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تیودهم یمالسا و  بالقنا 

باتک تاصخشم 

([. جع دوعوم ( يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  ، ] ناما هلجم  رتفد  هدننک  هیهت  تیودهم / یمالسا و  بالقنا  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1395 جع ،) دوعوم ( يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  مق : : رشن تاصخشم 

.م 5/21 س   × 5/14 .ص ؛  96: يرهاظ تاصخشم 

6-73-7120-600-978 لایر  40000: کباش

اپیف : یسیون تسرهف  تیعضو 

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  : تشاددای

 - 255ق مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  : عوضوم

تیودهم : عوضوم

Mahdism: عوضوم

راظتنا تیودهم --  : عوضوم

Mahdism -- *Waiting: عوضوم

( جع  ) دوعوم يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  : هدوزفا هسانش 

1395 8 فلا /BP224: هرگنک يدنب  هدر 

297/462: ییوید يدنب  هدر 

4358580: یلم یسانشباتک  هرامش 
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ناما هلجم  تاروشنم  يرس  زا 

تیودهم یمالسا و  بالقنا 
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تیودهم یمالسا و  بالقنا 

ناما هلجم  رتفد  : هدننک هیهت  �

� دوعوم يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  تاراشتنا  : رشان  �

ینامیلس دوعسم  ارآ : هحفصو  دلج  حارط   �

1395 ناتسبات / لوا پاچ : تبون   �

978-600-7120-73-6 کباش :  �

هخسن رازه  ناگرامش :  �

ناموت 4000 تمیق :  �

.تسا ظوفحم  © قوقح یمامت 

025-37744273 ربامن : / 025-37841130-1/ نفلت /26 پ : نایلع / دیهش  تسب  نب  (/ 22) رامآ هچوک  ادهش / نابایخ  مق :  �

021-89774381 ربامن : / 021-88998600 نفلت : /پ:98 / ایلاتیا نابایخ  / سدق نابایخ  / بالقنا نابایخ  نارهت :  �

� www.mahdaviat.ir

� info@mahdaviat.ir

�Entesharatbonyad@chmail.ir
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همدقم

ریثأت تحت  مدرم ، دزن  رد  زین  ًابلاغ  هک  دوش  یم  نامز  ماما  هب  طوبرم  فراعم  زا  يدودـحم  هعومجم  هب  اهنت  هاگن  کـی  زا  تیودـهم ،
هرابرد یمالـسا  نوتم  رد  هک  ییاه  هرازگ  هعومجم  رت  عماج  رت و  قیقد  یـسررب  اب  اما  .تسا  نآ  ياه  هناشن  مئالع و  روهظ و  نایرج 
روحم لوح  فراعم  هعومجم  تیودـهم ، رظنم  نیا  زا  .دومن  ظاـحل  تیودـهم  هلوقم  هب  ار  يرتعیـسو  هاـگن  ناوت  یم  دراد  دوجو  نآ 

.دراد هارمه  هب  زین  ار  یصاخ  گنهرف  دوخ  اب  هک  تسا  يدهم  ماما 

اهنآ همه  هک  قرف  نیا  اب  دـنوش  یم  دراو  تیودـهم  هزوح  هب  یعاـمتجا  يدرف و  لـئاسم  یمالـسا و  تاـعوضوم  همه  مود ، هاـگن  رد 
هاگیاج و رظن  زا  مه  تهج  نیمه  هب  و  هدش ، يدـنب  تیولوا  یهدـناماس و  تسا  يدـهم  ترـضح  نآ  روحم  هک  یـصاخ  ماظن  تحت 

ریغ رد  هک  دنوش  یم  دنم  هرهب  يا  هژیو  ياهدرکراک  زا  اهنآ  زا  کی  ره  هکنآ  رب  ًافاضم  .دش  دنهاوخ  فیرعت  زاب  یفرعم ، رظن  زا  مه 
.دوب دهاوخ  كدنا  ای  دوشیمن و  بترتم  ای  يدرکراک  نینچ  يودهم  ماظن 

مامت نید و  هدـننک  لماک  تماما  هعیـش ، ینآرق  رکفت  رد  هک  ارچ  تسا  مود  هاـگن  نیمه  تیودـهم  هب  لـماک  هاـگن  هک  میدـقتعم  اـم 
مامز تماما  : » یفاک فیرش  باتک  رد  ماما  یفرعم  روهشم  دنلب و  ثیدح  رد  اضر  ماما  ترضح  هدومرف  هب  تسا و  نید  تمعن  هدننک 

«. تسا نآ  دنلب  هخاش  مالسا و  ومن  اب  هشیر  تماما  انامه  .تسا  نینمؤم  تزع  ایند و  حالص  نیملسم و  ماظن  هیام  نید و 
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تحت فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  هب  هتسباو  هک  ناما - همانهام  ود  هیرـشن  ساسا  نیمه  رب 
هب مادقا  لاس 1385  زا  تسا - روشک  یگنهرف  ماـنب  نـالاعف  الـضف و  زا  رگید  یخرب  یتئارق و  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  فارـشا 

.تسا هدومن  روشک  حطس  رد  نامز  ماما  نارظتنم  نارادتسود و  نیب  رد  يودهم  فراعم  گنهرف و  راشتنا 

زا يدایز  لیامت  یفرط  زا  نآ ؛ رد  عونتم  تاعوضوم  جرد  هیرـشن و  نیا  تیلاـعف  زا  ههد  کـی  زا  شیب  تشذـگ  زا  سپ  هک  اـجنآ  زا 
رارق اهنآ  رایتخا  رد  هیرـشن  نیا  مامت  رگید  ییوس  زا  هدش و  دایز  صاخ  تاعوضوم  هراب  رد  يودهم  فراعم  ناققحم  ناگدنناوخ و 

فراعم هب  ناقاتـشم  رایتخا  رد  هدومن و  هیرـشن  رادفرطرپ  يودهم و  تاعوضوم  زا  يا  هعومجم  نیودت  هب  مادـقا  هیرـشن  رتفد  درادـن ،
.تسا هداد  رارق  يودهم 

نایمارگ امـش  هب  هک  تسا  تیودـهم » یمالـسا و  بالقنا  : » مان اب  تاـعوضوم  نیا  هلمج  زا  یکی  تسامـش  يور  شیپ  رد  هک  يرتفد 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع  رـصع  یلو  ترـضح  نیمز ، رد  وا  هفیلخ  لاـعتم و  دـنوادخ  هاگـشیپ  لوبقم  هکنآ  دـیما  هب  دوـش ؛ یم  میدـقت 

.ددرگ عقاو  فیرشلا 

، يرفعج رباصدـمحم  مالـسا  جـجح  ًاـصوصخم  دـنا  هدیـشک  تمحز  رثا  نیا  هیهت  رد  هک  یناراوگرزب  همه  زا  مناد  یم  مزـال  دوخرب 
.میامن رکشت  نایدوعسم  دمحا  ياقآ  بانج  زیزع  ردارب  نایداوف و  اضردمحم 

ییالم نسح 

ناما هیرشن  ریبدرس 

8 ص :
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يربهر ماما و  نانخس  رد  یمالسا  بالقنا  يامنرود  تیودهم و 

هللا همحر  ینیمخ  ماما 

هدرک مایق  لوا  زا  هک  يرادـیب  نیمه  اب  دـهعت و  نیمه  اب  تسا و  هدـمآ  اج  نیا  اـت  هک  تردـق  نیمه  اـب  روشک  نیا  هک  مراودـیما  نم 
ام تلم  امش و  ام و  دیایب و  هللاءاش  نا  یلصا  بحاص  ات  مایق  بالقنا و  نیا  تضهن و  نیا  دشاب  یقاب  تسا ، هدناسر  اج  نیا  ات  تسا و 

(1) .مینک میلست  وا  هب  ار  تناما 

ات مینک  شـشوک  دـیاب  ام  تسا و  مالـسا  تردـق  راظتنا  جرف ، راظتنا  .مینکب  تمدـخ  راظتنا  نیا  رد  دـیاب  میراد و  جرف  راظتنا  همه  ام 
(2) .دوشب هیهت  هَّللا  ءاش  نا  روهظ  تامدقم  و  دنکب ، ادیپ  ققحت  ملاع  رد  مالسا  تردق 

فرط زا  هک  یـشبنج  مینیب و  یم  شیپ  زا  شیب  نامولظم ، نافعـضتسم و  ناهج  رد  ار  یمالـسا  بـالقنا  رودـص  ياـمنرود  زورما  اـم 
تسا و نشور  هیتآ  شخب  دیما  تسا ، شرتسگ  لاح  رد  هدش و  عورش  نادنمروز  ناربکتسم و  هیلع  ناهج  نامولظم  نافعضتسم و 

9 ص :
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همظعم هکم  قفا  زا  تیالو  باتفآ  عولط  يارب  دوش  یم  اّیهم  ناهج  ییوگ  .دیامن  یم  رت  کیدزن  کیدزن و  ار  یلاعت  دـنوادخ  هدـعو 
(1)  . ...نافعضتسم تموکح  نامورحم و  لامآ  هبعک  و 

 - تجح ترـضح  يرادمچرپ  هب  مالـسا  ناهج  گرزب  بالقنا  عورـش  هطقن  ناریا  مدرم  بالقنا  .تسین  ناریا  هب  دودـحم  ام  بالقنا 
(2) .تسا هادف -  انحاورا 

ياه تردـق  نآ ، شرتسگ  اب  هللا  ءاش  نا  تسا و  شرتسگ  لاح  رد  ناهج  حطـس  رد  ناّنم  دـنوادخ  دـییأت  اـب  ناریا  یمالـسا  بـالقنا 
یلاعت هللا  لجع  نامزلا  رخآ  يدهم  یناهج  تموکح  يارب  هنیمز  اپ و  رب  نافعضتسم  تموکح  دش و  دنهاوخ  هدیشک  اوزنا  هب  یناطیش 

(3) .دش دهاوخ  ایهم  داب ] شیاپ  كاخ  يادف  ام  حور  دنک و  کیدزن  ار  شجرف  دنوادخ  هک   ] ءادفلا همدقم  بارتل  انحاورا  هجرف و 

هلظ ماد  يا  هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ 

ام بالقنا  نیمه  اب  دش ، کیدزن  مدق  کی  ام  بالقنا  نیا  اب  هک  يروط  نامه  هیلع -  هللا  تاولـص  رـصع - ّیلو  روهظ  هک  مینادب  دیاب 
، دـندرک کیدزن  ناشنامز  ماما  هب  مدـق  کی  ار  دوخ  دـندرک و  بالقنا  هک  یمدرم  نیمه  ینعی ، دوشب ؛ رت  کیدزن  دـناوت  یم  مه  زاب 

، رگید مدق  کی  رگید و  مدق  کی  مدق و  کی  مه  زاب  دنناوت  یم 

10 ص :
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(1) .دننک رت  کیدزن  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  ار  ناشدوخ  مدرم  نیمه 

راگدرورپ لـضف  هب  تشاد و  دـهاوخ  هگن  مکحم  دوخ  راوتـسا  ِتسد  رد  ار  مچرپ  نیا  تلم  تسا و  تلم  نیا  تزع  مچرپ  بـالقنا ،
(2) .درک دهاوخ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  میلست 

11 ص :
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راظتنا ياه  هفوکش  شیور  یمالسا و  بالقنا 

(1) راظتنا ياه  هفوکش  شیور  یمالسا و  بالقنا 

همدقم

نیا رد  .درک  هراشا  یفلتخم  ياه  هفلؤم  هب  ناوت  یم  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  عوقو  لماوع  اه و  هشیر  زا  یفیـصوت  تفای  هر  کـی  رد 
هلأسم هدـنامن ، ناهنپ  یجراخ  یلخاد و  ناگدنـسیون  نازادرپ و  هیرظن  نیبزیت  دـید  زا  هک  یکیژولوئدـیا  يرکف و  لماع  کـی  ناـیم ،

هنیمز داقتعا ، رواب و  نیا  نانآ ، رظن  هب  .تسا  يرـشب » ملاع  یجنم  روهظ  راظتنا   » و فیرـشلا » هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تبیغ  »
حالـصا ياه  هشیدـنا  نوزفازور  شرتسگ  هعماج ، یگنهرف  يرکف و  ياه  ناـینب  تیوقت  ناریا ، مدرم  ياـهراتفر  شرگن و  رییغت  زاـس 

تیاهن رد  يزوریپ ، يارب  وزرآ  دیما و  نتـشاد  یـسایس ، ياه  تیمکاح  شریذپ  مدع  لوحت ، رییغت و  يارب  شـشوک  شالت و  هنابلط ،
.تسا هدوب  دوعوم  يدهم  یناهج  بالقنا  يارب  يزاس  هنیمز  اه و  یتلادع  یب  هیلع  بالقنا  مایق و 

شخب ماهلا  گنهرف 

همه ناگدـید  زا  هک  تسا  یماما  روهظ  يارب  هناهاگآ  موادـم و  یگدامآ  راظتنا و  تیودـهم » هب  داـقتعا   » هدـمع یگژیو  هصخاـش و 
، متس ملظ ، يدوبان  یپ  رد  تسا و  بیاغ 

13 ص :

.رگراک میحر  - 1
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یملع و هفیحـص  رد  هک  تسا  يدایز  ياه  هفلؤم  میهاـفم و  ياراد  راـظتنا ، نیا  .تسا  ناـهج  زا  فارحنا  ینید و  یب  یهاـبت ، داـسف ،
: هلمج زا  دشاب ؛ یم  طوبضم  بوتکم و  ینشور  هب  عیشت ، ناهج  یلمع 

؛) یهابت یتلادع و  یب  ملظ ، داسف ،  ) دوجوم عضو  یفن 

؛) اهنآ نتسناد  عورشمان   ) یسایس ياه  تموکح  شریذپ  مدع  درط و 

؛) شیاشگ جرف و   ) رتهب یگدنز  هب  دیما  یبلط و  حالصا 

؛ یقّرت تفرشیپ و  يارب  ششوک  شالت و 

؛ لاعف موادم و  تضهن  بالقنا و  مایق ،

؛ ینید عورشم و  ياه  تموکح  لیکشت 

 ... . نادسفم و ملاظ و  ربارب  رد  شزاس  دایقنا و  مدع 

دبلاک هک  تسا  يراظتنا  حور  نیمه  عیـشت ، ياـقب  هتفهن  ياـهزار  نیرتهب  زا   » هک تفگ  ناوت  یم  ینـشور  هب  دراوم ، نیا  هب  هجوت  اـب 
هعماج داتسا  يدرو  یلع  رتکد  ریبعت  هب  ...دراد  یم  او  ششوج  شبنج و  شـشوک ، شالت ، هب  ار  وا  هتـسویپ  هتخاس و  هدنکآ  ار  هعیش 

یم دیدپ  یکدنا  ناکت  هزرل و  راخب ، دود ، هاگ ، یب  هاگ و  هک  تسا  مالسا  راسهوک  شوماخ  ناشفشتآ  عیشت  دادغب ، هاگشناد  سانش 
(1) «. تسا مالسا  يایند  ياه  بالقنا  مامت  هشیر  كدنا ، ریثأت  نیمه  دروآ و 

نیرت شزرا  اب  نیرتهب و  زا  تسا و  بجاو  هتسیاب و  يرما  نآ ، هب  رواب  هکلب  تسا  هعیش  يرکف  تایح  یلـصا  هرهوج  اهنت  هن  راظتنا ،» »
: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  .دور  یم  رامش  هب  لامعا 

(2) «. تسا لامعا  نیرترب  زا  جرف ، راظتنا  لمعلا ؛ مظعا  نم  جرفلا  راظتنا  »

14 ص :

ص 164. بالقنا ، رذب  راظتنا ، - 1
ح1. ص244 ، رثالا ، بختنم  - 2
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هیوس ود  ياه  شرگن 

اهنآ هدمع  تمسق  هک  تسا  هدش  هئارا  نآ  زا  ینوگانوگ  ياه  تشادرب  اهریسفت و  راظتنا ،»  » لیصا هیرظن  تیعطق  ینشور و  دوجو  اب 
هدمع یلـصا و  تشادرب  ود  .دوش  یم  طوبرم  راظتنا »  » هلأسم زا  نایعیـش  مومع  تشادرب  هب  رگید  شخب  نادنمـشناد و  املع و  مهف  هب 

: زا تسا  ترابع  هراب  نیا  رد 

نامز ماما  روهظ  يزاس  هنیمز  يارب  یهابت  داسف و  اب  هزرابم  بصاغ ، ملاـظ و  ياـه  تلود  هیلع  بـالقنا  ماـیق و  ياـنعم  هب  راـظتنا ، . 1
.تسا هدنزاس  هنابلط و  حالصا  ياه  تکرح  هب  یهد  لکش  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

دوجوم تافارحنا  داسف و  هب  هجوت  مدـع  ای  عورـشمان و  ياه  تموکح  هب  تبـسن  ییانتعا  یب  یتوافت و  یب  اوزنا ، موهفم  هب  راظتنا ، . 2
هـشیدنا یملع و  ياه  هصرع  هب  اهرظن ، فالتخا  نیا  هک  تسا  ینتفگ  .تسا  بیاغ  ماما  روهظ  يارب  نیرفآدوکر  راظتنا  هعماـج و  رد 

.دراد دوجو  نایعیش  مومع  ياه  تیلاعف  راتفر و  رد  هکلب  دوش  یمن  دودحم  يا 

هتسیاب تشادرب 

زورب دوخ  زا  يراثآ  اه و  هناشن  ناریا -  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  هژیو  هب  هعیـش -  خیرات  لوط  رد  تشادرب  ود  نیا  دنچ  ره 
تشادرب یبالقنا ، هنابلط و  حالصا  ياه  مادقا  ترورض  ناهج و  ناریا و  یعامتجا  یـسایس - تالوحت  ریـس  هب  هجوت  اب  اما  ؛ تسا هداد 

هیحور .دروآ  راب  هب  زین  یتفگـش  جـیاتن  راثآ و  تشگ و  هعیـش  نایم  رد  بلاـغ  هیرظن  شـشوک ) شـالت و  ماـیق و   ) راـظتنا زا  تسرد 
ناملاظ و اب  ییوج  هزرابم  لماکت ، تفرشیپ و  يارب  ششوک  شالت و  اه ، یتلادع  یب  هیلع  بالقنا  مایق و  تفرـشیپ ، یبلط و  حالـصا 

لیکشت عورشمان ، نامکاح  اب  یهارمه  مدع  نادسفم ،

15 ص :
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يزوریپ رد  يروـحم  مهم و  شقن  شرگن ، رییغت  نیا  .تـسا  راـظتنا »  » زا هنادـهاجم  تـسرد و  ياـه  تـشادرب  ...و  حـلاص  تموـکح 
.تشاد هللا  همحر  لحار  ماما  يربهر  هب  ناریا ، یمالسا  بالقنا 

بالقنا هشیر  راظتنا ،

هنادـهاجم و یبـالقنا ، تفاـیرد  شرگن و  هرمث  ناریا ، یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  هک  دوش  یم  نشور  هتـشذگ ، بلاـطم  هب  هجوـت  اـب 
زا یکی  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تبیغ  تیودهم و  هب  داقتعا  هاگدید ، نیا  ساسارب  .تسا  راظتنا  زا  هنابلط  حالـصا 

: دوش یم  لصتم  هزرابم  بالقنا و  هب  قیرط  دنچ  زا  لصا  نیا  .تسا  هعیش  رد  هزرابم  بالقنا و  هوقلاب  عبانم 

ترـضح نآ  اب  یهارمه  يارب  رظتنم ، یمـسج  یحور و  یگدامآ  نآ ، دراد و  تبثم  لاعف و  موهفم  کی  راظتنا ، راظتنا ؛ موهفم  فلا )
.تسا روهظ  ماگنه  رد 

زین هیقف  تیالو  هب  مالسلا ، هیلع  موصعم  ماما  تبیغ  تماما و  هب  داقتعا  ساسا  رب  ناریا ، ناملـسم  تلم  تبیغ ؛ رـصع  رد  تموکح  ب )
يارب ار  ینیمخ ) ماما   ) هیقف توعد  ببس ، نیمه  هب  .دننک  یم  مهارف  ار  يو  تیمکاح  طیارـش  بابـسا و  دنرگن و  یم  تماما  دننامه 
دوجو تماما  هلوقم  رد  هک  تسا  یبالقنا  هیام  نامه  نیا  دندرک و  مایق  دـنتفریذپ و  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  یهلا و  دودـح  هماقا 

.دراد

هک هدوب  رثؤم  مهم و  يا  هشیدنا  هراومه  تبیغ ، رـصع  رد  مکاح  ياه  تردق  همه  تیعورـشم  يرظن  یفن  تموکح ؛ تیعورـشم  ج )
(1) .تسا هدرک  هدافتسا  ملاظ  دبتسم و  نامکاح  هیلع  حالس  نیرت  دمآراک  ناونع  هب  نآ  زا  هعیش 

16 ص :
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راظتنا بالقنا و  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما 

مولظم و ياه  هدوت  يربهر  رگ  حالـصا  دـنم و  ناوت  هاگآ ، زراـبم ، يدرم  یهلا ؛ ربماـیپ  نیرخآ  تثعب  زا  سپ  نرق  هدراـهچ  تسرد ،
روج نامکاح  اب  هزرابم  هب  راظتنا ، زا  تسرد  تشادرب  نادیهش و  رالاس  زا  ماهلا  اب  تفرگ و  هدهع  رب  ار  ناریا  هانپ  یب  هدیـشک و  جنر 
متـس نافعـضتسم و  هدنهد  تاجن  روهظ  يارب  مدرم  راظتنا  دامن  رولبت و  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  هنابلط  حالـصا  مایق  .تخادرپ  داسف  و 

.دوب رگمتس  دساف و  نارادمایند  تسد  زا  ناگشیپ 

روهظ راظتنا  زا  يا  هزات  روآ  مایپ  تبیغ -  رـصع  رد  نایعیـش  یبالقنا  هفیظو  رب  دـیکات  اب  هژیو  هب  مهم -  هفلؤم  نیدـنچ  قیفلت  اب  ماـما 
تفرگ و رارق  هزرابم  يزکرم  نوناک  رد  هعیـش و  یـسایس  تارکفت  مره  سأر  رد  وا  .دوب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما 
رب ار  هنابلط  حالـصا  مایق  يربهر  ریز ، یـساسا  هفلؤم  دنچ  هب  هجوت  اب  داد و  رارق  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  ار  دوخ  یـساسا  فدـه 

: تفرگ هدهع 

: فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  تبیغ  نامز  رد  ناهیقف  يارب  تموکح  یگتسیاب  و  هیقف » تیالو   » هیرظن هئارا  . 1

مه هیقف  يارب  تسه ، يدصت  ارجا و  تموکح ، لیکشت  رد  ماما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  يارب  هک  یتیالو  نیمه  »
(1) «. تسه

يرارقرب دوخ ، ياه  هیمالعا  اه و  ینارنخـس  رد  هچ  عیبلا و  هیقف و  تیالو  ياه  باتک  رد  هچ  يدایز ، دراوم  رد  هللا  همحر  لحار  ماما 
: تسناد یم  نانآ  ریخ  تحلصم و  هب  ناملسم و  ياهروشک  هیلوا  ترورض  موصعم ، ماما  تبیغ  نامز  رد  ار  یمالسا  تموکح 

دنکن اضتقا  تحلـصم  درذگب و ]   ] رگید لاس  رازه  اهدص  تسا  نکمم  درذـگ ، یم  لاس  دـنچ  رازه و  هک  نونکات  يرغـص  تبیغ  زا 
هک

17 ص :
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تساوخ يراک  ره  هک  ره  دوشن و  ارجا  دنامب و  نیمز  دیاب  مالسا  ماکحا  ایآ ] ، ] دیدم تدم  نیا  لوط  رد  دروایب و  فیرشت  ترـضح 
تدم يارب  طقف  دیشک ، اسرف  تقاط  تمحز  لاس  23 نآ ، يارجا  رشن و  غیلبت و  نایب و  هار  رد  مالـسا ، ربمایپ  هک  ینیناوق  ایآ ] [؟ دنکب

همه رگید  مالـسا  يرغـص ، تبیغ  زا  سپ  ایآ ]  ] و لاس ؟ تسیود  هب  درک  دودـحم  ار  شماکحا  يارجا  دـنوادخ  ایآ  دوب ؟ يدودـحم 
؟(1) تسا هدرک  اهر  ار  شزیچ 

هب یمالسا  ماکحا  يارجا  موزل  و  يولهپ -  دبتسم  ملاظ و  میژر  هژیو  هب  دوجوم -  یسایس  ياه  ماظن  اه و  میژر  ندرمش  عورشمان  . 2
: دومرف یم  هللا  همحر  لحار  ماما  ناناملسم ؛ تسد 

ملاظ دساف ، نئاخ ، همکاح  ياه  تئیه  میربب و  نیب  زا  ار  هدننکداسف  دساف و  یتموکح  ياه  هاگتـسد  هک  نیا  زج  میرادن  يا  هراچ  ام 
بالقنا دـنهدب و  ماجنا  دـیاب  یمالـسا  ياهروشک  کیاکی  رد  ناناملـسم  همه  هک  تسا  يا  هفیظو  نیا  .مینکب  نوگنرـس  ار  یناـج  و 

(2) .دنناسرب يزوریپ  هب  ار  یمالسا  یسایس 

ینامز راـظتنا  هللا ، همحر  ینیمخ  ماـما  رظن  زا  ...و ؛) نتفاـی  تردـق  دـیما ، شـالت ، رب  ینبم   ) راـظتنا زا  تسرد  موهفم  اـنعم و  نییبت  . 3
راظتنا : » دیامرف یم  هراب  نیا  رد  ناشیا  .دوش  انعم  مالـسا  نتفای  تردق  هب  دـیما  اب  هک  دـنک  یم  ادـیپ  ار  دوخ  یـساسا  یعقاو و  موهفم 

هیهت هللا ، ءاش  نا  روهظ ، تامدقم  دنک و  ادیپ  ققحت  ملاع  رد  مالسا  تردق  ات  مینک  شـشوک  دیاب  تسا و  مالـسا  تردق  راظتنا  جرف ،
ینامز جرف ، راظتنا  ناشیا  رظن  زا   (3) «. دوش

