کار و تالش در سیره امام علی علیه السالم
درآمد
وبس ،رٞٛش آدٔی اػت .ثب وبس وشدٖ ،اػتؼذادٞب  ٚظشفیت ٞبی ٚرٛدی ا٘ؼبٖ ؿىٛفب ٔی ؿٛد .تٕذٖ ٞبی ػظیٓ ثـشی
٘یض ثب  ٕٝٞتٛٙع  ٚتفبٚتـبٖ ،حبكُ وبس  ٚتالؽ ثی أبٖ  ٚخؼتٍی ٘بپزیش آدٔیبٖ اػت .ثٙبثشایٗ ،وبس سا ٔی تٛاٖ اص دٚ
رٙج ٝثشسػی وشد٘ :خؼت ،اص رٙج ٝؿخلی  ٚتإحیشٞبیی و ٝثش سٚاٖ  ٚرؼٓ فشد ٔی ٌزاسد  ٚدیٍش ،اص رٙج ٝارتٕبػی ٚ
احشپزیشی ٔتمبثُ فشد  ٚربٔؼ .ٝوبس ٕٔىٗ اػت تإحیش ٔخجت یب ٔٙفی ثش رؼٓ  ٚربٖ ا٘ؼبٖ ثٍزاسد ٔ ٚی تٛا٘ذ ث ٝفشد
ٔٙضِت ارتٕبػی ثجخـذ  ٚتٛاصٖ سا ٔیبٖ فشد ا٘ؼب٘ی  ٚربٔؼ ٝثشلشاس ػبصد.

ارزش کار در اسالم
اٌش چٔ ٝف ْٟٛوبس وشدٖ  ٚػبختٗ ،دس ٟ٘بد  ٚفغشت آدٔی سیـ ٝداسدٛٔ ٚ ،سد تٛكی ٝػمُ اػتِٚ ،ی ثب ایٗ حبَ،
خذا٘ٚذ  ٚا٘جیب  ٚاِٚیبی اِٟی ثشای تإویذ ثیـتش  ٚغفّت صدایی اص ٚرٛد ا٘ؼبٖ ٞب ،پیٛػت ٝا٘ؼبٖ ٞب سا ث ٝوبس  ٚوٛؿؾ
فشاخٛا٘ذ ٚ ٜتـٛیك وشد ٜا٘ذ .اص ٕٞیٗ سٚػت و ٝلشآٖ ٔی فشٔبیذ« :آدٔی سا رض حبكُ وبسؽ ثٟش ٜای ٘یؼت»٘( .زٓ
)33:

ثش اػبع آ٘چ ٝدس لشآٖ ،ػٟذیٗ  ٚوتبة ٞبی تبسیخی آٔذ ٜاػت ،ثیـتش پیبٔجشاٖ ث ٝوبسٞبیی چ :ٖٛوـبٚسصی ،صسٜ
ػبصی٘ ،زبسی  ٚتزبست  ...ٚاؿتغبَ داؿت ٝا٘ذ .حضشت اثشاٞیٓ  ٚاػٕبػیُ ػّیٕٟباِؼالْ ث ٝدػت خٛیؾ ،خب٘ ٝوؼج ٝسا
ثٙب ٟ٘بد٘ذ .حضشت ٘ٛح ػّی ٝاِؼالْ وـتی ػبخت .حضشت ٔٛػی ػّی ٝاِؼالْ چٛپب٘ی وشد .حضشت ػیؼی ػّی ٝاِؼالْ
عجبثت ٔی وشد ،حضشت داٚٚد ػّی ٝاِؼالْ صسٔ ٜی ػبخت  ٚحضشت ٔحٕذ كّی اهلل ػّی ٚ ٝآِ ٝث ٝچٛپب٘ی  ٚتزبست ٔی
پشداخت.

پیبٔجش اػالْ كّی اهلل ػّی ٚ ٝآِ ٝآٖ ٌب ٜوٚ ٝیظٌی ٞبی ا٘ؼبٖ ٔؤٔٗ سا ثشای حضشت ػّی ػّی ٝاِؼالْ تٛكیف ٔی
وٙذ ،ثب اؿبس ٜث ٝكفت پشوبسی ٔی فشٔبیذ« :ای ػّی ،پشوبسی اص كفبت ٔؤٔٗ اػتٕٞ ».چٙیٗ آٖ حضشت ٔی فشٔبیذ:
«دٚػت داسْ و ٝؿخق ثشای تإٔیٗ ٔخبسد خٛد ،اص حشاست آفتبة آصاس ثجیٙذ».
أشٚص ٜربٔؼ ٝؿٙبػبٖ ٘یض ث ٝإٞیت  ٚاسصؽ وبس تٛر ٝوشدٞ ٚ ٜش یه ثٛ٘ ٝػی آٖ سا ٔٛسد تإییذ  ٚتإویذ لشاس داد ٜا٘ذ.

