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آیین نامه دومین جشنواره شهروند قرآنی بوشهر
شامل رشته های:
آوایی (تالوت تقلیدی) ،معارفی (حفظ و مفاهیم) و هنری (خوشنویسی و نقاشی)
ویژه :کلیه شهروندان
به مناسبت :روز قرآنی استان بوشهر و گرامیداشت هفته بوشهر
برگزار کننده :سازمان فرهنگی ،ورزشی و اجتماعی شهرداری بندر بوشهر
مجری :موسسه فرهنگی ،قرآن و عترت نورالثقلین بوشهر
تاریخ اجرا :بهمن و اسفند 1399
آدرس دبیرخانه :بوشهر  -خیابان بهشت صادق – خیابان شهدای هاللی – موسسه نورالثقلین
شماره تلفن دبیرخانه09031851487 :

سایت دبیرخانه :پایگاه خبر قرآنی مبشرین mobasherin.ir
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مقدمه
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللََّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللََّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللََّهَ كَثِيرًا
مسلَّماً برای شما در زندگي رسول خدا سرمشق نيكويي بود ،برای آنها كه اميد به رحمت خدا و روز رستاخيز
دارند و خدا را بسيار ياد ميكنند.
(سوره احزاب آيه )21
در مطالعات جغرافيای انساني شهر ،الگوی كاملي از زندگي اجتماعي است و نيز شهر ،پايگاه اصلي تمدن
انساني و بشری به شمار مي رود .امروزه و با توجه به شرايط موجود ،الگوگيری از معارف قرآن و اهلبيت
عليهم السالم برای سبک زندگي شهری و خانوادگي بيش از پيش احساس مي شود.
دومين جشنواره شهروند قرآني بوشهر با هدف آشنايي و انس بيشتر جامعه با سبک زندگي قرآني با تكيه بر
معارف سوره انسان و ايجاد بستر مناسب جهت بروز استعداد ها و خالقيتهای هنری برگزار ميشود.

اهداف
 نشر و ترويج فرهنگ حياتبخش قرآني در ميان شهروندان
 تعميق باورهای ديني و تحكيم سالمت فرهنگي جامعه هدف با تكيه بر قرآن
 ايجاد شور جهت اشتياق به قرآن و زمينه الزم برای حضور قشرهای مختلف در رقابتي سالم و ارزشمند
 شناسايي  ،رشد و هدايت استعدادهای جامعه هدف به سمت و سوی انس با قرآن كريم
 استفاده از ابعاد هنری و ارائه الگوهای جديد به منظور انس بيشتر جامعه هدف با قرآن

مشخصات کلی جشنواره
عنوان :دومين جشنواره شهروند قرآني بوشهر
موضوع جشنواره :سوره انسان
برگزار كننده :موسسه فرهنگي ،ورزشي و اجتماعي شهرداری بندر بوشهر
مجری :موسسه فرهنگي ،قرآن و عترت نورالثقلين بوشهر

گروه هدف:
كليه شهروندان

زمان بندی برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره:
تشكيل دبير خانه 12 :بهمن ماه 1399
اعالم فراخوان و آيين نامه 13 :بهمن ماه 1399
مهلت ارسال آثار  10 :اسفند ماه 1399
داوری و اعالم نتايج :هفته دوم اسفند 1399
مراسم اختتاميه 16 :اسفند ماه  1399مصادف با روز قرآني استان بوشهر و در آستانه  18اسفند ،روز بوشهر
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چكیده طرح:
اين جشنواره در سه رشته تالوت تقليدی ،معارفي (حفظ و مفاهيم) و هنری (خوشنويسي و نقاشي) به
شرح ذيل برگزار مي شود:
معرفی رشتهها و بخش های جشنواره:
بخش

گروه هدف

رشته

تالوت تقليدی عبدالباسط

پسران زير  16سال

تالوت تقليدی منشاوی

پسران زير  16سال

تالوت تقليدی مصطفي اسماعيل

پسران زير  16سال

حفظ جزء 30

كليه شهروندان

مفاهيم سوره انسان

كليه شهروندان

خوشنويسي سوره انسان

كليه شهروندان

آوايي

معارفي

هنری

نقاشي با الگو از معارف سوره
انسان

كليه شهروندان

نكات اجرایی جشنواره:
 )1داوری مسابقات جشنواره به شرح ذيل انجام مي شود:
 مسابقات آوايي ،توسط اساتيد و داوران دارای مدرک و مطرح قرآني استان انجام خواهد شد.
 مسابقات معارفي ،به صورت مجازی (سامانه آزمون مجازی) برگزار خواهد شد.
 مسابقات هنری ،توسط اساتيد انجمن های خوشنويسان و هنرهای تجمسي استان بوشهر انجام
خواهد شد.
 )2با توجه شرايط موجود ،كليه مسابقات به صورت غير حضوری برگزار مي شود.
)3عالقه مندان به شركت در هر يک از رشته های جشنواره به نكات ذيل توجه كنند:
 شركت كنندگان در رشته آوايي و بخش تالوت تقلیدی عبدالباسط ،تالوت سوره حمد را با تقليد
از اين استاد به صورت كليپ تهيه كرده و به شماره واتس آپ دبير اين بخش (آقای كشتكار) به
شماره  09173784694ارسال كنند( .كليب به صورت افقي تهيه شود)
 شركت كنندگان در رشته آوايي و بخش تالوت تقلیدی منشاوی ،تالوت سوره بلد را با تقليد از
اين استاد به صورت كليپ تهيه كرده و به شماره واتس آپ دبير اين بخش (آقای كشتكار) به
شماره  09173784694ارسال كنند( .كليب به صورت افقي تهيه شود)
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 شركت كنندگان در رشته آوايي و بخش تالوت تقلیدی مصطفی اسماعیل ،تالوت سوره شمس را
با تقليد از اين استاد به صورت كليپ تهيه كرده و به شماره واتس آپ دبير اين بخش (آقای
كشتكار) به شماره  09173784694ارسال كنند( .كليب به صورت افقي تهيه شود)
 رشته معارفي و بخش حفظ جزء  ،30لينک مسابقه ،دهم اسفند ماه  ،1399راس ساعت  19از
طريق سايت مبشرين به آدرس  mobasherin.irفعال خواهد شد.
 رشته معارفي و بخش مفاهیم سوره انسان ،لينک مسابقه دهم اسفند ماه  ،1399راس ساعت  20از
طريق سايت مبشرين به آدرس  mobasherin.irفعال خواهد شد .عالقه مندان به شركت در اين
بخش از ترجمه های معتبر قرآن كريم مي توانند استفاده كنند.
 شركت كنندگان در رشته هنری و بخش خوشنویسی ،آثار خود را به سبک آزاد (كتابت ،چليپا،
سطر نويسي و )..از سوره انسان (بخشي از سوره و يا تمام سوره) توليد كرده و به دبيرخانه
جشنواره ارسال كنند و يا تصوير با كيفيت اثر توليدی را به شماره واتس آپ جشنواره به شماره
 09031851487ارسال كنند.
 شركت كنندگان در رشته هنری و بخش نقاشی ،آثار خود را به سبک آزاد (آبرنگ ،مداد رنگي،
سياه قلم و )..با بهره گيری از معارف سوره انسان ،توليد كرده و به دبيرخانه جشنواره ارسال كنند و
يا تصوير با كيفيت اثر توليدی را به شماره واتس آپ جشنواره به شماره  09031851487ارسال
كنند.
)4در صورتي كه امتيازهای شركت كنندگان در رشته های معارفی با هم برابر و بيش از پيش بيني
دبيرخانه بود ،منتخبين توسط قرعه كشي انتخاب خواهند شد.
)5سازمان فرهنگي ،ورزشي شهرداری بوشهر ،به عنوان برگزار كننده جشنواره ،اجازه استفاده از آثار
رسيده به دبيرخانه جشنواره را دارد.
 )6شرط ارسال جوايز و لوح تقدير برای شركت كنندگان در رشته های هنری ،دريافت اصل اثر
توسط دبيرخانه است.
 )7در صورت فراهم بودن شرايط ،نمايشگاهي از آثار منتخب هنری برگزار خواهد شد.
 )8عالقه مندان به شركت در هر يک از بخش های جشنواره ،در صورت داشتن هرگرنه ابهام و سوال
مي توانند سواالت خود را از طريق شماره واتس آپ دبيرخانه جشنواره به شماره 09031851487
مطرح كنند.
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جوایز جشنواره:
رشته

جوایز

بخش

رتبه اول  300هزار تومان
تالوت تقليدی (عبدالباسط)

رتبه های دوم تا ششم  200هزار تومان
لوح تقدير به  20رتبه برتر
رتبه اول  300هزار تومان

آوايي

تالوت تقليدی (منشاوی)

رتبه های دوم تا ششم  200هزار تومان
لوح تقدير به  20رتبه برتر

تالوت تقليدی (مصطفي
اسماعيل)
معارفي

رتبه اول  300هزار تومان
رتبه های دوم تا ششم  200هزار تومان
لوح تقدير به  20رتبه برتر

حفظ جزء 30

 10نفر از برترين ها  200هزار تومان

مفاهيم سوره انسان

 10نفر از برترين ها  200هزار تومان
رتبه اول  700هزار تومان
رتبه دوم  500هزار تومان

