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صطلا ؼِی اینک باال کلیک صرهائیع

ظیعا ؼی با اسحاظ ػالهم صرؾاهن محمع تقی دعفری ؼحمة اهلل ػلیٍ

رد تّضیر ایى ػاؼف ِاؼستٍ  ،زبؼگاو با گذتى ابى سیًایؾهاو هب ػجز خّظ اعؼؽاف طرظنع .
ِ ظنیای م کاغیسن ؾظٌ ی سعب با ضالی صػا شتى صًعلی ِی رد یّنكکّ هب طرنم رد رباربل رپظاختٍ اسث .
کّظؽی با شیطنث اهی ضاو خّظ هک با مقر ؼِ رد ؼِ شع  ِ ،با بلًع طبعی اهی پعؼل آو ؼا هب ؾا ِورد آ ِؼظ  ،زعتمًعا هن ؾیسث ،
ش فک ت
ل
س
ی
س
سـ
دّاانرظاهن هلن ؾظ  ِ ،ؼِ ى راهن ل طرظ ِ ،چیه گاٌ ا ؽ ا ن اصراظ نهع .
كلظفٍ ؼا صرِغی ظِباؼٌ سخشیع ،
ِ حقیػث ػقی ؼا رد ضّل انكاو امرِؾی صریاظ کشیع.
ِ لػت بعِو تعصب صّظو ؼا رد ن گاهم هب ؽثنّی هب تحرری کشیع.
ِافی هب عُع ؼا ناخصٍ ای اؼؾشمًع ؿی ظانسث  ِ ،رد آؼؾِی ؼِؾی هک هزتم ػالٌِ رب زعای حسیى ع با صرهنگ ِی
ؾنعكی کنًع ػنر هب سؽ طرظ .

اؾ زاصل ػنر ِ جالل اِ شیب اؾ نّظ ِ شم کحاب ِ مواهلرد ظسؼؽـ ػالهق مًعا و اسث ،
هک اؾ آو اه ؿی تّاو هب ایعٌ آل ؾنعكی ِ ؾنعكی ایعٌ ال -اضالم ِ مػهب  -انكاو ِ خامعٍ شًاـی -ػقی ع ِ آ ؾاظی
تخ
ت کاپّی انعیشٍ اه  ،رتدمٍ ِ تفسـؽ نهح اظبالهغ -تعُع ِ صى  -تفسـؽ ِ نوع ؽثنّی  -موعهم ای رب اریاو شًاسی ِ......اناؼٌ طرظ.

سخم اِل

ظزیعٌ ای اؾ کحاب مّغّی ِ جُاو ینیب اه رد هکتب اهی شؽم ِ سعب

مٓاضعٍ کنًعگاو ِ ربؼسی کنًعگاو آاثؼ مّالان  ،مخصّيا خّانًعگاو کحاب ؽثنّی ؼا هک ؿی خّاهًع اؾ چگّيلی معرفت ِی
سؽ رد بیاِؼنع  ،هب ذًع ظرٌِ ؿی تّاو میسقت طرظ .
ظرٌِ اِل _ اشطاو سطحی يگر هک با مؼلّهات محعِظی ؿی خّاهًع غرؾ تلکر مّالان ِ شخصیث ِی ؼا زفهمًع.
مكلن اسث هک اظر ایًاو سخّاهًع با هماو مؼلّهات ػمّؿی محعِظ  ،چگّيلی معرفت مّالان ؼا رد باؼٌ ی انكاو ِ جُاو ردک
کنًع  ،هب چیه هجیتن ی اقضل تّجفی نخّاهًع ؼسیع  .ؾریا ردیافت چگّيلی معرفت مّالان احتیاج هب نکّاف شعو ازؼاظ ِ
استؼعا ظاهی مغزی ِ ؼِانی صراِانی ظاؼظ  ،هک بعِو آو ؾباو مّالان اقضل فهن اؾیباشع .
مد ّ
مح
ی
ن
ظرٌِ ظِم _ ظرِـی اؾ مرظم اؾ ظیعگاٌ ی مثال اؾ ظیعگاٌ اظهی ٍ آاثؼ مّالان ؼا مّؼظ ربؼسی ِ مٓاضعٍ ضراؼ ؿی ظهًع.
بعیفی اسث هک ایى ظرٌِ ؿی تّانًع اؾ اؽتیاؾات اقضل تّجفی هک اؾ ظیعگاٌ مٓلّب خّظ رد آاثؼ مّالان تّهغ ظاؼنع

ربخّؼظاؼ ظرظنع ِ ،لی ؿی ظانین هک معرفت اهیی هک مّالان اؼاهئ ؿی ظهع رد آو ظیعگاٌ مدیى ضالهص اؾی شّظ.
انمحعِظیت ازؼاظ معرفت مّالان اسث هک محقواو همٍ خانبٍ رد آاثؼ مّالان  ،همٍ یا اؿلب اصّل ضنیاظیى جُاو ینیب اهی
مخحلق ؼا رد ؽثنّی اِ دسػدّ ؿی کنًع .
ظرٌِ سّم _ جُاو ضیًاو ظیعٌ ِؼی هستًع هک با ظاشتى اْالػات الؾم ِ کافی رد جُاو ینیب ِ انكاو شًاسی با تحریک
عّامل ظرظیعو ِ سّؾ ِ صعا ؾ اهی ردِنی رد ؼاٌ ت کامل ِ ،اؼظ میعا و معرفوی مّالان ؿی ظرظنع.
ّ
ظ
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ایًاو کاهال رد اهلیث انع  ِ ،اؾ نظر ث ؼِحی ِ مؼاعیث اهی مغزی  ،يالحیث غّهط ِؼ شعو رد اقیانّـ معر ی
مّالان ؼا ظاؼا ؿی باشًع.
معرفوی ؼا هک مّالان مخصّيا رد کحاب ؽثنّی ارباؾ ؿی کًع  ،اؾ خاغضیت لّم اضؼاظٌ ای ربخّؼظاؼ اسث.
کیسث هک با ظاشتى ظرایم دعی هب معرفت اهی اصیل رد ؽثنّی غّهط ِؼ شّظ  ِ ،رد خاغضیت تفگش ايگـؿ آو ضراؼ
يگـؽظ .
عّامل خاغضیت گفتٍ اهی مّالان

ػامل اِل_ ِسعث ِ گسؼؽل اْالػات ِ مؼلّهات مّالان رد انكاو شًاـی ِ جُاو ینیب  ،احكاـ ایى ممنی رد
شخصیث مّالان خاغضیت ضاصی هب گفتٍ اهیم ؿی ظهع  .هب طّؼی هک مٓاضعٍ کنًعٌ ی ؽثنّی ذنیى جلقی ؿی کًع هک با گفحاؼ
شخصی ؼِربِ اسث هک جُاو هسوی  ِ ،قاواو  ،چهرٌ اهی شسیاؼ ؾیاظی ؼا هب آو شخصیث نهاو ظاظٌ اسث .
ػامل ظِم _ هک لّم اضؼاظٌ زازئ اهمیث اسث ایى اسث هک مٓاظنی ؼا هک مّالان ارباؾ ؿی کًع  ،عقل ِ ظل اِ هماهنلی
دعی رد غرذ آو مٓلب  ،نهاو ؿی ظهًع  ،هب طّؼی هک ربؼسی کنًعٌ  ،معرفت زاصل اؾ آو مٓلب ؼا رد ردِو خّظ
شهّظ ؿی کًع  ِ ،ردؿی یابع .
ػامل سّم _ احكاسی تفگش ايگـؿ اسث هک معرفت اهی ارباؾ شعٌ ی مّالان  ،رد ردِو انكاو هب ِدّظ ؿی آِؼظ.
ایى احكاـ عباؼت اسث اؾ« باؾگشث هب خّظ »
ای ربارد عقل یکعم با خّظ آؼ

ظم هب ظم رد تّ خزاو اسث ِ بُاؼ

ای ربارد تّ هماو انعیشٍ ای

هازقی خّظ اسػخّاو ِ ؼیشٍ ای

ظفؼؽ ظِم ؽثنّی

اظر اؾی بایسث با خّظت ؼِربِ شّی  ،چرا اؾ مرزلٍ ی عیّانی هب ردهج ی انكانی ح کرت طرظی ؟
هانًعٌ ی ستّؼاو رد ِقت آب خّؼظو
ذّو ػکف خّیم ظیعین اؾ خّیصتى ؼمیعین
ظیّاو شمف شعل 1701

خاو ؾ هجر رعل انعؼ انهق ای
خاو گهاظٌ سّی باال بال اه

تى ؾ عضن ضاؼ بى ذّو انهق ای
تى ؾظٌ انعؼ ؾؽیى ذن گال اه
ؽثنّی ظفؼؽ چُاؼم

خّاهج ؿی ظریع هک هانع اؾاقكلٍ

خًعٌ اه ظاؼظاؾایى هانعو خرل
(مقصّظ اؾ خّاهج ؼِذ اسث ) ظیّاو شمف

هلنرِ رعافنی مّالان
اضق _ رعافو مثبت طـؿی اؾ جُاو ِ انكاو ؼا حػف اؾی کًع .
ؼِل معرفوی مّالان رد هلنرِ رعافنی هک شیپ ظرفتٍ اسث  ،لّم اضؼاظٌ خاظب اسث.
مّالان اؾ رذات ػ مالدسمانی ظرفتٍ ،ات مجمّع ػالن طبیعث ؼا هب عنّاو ِاهدیوی هک ِاشستٍ هب مبعا ربیى اسث ؿی پػریظ  ِ ،اؾ
رذات تلکرات ِ ضاغرات ظرفتٍ ،ات ؼِذ کل ِ عقل تصعین ؿی امایع ِ .بعیى رتطیب رد ؼِل رعافنی خّظ سموی
مطاضق رعافو منفی ؼا انػطاب امّظٌ ِ رد آو ح کرت ؿی امایع.

