
 

 دالیل عقلی امامت و مهدویت

 

 

1. 

 ...كْویس ثبیس ضا اهبهت

 اظ رعئی، اهَض احجبت ثطای قجیؼتب است، گبًِ پٌذ حَاس حَظُ زض «رعئیبت زضى» ٍ ػول ػْسُ ثط «ًلیّبت زضى» ًِ آًزب اظ

 ػلتی اتلبهی، پسیسُ ّط ایٌٌِ ٍ چْبض هیطَز زٍ ثؼالٍُ زٍ ًِ ًٌس حٌن هیتَاًس كوف ػول هخال  .ًویطَز استلبزُ ػولی زلیل

 .زاضز

 تٌْب ًِ ّب، اًسبى ثطای الْی ضاٌّوبیی ٍرَز ٍ ًػت هؼطكی،» ًِ ًٌس هی حٌن هوساض ّویي ثِ ػول ّن هْسٍیت ثحج زض

 ذسا، ًتبة ثِ  ثبیس ًیست، ػول تٌْب ًبض «ذبضری هػبزین ثط اهبم تكجین ٍ تطریع» اهب «است ؾطٍضی ٍ الظم ثلٌِ ذَة

 .ًٌین هطارؼِ اهبهت، هٌٓػتِ هٔسّػی ًطاهبتِ ٍ پیبهجط سٌت

 ظهبًی ّط زض اهبم ٍرَز  ًِ ضَز تجییي هكلت ایي ًِ است زلیل ایي ثِ ػولی ٍ هٌكوی سِیط اظ استلبزُ زیگط؛ ػجبضتی ثِ

 .زیگطیست ی هسبلِ هْسی حؿطت ٍرَز ثط آى تكجین اهب است، الظم

 .لكیلی ضحین هْسٍیت؛ ٍ اهبهت ػولی ی اَزِلِّ ًتبة اظ ثطگطكتِ

 

 

2. 

 ًطز؟ ضطٍع ثبیس ًزب اظ

 .است اهبهت ثحجِ ًیبظ پیص ایٌْب ظیطا ثبضین؛ كْویسُ ضا پیـوجطش ٍ ذسا اثتسا ثبیس اهبهت، اغل زض تؼوّل ٍ تحوین ثطای

 یؼٌی) ًیبظش پیص ًِ است كطؼ ایي ثب هیطَز، ثبضگعاضی «هْسٍیت ٍ اهبهت ػولی زالیل» هَؾَع ثب ًِ هكبلجی ثٌبثطایي

 .زاضین هجَل ٍ كْویسُ ًطزُ، تحوین هجال ضا( الْی ػسل ٍ ًجَت هؼبز، تَحیس،

 آكطیٌص، ثَزى ّسكوٌس ذسا، لكق: اظ ػجبضتٌس پطزاذت، ذَاّین آى ثِ ازاهِ زض ًِ «اهبهت ػولی ی اَزِلِّ» اظ ثطذی كْطست

 ...ٍ اضطف اهٌبى هبػسُ ًبهل، اًسبى  هسبلِ كیؽ، ٍاسكِ الْی، ػٌبیت ٍحی، ًالم هٔلسّط ثِ ًیبظهٌسی

 لكیلی ضحین هْسٍیت؛ ٍ اهبهت ػولی ی اَزِلِّ ًتبة اظ ثطگطكتِ

 

 

3. 



 اهبم ٍرَز احجبت ٍ هٔحػِّل لكق

 ّسف ثی ٍ ثیَْزُ ٍ لـَ آكطیٌص ًویساز، اًزبم ّب اًسبى حن زض ضا ّب آى ذسا اگط ًِ ضا ًبضّب اظ ثطذی یؼٌی «هحػّل لكق»

 ًِ لكلی ذساست؛ شات ٍ ضحوت هْطثبًی،  لكق، اظ ایٌْب... زیي حبكظ هؼطكی ٍ ًػت یب ضطػی، تٌبلیق ثیبى هِخل! هیطس

 :چگًَِ. ثٌسگیست اغلِ هحوِن ٍ هحػّل

 ػبلَن ذلوتِ اظ لصا است، «حٌین» ذساًٍس ًِ آًزب اظ. زاضز ٍرَز... هبزض ثرطٌسُ، زاًب، لكیق، حٌین، یگبًِ، ذسایی ػبلَن، زض

 .سؼبزت ثِ ضسیسى ثطای ضا اًسبى ٍ آكطیس اًسبى ثطای ضا ػبلَن زاضتِ؛ «ّسف»

 زاضز ًِ ًَاهػی ذبقط ثِ ػول اهب زازُ، هب ثِ ثبقٌی حزت ػٌَاى ثِ ضا «ػول» ذسا چیست؟ گطٍ زض اّساف ایي ثِ ضسیسى

 زازُ هطاض هب اذتیبض زض ًیع ضا «ضاٌّوب ٍ ثطًبهِ ضاُ،» ػول ًٌبض زض ثٌبثطایي! ًیست ًبكی اهب است الظم اًسبى ضاٌّوبیی ثطای

 ضا ضاٌّوب ًبض تَاًس ًوی ٍهت  ّیچ ًتبة[ است اهبم ٍ پیـوجط ّوبى ضاٌّوب ٍ آسوبًی ًتبة ّوبى ثطًبهِ زیي، ّوبى ضاُ]

 .زّس تَؾیح ٍ ضطح ضا آى تب زاضز ًیبظ ضا ًسی ّطًتبثی ًِ چطا! زّس اًزبم

 ًوی ثیٌبض -سؼبزت ثِ آًْب ًطسیسى ثطای- ّن ضیبقیي ٍ ّستٌس اَهّبضُ ًلس ٍ َّس َّا، زاضای اًسبًْب ًِ آًزب اظ ّوچٌیي

 ثؼٌَاى الْی حزت ٍ ضاٌّوب ّست، آزم ٍ ػبلَن ظهبًیٌِ تب ثبضس؛ ذبلی ذسا حزت اظ ظهیي ًجبیس ظهبًی ّط زض پس ًطیٌٌس،

 .ثبضس زاضتِ ٍرَز ثبیس ًیع ثلس ضاُ ٍ ضاٌّوب

 لكیلی ضحین هْسٍیت؛ ٍ اهبهت ػولی ی اَزِلِّ ًتبة اظ ثطگطكتِ

 

 

4. 

 !ًجبضِ؟ ًِ هیطِ هگِ

 ًِ زاضتِ ّسكی ّن اًسبى ذلوت ّوچٌیي است، ثَزُ ّسكوٌس حٌین، ذسای سَی اظ آكطیٌص رطیبى ًِ ًیست ضٌی

 .زاضز تٌگبتٌگی اضتجبـ «ضاٌّوب ٍ ضاُ ضٌبذتِ» ثب آى تحون ٍ ثبضس، «ًوبل ثِ ضسیسى» ّوبًب

 ٍ كطزی هؼٌَی، هبزی، رَاًت توبم ضَز هی تٌْبیی ثِ ػول ثب آیب ضسیس؟ ًبهل ضٌبذت ثِ ضَز هی تٌْبیی ثِ ػول ثب آیب

 ّبی گصاضی هبًَى ثطط، تبضید چوسض كْویس؟ ضا آذطت ٍ ضٍح تَاى هی تٌْبیی ثِ ػول ثب آیب زاز؟ تطریع ضا اًسبًْب ارتوبػی

 !ًطزُ پیسا تـییط یب ٍ ضسُ لـَ ّب ثطًبهِ آى ًبضسبیی، ٍ ًوع زالیل ثِ ًِ ثَزُ ضبّس ضا هتؼسزی

 یب ذَضجرتی اًتربة زض ٍ ضَْت، ّن زاضز ػول ّن ًِ اًسبًی ثطای ّسف ایي تحون ًِ است ثسیْی: ایٌٌِ تط هْن

 !ًیست هوٌي سجحبى_ذسای# ربًت اظ ضاٌّوب كطستبزى ثسٍى زاضز، اذتیبض ثسثرتی

 ثطای ییضاٌّوب حتوب پس ،[ّست ًِ] است ًوػی ٍ ػیت ّطگًَِ اظ پبى ٍ سجحبى ٍ[ ّست ًِ] است حٌین ذساًٍس اگط

 ...زازُ هطاض ّب اًسبى ثِ ًوي

 

 

5. 

 اهبم ٍرَز احجبت ٍ هوطّة لكق



 ػالهِ. ًٌس هی زٍض سطًطی اظ ٍ تطؿیت، تٌبلیق اًزبم سَی ثِ ضا هب ًِ اًسبًْب، ثطای ذسا قطف اظ ًبضی: یؼٌی هوطّة لكق

 ثٌسگی ثِ هب ًطزى ًعزیي زض ٍلی گیطز، ًوی هب اظ ضا اذتیبض ٍ هسضت ًِ است اهَضی آى «ذسا هوطّة لكق: »گَیس هی حلی

 (324ظ الوطاز، ًطق). است هؤحط هؼػیت، اظ هب ًطزى زٍض ٍ

 :استسالل ضٍش

 ثطای ای ظهیٌِ ّط ذسا ًِ زاضز ٍرَز تٌبلیلی ٍ ثطًبهِ ،(ًوبل یؼٌی) اًسبى ذلوت اظ حٌین ذسای ّسف ثِ ضسیسى ثطای

 .ثبضس ثطًبهِ آى ثِ ػول ثطای اًسبًْب تطؿیت ٍ ضٍضٌگطی هَرت ًِ آًچِ ّط ًوبیس؛ هی  كطاّن ضا ثبضس الظم تٌبلیق آى اًزبم

 .اًسبًْبست هب ثِ ذسا هوطّة لكق ضٍضي ّبی ًوًَِ اظ «الْی ییضاٌّوب ٍ اهبم هؼطكی ٍ ًػت»

 

 

6. 

