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ناناوج هژیو  هیقف  تیالو 

باتک تاصخشم 

: مق رشن :  تاصخشم  يربکا . اضردمحم  فیلأت  / ناناوج هژیو  هیقف  تیالو  روآدیدپ :  مان  ناونع و   - 1354 اضردمحم ، يربکا  هسانشرس : 
همانباتک تشادداـی :  : 978-964-973-164-3 لایر 15000 کــباش :  165ص . يرهاـظ :  تاصخـشم  نارکمج 1387 . سدـقم  دجـسم 

هدر 7و8 1387  فلا /BP223/8 هرگنک :  يدـنب  هدر  مق )  ) نارکمج دجـسم  هدوزفا :  هسانـش  هیقف  تیـالو  عوضوم :  سیوـنریز . تروـصب 
1644582 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/45 ییوید :  يدنب 

« هعلاطم ياعد  »

َمَحْرَا ای  َِکتَمْحَِرب  َکِمُولُع  َِنئازَخ  اْنیَلَع  ْرُْـشناَو  َِکتَمْحَر  َباْوبَا  اْنیَلَع  ْحَْـتفا  َّمُهَّللَا  ِمْهَْفلا . ِرُوِنب  یْنمِرْکَاَو  ِمْهَْولا  ِتاـُملُظ  ْنِم  ینْجِرْخَا  َّمُهَّللَا 
رب ار  تتمحر  ياهرد  ادنوادخ  راد . یمارگ  مهف  ینـشور  هب  روآرد و  لایخ  مهو و  ياهیکیرات  زا  ارم  ادنوادخ  نانجلا  حـیتافم  َنیمِحاَّرلا 

. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  تدوخ  تمحر  هب  نادرگزاب . ام  رب  ار  تمولع  ياههنیجنگ  اشگب و  ام 

رشان همدقم 

یط حرطم و  یمالسا  بالقنا  ریبک  رامعم  طسوت  هک  تسا  ناملسم  تما  هب  یهلا  هیده  نیرتگرزب  هیقف  تیالو  كرابم  یسدق و  تقیقح 
هاگیاج تشاد  ترورض  تسا . هدومن  ناریا  یمالسا  هعماج  بیصن  ار  تاکرب  تاریخ و  نیرتشیب  یمالسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  ههد  ود 

هب هدش  حرطم  نآ  نوماریپ  هک  یتالاکشا  تاهبش و  هیقف و  تیالو  كرابم  تقیقح  هدودحم  تیهام و  یلقن ، یلقع و  لیالد  هفـسلف ، عیفر ،
يرظن یملع و  عماج ، یقیقحت  بلاـق  رد  هیقفّیلو  ياـهیگژیو  تافـص و  و  تاراـیتخا ، فیاـظو و  اـب  مأوت  اـهتفلاخم ، زا  یلیلحت  هارمه 

ترـضح هیاـمنارگ  دنمـشناد  رثا  هـیقف ، تیـالو  زا  یلمع  وـن و  یلیلحت  شیاتــس  لـباق  دنمــشزرا و  باـتک  ددرگ . نییبـت  ناگتفیــش  يارب 
هب هک  تسا  ییاهیگژیو  زا  رادروخرب  رضاح  باتک  تسا . هدیدرگ  فیلأت  اتـسار  نیمه  رد  يربکا  اضر  دّمحم  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح 

تـسا تمکح  و  ترتع ، نآرق ، لالز  همـشچرس  زا  هتفرگرب  یملع و  ًالماک  روکذـم  باتک  ياهلیلحت  قیقحت و   - 1 ددرگیم . هراشا  نآ 
يارب لماک  ینیب  نشور  تریـصب و  اب  مأوت  ینید  یملع و  مکحم  هاگهیکت  ناونع  هب  ار  باـتک  ياوتحم  دـنناوتیم  یمارگ  ناگدـنناوخ  هک 

ياهثحب اه و  لصف   – 3 دشابیم . نیون  کبس  هب  ریظنیب و  دوخ  عون  رد  عوضوم  هب  نتخادرپ  شراگن و  هوحن   - 2 دنیامن . باختنا  دوخ 
. دشابیم رادروخرب  بسانم  يونعم  راب  زا  يرکف  و  یملع ، يوق ، هینب  زا  يرادروخرب  نمض   - 4 تسا . رادروخرب  مزال  یشزومآ  راب  زا  نآ 

يرادربهرهب هعلاـطم و  تـسا . هدـیدرگ  نیودـت  اویــش  ناور و  یملق  اـب  زیهرپ و  ًـالماک  یملع  سونأـمان  تاحالطــصا  يریگراـکب  زا   - 5
دیفم اههاگـشناد  شرورپ و  شزومآ و  اـهداهن ، اـهنوناک ، یگنهرف ، ینید و  زکارم  راـشقا ، همه  يارب  باـتک  نیا  زا  یـشرورپ  یـشزومآ و 

يدمحا نیسح  نارکمج  سّدقم  دجسم  تاراشتنا  لوؤسم  ریدم  میلعلا » عیمسلا  تنا  کنا  انم  لّبقت  انبر  . » تسا

هیقف تیالو  هاگیاج  مالسلا  مهیلع  لّوا  لصف 

هیقف تیالو  هاگیاج  مالسلا  مهیلع  ّلوا  لصف 

. تسا مالسا  یعیبط  دولوم  هیقف  تیالو 
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هیقف تیالو  هاگیاج 

ماظن دـبلاک  رد  یحور  هیقف  تیـالو  هک  ارچ  دراد . لیدـبیب  زاـتمم و  یهاـگیاج  هک  تسا  مالـسا  یـسایس  ياـهشزرا  یّلجت  هیقف  تیـالو 
ِةالَّصلا و یَلَع  ٍسْمَخ : یلَع  ُمالْـسِالا  َِیُنب  دومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  دـنوشیم . یلمع  نآ  روحم  رب  نید  ماکحا  ریاس  هک  تسا  یمالـسا 
و جح ، هزور ، تاکز ، زامن ، تسا : هدش  هداهن  هیاپ  جنپ  رب  مالـسا  ِۀَیالِْولِاب . َيِدُون  امَک  ٍءیَِـشب  َداُنی  َْمل  ِۀَـیالِْولا و  ِّجَْـحلا و  ِمْوَّصلا و  ِةاکّزلا و 
: ٍءایْشَا ِۀَسْمَخ  یلَع  ُمالْـسِالا  َِیُنب  دومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  دیوگ : هرارز  ( 1 .) تسا هدشن  هداد  ادـن  تیالو  هزادـنا  هب  يزیچ  هب  و  تیالو .

َوُه یلاْولا  َو  َّنُهُحاتْفِم  اهَّنَِال  ُلَْضفَا  ُۀَـیالِْولَا  َلاقَف : ُلَْضفَا ؟ َکـِلذ  ْنِم  ٍءییَـش  ُّيَا  ُْتلُقَف : ِۀَـیالِْولا . َو  ِمْوَّصلا  َو  ِّجَْـحلا  َو  ِةاـکَّزلا  َو  ِةـالَّصلا  یَلَع 
انب زیچ  جنپ  رب  مالـسا  ِِهتَفِْرعَم . َدَْعب  ِمامِْاِلل  ُۀَـعاَّطلا  ِنمحَّرلا ، اضِر  َو  ِءایْـشَْالا  ُباب  َو  ُهُحاتْفِم  َو  ُهُمانَـس  َو  ِْرمَالا  َُةْورُذ  َلاق : َُّمث  َّنِْهیَلَع …  ُلیلَّدـلا 

تیالو دومرف : مالـسلا  هیلعماما  تسا ؟ رترب  اهنیا  زا  کی  مادک  متفگ : دیوگ : هرارز  تیالو . هزور و  جح ، تاکز ، زامن ، تسا : هدش  هداهن 
برد هّلق و  دـیلک ، نکر ، هبترم  نیرتالاب  دومرف : هاگنآ  تساهنآ …  رب  يامنهار  لیلد و  یلاو  تساـهنآ و  دـیلک  تیـالو  اریز  تسا ، رترب 

تموکح هک  تفایرد  ناریا  میهف  ّتلم  یمالسا ، بالقنا  يزوریپ  اب  ( 2 .) تسوا تخانش  زا  دعب  ماما  تعاطا  دنوادخ ، تیاضر  زیچ و  همه 
، درامگ تمه  سدـقم  لصا  نیا  تیبثت  بیوصت و  هب  ور  نیا  زا  تسا ، ینید  تموکح  دوُِمن  نیرتیقرتم  هیقف ، تیـالو  دـشاب و  ینید  دـیاب 

تیالو نودب  هعماج  رب  دنوادخ  تیمکاح  تسا و  یمالسا  ماظن  يروحم  ادخ  یلصا  هصخشم  هیقف  تیالو  دوب  هدرک  كرد  یبوخ  هب  اریز 
نیا اـب  و  تسا ، مالـسا  تسد  رد  هیقفیلو  تسد  هیقفّیلو و  تسد  رد  مدرم  تسد  یمالـسا  ماـظن  رد  دـنکیمن . ادـیپ  موـهفم  اـنعم و  هیقف 

ياهشزرا تسین ، بیرغ  مالـسا  دـنباییم ، لامک  شمارآ و  یمالـسا  تموکح  رد  نینمؤم  هک  تسا  هیقف  تیالو  یـشزرا  يالاو  هاـگیاج 
ارچ تسا ، هاتوک  یمالسا  نهیم  بالقنا و  يدام  يونعم و  ياهشزرا  هب  يزادنا  تسد  زا  ناراوخناهج  عمط  تسد  دنراد و  تیمسر  ینید 

ناناملـسم یعامتجا  ماظن  رد  هک  تسا  یهاگیاج  نیرتالاب  تیالو  تماما و  تسا . یمالـسا  ياـهشزرا  ناتـسوب  نیما  ناـبغاب  هیقفّیلو  هک 
زا و  درک . نومنهر  تداعـس  لحاس  هب  ار  یتما  دوشیم  نآ  يّدصت  اب  هک  تسا  يدنـسم  نیرتساسح  نیرت و  يدیلک  اریز  دوشیم ، روصت 

اهب و نیرتشیب  زین  مالـسا  دراد و  دـنلب  یهاگیاج  تسا  مالـسا  یهلا  فادـها  ماکحا و  اهشزرا ، هب  اهناسنا  يداه  هیقفّیلو  هک  ییاـج  نآ 
ور نیا  زا  دراد . یـساسا  یتوافت  رگید  دارفا  تموکح  اب  اهنآ  تموکح  دـنتما و  ناگنازرف  اـهقف  کـش  نودـب  تسا . هداد  نآ  هب  ار  شزرا 

. دوب دهاوخ  راید  نآ  مدرم  يارب  گرزب  یتمینغ  دشاب ، هیقفّیلو  تسد  رد  نآ  تماعز  دوش و  لیکـشت  یتموکح  نیمز  زا  ياهطقن  رد  رگا 
هاگیاج مالـسا  ( 3 «.) تساـه تمینغ  نیرتـهب  زا  ناراوگرزب  تلود  « ؛» مئاـنغلا لـضفا  نم  مراـکالا  ۀـلود  : » دومرف مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 

هب تسا  هدرک  یفرعم  مدرم  هب  هاگیاج  نیرترب  رد  ار  نیملـسم  ماما  هتخاس و  حرطم  نکمم  حطـس  نیرتیلاع  رد  ار  یمالـسا  هعماج  يربهر 
مالـسا ساسا  تماما  یماَّسلا  ُهُعْرَف  َو  یماَّنلا  ِمالْـسِْالا  ُُّسا  ُۀَمامِْالَا  دومرف : مالـسلا  هیلعاضر  ماما  دنادیم . نید  ساسا  ار  يربهر  هک  ياهنوگ 

تـسا هتخاس  مورحم  نیملـسم  ربهر  ماما و  زا  ار  دوخ  هک  یـسک  هرابرد  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  ( 4 .) تسا نآ  دنلب  رـس  هخاش  هدـنلاب و 
گرم هب  دـشاب  هتـشادن  يراکـشآ  هدـنز و  ماما  دریمب و  هک  یـسک  ًۀَّیلِهاج . ًۀَـتیم  َتام  ٌرِهاظ  ٌّیَح  ٌماِما  ِْهیَلَع  َْسَیل  َو  َتام  ْنَم  تسا : هدومرف 

(5 .) تسا هدرم  تیلهاج 

تیالو شخب  زایتما  لماوع 

تیالو شخب  زایتما  لماوع 

هک تسا  يربهر  هاـگیاج  نکمم  هاـگیاج  نیرترب  هک  دـیدرگ  نشور  تفرگ و  رارق  ثحب  دروم  هیقفّیلو  يـالاو  هاـگیاج  شیپ ، شخب  رد 
. میهدیم رارق  ثحب  دروم  ار  مهم  لماع  ود  اجنیا  رد  دناهدرک ، زاتمم  ار  هاگیاج  نیا  یلماوع  هچ  اما  تسا . نآ  رادهدهع  هیقفّیلو 

هیقفّیلو تموکح  تیعورشم  - 1
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هیقفّیلو تموکح  تیعورشم  - 1

نیرتزراـب زا  نیا  تسا و  یمالـسا  هعماـج  رب  دـنوادخ  تموکح  وا  تموکح  تقیقح  رد  دراد و  یهلا  ینید و  یتیهاـم  هیقفّیلو  تموـکح 
نیدـلا و مامز  ۀـمامالا  نا  : » دومرف مالـسلا  هیلعیلع  ماما  تسا . هدیـشخب  زاتمم  یهاـگیاج  وا  هب  هک  تسا  هیقفّیلو  تموکح  ياـهیگژیو 
هب ار  نید  تموـکح و  تینیع  تیاور  نـیا  ( 6 .) تسا ناناملـسم  یگدـنز  شخب  ماظن  نید و  راهم  تماما  هک  یتسار  هب  نیملـسملا .» ماـظن 

. تسا هدرک  نییبت  یبوخ 

هیقفّیلو يروحم  مهم و  شقن  - 2

دوخ هب  یـساسا  نوناق  رد  ار  هاگیاج  نیرتالاب  هک  تسا  یمالـسا  ماظن  هدنپت  بلق  هیقفیلو  تسا . هیقف  يروحم  هدـنزاس و  شقن  مود  لماع 
یمالسا يروهمج  رد  مالـسلا  هیلع  رـصعیلو  ترـضح  تبیغ  نامز  رد  : » تسا هدمآ  یـساسا  نوناق  مجنپ  لصا  رد  تسا . هداد  صاصتخا 

هدمآ نوناق  نیا  لصا 57  رد  و  تسا ». ّربدم  ریدم و  عاجـش ، نامز ، هب  هاگآ  اوقتاب ، لداع و  هیقف  هدـهع  رب  تما  تماما  رما و  تیالو  ناریا 
تماما رما و  هقلطم  تیالو  رظن  ریز  هک  هییاضق  هوق  هیرجم و  هوق  هننقم ، هوق  زا : دـنترابع  ناریا  یمالـسا  يروهمج  رد  مکاـح  ياوق  : » تسا
تردق نیرتالاب  زا  دراد و  رارق  هژیو  یهاگیاج  رد  دراد  هک  یتیالو  رطاخ  هب  هیقف  دندرگیم .» لامعا  نوناق  نیا  هدـنیآ  لوصا  قبط  رب  تما 

شقن دناوتیم  وا  یتموکح  ماکحاو  تسا  مالسلا  هیلعماما  بیان  وا  هک  نیا  هچ  تسا . رادروخرب  مالسلا  هیلعرـصع  ماما  زا  سپ  تیعقوم  و 
. دوب یمالسا  تموکح  سیسأت  هاش و  اب  هزرابم  رد  هرس  سدقینیمخ  ماما  ياوتف  نآ  زراب  هنومن  دشاب . هتشاد  ناناملـسم  یگدنز  رد  یّمهم 

دنلب هاگیاج  اـت  میزادرپیم  نآ  حرـش  هب  هک  دوب  وکاـبنت  میرحت  هراـبرد  يزاریـش  يازریم  هّللاۀـیآ  زاستشونرـس  ياوتف  نآ  رگید  هنومن  و 
نیدلارصان زا  لاس  تدم 50  هب  ار  ناریا  تایناخد  زایتما  یسیلگنا  یناپمک  کی  يرجه ، لاس 1309  رد  ددرگ . راکشآ  رتشیب  هیقف  تیالو 

هلاس ره  ضوع  رد  دـشاب و  یجراخ  یناـپمک  نآ  راـصحنا  رد  قلطم  روطهب  ناریا  نوتوت  وکاـبنت و  شورف  دـیرخ و  اـت  تفرگ  راـجاق  هاـش 
مامت هب  دومن و  ناریا  دراو  ار  دوخ  ناگدـنیامن  زایتما ، بسک  زا  سپ  یناپمک  نیا  دـیامن . تخادرپ  هاش  هنازخ  هب  سیلگنا  هریل  رازه  هدزناپ 
تهج ره  زا  دشیم  هرادا  اهنآ  دوخ  هلیسوهب  ًامیقتـسم  هک  تایناخد  تارادا  سیـسأت  اب  درک و  مازعا  روشک  تاهد  تابـصق و  یتح  اهرهش 
لیـس نیا  يولج  رتدوز  هچ  ره  دننکن و  جالع  عوقو  زا  لبق  ار  هعقاو  رگا  دندیمهف  هک  ناریا  رادیب  ياملع  دـنتفرگ . گنت  مدرم  رب  ار  هنیمز 
ریاس کمن و  بوچ و  لاغز و  دعب  زور  هرقن و  الط و  ندعم  ادرف  دریگیم و  رارق  سیلگنا  رایتخا  رد  تایناخد  زورما  دنریگن ، ار  نک  ناینب 
گر هک  ار  روشک  داصتقا  مامت  رگهلیح ، راک و  هنهک  ياه  یسیلگنا  هک  دش  دهاوخن  يرید  دنوشیم و  التبم  تشونرس  نیا  هب  ناریا  ءایشا 

ور نیا  زا  داد . دنهاوخ  شرتسگ  روشک  رسارس  رد  ار  دوخ  رادتقا  ذوفن و  مایا ، رورم  هب  هتفرگ و  تسد  هب  دشابیم  ناریا  ناناملـسم  یتایح 
یگدنز قارع  هرماس  رهش  رد  هک  يزاریش  نسح  دمحم  ازریم  هّللاۀیآ  دوخ  رصع  گرزب  ملاع  عالطا  هب  تعرس  هب  ار  عوضوم  ناریا  ياملع 

رداص اهنآ  باوج  رد  ار  دوخ  یخیرات  روهـشم و  ياوتف  گرزب  میعز  نآ  و  دندرک ، اتفتـسا  وا  زا  دوخ  فیلکت  هرابرد  دندناسر و  درکیم 
وکابنت لمع  تباب  زا  مالسا  دالب و  يارب  هک  یعـضو  نیا  اب  یلاعلا ، مکلظ  هَّللا  مادا  لاؤس : تسا : لیذ  حرـش  هب  باوج  لاؤس و  نتم  دومرف .

صخـشم ار  ناناملـسم  فیلکت  هکنآ  یعدتـسم  تسیچ ؟ ناناملـسم  فیلکت  دراد و  تروص  هچ  ًاعرـش  ناـیلق  ندیـشک  ًـالعف  هدـمآ  شیپ 
هجرف یلاعت  هَّللا  لجع  نامز  ماـما  اـب  هبراـحم  مکح  رد  َناـک  ٍوَْحن  ِّيَاـِب  نوتوت  وکاـبنت و  لامعتـسا  مویلا  میحرلا  نمحرلا  هَّللامسب  دـیئامرف ؟
دروآ دیدپ  تاساسحا  زا  ینافوط  تخادنا و  هار  هب  ییاغوغ  روش و  نانچ  رصتخم  مکح  حیرص و  ياوتف  نیا  ینیـسحلا  نسحدمحم  تسا .

(7 .) دیدرگ وغل  سیلگنا  زایتما  داتفا و  ناجیه  رد  تخس  نارهت  ًاصوصخم  تخیر و  مه  هب  عاضوا  ینامز  كدنا  رد  هک 

هیقف تیالو  یملع  هچخیرات  مّود : لصف 

هیقف تیالو  یملع  هچخیرات  ّمود : لصف 
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. دراد هلاس  رازه  یتمدق  هیقف  تیالو 

هیقف تیالو  یملع  هچخیرات 

عورش هطقن  ددرگ  مولعم  ات  دریگیم  رارق  هراشا  دروم  لامجا  روطهب  هک  تسا  ثحب  نیا  مهم  لئاسم  هلمج  زا  هیقف  تیالو  یملع  هچخیرات 
ياهلصف لوط  رد  هک  دـش  هتخیر  مالـسلا  مهیلعهمئا  ربمایپ و  نامز  رد  هیقف  تیالو  ساسا  تسا . هدوب  تروص  هچ  هب  نآ  یخیرات  ریـس  و 

رارق ثحب  دروم  باتک  نیا  مراهچ  لـصف  رد  هک  تسا  هلظنح  نبرمع  هلوبقم  اـهنآ  نیرتمهم  درک . میهاوخ  ناـیب  ار  ناـنآ  نانخـس  هدـنیآ ،
يافوتم هللا  همحردیفم  خیـش  دناهدرک . نایب  خـیرات  فلتخم  عطاقم  رد  طابترا  نیا  رد  ار  ییاواتف  اهقف  مالـسلا  مهیلعهمئا  زا  سپ  دریگیم .

رگید دنتسه و  ادخ  يوس  زا  بوصنم  هک  تسا  مالـسلا  مهیلعدّمحم  لآ  زا  يده  همئا  هدهع  هب  مالـسا  دودح  يارجا  دیوگیم : 413 ه.ق 
ه.ق يافوتم 446  یـسوط  خیـش  ( 8 .) دـندرک ضیوـفت  هعیـش  ياـهقف  هب  ار  بصنم  نیا  اـهنآ  دـندرک و  بصن  همئا  هـک  ییارما  ناـمکاح و 
هب ار  بصنم  نیا  مالـسلا  مهیلعهمئا  دشاب و  هداد  هزاجا  وا  هب  مالـسلا  هیلعموصعم  ماما  هک  تسا  زیاج  یـسک  يارب  اهنت  تواضق  دیوگیم :

تسا و تموکح  رد  رـصعیلو  بیاـن  هیقف  عقاو  رد  دـیوگیم … : يافوتم 447 ه.ق  یبلح  حالـصلاوبا  ( 9 .) دندرک ضیوفت  هعیـش  ياهقف 
ار ماما  مهس  تسا  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  بیان  هک  یـسک  تسا  بجاو  دیوگیم : يافوتم 676 ه.ق  یّلح  ققحم  ( 10 .) دراد ار  نآ  تیلها 

نایب یّلح  ققحم  هک  مالسلا  هیلعنامز  ماما  بیان  طیارـش  نییبت  رد  يافوتم 966 ه.ق  یناث  دیهش  ( 11 .) دیامن میسقت  نآ  نیقحتسم  نیب  رد 
(12 .) تسوا يوس  زا  بوصنم  ماما و  بیان  وا  اریز  دشاب  اوتف  طیارش  همه  ياراد  هک  تسا  ياهعیـش  لداع و  هیقف  دارم ، تسا : هدروآ  هدرک 
زا دوشیم  ریبعت  دـهتجم  هب  نآ  زا  هک  طیارـشلاعماج  هیقف  هک  دـنراد  رظن  قافتا  هعیـش  ياهقف  دـیوگیم : ياـفوتم 940 ه.ق  یکرک  ققحم 

همه رد  هیقف  دیوگ : يافوتم 993 ه.ق  یلیبدرا  ققحم  ( 13 .) دراد تباین  تسا ، رادرب  تباـین  هک  يدراوم  همه  رد  مالـسلا  مهیلعهمئا  يوس 
دندوب مدرم  ياوشیپ  هک  ماما  ربماـیپ و  يارب  هچنآ  دـیوگیم : يافوتم 1235 ه.ق  یقارن  دـمحا  الم  ( 14 .) تسا مالـسلا  هیلعماما  بیان  روما 

يافوتم 1266 رهاوج  بحاـص  ( 15 .) دـشاب هداد  صاصتخا  اـهنآ  هب  اـهنت  ار  یقح  یلیلد  هک  نیا  رگم  تسا  تباـث  زین  هیقف  يارب  دوب  تباـث 
وا يارب  تسا  مالسلا  هیلعماما  يارب  هک  یتارایتخا  مامت  دراد و  رایتخا  لماک  روطهب  هیقف  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  تایاور  رهاظ  دیوگ : ه.ق 

ماما زا  اوتف  طیارش  عماج  هیقف  تباین  رد  یلاکـشا  تروص  ره  رد  دیوگیم : يافوتم 1322 ه.ق  ینادمه  اضر  اقآ  جاح  ( 16 .) دشابیم مه 
هللا یلـصمرکا  ربمغیپ  يارب  هک  یتیالو  دیوگ : هرـس  سدـقینیمخ  ماما  ( 17 .) دشابیمن مالـسلا  هیلعماما  تبیغ  نامز  رد  مالـسلا  هیلعنامز 

هب هتشذگ  ياهقف  یخرب  لاوقا  ( 18 .) تسین یکش  چیه  بلطم  نیا  رد  تسا . تباث  مه  هیقف  يارب  دشابیم ، مالـسلا  مهیلعهمئا  هلآو و  هیلع 
میهاوخ رکذ  مهدزای  لصف  رد  رهاوج  بحاص  زا  یمهم  رایـسب  نخـس  و  تسا . هدش  حرطم  هدـنیآ  لصف  هس  رد  اهنآ  عامجا  ياعدا  هارمه 

، یتموکح لکـش  رد  نآ  ققحت  مدـع  تسا و  هدوب  مالـسا  خـیرات  لوط  رد  هیقف  تیالو  هلئـسم  دوشیم  مولعم  دـیدرگ  ناـیب  هچنآ  زا  درک .
، تهج رد  هچ  رگا  ینید  تفرعم  هک  نیا  نمض  دنزاس . یلمع  ار  نآ  دناهتسناوتن  ای  هتـساوخن  ناگتـشذگ  هکلب  دشابیمن . نآ  دوبن  رب  لیلد 

دوخ هتـشذگ  لاح و  ياهقف  تبـسن  يرتلماک  تفرعم  زا  هک  هرـس  سدـقینیمخ  ماما  تسا و  لماکت  لباق  دوخ  لـصا  رد  اـما  تسا  تباـث 
یتموکح هدرتسگ و  لکش  رد  درک و  هعجارم  مالسا  رد  گرزب  هیامرس  نیا  هب  دوب ، هداد  وا  هب  دنوادخ  هک  یصاخ  قیفوت  اب  دوب  رادروخرب 

(19 « ) هدوب الاح  ات  هللا  لوسر  نامز  هدوب ، الاح  ات  لوا  زور  زا  هیقف  تیالو  : » دومرف دوخ  هک  نیا  هچ  دروآرد . ارجا  هب  ار  نآ 

هیقف تیالو  هفسلف  مّوس : لصف 

هیقف تیالو  هفسلف  مّوس : لصف 

. تسا هعماج  رب  دنوادخ  تیمکاح  هیقف  تیالو 
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هیقف تیالو  هفسلف 

هیقف تیالو  هفسلف 

عافد گنهرف  هب  دزاسیم و  علطم  سدقم  لصا  نیا  عفانم  زا  ار  یمالسا  تما  نآ  زا  یهاگآ  هک  تسا  یمهم  لئاسم  زا  هیقف  تیالو  هفـسلف 
تیالو دهدیم . خساپ  دشاب  نیملسم  مکاح  هیقفّیلو  دیاب  ارچ  هک  یمالسا  هعماج  لاؤس  نیا  هب  اریز  دشخبیم . انعم  قمع و  نآ  هب  نامیا  و 

. میهدیم رارق  یسررب  لیلحت و  دروم  ار  نآ  مهم  دراوم  هک  تسا  رادروخرب  يددعتم  ياههفسلف  زا  هیقف 

تموکح تیعورشم   - 1

ترابع هب  و  تسا . يرکشل  ییارجا و  ینوناق ، ییاضق ، داعبا  رد  یتموکح  ياههاگتسد  هب  نداد  تیعورشم  هیقف  تیالو  ياههفسلف  زا  یکی 
ياهیگژیو زا  هک  یسک  تموکح  دشخبیم . ینید  تیوه  ماظن  ياههاگتسد  همه  هب  شتیالو  وترپ  هک  تسا  يدیـشروخ  هیقفّیلو ، رگید ،

یتموکح نینچ  ییاضق  هاگتـسد  هب  نینمؤم  هعجارم  زا  یناوارف  تایاور  رد  تسا و  لطاب  مالـسا  رظن  زا  دشابن  رادروخرب  تلادع  تهاقف و 
ناطلس دزن  دنراد  عازن  ثرا  ای  ضرق  دروم  رد  هک  ام  زا  رفن  ود  مدیسرپ : مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  دیوگ : هلظنح  نبرمع  تسا . هدش  یهن 

تواضق وا  هرابرد  ات  دورب  اهنآ  دزن  لطاب  ای  قح  یعوضوم  رد  هک  یسک  دومرف : ترـضح  تسا ؟ زیاج  لمع  نیا  ایآ  دنوریم  وا  تاضق  و 
هتفرگ توغاـط  مکح  هب  ار  لاـم  نآ  اریز  تـسا  هـتفرگ  ار  یمارح  لاـم  دـشاب  وا  قـح  هـچ  رگا  دریگب  اـهنآ  تواـضق  اـب  ار  یلاـم  دـننک و 

ود نیا  زا  لداـع  هیقف  هک  ییاـج  نآ  زا  دـشابن . رادروخرب  تهاـقف  تلادـع و  زا  هک  تسا  یـسک  تموکح  توغاـط  تموکح  ( 20 .) تسا
زا نابهگن  ياروش  طسوت  وا  ذیفنت  اب  سلجم  بیوصت  دروم  نیناوق  دباییم و  تیعورـشم  وا  تواضق  تموکح و  تسا ، رادروخرب  یگژیو 

رگا و  دشخبیم ، ینید  تیوه  ماظن  ياههاگتسد  همه  هب  هک  تسا  مدرم  رب  ادخ  هفیلخ  هیقفّیلو ، هک  ارچ  دندرگیم  رادروخرب  تیعورـشم 
هلآو هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  درادن . تیعورـشم  دشابن  ادخ  هدنیامن  هک  یـسک  ره  و  دوب ، دهاوخن  ادخ  هدنیامن  دـشاب ، وا  زا  ریغ  یـسک 

یف ُۀَّیِعَّرلا  َِتناک  ْنِا  َو  َّلـجَوَّزع  ِهّللا  َنِم  َْسَیل  ًاِرئاـج  ًاـماِما  ْتَعاـطَا  ِمالـسِْالا  ِیف  ٍۀَّیِعَر  َّلُـک  ََّنبِّذَـعَُال  تسا : هدومرف  لـجوزع  يادـخ  دومرف :
تعاطا وا  زا  دـنهدیم و  تسین  ادـخ  فرط  زا  هک  يرگمتـس  ماما  ره  تیـالو  هب  نت  مالـسا  رد  هک  یمدرم  هنیآ  ره  ( 21 .) ًۀَّیِقَت ًةَِّرب  اِهلامْعَا 

تیعورـشم یلـصا  رایعم  هیقف  تیالو  هک  نآ  هجیتن  دنـشاب . اوقتاـب  راـکوکین و  دوخ  لاـمعا  رد  اـهنآ  هچ  رگا  منکیم  باذـع  ار  دـننکیم 
راک رد  هیقف  هچنانچ  رگا  : » دیامرفیم هرس  سدقینیمخ  ماما  دشخبیم . ینید  يانعم  تهج و  ماظن  راتخاس  هب  هک  تسا  یمالـسا  تموکح 

، دـشابن هیقف  بصن  اب  روهمج  سیئر  دـشابن ، ادـخ  رما  هب  رگا  توغاط . ای  تسادـخ  ای  تسا . توغاط  دـشابن ، راک  رد  هیقف  تیالو  دـشابن ،
هزوح رد  ندش  دراو  وا  هزوح  رد  ندش  دراو  تسا ، توغاط  تعاطا  وا ، تعاطا  تسا ، توغاط  دـش ، عورـشمریغ  یتقو  تسا ، عورـشمریغ 

(22 .« ) تسا تعاط 

هعماج تیاده   - 2

َو ِمالْـسِْالا  َدوُدُح  ِِهتَیالِو  َلْهَا  َمِّلَُعی  ْنَا  ِمامِْالا  یَلَع  تسا : هدومرف  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  تسا . هعماج  تیادـه  هیقف ، تیالو  رگید  هفـسلف 
هب مشچ  يرـشب  تاعامتجا  هک  ییاـج  نآ  زا  ( 23 .) دزومایب مدرم  هب  ار  ادـخ  هب  نامیا  مالـسا و  فراعم  هک  تسا  نیملـسم  ماما  رب  ِناْمیِْالا .