معرفت اهی مّالان هملی رد مسـؽ رعافو مثبت هب کاؼ ؿی ؼِنع  ِ ،همٍ ی مؼلّهاتی ؼا هک اؾ شًازث انكاو ِ جُاو هب ظسث
ؿی آِؼظ رد اسػخعا م یک معرفت ػالی ردباؼٌ ی ردیافت آهنگ اؼغنّو هسوی هک خّظ مّدی اؾ آو ضراؼ خّاهع ظرفت
رد ؿی آِؼظ .
ب _ شّؼ رعافنی مّالان زال ِ ـیخاو ؾِظ صػؼ غیسث.
شّؼ رعافنی مّالان ؼا اؾی تّاو اؾ زاالت ؾِظ صػؼی هک رد ِدع ِ هیداو صّدّظ ؿی آیًع محصّب امّظ.
اِ رد یکی اؾ ابیات  ،ایى شّؼ ظرایی ِ هیداو ْلنی ؼا مسکّم طرظٌ ِ ؿی ضّیع :تّ هک اؾ قلّک ِ رعافو مقصعی جز زال ِ
شّؼ اؾی خّاـی  ،رد حقیػث تّ زال رپسوی هن خعا رپسث .
اياظت شّؼ ِ هیداو مّالان ِاشستٍ هب ؼیشٍ اهی ػمیقی اسثهک اِ ردباؼٌ ی انكاو ِ جُاو هب ظسث آِؼظٌ اسث.
مّالان رد عیى يگرل ػلؾی هب طبیعث  ،ؾمزهم ی ؼِزانی هن ردباؼٌ ی آو سؽ ؿی ظهع .
ج _ رعافو باؼهق اصزا

ؼِل اسحعاللی مّالان ربای اثبات یک حقیػث رعافنی  ،بلکٍ ربای اثبات ره نّعی اؾ ِاهعیث اه همّاؼٌ پادنبی نظن
منطقی مصمّلی غیسث  ،بلکٍ مغز غـؽ ػاظی مّالان ظائما رد زال باؼهق ِ جهم  ،مؼاعیث ؿی امایع.
هب هریى جهث اسث هک گاـی ربؼسی کنًعٌ مػحـؽ ؿی شّظ هک ایى معػا ؼا هک مّالان هب میاو آِؼظٌ اسث ،هچ اؼتباطی با
ابیات نیشیپ ِ ابیات زؼعی ظاؼظ.
رد جُاو ینیب مّالان عضن ؼا ضنیاظ هسوی ؿی ظانع.
ظ _ جریاو طبیعی ردیافت اهی رعافنی ِ مؼانی با عظكث رد مغز مّالان یکی اؾ تفگش ايگـؿرتیى ردیافت اهی رعافنی
افشسیاؼ ِاالئی مكائل ؼا ردک ِ ردیافت امّظٌ اسث  ،هک رد ارباؾ
مّالان هک اِ ؼا کن نظـؽ نهاو ؿی ظهع ایى اسث هک اِ اؾ م
آنُا زاظت طبیعی ؼِانی اؾ خّظ نهاو ؿی ظهع .
البتٍ اؾ ایى يكتٍ غللت اؾی کنین هک گاـی هن هیداانت شسیاؼ شعیعی همٍ ی اػمام ؼِانی اِ ؼا هب جالطن ؿی انعا ؾظ هک ات
زاظت بیخّظی شیپ ؿی ؼِظ .
مى هچ ضّین یک ؼگن هشیاؼ غیسث

شؽذ آو یاؼی هک اِ ؼا یاؼ غیسث

ظفؼؽ اِل ؽثنّی

مّالان پف اؾ آو ظظرضّنی ( هک رد هالاقت اِ با شمف تػؽزیی رد اِ صّدّظ آمع) یقیى طرظٌ اسث هک اػمال ِ عباظات مػهنی
 ،مٓلّب غاتی ِ حرهف ای نبّظٌ بلکٍ مقصّظ تصفیٍ ی ردِو ِ ذشیعو طعن ت کامل ِ ح کرت رد مسـؽ امکل  ِ،ردیافت
اؼتباِ شعیع انكاو اه با یکعیگر ِ ،اتساظ آانو رد مصیت الفی اسث.
مّالان پایاو ت کامل شبؽی ؼاِ ،ؼِظ هب ععم اؼغنّو هسوی هک ؼدّع هب باؼگاٌ الفی اسث تّطیق ؿی امایع:
اؾ دماظی مرظم ِ انؿی شعم

اؾ اما مرظم هب عیّاو سؽ ؾظم

مرظم اؾ عیّانی ِ آظم شعم

پف هچ رتسن ؽی ؾ مرظو کن شعم

حملٍ ی ظیگر بمـؽم اؾ شبؽ

ات رب آؼم اؾ هالئک بال ِ رپ

ِؾ هلک هن بایعم دستى ؾ دّ
یگ ه ّ
ش
ا
باؼ ظ ر اؾ لک رپ و ّم
پف ععم ظرظم ععم ذّو اؼغنّو

کل شی اهلک اال ِجهٍ
آنچٍ آو رد ِهن انیع آو شّم
ّ
دع
ضّیعم اان اظیٍ ؼا ّو

ظفؼؽ سّم

ؼِل معرفوی مّالان اؾ کعق ِ شهّظ ػالی ربخّؼظاؼ اسث.
ضنیاو صػا ؼ ایى ؼِلسهرِؼظیتػطر ؿی ظهع اكالطّو اسث.
آؼینٍ ی ظل ذّو شّظ يافی ِ پاک

نقم اه ینیب ربِو اؾ آب ِ ضاک

هن ببینی نقم ِ هن نوال ؼا

صرل ظِظت ؼا ِ هن صرال ؼا
ظفؼؽ ظِم

آنچٍ هک مّالان ها انكاو اه ؼا رد ؽثنّی هب سّی آو تضّین ِ تحریک ؿی کًع زکكث اسث ،هک معرفت محرک هب سّی ت کامل
اسث هن كلظفٍ اهی حرهف ای .

كلّطیى ؿی ضّیع :

مٓلّب حقیقی ؼِذ ،کسب نّؼ  ِ ،ظیعا ؼ دمال حن اسث هک منّؼ هب نّؼ خّیصتى اـت  ِ،نّؼ اِسث هک سبب ظیعا ؼ
ؿی شّظ  ،ؾریا هک ؼِذ اؾ اِ نّؼ ؿی گـؽظ ِ ،اِ ؼا ؿی ضیًع  ،ذًاو هک نّؼ خّؼشیع اسث هک ها ؼا اقرد هب ظیعو خّؼشیعؿی قاؾظ.
اتؼخی كلظفٍ سعب ج  _ 1و 560

تّ مبیى جُاو ؾ بـؽِو هک جُاو ردِو ظیعٌ اسث
ب
ذّ ظِ ظیعٌ ؼا ضبسوی ؾجُاو جُاو هانع
ظیّاو شمف شعل 772

مّالان ػالن بعو ِ هاظٌ ؼا رد ربارب ؼِذ ظاؼای ِاهعیث ؿی ظانع.
 _ 1مسـؽ ؼِذ ؼِ هب باال  ِ ،مسـؽ کاظبع هاظی  ،ؼِ هب پانیی اسث .
 _ 2ػالن «جز مى » افنی ِ« مى »یا ؼِذ باقی اسث.

 _ 3جُاو هاظی حبف اسث ِ ؼِذ رپنعٌ ی رپِاؾ دّ .
 _ 4خلٌّ اه ِ امّاج هاظٌ ( انعیشٍ ِ ِهن ِ فهن اهی ػمّؿی) با خّظ هاظٌ ؼِ هب پانیی  ِ ،امّاج ت کاهقی ؼِذ  ،ؼِ هب هشیاؼی ِ
عضن ِ فًا رد خاغضیت ؼصّهی.

تط
هن گاؿی هک هعف منطقی ؼا خیى ظاظیع  ،ؼاٌ بیذتیع ِ اؾ عّامل مزاحن نهراسیع.
چیه مححاج ؿی گلگّو هن ای

رتک کى گلگّهن تّ گلگّهن ای

ای ؼش گلگّهن ات شمف اصطحی

ای صعا ی ؼيگ تّ گلگّهن اه

تّ خّشی ِ خّب ِ کاو ره خّشی

پف چرا خّظ منث باظٌ کشی

اتج طرمًاسث رب صرم سؽت

طّم اعطیًاک آِزی ربت

ای ؿالمث عقل ِ تعبـؽات ِ هّل

ذّو ذنینی خّیم ؼا اؼؾاو صرِل

سحر ػلؾی رد اؾی پنُاو شعٌ

رد هس ظز تى ػالؾی پنُاو شعٌ

ؿی هچ باشع یا دماع ِ یا سماع

ات تّ دّیی ؾاو نهاِ ِ انتلاع

آفحاب اؾ رذٌ ؽی شع ِام خّاٌ

ؾرهٌ ای اؾ خنرٌ ؽی شع خام خّاٌ

جاو هی ضیفی شعٌ محبّـ ضیق

آفحاهی حبف عوعٌ اػنت عیق
ظفؼؽ پنجن ؽثنّی

هالک ِحعت انكاو اه  ،ایعٌ آل ِ هعف حیات آنُاسث  ،هن ؼيگ ِ ؾباو ِ سناظ .
منگر انعؼ نقم ِ انعؼ ؼيگ اِ

بنگر انعؼ زعم ِ رد آهنگ اِ
ظفؼؽ اِل ؽثنّی

ربای انكاو ت کاپّ ظر مّانعی هک رد مسـؽ ایداظ ؿی ظرظظ  ،هن تنُا اِ ؼا م ِهثق اؾی قاؾنع  ،بلکٍ رب كعؼت اِ ؿی اصزایًع.