 ...ثٓط ضُ

 اًػبف ٍ ػسل ثِ ٍ زاضز ثبظ ّب ذَزذَاّی ٍ تزبٍظ اظ ضا آًبى ًِ ثبضس هسیطی ٍ ضئیس ًظبضت تحت ای ربهؼِ اگط است ٍاؾح

 هسیط، ٍ ضئیس ایي اگط حبل. ثَز ذَاّس زٍض ثِ تجبّی ٍ كسبز اظ ٍ ًعزیي پیططكت ٍ غالح ثِ ربهؼِ آى ًوبیس، زػَت

 .هبًس ًوی آى ًػت ٍ هؼطكی اّویتِ زض ضٌّی ّیچ زیگط ثبضس، ذسا قطف اظ هٌػَة ٍ هؼػَم

 اٍغبف ٍ اهبهت هوبم تؼطیق ثِ تَرِ ثب. ثبضس هی پیبهْب آى پبسساض ٍ حبكظ پیبهجط، اظ ًیبثت ثِ اهبم ٍ ذسا ضسبى پیبم پیبهجط

 .كْویس ضا «ذسا ربًت اظ اهبم ًػت ٍ هؼطكی» ثَزىِ لكقِ ضَز هی ثْتط آى،

 لكیلی ضحین هْسٍیت؛ ٍ اهبهت ػولی ی اَزِلِّ ًتبة اظ ثطگطكتِ

 

 

7. 

 ...ّب ًعزیٌی ّویي ّست، اٍ

 !ًطسی هوػس ثِ تَ تب زازُ ّن زست ثِ زست ّوِ... اًس ٍ ري اظ ضیبقیٌی ثب ذن، ٍ پیچ اظ پط ضْطی

 ًطبًی آًٌِ ثب ًوبیس، هی آهبزُ ثطایطبى ّن ػبلی ؿصایی ٍ ٍیژُ پصیطایی ًٌس، هی زػَت هٌعلص ثِ ضا اكطازی ًسی ًٌیس كطؼ

 اًحطاف ثطای ًبضی ّط اظ ٍ ثطسٌس هْوبًی ثِ اكطاز آى ذَاٌّس ًوی ًِ ّستٌس ضاُ ثیي زض ضیّبزاًی زاًس هی اهب زازُ ضا هٌعل

 !ٍضظًس ًوی زضیؾ آًبى

 ذَاّس ثیَْزُ ٍ لـَ ًبض ثِ هحٌَم اش هْوبًی هٔسلّوبً ًلطستس، «ضاٌّوب» هیْوبًبى ثطای هیعثبى اگط هسبئل، ایي ثِ تَرِ ثب

 ...ًطز ًرَاّس ضّب حزت ٍ ضاٌّوب ثسٍى ای لحظِ ضا هطزم حتوب است حٌین ذساًٍس چَى ٍ! ثَز

 لكیلی ضحین هْسٍیت؛ ٍ  اهبهت ػولی ی اَزِلِّ ًتبة اظ ثطگطكتِ

 

 

8. 



 اهبم ٍرَز احجبت زض «اضطف اهٌبى» ثطّبى

 آى اظ ثطذی تٌْب ًِ است زیگط ّبی اًسبى اظ تط ضطیق ٍرَزش زاضز، ضا ذَثیْب ٍ ًوبالت ّوِ ًِ اًسبًی ضي، ثی: 1هوسهِ

 .زاضًس ضا ًوبالت

 اٍ اظ هجل ثبیس تط ضطیق هوٌيِ آى زیگط، هوٌي ضئ اظ ثبضس ًوتط ًوبالتص ًِ یبثس تحون هوٌٌی ضئ ّطگبُ: 2هوسهِ

 .ثبضس هَرَز

 تط ضطیق ٍ زاضز ضا ًوبالت ّوِ ًِ] اهبم ٍرَز اغل ثِ زاضًس، ضا ًوبالت اظ ثطذی تٌْب ًِ اًسبًْبیی اًجَُ هطبّسُ اظ: ًتیزِ

 .ثطین هی پی[ است

( هؼػَم اهبم) اضطف هوٌي ًِ است آى هستلعم آهس، ٍرَز ثِ(  ؾؼیق اًسبى) اذس هوٌي ّطگبُ: »هیگَیس سْطٍضزی

 .«ثبضس زاضتِ ٍرَز

 .«ّستٌس تط ضطاكت ثب ٍ تط ًطاهت ثب ًِ هَرَزاتی ثِ زاضت؛ ثبٍض ثبال، ػبلن ثِ ًسجت ثبیس: »اضسكَ

 45-42ظ ٍهْسٍیت، اهبهت ًولی ٍ ػولی زالیل

 

 

9. 

 هطؽ؟ ترن یب ثَزُ هطؽ اٍل هیگلتین یبزتًَِ

 ثِ هجال تطش ضطیق ٍ تط ًبهل حتوب ًٌس هی ظًسگی هَرَزی اگط آكطیٌص، ٍ قجیؼت ًظبم زض: گلتین هجل پیبهْبی اظ یٌی زض

 .است آهسُ ٍرَز

 ًَع اٍلیي اثتسا ثلِ، «هطؽ؟ ترن یب ثَزُ هطؽ اٍل» ًِ زاز ضا هؼطٍف سَال آى پبسد ثطَز هكلت ّویي اظ استلبزُ ثب ضبیس

: زیگط ػجبضتی ثِ ضسُ؛ هحون ًبهل ًَعِ ّوبى تَسف تٌخیط، ٍ ترن تَلیسِ ثؼس ًطزُ، ایزبز ذساًٍس ضا( هطؽ یؼٌی) آى ًبهل

 .است «حیَاى» ًكلِ، ٍ حیَاى ثیي ًبهلِ ًَعِ

 ایي ثَزُ؛ آكطیٌص تط ضطیق ٍ ًبهل ًَع ّوبى ضسُ، ایزبز پطٍضزگبض هسضتِ زستِ ثب ٍ گطكتِ سجوت شاتب ّستی زض آًچِ

 هب اظ هجل حتوب: ًطز احجبت ضَز هی زلیل ّویي ثِ. زاضز رطیبى ّن( اًسبًْب یؼٌی) هَرَزات اضطفِ ثیي زض هسبلِ

 .است آهسُ ٍرَز ثِ( ذسا حزت) ًبهلی اًسبى ػبزی، ّبی اًسبى

 لكیلی ضحین هْسٍیت؛ ٍ اهبهت ػولی ی اَزِلِّ ًتبة اظ ثطگطكتِ

 

 

10. 

 ضٌبذتی ربهؼِ زلیل

 .است ظهیٌی ًگبُ ثب ضٌبذتی ربهؼِ زلیل اهبم، ٍرَز استوطاض ٍ لعٍم احجبت ػولی زالئل اظ یٌی



 ایي تب ثبضس اهبهی ثبیس پس،. اًس هوجَل حبًن ٍ غحیح هبًَى ًیبظهٌس ًوبل، ٍ سؼبزت ثِ ضسیسى رْت اًسبًْب ٍ ربهؼِ

 ضا ضاُ ّویي ثؼخت، لعٍم احجبت ثطای ًیع كالسلِ. ثبضس سیبسی حبًن یي چْطُ زض ًِ اهبهی. ثطسبًس سبهبى ثِ ضا ًوص

 .اًس ًطزُ اًتربة

 136-111 ظ اهبهت، ًلی هسبئل اهیٌی، 324ٍالوطاز،ظ ًطق حلی، ػالهِ

 

 

11. 

 اهبم ٍرَز احجبت ثطای ّسكٌسی ثطّبى

 .است ّسكوٌسی اهبم،ثطّبى ٍرَز احجبت ػولی زالیل اظ زیگط یٌی

 یي ٍرَز تٌبهل، ثِ ضسیسى الظهِ. است تٌبهل زض رسوص هبًٌس ضٍحص ٍ است ضٍح ٍ رسن اظ هطًت اًسبى

 ٍ رسوبًیت ػبلن ثِ ثَزى هحػَض ذبقط ثِ ٍلی زاضز ضا اًسبى ضاٌّوبیی ٍظیلِ ػول اگطچِ. ًوبیس ًوي ضا اٍ ضاٌّوبست،ًِ

 .ثطتبثس ػول ًوي ثِ تب ثبضس ّن زیگطی ضاٌّوبی حیَاًی،ثبیس توبیالت ٍ َّس ٍ َّا چَى زضوٌبًی ٍرَز

 ًسل ًِ چطا زاضت؛ ذَاٌّس ٍرَز ضاٌّوبیبًی ًیع ایطبى اظ پس یویي ثِ است؛ اًطم پیبهجط ضسبلت، ػػط زض ضاٌّوب ایي

 ٍرَز ٍ زیي تحطیق ذكط ٍ. ثَز ذَاّس ثیَْزُ اًسبًْب ذلوت ًجبضس، الْی ضاٌّوبی ٍ ثطًبهِ ضاُ، اگط ٍ زاضز ازاهِ اًسبًْب

 .هیٌٌس تبًیس ضا ؾطٍضت ایي ّن هٔؼبًس ّبی گطٍُ

 136-111ظ اهبهت ًلی هسبئل ٍاهیٌی 324الوطاز،ظ حلی،ًطق ػالهِ

 

 

12. 

 استوطائی زلیل

 حطًت هسیط. یبكت زست ًلی ٍاهؼیتْبی ثِ تَاى هی اًلطازی ٍ رعئی ٍاهؼیتْبی اظ ًِ است اهط ایي ثیبًگط استوطائی ضٍش

 ًتیزِ زاضز ٍرَز هؼیي رعء ثطای ًِ آًچِ هطبّسُ ثب زیگط ػجبضت ثِ. است ضسیسى ًل ثِ رعء اظ استوطائی ضٍش زض

 .زاضز ٍرَز ًیع( گیطز هی هطاض آى زض رعء ًِ) ًل ّوِ ثطای ًِ ثگیطین

 :است استوطائی زلیل اهبم، ٍرَز استوطاض ٍ لعٍم احجبت زالئل اظ یٌی

 ٍ هٌػَة ربًطیٌبى ٍ اٍغیبء ذَزضبى اظ پس آلِ، ٍ ػلیِ اهلل غلی ذبتن حؿطت تب السالم ػلیِ آزم حؿطت اظ اًجیب ّوِ

 !ًجبضس؟ ربضی ػلیِ، اهلل غلَات ذبتن پیبهجط ػػط زض ضیَُ ایي چطا پس اًس؛ زاضتِ هرػَظ

 21ٍ23ظ ع، ازم لسى هي الَغیّة ثبة ٍالتجػطُ، االهبهِ ثبثَیِ، ثي ػلی

 

 

13. 

