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: هدنسیون

نایمیلس دارمادخ 

: یپاچ رشان 

 ( مالسلا هیلع  دوعوم (  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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باتک 19تاصخشم 

20هراشا
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45راتفگشیپ

( تاّیلک  ) مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  تموکح  لوا : 49سرد 

49هراشا

دمآرد 50شیپ 

تموکح یسانشانعم  50.کی 

تغل هاگن  50زا 

حالطصا هاگن  51زا 

يودهم تموکح  51ناگژاو 

51هراشا

کلُم . 152

تفالخ . 252

تلود . 353

تنطلس . 453

تیالو . 554

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  تموکح  هب  تراشب  54.ود 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  تموکح  ندوب  یمتح  56.هس 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  تموکح  رقم  57.راهچ 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  تموکح  تدم  59.جنپ 

63ییامزآدوخ
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شهوژپ يارب  63عبانم 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  تموکح  هرتسگ  مود : 65سرد 

65هراشا

دمآرد 66شیپ 

مالسلا هیلع  يدهم  تموکح  ندوب  یناهج  67هلدا 

67هراشا

نآرق تایآ  رد  . 167

مالسلا مهیلع  ناموصعم  تایاور  رد  . 269

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  یناهج  تموکح  ندش و  یناهج  72تبسن 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  یناهج  دحاو  73تموکح 

زیامت 75هسیاقم و 

ندش یناهج  رب  يودهم  یناهج  تموکح  76تازایتما 

79ییامزآدوخ

شهوژپ يارب  79عبانم 

مالسلا هیلع  يدهم  تموکح  يداقتعا  ماظن  موس : 81سرد 

81هراشا

دمآرد 82شیپ 

هشیمه همه و  يارب  82مالسا 

روهظ رصع  رد  85نید 

روهظ رصع  رد  نیون  ياه  88لمعلاروتسد 

روهظ رصع  رد  نایدا  رگید  92ناوریپ 

ناوریپ روضح  تسخن : 93هاگدید 

93هراشا

باتک لها  هیزج  تخادرپ   . 194

اهنآ باتک  اب  باتک  لها  نایم  يرواد   . 294

ربمایپ هریس  اب  يدهم   هریس  تهابش   . 394
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نایدا ناوریپ  روضح  مدع  مود : 95هاگدید 

95هراشا

تایآ . 195

تایاور . 295

99ییامزآدوخ

شهوژپ يارب  99عبانم 

تلادع مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح  تموکح  مراهچ : 101سرد 

101هراشا

دمآرد 102شیپ 

تلادع یسانش  103موهفم 

يوغل يانعم  103فلا )

یحالطصا يانعم  104ب )

ینید ياه  هزومآ  رد  105تلادع 

نآرق رد  105فلا )

تایاور رد  106ب )

مالسلا هیلع  دوعوم  يدهم  تلود  رد  108تلادع 

يودهم يرتسگ  تلادع  108ياهدربهار 

108هراشا

تفرعم 108شیازفا 

قافنا 109شرتسگ 

هنارگداد 109عیزوت 

یهاوخ نوزفا  109نتشادرب 

مدرم رد  يزاین  یب  110ساسحا 

يودهم تلادع  110هرتسگ 

110هراشا

یناسنا هرتسگ  . 1110
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ییایفارغج هرتسگ  . 2111

یقادصم هرتسگ  . 3111

111هراشا

يرواد رد  تلادع   111.کی 

داصتقا هصرع  رد  تلادع  112.ود 

تسایس هصرع  رد  تلادع  112.هس 

گنهرف هصرع  رد  تلادع  113راهچ . 

تلادع تاکرب  113راثآ و 

115ییامزآدوخ

شهوژپ يارب  115عبانم 

مالسلا هیلع  يدهم  ماما  تموکح  یتینما  ماظن  مجنپ : 117سرد 

117هراشا

دمآرد 118شیپ 

119تینما

حالطصا هاگن  119زا 

119هراشا

نآرق هاگن  زا  120فلا )

تایاور هاگن  زا  122ب )

ینماان هرهلد و  سرت ، ياه  123هنیمز 

يونعم یناور و  تینما  رد  ماما  124شقن 

تینما يودهم و  125تموکح 

يودهم تموکح  رد  تینما  126هرتسگ 

126هراشا

يدرف تینما  126کی . 

یعامتجا تینما  127ود . 

127هراشا
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یگنهرف یتدیقع  تینما  . 1127

يداصتقا تینما  . 2128

يرواد تینما  . 3129

زیمآ تملاسم  یتسیز  129مه 

129هراشا

رخآ 130نخس 

131ییامزآدوخ

شهوژپ يارب  131عبانم 

(1  ) مالسلا هیلع  يدهم  ماما  تموکح  یسایس  ماظن  مشش   : 133سرد 

133هراشا

دمآرد 134شیپ 

تیعورشم 134.کی 

134هراشا

یسانش 135موهفم 

تغل هاگن  زا  135فلا )

حالطصا هاگن  زا  135ب )

مالسا یسایس  هشیدنا  رد  تیعورشم  اب  یسایس  فرع  رد  تیعورشم  136توافت 

یهلا تیعورشم  137عاونا 

137هراشا

دیحوت یتخانش و  یتسه  هبنج  زا  یهلا  تیعورشم  137فلا )

یتخانش ناسنا  هبنج  زا  یهلا  تیعورشم  138ب )

( مدرم شریذپ   ) تیلوبقم 138.ود 

138هراشا

یمدرم تیلوبقم  یهلا ، تیعورشم  مالسلا ؛ هیلع  يدهم  141ماما 

مدرم تساوخرد  تباجا  تیمکاح ، 142شریذپ 

( یلوم یلو و  هطبار   ) یناگمه 142يراکمه 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 310زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


142هراشا

ترضح رب  مدرم  قوقح  . 1143

یهاوخریخ 143.کی 

شیاسآ هافر و  143.ود 

شزومآ 143.هس 

اه ناسنا درخ  شرتسگ  143.راهچ 

تیبرت دشر و  145.جنپ 

مدرم رب  ترضح  قوقح  . 2145

تعیب رب  يراوتسا  145.کی 

تموکح روما  رد  یهاوخریخ  145.ود 

مکاح زا  يرادرب  نامرف  145.هس 

( تموکح نارازگراک   ) مدرم یتیریدم  147شقن 

تایاور هاگن  زا  نارازگراک  ياه  148هورگ 

148هراشا

نارازگراک ساسا  نیتسار ، نایعیش  148کی . 

ترضح نارازگراک  ناگننک ، تعجر یخرب  148ود  . 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  يوگ  نخس 149هس . 

149هراشا

هکم زا  جورخ  روهظ و  ماگنه  .  1149

جح کسانم  ماگنه  . 2149

ترضح نارازگراک  رفن ، هدزیسو  دصیس  149راهچ . 

نیمز رانکو  هشوگ  رد  ترضح ، نارازگراک  151جنپ . 

152ییامزآدوخ

شهوژپ يارب  152عبانم 

(2  ) مالسلا هیلع  يدهم  ماما  تموکح  یسایس  ماظن  متفه : 154سرد 

154هراشا
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دمآرد 155شیپ 

يودهم تموکح  155مدرم و 

یسایس راکوزاس  نیرت  مهم  156تعیب ،

تعیب ياه  157هیاپ 

تعیب یتسیچ  157یگنوگچ و 

اه توافت  اه و  تهابش  نداد ، يأرو  160تعیب 

تعیب 162راثآ 

162هراشا

یگدامآ زاربا  . 1162

تیالو شریذپ  . 2162

هفیظو هب  يدنب  ياپ يروآدای  . 3163

يرادافو رب  يراشفاپ  . 4163

تایاور هاگن  زا  مالسلا ، هیلع  يدهم  ماما  اب  163تعیب 

163هراشا

ناگدننک تعیب  . 1163

163هراشا

یحو هتشرف  لیئربج  تعیب  . 11163

( رفن هدزیس  دصیس و  ) صاخ نارای  تعیب  . 1-2165

مدرم زا  یخرب  . 1-3165

تعیب ناکم  . 2166

تعیب دافم  اوتحم و  . 3166

166هراشا

تعیب دافم  رد  هاتوک  یسررب  166کی 

171ییامزآدوخ

شهوژپ يارب  171عبانم 

مالسلا هیلع  يدهم  تموکح  رد  تیبرت  میلعت و  ماظن  متشه  : 172سرد 
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172هراشا

دمآرد 173شیپ 

یمالسا تیبرت  میلعت و  ماظن  رب  174يدمآرد 

روهظ رصع  رد  يزرودرخ  176شرتسگ 

نآرق هاگن  زا  176لقع 

تایاور هاگن  زا  176لقع 

يودهم تیبرت  میلعت و  179ياهراکوزاس 

179هراشا

یناسنا لوقع  يزاسافوکش  . 1180

عماج يزاس  گنهرف  . 2181

ینورد ياه  یکاپان  شیالاپ  . 3181

یناسنا تشرس  ییافوکش  . 4182

یقالخا ياه  شزرا  تیبثت  جیورت و  . 5182

ریگارف تراظن  لرتنک و  . 6182

ینامیا يداقتعا و  ياهرواب  تیوقت  . 7183

رشب رد  یعقاو  يانغ  داجیا  . 8183

نارازگراک قالخا  يزاس  هب  . 9184

ینآرق هشیدنا  تیمکاح  . 10184

اه ناسنا  تفلا  تدحو و  . 11185

تیبرت میلعت و  ندش  یناگمه  يریگارف و  . 12186

188ییامزآدوخ

شهوژپ يارب  188عبانم 

ناقرشتسم تّیودهم و  مهن : 190سرد 

190هراشا

دمآرد 191شیپ 

قرش هژاو  زا  توافتم  191فیراعت 
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تغل گنهرف  رد  یسانش  193قرش 

یسانش قرش  یحالطصا  193فیرعت 

( یبرغ ناسانش  مالسا   ) نیقرشتسم يدنب  194میسقت 

تیودهم عوضوم  هب  نیقرشتسم  دورو  ياه  هنیمز  195یخرب 

یمالسا ندمت  گنهرف و  هبذاج  195فلا )

يریشبت يرامعتسا و  فادها  195ب )

یمالسا ياه  هزومآ  هب  هنادنمشیدنا  هاگن  196ج )

یمالسا هنابلط  حالصا  ياه  تضهن  هب  هجوت  197د )

ینامرآ هعماج  یجنم و  عوضوم  هب  نالک  هاگن  197ه )

ناقرشتسم شهوژپ  رد  یفنم  تبثم و  ياه  199هبنج 

ناقرشتسم دزن  رد  یهوژپ  تیودهم  ياه  202هصرع 

203ییامزآدوخ

شهوژپ يارب  203عبانم 

تیودهم رد  یفارحنا  ياه  نایرج یسانش  هنیمز مهد : 204سرد 

204هراشا

دمآرد 205شیپ 

یفارحنا ياه  نایرج شیادیپ  لماوع  . 1206

206هراشا

هدنروآدیدپ لماوع  . 1-1206

مدرم هدوت  یهاگآان  206.کی 

يداصتقا یعامتجا و  ياه  یگتفشآ 207.ود 

یهاوخ هدایز  207.هس 

نوتم یخرب  مک  رابتعا  یناماسبان و  207.راهچ 

نانمشد تیامح  208.جنپ 

شخبرارمتسا لماوع  . 1-2208

يزیرگ فیلکت  يرگ و  یحابا  208.کی 
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صاوخ یخرب  تیامح  209.ود 

صاوخ یخرب  تلفغ  209.هس 

تایاکح نتخاس  210.راهچ 

یفارحنا ياه  نایرج ياه  یگژیو . 2210

یساسحا روما  هب  یطارفا  مامتها  يزیرگ و  لقع  . 2-1210

لطاب قح و  نتخیمآرد  . 2-2211

تیناحور تیعجرم و  زا  مدرم  ندرکرود  . 2-3211

يزادرپ هفارخ   .  2-4212

یگدز ماوع . 2-5212

يرورپدیرم يزکرمدوخ و  . 2-6213

ولهپدنچ نانخس  زا  هرهب  . 2-7213

دوخ نراداوه  هب  نیغورد  هاگیاج  نأش و  نداد   . 2-8214

اهرادنپ اهرواب و  رد  یتابث  یب   . 2-9214

یناسفن ياه  هتساوخ زا  يوریپ  . 2-10214

یعامتجا یسایس و  ياه  یگتفشآ  زا  هدافتساءوس  . 2-11214

يرهاظ صاخ  ياه  یگژیو زا  يدنم  هرهب . 2-12215

بیرغو بیجع  ییاعدا  ياهرادنپ  جیورت  . 2-13215

یفارحنا ياه  نایرج ياهدمآ  یپ . 3215

ینید ياهرواب  رد  یتابث  یب  . 3-1215

يرکف ياه  هیامرس ندرب  نیب  زا  . 3-2216

یفارحنا ياه  نایرج اب  ییورردور  درب  216هار

216هراشا

یملع ياه  راتفر . 1216

ربتعم ياه  یهاگآ زا  يریگ  هرهب . 1-1216

تیودهم ریگارف  یسدنهم  هناماس  یحارط  . 1-2217

تافارخ زا  زیهرپ  يزرودرخ و  رب  يراشفاپ  . 1-3217
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یلمع ياه  هار . 2218

تیساسح ندروآ  دیدپ  يرگاشفا و  . 2-1218

اه نایرج یغیلبت  ياهراک  زا  يریگولج  . 2-2218

219ییامزآدوخ

شهوژپ يارب  219عبانم 

( تاّیلک  ) ناگدننک تعجر  تعجر و  مهدزای : 220سرد 

220هراشا

دمآرد 221شیپ 

تعجر هژاو  یسانش  221موهفم

تغل هاگن  221زا 

یحالطصا 222يانعم 

تعجر یگنوگچ  225یتسیچ و 

هعیش تاداقتعا  رد  تعجر  226هاگیاج 

تنس لها  هاگن  زا  228تعجر 

تعجر هب  داقتعا  یتیبرت  230راثآ 

تعجر 230نامز 

تعجر 231ناکما 

نیشیپ ياه  تما  رد  تعجر  232شرازگ 

234ییامزآدوخ

شهوژپ يارب  234عبانم 

( نامزلارخآرد  ) ناگدننک تعجر  تعجر و  مهدزاود : 236سرد 

236هراشا

دمآرد 237شیپ 

نامزلا رخآ  رد  237تعجر 

237هراشا

ضرالا هباد  237جورخ 
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ناگدرم یخرب  ندش  239هدنز 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يرای  رب  ایبنا  241نامیپ 

ندرم راب  ود  ندش و  هدنز  راب  242ود 

ناگدرم ندشن  هدنز  رب  تیب  لها  نانمشد  242دنگوس 

ناگدننک 244تعجر 

244هراشا

هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تعجر  . 1245

مالسلا هیلع  یلع  تعجر  . 2245

هدننک تعجر  نیلوا  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  . 3246

مالسلا مهیلع  نیموصعم  تعجر  . 4247

نیشیپ ناربمایپ  تعجر  . 5248

249ییامزآدوخ

شهوژپ يارب  249عبانم 

اه خساپ اه و  شسرپ تعجر ، مهدزیس : 250سرد 

250هراشا

دمآرد 251شیپ 

تیلعف زا  تشگزاب  ببس  تعجر ، . 1251

خسانت نامه  تعجر ، . 2254

خسانت اب  تعجر  256توافت 

ناشدب لامعا  زا  نیمرجم  رافک و  تشگزاب  . 3256

ایند اب  يراگزاسان  تعجر و  رد  رفیک  . 4257

داعم هفسلف  اب  تعجر  ضراعت  . 5258

يدوهی دیاقع  زا  تعجر  . 6259

تیم نیقلت  اب  تعجر  تافانم  . 7260

تعجر نامز  رد  فیلکت  . 8261

264ییامزآدوخ
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شهوژپ يارب  264عبانم 

ایند رد  یگدنز  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح  ماجرف  مهدراهچ  : 266سرد 

266هراشا

دمآرد 267شیپ 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  رمع  267لوط 

267هراشا

میرک نآرق  هاگن  زا  رمع  لوط  268.کی 

268هراشا

مالسلا هیلع  حون  ترضح  . 1268

مالسلا امهیلع  میرم  نب  یسیع  . 2269

مالسلا هیلع  رضخ  ترضح  . 3270

فهک باحصا  . 4270

تایاور هاگن  زا  رمع  لوط  270.ود 

لقع هاگن  زا  270.هس 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  یگدنز  272ماجرف 

272هراشا

مالسلا هیلع  يدهم  ماما  تداهش  272.کی 

یعیبط گرم  هب  تلحر  274.ود 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  زا  سپ  277ناهج 

277هراشا

مالسلا مهیلع  تیب  لها  بتکم  ناوریپ  هاگدید  278.کی 

تّنس لها  هاگدید  280.ود 

282ییامزآدوخ

شهوژپ يارب  282عبانم 

(4  ) تّیودهم یسانش  باتک  مهدزناپ : 283سرد 

283هراشا
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دمآرد 284شیپ 

تیالو 285باتفآ 

( بتاکلا دمحا  تاهبش  هب  خساپ   ) دودر 287تاهبش و 

بالقنا کی  رد  بالقنا  هد  هجرف ، هللا  لجع  289يدهم 

ناما 290طخ 

نایدا رد  دوعوم  یجنم  هشیدنا  یسانش  292هنوگ 

( تیودهم هشیدنا  رد  تسایس  تلود و   ) ناهج 294هدنیآ 

یلهاج گرم  زا  ییاهر  هار  ای  ماما ، 295تخانش 

مالسلا هیلع  مئاق  يوجتسج  296رد 

ملق هنیآ  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  297ماما 

ذخآم 299عبانم و 

زکرم 307هرابرد 
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دلج 4 تیودهم  همانسرد 

باتک تاصخشم 

 - 1346 دارمادخ ، نایمیلس ، هسانشرس :

.نایمیلس دارمادخ  تیودهم /  همانسرد  روآدیدپ : مان  ناونع و 

-1386 تیودهم ، یصصخت  زکرم  مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  مق : رشن : تاصخشم 

.ج 4 يرهاظ : تاصخشم 

موس 978- پاـچ  ، 1 .ج لایر :  25500 964-74-28-32-4 ؛  :  1 .ج لاـیر :   25000 هرود 978-964-7428-41-5 ؛  : کباش :
،2 .ج  ) لاـیر  30000 لوا ؛ ) پاــچ  ، 2 .ج  ) لایر 25000 2 978-964-7428-42-2 ؛  : .ج لاـیر :  35000 964-742-832-3 ؛  :

978-600-6262-91-8  : 4 .ج مشش ؛ ) پاچ  ، 2 .ج  ) لایر  35000 مجنپ ؛ )  پاچ 

(. 1388 مجنپ : پاچ   ) 1 .ج تشاددای :

(. ناتسمز 1386 موس : پاچ  )1 .ج تشاددای :

(. ناتسبات 1386 لوا : پاچ   ) 2 .ج تشاددای :

(. ناتسمز 1387 مجنپ : پاچ   ) 2 .ج تشاددای :

(. 1388 مشش : پاچ   ) 2 .ج تشاددای :

(. اپیف ( ) 1392 لوا : پاچ   ) 4 .ج تشاددای :

.همانباتک تشاددای :

يدهم ترضح  . 4 .ج .تبیغ - نارود  و  جع )  ) يدهم ترـضح  ج2 . .تماما - ات  تدالو  زا  جع )  ) يدهم ترـضح  . 1 .ج تاجردنم :
یناهج تموکح  و  جع ) )

 - 255ق مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  عوضوم :

تیودهم عوضوم :

BP 224/1386 4د873س هرگنک : يدنب  هدر 
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297/462 ییوید : يدنب  هدر 

1146249 یلم : یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا

ّتیودهم            همانسرد 

(4 دلج )

یناهج تموکح  هجرف و  هللا  لجع  يدهم  ترضح 

نایمیلس دارمادخ 

دلج 4 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 310زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


2 ص :

(4  ) ّتیودهم همانسرد 

نایمیلس دارمادخ  فلؤم :

دوعوم يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  تاراشتنا  رشان :

ناتسبات 1393 مود  پاچ : تبون 

978-600-6262-91-8 کباش :

هخسن رازه  ود  ناگرامش :

ناموت  7000 تمیق :

.تسا ظوفحم  قوقح © یمامت 

(/ 22) رامآ هچوک  ادهش / نابایخ  تیودهم / یصصخت  زکرم  هجرف ، هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترـضح  یگنهرف  داینب  تاراشتنا  مق : * 
یلخاد و 37737801(  37749565 نــــفلت : / 09109678911 هارمه : / 37135 - 119 پ.ص : ناـــیلع / دیهـــش  تــسب  نــب 

37737160 و 37744273 سکاف : تیریدم /)  ) 37841131 شورف /)  ) 37841130 (/ 117و116

15655-355 پ.ص : / 88981389 سکاف : / 88959049 نفلت : هجرف / هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  نارهت : * 

www.mahdi313.com

: دنا هتشاد  شقن  رثا  نیا  دیلوت  رد  هک  یناراکمه  زا  رکشت  ینادردق و  اب 

نایاقآ نایداؤف و  اضردمحم  نایفـسوی ، يدهم  يرفعج ، رباصدـمحم  یـسابلک ، یبتجم  مالـسا  جـجح  باتک  ياروش  مرتحم  ياضعا 
هیلک و  دلج ) حارط   ) يدیرف سابع  ارآ ،) هحفص   ) يدیرف اضر  یلام ،) ریدم   ) بلط شناد  یضترم  یلخاد ،) ریدم   ) نایدوعـسم دمحا 

.دندومن يرای  ار  ام  هک  یناسک 

يدمحا نیسح  هجرف   هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  تاراشتنا  لوئسم  ریدم 

5-09260 لیاف : دک 
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3 ص :

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
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4 ص :

بلاطم تسرهف 

.راتفگشیپ 15

لوا سرد 

( تاّیلک  ) مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  تموکح 

..دمآرد 20 شیپ 

....تموکح 20 یسانشانعم  .کی 

....تغل 20 هاگن  زا 

..حالطصا 21 هاگن  زا 

...يودهم 21 تموکح  ناگژاو 

.....کُلم 22 . 1

....تفالخ 22 . 2

....تلود 23 . 3

....تنطلس 23 . 4

....تیالو 24 . 5

.مالسلا 24 هیلع  يدهم  ترضح  تموکح  هب  تراشب  .ود 

.مالسلا 26 هیلع  يدهم  ترضح  تموکح  ندوب  یمتح  .هس 

.مالسلا 27 هیلع  يدهم  ترضح  تموکح  رقم  .راهچ 

.مالسلا 29 هیلع  يدهم  ترضح  تموکح  تدم  .جنپ 

..ییامزآدوخ 33
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....شهوژپ 33 يارب  عبانم 
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5 ص :

مود سرد 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  تموکح  هرتسگ 

..دمآرد 36 شیپ 

.مالسلا 37 هیلع  يدهم  تموکح  ندوب  یناهج  هلدا 

..نآرق 37 تایآ  رد  . 1

.مالسلا 39 مهیلع  ناموصعم  تایاور  رد  . 2

.مالسلا 42 هیلع  يدهم  ترضح  یناهج  تموکح  ندش و  یناهج  تبسن 

.مالسلا 43 هیلع  يدهم  ترضح  یناهج  دحاو  تموکح 

.زیامت 45 هسیاقم و 

..ندش 46 یناهج  رب  يودهم  یناهج  تموکح  تازایتما 

..ییامزآدوخ 49

....شهوژپ 49 يارب  عبانم 

موس سرد 

مالسلا هیلع  يدهم  تموکح  يداقتعا  ماظن 

..دمآرد 52 شیپ 

.هشیمه 52 همه و  يارب  مالسا 

.روهظ 55 رصع  رد  نید 

.روهظ 58 رصع  رد  نیون  ياه  لمعلاروتسد 

.روهظ 62 رصع  رد  نایدا  رگید  ناوریپ 
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..ناوریپ 63 روضح  تسخن : هاگدید 

...باتک 64 لها  هیزج  تخادرپ   . 1

اهنآ 64 باتک  اب  باتک  لها  نایم  يرواد   . 2

.ربمایپ 64 هریس  اب  يدهم   هریس  تهابش   . 3

..نایدا 65 ناوریپ  روضح  مدع  مود : هاگدید 

...تایآ 65 . 1

...تایاور 65 . 2

..ییامزآدوخ 69

....شهوژپ 69 يارب  عبانم 
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6 ص :

مراهچ سرد 

تلادع مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح  تموکح 

..دمآرد 72 شیپ 

....تلادع 73 یسانش  موهفم 

...يوغل 73 يانعم  فلا )

..یحالطصا 74 يانعم  ب )

..ینید 75 ياه  هزومآ  رد  تلادع 

..نآرق 75 رد  فلا )

...تایاور 76 رد  ب )

.مالسلا 78 هیلع  دوعوم  يدهم  تلود  رد  تلادع 

...يودهم 78 يرتسگ  تلادع  ياهدربهار 

....تفرعم 78 شیازفا 

..قافنا 79 شرتسگ 

.هنارگداد 79 عیزوت 

..یهاوخ 79 نوزفا  نتشادرب 

.مدرم 80 رد  يزاین  یب  ساسحا 

...يودهم 80 تلادع  هرتسگ 

..یناسنا 80 هرتسگ  . 1

..ییایفارغج 81 هرتسگ  . 2
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..یقادصم 81 هرتسگ  . 3

...يرواد 81 رد  تلادع   .کی 

.داصتقا 82 هصرع  رد  تلادع  .ود 

....تسایس 82 هصرع  رد  تلادع  .هس 

.....گنهرف 83 هصرع  رد  تلادع  راهچ . 