18 ص :
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یتح دـنک  شالت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو  ترـضح  تایونم  تهج  رد  رظتنم ، هک  دـبای  یم  ار  دوخ  یعقاو  يانعم 
: دیامرف یم  ناشیا  .ددرگ  زاب  موصعم  ماما  روهظ  نامز  هب  تایرظن ، نیا  ندش  هدایپ  رد  یعقاو  تیقفوم  هک  رگا 

(1) «. دنیایب دیاب  ناشیا  مینکب ، میناوت  یمن  نوچ  اما  میدرک ؛ یم  میتسناوت  یم  رگا  تلادع ، زا  ایند  ندرک  رپ  نیا  هتبلا  »

؛ فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  روهظ  يارب  يزاس  هنیمز  یگدامآ و  داجیا  تهج  رد  مدرم ، هب  ندیـشخب  یهاگآ  . 4
: دنا هدومرف  هللا  همحر  ماما  ترضح 

دیاب اـم  ترـضح ...  نآ  ندـمآ  يارب  زا  مینک  اـیهم  ار  ناـمدوخ  هک  مینک  هجوت  هللا ، ماـیا  روط  نیا  رد  اـهزور ، روط  نیا  رد  دـیاب  اـم 
، میـشاب دیفـس  ور  هک  دـشاب  يروط  ناشیا ، ترایز  هب  هللا -  ءاش  نا  میدـش -  قفوم  هچنانچ  رگا  هکنیا  يارب  زا  مینک  ایهم  ار  نامدوخ 

(2) .ناشیا شیپ 

19 ص :
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ص209. ج12 ، نامه ، - 2
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لایس دور 

(1) لایس دور 

هک دنام  یم  ار  يا  هدز  تفآ  تخرد  عیشت ، یب  مالسا ، خیرات   (2) .تسا مالسا  خیرات  يراج  لایس و  دور  مالسا و  تقیقح  عّیشت ، . 1
.تسا هدیکشخ  تساه  نرق 

، هاگ یب  هاگ و  هک  تسا  راسهوک  شوماخ  ناشفـشتآ  عیـشت ، دادغب ،) هاگـشناد  سانـش  هعماج  داتـسا   ) يدرو یلع  رتکد  هتفگ ي  هب 
(3) .تسا مالسا  يایند  تابالقنا  مامت  هشیر  كدنا ، ریثأت  نیمه  دروآ و  یم  دیدپ  یکدنا  ناکت  هزرل و  راخب و  دود و 

: دیوگ یم  مسینردم  مالسا و  ییارگ  لوصا  باتک  رد  گروب ، نیدا  هاگشناد  ققحم  تاو ، مایلیو 

(4) .دننک یم  افیا  یمهم  شقن  هعیش  یسایس  هشیدنا  رد  هک  دنا  عیشت  ياه  یگژیو  هلمج  زا  راظتنا  هلأسم  تماما و  هب  داقتعا 

ار تریح  نامز  رد  مدرم  يربهار  یبیان و  ماـقم  نینچمه   (6)، دنتسه تبیغ  رـصع  رد  مدرم  هانپ  تجح و   (5)، مالسا نوصح  اهقف  . 2
رازه خیرات  تاحفص  .دنراد  هدهعرب 

21 ص :

.ییاقآ دیس  روپ  دوعسم  دیس  داتسا  - 1
ْمُْکیَلَع ُتْمَْمتَأ  ْمُکَنیِد َو  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  تسا «« : تیالو  ماقم  هارمه  نید  دنـسپ ، ادـخ  یـضرم  نید  لامکا ، هیآ  تداهـش  هب  - 2

(. 4 (، 5) هدئام ( ؛» ًانیِد َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِضَر  ِیتَمِْعن َو 
ص229. يدیهش ، هللادسا  دیس  بهاذم ؛ مالسا و  هاگدید  زا  يدهم  ترضح  روهظ  - 3

ص 130. يراخلب ، نسح  یگنهرف ، توافت  ای  مجاهت  - 4
(. ح 2 ص 38 ، ج 1 ، یفاک ، ( ؛» مالسالا نوصح  ءاهقفلا  - » 5

ص101؛ ج18 ، هعیـشلا ، لئاسو  ( ؛» هللا هجح  اـناو  مکیلع  یتجح  مهناـف  انثیدـح ؛ هاور  یلا  اـهیف  اوعجراـف  هعقاولا  ثداوحلااـما  و  - » 6
(. ص484 نیدلا ، لامک 
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تایح دوخ  نافرع  هسامح و  راثیا ، اب  هک  تسا  مالـسلا -  هیلع  ماما  ماع  ناـبیان  اـهقف -  اـملع و  رادـماو  تبیغ ، رـصع  رد  هعیـش  هلاـس 
.دندز مقر  ار  هعیش  یسایس  يرکف و 

ناریش بش و  نانابهر  نیا  عیشت ، میرح  نانابرگنس  ریذپانریخست و  ياهژد  نیا  هعیش ، تیعجرم  املع و  هلاس  رازه  همانراک  هب  یهاگن 
یسوط خیش  دیفم و  خیـش  ینیلک و  زا  نانآ ، یـسایس  يرکف و  تازرابم  راگزور و  ثداوح  دابدنت  رد  هعیـش  یتشک  نایادخان  زور و 

هثرو ءاملعلا   » يایوگ هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  ینییان و  يازریم  ات  يزاریـش ، يازریم  يراصنا و  خیـش  ات  نییقارن ، نیدیهـش و  ات  هتفرگ 
.تسا زورما  ات  زاغآ  زا  تیرشب  یمامت  لب  ناناملسم  تایح  خیرات  رد  نیّرز  یگرب  و  ءایبنالا »

.تسا ایلوا  ایبنا و  خیرات  دادتما  هعیش ، تیعجرم  املع و  ناشخرد  خیرات 

رد یهلا  گرزب  تیاده  نامز و  هدرـسف  دـبلاک  رد  دوب  ادـخ  حور  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  بیان  لحار ، ماما  . 3
.تلفغ نرق 

هاگیاپ هناگیب و  گنهرف  دـهم  هک  یناریا  زا  دوخ ، يوسیع  مد  يوسوم و  تبیه  اب  .دوب  هتـشذگ  ءاملع  فلـس و  ءایبنا  همه  راـگدای  وا 
ربارب رد  ییاهدژا  دراذـگب ، هلماعم  هب  هناگیب  اب  اـج ، کـی  ار ، دوخ  یتسه  یماـمت  یگنهرف و  تیوه  اـت  تفر  یم  دوب و  هدـش  دادـیب 

ياهراتخاس یمامت  دز و  مقر  رگید  يا  هنوگ  هب  ار  تلفغ  نرق  رد  خیرات  ریـسم  هک  ییاهدژا  دیرفآ ، يرابکتـسا  ياه  تردـق  یمامت 
.تخیر مه  رب  ار  ایند 

اه و یهارمگ  نتم  رد  رصاعم  ناسنا  هار  ارف  یغارچ  و  نرق ، روجید  درس و  ناتسبش  رد  یشخرذآ  ناریا ، یمالـسا  كرابم  بالقنا  . 4
.دوب اه  یتشلپ 

.دوب متاخ  ات  مدآ  زا  ایلوا  ایبنا و  همه  يوزرآ  درواتسد و  ام ، بالقنا 

و درک ، رادـیب  یکاخ  هرک  نیا  رـسارس  رد  ار  ناهاوخ » یـسوم   » دومن و یلجت  اه  هشیدـنا  روط »  » رب هک  دوب  يرون  راجفنا  ام  بـالقنا 
.تخاس رایشوه  رادیب و  ار  اه  هتفخ  دیرفآ و  دیما  روش و  تسود ، لد  رد  و  تشحو ، سرت و  نمشد ، لد  رد  شا  هقراب 

اهداهن و اهنت  هن  قمع ، یگدرتسگ و  نیا  اب  يا  هدـیدپ  .تسا  متـسیب  نرق  یعامتجا  دادـخر  نیرت  گرزب  ناریا ، یمالـسا  بـالقنا  . 5
مه رد  ار  موق  کی  تلم و  کی  ياه  ماظن 

22 ص :
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همه هتفر و  روشک  کـی  زا  رتارف  یـسب  نآ ، هنماد  هکلب  هداد ، رارق  نیداـینب  تارییغت  ریـسم  رد  ار  ناـنآ  یخیراـت  تشونرـس  هتخیر و 
ات هنایمرواخ  ایسآ و  زا  اهریثأت ، نیا  .تسا  هدناوخ  ارف  ون  یـشلاچ  هب  ار  ناهج  یـسایس  بازحا  اه و  تضهن  اه ، تسایـس  اه ، هشیدنا 

.دریگ یم  رب  رد  ار  اکیرمآ  اپورا و  بلق 

ناربلد ّرس  هک  دشاب  نآ  رتهب 

نارگید ثیدح  رد  دیآ  هتفگ 

: اکیرمآ قبسا  هجراخ  روما  ریزو  رجنیسک ، يرنه 

(1) .داد دهاوخ  شرتسگ  سلطا ، سونایقا  لحاوس  ات  ایسآ  یقرش  بونج  زا  ار ، یمالسا  لاکیدار  دیاقع  گنج ، رد  ناریا  يزوریپ 

: لییارسا قباس  ریزو  تسخن  زرپ ، نومیش 

هبرجت کی  ام ، يارب  ینیمخ  ماما ]  ] هللا تیآ  هبرجت  .تسا  لییارـسا  لابق  رد  هنامـصخ  یطارفا و  رایـسب  بالقنا  کـی  ناریا ، بـالقنا 
(2) .دور یم  رامش  هب  متسیب  نرق  رد  خلت  رایسب 

: لیئارسا قبسا  هجراخ  ریزو  نایاد ، هشوم 

(3) .تسا هظحالم  لباق  اهروشک  ریاس  طباور  رب  یمالسا  بالقنا  تالوحت  تارثا 

: سیلگنا قباس  ریزو  تسخن  رچات ، تراگرام 

نامیپ ياضعا  قرش و  كولب  رگا  اریز  میرادن ؛ همهاو  شرامقا  يوروش و  یگنج  رازبا  یماظن و  لیاسو  زا  ههد 1980  رد  نایبرغ  ام ،

23 ص :

 . 17/11/63 ناهیک ، - 1
.نامه - 2

.14/11/63 تاعالطا ، - 3
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، میزهجم حلسم و  نردم  ياه  حالس  هب  زین  ام  دنشاب ، حلسم  رگناریو  برخم و  تاودا  هب  دنشاب و  یماظن  ياه  حالس  هب  زهجم  وشرو 
(1) .میسرت یم  ناریا  بالقنا  یمالسا  گنهرف  روضح  زا  نکل 

: اکیرمآ قبسا  روهمج  ياسؤر  زا  نوسکین ، دراچیر 

، عقاو رد  ناریا ، بـالقنا  .دـمآ  دوجو  هب  هزاـت  تردـق  ءـالخ  کـی  درک ، طوقـس  1375ش )  ) لاـس 1979م رد  هاـش  تموکح  یتـقو 
ار ود  ره  .دوب  رفنتم  زین  مسینومک  زا  تشاد ، رفنت  يراد  هیامرـس  زا  هک  ردـق  نامه  بالقنا ، نیا  .یبرغ  ياه  شزرا  هیلع  دوب  یبالقنا 

هداد لوق  بالقنا  هک  دندروآ  تسد  هب  ار  يزیچ  نامه  ناریا  مدرم  بالقنا ، زا  سپ  .دـید  یم  ییارگ  يدام  هکـس  يور  ود  دـننام  هب 
(2) .دنتفریذپ نامیا  قشع و  اب  ار  نآ  نانآ  داد و  هئارا  ار  اه  هشیدنا  یعقاو  بالقنا  کی  یمالسا  بالقنا  هک  تسین  راکنا  ياج  .دوب 

اریز دراد ؛ ار  هعماج  رب  تیمکاح  یگتـسیاش  مالـسا  هک  تسا  نیا  هدرک ، نایب  ایند  هب  هدـناسر و  تابثا  هب  یمالـسا  بالقنا  هک  هچنآ 
ریاس رد  نونکا  مه  هک  ییاـه  بـالقنا  تسا و  هتـشاذگ  ریثأـت  یبرع  یمالـسا -  ياـهروشک  رد  ور ، نیا  زا  .تسا  ینامـسآ  نید  هک 

هک دراد  زین  يرگید  ياه  هرمث  بالقنا ، .تسین  يرگید  زیچ  یمالـسا  بالقنا  تخرد  هرمث  زج  دنا ، هتفرگ  لکـش  یبرع  ياهروشک 
ایند طاقن  ریاس  قباس و  يوروش  هتفای ي  لالقتسا  ياهروشک  ناجیابرذآ ، رـصم ، ریازجلا ، سنوت ، نوچ  ییاهروشک  رد  ار  نآ  تارثا 

هخاش هخاش  ناهج ، فلتخم  طاقن  رد  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  ناشوج  همـشچرس  زا  هک  دنتـسه  ییاهرهن  اه ، بـالقنا  نیا  .مینیب  یم 
بالقنا .دنا  هدش 

24 ص :

 . 27/11/69 ش 26 ، بالقنا ، مایپ  - 1
.یمالسالا هقث  رفعج  رتکد  همجرت  نوسکین ، دراچیر  گنج ، نودب  يزوریپ  - 2

تیودهم یمالسا و  www.Ghaemiyeh.comبالقنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 109زکرم  هحفص 29 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14405/AKS BARNAMEH/#content_note_24_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14405/AKS BARNAMEH/#content_note_24_2
http://www.ghaemiyeh.com


.تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تضهن  دیدجت  رارکت و  ناریا ، یمالسا 

: قشمد پاچ  ثعبلا  همانزور ي 

تلم تسار  طخ  اب  تلم و  نوخ  اب  خـیرات  نآ ، رد  هک  دـنا  هتفرگ  رارق  ناریا  ياهدادـیور  ریثأت  تحت  ناهج ، یماـمت  برع و  ناـهج 
.تسا هدش  هتشون 

: زمیات ییاکیرمآ  همانزور ي 

هب ناریا  یمالـسا  بالقنا  لابند  هب  هک  یـشوج  بنج و  .درک  رواب  ار  مالـسا  رگید  راب  ناهگان  ناریا ، بالقنا  لـیلد  هب  برغ ، ياـیند 
، دیبلط هزرابم  هب  ار  یبرغ  گرزب  تردق  زیمآ ، تیقفوم  روط  هب  ناملـسم ، روشک  کی  راب  نیلوا  يارب  .دراد  همادا  زونه  دـمآ ، دوجو 

یشبنج قیرط  زا  تابرض ، نیا  دوب و  اکیرمآ  یبرغ  گرزب  تردق  دروم ، نیا  .درک  دراو  نآ  عفانم  هب  يدام  تراسخ  ریقحت و  ار  نآ 
.درک لمع  دوب ، رت  قیمع  رت و  یمیدق  ياه  هشیر  ياراد  هک  مالسا  مان  اب  هکلب  ییارگ  یلم  مان  هب  هن  هک  دش  دراو 

یگنج راب  دوش و  انب  هلاس  دـصناپ  رازه و  ود  ییاه  هبارخ  رب  هک  اهراعـش  فادـها و  نیا  اـب  قمع و  تعـسو و  نیا  اـب  یبـالقنا  ره  . 6
هیعاد هک  اجنآ  صوصخ  هب  .دریگ  یم  رارق  ناوارف  ياه  بیسآ  تالکشم و  ضرعم  رد  دیدرت ، نودب  دشک ، شود  هب  ار  هلاس  تشه 

، ماگنه نیا  رد  هک  دـشاب ، هتـشاد  مه  ار  ملاع  نافعـضتسم  شخب و  يدازآ  ياه  هورگ  همه  نیطـسلف و  زا  تیامح  بالقنا و  رودـص 
.دوش یم  ریگرد  وت  اب  میقتسم  موجه  تیاهن ، رد  اه و  تعدب  تاوهش ، تاهبش ، جیورت  اب  دنیشن و  یمن  مارآ  نمشد ،

نآ هتفگ  يریگ ، عضوم  نیرتهب  یجراخ ، یلخاد و  نانمـشد  تالکـشم و  هوبنا  نیا  اـب  تمظع و  تعـسو و  نیا  اـب  یبـالقنا  ربارب  رد 
«. تسا ام  تلاسر  لیمکت ، تیانج و  فیعضت ، تقامح و  هیجوت ، : » دوب هتفگ  هک  تسا  دیقف  داتسا 

هتفگ هب  .مینکن  هیجوت  یماقم  چیه  زا  سک و  چیه  زا  ار  هابتشا  هک  تخومآ  دیاب 

25 ص :
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هتفگ هب  نوچ ، تسا ؛ یندوشخبان  یتیانج  زین  بالقنا  نیا  فیعـضت  .درادن  ینید  يا  هتـسد  چیه  سک و  چیه  هب  بالقنا  لحار ، ماما 
نیا ندرک  خاروس  .دراد  رارق  اسفناو  يایند  نیا  ینافوط و  جاوم و  يایرد  نیا  رد  هک  تسا  یتاجن  یتشک  اهنت  بالقنا  داتـسا ، ناـمه 

لد ناهاگآ و  همه  ام و  تلاسر  .تسا  یکاـخ  هرک  نیا  ناـهاوخ  يدازآ  نافعـضتسم و  همه  ندرک  دـیماان  لـب  دوخ ، گرم  یتشک ،
.تسا بالقنا  ياهدوبمک  اه و  فعض  لیمکت  نازوس ،

، دـنکب بالقنا  نیا  لیمکت  تهج  رد  دـناوت  یم  هک  يراک  ره  ماـجنا  زا  دـیاب  جراـخ ، هچ  لـخاد و  هچ  تسهاـجک ، ره  رد  سک  ره 
ِهَمِْعِنب اَّمَأ  َو  : )) دش دـهاوخ  لاؤس  نانآ  زا  گرزب  تیلوئـسم  نیا  تمعن و  نیا  زا  دـیدرت ، چـیه  یب  هک  دـنکن  یهاتوک  دزرون و  غیرد 

(2) ((. َنُولُؤْسَم ْمُهَّنِإ  ْمُهوُِفق  َو   )) (1) ((، ثِّدَحَف َکِّبَر 

ای نتـسب و  راک  هب  لماوع و  نیا  مادـم  ییاسانـش  بالقنا ، ره  ياـقب  طرـش  .دراد  دوکر  طاـطحنا و  دـشر و  لـماوع  یبـالقنا ، ره   . 7
.تساهنآ زا  يریگولج 

بـسانم مادـقا  و  لماوع ، نیا  زا  کـی  ره  ییاسانـش  یپ  رد  هتـسویپ ، هک  تسا  بـالقنا  نازیر  هماـنرب  نازوس و  لد  موق و  ياـمعز  رب 
.درک دونش  تفگ و  دیاب  يرگید  ياج  رد  لماوع ، نیا  همه  زا  .دنشاب  اهنآ  ساسارب 

تسرد حرط  .تسا  ام  ینید  هعماج  دشر  لماوع  نیرتدنم  ناوت  زا  یکی  رایـسب ، ياه  یگژیو  ندوب  اراد  لیلد  هب  تیودهم ، هلوقم  . 8
رد نتفر  ورف  زا  نآ  ظفح  هعماج و  رت  شیب  هچره  ییافوکـش  ثعاب  دیدرت ، یب  هعماج ، حطـس  رد  گنهرف  نیا  شرتسگ  هلوقم و  نیا 

(3) .تسا اه  یهابت  اهداسف و 
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.11 (، 93) یحض - 1
.24 (، 37) تافاص - 2

.رییغت یمک  اب  هرامش 6  دوعوم ، راظتنا  همانلصف  زا  هتفرگرب  - 3
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تیالو  زا  يا  هولج  ناریا ، یمالسا  تموکح 

(1) فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تیالو  زا  يا  هولج  ناریا ، یمالسا  تموکح 

نییعت طیارش  عماج  ثیدح  نایوار  ناملاع و  هب  عوجر  تبیغ ، هنامز  رد  ار  نایعیـش  هفیظو  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما 
رب نم  تّجح  ناـشیا  هک  اـنامه  دـینک ؛ هعجارم  اـم  ثیدـح  ناـیوار  هب  دوش ، یم  عقاو  ناـتیارب  هک  یثداوح  رد  اـما  و  : » تسا هدوـمرف 

ّیلو اهنآ  ردـص  رد  طیارـش و  عماج  ناهیقف  تبیغ ، نارود  رد  فیرـش ، ثیدـح  نیاربانب   (2) ؛» مناشیا رب  ادخ  تّجح  نم ، دـنیامش و 
یم هدرمش  ام  رب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ياه  تّجح  دنتسه ، مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  هب  مدرم  نیرت  هیبش  هک  هیقف 

.دنوش

مالسلا مهیلع  تیب  لها  رابت  زا  يدرم  يربهر  ياول  رد  ات  داد  قیفوت  ناریا  نایعیـش  ام  هب  لاس ، يدنَا  رازه و  زا  سپ  نامحر ، دنوادخ 
نآ هتشذگ ، ناج  زا  صلاخ و  یناگدنب  .میراذگ  ناینب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  زا  تباین  هب  ار  یمالـسا  یتموکح 

لـصا نیا  يدامتم ، ياه  نرق  زا  سپ  ات  دندروآ  مهارف  ار  يا  هنیمز  شیوخ ، یتسه  مامت  ناج و  راثن  اب  دندرک و  يرای  ار  یهلا  ربهر 
.دبای قّقحت  یعیش  لیصا 
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.يدزی حابصم  یقت  دمحم  هللا  تیآ  - 1
هّجح انأو  مکیلع  یتّجح  مهنإف  انثیدح  هاور  یلإ  اهیف  اوعجراف  هعقاولا  ثداوحلا  اما  و  : » فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  - 2

(. ص181 ج53 ، راونالاراحب ، ( ؛» مهیلع هللا 
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زا هتفرگ و  مک  تسد  یلیخ  ار  گرزب  تمعن  نیا  اـم  اـّما } ! } تسا هدرک  اـطع  ناریا  نایعیـش  هب  ار  یگرزب  تـمعن  مـیحر ، دـنوادخ 
.تسا هعماج  رد  نآرق  جاور  بالقنا ، تاکرب  رازه  نارازه  زا  یکی  میا ! هدنام  لفاغ  نآ  رامش  یب  تاکرب 

نـسحلا نب  تّجح  سدـقم  دوجو  یعیرـشت  تیـالو  رون  زا  يوترپ  شباـت  طـقف  تمعن ، تکرب و  همه  نیا  اـب  اـم  یمالـسا  تموـکح 
يور رب  یتشهب  هچ  دباتب ، یتیگ  هنهپ  رب  لماک  روط  هب  دنک و  عولط  ناشخرد ، دیشروخ  نیا  رگا  لاح  .تسا  مالـسلا  هیلع  يرکـسعلا 

!؟ دش دهاوخ  داجیا  نیمز 

دیزرو و قشع  وا  هب  دیاب  دریگ ؛ رارق  تیامح  دروم  دیاب  دـنامب ؛ ظوفحم  ماظن  نیا  روحم  دـیاب  دـشاب ، رارقرب  ماظن  نیا  میهاوخب  رگا 
صخش رگا  .تسا   � لحار ماما  تامحز  نوهرم  یمالـسا ، ماظن  نیا  يرارقرب  هک  دـنناد  یم  همه  .درک  یهاتوک  وا  تعاطا  رد  دـیابن 

يرارقرب و ثعاب  ماما ، زا  مدرم  هبناج  همه  ياه  تیامح  هک  تسین  یّکش  .دیـسر  یمن  يزوریپ  هب  یبالقنا  نینچ  دوبن ،  � ینیمخ ماما 
.دشاب هتشادن  يا  هقالع  یمالسا  ماظن  هب  یلو  دشاب ؛ دنم  هقالع  مالسا  هب  ناسنا  دوش  یم  رگم  .دش  یمالسا  ماظن  نیا  ندنام  نادواج 

ّتبحم و نیا  هللادمحلا  هک  میـشاب  هتـشاد  وا  نیـشناج  هب  ار  یگدرپسرـس  تدارا و  ّتبحم ، نامه  دیاب  تسین ، ام  نایم  ماما  زورما  رگا 
ماجنا یبوخ  هب  ار  يربهر  فیاـظو  دـناوتب  اـت  دومرف  هریخذ  ار  یـسک  ، نارود نیا  يارب  هک  مینک  یم  رکـش  ار  ادـخ  .میراد  ار  تدارا 

ملاع يربهر  يارب  ار  شترـضح  میهاوخب  ادـخ  زا  بش ، یکیراـت  تولخ و  رد  مینک ؛ اـعد  وا  قیفوت  تمالـس و  يارب  دـیاب  اـم  .دـهد 
يادـخ رگا  .میـشکب  وا  نانمـشد  خر  هب  ار  تدارا  نیا  میـشاب و  وا  هبناج  همه  نابیتشپ  یماح و  لـمع ، رد  دـیاب  .دـنک  ظـفح  مالـسا 

راثیا و هرمث  نونکا  مه  دنداد و  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  ام  نادیهش  .میتسه  امـش  نم و  شلوئـسم  دوش ، راد  هشدخ  تدحو  نیا  هدرکان 
رگا .مینک  ظفح  ار  اهنآ  ياهدرواتسد  دیاب  هک  میتسه  ام  دنا ؛ هدرپس  امش  نم و  تسد  هب  ار  ناشداهج 
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.میا هدرک  تنایخ  یهلا  يایلوا  ایبنا و  مامت  هب  مه  اهنآ و  هب  مه  مینک ، یهاتوک  راک  نیا  رد 

نیا هک  میشاب  دنمدرخ  رایشوه و  ردقنآ  دیاب  تسه ، ییاه  یهاتوک  رگا  دنز و  یم  رـس  ییاهاطخ  یناسک  زا  رانک ، هشوگ و  رد  رگا 
یلص مرکا  ربمایپ  تموکح  نامز  رد  رگم  .دنکن  گنرمک  نآ  هب  ار  نامتبحم  ای  تسس  ماظن  ّلک  لصا و  هرابرد  ار  ام  یئزج ، صیاقن 

ناـیلاو و همه  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  تموکح  ناـمز  تشادـن !؟ دوـجو  صقن  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا 
هدیرب و هک  نادزد  ياه  تسد  نآ  .دریگن  ماجنا  یعرـش  فالخ  چیه  ملاع ، ياج  چیهرد  هک  دوبن  نانچ  دـندوبن ! هتـشرف  وا  نامکاح 