 (1هسوت) ربهغ هظْط ثطّبى



 ٍ ٍرَز ثِ ًْبیت زض زاضز ٍرَز اًسزبم ّب آى ثیي ًِ احٌبم ارطای ثطای زضى هبثل غلبت ظَْض هسیط زض ذساًٍس شات

 .ثبضس هی اسوبء ٍ غلبت توبم ضبهل ذساًٍس ٍ گطزز هی ثبظ ذساًٍس هسیطیت

 هی ٍ ًطزُ اضبضُ اهبم ٍرَز ّبی ؾطٍضت ایي اظ ثؼؿی ثِ قَسی ًػیطالسیي ذَارِ ًالم تَؾیح زض( ضُ) حلی ػالهِ

 :كطهبیس

 اظ ثطط ػولی ضٌبذت تب است ؾطٍضی پیبهجط ٍرَز ّب آى ضطح ٍ تلػیل اظ ای رلَُ ٍ اسوبء ایي ظَْض ٍ ثطٍظ ثطای-1

 ثِ اهبهت هوبم زض ًِ است الْی غلبت ٍ اسوبء ی زٌّسُ تَؾیح ٍ زٌّسُ ضطح پیـوجط لصا ضَز توَیت پیـوجط ثیبى قطین

 (ضطح ٍ تـییط ًوی ثب. )است ضسُ اضبضُ ًجیطُ ربهؼِ ظیبضت زض ّب آى توبم ًِ ضسس هی ذَز اٍد

 

 

14. 

 (2هسوت) ربهغ هظْط ثطّبى

 :اهبم ٍرَز ّبی ؾطٍضت تجییي رْت قَسی السیي ًػیط ذَارِ ًالم زضثبضُ حلی ػالهِ ضطح ازاهِ

 ٍرَزش اػوبم زض گبّی ٍلی ًٌس، هی زضى ضا زیي كطٍع ٍ اغَل اظ حوبین اظ ثسیبضی ػول ًیطٍی ثب اًسبى چِ اگط... 

 ثیبى ثب ػولی احٌبم ایي ًِ ٌّگبهی اهب گطزز، هی آًْب اًزبم ٍ آى ثط اػتوبز اظ هبًغ ًِ زاضز ٍرَز ّبیی تعلعل ٍ ّب ٍسَسِ

 ّبی یبكتِ سَی ثِ هلت هَت ثب اًسبى ٍ ضس ذَاّس ظزٍزُ زلی زٍ ٍ ضي ٍ تعلعل گًَِ ّط گطزز، توَیت االّی پیطَای

 ضكت ذَاّس ذَز ػولی

 تب گطزز، االّی پیطَایبى زاهبى ثِ زست ثبیس ٍ ًٌس ًوی زضى ضا آى هجح ٍ حسي ػول، ًِ زاضز ٍرَز اهَض اظ ثسیبضی-2

 .زضیبثس ضا آًْب ثسی ٍ ذَثی ثتَاًس

 

 

15. 

 (1هسوت) ػولی هجبًیِ ًولی؛ هجبًیِ

 تَاًس ًوی ػول ًِ زاًیس هی: ػوالًی ًالهی هجبًی اهّب... است ػولی هجبًی گبّی ٍ ًولی هجبًی گبّی هْسٍیت ًالهی هجبًی

 ًِ است ایي ػولی ثطّبى هجبًی اظ یٌی. ًٌین اهبهِ ػولی ثطّبى كطز، ضٍی تَاًین ًوی. ثطسبًس ضا هطرػی كطز ٍهت ّیچ

 سٌت اّل. است ثبهی اًطم پیـوجط ٍرَز تب كیؽ ایي ًِ گَیٌس هی ّن هسلوبًبى... است هؼٌَی كیؽ یي اهبهت، ٍ ًجَت

 هكغ ثبال ػبلَن ثب ثطط اضتجبـ پس. ضس هكغ پیـوجط كَت ثب ثَز، اهبهت ٍ ًجَت لجبس زض ًِ هؼٌَی كیؽ ایي ًِ گَیٌس هی

 .ضس

 ًوتط ّب آى اظ هب هگط است؟ ًسازُ آیٌسگبى ٍ هب ثِ اهب زازُ، گصضتگبى ثِ ضا كیؿی چٌیي ذسا چطا پطسین هی هب اهب

 ٍ تٌبلیق ضسبلت، ًِ ًیست ًجَت غَضت ثِ اضتجبـ ایي ًِ ایي آى ٍ است ًطزُ حل ضا هطٌل ایي اهبهیِ ضیؼِ ّستین؟

 اهطٍظُ. ضسس هی ثطط ثِ ًبهل اًسبى ایي قطین اظ ٍ است ثطهطاض ًبهلی اًسبى ٍاسكِ ثِ الْی كیؽ ثلٌِ ثبضس؛ رسیسی زیي

 .است زاضتِ ثیبى ًطثٔي پطٍكسَض ثطای قجبقجبیی ػالهِ ضا ثطّبى ایي. است( ػذ) حزّت حؿطت ٍاسكِ، آى

 



 

16. 

 (2هسوت) ػولی هجبًیِ ًولی؛ هجبًیِ

 زاضتِ ٍرَز ّویطِ ثبیس الْی حزت ٍ اهبم ضٍایبت، اظ زیگط كطاٍاى ازلِ ٍ زلیل ایي ضس، گلتِ هجل هسوت زض آًچِ ثطثٌب

 الْی حزت ٍرَز اظ ذبلی ضا هب ظهبى تَاى ًوی پس. ثبضس الْی حزت اظ ذبلی ًِ ًطز تػَض ضا ظهبًی تَاى ًوی. ثبضس

 .است ظًسُ ٍ زاضز ٍرَز هب ظهبى زض ظهبى بماه ثٌبثطایي،. زاًست

 هب ٍسیلِ ثِ ذسا ًِ هبیین. اًس آسوبى اّل اهبى ّب ستبضُ ًِ چٌبى ّستین؛ ظهیي اّل اهبى اهبهبى، هب: »كطهَزًس غبزم اهبم

 ٍ ثجبضز ثبضاى هب ثطاى ٍ ًعًس هَد اّلص ثط تب ًگْساضتِ ضا آى هب ثطاى ٍ اٍ اربظُ ثب رع. ًیلتس ظهیي ثط تب ًگبّساضتِ ضا آسوبى

 ضٍظى اظ. ثطز هی كطٍ ضا ذَز اّل ظهیي ًجبضس، ظهیي زض اهبم اگط. زّس ثیطٍى ضا ذَز ثطًبت ظهیي ٍ ًٌس ًطط ذَیص ضحوت

 ًوی ذبلى ّن هیبهت تب ٍ هستَض ٍ ؿبیت یب ٍ است ثَزُ هطَْض ٍ ظبّط یب ًِ ًیست حزت اظ ذبلى آكطیس، ضا آزم ذسا ًِ

 .پطستٌس ًوی ضا ذسا ًجبضس، چٌیي اگط. است ذسا حزت اٍ،. هبًس

 آكتبة ثب ًِ چٌبى: كطهَز ضًَس؟ هٌس ثْطُ ؿبئت اهبم اظ هطزم چگًَِ: پطسیسم غبزم اهبم اظ: گَیس هی حسیج، ضاٍى سلیوبى،

 .«ضًَس هی هٌس ثْطُ اثط پس

 66 ظ 1 د اًتظبض كػلٌبهِ

 

 

17. 

 حٌَِنٕ اثي ِّطبم هٌبظطُ

 ٍ ثَز ًطستِ هؼتعلی ػجیس ػوطٍثي. ضكتن هسزس ثِ ضسم ثػطُ ٍاضز ای روؼِ ضٍظ: هیگَیس غبزم اهبم ضبگطزاى اظ ّطبم

 اّل هي زاًطوٌس ای: پطسیسم ٍ ًطستِ روؼیت آذط زض ّن هي ًطزًس، هی ّبیی پطسص اٍ اظ ٍ ثَزًس اقطاكص ظیبزی گطٍُ

 زاضی؟ چطن آیب: گلتن. ثپطس ذَاّی هی چِ ّط: گلت ًٌن؟ هكطح سؤالی زّی هی اربظُ ًیستن، ضْط ایي

 چِ چطن ثب گلتن. زاضم چطن آضی گلت است، ایٌگًَِ هي ّبی پطسص گلتن! است؟ سئَالی چِ ایي ثیٌی؟ ًوی هگط گلت

 ثب پطسیسم زاضم، گلت زاضی؟ ظثبى آیب گلتن. زّن هی تطریع ضا آًْب ًَع ٍ ضًگ ٍ ثیٌن هی ضا ّب زیسًی زاز رَاة ًٌی؟ هی

 ضا ثَّب آى ثب آضی گلت زاضی؟ ضبهِ آیب گلتن. زّن هی تطریع آى ثب ضا ؿصاّب هعُ ٍ قؼن زاز رَاة ًٌی؟ هی چِ آى

 اظ ٍ ضٌَم هی ضا غساّب آى ثب آضی زاز رَاة زاضی؟ ّن گَش آیب گلتن. زّن هی تویع ضا ثس ٍ ذَة ثَی ٍ ًطزُ استطوبم

 .زّن هی تویع یٌسیگط

 زچبض هي رَاضح ٍ اػؿب زیگط اگط گلت ًٌی؟ هی چِ آى ثب پطسیسم آضی گلت زاضی؟ ّن «ػول» هلت ایٌْب اظ ؿیط آیب گلتن

 تأییس ضا اٍ گَیس هی ّطبم( است رَاضح ضاٌّوبی ػول ٍ هلت پس. )ًٌس هی ثطقطف ضا آًْب ضي هلجن ضًَس، تطزیس ٍ ضي

 .است آكطیسُ ضا هلت حَاس ٍ اػؿبء ضاٌّوبیی ثطای هتؼبل ذساًٍس آضی گلتن ٍ ًطزم

 ًگصاضتِ ضاٌّوب ثسٍى ضا اًسبى ثسى رَاضح ٍ اػؿب زیگط چطن ٍ گَش ًِ ذسایی ثگَیس ًسی است غحیح آیب! زاًطوٌس ای

 ّیچ آیب ثبضٌس؟ اذتالف ٍ تطزیس ٍ ضي گطكتبض تب گصاضتِ پیطَا ٍ ضاٌّوب ثسٍى اًطم ضسَل ضحلت اظ پس ضا هسلوبًبى است،

 ًٌس؟ هی هجَل ضا هكلت ایي سبلوی ػول

 169 ظ ،1 د ًبكی،



 

 

18. 

