حىایت ٔا حىایت آٖ آی ٝلشآٖ است ؤ ٝی

است سا ٔی تشیٓ ،چشاؤ ٝمّذِ غشب ٞستیٓ ٔ .ا

فشٔایذ ٗٔٛ٘ « :تثعض ٘ ٚىفش تثعض » ٚ ،ت ٝلَٛ

تایذ خٛدٔاٖ تاضیٓ  .حتی اعتماد داسْ تا سثه

حىایت ٞای فاسسی ،اص ایٙدا سا٘ذ ٚ ٜاص آ٘دا

ص٘ذٌی اسالٔی ،ا٘طاءاهلل ٔی تٛا٘یٓ دس صٛست

ٔا٘ذ ٜضذ ٜایٓ  ٝ٘ .سٔٚی س ْٚتٛدیٓ  ٝ٘ ٚصٍ٘ی

عّٕىشد صحیح ،تٟتشیٗ اٍِٛی سثه ص٘ذٌی تشای

صً٘ .عّت پیذایص ایٗ ٔطىُ ایٗ است وٝ

اسٚپا  ٚأشیىا  ٚغشب تاضیٓ .آٟ٘ایی و ٝا ُٞدلت

تشویثی ٔ ٚخّٛطی ضذیٓ اص سثه ص٘ذٌی غشتی ٚ

 ٚفٞ ٟٓستٙذ ٔی ٌٛیٙذ ایٗ ص٘ذٌی ص٘ذٌی

سثه ص٘ذٌی اسال ٔیٕ٘ .اصٞایٕاٖ اسالٔی است،

صیثاتشی ٞست ،چشا و ٝسثه ص٘ذٌی اسالٔی

ٔسدذ ٔی سٚیٓ ،خٕس ٔی دٞیٓ  ٚصوات ٔی

ضٕٗ ایٙى ٝت ٝآسایص فىش ٔی وٙذ،

دٞیٓ ،أا عشٚسی ٞایٕاٖ اسالٔی ٘یست ،تاصاس ٚ

و ٓٙو ٝسثه ص٘ذٌی اسالٔی ت ٝآسایص ٘ ْ ٜظش

التصادٔاٖ اسالٔی ٘یست  .دس ٘تید ٝ٘ ٝتٟش ٜسثه

داسد) ِٚی آسأص اص آسایص تشایص ٔ ٟٓتش است.

ص٘ذٌی غشتی سا ٔی تشیٓ ،چشا ؤ ٝسّٕا٘یٓٝ٘ ٚ ،

تشای سثه ص٘ذٌی غشتی ،آسایص اص آسأص ٟٔٓ

تٟش ٜسثه ص٘ذٌی اسالٔی ٞش وسی ؤ ٝی خٛاٞذ

تش استِ .زا تحشاٖ اصّی آٟ٘ا تحشاٖ آسأص است

اص د٘یای خٛد ت ٝخ ٛتی استفاد ٜوٙذ ٚ ،ایٗ د٘یا سا

 ٚتحشاٖ ٔعٛٙیت .اِحٕذاهلل سب اِعإِیٗ آسأص ٔا

ٔعثش خٛتی تشای آخشت

خٛد لشاس دٞذ،

(تاویذ ٔی

خیّی تٟتش اص آٟ٘است.

واتاٌِٛی ،سثىی ٔ ٚذِی تٟتش اص سثه ص٘ذٌی

ٚلتی صحثت اص سثه ص٘ذٌی ٔی ضٛد تشخی،

دیٙی پیذا ٕ٘ی وٙذ ،چشا و ٝخاِك دیٗ  ٚد٘یا یىی

لاِة ص٘ذٌی سا دس ٘ظش ٔی ٌیش٘ذ  ٚطثیعتا صٔا٘ی

ٚلتی صحثت اص سثه ص٘ذٌی ٔی ضٛد تشخی ،

ِحاظ ضشایط صٔاٖ ٔ ٚىاٖ تٔ ٝا ٘ضدیه تش

و ٝت ٝسثه ص٘ذٌی غشتی ص٘ذٌی وشد٘ذ آٟ٘ا سا اص

لاِة ص٘ذٌی سا دس ٘ظش ٔی ٌیش٘ذ  ٚطثیعتا صٔا٘ی

ٞستٙذ(،ایٙىٔ ٝی ٌٛئیٓ اص ٘ظش ٔىاٖ ٘ضدیه

ا ُٞتیت دٚس ٔی وٙذ .ایٗ اصُ اٚالست.