....تلادع 83 تاکرب  راثآ و 

..ییامزآدوخ 85

....شهوژپ 85 يارب  عبانم 
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7 ص :

مجنپ سرد 

مالسلا هیلع  يدهم  ماما  تموکح  یتینما  ماظن 

..دمآرد 88 شیپ 

....تینما 89

..حالطصا 89 هاگن  زا 

..نآرق 90 هاگن  زا  فلا )

...تایاور 92 هاگن  زا  ب )

..ینماان 93 هرهلد و  سرت ، ياه  هنیمز 

...يونعم 94 یناور و  تینما  رد  ماما  شقن 

....تینما 95 يودهم و  تموکح 

...يودهم 96 تموکح  رد  تینما  هرتسگ 

...يدرف 96 تینما  کی . 

..یعامتجا 97 تینما  ود . 

..یگنهرف 97 یتدیقع  تینما  . 1

...يداصتقا 98 تینما  . 2

...يرواد 99 تینما  . 3

.زیمآ 99 تملاسم  یتسیز  مه 

.رخآ 100 نخس 

..ییامزآدوخ 101
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....شهوژپ 101 يارب  عبانم 

مشش سرد 

(1  ) مالسلا هیلع  يدهم  ماما  تموکح  یسایس  ماظن 

..دمآرد 104 شیپ 

....تیعورشم 104 .کی 

..یسانش 105 موهفم 

....تغل 105 هاگن  زا  فلا )

..حالطصا 105 هاگن  زا  ب )

مالسا 106 یسایس  هشیدنا  رد  تیعورشم  اب  یسایس  فرع  رد  تیعورشم  توافت 

..یهلا 107 تیعورشم  عاونا 
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8 ص :

..دیحوت 107 یتخانش و  یتسه  هبنج  زا  یهلا  تیعورشم  فلا )

..یتخانش 108 ناسنا  هبنج  زا  یهلا  تیعورشم  ب )

108 مدرم .) شریذپ   ) تیلوبقم .ود 

یمدرم 111 تیلوبقم  یهلا ، تیعورشم  مالسلا ؛ هیلع  يدهم  ماما 

.مدرم 112 تساوخرد  تباجا  تیمکاح ، شریذپ 

112 یلوم .) یلو و  هطبار   ) یناگمه يراکمه 

...ترضح 113 رب  مدرم  قوقح  . 1

.مدرم 114 رب  ترضح  قوقح  . 2

115 تموکح .) نارازگراک   ) مدرم یتیریدم  شقن 

...تایاور 116 هاگن  زا  نارازگراک  ياه  هورگ 

..ییامزآدوخ 119

....شهوژپ 119 يارب  عبانم 

متفه سرد 

(2  ) مالسلا هیلع  يدهم  ماما  تموکح  یسایس  ماظن 

..دمآرد 122 شیپ 

...يودهم 122 تموکح  مدرم و 

..یسایس 123 راکوزاس  نیرت  مهم  تعیب ،

....تعیب 124 ياه  هیاپ 

....تعیب 124 یتسیچ  یگنوگچ و 
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اه 127 توافت  اه و  تهابش  نداد ، يأرو  تعیب 

....تعیب 129 راثآ 

..یگدامآ 129 زاربا  . 1

....تیالو 129 شریذپ  . 2

.هفیظو 130 هب  يدنبیاپ  يروآدای  . 3

...يرادافو 130 رب  يراشفاپ  . 4

...تایاور 130 هاگن  زا  مالسلا ، هیلع  يدهم  ماما  اب  تعیب 

..ناگدننک 130 تعیب  . 1

..یحو 130 هتشرف  لیئربج  تعیب  . 11

131 رفن .) هدزیس  دصیس و  ) صاخ نارای  تعیب  . 1-2

دلج 4 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 310زکرم  هحفص 32 

http://www.ghaemiyeh.com


9 ص :

.مدرم 131 زا  یخرب  . 1-3

....تعیب 132 ناکم  . 2

....تعیب 132 دافم  اوتحم و  . 3

....تعیب 132 دافم  رد  هاتوک  یسررب  کی 

..ییامزآدوخ 136

....شهوژپ 136 يارب  عبانم 

متشه سرد 

مالسلا هیلع  يدهم  تموکح  رد  تیبرت  میلعت و  ماظن 

..دمآرد 138 شیپ 

..یمالسا 139 تیبرت  میلعت و  ماظن  رب  يدمآرد 

.روهظ 141 رصع  رد  يزرودرخ  شرتسگ 

..نآرق 141 هاگن  زا  لقع 

...تایاور 141 هاگن  زا  لقع 

...يودهم 144 تیبرت  میلعت و  ياهراکوزاس 

..یناسنا 145 لوقع  يزاسافوکش  . 1

..عماج 146 يزاس  گنهرف  . 2

..ینورد 146 ياه  یکاپان  شیالاپ  . 3

..یناسنا 147 تشرس  ییافوکش  . 4

..یقالخا 147 ياه  شزرا  تیبثت  جیورت و  . 5
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.ریگارف 147 تراظن  لرتنک و  . 6

..ینامیا 148 يداقتعا و  ياهرواب  تیوقت  . 7

.رشب 148 رد  یعقاو  يانغ  داجیا  . 8

..نارازگراک 149 قالخا  يزاس  هب  . 9

..ینآرق 149 هشیدنا  تیمکاح  . 10

اه 150 ناسنا  تفلا  تدحو و  . 11

....تیبرت 151 میلعت و  ندش  یناگمه  يریگارف و  . 12

..ییامزآدوخ 153

....شهوژپ 153 يارب  عبانم 
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10 ص :

مهن سرد 

ناقرشتسم ّتیودهم و 

..دمآرد 156 شیپ 

..قرش 156 هژاو  زا  توافتم  فیراعت 

....تغل 158 گنهرف  رد  یسانش  قرش 

..یسانش 158 قرش  یحالطصا  فیرعت 

159 یبرغ .) ناسانش  مالسا   ) نیقرشتسم يدنب  میسقت 

....تیودهم 160 عوضوم  هب  نیقرشتسم  دورو  ياه  هنیمز  یخرب 

..یمالسا 160 ندمت  گنهرف و  هبذاج  فلا )

...يریشبت 160 يرامعتسا و  فادها  ب )

..یمالسا 161 ياه  هزومآ  هب  هنادنمشیدنا  هاگن  ج )

..یمالسا 162 هنابلط  حالصا  ياه  تضهن  هب  هجوت  د )
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راتفگشیپ

هک میتشون  تاروت  زا  سپ  روبز  رد  تقیقح ، رد  و  َنوُِحلَّصلا ؛)) يِداَبِع  اَُـهثِرَی  َضْرَأـْلا  َّنَأ  ِرْکِّذـلا  ِدـَْعب  نِم  ِرُوبَّزلا  یف  اَْـنبَتَک  ْدََـقل  َو  ))
هیآ 105) (، 21  ) ءایبنا  ) .درب دنهاوخ  ثرا  هب  ام  هتسیاش  ناگدنب  ار  نیمز 

رد تموکح ، نیا  زا  وگلا  نیرتریگارف  هئارا  اب  زین  مالسا  .تسا  هدوب  اه  ناسنا  ياه  نامرآ  زا  یکی  زابرید  زا  دحاو  یناهج  تموکح 
.تسا هداد  خساپ  لکش ، نیرت  هتسیاش هب  ار  زاین  نیا  مالسلا ، هیلع  ناموصعم  نانخس  رد  هژیو  هب دوخ و  ياه  هزومآ

ببـس هب  هتـشذگ  هدـس  رد  اما  دراد ؛ خـیرات  يازارد  هب  يا  هنیرید  یناهج ، تموکح  یناهج و  لدـع  نوچ  ییاـه  ناـمرآ  هک  نیا  اـب 
، ندـش یناهج  نامرآ  تاطابترا  يا و  هناسر ياه  يروآ نف شرتسگ  هژیو  هب  یعامتجا  یگنهرف و  یـسایس ، هژیو  ياـه  هدـیدپ  یخرب 

نیرید ناـمرآ  رگید  راـب  زین ، نیزورما  یمالـسا  ياـه  شبنج  رد  .دـسر  یم  رظن  هب  رت  یلمع  رتـشیب  هچ  ره  هدـش و  تیوقت  ریگارف و 
ای یناهج  تموکح  یناهج ، لدع  یناهج ، نید  نوچ  یمیهافم  هدـش و  حرطم  مامت  ناوت  اب  مالـسا  ندـش  هریچ  نید و  ندـش  یناهج 

.تسا هتفای  شرتسگ  نآ  دننام  یمالسا و  للملا  نیب 

هدـش و تیوقت  حرطم و  رت  هدرتسگ  حطـس  رد  هژیو ، هب مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناوریپ  ناناملـسم و  ناـیم  رد  هدـشدای  ياـه  ناـمرآ 
دحاو تموکح  هلمج  زا  اه  نامرآ  نآ  زا  ناریا ، رد  یمالـسا  يروهمج  ییاپرب  یمالـسا و  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  نارود  رد  نونکا 

.دوش یم  غیلبت  یناهج 

تموکح زا  ثحب  تسا ، يرتشیب  هناسانـشراک  هناهاگآ و  ياه  یـسررب دنمزاین  رـصاعم  نارود  رد  هژیو  هب هک  یتاعوضوم  زا  نیاربانب 
ثحابم مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح  یناهج 
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هب گرتس  داقتعا  نیا  نداد  ناشن  رد  ار  ام  دـناوت  یم دـنلب ، رواب  نیا  ياه  هصخاش اـه و  یگژیو  تخانـشزاب  هک  .تسا  نآ  هب  طوبرم 
.دهد يرای  ینونک ، ناهج  رد  قاتشم  نادنم  هقالع

رد شهوژپ  نخس و  ياج  نانچمه  اما  دنا ، هتخادرپ  نادب  راکتشپ  شـشوک و  اب  یناوارف  دارفا  ثحب ، نیا  خیرات  هتـشذگ  رد  هچ  رگا 
نشور ياه   قفا  دناوت  یم  مالسلا ، مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  دنمـشزرا  نانخـس  رد  فرژ  ياه  یـسررب  هکنیا  هچ  .تسا  ناوارف  نآ 

.تسا هداد  رارق  ناگدنهوژپ  ناقاتشم و  يورارف  ار  يرت 

یتساک زا  یکی  یلو  تسا ، هداد  تسد  هب  ار  یگنـسنارگ  راثآ  هرتسگ ، نیا  رد  هتـسیاش  ياه  شالت  هچرگا  دـش : دای  زین  نیا  زا  شیپ 
یلاخ یسب  نآ  ياج  هک  تسا  ثحابم  نیا  یعوضوم  ياه  یسررب  هب  یـشخب  ماجـسنا  يارب  ریگارف  یـشزومآ  ینتم  ثحب ، نیا  ياه 

.تسا

ترـضح  " مان اب  ّتیودهم " همانـسرد   " يدلجراهچ هعومجم  زا  ینایاپ  شخب  تسا ، یمارگ  هدـنناوخ  امـش  يور  شیپ  کنیا  هچنآ 
ناسنا یگدنز  لصف  نیرت  طاشنرپ  نیرت و  ینارون هب  طوبرم  ثحابم  باتک ، نیا  رد  .تسا  یناهج " تموکح  مالـسلا و  هیلع  يدـهم 

.دنا هداد دیون  نآ  هب  دنوادخ  گرزب  ناربمایپ  همه  هک  ینارود  .تسا  هدش  هتشاذگ  یسررب  ثحب و  هب  یکاخ  هرک  يور 

یـسررب ثحب و  هب  تماما ،" ات  تدـالو  زا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح   " ماـن اـب  تسخن ، دـلج  رد  نیا  زا  شیپ  دـنوادخ  يراـی  اـب 
مالسلا و هیلع  يدهم  ترضح   " مان اب  مود  دلج  رد  و  مالسلا ، هیلع  يدهم  ترضح  تماما  عورـش  ات  ندشرادیدپ ، زاغآ  زا  ّتیودهم 

ترـضح  " مان اب  موس  دلج  رد  مالـسلا و  هیلع  يدـهم  ترـضح  تبیغ  نارود  هب  طوبرم  تاعوضوم  هراب  رد  ثحب  هب  تبیغ ،" نارود 
.متخادرپ طوبرم ، ياه  ثحب  هب  یناهج " تموکح  ات  روهظ  زا  مالسلا  هیلع  يدهم 

نیا دوخ ، یهارمه  اه و  ییامنهار  اب  هک  يراوگرزب  دـیتاسا  همه  زا  ار  دوخ  يرازگـساپس  مناد  یم  هتـسیاب  دوخ  رب  اـجنیا  رد  کـنیا 
، نایقاحسا داوج  تداعس ، دیمح  نیملسملا  مالسا و  ججح  ینالیگ و  يوسوم  یـضر  دیـس  رتکد  زا  هژیو  هب  دنداد ، يرای  ار  نیرتمک 

یگنهرف دنمـشزرا  داینب  رد  نایمارگ  همه  زا  هدرک ، مالعا  يروصن  اـضر  دـمحم  یحلـصم و  یلع  رگراـک ، میحر  ناـیمداخ ، ساـبع 
راگدنام تامدخ  زا  هک  مالسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  ترضح 
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نیملسملا مالسالا و  هجح  ترضح  هژیو  هب  ّتیودهم  یـصصخت  زکرم  زین  تسا و  ناشناتـسود  یتئارق و  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح 
پاچ و ار  نآ  یگتـسیاش  هب  هتفریذپ و  تیودهم  دنمـشزرا  تحاس  هب  تمدخ  تهج  رد  ار  باتک  نیا  هک  میامن  ینادردـق  یـسابلک 

.دندرک رشتنم 

نتخانـش تهج  رد  هتفرگ ، رارق  ناـهنپ  ياوشیپ  نآ  يدونـشخ  گرزب و  دـنوادخ  شریذـپ  دروـم  كدـنا ، شـالت  نیا  هکنآ  دـیما  هب 
.دشخب هدئاف  ّتیودهم  ياه  هزومآ  گنهرف و 

تسا دنوادخ  زا  قیفوت  و 

نایمیلس دارمادخ 
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( تاّیلک  ) مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  تموکح  لوا : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  تموکح  یسانشانعم  .کی 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  تموکح  هب  تراشب  .ود 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  تموکح  ندوب  یمتح  .هس 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  تموکح  زکرم  .راهچ 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  تموکح  تدم  .جنپ 
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دمآرد شیپ 

يریگ لکش  رب  ار  دوخ  شرافس  نیرتشیب  یعامتجا ، هتسیاب  زاین و  کی  ناونع  هب  تموکح  ییاپرب  رب  يراشفاپ  رانک  رد  مالـسا ، نید 
هب ار  هعماج  مدرم  هک  تسا  راکوکین  مکاح  هک  ارچ  تسا ؛ هدرک  زکرمتم  يراد ، نید  نید و  هیاپ  رب  هتـسیاش  ياه  ناـسنا  تیمکاـح 

.درک دهاوخ  تیاده  يربهر و  يراگتسر  اه و  یکین 

مالسلا هیلع  دوعوم  يدهم  تلود  مان  هب  نآ  زا  مالسا  رد  هک  یجنم  دوعوم  تموکح  دیآ  یم تسد  هب ینـشور  هب ینید  ياه  هزومآ زا 
.دنریگ یم رارق  دوخ  هاگیاج  رد  یبوخ  هب  هتسیاب  رـصانع  همه  نآ  رد  هک  دوب  دهاوخ  نیمز  يور  تموکح  نیرت  الاو تسا ، هدش  دای 

.دروآ دهاوخ  دیدپ  ار  نیمز  ناگتسیاش  یهلا و  ناربمایپ  همه  دنلب  نامرآ  هک  یتموکح 

نارود نآ  هراب  رد  یمومع  ثحابم  یخرب  هب  ات  دوش  یم شالت  تسا  ور  شیپ  ياه  ثحب يارب  يزاـغآ  تقیقح  رد  هک  سرد  نیا  رد 
.دوش هراشا  ینارون 

تموکح یسانشانعم  .کی 

تغل هاگن  زا 

، ندرکرما نداد ، نامرف  دـننام : زین  يرگید  یناـعم  هب  اـما  .تسا  هدـمآ  يرواد »  » ینعم هب  مکُح »  » هملک زا  رتشیب  تغل ، رد  تموکح ،
مکُح ار  مکُح  .تسا و  يریگولج  يانعم  هب  مکح  هدـش : هتفگ  زین  (1) و  .تسا هتفر  راک  هب  زین  ندرک ، یهاشداپ ندرک ، ییاور نامرف

، دنیوگ همکح "  " ار تاناویح  راسفا  هک  نانچمه  دنک ، یم يریگولج  داد  یب  متس و  زا  اریز  دنیوگ ؛

.تموکح هژاو  نیعم ، گنهرف  نیعم ، دمحم  كر : - 1
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هنادرخبان راتفر  ینادان و  زا  ار  دوخ  هدنراد  نوچ  دـنناوخ ؛ تمکح  زین  ار  شناد  .دراد  یم زاب  یـشکرس  تکرح و  زا  ار  ناویح  نوچ 
(1) .دراد یم هگن 

حالطصا هاگن  زا 

: زا تسا  ترابع  یـسایس  ماظن  ای  تموکح  هدش : هتفگ  هکنیا  دننام  .دراد  ینوگانوگ  ياه  فیرعت  یـسایس ، حالطـصا  رد  تموکح ،
تموکح ای   (2) .دـنیآ یم  دوجو  هب هعماج  ماظتنا  ظفح  یعامتجا و  تاقبط  طباور  نیمأت  يارب  هک  یعامتجا  ياه  نامزاس زا  یهورگ 

یم تروص  صاخ  یسایس  ماظن  کی  رصانع  دنویپ  هوحن  نییبت  ندروآرد و  صخشم  هدعاق  تحت  يارب  هک  تسا  یششوک  يانعم  هب 
ای  (3) .دزاس یم  نکمم  ار  تردـق  تخاس  هک  دـنناد  یم ییاه  هزیگنا  اـهداهن و  سوسحم  هعومجم  نینچمه  ار  یـسایس  ماـظن  .دریگ 
هب هعماج  رب  فلتخم ، ياه  تئیه  ای  همکاح  تئیه  کی  ای  صخـش و  کی  ییاورنامرف  زا : تسا  تراـبع  تموکح  هدـش ، هتفگ  هکنیا 

(4) .هعماج نآ  شاعم  رما  ماظتنا  یعامتجا و  روما  حالصا  میظنت و  روظنم 

، تسا هدش  هتفگ  یـسایس  مولع  بتک  رد  هژاو  نیا  زا  ینوگانوگ  ياه  فیرعت هک  هتکن  نیا  هب  هراشا  زا  سپ  رـصاعم  دـیتاسا  زا  یکی 
هب دـنک  یم یعـس  و  هتـشاد ، تراظن  هعماج ، دارفا  یعامتجا  ياهراتفر  رب  هک  هتـسناد  یمـسر  یناگرا  ار  تموکح  يا ، هداـس ناـیب  رد 

(5) .دشخبب تهج  مدرم  یعامتجا  ياهراتفر 

يودهم تموکح  ناگژاو 

هراشا

هب رایـسب  طوبرم  ياه  ثحب  رد  نیمز ، هرک  رب  مایق ، زا  سپ  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  یگریچ  هراب  رد  تموکح  ناگژاو  هچرگا 
یتیاور یبرع  نتم  چیه  رد  ناگژاو  نیا  هک  تسا  نآ  يایوگ  نید ، ناگرزب  نانخس  ياه  یـسررب اما  تسا ، هدش  هتخانـش  هتفر و  راک 

تموکح دوـصقم  هتفر ، راـک  هب  یتـیاور  رد  نآ  تاقتـشم  یخرب  رگا  تسا و  هتفرن  راـک  هب  دوـش ، یم هراـشا  هرود  نیا  هب  هک  هاـگنآ 
: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .تسا  يرواد  هکلب  تسین ،

ص91. ج2 ، هغللا ، سییاقم  مجعم  (د/395ق ،) ایرکز نب  سراف  نب  دمحا  - 1
ص100. للملا ، نیب  طباور  تاحالطصا و  گنهرف  ییاباب ، یلع  اضرمالغ  - 2

ص245. نامه ، - 3
ص6. یمالسا ، تموکح  يراکملق ، یلع  ردیح  - 4

ج1. اه ، خساپ اه و  شسرپ يدزی ،  حابصم  یقت  دمحم  - ، 5
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هب دزیخ  اپ  هب  دـمحم  لآ  مئاق  هک  هاگنآ  ؛(1)  ًهَنَِّیب ُلَأْسَی  َال  َناَْمیَلُـس  َدُواَد َو  ِمْکُِحب  َمَکَح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ُِمئاَق  َماَـق  اَذِإ 
.دنک یمن  بلط  يا  هنیب  درک و  دهاوخ  يرواد  نامیلس  دواد و  يرواد 

: دنرارق نیا  زا  هدش  هدرب  هرهب  نآ  زا  ترضح  نآ  تموکح  نارود  هب  هراشا  يارب  هک  ییاهریبعت  یخرب  اما 

کلُم . 1

رما و هک  دنیوگ  ار  یـسک  ِکلَم  (2) و  .دـشاب وا  تسد  هب  نآ  رایتخا  هک  يا  هنوگ هب  يزیچ  رب  یگریچ  ياـنعم  هب  تغل  رد  کـُلم " "

دای کلم  ناونع  اب  ترـضح  تموکح  نارود  زا  تایاور  زا  يا  هراـپ  (3) .تساه ناـسنا تسایـس  یگژیو  نیا  تسوا و  تسد  رد  یهن 
قداص ماما  .تسا  هدـمآ  تاـیاور  رد  دراد ، ندوب  یمتح  هب  هراـشا  هک  نکلمیل "  " و کـلمی "  " نوچ ییاـهریبعت  اـب  هک  .تسا  هدرک 

: دومرف مالسلا  هیلع 

« .درک دهاوخ  یهاشداپ  هام  دنچ  لاس و  هدزون  مئاق   (4) ارهشأ ؛ هنس و  هرشع  عست  مالسلا  هیلع  مئاقلا  کلمی  »