 زیبًت حبكظ اهبهت ٍرَز

 آؿبظ اظ ًیع هٌللبى ّوِ. آٍضز هی اضهـبى ثِ ّویطِ ثطای ضا ثطط سؼبزت آى ربٍزاًگی ًِ است ضوَلی رْبى زیي اسالم

 ًگْجبى ٍ حبكظ ثِ ًیبظ زیٌی چٌیي اسالهی ّبی كطهِ رویغ اتلبم ثِ. ًوبیٌس ػول آى ثِ هَظلٌس هیبهت هیبم تب ضسبلت

 اگط. یبثٌس زست ضطع كطٍع ٍ اغَل رویغ ثِ تحطیلی ٍ تـییط ًوتطیي ثسٍى ثتَاًٌس ثؼسی ّبی ًسل ًِ ای گًَِ ثِ زاضز،

 اًٌَى. آیس هی الظم ًبهع زیي یب ٍ هؼلَم ؿیط ثِ تٌلیق ًطسس، هٌللیي ثِ هكوئٌی ًبًبل اظ ًوبل ٍ توبم غَضت ثِ ضطع

 ثبضس؟ تَاًس هی ًسی چِ ضطع ٍ زیي حبكظ ًِ است آى پطسص

 ًبهل غَضت ثِ ضطیؼت تلػیل ٍ ضطح ایٌٌِ ّن ٍ است تحطیق ٍ تـییط اظ حبكظ ًیبظهٌس ذَز ّن ًِ هطآى، ضَز گلتِ اگط

 هسبئل رولِ اظ اسالهی احٌبم ٍ ضطع توبم ّن ثبظ ًِ ثبضس حبكظ اروبع ٍ هكؼی سٌت ضَز گلتِ اگط. است ًیبهسُ آى زض

 .است سؤال ٍ تطزیس هَضز آًْب ذَز اػتجبض ًیع هیبس ٍ ضأی ٍ احبز اذجبض. است ًطسُ ثیبى آى زض زیٌی هستحسحِ

 ثبضس، آكطیي سؼبزت ٍ ثرص اقویٌبى آیٌسگبى ثطای آى ثِ ػول تب ثَزُ ضطع حبكظ رْبت رویغ اظ تَاًس هی ًسی ثٌبثطایي

 اهبم ضطایف ایي ثب هبًسُ ثبهی هَضز ٍ هػسام تٌْب ثبضس، هػَى ًیع لـعش ٍ ذكب ّط اظ ٍ زاضتِ پیبهجط ّوچَى اٍغبكی ًِ

 .هبست هكلَة ًِ است هؼػَم

 

 

19. 

 اهبهت ٍرَز ؾطٍضت ثط ككطت ٍ ػول ًسای

 ضسُ گصاضتِ ٍزیؼِ ثِ اًسبى ٍرَز زض شاتی ٍ ككطی غَضت ثِ ذَاّی ذسا ٍ اهلل الی هسیط پیوَزى ٍ ًوبل ثِ ضسیسى

 اسالم پیبهجط زلیل ّویي ثِ. ًساضز اهٌبى ًبهل ٍ ثطگعیسُ ضاٌّوبیی ثسٍى ضاُ ایي پیوَزى ًِ ًٌس هی حٌن ػول. است

 .گوبضت هی ذَز ربی ثِ ضا ًسی هطزم ازاضُ ثطای ضَز، ذبضد هسیٌِ اظ حذ یب رٌگ ثطای ضٍظ چٌس هیرَاست ّطگبُ

 اهبهت ثِ ًسجت ٍ ًطزُ ضّب ضا هطزم است هْطثبى ٍ زلسَظ اهت ثِ ًسجت هطآى تؼجیط ثِ ًِ پیبهجط ًطز، ثبٍض تَاى ًوی ّطگع

 .ثبضس گصاضتِ ثالتٌلیق ضّجطی اسبسی ٍ هْن هسئلِ زض ضا اهت ٍ ثَزُ ثیتلبٍت ذَزش اظ پس ربًطیٌی ٍ

 اظ ٍ زاضتِ ثیبى ضا هٌطٍّبت ٍ هستحجبت حتی كطٍع، ٍ اغَل توبهی ًِ پیبهجطی ًٌس هی حٌن اًسبًی سبلن ككطت ٍ ػول

 تَرِ ثی ذَزش اظ ثؼس ربهؼِ اهبهت ٍ ضّجطی هْن هسئلِ اظ است ًساضتِ ؿللت اهت هؼٌَی ٍ هبزی هسبئل تطیي عئیر

 زهین ٍ غطاحت ثب ضا ذَیص اظ پس ضّجطی ٍ اهبهت هَؾَع ًیع پیبهجط ًِ است آى ككطت ٍ ػول اهتؿبی ثٌبثطایي. ًجبضس

 .ثبضٌس ًوَزُ ثیبى

 

 

20. 

 (1ثرص) الْی حزت اتوبم اهبهت، ٍرَز



 تططیؼی ٍ تٌَیٌی ثٔؼس زٍ زض الْی ّسایت: ًوبیین  هی ثیبى اروبل ثػَضت ضا اهبم ٍرَز ؾطٍضت ػولی ی  ازلِ اظ زیگط یٌی

 ٍ زاز زض تي ثبیس ًبگعیط ًِ است ای گًَِ ثِ آكطیٌص ٍ ًساضتِ ربیگبّی اذتیبض، تٌَیٌی، ّسایت ًَع زض. پصیطز  هی اًزبم

 ضا هبًسى رَاى ّویطِ توبؾبی تَاًس ًوی ًس ّیچ ًِ پیطی، ٍ رَاًی ًوَ، ٍ ضضس هخل ًیست، پصیط  اهٌبى آى اظ ػٔسٍل

 :است كطهَزُ تأییس ًیع هطآى ضا هَرَزات تٌَیٌی ّسایت ًؼوت. ثٌٌس

 ؿبیت سَی ثِ ضا آى ٍ آكطیس ضا چیع ّط ًِ است ًسی هب پطٍضزگبض: یؼٌی. )«ّٓسی حُنَّ ذَلْؤَِ ضَیٕءٍ ًُلَّ أػٕكی الَّصی ضٓثٌَُّب هبلَ»

 .(است ًوَزُ ّسایت ٍرَزیٓص

 ثِ تب است، زازُ اًتربة هسضت اًسبى ثِ ذساًٍس الْی، سلَى ٍ سیط ٍ هؼٌَی ًوبالت ثِ ضسیسى ٍ تططیؼی ّسایت زض اهب

 اقبػت پطتٌبض، رسیت، ذَاست، تططیؼی، ّسایت زض. ثبضس سْین ذَیص ًلسبًی ًوبل ٍ اضتوبء زض ذَز هوٌي قطین ّط

 گبم ؾاللت هرَف ضاُ یب ٍ سؼبزت هسیط زض است، هٔریّط ذَز اًسبى ٍ ّستٌس گصاض تأحیط الؼبزُ كَم الْی توَای ٍ هحؽ

 ثطزاضز؛

 ّسایت ًَع زض ًِ اًسبى ایي. است زازُ ًطبى ثیطاِّ اظ ضا ضاُ ٍ كطستبزُ آسوبًی ّبی ًتبة ٍ پیبهجطاى هتؼبل، ذساًٍس الجتِ

 ٍ ثطسس ًوبل اٍد ٍ هؼٌَی تٌبهل ثِ ًوَزُ، حطًت ًیٌی، ٍ ذیط هسیط زض تَاًس هی است، ضسُ زازُ اذتیبض اٍ ثِ تططیؼی

 هی زض هزیس، هطآى ٍیژُ ثِ اسالهی اغیل هؼبضف زض زهین ی هكبلؼِ ثب «ًَلَُضاً ٍٓإِهّب ضبًِطاً إِهّب السَّجیلَ ّٓسٓیٌٕبُٔ إًِّب». ثبلؼٌس

 ...(زاضز ازاهِ. )است هتؼبل ذساًٍس قطف اظ حزت اتوبم پیبهجطاى، ثؼخت اّساف ٍ زالیل اظ یٌی ًِ یبثین

 

 

21. 

 (2ثرص) الْی حزت اتوبم اهبهت، ٍرَز

 پبسرگَ ثبیس ٍ است هسئَل ذَز اػوبل ٍ اكؼبل هوبثل زض اٍ است، ضسُ زازُ اذتیبض اًسبى ثِ چَى تططیؼی ّسایت ًَع زض

 ثطای ؾاللت ضاُ اظ ضا ّسایت ضاُ ٍ هیلطستبز ضا ًسی اگط: »ثگَیس اًسبى حسبثطسی ٌّگبم ٍ هیبهت زض است هوٌي اهب ثبضس،

 حزت اتوبم پیبهجطاى، كطستبزى ی ٍسیلِ ثِ هتؼبل ذساًٍس. «هیطكتین ّسایت ضاُ ثِ هب هیساز، ًطبى ٍ هیٌطز تجییي هب

 :ًٌس هی

 ثین ٍ زٌّسُ ثطبضت كطستبزین پیبهجطاًی: یؼٌی. )«الطُّسٔلِ ثٓؼٕسٓ حٔزٌَِّ اهللِ ػٓلَی لِلٌّبسِ یٌَُٓىَ لِئاَلّ ٍٓهٌْٔصِضیيَ هٔجٓطِّطیيَ ضٔسٔالً»

 .(ثبضٌس ًساضتِ حزتی آى اظ پس هطزهبى تب ًٌٌسُ

 اظ پس ًِ هیٌٌس اهتؿب ػیٌبً هیٌٌس، ایزبة ضا پیبهجطاى كطستبزى ًِ ذساًٍس حزت اتوبم ٍ ػوَهی ّسایت ّویي»

 ضا زیي هؼبضف هطزم تب ضَز، گوبضتِ ٍی ربی ثِ ثبضس، اٍ هبًٌس ًوبل، اٍغبف زض ًِ ًسی االًجیبء، ذبتن پیبهجط زضگصضت

 اظ پس ضا هطزهبى ذساًٍس ًِ است الظم غَضت، ایي ؿیط زضًوبیٌس؛  هطارؼِ اٍ ثِ اذتالف، ٍ حیطت هَاضز زض ٍ گطكتِ اٍ اظ

 ٍ لكق ایي ضَز، گلتِ اگط. «سبظز ثْطُ ثی حزت، ٍرَز اظ ٍ هحطٍم، ّسایت ًؼوت اظ ضا آًبى ٍ ًٌس ضّب ذَز حبل ثِ پیبهجط،

 .هبست ذَز اظ هطٌل ًِ است آى رَاة ًویٌٌس؟ اهبهت اِػوبل ٍ ًیست ظبّط اًٌَى چطا الْی، حزت

 

 

22. 