ره جریانی رد ػالن طبیعث ِ هلنرِ انكانی کحاهی اسث  ِ ،ره پعیعٌ ای ردسی.
جُاو هسوی کحاهی اسث خّانعنی .اظر رد ت کاپّی ؾنعكی آگااههن ح کرت کنین  ،اؾ ره پعیعٌ ای هک رد سؽ ؼاٌ ها ضراؼ ظرفتٍ اسث
حوایقی ؼا ردیافت ِشاهین طرظ.
بهر صرهج شع یکی ات گلسحاو

صرهج ی اِ شع دمال باغباو

هلذّ ارعاهی هک آب اؾ هچ کشیع

آب عیّاو اؾ ؼش یّسق ذشیع

ؼفت مّسی کاتشی آؼظ بعسث

آتشی ظیع اِ هک اؾ آتم ربسث
ظفؼؽ اِل ؽثنّی

ح کرت ِ ت کاپّ ازؼاظ آظؿی ؼا ؿی گسؼؽانع.
ره هچ ت کاپّ رتشیب کنین  ،آگاـی اهی ها ِسیغ رت ِ ػمین رت خّاهع گشث .
انعؽی دنبم بکى هلذّو دنیى

ات ببخشًعت حّاـ نّؼ نیب
ظفؼؽ اِل
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رد ره زال هک هستیع هب ؼاٌ بیذتیع  ،هب انعا ؾٌ ی ی هک رد کا ّ بع ث بیاِؼیع  ،صع ّظ ؼ هب ما زنظیک رت ّ هع رظ .
انعؼ آو صحرا هک آو اشؼؽ شحافت

اشؼؽ خّظ نـؿ آو ظیگر بیافت
ظفؼؽ ظِم

ؾؽینٍ ی ايقی حیات  ،کّشم ِ تالل اسث  ،هک رداهی شستٍ ؼا هب ؼِی شما باؾ خّاهع طرظ.

ِ ؼکّظ ِ تّهق مكاِی مرگ اسث.
ظِسث ظاؼظ یاؼ ایى آشفتلی

کّشم بیهّظٌ هب اؾ خفتلی

انعؼیى ؼٌ ؿی رتال ِ ؿی خرال

آشظؿی افؼؽ نبال
ات ظم ؼ
ظفؼؽ اِل

معرفت ِاهعی آظؿی با آو هعفی اسث هک ربای حیات خّظ انػطاب طرظٌ اسث.
ِ با آو هموی اسث هک ربای ِصّل هب آو هعف هب ظسث آِؼظٌ اسث.
ّ
مرؽ ؼا رپ ؿی ربظ ات آشیاو

ّ
رپ مرظم هكث اسث ایى ؼا بعا و
ظفؼؽ ششن

ربای پیعا طرظو هعف حیات  ،هب ظنبال قاهی اهی خّظ نعِیع .
هعف ػالی ؾنعكی باالرت اؾ شئّو ِ پعیعٌ اهی خّظ ؾنعكی اسث هک هانًع ـاهی اهی آو اسث  ،لػا هعف حیات ؼا
اؾ قاهی اهیم اؾی تّاو تّهغ ظاشث.

اتسق ِ ردیؾ  ،باظاهیی اسث هک ربای رپاکًعو نـؽِاهی ضاکسؼؽ شعٌ ی حیات ِ ،ؾیعو ؿی گـؽظ .
هب خای ظػؽاو ػلؾی ِ ػمقی پلیعی اه ِ نّانى صػشتٍ  ،با ردیـا ردیـا گذتى  ،خّظ ؼا اؾ ِظیفٍ یضنّنی ظِؼ مكاؾیع :
ایى ردیـااه خیال ظیعو اسث

اؾ ِدّظ نوع خّظ بػؽیعو اسث
ظفؼؽ اِل

چیه صرظی رد چیه نقطٍ ای اؾ اتؼخی هب طّؼمٓلن هب خّاستٍ اهی خّظ اؾی ؼسع .
مصمّال ذنیى اسث هک اؽتیاؾات  ،مّهعی هب ظسث آظؿی ؿی ؼسع هک كعؼت بهرٌ ربظاؼی آنُا ؼا اؾ ظسث ظاظٌ اسث
کّؾٌ صّظل آب ؿی انمع بعسث

آب ؼا ذّو یافت خّظ کّؾٌ نکسث

آو یکی خر ظاشث پاالنم نبّظ

یافت پاالو ظرگ خر ؼا رد ؼصّظ
ظفؼؽ اِل

مكافت میاو طرٌ ی ؾؽیى ات لّم کُکهاو اه  ،خیقی زنظیک رت اؾمكافت میاو خّظ طبیعی ،
ِ خّظ ؼشع یافتٍ  ،رد یک انكاو اسث.
رد صق معرادیاو ظر ضیسوی

ذّو رباقت رپ گهایع غیسوی

نی ذّ معراج ؾؽینی ات قنر

بلکٍ ذّو معراج کلؼی ات نکر

ظفؼؽ چُاؼم

رد مجرای ايقی حیات هک م کرب اؾ منفی پف اؾ مثبت  ِ ،مثبت پف اؾ منفی اسث  ،همّاؼٌ مثبت اه ؼا رد ظیعگاٌ خّظ
ضراؼ بعٌ .
رد صػؼگاٌ امکل  ،اؾ نفی ِ فًای مّهعیث صػشتٍ ظلتنگ مبال  ،ؾریا ات اؾ نفی اه يگػؼی هب زوای ت کاهقی نخّاـی ؼسیع .

ای کاؼِانیاو ؼِ هب یک مقصع  ،اخحالف ؼاٌ اه هن تنُا شما ؼا اؾ مقصع منحرف اؾی کًع  ،بلکٍ ره انعا ؾٌ ؼاٌ اه متؼعظ ِ ؽتنّع
باشع  ،ظظیل عظكث هعف شما اسث .
ّ
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هلپاهی کا ل یاؼ ّان ّو ا ث:
رنظباو اهیی اسث پنُاو رد جُاو

پاهی پاهی ات عًاو آسماو

ظفؼؽ پنجن

مى ظِ باؼ هب یک ؼِظضاهن ِاؼظ نهعم.
ره نفف نّ ؿی شّظ ظنیا ِ ها

بنّ شعو انعؼ زوا
هی زؼ اؾ
ظفؼؽ اِل

آنچٍ هک صػشث ظِباؼٌ رب اؾی ظرظظ.
پف اؾ ح کرت ِ ظرِیعو هب سّی ت کامل  ،ربگشث هب مرزلٍ ی پسث  ،ضالف اقنّو اسث.
چیه آؼینٍ ظظر آهى نهع

چیه انو گًعؿی خرمى نهع
ظفؼؽ ظِم

تحّل جُاو انكاو ؼا هک جزئی اؾ آو اسث رد مجرای تحّل صراؼ ظاظٌ اسث.
ح کرت ت کاهقی جُاو هسوی  ،انكاو ؼا نـؿ رد تحّل صراؼ ؿی ظهع .

ماه ؼا ،هب سّظ نحایح مٓلّب  ،مّؼظ آگاـی ضراؼ ظهیع  ِ ،ربای ِصّل هب هعف آو ؼا هعا یت کنیع
سیالب تلکرات ِ انعی ٌ

رد ایى جُاو هسوی باؾی امااهیی ِدّظ ظاؼظ ،هک رد نُایت ّدعی اسث .

بی گايلی ِ صراؼ اؾ خّیصتى:

ای تّ رد پی کاؼ خّظ ؼا باختٍ

ظیگراو ؼا تّ ؾ خّظ نشًاختٍ

تّ هب ره صّؼت هک آیی ضیسوی

هک منن ایى  ،اهلل آو تّ غیسوی
رد غن ِ انعیشٍ هانی ات هب زلن

یک ؾهاو تنُا بمانی تّ ؾ ضلن

ظفؼؽ چُاؼم

ؼاٌ باؾ گشث هب خّیصتى:
ایى تّ هک باشی هک تّ آو اِحعی

هک خّل ِ سؽمسث ِ ؾیبا آمعی

مرؽ خّیشی صیع خّیشی ظام خّیم

يعؼ خّیشی صرل خّیشی بام خّیم

ظر تّ آظم ؾاظٌ ای ذّو اِ نصیى

دملٍ رذیات ؼا رد خّظ ببیى

چیسث انعؼ خن هک انعؼ سحر غیسث

چیسث انعؼ ضاهن کانعؼ شهر غیسث

پعیعٌ ی مّج ؼا رد جُاو ینیب هب حكاب بیاِؼیع .
عقل پنُاو اسث ِ ظاره ػالؾی

صّؼت ها مّج یا اؾ ِی اؾی

ظِؼ ظرظِو ؼا ؾ مّج عضن ظاو

ظر نبّظی عضن زفسؽظی هجاو

( ظفؼؽ اِل )

( ظفؼؽ پنجن )

فهن ِ انعیشٍ ِ ِهن  ِ ،قاری پعیعٌ اهی ؼِانی ها  ،امّاج اسث .
مّج ضاؽی فکر ِ ِهن ِ فهن هاسث

