «( 247 .) تسا دیزی  نب  دلاخ  نادنزرف 
لعاج : » هدش هتفگ  شا  هرابرد  هدوب و  رعاش  ملاع و  يدرم  دیزی ، نب  دلاخ  دنک : یم  حیرـصت  یناهفـصا ، جرفلاوبا  دشاب . هللادـبع ، نب  یلع 

لعج و روهظ و  ياه  هناشن  زا  هدافتـسا  ءوس  هلأسم  دح  هچ  ات  هک  دـهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  ییاهاعدا ، نینچ  «( 248 .) تسا ینایفس  تیاور 
، حافـس شردارب  روصنم و  هژیوب  ساـبع ، ینب  نادـناخ  تسا . هیکز  سفن  نتـشک ، ناتـساد  رگید ، هنومن  تسا . هدوب  حرطم  اـهنآ ، فیرحت 

مدرم نایم  رد  شیوخ ، يارب  دـننک و  یـسایس  يرادرب  هرهب  هیکز ، سفن  هب  فورعم  هللادـبع ، نب  دـمحم  دوجو  زا  ات  دـندرک  ناوارف  شالت 
روهظ ياه  هناشن  ندرک  ربارب  و  يو ، تیودهم  هعیاش  هب  ندز  نماد  حافس ، شردارب  روصنم و  رظن  رد  دننک . اپ  تسد و  یتردق  تیعقوم و 

« جـع  ) يدـهم مان   ) شمان : » دـیوگ یم  هک  هدروآ  هریرهوبا  زا  لقن  هب  هب  یتیاور  یناهفـصا  جرفلاوبا  دوب . هیما  ینب  رب  هبلغ  هار  اهنت  يو ، رب 
نب دـمحم  هک  هدـش  لعج  رطاخ  نادـب  دایز  لامتحا  هب  تیاور ، نیا  «( 249 .) تسا تنکل  يدـنک و  شنابز  رد  تسا و  هللادـبع  نب  دـمحم 
هیبا مسا   » هلمج دوجو  دنک . ادا  بوخ  ار  تاملک  همه  هتسناوت  یمن  هتفگ و  یم  نخـس  يراوشد  يدنک و  هب  هیکز ، سفن  نامه  ای  هللادبع ،
ماـن هک  ینعم  نیا  هب  «(، 250) اروج املظ و  الدـع  اطـسق و  ضرالا  ألمی   » فورعم تیاور  نمـض  رد  هماع ، ياـهباتک  زا  یخرب  رد  یبا » مسا 

یسایس ياهفده  نامه  ياتسار  رد  هک  دشاب  سابع  ینب  نامکاح  ياهدنفرت  زا  دایز ، لامتحا  هب  تسا ، هللادبع » (، » ع  ) يدهم ترـضح  ردپ 
لقن رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسین . يدیدرت  ماهبا و  چیه  نیا ، رد  تسا و  نسح »  » عطق روط ، هب  ع )  ) يدهم ردپ  مان  اریز  تسا . هدـش  لعج 

ریغ حیحـص و  تایاور  زا  یهوبنا  اب  کنیا ، ( 251 .) درادـن دوجو  تیاور  رد  یبا ،» مسا  هیبا  مسا  و  : » هلمج هصاخ ، هماع و  نوگانوگ  ياـه 
هنافـسأتم تسا . هدنامن  نوصم  فیرحت  لعج و  تفآ  زا  اهنآ  زا  يرامـش  مک ، تسد  هک  مییور  هب  ور  روهظ ، ياه  هناشن  هنیمز  رد  حـیحص 

رس زا  هک  دراد  دوجو  ياهباتک  (، 252) دنا هدش  فیلأت  روهظ  ياه  هناشن  تیودـهم و  دروم  رد  هک  ییاه  باتک  زا  یمیظع  مجح  نایم  رد 
ندومن اب  ار  اهباتک  نیا  زا  یخرب  یلماع ، یـضترم  رفعج  دیـس  دـنا . هدز  نماد  رما  نیا  هب  ضرغ ، يور  زا  دـمع و  هب  ای  يزوسلد و  لهج و 
تایاور نیا  لصا  هک  دنا ، هتـساوخ  تایاور  نیا  يروآدرگ  اب  یخرب  هتبلا  ( 253 .) تسا هداد  ناشن  اهنآ ، رد  راکـشآ  فیرحت  دراوم  یخرب 

هناشن دروم  رد  هک  ینالوط  تیاور  لیذ  رد  یـسلجم  همالع  دـنراد . قافتا  ع )  ) يدـهم روهظ  لصا  رد  ناگمه ، هک  دـننایامنب  زین  دـننامب و 
هنعل دعـس  نب  رمع  هللا  قلخرـش  یلا  ایهتنم  هدنـس  نوک  اطولغم و  افحـصم  هنوک  عم  ربخلا  اذه  تدروا  امنا  : » دسیون یم  هدروآ ، روهظ  ياه 

نآ نتم  هک  نآ  اـب  ار ، تیاور  نـیا  ( 254 .« ) هللا تاولـص  هیلع  فلا  ؤملا  فلاخملا و  ؤطاوت  ملعیل  ع )  ) مئاـقلاب راـبخالا  یلع  هلامتـشأل  هللا ،
هدـنریگرب رد  اریز  مدروآ ؛ ددرگ ، یم  یهتنم  هیلع ، هللا  ۀـنعل  دعـس  نب  رمع  ادـخ  قـلخ  نیرتدـب  هـب  نآ ، دنـس  دراد و  هابتـشا  هتفاـی و  رییغت 

یـسلجم موحرم  هک  هنوگ  نامه  ددرگ . هتـسناد  يو  دروم  رد  قفاوم  فلاخم و  قاـفتا  هک  نآ  اـت  تسا ، ع )  ) يدـهم ترـضح  زا  يراـبخا 
تایاور دنا و  هدننک  لعج  وگغورد و  فیعض و  هتخانـشان ، هک  دنراد  رارق  یناییوار  رتشیب  تایاور ، نیا  دانـسا  هلـسلس  رد  هدرک ، حیرـصت 

رد لاح ، نیا  اب  دریگ ، رارق  دنتـسم  دناوت  یمن  هک  هدش  نایب  هلـسرم  تایاور  رد  اه  هناشن  زا  يرایـسب  نیا ، رب  نوزفا  درادـن . يرابتعا  نانآ ،
رتاوتم ضیفتسم و  ياعدا  یخرب  هک  تسا  دایز  يردق  هب  تایاور ، رامش  روهظ ، هب  لصتم  یمتح و  ياه  هناشن  هژیوب ، اه  هناشن  زا  يا  هتسد 

ثحب و ياج  اهنآ  تایئزج  دـنچ  ره  تسا ، ملـسم  الامجا  اه  هناشن  زا  هتـسد  نیا  دوجو  لـصا  يور  نیا  زا  (. 255) دـنا هدرک  ار  اهنآ  ندوب 
بحاص دـنیآ . یمن  زاس  ، یملع دـعاوق  اب  هک  دـنا  هدـش  نایب  يا  هنوگ  هب  اه ، هناشن  زا  یخرب  یتح  اهنآ و  زا  یخرب  هاـگ ، اریز  دراد ؛ لـمأت 

بیر ال  : » دسیون یم  هدروآ ، روهظ  ياه  هناشن  زا  يدایز  رامـش  ندرمـش  رب  دروم  رد  ار  دیفم  خیـش  ترابع  هک  نآ  زا  سپ  همغلا » فشک  »
هنا هدارأ  يذلاو  اهل ، هداریا  رخآ  یف  هللا  همحر  دیفملا  خیـشلا  رذتعا  اذهل  و  نومجنملا ، هلیحی  اهیف  لقعلا و  هلیحی  ام  اهیف  ثداوحلا  هذه  نا 

قراوخ تازجعملا  تازجعم و  اـهنأل  لوبقلاـب  یقلتت  نا  اـهقحف  ع )  ) ماـمألا و  ص )  ) یبنلا نع  ۀـلوقنم  تناـک  اـهلقن و  تاـقرط  تحـص  اذا 
هک دراد  دوجو  یثداوح  اـه ، هناـشن  نیا  نیب  رد  هک  تسین  يدـیدرت  ( 256 .« ) ملعا هللا  انابعث و  اصعلا  بـالقنا  رمقلا و  قاقـشناک  تاداـعلل 

رگا تسا . هدروآ  رذع  نخـس  نایاپ  رد  دیفم ، خیـش  يور ، نیا  زا  تسا . نکمم  ریغ  اهنآ  ققحت  نامجنم  رظن  زا  ای  دیامن و  یم  لاحم  القع 
لوبق هب  یقلت  ار  اهنآ  هک  تسا  نآ  بلطم  قح  دنشاب ، هدش  تیاور  مه  ماما  ربمایپ و  زا  دشاب و  حیحص  اهنآ ، دانـسا  تایاور و  نیا  ياههار 
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هب ) اهدژا هب  اصع  لیدـبت  و  (ص ) ربمایپ تسد  هب   ) هام ندـش  هتفاکـش  نوچمه  دنتـسه ، هداـعلا  قراوخ  تازجعم  دـنا و  هزجعم  نوچ  مینک ،
: دسیون یم  هک  دشاب  يو  هلمج  نیا  هب  هراشا  دیفم ، خیـش  ندروآ  رذع  زا  روظنم  ارهاظ  دناد . یم  رتهب  ادـخ  و  ع )  ) یـسوم ترـضح  تسد 
زا «( 257 . ) میدرک رکذ  ار  اه  هناشن  تسا ، هدـمآ  ییاور  لوصا  رد  هک  نیا  ساسا  رب  طـقف  اـم  تسا و  رت  هاـگآ  تسه ، هچنآ  هب  دـنوادخ  »

نیا طقف  ام  : » هک نیا  رب  دیکأت  اب  يور  نیا  زا  هتشادن ، اه ، هناشن  نیا  همه  یتسرد  هب  نانیمطا  يو  هک  دوش  یم  هدافتـسا  دیفم  خیـش  ترابع 
هجوت اب  همغلا ،» فشک   » بحاص تسا . هتـشاد  رود  هب  نآ ، هب  مازتلا  زا  ار  شیوخ  تقیقح  رد  دناد » یم  رتهب  ادـخ  میا و  هدروآ  ار  تایاور 

اهنآ نایوار  هدش و  رداص  موصعم  زا  دش  ملـسم  رگا  دریگ ، رارق  یـسررب  دروم  تایاور  نیا  دانـسا  دیاب  دـیوگ : یم  دـیفم ، خیـش  لزلزت  هب 
نیا همه  یتسرد  هب  مازتـلا  نیارباـنب  دـنوش . هزجعم  رب  لـمح  دـیآ ، یم  رظن  هب  لاـحم  ارهاـظ  هک  ییاـهنآ  دوش و  هتفریذـپ  دـندامتعا ، دروم 

هدـیدان دـیابن  ار  تسایـس  ناهنپ  ياهتـسد  ياه  هسیـسد  فیرحت و  لعج و  لامتحا  روهظ ، ياه  هناشن  یـسررب  رد  تسا و  لکـشم  تایاور 
نایعدـم دوجو  ای  روهظ و  ياه  هناـشن  رد  فیرحت ، لـعج و  زا  يدراوم  دوجو  هک  دـیامن  یم  هتـسیاب  زین  هتکن  نیا  يروآداـی  هتبلا  تفرگ .

لاؤس اریز  اه  هناشن  همه  لصا  ای  دـنتفیب و  رابتعا  زا  تایاور  همه  هک  دوش  یمن  نیا  لـیلد  هاـگ  چـیه  اـه ، هناـشن  هنومن  ناونع  هب  نیغورد ،
يا هراپ  دوجو  نینچمه  تفگ . میهاوخ  نخس  اهنآ  زا  دنتسه و  ملسم  اه  هناشن  نیا  زا  يا  هتـسد  میدرک ، هراشا  هک  هنوگ  نامه  ریخ ، دورب .

دروم رد  نادایـش  یخرب  یهاو  ياهاعدا  ای  نانمـشد و  يوس  زا  اهنآ  فیرحت  رییغت و  لامتحا  روهظ و  ياه  هناـشن  رد  اهفعـض  تالاکـشا و 
تیودـهم و هب  داقتعا  اریز  دـناسر ، یمن  یبیـسآ  ع ،)  ) مئاق روهظ  هب  داقتعا  تیودـهم و  لصا  هب  هاگ  چـیه  تیودـهم ، لصا  اـی  یناـیفس و 

نیا دی  ؤم  زین ، میدرک  هراشا  نادب  هک  یسلجم  همالع  نخـس  هدش و  تباث  رتاوت  اب  تسا و  نیقیرف  قافتا  دروم  ع )  ) يدهم ترـضح  روهظ 
هب انب  یلو  تسا ، یعطق  ملسم و  روما  زا  نآ ، ندش  کیدزن  ياه  هناشن  روهظ و  لصا  هچرگ  روهظ  نامز  ندوبن  صخـشم  . 5 تسا . بلطم 
رد ع )  ) ناماما زا  باحـصا  اهراب  تسین . هاگآ  نآ  قیقد  تقو  زا  دنوادخ  زج  سک ، چیه  تسا و  هدـشن  صخـشم  روهظ ، نامز  یحلاصم ،
هب ملع  نوچمه  ار  روهظ  نامز  دنا و  هدرک  یهن  نآ  ندرک  صخشم  زا  تحارـص  هب  نانآ  یلو  دنا ، هدیـسرپ  جع )  ) مئاق جورخ  نامز  دروم 
نأ یلا  اـنع  بیغم  وه  لـب  لیـصفتلا ، هجو  یلع  اـنل  مولعمب  سیلف  ع )  ) هجورخ تقو  اـما  و  ( » 258 .) دنا هتسناد  دنوادخ  هب  رـصحنم  تمایق ،
هک هاگ  نآ  اـت  وا  هکلب  تسا ، هدـشن  صخـشم  اـم  يارب  حرـش  هب  ینـشور و  هب  ع ،)  ) يدـهم روهظ  ناـمز  اـما  و  «( 259 . ) جرفلاب هللا  نذأـی 

ماما تسا ؟  هدش  نیعم  یتقو  روهظ  يارب  ایآ  هک  دیـسرپ  (ع ) رقاب ماما  زا  لیـضف  تسا . ناهنپ  ام  ناگدید  زا  دـهدب ، جورخ  هزاجا  دـنوادخ 
ع)  ) ماما دنک ، یم  روهظ  جع )  ) يدهم ترضح  تقو  هچ  هک  دیسرپ  ترضح  نآ  زا  تیمک  ای ، ( 260 « ) نوتاقولا بذک  » دومرف راب  هس  (ع )

هدیـسرپ بلطم  نیمه  (ص ) ربمایپ زا  «( 261  ) ۀـتغب الا  مکیتأتال  ۀـعاس  لثمک  هلثم  امنا  لاقف  کلذ  نع  ص )  ) هللا لوسر  لئـس  دـقل  : » دومرف
دیآ یمن  يدهم  تسین ) هاگآ  نآ  تقو  زا  ادـخ  زج  یـسک   ) تسا تمایق  ییاپ  رب  نوچمه  ع ،)  ) يدـهم روهظ  لثم  دومرف : ترـضح  دـش .

يدـهم روهظ  يارب  یتقو  ناوت  یمن  يور ، چـیه  هب  هک  تسا  نآ  ( 262  ) اهنآ ریظن  رگید  ثیداحا  ثیداحا و  نیا  ياضتقم  یناـهگان . رگم 
. دنرادن یتلالد  نآ ، زا  شیب  دنروهظ و  نامز  ندش  کیدزن  رگنایب  اهنت  روهظ ، ياه  هناشن  ملـسم ، لصا  نیا  هب  هجوت  اب  درک . نیعم  جـع ) )
هتـسبرس و هنوگ  هب  تایاور ، یخرب  رد  داهن . يرانک  هب  ای  درک و  هیجوت  ار  نآ  دـیاب  دزاس ، صخـشم  ار  روهظ  نامز  هک  دـشاب  یتیاور  رگا 

نیعم یتقو  زین  اهنآ  تقیقح  رد  اریز  دـنرادن ، قوف  هدـعاق  اب  يراگزاسان  اهنآ ، یتسرد  ضرف  رب  یلو  هدـش ، هراشا  روهظ  نامز  هب  لـمجم ،
: درف ياهلاس  رد  رگم  دنک ، یمن  مایق  ع )  ) يدهم : » هدمآ یثیدح  رد  الثم  دننک . یم  نایب  ار  روهظ  ياه  هناشن  يا  هنوگ  هب  هکلب  دننک ، یمن 
ع)  ) يدهم يوس  هب  ار  مدرم  دهد و  یم  ادن  يدانم  ناضمر  رد 23  : » ای مرحم ». مهد  هبنش  زور  ای  و  مهن ، ای  متفه و  مجنپ ، موس ، لوا ، لاس 

نامز قیقد  یمزج و  تروص  هب  لاح ، نیا  اب  یلو  هدـش ، هراشا  روهظ  ناـمز  هب  يا  هنوگ  هب  هچرگ  ، تاـیاور نیا  رد  (.« 263) دناوخ یم  ارف 
يراگزاسان تایاور ، نیاربانب ، روهظ ، نامز  قیقد  تقو  هن  تسا  هدش  نایب  نامز ، نآ  ياهیگژیو  تقیقح  رد  تسا . هدـشن  صخـشم  روهظ 

، هدـش هراشا  روهظ  قیقد  نامز  هب  تسین ، ربتعم  اهنآ  دنـس  هک  تایاور ، یخرب  رد  هتبلا  درادـن . روهظ  نامز  هدوبن  صخـشم  هدـعاق  لصا  اـب 
ياه هناشن  یـسررب  نییبت و  هب  میزادرپ  یم  روما ، نیا  يروآدای  زا  سپ  نونکا  دنا . هدرک  هیجوت  ار  اهنآ  ای  هدرکن و  انتعا  نآ  هب  املع ، یلو 
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: میریگ یم  یپ  روحم  دنچ  رد  ار  نآ  روهظ و 

روهظ ياه  هناشن  رامش 

. دـنا هدـش  دای  روهظ  هناـشن  ناونع  هب  یعاـمتجا ، یـسایس و  ياـهینوگرگد  یعیبط و  ریغ  یعیبط و  ياهدادـخر  زا  یهوبنا  ینید ، عباـنم  رد 
هعیـش و ناینیـشیپ  زا  548 ه ق ).  ) یــسربط و  460 ه ق ).  ) یـسوط خیـش  413 ه ق ،).  ) دـیفم خیـش  م:381 ه ق ).  ) قودص خیـش  ینامعن ،

زاغآ رد  دیفم ، خیش  ( 264 .) دنا هدروآ  درگ  دوخ  ياهباتک  رد  ار  روهظ  ياه  هناشن  هب  طوبرم  رابخا  نارـصاعم ، ناینیـسپ و  زا  زین  يرایـسب 
هدرک دای  ار  هناشن  هاجنپ  زا  شیب  تسا ، هدیـسر  ع )  ) ناموصعم زا  دروم  نیا  رد  هک  يراثآ  رابخا و  هب  هراشا  اب  مئاقلا ،» مایق  تامالع   » باـب

، رجح نبا  يدنه ، نیدلا  ألع  هلمج : زا  زین ، هماع  ياملع  ( 266 .) تسا هدرمش  رب  ار  يرتشیب  رامش  راونالاراحب ، رد  یسلجم  همالع  و  ( 265)
نیا همه  یتسرد  راـبتعا و  هجرد  هک  تسا  نشور  ( 267 .) دنا هدرمـش  رب  شیوخ  ياهباتک  رد  ار  ع )  ) يدـهم روهظ  ياه  هناشن  ... یطویس و
مود تسد  عبانم  هماع و  ياهباتک  رد  یخرب  دنراوتـسا و  تلالد  دنـس و  تهج  زا  هدـمآ و  ربتعم  عبانم  رد  یخرب  تسین ، ناسکی  اه ، هناـشن 

یخرب تمایق . ییاپرب  مه  دنروهظ و  هناشن  مه  یخرب ، دنروهظ و  هناشن  اهنت  اه ، هناشن  نیا  زا  یخرب  دنرادن . يدایز  رابتعا  هک  دنا  هدش  دای 
(268 .) دروآ درگ  يدـحاو  ناونع  رد  ناوت  یم  ار  اهنآ  همه  هاگ ، هک  یئزج  زیر و  لئاسم  رگناـیب  یخرب ، دـنیروحم و  یلک و  ياـه  هناـشن 
هک تسا  نیا  مهم  درادن . یتیمها  دشاب ، مه  صخـشم  هک  ضرف  هب  دـنرادقم . هچ  روهظ  ياه  هناشن  هک  درک  صخـشم  ناوت  یمن  نیاربانب ،
رد هک  دنهد  یم  ار  نانیمطا  نیا  ام  هب  تایاور ، یناوارف  هک  تسا  نیا  مهم  درادـن . یتیمها  دـشاب ، مه  صخـشم  نیا  ام  هب  ، تایاور یناوارف 

یگنوگچ یمتح و  ياه  هناشن  هژیو  هب  ثداوح ، نیا  مهم  یلصا و  دراوم  تخانش  داد . دهاوخ  خر  یثداوح  دوعوم ، يدهم  روهظ  هناتـسآ 
یم هراـب  نیا  رد  یناـمعن ، میتـسه . نآ  یپ  رد  لاـقم  نیا  رد  اـم  هک  تسا  يزیچ  نآ ، هب  طوبرم  لـئاسم  روهظ و  رب  اـهنآ  تلـالد  قـقحت و 

اهئیجم دعب  الا  مئاقلا  رهظی  الا  ۀبجوم  اهقافتا  اهرتاوت و  اهب و  تایاورلا  لاصتا  اهترثک و  عم  ع )  ) ۀمئالا اهرکذ  یتلا  تامالعلا  هذه  : » دـسیون
یلع نیهاربلا  لئالدـلا و  مظعأ  یتلا  سمخلا  تامالعلا  نوک  اوققح  مث  نوقداـصلا ... مه  اـهنم و  دـب  ـال  نأ  اوربخا  دـق  اوناـک  اذا  اـهنوک  و 

هک نیا  اهنآ و  دایز  رامـش  هب  هجوت  اب  دـنا ، هدومرف  ع )  ) ناماما هک  ییاـه  هناـشن  نیا  (.« 269 ...) تیقوتلا رما  اولطبا  امک  اهدـعب  قحلا  روهظ 
راک رد  يروهظ  هک  ددرگ  یم  ببس  قافتا ، دروم  دنرتاوتم و  تایاور  هک  نیا  هب  هجوت  زین  دسر و  یم  نانآ  هب  تایاور ، نیا  دانـسا  هلـسلس 

سپس دنیوگتسار ... نانآ  دنا و  هداد  ربخ  اهنآ  ندمآ  دیدپ  ندوب  ملسم  زا  ع )  ) ناماما اریز  اه ؛ هناشن  نیا  ندش  رادیدپ  زا  سپ  رگم  دشابن ،
نتخاس صخـشم  زا  هکنانچ  دنا ، هداد  رارق  دـیکأت  دروم  تسا ، قح  ندـش  راکـشآ  رب  اه  هناشن  نیرت  گرزب  زا  هک  ار  هناگجنپ  ياه  هناشن 

رد و  دنک . یم  هراشا  هدیسر ، باب  نیا  رد  هک  یتایاور  روهظ و  ياه  هناشن  یناوارف  هب  ینامعن  نخـس ، نیا  رد  دنا . هدرک  یهن  روهظ ، نامز 
دروم اهنآ و  رتاوت  رب  دـناد و  یم  ملـسم  يرما  ع )  ) يدـهم روهظ  زا  شیپ  ار  اهنآ  ققحت  ع )  ) ناموصعم هب  اـهنآ  دانـسا  هب  هجوت  اـب  عومجم 
روهظ ياه  هناشن  میدرک ، هراشا  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگنامه  روهظ  ياه  هناشن  عاونا  دزرو . یم  دـیکأت  روهظ  ياه  هناشن  رابخا  ندوب  قاـفتا 

رب يداع . ریغ  يداع و  لصتم ، لصفنم و  رگید ، طیارـش  ققحت  هب  طورـشم  دیقم و  ییانک ، لمجم و  صاخ ، یئزج ، یلک ، دـنا : نوگانوگ 
زا نیا ، رب  نوزفا ، دنتـسین . روهظ  یعطق  ياه  هناشن  اهنآ ، زا  يرایـسب  هک  نآ  هچ  مزال ؛ هن  تسا و  دیفم  نادـنچ  هن  ماسقا ، نیا  همه  ندرمش 

روهظ ياه  هناشن  ماسقا  زا  عون  دنچ  هب  ام ، يور ، نیا  زا  تسین . نشور  یلیخ  اهنآ ، یتسردان  یتسرد و  دنراد و  لاکـشا  اوتحم  دنـس و  رظن 
ياه هناشن  هب  هک  ییاه  ههبـش  اهلاکـشا و  هب  ناـیاپ  رد  و  میزادرپ . یم  روهظ  هب  لـصتم  یمتح و  ياـه  هناـشن  هژیو  هب  اـهنآ ، نیرت  مهم  هک 

. تفگ میهاوخ  خساپ  تسا ، هدش  تایاور  رد  اهنآ  ییوگ  شیپ  روهظ و 

یمتح ياه  هناشن  - 1

ریغ لباقم  رد  یمتح  ياه  هناشن  زا  روظنم  دـنا . هدـش  دای  روهظ ،» یمتح  مئالع  : » ناونع هب  ینـشور  هب  اهنآ  زا  يرامـش  اه  هناـشن  ناـیم  رد 
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عقاو اهنآ  ات  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ، دهاوخ  یمازلا  یعطق و  یطرـش ، دیق و  چیه  نودب  اهنآ ، ندش  رادیدپ  ققحت  هک  تسا  نآ  ارهاظ  یمتح ،
، دنکب ار  ع )  ) يدهم روهظ  ياعدا  یمتح ، ياه  هناشن  ندش  عقاو  زا  شیپ  یـسک  رگا  دـش . دـهاوخن  رهاظ  ع )  ) يدـهم ترـضح  دـندرگن ،
هب اهنآ ، ققحت  تروص  رد  هک  دنتسه  يروما  هب  طورـشم  دیقم و  ینعی  تسا ، یمتح  ریغ  ياه  هناشن  اهنیا  ربارب  رد  تسردان . تسا  ییاعدا 

. دنک روهظ  ع )  ) نامز ماما  دنیاین و  دیدپ  دیاش  دنیآ و  دیدپ  دیاش  یمتح ، ریغ  ياه  هناشن  رگید ، ترابع  هب  دنیآ . یم  دـیدپ  هناشن ، ناونع 
ییاه هناشن  ار  یمتح  ياه  هناشن  یهورگ ، دـنا . هداد  ربخ  تبیغ ، هرود  رد  اهنآ  ندـمآ  دـیدپ  زا  یحلاـصم ، رطاـخ  هب  ع )  ) موصعم ناـماما 

هب ای  دنبای و  رییغت  دوش و  لصاح  أدب »  » تسا نکمم  هک  یمتح  ریغ  ياه  هناشن  فالخ  رب  دوش . یمن  لصاح  أدب »  » اهنآ رد  هک  دنا  هتـسناد 
دیدپ زا  هک  دشاب  نآ  یمتح  زا  روظنم  دیاش  أدبلا ». هقحلی  نا  نکمی  هعوق و ال  نم و  دب  ام ال  موتحملاب  دارملا  لعل  و  . » دنوش فذـح  یلک 

هتفر راـک  هب  فوـقوم »  » ربارب رد  موـتحم »  » یتـیاور رد  دوـش . لـصاح  نآ  دروـم  رد  أدـب »  » هک درادـن  ناـکما  تسین و  يزیرگ  نآ  ندـمآ 
موتحم و لجأ  نالجأ ، امهنا  : » دـیامرف یم  (.« 271  ) هدنع یمسم  لجأ  الجأ و  یضق  مث  : » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  (ع ) رقاب ماما  ( 270 .) تسا
ود اهنآ  (...« 272  ) ۀیـشم هیف  يذلا هللا  وه  لاق : فوقوملا ؟  ام  و  لاق : هریغ . نوکی  يذـلا ال  لاق : موتحملام ؟  نارمح : هل  لاق  فوقوم . لجأ 

؟ دـشاب هدوب  یمن  نآ  زا  ریغ  هک  نآ  دومرف : تسیچ ؟  موتحم  دیـسرپ : ترـضح  نآ  زا  نارمح  فوقوم . ماگنه  موتحم و  ماگنه  دـنماگنه :
زا دنیاین .) دیاش  دنیآ و  دیدپ  دیاش  تسا . دنوادخ  زا  یتیـشم  اهنآ  رد  هک  تسا ) ییاهدادخر   ) نآ دومرف : تسیچ ؟  فوقوم  درک : ضرع 

اهنآ لیدبت  رییغت و  دنوادخ  هک  ملسم  یعطق و  ینعی  یمتح ،»  » زا روظنم  هک  دوش  یم  هدافتسا  نومضم ، نیا  هب  تایاور  تیاور و  نیا  رهاظ 
ندماین دیدپ  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  اه ، هناشن  نیا  عوقو  ندوب  یعطق  ملسم و  ای  یمتح و  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  تسا . هدرکن  هدارا  ار 

یعطق دنک ، هدارا  دنوادخ  رگا  اهنآ  ندمآ  دیدپ  اه ، هدنرادزاب  ندوبن  تایضتقم و  طیارش و  ندوب  مهارف  بسح  هب  هکلب  تسا ، لاحم  اهنآ 
هـس هدش  هداد  ربخ  اهنآ  ندمآ  دـیدپ  زا  هک  ییاهدادـخر  هک  میهد  حرـش  دـیامن  یم  هتـسیاب  بلطم ، نیا  ندـش  نشور  يارب  دوب . دـهاوخ 

هتسد نیا  دوش . یمن  هداد  اهنآ  رد  يرییغت  چیه  دنیآ و  یم  دیدپ  دنا ، هداد  ربخ  هک  هنوگ  نامه  هب  ملـسم ، روما  زا  یخرب  . 1 دنراد : تلاح 
رییغت تسا  رداق  دنوادخ  دنچ  ره  ار  يروما  نینچ  تسین . راک  رد  یعنام  تسا و  مهارف  اهنآ  ياضتقا  طیارـش  هک  دنتـسه  یثداوح  روما ، زا 

دنوادـخ فطل »  » و تمکح » « » تلادـع : » ملـسم لوصا  اـب  اـهنآ  فذـح  رییغت و  تفلاـخم و  نوـچ  یلو  درادرب ، الـصا  ار  اـهنآ  اـی  دـهد و 
الـصا ای  دنک ، رییغت  درادن  ناکما  هک  ع )  ) يدهم ترـضح  روهظ  دننام  دوب . دـهاوخ  لاحم  دـنوادخ ، يوس  زا  اهنآ  رییغت  تسا ، راگزاسان 

تلاح دننام  اهدادخر ، زا  يا  هتـسد  . 2 تسا . لاحم  يو  رب  اهنآ  ماجنا  یلو  دراد ، ار  ملظ  ماجنا  هب  ناوت  دـنوادخ ، هکناـنچ  دوش ، هتـشادرب 
دنچ ره  روما ، نیا  درادن . دنوادخ  تلادع  تمکح و  اب  يراگزاسان  اهنآ  نتـشادرب  لیدبت و  یلو  دنتـسه ، یعطق  یمتح و  يروما  تسخن ،

یمتح تهج ، نیا  زا  تسین و  اهنآ  شیادـیپ  هار  رـس  رب  مه  يا  هدـنراد  زاب  دراد و  دوجو  اهنآ ، داـجیا  طیارـش  بابـسا و  هک  نیا  تهج  زا 
ینعی دنا  هنوگ  نیا  زا  روهظ ، یمتح  ياه  هناشن  درادرب . ار  نآ  ای  دهد ، رییغت  ار  اهنآ  دنوادخ  هدارا  هک  درادن  یلاکـشا  چـیه  یلو  دنتـسه ،

یعطق و نآ  ققحت  نآ ، ندمآ  دیدپ  هار  رس  رب  هدنراد  زاب  ندوبن  اب  هدش  ینیب  شیپ  نامز ، نآ  رد  تایـضتقم  طیارـش و  ندوب  مهارف  رظن  زا 
هک تسین  نآ  يانعم  هب  ندوب ، یمتح  سپ  دنوشن ، ققحم  ای  دـننک و  رییغت  دـنوادخ  هدارا  هب  دراد  ناکما  لاح ، نیا  اب  دوب . دـهاوخ  یمازلا 
ای دیاین و  شیپ  يا  هدـنرادزاب  هک  یتروص  رد  اهنآ ، ندـمآ  دـیدپ  هک  دنتـسه  ییاهنآ  اهدادـخر ، زا  يا  هتـسد  .3 دـنهدن . خر  تسا  لاحم 

هرود لوط  رد  اهنآ  ندـش  رادـیدپ  تایاور ، رد  هک  روهظ  ياه  هناشن  زا  يدایز  رامـش  دـش . دـنهاوخ  عقاو  دـشاب ، دوجوم  اهنآ  تایـضتقم 
دیدـپ دراد ، ناـکما  يور  نیا  زا  دـنا ؛ هنوگ  نیا  زا  دـنوش ، یم  هدرمـش  یمتح  ریغ  ياـه  هناـشن  ناوـنع  هب  تسا و  هدـش  ینیب  شیپ  تبیغ ،

. دمآ دنهاوخ  دـیدپ  اه ، هدـنرادزاب  ندوبن  طیارـش و  ندوب  مهارف  تهج  زا  یمتح ، ياه  هناشن  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  نیاربانب ، دـنیاین .
دیکأت اهنآ  ندمآ  دیدپ  ندوب  ملـسم  رب  ع ،)  ) ناماما یناوارف ، تایاور  رد  هک  اج  نآ  زا  دـهد . رییغت  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  تسین  لاحم  یلو 

تاـیاور رد  دـنرادقم ؟ هچ  هب  یمتح  ياـه  هناـشن  نیا  ( 273 . ) تساـهنآ ندـمآ  دـیدپ  رب  دـنوادخ ، هدارا  هک  تفگ  ناوـت  یم  دـنا ، هدرک 
. دنا هدش  ع )  ) قداص ماما  زا  دیوگ : یم  هلظنح  نب  رمع  دنا . هدش  ددع  جنپ  روهظ ، یمتح  ياه  هناشن  رابخا ، زا  يرامش  رد  تسا . فالتخا 
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، تیاور نیا  رد  (.« 274  ) ۀیآ سمـشلا  عم  علطت  یتح  يدهملا  جرخی  ال  : » دومرف هک  مدینـش  ع )  ) قداص ماما  زا  دیوگ : یم  هلظنح  نب  رمع 
روهظ جع )  ) يدهم ترضح  دوشن ، رهاظ  دیشروخ  اب  يا  هناشن  نینچ  ات  هک  تسادیپ  نآ  قایـس  زا  یلو  هتفرن ، راک  هب  یمتح »  » ریبعت هچرگ 
هحیـص ینامی ، جورخ  ینایفـس ، جورخ  هناگجنپ : ياه  هناشن  ندوب  یمتح  میدرک ، هراشا  اهنادـب  هک  ییاـه  هناـشن  ناـیم  رد  درک . دـهاوخن 

، دراد دوجو  زین  حیحـص  تاـیاور  اـهنآ  ناـیم  رد  هک  یناوارف  تاـیاور  زا  اریز  تسا ، نشور  أدـیب  رد  فسخ  هیکز و  سفن  لـتق  ینامـسآ ،
روهظ یلع  نیهاربلا  لئالدـلا و  مظعا  یتلا  سمخلا  تامالعلا  نوک  اوققح  مث  : »... دـسیون یم  ینامعن  دوش . یم  هدافتـسا  اهنآ  ندوب  یمتح 

، تسا قح  ندـش  راکـشآ  رب  هناشن  لیلد و  نیرت  گرزب  هک  ار  هناگجنپ  ياـه  هناـشن  سپـس  «( 275 .) تیقوتلا رما  اولطب  اـمک  اهدـعب ، قحلا 
رب هک  نآ  نمض  نخس ، نیا  رد  ینامعن ، دنا . هدرک  لطاب  روهظ ، يارب  ار  نیعم  نامز  ندرک  صخـشم  هلأسم  هک  هنوگنامه  دنا  هدرک  تباث 

ریاس ندوب  یمتح  یلو  دـناد . یم  زین  روهظ  ياه  هناشن  نیرت  مهم  نیرت و  گرزب  ار  اـهنآ  دزرو ، یم  دـیکات  هناـگجنپ  مئـالع  ندوب  ملـسم 
یتایاور زا  سابع ، ینب  نامکاح  نیب  فالتخا  أدـن و  برغم ، زا  دیـشروخ  عولط  نوچمه  ییاه  هناـشن  اریز  تسا ؛ لاکـشا  دروم  اـه  هناـشن 
لامتحا تفگ ، میهاوخ  هکنانچ  نیا ، رب  نوزفا  درک . دامتعا  نآ  رب  ناوت  یمن  تسا و  هلسرم  هک  دنوش  یم  هدافتسا  هزمح  یبا  تیاور  دننام 

فعض زا  هتشذگ  زین ، برغم » زا  دیشروخ  عولط   » دوب و هناگجنپ  ياه  هناشن  زا  هک  دشاب  ینامـسآ  هحیـص  نامه  أدن ،»  » زا روظنم  دور  یم 
مئاقلا جورخ  و   » فیدر رد  تایاور  یخرب  رد  اه  هناشن  نیا  هک  اج  نآ  زا  تسا . هدش  قیبطت  ع )  ) يدهم ترـضح  دوخ  روهظ  رب  نآ ، دـنس 

رهاظ  » تیاور نینچمه  روهظ . ياه  هناشن  هن  دنـشاب  تمایق ، ییاپ  رب  یمتح  ياه  هناشن  زا  هک  دراد  دوجو  لاـمتحا  نیا  هدـمآ  موتحملا » نم 
نم علطی  فک   » ياج هب  اه ، هخسن  زا  یخرب  رد  ایناث ، هدشن ، قیثوت  تیاور  دنـس  رد  ( 276  ) ناورم نب  دایز  الوا ، دیـشروخ » اب  یتسد  ندش 

اب يا  هناشن  ندـش  رهاـظ  ( » 277 .) دـشاب فوسک  ندـمآ  دـیدپ  دارم  دراد ، لاـمتحا  يور ، نیا  زا  تسا ؛ أمـسلا » نم  علطی  فـسک  «، » أمـسلا
، میدرک دای  هک  يدراوم  نیا  زا  ریغ  تسا . سابع  نبا  نخـس  تسین ، ع )  ) موصعم نخـس  هدش ، رکذ  یمتح  هناشن  ناونع  هب  هک  دیـشروخ ،»

ندوب یمتح  هب  ناوت  یمن  اهنآ ، فیعـض  دانـسا  هب  هجوت  اب  یلو  هدـمآ ، یمتح  ياه  هناشن  ناونع  هب  ییاور ، ياهباتک  رد  زین  يرگید  دراوم 
ملسم يرما  ار  یمتح  ریغ  یمتح و  هب  اه  هناشن  میسقت  لصا  دیفم ، خیـش  ساسا ، نیمه  رب  دش  نئمطم  اهنآ  ندوب  هناشن  لصا  هب  هکلب  اهنآ ،

هک تسا  ات  جـنپ  نامه  روهظ  یمتح  مئالع  ارهاظ  نیاربانب  ( 278 .) تسین نشور  اهنآ  همه  ندوب  یمتح  هک  تسا  رواب  نیا  رب  یلو  هتـسناد ،
. داد میهاوخ  رارق  ثحب  دروم  ار  اهنآ  هلاقم  همادا  رد 

روهظ هب  لصتم  ياه  هناشن  - 2

هک نیا  هتبلا  دشابن . يدایز  هلصاف  روهظ  اهنآ و  نیب  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ، دنهاوخ  روهظ  هب  لصتم  روهظ ، مئالع  زا  يرامـش  تایاور ، ربارب 
تسین و دایز  هلـصاف  هک  تسا  نآ  ملـسم  ردق  یلو  تسین . نشور  یتسار  هب  تسا . زور  دنچ  ای  تدـم و  هچ  روهظ  ات  اه ، هناشن  نآ  هلـصاف 

هناشن نیتسخن  ندـش  رادـیدپ  زا  دـنهد . یم  خر  نآ  زا  شیپ  لاس  ای  روهظ ، لاس  نامه  رد  روهظ ، هب  لصتم  ياه  هناشن  هعومجم  ـالامتحا ،
تماص نب  دمحم  یتیاور ، رد  هکنانچ  دنیآ ، یم  دیدپ  یپ  رد  یپ  هلصاف  نودب  ریجنز  ياه  هقلح  نوچمه  اه  هناشن  يدهم  روهظ  ات  لصتم ،

ياه هناشن  ققحت   ) رما نیا  مسرت  یم  موش  تیادـف  دیـسرپ : دوب ، هدرک  نایب  ع )  ) ماما ار  اه  هناشن  یخرب  هک  نآ  زا  سپ  ع ،)  ) قداص ماما  زا 
ياـه هرهم  نوچمه  اـققحم ، هن  (.« 279) اضعب هضعب  عبتی  زرخلا  ماـظنک  وه ) ) اـمنا ـال ، : » دومرف ع )  ) ماـما دـیماجنا ؟ لوط  هب  يدـهم ) روهظ 

. تسا هدش  نایب  زین ، روهظ  اب  نآ  هلـصاف  رادقم  روهظ ، هب  لصتم  ياه  هناشن  زا  یخرب  دروم  رد  یتح  دیآ . یم  رگید  زا  سپ  یکی  حـیبست ،
هلصاف (.« 280  ) ۀـلیل ةرـشع  سمخ  نم  رثکا  ۀـیکزلا  سفنلا  لتق  و  ع )  ) مئاقلا مایق  نیب  سیل  : » دومرف هیکز ، سفن  لتق  هرابرد  (ع ) رقاـب ماـما 

یم هدافتـسا  تاـیاور  زا  هـچنآ  ربارب  زین ، یناـمی  ینایفـس و  جورخ  تـسین . بـش  زا 15  شیب  مئاـق  ماـیق  هیکز و  سفن  ندـش  هتـشک  ناـیم 
دهاوخن رتشیب  هام ، هدزناپ  زا  ع ،)  ) مئاـق ماـیق  اـت  نآ  هلـصاف  دریگ و  یم  تروص  روهظ  هناتـسآ  رد  یناـمز  هدودـحم  کـی  رد  ( 281 .) دوش

هک تسین  يدـیدرت  ساـسا ، نـیا  رب  ( 284 .) تسا هدـش  هتفگ  مه  هاـم  متـشه  و  ( 283  ) هاـم  9 لاس ، کـی  هلـصاف  تاـیاور ، رد  ( 282 .) دوب
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ياه هناشن  ربارب ، رد  دنوش . یم  عقاو  نآ  هب  لصتم  روهظ و  کیدزن  دنتـسه ، زین  یمتح  ياه  هناشن  رتشیب  هک  روهظ ، ياه  هناشن  زا  يرامش 
زا دایز ، هلصاف  اب  اسب ، هچ  تسین . مولعم  روهظ  هب  یگتسویپ  یلو  هدش ، هداد  ربخ  تبیغ  رصع  رد  اهنآ  شیادیپ  زا  هک  دنراد  دوجو  یناوارف 

، یناسارخ ملـسموبا  جورخ  سابع ، ینب  هیما و  ینب  نتـسسگ  مه  زا  نوچمه  اه ، هناشن  زا  يرامـش  هکناـنچ  دـنوش . عقاو  ع )  ) يدـهم روهظ 
ندوب هناشن  ضرف  رب  ... هلجد و يور  رب  لپ  ندش  هتسب  اه و  كرت  طسوت  هریزج ، هقطنم  لاغـشا  سابع و  ینب  نیب  ناناملـسم و  نیب  فالتخا 

. درذگ یم  اهنآ  عوقو  زا  هک  تساهنرق  هکلب  اهلاس ، اهنآ ،

يداعریغ ياه  هناشن  . 3

يا هنوگ  هب  اهنآ ، زا  یخرب  ییوگ  شیپ  یلو  تسا ، يداع  یعیبط و  لاور  هب  اه ، هدیدپ  ریاس  ندش  عقاو  نوچمه  روهظ ، ياه  هناشن  ققحت 
رد یعیبطریغ و  تروص  هب  اهنآ ، ققحت  دیامن و  یم  نکمم  ریغ  يداع ، روط  هب  اهنآ  ندش  عقاو  دسریم ، رظن  هب  هک  هتفای ، باتزاب  رابخا  رد 

هحیـص « » نامـسآ رد  دیـشروخ  اب  يا  هناشن  ای  تسد و  ندـش  رهاظ  «، » برغم زا  دیـشروخ  عولط  ، » ـالثم دوب . دـهاوخ  هزجعم  بوچ  راـهچ 
نکمم اتداع  يروما ، نینچ  ندش  رادـیدپ  اریز  دـنهد ، خر  هزجعم  هنوگ  هب  دـیاب  دـشاب ، دارم  اهنآ  يرهاظ  يانعم  نامه  رگا  ... و ینامـسآ »
ناکما اتداع ، اهنآ ، شیادـیپ  هک  ییاهدادـخر  هب  هراشا  دنـشاب و  هتـشاد  يزمر  ییانک و  يانعم  اـه  هناـشن  نیا  زا  یخرب  دـیاش  هتبلا  تسین .

، لاح نیا  اب  درک . میهاوخ  هراشا  اهنآ  هب  دوخ  ياـج  رد  هک  دـشاب  دـیدرت  اـهنآ  یتسرد  رد  دنـشابن و  هناـشن  اـهنآ  زا  یخرب  و  ( 285 .) دراد
يرما ره  ققحت  ایآ  دید  دیاب  نونکا ، داد . دنهاوخ  خر  هزجعم  هنوگ  هب  اهنآ ، زا  یکدنا  رامش  مک ، تسد  ای  روهظ و  ياه  هناشن  زا  یـشخب 

زا ثداوح ؟  عون  نیب  دنک  یمن  یقرف  تسا ؟  هزجعم  امتح  تسین ، نکمم  ارهاظ  هک  يا  هثداح  ره  ایآ  دشاب ؟ هزجعم  دناوت  یم  يداع ، ریغ 
رادیدپ ناوت  یم  ایآ  تسین . نکمم  اهنآ ، ققحت  رهاظ  رد  هک  هدـش  هداد  ربخ  يا  هنوگ  هب  ینامـسآ  هحیـص  لاجد و  جورخ  زا  هنومن ، باب 

لطاب تهج  رد  هک  يروما  نیب  تسا  قرف  یفنم و  تبثم و  ثداوح  نیب  تسا  قرف  هک  نیا  ای  تسناد ؟  هزجعم  ار  اه  هناشن  هنوگ  نیا  ندش 
یـصاخ بوچ  راهچ  هزجعم  دـنوش ؟ یم  عقاو  نآ  رب  تجح  هماقا  قح و  تیناقح  تاـبثا  يارب  هک  يروما  دریگ و  یم  تروص  نآ  دـییأت  و 

صاخ طیارش  رد  یهلا و  حیحص و  ياه  هزیگنا  اب  هزجعم ، اریز  تسناد ؛ هزجعم  ناوت  یمن  دشاب ، يداع  ریغ  افرص  ار  يرما  ره  ققحت  دراد .
ققحت دـشاب و  مالـسلا  هیلع  يدـهم  مایق  روهظ و  دـییأت  قح و  تیوقت  ياتـسار  رد  هک  ییاه  هناشن  اهنت  ساسا ، نیا  رب  دریگ و  یم  تروص 

. دوش لطاب  تیوقت  ببـس  هک  یثداوح  هب  دسر  هچ  ات  يداع ، ریغ  هثداح  ره  هن  دوب ، دـنهاوخ  هزجعم  دـشابن ، نکمم  يداع  تروص  هب  اهنآ 
نوناق نیمه  هدودحم  رد  دنا ، هدش  عقاو  یهلا  ناربمایپ  تسد  هب  هک  ییاه  هزجعم  مامت  دراد . ار  شیوخ  صاخ  نوناق  هزجعم  هزجعم  نوناق 

نامز و ره  رد  نیا ، دشاب و  قح  دییات  ناهرب و  هماقا  ریـسم  رد  هزجعم  دیاب  امتح  هک  تسا  يراج  نیا  رب  یهلا ، تنـس  دنا . هتفریذپ  تروص 
، لطاب رادفرط  هک  يدرف  بناج  زا  هچ  دریگ و  تروص  تسا  قح  هدنیامن  هک  يدرف  هیحان  زا  هچ  دنک ، یمن  قرف  دـشاب  يدرف  ره  تسد  هب 

يرما ره  ققحت  نیا  ساسا  رب  دزاس . راکـشآ  ار  ییوگغورد  اعدا و  نالطب  ات  دهد ، خر  يا  هزجعم  لطاب ، هدنیامن  تسد  هب  هک  ینعم  نیدب 
هزجعم هک  نیا  هتبلا  دـشاب . نآ  دـییأت  قح و  يارب  لیلد  هماقا  ریـسم  رد  هک  تسا  هزجعم  یتقو  اهنت  يداع ، ریغ  تروص  هب  يا ، هثداح  ره  و 

و درادن . یعنام  دشاب ، نآ  تیوقت  يارب  قح و  ریسم  رد  رگا  تروص  ره  رد  یلو  تسا ، مک  رایـسب  دتفا ، قافتا  لطاب ، هدنیامن  تسد  هب  يا 
لـطاب و هدـنیامن  طـسوت  هچ  دوـش و  عـقاو  قـح  یماـح  بوـخ و  يدرف  طـسوت  هچ  تسین ، هزجعم  دـشاب ، بوچراـچ  نیا  زا  جراـخ  هچنآ 
. دوب دـهاوخ  لاحم  دوش ، رجنم  یناطیـش  طـخ  فارحنا و  ریـسم  قیوشت  لـطاب و  تیوقت  هب  دـهاوخب  هک  يا  هزجعم  رودـص  اریز  توغاـط ؛
: دوش قح  زا  مدرم  فارحنا  یهارمگ و  ببـس  هک  دنک  ثداح  ار  يرما  تسا  لاحم  دناوخ ، یم  قح  يوس  هب  ار  همه  هک  یمیکح  دنوادخ 

تروص رد  مینک و  هیجوت  ار  اهنآ  میراچان  داد ، دـنهاوخ  يور  هزجعم  تروص  هب  اه  هناشن  هک  دـشاب  نآ  زا  یکاح  یتیاور ، رهاظ  هاـگره  »
مینکفا و رود  هب  ار  تیاور  نیا  زا  یتمـسق  ای  مامت و  هک  نیا  زا  تسا ، رتهب  راک  نیا  اریز  مینک ؛ نآ  يزمر  ییانک و  يانعم  رب  لمح  ناکما ،

یمن هدیمهف  میقتـسم  هنوگ  هب  هزجعم  ققحت  اهنآ  زا  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  رابخا ، نیا  زا  يرامـش  بولـسا  هتـشذگ ، نیا  زا  مینک . بیذکت 
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(286 . ) دنک روطخ  ییانعم  نینچ  ادتبا ، رد  هدنونـش ، نهذ  هب  دشاب و  هزجعم  هنوگ  هب  ثداوح ، نآ  عوقو  رگنایب  اهنآ ، رهاظ  دنچ  ره  دوش ،
در دیاب  دهد ، یم  ناشن  تایاور  رهاظ  هکنانچ  دوب ، دهاوخ  هزجعم  هنوگ  هب  روهظ ، ياه  هناشن  زا  یخرب  ققحت  هک  میتفریذپن  رگا  نیاربانب ،

بیرف تهج  رد  لاجد ، تکرح  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دنیآ . دیدپ  هزجعم  نوناق  بوچراهچ  رد  نآ و  رب  ناهرب  هماقا  قح و  تیوقت  هدودـحم 
هزجعم دناوت  یمن  دتـسیا ، یم  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ربارب  رد  یتوغاط  تروص  هب  تسا و  قح  ریـسم  زا  نانآ  نتـشاد  زاب  مدرم و  فارحنا  و 

. درک هیجوت  يا  هنوگ  هب  دیاب  دوش ، هتفریذپ  نآ  تایاور  یتسرد  رگا  دشاب .

: یمتح ریغ  یمتح و  ياه  هناشن  زا  يرامش 

ینایفس جورخ  . 1

، مالسلا هیلع  مئاق  مایق  زا  شیپ  ینایفس  جورخ  یمتح . ریغ  یمتح و  ياه  هناشن  میهن : یم  یـسررب  هتوب  هب  ار  ياه  هناشن  زا  يرامـش  کنیا ،
، دوخ درگ  هب  دبیرف و  یم  ار  ناناملسم  زا  يدایز  هورگ  يرادنید ، هب  رهاظت  اب  دنک و  یم  جورخ  ماش ، هقطنم  رد  نایفـسوبا ، لسن  زا  يدرم 
، نیطـسلف صمح ، ماش ، هناـگجنپ : قطاـنم  رب  دروآ و  یم  رد  شیوخ  فرـصت  هب  ار  مالـسا  ياهنیمزرـس  زا  يا  هدرتسگ  شخب  دروآ و  یم 

اهنآ نتفای  نتـشک و  يارب  و  دزادرپ . یم  نایعیـش  ماع  لتق  هب  فجن ، هفوک و  رد  دـبای و  یم  هرطیـس  قارع ، هقطنم  و  ( 287  ) نیرسنق ندرا ،
شنابز رب  براـی  براـی  رکذ  هراومه  یلو  تسا ، ناـمدرم  نیرتدـیلپ  نیرت و  ثیبخ  زا  هک  نیا  اـب  ینایفـس ، ( 288 . ) دـنک یم  نییعت  هزیاج 

اب مالسلا  هیلع  يدهم  روهظ  زا  هک  هاگ  نآ  يو ، دوش . یم  هتـسسگ  مه  زا  يو  تسد  هب  سابع  ینب  نامدود  تموکح  ( 289 . ) تسا يراج 
دنک و یم  دروخرب  مالسلا  هیلع  ماما  هاپـس  اب  هنیدم ، هکم و  نیب  أدیب  هقطنم  رد  دور و  یم  يو  گنج  هب  میظع  یهاپـس  اب  ددرگ و  یم  ربخ 

ینایفس ياهیگژیو  زا  هصالخ  نیا  ( 290 . ) دنوش یم  كاله  دنور و  یم  ورف  نیمز  رد  رفن ، دـنچ  زج  هب  يو ، نایرکـشل  همه  ادـخ ، رما  هب 
نیدلا لامک  دیفم ، خیش  داشرا  ینامعن ، یسوط و  خیش  تبیغ  تسا : هدمآ  روهظ  هناشن  ناونع  هب  ربتعم  ياهباتک  ینید و  عبانم  رد  هک  تسا 

(. 291  ) هتـسناد یفاک  ینایفـس ، تابثا  يارب  رتاوتم و  ار  اهنآ  یخرب  هک  تسا  يا  هزادنا  هب  ینایفـس ، جورخ  هب  طوبرم  تایاور  قودص و ...
زا ینایفـس ، جورخ  هک  میتفگ  نیا  زا  شیپ  تسا . ملـسم  يرما  یئزج  يایاضق  اهیگژیو و  زا  رظن  فرـص  ینایفـس ، جورخ  لـصا  نیارباـنب ،

. تسین نشور  نادنچ  دنک و ... یم  شروش  هنوگچ  دراد و  ییاهیگژیو  هچ  تسیک و  ینایفـس  هک  نیا  یلو  تسا . روهظ  یمتح  ياه  هناشن 
نیا دنک . یم  جورخ  تبیغ  هرود  رد  هک  نایفـسوبا ، نادـناخ  زا  تسا و  ۀبـسع  نب  نامثع  يو  مان  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور ، یخرب  زا 

هک دراد  دوجو  دروم  نیا  رد  تیاور  ود  طقف  ایوگ  هعیـش ، عبانم  رد  ( 292 . ) تسا فیعض  تایاور  نیا  دنـس  اریز ، تسین ، تسرد  لامتحا 
یخرب رد  نیا  رب  نوزفا  ( 294 . ) تسا هلـسرم  مه ، مود  تیاور  هدشن و  قثوت  هک  دراد  رارق  ( 293  ) یفوکلا یلع  نب  دمحم  یکی ، دنـس  رد 

هک نآ  لاح  ( 295 . ) دنا هدرک  يراددوخ  نآ  نایب  زا  ترضح ، نآ  هدش و  هدیـسرپ  ینایفـس  مان  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  تایاور ، زا 
هکلب تسین ، یـصخشم  درف  ینایفـس  دـسر ، یم  رظن  هب  دـنک . يراددوخ  يو ، ماـن  ندرب  زا  هک  تشادـن  یلیلد  دوب ، صخـشم  يو  ماـن  رگا 

یم فارحنا  هب  ار  ناناملسم  دنک و  یم  جورخ  لطاب ، زا  نارادفرط  رب  جع  يدهم  روهظ  هناتسآ  رد  هک  نایفسوبا ، ياهیگژیو  اب  تسا  يدرف 
ییوگ و روز  يراوخابر و  راب  هک  دوب  يرگتراغ  وا  تسا . يدیلپ  لبمـس  ناینایفـس ، هلـسلس  رـس  ناونع  هب  نایفـسوبا ، تقیقح ، رد  دناشک .

نماد تافارخ و  جـیورت  هدیـشک و  متـس  ياه  هدوت  قیمحت  بیرف و  هار  زا  دوب و  هدروآ  گنچ  هب  یتفگنه  ياـهتورث  مدرم ، لاوما  لواـپچ 
يراد هیامرـس  یتسرپ و  تب  كرـش و  رادمدرـس  ناونع  هب  نایفـسوبا ، دوب . هدروآ  تسد  هب  یناوارف  تردـق  یلهاج ، یتاقبط  ماظن  هب  ندز 
مامت تردق  اب  تسناد و  یم  دوخ  کی  هرامش  نمـشد  دز  یم  يدازآ  يردارب ، تلادع ، زا  مد  هک  ار  یـشبنج  تکرح و  عون  ره  یتوغاط ،

هیلع يدـهم  ترـضح  یناهج  گرزب و  بالقنا  ربارب  رد  هک  اهیگژیو  نیا  اـب  تسا  يدرف  ینایفـس ، تساـخ . یم  رب  هزراـبم  هب  نآ  ربارب  رد 
نایرج کی  ینایفـس  تقیقح  رد  ساـسا ، نیا  رب  دروآ . یم  لـمع  هب  نآ  اـب  ییوردور  يارب  یناوارف  ياهـشالت  دـنک و  یم  جورخ  مالـسلا 
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هدوب قافن  كرـش و  نارـس  ياهینکـشراک  اهتفلاخم و  یفنم و  شنکاو  اب  هراومه  یهلا  يایلوا  ناربمایپ و  تضهن  صخـش . کـی  هن  تسا ،
رما هللا و  نم  متح  مئاقلا  رما  نا  : » دیامرف یم  داجس  ماما  دنا . هداتـسیا  ینایفـس  ياهیگژیو  اب  يدارفا ، ای  درف  یحلـصم ، ره  ربارب  رد  و  تسا .