دنناوتیم ار  مدرم  زا  یمک  دصرد  مالسا  نیغلبم  دننکیم ، لمع  اهنآ  هریس  رب  دنزومآیم و  اهنآ  زا  دناهتخود و  دوخ  نارـس  راکفا  راتفر و 
ویدار و تسا ، تاغیلبت  دـشر  تاطابترا و  رـصع  هک  زورما  رـصع  دـنهد . رارق  دوخ  ینید  تاـغیلبت  شـشوپ  تحت  یهلاریغ  ماـظن  کـی  رد 

مدرم یـشخب  تهج  رد  یـسک  ره  زا  شیب  یتاغیلبت  ياههاگتـسد  ور  نیا  زا  تسا . یلزنم  ره  رد  مکاـح  ماـظن  یتاـغیلبت  هدـنیامن  نویزیولت 
لطاب و راکفا  تاغیلبت و  همعط  ات  درک  اـهر  دوخ  لاـح  هب  ار  تما  دوشیم  هنوگچ  لاوحا  عاـضوا و  نینچ  اـب  دـننکیم . اـفیا  يرثؤم  شقن 
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ربارب رد  مدرم  ظـفح  نمـض  اـت  دریگ  هدـهع  هب  ار  روـشک  یتسرپرـس  هیقفّیلو  دـیاب  هک  تساـجنیا  دـندرگ . ناـمکاح  مومـسم  ياـهملیف 
هب ار  مالسا  نیغلبم  دنک ، نییبت  ریسفت و  يا  هیاریپ  ره  زا  رود  هب  ار  مالسا  دهد ، رارق  تیاده  ریسم  رد  ار  اهنآ  یگنهرف ، يرکف و  تامجاهت 

تیاده هلیسو  ار  نویزیولت  ویدار و  هاگتسد  هدومن و  بوصنم  مدرم  تیاده  يارب  ار  تعامج  هعمج و  همئا  درامگ ، مدرم  داشرا  تیاده و 
مدرم دـیآرد و  زازتها  هب  تما  يور  ارف  تیادـه  ياهمَلَع  نید و  مچرپ  اـت  دـیامن  یمالـسا  ياـهشزرا  هنیئآ  ار  تاـعوبطم  و  دزاـس ، اـهنآ 

ار تّما  زبسرـس  هنماد  شاینید  فراعم  ياه  راسهمـشچ  هک  تسا  یعیفر  هّلق  هیقفّیلو  دنروآ . ور  یمالـسا  ياهشزرا  هب  دنوش و  تیادـه 
هفوکـش دنز و  رـس  نینمؤم  ناج  قفا  زا  یمالـسا  ياهشزرا  لاهن  ات  دشخبیم  یبهذم  طاشن  ینید و  توارط  هعماج  هب  دـنکیم و  يرایبآ 

ار نانمـشد  نامداش و  ار  یمالـسا  تما  هک  هیقف  تیالو  هفـسلف  تسا  نیا  ددرگ . هتفکـش  ناشدوجو  ياه  راـسخاش  رب  یکاـپ  اوقت و  ياـه 
. تسا هتخاس  نیگهودنا 

مالسا زا  تنایص   - 3

ترابع هب  تسا . هیقف  تیالو  رگید  هفـسلف  هعماـج ، ینید  تمالـس  هجیتن  رد  فارحنا و  هنوگ  ره  زا  یمالـسا  ياـهشزرا  ماـکحا و  ظـفح 
ینابم ساسا  رب  هک  رگید  یبتکم  تموکح  عون  ره  ًاـساسا  یمالـسا و  تموکح  تسا . یمالـسا  ماـظن  ینید  تیوه  رادـساپ  هیقفّیلو  رگید 
سأر رد  دـیاب  هک  تسا  نیا  اهنآ  نیرتمهم  هک  دـنراد  ییاـهتوافت  رگید  ياـهتموکح  اـب  دـنریگیم  لکـش  یـصاخ  یتدـیقع  يرکف و 

یبتکم تهج  ات  دشاب  هتشاد  دوجو  رظن  بحاص  هاگآ و  یتیصخش  دروآرد  روهظ  هّصنم  هب  ار  بتکم  نآ  فادها  دهاوخیم  هک  یتموکح 
یهیقف دـیاب  مه  یمالـسا  تموکح  سأر  رد  تسا . ریذـپان  بانتجا  ترورـض  کـی  یتیـصخش  نینچ  روضح  هتبلا  و  دـنک ، تنایـص  ار  نآ 

، يورجک هنوـگ  ره  دـیاب  تسا و  مالـسا  ظـفاح  هیقفّیلو  هک  نیا  هـچ  دـشاب . ماـظن  یمالـسا  تیوـه  رادـساپ  اـت  دریگ  رارق  طیارـشلاعماج 
شوماخ ار  نآ  هلعـش  تصرف ، نیلوا  رد  دیامن و  نییبت  مدرم  يارب  ار  نآ  هداد و  صیخـشت  ار  مالـسا  زا  يأر  هب  ریـسفت  تعدـب و  فارحنا ،

. تساه يورجک  قافن و  كرش و  رفک و  اب  هزرابم  رد  مالسا  رادمچرپ  هیقفّیلو  هک  تسور  نیا  زا  دزاس .

تدحو  - 4

يریگولج تالکـشم  زورب  اههقرفت و  زا  تسا و  هعماـج  تدـحو  روحم  هیقفّیلو  تسا . هعماـج  تدـحو  ظـفح  هیقف  تیـالو  رگید  هفـسلف 
ادـیپ ار  دوخ  یعیبط  لاور  یمالـسا  تموکح  دـشاب  هدـنکفا  هیاـس  یمالـسا  هعماـج  یتموکح و  ياـههعومجم  رب  تیـالو  یتـقو  دـنکیم .

هب ای  دوش ، داجیا  یفـالتخا  تما  نیب  رد  اـی  سلجم  تلود ؛ رد  ینعی  دـیآ  دوجو  هب  روکذـم  دراوم  زا  کـی  ره  رد  یلکـشم  رگا  دـنکیم .
تـسا هیقفّیلو  ناتـشگنا  رـس  نیا  دیآ ، دوجو  هب  يریگرد  اههعومجم  نیا  زا  کی  ره  نیب  ای  دننک ، ادیپ  شیارگ  یتسـس  طیرفت و  طارفا و 

تما تدـحو  روحم  هیقفّیلو  نیاربانب  دزاسیم . راومه  ار  لامک  يوس  هب  تکرح  دـنکیم و  زاب  ار  اه  هرگ  دراد  هک  يدـنلب  هاگیاج  اب  هک 
نومنهر تدـحو  شخبتاـجن  لـحاس  هب  فـالتخا  زیمآ  هرطاـخم  باـقرغ  زا  هدرک ، وـسمه  ار  نآ  اهبیـشن  زارف و  رد  هک  تسا  یمالـسا 

. دزاسیم

مالسا ماکحا  يارجا   - 5

ساسا نیمه  رب  دشابیم . یمالـسا  ياهنامرآ  فادـها و  هب  ندیـسر  تهج  رد  تکرح  مالـسا و  ماکحا  يارجا  هیقف  تیالو  رگید  هفـسلف 
خیراـت هشیمه  يارب  لـماک و  عماـج ، نآ  تاروتـسد  تسا و  هطباـض  نوناـق و  نید  مالـسا  تسا . نید  همیخ  دوـمع  هیقف  تیـالو  هک  تسا 
بناوج مامت  دراد  هک  یگدرتسگ  نآ  اب  مالـسا  ماکحا  يارجا  تسا  یهیدـب  تسین . رادرب  لیطعت  یناـمز  چـیه  رد  هک  تسا  رـشب  یگدـنز 
ماکحا هب  دریگیم و  هدـهع  هب  ار  روشک  یتسرپرـس  هیقف  تسا . ماـکحا  نیا  يارجا  هیقف  تیـالو  هفـسلف  دریگیم و  رب  رد  ار  رـشب  یگدـنز 
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دروم ار  نید  یگنهرف ، نانزهار  ددرگن و  لیطعت  نآ  ماکحا  دوشن و  بیرغ  دیارگن ، یگنهک  هب  ادخ  نید  ات  دناشوپیم  لمع  هماج  مالـسا 
یگنهک هب  مالـسا  دوشن  هدرامگ  مدرم  يارب  ینیما  ربهر  کـی  رگا  دـیامرفیم : مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  دـنهدن . رارق  دوخ  هناـگیب  دربتـسد 

(24 .) دباییم رییغت  یهلا  ماکحا  تنس و  دوریم و  اهنآ  نیب  زا  نید  دیارگیم و 

یمالسا نهیم  عفانم  ظفح   - 6

جنر ار  یمالسا  ياهروشک  زا  يرایسب  نآ  رد  یهاتوک  هک  تسا  یمهم  لئاسم  هلمج  زا  رضاح  رصع  رد  هژیوب  یمالسا  روشک  عفانم  ظفح 
هاگن ریقف  ار  دوخ  تلم  هتخیر و  یناهج  رابکتـسا  بیج  هب  یتحار  هب  ار  روشک  لاملاتیب  دوخ  تردـق  ظفح  رطاـخ  هب  اـهنآ  اریز  دـهدیم 

راک هب  ناهج  يرابکتـسا  فادـها  ریـسم  رد  اهروشک  نیا  يـالط  تفن و  دـناهدرک . ینغ  ار  ناملـسم  تلم  نانمـشد  ربارب ، رد  و  دناهتـشاد ،
هدـمآ رد  اهنآ  هعماج  لومعم  لـئاسم  ءزج  لاـملاتیب  عییـضت  دـنوشیم و  بوسحم  نارادهیامرـس  زا  اـهروشک  نیا  نارـس  دوشیم ، هتفرگ 
لواپچ لاگنچ و  زا  ار  یمالـسا  نهیم  عفانم  دراد  هک  يریبدـت  یهاگآ و  تعاجـش ، تلادـع ، ریظن : ییاهیگژیو  رطاـخ  هب  هیقفّیلو  تسا .

زا ات  دهدیم  رارق  نانمشد  ربارب  رد  بالقنا  تیمامت  اب  ار  تلم  دراد  هک  یتیالو  تهاقف و  یگژیو  اب  دنکیم و  ظفح  یللملانیب  نارگتراغ 
بلاق رد  مالسا  يزوریپ  دوبیمن  هیقف  تیالو  رگا  یتسار  هب  دناهدش . لیان  تداهش  ماقم  هب  دنوش  هتشک  رگا  دننک و  عافد  روشک  يدوجوم 

دوبیمن هیقف  تیالو  رگا  یتسار  هب  تفرگیم ؟ لکـش  یمالـسا  ماظن  رارقتـسا  تیاهن  رد  تفاـییم و  ققحت  یمالـسا  دنمهوکـش  بـالقنا 
هب دوـب ؟ هتخورفن  اـکیرمآ  هدـنیامن  یکـسنیژرب  هب  ریازجلا  رد  ار  یمالـسا  تضهن  يزوریپ ، ياـههظحل  نیلوا  رد  تقوـم  تموـکح  سیئر 

ردصینب دوبیمن ، هیقف  تیالو  رگا  یتسار  هب  تسبیم ؟ رب  تخر  ناریا  زا  اکیرمآ  رامعتسا  هایس  هیاس  ایآ  دوبیمن  هیقف  تیالو  رگا  یتسار 
مازعا ناوت  یـسک  دوبیمن  هیقف  تیالو  رگا  یتسار  هب  دوب ؟ هدادـن  نایاپ  یمالـسا  بالقنا  رمع  هب  ناریا  روهمج  سیئر  نیلوا  هتخورف  دوخ 

هنوگ نیا  دوبیمن  هیقف  تیالو  رگا  یتسار  هب  تشاد ؟ هارمه  هب  دوخ  اب  ار  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  تیاهن  رد  اهههبج و  هب  تلم  هناقـشاع 
هناملاظ و دادرارق  دومن و  عطق  ار  سیلگنا  رامعتسا  يوکابنت  زایتما  هک  دوب  هیقفّیلو  نیا  دشیم ؟ ظفح  ایند  رد  ناریا  یمالسا  روشک  تزع 

تاکرحت اـپورا و  هیداـحتا  درومیب  ياـهداقتنا  ياههلعـش  هک  دوب  هیقفّیلو  نیا  تخادـنا . خـیرات  ناد  هلاـبز  هب  ار  سیلگنا  ناریا و  نیگنن 
بطق نیا  تبقاع  ات  دومن  فیـصوت  رثایب  ار  ییاپورا  ياهروشک  ناریفـس  جورخ  درک و  شوماـخ  لاس 1376  لیاوا  رد  ار  ناملآ  ییاـضق 

ياـهویدار یبرغ و  نارگلـیلحت  هتفگ  هب  دـندرک و  مازعا  ناریا  هب  ار  دوـخ  ناریفـس  هاـم ، شـش  زا  سپ  اـپورا  هیداـحتا  ینعی  اـیند  گرزب 
اکیرمآ هک  تسا  هیقف  تیالو  هفسلف  اذل  دیدرگ . تبث  خیرات  كرات  رب  هیقفّیلو  يربهر  هب  يزوریپ  نیا  دش و  زوریپ  ناریا  مالسا ، نانمـشد 

یمهم لصا  دـنکیم ، هئطوت  هراومه  ینید  تموکح  دومن  نیرتیقرتم  نیا  هیقف  تیالو  مهم  لـصا  هیلع  رب  هدـنام و  مورحم  ناریا  عفاـنم  زا 
هداد یلاعت  كرابت و  يادـخ  هک  تسا  ياهیدـه  کی  نیملـسم  يارب  هیقف  تیـالو  : » تسا هدومرف  نآ  هراـبرد  هرـس  سدـقینیمخ  ماـما  هک 

(25 .« ) تسا

هیقف تیالو  یلقع  لیالد  مراهچ : لصف 

هیقف تیالو  یلقع  لیالد  مراهچ : لصف 

. تسا یساسا  نوناق  تاحوتف  نیبملا  حتف  هیقف  تیالو  لصا 

هیقف تیالو  يانعم 

تیالو يانعم  هب  ناوتیم  هک  تسا  ییاـج  نیرتبساـنم  اـجنیا  هک  نیا  هچ  مینکیم  ناـیب  ار  نآ  ياـنعم  هیقف  تیـالو  لـیالد  ناـیب  زا  لـبق 
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ار تیالو  تغل ، ملع  گرزب  دنمـشناد  ریثا  نبا  ( 26 .) تسا ییاورنامرف  کُلم و  تموکح ، يانعم  هب  تغل  ياهباتک  رد  تیـالو  تخادرپ .
هک هنوگنامه  نیاربانب  تسین . یلاو  دشابن ، وا  رد  تافص  نیا  هک  یسک  دیوگیم : هاگنآ  ( 27 .) تسا هدرک  انعم  تردق  ریبدت و  يانعم  هب 

، یلو عمج  تـالُو و  یلاو ، عمج  و  تسا . تردـق  تموکح و  ياراد  ریما و  اورناـمرف ، ياـنعم  هب  یلو  یلاو و  تسا  هدـمآ  يوـغل  عباـنم  رد 
هک تسا  یسک  يانعم  هب  حالطـصا  رد  و  ( 29 .) دراد یهاگآ  هقف  هب  هک  تسا  یـسک  هدـیمهف و  ملاع ، يانعم  هب  هیقف  اما  ( 28 .) تسا ءایلوا 

هجیتن دـیدرگ ، ناـیب  هیقف  تیـالو و  ياـنعم  رد  هچنآ  زا  دـیامن . طابنتـسا  عاـمجا  لـقع و  تاـیاور ، نآرق ، زا  ار  یعرـش  ماـکحا  دـناوتیم 
، نآرق زا  یعرـش  رظن  راهظا  طابنتـسا و  ناوت  هک  تسا  مالـسا  هب  هاگآ  یناسنا  ییاورنامرف  تموکح و  يانعم  هب  هیقف  تیالو  هک  میریگیم 

. دشاب هتشاد  ار  لقع  تایاور و 

هیقف تیالو  یلقع  لیالد 

ار نآ  یلقع  لیالد  زا  دروم  دنچ  اجنیا  رد  هک  تسا  تایاور  تایآ و  اب  قباطم  یلقع  رما  کی  طیارـش  دـجاو  هیقف  تموکح  کش  نودـب 
. تسا ناسنا  یگدنز  داعبا  همه  هب  طوبرم  ياهدیابن  اهدـیاب و  نیناوق و  زا  لماک  ياهعومجم  مالـسا  لوا : لیلد  میهدیم . رارق  ثحب  دروم 

تالیکـشت نودـب  مالـسا  یگداوناخ  یماظن و  ییاضق ، يداصتقا ، یقالخا ، یـسایس ، یعامتجا ، نیناوق  ماـکحا و  عیـسو  مجح  نیا  يارجا 
سانـش مالـسا  يدرف  دـیاب  نیاربانب  دـشاب ، دـناوتیمن  مالـسا  هب  هاگآان  لهاج و  کـی  مه  تالیکـشت  نیا  سیئر  تسین و  رـسیم  یتموکح 

تموـکح ناـمه  هک  سانـش  مالـسا  کـی  تسدهب  طـقف  روـشک  رد  عیـسو  تالیکـشت  نیا  هرادا  و  دریگ ، هدـهع  هب  ار  ماـکحا  نیا  يارجا 
یلیلد زا  داد . تبثم  يأر  نآ  هب  لاس 1358  رد  یمالسا  ناریا  هاگآ  ناملسم و  تلم  دش و  دهاوخ  ققحم  دشاب  یمالـسا  هعماج  رب  هیقفّیلو 

اریز هیقف . تیالو  ندوب  هقلطم  تابثا   - 2 طیارـش . دجاو  هیقف  تیالو  تیمکاح  تابثا   - 1 دوشیم : هدافتـسا  مهم  بلطم  جنپ  دش  نایب  هک 
و دـنک . نیمـضت  نآ  داعبا  همه  رد  ار  هعماج  ندوب  یمالـسا  هیقفّیلو  دوریمن  راظتنا  دـشاب  دودـحم  دـیقم و  هیقف  تموکح  تیـالو و  رگا 

ياهشزرا اهنامرآ و  فادـها ، ماکحا ، ققحت  يارب  دـشاب  مزال  هک  ار  یتابثا  یفن و  ره  دـناوتب  هیقف  هک  تسا  نیا  هب  تیـالو  ندوب  هقلطم 
نیا زا  هک  يرگید  هتکن   - 3 دمآ . دهاوخ  تیالو  دودح  ثحب  رد  عوضوم  نیا  هرابرد  رتشیب  حیضوت  دهد . ماجنا  تما  حلاصم  یمالـسا و 

و دوریم . رامش  هب  مالسا  ملـسم  روما  هلمج  زا  نآ  دوجو  هک  تسا  مالـسا  یعیبط  دولوم  هیقف  تیالو  هک  تسا  نیا  دوشیم  هدافتـسا  لیلد 
رد ملسم  روما  زا  یباب ، ره  رد  هیقف  تیالو  دیوگیم : ینادمه  اضر  اقآ  جاح  یمان  هیقف  تسا . مالسا  تفاب  ءزج  هیقف  تیالو  رگید  ریبعت  هب 
زا يرایـسب  حیرـصت  زا  دیوگیم : یقارن  دمحا  الم  موحرم  ( 30 .) دـناهدرک رکذ  عامجا  ار  نآ  لیلد  اهنآ  زا  ياهدـع  یتح  هدوب و  اـهقف  دزن 

نیا دوجو  اب  هک  تسا  نیا  دوشیم  هدافتسا  هک  يرگید  هتکن   - 4 ( 31 .) تسا یعطق  ملسم و  روما  زا  هیقف  تیالو  هک  ددرگیم  مولعم  املع 
دناهدرک تایاور  نآ  هب  یضعب  هک  یتالاکـشا  هجیتن  رد  دوب و  دهاوخن  دنکیم  تابثا  ار  هیقف  تیالو  هک  یتایاور  هب  زاین  نقتم  یلقع  لیلد 

ناونع هب  ار  اهنآ  ناوتیم  هکلب  درک  میهاوخ  نایب  یلقع  لیلد  نیا  دـییأت  يارب  ار  تاـیاور  اـم  هتبلا  درک . دـهاوخن  داـجیا  یلکـشم  نیرتمک 
: دیامرفیم هللا  همحريدرجورب  یمظعلا  هَّللاۀیآ  تفرگ . اهنآ  زا  مه  يرگید  جـیاتن  درک و  رکذ  هیقف  تیالو  تابثا  يارب  لقتـسم  لیلد  کی 
، تسا یمالـسا  هعماج  زاین  دروم  ياهراک  رادهدـهع  مالـسلا  مهیلعهمئا  هیحان  زا  بوصنم  لداع ، هیقف  هک  نیا  لقع -  رظن  زا  عومجم -  رد 
هب مه  تیاور  نآ  هچ  رگا  میرادـن  مه  هلظنح  نبرمع  هلوبقم  تیاور  هب  يزاین  تیالو  نیا  تابثا  يارب  ام  درادـن و  دوجو  یلاکـشا  نیرتمک 

بجوم اهنآ  روصت  هک  تسا  یتاعوضوم  زا  هیقف  تیـالو  : » دـیامرفیم هرـس  سدـقینیمخ  ماـما  و  ( 32 .) تسا اعدـم  رب  دـهاش  کی  ناونع 
جاتحتال یتلا  تاحـضاولا  نم  هلأسملاف  هلمجلاب  تسا : هدومرف  زین  رهاوج  بحاص  ( 33 .) درادن جایتحا  ناهرب  هب  نادنچ  دوشیم و  قیدصت 

یملع تاناکما  همه  اب  دیاب  هیقف  هک  نیا  رخآ  هتکن   - 5 درادن . لیلد  هب  يزاین  هک  تسا  یحضاو  روما  زا  هیقف  تیالو  هلئسم  ( 34 .) ۀلّدا یلا 
دشاب هتشاد  اههنحص  مامت  رد  ریگمشچ  لماک و  روضح  یمالسا  فادها  ماکحا و  ققحت  تهج  دراد  رایتخا  رد  هک  ییاهرازبا  ییارجا و  و 

عفد دـناهدرک  حرطم  هیقف  تیـالو  ياـج  هب  یـضعب  هک  ار  هیقف  تراـظن  ههبـش  لـیلد ، نیا  سپ  تسا . تراـظن  کـی  زا  شیب  روضح  نیا  و 
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هیقف تراـظن  هک  تسا  نیمه  يارب  و  دروآرد . ارجا  هب  نآ  داـعبا  یماـمت  رد  ار  مالـسا  ناوـتیمن  تراـظن  فرـص  هب  هک  نیا  هچ  دـنکیم ،
متـسیس کی  ياراد  مالـسا  مود : لیلد  دوشیمن . تفای  نآ  رب  هعیـش  هقف  مالـسا و  زا  یلیلد  چیه  دشخبیمن و  ماظن  هب  یتیعورـشم  نیرتمک 

اهنامز و همه  هب  طوبرم  مالـسا  ییاضق  ماکحا  دـنکیم . یگدیـسر  اهنآ  نیرتگرزب  ات  تایانج  نیرتکچوک  هب  هک  تسا  لماک  ییاضق 
هاگتسد نینچ  سیـسأت  تسا و  روشک  رـسارس  رد  ییاضق  هاگتـسد  کی  دنمزاین  اهنآ  ققحت  هک  تسا  ناناملـسم  همه  تداعـس  نیمأت  يارب 

نینچ هب  هک  تسا  هیقفّیلو  تموکح  نامه  یتموکح  ماظن  نیا  تسین . نکمم  ردتقم  یمالسا  تموکح  کی  دوجو  نودب  عورشم ، ییاضق 
بجاو ًالقع  ًاعرـش و  نانمـشد  یگنهرف  یماظن و  تامجاهت  زا  یمالـسا  روشک  ظفح  موس : لیلد  دـشخبیم . تیعورـشم  ییاـضق  هاگتـسد 

ربارب رد  ار  یمالـسا  ياـهشزرا  فادـها و  ماـکحا و  عفاـنم و  تزع و  اـیند و  نید و  هک  یتموکح  نودـب  ینـالک  تظاـفح  نینچ  تسا و 
طیارـشلاعماج یهیقف  يربهر  هب  یمالـسا  تموکح  کی  داجیا  نیاربانب  تسین . رـسیم  دنک ، ظفح  رـضاح  رـصع  رد  هژیوب  مالـسا  نانمـشد 

مدرم يارب  ارچ  دیوگب  یسک  رگا  دومرف : مالسلا  هیلعاضر  ماما  مراهچ : لیلد  تسا . هیقف  تیالو  نامه  نیا  تسا و  يرورـض  ًالقع  ًاعرش و 
رگا  - 1 هک : تسا  نیا  اهنآ  هلمج  زا  دراد ، یناوارف  لیالد  هک  تسا  نیا  باوج  دوش ؟ رما  اهنآ  زا  تعاـطا  هب  دوش و  هداد  رارق  یناـیاوشیپ 

نآ هب  لمع  دـنیارگیم ، داسف  هب  دودـح  زا  زواجت  اب  اریز  دـننکن ، زواجت  اهنآ  زا  هک  دـندش  رما  دـیدرگ و  صخـشم  يدودـح  مدرم  يارب 
نیب رد  ار  یهلا  ماکحا  دودح و  درادـب و  رود  داسف  زا  ار  ناشیا  ات  دوش . هدرامگ  اهنآ  رب  ینیما  هک  نیا  رگم  دـباییمن  ققحت  یهلا  دودـح 

مّیق و نتـشاد  زا  ریزگان  هک  نیا  رگم  دنـشاب  هداد  همادا  دوخ  یگدـنز  هب  هک  میتفاـین  ار  مدرم  زا  ياهتـسد  هورگ و  اـم   - 2 دـنک . هماقا  اهنآ 
یلو نینچ  اب  مدرم  دـنک . اهر  مهم  زاین  نیا  رد  ار  قلخ  هک  تسا  رود  هب  دـنوادخ  تمکح  زا  و  دـندوب ، دوخ  يایند  نید و  رما  رد  یـسیئر 

هب ملاظ  ملظ  يولج  وا  دننکیم و  هماقا  ار  تعامج  هعمج و  زامن  دـننکیم و  يروآعمج  ار  یمومع  لاوما  دـنگنجیم و  نانمـشد  اب  يرما 
تنس و دوریم و  اهنآ  نیب  زا  نید  دیارگیم و  یگنهک  هب  مالـسا  دوشن  هدرامگ  مدرم  يارب  ینیما  ربهر  کی  رگا   - 3 دریگیم . ار  مولظم 
هب دـناوتیم  دـنکیم و  قدـص  وا  رب  تیاور  رد  هدـش  رکذ  ياـهیگژیو  هک  تـسا  لداـع  هـیقفّیلو  اـهنت  ( 35 .) دـباییم رییغت  یهلا  ماکحا 

یمومع و لاوما  يروآعمج  یمالسا ، ياهتّنـس  مالـسا و  ءایحا  تعامج ، هعمج و  هماقا  یهلا ، دودح  يارجا  زا  تیاور  رد  جردنم  فیاظو 
هب ار  نآ  ناوتیم  هتبلا  دـیدرگ و  حرطم  یلقع  لیلد  هس  ای  کی  ناونع  هب  دراد  ینالقع  دافم  هک  تیاور  نیا  دـیامن . لمع  تاروتـسد  ریاس 

دنوش و ارجا  دیاب  هک  تسا  یماکحا  دودح و  ياراد  دـنوادخ   - 1 تسا : نینچ  نآ  دافم  درک و  هماقا  هیقف  تیالو  رب  یلقن  یلیـالد  ناونع 
و دزاس 3 -  اهر  يربهر  مهم  زاین  رد  ار  مدرم  هک  تسا  رود  هب  ادخ  تمکح  زا  تسا 2 -  هاگآ  نیما و  يربهر  دنمزاین  ماکحا  نیا  يارجا 

یهیقف ّیلو  نآ  و  . ) دـنکیم نییعت  ربهر  هعماج  يارب  شتمکح  رب  انب  دـنوادخ  سپ  ددرگیم . یگنهک  رییغت و  راتفرگ  ربهر  نودـب  نید  ای 
دیاب تسا و  یتموکح  تالیکشت  ترورض  یعامتجا  یگدنز  ریذپانراکنا  لوصا  زا  یکی  مجنپ : لیلد  تسا .) ریدم  ّربدم و  عاجـش ، لداع ،

مارح و وا  هب  هعجارم  تسا و  دودرم  مالـسا  رظن  زا  وا  يربهر  دـشابن  ملاع  لداع و  وا  رگا  دریگ . هدـهع  هب  ار  نآ  يربهر  تماعز و  یـسک 
مارح ار  اــهنآ  هـب  هـعجارم  زین  اــهقف  و  ( 36 ،) دـناهدرک یهن  يدرف  نـینچ  هـب  هـعجارم  زا  تاـیاور  هـک  نـیا  هـچ  تـسا . لـطاب  وا  تواـضق 

دشاب و لداع  یهیقف  تموکح ، ياوشیپ  دیاب  درادن ، ار  مدرم  رب  تموکح  یگتسیاش  تلادع ، ملع و  دقاف  صخش  هک  لاح  ( 37 .) دناهتسناد
هیقف تیـالو  لـصا  یـساسا  نوناـق  لوصا  رد  لـصا  نیرتهب  دومرف : نآ  هراـبرد  هرـس  سدـقینیمخ  ماـما  هک  تسا  هیقف  تیـالو  ناـمه  نیا 

تسا و هدـش  هدراذـگ  نیملـسم  ماما  مکاح و  هدـهعهب  هک  دراد  دوجو  يدایز  ماکحا  یمالـسا  هقف  تایاور و  رد  مشـش : لیلد  ( 38 .) تسا
دیامن لمع  ادخ  ماکحا  هب  ات  دهد  لیکـشت  تموکح  هیقفّیلو  دیاب  نیاربانب  دوب . دهاوخن  رـسیم  هیقفّیلو  تموکح  وترپ  رد  زج  اهنآ  ماجنا 
سمخ یعرـش و  تاهوجو  ذخا  گنج ، نامرف  هعمج ، همئا  نییعت  تواضق ، ماکحا : نیا  هلمج  زا  دوشن . هدیـشک  یلیطعت  هب  یهلا  ماکحا  و 
يالاب بتارم  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  صاصق ، تاریزعت و  یمالـسا ، دودـح  يارجا  اهنآ ، وفع  اهینادـنز و  رب  تراظن  تاـکز ، و 

هک تسا  ییاهنیمز  لافنا  دشابیم . لافنا  هرابرد  يریگمیمـصت  تظافح و  هلمج  زا  رگید  ناوارف  دراوم  مرجم و  ینادـنز  لتق و  ریظن : نآ 
یـشخب اهلگنج ، اهرازین ، اهّهرد ، تساهنآ ، رد  هچنآ  اههوک و  هّلق  تاوم ، ياهنیمز  دنوشیم ، هتفرگ  رافک  زا  هبلغ  رهق و  گنج و  نودب 
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تـسد هب  ماما  نذا  نودب  اهگنج  رد  هک  یمئانغ  درادیم ، هاگن  دوخ  یقوقح  تیـصخش  يارب  ار  نآ  نیملـسم  مکاح  هک  یگنج  مئانغ  زا 
هک یتمیق  ءایـشا  اهنیمز و  اههناخدور ، اهایرد و  لحاس  تساهنآ ، رد  هچنآ  اـهایرد و  نداـعم ، درادـن ، ثراو  هک  یـسک  ثاریم  دـیآیم ،
زاب وا  هب  دنتـسه و  وا  نآ  زا  ادخ و  ناگدـنب  همه  اهناسنا  متفه : لیلد  دـتفایم . مالـسا  رکـشل  تسد  هب  دناهتـشادرب و  دوخ  يارب  نیطالس 

ود تیمکاح  نیا  لامعا  يارب  لاح  درادن . ار  اهنآ  رب  تیمکاح  قح  تسا ، هدومرف  قلخ  ار  اهنآ  هک  دنوادخ  زج  یسک  نیاربانب  دندرگیم ،
فراعم ماکحا و  زا  عالطا  اب  هک  يدرف  دننک 2 -  نایب  ار  راگدرورپ  تاروتـسد  هک  یهلا  ماکحا  نیناوق و  دوجو   - 1 تسا : زاین  دروم  رما 

. تسا طیارش  دجاو  هیقف  نامه  درف  نیا  هک  دریگ  هدهع  هب  ار  نآ  يارجا  تنامض  مالسا  تخرد  هقاس  ات  هشیر  زا  لماک  تفرعم  یمالـسا و 
هک ار  مالـسا  ماکحا  ققحت  مزال  طیارـش  دیاب  هکلب  درادن  ار  یهلا  ماکحا  دودح و  يارجا  ناوت  درف ، کی  ناونع  هب  هیقف  هک  تسا  مولعم  و 

هیقف تیالو  طسوت  اهنت  هعماج  رب  دنوادخ  تیمکاح  هک  نیا  هجیتن  تسا . هیقف  تیالو  نامه  نیا  دشاب و  هتـشاد  تسا  تیالو  اهنآ  هلمج  زا 
. ددرگیم یلمع 

هیقف تیالو  یلقن  لیالد  مجنپ : لصف 

هیقف تیالو  یلقن  لیالد  مجنپ : لصف 

. تسا هعماج  تدحو  روحم  هیقف  تیالو 

هیقف تیالو  یلقن  لیالد 

هیقف تیالو  یلقن  لیالد 

یلقع هناگتفه  لیالد  هتبلا  میهدیم . رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  ار  هس  ره  هک  دنتـسه  عامجا  تایاور و  نآرق ، هیقف ، تیالو  یلقن  لیالد 
رب میلـس  لقع  میـشاب ، هتـشادن  ّتنـس  باتک و  زا  یلیلد  چـیه  ام  رگا  و  تسا . یفاک  هیقف  تیالو  تابثا  يارب  نآ  دروم  کـی  هکلب  لـصف و 

. دراد عطاق  مکح  هیقف  تیالو  تابثا 

تایاور فلا - 

تایاور فلا - 

تهج زا  تسا و  رتیوق  تایاور  همه  زا  هک  هلظنح  نبرمع  هلوبقم  تیاور  اهنت  ام  هک  تسا  هدش  دراو  هیقف  تیالو  هرابرد  يددـعتم  تایاور 
باتک و هجیتن  رد  تسا و  هدش  حرطم  مه  نآرق  زا  ياهیآ  تیاور  نمض  رد  هتبلا  مینکیم . حرطم  ار  تسین  نآ  رد  یلاکشا  تلالد ، دنس و 

نم نیلجر  نع  مالـسلا  هیلعهَّللا  دـبع  اـبا  تلأـس  لاـق : هلظنح  نبرمع  نع  تسا . هتفرگ  رارق  کـسمت  دروـم  هـیقف  تیـالو  تاـبثا  رد  تـنس 
اّمناف لطاب  وا  قح  یف  مهیلا  مکاحت  نم  لاق : کلذ ؟ ّلحیأ  ةاضقلا ، یلا  ناطلسلا و  یلا  امکاحتف  ثاریم  وا  نید  یف  ۀعزانم  امهنیب  انباحـصا 

هَّللا لاق  هبرفکی . نا  هَّللا  رما  ام  توغاطلا و  مکحب  هذخا  هنال  هل ، ًاتباث  ًاقح  ناک  نا  ًاتحـس و  ذخأی  اّمناف  هل  مکحی  ام  توغاطلا و  یلا  مکاحت 
يور دـق  نمم  مکنم  ناک  نم  نارظنی  لاق  ناعنـصی ؟ فیکف  تلق : هب » اورفکی  نا  اورما  دـق  توغاطلا و  یلا  اومکاحتی  نا  نودـیری  : » یلاعت
اّمناف هنم  لبقی  ملف  انمکحب  مکح  اذاف  ًامکاح ، مکیلع  هتلعج  دق  یناف  ًامکح  هب  اوضریلف  انماکحا  فرع  انمارح و  انلالح و  یف  رظن  انثیدح و 

مالسلا هیلعقداص  ماما  زا  دیوگ : هلظنح  نبرمع  هَّللاب . كرشلا  ّدح  یلع  وه  و  هَّللا ، یلع  ّدارلا  انیلع  ّدارلا  و  ّدر ، انیلع  هَّللا و  مکحب  فختـسا 
: دومرف ترضح  تسا ؟ زیاج  لمع  نیا  ایآ  دنوریم ، وا  تاضق  ناطلس و  دزن  دنراد  عازن  ثرا  ای  ضرق  دروم  رد  هک  ام  زا  رفن  ود  مدیـسرپ :
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دنک و تواضق  وا  هک  ار  هچنآ  تسا و  هتفر  توغاط  دزن  هب  دننک  تواضق  وا  هرابرد  ات  دورب  اهنآ  دزن  لطاب  ای  قح  یعوضوم  رد  هک  یسک 
رد تسا  هتفرگ  توغاـط  مکح  هب  ار  لاـم  نآ  اریز  تسا ، هتفرگ  ار  یمارح  لاـم  دـشاب ، يو  قـح  هـچ  رگا  دریگب ، وا  تواـضق  اـب  ار  یلاـم 

(39 .« ) دنزرو رفک  وا  هب  هک  دندش  رما  هک  یتروص  رد  دنهد  رارق  دوخ  مکاح  ار  توغاط  دنهاوخیم  : » تسا هدومرف  دنوادخ  هک  یتروص 
دنکیم و تیاور  ار  ام  ثیدح  هک  نایعیش  امـش  زا  یـسک  هب  دننک  هاگن  دومرف : مالـسلا  هیلعماما  دننک ؟ هچ  رفن  ود  نیا  سپ  مدرک : ضرع 

رگا مداد . رارق  امش  رب  مکاح  ار  وا  نم  انامه  هک  دنوش  یـضار  وا  تیمکح  هب  دسانـشیم  ار  ام  ماکحا  هتخادنا و  رظن  ام  مارح  لالح و  رد 
هدرک در  ار  ادخ  دنک ، در  ار  ام  هک  یـسک  و  تسا ، هدرک  در  ار  ام  هدرمـش و  کبـس  ار  ادـخ  مکح  درکن ، لوبق  وا  زا  یـسک  درک و  مکح 

(40 .) تسا یلاعت  يادخ  هب  كرش  دح  رد  يراک  نینچ  تسا و 

هلظنح نبرمع  تیاور  یسررب 

بتک رد  تیاور  نیا  دنس ، تهج  زا  اّما  نآ . تلالد  هرابرد  یثحب  تیاور و  دنـس  نوماریپ  یثحب  تسا : حرطم  تیاور  نیا  هرابرد  ثحب  ود 
هتفاـی ترهـش  هلظنح  نب  رمع  هلوبقم  هب  ور  نیمه  زا  دـناهدرک  لـمع  نآ  هب  تسا و  هتفرگ  رارق  اـهقف  لوبق  دروم  هدـش و  لـقن  هعیـش  ربتعم 
تسا تواضق  هرابرد  هلظنح  نبرمع  لاؤس  لوا : لالدتسا  درک  لالدتسا  نآ  فلتخم  ياهـشخب  هب  ناوتیم  ثیدح  تلالد  هرابرد  اما  تسا .