مّج آهی صحّ ِ قکرات ِ فًاسث
( ظفؼؽ اِل )

مّج اهی تـؿ ردیااهی ؼِذ

هسث يع ذًعا و هک بع طّافو نّذ
( ظفؼؽ ششن)

سعم حن خّاهع هک باشع سعم رت

هلذّ مّج سحر خاو ؾری ِ ؾرب
( ظفؼؽ اِل)

ضـؽٌ گشمثضـؽكی هن ضـؽٌ گشث

مّج صـؽت عقل ؼا اؾ سؽ صػشث
( ظفؼؽ سّم)

با ایى هک انكاو اؾ میانكالی هب باال هب ضعق ِ سسیثؿی ؼِظ  ،عقل تقّیت ؿی ظرظظ.
پای پـؽ اؾ سؽعث اؼهچ باؾ هانع

یافت عقل اِ ظِ رپ رب اِج ؼانع

پسث ؿی ضّین هب انعا ؾٌ ی عقّل

عیب نبّظ ایى صّظ کاؼ ؼسّل

بهر طفل نّ پعؼ تی تی کًع

ظر هچ عولم هًعهس ی گیوی کًع

پایاو سخم اِل

سخم ظِم
ظزیعٌ اهیی اؾ کحاب حیات معقّل

مهاهعا ت بعیفی  ِ،ظالئل الؾم ِ کافی اثبات ؿی کًع ،هک حیات مى رد ایى ربهه اؾ ؾهاو هک ؾنعكی ؿی کنن  ،یک امر
تًاظفی نبّظٌ اسث  .بلکٍ اؾ صػؼگاٌ رپ چیپ ِ خن میلیاؼظاه ؼِیعا ظ رد طبیعث اؾ کاانل مدیى عبّؼ طرظٌ  ِ،هب ایى
ّ
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مّهعیث مؼقی ؼسیظٌ اسث ِ .بایسوی حعا مل یک ـؽ ِ تّدیٍ طقی ربای اقًاع خّظ ظاشتٍ باشن ،هک حیات مى رد
ایى ربهه اؾ اتؼخی شبؽی  ،رد امحعا ظ اتؼخی کیُانی هچ مّهدیوی ظاؼظ ؟
هعف نُایی  ِ ،كلظفٍ ی اقضل غبّل ایى ؾنعكی چیسث ؟
آیا پاسص اسحعاللی ایى رپسم هک :اؾ دا آمعٌ ام ؟  ،ربای هچ آمعٌ ام ؟  ِ ،هب دا ؿی ؼِم ؟ چیسث ؟
با نطغ نظر اؾ یقیى يع رد يع هب نظن  ِ ،معقّل صّظو جریاانت جُاو هسوی ،هک رد آو ؾنعكی ؿی کنن ،
ّ
حعا مل یک نّع يگرانی هک مّضّعم شسیاؼ دعی اسث ،رد خّظ ؿی مینیب .

ّ
ایى يگرانی انشی اؾ احتمال( حع امل ) منطقی ِاشستلی ِدّظ مى  ،هب مّدّظ ربیى  ِ،کّک کنًعٌ ی ایى قاعث زبؼگ
اسث  ،هک جُاو هسوی انمیعٌ ؿی شّظ  ،ایى يگرانی دعی ؼا چگّهن بایع حل ِ لصل اماین ؟
آیا انكاو امرِؾی ،ت کامل یافتٍ ی اؼسطّی پـؽی اسث هک ظنّؾ اؾ نظر اؼؾل اهی معرفوی ،نهاهن اهیی اؾ دّانی رد ؼخكاؼ
ظاؼظ ِ مّاهی یکشم رد میاو انبٌّ مّاهی سپیعل ظیعٌ ؿی شّظ ؟
ِاهؼا مغز ؼیاضیعا انو ِ هًعهس ظاانو امرِؾی ،ت کامل یافتٍ رت اؾ اهلیعـ اسث ؟
( ای کكانی هک ایماو آِؼظٌ ایع  ،خعا ِ ؼسّل آو ؼا اخابت کنیع هن گاؿی هک شما ؼا هب آنچٍ هک حیات ؿی سخهع ظعّت ؿی امایع.
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جز حیات معقّل ،چیه نّع ؾنعكی اقضل رعهض هب خعا ِنع غیسث .
تعریق حیات معقّل :

عباؼت اسث اؾ  ،حیات آگااههن ای هک نـؽِاه ِ مؼاعیث اهی ظػؽی ِ ظػؽ امای ؾنعكی طبیعی ؼا  ،با ربخّؼظاؼی اؾ ؼشع
آؾاظی نکّافو رد اختیاؼ  ،رد مسـؽ هعف اهی ت کاهقی نسنی میظنت امّظٌ  ،شخصیث انكانی ؼا هک تعؼیدا رد ایى صػؼگاٌ
قاختٍ ؿی شّظ ِ ،اؼظ هعف اػالی ؾنعكی ؿی امایع.
ایى هعف اػال  ،ش کؽت رد آهنگ کقی هسوی ِاشستٍ هب امکل ربیى اسث.
خاو یمنی آگاـی اؾ خّیصتى .
بًاربایى ،چیه انكانی اؾی تّانع اظػای ربخّؼظاؼی اؾ حیات معقّل امایع هگر ایى هک ،اؾ هّیت ِ اصّل ِ اؼؾل اهی
حیات خّیم آگاٌ صّظٌ باشع .
چیسث ظیى ربضاستى اؾ ؼِیضاک

ات هک آهگ ظرظظ اؾ خّظ خاو پاک
( اقبال الهّؼی )

مى هک امرِؾ ؼَگػؼ حیات مّقتن  ،هماوتشنلی سّؾاو ؼا رب حیات معقّل ظاؼم ،هک ؼَگػؼ زهاؼاو قال پف اؾ ایى
ؾهاو .

حیات معقّل اؾ مرزلٍ ی ؼاهیی شؽِع ؿی شّظ  ِ ،اؾ آؾاظی عبّؼ ؿی کًع  ِ ،رد مرزلٍ ی ِاالی اختیاؼ نکّاف ؿی شّظ .
اشتیام دعی ربای ِصّل هب امکل ِ ؼشع ؼا  ،هک رد ردِو همٍ ی ها ِدّظ ظاؼظ  ،با ؼشع ِ امکل مؼقی اشتباٌ ؿی کنین ،
یمنی هب جهث ظاشتى آو اشتیام ،امگو ؿی کنین خّظ امکل ِاهعی ؼا هب ظسث آِؼظٌ این.
ظِ زؼعی صّظو اجزاء حیات معقّل یکی اؾ مخؼًات ایى حیات اسث ،
هک آظؿی رهظز با ردک ایى ظِ زؼع ضالئی رد ؾنعكی احكاـ اؾی کًع:
 _ 1زؼع هعفی
 _ 2زغظ ِسیلٍ ای
زؼع هعفی حیات معقّل عباؼت اسث اؾایى هک  ،چیه زاظهث  ِ ،گفحاؼ  ِ ،انعیشٍ  ِ ،مؼاعیث مغزی  ِ ،عُالنی هک
رد ؼاٌ ایى حیات اؾ انكاو سؽ ؿی ؾنع  ،بـؽِو اؾ ظاریٌ ی حیات معقّل غیسث.
ؾریا ره یک اؾ امّؼ لّم مّدی اؾ حیات ِاشستٍ هب امکل ربیى اسث.

زؼع ِسیلٍ ای حیات معقّل ربای انكاو اه  ،رد چیه نقطٍ اؾ صػؼگاٌ ؾنعكی ،تّهق ِ ایسحایی ؼا اؾی پػریظ.
مقصّظ اؾ هعف اػالی ؾنعكی  ،ش کؽت رد آهنگ کقی هسوی ِاشستٍ هب امکل ربیى اسث.
ِ ش کؽت رد آهنگ کقی هسوی با استلاظٌ اؾ آهی ی ( مى جى ِ انف ؼا نیاصریعٌ ام هگرایى هک مرا عباظت کنًع)
عباؼت اسث اؾ:
ضراؼ ظرفتى رد خاغهب ی ؼصّهی  ِ،تصفیٍ ی ؼِذ اؾ آغّظكی اهی عیّانی ِ ؼغائل اضالقی  ،هب ِسیلٍ ی ت کاطیق مقرؼٌ
صّسیلٍ ی ایپمػؽاو الفی  ِ ....تغیـؽ ظاظو مى مداؾی هب مى حقیقی  ،هک همٍ ی حرکات ِ قكًات عضّی ِ ؼِانی
آظؿی ؼا  ،هب عنّاو عباظت هب جریاو ؿی انعا ؾظ.
اؾ آو هن گام هک آگاـی حقیقی هب عزِم ش کؽت رد آهنگ کقی هسوی هب ِدّظ ؿی آیع  ِ ،اؼاظٌ ی ح کرت ربای ایى
ش کؽت ؿی امایع ِ ،ؼِظ هب هعف اػالی ؾنعكی آؿاؾ شعٌ اسث .
آظؿی با آگاـی هب ش کؽت رد آهنگ کقی هسوی ذًاو ؼارطٍ با خعا ِنع( امکل ربیى ) پیعا ؿی کًع هک تمام طحظات ػنرل ،

رد ره مّهعیث هاظی ِ معنّی رد اؼتباِ با خعا اسث.
هک اشتیام ؼِذ آظؿی هب امکل ،بعِو ِصّل هب آو اؼتباِ  ،با چیه هعفی اقضل اشباع اؾی باشع.
مقّ حیات معقّل اسث هک ؿی تّانع ظِ چهرٌ ی مهن جُاو هسوی ؼا بنمایانع.
ایى هجیتن ی با اهمیث عباؼت اسث  ،اؾ مهاهعٌ ی چهرٌ ِ ِاهعیث جُاو هسوی:
 _ 1چهرٌ ی طبیعی عینی ِ هاظی جُاو
ِ _ 2اهعیث ربیى جُاو هک ؼِ هب هسوی آصریى اسث.
رد حعِظ هفؼصع آهی رد ضرآو مجیع اصؽاؼ شعیع ظاؼظ هب ایى هک خعا جُاو ؼا رب حن آصریعٌ اسث.
ِ بایع انكاو اه ایى جُاو ؼا ششًاسًع  ِ ،رد مسـؽ ؼشع خّظ اؾ آو بهرٌ ربظاؼی امایًع.
ِ ِاهعیث ربیى جُاو هک ؼِ هب هسوی آصریى اسث  ،با ایى ِاهعیث ربیى  ،امّظی اؾ« ػالن امر» اسث ،
هک رد آیات ضرآنی آمعٌ اسث.