تفالخ . 2

يدهم ترضح  هراب  رد  ینیشناج  نیا   (5) .دنیوگ هفیلخ  ار  دیآ  یم يرگید  زا  سپ  هک  یسک  ینیـشناج و  يانعم  هب  تغل  رد  تفالخ 
موصعم ناماما  دوخ  راوگرزب  ناردپ  زا  ای  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  زا  ینیـشناج  يانعم  هب  دـناوت  یم مالـسلا  هیلع 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  .دنا  هدرب مان  تفالخ  هژاو  اب  نارود  نیا  زا  تایاور  یخرب  .دشاب  مالسلا  مهیلع 

کلمی وجلا  یف  ریطلا  ءامسلا و  لهأ  هتفالخب  یضری  يدلو … نم  يدهملا 

مامت نیدلا و  لامک  هیوباب ، نب  نیـسح  نب  یلع  نبدمحم  کن : ص 503 ؛ ج2 ، ص397 ؛ ج1 ، یفاک ، ینیلک ، بوقعی  نب  دـمحم  - 1
ص671. ، 2 ج ، همعنلا ،

ص 163. ج11 ، میرکلا ، نآرقلا  تاملک  یف  قیقحتلا  يوفطصم ، نسح  - 2
ص774. ج1 ، نآرقلا ، ظافلا  تادرفم  کیدزن 425ق ،) د /  ) یناهفصا بغار  - 3

ص474. هبیغلا ، باتک  یسوط ، نسح  نب  دمحم  کن : زین  ص331 ؛ هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  - 4
ص 107. ج3 ، میرکلا ، نآرقلا  تاملک  یف  قیقحتلا  يوفطصم ، نسح  - 5
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لاس تسیب  دـش و  دـنهاوخ  دنـسرخ  وا  تفـالخ  زا  زین  ناگدـنرپ  نامـسآ و  لـها  تسا … نم  نادـنزرف  را  يدـهم  ؛(1)  هنس نیرشع 
.درک دهاوخ  یهاشداپ 

تلود . 3

هک تسا  يرما   (2)، لابقا يرگید ، هب  یصخش  زا  يزوریپ  یتخب و  کین شدرگ  یلاح ، هب  یلاح  زا  نتـشگ  يانعم : هب  تغل  رد  تلود 
مک و هک  ییاهریبعت  زا   (4) .تسا شیاسآ  شمارآ و  هب  تّدش  اه و  یتخـس زا  رذگ  يانعم  هب  زین  (3) و  .دسر یم يرگید  هب  یسک  زا 

مالـسلا هیلع  رقاب  ماـما  .تسا  تلود " ، " هدـش لـقن  ترـضح  تموکح  رد  روضح  يوزرآ  رد  اـهاعد  زین  تاـیاور و  یخرب  رد  شیب 
: دومرف

« .دروآ دهاوخ  ار  نآ  دهاوخب  ادخ  هک  هاگنآ  هک  تسا  یتلود  ام  يارب  انامه  سپ  ؛(5)   اَِهب َءاَج  ُهَّللا  َءاَش  اَذِإ  ًَهلْوَد  اََنل  َّنِإَف  »

هدش حیرـشت  نییعت و  یـساسا » نیناوق   » هیاپ رب  یـسایس  تردـق  نآ  رد  هک  يا  هعماج زا  تسا  ترابع  هملک  ریگارف  يانعم  هب  تلود » »
هب تلود  یناگمه ، موهفم  رد  .دراد  تسد  رد  ار  هعماج  تشونرـس  هک  یتردـق  زا  تسا  تراـبع  تلود  رتدودـحم ، ياـنعم  هب  .تسا 

(6) .تسا هدش  راذگاو  نآ  هب  هعماج  هرادا  ناوت  هک  تسا  ییارجا  ياه  نامزاس هعومجم  يانعم 

تنطلس . 4

ترـضح تیمکاح  نارود  هب  هراشا  يارب  تایاور  یخرب  هک  تسا  ییاهریبعت  زا  رگید  یکی  تموکح ، یهاشداپ و  يانعم  هب  تنطلس 
(7) .تسا هتفر  راک  هب  مالسلا  هیلع  يدهم 

ص469. ج2 ، همغلا ، فشک  یلبرا ، یسیع  نب  یلع  کن : زین  ص 233 ؛ همامالا ، لئالد  يربط ، متسر  نب  ریرج  نبدّمحم  - 1
.تلود هژاو  نیعم ، گنهرف  نیعم ، دمحم  کن : - 2

ص 281. ج3 ، میرکلا ، نآرقلا  تاملک  یف  قیقحتلا  يوفطصم ، نسح  - 3
ص 374. ج5 ، نیرحبلا ، عمجم  د/1085ق ،)  ) یحیرط نیدلا  رخف  - 4

باتک یـسوط ، نسح  نب  دمحم  لودلا ؛ رخآ  انتلود  دومرف : ترـضح  نآ  زین  و  ص22 ؛ ج2 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دـمحم  - 5
ص194. هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  ص473 ؛ هبیغلا ،

ص 21. مالسا ، رد  یسایس  ماظن  تیعورشم  ینابم  يدنرم ، اضر  دمحم  - 6
ص210. ج8 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - 7
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تیالو . 5

نیـسپاو تموکح  نارود  هب  هراشا  يارب  تایاور  یخرب  رد  اما  دنتـسه ، تیـالو  ياراد  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـیاوشیپ  همه  هچرگا 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .تسا  هدش  هدافتسا  تیالو "  " ریبعت زا  یهلا  تجح 

لها زا  يدرم  ار  متما  تیالو  هکنآ  ات  دـسرن  نایاپ  هب  ایند  ؛(1)  يدهملا هل  لاقی  یتیب  لهأ  نم  لجر  یتمأ  یلی  یتح  ایندلا  بهذـت  ال 
.دوش یم  هتفگ  يدهم  وا  هب  هک  دریگ  هدهع  رب  متیب 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  تموکح  هب  تراشب  .ود 

ثحب رد  اهنآ  زا  یخرب  هک  دـنا  هداد  ار  ناگتـسیاش  تموکح  ییاپرب  تراشب  ناربمایپ  هراومه  نیمز ، رب  اـه  ناـسنا شنیرفآ  زاـغآ  زا 
مهیلع موصعم  نایاوشیپ  نانخـس  رد  دـیون  نیا  یهلا  ناربمایپ  نانخـس  سدـقم و  ياـه  باـتک رب  نوزفا  .دـش  داـی  نآرق  رد  ّتیودـهم 

.دروخ یم  مشچ  هب  زین  مالسلا 

: دیسر دهاوخ  اه  نآ  هب  نیمز  تموکح  هک  هداد  هدعو  هتسیاش  ياه  ناسنا  هب  دنچ  یتایآ  رد  دنوادخ 

ُمُهَنید ْمَُهل  َّنَنِّکَمَیل  ْمِِهْلبَق َو  ْنِم  َنیذَّلا  َفَلْخَتْـسا  اَـمَک  ضْرَأـْلا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسَیل  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  ْمُْکنِم َو  اوـُنَمآ  َنیذَّلا  ُهَّللا  َدَـعَو  ))
(2) ؛)) َنوُقِساْفلا ُمُه  َِکئلوُأَف  َِکلذ  َدَْعب  َرَفَک  ْنَم  ًائیَش َو  یب  َنوُکِرْشیال  ینَنوُُدبْعی  ًاْنمَأ  ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَبَیل  ْمَُهل َو  یـضَتْرا  يِذَّلا 

نیشناج نیمزرس ، نیا  رد  ار  نانآ  ًامتح  هک  تسا  هداد  هدعو  دنا ، هدرک  هتسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  امـش  زا  یناسک  هب  ادخ 
هدیدنسپ ناشیارب  هک  ار  ینید  نآ  .داد و  رارق  دوخ ]  ] نیـشناج دندوب ، نانآ  زا  شیپ  هک  ار  یناسک  هک  هنوگ  نامه  دهد ؛ رارق  دوخ ] ]

ره دننادرگن و  کیرـش  نم  اب  ار  يزیچ  دننک و  تدابع  ارم  ات ] ، ] دنادرگ لدبم  ینمیا  هب  ار  ناشمیب  دنک و  رقتـسم  ناشدوس  هب  تسا ،
.دننامرفان هک  دننانآ  دیارگ ؛ رفک  هب  نآ  زا  سپ  سک 

ص182. هبیغلا ، باتک  یسوط ، نسح  نب  دمحم  - 1
هیآ 55. (، 24  ) رون - 2
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رد اما  .تسا  هداد  ناگتـسیاش  نانمؤم و  هب  ار  ریگارف  تینما  نییآ و  نید و  يرترب  نیمز ، يور  تموکح  هدعو  دـنوادخ  هیآ ، نیا  رد 
.تسا وگو  تفگ نارسفم  نایم  دنا ، یناسک هچ  هورگ  نیا  زا  روظنم  هک  نیا 

یم رارق  ترضح  نآ  تموکح  مچرپ  ریز  رد  یتیگ ، برغ  قرش و  هک  دنناد  یم  مالسلا  هیلع  يدهم  تموکح  هب  هراشا  ار  نآ  یخرب 
نایناهج يارب  كرـش ، نودـب  یگدـنب  دوش و  یم  هدـیچ  رب  نیمز  زا  گنج  سرت و  ینماان ، دـنک ، یم  ذوفن  اج  همه قح  نییآ  دریگ ،

(1) .دبای یم  ققحت 

رب .دوش  یم هجرف  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  تموکح  هدـنریگربرد  مه  دریگ و  یم  رب  رد  ار  نیتسخن  ناناملـسم  مه  هیآ ، نامگ  یب 
نیا لماک  هنومن  وا  دنک و  یم  طسق  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  رسارس  ترـضح  نآ  ننـست  لها  هعیـش و  زا  معا  ناناملـسم  همه  رواب  هیاپ 

.تسین نآ  موهفم  یگدرتسگ  تیمومع و  زا  یعنم  لاح ، نیا  اب  یلو  تسا ؛ هیآ 

لـماک و تینما  یتسرپاـتکی و  تیمکاـح  لـماک  هنومن  ناـنآ و  ریگ  یپ  تاـغیلبت  ناربماـیپ و  ياـه  شـشوک  همه  هرمث  تسا  ینتفگ 
(2) .دنک یم روهظ  هجرف  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هک  دیآ  یم  دیدپ  ینامز  تدابع ،

هجرف و هللا  لجع  مئاـق  هراـبرد  : » دومرف هیآ  نیا  یپ  رد  ترـضح ، نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ریـصب  وبا 
(3)« .تسا هدش  لزان  ناشیا  باحصا 

هّمئأ ْمُهَلَعَْجنَو  ِضْرالا  ِیف  اوُفِعُْـضتْسا  َنیّذلا  یَلَع  ّنُمَن  ْنأ  ُدیُرنَو  : )) تسا هیآ  نیا  هداد  دیون  يودهم  لدع  تموکح  هب  هک  یتایآ  زا 
[ مدرم  ] نایاوشیپ ار  نانآ  میهن و  ّتنم  دـندوب ، هدـش  تسد  ورف  نیمزرـس  نآ  رد  هک  یناـسک  رب  میتساوخ  (4) و  ؛)) َنیثِراْولا ُمُهَلَعَْجنَو 

.مینک نیمز ]  ] ثراو ار  ناشیا  مینادرگ و 

رب ناتـسدورف  يزوریپ  هب  رظاـن  مالـسلا ، مهیلع  ناـماما  رگید  زا  دـنچ  یتاـیاور  و  مالـسلا ،  هیلع  یلع  ماـما  شیاـمرف  هیاـپ  رب  هیآ  نیا 
ِنآ زا  ناهج  ماجنارس ، هک  نیا  تسا و  ناتسدارف 

ص218. ج15 ، نازیملا ، ریسفت  ییابطابط ، نیسح  دمحم  ك.ر : - 1
ص532 530. ج14 ، هنومن ، ریسفت  يزاریش ، مراکم  رصان  - 2

ح35. ص240 ، هبیغلا ، ینامعن ، ص173 ؛ هبیغلا ، باتک  یسوط ، خیش  هباَحْصَأ ،» ِمئاَْقلا َو  یف  تلزن  - » 3
هیآ 5. (، 28) صصق - 4
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.دش دهاوخ  ناگتسیاش 

رب نامیا  لطاب و  رب  قح  يزوریپ  هنیمز  رد  یتراشب  نیا ، .تسا  اه  نرق اهرـصع و  همه  يارب  ریگارف  نوناق  کی  رگناـیب  هدـش ، داـی  هیآ 
، زین نآ  هنومن  نیرت  هدرتسگ  .دوب  مالـسا  روهظ  زا  دعب  ترـضح  نآ  نارای  مالـسا و  ربمایپ  تموکح  نآ ، رت  لماک  هنومن  .تسا  رفک 

.دوب دهاوخ  هجرف  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تسد  هب  نیمز  هرک  مامت  رد  تلادع  قح و  تموکح  روهظ 

ُدیُِرن َو   )) َِکلَذ َبیِقَع  اََلت  اَهَِدلَو َو  یَلَع  ِسوُرَّضلا  َفْطَع  اَهِساَمِش  َدَْعب  اَنیَلَع  اْینُّدلا  َّنَفِطْعََتل  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نانمؤم  ریما 
نوچمه یـشکرس  یـشومچ و  زا  سپ  ایند ،  (1) ؛ )) َنِیثِراوـْلا ُمُهَلَعَْجن  ًهَِّمئَأ َو  ْمُهَلَعَْجن  ِضْرَأـْلا َو  ِیف  اوُفِعُْـضتْسا  َنیِِذَّلا  یَلَع  َّنُـمَن  ْنَأ 

و  » هیآ سپـس  دروآ … یم  يور  اـم  هب  دراد  یم  هگن  شا  هچب  يارب  دـنک و  یم  يراددوخ  شا  هدنـشود  هب  ریـش  نداد  زا  هک  يرتـش 
.دومرف توالت  ار  نمن »… نا  دیرن 

: دومرف هک  هدرک  لقن  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  يردخ  دیعس  وبا 

ُْهنَع یَـضْرَی  ًاْملُظ  ًارْوَج َو  ْتَِئُلم  اَمَک  ًاطِْـسق  ًالْدَـع َو  َضْرَْألا  ُأَـلْمَی  ٍلاَْزلِزَو  ِساَّنلا  َنِم  ٍفاَِـلتْخا  یَلَع  ِیتَّمُأ  ِیف  ُثَْعُبی  ِّيِدـْهَْملِاب  ْمُکُرَِّشبُأ 
نیمز دوش و  هتخیگنارب  هنامز  لزلزت  مدرم و  فالتخا  ماگنه  هک  يدهم  هب  مهد  یم هدژم  ار  امش  ؛(2)   ِضْرَْألا ُنِکاَس  ِءاَمَّسلا َو  ُنِکاَس 

.دنشاب دونشخ  يو  زا  نیمز  نامسآ و  نانکاس  دشاب و  هدش  رپ  متس  ملظ و  زا  هک  نانوچ  دنک  رپ  داد  لدع و  زا  ار 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  تموکح  ندوب  یمتح  .هس 

دنوادخ نآرق ، نشور  تایآ  هیاپ  رب  تسا و  دنوادخ  ياه  هدعو زا  يودـهم  یناهج  لدـع  تموکح  ییاپرب  هک  دـش  دای  نیا  زا  شیپ 
نیمه رد  ریزگان  يا  هنوگ  هب مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  تموکح  ور  نیا  زا   (3) .درک دهاوخن  فلخت  زگره  دوخ  ياه  هدـعو رد 

.دش دهاوخ  اپرب  گرزب ، زیخاتسر  ییاپرب  زا  شیپ  ایند و 

ص506. هغالبلا ، جهن  یضر ، دّیس  - 1
ص178. هبیغلا ، باتک  یسوط ، نسح  نب  دمحم  - 2

.داعیملا فلخی  هللا ال  نا  - 3
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هچ رگا  زیخاتسر  ییاپرب  زا  شیپ  ریزگان  هک  هتـسناد  يرما  ار  دوعوم  يدهم  تموکح  تنـس ، لها  هعیـش و  عبانم  رد  یناوارف  تایاور 
.تفای دهاوخ  ققحت  دشاب  هدنام  یقاب  ناهج  رمع  زا  زور  کی 

: تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ًاْملُظ َو ْتَِئُلم  اَـمَک  ًاطِْـسق  ًالْدَـع َو  َضْرَأـْلا  ُأَـلْمی  ِیتَیب  ِلـْهَأ  ْنِم  اًـلُجَر  َثَْعبی  یَّتَح  َمْوْیلا  َکـِلَذ  ُهَّللا  َلَّوََطل  ٌمْوی  اَّلِإ  اْینُّدـلا  َنِم  َْقبی  َْمل  ْول 
متیب لها  زا  يدرم  هکنیا  ات  درک  دهاوخ  ینالوط  نانچ  ار  زور  نآ  دنوادخ  دـنامن ، یقاب  زور  کی  زا  شیب  ایند  زا  رگا   (1) ؛ … ًارْوَج

.دشاب هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  هنوگ  نآ دنک ؛ هدنکآ  طسق  لدع و  زا  ار  نیمز  دوش و  هتخیگنا  رب 

: دومرف ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  زا  دوعسم  نب  هللا  دبع 

تیالو یـصخش  ارم  تما  هکنآ  ات  دسر  یمن نایاپ  هب  ایند  ؛(2)  ُّيِدْهَْملا َُهل  ُلاَُقی  ِیْتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  ٌلُجَر  ِیتَّمُأ  َِیلَی  یَّتَح  اَْینُّدـلا  ُبَهْذـَت  َال 
.دوش یم هدیمان  يدهم  تسا و  نم  تیب  لها  زا  هک  دنک 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  تموکح  رقم  .راهچ 

هب لاس 17 ق  رد  رهش  نیا  .تسا  هفوک  رهـش  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  یتموکح  زکرم  دوش  یم هدافتـسا  ینـشور  هب  تایاور  زا 
يانب زا  فده  .دش  يزیر  یپ  نایناریا  اب  گنج  رد  ناناملسم  هاپـس  هدنامرف  صاقو ، یبا  نب  دعـس  تسد  هب  باطخ و  نب  رمع  روتـسد 

(3) .دوب ناریا  لخاد  رد  هدـننک  لمع  ياهورین  ینابیتشپ  روظنم  هب  ناریا ، یکیدزن  رد  یماظن  ناگداپ  کی  يراذـگ  ناـینب  رهـش ، نیا 
هک يدجسم  دهد و  ياج  دوخ  رد  ار  یماظن  تیعمج  مامت  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  رهـش ، نیا  دجـسم  شیاجنگ  دوب  هداد  روتـسد  رمع 

(4) .دشاب اریذپ  دوخ  رد  ار  نت  رازه  لهچ  تسناوت  یم  دش ، هتخاس  روتسد  نیا  هیاپ  رب 

لاس 36 ق رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هکنیا  درک  شزرا  ياراد  ار  رهش  نیا  هچنآ 

ح 4282. دواد ، یبا  ننس  د/275ق ،)  ) دواد یبا  - 1
ص182. هبیغلا ، باتک  یسوط ، نسح  نب  دمحم  - 2

ص145. ج3 ، يربط ، خیرات  يربط ، ریرج  نب  دمحم  - 3
ص491. ج4 ، نادلبلا ، مجعم  يومح ، توقای  - 4
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رـس تشپ  ار  یناوارف  ياـهداد  يور  دوـخ ، بیـشن  زارف و  رپ  خـیرات  رد  رهـش  نیا  سپ ، نآ  زا  .دـیزگرب  دوـخ  تفـالخ  زکرم  ار  نآ 
.تسا هتشاذگ 

يا هدیهوکن  تسیاشان و  ياه  یگژیو  یخرب  ياراد  هدیدنسپ ، هتسجرب و  تافـص  ندوباراد  دوجو  اب  خیرات  لوط  رد  رهـش  نیا  مدرم 
.تسا هتشاد  باتزاب  یبوخ  هب  مالسلا  مهیلع  نیسح  ماما  و  یلع   ترضح  نانخس  رد  هک  دنا  هدوب  زین 

نیتسخن هک  تسا  نیا  دش  دهاوخ  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هنارتسگ  لدع  تکرح  تختیاپ  ماجنارس  رهـش  نیا  هکنیا  ببـس  دیاش 
ود دوجو  دیاش  زین  هتبلا  دوب و  ناهج  قطانم  هب  يرتسگ  لدع  رب  يزاغآرس  مالسلا  هیلع  یلع  هناهاوخ  تلادع  يادن  اب  هک  دوب  يرهش 

.دراد شقن  ییاپرب  نیا  رد  دنمیظع  سب  یتفارش  ياراد  هک  هفوک  هلهس و  دجسم 

دهاوخ اجک  نانمؤم  ندـمآدرگ  لحم  مالـسلا و  هیلع  يدـهم  ترـضح  هناخ  نم ! رورـس  دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لضفم 
: دومرف ترضح  نآ  دوب ؟

نِم ِضیبلا  ُتاوَکذـلا  ِِهتاوَلَخ  ُعِضوَمَو  ِهَلْهَّسلا  ُدِجْـسَم  َنیِملـسُملا  ِِمئانَغ  ُمَسْقَمَو  ِِهلام  ُْتَیبَو  اـهُعِماج  ِهِمْکُح  ُسِلْجَمَو  هَفوُکلا  ِهِکُلم  ُراد 
، ناناملـسم میاـنغ  میـسقت  لـحم  لاـملا و  تیب  نآ و  عماـج  دجـسم  شا  ییاـمرف  مکح  سلجم  هفوک و  شتموکح ، رقم  ؛(1)  ِنییرَغلا

.تسا فجن  نیمز  رس  دیفس  ياه  گیر  هک  تسا  یعضوم  وا  هاگتولخ  دوب و  دهاوخ  هلهس  دجسم 

َو : »… دومرف بلغت  نب  ناـبا  شیاـفو  اـب  راـی  هب  درازگ و  زاـمن  تعکر  ود  هفوک  تشپ  يا  هطقن  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  يزور 
 « .تسا مالسلا  هیلع  مئاق  هناخ  لحم  اجنیا  ؛(2)  ِمئاَْقلا ِلِْزنَم  ُعِضْوَم 

رد سپس   (3) «. هفوک : » دومرف تسا »؟ رترب  راگدرورپ  عاقب  زا  هعقب  نیمادک  هنیدم ، هکم و  زا  سپ  : » دندیسرپ مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
ماـیق ناـمئاق  رگید  مالـسلا و  هیلع  مئاـق  و  دوش ، یم  راکـشآ  اـج  نآ  دـنوادخ  تلادـع  دوـمرف : هفوـک  ياـه  یگژیو  شرامـش  راـنک 

.دنوش یم  نکاس  اج  نآ  دنیآ  یم  وا  زا  سپ  هک  طسق  هب  ناگدننک 

ص11. ج53 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، رقاب  دمحم  - 1
ح2. ص571 ، ج4 ، یفاک ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - 2

ح1. ص31 ، ج6 ، ماکحالا ، بیذهت  یسوط ، خیش  - 3
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هراشا زین  ترـضح  نآ  هاگلزنم  هب  صخـشم  هنوگ  هب  هدرک  رکذ  هفوک  ار  ترـضح  نآ  یگدـنز  رهـش  هک  هدـشدای  تایاور  رب  نوزفا 
ماگنه مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم ، ریما  .دنا  هدرک  یفرعم  ترـضح  نآ  لزنم  ار  هلهـس  دجـسم  هدـمع  روط  هب  تایاور ، زا  .تسا  هدـش 
مالسلا يداو  زا  هک  منیب  یم  دوخ  مشچ  اب  ار  وا  ییوگ  دومرف : روهظ ، هناتسآ  رد  مالسلا  هیلع  رـصع  یلو  ترـضح  ریـس  طخ  میـسرت 

همزمز بل  ریز  تسا و  تکرح  رد  هلهـس  دجـسم  يوس  هب  دـشخرد ، یمه  شا  یناشیپ  اهاپ و  يدـیپس  هک  یبسا  زارف  رب  هدرک ، روبع 
(1) .ًاقح ًاقح  هّللاالا  هلاال  دناوخ : یم  هنوگ  نیا  ار  ادخ  دراد و 