زیاده روی در کار
ثبیذ تٛر ٝداؿت و ٝاػالْ ٕ٘ی خٛاٞذ ا٘ؼبٖ چٙبٖ غشق وبس ؿٛد و ٝصٔیٞ ٝٙبی سٚحی ،سٚا٘ی ،اخاللی  ٚارتٕبػی خٛد
سا ث ٝفشأٛؿی ثؼپبسد .اِجت« ٝدس اػالْ ثش فضیّت وبس ث ٝخبعش وبس آٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝپشٚتؼتب٘یؼٓ ٔی ٌٛیذٞ ،یچ ٌٝ٘ٛ
تإویذی ٚرٛد ٘ذاسد .دس اػالْ ،وبس دس پشت٘ ٛیبصٞبی ا٘ؼبٖ  ٚضشٚست ثشلشاسی تؼبدَ  ٚآسأؾ دس ص٘ذٌی فشدی ٚ
ارتٕبػی افشاد یه فضیّت تّمی ٔی ؿٛدٚ .ظیف ٝوبس وشدٖ رٟت تإٔیٗ ٘یبصٞبی فشد ٘ ٚیبصٞبی خب٘ٛادٕٛٞ ٜاس ٜوٙتشَ
ؿذ ٚ ٜثب تإویذ لشآٖ ثش ٌزسا ثٛدٖ ص٘ذٌی ٞ ٚـذاس دادٖ ٘ؼجت ث ٝخغش حشف  ٚآص  ٚعٕغ وبسی  ٚإٞیت ارتٙبة
ٚسصیذٖ اص حشٚت ا٘ذٚصی ،اص افشاط دس آٖ رٌّٛیشی ؿذ ٜاػت».

دس ػیش ٜأبْ ػّی ػّی ٝاِؼالْ ٕٞ ،بٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝدا٘ؾ  ٚثیٙؾ  ٚتمٛا ،ایٕبٖ ،ؿزبػت ،ؿٟبٔتٔ ،ذیشیت ،دادٌشی،
اخالف ٔ ٚذاسا ربیٍب ٜخبكی داس٘ذ ،وبس  ٚتالؽ ٘یض اص إٞیت ٚیظ ٜای ثشخٛسداس اػت .ػّی ػّی ٝاِؼالْ  ،وبس وشدٖ سا
اص ِٛاصْ صٞذ  ٚپشٞیضوبسی ٔی ؿٕبسد.یىی اص پظٞٚـٍشاٖ دس ایٗ ٔٛسد ٔی ٘ٛیؼذ:

 ...دس ػجبدت ،اخالف ثؼیبس ٘ـبٖ ٔی داد  ٚدس وبس حالَ  ٚحشاْ ،دلتی ث ٝػشحذ ٚػٛاع داؿت  ٚاٌش ٌ ٓٞب ٜتٟی
دػت ٘جٛد ،ثبص اص چیضی و ٝآٖ سا تف ٚ ٗٙتزُٕ ٔی ؿٕشد ،ارتٙبة ٔی وشد .حـٕت خالفت ،ا ٚسا اص تؼّیٓ ث ٝحىٓ
ؿشع ٔب٘غ ٕ٘ی ؿذ.

اص دیذٌب ٜأبْ ػّی ػّی ٝاِؼالْ  ،وبس اٌش ٔشصٞب  ٚحذٚد اسصؽ ٞبی ا٘ؼب٘ی  ٚاِٟی سا ٔحتشْ ثـٕبسد ٝ٘ ،تٟٙب ٔجبح ،ثّىٝ
الصْ ٛ٘ ٚػی ػجبدت اػت ٚ .دس ایٗ حبِت اػت و ٝوبسٌشٔ ،حجٛة خذا خٛاٞذ ثٛد .ایـبٖ ٔی فشٔبیذٕٞ« :ب٘ب خذا٘ٚذ،
ا ُٞحشف ٚ ٝپیـ ٝأب٘ت داس سا دٚػت داسد».

ایـبٖ دس ٔشحّ ٝاػ ٜٛػبصی اص حیج وبس  ٚتالؽ ٔی فشٔبیذ:
اٌش ثخٛاٞیٔ ،ی تٛا٘ی .داٚٚد  -و ٝدسٚد خذا ثش ا ٚثبد  -داس٘ذ٘ ٜی ٞب  ٚخٛا٘ٙذ ٜثٟـتیبٖ سا دیٍش اٍِٛی خٛیؾ ػبصی،
وؼی و ٝثب ٙٞش دػتبٖ خٛیؾ اص ِیف خشٔب ص٘جیُ ٔی ثبفت  ٚاص ٘ ٓٞـیٙبٖ خٛد ٔی پشػیذ :فشٚؽ ایٟٙب سا وذأتبٖ ثش
ػٟذٔ ٜی ٌیشیذ؟  ٚآٍ٘ب ٜاص ثٟبی دػتش٘ذ خٛیؾ ،ث ٝخٛسدٖ لشكی ٘بٖ رٛیٗ ثؼٙذٔ ٜی وشد.