نسبت ایى ِاهعیث ربیى با چهرٌ ی عینی هاظی جُاو  ،تقریبا نسبت ؼِذ هب کاظبع هاظی اسث .
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ِاهعیث « امر » هک شبیٍ هب ؼِذ جُاو اسث  ،ی اؾ ت ا ی ا ث هک ر ِّ هب غات خع ِنع یاٌ ن
اسث .
هن گاؿی هک یک صرظ  ،یا یک خامعٍ ِ ،اؼظ حیات معقّل ؿی شّظ  ،هب خّهی احكاـ ؿی کًع هک ح کرت ِ ت کاپّی اِ رد ایى
ؼاٌ  ،هن تنُا یک حرکت ؼِ هب مّهعیث مسال ِ « ام کاو ان پػری» نبّظٌ اسث  ،بلکٍ اِ با ِؼِظ هب مّهعیث دعیع
« حیات معقّل » هب خّهی حف ؿی کًع هک طبیعث ايقی خّظ ؼا ردیافتٍ  ِ ،شیپ اؾ ایى مّهعیث دعیع  ،هب نینرخی اؾ
قیاهف ی طبیعث ايقی خّظ ظطخّل ظاشتٍ  ِ،عضن ِؼؾیعٌ اسث.
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آیا ل آگاـی ػالی هب ردک ایى ِا یث مسال اسث هک مى جزئی اؾ یک جُاو زبؼگ ن ،
هک صحنٍ ی باؾی نبّظٌ  ِ ،با قیاهف ی کاهال اقنّنی ِ ؼیاضی  ،ؼِ هب یک هعف ِاال رد ح کرت اسث .
ِ مى بایع ؼاٌ اقنّنی خّظ ؼا رد ایى ح کرت هعفعا ؼ انػطاب کنن ؟

آؼی همٍ ی ایى آگاـی اه  ،رد ظـرتـ ها صرؾنعا و آظم ضراؼ ظرفتٍ اسث .
اضالم رد حیات معقّل عباؼت اسث اؾ  ،احكاـ جزء صّظو ،اؾ کل حیات انكانی  ،هک ظم الفی رد آو ظمیعٌ شعٌ
اسث  .اظر آظؿی با ایى احكاـ ِ پػریل« رب خّظ ضپسًعظ آنچٍ ؼا هک رب ظیگراو ؿی پسًعظ ِ .رب ظیگراو غپسًعظ آنچٍ ؼا هک رب شِظ
اؾی پسًعظ » ح کرت کًع  ،ؿی تّانع طعن حیات معقّل ؼا ِاهؼا سچهع.
نسبت اضالم هب حیات معقّل  ،نسبت ؼِذ رب بعو اسث.
آو ؼِحی هک ایپمػؽ اقالم ؼشع ِ امکل آو ؼا هعف ؼقاظت خّظ معرفی صرمّظٌ اسث :
م ا تتمی جکم
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ى رب ی ن ِ ل ا یاؾ ت ا ال ی هب ایپ ؽ ّخ شعٌ ام.

پایاو سخم ظِم

سخم سّم
ظزیعٌ اهیی اؾ کحاب ن گاـی هب ػقی ػلیٍ اعكالم

ن گاـی هب ػقی ػلیٍ اعكالم
ػقی (ع ) ِ سیاسث
ػقی (ع ) ِ جُاظ
ػقی ( ع ) ِ نهح اظبالهغ
ػقی ( ع ) ِ رعافو مثبت
ػقی ( ع ) ِ مسئلٍ ی مرگ

ػقی ِ سیاسث

اؾ زبؼگ رتیى ِ با اهمیث رتیى ِذاظخ هک ؿی تّاو گغث سؽنّشث اؿلب ادتماػات جُانی بعا نُا ِاشستٍ اسث ،
حّاظخ ِاهعٍ ی عیضّایاو تّحیع( ایپمػؽاو ) اسث .
یکی اؾ مّاؼظ با اهمیث  ،مسئلٍ ی سیاستمعا ؼی ػقی بى ابیٓاظب ػلیٍ اعكالم اسث.
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ِظٌ انع هک ّ ًع:
ععٌ ای اؾ ى رب ی اؼَای زا ت ؼِ ی ِ یعٌ ای ّظ ّ ،ؼ ب
ػق ب بی ظ ػل عك س ست ا نب س ی تط
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ی ى ا ٓا ب یٍ ا الم یا مع ؼ ّظٌ ا ث  ِ ،با ا ى ى ّظ ،یک اتؼخی ّ ی هب ؼِی سات ِ ؼظ
امّظٌ ِ ِ ،قوی نّبت هب اتؼخی ضّیی ِ كلظفٍ بافی رد اتؼخی ؼسیعٌ اسث  ،رد اِلیى مرزلٍ گفتٍ انع:
ػقی بى ابیٓاظب  ،مرظ شداع ِ قهرهاو ِ اؼپقا ِ زكین اسث ِ ،لی محاسلاهن سیاستمعا ؼ نبّظٌ اسث.
ایى نُاِت اؾ آندا سؽذشمٍ ؿی گـؽظ هک اتؼخی ػقی بى ابیٓاظب ػلیٍ اعكالم ِ حّاظخ يعؼ اقالم رطّؼ ظغین مٓاضعٍ
نهعٌ  ِ .حقیػث سیاسث  ِ ،سیاستمعا ؼی ؼِشى يگشتٍ اسث.
ممًای سیاسث

 _ 1سیاسث یمنی شًاقایی چگّيلیؼِارّ میاو صرظ  ،یا ظِظت  ِ ،خامعٍ  ِ،زکّمث .
 ِ _ 2اؼسطّ ؿی ضّیع :
« سیاسث امُاء  ِ ،یا ایداظ  ِ ،یا تغیـؽ ؼارطٍ ی ادتماػات شصّی بهؼؽیى نیؼی اه اسث» .
ایى تفسـؽ اؾ زعضی اؾ مُاؽیى کحاب دمهّؼیت اكالطّو نـؿ ربؿی آیع.
اظر تعریق سیاسث هریى اسث هک اؼسطّ گفتٍاسث  ،ایى ػلن  ،بهؼؽیى ػلن صّظٌ  ِ ،شخصیث سیاستمعا ؼ  ،زبؼگؼؽیى ِ
ضؽِؼی رتیى شخصیث اهی انكانی اسث.
 _ 3تفسـؽ ظیگری ربای سیاسث گفتٍ ؿی شّظ هک باعد ِحشث ػمّؿی اصراظ غـؽ سیاستمعا ؼ  ِ ،مّسب نفرت تماؿی
ؼاظمرظاو ِ عقیعٌ مًعا و اظیاو ؿی ظرظظ.
ایى تفسـؽ ؿی ضّیع:
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« یا ث باؼت ا ث اؾ ى هعف  ،هک ى یا مع ؼ ى ظ ظٌ  ِ ،هب ظ ث آِؼظو و با ره ِ یلٍ ای هک
ممکى اسث » .

رد ایى تعریق ذًايکٍ ؿی مینیب  ،ضػؽی اؾ ضـؽ ِ سؼاظت  ،بلکٍ انكاغیترد کاؼ غیسث .
مٓاصن هریى تعریق ؿی تّاو عیّاانت ردنعٌ ؼا ،هک با کّشم اهی مخصّو هب خّظ  ،محیّ پـؽِؾی ایداظ ؿی کنًع ،
سیاستمعا ؼ انمیع.
سیاسث ػقی ػلیٍ اعكالم
پف اؾ ؼِشى شعو ایى موعهم  ،ؿی ضّمیی دّیًعگاو حقیػث بایع بعا نًع هک اظر مقصع اؾ سیاسث ِ سیاستمعا ؼی
هماو اسث هک رد تفسـؽ سّم محػطر شعین  ،ػقی بى ابیٓاظب ػلیٍ اعكالم کاهال اؾ سیاسث مٓلغ صّظٌ اسث ِ،لی رهظز
آو ؼا ػمقی ننمّظٌ اسث.
یمنی آو ػقی بى ابیٓاظب ػلیٍ اعكالم هک هب حقیػث انكاو  ِ ،شؽافت آو مٓلغ اسث ،
مسال اسث هک آو ؼا فعا ی ؼسیعو هب پـؽِؾی ظارهی ذًع ؼِؾٌ بنمایع .
آو ػقی ( ػلیٍ اعكالم) هک شؽافت ؾنعكی یک مّؼهچ ی محقر ؼا  ،موعم رب پـؽِؾی مٓلن هب تماؿی ظنیا ؿی ظاؼظ .