 :است ظیط ی گبًِ سِ اهَض ثَزى توبم ثِ هٌَـ اهبهت، ثَزى لكقِ: هیٌَیسس حلی ػالهِ



 آى؛ ًػت ٍ اسن ثط ًعّ ٍ ػلن هسضت، ثِ ٍی ًوَزى هزْع ٍ اهبم ذلن (1

 اهبم؛ قطف اظ آى تحول ٍ اهبهت هجَل (2

 .ثٌسگبى ٍ اهت قطف اظ اهبم، ًْی ٍ اهط ًوَزى هجَل ٍ اهبهت حطین اظ زكبع ٍ اهبم ًطزى یبضی ٍ ًػطت (3

 است ٍارت اهت ثط سَهی است، ضسُ اًزبم ٍ است ٍارت اهبم ثط زٍهی است، ضسُ اًزبم ٍ است الظم ذساًٍس ثط ًرست اهط

 ثِ اهبهت اِػوبل ٍ اهَض زض تػطّف ًطسىِ اًزبم ثٌبثطایي. اًس ًطكتِ اهبم اظ زكبع ٍ پصیطش هسئَلیت ثبض ظیط ثطذی هتأسلبًِ ًِ

 ...(زاضز ازاهِ. )است اهت توػیط ػلت ثِ ثلٌِ اهبم، ٍ ذساًٍس هػَض ذبقط ثِ ًِ غطیح، ٍ ػلٌی غَضت

 

 

23. 

 ...(هجل ضوبضُ اظ ازاهِ)

 ًلطهَز، ثْطُ  ثی الْی، حزت ٍرَز اظ ضا ثطط ٍ كطستبز ضا پیبهجطاى ذالین، ثط حزت اتوبم ثطای ذساًٍس ًِ قَض ّوبى

 هطزم حویوی ضّجط ٍ زیي حبكظ پیبهجط ّوچَى ًِ ّبزیبًی ًیع، پیبهجطاى اظ پس ًِ ایٌست الْی هطیّت ٍ حٌوت اهتؿبی

 ثبضٌس؛ ذَیص ػػط زض ذلن زاًبتطیي ٍ ػبلن ، اًجیبء ّوبًٌس ًِ ًسبًی ثلطستس؛ ثبضٌس،

 یاذاله كؿبئل زاضای ًِ ًسبًی ثبضٌس، حزت ٍ الگَ ثتَاًٌس تب ًساضتِ، گٌبّی ٍ لـعش گًَِ ّیچ ػوط، توبم زض ًِ ًسبًی

 زٍض ثِ ظضت ٍ ًبپسٌس اذالم ٍ اٍغبف اظ ٍ ثَزُ ثطذَضزاض توَای ٍ ظّس ضزبػت، هسضت، اظ ثبضٌس، اًسبًی ػبلیِ غلبت ٍ

 .ثبضٌس ثٌسگبى اَػوبل ثط حزت ًیع هیبهت زض ٍ ثَزُ زاض ػْسُ ضا ػوَهی ّسایت ثتَاًٌس پیبهجط، ّوچَى ًِ ای گًَِ ثِ ثبضٌس،

 ثرطٌس، ًزبت گوطاّی ٍ ؾاللت ٍ حیطت اظ ضا ثطط هیتَاًٌس ًِ هؼػَم، اهبهبى هوسس ٍرَز هگط ًیست، ًسبًی چٌیي

 ثطای اهبم ٍرَز ؾطٍضت احجبت زض ضیؼِ ًِ ضس ثیبىثبضٌس...  ثٌسگبى ثط االّی حزت ٍ آذطت ٍ زًیب سؼبزت ثِ ّسایتگط

 .است اهبم ٍرَز ؾطٍضت احجبت ثِ هبزض ضطػی هؼتجط زالیل قطین اظ ّن ٍ ػولی ثطاّیي قطین اظ ربهؼِ،

 

 

24. 

 ٍ گسست زیٌی، ػوبیس زض اهبم ثِ توسّي ٍ ضٌبذت ثسٍى ثلٌِ ٍ اهبم ٍرَز ثسٍى ذبتویت، اظ پس ًِ است آى هسٓلّن

 اضسبل زیگط، قطف اظ ٍ است ًسیبى ٍ ػػیبى ذكب، لـعش، زسترَش اًسبى قطف یي اظ ًِ چطا. آیس هی ٍرَز ثِ اًحطاف

 .است پصیطكتِ ذبتویت ًجَت، سلسلة

 اهبم قطین اظ سؼبزت ٍ ّسایت آٍضزى زست ثِ هسلن ٍ هكؼی ضاُ تٌْب ٍ هرلَم ٍ ذبلن هكلَة اتػبل ضضتِ تٌْب ثٌبثطایي

 اظ ذبلی ثططیت ثطای ظهیي ٍ ًطسُ هحون اًجیبء آكطیٌص ٍرَزی كلسلِ ٍ ّسف غَضت ایي ؿیط زض. ثَز ذَاّس پصیط اهٌبى

 .هبًس ذَاّس حزت

 .است ٍالیت ٍ اهبهت هوجَلیت ثِ ذبتویت هططٍػیت ٍ ذبتویت ربیگعیي ٍ هٌول اهبهت ًتیزِ، زض

 

 

25. 



 هٔلسّط ثِ ضطع ًیبظ ضطیؼت؛ هٔلسّط اهبهت

 اًسیطوٌساى توبهی ثیي اروبػی هَؾَػبت اظ. است ربهؼِ زض اهبم ٍرَز ؾطٍضت ػولی زالیل زیگط اظ «هلسط لعٍم» ثطّبى

 اظ. زاضز ضٌبس حن ٍ ثیي ٍاهغ هلسط ثِ ًیبظ یویي ٍ هكغ ثِ( سٌت ٍ هطآى) اسالم هوسس ضطع ًِ است آى اسالم، اهت

 اظ یٌی ایٌٌِ چِ ثَز؛ ًرَاّس پصیط اهٌبى تلسیط ٍ تَؾیح ثسٍى ًطین، هطآى ٍاهؼی حوبین زضیبكت ًِ، است هسلّوبت

 .است ثَزُ هطآى هجبضًِ آیبت تلسیط ٍ تَؾیح ّویي اػظن پیبهجط ٍظبیق هْوتطیي

 ثبضس، استٌجبـ ٍ ارتْبز ًیطٍی زاضای ًِ ًسی ّط اسالم، پیبهجط سٌت ٍ هطآى تجییي ٍ تلسیط ثطای ًِ ضَز گلتِ اگط

 زض آٍضز؛ ثسست پیبهجط سٌت ٍ هطآى آیبت اظ ًبهلی تجییي ٍ تلسیط ٍ ثطزُ پی اسالهی هؼبضف ٍ احٌبم ػون ثِ تَاًس هی

 ّبی كطهِ ثِ اسالهی ربهؼِ توسین ٍ اػتوبزی اغَل زض حتی ٍ ضطػی هجبًی زض كطاٍاى اذتالف ٍرَز گَیین  هی رَاة

 ارتْبزی اًطم ضسَل اظ پس اسالم، اهت زض ًِ است آى ًطبًگط ّوگی گطزیسُ، هتؼسز هصاّت پیسایص ثبػج ًِ هرتلق

 .است ًساضتِ ٍرَز ثبضس، اسالم پیبهجط زیسگبُ ٍ ضطیؼت ٍاهؼی هلسط هؼػَم اهبم ٍ ثیت اّل ػلَم ثط تٌیِ ثسٍى ثتَاًس ًِ

 

 

26. 

 ارتْبز هسضت تبضیری هرتلق ازٍاض زض ٍ اسالم تبضید زض ًِ كطاٍاًی ثطرستِ ّبی ضرػیت ٍ |پیبهجط اغحبة ٍرَز ثب

 ٍ اذتالف ّوِ ایي حویوت زض. است ثبهی ذَز هَت ثِ اسالم، هؼبضف كطٍع ٍ اغَل هجبًی، زض اذتالف ّوچٌبى اًس، زاضتِ

 .است هؼػَم اهبهبى ٍ هطآى یؼٌی حولیي ثِ توسي ػسم ّوبى ًتیزِ اكتطام

. است االّی ػلن هٌجغ ثِ هتػل ٍ ذساًٍسی ضكیغ هَاّت اظ هٌس ثْطُ ٍ ضثبًی اضطاهبت الْبهبت، اظ ثطذَضزاض اهبهت هوبم

 زهین ثیبى هػبزین، تكجین غحیح، تلسیط ربًجِ، ّوِ ضٌبذتی ثِ هطآى اظ سكحی ٍ ظبّطی ضٌبذت تجسیل ثٌبثطایي

 ضسَل حن ثِ ٍغی ٍ اهبم هوسس ٍرَز لسًّی ٍ الؼبزُ ذبضم ػطكبى ٍ ػلن ًیبظهٌس آى، هتؼسز ثكَى ضطح ٍ گًَبگَى ظٍایبی

 .است اػظن

 ٍ هحٌن تأٍیل، ٍ تٌعیل هستوط، ٍ هٌوكغ هٌسَخ، ٍ ًبسد ثط ضبهل ًوبل، اٍد زض اهب هَرع ًخیطالوؼبًی، ٍ الللظ هلیل هطآى

 تَاى  هی هبقغ ؾطس ٍ ؿبلت كحع زالیل، اظزحبم ثط تٌیِ ثب. است …ٍ هویس، ٍ هكلن ذبظ، ٍ ػبم ثبقي، ٍ ظبّط هتطبثِ،

 ؾویط ثِ ػلن ٍ آى اػزبظ ٍاهؼی حویوت ثبقٌی، هتؼسز ثكَى هْط، ثِ سط ضاظّبی ٍ ضهع غـَض، ٍ حسٍز ثط استیال: گلت

 .است هؼػَم اهبهبى ٍ ٍغی ًجی، كْن اًحػبض زض ٍحی ٍاهؼی

 

 

27. 