لها و اب  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  ندـمآ  دورف  ییوگ  دـمحم ! ابا  يا  : » دومرف ریـصبوبا  شیافو  اب  رای  هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
هلهـس دجـسم  رد  ترـضح ، نآ  یمئاد  تماقا  لحم  اـیآ  : » درک ضرع  ریـصبوبا  .منیب » یم  دوخ  مشچ  اـب  هلهـس ، دجـسم  رد  شلاـیع 

(2)« .يرآ : » دومرف ترضح  دوب »؟ دهاوخ 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  تموکح  تدم  .جنپ 

یخرب دـننام  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  تموکح  قیقد  تدـم  هک  هدوب  نیا  رب  انب  اـیوگ  تسا  هدیـشوپ  اـم  رب  هک  ییاـه  لـیلد  هب 
لها هعیش و  تایاور  زا  معا  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  زا  هک  یتایاور  .دوشن  نایب  ینشور  هب  ترـضح  نآ  هب  طوبرم  رگید  تاعوضوم 
ياه هاگدید  ناوت  یم  فرژ  یـسررب  کی  اب  هچ  رگا  .دنا  هدرک  لقن  هراب , نیا  رد  ار  ینوگانوگ  ياه  هاگدید تسا , تسد  رد  ّتنس 

: تسا میسقت  لباق  ریگارف  هاگدید  هس  هب  تایاور  هدمع  روط  هب  اما   (3) .درک هئارا  يرامشرپ 

لها تایاور  رد  هژیو  هب هاگدید ، نیا  .دنا  هدرک  رکذ  لاس , تفه  کیدزنو  لاس  تفه  ار  ترضح  تموکح  تدم  هک  یتایاور  .کی 
همالع .تسا  هدش  هراشا  نادب  ّتنـس  لها  نایوار  دنـس  اب  زین  یعیـش  ییاور  عبانم  زا  یخرب  رد  دروخ و  یم  مشچ  هب  رایـسب   (4) ّتنس

رد یسلجم 

ص243. همامالا ، لئالد  يربط ، - 1
ح3. ص435 ، ج97 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، رقاب  دمحم  -  . 2

.درادن یمکحم  ییاور  دنتسم  اه ، هاگدید  نیا  زا  یخرب  هتبلا  - 3
ص28. ج3 ، دمحا ، دنسم  لبنح ، نب  دمحا  - 4
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: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  هدرک  لقن  يردُخ  دیعسوبا  زا  راونالا  راحب 

یناشیپ اب  يدهم  ؛(1)  َنِینِـس َْعبَـس  ُِکلْمَی  ًاْملُظ  ًارْوَج َو  ْتَِئُلم  اَمَک  ًالْدَع  ًاطِْـسق َو  َضْرَْألا  ُأَلْمَی  ِْفنَْألا  یَْنقَأ  ِهَْهبَْجلا  یَلْجَأ  یِّنِم  ُّيِدْهَْملا 
تفه .دشاب  هدش  هدنکآ  متـس  دادیب و  زا  هک  هنوگ  نآ دزاس  یم  راشرـس  لدع  طسق و  زا  ار  نیمز  .تسا  نم  زا  هدیـشک  ینیب  دـنلب و 

.دنک یم  تموکح  لاس 

زا وا  ریغ  دوخ و  حیحـص  رد  یناتـسِجَس  دُوادوـبَأ  ظـفاح  ار  تیاور  نیا  دـسیون : یم  تیاور  ندوـب  نَسَح  هب  هراـشا  زا  سپ  هاـگ  نآ   
.دنا هدرک  لقن  نارگید  ینارَبط و  نوچمه  ثیدح  گرزب  نایوار 

یم رب  يردـخ  دیعـسوبا  تیاور  هب  دـنا  هدرک  رکذ  لاس  تفه  ار  ترـضح  تموکح  تدـم  هک  یتاـیاور  رتشیب  هک  نیا  هجوت  بلاـج 
.ددرگ

: تسا هنوگ  ود  هب  ندوب  نّیعمان  نیا   (2) .تسا هدش  دیدرت  لاس  هن  تشه و  تفه و  نایم  تایاور  یخرب  رد  هتبلا 

.تسا هدش  رکذ  نّیعمان  تروص  هب  مالسلا  هیلع  موصعم  مالک  رد  یلیالد  هب  . 1

.تسا يوار  زا  دیدرت  هدش و  نّیعم  مالسلا  هیلع  موصعم  مالک  رد  . 2

هاتوک یسررب  کی 

هژیو هب .دنا  هدمآرب  نآ  هیجوت  یپ  رد  هدمآ , تفگـش  هب  هدش  رکذ  لاس  تفه  هدشدای  تایاور  رد  تموکح  تدـم  هک  نیا زا  یخرب   
ِمِـساَْقلا ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  زا  لْضَف  زا  هدرک  لقن  یتیاور  یـسوط  خیـش  هک  نیا  نآ  .تسا و  هدـش  هراـشا  نادـب  زین  تاـیاور  یخرب  رد  هک 
مالـسلا هیلع  مئاـق  تدـم  هچ  : » مدرک ضرع  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  تفگ : هک  یِمَْعثَْخلا  وٍرْمَع  ِْنب  ِمـیِرَْکلا  ِدـْبَع  زا  یِمَرْـضَْحلا 

(3)« .دوش یم  لاس  داتفه  امش  ياه  لاس  هب  هک  .لاس  تفه  : » دومرف درک »؟ دهاوخ  تموکح 

هب تسا  تسد  نیا  زا  یتایاور  هیاپ  هک  تیاور  نیا  هیجوت  رد  یناوارف  نانخس  هتبلا   

ص90. ج51 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، رقاب  دمحم  - 1
ح19484. ج15 ، فنصملا ، هبیش ، یبا  نبا  - 2

(. ص474 هبیغلا ، باتک  یسوط ، خیش  (؛» ِهِذَه ْمُکِینِس  ْنِم  ًهَنَس  َنیِْعبَس  ُنوُکَی  َنِینِس  َْعبَس  َلاَق : ُِمئاَْقلا ؟ ُِکلْمَی  ْمَک  - » 3
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.تسا تیاور  دوخ  زا  رتروآ  تفگش  یخرب  هک  دندروآ  نایم 

(2)، یمْعثَْخلا ورْمَع  نب  میرْکلا  ْدبَع  (1) و  یمرـضْحلا مساقلا  نب  هَّللا  دبع  تیاور  دنـس  رد  هک  دیآ  یم  تسد  هب  عبانم  هب  هعجارم  رد 
نیزورما ماظن  هک  ارچ   (3) .درادن یموزل  یگدنز  نایرج  يداع  لاور  رد  یینوگرگد  نینچ  زین  هتبلا  و  دنا ؛ هدـش  فیعـضت  تدـش  هب 

.دوش نوگرگد  هدش ، هتفگ  هک  يا  هنوگ  هب  درادن  یموزل  تسا و  نسحا  ماظن  شنیرفآ ،

لاس و هدزون  مئاق ، تموکح  دومرف « : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دـنا  هتفگ  لاس  هدزون  ار  ترـضح  تموکح  تدـم  هک  یتایاور  .ود 
«(4) .دوب دهاوخ  هام  دنچ 

(5) .دنا هتسناد  لاس  لهچ  ار  ترضح  تموکح  تدم  هک  یتایاور  .هس 

اهنآ لقن  زا  تایاور ، نآ  هب  هدـش  دراو  ياـهداریا  یخرب  رطاـخ  هب  هک  هدـش  رکذ  زین  يرگید  ياـه  تدـم  هدـشدای ، دراوم  رب  نوزفا 
.دش یشوپ  مشچ 

ییاهن يرواد  لاـح ، ره  هب  یلو  ؛(6)  دـنناد یم  ترـضح  نآ  تموکح  ياه  نارود  لحارم و  هب  هراشا  ار  اـه  ینوگمهاـن  نیا  یخرب 
هجیتن نینچ  ناوت  یم  لاح  نیا  اب  یلو  .تسین  ریذـپ  ناکما  یفاک  عبانم  رابخا و  دوبن  ببـس  هب  ترـضح  نآ  تموکح  تدـم  هراـبرد 

هکلب تسین ؛ تدـم  هاتوک  نارود  کی  يارب  تامدـقم  اـه و  هزاوآ  همه  نیا  هک  تسا  ملـسم  یمالـسا ، تاـیاور  زا  رظن  عطق  تفرگ :
(7) .دشاب هتشاد  ار  ششوک  تمحز و  لمحت  همه  نیا  شزرا  هک  ینالوط  تسا  یتدم  يارب  ًاعطق 

ناربمایپ ایبنا و  تثعب  هفـسلف  دننامه  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  یناهج  تموکح  مایق و  هفـسلف  هک  تسا  هتـسیاب  هتکن  نیا  دای  نایاپ  رد 
ندش هتخیگنارب  زا  فده  .تسا  دنوادخ 

، ثیدـحلا لاجر  مجعم  ییوخ ، مساقلاوبا  دیـس  ص370 ، لاوقـالا ، هصـالخ  یلح ، همـالع  ك.ر : زین  ص226 ؛ لاجر ، یـشاجن ، - 1
ص47. ج4 ، لاجر ، يریاضغ ، نبا  ص241 ؛ هابتشالا ، حاضیا  یلح ، همالع  ص341 ؛ یسوطلا ، لاجر  یسوط ، خیش  ص304 ؛ ج11 ،

ص71. ج11 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  ییوخ ، مساقلاوبا  دیس  ص339 ؛ یسوطلا ، لاجر  یسوط ، خیش  - 2
.تسا هدش  ثحب  دوخ  لحم  رد  زاجعا  طیارش  اب  هک  يربمایپ  ياعدا  تابثا  يارب  رگم  - 3

ص331. هبیغلا ، ینامعن ، بنیز  یبا  نبا  - 4
ص258. همامالا ، لیالد  يربط ، ك.ر : - 5

ص314. جع ،) ) يدهم یناهج  تموکح  يزاریش ، مراکم  رصان  - 6

ص314. جع ،) ) يدهم یناهج  تموکح  يزاریش ، مراکم  رصان  - 7
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ای ینالوط  .تسا  تیرـشب  ناوراک  هار  رـس  رب  تیاده  نازورف  غارچ  ندرک  نشور  دنوادخ و  ياهروتـسد  ندناسر  یهلا ، ناروآ  مایپ 
؛ دوب لاس  هس  تسیب و  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  نارود  .دناسر  یمن  بیـسآ  نآ  لصا  هب  تلاسر ، غالبا  تدم  ندوب  هاتوک 

هیلع حون  ترـضح  يربمایپ  تدم  هب  ناوت  یم  رگید ، يوس  زا  .تخورفا  رب  ار  تیاده  غارچ  نیا  دناسر و  ار  یهلا  مایپ  نیـسپاو  یلو 
.درواین راب  هب  يریگ  مشچ  هرهب  هتسیاب ، طیارش  ندمایندیدپ  ببس  هب  نآ ، ینالوط  تدم  فالخ  رب  هک  درک  هراشا  مالسلا 

هب ندیـشخب  ققحت  یهلا و  ماـیپ  ندـناسر  یلـصا  دوصقم  .تسا  نینچ  زین  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  تموـکح  تماـما و  نارود 
نآ رب  نوزفا  .دـشاب  كدـنا  ینایلاس  خـیرات ، لک  اب  هسیاقم  رد  دـنچ  ره  تسا ؛ نافعـضتسم  تیمکاـح  دـنوادخ و  یناـهج  تموکح 

هکنیا نمض   (1) .تسا هداد  مالـسلا  هیلع  يدهم  تموکح  تّدم  ندوبدودحم  هب  ار  خـساپ  نیرتهب  تعجر ، هب  داقتعا  اب  هعیـش  هکنیا ,
نیمز رب  ناسنا  یگدنز  خیرات  همه  اب  دنوادخ  يونعم  يدام و  ياه  تمعن  همه  زا  اه  ناسنا  يدنم  هرهب  یگنوگچ  هاگن  زا  تدم  نیا 

.دوب دهاوخ  رت  نوزفا  هکلب  درک ؛ دهاوخ  يربارب  يدنم  هرهب 

(. تعجر هلئسم  یسررب  لیلحت و  ) خیرات نایاپ  رد  ایند  هب  تشگزاب  هدنراگن ، ك.ر : - 1
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ییامزآدوخ

؟ تسا ترورض  کی  نآ  ییاپرب  ارچ  و  تسانعم ؟ هچ  هب  حالطصا  تغل و  رظن  زا  تموکح  . 1

.دینک نایب  راصتخا  هب  ار  مادک  ره  تسا ؟ هدش  هدافتسا  یناگژاو  هچ  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  یناهج  تموکح  هراب  رد  . 2

.دیهد حیضوت  تیاور  کی  دانتسا  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تموکح  ندوب  یمتح  هراب  رد  . 3

؟ تسا مادک  شنیزگ  نیا  لیلد  و  تساجک ؟ مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  یناهج  تموکح  رقم  . 4

.دیهد حیضوت  ار  اهنآ  تسا ؟ هدش  حرطم  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تموکح  تدم  يارب  ییاه  هاگدید  هچ  . 5

===

شهوژپ يارب  عبانم 

.ش 1380 باتک ، ناتسوب  مق  ، هجرف ، هللا  لجع  يدهم  تموکح  هب  يزادنا  مشچ  نیدلا ، مجن  یسبط ، . 1

.ش  1380 مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  هسردم  مق ، هجرف ، هللا  لجع  يدهم  یناهج  تموکح  رصان ، يزاریش ، مراکم  . 2

.ش 1379 ءایفصالا ، رون  مق ، يراسناوخ ، یعیفشریم  داوج  دیس  قیلعت : قیقحت و  رظتنم ، يدهم  داوج ، دمحم  یناسارخ ، . 3

.ش 1384 رصع ، دوعوم  نارهت ، لوا ، پاچ  روپ ، يداجس  نسح  همجرت  روهظ ، زا  سپ  خیرات  دّمحم ، دّیس  ردص ، . 4

.ش  1378 یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  للملا  نیب  رشن  پاچ و  تکرش  نارهت ، یلالج ، سابع  همجرت  روهظ ، رصع  یلع ، یناروک ، . 5
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مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  تموکح  هرتسگ  مود : سرد 

هراشا

تفرگ                    : میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

مالسلا هیلع  يدهم  تموکح  ندوب  یناهج  هلدا 

نآرق تایآ  رد  . 1

مالسلا مهیلع  ناموصعم  تایاور  رد  . 2

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  یناهج  تموکح  ندش و  یناهج  تبسن 

ندش یناهج  زا  یفیراعت 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  یناهج  دحاو  تموکح 

ندش یناهج  رب  يودهم  یناهج  تموکح  تازایتما 
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دمآرد شیپ 

رـشب نهذ  زابرید  زا  دراد و  اه  ناسنا ینورد  يرطف و  يادن  رد  هشیر  هک  تسا  ینامرآ  یناهج ، ریگارف  ماظن  کی  رد  یگدنز  هشیدنا 
ریغ هچ  یهلا و  هچ  دـنا  هدـمآ  دـیدپ  خـیرات  يازارد  رد  هک  يا  هزاوآرپ ياه  بتکم  همه  هب  کـیدزن  .تسا  هدرک  ریگرد  دوخ  هب  ار 

، یناگمه ینورد و  زاین  نیا  هب  خساپ  رد  زین ، مالـسا  .دنا  هتـشاد  رواب  هجوت و  یناهج  هناگی  تموکح  کی  ییاپرب  هب  تبـسن  هب  یهلا 
یناهج تموکح  کی  ییاپرب  رد  ار  هار  هناگی  لماکت ، دشر و  يارب  یگدنز  یهد  ناماس  شور  نیرتهب  هب  يرشب  هعماج  ندیـسر  رد 

.تسا هتسناد  مالسا  ياه  هزومآ  هیاپ  رب 

هک ییاه  یگژیو  اب  درک ، دـنهاوخ  يرپس  ار  يراگزور  یکاـخ ، هرک  ياـه  ناـسنا یناـهج ، دـحاو  تموکح  نیا  وترپ  رد  ناـمگ  یب 
لوط ناگتسیاش  ناربمایپ و  همه  يوزرآ  هب  یخساپ  هک  دراد  ییاه  یگژیو نارود  نیا  .دنا  هدنارذگن  ار  نآ  دننام  نآ  زا  شیپ  زگره 
ياـه شـالت  وـترپ  رد  هک  تسا ؛ نارود  نیا  رد  مهم  ياـه  یگژیو نیا  زا  یکی  ناگتـسیاش ، تموـکح  ندوـب  یناـهج  .تـسا  خـیرات 

.دوش یم  شکشیپ  اه ، ناسنا یگدنز  هب  نارود ، نیا  هتسیاش  ياه  ناسنا ربهر و  ریذپان  یگتسخ 

همه ریزگان  هب  تسا و  یتیگ  رـسارس  رد  یناهج  دحاو  تموکح  لیکـشت  يودـهم ، خـیرات  نایاپ  ینوگرگد  رد  هدـیدپ  نیرت  یلـصا 
همه هرتسگ  رد  هرطیـس  تیمکاح و  نیا  مچرپ  ریز  طقف  یتسرپاتکی ، تلادـع و  تینما ، هافر ، نانوچ : یهلا  تکرح  نیا  ياه  فدـه 

.تسا یندش  نیمز 
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ار نیمز  هرک  همه  ترضح  نآ  تموکح  هرتسگ  هک  تسین  انعم  نیا  هب  طقف  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تموکح  ندوب  یناهج  هتبلا 
دهاوخ ییاوشیپ  یتـسه  همه  رب  دوخ  نارود  رد  شخب ، تاـجن  دوـعوم  نآ  دـیآ ، یم  تسد  هب  تاـیاور  یخرب  زا  دریگ و  یم  رب  رد 
نامسآ لها  هتبلا  هک  .دش  دنهاوخ  دونـشخ  وا  تموکح  زا  نیمز  اه و  نامـسآ  لها  همه  تایاور  یخرب  هیاپ  رب  هک  يا  هنوگ  هب  درک ؛

یم یگدنز  رگید  تارک  رد  نامز  نآ  رد  هک  دشاب  ییاه  ناسنا  ای  ناگتشرف و  ایبنا ، حاورا  دنوادخ ، هب  يا  هیانک  هراشا  دناوت  یم  اه 
.دننک

: دومرف هک  هدرک  لقن  ملس  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  يردخ  دیعس  وبا 

ُْهنَع یَـضْرَی  ًاْملُظ  ًارْوَج َو  ْتَِئُلم  اَمَک  ًاطِْـسق  ًالْدَـع َو  َضْرَْألا  ُأَـلْمَی  ٍلاَْزلِزَو  ِساَّنلا  َنِم  ٍفاَِـلتْخا  یَلَع  ِیتَّمُأ  ِیف  ُثَْعُبی  ِّيِدـْهَْملِاب  ْمُکُرَِّشبُأ 
نیمز دوش و  هتخیگنارب  هنامز  لزلزت  مدرم و  فالتخا  ماگنه  هک  يدهم  هب  مهد  یم  هدژم  ار  امش  ؛(1)  ِضْرَْألا ُنِکاَس  ِءاَمَّسلا َو  ُنِکاَس 

.دنشاب دونشخ  يو  زا  نیمز  نامسآ و  نانکاس  دشاب و  هدش  رپ  متس  ملظ و  زا  هک  نانوچ  دنک  رپ  داد  لدع و  زا  ار 

.دوب دهاوخن  رتشیب  نیمز ، هرک  هب  ترضح  نآ  تموکح  ورملق  هراب  رد  ام  نخس  ریزگان  اجنیا  رد  یلو 

مالسلا هیلع  يدهم  تموکح  ندوب  یناهج  هلدا 

هراشا

: دنرارق نیدب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تموکح  ندوب  یناهج  ياه  لیلد  نیرت  مهم 

نآرق تایآ  رد  . 1

ياه هتـسیاب  زا  نآ  هدش و  هراشا  یّـصاخ ، هقطنم  ای  موق  هب  نآ  نتـشادن  صاصتخا  مالـسا و  ندوب  یناهج  هب  نآرق ، تایآ  یخرب  رد   
هقطنم هب  هدوب و  یناگمه  مالـسا ، یناوخارف  هک  دنناد  یم  دنرادن ، نآ  هب  نامیا  هک  یناسک  یتح  تسا و  هدش  هتـسناد  یهلا  نید  نیا 

.تسا هدوبن  دودحم  يا  هژیو  ییایفارغج 

فلخت دـنوادخ  هدـعو  هک  اجنآ  زا  تسا و  هتفای  ققحت  يا  هدـعو  ینیب و  شیپ  نینچ  نونک  ات  درک  اعدا  ناوت  یمن  زگره  دـیدرت  یب 
.دبای ققحت  تسیاب  یم  زیخاتسر  ییاپرب  زا  شیپ  هدنیآ و  رد  تسا  ریذپان 

ص178. هبیغلا ، باتک  یسوط ، نسح  نب  دمحم  - 1
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: میناوخ یم  هیآ  نیا  رد  .تسا  لاسرا  هیآ  هدش ، ریسفت  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تموکح  هب  هک  ییاه  هیآ  زا 

اب ار  شربمایپ  هک  تسا  یـسک  وا   (1) ؛)) َنوُکِرْـشُْملا َهِرَکَْولَو  ِهِّلُک  ِنیِّدـلا  یَلَع ُهَرِهْظِیل    ِ ّقَْحلا ِنیدَو  يدُْـهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يذَّلا  َوُه  ))
.دنشاب هتشادن  شوخ  ناکرشم  دنچ  ره  دنادرگ ؛ زوریپ  تسا  نید  هچ  ره  رب  ار  نآ  ات  داتسرف ، تسرد  نید  تیاده و 

دادیور زا  ربخ  شزرا  ببـس  هب  تسا ، هدمآ  حـتف » هروس   » رد یکدـنا  توافت  اب  و  فص ،»  » هروس رد  ناگژاو  نیمه  اب  هدـشدای ، هیآ   
.تسا نیمز  يور  رب  نییآ  نیا  يریگارف  مالسا و  ندش  یناهج  نآ  تسا و  هدش  رارکت  دهد ، یم  هک 

ندمآدیدپ لاح  رد  هتـسهآ  هتـسهآ  دـنوادخ  یمتح  هدـعو  نیا  یلو  تسا ؛ هتفای  ققحت  دـیون  نیا  هک  دـنک  یمن  اعدا  یـسک  هچرگا 
ندش یناهج  همانرب  دنک و  روهظ  هجرف  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هک  دوب  دهاوخ  یماگنه  همانرب ، نیا  لماکت  تایاور ، هیاپ  رب  .تسا 

: تسا هدرک  لقن  هیآ  نیا  ریسفت  رد  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  زا  قودص ، خیش  .دروآدیدپ  ار  مالسا 

اپ هب  وا  هک  هاگنآ  .دنک  دزیخ  اپ  هب  هجرف  هللا  لجع  مئاق  هک  نآ  ات  دش ، دهاوخن  هدـشن و  لزان  هیآ  نیا  لیوأت  زونه  دـنگوس ! ادـخ  هب 
.(2)… دوش یم  تحاران  ترضح  نآ  جورخ  زا  هک  نیا  رگم  دنام ؛ یمن  یماما  رکنم  ادخ و  هب  رفاک  چیه  رگید  تساخ ،

ترـضح نآ  هراب  رد  هک  نیا  هدش و  لزان  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  مئاق  هرابرد  هیآ  نیا  تسا : هدـمآ  یمق  ریـسفت  رد 
.دش یم  هدافتسا  تشادرب  نیا  مه  قودص  تیاور  زا  .تسا  هیآ  نیا  لیوأت  وا  جورخ  هک  تسا  انعم  نیدب  هدش ، لزان 

لماک وس  ره  زا  هدش و  راکـشآ  توبن  ینالوط  هریجنز  زا  هقلح  نیـسپاو  رد  هک  تسا  ینید  مالـسا  ناناملـسم ، همه  قافتا  هب  نیاربانب 
.دنک یم  تیافک  يوس  ره  زا  ار  تیرشب  زین  زیخاتسر  زور  ات  تسا و  اه  نید  نیرت  عماج  نیرت و 