هغالبلا جـهن  رد  هک  اه  هذـخاؤم  اه و  خـیبوت  نآ  ترـضح و  زیمآ  باتع  ياه  همان  نآ  دوب ؟ هچ  يارب  دـش ، یم  يراج  هک  ییاهدـح 
نیا رانک  رد  .دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  شروحم  هک  دوب  نیا  ماـظن ، نآ  ندوب  بولطم  لـیلد  تسا !؟ هدوب  یناـسک  هچ  يارب  هدـش ، تبث 

مالـسلا هیلع  یلع  ترـضح  تموکح  تیامح  زا  اهاطخ ، ببـس  هب  هک  تسا  تسرد  ایآ  اّما  دـهد ؛ خر  ییاهاطخ  تسا  نکمم  ماظن ،
!؟ میرادرب تسد 

یمن تروص  یعرـش  فالخ  چیه  دوش و  یمن  ماجنا  یملظ  چیه  دهد ؛ یمن  خر  یهابتـشا  چیه  ام ، روشک  رد  دیوگ  یمن  سک  چیه 
، هلظ ماد  بالقنا  مّظعم  ربهر  هک  میهاـگآ  همه  اـم  .تشاذـگ  نآ  يربهر  ماـظن و  لـصا  باـسح  هب  دـیابن  ار  صیاـقن  نیا  اـّما  دریگ ،
زا یـضعب  لد  رد  یناطیـش  ياـه  هسوسو  اداـبم  .درب  یم  راـک  هب  تلادـع  يارجا  یمالـسا و  ماـکحا  يارجا  يارب  ار  ّتیّدـج  تیاـهن 

همه هب  هکلب  مینک ، یم  ررـض  اـهنت  هن  ناـمراک  نیا  اـب  اـم  دوش ! مک  نآ  يربهر  ماـظن و  نیا  هب  ناـشتّبحم  دراذـگب و  رثا  اـم  ناـناوج 
(1) .مینک یم  تنایخ  دنا ، هدرک  يرایبآ  ار  تخرد  نیا  ناشنوخ  اب  هک  ینادیهش 
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.صیخلت اب  تیالو  باتفآ  باتک  زا  هتفرگرب  - 1
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! تسا مهم  ندنام ، یبالقنا 

(1)! تسا مهم  ندنام ، یبالقنا 

ِهِدَِیب ًهَفْرُغ  َفَرَتْغا  ِنَم  اَّلِإ  یِّنِم  ُهَّنِإَف  ُهْمَعْطَی  َْمل  ْنَم  یِّنِم َو  َْسیَلَف  ُْهنِم  َبِرَـش  ْنَمَف  ٍرَهَِنب  ْمُکِیلَْتبُم  َهَّللا  َّنِإ  َلاق  ِدُونُْجلِاب  ُتُولاط  َلَصَف  اَّمَلَف  ))
اُوقالُم ْمُهَّنَأ  َنوُّنُظَی  َنیِذَّلا  َلاق  ِهِدُونُج  َتُولاِجب َو  َمْوَْیلا  اََنل  َهَقاط  اُولاـق ال  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َوُه َو  ُهَزَواـج  اَّمَلَف  ْمُْهنِم  اًـلِیلَق  اَّلِإ  ُْهنِم  اُوبِرَـشَف 

، درب نوریب  دوخ  اب  ار  نایهاپـس  تولاط ، هک  یماگنه  سپ   (2) ؛)) َنیِِرباَّصلا َعَم  ُهَّللا  ِهَّللا َو  ِنْذِإـِب  ًهَرِیثَـک  ًهَِئف  ْتَبَلَغ  ٍهَلِیلَق  ٍهَِئف  ْنِم  ْمَک  ِهَّللا 
دروخن نآ  زا  سکره  تسین و  نم  زا  دشونب  نآ  زا  هک  ره  سپ  دنک ، یم  شیامزآ  بآ  رهن  کی  هب  ارامـش  دـنوادخ  تفگ : اهنآ  هب 

نآ زا  هـمه  یکدـنا  زج  دندیـسر ) بآ  رهن  هـب  هـک  نـیمه   ) سپ .دـماشایب ) و   ) دریگرب یتـشم  تـسد  اـب  هـکنآ  رگم  تـسه ، نـم  زا 
اب هلباقم  ییاناوت  ام  زورما  دنتفگ : دندید ) ار  نمـشد  و  ، ) دنتـشذگ رهن  نآ  زا  وا  نامیا  اب  ناروای  وا و  هک  یماگنه  سپـس  دندیـشون ،

: دنتفگ دنتـشاد .) نامیا  تمایق  زور  هب  و   ) درک دنهاوخ  تاقالم  ار  ادخ  دنتـشاد  داقتعا  هک  اهنآ  اّما  .میرادن  ار  وا  نایهاپـس  تولاج و 
.تسا ناگدننک ) تماقتسا  و   ) نارباص اب  دنوادخ  دندش و  زوریپ  رایسب  یهورگ  رب  ادخ  نذا  اب  هک  كدنا  یهورگ  اسب  هچ 
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.یتئارق نسحم  نیملسملا  مالسالا و  تجح  - 1
.249 (، 2) هرقب - 2
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: اه هتکن 

(1) «. دندوب رفن  هدزیس  دصیس و  دندنام ، رادافو  تولاط  هب  راک  رخآ  ات  هک  يدارفا  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 1

َهَّللا َّنِإ  : )) دومرف ادـخ  هکناـنچ  درک  ناـحتما  یبآ  رهن  هلیـسو  هب  ار  یـسوم  باحـصا  دـنوادخ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  . 2
(2) «. تشاد دنهاوخ  یناحتما  نینچ  مه  مئاق  باحصا  ٍرَهَِنب ؛)) ْمُکِیلَْتبُم 

اریز دـنک ، رود  هعومجم  زا  ار  دـیفمریغ  ياهورین  دـناوتب  ات  دـیامن  ادـج  دـمآراکان  ياهورین  زا  ار  دـمآراک  ياهورین  دـیاب  ریدـم  . 3
«. یِّنِم َْسیَلَف  ُْهنِم  َبِرَش  ْنَمَف  : » دوش یم  اهورین  رگید  ندش  تسس  ثعاب  اهنآ  روضح 

يارب ار  میهاربا  ترـضح  دـنوادخ  هکناـنچ  .تسا  مزـال  شیاـمزآ  شنیزگ و  رظن ، دروم  تاـماقم  رد  دارفا  ندرک  بوـصنم  يارب  . 4
(3) .دومزآ تماما  هب  باصتنا 

رذگدوز یمسوم و  ياه  یتخس  اهراشف و  لمحت  مدع  یبلط و  تحار  .تسا  یمسوم  ياه  تیعونمم  شیامزآ ، ياههار  زا  یکی  . 5
«. ٍرَهَِنب ْمُکِیلَْتبُم  َهَّللا  َّنِإ  : » درادن يراگزاس  يروشحلس  اب 

«. ٍرَهَِنب ْمُکِیلَْتبُم  : » درک تمواقم  نیرمت  دیاب  نمشد ، اب  هلباقم  دروخرب و  زا  شیپ  . 6

شیامزآ رد  هک  نانآ  یلو  دوبن ، مک  ناگدنهد  راعـش  دادعت  ارجام  نیا  رد  .تسا  مهم  ندـنام  یبالقنا  تسین ، مهم  ندوب  یبالقنا  . 7
«. ْمُْهنِم اًلِیلَق  اَّلِإ  : » دندوب كدنا  دندش ، قفوم 
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«، ُهَعَم اُونَمآ  : » دنتشذگ مه  بآ  ندیشون  زا  دنتشاد و  نامیا  وا  هب  دندوب و  هارمه  تولاط  اب  یهورگ  هکنیا  اب  .دراد  یتاجرد  نامیا  . 8
«. ِهَّللا اُوقالُم  ْمُهَّنَأ  َنوُّنُظَی  : » دنشاب هتشاد  نامیا  هّللا  ءاقل  هب  هک  دنتسه  هدنمزر  ینانمؤم  اهنت  تسین ؛ هدنمزر  ینمؤم  ره  یلو 

 ...«. ًهَرِیثَک ًهَِئف  ْتَبَلَغ  ٍهَلِیلَق  ٍهَِئف  ْنِم  ْمَک  : » دنراد يرترب  یّمک  ياهورینرب  دنشاب ، كدنا  دنچره  یفیک  ياهورین  . 9

راتفر قیال و  دارفا  ندوب  راک  رـس  رب  هعماج ، یتخبـشوخ  دـیلک  .دـشاب  دارفا  تیحالـص  تیلها و  دـیاب  اه ، بصن  لزع و  كـالم  . 10
.تسا نالهاان  تسایر  اه ، یناماسبان  ءاشنم  تسا و  هنالداع 

: دنک یم  یتسرپرس  دنتسه ، هتسیاش  هک  ار  یناسک  دنوادخ  ناتسدریز و  هراب  رد  یتح  تسا ؛ مزال  يرالاس  هتسیاش  لصا  تیاعر  . 11
(1) ((. َنیِحلاّصلا یَّلَوَتَی  َوُه  ))

يارب ماما  دـیراد ،» حلـسم  يورین  رازهدـص  امـش  : » تفگ درک و  ماـیق  داهنـشیپ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  ناـسارخ  زا  يدرم  . 12
زاب رس  راک  نیا  ماجنا  زا  درم  نآ  یلو  دیوش ،» دراو  تسا  شتآ  زا  رپ  هک  يرونت  نآ  هب  : » دومرف وا  هب  اهنآ  يراکادف  نازیم  شیامزآ 

تیاه شفک  : » دومرف وا  هب  ماما  .درک  مالـس  ماما  هب  دش و  دراو  ماما ) نارای  زا  یّکم ( نوراه  ماگنه  نیا  رد  .درک  یهاوخرذـع  دز و 
زا تخادرپ و  وگتفگ  هب  وا  اب  لاح  نآ  رد  ماما  .دش  دراو  رونت  هب  یتحار  لامک  اب  نوراه  وش .» دراو  شتآ  رونت  هب  راذـگب و  رانک  ار 
اب یناسارخ  درم  نک .» هاگن  ار  رونت  لخاد  ورب  : » تفگ درک و  یناـسارخ  هب  ور  سپـس  دیـسرپ ، ناـسارخ  لاوحا  عاـضوا و  هراـبرد  وا 

نایعیش نیا  زا  : » دیسرپ وا  زا  ماما  .دید  یتسردنت  یتمالس و  لامک  رد  ار  نوراه  یلو  تساخرب  اج  زا  ینارگن 
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لمع اعّدا و  نایم  يرآ   (1) «. چیه يرونت  هعیش  : » تفگ يو  میراد »؟ رفن  دنچ  دننزن ، قن  دنشاب و  میلـست  میتفگ ، ام  هچ  ره  هک  يرونت 
(. تخوسن شتآ  نایم  رد  هک  میهاربا  نوچمه   ) تخوسن رونت  رد  راکادف  رای  نآ  هّتبلا  .تسا  دایز  هلصاف 
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روهظ يوس  هب  تکرح  رد  یمالسا  بالقنا  يژتارتسا  راهچ 

(1) روهظ يوس  هب  تکرح  رد  یمالسا  بالقنا  يژتارتسا  راهچ 

هراشا

دوب تیودهم  یمالسا و  بالقنا  نایم  يوهام  طابترا  کی  دوجو  هب  رواب  نآ ، زا  سپ  یمالسا و  بالقنا  لوط  رد  مدرم  یمومع  رواب 
.تسا يرتشیب  شاکنک  دـنمزاین  رواب  نیا  يرظن  هجو  دـهعتم ، نازرو  هشیدـنا  رمتـسم  ياـه  شـالت  دوجو  اـب  اـما  تسه ؛ ناـنچمه  و 

رد يودهم  نیرتکد  هنوگچ  هکنیا  .دهد  یم  لیکشت  عیـشت  مالـسا و  ار  نآ  هرهوج  هک  تسا  یعامتجا  هدیدپ  کی  یمالـسا  بالقنا 
یـسررب زکرم  سیئر  یـسابع ، نسح  رتکد  اب  هک  تسا  یـشسرپ  دز ، مقر  ار  یمالـسا  بالقنا  ناکرا  زا  یکی  یعیـش ، ياـهرواب  نتم 

.میشاب رگ  هراظن  کیژتارتسا  رکفت  هرجنپ  زا  ار  نآ  خساپ  رگیدکی ، اب  ات  میا  هتشاذگ  نایم  رد  لانیرتکد ، ياه 

هیام نب  مالسا ، هنوگچ  مینز ؛ یم  فرح  ینید  هیام  نب  اب  یعامتجا  لوحت  کی  زا  مییوگ ، یم  نخس  یمالسا  بالقنا  زا  هک  یماگنه 
؟ دش لاس 1357  رد  ناریا  بالقنا  هرهوج  و 
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نایرج هب  ناریا  رد  هک  اه  تسیـسکرام  دنتـشاد : روضح  هنحـص  رد  تسینردـم  هورگ  هس  لاـس 1357  رد  .میحرلا  نمحرلا  هللا  مـسب 
یخرب دندوب و  فورعم  ارگ  یلم  هب  هک  اه  تسیلانویـسان  دندش و  یم  لماش  ار  تسار  نایرج  هک  اه  تسیلاربیل  دندوب ، روهـشم  پچ 

حانج رد  ییادـف  ياه  کیرچ  هدوت و  بزح  .دوب  اهنآ  یلاربیل  هجو  اب  هبلغ  اما  دنتـشاد ، مه  پچ  ياه  شیارگ  هک  دـنچ  ره  اـهنآ  زا 
روضح نیا  مغر  یلع  .دـندوب  هورگ  هس  نیا  داـمن  اـه ، تسیلانویـسان  حاـنج  رد  یلم  ههبج  تسار و  حاـنج  رد  يدازآ  تضهن  پچ ،

نیا .دـندیزگرب  ناریا  یعامتجا  لوحت  رد  ار  يرادـم  نید  درکیور  مدرم  مومع  هنحـص ، رد  تسینردـم  ياه  هورگ  هدرتسگ  اـپرید و 
قیمع لوحت  هب  يدالیم  متسیب  نرق  رد  هک  ییاهروشک  .دوب  اهروشک  نایم  رد  رـصع  نآ  جیار  فرع  فالخ  رب  ناریا ، مدرم  شنیزگ 
لمع يانبم  ار  مسیلانویـسان  مسیلاربیل و  ای  دنز ، یم  گنچ  مسیـسکرام  يژولوئدـیا  هب  ای  دـنتخادرپ  یم  یـسایس  بالقنا  یعامتجا و 

هبـش ناـبز  زا  ار  تسار  پچ و  نردـم  ياـه  يژولوئدـیا  وس ، نیا  هب  هطورـشم  رـصع  زا  دـنچ  ره  ناریا ، مدرم  .دـنداد  یم  رارق  دوخ 
.دز مقر  مالسا  ساسا  رب  ار  بالقنا  داد و  رارق  انبم  ار  مالسا  ینعی  دوخ ؛ یمومع  رواب  تیاهن ، رد  اما  دوب ، هدینش  یناریا  نارکفنشور 

عبنم ناونع  هب  میرک  نآرق  .یلمع  يوگلا  ناونع  هب  ترتـع  يرظن و  يوگلا  ناوـنع  هب  نآرق  دراد : عـبنم  ود  ناریا ، مدرم  يارب  مالـسا 
هداد لکش  ار  ناینب  نآرق  یمالسا  بالقنا  يرظن  ینابم  اه ، نیرتکد  نیا  هک  تسا  یـساسا  ياه  نیرتکد  هدنرادربرد  يرظن ، ینایحو 
رییغت ار  دوخ  لاح  ناـنآ  اـت  دـهد  یمن  رییغت  ار  یموق  لاـح  ادـخ  ْمِهِـسُْفنَِأب ؛ اـم  اوُرِّیَُغی  یَّتَح  ٍمْوَِقب  اـم  ُرِّیَُغی  ـال  َهَّللا  َّنِإ   )) نیرتکد .دـنا 

رییغت دوخ  سفن  رد  یموق  ات  هیآ  نیا  ساسا  رب  .تسا  ینآرق  ياه  نیرتکد  نیا  هنومن   (1) ((. دنهد
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.دنک یمن  داجیا  يرییغت  موق  نآ  رد  ادخ  دننکن ، داجیا 

هدوت نویفا  نید   » هک سکرام  نخـس  نیا  دیاش  .تسا  مسیـسکرام  يژولوئدـیا  یناب  سکرام ، تشادرب  نالطب  بجوم  نیرتکد ، نیا 
رد ینامز  ییایوپ  یعامتجا و  یگتخیگنارب  ناوت  تیحیـسم ، اریز  درک ؛ یم  قدص  اپورا  رد  هدش  فیرحت  تیحیـسم  هرابرد  تساه ،»

.تسا یعامتجا  يدرف و  تروریـص »  » و ندش »  » لوصا هدنرادرب  رد  هدمع  روط  هب  ینآرق  ياه  نیرتکد  اما  درادن ، ار  هعماج  حالـصا 
ییایوپ نید  نیا  دـنک ، یم  طونم  موق  نآ  مدرم  کـت  کـت  سفن  رد  رییغت  ققحت  هب  ار  موق  ره  رد  رییغت  ققحت  نید ، کـی  یتقو  اذـل 

، نآرق ياه  نیرتکد  رب  ینتبم  مالـسا  ور ، نیا  زا  .تسین  اه  هدوت  روآ  هسلخ  كایرت و  دـنز و  یم  مقر  ار  یعامتجا  یگدـنز  تایح و 
.دوش عقاو  یمالسا  بالقنا  يانبم  تسناوت 

یب میظع و  لوحت  نیا  يانبم  لاس 1357  رد  هنوگچ  یمالسا ، بالقنا  یلمع  يوگلا  ناونع  هب  ترتع ، ینعی  دیدرب ؛ مان  هک  مود  عبنم 
؟ دش یعامتجا  ریظن 

نآ زا  رتـمک  دـشابن ، رتـشیب  میظع  نآرق  ینعی  تسخن ؛ عبنم  شقن  زا  رگا  ناریا ، یمالـسا  بـالقنا  رد  ترتـع ، ینعی  مود ، عبنم  شقن 
هک تسا  نآ  بولطم  .تسین  مالسا  زا  یلماک  مهف  سکعلاب ، ترتع و  نودب  نآرق  مهف  دنتـسین و  ییادج  لباق  ترتع  نآرق و  .تسین 

نیا زا  ددرگ ، یم  مالسا  زا  عماج  مهف  بجوم  ود  نیا  عمج  .دشاب  هتشاد  مالـسا  زا  یلماک  مهف  نآرق و  زا  یلماک  مهف  ناملـسم  کی 
.دنسانش یم  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  ینعی  قطان  ياه  نآرق  هب  ار  مالسا  مدرم ، ور 

رظن زا  زین  ترتـع  تسا ، رثؤم  دوخ  ياـه  نیرتـکد  هار  زا  یعاـمتجا ، لوـحت  رد  يرظن  عـبنم  کـی  ناوـنع  هب  نآرق  هک  هنوـگ  ناـمه 
نآرق نامجرت  هک  دوخ  ياه  نیرتکد 
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يدرف و راتفر  هحولرس  نایعیـش  يوس  زا  اه  نیرتکد  نیا  .تسا  یعامتجا  تالوحت  شخب  ماهلا  یلمع ، يوگلا  ناونع  هب  تسا ، میرک 
رد سپس  بالقنا و  عوقو  رد  هک  تخادرپ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياه  نیرتکد  هب  ناوت  یم  هنومن ، يارب  .دنوش  یم  عقاو  یعامتجا 

.دوب مالسا  ناگدنمزر  نویبالقنا و  لمع  يانبم  سدقم ، عافد 

نآرق و ینعی  لماک  عبنم  ود  راوتـسا  مکحم و  ياه  نیرتکد  هار  زا  مالـسا  هک  تسا  نیا  امـش  شـسرپ  خـساپ  هلمج  کی  رد  نیاربانب 
مسیلاربـیل و مسیــسکرام ، ياـه  نیرتـکد  هـب  ار  مالــسا  ياـه  نیرتـکد  ناریا  مدرم  دـیدرگ و  بـالقنا 1357  عوقو  ياـنبم  ترتـع ،

.دنداد حیجرت  دوخ  یعامتجا  یسایس - لوحت  رد  مسیلانویسان 

تیودهم رواب  أشنم  هک  تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  سدقم  دوجو  مالـسلا ، هیلع  موصعم  هدراهچ  زا  یکی 
؟ تسیچ تیودهم  اب  یمالسا  بالقنا  تبسن  .تسا  نایعیش  رد 

روهظ نیا  نامز  .دـهد  یم  تاجن  ار  تیرـشب  دـنک و  یم  روهظ  یلماک  ناسنا  هک  هتکن  نیا  رواب  تسا ؛ راظتنا  رواـب  تیودـهم ، رواـب 
تـشادرب .دراد  دوجو  نایعیـش  ناـیم  رد  تشادرب  ود  روهظ ، یعطق  عوقو  نیا  هب  تبـسن  .تسا  یعطق  نآ  عوقو  اـما  تسین ، صخـشم 

رشب دنیامرفب و  روهظ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  تجح  ترضح  ات  دنام  رظتنم  دیاب  دنیوگ  یم  هک  تسا  ینایعیش  نآ  زا  تسخن 
یـسایس شالت  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  تجح  ترـضح  تبیغ  رـصع  رد  دیابن  یتح  هورگ ، نیا  هاگدید  زا  دـنهد ، تاجن  ار 

.تسا لعفنم  راظتنا  روهظ ، راظتنا  نیا  .داد  لیکشت  نید  ساسارب  یتموکح  درک و 

هجرف یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  روهظ  يارب  هک  دـندقتعم  نایعیـش  مود  هورگ  .دراد  رارق  یمود  تشادرب  هورگ ، نیا  ربارب  رد 
لجع يدهم  ترضح  زا  تباین  هب  تموکح  لیکشت  هلمج  زا  يدایز  ياه  تیلاعف  يزاس ، هنیمز  نیا  .درک  يزاس  هنیمز  دیاب  فیرشلا 

.دریگ یم  رب  رد  زین  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا 
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.تسا هدش  لاعف » راظتنا   » موهفم شیادیپ  بجوم  تیودهم ، هب  تبسن  نایعیش ، مود  هورگ  نیا  تشادرب 

تاجن ار  نانآ  دنیایب و  نانآ  تمس  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  تجح  ترضح  ات  دننامب  دیاب  همه  تسخن ، هورگ  تشادرب  رد 
قیال ات  دنورب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تمـس  هب  لمع ، رظن و  رد  دیاب  همه  مود ، هورگ  تشادرب  رد  اما  دنهد ،

يدهم ترـضح  روهظ  جرف و  عقاو  رد  .دوش  یم  ادج  ندمآ » راظتنا   » زا روهظ » راظتنا  جرف و  راظتنا  ، » تشادرب نیا  رد  .دنوشب  جرف » »
نیا .دـننک  قیـال  نآ  يارب  ار  دوـخ  دـنهاوخب و  ار  نآ  نایعیـش  هک  دوـش  یم  لیهـست  یتروـص  رد  فیرـشلا  هـجرف  یلاـعت  هللا  لـجع 
رظن دروم  یعامتجا  يدرف و  ياه  هراگنا  اهوگلا و  تمس  هب  ار  اهنآ  هدش و  یعیش  هعماج  ییایوپ  نایعیـش و  كرحت  لماع  نتـساوخ ،
رظن زا  دـندش و  کیدزن  اه  هراگنا  اهوگلا و  نآ  هب  نایعیـش  یتقو  .دـهد  یم  قوس  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح 

ترـضح روهظ  يارب  ار  هنیمز  رظن ، رد  هداد و  لیکـشت  ینید  تموکح  دـنناوت  یم  یتح  دـنتفای ، يودـهم  بدا » ، » یعاـمتجا يدرف و 
.دراد رارق  لعفنم  راظتنا  ربارب  رد  هک  تسا  فورعم  لاعف  راظتنا  هب  راظتنا ، نیا  .دننک  هدامآ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم 

؟ تسیچ رد  یعیش  تیودهم  رد  لعفنم  راظتنا  زا  لاعف  راظتنا  زیامت  یلصا  هفلؤم 

رظتنم درف  لعفنم ، راظتنا  رد  .تسا  لوحت  رییغت و  يارب  یعامتجا ، يدرف و  تیبرت  بیدأت و  رد  لـعفنم  راـظتنا  زا  لاـعف  راـظتنا  زیاـمت 
كرحت چیه  هدش و  یتسـس  توخر و  بجوم  یلمع ، یب  نیا  .تسا  روهظ  رظتنم  ندرکاعد ، اب  طقف  دـهد و  یمن  ماجنا  يراک  چـیه 
.دروآ یم  رد  تکرح  هب  ار  اهنآ  دوش و  یم  رظتنم  هعماج  درف و  تیبرت  بجوم  لاعف  راظتنا  اما  درادن ؛ یپ  رد  ار  یعامتجا  يدرف و 

رد رابنا  هشوگ  رد  هک  تسا  یماخ  نهآ  هعطق  نوچ  مه  لعفنم ، رظتنم  هعیش 
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نوچمه لاعف ، رظتنم  هعیش  اما  .تسا  هدشن  يراک  تمدخ و  چیه  قیال  وا  .دسوپ  یم  تیاهن  رد  نرق  دنچ  زا  سپ  .دراد  رارق  یکیرات 
یم دـشچ و  یم  ار  راگزور  یمرگ  دراد : یعاـمتجا  ییاـیوپ  كرحت و  ینعی  دـبای ؛ یم  يودـهم  تیبرت  هک  تسا  یماـخ  نهآ  هعطق 

هب وا  .دنک  یم  هدیدبآ  ار  وا  دـیآ و  یم  دورف  وا  يور  رـس و  رب  راگزور  ثداوح  کتپ  دـنک و  یم  سمل  ار  راگزور  يدرـس  دزوس ،
ترـضح روهظ  دـعبام  لبقام و  درد  هب  لعفنم  رظتنم  هعیـش  ًاعطق  .دـبای  یم  هنایارگدرکراک  یلمع و  تقایل  دوش و  یم  لیدـبت  دـالوف 

.تسا ریاغم  دیجم  نآرق  اب  وا  راتفر  اریز  دروخ ، یمن  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم 