خوشنويسي

رتبه سوم  300هزار تومان
لوح تقدير به  20اثر برگزيده

هنری

رتبه اول  700هزار تومان
رتبه دوم  500هزار تومان

نقاشي

رتبه سوم  300هزار تومان
لوح تقدير به  20اثر برگزيده
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ترجوِ ٍ هفاّین تذبری سَرُ اًساى
هٌبع :استاد الْی زادُ -استاد صبَحی طسَجی

ترجوِ کلوات:
 ُٞؤت :٣آیا آهذ

٘جتّ :٣هی آزهایین

ؤػتذ٘ب :آهادُ کردین

سٓالسُِ(خٕغ سّسّ:)ٝ

ؤثشاس(خٕغ ثٓشّ):

ؤٔطبج(خٕغ ٔطح) :ررات بِ ّن

ًیکَکاراى

آهیختِ

ٔستغ٥ش :گستردُ

ال ٘ش٤ذً :ویخَاّین

زًجیرّا
لَٕغَش٤ش :شذت ًاهالیوات

َِمَّ :٣بخشیذ

٘ضشة :طراٍت

ٓٚلًَ :٣گاُ داشت

ٓٚلًَ :٣گاُ داشت

ؤسائه(خٕغ ؤس٤ى :)ٝتختْا

لُغٛف :هیَُ چیذُ شذُ

ٔ٤غبف ػّ :ٟٓ٥بر دٍر آًْا گرداًذُ

صٟٓٔٓش٤ش :سرهای شذیذ

داً٘ :ٝٓ٥سدیک

ظِالَ :سایِ ّا

رَُِِّّت :رام شذ

فضًّ :ٝقرُ

آ٘(ٝٓ٥خٕغ إ٘بء) :ظرف ّا

لٛاس٤ش :بلَرّا

لذّسٚا :هعیي ٍ اًذازُ گیری کردًذ

ٔ٤سمًََ :ٖٛشاًذُ هیشًَذ

تُسًّٕ :٣اهیذُ هی شَد

٤غٛف ػّ :ٟٓ٥دٍر

ِٚذاٖ(خٕغ ٥ِٚذ) :کَدکاى

هی شَد

هیسًٌذ بر آًْا
ٔٙثٛس :پراکٌذُ شذُ

ثَّٓ :سپس

ػبِ :ٟٓٓ٥بر اًذاهشاى

سٔٙذٔس :حریر ًازک

إستجشق :حریر ضخین

خُضش :سبس

حّّٔٛا :زیٌت یافتِ اًذ

ؤسبٚس :دستبٌذّا

ثٔىشَ :ٜاٍل رٍز -صبحگاُ

ؤغ :ُ٥آخر رٍز -شاهگاُ

٤زَسٚ(ٖٚرس):

ضذد٘ب ؤسش :ٓٞپیًَذ هفاصل آًْا

ترک هیکٌٌذ

را هحکن کردین

ٔب تطبءً :ٖٚوی خَاّیذ

إرا ضئٙبّ :ر ٍقت خَاستین

هعٌای تذبری
آ٤ب چ٘ ٗ٥ٙجٛد ٜاست و ٝسٚصٌبس ٢عٛال٘ ٣ثش ا٘سبٖ ٌزضت ٝو ٝاٛٔ ٚخٛد لبثُ روش٘ ٢جٛد٘ ٚ ٜبْ ٘طب٘٘ ٣ذاضت ٝاستٔ )1( .ب
ا٘سبٖ سا اص ٘غفٝا ٢ث ٓٞ ٝآٔ٥خت ٝآفش٤ذ ٚ ٓ٤ا ٚسا اص غٛست ٣ث ٝغٛست ٣دٍ٤ش  ٚاص ٔشحّ ٝا ٢ثٔ ٝشحّ ٝا ٢دٍ٤ش دس آٚسدٚ ٓ٤
ا ٚسا ضٛٙا  ٚثٙ٥ب سبختٔ )2( .ٓ٥ب سا ٜدسست سس٥ذٖ ثٔ ٝمػذ سا ٘٥ض ث ٝإ٘ ٚب٤ب٘ذ ٚ ٓ٤ا ٚسا دس پٕ٥وٛدٖ ٤وب ٘پٕ٥وٛدٖ آٖ سا،ٜ
ٔختبس لشاس دادٓ٤؛ حبَ اٚست و٤ ٝب سپبس ٌٔ ٣ضاسد ٤ ٚب ٘بسپبس ٣پ٥ط ٣ٔ ٝوٙذ ٣ِٚ )3(.ا٘سبٖ ثذا٘ذ وؤ ٝوب ثوشا ٢وفوش
پ٥طٍبٖ ،ص٘د٥شٞب ،غُ ٞب  ٚآتص فشٚصاٖ آٔبد ٜوشدٜا)4( .ٓ٤
ٕٞب٘ب ٘٥ىٛوبساٖ اص خبٔٛ٘ ٣ٔ ٣ضٙذ و ٝآٔ٥ض ٜاش وبفٛس است )5( .آٖ وبفٛس ،چطٕ ٝا ٢اسوت وو ٝثٙوذٌبٖ پوبن  ٚخوبِع
خذا٘ٚذ اص آٖ ٔٛ٘ ٣ضٙذ؛ چطٕ ٝا ٢و ٝآٖ سا خٛد ،ثب ػجٛد٤ت ٘بة ضبٖ ٔ ٣ضىبفٙذ  ٚخبس٤ص ٔ ٣سبص٘ذ)6( .
1