 زیي ٍ هطآى حویوی هلسّط

 تلسیط ٍ تَؾیح ًیبظهٌس ٍ تبضید ّویطِ ثطای اسالم اهت زستَض ٍ ثطًبهِ تطیي  هْن ٍ اسالم پیبهجط هؼزعُ ًطین هطآى

 اظ پس هسلوبًبى ًِ ای گًَِ ثِ هطآى ًبهل تلسیط ٍ اهلل ضسَل سٌت ٍ سیطُ تَؾیح ٍ تجییي زیگط، قطكی اظ. است غحیح

 .است ًطسُ اًزبم ًٌس ًیبظ  ثی گًَِ  پیبهجط ّسایتگطی ٍ ضّجط ٍرَز اظ ضا ضسبلت زٍضاى

 اسالم هؼبضف ٍ هطآى تجییي ٍ تلسیط ثِ پیبهجط ّوچَى ثتَاًس، ًِ است هطرؼی ٍ ضرع ًیبظهٌس اسالم رْبى ًتیزِ زض

 ًػت هٔتططّع،  ػٔوالی زلیل ّویي ثِ. ثپیوبیٌس ضا ربٍزاًگی ٍ سؼبزت ضاُ آى، ضّجطی ٍ ّسایت سبیِ زض هسلویي تب ثپطزاظز



 ٍ زیي اظ ًبهل ٍ غحیح تلسیط اهبم هوسس هوبم ٍرَز ثب هؼتوسًس، ٍ زاًستِ الظم حٌین ذساًٍس قطف اظ ضا اهبم تؼییي ٍ

 .گطزز  هی یطپص  اهٌبى اسالم ضطیؼت

 

 

28. 

 ًجَت ٍ اهبهت ٍرَزی كلسلِ زض ٍحست

 ًِ اًس ًوَزُ ثیبى ضا هٔتوٌَی ٍ هتؼسز زالیل اػظن، پیبهجط حؿطت ٍیژُ ثِ پیبهجطاى ٍرَزی كلسلِ ثطای ضٌبس اسالم ػلوبی

 ضسُ پصیطكتِ اسالم اهت توبهی هیبى زض ٍ ضسُ ثیبى ذَز ربی زض ازلِّ آى. زّس هی ًطبى هب ثِ ضا پیبهجطاى ثؼخت ؾطٍضت

 .است

 اهبم ٍ اسالم حسٍث ػلّت پیبهجط، ایٌٌِ اال «است پیبهجط، ٍرَز ؾطٍضت ازلِ ّوبى اهبم، ٍرَز ؾطٍضت ازلِ تطیي هْن اظ»

 آٍضاى پیبم ضسى ثطاًگیرتِ ؾطٍضت ثط ًِ ای ازلِّ ّوبى: ًَیسس هی هزلسی ػالهِ. است آى ثوبی ٍ استوطاض ػلت ٍ ػبهل

 .زاضز زاللت ًیع اهبم ًػت ٍ تؼییي لعٍم ثط زاضز، زاللت الْی

 پیبهجط، اظ پس ثبیس ٍ ًجبضٌس ضّجط ٍ اهبم ثسٍى هطزم ًیع اػظن، پیـوجط اظ پس ًِ ًٌس هی ایزبة الْی اًتْبی ثی حٌوت

 ثِ تحوین ثِ ًوبیٌس؛ ّسایت اذطٍی ٍ زًیَی سؼبزت سَی ثِ حؿطت آى ذَز ّوبًٌس ضا ربهؼِ ثتَاًٌس ًِ ثبضٌس ًسبًی

 .ًوبیس ضّجطی ضا ربهؼِ ثتَاًس |پیبهجط ّوچَى ًِ ًیست هبزض زیگطی ضرع ّیچ اهبم رع

 28ظ الیویي حن ؛375ظ 1د الیویي، ػلن ًبضبًی، كیؽ هالحسي

 

 

29. 

 (اٍل ثرص) الْی هبًَى زض ارطایی ؾوبًت لعٍم ثطّبى

 ٍرَز ثِ تسثیط اسبس ثط ضا چیع ّوِ ًِ است حٌین ٍ زاًب ذسای سبذتِ رْبى ًِ یبثس هی زض هحون ٍ هٌػق ػبهل ّط

 ضا ػولی اسبسیِ ضًي زٍ ربٍزاى، سؼبزت ثِ ثطط ضسیسى ثطای حٌوت ٍ زاًبیی ایي اسبس ثط ػعٍّرلّ ذساًٍس. است آٍضزُ

 :است ضستگبضی اسبس ٍ پبیِ ضًي، زٍ ایي ثِ ػول ٍ توسي ًِ زازُ هطاض ثٌسگبى ضٍی پیص

 ٍ هتؼبل ذساًٍس. است ًوَزُ اضائِ ثٌسگبى، آذطت ٍ زًیب سؼبزت ثِ ًیل رْت ضا هحٌوی ػولی ضٍش ٍ هَاًیي: اٍل ضًي

 حٌن ذسایی هبًَى ثِ ًِ ًسبًی: اًس كطهَزُ ًِ آًزب: اًس ًوَزُ تأًیس هَاًیي ایي اظ تجؼیت ؾطٍضت ٍ لعٍم ثط اًطم، پیبهجط

 (46/  هبئسُ. )ستوٌبضاًٌس( ػسالت ٍ حن هربلق ًبضاى تجِ) ًٌٌٌس

 

 

30. 

 (زٍم ثرص) الْی هبًَى زض ارطایی ؾوبًت لعٍم ثطّبى



 ارطایی ؾبهي ایي. گطزز ارطا ّوَاضُ تػطف ٍ زذل ثسٍى است ضبیستِ ًِ الْی احٌبم ٍ هَاًیي ارطایی ؾوبًت زٍم: ضًي

 ٍ ضبیستِ ضّجطی ٍ اهط ٍلی تَاًٌس هی ًِ ّستٌس اهبهبى آًبى اظ پس ٍ اًجیبء آى، الْی ًَع ًِ ربهؼِ ظهبهساض ّوبى یؼٌی

 .ثبضٌس الْی هَاًیي غحیح اًزبم ثطای ثبیستِ

 ثِ: اٍل هطحلِ زض ًِ ثبضٌس آى غحیح اًزبم ثطای ذَثی ضّجط ٍ الْی هَاًیي ارطای ؾبهي هیتَاًٌس ًسبًی پیساست ًبگلتِ

 ػلن ٍ حٌوت ًٌٌسُ ثیبى ٍ تطروبى ثتَاًٌس تب ثَزُ زیي زض اَكْْن ٍ اَػٕلن ًِ ثبضٌس زاًب ای اًساظُ ثِ الْی ضطایغ ٍ هَاًیي ایي

 .ثبضٌس حسٌِ هَػظِ ٍ حٌوت ثب االّی زیي ثِ ًٌٌسُ زػَت ٍ ػبلن ّوِ ثطای الْی

 ذَیص ًطزاض ٍ پٌساض ثط ًبظط ٍ حبؾط پیَستِ ضا ذسا ًِ ثبضٌس، ثطذَضزاض پطّیعگبضی ٍ توَی چٌبى اظ: زٍم هطحلِ زض ٍ

 .ًطًَس گطكتبض كطاهَضی ٍ اضتجبُ ثِ ّطگع ًِ ثبضٌس هطاهت چٌبى آى. ثساًٌس

 

 

31. 

 (سَم ثرص) الْی هبًَى زض ارطایی ؾوبًت لعٍم ثطّبى

 ٍ توبیالت رویغ ثط ًِ ثبضس هحٌن ٍ هَی هسضی ثِ الْی اهسس شات ثِ آًبى هلجی اػتوبز ٍ ػالهِ ٍ ػطن: سَم هطحلِ زض

 .گطزز الْی احٌبم ارطای هبًغ ًتَاًس چیعی ّیچ ًِ ای گًَِ ثِ. ًٌٌس پیسا ؿلجِ ثططی، ػبزی ػالهبت

 اّالى ًب اؿَای ٍ زیگطاى تأحیط تحت گبُ ّیچ ًِ ای گًَِ ثِ الْی؛ هَاًیي ًوبل ٍ غحت ثِ ػوین اػتوبز: چْبضم هطحلِ زض

 غحت زض اغلی ضطـ ًِ ضسُ یبز هَاضز اّویت ثِ تَرِ ثب ثٌبثطایي ًطَز؛ تعلعل زچبض الْی احٌبم ارطای زض تب ًگیطز، هطاض

 چٌیي اظ ثطذَضزاض ـ آى ٍاهؼی هؼٌبی ثِ ـ اهبم رع ًسی است، الْی ضطایغ ٍ هَاًیي ثِ ػول زض ارطایی ؾوبًت ٍ ًبض اًزبم

 .ًوبیس اهسام ربهؼِ ثَزى اهط ٍلی ٍ ضّجطی ثِ الْی اًجیبء ّوچَى ثتَاًس تب ًیست ّبیی ٍیژگی

 اهبم ٍرَز ٍرَة ثِ اػتوبز ٍ ضسیسُ غحیح اًسیطِ ایي ثِ هٌػلبًِ تحوین ثب ٍ تؼػت ثسٍى اهبهیِ هٌتت ػلوبی ضٍ ایي اظ

 زیٌی هؼطكت ٍ زیي پبیساضی ٍ هبًسگبضی ًِ اهبهت ثِ ًسجت ای اًسیطِ چٌیي. اًس ًوَزُ پیسا ربهؼِ زض آى ػولی ؾطٍضت ٍ

 ٍ هساض زیي ربهؼِ هوَهبت ٍ اضًبى اغَل، تطیي هْن اظ یٌی ثلٌِ است، ٍارت ربهؼِ زض آى ٍرَز تٌْب ًِ ثبضس، آى ٍرَز ثِ

 .است هحَض اسالم

 

 

32. 

 ضاٌّوب ٍ اهبم ثِ ًیبظ احسبس

 ػلوبی ثعضگبى چٌبًٌِ زاًٌس؛ هی ًبپصیط اًٌبض ؾطٍضتی سبلن، ػوَل ضا( ضس گلتِ هجل زض ًِ) اهبهی چٌیي ٍرَز ثِ هجطم ًیبظ

 اذتػبض، ؾطٍضت ثِ ثٌب ایٌزب زض. اًس ًوَزُ تأًیس آى ثط استساللی ٍ هٌكوی غَضت ثِ هؼتجطضبى ًتت ٍ هٌبثغ زض ضیؼِ

 .زّین هی هطاض اضبضُ هَضز ضا ثطذی

 زض غسٍم ضید ؛335 ظ ،1 د ،«االحٌبم تْصیت» ًتبة زض قَسی ضید ؛7 ظ ،«الووبالت اٍائل» ًتبة زض هلیس ضید)

 اًیس» ًتبة زض ًطاهی هْسی هحوس هال ؛178 ظ ،«االّیبت ػلی الحبضیِ» ًتبة زض اضزثیلی هوسس ؛27 ظ ،«الْسایًِْ»

 هحوس سجعٍاضی، حٌین اًػبضی، هطتؿی ضید ؛56ظ ،6 د ،«الٌالم رَاّط» زض ًزلی حسي هحوس ؛137 ظ ،«الوَحسیي

 ...(ٍ هظلط ضؾب



 رعء حتی ٍ ٍارت ضا اهبم ٍالیت ٍرَز ایي ثلٌِ اًس ًوَزُ تأًیس ربهؼِ زض اهبم ٍالیت ٍ ٍرَز ؾطٍضت ثط تٌْب ًِ ّوگی

 .اًس ثطضوطزُ زیي هوَهبت ٍ زیي اغَل

 

 

33. 