ار اهقف  وا ، تاضق  توغاط و  هب  یتاعجارم  نینچ  در  نمض  مالـسلا  هیلعماما  دراد ؟ یتروص  هچ  وا  تاضق  رگنایغط و  مکاح  هب  هعجارم  هک 
، دـنادب مالـسلا  مهیلعتیبلها  ماکحا  يانبم  رب  ار  مارح  لالح و  هک  یهیقف  هرابرد  دـنکیم و  یفرعم  مدرم  تاعزانم  هب  یگدیـسر  عجارم 
هک نیا  هب  هجوت  اب  تسا و  مدرم  رب  مالسلا  هیلعماما  يوس  زا  بوصنم  مکاح  هیقف ، نیاربانب ، مداد . رارق  امـش  رب  مکاح  ار  وا  نم  دیامرفیم :

مکاح ار  طیارش  دجاو  ياهقف  دنک ، نییعت  مکاح  نآ  زا  سپ  تایح و  نامز  يارب  دناوتیم  دراد و  هقلطم  تیالو  مالـسلا  هیلعموصعم  ماما 
ینعی تسا . ماع  مالـسلا  هیلعماما  باوج  اـما  تسا  تواـضق  صوصخ  دروم  رد  هلظنح  نبرمع  لاؤس  هچ  رگا  تسا . هداد  رارق  نیملـسم  رب 

ار وا  اـهنت  تساوخیم  رگا  اریز  تسوا . فیاـظو  نوؤش و  زا  ياهبعـش  تواـضق ، هک  تسا  هدرک  یفرعم  نیملـسم  مکاـح  ناونع  هب  ار  هیقف 
ثیدح رد  ار  ریبعت  نیمه  هک  نیا  هچ  مداد » رارق  امـش  رب  یـضاق  ار  وا  نم  ینعی  « ؛» ًایـضاق مکیلع  هتلعج  ّینا  : » دومرفیم دهد ، رارق  یـضاق 

هلمج زا  یتموکح  نوؤش  یمامت  هک  تسا  یـسک  مکاح  دومرف و  هدافتـسا  مکاح »  » هملک زا  ترـضح  اـما  ( 41 .) تسا هدومرف  هجیدخ  نبا 
زا اهنت  رگا  تسا . هدرک  یهن  وا  تاضق  توغاط و  هب  هعجارم  زا  ار  مدرم  مالـسلا  هیلعماما  مود : لالدتـسا  ددرگیم . رادهدـهع  ار  تواـضق 

توغاط زا  هک  ییاجنآ  زا  اما  تشاد ، ییاضق  تاعجارم  اهنت  مالـسلا  هیلعماما  هدـش  یفرعم  هیقف  درکیم ، یهن  توغاـط  تاـضق  هب  هعجارم 
تموکح و نامه  هک  تیمکاح  تمـس  زا  دـیاب  ًاعبط  دوشیم  وا  نیزگیاج  هک  یهیقف  نیاربانب  دومرف ، یهن  دـشابیم ، اـهنآ  مکاـح  هک  مه 

تاضق توغاط و  هب  هعجارم  مالسلا  هیلعماما  موس : لالدتـسا  دنامن . نیمز  رب  وا  هب  طوبرم  فیاظو  ات  دشاب  رادروخرب  تسا  هعماج  تماعز 
دوخ روما  دننکن ، هعجارم  مکاح  ِتوغاط  هب  مدرم  رگا  لاح  تسا . هدرک  یفرعم  كرـش  دح  رد  مارح و  ار  راک  نیا  تسا و  هدرک  در  ار  وا 

و دوشن ، هدیشک  یلیطعت  هب  یگدنز  روما  ات  دشاب  ینیزگیاج  دیاب  ًامتح  دوش ؟ هرادا  هنوگچ  عامتجا  دننک و  حالصا  یسک  هچ  هلیـسو  هب  ار 
وا دوخ  ماما  دشاب و  دناوتیمن  دریگ  هدـهع  هب  ار  هعماج  هرادا  هک  مارح  لالح و  هب  هاگآ  هیقف  زج  وا  نیزگیاج  اذـل  دـنامن . نیمز  رب  اهراک 

. دومرف نایب  دشاب ، یهلا  لالح  مارح و  هب  ملاع  هک  ار  شتافص  درک و  یفرعم  ار 

تیاور حیضوت 

هعجارم زا  باوج  رد  ترضح  : » تسا هدروآ  ثیدح  نوماریپ  اهنآ  تاضق  اوران و  ياهتردق  هب  هعجارم  میرحت  رد  هرس  سدقینیمخ  ماما 
نیطالس و هب  دیابن  دوخ  روما  رد  مالـسا  تلم  هک  دنهدیم  روتـسد  دنیامرفیم و  یهن  ییاضق  هچ  ییارجا و  هچ  اوران  یتموکح  تاماقم  هب 
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مادقا نآ  نتفرگ  قاقحا و  يارب  دنهاوخب  دنـشاب و  هتـشاد  تباث  قح  دنچ  ره  دننک ، عوجر  دنتـسه  اهنآ  لاّمع  زا  هک  یتاضق  روج و  ماکح 
نینچمه دنک . هعجارم  یسرداد  يارب  روج  ماکح  هب  درادن  قح  زاب  دناهدرک  تراغ  ار  شاهناخ  ای  دناهتشک  ار  وا  رـسپ  رگا  ناملـسم  دننک .

هب يدراوم  نینچ  رد  هاگره  دیامن . هعجارم  هملظ  لاّمع  هدرپس و  رـس  تاضق  هب  دناوتیمن  دراد  تسد  رد  هدنز  دـهاش  تسا و  راکبلط  رگا 
هب اوران  ياههاگتسد  اهتردق و  نیا  هلیـسو  هب  هک  یتروص  رد  تسا و  هدروآ  يور  اوران  ياهتردق  ینعی  توغاط »  » هب درک ، عوجر  اهنآ 

« یـصخش نیع   » رد اهقف  زا  یـضعب  یتح  دـنک . فرـصت  نآ  رد  درادـن  قح  هدرک و  ادـیپ  تسد  مارح  هب  دـمآ  لـیان  شیوخ  ملـسم  قوقح 
مکح نیا  هب  رگا  ام  دینک . فرصت  نآ  رد  دیناوتیمن  دیتفرگ ، سپ  روج  ماکح  هلیسو  هب  امش  دندرب و  ار  امـش  يابع  رگا  ًالثم  هک  دناهتفگ 

عجرم و هب  دوخ  قح  نتفرگ  يارب  دوب و  راکبلط  یـسک  رگا  ًـالثم  ( 42 .) میرادن کش  یلک » نیع   » رد ینعی  تایلک  رد  رگید  میـشابن ، لئاق 
نیمه عرش  نیزاوم  و  تسین . زیاج  نآ  رد  فرصت  درک ، لوصو  وا  هلیـسو  هب  ار  دوخ  بلط  هعجارم و  هداد  رارق  ادخ  هک  نآ  زا  ریغ  یماقم 

هک یتاضق  اوران و  ياهتردق  هب  هعجارم  زا  ناناملسم  دوشیم ، ببس  هک  تسا  یمکح  تسا . مالسا  یـسایس  مکح  نیا  دنکیم . اضتقا  ار 
تموکح و قح  اـهنآ  فرط  زا  هک  یناـسک  مالـسلا و  مهیلع  يدـه  همئا  يوـس  هب  هار  دـننک … و  يراددوـخ  دنتـسه  اـهنآ  هدـناشن  تسد 
سانلا و نیب  ءاضقلا  هیلع  مرحی  ءاضقلل  ًالها  سیل  نم  دـناهدومرف : اهقف  زا  يرایـسب  یقثولاةورع و  بحاـص  ( 43 .) دوش زاب  دنراد ، تواضق 

رـصحنا اذا  الا  ًاقحم  ذـخآلا  ناک  نا  مارح و  همکحب  ذـخوی  يذـلا  لاملا  هدـنع و  ةداهـشلا  هیلا و ال  عفارتلا  زوجی  ـال  و  ذـفانب ، سیل  همکح 
وا دزن  تسین  زیاج  تسین و  ذفان  وا  مکح  دنک و  تواضق  تسا  مارح  درادن ، ار  تواضق  یگتسیاش  هک  یـسک  هدنع . عفارتلاب  هقح  ذاقنتـسا 
هک نیا  رگم  دـشاب ، هتـشاد  قح  هدـنریگ  هچ  رگا  تسا  مارح  دوشیم ، هتفرگ  وا  مکح  هب  هک  یلام  و  دوش ، هداد  تداهـش  دوش و  تیاـکش 

(44 .) دشاب وا  دزن  تیاکش  هب  رصحنم  شقح  نتفرگ 

عامجا ب - 

عامجا ب - 

هک تسا  یعامجا  لئاسم  هلمج  زا  هیقف  تیالو  تسا و  مالـسا  ياهقف  رظن  قافتا  زا  ترابع  عامجا  تسا . عامجا  هیقف ، تیـالو  رگید  لـیلد 
تـسا رادروخرب  یـصاخ  رابتعا  ناقتا و  زا  دـنراد  هارمه  هب  ار  نید  ياهقف  رظن  قافتا  هک  یتاعوضوم  ًاساسا  دـنراد . رظن  قافتا  نآ  رب  اهقف 

وا لوق  هب  هجوت  اب  اهقف ، تسا و  مالسلا  هیلعموصعم  ماما  لوبق  دروم  ياهقف  قافتا  دروم  عوضوم  نآ  هک  دنکیم  فشک  املع ، عامجا  اریز 
( هیقف  ) وه دسیونیم : تسا ، رادروخرب  یـصاخ  تیقفوم  زا  هعیـش  ياهقف  ءارآ  يدنبعمج  رد  هک  همارکلا  حاتفم  بحاص  دنراد . رظن  قافتا 

فرتعا امک  هققحت -  دعبف  عامجالا  اما  رابخالا . عامجالا و  لقعلا و  هیلع  لّدـی  و  هیلع -  هَّللا  تاولـص  رمالابحاص -  نع  بوصنم  بیان و 
هیلعنامز ماما  بیان  هیقف  ینعی : ۀـجح . انباحـصا  قافتا  و  هجرف -  یلاعت  هَّللا  لجع  هنع -  بیان  هنا  یلع  دـقعنا  هنا  یعدـن  نا  انل  حـصی  هب - 

هک عامجا  ققحت  زا  سپ  دـنراد . تلالد  یبصن  تباین و  نینچ  رب  رابخا  عامجا و  لـقع و  تسا و  ترـضح  نآ  يوس  زا  بوصنم  مالـسلا و 
اهنآ رظن  قافتا  تسا و  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  بیان  هیقف  هک  دـنراد  رظن  قافتا  اهقف  هک  مینک  اعدا  میناوتیم  دـناهدرک  فارتعا  نآ  هب  اهقف 

(45 .) تسا یعرش  تجح 

یمالسا تموکح  ترورض 

هفیظو نیاربانب  دیدرگ . نشور  هیقفّیلو  یتسرپرس  هب  یمالسا  تموکح  ترورض  دیدرگ ، نایب  یلقن  یلقع و  لیالد  ياهلصف  رد  هچنآ  زا 
يارب زین  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  هک  نیا  هچ  دـنزرو  تردابم  یتموکح  هاگتـسد  نینچ  ظـفح  سیـسأت و  هب  هک  تسا  نینمؤم  همه 

همه يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هریـس  دـیدرگ . لـیان  یمالـسا  تموـکح  ییاـپرب  هب  ناوارف  شـالت  اـب  درک و  ماـیق  نآ  سیـسأت 
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. دنیامن مایق  یمالسا  تموکح  ییاپرب  هب  ترضح  نآ  زا  تیعبت  هب  ناناملسم  همه  دیاب  نیاربانب  تسا . یعرش  تجح  خیرات  لوط  ناناملسم 
رد دیابن  دوشیم و  لماش  ار  اهنامز  اهناکم و  همه  هکلب  درادـن  صاصتخا  یـصاخ  ناکم  ای  نامز  هب  مالـسا  ماکحا  هک  تسا  مولعم  اریز 

یهیقف یتسرپرـس  هب  یمالـسا  تموکح  سیـسأت  ورگ  رد  یهلا  دودـح  ماـکحا و  نیا  يارجا  هتبلا  ددرگ و  لـیطعت  ناـمز  زا  ياههرب  چـیه 
نآ و  تسا . حیرص  هاتوک و  اهنآ  باوج  یلو  دراد ؟ مه  تموکح  مالسا  هک  دننکیم  راهظا  یخرب  هک  تسا  بیجع  تسا . طیارـشلاعماج 

تموکح مکاح و  هرابرد  هک  دوشیم  دراد  تاررقم  ماکحا و  ییاضق  یعامتجا و  يدرف و  لـئاسم  نیرتکـچوک  رد  هک  یمالـسا  هک  نیا 
ماکحا ار  نآ  هدمع  شخب  تسا و  تموکح  نید  مالـسا  ًاساسا  دـشاب ؟ هتـشادن  رظن  تسا ، رتمهم  رگید  هلئـسم  ره  زا  هک  دوخ  لوبق  دروم 

نید رب  هیکت  اـب  ود  ره  دنتـسه  مالـسلا  اـمهیلعنینمؤملاریما  ربماـیپ و  تاـیاور  رباـنب  هک  یمالـسا  تما  ردـپ  دـهدیم و  لیکـشت  یتموکح 
. دندرک تموکح 

هیقف تیالو  تیهام  مشش : لصف 

هیقف تیالو  تیهام  مشش : لصف 

. تسا یمالسا  ماظن  يروحم  ادخ  هصخشم  هیقف  تیالو 

یمدرم باختنا  ای  یهلا  بصن 

ریبعت هب  و  یمدرم ؟ ای  دراد  یهلا  تیهام  تسا ؟ رادروخرب  یتیهام  هچ  زا  تیالو  هک  تسا  نیا  هیقف  تیالو  هب  طوبرم  مهم  ثحابم  زا  یکی 
يدصت هب  یمدرم  دـصرددص  باختنا  کی  اب  مدرم و  هیحان  زا  ای  دوشیم  بوصنم  مالـسلا  مهیلعهمئا  دـنوادخ و  هیحان  زا  هیقفّیلو  رگید 

ناوـنع هب  ار  نیدـهتجم  زا  ياهدـع  مدرم  هک  تسا  هنوـگ  نیا  هب  روـشک  رب  هـیقفّیلو  تیمکاـح  ینوناـق  تـیفیک  دزادرپیم ؟ روـشک  روـما 
هلمج زا  وا  طیارش  يربهر و  هب  تبـسن  هک  یهاگآ  یگربخ و  اب  دنهدیم و  لیکـشت  ار  ناگربخ  سلجم  اهنآ  دننکیم و  باختنا  ناگربخ 

میقتـسم روطهب  دوخ  مدرم  هک  نیا  تلع  دننیزگیمرب . تما  ماما  ای  يربهر  ماقم  ای  نیملـسم  رمایلو  ناونع  هب  ار  يدرف  دـنراد ، يو  داهتجا 
یـصصخت رما  کی  دشاب ، هتـشاد  دـیاب  هک  یمهم  صاخ و  طیارـش  هب  هجوت  اب  وا  باختنا  هک  تسا  نیا  دـنرادن  تکرـش  ربهر  باختنا  رد 

هعجارم ناـگربخ  هب  دـیلقت  عـجرم  باـختنا  رد  هک  هنوگناـمه  دنتـسین و  رادروـخرب  نآ  هراـبرد  مزـال  یهاـگآ  زا  مدرم  موـمع  هک  تـسا 
صیخشت اب  اهنآ  ات  دننکیم  هعجارم  هربخ  هب  زین  يربهر  هرابرد  دنرادن ، ار  عجرم  تیملعا  ای  داهتجا و  صیخشت  ناوت  دوخ  نوچ  دننکیم ،

. دـننیزگرب يربهر  هب  ار  يو  دـشاب ، طیارـش  زئاح  هک  یتروص  رد  دـنهد و  رارق  ییاسانـش  دروم  ار  وا  يربهر ، ياهیگژیو  ریاس  داهتجا و 
تسا صصختم  هب  نیصصختم  ریغ  هعجارم  نآ ، تقیقح  اریز  تسا ، هیقفّیلو  باختنا  لکش  نیرتیقرتم  يربهر ، ناگربخ  سلجم  لیکشت 
نییعت ار  یمالـسا  ماظن  هتـسیاش  يربهر  دوخ ، صـصخت  رب  هیکت  اب  اهنآ  ات  دـننکیم  هعجارم  هربخ  لـها  هب  يربهر  صیخـشت  يارب  مدرم  و 

نیا لاح  دننکیم . نییعت  ار  يربهر  هک  دنتسه  مدرم  نیا  تقیقح  رد  دنتسه ، تلم  نیبختنم  دوخ  ناگربخ  نیا  هک  ییاج  نآ  زا  هتبلا  دننک .
نیا رد  هک  تسوا  تیمکاح  طرـش  ناـگربخ  سلجم  يوس  زا  وا  باـختنا  تسا و  دـنوادخ  يوس  زا  هیقف  تموکح  هک  تسا  حرطم  لاؤس 

دنهدیم رایتخا  تیمکاح و  وا  هب  مدرم  هک  نیا  ای  دوب ، دـهاوخ  مدرم  رب  تیالو  عون  زا  روشک  روما  يدـصت  دراد و  یهلا  یتیـالو  تروص 
زا طیارـش  ریاس  تلادع و  داهتجا ، بسک  اب  هیقف  کش  نودب  دشاب ؟ تلاکو  شتیمکاح  عون  هدوب و  مدرم  لیکو  ربهر  تروص  نیا  رد  هک 

هرـس سدـقینیمخ  ماما  ور  نیمه  زا  تسا . دـنوادخ  هیحان  زا  وا  بصن  تسا و  یهلا  تیالو  کی  وا  تیالو  ددرگیم و  رادروخرب  تیـالو 
رد ددرگیم و  قالطا  وا  رب  نیملـسم  ماماو  یلو  هملک  تسا و  رمایلو  وا  هک  تسا  شنیب  نیا  اـب  ( 46 «.) تسادخ تجح  رما ، یلو  : » دومرف

. مدرم بیان  هن  لیکو و  هن  تسا  هدش  یفرعم  یلو  ناونع  هب  زین  یمالسا  هقف  یساسا و  نوناق 
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یهلا بصن  لیالد 

تایاور  - 1

مالـسلا هیلعقداص  ماما  زا  هلظنح  نبرمع  دـننادیم . مالـسلا  مهیلعهمئا  يوس  زا  یهلا و  بصنم  کی  ار  نیملـسم  رمایلو  بصنم  تایاور ،
ثیدـح نیا  زا  ( 47 .) مداد رارق  امـش  رب  مکاـح  ار  وا  نم  ًاـمکاح ؛» مکیلع  هتلعج  دـق  یناـف  : » دوـمرف هیقفّیلو  هراـبرد  هک  تسا  هدرک  لـقن 

رب مکاح  ار  وا  مالسلا  هیلعماما  اریز  تسا  مالـسلا  مهیلعهمئا  يوس  زا  هیقف  بصنم  دوشیم  هدافتـسا  تساهقف ، همه  لوبق  دروم  هک  فیرش 
مکیلع هتلعج  یناف  : » دومرف هیقفّیلو  هرابرد  ترضح  نآ  هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  هجیدخ  نبا  تسا . هداد  رارق  نیملـسم 

رد هتبلا  تسا . مالـسلا  مهیلعهمئا  يوس  زا  بصن  هک  دوشیم  هدافتـسا  مه  تیاور  نیا  زا  ( 48 .) مداد رارق  امش  رب  یضاق  ار  وا  نم  ًایـضاق ؛»
ماما زا  هک  یعیقوت  رد  دیآیم . باسح  هب  هیقفّیلو  فیاظو  زا  یشخب  تواضق  هک  تسا  هدومرف  یضاق  بصن  مالـسلا  هیلعماما  تیاور  نیا 

؛» هَّللا ۀـجح  انا  مکیلع و  یتجح  مهناف  انثیدـح  ةاور  یلا  اهیف  اوعجراف  هعقاولا  ثداوحلا  اما  و  : » تسا هدـمآ  تسا  هدیـسر  مالـسلا  هیلعنامز 
اهنآ رب  ادخ  تجح  نم  امـش و  رب  نم  تجح  اهنآ  اریز  دینک  هعجارم  ام  ثیدح  نایوار  هب  دـنکیم  دـمآ  شیپ  امـش  يارب  هک  یثداوح  رد  »

، تسا هدـمآ  شیپ  هک  یلئاـسم  هلمج  زا  تسا . هدـش  یفرعم  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  تجح  ناونع  هب  هیقف  زین  تیاور  نیا  رد  ( 49 «.) متسه
هعجارم ناریا  ناملسم  مدرم  درک و  هعجارم  مالسلا  هیلعنامز  ماما  بیان  تجح و  هب  دیاب  هک  تسا  زورما  ناهج  رد  ینید  تیمکاح  هلئـسم 

اوعیطا اوعمسا و  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  تسا . یمالـسا  ماظن  یـساسا  نوناق  ناریا و  رد  هیقف  تیمکاح  نآ  هجیتن  دندرک و 
هک یتسار  هب  تسا . هداد  رارق  نیملسم  رمایلو  ار  وا  دنوادخ  هک  یسک  زا  دینک  تعاطا  دیونـشب و  مالـسالا . ماظن  هناف  رمالا  هَّللا  هّال  نمل و 

بوجو يروـحم و  مهم و  شقن  تسا ، هدرک  ناـیب  ار  رمایلو  بصنم  ندوـب  یهلا  هک  نآ  رب  هوـالع  تیاور  نیا  ( 50 .) تسا مالسا  ماظن  وا 
. تسا هداد  رارق  هجوت  دروم  زین  ار  وا  تعاطا 

عامجا  - 2

هیلعماما هک  تسا  یهلا  یبصنم  هیقف  تیالو  هک  دنراد  رظن  قافتا  هعیـش  ياهقف  همه  تسا . هیقف  یهلا  باصتنا  لیالد  زا  رگید  یکی  عامجا 
، هعیش یمان  هیقف  تسا ، هدرک  عامجا  ياعدا  هک  یناسک  هلمج  زا  تسا . مالسلا  هیلعنامز  ماما  بیان  وا  هجیتن  رد  تسا و  هداد  وا  هب  مالـسلا 

طیارشل عماجلا  یمامالا ، لدعلا  هیقفلا  نا  یلع  مهیلع  هَّللا  ناوضر  انباحـصا  قفتا  : » دیامرفیم هک  تسا  دلوتم 868 ه.ق -  یکرک -  ققحم 
ام عیمج  یف  ۀبیغلا  لاح  یف  مهیلع  همالـس  هَّللا و  تاولـص  يدهلا ، ۀمئا  لبق  نع  بئان  ۀیعرـشلا  ماکحالا  یف  دـهتجملاب  هنع  ربعملا  يوتفلا ،

مهیلع هَّللا  تاولص  همئا  يوس  زا  دوشیم  ریبعت  دهتجم  هب  نآ  زا  هک  طیارشلاعماج  هیقف  هک  دنراد  رظن  قافتا  هعیـش  ياهقف  « ؛» لخدم ۀباینلل 
ار هیقفّیلو  اهنآ  هک  مینکیم  هراشا  اهقف  ناگرزب  تاملک  زا  یخرب  هب  اـجنیا  رد  ( 51 «.) دراد تباین  تسا  رادرب  تباـین  هک  يروما  همه  رد 

لثمل مالسلا  مهیلعۀمئالا  لبق  نم  ًابوصنم  لداعلا  هیقفلا  نوک  : » دیامرفیم يدرجورب  هَّللاۀیآ  دننادیم . مالسلا  مهیلعهمئا  يوس  زا  بوصنم 
رادهدهع مالـسلا  مهیلعهمئا  هیحان  زا  بوصنم  لداع  هیقف  هک  نیا  رد  «. » هیف لاکـشا  امم ال  ۀماعلا  اهب  یلتبی  یتلا  ۀمهملا  ۀماعلا  رومالا  کلت 

و : » دیامرفیم يافوتم 1322 ه.ق  ینادمه ، اضر  اقآ  جاح  یمان  هیقف  ( 52 «.) درادن دوجو  یلاکشا  نیرتمک  تسا  هعماج  زاین  دروم  ياهراک 
رد یلاکـشا  تروص  ره  رد  و  ۀبیغلا » لاح  مالـسلا  هیلعمامالا  نع  يوتفلا  طئارـشل  عماجلا  هیقفلا  ۀباین  یف  لاکـشتسالا  یغبنی  ناک ال  فیک 

تباین توبث  تسا : هدومرف  هرس  سدق  ینیئان  هَّللاۀیآ  ( 53 .) دشابیمن ماما  تبیغ  نامز  رد  مالسلا  هیلعماما  زا  اوتف  طیارشلاعماج  هیقف  تباین 
سدق عیارش  بحاص  ققحم ،»  » هبترم دنلب  هیقف  ( 54 .) تسا یعطق  لئاسم  زا  دوخ  فیاظو  ماجنا  رد  مالسلا  هیلعرصع  ماما  ماع  نابیان  اهقف و 

دیهش ( 55 .) دنک میسقت  نآ  نیقحتسم  نیب  رد  ار  ماما  مهـس  تسا ، مالـسلا  هیلعنامز  ماما  بیان  هک  یـسک  تسا  بجاو  تسا : هدومرف  هرس 
داوج ( 56 «.) تسوا يوس  زا  بوصنم  ماما و  بیان  هیقفّیلو  اریز  « ؛» هبوصنم مامالا و  بیان  هنال  : » تسا هدومرف  هیقف  هرابرد  هرس  سدق  یناث 
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نع بوصنم  بیاـن و  هیقف )  ) وه : » دـیوگیم دـنادیم و  مالـسلا  هیلعماـما  يوـس  زا  بوـصنم  بیاـن و  ار  هیقف  یلماـع ، ینیـسح  دّـمحم  نب 
تسا هدش  هدرامگ  مالسلا  هیلعنامز  ماما  يوس  زا  هیقف   …  « » رابخالا عامجالا و  لقعلا و  هیلع  لدی  و  هیلع -  هَّللا  تاولـص  رمالا -  بحاص 

زا هتفرگ  رب  هک  اهقف  عامجا  نید و  ناگرزب  نانخـس  تاـیاور و  هعومجم  زا  ( 57 «.) دـنراد تلالد  تباین  نیا  رب  تایاور  عامجا و  لقع و  و 
یتقیقح نیا  و  تسوا ، يوس  زا  بوصنم  مالسلا و  هیلعنامز  ماما  بیان  هیقفّیلو  دوشیم ، هدافتـسا  تسا ، مالـسلا  مهیلعنیموصعم  نانخس 
مالـسلا مهیلعهمئا  هب  تقیقح  رد  ینعی  دـشاب ، هتـشادن  داـقتعا  هعیـش  هقف  هب  یـسک  هک  نیا  رگم  تسین  نآ  رد  یلاکـشا  نیرتمک  هک  تسا 

هک انعم  نیا  هب  دراد  ینییعت  هبنج  ناگربخ  سلجم  يوس  زا  ربهر  باختنا  نیاربانب  دـشاب . هتـشاد  لد  رد  يرگید  ضارغا  ای  هدوبن و  دـقتعم 
ياه شنیزگ  هک  نیا  هچ  دـشابیم  يو  تیالو  لامعا  طرـش  وا  باختنا  اما  دراد  یعرـش  تیالو  باختنا ، زا  لـبق  طیارـش  دـجاو  هیقفّیلو 

زا دشخبیم و  تیعورشم  هیقف  هب  هک  تسا  مالسلا  مهیلعهمئا  يوس  زا  یهلا  بصن  نیا  دروآیمن و  تیعورـشم  سلجم  يوس  زا  یمدرم و 
یلو ماـما و  تسین  مدرم  لـیکو  طیارـشلاعماج  دـهتجم  هک  نیا  هجیتـن  تسا . مدرم  رب  ادـخ  تموـکح  هیقف ، تیـالو  هـک  تـسا  ور  نـیمه 

هیقفّیلو دـش ، نایب  هک  یحیـضوت  ربانب  دـهد . تیعورـشم  تموکح  هب  دـناوتیمن  دـشاب ، مدرم  بیان  ای  لـیکو  رگا  هک  نیا  هچ  تساـهنآ .
بیبـط ار  وا  مدرم  هعجارم  تسا . مدرم  هعجارم  وا  تباـبط  لاـمِعا  طرـش  اـما  تسا  رادروـخرب  تباـبط  طیارـش  زا  هک  تسا  یبـیبط  دـننامه 

هب ار  نارامیب  تمالـس  هک  دوشیم  وا  تبابط  لامعا  ببـس  مدرم  هعجارم  هکلب  تسا ، هتفرگ  رگید  ياج  زا  ار  تبابط  بصنم  وا  دـنکیمن ،
هچ دنکیم . یلمع  ار  وا  تیالو  مدرم  هعجارم  اما  تسا ، هتفرگ  مالسلا  مهیلعهمئا  زا  ار  تیالو  بصنم  دراد و  تیالو  مه  هیقف  دراد . هارمه 
وا تیالو  مدرم  تعیب  شریذپ  اب  یلو  دوب ، نیشن  هناخ  دندوبن ، وا  اب  مدرم  هک  ییاج  نآ  زا  اما  تشاد ، تیالو  مالسلا  هیلعیلع  ماما  هک  نیا 

قرف تسا  نیا  دـسریم و  ارجا  نّیعت و  هب  مدرم  باختنا  اب  هک  تسا  یهلا  بصنم  کی  هیقف  تیـالو  هک  نیا  هجیتن  دـش . لاـمِعا  هعماـج  رد 
یلم و تیلوبقم  یمالـسا  ماظن  رد  يروهمج  تساـیر  هتبلا  دـنکیم . تفاـیرد  مدرم  زا  ار  دوخ  بصنم  هک  تسا  روهمج  سیئر  هیقفّیلو و 

تیعورـشم وا  هب  یمود  دـهدیم و  یلم  تیلوبقم  وا  هب  یلوا  هک  تسا  هیقفّیلو  ذـیفنت  تلم و  ءارآ  هیاپ  ود  رب  وا  تسایر  اریز  دراد  یعرش 
رامـش هب  مدرم  تلود و  سیئر  تـکلمم و  لوا  صخـش  رگید  ياـهماظن  رد  يروـهمج  سیئر  هـک  تـسا  نآ  رگید  تواـفت  و  دـشخبیم .