اثشاسوسب٘ ٣ا٘ذ و ٝث٘ ٝزس خٛد ٚفب ٔ ٣وٙٙذ  ٚاص سٚص ل٥بٔت ٔو ٣تشسوٙذ ،سٚص ٢وو ٝضوش آٖ فشاٌ٥وش  ٚػوزاثص ثوٟ٘ ٣ب٤وت
است ٚ )7(.غزا ٣٤سا و ٝاص ضذت احت٥بج آٖ سا دٚست داس٘ذ ،ثٔ ٝسى٤ ٚ ٗ٥ت ٚ ٓ٥اس٥ش ٔ٣دٙٞذ )8( .دس ا٤وٗ ٍٙٞوبْ ،صثوبٖ
حبِطبٖ ا ٗ٤است و ٝخض ا٥٘ ٗ٤ست و ٝضٕب سا ثشا ٢خطٛٙد ٢خذا اعؼبْ ٔ٣وٓ٥ٙ؛ ٘ ٝاص ضٕب ػٛض٣ٔ ٣خٛا ٝ٘ ٚ ٓ٥ٞا٘تظبس
سپبس  ٚثٙب ٣٤داس )9( .ٓ٤ث ٝد٘جبَ ا ٗ٤ػُٕ ،سخٙطبٖ ا ٗ٤است ؤ ٝب اص پشٚسدٌبسٔبٖ دس آٖ سٚص ٢وو ٝػجوٛس  ٚسوخت
استٞ ،شاسٙبن ٞست)11( .ٓ٥
پس خذا٘ٚذ ٔمشس داضت و ٝآ٘بٖ سا اص ضش  ٚس٘ح آٖ سٚص دس أبٖ داسد  ٚضبداث ٚ ٣خشسٙذ ٢سا ثشا٤طبٖ ث ٝاسٔغبٖ آٚسد)11( .
 ٚثٟطت ِ ٚجبس ٞب ٢حش٤ش سا ثش اثش ا ٗ٤و ٝثش اعبػت خذا  ٚدس ثشاثش ٌض٘ذٞب ٔ ٚػ٥جت ٞب ضى٥جبٚ ٣٤سص٤ذ٘ذ ،ث ٝآ٘بٖ پبداش
دٞذ )12( .اثشاس دس ثٟطت ثش پطتٞ ٣ب تى ٣ٔ ٝ٥ص٘ٙذ  ٚدس آٖ خب ٘ ٝخٛسض٥ذ ٣ٔ ٢ثٙٙ٥ذ و ٝاص ٌشٔب ٢آٖ آصسد ٜض٘ٛذ ٝ٘ ٚ
سشٔب ٣٤و ٝاص سشد ٢اش ث ٝسغ ٛآٙ٤ذ ( ٚ )13سبٞ ٝ٤ب٤ص ٘ضد٤ه  ٚثش آٟ٘ب ٌستشد ٜاست ٞ ٜٛ٥ٔ ٚب٤ص دس اخت٥وبس آٟ٘وب
ٟ٘بد ٜضذ ٜاست ،ث ٌٝ٘ٛ ٝا ٢وٞ ٝش ٘ٛع ٔ ٜٛ٥ا ٢ثخٛاٙٞذ ،ث٥ٞ ٣چ س٘د ٣اص دسخت ٔ ٣چٙٙ٥ذ ٚ )14( .خبْ ٞب ٣٤سوٚ ٗ٥ٕ٥
تٞ ًٙب ٣٤ثّٛس ٗ٤ثش آٟ٘ب ٌٔ ٣شدا٘ٙذ ( )15ثّٛس ٞب ٣٤ضفبف  ٚسٚضٗ اص ٘مش ٜو ٝخذٔتىبساٖ آٟ٘ب سا دس ا٘وذاصٞ ٜوبٔ ٣٤غوبثك
ٔ ُ٥اثشاس آٚسد ٚ ٜثمذس خٛاست ٝا٤طبٖ دس آٟ٘ب ٘ٛض٥ذ٘ ٣دِخٛا ٜآ٘بٖ سا س٤خت ٝا٘ذ ٚ )16( .دس آ٘دب اص خبٔ ٣س٥شاة ٔ ٣ض٘ٛذ
و ٝآٔ٥ض ٜعؼٕص ص٘دج ُ٥است )17( .ص٘دج ُ٥اص چطٕ ٝا ٢دس است و ٝآ٘شا سّسج٘ ٣ٔ ُ٥بٔٙذ ٚ )18( .ثشا ٢خوذٔت آٟ٘وب
پسشاٖ ٕٛٞاس ٜضبداة ٛ٘ ٚخٛاٖ ثش ٌشدضبٖ دس ٌشدش ا٘ذ .آٖ پسشاٖ چٙبٖ ٘ٛسا٘ ٚ ٣ثب عشاٚت ا٘وذ وو ٝچو ٖٛآ٘وبٖ سا ٔو٣
ٍ٘ش ٣ٔ ،٢پٙذاس ٢ؤ ٝشٚاس٤ذ ٢پشاوٙذ ٜضذٜا٘ذ)19( .
 ٚچ ٖٛدس آٖ ث٘ ٝظبس ٜثٙط٘ ٣ٙ٥ؼٕت ٣ث ٣حذ  ٚسّغٙت ٣ثضسي ٔ٥ج )21( .٣ٙ٥ثش ا٘ذاْ ثٟطت٥بٖ خبٔؼٞ ٝب ٣٤سوجض س٘وً اص
حش٤ش ٘بصن  ٚحش٤ش ضخٞ ٓ٥ست  ٚث ٝدست ٚاسٞ ٜب ٣٤اص ٘مش ٜآساست ٝضذ ٜا٘ذ  ٚپشٚسدٌبسضوبٖ ثو ٝآٟ٘وب ضوشاث ٣پوبن ٔو٣
٘ٛضب٘ذ وٞ ٝش پّ٥ذ ٢سا اص آٟ٘ب ٔ ٣صدا٤ذ )21( .ا ٢اثشاس! ٘ ٕٝٞؼٕتٟب٘ ٢بْ ثشد ٜپبداض ٣است ثوشا ٢ضوٕب  ٚسوؼ ٚ ٣توالش
ضٕب پز٤شفتٛٔ ٚ ٝسد لذسدا٘ ٣است)22( .
ا ٢پ٥بٔجش! ٔب خٛد ،لشآٖ سا چٙبٖ و ٝثب٤ذ ثش ت ٛفشٚفشستبد )23( ،ٓ٤پس ثش حىٓ پشٚسدٌبست غجش وٗ  ٚاص ٥ٞچ ٌٙب ٜپ٥طوٝ
٤ب ٘بسپبس ٣اعبػت ٔىٗ ٚ )24( .غجح  ٚضبْ ٘بْ پشٚسدٌبست سا ٤بد وٗ ٚ )25( .پبس ٣اص ضت سا ثشا ٢ا ٚسدذ ٜوٗ  ٚثخط٣
عٛال٘ ٣اص ضت سا تسج٥ح ٌ ٢ٛا ٚثبش )26( .اٌٙ ٗ٤ب ٜوبساٖ  ٚوفش پ٥طٍبٖ سشا ٢صٚد ٌزس د٘٥ب سا دٚست داس٘ذ  ٚخض ث ٝآٖ
ٕ٘ ٣ا٘ذ٤طٙذ  ٚآٖ سٚص سخت  ٚس ٗ٥ٍٙسا ث ٝوّ ٣اص ٤بد ثشد ،ٜاص آٖ غفّت ٔٚ ٣سص٘ذ )27( .آ٘وبٖ ٌٕوبٖ ٘ىٙٙوذ وو ٝثوب دَ
ثستٗ ث ٝد٘٥ب ثب خذا ٔخبِفت وشد ،ٜثش ا ٚچ٥ش ٣ٔ ٜض٘ٛذ ،ص٤شا أ ٗ٤ب ٓ٥٤و ٝآ٘بٖ سا آفش٤ذ ٚ ٜپ٘ٛ٥وذ ٔفبغوُ  ٚا٘ذأطوبٖ سا
استٛاس سبخت ٝاٞ ٚ ٓ٤شٌب ٜثخٛا ٓ٥ٞآ٘بٖ سا اص ث ٗ٥ثشد٘ ،ٜسّطبٖ سا ٔٙمشؼ  ٚأثبِطبٖ سا چٙبٖ و ٝثب٤ذ ،خبٍ٤ضٙ٤طوبٖ ٔو٣
و )28( .ٓ٥ٙاٞ ٗ٤ب ٔ ٕٝٞب٤ ٝ٤بدآٚس ٢است ،پس ٞش وس و ٝثخٛاٞذ سا ٣ٞث ٝس ٢ٛپشٚسدٌبسش ثشٌ٥شد  ٚث ٝلشة ا٘ ٚ ٚبُ٤
آ٤ذ ا ٗ٤سا ٜسا ثشٌضٙ٤ذ؛ ( ٣ِٚ )29ثب٤ذ ثذا٘٥ذ و ٝضٕب چ٥ض ٢سا اساد ٣ٕ٘ ٜو٥ٙذٍٔ ،وش اٙ٤ىو ٝخوذا آٖ سا اساد ٜوٙوذ  ٚاِجتوٝ
خذا٘ٚذ ثش ٔجٙب ٢ػّٓ  ٚحىٕت خ٤ٛص ،اساد ٜوشد ٜاست و ٝا٘سبٖ ٔٛخٛدٔ ٢ختبس ثبضذ  ٚثوب اساد ٜاش سش٘ٛضوت خوٛد سا
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سلٓ ص٘ذ )31( .پس ثذا٘٥ذ و ٝاٞ ٚش و ٝسا ثخٛاٞذ ث ٝسحٕت خ٤ٛص دس ٔ ٣آٚسد  ٚثشا ٢ظبِٕبٖ ػزاث ٣دسد٘بن آٔبد ٜسبختٝ
است)31( .
ساختار سَرُ
ا ٗ٤سٛس ٜثب  31آ ،ٝ٤دس چٟبس س٥بق سبٔبٖ ٤بفت ٝاست:
س٥بق ا :َٚآ٤بت  1تب 4
س٥بق د :ْٚآ٤بت  5تب 22
س٥بق س :ْٛآ٤بت  23تب 28
س٥بق چٟبسْ :آ٤بت  29تب 31
جْت سَرُ
سٛس ٜا٘سبٖ دس فضب٘ ٣٤بصَ ضذ وٌ ٝش ٣ٞٚثب لذست ٣و ٝدس اخت٥بس داضتٙذ ( )3ث ٝثٟتشٚ ٗ٤خ ،ٝاص ٞذا٤ت لشآٖ ثٟش ٜثشد٘وذ.