 ٍالیت ٍ اهبهت هرػَظ هٌػت حبًویت

 ّط ثب ایٌٌِ یب ًوَز اًتربة ضا هسلوبًبى ی ذلیلِ ثبیس اسالم، ضٍش ٍ هبًَى قجن آیب زاضز؟ ای  هبػسُ هسلوبًبى ثط ذالكت آیب

 است؟ پصیط اهٌبى ای ضیَُ

 اظ اػن اسالم زیي. ًیست پَضیسُ احسی ثط اسالم استوطاض ٍ گستطش ثطای ذسا، ضسَل ربًطیٌی ٍ ذالكت ٍرَز ؾطٍضت

. است ربٍزاى ضستگبضی ٍ ّب هكلَة ثِ اًسبًْب ضسبًسى ثطای آذطت، ٍ زًیب هطتطى هطظ ذبضری، تحون ٍ زضًٍی هحتَای

 .است هٌكوی ٍ ٍحین ای ضاثكِ الووسهِ، شی ٍ هوسهِ ی ضاثكِ هبًٌس زیبًت ٍ ذالكت ی ضاثكِ

 زض آٍضز؛ اضهـبى ثِ ضا اًسبًْب سؼبزت گطكتِ، سطچطوِ اًطم، پیبهجط سٌت ٍ هطآى اظ ًِ است هططٍع غَضتی زض اضتجبـ ایي

 ربهؼیت. ضس ذَاّس …ٍ استجساز تلطهِ، ظزگی، ؿللت قلجی، زًیب گطكتبض ظهبًی اًسى زض هسلوبًبى ذالكت غَضت ایي ؿیط

 .است ثططی رَاهغ ّبی ثطًبهِ ٍ ًیبظّب توبم گَیی پبسد ثِ هبزض ًِ است كطزی ثِ هٌحػط ٍیژگی اسالم ًوبل ٍ

 یب اسالم، الطأى ػظین پیبهجط ّوچَى ًِ است هحَض ذسا ضّجطی ٍرَز ًیبظهٌس اًسبًْب، ّسایت ی حَظُ زض ربهؼیت، ایي

 .ًوبیس ضّجطی ٍ ّسایت ضا اسالم اهت آذطت ٍ زًیب اهَض ٍ گستط ػسالت هٌس، هبًَى آضهبًی، ی ربهؼِ ثتَاًس آى ٍاهؼی ربًطیي

 

 

34. 

 هسلوبًبى ذلیلِ ٍظبیق

 گًَِ، پیبهجط ٍ الْی ضّجطی ٍرَز ثسٍى آیب. است آى تساٍم ٍ اغیل اسالم استوطاض هسلوبًبى، ی  ذلیلِ اغلی ٍظبیق اظ

 ثَز؟ ًرَاّس ثیَْزُ ٍ ػجج اًتظبضی لـعش، ٍ اًحطاف ثسٍى آى تساٍم ٍ استوطاض ٍ اغیل اسالم اًتظبض

 ربًطیٌی ٍ ذالكت ازػبی ٍ ثطسس آى ثِ هوٌي قطین ّط ثِ ًسی ّط تب ًیست حٌَهتْب تحٌین ی  ٍسیلِ زیي اسالم زض

 ٍ ذالكت ثلٌِ ًوبیس؛ حٌَهت هسلوبًبى ثط قطیوی ثِ ضٍظ ّط ٍ ثبضس زاضتِ ضا هسلوبًبى ی  ربهؼِ ی  ازاضُ ثطای ذسا، ضسَل

 تؼبلین اغلی پبسجبى ربهؼِ، زض اهبم ٍ ذلیلِ ٍلی، اسالم زیسگبُ اظ ٍ است آى اغلی ًبلجس ٍ پیٌطُ اظ اسالم زض ٍالیت

 .است اسالم هسلّن اغَل ٍ اسبسی

 سبظی تػوین ٍ هبًًَْب هسضتْب، ّب، سلكِ توبم …ٍ اًسبًی هحؽ زهًَطاسی قجوبتی، زیٌتبتَضی، اظ اػن ّب حٌَهت اًَاع زض

 آى اسبس ٍ حٌَهت ًَع اسالم زض اهب. ًویٌٌٌس ػول الْی حسٍز ٍ هَاًیي قجن ثَزُ، هطزم اظ ًلط چٌس یب یي ثب آًبى

 .است زیٌی اػتوبزات

 ثب حبًوبى ٍ است هتؼبل ذساًٍس سلكِ، ٍ هسضت هٌطأ زیٌی حٌَهت زض: »هؼتوسًس اسالهی ػبلوبى ٍ زاًطوٌساى توبهی

 ٍ السیبسی الوبهَس: اهلل ػكیًِْ احوس. «اًس ًوَزُ أذص هتؼبل ذساًٍس اظ ضا ذَز ی سلكِ هططٍػیت ٍاسكِ، ثسٍى یب ٍاسكِ

 .ًیبلی ػجسالَّبة



 147ظ ،1د السیبسًِْ، هَسَػًِْ

 

 

35. 

 (زٍم ثرص) هسلوبًبى ذلیلِ ٍظبیق

 ثِ ذساًٍس. ثبضس الْی ػسالت اٍ حٌن هجٌبی ٍ ًٌس ػول االّی حسٍز ٍ هَاًیي قجن تب است هأهَض اهبم اسالهی، حٌَهت زض

 زض ضا ذَز ّوِ، ذللب زٍضاى زض اسالهی حبًوبى آیب. «است ًطزُ ًبظل ذساًٍس ًِ چیعی ثِ ًي حٌن: »كطهبیس هی پیبهجطش

 هیٌطزًس؟ ػول الْی حبثت هَاًیي ثِ ٍ زیسًس هی هَظق ٍ هسئَل اسالهی احٌبم ٍ الْی هبًَى ثطاثط

 اظ ًبضاؾی ٍ سطذَضزُ ًِ پیبهجط اغحبة اًخط ٍ هسلوبًبى ًطیس؛ ػػیبى ثِ ذَاّی زاز اظ ًبض ػخوبى ذالكت ظهبى زض

 ضا اٍ ًطزًس، هحبغطُ ضا ٍی ی ذبًِ ضٍظ ضجبًِ چْل ضستِ، ربى اظ زست ثَز، ضسیسُ لجطبى ثط ربى حبًن، ػسالتی ثی

 ٍ... ًطتٌس

 سٌت ٍ هطآى هجٌبی ثط حٌن ٍ ذسا ضاُ زض هبل ٍ ربى ایخبض هؼٌَیت، ٍ توَا الْی، ػلن هجٌبی ثط اسالم زض حٌَهت اسبس

 غَضت ایي ؿیط اٍست؛زض ضسَل ٍ ذسا ًالم رولِ اظ اسالم هبًَى اسالهی، حبًن اًتربة زض هؼیبض ٍ هیعاى. ذساست ضسَل

 .«ًبكطاًٌس ّوبى آًبى پس ًٌٌس، حٌن ًطزُ ًبظل ذساًٍس آًچِ قجن ًس ّط ٍ»

 

 

36. 

 ...ثٌبثطایي

 زاضز، پب ثِ ضا ػسالت ًوبیس، ػول ًطزُ ًبظل ذساًٍس آًچِ قجن آى، ضّجط ٍ اهبم ًِ است اسالهی ظهبًی حٌَهت، ثٌبثطایي

 .ثبضس ثبقل ًٌٌسُ ًبثَز ٍ زّس گستطش ضا حن

 اكعاض پبی ایي: كطهَز. ظز هی پیٌِ ضا ًلطص اهبم ضسیسم؛ ػلی اهبم حؿَض ثِ «ضثصُ» هحل زض: گَیس هی ػجبس ثي ػجساهلل

 سَگٌس، ذسا ثِ گلت ًوتط، زضّن یي اظ: گلتن اضظز؟ هی هوساض چِ ٍؾغ ّویي ثب: گلت اضز،ًس اضظضی: گلتن اضظز؟ هی چٌس

 ثبقلی یب ٍ زاضم پب ثِ ضا حوی ًِ ذَضن زل ثسیي هگط زاضم، هی زٍست ثیطتط ضوب ثط حٌَهت اظ ضا ًٌِْ ًلص لٌگِ زٍ ایي

 ذسا ثِ. گیطز هی اًزبم پیبهجط، زستَض قجن ثط ًیع اهطٍظ هي ضٍش: كطهَز ٍ ایستبز هطزم سَی ثِ آًگبُ …سبظم ًبثَز ضا

 .سبظم آضٌبض ضا حن آكتبة تب زضم هی ضا ثبقل سیبُ ی پطزُ سَگٌس

 زض اٍ هؼیبض ٍ هیعاى ٍ اهلل سجیل كی هزبّسی الْی، ػلن ٍ ثیٌص زاضای ػبلوی زازگستط، ػبزلی تَاًس هی ًسی چِ ثٌبثطایي

 ثبضس؟ زاض  ػْسُ ضا ربهؼِ ضّجطی ضسَل، ٍ ذسا زستَض قجن ٍ ثَزُ اسالم هبًَى ، ربهؼِ هؼٌَی ٍ هبزی ضّجطی ٍ حٌَهت

 لـعش ٍ اًحطاف ًوتطیي ثسٍى تَاًس هی ًِ است هؼػَم اهبم هوسس ٍرَز تٌْب ػول حٌن ثِ ًِ پیساست ًبگلتِ الجتِ غس

 ...گطزز ضسَل ٍ ذسا حویوی ربًطیي ٍ ذلیلِ گطكتِ، ػْسُ ثط ضا اسالم اهت ضّجطی ٍ اهبهت

 

 

37. 