جنبه های روان شناختی کار
أبْ دسثبس ٜرٙج ٝسٚاٖ ؿٙبختی وبس فشٔٛد ٜاػت:
اص دػت دادٖ فشكت ٞب ٔٛرت لل ٚ ٝافؼشدٌی اػت .آ٘ى ٝاص وبس  ٚتالؽ وٛتبٞی ٚسصد ،ث ٝا٘ذ ٚ ٜٚغٓ دچبس ٔی آیذ.

آٖ حضشت ث ٝػٛٙاٖ اػ ٚ ٜٛاٍِٛی ػّٕیٞ ،یچ ٌب ٜفشكت ٞب سا اص دػت ٕ٘ی داد  ٚث ٝثٟتشیٗ كٛست ٕٔىٗ ،اص اٚلبت
ػٕش ٌشاٖ ثٟبیؾ دس سا ٜسضبیت اِٟی ثٟشٔ ٜی ٌشفت .دس ایٗ ثبس ٜآٔذ ٜاػت وٞ ٝشٌب ٜاص وبس رٟبد فبسؽ ٔی ؿذ ٚ
آػٛد ٜخبعش ٔی ٌـت ،ث ٝآٔٛصؽ ٔشدْ  ٚلضبٚت دس ٔیبٖ آ٘بٖ ٔـغٔ َٛی ؿذٞ .ش ٌب ٜاص ایٗ وبس  ٓٞفبسؽ ٔی ؿذ ،دس
ثبغی و ٝداؿت ،ػشٌشْ وبس ٔی ؿذ  ٚدس ٕٞبٖ حبَ ،ث ٝیبد خذا  ٚدس حبَ روش ثٛد.

ثٙبثشایٗ ،أبْ ػّی ػّی ٝاِؼالْ وبس سا رٞٛش ایٕبٖ ٔی ؿٕشد  ٚثش اكبِت وبس تإویذ فشاٚاٖ داؿت .ایـبٖ وبس سا دس رٟبت
ٔتفبٚت دس ص٘ذٌی ؿغّی خٛیؾ ث ٝوبس ٔی ثؼت  ٚدس ٔـبغُ ٌ٘ٛبٌ ٖٛحضٛس فؼبَ داؿت.

کار فرهنگی در سیره امام علی علیه السالم
ػّی ػّی ٝاِؼالْ دس ػشك ٝفشٍٙٞی  ٚآٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ ،ػبِٕی تٛا٘ب ٔ ٚؼّٕی اسرٕٙذ ثٛد .دس ٔٛسد ٌؼتش ٜدا٘ؾ آٖ
حضشت آٔذ ٜاػت:

ػّی ثٗ اثی عبِت ػّی ٝاِؼالْ ثؼیبس ٛٞؿٕٙذ  ٚصسً٘ ثٛد  ٚث ٝدا٘ؾ ا٘ذٚصی حشكی ثی پبیبٖ داؿتٕٛٞ .اس ٜاص
وٛدوی تب ٍٙٞبْ ٔشي پیبٔجش ؿت  ٚسٚص ٔالصْ ٚی ثٛد .ا ٚاص ٘ظش ػُٕ  ٚفضُ دس اٚد وٕبَ ثـشی لشاس داؿت.
ثبِضشٚسٔ ٜؼّ ْٛاػت و ٝؿبٌشدی چٙیٗ ،ثب ایٗ ٔبی ٝػٕبرت  ٚپـتىبس آٖ  ٓٞدس ٔحضش چٙبٖ ٔؼّٕی ،ؿبٌشدی خٛاٞذ
ثٛد دس غبیت وٕبَ ٟ٘ ٚبیت فضُ....

حضشتؾ ثبسٞب دسثبس ٜصوبت ػّٓ وٕٞ ٝب٘ب ٘ـش آٖ اػت ،فشٔٛد ٜاػت« :پیؾ اص آ٘ىٔ ٝشا اص دػت ثذٞیذ ،اص ٔٗ
ثپشػیذ».

ػّی ػّی ٝاِؼالْ دس دٚساٖ خب٘٘ ٝـیٙی ٘یض ٕٛٞاس ٜپـتیجبٖ ٔ ٚشرغ فىشی ،دیٙی  ٚفشٍٙٞی  ٚػیبػی ربٔؼ ٚ ٝحىٔٛت
ثٛد .ث ٝؿٟبدت اػٙبد تبسیخی ،أبْ ػّی ػّی ٝاِؼالْ  ٓٞػبِٕی تٕبْ ػیبس ثٛد  ٓٞ ٚثٙیبٖ ٌزاس ثشخی ػّ ْٛاػالٔی ٚ
ٔ ٓٞؼّٕی دَ ػٛص  ٚدا٘ب و ٝایٗ  ٕٝٞاص طسف ٍ٘شی  ٚفضیّت ٚاالی ػّٕی ایـبٖ ثشٔی خبػت.