و ٝلاِة ص٘ذٌی سا دس ٖ ظش ٔی ٌیش٘ذ ،تا خٛد ٔی

ٞستٙذ ،تا تٛخ ٝت ٝایٗ است و ٝتا ٚخٛد پیطشفتٟا

ٌٛیٙذ ٔحیط ص٘ذٌی ٔا تا ٔحیط ص٘ذٌی ا ُٞتیت

دس عشص ٝاستثاطات فاصّٞ ٝا ٘ضدیه تش ضذٜ

(ع)  ٓٞفاصّٔ ٝىا٘ی داسد ٓٞ ،فاصّ ٝصٔا٘ی داسد

است) ٔی تٛا٘یٓ سثه ص٘ذٌی آٟ٘ا سا تثیٙیٓ ،پس

 ٓٞ ٚفاصّ ٝخغشافیایی داسدِ ،زا ٔا ٕ٘ی تٛا٘یٓ اص

ٔی سٚیٓ سشاغ سثه ص٘ذٌی غشتی  ٚاسٚپایی

سثه ص٘ذٌی ا ُٞتیت (ع) پیشٚی وٙیٓ ٚ .اص ایٗ

ایٗ ٘مط ٝاساسی اضتثا ٜی است و ٝدس تعشیف ٚ

طشف ادأ ٝاضتثا ٜدس ٘ظش ٍ٘ ٚا ٜایٗ است وٝ

تٛضیح سثه ص٘ذٌی ٚخٛد داسد ِ .زا ٔشدْ ٔا تٝ

ٔیاٖ تشخی اص ٔشدْ ایٗ دیذٌاٚ ٜخٛد داسد وٝ

یه تحشاٖ ٔثتال ٔی ض٘ٛذ و ٝت ٝاعتماد تٙذٜ

سثه ص٘ذٌی فمط لاِة ص٘ذٌی ٘یست

 .سثه

ص٘ذٌی لاِة ٔ ٚحتٛاست  .سٚح  ٚخسٓ ص٘ذٌی
است .ظاٞش  ٚتاطٗ ص٘ذٌی
.

 .دس ایٗ

سثه ص٘ذٌی غشتیاٖ ،سثه ص٘ذٌی ای است وٝ

تضسٌتشیٗ تحشاٖ ص٘ذٌی ٔا ایٗ است

ٔی تٛا٘ذ اٍِ ٛتاضذ ،دس صٛستی وٍ٘ ٝا ٜآٟ٘ا تٝ

تحشاٖ ٔشدْ ضٕٗ ایٙى ٝدیٗٔ ،عصٔٛیٗ (ع) لشآٖ

لاِة ص٘ذٌی است ٔی ٌٛیٙذ ،غشتیاٖ اص أىا٘ات

 ٚا ُٞتیت (ع) سا دٚست داس٘ذ ،حس ٔی وٙٙذ

د٘یٛی تٟتشیٗ استفاد ٜسا ٔی تش٘ذ  ٚتٟتشیٗ ِزت

ٕ٘ی تٛا٘ٙذ ٕ٘ ٚی ضٛد ت ٝسثه صٖ

دٌی آٟ٘ا

ٞا  ٚآسایص ٞا سا  ٓٞداس٘ذ ٚ ،اص آ٘دایی و ٝاص

ص٘ذٌی وشد  .اص آٖ طشف ایٗ احتٕاَ سا ٔی دٙٞذ

استٔ .ی تایست

ٔعٙای سثه ص٘ذيی سا دسست تثییٗ وشد  .سثه
ص٘ذٌی فمط لاِة ص٘ذٌی ٘یست  .سثه ص٘ذٌی
لاِة ٔ ٚحتٛاست  .سٚح  ٚخسٓ ص٘ذٌی است .
ظاٞش  ٚتاطٗ ص٘ذٌی است  .سثه ص٘ذٌی عثاست
است اص  :اٚال ٍ٘ا ٜت ٝص٘ذٌی  ٚعآِ ٞستی (یعٙی
افىاس  ٚعمایذ ) ثا٘یا احساس ٘سثت ت ٝص٘ذٌی وٝ
ٕٞاٖ حة  ٚتغض ٔاست ٘سثت ت ٝاف ساد ٘سثت
ت ٝافعاَ ٘ ٚسثت ت ٝاضیاء .ثاِثا سثه ص٘ذٌی یعٙی