؟ تسا یبایدر  لباق  یمالسا  بالقنا  رد  هنوگچ  لاعف ، راظتنا  زا  ریسفت  نیا 

خیرات تمکح  دوب ، دوهـشم  يرکف  نشور  لفاحم  رب  لگه  خیرات  هفـسلف  هرطیـس  هک  ياه 1340-50  ههد  کیژولوئدـیا  ياضف  رد 
.دراد اهتنا  کی  ادتبا و  کی  خیرات  یعیـش ، تشادرب  رد  خیرات  تمکح  رد  .دیـشک  شلاچ  هب  ار  لگه  خیرات  هفـسلف  ینومژه  هعیش ،

یلص یفطصم  دمحم  ترضح  ءایبنالا ، متاخ  هلیسو  هب  توبن  متخ  اب  دوش و  یم  زاغآ  مالـسلا  هیلع  مدآ  ینعی  یبن ، نیتسخن  اب  خیرات 
.دوش یم  متخ  توبن » شخب   » یّلک ناونع  اب  خیرات  تسخن  شخب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

رب نوزفا  ایبنا ، زا  یخرب  دنچره  .دوش  یم  زاغآ  توبن  زا  سپ  هلـصافالب  هک  تسا  تماما  هرود  هعیـش ، تشادرب  رد  خیرات  مود  شخب 
نیا .دـش  زاغآ  توبن  نایاپ  زا  سپ  دنتـسین ، یبن  هک  یناموصعم  تماما  رـصع  اما  دـندوب ، رادروخرب  زین  تماـما  ماـقم  زا  توبن  ماـقم 
زاغآ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  هلیـسو  هب  ریدغ ، زور  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  تماما  تیالو و  مالعا  اب  هرود ،

هدش لیکـشت  یلـصا  هعطق  ود  زا  دراد ، یـصخشم  نایاپ  زاغآ و  هک  هعیـش  خـیرات  تمکح  ور ، نیا  زا  .دراد  همادا  نایاپ  ات  دـیدرگ و 
هللا لجع  يدهم  ات  مالسلا  هیلع  یلع  زا  تماما ؛ شخب  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  متاخ  ات  مالسلا  هیلع  مدآ  زا  توبن ؛ شخب  تسا :

.فیرشلا هجرف  یلاعت 
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« دهع  » موهفم یگتسویپ ، نیا  رهوج  هک  دراد  یگتسویپ  کی  مالسلا ، هیلع  همئا  تکرح  ریـس  سپـس  مالـسلا و  هیلع  ایبنا  تکرح  ریس 
.تسا رظان  جاردنا  یگتسویپ و  نیا  هب  دوش ، یم  هدیمان  دهع »  » رظن نیا  زا  خیرات  تمکح  رهوج  هکنیا  .تسا 

یلاعت هللا  لجع  رصع  ماما  نامز  رد  هتشاد و  همادا  مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  هدزاود  تماما  اب  تماما ، رـصع  ینعی  خیرات ؛ مود  شخب 
ترـضح صاخ  بیان  ناونع  هب  رفن  راهچ  تبیغ ، هرود  رد  .تسا  هتفای  عوقو  اربک  تبیغ  سپـس  ارغـص و  تبیغ  ادـتبا  فیرـشلا  هجرف 

رـصع ره  یملع  عجارم  نیرت  یلاع  اب  هعیـش  طابترا  صاخ ، باون  نیا  زا  سپ  .دندش  یفرعم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم 
همئا تکرح  هب  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  تکرح  عقاو  رد  .دنتـشاد  هدهع  رب  ار  هعیـش  تماما  لیذ  رد  هعیـش  تماعز  دارفا ، نیا  .دـش  رارقرب 

، هیوباب نبا  هیولوق ، نبا  .دنارورپ  دوخ  نتم  رد  ار  امعز  تکرح  تبیغ ، رصع  رد  مالسلا  مهیلع  همئا  تکرح  دیماجنا و  مالـسلا  مهیلع 
، ییاهب خیـش  یکرک ، ققحم  یناهبهب ، دیحو  يزاریـش ، يازریم  یـسلجم ، همالع  یلح ، همالع  یـسربط ، یـسوط ، خیـش  دـیفم ، خـیش 
زا امعز ، تضهن  يایفارغج  .دنتـسه  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  نامز  اـت  هرفن  تصـش  ياـمعز  نیا  زا  یخرب  يراـصنا ، خیـش  داـمادریم و 

موحرم .تسا  هتشاد  شرتسگ  ناریا  رد  مق  ناشاک و  ناهفـصا و  قارع و  رد  ارماس  فجن و  هلح و  ات  هیروس  رد  بلح  نانبل و  بونج 
هللا تیآ  موـحرم  سپـس  تخادرپ ، مق  هیملع  هزوـح  ياـیحا  هب  درک و  لـقتنم  مق  هـب  فـجن  زا  ار  تیلاـعف  يرئاـح  میرکلادـبع  خـیش 

زاغآ مق  زا  ار  یـسایس  بالقنا  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  نایاپ  رد  دومن و  تیوقت  ار  دنور  نیا  یگنهرف ، یملع -  تیلاعف  اب  يدرجورب 
.دروخ مقر  بالقنا  يزوریپ  رد  یهلا  هدارا  لاس 1357 ، رد  درک و 

نانیا .دنتشاد  هدهع  رب  ار  یعیش  هعماج  يونعم  تیاده  یعامتجا و  تیریدم  يا ، هرود  ره  رد  هعیش  میعز  رفن  تصش  نیا  زا  کی  ره 
نورد رد  دارفا ، نیا  همه  تکرح  .دنا  هداد  زورب  ار  دوخ  داهتجا  یسایس ، یگنهرف و  یملع -  ياه  يروآون  اب 
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كرتشم موهفم  کی  اب  امعز ، نیا  یعامتجا  راتفر  عقاو  رد  راظتنا .» تضهن   » موهفم تسا : یبایزرا  هعلاطم و  لـباق  یلک  موهفم  کـی 
.تسا لاعف » راظتنا  ، » موهفم نآ  تسا و  یبایزرا  لباق 

راظتنا تیودهم ، هب  داقتعا  اب  هک  دندوب  یناسک  امعز  .تسا  مالسلا  مهیلع  همئا  مالسلا و  مهیلع  ءایبنا  تضهن  رارمتسا  راظتنا ، تضهن 
یخرب یفخم و  یخرب  یگنهرف ، بـالقنا  رگید ، یخرب  بـالقنا  دوـب ، یملع  بـالقنا  ناـنآ ، زا  یخرب  بـالقنا  .دـندز  مـقر  ار  لاـعف 
يربهر هب  ناریا  یمالسا  بالقنا  .دناشن  راب  هب  ار  امعز  نآ  ياه  شالت  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  یـسایس  بالقنا  تیاهن  رد  راکـشآ و 
تضهن هک  امعز  تضهن  هنیشیپ  زا  مالسلا ، مهیلع  همئا  تضهن  مالـسلا و  مهیلع  ایبنا  تضهن  هنیـشیپ  رب  نوزفا  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما 

.درب هرهب  تسا ، راظتنا 

ناریا و رد  یمالـسا  بالقنا  عوقو  راظتنا ، تضهن  رد  لاعف ، راظتنا  لصاح  .تسا  هدوب  دارفا  نیا  لـمع  رهوج  لاـعف ، راـظتنا  نیرتکد 
زا نیقی  روط  هب  رثؤم ، یعیـش  تکرح  ره  زین  سپ  نیا  زا  تسا و  هدوـب  هللا  بزح  بلاـق  رد  ناـنبل  رد  یمالـسا  تواـقم  يریگ  لـکش 

یمالـسا بالقنا  ًاساسا ، هک  تفگ  ناوت  یم  هلمج  کی  رد  نیاربانب  .دروخ  دـهاوخ  مقر  راظتنا  تضهن  رتسب  رد  لاعف  راـظتنا  يارجم 
.تسه هدوب و  لاعف  راظتنا  لصاح  راظتنا ، تضهن  راظتنا و  تضهن  لوصحم 

اب تبـسن  رد  بیترت ، هب  تضهن  نایرج و  شبنج ، جوم ، همـشچ ، موهفم  جـنپ  لوحت ، یـسانش  هعماـج  رد  هکنیا  هدـننک ، لـماک  هتکن 
هدنهد همادا  یعامتجا ، تضهن  یعامتجا و  نایرج  یعامتجا ، شبنج  یعامتجا ، جوم  یعامتجا ، همـشچ  .دنوش  یم  فیرعت  رگیدکی 
.تسا هدـش  لیکـشت  نایرج  اـه  هد  شبنج و  جوم و  اهدـص  همـشچ ، نارازه  زا  هک  تسا  یتضهن  راـظتنا ، تضهن  .دنتـسه  رگیدـکی 

ياه نایرج  اه و  شبنج  اه ، جوم  اه ، همـشچ  زین  هدـنیآ  رد  .تسا  هدوب  راظتنا  تضهن  ياه  نایرج  زا  یکی  ناریا ، یمالـسا  بـالقنا 
دریگب لکش  راظتنا  تضهن  بلاق  رد  لاعف  راظتنا  رب  ینتبم  دیاب  يرایسب 
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ریذـپ ناکما  لاعف ، راظتنا  راـظتنا و  تضهن  مهف  نودـب  یمالـسا ، بـالقنا  كرد  هک  تسور  نیا  زا  .دـنک  يزاـس  هنیمز  ار  روهظ  اـت 
.تسین

؟ دنک یم  ادیپ  همادا  دوش و  یم  ققحم  هنوگچ  لاعف  راظتنا 

رد دوجوم  ياه  نایرج  دـیآ ، یم  نایم  هب  تضهن  زا  نخـس  یتقو  .دوش  یم  فیرعت  ینید  ناربهر  امعز و  اب  تبـسن  رد  لاـعف  راـظتنا 
- یملع ياه  نایرج  زا  کی  ره  رد  تیالو  هلـسلس  راظتنا ، تضهن  رد  اـمعز  هلـسلس  .دـنرادروخرب  یلو  ربهر و  زا  یعاـمتجا  تضهن 

راظتنا تضهن  نتم  رد  لاعف  راظتنا  .تسا  هیقف  تیالو  هلسلس  تبیغ ، رصع  رد  امعز  هلسلس  .دنتـسه  تضهن  نورد  یـسایس  یگنهرف ،
.دبای یم  همادا  هدش و  ققحم  هرود  ره  هیقف  یلو  هلیسو  هب 

؟ دوش یم  فیرعت  ردصم  نیا  زا  يودهم  تموکح  هیقف و  تیالو  تبسن  عقاو  رد 

تیالو .دوش  یمن  دودحم  روصحم و  لاعف  راظتنا  ققحت  هب  يودهم  تموکح  هیقف و  تیالو  تیودهم و  هیقف و  تیالو  تبسن  اما  هلب !
رصع رد  هعیش  تماعز  ریس  هک  راظتنا  تضهن  ریـس  .تسا  يودهم  تموکح  زاس  هنیمز  روهظ و  زاسرتسب  هیقف ، یلو  تموکح  هیقف و 

رد فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدـهم  تموکح  هب  سپـس  روهظ و  هب  لاعف ، راظتنا  بلاـق  رد  تیاـهن ، رد  تسا ، تبیغ 
.هللا ءاش  نا  دوش ، یم  جتنم  يودهم  هعماج  ققحت  هب  نایاپ 

هچ هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدـهم  یناـهج  تموکح  ققحت  روهظ و  يوس  هب  تکرح  رد  ناریا  یمالـسا  بـالقنا 
؟ دراد هجوت  ییاه  يژتارتسا 

هب هک  تسا  یلحارم  يودهم ، هعماج  لیکشت  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  یناهج  تموکح  ققحت  روهظ ، لحارم 
يوگلا نییبت  ادتبا  .دراد  زاین  يا  هدرتسگ  تامادقا 
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حرطم تفرـشیپ » یناریا  یمالـسا - يوگلا   » نییبت ناونع  تحت  هلحرم ، نیا  رد  یمالـسا  بالقنا  يژتارتسا  .ینامرآ  هعماـج  زا  يرظن ،
ماگ جنپ  يژتارتسا  نیا  يارب  .تسا  یمالـسا  بالقنا  مود  يژتارتسا  ینامرآ ، هعماج  زا  شخب  ماهلا  یلمع و  يوگلا  هئارا  .تسا  هدش 

: تسا هدش  یفرعم 

لیکـشت مراهچ : ماگ  .یمالـسا  تلود  لیکـشت  موس : ماگ  .یمالـسا  ماظن  لیکـشت  مود : ماگ  .یمالـسا  بـالقنا  عوقو  تسخن : ماـگ 
.تسین ادـج  رگیدـکی  زا  وگلا  ود  نیا  هئارا  .مالـسا  یناهج  ندـمت  یمالـسا و  تما  لیکـشت  مجنپ  ماـگ  یمالـسا و  روشک  هعماـج و 

.تسا عطقم  نیا  رد  یمالسا  يروهمج  یساسا  يژتارتسا  يودهم ، ینامرآ  هعماج ي  زا  یلمع  يوگلا  سپس  يرظن و  يوگلا 

: تسا زارط  ياه  هرازگ  نییبت  ینامرآ ، هعماج  یلمع  يوگلا  يرظن و  يوگلا  نییبت  اب  نامزمه  موس ، يژتارتسا 

، رگید دراوم  ریاس  زارط و  سیلپ  زارط ، ریزو  زارط ، ریدم  زارط ، دـنمرنه  زارط ، یـضاق  زارط ، درم  زارط ، نز  زارط ، ملعم  زارط ، ناسنا 
.لیبق نیا  دننام  ییاه  هرازگ  زارط و  يرامعم  زارط ، تعنص  زارط ، رنه  زارط ، ملع  زارط ، تیبرت  زارط ، داصتقا  زارط ، تسایس  رانک  رد 

.تساه لسن  حوطس و  همه  رد  لاعف  راظتنا  و  يودهم » بدا   » ققحت مراهچ ، يژتارتسا 

بوذ ترورض  سأی ، ياقلا  لعفنم ، راظتنا  غیلبت  رجحت ، دننام  یعناوم  .دنتـسه  ور  هبور  ینوگانوگ  عناوم  اب  يژتارتسا  راهچ  نیا  هتبلا 
يا هقطنم  داحتا  یماظن  یسایس و  یغیلبت -  هدرتسگ  تکرح  مسیلاربیل ، یلمع  يرظن و  ياه  لدم  شریذپ  للملا ، نیب  هطلـس  ماظن  رد 

تیئاهب و  ) ناملسم ياه  تسینویهص  و  اه ) تسیلجنوآ   ) یحیـسم مسینویهـص  اب  يدوهی  مسینویهـص  دنویپ  مسیباهو -  مسینویهص و 
يدراوم و  تیباهو -)
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یثنخ يدـیلک  لماع  یمالـسا ، يروهمج  یعامتجا  يداصتقا و  یـسایس -  یگنهرف -  یملع -  ياـه  تفرـشیپ  یعیبط  روط  هب  .رگید 
.تسا راظتنا  تضهن  يور  شیپ  عناوم  ندرک  یثنخ  رد  دنور  نیا  هدننک  تیوقت  زین  یمومع  تریصب  .تسا  عناوم  نیا  هدننک 

؟ دینیب یم  هنوگچ  ار  ور  شیپ  قفا 

زور يژرنا  هب  زاین  .تسا  شهاک  لاح  رد  تعرس  هب  عبانم  .تسا  هدش  هدیمان  تسیز  طیحم  يدوبان  نرق  يدالیم ، مکی  تسیب و  نرق 
عقاو رد  .تسا  هتفای  عویش  يرشب  عماوج  رد  تسیز و  طیحم  رد  یمومع  داسف  .دبای  یم  شهاک  نآ  عبانم  اما  دوش ، یم  رتشیب  زور  هب 
ناهج هرادا  نردم  ياه  لدم  رگید  يوس  زا  .دـیآ  یم  مشچ  هب  نونکا   (1) (( ِساَّنلا يِْدیَأ  ْتَبَـسَک  اِمب  ِرْحَْبلا  ِّرَْبلا َو  ِیف  ُداسَْفلا  َرَهَظ  ))

ياه لاس  رد  .تسا  نیزگیاج  عیدب  ياهوگلا  هئارا  رظتنم  رـشب ، .دنا  هداد  ناشن  ار  دوخ  يدـمآراکان  مسیلاربیل ، مسیـسکرام و  دـننام 
، میا هدـش  ور  هبور  ییایـسآ  ییاقیرفآ و  یبرغ ، یقرـش ، نوگانوگ  ياهروشک  نادنمـشیدنا  یملع و  ياه  تئیه  اب  هک  راـب  ره  ریخا ،

ربارب رد  اه  روشک  هرادا  يارب  ار  دوخ  يرظن  يوگلا  عقوم  هچ  یمالـسا ، بالقنا  سپ  هک  تسا  هدوب  نیا  اهنآ  ياـه  شـسرپ  زا  یکی 
، یتآ ياـه  ههد  رد  هک  دـنرواب  نیا  رب  دـنا و  هدینـش  ار  يرازفا  مرن  شبنج  یموـمع  ثحاـبم  ناـنآ  دـنک ؟ یم  هئارا  مسیلاربـیل  لدـم 

.دـیامن هئارا  مسیلاربیل  مسیلاتیپاک و  ای  مسیلایـسوس  رازفا  مرن  نیزگیاـج  ناونع  هب  ار  عماوج  هرادا  رازفا  مرن  دـیاب  یمالـسا  يروهمج 
مرن يرازفا و  تخـس  طیحم  اذـل  .دـننک  یم  رارکت  هتـسویپ  وس ، نآ  وس و  نیا  ار  درک »؟ دـیاب  هچ   » شـسرپ ناهج  ناـگبخن  نیارباـنب 

يارب ناروابادخ  ییالط  تصرف  تسور و  هبور  يدج  ماهبا  اب  هدنیآ ، يرازفا 
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نیب شوخ  رایسب  هدنیآ  هب  ناوت  یم  ور  نیا  زا  .دسر  یم  ارف  رورم  هب  نیمز ، رب  ناحلاص  تموکح  يریگ  لکش  رد  یهلا  هدعو  ققحت 
.»؟ تسین کیدزن  حبص  ایآ  ٍبیرَِقب ؛ ُْحبُّصلا  َْسَیلا  هک « : دوب 
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راظتنا ياهدایرف 

(1) راظتنا ياهدایرف 

( تیودهم هزومآ  ناریا و  یمالسا  بالقنا  هیوس  ود  ياهدنویپ  ییامنزاب  )

: هراشا

شزادرپ یمالسا  بالقنا  مهف  رد  ار  یـصاخ  تفایهر  هک  تسا  ییاه  يروئت  اه و  ضرف  شیپ  هلـسلس  کی  ساسا  اه  بالقنا  لیلحت 
مهف ورگ  رد  یمالـسا  بالقنا  مهف  تفایهر ، نیا  رد  .تسا  اه  تفایهر  نیا  نیرت  هدمع  زا  یکی  يرکف  يداقتعا و  تفایهر  .دنک  یم 

بتکم رد  هشیر  ار  یمالـسا  بالقنا  موادت  يریگ و  لکـش  روطـس ، نیا  هدـنراگن  .دـشاب  یم  ناریا  ِیعیـش  هعماج  یبهذـم  صیاصخ 
.دزادرپ یم  ناریا  یمالسا  بالقنا  رد  تیودهم  هزومآ  شقن  نییبت  هب  نیاربانب ، دناد ؛ یم  هعیش  یسایس 

هعیلط

ییوس زا  .درک  عوجر  نویبالقنا  ياهرواب  هب  دیاب  رگید ، بالقنا  ره  دـننام  یمالـسا ، بالقنا  عوقو  یگنوگچ  هنیمز  رد  شواک  يارب 
.دشاب یم  اشگ  هار  رایسب  بالقنا  تیهام  هب  هجوت  بالقنا ، عوقو  یگنوگچ  ثحب  رد  رگید ،

لیالد زا  يدادـعت  رت  مهم  شقن  هدـننکوگزاب  دراد ، طابترا  تیهام  نیا  اـب  هک  نآ  عیرـس  يزوریپ  یمالـسا و  بـالقنا  ینید  ّتیهاـم 
بالقنا عوقو  یگنوگچ  هب  طوبرم 
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نآ یمئاد  طابترا  تیعجرم و  تیناحور و  داهن  تیلاعف  یهاوخ ، تلادع  يزیتس ، ملظ  عّیشت ، یسایس  گنهرف  ییایوپ  .تسا  یمالـسا 
.دنشاب یم  للع  نیا  هلمج  زا  مدرم  اب 

هزومآ زا  یتواـفتم  تفاـیرد  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  اـب  .دوب  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  ياـه  هنیمز  زا  یکی  زین  تیودـهم  هزوـمآ 
هدیـشک نردم  يایند  يرـشب  تایح  نید و  نایم  يزرم  یطخ  هک  دوب  نیا  رب  روصت  نآ ، زا  شیپ  ات  .دش  یفرعم  ناگمه  هب  تیودهم 
یلاجم زین  ود  نیا  ناـیم  رثؤم  عمج  ناـکما  زا  شـسرپ  یتح  .تشاد  رظن  رد  ناوت  یمن  ود  نیا  يارب  یتاـقالم  هزوح ي  تسا و  هدـش 

هب تفرگ و  یم  رارق  هیـشاح  رد  عون  نیا  زا  ییاـه  يواـکجنک  لـمع ، رد  .تفاـی  یمن  يزیگنارب  هجوت  يارب  يا  هصرع  حرط و  يارب 
.دش یمن  هّجوت  نآ  رب  یفاک  هزادنا 

تخادرپ تیودهم  هزومآ  نینچمه  نید و  زا  دیدج  يدرکیور  حرط  هب  زاس ، نارود  یلّوحت  ییانبم و  یشخرچ  رد  یمالـسا  بالقنا 
.دوب هعماج  رد  نید  ینیرفآ  شقن  زا  دمآراک  ون و  یتشادرب  هدنهد  هئارا  هزات و  یمهف  رگریوصت  هک 

ناریا یمالسا  بالقنا  یبرغ و  نازادرپ  هیرظن 

دنهاوخن دنا و  هتـسناوتن  زگره  تسا ، هتفای  ماوق  هتفرگ و  لکـش  برغ  يایند  رد  هک  يّدام  گنت  تحاس  لیلد  هب  یبرغ  نادنمـشیدنا 
زا يا  هدع  .دننک  كرد  تسا ، یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  ساسا  هرهوج و  هک  ار  نید  يونعم  یـسدق و  تحاس  ِلقادـح  هک  تسناوت 

دندقتعم سکرام »  » ياه هشیدـنا  زا  يریذـپرثا  اب  نانآ  .دـنناد  یم  یمالـسا  بالقنا  ثعاب  ار  يداصتقا  لماوع  یبرغ ، نازادرپ  هیرظن 
هیلع برغ  هئطوت  هاش ، یتیصخش  یتخانش و  ناور  لماوع  زین  رگید  يا  هدع  .دنتـسه  هعماج  یتاقبط  ضراعت  لوصحم  اه  بالقنا  هک 

يزوریپ لیالد  زا  ار  ناریا  رد  مکاح  یسایس  ماظن  تالاکشا  وا و 
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ایند رد  رگا  دـندقتعم  دـنناد و  یم  اسران  ار  اه  لیلحت  هنوگ  نیا   (1)« لپ چاکـسا  ادت   » نوچ يدارفا  هتبلا  .دنناد  یم  یمالـسا  بالقنا 
(2) .تسا ناریا  یمالسا  بالقنا  نآ ، دشاب ، هدش  هتخاس  هناهاگآ  بالقنا ، کی 

ناریا یبالقنا  مدرم  غارس  هب  میقتسم  روط  هب  یمالسا  بالقنا  كرد  يارب  هک  تسا  یبرغ  نازادرپ  هیرظن  دودعم  زا   (3)« وکوف لشیم  »
تالکـشم اریز  دشاب ؛ هدـش  ماجنا  يدام  يداصتقا و  ياه  هزیگنا  اب  دـناوت  یمن  ناریا  بالقنا  هک  تسا  رواب  نیا  رب  زین  وا  .تسا  هتفر 

لیلد سپ  .دربب  اه  لسلسم  اب  هلباقم  هب  نایرع ، ياه  هنیـس  اب  ار  نانآ  دناشکب و  اه  نابایخ  هب  ار  یناریا  اه  نویلیم  دناوت  یمن  يداصتقا 
(4) .درک وج  تسج و  يرگید  ياج  رد  دیاب  ار  ناریا  بالقنا 

تیودهم هزومآ  ناریا و  یمالسا  بالقنا 

ییاه هثداح  نیرت  هرطاخمرپ  زا  یکی  ات  دنک  یم  کمک  ام  هب  اهنآ  هب  نتفای  تسد  .تسا  هتفهن  ام  بالقنا  نطاب  رد  يرایـسب  ياهزار 
.میسانشب رتهب  ار  تشاد  دهاوخ  همادا  اه  نرق  ات  نآ  هنماد  تسا و  هتسویپ  عوقو  هب  ام  نارود  رد  هک 

یتلم چیه  هک  نآ  لاح  تسا و  يونعم  میظع  هیامرس  کی  نتفرگ  هدیدان  یمالسا ، بالقنا  يریگ  لکـش  ناهنپ  لماوع  هب  ییانتعا  یب 
فلتخم ماوقا  زا  يا  هدنکارپ  تیعمج  تسناوت  تیودهم ، هب  داقتعا  ناریا ، بالقنا  رد  .دنک  یمن  ناهنپ  ار  شا  يونعم  ياه  هتخودـنا 

يرگید يانعم  یلم  یگچراپکی  هب  دنک و  عمج  نید  روحم  فارطا  ار 
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زاین هک  داد  دهاوخ  خر  یماگنه  قافتا ، نیا  .دراد  او  وپاکت  هب  زین  ار  رگید  عماوج  تسناوت  دهاوخ  تیودهم  هزومآ  نیقی  هب  دـهدب ،
.دیآ رامش  هب  یلصا  زاین  کی  هزادنا  رد  تیودهم  هزومآ  هب 

: تشاد یفاک  هّجوت  هتکن  هس  نیا  هب  دیاب  تیودهم  هزومآ  زا  یمالسا  بالقنا  يریذپرثا  نییبت  يارب 

ار عّیـشت  رت ، قـیقد  ياـنعم  هب  مالـسا و  دوـعوم  ياـه  یگژیو  رگا  .تسا  عّیـشت  يداـقتعا  بتکم  رد  تماـما  هژیو  هاـگیاج  لوا ، هتکن 
ياـه هشیدـنا  زا  کـی  چـیه  رد  .درب  میهاوـخ  یپ  یعیـش  ِتیودـهم  یـشخب  كرحت  ییاز و  بـالقنا  زار  زمر و  هـب  مـینک ، يواـکاو 