زا زین ، ینایفـس  جورخ  یعطق و  دـنوادخ  هیحان  زا  مالـسلا ، هیلع  مئاـق  روهظ  ( 296 .« ) ینایفـسب الا  مئاق  نوکی  ـال  هللا و  نم  متح  ینایفـسلا 
هبنج ینایفس ، هک  تسا  نآ  رگنایب  ماما ، نخس  دراد . دوجو  ینایفس  کی  یحلـصم ، هدننک و  مایق  ره  ربارب  رد  تسا . یعطق  دنوادخ  بناج 

ره ندودز  يارب  نونکا  تسا . ینایفـس  دـشاب ، نایفـسوبا  ياهیگژیو  ياراد  دـنک و  جورخ  قح  ربارب  رد  هک  ره  نیاربانب ، درادـن . یـصخش 
ياهنامز رد  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  همزال  دوش ، هتفگ  دراد  ناکما  فلا . میناد : یم  مزال  ار  هتکن  دنچ  يروآ  دای  يا  ههبـش  ماهبا و  هنوگ 

هب هک  يدرف  هک  دهد  یم  ناشن  تایاور ، رهاظ  هک  نآ  لاح  دنشاب و  هتشاد  دوجو  یناوارف  ياه  ینایفـس  نامز ، کی  رد  یتح  ای  فلتخم و 
ددعتم ياه  ینایفس  خیرات  رتسب  رد  هک  درادن  یلاکـشا  خساپ : تسین ؟  رتشیب  درف  کی  دنک ، یم  جورخ  روهظ ، هناتـسآ  رد  ینایفـس  ناونع 

رد تنطیش ، تثابخ و  رد  تساه  ینایفس  همه  دمآرس  هک  یلصا ، ینایفس  یلو  دنرایسب . ناحلصم  قح و  هب  ناگدنناوخ  ارف  هکنانچ  دنشاب ،
نآ یناهج  بـالقنا  ربارب  رد  خـیرات ، ياـه  ینایفـس  همه  نوچمه  زین ، وا  ماجنارـس  دـنک و  یم  جورخ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  روهظ  هناتـسآ 

نینچ هیرظن ، نیا  ساسا  رب  هک  نآ  لاح  تسا و  نایفـسوبا  لسن  زا  ینایفـس ، تاـیاور ، یخرب  ربارب  ب . دـمآ . دـهاوخ  رد  وناز  هب  ترـضح 
هک دشاب  نیا  روظنم  دور ، یم  لامتحا  تسین . نیا  تایاور  دارم  الوا ، خساپ : تسا ؟  ینایفس  دشاب ، اهیگژیو  نیا  اب  یسک  ره  تسین  يدیقت 
زا يو  هک  ضرف  رب  ایناث ، دشاب . يو  لسن  زا  هک  نیا  هن  تسا ، نایفسوبا  ناسب  یناسنا ، دض  رابکتسا و  ياهتلصخ  اهیگژیو و  رظن  زا  ینایفس 

رظن زا  یفنـص ، ياهیگژیو  رب  نوزفا  قافن ، كرـش و  لطاب ، ناـیرج  زا  هقلح  نیرخآ  هک  درادـن  یلاکـشا  چـیه  دـشاب ، مه  نایفـسوبا  لـسن 
ربمایپ نادناخ  اب  نایفسوبا  نادناخ  ینمشد  زا  يدومن  رت و  سوملم  رت و  ینیع  نایرج  ود  نیا  میسرت  ات  دشاب ، نایفسوبا  رابت  زا  زین  یصخش 
ینمشد دنا و  هدوب  لطاب  قح و  داضتم  بطق  ود  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ربمایپ و  نادناخ  اب  نایفـسوبا ، نادناخ  دشاب . هلاو  هیلع  هللا  یلص 

، نیتیب نایفس  یبا  لآ  انا و  : » دیامرف یم  هراب  نیا  رد  قداص  ماما  دشاب . نایرج  نیمه  رارمتسا  دیاش  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  اب  ینایفس 
نب دیزی  لتاق  و  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  هیواعم  لتاق  و  ص )  ) هللا لوسر  نایفـسوبا  لتاق  هللا ، بذک  اولاق  و  هللا ، قدـص  انلق ، هللا ، یف  انیداعت 
مه اب  ادخ  نید  رس  رب  هک  میتسه  ینادناخ  ود  نایفـسوبا ، نادناخ  ام و  «( 297 (.) ع  ) مئاقلا لتاقی  ینایفسلاو  ع ،)  ) یلع نب  نیـسحلا  هیواعم 

و ع )  ) یلع اب  هیواعم  درک و  هزرابم  (ص ) ربمایپ اب  نایفسوبا ، دندرک . بیذکت  نانآ  میدرک و  قیدصت  ار  دنوادخ  نخس  ام  میراد . ینمـشد 
رتسب رد  لطاب  نایرج  ینایفـس  نیاربانب ، دـیگنج . دـهاوخ  ع )  ) مئاق اب  زین ، ینایفـس  دنتـساخرب و  تفلاخم  هب  ع )  ) یلع نب  نیـسح  اـب  دـیزی 

هک ضرف  رب  نیارباـنب ، تسا . طـخ  ود  نیا  ناـیرج  زا  يزراـب  هنوـمن  هداوناـخ ، ود  نیا  رد  لـطاب ، قـح و  نیب  ییور  رد  ور  تسا و  خـیرات 
روهظ هناتسآ  رد  هک  تسا  ینایفس  نامه  هریجنز ، نیا  هرهم  نیرخآ  دیآ و  یمن  دوجو  هب  یلاکشا  مینادب ، مه  نایفسوبا  لسن  زا  ار  ینایفس 

ناسارخ و هیحان  رد  قح  زا  يرادـفرط  هب  یناسارخ ، ینامی و  ماش ، هقطنم  زا  ینایفـس  جورخ  اب  نامزمه  هک  نیا  دـنک . یم  جورخ  ع )  ) مئاق
سابع ینب  نامکاح  اب  ینایفـس  گـنج  هلاـسم  زا  تاـیاور ، یخرب  رد  ح . ( 298 .) دـشاب دـناوت  یم  رظن  نیا  دـیوم  زین ، دـننک  یم  مایق  نمی ،

ترـضح اب  يو  گـنج  روهظ و  هناتـسآ  رد  يو ، جورخ  اـب  نیا  تسا و  هدـمآ  ناـیم  هب  نخـس  يو  تسد  هب  نایـسابع  تموکح  یـشاپورف 
یتالامتحا هتخادرپ و  تایاور  نیا  لـیوأت  هیجوت و  هب  یخرب  ( 299 .) دراد تافانم  هدش ، حیرصت  نآ  هب  يرایـسب  تایاور  رد  هک  ع )  ) يدهم

ینب  » زا دارم  تسا ، ملـسم  هچنآ  ( 300 .) دـنا هدرک  حرطم  ار  نآ  دـننام  روهظ و  هناتـسآ  رد  سابع  ینب  هرابود  ندـمآ  راـک  يور  نوچمه :
روهظ هب  لصتم  ياه  هناشن  زا  ینایفـس  جورخ  اریز  دـشاب ؛ دـناوت  یمن  نیتسخن  ياه  هدـس  رد  سابع  ینب  تموکح  تایاور  نیا  رد  سابع »

ق.  -. لاس 656 ه رد  یـسابع  تفـالخ  یـشاپورف  زا  هک  نآ  لاـح  ددرگ و  یم  بوکرـس  يدـهم  ترـضح  تسد  هب  يو ، شروش  تسا و 
رهاظ دـنچ  ره  روهظ ، هناتـسآ  رد  نانآ  تلود  دـیدجت  سابع و  ینب  نامکاح  ددـجم  ندـمآ  راک  يور  دروم  رد  درذـگ . یم  اـهنرق  نونکا 

، ددرگ زاب  سابع  ینب  تیمکاـح  هراـبود  اـهنرق  زا  سپ  هک  نیا  هب  ناـنیمطا  لاـح ، نیا  اـب  (، 301  ) تسا نآ  زا  یکاـح  تاـیاور ، زا  یخرب 
رگید تایاور  رهاظ  فلاـخم  و  ( 302  ) فیعـض تیاور  دنـس  ، » اریز دـش ، مزتلم  نآ  هب  یتیاور  نینچ  دانتـسا  هب  ناوت  یمن  تسا و  لکـشم 
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يانعم میتفگ ، هکنانچ  ار  ینایفس  زا  دارم  رگا  هژیو  هب  تسا ، لکـشم  سابع ، ینب  تفالخ  اب  ینایفـس  جورخ  طابترا  نیاربانب ، ( 303 .) تسا
تسا نکمم  تشاد . دهاوخ  ییانک  ییانعم  زین  نانآ  نتسسگ  مه  زا  سابع و  ینب  اب  يو  تفلاخم  تروص ، نیا  رد  مینادب . يزمر  ییانک و 

ینب نامکاح  ياـهیگژیو  نوچمه  ییاـهیگژیو  ياراد  یمالـسا و  ياـهروشک  رب  طلـسم  هقباـسرپ و  یناـمدود  گـنج ، هب  ینایفـس  مییوگب 
زا دارم  هن  ساسا ، نیا  رب  ددرگ . یم  طلـسم  قارع  ماش و  کلامم  رب  نآ ، رب  هبلغ  اـب  دور و  یم  بیرف و ... مدرم  نشخ و  دبتـسم و  ساـبع ،
ریغ یمتح و  ياه  هناشن  زا  يرامش  هتشذگ . ياه  هدس  رد  یسابع  نامکاح  نامه  سابع ، ینب  زا  دارم  هن  تسا و  یـصاخ  صخـش  ینایفس 

: یمتح

أدیب رد  فسخ  . 2

رد فسخ   » زا روظنم  ارهاظ  هنیدم . هکم و  نیب  تسا  ینیمزرس  مان  أدیب ،»  » و ( 304  ) تسا ندش  ناهنپ  نتفر و  ورف  يانعم  هب  فسخ ،»  » هژاو
هب هک  یلحم  رد  هنیدم و  هکم و  نیب  رد  دوش ، یم  هکم  مزاع  ع )  ) يدهم اب  گنج  دصق  هب  میظع ، يرکـشل  اب  ینایفـس ، هک  تسا  نآ  أدیب »
زا يرایـسب  تایاور  رد  هثداح ، نیا  ( 305 .) دـنور یم  ورف  نیمز  لد  رد  دـنوادخ ، رما  هب  هزجعم ، هنوـگ  هب  تسا ، فورعم  أدـیب »  » نیمزرس

بختنم بحاـص  تسا . ( 306  ) هدـش دـیکأت  زین  نآ  ندوب  یمتح  رب  اهنآ  زا  يرامـش  رد  هدـش  نایب  روهظ  هناـشن  ناونع  هب  هصاـخ ، هماـع و 
ع)  ) یلع تایاور : نآ  زا  هنومن  ود  کـنیا ، ( 307 .) دسر یم  رتاوت  دح  هب  نآ ، تایاور  هک  دـنک  یم  حیرـصت  هناشن  نیا  رکذ  زا  سپ  رثالا ،

هنیدملا یتای  و  ینایفـسلا .... جرخی  يدـهملا  انمئاق  لیبق  «( » 308 .) بیرق ناک  نمذـخا  توفالف و  اوعزفذا  يرتول  و   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد 
هنیدم يوس  هب  يو ، هاپس  دنک ... یم  جورخ  ع )  ) يدهم ام ، مئاق  روهظ  هناتـسآ  رد  «( 309  ) هب هللا . فسخ  أدـیبلا  یلا  یهتنا  اذا  یتح  هشیج 

لها نم  لجر  جرخی  و  : » دیامرف یم  ای  درب . یم  ورف  نیمز  ماک  رد  ار  اهنآ  دنوادخ  دنـسر ، یم  أدیب  نیمزرـس  هب  نوچ  دـنک و  یم  تکرح 
، ضرـالا نم  أدـیب  اوزواـج  اذا  یتح  هعم ، نمب  ینایفـسلا  هیلا  ریـسیف  مهمزهیف  هدـنج  نم  ادـنج  هیلا  ثعبیف  ینایفـسلا ، غلبیف  مرحلا  یف  یتـیب 
هب يو  روهظ  ربـخ  نوـچ  دـنک ، یم  ماـیق  مرح  نیمزرـس  رد  نم ، نادـناخ  زا  يدرم  ( 310 .«) مهنع ربخملا  ـالا  مهنم  اوجنیـالف  مهب ، فسخ 

، دهد یم  تسکش  ار  نانآ  يدهم ) هاپس   ) یلو دتـسرف ، یم  وا  يوس  هب  گنج ، يارب  ار  دوخ  نایرکـشل  زا  یهاپـس  يو ، دسر ، یم  ینایفس 
کی زج  دنور و  یم  ورف  نیمز  رد  دنرذگ ، یم  أدیب  نیمزرـس  زا  نوچ  دنور و  یم  يو  گنج  هب  هارمه ، نایرکـشل  اب  ینایفـس  دوخ  هاگنآ 

یم عقاو  ینایفـس  رکـشل  دروم  رد  و  أدـیب »  » هقطنم رد  فسخ »  » هثداح هچ  رگ  دـنوش . یم  كاله  یگمه  دروآ  یم  ار  ناـنآ  ربخ  هک  رفن ،
رگناشن نیا  و  ( 311 .«) تسا هدش  دای  زین  برغم  رد  فسخ  قرـشم و  رد  فسخ  زا  أدـیب ، رد  فسخ  زا  ریغ  تایاور ، یخرب  رد  یلو  دوش ،

. دندرگ یم  دوبان  هلیسو  نیدب  جع ،)  ) يدهم نانمشد  دنوادخ  رما  هب  دهد و  یم  خر  یثداوح  نینچ  زین ، نیمز  طاقن  ریاس  رد  هک  تسا  نآ 
: یمتح ریغ  یمتح و  ياه  هناشن  زا  يرامش 

ینامی جورخ  . 3

تایاور هعیش ، رداصم  رد  یلو  تسین . هماع  عبانم  رد  هناشن ، نیا  دنک . یم  توعد  لدع  قح و  هب  ار  مدرم  دنک و  یم  مایق  نمی  زا  يرادرس 
جورخ میدرک ، هراشا  البق  هک  هنوگ  ناـمه  و  ( 312 .) دنا هتـسناد  ضیفتـسم  ار  اهنآ  یخرب  هک  يا  هنوگ  هب  دراد ، دوجو  هراب  نیا  رد  ناوارف 

یف ینامیلا  ینایفـسلا و  یناسارخلا و  هثالثلا ، جورخ  : » دـیامرف یم  ع )  ) قداص ماما  تسا . روهظ  هب  لصتم  یمتح و  ياـه  هناـشن  زا  یناـمی 
ینایفس و یناسارخ و  مایق  ( 313 .«) قحلا یلا  يدهی  ینامیلا  هیار  نم  يدهأب  هیار  اهیف  سیل  دحاو و  موی  یف  دـحاو ، رهـش  یف  هدـحاو  هنس 

یمن تیاده  قح و  هب  توعد  ینامی ، هزادنا  هب  یمچرپ  چـیه  نایم ، نیا  رد  دوب و  دـهاوخ  زور  کی  هام و  کی  رد  لاس و  کی  رد  ینامی ،
يرصم مایق  زا  یناسارخ ، ینامی و  مایق  رب  نوزفا  تایاور ، یخرب  رد  ( 314 «) موتحملا نم  ینامیلاو  : » میناوخ یم  يرگید  تیاور  رد  و  دنک .

هب توعد  یناسارخ  ینامی و  نوچمه  زین ، يرـصم  رادمچرپ  هک  هدشن  حیرـصت  هچرگ  ( 315 .) تسا هدـش  هداد  ربخ  نانآ ، مایق  اب  نامزمه 
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، نیاربانب دزیخ . یم  رب  ماما  زا  تیامح  هب  مالـسا ، يایند  يوس  نآ  رد  نانآ ، اـب  ناـمزمه  زین ، يو  هک  دـسر  یم  رظن  هب  یلو  دـنک ، یم  قح 
يرـصم یناسارخ و  جورخ  تسین ، نشور  يو  مایق  یگنوگچ  تایئزج و  دنچ  ره  تسا ، روهظ  یمتح  ياه  هناشن  زا  الامجا  ینامی ، جورخ 

: یمتح ریغ  یمتح و  ياه  هناشن  زا  يرامش  تسین . ملسم  نانآ  ندوب  یمتح  یلو  دنا ، هدمآ  ینامی  رانک  رد  تایاور  یخرب  رد  هچرگ  زین ،

هیکز سفن  لتق  .4

یم رضخ  راک  هب  ضارتعا  رد  یـسوم  ترـضح  درادن . یمرج  تسا و  هدادن  ماجنا  یلتق  هک  یـسک  كاپ ، هانگ ، یب  درف  ینعی  هیکز ، سفن 
يدهم روهظ  هناتسآ  رد  ایوگ  یشک ؟  یم  دشاب ، هداد  ماجنا  یلتق  هک  نآ  یب  ار  یکاپ  ناج  ایآ  ( 316 «) سفن ریغب  هیکز  اسفن  لتقا  : » دیامرف

هنامولظم دشوک و  یم  ع )  ) ماما هار  رد  هناصلخم  صلخم ، هتخابکاپ و  يدرف  ع ،)  ) يدهم بالقنا  زاس  هنیمز  تازرابم  راد  ریگرد و  جع ،) )
دای ینـسح » دیـس  «، » هیکز سفن  : » ناونع هب  وا  زا  یهاگ  تایاور ، رد  هک  تسا  یبتجم  نسح  ماما  دالوا  زا  هدش ، دای  درف  دـسر . یم  لتق  هب 
نآ زا  یمان  هماع ، عبانم  رد  دـنچ  ره  تسا . روهظ  هب  لصتم  یمتح و  ياه  هناشن  زا  میدرک  دای  البق  هکناـنچ  هیکز ، سفن  لـتق  تسا . هدـش 

ناونع هب  يا  هثداـح  نینچ  ققحت  لـصا  رد  يور ، نیا  زا  ( 317  ) تسا رتاوتم  هکلب  ناوارف و  نآ  تایاور  هعیـش ، عبانم  رد  یلو  هدـشن ، هدرب 
(318  ) یخرب تسا . لکـشم  لوتقم ، ياـهیگژیو  نآ و  ققحت  ناـکم  ناـمز و  زین  نآ و  تاـیئزج  دـنچ  ره  تسین ، یکـش  روـهظ ، تمـالع 
رد ع )  ) قداـص ماـما  ناـمز  رد  هک  تسا  هیکز  سفن  هب  فورعم  نسح ، نب  هللادـبع  نب  دـمحم  هیکز ، سفن  زا  دارم  هـک  دـنا  هداد  لاـمتحا 

دلوت زا  شیپ  هک  تسا  نیا  شا  همزـال  . 1 لیلد : دنچ  هب  تسین ، تسرد  لامتحا  نیا  دـش . هتـشک  هنیدـم  یکیدزن  رد  تیز » زاجحا   » هقطنم
، هیکز سفن  هک  هدش  حیرـصت  تایاور  رد  . 2 دـشاب . هداد  خر  هناشن  نیا  دـنهد ، ربخ  نآ  زا  ع )  ) ناماما هک  نآ  زا  شیپ  هکلب  ع ،)  ) يدـهم

هدـش هتـشک  هنیدـم  یکیدزن  رد  تیز » راجحا   » هقطنم رد  نسح ، نب  هللادـبع  نب  دـمحم  هک  نآ  لاـح  دوش و  یم  هتـشک  ماـقم  نکر و  نیب 
لاح تسا ، روهظ  هب  لصتم  یمتح و  ياه  هناشن  زا  هیکز ، سفن  لـتق  تاـیاور  ربارب  میدرک ، هراـشا  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگ  ناـمه  . 3 تسا .
لتق و  ع )  ) مئاقلا مایق  نیب  سیل  : » دیامرف یم  (ع ) رقاب ماما  تسا . هدیـسر  لتق  هب  ع )  ) يدهم دلوت  زا  شیپ  اهلاس  هللادـبع ، نبدـمحم  هک  نآ 

. تسین هلصاف  زور  هنابش  هدزناپ  زا  شیب  هیکز ، سفن  ندش  هتشک  و  ع )  ) يدهم روهظ  نیب  «( 319 .) هلیل رشع  سمخ  نم  رثکا  هیکزلا  سفنلا 
هب ات  ماگنه  نآ  زا  هدیسر و  لتق  هب  ق .  -. لاس 145 ه رد  و  ع )  ) قداص ماما  نامز  رد  هیکز ، سفن  هب  فورعم  نسح ، نب  هللادبع  نب  دـمحم 
اب شردـپ  يو و  یمانمه  نوچ  يروما  دـسر ، یم  رظن  هب  دـشاب . روهظ  هب  لصتم  تمـالع  دـناوت  یمن  درذـگ و  یم  نرق  هد  زا  شیب  لاـح ،

یخرب دوجو  ع ،)  ) یبتجم نسح  ماما  راوگرزب  فیرـش و  ینادناخ  زا  يو  ندوب  يرهاظ ، تهابـش  ناشیا ، یمارگ  ردپ  و  ص )  ) مرکا ربمایپ 
، رتـمهم همه  زا  هیما و  ینب  تنوشخ  جوا  رد  تخـس و  طیارـش  رد  يو  ماـیق  تسار ، فـتک  يور  رب  هایـس  یلاـخ  نتـشاد  نوـچ  اـه ، هناـشن 

یخرب زا  نیا ، رب  هوالع  دننک . روصت  يدهم  ار  وا  یهورگ  دنتفیب و  هابتشا  هب  مدرم  هک  دوب  هتـشگ  ببـس  سابع ، ینب  ياهفیرحت  اهتنطیش و 
شردارب زین  تفر و  یم  رامش  هب  رصع  نآ  رد  مشاه  ینب  خیش  هک  ضحم ، هللادبع  شردپ  و  هیکز » سفن   » دوخ هک  دوش  یم  هدافتسا  نئارق 

دوعوم يدهم  نامه  ناشیا ، يدـهم  ایوگ  هک  دـندومن  یم  او  نینچ  دـندز و  یم  نماد  مدرم  نیب  رد  ههبـش  نیا  تیوقت  داجیا و  هب  میهاربا ،
ماما دـنریگب . کمک  هیما  ینب  نتـسکش  مه  رد  شیوخ و  بالقنا  يزوریپ  تردـق و  هب  ندیـسر  رد  هار ، نیا  زا  دنتـساوخ  یم  ناـنآ  تسا .

: یمتح ریغ  یمتح و  ياه  هناشن  زا  يرامش  ( 320 .) تشادزاب راک  نیا  زا  ار  نانآ  ماگنه ، نامه  رد  ع )  ) قداص

ینامسآ هحیص  . 5

، مدرم همه  و  ( 321) دوش یم  هدینش  نامسآ  زا  ع )  ) يدهم ترضح  روهظ  هناتسآ  رد  هک  تسا  ییادص  ارهاظ  ینامـسآ ، هحیـص  زا  روظنم 
هناشن اهنآ ، زا  کـی  ره  هک  دـهد  یم  ناـشن  اـهنآ  رهاـظ  هک  هتفر  راـک  هب  زین  توص »  » و أدـن »  » ياـهریبعت تاـیاور ، رد  دنونـش . یم  ار  نآ 
تـسد ای  هثداح و  کی  زا  نوگانوگ  ياهریبعت  اهنیا  هک  دسر  یم  رظن  هب  نکل  ( 322 ،) دوش یم  عقاو  روهظ  زا  شیپ  هک  تسا  يا  هناگادج 
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يادص هک  نیا  رابتعا  هب  یلو  تسا ، نامـسآ  رد  ییادص  ندـش  دـنلب  نامه  اهنآ ، همه  زا  دارم  دنـشاب . هثداح  کی  نوگانوگ  لاکـشا  مک ،
نآ هب  ددرگ ، یم  بارطـضا  هرهلد و  داـجیا  یمومع و  تشحو  بجوم  زین  دـنک و  یم  دوـخ  هجوـتم  ار  همه  هک  تسا  یـشاب  رادـیب  میظع 
هـس اهنآ  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا  تسا . هدـش  قالطا  دـنا ، هثداح  نآ  زا  یگژیو  رگناـیب  کـی  ره  هک  ادـن ، توص و  هعزف ، هحیص ،
دسر یم  نایناهج  شوگ  هب  كانلوه  میظع و  ییادص  ادتبا  هک  هنوگ  نیا  هب  دنهد ، یم  خر  نامز  کی  رد  هک  دنـشاب  مه  زا  يادج  دادخر 

دزادنا یم  تشحو  هب  ار  مدرم  ياهلد  هک  دوش  یم  هدینـش  یکانلوه  بیهم و  يادص  نآ ، لابند  هب  و  هحیـص )  ) دنک یم  هجوتم  ار  همه  هک 
نیا دروم  رد  هک  یتایاور  أدـن .)  ) دـناوخ یم  ارف  ع )  ) يدـهم يوس  هب  ار  مدرم  هک  دوش  یم  هدینـش  ییادـص  نامـسآ  زا  هاگ  نآ  و  هعزف ) )

مئاقلا مساب  أمـسلا  نم  دانم  يدانی  دیامرف ...« : یم  (ع ) رقاب ماما  ( 323 .) رتاوتم هکلب  دنتسه ، ناوارف  هدیسر  ینس  هعیـش و  قیرط  زا  اه  هناشن 
، توصلا کلذ  نم  اعزف  هیلجر  یلع  ماقالا  دـعاقال  ودـعق و  الا  مئاقال  ظقیتسا و  الا  دـقار  یقبیـال  برغملا  نم  قرـشملاب و  نم  عمـسیف  (ع )

ناضمر رهـش  یف  توصلا  نوکی  لاق : مث  نیمالا . حورلا  لیئربج  توص  وه  لوالا  توصلا  ناف  باجاف ، توصلا  کلذب  ربتعا  نم  هللا  محرف 
امولظم انالف  نا  الا  يدانی  سیلبا  توص  راهنلا  رخآ  یف  و  اوعیطا . اوعمـساو و  کلذ ، یف  اوکـشتالف  نیرـشع ، ثـالث و  هلیل  هعمج ، هلیل  یف 

زا دونش ، یم  ار  نآ  تسا ، برغ  قرـش و  هک  ره  سپ  دنک . یم  ادن  ار  مئاق  مان  نامـسآ ، زا  يا  هدننک  ادن  ( 324 .« ) مهنتفی سانلا و  کشیل 
ادص نیا  زا  هک  یسک  رب  ادخ  تمحر  دنتسیا . یم  شیوخ  ياپ  ود  رب  ناگتـشن  هتـسشن و  ناگداتـسیا  رادیب ، اه  هدیباوخ  ادص ، نیا  تشحو 
بش رد  ادص ، نیا  دیامرف : یم  هاگ ، نآ  تسا . نیمألا  حور  لیئربج  يادص  تسخن ، يادص  اریز  دنک ، تباجا  ار  يو  يادن  دریگ و  تربع 

ینالف  » هک دـنز  یم  دایرف  ناطیـش  زور ، رخآ  رد  دـیرب . نامرف  دـینکن و  کش  چـیه  نیا  رد  دوب . دـهاوخ  ناضمر  هاـم  موس  تسیب و  هعمج 
لک هعمـسی  راهنلا ، لوا  أمـسلا  نم  دانم  يدانی  : » دیامرف یم  ع )  ) قداص ماما  ای  دزادنا . کش  هب  دبیرفب و  ار  مدرم  ات  دـش » هتـشک  هنامولظم 

دنعف هتعیـش ، نامثع و  یف  قحلا  نا  الا  ضرالا ، نم  راهنلا  رخآ  یف  هللا  هنعل  سیلبا  يدانی  مث  هتعیـش ، یلع و  یف  قحلا  نا  الا  مهتنـسلاب ، موق 
. تسوا نایعیـش  یلع و  اب  قح  هک  دیـشاب  هاگآ  هک  دهد  یم  ادن  نامـسآ  رد  يا  هدنیوگ  زور ، يادـتبا  رد  «( 325 .«) نولطبملا باتری  کلذ 

نیا رد  سپ  تسوا ، ناوریپ  نامثع و  اب  قح  هک  دنک  یم  دایرف  نیمز  يور  زا  داب ، وا  رب  ادـخ  تنعل  هک  ناطیـش  زور ، نایاپ  رد  نآ ، زا  سپ 
سانلا هاوفا  یلع  يدهملا  رهظی  کلذ  دنعف  (ص ) دمحم لآ  یف  قحلا  نا  أمسلا  نم  دانم  يدان  اذا  . » دنتفا یم  کش  هب  نایارگ  لطاب  ماگنه ،

نآ رد  تسا ، (ص ) دمحم دالوا  اب  قح  هک  دـنزب  ادـص  نامـسآ  زا  يا  هدـنیوگ  هاگره  «( 326 .) هریغ رکذ  مهل  نوکیـال  و  هبح ، نوبرـشی  و 
نیمه هب  زین  يرگید  تایاور  اهنیا ، رب  نوزفا  دـننک . یمن  دای  وا ، زا  ریغ  هک  يا  هنوگ  هب  دـتفا ، یم  اهنابز  رـس  هب  ع )  ) يدـهم روهظ  ماگنه ،

هدش هدرمش  روهظ  یمتح  ياه  هناشن  زا  هحیص ،» . » 1 درک : هدافتسا  ناوت  یم  ار  هتکن  دنچ  اهنآ  عومجم  زا  هک  دراد  دوجو  ( 327  ) نومضم
، دوش یم  هدینش  نامسآ  زا  ادص  نیا  . 2 ( 328 .) دنا هدرک  هراشا  نآ  ندوب  یمتح  ینامعن و .... قودص ، دیفم ، خیش  یسوط ، خیـش  تسا و 
، ینامـسآ مایپ  نیا  ياوتحم  . 3 دـنیآ . یم  دوـخ  هب  دنونـش و  یم  ار  نآ  برغ ، قرـش و  رد  نیمز ، هرک  يور  مدرم  هـمه  هـک  يا  هنوـگ  هـب 
اب نامزمه  . 4 دـمحم .» لآ  یف  قحلا  نا  «، » هتعیـش یلعل و  قحلا  نا  : » ياهریبعت اـب  تسا ، ع )  ) يدـهم اـب  تعیب  تیاـمح و  قح و  هب  توعد 
ار مدرم  هک  تسا  ناطیش  هدنهد  ادن  دوش . یم  هدینـش  ییادص  زین  نیمز  يور  رد  نآ ، زا  سپ  یمک  ای  نامـسآ و  زا  ادص  نیا  ندش  هدینش 

زاب ینامـسآ ، توعد  تباجا  و  ع )  ) يدـهم تیامح  زا  ار  نانآ  مدرم ، رد  دـیدرت  داـجیا  اـب  دـنک  یم  شـالت  دـناوخ و  یم  ارف  یهارمگ  هب 
نامزمه هناشن ، نیا  ندش  رهاظ  لطاب . هب  ینایفس  ناوریپ  یناطیش و  ياهورین  ناطیـش و  دناوخ و  یم  ارف  قح  هب  ار  مدرم  لیئربج ، . 5 دنراد .

نیا هب  هجوت  اب  تسا . هدـش  نیعم  ناضمر  هام  هعمج 23  بش  نآ ، نامز  تاـیاور ، یخرب  رد  . 6 تسا . ینامسآ  هحیص  ینایفـس و  جورخ  اب 
رد ینامـسآ ، يادـن  ندـش  عقاو  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  هدـش ، هداد  اروشاع ، زور  رد  ترـضح  روهظ  زا  ربخ  يرگید ، تاـیاور  رد  هک 

صخـشم تقو  نییعت  هک  دنامن  هتفگان  دوب . دهاوخن  رتشیب  زور  هام و 17   3 روهظ ، ات  نآ  هلـصاف  هک  تسا  مرحم  زا  شیپ  ناضمر ، ناـمه 
رتشیب دانـسا  نیا ، رب  نوزفا  تسا . راگزاسان  دنک  یم  عنم  روهظ  يارب  یتقو  هنوگ  ره  نییعت  زا  ینـشور  هب  هک  یتایاور  رهاظ  اب  روهظ ، يارب 

. تسا روهظ  ياه  هناشن  زا  ینامـسآ  يادن  ای  هحیـص و  هک : تسا  نآ  تفگ  ناوت  یم  هک  يزیچ  نیرتشیب  يور  نیا  زا  تسا ، فیعـض  اهنآ 
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، هدش نایب  نآ  يارب  هک  ییاهیگژیو  هب  هجوت  اب  تایاور ، رهاظ  زا  یعیبط . ریغ  ای  دوب ، دهاوخ  یعیبط  ینامـسآ ، هحیـص  هک  دید  دیاب  نونکا 
ناـگمه هب  دـنکب و  نـالعا  ار  یناـهج  بـالقنا  نیا  عورـش  هک  نآ  يارب  دـنوادخ ، دوب . دـهاوخن  یعیبـط  نآ ، ققحت  هک  دوش  یم  هدـیمهف 

نینچ هب  نادنم  هقالع  ناتسود و  نارای و  هب  دنایامنب و  ار  جع )  ) يدهم ندوب  قح  تسا و  يریگ  لکش  لاح  رد  گرزب  یبالقنا  هک  دناسرب 
نوناق اب  درادن و  مه  لاکشا  دناسر . یم  ناگمه  شوگ  هب  اسآ  هزجعم  ار  ینامسآ  هحیص  دنباتـشب ، يو  يرای  هب  ات  دهدب ، ربخ  يزیخاتـسر 

: یمتح ریغ  یمتح و  ياه  هناشن  زا  يرامش  تسا . گنهامه  مه  هزجعم 

هتکن دنچ  يروآدای 

درادن یموزل  دراد و  ناکما  مه ، یعیبط  روط  هب  نآ  ققحت  یلو  درادن ، یعنام  هزجعم ، هنوگ  هب  ینامـسآ ، يادـن  ندـش  رادـیدپ  هچ  رگ  . 1
يداع ققحت  بیجع و  هداعلا ، قوف  یثداوح ، نینچ  ینیب  شیپ  تاـیاور ، نیا  رودـص  رـصع  رد  مینک  هزجعم  رب  لـمح  هدـیچیپ و  ار  نآ  هک 

اه هراوهام  زا  هدافتـسا  اب  تسا . يداع  یعیبط و  رایـسب  يرما  يا  هدیدپ  نینچ  ندش  عقاو  زورما ، ناهج  رد  یلو  هدومن ، یم  نکمم  ریغ  نآ 
دراد ناکما  هک  يرت  هتفرـشیپ  رازبا  لیاسو و  ییویدار و  ینویزیولت ، نردـم  يوق و  ياه  هدنتـسرف  يریوصت  یتوص و  هتفرـشیپ  ياهرازبا  و 

لیئربج زا  روظنم  ساسا ، نیا  رب  دناسر . نایناهج  همه  شوگ  هب  ار  قح  دایرف  ناوت  یم  نامزمه ، یناسآ و  هب  دوش . هتفرگ  راک  هب  هدنیآ  رد 
نیمه زا  هدافتسا  اب  یناهج ، رابکتسا  زورما ، تسا ، لطاب  يوگ  نخـس  ناطیـش  زا  دارم  هب  قح  يوگ  نخـس  هدمآ  تایاور  زا  یخرب  رد  هک 

رد هک  نـیا  دـنک . یم  توـعد  لـطاب  زا  تیاـمح  هـب  ار  مدرم  هناتخـسرس  درب و  یم  هرهب  شیوـخ  هطلـس  هـمادا  مدرم و  یهارمگ  رد  رازبا ،
یگرزب و زا  هیانک  ارهاظ  تسا ، هدش  ینیمز » يادص   » هب ریبعت  لطاب  هب  توعد  زا  و  ینامـسآ » يادـص   » هب ریبعت  قح ، هب  توعد  زا  تایاور 
رد يا ، هدـیدپ  نینچ  عوـقو  تروـص ، ره  رد  تسا . ینیمز  تسپ و  ریقح و  هک  لـطاب  هبج  لـباقم  رد  تسا ، قـح  ههبج  تدایـس  تمظع و 
رب . 2 تسین . هزجعم  رب  نآ  ندرک  لمح  نآ و  هیجوت  هب  يزاین  تسا و  یعیبط  يداع و  رایـسب  يرما  هدنیآ ، ياهنامز  هب  دـسر  هچ  ام ، نامز 
هن تسا ، ع )  ) ماما زا  تیامح  هب  توعد  قح و  يادن  نامه  هب  دودحم  ملسم ، مینادب ، هزجعم  هنوگ  هب  ار  هناشن  نیا  ندش  رادیدپ  هک  ضرف 

یلـصا فدـه  اب  دـسرب ، نایناهج  شوگ  هب  اسآ ، هزجعم  ناطیـش ، يادـص  رگا  اریز  دـناوخ ، یم  ارف  لطاب  هب  ار  مدرم  هک  ناطیـش ، يادـص 
نیا دریگ ، تروص  لطاب  تیوقت  يارب  هزجعم  درادن  ناکما  درادـن و  يراگزاس  تسا ، قح  تیوقت  دـییأت و  يارب  تجح  هماقا  هک  هزجعم ،
رانک رد  أدن »  » زا نخـس  تایاور ، یخرب  رد  . 3 میرادن . نآ  رب  یلیلد  تسین و  تباث  ام  يارب  لطاب » هب  يادـن   » هدـمآ تایاور  یخرب  رد  هک 

هیدـی نیب  ماقملا ، نکرلا و  نیب  امئاق  تبـسلا  موی  اروشاع  موی  مئاقلاب  یناک  : » دـیامرف یم  قداص  ماما  هلمج ، زا  تسا ، هدـمآ  نایم  هب  هبعک 
رد ماقم ، نکر و  نیب  رهظ ، ماگنه  اروشاع ، هبنش ، زور  رد  جع ،)  ) مئاق ترـضح  هک  منیب  یم  ایوگ  ( 329 ....« ) هعیبلا هللا يدانی  ع )  ) لیئربج

هحیـص ینامـسآ و  يادن  زا  ریغ  أدن »  » نیا ایوگ  تسادـخ .... يارب  تعیب  دـنز : یم  ادـص  لیئربج  وا ، شیپ  رد  تسا و  هداتـسیا  هبعک  رانک 
یم تروص  زور  زاغآ  رد  نامـسآ و  رد  أدن »  » تسا و روهظ  زا  سپ  نیمز و  رد  أدن ،»  » نیا اریز  هدش ، نایب  روهظ  هناشن  ناونع  هب  هک  تسا 
رانک زا  لیئربج  قح ، يوگ  نخـس  طسوت  دـسر ، یم  نایناهج  همه  شوگ  هب  هک  ینامـسآ  يادـص  نامه  هک  دراد  مه  لاـمتحا  یلو  دریگ 

رد دراد ، ناکما  اریز  درادن ، لبق  تایاور  اب  یتافانم  زین  رهظ » ماگنه   » و دوش . هدینـش  ناهج  همه  رد  هتفرـشیپ ، لیاسو  اب  دوش و  دـنلب  هبعک 
: یمتح ریغ  یمتح و  ياه  هناشن  زا  يرامش  دوش . رارکت  توعد  نیا  فلتخم  ياه  تقو 

لاجد جورخ  . 6

ياـه هناـشن  زا  هعیــش ، ییاور  عباـنم  رد  یلو ، ( 330 ،) تسا هدـش  هتـسناد  تماـیق  ییاـپ  رب  هناـشن  زا  تنـس ، لـها  ياـهباتک  رد  هناـشن ، نیا 
دنـشاب و روهظ  هناشن  مه ، لاجد  جورخ  نوچ  ییاهدادخر  هک  درادن  یلاکـشا  چیه  میدـش ، روآدای  نیا  زا  شیپ  هچنآ  ربارب  ( 331 .) روهظ

راـبخا رهاـظ  زا  هچنآ  ساـسا  رب  لاـح  ره  هب  ددرگ . عقاو  تبیغ  هرود  رد  روهظ و  زا  شیپ  دادـخر  نیا  هک  ینعم  نیدـب  تماـیق ، هناـشن  مه 
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ياهراک ماجنا  اب  تسا و  يداع  ریغ  دنک و  یم  جورخ  ع )  ) يدهم مایق  زا  شیپ  نامزلا و  رخآ  رد  هک  تسا  يدرف  لاجد  دوش ، یم  هدافتسا 
تکاله هب  ماش ، هقطنم  رد  دل »  » هزاورد رانک  رد  ع )  ) حیسم یسیع  تسد  هب  ماجنا  رـس  دبیرف و  یم  ار  مدرم  زا  يدایز  عمج  زیگنا  تفگش 

ياراد لاجد ، هک  ضرف  رب  يداحلا ؟  نایرج  ای  تسا ، صخش  لاجد  ایآ  تسا ؟  يداع  ریغ  تافص  اهیگژیو و  ياراد  لاجد  ایآ  دسر . یم 
هب شخب  نیا  رد  هک  تسا  ییاهـشسرپ  اهنیا ، هزجعم ؟  ریغ  ای  هزجعم  درک : روصت  ناوت  یم  هنوگچ  ار  نآ  ققحت  دـشاب ، ییاـهیگژیو  ناـنچ 

ینیعم صخـش  مان  لاجد ، فلا . دراد : دوجو  لامتحا  دـنچ  وا ، ياهیگژیو  زا  رظن  فرـص  لاجد ، لصا  دروم  رد  میزادرپ . یم  نآ  یـسررب 
نیا رب  تسا ، لاجد  دـشاب ، مدرم  بیرف  ددـص  رد  گنرین ، يرگ و  هلیح  هب  لسوت  اب  ساسا و  یب  چوپ و  ياهاعدا  اـب  هک  یـسک  ره  تسین .

ربمایپ دـنک . یم  تیوقت  ار  لامتحا  نیا  هدـمآ  نایم  هب  نخـس  ناوارف  ياه  « لاجد  » زا تایاور  رد  هک  نیا  دوب . دـنهاوخ  اـه  « لاـجد  » ساـسا
انا :» لوقی مهلک  اباذـک  نوتـس  جرخی  یتح  يدـهملا  جرخیال  و  يدـلو ، نم  يدـهملا  جرخی  یتح  هعاسلا  موقتال  : » دـیامرف یم  ص )  ) مرکا

تـصش هک  یتقو  ات  دـنک ، یمن  مایق  ع )  ) يدـهم دـنک و  مایق  منادـنزرف  زا  ع )  ) يدـهم هک  یتقو  ات  دوش ، یمن  اپ  رب  تماـیق ، ( 332 «.« ) یبن
نیا زا  تایاور ، رد  تسا . رگ  هلیح  يوگغورد  يانعم  هب  لجد »  » هشیر زا  لاجد ،» . » مربمایپ نم  دیوگب : مادک  ره  دـننک و  جورخ  وگغورد 

زا ( 333 .) تسا هدـمآ  لاجد  داتفه  تصـش و  یـس ، یخرب  رد  هدزاود و  یخرب ، رد  تسا . هدـش  هدرب  مان  ناوارف  نایوگغورد  اه و  « لاجد »
هناشن تسا ، رتگرزب  همه  زا  وا  هنتف  نالاجد و  همه  دـمآ  رـس  یبیرف  مدرم  يرگ و  هلیح  ییوگغورد و  رد  هک  يدرف  اه ، « لاـجد  » نیا ناـیم 

هک تسا  یعقاو  یقیقح و  لاجد  نامه  یکی  میراد : عون  ود  ام  تفگ : دـیاب  ساسا ، نیا  رب  تسا . تماـیق  یئاـپ  رب  اـی  و  ع )  ) يدـهم روهظ 
. دـننز یم  مدرم  یهارمگ  قیمحت و  يراـکبیرف و  هب  تسد  هک  دـنیوگغورد  دایـش و  یهورگ  يرگید  دـیآ و  یم  اـه  « لاـجد  » همه زا  سپ 

لاجد داـتفه  زا  شیب  لاـجد ، جورخ  زا  شیپ  «( 334) الاجد نیعبـس  یلع  فین  لاجدـلا  جورخ  لبق  نوکی  : » دـیامرف یم  ص )  ) مرکا ربمایپ 
ییاپرب شیپاشیپ  «( 335 «) رثکا وا  نوثالث  نوباذـک  لاجدـلا  دـی  نیب  لاجدـلا و  هعاسلا  يدـی  نیب  نا  : » دـیامرف یم  ای  درک . دـهاوخ  جورخ 

نوتـس لاجدـلا  ماـما  نوـکت  : » دـیامرف یم  اـی  دوـب . دـنهاوخ  رتـشیب ، اـی  وـگغورد ، یــس  لاـجد ، زا  شیپ  تـسا و  لاـجد  جورخ  تماـیق ،
درف تایاور ، رد  نانآ  یناوارف  زین  لاجد و  يوغل  يانعم  هب  هجوت  اب  دوب . دـهاوخ  گـنرین  تصـش  لاـجد ، جورخ  زا  شیپ  ( 336 ...) هعادخ

تـسا نکمم  یهتنم  تسا ، لاجد  دزادرپب ، يزیگنا  هنتف  هب  مدرم ، نتفیرف  اب  هک  ییوگغورد  زاـب  هقح  مدآ  ره  هکلب  تسین ، روظنم  یـصاخ 
تـسا تیعقاو  نیا  رگنایب  لاجد ، ناتـساد  تقیقح  رد  دشاب . روهظ  هناشن  تسا ، رتشیب  همه  زا  يو ، رد  تافـص  نیا  رولبت  هک  نانآ  زا  یکی 

يارب دنیاهـشزرادض ، ياهتنـس و  رادساپ  هتـشذگ و  یلاشوپ  ياهماظن  هب  دـقتعم  هک  قفانم ، راک و  بیرف  دارفا  یبالقنا ، ره  هناتـسآ  رد  هک 
یعامتجا و يرکف و  ياه  هنیمز  زا  هدافتـسا  ءوس  اب  دـنریگ و  یم  راک  هب  ار  دوخ  شالت  همه  هتـشذگ ، یلهاج  ماظن  گنهرف و  نتـشادهگن 
درـسلد و نآ ، ناربهر  يراوتـسا  بالقنا و  ققحت  تلاصا و  هب  تبـسن  ار  مدرم  ات  دننز ، یم  يرگ  هلیح  ریوزت و  هب  تسد  مدرم ، تاساسحا 
هب هک  تسا  يرطخ  نیرتگرزب  هراومه  اه ، « لاجد  » هناروزم تکرح  سپ ، دنرب . ههار  ژک  هب  ار  نانآ  تنطیـش ، اب  تیاهن  رد  دـننک و  لد  ود 

بالقنا رد  دنک . یثنخ  ار  اه  هئطوت  دناوت  یم  هک  تسا  عقوم  هب  تخانش  مدرم و  يرایشوه  اهنت  دنک و  یم  دیدهت  ار  بالقنا  ندیـسر  رمث 
رت و گرزب  خـیرات  ياهبالقنا  همه  زا  ع ،)  ) يدـهم بالقنا  نوچ  تسا . هدـش  ینیب  شیپ  يرطخ  نینچ  زین ، ع ،)  ) يدـهم ترـضح  یناهج 

بـالقنا و  ع )  ) يدـهم روهظ  هناتـسآ  رد  تسا . رت  هدرتـسگ  رتـشیب و  بتارم  هب  زین ، تفـص  لاـجد  ناراـک  بیرف  رطخ  تسا ، رت  هدرتـسگ 
دنزاس و دیماان  درـسلد و  نآ  هجیتن  هب  تبـسن  ار  نانآ  دـنبیرفب و  ار  مدرم  هک  تفرگ  دـنهاوخ  راک  هب  ار  شیوخ  شالت  همه  نانآ  گرزب ،
ار یفارحنا  ياهتکرح  شیادـیپ  دـنا و  هدرک  دزـشوگ  ار  رطخ  نیا  شیپ ، زا  ع ،)  ) ناماما دـننک . يریگولج  نآ  یمتح  يزوریپ  زا  هرخـالاب ،

تیاور رد  هک  نیا  دنوشن . راتفرگ  نادایـش  ماد  رد  دـنورب و  یثداوح  نینچ  لابقتـسا  هب  لماک ، يرایـشوه  اب  مدرم  ات  دـنا ، هدرک  ینیب  شیپ 
، ایبنا همه  تضهن  ربارب  رد  هک  دـه  یم  ناشن  یبوخ  هب  هتـشاد » رذـح  رب  لاـجد  رطخ  زا  ار  شیوخ  تما  يربماـیپ ، ره  : » تسا هدـش  دـیکأت 
رد یلو  دـنا ، هتفر  شیپ  ینامـسآ ، ناروآ  مایپ  نتـشاذگ  اهنت  نانآ و  ياهتما  فارحنا  دـح  رـس  ات  یهاگ  دـنا و  هدرک  جورخ  ییاه  « لاجد »
هب صخـشم ، نیعم و  يدرف  هک  تسا  نآ  مود  لامتحا  ب . دـنا . هدروخ  تسکـش  مامت ، ییاوسر  اب  دـنا و  هداتفا  تلذـم  كاـخ  هب  تیاـهن ،
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رهاظ دـناشک . یم  فارحنا  هب  ار  مدرم  دـنک و  یم  جورخ  هدـش ، نایب  يو  يارب  هک  ییاهیگژیو  ناـمه  اـب  تبیغ ، هرود  رد  لاـجد »  » ناونع
. دنرادن درک ، دامتعا  نآ  رب  دوشب  هک  يربتعم  دنـس  تایاور ، نیا  زا  مادک  چـیه  ابیرقت  یلو  تسا ، لامتحا  نیا  رگنایب  تایاور ، زا  يرایـسب 

فیعض اهنآ  يود  ره  دنس  تسا و  هدروآ  نیدلا » لامک   » رد ار  اهنآ  قودص ، خیش  هک  تسا  تیاور  ود  هعیش ، عبانم  رد  هناشن ، نیا  دنتـسم 
هب هجوت  اب  تسا . هدرک  هراشا  نادب  قودـص ، خیـش  هکنانچ  دوش ، یم  هدـید  یناوارف  ياهفعـض  یگنهامهان و  زین  اهنآ  ياوتحم  رد  تسا و 

یمن دـنا ، هتفگ  شا  هرابرد  هک  یتاحیـضوت  فیرعت و  یلو  دـشاب ، حیحـص  تسین  دـیعب  لاجد ، هیـضق  لصا  هماع ، عبانم  رد  دایز  تاـیاور 
هب رتشیب ، تسا و  نکمم  ریغ  ابیرقت ، یعیبط ، تروص  هب  میدرک ، هراشا  اهنادـب  هک  یفاصوا  وا  اب  لاـجد ، جورخ  اریز  دـشاب ؛ تسرد  دـناوت 

یمن میدروآ ، هزجعم  نوناـق  دروم  رد  نیا ، زا  شیپ  هک  یحیـضوت  هب  هجوت  اـب  زین ، هزجعم  تروص  هب  تیعقاو و  اـت  دراد ، تهابـش  هناـسفا 
یم مدرم  رتشیب  فارحنا  بجوم  تسا و  لطاب  دییأت  تیوقت و  تهج  رد  امیقتـسم ، ییاه  هدیدپ  نینچ  ندوب  هزجعم  اریز  دوش ، عقاو  دـناوت 

: هک نیا  يروآداـی  روخ  رد  هتکن  تسا . دـیعب  هک  دوـش  یم  رجنم  يو  ییاوـسر  هب  لاـجد ، زا  هزجعم  رودـص  مییوـگب  هک  نیا  رگم  ددرگ ،
رکنم هک  یناسک  زا  هتفر و  راک  هب  اـهراب  لاـجد »  » هژاو لـیجنا ، رد  تسا . هدـمآ  نایحیـسم  سدـقم  ياـهباتک  رد  لاـجد ،»  » ناتـساد لـصا 
ندوب حیـسم  هک  نآ  زج  تسیک ؟  وگغورد  : » تسا هدـش  دای  لاجد  ناونع  هب  دـننک ، راکنا  ار » رـسپ  ردـپ و   » ای و  دنـشاب ، حیـسم  ترـضح 

هب نایحیـسم ، ینید  عبانم  سدقم و  ياهباتک  رد  لاجد ، هملک  (.« 337) دنک راکنا  ار  ردپ  رـسپ و  هک  تسا  لاجد  نآ  دنک . راکنا  ار  یـسیع 
ناـیب هک  هنوـگ  نیا  هب  لاـجد ، جورخ  نیارباـنب ، رگ . هلیح  وـگغورد و  ینعی  تسا ، هدـمآ  ( chris Anti  ) تسیرک یتنا  یـسیلگنا  ناـبز 
ناـمه لاـجد ،»  » زا دارم  هک  دراد  دوـجو  زین  لاـمتحا  نیا  ج . تسا . هیاـنک  لاـجد ، جورخ  مییوـگب ، هک  نیا  رگم  تسا ، لکـشم  مـیدرک ،
یضعب زا  هچرگ  (. 338  ) تسا هدمآ  ینایفس »  » ناونع هب  هصاخ  ياهباتک  رد  و  لاجد »  » ناونع هب  رتشیب  هماع ، ياهباتک  رد  هک  دشاب  ینایفس 

هب دـنبیرف ، یم  ار  مدرم  ریوزت ، يرگ و  هلیح  هب  لسوت  اب  دـننک و  یم  لطاب  هب  توعد  ود  ره  دـنناسکی و  ینایفـس ، لاجد و  جورخ  تاهج ،
هب طوبرم  تایاور  ینایفـس و  جورخ  تایاور  رد  تقد  اب  یلو  دنـسر و ... یم  تکاله  هب  ماجنارـس  دـنزیخ و  یم  رب  قح  حاـنج  اـب  هزراـبم 

يدرف دیاب  راچان  مینادب ، ملسم  يرما  ار  لاجد  جورخ  لصا  رگا  دراد و  دوجو  يدایز  ياهقرف  ود  نیا  نیب  هک  میبای  یم  رد  لاجد ،» جورخ 
هدش هراشا  یتیاور  رد  طقف  میرادن . ینایفـس  رفک  رب  یلیلد  یلو  تسا ، رفاک  دنک و  یم  تیبوبر  ياعدا  لاجد ، الثم ، دشاب . ینایفـس  زا  ریغ 

رب نوزفا  درادن . یشزرا  و  ( 339  ) تسین ع )  ) موصعم زا  تیاور  یلو  تسا ، یحیسم  دشاب ، تسرد  رگا  هک  دراد  ندرگ  رب  یبیلص  يو ، هک 
. تسا يراج  يو  نابز  رب  بر » ای  بر  ای   » رکذ مادم  دنک و  یم  سدقت  يرادنید و  هب  رهاظت  هناراکایر  ینایفـس  هک  هدمآ  تایاور  رد  نیا ،

بالقنا يارب  ار  هنیمز  دنناوخ و  یم  ارف  تلادـع  قح و  هب  هک  رـصم  نمی و  ناسارخ و  زا  ینارادرـس  مایق  اب  تسا  نامزمه  ینایفـس ، جورخ 
همه هب  هنیدم ، هکم و  زج  هب  لاجد ، هک  یلاح  رد  دریگ ، یم  ارف  ار  يدودحم  اتبسن  هقطنم  ینایفس ، جورخ  دنزاس . یم  ایهم  يدهم ، گرزب 

ناـمه دـناوت ، یمن  لاـجد  سپ  دـنراد . قرف  رگیدـکی ، اـب  مه ، هفاـیق  لکـش و  رد  دریگ . یم  ار  اـج  همه  يو ، هنتف  دور و  یم  نیمز  ياـج 
هژیوب ار ، مدرم  هدـنبیرف ، يرهاظ  اب  رابکتـسا ، تسا . ناهج  همه  رب  يدام  گنهرف  هرطیـس  یناهج و  رفک  زا  هیانک  لاجد ، ه . دـشاب . ینایفس 

هب دزاس ، یم  شیوخ  بوعرم  تدـش  هب  ار  نانآ  دراد ، رایتخا  رد  هک  یمیظع  ینف  یتعنـص و  يدام و  تردـق  اب  دـبیرف و  یم  ار  ناناملـسم 
یم هولج  گرزب  نانآ  رظن  رد  تسه  هک  هچنآ  زا  شیب  رابکتـسا ، يدام  تردق  دـننک . یم  یگتخاب  دوخ  ساسحا  ناناملـسم  هک  يا  هنوگ 
نانآ تقیقح  رد  دنا ، هداد  میب  لاجد  هنتف  زا  ار  شیوخ  ياهتما  ناربمایپ  تسوا . تسد  هب  اهنآ  نان  بآ و  دـنرادنپ  یم  هک  اج  نآ  ات  دـنک ،
هموـق رذـنأ  دـق  ـالا و  اـیبن  هللا  ثعب  اـم  : » دـنا هتـشاد  رذـحرب  یناـهج  رابکتـسا  توغاـط و  تیمکاـح  هطرو  تیداـم و  ماد  هب  نداـتفا  زا  ار 

، رظن لها  زا  یخرب  دنشاب . ینمیرها  گرزب و  ياهتردق  فاصوا ، طیارـش و  نآ  اب  لاجد ، زا  روظنم  هک  تسین  دیعب  سپ  (.« 340 ...) لاجدلا
فاصوا رد  الثم  دـنا . هتـسناد  ربارب  رابکتـسا  ياهیگژیو  اب  هدـش  نایب  لاجد  يارب  هک  ییاهیگژیو  همه  دـنا و  هدرک  تیوقت  ار  لاـمتحا  نیا 

رایتخا رد  رابکتـسا  هک  تسا  يا  هدرتسگ  میظع و  تاناکما  زا  هیانک  دراد » هارمه  هب  بآ  زا  يرهـش  ماعط و  زا  یهوک  : » هدـش هتفگ  لاجد 
تازیهجت یتارباخم و  یتاغیلبت و  هدیچیپ  لیاسو  رازبا و  هب  هراشا  دناوت  یم  دنک و ... یم  رفس  نیمز  ياج  همه  هب  لاجد ، هدش : هتفگ  دراد .
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ياج هب  ییاج ، زا  ترفاسم  يارب  توص  قوفام  ياهامیپاوه  لقن و  لمح و  هتفرـشیپ  رازبا  زا  هدافتـسا  زین  يا و  هراوهام  مایپ  هلداـبم  نردـم 
، تینما حلـص ، رـشب ، قوقح  زا  يرادفرط  تسا : هژیو  درگـش  زا  هدافتـسا  اب  عقاو ، رد  موس ، ناهج  رب  یناهج  رابکتـسا  هرطیـس  دشاب . رگید 
هوبنا و تورث  هب  هیکت  اب  دـناد و  یم  اـهتلم  میق  ار  دوخ  رابکتـسا  تسا . لاـجد  یعقاو ، ياـنعم  هب  رابکتـسا ، هناتـسود و .... رـشب  ياـهکمک 
زا يرامش  (. 341) دروآ یم  شیوخ  هطلـس  ریز  هب  ار  همه  دـنک و  یم  تلاـخد  نیمز  ياـج  همه  رد  دراد ، راـیتخا  رد  هک  یمیظع  تردـق 

: یمتح ریغ  یمتح و  ياه  هناشن 

ناسارخ زا  هایس  ياهمچرپ  ندمآ  رد  . 7

نیا نومـضم  تسا . هدیـسر  ع )  ) ناموصعم زا  یتاـیاور  نآ ، دروم  رد  هدـش و  ناـیب  روهظ  هناـشن  ناونع  هب  ینید  عباـنم  رد  زین ، هثداـح  نیا 
، ناتـسنمکرت ناتـسناغفا ، ناریا ، زا  يدایز  ياهتمـسق  میدـق : ناسارخ   ) ناسارخ هقطنم  رد  ع )  ) يدـهم روهظ  زا  شیپ  هک  تسا  نآ  تایاور 

یم رد  تکرح  هب  دـنا ، هدروآ  رد  زازتـها  هب  ار  هایـس  ياـهمچرپ  هک  یلاـح  رد  مدرم  دوـش و  یم  اـپرب  یبـالقنا  ناتـسکبزا ) ناتـسکیجات و 
ناـنآ روهظ ، ناـمز  رد  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، نآ  زا  شیپ  یکدـنا  اـی  روهظ و  هناتـسآ  رد  هناـشن  نیا  ندـش  رادـیدپ  ارهاـظ ، (.« 342) دنیآ

یلا ناسارخ  نم  جرخت  یتلا  دوسلا  تایارلا  لزنت  : » دیامرف یم  رقاب  ماما  دناوخ . یم  ارف  شیوخ  يوس  هب  ار  نانآ  يدهم  ترضح  و  دنتسه ،
یم رد  تکرح  هب  هفوک  بناج  هب  دـیآ و  یم  نوریب  ناسارخ  زا  یهایـس  ياهقریب  (.« 343  ) ۀعیبلاب هیلا  ثعب  ع )  ) يدهملا رهظ  اذاف  ۀـفوکلا ،

هک دراد  دوجو  زین  يرگید  تایاور  قوف  تیاور  زا  ریغ  دـننک . یم  تعیب  هب  توعد  ار  يو  نانیا  دوش ، رهاظ  ع )  ) يدـهم نوچ  سپ  دـنیآ .
ياهمچرپ نآ  تقیقح ، رد  دوش . یم  اپرب  روهظ  ناتسآ  رد  هدنیآ و  رد  هک  تسا  یمایق  ناسارخ  زا  هایـس  ياهمچرپ  جورخ  دهد ، یم  ناشن 

نامه ناسارخ ، زا  هایـس  ياهمچرپ  جورخ  زا  روظنم  هک  دنا  هداد  لامتحا  یخرب  (.« 344) دروآ دنهاوخ  هارمه  هب  ع )  ) يدهم نارای  ار  هایس 
هیما و ینب  تموکح  نتـسسگ  مه  زا  هب  هک  ( 345  ) تسا هیما  ینب  ههام  رازه  تیمکاـح  هیلع  ق . لاس 140 ه .-  رد  یناسارخ  ملسموبا  مایق 

نیا رد  تسا . یخیرات  تادـیؤم  نئارق و  یخرب  و  ع )  ) قداص ماما  زا  راکز  تیاور  ناـنیا ، دنتـسم  دـیماجنا . ساـبع  ینب  ندـمآ  راـک  يور 
نیا یلو  (. 346  ) تسا هدـش  دای  هایـس ، ياهمچرپ  بحاـص  ناونع  هب  يو  زا  یناـسارخ ، ملـسموبا  تاصخـشم  ماـن و  هب  هراـشا  اـب  تیاور ،

دامتعا لباقریغ  فیعـض و  دنـس  رظن  زا  دور ، یم  رامـش  هب  نآ  لـیلد  دنتـسم و  نیرت  مهم  هک  راـکز ، تیاور  اریز  تسین ، تسرد  لاـمتحا 
نتـسناد روهظ  هناشن  و  ع )  ) يدهم دـلوت  زا  لبق  نرق  کی  زا  شیپ  رد  یناسارخ  ملـسموبا  شروش  رب  هناشن  نیا  قیبطت  نیا ، رب  نوزفا  تسا .

نتخاس رایشوه  روظنم  هب  تایاور ، یخرب  رد  سابع ، ینب  هیما و  ینب  نارود  عیاقو  ثداوح و  نییبت  دسر  یم  رظن  هب  تسا . دیعب  رایـسب  نآ ،
، ثداوح نیا  ییوگ  شیپ  روهظ . مالع  نییبت  هن  تسا  نارود  نآ  رد  شیوخ  ساسح  فیاظو  هب  تبـسن  اهنآ  هب  نداد  یهاگآ  ناناملـسم و 

سابع ینب  نامکاح  هک  تسا  هجوت  روخ  رد  زین  هتکن  نیا  دوب . هدنیآ  ياهلسن  نامز و  نآ  ناناملـسم  يارب  نآ  هداعلا  قوف  تیمها  رطاخ  هب 
یعـس رگید  بناج  زا  دندرک و  یم  یفرعم  يدهم  ار  هیکز » سفن  ، » يور نیا  زا  دنریگب ، هیما  ینب  تسد  زا  ار  تردـق  دـندرک ، یم  شالت 
شیپ هک  هنوگ  نامه  ساسا ، نیا  رب  دننک . دادملق  يو  روهظ  هناشن  و  ع )  ) يدهم مایق  ياتسار  رد  ار  یناسارخ  ملسموبا  شروش  دندرک  یم 
قیبطت دوخ  اب  ار  اهنآ  دنـشاب و  هدرب  تسد  تایاور  نیا  رد  شیوخ ، هاوخلد  هب  سابع ، ینب  نامکاح  تسین  دیعب  میدش ، روآدای  مه  نیا  زا 

: یمتح ریغ  یمتح و  ياه  هناشن  زا  يرامش  دنشاب . هدرک 

فوسک فوسخ و  . 8

ياهزور تسخن و  ياهزور  رد  فوسک  تسا . هام  نامه  لوا  ای  رخآ و  رد  فوسخ  ناضمر و  هام  همین  رد  فوسک  روهظ ، ياـه  هناـشن  زا 
فوسخ و یملع  رظن  زا  هداد و  خر  اهراب ، اهراب و  خـیرات ، لوط  رد  تسا و  يداع  یعیبط و  هام ، یناـیم  ياـهزور  رد  فوسخ  هاـم و  رخآ 
، یموجن یـضایر و  قیقد  ياه  هبـساحم  ساسا  رب  نامجنم ، زابرید ، زا  دـیآ و  یم  باسح  هب  يداع  هدـیدپ  دـش ، دای  ياـهزور  رد  فوسک 
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لوا و رد  یگتفرگ  هام  ای  هام  طسو  رد  یگتفرگ  دیـشروخ  یلو  دنا ، هدرک  یم  ینیب  شیپ  لاس ، لوط  رد  ار  هام  ای  دیـشروخ ، نتفرگ  نامز 
حیرـصت هناشن  نیا  ققحت  ندوب  يداع  ریغ  هب  مه ، تایاور  دوخ  رد  هتبلا  درادـن . ناکما  نآ ، تیؤر  يداع و  ریغ  يرما  ارهاـظ  نآ ، رخآ  اـی 

نم فصنلا  یف  سمـشلا  فسکنت  ضرالا ، یلا  ع )  ) مدآ طبه  ذنم  انوکت  مل  مئاقلا  لبق  نوکت  ناتیآ  : » دیامرف یم  (ع ) رقاب ماما  تسا : هدش 
ینا (ع :) رفعجوبا لاقف  فصنلا ؟  یف  رمقلاو  رهشلا  رخآ  یف  سمـشلا  فسکنت  هللا  لوسر  نب  ای  لجر  لاقف  هرخآ ، یف  رمقلاو  ناضمر  رهش 
نامز زا  هک  دـمآ  دـهاوخ  دـیدپ  ع )  ) يدـهم مایق  زا  شیپ  هناشن ، ود  (. 347 () ع  ) مدآ طبه  ذـنم  انوکت  مل  ناتیآ  اـهنکلو  لوقت  اـمب  ملعـال 
رسپ يا  درک : ضرع  ماما  هب  يدرم  نآ . رخآ  رد  هام  نتفرگ  ناضمر و  هام  همین  دیشروخ  نتفرگ  تسا : هقباس  یب  نیمز  رد  ع )  ) مدآ طوبه 

دنا هناشن  ود  نآ  یلو  مرتاناد ، ییوگ  یم  هچنآ  هب  نم  يرآ ) : ) دومرف ترـضح  هاـم ؟  رخآ  رد  فوسخ  طـسو و  رد  فوسک  ادـخ ! لوسر 
دیکأت و زین  دوش و  یم  تفگـش  رد  ع ،)  ) ماما نخـس  زا  هدننک ، لا  ؤس  هک  نیا  درادـن . هقباس  ع )  ) مدآ طوبه  نامز  زا  اهنآ  ندـش  عقاو  هک 

دنهاوخ عقاو  لاح ، نیا  اب  یلو  درادـن ، هقباـس  تقلخ ، يادـتبا  زا  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  هناـشن ، ود  نیا  عوقو  هک  نیا  هب  ع )  ) ماـما حیرـصت 
تروص هب  يداع  روما  بوچراهچ ، زا  جراخ  دش ، دای  هک  يا  هنوگ  هب  فوسک ، فوسخ و  ققحت  هک  تسا  هتکن  نیا  ایوگ  ینشور  هب  دش .