( )5ا٤ثبس ٌ ٚزضت ثشٔجٙبٌ ٢شا٤ص ث ٝآخشت  ٚتشس اص سستبخ٥ض  ٚخذا٘ٚذ ،چٙبٖ دس سفتبس ا ٗ٤ػذٕ٘ ٜب٤بٖ ضذ ٜثٛد و ٝػّ٣
سغٓ ٘٥بص ضذ٤ذضبٖ دٍ٤شاٖ سا ثش خٛد ٔمذْ ٔ ٣داضتٙذ 7( .تب  )11ثشػىس ػذ ٜا ٢ثب سٛء اخت٥بس خ٤ٛص ،ثب ا٘ىوبس حوك ()4
د٘٥ب دٚست ٚ ٣سٞب وشدٖ آخشت ،دٚساٖ خٛض ٣سا دس د٘٥ب سپش ٢وشد )27( ٜسؼ ٣دس س ًٙا٘ذاص ٢دس ٔس٥ش ٞوذا٤ت ٌوش٢
سس َٛخذا (ظ) داضتٙذ )24( .دس چ ٗ٥ٙفضب ٣٤سٛس ٜا٘سبٖ ،ثب تبو٥ذ ثش لذست اخت٥بس ا٘سبٖ ،ث ٝث٥بٖ خضا ٢اػٕبَ وبفشاٖ ٚ
اثشاس پشداخت ،ٝآٖ سا ٔب ٝ٤پٙذ ٞ ٚذا٤ت ا٘سبٖ ٞب ٔؼشف٣ٔ ٣وٙذ:
یکن .هدایتگری خالق اًساى
س٥بق ٘خست ،ضٕٗ تبو٥ذ ثش ٚاثستٍ ٣ا٘سبٖ ث ٝخذا  ٚآفشٙ٤ص  ٢ٚاص ٘غفو ٝا ٢دس ٞوٓ آٔ٥ختو ،)2 ٚ 1( ٝثوٞ ٝوذا٤تٍش٢
پشٚسدٌبس ٔ ٚختبس ثٛدٖ ا٘سبٖ دس پز٤شفتٗ ٤ب ٘پز٤شفتٗ اٞ ٗ٤ذا٤ت اضبس ٣ٔ ٜوٙذ ( ٚ )3سخٗ سا ثب ث٥بٖ سش٘ٛضت وبفشاٖ ٚ
ػزاة آٔبد ٜضذ ٜثشا ٢آ٘بٖ ث ٝپب٤بٖ ٔ٣سسب٘ذ)4( .
دوم .تجلی پاداش هدایت الهی ،ضوي بیاى اعوال و اًگیسههای اسوه های هدایت
دس س٥بق د٘ ،ْٚخست ثب تج ٗ٥٥ػبلجت اثشاسٙٔ ،ضِت اخش ٢ٚآ٘بٖ سا ٔطخع ٔ ٣وٙذ 6 ٚ 5 .سپس اص ظٟٛس  ٚثشٚص ٞذا٤ت دس
ٌفتبس ،سفتبس  ٚحبالت اثشاس سخٗ ٌفت ٚ ٝثب اضبس ٜث ٝد ٚػُٕ ٘٥ى ٢ٛآ٘بٖ ٤ؼٚ ٣ٙفب ٢ث٘ ٝوزس  ٚاعؼوبْ عؼوبْ  8 ٚ 7آخوشت
ٌشا ٚ ٣٤تشس اص خذا  ٚل٥بٔت سا ث ٝػٛٙاٖ اٍ٘٥ضٞ ٜب ٢ا٤طبٖ دس ا٘دبْ دادٖ اػٕبِطبٖ ٔؼشف ٣ٔ ٣وٙذ  11 ٚ 9دس پب٤بٖ ٘٥وض
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پبداش اخش ٢ٚاػٕبَ خبِػب٘ ٝاثشاس ث٥بٖ ٔ ٣ضٛد و ٝػجبست است اص ا٘ٛاع خٛسد٘ٞ ٣ب ،پٛض٥ذ٘ٞ ٣ب ،خبدٔبٖ ،صٛ٤س ٞب ،پش٘٥بٖ
 ٚغ٥ش آٟ٘ب 11( .تب )22
سوم .توصیه رسول خدا(ص) به صبر در راه تبلیغ قرآى و عدم اطاعت از کافراى دًیاگرا
س٥بق س ْٛثب تبو٥ذ ثش تٙض ُ٤لشآٖ اص خب٘ت خذا٘ٚذ ( )23دستٛسات ٣سا ٔتٛخ ٝسس َٛخذا ٔ ٣وٙذ و ٝأش ثو ٝغوجش  ٚػوذْ
اعبػت اص وبفشاٖ  ٌٝٙ ٚپ٥طٍبٖ د ٚفشٔبٖ اغّ ٣ثٛد ٚ ،ٜسب٤ش فشٔبٖ ٞب تٛغٞ ٝ٥ب ٣٤ثشا ٢تحمك ا ٗ٤د ٚأش ٞستٙذ 24( .توب
 ) 26دس ادأ٥٘ ٝض ػّت ػذْ پز٤شش سسبِت اص س ٢ٛوبفشاٖ ،د٘٥ب ٌشا ٚ ٣٤غفّت اص سستبخ٥ض ٔ ٚؼبد ٔؼشف٣ٔ ٣ضٛد)27( .
چهارم .رابطه اختیار اًساى با اراده و هشیت الهی
س٥ب ٜچٟبسْ و ٝخٕغ ثٙذ٘ ٚ ٢ت٥د٥ٌ ٝشٔ ٢حتٛا ٢وُ سٛس ٜاست ،پس اص اٙ٤ىٔ ٝحتٛا ٢سٛس ٜسا دس ٤ه وّٕ" ،ٝتوزوش"ٜ
ٔؼشف ٣ٔ ٣وٙذ ،ثبس دٍ٤ش ا٘سبٖ ٞب سا ث ٝا٘تخبة سا ٜغوح٥ح ثو ٝسو ٢ٛخذا٘ٚوذ تطو٤ٛك ٕ٘وٛد ، )29( ٜخٛاسوت ا٘سوبٖ سا
ص٤شٔدٕٛػ ٝخٛاست ٔ ٚط٥ت أِ ٣ٟؼشف ٣ٔ ٣وٙذ )31( .چ ٖٛخذا٘ٚذ ٞش و ٝسا و ٝثخٛاٞذ ث ٝسحٕت خ٤ٛص دس ٔ ٣آٚسد
 ٚػزاة دسد٘بن ،ػبلجت ظّٓ ظبِٕبٖ است)3( .
اص آ٘چٌ ٝزضت سٚضٗ ٔ ٣ضٛد و ٝسخٗ اغّ ٣سٛس ،ٜتط٤ٛك ا٘سبٖ ث ٝا٘تخبة اخت٥بسٞ ٢ذا٤ت اسوت " ٚاثوشاس" ثو ٝػٙوٛاٖ
اسٞ ٜٛب ٢ثشتش ٞذا٤ت ،اٍِٞٛب ٣٤ثشخست ٝدس أ ٗ٤س٥ش ٔؼشف ٣ٔ ٣ض٘ٛذ .آ٤بت س٥بق دٔ ،ْٚمبثُ آ ٝ٤چٟبسْ دس س٥بق اٚ َٚ
ٔىُٕ آٖ ا٘ذ؛ ث ٝأ ٗ٤ؼٙب و ٝخذا٘ٚذ ثشاثش ػزاة وبفشاٖ ث ٝسجت وفشضبٖ" ،اثشاس" سا ثو ٝػٙوٛاٖ اسوٞ ٜٛوب ٢ثشتوش ٞوذا٤ت
ٔؼشف ٣وشد ٚ ٜاص ٔٙضِت ٚاال ٢آ٘بٖ دس ثٟطت سخٗ ٌفت ٝاست .روش تمبثُ غفبت اثشاس  ٚا٘سوبٖ ٞوب ٢وفوٛس ،ثوشا ٢تشسوٓ٥
٘ت٥د ٝاخت٥بس است  ٚاٌش دس ٔمغؼ ٣اص سٛس ٜاص ٘ض َٚلشآٖ ِ ٚض ْٚغجش پ٥بٔجش دس ثشاثش وبفشاٖ سخٗ ثو٥ٔ ٝوبٖ ٔو ٣آ٤وذ ،ثوٝ
خٟت ٔؼشف ٣لشاٖ ث ٝػٛٙاٖ اثضاس ٞذا٤ت اخت٥بس ٢ا٘سبٖ است.
ثش ا ٗ٤اسبس خٟت ٞذا٤ت ٣وّ ٣سٛس ٜػجبست است اص ":تط٤ٛك ا٘سبٖ ثٞ ٝذا٤ت پز٤ش ٢اخت٥بس ٢ثب اٍِ٥ٌٛش ٢اص اسوٞ ٜٛوب٢
ٞذا٤ت".
تفّْن هتي سَرُ
سٛس ٜثب استفٟبٔ ٣تمش٤ش ٚ ٢ث ٝلػذ ٌشفتٗ الشاس اص ا٘سبٖ ٞب ا ٗ٤چ ٗ٥ٙآغبص ٔ ٣ضٛد و ٝآ٤ب چ٘ ٗ٥ٙجٛد ٜاست و ٝسٚصٌوبس٢
عٛال٘ ٣ثش ا٘سبٖ ٌزضت ٝو ٝاٛٔ ٚخٛد لبثُ روش٘ ٢جٛد٘ ٚ ٜبْ ٘ ٚطب٘٘ ٣ذاضت ٝاست ُْٓٞ ":ؤَتَى ٓػَّى اإلْ٘سٓبِٖ حِ َِٗٔ ٌٗ٥اِذَّٕٞشِ
َِٕٓ ٓ٤ىُْٗ ضَٕ٥ئًب ٔٓزْوُٛسٖا" .ثذٚ ٗ٤س ّٝ٥دس لبِت ٤ه سٛاَ ،ا ٗ٤حم٥مت ث ٝا٘سبٖ ٤بدآٚس ٣ٔ ٢ضٛد و ٝاٛٔ ٚخوٛد ٢ثوب سوبثمٝ
ػذْ است.