« ماما  » ًاـمازلا دوعوم  هک  تفاـی  ناوت  یمن  ار  یماـما  هدزاود  هعیـش  زج  هب  يدروم  ناـهج ، نوگاـنوگ  ياـه  بتکم  ناـیدا و  يدوعوم 
.دشاب

رد ماما  .دوش  یمن  تفای  يرگید  بتکم  چـیه  رد  دراد ، یماما  هدزاود  هعیـش  رد  هک  یـصاخ  ياه  یگژیو  داعبا و  اب  تماما »  » موهفم
هرهب ّیندل  ملع  تمصع و  نوچ  یتافص  زا  هک  تسا  نیمز  رب  وا  تجح  لاعتم و  دنوادخ  هفیلخ  رگ ، تیاده  عّیـشت ، يداقتعا  بتکم 

ییاهن نامرآ  مالسا ، رد  هک  تسا  تهج  نیا  هب  دشاب ، ماما  نامزلارخآ ، دوعوم  هک  دناد  یم  يرورـض  یعیـش  هشیدنا  هکنیا  .درب  یم 
، فاصوا بلاق  رد  نیمز و  رد  ادـخ  روهظ  مایق و  یناهج ، دوعوم  بلاق  رد  ادـخ  تجح  مایق  هکلب  تسین ؛ تینما  لدـع و  هافر ، طـقف 

(1) .تسا ماما  ِلاعفا  راتفگ و  لاوحا ،

هجرف یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  تبیغ  دـصاقم  اه و  هفـسلف  همه  سپ  رد  هک  دزاس  یم  نومنهر  هتکن  نیا  هب  ار  ام  رما ، نیا  رد  لمأت 
، تسا نیمز  يور  رب  قح  روهظ  ناکما  تقیقح و  شریذپ  تخانش و  طیارش  ندمآ  مهارف  نآ ، تسا و  هتفهن  یتفرعم  یفده  فیرشلا 

نیا زورما  ات  هک 
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.دنشاب طیارش  نیا  هدرک  هدامآ  یپ  رد  دیاب  ترضح ، نآ  نیتسار  ناوریپ  هدشن و  اّیهم  طیارش 

هدـنز لیلد  هب  عّیـشت  رد  دوعوم  یجنم  هشیدـنا  .تسا  عیـشت  هشیدـنا  رد  نامزلارخآ  دوعوم  راظتنا  تبیغ و  هب  نتـشادرواب  مود ، هتکن 
، هشیدـنا نیا  زا  اه  تئارق  اه و  شیارگ  یخرب  رد  دـنچ  ره  .دـنک  یم  داجیا  ار  هدـنیوپ  لاـعف و  راـظتنا  زا  یتلاـح  وا ، روضح  ندوب و 

نیا اما  دراد ، لابند  هب  ار  عماوج  یلعف  تیعضو  هب  یتوافت  یب  یگدومخ و  ییاتسیا ، هک  هدش  نییبت  يا  هنوگ  هب  دوعوم  یجنم  راظتنا 
تهج رد  شـالت  تسا ، بلاـغ  ناـیدا  ناوریپ  ناـیم  رد  یجنم  راـظتنا  هشیدـنا  زا  هچنآ  .تسا  لیـصا  ریغ  رداـن و  ًـالومعم  اـه ، تئارق 

.دشاب یم  روهظ  میظع  هعقاو  زا  لابقتسا  يارب  هعماج  يزاس  هدامآ  يدرف و  یگدامآ 

یم رد  تنس  لها  یسایس  رکفت  رد  بالقنا »  » موهفم یبای  هشیر  اب  .تسا  تبیغ  راگزور  رد  هعیـش  ياملع  اهقف و  هاگیاج  موس ، هتکن 
نادنمشیدنا املع و  تنس ، لها  نایم  رد  هک  تسا  تهج  نادب  نیا ، درادن و  ییامندوخ  هزاجا  بالقنا  هیضرف  اهنآ  نایم  رد  هک  میبای 

عجرم هک  دهد  یم  ار  تیعقوم  ناکما و  نیا  نانآ  هب  هعیش ، نادهتجم  املع و  هاگیاج  .دنرادن  یعیـش  تیعجرم  نوچ  یهاگیاج  ینید 
رـصع ماما  تبیغ  راگزور  رد  هک  یهاگیاج  نینچ  .دنربب  لاؤس  ریز  ار  ینامکاح  نینچ  تیعورـشم  دنـشاب و  نامکاح  ملظ  صیخـشت 
هدوت جیسب  لماع  یعطاقم  رد  یعیش  تیعجرم  هک  تسا  هتـشگ  ببـس  هدش  هتفرگ  رظن  رد  اهقف  يارب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

(1) .دنشاب یسایس  روما  رد  نانآ  تکراشم  مدرم و  هدرتسگ  يا و 

51 ص :
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: دیوگ یم  بالقنا  يربهر  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  هتسجرب  شقن  هرابرد  وکوف » لشیم  »

ياه هناسر  همه  ینابیتشپ  هب  یـسایس ، ربهر  چیه  یتلود و  سیئر  چیه  .دنز  یم  هناسفا  هب  ولهپ  هللا  همحر  ینیمخ  هللا  تیآ  تیـصخش 
(1) .دنراد دنمورین  نینچ  يدنویپ  وا  اب  شمدرم  هک  دنک  اعدا  دناوت  یمن  شروشک 

نخس ماجرف 

رد رگا  هک : تسا  دنمدوس  هتکن  نیا  نتـسناد  درک ، دـنهاوخ  لیلحت  زین  ار  راگزور  نیا  خـیرات  هک  هدـنیآ  ياهرـصع  اه و  لسن  يارب 
ياـه يریگ  هجیتن  ییـالط ، ياـه  تصرف  زا  میداد ، یم  رارق  شیوخ  ناـمرآ  ار  تیودـهم  هزومآ  یگنهرف ، یـسایس و  ياـه  شـالت 

هداد تسد  زا  اهراب  ار  اهنآ  هک  تسا  يدـننام  مک  یخیرات  ياه  تصرف  هتکن ، نیا  يروآدای  رد  ما  هزیگنا  میدرک ! یم  بسک  يرتهب 
! میهد رارق  هدنیآ  ياه  تکرح  هناوتشپ  ار  یخلت  ياه  هبرجت  نینچ  هک  نآ  یب  میا ؛ هدرک  دای  نآ  زا  سوسفا  اب  يدنچ ، زا  سپ  میا و 

يزوریپ رد  نآ  شقن  یشومارف  هزومآ و  نیا  هب  یلقاّدح  هاگن  تیودهم و  هزومآ  هب  مامتها  مدع  رد  صاوخ  یخرب  تلفغ  زا  سوسفا 
.ناریا یمالسا  بالقنا 
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ناریا یمالسا  بالقنا  یهلا  يانبم  يروابدوعوم ،

(1) ناریا یمالسا  بالقنا  یهلا  يانبم  يروابدوعوم ،

ياه تموکح  یتسیلایرتام و  ینیب  ناهج  هرطیس  تحت  ناهج ، تیعمج  زا  یمین  هک  دیـسر  يزوریپ  هب  ینامز  ناریا  یمالـسا  بالقنا 
.تشاد رارق  یبرغ  یتسیرالوکس  یتسیناُما و  ياه  ینیب  ناهج  تیمکاح  تحت  رگید ، مین  دش و  یم  هرادا  یتسینومک 

هتفرگ ارف  ار  نیمز  هرک  زا  يا  هدرتسگ  شخب  هنازیرگ ، نید  هنازیتس و  نید  ياـه  شرگن  هک  تسـشن  رمث  هب  ینارود  رد  بـالقنا  نیا 
نید نید و  مایق  ار  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ناوت  یم  یترابع  هب  دوب ، دـنیارف  نیا  هیلع  مایق  ناریا  یمالـسا  بالقنا  نایم ، نیا  رد  دوب و 

.دروآ رامش  هب  برغ  قرش و  كولب  متس  ملظ و  یبهذمال و  هیلع  نارادم 

، ءایبنا مامت  شالت  دنا ، هتشاد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  رد  يا  هژیو  شقن  دنتـسه و  یهلا  شنیب  ياراد  هک  یناسک  هاگدید  ساسا  رب 
هلیسو هب  نیمز ، يور  رد  یهلا  لدع  نوناق  تیمکاح  یهلا و  تموکح  يرارقرب  يارب  لاس  نارازه  لوط  رد  یهلا ، نادهاجم  ایصوا و 

(2) .دش بالقنا  نیا  تمظع  ءاشنم  رما ، نیمه  دیسر و  هجیتن  هب  بالقنا  نیا 

ياه تیاـمح  اـه و  تیاـنع  هب  يا  هژیو  هجوت  داد و  رارق  نید  ار  دوخ  تضهن  یبـالقنا و  تکرح  ساـسا  زین  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما 
بالقنا هب  تبسن  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  يونعم 

53 ص :

.نایزابهش دمحم  - 1
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: دنیامرف یم  دوخ  نانخس  زا  یکی  رد  ناشیا  .تشاد 

هک ییام  میـسرتب ؟ ارچ  میـسرت ؟ یم  هچ  زا  .تسامـش  يوگاعد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  تسامـش ؛ هارمه  ادـخ 
تـسد هب  ار  يزوریپ  نیا  هک  مدوبن  نم  نیا  نکل  تسا ؛ هدمآ  تسد  هب  يزوریپ  نیا  هک  دیناد  یم  امـش   (1)  . ...تسادخ هار  نامهار 

(2) .درک زوریپ  ار  ام  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هیاس  رد  یلاعت ، كرابت و  يادخ  مدروآ ،

یمالسا بالقنا  تیهام  هرابرد  یبرغ  نادنمشیدنا  هک  تسا  ایوگ  نانچ  هللا  همحر  ماما  نانخـس  رد  يرواب  دوعوم  نید و  زا  هدافتـسا 
: دنیوگ یم  نینچ 

يانبم رب  ربکا » هللا   » راعش اب  و  یمالـسا »  » مان اب  هک  یبالقنا  .درک  هضرع  ناهج  هب  ار  قفوم  یمالـسا  یـسایس -  بالقنا  نیتسخن  ناریا 
(3) .دوب راوتسا  تیناحور  ریغ  تیناحور و  يربهر  هعیش و  ییارگداهن  يژولوئدیا و 

هدیشک شلاچ  هب  ار  يا  هقطنم  مظن  تیعورشم  یمالسا ، تسایس  دنمتردق  ریشمش  زا  هدافتسا  اب  ناریا  لاس 1979 ، زا  اکیرمآ  رظن  زا 
(4) .درگن یم  یمالسا  ییارگدوعوم  روشنم  لالخ  زا  ار  جراخ  ناهج  زین  زورما و  ناریا  روشک ، نیا  يربهر  .تسا 

یم راکنا  لباق  ریغ  اکیرمآ  یملع  هعماـج  رب  وا  ياـه  هشیدـنا  ریثأـت  هدوب و  اـکیرمآ  رد  يدوهی  نادنمـشیدنا  زا  هک  سیئول » دراـنرب  »
: دیوگ یم  وا  .دنک  یم  نایب  یکیژولوئدیا  ار  ناریا  تالوحت  هتسناد و  ندوب  ینید  ار  ناریا  بالقنا  هصخاش  دشاب ،

یماـمت رد  هکلب  تموـکح ، راـتخاس  رد  اـهنت  هن  ار  يا  هدـمع  تارییغت  هـک  دـش  زاـغآ  ناریا  رد  یتـالوحت  یـسمش ، لاـس 1357  رد 
ياهداهن
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.دیسر ناریا  ياهزرم  زا  جراخ  ياضف  هب  دیدرونرد و  ار  روشک  ياهزرم  ناریا ، بالقنا  ياه  دمایپ  .دومن  داجیا  روشک  نآ  یعامتجا 
ناونع هب  ینعی  دنک ؛ یم  حرطم  یمالـسا  ریباعت  رد  ار  دوخ  ناریا  بالقنا  .دنهد  یم  ناشن  یفلتخم  ياه  لکـش  هب  ار  دوخ  اه  بالقنا 

هدـنیآ و يارب  ار  ییاه  حرط  دـنک و  یم  دـقن  ینید  تایبدا  اب  ار  هتـشذگ  مظن  .دـیامن  یم  لـمع  ینید ، يربهر  تحت  ینید ، یتضهن 
(1) .دننک یم  هاگن  شیوخ  هیلاع  يوگلا  ناونع  هب  مالسا  ياهزور  نیتسخن  هب  ناملسم  نویبالقنا  .دهد  یم  هئارا  دیدج  مظن  داجیا 

هتفاب و ادـج  يا  هتفات  ناریا ، بالقنا  ات  دـش  ثعاب  ینید  تایبدا  زا  تسرد  هدافتـسا  للملا و  نیب  ناهج  هب  هللا  همحر  ماـما  قیقد  هاـگن 
ياهروشک ناریا و  ياهزرم  زا  رتارف  یمالـسا  بالقنا  ياه  هزومآ  دـشاب و  ناهج  رد  زیرگ  ملظ  ياه  بالقنا  تهج  بسانم  ییوگلا 

، دنک ادیپ  قنور  دش  ثعاب  ناریا ، رد  نآ  ندرک  یتایلمع  هللا و  همحر  ماما  یـسایس  هشیدـنا  .دـنک  ذوفن  اپورا  بلق  ات  هتفر و  یمالـسا 
ار ناهج  هک  تسا  يروابدوعوم  هزومآ  نید و  نیا  زورما  تشادنپ ، یم  اه  هدوت  نویفا  ار  نید  هک  یهاگدـید  فالخرب  نید  نیاربانب 

.دنک یم  تیاده  نیون  یتالداعم  تمس  هب 

بـالقنا ياـیوپ  جاوما  اـکیرمآ -  هجراـخ  ترازو  هیرـشن  یجراـخ -  لـئاسم  همانلـصف  رد  ییاـکیرمآ ، ققحم  رکفتم و  لـیب » زمیج  »
: دنک یم  فیصوت  نینچ  ار  ناریا  یمالسا 

يزنودـنا و اـت  برغ  رد  شکارم  يوالـسگوی و  زا  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  مالـسا  ناـهج  ياـه  هدوت  يرادـیب ، تخانـش و  زا  هک  یجوم 
(2) .تسا ناریا  یمالسا  بالقنا  دولوم  جوم ، نیا  .دراد  موادت  قرش  رد  يزلام 

رادمتـسایس و ناـبا ، اـبا  یتح  هک  تسا  نشور  يا  هزادـنا  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تیروحم  اـب  یمالـسا  تضهن  یگدرتسگ  نیا 
هیرشن رد  یلیئارسا  روهشم  دنمشیدنا 

55 ص :
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: دیاشگ یم  فارتعا  هب  نابز  ندنل » زمیات  »

هدیدان ار  قیاقح  دنا و  هتسب  اه  تیعقاو  يور  هب  ار  دوخ  نامشچ  هک  یناسک  .تسین  یشیدنا  هتوک  نآ ، ياه  مایپ  یمالـسا و  بالقنا 
هب اه  هشیدنا  نیا  هک  منک  یم  ساسحا  نم  .تساه  هشیدنا  خیرات  رد  يدیدج  لصف  یمالـسا ، بالقنا  هک  دـننادب  دـیاب  دـنریگ ، یم 

(1) .دنا هتفای  عویش  هنایمرواخ  رد  هژیو 

گنج رد  راب  نیلوا  يارب  برغ ، قرش و  كولب  ات  هدش  ثعاب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  تضهن  رادم  نید  يرامعتسا و  دض  يژولوئدیا 
یگنهرف دربن  اه و  میرحت  یماظن ، گـنج  بلاـق  رد  ار  نآ  دـننک و  ادـیپ  ناریا  بـالقنا  هراـبرد  هنامـصخ  اـما  دـحاو  یعـضوم  درس ،

.دنیامن يریگیپ 

هب نینچ  .تسا  تسایس  نید و  شزیمآ  هرابرد  قیمع  ینارگن  تریح و  ساره ، مالـسا ، زا  هدحتم  تالایا  ياه  تشادرب  یلـصا  هتـسه 
(2) .دناوخ یم  ارف  شلاچ  هب  ار  هدحتم  تلایا  لاربیل  تسایس  یساسا  ياه  هبنج  تشادرب ، ود  نیا  زا  يا  هزیمآ  هک  دسر  یم  رظن 

ریغ یمالسا و  ياه  تما  نایم  رد  ار  دوخ  هاگیاج  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  يرگایحا  اب  اه  هشیدنا  نیا  هک  درک  شومارف  دیابن  هچرگا 
: یلک روط  هب  دروآ و  تسد  هب  یمالسا 

ياه حرط  يارجا  ددص  رد  يدرف  ناوت  یم  ار  كروتاتآ  لامک  رگا  .تسا  فورعم  ییارگ  مالـسا  هب  هک  تسا  يزیچ  نآ  ِداهن  ماما ،
(3) .تسا مسیلامک  هدنهد  نایاپ  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  هرهچ  دروآ ، باسح  هب  ندرک  یبرغ  ددعتم 
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ص319. نامه ، - 1
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یمالسا بالقنا  .دزیرب  مه  هب  هنایمرواخ  میظع  عبانم  رب  هطلـس  يارب  برغ ، تالداعم  همه  ات  دش  ثعاب  ناریا  رد  ینید  ماظن  يرارقرب 
هتفگ هـب  اـنب  هاـش ، طوقـس  درک و  هدز  تـهب  ار  رتراـک  تـلود  هاـش ،]  ] هـقطنم رد  مـهم  ناـمیپ  مـه  کـی  نداد  تـسد  زا  ناریا و  رد 
زیمآ هعجاف  رتراک ، صخش  يارب  یسایس  ظاحل  هب  هدحتم و  تالایا  يارب  يدربهار  ظاحل  هب  رتراک ، یلم  تینما  رواشم  یکـسنیژرب » »

(1) .دوب

بالقنا تسکـش  ای  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هلاحتـسا  هیاس  رد  اهنت  مالـسا ، نافوط  نتخاس  مارآ  هک  دـندقتعم  یبرغ  نازادرپ  هیرظن 
(2) .تسا رسیم  یمالسا 

هلاـقم هوزج و  نارازه  باـتک و  دـلج  اهدـص  درذـگ ، یم  یمالـسا  ياـه  تضهن  شرتسگ  زا  هک  يا  ههد  هس  لوط  رد  يور ، نیا  زا 
داقتنا و هب  اهنآ  قافتا  هب  بیرق  رثکا  هک  تسا ؛ هدش  رشتنم  اکیرمآ  اپورا و  رد  مالسا  يایند  ییارگ و  مالسا  یمالسا ، بالقنا  هرابرد 

يادف ار  دوخ  لام  ناج و  هک  یمالـسا  تما  ياهرـشق  ریقحت  اه و  تضهن  نیا  ناربهر  یبوکرـس  یمالـسا ، ياه  شبنج  زا  ییوگدـب 
يرابتعا یب  بالقنا و  نتخاس  يوزنم  هب  برغ  رد  يریوصت  ياه  هناسر  اتسار ، نیمه  رد   (3) .تسا هتخادرپ  دنا ، هدرک  دوخ  فادها 

ياه ملیف  هب  ناوت  یم  نایم  نیا  رد  .دنا  هدز  تسد  هوبنا  تادـیلوت  هب  هتـشامگ و  تمه  باذـج ، اما  نیغورد  ياهرازبا  هلیـسو  هب  نآ 
رد وجارجاـم  ماـس  «، » دربن نیلوا  «، » سروف اـتلد   » يا هناـیار  ياـه  يزاـب  و  سیلوپـسرپ » «، » 300 «، » زگره مرتخد  نودـب  «، » ردنکـسا »

.درک هراشا  سیلوپسرپ »

تالداعم فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  يرای  هب  زورما  وج ، هطلس  برغ  نمشد و  شالت  دوجواب  هک  مینادب  تسا  بلاج 
لیئارسا اکیرمآ و  زا  بارعا  مشخ  زمیات » سلجنآ  سل   » هیرـشن فارتعا  رب  انب  هدروخ و  مقر  ناریا  یمالـسا  يروهمج  عفن  هب  یناهج 
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یجنـسرظن هب  دوخ  بلطم  دـییأت  رد  زمیاـت » سلجنآ  سل   » (1) .تسا هدـش  اـکیرمآ  ربارب  رد  ناریا  عفن  هب  یموـمع ، راـکفا  شخرچ 
دیابن اما  تسا .» ناهج  یمومع  راکفا  تردـقربا  ناریا ، هناتخبدـب  : » دـیوگ یم  هدرک و  هراشا  یبگاز » هسـسؤم   » و دـنلیرم » هاگـشناد  »
شیپ زا  شیب  نونکا  .تسا  هدرک  رت  نیگنـس  ناریا  یمالـسا  بالقنا  زا  تیامح  رد  ار  ام  هفیظو  یهلا ، فاـطلا  نیا  هک  درک  شومارف 
یلاعت هللا  لجع  رصع  یلو  تیامح  تحت  ینید و  ار  تضهن  ساسا  هک  تفایرد  ار  یمالسا  يروهمج  راذگناینب  نخـس  نیا  ناوت  یم 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ياه  تیامح  هب  دامتعا  یگتسبمه و  داحتا ، هب  ار  نآ  رارمتسا  دندرک و  یفرعم  فیرشلا  هجرف 

.دنناد یم  هتسباو  فیرشلا 

رد دننیبب  ...دـننکب  لمع  ناش  هفیظو  يور  زا  ار  ناشیاهراک  هک  دـنراذگب  نیا  رب  ار  انب  نایاقآ  همه  : » دـنیامرف یم  هراب  نیا  رد  ناشیا 
(2) «. تسه ناشبقارم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تکلمم ، نیا  سأر  رد  هک  دنتسه  یتکلمم  کی 

نکل میشاب و  هدش  اهنآ  همقل  کی  ام  همه  دیاب  .میـشاب  هتفر  نیب  زا  شروی ، کی  اب  ام  دیاب  يداع ، نیزاوم  يور  يدام ، نیزاوم  يور 
نیا .درک ...  زوریپ  ار  امـش  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو  هب  لاکتا  یلاعت و  كرابت و  يادـخ  ینابیتشپ  ناـمیا ، تردـق 

.تسه مه  نالا  دوب و  اهنآ  نابیتشپ  ادـخ  دـندش ، مه  اـب  هک  ناریا  تعاـمج  نیا  .دوب  یهلا  یحو  نیا  دوب ، یهلا  رما  نیا  دوب ، هزجعم 
داجیا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  یلو  يارب  هک  دینکن  يراک  .دوشب  مک  هتساوخن -  يادخ  ادخ -  تیانع  هک  دینکن  يراک 

.دینکب ینارگن 

ام رایتخا  رد  دشاب ، فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  روهظ  زاس  هنیمز  تسا  دـیما  هک  بالقنا  نیا  زورما  يور ، ره  هب 
.دشاب یم  تیودهم  هزومآ  نید و  تیروحم  اب  یمالسا  بالقنا  زا  يرادساپ  ام  هفیظو  هتفرگ و  رارق 
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اهزور نیا  اهزور ، نآ 

(1) اهزور نیا  اهزور ، نآ 

( یمالسا بالقنا  زا  دعب  لبق و  رد  راظتنا  گنهرف  لوحت  رب  يرورم  )

هراشا

یمالـسا بالقنا  ياهدروآ  تسد  زا  یکی  نآ  هب  هجوت  هک  دـهد  یم  ناشن  ار  یتاریغت  لاح ، اب  هتـشذگ  رد  راـظتنا  گـنهرف  هسیاـقم 
؟ دوب هنوگچ  بالقنا  زا  شیپ  نارود  رد  تیودهم  ثحابم  حطس  دینک  یم  رکف  امش  .دزاس  یم  رت  كانبات  ار  ناریا 

اهزور نآ 

يا هدـنیآ  رد  هک  یـشخب  تاجن  دوعوم و  یجنم  ناونع  هب  اهنت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماـما  هب  هجوت  اـهزور  نآ  رد 
راوتسا روهظ  رصع  رب  تیودهم  ثحابم  لقث  هطقن  زکرمت و  ینعی  دهد ؛ یم  نایاپ  اه  يرباربان  اهدرد و  همه  هب  دیآ و  یم  صخشمان 

اعد رد  نارظتنم  فیاظو  تشادن ، دوجو  تبیغ  رصع  رد  هعماج  عضو  دوبهب  روما و  حالصا  يارب  ینشور  زادنا  مشچ  چیه  دش و  یم 
زا يربـت )  ) ییوج تئارب  هب  یهجوت  دز و  یم  جوم  یلوت )  ) يزرو تیـالو  هعماـج ، رد  اـهنت  دوب و  هدـش  هصـالخ  جرف  لـیجعت  يارب 

تشادرب هکنآ  رب  نوزفا  .دش  یم  هدنسب  نآ  گرب  خاش و  حالصا  هب  فارحنا ، هشیر  عطق  ياج  هب  دش و  یمن  هدید  ترضح  نانمشد 
زا یکی  هب  ار  راظتنا  هلوقم  یخرب  یتح  دش ، یمن  هدید  هعماج  رد  راظتنا ، موهفم  زا  یبسانم 
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.دندوب هدرک  لیدبت  یسایس  ییارگاوزنا  لاعفنا و  دوکر و  لماوع 

یخیرات هبرجت  دسر  یم  رظن  هب  .دوب  هدش  بلاغ  هریچ و  ناریا ، هعماج  رب  ملظ  شرتسگ  هب  کمک  تموکح و  یلیطعت  یفنم و  راظتنا 
مالـسلا و هیلع  موصعم  ماما  تموکح  يرثکادـح : دراد ؛ دوجو  تموکح  لدـم  ود  اـهنت  هک  دوب  هدـناسر  تینهذ  نیا  هب  ار  هاـگن  نیا 
هب دوبن ؛ نایم  رد  زاس  هنیمز  هعماج  داجیا  طسوتم و  ّدح  زا  ینخـس  دـشاب و  عورـشم  دـناوت  یمن  هک  رگمتـس  ریما  تموکح  یلقادـح :