ناـضمر و نم  ۀـلیل  لوـالا  رمقلا  فسکنی  ضرـالا ، تاومـسلا و  هللا  قلخ  ذـنم  اـنوکی  مل  انیدـهمل  نا  : » دومرف یم  اـی  دوب . دـهاوخ  هزجعم 
هک یماگنه  زا  هک  تسا  هناشن  ود  ام ، يدهم  يارب  (.« 348  ) ضرالاو تاومسلا  هللا  قلخ  ذنم  انوکی  ملو  هنم ، فصنلا  یف  سمشلا  فسکنت 

نامز تیاور ، نیا  رد  هام . نامه  همین  رد  فوسک  ناضمر و  هام  لوا  رد  فوسخ  درادـن : هقباس  دومرف ، قلخ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  دـنوادخ 
مهدزیس و رد  فوسک  تایاور ، یخرب  رد  تسا . هدمآ  اهنامسآ  نیمز و  تقلخ  مدآ ، طوبه  ياج  هب  هام و  لوا  هام ، رخآ  ياج  هب  فوسک 

شیپ زین  هام  رد 5 و 25  دوب ، هتـشذگ  تیاور  ود  رد  هک  ناضمر  هام  رخآ  لوا و  رب  نوزفا  فوسک ، (. 349  ) تسا هدمآ  زین  هام  مهدراهچ 
هدید تسا ، قاحم  رد  هام  هک  ییاهبـش  رد  هام ، نتفرگ  اریز  درادن ، هلأسم  رد  ینادنچ  رثا  كدـنا ، فالتخا  نیا  (. 350  ) تسا هدش  ییوگ 

نآ عوقو  لامتحا  مجنپ ، تسیب و  مجنپ و  بش  رد  دـنچ  ره  رخآ ، هب  کـیدزن  ياهبـش  هچ  هاـم و  رخآ  هچ  هاـم و  لوا  هچ  ـالاح  دوش ، یمن 
دوشب و هدنایامن  روهظ ، هلأسم  تیمها  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  يداع ، ریغ  تروص  هب  هدیدپ ، ود  نیا  عوقو  هک  دسر  یم  رظن  هب  تسین . دیعب 
، روهظ هناتـسآ  رد  دنوادخ  رگید ، ترابع  هب  دنزاس . میظع  تضهن  نآ  رد  تکراشم  يایهم  ار  دوخ  دنوش و  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  مدرم 
لومعم و فالخ  رب  ار  ییاه  هدیدپ  نینچ  ترضح ، نآ  روهظ  هب  ع ،)  ) يدهم ترـضح  نارای  نتخاس  نئمطم  مدرم و  رب  تجح  هماقا  يارب 

ثداوح بوچراـهچ  رد  هدـش ، داـی  هک  يا  هنوگ  هب  فوـسک ، فوـسخ و  هک  دـنرواب  نیا  رب  یخرب  دـنادرگ . یم  قـقحم  هزجعم  هنوـگ  هب 
، تسین اه  هیجوت  نیا  هب  زاین  یلو  دـنا ، هدرک  دای  ار  ییاه  هیجوت  اه و  لامتحا  نآ ، يارب  تسا و  نییبت  یـسررب و  لباق  زین  يداـع  یعیبط و 

تـسا مدرم  تیاده  قح و  تیوقت  تجح و  هماقا  تهج  رد  اریز  دشاب ، هزجعم  تروص  هب  اهنآ  ندش  رادیدپ  هک  درادن  یلاکـشا  چیه  اریز 
دیدپ هب  ینس ، هعیش و  عبانم  رد  یناوارف ، تایاور  رد  هچ  رگا  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  يروآدای  هتبلا  درادن . يراگزاسان  هزجعم  نوناق  اب  و 

ریزگان هب  تایاور ، رد  تسین و  روهظ  یمتح  ياه  هناـشن  زا  هناـشن  نیا  یلو  ( 351 ،) تسا هدش  حیرصت  روهظ  هناتـسآ  رد  هناشن  نیا  ندمآ 
زا يرامش  دروآ . باسح  هب  ناوت  یمن  روهظ  ملسم  یعطق و  ياه  هناشن  زا  ار  فوسک  فوسخ و  يور  نیا  زا  تسا ، هدشن  هراشا  نآ  ندوب 

: یمتح ریغ  یمتح و  ياه  هناشن 

روج ملظ و  زا  ناهج  ندش  ریگارف  . 9

. دروخ یم  مشچ  هب  رایسب ، تایاور  رد  هناشن ، نیا  تسا . رامش  هب  يدهم  ترـضح  روهظ  فورعم  ياه  هناشن  زا  روج ، ملظ و  ندش  ریگارف 
هللا ألمی  : » هدمآ هدش  لقن  نوگانوگ  ياهدنس  اب  هک  یفورعم  تیاور  رد  هکنانچ  هتفرگ ، رارق  هراشا  دروم  یلک ، ناونع  نیمه  هب  یضعب  رد 
سپ دزاس ، یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  مالسلا  هیلع  يدهم  روهظ  هلیسو  هب  دنوادخ ، (.« 352) اروج املظ و  تئلم  ام  دعب  اطسق  ضرالا  هب 

«( 353 ....« ) نتفلا جرملا و  جرهلا و  هرثک  يروهظ  ۀمالع  : » هدش لقن  جع )  ) يدهم ترـضح  زا  ای  دشاب . هدـش  رپ  متـس  ملظ و  زا  هک  نآ  زا 
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یعامتجا یقالخا و  دسافم  ناهانگ و  ندش  دایز  زین ، یهاگ  تساه . بوشآ  اه و  هنتف  جرم و  جره و  ندش  دایز  نم ، ندش  راکـشآ  هناشن 
زا ار  یتیاور  روهظ ، ياه  هناشن  باب  رد  یـسلجم  همالع  تسا . ییوگ  شیپ  روهظ  ندش  کیدزن  ییاه  هناشن  ناونع  هب  ناناملـسم ، نایم  رد 

نماد تبیع ، نارود  رد  هک  یگنهرف  يداقتعا و  یعامتجا ، یقالخا ، فارحنا  هانگ و  عون  دـصکی  زا  شیب  نآ ، رد  هک  هدروآ  قداـص  ماـما 
، طاول انز ، ندش  دایز  يراوخ ، بارـش  يزابرامق ، يراوخ ، هوشر  هلمج : زا  ( 354 ،) تسا هدش  ییوگ  شیپ  دوش ، یم  یمالـسا  عماوج  ریگ 

مک سمخ ، تاکز و  نتخادرپن  مرـش ، نتفر  نایم  زا  مکـش ، توهـش و  هب  اهنت  مدرم  ماـمتها  ناـمدرم ، ندـش  لد  گنـس  محر ، حلـص  عطق 
ندرکن تیاعر  ادخ ، ریغ  يارب  يدام و  ياه  هزیگنا  هب  جح  ندرازگ  تالآرویز ، هب  دجاسم  نتـسارآ  زامن ، تاقوا  هب  ییانتعا  یب  یـشورف ،

.... ییوگ و قلمت  یـسولپاچ و  ینید ، یب  لاذتبا و  داسف و  رد  میظع  ياه  هیامرـس  ندرک  فرـص  نادـنمتورث ، زا  يوریپ  اهرتگرزب ، مارتحا 
مک و هانگ ، داسف و  هتبلا  تسا . نیمز  يور  روج  ملظ و  ندش  ریگارف  زا  یعون  عقاو ، رد  مدرم ، نایم  رد  اهیگدولآ  اهداسف و  نیا  ندش  دایز 

بیهل دبای و  یم  هبلغ  اهشزرا ، رب  اهشزرا ، دض  اهیبوخ ، رب  اهیدب  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، نآ  ندش  ریگارف  مهم ، هدوب ، مدرم  نایم  رد  شیب ،
تیمکاح شرتسگ  نیا ، رب  نوزفا  دور . یم  ورف  طاطحنا  داسف و  قالتاب  رد  یناسنا  هعماج  دریگ و  یم  ار  همه  نماد  یهاـبت ، داـسف و  شتآ 

شیپ روهظ  هناتسآ  رد  ع )  ) ناماما ییوگ  شیپ  ساسا  رب  هک  قح ، ناوریپ  نتفرگ  رارق  تیمورحم  فاعضتسا و  رد  نیمز  يور  رد  رابکتـسا 
یناهج رابکتسا  هنارگتراغ  هنارگمتس و  هطلس  رـضاح ، نامز  رد  تسا . روج  ملظ و  ندش  دایز  یتلادع و  یب  زا  يرگید  دومن  دمآ ، دهاوخ 

دایز زا  نخـس  يروآدای : تسا . روج  ملظ و  ندـش  ریگارف  هناشن و  نیا  ققحت  زا  يا  هعیلط  مورحم ، ياهتلم  ياهتورث  تراـغ  هب  رامثتـسا  و 
، نامز نامه  رد  دنـشابن . چیه  حلاص  دارفا  ای  دنوش ، رفاک  مدرم  همه  هک  نیا  هن  تسا ، حـلاص  دارفا  ندـش  مک  هانگ و  روج و  ملظ و  ندـش 

هدامآ ار  ترـضح  نآ  مایق  هنیمز  هک  یحلاص  دـهعتم و  هتخابکاپ ، دارفا  هدـنکفا ، هیاس  هانگ  هریت  ياهربا  هتفرگ و  ارف  یهابت  ار  اـج  همه  هک 
روهظ هناشن  ناونع  هب  متـس ، ندش  دایز  زا  هک  یلاح  رد  تایاور ، رد  دنزیخ . یمرب  داهج  هب  گرزب ، یجنم  نآ  زا  تیامح  رد  دنزاس و  یم 

دنکب و يدج  شالت  اهـشزرا ، دض  اب  هزرابم  اهـشزرا و  نتـشاد  اپ  هب  رد  دیاب  يدـهم ، رظتنم  هعماج  هک  هدـش  هراشا  هتکن  نیا  هب  هدـش ، دای 
ریگارف زا  روظنم  هک : نیا  رب  ینبم  دروآ  یم  قودـص  خیـش  زا  یتیاور  يرهطم ، یـضترم  دیهـش  دـنزادرپب و .... سفن  بیذـهت  هب  نارظتنم ،
تیاهن هب  ناراکدب ، ناراکمتس و  دنسر . یم  دوخ  راک  تیاهن  هب  لطاب ، قح و  هورگ  دیعـس ، یقـش و  زا  کی  ره  هک  تسا  نآ  متـس ، ندش 

رس هب  فاعضتسا  تیمولظم و  رد  ناحلاص  هک  ماگنه ، نیا  رد  دریگ . یم  ارف  ار  همه  نانآ  شتآ  بیهل  دنسر و  یم  يراکبان  يدب و  هجرد 
زا يرامش  ( 355 .) دنک یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ایند  دـنک و  یم  روهظ  ع )  ) يدـهم دوش ، یم  هتـسب  نانآ  رب  هراچ  ياههار  همه  دـنرب و  یم 
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، روهظ هناتـسآ  رد  هکلب  دیآ ، یمن  دوجو  هب  يزاس ، هنیمز  هسیاقم و  نودـب  اهبالقنا ، رگید  نوچمه  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  بالقنا 
تروص نایوپ  قح  يوس  زا  هک  اهبالقنا  اهمایق و  هلسلس  نیا  دروآ . یم  مهارف  ترـضح  نآ  روهظ  يارب  ار  هنیمز  دریگ و  یم  اپ  ییاهتکرح 

نیا قیقحت  ییوگـشیپ  دـنک . یم  هدامآ  جـع )  ) يدـهم یناهج  تکرح  يارب  ار  هنیمز  هدـمآ ، تایاور  یخرب  رد  هچنآ  ساسا  رب  دریگ ، یم 
سان جرخی  : » دیامرف یم  ص )  ) مرکا ربمایپ  مینک : یم  هراشا  نآ  زا  هنومن  دنچ  هب  هک  هدـمآ  تایاور  رد  ینوگانوگ  ياهریبعت  هب  اه ، هناشن 

یم ای  دنزاس . یم  مهارف  ار  ع )  ) يدـهم تموکح  هنیمز  دـنزارفا و  یمرب  دـق  قرـشم ، هیحان  زا  یهورگ  «( 356 . ) هناطلس نوئطویف  قرشملا 
«( 357 . ) جـلثلا یلع  اوبح  ول  مهعیابف و  مهتأیلف  مهب  عمـس  نمف  دـیدحلا  ربز  مهبولق  ناک  قرـشملا  لبق  نم  دوسلا  تایارلا  یجت ء  : » دـیامرف

، دینش ار  نانآ  مایق  سک  ره  سپ  تسا . مکحم  دالوف ، ياه  هعطق  دننام  نانآ  ياهلد  هک  دنیآ  یم  قرشم  هیحان  زا  هایـس ، ياهقریب  اب  يدارفا 
دق موقب  یناک  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دورب . فرب  يور  رب  هنیـس  اـب  دـشاب ، مزـال  دـنچ  ره  دباتـشب ، ناـنآ  يوس  هب  تعیب  يارب 
الف اولاسام  نوطعیف  مهقتاوع  یلع  مهفویـس  اوعـضو  کلذ ، اوار  اذاف  هنوطعی ، الف  هنوبلطی  مث  هنوطعی ، ـالف  قحلا  نوبلطی  قرـشملاب ، اوجرخ 
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ییوگ «( 358 . ) رمالا بحاصل  یـسفن  تیقبال  کلذ  تکردا  ول  ینا  اما  أدهـش ، مهالتق  مکبحاص  یلا  الا  اوعفدـیال  و  اوموقی ، یتح  هنولبقی 
سپ دنهد ، یمن  اهنادب  یلو  دننک ، یم  هبلاطم  زاب  دنهد و  یمن  نانادـب  یلو  دـنا ، هدرک  مایق  قح  بلط  رد  قرـشم  زا  هک  مینیب  یم  ار  یموق 

هب دـنهاوخ  یم  ار  هچنآ  ماگنه ، نآ  رد  سپ  دـنوش ) یم  دربن  هداـمآ   ) دـنریگ یم  شود  رب  ار  شیوخ  ياهریـشمش  دـننیب ، یم  نینچ  نوچ 
نانآ ناگتشک  دننک . یمن  میلـست  (ع ) رمألا بحاص  ترـضح  هب  زج  ار  نآ  دنوش و  یم  زوریپ  هک  نیا  ات  دنریذپ  یمن  یلو  دنهد ، یم  نانآ 

ییاهبالقنا اهمایق و  ییاپرب  زا  ینـشور  هب  تایاور ، نیا  رد  مراذگ . یم  رمألا  بحاص  يارب  ار  مناج  منک ، كرد  ار  نانآ  نم  رگا  دـندیهش .
زا رظن  فرـص  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  ناوارف  تاـیاور  اـهنیا ، رب  نوزفا  تسا . هدـش  هداد  ربخ  ع )  ) يدـهم ترـضح  روهظ  هناتـسآ  رد 
(، ع  ) يدـهم روـهظ  زا  شیپ  هک  دـنراد  قاـفتا  هتکن  نیا  رب  اـهنآ  همه  عوـمجم ، رد  تسه ، نآ  تاـیئزج  رد  هـک  یکدـنا  فـالتخا  دراوـم 

روهظ هنیمز  ددرگ و  یم  لیکشت  قرـشم  هیحان  رد  دشاب ، مه  ربمایپ  نادنزرف ، زا  دور  یم  نامگ  هک  ناحلاص ، زا  یکی  يربهر  هب  یتموکح 
، یخرب ساسا ، نیمه  رب  دـبای . یم  همادا  ناشیا ، ترـضح  هب  نآ  میلـست  و  ع )  ) يدـهم ندـش  رهاظ  ات  تموکح ، نیا  و  دزاـس . یم  اـیهم  ار 

نامه دـمآ ، راک  يور  بهذـم ، یماع  بصعتم  دبتـسم و  نامکاح  يـالیتسا  اـهنرق  زا  سپ  هک  ار ، هیوفـص  بهذـم  یعیـش  تلود  لیکـشت 
اب یخرب  زین ، ام  ناـمز  نیا  رد  ( 359 .) تسا هدمآ  رامـش  هب  ع )  ) يدهم تموکح  نازاس  هنیمز  هلمج  زا  تایاور ، رد  هک  دنا  هتـسناد  یتلود 

، دیسر يزوریپ  هب  ینیمخ  ماما  يربهر  هب  ش  لاس 1357 ه .-  رد  هک  ار  ناریا  یمالسا  بالقنا  هدمآ ، تیاور  رد  هک  ییاهیگژیو  هب  دانتـسا 
(. 360) دبای یم  همادا  ترضح  نآ  روهظ  ات  هللا  أش  نا  دنک و  یم  هدامآ  ع )  ) يدهم مایق  روهظ و  يارب  ار  هنیمز  هک  دنا  هتسناد  یتلود  نامه 

يربهر هب  تایاور ، یخرب  رد  هژیو  هب  دنک ، یم  قیبطت  ناریا  یمالـسا  بالقنا  رب  هدمآ ، تایاور  رد  هک  اه  هناشن  زا  يرایـسب  نانیا ، رواب  هب 
تسا هدش  هراشا  دنرادیاپ ، توغاط  ربارب  رد  همهاو  سرت و  نودب  وا ، نارای  دنک و  یم  مایق  مق  زا  تسا و  ربمغیپ  دالوا  زا  يدیس  هک  ماقم ،

یلو دـشخب ، یم  توق  ار  لاـمتحا  نیا  یناوارف  نئارق  هچرگ  تروص ، ره  رد  (. 361) دنک یم  قدص  یمالـسا ، بالقنا  هب  اهنآ  یگمه  هک 
ماما يربهر  هب  یمالـسا ، بالقنا  دنا ، هداد  ربخ  نآ  زا  ع )  ) همئا هک  زاس  هنیمز  تموکح  زا  روظنم  دـنک  تباث  هک  یحیحـص  یعطق و  لیلد 

، زین نیا  زا  شیپ  دـنا . هتخاس  حرطم  ار  یلاـمتحا  نینچ  هعیـش ، ياـملع  هک  تسین  يراـب  نیتسخن  نیا ، هتبلا  تسین . تسد  رد  تسا ، ینیمخ 
، دـنامن هتفگان  یلو ، تفرگ . یم  توق  لامتحا  نیا  تفرگ ، یم  تروص  ناسارخ  هقطنم  هژیوب  قرـش ، هیحاـن  زا  یبـالقنا  تکرح و  هاـگره 

بالقنا اب  اهنآ  هسیاقم  الـصا  هکلب  دـنا . هدوبن  ع )  ) يدـهم بالقنا  زاـس  هنیمز  یمالـسا ، بـالقنا  هزادـنا  هب  اـه  تکرح  نآ  زا  کـی  چـیه 
ترـضح روهظ  ات  دـشاب و  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هلمج  زا  زاس » هنیمز  تلود   » زا دارم  هک  نیا  لاـمتحا  يور  نیا  زا  تسا ، لـطاب  یمالـسا 

شخب نیا  رد  هک  يرایسب  تایاور  هب  هجوت  اب  دشابن ، هچ  دشاب و  تسرد  اه  لامتحا  نیا  هچ  هرخآلاب ، تسا . رایسب  دبای ، موادت  ع )  ) يدهم
اپ نآ  زا  تیامح  هب  ییاهبالقنا  دنیآ و  یم  راک  يور  قح  زا  تیامح  هب  ییاه  تلود  يدـهم ، روهظ  هناتـسآ  رد  تبیغ و  هرود  رد  هدیـسر ،
ریغ یمتح و  ياه  هناشن  زا  يرامـش  تسا . روهظ  ياـه  هناـشن  زا  نیا ، دـنزاس و  یم  هداـمآ  ع )  ) يدـهم روهظ  يارب  ار  هنیمز  دـنریگ و  یم 
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روهظ و ياه  هناشن  نییبت  رد  ع )  ) ناماما دوش . یم  رتهب  مدرم ، عضو  دـنک و  یم  زبسرـس  دابآ و  ار  نیمز  یپایپ ، ياـهناراب  روهظ ، لاـس  رد 
یم هراشا  هدیـسر  هراب  نیا  رد  هک  یثیداحا  زا  هنومن  دـنچ  هب  هک  دـنا  هدرک  داـی  زین ، هعقاو  نیا  زا  راـگزور ، نآ  ياهدادـخر  زا  نداد  ربخ 

اهتوم و دـعب  ضرالا  اهب  ییحتف  لصتم  ةرطم  نیرـشع  عیراب و  کلذ  متخی  مث  : » دـسیون یم  تایاور ، زا  يریگ  هرهب  اـب  دـیفم ، خیـش  مینک :
هدرم هک  نآ  زا  سپ  ار  نیمز  هک  یپایپ  ناراب  راهچ  تسیب و  اب  اه ) هناـشن  ندـمآ  دـیدپ   ) نیا دریگ  یم  ناـیاپ  سپ  (.« 362) اهتاکرب فرعت 
دسفی ۀقادیغ ، ۀنـسل  مئاقلا  مادق  نا  : » دنک یم  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا  یـسوط  خیـش  دناسانـش . یم  ار  نآ  تاکرب  دنک و  یم  هدنز  دوب ،

لخن يور  رب  امرخ  نآ ، رثا  رد  هک  دوب  دـهاوخ  نارابرپ  یلاس  ع ،)  ) يدـهم مایق  هناتـسآ  رد  (.« 363  ) کلذ یف  اوکـشتالف  لخنلا  یف  رمتلا 
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ةرـشع ةرخآلا و  يدامج  یف  سانلا  رطم  همایق ، نآ  اذا  و  : » دیامرف یم  قداص  ماما  ای  دیهدن . هار  دوخ  هب  يدـیدرت  نیا ، رد  سپ  دـسوپ . یم 
ع)  ) يدهم روهظ  ماگنه  نوچ  و  (.« 364 ...) مهروبق یف  مهنادـبا  یف  نینم  ؤملا  موحل  هب  هّللا  تبنیف  هلثم ، سانلا  ری  مل  ارطم  بجر ، نم  مایا 
. دنـشاب هدیدن  ار  نآ  دننام  ماگنه ، نآ  ات  هک  درابب  مدرم  رب  یناراب  بجر ، هام  تسخن  زور  هد  رخآلا و  يدامج  هام  مامت  رد  دوش ، کیدزن 

مک یپایپ ، مه  نآ  ناراب ، رادقم  نیا  شراب  دـنایورب . دـنا ، هتفخ  ناشیاهربق  رد  هک  نانمؤم ، ندـب  رب  تشوگ  نآ ، هلیـسو  هب  دـنوادخ ، سپ 
لامتحا هتبلا  تسا . نکمم  يداع  هنوگ  هب  نآ  عوقو  اریز  درادـن ، یهجو  هزجعم ، رب  نآ  لـمح  لاـح ، نیا  اـب  تسا . هقباـس  یب  اـی  هقباـس و 

هتـشاد زاـجعا  هبنج  دـناوت  یم  تروـص ، نیا  رد  هک  دراـبب  نیمز  ياـج  هـمه  رد  ناـمزمه و  اـه ، ناراـب  نـیا  هـک  دراد  دوـجو  زین  يرگید 
دیاب یلو  دنا ، هدروآ  روهظ  ياه  هناشن  فیدر  رد  یـسربط  یـسوط و  خیـش  دیفم ، خیـش  دـننام : یناگرزب  هچرگ  ار  هناشن  نیا  (. 365) دشاب

یم ناشن  یـسربط ، تیاور  لیذ  رد  نینمؤملا » موحل  هب  هّللا  تبنیف   » هلمج ایناث ، تسا . هلـسرم  دـیفم  یـسربط و  تیاور  ـالوا ، تشاد : هجوت 
نب یلع  نآ  دنـس  رد  اریز  تسا ، فیعـض  زین  یـسوط  خیـش  تیاور  اثلاث ، و  تسا . ناگدرم  ندش  هدنز  تمایق و  ییاپرب  هب  طوبرم  هک  دهد 

. تسا لکـشم  تایاور ، هنوگ  نیا  دانتـسا  هب  روهظ ، يارب  يا  هناشن  نینچ  تابثا  نیارباـنب ، تسا . هیفقاو  زا  هک  دراد  رارق  ( 366  ) هزمح یبا 
نیب زا  روما و  نتفای  ناـماس  زاـغآ  روهظ ، نارود  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  دـنا ، هتفگ  باـب  نیا  رد  هک  ینانخـس  تاـیاور و  نیا  عومجم  زا  هتبلا 

. دشاب نادابآ  نارابرپ و  یلاس  روهظ  لاس  ات  دیآ ، یم  شیپ  يدـعاسم  طیارـش  یعیبط ، رظن  زا  هک  دور  یم  لامتحا  تسا ، تالکـشم  نتفر 
: یمتح ریغ  یمتح و  ياه  هناشن  زا  يرامش 

نینوخ ياهگنج  . 12

نیب اهگنج  نیا  ایوگ  (. 367  ) تسا هدـش  دای  روهظ  ياه  هناشن  ناونع  هب  زین ، گرزب  ياهراتـشک  نینوخ و  ياه  گنج  زا  ینید ، عباـنم  رد 
ياج رب  زا  سپ  هورگ و  ود  زا  کـی  چـیه  يزوریپ  نودـب  تیاـهن ، رد  هک  دـهد  یم  يور  یـسایس  يداـم و  ياـهتباقر  رـس  رب  لـطاب ، لـها 

. تسا روج  ملظ و  ندش  ریگارف  نیمز و  داسف  یعیبط  هجیتن  گرزب ، يا  هعجاف  نینچ  زورب  دـبای . یم  نایاپ  اه ، هتـشک  زا  یهوبنا  نتـشاذگ .
، دنمروز ناناوجون  هک  دـهد  یم  خر  ینادرم  سابع و  ینب  نیب  یمیظع  گنج  اسیقرق »  » هقطنم رد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور ، یخرب  زا 

ياهیزیر نوخ  نیا  هک  دـیآ  یمرب  دـهاوش  نئارق و  زا  ددرگ . یم  هتـشابنا  مه  يور  رب  ياـه  هتـشک  ياـه  هشـال  ددرگ و  یم  ریپ  هدوسرف و 
روظنم هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا  تسین . يا  هناگادـج  هثداح  تسا و  نامز  نآ  ياهبوشآ  ینایفـس و  جورخ  هعقاو  ناـمه  رد  گرزب ،

، دوش یم  ماجنا  ع )  ) يدـهم تسد  هب  روهظ و  نامز  رد  هک  دـشاب  تلادـع  قح و  نانمـشد  ناربکتـسم و  ندـیبوک  مه  رد  تاـیاور ، نیا  زا 
: یمتح ریغ  یمتح و  ياه  هناشن  زا  يرامش  روهظ . هناشن  هن  تسا ، روهظ  نارود  عیاقو  زا  نیاربانب 

جوجأم جوجأی و  جورخ  . 13

هک دوش  یم  نشور  تاـیاور ، نیا  رد  تقد  اـب  هک  ( 368  ) هدـش هتـسناد  روهظ ، ياه  هناشن  زا  جوجأم  جوجأی و  جورخ  تایاور ، یخرب  رد 
دای جوجأم  جوجأی و  جورخ  زا  نآرق  رد  هک  يدروم  ود  دنتـسه . تمایق  ییاپرب  هب  رظان  اهنآ ، رتشیب  هکلب  دـنرادن ، روهظ  هلأسم  هب  یطابترا 

ضقانت هاگ  ییاسران و  تلالد و  فعض  باب و  نیا  تایاور  دنس  فعض  رب  نوزفا  نیا ، درادن . هیـضق  نیا  رب  یتلالد  چیه  (، 369  ) مه هدش 
: یمتح ریغ  یمتح و  ياه  هناشن  زا  يرامش  تساهنآ .

برغم زا  دیشروخ  عولط  . 14

يرهاظ يانعم  رگا  يا ، هدیدپ  نینچ  عوقو  تسا ، برغم  زا  دیـشروخ  عولط  هدـش ، هراشا  نآ  هب  تایاور  رد  هک  روهظ  ياه  هناشن  هلمج  زا 
مکاح لوصا  اب  نیا ، دوب و  دهاوخ  یسمش  هموظنم  تکرح  رد  رییغت  ناهج و  مظن  ندیشاپ  مه  زا  نتخیر و  مه  رد  مزلتـسم  دشاب ، دارم  نآ 
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یم لیکـشت  ار  شیوخ  یناـهج  تموکح  نیمز ، نیمه  يور  رب  ع ،)  ) يدـهم ترـضح  عطق  روـط  هب  دراد . يراـگزاسان  تعیبـط ، ماـظن  رب 
مکاح ماظن  هدودحم  رد  هزجعم  اریز  تسین ، رسیم  دنا ، هتشادنپ  یخرب  هکنانچ  هزجعم ، هنوگ  هب  هناشن  نیا  ققحت  ساسا  نیا  رب  (. 370) دهد

یناشاک ضیف  تسا . يدهم  ترـضح  برغم ، زا  دیـشروخ  عولط  زا  روظنم  دسر ، یم  رظن  هب  (. 371) دریگ یم  تروص  ناهج  تعیبط و  رب 
ضعب نم  رهظی  امک  ع )  ) هروهظ نع  ثیدحلا  یف  اهبرغم  نم  سمـشلا  عولطب  ینک  هنأک  و  : » دسیون یم  هنیمز  نیا  رد  یتایاور  حیـضوت  رد 

هدافتسا مه  رابخا  یخرب  زا  هک  هنوگ  نامه  تسا ، ع )  ) يدهم ترـضح  روهظ  زا  هیانک  برغم ، زا  دیـشروخ  عولط  ایوگ ، «(. 372 «) رابخالا
هک هعـصعص ، تایاور  لیذ  رد  دوش . یم  هدافتـسا  بلطم  نیا  زین  تاـیاور  یخرب  زا  هدرک ، هراـشا  ضیف  موحرم  هک  هنوگ  ناـمه  دوش . یم 

روظنم زا  هک  يدرف  خـساپ  رد  ۀعـصعص  تسانعم . نیا  رگنـشور  هک  تسا  يا  هلمج  دـنک ، یم  یفرعم  روهظ  هناشن  ناونع  هب  ار  هثداـح  نیا 
یناثلا وه  میرم  نب  یـسیع  هفلخ  یلـصی  يذـلا  نا  : » تفگ دوب ، هدیـسرپ  کلذ »... دـعب  نوکی  امع  ینولأست  ـال   » هلمج زا  ع )  ) نینمؤملاریما

رس تشپ  ع ،)  ) یسیع ترضح  هک  یـسک  (.« 373) اهبرغم نم  ۀعلاطلا  سمـشلا  وه  و  ع )  ) یلع نب  نیـسحلا  دلو  نم  عساتلا  ةرتعلا  نم  رـشع 
هک يدیـشروخ  تسوا  مه  تسا و  یلع  نب  نیـسح  نادنزرف  زا  رفن  نیمهن  و  (ص ) ربمایپ نادـناخ  زا  رفن  نیمهدزاود  درازگ ، یم  زامن  يو 

روـهظ تسا  هدـش  هیبـشت  تقیقح  رد  دراد و  ییاـنک  ياـنعم  برغم ، زا  دیـشروخ  عوـلط  ساـسا ، نیا  رب  دـنک . یم  عوـلط  شهاـگبورغ  زا 
، دـشک یم  ورف  بش  باقن  رد  هرهچ  هک  نآ  زا  سپ  دیـشروخ ، هک  هنوگ  نامه  شهاـگبورغ . زا  دیـشروخ  عولط  هب  ع )  ) يدـهم ترـضح 

یط زا  سپ  زین ، ع )  ) يدـهم ترـضح  دـنک ، یم  یناشفا  وترپ  قفا  ياه  هنارک  زا  نآ  نشور  هعیلط  درد و  یم  ار  یهایـس  ياه  هدرپ  هراـبود 
زا هدمآ  هوتسب  تلادع و  هنتف  ناهج  يدیـشروخ ، ناسب  دنک  یم  روهظ  راظتنا ، تبیغ و  راگزور  ندش  يرپس  تیمورحم و  تنحم و  نارود 

. دنک یم  نشور  هدنز و  تلادع ، شخبتایح  وترپ  اب  ار  یتلادع  یب  متس و  ملظ و 

تسا هدش  حرطم  روهظ ، هناشن  باب  رد  هک  یتالاکشا 

نیا يروآدای  میدرک ، هراشا  نآ  ماسقا  زین  کی و  ره  تحص  نازیم  هب  میداد و  رارق  یسررب  دروم  ار  روهظ  ياه  هناشن  زا  یخرب  هک  نونکا 
-1 مینک . هراشا  اهنآ  هب  اج  نیا  رد  تسین  دب  هک  تسا  هدـش  حرطم  یتالاکـشا  یهاگ  روهظ ، هناشن  باب  رد  هک  میناد  یم  مزال  زین  ار  هتکن 

هراچ ناناملـسم  دـنوش ، یم  عقاو  تبیغ  هرود  لوط  رد  ع ،)  ) ناموصعم ینیب  شیپ  ساسا  رب  اه  هناشن  هک  نیا  هب  هجوت  اب  سأـی  يدرـسلد و 
دوش یم  نانآ  سأی  يدرسلد و  ببس  نیا ، هک  تسا  نشور  دنشاب . میلـست  اهدادخر  ربارب  رد  دننامب و  اهنآ  ققحت  رظتنم  نآ  زج  دنرادن  يا 

، تسین تسرد  لاکشا  نیا  (. 374) دنوش یم  درـسلد  شیوخ ، ياهتیلوؤسم  فیاظو و  ماجنا  یمالـسا و  دنلب  فادها  بیقعت  زا  هجیتن  رد  و 
دنـشاب و ریذـپان  رییغت  هک  دنتـسین  يروما  یمتح ، ریغ  هچ  یمتح و  هچ  روهظ ، ياه  هناشن  میدرک ، هراشا  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگ  ناـمه  اریز 

عاضوا هک  یتروص  رد  ع )  ) ناموصعم ینیب  شیپ  ساسا  رب  اهنآ  هکلب  دندرگ ، عقاو  ررقم  عقوم  رد  راکدوخ ، هنوگ  هب  يرییغت و  چیه  نودب 
نیا نایم  رد  رگید . زیچ  هن  دنروهظ ، ندش  رت  کیدزن  رگنایب  اهنت  دنوش و  یم  عقاو  دور  ولج  دـش ، ینیب  شیپ  هک  لاور  نامه  هب  لاوحا ، و 

، دش هئارا  اهنآ  نودب  ریزگان  زا  هک  يریسفت  ساسا  رب  دنریزگان و  اه ، هناشن  زا  یکدنا  رامـش  اهنت  دش ، نایب  روهظ  يارب  هک  يا  هناشن  همه 
، نیا رب  نوزفا  دنوش . هتـشاد  سپ  شیپ و  ای  دننک و  رییغت  دـنوادخ ، هدارا  هب  تسا  نکمم  دنتـسین و  ریذـپان  رییغت  يربج و  يروما  زین ، اهنآ 

يدرسلد هیام  اهنت  هن  روهظ ، ياه  هناشن  نییبت  ینیب و  شیپ  نیاربانب ، دنوش . یم  عقاو  روهظ  هناتسآ  رد  ياه  هناشن  روهظ ، یمتح  ياه  هناشن 
مرگلد یـساسا  ياهـشقن  نتفرگ  هدهع  هب  رد  ار  نانآ  دراد و  یم  هگن  نشور  نانآ  لد  رد  ار  دـیما  غارچ  هک  ددرگ  یمن  نانم  ؤم  یتسـس  و 

تساشگ و هر  ترـضح  نآ  ناتـسود  نانمؤم و  يارب  هک  تبـسن  نامه  هب  روهظ ، ياه  هناشن  حیرـشت  ناـفلاخم  ندـش  هاـگآ  - 2 دنک . یم 
هدامآ ع )  ) ماما يرای  کمک و  قح و  ههبج  هب  نتـسویپ  يارب  ار  شیوخ  ناـمز ، زا  حیحـص  شنیب  كرد و  اـب  ناـنآ  هک  ددرگ  یم  بجوم 

عـضوم تفلاخم و  يارب  ار  دوخ  ماگنه ، هب  ات  دشاب  يرادشه  دناوت ، یم  زین  ع )  ) يدهم ترـضح  نانمـشد  ناناملـسم و  ریغ  يارب  دـنزاس ،
زا يا  هتـسد  یتقو  هک  نآ  هژیوب  دنزادرپب ؟ هناریگـشیپ  تامادـقا  یگنج و  گرب  زاس و  هیهت  هب  دـنزاس و  ایهم  ترـضح  نآ  ربارب  رد  يریگ 
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تعرس هب  دنوش و  علطم  رما  عقاو  زا  نانمـشد  هک  دوش  نآ  بابـسا  اسب  هچ  دوش ، عقاو  روهظ  یکیدزن  رد  يدحاو و  نامز  رد  اه  هناشن  نیا 
نایب نیاربانب ، دنروآ ؟ دوجو  هب  ع )  ) ماما بالقنا  هار  رـس  رب  يدج  تالکـشم  دنروآ و  لمع  هب  يو  اب  ییور  رد  ور  يارب  ار  مزال  تامادقا 

. فلا میوش : یم  روآدای  ار  هتکن  دـنچ  لاکـشا  نیا  هب  خـساپ  رد  دوش ! مامت  يو  نارای  و  ع )  ) ماما مایق  نایز  هب  اسب  هچ  روهظ ، ياه  هناـشن 
يداقتعا اه ، هناشن  نیا  زا  کی  چیه  هب  دنروهظ و  هلأسم  و  جع )  ) يدهم دوجو  رکنم  الصا  یهورگ  . 1 دنتسین : جراخ  لاح  ود  زا  نافلاخم 
ترـضح یجنم ، نآ  هک  نیا  یلو  دـنراد ، لوبق  نامزلارخآ ، رد  ار  یلک  حلـصم  روهظ  یهورگ ، - 2 ناکرـشم و .... نارفاک ، دننام  دنرادن ،

، هورگ ود  ره  هک  تسا  نشور  نایدوهی و ... نایحیسم و  دننام  دنرادن . لوبق  میدقتعم ، ام  هک  ییاه  هناشن  ياهیگژیو و  اب  دشاب ، ع )  ) يدهم
ساسا زا  ار  همه  دـنرادن و  لوبق  میدـقتعم ، روهظ  یکیدزن  نداد  ناـشن  يارب  اـم  هک  ار  ییاـه  هناـشن  و  ع )  ) يدـهم ترـضح  روهظ  لـصا 

هک ضرف  رب  ب . دنوش . ینکـشراک  تفلاخم و  هدامآ  اه ، هناشن  ققحت  ضحم  هب  هک  دنـشاب  دصرتم  اهنآ  هک  درادن  ینعم  نیاربانب  دنرکنم ،
هلأسم اریز  دنریگب ، ار  وا  تکرح  يولج  دـنناوت  یمن  مه  زاب  دـننادب ، دنـسانشب و  مه  ار  روهظ  ياه  هناشن  ع )  ) يدـهم ترـضح  نانمـشد ،

تفلاـخم و زاربا  دـنناوتب  اـهنآ  هجیتـن  رد  دوش و  ققحم  هلـصاف  نودـب  دـش ، راکـشآ  اـه  هناـشن  نآ  اـت  هک  تسین  یکیتاـموتا  يرما  روـهظ 
نیا رت  مهم  هتکن  ج . دهد . یم  روهظ  نذا  ترضح  نآ  هب  دید ، ایهم  ار  هنیمز  هاگ  ره  تسا  دنوادخ  هدارا  هب  روهظ  هکلب  دننکب . ینکشراک 

، نانمشد هئطوت  يرگ و  هلیح  دنوادخ ، هدارا  هب  هک  دریگ  یم  تروص  یطیارـش  رد  جع )  ) يدهم ترـضح  روهظ  تایاور ، بجوم  هب  هک ،
موش ياهفده  هب  دنناوت  یمن  دننکب  يراک  ره  دنوش و  یم  ناوتان  يو  اب  ییورایور  زا  ترـضح  نآ  نانمـشد  ددرگ و  یم  یثنخ  راکـشآ و 

يدنوادخ د . دننکب و ... هدافتـسا  ءوس  اه  هناشن  زا  دنناوت  یمن  مه  زاب  دنـسانشب ، یتسرد  هب  ار  همه  رگا  يور ، نیا  زا  دنبای . تسد  شیوخ 
مهارف نماض  دوخ  هتشاد ، ررقم  دزوس ، یم  یهابت  ملظ و  شتآ  رد  ایند  هک  یطیارش  رد  نامزلارخآ و  رد  ار  ع )  ) يدهم ترضح  روهظ  هک 

هکلب تسین ، يداع  بـالقنا  يدـهم ، ترـضح  بـالقنا  تسا . ترـضح  نآ  زا  تظفاـحم  نانمـشد و  هئطوت  ندرک  یثنخ  طیارـش و  ندـش 
دیاقع هک  دوب  لفاغ  دیابن  زین  هتکن  نیا  زا  ه . تسا . نآ  هدنرادهگن  نابیتشپ و  نیرتهب  دنوادخ ، دبای و  یم  ققحت  هدارا  هب  هک  تسا  یبالقنا 
هتشاد يدام  تاهیجوت  لئاسم  نیا  همه  يارب  هک  دوش  یم  ببس  جع ،)  ) يدهم ترضح  نانمـشد  نافلاخم و  يدام  دید  لطاب و  یفارحنا و 
(.« 375  ) نورصبیال مهف  مهانیشغأف  ادس  مهفلخ  نم  ادس و  مهیدیا  نیب  نم  انلعج  و  : » دنوشن هاگآ  هاگچیه  قیاقح ، اهتیعقاو و  زا  دنشاب و 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  یگدنز  دلوت و  هب  یهاگن  مجنپ ؛ شخب 

همدقم

، ینالوط تایح  دلوت ، هب  داقتعا  دراد . ناناملـسم  ینید  رواب  رد  هشیر  تسا و  مهم  ياهدادخر  زا  جع ،)  ) دوعوم يدهم  یگدـنز  تدالو و 
هژیوب نارواب ، نید  راتفر  یگدنز و  هب  ار  یـشخب  تهج  زاس و  تشونرـس  شقن  هک  یـساسا  تسا  يا  هلأسم  ترـضح ، نآ  تماما  روهظ و 

ماما یصخش  ياهیگژیو  رگنایب  هک  هدیسر  هعیش  ینس و  قیرط  زا  ع )  ) موصعم ناماما  و  (ص ) ربمایپ زا  یناوارف  ثیداحا  تسا . هداد  نایعیش 
(376 ...) نایعیـش و ياوشیپ  نیمهدزاود  ع ،)  ) نیـسح ماما  دـنزرف  نیمهن  ع ،)  ) همطاف نادـنزرف  زا  تلاسر ، نادـناخ  زا  تسا : جـع )  ) ناـمز

نیا زا  دنا ، هدوب  نآ  زا  سپ  تدالو و  نامز  رد  هک  نانآ  هچ  دـنا و  هتـسیز  یم  يو  تدالو  زا  شیپ  هک  نانآ  هچ  زین ، خـیرات  نارگـشرازگ 
نخس ماما  نآ  فاصوا  يامش و  زا  دنا  هتـشاد  ار  جع )  ) يدهم هدهاشم  رادید و  قیفوت  هک  نانآ  زا  یخرب  دنا و  هداد  ربخ  تکربرپ  تدالو 

لیاسم ترضح ، نآ  صخـش  یگدنز و  هرابرد  زونه  تسین ، يدیدرت  اهنآ  یتسرد  رد  هک  نیارق ، دهاوش و  نیا  دوجو  اب  ( 377 .) دنا هتفگ 
یعیبط ریس  هب  ارذگ  هراشا  نمـض  هک  مینآ  رب  راتـشون ، نیا  رد  دبلط . یم  ار  يرت  قیقد  رتشیب و  یـسررب  ثحب و  هک  تسا  حرطم  یبلاطم  و 

. میهدب خساپ  اهشسرپ  زا  یخرب  هب  لاجم ، ناوت و  هزادنا  هب  روهظ ، رصع  ات  دلوت  زاغآ  زا  جع ،)  ) رصع ماما  یگدنز 

تدالو یگنوگچ 
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حرش ریوصت و  میـسرت و  يور ، نیا  زا  تسه . هدوب و  زیگنا  لا  ؤس  يرایـسب  يارب  نیا ، هتـشاد و  ییانثتـسا  تدالو  جع ،)  ) يدهم ترـضح 
زا سپ  ع ،)  ) موصعم نایاوشیپ  تماما  نایرج  دامن . یم  رورض  هدیدپ ، نیا  ربارب  رد  ع ،)  ) تیب لها  نانمشد  نافلاخم و  دروخرب  تامدقم و 

ظفح اب  هطبار  رد  تماما ، یـساسا  طوطخ  یلک و  يژتارتسا  ظفح  اب  ع ،)  ) ناماما درک . ادیپ  نوگانوگ  ياهدورف  زارف و  (ص ) ادـخ لوسر 
تماما نامز  ات  اهبیشن ، زارف و  نیا  دنتفرگ . شیپ  رد  ناگشیپ ، متس  ربارب  رد  ار  ینوگ  هنوگ  ياهـشور  اهکیتکات و  نآ ، ياهـشزرا  بتکم و 

یـسایس و عاضوا  طیارـش و  یبایزرا  ناکم و  نامز و  بسانت  هب  کی  ره  تیب ، لها  ناماما  تشاد و  رارمتـسا  ع ،)  ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع 
ماما يداه و  ماما  و  داوج ، ماما  تفای . يرگید  لکش  تماما  نایرج  ع ،)  ) اضر ماما  زا  سپ  دندرک . یم  باختنا  صاخ  یعضوم  یعامتجا ،

میقتسم رظن  ریز  ناراوگرزب ، نیا  هک  اج  نآ  زا  دندیزگرب . هناگی  یعضوم  یسابع  يافلخ  مکاح و  هاگتـسد  ربارب  رد  ع ،)  ) يرکـسع نسح 
هنوگ ره  تصرف  دش و  دودحم  نانآ  ياهیربهر  اهتیادـه و  اهتکرح ، دـندرب ، یم  رـس  هب  سبح  رـصح و  رد  تقو ، هفیلخ  دـیدش  تبقارم  و 

(ع) داوج ماما  هب  هفیلخ  رتخد  جیوزت  زا  هناگ ، هس  ناماما  هب  تبسن  يریگ ، تخس  هرصاحم و  نیا  دیدرگ . بلس  نانآ  زا  یسایس ، تموکح 
هلحم رد  نانآ  نداد  تنوکـس  و  ارماـس )  ) تفـالخ زکرم  هب  ع )  ) نسح ماـما  شدـنزرف  و  ع )  ) يداـه ماـما  یناوخارف  اـب  و  ( 378) دش زاغآ 
لها نارادتسود  نایعیـش و  أجلم  روحم و  يداه  ماما  هک  دیـسر  يو  هب  هنیدم  زا  هفیلخ  ناسوساج  ياهـشرازگ  ( 379 .) تفای همادا  رکسع » »

ندروآ يارب  ار  يدارفا  تشون و  هنیدم  یلاو  هب  یمایپ  یـسابع ، لکوتم  نک . مادقا  یهاوخ  یم  ار  موب  زرم و  نیا  رگا  تسا . هدـیدرگ  تیب 
یم ماما  هناخ  هب  ار  دوخ  نارومأم  هاگ  یب  هاگ و  ارماس ، رد  ماما  تماقا  زا  سپ  درکن ، هدنسب  مه  مادقا  نیا  هب  تشاد . لیسگ  ارماس  هب  ماما ،

رت گنت  هرصاحم  هقلح  زور ، هب  زور  ( 380 .) دنداد رارق  تیذا  رازآ و  دروم  و  دندرب ، هفیلخ  شیپ  هب  ار  ترضح  نآ  اهراب  اهراب و  داتسرف .
هیلع مدرم  شروش  بالقنا و  زا  میب  تموکح ، هیحان  زا  اهیریگ ، تخس  نیا  یلـصا  تلع  هتبلا  رتراوشد . ماما  اب  نایعیـش  تاقالم  و  دش . یم 

تماما نامز  رد  و  ع )  ) يداه ماـما  زا  سپ  دوب . تسد  نیا  زا  یلئاـسم  و  ع )  ) ماـما هب  لاوما  یعرـش و  هوجو  ندیـسر  زا  يریگولج  ناـنآ و 
ماما اب  نایعیش  طابترا  تفرگ و  عضوم  ترـضح  نآ  ربارب  رد  شالت ، ناوت و  مامت  اب  نمـشد ، دیـسر و  جوا  هب  اهراشف  نیا  ع ،)  ) نسح ماما 

نمـشد هک  نیا  هژیوـب  تسا ، تقیقح  نیا  ياـیوگ  ترـضح ، نآ  ررکم  ياهنادـنز  هجنکـش و  رازآ و  دـناسر . دـح  نیرت  نییاـپ  هـب  ار  (ع )
زا شیپ  ار  هعقاو  اـت  دیـشوک  یم  يور ، نیا  زا  هتفرگ  رارق  عوقو  نیوکت و  فرـش  رد  تسا ، نارگن  نآ  زا  هک  ار  هچنآ  دوب  هدرک  ساـسحا 

نیـسح ماما  دنزرف  نیمهن  نوچ ، ییاه  هناشن  اب  نایعیـش ، ياوشیپ  نیمهدزاود  ناونع  هب  جع ،)  ) دوعوم يدهم  دـلوت  دـنک . جالع  نآ  عوقو 
دندوب هدینش  ناثدحم  نایوار و  نابز  زا  اهراب  ار  نآ  نامکاح ، یتح  ناناملسم  دوب و  هدش  روهـشم  و ... (ع ) اضر ماما  دنزرف  نیمراهچ  (ع ،)

يدنزرف يزور  تسین و  نوریب  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  هداوناخ  هژیوب  هداوناخ ، نیا  زا  اهیگژیو ، نیا  اب  دازون  نیا  دلوت  هک  دنتـسناد  یم  و 
رب ار  ملظ  داینب  برغ ، قرـش و  رب  ییاورنامرف  نمـض  درک و  دـهاوخ  اـپرب  داد  لدـع و  تموکح  هک  دـمآ  دـهاوخ  اـیند  هب  هداوناـخ  نآ  زا 

يدوبان اب  دنناوتب  رگم  دیازفا ، یم  ع ،)  ) يرکسع نسح  ماما  هب  تبسن  دوخ  ياه  يریگ  تخـس  اهراشف و  رب  يور  نیا  زا  تخادنا . دهاوخ 
، ناـنآ یپ  رد  یپ  قیقد و  ياـه  يریگـشیپ  اـه و  يزیر  هماـنرب  فـالخ  رب  اـما  ( 381) دـنریگب ولج  تماما  موادـت  يدـهم و  دـلوت  زا  ناشیا 

یم شیوخ  تایح  نامز  رد  ع ،)  ) يداه ماما  دربن . ییاج  هب  هار  نانمـشد ، ياه  هئطوت  دـش و  هداـمآ  جـع )  ) ناـمز ماـما  تدـالو  تامدـقم 
مات مامتها  یلع  نب  نسح  دوخ ، دـنمورب  دـنزرف  جاودزا  هلأـسم  رد  يور  نیا  زا  تسوا . لـسن  زا  نیمز  رد  ادـخ  تجح  نیرخآ  هک  تسناد 
هنوگ ود  هب  ع )  ) نسح ماما  جاودزا  ناتـساد  تشگ . یم  رهاط  بیط و  ینیمزرـس  لابند  هب  هبیط ، هرجـش  نآ  دشر  ندییور و  يارب  تشاد و 

، نوتاخ همیکح  ع ،)  ) يداه ماما  رهاوخ  هک : تسا  نآ  دـیآ  یم  رتاـگزاس  هلأـسم  یعیبط  دـنور  نئارق و  اـب  هچنآ  نکل  تسا ، هدـش  تیاور 
ارف یتسرد  هب  ار  ینید  فراعم  ضئارف و  يو  رظن  ریز  زاغآ  زا  هک  سجرن ،»  » مان هب  ار  نانآ  زا  یکی  ع )  ) يداه ماما  تشاد . ناوارف  نازینک 

نــسح ماـما  جاودزا  دــقع  هـب  تـسا ، هدــمآ  یخیراـت  ياـهباتک  رد  هـک  یتامدــقم  اــب  دروآ و  رد  شدــنزرف  يدزماــن  هـب  دوـب ، هـتفرگ 
یم يرامـش  زور  تماما ، هراتـس  نیرخآ  تدالو  راظتنا  رد  نایعیـش  ناتـسود و  تشذگ  كرابم  جاودزا  نیا  زا  یتدم  ( 382 .) دروآرد (ع)

هب (. 383 « ) هفطل هنمب و  ادلو  هللا  ینقزریـس  : »... داد یم  نارای  هب  ار  شدولوم  دیون  هاگ ، هگ  ع ،)  ) نسح ماما  دندوب . هدنیآ  نارگن  دندرک و 
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اوئفطیل نودیری  : » هفیرـش هیآ  ررکم  توالت  اب  درک . دـهاوخ  نم  لماش  ار  شتیانع  فطل و  داد و  دـهاوخ  يدـنزرف  نم  هب  دـنوادخ  يدوز 
نیا ولج  دناوت  یمن  يرکم  هشقن و  چیه  هک  داد  یم  تراشب  دیما و  نارای  هب  (. 384 « ) نیرفاکلا هرک  ول  هرون و  متم  هّللا  مههاوفأب و  هّللارون 
راـک هب  تشاد  ناوـت  رد  هچنآ  زین ، نمـشد  وـس ، نآ  زا  دـسر . یم  قـقحت  هب  هدـعو  نیا  يزور  دریگب و  ار  يدـنوادخ  تـمکح  تردـق و 

ع)  ) ماما لزنم  رد  هژیوب  ع ،)  ) نسح ماما  هب  بوسنم  ياه  هداوناخ  رد  یناوارف  ياه  هلباق  دـباین : ققحت  یهلا ، گرزب  هدـعو  نیا  اـت  تفرگ ،
رب اما  ( 385 ...) دننک و شدوبان  دندید ، ماما  هناخ  رد  يرـسپ  يدنزرف  رگا  هک  درامگ  ار  ینارومأم  دـنکفا ، نادـنز  هب  اهراب  ار  ماما  درامگ ،
زا ترضح ، نآ  نایعیـش  ناگتـسباو و  زا  یـصاخ  دارفا  و  ع )  ) نسح ماما  زج  دش و  تماما  رون  لماح  نوتاخ  سجرن  اهـشالت ، نیا  فالخ 

، دوعسم دولوم  نآ  ق . لاس 255 ه . نابعش  همین  بش  رد  دش و  زوریپ  نارگمتس  یناطیش  ریبدت  رب  یهلا  ریدقت  (. 386) دندشن هاگآ  رما ، نیا 
هدروآ رب  ار  دوـخ  يوزرآ  هک  ع )  ) نسح ماـما  (. 387) داد ار  ناحلاص  تیمکاح  نافعـضتسم و  تماما  دـیون  داهن و  دوجو  هصرع  هب  مدـق 

ارم هک  دـندوب  رادـنپ  نیا  رب  نارگمتـس  (...« 388  ) هّللا ةردـق  اوأر  فیکف  لـسنلا  اذـه  اوعطقیل  ینولتقی  مهنا  ۀـملظلا  تمعز  : » دومرف دـید ،
ياضف نآ  رد  تشحو و  بعر و  طیارـش  نآ  رد  بیترت ، نیدب  دندوب . لفاغ  دنوادخ  تردـق  زا  اما  ددرگ ، عطقنم  تماما  لسن  ات  دنـشکب ،

نارگمتـس و لوفا  بورغ و  شدـلوت ، اـب  درک و  عوـلط  تیـالو  تماـما و  نازورف  هراتـس  نیمهدزاود  روـج ، ياـفلخ  تیمکاـح  قاـنتخا و 
، ناشیوخ دوش ، یم  دنزرف  ياراد  هک  یـسک  الومعم  یناهنپ  تدالو  . 1 هتکن : ود  يروآ  داـی  ( 389 .) درک مالعا  ار  ناگدیدمتس  تیمکاح 
. دنام یمن  هدیشوپ  یسک  زا  هلأسم  نیا  دشاب ، یعامتجا  تیعقوم  ياراد  یـصخش  رگا  هژیوب  دنوش ، یم  هاگآ  نآ  زا  ناگیاسمه  ناتـسود و 

ندراـمگ تیـساسح و  تقد و  همه  نآ  اـب  ناـفلاخم ، دـیایب و  اـیند  هب  يدازوـن  ع )  ) نـسح ماـما  يارب  هـک  درک  روـصت  ناوـت  یم  هنوـگچ 
زاجعا و ای  دوب ، یعیبط  يداع و  هلأسم  نیا  ایآ  دندرگن . هاگآ  دازون  دلوت  زا  ترـضح ، نآ  ناگتـسباو  ماما و  لزنم  رد  ناوارف  ياهـسوساج 
زا تسناد و  یم  یتـسرد  هـب  زین  ار  دوـلوم  نآ  تـمظع  تـیمها و  دوـب و  هاـگآ  اـهییوگ  شیپ  زا  ع ،)  ) نـسح ماـما  خـساپ : تداـع ؟  قرخ 

هنوگ هب  يور ، نیا  زا  تخانش ، یم  الماک  ار  یعامتجا  طیارش  یـسایس و  عاضوا  دوبن و  لفاغ  دازون ، نیا  دلوت  هرابرد  نانمـشد  تیـساسح 
هاگآ رما  نیا  زا  مه  ناتـسود  زا  يرایـسب  هکلب  نانمـشد ، اهنت  هن  هک  تخاس  مهارف  ار  شدـنزرف  تدالو  ياـه  هنیمز  شیپ  تامدـقم و  يا ،

نیا يا  هنوگ  هب  ترضح  نآ  ات  درک  یم  باجیا  ع )  ) نسح ماما  یـشیدنارود  مزح و  تسایک و  ریبدت و  تفگ : ناوت  یم  نیاربانب ، دندشن .
تدالو یـسوط ، خیـش  تهج ، نیمه  هب  دش . مه  نینچ  دننامب و  ماکان  دوخ ، موش  ياهفدص  رد  نانمـشد  هک  دـناسر  ماجنا  هب  ار  تیرومأم 

، يرشب خیرات  لوط  رد  تسا و  هدوبن  هثداح  نیرخآ  نیتسخن و  نیا  : » دسیون یم  هتسناد و  یلومعم  يداع و  يرما  ار  ع )  ) نامز ماما  یناهنپ 
یناهنپ تدالو  و  ( 391  ) نایدورمن مشچ  زا  رود  هب  ع ،)  ) میهاربا یناهنپ  تدـالو  هب : دراد ، هراـشا  «( 390 .) تسا هتـشاد  ناوارف  ياه  هنومن 

. فلا دراد : دوجو  لامتحا  دنچ  هراب ، نیا  رد  يرادهگن  دلوت و  ناکم  . 2 هتکن : ود  يروآ  دای  ( 392 .) ناینوعرف مشچ  زا  رود  هب  ع )  ) یسوم
هکم هب  ردـپ ، تشذـگرد  زا  شیپ  دـش و  دـلوتم  ارماس  رد  ب . تسیز . اج  نآ  رد  شراوگرزب ، ردـپ  رمع  رخآ  ات  دـمآ و  ایند  هب  ارماس  رد 

اج نامه  رد  دش و  هداز  هنیدم  رد  د . دندرب . هنیدم  هب  ار  وا  دشر ، تظافح و  يارب  داهن و  دوجو  هصرع  هب  مدق  ارماس  رد  ج . دش . هداتـسرف 
. میزادرپ یم  اهنآ  یسررب  دقن و  هب  هک  تسا  ینئارق  دهاوش و  اه  لامتحا  نیا  زا  کی  ره  يارب  داد . تایح  همادا 

لوا لامتحا  لیالد 

: هلمج زا  دـنا ، هدروآ  دـهاش  تسا ، ع )  ) نسح ماما  رب  نایعیـش ، تینهت  کیربت و  رگنایب  هک  ار  تایاور  زا  يا  هتـسد  لوا ، لامتحا  يارب  . 1
« دلو امل  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  اندیسب  هتأنهف  يأر  نم  رسب  (ع ) دمحم یبا  یلع  تلخد  : » دیوگ يولعلا  نسحلا  نب  نیسحلا  لضفلاوبا 

یم تایاور ، هنوگ  نیا  متفگ . کیربت  يو  هب  ار  ع )  ) نامزلا بحاص  نامرورس ، تدالو  متفر و  ع )  ) نسح ماما  لزنم  هب  ارماس ، رد  (. 393)
هب دنا . هدیسر  ناشیا  تمدخ  هب  کیربت ، ضرع  يارب  دنا ، هدش  ربخاب  ع )  ) نسح ماما  دنزرف  دلوت  زا  هک  ارماس  نایعیـش  زا  یهورگ  دناسر :

لحم رد  دراد ، ناکما  اریز  ریخ ، ای  هدـمآ ، ایند  هب  ع )  ) ماما لزنم  رد  ع ،)  ) يدـهم هک  نیا  رب  دـنرادن  یتلـالد  تاـیاور ، هنوگ  نیا  اـم ، رظن 
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هتفر ارماس  رد  ع )  ) ماما لزنم  هب  کیربت ، يارب  نانآ  تسا و  هدیـسر  صاخ  نارای  باحـصا و  هب  يو ، تدالو  ربخ  هدـمآ و  ایند  هب  يرگید 
بـش رد  ناشیا  زا  ع ،)  ) نسح ماما  توعد  هلمج : زا  تسا ، هدـش  لقن  نوتاخ ، همیکح  نابز  زا  نوگانوگ ، تراـبع  هب  هک  یتاـیاور  . 2 دنا .

هب (. 394) ارماس رد  نآ ، زا  سپ  تدالو و  ماگنه  هب  ار  ع )  ) نامز ماما  يو ، هدهاشم  نوتاخ و  سجرن  هب  کمک  يارب  ع ،)  ) يدـهم تدالو 
لقن اهنآ . اب  دراد  ضراعت  هک  تسا  يرگید  تیاور  تایاور ، زا  هتسد  نیا  ربارب  رد  اریز ، درک ، دامتعا  ناوت  یمن  مه  تایاور  زا  هتـسد  نیا 
ماما زا  سپ  ماما  دسرپ : یم  ناشیا  زا  دسر و  یم  نوتاخ  همیکح  تمدخ  هب  هنیدـم  رد  ع )  ) نسح ماما  تافو  زا  سپ  یـصخش  : » دـنا هدرک 

دنزرف امش  هک  دیسرپ : یم  يوار  تسوا . نیشناج  نسح  ماما  دنزرف  تسین و  تجح  زا  یلاخ  نیمز  دهد : یم  خساپ  ناشیا  تسیک ؟  نسح 
بارطـضا تسا ، هدیـسر  هراب  نیا  رد  همیکح  قیرط  زا  هک  یتایاور  الوصا ، «( 395  ) ما هدینـش  دیوگ : یم  دیا . هدینـش  ای  دیا  هدید  ار  ناشیا 

طـسوت نامز ، ماما  ندـید  رگنایب  هک  یتایاور  . 3 درک . لالدتـسا  لاـمتحا ، نیا  تاـبثا  يارب  اـهنآ  رب  ناوت  یمن  و  دنتـسین . نشور  دـنراد و 
یم دـنراد ، ار  يو  نیـشناج  نید  تساوـخ  رد  هک  ناـنآ  خـساپ  رد  ماـما ، تسا . ع )  ) يرکـسع نسح  ماـما  لزنم  رد  باحـصا ، زا  یهورگ 

مکموی دعب  هنورت  مکنا ال  امأ  مکنایدا ، یف  اوکلهتف  يدـعب  نم  اوقرفنت  هوعیطا و ال  مکیلع ، یتفیلخ  يدـعب و  نم  مکماما  اذـه  : »... دـیامرف
نم هفیلخ  تسامش و  ماما  رـسپ ، نیا  نم ، زا  سپ  «( 396 (.) ع  ) دمحموبا یـضم  یتح  لئالق  مایاالا  تضم  امف  هدنع  نم  انجرخف  اولاق : اذه .
مه ار  نیا  دوش . یم  هابت  ناتنید  دیدرگ و  یم  كاله  هک  دـیوشن  هدـنکارپ  وا  يربهر  درگ  زا  دـینک  تعاطا  ار  وا  رما  امـش . نایم  رد  تسا 

نسح ماما  هکنیا  ات  تشذگن  دنچ  يزور  و  میدمآ ، نوریب  ماما  دزن  زا  دنتفگ : عمج  نآ  دید . دیهاوخن  زورما ، زا  سپ  ار  وا  امش  هک  دینادب 
ترـضح نآ  يارب  دیوگ : یم  قاحـسا  نب  دمحا  ع .)  ) نسح ماما  اب  دعـس  قاحـسا و  نب  دمحا  تاقالم  تسا  لیبق  نیا  زا  تشذـگرد . (ع )

نا تدرا  یتلا  لئاسملا  و  دومرف ...« : نسح  ماما  منک . حرطم  ییاهـشسرپ  متـساوخ  ناـیاپ  رد  مدرب . مدرم  فرط  زا  یعرـش  هوجو  يرادـقم 
ةالـصلا یلا  یلع  نب  نسحلا  انالوم  لاق  مث  ۀـبوجا ، نسحأب  هیلع  درو  لئاسملا ، مالغلا  دعـس  لأسف  مالغلا  یلا  أموا  ینیع و  ةرق  لأساف  هلأست 

هراشا  ) نم مشچ  رون  زا  يراد  هک  ییاهشسرپ  «( 397 .) هیدی نیب  مالغلا  يرن  الف  (ع ) انالوم لزنم  یلا  کلذ  دـعب  فلتخن  انلعج  مالغلا و  عم 
يو اب  ار  زامن  دومرف : مهدزای  ماما  سپس  داد . خساپ  هویش  نیرتهب  اب  رـسپ ، نآ  دیـسرپ و  تساوخ  هچنآ  دعـس  سرپب . ع )  ) يدهم هب  دومرف 

ارماس هب  : » دیوگ یم  سراف  لها  زا  نایعیش  زا  يدرم  میدیدن . ار  ترـضح  نآ  نکل  میتشاد . دمآ  تفر و  ماما  هناخ  هب  سپ  نآ  زا  دیناوخب .
يو رب  مدش و  دراو  هک  یماگنه  دناوخ . ارف  هناخ  لخاد  هب  ارم  ع )  ) ماما مبلطب ، نذا  هک  نیا  نودب  مدیسر ، ع )  ) نسح ماما  لزنم  ولج  متفر .