 هبًس ًوی ذبلی حزت اظ ظهیي

 ٍ حزذ ٍ ثبضس حٌوت زاضای ًِ ًسی ٍرَز اظ ٍ حٌوت اظ گبُ ّیچ رْبى: »ًَیسس هی اهبهت ٍرَة زضثبضُ اضطام ضید

 ذَاّس چٌیي ثطپبست، آسوبى ٍ ظهیي تب ٍ ذساست ذلیلِ ًسی چٌیي ایي ٍ است ًجَزُ ذبلی ثبضس، اٍ ًعز ذسا ثیٌبت

 ًیست، اٍ ظبّطی حٌَهت هوػَزم اٍست ثب ضیبست گَین هی ایٌٌِ... ثَز ًرَاّس تْی اًسبًی چٌیي اظ ّطگع ظهیي ٍ... ثَز

 .«ًجبضس زست زض اٍ اظ ًطبًی چِ اگط است اًسبى ایي ثب ربهؼِ ضیبست... ثطز هی سط ثِ( ؿیجت) پٌْبًی ًْبیت زض گبّی ثلٌِ

 احجبت ٍ اهبهت اغل احجبت اظ ثؼس قَسی هحون. ثبضس ضّجطی ٍ اهبم ثبیس ظهبى ّط ًِ ًٌس هی اهتؿب ػولی زلیل ثٌبثطایي

 هرتع پیبهجط ًع ٍ ػػوت: »ًَیسس هی ثبضس، پیبهجط سَی اظ هٌػَة اهبهتص ٍ ذكب ٍ گٌبُ اظ هؼػَم ثبیس اهبم ایٌٌِ

 «است ػلی حؿطت

 زاللت هتَاتط ًول: »گَیس هی ثؼسی ائوِ احجبت زض ًْبیت زض ٍ پطزاظز هی  ػلی اهبم زض غلت زٍ ایي ٍرَز ازلِ شًط ثِ ثؼس ٍ

 تٌْب ًوبالت توبم ٍ ًیستٌس هؼػَم ایٌْب ؿیط ٍ است ٍارت اهبم ػػوت چَى ًٌس، هی ػلی اهبم اظ ثؼس اهبم، یبظزُ اهبهت ثط

 «است روغ ائوِ زض

 ػولی زلیل هحتبد ثبضس، ظهیي ضٍی ثط ذساًٍس حزت تب ثبضس هؼػَم اهبم ثبیس ظهبى ّط زض ایٌٌِ ٍ اهبهت اغل ثٌبثطایي

 ػول ٍ است ًولی زلیل هحتبد چیست، ایطبى اسبهی ٍ الوبة یب ًیست كطظًس ٍ آهسُ زًیب ثِ ظهبى اهبم آیب ایٌٌِ ٍلی است،

 اظ یٌی هتَاتطات ٍ است ضسُ احجبت هتَاتط ًولی ازلِ ثب هْسی اهبم ٍرَز چَى ًٌین؛ استلبزُ ًولی زلیل اظ ًِ ًٌس هی اهتؿب

 .است ثسیْیبت

 11 ظ ،1 د اضطام، ضید هػٌلبت هزوَػِ اظ حٌوةاالضطام،

 

 

38. 

 !ًیست ربیع تولیس ایٌزب

 اگط ػولی زالیل ی ًلیِ ٍ ّست ّن ػولی حتوبً زیٌی، زالیل ی ًلیِ لصا .ًیست «ػول» اظ رسای چیعی  اهبهت، هجحج

. ضًَس هی ضٌبذتِ ػول ثب... ٍ ًوبل ٍ ؾؼق ًیستی، ٍ ّستی ثبقل، ٍ حن اسبسبً ٍ ّستٌس زیي ػیي حتوبً ثبضٌس، غحیح

 ،«ًیست ربیع تولیس اغَل زض ٍ است تحویوی زیي اغَل: »كطهبیس هی الْی كطاهیي اسبس ثط اسالم ٍهتی است ثسیْی پس،

 .ضسس احجبت ثِ ػولی استسالل ثب آزهی ثطای ثبیس یؼٌی

 هجحج لصا. است هجل ًوَز هظْط آى اظ ًوَزی ّط ثلٌِ ًساضز، اًوكبع ٍ است هوتس «غطاـ» ذف یي تٌْب ًِ اػتوبزی اغَل

 ثِ ثبٍض ثسٍى آى احجبت ٍ قطح پس. گطزز هی هكطح تَحیس ٍ ًجَت اظ پس زّس، هی آى اظ تطیغ ًِ تؼطیلی ثب «اهبهت»

 .ًساضز ربیگبّی ٍ هلَْم ٍ هؼٌب ،«اهلل»

 ٍ ثبضس ًساضتِ هجَل ضا ٍحی ٍ ذسا یب ٍ ثرَاّس ٍحی ثطای زلیل ٍ ثبضس ًساضتِ هجَل ضا ذسا ًسی ًِ هبًس هی ایي هخل

 !ثرَاّس هؼبز ٍ اهبهت احجبت ثطای زلیل ٍ ثبضس ًساضتِ هجَل ضا ًسام ّیچ یب ٍ ثرَاّس ًجَت احجبت ثط زلیل

 احجبت هبثل ّوِ ٍ است ككطت ٍ ذلوت اسبس ثط اسالم، اػتوبزی اغَل ی ًلیِ ضس، ثیبى ًِ قَض ّوبى حبل، ػیي زض اهب

 ای كبیسُ هكؼبً ٍ ثَز ًرَاّس ثَهی سٌت ٍ ػبزت یب ذطاكِ ًَض، تولیس رع چیعی ػولی، زلیل ثسٍى اػتوبز ٍگطًِ است، ػولی

 .زاضت ًرَاّس ًیع

 هْسٍیت ٍ اهبهت ذبتویت اًتظبض، كػلٌبهِ



 

 

39. 

 (1) ًبهل اًسبىِ

 ػبضن ٍ ٍاهؼی ػطن(: »ضُ ذویٌی اهبم حؿطت هَل ثِ) ػٌَاى تحت زاضز ٍرَز ای ضسُ تخجیت هبًَى( ػول ًبض) كلسلِ زض

 .است ضسُ احجبت ٍ الیتـیط اغل یي ایي. «است ٍاهؼی هؼطَم ٍرَز ثط زلیل ٍاهؼی،

 یي ًِ» ٍاهؼی ػطوی ،«ذیبلی هَرَز یب اًسبى یي ًِ زاضز، ػطوی ًِ ٍاهؼی اًسبى یي» ٍاهؼی ػبضن اگط ًِ هؼٌب ثسیي

 اًسبى اگط هخبل ػٌَاى ثِ. زاضز ٍرَز حتوبً ًیع ٍاهؼی هؼطَم ًِ است هؼلَم ثبضس، زاضتِ «ػطن ثلٌِ ذیبل، یب َّس

 ٍرَز ًوبالت ایي ًِ ضَز هی هؼلَم ّست، ًوبالت سبیط ٍ... سالهت حیبت، هسضت، ظیجبیی، ػلن، ػبضن اًسبى ایي ٍ ّست

 .است ضسُ آًْب ػبضن اٍ ًِ زاضًس

 اًسبى ًِ است ایي ثطای – هؿط تالش چِ ٍ هلیس تالش چِ ٍ ثس اًسبى چِ ٍ ذَة اًسبى چِ – آزهیبى ّبی تالش ی ّوِ

 ذكب ضا ًوبل هػسام ًِ است زلیل ایي ثِ ًیع، ًٌس هی ذكب اًسبًی اگط ٍ ثبضس ًبهلی اًسبى ذَاّس هی ٍ است ًوبل ػبضن

 .است یبكتِ

 زاضز ٍرَز ًبهل اًسبىِ ًِ ًیست ضٌی پس. است ًبهل اًسبىِ ثِ ػطن ّوبى ًوبل، ثِ اًسبى ٍاهؼی ٍ ّوگبًی ػطن ایي

 .ًساضز تـییط اغل اهب. ًٌس ذكب ًبهل اًسبىِ هػسام اًتربة زض یب ٍ ًطٌبسس ضا آى هػسام چِ اگط. اٍست ػبضن ثطط ًِ

 هْسٍیت ٍ اهبهت ذبتویت اًتظبض، كػلٌبهِ

 

 

40. 

 (2) ًبهل اًسبىِ

 «اهبهت» لصا. ًٌس هی پیطٍی اٍ اظ ٍ زاًس هی ًبهل اًسبىِ ضا ضرػی ًسی، ّط. است «اهبم» اًسبى ثطای ًبهل اًسبىِ ایي

 .زاضًس اهبم ّوِ ثلٌِ. ًساضز ضیؼیبى یب هسلوبًبى ثِ اذتػبظ ٍ است ّوگبًی ای هسئلِ

 ّط پس. گیطز هی سطچطوِ ككطی گطایص ّویي اظ ًیع... ٍ هٔس ًوَزى، تجؼیت ًطزى، پیطٍی زازى، هطاض الگَ: هبًٌس هجبحخی

 ٍ ٍاهؼی اهبهی ٍرَز ثط زلیل ثْتطیي ذَز ّویي ٍ ًیست اهبم ثی زًیب زض ًس ّیچ ٍ گعیٌس هی ثط اهبهی ذَز ثطای ًسی

 ثِ ضا ثبقل اهبم زیگط ثطذی ٍ ًٌٌس هی تجؼیت ٍ ضٌبسٌس هی زضست ضا آى ٍاهؼی ٍ ثیطًٍی هػسام ثطذی ًِ است حویوی

 .ًٌس هی هحطَض اهبهطبى ثب ضا ّب اًسبى ی ّوِ آذطت زض: كطهبیس هی هطآى زض ًیع ذساًٍس ضٍ ایي اظ. گصاضًس هی اٍ ربی

 ًِ است زلیل ثْتطیي ذَز اٍ، اظ تولیس ٍ تجؼیت ٍ اقبػت ٍ اٍ ثِ گطایطص ٍ «ًبهل اًسبىِ» ثِ اًسبى ٍاهؼی ػطن پس

 اًسبىِ ضا زیگطاى ثطذی ًِ چٌس ّط است، «ظهبى اهبم» ّوبى «ًبهل اًسبىِ» ایي. زاضز ٍرَز ػػطی ّط زض «ًبهل اًسبىِ»

 ثِ ضا ثویِ ٍ ذَاًٌس هی ًبهل اًسبىِ ضا ذَز ظهبى ّبی كطػَى ًیع ثطذی ٍ گعیٌٌس هی ثط ذَز اهبم ضا آًبى ٍ زاًٌس هی ًبهل

 .ًٌٌس هی زػَت ذَز تجؼیت ٍ اقبػت

 هْسٍیت ٍ اهبهت ذبتویت اًتظبض، كػلٌبهِ