قضاوت ،پیشه پارسایان
یىی دیٍش اص ؿغُ ٞبیی و ٝأبْ ػّی ػّی ٝاِؼالْ تلذی آٖ سا ثش ػٟذ ٜداؿت ،لضبٚت ثٛد .دس اػالْ ،لضبٚت اص
ٔـىُ تشیٗ  ٚحؼبع تشیٗ ٔـبغُ اػت .كبحت ایٗ ؿغُ ػال ٜٚثش پبسػبیی ثبیذ اص دا٘ؾ ٚػیؼی ثشخٛسداس ثبؿذ.
پیبٔجش ٌشأی اػالْ كّی اهلل ػّی ٚ ٝآِ ، ٝلضبٚت سا ثشاص٘ذ ٜػّی ػّی ٝاِؼالْ ٔی دا٘ؼت ٔ ٚی فشٔٛد« :ثٟتشیٗ ٚ
دا٘بتشیٗ ٔ ٚبٞشتشیٗ ؿٕب دس أش لضبٚت ،ػّی اػت».
ػّی ػّی ٝاِؼالْ ثب دا٘ؾ  ٚتمٛای خٛیؾ ،دس صٔبٖ پیبٔجش اوشْ كّی اهلل ػّی ٚ ٝآِ ، ٝخّفب ٍٙٞ ٚبْ خالفت خٛد ،ثٝ
لضبٚت ٞبی حمٛلی ٔیبٖ ٔشدْ ٔی پشداخت .ؿخلیت لضبیی حضشتٕٛٞ ،اسٛٔ ٜسد تٛرٔ ٝشدْ ،تبسیخ ٍ٘بساٖ ٚ
ا٘ذیـٕٙذاٖ ثٛد ٜاػت  ٚدس ایٗ ثبس ٜوتبة ٞبی صیبدی ٘ٛؿت ٝؿذ ٜاػت.

اص دیٍش ٔؼئِٛیت ٞبی حضشت ،سایض٘ی ثٛد .ا ٓٞ ٚثب دیٍشاٖ ثٔ ٝـٛست ٔی ٘ـؼت  ٓٞ ٚدس سایض٘ی ٞب اص دا٘ؾ ٚ
ثیٙؾ خٛد ث ٝدیٍشاٖ وٕه ٔی سػب٘ذٌ« .ؼتشؽ اػالْ  ٚحفظ ویبٖ ٔؼّٕب٘بٖٞ ،ذف ثضسي أبْ ػّی ػّی ٝاِؼالْ
ثٛد .اصایٗ سٌ ،ٚشچٚ ٝی خٛد سا ٚكیّ ٔٙلٛف پیبٔجش كّی اهلل ػّی ٚ ٝآِٔ ٝی دا٘ؼت  ٚؿبیؼتٍی  ٚثشتشی ا ٚثش
دیٍشاٖ ٔحشص ثٛدٞ ،ش ٚلت ٌش ٜای دس وبس خالفت ٔی افتبد ،ثب فىش ٘بفز ٘ ٚظش ثّٙذ خٛد ،آٖ سا ٔی ٌـٛد .ث ٝایٗ رٟت
ٔی ثیٙیٓ و ٝأبْ ػّی ػّی ٝاِؼالْ دس دٚساٖ خّیف ٝد٘ ْٚیض ٔـبٚس ٌ ٚشٌ ٜـبی ثؼیبسی اص ٔـىالت ػیبػی ،ػّٕی ٚ
ارتٕبػی ا ٚثٛد».

حضشت ػّی ػّی ٝاِؼالْ دس ایٗ صٔیٔ ٝٙی فشٔٛد:
آٖ وغ و ٝخٛدسؤی ثبؿذ ،ثٚ ٝسعٞ ٝالن خٛاٞذ افتبد  ٚآ٘ى ٝثب ثضسٌبٖ ث ٝسایض٘ی پشداصد ،دس خشدٚسصی ٞبی ایـبٖ
ٔـبسوت وشد ٚ ٜثٟش ٜثشد ٜاػتٞ ...یچ پـتیجب٘ی ،اعٕیٙبٖ ثخؾ تش اص سایض٘ی ٘یؼت.

رزمندگی و فرماندهی نظامی

حضشت ،سصٔٙذ ٚ ٜفشٔب٘ذ٘ ٜظبٔی ٘یض ثٛد .ثٌٛ ٝاٞی تبسیخ ،أبْ ػّی ػّی ٝاِؼالْ دس ثیـتش غضٞ ٜٚب  ٚػشیٞ ٝبی صٔبٖ
پیبٔجش اوشْ كّی اهلل ػّی ٚ ٝآِ٘ ٝمؾ فؼبَ داؿت  ٚیىی اص فشٔب٘ذٞبٖ  ٚعشاحبٖ ٘ظبٔی ِـىش اػالْ ثٛدٞ .یچ ٌب ٜدس
رٞ ًٙب پـت ث ٝدؿٕٗ ٘ىشد  ٚصسٚ ٜی ،پـت ٘ذاؿت .دس ثیـتش رٞ ًٙب ث ٝػٛٙاٖ سصٔٙذ ٚ ٜفشٔب٘ذ ٜای ٔٛفك ،ؿزبع
 ٚثبٛٞؽ ؿشوت ٔی وشد  ٚدس رٞ ًٙبی اػبػی چ ٖٛثذس  ٚاُحُذ  ٚخٙذق  ٚخیجش ٘ ...ٚمؾ تؼییٗ وٙٙذ ٜداؿت .دس
ر ًٙاحذ ،ثب فذاوبسی آٖ حضشت٘ ،ذای «ال فتی اال ػّی ال ػیف اال رٚاِفمبس» رجشئیُ دس ٌٛؽ صٔبٖ پیچیذ  ٚربٚدا٘ٝ
ؿذ .دس ر ًٙخٙذق ٘یض ػجبدت رٗ  ٚا٘غ  ٓٞػ ًٙضشثت حضشت ػّی ػّی ٝاِؼالْ لشاس ٌشفت.