تمدخ يارب  مدرک : ضرع  يدمآ ؟  اج  نیا  هب  يا  هزیگنا  هچ  هب  دیسرپ  نیشنب و  دومرف : سپس  درک . یـسرپ  لاوحا  يدارفا  زا  مدرک  مالس 
دیرخ رازاب و  تیلو  ؤسم  یهاگ  مدوب . ع )  ) ماما تمدـخ  رد  نارازگتمدـخ  ریاس  اب  دـعب ، هب  زور  نآ  زا  شاب . اـم  هناـخ  رد  دومرف : امـش . هب 

رد ناشیا  مدـش و  دراو  ع )  ) نسح ماما  رب  اهزور ، زا  يزور  متفرگ . سنا  دارفا ، اب  هک  تشذـگ  یتدـم  دوب . نم  هدـهع  هب  مزاول ، سانجا و 
ع)  ) ماما تمدـخ  يزیچ  هک  مدـید  ار  يزینک  ناهگان  مداتـسیا . تسیاب . تیاج  رـس  دومرف : نم  هب  هک  مدینـش  ییادـص  دـندوب . نادرم  قاتا 
وا هب  تشگرب . وا  دز و  ادـص  ار  زینک  نآ  سپـس  متفر . شتمدـخ  هب  دـناوخ ، ارف  کـیدزن  هب  ارم  ع )  ) ماـما دوـب . هدیـشوپ  نآ  يور  دروآ و 

سپـس مکبحاص . اذـه  دومرف : هاـگنآ  نوگمدـنگ و ... تروص  اـبیز  مدـید  ار  يا  هچب  رـسپ  درک . نینچ  وا  نزب و  راـنک  ار  شوپور  دومرف :
.1 تسا : هتکن  دـنچ  تایاور  زا  هنومن  نیا  رد  «( 398 .) تفر ایند  زا  مهدزای  ماما  ات  مدیدن  ار  دولوم  نآ  رگید  دـندرب و  ار  يو  داد ، روتـسد 

ترضح نآ  يدعب ، ياهدمآ  تفر و  رد  دنا و  هتشادن  رادید  هبترم  کی  زا  شیب  دنا ، هدید  مهدزای  ماما  هناخ  رد  ار  ترضح  هک  یصاخشا 
روتسد تسا ، نایعیش  ماما  ع )  ) يدهم ترضح  ناشیا ، زا  دعب  هک  نیا  تجح و  مامتا  يارب  ع ،)  ) نسح ماما  هک  دراد  لامتحا  دنا . هدیدن  ار 

ماما رگا  . 2 دـندنادرگرب . دـش ، یم  يرادـهگن  درک و  یم  یگدـنز  نآ  رد  هک  یلحم  هب  سپـس  دـنروایب و  ارماس  هب  ار  ترـضح  نآ  هداد 
دننیبب و رگید  راب  ار  ترضح  نآ  هک  تشاد  یعنام  هچ  دنتشاد ، دمآ  تفر و  مه  قوثو  دروم  باحـصا  تسیز و  یم  ارماس  رد  ع )  ) يدهم
هک تشذگن  ع )  ) نامز ماما  اب  ام  تاقالم  زا  يزور  دنچ  دـنتفگ  رفن  لهچ  نآ  هک  تسا  هدـمآ  یلوا  تیاور  رد  . 3 دنبایب . يرتشیب  نانیمطا 
رد هک  درادـن  تاـفانم  نیا ، تسا و  هتفرگ  تروص  مهدزاـی  ماـما  رمع  رخآ  رد  تاـقالم  نآ  دوش  یم  مولعم  تشذـگ . رد  ع )  ) نسح ماـما 
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، تجح مامتا  زین  تفالخ و  تماما و  روما  لیوحت  يارب  ع ،)  ) نسح ماما  رمع  رخاوا  هتـسیز و  یمن  ارماس  رد  نآ ، دـعب  ای  تدالو و  ماـگنه 
. دشاب هدمآ  ارماس  هب 

مود لامتحا  لیالد 

هکم رد  ناـشراوگرزب  ردـپ  تلحر  اـت  و  درک ، ترجه  ارماـس  زا  تدـالو ، زا  سپ  یتدـم  ع ،)  ) يدـهم ترـضح  هک  دـنرواب  نیا  رب  یخرب 
یبا یلع  تلخد  : » تفگ هک  دـنک  یم  لقن  قاحـسا  نب  دـمحا  زا  وا  يریمح و  زا  هیـصولا ، تابثا  رد  يدوعـسم  درک . یم  یگدـنز  همرکم 

مل هدلوم  اندیـس و  ربخب  باتکلا  درو  امل  يدیـس  ای  تلق  بایترالا ؟  کشلا و  نم  هیف  سانلا  ناک  امیف  مکلاح  ناک  ام  یل : لاقف  (ع ) دمحم
اب هتدـلاودمحم  وبا  رما  مث  هّللا  ۀـجح  نم  ولخت  ضرالا ال  نا  متملع  اما  لاقف  قحلاب ، لاق  الا  مهفلا  غلب  مالغ  ةأرما و ال  ـال  لـجر و  اـنل  قبی 

مظعألا و مسألا  ملـس  هیلا و  یـصوأف  ع )  ) بحاصلا رـضحا  و  نینـسلا ، ۀنـس  یف  هلاـنیام  اـهفرع  نیتأـم و  نیـسمخ و  عست و  ۀنـس  یف  جـحلا 
: دومرف مدش . دراو  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  رب  «( 399 ...) ۀکم و یلا  اعیمج  بحاصلا  عم  دمحم  یبا  ما  تجرخ  هیلا و  حالسلا  ثیراوملا و 
نز و درم و  ندیسر  ام  هب  ام ، يالوم  دیـس و  تدالو  ربخ  یتقو  نم ! رورـس  متفگ  دنراد ؟ دیدرت  نآ  رد  مدرم  هک  يا  هلأسم  رد  دیا  هنوگچ 

ماما نیا ، زا  سپ  دـنام . یمن  یلاخ  زگره  ادـخ  تجح  زا  نیمز  هک  دـیناد  یمن  اـیآ  دومرف : ماـما  دـنتفریذپ . ار  نآ  اـم ، گرزب  کـچوک و 
درک ار  مزال  ياهشرافس  داتـسرف و  جح  هکم و  يوس  هب  نسح ) ماما  ردام   ) دوخ ردام  اب  هارمه  ار  ع )  ) يدهم ماما  لاس 259  رد  ع )  ) نسح

تسد هب  هتکن  دنچ  تیاور  نیا  زا  داد . ربخ  لاس 260 )  ) هدنیآ لاس  ثداوح  زا  شردام  هب  تشاذگاو و  يو  هب  ار  تماما  هب  طوبرم  روما  و 
هلأسم نیا  زا  نئمطم ، دارفا  ای  همان و  هلیسو  هب  نانآ  دوب و  هدش  هداد  نایعیش  زا  يرایـسب  هب  ع ،)  ) يدهم ترـضح  تدالو  ربخ  . 1 دیآ : یم 
شزغل راچد  هلأسم  نیمه  هطساو  هب  يرایسب  دندوب و  دیدرت  تریح و  رد  ع )  ) يدهم ترضح  دلوت  هرابرد  نایعیـش  . 2 دندوب . هدش  رادربخ 

یگلاس و راهچ  لقن ، نیا  ربارب  رد  ع )  ) يدـهم ماما  . 4 تسا . هدوب  ارماس  رد  ع )  ) يدهم ماما  تدالو ، زا  سپ  یتدـم  . 3 دندش . فارحنا  و 
تفایرد ردپ  زا  نامز  نامه  رد  ار  تماما  رارسا  اهشرافس و  هدرک و  كرت  ار  ارماس  رهش  ناشراوگرزب ، ردپ  تشذگرد  زا  شیپ  لاس  کی 

يداو نآ  رد  دنا و  هتفر  هکم  يوس  هب  دوخ ، هدـج  یهارمه  هب  ترـضح ، نآ  . 5 تسا . هدرکن  تاقالم  ار  نسح  ماـما  سپ ، نآ  زا  هدرک و 
رد یلحم  يوط ،» يذ   » ار ع )  ) يدـهم ترـضح  نکـسم  ناکم و  هک  تسا  یتاـیاور  لاـمتحا ، نیا  دـیؤم  دـنا . هدـنکفا  تماـقا  لـحر  نما ،
رد ای  دش و  هداتـسرف  هنیدـم  هب  دـمآ و  ایند  هب  ارماس  رد  ای  ع )  ) يدـهم ترـضح  مراهچ  موس و  لامتحا  لیالد  دـنا . هتـسناد  هکم ، یکیدزن 
زا یخرب  هب  هک  درک  هماقا  یخیرات  تاشرازگ  تایاور و  ناوت  یم  لامتحا ، ود  نیا  رب  دش . راگدـنام  اجنامه  رد  داهن و  مدـق  ایند  هب  هنیدـم 

: لاقف کلأسا ؟  نا  یل  نذأتف  کتلأسم  نم  ینعنمت  کتلالج  (ع ) دـمحم یبأل  تلق  : » دـیوگ یم  يرفعج  مشاه  یبا  مینک : یم  هراـشا  اـهنآ 
نـسح ماما  هب  «( 400 .) ۀـنیدملاب لاق : هنع ؟  لأسا  نیأف  ثدـح  کب  ثدـح  ناف  تلقف  معن ، لاـقف  دـلو ؟ کـل  لـه  يدیـس  اـی  تلق : لـس .

ماما مزاس ؟  حرطم  ار  نآ  دـیهد  یم  هزاـجا  تسا . نم  ندیـسرپ  عناـم  امـش  يراوگرزب  یلو  مراد ، یـشسرپ  میدرک : ضرع  ع )  ) يرکـسع
: دومرف تفای ؟  ار  وا  ناوت  یم  اجک  دش  يدمآ  شیپ  رگا  متفگ : يرآ . دومرف : تسه ؟  يدنزرف  ار  امش  ایآ  مرورـس ، متفگ : سرپب . دومرف :

مه مشاه  یبا  تسا . هدوبن  ارماس  رد  هدمآ و  ایند  هب  جع )  ) يدهم ع ،)  ) نسح ماما  تایح  نامز  رد  هک  تسا  نآ  هحیحص  نیا  رهاظ  هنیدم .
نم تشذگرد  زا  دعب  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  تسا ، هنیدم  رد  دومرف : ع )  ) ماما هک  نیا  دنک . هیقت  وا  زا  ع )  ) ماما هک  تسا  هدوبن  یناسک  زا 

يرورض مهدزای  ماما  زا  دعب  تجح  دوجو  تسین و  تجح  زا  یلاخ  نیمز  هک  تسناد  یم  هدننک  لاؤس  اریز  دیریگب ؛ هنیدم  رد  ار  وا  غارس 
دیایب نهذ  هب  لاکـشا  نیا  دیاش  دیـشابن . هدنیآ  نارگن  دوش و  یم  يرادـهگن  هنیدـم  رد  تجح ، نآ  دومرف : باوج  رد  مه  ع )  ) ماما تسا ،

ار يرهـش  ره  هکلب  تشاد ، ماـن  برثی  نآ ، زا  شیپ  هک  تسا  ص )  ) هّللا لوسر  هنیدـم  ناـمه  هک  دـیمهف  ناوت  یمن  هنیدـملا »  » هملک زا  هک 
لامتحا نیا  زین  ناگرزب  زا  یضعب  هچرگ  خساپ : دوب ؟ دهاوخ  مامتان  تیاور  هب  لالدتـسا  لامتحا ، نیا  دوجو  اب  هجیتن ، رد  دوش . یم  لماش 

ناوت یم  لامتحا  نیا  رب  تایاور  زا  مه  يرگید  تادیؤم  دنا . هدرک  ینعم  هرونم  هنیدـم  نامه  هب  ار  هنیدـم  رگید ، یخرب  یلو  دـنا ، هداد  ار 
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دهعلل و ماللا  لیق  و  ۀنیدملا ، یف  هنم  اربخ  وا  هکردی  هنا  ملع  هلعل  وا  ۀفورعملا  ۀبیطلا  ۀنیدملاب  لاق  : » دـسیون یم  یـسلجم  همالع  درک . هماقا 
نامه هنیدـم ، زا  مالـسلا  هیلع  ماما  دوصقم  (. 401 « ) هنع مهلـسف  هنوفرعی  يأر  نم  رـس  لها  نم  ؤارفـس ه  نا  ینعی  يأر  نم  رـس  اـهب  دارملا 

. تفای دهاوخ  هیندم  رد  ار  وا  ربخ  ای  مالسلا و  هیلع  يدهم  هدننک ، لاؤس  صخش  هک  تسناد  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  دیاش  تسا . هبیط  هنیدم 
ترضح صاخ  ناگدنیامن  ناریفـس و  هک  ینعم  نیا  هب  تسارماس . دوصقم  تسا و  دهع  يارب  هنیدملا »  » هملک مال  فلا و  دنا : هتفگ  یخرب 

ار دوخ  رظن  زاغآ  رد  یـسلجم ، همالع  سرپب . نم ، دـنزرف  هب  عجار  ناـنآ  زا  دنـسانش . یم  ار  وا  دنتـسه ، ارماـس  رد  هک  مالـسلا  هیلع  تجح 
ریبعت اب  ار  رگید  لوق  دنک و  یم  ریـسفت  روهـشم  فورعم و  هنیدم  نامه  هب  ار  هنیدـم  دراد و  یم  مالعا  تحارـص  هب  تیاور ، نیا  هب  تبـسن 
تـسا یتیاور  دشاب ) هبیط  هنیدم  نامه  هنیدم  هک   ) لامتحا نیا  دی  ؤم  تسین . يو  دـییأت  دروم  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  هک  دروآ  یم  لیق » »
قرطأ مث  یلع ، انباو  یلع  ینبا  لاقف : كدعب ؟  فلخلا  نم  : »... مدیـسرپ ناشیا  زا  دـیوگ  یم  يوار  هدیـسر . مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  هک 

، هیلع تدعأف  اثالث  اهلاق  یتح  نیا -  ال  لاث : مث  تکسف ، نیا ؟  یلاف  کلذ  ناک  اذاف  تلق : ةریح ، نوکتـس  اهنا  لاق : مث  هسأر ، عفر  مث  ایلم ،
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  تسیک ؟  امـش  نیـشناج  (. 402 .« ) اهریغ ۀنیدم  له  هذـه و  انتیدـم  لاقف : ندـملا ؟  يا  تلقف : ۀـنیدملا ، یلا  لاقف :
: متفگ دش . دیهاوخ  تریح  راچد  امش  يدوز  هب  دومرف : دعب  دش و  تکاس  يا  هظحل  دنچ  سپـس  یلع ) نب  نسح   ) وا دنزرف  یلع و  مدنزرف 
. مدیسرپ ناشیا  زا  زاب  تسین . ییاج  دومرف : هبترم  هس  سپس  دش ، تکاس  مالـسلا  هیلع  ماما  میورب ؟  اجک  مینک و  هچ  تریح  نارود  نیا  رد 

نآ یخیرات  دهاوش  نئارق و  تسه ؟  يا  هنیدم  نیا  زا  ریغ  ایآ  و  هبیط )  ) هنیدم نیمه  دومرف  هنیدـم ؟  مادـک  متفگ  هنیدـم . دومرف : نایاپ  رد 
نب دمحم  دنتـسج . یم  هبیط  هنیدـم  رد  ار  يدـهم  ماما  نایعیـش ، هک  تسا  نآ  رگنایب  ریز ، هنومن  دـنک . یم  دـییأت  ار  لامتحا  نیا  زین ، نامز 
نم ناک  و  : » دنا هتـشون  هراب  نیا  رد  تفر . لوسر  هنیدـم  هب  تبیغ  هلأسم  یـسررب  قیقحت و  يارب  هک  تسا  یناسک  زا  ( 316  - 236  ) نسح

بحاصلا رما  نم  هل  رهظ  دق  داع و  و  ۀنس ، اهب  ماقأ  نیتأم و  نیتس و  ۀنس  ۀبیغلا  عوقو  دنع  ۀنیدملا  یلا  مهنع  دفاولا  ناک  هنا  ۀعیشلا  یف  هلحم 
قیقحت و ناونع  هب  يرجه  لاس 260  رد  تشاد . يا  هژیو  تیعقوم  نایعیـش ، نایم  رد  نسح ، نب  دمحم  «(. 403  ) هیلا جاتحا  ام  مالسلا  هیلع 

نامز ماما  هرابرد  هچنآ  تشگرب و  سپـس  دنامب و  اج ، نآ  رد  لاس  کی  دش و  هنیدم  دراو  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  تبیغ  هلأسم  یـسررب 
، هدـشن ارماس  هب  يا  هراشا  چـیه  یخیرات ، لقن  نیا  رد  داد ) رارق  نایرج  رد  ار  نایعیـش  و   ) دـش نشور  يورب ، دوب ، زاـین  نادـب  مالـسلا  هیلع 

نآ زا  ای  دـنک ، یم  یگدـنز  هنیدـم  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  تسا  هدوب  ملـسم  ناـمز ، نآ  نایعیـش  زا  یهورگ  دزن  رد  هک  دوش  یم  مولعم 
تـسد زا  ات  هدش ، هدروآ  هنیدـم  هب  ارماس ، رد  تدالو  زا  سپ  هک  نیا  ای  و  تسا ، هدـش  گرزب  هدـمآ و  ایند  هب  نآ  رد  ترـضح  هک  تهج 

ناما رد  نافلاخم  نارگ و  هئطوت  تسد  زا  مالـسلا  هیلع  تجح  ترـضح  هک  دوب  نیا  رب  رارق  رگا  دـشاب . ناما  رد  هفیلخ  راوخنوخ  نارومأـم 
زا مه  اریز  تسا ؛ هدوب  هنیدـم  نارود ، نیا  يارب  اج  نیرتهب  دراذـگب ، رـس  تشپ  ار  دوخ  دـشر  یکدوک و  نارود  یعیبط  هنوگ  هب  دـنامب و 
زا دنتـسناوت  یم  دندوب و  رادروخرب  يا  هژیو  تیعقوم  هاگیاپ و  زا  هنیدـم  رد  مشاه ، ینب  هداوناخ  مه  هدوب و  رود  هب  ارماس )  ) تفالخ زکرم 

یفخ  » ترضح نآ  هک  نیا  لصا  اب  نیا ، و  دنامب . نوصم  تافآ  ثداوح و  دنزگ  زا  ات  دننک ، تظفاحم  هجو  نیرتهب  هب  دوعـسم ، دولوم  نیا 
لرتنک هب  هجوت  اـب  یلومعم ، يداـع و  هنوگ  هب  ارماـس ، رد  ترـضح  روضح  رگید ، يوس  زا  دراد . يراـگزاس  زین ، «( 404) أشنملا ةدالولا و 

. مینک لح  تمارک  هزجعم و  لصا  اب  ار  زیچ  همه  هک  درادن  مه  یموزل  هدوب و  نکمم  ریغ  مالـسلا ، هیلع  ماما  هناخ  هب  تبـسن  نمـشد  دیدش 
نارود اج  نآ  رد  هتفای و  لاقتنا  اج  نآ  هب  تدالو ، زا  سپ  مک ، تسد  ای  هدش و  دلوتم  هنیدـم  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  هتکن  نیا  نتفریذـپ 

ههرب يرغـص  تبیغ  نایاپ  ات  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تافو  زا  تسا . راگزاس  رتشیب  یتینما ، لوصا  اب  هداهن ، رـس  تشپ  ار  یکدوک  دـشر و 
نیا دیدرگ . تماما  بصنم  راد  هدـهع  دوخ  داد و  تسد  زا  ار  ردـپ  هیاس  هک  دـش  عورـش  ینامز  زا  مالـسلا ، هیلع  رـصع  ماما  یگدـنز  مود 

تشذگ و تخس  رایسب  مالسلا  هیلع  تیب  لها  نارادتـسود  رب  دیمان ، نایعیـش  ( 405  ) تنحم تریح و  نارود  ار  نآ  ناوـت  یم  هـک  نارود ،
، تماما اب  هطبار  رد  هک  دندش  ادـیپ  ینوگانوگ  ياه  هلحن  اه و  هقرف  وس ، کی  زا  دنتـشاذگ . رـس  تشپ  ار  يزاس  تشونرـس  نومزآ  نانآ ،
ات (، 406) دنتشگ یم  یعجرم  أجلم و  لابند  هب  نایعیش ، دنتخادنا و  یم  دیدرت  ههبش و  هب  ار  مدرم  دنتـشاد و  يداضتم  ياه  هشیدنا  راکفا و 
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هک دوب  هتفای  تدش  يا  هزادنا  هب  هلأسم ، نیا  دنزیخرب . عافد  هب  دوخ  هشیدنا  راکفا  زا  دننامب و  وا  هانپ  رد  كانرطخ ، هصرع  نیا  رد  دـنناوتب 
يوس زا  «( 407 .) دندوب يا  هدیقع  رواب و  رب  کی ، ره  دندش و  هفیاط  تسیب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  سپ  مدرم ، : » دـسیون یم  يدوعـسم 

. دوب هدمآرب  يو  يدوبان  يریگتسد و  ددص  رد  يور  نیا  زا  دراد ، يدنزرف  مالسلا  هیلع  مهدزای  ماما  هک  دوب  هدرک  ساسحا  نمشد  رگید ،
أمص ۀنتف  نم  دبال  و  مالسلا ...« : هیلع  اضر  ماما  هدومرف  هب  تخاس و  یم  نادنچ  ود  ار  ینادرگرـس  تریح و  ياضف  ثداوح ، نیا  هعومجم 

( نسح ماما   ) مدنزرف نیموس  تشذگرد  زا  دعب  «( 408 .) يدلو نم  ثلاثلا  ۀعیشلا  نادقف  دعب  کلذ  هناطب و  ۀجیلو و  لک  اهیف  طقـسی  ملیص 
دوعوم يدهم  یناگدنز  زا  ههرب  نیا  رد  دنتفا . یم  ورف  نآ  رد  ناگبخن  نابوخ و  زا  يرایـسب  هک  دسر  یم  ارف  ییاسرف  تقاط  ریگارف و  هنتف 

دـش نشور  میدروآ ، نونکات  هچنآ  زا  یلاسدرخ  رد  تماما  . 1 دراد : یـسررب  ثحب و  ياج  هک  دمآ  شیپ  یثداوح  لئاسم و  مالـسلا ، هیلع 
هب زین  نآ  اجنآ  زا  دـش و  راد  هدـهع  ار  ساسح  یـساسا و  هفیظو  ود  مالـسلا  هیلع  يدـهم  تدـالو  زاـغآ  زا  مالـسلا  هیلع  مهدزاـی  ماـما  هک 

تماما مالعا  ماما و  دوجو  تابثا  یسابع . ماشآ  نوخ  تموکح  ربارب  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  تظافح  تیامح و  دمآ . رد  هب  یتسرد 
هیلع نسح  ماـما  دوب . راوشد  رایـسب  یـسابع ، راـبج  هاگتـسد  هطلـس  هب  هجوت  اـب  گرزب ، فقوم  ود  نیا  ظـفح  مهدزاود . ماـما  ناونع  هب  وا 

هب بسانم ، ياهتـصرف  رد  تشادهگن و  نوصم  يا  هثداح  رطخ و  هنوگره  زا  ار  مالـسلا  هیلع  يدهم  تشاد ، هک  يدهعت  ریبدت و  اب  مالـسلا 
يدهم هنوگچ  هک  تسا  نآ  دوش  یم  حرطم  اج  نیا  رد  هک  یشسرپ  درک . مالعا  ار  وا  ینیشناج  تماما و  نئمطم ، هژیو و  ناتـسود  نارای و 

ای تشاد ، یئانثتـسا  هبنج  هلأسم  نیا  ایآ  دیدرگ . گرزب  ریطخ و  تیلوؤسم  نیا  راد  هدهع  دیـسر و  تماما  هب  یگلاس  جنپ  رد  مالـسلا  هیلع 
نآرق تسا . هتـشاد  زین  يرگید  ياه  هنومن  درادـن و  يروذـحم  مک ، نینـس  رد  تماما  نایعیـش ، ام  رواـب  رد  يداـع ؟  یلومعم و  دوب  يرما 

نآ رگناشن  نیا  دندش . توبن  تمکح و  ياراد  یلاسدرخ  رد  هک  درب  یم  مان  يدارفا  زا  ینید ، فراعم  دنـس  نیرت  مکحم  ناونع  هب  دیجم ،
هانیتآ ةوقب و  باتکلا  اذـخ  ییحی  اـی  : » تسین هدوبن و  روهظون  هدـیدپ  یکدوک  رد  ییاوشیپ  هلأـسم  یهلا ، ناروآ  ماـیپ  ثاریم  رد  هک  تسا 

هیلع یـسیع  ترـضح  توبن  هرابرد  میدرک . اطع  ییاـناد  وا  هب  یکدوک  رد  ریگب و  يدـنمورین  هب  ار  باـتک  ییحی ! يا  «( 409) ابیص مکحلا 
دنزرف هب  «(. 410) ایبن ینلعج  باتکلا و  یناتآ  هللادبع  ینا  لاق  ایبص . دهملا  یف  ناک  نم  ملکن  فیک  اولاق  هیلا  تراشأف  : » دیامرف یم  مالسلا 

هداد و باتک  نم  هب  میادخ . هدنب  نم  تفگ : كدوک  مییوگب . نخـس  تسا  هراوهگ  رد  هک  یکدوک  اب  هنوگچ  دنتفگ : سپ  دندرک ، هراشا 
زا شیپ  هکلب  هدـش  عقاو  ضارتعا  دروم  هک  تسا  هدوبن  راب  نیتسخن  یکدوک ، نس  رد  تماما  هلأـسم  نیارباـنب ، تسا . هدـینادرگ  ربماـیپ  ارم 

یلاسدرخ رد  مه  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  داوج و  ماما  ترـضح : زا  لبق  ناـماما  زین  هتـشاد و  ناوارف  ياـه  هنومن  اـیبنا  نیب  رد  ناـمز ، ماـما 
دیدش تلاسک  يزور  دـنچ  تفرگ . رارق  لاحترا  هناتـسآ  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ردـپ  رکیپ  رب  زامن  . 2 دندوب . هدش  تماما  راد  هدـهع 

ات دنتفر ، مهدزای  ماما  لزنم  هب  ناکشزپ ، زا  یهورگ  تلود و  نارس  زا  یهورگ  يو ، يروتـسد  هب  و  دش . هاگآ  رما  نیا  زا  هفیلخ  درک . ادیپ 
هنحص رگا  دنروایب  رد  لرتنک  هب  ار  اهدمآ  تفر و  دنریگب و  رظن  ریز  ار  طیارش  عاضوا و  یمومع ، ههجو  بسک  ترضح و  ياوادم  نمض 
متشه خیرات  رد  هک  نیا  ات  (. 411) دننک شرازگ  ار  نآ  دندید ، مالسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  سپ  تماما  ینیـشناج و  اب  هطبار  رد  یکوکـشم 

یم دـیفم  خیـش  تفاتـش . قح  راوج  هب  تسب و  ورف  یتـیگ  زا  مشچ  ارماـس ، رهـش  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  لاس 260 ه ق . یناـثلا ، عیبر 
هتزانج یلا  سانلا  رئاس  داوقلاو و  مشاهونب  بکر  قاوسألا و  تلطع  ةدـححاو  ۀجـض  يأر  نم  رـس  تراـص  هتاـفو  ربخ  عاذ  اـملف  : » دـسیون

«( 412 .) هیلع ةالـصلاب  هرمأی  لکوتملا  نبا  یـسیع  یبا  یلا  ناطلـسلا  ثعب  هتئیهت  نم  اوغرف  املف  ۀـمایقلاب  اهیبش  ذـئموی  يأر  نم  رـس  تناکف 
تلود نارومأم  مشاه و  ینب  دیدرگ ، لیطعت  اهرازاب  دش ، ازع  رد  قرغ  ارماس  دیدرگ ، شخپ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تافو  ربخ  هک  ینامز 

، دـش مامت  عییـشت  لسغ و  تامدـقم  هک  یماگنه  دـش ... اپرب  یتمایق  ییوگ  زور ، نآ  رد  دـندرک . تکرح  ماما  هناخ  يوس  هب  مدرم  ریاس  و 
تـشذگرد زا  سپ  هک  تسا  نآ  رگید  لقن  درازگب . زامن  مهدزای  ماما  هزانج  رب  داد  روتـسد  یـسیع ) وبا   ) لکوتم دنزرف  هب  یـسابع  مکاح 

زا یکدوک  ناهگان  دراذـگب ، زامن  يورب  ات  دـش ، رـضاح  هزانج  رانک  رد  ماما ) ردارب   ) رفعج يو ، نفک  لسغ و  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماـما 
هنوگ نیا  ناوت  یم  لقن  نیا و  نیب  (. 413) درازگ زامن  يورب  دوخ  دز و  رانک  ردپ  رکیپ  رانک  زا  ار  رفعج  دـمآ و  ولج  هب  تیعمج  يال  هبال 
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یم ار  هتکن  نیا  و  یناهن . تولخ و  رد  اراکـشآ و  عمج و  رد  هدـش ، هدرازگ  يرکـسع  نسح  ماما  هزانج  رب  زامن  ود  مییوگب  هک  درک  عمج 
هیلع یلع  نب  نسحلاب  نحن  اذا  رادـلا  یف  انرـص  اـملف  دـیوگ ...« : یم  يوار  درک ، هدافتـسا  تفر  تراـشا  نادـب  هک  نیـشیپ  تیاور  زا  ناوت 
رخأت لاق : یلع و  نب  رفعج  أدرب  ذـبجف  یبص ... جرخ  ریبکتلاب  مه  املف  هیخا ، یلع  یلـصیل  یلع  نب  رفعج  مدـقتف  اـنفکم  هشعن  یلع  مالـسلا 
نـسح ماما  هناخ  هب  هک  یماگنه  دیوگ : یم  نایدألاوبا ) «( ) 414 ...) رغـصا ههجودب و  رادق  رفعج و  رخأتف  یبا  یلع  ةالـصلاب  قحا  اناف  معای 

ار ریبکت  زونه  دـناوخب . زامن  ماما  هزانج  رب  ات  داتفا  ولج  رفعج  شردارب  دوب . هدـش  نفک  هک  میدـید  یلاح  رد  ار  يو  میدیـسر  مالـسلا  هیلع 
يارب وت  زا  نم  هک  تسیاب  رانک  ومع  يا  : دومرف دز و  راـنک  هزاـنج  زا  ار  وا  تفرگ و  ار  رفعج  ساـبل  دـمآ و  نوریب  یکدوک  هک  دوب  هتفگن 

دوش یم  هدافتـسا  تیاور  نیا  زا  تفر . رانک  دوب ، هدـیرپ  شا  هرهچ  زا  گنر  هک  یلاح  رد  زین  رفعج  مرت . هتـسیاش  مردـپ  رب  ندرازگ  زاـمن 
یـسیع وبا  زامن  اب  نیا  هدش و  رازگرب  صاخ  دارفا  نایم  رد  ماما و  هناخ  رد  هدناوخ  نسح  ماما  ندب  رب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  هک  يزامن 

هبنج زا  ار  هلأسم  میهاوخب  هک  تسا  یتروص  رد  يدـنب  عمج  نیا  هتبلا  درادـن . يراـگزاسان  تسا ، هدوب  یمـسر  زاـمن  عمج و  ناـیم  رد  هک 
سپ بادرس  ناتساد  تبیغ و  زاغآ  تسین . ثحابم  نیا  هب  يزاین  ندوب ، يداع  ریغ  زاجعا و  ضرف  رد  اما  و  مینک . یسررب  یلومعم  يداع و 
يوج تسج و  هب  دـندرک و  زاغآ  ار  يا  هدرتسگ  تکرح  یـسابع  هفیلخ  نارومأم  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماـما  تداهـش  اـی  تشذـگ و  رد  زا 

. دـنتفای یم  روضح  دـنداد ، یم  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما  دوجو  لاـمتحا  هک  اـج  ره  رد  (. 415) دنتخادرپ ترـضح  نآ  نیـشناج  دنزرف و 
نیا دوب . مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دنزرف  لتق  يریگتسد و  مشاه ، ینب  رازآ  تیذا و  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  لزنم  هب  موجه  زا  نانآ  فده 

زا دـیدرگ و  ناهنپ  اـهرظن  زا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  راـگدرورپ  تمکح  تردـق و  اـب  هک  دوب ، تماـما  هدـنیآ  يارب  گرزب  يرطخ  يریگیپ 
دیفم خیش  دننام  یهورگ  . 1 دراد : دوجو  نآ  رد  رظن  هس  تسا . فالتخا  نادنمـشناد  املع و  نایم  تبیغ ، زاـغآ  رد  دـنام . رود  هب  اـهرطخ 

، تدالو زاغآ  ياهلاس  نامه  زا  اریز  (416 ؛) دنا هدروآ  رامش  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  تدالو  ماگنه  زا  ار  ارغـص  تبیغ  زاغآ  هر ) )
یم لاس  ابیرقت 74  ارغـص  تبیغ  هرود  رظن ، نیاربانب  دندرک . هدهاشم  ار  يو  نارای ، زا  كدنا  يرامـش  تشاد و  یبسن  تبیغ  ترـضح  نآ 

رد لاس  ینعی  لاس 260 ه ق . زا  ارغـص ، تبیغ  هک  دننآرب  یخرب  . 2 ترضح . ریفس  نیرخآ  ترافـس  نایاپ  ات  تدالو ، زاغآ  زا  ینعی  دوش ،
نامز ماما  زا  ییادج  هب  نانآ  سنا  نایعیش و  یگدامآ  نارود  اربک ، تبیغ  عورش  ات  تدم ، نیا  دش و  زاغآ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تشذگ 

، هطـساو اب  مدرم  دـندوب و  مدرم  ماما و  نیب  طبار  یناریفـس  دوبن . هبناج  همه  تبیغ  هلاس ، داـتفه  اـبیرقت  هرود  نیا  تفرگ . ماـن  مالـسلا  هیلع 
هک دنناد  یم  ینامز  زا  ار  مالسلا  هیلع  ماما  تبیغ  زاغآ  یهورگ  - 3 دندرک . یم  تفایرد  ترضح  نآ  زا  ار  دوخ  يایند  ینید و  ياهشسرپ 
زا اج ، نامه  بادرس و  رد  ماگنه ، رد  ترضح  نآ  دننک و  ریگتسد  ار  يو  ات  دندروآ ، موجه  ارماس ، رد  ترـضح  لزنم  هب  هفیلخ  نارومأم 

نانچ ناتـساد  نیا  درک . دهاوخ  روهظ  اج  نآ  زا  يزور  دنک و  یم  یگدنز  اذـغ  بآ و  نودـب  اج ، نآ  رد  نونکات ، دـش و  ناهنپ  اه  هدـید 
چیه هیماما ، ياهباتک  یعیش و  عبانم  رد  تفگ : دیاب  نانخس  نیا  خساپ  رد  (. 417) دنا هداد  بقل  بادرس » بحاص   » ار يو  هک  هتفای  ترهش 
هلمح زیواتسد  هلأسم  نیا  هنافسأتم  دنزرو و  یم  رارصا  رظن  نیا  رب  دوخ  ياه  هتشون  رد  تنـس  لها  ناگدنـسیون  تسین . بادرـس »  » زا یمان 

ار شروهظ  دنیوج و  یم  ار  دوخ  ماما  بادرس ، هنایم  رد  نایعیش  هک  دنا  هتـشادنپ  (. 418  ) تسا هدیدرگ  عیشت  هب  نانآ  زا  یخرب  هناهاگآان 
هدادن دوخ  هب  هنیمز  نیا  رد  ار  یعیش  عبانم  هب  هعجارم  تمحز  دنا و  هدز  هعیش  هب  ییاه  تمهت  يور ، نیا  زا  دنشک ؛ یم  راظتنا  هطقن  نآ  زا 

يا هشوگ  رد  هک  يدرف  ندید  ناوارف و  بآ  اب  نانآ  دروخرب  مالسلا و  هیلع  ماما  لزنم  هب  یـسابع  دضتعم  نارومأم  هلمح  ناتـساد  هتبلا  دنا .
رد اما  تسا ، هدمآ  یعیش  عبانم  زا  یخرب  رد  يو ، يریگتسد  زا  نانآ  ندش  ماکان  يو و  فرط  هب  موجه  سپس  دنک و  یم  تدابع  هتسشن و 

تروص دضتعم  هیحان  زا  هک  يرگید  هلمح  ایناث ، تسا  هدشن  هدرب  یمان  بادرـس »  » زا الوا ، نآ : تلالد  دنـس و  تحـص  ضرف  رب  لقن ، نیا 
زا درک و  كرت  ار  لحم  نآ  مالـسلا  هیلع  ماما  لقن ، نیاربانب  اریز  دـنک  یم  تباث  دـنیوگ ، یم  تنـس  لها  هک  ار  يزیچ  نآ  فـالخ  هتفرگ 
نآ هنیمز ، نیا  رد  هعیـش ، هب  یخرب  هناهاگآان  ياهیریگ  هدرخ  أشنم  (. 419  ) تسین بادرـس  رد  هجیتن ، رد  تخیرگ و  نارومأم  مشچ  شیپ 

هرطاخ دننک . یم  ترایز  ار  نآ  دنراد و  یصاخ  هجوت  مارتحا و  بادرس »  » ینعی ارماس ، رد  نییرکسع  مرح  زا  یـشخب  هب  نایعیـش  هک  تسا 
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هیلع نامز  ماما  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  هن  نیا  و  دـنهد . یم  رارق  تیاـنع  دروم  ار  ناـکم  نآ  دـنراد و  یم  یمارگ  ار  شیوخ  ناـماما  ياـه 
ناماما زا  نت  دـنچ  تنوکـس  تدابع و  زکرم  ینامز  هک  تهج  نآ  زا  هکلب  دـنک ، یم  یگدـنز  تسا و  هدـیزگ  نکـسم  اج  نیا  رد  مالـسلا 

رد هک  یناوارف  ثیداحا  ساسارب  نیا ، زا  هتـشذگ  رایدـلا  نکـس  نم  بح  نکل  یبلق و  نفقـش  رایدـلا  بح  ام  و  تسا . هدوب  عیـشت  نیتسار 
دننام جح و  مسارم  رد  تسا و  دمآ  تفر و  رد  مدرم  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  دنرواب  نیا  رب  نایعیـش  دراد ، دوجو  یعیـش  عبانم 

دـسانش یم  ار  شیوـخ  ناتـسود  دنتخانـش ، یمن  ار  يو  ناـنآ  تخانـش و  یم  ار  شناردارب  هـک  فـسوی  دـننام  دـیوج و  یم  تکرــش  نآ 
ناتهب و ناـکم ، نآ  رد  ترـضح  ندرک  یگدـنز  ارماـس و  بادرـس  رد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  تبیغ  ناتـساد  نیارباـنب ، ( 420 ...) و

دنرادن هتشادن و  يرواب  نینچ  هعیش ، ناگرزب  زا  کی  چیه  تسین و  شیب  یغورد 

اربک تبیغ  هرود 

مالـسلا هیلع  رـصع  ماما  تبیغ  هلأسم  اب  هعیـش  هک  نآ  زا  سپ  دهد . یم  لیکـشت  اربک  تبیغ  نارود  ار  نامز  ماما  یگدنز  زا  شخب  نیموس 
يارفـس زا  ریفـس  نیرخآ  توـف  اـب  ترـضح ، یگدـنز  زا  شخب  نیا  يادـتبا  تشگ . دـمآ  مهارف  تدـم  زارد  تبیغ  هـنیمز  دـش و  سونأـم 
مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  یگدنز  زا  تمـسق  نیا  رد  تسین . هاگآ  راگدرورپ  زج  یـسک  ار  نآ  نایاپ  دش و  عورـش  ترـضح  هناگراهچ 

يداع روضح  هک  تفر  یم  نآ  میب  دوب و  يور  شیپ  رد  تماما  ینالوط  هبرجت  هک  اج  نآ  زا  مینک : یم  هراشا  نآ  هب  هک  تسا  یتاـکن  زین ،
، دنامب ماکان  شفادها  رد  تسا ، هعیش  تایح  كرحت و  زمر  هک  يربهر ، تماما و  هجیتن  رد  دماجناب و  يو  تداهش  هب  مدرم ، نایم  رد  ماما 

ناهج قح ، نید  وا ، يربهر  هب  يزور  دنامب و  یقاب  لوا  ردصم  روحم و  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ات  دـش ، زاغآ  ینالوط  تبیغ  نیا 
رارق تبیغ  هدرپ  تشپ  رد  ادـخ  تـجح  (، 421  ) تسا هتفهن  تبیغ  هفـسلف  رد  هک  يرگید  ياـهتلع  تلع و  نـیا  هـب  ددرگ . ریگارف  رتـسگ و 

هدوب و حرطم  هراب  نیا  رد  زاـب  رید  زا  هک  یـشسرپ  رمع  لوط  زار  ( 422 .) درک دهاوخ  یناشفا  رون  اهربا ، سپ  زا  هنوگ  دیـشروخ  تفرگ و 
ترـضح نآ  ینـالوط  رمع  زار  هک  تسا  نـیا  دـیامن ، یم  خر  یهاـگ  زین  ناـمز  نـیا  رد  و  ( 423  ) تسا هتـشاد  لوغـشم  دوخ  هب  ار  اـهنهذ 

نیا رد  يدرف  يرهاظ ، رظن  زا  دراد  ناکما  ایآ  دراد ؟ يزاجعا  یبیغ و  هبنج  ای  تسا ، ملاع  یعیبط  نیناوق  ياتسار  رد  رما  نیا  ایآ  تسیچ ؟ 
ینامز فرظ  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  رگا  دـش  یم  هچ  الوصا  دـنامب ؟ یقاب  توارط  اب  باداش و  دـنک و  يرپس  ار  ینالوط  يرمع  ملاع ،
لصا دنچ  هب  هجوت  شسرپ ، نیا  خساپ  هب  ندیسر  يارب  دیناسر . یم  ماجنا  هب  ار  دوخ  تسایـس  نامز ، نامه  رد  دمآ و  یم  ایند  هب  شروهظ 

لوهجم رـشب  رب  زونه  تایح ، تیهام  تقیقح و  تسا . تایح »  » مان هب  يرت  یمومع  هلأـسم  ياـه  هخاـش  زا  رمع ، لوط  . 1 تسا : مزال  یلک 
دسانش و یمن  تسرد  ار  تایح  عوضوم  تسا و  ناوتان  هزادنا  نیا  هک  يرـشب  درواین . رد  رـس  زار  نیا  زا  مه  هاگ  چیه  رـشب ، دیاش  تسا و 

دیدرت هید  هب  دزاس و  حرطم  ار  نآ  داعبتـسا  رمع و  لوط  هلأسم  دـهاوخ  یم  هنوگچ  درادـن ، هبناج  همه  لماک و  یهاگآ  نآ ، ياهیگژیو  زا 
، نورد زا  هدنز ، تادوجوم  مادنا  تفاب و  رب  هک  میسانشب  یعیبط  ینوناق  ار  نآ  ای  مینادب و  تایح  رب  ضراع  ار  يریپ  رگا  . 2 درگنب ؟ نآ  هب 

نآ شیاـنعم  زاـب  دـناسر ، یم  گرم  یگدوسرف و  هلحرم  هب  هاوخاـن ، هاوخ  ار  هدـنز  دوجوم  ناـمز ، رورم  هب  دراد و  هتفهن  ار  یتسین  لـماع 
يریپ نامرد  هرابرد  يرثؤم  ياهماگ  يرـشب ، شناد  ساسا ، نیمه  رب  دشابن . ریخأت  هجیتن  رد  يریذپ و  فاطعنا  لباق  هدیدپ ، نیا  هک  تسین 

، مهدزون نرق  رخاوا  رد  تسا . هدروآ  دوجو  هب  هلأسم  نیا  يارب  یـصصخت  ياـه  هتـشر  درـشف و  یم  ياـپ  مهم  نیا  رب  مه  زونه  هتـشادرب و 
تیعقاو هب  نیریـش  يایؤر  نیا  رود ، نادنچ  هن  هدنیآ  رد  دیاش  تفای و  يرتشیب  قنور  رت  ینالوط  یگدنز  هب  دـیما  یملع ، ياهتفرـشیپ  رثارب 

یگنتاگنت هطبار  زا  هدروآ و  تسد  هب  يریگمـشچ  ياـهتیقفوم  يریپ ، نتخادـنا  بقع  هنیمز  رد  يرـشب  شناد  عومجم ، رد  (. 424) ددنویپب
يدهم ینالوط  رمع  هرابرد  تفگ : ناوت  یم  دش ، تراشا  هچنآ  وترپ  رد  تسا . هداد  هئارا  یگدوسرف  يریپ و  اب  هلباقم  رد  هیذغت  رارسا  نیب 
رارـسا رب  يدادادخ ، شناد  اب  وا ، درادن  دیدرت  ياج  نآ ، يرظن  یملع و  ناکما  دنام و  یمن  یقاب  یتفگـش  هنوگ  چیه  مالـسلا  هیلع  دوعوم 

راـثآ دـنامب و  اـیند  نیا  رد  زارد  یتدـم  دـناوتب  یملع ، یعیبـط و  ياهـشور  زا  هدافتـسا  اـب  هـک  درادـن  يدـعب  دراد و  یهاـگآ  اـهیکاروخ ،
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نشور و تسیا  هلأسم  ملاع ، نیا  یعیبط  روما  هلمج  زا  يرما ، ره  رد  اهانثتسا  دوجو  الوصا ، . 3 ددرگن . رادیدپ  يو  رد  يریپ ، یگدوسرف و 
مک دنرادروخرب ، ینالوط  یتسیز  نهک و  هقباس  زا  دنوش و  یم  هدرورپ  تعیبط  نماد  رد  هک  ینارادـناج  ناتخرد ، ناهایگ ، ریذـپان . راکنا 

تلادع يارجا  هناوتشپ  هریخذ و  ناونع  هب  ادخ ، تجح  ناسنا و  کی  يرادهگن  يارب  مه ، یناسنا  ملاع  رد  هک  دراد  يداعبتسا  هچ  دنتـسین .
نیناوق هک  مینادـب  يرهاظ  للع و  بابـسا و  یعیبط و  لماوع  زا  رتارف  يدوجوم  ار  وا  میوش و  انثتـسا  هب  لئاق  ناـملاظ ، ملظ و  درط  یفن و  و 

هتفگ هب  دشابن . یلومعم  يداع و  هچرگ  نکمم ، تسا  يرما  نیا  يرترب . قوفت و  اهنآ  رب  وا  دـنراد و  يریذـپ  فاطعنا  شربارب  رد  تعیبط ،
هار زا  تسا و  لاحم  زا  ریغ  تداع ، قرخ  هتبلا  تفریذـپ .) ناوت  یم   ) تداع قرخ  قیرط  هب  ار  بئاغ  ماما  یگدـنز  عون  : » یئاـبطابط همـالع 
اهنت دننک ، یم  راک  ناهج  رد  هک  یلماوع  بابـسا و  هک  درک  تابثا  ناوت  یمن  زگره  اریز  درک . یفن  ار  تداع  قرخ  ناوت  یمن  زگره  ملع ،

بابسا و رـشب ، زا  يدارفا  ای  يدرف و  رد  تسا  نکمم  يور ، نیا  زا  درادن ؛ دوجو  میا ، هدیمهفن  ای  میا ، هدیدن  ار  اهنآ  ام  هک  دنتـسه  اهنامه 
، یخیرات هاگدـید  زا  . 4 «( 425 .) دـیامن نیمأت  ناشیا  يارب  هلاـس  رازه  نیدـنچ  اـی  رازه  ینـالوط ، رایـسب  يرمع  هک  دـیآ  دوجو  هب  یلماوع 
رد نیرت و  نشور  دنا . هتـسیز  شیوخ ، نامز  یلومعم  دارفا  ربارب  دنچ  کی  ره  هک  دـنا  هدوب  ناشن  مان و  اب  یناوارف  نارمع  زارد  نیرمعم و 

امتح و  ( 426  ) تسا هدوب  ربمایپ  طقف  لاـس  هک 950  دنک  یم  حیرصت  نآرق  تسا . مالسلا  هیلع  حون  ترـضح  نآ ، نیرتدنتـسم  لاح ، نیع 
هک تساه  هنومن  نیا  هب  هجوت  اب  ( 427 .) تسا یلک  لصا  نیا  زا  رگید  یقادصم  زین ، ربمایپ  رضخ  ناتساد  تسا . هدوب  نیا  زا  شیب  يو  رمع 
ات هک  تسناد  خیرات  رد  رمع  زارد  ياهناسنا  دوجو  ار  نآ  ناکما  لیلد  تفریذپ و  ینالوط  يرمع  زا  ار  ادـخ  تجح  يرادروخرب  ناوت  یم 

اهضارتعا و همه  خساپ  میرگنب ، هدیدپ  نیا  هب  بیغ ، هب  نامیا  هیواز  زا  رگا  هتـشذگ ، اهنیا  همه  زا  . 5 ( 428 .) تسا هدش  هتفگ  لاس  نارازه 
: تسا دنوادخ  تسد  هب  یعیبط ، لماوع  للع و  يراذگ  ریثأت  تسین . رگید  دـهاوش  هئارا  یفاب و  هفـسلف  هب  يزاین  دوش و  یم  هداد  اهلاکـشا 

تجح نینزان  دوجو  تظافح  زا  هنوگچ  دراد ، یم  هگن  گنـس  لغب  رد  ار  هشیـش  دـهاوخب  رگا  هک  تسوا  و  هللا .) الا  دوجولا  یف  رث  ؤم  (ال 
هیآ ساسا  رب  : » یسوط خیـش  هتفگ  هب  دراد  هدنز  ار  یتجح  دناوت  دراد  هدنیاپ  ناهج  هک  یمیرک  تسا . ناوتان  شنیرفآ  ملاع  هریخذ  ادخ و 

، ترـضح نآ  رمع  موادـت  دـشاب ، رگید  نامز  ات  ریخأـت ، رد  تحلـصم  هک  ینآ  ره  باـتکلا » ما  هدـنع  تبثی و  أـشی و  اـم  هللاوحمی  : » هفیرش
رد باتکلا  ما  بیغ و  حـیتافم  هک  تسا  یـسک  تسد  هب  نآ ، زمر  زار و  دراد و  همادا  مزال ، نامز  نیرخآ  ات  رما ، نیا  دـبای و  یم  ترورض 
هنا ولو ال  : » دـیامرف یم  تشاد ، رارق  یهام  مکـش  رد  هک  یماگنه  هب  ربمایپ ، سنوی  ترـضح  هراـبرد  هک  يراـگدرورپ  «( 429 .) تسوا دزن 

. دنام یم  یهام  مکش  رد  تمایق  زور  ات  دوب ، یم  نایوگ  حیبست  زا  هن  رگا  سپ  (. 430 « ) نوثعبی موی  یلا  هنطب  یف  ثبلل  نیحبسملا  نم  ناک 
زور ات  ار  وا  دزاس و  هدامآ  ملاع  نیا  رد  ار  ع )  ) نامز ماما  ندنام  هدنز  لماوع  تامدقم و  شا ، هقلطم  تیـشم  تردق و  ساسا  رب  دناوت  یم 

رب مکاح  هزجعم ، نوناق  و  دراد . زاجعا  هبنج  ناناملسم  رواب  رد  ع ،)  ) رـصع ماما  رمع  لوط  لصا ، نیا  ساسا  رب  دراد . هگن  یمولعم  نیعم و 
تمالس ود  رس  میهاربا  ربارب  شتآ  (. 431) دوش یم  هتفاکش  یسوم  يارب  ایرد  دراد : ناوارف  ياه  هنومن  تسا و  ملاع  نیا  رد  یعیبط  نیناوق 

هدوبن نانچ  هک  دندرک  ریگتـسد  ار  يو  هک  دـنرادنپ  یم  ددرگ و  یم  هبتـشم  نایمور  رب  راک  یـسیع ، ترـضح  دروم  رد  (. 432) ددرگ یم 
نیا زا  کی  ره  (. 434) دور یم  نوریب  دنا ، هدوب  وا  نیمک  رد  اهتعاس  هک  نایشیرق  هرصاحم  هقلح  نایم  زا  ص )  ) مالسا ربمایپ  (. 433  ) تسا

يرادساپ تسا . هداد  خر  دنوادخ  فطل  تردـق و  هب  هک  تسا  یعیبط  ياهنوناق  زا  یکی  ندـش  لیطعت  رگناشن  رگید ، ياه  هنومن  دراوم و 
درادن يداعبتـسا  ترـضح  نآ  رمع  لوط  نیاربانب  تسا . ینامیا  رواب  یلک و  لصا  نیمه  قیداصم  زا  زین ، ینالوط  یتدم  رد  ادخ  تجح  زا 
دماین ایند  هب  روهظ ، ینامز  فرظ  رد  ترضح ، نآ  ارچ  هکنیا  اما  تسا . تابثا  شریذپ و  لباق  يونعم  یبیغ و  يدام و  یعیبط و  لیالد  اب  و 

(435  ) ناهنپ هچ  راکـشآ و  هچ  تسین ، تجح  زا  یلاخ  هاگ  چـیه  نیمز ، نایعیـش ، هژیوب  ناناملـسم ، ام  رواب  رد  الوا ، درکن . شقن  يافیا  و 
ایند هب  مدق  دعب  دوب و  هدماین  ایند  هب  رـصع  نآ  رد  ع ،)  ) نامز ماما  رگا  دخرچب . تجح  ماما و  رادم  بطق و  رب  دوجو  يایـسآ  دیاب  هراومه 

، ایناث (. 436  ) تسین راـگزاس  ناناملـسم  اـم  رواـب  عطاـق و  هلدا  اـب  نیا  دـنام و  یم  ماـما  تجح و  یب  نیمز  ترتـف ، نـیا  رد  تشاذـگ ، یم 
همه رد  ار  متس  ملظ و  دنارتسگب و  ار  لدع  دنزب ، ریگارف  هبناج و  همه  یحالـصا  هب  تسد  دزاس و  لوحتم  ار  ایند  دهاوخ  یم  هک  یـصخش 
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ساسا رب  هبناج و  همه  یندمت  دزاس و  ناریو  هدـیدرگ  انب  ریوزت  روز و  رز و  ساسا  رب  هک  ار  يرـشب  ندـمت  دـنیچرب ، نآ ، عاونا  لاکـشا و 
ار اهندمت  دورف  زارف و  دشاب ، انـشآ  هتفرـشیپ  نردم و  رازبا  اب  دشاب ، ناوارف  هدع  هدع و  ياراد  دـیاب  دـنک ، داجیا  يونعم  یهلا و  ياهـشزرا 
زا ار  عناوم  دنک و  يربهر  زاغآ و  ار  يداینب  یساسا و  یتکرح  دناوتب  ات  دزودنیب ، هبرجت  اهتلم  دوعص  طوقس و  للع  زا  هرخالاب ، دسانـشب و 

نادیم هب  تخانش  هبرجت و  زا  يراب  هلوک  اب  هدید و  ار  اهندمت  بورغ  عولط و  هک  یسک  زا  رگم  تسین  نکمم  رما  نیا  درادرب . رـشب  هار  رس 
يراذگ هیاپ  دساف ، يایند  اب  هسیاقم  رد  ار  حلاص  هعماج  داجیا  ياههار  تبیغ ، ینالوط  نارود  رد  ع )  ) نامز ماما  ناس ، نیدب  دشاب . هدـمآ 

تسا طیحم  يرشب  ییایند  ياهـشور  اهکیتکات و  همه  رب  دنک و  یم  روهظ  ادخ ، نذا  هب  بسانم  ینامز  رد  رادتقا و  یهاگآ و  اب  دنک و  یم 
یم نکمم  ترـضح ، نآ  يارب  روهظ ، ات  تبیغ ، تماما و  ینـالوط  نارود  رد  هلأـسم ، نیا  دسانـش و  یم  یتسرد  هب  ار  نآ  اـب  هلباـقم  هار  و 

همزال دنک . زاغآ  ار  شیوخ  يربهر  رتریگارف  رتوکین و  يا  هنوگ  هب  هدـش ، هریخذ  ربهر  نآ  هک  دوش  یم  ثعاب  رمع ، لوط  تبیغ و  ددرگ .
، یحور ییاناوت  رادـقم  دـشاب . رادروخرب  دـیاب  نآ  زا  یبتکم  ربهر  هک  تسا  يا  هژیو  یحور  تیعقوم  قیمع ، گرزب و  ناـنچ  نآ  یبـالقنا 

تعیقوم زا  هتفر و  ورف  خـیرات  لد  رد  ع ،)  ) يدـهم تسا . هدـید  دوخ  هب  ربـهر  نآ  هک  ییاـهینوگرگد  اـهزارف و  بیـشن و  هب  دراد  یگتـسب 
ییاـناوت تسا ، هدرک  بـسک  ینـالوط  تدـم  نـیا  رد  هـک  يا  هـبرجت  یگدوـمزآ و  اـب  هدـنکفا ، وـترپ  خـیرات  رب  شیوـخ  يرترب  تماـما و 

هک یلئاسم  زا  ( 437  ) نکـسم ناکم و  هللاأش . نا  دز . دهاوخ  تسد  هبناج  همه  حالـصا  هب  تشاد و  دـهاوخن  ار  ناهج  یـساسا  ینوگرگد 
یـصاخ ناکم  رد  ترـضح ، نآ  ایآ  تسا . ناشیا  تنوکـس  لحم  ناکم و  تسا ، وگ  تفگ و  ثحب  دروم  ع ،)  ) نامز ماما  یگدنز  هرابرد 

دـنک و یم  یگدـنز  هنوگچ  سپ  درادـن ، یـصاخ  نکـسم  رگا  تساجک ؟  ناکم  نآ  تسا  يا  هژیو  ناکم  رد  رگا  هن ؟  ای  دراد ، تنوکس 
، ثیداـحا نیا  یـسررب  زا  شیپ  دـنرگیدکی . فلاـخم  هاـگ ، نوگاـنوگ و  تسا  هنیمز  نیا  رد  هک  يراـبخا  تاـیاور و  دوش ؟ یمن  هتخاـنش 
، رگید ترابع  هب  یناونع ؟  تبیغ  ای  تسا ، یصخش  تبیغ  ع ،)  ) تجح ترـضح  تبیغ  زا  روظنم  ایآ  تسا : يرورـض  هتکن  کی  يروآدای 
ای دنک ؟ ادیپ  ار  ناشیا  ناکم  یسک  درادن  ناکما  تسین و  سامت  رد  مدرم  اب  هاگ  چیه  هک  دنک  یم  یگدنز  يا  هنوگ  هب  ترـضح ، نآ  ایآ 
یم ار  مدرم  وا ، سانـشان . هنوگ  هب  نکل  دراد ، ترـشاعم  دنک و  یم  یگدنز  نانآ  اب  تسا ، رـشن  رـشح و  رد  مدرم  اب  ترـضح  نآ  هک  نیا 

، ترضح نآ  نکسم  ناکم و  زا  ثحب  تسا . هدیزگرب  تنوکس  يارب  ار  یناکم  لاح ، نیع  رد  دنـسانش . یمن  ار  ناشیا  مدرم  یلو  دسانش ،
یمن نییعت  ار  یـصاخ  لحم  اهنآ  زا  یخرب  . 1 دنا : هتـسد  دنچ  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  یتایاور  تسا . یـسررب  لباق  ضرف  ود  ره  رد 

نب ای  : » دـیامرف یم  رایزهم  رـسپ  هب  ع ،)  ) يدـهم ترـضح  هلمج  نآ  زا  دـنک . یم  یفرعم  اههوک  اهنابایب و  رد  ار  ترـضح  هاـگیاج  دـنک و 
مردپ رایزهم ! دنزرف  «( 438 ...) اهرفع و الا  دالبلا  نم  اهرع و  الا و  لابجلا  نم  نکـسأ  ـال  نا  ینرما  و  یلا ... دـهع  دـمحم  وبا  یبا  راـیزاملا 

. منیزگرب ار  تسد  رود  کشخ و  ياهنیمزرـس  تخـس و  ياههوک  تنوکـس  يارب  هک  داد  نامرف  و  تفرگ ... نامیپ  نم  زا  ع ،)  ) نسح ماما 
دنک و یم  یگدـنز  يراوشد  یتخـس و  هب  تسا و  رود  هب  مدرم  یـسرتسد  هزوح  زا  ترـضح  هک  تسا  نآ  يایوگ  تایاور ، زا  شخب  نیا 

تسا یتایاور  مود  هتسد  . 2 تسین . صخشم  تسا ، نیمزرـس  مادک  هقطنم و  مادک  رد  هک  نیا  تسین . هاگآ  يو  تنوکـس  لحم  زا  یـسک 
یبا نآ : نوماریپ  هنیدم و  دننک . یم  نییعت  زین  ار  نآ  هدودحم  دنرب و  یم  مان  ترضح ، نآ  تنوکـس  لحم  ناونع  هب  ار  یـصاخ  هقطنم  هک 

و ۀشحو ، نم  نیثالثب  ام  ةوق و  نم  هتلزع  یف  دبال  ۀلزع و  نم  رمالا  اذه  بحاصل  دبال  : » دومرف هک  مدینـش  (ع ) رقاب ماما  زا  دیوگ  یم  ریـصب 
ترـضح اـب  هک  يرفن  یـس  هب  تسا  دـنمورین  تبیغ ، نآ ، رد  هک  تسا  یتـبیغ  تلزع و  ار  ع )  ) ناـمزلا بحاـص  ( 439 .« ) ۀـبیط لزنملا  معن 

تیاور رهاظ  زا  هبیط . هنیدم )  ) تسا یهاگیاج  بوخ  و  دنیازفا ) یم  يو  توق  هب  و  . ) دـننک یم  رود  يو  زا  ار  ییاهنت  تشحو و  دنتـسه و 
اب هلأسم  نیا  هتبلا  سانشان . تروص  هب  دنتـسه ، ناشیا  اب  هراومه  مه  يدارفا  دراد و  لزنم  هرونم ، هنیدم  رد  ترـضح  هک  دوش  یم  هدافتـسا 

دارفا دسانـش و  یمن  ار  وا  یـسک  نکل  دـنک ، یم  یگدـنز  مدرم  ریاس  دـننام  ع )  ) ماما یـصخش . تبیغ  اـت  تسا ، رتراـگزاس  یناونع  تبیغ 
رگا رفن ، دنچ  نیا  زا  هک  نیا  هچ  تسا ؛ راگزاسان  تبیغ  هفسلف  اب  دنتسه » ترضح  اب  رفن  یس  : » هلمج یلو  دنتسه . طابترا  رد  وا  اب  یصاخ 

یم نیب  زا  تبیغ  هفـسلف  ددرگ و  یم  مولعم  زار  نآ  جـیردت ، هب  دوش ، هدینـش  ترـضح  لزنم  ناکم و  اـب  هطبار  رد  ینخـس  نیرت  کـچوک 
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ماما اب  : » دـیوگ یم  ماس  لآ  یلعالادـبع  درب . یم  مان  هنیدـم ، فارطا  رد  يوضر »  » هوک ار  ترـضح  ناـکم  هک  تسا  يرگید  تیاور  دور .
همادا ینامز  تدـم  تخود و  یهوک  هب  ار  شهاگن  ترـضح  میدیـسر  هک  هنیدـم ) فارطا   ) أحور هب  میدـش ، جراخ  هنیدـم  زا  ع )  ) قداص
بحاص «( 440 .) اربک ارغـص و  تبیغ  رد  ناـمز ) ماـما   ) فئاـخ يارب  تسا  یهاـگهانپ  بوخ  دراد . ماـن  يوضر »  » هوک نیا  دومرف : و  داد ...