مالـسا نید  رب  مکاح  حور  هب  زونه  دـش و  یم  یـسررب  ثحب و  ینید  هرازگ  کی  هاگیاج  رد  طقف  تیودـهم  هشیدـنا  رگید  تراـبع 
هب يودهم  لئاسم  رگید  هیعدا و  تاعیقوت ، تایاور ، لئاسم ، تاعوضوم ، هب  ناروشیدنا ، بلاغ  درکیور  نینچمه  .دوبن  هدشن  لیدـبت 
نآ بلاـغ  درکیور  تیودــهم ، هزوـمآ  هـب  یفطاـع  یحطــس و  هاـگن  رگید ، یتراـبع  هـب  .دوـب  فوـطعم  ییزج  يدروـم و  تروـص 

یخیرات تایاور  تایلقن و  دش  یم  ببـس  هک  دوب  نارود  نآ  رد  گنهرف  نیا  زا  هداتفا  اپ  شیپ  هداس و  رایـسب  ياه  ثحب  .تساهزور 
هـشیدنا قمع  هب  یتسرد  هب  ات  دش  یم  یلماع  دوخ  نیا  .تشادـن  دوجو  نآ  هرابرد  یلیلحت  ًاساسا  دوش و  حرطم  ضقانتم »  » و داضتم » »

هزومآ هب  هعماج  ات  دوب  یلماع  يداـمتم  نورق  رد  یعاـمتجا  یـسایس -  تیبولغم  تیروجهم و  رگید  يوس  زا  دوشن و  هجوت  يودـهم 
یم ماجنا  یتیونعم  یتفرعم -  يرادرب  هرهب  نیرتمک  تیودهم ، هشیدنا  نوناک  زا  هجیتن  رد  دشاب ؛ هتـشاد  یفطاع »  » درکیور تیودـهم 

رد لیلد  نیمه  هب  .دشن  حرطم  يا  هتـشر  نایم  یملع  ناونع  هب  هاگ  چیه  تشادـن و  دوجو  نیرتکد  هاگن  هراب  نیا  رد  ًالـصا  تفرگ و 
.دروخ یمن  مشچ  هب  يداصتقا  یگنهرف و  یعامتجا ، یسایس ، درکیور  بالقنا  زا  شیپ  بوتکم  راثآ  رد  تیودهم  ثحابم 

اهزور نیا 

هب تفای ، رییغت  هشیدنا  نیا  هب  ناملسم  ریغ  یتح  ناملسم و  ناروشیدنا  درکیور  هاگن و  ناریا ، یمالسا  بالقنا  دنمهوکـش  يزوریپ  اب 
ریاس اب  هسیاقم  رد  هک  بیترت  نیا 
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.تفرگ رارق  تقد  هجوت و  دروم  زین  ییاز  نامرآ  دشاب ، نیرفآ  تیوه  طقف  هکنآ  ياج  هب  تفای و  يرتالاب  هبترم  ینید  ياه  هرازگ 

يودهم ياه  نامرآ  بالقنا  يزوریپ  بابـسا  زا  یکی  عطق  روط  هب  تسا و  هشیدنا  نیا  نویدـم  رادـماو و  هک  ناریا  یمالـسا  بالقنا 
توق و ار  ثحابم  حطـس  اقترا و  ار  تیودـهم  هزومآ  زا  هنوگ  شرازگ  یفیـصوت و  تفایهر  یتنـس و  يرظن و  ياه  بوچراچ  تسا ،

.دوش دراو  مدرم  یگدنز  نتم  رد  شیپ  زا  شیب  هزومآ  نیا  ات  دش  يدربهار  لوصا  يارب  یهاگتـساخ  هزومآ  نیا  یتح  .دیـشخب  قمع 
، يربـک تبیغ  رـصع  رد  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  هاـگیاج  شقن و  هب  هجوت  روـهظ ، زا  شیپ  رظتنم  هعماـج  هب  ندیـسر  يارب  شـالت 

.تسا يدرکیور  نینچ  ياه  هفلؤم  رصانع و  زا  هریغ  مالسلا و  هیلع  موصعم  ماما  يربهر  هب  مالسا  یناهج  تیمکاح 

ياهدرواتـسد زا  نیرفآ ، لوـحت  یـسامح و  یـسایس ، يرـصنع  هب  یعرف  هلأـسم  کـی  زا  تیودـهم  هزوـمآ  هب  یموـمع  شرگن  رییغت 
دیدـپ يودـهم  یتیوه  ناگمه  يارب  هزومآ  نیا  هب  کسمت  اب  یمالـسا  بـالقنا  .دـیآ  یم  رامـش  هب  یمالـسا  بـالقنا  کیژولوئدـیا 

اهنت هن  تیودـهم  هزوـمآ  .دـناوخ  یم  ارف  شدـنلب  ياـه  ناـمرآ  يریگ  یپ  تهج  رد  سدـقم  یفدـه  هب  ار  یمدآ  هک  یتـیوه  دروآ ؛
.دروآ دهاوخ  دوجو  هب  نامرآ  هدروآ و  دیدپ  ار  يدیدج  ياهراجنه  اه و  شنک  اهراتفر ، هکلب  دزاس ، یم  يودهم » تیوه  »

ندز اج  رد  هملک ، کی  رد  ملظ و  لمحت  نوکس ، توکس و  اب  اه  لاس  هک  راظتنا  هژاو  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  اب  رگید  ترابع  هب 
ندرک شوماخ  يارب  یلماع  هاگیاج  رد  هن  راظتنا » ، » راب نیا  .تفای  رگید  یموهفم  دش ، یم  فیرعت  بیغ  زا  یتسد  ندـمآرب  دـیما  هب 
هتفرگ راـک  هب  دوعوم  هدـنیآ  يوس  هب  تکرح  دوجوم و  عضو  ندرک  نوگرگد  يارب  يرازبا  هباـثم  هب  هکلب  عاـمتجا ، شکرـس  حور 

راظتنا بالقنا ، رذب  راظتنا  بولطم ، عضو  هب  ندیسر  يارب  شالت  دوجوم و  عضو  هب  ندوبن  یضار  .دش 
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.دوش یمن  هدید  بالقنا  زا  شیپ  هک  تسا  یثحابم  هریغ ، ضارتعا و  ای  زارتحا 

یب دض  مایق  نوچ  یتفگـش  جیاتن  راثآ و  هک  تسا  رـضاح  رـصع  رد  راظتنا  زا  تسرد  تشادرب  یلمع  يوگلا  اهنت  یمالـسا ، بالقنا 
.تسا هتشاد  لابند  هب  ار  عورشم  نامکاح  اب  یهارمه  مدع  ناملاظ و  اب  ییوج  هزرابم  لماکت ، تفرشیپ و  يارب  شالت  اه ، یتلادع 

ناشیا .دـنامن  بیـصن  یب  نآ  زا  زین  تیودـهم  هشیدـنا  هک  دـیرفآ  لوحت  ینید  مولع  ياه  هزوح  زا  یخرب  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما 
: دیامرف یم  راظتنا  یعامتجا  شقن  يزاس و  هنیمز  موزل  هرابرد 

رگید سپ  میتسه ، فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ناـمز  ماـما  روهظ  رظتنم  اـم  هک  ـالاح  هک  تسین  روط  نیا  اـقآ ! میراد  فیلکت  اـم 
دیاب امـش  دوشب ، لیجعت  دـیاب  امـش  راک  اب  لّجع ، هجرف ،» یلع  لّجع  : » مییوگب میریگب و  تسد  ار  حـیبست  نامیاه ، هناـخ  وت  مینیـشنب 

یم روهظ  هللا  ءاش  نا  .دیوشب  مه  اب  همه  .دینک  عمتجم  مه  اب  ار  نیملـسم  هکنیا  ندرک  مهارف  وا و  ندـمآ  يارب  دـینک  مهارف  ار  هنیمز 
(1) .دنک

يرادـیب یهاوخ و  مالـسا  هدرتسگ  جاوما  رـصاعم و  رـشب  يونعم  ینید و  درکیور  لـلملا و  نیب  هصرع  هقطنم و  رد  يراـج  تـالوحت 
نیرت گرزب  يربهر  تیادـه و  اـب  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  هک  تسا  تیعقاو  نیا  هاوگ  برغ -  ياـیند  هژیو  هب  ناـهج -  رد  یمالـسا 

فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو  ترـضح  روهظ  يزاس  هنیمز  تهج  رد  هژیو  شـشوک  رگزاغآ  عقاو ، رد  یمدرم  بـالقنا 
.دش ادرف )  ) زاس هنیمز  تفرگ و  سرد  زورما )  ) اهزور نیا  و  زورید )  ) اهزور نآ  زا  دیاب  نیاربانب  .تسا 
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راظتنا رعش  ییایوپ  رب  یمالسا  بالقنا  ریثأت 

(1) راظتنا رعش  ییایوپ  رب  یمالسا  بالقنا  ریثأت 

همدقم

تلزنم هوکش و  زا  دراد و  يراد  هنماد  هرتسگ  ینییآ  رعـش  ورملق  رد  هک  تسا  یبقانم  رعـش  ياه  هعومجم  ریز  زا  یکی  يودهم ، رعش 
یم يراج  نارعاش  نابز  رب  هیثرم  حدم و  هاگدـید  زا  رتشیب  یمالـسا  بالقنا  زا  شیپ  یـسراف ، ینییآ  رعـش  .تسا  رادروخرب  یـصاخ 
رعـش یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  اب  اما  .دندوب  رادروخرب  هزات  قیمع و  فرژ ، ياه  هشیدـنا  زا  دودـحم ، دراوم  رد  اهنت  اهرعـش  دـش و 

اب هزرابم  تداهـش ، نوچمه  یمیهافم  هب  نتخادرپ  .تشادـن  هقباـس  نآ  زا  شیپ  هک  تفرگ  رارق  يا  هزاـت  ناـیرج  رد  یـسراف ، ینییآ 
نارعاش رعـش  رد  عون ، نیا  زا  ینیماضم  ناهج و  نافعـضتسم  اب  يدردمه  بالقنا ، يرکف  یـسایس و  نادـناعم  اب  ییورایور  توغاط ،

زا يربخ  رگید  هرود ، نیا  رعـش  رد  .تسا  تکرح  رد  دوعوم  لابند  هب  زین  رعاـش  لاـعف و  اـیوپ و  ًـالماک  هرود  نیا  رعـش  .تفرگ  رارق 
ار راظتنا  رعـش  رب  یمالـسا  بالقنا  ریثأت  هصالخ  روط  هب  ریز  راتـشون  .تسین  بالقنا  زا  شیپ  هرود  ياهرعـش  ندوب  دماج  ییاتـسیا و 

.دنک یم  یسررب 
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راظتنا رعش  فیرعت 

، دـنز یم  جوم  راظتنا  رعـش  رد  هک  یلاح  روش و  .تسا  یـسراف  نابز  رد  يودـهم  رعـش  ياـه  هعومجمریز  نیرت  مهم  زا  راـظتنا  رعش 
دننک و یم  يرامش  هظحل  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  روهظ  هک  تسا  یعیـش  يارعـش  ینورد  بالقنا  رگتیاور 

(1) .دنشک یم  ریوصت  هب  ار  دوخ  ینورد  قوش  دنرگن و  یم  هلأسم  نیا  هب  یهاگدید  زا  مادک  ره 

راظتنا يودهم و  رعش  هنیشیپ 

حیملت کی  ناونع  هب  دوخ ، ياهرعش  رد  میدق ، نارعاش  زا  يرایسب  عقاو ، رد  .دراد  رارق  هیشاح  رد  راظتنا  تیودهم و  نهک ، رعـش  رد 
يونزغ ییانس  هنومن  يارب  .دنا  هدرک  گنرد  نآ  رد  تیب  ود  یکی  هزادنا  رد  ای  دنا و  هتخادرپ  روهظ  عوضوم  هب  یخیرات  يا  هراشا  ای 

: دنک یم  هئارا  ترضح  نآ  روهظ  زا  ار  يریوصت  نینچ  دوخ ، دیاصق  زا  یکی  رد 

دنا یلوتسم  تفص ، گس  ِناتروص  مدآ  هچرگ 

نیا زک  دشاب  نونک  مه 

راورایع لد  نادیم ،

ناهگان درآ  رب  دزات ، نورب  مدآ  رهوج 

تخُمیک یمدآ  ناگس  نیز 

رامِد مدرم ، رَخ  و 

نامسآ زا  ارد  يدهم ، يا  یهاوخ ، فلاخم  رگ 

يا یهاوخ ، قفاوم  رو 

رآرب رس  هرکی  لاّجد ،

کی ناراوخ  رادرم  نیز  گرم و  هچناپط  کی 

ناهج

نیز روص و  يادص  کی 

رازه دص  ناعبط ، نوعرف 
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دوش یلیفارس  روص  تمدص  زا  ات  شاب 

ناهن و تبوخ  تروص 

راکشآ تشز  تریس 

یناد یم  هک  ار  سخ  نآ  يروم ، ینیبن  ات 

ریما

نآ یگرگ ، ینیبب  ات 

(2) رایع یناوخ  یم  هک  ار  گس 

هب هدرک و  دروخرب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  روهظ  هلأسم  اب  يا  هنوگ  شرازگ  لکـش  هب  رعاـش  هک  مینیب  یم 
راظتنا زا  دیاب  هک  هنوگنآ  هدومن و  روبع  نآ  زا  یحطس  یتروص 
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.تسا هدماین  نایم  هب  نخس 

هب نارعاش  دراد ، روضح  رعش  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ترـضح  مان  هک  يدراوم  رتشیب  رد  هک  تسا  نیا  رگید  بلاج  هتکن 
: دنهد رارق  مه  اب  لباقت  رد  ار  رش  ریخ و  ياهدامن  شیوخ ، رعش  رد  دنا  هدیشوک  ایوگ  .دنا  هدرک  هراشا  زین  لاّجد  هب  ینعم ، بسانت 

نامسآ زا  آرد  يدهم  يا  یهاوخ  فلاخم  رگ 

رس هر  کی  لاّجد ، يا  یهاوخ  قفاوم  رو 

رآرب

رصاعم نارعاش  راظتنا و 

نارعاش راثآ  رد  يدودـعم  تروص  هب  یتأیه و  یبهذـم و  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  نارعاش  راثآ  رد  راظتنا  موهفم  بـالقنا ، زا  شیپ 
اب هسیاقم  لباق  هک  يزرو  نسحلاوبا  یهوک ، زوریف  يریما  رایرهـش ، نوچ  ینارعاش  راثآ  نوچ  مه  تشاد ، روضح  ناملـسم  يا  هفرح 

ییاروشاع رعش  رد  هژیو  هب  ینییآ ، رعش  رد  یبالقنا  یمالسا ، بالقنا  اب  تفگ  ناوت  یم  عقاو  رد  .تسین  بالقنا  زا  سپ  نارعاش  راثآ 
شیپ نارود  اب  هسیاقم  لباق  تیفیک ، رظن  زا  هچ  تیمک و  رظن  زا  هچ  يودهم ، رعـش  اهنآ ، نایم  زا  هک  دمآ  دوجو  هب  يودـهم  رعـش  و 

یلع لّوطم  يونثم  زا  یتایبا  هب  ناوت  یم  يودهم ، رعش  هنیمز  رد  بالقنا  زا  شیپ  نارعاش  رعـش  زا  هنومن ، ناونع  هب  .تسین  بالقنا  زا 
: درک هراشا  هراتس » خرس  تعجر   » ناونع اب  ملعم 

ار هراتس  خرس  تعجر  مینک  رواب 

یتفگش دربتسد  داعیم 

ار هرابود 

ار هناوج  زبس  شیور  مینک  رواب 

رابغ زیخ  درم  ماهبا 

ار هنارک 

تسا دمرس  هک  ار  ادخ  کلم  مینک  رواب 

هب هکس  مینک  رواب 

تسا دمحم  مان 
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دسر یم  هناسفا  متسر  هک  ناوخب  ناوخب ! يوار 

هنادرم تمه  شورف  رهوج 

(1) دسر یم 

ار فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  روهظ  ات  دناوخ  یم  ارف  ار  بطاخم  هدش  دای  تایبا  رد  رعاش 
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يدهم ترـضح  هیده  یگنادرم ، تلادع و  تسا و  نینوخ  خرـس و  دوعوم ، رتسگ  تلادـع  ریـشمش  زا  رثأتم  هک  يروهظ  دـنک ؛ رواب 
هک مینک  رواـب  دـیاب  هک  تسا  دـقتعم  موـس ، تیب  رد  رعاـش  .دوـب  دـهاوخ  ناـیناهج  ناـهج و  يارب  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع 

هیلع و هللا  یلص  دمحم  ترضح  یمان  مه  زا  رعاش  .دش  دهاوخ  ریگارف  ناهج  رد  هک  تسا  مالـسا  نید  راگدرورپ و  نآ  زا  تموکح 
، رعاش هک  تسا  نیا  دوش ، یم  هدـید  رعـش  نیا  رد  هچنآ  هدرب و  هرهب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  ملـس و  هلآ و 

.تسا هدرک  يروآدای  بطاخم  هب  ار  دوعوم  ندمآ 

: تسا بالقنا  زا  شیپ  نارعاش  رعش  زا  يا  هنومن  هک  رعش  نیا  رد 

.تسا هدش  حرطم  کیروئت  یلک و  رایسب  راظتنا  موهفم  فلا )

.دوش یمن  ساسحا  ینادنچ  تیمیمص  هفطاع و  رعش ، رتسب  رد  ب )

: رعش نیا  دننام  ؛(1)  تسا تفایرد  لباق  ینشور  هب  راظتنا ، رعش  رد  هتکن  ود  نیا  سکع  بالقنا ، زا  سپ  هک  یلاح  رد 

ینک ناهن  ام  زا  خر  هک  رظن  زا  بیاغ  يا 

ینک نایع  تدوجو  هولج  رازه  اب  دوخ 

بیغ باحس  رد  نیشن  هدرپ  باتفآ  يا 

؟ ینک ناوت  یک  ناهن  شیوخ ، رون  ریثأت 

ما هتسشن  تمحر  شراب  راظتنا  رد 

؟ ینک نامک  نیگنر  وچ  دنلب ، تمچرپ  یک 

ار هبعک  تیب  ینک  شیوخ  هاگ  هیکت  یک 

؟ ینک ناهج  مامت  هب  تنطلس  مالعا 

ار شیوخ  دادادخ  میظع  تردق  یک 

؟(2) ینک ناگدنب  تحلصم  حالص و  فرص 

یمالسا بالقنا  زا  سپ  يارعش  راظتنا و 

مینیب یم  هکنانچ  دـننک و  هاگن  يا  هزات  هتـسیاب و  هاگدـید  زا  راظتنا  تیودـهم و  هب  ات  دندیـشوک  نارعاش  یمالـسا ، بـالقنا  زا  سپ 
ییادج ءزج  هک  يدنمفده  ییایوپ و 
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فیرعت شیوخ ، رعش  رد  دنا  هدرک  یعـس  بالقنا  نارعاش  هدوب و  راذگریثأت  مه  رعـش  هنیمز  رد  تسا ، ناریا  یمالـسا  بالقنا  ریذپان 
رد هک  تسا  یسک  یعقاو  رظتنم  و  درادن ، دوجو  یتسـس  توخر و  يارب  ییاج  نآ ، رد  هک  يراظتنا  دنهد ؛ هئارا  ار  راظتنا  زا  يا  هزات 

: دناوخ ارف  شنیرفآ  عادبا و  تکرح ، هب  ار  يو  قشع ، نیمه  دنزب و  جوم  لامک  هب  قشع  وا  دوجو 

وت يادص  لابند  هب  متشگ  ار  كاخ  مامت 

تس یقاب  نیبب 

وت ياپ  ياج  میاه  هظحل  يور 

وت لابند  هب  نمؤم ، رگا  رفاک ، رگا 

مدرگ یم 

رس زا  تسد  ارچ 

وت ياوه  دراد  یمن  رب  نم 

يدرگرب رگا  دوب  دهاوخ  وت  زا  میادص 

دوعوم يا 

، تساه قیاقش  غاد  زا  رپ 

وت يارب  مزاوآ 

وجو تسج  مراظتنا  مامت  اب  نم  ار  وت 

مدرک

بشما هداج  نیمادک 

(1) وت ياپ  هب  رس  دراذگ  یم 

ار رعاش  هک  تسا  دوعوم  نیا  تسوا و  يوجو  تسج  رد  رظتنم  کی  ماقم  رد  زین  رعاش  تسا ، تکرح  رد  دوعوم  هک  نانچ  مینیب  یم 
.دناشک یم  دوخ  تمس  هب 

هب هجوت  اـب  راـظتنا  تفرگ و  دوخ  هب  رگید  يا  هوـلج  گـنر و  نارعاـش ، رعـش  رد  راـظتنا  موـهفم  بـالقنا ، يزوریپ  زا  سپ  عـقاو  رد 
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؛ درک ادـیپ  ار  دوخ  صاخ  ياـه  یگژیو  یفیک ، رظن  زا  دـش و  لیدـبت  ینییآ  رعـش  هزوح  نیرت  هتـسجرب  هب  نارعاـش ، رایـسب  لابقتـسا 
.تسا زیامتم  بالقنا  زا  شیپ  نارعاش  راثآ  زا  ًالماک  هک  ییاه  یگژیو 

تیودـهم راظتنا و  هلأسم  نایم ، نیا  رد  درک و  مهارف  یمالـسا  لیـصا  ياهرواب  میهافم و  حرط  يارب  یبساـنم  رتسب  یمالـسا  بـالقنا 
زا يدیدج  نییبت  ریسفت و  ناریا ، یمالسا  بالقنا  يریگ  لکـش  سفن  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  تفای ، يریگمـشچ  شرتسگ  دشر و 

.تسا راظتنا  موهفم 

ساسحا شیوخ  اب  میقتسم  طابترا  رد  ار  دوعوم  رعاش ، رصاعم ، راظتنا  رعش  رد 
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تسا و دوعوم  رظتنم و  يوگو  تفگ  يارب  یفطاع  یمیمـص و  يرتسب  بالقنا ، زا  سپ  نارعاش  رعـش  هاگدید ، نیمه  زا  و  دنک ، یم 
، لاـعفنا ریبعت ؛ موهفم و  نیا  رد  .تسا  ینیع  سوملم و  موهفم  کـی  رعاـش ، يارب  راـظتنا  هک  تسا  طیارـش  لاوحا و  نیا  ریثأـت  تحت 

تهج رد  رظتنم  ماـقم  رد  اـم  رگا  هک  داد  ناـشن  یمالـسا  بـالقنا  .درادـن  ییاـنعم  نتـشاذگ  تسد  يور  تسد  یتسـس و  توخر و 
لامعا نیرترب  ناونع  هب  راظتنا  زا  زین  یمالـسا  ثیداحا  تایاور و  رد  هچنانچ  دوب ؛ دـهاوخ  انعم  یب  ام  راـظتنا  مینکن ، تکرح  دوعوم 

«. جرفلا راظتنا  لامعالا  لضفا  : » تسا هدش  دای 

لاعف و لماک  روط  هب  رعاش  بالقنا ، زا  شیپ  يارس  يودهم  يارعش  فالخ  رب  هک  دید  ناوت  یم  یتحار  هب  هرود  نیا  راظتنا  رعـش  رد 
: درادن رارق  مارآ و  تسا و  لمع  لها  دنک ، یم  راک  تسا ، ایوپ 

وک هب  وک  منک  ریس  مد ، هب  مد  مشک  هآ  - 

(1) ورب ور  موش  وت  اب  وت ، يوک  رس  هب  ات 

وت يادص  لابند  هب  متشگ  ار  كاخ  مامت  - 

ياپ ياج  میاه  هظحل  يور  تس  یقاب  نیبب 

(2) وت

ار ییاپو  تسد  یب  نیا  نم  ادرف  مشک  یم  شتآ  هب  - 

ار ییادج  نیگنس  راوید  منک  یم  ناریو  و 

مراک یم  هنیزبس  مَنَک ، یم  ار  اهراخ  مامت  - 

ییآ یم  نم ، بوخ  هکنیا  مدرم  هب  میوگ  یم  و 

(3) ار

يارب یلاجم  طقف  يدعب و  کی  يرعش  راظتنا ، رعش  یمالسا ، بالقنا  زا  سپ 
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تیعضو دراد  یعس  يداقتنا ، یعامتجا و  لئاسم  حرط  اب  راگزور ، نیا  رد  راظتنا  ِرعاش  هکلب  تسین ، دوجوم  عضو  زا  هیالگ  هوکش و 
.دهد رییغت  لوبق  لباق  بولطم و  یلاح  هب  ار  دوجوم 

ياه مخز  اهدرد و  اب  راظتنا  رعش  .تسا  دوعوم  نارکیب  قفا  هب  ندیسر  سپ  رد  تسا و  یضاران  ناهج  دوجوم  عضو  زا  رظتنم ، رعاش 
 - یعاـمتجا  ) لـئاسم حرط  يارب  بساـنم  يرتسب  يرعـش ، عوضوم  نیا  مینیب  یم  هک  تسا  لکـش  نیا  هب  تسا و  هدروخ  هرگ  هعماـج 

.تسا هدرک  مهارف  يداقتنا )

تسا ینایلاس 

! تسوت تعیب  رد  ملد  هک 

مکانمغ ناگدید  و 

وت راظتنا  رد 

! دنز یم  دنویپ  زور  هب  ار  بش 

كاخ رگا 

ار شیوخ  ياقب 

ددنب یم  لیخد  وت  نیقی  هب 

؛ تسین بیجع  نادنچ 

! يراد نالوسر  مالک  بل ، رب  هک 

! ینک یم  همزمز  عیجرت ، هب  ار  قشع  ردص  و 

نورتس ياهربا  وت  یب 

نتفکش ترسح  رد  ار  لد 

ندنام زبس  ترسح  رد 

! دندناشن هیرگ  هب 
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! دندز هنایزات  شورخ ، مرج  هب  ار  ایرد  وت  یب 

ار هوک  و 

نداتسیا هانگ  هب 

! دنتسب ولگ  هب 

ار قشاع  ياه  يرانق  وت  یب 

دندیرب رس  هنیراخ  یعطن  رب 

داد نت  تلاسک  هب  نیمز  وت  یب 

! توخر تراسا  هب  نامسآ  و 

ام ياه  لد  اما 

دشن میلست  هاگ  چیه 

نامسآ یناشیپ  رب  يا  هلق  ات  نامیاه ، تسد  و 

تفر الاب 

میدناوخ جرف  ياعد  و 

(1)! میتسب تماق  ریشمش  اب  ار  زامن  و 

هدیشک ریوصت  هب  ار  يرشب  عامتجا  تیعـضو  همادا ، رد  هدرک و  تبحـص  دوخ  يارب  نآ  هوکـش  راظتنا و  زا  ادتبا  رعاش  رعـش ، نیا  رد 
.تسا هدش  یتسس  توخر و  میلست  نیمز ، دندنب و  یم  هلولگ  هب  ار  هدازآ  ياه  ناسنا  نآ ، رد  ناملاظ  هک  یعامتجا  تسا ؛