فعالیت های اقتصادی و کشاورزی
أبْ ػّی ػّی ٝاِؼالْ دس وٙبس وبسٞبیی چ ٖٛتؼّیٓ  ٚتؼّٓ ،لضبٚت  ٚحضٛس دس ٔیذاٖ ر ،ًٙث ٝوبسٞبی التلبدی ٘یض
إٞیت ٔی داد  ٚیه وـبٚسص ٕ٘ ٝ٘ٛثٛد .دس احیبی صٔیٗ ٞب ٔی وٛؿیذ  ٚدیٍشاٖ سا ٘یض ث ٝوبؿتٗ ثزسٞب  ٚدسخت ٞب
تـٛیك ٔی وشد .دس سٚایتی آٔذ ٜاػت ٔشدی دس ٘ضد حضشت ػّی ػّی ٝاِؼالْ یه «َٚػَك» خشٔب دیذ ،پشػیذٔ :ملٛد اص
ٌشدآٚسی ایٗ ٞ ٕٝٞؼت ٝخشٔب چؼیت؟ فشٔٛد ٕٝٞ :آٟ٘ب ث ٝارٖ اِٟی دسخت خشٔب خٛاٙٞذ ؿذ .ساٚی ٔی ٌٛیذ و ٝأبْ
آٖ ٞؼتٞ ٝب سا وبؿت ٘ ٚخّؼتب٘ی پذیذ آٔذ  ٚآٖ سا ٚلف وشد.
ٕٞچٙیٗ دس صٔی ٝٙحفش لٙبت  ٚاػتخشاد آة و ٝدس ػشصٔیٗ ػٛصاٖ ػشثؼتبٖ حىٓ ویٕیب سا داؿت ،ثؼیبس فؼبَ ثٛدٓٞ .
او ٖٛٙدس سأ ٜذی ٝٙثٔ ٝىٙٔ ،ٝغم ٝای ث٘ ٝبْ «اثبس ػّی» اػت و ٝآٖ حضشت دس آ٘زب چب ٜصد ٜثٛد.

أبْ كبدق ػّی ٝاِؼالْ ٔی فشٔبیذ:
پیبٔجش اوشْ كّی اهلل ػّی ٚ ٝآِ ٝصٔیٙی اص ا٘فبَ سا دس اختیبس ػّی ػّی ٝاِؼالْ ٌزاؿت .ا ٚدس آ٘زب لٙبتی حفش وشد و ٝآة
ٕٞچٌ ٖٛشدٖ ؿتش فٛاسٔ ٜی صد .فشدی ث ٝآٖ حضشت ث ٝرٟت تٛفیك ایٗ خذٔت ثـبست داد .حضشت فشٔٛد ایٗ لٙبت
ٚلف صائشاٖ خب٘ ٝخذا  ٚسٍٞزسا٘ی اػت و ٝاص ایٙزب ٔی ٌزس٘ذ .وؼی حك فشٚؽ آة آٖ سا ٘ذاسد  ٚفشص٘ذا٘ٓ ٞشٌض آٖ سا
ثٔ ٝیشاث ٕ٘ی ثش٘ذ.

کالم آخر
حضشت ػّی ثب تـٛیك افشاد ربٔؼ ٝث ٝوبس  ٚتالؽ ٔی فشٔبیذ ٞشٌض ؿٕب سا ث ٝػّٕی دػٛت ٘ىشدْ ٍٔش ایٙى ٝخٛد دس
آٖ وبس پیؾ لذْ ثٛد ٜاْ .ایـبٖ ث ٝوبسٞبی سایذ آٖ صٔبٖ ٔی پشداخت  ٚثب ایٙىٔ ٝؼئِٛیت ٞبی ػٍٙیٗ تشی ٕٞچٖٛ
حىٔٛت ربٔؼ ٝاػالٔی سا ث ٝػٟذ ٜداؿت ،دس صٔی ٝٙوـٛسداسی ،ػذاِت ارتٕبػی ،لبٌ٘ ٖٛشایی ،صٞذ  ٚتمٛا  ٚدیٗ داسی،

ػشآٔذ خبف  ٚػبْ ثٛد .دس صٔی ٝٙفؼبِیت ٞبی التلبدی٘ ،یض یبدٌبسٞبی اسص٘ذ ٜای اص خٛد ث ٝخبعش ٜتبسیخ ثٚ ٝدیؼٟ٘ ٝبدٜ
اػت.