یم هیناسیک  دایز . ناتخرد  ناوارف و  بآ  ياراد  عبنی ، یکیدزن  رد  هنیدم ، هکم و  نیب  تسا  یهوک  يوضر ، : » دسیون یم  عالطالا ، دـصارم 
هدیسر هربتعم  صوصن  رد  دیوگ  یم  زین  يرتشوش  همالع  رصاعم  یلاجر  «( 441 .) تسا میقم  هدنز و  اج  نآ  رد  هفینح ، دمحم  هک  دنرادنپ 

یم هفینح  دمحم  رقم  ار  يوضر  هوک  هیناسیک »  » هک نیا  اما  و  تسا . يوضر »  » هوک يربک  يرغص و  تبیغ  رد  ترـضح ، هاگیاج  هک  تسا 
رتاوت هب  دندوب و  هدینـش  (ص ) ربمغیپ زا  هک  يرابخا  هیناسیک »  » نوچ دشابن ، ع )  ) يدهم ترـضح  هاگیاج  هک  تسین  نیا  شا  همزال  دـنناد ،

ره الوصا ، تسا . يوضر  هوک  رد  وا  ناکم  دـنتفگ  دـندرک و  قیبطت  هفینح  دـمحم  رب  ار  نآ  دراد ، یتبیغ  ع )  ) يدـهم هک  دوب  هدـش  تباـث 
، تاـیاور یخرب  زا  نآ : نوـماریپ  هکم و  ( 442 .) دریگ یم  رارق  هدافتـسا  ءوـس  دروـم  هک  تسا  یقح  بلطم  شأـشنم ، يا  ههبـش  فارحنا و 

مایق شنارای  هارمه  زین  اج  ناـمه  زا  دـنک و  یم  یگدـنز  هکم  نوماریپ  يوط » يذ  : » ماـن هب  یناـکم  رد  ترـضح  نآ  هک  دوش  یم  هدافتـسا 
يذ ۀــیحان  یلا  هدــیبأم  وا  باعــشلا  ضعب  یف  ۀــبیغ  رمـالا  اذــه  بحاـصل  نوـکی  : » دــیامرف یم  رقاـب  ماـما  هـلمج : نآ  زا  درک ، دــهاوخ 

تایاور تیاور و  نیا  همادا  رد  يوط .» يذ   » هقطنم هب  درک  هراـشا  اـه و  هرد  زا  یـضعب  رد  تسا  یتبیغ  ار  ع )  ) ناـمز ماـما  «( 443 ...) يوط
موس هتسد  . 3 ( 444 .) تسا هدـش  داـی  هقطنم  نیمه  زین ، يو  ناتـسود  ناراـی و  عـمجت  زکرم  ترـضح و  نآ  جورخ  روـهظ و  لـحم  رگید ،
هنوگ هب  دراد و  رشن  رـشح و  مدرم  اب  هک  يدرف  ناونع  هب  يو  زا  یلو  درب ، یمن  مان  ار  یـصاخ  هاگیاج  لوا ، هتـسد  دننام  هک  تسا  يرابخا 
هذه رکنت  امف  لاق  نا  یلا  فسوی  نم  اهبـشل  رمالااذه  بحاص  یف  نا  : » دیامرف یم  قداص  ماما  تسا . هدرب  مان  دنک ، یم  یگدـنز  سانـشان 
یف یـشمی  مهنیب  ددرتـی  رمـالا  بحاـص  هقح  روجحملا  مولظملا  مکبحاـص  نوکی  نا  فسویب و  لـعف  اـم  هتبحب  لـعفی  هللا  نوـکی  نا  ۀـمالا 

انا لاق : فسوی ؟  تنال  کنا  هتوخا  هل  لاق  نیح  فسویل  نذا  امک  هسفن  مهفرعی  نا  هل  هللا  نذأی  یتح  هنوفرعی  ـال  مهـشرف و  أـطی  مهقاوسا و 
ار يراک  نامه  دوخ ، تجح  اب  دنوادخ  هک  تسین  راکنا  ياج  دراد ... (ع ) ربمایپ فسوی  هب  زین  یتهابش  (ع ) رمالا بحاص  (.« 445 «) فسوی

یم مدق  رازاب  رد  دـنک  یم  دـمآ  تفر و  مدرم  نایم  رد  هداد ، تسد  زا  قح  مولظم  نآ  ع ،)  ) نامزلا بحاص  داد . فسوی  اب  هک  دـهد  ماجنا 
یفرعم ار  دوخ  يو  ات  دهد  نذا  يو  هب  دنوادخ  هک  ینامز  ات  دنـسانش  یمن  ار  وا  نکل  دنیـشن ، یم  ناتـسود  ياهلزنم  شرف  رب  یهاگ  دهن و 
تحارص تیاور ، نیا  مفسوی . نم  يرآ ، تفگ : یفسوی ؟  وت  دنتفگ : شناردارب  هک  یماگنه  داد  هزاجا  ار  ع )  ) فسوی هک  هنوگ  نآ  دنک ،
یگدنز دراد ، رشن  رشح و  مدرم  اب  تسا ، هعماج  عمج و  نایم  رد  یناونع . تسا  یتبیغ  ع ،)  ) تجح ترـضح  تبیغ  هک  دراد  ینعم  نیا  رد 

هقباس هک  تسا  يرما  نیا  تسا و  هتخانشان  یلو  دیوج ، یم  تکرـش  جح  کسانم  یبهذم و  مسارم  رد  دنارذگ ، یم  ار  یلومعم  یعیبط و 
یم يا  هنوگ  هب  ار  وا  نکل  دراد ، دـمآ  تفر و  تساخرب و  تسـشن و  مدرم  اب  دـنک و  یم  یگدـنز  یلحم  رد  اـهلاس  يدرف  دراد . هتـشاد و 
هار ایآ  تفریذپ و  ناوت  یم  هنوگچ  ار  تایاور  زا  هتـسد  هس  نیا  دـیآ . یمن  دوجو  هب  مه  یلکـشم  چـیه  تسین و  نآ  عقاو  رد  هک  دنـسانش 

یلومعم يداع و  هویـش  هب  یگدـنز  تسا ، راگزاس  فرع  لقع و  اـب  هک  یلوا  لـصا  دـسر ، یم  رظن  هب  هن ؟  اـی  تسه  مه  اـهنآ  نیب  یعمج 
نآ هک  درادن  تافانم  نیا  هتبلا  تسا . رت  یعیبط  رت و  ناسآ  زین ، ترـضح  يارب  تسین و  زیگنارب  تیـساسح  یگدنز ، هنوگ  نیا  اریز  تسا ؛
هک دـیآ  شیپ  یطیارـش  یهاگ  هک  تسا  یعیبط  دـشاب . هتـشاد  روضح  هنیدـم  هکم و  رد  هژیو ، راگزور  رد  ای  و  اـهتقو ، رتشیب  رد  ترـضح 
یم يرورض  هعماج  زا  ندیزگ  يرود  تلزع و  تروص ، نیا  رد  دشاب . هتشاد  تافانم  تبیغ  هفسلف  اب  دوش و  نیرفآ  رطخ  یلومعم  یگدنز 

هب زاین  هک  دشاب  يدراوم  نآ  رد  تیاور ) لیذ  هنیرق  هب   ) نیزگرب ار  اهنایب  اههوک و  هک  شدنزرف  هب  ع )  ) نسح ماما  روتـسد  دـیاش  دـیامن و 
هب یگدنز  اب  صاخ ، یناکم  ندرب  مان  تسین و  یفانت  داضت و  تایاور ، زا  هتسد  هس  نیا  نیب  نیاربانب ، دیآ . شیپ  ندرک  یگدنز  لکش  نیا 
اب قفاوم  یعیبط و  تسا  يرما  زین ، زاین  ترورـض و  لاح  رد  ینتفاین  تسد  ياهناکم  اـههوک و  باـختنا  تسا . عمج  لـباق  سانـشان  لـکش 

نز و هلأسم  دراد ، یـسررب  هب  زاین  ع )  ) رـصع ماما  تشیعم  تیفیک  یـصخش و  یگدنز  نوماریپ  هک  يرگید  روحم  دنزرف  نز و  هیقت . لصا 
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يو ناکم  زا  یـسک  دنک و  یم  یگدنز  سانـشان  هویـش  هب  ترـضح  نآ  هک  نیا  تبیغ و  هفـسلف  هب  هجوت  اب  ایآ  تسا  ترـضح  نآ  دـنزرف 
یلالد ماهبا  ای  دنراد و  يدنس  لاکـشا  ای  تسا ، رایتخا  رد  هک  یعبانم  تسا ؟  راگزاس  هلأسم  نیا  اب  دنزرف ، نتـشاد  جاودزا و  تسین ، هاگآ 

جاودزا . 2 تسا . هدرکن  جاودزا  ع )  ) يدـهم ترـضح  اساسا  . 1 دراد : دوجو  لاـمتحا  هس  اـج ، نیا  رد  دـنهد . یمن  هئارا  ار  یعطاـق  رظن  و 
ماما هک  تسا  نیا  شا  همزال  میریذپب ، ار  لوا  لامتحا  رگا  تسه . زین  ینادـنزرف  ياراد  هدرک و  جاودزا  . 3 درادن . دالوا  یلو  هتفرگ ، ماجنا 

، تبیغ هلأسم  نوچ  رگید  یفرط  زا  اما  تسین . راگزاس  ماما  نأش  اب  نیا  دشاب و  هدرک  كرت  ار  یمالـسا  مهم  ياهتنـس  زا  یکی  ع )  ) موصعم
مزال و رتالاب ، تحلـصم  يارب  یهاگ  دـنک و  یمن  داجیا  ار  یلاکـشا  رت ، مهم  رما  نآ  هب  هجوت  اب  جاودزا ، كرت  مهم ، جاودزا  تسا و  مها 

راشتنا مدع  یمالسا و  تنس  ماجنا  نیب  دنک  یم  عمج  دالوا ، نتـشاد  نودب  میریذپب  ار  جاودزا  لصا  هک  مود  لامتحا  اما  تسه . زین  بجاو 
دیاب ای  دنیزگرب ، رـسمه  ناونع  هب  ار  یـصخش  ترـضح  نآ  دشاب ، رارق  رگا  هک  تسا  یقاب  لاکـشا  نیا  زاب  اما  ترـضح . تیعقوم  ناکم و 
هدرک یگدنز  ترضح  اب  یتدم  مییوگب  هک  نیا  اب  میرادن ، یلیلد  رما  نیا  رب  هک  تسا  ینالوط  ترـضح  رمع  دننام  زین  وا  رمع  هک  مییوگب 

ار یگدنز  دنزرف  نز و  نودب  اهنت و  نآ ، زا  سپ  هدرک و  لمع  جاودزا  هنـسح  تنـس  هب  ترـضح  تروص ، نیا  رد  هک  تسا  هتفر  ایند  زا  و 
دنراد ینادنزرف  زین  ترـضح  نآ  دالوا  تسه و  زین  دالوا  ياراد  هدرک و  جاودزا  ترـضح  نآ  هک  تسا  نآ  موس  لامتحا  دـهد . یم  همادا 

رد يزور  هرخالاب  باـقعا ، دـالوا و  همه  نیا  هک  تسا  نیا  نآ  یـساسا  لاکـشا  درادـن ، یمکحم  لـیلد  هک  نآ  رب  نوزفا  هلأـسم ، نیا  و ...
تبیغ هفـسلف  اب  هک  دـناشک  یم  کـیراب  ییاـج  هب  ار  هلأـسم  وج ، تسج و  يواـکجنک و  نیمه  دـنتفا و  یم  شیوخ  لـصا  يوج  تسج و 

یم نانآ  هلدا  هب  يا  هراشا  هک  دننک  لیلد  هماقا  لامتحا  نیا  رب  هیعدا ، زا  یضعب  تایاور و  زا  دنا  هتساوخ  یخرب  هتبلا  دزاس . یمن  ترـضح ،
تام مهـضعب  لوقی  یتح  لوطت  امهدحا  نیتبیغ  رمالا  اذه  بحاصل  نا  : » دومرف هک  مدینـش  (ع ) رقاب ماما  زا  دیوگ  رمع  نب  لضفم  . 1 مینک :

الا ریغال  هدلو و  نم  دحا  هعضوم  یلع  علطیال  ریسی و  رفنالا  هباحصا  نم  هرما  یلع  یقبیال  یتح  بهذ  مهضعب  لوقی  لتق و  مهضعب  لوقی  و 
نآ دنیوگ  یـضعب  هک  دوش  ینالوط  يا  هزادـنا  هب  ود ، نآ  زا  یکی  تسا : تبیغ  ود  ار  ع )  ) نامزلا بحاص  «( 446 .) هرما یلی  يذلا  یلوملا 

راگدنام يو  تماما  رب  نارای  زا  یکدـنا  زج  هک  دنـشاب  رواب  نیا  رب  زین  یـضعب  تسا و  هدـش  هتـشک  دـنیوگ  یخرب  هتفر و  ایند  زا  ترـضح 
یپ ار  يو  روما  هک  یسک  نآ  زج  يرگید ، هن  نادنزرف و  زا  هن  تسین  هاگآ  ترضح ، نآ  یگدنز  هاگیاج  ناکم و  زا  مه  یسک  دندنامن و 
نیا اما  هدلو »... نم  دحا  هعضوم  یلع  علطیال  و  : » تسا تیاور  ریخا  هلمج  هب  ترـضح ، يارب  دنزرف  نز و  تابثا  يارب  لالدتـسا  دریگ . یم 

« یلو  » هملک دـلو »  » هملک ياج  هب  هدرک و  لقن  دوخ ، تبیغ  باتک  رد  ینامعن  ار  تیاور  نیا  فلا . دراد : لاکـشا  تهج  دـنچ  زا  لالدتـسا 
لقن نیا  هب  هجوت  اب  تیاور ، نآ  رب  يدامتعا  نیاربانب ، «( 447  ) هریغال یلو و  نم  دحا  هعضوم  یلع  علطی  و ال  : » لکـش نیا  هب  تسا ، هدروآ 

دنزرف نز و  ياراد  ع )  ) نامز ماما  نالا  هک  تسا  هدـماین  تیاور  رد  ب . تسین . ماـمت  لالدتـسا  لاـمتحا ، نیا  دوجو  اـب  مک ، تسد  تسین .
. دشاب هتـشاد  هراشا  دمآ  دنهاوخ  ایند  هب  نآ  زا  دعب  ای  روهظ و  هناتـسآ  رد  ادعب  هک  ینادنزرف  هب  دـیاش  دراد . لامجا  تهج ، نیا  زا  تسا و 

یمن هاـگآ  وا ، تبیغ  رـس  هاـگیاج و  زا  تشاد ، یم  مـه  دـالوا  ترـضح  نآ  ضرف  رب  رگا  ینعی  دـشاب . أـفخ  رد  هغلاـبم  باـب  زا  دـیاش  ج .
دنزرف تابثا  رب  رگید  لیلد  . 2 تسا . مامت  ان  ع ،)  ) نامز ماما  يارب  دالوا  تابثا  يارب  تیاور  هب  لالدتـسا  زین ، لامتحا  نیا  اـب  (. 448) دندش

عیمج هتیرذ و  هدـلو و  هلها و  هسفن و  یف  هطعا  مهللا  تسا ...« : هدرک  لقن  (ع ) اضر ماما  زا  سوواـط  نبا  هک  تسا  یتیاور  ترـضح ، يارب 
هیرذ و نادنزرف و  هداوناخ و  وا و  رد  ار  ع )  ) نامز ماما  یلاحشوخ  ینشور و  مشچ  هیام  اهلا ! «( 449 ...) هسفن هب  رست  هنیع و  هب  رقت  ام  هتیعر 

ناـمز هب  ب . تسین . داـمتعا  لـباق  دنـس  تهج  زا  فـلا . نوـچ : درک ، لالدتـسا  ناوـت  یمن  مه  تیاور  نیا  هب  اـمرف . مهارف  شناوریپ  ماـمت 
زا سوواط  نبا  زا  زین  يرگید  تیاور  . 3 تسا . لمجم  تهج  نیا  زا  نآ . زا  دعب  ای  تسا  روهظ  زا  شیپ  هک  درادن  هراشا  نادـنزرف  تدالو 

نتم سوواط ، نبا  حیرـصت  ربانب  تیاور ، نیا  (.« 450 «) هدـلو نم  ۀـمئالاو  ةالو  یلع  لص  مهللا  : » دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  (ع ) اضر ماـما 
وا زا  دعب  نادنزرف  دوصقم  هک  تسین  نشور  نیاربانب ، (.« 451  ) هدعب نم  ۀمئالا  هدهع و  ةالو  یلع  لص  مهللا  : » لکـش نیا  هب  دراد  يرگید 

قداص ماما  . 4 نآ . زا  شیپ  هن  تسا  ترـضح  روهظ  زا  دـعب  هب  طوبرم  تیاور  ود  نیا  هک  نیا  رب  هوـالع  وا . زا  سپ  ناـماما  اـی  تسا ، دارم 
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تابثا رب  یتلالد  دنس ، فعض  زا  هتـشذگ  زین  تیاور  نیا  «( 452 .) هلایع هلهأب و  هلهـسلا  دجـسم  یف  مئاقلا  لوزن  يرا  ینأک  دیامرف ...« : یم 
نز دوجو  هک  دنتـسین  يدح  رد  میدرک ، تراشا  نادب  هک  تایاور  زا  هنوگ  نیا  نیاربانب ، درادن . روهظ  زا  شیپ  ع )  ) نامز ماما  يارب  دنزرف 
نآ زا  ار  دـنزرف  دوجو  تحارـص ، اـب  هک  میراد  یتاـیاور  رگید ، يوـس  زا  دـننک . تاـبثا  روـهظ  زا  شیپ  ع )  ) ناـمز ماـما  يارب  ار  دـنزرف  و 

دراو (ع ) اضر ماما  رب  يراکم  دیعـس  یبا  نبا  جارـس و  نبا  هزمح ، نب  یلع  دـنک : یم  لقن  يدوعـسم  هلمج : نآ  زا  دـنک  یم  یفن  ترـضح 
اضر ماما  دنیبب ؟ ار  شدنزرف  ات  دور ، یمن  ایند  زا  یماما  چیه  هک  میا  هدرک  لقن  تناردپ  زا  درک : ضرع  ترضح  هب  هزمح  نب  یلع  دندش ،
ماما هک  دنیوگب  أرضخ » هریزج   » ناتساد هب  کسمت  اب  دنا  هتساوخ  یخرب  ( 453 «) مئاق رگم  دیا : هدرک  تیاور  ثیدح ، نیا  رد  ایآ  : » دومرف

اب نـکل  (. 454) دـنا هداد  لیکـشت  ار  یمالــسا  راـیعا  ماـمت  هنوـمن و  هعماـج  يو ، يرظن  ریز  هریزج ، نآ  رب  دراد و  ینادـنزرف  ع ،)  ) رــصع
ار ناتساد  نیا  یسلجم  همالع  ( 455 .) درادن تیعقاو  چیه  تسین و  شیب  يا  هناسفا  أرضخ ، هریزج  هتفرگ ، ماجنا  هک  يا  هدرتسگ  ياهیسررب 
(. 456 «) مدروآ هناگادج  یلصف  رد  ار  نآ  متفاین ، تسد  نآ  رب  ربتعم  ياهباتک  رد  نوچ  : » دسیون یم  هدرک و  لقن  راحب  رد  اون  رد  هناگادج 

یمن هک  تسا  يا  هنوگ  هب  ناتساد  نیا ، رب  نوزفا  ( 457 .) تسا هدرمش  کیتنامر  یلیخت و  یناتساد  ار  ناتـساد  نیا  ینارهت  گرزب  اقآ  خیش 
نانآ رب  ناوت  یمن  هک  دنراد  دوجو  يا  هتخانشان  دارفا  نآ ، دنس  هلـسلس  رد  ساسا و ... یب  نانخـس  ناوارف ، تاضقانت  تفریذپ : ار  نآ  ناوت 

حرطم اج  نیا  رد  یشسرپ  ماجنارس  درک . تباث  ع )  ) يدهم ترضح  يارب  يدالوا  نز و  ناوت  یمن  هار  نیا  زا  نیاربانب ، (. 458) درک دامتعا 
تموکح تدم  تسا ، ملسم  هچنآ  دور . یم  ایند  زا  هنوگچ  دنک و  یم  یگدنز  روهظ  زا  سپ  تدم  هچ  ع )  ) يدهم ترـضح  هک  دوش  یم 

ددرگ راوتسا  داد  لدع و  داینب  نآ  ياج  رب  ددرگ و  ناریو  يرگمتـس  ملظ و  ياه  هیاپ  هک  دشاب  يا  هزادنا  هب  دیاب  ع ،)  ) يدهم تیمکاح  و 
رب ترضح  نآ  ار  روما  همه  هک  تسین  انب  ناتسراک و  تسا  يراک  دهاوخ . یم  تصرف  دبلط و  یم  نامز  یساسا ، هلأسم  نیا  دیدرت ، نودب 

تایح ینالوط  یتدـم  ترـضح  نآ  هک  دـنک  یم  اضتقا  يرگید  دـهاوش  لقع و  نیاربانب  دربب ، شیپ  هب  يداـع  ریغ  شور  هزجعم و  ساـسا 
انـشآ یمالـسا  ياهـشزرا  مالـسا و  هب  ار  ناهج  دنک و  داجیا  ریگارف ، هبناج و  همه  یلوحت  هدرتسگ ، يایند  نیا  رد  دـناوتب  ات  دـشاب  هتـشاد 

، جـنپ تسا : نوگانوگ  هصاخ ، هماع و  قیرط  زا  هدراو  تایاور  تسین ، نشور  یلیخ  ماـجنا ، یم  لوط  هب  هزادـنا  هچ  تدـم  نیا  اـما  دزاـس .
نیا زا  هنوگچ  هک  نیا  اما  ( 460  ) یعیش عبانم  رد  لاس ، هن  دصیس و  تسیب ، هدزون ، (. 459  ) تنس لها  عبانم  رد  لاس ، لهچ  یس و  تسیب ،

نآ هک  دنیوگ  یم  تایاور  زا  یخرب  دروخ . یم  مشچ  هب  تایاور  رد  ییاه  فالتخا  یعیبط ؟  ریغ  ای  یعیبط  گرم  هب  تفر ، دهاوخ  ناهج 
یم هدافتسا  تایاور  زا  یضعب  زا  ( 461 .) دنراذگ یم  زامن  وا  رب  ناناملسم  دنک و  یم  تافو  سپـس  درک  دهاوخ  تموکح  یتدم  ترـضح 

هب هدـش ، رکذ  تاـیاور  رد  ناـنآ  يارب  هک  یتاصخـشم  اـب  ناراـک ، تیاـنج  تسد  هب  دوب و  دـهاوخن  یعیبـط  ترـضح  نآ  گرم  هک  دوش 
ای دـنوش ، یم  دیهـش  ع )  ) موصعم ناماما  همه  ایآ  . 1 تسا : هلأـسم  ود  رب  ینتبم  رما  نیا  رد  تواـضق  یـسررب و  (. 462) دسر یم  تداهش 
هب همه  هک  متفریذپ  ع )  ) همئا ریاس  رد  رگا  . 2 تسیچ ؟  نآ  دنتـسم  لیلد و  لوا ، ضرف  رد  دنورب . ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  هک  دراد  ناکما 

ماما نامز  ات  ع )  ) موصعم ناماما  دیدرت ، نودب  تداهـش ؟  ای  یعیبط  لجا  دش ؟ دـهاوخ  هچ  ع )  ) نامز ماما  هب  تبـسن  دـنا ، هدیـسر  تداهش 
ایآ اما  دنا . هتـشادن  شمارآ  شیاسآ و  دنا ، هدوب  یماشآ  نوخ  بلقلا و  یـسق  نامکاح  دـیلپ و  نارادمدرـس  اب  رـصاعم  یگمه  ع ،)  ) رـصع

نامز هب  کیدزن  یعیش  ياملع  نیب  دنا ، هتفر  ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  نانآ  زا  یخرب  ریخ ، ای  دنا ، هدیـسر  تداهـش  هب  ناراوگرزب ، نآ  همه 
نینچ هک  یـسک  دـنا ... هتفر  ایند  زا  یعیبط  ریغ  لـجا  هب  ع ،)  ) نیموصعم همه  : » تسا رواـب  نیا  رب  قودـص  خیـش  تسا : فـالتخا  موصعم ،
انیبن یضم  نم  هنع ، هللا  یضر  رفعجوبا ، هرکذ  ام  اماف  : » دسیون یم  قودص  باوج  رد  دیفم ، خیـش  ( 463 .«) تسین ام  زا  دشاب  هتشادن  هدیقع 

ایندـلا نم  اوجرخ  ع )  ) نیـسحلا و  ع )  ) نسحلا ع )  ) نینم ؤملاریما  نا  هب  عوطقملا  تبثی و  ملام  هنم  تباث و  هنمف  لتقلاو  مسلاب  ع )  ) ۀـمئالا و 
، کش هیف  ناک  نا  و  (ع ) اضرلارما سفنلا  یف  يوقی  ورفعج  نب  یسوم  امومـسم  مهدعب  یـضم  نمم  هفنا و  فتح  مهدحا  تمی  ملو  لتقلاب 

هنقیتـب سیل  فاـجر و  ـالا  يرجم  يرجی  کلذـب ، ربخلاـف  اربـص ، اوـلتق  وا  اولیتـغا  وا  اومــس  مهناـب  مهادـع  نـمیف  مـکحلا  یلا  قـیرط  ـالف 
اهنآ زا  یخرب  هتفگ ، لتق  متـس و  هب  ع )  ) موصعم ناماما  و  (ص ) ربماـیپ تشذـگرد  اـب  هطبار  رد  قودـص  خیـش  هک  ار  هچنآ  (.« 464 «) لیبس
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، ناشیا زا  سپ  تسا . یعطق  یمتح و  لتق  هب  ع )  ) نیسح ماما  نسح و  ماما  یلع و  نینمؤملاریما  تداهش  اما  كوکشم . یخرب  تسا و  تباث 
، تسا ناشیا  تداهش  تیمومسم و  يوق  لوق  زین  (ع ) اضر ماما  هرابرد  تسا . ملسم  یعطق و  زین  ع )  ) رفعج نب  یسوم  تداهش  تیمومسم و 

هدیسر تداهش  هب  ربص ، لتق  ای  رورت و  ای  متـس  هلیـسو  هب  نانآ  هک  نیا  تابثا  يارب  یهار  ع )  ) همئا رگید  رد  اما  تسه . دیدرت  ياج  هچرگ 
ریز ار  تاـیاور  هک  نآ  زا  سپ  یـسلجم  همـالع  دوـب . دـهاوخن  روآ  نیقی  دوـش ، یم  هتفگ  تاـساسحا  هار  زا  هچنآ  تسین . تـسد  رد  دـنا ،

هجوت اب  : » دسیون یم  دهد و  یم  رارق  یسررب  دقن و  دروم  ار  دیفم  خیش  رظن  دروآ ، یم  ةداهشلاب » الا  نوتومیال  مالسلا  مهیلع  مهنا  : » ناونع
نآ ناوت  یمن  دراد ، دوجو  نانآ  زا  یخرب  رد  هک  یصاخ  ياه  هنومن  زین  تسا و  تسد  رد  ع )  ) همئا تداهـش  رب  ینبم  هک  یناوارف  رابخا  هب 

نانآ تداهش  رب  یعطق  لیلد  هک  (ع ) اضرلا یسوم  نب  یلع  رفعج و  نب  یـسوم  نیـسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  زا  ریغ  هتبلا  درک . یفن  ار 
زین نانآ  تداهـش  دـی  ؤم  یخیراـت  دـهاوش  نئارق و  میرادـن و  مه  یفن  رب  لـیلد  اـما  میرادـن ، یعطق  لـیلد  نینچ  ع )  ) همئا رگید  رد  میداد 

ناماما همه  تداهش  هب  هک  یناگرزب  «( 465 .) هلأسم لصا  یفن  یمود و  در  هن  تسا ، رتاوت  عطق و  یفن  مه  دیفم  خیـش  دوصقم  دیاش  تسه .
نسح ماما  ای  (.« 466  ) لوتقم الا  انم  ام  : » دیامرف یم  اضر  ماما  هلمج : زا  دـنراد ، یلیالد  دنتـسه  لتاق  ناراک  تیانج  تسد  هب  ع ،)  ) موصعم

وا مومسمالا  انم  ام  ۀمطاف ، یلع و  دلو  نم  اماما  رشع  انثا  مکیلع  رمالا  اذه  نا  ص )  ) هللا لوسر  انیلا  دهع  دقل  هللاو  : » دیامرف یم  ع )  ) یبتجم
هب ع )  ) همطاف یلع و  نادنزرف  زا  نت  هدزاود  ار  تماما  رما  هک  داد  ار  هدعو  دـهع و  نیا  ام  هب  (ص ) ربمایپ دـنگوس ، ادـخ  هب  «( 467  ) لوتقم

هدافتـسا تایاور  نیا  زا  ار  یلک  لصا  همئا ، تداهـش  هب  نیلئاق  دش . دـنهاوخ  لوتقم  ای  مومـسم  نانآ ، زا  کی  ره  تفرگ و  دـنهاوخ  تسد 
ار ینـالوط  رمع  تاـیح و  تیفرظ  هنیمز و  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  ع )  ) ناـماما و  (ص ) ربماـیپ یندـب  راـتخاس  هک  دـنرظن  نیا  رب  دـنا و  هدرک 
وا مومـسم  الا  انمام  : » ثیداحا نیا  تیلک  ناـگرزب  زا  یخرب  یلو  (. 468) دوش لیمحت  نانآ  رب  جراخ  زا  يا  هثداح  هضراـع و  رگم  دـنراد ،
اب ع )  ) همئا ریاس  و  ع )  ) يرگـسع نسح  ماما  هک  دـنرواب  نیا  رب  اـم ، باحـصا  زا  يرایـسب  : » دـسیون یم  یـسربط  دـنا . هتفریذـپن  ار  لوتقم »

ۀقیقحب ملعا  هللا  و  دیهش » وا  لوتقم  الا  انم  ام  : » هک دنا  هدرک  لالدتسا  ع )  ) قداص ماما  زا  یتیاور  هب  ینعم  نیا  رب  دنا و  هتفر  ایند  زا  تداهش 
هب هجوت  اب  تسا . هدوبن  ملـسم  یعطق و  ناشیا  رظن  رد  ع )  ) همئا همه  تداهـش  هک  تسا  ینعم  نیا  يایوگ  ناشیا  ریخا  هلمج  «( 469 .) کلذ

رظن زا  ار  اهنآ  میشاب و  دنبیاپ  لوتقم » وا  مومـسم  الا  انم  ام   » تایاور هب  میریذپب و  ار  قودص  خیـش  رظن  رگا  هک  دش  نشور  هدش  دای  تاکن 
الا انم  ام  : » تایاور هب  میریذپب و  ار  دیفم  خیـش  لوق  رگا  یلو  دسر . یم  تداهـش  هب  ناراک  تیانج  تسد  هب  ع )  ) نامز ماما  میریذپب ، دـنس 

. ملعا هللاو  تسین . نشور  زیزع ، نآ  گرم  یگنوگچ  هک  مییوگب  دیاب  میشابن  دنبیاپ  لوتقم » وا  مومسم 

مالسلا هیلع  يدهم  نافلاخم  ناقفاوم و  مشش ؛ شخب 

همدقم

ياهنایرج هدوب و  خیرات  تکرح  نیرتدنمهوکش  يدیحوت ، ياهتضهن  دنراد . يرتشیب  نانمشد  ناتسود و  دنشاب ، تمظع  اب  هچره  اهبالقنا ،
كرش دنلب ، ياهنامرآ  دوب . دهاوخ  نیشیپ  شخب  ییاهر  ياهتضهن  زا  شیب  يدهم ، تضهن  باتزاب  دنا . هتشاد  يدنمورین  فلاخم  قفاوم و 

رب ار  لدع  دیحوت و  نانمشد  مه  دیرفآ و  دهاوخ  مورحم  نامدرم  لد  رد  روش  مه  نآ ، لومـش  ناهج  زرم و  یب  يرتسگ  تلادع  يزیتس و 
زرو و هنیک  ینانمـشد  دراد ، راـنک  رد  افـص  اـب  لد و  کـی  یناتـسود  هک  هنوـگ  ناـمه  بـضغ ، تـمحر و  هتـشرف  نآ  تـخیگنا . دـهاوخ 
تسا و مادک  ناشیعامتجا  هاگتساوخ  تسا و  دنچ  ناشرامـش  دننایک ، ترـضح  ناهارمه  دید  دیاب  تشاد . دهاوخ  ربارب  رد  زین  یکانرطخ 

نافلاخم اب  ماما ، دروخرب  هویش  درک و  وج  تسج و  دیاب  يرکف  طخ  حانج و  نیمادک  رد  ار  نانمشد  دنراد . تضهن  دربشیپ  رد  یـشقن  هچ 
رارق تریـصب  اب  نارظتنم  فص  رد  هتخانـش و  رتهب  ار  هار  درک  دهاوخ  کمک  ار  ام  نارای ، نیزاوم  اهرایعم و  تخانـش  دوب . دهاوخ  هنوگچ 

. میریگ
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ماما نارای 

ماجنا هب  ار  شدنمهوکـش  تلاسر  راصنا ، نارجاهم و  یهارمه  اب  ربمایپ  هک  هنوگ  نامه  دـنا . یناهج  بالقنا  نیریز  ياهگنـس  ماما ، ناراـی 
دوخ هنومن و  نادرم  يراکمه  اب  زین ، دوعوم  سر  دایرف  دـیرفآ ، گرزب  ياه  هسامح  شدیـشر ، نارـسفا  تادـهاجم  اب  ع )  ) یلع دـناسر و 

نآ يـالاو  هاـگیاج  رب  اـم ، ینید  عباـنم  دیـشخب . دـهاوخ  نیمز  ناـمورحم  هـب  ار  تـثارو  دروآ  دـهاوخ  زاـب  ناـهج  هـب  ار  تلادـع  هتخاـس 
ناتـسود هب  ار  هدرک  ناهنپ  هرهچ  نآ  يروای  دنا و  هدوب  ترـضح  نآ  یهارمه  دـنموزرآ  هراومه  ناماما ، ( 470 .) دراد اهتراشا  نادرمناوج 

نایماح ناوریپ و  نارای و  زا  ارم  نامزلا و  بحاص  مرورـس  الوم و  رب  تسرفب  دورد  ایادخ ، : » دـنا هدومرف  یم  يروآدای  هاگ ، همه  شیوخ ،
دصیس و نارای ، ددع  «( 471 .) تهارک هنوگ  چیه  یب  تبغر  قوش و  اب  دنشون ، یم  تداهش  تبرش  شباکر ، رد  هک  نانآ  زا  هداد و  رارق  وا 
ۀئام و ثالث  هباحـصا  هلوح  هفوکلا و  ربنم  یلع  مئاقلا  یلا  رظنا  یناک  : » قداص ماما  زا  رمع  نب  لضفم  هقثوم  رد  تسا : هدش  دای  رفن  هدزیس 

درگ شنوماریپ  هک  شنارای ، رفن  هدزیـس  دصیـس و  هفوک و  ربنم  رب  ار  مئاق  مرگن  یم  اـیوگ  «( 472 .) ردبلا لها  هذه  یلع  الجر  رـشع  ثالث 
(473 () ع  ) یلع زا  هفینح  دمحم  تیاور  هلمج : زا  تسا ، هدیسر  ام  هب  همئا  زا  ضیفتسم  روط  هب  نومضم ، نیا  ردب . لها  رامش  هب  دنا ، هدمآ 

نابا و  ( 478  ) یمرضح نبا  و  ( 477  ) دلاخ یبا  تیاور  و  ( 476) رقاب ماما  زا  ریـصب  یبا  و  ( 475) دوراجلا یبا  و  ( 474  ) یلعالادبع تیاور 
دای اهراب  اهراب و  هدش ، دای  رامش  يدهم ، نارای  ددع  رد  زین ، هماع  نوتم  رد  قداص و ... ماما  زا  ( 480) ورمع نب  لضفم  و  ( 479  ) بلغت نب 

تیاور (. 483 ( ) ع  ) یلع زا  هفینح  دمحم  (. 482 () (ع رقاب ماما  زا  یطویس  تیاور  و  ( 481) ربمایپ زا  هملـس  ما  تیاور  هلمج : زا  تسا ، هدش 
نب نابا  و  ( 488  ) یمرـضح نبا  و  ( 487  ) دـلاخ یبا  تیاور  و  ( 486  ) رقاب ماـما  زا  ریـصب  یبا  و  ( 485  ) دوراـجلا یبا  و  ( 484  ) یلعالادبع
هدش دای  اهراب  اهراب و  هدش ، دای  رامـش  يدهم ، نارای  ددع  رد  زین ، هماع  نوتم  قداص و ... ماما  زا  ( 490  ) ورمع نب  لضفم  و  ( 489  ) بلغت
رفن رازه  هد  يدهم  نارای  تایاور ، زا  یخرب  رد  ( 492 () ع  ) رقاب ماما  زا  یطویس  تیاور  و  ( 491  ) ربمایپ زا  هملس  ما  تیاور  هلمج : زا  تسا ،

ۀملکت نوکی  یتح  ع )  ) مئاقلا جرخی  ال  : » قداص ماما  زا  ریـصب  یبا  هحیحـص  رد  دریگ . یمن  تروص  مایق  دـنیاین  درگ  نانآ  اـت  هدـش و  داـی 
هب هقلح  ندـش  لماک  متفگ : دـنک . یمن  جورخ  مئاق  ددرگن ، لماک  هقلح  اـت  «( 493 . ) فالآ ةرـشع  لاق : ۀقلحلا . ۀملکت  مک  تلق : ۀـقلحلا .
هب نخس  ( 495 «) هئف  » و ( 494 « ) دـقعلا  » ندـش لماک  زا  هقلح ، ندـش  لماک  ياج  هب  رگید ، تاـیاور  رد  رفن . رازه  هد  دومرف : تسا ؟  دـنچ 
دای زین ، شیپ  زا  رتنوزف  یخرب  رد  رتمک و  رامـش  زا  رگید ، ياهلقن  رد  دـنوش . یم  لیمکت  رفن  رازه  هد  ندـمآ  درگ  اب  هک  تسا  هدـمآ  نایم 

.« درک دـهاوخ  مایق  روای  رازه  هدزناپ  اـت  هدزاود  ناـیم  رد  يدـهم ، . » دـنک یم  تیاور  ع )  ) یلع زا  یقفاـغ  نیزر  نبا  هلمج ، زا  تسا . هدـش 
ياـه هدوت  هب  رگید  ثیداـحا  رد  ( 497 . ) تسا هدـش  رکذ  رفن  رازه  جـنپ  زا  شیب  ناگدـننک ، تعیب  رامـش  دوعـسم ، نبا  تیاور  رد  ( 496)

هـس تفگ : دوشب  اسب  هچ  ( 498 .) دنباتـش یم  ماما  کمک  هب  نیمز  قرـشم  هژیوب  ناهج ، نوگانوگ  طاـقن  زا  هک  تسا  هدـش  هراـشا  یهوبنا 
دصیـس و دننارای . لکـشت  ریـس  رگناشن  عومجم ، رد  دنرگیدکی . لوط  رد  هکلب  دنرادن ، ضراعت  رگیدکی  اب  هدـش ، دای  ياهـشرازگ  هتـسد 
، دوش یم  زاغآ  توعد  هورگ ، نیا  ندـمآ  درگ  اب  دـنا . هدوب  هکم  رد  دوعوم  روهظ  راـظتنا  رد  هک  دنتـسه  ناگدـنورگ  نیتسخن  رفن  هدزیس 
هب دـنهد ، یم  لیکـشت  ار  بالقنا  ياـهورین  یلـصا  ياهنوتـس  هک  رفن ، رازه  هدزاود  اـی  هد  ناـمرحم ، هب  نآ  شرازگ  ربخ و  راـشتنا  زا  سپ 
هب ناهج ، رـسارس  زا  هوبنا ، ياه  هدوت  تضهن ، همادا  رد  دوش . یم  زاغآ  زاجح  يزاـسکاپ  ناـنآ ، عاـمتجا  اـب  دـندنویپ . یم  ماـما  هب  تعرس 

نارای رفن  هدزیس  دصیس و  : » دیامرف یم  ع )  ) قداص ماما  دوش . یم  عورش  ناربکتـسم  اب  رابنوخ  گرزب و  يریگرد  دندنویپ و  یم  ترـضح 
هیلع قداص  ماما  ( 499 .«) ددرگ یم  هنیدم  راپسهر  سپـس  هدرک  تماقا  هکم  رد  رفن  رازه  هد  ندش  لماک  ماگنه  ات  وا  دننک . یم  تعیب  وا  اب 

دهاوخ ناهج  حالصا  هب  نانآ ، يورین  اب  اهنت  ترضح ، دنرامش و  كدنا  اهنت  يدهم  نارای  درب ، یم  نامگ  هک  یـصخش  خساپ  رد  مالـسلا 
مالسلا هیلع  هللادبع  ابا  هفوکلا  لها  نم  لجر  لاس  لاق  ریصب  یبا  نع  : » دراد یگتسب  تاناکما  ندش  مهارف  هب  يدهم  جورخ  دومرف  دیشوک ،

یف الا  جرخی  ام  و  لاق : لجر ». رـشع  ۀـثالث  هئامثالث و  ردـب  لها  ةدـع  لثم  هعم  جرخی  هنا  نولوقی  مهناف  مالـسلا  هیلع  مئاقلا  عم  جرخی  مک 
مدرم دنرفن ؟ دنچ  مئاق  ناهارمه  دیسرپ : قداص  ماما  زا  نایفوک ، زا  يدرم  «( 500 .) فالآ ةرشع  نم  لقا  ةوقلا  یلوا  نوکی  ام  ةوقلا و  یلوا 
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هد زا  رتمک  مه ، نانآ  دنکن ، مایق  دنمتردق  دارفا  یهارمه  هب  زج  دومرف : دنتـسین . شیب  رفن  هدزیـس  دصیـس و  ردب ، لها  دـننامب  دـنیوگ : یم 
رفن هدزیس  دصیس و  هب  رـصحنم  يدهم ، نارای  : » دسیون یم  هدرک و  طابنتـسا  تایاور  زا  ار  ینعم  نیمه  یـسلجم ، همالع  دنـشابن . رفن  رازه 

زا یخرب  رد  هک  نیا  بلطم  رب  دهاش  «( 501 .) دنک یم  زاغآ  ار  تکرح  نانآ  کمک  هب  ترضح  هک  دنتسه  ینارای  رامش  نیا  هکلب  دنتسین ،
دوخ هک  دنهد  یم  لیکشت  ار  ماما  نارای  هیالط  هدش ، دای  رامـش  دهد  یم  ناشن  هک  هدمآ  ( 502 «) هباحصا نم  « » هباحصا  » ياج هب  تایاور ،
نیا دور  یم  لامتحا  (. 503) دنزادرپ یم  اقآ  زا  عافد  هب  یکم ، نانمـشد  لباقم  رد  دـنزاغآ و  یم  ار  تضهن  دـنناسر و  یم  ترـضح  هب  ار 

داشرا و يارب  يزوریپ ، زا  سپ  دنراد و  هدهع  رب  ار  اهورین  یلـصا  ياه  هتـسه  زاغآ  رد  هک  دنـشاب  ماما  ناریزو  ناهدنامرف و  كدنا ، هورگ 
ربنم زارف  رب  مئاق  هب  مرگن  یم  ایوگ  : » دـیامرف یم  قداص  ماما  دـنوش . یم  هداتـسرف  کیدزن  رود و  ياهنیمزرـس  هب  يرازگراـک  یـسرداد و 

هب هورگ ، نیا  زا  ( 504 .) دنتـسه نیمز  يور  رب  ماما  نارازگراک  اهرکـشل و  نارادمچرپ  نانآ  دنا . هدز  هقلح  وا  نوماریپ  رد  شنارای  هفوک ،
(505 .) تسا هدش  ریبعت  هللا » رخذ   » و صاوخ » ، » أبقن »

نارای هاگتساخ 

يرای هب  هک  یمدرم  دنتـسه . ناهج  رـساترس  زا  نوگانوگ و  ياهداژن  اههورگ و  زا  هکلب  دنتـسین ، يا  هژیو  داژن  فنـص و  زا  يدـهم ، نارای 
رب ماما  يرازگتمدخ  رد  یتیمها  رپ  شقن  مجع ، نامدرم  میظع ، تکرح  نیا  رد  دندالبلا ». یصقا  نم  « » ضرالا میلاقا  نم  ، » دنباتش یم  ماما 

دـنهد و یم  لیکـشت  طاشن  رپ  كرحت و  رپ  ناناوج  رتشیب  زین ، ار  يو  نارای  دوش . یم  رهاظ  ناـناوج  نس  رد  ترـضح  ( 506 .) دنراد هدهع 
دازلا لـقاو  دازلا  یف  حـلملاک  وا  نیعلا  یف  لـحکلاک  ـالا  مهعم  لـهک  ـال  بابـش  مئاـقلا  باحـصا  نا  : » دنرامـش كدـنا  ناـشنایم  رد  ناریپ 

نیا تسا . کمن  اذـغ  رد  زیچ  نیرتمک  ماعط و  رد  کمن  اـی  مشچ  رد  همرـس  ناـسب  كدـنا  ناریپ  دـنناناوج و  مئاـق ، ناراـی  «( 507 .) حلملا
دنریگ و یم  شیپ  زاجح  هار  ناباتش  دنچیپ ، یم  مه  رد  تحارتسا  تخر  دننک . یم  تکرح  هنابش  ماما ، روهظ  ربخ  ندینـش  اب  هک  دنناناوج 

دنهاوخ لاعف  روضح  بالقنا  لحارم  همه  رد  دـنراد و  يدنمهوکـش  هاگیاج  گرزب  تضهن  نیا  رد  زین ، ناـنز  دـندنویپ . یم  ترـضح  هب 
و : » دیامرف یم  رقاب  ماما  دننک  یم  کمک  ماما  هب  اهراک ، هرادا  رد  يزوریپ ، زا  سپ  دنراد  تکرش  تکرح ، تامدقم  هیهت  رد  نانز  تشاد .
، رفن يدنا  دصیـس و  دخ ا ، هب  دـنگوس  «( 508) داعیم ریغ  یلع  نوعمتجی  ۀـئرما  نوسمخ  مهیف  الجر  رـشع  ۀعـضب  هئام و  ثـالث  هللاو  یئجی 

تمظع جوا و  رگناشن  يدهم ، ناریزو  صاوخ و  نایم  رد  نانز  دوجو  تسا . نز  هاجنپ  نانآ  نایم  رد  دـنیآ  یم  درگ  نیـشیپ  هدـعو  نودـب 
زا زین  هماع  تایاور  رد  رـصح . هن  تسا ، بیلغت  تمالع  هتفر  راک  هب  تایاور  رد  هک  لجر »  » هملک تسا . یناهج  بالقنا  رد  ناوناـب  يـالاو 

(. 509  ) تسا هدش  دای  يدهم  تضهن  رد  نانز  دوجو 

نارای شنیزگ 

اهجنر و اب  هتخیمآ  تسا و  راوشد  هار  هک  ارچ  دنا ؛ هدیزگرب  شیامزآ  اب  ار  شیوخ  تضهن  یلصا  ياه  هتـسه  یهلا ، ناحلـصم  أیبنا و  همه 
اهنت هن  نئمطمان ، افو و  یب  نارای  درک . رطخ  ناوت  یمن  افو ، اب  راکادـف و  هدیـشچ ، مرگ  درـس و  هدـید ، بآ  یناراـی  یناراـی  نتـشاد  نودـب 

رد دنا ، هدش  هیبشت  وا  نارای  هب  يدهم  نارای  تایاور ، رد  هک  تولاط ، دناشک . دنهاوخ  تسکـش  هب  ار  نآ  هک  دنرب  یمن  ولج  هب  ار  تکرح 
روبـص یلو  دـنداتفا ، بآ  هب  هناصیرح  دـندز ، مه  رب  ار  مظن  نایابیکـشان  نارورپ و  نت  دومزآ . یگنـشت  اب  ار  شنایرکـشل  تولاج ، اـب  دربن 

رد ماجنارـس ، دـنرادن و  ار  تولاـط  اـب  یهارمه  ناوـت  شزرا و  تسخن  هورگ  هک  دـش  نـشور  هار ، نـیا  زا  دـندرکن . رت  بـل  نآ  زا  نادرم 
یعقاو تریـصب  يرکف و  نامیا  هک  مود  هورگ  یلو  دـندنام ، زاب  ندـیگنج ، زا  تفرگ و  ارف  ار  ناـنآ  تشحو  نمـشد ، هاپـس  اـب  ییوراـیور 

یگتـسیاش هجرد  هب  ندیـسر  يارب  زین ، يدـهم  ناراـی  دـندیزرو . تمواـقم  هناروبـص  دـندید و  ادـخ  راـیتخا  رد  ار  يزوریپ  هـمه  دنتـشاد ،
کیدزن زار  دنور . یم  الاب  ترـصن »  » عیفر هلق  هب  راوشد ، لحارم  ندومیپ  زا  سپ  دنوش و  یم  هداد  رذگ  نوگ  هنوگ  ياهلابرغ  زا  یهرمه ،
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يا هراپ  دریگ و  یم  تروص  مایق  زا  شیپ  اهـشیامزآ ، زا  يا  هراپ  تسا . یهلا  ياهنومزآ  رد  یبایماک  هک  يدـنواشیوخ ، هن  ماـما ، هب  ندـش 
ناشورف ایند  هب  نید  ناراد ، بارحم  ناشورف ، هولج  ماقم ، هاج و  لطاب ، راکفا  اـه ، یگدـنبیرف  اـه ، هنتف  تبیغ ، ندـش  ینـالوط  نآ . زا  سپ 

، تیالو هب  ناگدننز  گنچ  نیتسار ، ناقشاع  دیامن . هار  ادخ  هک  ار  نانآ  رگم  دنراد  یم  زاب  هار  زا  ار  نارظتنم  زا  يرایسب  نایامن و ... ملاع 
ازارد هب  نانچ  مئاق ، تبیغ  نارود  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  یند . ياـیند  زا  ناگدـیرب  ناـصلخم و  ادـخ ، هار  رد  نارگداـهج 
سرت هتـشاد و  كاپان  تشرـس  هک  یناسک  دوش ، ادج  صلاخان ، زا  صلاخ  ياهنامیا  دیامن و  خر  دوخ  صولخ  رد  قح  ات  دیـشک ، دـهاوخ 

«( 510 .) دنوش ادج  نآ  زا  يدـهم  مایق  زا  شیپ  دـنهد ، ياج  نانمؤم  فص  رد  ار  دوخ  هناقفانم  ، مئاق تلود  يزوریپ  ماگنه  هب  هک  تسا  نآ 
هب دنیوج . یم  یشیپ  رگیدکی  رب  ماما ، يرای  رد  ینامیا ، ياه  هیام  نازیم  هب  دنوش و  یم  زیامتم  اهنومزآ  زا  رذگ  نامیا و  تاجرد  نازیم  هب 

مظعا مهیا  كادف  تلعج  تلق  اراهن .... باحسلا  یف  ریـسی  يری  مهنم  هکمب و  حبـصیف  الیل  هشارف  نع  دقفی  نم  مهنم  : » قداص ماما  هدومرف 
هکم رد  نآ  يادرف  دـندش و  یم  دـیدپان  رتسب  رد  بش  ناراـی  یخرب  روهظ ، تقو  رد  «( 511 ...) اراهن باحسلا  یف  ریـسی  يذلا  لاق : انامیا ؟

تکرح نامسآ  رد  هک  نآ  دومرف : تسا ؟  رتشیب  ناشنامیا  کی  مادک  موش  تیادف  متفگ : دنراپس . یم  هر  نامـسآ  رد  زور  یهورگ ، دنا و 
یم شیامزآ  هب  ار  اـهرواب  یناور ، یمـسج و  ياـهنومزآ  اـب  ماـما ، دوش . یم  رت  تخـس  اـهنومزآ ، اـهورین ، ندـمآ  درگ  زا  سپ  دـنک . یم 

، نآ زا  رتارف  ( 512 .) دش دنهاوخ  ناحتما  یگنشت  اب  زین ، ماما  نارای  دومزآ ، یگنـشت  اب  ار  شنایهاپـس  هک  تولاط  دننامه  هلمج ، زا  دراذگ .
ار كان  زار  یـشومارف و  رابغ  رد  هدـش  هدـناشوپ  سرتسد و  زا  رود  هب  فراعم  درب و  یم  هلمح  هناماوع  یفارخ و  ياهرواب  هب  اورپ  یب  ماما 

یلو دـننام . یم  ياج  رب  راوتـسا  هدادـن و  هار  دوخ  هب  یلزلزت  تفرعم ، تریـصب و  نابحاص  يرکف ، ياه  ناکت  نیا  رد  دزاـس . یم  راکـشآ 
رد دـنا  هتفر  هار  هروک  هب  هارهاـش ، ياـج  هب  و  دـنا . هتفرگن  همـشچرس  رـس  زا  ار  هشیدـنا  دـنراد و  یـصلاخان  دوخ ، ياـهرواب  رد  هک  ناـنآ 

دجسم راوید  بیرخت  ( 513  ) هفوک دجـسم  رد  ماما  ینارنخـس  رد  دنوش . یم  هدنکارپ  ترـضح ، نوماریپ  زا  دنا  هدرک  دیدرت  ماما  تیناقح 
یم یباـیزرا  ماـما  نیمارف  يوریپ  رد  ناراـی  هبتر  هـجرد و  دـیآ و  یم  رد  شیاـمزآ  هتوـب  هـب  ناـهارمه  شنیب  يرکف و  ياـهتوافت ، ربماـیپ ،

(514 .) دوش

(515  ) يدهم ناهارمه  ياهیگژیو 

ناشدوجو همه  هتخانـش و  یگتـسیاش  هب  ار  ادخ  نانآ  تسا . يدهم  نارای  لاصخ  دیاقع و  هحولرـس  دیحوت ، ییوجادـخ و  ییوجادـخ : . 1
نانوچ ار  بیغ  تسا . هبذاج  فطل و  یب  ناشرظن  رد  نارگید  نخـس  وا ، دای  زج  هدید و  وا  هلوج  ار  زیچ  همه  تسا . يدزیا  رون  هولج  قرغ 

(516  ) تسا هناگیب  نآ  اب  دیدرت  کش و  هک  دنراد  هنیس  رد  هناصلاخ  ینامیا  دنا . هدرک  شون  ینعم  ملاع  یناحور  يافص  زا  هدید و  دوهش 
نانآ قیاقح  اب  ییانشآ  تفرعم و  لامک  ( 517 .) دننک یم  هدهاشم  هدرپ  نودب  ار  قیاقح  دنا و  هدیسر  نیقی  هبترم  هب  تقیقح ، تخانـش  رد 

تزع و هب  تسا و  رتکیدزن  ادخ  هب  هک  سک  نآ  اریز  دـنراد . ساره  هفیظو ، ماجنا  رد  یهاتوک  زا  هدرک و  لئان  تیـشخ  یلاع  هلحرم  هب  ار 
هب ار  ناشیاهلد  بوبحم ، رادید  قوش  رتابیکـش . هفیظو  ماجنا  رد  تسا و  رت  نوزف  ادخ  زا  شـسرت  دراد  یهاگآ  رتشیب  وا ، نایاپ  یب  تردق 
ربز مهبولق  ناک  لاجر  : » دیامرف یم  نانیا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دنـسانش . یمن  زور  بش و  وا ، لصو  قایتشا  رد  هدروآ و  دـجو 

اولتقی نا  نونمتی  هداهشلاب  نوعدی  نوقفـشم  هللا  هیـشخ  نم  مه  لیدانقلا و  مهبولق  ناک  حیباصملاک  هللا .... تاذ  یف  کش  اهبوشیال  دیدحلا 
.... دیالآ یمن  ار  ناشرطاخ  يادـخ ، سدـقم  تاذ  رد  دـیدرت  رابغ  تسا . نهآ  ياه  هراپ  ناشیاهلد  ایوگ  هک  ینادرم  «( 518 .) هللا لیبس  یف 

دننک و یم  اعد  تداهـش  يارب  دنراد . ساره  ناشراگدرورپ  يدونـشخان  زا  تسا . ناراب  رون  ناشیاهلد  ایوگ  دـننازورف ، ياهغارچ  دـننامه 
ناف ناقلاطلل  خب  خب  . » ییادخ تفرعم  زا  هدنکآ  دناد  یم  ییاهجنگ  ار  يدهم  نارای  نانموملا  ری  ما  دنیادخ . هار  رد  ندش  هتـشک  دنموزرآ 
رخآ یف  يدـهملا  راـصنا  اـضیا  مه  هتفرعم و  قـح  هللا  اوـفرع  نوـنموم  لاـجر  اـهب  نکلو  هضفـال  بهذ و  نم  تـسیل  زوـنک  هـک  یلاـعت  هللا 

هک دـنانموم  ینادرم  اهجنگ ، نآ  هرقن . الط و  زا  رترب  دراد  هتفهن  ياجنگ  نآ  رد  گرزب  يادـخ  هک  ناقلاط  لاـح  هب  اـشوخ  ( 519 «.) نامزلا
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هار تسا ، هار  غارچ  دصقم  تخانش  یهاگآ : تریصب و  .2 دنتسه . نامزلا  رخآ  رد  يدهم  نارای  نانآ ، دنا . هتخانش  یگتسیاش  هب  ار  يادخ 
دیماان هار ، يرود  زا  انـشآ ، تقیقح  نادرم  دشخب . یم  ییاهر  ینادرگرـس  زا  ار  وا  اهیهار ، ود  رد  دزاس . یم  ناسآ  راکـشآ و  هدنور  رب  ار 

دنراد و يور  ارف  یغارچ  دناشک . یمن  ههاریب  هب  ار  نانآ  اهیژک ، یگدنز و  ياهمخ  چیپ و  دننک . یمن  مخرمک  اهنارحب ، رد  دندرگ و  یمن 
اب ندـیگنج  نوچ  زیگنا . ساره  ياه  هطر  روک و  ياه  هنتف  اب  ییوراـیور  مالـسلا  هیلع  یلع  ( 520 .) دـنیاشگ یم  هار  نآ  يوس  هب  هنارابدرب 

فرژ هتشک و  راک  دنیب  یم  ینادرم  ریلد  ناوت  رد  هک  سک  ره  تیحالص  رد  هن  ار ، هتـسب  یناشیپ  رب  هنیپ  نالهاج  روعـش و  یب  ناناملـسسم 
دولآ كرـش  صلاخان و  مالـسا  زا  ار  يدمحم  بان  مالـسا  دننک و  اشامت  ار  نایاپ  عناوم  همه  يارو  زا  هدرک و  گنرد  رهاوظ  رد  هک  رگن ،

مکنیب برحلا  باب  حتف  دق  و  : » دومرف نارای ، هب  باطخ  نکش ، نامیپ  يامن  سدقم  ناناملسم  اب  يریگرد  زاغآ  رد  ترضح  دنزاس . زیامتم 
دش و هدوشگ  گنج  رد  هلبق  لها  امش و  نایم  «( 521 .) قحلا عقاومب  ملعلا  ربصلا و  رصبلا و  لها  الا  ملعلا  اذه  لمحیال  و  هلبقلا ، لها  نیب  و 

يدنمدرخ تیار و  تریـصب ، رد  يدهم ، نارای  تسا . اجک  رد  قح  هک  دنااد  دـشاب و  ابیکـش  انیب و  هک  سک  نآ  رگم  درادـنرب  ار  ملع  نیا 
تمکح ياهماج  زا  نانچ  دنسانش . زاب  لطاب  زا  ار  قح  دنیوج و  هار  هنارایشوه  دننام ، یم  ورف  نآ  رد  ناکریز  هک  ییاه  هنتف  رد  دندمآرس .

نوچ «( 522 «) مهظعاو رماب  مهبرل  اوناد  مهفایـسا و  یلع  مهرئاصب  اولمح  ألبلا  هدم  عاطقنا  أضقلا  قفاو  اذا  یتح  : » هک راک  هدامآ  دـنباریس و 
تعاـط دـندرک . راکـشآ  دنتـشاد  نـید  راـک  رد  هـک  ار  یتریـصب  دـنتخآ و  قـح  هار  رد  اهریمـش  دروآ ، رـس  هـب  ار  شیاـمزآ  ادـخ  ناـمرف 

نانمـشد ناتـسود و  تخانـش  اههار و  اهفدـه و  زا  قیمع  یهاگآ  تریـصب و  دندینـش . ار  ناشظعاو  ناـمرف  دـنتفریذپ و  ار  ناـشراگدرورپ 
رب ربت  دوخ ، ماما  هارمه  هب  ییادز ، تکرش  تلاسر  یپ  رد  دننکن و  گنرد  تعدب  اب  هزرابم  تنس و  يایحا  رد  هک  دوش  یم  ببـس  مالـسا ،

ار مالـسا  دنزاس و  دوبان  دنا  هتفای  سدقم  نامز  تشذگ  اب  هتفرگ و  ياج  انهذ  رد  نید  مسا  هب  هک  ییاه  هیاریپ  دننک ، ینکـش  تب  دـنراد و 
نارگ شیاین  زور و  ناریـش  شیاین ، دنتدابع و  نادرم  يدهم ، نارای  یگدنب : تدابع و  . 3 دنرادب . هضرع  دوخ  نیتسخن  صولخ  افص و  رد 

، تیدـبا اب  حور  دـنویپ  هنازابکاپ ، هنافراع و  یـشیاین  هکلب  نارجات ، نارودزم و  شتـسرپ  نوچ  اـی  هنوگ و  تداـع  یتداـبع  هن  مه  نآ  بش .
یگدنب و حور  كولس . ریس و  شورخ و  شوجرپ و  شیاین  ناگدازآ . تدابع  ادخ . ربارب  رد  ناسنا  هنارازگساپس  لمعلا  سکع  نیرت  یلاع 
، دنوادخ سرت  زا  دنزرو . یمن  تلفغ  يا  هظحل  وا  دای  زا  دنیب و  یم  ادخ  رـضحم  رد  ار  دوخ  هراومه  هتخیمآ ، مه  رد  ناشناج  اب  زاین  زار و 

لیللا نومانیال  لاجر  : » راسی نب  لیـضف  هتفگهب  ( 523 .) ناراد هزور  ناراد و  هدنز  بش  دـنیرگ . یم  هدرم  دـنزرف  ناردام  نانوچ  بش ، همین 
، زامن رد  دنباوخ و  کبـس  هک  ینادرم  «( 524 .) راهنلاب دـسا  لیلاب  نابهر  مهفارطا  یلع  امایق  نوتیبی  لحنلا  يودـک  مهتالـص  یف  يود  مهل 

شومارف دصقم  ات  دنک ، یم  شرافـس  عرـضت  دبعت و  هب  ار  نارای  حلـص  گنج و  رـضح ، رفـس و  رد  ماما ، نانک . همزمز  لسع ، روبنز  ناسب 
دیلک ار  زامن  تاجانم و  دـننیبب و  ادـخ  بناج  زا  ار  يزوریپ  هراومه  دزاسن . راچد  رورغ  تلفغ و  هب  ار  ناـنآ  یپاـیپ ، ياـهیزوریپ  ددرگن و 

نوعرـضتی دجاس  عکار و  نیب  نوتیبیف  مکتلیل  ودبعت  هباحـصال ؛ لاق  فجنلا  دعـص  اذا  یتح  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  وا . ترـصن 
رد یخرب  عوکر و  رد  یخرب  نانآ  دـیروآ  زور  هب  تدابع  هب  ار  بشما  دـنک . باطخ  نارای  هب  دـیآرب ، فجن  زارف  رب  نوچ  «( 525 .) هللا یلا 

، مرگن یم  فرشا  فجن  رد  ار  شنارای  مئاق و  ایوگ ، : » دیامرف یم  ای  دننک . یم  عرضت  ادخ  هاگرد  هب  دنناسر و  یم  رحس  هب  ار  بش  هدجس 
نابهار دـنزور و  ناریـش  تسا . نایامن  ناـشیناشیپ  رب  هدجـس  ياـج  تسا . هتـشگ  سردـنم  ناشیاهـسابل  هدیـسر و  ناـیاپ  هب  ناـشیاه  هشوت 
دنیادخ نید  ياهزرم  تامرحم  تابجاو و  دراد . نوناق  نآ ، رد  زیچ  همه  تساهزرم و  نید  مالـسا ، ادخ : دودـح  ناظفاح  . 4 «( 526 .) بش

رد وا . دودـح  ناظفاح  دـنیادخ و  نید  نابزرم  يدـهم ، ناراـی  یهارمگ . ههاریب و  نآ ، زا  زواـجت  تسا و  هار  رد  تکرح  زرم ، رد  تکرح 
عقاو دروم  یب  ياهیتسود  تاساسحا و  شوختسد  اه ، هفیظو  اهروتـسد و  ماجنا  رد  دنراوتـسا و  ریگ و  یپ  تخـس و  قح ، ياهنامرف  يارجا 

بـیهم و ياـهگنج  دـناشک . یمن  طارفا  هـب  ار  ناـشیا  نانمـشد ، یلدگنــس  دـنک و  یمن  رورغم  ار  ناـنآ  تمــشح  تردـق و  دـنوش . یمن 
طرش نیتسخن  دراد . یمن  او  زواجت  يزودنا و  لام  هب  ار  ناشیا  یتسد  یهت  دنک و  یمن  راگنا  لهـس  تدابع  رد  ار  نانآ  دربن ، ییاهیراوشد 

تـسد هک  دننک  یم  تعیب  ناشماما  اب  طئارـش  نیا  اب  نارای  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  تسا . ادخ  دودـح  تظفاح  نارای ، اب  ماما  تعیب 
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قحان هب  ار  سک  دـنربن و  موجه  مدرم  هاگتنوکـس  هب  دـنزیرن . قحان  هب  سک ، نوخ  دـنیاشگن و  مانـشد  هب  ناـبز  نمادـکاپ  دنـشاب و  كاـپ 
اور متـس  میتی  هب  دـندنبن . هار  مدرم  رب  دـننکن و  بارخ  ار  يدجـسم  دنـشوپن . رخاف  ياهـسابل  دـنوشن و  راوس  زاتمم  ياـهبکرم  رب  دـنرازاین .