مدرم و سیئر  روشک و  لوا  ماقم  هک  تسا  هیقفّیلو  نیا  دوشیم و  بوسحم  تلود  سیئر  مود و  صخـش  یمالـسا  ماظن  رد  اـما  دـیآیم ،
مدرم رب  ادـخ  تموکح  وا  تموکح  دـش ، یهلا  بصنم  کی  هیقفّیلو  بصنم  هک  لاح  تسا . يرکـشل  يروشک و  نابـصنم  بحاـص  همه 

تلادـع تهاقف و  تیمکاح  وا  تیمکاـح  سپ  درادـن ، يزیچ  دوخ  زا  تلادـع  تهاـقف و  نودـب  هیقف  مدرم . رب  صخـش  تموکح  هن  تسا 
ماـما نخـس  نیا  اـب  ار  ثحب  اـج  نیا  رد  تـسا . مدرم  رب  مالـسلا  هـیلع  ناـمز  ماـما  ادـخ و  تیمکاـح  تـقیقح  رد  تیمکاـح  نـیا  تـسا و 

یعرـش و روما  مامت  رد  تباـین  مالـسلا  مهیلعنیموصعم  فرط  زا  طیارـشلاعماج  ياـهقف  : » دومرف هک  میربیم  ناـیاپ  هب  هرـس  سدـقینیمخ 
(58 .« ) تسا نانآ  هب  لوکوم  يربک  تبیغ  رد  روما  ّیلوت  دنراد و  یعامتجا  یسایس و 

هیقف تیالو  هدودحم  متفه : لصف 

هیقف تیالو  هدودحم  متفه : لصف 

. تسا هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  لآ  تموکح  هیقف  تیالو 

تایاور تایآ و  رد  هیقف  تیالو  دودح 

هریاد یخرب  تسا . توافتم  هراب  نیا  رد  زین  یملع  ياهرظن  راهظا  دـهدیم . لیکـشت  ار  ثحب  نیا  مهم  لئاسم  زا  یکی  هیقف  تیالو  دودـح 
یخرب هب  هعجارم  اب  دناهتـسناد  دودـحم  ار  نآ  هک  یناسک  دـناهدرک . یقلت  هدرتسگ  عیـسو و  ار  نآ  یخرب  دناهتـسناد و  دودـحم  ار  تیالو 
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هب هک  تسا  يدراوم  اهنیا  تفگ  دـیاب  اما  تسا . يدودـحم  دراوم  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  زا  هچنآ  هک  دناهدیـسر  هجیتن  نیا  هب  تاـیاور 
مکیلو امنا   » هَّللا و لوسر  تیالو  خنـس  زا  هیقف  تیالو  نیا  رب  هوالع  دنـشاب . هیقف  تیالو  تارایتخا  مامت  هک  نیا  هن  تسا  هدـش  هراشا  اـهنآ 

ربمایپ و زا  هک  تیالو  عون  نیا  دندروآ ) نامیا  هک  دنتسه  یناسک  وا و  لوسر  ادخ و  امـش  یلو  یتسار  هب   ) تسا ( 59 « ) اونمآ نیذلا  هَّللا و 
: دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماـما  هک  نیا  هچ  تسا . هدرتسگ  هقلطم و  یتیـالو  تسا ، هدیـسر  اـهقف  هب  تاـیاور  بسح  هب  مالـسلا  مهیلعهمئا 
، تسا هدش  هداد  هیقف  هب  مالـسلا  هیلعماما  يوس  زا  هک  یتیمکاح  نیا  مداد .) رارق  مکاح  امـش  رب  ار  وا  نم  « ) ًامکاح مکیلع  هتلعج  دق  یناف  »
ربماـیپ و هک  ار  یتاراـیتخا  لـک  هک  تساـنعم  نیدـب  هیقف  هقلطم  تیـالو  و  تسا . هقلطم  تیـالو  رگناـیب  درادـن و  یتیدودـحم  دـیق و  چـیه 

. تسا رادروخرب  نآ  زا  مه  هیقفّیلو  دنتشاد ، نیملسم  حلاصم  مالسا و  يارجا  يارب  مالسلا  مهیلعهمئا 

لقع هاگدید  زا  هیقف  هقلطم  تیالو 

تایاور یخرب  هب  هک  یتالاکـشا  ور  نیا  زا  میدرک و  دانتـسا  یلقع  لیالد  هب  تایاور  نآرق و  رب  هوالع  هیقف ، تیالو  لـصا  تاـبثا  يارب  اـم 
یخرب ینعی  لـقن ، قیرط  هب  هک  ییاـهداریا  مینک ، تاـبثا  لـقع  قیرط  زا  مه  ار  تیـالو  هدودـحم  رگا  لاـح  میتسنادـن . دوخ  هجوتم  ار  دوـب 

نآ لـیلحت  هب  هک  تسا  تیـالو  ندوـب  هقلطم  دوـشیم ، هدافتـسا  یلقع  لـیالد  زا  هچنآ  دوـب . دـهاوخن  دراو  اـم  رب  دوـشیم  دراو  تاـیاور 
نینچ هک  تسا  یعیبط  دنک و  هرادا  مالـسا  ماکحا  ساسا  رب  ار  تلم  روشک و  دیاب  هیقفّیلو  دـیدرگ ، نایب  ًالبق  هک  هنوگنامه  میزادرپیم .
ندوب یمالـسا  دوشیم  هنوگچ  درک . هرادا  ار  روشک  ناوتیمن  دودـحم  تیالو  اـب  تسین . یلمع  دودـحم  تاراـیتخا  اـب  یمیظع  تیلوئـسم 

اما دوش  هتساوخ  هیقفّیلو  زا  نآ  لاثما  يرکشل و  یقالخا ، یعامتجا ، يداصتقا ، یسایس ، ییارجا ، ییاضق ، ینوناق ، داعبا  یمامت  رد  روشک 
یتیالو رـصتخم  اب  هک  تسین  نآ  لاثما  هدرم و  رهوش  نانز  میتی ، لـفط  دـنچ  هرادا  يرادروشک  دومن ؟ بلـس  وا  زا  ار  ندرک  یمالـسا  رازبا 

عقاو رد  تسا و  هدوب  اهنآ  نهذ  رد  لیبق  نیا  زا  يدودـحم  دراوم  دناهتـسناد ، دودـحم  ار  تیالو  هک  یناسک  دـیاش  ددرگ . لح  اـهنآ  روما 
اب زج  دراد  رـضاح  رـصع  رد  هک  یگدرتسگ  همه  اب  روشک  هرادا  درک . هرادا  ناوتیم  دودحم  تیالو  اب  ار  روشک  دیوگب  هک  تسین  یـسک 

. نآ لاثما  سلجم و  هن  دنکیم  نییعت  نیملسم  عفانم  نیمأت  هعماج و  ندرک  یمالسا  زاین  ار  تیالو  دودح  تسین . ریذپناکما  هقلطم  تیالو 
نآ داعبا  یمامت  رد  ار  یتموکح  ياهداهن  هعماج و  ندوب  یمالـسا  هیقفّیلو ، هک  دوریمن  راظتنا  دـشاب ، دـیقم  دودـحم و  هیقف  تیـالو  رگا 

، فادـها ماـکحا ، قـقحت  يارب  دـشاب  مزـال  هک  ار  یلمع  تکرح و  ره  دـناوتب  هیقف  هک  تسا  نیا  هب  تیـالو  ندوـب  هقلطم  دـنک و  نیمـضت 
، هناگهس ياوق  یمالسا و  هعماج  ياههصرع  زا  کی  ره  ماظن و  لکش  رد  لوحت  داجیا  نیاربانب  دهد . ماجنا  یمالسا  ياهشزرا  اهنامرآ و 

تیالو نیا  رادقم  ره  دوب و  دهاوخ  وا  تیالو  ورملق  رد  رگید  زیمآ  تحلصم  تکرح  ره  گنج و  حلص و  اهدقع ، لح و  اهبصن ، لزع و 
تسین يزیچ  تیالو  دش . دهاوخ  هتساک  نآ  تیعورـشم  نازیم  زا  هجیتن  رد  درک و  دهاوخ  ادیپ  ناصقن  هعماج  ندوب  یمالـسا  دبای ، ناصقن 

هچ تسا  هدیـسر  ثرا  هب  نید  ياملع  هب  یمالـسا  هعماج  هرادا  تهج  هک  تسا  تموکح  نامه  تیالو  مینک . دودـحم  ار  نآ  میهاوخب  هک 
هیقف تیالو  تسا  هدوب  هقلطم  ایبنا ، تیالو  هک  ییاجنآ  زا  و  دنتسه ) ایبنا  هثرو  املع  « ) ءایبنالا ۀثرو  ءاملعلا  : » تسا هدمآ  تیاور  رد  هک  نیا 
هیقف تیالو  فیعضت  تهج  رد  هتساوخان  ای  هتساوخ  دنزرویم  رارصا  تیالو  تیدودحم  رب  رـضاح  نامز  رد  هک  یناسک  تسا . هقلطم  مه 

رد مکاح  ياوق  : » تسا هدـمآ  یـساسا  نوناق  لـصا 57  رد  تسا . هدـش  بیوصت  نآ  ندوب  هقلطم  یـساسا  نوناـق  رد  هک  دـننکیم  تکرح 
نیا هدنیآ  لوصا  قبط  رب  تما  تماما  رما و  هقلطم  تیالو  رظن  ریز  هک  هیئاضق  هوق  هیرجم و  هننقم ، هوق  زا : دنترابع  ناریا  یمالسا  يروهمج 

دـصاقم مالـسا  ماکحا  رب  انب  دـناوتب  هیقف  ات  تسا  یمالـسا  هعماج  تحلـصم  ساسا  رب  هیقف  تیالو  ندوب  هقلطم  دـندرگیم ». لامعا  نوناـق 
هب ار  یمالسا  ماظن  حلاصم  همه  هتسب  تسد  هیقفّیلو  هنوگچ  دشابن ، هقلطم  تیالو  رگا  دهد . هعسوت  طسب و  هعماج  رد  ار  یمالـسا  یهلا و 

ماـجنا زا  ار  وا  تیـالو  تیدودـحم  اـما  درک  لـمع  نینچ  نیا  دـیاب  هک  دـهدیم  صیخـشت  يدراوم  رد  اریز  دروآرد ، ارجا  روـهظ و  هصنم 
زا مالسلا  هیلعیلع  ماما  وا  زا  سپ  تشاد و  هقلطم  یعیرشت  تیالو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  هنوگ  نامه  درادیم . زاب  شایهلا  دصاقم 
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. دراد یعیرشت  تیالو  هزادنا  نامه  هب  تسا  مالسلا  مهیلع  همئا  ۀفیلخ  ایبنا و  ثراو  هک  مالسلا  هیلعماما  بیان  دوب ، رادروخرب  یتیالو  نینچ 
مانالا و نیطالـس  مهنیذـلا  مامالا  یبنلل و  ناک  امّلک  : » دـیوگیم یقارن  دـمحا  الم  موحرم  عیـشت ، ملاـع  گرتس  هیقف  هک  تسا  ور  نیمه  زا 

ماما ربمایپ و  يارب  هچنآ  «. » امهریغ وا  صن  وا  عامجا  نم  لیلدـلا  هجرخا  ام  الا  کلذ  ًاضیا  هیقفللف  مهل  ناک  ۀـیالولا و  هیف  مالـسالا  نوصح 
هب اهنت  ار  یقح  اهنآ  لاثما  تیاور و  عامجا ، ریظن  یلیلد  هک  نیا  رگم  تسا  تباث  زین  هیقف  يارب  دوب  تباـث  دـندوب  مدرم  ياوشیپ  ماـما و  هک 

مالسلا مهیلعهمئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمغیپ  يارب  هک  یتیالو  : » دیامرفیم هرـس  سدقینیمخ  ماما  ( 60 «.) دشاب هداد  صاصتخا  اهنآ 
تاراـیتخا هک  مهوـت  نیا  : » دـیامرفیم رگید  ياـج  رد  و  ( 61 .« ) تسین یکـش  چـیه  بلطم  نیا  رد  تسا ، تباـث  مـه  هـیقف  يارب  دـشابیم 

لطاب و تسا ، هیقف  زا  شیب  مالـسلا  هیلعریما  یتموکح  تارایتخا  اـی  هدوب  ریما  ترـضح  زا  شیب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  لوسر  یتموکح 
هک یتارایتخا  مامت  دراد و  رایتخا  لماک  روطهب  هیقف  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  تایاور  رهاظ  : » دـیامرفیم رهاوج  بحاص  ( 62 .« ) تسا طلغ 

رارق مکاح  ار  هیقف )  ) وا نم  دـیامرفیم : هک  تسا  مالـسلا  هیلعماما  شیامرف  ياضتقم  نیا  دـشابیم و  وا  يارب  تسا  مالـسلا  هیلعماـما  يارب 
نیمه زین  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  نخـس  ياضتقم  و  مداد . رارق  فرـصت  قح  زا  رادروخرب  یلو و  تواـضق  ریغ  اـضق و  رد  ار  وا  ینعی  مداد .

هک تسا  نیا  ثیدح  نیا  زا  مالـسلا  هیلعماما  روظنم  متـسه . ادخ  تجح  نم  دنتـسه و  امـش  رب  نم  تجح  اهقف  تسا …  هدومرف  هک  تسا 
(63 .« ) متسه امش  رب  تجح  اهنآ  رد  نم  هچنآ  همه  رد  دنتسه  امش  رب  تجح  اهقف 

اهخساپ اهلاکشا و  متشه : لصف 

اهخساپ اهلاکشا و  متشه : لصف 

. تسا مالسا  یسایس  ياهشزرا  یلجت  هیقف  تیالو 

اهخساپ اهلاکشا و 

اهخساپ اهلاکشا و 

ات دشاب  دنریگیم ، رارق  ثحب  دروم  لقتـسم  روطهب  اهنآ  عونت  ددعت و  رطاخ  هب  هک  تسا  هدش  حرطم  هیقف  تیالو  عوضوم  رب  ییاهلاکـشا 
فراعم هب  دنتـسه  دوخ  یملع  تالـضعم  لح  رد  رتشیب  تفرعم  لابند  هب  هک  كاپ  ياهلد  اهنآ ، ياهباوج  اهلاکـشا و  نیا  رذـگهر  رد 

. دنسرب دوخ  بولطم 

هعماج رب  هورگ  ای  درف  تیمکاح  مدع  لصا   - 1

؟ دشاب هتـشاد  دناوتیم  یهیجوت  هچ  هیقف  تیمکاح  تیالو و  نیاربانب  دنرادن ، تیمکاح  هعماج  رب  یهورگ  ای  درف  هک  تسا  نیا  هیلوا  لصا 
نارـس زا  یخرب  هک  نیا  هچ  تسا ، حرطم  دراد  تیمکاح  ایند  رد  هک  یـسک  ره  دروم  رد  هکلب  تسین  هیقف  تموکح  هرابرد  اهنت  لاؤس  نیا 

یناوارف دراوم  رد  مدرم  راکفا  دـیاقع و  يدازآ ، لام ، ناج ، رد  اهنآ  فرـصت  هک  نیا  رتالاب  و  دـننکیم . تردـق  لاـمعا  هیقف  زا  شیب  اـیند 
زاوج رد  یمالـساریغ  نازادرپ  هیرظن  نارـس و  هیجوت  اما  درادـن . يراگزاس  زین  یهلا  ماکحا  اب  تساهناسنا و  یعامتجا  حـلاصم  فـالخرب 

تیالو میدقتعم  ام  اریز  تسین ، راگزاس  ینید  ینابم  اب  هیرظن  نیا  هک  تساهنآ  یمدرم  شنیزگ  نامه  فلتخم  ياهروشک  ياسؤر  فرصت 
يأر وا  هب  هک  یناـسک  رب  یتـح  ار  وا  یـصخش  هـب  نداد  يأر  اـب  دـنناوتیمن  مدرم  زا  ياهدـع  تـسین و  رـسیم  عرـش  هیحاـن  زا  زج  مدرم  رب 

هچ دراد  تیالو  اهنآ  رب  ور  نیا  زا  تساهناسنا  همه  کلام  قلاخ و  دنوادخ  تفگ  دیاب  هیقف  تیالو  هرابرد  اما  دننادرگ . طلـسم  دناهدادن ،
ربمایپ و هب  دراد  تیالو  ناـسنا  رب  هک  ییادـخ  لاـح  ( 64 .) تسا دـنوادخ  امـش  یلو  اـنامه  ُهّللا  ُمُکُِّیلَو  اـمَّنِا  تسا : هدـمآ  نآرق  رد  هک  نیا 
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اُونَمآ َنیذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهّللا  ُمُکُِّیلَو  اـمَّنِا  : » دـیامرفیم میرک  نآرق  تسا . هدومرف  ضیوفت  ار  مدرم  یتسرپرـس  تیـالو و  مالـسلا  مهیلعهمئا 
نانآ دـندروآ ، نامیا  هک  دنتـسه  یناسک  وا و  لوسر  دـنوادخ و  امـش  یلو  انامه  « ؛» َنوُعِکار ْمُه  َو  َةوکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةولَّصلا  َنوُمیُقی  َنیذَّلا 
نییبت مالـسلا  مهیلعهمئا  شلوسر و  دنوادخ و  تیالو  هیآ  نیا  رد  ( 65 «.) دـنزادرپیم تاکز  عوکر  لاح  رد  دـنرادیم و  اپ  هب  ار  زامن  هک 

. تسا مالسلا  هیلعبلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  دناهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  زراب  قادصم  هک  دنراد  رظن  قافتا  ینس  هعیـش و  تسا . هدش 
هیلعرقاب ماما  هک  نیا  هچ  دنتسه ، مالـسلا  مهیلعهمئا  نآ  قیداصم  تسا و  عمج  هغیـص  اونمآ » نیذلا   » تسا مولعم  هیآ  زا  هک  هنوگنامه  اما 

ماـما يرگید  ثیدــح  رد  و  ( 66 .() میتـسه همئا  اـم  اونمآ » نیذـلا   » زا دارم  « ) اـّنم ۀـمئالا  ینعی  : » دوـمرف اوـنمآ » نیذـلا   » ریـسفت رد  مالـسلا 
و ( 67 .) تسا هدرک  یفرعم  اونمآ » نیذلا   » قادصم ار  دنشابیم  مالسلا  مهیلعهمئا  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ءایـصوا  مالـسلا  هیلعقداص 
. دیدرگ نایب  تیالو  تیهام  لصف  رد  نآ  حورشم  ثحب  هک  دناهداد  تباین  اهقف  هب  دنرادروخرب  تیالو  زا  هک  مالسلا  مهیلعموصعم  ناماما 

اهنآ یلاعت  يادخ  هک  یناسک  و  تسا ، ناسنا  کلام  قلاخ و  هک  دنوادخ  تیالو  زج  هب  تسا  يرگید  رب  تیالو  مدـع  لصا ، هک  نیا  هجیتن 
. دنتسه مالسا  ياهقف  همئا و  ربمایپ ، اهنآ  هک  تسا  هتخاس  دنمهرهب  تیالو  زا  ار 

تیالو ماسقا   - 2

هب ینیوکت  تیالو  تسا . یعیرـشت  تیالو  عیرـشت و  رب  تیـالو  ینیوکت ، تیـالو  مسق  هس  رب  تیـالو  تسا ؟ یتیـالو  عون  هچ  هیقف  تیـالو 
ار یلوحت  فرـصت و  ره  تسا  رداق  یهلا  سدقا  تاذ  تسا . دنوادخ  نآ  زا  تیالو  نیا  تسا . ملاع  تادوجوم  رد  فرـصت  تردـق  يانعم 
زا دوشیم و  هداد  یهلا  يایلوا  همئا و  ءایبنا ، هب  تیالو  نیا  دناریمب . دنک و  هدنز  دربب ، نیب  زا  دنک ، داجیا  دروآ ، دیدپ  ملاع  تادوجوم  رد 

اهنت هک  تسا  یعرـش  ماکحا  رودـص  يراذـگنوناق و  قح  زا  تسا  تراـبع  عیرـشت  رب  تیـالو  دوشیم . رداـص  یتاـمارک  تازجعم و  اـهنآ 
یهلا ماکحا  ریـسفت  غیلبت و  هب  اـهنت  دـننکیمن و  رداـص  یعرـش  مکح  دوخ  زا  زین  مالـسلا  مهیلعهمئا  ءاـیبنا و  دوشیم . دـنوادخ  هب  طوبرم 

یگدـنز داعبا  همه  رد  یهلا  ماـکحا  نیناوق و  يارجا  یمالـسا و  هعماـج  یتسرپرـس  تموکح و  زا  تراـبع  یعیرـشت  تیـالو  دـنزادرپیم .
ار وا  تیالو  ددرگ ، رادروخرب  نآ  زا  یهیقف  هچنانچ  دریگیم و  رارق  اـهقف  همئا و  ءاـیبنا ، راـیتخا  رد  هک  تسا  تیـالو  نیا  تسا . نیملـسم 

. دنیوگ هیقف  تیالو  ای  یمالسا  تموکح 

يدازآ بلس   - 3

نیا اما  دنروآ  تیدودحم  اهتیالو  کش  نودـب  دروآیمن ؟ تیدودـحم  رگید  ریبعت  هب  و  درادـن ؟ تافانم  دارفا  يدازآ  اب  هیقف  تیالو  ایآ 
زاب دـنهدیم ، ماجنا  رافک  هک  ییاهراک  زا  يرایـسب  زا  ار  نمؤم  دروآیم و  تیدودـحم  دـنوادخ  تیـالو  دنتـسه . یـشزرا  اهتیدودـحم 

تیدودـحم نیا  هتبلا  دروآیم و  تیدودـحم  مه  هـیقف  تیـالو  تـسا . یـشزرا  یقطنم و  تیدودـحم  کـی  تیدودـحم  نـیا  اـما  درادیم 
ره نیاربانب  تسا . ناسنا  حلاصم  اب  قبطنم  یهلا  دودح  هک  ارچ  دشابیم  یشزرا  بولطم و  یتیدودحم  هک  تسا  یهلا  دودح  زا  هتـساوخرب 
رد ترورـض  کی  هکلب  درادن  لاکـشا  اهنت  هن  دشاب  یمدآ  یگدنز  راتخاس  حالـصا  تداعـس و  حلاصم و  ساسا  رب  هک  یتیدودـحم  هنوگ 
رد اهتیدودحم  عون  نیا  تسا و  یهلا  هدارا  زا  هتساخرب  باوص و  نیع  هیقف  تیمکاح  زا  یشان  تیدودحم  دوریم و  رامش  هب  وا  یگدنز 

. تسا ملاع  يالقع  شریذپ  دروم  ایند  ياج  همه 

دادبتسا  - 4

تـسا دادبتـسا  هک  ار  تسایر  تفآ  دـیاب  یلو  دـشاب  هتـشاد  بحاص  دـیاب  یتکلمم  ره  دوشیمن ؟ هدیـشک  يروتاتکید  هب  هیقف  تیالو  اـیآ 
ریزو دشاب ، دبتسم  دهاوخب  یلک  ریدم  ای  رادناتسا  رگا  تسا . عفر  لباق  اهنآ  رترب  ماقم  تراظن  اب  نارادمتسایر  يروتاتکید  ددرگ . فرطرب 
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ای روهمج  سیئر  رگا  دریگیم و  ار  وا  يولج  روهمج  سیئر  دنک ، يروتاتکید  دهاوخب  يریزو  رگا  تفرگ و  دهاوخ  ار  وا  يولج  هطوبرم 
هیقف تیالو  هرـس : سدـقینیمخ  ماما  هتفگ  هب  نیاربانب  دریگیم . ار  وا  يولج  يربهر  عیفر  ماقم  دـنک ، يروتاتکید  دـهاوخب  رگید  ماقم  ره 

(68 .) دوشیم يروتاتکید  دشابن ، هیقف  تیالو  رگا  دریگیم . ار  يروتاتکید  يولج  هک  تسا 

مدرم تکراشم  نازیم   - 5

یـصخش هک  مدرم  رب  درف  تیمکاح  تسا : مسق  هس  رب  تیمکاح  یلک  روطهب  تسا ؟ هنوگچ  هیقفّیلو  تیمکاح  رد  مدرم  تکراـشم  نازیم 
رتشیب نیا  هک  دنک  لمع  دهدیم  صیخشت  ددنـسپیم و  هچنآ  هب  هجوت  اب  ددرگ و  مدرم  رب  مکاح  یهلا  باصتنا  ای  یمدرم  تاباختنا  نودب 

هدنیامن و ناونع  هب  وا  دننک و  باختنا  مدرم  ار  یسک  هک  هنوگ  نیا  هب  مدرم ، رب  مدرم  تیمکاح  مود  دباییم . یلجت  یتنطلـس  ياهماظن  رد 
، یتموکح ياه  متـسیس  نیا  رد  دراد ، دوجو  اـیند  رد  هک  ییاـه  يروهمج  تساـیر  باـختنا  لـثم  دـشاب ، هتـشاد  ییاورناـمرف  مدرم  لـیکو 
اب ای  دوخ  دنوادخ  هک  تسا  هنوگ  نیدـب  نآ  مدرم و  رب  ادـخ  تیمکاح  موس  دوب . دـهاوخ  حرطم  مدرم  عورـشمان  ای  عورـشم  ياههتـساوخ 

هتبلا تسا و  رادروخرب  یهلا  تسادق  زا  تیمکاح  عون  نیا  دیامن . بوصنم  مدرم  یتسرپرـس  هب  ار  یـسک  مالـسلا  مهیلعنیموصعم  هطـساو 
تـسا یهلا  بصنم  کی  هیقف  تیالو  و  دراد . حـیجرت  یمدرم  باختنا  رب  یهلا  باصتنا  هراومه  اریز  تسا  فرـص  یمدرم  باـختنا  زا  رتهب 

مدرم نیا  اما  تسا  دنوادخ  هیحان  زا  هیقف  تیالو  هچ  رگا  اریز  دنتـسه ، هدـننک  نّیعت  یـشقن  ياراد  هیقفّیلو  درف  اب  طابترا  رد  مه  مدرم  هک 
زگره یمدرم  تیلوبقم  اریز  دنتـسین  رثا  أشنم  تیـالو  لـصا  رد  مدرم  هک  نیا  هجیتن  دنـشخبیم . ییارجا  تنامـض  نّیعت و  نآ  هب  هک  دنتـسه 

رد اما  ددرگیم . طوبرم  دـنوادخ  هب  تسا و  جراخ  اـهنآ  تاراـیتخا  هطیح  زا  تیـالو  ياـطعا  نوچ  دریگیمن ، ار  یهلا  تیعورـشم  ياـج 
هب یهیقف  اسب  هچ  تسین و  وا  تیالو  لامِعا  تحـص  طرـش  مدرم  باختنا  هتبلا  دنراد . يرثؤم  لماک و  شقن  وا  تیالو  لامِعا  یلو و  نییعت 

لیکـشت بوجو  رب  وا  داـقتعا  هب  نیا  دـشابن و  تیرثکا  تقفاوم  دروم  هچ  رگا  دـنک  تیـالو  لاـمِعا  دراد  هک  یـصاخ  ياـهیگژیو  رطاـخ 
رد درادن  روای  نادنچ  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هک  دش  تباث  البرک  رد  ددرگیمزاب . طیارـش  رثکا  رد  هیقف  تیمکاح  هب  یمالـسا  تموکح 

. دندوب هدرکن  يرای  هتفریذپن و  ار  وا  هک  دوب  یناسک  رب  تیالو  تموکح و  لیکـشت  وا  یـساسا  تکرح  نیلوا  دشیم  زوریپ  رگا  لاح  نیع 
رتشیب ددع  هک 17  وا  هراشا  دروم  هلاغزب  هلگ  نآ  هزادـنا  هب  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  رگا  ًـالثم  دـندوب . هنوگ  نیا  مالـسلا  مهیلعهمئا  همه 
يادج یِشنَم  راکفا و  هیحور و  هک  دندوبن  وا  قفاوم  اهنت  هن  هک  یناسک  رب  دوخ  مایق  رد  يزوریپ  زا  سپ  درکیم و  مایق  تشاد  روای  دندوبن 
تیالو لامِعا  یعرـش  یعیبط و  طرـش  تسا و  بجاو  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  مالـسا  رظن  زا  نیارباـنب  درکیم . تموکح  دنتـشاد  وا  زا 
نیرتهب زا  اهنآ  هب  تمدـخ  تسا و  زیمآتیقفوم  اشگهار و  رثؤم ، دـیفم ، رایـسب  مدرم  یماگمه  یهارمه و  هتبلا  تسا . روای  دوجو  رمایلو ،
مالسلا مهیلعهمئا  ریبعت  هب  اما  دنشابن  قفاوم  ینید  تموکح  رما و  یلو  تیالو  لامعا  اب  مدرم  رگا  لاح  نیع  رد  دوشیم . بوسحم  تادابع 

ماـما يارب  رفن  اـی 17  مالـسلا و  هیلعنینمؤـملاریما  يارب  رفن  اـی 20  ـالبرک و  باحـصا  ددـع  هب  هچ  رگا  هک  دنـشاب  هتـشاد  دوجو  ینارواـی 
تسا و بجاو  اهنآ  يارب  تموکح  لیکشت  دنشاب ، هتشاد  ار  یمالسا  تموکح  لیکشت  ناوت  دوخ  مک  ددع  اب  دنـشاب و  مالـسلا  هیلعقداص 

هلصاف دارفا  ای  و  دنـشاب . هتـشادن  داقتعا  هکلب  تقفاوم و  هیقف  تیالو  لامِعا  یهلا و  مکح  نیا  هب  تیرثکا  هچ  رگا  تسا  دنوادخ  مکح  نیا 
حرطم هچنآ  مالسا  رد  هک  دوشیم  هدافتسا  مالسلا  مهیلعهمئا  مالک  هریـس و  هتفگ و  نیا  زا  دنریگ . هدروخ  نآ  رب  یمالـسا  گنهرف  زا  راد 

هداد تبسن  مالـسا  هب  يرالاس  مدرم  ناونع  هب  هچنآ  تسا و  يرالاس  ادخ  تقیقح  رد  همه  هک  تسا  يرالاس  تیالو  يرالاس و  نید  تسا 
اهنآ اـب  تروشم  مدرم و  هب  تمدـخ  و  یتسود ، مدرم  ییارگ ، مدرم  دارم  رگا  ینید  يرـالاس  مدرم  هلب  درادـن . مالـسا  رد  ياهشیر  دوشیم 
مدرم هرابرد  هک  یتایاور  مامت  و  دـشاب . حرطم  اهنآ  ياههتـساوخ  تیمکاح  هک  تسین  يرالاس  مدرم  رگید  نیا  یلو  تسین  یلاکـشا  تسا 

ار يرالاس  مدرم  مادـک  چـیه  اهنیا  دـنکیمن و  تابثا  رتشیب  ار  اهنآ  هب  تمدـخ  مارتحا و  یتسود و  مدرم  زج  دوشیم  حرطم  ینید  يرالاس 
تیالو يرالاس و  نید  يرالاس ، ادـخ  هدافا  هک  تسا  مکنم  رمـالاولا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  ماـظن  یمالـسا  ماـظن  دـننکیمن . تباـث 
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اما میراد  يرالاس  مدرم  هب  داقتعا  ام  دوش  هتفگ  رگا  دوشیمن . تفای  تنـس  باتک و  رد  نآ  زا  يرثا  هک  سانلا  اوعیطا  هن  دـنکیم  يرـالاس 
یتح دوخ  روما  رد  مدرم  دـشاب  رارق  رگا  اریز  تسا  يرالاس  نید  هکلب  دوب ، دـهاوخن  يرالاس  مدرم  رگید  نیا  نید ، طـباوض  دودـح و  رد 

ود تسا و  رالاس  هک  تسا  نید  نیا  دوب و  دنهاوخن  رالاس  دنریگ  رارق  نید  طباوض  تحت  نآ  نارازگراک  ماظن و  عون  هب  طوبرم  تاباختنا 
مدرم ینعی  دنـشابیم . نآ  مداخ  عیطم و  مدرم  تسا و  رالاس  نید  هتبلا  و  مدرم . يرالاس  ای  نید و  يرالاس  ای  تشاد . دـهاوخن  انعم  رـالاس 

نید نآ  هک  تسین  عوبتم  يانعم  هب  زج  رالاس  و  تسا . تمکح  فالخ  ضقانت و  عوبتم ، عبات و  ِندوب  رالاس  تساهنآ و  عوبتم  نید  عباـت و 
هب دـیاب  هک  تسا  ینید  ییارگمدرم  لیلد  مدرم  اب  تروشم  تاـباختنا و  دوجو  هلب  تسا . نید  زا  يدومن  مه  يرـالاس  تیـالو  تسادـخ و 

. دوش هدافتسا  يرالاس  مدرم  ياج 
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لباقم لمع  ماقم  رد  تلاکو  تیالو و  دوب ؟ دـهاوخن  مدرم  بیان  ای  لیکو  وا  اـیآ  دـننکیم ، باـختنا  ار  هیقفّیلو  مدرم  هک  نیا  هب  هجوت  اـب 
هب ات  دریگیم  رارق  اهنآ  یهن  رما و  دروم  مدرم  بئان  لیکو و  دراد و  تیمکاح  ییاورنامرف و  یتسرپرـس و  یلو  اریز  دنراد ، رارق  رگیدـکی 

هیقف رب  مدرم  یتلاکو  ماـظن  رد  دراد و  تموکح  تیـالو و  مدرم  رب  هیقف  ییـالو ، ماـظن  رد  نیارباـنب  دـنک . لـمع  لـکوم  هاوخلد  روتـسد و 
زا يرثا  نیرتمک  يوغل  يانعم  تهج  زا  اما  تشاد . دهاوخن  هارمه  هب  ینید  تیعورـشم  نیرتمک  یتلاکو  تیمکاح  نیا  دـنراد و  تیمکاح 

یبدا ساسا  هیاپ و  نیرتمک  یتشادرب  انعم و  نینچ  هجیتن  رد  دوشیمن و  هدـید  تغل  ياهباتک  رد  تباـین  اـی  تلاـکو و  ياـنعم  هب  تیـالو 
طـسوت دنوادخ و  هیحان  زا  هک  تسا  یهلا  بصنم  کی  هیقف  تیالو  هک  میدرک  هدافتـسا  هیقف  تیالو  تابثا  هب  طوبرم  تایاور  زا  و  درادن .