شم
آو ػقی ( ػلیٍ اعكالم) هک آخریى دعیت ؼا اندام ؿی ظهع ،ات رد دنگ اهی خّغیى  ،ظم شـؽل
هب خّو انحقی آغّظٌ يگرظظ .
ِ اظر سیاسث حقیقی ؼا منعّؼ بعا ؼین ِ بگّمیی  ،سیاسث عباؼت اسث اؾ پـؽِؾی رد ادتماػات اسث ،
ػقی بى ابیٓاظب ػلیٍ اعكالم رد صق اِل خلٌّ خّاهع امّظ .هب شؽِ ایى هک متّهج باشین هک پـؽِؾی رد ؾنعكی ذًع ؼِؾٌ ِ ،
شستى ظسث ِ پای ؾری ظسحاو ِ انتّاانو  ،غـؽ اؾ پـؽِؾی خاِظانی رب تماؿی مهارع ِ ظل اهی صرؾنعا و آظؿی اسث.
همٍ ؿی ظانین هکػقی بى ابیٓاظب ػلیٍ اعكالم رد اِائل ؾنعگانی ال  ِ،پف اؾ ؼزلت عیضّای معظن اقالم  ،هب جهث
نبّظو سنخیث میاو اِ ِ ظیگراو رد خانب اهلیث صّظٌ  ِ ،با ایى ِصق ؼفتٍ ؼفتٍ تماؿی جُانیاو ؼا م خسر ؼِزاغیت ِ
زکكث ِ ظاظظری خّظ امّظٌ اسث.
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هارتیا ی هانًع ی ل رد باؼٌ ی و ؽت ی ّیع :
بابیٓاظب( ػلیٍ اعكالم) زبؼگ رتیى زبؼگاو  ،ی گاهن نسخٍ ای اسث هک هن شؽم ِ هن سعب  ،صّؼتی مٓاصن
« عیضّا ػقی و
آو اصل نعا ؼظ .هن رد صػشتٍ  ِ ،هن رد دعیع » .

ضل
سیاستمعا ؼ حقیقی هماو نّؼ ظیعٌ ی ارباهین یل ػلیٍ اعكالم اسث هک هب ػکف جریاو سیاستمعا ؼاو مصمّلی  ،ؼِؾ هب ؼِؾ
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یت اِ ؽ ٌّ ّظٌ ِ ریاو ؽ ؼ اؾ ّچک ِ زبؼگ  ،زء ؽِ و ّظ ر ؼ ی ظهع.
ایى سحد ؼا با دمالت خاِظانی خّظ ی گاهن سیاستمعا ؼ حقیقی ِ پـؽِؾمًع ؼبانی ضاتمٍ ؿی ظهین.
آو حظؽت ؿی صرهایع:
« ها رد ؾهانی ؾنعگانی ؿی کنین هک اکؽؽ مرظم آو  ،حیلٍ ظری ِ طمررپظاؾی ؼا هّشیاؼی ؿی شماؼنع ِ .انظاو اه ایى ضّهن
صریب ظهًعٌ اه ؼا هب چاؼٌ رپظاؾی نسبت ؿی ظهًع  ،عػؼناو چیسث  ،خعا انصّظناو کًع  ،آظم سیاستمعا ؼ ِ حیلٍ رپظاؾ
حقیقی  ،تماؿی ؼاٌ اهی حیلٍ ؼا احكاـ ؿی کًع ِ ،لی اؾ اكعا م هب آنچٍ هک احكاـ ؿی کًع  ،صرهاو ِ خلّگریی خعا هانغ ؿی ظرظظ
 .پف اؾ ایى احكاـ رتک ؿی کًع ِ اكعا م هب اػمال اؾی امایع ِ ،لی کسی هک ردظ ظیى نعا ؼظ رد کریى اندام آو ؿی دنیشن» .
نهح اظبالهغ

ِ باؾ رد خای ظیگری ؿی صرهایع :
« اظر رپعـؿگاؼی نبّظ سیاستمعا ؼرتیى مرظم صّظم» .

رد اؿلب تّاؼخی نّشتٍ انع هکرد غّؿای انػطاب ضلیفٍ  ،ظغین رتیى شیپ ینیب اه ؼا ػقی ػلیٍ اعكالم ضّشؿظ صرمّظ.
مثال هن گاؿی هک ػنر بى اطخٓاب اصؽاؼ ؾیاظ ؿی طرظ هک ػقی ػلیٍ اعكالم با اصّبکر بیعث کًع ،آو زبؼضّاؼ صرمّظ:
« بعِل شـؽ ؼا ربای اِ  ،موعا ؼی هن هب تّ ربخّاهع گشث » .
یک مّؼش رتظیع يکرظٌ اسث هک ؾهامعا ؼی ػنر بى اطخٓاب تنُا با امُای اصّبکرصّظٌ اسث ،
ِ چیه ضّهن شّؼی ِ انػطاهی رد کاؼ نبّظٌ اسث.
ضالهص ی بیاو ها رد ایى سحد هک ػقی بى ابیٓاظب ػلیٍ اعكالم سیاسث هب ممًای حقیقی ؼا هک تماؿی ی کایک اِالظ آظم رد
آؼؾِی ػمقی شعو آو هب سؽ ربظٌ انع  ،ؿی ظانستٍ ِ ػمقی صرمّظٌ اسث.
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ِ یا ث هب ًای ى هعف  ،ی ِ ل ِقا ل  ،رب ی ؼ یعو هب ره ر ن ى ؼ ی ظ تٍ ِ ی رب ی جُاو
انكانی مظؽ ظیعٌ ِ ػمقی نفرمّظٌ اسث .

ػقی ػلیٍ اعكالم ِ جُاظ
اؾ مٓاضعٍ ی اتؼخی يعؼ اقالم  ِ ،آیات مرصِّ هب جُاظ ،اثبت ؿی شّظ هک ؼعػؽ اقالم ،ربای ربشیپظ مرام خّظ ،هب دنگ
تّسل نجستٍ اسث .بلکٍ مبؽکیى ِ ؼیاسث رپسحاو صّظنع هک بًای دنگ ؼا صػا دنتش.
پی
ِ رد ایى هن گام غمػؽ اقالم يقی اهلل ػلیٍ ِ آهل ِ قلن مدبّؼ صّظ اؾ خّظ ِ یاؼانم ظافع کًع ،
پی
ِ ربای اِلیى باؼ هک غمػؽ مواِمث نهاو ظاظٌ اسث  ،عنّاو هدّم نعا شتٍ بلکٍ تنُا جنبٍ ی ظافعی ظاشتٍ اسث.
اقالم شیب اؾ ظِ ؼاٌ ربای مبؽکیى غبّل اؾی طرظ  ،یا بایع ظیى اقالم ؼا غبّل کنًع  ِ ،یا آهاظٌ ی دنگ صّظٌ باشًع.
ِ اظیاو ؼسؾی هک ظاؼای کحاب صّظنع،مقّ هب غبّل ؾهامعا ؼی هلزم صّظنع .
مخـّ
ص
اؼباب اظیاو ؼسؾی رد مواضل نهضث اقالؿی هب یکی اؾ هس امر ؽ ّظٌ انع:
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 _ 2ن هب ّ ث ا ال ی ِ رپظ ث ها یات ،رب ی ظ ّو ؾنع ی رظی ِ ا ما ی آ ُا.

 _ 3دنگ
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ِ دنگ ربای ل عقیعٌ نبّظٌ اسث  ،بلکٍ ربای غبّل زکّمث ظاظ ؼؽ اقالؿی صّظٌ اسث.
ظسِؼثػمّؿی ایپمػؽ رد تمام دنگ اه هب ضراؼ غیل صّظ:
( ربِیع هب انم خعا  ،با م خعا  ،رد ؼاٌ خعا  ،رب هلت پیغمػؽ خع ،ا
رد دنگ حیلٍ رپظاؾی يکنیع  ،کسی ؼا هب ؾنجـؽ يکشیع  ،کسی ؼا مثلٍ يکنیع  ،ردخوی ؼا بعِو اضطراؼ نطغ يکنیع ،
چُاؼ پایانی هک ضّشث آنُا اقضل بهرٌ ربظاؼی اسث  ،اؾ پا ردنیاِؼیع هگر ایى هک چاؼٌ ای نعا شتٍ باشیع )
ِ بعِو کش ػقی بى ابیٓاظب ػلیٍ اعكالم ،با نطغ نظر اؾ تمام اِياف انكانی ال هک اِ ؼا پف اؾ ایپمػؽ ،
شخى ردهج یک اقالم معرفی ؿی طرظ  ،سؽباؾ شماؼٌ یک صّظٌ اسث .
تمام تّاؼخی نّشتٍ اسث  ،رهظز ظیعٌنهعٌ هک اِ رد دنگ اؾ یک نفر  ،یا اؾ تمام سپاهیاو خصن هب ػلت رتـ
ؼِظرظاو شّظ  .صتّزات دنلی اقالم هب اانثتسی دنگ تبّک هب رپذمعا ؼی ِ فعا کاؼی اِ صّظٌ اسث .