دـننکن و راکتحا  دنـشابن . نکـش  نامیپ  هدرکن و  تنایخ  تناما ، رد  دنـشونن . بارـش  هدوبن و  زاب  دـهاش  دـننکن . نمااـن  ار  یهار  دـنرادن و 
یم دهعتم  زین ، ماما  دننک . داهج  یگتـسیاش  هب  ادخ  هار  رد  دنیزب و  هداس  دنـشکن . ار  حورجم  هدرکن ، لابند  ار  نایرارف  دنـشکن . ار  هدنهانپ 

تلادـع رارقتـسا  هار  رد  ادـخ  يرای  هب  دـشاب و  عناق  كدـنا  هب  دریگن . دوخ  يارب  تجاح  ناـبرد و  دـنک ، یگدـنز  ناـهارمه  ناـسب  دوش ،
ود تراظن  دوخ  فیاظو  يارجا  رب  نانآ  تبظاوم  دوخ و  نارازگارک  راـتفر  رب  ماـما ، «( 527 .) دنک تدابع  یگتـسیاش  هب  ار  ادخ  دشوکب و 

تیبرت اب  زج  ینامرآ ، هعماج  داجیا  تسادخ و  ددح  ظفح  ورگ  رد  یمالـسا ، تموکح  داجیا  اریز  دـشاب ، نینچ  دـیاب  ( 528 .) دراد نادنچ 
هگن نید  تمرح  زین  مدرم  سانـش ، هفیظو  دنـشاب و  تلیـضف  اب  يدیحوت ، ماظن  نارازگراک  رگا  ددرگ . یمن  نکمم  نیدالوپ  ياه  هناوتـسا 

.5 تسا . نآ  نارادـمچرپ  يدرم  ياپ  دـهعت و  ورگ  رد  لطاب  تسکـش  قح و  يزوریپ  دـنیاشگ . هار  تلادـع  ناوراک  رب  شیپاـیپ  دـنراد و 

. دنهد یمن  هار  لد  هب  یساره  نمـشد ، هوبنا  زا  دنراد و  دالوپ  نوچ  ییاهلد  دربن . اهنادیم  نارواگنج  دندرم و  ریلد  يدهم ، نارای  تعاجش :
راشرس ندیگنج ، هدارا  تسا . هدیشخب  توق  ناشناوزاب  هب  (ص ) ربمایپ نادناخ  هب  قشع  هدرک و  ریخـستار  ناشدوجو  همه  فده ، هب  نامیا 

هوک زا  ار  نانآ  تمه ، يدنلب  سفن و  تزع  تداهـش . هب  قشع  دنراد و  ندرم  لد  دناشک . یم  هاگمزر  هب  ار  نانآ  دننامه ، یب  یتعاجـش  زا 
، ناشیالوم دنرادن . هار  ناشعمج  رد  نانوبز ، نایوسرت و  دننادرم و  رویغ  نادنچ . ود  ناراکمتـس  هنیـس  رد  ار  ناشتبیه  هدرک و  رت  هیاپ  دـنلب 
دـنمزر و نادـیم  ناریـش  دـنراد . درم  لـهچ  توق  شناراـی  ( 529 .) هدـیزرو نیدـالوپ و  ناوزاـب  ربتـس و  يا  هنیـس  دراد ، هناـناولهپ  یمادـنا 

شیپ زیرگ  هار  شیپاشیپ  هتخاس و  هریچ  ناربکتسم  ياهلد  رب  ار  سرت  ناشیلدب ، یب  تعاجـش  ( 530 .) رت مکحم  گنساراخ ، زا  ناشیاهناج 
مهبوـلق ناـک  ـالجر  رـشع  هعـضب  هئاـم و  ثـالث  هفوـکلا  فـجن  نم  نیدعـصم  مـهیلا  رظنا  یناـک  : » دـیامرف یم  (ع ) رقاـب ماـما  دـنریگ . یم 
هداتسیا هفوک  فجن  يادنلب  رب  درم  يدنا  دصیـس و  مرگن ، یم  ار  نانآ  ایوگ ، «( 531 .) ارهش هفلخ  ارهش و  هماما  بعرلا  ریـسی  دیدحلاربز ...

ریت يراک و  راوس  رد  دـنکفا ». یم  هیاس  نانمـشد  ياهلد  رب  سرت  هار ، هام  کـی  تفاـسم  اـت  وس ، ره  رد  دـنراد . دـالوپ  نوچ  ییاـهلد  دـنا .
هداهن رـس  رب  هژیو  هناشن  ردب ، دربن  رد  (ص ) ربمایپ نانوچ  دـنراد و  نت  رب  ناعاجـش  ناشن  هاگمزر  رد  سراوفلاریخ .» : » دـنریظن یب  يزادـنا 
دندرگ یم  لد  يوق  تلادع  قح و  هیالط  ندش  رادیدپ  زا  نافعـضتسم  نایوج و  ادخ  همه  تسین ، هدیزگرب  ناراب  هژیو  يریلد ، ( 532 .) دنا

دندوخ و يالوم  ناقشاع  ماما ، نارای  يربنامرف : . 6 دندنویپ . یم  ناروآ  مزر  فص  هب  دنهن و  یم  رانک  ار  سرت  دنبای . یم  هرابود  یتایح  و 
رد دـننک . یم  يوریپ  ترـضح ، زا  نامرف ، هب  شوگ  يا  هدـنب  زا  رتهب  دـنرب و  یم  نامرف  فلخ ، ینادـنزرف  نانوچ  يو  زا  وا . هار  نازاـبکاپ 
رد اشوک  رگ و  شالت  ( 533 «.) هتعاط یف  نودجم  نودادک  (: » ص  ) ربمایپ هدومرف  هب  دنریگ . یم  یشیپ  رگیدکی ، رب  يو ، ياهروتسد  ماجنا 

، نادرمناوج تولخ  رد  دـنرواین و  رد  افو  لها  تفایـض  رد  روز  هب  ار  ناصلاخان  هک  روز ، زا  هتـساخرب  هن  ماـما ، زا  يوریپ  دـنیوا . زا  يوریپ 
رد شدوجو ، عمـش  رود  هب  هناورپ ، ناسب  دراد . یم  او  يربناـمرف  هب  ار  ناـنآ  يدـهم ، هب  یبلق  هقـالع  قشع و  هکلب  دـنباین . روضح  ناـکاپان 
یم ادخ  مشخ  هنایزات  ار  شباتع  ادخ و  ياضر  هولج  ار ، وا  دنخبل  تسا . هدرک  بوذجم  ار  نانآ  شتردق ، رپ  هدـنزاس و  هبذاج  دنـشدرگ .

رد ار  ربمایپ  راگدای  دنرامـش . یم  مزال  دوخ  رب  طرـش ، دیق و  نودب  ، ار وا  زا  يوریپ  دنراد و  یم  تسود  سک ، ره  زا  شیب  ار  وا ، دـنرمش .
جرسب نوحسمتی  نابقعلا ، مهلویخ  یلع  ناک  . » دنیوج یم  كربت  نآ  هب  هتسج و  رای  ناشن  دراد ، دوجو  وا  نوماریپ  هچ  ره  زا  دنراد و  نایم 

يارب مچرپ ، ناشن و  اب  یناراوس  ( 534 .) مهنم دیری  ام  هنوفکی  بورحلا و  یف  مهـسفناب  هنوقی  هب و  نوفحی  هکربلا و  کلذـب  نوبلطی  مامالا 
یم بلط  هچنآ  هدرک و  يرای  اهگنج  رد  ار  وا  لد ، ناج و  اـب  دنـشخرچ . رد  ماـما  درگرد  دـنیاس و  یم  ماـما  بکرم  نیز  رب  تسد  كربت 

ربارب رد  دـننک و  یم  شیراـی  ناـبلط ، تحار  نـالدزب و  ییابیکـشان  ياـج  هب  تسود . ادـخ  دـنیادخ و  ناتـسود  دـننک . یم  تیاـفک  دـنک .
دوخ دنزرف  هب  رمع ، ياهزور  نیرخآ  رد  هک  ینانخس  رد  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  ( 535 .) دنیوا میلست  نازابکاپ  ناسانشان ، کمن  ینامرفان 
درز ياهمچرپ  هک  منیب  یم  ار  يزور  : »... تسا هداد  يرادلد  افو  اب  نادرم  نآ  دای  اب  ار  دنزرف  هدرک و  دای  يدهم  صلخم  نارای  زا  هدومرف ،
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مظن و هب  نانچ  ار  اهراک  افص ، اب  ناتسود  دنا . هدیشک  فص  یپ  رد  یپ  وت ، تعیب  يارب  اهتسد  هدمآ ، رد  زازتها  هب  هبعک ، رانک  رد  دیفـس  و 
ناشیاهتـسد دـنا و  هدرک  هطاحا  ار  تدوجو  عمـش  دـنریگ ، رارق  يا  هتـشر  رد  هک  اهبنارگ  رد  ياه  هناد  نوچمه  هک  دـنا  هدروآ  رد  بیترت 

يا هشیر  كاپ و  یتشرس  زا  ار  نانآ  دنوادخ  هک  دنیآ  درگ  تا  هناتـسآ  هب  یموق  دروخ . یم  مه  هب  دوسالا . رجح  رانک  رد  وت ، تعیب  يارب 
هنیک و زا  ناشیاهلد  دنتورف و  ینید  ياهنامرف  هب  تسا . هزیکاپ  قاقـش  يدیلپ  قافن و  یگدولآ  زا  ناشیاهلد  تسا . هدیرفآ  اهبنارگ  هزیکاپ و 

لها زا  دنتسرپ و  یم  ار  قح  نییآ  هتسارآ . لامک  لضف و  رون  اب  ناشیامیس  تسا و  هدامآ  قح  شریذپ  يارب  ناشراسخر  هتساریپ ، ینمـشد 
صالخا دـصقم و  تدـحو  تسا . تاساوم  راثیا و  يدـهم ، ناهارمه  زراب  ياهیگژیو  زا  تاساوم : راثیا و  . 7 ( 536 .) دننک یم  يوریپ  قح 

زا يریگ  هرهب  رد  دـننکفا و  جـنر  هب  ار  دوـخ  رگیدـکی  يارب  ناـنآ  دـنرگیدکی . راوـخمغ  راـی و  هداد و  دـنویپ  مه  اـب  ار  ناـشیاهلد  تـین ،
نآ دنک و  یگدنزاس  دناوت  یمن  دشابن ، هتخاس  دوخ  هک  سک  نآ  دنـشاب  نینچ  دیاب  دنراد و  شیپ  دوخ  رب  ار  نارگید  یگدنز ، ياهییابیز 
همه دوب و  راکادف  رگراثیا و  نارای  ورگ  رد  ص )  ) مالـسا ربمایپ  يزوریپ  دنیبن . محرت  هتـسیاش  ار  نارگید  دزرون ، رهم  دوخ ، تسود  رب  هک 

نارای ندوب  كدنا  ناماما ، ندش  نیـشن  هناخ  لماوع  زا  وس ، نآ  زا  تفرگ . هرهب  تاساوم  همـشچ  زا  مالـسا  خـیرات  هنارگحالـصا  ياهمایق 
مهترما وـلف  هریثـک  هعاـمج  هفوکلاـب  انباحــصا  نا  (ع ) رفعج یبـال  لـیق  : » دـنک یم  لـقن  یلجع  دـیرب  ( 537 .) تسا هدوـب  راکادـف  قـفاوم و 

یف سانلا  نا  لاق : مث  لخبا ، مهئامدب  مهف  لاق : لاقف ال . هتجاح ؟  هنم  ذخایف  هیخا  سیک  یلا  مهدـحا  یئیجی  لاقف : كوعبتاو ؟  كوعاطال 
ذخایف هیخا  سیک  یلا  لجرلا  یتأی  هلمازملا و  تأج  مئاقلا  ماق  اذا  یتح  مهتاناما  يدوت  دودـحلا و  مهلیع  میقن  مهثراون و  محکاـنن و  هندـه 
دنتسه نانچ  دومرف : درک . دنهاوخ  تعاطا  وت  زا  یهد  نامرف  رگا  دنرایسب . هفوک  رد  نامنارای  دش : هتفگ  رقاب  ماما  هب  «( 538 .) هنمیال هتجاح 

، دننک غیرد  لام  لذب  زا  هک  نانآ  سپ  دومرف : ریخ . تفگ  دنک ؟ فرط  رب  ار  دوخ  يدنمزاین  وا  لام  زا  ینید ، ردارب  هزاجا  نودـب  سک  هک 
هدرک و دودـح  هماقا  ناشیارب  میرب و  ثرا  ناشیا  زا  هدرک و  جاودزا  نانآ  اب  دـنا  حلـص  رد  مدرم  دوزفا : سپـس  دـنرت . لیخب  ناـج  راـثن  رد 

عنم ار  وا  سک  دریگرب و  دوخ  تجاح  هتفر  ردارب  لام  غارـس  هب  درم  دـسر . ارف  تقافر  نارود  مئاـق  ماـیق  ناـمز  مینک . أدا  ار  ناـنآ  تاـناما 
اب زارمه ، لدمه و  ناتـسود  يانعم  هب  ( 539 ،) دـنا هدـش  هدرب  مان  زین  اقفر ، هب  هلمازم »  » ریبعت رب  هوالع  يدـهم  نارای  زا  تایاور ، رد  دـنکن .

امناک . » دنردام ردپ و  کی  زا  ناش  همه  و  دـنا . ینت  ناردارب  ایوگ  هک  تسا  مکحم  نانچ  ناشیتسود ، مزر ، مزب و  ناتـسود  افـص ، فطل و 
زا نانآ  ياهلد  دـنا . هدـیرورپ  ار  نانآ  ردام  ردـپ و  کی  ایوگ  «( 540 .) هحیـصنلا هبحملاب و  هعمتجم  مهبولق  هدـحاو  ماو  دـحاو  با  مه  ابر 

شنامرآ تسا . يدهم  نارازگراک  تنیز  یتسیز ، هداس  دهز و  یتسیز : هداس  دـهز و  . 8 تسا . هدنکآ  رگیدـکی  هب  یهاوخ  ریخ  تبحم و 
هداس و ناشیاذـغ  دـنیوج . یم  نارگید  شمارآ  رد  ار  یتخب  کـین  یماکـشوخ و  تسا و  تلادـع  دـیحوت و  عیفر  هلق  هب  هعماـج  ندـناسر 
، ناشفیطل ساسحا  رد  رـشب  ياهجنر  انـشآ و  هعماج  ياهدرد  اب  دور . یمن  رتارف  ناشیورد  تشیعم  زا  ناشیگدنز  تسا . هیارپ  یب  ناشـسابل 

ارچ دنهن ؛ شیوخ  رب  ناهج  حلـصم  مان  دـنوش و  لفاغ  نامدرم  لاوحا  زا  دنراپـس و  یماکداش  شیاسآ و  هب  نت  دـنناوت  یمن  دراد . باتزاب 
تموکح يارب  هتسیاش  يرازگراک  دشاب و  نید  جورم  دناوت  یمن  ددنب ، عمط  زآ و  ورگ  رد  لد  دوش و  وسمه  نابلط  ترشع  اب  هک  نآ  هک 

، کنیا : » دومرف یم  دـندوب ، تیب  لها  تموکح  يوزرآ  رد  مان  نان و  هب  ندیـسر  يارب  هک  یناسک  هب  ع )  ) قداـص ماـما  ( 541 .) داد لدع و 
باجیا يراد  روشک  مسر  تشاد . دنهاوخ  نارگید  زا  يرتراوشد  یگدنز  ام  ناهارمه  میبای ، تسد  تردق  هب  رگا  تسام . شمارآ  ماگنه 

ات میـشاب ، نانآ  کیرـش  راگزور  ياهیراوگانرد  میزاس و  هشیپ  ار  ینتورف  عضاوت و  میـشاب . نایاونیب  ناشیورد و  هناوتـشپ  هک  درک  دهاوخ 
رد باتـش  مایق و  يارب  ناتـسود  يراشفاپ  ربارب  رد  ع )  ) قداص ماما  ( 542 .) دـیاین نارگ  ناشماک  رد  هنامز  یخلت  دـنریگ و  وگلا  ام  زا  مدرم 
لظ تحت  توملا  فیسلا و  الا  وه  ام  بشجلا و  الا  هماعطال  ظیغلا و  الا  هسابل  ام  هللاوف  مئاقلا ، جورخ  هب  نولجعتست  ام  : » دومرف مئاق  جورخ 

، وا تموکح  رد  یگدنز  تسا . زیچان  شیاذغ  تشرد و  شـسابل  دنگوس ، ادخ  هب  دیزرو . یم  باتـش  مئاق  جورخ  رد  ارچ  «( 543 .) فیسلا
ناشیرای هب  یتیگ  رسارس  زا  هدید و  نازابکاپ  نآ  تسد  رد  ار  دوخ  يدازآ  ناهج ، ناگدیدمتس  ریـشمش . هیاس  رد  گرم  تسا و  ندیگنج 

یم رس  شهاگرد  هب  تقادص  صالخا و  ياه  هناشن  ندید  یپ  رد  دنیوج و  یم  ناشرادرک  رد  ار  ناشراعـش  راتفگ و  یتسرد  دنباتـش . یم 
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يارب ناناملسم  ریغ  زین ، اهنیمزرـس  ریاس  رد  و  ( 544) دنرامـش یم  هظحل  يدهم  روهظ  راظتنا  رد  نایاونیب  ناتـسدورف و  زاجح ، رد  دنراپس .
رد مظن  طابـضنا : مظن و  . 9 ( 545 .) دنیاس یم  یناشیپ  مالـسا ، ناتـسآ  هب  وا  رهم  تسد  هب  دـنیوج  یم  ار  ماما  نارگدادـیب ، متـس  زا  ییاهر 
یم تکرح  صخـشم ، لوصا  ساسا  رب  دـنراد و  همانرب  قفوم . ياهناسنا  تسا . یبایماک  زومر  زا  یناـسنا و  ياهـشزرا  زا  راـک ، یگدـنز و 

، یصخش یگدنز  رد  دوب . مظن  لبمس  مالسا ، ربمایپ  دنوش . یم  ور  هبور  تسکـش  اب  رتمک  هتفای ، نامزاس  شخب و  ییاهر  ياهبالقنا  دننک .
(546 .) دوب هدش  نشور  یمظن  ساسا  رب  ترـضح ، یعامتجا  یگداوناخ و  طباور  تحارتسا و  تدابع و  درک و  یم  میـسقت  ار  دوخ  تاقوا 
، زین نامز  ماما  نارای  ( 547 .) دومرف شرافـس  اـهراک  رد  مظن  هب  ار  دوخ  ناوریپ  نادـنزرف و  گرم  یماـگنه  هب  دوب و  مظن  اـب  زین ، ع )  ) یلع
رب ار  اهراک  یلو  دـنزرف ، ردـپ و  ناسب  دـنراد ، مدرم  اب  یمرگ  طباور  هک  نیا  اب  دـنا . یناهج  تموکح  اب  بسانم  یتالیکـشت  مظن و  ياراد 

یخرب ماما  نارای  زا  تسا . رارقرب  ناشنایم  رد  یمالـسا  ياهرایعم  ساـسا  رب  یتالیکـشت  دـنرب و  یم  شیپ  نشور  مکحم و  یلوصا  ساـسا 
ياهورین دـننک . یم  هدافتـسا  ناسکی  ساـبل  ماـما ، نایهاپـس  دـنهورگ . نیا  راـیتخا  رد  نارگید ، ( 548 .) دـنراد یگدـنیامن  تباقن و  تمس 

دحاو يزلا  مهیلا و  رظنا  یناک  : » دیاتس یم  هنوگ  نیا  ار  نانآ  ع )  ) یلع دنناهج . یمزر  ياهورین  نیرت  مظنم  يدهم ، مظنم  لکـشلادحتم و 
لامج و رد  ربارب ، تماـق  دـق و  ناـسکی ، یتأـیه  يز و  مرگن ، یم  ار  ناـنآ  اـیوگ  ( 549 .«) دحاو سابللا  دـحاو و  لامجلا  دـحاو و  دـقلا  و 

نانمـشد اب  داهج  مایق و  هب  توعد  ماما و  اب  تعیب  رد  دـنراد و  یهدـنامزاس  اـهراک ، ماـجنا  زاـغآ و  رد  دنـسابل . مه  دـننامه و  یگدـنزارب 
يارب ار  تکرح  تامدقم  شیپاشیپ ، دنا و  هدروآ  رد  فیدر  مظن و  هب  هنارهام  ار  اهراک  دنیافـص و  اب  یناتـسود  دننک . یم  لمع  گنهامه 

(550 .) دننک یم  مهارف  ماما 

يدهم نافلاخم 

زا سپ  دـننک و  یم  لـالخا  تضهن  تامدـقم  رد  هک  یتاـضراعم  تشاد . دـهاوخ  ربارب  رد  زین  يزوـت  هـنیک  ریگ و  تخـس  نانمـشد  ماـما ،
رهق هحول  رس  رد  هک  رگدادیب  ناربکتسم  ياوس  دهد  یم  ناشن  نافلاخم ، هرابرد  واک  دنک و  دیـشوک . دنهاوخ  نآ  يدوبان  رد  زین . يزوریپ 
یم يدهم  نارظتنم  زا  ار  دوخ  دـنراد و  ماما  اب  تقفاوم  ياعدا  هک  تسا  یناسک  بناج  زا  اهینکـشراک ، نیرتشیب  دـنراد ، رارق  يدـهم  هاپس 

زا سپ  دنهاوخ . یم  دوخ  ياهسوه  اهزورآ و  اب  ماما  ندرک  هارمه  يارب  هکلب  لیـصا ، مالـسا  ندرک  هدایپ  رطاخ  هب  هن  ار  ماما  نانیا ، دنناد .
يور دوخ  فادها  هیجوت  هب  دنرذگرد . دوخ  عورـشمان  عفانم  زا  دـنراچان  دـننیب و  یمن  دوخ  دارم  قفو  رب  ار  اهراک  نوچ  ماما ، هب  نتـسویپ 

ار وا  يوریپ  ياعدا  هک  یناسک  زا  رایـسب  هچ  : » قداص ماما  هدومرف  هب  هک  دـنور  یم  ماما  گنج  هب  بهذـم ، نید و  حالـس  اب  دـنروآ و  یم 
. مینک یم  هراشا  اههورگ  اـی  دارفا و  نیا  زا  یخرب  هب  شخب ، نیا  رد  ( 551 .«) دننادرگ یم  يور  وا  زا  ترـضح ، روهظ  زا  سپ  یلو  دنراد ،

داجیا ناسنا  رد  ار  یتلاح  یبلط  تذـل  تسا . دـسافم  همه  أشنم  یهاوخدوخ ، دراد و  یتسرپ  دوخ  رد  هشیر  یبلط  تحار  نابلط : تحار  . 1
وا هافر  اب  هک  دنک  یم  هیجوت  يا  هنوگ  هب  ار  نید  بلط ، تذـل  دزاس . یم  نوگرگد  ار  وا  یقالخا  يداقتعا و  ياهرایعم  همه  هک  دـنک  یم 

، هکم ناناملسم  زا  یعمج  دتفین . رطخ  رد  وا  يایند  هک  تسا  رسدرد  نودب  هداس و  ماکحا  زا  هتـسد  نآ  لابند  هب  رتشیب  وا  دشابن . محازت  رد 
ربمایپ میگنج . یم  نانمـشد  اب  یهد  هزاجا  رگا  مینانمـشد ، رازآ  دروم  دنتـشاد : یم  زاربا  هدیـسر  ربمایپ  تمدخ  هنیدم ، هب  ترجه  زا  شیپ 

یـشمارآ داجیا  هنیدم و  هب  ترجه  زا  سپ  دیهدب . تاکز  دـیناوخب و  زامن  دـیراد . هاگن  تسد  میتسین . هزرابم  هب  رومأم  نونکا  دومرف : یم 
هب یتدم  ار  نآ  يداد و  دربن  نامرف  ارچ  ایادخ ، هک  دندوشگ  ضارتعا  هب  نابز  تشگ  لزان  داهج  روتسد  هکنآ  زا  سپ  رهـش ، نآ  رد  یبسن 

(552 .) دـهد یم  رادـشه  نآ  ماجرف  هب  تبـسن  ار  مدرم  درمـش و  یم  یبلط  تحار  ار  نانآ  تشحو  سرت و  هشیر  نآرق ، یتخادـنین . ریخأـت 
ار اهنامیا  الب ، غیت  قرب  ناربکتسم ، اب  نامورحم  دربن  رد  دسر . یمن  يزوریپ  هب  نوخ  شتآ و  زا  نتـشذگ  نودب  نامز ، ماما  یناهج  بالقنا 

زیواتـسد اب  نابلط  تحار  یلو  دننک ، یم  هدامآ  ایالب  يارب  ار  دوخ  هتفر و  لابقتـسا  هب  شیپاشیپ  نیتسار  نانموم  دروآ . یم  رد  شیامزآ  هب 
راظتنا دندوخ و  یگدـنز  رکف  رد  زیچ ، همه  زا  شیب  راظتنا ، نارود  رد  دنتـسه . شیوخ  هاگیاپ  عضو و  هیجوت  سپ  رد  بهذـم ، نداد  رارق 
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نیا دـنرذگ . یم  توافت  یب  متـس ، اب  هزراـبم  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داـهج و  تاـیآ  ربارب  زا  دـنیوج . یم  اـعد و .... رد  رتشیب  ار 
ماما دنرادنپ . یم  عورشمان  ار  تبیغ  نامز  رد  هزرابم  دنناد و  یم  روهظ  نامز  هب  طوبرم  ار  اهروتسد  هنوگ  نیا  هب  لمع  رشب و  تاجن  هورگ 

، هزراـبم داـهج و  يارب  دـنناد ، یم  یـضتقم  ناـشدوخ  بحاـص ، ترـضح  رگا  دـنیوگ : یم  : » دـیوگ یم  هورگ  نـیا  رکفت  زرط  رد  ینیمخ 
ارچ دنیایب ، ناشدوخ  دنیب ، یم  ار  اهنیا  هک  مه  ترضح  تسا و  هتخوسن  ترـضح  نآ  زا  رتشیب  مالـسا  يارب  ملد  هک  نم  دنروایب ، فیرـشت 

، رتاناوت تسا و  رتاناد  ام  زا  هعماج  ياهیتاسک  هب  تبسن  ترـضح ، هک  دنریگ  یم  هجیتن  نیا  فطل ، ناهرب  زا  «( 553 .) منکب ار  راک  نیا  نم 
، هورگ نیا  یگدنز  شور  قطنم و  رد  رتشیب  واک  دنک و  اب  تسین . ام  مادقا  هب  زاین  هدوب و  یتحلصم  زا  هتـساخرب  روهظ ، رد  ترـضح  ریخأت 

شنیب هن  تسا ، دیاقع  نیا  أشنمرس  یقالخا ، فارحنا  عقاو  رد  یبلط و  تحار  يارب  تسا  یـششوپ  اه ، هتفگ  نیا  همه  هک  میوش  یم  هجوتم 
، طخ کی  تسا : هدوب  طخ  ود  هقیرط ، ود  نونکات ، مالـسا  ردـص  زا  : » دـیوگ یم  نانیا  هرابرد  ینیمخ  ماما  يداقتعا و .... تریـصب  ینید و 
هک ییاهنآ  مه ، ار  ادخ  تدابع  دنباوخب و  دنروخب و  دننکب و  ادیپ  يا  همعط  کی  هک  تسا  نیا  هب  ناشمه  مامت  هک  بلط  تحار  صاخشا 
.... هک صاخـشا  دهاش  ام  یمالـسا ، تضهن  لوا  زا  دوب ..... یبلط  تحار  نانآ ، رظن  رد  يزیچ  ره  رب  مدقم  اما  دندرک . یم  دـندوب  ناملـسم 
نیا ( 554 .) دـنریگب يا  هزور  دـنناوخب و  يزاـمن  هک  دنتـسناد  یم  نیا  رد  ار  فیلکت  میا ) هدوب   ) دنتـشاد یم  مدـقم  يزیچ  ره  رب  ار  تحار 
هویـش دـنناوت  یمن  زین ، ماما  روهظ  ماگنه  هب  تسا ، هدـش  متـس  رفک و  اـب  ناـنآ  یتسدـمه  ببـس  یبلط  تحار  تبیغ ، نارود  رد  هک  هورگ 

توعد خساپ  رد  دنوش . یمن  هارمه  ترـضح  اب  هزرابم ، اغوغ و  زا  رود  هب  رـسدرد و  نودب  یگدـنز ، همادا  يارب  دـنهد . رییغت  ار  یگدـنز 
دنک و یم  لالدتـسا  نآرق  هب  نانآ  هناشیدـناژک  ياه  هیجوت  اب  هلباقم  رد  نامز  ماما  دـنناوخ . یم  ار  هیقت  تایآ  ناربکتـسم ، اب  داهج  هب  ماما 

تلعج امنا  : » دیامرف یم  قداص  ماما  دهد . یم  رفیک  ناقفانم  فیدر  رد  ار  نابلط  تحار  ماجنارـس ، دزاس و  یم  راکـشآ  هدرپ  نودب  ار  قح 
نم مکیلا  بحا  هیقتلا  تناکل  یقتن و  امنا  لعفنال  متلقل  انورـصنتل  متیعدول  هللا  میاو  هیقت  الف  مدـلا  هیقتلا  تغلب  اذاف  مدـلا . اـهب  نقحیل  هیقتلا 

هفسلف ( 555 .) هللادـح قافنالا  لها  نم  مکنم  ریثک  یف  ماقال  کلذ و  نع  مکتلئاـسم  یلا  جاـتحا  اـم  مئاـقلا  ماقدـق  ول  مکتاـهما و  مکئاـبآ و 
، دیوش توعد  ام  يرای  يارب  امـش  رگا  دنگوس ، يادخ  هب  تسین . هیقت  ياج  دـسر . نوخ  زرم  هب  هیقت ، رگا  تساهنوخ . ظفح  هیقت ، عیرـشت 

اپب ام  مئاق  رگا  تسا . رتریزع  ناتیارب  ناردام  ناردـپ و  زا  هیقت  انامه  میهد . يرای  ار  امـش  میناوت  یمن  میتسه و  هیقت  رد  اـم  تفگ : دـیهاوخ 
.2 تخاس . دـهاوخ  يراج  ار  دـنوادخ  دودـح  قفانم ، مدرم  امـش  زا  يرایـسب  قح  رد  داد و  دـهاوخن  شوگ  امـش  ياهییوگ  هوای  هب  دزیخ ،

حور نطاب و  هب  هک  یناسک  دنا ، هدوب  یعامتجا  تالوحت  نید و  يایحا  عناوم  نیرت  مهم  زا  نایارگ  رهاظ  مالسا ، دادماب  زا  ناشیدنا : دومج 
هدرک نیب  هتوک  ار  نانآ  ینیع ، ياهتیعقاو  زا  ندوب  رود  درگن . یمن  ار  بلاق  تسوپ و  زا  رتارف  ناشک  رد  قفا  هدرکن و  هجوت  نید  فدـه  و 

هب دنـساشن و  ار  فیلکت  ساـسح ، ياـهنامز  رد  هک  دوش  یم  بجوم  نید ، هب  تبـسن  ناـشک  رد  ندوب  دودـحم  راـچد . يروحم  دوخ  هب  و 
هزور دوخ  دـنداد و  راطفاروتـسد  رفـس ، رد  ربمایپ  رفاسم ، زامن  هزور و  هیآ  لوزن  ناـیرج  رد  دـنوش . هدـناشک  ناـماما  ربماـیپ و  ییوراـیور 

درک و دروخرب  نانآ  اـب  ربماـیپ  دـنداد . همادا  هزور  هب  دراد ، باوث  یتخـس  ره  دوخ ، هناـبآم  سدـقم  لاـیخ  هب  هک  یهورگ  یلو  دـندوشگ ،
رکفت ربمایپ ، زا  سپ  داد . یمن  يرادنادیم  هصرع  نانآ  هب  هورگ ، نیا  اب  حیرص  تفلاخم  ربمایپ و  دوجو  ( 556 .) داد راکهانگ  بقل  ناشیدب 

گنهرف هب  يرکف  نوگاـنوگ  ياـه  هلحن  دور  دـش و  جـیار  مدرم  ناـیم  رد  تعاـمج ، تنـس و  زا  تـسارح  ياوـل  رد  ینیب  رهاـظ  يرـشق و 
هب مالـسا  هب  قرف ، بهاذم و  بابرا  دش . ادـیپ  مالـسا  ملاع  رد  نوگانوگ  ياه  هقرف  درک . دـیدشت  ار  نآ  تبیغ ، نارود  رد  هژیوب  یمالـسا ،

مهارف ار  نآ  أزجا  ریاـس  یناوتاـن  هنیمز  نید ، بناوـج  زا  یخرب  هب  يرگنوـسکی  اـب  دـندرکن و  هجوـت  شخب  تاـیح  عماـج و  ینید  ناوـنع 
تکرح هک  دش  ببس  عامتجا ، تسایس و  هصرع  زا  هعیش  ندرک  رود  ماما و  تبیغ  دنامن . بیصن  یب  ناوخ  نیا  زا  زین ، عیـشت  ملاع  دندرک .
قیقحت راک  رد  رتمک  يداصتقا و ... یعامتجا و  متسیس  کی  ناونع  هب  مالسا  تاروتسد  دوش و  زکرمتم  يدرف  لئاسم  لح  رد  رتشیب  داهتجا 

یعون هک  دش  ببـس  درک و  دـیدشت  ار  هلاسم  املع  زا  یهورگ  راکفا  رب  يرگ  يرابخا  رکفت  نتخادـنا  هیاس  ( 557 . ) دریگ رارق  سیردت  و 
ون لئاسم  اب  دروخرب  رد  ریخا ، ياه  هدـس  رد  هژیوب  نآ ، یگمهرف  زکارم  و  دـنک . خوسر  هعیـش  یملع  لفاحم  رد  ییارگ  هتـشذگ  دومج و 
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ییارگ و هتشذگ  رد  دیاب  ار  تما  ماما  بان  ياه  هشیدنا  ربارب  رد  نینیدتم  زا  یخرب  هضراعم  هشیر  دنهد . ناشن  تبثم  شنکاو  رتمک  روهظ 
هک هتفرن  نایم  زا  اهنت  هن  یعامتجا ، راتفر  اه و  هشیدـنا  رد  رجحت  ماما ، روهظ  ماگنه  هب  درک . وج  تسج و  مالـسا ، لئاسم  رد  يرگن  وسکی 

ياهینوگرگد هب  مالـسا ، يدربراک  يرکف و  لئاسم  همه  رد  تسا  نید  رگایحا  ماما ، دـبای . یم  رگید  ياـه  هولج  روهظ  ون  ياـه  هفاـفل  رد 
، دـننک یم  لمع  نآ  هب  هنایـشان  مدرم  هدـنام و  ناهنپ  مدرم  هدوت  رب  زارد ، ناراـگزور  یط  رد  هک  ار  یتاروتـسد  دـنز و  یم  تسد  یعیـسو 
هب اهتموکح  هک  ییاهنیمز  عیاطق و  دنک ، یم  هرداصم  ار  عورـشمان  لاوما  یمومع ، تلادع  داجیا  يارب  ترـضح ، (. 558) دزاس یم  راکشآ 

ياهبقن دـنک و  یم  هاـتوک  یمومع  لاوما  زا  ار  ناراوخ  مارح  تسد  (. 559) دنادرگ یم  رب  لاملا  تیب  هب  دـنا ، هدرک  راذـگاو  دارفا  هب  اوران 
یبحتـسم ترایز  هب  هک  يدارفا  رب  ار  هار  هک  دور  یم  شیپ  اج  نآ  ات  تلادع ، يارجا  رد  ( 560 .) دنک یم  دودسم  ار  لاملا  تیب  هب  ییرمان 

ار دجاسم  ددنسپ و  یمن  ار  ییامن  دجسم  يزاس و  مرح  هویش  (. 561) دهد یم  رارق  تیولوا  رد  ار  بجاو  جح  هتسب و  دنور  یم  ادخ  هناخ 
هویش تواضق ، رد  دراذگ . یم  أرجا  هب  ار  یمهم  تارییغت  مارحلا  دجسم  ربمایپ و  مرح  رد  (. 562) دزاس یم  كاپ  يرورض  ریغ  تانیئزت  زا 
ینعی هتشذگ ، ییاضق  هویش  هب  اهنت  دنک و  یم  تقیقح  فشک  دراد ، رایتخا  رد  هک  ینیون  نیزاوم  اهرایعم و  اب  دریگ و  یم  شیپ  ار  يدواد 

ياهرد هتخاـس و  راکـشآ  ار  هدـنام  ناـهنپ  مدرم  رب  هک  يزومر  یناـهنپ و  رارـسا  نآرق ، ریـسفت  رد  (. 563) دـنک یمن  افتکا  دـنگوس  هنیب و 
، نامز ماما  (. 564) دزاس یم  راکشآ  مدرم  رب  ار  نآ  تایآ  ناهنپ  زراب و  قیداصم  نآرق و  لیوأت  دیاشگ . یم  مدرم  رب  ار  تفرعم  تمکح و 
، اهیگژیو طیارش و  همه  اب  ار  مالسا  دنک و  یم  يراج  دننک ، ارجا  دنا  هتسناوتن  طیارش ، ندوبن  ببس  هب  نیشیپ ، ناماما  ربمایپ و  هک  یماکحا 
دـنراد و نید  زا  مدرم  هک  یتینهذ  اب  تواضق ، تموکح و  رد  ماما  هریـس  یعامتجا و  یگنهرف و  مهم  تالوحت  دزاس . یم  مکاح  ناهج  رد 

ادیدج أعد  فناتسا  مئاقلا  ماق  اذا  . » دننیب یم  هناگیب  دوخ  تادقتعم  اب  ار  ماما  شور  دنک و  یم  هولج  دیدج  دنا ، هدرک  اقلا  ناشیدنا  رجحت 
مدرم هنوگژاو  تخانـش  اب  طابترا  رد  ترـضح  شور  ندوب  دیدج  هکلب  زاس ، نید  هن  تسا و  عرـشم  هن  ماما ، (. 565 « ) هللا لوسر  أعد  امک 

هناگیب لیـصا  مالـسا  اب  هک  یهورگ  تسا . هدروآ  دیدج  نید  ییوگ  دـهد ، یم  هولج  دـیدج  ار  ماما  ياهراک  هک  تسا ، نید  زا  هرود  نآ 
حالس اب  دنیاشگ و  یم  ضارتعا  هب  نابز  هدید ، هتخانشان  دوخ  ناکاین  تریـس  اب  ار  ماما  شور  دنراد . دومج  هتـشذگ  رهاوظ  رب  اهنت  هدوب و 

دننک و یم  داهشتسا  ماما  هیلع  نآرق ، رهاوظ  هب  دنزجاع ، نآرق  دنلب  یناعم  نوطب و  مهف  زا  هک  یهورگ  دنباتـش . یم  ماما  هلباقم  هب  بهذم ،
نوریب رد  نامز ، ماما  دننک . یم  داقتنا  ماما  يداصتقا  یعامتجا و  تالوحت  هب  دنراد ، لایخ  رد  هک  ربمایپ  زا  يا  هریس  هب  لالدتسا  اب  يا  هدع 

دوب ور  هب  ور  هدرپ ، یب  نارفاک  اب  ربمایپ ، دتفا . یم  تمحز  هب  ربمایپ  شدج  زا  شیپ  یمومع ، راکفا  یعامتجا و  هنحص  زا  هورگ  نیا  ندرک 
دنراد و یناشیپ  رب  هنیپ  يدهم ، ناضراعم  زا  هتسد  نیا  یلو  دندیگنج . یم  ربمایپ  مالسا و  اب  راکشآ  دنتشادن و  ییابا  ینمـشد  نالعا  زا  هک 
اب دـننز و  یم  شریفکت  ریت  هب  دـیدرت ، نیرتمک  یب  دـنور . یم  ماما  گنج  هب  نید ، حالـس  اب  دنروهـشم و  عرو  دـهز و  هب  مدرم ، ناـیم  رد 

ۀلهج نم  لبقتـسا  ماق  اذا  انمئاق  نا  : » دـیامرف یم  ع )  ) قداص ماما  دـننک . یم  جیـسب  وا  هیلع  ار  یمومع  راکفا  یناور  گنج  هعیاش و  داـجیا 
نودـبعی مه  ساـنلا و  یتا  ص )  ) هللا لوسر  نا  لاـق : «. » كاذ فیک  و  تلقف : «. » ۀـیلهاجلا لاـهج  نم  ص )  ) هللا لوسر  هلبقتـسا  اـمم  ساـنلا 

اما لاق : مث  هب . هیلع  جتحی  هللا و  باتک  هیلع  لواتی  مهلک  سانلا و  یتا  ماق  اذا  انمئاق  نا  هتوحنملا و  بشخلاو  نادیعلاو  روخـصلا  ةراجحلا و 
لمحتم دوخ  راگزور  نانادان  يوس  زا  ام  يدهم  هک  ییاهیگدرزآ  ( 566 «.) رقلاو رحلا  لخدی  امک  مهتویب  فوج  لدع  مهیلع  نلخدیل  هللاو 

هتخیگنارب ینامز  رد  ربمایپ  دومرف : هنوگچ ؟  و  متفگ : هدـش . دراو  دوخ  ناـمز  نـالهاج  زا  ربماـیپ  هب  هک  تسا  یتاـمحز  زا  شیب  دوش ، یم 
، دنگوس ادخ  هب  دننک . یم  لیوات  ار  نارق  وا  هیلع  مدرم  دنک ، مایق  هک  هاگ  نآ  مئاق ، دندیتسرپ . یم  بوچ  تخرد و  گنس و  مدرم  هک  دش 

مدرم رب  ار  قیاقح  دیوگ و  یم  نخـس  مدرم  عمج  رد  ماما  يا ، هیـضق  رد  دش . دـهاوخ  نانآ  ياهارـس  دراو  تلادـع  امرگ  امرـس و  دـننامه 
لوا هنا  : » دیامرف یم  ع )  ) قداص ماما  دننک . یم  جورخ  ماما  هیلع  هدرواین  ار  ترضح  نانخس  بات  هک  مدرم  زا  یهورگ  دزاس ، یم  راکـشآ 
تقو رد  (. 567 « ) مکلتقیف مکلتاقیف  هنولتاقتف  ةرکـسدلا  ۀـلیمرب  هیلع  نوجرختف  هنولمتحتال  ثیدـحب  مکثدـحی  تیبلا  لها  اـنم  موقی  مئاـق 

ار امش  هدیگنج و  امش  اب  وا ، درک . دیهاوخ  شروش  هلیمر  رد  وا  هیلع  دیرادن . ار  نآ  ندینش  بات  هک  دیوگ  ینانخس  ناتیارب  ام ، مئاق  روهظ 
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هب یگمه ، دنتـسه و  نایعیـش  زا  ماما ، نافلاخم  زا  هورگ ، نیا  هک  تسا  نآ  رگناشن  مکثدحی » ، » نایعیـش هب  ماما  باطخ  درک . دهاوخ  دوبان 
دراو یمالسا ، ياهیدازآ  زا  هدافتسا  ءوس  اب  ناقفانم ، زا  يدارفا  مالـسا ، خیرات  لوط  رد  ناقفانم  نارفاک و  . 3 دنور . یم  نایم  زا  ماما  تسد 

ربمایپ و درک  یم  باجیا  مالسا ، حلاصم  دنا . هدرک  هدافتـسا  ناناملـسم ، هعماج  تاناکما  زا  یمالـسا ، رئاعـش  هب  رهاظت  اب  هدش و  ناناملـسم 
هعماج تموکح و  رد  ذوفن  ددص  رد  دارفا  هنوگ  نیا  زین ، يدـهم  تموکح  رد  دـننکن  ییوج  یپ  ناشنورد  زا  دـننک و  ارادـم  نانآ  اب  همئا ،

ماما تردق  تواکذ و  یلو  دنور ، یم  شیپ  ماما  تموکح  یلاع  تاماقم  بحاصت  حطس  ات  هناتـسدرت ، هاگ  ناقفانم ، دنیآ . یم  رب  یمالـسا 
یم رطخ  رد  ار  دوخ  هدـنیآ  هک  ناـگرهچ  ود  (. 568) دنوش یم  يزاسکاپ  ادـیدش  دراذـگ و  یمن  یقاب  ناقفانم  يزادـنا  تسد  يارب  ییاج 

یجراخ نانمـشد  اب  يزرم ، قطانم  رد  دـننک . یم  راکـشآ  ار  دوخ  ینمـشد  ضراـعم ، ياـههورگ  اـب  يراـکمه  هعیاـش و  شخپ  اـب  دـننیب ،
، ناـفلاخم تمواـقم  نتـسکش  مـهرد  زا  سپ  ترـضح ، دـنگنج . یم  ماـما  اـب  اراکـشآ  هفوـک ، تفـالخ ، زکرم  رد  دـنوش و  یم  تسدـمه 
هک زین ، راـفک  (. 569) دراد یم  رب  ناـیم  زا  ناـمرفان ، فرحنم  ياـه  هقرف  ریاـس  فیدر  رد  ار  ناـقفانم  دوش و  یم  هفوـک  دراو  هنادـنمزوریپ 

فـص ترـضح  ربارب  رد  دـننیب ، یم  دوخ  ياوران  عفانم  عنام  ار  يدـهم  شخب  يدازآ  تضهن  هتـشاد و  ار  ناهج  مدرم  یگدرکرـس  ياعدا 
یم ریگرد  ماما  نایهاپس  اب  هدرک و  هیهت  ورین  نامورحم ، تیمکاح  نافعضتسم و  ندش  ناملسم  زا  يریگولج  يارب  نانآ ، دننک . یم  ییارآ 
مایق زا  رافک  ناکرـشم و  «( 570  ) هجورخ هرکالا  رفاک ، الو  میظعلا  هللااب  كرـشم  قبی  مل  مئاقلا  جرخ  اذا  : » دـیامرف یم  قداص  ماـما  دـنوش .

دنناسر و یم  کمک  ماما ، نانمشد  هب  دنوش و  یم  ریگرد  ماما  اب  تینارصن ، شیک  نداد  رارق  زیواتـسد  اب  رفک ، يایند  دندونـشخان . يدهم 
رد بیلص  زین ، ماما  فلاخم  نیرت  مهم  ینایفس ، دوش ، یم  هدافتـسا  تایاور  زا  یخرب  زا  (. 571) دنهد یم  هانپ  ناشیدب  تسکش ، ماگنه  هب 
زرو هنیک  ناکرـشم  دـنک و  یم  دوخ  هارمه  ار  ناملـسم  ریغ  ناضراعم  یـسایس ، يداقتعا و  ياهوگ  تفگ و  یط  ماما ، (. 572) دراد ندرگ 

. تسا نافلاخم  اب  ماما  دروخرب  شور  ثحب ، هب  دـنمزاین  لـئاسم  زا  ناـفلاخم  اـب  ماـما  دروخرب  هویـش  دـهد . یم  تسکـش  ار ، زورفا  گـنج 
ماما هک  دـحاو  یناهج  تموکح  زا  دوصقم  رگید  ریبعت  هب  دوب . دـهاوخ  مادـک  ماما  تموکح  رد  بتاکم  بهاذـم و  بابرا  ریاـس  هاـگیاج 
رگید اب  ای  باـتک  لـها  اـب  ماـما  راـتفر  تروص ، ره  رد  تموکح . تدـحو  اـی  تسا  دوصقم  نید  تدـحو  اـیآ  تسیچ ؟  تسا  نآ  يداـنم 

. ناملسم یبهذم  یسایس و  نافلاخم  . 1 دنوش . یم  میسقت  هتسد  دنچ  هب  ماما  نافلاخم  تسا ؟  هنوگچ  ماما  بهذم  هب  دقتعم  ریغ  ناناملـسم 
لها کلسم  جورم  هک  ماما  تموکح  رد  هک  دراد  دوجو  هشیدنا  نیا  نایعیش ، زا  یخرب  نهذ  رد  لوا  هتـسد  ناربکتـسم . . 3 باتک . لها  . 2
شور اب  يدهم ، شور  دنهن . ندرگ  ع )  ) یلع تیالو  هب  تسیاب  یم  نانآ  همه  تشاد و  دـنهاوخن  ییاج  بهاذـم ، بابرا  ریاس  تسا ، تیب 

یلع رگا  ماقتنا . رومأم  يدهم ، تشذگ و  دندوب و  تمحر  رومأم  نانآ ، تسا . توافتم  نافلاخم  اب  دروخرب  رد  ع )  ) یلع ربمایپ و  شدـج ،
رثا رب  تشذـگ ، یم  جراوخ  ای  هرـصب و  نایـشروش  لثم  يدارفا  رادرک  زا  درک و  یم  تشذـگ  یـسایس  یبهذـم و  نافلاخم  اـب  دروخرب  رد 
نیا يارب  تسا  نکمم  هک  یلیلد  درادـن . دوجو  نافلاخم  اب  لمع  تدـش  يارب  یعنام  يدـهم ، تموکح  رد  یلو  دوب ، ماقتنا  طیارـش  ندوبن 

يرـصب نافلاخم  اب  ع )  ) یلع دروخرب  شور  اب  نافلاخم ، اـب  ع )  ) يدـهم دروخرب  شور  دراد  تلـالد  هک  تسا  یتاـیاور  درک ، هئارا  بلطم 
معن لاقف : (.« » ع  ) یلع ةریـس  فالخب  ماق  اذا  ع )  ) مئاقلا ریـسیا  : » تسا هدمآ  نینچ  قداص  ماما  زا  سینخ  نب  یلعم  تیاور  رد  دراد . توافت 
ملعی هنال  کلذ  و  فیـسلاب ... مهیف  راس  ماق  اذا  مئاقلا  نا  هدعب و  نم  مهیلع  رهظیـس  هتعیـش  نا  ملع  هنال  فکلاو  نمل  ابراس  ایلع  نا  كاذ  و 

رب نتفای  تسد  زا  دـعب  یلع  یلب . دومرف : تسا ؟  ع )  ) یلع هریـس  فالخ  رب  مئاق  شور  ایآ  «( 573 .) ادبا هدعب  نم  مهیلع  رهظی  مل  هتعیـش  نا 
ور هبور  ریشمش  اب  نافلاخم  اب  مئاق ، یلو  دش . دنهاوخ  طلسم  شنایعیش  رب  وا  زا  سپ  نانمشد ، تسناد  یم  نوچ  دیشخب ، ار  نانآ  نافلاخم ،

؟ دنراد دوصقم  رب  تلالد  دح  هچ  ات  نآ ، دننام  تیاور و  نیا  دش . دنهاوخن  طلـسم  وا ، ناوریپ  رب  زگره  نانمـشد  دناد  یم  نوچ  دوش ، یم 
هدیقع نتشاد  مرج  هب  یناملسم  دراد و  دوجو  بهذم  يدازآ  ترضح ، نآ  ماظن  رد  دهد ، یم  ناشن  ع ،)  ) يدهم هریـس  تایاور  رب  يرورم 
یبلطم نینچ  یعیـش  عبانم  زا  یتیاور  چیه  رد  . 1 لیلد : دنچ  هب  دـنراد ، هدـیقع  راهظا  قح  یبهذـم ، نافلاخ  دوش و  یمن  تازاجم  فلاخم ،

لمع تدش  زا  هک  يدراوم  رد  اهنت  دراد . یم  او  ع )  ) یلع تیالو  شریذپ  بهذم و  كرت  هب  ار  نافلاخم  ع )  ) يدـهم هک  تسا  هدـشن  لقن 
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کلسم هدیقع و  قفاوم  ریغ  فلاخم و  ره  هن  بصان ، و  سب . و  ( 574  ) تسا تیب  لها  نادناعم  اهیبصان و  اب  دروخ  رب  هدمآ ، نایم  هب  نخس 
، هعیش هقف  رد  درادن و  یئابا  ینمشد  بس و  راهظا  زا  هدنارورپ و  هنیـس  رد  ار  ع )  ) ماما رگید  یلع و  اب  ینمـشد  هک  تسا  یـسک  تیب ، لها 

یم دوخ  تامادـقا  لـلع  فادـها و  نییبت  هب  تیلاـعف ، توعد و  لـحارم  همه  رد  ماـما ، . 2 دراد . ار  ربماـیپ  بس  مـکح  هـمئا ، یلع و  بـس 
یم داجیا  ماما  هک  یمارآ  وج  زا  هدافتسا  اب  یبهذم ، یـسایس و  نافلاخم  دراذگ . یمن  یقاب  مدرم  يارب  ار  یماهبا  هطقن  باوج و  دنزادرپ و 
یم داقتنا  ماما  هریس  هب  مشاه ، ینب  ناگرزب  زا  یکی  هیبلعث ، لزنم  رد  هلمج ، زا  دنونش . یم  باوج  دنزادرپ و  یم  دوخ  عضاوم  نایب  هب  دنک ،

هب دننارگ ، داقتنا  هنوگ  نیا  اب  لمع  تدش  ناهاوخ  هک  نارومأم  زا  یخرب  فالخ  رب  ماما ، دوش . یم  نآ  يارب  یعرـش  لیلد  ناهاوخ  دنک و 
یبهذـم و نافلاخم  اب  اهنت  ماما ، . 3 ( 575 .) دزاس یم  هارمه  دوخ  اب  ار  وا  ربمایپ ، هریـس  هب  دنتـسم  ياهلالدتـسا  اب  دهد و  یم  خـساپ  یمارآ 

دور یمن  نوریب  فاصنا  هداج  زا  زین ، نانآ  دروم  رد  دراد . زیمآرهق  يدروخ  رب  دنزیخ ، اپب  ناشیاه  همانرب  ماما و  هیلع  هناحلسم  هک  یـسایس 
یم وگ  تفگ و  هب  ناشیا  اب  ربمایپ ، تنـس  نآرق و  هب  دـنک و  یم  تجح  مامتا  نافلاخم  اب  شیپاشیپ  ترـضح ، دـنک . یم  ارادـم  نانآ  اـب  و 
ماما دـیالآ ، یم  يدـهم  نارای  نوخ  هب  تسد  دزاغآ و  یم  ار  گنج  دزاـس و ، یم  راکـشآ  ار  دوخ  هنیک  نمـشد ، هک  يدراوم  رد  دنیـشن .

اب هلباقم  رد  ار  ع )  ) یلع شور  ماما ، : » تفگ دیاب  دنا  هدرک  لالدتـسا  تیاور  نیا  هب  هک  نانآ  خـساپ  رد  اما  (. 576) دهد یم  هلباقم  روتسد 
هداد ماما  هب  قح  نیا  و  تفلاخم . قلطم  هن  تسا ، نانکش  نامیپ  یماظن و  نافلاخم  دروم  رد  تیاور  الوا ، درادن » شیپ  رد  هرصب ، نایشروش 

، تازاجم ار  ناـمرجم  دـنک و  بیقعت  ار  ناـیرارف  ناـنآ ، هراـبود  عاـمتجا  زا  يریگولج  ناـفلاخم و  تکوش  نتـسکش  يارب  هک  تسا  هدـش 
ماما زا  يرگید  نخـس  اب  تسا  ضراـعم  دنـس  یتسرد  ضرف  رب  تیاور  اـیناث ، (. 577) دوب نآ  رب  نیفـص  دربن  رد  ع ،)  ) یلع هویـش  هکناـنچ 

««( 578 .) ةرـصبلا موی  ع )  ) یلع راسامک  مهب  ریـسی  حـیرج و  یلع  اوزهجت  الو  ایلوم  اوعبتتال  ـالا  هیداـنم  يداـنی  و  : » دـیامرف یم  هک  قداـص 
یم ور  هب  ور  نانآ  اب  نایرـصب ، اب  ع )  ) یلع شور  دـننامب  دنـشکن . ار  یحورجم  دـننکن و  بیقعت  ار  نایرارف  دراد  یم  رب  دایرف  ماما ، يدانم 

باتک هب  دیوگ و  یم  نخس  نانآ  يارب  ترضح ، هداتسرف  دتسرف ، یم  يا  هدنیامن  هکم  ناناملـسم  توعد  يارب  ماما  رگید ، دروم  رد  دوش .
رتشیب یهاگآ  يارب  دیآ  یم  هکم  هب  دوخ  ماما ، دنشک . یم  ار  وا  هبعک  رانک  رد  نافلاخم ، زا  یهورگ  دنک . یم  جاجتحا  ربمایپ  تنس  ادخ و 

رد (. 579) دوش یمن  سک  ضرعتم  دریگ و  یم  تعیب  نانآ  زا  ربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  رب  دیوگ و  یم  نخـس  ناشیا  رب  لیـصفت  هب  مدرم ،
نیا (. 580) دیازفا یمن  نآ  رب  يزیچ  دنک و  یم  تازاجم  ار  دوخ  هداتسرف  ناگدنـشک  اهنت  هکم ، هب  ندمآ  زا  سپ  ترـضح  رگید ، تیاور 

یخرب زا  مود : هتـسد  تسا . بهاذم  رگید  هب  نادقتعم  یبهذم و  نافلاخم  اب  دروخرب  رد  ماما  تمحر  وفع و  شمرن و  هدـنهدناشن  اهتیاور ،
نایم زا  هنرگ  دنوش و  ناملسم  تسیاب  یم  ناناملـسم  ریغ  همه  دریگ و  یم  ارف  ار  برغ  قرـش و  ماما ، تموکح  دوش : یم  هدافتـسا  تایاور 
جرخ اذا  مئاقلا . یف  تلزنا  لاق  «. » اهرک اعوط و  ضرالاو  تاومـسلا  یف  نم  ملـسا  هلو  تسا ...« : هدش  لقن  ع )  ) مظاک ماما  تفر . دـنهاوخ 
هرما اعوط  ملـسا  نمف  مالـسالا . مهیلع  ضرعف  اهبرغ . ضرالا و  قرـش  یف  رافکلا  ةدرلا و  لها  ۀـقدانزلاو و  نیئباصلا  يراـصنلاو و  دوهیلاـب 

... هللا دحو  الا  دحا  براغملا  قراشملا و  یف  یقبیال  یتح  هقنع  برض  ملسی  مل  نم  هیلع و  بجی هللا  ملسملا و  هب  رمویام  ةاکزلاو و  ةولصلاب 
: دومرف ماما  دنیوا . میلست  ربج ، ای  تبغر  هب  نیمز ، اهنامـسآ و  لها  همه  «( 581 ...) هللا لوسر  اهلبق  امک  هیزجلا  رمالا  اذـه  بحاص  لبقی  الو 
، نیمز برغ  قرـش و  نارفاک  نادـترم و  ناقیدـنز و  نیئباص و  نایاسرت و  دوهی و  رب  روهظ ، تقو  رد  تسا . هدـش  لزاـن  مئاـق  هراـبرد  هیآ ،

یم هتـشک  دـیزروابا  سکره  دروآ و  ياج  هب  ار  تابجاو  ریاس  هزور و  زاـمن و  دـیاب  یم  دـش ، ناملـسم  سک  ره  دوش . یم  هضرع  مالـسا 
همیرک هیآ  روـهظ  هنیرق  هب  تیاور ، نیا  دریذـپ . یمن  هیزج  ربماـیپ ، لـثم  رما ، نیا  بحاـص  دنـشاب ... دـحوم  همه  نیمز  يور  رد  اـت  دوـش .