هیآ 33. (، 9  ) هبوت - 1
ص670. ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 2
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: هب درک  هراشا  ناوت  یم  هنیمز  نیا  رد  تایآ  رگید  زا 

.تسا مالسا  نامه  دنوادخ  دزن  نید  تقیقح ، رد   (1) ؛)) ُمالْسِالا ِهَّللا  َْدنِع  َنیِّدلا  َّنِا  ))

.دوشن هتفریذپ  يو  زا  زگره  دیوج ، رگید ]  ] ینید مالسا ، زج  هک  ره  (2) و  ؛)) ُهنِم َلَبُقی  ْنَلَف  ًانیِد  ِمالْسِالا  َریَغ  ِغَتبَی  ْنَمَو  ))

هک میتشون  تاروت  زا  سپ  روبز  رد  تقیقح ، رد  (3) و  ؛)) َنوُِحلاَّصلا َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرَالا  َّنَا  ِرْکِّذلا  ِدَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  انبَتَک  دَقلَو  ))
.درب دنهاوخ  ثرا  هب  ام  هتسیاش  ناگدنب  ار  نیمز 

يزوریپ و يرتسگ ، ناهج  ماجنارس  یلومـش و  ناهج  يریگارف ، ّتیناقح ، هب  ناناملـسم ، هک  دیآ  یم  تسد  هب  تایآ  نیا  همه  زا  هک 
.تفای دنهاوخ  تسد  نآ  ینایاپ  یگریچ 

هدرک يراشفاپ  ندوب  یناهج  نیا  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسه  یناوارف  یخیرات  ناهاوگ  تایآ ، نیا  رب  نوزفا 
تاماش و هشبح و  رصم و  نایاورنامرف  ناریا و  هاشداپ  مور و  رصیق  دننام  ناهج  گرزب  ياهروشک  نارس  هب  هک  ییاه  همان  نانوچ  دنا 
رفک و میخو  ياهدمایپ  زا  .دناوخارف و  سدقم  نید  نیا  نتفریذـپ  هب  ار  ناگمه  داتـسرف و  برع و … نوگانوگ  لیابق  ياسؤر  هب  زین 
ماوقا و رگید  تفرگ و  یمن  ماجنا  یناـگمه  توعد  نینچ  دوبن  یناـهج  مالـسا ، نید  رگا  .دنتـشاد  رذـحرب  مالـسا ، زا  ینادرگ  يور 

(4) .دنتشاد یم  يرذع  نتفریذپن ، يارب  مه  اه  تما 

(5) .دراد مالسا  توعد  یلومشناهج  رب  تلالد  زین  يرگید  تایآ  هدش  دای  تایآ  رب  نوزفا  هتبلا 

مالسلا مهیلع  ناموصعم  تایاور  رد  . 2

یهلا و ریغ  نایاورنامرف  نارگمتس و  رب  طلست  بتاکم و  نایدا و  همه  رب  مالسا  یگریچ 

هیآ 19. (، 3  ) نارمع لآ  - 1

هیآ 85. (، 3  ) نارمع لآ  - 2
هیآ 105. (، 21  ) ءایبنا - 3

(. فرصت اب  ص 116( ج 2 ، دیاقع ، شزومآ  يدزی ، حابصم  یقت  دّمحم  - 4
.1 هیآ (، 25  ) ناقرف 36 ؛ هیآ (، 74) رثدم هروس  ك.ر : - 5
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.تسا رتسگداد  یجنم  روهظ  ّتیودهم و  هب  رواب  همزال  یناهج ، تموکح  ندمآدیدپ 

بلاط و یبا  نب  یلع  نانمؤم ،  ریما  نتشاذگ  رانک  اب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  سپ  مالـسا  خیرات  نایعیـش ، هاگن  زا   
تشاد یپ  رد  زین  يرامـشرپ  راوگان  ياهدمایپ  دییارگ و  يژک  هب  تموکح  تسایـس و  هزوح  رد  مالـسلا ، مهیلع  وا  موصعم  نادنزرف 

نایاوشیپ رگید  وا  زا  سپ  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  هک  ارچ  تسا ؛ ینامـسآ  يونعم و  يربهر  زا  هعماج  ندـشرود  اه  نآ  زا  یکی  هک 
قح بصاغ  دـشاب  سک  ره  نارگید  .دـنا  يراصحنا  تماـما  تفـالخ و  قح  ياراد  قح و  رب  یـسایس  ینید  ناـیاوشیپ  هناـگهدزاود ،

.تسا هدرک  ادیپ  همادا  نانچمه  يژک  فارحنا و  نیا  .دنلطاب  رئاج و  ور  نیا  زا  دنموصعم و 

زگره دـندرک ، مهارف  نارگمتـس  هک  ییاهانگنت  ببـس  هب  موصعم ، نایاوشیپ  روضح  رـصع  رد  یماـما  هدزاود  نایعیـش  هک  اـج  نآ  زا 
ق لاس 329  زا  هک  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  زا  هدـنامزاب  نیـسپاو  اـت  دـنهار  هب  مشچ  دـندشن ، یمالـسا  تلود  ییاـپرب  هب  قفوم 

شا یهلا  هار  هب  عناوم ، ندرک  فرطرب  اب  ار  ناسنا  ماجرف ، رد  مالـسا و  خـیرات  دوش و  راکـشآ  تسا ، هدـش  زاغآ  وا  يارب  اربک  تبیغ 
نیا هیاپ  رب  .دندرگ  یم  هریچ  ناهج  رب  دنمناوت و  ناناملسم ، دوش و  یم  یناگمه  زوریپ و  دنلبرس ، مالسا ، رـصع ، نآ  رد  .دنادرگ  زاب 

.دوب دهاوخ  ریزگان  یناهج  دحاو  تموکح  ییاپرب  ریسفت ،

نامرآ نیرت  گرزب  هاگیاج  رد  هجرف ، هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  تموکح  تفگ  ناوت  یم  ینـشور  هب  دـش  هراشا  هچنآ  هب  هجوت  اب 
يدهم ترـضح  يزوریپ  زا  سپ  هک  هنوگ  نیدـب  .تسا  نآ  ندوب  یناهج  اهنآ , زا  هک  .تسا  یمهم  ياه  یگژیو  ياراد  ناتـسدورف ،
يرترب یگریچ و  نیا  تفای ؛ دـهاوخ  يرترب  تنطلـس و  یتیگ  رتخاـب  رواـخ و  رب  ترـضح  نآ  لـطاب , رفک و  يدوباـن  مالـسلا و  هیلع 
گنابلگ هکنیا  رگم  دـنام ؛ یمن  نیمز  رد  يا  يدابآ  چـیه  نآ  رد  هک  .ترـضح  نآ  یناـهج  تموکح  ییاـپرب  يارب  تسا  يدـمآرد 

نامرآ ترـضح ، نآ  تسد  هب  .ددرگ و  یم  هدنکآ  داد  لدع و  زا  یتیگ  رـسارس  دزیخ و  یم  رب  نآ  زا  دـنوادخ  یگناگی  هب  تداهش 
هدروآرب ناگتـسیاش  ناماما و  ناربمایپ ، همه  هنیرید  دـیما  دوش و  یم  رادـیدپ  یناسنا  هداوناخ  يرـشب و  گرزب  هعماج  ییاپرب  يـالاو 

.دوش یم 

رد دنوادخ  تسا : هدرک  لقن  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  شناردپ  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  نایعیـش  ياوشیپ  نیمتـشه   
: دومرف ینالوط  ینایب  زا  یشخب  رد  جارعم  بش 
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تسد هب  ار  نیمز  یتسرد  هب  و  … (1) اَهبِراغَمَو ؛ … ِضْرَْالا  َقِراشَم  ُهَّنَنِّکَمَُالَو ]  ] ُهَّنَکِّلَمَُالَو ِیئاَدـعَا  ْنِم  مِهِرِخِآب  َضْرَالا  َّنَرِّهَطَُالَو  … 
مهاوخ رارق  وا  ییاورنامرف  رد  ار  نیمز  هرتسگ  مامت  تخاس ، مهاوخ  كاپ  منانمشد  زا  مالسلا ) مهیلع  نیموصعم  همئا   ) نانآ نیـسپاو 

… . داد

، اه نیمزرـس  اهداژن و  اه ، هورگ  همه  يارب  هناگی  تیمکاـح  تیریدـم و  يارقرب  اـب  هجرف ، هللا  لـجع  يدـهم  ماـما  يربهر  نارود  رد 
(2) .دور یم  نایم  زا  متس  گنج و  ییورردور و  یلصا  لماوع  زا  یکی 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ   

؛(3): اَهبِراغَمَو ِضْرَالا  َقِراشَم  ِْهیَدَی  یلَع  ُهُرْکِذ  یلاعَت  ُهّللا  ُحَتْفَی  يِذَّلا  ُِمئاْقلا  مُهُرِخآَو  ُِّیلَع  ای  َْتنَا  ْمُُهلَّوَا  َرَـشَع  اْنِثا  يِدـَْعب  ْنِم  ُهَِّمئَالَا 
شناتـسد رب  دـنوادخ  هک  ومه  تسا ؛ مئاـق  ناـنآ  نیـسپاو  یلع و  يا  یتسه  وت  ناـنآ  نیتـسخن  دـنرفن ؛ هدزاود  نم  زا  سپ  ناـیاوشیپ 

.دروآ دهاوخ  ریز  هب  ار  نیمز  نارواخ  نارتخاب و 

: دومرف هراب  نیا  رد  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

نارواخ و دزاس و  راکـشآ  ار  وا  لج  زع و  يادخ  سپـس  ؛(4)  اََهبِراغَم ِضرَالا َو  َقِراشَم  ِهِدَـی  یَلَع  ُهّللا  ُحَـتفَیَف  َّلَجَوَّزَع  ُهّللا  ُهُرِهُْظی  َمث 
…. دیاشگب و وا  تسد  هب  ار  نیمز  نارتخاب 

تعیرش ياراد  لماک و  قح و  نید  هناگی  ناونع  هب  مالسا  یناهج ،» تموکح  ییاپرب   » اب هک  تسا  رواب  نیا  رب  هاگدید  نیا  رد  هعیـش   
نآ زا  سپ  .دنوش  یم  هدیـشک  ریز  هب  تردق  يادنلب  زا  نایوگروز  نارگ و  متـس  نامز  نآ  رد  .دش  دهاوخ  ناگمه  هتفریذـپ  ریگارف ،
يا هرتسگ  رد  قالخا  یتسرپاتکی و  هیاپ  رب  تلادـع  هدـش و  اپرب  رگداد  موصعم و  ماما  يربهر  ییاوشیپ و  اب  مالـسا  یناهج  تموکح 

.ددرگ یم  ارجا  یناهج 

نب دمحم  ك.ر : نینچمه  ح 1 . ص 5 ، ج 1 ، عیارـشلا ، للع  ومه ، ح 22 ؛ ص 262 ، ج 1 ، ، 7 اضرلا رابخا  نویع  قودص ، خیـش  - 1
ح 91. ص 432 ، ج 1 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی 

ص 162. یگدنز ، رصع  یمیکح ، دّمحم  - 2
ج همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  ص 102 ؛ نیظعاولا ، هضور  يروباشین ، لاتف  ح 9 ؛ ص 97 ، یلامأ ، قودص ، خیش  - 3

ص 398. ، 1
ح 31. ص 15 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 4
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هکنیا نآ  دنک و  یم  نشور  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تموکح  ندوب  یناهج  زین  هتکن  نیا  هب  هجوت  تایور ، تایآ و  رب  نوزفا   
نآ هک  تسا  هدش  دای  ییاهراک  تارایتخا و  اه ، یگژیو  زا  مالسلا ، مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  نانخس  هژیو  هب  یمالسا  ياه  هزومآ  رد 
روج متس و  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  تسا : هدش  هتفگ  هکنیا  دننام  دمآ ؛ دنهاوخن  دیدپ  یناهج  دحاو  تموکح  ییاپرب  اب  زج  اه 

: دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دهد  یم  شرتسگ  ناهج  هرتسگ  رد  ار  قح  نید  تلادع و  دزادنا و  یمرب  هشیمه  يارب  ار 

نیمز .دوش  یم  دییأت  دنوادخ  يوس  زا  تیامح  ینابیتشپ و  اب  دوش ، یم  يرای  نارگ  متـس  لد  رد  ساره  میب و  نتخادنارد  اب  ام ، مئاق 
.دریگ یم  ارف  ار  نیمز  رتخاب  رواخ و  وا  تموکح  .دوش  یم  ناـیامن  راکـشآ و  وا  يارب  اـه  جـنگ  دوش ، یم  راوهار  راومه و  وا  يارب 

رد روهظ ] رـصع  رد   ] .دشاب دنیاشوخان  ار  ناکرـشم  دنچ  ره  دـشخب ؛ یم  یگریچ  اه  نید  همه  رب  ار  دوخ  نید  وا  تسد  هب  دـنوادخ 
زامن وا  رس  تشپ  دیآ و  دورف  مالسلا  امهیلع  میرم  نب  یـسیع  .دوش  یم  دابآ  هک  نآ  رگم  دنام ، یمن  يا  یناریو  چیه  یبارخ و  نیمز 

(1) .درازگ

.تسا هدوب  حرطم  رـشب  ياهزاین  زا  یکی  یعیـش و  مّلـسم  ياهرواب  زا  یکی  ناونع  هب  زابرید  زا  دـحاو  یناهج  تموکح  هیاپ ، نیا  رب   
قح ریـسم  رد  رـشب  خیرات  دوش و  اپرب  دوعوم  یجنم  روهظ  اب  یتموکح ، نینچ  هک  دنتـسه  يزور  راظتنا  رد  یماما  نایعیـش  زین  نونکا 

.دنوش دنم  هرهب  نآ  تاکرب  زا  تیرشب  دریگ و  رارق 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  یناهج  تموکح  ندش و  یناهج  تبسن 

داد و هیاپ  رب  یناهج  دحاو  تموکح  ییاپرب  هدنیآ و  هب  هّجوت  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  بتکم  ناوریپ  بتکم  رد  هژیو  هب  مالـسا ، رد 
هیلع ُهّللا  یّلص  یمالسا  یمارگ  لوسر  زا  يرایسب  نانخـس  هطبار ، نیا  رد  .دراد  يا  هژیو  هاگیاج  موصعم ، یناسنا  يربهر  هب  يرگداد 

متـس و ره  زا  رود  دنم و  تداعـس  یگدنز  دسرب و  دوخ  هنیرید  يوزرآ  هب  رـشب  ات  .تسا  هدش  نایب  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هلآو و 
.دنیبب ار  يرگ  متس 

یناهج زیچ  همه  هک  تسا  یتروص  رد  طقف  ینارگن ، ره  زا  رود  یگدنز  یتخب و  شوخ  هک  دـنا  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  یخرب  هزورما ،
هرادا یناهج  دحاو  تموکح  کی  اب  دشاب و 

ح16. ص331 ، ج1 ، نیشیپ ، - 1
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؛ یناهج تراجت  یناهج ؛ داصتقا  دنزاس : یناهج  ار  زیچ  همه  هک  دنا  هتـشاذگ  نیا  رب  ار  دوخ  شـشوک  شالت و  همه  ور  نیا  زا  دوش ؛
.یناهج هدکهد  یناهج ؛ تسایس  یناهج ؛ گنهرف 

يرما ندش ، یناهج  نیا  دنرادنپ  نیا  رب  دنناد و  یم  ندش  یناهج  نیا  هب  نداد  نت  ار  تیرشب  ياهدرد  نامرد  يارب  هخسن  هناگی  اهنآ 
هب ار  ینوگرگد  زا  يدـنور  هدـیدپ ، نیا  .دـننک  گنهامه  نآ  اب  ار  دوخ  همه  دـیاب  سپ  تسا  ندـش  لاح  رد  ای  یندـش و  ریزگاـن و 

.دریگ یم  رب  رد  زین  ار  یگدنز  هویش  گنهرف و  شناد ، دور و  یم  رتارف  داصتقا  تسایس و  ياهزرم  زا  هک  دراذگ  یم  شیامن 

یناهج نیا  ورملق  ود ، ره  رد  هک  تسا  نآ  ییایفارغج  هرتسگ  رد  يودهم  يزاس  یناهج  اب  یبرغ  ندش  یناهج  تبـسن  هناگی  نیاربانب 
.دنرادن رگیدکی  هب  یتهابش  مدرم  ربهر و  نوناق ، نوچ  یثحابم  رد  هنرگو  .تسا  هدش  هتسناد  نیمز  هرک  رسارس  ندش 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  یناهج  دحاو  تموکح 

یتموکح رد  تسیز  يارب  رـشب  هتفگ  شیپ  هتـسیاب  زاین  هب  تسا  یخـساپ  یتسار ، هب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  یناهج  دحاو  تموکح 
لاـح رد  ناـسنا  یگدـنز  يارب  ینـشور  هدـنیآ  هک  دـنرواب  نیا  رب  نید  ناـگرزب  نانخـس  نآرق و  تاـیآ  هیاـپرب  نایعیـش ، .هـنارگداد 

تقیقح نیا  تفای و  دنهاوخ  تسد  گرزب  نامرآ  نیا  هب  رود  نادـنچ  هن  يا  هدـنیآ  رد  دـننک  یم  ینیب  شیپ  نانیا  .تسا  يریگلکش 
.دننک یم  قشم  زور  ره  جرف  راظتنا  بوچراچ  رد  رتهب و  یگدنز  هب  دیما  رد  ار 

ینیب گرزبدوخ  راوید  نتشادرب  اه و  ّتلم  ندروآ  مچرپ  کی  ریز  نید  فده  هک  دوش  یم  نشور  مالسا ، ياه  هزومآ  رد  گنرد  اب 
نآ هب  هدیقع  نامیا و  دـیحوت و  هملک  نآ ، هیاپ  هشیر و  هک  تسا  يدـنویپ  يراکمه و  یگناگی ، ییاپرب  هتخاسدوخ و  ياه  توافت  و 

.تسا

زا هناتسرپ  هناگی  رواب  اب  هدمآ ، دیدپ  نوگانوگ  ياه  مان  هب  هک  ار  اه  ییادج  اه و  فالتخا  همه  ات  دننآ  ِیپ  رد  یمالـسا  ياه  هزومآ 
زایتما و ببـس  دورب و  نایم  زا  دـیاب  همه  ینابز ، یبزح ، یکلـسم ، ییاـیفارغج ، ینطو ، یّلم ، یتاـقبط ، يداژن ، تاـفالتخا  .دربب  ناـیم 

َلْهَأ ای  ُْلق  : )) دومرف هک  دنـشاب  ادـخ  نامرف  میلـست  دـیاب  همه  دوش و  هتـشاذگ  رانک  مه ، ینید  تافالتخا  دـیاب  یّتح  دـشابن ، راـختفا 
َهَّللا َّالِإ  َُدبْعَن  َّالَأ  ْمُکَْنَیب  انَْنَیب َو  ٍءاوَس  ٍهَِملَک  یلِإ  اَْولاعَت  ِباتِْکلا 
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ار ادـخ  زج  هک : میتسیاب  تسا  ناسکی  امـش  ام و  نایم  هک  ینخـس  رـس  رب  دـییایب  باتک ، لها  يا  وگب :  (1) ؛))… ًاْئیَش ِِهب  َكِرُْـشن  َو ال 
.مینادرگن وا  کیرش  ار  يزیچ  میتسرپن و 

ار نآ  ندش  یلمع  هتخاس و  مهارف  زین  ار  نآ  تامّدقم  يا  هزادنا  ات  هدرک و  ینیب  شیپ  ار  يزور  نینچ  هب  ندیسر  رشب ، يارب  مالـسا ،
.تسا هتسناد  اه      هنیمز  همه  ندش  هدامآ  هب  لوکوم 

یتح دیتسه و  دیحوت " یعدم " امش  دیوگ : یم  نایحیـسم  هب  .ینامـسآ  بهاذم  مامت  ربارب  رد  تسا  تدحو  يادن  کی  هدشدای  هیآ 
.دیـشاب و یم  ثیلثت  رد  تدحو  هب  لیاق  اذل  درادن و  دـیحوت " اب " یتافانم  هناگ ) هس  نایادـخ  هب  داقتعا  " ) ثیلثت هلاسم " دـییوگ  یم 

مالعا اهنآ  همه  هب  نآرق  .دنتسه  هدوب و  دیحوت  یعدم  دنتشادنپ ، ادخ  دنزرف  ار  ریزع " زیمآ " كرش  نانخـس  نیع  رد  دوهی  نینچمه 
: دنک یم 

زا مینک و  هدـنز  يا  هیاریپ  چـیه  نودـب  ار  كرتشم  لصا  نیا  هداد  مه  تسد  هب  تسد  دـییایب  میکرتشم ؛ دـیحوت  لصا  رد  امـش  اـم و 
(2) .میئامن يراددوخ  تسا  صلاخ  دیحوت  زا  يرود  كرش و  نآ  هجیتن  هک  اجبان  ياهریسفت 

ببـس يروآ  نف  یملع و  روما  رد  فرگـش  ياه  تفرـشیپ  یناهج و  ياه  یگنوگچ  نایرج  دـش ، هراـشا  زین  رت  شیپ  هک  هنوگناـمه 
هب طابترا  تهج  زا  هک  نآ  رانک  رد  اه  ناسنا  ات  هدـش  ببـس  دوخ  نیا  دـیآ و  دـیدپ  ناکم  نامز و  رد  یگدرـشف  عون  کـی  اـت  هدـش 

.دنا هدش  رود  رگید  مه  زا  یناسنا  تاساسحا  تهج  هب  یلو  دنا ، هدش  کیدزن  رگیدکی 

رگید نامز  ره  زا  شیب  هناردارب  یناحور و  هنامیمـص  يراکمه  يرکفمه و  یلدـمه ، یقیقح ، یگناـگی  یگتـسیاب  زورما  ور  نیا  زا 
یبرغ نادنمـشناد  هک  یناهج  هدـکهد  نآ  ینعی ، مینک ؛ یم  ساسحا  رت  شیب  ار  زاین  نیا  میورب ، رتولج  هچ  ره  .دوش و  یم  ساـسحا 

یگنوگچ یّتح  هداد و  ربخ  ناوارف ، يراشفاپ  اب  شیپ ، لاس  دـصراهچ  رازه و  رد  مالـسا ، دـنا ، هداد  ار  نآ  لاـمتحا  متـسیب  هدـس  رد 
هدرک نییبت  اراکـشآ ، نشور و  هنوگ  هب  ار  ماظن  نآ  يربهر  یناهج و  هناـگی  ماـظن  نآ  رد  تموکح  يریگ  لکـش  نآ و  ندـمآدیدپ 

.تسا

.64 هیآ (، 3  ) نارمع لآ  - 1
ص 595. ج2 ، هنومن ، ریسفت  يزاریش ، مراکم  رصان  - 2
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زیامت هسیاقم و 

رگا دـنچ  ره  درک ؛ هسیاقم  یبرغ  ندـش  یناـهج  اـب  ار  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  یناـهج  دـحاو  تموکح  ناوت  یمن  زگره  هتبلا 
بحاص هک  نیمه  یلو  دشاب ، دوعوم  یناهج  تموکح  نآ  زاس  هنیمز  دناوت  یم  دورب ، شیپ  هب  دوخ  یعیبط  تروص  هب  ندش  یناهج 

ات اریز ، تسا ؛ دنم  شزرا  يرما  دوخ ، دنا ، هدش  اونمه  هعیش  بتکم  مالسا و  اب  یناهج ، دحاو  تموکح  ییاپرب  لصا  رد  ایند ، نارظن 
یم یندرکنرواب  روآ و  تفگش  زیچ  ار  نآ  دوبن و  ینتفریذپ  ایند  يارب  موصعم ، ماما  هاگن  ریز  یناهج  دحاو  تموکح  ییاپرب  زورید ،

دحاو تموکح  شریذپ  يارب  ار  دوخ  هتفر ، هتفر  ناهج ، نیاربانب ، .دنناد  یم  ریذپان  زیرگ  يرما  ار  نآ  دوخ ، هزورما ، یلو  دنتشادنپ ،
کی طقف  یناهج ، دحاو  تموکح  زورید ، ات  رگا  .دوش  یم  هدامآ  حرط  نیا  يارجا  يارب  رـشب  يرکف  هنیمز  دزاس ، یم  هدامآ  یناهج 