ػقی ػلیٍ اعكالم ِ رعافو مثبت
رد رعافو حقیقی جنبٍ ی مثبت ؼِذ منعّؼ اسث.
رعافو مثبت ظستّؼات اغبیاء ؼا  ،ؼاٌ منحطؽ هب ضرب حقیقی با خعا معرفی ؿی کًع .
رعافو مثبت همٍ ی اصراظ شبؽی ؼا اقضل ؼسیعو هب اِج امکالت ؼِحی ِ مواهات معنّی ؿی ظانع.
مجسمٍ ی اِلیى ِ آخریى رعافو مثبت  ،ػقی بى ابیٓاظب ػلیٍ اعكالم اسث  ،هک با ظسث مباؼک خّظ  ،کاؼ ؾؼاعوی
امّظٌ ِ ،ردشت کاشتٍ  ِ ،بیل ؾظٌ  ِ ،تخن پاشیعٌ ،
شب اهی اتؼیک  ،پف اؾ مساسبٍ ی نفف خّظ  ،متّهج اگشیپٌ خعا ی ی گاهن گشتٍ  ِ ،اؾ شّم ضرب  ِ ،بین ِ رهاـ ظِؼی اؾ
اگشیپٌ ؼحرتم  ،اؾ خّظ بیخّظ ؿی گشتٍ اسث.

رعافو مثبت مرظم ؼا  ،اعُای یکعیگر ؿی ظانع ِ ؿی ضّیع :ره یک اؾ ایى اعُاء ربای اسؼؽارث ِ آؼامم اعُای
ظیگر  ،بایع حعا کؽؽ کّشم ؼا اندام ظهع  ،اظر ؿی تّانیع اؾ ردظمًعی شباهن ب کاهیع ِ احتیاج اِ ؼا ربآِؼیع ِ ایى ت کلیق ؼا صبح گاٌ
اندام ظهیع ػاؼف غیستیع .
رعافو مثبت  ،عقل ِ تلکر رد جُاو ؼا اؾ اصّل ضؽِؼی ؿی ظانع.
محبث رد رعافو ظبمت هب طّؼ مستقین  ،متّهج خعا ی ی گاهن اسث ِ قاری ػالهق اه نـؿ  ،اظر هب عنّاو پـؽِی اؾ صرهاو
خعاسث  ،رد حقیػث محبث هب خعاسث.
قُ ْل إِن ُكنتُ ْم تُ ِحبُّو َن اللّهَ فَاتَّبِعُونِي

هب مرظم بگّ  :اظر خعا ؼا ظِسث ؿی ظاؼیع رد ؼسیعو هب ت کامل اؾ مى پـؽِی کنیع ( .آل ػنراو– ) 31
اظر تّهج ؼِذ  ،هب مّضّع محبث ؼِزانی باشع باالخرٌ خّاهع گغث :
خعا یا :
اؾ گل آظم دینشم صّی تّ

ؼاهُا پیمّظٌ ام ات کّی تّ

هانعٌ جاو باقی ِ آو هن خاو تّسث

رد ؼٌ تّ ره هچ ظاظم ؾاو تّسث

آوهک شؽبت رعافو مثبت ذشیع  ِ ،محبث خاِظانی پیعا طرظ  ،اؾ آمعو ِ ؼفتى خیقی خّشسال اسث ،
ؾریا اِ ؿی ضّیع:
حباب ِاؼ ربای ؾیاؼت ؼش اِ

سؽی کشین ِ ن گاـی کنین ِ آب شّین

« رعافو مثبت عقل ؼا ؾنعٌ ظرظانیعٌ  ِ ،نفف ؼا ؿی کهع  ،مّهعی هک ایى ؼیااث ؼا اندام ظاظ  ،حواین زبؼگ ؼا هانًع
مّی باؼیک احكاـ ؿی کًع  .رد ایى زال ؼِشًایی صعیفی رد هلب اِ ایداظ ؿی شّظ  ِ ،با آو ؼِشًایی  ،ؼاٌ مستقین خّظ ؼا
ردؿی یابع  .رداهی متؼعظی  ،آو شخى ؼا هب رد قلن ِ صلا ؼقانیعٌ  ِ ،هب مؿؿلگٍ خاِظانی ؿی ؼقانع» .
نهح اظبالهغ  -ج 2

« ای اصّرذ اضنّو هک ایى مرظم هب جهث رتـ اؾ ظنیای خّظ اؾ ادتماع بـؽِنت ؿی کنًع  ،مباظا با غـؽ اؾ خعا ی ِظِظ با
کسی انسی بگـؽی  ِ ،هب غـؽ اؾ باطل اؾ طـؿی ِحشث کنی » .
نهح اظبالهغ – ج 1

پایاو ایى مبحد ؼادمالتی ضراؼ ظاظین هک اؾ ناه کاؼاهی رعافو مثبت اسث.
ِ با ایى دمالت صرؾنع ظراؿی امـؽالمّمنیىػلیٍ اعكالم  ،حظؽت اهام حسیى ػلیٍ اعكالم  ،رد ؼِؾ مباؼک رعهف  ،خعا ی
خّیم ؼا نیایم طرظٌ اسث:
ای خعا ی مى  ،آنچٍ هک مى ظاؼم  ِ ،اؾ مى سؽ ؿی ؾنع  ،سؿاِاؼ انطـؿی مى اسث.
ِ آنچٍ هک تّ ظاؼی  ِ ،اؾ تّ يارد ؿی ظرظظ  ،سؿاِاؼطرم ِ زبؼكی تّسث .
ّ
ای خعا ی مى  ،اظر خّهی اه ِ نیکّکاؼی اه اؾ مى آش کاؼ شّظ  ،اؾ لضل تّسث  ِ،منث تّ هب ظرظو مى اسث .
ِ اظر بعی اه اؾ مى سؽ زبنع  ،اؾ مى اسث ِ مٓاصن ظاظظری تّسث  ِ ،تّ رب مى ؿاظب هسوی.
ای خعا ی مى  ،چگّهن مرا سخّظ ِاؿی صػا ؼی  ،رد زالی هکخّظت مرا عُعٌ ظاؼی .
ِ چگّهن انتّاو ؿی ظرظم  ،رد صّؼتی هک تّ هب مى م ؿی کنی .
چگّهن انامیع شّم  ،رد زاظوی هک تّ هب مى مهربانی .

ای خعا ی مى  ،با ایى انظانی مى ذوعؼ مهربانی  ِ ،با ؾشوی طرظاؼ مى  ،ذوعؼ سخهایًعٌ ای.
ای خعا ی مى  ،تفگش اؾ ظِؼی مى اؾ تّ ِ ،زنظیکی تّ هب مى.
ای خعا ی مى  ،اؾ اخحالف آاثؼ ِ تبعل حّاظخ ؿی فهمن هک مقصّظت ایى اسث هک  ،خّظت ؼا رد تماؿی اشیاء  ِ ،رد
تماؿی زاالت  ،هب مى معرفی کنی  ،ات بلکٍ رد چیه طـؿی ِ چیه ِقوی اؾ تّ ؿاكل يگرظم .
ای خعا ی مى  ،ره ِقوی هک انطـؿی ام اللن ؿی کًع  ،طرامث تّ مرا ضّیا ؿی کًع .
ِ ره مّهعی هک اِياف پستن  ،انامیعم ؿی کًع  ،با یاظ زبؼضّاؼی تّ هب طمغ ؿی افتن.
ای خعا ی مى  ،تّ خّظ ؿی ظانی اظر هچ رپستم مى ظائؾی ِ نطعی نبّظٌ اسث ِ ،لی محبث ِ نصع مى هب رپستم تّ ظائؾی
صّظٌ اسث .

ػقی ػلیٍ اعكالم ِ مسئلٍ ی مرگ

اشطاصی هک هب حقیػث ؾنعكی آشًا  ِ ،ػلل ِ نحایح آو ؼا ظغیوا مٓاضعٍ امّظٌ انع ،مرگ رد نظر آنُا  ،صػؼگاـی اسث ،
ك تخ آ ا ش تح
م
ق
ج
ِ یا مرگ  ،اِل لصل ردِ طرظو محصّلی اسث هک رد مزؼهع ی ؾنع ی ن و ؼ پا یعٌ  ِ ،با ل ِ الل اهی ْا ت
ئ تد ّ
ؿ
ق
صرقا رد رتضیت آو کّشیعٌ انع .ربای ایى ضّهن اشطاو مرگ با صّؼت ؾیبا ِ ظالؼا ی ی ی کًع.
مرگ ره یک ای پسؽ هنريگ اِسث
ای هک ؿی رتسی ؾ مرگ انعؼ صراؼ
ؼِی ؾشث تّسث نی ؼخكاؼ مرگ
ظر هب ضاؼی خستٍ ای خّظ کشتٍ ای

شیپ ظشمى ظشمى ِ رب ظِسث ظِسث
آو ؾ خّظ رتقانی ای خاو هّل ظاؼ
خاو تّ هلذّو ردزث ِ مرگ ربگ
ِؼ حرری ِ ضزردی خّظ ؼشتٍ ای

ره هچ ردباؼٌ ی مرگ  ،نّیسًعگاو ِ متلکراو سخى گفتٍ انع  ،مرصِّ هب شیپ اؾ مرگ ِ پف اؾ مرگ صّظٌ اسث.