، تقو نآ  رد  دـنوش و  ناملـسم  تسیاب  یم  نیمز  لـها  همه  ناـمز ، ماـما  روهظ  تقو  رد  هک  دراد  تلـالد  ( 582  ) هلک نیدـلا  یلع  هرهظیل 
دوجو يرت  مکحم  لئالد  ربارب ، رد  یلو  درادـن . دوجو  دوب  رارق  رب  باتک  لها  مالـسا و  تموکح  نایم  (ص ) ربمایپ ناـمز  رد  هک  يا  هیزج 

. تسا تنس  باتک و  ساسا  رب  ماما  هریس  هک  دراد  دوجو  ضیفتسم  تایاور  . 1 دنک . یم  تسس  ار  تیاور  هیآ و  زا  تشادرب  نیا  هک  دراد 
نآرق و ساـسا  رب  یمالـسا و  تاررقم  زا  هیزج ، نـتفرگ  و  (. 583) دوب دـهاوخ  ربمایپ  شور  نآرق و  نیناوق  يایحا  ترـضح ، نآ  فدـه  و 
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، یسربط مالسالا  نیما  دنتسین  دنتسم  باب ، نیا  رد  تایاور  ریاس  زین  مالـسا و  رب  باتک  لها  هارکا  رب  یـشایع  تیاور  . 2 تسا . ربمایپ  تنس 
ار نید  اب  يانشآ  ان  هلاس  تسیب  ناوج  ای  دریذپ ، یمن  هیزج  باتک  لها  زا  ماما  هدش : ماما  هریس  رب  هک  یتالاکشا  خساپ  رد  يرولا  مالعا  رد 

ملو نیرـشعلا  غلب  نم  لتقی  هنا  باتکلا و  لها  نم  هیزجلا  لبقی  ال  ع )  ) هنا نم  لاوئـسلا  هنمـضت  ام  فرعن  انا ال  : » دـسیون یم  دـشک و ... یم 
یمن باتک  لها  زا  هیزج  ماما ، هک  نیا  لثم  دراد  رب  رد  لا  ؤس  هچنآ  «( 584  ) هب عوطقم  ریغ  وهف  ربخ  کلذب  درو  ناک  ناف  نیدلا  یف  هقفتی 
دـشاب هدـش  دراو  هراب  نیا  رد  زین  يربخ  رگا  میـسانش . یمن  نآ  يارب  يذـخام  اـم  دـشک ، یم  ار  انـشآان  نید  هلاـس  تسیب  ناوج  دریذـپ و 

رد (. 585) دنک یم  حلـص  دـنراد  اراصن  شیک  هک  یمور  نایهاپـس  اب  ماما ، هک  دراد  تیاکح  ررکم  ياهـشرازگ  یخرب  . 3 تسین . عوطقم 
نم نوکی  امف  تلق : : » دـنک یم  اضما  هیزج  داد  رارق  باتک  لها  اب  (ص ) ربمایپ لثم  نامز ، ماـما  هک  تسا  هدـش  حیرـصت  ریـصب  یبا  تیاور 

رد باتک  لها  تشونرـس  مدیـسرپ : قداص  ماـما  زا  (.« 586  ) هیزجلا نودویو  هللا  لوسر  مهملاس  امک  مهملاـسی  لاـق : هدـنع ؟  هیزجلا  لـها 
رد تسا و  ضراـعم  ریکب  نبا  تیاور  اـب  تیاور ، نیا  تفرگ . دـهاوخ  هیزج  ناـنآ  زا  ربماـیپ  ناـسب  دوـمرف : تسا . هنوـگچ  يدـهم  تـلود 

لقن ربمایپ  زا  یتیاور  هماـع  نوتم  رد  . 4 تسا . تنـس  باتک و  تامومع  عجرم  ود ، ره  نتـشاذگ  رانک  نآ و  دنـس و  ندوب  ماـمتان  تروص 
لاملا ضیفیف  هیزجلا  عضی  ریزنخلا و  لتقی  بیلصلا و  رسکی  الدع  امکح  میرم  نبا  مکیف  لزنی  نا  نکشویل  هدیب  یسفن  يذلاو  : » تسا هدش 

، دشک یم  ار  كوخ  دنکش ، یم  ار  بیلص  دنک . یم  مکح  تلادع  هب  هدش ، لزان  امش  نایم  رد  یـسیع  يدوز ، هب  (. 587) دحا هلبقیال  یتح 
تیاور نیا  زا  هصاخ ، ناثدـحم  زا  یخرب  هماع و  ناثدـحم  مومع  دریذـپ . یمن  یـسک  هک  دوش  یم  ناوارف  نانچ  لام  دراد . یم  رب  ار  هیزج 

ناثدحم زا  يوغب  تسا . مالسا  هب  نانآ  ندرک  راداو  ع )  ) يدهم راگزور  هب  باتک  لها  زا  هیزج  نتشادرب  زا  دوصقم  هک  دنا  هدرک  هدافتـسا 
ناوارف نانچ  لام ، هک  دوش  یم  هدافتـسا  ینعم  نیا  تیاور  لـیذ  زا  یلو ، (. 588  ) تسا هدرک  تیوقت  ار  ینعم  نیا  ثیدح  حرـش  رد  هماع ،
تیناقح اراصن ، نایدوهی و  اب  ماما  جاجتحا  زین  هدمآ و  تایاور  رد  هک  نانچ  (، 589  ) ماما یپ  رد  ترضح  نآ  ندناوخ  زامن  یسیع و  دوش 

یقاب هیزج  يارب  يدروم  تروص ، نآ  رد  دش . دنهاوخ  ناملسم  ناج  لد و  زا  یگمه  درک و  دهاوخ  تابثا  نایناهج  همه  رب  ار  مالسا  نید 
تلالد هک  دنتسه  يدهاوش  اهنیا  (. 590  ) تسا هدرک  هدافتـسا  ار  ینعم  نیمه  تیاور ، رکذ  زا  سپ  ردص ، نیدلاردص  دیـس  دنام  دهاوخن 

هدـهاشم تبغر و  يور  زا  دـنوش ، یم  ناملـسم  نانآ  رگا  دـنک و  مین  نید  كرت  هب  روبجم  ار  ینامـسآ  نایدا  ناوریپ  ناـمز ، ماـما  دـنراد ،
. نید تدحو  هن  تسا ، دحاو  یناهج  تموکح  هلک » نیدلا  یلع  رهظیل   » هیآ زا  دوصقم  سپ  تسا . ع )  ) یـسیع ندـمآ  دورف  بان و  مالـسا 

همه دش و  دهاوخ  نک  هشیر  كرـش ، داحلا و  دوش و  یم  تجح  مامتا  راگزور ، نآ  رد  نارفاک ، رب  هک  مینک  هدافتـسا  نآ  مومع  زا  دـیاش 
: موس هتسد  دوب . دنهاوخ  رصع  یلو  ياهروتـسد  نامرف  هب  رـس  ناهج  مدرم  مامت  تفر و  دهاوخ  نایم  زا  مالـسا ، تفرـشیپ  ياه  هدنراد  زاب 

ناشدوجو ثول  زا  ار  نیمز  دنک و  یم  دروخرب  تدش  هب  نانآ  اب  ماما ، روشحلس  هاپس  و  دنتسه . ماما  یلصا  نانمشد  نادسفم ، ناربکتسم و 
ياهناسنا نیتسار و  نانمؤم  ماما  نارای  دـش ، نشور  يدـهم . نافلاخم  ناقفاوم و  ياهیگژیو  هب  دوب  ییاهتراشا  اهنیا ، تخاس . دـهاوخ  كاپ 

اب يراکمه  يارب  ار  دوخ  شیپ ، زا  دنتسه و  شیوخ  راگزور  نامدرم  دمآ  رس  یمالسا  یناسنا و  تالامک  همه  رد  هک  دنتـسه  يا  هتـسراو 
، یقالخا ياهفعـض  ای  نید و  زا  هنوراو  مهف  اب  دنرجحت و  نارادلعـشم  هک  دنتریـصب  یب  نالهاج  ترـضح ، نانمـشد  دـنا  هدرک  هدامآ  ماما 
رد دنناوت  یم  یناسک  دنوش . یم  ریگرد  ماما  اب  هاوخدوخ ، ناکرشم  ناقفانم و  یهارمه  هب  دنوش و  یم  عقاو  ترضح  نانمـشد  تسد  تلآ 

کیدزن هک  دنروآ  مهارف  ار  مایق  هنیمز  راظتنا ، راگزور  هب  دنشخب و  مسجت  یگدنز ، يایاوز  همه  رد  ار  مالـسا  هک  دننزب  ریـشمش  شباکر 
. درک دهاوخ  روهظ  هتسیاش  اناوت و  نارای  دوجو  طیارش و  ندمآ  مهارف  ماگنه  هب  ماما ، دراد و  ناکما  يونعم  یبرقت  اب  رصع ، یلو  هب  ندش 

زابکاپ یلو  دراد ، راظتنا  يوعد  هک  سک  نآ  دوش . یم  رت  کیدزن  ماـما  هب  ناـمز  هعماـج و  دـبای ، شیازفا  صلخم  ناـنم  ؤم  رامـش  هچ  ره 
ياج دوخ  رد  ار  یهلا  ياهـشزرا  اه و  هشیدنا  هک  يا  هعماج  تسب و  دهاوخ  هار  ماما  رب  هک  دنک  یمن  ادـیپ  ار  يروای  قیفوت  اهنت  هن  تسین ،

هب لصفم  یتیـصو  رد  سوواط  نب  دیـس  موحرم  دـهد . شرورپ  زاسراک  نادرم  دـناوت  یمن  دزوس ، یم  فالتخا  متـس و  شتآ  رد  هدادـن و 
اب هلماعم  رد  یتسرد  یتشآ و  هب  دـناوخب ، ار  باتک  نیا  هک  ار  سک  ره  ار و  تردارب  ارت و  دـمحم ، يا  دـنزرف ، يا  : » دـسیون یم  شدـنزرف 
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تراشب دنا و  هدومرف  نایب  ع )  ) يدهم ام  يالوم  روهظ  هرابرد  هک  لوسر  ادخ و  نامرف  تیاعر  ظفح و  و  (ص ) وا لوسر  لجوزع و  يادخ 
رگا هک  ما  هدید  اهراب  الثم  تسا . فلاخم  نانآ  هدیقع  اب  ناوارف  ياهرظن  زا  مدرم  زا  يرایسب  لمع  لوق و  هچ  منک ، یم  شرافـس  دنا ، هداد 

، دنروآ یم  لمع  هب  ار  ششوک  تیاهن  نتفای ، يارب  دنوش و  یم  نانآ  هجوتم  اپارـس  دوش ، مگ  نانآ  زا  يرانید  مهرد و  ای  یبسا  ای  يا  هدنب 
ناراکمتس نارفاک و  هشیر  عطق  ناناملسم و  نامیا  تیوقت  مالـسا و  نداتفا  بقع  ترـضح و  نآ  روهظ  ریخأت  يارب  یـسک  هک  ما  هدیدن  اما 

سپ دشاب . رثأتم  ددرگ ، یم  رثأتم  أیـشا  نیا  نداد  تسد  زا  يارب  هک  يا  هزادـنا  هب  دـشاب و  هتـسبلد  زیچان  روما  نیا  هب  یگتـسبلد  هزادـنا  هب 
نآ یتسود  ياعدا  هنوگچ  دقتعم و  ترـضح  نآ  تماما  هب  فقاو و  وا  لوسر  هب  دـنفراع و  قح  هب  هک  دـننآ  یعدـم  هنوگچ  یناسک  نینچ 

(591 «) دنزادرپ یم  هغلابم  هب  وا  يالاو  ياه  یگنوگچ  هرابرد  دننک و  یم  راوگرزب 

یعیش مالک  عبانم  رد  تبیغ  هفسلف  متفه ؛ شخب 

هراشا

ناناملـسم نایم  مالـسا ، ربمایپ  تایح  نامز  زا  دوعوم ، يدهم  هب  رواب  دـنا  هدرکن  راکنا  ار  يدـهم  دوجو  تنـس  لها  هعیـش و  زا  کی  چـیه 
کی چیه  هک  تسا  يدـح  رد  رابخا  نیا  رتاوت  ( 592) درک یم  یفرعم  همطاف  نادـنزرف  تیب و  لها  زا  ار  وا  هللا  لوسر  تسا و  هتـشاد  جاور 

یلو تسا  نامزلارخآ »  » روآ مایپ  يدهم  تنـس  لها  مومع  يارب  هک  توافت  نیا  اب  دنا  هدرکن  راکنا  ار  يدهم  دوجو  تنـس  لها  هعیـش و  زا 
ار دوخ  هنایارگ  بیغ  دید  داقتعا  نیمه  هب  ياکتا  اب  هدز و  هرگ  يدهم ، راظتنا  ترورض  تبیغ و  هفسلف  اب  ار  دوخ  يدوجو  تمکح  هعیش ،

لح طیحم  داسف  رد  یعامتجا  يرایدوخ  اب  دـنارذگب و  رـس  تشپ  ار  يا  هرطاخم  رپ  ياه  هدـس  هتـسناوت  نآ  هب  ناـمیا  اـب  هدرک و  دـنمناوت 
کسمتم تیاغ  هب   » يدنقرمس یـضورع  لوق  هب  درگنب و  هدنیآ  هب  هناراودیما ، هنانیب و  نشور  يدید  اب  دنک و  بیذهت  ار  دوخ  هعماج  دوشن 

رادم و روز  نامکاح  رازبا  دیوج و  يرود  متـس  ياههاگتـسد  هب  تمدـخ  زا  داقتعا  نیا  زا  يریگ  هرهب  اب  دـبای و  زاب  ار  دوخ  ( 593 « ) دشاب
ناوارف لماوع  تیلقا و  تیمولظم ، فالخ  رب  دـنادب و  لطاب  ار  وا  ناـبیان  وا و  دـییات  اـب  زج  یجورخ  ره  دوشن . عقاو  رگ  ریوزت  رـالاس و  رز 

دوخ هشیدنا  هار  نیا  زا  دنک و  یفن  ار  مالـسا  تموکح  زج  یتیمکاح  ره  دیآ و  نوریب  زارفارـس  خیرات  زاس  ناریو  ياهانگنت  زا  هدنرادزاب ،
دادیب داد و  نالماح  نایماح و  فاصم  نیرت  ییاهن  رد  هک  تسا  فیـسلا » بحاص   » يدـهم نیا  ددرگ  یعدـم  دـشخبب و  یناهج  يدـعب  ار 

مامت رب  درک و  دهاوخ  بوکرـس  ار  اهتوغاط  همه  تشاد و  دهاوخ  رب  نایم  زا  یناهج  حطـس  رد  دوخ  هنارگداد  مایق  اب  ار  متـس  رهاظم  همه 
یناهج دحاو  تموکح  دیاشگ و  یم  ار  نارتخاب  نارواخ و  دوش ، یم  هریچ  لطاب  ياهـضراعت  قافن و  كرـش و  رفک و  ياهدومن  رهاظم و 

رد اهتعدب  قاحم  زا  هام  نوچ  ار  نید  دـنار و  یم  مکح  داد  هب  اهناسنا  همه  نایم  دـنارتسگ و  یم  یکاخ  هرک  هدرتسگ  رب  یناینرپ  نانوچ  ار 
هک تسا  یلماک  ناسنا  عیـشت ، ریمـض  رد  يدهم ،» ، » هملک کی  رد  سپ  دـنادرگ . رهاظ  ار  ناهج  موتکم  قیاقح  هللا و  تزع  نآ  هب  دروآ و 

ترورض مادم  هک  دوب  نیا  دشخب . یم  ققحت  ادخ  نادرم  ياهنامرآ  همه  هب  هار ، نیا  زا  دناشوپ و  یم  لمع  هماج  مالـسا  ینامرآ  هعماج  هب 
، دیدرگ رت  ینالوط  تبیغ  هچ  ره  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  هدش  دزشوگ  مالـسا  نیتسار  ناربهر  يوس  زا  تبیغ  هفـسلف  رد  قمعت  جرف و  راظتنا 

ياهرهـش رد  نیـشیپ  ياه  هدـس  رد  هک  ییاج  ات  دـش  رت  نشور  تبیغ  هفـسلف  دـیدرگ  رت  قیمع  راظتنا  هچ  ره  تفای و  يرتشیب  قمع  راـظتنا 
رد نآ ، زا  یتاشرازگ  دـمآ و  رد  شیاـمن  هب  ناـهاگماش  ناددادـماب و  رد  کیلبمـس  تروص  هب  يدـهم  راـظتنا  مالـسا  ناـهج  نیـشن  هعیش 

نایاناد نابز  رد  تبیغ  هفـسلف  تسا . هدمآ  ( 595  ) دناوخ ریم  يافـصلا  ۀضور  يومح و  توقای  نادـلبلا  مجعم  ( 594  ) هطوطب نبا  همانرفس 
هعومجم رد  دـنا و  هدـنار  نخـس  تبیغ  تلع  زا  تاهبـش ، عفر  روظنم  هب  هک  دنتـسه  یناسک  نیتسخن  مالـسلا  هیلع  همئا  مرکا و  ربمایپ  بیغ 

: ار تبیغ  لیلد  ناشیا  هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ینامعن  تسا . هدـش  يروآ  عمج  باب  نیا  رد  يدایز  ثیداـحا  ییاور ، ياـه 
زا نیمز ، : » دومرف هفوـک  ربـنم  رد  ترـضح  يرگید  تیاور  ساـسا  رب  و  ( 596) دـناد یم  نادان  زا  اناد  هارمگ و  زا  حـلاص  ياهناسنا  لاـبرغ 
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یم هرهب  یب  تجح  دوـجو  ار  ناـنآ  يور  داـیز  متـس و  قـلخ و  ندوـب  هشیپ  متـس  لـیلد  هـب  دـنوادخ  یلو  دـنام ، یمن  یلاـخ  یهلا  تـجح 
یقیقح هفسلف  كرد  هب  رداق  رشب  هک  دنتـسه  نیا  زا  یکاح  دنا ، هدش  يروآ  عمج  هیقت  رـصع  رد  رتشیب  هک  يرگید  تایاور  «( 597 .) دزاس

زا  ) قداص ترـضح  و  ق ) ات 114 ه -  زا 5   ) رقاب ترـضح  تماما  نارود  رد  دـش . دـهاوخ  راکـشآ  روهظ  زا  سپ  زار  نیا  تسین و  تبیغ 
تـالغ و هیدـیز ، هیناـسیک  دـیاقع  دـقن  ترورـض  یبهذـم و  ياـه  هرظاـنم  مرگ  رازاـب  ینید و  ياهتـضهن  هب  هجوـت  اـب  اـت 148 ه ق )  114

تـسد هب  هنیمز  نیا  رد  قداص  ماما  زا  يدایز  تایاور  تفرگ . تروص  يرتشیب  هجوت  تبیغ  هفـسلف  هب  ماما  تبیغ  صوصخ  رد  هیلیعامـسا ،
تسا ریذپان  فلخت  هک  دراد  یتبیغ  رمالا ، بحاص  : » دومرف هک  مدینش  مشش  ماما  زا  دیوگ : یم  یمشاه  لضف  نب  هللادیبع  تسا . هدیـسر  ام 
تبیغ رد  هک  تسا  یتمکح  نامه  تبیغ و ، تمکح  مینک . نایب  ار  نآ  تلع  میرادن  هزاجا  دتفا و  یم  کش  هب  نآ  رد  یلطاب  هدنیوج  ره  و 

رسپ نتشک  یتشک و  نتسکش  زا  رضخ  ياهراک  تمکح  هکنانچ  دش ، دهاوخ  نشور  روهظ ، زا  سپ  تسا و  هتشاد  دوجو  نیشیپ  ياهتجح 
رارسا زا  يرس  یهلا و  روما  زا  يرما  تبیغ  دندش . ادج  مه  زا  ود ، نآ  هک  دش  نشور  یسوم  يارب  یتقو  هتـسکش  راوید  نتـشاداپ  رب  هچب و 

دید زا  (. 599) دناد یم  یهلا  شیامزآ  ار  تبیغ  تلع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  يرگید ، تیاور  رد  ( 598 .«) وا ياه  تبیغ  زا  تسا  یتبیغ  و 
ناناملسم قح  رب  ياوشیپ  ناونع  هب  ناشیا ، یسایس  قوقح  بصغ  يانعم  هب  نایسابع  طسوت  تفالخ  يدصت  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 

رد ار  یثیداحا  دوب ، هتفرگ  شیپ  رد  ار  هیقت  تسایـس  هک  ماما  دندش . نامگدب  نایولع  ناشیا و  هب  تبـسن  ادـتبا  زا  نامه  زا  نایـسابع  دوب و 
مزال یهلا ، صوصنم  ماما  رب  تخاس : نشور  ار  هتکن  نیا  داد و  رـشن  هعیـش  ثیدـح  نایوار  ناـیم  رد  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  تبیغ  هنیمز 
دهد ماجنا  ار  شیوخ  فیاظو  دشاب و  هتشاد  ار  دوخ  یناحور  يربهر  دیاب  وا  دروآ . تسد  هب  ار  دوخ  یـسایس  قوقح  ات  دنک ، مایق  تسین ،

يرارقرب راتساوخ  مالسلا  هیلع  همئا  هب  هعجارم  اب  دوش و  رادروخ  رب  یـسایس  روعـش  یهاگآ و  زا  یفاک  هزادنا  هب  دوخ ، هعماج  هک  ینامز  ات 
یسایس تردق  هب  يدهم : : » درک مالعا  راکشآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوب  هدیقع  نیمه  يانبم  رب  ددرگ . یعیـش  یمالـسا و  تموکح 

دوش یم  هدرمش  يدهم  ناشیا ، نادنزرف  زا  کی  مادک  هک  درک  نایب  نشور ، هنوگ  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  «( 600  ) تفای دهاوخ  تسد 
هب و  ( 603  ) تسین نامدرم  یگدامآ  مدع  و  ( 602  ) ندش هتشک  زا  فوخ  زج  يزیچ  وا  أشنم  دیاب و  یتبیغ  ار  وا  شروهظ  زا  شیپ  و  ( 601)

راظتنا تبیغ و  هفسلف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نایب  رد  ( 604 .) دنشاب جرف  راظتنا  رد  نیسپ  دادماب و  ره  رد  هک  درک  هیـصوت  دوخ  ناتـسود 
روهظ مدع  ای  روهظ  يارب  ار  دوخ  یگتـسیاش  هک  دنتـسه  مدرم  نیا  نوچ  دندرگ . یم  زاب  اهناسنا  لعف  هب  ود ، ره  دنراد و  یگنتاگنت  هطبار 

دوخ نایعیـش  همه  هب  يور  نیا  زا  دـندرگ  یم  باجح  ماما  نتـشیوخ و  نیب  دوخ  دنـسپان  ياهراک  اب  دـنراذگ و  یم  شیامن  هب  بیاغ  ماما 
یـسرک هب  ار  قح  ادـخ ، هک  دـننادب  دـنرب و  رـس  هب  قح  تلود  راظتنا  رد  دنـشاب و  شومچ  شومخ و  لطاب  تلود  رد  : » دـنک یم  شرافس 

قداص ماما  «( 605 .) دننک ربص  دوخ  يراد  نید  رب  شمارآ  هنده و  : » دهاوخ یم  نانآ  زا  تخاس ». دـهاوخ  وحم  ار  لطاب  دـناشن و  دـهاوخ 
. درک یم  شرافس  ار  تبیغ  تلع  هفـسلف و  رد  قمعت  لیلد  نیمه  هب  تشادن و  تلفغ  دش  یم  لامعا  نایعیـش  رب  هک  یمتـس  زا  مالـسلا  هیلع 

ناراکمتس تسد  رد  امش  دوخ  قح  امش و  ماما  قح  هک  دینک  هاگن  دوخ  مشچ  هب  امـش ، : » دومرف یطاباس  رامع  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ایند و جرخ  نارذگ و  يارب  شالت  راک  تشک و  هب  دنا  هدرک  راچان  ار  امش  دنا و  هدرب  ار  امش  ییاراد  دنا و  هتفرگ  ار  امش  ولج  نانآ  تسا .

«( 606 .) نمشد زا  میب  اب  ناتدوخ  ماما  زا  تعاطا  ناتدوخ و  هب  صوصخم  تدابع  ناتدوخ و  يرادنید  رب  ربص  یگدنز و  شاعم  بلط 

يدهم لیوات  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  تلحر 

تلع زا  یتسردان  ياهلیلحت  دـیدرگ  ببـس  دـش  یم  لامعا  نایعیـش  رب  جراخ  زا  هک  ییاهراشف  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  لاـحترا  هراـشا 
، دوخ یسایس  ضارغا  هب  ندیـسر  روظنم  هب  یبیرف و  ماوع  اب  متـس ، یهاگتـسد  هک  دش  لیدبت  یمدود  غیت  هب  راظتنا  دریگ و  تروص  تبیغ 

هعماج تینیع  رد  ار  یسایس  یلمع و  ياهشالت  هار  نآ  دیدشت  اب  رگید  ییاج  رد  دنریگب و  هعماج  زا  ار  راظتنا  رـصنع  ییاج  رد  دندیـشوک 
یعدم هیلیعامـسا  دـندمآ . دوجو  هب  هیحطف  هیـسووان و  هیلیعامـسا ، یعیـش  ياه  هقرف  هک  تسا  یخیرات  رتسب  نیا  رد  دـندنبب . نانآ  يور  هب 
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مالـسلا هیلع  قداص  ماما  یقیقح  نیـشناج  تسا و  هدرمن  دوب ) هدرک  توف  ردـپ  تایح  نامز  رد  هک   ) قداص ماما  دـنزرف  لیعامـسا  دـندش :
يدهم زا  دوصقم  هک  دمآ  شیپ  نایلیعامـسا  نایم  رد  یقلت  نیا  اهدعب ، دروآ  رد  دوخ  رما  تحت  ار  ایند  هکنیا  رگم  درم ، دـهاوخن  تسوا و 
حالصا هتفای ، رییغت  هک  مالـسا  راثآ  ماکحا و  زا  يا  هراپ  هرود ، نیا  رد  تسا . نآ  زا  يرگید  هرود  زاغآ  تلاسر و  زا  يا  هرود  نتفای  نایاپ 

لیوات هب  تسد  هیلیعامـسا  زا  رتشیب  هیدیز ، هک  تسناد  دیاب  هتبلا  دوب . 198 ه ق ). م :  ) لیعامـسا نب  دمحم  نانآ ، يدهم  نیتسخن  دوش . یم 
هارمه مدرم  تیادـه  داـشرا و  اـب  هـک  تـسا  تماـما  ناـمه  هیدـیز ، رظن  زا  تیودـهم  دنتـسناد . یم  ماـما  طرـش  ار  نآ  دـنا و  هدز  يدـهم 
هکلب هتفاین  تافو  ناشیا  دنتفگ : دنتفای و  رواب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دوخ  تبیغ  هب  سووان ، نب  نالجع  ناوریپ  هیـسووان ، و  ( 607 .) دشاب

مالسلا هیلع  مظاک  یسوم  ماما  تداهش  اب  تبیغ  هفسلف  زا  یلقن  عافد  «( 608 .) تسشن راظتنا  هب  ناونع  هب  وا  تشگزاب  ات  دیاب  هدرک و  تبیغ 
رت کچوک  هورگ  راهچ  هب  جـیردت  هب  نانآ  دنتـشادنپ . بیاغ  ماـما  ناـمه  ار  وا  یهورگ  دـمآ . دوجو  هب  هیماـما  ناـیم  رد  يرگید  فاـکش 

دوب هتفاین و  قنور  هعیش  رد  هلزتعم  لکش  هب  ییارگ  لقع  زونه  رـصع  نیا  رد  نید . ناملاع  هب  دوب  يرطخ  نالعا  گنز  نیا  دندش و  میـسقت 
لیلد نیمه  هب  دنهد . خساپ  مدرم  ياهشسرپ  هب  دندیشوک  یم  نآ  شخپ  رشن و  عیـشت و  نایاوشیپ  نانخـس  يروآ  عمج  اب  ثیدح  نایوار  و 

نب نسح  دـنزاس . اـهر  یگتـشگ  مگ  زا  ار  مدرم  اـت  دندیـشوک  تبیغ  هب  طوبرم  ییاور  ياـه  هعومجم  نیودـت  اـب  رظن  باـبرا  زا  يدادـعت 
رـصع زا  رتولج  لاس  دـص  زا  شیب  تسوا و  لاثما  ینزم و  باتک  زا  رتروهـشم  هعیـش  لوصا  رد  هک  هخیـشم  باتک  بحاـص  دارز ، بوبحم 

باحـصا زا  يرطاط ، یئاط  دـمحم  نب  نسح  نب  یلع  درک . جرد  نآ  رد  ار  ماما  تبیغ  هب  طوبرم  راـبخا  زا  یخرب  درک  یم  یگدـنز  تبیغ 
زا رگید  نـت  ود  یفوـک ، یطاـمنا  حـلاص  نـب  مـیهاربا  يوـک و  جرعا  رمع  نـب  یلع  ( 609 .) تشوـن تبیغ  رد  یباـتک  زین  رفعج  نب  یـسوم 
نب سابع  تفای . همادا  زین  مالـسلا ، هیلع  اضر ، ماما  رـصع  رد  مهم ، نیا  دنتـشون . باتک  تبیغ  هراـبرد  زین  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  باحـصا 

یفوک ینیاطب  ملاس  هزمح  یبا  نب  یلع  نب  نسح  و  260 ه ق ) م :  ) يروباشین يدزا  ناذاش  نب  لضف  و  220 ه ق ). م :  ) يدسا يدشان  ماشع 
. دندرک يروآدرگ  هدش  دای  هنیمز  رد  ار  يراثآ  دندوب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  نارصاعم  باحصا و  زا  یگمه  هک 

تریح یگتفشآ و  رصع 

يداه و ماما  داوج  ماما  رصع  رد  دوب ، هدش  زاغآ  اضر  ماما  تلحر  زا  شیپ  هک  هعیش  ناماما  نتفرگ  رظن  ریز  يارب  یسابع ، يافلخ  ششوک 
نسح ماما  تداهش  اب  ات  دش  ببس  یسایس ، یگنهرف و  شالت  ره  زا  یعیش  ناماما  نتشادزاب  تفای . همادا  مالسلا  مهیلع  يرکسع  نسح  ماما 

شدنزرف تیوه  ات  درک  شـشوک  دوب ، رظن  تحت  نوچ  يرکـسع ، ماما  دـبای . هار  هعیـش  هب  باعـشنا  نیرتشیب  232 ه ق )  - 260  ) يرکسع
دوخ ناوریپ  اب  طابترا  داجیا  تصرف  ناشیا  هژیوب  دنام . هدیـشوپ  نارگید  يارب  دوب  هتفای  دـلوت  ق . لاس 256 ه -  هب  هک  نسحلا ، نب  تجح 
زور رد  تماما  زور  جنپ  هام و  تشه  لاس و  جـنپ  زا  سپ  هکنیا  ات  دـندوب ، مورحم  ترـضح  نآ  اب  دازآ  سامت  زا  نانآ  رتشیب  تشادـن و  ار 
دوخ لزنم  هدودحم  رد  هدیسر و  تداهـش  هب  یگلاس ، رد 28  یـسابع ، هفیلخ  دمتعم  تسد  هب  ق . لاس 260 ه -  یلوالا  عیبر  متشه  هعمج 

تـسج و رد  ق ). 279 ه -   - 256  ) هللا یلع  دـمتعملا  هفیلخ  دـش . هدرپس  كاخ  هب  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  شردـپ  راوج  رد  ءارماـس ، رد 
ناکزینک نانز و  نایم  هب  ار  اه  هلباق  دندرک و  رهم  ار  اهقاتا  نارومأم  دننک . یـسرزاب  ار  ماما  هناخ  داد ، روتـسد  دـمآ و  رب  يو  دـنزرف  يوج 

ناشیا دنزرف  دوجو  زا  يرکـسع ، نسح  ماما  تایح  نامز  رد  هک  دندوب  هعیـش  صاوخ  اهنت  دنتـشامگ و .... نانآ  راک  رب  دنداتـسرف و  ناشیا 
ماما ثاریم  لاس ، تفه  زا  سپ  و  ( 611 .) دش دیدپان  راظنا  زا  يرکسع  ماما  تداهش  اب  نامزمه  تجح  ترـضح  و  ( 610  ) دنتشاد یهاگآ 

نآ زا  ار  تماما  دیشوک  باذک »  » هب روهـشم  رفعج  ( 612 .) دش میسقت  ماما ، ردارب  رفعج  ماما و  ردام  نایم  رد  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح 
. تشذـگ رد  لاـس  هک  لاـس 329 ، اـت  تبیغ ، لاـس  ناـمه  زا  اریز  دیـسرن . هجیتـن  هب  یلو  درک ، عمج  دوـخ  رود  ار  يا  هدـع  دـنک و  دوـخ 

نتفرگ رایتخا  رد  يارب  تجح  ترضح  يوس  زا  بیان  راهچ  تسا ، مهدزاود  ماما  صاخ  بیان  نیرخآ  يرمیس ، دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا 
درک و رت  ناشیرپ  ار  هعیـش  باذـک  رفعج  ياهاعدا  ـالمع  یلو  دـیدرگ  زاـغآ  يربک  تبیغ  سپ  نآ  زا  دـندش و  نیعم  نایعیـش  روما  ماـمز 
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هک دمآ  يا  هرود  تشاذگ و  زاب  یـسابع  هفیلخ  هیدـیز و  تنـس ، ثیدـح و  باحـصا  هلزتعم ، هژیوب  نافلاخم  زات  تخات و  يارب  ار  نادـیم 
يرایـسب نانمؤم  دندرکن . یهاتوک  يریگ  تخـس  اوران و  غیلبت  چیه  زا  نانمـشد  تسا . هدوب  دهاش  رتمک  ار  نآ  دننام  دوخ  خیرات  رد  هعیش 

هس طقف  نایم  نآ  زا  هک  دمآ  دوجو  هب  هعیش  رد  باعشنا  هدراهچ  دیفم  خیش  لقن  هب  هک  دیسر  يا  هزادنا  هب  فالتخا  دندش و  تریح  راچد 
دنبیاپ يدهم  تبیغ  هب  یعیـش  رکفت  ساسا  رب  هک  ار  ینارو  شیدنا  نانم و  ؤم  تاهبـش  هنماد  شرتسگ  دنتـشاد . نیقی  يدهم  دوجو  هب  هقرف 
ییحی نب  دمحم  نب  نسح  نب  دـمحم  نب  هللادـبع  نب  هزمح  نب  نسح  تشاداو . عوضوم  نیا  رد  يرگید  ياهباتک  نتـشون  هب  دـندوب  هدـنام 
دلوتم يرغـص  تبیغ  لیاوا  رد  هک  بنیز  یبا  نبا  هب  فورعم  ینامعن ، رفعج  نب  میهاربا  نب  دمحم  و  ( 358 م : ، ) رهاط یخا  نبا  هب  فورعم 

هار هرابرد  ۀبیغلا  همدقم  رد  ینامعن ، دنا . هلمج  نآ  زا  تسا ، ق ). 342 ه -  م : ، ) ینیلک بوقعی  نب  دمحم  مالسالا  ۀقث  نادرگاش  زا  هدش و 
یتلا مهبر  ۀجح  مهرما و  یلو  مهنامز و  ماما  یف  لیلقلا  الا  اعیمج  اوکـش  و  : » دـسیون یم  نامز  ماما  تبیغ  رما  رد  مدرم  لد  رد  دـیرت  نتفای 

دـش لزلزت  راچد  ماما  اب  میقتـسم  هطبار  عطق  زا  هک  دوب  ییاملع  زا  یمق ، تماص  یلع  نب  دمحا  نب  نسح  نب  دمحم  «( 613 .) هملعل اهراتخا 
 - لاس 260 ه زا  شیپ  هتـشاد و  دوجو  ةأمعبرالا  لوصالا  رد  هدرک ، يروآ  عمج  هک  ار  یتایاور  وا  هتفگ  هب  تشون . باـب  نیا  رد  یباـتک  و 

ق. لاس 352 ه -  دودـح  رد  يربک  تبیغ  عورـش  زا  شیپ  لاس  تسیب  هب  طوبرم  يراـبخا  ( 614 .) تسا هتفای  شراگن  نایعیـش  تسد  هب  ق.
دیدش تالمح  تسا . هدوب  هیماما  لفاحم  زراب  یگژیو  مهدزاود  ماما  عیرـس  تشگزاب  زا  يدیماان  تریح و  دهد  یم  ناشن  هک  دراد  دوجو 
تریح نیا  ( 617) دابع نب  بحاص  و  ( 616  ) يولع دیز  وبا  نوچمه  هیدیز  و  ( 615  ) یخلب مساقلاوبا  نوچ : يوس  زا  نآ  هفسلف  تبیغ و  هب 

(618 .) دنتفگ كرت  ار  دوخ  يرامش  هک  نآ  ات  داد ، شرتسگ  دادغب  ات  روباشین  زا  هیماما ، نایم  رد  ار 

تبیغ یلقع  نییبت  ترورض 

لیالد لقع و  زا  يریگ  هرهب  اب  تبیغ  هفسلف  نییبت  هدش ، هدیرب  دوخ  ماما  اب  نایعیش  ینیع  يرهاظ و  هطبار  هک  تریح  یگتفـشآ و  رـصع  زا 
تبیغ هدرپ  رد  ینامز  هچ  ات  تساجک و  يدـهم  هک  دوب  حرطم  لاؤس  نیا  هیماـما  رتشیب  يارب  دـیدرگ . رادروخرب  يا  هژیو  تیمها  زا  یلقع 

هب هک  تسا  ماما  دوخ  هب  بوسنم  نایب  دوب  هتفای  جاور  ماـما  تبیغ  هدـیدپ  يارب  هک  ییاـه  هیجوت  زا  تسیچ ؟  تبیغ  تلع  دـنام و  دـهاوخ 
ات هتخاس  یفخم  ار  دوخ  وا  اما  دنا  هتـشاد  ندرگ  هب  ار  دوخ  نامکاح  تعیب  رهاظ  هب  یگمه  شناکاین ، : » تشون ینیلک  بوقعی  نب  قاحـسا 

ینوگنرس يارب  یگدامآ  رصع  تبیغ  رـصع  عقاو  رد  «( 619 .) تشاد دهاوخن  ندرگ  رب  ار  يروج  مکاح  چیه  تعیب  دـنک و  مایق  ریـشمش  اب 
هعومجم دوجو  یمالک ، ياهثحب  يریگ  جوا  اب  تخاس و  یمن  عناق  ار  نافلاخم  دیاب  هکنانچ  نانخس  نیا  یلو  تسا  دادیب  متـس و  تموکح 

، موس هدس  زا  رصع  نیا  زا  شیپ  یتخبون  یلع  نب  لیعامسا  لهسوبا  یلو  دوبن . زور  زاین  يوگ  خساپ  قودص  ینامعن و  ینیلک ، ییاور  ياه 
یم هدرمـش  تبیغ  هفـسلف  هزوح  رد  یلقع  ياه  قحب  ماگـشیپ  رظن  نیا  زا  دوب و  هدرک  یـسررب  ناملکتم  هاگدید  ساسا  رب  ار  تبیغ  هفـسلف 

رغصالا یشانلا  فیصو  نب  یلع  نسحلاوبا  يدرجنسوس  رشب  نب  دمحم  نسحلاوبا  دندرک . يوریپ  وا  زا  هعیش  رگید  ياملع  وا  زا  سپ  دوش .
یلع مساقلاوبا  يدهلا  ملع  لجا  دیس  ق ). 413 ه -   - 336 م :  ) ینامعن نب  دمحم  نب  دمحم  هللادبع  وبا  دیفم  خیش  ق ). 27 ه -   - 365 (م :

ای هطـساو  اـب  همه  ق ).  -. 385 ه  - 46 م :  ) یـسوط نسح  نب  دـمحم  رفعجوبا  هفئاـطلا  خیـش  و  ق ). 436 355 ه -  م :  ) یضترم نیـسح  نب 
لهـسوبا : » دـسیون یم  هداد و  تبـسن  ناـشیا  هب  تبیغ  هراـبرد  ار  يذاـش  لوـق  میدـن  نبا  لاـح  نیا  اـب  دـنا . هتفرگ  ارف  شناد  وا  زا  میقتـسم 

نم تفگ : یم  يو  تسا . هتفرگن  یـشیپ  نانخـس  نیا  رد  وا  رب  یـسک  تشاد و  یتایرظن  دمحم  لآ  مئاق  هرابرد  تخبون  یلع  نب  لیعامـسا 
ار بیترت  نیمه  دوب و  شرـسپ  تبیغ  نامه  رد  تماما  رد  وا  نیـشناج  تفر و  اـیند  زا  تبیغ  رد  دوب و  ماـما  نسح  نب  دـمحم  مراد  هدـیقع 
رب نوزفا  اریز  تسین ، نشور  ام  رب  نانخس  نیا  یتسرد  «( 620 .) دبای قلعت  وا  روهظ  دنوادخ  رما  هک  ینامز  ات  دنراد  يو  زا  سپ  نارسپ  ریاس 
یم لقن  نیدلا  لامک  رد  قودص  خیش  هک  ار  لهسوبا  هیبنتلا  باتک  زا  یـشخب  تسا  هدشن  هراشا  نآ  هب  یعیـش  عبانم  زا  کی  چیه  رد  هکنیا 

جـالح روـصنم  نب  نیـسح  هک  تسا  لهـسوبا  ناـمز  رد  ( 621 .) درادـن یتواـفت  تبیغ  صوصخ  رد  یعیـش ، نارظن  بحاـص  يأر  اـب  دـنک 
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ار دوخ  ادـتبا  وا ، تخادرپ . دوخ  دـیاقع  ءارآ و  راشتنا  غیلبت و  هب  دادـغب  مق و  رد  هژیوب  هعیـش  هدـمع  زکارم  رد  فورعم ، یفوص  يواـضیب ،
تمه وا  ياههاگدید  در  هب  تفاین  هیماما  قفو  رب  ار  وا  دیاقع  هک  لهـسوبا  درک . یم  یفرعم  ترـضح  نآ  باب  لیلد و  بیاغ و  ماما  لوسر 
زاوها رد  ياهلاس 298 و 301 ه ق . دودح  رد  لهـسوبا  جالح و  هرظانم  نیرخآ  دـنادرگرب . وا  زا  ار  هماع  ور  رد  ور  هرظانم  ود  یط  درک و 

(622 .) داتفا قافتا 

تبیغ هفسلف  قودص و  خیش 

زا ار  نافلاخم  ندرک  در  يو  دوخ  هلمج  زا  یلیخ  دوب و  ثحب  دروم  هیماما  نایم  رد  مالک  ملع  قودـص ) خیـش   ) یمق هیوباـب  نبا  ناـمز  رد 
نارکفتم نیتسخن  زا  يو  دـیاش  دنتـسناد . یم  یفاک  ناشیا  ياه  هتفگ  یناعم  هار  زا  ای  ناماما  ربمایپ و  ثیدـح  ادـخ و  مـالک  هب  دانتـسا  هار 

باـتک زا  هتفرگ  رب  باـتک  نیا  زا  ییاهتمـسق  تخاـس  دوـخ  هشیپ  نیدـلا  لاـمک  زا  ییاهـشخب  رد  هژیوـب  ار  یئارگ  لـقع  هـک  تـسا  یعیش 
دـیورگ و هیماما  هعیـش  هب  دـعب  دوب  هلزتعم  زا  ادـتبا  رد  هک  تسا  هعیـش  ناملکتم  ناـگرزب  زا  یکی  يزار  هبق  نب  رفعجوبا  هتـشون  فاـصنالا 

نآ در  رد  ار  تبثتملا  ضقن  یبعک ، تشاگن و  نآ  در  رد  ار  تبثتملا  باتک  رفعجوبا ، تشون و  نآ  دقن  رد  یبعک ، مساقلاوبا  ار  دش  رتسملا 
یم دراو  تبیغ  ترورض  صوصخ  رد  هیماما  رب  يو  رصع  رد  هک  دنک  یم  هراشا  یتالاکشا  هب  دوخ  باتک  همدقم  رد  ناشیا  ( 623 .) تشون
نآ رد  درادن  ترورض  صخشت  رگا  تسین ؟  صخشم  مسر  مسا و  اب  هعیـش  رگید  ناماما  دننامه  نامز  ماما  ارچ  دسیون . یم  هلمج  زا  دش .

لباق زین  نانآ  تبیغ  يارب  دوش  یم  هدروآ  نامز  ماما  تبیغ  يارب  هک  یلیالد  نامه  دنشاب و  بیاغ  دنتسناوت  یم  زین  نیـشیپ  ناماما  تروص 
: دـسیون یم  باوج  رد  خیـش  «( 624 (؟  تسا بیاـغ  اـه  هدـید  زا  مهدزاود  ماـما  ارچ  سپ  تسین  یـصاخ  هفـسلف  ياراد  رگا  دوـب و  هضرع 

دنا هدرک  تلفغ  یهلا  ياهتجح  ياهماقم  رد  لیبس  جهانم  قح و  عقاوم  زا  دنا و  هدنام  لهج  رد  یهلا  تمکح  راثآ  هب  تبسن  ام ، نانمـشد  »
دهاوخ تمکح  ربارب  وا  ندش  ناهن  دشاب  نکممریغ  طیارـش  رگا  لاح  تسا  نامز  لها  ریبدت  ناکما و  لیبس  رب  یهلا  ياهتجح  روهظ  نوچ 

زا یخرب  هکنانچ  دـسر  ارف  باـتک  غولب  تقو  اـت  درادـب  ناـهنپ  اـه  هدـید  زا  ار  وا  ادـخ  دـشاب و  هدرپ  رد  هک  دـنک  یم  اـضتقا  ریبدـت  دوب و 
یم مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملیدـلا  یبا  نب  دـیمحلادبع  تیاور  هب  دانتـسا  اب  قودـص ، خیـش  دـنا ». هدوب  ناهن  رد  زین  نیـشیپ  ياـهتجح 

يارب ار  دوخ  يایاعر  نادنزرف  دورمن  تشاد و  ناهنپ  اه  هدید  زا  ار  وا  دنوادخ  دوبن  تجح  روهظ  ناکما  نوچ  میهاربا ، رـصع  رد  : » دسیون
تلاسر میهاربا  دیسر  نیعم  هزادنا  هب  نانآ  رامش  یتقو  درک . یم  انشآ  دوخ  راکفا  اب  ار  ناگدید  متـس  میهاربا  تشک و  یم  میهاربا  نتـسج 
دندناسر یم  مدرم  هب  ار  دوخ  مایپ  راکشآ  ای  ناهنپ  دوخ  نامز  طیارش  بسح  رب  زین ، میهاربا  زا  سپ  ناربمایپ  تخاس  راکشآ  ار  دوخ  یهلا 

تشاد و هدیشوپ  ار  وا  ندش  هداز  دنوادخ  تشک  یم  ار  لیئارسا  ینب  نادنزرف  یسوم  نتفای  يارب  نوعرف  دیسر . ارف  یسوم  نامز  هک  نیا  ات 
تفای همادا  قایس  کبس و  نیا  زین  یسوم  تافو  زا  سپ  دیـسر  ارف  توعد  راهظا  بسانم  نامز  هکنیا  ات  دنارورپ  نوعرف  رانک  رد  ار  یـسوم 

نویراوح تشادـن . رود  هعماج  دـید  زا  ار  وا  دـنوادخ  دوب . یبسانم  نامز  وا  نامز  تشاد . هضرع  مدرم  رب  ار  دوخ  ینامـسآ  مایپ  یـسیع  ات 
، زین ربمایپ  دش . هدیزگرب  تلاسر  هب  ص )  ) هللادبع نب  دمحم  ات  دندرک  غالبا  ار  دوخ  تلاسر  اراکشآ  یـضعب  ناهنپ  رد  یـضعب  زین ، یـسیع 

لدع زا  هدیدرگ  هتشابنا  متـس  زا  هک  نآ  زا  سپ  ار  نیمز  هک  يربهر  داد . ربخ  همئا ، متاخ  يدهم ، ندمآ  هب  درک و  نیعم  ار  دوخ  يایـصوا 
یهلا نایاوشیپ  ناروآ و  مایپ  تبیغ  رد  هک  دناد  یم  يا  هفسلف  نامه  ار  نامز  ماما  تیغ  هفسلف  قودص ، خیش  «( 625 .) دنادرگ یم  رپ  داد  و 
هقباس مالـسا  رد  هک  هدوب  یلئاسم  زا  تیودهم  هلأسم  هک  دهد  یم  ناشن  نیدلا  لامک  رد  قودص ، خیـش  ( 626  ) تسا هتشاد  دوجو  نیشیپ 
هدرمن وا  دش : یعدم  باطخ  رمع  درک  تلحر  (ص ) ربمایپ یتقو  دنا  هدش  اطخ  راچد  قادـصم  نتـسج  رد  اه  هقرف  زا  یخرب  تسا و  هتـشاد 

ار «( 627  ) نوتیم مهنا  تیم و  کنا  : » هیآ رکبوبا  و  درک . دهاوخ  روهظ  يدوز  هب  تسا و  هدش  بیاغ  شموق  نایم  زا  یـسوم  دننام  تسا و 
يدهم تخانش  رد  هیناسیک  رمع  زا  دعب  قودص  خیش  لقن  هب  ( 628 .) دیـشک تسد  دوخ  رظن  زا  رمع  هاگ  نآ  تخاس  ناشن  رطاخ  هب  يو  هب 

رارق تایرظن  نیا  ریثأت  تحت  ادتبا  ارعش ، دیس  يریمح ، دمحم  نب  لیعامسا  هک  یئاج  ات  تسا ، هدرمن  هیفنح  نب  دمحم  دنتفگ : دنتفر و  ژک 
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هجوتم مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  اب  رادید  یپ  رد  یلو  دورـس  هراب  نیا  رد  ار  يراعـشا  دش و  اریذـپ  ار  هیفنح  دـمحم  تماما  تفرگ و 
ناج و زا  میب  هدورـس ، نامز  ماما  تبیغ  هراـبرد  هک  ینـالوط  هدیـصق  رد  يو ، ( 629  ) تشگرب دوب  هتفر  هک  یهار  زا  دـش و  دوـخ  ياـطخ 

دمحم یصو  نع  انیور  نکلو  : » تسا هتسناد  ناشیا  تبیغ  تلع  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  ینید  تموکح  شرتسگ  يارب  بسانم  طیارـش  ندوبن 
نا نم  دـبال  ۀـبیغ  هل  : » دیارـس یم  هک  اج  نآ  بقرتملا  فئاخلا  لعفلا  رتیتسم  يریال  هدـقفی  رمالا  یلو  ناب  بذـکتملاب  لاق  امیف  ناک  اـم  و 

ببـس ناج  زا  میب  رگا  : » دـنک یم  حرطم  ار  لاکـشا  نیا  دوخ  مالک  زا  یـشخب  رد  قودـص  خیـش  بیغتم » نم  هللا  هیلع  یلـصف  هفقاو  اهبیغی 
خساپ دنک »؟ یمن  روهظ  ارچ  تسا  رادروخرب  هیما  ینب  هرود  هب  تبسن  يرتشیب  تینما  شیاسآ و  زا  هعیش  هک  رصع  نیا  رد  هدش  ماما  تبیغ 

هب «( 630) دوش یم  هدیجنـس  تمکح  نازیم  اب  نامیا و  لها  ریبدت  ناکما و  بسح  رب  نانآ  ندش  ناهنپ  یهلا و  ياهتجح  روهظ  : » دـهد یم 
نب دـمحم  باوج  دـنک و  یم  لـقن  تبیغ  هفـسلف  صوصخ  در  ار  راـشب  نب  دـمحا  نب  یلع  نسحلاوـبا  تالاکـشا  زا  ییاهـشخب  نآ  لاـبند 

، هبق نبا  دروآ . یم  نآ  یپ  رد  دش ، هیماما  گرزب  خـیاشم  زا  تسویپ و  هیماما  هب  دـعب  دوب  هلزتعم  زا  ادـتبا  هک  ار  يزار  هبق  نب  نمحرلادـبع 
نیا امـش  روظنم  ایآ  میئوگ : یم  تساجک ؟  وا  دییوگب  امـش  رگا  : » دسیون یم  دناد و  یم  دودرم  تجح ، دوجو  یفن  رد  ار  راشب  نبا  مالک 
يا هناخ  وا  يارب  ات  دیهاوخ  یم  ای  دنک ؟ هضرع  امـش  رب  ار  دوخ  دیایب و  امـش  تمدخ  هدش و  راوس  بکرم  رب  میهد  روتـسد  وا  هب  هک  تسا 

رب يزیچ  هنوگ  نیا  هن  میراد و  ییاـناوت  نینچ  هب  اـم  هن  دـنوش ؟ هاـگآ  نآ  هب  برغ  قرـش و  لـها  میتـسرفب و  هناـخ  نآ  هب  ار  وا  مینک و  اـنب 
يزیچ هک  گنج  نالف  رد  : » دیـسرپ قودـص  خیـش  زا  يدـحلم  هلودـلا  نکر  دیعـس  ریما  سلاجم  زا  یکی  رد  «( 631 (؛ تسا بجاو  تجح 
رامـش زین  ربمایپ  راگزور  رد  : » داد باوج  خیـش  درکن »؟ جورخ  ارچ  دوب و  اجک  امـش  نامز  ماما  دنک  هبلغ  ناناملـسم  رب  مور  ات  دوب  هدنامن 

یم تابثا  خیش  «( 632) دش تصرف  دصرتم  درکن و  زاربا  ار  دوخ  تلاسر  ربمایپ  لاس  لهچ  لاح  نیا  اب  دوب  رتالاب  ناشتردق  رتشیب و  نارفاک 
مالک رظن  زا  تبیغ  هفـسلف  ( 633 .) تسین تاداع  تالوقعم و  تاسوسحم  راکنا  رب  ینتبم  داقتعا  کی  ناـمز  ماـم  هب  هعیـش  داـقتعا  هک  دـنک 
روهظ هب  قدص  خیش  زا  سپ  دیفم  خیش  هب  روهـشم  413336 ه ق ).  ) يدادغب يربکع  یثراح  نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم  هللادبعوبا  دـیفم 

لالدتسا و هار  زا  دیفم  خیش  دور . یم  رامش  هب  نآ ، رامش  یب  رارسا  میهفت  تبیغ و  میرح  زا  عافد  رد  هیماما  هتسجرب  ناماگشیپ  زا  وا  دیسر 
میدن نبا  دنـشاب . هتـشاد  وا  زا  ینوگانوگ  ياهیرواد  يو  نارـصاعم  ات  تسا  هدـش  بجوم  وا  هژیو  هاگیاج  تخادرپ  یم  لطاب  در  هب  ناهرب 

جنس هتکن  لقع  تسا و  هتسجرب  مالک  بیکرت  رد  دراد . هدهع  هب  ار  هعیش  ناملکتم  يربهر  ام  نامز  رد  هللادبع  وبا  ملعملا  نبا  : » دسیون یم 
زا ، مکح نب  ماشه  اـب  هک  یعیـش  مـالک  «( 634 . ) ما هدـید  نـشور  رایـسب  ار  وا  ما و  هدرک  تاـقالم  وا  اـب  نـم  دراد . ناوارف  ذوـفن  تردـق  و 
نب سنوی  یفوک  روصنم  نب  یلع  نوچ : يا  هتـسج  رب  ناملکتم  تسد  هب  دوب  هدـش  زاغآ  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  رادـمان  نادرگاش 
یلع نب  لیعامـسا  يروباشین  ناذاش  نب  لضف  يدادغب  نیطقی  نب  یلع  نب  نسح  يدادغب  يدزا  ةریمع  یبا  نب  دمحم  ینیطقی ، نمحرلادبع 

نب رفظم  رغـصا و  یـشان  نسحلاوبا  ینودمح ، يدرجنـسوس  نیـسحلاوبا  یتخبون ، یـسوم  نب  نسح  يدادغب  یتخبون  لهـسوبا  قاحـسا  نب 
یناسارخ و شیجلا  یبا  درگاش  رهاط  رـسای  وبا  نوچ : یناگرزب  دزن  ار  یعیـش  مالک  دیفم  خیـش  تفای . رارمتـسا  يدادغب  دمحا  نب  دـمحم 
اب تفرگ و  ارف  يدادغب  هللادـبع  نب  یلع  نب  یـسیع  نب  یلع  يرـصب و  میهاربا  نب  یلع  نب  نسح  یخلب  نسحلاوبا  دـمحا  دـمحم  نب  رفظم 
(، 449 م :  ) یکجارک شرادمان : نادرگاش  تسج . هرهب  زین  نایلزتعم  میلاعت  زا  مهم  نیا  رد  دناسر و  دوخ  جوا  هب  ار  نآ  يا  هدرتسگ  شالت 

یگدنز يا  هتـسجرب  ناروشناد  عطقم  نیا  رد  تسا  مالـسا  خیرات  یئانثتـسا  عطاقم  زا  46 ه ق ) م .  » یسوط خیـش  و  ( 436 م :  ) یضترم دیس 
ور زاو  دنتـشاد  يرکف  لدابت  رگیدکی  اب  نوگانوگ  بهاذم  نایدا و  بابرا  یمالـسا و  ياه  هقرف  تشاد و  یمرگ  رازاب  دـقن  دـندرک و  یم 
هب دوب و  هدرتسگ  نماد  تیب  لها  بتکم  هب  تاهبـش  دنتفای و  یم  روضح  رگیدکی  سلاجم  رد  دـندرک و  یمن  زیهرپ  رگیدـکی  اب  ییور  رد 
اب تفرگ و  راک  هب  مالک  ملع  هنیمز  رد  ار  دوخ  دادعتـسا  غوبن و  همه  یهیوب  هلودلادضع  تیامح  زا  يریگ  هرهب  اب  دیفم  خیـش  لیلد  نیمه 

هداعلا و قراخ  يرابدرب  اب  تساخرب و  هرظانم  هب  لطاب  دیاقع  همه  نارادفرط  دض  رب  تشاد ، لحن  للم و  دیاقع  هب  هک  يراد  هنماد  ییانشآ 
هک یعیش  مالک  هنیمز  رد  صوصخب  ردقنارگ  يراثآ  قلخ  اب  درک و  تیبرت  ار  يا  هتسجرب  نادرگاش  هنانتورف  یشم  نارگید و  يارآ  لمحت 
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تـشادرب هک  يرثوم  ياهماگ  اب  تساخرب و  هعیـش  نایک  زا  عافد  هب  تماما  هب  نایم  نآ  زا  رثا  صاصتخا 33  دـسر و  یم  دون  هب  اهنآ  رامش 
نیا رد  یعیش  ناگدنسیون  زا  کی  چیه  تشون و  تبیغ  هنیمز  رد  طقف  رثا  هد  دودح  ناشیا  درک  هیاپ  دنلب  مکحم و  ار  یعیـش  رکفت  هاگیاج 

رصتخم . 3 هبیغلا . یف  هرشعلا  لئاسملا  . 2 هبیغلا . باتک  . 1 درک : هراشا  ریز  راثآ  هب  ناوت  یم  نایم  نآ  زا  تسا  هتخادرپن  تبیغ  هلأسم  هب  دح 
رد و  مالـسلا . هیلع  يدـهملا  مامالا  جورخ  یف  تاباوجلا  . 6 هبیغلا . یف  نیقرافلا  تاـباوج  .5 هـبیغلا . یف  یحلطلا  یلع  ضقنلا  . 4 هبیغلا . یف 

ةدمعلا . 3 ۀمامالا . یف  حاضیالا  . 2 ۀمامالا . یف  حاصفالا  . 1 تسا : هدرک  یـسررب  دـقن و  ار  تبیغ  هب  طوبرم  لئاسم  زا  یخرب  ریز  ياهباتک 
زا هلاسر  راهچ  راـثآ  نیا  زج  هب  تازجعملا . یف  رهازلا  .6 نساحملا . نویعلا و  . 5 دابعلا . یلع  هللا  ججح  ۀـفرعم  یف  داشرالا  . 4 ۀمامالا . یف 

رتشیب هرظانم ، ياهفرط  ناگدننک و  شـسرپ  تسا . هدـنام  ام  راگزور  ات  نآ  هفـسلف  تبیغ و  هب  طوبرم  لئاسم  هزوح  رد  زین  ناشیا  تارظانم 
زا رتشیب  یهاگآ  بسک  روظنم  هب  زین ، هعیـش  ياملع  یهاگ  دنا  هدوب  کلـسم  يربج  هئجرم و  يرعـشا ، یلیعامـسا ، يدیز ، یخرب  هلزتعم و 

ماقم رد  دیفم  خیش  دنا و  هداتـسرف  یم  ناشیا  دزن  کیدزن  رود و  ياهنیمزرـس  زا  هدرک و  بترم  ار  دوخ  ياهـشسرپ  خیـش ، لالدتـسا  هویش 
درک هراشا  هبیغلا  یف  ةرشعلا  لوصفلا  باتک : هب  ناوت  یم  هعومجم  نیا  زا  تسا  هدروآ  دیدپ  ار  دوخ  راثآ  زا  یخرب  اهـشسرپ ، نیا  هب  خساپ 

ار نآ  راثآ  نیا  رد  خیـش  هک  یمهم  لئاسم  زا  تسا . هتـشون  هعیـش ، ياملع  زا  کلملا  جات  نبا  ألعلا  یبا  ياهـشسرپ  زا  یخرب  خساپ  رد  هک 
دنزرف ماما  دوجو  راکنا  هلمج : زا  زین ، يرگید  تاهبـش  تسا . تبیغ  هفـسلف  هدرک  در  تبیغ  هنیمز  رد  ار  یناوارف  ياـه  هبـش  هدرک  يریگیپ 

ماما رمع  لوط  ندوب  يداع  ریغ  تداع  دـح  زا  تبیغ  رد  هیماما  يوعد  جورخ  تدالو  ندـنام  هدیـشوپ  للع  يرکـسع  نسح  ماـما  نتـشادن 
نومزآ قلخ و  حلاصم  ریبدـت  هرـشع ، لئاسم  رد  دـنا . هدـش  هداد  باوج  قیقد  رایـسب  یلالدتـسا و  روط  هب  تبیغ  هفـسلف  رانک  رد  نامز و ...