نیا میدنب و  یم  تماق  ریـشمش  اب  ار  نامیاهزامن  وت  روهظ  دیما  هب  میتسین و  میلـست  لها  ام  هک  دـنک  یم  دـیکأت  رعاش  رعـش ، همادا  رد 
.تسا یگدنب  میلست و  هنوگره  فلاخم  هک  تسا  يراظتنا  نامه 
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رخآ نخس 

یشهوژپ هب  يودهم ، راعشا  هژیو  هب  ینییآ و  راعشا  رب  یمالسا  بالقنا  ریثأت  زا  هبناج  همه  یهاگآ  هچ  رگا  درک ، ناعذا  دیاب  رخآ  رد 
، ناریا یمالسا  بالقنا  زا  سپ  هرود  رد  يودهم  رعـش  هک  تفایرد  ناوت  یم  زین  یلامجا  هاگن  نیمه  زا  اما  دراد ، زاین  ریگارف  عماج و 

تروص هب  جرف  تساوخرد  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  جرف  ندش  ینالوط  نارجه و  قارف و  هبنج  هب  هجوت  رب  نوزفا 
متـس و ههبج  اـب  هزراـبم  هب  ار  صخـش  هدوـب و  یتلادـع  یب  ملظ و  اـب  هزراـبم  تبیغ و  رـصع  رد  شـالت  كّرحم و  يداـنم و  نشور ،

.تسا هدناوخ  ارف  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  روهظ  يارب  یگدامآ 
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روهظ یگنهرف  نازاس  هنیمز  نایناریا ،

(1) روهظ یگنهرف  نازاس  هنیمز  نایناریا ،

، میرگن یم  نافراع  ینّابر و  ناملاع  نانخـس  مالـسلا و  مهیلع  موصعم  ناماما  تایاور  دیجم و  نآرق  هب  هناملاع  فرژ و  هاگن  اب  یتقو 
هعماج دوب و  دنهاوخ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  ایصوالا ، متاخ  ترضح  روهظ  نازاس  هنیمز  نایناریا ، هک  میبای  یمرد 

، نیقی روط  هب  یناریا ، نازاس  هنیمز  تکرح  .درک  دنهاوخ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  شریذـپ  هدامآ  ار  یناهج 
.دوب دهاوخ  یگنهرف  یلمع -  تئارب  مه  یگنهرف و  ینابز -  تئارب  هلحرم  رد  مه  تکرح ، نیا  تسا و  یگنهرف  تکرح 

ِیتْأَی َفْوَسَف  ِِهنیِد  نَع  ْمُکنِم  َّدَـتْرَی  نَم  ْاُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  :)) تسا هدـش  میـسرت  هنوگنیا  دـیجم  نآرق  رد  روهظ  نازاس  هنیمز  يامیس 
ِهّللا ُلْضَف  َِکلَذ  ٍِمئآل  َهَمَْول  َنُوفاَخَی  َـالَو  ِهّللا  ِلـِیبَس  ِیف  َنوُدِـهاَُجی  َنیِِرفاَْـکلا  یَلَع  ٍهَّزِعَأ  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  ٍهَّلِذَأ  ُهَنوُّبُِحیَو  ْمُهُّبُِحی  ٍمْوَِقب  ُهّللا 

دنوادـخ هدـنیآ ، رد  ددرگرب ، دوخ  نید  زا  هک  امـش  زا  سکره  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا  ٌمِیلَع ؛ ٌعِساَو  ُهّللاَو  ءاَـشَی  نَم  ِهِیتُْؤی 
، نارفاک ربارب  رد  عضاوتم و  نانمؤم ، ربارب  رد  .دـنراد  تسود  ار  وا  زین  اهنآ  دراد و  تسود  ار  اهنآ  هک  دروآ  یم  ار  یموق )  ) یهورگ
ره هب  هک  دنوادخ ؛ لضف  تسا  نیا  .دنسرت  یمن  يا  هدننک  تمالم  چیه  شنزرس  زا  دننک و  یم  داهج  ادخ  هار  رد  .دنتسه  تبالص  اب 

هک
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(1) ((. تساناد دراد ، ار  نآ  قاقحتسا  هک  ره  لاوحا  هب  تسا و  یهانتمان  عیسو  تمحر  ياراد  دنوادخ  دنک و  یم  اطع  دهاوخ ،

: هک دنا  یناسک  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  بالقنا  نازاس  هنیمز  فیرش ، هیآ  نیا  ساسارب 

؛ تساهنآ ّبحم  دنوادخ ،

؛ دنیادخ ّبحم  اهنآ ،

؛ دنتسه ریز  هب  رس  نتورف و  مولظم ، ياه  ّتلم  ربارب  رد 

؛ دنتسه تبالص  اب  راوتسا و  نارگمتس ، ناشکرس و  ربارب  رد 

؛ دننک یم  داهج  یماظن ) یسایس و  یگنهرف ،  ) فلتخم داعبا  رد  لاعتم  يادخ  هار  رد 

.دنرادن سرت  فوخ و  يزیچ  چیه  سک و  چیه  زا  اّما  دنرخ ، یم  ناج  هب  ار  تمالم  ياهریت  و 

هک دندیسرپ  دننک ، یم  ایحا  ار  ادخ  نید  هک  یموق  هرابرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  زا  دش ، لزان  رظن  دروم  هیآ  یتقو 
بانج هناش  رب  ار  دوخ  كرابم  تسد  هک  یلاح  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  سّدقم  دوجو  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  اهنآ 

: دومرف دندوب ، هتشاذگ  یسراف  ناملس 

رگا دومرف : سپـس  دنتـسه ؛ وا  نانطومه  درم و  نیا  ْسْراف ؛ ِءانبَا  نِم  ٌلاجر  َُهلَوانََتل  اّیرُّثلِاب  ًاقّلعُم  نیّدـلا  ْناک  َول  َلاـق : َُّمث  ُهوُوَذ ؛ اذـه َو 
(2) .دنبای یم  تسد  نآ  هب  سراف  زا  ینادرم  هنیآ  ره  دشاب ، هتخیوآ  ایرث  هب  نید 

نید زا  ام  رگا  هک  نانیا  : » دندیـسرپ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  زا  بارعا  دـش ، لزان  هیآ  نیا  یتقو  رگید  یتیاور  رباـنب 
رد ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  دنتـسه »؟ یناسک  هچ  دهد ، یم  رارق  ام  ياج  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  مینادرگرب ، يور  ادخ ،

ناملس هناش  رب  تسد  هک  یلاح 
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: دندومرف دنتشاذگ ، یم  هللا  همحر  یسراف 

رگا تسوا ، تسد  رد  مناج  هک  یـسک  هب  مسق  .شنانطو  مه  درم و  نیا  ...ًاطُونَم ؛ ُنامیالا  َناک  َول  ِهدَِـیب  یـسفَن  يذـّلا  ُهُمْوَق َو  اذـه َو 
(1) .دنبای یم  تسد  نآ  هب  سراف  زا  ینادرم  دشاب ، هتخیوآ  ایرث  هب  نامیا 

، ًایناث دنتـسه ؛ دـنوادخ  نید  رگایحا  ًـالوا ، هک  دـیوگ  یم  نخـس  ینمؤم  نادرم  ناـنز و  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربماـیپ 
.دنبای یم  تسد  نامیا  هجرد  نیرتالاب  هب  ًاثلاث ، دنتسه و  بان  نید  بحاص 

: هک دیمهف  ناوت  یم  هدش ، دای  هیآ  هرابرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  حیضوت  ادخ و  نید  نارگایحا  هیآ  نیا  رد  تقد  اب 
رگید یتّلم  موق و  ارچ  ناـیناریا ؟ ارچ  دیـسرپ ، دـیاب  هکنیا  .دوب  دـهاوخ  یماـظن  تیاـهن ، رد  یگنهرف و  یتکرح  ناریا ، مدرم  تکرح 

؟ دنا هدشن  هدیزگرب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  هنیمز  نتخاس  ایهم  ادخ و  نید  يایحا  يارب 

: نایناریا هک  دهد  یم  ناشن  خیرات ، گرزب  ياه  نومزآ  خیرات و  دنلب  هبرجت 

؛ دنتسه ییوج  تقیقح  یبلط و  قح  هیحور  ياراد 

؛ دنراشف یمن  ياپ  لطاب  رب  دنتسه و  رفنتم  بّصعت  زا 

؛ دنتسه اجرباپ  راوتسا و  یعیبط  ریغ  یعیبط و  دیادش  ربارب  رد 

؛ دنتسه يراد  هشیر  قیمع و  گنهرف  ياراد 

؛ دنتسه يروالد  عاجش و  ياه  ناسنا 

؛ دنراد یم  تسود  ار  ناملاع  دنزرو و  یم  قشع  ینید ، ملع  هژیو  هب  ملع و  هب 

؛ دنتسه مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  عفادم 

؛ دنرنه بدا و  لها 
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؛ دنتسه نیرفآ  هسامح  ینادرم 

.تسا هتخیمآ  نافرع  اب  نانآ  هسامح  یسامح و  نانآ  نافرع 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  ترضح  يدمحم ، بان  مالسا  راذگناینب  رگید ، یتیاور  رد 

(1) «. دنراد سراف  لها  مالسا ، رد  ار  بیصن  نیرت  گرزب  سراف ؛ لها  مالسالا  یف  ًابیصن  سانلا  مظعا  »

یم دهد و  یم  ربخ  خیرات ، هاگرذـگ  رد  یگنهرف  گرزب  هثداح  کی  زا  زین  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  نیدـحوملا ، یلوم 
: دیامرف

یم مدرم  هب  تسا ، هدـش  لزاـن  هک  هنوـگ  ناـمه  ار  نآرق  دـنا و  هدرک  اـپ  رب  رداـچ  هفوـک ، دجـسم  رد  هک  منیب  یم  ار  مجع  ییوـگ  »
(2) «. دنزومآ

هللا لجع  يدـهم  ترـضح  روهظ  هنیمز  دـننک و  ایحا  ار  مالـسا  زاس  ناسنا  بتکم  نرق ، هدراـهچ  زا  سپ  دـنناوتب  ناـیناریا  هکنیا  يارب 
شیب يراثآ  هک  یتکرح  دیایب ؛ دوجو  هب  ناریا  رد  یگنهرف  هدنفوت  تکرح  کی  ات  دوب  مزال  دننزاس ، هدامآ  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت 

.دشاب هتشاد  یماظن  تکرح  کی  زا 

نانز نادرم و  هکنیا  يارب  وا  .دوب  ناریا  مدرم  یگنهرف  تکرح  رادـمچرپ  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترـضح  ملاع ، ریدـم  نیرت  كریز 
، دننک هدامآ  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ندمآ  هنیمز  دنبای و  تسد  شناد  نامیا و  هجرد  نیرتالاب  هب  دنناوتب  یناریا 

نیا نماد  رد  ار  يا  هژیو  ياه  ناسنا  تفـشآرب و  ار  نارگمتـس  باوخ  نآ ، مان  هک  درک  سیـسأت  ملاـع  رد  راـب  نیلوا  يارب  ار  یبتکم 
.دنشیدنا یم  كاخ  بآ و  زا  رتارف  هک  داد  شرورپ  بتکم 

جیـسب .دراپـس  یـشومارف  هتوب  هب  ار  یقرـش  یبرغ و  ياه  بتکم  مامت  هک  درک  يراذگ  ناینب  ار  جیـسب  بتکم  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 
يارب هک  تسا  یگنهرف  ًالماک  بتکم  کی 

76 ص :
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، جیـسب یگنهرف  بتکم  .تسا  بتکم  نیا  گرزب  فادها  زا  یکی  ادخ ، نید  يایحا  دش و  سیـسأت  برغ  رگناریو  گنهرف  اب  هلباقم 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روای  راـی و  یجیـسب  .دـنوش  یم  هتخانـش  یجیـسب »  » ناونع اـب  هک  دراد  ار  دوخ  صاـخ  ياـه  ناـسنا 

.تسا فیرشلا 

: دیامرف یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  جیسب و  طابترا  صوصخ  رد  هلظ  ماد  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترضح 

هب سدقم  بالقنا  نیا  و  هادـف ) انحاورا   ) نامز ماما  نآرق و  مالـسا و  هک  تسا  يا  هطقن  نامه  رد  یگدامآ  روضح و  ینعم  هب  جیـسب 
کی زیزع ، دوعوم  يدهم  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو  ترـضح  زیزع و  نایجیـسب  نایم  دنویپ  اذل  تسا ؛ دـنمزاین  نآ 

(1) .تسا یگشیمه  ینتسسگان و  دنویپ 

یم شالت  زور  ره  شناد ، نامیا و  دنلب  ياه  هّلق  هب  ندیسر  يارب  هک  فیرشلا ؛ هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  زابرس  ینعی  یجیـسب 
.تسا رادروخرب  یمالسا  لیصا  گنهرف  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  مالسا  بان  رکفت  زا  دنک و 

77 ص :
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یمالسا بالقنا  هرهوج  تیودهم ، گنهرف 

(1) یمالسا بالقنا  هرهوج  تیودهم ، گنهرف 

همدقم

ناریا دنمهوکـش  بالقنا  نایرج  .دوب  دهاوخ  رتردـق  نارگ  زین  نآ  جـیاتن  دـشاب ، رتالاو  هچ  ره  دادـیور  کی  ياه  نامرآ  فادـها و 
ترـضح نادیهـش  رالاس  هب  ادتقا  اب  هک  ینانز  نادرم و  .داتفا  قافتا  ینامـسآ  یهلا و  دصاقم  اب  هک  دوب  یعیاقو  هلمج  زا  زین  یمالـسا 

بحاص و هب  لّسوت  هجوت و  اب  دنزاس و  نوگژاو  ار  يدیلپ  كرش و  توغاط و  هلاسرازه  دنچ  خاک  دنتسناوت  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس 
بان مالـسا  راـختفارپ  مچرپ  تسا ، ناناملـسم  رادـهگن  هشیمه  هک  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  دوخ  يادـتقم 

ققحم نیمزرـس  نیا  رد  هک  دوـب  یهلا  ریذـپان  فـلخت  هدـعو  نیا  تفگ  ناوـت  یم  تقیقح  رد  .دـننک  اـپرب  ناریا  زارفرب  ار  يدـمحم 
: هک دیدرگ 

زین دنوادخ  دینک ؛ يرای  ار  ادخ  رگا  دیدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ْمُکَماْدقَأ ؛ ْتِّبَُثی  ْمُکْرُْصنَی َو  َهَّللا  اوُرُْصنَت  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ))
لجع يدهم  ترضح  مایق  اب  ناریا  یمالـسا  بالقنا   (2) ((. تشاد دهاوخ  مدق  تباث  هار  نیارد  ار  امـشو  درک  دـهاوخ  يرای  ار  امش 

شقن هک  تفگ  ناوت  یم  تأرج  هب  دراد و  یندشنادج  قیمع و  لاصتا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا 

79 ص :

.یحلاص اضرمالغ  - 1
.7 (، 47) دمحم - 2
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.درک وجتسج  تیودهم  بان  گنهرف  هب  کسمت  رد  ناوت  یم  ار  یمدرم  میظع  تکرح  نیا  یقیقح  یلصا و 

: تسا رارق  نیا  زا  دومن ، يرای  ینامسآ  تکرح  نیا  ندناسر  رمث  هب  رد  ار  نامروشک  راد  نید  تلم  هک  ییاهراتفر  اه و  هشیدنا 

راد فده  انعم و  اب  یگدنز  ندروآ  تسد  هب  . 1

ادیپ تسد  یعقاو  تداعس  هب  دناوت  یم  اهنآ  ماجنا  اب  هک  دبای  یم  یفیاظو  اه و  تیلوئـسم  یکاخ  هرک  نیا  رب  نتـشاذگ  مدق  اب  ناسنا 
ُْمْتبِـسَحَف َأ  تسا (( : یهلا  ناحتما  شیامزآ و  ناکم  وا  يارب  ایند  مامت  هدشن و  قلخ  نادرگرـس  هدوهیب و  ناسنا  رگید ، ینایبرد  .دـنک 

(1) ((. دیدرگ یمن  زاب  ام  يوس  هب  امش  میا و  هدیرفآ  ثبع  ار  امش  ام  دینک  یم  لایخ  ایآ  َنوُعَجُْرت ؛ اْنَیلِإ ال  ْمُکَّنَأ  ًاثَبَع َو  ْمُکانْقَلَخ  امَّنَأ 

زج يزیچ  ار  یگدـنز  مکاح  تئیه  اریز  دـندوب ، هدـش  عنم  دـنم  فدـه  یهلا و  تایح  کی  زا  توغاـط  میژر  نارود  رد  ناریا  مدرم 
نارود دـننام  راکـشآ  روط  هب  تسناد و  یمن  نارگرامعتـسا  هب  نداد  جاب  یتسرپدـم و  يراب و  دـنب و  یب  ینار ، توهـش  یتسرپاـیند ،

نینچ زا  مدرم  دش و  یمن  لمع  نید  ماکحا  هب  هدش و  هدیـشک  فارحنا  هب  ور  مالـسا  سدقم  نید  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یگدـنز 
.دندوب هدمآ  گنت  هب  یطیارش 

: دنیامرف یم  هراب  نیارد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

هب یگدـنام  بقع  یتسرپ و  هنهک  نتفر ، هکربـتم  نکاـما  اـی  جـح و  هب  دوب و  شزرارپ  يراـختفا  وکـسم  هسنارف و  سیلگنا و  هب  نتفر 
تایونعم بهذم و  هب  طوبرم  هچنآ  هب  ییانتعا  یب  دمآ و  یم  باسح 

80 ص :
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(1) .دش یم  باسح  ندمت  يرکفنشور و  ياه  هناشن  زا  تسا ،

ماـما زا  یتیاور  رد  هچناـنچ  .تسا  هعماـج  رد  تیونعم  حور  ندـیمد  هبیط و  تاـیح  داـجیا  يودـهم  تموکح  ياـه  یگژیو  زا  یکی 
: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  نیسح 

یب رفک و  اب  هکنآ  زا  سپ  ار  نیمز  دنوادخ  دنک و  یم  قح  هب  مایق  هک  تسا  یماما  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح 
(2) .دنک یم  هدنز  وا  هلیسو  هب  تسا ، هدرم  ینید 

شیوخ يارب  ار  رهاط  بیط و  هنوگ و  تداعـس  یگدنز  کی  تسناوت  ینینچ  نیا  تیودـهم  نامرآ  زا  يوریپ  اب  یمالـسا  ناریا  مدرم 
.درادرب ماگ  يدامو  يونعم  تالامک  هب  ندیسر  شنیرفآ و  فده  تهج  رد  دناوتب  يا  هعماج  نینچ  رد  ات  دنزب  مقر 

عورشمان تموکح  متس و  داینب  نتخیر  ورف  . 2

یم تفای  ییاـه  نوعرف  اـه  ناـمز  همه  رد  رگید  يوس  زا  تسا ، يزیتس  لـطاب  یهلا  يایـصوا  اـیبنا و  یگمه  لیـصا  تایـصوصخ  زا 
يور هبور  دیاب  هک  تسا  یهلا  يایلوا  ناگداتـسرف و  هفیظو  نیا  اج  نیا  رد  دندرک ، یم  گنت  یهلا  تلادع  يارب  ار  هصرع  هک  دنوش 

یفرعم توغاط  یفن  يزیتس و  نمـشد  رد  ار  یعقاو  نامیا  میرک ، نآرق  هچنانچ  .دـنریگن  مارآ  دـنربن ، نیب  زا  ار  نآ  ات  دنتـسیاب و  نآ 
: دنک یم 

هب وا  دروایب ، ادخ  هب  نامیا  دنک و  ینمشد  توغاط  اب  هک  یسک  یْقثُْولا ؛ ِهَوْرُْعلِاب  َکَسْمَتْسا  ِدَقَف  ِهَّللِاب  ْنِمُْؤی  ِتوُغاَّطلِاب َو  ْرُفْکَی  ْنَمَف  ))
(3) ((. تسا هدز  تسد  يوقت  مکحم  نامسیر 

81 ص :

ص15. یهلا ، یسایس  همان  تیصو  ینیمخ ، ماما  - 1
ص 132. ج 51 ، راونالاراحب ، - 2

.256 (، 2) هرقب - 3
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عورشم تموکح  درب و  یم  نیب  زا  ار  نامز  ياه  توغاط  همه  شیوخ  سدقم  مایق  اب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح 
: دنیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  .دنک  یم  هریچ  ناهج  رب  ار  یهلا 

.دنک یم  بوکرـس  وا  هلیـسو  هب  ار  یـشک  ندرگ  ره  دنک و  یم  ناسآ  شیارب  ار  یلکـشم  ره  دـنوادخ  .تسا  همئا  ام  نیمهدزاود  وا 
دـنک و یم  دوبان  ار  نید  یب  نارگمتـس  .دوش  یم  کیدزن  شیارب  يرود  هچره  دوش و  یم  رادـیدپ  وا  يارب  نیمز  نداعم  اه و  جـنگ 

(1) .دناسر یم  تکاله  هب  ار  درمتم  نیطایش 

هاگتـسد زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بتکم  زا  يریگ  سرد  اب  نانآ  .دـندوب  ینید  یهلا و  تموکح  ناهاوخ  زین  یمالـسا  ناریا  تلم 
زج هک  یتوغاط  دنربب ؛ نیب  زا  ار  یتموکح  نینچ  ساسا  هدـش  هک  روط  ره  دنتـساوخ  یم  دنتـشاد و  ترفن  نامز  يدـیزی  عورـشمان و 

برغ و زا  هک  دننک  دوبان  ار  یتموکح  دنتساوخ  یم  نانآ  .تشادن  رب  رد  يزیچ  ییارگ  يدام  مسیلاربیل و  کیئال و  بهذم  شرتسگ 
.دروآ یم  ناغمرا  هب  نانآ  يارب  ار  یناگمه  یگتخاب  دوخ  کی  تفرگ و  یم  روتسد  ملاع  قرش 

: دندومرف لحار  ماما  هک  روط  نامه 

ار رشب  دهد و  تاجن  ار  ینآرق  قیاقح  دهاوخ  یم  هک  تسا  یبهذم  وریپ  هک  تسا  رختفم  نآرق  مالسا و  هب  دقتعم  اپ  اترس  زیزع  تلم 
.دـهد تاجن  دـناشک  یم  توغاط  یگدرب و  یتسـس و  اـنف و  يوس  هب  ار  وا  تسا و  هدـیچیپ  وا  لـقع  ياـپ و  تسدرب و  هک  يدویق  زا 
تشگ و هدناماو  اوسر و  هللا  هیقب  ترضح  روشک  ناریا و  رویغ  تلم  لباقم  رد  شگرب  زاس و  همه  شیاهاعدا و  همه  اب  اکیرمآ 

82 ص :
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(1) .درک تیاده  مالسا  رون  هب  یهاشنهاش  تاملظ  زا  درک و  رادیب  ار  ناریا  تلم  هک  دوب  دنوادخ  یبیغ  دادما  نیا 

یهلا يربهر  تیالو و  يداو  رد  ششخرد  . 3

زا یکی  دوخ  نیا  هک  تسا ، عورـشم  ینید  مکاح  یهلا و  تبحم  زا  يوریپ  هتـسراو  دنمفده و  ياه  ناسنا  مهم  ياه  یگژیو  زا  یکی 
هب 25 کیدزن  ار  وا  دندومن و  نیشن  هشوگ  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  رگا  .تسا  ینید  تموکح  کی  مهم  ياه  هصخاش 
دنک و حلص  شیوخ  نامز  توغاط  اب  دش  روبجم  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  رگا  و  دنتخاس ، مورحم  دوخ  عورـشم  مّلـسم و  قح  زا  لاس 
، مالسلا مهیلع  موصعم  ناماما  زا  مادک  ره  رگا  دندناسر و  تداهش  هب  البرک  رد  هنامولظم  هنابیرغ و  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رگا 

اهنآ نامز  مدرم  یسانشن  هفیظو  نارای و  ییافو  یب  ببـس  هب  همه  دندرک ؛ نیـشن  هشوگ  يا  هنوگ  هب  ار  یهلا  گرزب  ياه  تبحم  نیا 
: دیامرف یم  نینچ  دنک و  یم  هلگ  مدرم  ینکش  نامیپ  زا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هکنانچ  .دندش  هدنکارپ  نانآ  فارطا  زا  هک  دوب 

اریز مدرک ؛ یمن  راذگاو  هیواعم  هب  ار  تفالخ  زگره  دندرک ، یم  يراکمه  نم  اب  ادخ  نانمـشد  اب  گنج  رد  هک  متـشاد  ینارای  رگا 
(2)  ... . تسا مارح  هیما  ینب  رب  تفالخ 

هک تسا  ترـضح  نآ  مکحتـسم  رادافو و  نارای  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  تموکح  ياـه  یگژیو  زا  یکی 
لها نادناخ  تیالو و  میرح  زا  عافد  زا  دنوش و  رضاح  هنحص  رد  یمالسا  یهلا و  ياه  شزرا  يایحا  هار  رد  دوجو  همه  اب  دنرـضاح 

ربارب مادکره  يدهم  ترضح  باحصا  : » دیامرف یم  نینچ  نانآ  فصو  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنشکن  تسد  تیب 

83 ص :

ص 5. نامه ، ینیمخ ، ماما  - 1
ص 327. ج 52 ، راونالاراحب ، - 2
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(1) «. دنتسه نهآ  ياه  هراپ  دننام  يوق  مکحم و  یبولق  ياراد  دراد و  ( یهلا  ) تردق ییاناوت و  رفن  لهچ 

یلو زا  دیاب  دنتـسناد  یم  هک  دندوب  یناسک  دندناسر ، رمث  هب  ار  بالقنا  نیا  دـندوب و  هتفرگ  رارق  نامزیزع  ماما  شوداشود  هک  یتلم 
يادـتقم ماما و  زا  يوریپ  اب  نیاربانب و  درکن ، تلفغ  هظحل  کـی  يارب  یتح  يربهر  تیـالو و  روحم  فارطا  زا  درک و  تیاـمح  هیقف 