4

تب٥٤ذ ٔغّت ٌزضت ٝاص صثبٖ خبِك ا٘سبٖ ا ٗ٤است ؤ ٝب ا٘سبٖ سا اص ٘غف ٝا ٢ث ٓٞ ٝآٔ٥خت ٝآفش٤وذ ٚ ٓ٤ا ٚسا اص غوٛست ٣ثوٝ
غٛست ٣دٍ٤ش  ٚاص ٔشحّ ٝا ٢ثٔ ٝشحّ ٝا ٢دٍ٤ش دسآٚسد ٚ ٓ٤ا ٚسا ضٛٙا  ٚثٙ٥ب سبخت ":ٓ٥إَِّ٘ب خََّمَْٙب اإلْ٘سٓبَٖ ِٔوْٗ ُ٘غْفَو ٍ١ؤَٕٔطَوبجٍ
َ٘جٕتَِّ ِٝ٥فَدٓؼَّْٓٙب ٜٔسِٕٓ٥ؼٖب ثٓػِ٥شًا"ٔ .دٟض سبختٗ ا٘سبٖ ث ٝاثضاس دسن  ٚف ٟٓثشا ٢آٖ است و ٝدػٛت حك سا ثطٛٙد ٘ ٚطب٘ٞ ٝب٢
ا ٚسا دس آفشٙ٤ص ثجٙ٥ذ.
اص آ٘دب و ٝسٕ٥غ  ٚثػ٥ش ثٛدٖ ا٘سبٖ ٔمذٔ ٝپز٤شش ٞذا٤ت تطش٤ؼ ٣اِ ٣ٟاست ،دس ادأ ٝتبو٥ذ ٔ ٣وٙذ و ٝخبِك ا٘سبٖ ساٜ
دسست سس٥ذٖ ثٔ ٝمػذ سا ٘٥ض ث ٝإ٘ ٚب٤ب٘ذ ٚ ٜا ٚسا دس پٕٛ٥دٖ ٤ب ٘پٕٛ٥دٖ آٖ سأ ،ٜختبس لشاس داد ٜاست؛ ا ٗ٤دس حبِ ٣است
و٤ ٝب سپبس ٌٔ ٣ضاسد ٤ ٚب ٘بسپبس ٣پ٥ط ٣ٔ ٝوٙذ":إَِّ٘ب ٓٞذَٕٓٙ٤ب ٜٔاِسَّجِ َُ٥إَِّٔب ضَبوِشًا ٓٚإَِّٔب وَفُٛسٖا" ،پس ا٘سبٖ ٞب دس ثشاثش ٞذا٤ت
اِ ،٣ٟث ٝدٌ ٚش ٜٚضبوش (ٞذا٤ت پز٤شاٖ) ٌ ٚش ٜٚوفٛس (ٞذا٤ت ٌش٤ضاٖ) تمس٣ٔ ٓ٥ض٘ٛذ
دس ادأ٘ ٝخست ػبلجت ٌش ٜٚد ٚ ْٚتجؼبت ا٘تخبة سا ٜوفش ث ٝاختػبس ث٥بٖ ٔ ٣ضٛد و ٝثشا ٢وفشپ٥طٍب٘ف ص٘د٥شٞب ،غُ ٞب ٚ
آتص فشٚصاٖ آٔبد ٜوشد ٜا ":ٓ٤إَِّ٘ب ؤَػٕتَذَٕ٘ب ِِّْىَبفِشِ َٗ٤سٓالسِال ٓٚؤَغْالال ٓٚسٓؼِ٥شًا"  ٚا ٍٝ٘ٛٙ٤ثش خالف سجه لشآٖ ،ث٥وبٖ ػوزاة ثوش
سحٕت اِ ٚ ٣ٟپبداش أِ ٣ٟمذْ ضذ ٜاست .سپس ث ٣آ٘ى ٝاص ٌش ٣ٞٚثب ِفظ ضبوش ٤ب ضىٛس ٤بد وٙوذ ،ثؤ ٝؼشفو ٣اثوشاس ثوٝ
ػٛٙاٖ ٔػذاق اوُٕ ضبوشاٖ ٤ؼٞ ٣ٙذا٤ت پز٤شاٖ ،پشداخت ٚ ٝاص آ٘بٖ سخٗ ٔ٤ٌٛ٣ذ وٕٞ ٝب٘ب ٘٥ىٛوبساٖ اص خبٔٛ٘ ٣ٔ ٣ضٙذ
و ٝآٔ٥ض ٜاش وبفٛس است ":إَِّٖ األثٕشَاسٓ ٓ٤طْشَثٔ ِْٗٔ َٖٛوَإْسٍ وَبَٖ ِٔضَاخٟٔٓب وَبفُٛسٖا" .آٖ وبفٛس چطٕ ٝا ٢است و ٝثٙوذٌبٖ پوبن ٚ
خبِع خذا٘ٚذ اص آٖ ٔٛ٘ ٣ضٙذ؛ چطٕ ٝا ٢و ٝآٖ سا خٛد ،ثب ػجٛد٤ت ٘بثطبٖ ٔ ٣ضىبفٙذ  ٚخبس٤ص ٔ ٣سبص٘ذ ":ػًٕٓٙ٥ب ٓ٤طْشَةٔ
ثِٟٓب ػِجٓبدٔ أَِّّ٤ ِٝفَدِّشَُٟٓ٘ٚب تَفْدِ٥شًا".
آ٤بت ثؼذ ٢ث ٝث٥بٖ ثخط ٣اص اػٕبَ  ٚاٚغبف اثشاس دس د٘٥ب پشداخت ٝاسوت .دٔ ٚوٛسد اص اػٕوبَ اثوشاس رووش  ٚر٤وُ ٞوش د ،ٚاص
خذاتشس ٚ ٣آخشت ٌشا ٣٤آ٘بٖ سخٗ ٌفت ٣ٔ ٝضٛد :ا َٚآٖ و ٝآ٘بٖ ث٘ ٝزس خٛد ٚفب ٔ ٣وٙٙذ  ٚاص سٚص ل٥بٔت ٔ ٣تشسٙذ وٝ
ضش آٖ فشاٌ٥ش  ٚػزاثص ثٟ٘ ٣ب٤ت استٛٔ٤ ":فُ َٖٛثِبَِّٙزْسِ ٓ٤ٓٚخَبفُٖٕٔٛٓ٤ َٖٛب وَبَٖ ضَشُّٔٔ ٜٔسٕتَغِ٥شًا"؛ د ْٚاٙ٤ى ٝغزا ٣٤سا و ٝاص ضوذت
احت٥بج آٖ سا دٚست ٔ ٣داضتٙذ ثٔ ٝسى٤ ٚ ٗ٥ت ٚ ٓ٥اس٥ش اػغب وشد٘ذٔ٤ٓٚ ":غْؼِٕٔ َٖٛاِغَّؼٓبْٓ ٓػَّى حٔجِِّٔ ِٝسٕىًِٙ٥ب ٓ٤ٓٚتِٖٕ٥ب ٓٚؤَسِ٥شًا"
ٌ ٚفتٙذ خض ا٥٘ ٗ٤ست و ٝضٕب سا ثشا ٢خطٛٙد ٢خذا اعؼبْ ٔ ٣وٓ٥ٙ؛ ٘ ٝاص ضٕب ػِٛض ٣ٔ ٣خٛا ٝ٘ ٚ ٓ٥ٞا٘تظوبس سوپبس ٚ
ثٙب ٣٤داس ":ٓ٤إَِّٕ٘ٓب ُ٘غْؼِٕٔىُٕٓ ِِٓٛخٕ ِٝاَِّّ ِٝال ُ٘شِ٤ذٔ ِْٔٙىُٕٓ خٓضَاءٖ ٓٚال ضُىُٛسٖا " .ث ٝد٘جبَ ا ٗ٤ػُٕ سخٙطبٖ ا ٗ٤است ٔب اص پشٚسدٌبس
ٔبٖ دس آٖ سٚص ػجٛس سخت استٞ ،شاسٙبو ":ٓ٥إَِّ٘ب َ٘خَبفٔ ِْٔٗ سٓثَِّٙب ٖٕٔٛٓ٤ب ػٓجٔٛسٖب لَٕٕغَشِ٤شًا".
تزٞ ُ٥٤ش د ٚػُٕ ث ٝغفت خٛف اص خذا  ٚل٥بٔت٘ ،طبٖ ٔ٣دٞذ و ٝاػٕبَ اثشاس ثش خذاتشس ٚ ٣تٛخ ٝث ٝآخشت ٔجت ٣ٙاست
 ٚاػتمبد ث ٝخذا  ٚل٥بٔت دس وشداس ٌ ٚفتبس ا٤طبٖ تدّ٤ ٣بفت ٝاست .ثٙبثشا ٗ٤ا٘سبٖ ٞب ٣٤وٞ ٝذا٤ت دس اػتموبد  ٚسفتبسضوبٖ
خٌّ ٜٛش ضذ ٚ ٜثٚ ٝالغ ٔػذاق تبْ ضبوشاٖ ٞ ٚذا٤ت پز٤شاٖ ا٘ذ ،ا٘فبلطبٖ خبِػب٘ ٚ ٝثب اٍ٘٥ض ٜخٛف اص لٟوش خوذا  ٚل٥بٔوت
است.
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اص ا ٗ٤پس ٘ؼٕت ٞب  ٚپبداش ٞب ٢اخشٞ ٢ٚذا٤ت پز٤شاٖ ٔغش ٔ ٣ضٛد :خذا٘ٚذ ٔمشس داضت و ٝآ٘وبٖ سا اص ضوش  ٚس٘وح آٖ
سٚص دس أبٖ داسد  ٚضبداث ٚ ٣خشسٙذ ٢سا ثشا٤طبٖ ث ٝاسٔغبٖ آٚسد ":فَٓٛلَب ٔٓٔٞاَِّّ ٔٝضَشَّ رَِِهٓ آَِِْٚ ِْٕٛٓ٥مَّبَ٘ ٕٓٔٞضْشَٓٚ ً٠سٔشُٚسٖا".