أیذ و ٝس ٜپٛیبٖ ٚاسػت ٚ ٝسٞجشاٖ ؿبیؼت ٝای رٟت پیشٚی اص ایذٞ ٜب ،آسٔبٖ ٞب  ٚتالؽ ٞبی حضشتؾ ثبؿیٓ.

اسصؽ حىٔٛت وشدٖ دس د٘یب اص ٍ٘ب ٜأبْ ػّی
« ػجذاهلل ثٗ ػجبع ٔی ٌٛیذٚ :اسد ؿذْ دس ری لبس  1خذٔت أیشإِٙٔٛیٗ ػّی ٝاِؼالْ ،دس حبِیى ٝوفـؾ سا ٚكّٔ ٝی
وشد .ث ٗٔ ٝفشٔٛد؛ اسصؽ ایٗ وفؾ چمذس اػت؟
ٌفتٓ :اسصؿی ٘ذاسد ،فشٔٛد :ػٌٙٛذ ث ٝخذا ،ایٗ وفؾ دس ٘ضد ٔٗ ٔحجٛة تش اص صٔبٔذاسی ثش ؿٕبػتٍٔ ،ش ایٙى ٝحمی سا
ثش پب داسْ یب ثبعّی سا اص ٔیبٖ ثشداسْ.

ثشتشی وفؾ و ٟٝٙثش صٔبٔذاسی ثش وـٛسٞب
آسی ،ایٗ ٔٙغك أیشإِٙٔٛیٗ ػّی ٝاِؼالْ اػت دس ثشاثش ٔٙغك ٕ٘بٞبی حیبت ثـشی .آیب دس تبسیخ ػشاؽ داسیذ افشادی سا
و ٝایٗ ٌ ٝ٘ٛاص سٚی ایٕبٖ ساػتیٗ ػخٗ ثٍٛیٙذ؟
ػّغ ٝثش دیٍشاٖ  ٚثشای ّٔت ٞب تلٕیٓ ٌشفتٗ  ٚاص أىب٘بت عجیؼی یه حىٔٛت ثٟش ٜثشدٖ آسصٚی اوخش افشاد ثـش دس
ع َٛتبسیخ ثٛدٞ ٚ ٜؼتٕٔ .ىٗ اػت رّٕ ٝای و ٝأیشإِٙٔٛیٗ ػّی ٝاِؼالْ دس اسصیبثی صٔبٔذاسی  ٚحىٔٛت ثش ٔشدْ
ثیبٖ فشٔٛد ٜاػت ،ثشای اوخشیت لشیت ث ٝاتفبق ٔشدْ لبثُ تلٛس ٘جبؿذ ،چ ٝسػذ ث ٝآ٘ى ٝآٖ سا تلذیك وٙٙذ  ٚثپزیش٘ذ.
ثب ٍ٘بٞی ث ٝتبسیخ ث ٝخٛثی ٔی تٛا٘یٓ ثجیٙیٓ و ٝثشای سػیذٖ ث ٝلذست  ٚوـٛس ٌـبیی ػذ ٜای لذست عّت ،چ ٝخٖٛ
ٞب سیخت ٝؿذ ٚ ٜچ ٝاسصؽ ٞبی ا٘ؼب٘ی صیش پب ِ ٝؿذ ٜاػت.
أیشإِٙٔٛیٗ ػّی ٝاِؼالْ ،ایٗ حمیمت سا ث ٝخٛثی دسیبفت ٝاػت و ٝثذیذ ٜصٔبٔذاساٖ حتی دس كٛستی و ٝصٔبٔذاس ،خٛد سا
ٔبِه ص٘ذٌی ٔ ٚشي ٔشدْ تّمی ٘ىٙذ ،ثبص ٛ٘ ٓٞػی احؼبع ػّغ ٝثش دیٍشاٖ دس ؿئٔ ٖٛختّف ص٘ذٌی آٟ٘ب دس ثشداسد
و ٝصٔبٔذاس خٛد سا ثب آٖ احؼبع ،ثشتش اص دیٍشاٖ ٔی پٙذاسد .ایٗ احؼبع ثشتشی ثٔ ٝشٚس صٔبٖ ثبػج ٔی ؿٛد وٝ
دیٍشاٖ سا صیش دػت ثجیٙذ  ٕٝٞ ٚسا پیشٔ ٚ ٚغیغ اٚأش خٛد ثخٛاٞذ.