لماع مدرم  نیاربانب  تسا . مدرم  ترـصن  شریذـپ و  نآ  لامعا  طرـش  اما  دـنراد  تیالو  اـهقف  تسا . هدـش  هداد  هیقف  هب  مالـسلا  مهیلعهمئا 
ینامز دوب  مدرم  یلو  تقیقح  رد  هک  مالسلا  هیلعیلع  ماما  هک  نیا  هچ  دنتسه  وا  تیالو  لامعا  طرش  هکلب  دنتسین  هیقف  يارب  تیالو  تابثا 

هک دوب  وا  تیالو  لامعا  طرـش  دادن ، تیالو  وا  هب  مدرم  تعیب  سپ  دـندرک . تعیب  وا  اب  مدرم  هک  درک  لامعا  ار  دوخ  یتسرپرـس  تیالو و 
هک یلاـح  رد  دوب  دـهاوخ  وغل  درومیب و  تیـالو  ظـفل  زا  هدافتـسا  رگید  دـشاب  مدرم  لـیکو  هیقفّیلو  رگا  دوـب . هتفرگ  دـنوادخ  زا  ار  نآ 

. تسا هتفرگ  رارق  هدافتـسا  دروم  اهنآ  یناعم  هب  تیانع  هجوت و  اب  هعماج و  هدـیزگرب  نادـنمدرخ  ءارآ  اب  یـساسا  نوناق  تاملک  کـتکت 
رد هک  ار  یهیقف  دوشیم  هنوگچ  دراد . يدـج  ضراعت  تاـفانم و  ییاور  یهقف و  يداـقتعا ، ياـههبنج  اـب  هیقفّیلو  ندـش  لـیکو  یهگناو 

موکحم و ار  مداد ) رارق  امـش  رب  مکاح  ار  وا  نم  « ) ًامکاح مکیلع  هتلعج  دـق  ینا   » تسا هدـمآ  وا  هراـبرد  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  تیاور 
هاوخلد هب  دـناهدش  دراو  لزان و  یناعم  نآ  ساسا  رب  تایاور  نآرق و  هک  ار  اههژاو  یناـعم  هک  دـشاب  رارق  رگا  میهد . رارق  یهن  رما و  دروم 

ندوب زیاج  مدرم  يارب  دنوادخ  يوس  زا  يرادنید  تلوهـس  مینادب و  يروآون  ار  تعدـب  مینک ، انعم  تلاکو  ار  تیالو  مینک ، ضوع  دوخ 
زا يارب  نمشد  ياههئطوت  زا  یکی  دنام . دهاوخن  یقاب  یمالسا  مینک ، ریسفت  انعم و  مالسا  هب  ندومن  لمع  رد  اهنآ  يراگنالهـس  حماست و 

نآرق و دـیاب  ام  دوش  ضوع  ناـمز  زا  ياههرب  رد  ياهملک  ياـنعم  رگا  یتح  تسا . یلـصا  یناـعم  زا  اـههژاو  ندرک  یلاـخ  نید ، ندرب  نیب 
راکـشآ نید  رد  صـصخت  شقن  هک  تساـجنیا  دـشیم و  اـنعم  ریـسفت و  مالـسا  ردـص  رد  هک  مینک  ریـسفت  اـنعم و  ياهنوگ  هب  ار  مالـسا 

سمخ و نتفرگ  تاریزعت ، دودـح و  يارجا  ًـالثم  تسین . رادرب  تلاـکو  مدرم  يوس  زا  هک  دراد  دوـجو  يدراوـم  نیارب  هوـالع  ددرگیم .
لافنا تسا و  هداد  رمایلو  هب  هک  تسادخ  قح  اهنیا  دـننک . نآ  ماجنا  لکوم  ار  رمایلو  دـنهاوخب  هک  تسین  مدرم  قح  نآ ، لاثما  تاکز و 

نآ فرصت  هزاجا  هک  تسا  مالسلا  هیلعموصعم  ماما  قح  تسین ، مدرم  قح  دش ، هراشا  نآ  دراوم  هب  هیقف  تیالو  یلقع  لیالد  ثحب  رد  هک 
تسا و ییاورنامرف  يربهر و  تماـما ، ياـنعم  هب  تیـالو  تاـیاور  ساـسا  رب  هک  نیا  هجیتن  تسا . هداد  تسا  هیقفّیلو  هک  دوخ  بیاـن  هب  ار 

. دوش هعجارم  تیالو  تیهام  لصف  هب  رتشیب  حیضوت  يارب  دنراد . رظن  قافتا  یناعم  نیا  رب  تغل  ملع  ياملع  اهقف و 
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دنکیم هدهاشم  ار  ییاطخ  هک  يدراوم  رد  دنک و  تراظن  یمالـسا  ماظن  ياههاگتـسد  رب  هیقفّیلو  هک  تسین  تراظن  يانعم  هب  تیالو  ایآ 
رد هن  تراظن  هملک  اریز  تسا  رتفیعض  بتارم  هب  تباین  تلاکو و  ههبش  زا  تسا  هتخادنا  ههبش  هب  ار  یخرب  هک  تشادرب  نیا  دهد ؟ رکذت 
رد و  دوشیمن . هدید  نآ  زا  تغل  ياهباتک  رد  مه  يرثا  نیرتمک  تسا و  هدـش  حرطم  یـساسا  نوناق  رد  هن  هدـمآ و  هعیـش  هقف  تایاور و 

نیرـسفم هک  اهقف  تاملک و  یناعم  نیـصصختم  زا  رگا  تسا . هدرکن  انعم  تراـظن  هب  ار  تیـالو  مه  رفن  کـی  یتح  تغل  ملع  ياـملع  نیب 
تـسین نینچ  نیا  هک  داد  دـنهاوخ  باوج  تسا ، تراظن  يانعم  هب  تیالو  ایآ  هک  مینک  لاؤس  دنتـسه ، مالـسلا  مهیلعهمئا  ربمایپ و  تایاور 
نوناـق نارـسفم  هک  ناـبهگن  ياروش  ياـهقف  زا  رگا  تسا . رادروخرب  تموکح  ییاورناـمرف و  قح  زا  تسا  تیـالو  ياراد  هک  یـسک  اریز 

یـساسا نوناـق  رد  اریز  تسین ، نینچ  زگره  دـنهدیم  باوـج  تسا ، تراـظن  ياـنعم  هـب  نوناـق  رد  تیـالو  دوـش  لاؤـس  دنتـسه ، یـساسا 
ار یـساسا  نوناق  هک  یناگرزب  تسا . هدرک  ادـج  ًالماک  رظاـن  کـی  شقن  زا  ار  وا  شقن  هک  تسا  هدـیدرگ  رکذ  هیقفّیلو  يارب  یتاراـیتخا 

دـشاب تراظن  دنتـساوخیم  رگا  دراد و  توافت  نآ  لاثما  تراظن و  تباین ، تلاکو ، اب  تیالو  هک  دندیمهفیم  هزادنا  نیا  دـندرک  بیوصت 
هک تسا  یـساسا  نودب  رظن  راهظا  کی  تیالو  يانعم  رد  تراظن  رکذ  نیاربانب  دـندادیم . رارق  هدافتـسا  دروم  ار  تلاکو  ای  تراظن  هملک 

اهنآ هدروخ  بیرف  ای  ضرغم  لاّمع  ای  مالـسا  نانمـشد  يرامعتـسا  راکـشآ  ناهنپ و  ياهتین  یـسایس و  دـصاقم  تهج  رد  دـناوتیم  اـهنت 
رگا اما  میرادن ، هقیاضم  دشاب  یتافیرشت  هلئسم  کی  هیقف  تیالو  هلئسم  : » دنیوگیم ناش  یضعب  : » دیامرفیم هرـس  سدقینیمخ  ماما  دشاب .
نکل دـنوشیم ، دـترم  دنـشاب ، انعم  نیا  مزـال  هب  هجوتم  رگا  میرادـن …  لوبق  ار  نآ  اـم  هن ، روما ، رد  دـنکب  تلاـخد  هیقف )  ) یلو دـهاوخب 

نیا نوچ  دـنک و  يزادـنا  تسد  ام  روشک  یتایح  دنمـشزرا و  عبانم  عفانم و  گنهرف ، رب  اـت  تسا  ددـصرد  نمـشد  ( 69 .« ) دنتسین هجوتم 
مکحم و يوق ، يروحم ، شقن  هب  هجوت  اب  دوشیمن  هک  لاح  هک  تسا  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  تسین  رّـسیم  هیقفّیلو  دوجو  اب  يزادـنا  تسد 
ات داد  لزنت  نآ  لاثما  تراظن و  تلاکو ، هب  تیالو  زا  داد و  لیلقت  دیاب  ار  وا  شقن  سپ  درک  فذح  روشک  هنحص  زا  ار  وا  هیقفّیلو  ینوناق 

یتـموکح يوگلا  هک  مالـسلا  هیلعیلع  ماـما  تموکح  هک  نیا  نمـض  دوش . راومه  ناریا  روـشک  يداـم  يوـنعم و  ياـهشزرا  لواـپچ  هار 
هدافتـسا یبوخ  هب  روشک  هرادا  تشرد  زیر و  روما  مامت  رد  وا  هبناج  همه  درکلمع  زا  نیا  تسا و  هدوبن  تراظن  هب  دودـحم  زگره  تساـم ،

هتبلا دوشیمن و  تفای  هعیش  هقف  مالسا و  رد  نآ  زا  يرثا  نیرتمک  هک  تسا  یساسا  هیاپیب و  نانخـس  هلمج  زا  هیقف  تراظن  هیرظن  دوشیم .
. دوش هعجارم  تیالو  تیهام  ثحب  هب  رتشیب  یهاگآ  يارب  دهدیمن . تموکح  هب  مه  یتیعورشم  نیرتمک  هیقف  تراظن 
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؟ دراد تیالو  هیقف  کی  اهنت  یمالـسا  ماظن  رد  هک  ارچ  یلاح  رد  دنـشاب  میهـس  روشک  هرادا  رد  دیاب  اهنآ  همه  دنراد  تیالو  اهقف  همه  رگا 
لکـش هب  هک  یـسک  دیاب  اهنت  سپ  دراد ، روشک  رد  هدرتسگ  یمدرم  ینوناق و  هاگیاپ  اهنآ  زا  یکی  اهنت  اما  دنراد  تیالو  اهقف  همه  هچ  رگا 

رد لالتخا  دـننک ، رظن  لامعا  اهقف  همه  دـشاب  رارق  رگا  یفرط  زا  دـنک . رظن  لاـمعا  تسا  رادروخرب  یمدرم  هاـگیاپ  تیلوبقم و  زا  ینوناـق 
ياهورین یمگردرس  ببس  نیا  دراد و  حلـص  رب  رظن  رگید  یهیقف  دراد و  گنج  رب  رظن  یهیقف  ًالثم  اریز  دیآیم . دیدپ  مدرم  یگدنز  ماظن 

حطس رد  یمظنیب  هنوگ  ره  زا  ات  دشاب  هتشاد  تیمکاح  دیاب  هیقف  کی  اهنت  سپ  دناشکب . تسکـش  هبار  روشک  اسب  هچ  ددرگیم و  یماظن 
هیقف حالطـصا  هب  دریگیم و  هدـهع  هب  ار  روشک  هرادا  ضبن  وا  هکنیا  هب  هجوـت  اـب  و  دوـش ، يریگوـلج  یگدـنز  فـلتخم  داـعبا  روـشک و 

، مکاح هیقف  هک  نیا  رگم  تسا . هدرک  تیـصعم  درک  تفلاخم  وا  اب  یهیقف  ره  دـننک و  تیعبت  وا  زا  دـیاب  اـهقف  ماـمت  ددرگیم  دـیلاطوسبم 
زا رگید  ياـهقف  تیعبت  هتبلا  دوش . یگدیـسر  عوـضوم  نیا  هب  دـیاب  ناـگربخ  سلجم  قـیرط  زا  اذـل  دـشاب . هداد  تسد  زا  ار  دوـخ  طـیارش 

يروشک رد  رگا  هلب  تسا . جرم  جره و  زا  یگدنز  ماظن  ظفح  نآ  دراد و  یلقع  لیلد  تیالو  لامعا  زا  اهنآ  زیهرپ  دیلا و  طوسبم  هیقفّیلو 
دنتسه تیالو  ياراد  دوخ  دالب  رد  مادک  ره  اهقف  دشاب ، هدرکن  ادیپ  یمدرم  هدرتسگ  تیلوبقم  یهیقف  دشاب و  هدشن  لیکشت  یمالـسا  ماظن 

ناناوج هژیو  هیقف  www.Ghaemiyeh.comتیالو  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 51زکرم  هحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com


زا لبق  هک  نیا  هچ  دمآ  دهاوخن  شیپ  مه  اهقف  تیالو  لامعا  ضراعت  لکـشم  تسا ، يدودـحم  طیحم  رد  اهنآ  تیالو  هک  ییاج  نآ  زا  و 
وا مکح  دوب ، نارگید  زا  رتقفوم  یهیقف  رگا  مه  نامز  نامه  رد  هتبلا  دـندوب . یگدیـسر  عجرم  اـهقف  ناریا  رد  یمالـسا  تموکح  لیکـشت 

. دوب مدقم 
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تـسا یهلا  بصنم  کی  هیقف  تیالو  تسا ؟ ناگربخ  سلجم  هیحان  زا  وا  باختنا  هب  يزاـین  هچ  تسا  یهلا  بصنم  کـی  هیقف  تیـالو  رگا 
ماجنا ناگربخ  سلجم  طسوت  مدرم  باـختنا  اـب  نیا  هک  دـشاب  رادروخرب  یّلم  یمدرم و  هاـگیاپ  کـی  زا  دـیاب  نآ  تینیع  نّیعت و  يارب  اـما 
لامعا دنامیم و  یهلا  بصن  هتوب  رد  اهنآ  تیالو  دنتشادن ، یمدرم  مزال  يورین  نوچ  اما  دنتـشاد  تیالو  مه  مالـسلا  مهیلعهمئا  دریگیم .

هیلع هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  هلیـسو  هب  دوب و  یهلا  باـصتنا  کـی  وا  بصن  دوب و  مدرم  یلو  هچ  رگا  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  دـیدرگیمن .
وا اب  مدرم  هک  نیمه  اما  دوب . نیـشن  هناخ  دوبن ، رادروخرب  مزال  ياهورین  مک  تسد  مدرم و  تعیب  زا  هک  یماداـم  اـما  دـیدرگ  یفرعم  هلآو 

هجیتن دیدرگ . لامِعا  یمالـسا  هعماج  رد  دیدرگ و  رادروخرب  ییارجا  تنامـض  زا  وا  تیالو  هدومن  ادـیپ  یتموکح  هاگیاپ  دـندرک و  تعیب 
هرـس سدقینیمخ  ماما  هک  نیا  هچ  دننکیم  لامِعا  ار  نآ  دوخ  باختنا  اب  مدرم  تسا و  هتفای  ققحت  دـنوادخ  يوس  زا  تیالو  لصا  هکنیا 
يارب تیالو  زا  يرادروخرب  نیاربانب  تخاس . یلمع  رمع  رخآ  لاس  هد  رد  ار  وا  تیالو  مدرم  روضح  اما  تشاد  تیالو  هک  دوب  لاس  اـههد 
هجوت اب  ددرگ و  رادروخرب  یتموکح  یلم و  هاگیاپ  زا  ناگربخ  سلجم  يوس  زا  هیقف  باختنا  اب  دـیاب  هکلب  تسین  یفاک  تموکح  يدـصت 

ناگربخ سلجم  يوس  زا  دیاب  ًامازلا  تسا ، صـصخت  دـنمزاین  وا  داهتجا  صیخـشت  تسا و  یـصصخت  هلئـسم  کی  ربهر  باختنا  هکنیا  هب 
. دوش هعجارم  تیالو  تیهام  لصف  هب  رتشیب  حیضوت  يارب  دریذپ . ماجنا 
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لیکـشت تسین ؟ تلود  رد  تلود  هیقفّیلو ، طسوت  نآ  لاثما  تحلـصم و  صیخـشت  عمجم  یگنهرف ، بالقنا  ياروش  ریظن  یتالیکـشت  ایآ 
اب اهداهن  تمحازم  تسا . نآ  هرادا  رادهدـهع  هیقفّیلو  هک  دنمالـسا  یتموکح  راتخاس  زا  یـشخب  یتلود  ياههاگتـسد  رگید  اـهداهن و  نیا 

صخش لوؤسم و  نیلوا  ناونع  هب  هیقفّیلو  هک  ار  يداهن  ره  نیاربانب  دشابن . هیقفّیلو  رظن  ریز  اهنآ  زا  یکی  هک  تسا  یتروص  رد  رگیدکی 
يداهن ره  دنشاب . هتشاد  یگنهامه  نآ  اب  دیاب  اهناگرا  ریاس  دوب و  دهاوخ  یمالسا  تموکح  راتخاس  زا  یشخب  دنک ، سیسأت  تکلمم  لوا 
هیقفّیلو زا  ار  دوخ  تیعورشم  اهنآ  لاثما  یگنهرف و  بالقنا  ياروش  ماظن ، تحلصم  صیخـشت  ياروش  هننقم ، هیئاضق ، هوق  تلود ، زا  معا 
سیسأت هب  ای  دشاب  هتـشاد  ياهوکـش  نیملـسم ، رمایلو  هیحان  زا  دوخ  تارایتخا  دودح و  زا  يداهن  ای  درف  هک  تسین  یقطنم  سپ  دریگیم .

یعرـش ینوناق و  قح  تموکح ، تحت  ياهداهن  زا  کی  ره  رد  رمایلو  رظن  لامِعا  هک  نیا  هچ  دـنک . زاربا  یتفلاخم  وا  رظن  دروم  ياهداهن 
ههبش هک  تسا  هدیدرگ  ببس  هچنآ  هتبلا  دشابیم . هیقفّیلو  تلود  تقیقح  رد  دهدیم  لیکشت  وا  هک  ار  یتلود  روهمج و  سیئر  تسوا و 

رادروخرب یساسا  نوناق  رد  مکحم  ینوناق  هاگیاج  کی  زا  هک  تسا  هدوب  ماظن  تحلصم  صیخـشت  ياروش  دوش ، حرطم  تلود  رد  تلود 
. دشابیم

رود ههبش   - 11

ياروش يربـهر ، اریز  تسین ؟ رود  دنتـسه  ناـبهگن  ياروش  ناگدـیزگرب  هک  ناـگربخ  سلجم  ناگدـنیامن  طـسوت  هیقفّیلو  باـختنا  اـیآ 
هک تسا  یتروص  رد  رود  دـنیزگیمرب . ار  يربهر  ناگربخ  سلجم  ار و  ناگربخ  سلجم  نابهگن ، ياروش  دـنکیم و  باختنا  ار  ناـبهگن 
هک ناـبهگن  ياروش  ياـضعا  اریز  درادـن . دوجو  يرما  نینچ  وا  اـب  طاـبترا  رد  اـما  دـنک . باـختنا  ار  دوخ  میقتـسمریغ  تروص  هب  يربـهر 
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باـختنا ار  اـهنآ  مدرم  هاـگنآ  دـننکیم ، تیحالـص  زارحا  هکلب  دـننکیمن  باـختنا  ار  ناـگربخ  سلجم  ياـضعا  دنتـسه ، ربهر  نیبختنم 
یهلا یبصن  زا  دریگیم و  مالـسلا  مهیلعهمئا  يوس  زا  ار  دوخ  تیالو  هیقفّیلو  نآ  رب  هوالع  تفر . دهاوخ  نایم  زا  رود  نیاربانب  دـننکیم .
تروص هب  میهاوخب  رگا  تفر . دهاوخ  نایم  زا  رود  زین  دروم  نیا  رد  دننکیم و  یفرعم  ییاسانش و  ار  وا  ًافرص  ناگربخ  تسا و  رادروخرب 
ياضعا مدرم  دـنکیم ، باختنا  ار  نابهگن  ياروش  يربهر ، ماقم  مییوگیم . مینک  هراشا  نآ  یبناج  لـئاسم  هیقف و  تیمکاـح  هب  یحیحص 

زارحا ناگربخ  سلجم  نابهگن و  ياروش  راک  و  دـنیامنیم . بوصنم  ار  ربهر  مالـسلا  مهیلعهمئا  دـننکیم و  باـختنا  ار  ناـگربخ  سلجم 
. دننکیم لمع  نآ  هب  دوخ  راک  هزوح  رد  مادک  ره  هک  تسا  هیقفّیلو  ناگربخ و  ياضعا  تیحالص 

هیقف ریغ  تیمکاح   - 12

ای دنهد و  رییغت  ار  ادخ  مارح  لالح و  دوخ  يأر  اب  دـنناوتیمن  ناملـسم  مدرم  کش  نودـب  دـننک ؟ مکاح  ار  هیقف  ریغ  دـنناوتیم  مدرم  ایآ 
وا تموکح  تسا و  توغاط  تشذـگ ، لبق  ثحابم  رد  هک  نانچ  لداع  هیقف  زا  ریغ  یمکاـح  ره  اریز  دـننک . مکاـح  روشک  رب  ار  توغاـط 

نیملـسم مکاح  یلداع  درف  دـیاب  تروص  نآ  رد  هک  دـشاب  هتـشادن  دوجو  دوش  تموکح  رما  لفکتم  هک  یهیقف  هک  نیا  رگم  تسا . لـطاب 
عقاو رد  طیارـش  دـجاو  ياهقف  مالـسلا و  مهیلعهمئا  ربمایپ ، ریظن  هک  یناـسک  تسادـخ و  قح  اـهناسنا  رب  تیمکاـح  تروص  ره  رد  دوش .

دنوادـخ دـییأت  دروم  وا  تیمکاح  هک  ییاجنآ  زا  دوش  هدـیزگرب  ءارآ  قافتا  هب  هچ  رگا  رگید  سک  ره  و  دـناهدرک . ادـیپ  تیمکاح  هزاجا 
. دنک ینارمکح  وا  ناگدنب  رب  دنوادخ  هزاجا  تیاضر و  نودب  دهاوخیم  وا  اریز  درادن ، یعورشم  تیمکاح  تسا و  توغاط  تسین ،

تیالو ینامز  تیدودحم   - 13

ضقن یناوتان و  اهنت  درادن و  ینامز  تیدودحم  تیالو  تقیقح  اریز  تسا ؟ هدشن  نییعت  يروهمج  سیئر  دـننامه  هیقف  تیالو  تدـم  ارچ 
ای مدرم و  دـیامن . بلـس  ار  نآ  دـناوتیمن  یـسک  تسا و  یهلا  بصنم  کـی  تیـالو  هک  ارچ  دـهد . ناـیاپ  نآ  همادا  هـب  دـناوتیم  طـیارش 

. وا لزع  بصن و  لصا  هن  تسا ، هیقف  لزع  بصن و  فشک  ناگربخ  هفیظو  و  دننک . لزع  ار  وا  دنناوتب  هک  دناهدرکن  بصن  ار  هیقف  ناگربخ 

هیقف تیالو  اب  تفلاخم  لیلحت  مهن : لصف 

هیقف تیالو  اب  تفلاخم  لیلحت  مهن : لصف 

. تسا ینید  تموکح  دومن  نیرتیقرتم  هیقف  تیالو 

هیقف تیالو  اب  تفلاخم  لیلحت 

تاریثأت تیالو و  يالاو  هاـگیاج  دراد . هارمه  هب  ار  مدرم  ترخآ  اـیند و  نید و  ناوارف  عفاـنم  هک  تسا  یمالـسا  ماـظن  روحم  هیقف  تیـالو 
، رگید ناوارف  راثآ  هعماج و  رد  یمالـسا  ماکحا  ققحت  یمالـسا ، نهیم  عفاـنم  ظـفح  ییارگمالـسا ، ییادز ، فارحنا  يزیتس ، نمـشد  مهم 

هدروآ هیقفّیلو  صخـش  نینچمه  هیقف و  تیالو  لصا  اب  هزرابم  هنحـص  هب  ار  ناریا  یمالـسا  روشک  مالـسا و  گرزب  کـچوک و  نانمـشد 
هتـسد ود  هب  هک  هیقف  تیالو  نانمـشد  تسا . یمالـسا  ناریا  اـب  وا  لاـمع  یناـهج و  رابکتـسا  ياهینمـشد  تلع  هیقف  تیـالو  دوجو  تسا .
ینعی یجراخ  نانمـشد  اهنآ  مهم  شخب  دنزرویم . تفلاخم  سدقم  لصا  نیا  اب  یلئالد  هب  مادـک  ره  دـنوشیم  میـسقت  یجراخ  یلخاد و 
ببـس هچنآ  دوب و  هیقف  تیـالو  ددرگ ، عطق  ناریا  روـشک  راشرـس  عباـنم  زا  اـکیرمآ  تسد  هدـیدرگ  ببـس  هچنآ  تسا . یناـهج  رابکتـسا 
عفانم عطق  رطاخ  هب  نیربکتـسم  هک  تسا  یعیبط  نیارباـنب  تسا . هیقف  تیـالو  دـبای ، همادا  ناـنچمه  اـکیرمآ  تیمورحم  هک  تسا  هدـیدرگ 
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نآ اب  دنشاب و  هتشاد  راکـشآ  ینمـشد  هیقفّیلو  صخـش  هیقف و  تیالو  لصا  اب  هتخاس ، دوخ  ياهینمـشد  لقث  زکرم  ار  هیقف  تیالو  دوخ ،
اهنآ ددرگ . هدوشگ  اهنآ  يارب  روشک  عبانم  لواپچ  هار  هرابود  دـنرادرب و  شیوخ  هار  رـس  زا  ار  نآ  دوخ  ماخ  لایخ  هب  ات  دـننکیم  هزراـبم 

: مینکیم هراشا  نآ  دراوم  زا  یخرب  هب  هک  دننکیمن  هدرکن و  یهاتوک  یششوک  تکرح و  چیه  زا  هار  نیا  رد 

نیفلاخم ياهشالت 

طسوت یـسایس  ياهتیلاعف   - 2 یناهج . ياهقطنم و  ياـهنویزیولت  ویدار و  يربخ  ياههاگتـسد  تاـعوبطم و  رد  یتاـغیلبت  تازراـبم   - 1
فیعـضت تهج  ررکم  تاسلج  اهرانیمـس و  داـجیا   - 3 یمالـسا . تموکح  مدرم و  نیب  رد  يزادـناهقرفت  تهج  یـسوساج  ياـهسیورس 
يرادیرخ دوخ  ياهرالد  اب  ار  اهنآ  هک  یناسک  طسوت  روشک  لخاد  رد  رانیمـس  تاسلج و  داجیا   - 4 روشک . جراخ  رد  هیقف  تیالو  لصا 

یجراخ نانمشد  یملع  ناگبخن  هک  یناهج  رابکتسا  دیرخرز  ناگدنب  نیا  دناهداد . اهنآ  هب  ار  روشک  هدنیآ  رد  تردق  هدعو  ای  دناهدرک و 
تزع سدقم و  لصا  هب  ياهبرـض  دوخ  ياهوگتفگ  رد  دنناوتب  دیاش  ات  دننکیم  رظن  راهظا  راکفا و  لدابت  دننیـشنیم ، دنیآیم ، باسح  هب 

هب ای  هتخادرپ و  یـساسا  نوناق  زا  هنوراو  ياهریـسفت  هب  تلم  رد  يراذگریثأت  زا  زجع  زا  سپ  مینیبیم  ور  نیا  زا  دننزب . هیقف  تیالو  نیرفآ 
ات مدرم ، زا  هیقف  تباین  ای  هیقف  تلاکو  ینعی  هیقف  تیالو  هک  دنرادیم  راهظا  ًالثم  دنزادرپیم . اههژاو  یناعم  ساسا  هیاپیب و  ندرک  ضوع 
ات هیقف  تراظن  ینعی  هیقف  تیالو  دننکیم  راهظا  دوخ  رگید  تاسلج  رد  سپس  دنشاب . هداد  لزنت  ار  یهلا  بصنم  نیا  يردق  دوخ  لایخ  هب 

5 میاهداد . خساپ  باتک  نیا  رد  دوخ  ياج  رد  ساسا  هیاپیب و  ياهرظن  راهظا  نیا  هب  ام  هک  دنـشاب  هدرک  فیعـضت  ار  تیالو  لصا  هرابود 
ار اهنآ  دوخ  ياههدعو  اه و  رالد  اب  دنوشیم و  تبحـص  دراو  اهنآ  اب  دننکیم و  ادیپ  هاگـشناد  هزوح و  رد  ار  يدارفا  دندرگیم  یهاگ  - 

هدرک هدافتـسا  دراد  هک  یبلطهاج  ای  یحول  هداس  هنیمز  زا  هتفرگ و  يزاب  هب  ار  يو  دمهفن  وا  هک  يدایز  ياههطـساو  اب  ای  دنهدیم و  بیرف 
، تلاهج دنزیرب . اهنآ  بایـسآ  هب  یبآ  دـنناوتب  هدروخ  يزاب  ياههرهم  نیا  دـیاش  ات  دـننکیم  راداو  هیقفّیلو  ای  تیالو  فیعـضت  هب  ار  وا  و 

. دشابیم هیقف  تیالو  اب  تفلاخم  مهم  لماوع  زا  یگتخورف  دوخ  یبلطهاج ، یحول ، هداس 

تسایس زا  نید  ییادج 

تلاخد تسایـس ، زا  نید  ییادـج  اب  دـهاوخیم  نمـشد  تسا . هیقف  تیالو  اـب  تفلاـخم  ياـههار  زا  رگید  یکی  تسایـس  زا  نید  ییادـج 
، ینیدریغ تموکح  اب  دنیشنب و  روشک  يربهر  دنسم  رب  دوخ  دراد ، هک  یماخ  لایخ  اب  ات  دهد  هولج  هّجومان  ار  یـسایس  لئاسم  رد  هیقفّیلو 

ناهج طلغ  ياهتنـس  رافک و  يوخ  قلخ و  و  دـهد ، رارق  رابکتـسا  نارـس  رایتخا  رد  ار  یلم  ياهتورث  و  دـهد ، جاراـت  هب  ار  تلم  یتسه 
هک یلاـح  رد  دزاـس . جـیار  ناریا  ناملـسم  تلم  نیب  رد  ار  تسا  هدیـسر  تاـبثا  هب  یبرغ  ياـهروشک  همه  رد  اـهنآ  ندوب  لـطاب  هک  برغ 

دسا نیدلالامج  دیـس  نوچ  یناگرزب  تسا و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ییاراک  زورما  هک  تسا  ياهدز  گنز  هبرح  تسایـس  زا  نید  ییادج 
مالـسا هب  هاتوک  یهاگن  اب  دـنتخادنا . خـیرات  ناد  هلاـبز  هب  ار  هدز  گـنز  هبرح  نیا  نارگید  هرـس و  سدـقینیمخ  ماـما  سردـم و  يداـبآ ،
تسایس زا  دوخ  لحارم  نیرتییادتبا  رد  نید  دندوب . هارمه  تسایـس  اب  ملاع  نایدا  همه  تسا و  تسایـس  نیع  مالـسا  هک  تفایرد  ناوتیم 

عیسو سایقم  رد  هک  تسا  یسایس  ًالماک  هلئـسم  کی  ملظ  اب  هزرابم  تسا و  یهلا  نایدا  همه  ياهیگژیو  زا  يزیتس  ملظ  تسا . هدوبن  ادج 
نامز ياهتوغاط  اب  مالـسلا  مهیلع  یـسیع  یـسوم و  میهاربا و  هزرابم  هک  نیا  هچ  دریگیم ، رب  رد  ار  ملاظ  رابج و  نیطالـس  اب  هزرابم  نآ 

زیچ همه  هک  رـضاح  رـصع  رد  هک  تسا  راکـشآ  يزرو  ضرغ  اـی  گرزب و  یحول  هداـس  تلاـهج و  کـی  نیا  تساعدـم . نیا  هاوگ  دوخ 
. مینادب ادج  تسایـس  زا  دراد  رـشب  یگدنز  ياههصرع  رد  هک  يدیلک  شقن  یگدرتسگ و  همه  نآ  اب  ار  نید  میهاوخب  تسا  هدش  یـسایس 

مالسلا امهیلع  دوواد  فسوی و  تموکح  ایآ  تسین ؟ یسایس  هلئسم  کی  تسا  هدمآ  نآرق  رد  هک  نوعرف  اب  مالسلا  هیلعیـسوم  هزرابم  ایآ 
گنج ایآ  دوبن ؟ یسایس  هلئـسم  کی  مالـسلا  امهیلعیلع  ماما  ربمایپ و  تموکح  ایآ  تسین ؟ یـسایس  هلئـسم  کی  تسا  هدمآ  نآرق  رد  هک 
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هد مالسلا و  هیلعیلع  ماما  تداهش  ایآ  دندوبن ؟ یسایس  لئاسم  زا  دیزی  اب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  گنج  هیواعم و  اب  مالسلا  هیلعنسح  ماما 
زا دندوب  مالـسا  ردص  ياهتیـصخش  نیرتهب  زا  هک  رتشا  کلام  دادـقم و  رذوبا و  ناملـس و  ایآ  تسا ؟ هتـشادن  یـسایس  يانبم  رگید  ماما 

نیبملاحـتف هک  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماـما  يزوریپ  اـیآ  دندیـسر ؟ تداهـش  هب  اـهنآ  رثکا  هک  دـندوبن  مالـسا  ناـهج  گرزب  نارادـمتسایس 
، نامز ياهتوغاط  اب  هزرابم  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داـهج ، ینآرق  تاـیآ  اـیآ  تسین ؟ یـسایس  هلئـسم  کـی  تسا  اـیبنا  تاـحوتف 
اههمان و هک  تسا  مالـسا  هب  تمهت  نیرتگرزب  مالـسا ، نتـسناد  یـسایس  ریغ  دنتـسین ؟ رادروخرب  یـسایس  لماک  راب  زا  نآ  لاثما  تداهش و 

ینید ار . تسایس  هن  تسا و  هدیمهف  ار  نید  هن  دنادب  ادج  تسایس  زا  ار  نید  هک  یـسک  دنکیم . در  ار  نآ  هغالبلاجهن  یـسایس  ياههبطخ 
ییادج ًاساسا  تسا . بلط  ایند  تسرپاوه و  نارگرامعتـسا  تسد  ریـسا  تسایـس  نودب  نید  تسین . ادخ  نید  دـشابن ، نآ  رد  تسایـس  هک 

مکاح رگا  دشاب ؟ هتشادن  يرظن  چیه  دوخ  روشک  مکاح  عضو  هب  تبسن  ناملسم  کی  دوشیم  رگم  درادن ، یموهفم  چیه  تسایـس  زا  نید 
هتشاد دیاب  یناملسم  ره  ار  يریگعضوم  نیا  دنک ، در  ار  وا  دیاب  تسا  مالـسا  فلاخم  رگا  دنک و  دییأت  ار  وا  دیاب  تسا  مالـسا  لوبق  دروم 
زورما درب ، هانپ  ینیشن  راغ  يدرف  یگدنز  هب  یسک  هک  نیا  رگم  تسا  لاحم  تسایس  نودب  یگدنز  تسا . یسایس  هلئـسم  کی  نآ  دشاب و 