تش٘أٞ ٝا  ٚسٚش ٞا  ٚسفتاسٞای ٔا ٔدٕٛع ٝایٟٙا

ٔٙدی عآِ تطشیت ٞستٓ و ٝلشاس است د٘یا سا تٝ

ا٘ذ و ٝفشص٘ذ صٔاٖ خٛد تاضیٍٓ٘ ،شا٘ی دس ٔیاٖ

سا ٔی ٌٛییٓ سثه ص٘ذٌی

ارٖ اِٟی ٘دات تذ ،ٓٞسس َٛاهلل است ،اٍِٛی ٔٗ

ٔشدْ است تا ایٗ تزوش ا ُٞتیت و ٝفشص٘ذ صٔاٖ

ٔادسْ فاطٕ ٝصٞشاست .اص آٖ طشف دس آیات

خٛد تاضیذ تش طشف ٔی ضٛد.

ٍ٘ا٘ ٜاضی اص افىاس  ٚتاٚسٞاستٚ ،

حة وبغض ها

٘اضی اص احساسات  ٚعاللٞ ٝا ست ٚ ،تش٘أٞ ٝا

لشآٖ است وِ ٝىٓ فی سس َٛاهلل

اس ٜٛحسنه

ٕٞیٗ ص٘ذٌی سا دس ٞطت ساِ ٝدفاع ٔمذس

 ٚسٚضٟا  ٚسفتاسٞای ص٘ذٌی .اٌش ایٗ سا ت ٝعٛٙاٖ

خذایی و ٝخاِك دیشٚص  ٚأشٚص  ٚفشداستٚ ،

تعشیف سثه ص٘ذٌی دس ٘ظش تٍیشیٓ ،دس ایٗ

یعٙی ٛٙٞص پیطشفتٟایی و٘ ٝیأذ ٜاست سا خثش

ٚخٛد داضت  .خذا سا ٔشدْ تاٚس وشد٘ذ ٚ

داسد ،تا ایٗ حاَ ٔی فشٔایذ اٍِٛی سثه ص٘ذٌی

خشٔطٟش سا آصاد ٔی وٙذ  .لیأت تٛد و ٝتچٞ ٝای

تاضٙذ .عٕش ٔثاسن ضاٖ حذٚد  1200ساَ است،

ضٕا تایذ پیغٕثشاٖ  ٚتٚ ٝیژ ٜپیغٕثش خاتٓ تاضذ .