اص آ٘زبیی و ٝاساد ٚ ٜتلٕیٓ ٌیشی ٞبی صٔبٔذاساٖ دس ثیـتش اٚلبت ،پیش ٚدسن  ٚخٛاػتٞ ٝبی ؿخلی خٛد آٟ٘بػت ٚ
حتی لٛا٘یٗ  ٚاك َٛحىٔٛتی ٘یض ٕٔىٗ اػت دس ثشاثش خٛاػت صٔبٔذاساٖ ا٘ؼغبف پزیش ؿٛدِ ،زا عجیؼت صٔبٔذاساٖ،
ٕٛٞاس ٜدس ٔؼشم ٚاسد وشدٖ خؼبست  ٚاٞب٘ت ثش حیبت ا٘ؼبٖ ٚاحذ ثٛد.
ایٗ ٌ ٝ٘ٛصٔبٔذاساٖٕٞ ،بٖ اػت و ٝثٔ ٝشٚس صٔبٖ ث ٝصٚسٌٛیی  ٚػّغٌ ٝشایی ٔٙزش ٔی ؿٛد و ٝسٚح  ٚلّت
أیشإِؤٔٙیٗ ػّی ٝاِؼالْ اص آٖ ثیضاس اػتٕٞ ،بٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝاص ٛ٘ ٕٝٞع فؼبد  ٚثبعُ دیٍشی ٘یض ثیضاس اػت.
ثٙبثشایٗٞ ،ش ٘ٛع حىٔٛت و ٝدس آٖ سٚح ػّغ ٝثش دیٍشاٖ ٚرٛد داؿت ٝثبؿذ دس ٘ظش حضشت پؼت  ٚثی اسصؽ تّمی ٔی
ؿٛد تب ربیی و ٝحتی اص ِ ٍٝٙوفؾ و ٟٝٙای ٘یض ثی ٔمذاستش ٔی ٌشدد.
ٔؼّٕبً ٔملٛد اص آٖ صٔبٔذاسی و ٝلبثُ ٔمبیؼ ٝثب وفؾ وٚ ٚ ٟٝٙكّ ٝخٛسد ٜثبؿذ ،آٖ حىٔٛتی اػت و ٝثذ ٖٚاحؼبع
تؼٟذ  ٚث ٝػٛٙاٖ یه ثشتشی ثبؿذ ،و ٝثشای ٞش وؼی ِزت ثخؾ  ٚخٛؿبیٙذ اػت.
أیشإِؤٔٙیٗ دس ایٗ اسصیبثی ٔ ٚمبیؼ ،ٝیه اػتـٙبء سا ثیبٖ فشٔٛد ،ٜایٙى « :ٝاال اٖ الیٓ حمّبً ا ٚادفغ ثبعال » ٍٔش ایٙىٝ
حمی سا ثش پبی داسْ  ٚثبعّی سا دفغ ٕ٘بیٓٔ .ی دا٘یٓ و ٝوّٕ ٝحك دس والْ أیشإِٙٔٛیٗ ػّی ٝاِؼالْ ،فمظ حمٛق ٔشثٛط
ث ٝتٙظیٓ سٚاثظ ص٘ذٌی دػت ٝرٕؼی دس ربٔؼ٘ ٝیؼت ثّى ٝحمی و ٝحضشت ٔی فشٔبیذ ٔ ٚی تٛا٘ذ ٔٛرت اسصؿٕٙذ وشدٖ
حىٔٛت دس ٍ٘ب ٜآٖ حضشت ؿٛد ،اػّٓ اص حمٛق ربٖ ٞبی آدٔیبٖ اػت و ٝثذ ٖٚاحمبق آٖ ا٘ؼب٘یت افشاد خذؿ ٝداس ٔی
ؿٛد  ٚا٘ؼبٖ ٞب ٘خٛاٙٞذ تٛا٘ؼت ث ٝآٖ سؿذ ٔغّٛة ا٘ؼب٘ی خٛد دس ربٔؼ ٝثشػٙذ.

حك ٌشایی  ٚحك عّجی دس حىٔٛت أیشإِٙٔٛیٗ ػّی ٝاِؼالْ

«أب  ٚاهلل اٖ وٙت ِفی ػبلتٟب حتی تِٛت ثحزا فیشٞبٔ .ب ػزضت  ٚال رجٙت  ٚاٖ ٔؼشی ٞزا ِٕخّٟب فال ٘مجٗ اِجبعُ
حتی یخشد اِحك ٔٗ رٙج»ٝ
«ػٌٙٛذ ث ٝخذا ٗٔ ،دس ٔیبٖ ا٘ج ٜٛرٕؼی ثٛدْ و ٝثِ ٝـٍشیبٖ وفش ٞز ْٛثشدیٓ تب  ٕٝٞآ٘بٖ ٔغّٛة ؿذ٘ذ  ٚپـت
ثشٌشدا٘ذ٘ذ٘ ٗٔ .بتٛاٖ ٘ـذ ٜاْ  ٚتشػی ٘ذاسْ  ٚایٗ ٔؼیشی و ٝأشٚص پیؾ ٌشفت ٝاْ ٕٞب٘ٙذ ٔؼیشی اػت و ٝثشای
پیشٚصی اػالْ پیؾ ٌشفت ٝثٛدْ .لغؼبً «ٔٗ ثبعُ سا ٔی ؿىبفٓ  ٚحك سا اص پّٟٛی آٖ ثیشٔ ٖٚی آٚسْ».
ٞیچ ا٘ؼبٖ ٔغّؼی سا ػشاؽ ٘ذاسیٓ و ٝاص ص٘ذٌی پش فشاص ٘ ٚـیت  ٚپش اص تالعٓ ٞبی تٙذ  ٚػخت ػّی ثٗ اثیغبِت ػّیٝ
اِؼالْ ،اعالع داؿت ٝثبؿذ  ٚایٗ ا٘ؼبٖ وبُٔ سا ث ٝػٛٙاٖ دِیشتشیٗ ا٘ؼبٖ تبسیخ لج٘ َٛذاؿت ٝثبؿذ.