دس ٚالغ تشس اثشاس اص ضش سٚص ل٥بٔت  ٚخٛف ا٤طبٖ اص خذا ،سجت ضذ ٜتب خذا ٢سجحبٖ آ٘بٖ سا اص ضش سٚص ل٥بٔوت ٔحبفظوت
وٙذ  ٚث ٝآٟ٘ب ثٟدت  ٚسشٚس اسصا٘ ٣داسدٕٞ .چ ٗ٥ٙخذا٘ٚذ ثٟطت ِ ٚجبس ٞب ٢حش٤ش سا ثش اثش ا ٗ٤و ٝثش اعبػت خذا  ٚثشاثوش
ٌض٘ذٞب ٔ ٚػ٥جت ٞب ضى٥جبٚ ٣٤سص٤ذ٘ذ ،ث ٝآ٘بٖ پبداش دادٓٚ ":خٓضَا ٕٓٔٞثِٕٓب غٓجٓشُٚا خٓٓٚ ً١َّٙحٓشِ٤شًا"  ٚا٘ ٗ٤طبٖ ٔ ٣دٞذ و ٝثٟطت
٘ت٥د ٝغجش اثشاس است.
اثشاس دس ثٟطت ثش پطتٞ ٣ب تى ٣ٔ ٝ٥ص٘ٙذ  ٚدس آٖ خب ٘ ٝخٛسض٥ذ ٣ٔ ٢ثٙٙ٥ذ و ٝاص ٌشٔب ٢آٖ آصسد ٜض٘ٛذ  ٚسشٔب ٣٤و ٝاص
سشد٤ص ث ٝست ٜٛآٙ٤ذٔٔ ":تَّىِئِ َٗ٥فِٟٓ٥ب ٓػَّى األسٓائِهِ ال ٓ٤شَ َٖٕٚفِٟٓ٥ب ضَٕٕسٖب ٓٚال صٕٟٓٔٓشِ٤شًا"
سبٞ ٝ٤ب٤ص ٘ضد٤ه  ٚثش آٟ٘ب ٌستشد ٜاست ٞ ٜٛ٥ٔ ٚب٤ص دس اخت٥بس آ٘بٖ ٟ٘بد ٜضذ ٜاست؛ ث ٌٝ٘ٛ ٝا ٢وٞ ٝش ٘وٛع ٔ٥و ٜٛا٢
ثخٛاٙٞذ ،ث٥ٞ ٣چ س٘د ٣اص دسخت ٔ ٣چٙٙ٥ذٓٚ ":دٓاِ٘ ً١ٓ٥ػَّٓ ِٕٟٕٓ٥ظِالُِٟٓب ٓٚرَُِِّّتٕ لُغُٛفُٟٓب تَزِِْ٥ال" .خبْ ٞب ٣٤س ٚ ٗ٥ٕ٥تٞ ًٙب٣٤
ثّٛس ٗ٤ثش آ٘بٖ ٌٔ ٣شدا٘ٙذٔ٤ٓٚ ":غَبفٔ ػَّٓ ِٕٟٕٓ٥ثِأِ٘ ِْٗٔ ٍ١ٓ٥فِضَّٓٚ ٍ١ؤَوْٓٛاةٍ وَبَ٘تٕ لَٓٛاسِ٤شَا" .ثّوٛس ٞوب ٣٤ضوفبف  ٚسٚضوٗ اص ٘موش ٜووٝ
خذٔتىبساٖ آٟ٘ب سا دس ا٘ذاصٞ ٜبٔ ٣٤غبثك ٔ ُ٥اثشاس آٚسد ٚ ٜث ٝلذس خٛاست ٝا٤طبٖ دس آٟ٘ب ٘ٛض٥ذ٘ ٣دِخوٛا ٜآ٘وبٖ سا س٤ختوٝ
ا٘ذ ":لَٓٛاسِ٤شَ ِْٔٗ فِضَّ ٍ١لَذَّسٔٓٞٚب تَمْذِ٤شًا".
ٕٞچ ٗ٥ٙدس آ٘دب اص خبٔ ٣س٥شاة ٔ ٣ض٘ٛذ و ٝآٔ٥ض ٜعؼٕص ص٘دج ُ٥استٔ٤ٓٚ ":سٕمَ َٖٕٛفِٟٓ٥ب وَإْسٖب وَوبَٖ ِٔضَاخٟٔٓوب صْٓ٘دٓجِو٥ال".
ص٘دج ُ٥چطٕ ٝا ٢دس ثٟطت است و ٝآ٘شا سّسج٘ ٣ٔ ُ٥بٔٙذ ":ػًٕٓٙ٥ب فِٟٓ٥ب تُسَّٕٓى سّْٓسٓجِ٥ال " .ثشا ٢خذٔت ثو ٝآ٘وبٖ پسوشاٖ
ٕٛٞاس ٜضبداة ٛ٘ ٚخٛاٖ ثش ٌشدضبٖ دس ٌشدش ا٘ذ .آٖ پسشاٖ چٙبٖ ٘ٛسا٘ ٚ ٣ثبعشاٚت ا٘ذ وو ٝچو ٖٛآ٘وبٖ سا ثٍٙوشٔ ،٢و٣
پٙذاس ٢ؤ ٝشٚاس٤ذ ٢پشاوٙذ ٜضذ ٜا٘ذٓ٤ٓٚ ":غُٛفٔ ػَِِّْٓٚ ِٕٟٕٓ٥ذٓاٌٖ ٔٔخََّّذٔ َٖٚإِرَا سٓؤَٕ٤تَ ٕٟٓٔحٓسِجٕتَُِ ٕٟٓٔؤُِْؤًا ْٔٓٙثُٛسٖا " ٚ .چ ٖٛدس آ٘دوب
ث٘ ٝظبس ٜثٙط٘ ،٣ٙ٥ؼٕت ٣ث٣حذ  ٚسّغٙت ٣ثضسي ٔ ٣ثٓٚ ":٣ٙ٥إِرَا سٓؤَٕ٤تٓ ثََّٓ سٓؤَٕ٤تٓ َ٘ؼِٖٕ٥ب ّْٔٔٓٚىًب وَجِ٥شًا" .ثش ا٘ذاْ ثٟطت٥بٖ خبٔٝ
ٞب ٣٤سجض سً٘ اص حش٤ش ٘بصن  ٚحش٤ش ضخ ٓ٥است  ٚث ٝدست ٚاسٞ ٜب ٣٤اص ٘مش ٜآساست ٝضذ ٜا٘وذ  ٚپشٚسدٌبسضوبٖ ثو ٝآ٘وبٖ
ضشاث ٣پبن ٔٛ٘ ٣ضب٘ذ ":ػٓبِِ ٕٟٓٔٓ٥ثِٓ٥بةٔ سْٔٙذٔسٍ خُضْشٌ ٓٚإِسٕتَجٕشَقٌ ٓٚحُّّٔٛا ؤَسٓبِٚسٓ ِْٔٗ فِضَّٓٚ ٍ١سٓمَب ٕٓٔٞسٓثُّٟٔوٕٓ ضَوشَاثٖب عَٟٔوٛسٖا" ووٞ ٝوش
پّ٥ذ ٢سا اص آ٘بٖ ٔ ٣صدا٤ذ.
خبتٕ ٝروش ٘ؼٕت ٞب  ٚپبداش ٞب ٢اخش ٢ٚاثشاسٔ ،خبعت سبختٗ آٟ٘بست ث ٝا ٗ٤و٘ ٕٝٞ ٝؼٕت ٞب٘ ٢بٔجشد،ٜپبداضو ٣اسوت
ثشا ٢ضٕب  ٚسؼ ٚ ٣تالش ضٕب پز٤شفتٛٔ ٚ ٝسد لذسدا٘ ٣است ":إَِّٖ ٓٞزَا وَبَٖ َِىُٕٓ خٓضَاءٖ ٓٚوَوبَٖ سٓوؼٕٔ٥ىُٕٓ ٔٓطْوىُٛسٖا "  ٚاٍ٘ٛٙ٤وٝ
 ٕٝٞپبداش سا ٘ت٥د ٝغح٥ح خبِػب٘ ٝوسب٘ٔ ٣ؼشف ٣ٔ ٣وٙٙذ و ٝدس د٘٥ب تٟٙب ثشا ٢خذا ػُٕ ٔ ٣وشد٘ذ  ٚثشاثش وشداس ٘٥وه
خ٤ٛص ،ا٘تظبس پبداش  ٚسپبس٘ ٣ذاضتٙذ .خالغ ٝآ٘ى ٝخذا٘ٚذ ث ٝاصإٟٔ ٢بٖ ٘ٛاص ٢اثشاس ٘سجت ثٔ ٝسى٤ ٚ ٗ٥ت ٚ ٓ٥اسو٥ش،
اص ٤ه ٕٟٔب٘ ٚ ٣پز٤شا ٣٤ثس٥بس ثبضىٔ ٚ ٜٛدُّ دس ثٟطت ثشا ٢آ٘بٖ ٤بد ٔ ٣وٙذ وو ٝتٙبسوت ثو ٗ٥ػٕوُ  ٚپوبداش سا ٔو٣
سسب٘ذ.
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دس ادأ ٝخذا٘ٚذ ٔتؼبِ ٣اص ٘ض َٚلشآٖ خجش ٔ ٣دٞذ ؤ ٝب خٛد ،لشآٖ سا چٙبٖ و ٝثب٤ذ ثش ت ٛا ٢پ٥بٔجش فش ٚفشسوتبد ":ٓ٤إَِّ٘وب
َ٘حُٕٗ َ٘ضََِّْٙب ػَّٕٓ٥هٓ اِْمُشْآَٖ تَْٙضِ٤ال " .ثؼذ اص آٖ چٙذ فشٔبٖ سا خغبة ث ٝسس َٛخذا(ظ) ثش ا ٗ٤خجش ٔتفشع ٔ ٣سبصد وو ٝپوس:
 .1ثش حىٓ پشٚسدٌبست غجش وٗ ":فَبغٕجِشْ ِِحٔىِْٓ سٓثِّهٓ"  .2اص ٥ٞچ ٌٙب ٜپ٥ط٤ ٝب ٘بسپبس ٣اعبػت ٔىٗٓٚ ":ال تُغِغٕ ِٔ ْٕٟٓٔٙآثِٕٖب ؤَٕٚ
وَفُٛسٖا "  .3غجح  ٚضبْ ٘بْ پشٚسدٌبست سا ٤بد وٗٓٚ ":ارْوُشِ اسٕٓٓ سٓثِّهٓ ثٔىْشَٓٚ ً٠ؤَغِ٥ال "  .4پبس ٣اص ضت سا ثشا ٢ا ٚسدذ ٜووٗ":
 َِٗٔٓٚاَِّّ ُِٕ٥فَبسٕدٔذٕ َِ .5 "ٔٝثخط ٣عٛال٘ ٣اص ضت سا تسج٥ح ٌ ٢ٛا ٚثبشٓٚ ":سٓجِّحٕٕ٥َِ ٔٝال عَ٤ِٛال ".
فشٔبٖ ٞب ٢پٙح ٌب٘ٔ ٝضثٛس ،ثٛ٘ ٝػ ٣ثب ٘ض َٚلشآٖ دس استجبط ا٘ذ .ث ٝا ٗ٤غٛست ؤ ٝب لشآٖ سا ثش تو٘ ٛوبصَ ووشد ٓ٤پوس دس
حىٓ پشٚسدٌبست و ٝدس لشآٖ آٔذ ،ٜغجش وٗ؛ اص ٥ٞچ ٌٙب ٜپ٥ط٤ ٝب ٘بسپبس ٣اعبػت ٔىٗ و ٝلػذ ٔب٘غ ضذٖ دس سا ٜاخوشا٢
احىبْ لشآٖ سا داسد؛ ثشا ٢ا ٗ٤و ٝثتٛا٘ ٣ثشا ٢لشآٖ غوجش وٙو ٚ ٣اص وفوبس ٌٙ ٚبٞىوبساٖ توبث٥ش ٘پوز٤ش ،٢غوجح  ٚضوبْ ٘وبْ
پشٚسدٌبست سا ٤بد وٗ  ٚپبس ٣اص ضت سا ثشا ٢ا ٚسدذ ٜوٗ  ٚثخط ٣عٛال٘ ٣اص ضت سا ث ٝتسج٥ح ا ٚاختػبظ ثذ .ٜػّت ِضْٚ
تجؼ٥ت ٘ىشدٖ پ٥بٔجش اص ٌٙب ٜپ٥طٍبٖ  ٚوبفشاٖ ا ٗ٤است و ٝوبفشاٖ  ٌٝٙ ٚپ٥طٍبٖ د٘٥ب دٚست  ٚآخشت ٌش٤ض٘ذ ":إَّٖ ٓٞوؤُالءِ
ٔ٤حِجُّ َٖٛاِْؼٓبخَِّٓ٤ٓٚ َ١زَسٔٓٚ َٖٚسٓاءٖٕٓٔٛٓ٤ ٕٓٔٞب ثَمِ٥ال" .ثش ػىس اثشاس و ٝپ٥ص تش ٌفت ٝضوذ وو ٝثو ٝفىوش آخوشت ا٘وذ  ٚاص د٘٥وب دٚس٢
ٌٔ٣ضٙٙ٤ذ.
پس اص آٖ وبفشاٖ ٌٙ ٚب ٜپ٥طٍبٖ سا ٔتٛخ ٣ٔ ٝسبصد وٌٕ ٝبٖ ٖ وٙٙذ و ٝثب دَ ثستٗ ث ٝد٘٥ب ثب خذا ٔخبِفت وشد ،ٜثوش اٚ
چ٥ش ٣ٔ ٜض٘ٛذ ،ص٤شا ا ٗ٤خذا٘ٚذ است و ٝآ٘بٖ سا آفش٤ذ ٚ ٜپ٘ٛ٥ذ ٔفبغُ  ٚا٘ذأطبٖ سا استٛاس سبخت ٝاستَ٘ ":حُٕٗ خََّمَْٙوبٕٓٔٞ
ٓٚضَذٓدَٕ٘ب ؤَسٕشَٞ ٚ "ٕٓٔٞشٌب ٜثخٛاٞذ آ٘بٖ سا اص ث ٗ٥ثشد٘ ،ٜسّطبٖ سا ٔٙمشؼ  ٚأثبِطبٖ سا ،چٙوبٖ وو ٝثب٤وذ خبٍ٤ضٙ٤طوبٖ ٔو٣
وٙذٓٚ ":إِرَا ضِئَْٙب ثٓذََِّْٙب ؤَٕٔثَبَِ ٕٟٓٔتَجٕذِ٤ال ".
آ٤بت پب٤ب٘ ٣سٛسٞف پس اص آٖ ؤ ٝحتٛا ٢سٛس ٜسا خّٕ ٝثب ػٛٙاٖ "تزوش "ٜخٕغثٙذ٣ٔ ٢وٙذ ،ثبس دٍ٤ش ا٘سبٖٞب سا ث ٝاٗ٤
ا٘تخبة غح٥ح٤ ،ؼ ٣ٙا٘تخبة سا ٣ٞث ٝس ٢ٛخذا تط٤ٛك ٔ٣وٙذ :اٟٙ٤ب ٔ ٕٝٞب٤ ٝ٤بدآٚس ٢است ،پس ٞش و ٝثخٛاٞذ سا ٣ٞثٝ
س ٢ٛپشٚسدٌبسش ثش ٌشفت ،ٝث ٝلشة ا٘ ٚب ُ٤آ٤ذ ،ا ٗ٤سا ٜسا ثشٌضٙ٤ذ ":إَِّٖ ٓٞزِ ِٜتَزْوِشَ ٌ٠فَْٕٓٗ ضَبءٓ اتَّخَزَ إَِِى سٓثِّ ِٝسٓجِ٥ال"  ٣ِٚثب٤ذ
ثذا٘٥ذ و ٝضٕب چ٥ض ٢سا اساد ٣ٕ٘ ٜو٥ٙذٍٔ ،ش اٙ٤ى ٝخذا آٖ سا اساد ٜوٙذٓٔٓٚ ":ب تَطَبءٔ َٖٚإِال ؤَْٖ ٓ٤طَبءٓ اَِّّو ٚ " ٔٝاِجتو ٝخوذا ثوش
ٔجٙب ٢ػّٓ  ٚحىٕت خ٤ٛص ،اساد ٜوشد ٜاست و ٝا٘سبٖ ٔٛخٛدٔ ٢ختبس ثبضذ  ٚثب اساد ٜاش سش٘ٛضت خٛد سا سلٓ ص٘ذ ":إَِّٖ
اَِّّ ٓٝوَبَٖ ػِّٖٕٓ٥ب حٓىِٖٕ٥ب".
سخٗ آخش آٖ و ٝاٌش ا٘سبٖ ثب اخت٥بس خٛد ٞذا٤ت سا ثشٌضٙ٤ذٔ ،طٕ َٛسحٕت اِ ٣ٔ ٣ٟضٛد  ٚاٌش ثوب ظّوٓ ثو ٝخوٛد ،سوٛء
اخت٥بس وشد ،ٜضالِت سا ا٘تخبة وٙذ ،سضاٚاس تٟذ٤ذ ث ٝػزاة اِ ٣ٟاست :چ ٖٛخذا٘ٚذ ٞش و ٝسا و ٝثخٛاٞذ ث ٝسحٕت خ٤ٛص
دس ٔ ٣آٚسد  ٚثشا ٢ظبِٕبٖ ػزاث ٣دسد٘بن آٔبد ٜسبخت ٝاستٔ٤ ":ذٕخُُِ ْٔٓٗ ٓ٤طَبءٔ فِ ٣سٓحٕٕٓتِٓٚ ِٝاِظَّبِِِٕ َٗ٥ؤَػٓذَّ َِ ٕٟٓٔػٓزَاثٖب ؤَِِٖٕ٥ب".
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در هحضر عترت علیْن السالم
ث ٣تشد٤ذ ا ُٞث٥ت ػػٕت  ٚعٟبست ثضسٌتش ٗ٤اٍِٞٛبٔ ٢س٥ش إ٤بٖ  ٚخظ ضىش ٞذا٤ت اِ ٣ٟا٘ذ.
ٌ ٕٝٞفتبس  ٚسفتبس ا٤طبٖ ،سشاسش دسس چٍ ٣ٍ٘ٛاثشثخط ٣خٛف اص خذا  ٚل٥بٔت دس ص٘ذٌ ٣د٘٥ب است؛ سا ٣ٞو ٝث ٝسوؼبدت
اثذ ٢ا٘سبٖ ٔٙت ٣ٔ ٣ٟضٛد  ٚدس ا ٗ٤ث ٗ٥سوخٙبٖ ٌوٞٛش ثوبس أ٥شث٥وبٖ ،أ٥شٔٙٔٛوبٖ حضوشت ػّو ٣ػّ٥و ٝاِسوالْ ٤ىو ٣اص
ثضسيتشٌٙ ٗ٤دٞٝٙ٥بٞ ٢ذا٤ت است.
ا٤طبٖ دس ٤ى ٣اص خغجٞ ٝب ٢وتبة ضش٤ف ٟ٘ح اِجالغ ٓٞ ٝساستب ثب سخٗ سوٛس ٜا٘سوبٖ ،دس پوز٤شش ٞوذا٤ت اِٟو ٣چٙوٗ٥
فشٔٛد ٜاست:
پس آدٔ ٣ثب٤ذ ا٘ذسصٞب سا ثپز٤شد  ٚپ٥ص اص سس٥ذٖ لبسػ ،ٝاص آٖ ثشحزس ثبضوذ ٚ .دس وٛتوب ٣ٞسٚصٌوبسش ا٘ذ٤طو ٝوٙوذ  ٚثوٝ
ٔب٘ذٖ وٛتب ٜدس د٘٥ب٘ ،ظش دٚصد؛ تب آٖ سا ثٙٔ ٝضٍِب ٣ٞثٟتش ٔجذَ سبصد پس ثشا ٢خب ٣٤و ٝا ٚسا ٔ ٣ثش٘ذ  ٚثشا ٢سشا ٢دٍ٤وش
تالش وٙذ.
خٛضب ث ٝحبَ وس ٣و ٝلّج ٣سبِٓ داسدٞ ،ذا٤تٌش سا اعبػت ٔ ٣وٙذ  ٚاص ثذخٛا ٜدٚس ٣ٔ ٢وٙذ  ٚثوب د٤وذٌبٖ وسو ٣ووٝ
د٤ذٌبٖ ا ٚسا ثبص وشد ٚ ٜثب اعبػتِ ٞذا٤ت وٙٙذ ٜا ٢و ٝا ٚسا أش وشد ،ٜث ٝسا ٜسالٔت ٔ٣سسذ.
وس ٣و ٝلجُ اص ثست ٝضذٖ دسٞبٞ ٢ذا٤ت  ٚلغغ ضذٖ اسجبة آٖ ث ٝآٖ ٔجبدست ٔٚ ٣سصد  ٚدسٞب ٢تٛث ٝسا ٌٔ ٣طوب٤ذ ٚ
ٌٙبٞبٖ سا ثب آٖ ٘بثٛد ٔ ٣وٙذ.
چ ٗ٥ٙوس ٣ث ٝسا ٜا٤ستبد ٚ ٜث ٝس ٢ٛسج ُ٥حك ٞذا٤ت ضذ ٜاست.
توضیحات کاربردی
ا٘سبٖ خبٍ٤ب ٣ٞسف٥غ  ٚثّٙذ سا ث ٝخٛد اختػبظ داد ٚ ٜثب اخت٥بس  ٚا٘تخبة خٛد سشا٘دبٔص سا سلٓ ٔ ٣ص٘وذ؛ اخت٥وبس ٢ووٝ
تػٛس غّظ اص آٖ ،ا٘سبٖ سا اص سا ٜساست ٔٙحشف ٔ ٣وٙذ.
سٛس ٜا٘سبٖ لجُ اص ٞش الذأٔ ٕٝٞ ٣خبعجبٖ خٛد دس ع َٛتبس٤خ سأ ،تٛخٔ ٝحذٚد٤ت اخت٥بس  ٚػبلجت ا٘تخبة غّوظ ووشدٜ
است؛ وبف٥ست ا٘سبٖ ث ٝخّمت خٛد  ٚاثضاس ٞذا٤ت دس ٚخٛدش ٘ظش وٙذ تب ثٞ ٝذا٤ت  ٗ٥ٕٞخبِك ٟٔشثبٖ ،دست سد ٘ض٘وذ ٚ
آٖ سا ث ٝخبٖ پز٤شا ثبضذ؛ ا ٗ٤ضىش حم٥م٘ ٣ؼٕتِ ٞذا٤تِ اِ ٣ٟاست.
اها راه سعادت چیست؟
ثبص سٛس ٜا٘سبٖ ،ثشا٥ٕٞ ٢ط ٝتبس٤خ ،اٍِ ٢ٛسؼبدت سا ٔؼشف ٣وشد ٜاست؛ ساص ثٙذٌ ٚ ٣لجٞ َٛذا٤ت اِ ٚ ،٣ٟثبٚس ث ٝحم٥مت٣
ث٘ ٝبْ سٚص ل٥بٔت است؛ سٚص ٢و ٝحبوٓ ٔغّك آٖٕٞ ،بٖ پشٚسدٌبس خبِك ا٘سبٖ است؛ ػجبداهللٔ ،فتخش ث ٝأ ٗ٤ذاَ ضوذ٘ذ ٚ
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ثٙذٌبٖ ٤ٚژ ٜخذا ٘بْ ٌشفتٙذ؛ ا٤طبٖ ،خٛف دٚس ٢اص سحٕت خذا دس آٖ سٚص سا دس خبٖ پشٚسا٘ذ٘ذ  ٚا ٗ٤ثبػث ضذ وو ٝحتو٣
٘٥بص ٔجشْ د٘ ٢ٛ٥خٛدضبٖ سا ثشا ٢خّت سضب ٢خذا٘ ،سجت ث ٝآٖ سٚص٘ ،ذ٤ذ ٜثٍ٥ش٘ذ  ٚث ٝد٘٥ب دست سدّ ثض٘ٙذ.
ا٤طبٖ ،أٍِ ٢ٛس٥ش ثٙذٌٞ ٣ستٙذٞ .ش وس ثٞ ٝش ا٘ذاص ٜو ٝاص ا ٗ٤اٍِ ٛدس ص٘ذٌ ٣خٛد آٔ٥خت ،ٝاص آٔ٥وض ٜووبفٛس ٢وو ٝدس
ثٟطت تٛسظ ػجبداهلل خبس٤ست ،ثٟشٙٔ ٜذ است.
خضا ٢خذا ثشا ٢چ ٗ٥ٙوسب٘ ،٣ث ٝخذٔت دسآٚسدٖ ِ ٕٝٞزات  ٚآسب٤ص ٞب ٣٤است و ٝدس د٘٥ب اص پوس دسدسوشٞب ٢فوشاٚاٖ
٘٥ض لبثُ دستشس ٘جٛد؛ وبف٥ست حم٥مت ٔؼبّٔ ٝثب خذا ثبٚس ضٛد؛ تب حتِ ٣حظ ٝا ٢تشد٤ذ ثشا ٢ا٘تخبة اص ث ٗ٥د٘٥بٔ ٢حذٚد
 ٚآخشت ثٙٔ ٣تٟب٘ ،جبضذ.
أب تٟذ٤ذ ٔ ٟٓأ ٗ٤س٥ش ،غشق ضذٞ ٜب ٢دس د٘٥ب ٞستٙذ؛ وسب٘ ٣و ٝث ٝوّ ٣فىش آخشت سا اص سش ث٥ش ٖٚوشد ٜا٘ذ  ٚثو ٝد٘٥وب
چسج٥ذٜا٘ذ ،ثضسيتشٔ ٗ٤ب٘غ آٟ٘ب اص ٘ ُ٥ث ٝاٞذاف د٘٥بٌشا٤ب٘ ٝضبٖ ،لشآٖ  ٚتؼبِ ٓ٥اِ ٣ٟآٖ است.
أشٚص ثٚ ٝفٛس ٔ ٣تٛاٖ ٔػبد٤ك اِ ٗ٤طىش٤بٖ ض٥غبٖ سا د٤ذ.
اٌش ٤ه سٚص ،افشاد ٢ثب ا٤ٚ ٗ٤ژٌ ،٣سشدٔذاس ٢خظ وفش سا ث ٝػٟذ ٜداضتٙذ ،أشٚص دس لبِت حىٔٛت ٞب ٢اثش لذست ٕ٘وب ٘٥وض
ا٤ٚ ٗ٤ژٌ ٣سا ٔ ٣تٛاٖ ٤بفت؛ وسب٘ ٣و ٣ٔ ٝدا٘ٙذٞ ،ذا٤ت ٔشدْ ث ٝسا ٜساست ،دست آٟ٘ب سا اص چپب ٚ َٚاسوتىجبس  ٚاسوتؼٕبس
ث٥طتش ٔ ٣ثٙذدِ ،زا سؼ ٣دس ٔمبثّ ٝثب حم٥مت لشآٖ داس٘ذ  ٚحتِ ٣حظ ٝا ٢اص تالش ثوشا ٢صٔو ٗ٥صدٖ اٞوذاف آٖ اص عش٤وك
سسب٘ٞ ٝب  ٚتجّ٥غبت  ...ٚفشٌٚزاس ٕ٘ ٣وٙٙذ.
ٞش صٔبٖ و ٝخجٔ ٟٝذافؼبٖ إ٤بٖ ،ضؼ٥ف ضذ ٚ ٜدس ٔمبثُ ٞدٕ ٝفطبسٞب ػمت ٘ط ٣ٙ٥وٙذ ،آٟ٘وب فشغوت خوٛالٖ ث٥طوتش٢
داس٘ذ؛ سا ٜدفبع اص حك دس ا ٗ٤دس٤بٔ ٢تالعٓ ،تى ٝ٥ث ٝخذا ٣٤است و ٝثضسٌتشٔ ٗ٤ذافغ خش٤وبٖ حوك اسوت؛ ٤وبد ػظٕوت ٚ
لذست ا ،ٚلّت  ٕٝٞپشچٕذاساٖ  ٚپ٥شٚاٖ حك سا ٔغٕئٗ ٔ ٣سبصد .ثب٤ذ ثبٚس داضت و ٕٝٞ ٝآ٘چ ٝدس اخت٥بس خش٤بٖ وفش است،
اص خب٘ت خذاست؛ پس ٘بثٛد ٢ا٤طبٖ ث ٝدست ا٘ ،ٚبٕٔىٗ ٘٥ست؛ چ ٝاٙ٤ىٚ ٝػذ ٜخذا دس لشآٖ ،غّجٟ٘ ٝب ٣٤حوك ثوش ثبعوُ
است.
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