نیا يزوریپ  زمر  ناوت  یم  دیدرت  یب  .دنزاس  نوگژاو  ار  يولهپ  یهاش  متس  تموکح  دنتـسناوت  دوب ، نآرق  مالـسا و  روحم  هک  دوخ 
هک تسا  يا  هتکن  ناـمه  نیا  تسناد و  یهلا  يربهر  تیـالو و  روحم  رود  یگتـسبمه  داـحتا و  رد  ار  نآ  ياـقب  نینچمه  بـالقنا و 

بالقنا لیـصا  نکر  نیا  زا  تبظاوم  عافد و  ناریا  دـنمتزع  مدرم  همه  یلـصا  فیاـظو  زا  یکی  دـننک و  یم  فارتعا  نآ  هب  نانمـشد 
نآرق مالـسا و  ياه  نامرآ  زا  يوریپ  رد  همئا  ناـمز  مدرم  زا  یتح  اـیند  رگید  ياـه  تلم  زا  ار  ناریا  تلم  ناوت  یم  کـش  یب  .تسا 

هراب نیارد  نامزیزع  ماما  هکنانچ  مه  ، دروآ رامش  هب  یمالـسا  یهلا و  تلم  کی  زا  یجراخ  ینیع و  هنومن  تسناد و  رت  میظع  رترب و 
: دندومرف

قارع هفوک و  هللا و  لوسر  دهع  رد  زاجح  تلم  زا  رتهب  رضاح  رصعرد  نآ  ینویلیم  هدوت  ناریا و  تلم  هک  متـسه  یعدم  تارجاب  نم 
(2) .دنشاب یم  یلع  نبا  نیسح  نینموملاریما و  دهع  رد 

84 ص :

ص 12. نامه ، ینیمخ ، ماما  - 1
ص410. ج21 ، ماما ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  - 2
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! هدشن يزاب  یتراپ 

(1)! هدشن يزاب  یتراپ 

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  هب  قشع  روش و  ناـسنا  رد  دـناوت  یم  هک  تسا  ییاـهاعد  نیرترخاـف  نیرتاـبیز و  زا  هبدـن  ياـعد 
یهلا دـمح  زا  سپ  هدرک و  زاغآ  تقلخ  لوا  زا  نآ  بلاطم  هک  دـینیب  یم  اعد  نیا  هب  يراتخاس  یهاگن  اـب  .دـنک  داـجیا  ار  فیرـشلا 

.تساهنآ تمصع  ایبنا و  باختنا  عوضوم  نآ ، دیامن و  یم  لح  ار  مهم  يا  هلئسم 

دوخ لوا  لاعتم ، يادخ  ًالثم  هدـش و  يزاب  یتراپ  ایبنا  باختنا  رد  هک  مینکن  لایخ  ام  هک  تسا  تهج  نادـب  عوضوم  نیا  هب  نتخادرپ 
زا زارف  نیا  اب  زین  اّمعم  نیا  لح  .تسا  هدادـن  ام  هب  ار  زایتما  نآ  اما  هدرک  باختنا  ار  اهنآ  سپـس  هدومن و  تمحرم  ناشیا  هب  يزاـیتما 

: تساعد

اهنآ اب  وت  ادنوادخ ! هب ؛ ءافولا  مهنم  تملع  کلذ و  کل  اوطرـشف  اهجربز  اهفرخز و  ایندلا و  هذـه  تاجرد  یف  دـهزلا  مهیلع  تطرش 
اهنآ دنـشاب و  انتعا  یب  اهنآ  هب  دنزروب و  دـهز  نآ  ياه  تیباذـج  اه و  تنیز  اهرویز ، يویند ، ياه  ماقم  هب  تبـسن  هک  يدومن  طرش 

.دننام یم  رادافو  طرش  نیا  هب  اهنآ  هک  یتسناد  وت  دنتفریذپ و  ار  طرش  نیا  مه 

هک تسا  نیا  زا  ریغ  اـیآ  دریگ ؟ یم  ناـحتما  نازومآ  شناد  زا  هچ  يارب  ملعم  کـی  ًاـساسا  هک  تفگ  نینچ  ناوت  یم  حیـضوت ، يارب 
ردق هچ  وجشناد  ای  زومآ  شناد  دمهفب 

85 ص :

.نایوقن رصان  - 1
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نامگ دنتسه و  یتالایخ  نازومآ  شناد  زا  یضعب  نوچ  .زومآ  شناد  دوخ  مه  دمهفب و  ملعم  دوخ  مه  ار  نیا  تسا !؟ هدناوخ  سرد 
هـسلج زا  شیپ  تعاس  مین  ًالثم  هدناوخ و  سرد  بوخ  ًاعقاو  يزومآ ، شناد  هک  دیمهف  یملعم  رگا  اما  .دنگنرز  سرد  رد  دـننک  یم 

هسردـم و يالاب  هقبط  هب  نتفر  لاح  رد  زومآ  شناد  نیا  هک  نیمه  یلو  تسا ، هتـشاد  خـساپ  شـسرپ و  زومآ  شناد  نیا  اـب  ناـحتما 
تـسیب هرمن  زومآ  شناد  نیا  هب  ملعم  رگا  الاح  دـندرب ، ناتـسرامیب  هب  ار  وا  تسکـش و  شیاپ  داتفا و  ناحتما  هسلج  رد  روضح  يارب 

هچرگ تسه ، دلب  ار  سرد  مامت  وا  هک  دوب  هتفایرد  نیا  زا  شیپ  اریز  تسین ، يزاب  یتراپ  ًالـصا  نیا  هدرکن و  یفازگ  راک  دهدب ، مه 
.دوش یم  هتفرگ  رظن  رد  رفص  هرمن  یشزومآ ، ینونک  متسیس  رد 

: دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 

ياه قرب  قرز و  راتفرگ  دیتشاذگ ، ایند  هب  اپ  یتقو  هک  ما  هتشاذگ  امش  اب  يرارق  لوق و  مروایب ، ایند  نیا  هب  ار  امش  هکنیا  زا  شیپ  نم 
هدع طقف  اما  .دیدرک  ءاضما  ار  داد  رارق  مه  امـش  .دیهدن  رارق  وا  کیرـش  ار  یـسک  ادخ ، زا  ریغ  دروخن و  ناکت  ناتلد  دـیوشن و  نآ 

(1) .تولاج تولاط و  ترضح  دربن  يارجام  لثم  تسرد  دندنام ، دنبیاپ  رارق  لوق و  نیا  هب  يا 

هب نامهار  رد  دومرف : ناشیا  دندیسر ، بآ  رهن  کیدزن  هب  تولاط  نارای  یتقو 

86 ص :

یََلب ْاُولاَق  ْمُکِّبَِرب  َتَْسلَأ  ْمِهِسُفنَأ  یَلَع  ْمُهَدَهْشَأَو  ْمُهَتَّیِّرُذ  ْمِهِروُهُظ  نِم  َمَدآ  ِیَنب  نِم  َکُّبَر  َذَخَأ  ْذِإَو  فیرـش « : هیآ  هب  تسا  هراشا  - 1
، مدآ نادنزرف  بلـص  تشپ و  زا  تراگدرورپ  هک  ار  ینامز  روایب ) رطاخ  هب   ) و َنِیِلفاَغ ؛ اَذَه  ْنَع  اَّنُک  اَّنِإ  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ْاُولوُقَت  نَأ  اَنْدِـهَش 

یم یهاوگ  يرآ ، : » دنتفگ متسین »؟ امش  راگدرورپ  نم  ایآ  :( » دومرف و  ( ؛ تخاس نتشیوخ  رب  هاوگ  ار  اهنآ  و  تفرگرب ؛ ار  اهنآ  هیرذ 
(«! میدنام ربخ  یب  دیحوت  يرطف  نامیپ  زا  و  ( ؛ میدوب لفاغ  عوضوم  نیا  زا  ام  : » دییوگب زیخاتسر  زور  ادابم ) ات  درک  نینچ  !« ) میهد
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َفَرَتْغا ِنَم  َّالِإ  ! )) دیروخب بآ  نآ  زا  دیابن  هک  تسا  نیا  امش  ناحتما  .دیتسه  هنشت  مه  امش  هک  یلاح  رد  دیسر  میهاوخ  یبآ  همشچ 
ربص دنتسناوتن  داتفا ، بآ  هب  ناشمشچ  یتقو  اما  .دنداد  لوق  مه  اهنآ  .درادن  یلاکـشا  هک  تسد  فک  ود  یکی  رگم   (1) (( هِدَِیب ًهَفْرُغ 

: رعاش لوق  هب  دنداد ، داب  رب  ار  دوخ  ینماد  كاپ  دننک و  لمحت  و 

درآ يوج  بآ  هک  تفر  مالغ 

دربب مالغ  دمآ و  يوج  بآ 

، دندروخ رهن  بآ  زا  ریـس ، لد  کی  دندرک و  شومارف  ار  ناشرارق  لوق و  اهنآ  رتشیب  دندیـسر ، بآ  هب  تولاط  ترـضح  نارای  یتقو 
((. ًالِیلَق َّالِإ  ُْهنِم  ْاُوبِرَشَف  : )) میرک نآرق  ریبعت  هب 

یتقو اما  دندید ، اه  هجنکـش  دنتفر و  اه  نادـنز  بالقنا  زا  شیپ  اهنآ  زا  یخرب  .دـش  روط  نیمه  مه  ام  نویبالقنا  زا  یـضعب  ناتـساد 
يارب امـش  دوب  رارق  دیوگب : اهنآ  هب  هک  دوبن  مه  یکی  دندیـشون ، نآ  زا  دنتـسناوت  یم  ات  دندیـسر ، یماقم  تسپ و  هب  بالقنا  زا  سپ 

و : » تسا هدـمآ  هبدـن  ياعد  زا  ثحب  دروم  زارف  نامه  رد  هچنانچ  دوبن ، نینچ  نیا  ایـصوا  ایبنا و  هرابرد  اما  .دـینک  راـک  نیفعـضتسم 
بوخ ار  ناشـسرد  ایبنا  نیا  دـش  هجوتم  شیوخ  تیاهن  یب  ملع  اـب  هکلب  ملعم و  ناـمه  لـثم  لاـعتم  يادـخ  هب .» ءاـفولا  مهنم  تملع 

هب دومرف و  تیانع  تسیب  هرمن  اهنآ  هب  دـنهدب ، ناحتما  ایند  رد  هکنیا  زا  لبق  سپ  دوب ، دـنهاوخ  راداـفو  شیوخ  دـهع  هب  دـندناوخ و 
کیحوب و مهتمّرک  کـتکئالم و  مهیلع  تطبها  یلجلا و  ءاـنثلا  یّلعلا و  رکذـلا  مهل  تمّدـق  مهتبّرق و  مهتلبقف و  : » هبدـن ياـعد  ریبعت 

يارب يدومن و  کیدزن  دوخ  هب  يدرک و  لوبق  ار  نانآ  سپ  کـناوضر ؛ یلا  هلیـسولا  کـیلا و  عئاردـلا  مهتلعج  کـملعب و  مهتدـفر 
يداتسرف ورف  اهنآ  رب  ار  تناگتشرف  یتشاد و  میدقت  دنمجرا  شیاتس  دنلب و  یمان  اهنآ 

87 ص :

.249 (، 2) هرقب - 1
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تتیاضر بلج  تهاگرد و  هلیـسو  ار  اهنآ  يدرک و  ییاریذپ  ار  ناشیا  دوخ  شناد  لذـب  هب  یتشاد و  یمارگ  دوخ  یحو  اب  ار  اهنآ  و 
«. يداد رارق 

یمن اِیبَن ،» ِینَلَعَجَو  َباَـتِْکلا  َِیناَـتآ  ِهَّللا  ُدـْبَع  یِّنِإ  : » دومرف دـمآ و  ناـبز  هب  هراوهگ  رد  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  لـیلد  نیمه  هب 
بانج تفگن  مه  لاعتم  دنوادخ  .ما  هدش  ربمایپ  نم  دیوگ : یم  هکلب  دهد » رارق  ربمایپ  ارم  ادخ  تسا  رارق  ًادعب  اِیبَن : ِینَلَعَجَی  دیوگ « :

ياه هرمن  یتسه و  یبوخ  مدآ  ایآ  مینیبب  ات  یهدب  ناحتما  يوش و  گرزب  دیاب  وت  يدش ؟ ربمایپ  هنوگچ  هراوهگ  رد  وت  رخآ  یـسیع !
دوـجو یلکـشم  چـیه  ًالـصا  هک  دـیوگ  یم  مه  تمکح  لـقع و  .تسا  هداد  ار  شناـحتما  شیپاـشیپ  وا  اریز  ...و ، يریگ  یم  بوـخ 

.دور یم  تسد  زا  ناملد  دتفیب  ایند  ياه  هولج  هب  ناممشچ  یتقو  ام  زا  يرایسب  هک  تسناد  یم  ادخ  هچ !؟ ام  اما  درادن ،

88 ص :
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دوب هایس  اج  همه 

(1) دوب هایس  اج  همه 

شروآرجز یهایـس  مامت  اب  دادبتـسا  ياه  لاب  درک ، یم  ذوفن  تناج  قمع  ات  دود  يوب  يدیـشک  یم  سفن  یتقو  دوب ، هایـس  اـج  همه 
مامت گربلگ  .دوب  هدـیرب  ار  راید  نیا  مدرم  ناما  رگید  دـش و  یم  رت  گنت  زور  ره  مغ  ياه  لاگنچ  .دوب  هدـناشوپ  ار  اه  رهـش  يور 

.دوب هتفرگ  ارف  ار  غاب  مامت  درد  هفرس و  .دش  یم  رپرپ  تشاد  اه  لگ 

راـگزور نیا  رد  لوا  زور  زا  هک  راـگنا  دـش ، یم  وحم  ادـص  یب  مارآ و  درک ، یم  دـنلب  رـس  باـتفآ ، يوج  تسج و  هب  هک  سک  ره 
.تسا هدوبن 

.یـشوماخ هب  ور  دـنداد  یم  ناـشن  یـسوناف  تساـجک ؟ دیـشروخ  يدیـسرپ  یم  رگا  دوب ، اـه  لاؤس  همه  خـساپ  ربت ، قالـش و  ریت و 
هتـشاد هگن  نشور  ار  رودزم  کی  قاتا  رابره  هدش و  درخ  رامعتـسا  ياه  همکچ  ریز  تساه  لاس  دوب  مولعم  هک  نانزوسوس  یـسوناف 

رد ام ، روشک  رد  دوب ...  راک  زاغآ  هزات  نیا ، دـندرب و  یم  جارات  هب  ار  تنهیم  هیامرـس  ماـمت  تقـشع ، تورث و  تیوه و  ماـمت  تسا !
رومن ییاه  نادـنز  رد  ناشیگدـنز  راهب  نامناناوج  رمع  ياهزور  نیرتهب  .دـش  یم  عضو  نوناق  اـم  هیلع  ناـگناگیب و  عفن  هب  اـم  نهیم 

.دش یم  يرپس  دایرف  زا  راشرس  ییاهراوید  درس و  ییاه  هلیم  تشپ 

یهابت و یهایس ، رد  اهزور  .درک  یم  دادیب  امرس  ...دوب  راجفنا  هدامآ  یلو  اه  ضغب 
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سفن یتح  دـش  یمن  رگید  .دـش  یم  حبـص  مارآ  مارآ  هاـنگ  نفعت  يوب  اـب  بش  دیـسر و  یم  بش  هب  تناـیخ  ياـه  همکچ  ریز  متس 
.دوب هتخادنا  هیاس  كاپ  كاخ  نیا  رب  دیلپ  یهاگن  .دیشک 

ریجنز و جنس و  نایم  رد  دنتـشگ ، یم  نینوخ  ینیمزرـس  رادم  رب  اه  هیناث  مامت  هک  ییاه  هظحل  رد  ریگلد  زور  کی  رـصع  رد  ناهگان 
یگنادرم تریغ و  شا ، یمـشاه  تّهبا  هک  درم  کـی  اـه  هلاـن  نیرتزیگناروش  هماـگنه  هب  یناروـن  اـما  هداـس  ياـضف  کـی  رد  هحوـن 

زا يدرم  رون ، رابت  زا  يدرم  .درک  عولط  نیمز  يایفارغج  نیرت  یقرـشم  زا  دروآ ، یم  رطاخ  هب  ار  شیـالوم  يزیتس  ملظ  شنادـناخ و 
دبلاک رد  ادخ  حور  دوب و  هدیـشک  جنر  دیمهف ، یم  ار  درد  هک  يدرم  نوخرپ ، ياه  هلان  ناتـسین  زا  شورخ ، راید  زا  تماقتـسا ، هلیبق 

.تشاد نایرج  شا  یکاخ 

درم دروآرب : هلان  شیوخ ، نیـسح  نیـسح  يادـن  رد  داتـسیا  درم  نیمزرـس ، نیا  رب  متـس  ياه  لاگنچ  دـیلپ و  هاـگن  زا  نیگنـس  شلد 
؟ تساجک

: تفگ درم  دش ، زیت  اه  شوگ  .ینیسح  ینادرم  یبنیز ، ینانز  هسامح ، راید  زا  دنتساخرب  ینادرم  دش ، دنلب  اه  همزمز 

ناـت یگنادرم  تریغ و  مدرم ! يآ  .دوـش  یم  هایــس  شوماـخ و  دراد  هرذ  هرذ  ناـت ، یناـمز  ماــما  لد  ناتقــشع ، روـشک  مدرم ! يآ  »
رگم درک ؟ هزرابم  تنایخ  متـس و  ملظ و  اب  مولظم  رای  ود  داتفه و  اب  هک  دیتسه  يدرم  رادازع  هک  نیا  هن  رگم  دـیزیخ ؟ اپب  تساجک ؟

ییاروشاع خیرات  مامت  يانـشور  هب  تخاس  ییالبرک  شمولظم  كدوک  اب  هک  دـینز  یم  هنیـس  رـس و  هب  ینیـسح  يازع  رد  هک  نیا  هن 
مامت يارب  هنوگ  عمش 
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.دوب تکرح  زاغآ  نیا  دنتفگ و  یم  نیسح  ای  هنوگ  درم  درم ، ياونمه  كاپ  كاخ  نیا  مدرم  تفگ و  یم  درم  ناهج »؟ ياه  سوناف 
یهابت ملظ و  نمرخ  هب  شتآ  هتفر  هتفر  مادـک  ره  هک  ییاه  هقرج  .دـش  دـلوتم  رفـص  مرحم و  رد  شکچوک  ياـه  هقرج  هک  یتکرح 

.دندز

یمرـس بالقنا  يادن  ادص  کی  رقف ، تورث و  نابز و  داژن و  زا  غراف  مدرم  همه  الاح  .دش  زبس  هرابود  اه  ناج  رد  راظتنا  دیما و  رطع 
تکرح اهراعش و  اه ، هیمالعا  .دیسر  یم  شوگ  هب  ربکا  هللا  شوخ  نینط  اه  ماب  رب  .دش  یم  عیزوت  همان  بش  دنتساخرب ، مدرم  دنداد ،
یحور هزات ، یقافتا  هعفد  ره  تفرگ ، الاب  اه  ضارتعا  .دش  لیطعت  اه  هاگشناد  .دیسر  یم  هجیتن  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  یمدرم  ياه 

دیشروخ .دش  دنهاوخ  درس  مدرم  دنرادرب ، ار  دیشروخ  رگا  دندرک  نامگ  شناتسد  مه  ناطیـش و  .اه  دایرف  ناجرد  دیمد  یم  هرابود 
یم وا  .تسوا  لام  نامسآ  دشاب  دهاوخ  یم  اجک  ره  تسا ، دیشروخ  دیـشروخ ، اما  دش ؛ رود  شا  هچغاب  زا  شمدرم ، زا  لاس  هدزناپ 

.داد یم  يرارف  اه  شافخ  دننام  ار  نیطایش  مامت  شا  هدننک  هریخ  شبات  دیبات و 

رد نیمزرـس  نیا  نانز  دیما  رد  ناریپ و  ریبدت  رد  ناناوج  هدروخ  هرگ  ياه  تشم  رد  دنمتریغ ، یمدرم  ياه  دایرف  سپ  رد  ام  بالقنا 
لیدـبت دـنمورب  یناوج  هب  الاح  هک  یبالقنا  .دـش  دـلوتم  دـندرک ، یم  همزمز  ار  قشع  همه ، هک  كاپ  راید  نیا  ناکدوک  ییالال  ناـیم 

نایم رد  اروشاع ، زور  رد  ینیـسح  نارادازع  ياه  کشا  نایم  رد  .تفرگ  ناـج  هضور  سلاـجم  ياـپ  رد  اـم  بـالقنا  كدوک  .هدـش 
هقرج ام ، بالقنا  .درک  دشر  ینارنخس  هداس  ياهراون  رد  یتح  ینارنخس و  سلاجم  نایم  رد  تئیه ، ياه  هتسد 
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.دنتخیر یم  کشا  نآ  رد  اه  سای  مامت  هک  دش  هداز  یمرحم  زا  همه  همه و  ام ، ییاهر 

.درک زاغآ  ندیبات  یگدازآ ، قشع و  روشک  نیا  رجف  ههد  دش و  زاغآ  بالقنا 

نیا همادا  اما  تسـشن  راب  هب  دز و  هناوج  دـش ، زبس  خرـس  هلال  نارازه  نوخ  اب  اه ، یناشف  ناج  مامت  اب  اه ، یتخـس  مامت  اب  ام  بـالقنا 
.ندیسر هلق  هب  يارب  ندوب و  وگلا  يارب  ندش ، رادفده  يارب  ندنام ، يارب  ندش ، هنادواج  يارب  دش  یم  لصو  یعبنم  هب  دیاب  بالقنا 
.نتـشاد نایرج  ندوب و  يراج  ندوبن ، دکار  ایرد ، هب  نتـسویپ  يارب  نتفرگرون ، يارب  دـش  یم  لصتم  يا  همـشچرس  هب  دـیاب  بالقنا 

ربا ربارب  رد  میوش ، لصو  همشچرس  نیا  هب  ات  میدیگنج  لاس  تشه  ام  .درک  زاغآ  زاورپ  رون  نیمه  هب  ندیسر  يارب  ام  بالقنا  ًالـصا 
مان هب  دش  يرگید  بالقنا  زاغآ  دش و  هدیمد  نامبالقنا  دوجو  رد  یتسه  رون  نیرتابیز  میدنویپب و  ایرد  نیا  هب  ات  میداتسیا  اه  تردق 
دپت یم  ام  بالقنا  رارق  یب  بلق  زونه  زونه و  تفای و  همادا  قشع  کی  راظتنا  اب  دـش ، زاغآ  اروشاـع  اـب  اـم  بـالقنا  .راـظتنا  بـالقنا 

.تسا هداد  هدعو  دوعوم  نآ  همیرک  تلود  هب  ندش  لصو  ام ، بالقنا  ِماجنارس  نوچ 

شناناوج دوش ، وا  هار  شرف  هک  تسا  يرَظتنم  راظتنا  رد  رظتنم  ياه  بلق  دننام  رظتنم ، بلق  نیا  دـپت و  یم  مه  زونه  ام  بالقنا  بلق 
زاغآ اروشاع  اب  ام  .دـنرادرب  شهاپـس  قشاع  نادرم  هرهچ  زا  رابغ  درگ  نیمزرـس  نیا  ناکدوک  ناـنز و  دـنوش و  وا  ماـنمگ  نازاـبرس 

.میشک یم  سفن  راظتنا  رطع  اب  اما  میدش ؛ دلوتم  میدش ،

هشیر ام  ياه  نایرش  مامت  رد  اوه  دننام  دوعوم  راظتنا  اما  درک  نامباریس  اروشاع 
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.تسا هدناود 

يارب دنا  هدرک  یلاخ  ار  نادیم  .دنا  هتفر  رانک  الاح  دندرک و  لمع  بوخ  دـندیمهف ، بوخ  ار  ناش  هفیظو  زورید ، ياه  ناوج  یتسار 
! یلع ای  کی  هزادنا  هب  دیاش  هدنامن  یهار  همیرک  تلود  ات  .میا  هتخانشن  بوخ  ار  نام  هفیظو  زونه  دیاش  هک  ام 
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! هدش ناملسم  هاش  ایب ، يدهم 

( نویبالقنا راعش  رد  تیودهم  )

هراشا

نارود ياهراعش  عاونا  نایم  رد  تقیقح  نیا  .تسا  تیودهم  هشیدنا  یمالسا ، بالقنا  یلصا  ياه  هیاپ  زا  یکی  هک  میا  هدینش  رایـسب 
رد هک  تساهراعـش  نیا  زا  یـشخب  ددرگ  یم  میدقت  هچنآ  .دوش  یم  هدینـش  هدید و  اه  ییامیپهار  رد  اهراوید و  رب  یمالـسا  بالقنا 

.تسا هدیسر  تبث  هب  یهانپ  نیسح  دمحمرتکد  هتشون  یمالسا  بالقنا  ياهراعش  یسانش  هعماج  باتک 

هدش ناملسم  هاش  ایب  يدهم 

هدش ناشیرپ  اه  لد  نسحلا  نب  تجح  ای  هدش  نابیرغ  ماش  نیملسم  بش  زور و 

هدش ناراب  هلولگ  متشه  ماما  ربق 

هتسشن نامزلا  بحاص  ياج  هب  هتسکش  ار  توکس  ام  عجرم 
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هدش ناناوج  نوخ  شوضو  بآ  هدش  ناملسم  هاش  ایب  يدهم 

ددرگ دیاب  داجیا  یناهج  تموکح 

ددرگ دیاب  هاتوک  اه  تردقربا  تسد 

نیفعضتسم تاجن  نیقتم  تموکح 

! ناج يدهم  هدش  رپرپ  ام  ياه  لگ 

! ناج يدهم  هدش  ربهر  لد  هب  نوخ 

هدش ناراب  هلولگ  متشه  ماما  ربق  هدش  ناملسم  هاش  ایب  يدهم 

تسا بابک  ام  لد  هللا  تجح  ای 

تسا بالقنا  رد  هنامز  عضو 

ام ناناوج  هتشک  ناشک  مدآ  هاش  هک  ام  دایرف  هب  سرب  نامز ! ماما  يدهم 

يولهپ تنطلس  نیا  رب  گرم  يرکسعلا  نسحلا  نب  تجح  ای 

درادن یشزرا  ناج  مالسا  ظفح  يارب  دراد  همادا  تضهن  همطاف ! يدهم  يا 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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