یمارف تسا ، یتایح  هتسیاب و  يرما  هک  حرط  نیا  يارجا  شریذپ و  هب  ار  اه  ناسنا  هک  دنتسه  نانآ  زورما ، دوب ، یعیـش  یمالـسا  رواب 
.دنناوخ

رگ تسا و  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  یناهج  دحاو  تموکح  اب  یّلک  قابطنا  زا  هزادنا  نیمه  رد  طقف  ندـش ، یناهج  لاح ، ره  هب 
هداد دیون  مالـسا  هک  ار  یتموکح  .دنادب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  تموکح  اب  گنهامه  ار  ندـش  یناهج  دـناوت  یمن  یـسک  هن 

تموکح هک  ضرف  رب  .دهدب  ار  نآ  حرط  ات  دجنگ  یمن  رـشب  دودحم  رکف  رد  یـساسا  روط  هب  هک  تسا  ییاه  یگژیو  ياراد  تسا ،
رب نادـنمناوت  یگریچ  يارب  يا  هلیـسو  یللملا ، نیب  ياه  نامزاس  ریاس  دـننامه  نیقی ، هب  دوش ، هدایپ  ایند  رد  يزور  رـشب ، يداهنـشیپ 

، هیاپ نیا  رب  و  دوب ؛ دهاوخ  مدرم  شیاسآ  يدازآ و  نتفرگ  تمحز و  ببس  ماجنارـس ، و  نیمز ، رد  نردم  متـس  شرتسگ  اه و  ناوتان 
نینچ نیاربانب ، .دیآ  یمن  دـیدپ  نارگید ، ياه  يدازآ  قوقح و  هب  دارفا  نیتسار  داقتعا  زیخاتـسر و  زور  هب  رواب  دـنوادخ و  هب  نامیا 

شزیگنا هک  ار  یمدآ  زئارغ  تاوهـش و  هن  تشاد و  دهاوخ  ییارجا  تنامـض  ندمآدیدپ ، ضرف  رب  هن  دیآ و  یم  دـیدپ  هن  یتموکح ،
دحاو تموکح  یلو  .دروآ  دیدپ  ملاع  رد  یناسنا  ینامیا و  يردارب  کی  دناوت  یم  هن  دنک و  یم  راهم  تسا ، بوشآ  گنج و  رد  وا 
ار مدرم  مه  دنک و  یم  ینابیتشپ  نآ  زا  نامیا  هدیقع و  مه  دراد و  ییارجا  نماض  مه  تسا ، هدش  هداد  دیون  مالسا  رد  هک  یناهج 
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(1) .دنک یم  ییامنهار  ار  لایما  زئارغ و  مه  دزاس و  یم  ردارب 

ندش یناهج  رب  يودهم  یناهج  تموکح  تازایتما 

: مینک یم  هراشا  یبرغ ، يزاس  یناهج  رب  يودهم  تموکح  ياه  یگتسجرب  اه و  یگژیو  زا  یخرب  هب  نایاپ ، رد 

تسایس نید و  هک  نانچ  دوب ، دهاوخ  ناهج  رب  مکاح  نید  هناگی  مالسا ، نید  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  یناهج  تموکح  رد  . 1
رد هک  یتروـص  رد  تسا ، نآ  دنمـشزرا  فادـها  نـید و  تمدـخ  رد  تموـکح ؛ تسایـس و  هـکلب  دـنریذپان و  کـیکفت  مـه  زا  زین 

یـشقن نادـنچ  ینید  ياه  هزومآ  هکلب  .تشاد و  دـهاوخن  ینـشور  هاـگیاج  مالـسا ، هژیو  هب  و  نید ، یبرغ ، ندـش  یناـهج  تیعـضو 
رد هک  یلاح  رد  تسا  مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  نانخـس  ینآرق و  ياه  هزومآ  اـهراک ، همه  هیاـپ  ور  نیا  زا  .تشاد  دـنهاوخن 

ياه هزومآ  زا  رود  هب  يرـشب و  هتـشون  تسد  نیناوق  ریگارف ، روط  هب  اهراک  نیناوق و  ساسا  یبرغ ، يزاـس  یناـهج  ندـش و  یناـهج 
.تسا یهلا  یقالخا و 

: دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

هیلع نامز  ماما  دننک ، ریسفت  دوخ  يأر  هب  ار  نآرق  مدرم  هک  ماگنه  نآ  رد  ِيارلا ؛ یَلَع  َنآرَقلا  اوُفَطَع  اذا  ِنآرقلا  یَلَع  َيارلا  ُفِطَعَیَو 
.داد دهاوخ  رارق  نآرق  وریپ  ار  مدرم  رظن  ءارآ و  مالسلا ،

، اهرواب ءارآ و  همه  زیچ و  همه  روحم  مالـسلا  هیلع  يدـهم  تموکح  رد  هک  میرب  یم  هرهب  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  مـالک  نیا  زا 
، تسین روحم  يرـشب  هعماج  رد  یهلا  ياه  هزومآ  طقف  هن  یبرغ ، ندـش  یناهج  ّتیعـضو  رد  هک  یلاح  رد  دوب ، دـهاوخ  نآرق  تایآ 

.دشاب هتشادن  یشقن  هنوگ  چیه  نید  هک  دوش  یم  ششوک  هکلب 

رامش رد  زین  وا  نارای  دوش و  یم  اپرب  نارود  نآ  ناسنا  نیرت  هتسراو  نیرت و  هتـسیاش  يربهر  هب  یمالـسا ، یناهج  دحاو  تموکح  . 2
اه ناسنا  نیرت  تسپ  زا  ناربهر  رتشیب  يداهنـشیپ ، یناهج  دـحاو  تموکح  رد  هک  یلاح  رد  دنتـسه  دوخ  ناـمز  ياـه  ناـسنا  نیرتهب 

يزاین.دنتسه

یناهج دحاو  تموکح  يوگلا  هئارا  زا  ینارگن  ناریا  گرزب  تلم  اب  رابکتـسا  ياه  ینمـشد  لماوع  زا  یکی  هدـش  نشور  هزورما  - 1
.تسا نیمز  هدید  متس  مدرم  هب  يودهم 
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میژر زا  تیامح  ای  نازاب و  سنج  مه  زا  تیامح  برغ  رد  یتاباختنا  ياهادـیدناک  زا  يرایـسب  راعـش  هزورما  هک  مینک  هراـشا  تسین 
.تسا یتسینویهص  بصاغ 

يارب یـساسا  زاین  کی  ناونع  هب  ار  تینما  یقالخا ، هعماج  کی  يراذـگ  هیاپ  یپ  رد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  یناـهج  تموکح  . 3
دهاوخ ناوارف  ياه  ینماان  نوگانوگ و  ياه  نارحب  ببس  یبرغ ، يزاس  یناهج  هک  یلاح  رد  دروآ ، دهاوخ  ناغمرا  هب  نایناهج  همه 

.دنرب رس  هب  يرهاظ  تینما  کی  رد  تسا  نکمم  دنتسه  تردق  تورث و  نابحاص  انامه  هک  یکدنا  هورگ  هتبلا  دش ،

هب صاصتخا  هک  .تسا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  یناـهج  تموکح  هدـنزرا  ياـه  یگژیو  زا  شناد ، یناـگمه  ریگارف و  شرتسگ  .4
شناد یبرغ  يزاس  یناهج  لدم  رد  هک  یلاح  رد  دـنوش  یم  دـنم  هرهب  ربارب  ياه  تصرف  زا  ناگمه  درادـن و  یـصاخ  هورگ  هقبط و 

(1) .دننک یم  يریگولج  رگید  ياهروشک  هب  نآ  نداد  زا  اهروشک  نیا  تسا و  يا  هژیو  ياهروشک  راصحنا  رد  هتفرشیپ ،

، هلآو هیلع  هللا  یلـص  متاخ  ربمایپ  شرازگ  دنوادخ و  شنیزگ  هب  ربهر  مالـسلا ، هیلع  يدـهم  ترـضح  یناهج  دـحاو  تموکح  رد  .5
زا یناهج ، تموکح  يرهاظ  ّتیعورـشم  ندش ، یناهج  رد  هک  یلاح  رد  .دـنراد  شقن  شریذـپ  هلحرم  رد  مدرم  تسا و  هدـش  بصن 

.دور یم  راک  هب  مدرم  يارآ  نتفرگ  رد  هک  يراک  بیرف  نارازه  اب  مه  نآ  تسا ، مدرم  هیحان 

هداد دـیون  نارود  نآ  رد  هک  تسا ؛ يزرودرخ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  یناهج  دـحاو  تموکح  رد  نوناـق  هماـنرب و  روحم  . 6
شیارگ یناسفن و  ياهاوه  يانبم  رب  ندش ، یناهج  هیاپ  رب  تموکح  هک  یلاح  رد  دیـسر ، دهاوخ  لامک  هب  اه  ناسنا  همه  درخ  هدش ،

.دوش یم  رادیدپ  یناویح  ياه 

نآ رد  هک  تسین  نیمز  زا  ییاج  و  دوش ، یم  هرادا  طسق  لدـع و  ساسا  رب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  یناهج  دـحاو  تموکح  .7
راتفر نیمز  رد  نانچ  دنا و  نارگمتـس  زا  دوخ ، ندـش ، یناهج  رـصع  ياه  تموکح  رد  نامکاح  هکنآ  لاح  .دوشن و  هدرتسگ  لدـع 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  ندمآ  زا  شیپ  هک  نیا  نیداینب  روط  هب  دنا و  لدع  نمشد  ایوگ  هک  دننک  یم 

نیا رب  ینشور  هاوگ  يا  هتسه  شناد  هلمج  زا  نوگانوگ و  ياه  هنیمز  رد  ناریا  تلم  ياه  تفرشیپ  اب  برغ  ياه  ینمـشد  هزورما  - 1
.تسا اعدا 
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.دنک یم  ادیپ  قّقحت  نیمز  رد  ریگارف  ملظ  هک  تسا  ندش  یناهج  رصع  نامه  رد  دوش ، یم  متس  ملظ و  زا  رپ  ناهج 

، رتشیب هاگن  تقد  یـسررب و  هکلب  تسین ، هدشدای  دراوم  رد  رـصحنم  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  یناهج  دحاو  تموکح  تازایتما 
.دهد رارق  ام  يورارف  ار  یناوارف  تازایتما  دناوت  یم 
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ییامزآدوخ

.دیهد حیضوت  نآرق  تایآ  دانتسا  هب  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تموکح  ندوب  یناهج  هلدا  . 1

.دینک نییبت  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تموکح  ندوب  یناهج  یگنوگچ  تایاور  یخرب  هب  دانتسا  اب  . 2

.دیهد حیضوت  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  یناهج  تموکح  ندش و  یناهج  تبسن  . 3

.دیهد حیضوت  تسا ؟ یندش  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  یناهج  تموکح  ندش و  یناهج  نایم  هسیاقم  ایآ  . 4

.دیهد حیضوت  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  یناهج  تموکح  تازایتما  زا  زایتما  راهچ  . 5

===

شهوژپ يارب  عبانم 

.ش  1380 رئاز ، تاراشتنا  مق ، باتفآ ، يامیس  هللا ، بیبح  يرهاط ، . 1

.ش 1383 دوعوم ، يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  مق ، ( ، تیودهم هشیدنا  رد  تسایس  تلود و   ) ناهج هدنیآ  میحر ، رگراک ، . 2

.ش 1380 باتک ، ناتسوب  مق ، هجرف ، هللا  لجع  يدهم  تموکح  هب  يزادنا  مشچ  نیدلا ، مجن  یسبط ، . 3

.ش  1378 یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  للملا  نیب  رشن  پاچ و  تکرش  نارهت ،  یلالج ، سابع  همجرت  روهظ ، رصع  یلع ، یناروک ، . 4

.ش 1384 رصع ، دوعوم  نارهت ، روپ ، يداجس  نسح  همجرت  روهظ ، زا  سپ  خیرات  دّمحم ، دّیس  ردص ، . 5
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مالسلا هیلع  يدهم  تموکح  يداقتعا  ماظن  موس : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

هشیمه همه و  يارب  مالسا 

روهظ رصع  رد  نید 

روهظ رصع  رد  نیون  ياه  لمعلاروتسد 

نیمز رب  مالسا  تیمکاح 

نایدا رگید  ناوریپ 
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دمآرد شیپ 

یهلا ناربمایپ  همه  نامرآ  اه و  ناسنا  شنیرفآ  یلـصا  فدـه  دـنوادخ ، یگدـنب  ینامـسآ و  نایدا  همه  ياهرواب  هیاپ  یتسرپ  هناـگی 
وا يدیحوت  تشرـس  هب  ناسنا  تشگزاب  يارب  اه  هنیمز  همه  ندروآ  مهارف  رـصع  مالـسلا ، هیلع  يدـهم  ترـضح  روهظ  رـصع  .تسا 

.تسا هناگی  دنوادخ  شتسرپ  هب  مدرم  ناوخارف  هریجنز  ینایاپ  هقلح  هصرع ، نیا  رد  يودهم  یناهج  مایق  و  تسا ؛

خیرات لصف  نیرتافوکش ، نیرتدنم و  هوکـش  نیرتالاو ، نامگ ، یب  مالـسلا ، هیلع  يدهم  ترـضح  یناهج  تموکح  نارود  ور  نیا  زا 
تثارو ناتـسدورف و  یناهج  ییاوشیپ  نانمؤم و  ینیـشناج  هراـبرد  دـنوادخ  ياهدـیون  هک  تسا  ینارود  نارود ، نآ  .تسا  تیناـسنا 

ياه هولج نیرترخاف  هنحـص  نیمز  یتسرپاتکی ، يرگداد و  رادـمچرپ  نیرخآ  ِیهلا  ناوت  اـب  دریذـپ و  یم  ینوریب  ققحت  ناگتـسیاش ،
.دوش یم  راگدرورپ  یگدنب 

.دوش و هدیـشک  ریوصت  هب  نارود  نآ  يداقتعا  ياه  یگژیو  زا  ییاه  هشوگ ربتعم ، ثیداحا  هیاپ  رب  دش  دـهاوخ  شالت  سرد  نیا  رد 
.دوب دهاوخ  يرت  فرژ  تاعلاطم  دنمزاین  ثحابم  هرتسگ  هتبلا 

هشیمه همه و  يارب  مالسا 

، تایآ زا  يا  هتـسد  تسا : هدروآ  ناـیم  هب  نخـس  نوگاـنوگ  ياـیاوز  زا  هدرتسگ و  يا  هنوگ  هب  مالـسا ، نید  هرتسگ  هراـب  رد  نآرق ،
دنناد و یم  یتیگ  رسارس  رد  رشب  همه  رگ  تیاده  ار  نآرق  رگید ، یخرب  هتسناد ؛ یناهج  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تلاسر 

ییوگ شیپ  ریزگان  يرما  ار  رگید  نایدا  رب  مالسا  نید  یگریچ  تایآ  زا  يرامشرپ  شخب  ماجنارس ،
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.دنا هدرک 

: دوش یم  یسررب  هتسد  دنچ  رد  ثحب  نیا  تایآ  نیاربانب ،

زا .دنرب  یم  مان  نایناهج  ربمایپ  ار  ترضح  نآ  هتسناد و  یناهج  ار  مالسا  یمارگ  ربمایپ  تلاسر  ینشور ، هب  هک  یتایآ  تسخن : هتسد 
: هلمج

.متسه امش  همه  يوس  هب  ادخ  ربمایپ  نم  مدرم ! يا  وگب   (1) ؛)) اعیمَج ْمُْکَیلِإ  ِهَّللا  ُلوُسَر  یِّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  ُْلق  ))

.دنتسه بطاخم  مدرم  همه  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  ار  تقیقح  نیا  ًاعیمج »  » و سانلا »  » هملک ود  رد  تقد 

.میداتسرفن نایناهج  يارب  یتمحر  زج  ار  وت  (2) و  ؛)) َنیَِملاَْعلِّل ًهَمْحَر  َّالِإ  َكاَْنلَسْرَأ  اَمَو  ))

همه هک  دراد  يا  هدرتسگ  موهفم  نانچ  نآ  نیملاع »  » هب ریبعت  .دوش  یم  هتخانـش  یناگمه  تمحر  مالـسا ، ربمایپ  تلاسر  هیآ  نیا  رد 
.دنک یم  هراشا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  یهلا  تلاسر  ندوب  یناهج  هب  دریگ و  یم  ربرد  ار  اهروشک  همه  اه و  تلم  اهداژن ،

: تسا هدناسانش  خیرات  يازارد  رد  رشب  همه  يارب  زاس  ناسنا  باتک  رگ و  تیاده  ار  میرک  نآرق  هک  یتایآ  مود : هتسد 

نیا هک   ] ار سک  ره  امش و  نآ ، هلیـسو  هب  ات  هدش  یحو  نم  هب  نآرق  نیا  (3) و  ؛)) غََلب ْنَم  ِِهب َو  ْمُکَرِْذنُِأل  ُنآْرُْقلا  اَذه  ََّیلِإ  َیِحوُأ  َو  ))
.مهد رادشه  دسرب ، وا ] هب  مایپ 

.تسین نایناهج  يارب  يدنپ  زج  نآرق ]  ] نیا  (4) ؛)) َنیَِملاَْعلِّل ٌرْکِذ  َّالِإ  َوُه  اَم  َو  ))

.تسا هدش  هراشا  تسا ، نیمز  ياه  ناسنا  همه  تیاده  هک  میرک  نآرق  یلصا  تلاسر  ینشور  هب  تایآ ، هتسد  نیا  رد   

نآ تسا و  هداد  دیون  رگید  نایدا  رب  مالسا  يزوریپ  یگریچ و  هب  هک  یتایآ  موس : هتسد 

هیآ 158. (، 7  ) فارعا - 1
هیآ 107. (، 21  ) ءایبنا - 2

هیآ 19. (، 6  ) ماعنا - 3
....و هیآ 104  (، 12  ) فسوی هیآ 87 ؛ (، 38  ) ص - 4
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: تسا هتسناد  دنوادخ  هتفریذپ  نید  هناگی  ار 

.تسا مالسا  نامه  ادخ  دزن  نید  تقیقح ، رد   (1) ؛)) ُمَالْسِإلا ِهّللا  َدنِع  َنیِّدلا  َّنِإ  ))

زا زگره  دیوج ، رگید ]  ] ینید مالسا ، زج  هک  ره  (2) و  ؛)) َنیِرِساَْخلا َنِم  ِهَرِخآلا  ِیف  َوُهَو  ُْهنِم  َلَبُْقی  نَلَف  اًنیِد  ِمَالْـسِإلا  َریَغ  ِغَْتبَی  نَمَو  ))
.تسا ناراک  نایز  زا  ترخآ  رد  يو  و  دوشن ، هتفریذپ  يو 

نید تیادـه و  اـب  ار  شربماـیپ  هک  تـسا  یـسک  وا   (3) ؛)) ِهِّلُک ِنیِّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِدَو  يَدُْـهلِاب  َُهلوُـسَر  َلَـسْرَأ  يِذَّلا  َوُـه  ))
.دنادرگ زوریپ  تسا  نید  هچ  ره  رب  ار  نآ  ات  داتسرف  تسرد ،

یم زوریپ  لطاب ، هچ  قح و  هچ  نایدا ، همه  رب  مالـسا  دیآ  یم  تسد  هب  هدـشدای  تایآ  زا  رگید ، نایدا  رب  مالـسا  ندـشزوریپ  هرابرد 
.دوش

ار مالسا  زا  شیپ  ینامسآ  نایدا  ناوریپ  هک  رگید  يرایـسب  تایآ  هدشدای و  هیآ  رد  هّلک »  » ریبعت دننام : ربتعم ، دهاوش  نیارق و  هیاپ  رب 
.تسا هدش  نییبت  يزوریپ  نیا  دناوخ ، یم  ارف  یناگمه  ینید  ناونع  هب  نید  نیا  شریذپ  رب 

طقاس رابتعا  زا  رگید  نایدا  هک  یماگنه  اریز  دیآ ؛ یم  تسد  هب  یبوخ  هب  مالسا  نید  یلومـش  ناهج  تایآ ، موس  هتـسد  زا  نیاربانب ،
دراد ار  اه  ناسنا  ییامن  هار  تیادـه و  یگتـسیاش  نید  نیا  طقف  دوش ، یفرعم  قوفت  بحاص  یمـسر و  نید  ناونع  هب  مالـسا  نید  و 

.تسا یناگمه  زاین  کی  هک 

دارفا همه  نایم  كرتشم  رما  یناـگمه و  ناـسنا  تشرـس  هک  اـج  نآ  زا   (4) .دـناد یم  يرطف  نید  ار  مالـسا  هک  یتایآ  مراهچ : هتـسد 
.تشاد دهاوخ  یناهج  تلاسر  هراومه  یناگمه ، تشرس  نیا  اب  قباطم  ینید  تسا ،

قداص ماما  نخس  دننام  .دننک  یم  يراشفاپ  مالـسا  ندوب  یناهج  دُعب  رب  زین  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  تایاور  نآرق ، تایآ  رب  نوزفا 
: دومرف هک  مالسلا  هیلع 

هیآ 19. (، 3  ) نارمع لآ  - 1

هیآ 85. (، 3  ) نارمع لآ  - 2
هیآ 9. (، 61  ) فص هیآ 28 ؛ (، 48  ) حتف هیآ 33 ؛ (، 9  ) هبوت - 3

((. ُمیَْقلا ُنیِّدلا  َِکلَذ  ِهَّللا  ِْقلَِخل  َلیِْدبَت  اَهیَلَع َال  َساَّنلا  َرَطَف  ِیتَّلا  ِهَّللا  َهَرِْطف  اًفِینَح  ِنیِّدِلل  َکَهْجَو  ِْمقَأَف  - )) 4
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هداتـسرف نج ، سنا و  هایـس و  دیفـس و  زا  معا  ناگمه ، يارب  ار  ربماـیپ  ؛(1)  ِْسنِْإلا ِّنِْجلا َو  ِدَوْسَْألا َو  ِضَْیبَأـْلا َو  َیلِإ  ًهَّفاَـک  ُهَلَـسْرَأ  «َو 
« .تسا

تیسنج تسوپ و  گنر  زا  رتارف  یحطس  رد  نآ  هب  تسین و  لئاق  مالسا  یناهج  تلاسر  يور  ارف  یتیدودحم  هنوگ  چیه  تیاور ، نیا 
.دنک یم  هجوت 

رد یمـسر  نید  هناـگی  هدرک ، خـسن  ار  نیـشیپ  ناـیدا  مالـسا ، نید  هک  نونکا  تسین و  شیب  یکی  یناـمز  ره  رد  قـح  نید  نیارباـنب 
دنوادخ نایدا  نیرت  لماک  نیرتریگارف و  هک  مالسا  نید  ور ، نیا  زا  .تسا  هتسیاب  رشب  همه  رب  نآ  زا  يوریپ  هدوب و  دنوادخ  هاگـشیپ 

.دیوگ یم  خساپ  ناهج  زا  هطقن  ره  رد  ار  تیاده  هب  اه  ناسنا  یناگمه  زاین  دراد و  یناهج  تلاسر  دیآ ، یم  رامش  هب 

روهظ رصع  رد  نید 

مدرم ینامرفان  جاور  مالسلا ، هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  هناتسآ  رد  ناهج  دنمشزرا  ياه  یگژیو  زا  یکی   (2) دش هراشا  نیا  زا  شیپ 
دنوش یم  رود  دنوادخ  نییآ  يوریپ  زا  هورگ  هورگ  مدرم  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ يرادنید  نید و  زا  يرود  دـنوادخ و  تاروتـسد  زا 