یکاروخ و تالوصحم  زا  مینک  تقد  هک  نیا  دراد . یسایس  تیهام  اهنآ  لاثما  نتفگ و  نخس  ندیشوپ ، ندروخ ، ریظن  اهراک  نیرتییادتبا 
سابل و هک  نیا  تسا . یسایس  تیهام  زا  رادروخرب  میریگ ، هرهب  اهنآ  ياهوگلا  یجراخ و  سانجا  زا  ای  مینک  هدافتسا  دوخ  نطو  یکاشوپ 
. تسا یگنهرف  یـسایس  هلئـسم  کی  دوخ  مینک  لمع  دوخ  تیلم  گنهرف و  اب  قباطم  ای  میهد  ماجنا  برغ  زا  دیلقت  اب  ار  دوخ  رـس  حالـصا 

رـس ار  تسایـس ) زا  نید  ییادـج  « ) مسیرالوکـس  » موش يادـن  هک  یناـسک  دراد ؟ یـسایس  تیهاـم  دـصرددص  هیقت  هک  تسا  نیا  هن  رگم 
نیرت هدولآ  زا  تسایـس  زا  نید  ییادج  راعـش  تسا . لاحم  یفده  نینچ  هب  ندیـسر  اریز  دنباییمن . تسد  دوخ  فده  هب  زگره  دـنهدیم 
تلم هک  دننادب  دیاب  تسایس  زا  نید  ییادج  راعـش  نایدانم  تسا . رادروخرب  يرامعتـسا  یناسفن و  فادها  زا  هک  تسا  یـسایس  ياهراعش 
يدرف تدابع  رکذ و  لوغشم  دنورب و  ایاکت  دجاسم و  لزانم ، نورد  هب  دنریذپب و  ار  راعش  نیا  هک  دننآ  زا  رت  كریز  ناریا  میهف  ناملسم و 

هک روطنآ  ام  یلم  ياههیامرس  اب  و  دیهد ، ماجنا  دیهاوخیم  يراک  ره  دینک و  طلـسم  ام  رـس  رب  دیهاوخیم  ار  یـسک  ره  دنیوگب  دنوش و 
روش و نوناک  اهنآ  رکف  فالخ  رب  دجـسم  هتبلا  میوشیم . ترخآ  دای  ادـخ و  رکذ  لوغـشم  طقف  دجـسم  رد  ام  دـینک و  لـمع  دیدنـسپیم 

رکذ رگا  مالسا  نید  دشخبیم . ملظ  اب  هزرابم  يونعم و  طاشن  ناسنا  هب  اههمانترایز  تالسوت و  اهاعد و  تسا و  هزرابم  تسایس و  روعش و 
، دراد لسوت  هیرگ و  رگا  دراد ، مه  ار  نآ  یـسایس  ياههبطخ  هعمج و  زاـمن  دراد  بش  زاـمن  رگا  دراد . مه  ادـخ  هار  رد  داـهج  دراد  ادـخ 

مـسارم دراد ، ادـخ  اـب  يدرف  طاـبترا  اـعد و  رگا  دراد ، مه  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دراد ، هزور  رگا  دراد ، مـه  توغاـط  اـب  هزراـبم 
 … دراد مه  یشیدناجک  يورجک و  اب  هزرابم  مولظم و  زا  عافد  دراد ، مه  هیقف  تیالو  دراد ، مه  ار  جح  یسایس  گرزب 

هیقف تیالو  اب  تفلاخم  ياههزیگنا  مهد : لصف 

هیقف تیالو  اب  تفلاخم  ياههزیگنا  مهد : لصف 

. تسا یمالسا  ياهشزرا  ناتسوب  نیما  نابغاب  هیقفّیلو 

هیقف تیالو  اب  تفلاخم  ياههزیگنا 

هیقف تیالو  اب  تفلاخم  ياههزیگنا 

ای لخاد  رد  هک  یـصاخشا  ياهتکرح  لیلحت  هب  اجنیا  رد  میدرک و  حرطم  شیپ  ثحب  رد  ار  یجراخ  ياهتردـق  تفلاخم  ياـههزیگنا 
. میزادرپیم هدرک  دنلب  تفلاخم  يادن  روشک ، جراخ 
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مالسا اب  تفلاخم   - 1

یفرط زا  دنناملسم و  رهاظ  هب  دوخ  هک  ییاجنآ  زا  اما  دنتـسین . دونـشخ  مه  ماکحا  نیا  تیمکاح  زا  دناهتفریذپن و  ار  مالـسا  ماکحا  ياهدع 
نید ماـکحا  يارجا  ددـص  رد  هک  یتیـالو  دـنزادرپیم ، هیقف  تیـالو  اـب  تفلاـخم  هب  تسین  رـسیم  اـهنآ  يارب  مالـسا  ماـکحا  اـب  تفلاـخم 

. تسادخ

یشیدناجک  - 2

ای دنتـسین و  رادروخرب  مزال  هعلاطم  زا  ای  اهنیا  دنزرویم  تفلاخم  هیقف  تیالو  اب  حیحـص  شنیب  کی  زا  يرادروخرب  مدـع  رطاخ  هب  یخرب 
تسا یعیبط  دناهدش . هعلاطم  دراو  طلغ  ینابم  شریذپ  اب  ای  دناهتـشادن و  ار  دوخ  تاعلاطم  زا  حیحـص  تشادرب  ناوت  دناهدرک  هعلاطم  رگا 
تیالو هک  دنمهفیمن  ام  ياه  رکفنشور  دیامرفیم : هرـس  سدقینیمخ  ماما  دوب . دهاوخن  شخب  هجیتن  تاقیقحت  تاعلاطم و  هنوگ  نیا  هک 

(70 (؟ هچ ینعی  هیقف 

یگدز برغ   – 3

زا ار  دوخ  یبرغ  ینابم  راـکفا و  هب  یگدـنهانپ  اـب  هک  دنتـسه  ینهذ  کـیرات  ياـه  هدزبرغ  هیقف ، تیـالو  نیفلاـخم  زا  یهجوت  لـباق  فیط 
يرادـمامز یـسایس و  ینابم  اب  یمالـسا  تموکح  هک  ییاج  نآ  زا  دـناهتخادرپ . هناروکروک  تفلاخم  هب  هتخاس و  ادـج  نیملـسم  تعامج 

مه نآ  تلع  و  دنا . هتـشارفارب  تفلاخم  مچرپ  دنرادن ، ار  یهلا  تموکح  دامن  کی  كرد  تردق  اهیبرغ  ًاساسا  درادـن و  ییوسمه  برغ 
دوخ حور  هک  زین  اهنآ  هدزبرغ  نارادفرط  هک  تسا  یعیبط  تسا . هدرک  هرـصاحم  ار  اهنآ  نهذ  راکفا و  هک  تسا  ياهدیچیپ  لهج  داقتعا و 

یهورگ ياههناسر  رد  دوخ  ياه  هبحاصم  ای  تاعامتجا  رد  جراخ  ای  لخاد  رد  دـناهدرک  داتعم  اهنآ  مومـسم  یتاغیلبت  ياه  كاروخ  هب  ار 
یسایس و تایرظن  نینچ  تیوقت  رد  یسوساج  ياهسیورـس  تکرح  هک  دیدرگ  نایب  نیا  زا  شیپ  هتبلا  دننک . رارکت  ار  اهیبرغ  ياههتفگ 
زا دوش و  یـسررب  مزال  تقد  اب  اهنآ  ياـهباتک  دـیاب  ور  نیا  زا  دـشابیمن . ریثأـتیب  زین  اـهنآ  یملع  ياـهباتک  هدوبن و  ریثأـتیب  یقوقح 
ای میلعت  دروم  یعطق  ملـسم و  بلاطم  ناونع  هب  ار  اهنآ  دناهدیـسرن  يرکف  غولب  هب  هک  یناسک  اه و  هدزبرغ  ات  دنوش  هیفـصت  فالخ  بلاطم 

هاشداپ ًارهاظ  هک  یحیسم  ناهاشداپ  زا  یکی  اب  نومأم  یتقو  دوشیم . هراشا  هدننک  رادیب  یخیرات  زارف  کی  هب  اجنیا  رد  دنهدن . رارق  مّلعت 
وا راـیتخا  رد  ار  سربـق  صوصخم  هناـخباتک  یناـنوی  ياـهباتک  اـت  درک  تساوخرد  هاـشداپ  نآ  زا  درک  دـقعنم  حلـص  ناـمیپ  دوب  سربـق 
هب دوخ  رابرد  صاوخ  نیرواـشم و  اـب  هراـب  نیا  رد  هاـشداپ  دـندوب . هتـشاد  رود  نارگید  سرتسد  زا  ار  اـهباتک  نیا  اـه  یـسربق  دراذـگب .
رب تبثم  رظن  نارطم  مان  هب  سانـشرس  یناحور  کی  اـهنت  دـننک . زیهرپ  اـهباتک  لـیوحت  زا  هک  دنتـشاد  راـهظا  یگمه  تخادرپ . تروشم 

چیه طیحم  هب  تسا  هدـش  هتـشون  نآ  رد  هک  یمولع  اهباتک و  نیا  تفگ : دوخ  رظن  حیـضوت  رد  تشاد و  نومأـم  هب  اـهباتک  يراذـگاو 
(71 .) تسا هتخادنا  فالتخا  نآ  نادنمشناد  املع و  نیب  هدرک و  بارخ  دساف و  ار  نآ  هک  نیا  رگم  تسا  هدشن  دراو  ینید  تموکح 

ینارسوه  - 4

نیا زا  تسا . یهلا  ماکحا  حالف و  حالص و  اوقت ، تیمکاح  دنوادخ  تموکح  تسا و  یمالسا  هعماج  رب  دنوادخ  تیمکاح  هیقف  تموکح 
اوقت لدـع و  تموکح  اب  اهنت  هن  دـهد  حـیجرت  ادـخ  نید  ماـکحا  رب  ار  شـسفن  ماـکحا  دـشابن و  رادروخرب  یمیلـس  لد  زا  یـسک  رگا  ور 

دنهاوخیم اهنآ  تشاد . دـهاوخ  هضراعم  دـشاب  هتـشاد  دوجو  وا  یناسفن  ياهاوه  ياضرا  رد  هک  یتیدودـحم  ره  اب  هک  دـنکیم  تفلاخم 
ماما دـننک . تکرح  دـخرچیم  اـهنآ  سفن  هبرقع  هک  هنوگ  نآ  اـت  دـهدن  رارق  اـنگنت  رد  ار  ناـشیاه  سوه  یهلا ، هدـننک  دودـحم  ماـکحا 
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هللا لوسر  تیالو  نامه  تسا ، هدرک  تسرد  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هک  تسا  يزیچ  کـی  هیقف  تیـالو  : » دـیامرفیم هرـس  سدـقینیمخ 
.« وا اب  دنفلاخم  اهملق  نیا  زاب  دیایب ، الاح  هیلع  هللا  مالـس  نامز  ماما  رگا  هک  دـینادب  امـش  دنـسرتیم . مه  هللا  لوسر  تیالو  زا  اهنیا  و  تسا .

هیقف و ماـقم  يواـست  ياـنعم  هب  زگره  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوـسر  تیـالو  ناـمه  هیقف  تیـالو  دوـشیم  هتفگ  هک  نیا  هتبلا  ( 72)
. تسا یتموکح  تارایتخا  رادتقا و  هعس ، دارم  هکلب  تسین ، هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

یبلطتسایر  - 5

بصانم نیا  طیارش  دجاو  هک  يراک ، یـسایس  دارفا  ور  نیا  زا  درادن . ار  ماظن  یلاع  بصانم  يدصت  یگتـسیاش  یـسک  ره  ییالو  ماظن  رد 
هنابلط هاج  فادها  هب  دنناوتیمن  دنتسه و  روشک  یتراظن  ییارجا و  ياوق  رد  یلاع  ياهتیعقوم  تسایر و  هب  دنمهقالع  یفرط  زا  دنتسین و 

. دنزادرپیم نآ  اب  تفلاخم  هب  اوق  مامت  اب  هتسناد و  هیقف  تیالو  ار  یلصا  عنام  دندرگ  لیان  دوخ 

هیقفّیلو فیعضت 

فیعـضت هک  ارچ  تسا . ناـهانگ  نیرتگرزب  زا  تسا  هتفرگ  هدـهعهب  ار  یمالـسا  ماـظن  تما و  يربهر  هک  یطیارـشلا  عماـج  هیقف  فیعـضت 
شهاک وا  رابتعا  ذوفن و  دوش  فیعضت  ماظن  يربهر  یتقو  تسا . مالسا  فیعضت  دشاب  هک  یسابل  یماقم و  ره  رد  یـسک  ره  طسوت  يربهر 

دندنبیم و عمط  یمالـسا  روشک  مالـسا و  رب  يزوریپ  هب  نیفلاخم  ددرگیم ، تخـس  يو  يارب  نانمـشد  ربارب  رد  مالـسا  زا  عافد  دـباییم ،
. دننزیم نماد  يربهر  فیعـضت  هب  مه  اهنآ  ددرگیم و  ناگناگیب  تاغیلبت  كاروخ  دـشاب  هتـشاد  یتیعقوم  رگا  هژیوب  فلاخم  درف  نانخس 

نیملسم ياوشیپ  يارب  يداهنـشیپ  یـسک  رگا  دشابیمن . یـضار  نآ  هب  دنوادخ  تسین و  نیملـسم  داحآ  زا  کی  چیه  عفن  هب  هک  یفیعـضت 
يربهر فیعـضت  رد  هچنانچ  اـما  درادـن ، یفیلکت  نیا  زا  شیب  دـنک و  حرطم  رما  تیـالو  تمرح  ظـفح  اـب  ًاهافـش  اـی  ًاـبتک  دـناوتیم  دراد 

سک ره  نداد  رارق  نینچمه  تسا . هدش  یگرزب  تیـصعم  بکترم  دنز  تسد  یغیلبت  ریغ  یغیلبت و  رگید  مادـقا  ره  هب  ای  دـنک و  ینارنخس 
نم هتماما  ماما  عم  كرـشا  نم  دومرف : مالـسلا  هیلعقداص  ماما  تسا . گرزب  ناهانگ  زا  روشک  ینوناق  طیارـش و  دـجاو  هیقفّیلو  راـنک  رد 

دنوادـخ هیحان  زا  هک  ییاوشیپ  اب  تسا  ادـخ  هیحان  زا  وا  يربهر  هک  ار  یـصخش  هک  یـسک  ًاکرـشم  ناک  هللا  نم  هتماما  تسیل  نم  هللا  دـنع 
(73 .) تسا كرشم  دیامن  کیرش  تسین 

هیقف تیالو  ینوناق  ینید و  هاگیاپ 

: دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما  تسا . یلاعت  يادـخ  مالـسا و  اب  تفلاخم  نآ  اب  تفلاـخم  دراد و  ییاور  یهقف و  قیمع  هشیر  هیقف  تیـالو 
درک مکح  ام  مکح  هب  هجوت  اب  هیقف  یتقو  ِهّللا  یَلَع  ُّدارلا  اْنیَلَع  ُّداّرلا  َو  َّدَر  اْنیَلَع  َو  ِهَّللا  ِمْکُِحب  َّفَخَتْسا  اَمَّنِاَف  ُْهنِم  ْلَبْقَی  ْمَلَف  انِمْکُِحب  َمَکَح  اذِاَف 

تیالو یهلا  لضف  هب  زورما  ( 74 .) تسا دـنوادخ  در  ام  در  تسا و  هدرک  در  ار  اـم  تسا و  هدرک  راوخ  ار  ادـخ  مکح  درکن ، لوبق  وا  زا  و 
زا رفن  لهچ  دودـح  هک  لوا -  ناگربخ  سلجم  تیرثکا  يأر  اب  تسا و  هدـش  حرطم  یـساسا  نوناق  رد  ماظن  يروحم  لـصا  ناونع  هب  هیقف 

نانمشد رش  زا  ار  یمالسا  ماظن  دنداد و  تبثم  يأر  نآ  هب  ناریا  ناملـسم  تلم  دش و 98 % بیوصت  دندوب -  ملـسم  دهتجم  اهنآ  رفن  داتفه 
نوناق اب  راکشآ  تفلاخم  تسا ، هدمآ  110 و 111  ، 109 ، 107 ، 57 لصا 5 ، رد  هک  هیقف  تیالو  اب  تفلاخم  ور  نیا  زا  دندرک . همیب  مالسا 

، عیشت ناهج  هزاوآ  دنلب  هیقف  دراد . مالسا  هقف  رد  قیمع  هشیر  تسا و  هدیسر  بیوصت  هب  تلم  سلجم و  ءارآ  نیرتالاب  اب  هک  تسا  یساسا 
مهلوق و نحل  نم  مهف  ًائیـش و ال  هقفلا  معط  نم  قاذام  ّهناک  لب  کـلذ  یف  ساـنلا  ضعب  ۀـسوسو  بیرغلا  نمف  دـیوگیم : رهاوج  بحاـص 

مالک نحل  زا  يزیچ  دـنا و  هدیـشچن  ار  هقف  معط  اهنآ  اـیوگ  تسا ، هیقف  تیـالو  هراـبرد  یـضعب  هسوسو  بیاـجع ، هلمج  زا  ًارما  مه  زومر 
بیذـکت هیقف  تیالو  اـب  تفلاـخم  : » تسا هدومرف  زین  هرـس  سدـقینیمخ  ماـما  ( 75 .) دـناهدیمهفن ار  ناشنانخـس  زمر  مالـسلا و  مهیلعهمئا 
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هدوب ییالاب  رایـسب  دـح  رد  ناگربخ  سلجم  رد  هیقف  تیـالو  قفاوم  ءارآ  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  ( 76 .« ) تسا مالسا  مالـسلا و  مهیلعهمئا 
دنب 3 دنب 2 61 0 0 110  دنب 1 57 0 4 110  عنتمم 5 53 8 4 107 59 3 6 108 61 3 2 109 57 0 3 110  فلاخم  قفاوم  لـصا  تسا .

دنب 6 52 3 6 دنب 5 48 7 6 110  دنب 4 50 7 4 110   110 5 3 53

تیالو زا  عافد 

رپس ار  يدارفا  یهاگ  هدمآ و  نادیم  هب  میقتسم  یهاگ  هک  بالقنا  مالسا و  هدروخ  مسق  نانمـشد  يوس  زا  هک  یناوارف  ياههئطوت  ربارب  رد 
، فیلکت ساسحا  يور  زا  هناهاگآ و  یعافد  درک ، عاـفد  دـیاب  دـنزادرپیم  هیقف  تیـالو  سدـقم  لـصا  اـب  هزراـبم  هب  دـنزاسیم و  شیوخ 
هک ارچ  تسا ، ناملسم  ره  تابجاو  مظعا  زا  هیقف  تیالو  زا  عافد  روعش . روش و  رس  زا  یقطنم و  یعافد  ینید ، رواب  داقتعا و  رـس  زا  یعافد 

تسا هیقف  تیمکاح  اب  نوچ  تسا  مالـسا  لصا  اب  تفلاخم  نآ  اب  تفلاخم  و  تسا ؛ مالـسا  ماکحا  تیدوجوم  زا  عافد  هیقف  تیالو  زا  عافد 
دیاب دراد  یملع  تیهام  اهتفلاخم  رگا  دـیارگیمن . یگنهک  هب  نید  دـنوشیم و  جراخ  اوزنا  تبرغ و  زا  دـنریگیم و  توق  اهشزرا  هک 
یسک اریز  دوش . هداد  خساپ  اهنآ  هب  تردق  رـس  زا  دیاب  دراد  يرامعتـسا  تاکیرحت  ای  یناسفن  ياهاوه  رد  هشیر  رگا  داد و  هناملاع  باوج 

، ییاضق داعبا  رد  ماظن  مدرم و  حماست  درادن و  يرگید  هار  وا  اب  ینوناق  دروخرب  زج  تسا  هدـش  مالـسا  نانمـشد  يوگ  دـنلب  شموقلح  هک 
روحم هیقف  تیالو  دـش . دـهاوخن  كرادـت  زگره  هک  تسا  نیملـسم  مالـسا و  هب  گرزب  یملظ  هیقف ، تیالو  نیفلاخم  اب  ییارجا  ینوناق و 

رگید ات  دنامب  ظوفحم  دیاب  بلق  نیا  تسا . یمالسا  ماظن  هدنپت  بلق  هیقفّیلو  دنامب . نوصم  دیاب  لصا  نیا  اذل  تسا  یمالسا  ماظن  یلـصا 
دراد و یفنم  رظن  وا  هب  دنوادخ  دنک ، تفلاخم  هیقف  تماعز  تیالو و  اب  هک  یسک  دنشاب . رادروخرب  مزال  تمالس  زا  وا  تیروحم  رب  اضعا 
. ٌمیلَا ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ْمِْهیِّکَُزی  َو ال  ِۀَمایِقلا  َمْوَی  ْمِْهَیِلا  ُهّللا  ُرُْظنَی  ٌۀَثالَث ال  دومرف : مالـسلا  هیلعقداص  ماما  دشاب . هتـشاد  یفنم  رظن  دـیاب  مه  تلم 
رد دـنوادخ  هک  دنتـسه  سک  هس  ًابیـصَن . ِمالـسِالا  ِیف  اـمَُهل  َّنَا  َمَعَز  ْنَم  َو  ِهّللا ، َنِم  ًاـماِما  َدَـجَح  ْنَم  َو  َُهل ، ْتَْسَیل  ِهّللا  َنِم  ًۀَـماِما  یعَِّدا  ْنَم 

ییاوشیپ تماما و  ياعدا  قحان  هب  هک  یـسک  دـنرادروخرب ، كاندرد  یباذـع  زا  دـنادرگیمن و  كاپ  ار  اهنآ  درادـن و  رظن  اهنآ  هب  تمایق 
( دـش رکذ  تیاور  رد  هک   ) رفن ود  نیا  دـنک  ناـمگ  هک  یـسک  و  دریذـپن ، ار  یقح  رب  یهلا و  ياوـشیپ  هک  یـسک  و  دـشاب ، هتـشاد  ار  مدرم 

(77 .) دنراد مالسا  زا  یبیصن 

هیقف ّیلو  تارایتخا  فیاظو و  مهدزای : لصف 

هیقف ّیلو  تارایتخا  فیاظو و  مهدزای : لصف 

. دنزیم هناوج  نآ  ياه  راسخاش  رب  یمالسا  ياهشزرا  هک  تسا  يدنمونت  تخرد  هیقف  تیالو 

تیالو یمکُح  تیهام 

، ررـض هیقت ، دـننامه : يروما  هب  هجوت  نودـب  هک  تسا  یمکح  یلوا  مکح  هیوناث . ماـکحا  هیلوا و  ماـکحا  دناهتـسد ، ود  رب  مالـسا  ماـکحا 
غورد و بارـش و  میرحت  فورعم ، هب  رما  هزور ، زاـمن ، بوجو  ریظن  دریگیم ، قـلعت  یعوـضوم  هب  نآ  لاـثما  یتخـس و  جرح و  رارطـضا ،

لثم روکذـم  نیوانع  زا  یکی  ندـش  ضراع  هب  هجوت  اب  هک  تسا  یمکح  يوناـث  مکح  دراد . دوجو  مالـسا  رد  هک  يرگید  ناوارف  ماـکحا 
بوجو ای  دراد ، ررـض  وا  يارب  يراد  هزور  هک  یـسک  رب  هزور  كرت  لثم  دریگیم . قلعت  مکح  عوضوم  هب  نآ  لاثما  ررـض و  اـی  رارطـضا 

لاح درادن . يرگید  زیچ  مارح  تشوگ  نآ  زج  دوخ  ناج  ظفح  يارب  تسا و  هتفرگ  رارق  رارطضا  رد  هک  یـسک  رب  مارح  تشوگ  ندروخ 
یلوا مکح  کـی  هیقفّیلو  زا  تعاـطا  بوـجو  لـصا  تسا ؟ یمکح  هچ  وا  زا  تعاـطا  بوـجو  هیقف و  تیـالو  هک  تسا  حرطم  ثحب  نیا 
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هرـس سدقینیمخ  ماما  دناهدرک . نایب  روکذـم  نیوانع  زا  یکی  ندـش  ضراع  ظاحل و  نودـب  ار  وا  زا  تعاطا  ّتنـس ، باتک و  اریز  تسا ،
 - هیلوا 2 ماکحا   - 1 میتسه : ماکحا  عون  هس  ياراد  ام  نیارباـنب  ( 78 .« ) تسا هیلوا  ماکحا  زا  یتموکح  مکح  هیقف و  تیـالو  : » دـیامرفیم
زا ود  نیا  هک  یلاح  رد  تسا  هیوناث  ماکحا  زا  یتموکح  مکح  تیالو و  لامعا  دـناهدرب  نامگ  یخرب  یتموکح . ماکحا  هیوناث 3 -  ماکحا 

(79 .« ) درادن هیقف  تیالو  لامِعا  هب  یطبر  هیوناث  ماکِحا  دومرف : هرس  سدقینیمخ  ماما  دنتسه . ادج  رگیدکی 

اوتف مکح و  توافت 

بـصانم زا  اوتف  مکح و  رودـص  هک  نیا  هچ  تسا  اوتف  مکح و  توافت  دوش  هتخادرپ  نآ  هب  اـجنیا  رد  تسا  بساـنم  هک  یلئاـسم  زا  یکی 
اب تخاـب  درب و  نودـب  يزاـب  یهیقف  رگا  ًـالثم  دـننک . لـمع  دـیاب  تسا و  ربتعم  شنیدـلقم  وا و  يارب  هیقف  کـی  ياوتف  اـما  تسا . هیقفّیلو 

لمع رظن  نآ  اب  تقفاوم  ماـجنا و  رب  دـیاب  دـنراد  هک  ینیدـلقم  اـهنآ و  زا  مادـک  ره  درامـش  زیاـج  رگید  یهیقف  دـنادب و  مارح  ار  جـنرطش 
دنـسم رد  یهیقف  رگا  تسین . هنوگ  نیا  مکح  رد  اما  درادـن ، رابتعا  رگید  عجارم  نیدـلقم  يارب  يدـیلقت  عجرم  ره  ياوتف  نیاربانب  دـنیامن .

ياـپ رد  همه  دـیامرفب  هیقفّیلو  رگا  ًـالثم  دـننک  لـمع  نآ  هـب  دـیاب  اـهنآ  نیدـلقم  عـجارم و  ماـمت  درک ، رداـص  یمکح  دوـب و  تموـکح 
يرگید هیقف  دنریذپب و  دیاب  همه  میـشاب  هتـشادن  يروشک  اب  هطبار  دـیامرفب  رگا  ای  دـنوش . رـضاح  دـیاب  دـیوش  رـضاح  يأر  ياهقودـنص 
هیقفّیلو رگا  تسا . هعاطالا  بجاو  یلو  اب  حیرص  تفلاخم  نیا  منکیم . لمع  نآ  هب  و  تسا ، يرگید  زیچ  نم  صیخشت  دیوگب  دناوتیمن 

عجارم و همه  لماش  دنک  رداص  مکح  رگا  اما  تسا  یمازلا  وا  نیدلقم  يارب  اهنت  دـهد ، اوتف  هچنانچ  دـشاب ، رادروخرب  تیعجرم  تمِـس  زا 
. دوب هنوگ  نیا  يزاریش  گرزب  يازریم  يوس  زا  وکابنت  میرحت  مکح  هک  نیا  هچ  ددرگیم ، مه  اهنآ  نیدلقم 

تیالو لامعا  یساسا  طیارش 

نیا رد  اما  دـشاب ، هتـشاد  یهن  رما و  تما  رب  دـنک و  فرـصت  یتموکح  ياههاگتـسد  همه  رد  دـناوتیم  هیقفّیلو  دـیدرگ  نایب  نیا  زا  شیپ 
. تسا نیملـسم  مالـسا و  تحلـصم  یمالـسا و  ياهرایعم  ظاحل  نآ  مینکیم و  هراشا  تیالو  لاـمعا  نیا  یـساسا  مهم و  طیارـش  هب  ثحب 

يزیچ نیا  دـشاب و  هدـیدرگ  ظاحل  اهنآ  رد  تما  مالـسا و  حـلاصم  مالـسا و  ياهرایعم  هک  تسا  یتروص  رد  هیقفّیلو  ماکحا  تیعورـشم 
. دهدیم یهاوگ  نآ  رب  لقع  هک  تسا 

یعرش ماکحا  رب  مکاح  مکح  مدقت 

یخرب رد  رگا  اما  دنیامن ، لمع  یهلا  ماکحا  هب  ات  دنکیم  هیصوت  زین  نارگید  هب  دنکیم و  لمع  مالسا  هب  دوخ  تسا ، مالـسا  عبات  هیقفّیلو 
هدمآ مالسا  تعیرش  رد  ًالثم  دراد  ضراعت  یعرـش  مکح  اب  هک  دنک  رداص  یمکح  نیملـسم  مالـسا و  حلاصم  هب  هجوت  اب  ینامز  عطاقم  زا 

جح هب  مدرم  نامز  زا  ياهعطق  رد  هک  دنیبیمن  تحلـصم  رما  یلو  اما  دنروآ  اجب  جح  دنتـسه ، جح  ماجنا  طیارـش  دـجاو  هک  یناسک  تسا 
ار وکابنت  لامعتسا  نامز  زا  ياهعطق  رد  ای  تسا ، رادروخرب  يرتهدرتسگ  رتشیب و  تحلـصم  زا  اریز  تسا ، مدقم  وا  مکح  اجنیا  رد  دنورب ،

هیقفّیلو مکح  اجنیا  رد  دزاسیم . عونمم  دجاسم  رد  ار  یناحور  ریغ  تعامج  تماما  یحلاصم  رب  انب  ای  دنکیم و  میرحت  تسا ، زیاج  هک 
منک ضرع  دـیاب  تسا : هدروآ  دوـخ  ياـههمان  زا  یکی  رد  هرـس  سدـقینیمخ  ماـما  تسا . مدـقم  تسا ، هدـش  رداـص  تقوـم  روـطهب  هـک 

ماکحا یمامت  رب  مدـقم  تسا و  مالـسا  هیلوا  ماـکحا  زا  یکی  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللالوسر  هقلطم  تیـالو  زا  ياهبعـش  هک  تموکح 
هب ار  لزنم  لوپ  دـنک و  بارخ  تسا ، ناـبایخ  ریـسم  رد  هک  ار  یلزنم  اـی  دجـسم  دـناوتیم  مکاـح  تسا . جـح  هزور و  زاـمن و  یتح  هیعرف 

هتسب مدرم  اب  دوخ  هک  ار  یعرش  ياهدادرارق  دناوتیم  تموکح  دنک ، لیطعت  مزال  عقوم  رد  ار  دجاسم  دناوتیم  مکاح  دنک ، در  شبحاص 
يدابع ریغ  ای  يدابع  هچ  ار  يرما  ره  دناوتیم  دنک و  وغل  هبناج  کی  دـشاب  یمالـسا  روشک  حـلاصم  فلاخم  دادرارق  هک  یعقوم  رد  تسا 
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یعقوم رد  تسا  یهلا  مهم  ضئارف  زا  هک  جح  زا  دناوتیم  تموکح  دـنک ، يریگولج  نآ  زا  تسا  مالـسا  حـلاصم  فلاخم  نآ  نایرج  هک 
تـسا یعرف  ماکحا  بوچراـچ  زا  رتارف  تیـالو  تموکح و  هک  نیا  هجیتن  ( 80 .) دـنک يریگولج  ًاتقوم  تسا ، یمالـسا  روشک  فلاخم  هک 
تـسا رایتخا  ياراد  یهلا  ماکحا  بوچراچ  رد  تموکح  ماهتفگ  بناج  نیا  هک  نآ  هب  ریبعت  : » دیامرفیم هرـس  سدقینیمخ  ماما  هک  نانچ 

هیهلا و تموکح  ضرع  دیاب  تسا ، هیهلا  هیعرف  ماکحا  بوچراچ  رد  تموکح  تارایتخا  رگا  تسا . بناج  نیا  ياههتفگ  فالخ  یلک  هب 
سکچیه هک  نآ  ياهدـمایپ  هب  منکیم  هراشا  دـشاب . اوتحم  انعمیب و  هدـیدپ  کی  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  یبن  هب  هضّوفم  هقلطم  تیالو 

هیعرف ماکحا  بوچراچ  رد  تسا  نآ  میرح  ای  تسا  یلزنم  رد  فرـصت  مزلتـسم  هک  اهیـشک  نابایخ  ًالثم  دـشاب ، اـهنآ  هب  مزتلم  دـناوتیمن 
عنم ـالاک و  وـحن  ره  جورخ  اـی  دورو  زا  يریگوـلج  زرا و  جورخ  دورو و  زا  يریگوـلج  اـهههبج و  هب  یمازلا  مازعا  هفیظو و  ماـظن  تسین ،

ردـخم و داوم  شخپ  زا  يریگولج  يراذـگ و  تمیق  یـشورف ، نارگ  زا  يریگولج  تایلام و  تاـکرمگ و  دروم و  هس  ود  ریغ  رد  راـکتحا 
 … تسا تلود  تاراـیتخا  زا  هک  نآ  لاـثما  اهدـص  دـشاب و  هک  عون  ره  هب  هحلـسا  لـمح  یلکلا ، تابورـشم  زا  ریغ  وحن  ره  هب  داـیتعا  عنم 

(81 « ) اهنیا لاثما  اهدص  تسا و  جراخ 

نوناق رب  مکاح  مکح  مدقت 

هب ار  بجاو  جح  ًالثم  دـناوتب  دـشاب و  مدـقم  نیملـسم ، مالـسا و  تحلـصم  ربانب  وا  مکح  یعرـش  ماکحا  اب  مکاح  مکح  ضراعت  رد  یتقو 
ربانب هک  ياهقلطم  تیالو  یقوقح و  تیـصخش  هب  هجوت  اب  دـیامن  مالعا  لیطعت  صاخ  یتدـم  يارب  هدـمآ  دوجوب  تالکـشم  یخرب  رطاـخ 

نآ دیامن و  مالعا  لیطعت  ار  ینوناق  نامز ، زا  یعطقم  رد  دناوتیم  تسا و  مدـقم  نوناق  رب  وا  ماکحا  دراد ، یـساسا  نوناق  لصا 57  عرش و 
یمکح نینچ  هیقفّیلو  دشاب  لومعم  روطهب  راک  دـنور  رگا  هتبلا  دـنک . لمع  دـهدیم  صیخـشت  ار  نیملـسم  مالـسا و  تحلـصم  هک  هنوگ 
یساسا نوناق  لصا 107  رد  هک  نیا  هچ  تسا  ربارب  نارگید  اب  نآ  هب  لمع  رد  هکلب  دـنکیم  لمع  نوناـق  قفو  رب  زین  دوخ  درک و  دـهاوخن 