مس
ها اؾی ضّئین ظِ ئ ٌلی شیپاؾ مرگ ِ پف اؾ مرگ اهریوی نعا ؼظ  ،بلکٍ باضؼکف ره ظِ مّضّع لّم اضؼاظٌ
خاظب تّهج اسث  ِ .ذًاو هک خّاهین گغث اسؽاؼ پف اؾ مرگ یقیًا مهن رت اؾ خّظ مرگ اسث.
ها ؿی ضّئین متلکریى با ایى هک اظػای تبؽیر مرگ امّظٌ انع ِ ،لی اؾ عُعٌ ی اثبات آو ربنیامعٌ انع.
حظؽت ػقی ػلیٍ اعكالم رد ایى باؼٌ صرمّظٌ اسث:
« ؼِؾگاؼی اؾ حقیػث مرگ تفتیم ِ ربؼسی امّظم  ،مصیت خعا ِنعی آو ؼا پنُاو ظاشتٍ اسث ،
ظِؼ باظ اؾ شًاقایی آو  ،مرگ اؾ مؼلّهات مخفی ِ مخزِو اسث ( » .نهح اظبالهغ )
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 ....هن گاؿی هک ارداکات ِ نّای حكاـ انكاو ،رد اشن هب پایاو ؼسیعو ؾنع ی ل ی رظظ  ،ظ ٍ ِ قا ث ِ ؽٌ  ،اؾ
محعِظیت اهی انعا ؾٌ گـؽی ؾنعگاو ضاؼج شعٌ  ،موعا ؼ ؾهاو کشم غـؽ ؽتًاـی هب خّظ ؿی گـؽظ .
بقی مى ِ شما هک اؾ ظِؼ هب منظرٌ ی طّافنی مرگ تمانا ؿی کنین  ،ذنیى امگو ؿی کنین هک هب افيلٍ ی ظٌ ظغیقٍ  ،یا یک قاعث
آو شخى مرظ  ِ ،اؾ ظاالو مرگ عبّؼ امّظ.

آنچٍ هک امرِؾ  ،ػلمای فـؿیّغّژی ؿی ضّیًع هی اؼتباِ هب ایى گفحاؼ غیسث:
رد زال خاو کًعو دنبم ِ عرؾل اهی مخصّصی تّام با موعا ؼی الکؼؽیستٍ رد اعًاب ظهاغی ایداظ ؿی ظرظظ ،
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رد و زا ت ّقاانت ی رد ز ظیعٌ ی ّظ هک کا ق اؾ ربِؾ ظ ظو زالظٍ  ّ ،ظ ی ؼ ا ث هک ا كاو رد ّل
ؾنعكی ظاؼای آنُا صّظٌ اسث.
ظى نّی ؿی ؼِظ  ،دملٍ ی ْالئی ػقی بى ابیٓاظب ػلیٍ اعكالم هن هب هریى ممنی اناؼٌ کًع:
« شخى رد زال خاو کًعو هب آو طـؿاهیی هک ػنر خّظ ؼا با آنُا سؾؽی امّظٌ  ِ ،ؼِؾگاؼ خّظ ؼا هب پایاو ؼقانیعٌ اسث تّهج
ؿی کًع » .
مرگ رد نظر ػقی ػلیٍ اعكالم
« سّگًع هب زیظاو پاک  ،چیه ضّهن رپِائی نعا ؼم مى هب غرف مرگ ح کرت کنن یا مرگ هب مى ِاؼظ شّظ» .
« سّگًع هب معبّظ ی گاهن  ،مرگ طـؿ اتؾٌ ای هک انضّاؼ باشع هب مى نهاو نعا ظٌ اسث» .

« قسن هب خعا ِنع زبؼگ  ،صرؾنع ابیٓاظب هب مرگ هانّـ رت اسث اؾ کّظک شـؽخّاؼ هب پسحاو هارد» .
ِ رد هن گام ضؽبت خّؼظو صرمّظ:
« هب خعا ی کمبٍ ؼست گاؼ شعم » .
بقی اِ ؾنعكی ؼا فهمیعٌ صّظ هک کّچکؼؽیى رهاسی اؾ مرگ نعاشث.
ػقی ػلیٍ اعكالم رد اظػای ظِسوی با خعا ظزافضّئی يکرظٌ اسث .
اضنّو هک ػقی ػلیٍ اعكالم ظِسث خعا اسث  ،چرا شب ِ ؼِؾ  ،آؼؾِی هالاقت ِ شحافتى
هب محظؽ اػالی اِ ؼا نعا شتٍ باشع .
( بگّ هب ْایفٍ ی یهّظ  :اظر امگو ؿی کنیع ظِسحاو خعا شمائیع ِ شف  ،آؼؾِی مرگ کنیع اظر ؼاسث ؿی ضّدیی) .
( ضرآو طرین )

اِ با عقل قالن ِ لطرت پاکم ردیافتٍ صّظ هک مرگ یمنی باؾ شعو رداهی ابعیت.

مرگ یمنی ؼاهیی اؾ غیّظ هاظٌ .
هگر ایام ؾنعگانی انكاو لصل بػؼافهانی غیسث ؟
هگر با شؽِع مرگ هن گام ردِ امّظو اؾی ؼسع ؟
آؼی ػقی ػلیٍ اعكالم حن ظاؼظ اظر اؾ غّؿای مرگ ِ ؿائلٍ ی پف اؾ مرگ ظورانی نعا ؼظ.
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ى اتؼخی ؽی ظ ی ؼ هاو نع ظٌ ا ث  ،هک ضر ب هب داٌ قال ضٍ ی ؽ هاؼظ  ِ ،رٌ ی ّ ی بًا ن
رنزیظ ،جز صرؾنع پاؼقا ِ متّاضغ ابیٓاظب.
ؾریا رد منطن ؾنعكی  ِ ،ؾنعكی منطقی ػقی ػلیٍ اعكالم  ،دنگ ربای ايالذ انكاو اسث  ،هن ربای انصّظ طرظو آو .
رد منطن ػقی بى ابیٓاظب  ،آو مركی هک تماؿی اصراظ  ِ ،ادتماػات  ،بایع اؾ آو بهراسًع  ،مرگ ِدعا و ِ لطرت اسث.
شسؼؽ مرگ ػقی ػلیٍ اعكالم  ،رب آانو هک هب عیاظت اِ ؿی ؼدنتف  ،آمّؾاگشٌ نُائی ؾنعكی ِ مرگ خلٌّ ؿی طرظ .
عیاظت کنًعگانم ؿی ضّیًع:

رد آـاتهن ی مرگ  ،ضرآو ؼا سلاؼل ؿی صرمّظ  .هب تّحیع اصؽاؼ ؿی ِؼؾیع .امر هب میظنت کاؼاه ؿی صرمّظ .
ظستّؼ اکیع ربای خلّگـؽی اؾ ظشمنی ِ ايالذ غات اظبیى يارد ؿی طرظ.
سؽرپسوی ػتیماو ؼا ضّشؿظ ؿی صرمّظ .
گاه گاـی هن با گذتى کلمٍ ی الاهل االهلل اعُاء شنّنعگاو  ،ب ٌ ض
لکّیی  ،جُاو هسوی ؼا هب عرؾٌ ردؿی آِؼظ.
ِ هلخًاو هب جکراؼ ایى دمالت معغّل صّظ ،هک ربای هریشٍ ظیعٌ اؾ ایى جُاو ربشستٍ  ِ ،هب جُاو ابعی باؾ امّظٌ ،
ِ ؾنعكی حقیقی ؼا اؾ سؽ ظرفت .
َ َ َ ٌم َلَْ ِه ََی ْوَ ُلِ َ

َ ََی ْوَ َ ُ ُ
وو َ ََی ْوَ َُی ْبَی َع ُ َ اِّ

ردِظ رب ؼِؾ ِالظتم  ِ ،ردِظ رب ؼِؾ مرگم  ِ ،ردِظ رب ربايلیختٍ شعنم.

ِ ردِظ ِ ؼحكث بیکراو خعا ِنع هب ؼِاو پاک اسحاظ صرؾاهن  ِ ،فیلصّف زبؼگ شؽم ػالهم محمع تقی دعفری
هک ػنری  ،با انعیشٍ ِ هلن سػؿ خّیم  ،بػؼ عضن ِ معرفت ِ آگاـی رد خاو اهی مشحااقو حقیػث کاشث.
یاظل ظراؿی باظ .
/http://www.aparat.com/v/stWDK

( صطلا ؼِی لینک باال کلیک صرهائیع )

یاظی اؾ اسحاظ  ،توعین هب شما صرهیخت گاو ِ ظِسحعا ؼاو ػلن ِ آگاـی ِؾیستنی سػؿ .

ِ گل اهی ؾیبای آفحاب ظرظاو همٍ سؽ رب آسماو  ِ ،ظل هب خّؼشیع سؾؽظٌ انع ،
ِ همٍ ؼِ هب سّی تّ ظاؼنع .
ِ هچ ؾیبا هک خّظ نـؿ شكاو معضّم شعٌ انع  ،خّؼشیع ضّهن.
ِ ایى خّؼشیع ِناو ؼِ هب سكث آسماو  ِ ،ظل رد ظرِ محبث تّ نُاظٌ انع.
ِ ره صبر هب شّم ظیعا ؼ ِ ،تظیعٌ هب ؼاٌ مبؽم ظِختٍ انع  ِ ،ره نام ن گاههاو هب مغرب ظرٌ خّؼظٌ اسث.
هک هی ظیعا ؼ خّؼشیع اؾی تّانًع ؾیسث.

ِ گل اهی ؾیبای آفحاب ظرظاو ؼاؾی اؾ ؼاؾاهینگرف آصرػنم اسث.
ِ رب هاسث هک ؼاؾاهی هسوی ؼا ردیابین ِ ؾیباؾنعكی کنین ،
ردسث همانًع گل اهی آفحاب ظرظاو  ،خّؼشیع ضّهن ،
ِ اسحاظ ظرااماهی ػالهم محمع تقی دعفری  ،رد تمام ػنر خّیم آنخًاو باؾیؾیسث هک خّظ شكاو خّؼشیع ،
ات هریشٍ  ،هب ظل اهی مشحااقو حقیػث ِ ؾیبایی  ،هی چیه ردیػی ؿی اتبع .

هب پایاو آمع ایى ظفؼؽ ح کایت هلخًاو باقی سث
مًازغ  :آاثؼ اسحاظ محمع تقی دعفری  ،موعهم اؾ قایت کحابًاک