.تشاد دنهاوخ  يا  هناکرشم  دولآرفک و  یگدنز  و 

، یناسنا ياـه  هورگ  رد  ور  نیا  زا  درب ، یم  ورف  یـشومارف  راـبغ  زا  يا  هلاـه  رد  ار  نید  كاـنبات  رهوگ  یناوارف ، لـماوع  زور  هب  زور 
.دوش یم  نآ  ریگ  نابیرگ  ینوگانوگ ، ياه  يژک  اه و  هفارخ  دور و  یم  ندش  گنر  مک  هب  ور  نید 

: دومرف نایب  هنوگ  نیا  ار  هدشدای  تقیقح  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

مالسا هک  دسر  یم  امـش  رب  ینامز  يدوز  هب  مدرم ! يا  ؛(3) هِیف اَِمب  ُءاَنِْإلا  ُأَفُْکی  اَمَک  ُماَلْـسِْإلا  ِهِیف  ُأَفُْکی  ٌناَمَز  ْمُْکیَلَع  ِیتْأَیَـس  ُساَّنلا  اَهُّیَأ 
.دوش یم  هتخیر  تسا ، نآ  رد  هچنآ  هدش ، نوگژاو  فرظ  نانوچ 

نید رهوگ  هرهچ  زا  كرش  رابغ  دزیخ و  یم  اپ  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هکنآ  ات 

ح1. ص17 ، ج2 ، یفاک ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - 1
.لوا سرد  ج2 ، تیودهم ، همانسرد  هدنراگن ، - 2

.103 هبطخ هغالبلا ، جهن  یضر ، دّیس  - 3
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! تسا هدروآ  ترضح  نآ  هک  تسا  ییون  نید  نیا  دنرادنپ  یم  يرایسب  هک  هنوگ  نآ  دریگ ؛ یم  رب 

انامه هک  ناگمه ، یتسرپاتکی  يارب  ار  هنیمز  هتفخ , ياه  تشرس  ندرکرادیب  اب  ات  دیآ ، یم  مالـسلا , هیلع  يدهم  ترـضح  نامگ  یب 
, داد دهاوخن  رارق  يریزگان  راشف و  ریز  ار  یـسک  یتسرپاتکی  رواب  شریذپ  يارب  زگره  طقف  هن  وا  .دنک  مهارف  تسا , شنیرفآ  فده 
هک ناسنآ  اه ، ناسنا  همه  نایم  ار  یتسرپادـخ  نیریـش  دهـش  یهلا , تناما  نیا  شریذـپ  يارب  هتـسیاب  ياهرتسب  ندرک  مهارف  اـب  هکلب 

ياه هناشن  رد  ندیشیدنا  هب  ار  ناگمه  عناوم , ندرب  نیب  زا  بسانم و  طیارـش  ندرک  مهارف  اب  يو  .درک  دهاوخ  تمـسق  دنا ، هتـسیاش 
.دوب دهاوخن  دنوادخ  یقیقح  شتسرپ  زج  یناغمرا  ماجنا , زاغآ و  هب  ندیشیدنا  نیا  دنیآرب  .دناوخ و  یم  ارف  راگدرورپ 

, درواین دورف  تقیقح  ربارب  يرادرب  نامرف  ِرـس  هک  یـسک  نآ  عناوم , همه  نتفررانک  طیارـش و  همه  ندـش  مهارف  اب  هک  تسا  نشور   
طقف هن  یطیارش , نانچ  رد  کش  نودب  تسا و  هداتسیا  قح  ربارب  یتسه ، همه  اب  هک  رگ  نایغط  خاتـسگ و  یناسنا  رگم  تسین  یـسک 

یناوارف تاـیاور  هک  تسا  ور  نیا  زا  تسا ؛ ناـشرکیپ  رب  زونه  متـس  مخز  هک  مدرم  همه  هک  تفاـت  دـهاوخنرب  ار  وا  ماـمه  ماـما  نآ 
رسارس رد  یتسرپاتکی  يادن  روهظ ، رـصع  رد  دیوگ : یم  هتـسناد , مالـسا » نید   » انامه ار ، روهظ  رـصع  رد  شریذپ  دروم  نید  هناگی 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  فصو  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .دش  دهاوخ  امرف  مکح  یتیگ 

یم یگریچ  ناـیدا  همه  رب  ار  قـح  نید  وا  تـسد  هـب  دـنوادخ ، ؛(1)  َنوُکِرْـشُملا َهِرَک  َْولَو  ِهِّلُک  ِنیّدـلا  یَلَع  ِّقَـحلا  َنید  ِِهب  ُرِهُْظیَو  »…

« .دندنسپن ار  نآ  ناکرشم  هچرگا  دشخب ؛

: دومرف زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

مایق مئاق  هک  ماگنه  نآ  رد  ؛(2)  ِهَّللا ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَاو  َهللا  َِّالا  َهِلاال  ْنَا  ِهَداهَِشب  اهیف  يِدُون  َِّالا  ٌضْرَا  یَْقبَیال  مالـسلا  هیلع  ُِمئاقلا  َماق  اِذا 
.دش دهاوخ  هداد  ادن  نآ  رد  تّوبن  یتسرپاتکی و  هب  تداهش  هک  نیا  رگم  دنام ، دهاوخن  یقاب  ینیمزرس  چیه  دنک ،

ح3. ص317 ، ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  هیوباب ، نب  نیسح  نب  یلع  نب  دمحم  - 1
ح4. ص254 ، ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  81 ؛ ص183 ، ج1 ، یشایع ، ریسفت  یشایع ، - 2
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یم ناشن  هک  تسا  تسد  رد  یناوارف  ياـه  تیاور  .تسا  نآرق  یحو و  ياـه  هزومآ  یناـگمه  شزومآ  هار  نیا  رد  ماـگ  نیتسخن  و 
شیپ هار  نیا  رد  یناوارف  دارفا  تسا و  نآ  تسرد  لکـش  هب  نآرق  شزومآ  هب  مامتها  روهظ  رـصع  رد  يا  هیاپ  ياهراک  زا  یکی  دهد 

.دش دنهاوخ  ماگ 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

رد ام  نایعیـش  منیب  یم  اـیوگ  ؛(1)  َلِْزنُأ اَمَک  َنآْرُْقلا  َساَّنلا  َنوُمِّلَُعی  َطیِطاَسَْفلا  اُوبَرَـض  ْدَـق  ِهَفوُْکلا َو  ِدِجْـسَِمب  اَِنتَعیِـش  َیلِإ  ُرُْظنَأ  یِّنَأَـک 
.دنزومآ یم  مدرم  هب  هدش  لزان  هک  هنوگ  نامه  ار  نآرق  دنا و  هدز  اه  همیخ  هفوک  دجسم 

: دومرف زین  و 

ناش ياه  همیخ  هک  منیب  یم  ار  اه  برعریغ  ییوگ  ؛(2)  لِْزنُأ اَمَک  َنآْرُْقلا  َساَّنلا  َنوُمِّلَُعی  ِهَفوُْکلا  ِدِجْسَم  ِیف  ْمُهُطیِطاَسَف  ِمَجَْعلِاب  یِّنَأَک 
.دنزومآ یم  مدرم  هب  هدش  لزان  هک  هنوگ  نامه  ار  نآرق  تسا و  هفوک  دجسم  رد 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

تـسد هب  نآرق )  ) یناـثم هک  منیب  یم  ار  یلع  نایعیـش  ییوـگ  ؛(3)  َفَنْأَتْـسُْملا َساَّنلا  َنوُمِّلَُعی  ِیناَثَْملا  ُمِهیِدـْیَأ  ِیف  ٍِّیلَع  ِهَعیِِـشب  یِّنَأَک 
.دنزومآ یم  مدرم  هب  ار  نآ  هتفرگ و 

: دومرف زین  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ْنَم یَلَع  ُنوُکَی  اَم  ُبَعْـصَأَف  ُُهلاَـلَج ) َّلَـج   ) ُهَّللا َلَْزنَأ  اَـم  یَلَع  َنآْرُْقلا  َساَّنلا  ُمِّلَُعی  ْنَِمل  َطـیِطاَسَف  َبَرَـض  (ص ) ٍدَّمَُحم ِلآ  ُِمئاَـق  َماَـق  اَذِإ 
هنوگ نامه  هب  ار  نآرق  هک  یناسک  يارب  دوش  یم  بصن  ییاه  همیخ  دـنک  ماـیق  مئاـق  نوچ  ؛(4) َفِیلْأَّتلا ِهِیف  ُِفلاَُخی  ُهَّنَأـِل  َمْوَْیلا  ُهَظِفَح 
ظفح ار  نآرق  هک  تسا  یناسک  يارب  دوب  دهاوخ  هک  يزیچ  نیرتراوشد  سپ  دـنزومایب ، مدرم  هب  دوب  هدرک  لزان  ار  نآ  دـنوادخ  هک 

.تسا فلاخم  نآرق  اب  اهنآ  تاظوفحم  نوچ  هدرک ،

ح3. ص317 ، هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  - 1
ح5. ص 318 ، نیشیپ ، - 2
ح4. ص 318 ، نیشیپ ، - 3

ص 386. ج2 ، داشرالا ، دیفم ، خیش  - 4
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.دوب دهاوخ  راوتسا  نآرق  ياه  هزومآ  هب  راتفر  رب  نارود  نآ  رد  نید  هیاپ  هک  دنام  یمن  يدیدرت  نآ ، ربارب  نیدنچ  نانخس و  نیا  اب 

روهظ رصع  رد  نیون  ياه  لمعلاروتسد 

دهاوخ يدـیدج  شور  نییآ و  ترـضح ، نآ  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  هراگنا  نیا  زین  اـه  تیاور  یخرب  زا  هدـشدای  تاـیاور  راـنک  رد 
ماما هنوگچ  تسا ، يدبا  نییآ  مالـسا  یهلا و  نادواج  باتک  میرک  نآرق  هک  نیا  هب  هجوت  اب  هک  دیآ  یم  شیپ  شـسرپ  نیا  .دروآ و 

؟ دروآ یم  ناغمرا  هب  تیرشب  يارب  هزات  یباتک  ون و  ینییآ  مالسلا  هیلع  يدهم 

: میهد یم  رارق  تقد  دروم  ار  اه  نآ  زا  ییاه  هنومن  هک  تسا ، هدش  دراو  یتایاور  دیدج » رما   » و دیدج » باتک   » هرابرد

: دومرف نآ  ياه  هناشن  هجرف و  هللا  لجع  يدهم  ترضح  روهظ  هرابرد  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  . 1

هک مرگن  یم  وا  هب  هک  تسا  نیا  لثم  دنگوس ! ادخ  هب  ؛(1)  دیِدَج ٍباَتِک  یَلَع  َساَّنلا  ُِعیاَُبی  ِماَقَْملا  ِنْکُّرلا َو  َْنَیب  ِْهَیلِإ  ُرُْظنَأ  یِّنَأََکل  ِهَّللا  َو 
…. دنک یم  تعیب  مدرم  اب  ون ، باتک  ساسا  رب  ماقم »  » و نکر »  » نایم

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نینچمه ، . 2

اپ هب  هجرف  هللا  لـجع  يدـهم  هک  هاـگنآ ، ؛(2)  ٍدـیِدَج ٍْرمَأ  َیلِإ  ِماَلْـسِْإلا  ِوْدـَب  ِیف  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَعَد  اَمَک  ٍدـیِدَج  ٍْرمَِأب  َءاَج  ُِمئاَْـقلا  َماَـق  اَذِإ   
يدـیدج نییآ  هب  مالـسا ، زاـغآ  رد  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هـک  هنوـگ  ناـمه  دروآ ؛ یم  يدـیدج  نـییآ  دزیخ ،

.دناوخارف

ٍباَتِک ٍدـیِدَج َو  ٍْرمَِأب  ُموُقَی  : » دومرف هجرف  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  راک  شور  مایق و  هرابرد  نینچمه ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  . 3
« .دنک یم  اپرب  ییون  يرواد  ون و  ّتنس  ون و  باتک  و  ون » رما   » ترضح نآ  ؛(3)  دیِدَج ٍءاَضَق  ٍهَدیِدَج َو  ٍهَّنُس  ٍدیِدَج َو 

ح1. ص194 ، هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  - 1
ص 384. ج2 ، داشرالا ، دیفم ، خیش  - 2

ح13. ص253 ، هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  - 3
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خساپ

رد نآرق  نوناق  هدنرتسگ  مالـسا و  نید  شخب  میکحت  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  تسین  يدـیدرت  هک  دـش  هراشا  زین  نیا  زا  شیپ 
رواب شریذپ و  هب  ار  نامدرم  دنک و  هضرع  يرشب  ياه  هورگ  هب  ار  نآرق  ياه  هزومآ  مالسا و  دیاب  ریزگان  سپ  تسا ؛ یتیگ  رـسارس 

تـسد نیا  زا  ییاهریبعت  رگید  هزات و  شور  هار و  همانرب و  و  لمعلا ) روتـسد   ) دیدج باتک  ون و  نییآ  .دناوخ  ارف  نآ  عورف  لوصا و 
: تسا یلئاسم  نییبت  يارب  هدیسر ، ثیداحا  رد  هک 

، مالسا گنهرف  هعومجم  زا  یناوارف  ياه  هزومآ  ماکحا و  اه  ناسنا  رکف  گنهرف و  حطس  نوچ  ییاه  ببـس  هب  انب  نامز  رذگ  رد  . 1 
نینچ ییوگزاب  .تسا  هتـشادن  دوجو  اه  نآ  یلمع  هنیمز  ای  تسا  هدوبن  اه  ناسنا  رکف  گنهرف و  حطـس  اب  گـنهامه  اـی  هدـشن  نییبت 

رهاظ و زا  ار  اه  هزومآ  نیا  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  نوچ  .دوب  دهاوخ  هتخانـشان  یمالـسا  هعماج  يارب  نامگ  یب  یلئاسم ، فراعم و 
.دوش یم  هتشاگنا  ون  باتک  ون و  نییآ  دراد و  یگزات  نانآ  يارب  دزومآ ، یم  مدرم  هب  هدروآ و  تسد  هب  میرک  نآرق  نطاب 

انـشآان و یمالـسا  هعماج  رد  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ هتفر  اهدای  زا  هدـش و  شومارف  مالـسا  میرک و  نآرق  زا  یماکحا  اه و  هزومآ  . 2 
.دوش یم  هتشادنپ  ون  نییآ  باتک و  زین  لئاسم  نیا  حرط  .تسا  هتخانشان  ناناملسم  يارب 

نیتسار مالسا  رد  هک  نانچ  ار  اه  نآ  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا و  هدش  ینوگرگد  فیرحت و  شوخ  تسد  یناوارف  ماکحا  لوصا و  . 3 
ار نآ  هاـگیاج  اـی  مکح  موهفم  دـنک و  یم  نشور  ار  هداد  يور  ياـه  فارحنا  فیرحت و  دزاـس و  یم  حرطم  هراـبرگید  تسا  هدوب 
هار و ون و  هماـنرب  ور  نیا  زا  درادـن ؛ يراـگزاس  اـملع  زا  یخرب  مدرم و  یموـمع  تشادرب  یقلت و  زرط  اـب  نیا ، .دزاـس  یم  صخـشم 

.دیآ یم  رامش  هب  هزات  شور 

انشآان هتخانشان و  دنک و  یم  هولج  ون  هزات و  یمالـسا  هعماج  يارب  درک و  دهاوخ  هجوت  نادب  ماما  هک  یلئاسم  نیرت  مهم  زا  نیاربانب   
هدوب دنمزاین  نآ  هب  تخـس  ناسنا  هک  یعوضوم  ینعی ، تسا ؛ یتشیعم  یلام و  روما  یعامتجا و  تلادع  هب  طوبرم  لئاسم  دیامن ، یم 

لدع و يرارقرب   ) نآ يارجا  دهد و  یم  لیکشت  ار  زورما  رشب  یگدنز  یلصا  یناماسبان  لکـشم  زین  رما  نیمه  .تسا  هدیـسرن  نادب  و 
.دوب دهاوخ  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  یلصا  ياه  مادقا  زا  یتیگ ) رسارس  رد  يرگداد 

دلج 4 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 310زکرم  هحفص 89 

http://www.ghaemiyeh.com


60 ص :

یم راّمع  نب  قاحسا  هک  نانچ  دهد ؛ یم  یمازلا  ینوناق و  لکـش  یمالـسا  تاواسم  عوضوم  هب  مالـسلا  هیلع  دوعوم  ماما  هنومن  يارب   
نخـس دراد ، نارگید  رب  سک  ره  هک  یقح  رگیدـکی و  اب  مدرم  يواست  زا  ترـضح  نآ  .مدوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  دزن  دـیوگ :

: دومرف .مدش  تفگش  رد  تخس  نم  .تفگ 

، راگزور نآ  رد  هک  تسا  ام  مئاق  زیخاتـسر  ماگنه  نیا ، ؛(1)  ْمُهوُّوَُقی ْنَاَو  مُهَناوِخا  اوُزَّهَُجی  ْنَا  ْمِْهیَلَع  َبَجَو  انُِمئاق  َماق  اِذا  َِکلذ  اـمَّنِا 
(2) .دنشخب ورین  دنناسر و  لیاسو  رگیدکی  هب  هک  تسا  یناگمه  بجاو 

هقف رد  هدـش و  هتـشاذگ  رانک  یقالخا  ثیداـحا  ماـن  هب  یلو  تسا ؛ هدـمآ  یمالـسا  ياـه  هزومآ  زا  رگید  يرایـسب  رد  عوضوم ، نیا   
تسا نشور  تسا ! هدشن  تیبثت  نوناق  لصا و  تروص  هب  یمالـسا  تاعامتجا  اه و  تموکح  یمازلا  ياه  همانرب  رد  هتـشگن و  حرطم 

… . دنک و یم  هولج  ون  یماکحا  تروص  هب  دوش ، یلمع  اه  هزومآ  نیا  نوچ  هک 

هتفای نییزت  للجم و  دباعم  دـجاسم و   (3)، دنک یم  عنم  بجاو ، فاوط  ترثک  دوجو  اب  بحتـسم  فاوط  زا  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما 
ار اه  نآ  ياهرویز  اه و  هتـسدلگ  اهدبنگ و  اه و  يراک  یـشاک  تافیرـشت و  دیاوز و  همه  دـنک و  یم  بارخ  ار  اه  يدابآ  اهرهش و 

یم شیالآ  یب  شیارآ و  یب  هداس و  ار  دـباعم  دـجاسم و  .دـنک  یم  فرـص  اه  ناسنا  لاح  هافر  يارب  ار  اه  نآ  هجدوب  دـیاریپ و  یم 
دزاس و…(4).

ص26. ج120 ، هعیشلا ، لئاسو  یلماع ، رح  خیش  - 1
ياه تواـفت  روهظ  رـصع  رد  يداـصتقا  راـکوزاس  تسا  رواـب  نیا  رب  رگید ، تاـیاور  یخرب  تیاور و  نیا  زا  ماـهلا  اـب  هدـنراگن  - 2
يربخ دنروآ ، یم  درگ  دوخ ، دوس  يارب  ار  مدرم  تورث  ناوارف  ياهدرگش  اب  هک  يزکارم  زا  دراد و  ام  نیزورما  یگدنز  اب  یـساسا 

یگدنز ریذـپان  ییادـج  شخب  هزورما  هچرگا  تسین ؛ يزاین  نآ  دـننام  سروب و  همیب ، اه ، کناب  هب  رگید  زور  نآ  رد  .دوب  دـهاوخن 
ناسنا ندشرود  ببـس  هب  يداصتقا  ياهراکوزاس  نیا  ندمآدیدپ  نامگ  یب  .دننک  یم  عفر  زین  ار  اهزاین  یخرب  ریزگان  هب  دنا و  هدش 

نینچ ضرف  دندرک ، یم  باتـش  مه  ياهزاین  عفر  رد  ناگمه  رگا  هک  .تسا  رگیدـکی  هب  اهنآ  يدامتعا  یب  یهلا و  ياه  هزومآ  زا  اه 
.دومن یم  نهذ  زا  رود  زین  يزکارم 

ص525. ج2 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  قودص ، خیش  ص427 ؛ ج4 ، یفاک ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - 3
جئارخلا يدـنوار ، بـطق  ص264 ؛ نیظعاوـلا ، هضور  يروباـشین ، لاـتف  ح175 ؛ ص206 ، هـبیغلا ، باـتک  یـسوط ، خیـش  ك.ر : - 4

ح39. ص453 ، ج1 ، حئارجلاو ،
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هب سک  ره  هک  دـنک  یم  رومأم  ار  نامدرم  دراد و  یمرب  ار  اهدتـس  داد و  یناـگرزاب و  تـالدابم  رد  دوس  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما   
زا ناسنیمه  ار  دوخ  ياهزاین  دوخ  .دریگن و  يدوس  هدش  هضرع  يالاک  ربارب  رد  دـنک و  راک  هعماج  هب  تبـسن  يرازگتمدـخ  تروص 

(1) .دنک یم  نیمأت  نارگید 

یلص مرکا  ربمایپ  ثیداحا  میرک و  نآرق  رد  ناناملسم  یخرب  طسوت  هک  ییاه  لیوأت  ریسفت و  زا  يرایسب  رب  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما   
دزاس یم  نآرق  وریپ  ار  اه  هشیدنا  ارآ و  دشک و  یم  نالطب  طخ  تسا ، هتفرگ  تروص  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هلآو و  هیلع  هللا 

(2) .دروآ یم  ینآرق  ياه  بوچراچ  رد  و 

دیدج و نییآ  ار  اه  نآ  تسا و  هتخانـشان  مدرم  يارب  هک  دـنک  یم  حرطم  ار  يدـیدج  ماکحا  فراعم و  لئاسم و  ماما ، ناسنیدـب   و 
هعماج يدوخ و  اب  گنج  تروص  نیا  رد  و  دـنوش ، یم  زین  ریگرد  لـئاسم  نیا  رـس  رب  ماـما  اـب  هاـگ  هگ  دـنراگنا و  یم  هزاـت  باـتک 

(3) .دهد یم  خر  یمالسا 

: دیوگ یم  هتشادرب ، هدرپ  یگنوگچ ، نیا  زا  هبدن  ياعد  زا  ییاهزارف   

اجک تسا ؟ هدش  هریخذ  هدش [ شومارف  وحم و  هک  مالسا  نییآ   [ ننس ضیارف و  ندرک  هدنز  دیدجت و  يارب  هک  یسک  نآ  تسا  اجک 
يارب هک  نآ  تسا  اجک  تسا ؟ هدش  هدیزگرب  مالـسا [ سّدقم  نید   [ تعیرـش ّتلم و  قیاقح [  [ ندنادرگرب يارب  هک  یـسک  نآ  تسا 

.(4) …؟ نآ لها  نید و  ياه  هناشن  هدننک  هدنز  تسا  اجک  تسوزرآ ؟ دیما و  دروم  شدودح  نآرق و  ینامسآ  باتک  ندرک  هدنز 

لیصا لکش  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یحو  روآ  مایپ  تنس  باتک و  زج  يزیچ  يودهم  یناهج  تموکح  روشنم  همان و  ساسا  نیاربانب 
دوعوم يدهم  هک  اج  نآ  زا  .دوب  دهاوخن  تسرد  و 

رد يداصتقا  راکوزاس  نیاربانب  ص178( ج7 ، بیذهتلا ، یسوط ، خیش  ص313 ؛ ج3 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  قودص ، خیش  ك.ر : - 1
( .دوب دهاوخ  توافتم  نآ  زا  شیپ  اب  لماک  روط  هب  نامز  نآ 

.138 هبطخ هغالبلا ، جهن  یضر ، دیس  ك.ر : - 2
( فرصت اب  . ) ص175 179 یگدنز ، رصع  یمیکح ، دمحم  - 3