. تسا يواسم  روشک  دارفا  ریاس  اب  نیناوق  ربارب  رد  ربهر  تسا : هدمآ 

هیقفّیلو تارایتخا  نوئش و 

. تسا یمالسا  تما  روشک و  رگید  رما  ره  یگنهرف و  ییاضق ، یماظن ، یعامتجا ، يداصتقا ، یسایس ، روما  همه  رد  فرـصت  هیقفّیلو  نأش 
دیاب هتبلا  دـنک . هرادا  ار  یمالـسا  هعماج  ماظن و  هلمج  کی  رد  دـشاب و  هتـشاد  تراما  نیملـسم  رب  دـهد ، اوتف  دـنک ، تواـضق  دـناوتیم  وا 
نوناق دـهد . رارق  هجوت  دروم  دوخ  درکلمع  تارظن و  مامت  رد  ار  نیملـسم  مالـسا و  تحلـصم  نید و  ماکحا  دـیدرگ  نایب  هک  هنوگنامه 

لصا 57 رد  هک  تیالو  ندوب  هقلطم  هب  هجوت  اـب  دـناوتیم  هیقفّیلو  هتبلا  تسا . هدرک  هراـشا  هیقفّیلو  فیاـظو  لوصا  زا  یخرب  هب  یـساسا 
مالسا بوچراچ  رد  ار  ماظن  متسیس  یتح  و  دیامن . لمع  تسا  هدیدرگ  رکذ  وا  يارب  نوناق  رد  هچنآ  زا  شیب  هب  تسا  هدمآ  یـساسا  نوناق 
ققحت يارب  تسایند  جیار  متسیس  هک  ار  یمالسا  يروهمج  ییارجا  يرادا و  بوچراهچ  رگا  ًالثم  دهد . رییغت  مالـسا  ماکحا  ققحت  تهج 

هک ار  یمالـسا  تموکح  هننقم ، هیرجم و  ياوق  رد  نیداینب  تالوحت  متـسیس و  رییغت  اب  دـناوتیم  دـنادن  یفاک  یعامتجا  تلادـع  مالـسا و 
لباـق هک  تسین  یتروصب  اـهلمعلا  روتـسد  نیناوق و  زا  یخرب  اذـل  دروآرد . ارجا  هب  تسا  یهلا  ماـکحا  يارجا  يوگباوج  نید و  بوـلطم 

رد هک  نیا  : » دومرف هرس  سدقینیمخ  ماما  هک  نیا  هچ  تسا . مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ربمایپ و  هویش  هب  رییغت  لباق  ور  نیا  زا  دشابن و  رییغت 
نمضتم هک  ار  یـساسا  نوناق  لصا 110  کنیا  ( 82 « ) هیقف تیالو  نوؤش  همه  هن  تسه  تیـالو  نوؤش  ضعب  نیا  تسه ، یـساسا  نوناـق 
یمالسا يروهمج  ماظن  یلک  ياهتسایس  نییعت  ربهر 1 -  تارایتخا  فیاظو و  مینکیم : نایب  تسا  هیقفّیلو  تارایتخا  فیاظو و  زا  یشخب 

4 یسرپ . همه  نامرف   - 3 ماظن . یلک  ياهتسایـس  يارجا  نسح  رب  تراظن   - 2 ماظن . تحلصم  صیخـشت  عمجم  اب  تروشم  زا  سپ  ناریا 
ياروش ياهقف  فلا -  يافعتـسا : لوبق  لزع و  بصن و   - 6 اهورین . جیسب  حلـص و  گنج و  نالعا   - 5 حلسم . ياهورین  لک  یهدنامرف  - 
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 - ه كرتشم . داتـس  سیئر  د -  ناریا . یمالـسا  يروهمج  يامیـس  ادـص و  نامزاس  سیئر  ج -  هیئاضق . هوق  ماقم  نیرتیلاع  ب -  نابهگن .
ياوق طباور  میظنت  فالتخا و  لح   - 7 یماظتنا . یماظن و  ياهورین  یلاع  یهدنامرف  و -  یمالسا . بالقنا  نارادساپ  هاپـس  لک  یهدنامرف 

تسایر مکح  ياضما   - 9 ماظن . تحلصم  صیخشت  عمجم  قیرط  زا  تسین ، لح  لباق  يداع  قرط  زا  هک  ماظن  تالضعم  لح  هناگهس 8 - 
لبق دیاب  دـیآیم  نوناق  نیا  رد  هک  یطیارـش  ندوب  اراد  تهج  زا  يروهمج  تسایر  نابلطواد  تیحالـص  مدرم . باختنا  زا  سپ  يروهمج 

روشک حـلاصم  نتفرگ  رظن  رد  اب  روهمج  سیئر  لزع   - 10 دسرب . يربهر  دـییأت  هب  لوا  هرود  رد  نابهگن و  ياروش  دـییأت  هب  تاباختنا  زا 
لـصا ساسا  رب  يو  تیافک  مدـع  هب  یمالـسا  ياروش  سلجم  يأر  ای  ینوناق ، فیاظو  زا  يو  فلخت  هب  روشک  یلاع  ناوید  مکح  زا  سپ 

دناوتیم ربـهر  هیئاـضق . هوق  سیئر  داهنـشیپ  زا  سپ  یمالـسا  نیزاوم  دودـح  رد  نیموکحم  تازاـجم  فیفخت  اـی  وفع   - 1 مهن . داتـشه و 
. دنک ضیوفت  يرگید  صخش  هب  ار  دوخ  تارایتخا  فیاظو و  زا  یضعب 

هیقف ّیلو  يزرم  ارف  ماکحا 

ذوفن و رادـتقا و  هزادـنا  هب  دـننکیم  یگدـنز  نآ  رد  هک  يرهـش  ای  روشک و  رد  مادـک  ره  دنـشاب  هدیـسرن  تموکح  هب  مالـسا  ياهقف  رگا 
ماظن يربهر  دسرب و  تردق  هب  یهیقف  یعیـش ، یمالـسا  ياهروشک  زا  یکی  رد  رگا  اما  دـننکیم . تیالو  لامعا  دـنراد  هک  یمدرم  هاگیاپ 

. تسا بجاو  یمالسا  تما  رب  وا  يزرمارف  روتسد  دمآ ، شیپ  ناریا  رد  بالقنا  زا  دعب  هک  نانچنآ  دریگب  هدهع  هب  ار  روشک  نآ  یتموکح 

يربهر تافص  طیارش و  مهدزاود : لصف 

يربهر تافص  طیارش و  مهدزاود : لصف 

. تسا یمالسا  تما  لقث  زکرم  هیقفّیلو 

ربهر تافص  طیارش و 

ربهر تافص  طیارش و 

عینم هاـگیاج  رد  دـناوتیم  یـسک  هچ  ددرگ  مولعم  اـت  میهدیم  رارق  یـسررب  دروم  ار  اـهنآ  هک  دراد  یـصاخ  طیارـش  یمالـسا  تما  ربهر 
. دریگ رارق  یمالسا  تما  ییاوشیپ 

مالسا  - 1

هچ درادن  ار  ناناملسم  رب  تیالو  یگتسیاش  تقایل و  ناملسمریغ  درف  اریز  تسا ، يربهر  یهیدب  يرورض و  طیارش  زا  ربهر  ندوب  ناملـسم 
رارق نینمؤم  رب  ياهطلـس  هار  رافک  يارب  زگره  دـنوادخ  ًالیبَس . َنینِمْؤُملا  یَلَع  َنیِرفاـْکِلل  ُهَّللا  َلَـعْجَی  َْنل  تسا : هدومرف  میرک  نآرق  هک  نیا 

هدومرف رگید  ياج  رد  هدرک و  یفن  ار  نمؤم  رب  رفاک  هطلس  تموکح و  تیعطاق  تحارـص و  اب  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  ادخ  ( 83 .) داد دهاوخن 
مکاح دنناوتیمن  دـشاب ، هدـش  یهن  رافک  زا  تعاطا  یتقو  ( 84 .) نکن تعاطا  نیقفانم  رافک و  زا  نیقفاـنملا . نیرفاـکلا و  عطت  ـال  و  تسا :

. تسین نکمم  مالسا  رد  یلمع  تعاطا  نودب  يرادا  تموکح  هک  ارچ  دنوش 

لقع  - 2

هک یسک  اریز  درادن ، لیلد  هب  زاین  هک  تسا  یحـضاو  یهیدب و  طیارـش  زا  زین  نیا  تسا و  میلـس  لقع  زا  يرادروخرب  يربهر  رگید  طرش 
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. تسا فیاظو  نیرت  لکـشم  نیرتمهم و  زا  هک  تما  يربهر  هب  دـسر  هچ  درادـن  ار  يراـک  نیرتمک  ناوت  دـشابن  دـنمهرهب  لـقع  تمعن  زا 
. دش دهاوخ  لزع  تما  يربهر  زا  ددرگ  مورحم  لقع  زا  يرگید  تلع  ره  يرامیب و  ای  هحناس و  هثداح ، رثا  رد  ربهر  رگا  نیاربانب 

مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  تیالو   - 3

زا یکی  تسا . مالـسلا  امهیلعيدـهم  ماما  اـت  نینمؤملاریما  زا  مالـسلا  مهیلعهمئا  تیـالو  تماـما و  هب  داـقتعا  یمالـسا  مکاـح  رگید  طرش 
لوبق دروم  یـسک  ياوتف  دـنکیم و  نایب  مدرم  يارب  ار  مالـسا  ماکحا  فراعم و  دـهدیم و  اوتف  هیقف  تسا . اـتفا  بصنم  هیقفّیلو  بصاـنم 
نایب اهنآ  هک  یلالح  مارح و  هب  دـشاب و  رادروخرب  تساهنآ  فراعم  مالـسلا و  مهیلعهمئا  هب  داقتعا  هک  يدـمحم  باـن  مالـسا  زا  هک  تسا 

فلـسلا عامجا  هیلع  یکح  تسا : هدروآ  هدنهد  اوتف  عیـشت  رابتعا  رد  هللا  همحر  میکح  هَّللاۀیآ  ردقنارگ  هیقف  دشاب . هتـشاد  داقتعا  دـناهدرک 
نیمه مه  طرـش  نیا  رد  یلـصا  لیلد  تسا و  اوتف  لها  عیـشت  رابتعا  رب  يدعب  هتـشذگ و  ياملع  عامجا  هیف  ةدمعلا  وه  فلخلا و  حـلاصلا و 

مالـسلا هیلعمظاک  ماما  مینکیم . هراـشا  نآ  هنومن  ود  هب  هک  تسا  هدـش  دراو  هراـب  نیا  رد  یتاـیاور  عاـمجا ، رب  هوـالع  ( 85 .) تسا عامجا 
ماما زا  شردارب  متاح و  نب  دمحا  ( 86 .) ریگن ام  هعیش  ریغ  زا  ار  دوخ  ینید  فراعم  زگره  انتعیـش . ریغ  نع  کنید  ملاعم  َّنَذخأت  ال  دومرف :
یسک غارس  هب  دوخ  نید  يریگارف  رد  دومرف : ترـضح  میریگب ؟ ارف  یـسک  هچ  زا  ار  دوخ  نید  ملاعم  هک  دندرک  لاؤس  مالـسلا  هیلعيداه 

دنتـسه یفاک  امـش  يارب  ود  نیا  هک  یتسار  هب  تشادرب ، مدـق  رتشیب  ام  تیالو  هار  رد  هک  یـسک  دـیدرگ و  نسم  اـم  تبحم  رد  هک  دـیورب 
(87 .) هَّللاءاشنا

تیروکذ  - 4

تـسا نیا  رب  مالـسا  ياملع  عامجا  تسا و  اضق  بصنم  هیقفّیلو  بصاـنم  زا  یکی  تسوا . ندوب  درم  یمالـسا  تموکح  ربهر  رگید  طرش 
هک نیا  هچ  ( 88 .) تسا هدرک  عامجا  ياعدا  یضاق ، رگید  طورش  طرـش و  نیا  رکذ  زا  سپ  زین  رهاوج  بحاص  دشاب . درم  دیاب  یـضاق  هک 
درم هب  تایاور  شیارگ  ًاـساسا  تسا . هدرک  حیرـصت  وا  ندوب  درم  هب  تسا  هدومرف  بصن  یـضاق  مالـسلا  هیلعماـما  هک  یتاـیاور  یخرب  رد 

ءاضقلا ةأرملا  یلوت  ال  دومرف : مالسلا  هیلعرقاب  ماما  یثیداحا  رد  و  ( 89 .) تسا هدش  یهن  نانز  تواضق  زا  یتایاور  رد  تسا و  تاضق  ندوب 
ال تسا : هدش  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  زا  نیا  رب  هوالع  ( 90 .) دوشن رادهدهع  ار  تموکح  تواضق و  نز  ةرامالا . یلوت  و ال 

هدش دراو  نومضم  نیا  هب  يرگید  تایاور  ( 91 .) دریگ هدهعهب  نز  ار  نانآ  یتسرپرس  هک  یموق  دوشیمن  راگتـسر  ٌةَأَْرِما  ْمُْهتَیَّلَو  ٌمُوق  ُِحْلُفی 
، دـش رکذ  هک  یلیالد  نیمه  هب  تسا و  درم  هدـهع  هب  صوصخ  روطهب  تما  يربهر  مومع و  روطهب  هعماج  یتسرپرـس  هک  نیا  هجیتن  تسا .

يربهر هک  نیا  هب  هجوت  اب  هتبلا  تسا . هدش  حیرصت  نآ  ندوب  درم  هب  یـساسا  نوناق  رد  هک  هنوگ  نامه  دشاب  درم  دیاب  زین  روهمج  تسایر 
نانآ يارب  يزایتما  نادرم  هب  اهنآ  راصحنا  هتبلا  دنرادن  ار  نآ  ماجنا  ناوت  نادرم  زج  هک  دنتسین  شیب  یتیلوئسم  ود  ره  يروهمج  تسایر  و 

اتفا ماقم  هیقفّیلو  نوئـش  زا  یکی  دیدرگ  نایب  نیـشیپ  ثحب  رد  هک  روطنامه  دـیآیمن . رامـش  هب  نانز  يارب  یـصقن  دوشیمن و  بوسحم 
. دراد نادرم  ياتفا  هب  فارصنا  تایاور ، قالطا  تسا و 

یگداز لالح   - 5

رابتعا زین  تعامج  تماما  ریظن  تما  يربهر  زا  رتنییاپ  رایسب  بصانم  يارب  یگداز  لالح  هتبلا  دشاب . هدازلالح  دیاب  یمالسا  هعماج  ربهر 
زا یکی  هک  یـضاق  ندوب  هدازلالح  رب  هک  نیا  هچ  دوب  دهاوخ  حرطم  یلوا  قیرط  هب  تما  يربهر  يارب  یطرـش  نینچ  نیاربانب  تسا . هدش 

: تسا هدروآ  رهاوج  بحاص  دناهداد . اوتف  وا  يارب  یطرش  نینچ  ترورض  هب  اهقف  همه  تسا و  هدش  عامجا  ياعدا  تسا  هیقفّیلو  بصانم 
يدرم ملع و  یگداز ، لالح  تلادع ، نامیا ، لقع ، غولب ، زا  هک  تسا  هدیدرگ  طرش  هدش  بصن  مالسلا  هیلعماما  يوس  زا  هک  یضاق  يارب 
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(92 .) ماهدیدن روکذم  دراوم  زا  کی  چیه  رد  یفالخ  دشاب و  رادروخرب 

اوقت تلادع و   - 6

زا هک  تسا  یناسفن  تلاح  هکلم و  نآ  زا  ترابع  تلادـع  تسا . اوقت  تلادـع و  نیملـسم  مکاح  يرورـض  مهم و  رایـسب  تافـص  هلمج  زا 
دیاب مکاح  تسا . ناهانگ  زا  يرادـهگن  دوخ  ياـنعم  هب  زین  اوقت  و  دـنکیم . يریگولج  هریغـص  ناـهانگ  رارکت  هریبک و  ناـهانگ  باـکترا 

يوربآ لام و  ناج و  روشک و  تاردقم  همه  رب  عقاو  رد  مکاح  اریز  درادن  لیلد  هب  يزاین  هک  تسا  تایهیدب  زا  نیا  دشاب و  اوقتاب  لداع و 
مدرم هب  يو  يوس  زا  یملظ  نیرتمک  اـت  تسوا  ياوـقت  تلادـع و  یـساسح  مهم و  تیمکاـح  نینچ  تمالـس  رازبا  دراد . تیمکاـح  مدرم 

رد تسا و  هدرمشرب  يربهر  مزال  ياهیگژیو  زا  یکی  ار  اوقت  تلادع و  زین  یساسا  نوناق  دریگب . ار  ناراکمتـس  ملظ  يولج  هکلب  دوشن و 
نیرتمک دـشابن ، لداع  یهیقف  رگا  نیاربانب  مالـسا . تما  يربهر  يارب  مزـال  ياوقت  تلادـع و   - 2 تسا : هدروآ  ربهر  طیارـش  مود ، طرش 

نیح رد  رگا  و  دشاب ، یلوبق  لباق  دح  رد  تافص  ریاس  تعاجـش و  یملع و  رظن  زا  هچ  رگا  درادن  ار  يربهر  تسپ  زارحا  يارب  یگتـسیاش 
ناگربخ سلجم  یتیعقوم  نینچ  رد  تشاد  دـهاوخن  مدرم  رب  یتیالو  تفر و  دـهاوخ  نایم  زا  وا  تیمکاح  دوش ، جراخ  تلادـع  زا  يربهر 
نانمـشد هب  ار  یمالـسا  روشک  اسب  هچ  درادن و  تما  تداعـس  يارب  ینیمـضت  چـیه  لداع  ریغ  هیقف  هک  ارچ  درک . دـهاوخ  مالعا  ار  وا  لزع 

مها زا  ار  مکاـح  تلادـع  مالـسا ، ور  نـیا  زا  دـناشکب . یهاـبت  هـب  ار  تـما  دـشورفب و  اـه  هدزبرغ  نارگرامعتــسا و  نیقفاـنم ، مالــسا و 
باتک زا  یگلمج  هک  مینکیم  هراشا  هراـب  نیا  رد  مالـسلا  هیلعیلع  ماـما  زا  یتاـیاور  هب  اـج  نیا  رد  تسا  هدروآ  رامـشهب  وا  ياـهیگژیو 

لداعلا نامز  درابیم . هک  تسا  یناراب  زا  رتهب  لداع  ماما  لباو ؛ رطم  نم  ریخ  لداع  ماما  دومرف : مالسلا  هیلعیلع  ماما  دنشابیم . مکحلاررغ 
مکحتـسم ار  اهتلود  لدـع  هزادـنا  هب  يزیچ  لدـعلا ؛ لثمب  لودـلا  نّصح  ام  تساهنامز . نیرتهب  لداع  ییاورناـمرف  ناـمز  هنمزـالا ؛ ریخ 

نیز دنکیم . لزان  وا  رب  ار  شتمحر  دنوادخ  دزرو  تلادـع  اهرهـش  رد  هک  یـسک  ۀـمحرلا ؛ هیلع  هَّللا  رـشن  دالبلا  یف  لدـع  نم  دـنکیمن .
ییحا روجلا و  تاما  نم  كولملا  ریخ  تسوا . تلادـع  مکاح  جات  هلدـع ؛ کلَملا  جات  تسا . تلادـع  ییاورناـمرف  تنیز  لدـعلا ؛ کـلملا 

. دنک هدنز  ار  لدع  دناریمب و  ار  ملظ  هک  تسا  یسک  نایاورنامرف  نیرتهب  لدعلا ؛

تهاقف  - 7

یکی دشابیم . داهتجا  يور  زا  ماکحا  تخانش  حالطصا  رد  تسا و  نید  ماکحا  هب  ییاناد  مهف و  تخانش ، كاردا ، يانعم  هب  تغل  رد  هقف 
یسک نینچ  دنک ، طابنتسا  عامجا  لقع و  تایاور ، نآرق ، ینعی  یلـصا  عبانم  زا  ار  نید  ماکحا  دناوتب  هک  تسا  نیا  يربهر  ياهیگژیو  زا 

ماکحا هب  لهاج  نوچ  درادن  هار  نآ  رد  يدـیدرت  نیرتمک  تسا و  یهیدـب  لئاسم  زا  تهاقف  زا  يربهر  يرادروخرب  موزل  دـنیوگ . هیقف  ار 
َْفیَک ْمَُکل  ام  يدُْهی  ْنَا  ِّالا  يِّدِهَی  ْنَّمَا ال  َعَبَُّتی  ْنَا  ُّقَحَا  ِّقَْحلا  َیِلا  يِدْهَی  ْنَمَفَا  دیامرفیم : میرک  نآرق  دـنامیم . زاب  اهنآ  يارجا  زا  یمالـسا 

تیاده هکنآ  رگم  دربیمن  هار  هک  یسک  ای  دوش  يوریپ  وا  زا  تسا  راوازس  دنکیم  تیاده  قح  هار  هب  ار  مدرم  هک  یـسک  ایآ  َنوُمُکَْحت ؛
؛ َنوُمَْلعَی َنیذَّلا ال  َو  َنوُمَْلعَی  َنیذَّلا  يِوَتْـسَی  ْلَه  تسا : هدـمآ  يرگید  هیآ  رد  ( 93 (؟ دینکیم مکح  هنوگچ  ار ؟ امـش  تسا  هدش  هچ  دوش ،

مالـسلا هیلعقداص  ماما  دنکیم . نایب  ار  ملاع  ریغ  رب  ملاع  مدـقت  هیآ  نیا  ( 94 (؟ دنربارب دـننادیمن  هک  یناسک  اب  دـننادیم  هک  یناسک  ایآ 
انلالح و یف  رظن  انثیدـح و  يور  دـق  نمم  مکنم  ناک  نم  دـیامرفیم : یهلا  مارح  لـالح و  ماـکحا و  هب  نیملـسم  مکاـح  یهاـگآ  هراـبرد 
رد دـنکیم و  تیاور  ار  ام  ثیدـح  هک  نایعیـش  امـش  زا  یـسک  ًامکاح ؛ مکیلع  هتلعج  دـق  یناف  ًامکح  هب  اوضریلف  انماکحا  فرع  انمارح و 

یسک ( 95 .) مداد رارق  امـش  رب  مکاح  ار  وا  انامه  هک  دنوش  یـضار  وا  تیمکح  هب  دسانـشیم  ار  ام  ماکحا  هتخادنا و  رظن  ام  مارح  لالح و 
هعیـش ياهقف  همه  لوبق  دروم  هک  تیاور  نیاربانب  تسا . هیقف  نامه  حالطـصا  رد  دسانـشب  ار  ادـخ  ماکحا  هتخادـنا و  رظن  ثیداحا  رد  هک 

-1 تسا : هدروآ  يربهر  طرش  نیلوا  هرابرد  یـساسا  نوناق  هک  نیا  هچ  تسا  یمالـسا  تما  يربهر  یـساسا  یلـصا و  طرـش  تهاقف  تسا 
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لام و رب  مکاح  تسین  راوازـس  هک  دـینادیم  قیقحت  هب  و  دومرف : مالـسلا  هیلعیلع  ماما  فلتخم . باوبا  رد  ءاتفا  رب  مزـال  یملع  تیحـالص 
هیلعقداص ماـما  و  ( 96 .) دـنکیم هارمگ  ار  نانآ  شلهج  اب  اریز  دـشاب  لهاج  ناناملـسم …  تیادـه  ماکحا و  مئاـنغ و  سوماـن و  ناـج و 

زا شیب  دروآیم  راب  هب  هک  يداسف  دنک  لمع  ملع  نودب  هک  یسک  حلـصی ؛ امم  رثکا  دسفی  ام  ناک  ملع  ریغ  یلع  لمع  نم  دومرف : مالـسلا 
دـشابیم تایهیدب  زا  هکلب  درادن  دوجو  يدیدرت  نیرتمک  دشاب  هیقف  دیاب  نیملـسم  ربهر  هک  نیا  رد  ّتیمَلْعَا  ( 97 .) دوب دهاوخ  وا  حالصا 

رظن ود  اجنیا  رد  دوش ؟ مکاح  دـناوتیم  مه  ملعا  ریغ  ایآ  لاح  ددرگ و  مکاح  دـیاب  اـهقف  ملعا  هک  تسا  نیا  تسا  ثحب  لـباق  هچنآ  اـما 
ترورض یعدم  هک  لوا  هیرظن  نارادفرط  تسا . یفاک  داهتجا  هکلب  دشاب  ملعا  تسین  مزال  دشاب 2 -  ملعا  دیاب   - 1 دشاب : حرطم  دناوتیم 

يارب تایاور  نیا  ندوبن  یفاک  يارب  اجنیا  رد  دننکیمن . تابثا  ار  اهنآ  ياعدا  هک  دناهدرک  رکذ  ار  یتایاور  دناهدش  مکاح  يارب  تیملعا 
تیاور رگا  و  درک . لالدتسا  اهنآ  هب  ناوتیمن  تسا و  لاکشا  دروم  تایاور  نیا  دنس   - 1 مینکیم : نایب  باوج  راهچ  تیملعا  طرش  موزل 

همئا هـب  طوـبرم  تاــیاور  نـیا  زا  یخرب   - 2 دـش . دـهاوخ  رکذ  هک  تسا  ییاهلاکـشا  دروـم  نآ  تلـالد  دـشاب ، اـهنآ  رد  مـه  یحیحص 
نیا ریظن  تسا ، هدـمآ  تاـیاور  رد  قـلطم  تروـص  هب  ملعا  هـملک   - 3 دـنرادن . هیقفّیلو  اب  یطابترا  دنـشابیم و  مالـسلا  مهیلعنیموصعم 
مدرم دنک و  جورخ  هک  یسک  عدتبم ؛ لاض  وهف  هنم  ملعا  وه  نم  مهیف  سانلا و  وعدی  جرخ  نم  دومرف : هک  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  تیاور 
طقف هک  تاـیاور  هنوگ  نیا  ( 98 .) تسا راذگتعدب  هارمگ و  يدرف  دـشاب ، رتملاع  وا  زا  یـسک  مدرم  نایم  رد  دـناوخب و  دوخ  يوس  هب  ار 

يارجا هب  مـلعا  دارم   - 2 دـشاب . تنـس  باتک و  هب  ملعا  تیملعا  زا  دارم   - 1 دـنرادروخرب : لامتحا  ود  زا  تسا  هدـمآ  اهنآ  رد  ملعا  هملک 
زا صخـشم  دروم  کـی  رد  ناوتیمن  دـش ، یتـالامتحا  ياراد  تیاور  کـی  یتـقو  و  دـشاب . روما  هرادا  ریبدـت و  تنـس و  باـتک و  ماـکحا 

دادعت باوج  نیا  اب  ددرگیم .) لطاب  لالدتـسا  دـمآ  لامتحا  یتقو  « ) لالدتـسالا لطب  لامتحالا  ءاج  اذا  . » درک لالدتـسا  نآ  هب  تالامتحا 
دنـس زا  هچ  رگا  درک  لالدتـسا  اهنآ  هب  ناوتیمن  دش و  دنهاوخ  جراخ  کسمت  دروم  زا  دـنرادروخرب  قلطم  ملعا  زا  هک  تایاور  زا  يدایز 

یگدرتسگ لوا  هجرد  رد  اهنآ  دارم  تسا و  هدش  رکذ  فیعض  تیاور  دنچ  رد  تنـس  باتک و  هب  تیملعا   - 4 دنشاب . رادروخرب  یحیحص 
میقـس حیحـص و  تخانـش  هتبلا  دوب و  ملعا  تشاد ، يرتشیب  یملع  هعـس  سک  ره  تسا . یهلا  ماکحا  تایآ و  تاـیاور ، دوجو  هب  یهاـگآ 
رتـهب همه  زا  یهیقف  رگا  هک  دراد  هیملع  ياـههزوح  رد  حلطـصم  تیملعا  اـب  يراکـشآ  تواـفت  نیا  دوـب و  حرطم  دـعب  هبترم  رد  تاـیاور 

هک نیا  نمـض  تسا . ملعا  مه  زاب  دشاب ، نارگید  زا  رتمک  ینید  ماکحا  تایاور و  تایآ و  زا  وا  عالطا  یگدرتسگ  هچ  رگا  دـنک  طابنتـسا 
هقف هک  تسا  دارم  مالـسا  لک  هب  ملعا  هکلب  دوش  مکاح  دوب ، هقف  رد  ملعا  یهیقف  رگا  ات  دوشیمن  هصالخ  هقف  هب  اهنت  تاـیاور  رد  تیملعا 
ملعا یهلا  ماکحا  يارجا  ای  مالـسا و  فراعم  ریاس  رد  اما  دـشاب  ملعا  هقف  رد  یهیقف  هک  رایـسب  هچ  اـسب و  هچ  نیارباـنب  تسا . نآ  زا  یئزج 

تیملعا اب  تموکح  رد  تیملعا  و  دراد ، توافت  اههزوح  رد  حلطـصم  تیملعا  اب  تاـیاور  رد  تیملعا  هک  تسا  ساـسا  نیمه  رب  دـشابن و 
هکیلاح رد  دریگ ، رارق  رما  تیالو  ماقم  رد  دیاب  دـش  لیان  تیملعا  هب  یـسک  رگا  هک  دـناهدرک  نامگ  یخرب  تسا . توافتم  تیعجرم  رد 

ربهر تافص  هرابرد  مالـسلا  هیلعیلع  ماما  هکنیا  هچ  دناهدرک ، حرطم  مه  ار  يرگید  تافـص  ًاضعب  دناهدرک  نایب  ار  تیملعا  هک  یتایاور 
نیرتعاجش و نیرتملاع ، نیرتدهاز ، مکاح  هک  تسا  مزال  سانلا  مرکا  سانلا و  عجشا  سانلا و  ملعا  سانلا و  دهزا  نوکی  نا  بجی  دومرف :

رگا نیاربانب  تسا . تیمکاح  طیارش  دجاو  رگید ، تافص  زا  يرادروخرب  تروص  رد  ملعا  درف  هک  نیا  هجیتن  ( 99 .) دشاب مدرم  نیرتمیرک 
رادروخرب مزال  یکریز  ریبدـت و  زا  اما  دـشاب  ملعا  رگا  ای  دریگ ، رارق  ملعا  ریغ  تیالو  تحت  دـیاب  دـشابن  لداـع  اـما  دـشاب  ملعا  ضرف ، هب 
رادروخرب تعاجش  زا  ای  دشاب  هتشادن  یـسایس  حیحـص  شنیب  اما  دشاب  ملعا  رگا  نینچمه  و  دریگ ، رارق  ملعا  ریغ  تیالو  تحت  دیاب  دشابن 

ملعا تاقوا  زا  يرایـسب  رد  و  دناهتـسنادن . تموکح  طرـش  ار  تیملعا  اهنت  زگره  تایاور  و  دریگ . رارق  ملعا  ریغ  تیالو  تحت  دیاب  دشابن 
تموکح دناوتن  ملعا  زج  هک  تسین  هنوگ  نیا  اما  تسا  يربهر  لامک  تیملعا  هتبلا  تسا . هدوبن  رادروخرب  تیمکاح  مزال  طیارـش  همه  زا 

نیگنـس راب  ریز  ای  هدوبن و  رادروخرب  مزال  ریبدـت  زا  ای  تسین و  صخـشم  ملعا  دراوم  زا  يرایـسب  رد  نیا  رب  هوالع  دـشاب . هتـشاد  تیالو  و 
یکراشف دمحمدیـس  هَّللاۀیآ  هب  ادتبا  يزاریـش ، يازریم  تلحر  زا  سپ  تشاد . دهاوخ  تیالو  ملعا  ریغ  تروص  نیا  رد  دوریمن و  يربهر 
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ریغ روما  یلا  جاتحت  ۀیعرـشلا  ۀـسایرلا  نال  کلذـل  ًالها  تسل  ینا  دـیوگیم : باوج  رد  وا  دـننکیم  هعجارم  تیعجرم  تهج  هرـس  سدـق 
حلـصا و ال مل  تدـسفا و  تلخد  اذاف  رومالا  هذـه  یف  یـساوسو  لجر  انا  رومالا و  عقاوم  ۀـفرعم  تاسایـسلا و  نم  ماکحالا  هقفلاـب و  ملعلا 
زا یهاگآ  ریظن  يروما  دنمزاین  ماکحا ، هب  ملع  زا  ریغ  تیعجرم  نید و  تسایر  اریز  متسین  تیعجرم  هتـسیاش  نم  سیردتلا . ریغ  یل  غوسی 

حالـصا مناشکیم و  یهاـبت  هب  موش  دراو  روما  نیا  رد  نم  رگا  تسا و  اـهراک  رد  حیحـص  ياـهيریگعضوم  تخانـش  یـسایس و  لـئاسم 
نیا هک  ياهتـشک  سفن  ناملاع  رب  ادخ  مالـس  دورد و  ( 100 .) تسین هتخاـس  نم  زا  يرگید  راـک  سیردـت  زا  ریغ  ور  نیا  زا  درک  مهاوخن 

. دسرب مالسا  هب  یبیسآ  اهنآ  تسایس  ریبدت و  فعض  زا  ادابم  ات  دنراذگیم  او  شلها  هب  ار  تسایـس  تسایر و  دنگنجیم و  سوه  اب  هنوگ 
تالکـشم و زا  ملعا  هب  تیـالو  راـصحنا  تسا و  یفاـک  روشک  يربهر  يّدـصت  يارب  طیارـش  عماـج  هیقف  دـیدرگ ، ناـیب  هچنآ  هب  هجوت  اـب 

روشک عابتا  زا  اـی  دـشاب  رگید  يروشک  رد  ملعا  اـسب  هچ  یفرط  زا  دـیدرگ . هراـشا  نآ  هب  هک  تسا  رادروخرب  یهجوت  لـباق  ياـهتسبنب 
روشک تاردـقم  رب  ار  وا  تیملعا ، فرـص  هب  دوشیم  هنوگچ  هاـگنآ  دـشاب ، هناـگیب  ناریا  طیارـش  تلم و  روشک و  اـب  هک  دـشاب  يرگید 

هک یطرـش  نینچ  رب  ارچ  هک  درک  هجوت  دـننکیم  حرطم  ار  تیملعا  هک  یناسک  تاّین  هب  دـیاب  تفریذـپ . دـهاوخن  وا  ًاتداع  و  درک ؟ مکاح 
تسین یناسآ  راک  ملعا  صیخشت  هک  نیا  نمض  دنزرویم . رارصا  دشابیم ، زاس  لکشم  رایسب  خیرات  عطاقم  دراوم و  یخرب  رد  نآ  ظاحل 