ياه هنومن  يدهم  ترضح  رد  تبیغ  راصحنا  مدع  نایب  يارب  خیـش  ( 635) دنا هدش  هتسناد  رـصع ، ماما  تبیغ  للع  زا  ادخ  يوس  زا  اهناسنا 
دنریگ و یم  هلصاف  ناقساف  زا  دوخ  نید  ظفح  يارب  دنوش و  یمن  رادیدپ  ناگـشیپ  متـس  رظنم  رد  هک  دنک  یم  رکذ  ار  یهلا  ایلوا  زا  رگید 

هدوب نامز  نیا  ات  یسوم  نامز  زا  شیپ  رابخا  هریس و  باحصا  عامجا  هب  انب  هک  تسا  هلمج  نآ  زا  رـضخ  درادن . ربخ  نانآ  ناکم  زا  یـسک 
باحصا نایرج  ( 636  ) تسا هدـش  هراشا  وا  دوجو  هب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هصق  زا  یتاـیآ  رد  درادـن و  ربخ  وا  هاـگیاج  زا  یـسک  تسا و 

لاکشا نیا  هرشع  لئاسم  متفه  لصف  رد  دیفم  خیش  دناد  یم  هلوقم  نیا  زا  دیفم  خیش  زین  ار  ( 638) رامح باحصا  ناتساد  و  ( 637  ) فهک
اب یـسدقم  داـهج  درک و  توعد  قح  هب  ار  یـسک  ناوت  یمن  دوش و  یمن  ارجا  یهلا  دودـح  تبیغ  رـصع  رد  یتـقو  : » تسا هدرک  حرطم  ار 

، ماما تبیغ  : » دـسیون یم  نآ  در  رد  «( 639 .) دراد یتوافت  هچ  وا  مدـع  دوجو و  نامز ، ماما  هب  يزاین  هچ  دریگ  یمن  تروص  نید  نانمـشد 
دنتسه و عرش  هب  توعد  راد  هدهع  نایعیـش  دراد و  هجوت  تما  لاوحا  هب  تروص  ره  رد  ماما ، دنک  یمن  دراو  تلم  عرـش و  ظفح  هب  یللخ 

نیاربانب ( 640) دنریگ هدهع  رب  دنناوت  یم  ناشیا  يوس  زا  نایلاو  زین  زا  نید  نانمـشد  اب  داهج  تسا . مامت  نانآ  رب  تجح  صوصخ  نیا  رد 
هب نیمز  دـنک و  ارجا  ار  ماکحا  دـنک و  هماقا  ار  دودـح  تسناوتن  دوخ  لاح  رب  سرت  لیلد  هب  ماما  رگا  لاح  تسین . ضرغ  لخم  ماما  تبیغ 
یم رگید  ياـج  رد  «( 641 .) دنـشاب وگ  خساپ  دیاب  نانآ  مه  دوب و  دـنهاوخن  نارگمتـس  زج  یـسک  داسف ، راشتنا  لماع  دـش ، هدیـشک  داسف 

نابصاغ نارگمتس و  هتخادرپ  هتخاس و  اهنیا  تسین  نموم  نایعیش  لعف  ای  ماما  دوخ  لعف  یهلا  لعف  رارطـضا  هیقت و  ياهفرظ  الوصا  : » دسیون
يرابفسا راثآ  مامت  تیلوؤسم  نیاربانب  دنا  هدرک  راکنا  ار  وا  قح  یفن و  ار  وا  تبسن  هدرک ، حابم  ار  ماما  نوخ  هک  یناسک  دنتـسه . تفالخ 

(642 .) تسا نانآ  هدهع  رب  دسافم ، ندمآ  دیدپ  حـلاصم و  ریخأت  دودـح ، لیطعت  ماکحا ، عییـضت  زا  معا  دوش  یم  یـشان  ماما  تبیغ  زا  هک 
(643 ،) دنناد یم  تحلـصم  ار  ماما  تبیغ  رگید  يوس  زا  دـنناد و  یم  بجاو  ار  تماما  یئوس  زا  هیماما  هک  لاکـشا  نیا  در  رد  دـیفم  خـیش 

نوگرگد نانآ ، ضارغا  لاعفا و  ناحلـصم و  صیخـشت  زاین و  بسح  رب  دننک و  یم  قرف  لاوحا ، فالتخا  بسح  رب  حـلاصم  : » دـسیون یم 
داحآ يارب  ار  شـشوک  راک و  ناکما  دـیاب  ناحلـصم  دـشاب ، شـشوک  شالت و  ياه  هنیمز  نتخاس  مهارف  هعماج  زاین  رگا  الثم  دـنوش . یم 

رد دیابن  ناحلـصم  دنبای ، شیارگ  بعل  وهل و  تمـس  هب  هعماج ، دارفا  رگا  یلو  دنرادرب ، نانآ  هار  رـس  زا  ار  عناوم  هدـنزاس و  مهارف  هعماج 
یم ار  اهناسنا  ادخ  تسا . هطبار  نیمه  ریظن  رب ، یهلا  ریبدت  دندنبب . ار  نانآ  هار  دـننک و  يریگ  تخـس  نانآ  رب  دـیاب  دنـشاب ، نانآ  تمدـخ 
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رگا نانآ  دنسرب . لامک  هب  هتسیاش  ياهراک  ماجنا  اب  ات  دنک ، یم  فیلکت  اهنآ  رب  ار  حلاص  لامعا  دنک و  یم  لیمکت  ار  نانآ  لقع  دننیرفآ ،
ریبدت دوش و  یم  نوگرگد  لاوحا  عاضوا و  دـندرک ، تفلاخم  رگا  دـنک و  یم  راومه  نانآ  تکرح  يارب  ار  دوخ  هار  ادـخ  دـندرک ، نینچ 

نیا ایآ  تخانـش »؟  تسا  ادـیپان  هک  ار  یبیاغ  ماـما  ناوت  یم  هنوگچ  دراد ، ترورـض  ماـما  تخانـش  رگا  .« » دریگ یم  شیپ  رد  ار  يرگید 
تبیغ مدع  ماما و  روهظ  بوجو  یسک  یلو  تسوا ، تفرعم  ماما و  دوجو  دراد ، ترورـض  هچنآ  : » دهد یم  باوج  تسین »؟  ضرغ  ضقن 

، تخانـش نوچ  درادن ؛ تافانم  میراد ، ربمایپ  زا  ماما  تخانـش  ترورـض  رد  هک  يربخ  لولدم  اب  تبیغ  نیاربانب ، تسا ، هدرکن  حرطم  ار  وا 
روهظ هزورما  دـنا و  هتـشاد  روهظ  رتشیپ  ای  دنتـسه و  بیغ  هدرپ  رد  ای  هک  میراد  رواب  يداـیز  ياـهزیچ  هب  اـم  تسا . هدـهاشم  زا  ریغ  يرما 

هنودجی يذلا  یمالا  یبنلا  : » دنا هدوب  تفرعم  بسک  هب  فلکم  سرتسد ، لباق  ریغ  یبیغ و  روما  هب  تبسن  زین  نیشیپ ، ياهتما  دنرادن . يدام 
باسح روشن و  ثعب و  هب  دوخ  ام  دنروآ . نامیا  مالسا  ربمایپ  روهظ  هب  ات  هک  دندوب  فظوم  نانآ  «( 644  ) لیجنالا ةاروتلا و  مهدنع  ابوتکم 

ماما و دوجو  تخانش  سفن  : » دسیون یم  تخانش  عون  نیا  هرمث  رد  دنتسه ». رود  هب  ام  ساوح  سرریت  زا  اهنآ  همه  میراد و  نامیا  باتک  و 
باقع میا و  هدرک  لمع  یهلا  روتـسد  هب  بیترت ، نیا  هب  ام  نوچ  دـنک ؛ یم  تیاـفک  رجا  باوث و  بسک  رد  وا  لاـمک  لـضف و  تمـصع و 

رب یتقو  ایند ، نید و  حـلاصم  زا  رگید ، روما  نافلکم و  یعرـش  ماکحا  نایب  اه و  شکمـشک  لصف  لح و  تسا  هدـش  هتـشادرب  ام  زا  لـهج 
فـشک يارب  نافلکم  درادـن و  فیلکت  درادـن ، تعاطتـسا  هک  یماما  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  رایتخا  تردـق و  نکمت و  هک  تسا  ماما  هدـهع 
کسمت لقع  مکح  هب  دیاب  نآ ، هب  یسرتسد  مدع  ای  یعرش و  مکح  دوبن  ای  دننک و  هعجارم  هعیش  ياهقف  هب  دیاب  یعرش ، فیاظو  ماکحا و 

یلقع ماکحا  هیملع و  لوصا  داهتجا و  ینید ، صوصن  زا  لمع ، لباقم  رد  دـناوت  یم  ناـسنا  رگا  هک  لا  ؤس  نیا  باوج  رد  خیـش  دـنیوج ».
یمن زاین  یب  وا  دوجو  زا  ار  ناسنا  ماما ، هب  نتشادن  یسرتسد  دراد ، رارمتسا  ماما ، هب  زاین  : » دسیون یم  دراد ؟ ماما  هب  يزاین  هچ  دیوج ، هرهب 
یمن زاین  یب  نآ  زا  دباین ، امنهار  دنچ  ره  نادرگرـس ، ناسنا  دنک . یمن  زاین  یب  نآ  زا  ار  ضیرم  اود ، هب  نتـشادن  یـسرتسد  هکنانچ  دـنک ،

ای دـمآ و  شیپ  بلاط  یبا  بعـش  رد  هک  يربمایپ  تبیغ  رد  مدرم  هک  دـمآ  یم  مزـال  دـش ، یم  ماـما  زا  يزاـین  یب  ببـس  تبیغ ، رگا  دوش .
هب ( 645 . ) تسا هدوبن  نینچ  اما  دـنوش ، زاین  یب  ربمایپ  زا  یهام ، مکـش  رد  سنوی  تبیغ  تاقیم و  رد  یـسوم  تبیغ  زین  راغ و  رد  وا  تبیغ 

لمع داهتجا  هب  مالسا ، ربمایپ  تلحر  نامز  زا  نانآ  هک  تسا  نیا  رد  ام  توافت  میراد ، لوبق  ار  داهتجا  ود ، ره  تنس ، لها  ام و  : » خیـش رظن 
رظن هب  تسا ». یکی  ام  يود  ره  لاح  تبیغ ، رصع  رد  نوچ  دنریگب ، هدرخ  ام  رب  دنناوت  یمن  نانآ  نیاربانب ، تبیغ . هرود  رد  ام  دنا و  هدرک 

(646 . ) درک یمن  گنرد  هظحل  کی  دـش ، دـهاوخ  حالـصا  نید  وا  روهظ  اب  هک  تسناد  یم  ماـما  رگا  یلب ، تسین . بجاو  ماـما  روهظ  وا ،
هب ع )  ) يدـهم یلو  تسا ، هدوب  حابم  ناـنآ  لـمع  نیا  دـننک و  هیقت  دنتـسناوت  یم  نیـشیپ  ناـماما  هک  تسا  تهج  نیا  هب  وا ، ندرکن  روهظ 
رد همه  يور  نیا  زا  تسین ؛ لمحت  لباق  نید ، نانمـشد  يارب  نیا ، تسین و  زیاج  وا  رـصع  رد  هیقت  درک و  دهاوخ  مایق  نید ، يایحا  روظنم 

ياراد هک  ینارای  دنراذگب . تایح  هصرع  هب  اپ  شنارای  ات  دوب ، دهاوخ  ناهن  رد  وا  دنرادرب . نایم  زا  ار  وا  دنناوتب  ات  دوب ، دـنهاوخ  وا  نیمک 
زا شیب  نایلزتعم  ( 648 . ) تسین تحلـصم  دوجو  زج  يزیچ  يدهم  مایق  مدـع  أشنم  نیاربانب ، ( 647 . ) دنتـسه دقع  یتسرد  لقع و  یتسرد 

تبیغ هلئسم  اما  دنتسناد ، یم  يرورض  ار  ماما  دوجو  نایعیش  دننامه  دنچ  ره  نانآ  دنتشاد . يرکف  دروخرب  دیفم  خیش  اب  يرگید  هورگ  ره 
هنایوج هضراعم  دروخرب  هب  هراشا  نمض  دیفم ، خیش ، (. 649  ) دندرک یم  دیدرت  تبیغ  هفـسلف  رد  یلقع ، رظن  هطقن  زا  دندرک و  یم  یفن  ار 
دوجو ترورض  هب  رواب  فالخ  رب  هلزتعم  دوخ  هک  دوش  یم  دراو  هیماما  دیاقع  رب  یطیارش  رد  لاکـشا ، همه  نیا  : » دنک یم  دزـشوگ  نانآ ،

رت هتفریذپ  بیاغ  ماما  هب  رواب  رد  هیماما  رذع  نیاربانب  دنا . هتـشادن  يرگید  ماما  زگره  نامز ، نیا  ات  ع )  ) یلع ماما  سپ  دوخ ، رارقا  هب  ماما ،
نیا و  دنا . هتشادن  ییاوشیپ  ع )  ) یلع ترضح  تداهـش  زا  سپ  نامز ، لوط  رد  ماما ، بوجو  هب  ناشداقتعا  همه  اب  هک  تسا  هلزتعم  رذع  زا 

(.« 650) دنریگب رظن  رد  ار  یماسا  دندرگ و  دـنم  هرهب  دـقع  لح و  لها  زا  دنتـسناوت  یم  دوخ  هدـیقع  بسح  رب  نانآ  هک  هدوب  یطیارـش  رد 
قرف هک  دش  یم  یعادت  اهنهذ  هب  لاؤس  نیا  دوخ ، هب  دوخ  دندوب و  هتفر  نایم  زا  صاخ  نابیان  همه  هک  دوب  ینامز  نراقم  دیفم ، خیش  رصع 

یم ماهبا  نیا  عفر  رد  دـیفم  خیـش  تشاد ؟  اپرب  ار  یهلا  ماکحا  اـی  درک  ارجا  ار  دودـح  ناوت  یم  هنوگچ  تسیچ و  رد  تنـس  لـها  هعیش و 
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دراو دوخ  موزل ، تروص  رد  دـنیزگرب و  ار  یبیان  دـناوت  یم  وا ، دریگ . هدـهع  هب  اصخـش  ار  دوخ  فیاظو  همه  ماـما  تسین  مزـال  : » دـسیون
هدش وا  تبیغ  بجوم  دوخ  دنـسپان  لامعا  اب  هک  درک  شنزرـس  ار  یناسک  دیاب  دوش  یـشان  ماما  تبیغ  زا  يداسف  رـش و  رگا  و  دوش . لمع 

نادرگاش نیرت  هتـسجرب  زا  یکی  هک  436 ه ق ).  - 355  ) یضترم دیـس  رـصع  رد  تبیغ  هفـسلف  رد  هلزتعم  هیماما و  ییورایور  (.« 651) دنا
ضحمت ییارگ ، لقع  رد  یـضترم  دیـس  صوصخب  تفای . يرتشیب  دومن  هلزتعم ، هعیـش و  یمالک  ياـه  هشیدـنا  ضراـعت  دوب . دـیفم  خـیش 

نب دیـس  لقن  هب  يدنوار ، نیدلا  بطق  دیـشک . دقن  هب  رگید ، یتدـیقع  ثحابم  تماما و  رد  ار  دـیفم  خیـش  يارآ  یتح  وا ، تشاد . يرتشیب 
يدنوار ياعدا  هب  دسر . یم  هلأسم  هب 95  هک  هدرک  نیودت  یضترم  دیس  دیفم و  خیش  يارآ  فالتخا  دراوم  اب  هطبار  رد  ار  يرثا  سوواط ،

دوب و رـصاعم  415 ه ق ). م :  ) یلزتعم ینادمه  رابجلادبع  یضاق  اب  یـضترم ، دیـس  ( 652 . ) تسا هدوب  رادـقم  نیا  زا  شیب  فـالتخا  دراوم 
یملید هلودلا  نکر  تاضقلا  یـضاق  نامز  نآ  رد  رابجلادبع ، تشاد و  لماک  یئانـشآ  وا  ياه  هشیدنا  اب  دوب و  هدرک  ذملت  يو  دزن  یتدـم 
هلأسم رد  ار  ینابج  ظحاج و  دوخ : نایاوشیپ  هشیدـنا  دیـشوک  رابجلادـبع ، تشون . ار  لدـعلا » دـیحوتلا و  باوبا  یف  ینغملا   » باـتک دوب و 

زا شیپ  هک  ار  ظحاج  يارآ  دوب و  هتساخرب  ظحاج  زا  عافد  هب  راصتنالا  نتشون  اب  طایخ  نسحلاوبا  وا ، زا  شیپ  دناشن و  یـسرک  هب  تماما ،
یعیـش راکفا  دوب و  هدرک  يریگ  هرانک  هلزتعم  زا  هک  يدـنوار  نبا  هلیـسو  هب  دوب ، هتفای  رـشن  ۀـلزتعملا  ۀلیـضف  هینامثعلا و  باـتک  ود  رد  نآ 

درک و الما  زمرهمار  دجسم  رد  دلج  تسیب  رد  ار  ینغم  باتک  رابجلادبع ، یضاق  هدوب . هدیشک  دقن  هب  ۀلزتعملا ، ۀحیضف  باتک : رد  تشاد ،
دهد یم  تبسن  هلزتعم  نایاوشیپ  ینعی  دوخ ، خویش  هب  ار  دوخ  تالوقنم  دراوم ، رتشیب  رد  وا ، تفای . صاصتخا  تماما  هب  نآ ، دلج  نیرخآ 
هقرف دقن  رد  دنروخ و  یم  مشچ  هب  رتشیب  یخلب ، مساقلاوبا  یئابج و  مشاهوبا  یئابج و  یلعوبا  لعج و  هللادبعوبا  ظحاج و  نانآ ، نایم  زا  و 
ياه هقرف  نارکفتم  رابجلادـبع ، یـضاق  ياـه  هشیدـنا  جاور  اـب  دریگ . یم  هرهب  یتخبون  یـسوم  نب  نسح  دـمحموبا  هتفگ  زا  یعیـش  ياـه 

در رد  ار  ینغملا  هبـشتل  ینغملا  مساحلا  باوجلا  باتک : دیلولا ، نب  یلع  نب  دمحا  نب  دمحم  هیدیز ، زا  دنتـساخرب . نآ  دقن  هب  ینوگانوگ ،
دیـس دروآرد . ریرحت  هتـشر  هب  یـضاق  دقن  رد  ار  ۀمالا  یف  یفاشلا  باتک : يدـهلا ، ملع  یـضترم  دیـس  هعیـش ، زا  تشون  رابجلادـبع  يارآ 

دروخرب دـنک . یم  عافد  هلزتعم  ربارب  رد  وا  زا  دـنک و  یم  داهـشتسا  يدـنوار  نبا  ۀـمامالا ، باتک  هب  دوخ ، باتک  زا  ییاـهاج  رد  یـضترم ،
ضقن یضاق  يرگاش  يرصب ، نسحلاوبا  دنشاب  رابجلادبع  زا  عافد  هشیدنا  رد  هلزتعم ، نایاوشیپ  دش  ببس  یـضترم ، دیـس  یقطنم  مکحم و 
حیرشت رد  نوچ  ام  ( 653 . ) تشون ار  یفاشلا  ضقن  یضترم  دیس  زا  عافد  هب  یملید ، زیزعلادبع  نب  رالاس  یلعی  یبا  ۀمامالا و  یفاشلا  ضقن 
لیصفت هب  تسا ، یفاشلا  نامه  هدش  هتساریو  لکش  هک  یفاشلا » صیخلت   » زا یـضترم ، دیـس  هتـسجرب  درگاش  یـسوط ، هفئاطلا  خیـش  راکفا 

یم او  اج  نامه  هب  تسا ، هدمآ  باتک  نیا  رد  دراد و  نایلزتعم  اب  هک  یتاشقانم  ناشیا و  تایرظن  زا  ییاهـشخب  نییبت  تفگ ، میهاوخ  نخس 
رد نآ  زا  ییاهشخب  هک  باتک ، نیا  میریگ . یم  هرهب  ۀبیغلا ، یف  عنقملا  نآ : هفسلف  تبیغ و  باب  رد  وا ، رگید  هتـشون  زا  اج ، نیا  رد  میهن و 

دیـس تایرظن  نیرخآ  هدمآ ، همئالا ، ایبنالا و  هیزنت  زین  ۀمامالا و  یفاشلا  زا  سپ  هدش ، رارکت  زین  یـضترم  فیرـش  ۀجحلا ، ۀـبیغ  یف  ۀـلاسر 
اهراگزور و همه  رد  تماـما  ترورـض  لـصا : ود  رب  عنقملا ، رد  ار  تبیغ  هفـسلف  یـضترم ، فیرـش  تسا . هدـش  سکعنم  نآ  رد  یـضترم 

نآ زا  ای  درب و  یپ  تبیغ  زار  هب  ناوت  یمن  ود ، نآ  حیحـص  كرد  نودـب  هک  یـساسا  لـصا  ود  دـنک . یم  ینتبم  ماـما ، تمـصع  ترورض 
اب دـنک  یم  راوتـسا  نآ  يور  رب  ار  تبیغ  دـعب  دروآ ، یم  لـصا  ود  نیا  تاـبثا  يارب  یلیـالد  ادـتبا ، لـیلد ، نیمه  هب  دروآ . ناـیم  هب  یثحب 
زار هک  دناد  یم  هباشتم  تایآ  هنوگ  زا  ار  تبیغ  ثحب ، هعیلط  رد  وا ، دـنک . یم  رـصحنم  بیاغ  ماما  رد  ار  یمالـسا  تما  تماما  لالدتـسا ،

تسا و نکمم  هن  نآ  یلیـصفت  ملع  مینک و  ادـیپ  یلامجا  ملع  نآ  هب  میناوت  یم  طقف  ام  هک  یتمکح  تسج ، یهلا  تمکح  رد  دـیاب  ار  نآ 
دیفم خیش  رظن  نامه  هک  دنک  یم  هراشا  دوخ  هیرظن  هب  تبیغ ، تلع  نایب  رد  قیقد  رایسب  ياهثحب  زا  سپ  یضترم ، دیس  دراد . ترورـض  هن 

.« هعماج روما  رد  فرـصت  زا  وا  تعنامم  روط  نیمه  دور و  یم  ماما  ناج  رب  هک  دشاب  یمیب  دناوت  یم  تبیغ ، ببـس  : » دـسیون یم  وا  تسا .
یتقو : » دسیون یم  دوخ  نایب  حیضوت  رد  دنک . یم  ناناملسم  تشونرـس  رب  مکاح  روج  ياهماظن  هجوتم  ار  دقن  ناکیپ  كون  بیترت ، نیا  هب 

زیهجت ار  نایهاپـس  دناوتب  ات  ددرگ ، لامعا  يو  ياهروتـسد  دشاب و  رادروخرب  رادـتقا  نکمت و  زا  ماما  هک  دوش  یم  هدرب  عفن  ماما  دوجو  زا 
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، روما نیا  زا  کی  چیه  دنک و  هشیپ  فاصنا  ناگدید  متـس  قح  رد  دراد و  ساپ  ار  اهزرم  دنک و  دودح  هماقا  دگنجب و  یغب  لها  اب  دـنک و 
رب هاگره  دوش و  یم  بلـس  ناشیا  زا  مایق  ترورـض  دـش ، لیاح  يزیچ  شیاهفدـه ، وا و  نیب  یتقو  نیاربانب ، تسین . نکمم  نکمت ، اـب  زج 

بجاو القن  ـالقع و  دـنناسر ، یم  ناـیز  ناـسنا  هب  هک  يروما  زا  زیهرپ  نوچ  ددرگ . یم  بجاو  وا  يارب  تبیغ  دـشاب ، كاـنمیب  دوخ  ناـج 
(.« 654  ) تسا هتـشادن  اهررـض  زا  يرود  سرت و  زج  یلیلد  رما ، نیا  و  تشاد . ناهنپ  راظنا  زا  ار  دوخ  راغ ، بعـش و  رد  زین  ربماـیپ  تسا و 

لیالد راظنا ، زا  يرود  تدم  ماما ، یبن و  تبیغ  نایم  قرف  دهد . یم  خساپ  اهنآ  هب  دـشک و  یم  شیپ  ار  يدایز  ياهـشسرپ  یـضترم ، دـیس 
هلمج زا  تبیغ  نامز  رد  دودـح  هماقا  یگنوگچ  ماما و  نایز  یب  روهظ  ناـکما  ماـما ، دوبن  تبیغ و  قرف  هعیـش ، نیـشیپ  همئا  ندـشن  ناـهنپ 

هب زاین  نوچ  دوش ، یمن  فرطرب  ماما  هب  زاین  تبیغ ، لوط  رد  وا ، رظن  هب  تسا . هدش  هداد  خساپ  اهنآ  هب  باتک  نیا  رد  هک  تسا  ییاهشسرپ 
لیلد یضترم ، دیس  تسین . زاین  نیا  هدننک  فرطرب  قح ، هب  هدیسر  رد  یلقع  یعرش و  لیالد  هب  یـسرتسد  تسا و  یتباث  زاین  موصعم ، ماما 
راثآ هعیـش ، يالقع  ناشیا ، رظن  زا  نوچ  دناد ، یمن  یفاک  دنناد ، یم  ربخ  رـشن  میب  زا  یـشان  ایلوا ، يارب  ار  ماما  ندشن  رهاظ  هک  ار  یناسک 
نیا دنناوت  یم  نانآ  صوصخب  دـنهد . رـشن  ار  یمهم  ربخ  نینچ  هک  تسین  نکمم  نیاربانب  دـنناد ؛ یم  یبوخ  هب  ار  روهظ  ربخ  رـشن  رابنایز 

، یعیـش نارظنبحاص  زا  یخرب  دنربب . هرهب  ماما  كرابم  دوجو  زا  دنناوتن  زین  دوخ  هک  دوش  یم  ببـس  روهظ ، ربخ  رـشن  هک  دـنمهفب  ار  هتکن 
نیا دیـس  یلو  دننک ، یم  یقلت  نید  نانمـشد  ار  تبیغ  أشنم  نانآ  دنناد  یمن  هدـیاف  دـیفم  ایلوا ، زا  یخرب  يارب  ار  ماما  ندـش  رهاظ  الوصا ،

زا کی  چیه  روهظ  تروص ، نیا  رد  نوچ  دش ؟ ایلوا  رب  ماما  روهظ  هدـیاف  رکنم  ناوت  یم  هنوگچ  : » دـسیون یم  دـنک و  یم  در  زین  ار  هیرظن 
هیقب اب  هطبار  رد  دنک ، یمن  یفن  ایلوا ، زا  یخرب  يارب  ار  ماما  روهظ  هک  نیا  نمـض  وا ، دـشاب ». يا  هدـیاف  دـیفم  تسناوت  یمن  هعیـش  ناماما 
دوخ تالامک  هب  درف  دوش و  رـسیم  روهظ  شالت ، نیا  هسورپ  رد  ات  دیـشوک ، نآ  عفد  يارب  دـیاب  هک  دـناد  یم  یفلکت  ار  تبیغ  تلع  ایلوا ،

، تبیغ رـصع  رد  ماما  دوجو  زا  ار  ایلوا  يرادروخرب  هلاـسر  نیا  رد  یـضترم ، دیـس  درادرب . ریـصقت  روصق و  زا  تسد  و  ( 655  ) دبای تسد 
ره ماما ، يایلوا  : » دـسیون یم  دـشاب ؟ ماما  تیلاعف  عنام  دـناوت  یم  تبیغ  ایآ  هک  تسا  هداد  خـساپ  زین  لاؤس  نیا  هب  وا ، تسا . هدـش  روآدای 
یم ساسحا  دوخ  نایم  ار  وا  نوچ  دـننک . یم  زیهرپ  دنـسپان  روما  ماجنا  زا  وا ، دوجو  رواب  هیاس  رد  یلو  دسانـش ، یمن  ار  وا  صخـش  دـنچ 

رد هک  ماما  نانیشناج  دوجو  ناکما  یضترم  فیرش  دنک ». یم  هدرسفا  ار  وا  نایعیـش  یگدولآ  تسا و  ربخاب  نایعیـش  شـشوک  زا  هک  دننک 
تبیغ و نایم  یقرف  ثیح  نیا  زا  دنک و  یمن  یفن  ددرگ ، ربخاب  نامدرم  عاضوا  زا  هار  نیا  زا  دـشاب و  هدرک  نیعم  ار  نانآ  دوخ  تبیغ  لاح 
، هفیلخ فرط  زا  هک  نآ  زا  شیپ  385 ه ق )  - 460 ، ) یسوط خیش  یضترم ، دیس  درگاش  فطل  هدعاق  تبیغ و  دنویپ  دنیب . یمن  ماما  روهظ 

خیش گرم  زا  سپ  تخادرپ و  شناد  بسک  هب  دیفم  خیـش  رـضحم  رد  دادغب ، هب  دورو  زا  سپ  دنزب ، هیکت  مالک  یـسرک  رب  هللارماب ، مئاقلا 
رد درک و  يرپس  گرزب  هغبان  نیا  اـب  ار  دوخ  رمع  زا  لاـس   28 عومجم ، رد  درک و  رایتخا  ار  یضترم  دیـس  يدرگاش  لاس 413  رد  دیفم ،

يارب یقطنم ، میوق و  رایـسب  یبولـسا  اب  ار  تبیغ  هفـسلف  تسناوت  دادـغب ، زور  نآ  یملع  طیحم  رد  تفای و  هژیو  یهاـگیاج  یمالـسا  مولع 
برع داژن  ریغ  يدارفا  تسد  هب  سیسأت  ودب  زا  هک  یسابع  تلود  تسایس  يو ، رصع  مظعا  شخب  رد  صوصخب  دزاس . مهف  لباق  نافلاخم 
خیـش دراذگب . ثحب  هب  ار  دوخ  دیاقع  دازآ ، روط  هب  دـناوتب و  یـسک  ره  دنـشاب و  دازآ  اه  هقرف  همه  ات  درک  یم  اضتقا  دوب ، هدـش  لیکـشت 

، اج ود  رد  ( 656 . ) دیمان یفاشلا  صیلخت  ار  نآ  درک و  صیلخت  ار  یضترم  دیـس  ۀمامالا  یف  یفاشلا  باتک  هبیغلا ، فیلات  زا  شیپ  یـسوط ،
نامه یفاشلا ، صیلخت  ياهثحب  هدـمع  مراـهچ  دـلج  لـصف  نیرخآ  يرگید  لوا و  دـلج  لـیاوا  یکی  درک : ثحب  تبیغ  تلع  هفـسلف و  زا 

رد قطل و  هدعاق  زا  هدافتسا  اب  ار ، ماما  ندش  ناهنپ  تلع  یـسوط ، خیـش  ( 657 . ) تسا هدـش  هدروآ  هبیغلا  یف  عنقملا  رد  هک  تسا  یثحاـبم 
ناهنپ تلع  . 1 : » دریگ یم  رظن  رد  هلاسم  يارب  ضرف  ود  وا ، دـنک . یم  یـسررب  نآ  زا  یـشخب  اـی  ناـمدرم ، نتـشادن  یگداـمآ  نتفرگ  رظن 

ندش ناهنپ  هزیگنا  تسین . عون  کی  حطـس و  کی  توافت  نیا  اب  درادن . یـصخشم  درف  هب  صاصتخا  دراد و  دوجو  نافلکم  همه  رد  ندش 
زا رد  نانآ  مزع  يراکمتس و  زج  يزیچ  نانمـشد ، يارب  ماما  ندشن  رهاظ  لیلد  تسا . نآ  يایلوا  زا  ندش  ناهنپ  هزیگنا  زا  ریغ  نانمـشد  زا 

و تسا ، فطل  نافلکم  همه  يارب  ماما ، هک  تسا  نیا  ضرف  اریز  درادن ؛ ناهرب  هب  زاین  أیلوا  زا  ندـش  ناهنپ  ببـس  تسین و  ماما  ندرب  نایم 
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ریاس ندرگ  رب  فیلکت  نیا  دـنچ  ره  تسا ، طـقاس  وا  زا  فیلکت  دـش ، هتـشادرب  فلکم ، راـیتخا  زا  جراـخ  یتلع ، هلیـسو  هب  فطل ، هاـگره 
عفر رد  ات  دـنک  یم  شرافـس  نارگید  هب  دـنک و  یمن  یفن  ار  ایلوا  زا  یخرب  هب  ماما  ندـش  رهاظ  ناکما  یـسوط ، خیـش  تسا . یقاب  نافلکم 

ام هب  فیلکت  نیا  و  دـنک . یفالت  ار  دوخ  ریـصقت  دـیاب  فلکم  هملک ، کی  رد  ددرگ و  رهاظ  نانآ  يارب  ماما  اـت  دـنبای ، نکمت  تبیغ  تلع 
یمن رهاظ  وا  رب  ماما  هک  دید  تفای و  تسد  تردق  نیا  هب  یتقو  وا ، دـشاب . هتـشاد  ار  روما  زیمت  تردـق  دـیاب  فلکم ، اریز  تسین ، قاطیال 

. تسا شدوخ  يوس  زا  یهاتوک  دیمهف  دهاوخ  وج  تسج و  نیا  رد  تسوا و  روهظ  عنام  هک  دورب  یببـس  غارـس  دیاب  هک  دیمهف  یم  دوش ،
یم هک  یـسک  ددرگ و  یم  میلـست  قح  ربارب  رد  دوش و  یم  دـنمناوت  لطاب  قح و  زیمت  هب  درک ، داهتجا  تردـق  ماـمت  اـب  یتقو  زا  نیارباـنب ،

نانمـشد ندـش  ناهنپ  تلع  رگا  و  . 2 تسین . ینتفریذـپ  ما ، هتفاـین  تسد  داـهتجا  ملع و  هب  یلو  ما ، هدرک  ار  دوـخ  شـالت  همه  نم  دـیوگ 
لـصاح دنادب  فلکم ، دـبای و  قلعت  وا  ریغ  لعف  ای  فلکم ، لعف  هب  فطل  رگا  نوچ  دـش ، دـهاوخن  فیلکت  طاقـسا  ببـس  رما  نیا  دنـشاب ،

یمرب بجاو ، ماـجنا  يارب  ار  فـلکم  هک  تسا  يزیچ  فـطل  «( 658 . ) تسا بجاو  فیلکت  طاقـسا  دش و  دـهاوخن  طقاس  فیلکت  هدـشن ،
(. 660) دنک یم  شهوکن  يدهم ، رادید  يارب  دوخ  ندرکن  ایهم  لیلد  هب  ار  مدرم  یسوط ، خیـش  ( 659 . ) دنک یم  شرود  حـبق  زا  دزیگنا و 

داجیا اب  ادخ  رگید . فطل  روما ، رد  وا  فرـصت  تسا و  فطل  ماما ، دوجو  : » دناد یم  فطل  زا  يریگ  هرهب  رد  یلـصا  عنام  ار  نانآ  لمع  و 
هتـسیاش رگا  ات  درک ، مامت  مدرم  رب  ار  تجح  دیرفآ و  تسا  مزال  هعماج  هرادا  يارب  هک  ار  يدرف  دیـشوپ و  لمع  هعماج  دوخ  فطل  هب  ماما 

ار ماما  نتـشادن  تردـق  تیوقت  دوش . یم  طوبرم  ام  شـشوک  هب  هک  تسا  يرگید  فطل  ماما  دـی  طسب  دـنربب و  هرهب  شدوجو  زا  دـندوب ،
ار هلحرم  هس  وا ، (.« 661  ) مینیبب دوخ  مشچ  زا  دیاب  ار  ماما  نتـشادن  تردـق  میتسه و  نآ  هب  فلکم  ام  نیاربانب ، تسام . ناوت  رد  يدراوم ،
و وا . تیوقت  رب  نامدرم  مزع  . 3 هعماج . يربهر  تماما و  يارب  ماما  مایق  . 2 ادخ . يوس  زا  ماما  داجیا  . 1 دناد : یم  مزال  ماما  دی  طسب  يارب 

ادخ نوچ  (، 662  ) میزاس مهارف  ار  وا  رادتقا  هنیمز  دیاب  ام  تسام . هدهع  رب  ماما ، دی  طسب  لحارم  زا  موس  هلحرم  ماجنا  هک  دریگ  یم  هجیتن 
رصع زا  سپ  یسوط  خیش  زا  سپ  یمالک  راثآ  رد  تبیغ  هفـسلف  (. 663  ) ناگتشرف هن  دریگ ، تروص  رشب  هلیسو  هب  وا ، تیوقت  ات  هتـساوخ ،
کی ناونع  هب  درک و  شکورف  نآ ، هفسلف  تبیغ و  زا  ثحب  تبیغ ، هفسلف  نداتفا  اج  بیاغ و  ماما  هب  رواب  نتسشن  یـسرک  اب  یـسوط ، خیش 

زا سپ  یمالک  راثآ  رد  لیلد ، نیمه  هب  دـنتخادرپ . نآ  هب  رتمک  زین ، هعیـش  يرکف  نافلاخم  دـنام و  یقاب  هعیـش  ریمـض  رد  عافد  لـباق  رکفت 
مالعا باتک  هدنـسیون  مشـش ، نرق  مالعا  زا  یـسربط ، نسح  نب  لضف  مالـسالا  نیما  میروخ . یم  رب  يا  هزات  تاکن  هب  رتمک  یـسوط ، خیش 

رد مـالکلا ، ملع  یف  مارملا  دـعاوق  بحاـص  ق ).  -. 699 ه  - 636  ) ینارحب مثیم  نب  یلع  نب  مثیم  نیدـلا  لاـمک  يدـهلا و  مـالعاب  يرولا 
(. 664) دندروآ دوخ  راثآ  رد  هصالخ ، هنوگ  هب  ار  یـسوط  خیـش  یـضترم و  دیـس  دـیفم ، خیـش  هتفای  نامزاس  تایرظن  نامه  تبیغ  هفـسلف 

تبیغ : » دسیون یم  وا ، تسا . هدرک  عوضوم  نیا  هب  يا  هراشا  متفه ، نرق  یعیش  نارکفتم  ناملکتم و  دمآ  رس  یـسوط ، نیدلاریـصن  هجاوخ 
يوریپ سرت و  ببـس  هک  نافلکم ، لامعا  رد  ار  ماما  تبیغ  ببـس  دـیاب  هکلب  دـشاب ، نامز  ماـما  هدارا  اـی  ادـخ ، هدارا  زا  یـشان  دـناوت  یمن 

رگید راثآ  رد  یسوط ، نیدلاریـصن  هجاوخ  (.« 665) دورب نیب  زا  تبیغ  ببـس  هک  دـش  دـهاوخ  بجاو  یتقو  روهظ  تسج و  تسا ، ندرکن 
لیمکت هب  روباـشین  رد  یناوـج  زاـغآ  رد  هک  وا ، تسا . هتخادرپـن  تبیغ  هفـسلف  هـب  دـیاقعلا ، دـیرجت  لـصحملا و  صیخلت  هـلمج  زا  دوـخ ،
توملا نایلیعامـسا  اب  ریزگان  یگلاـس ، اـت 57  دوب ، ناـسارخ  كاـخ  هب  زیگنچ  نایرکـشل  موجه  دـهاش  تشاد ، لاغتـشا  دوخ  تالیـصحت 

يروتارپما یگنهرف  یـسایس و  لئاسم  هدنریگ  میمـصت  طورخم  سأر  رد  تفای و  لاقتنا  وکاله  رابرد  هب  نآ ، زا  سپ  درک و  یم  يراکمه 
نیا هب  رتمک  ات  دیدرگ ، بجوم  هیماما ، دیاقع  قنور  عیـشت و  تیعقوم  هدش  باسح  میکحت  هب  ناشیا  هقالع  تفرگ . رارق  ناخوکاله  عیـسو 

هدرکن هراشا  هلأسم  نیا  هب  دارملا ، فشک  رد  يو ، زا  يوریپ  هب  زین ، هجاوخ  حراش  ق )  -. 726 ه  - 648  ) یلح همالع  یتح  دروآ . يور  رما 
باب حرـش  یف  رـشحلا  موی  عفاـنلا  دوخ : باـتک  رد  ق )  -. 836 ه م :  ) دادـقم لضاف  هب  فورعم  يرویـس  هللادـبع  نب  دادـقم  دـنچ  ره  تسا .

رد بابلا ، حاتفم  بحاص  یناجرج ، فیرش  دیـس  ریم  دافحا  زا  ق ).  -. 976 ه م :  ) یهاشبرعلا نیسحلا  مودخم  نب  حتفلاوبا  رـشع و  يداحلا 
حرش یف  عفانلا  ۀمجرت  یف  عماجلا  باتک  رد  یناتسرهش ، ینیـسح  یلع  دمحم  ازریم  یجاح  همالع ، نارـصاعم  زا  رـشع و  يداح  باب  حرش 
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ییاهزیچ نامه  نانآ  نانخـس  دنا و  هداد  رارق  ثحب  دروم  راصتخا ، هب  ار  تبیغ  هفـسلف  هجاوخ ، راثآ  ناحراش  ناونع  هب  رـشع ، يداح  باب 
(. 666  ) تسا هدمآ  ییاور  ياه  هعومجم  یعیش و  مالک  هدمع  عبانم  رد  اهراب  اهراب و  مجنپ ، مراهچ و  موس و  ياه  هدس  رد  هک  تسا 

هجیتن

یهلا تمکح  تفای و  شرورپ  هعیـش  نماد  رد  رتشیب  هتـشاد ، مالـسا  رد  هک  يا  هنیـشیپ  فالخ  رب  مهدزاود ، ماما  تبیغ  تیودـهم و  هلأسم 
هدیقع زا  یـشخب  ار  نآ  هک  ینـس  ریهاشم  فیراعم و  دنتـسین  مک  دنچ  ره  دبایب . تیمـسر  يا  هدیقع  نینچ  تسا  هدادـن  هزاجا  تنـس ، لها 

. دشاب ناهج  یقیقح  دئاق  يو  هک  تسین  نآ  زا  عنام  ماما ، تبیغ  نایعیش ، هدیقع  هب  دنا . هتشون  باب ، نیا  رد  ییاه  باتک  و  هداد . رارق  دوخ 
هک نیا  يارب  نانآ  دوش و  یم  تفرعم  بابرا  لد  توق  ببـس  هعماج ، رد  دوخ  روضح  اـب  تسا و  ناـنموم  راکددـم  زین ، تبیغ  رد  وا  نوچ 

نایعیـش هک  تسا  لمع  هسورپ  نیمه  دـنناد و  یم  فظوم  کین  ياهراک  ماجنا  هب  ار  دوخ  دنـشاب ، هتـشادرب  يدـهم  روهظ  يوس  هب  یماـگ 
رد دشخب . یم  تکرح  ندنام و  دیما  نانآ  هب  دـنک و  یم  هدامآ  ینامرآ  هعماج  هب  یـسرتسد  حـلاص و  لمع  تقیقح  كرد  يارب  ار  نمؤم 

دناوت یمن  بیاغ  ماما  دوجو  هک  اعدا  نیا  در  رد  هعیش ، نارکفتم  تسج . ناوت ، یم  يدهم  تبیغ  هفسلف  رد  ار  هعیـش  یـسایس  هفـسلف  عقاو ،
خساپ دنچ  نیا  رد  ناوت  یم  ار  اهنآ  یلک  يدنب  هتسد  کی  رد  هک  دنا  هداد  ییاهخساپ  زابرید ، زا  دشاب ، هتـشاد  يدوس  يرـشب  هعماج  يارب 
كرد ییاناوت  دوخ  فیاظو  هب  لمع  لیلد  هب  هک  ییایلوا  اسب  هچ  دشاب ، بیاغ  همه  دید  زا  ماما  هک  تسین  ملـسم  رما  نیا  . 1 درک : هصالخ 
ماجنا زا  ار  نانمؤم  صوصخب  رـشب ، عون  ماما ، روهظ  هب  داقتعا  . 2 دنوش . یم  رادروخرب  یهلا ، گرزب  تمعن  نیا  زا  دـنراد و  ار  وا  رـضحم 

دراد و ینانمـشد  مدرم  ناـیم  رد  هک  تسا  تهج  نیا  هب  هتـشاد ، ناـهنپ  هرهچ  رگا  تـسا و  فـطل  ماـما ، دوـجو  . 3 دراد . یم  زاب  ناـهانگ 
دنروبجم هاگ  زاجم و  دوعوم ، ندمآ  ات  هیماما  . 4 تسا . هدشن  مهارف  درک ، دـنهاوخن  هیقت  رگید  نایاوشیپ  نوچ  هک  وا ، روهظ  يارب  طیارش 

. دوش یم  دییات  دنک ، یم  هیقت  روهظ  زور  ات  یصخش ، تایح  ظفح  يارب  هک  بیاغ ، ماما  دوخ  شور  زا  يوریپ  اب  هیقت ، هب  لمع  دننک . هیقت 
یسوط خیش  و  ق ).  -. 366 ه  - 355  ) یضترم دیس  ق ).  -. 385413 ه  ) دیفم خیش  ( 360 م :  ) ینامعن بنیز  یبا  نبا  نوچ  یعیش ، ناگنازرف 

، نآ هفـسلف  تبیغ و  هلاسم  هرابرد  یلالدتـسا  یمالک و  ثحابم  حرط  تبیغ و  ناونع  تحت  يراثآ  ندروآ  دـیدپ  اب  ق ).  -. 385 ه  - 460)
شالت رگید ، فرط  زا  دـننک و  تباث  نطاب  رد  موصعم  نایاوشیپ  ياـه  هزومآ  زا  يریگ  هرهب  اـب  ار  ماـما  روضح  فرط  کـی  زا  دندیـشوک 

هب ار  نانیمطا  نیا  دنزاس و  راوتـسا  يدج و  جرف ، راظتنا  رد  ار  مدرم  دننک و  دادملق  عورـشمان  ار  نابـصاغ  ناملاظ و  تموکح  هک  دـندرک 
، اه ششوک  نیا  اب  داد و  دهاوخ  لیکشت  ناهج  حطـس  رد  ار  يولع  یهلا و  لدع  تموکح  دمآ و  دهاوخ  ماما  ماجنارـس  هک  دنروآ  دوجو 

هدرمش ینید  لمع  کی  ندوب  يدهم  راظتنا  رد  داتفا و  اج  راظتنا  هلأسم  دروآ ، ماود  یلح  همالع  یسوط و  نیدلاریصن  هجاوخ  رـصع  ات  هک 
لداع ناطلس  هب  نداد  تیعورشم  هرود  و  ق ).  -. 905 ه  - 329  ) لداع ناطلس  هب  درکیور  هرود  رد  ار  هعیش  تسناوت  المع  رما ، نیا  هدش و 

، هیقف تیالو  هب  درکیور  زاغآ  ینید و  تموکح  سیسات  اب  دنادرگ و  دحتم  نامز  ياه  يراگزاسان  همه  ربارب  رد  ق ).  -. 1358 ه  - 1324)
. دشخبب ینیع  ققحت  ار  هعیش  یسایس  دولآ  زمر  لیامت  زا  یشخب 

یمالسا ياهتیصخش  راثآ  رد  مالسلا ، هیلع  يدهم  ماما  متشه ؛ شخب 

همدقم

هلحن يوس  زا  هک  یتاهبش ، يداقتعا و  یمالسا و  فراعم  مهم  لئاسم  هب  یعرـش ، ماکحا  نایب  ریطخ  هفیظو  ماجنا  رب  نوزفا  مالـسا ، ياملع 
هعیـش و هچ  مالـسا ، ناگرزب  يوس  زا  تبیغ و ... تمکح  تبیغ ، تایح ، يدهم ، دلوت  دنا . هدوبن  لفاغ  هدـش ، یم  هدـنکفا  نوگانوگ  ياه 

نیا رد  هک  دـیبای  ناوت  یم  ار  یمالـسا  ملاع  رتمک  هدـمآ و  دـیدپ  یناوارف  راثآ  هراب ، نیا  رد  تسا . هدوب  یـسررب  ثحب و  دروم  ینـس ، هچ 
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هدش ماجنا  راک  هک  تسین . لومعم  کبس  هب  همان ، باتک  نتـشاگن  راتـشون ، نیا  رد  ام  روظنم  دشاب . هتفگن  ینخـس  ای  دشاب و  هدزن  ملق  باب 
هلاسر ای  باتک ، يدـهم  هرابرد  هک  ییاهتیـصخش  یخرب  یفرعم  هب  ءادـتبا  مینآ ، رب  هکلب  مئاق ) يوجتـسج  رد  يدـهم و  ماـما  هماـن  باـتک  )

هدـش و هتخادرپ  اهنآ  هب  هک  یتاعوضوم  باب  رد  میـشاب : هتـشاد  رظن  دروم  هلاـسر  اـی  باـتک ، رد  يریـس  هاـگ  نآ  میزادرپب و  دـنا  هتـشاگن 
. تخادرپ یگنوگچ 

همعنلا مامت  نیدلا و  لامک 

رشن هسـسؤم  رـشان : يرافغ . ربکا  یلع  ححـصم : قودص . خیـش  هب  فورعم  یمق ، هیوباب  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  رفعج  یبا  هتـشون :
گرزب و ياـهقف  دزن  رد  دوـشگ . ناـهج  هب  مشچ  مق ، رد  هیوباـب ، نـبا   686 اه : هحفص  هرامـش  مق . نیـسردم ، هعماج  هب  هتـسباو  یمالـسا ،

نب دمحم  نب  دمحا  یمق ، مشاه  میهاربا  نب  یلع  نب  دمحا  دیلو ، نب  نسح  نب  دمحم  دوخ ) ردپ   ) هیوباب نب  یلع  نوچ : يرادمان  ناثدحم 
تسج و حور  (. 667  ) تفرگ ارف  ار  ثیدح  هقف و  شناد  يولع و ... دـمحم  نب  هزمح  یمق ، سیردا  نب  نسح  یمق ، يرعـشا  راطع  ییحی 
رد دینـش . ثیدح  يو  زا  تفای و  هار  يدسا ، یلع  نب  دـمحا  نب  دـمحم  نسحلاوبا  رـضحم  زا  يریگ  هرهب  يارب  تفرگن و  مارآ  شرگ  وج 

قالیا و سخرـس ، خـلب ، نادـمه ، دادـغب ، هفوک ، دهـشم ، هب  هاگ  نآ  درب . هدافتـسا  اج ، نآ  ياملع  زا  تفر و  روباشین  هب  ق .  -. لاس 352 ه
تسیود و ات  رابخالا ، یناعم  همدقم  رد  يزاریش ، ینابر  میحرلادبع  خیش  (. 668  ) تخومآ ثیدح ، نف  ناصصختم  زا  تفر و  همرکم  هکم 
بسک و هار  رد  ناوارف ، ششوک  اب  قودص ، خیـش  دنک . یم  دای  هدرک ، هدافتـسا  نانآ  زا  قودص ، خیـش  هک  ار  ناگرزب  زا  نت ، ود  هاجنپ و 

یسوط خیش  ( 669 .) تفرگ مان  نیثدحملا » سیئر   » هک دیـسر  ییاج  هب  ثیدـح ، هتـشر  رد  تفای و  تسد  یملع  یلاع  ياهماقم  هب  شناد ،
، ردـقلا لـیلج  دنمـشناد  یمق ، هیوباـب  نب  یـسوم  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دـمحم  رفعج  وبا  : » دـسیون یم  ناـشیا  يـالاو  تیـصخش  هراـبرد 

دننام یـسک  ملع ، ترثک  ظفح و  رد  مق ، نادنمـشناد  نایم  رد  تسا . هدوب  رابخا  دـقان  لاجر و  رد  رظن  بحاص  ثیداحا  ظـفاح  راوگرزب ،
، ایوگ هک  تسا  همعنلا  مامت  نیدلا و  لامک  يو ، راثآ  هلمج  زا  ( 670 .«) تسا هتشاد  باتک ، دصیس  هب  کیدزن  يو ، تسا . هدشن  هدید  يو ،

ارم هچنآ  : » دراد یم  مـالعا  نینچ  نآ ، نتـشاگن  زا  ار  دوخ  هزیگنا  تسا و  هتـشاگن  ق .  -. لاس 252 ه رد  دهشم ، رفـس  زا  تشگزاب  زا  سپ 
نایعیش مدید . متشگرب . روباشین  هب  هیلع ، هللا  تاولص  اضر ، ماما  ترـضح  ترایز  زا  دوب : نینچ  مزادرپب  باتک  نیا  شراگن  هب  هک  تشاداو 

، تسرد هار  هب  هدیـسر  ع )  ) همئا و  (ص ) ربمایپ زا  هک  یتایاور  نایب  اب  ار  نانآ  مدرک ، یعـس  دنا . هدش  راد  هلأسم  جـع )  ) مئاق هرابرد  اج  نآ 
نب دمحا  نب  دمحم  دیعـس  وبا  نیدلا  مجن  مان : هب  مق ، یلاها  زا  اوقت ، شناد و  لضف و  خـیاشم  زا  یگرزب  راگزور ، نیا  رد  مدرگ . نومنهر 

هفـسالف و زا  یخرب  ياهرواب  ءارآ و  هراـبرد  يزور  دـش . دراو  اـم  رب  اراـخب ، رفـس  زا  تشگزاـب  رد  هقیفوت ، هللا  مادا  یمق ، تلـص  نب  یلع 
تریح و راچد  ترضح ، ینالوط  تبیغ  دروم  رد  ارم  هک  مدینـش  ینانخـس  جع )  ) مئاق ترـضح  هرابرد  نانآ  زا  تفگ : اراخب  قطنم  ياملع 
وا رب  تبیغ ، هرابرد  یتایاور  مدرک و  نایب  وا  زا  دیدرت  ندودز  يارب  جع )  ) يدهم ترضح  دوجو  تابثا  رد  یبلاطم  نم  تسا . هدرک  دیدرت 
وا هب  مفریذپ و  مسیونب  جع )  ) يدهم ترضح  تبیغ  هرابرد  یباتک  تساوخ ، نم  زا  تفرگ . مارآ  شلد  دش و  فرط  رب  وا  تریح  مدناوخ ،

ار هبعک  هناخ  مدید  باوخ  رد  یبش  هک  نیا  ات  تخاس . مهاوخ  یلمع  ار  نآ  متـشگرب  ير )  ) دوخ نطو  هب  یتقو  هللاءاش  نا  هک  مداد  هدـعو 
. تسا هداتـسیا  هبعک  رد  يولهپ  ع ،)  ) نامزلا بحاص  یلوم  مدـید ، هاگان  مدرک  مالتـسا  ار  نآ  مدیـسر و  دوسالارجح  هب  منک و  یم  فاوط 

نباـی مدرک : ضرع  دوش ؟ فرطرب  یتحاراـن  اـت  یـسیون ، یمن  تبیغ »  » هب عجار  یباـتک  ارچ  دومرف : دـنداد . باوج  ترـضح  مدرک . مـالس 
نم تبیغ  هب  عجار  یباتک  میوگ ، یمن  ار  تاعوضوم  نآ  هن ، دومرف : ترضح  ما . هتـشون  امـش  تبیغ  هرابرد  اه  باتک  نم  ص )  ) هللا لوسر 
هیرگ هب  رجف ، عولط  ات  مدش و  رادیب  باوخ  زا  بارطـضا  اب  نم  دش . بیاغ  مرظن  زا  سپـس  نک . لقن  نآ  رد  ار  ناربمایپ  ياهتبیغ  سیونب و 

، سیفن رثا  نیا  (. 671 .«) مدرک باتک  نیا  نتـشون  هب  زاغآ  ادخ ، تجح  هللا و  یلو  رما  ماجنا  روظنم  هب  دش ، حبـص  نوچ  متخادرپ ، يراز  و 
پاچ نیا  یلو ، تسا  هدـش  پاچ  همجرت  اب  هبترم  کی  فجن و  رد  یفورح  هنوگ  هب  تبون  کـی  ناریا و  رد  یگنـس  هنوگ  هب  تبون  ود  رد 
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هب یمالـسا ، رـشن  هسـسؤم  هتخادرپ و  نآ  حیحـصت  هب  يرافغ ، ربکا  یلع  ياقآ  يور ، نیا  زا  دراد . ناوارف  هابتـشا  فیرحت و  یگداتفا ، اه ،
.1 هلمج : زا  هدـش ، دامتعا  یطخ  هخـسن  تفه  رب  باتک ، نیا  هلباقم  حیحـصت و  رد  تسا . هداد  رـشن  پاـچ و  ار  نآ  بولطم ، اـبیز و  هنوگ 
.3 عیارشلا . للع  هارمه  قیلعتـسن ، طخ  هب  يومرا  ثدحم  یـصخش  هناخباتک  هخـسن  . 2 يزاریش . ینابر  هللا  تیآ  یـصخش  هناخباتک  هخـسن 
زا سپ  باتک ، یشعرم . هللا  تیآ  هناخباتک  زا  رگید ، هخسن  هس  . 5 زیربت . يوفطصم  نسح  ازریم  هناخباتک  هخسن  . 4 یقرت . رقاب  جاح  هخسن 

هتـشر هب  يدـنمدوس  یمالک  ثحاـبم  همدـقم ، رد  دوش . یم  زاـغآ  هتفرگرب ، رد  ار  باـتک  زا  یمیظع  شخب  هک  ینـالوط ، همدـقم  هبطخ و 
بوجو هفیلخلا . لبق  هفیلخلا ، تسا : هدروآ  ریز ، نیوانع  اب  هدرک و  کیکفت  ار  هدـش  حرطم  ياـهثحب  مرتحم  ححـصم  هک  هدـمآرد  ریرحت 
ۀمـصع بوجو  هفیلخلا . دوجو  موزل  رـصع . لک  یف  هفیلخلا  ةدـحو  بوجو  لجوزع . هللا  ـالا  هفیلخلا  راـتخی  نادـحال  سیل  هفیلخلا . ۀـعاط 

هاگ نآ  اهیف . ۀمکحلا  ۀبیغلا و  تابثا  هجرف . جع )  ) يدهملا ۀفرعم  بوجو  مالسلا . هیلع  مدال  دوجسلاب  ۀکئالملا  یلاعت  هرما  یفرـسلا  مامالا .
ماما تبیغ  باب  رد  ار  هیدـیز  هیفقاو و  هیـسووان ، هیناسیک ، نوچ : نوگاـنوگ ، ياـههورگ  ياههاگدـید  دزادرپ و  یم  تاهبـش  زا  خـساپ  هب 
نیا بیاغ و  ماما  دوجو  رب  دروآ . یم  ار  يزار و ... هبق  نبا  خساپ  راشب و  نبا  ياهیریگ  هدرخ  دـهن و  یم  یـسررب  دـقن و  هتوب  هب  (ع ) رـصع

، نیا زا  سپ  دنک . یم  هماقا  یقطنم  نیتم و  مکحم ، لیالد  درک ، دهاوخ  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  دـنک و  یم  روهظ  تسا و  ترتع  زا  هک 
ضقن و رد  تسا . هتفرگ  ماجنا  دیعـس ، ریما  هلودلا  نکر  روضح  رد  نادحلم ، زا  یکی  وا و  نیب  هک  يا  هرظانم  زا  یندناوخ  دراد  یـشرازگ 
رد باتک ، ( 672) دراد یم  هضرع  ار  یبلاج  ثحابم  دـناسر و  یم  جوا  هب  ار  مالک  هدـش ، حرطم  نافلاخم  يوس  زا  هک  یمالک  لئاسم  مرابا 

، حون سیردا ، دنا : هدوب  ناهنپ  ناگدید  زا  یتدم  هک  یهلا  ياهتجح  ایبنا و  . 1 تسا : حرش  نیدب  نآ ، مهم  بلاطم  هک  هدش  میظنت  باب   57
نید نایاوشیپ  نانخس  . 4 ماما . هب  رـشب  زاین  . 3 دـنا . هدوب  ینالوط  رمع  ياراد  هک  یناسک  . 2 یسیع و ... یـسوم ، فسوی ، میهاربا ، حلاص ،
رداص تاعیقوت  . 7 دـنروهظ . ياه  هناشن  رگنایب  هک  یتایاور  رابخا و  . 6 دنا . هدش  فرشم  ترضح  رـضحم  هب  هک  یناسک  . 5 تبیغ . هرابرد 

رد قودص  خیش  یلو  هدش ، هدافتسا  دودرم  نسح و  فیعض ، حیحص ، ثیداحا : هنوگ  همه  زا  رثا  نیا  رد  هچرگ  هسدقم و ... هیحان  زا  هدش 
هتسد اب  تسا  ییاور  فراعملا  ةرئاد  باتک ، دنک . دامتعا  حیحص  ثیداحا  رب  دنک  یم  یعس  ساسح ، بلاطم  رگید  روهظ و  تبیغ و  تابثا 

(. (ع رصع ماما  هب  طوبرم  تاعوضوم  باب  رد  بلاج  رایسب  يدنب 

دابعلا یلع  هللا  ججح  ۀفرعم  یف  داشرالا 

خیش هرازه  هرگنک  رشان : مق . ثارتلا ، أیحال  تیبلا  لآ  هسسؤم  قیقحت : دیفم . خیش  هب  فورعم  يربکع ، نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم  هتـشون :
(673 .) تسا يرجه  مجنپ  مراهچ و  ياه  هدـس  رد  هعیـش  ياهقف  ناگرزب  زا  دـیفم  خیـش   562 ج 2 : ، 363 ج 1 : اه : هحفص  هرامـش  دیفم .
هدوب و ملعم  طساو ، رهش  رد  یتدم  هرصب و  مدرم  زا  شردپ  دوشگ . ناهج  هب  هدید  يربکع  مان  هب  ییاتسور  رد  ق .  -. لاس 336 ه رد  يو ،
هب یتدـم  زا  سپ  وا ، دزادرپ . شناد  بسک  هب  ات  درب ، یم  دادـغب  هب  ار  وا  ردـپ ، تسا . هدـش  نکاس  اج  نامه  رد  هدـمآ و  يربکع  هب  سپس 

دبای یم  هار  (... 674  ) یمق و هیولوق  نبا  يزار ، بلاغوبا  یلوص ، یلع  وبا  یفاکسا ، دینج  نب  دمحم  قودص ، خیش  نوچ : یناگرزب  رـضحم 
، دادغب خرک  رد  دیآ . یم  لئان  یملع  یلاع  ياهماقم  هب  دوز  یلیخ  هتشاد ، هک  يا  هداعلا  قوف  شوه  دادعتسا و  اب  دریگ  یم  هرهب  نانآ  زا  و 
ار ... و هزمح ، نبا  یسوط ، خیش  یـشاجن ، یـضر ، دیـس  يدهلا ، ملع  یـضترم  دیـس  نوچ : ینادرگاش  درک و  يراذگ  هیاپ  یـسرد  یـسرک 

یم يو  یملع  تیـصخش  هرابرد  یعفای  عیـشت . رخف  هیام  دندش و  مالـسا  ناهج  گرزب  نارومان  زا  کی ، ره  اهدـعب  هک  ( 675) داد شرورپ 
هقف و مالک ، رد  دوب . فورعم  دـیفم  ملعم و  نیا  هب  تسا . نانآ  ياوشیپ  خیـش و  رایـسب و  ياه  هتـشون  بحاـص  هعیـش و  ملاـع  وا ، : » دـسیون
رد لاس 413 ه ق . رد  دیفم ، خیـش  ( 676 .«) درک یم  هرظانم  تمظع ، تلالج و  اب  بهاذـم ، همه  ناوریپ  اب  دوب و  تسد  ربز  رایـسب  لدـج ،
دیس شا ، هتسجرب  درگاش  تماما  هب  مدرم ، نانشا ، نادیم  رد  دش و  ماجنا  يو  هزانج  زا  یهوکش  اب  عییشت  تسب . ورف  ناهج  زا  هدید  دادغب ،
نفد رفعجوبا  راوج  رد  تفای و  لاقتنا  شیرق  ناتـسربق  هب  لاس ، دـنچ  زا  سپ  دـیدرگ و  نفد  شلزنم ، رد  دـندرازگ و  زامن  وا  رب  یـضترم ،
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باب رد  خیـش ، راثآ  زا  يدایز  رامـش  درب . یم  مان  رثا  تشه  داتفه و  یـشاجن  هک  هدـنام  ياج  هب  يدنمـشزرا  راـثآ  يو ، زا  ( 677 .) دیدرگ
، رثا نبا  تسا . دابعلا  یلع  هللا  ججح  ۀفرعم  یف  داشرالا  باتک  يو ، دنمشزرا  ياه  هتـشون  هلمج  زا  ( 678  ) تسا تماما  یمالسا و  فراعم 
: هدش میظنت  ءزج  ود  رد  رثا  نیا  تسا . هدش  هتخادرپ  نوگانوگ  داعبا  زا  هعیـش ، ناماما  یناگدـنز  هب  هک  تسا  ییاهب  نارگ  رایـسب  هعومجم 
( رخآ ات  هحفـص 339  زا   ) باتک نایاپ  شخب  و  ع .)  ) همئا رگید  یناگدنز  هب  مود  ءزج  دراد و  صاصتخا  ع )  ) یلع ماما  تایح  هب  لوا  ءزج 

موصعم ماما  دوجو  رب  یلقع  لئالد  هب  يدـهم ، ترـضح  تدالو  هینک و  ماـن ، ناـیب  زا  سپ  شخب ، نیا  رد  تسا . جـع )  ) يدـهم ماـما  هژیو 
موصعم ناماما  ثیداحا  دنا و  هدش  هتفریذپ  ینس ، هعیش و  يوس  زا  هک  ترضح  مایق  تبیغ و  هرابرد  ربمایپ  نانخـس  سپـس  دوش ، یم  هراشا 

( جع  ) يدهم ترـضح  ياهیگژیو  نید ، نایاوشیپ  تایاور  نآرق و  تایآ  زا  يریگ  هرهب  اب  مرتحم ، هدنـسیون  هاگ  نآ  دوش . یم  هدروآ  (ع )
ریز حرش  هب  باتک ، زا  شخب  نیا  یساسا  بلاطم  دنک . یم  دای  نامزلا  رخآ  رد  ترضح  روهظ  هب  (ص ) ربمایپ تراشب  زا  درمش و  یم  رب  ار 

ضیف هب  هک  یصاخشا  تسا . هدیسر  جع )  ) يدهم ترضح  هرابرد  هک  یتایاور  جع .)  ) رـصع ماما  تماما  رب  یلقن  یلقع و  هلدا  دزادرپ : یم 
زا شیپ  هک  یثداوح  روهظ و  ياهناشن  تبیغ . رـصع  رد  ترـضح  تازجعم  تامارک و  یخرب  دـنا . هدـمآ  لئان  ترـضح  ترایز  تاقالم و 

تماما و تدـم  تکرح . ریـسم  نانآ . تیرومأم  هاپـس و  يروآدرگ  یگنوگچ  مایق . لحم  زور و  لاـس ، داد . دـهاوخ  خر  ترـضح ، روهظ 
هریس راتفر  هویش  لیامش ، لامج ، ياهیگژیو  رـصع . نآ  رد  مدرم  نیمز و  تیعـضو  دهد . یم  خر  راگزور  نآ  رد  هک  یتانایرج  تموکح .

. یلقن یلقع و  لدتسم  ياههاگدید  نقتم و  عبانم  ساسا  رب  هناققحم ، رایسب  هنوگ  هب  جع )  ) يدهم ترضح  یلمع  یقالخا و 

هبیغلا یف  هرشعلا  لوصفلا 

هراشا هلاسر  نیا  زاغآ  رد  دیفم  خیـش  . 103 اه : هحفص  هرامش  دیفم . خیش  هرازه  هرگنک  رـشان : نوسح . سراف  قیقحت : دیفم  خیـش  هتـشون :
ع)  ) نیموصعم همئا  تماما  لئالد  ماما ، ياهیگژیو  ماما ، تمصع  تماما ، بوجو  نوچ : یلئاسم  هب  دوخ ، ياه  هتـشون  رگید  رد  : » دنک یم 
تیمها و دروم  رد  خیش  مهد ». یم  خساپ  يدهم ، هرابرد  شسرپ  هد  هب  هتـشون ، نیا  رد  ما . هتخادرپ  ... تبیغ و هفـسلف  نافلاخم ، ياعدا  دقن 

ناگمه سرتسد  رد  هداس ، هنوگ  هب  هدش و  هدروآ  دنراد ، زاین  نادـب  نادـنمدرخ  یمامت  هچنآ  رثا ، نیا  رد  : » دـسیون یم  هلاسر  نیا  هاگیاج 
یب هراب ، نیا  رد  يو ، رگید  ياه  هتشون  زا  دبای ، یهاگآ  هلاسر ، نیا  ياوتحم  زا  یـسک  رگا  هک  تسا  رظن  نیا  رب  خیـش  تسا ». هتفرگ  رارق 

. دوب دهاوخ  زاین 
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