ایٗ ؿزبػت  ٚدالٚسی ٞب ػٕذتبً ثش ایٗ ٔجٙب اػتٛاس ثٛد ٜاػت و ٝاٚال :ص٘ذٌی ٔ ٚشي ثشای ایٗ ا٘ؼبٖ وبُٔ ث ٝخٛثی
تفؼیش ؿذٚ ٚ ٜالؼیت ٞش د ٚسا ث ٝخٛثی دسن وشد ٜثٛد.
حب٘یبً  :ایـبٖ حیبت خٛیؾ سا ٚاثؼت ٝثٔ ٝـیّت اِٟی ٔی دا٘ؼت  ٚث ٝخٛثی ٔی دا٘ؼت وِ ٝحظبت حیبت ا ٚاص ِغف
خذاػت ٕٞ ٚیٗ آٌبٞی ا ٚسا ث ٝتىبپ ٛثشای ؿىشٌضاسی ٚا ٔی داؿت.
حبِخبً ٔ :بِىیت ایـبٖ ثش ٘فغ خٛیؾ ،ثشای تشع ٞ ٚشاع ربیی ثبلی ٍ٘زاؿت ٝثٛد صیشا لذست خٛد سا ٚاثؼت ٝث ٝلذست
ٔغّك خذا٘ٚذ ٔی دا٘ؼت  ٚدس ٘تیز ٝاص ٞیچ لذست خبسری ٚا ٕٝٞای ٘ذاؿت.
دس ادأ ٝحضشت ثیبٖ ٔی داسد و ٗٔ ٝثبعُ سا ٔی ؿىبفٓ  ٚحك سا اص پّٟٛی آٖ ،ثیشٔ ٖٚی آٚسْ ،ثٙبثشایٗ ،ثیٟٛد ٜدس ساٜ
ٔخّٛط وشدٖ حك  ٚثبعُ حیّ ٚ ٝتذثیش ٘ىٙیذ .آؿٙبیی أیشإِؤٔٙیٗ ثب حك ثیـتش اص ٞش ا٘ؼب٘ی دس سٚی صٔیٗ اػت ٚ
ویؼت و ٝثتٛا٘ذ ثب ٔىش پشٚاصی  ٚفشیت دس حىٔٛت  ٚحك پٛؿی ،ثش آٖ حضشت ؿج ٟٝای ایزبد وٙذ؟ ػظٕت حك دس
آٖ اػت و ٝثبعُ ٞشٌض ٕ٘ی تٛا٘ذ ث ٝكٛست وبُٔ آٖ سا ثپٛؿب٘ذ  ٚسٍ٘ؾ سا ٔبت وٙذ.

٘تیز: ٝ
دس  ٕٝٞصٔبٖ ٞب ،حك  ٚثبعُ دس وٙبس ٚ ٓٞرٛد داس٘ذ ٕٞ ٚیـ٘ ٝیض ػذ ٜای ػؼی دس پٛؿب٘ذٖ حك ثٛػیّ ٝثبعُ داس٘ذ.
آ٘چ ٟٓٔ ٝاػت ایٗ اػت و ٝاٚالً  :حك سا ثـٙبػیٓ تب دس ِحظٞ ٝبی حؼبع ص٘ذٌی ثتٛا٘یٓ آٖ سا اص ثبعُ تـخیق
دٞیٓ  ٚحب٘یبً  :تب صٔب٘ی و ٝحك سا ث ٝكٛست وبُٔ ٘ـٙبخت ٚ ٝلبدس ث ٝتـخیق كحیح آٖ ٘ـذ ٜایٓ ،دػت دس دػت
ٚالیت داؿت ٝثبؿیٓ تب ث ٝثیشا ٝٞوـب٘ذ٘ ٜـٛیٓ .چشا وِٚ ٝی خذا ثب ٌزؿتٗ اص ٘فغ خٛد  ٚغّج ٝثش ٛٞا ٛٞ ٚع ٞبی
د٘یٛی ،حك ؿٙبع اػت  ٚد٘جبِ ٝسٚی اص ا ٚا٘ؼبٖ سا ث ٝػش ٔٙضَ ٔملٛد خٛاٞذ سػب٘ذ .

ٔٙبثغ ٔ ٚأخز:
ٟ٘ .1ذ اِجالغ ،ٝتشرٕٔ ٝحٕذ دؿتی
 .2ؿشح ٟ٘ذ اِجالغ ،ٝػالٔٔ ٝحٕذتمی رؼفشی ،د 8