ملعا يدرجورب  هَّللاۀیآ  زا  سپ  هک  نیا  رتالاب  دوبن و  مولعم  تهاقف  فرص  يانعم  هب  ملعا  زین  هرـس  سدقینیمخ  ماما  تایح  رد  هک  نیا  هچ 
. دومنیمن لح  ار  یلکشم  هقف  رد  تیملعا  فرص  دشیم ، صخشم  مه  رگا  تسا و  هدوبن  صخشم 

یعامتجا یسایس و  حیحص  شنیب   - 8

یط ار  تداعـس  هار  تما  هک  تسا  یـشنیب  نینچ  وـترپ  رد  اریز  دـهدیم . لیکـشت  ار  هیقفّیلو  ياـهیگژیو  لوـصا  زا  یکی  حیحـص  شنیب 
شنیب زا  هیقفّیلو  رگا  دوب . دـهاوخ  ناما  رد  نمـشد  ياـههئطوت  اهدـنفرت و  یعاـمتجا و  یـسایس و  تاـفآ  هب  يراـتفرگ  زا  درک و  دـهاوخ 

نانمشد هب  دسانشن ، ار  اهنایرج  هک  یهیقف  یلو  داتسرف . دنهاوخ  يدوبان  ماک  هب  ار  تما  وا و  یللملانیب ، ياه  یعفا  دشاب ، مورحم  یسایس 
هدمآ نینمؤم  تسد  هب  ینیگنس  تمیق  هب  هک  ار  تموکح  دنهدیم و  بیرف  ار  وا  دنکن ، ساسحا  ار  نمشد  ینمـشد  دنک و  ادیپ  نظ  نسح 

هیقفّیلو تافص  ناکرا  زا  تواکذ  یکریز و  حیحص ، شنیب  درک . دنهاوخن  محر  مه  وا  دوخ  هب  هاگنآ  دنزاسیم ، جراخ  شتسد  زا  تسا 
یللملانیب ياهگرگ  تسد  رد  هک  دوشیم  هجوتم  هاگنآ  دربیم و  ورف  نمشد  ماک  هب  ار  تما  دوخ و  حولهداس  هیقف  دنوریم . رامـش  هب 

یمالـسا ياهشزرا  زا  يرایـسب  هب  هک  دهدیم  رارق  دییأت  دروم  تموکح  مهم  روما  يدـصت  يارب  ار  يدرف  ای  درادـن  یتشگرب  هار  تسا و 
یفنم ریثأت  مه  وا  یهقف  شنیب  رد  یهیقف  نینچ  یحول  هداس  هتبلا  دیامنیم . یبهذم  ینید و  هلاحتـسا  ار  تما  زا  يدایز  هدـع  هداد و  همتاخ 

مه تیعجرم  اریز  دشابیمن  مه  تیعجرم  هتسیاش  حولهداس  هیقف  دیدرگ ، مولعم  دش  نایب  هچنآ  زا  دهدیم . لیلقت  ار  وا  ءارآ  رابتعا  دراد و 
فلاخم وجدوس و  دارفا  اسب  هچ  تسا و  رادروخرب  ییازسب  تیمها  زا  رما  تیالو  زا  سپ  هک  تسا  یسایس  راب  زا  رادروخرب  مهم و  یبصنم 
كاروخ اـی  هدومن و  نیملـسم  رما  یلو  اـب  هضراـعم  هناـهب  ار  نآ  هدرک و  ییاتفتـسا  یهاوـخرظن و  وا  زا  زورما  گـنرین  هئطوـت و  رـصع  رد 

هداس یهیقف  تسا  نکمم  دننزب . نماد  دوخ  موش  دصاقم  هب  هدرک و  نآ  زا  يرگید  ياههدافتـسا  ای  دنهد و  رارق  هناگیب  ياهویدار  یتاغیلبت 
يرعشا یسوموبا  ات  دنیوج  زارتحا  وا  زا  یفاک  تقد  اب  دیاب  هک  دنتسه  ناگربخ  نیا  اما  دنکن  ساسحا  ار  نآ  یتح  دریذپن و  ار  دوخ  یحول 

ماما ماگنه  نآ  رد  دندوب و  هتسشن  ینالیم  یمظعلا  هَّللاۀیآ  موحرم  نایعیش ، دیلقت  عجرم  رضحم  رد  یعمج  ددرگن . تبث  خیرات  رد  يرگید 
وا رب  ادخ  مالس  « ) هیلع هَّللا  مالس  : » دومرف ینالیم  یمظعلا  هَّللا  ۀیآ  دمآ . نایم  هب  وا  زا  نخس  هک  دربیم  رـس  هب  دیعبت  رد  هرـس  سدقینیمخ 

تکاس دومرف : وا  هب  ینالیم  هَّللاۀیآ  تشاد . ضارتعا  تلاح  هک  تفگ  ینخـس  دـمآ و  شوخان  یـصخش  يارب  مالک  نیا  عمج  نآ  رد  داب .)
ره هک  تسین  نینچ  تسا و  يربـهر  ثحب  اـجنیا  نم ؟ اـی  تسا  ملعا  ینـالف  دوـش  هتفگ  هـک  تـسین  نـیب  رد  دـیلقت  هلأـسم  اـجنیا  شاـب !
هب هک  تسا  اراد  رادمتـسایس  هیقف  اهنت  ار  يربهر  تقایل  دشاب . هتـشاد  يربهر  تقایل  هنوگ  نامه  هب  دشاب  هتـشاد  دیلقت  تقایل  هک  يدهتجم 
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(101 .) تسین ینیمخ » هَّللاۀیآ   » زج یسک  تاصخشم  نیا  اب  نونکا  دسرتن و  نارگتمالم  تمالم  زا  ادخ  هار  رد  هدوب و  هاگآ  شیوخ  نامز 

تعاجش  - 9

ار وا  اهنآ  زا  ساره  دسرتن و  نانمشد  زا  دشاب . هتشاد  دوخ  ینامز  فرظ  رد  ار  عقوم  هب  مزال و  ياه  يریگمیمـصت  تعاجـش  دیاب  هیقفّیلو 
هیقفّیلو رگا  هک  تسا  هناعاجـش  يریگمیمـصت  کی  ورگ  رد  تما  یهابت  ای  تداعـس  یهاگ  درادـن . زاـب  تما  تداعـس  مالـسا و  ریـسم  زا 

رد ات  درک  یماظن  تموکح  مالعا  توغاط  تموکح  بـالقنا ، جوا  رد  یتقو  تشاد . دـهاوخ  هارمه  هب  ار  یمالـسا  تموکح  متخ  دـسرتب ،
دنزیرب اهنابایخ  هب  همه  داد  روتسد  هرس  سدقینیمخ  ماما  دهد ، همتاخ  بالقنا  هب  دربب و  نیب  زا  ار  بالقنا  ياهتیصخش  دناوتب  نآ  وترپ 

نیا رد  رگا  اریز  دشن  وا  هناعاجش  يریگمیمصت  زا  عنام  اهنآ  تداهش  اما  تشاد  دوجو  ناناملسم  زا  يرایسب  نتـشک  لامتحا  راک  نیا  رد  و 
. دشیم راتفرگ  یتشونرـس  هچ  هب  بالقنا  دوبن  مولعم  دشیمن ، رداص  هرـس  سدقماما  يوس  زا  اهنابایخ  رد  مدرم  روضح  روتـسد  تیعقوم 

هیلعیلع ماما  دنرتدب . يرگمتس  ملظ و  زا  بتارم  هب  دننکیم و  دیدهت  ار  يربهر  هک  دنتسه  يدب  رایسب  تافآ  زا  سرت ، یتسـس و  فعض ،
هیقفّیلو ( 102 .) تسا رتدب  مدرم  رب  وا  ملظ  زا  اورنامرف  فعض  یتسس و  ناطلسلا ؛ روج  نم  ۀیعرلا  یلع  ّدشا  ناطلـسلا  روخ  دومرف : مالـسلا 

یفاک زگره  یعطقم  يدروم و  ياه  تعاجش  هنرگو  دشاب  عاجـش  جراخ  لخاد و  نافلاخم  هب  تبـسن  دراوم ، همه  رد  لاح و  همه  رد  دیاب 
. تسین

تیریدم ریبدت و   - 10

نآ رد  ندیشیدنا  راک و  نایاپ  هب  نتسیرگن  يانعم  هب  ریبدت  دنکیم . نیملسم  یتسرپرس  هب  قفوم  ار  وا  هک  تسا  هیقف  کی  تیریدم  ریبدت و 
اـهراک و ناـیاپ  هـب  دـشاب و  رادروـخرب  قـیمع  يرکفت  زا  دـیاب  هـیقفّیلو  دـشابیم . روـما  هرادا  ندـنادرگ و  ياـنعم  هـب  تیریدـم  تـسا و 
. دندرگن یمگردرس  ینامیشپ و  راتفرگ  تما  تلود و  ات  دشیدنیب  دوشیم ، ذاختا  روشک  حطـس  رد  هک  ینالک  درخ و  ياه  يریگمیمـصت 
زا دعب  تالکشم  زا  يرایسب  هرس  سدقینیمخ  ماما  هک  نیا  هچ  تسا  رادروخرب  يرتشیب  تیعقوم  زا  تسا  دنلب  شاهشیدنا  عاعش  هک  یهیقف 

تدحو هک  تسا  رادروخرب  يوق  تیریدم  زا  یهیقف  دوب . اهنآ  هلمج  زا  وا  زا  دـعب  يربهر  یـساسا و  نوناق  يرگنزاب  هک  درک  لح  ار  دوخ 
هب مدرم  یگدنز  ياههنحـص  همه  رد  ار  نید  ماکحا  هدومن و  ظفح  ار  ماظن  ياههاگتـسد  تمالـس  هدرک ، ظفح  ار  نارازگراک  تما و  نیب 

نمشد سانش و  نمشد  یسایس ، انعم ، مامت  هب  دیاب  هیقفّیلو  دیامن . ظفح  مالسا  نانمشد  هب  یگتسبلد  زا  ار  یمالسا  روشک  دروآرد و  ارجا 
هب ار  عضوو  دندرگیم  هریچ  وارب  نانمـشد  دشابن ، رادروخرب  يوق  ریبدت  زا  دشاب و  فیعـض  هیقف ، یتیریدـم  ياههشیدـنا  رگا  دـشاب . زیتس 

دـشاب فیعـض  شتاـیرظن  ءارآ و  هک  یـسک  هءادـعا  تیوق  هءارآ  تفعـض  نم  دومرف : مالـسلا  هیلعیلع  ماـما  دـنهدیم . رییغت  دوخ  هاوخلد 
ملع و و  يزیتس ، متـس  تعاجـش ، ریظن  اـهیگژیو  زا  یخرب  رد  یتـح  ار  یهیقف  ره  دوشیمن  ور  نیا  زا  ( 103 .) دندرگیم يوق  وا  نانمشد 
، لد يوق  دیاب  هیقفّیلو  دزاسیم . وحم  ار  وا  رگید  ياهیگژیو  تبثم  راثآ  تیریدم  فعض  هک  ارچ  دیزگرب  یتسرپرـس  هب  دشاب  يوق  اوقت 

هیلعنینمؤملاریما دنادرگ . هاگآ  نیملسم  حلاصم  یمالسا و  ياههشیدنا  زا  دوخ  ياه  هباطخ  نایب  اب  ار  مدرم  ات  دشاب  بیطخ  ّربدم و  ریدم ،
دـنمدرخ و یبلق  دـنمزاین  ناناملـسم  ياوشیپ  ٍلوُؤَص  ِّقَْحلا  ِۀَـماِقا  یلَع  ٍنانَج  َو  ٍلوُؤَق  ٍناِسل  َو  ٍلوُقَع  ٍْبلَق  یِلا  ُماـمِالا  ُجاـتْحَی  دومرف : مالـسلا 
اویـش و ینایب  رگا  دنامیم و  زاب  هعماج  هرادا  زا  دـشابن  دـنمدرخ  هیقفّیلو  رگا  نیاربانب  ( 104 .) تسا قح  هماقا  رب  يوق  یبلق  ایوگ و  یناـبز 

. دنکیم فعض  راهظا  نانمشد  ربارب  رد  دشابن  لد  يوق  رگا  درادن و  ار  مدرم  تیاده  ناوت  دشاب  هتشادن  ایوگ 

سفن ياوه  رب  هبلغ   - 11

رگا درادن  تیالو  عینم  ماقم  زارحا  يارب  یگتـسیاش  نیرتمک  دشابن  هنوگ  نیا  هچنانچ  دشاب و  سفن  ياوه  اب  تفلاخم  رهظم  دیاب  هیقفّیلو 
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دوخ سفن  رب  هک  تسا  یـسک  نایاورنامرف  نیرتهب  ًاریما . هسفن  یلع  ناک  نم  ارمالا  ریخ  دومرف : مالـسلا  هیلعیلع  ماما  دـشاب . رهد  ملعا  هچ 
هک تسا  یـسک  ناـیاورنامرف  نیرتگرزب  ًاریما . هیلع  يوهلا  نکی  مل  نم  ارمـالا  لـجا  دومرف : يرگید  ثیدـح  رد  و  ( 105 .) دنک ییاورنامرف 

، دـشاب هدرکن  كاپ  یقالخا  لیاذر  زا  ار  دوخ  ناج  لد و  نیملـسم  تماـعز  زا  لـبق  هک  یهیقف  ( 106 .) دـنکن ییاورنامرف  وا  رب  سفن  ياوه 
سفن هیقف  اما  ددرگیم . رهاظ  وا  زا  یفعـض  هک  نآ  زج  درذـگیمن  يزور  دراپـسیم و  لد  نآ  هب  هتـسناد  تلیـضف  دوخ  يارب  ار  تساـیر 

ماما درادن . وا  گرزب  حور  رد  يریثأت  نیرتمک  ایند  ياههولج  تسین و  هنوگ  نیا  زگره  دـشاب ، هتـشاد  تراما  دوخ  سفن  رب  هک  ياهتـشک 
ألکلاک ۀلزنم  یندا  هرطبت  یندلا  و  حایرلا ، هعزعزت  يذلا ال  لبجلاک  تمظع  ناو  اهلان  ۀـلزنم  هرطبت  فرـشلا ال  وذ  دومرف : مالـسلا  هیلعیلع 
یهوک دننامه  دشاب ، گرزب  تسایر  نآ  هچ  رگا  دـناشکیمن  ربکت  یگدوهیب و  هب  ار  دنمتفارـش  ناسنا  تسایر ، میـسنلا . ّرم  هکرحی  يذـلا 
میـسن هک  یهایگ  دـننامه  دـناشکیم ، یگدوهیب  ربکت و  هب  یماقم  نیرتمک  ار  تسپ  ناـسنا  اـما  دـنهدیمن ، تکرح  ار  وا  اـهداب  هک  تسا 

(107 .) دهدیم تکرح  ار  وا  یمیالُم 

ایند فراخز  زا  زیهرپ   - 12

نیرتمک نآ  لابند  هب  دـهد و  ایند  هب  لد  دـیابن  هیقف  تسا . هیقفّیلو  رگید  ياههصخـشم  زا  يرادـم  ایند  ییارگاـیند و  یبلطاـیند ، زا  زیهرپ 
تلذ هب  ار  ریما  عمط  ریمالا . لذی  عمطلا  دومرف : مالسلا  هیلعیلع  ماما  ددرگیم . وا  لزنت  ببس  یبلطایند  هک  نیا  هچ  دشاب  هتشاد  ار  یتکرح 
دوخ ياهیگژیو  یخرب  ای  دریگ و  دوخ  يایند  هب  تمدـخ  رد  ار  نارگید  دـنک و  تکرح  دوخ  تسایر  يارب  هک  یـسک  ( 108 .) دناشکیم

. درک دهاوخ  كاله  ار  شنارادفرط  دوخ و  یـسک  نینچ  هک  ارچ  درادن  ار  مدرم  رب  تیالو  یگتـسیاش  دـیامن ، تسایر  لیـصحت  هلیـسو  ار 
سیردت و لحم  تیناحور  ياههزوح  . » میئوجیم كربت  اهنآ  لقن  هب  هک  تسا  هدومرف  نایب  ار  یبلاطم  هراب  نیا  رد  هرـس  سدقینیمخ  ماما 

نیـشناج رادـتناما و  هک  تساهنآ  ياج  تسا . بالط  نیـسردم و  الـضف و  لداع و  ياـهقف  ياـج  تسا . ناناملـسم  يربهر  ملعت و  میلعت و 
دهاوخیم هک  یمدآ  نآ  داد . سک  ره  تسد  هب  ناوـتیمن  ار  یهلا  تناـما  هک  تسا  یهیدـب  تسا و  يرادـتناما  لـحم  دنتـسه . ناربـمغیپ 

، مدرم سوفن  لاوما و  ضارعا ، رد  دـشاب و  مالـسلا  هیلعنینمؤـملاریما  بیاـن  نیملـسم و  رمایلو  دریگب و  هدـهع  هب  ار  یمهم  بصنم  نینچ 
حابم رما  رد  دنچ  ره  دنکیم  اپ  تسد و  ایند  يارب  هک  یـسک  نآ  دشابن . بلط  ایند  هدوب  هزنم  دیاب  دنک  تلاخد  نآ  لاثما  دودـح و  مناغم ،

(109 .« ) درک نانیمطا  وا  هب  ناوتیمن  تسین و  هَّللا  نیما  دشاب ،

ییارگمالسا  - 13

ادخ دای  هب  ار  مدرم  هراومه  دیاب  وا  تسا . هیقفّیلو  ياهیگژیو  هلمج  زا  یمالسا  ياهشزرا  ماکحا و  هب  لمع  مالسا و  هب  هیـصوت  هجوت و 
، دـیامن رداص  یمالـسا  تما  یتموکح و  ياههاگتـسد  همه  هب  ماکحا  يارجا  تهج  ار  مزال  تاروتـسد  هتخادـنا و  یمالـسا  ياـهشزرا  و 

انـشآ همه  يارب  ینید  ماکحا  اهشزرا و  هجیتن  رد  دـشاب و  بلاـغ  يرگید  راعـش  ره  رب  یمالـسا  هعماـج  رد  ینید  ياهراعـش  هک  يروطهب 
تلود و هناشاک  هناخ و  ناج و  لد و  رب  نید  دیشروخ  عاعش  هک  تسا  يدرکلمع  شیارگ و  نیا  اب  دننکن . تبرغ  ساسحا  نینمؤم  دشاب و 

. دنوشیم یهلا  ارگ و  مالسا  زین  مدرم  دوشیم و  نکفا  وترپ  تّما ،

مدرم اب  يدردمه  عضاوت و   - 14

یگدنز دـیامن و  يدردـمه  اهنآ  اب  دـنک ، كرد  ار  مدرم  دـیاب  وا  تسا . هیقفّیلو  ياهیگژیو  رگید  زا  ییارگمدرم  يرادمدرم و  عضاوت ،
ضرف هَّللا  نا  دومرف : مالـسلا  هیلعیلع  ماما  دیامن . تیوقت  دوخ  رد  ار  دـهز  هیحور  دـهد و  رارق  هعماج  دارفا  نییاپ  هقبط  حطـس  رد  ار  دوخ 
فیعض دارفا  اب  ار  دوخ  هک  درک  بجاو  قح  ناربهر  رب  دنوادخ  هرقف . ریقفلاب  غّیبتی  الیک  سانلا  ۀفعـضب  مهـسفنا  اورّدقی  نا  ِّقحلا  ۀمئا  یلع 
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هداد وا  هب  ار  رصم  ییاورنامرف  مکح  هک  رکبیبا  نبدمحم  هب  يرگید  نخـس  رد  و  ( 110 .) دنکن ینیگنس  ریقف  رب  یتسدگنت  ات  دنهد  قیبطت 
ییورهداـشگ اـب  نک و  هشیپ  یمرن  ینتورف و  مدرم  اـب  کـهجو . مهل  طـسبا  کـبناج و  مهل  نلا  کـحانج و  مهل  ضفخاـف  دوـمرف : دوـب و 

نیملاعلا بر  هَّللدمحلاو  ( 111 .) امن دروخرب 

رشن ياه  هزات 

 - نید 6 ترورض   - 5 ولوچوک ) بنیز  ياهارجام  يرس  زا   ) رذن شطع 4 -  تیاکح  هداوناخ 3 -  داصتقا  سدق 2 -  هرکذت  نمجنا   - 1
ماما يامیس   ) قرـش دیـشروخ   - 10 تیباـهو ) یبدا  دـقن   ) راـی مـیرح  رئاز  هعیـش 9 -  تافـص  هعیـش 8 -  لـیاضف  يراگتـسر 7 -  يوگلا 

ناغلبم هژیو   ) یگدنز زا  فده  رذ 14 -  ملاع  مالسلا 13 -  هیلعنامز  ماما  تاشیامرف  اههمان و  رترب 12 -  يوگلا   - 11 هرس ) سدقینیمخ 
هانگ زا  يرود  ياهراکهار  هسدقم 17 -  هیحان  ترایز  مالسلا 16 -  هیلعداجس  ماما  بنیز و  ترضح  هبطخ  زا  ياهدیزگ   - 15 نایبرم ) و 

يرود ياهراکهار   - 20 نردـم ) دایتعا   ) هانگ زا  يرود  ياهراکهار   - 19 یقیسوم )  ) هانگ زا  يرود  ياهراکهار   - 18 بارش ) رامق و  )
هداوناخ و يدـهم 23 -  ترـضح  نوماریپ  یثحابم  روهظ 22 -  زا  دـعب  ات  دـلوت  زا   - 21 رـسپ ) رتـخد و  تسود  ینارچ و  مشچ   ) هاـنگ زا 

لوصا  - 27 یبرع )  ) بقاـثلا مجن  تعجر 26 -  دنمهوکش  رـصع   - 25 يرمق ) یـسمش و  رامـشزور   ) ماـیا هنیآ  تیبرت 24 -  رد  لوـحت 
البرک يرامعم   - 30 رکنم ) زا  یهن  فورعم و  هب  رما   ) میرح ناظفاح  تمحر 29 -  ربمایپ  مالسلا 28 -  مهیلعتیب  لها  هاگدید  زا  دیاقع 

اه تشون  یپ 

ص ج 25 ، راونـالاراحب ، ( 4 مکحلاررغ . ( 3 ح 5 . مالـسالا ، مئاعد  باب  یفاـک ، لوصا  ( 2 ح 3 . مالـسا ، ياههیاپ  باب  یفاـک ، لوصا  ( 1
يادهش ( 7 ح 1 . هتافـص ، مامالا و  لضف  یف  عماج  ردان  باـب  ج 1 ؛ یفاـک ، لوصا  مکحلاررغ ، ( 6 ص 92 . ج 23 ، راونالاراحب ، ( 5 . 123

عیارش ( 11 ص 435 . یبلح ، حالـصلاوبا  یفاک  ( 10 و 302 . ص 301  هیاـهن ، ( 9 ص 811 . هـعنقم ، ( 8 و 41 . ص 40  ج 1 ، تیناحور ،
ةالـصلا ۀـلاسر  یناث ،) ققحم   ) یکرکلا ققحملا  لـیاسر  ( 13 ص 54 . ج 1 ، ماهفالا ، کـلاسم  ( 12 هلئسم 5 . ص 184 ، ج 1 ، مالـسالا ،

مایالا دئاوع  ( 15 ص 131 . ج 9 ، ناهربلا ، ةدئافلا و  عمجم  ( 14 مق . یفجن ، یـشعرم  هللاۀیآ  هناخباتک  تاراشتنا  ص 142 ، ج 1 ، هعمجلا ،
تیالو ( 18 ص 161 . سمخلا ، باتک  هیقفلا ، حابـصم  ( 17 ص 18 . ج 40 ، رهاوج ، ( 16 ص 187 . مکاح ، تیالو  دودـح  ثحب  یقارن ،

لصف رد  تیاور  نیا  رتشیب  حیـضوت  ص 99 ، ج 18 ، هعیـشلالیاسو ، ( 20 . 3/8/58 ص 54 -  ج 10 ، رون ، هفیحـص  ( 19 ص 172 . هیقف ،
ج رون ، هفیحص  ( 22 ص 198 و 199 . لامعالا ، باوث  ص 94 -  یقرب ، نساحم  ص 110 -  ج 25 ، راونالاراحب ، ( 21 دمآ . دهاوخ  مراهچ 

ناسل ( 26 . 9/8/58 ص 87 -  ج 10 ، رون ، هفیحـص  ( 25 ص 32 . ج 23 ، راونالاراحب ، مـکحلا 24 ) ررغ  ( 23 . 12/7/58 ص 252 -  ، 9
لعج هنا  یتح  باب  لک  یف  ۀملـسملا  رومالا  نم  مهیدـل  مهنوک  دجنملا 30 ) دجنملا 29 ) ( 28 ج 15 . برعلا ،  ناـسل  ( 27 ج 15 . برعلا ،
لبق نم  ًابوصنم  لداعلا  هیقفلا  نوک  هلمجلاب  و  ( 32 ص 188 . مایالا ، دیاوع  ( 31 عامجالا . وه  ءایشالا  هذه  لثمل  دنتـسملا  ةدمع  دحاو  ریغ 
یلا هتابثا  یف  جاتحن  و ال  ُهاَّنََّیب ، ام  دعب  ًالامجا  هیف  لاکشا  اّمم ال  ۀماعلا  اهب  یلتبی  یتلا  ۀمهملا  ۀماعلا  رومالا  کلت  لثمل  مالـسلا  مهیلعۀمئالا 

رهاوج ( 34 يدازآ . تاراشتنا  ص 5 ، هیقف ، تیالو  ( 33 ص 57 . رهازلا ، ردب  ّربدتف . دهاوشلا  نم  ًاضیا  اهنوک  رمالا  ۀیاغ  ۀلظنح  نبا  ۀلوبقم 
هرس سدقینیمخ  ماما  ( 37 دش . دنهاوخ  نایب  دعب  لصف  رد  تایاور  نیا  ( 36 ص 32 . ج 23 ، راونالاراحب ، ( 35 ص 397 . ج 21 ، مالکلا ،
هدش سیسأت  هاش ) اضردمحم   ) تلود هراشا  هب  هک  یتاسسؤم  رد  ملع  لها  سابل  اب  هک  یناسک  تسا : هدومرف  دوخ  هلاسر  هلأسم 2801  رد 
اهنآ اب  تعامج  زامن  دنتـسین و  لداع  اهنآ  دننکن ، ترـشاعم  اهنآ  اب  دـننک و  ضارعا  اهنآ  زا  نینیدـتم  ناناملـسم و  دـیاب  دـنوش  دراو  تسا 
یلام ییاضق و  دودح  يارجا  ریظن  یسایس  روما  هک  تسین  زیاج  تسا : هدومرف  نینچمه  تسا . لطاب  اهنآ  رـضحم  رد  قالط  تسین و  زیاج 

رمایلو و تبیغ  رـصع  رد  تسا : هدومرف  يرگید  ياوتف  رد  دـشاب و  وا  يوس  زا  بوـصنم  اـی  موـصعم  ماـما  هک  نیا  رگم  دریگ  هدـهع  هب  ار 
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هچنآ یسایس و  روما  هب  وا  ياج  رد  اضق ، اوتف و  طیارشلاعماج  ياهقف  ینعی  وا  ماع  نابیان  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  رصع -  ناطلس 
 - ص 87 ج 10 ، رون ، هفیحص  ( 38 ص 482 . ج 1 ، هلیـسولاریرحت ، دنزادرپیم . ییادتبا -  داهج  زج  هب  دشابیم -  مالـسلا  هیلعماما  يارب 
هک یتروص  رد  ینعی  ( 42 ص 100 . ج 18 ، هعیشلالیاسو ، ( 41 ص 99 . ج 18 ، هعیشلالیاسو ، ( 40 هیآ 60 . ءاسن ، هروس  ( 39 . 9/8/58

فرـصت نآ  رد  دوشیم  مینک ، تفایرد  روج  یـضاق  مکح  هب  دناهدرک  بصغ  ای  هدرب و  تقرـس  هب  ام  زا  هک  ار  یلام  نآ  نیع  رگا  مییوگب 
ماما هیقف  تیـالو  ( 43 درک . فرـصت  نآ  رد  دوشیمن  دـننک ، تخادرپ  ام  هب  روج  یـضاق  مکح  هب  ییاـهب  اـم  لاـم  ربارب  رد  رگا  اـما  درک ،
هعیـش یمان  هیقف  ص 21  ج 10 ، ۀـمارکلا ، حاتفم  ( 45 هلئـسم 43 . دیلقتلا ، ج 1 ، یقثوـلاةورع ، ( 44 ات 120 . ص 118  هرـس ، سدقینیمخ 

، هرس سدقینیمخ  ماما  راصق  تاملک  ( 46 درک . میهاوخ  لقن  يدعب  لصف  رد  ار  وا  نخس  هک  تسا  هدرک  عامجا  ياعدا  زین  یکرک  ققحم 
، هعیشلالیاسو ( 49 ص 100 . عبنم ، نامه  ( 48 ص 99 . ج 18 ، هعیشلالیاسو ، يدازآ 47 ) تاراشتنا  ص 90 -  هیقف ، تیـالو  ص 119 - 
ص 142، ج 1 ، هعمجلا ، ةالـص  ۀـلاسر  یناـث ) ققحم   ) یکرکلا ققحملا  لـیاسر  ( 51 ص 7 . دـیفم ، خیـش  یلاما  ( 50 ص 101 . ج 18 ،

ۀمالا هیبنت  ( 54 ص 161 . سمخلا ، باتک  هیقفلا ، حابصم  ( 53 ص 57 . رهازلا ، ردبلا  ( 52 مق . یفجن ، یـشعرم  هَّللاۀیآ  هناخباتک  تاراشتنا 
ص 21. ج 10 ، ۀمارکلا ، حاتفم  سمخلا 57 ) باتک  ج 1 ، ماهفالا ، کلاسم  ( 56 هلئسم 5 . ص 184 ، عیارش ، ( 55 ص 46 . ۀلملا ، هیزنت  و 
ص 187. مکاح ، تیالو  دودح  ثحب  یقارن ، مایالا  دئاوع  ( 60 هیآ 55 . هدئام ، هروس  ( 59 . 1/8/64 ص 237 -  ج 19 ، رون ، هفیحص  ( 58

هروس ( 65 هیآ 55 . هدئام ، هروس  ( 64 ص 18 و 19 . ج 40 ، مالکلا ، رهاوج  ( 63 ص 64 . هیقف ، تیالو  ( 62 ص 172 . هیقف ، تیالو  ( 61
 - ص 174 ج 10 ، رون ، هفیحـص  ( 68 ص 646 . ج 1 ، نیلقثلارون ، ریـسفت  ( 67 ص 646 . ج 1 ، نیلقثلارون ، ریـسفت  ( 66 هیآ 55 . هدئام ،

.43 ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفـس  ( 71 . 14/8/58 ص 138 -  ج 10 ، رون ، هفیحـص  ( 70 . 1/7/58 ص 254 -  ج 9 ، رون ، هفیحـص  ( 69 . 18/8/58
، مالکلا رهاوج  ( 75 ص 99 . ج 18 ، هعیشلالیاسو ، ( 74 ص 78 . ج 23 ، راونالاراحب ، ( 73 . 30/7/58 ص 27 -  ج 10 ، رون ، هفیحص  ( 72
(79 . 23/10/66 ص 174 -  ج 20 ، رون ، هفیحص  ( 78 ص 373 . ج 1 ، یفاک ، ( 77 ص 170 . ج 9 ، رون ، هفیحص  ( 76 ص 397 . ج 21 ،

 - ص 170 ج 20 ، رون ، هفیحـص  ( 81 . 16/10/66 ص 170 -  ج 20 ، رون ، هفیحـص  ( 80 . 22/11/61 ص 202 -  ج 17 ، روـن ، هفیحص 
یخرب رکذ  زا  دعب  خیرات 16/10/66  رد  ص 171  هفیحص ، رد ج 20  ماما  . 7/10/58 ص 133 -  ج 211 ، رون ، هفیحص  ( 82 . 16/10/66

، بازحا هروس  ( 84 هیآ 141 . ءاسن ، هروس  ( 83 میدرک . هراشا  نآ  هب  هک  تسا » یلئاسم  مه  نآ  زا  رتالاب  و   » دیامرفیم یتموکح  تارایتخا 
، عبنم نامه  ( 87 یضاق . تافص  باوبا  زا  باب 11  ص 109 ، ج 18 ، هعیشلالیاسو ، ( 86 ص 42 . ج 1 ، ةورعلا ، کسمتسم  ( 85 هیآ 48 .
ص ج 40 ، رهاوج ، ( 91 ص 254 . ج 103 ، راونالاراحب ، ( 90 ص 6 . ج 18 ، هعیشلالیاسو ، ( 89 ص 12 . ج 40 ، رهاوج ، ( 88 ص 110 .

هغالبلاجهن ( 96 ص 99 . ج 18 ، هعیشلالیاسو ، ( 95 هیآ 9 . رمز ، هروس  ( 94 هیآ 35 . سنوی ، هروس  ( 93 ص 12 . ج 40 ، رهاوج ، ( 92 . 14
ج 93، راونالاراحب ، ( 99 ص 564 . ج 18 ، هعیشلالیاسو ، ( 98 ملعلا . لضف  باـتک  ج 1 ، یفاـک ، لوصا  ( 97 هبطخ 132 . حـلاص ، یحبص 

مراهچ هرامـش 329 ، تلاسر ، همانزور  ( 101 و 127 . ص 126  هلبق ، هیلاقا  نارگ  رادـیب  ص 484 ، ج 2 ، هیوضرلا ، دـئاوف  ( 100 ص 44 .
مکحلاررغ 106) مکحلاررغ 105 ) مکحلاررغ 104 ) مکحلاررغ 103 ) ( 102 يدیعس . هَّللاۀیآ  دیهش  زا  لقن  هب  ص 8  لاس 1365 ، دنفسا 

همان 27. هغالبلاجهن ، هبطخ 200 111 ) هغالبلاجهن ، ( 110 ص 199 . هیقف ، تیالو  مکحلاررغ 109 ) مکحلاررغ 108 ) مکحلاررغ 107 )

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 51زکرم  هحفص 48 

http://www.ghaemiyeh.com


رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
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هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 
مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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