خ ًٙپا دس عشصٔ ٝیذاٖ ٔیٓ ٌزاضتٙذ  .ضیطاٖ

یعٙی اص صٔاٖ ٔعصٔٛیٗ تٛد ٜا٘ذ تا ت ٝأشٚصٕٝٞ ،

خذا ٔی فشٔایذ تایذ اٍِٛی ص٘ذٌی ضٕا لشآٖ ٚ

ٌشیضی تٛد و ٝتٛا٘ست ایٗ حة  ٚتغضٟای د٘یٛی

تحٛالت سا دیذ ٜا٘ذ ٕٝٞ ،پیطشفت ٞا سا دیذ ٜا٘ذ،

عتشت تاضذ ٔ .عّٔ ْٛی ضٛد خذای تثاسن تعاِی،

سا ت ٝسٕت خٟت ٞای اِٟی سٛق دٞذ  .پس أشٚص

دس ٘ظش ٌشفتٝ

ٔ ٓٞی ضٛد دس لاِة واس أشٚص  ٚأىا٘ات أشٚص

صٛست أاْ صٔاٖ (عح) تٝسٚص تشیٗ

تطش می

ٔٛخٛد است  .ایٗ س ٝعٙصش دس تاٚسٞای تچٞ ٝا
خذا

ِٚی ٕٞیٗ ضخصیت ٚاال ٔماْ و ٝت ٝسٚص تشیٗ

٘یض ٔعٙایی و ٝاص سثه ص٘ذٌی

ٚعآِ تشیٗ افشاد تطش است ،حشف سٚصضاٖ ایٗ

استٔ ،عٙای پشٚسدٌاس عإِیاٖ اص تعشیف سثه

دس لاِة ٞای أشٚص ص٘ذٌی وشد أا تا ٍ٘اٜ

است وِِ َٚ« ٝی فی سس َٛاهلل اس ٜٛحسٗ» اٍِٛی

ص٘ذٌیٔ ،عٙای لاِثی سثه ص٘ذٌی ٘یست ،چشا وٝ

ٚحیذی ٔ .ثال دس ٛٞاپیٕا تٙطیٙیذِٚ ،ی سفشتاٖ
ت

ٔٗ ٟٔذی و ٓٞ ٝت ٝسٚصتشیٗ ا٘ساٖ ٞستٓٓٞ ٚ ،

ا ُٞتیت دس بحث لاِة ص٘ذٌی ٔا سا ٔأٛس وشدٜ

تٛحیذی تاضذ  .پای غزای ِزیز تٙطیٙی ِٚی غزا

خٛسد٘ت تٛحیذی تاضذ  .یعٙی خذا ضیطاٖ ٚ

حضتی ٘ ٓٞثاضذ  .حة  ٚتغض تایذ اِٟی تاضذ .

لیأت یادت ٘شٚد  .ایٗ ٍ٘ا ،ٜایٗ ٘ىت ٝا٘ . َٚىتٝ

تٕاْ ایٗ ٔعیاس ٞا  ٚفشِٟٔٛایی سا و ٝدادْ سا

د ْٚسثه ص٘ذٌی دیٙی ٚ ،اسالٔی  ٚفاطٕی ،ایٗ

تٍزاسیذ وٙا س ص٘ذٌا٘ی حضشت صٞشاء (س)ٔ .ی

است است و ٝحة  ٚتغضٟای ٔا حة  ٚتغضٟای

تیٙیذ و ٝایطاٖ ٕٛٞاس ٜچ ٝدس ص٘ذٌی ضخصی ،چٝ

دیٙی تاشد ٔ .ا دس ص٘ذٌی ٔاٖ س ٝپذیذ ٜداسیٓ

دس دفاع اص أیشإِٙٔٛیٗ(ع) ،چ ٝدس صٔاٖ پیغٕثش ٚ

٘سثت تٔ ٝحیط پیشأ ٖٛخٛد ،یا ٌشایص داسیٓ ،یا

چ ٝدس اٚاخش عٕش ٚ ،چ ٝدس خشیاٖ فذن  ٚسمیفٝ

الثاَ داسیٓ  ٚیا ادتاس داسیٓ ٘سثت ت ٝافعاَ ،اضیاء

ص٘ذٌا٘ی ضاٖ ای ٍٝ٘ٛٙتٛد

 ٚاضخاظ  .تشخی اص افشاد سا دٚست داسیٓ ٚ
تشخی سا دٚست ٘ذاسیٓ ،تشخی اص افعاَ سا دٚست
داسیٓ  ٚتشخی سا دٚست ٘ذاسیٓ  .تشخی اص اضیاء
اج٘اس  ٚخٕادات سا دٚست داسیٓ  ٚتشخی سا
دٚست ٘ذاسیٓ .سثه ص٘ذٌی دیٙی یعٙی خط وص

حّیٕ ٝصٔا٘ی -حٛص ٜعّٕی ٝفاطٕ ٝاِضٞشا(سالْ اهلل

حة  ٚتغض ایٗ تاضذ ،و ٝ٘ ٝحة  ٚتغض ٔشدٔی

عّیٟا)ٌّ ٝداس-خٙة تا٘ه ا٘صاس إِداٞذیٗ

داضتتاضی٘ ٝ٘ ٚ ،فسا٘ی ،سّیم ٝای ٘ ٓٞثاضذ ٚ
ٜ
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