ییُْحم َْنیَا  ِهِدوُدُـحَو ، ِباتِکلا  ِءاـیْحِِال  ُلَّمَؤُملا  َْنیَا  ِهَعیرَّشلاَو ، ِهَّلِملا  ِهَداـعِِال  ُرَّیَخَتُملا  َْنیَا  ِنَنُّسلاَو ، ِِضئارَفلا  ِدـیدْجَِتل  ُرَّخَّدُـملا  َْنیَا  - » 4
(. ص504 لامعالا ، لابقا  سواط ، نب  دّیس  (؛» ...ِِهلْهَاَو ِنیّدلا  ِِملاعَم 
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.دسانـش یم  یبوخ  هب  ار  اه  تنـس  اه و  تعدب  تسا ، دوخ  راوگرزب  ناردپ  تاروتـسد  هب  لماع  يوبن و  مولع  ثراو  هجرف  هللا  لجع 
ایحا و دنا  هدنام  روجهم  كورتم و  هک  ییاه  تنـس  دیادز و  یم  یمالـسا  هشیدـنا  گنهرف و  نماد  زا  ار  اه  تعدـب  زیچ  ره  زا  شیپ 

: تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دنک  یم  ارجا 

دوبان ار  اه  تعدـب  دزیخ  اپ  هب  هجرف  هللا  لجع  مئاق  هک  یماگنه  ؛(1)  اَهَماَقَأ اَّلِإ  ًهَّنُـس  َال  اََهلاَزَأ َو  اَّلِإ  ًهَعِْدب  ُكُْرتَی  اَلَف  ُِمئاَْقلا … َماَق  اَذِإ  » 
« .دراد یم  اپ  رب  ار  اه  تنس  دزاس و  یم 

روهظ رصع  رد  نایدا  رگید  ناوریپ 

رب .تسا  هناگی  داقتعا  دحاو و  ینیب  ناهج  نآ  تسا و  هتـسیاب  عوضوم  کی  یناهج ، تموکح  يریگارف  هناگی و  هعماج  ییاپرب  يارب 
دوـش و یم  یکی  زین  اـه  هماـنرب  شور و  هار و  هریچ و  ناـهج  رب  يا  هناـگی  ینیب  ناـهج  يودـهم ، تموـکح  رد  هک  تـسا  هیاـپ  نـیا 

.دننک یم  تکرح  حالص  تداعس و  يوس  هب  نابز  کی  لدکی و  همه  نامدرم  دیآ و  یم  دیدپ  مارم  رواب و  رد  نیتسار  یگچراپکی 

: دومرف هک  اجنآ  تسا  هدرک  هراشا  هتکن  نیا  هب  ینشور  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ُمالْـسِْإلا َو ِهَّللا  َدـْنِع  َنیِّدـلا  َّنِإ  ُهُرْکِذ  َّلَج  َلاَق  اَمَک  ًادِـحاَو  ُهُّلُک  ُنیِّدـلا  ُنوُکَی  ُفاَِلتْخِالا َو  ِناَیْدَْألا  ِلَلِْملا َو  ِنَع  ُعَفُْرَیل  ُلَّضَفُم  اَی  ِهَّللا  َوَف 
یگناگدنچ یگنهامهان و  دنگوس …! ادخ  هب  ؛(2)  نیِرِساْخلا َنِم  ِهَرِخْآلا  ِیف  َوُه  ُْهنِم َو  َلَبُْقی  ْنَلَف  ًانیِد  ِمالْسِْإلا  َْریَغ  ِغَْتبَی  ْنَم  ُهَّللا َو  َلاَق 

هدومرف یلاعت  كرابت و  يادـخ  هک  نانچ  دـنک ؛ یم  تموکح  یتیگ  رـسارس  رد  نید  کی  طقف  دور و  یم  نایم  زا  ناـیدا  بهاذـم و 
… تسا مالسا  ادخ ، دزن  رد  نید  یتسار  هب  تسا :

؛ دنتـسه یقاب  تمایق  ات  دـنور و  یمن  نایم  زا  اراصن  دوهی و  تایاور ، تایآ و  زا  یخرب  ساسارب  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  لاح  نیا  اب 
!؟ دوش ریگارف  دناوت  یمن  مالسا  نیا  سپ 

هب تسی  اب  یم  لصفم  ياه  شهوژپ  رد  هک  تسا  هراب  نیا  رد  ریگارف  ياه  یـسررب  دـنمزاین  یعطق  هاگدـید  کی  هب  ندیـسر  هچرگا 
اب رثا و  نیا  رد  رصتخم  هزادنا  رد  یلو  دوب ، نآ  لابند 

ص 385. ج2 ، داشرالا ، دیفم ، خیش  - 1
ص1. ج 53 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، رقاب  دمحم  - 2
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یناهج تموکح  ییاپرب  ینایاپ و  هلحرم  رد  دـسر  یم  رظن  هب  روهظ  رـصع  رد  نایدا  ناوریپ  روضح  هراـب  رد  دـش  داـی  هچنآ  هب  هجوت 
هتبلاو .دنام  دهاوخن  تسا  ینامسآ  هدش  فیرحت  نایدا  ناوریپ  انامه  هک  ناکرشم  يارب  ییاج  نیمز ، رب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح 
یهلا نایدا  همه  تقیقح  هکارچ  تسا  یلوبق  لـباقریغ  ضرف  زین  دوب ، دـنهاوخ  هدـشن  فیرحت  نید  هب  دـنب  ياـپ  اـهنآ  هک  نیا  ضرف 

دننک لمع  دوخ  نید  نیتسار  تاروتـسد  هب  دـنهاوخب  اهنآ  رگا  .دـشاب و  یم  تسا ، نایدا  همه  شخب  ناـیاپ  هک  مالـسا  نید  هب  دـیون 
دوعوم يدهم  هب  ترضح  نآ  دوخ  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  ناوریپ  دوجو  ضرف  هکنیا  نمـض  .دنروایب  مالـسا  دیاب 
.دنادب يرگید   حیسم  وریپ  ار  دوخ  نامز ، نآ  رد  دوجوم  یحیسم  نآ  هکنآ  رگم  .دیامن  یم  یندشان  یضرف  هدرک  ادتقا  مالسلا  هیلع 

: دوش یم  روصت  ضرف  هس  اهنآ  دوبن  ای  دوب و  يارب  لاح  ره  هب 

؛ روضح . 1

؛ روضح مدع  . 2

.صاخ نامز  ات  روضح  . 3

یناهج و تموکح  ات  مایق  زا  مایق ، ات  روهظ  زا  هلحرم  هس  هب  نارود  نیا  میدـش  روآدای  روهظ  رـصع  ياـه  هرود  هراـب  رد  نیا  زا  شیپ 
.دوش یم  میسقت  تموکح  هلحرم 

روضح موس  هاگدید  رد  هک  یلاح  رد  دوش  یم  یـسررب  نایدا  ناوریپ  دوبن  دوب و  تسخن ، هاگدید  ود  رد  هدشدای  میـسقت  هب  هجوت  اب 
.تسا لیلد  دنمزاین  یناهج  لدع  تموکح  نارود  رد  نانآ  روضح  يارب  تابثا و  تسخن  هلحرم  ود  رد  ناوریپ  نیا 

ناوریپ روضح  تسخن : هاگدید 

هراشا

(1) ناوریپ روضح  تسخن : هاگدید 

تیحیـسم دوهی و  نایم  يزوت  هنیک  زا  نآ  رد  هک  یتایآ  زین  اه و  ناسنا  رایتخا  يدازآ و  رب  يراشفاپ  اب  هدمع  روط  هب  هاگدید  نیا  رد 
.دنا هتفریذپ  كدنا  هچ  رگا  ار  نید  ود  نیا  ناوریپ  روضح   (2)، هدروآ نایم  هب  نخس 

روضح زا  سک ، چیه  هتـسناد و  رـصحنم  تیحیـسم  دوهی و  رد  طقف  ار  ناوریپ  نیا  دنا  هتفریذـپ  ار  روضح  هک  یناسک  رتشیب  هتبلا  - 1
.تسا هدرواین  نایم  هب  ینشور  نخس  نایدا  رگید  ناوریپ 

هیآ 14. (، 5) هدئام - 2
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: دوش یم میسقت  هتسد  هس  هب  هنیمز  نیا  رد  یمالسا  تایاور 

باتک لها  هیزج  تخادرپ   . 1

نیا هدشن و  هراشا  نآ  صخـشم  نامز  هب  هتبلا  هک  .تسا  هدش  هراشا  باتک  لها  فرط  زا  هیزج  تخادرپ  زا  نخـس  تایاور  یخرب  رد 
.دشاب صاخ  ینامز  هرود  کی  هب  طوبرم  تسا  نکمم 

دنک و یمن  ادیپ  يدنمتسم  دور و  یم  رهـش  هب  رهـش  تاکز  تخادرپ  يارب  یـسک  هدش ، لقن  تایاور  یخرب  رد  هک  ینامز  یتسار  هب 
!؟ نایدا ناوریپ  كدنا  هیزج  كدنا  هب  يزاین  هچ  دزیر  یم  نوریب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  يارب  ار  دوخ  ياه  جنگ  نیمز 

اهنآ باتک  اب  باتک  لها  نایم  يرواد   . 2

.درک و دـهاوخ  يرواد  اهنآ  هدـشن  فیرحت  باتک  اب  اراصن  دوهی و  نایم  ترـضح  نآ  هک  هدـش  هراـشا  زین  رگید  تاـیاور  یخرب  رد 
باتک رد  هدش  هداد  تراشب  نید  زا  يوریپ  هب  اهنآ  تیاده  هدـش و  فیرحت  باتک  زا  اهنآ  يوریپ  نالطب  رب  مکح  يرواد  نیرت  مهم 

.تسا نانآ  سدقم 

.دسرب دوخ  یناهج  تیبثت  هب  تیمکاح  ات  دریذپ  تروص  هاتوک  يا  هرود  رد  دناوت  یم  مه  نیا  هتبلا  هک 

ربمایپ هریس  اب  يدهم   هریس  تهابش   . 3

نآ تسا و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  شور  نانوچ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  شور  هک  هدـش  هراشا  یناوارف  تاـیاور  رد 
.درک یم  تفایرد  هیزج  باتک  لها  زا  ترضح 

بسح رب  هچنآ  ره  هک  تسین  انعم  نادب  زگره  نیا  اما  تسا ، ایبنالا  متاخ  تنس  نامه  ایصوالا  متاخ  تنـس  هچرگا  تسا  ینتفگ  هتبلا 
ییاه لیلد  هب  ربمایپ  رصع  رد  رگا  .تفرگ  دهاوخ  لکش  زین  يودهم  رصع  رد  هتفرگ  لکش  يوبن  رـصع  رد  عناوم  اهاضتقا و  طیارش ،

.دوب دهاوخن  طیارش  نآ  رگید  دش  یم  دروخرب  زیمآ  تملاسم  هدش  فیرحت  نایدا  ناوریپ  اب  تیاده  هب  دیما  نوچ 

زا نامیا  تسا و  شنیزگ  قح  ياراد  ناسنا  هک  ییاجنآ  زا  هدـش  هتفگ  زین  لقع  هاـگن  زا  هاگدـید  نیا  رد  تاـیاور  تاـیآ و  رب  نوزفا 
.دنشاب نایدا  رگید  ناوریپ  دناوت  یم  ترضح  تموکح  رد  سپ  درادن  يرثا  رابجا  يور 
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.تسا رایتخا  باختنا و  يور  زا  دنروآ  یم  نامیا  نامز  نآ  هک  یناسک  همه  هدش  هتفگ  دوخ  لحم  رد  هتبلا  و 

نایدا ناوریپ  روضح  مدع  مود : هاگدید 

هراشا

.تسا هدش  هراشا  تایاور  تایآ و  یخرب  هب  زین  هاگدید  نیا  رد 

تایآ . 1

زین تایاور  یخرب  زا  .دـش و  هراشا  اهنآ  هب  مالـسا  نید  ندـش  یناهج  هراب  رد  نیا  زا  شیپ  هک  هدـش  هراشا  یتایآ  هب  هاگدـید  نیا  رد 
.دنام دهاوخن  یقاب  نایدا  نیا  دولآ  كرش  ياه  هزومآ  رب  اهنآ  ياقب  نایدا و  ناوریپ  روضح  يارب  یلاجم  زگره  دوش  یم  هدافتسا 

نیا رد  هک  دنروآ  یم  نامیا  دوخ  یلـصا  باتک  هب  دننام و  یمن  یقاب  هدش  فیرحت  ياه  هزومآ  رب  رگید  اهنآ  هک  دیوگن  یـسک  هتبلا 
رد انامه  هک  دنوش  دنب  ياپ  تسیاب  یم  متاخ ) ربمایپ  يربمایپ  متاخ و  نید  ناونع  هب  مالسا  هب  داقتعا  هزومآ (  نیرت  یلصا  هب  تروص 

.تسا هدش  هداد  تراشب  لیجنا 

: » دومرف دنهاوخن » نیکرـشم  دنچ  ره  دـنادرگ ، یم  هریچ  نایدا  همه  رب  ار  وا  دـنوادخ   » هیآ لیوأت  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما   
« .دنک یم  دمحم  ترضح  هب  رارقا  هک  نیا  زج  دنام ، یمن  یسک  چیه  ؛(1)  هلآو هیلع  هللا  یلص  ٍدَّمَحُِمب  َّرَقَأ  اَّلِإ  ٌدَحَأ  یَْقبَی  َال  ْنَأ  ُنوُکَی 

تایاور . 2

جنپ هب  هنیمز  نیا  رد  تایاور  .دش  دهاوخ  یـسررب  هدـش ، لقن  نایدا  روضح  اهنآ  رد  هک  دنمـشزرا  تایاور  زا  یخرب  تمـسق  نیا  رد 
: دنوش یم میسقت  هتسد 

هیزج ندش  هتشادرب  تایاور  لوا : هتسد 

یخرب رد  یتح  دنک و  یم یفن  ار  هیزج  شریذپ  نایدا ، دوجو  لیالد  شخب  رد  هدـش  حرطم  تایاور  فالخرب  تایاور ، زا  هتـسد  نیا 
تایاور زا  یخرب  هتبلا  دـناد ؛ یم تموکح  نارود  رد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  تامادـقا  زا  ار  هیزج  ندـش  هتـشادرب  تایاور  زا 

.دنناد یم  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  تامادقا  زا  ار  لمع  نیا  تنس ، لها عبانم  رد  هژیو  هب  رگید ،

ص 87. ج2 ، یشایع ، ریسفت  یشایع ، - 1
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زا شیپ  هلحرم  رد  ترـضح  هک  دـشاب  يا  هیزج  هب  طوبرم  هیزج  نتـشادرب  نیا  دـناوت  یم  هدـش ، هراشا  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگنآ  هتبلا 
.دوب هداد  رارق  تیمکاح  تیبثت  يارب  یناهج  تموکح 

یحیسم دوهی و  اب  هزرابم  تایاور  مود : هتسد 

.دننک یم حیرصت  ار  نامزلارخآ  رد  اراصن  دوهی و  روضح  مدع  رب  مالسلا  مهیلع  همئا  تایاور ، عون  نیا  رد 

ترضح مدیسرپ ؟ ار  ِضْرَْألا )) ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ْنَم  َمَلْـسَأ  َُهل  َو  : )) هیآ نیا  ریـسفت  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تفگ : ریکب  نبا   
: دومرف

ِضْرَْألا َو ِقْرَـش  ِیف  ِراَّفُْکلا  ِهَّدِّرلا َو  ِلـْهَأ  ِهَقِداـَنَّزلا َو  َنِیِئباَّصلا َو  يَراَـصَّنلا َو  ِدوُهَْیلاـِب َو  َجَرَخ  اَذِإ  مالـسلا  هیلع  ِِمئاَْـقلا  ِیف  َْتلِْزنُأ  َلاَـق 
ُهَُقنُع َبَرَض  ِْملُْسی  َْمل  ْنَم  ِْهیَلَع َو  ِهَِّلل  ُبِجَی  ُِملْسُْملا َو  ِِهب  ُرَمُْؤی  اَم  ِهاَکَّزلا َو  ِهاَلَّصلِاب َو  ُهَرَمَأ  ًاعْوَط  َمَلْسَأ  ْنَمَف  َماَلْسِْإلا  ُمِْهیَلَع  َضَرَعَف  اَِهبْرَغ 

اراصن و دوهی و  رب  هک  یماـگنه  هدـش ، لزاـن  مئاـق  هراـبرد  هیآ  نیا  ؛(1)  هَّللا َدَّحَو  اَّلِإ  ٌدَـحَأ  ِبِراَـغَْملا  ِقِراَـشَْملا َو  ِیف  یَْقبَی  اـَل  یَّتَح 
ره .دیامن  یم  داهنـشیپ  ار  مالـسا  دـنک و  یم  مایق  نیمز ، هرک  برغ  قرـش و  رد  رافک  مالـسا و  زا  ناگتـشگرب  اه و  يدام  نیئباص و 
رب تسا  نآ  ماجنا  هب  رومأم  یناملـسم  ره  هچ  نآ  دهدب و  تاکز  دـناوخب و  زامن  هک  دـهد  یم  روتـسد  تفریذـپ ، لیم  يور  زا  سک 

یقاب سانـشن  ادخ  رفن  کی  ملاع  برغ  قرـش و  رد  هک  نآ  ات  دنز ، یم  ار  شندرگ  دشن  ناملـسم  سکره  دنک و  یم  بجاو  زین  يو 
.دنامن

نیکرشم رافک و  اب  هزرابم  تایاور  موس : هتسد 

زا یخرب  رد  .دنوش  یم  هدرمش  كرشم  یعون  هب  دنناد ، یم ادخ  رـسپ  ار  ریزع  هکنیا  رطاخ  هب  نایدوهی  ناشثیلثت و  رطاخ  هب  نایحیـسم 
.دنک یم یفن  نامزلارخآرد  ار  رافک  نیکرشم و  دوجو  تایاور 

نید همه  رب  ات  داتسرف ، قح  نید  تیاده و  اب  ار  دوخ  هداتسرف  ادخ  : » هیآ ریسفت  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  نم  تفگ : ریـصب  وبا 
ققحت هدـشن و  لزان  زونه  هیآ  نیا  لیوأت  مسق  ادـخ  هب  : » دومرف ترـضح  مدیـسرپ ؟ ار  دـنهاوخن » نیکرـشم  دـنچ  ره  دوش ، هریچ  اـه 

« .تفاین

ص 183. ج1 ، نیشیپ ، - 1

دلج 4 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 310زکرم  هحفص 96 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_66_1
http://www.ghaemiyeh.com


67 ص :

: دومرف ترضح  تفای ؟ دهاوخ  ققحت  هیآ  نیا  لیوأت  تقو  مادک  موش ! تنابرق  متفگ :

یکرشم رفاک و  دیآ ، نوریب  مئاق  نوچ  سپ  دهاوخ ..  یلاعت  يادخ  رگا  دوش  رهاظ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  مئاق  یتقو 
نآ دشاب ، یگنـس  نایم  رد  یکرـشم  ای  يرفاک  رگا  هک  نآ  ات  دراد ، یم  هورکم  ار  ترـضح  نآ  جورخ  هک  نآ  رگم  دنام ، یمن  یقاب 

ناهنپ امـش  رظن  زا  ار  دوخ  هتفرگ و  ياج  یکرـشم  ای  يرفاک  نم  نایم  رد  نمؤم ! يا  دـیوگ : نمؤم  هب  هدـمآرد و ]  نخـس  هب   ] گنس
.دشکب هدروآ ، نوریب  نآ  نایم  زا  ار  رفاک  نآ  هدرک و  شوگ  ار  گنس  فرح  نمؤم  نآ  ربب ! نایمزا  ار  وا  سپ  هتخاس ؛

ُهُّلُک ُنیِّدلا  َنوُکَی  ٌهَْنِتف َو  َنوُکَت  یَّتَح ال  ْمُهُوِلتاق  َو  : )) هفیرش هیآ  ریـسفت  هرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگ : یم  ملـسم  نب  دمحم 
: دومرف مالسلا  هیلع  ترضح  مدیسرپ ؟ ِهَِّلل ))…

ِهَّللا ص َلوُسَر  َّنِإ  ُدـَْعب  ِهَیْآلا  ِهِذَـه  ُلـیِوَْأت  ْئِجَی  َْمل  َلاَـقَف  ِهَِّلل  ُهُّلُک  ُنیِّدـلا  َنوُکَی  ٌهَْنِتف َو  َنوُکَت  ـال  یَّتَح  ْمُهُوِلتاـق  َّلَـج َو  َّزَع َو  ِهَّللا  ُلْوَق 
َنوُکَی َال  یَّتَح  َّلَج َو  َّزَع َو  ُهَّللا  َدَّحَُوی  یَّتَح  َنُولَتُْقی  ْمُهَّنَِکل  ْمُْهنِم  ْلَبْقَی  َْمل  اَُهلیِوَْأت  َءاَـج  ْدَـق  ْوَلَف  ِِهباَحْـصَأ  ِهَجاَـح  ِِهتَجاَِـحل َو  ْمَُهل  َصَّخَر 

و  ] دنتشاد شباحصا  دوخ و  هک  يزاین  رـس  زا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  انامه  .هدماین  هیآ  نیا  لیوأت  زونه  ؛(1)  ٌكْرِش
هتفریذپ اه  نآ زا  تلهم  نیا  دسرب ، هیآ  نیا  لیوأت  هک  يزور  دنداد و  تلهم  اه  نآ هب  دنزاسب ] نافرحنم  ناکرـشم و  اب  دـندوب  ریزگان 

.دنامن ياج  هب  یکرش  دوش و  شتسرپ  یگناگی  هب  ّلج  ّزع و  يادخ  ات  دنوش  هتشک  هکلب  دوشن ،

دهاوخ لدع  زا  رپ  ار  نیمز  هک  یتموکح  (2) و  .تسا هدش  دای  میظع  ملظ  ناونع  اب  كرش  زا  تایآ  یخرب  رد  دش  دای  هچنآ  رب  نوزفا 
؟ تفات دهاوخرب  ار  تسا  باتک  لها  ناوریپ  كرش  انامه  هک  گرزب  ملظ  هنوگچ  تخاس ،

كاپ تسا  رافک  ناکرشم و  انامه  هک  دنوادخ  نانمشد  زا  ار  نیمز  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هدش  هتفگ  تایاور  یخرب  رد  زین  و 
هک هاگنآ  ات  دوش  یمن  ققحم  زگره  كرـش  یگدولآ  زا  نیمز  یگزیکاپ  تراهط و  نیا  و  ِیئاَدْعَأ ) ْنِم  َضْرَْألا  ُرِّهَطُأ  ِِهب  َو   ) دـنک یم 

همه

ح243. ص 201 ، ج8 ، یفاک ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - 1
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.دنوش هتشادرب  نیمز  يور  زا  ناکرشم 
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ییامزآدوخ

حیـضوت تسیچ ؟ یتسرپاـتکی  ياـه  هنیمز  ندرک  مهارف  يارب  یناـهج  تموکح  رد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  مادـقا  نیتسخن  . 1
.دیهد

؟ تسیچ روهظ  رصع  هب  طوبرم  تایاور  یخرب  رد  دیدج  رما  باتک و  زا  دوصقم  . 2

؟ دنرادنپب ون  يرما  ار  مالسا  نیتسار  ياه  هزومآ  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  لمع  مدرم  ات  دوش  یم  ببس  یلماوع  هچ  . 3

.دییامن نایب  تایاور  نآرق و  هاگن  زا  ار  مالسا  ندوب  یناهج  لئالد  نیرت  مهم  . 4

.دیهد حیضوت  تسا ؟ مادک  دنرادن ، يودهم  تموکح  رد  نایدا  ناوریپ  روضح  هب  رواب  هک  یناسک  لیلد  . 5

===

شهوژپ يارب  عبانم 

.ش 1380 باتک ، ناتسوب   ، مق هجرف ، هللا  لجع  يدهم  تموکح  هب  يزادنا  مشچ  نیدلا ، مجن  یسبط ، . 1

.ش .1380 مالسلا ،  هیلع  یلع  ماما  هسردم  مق ، هجرف ، هللا  لجع  يدهم  یناهج  تموکح  رصان ، يزاریش ، مراکم  . 2

.ش 1379 ءایفصالا ، رون  مق ، يراسناوخ ، یعیفشریم  داوج  دیس  قیلعت : قیقحت و  رظتنم ، يدهم  داوج ، دمحم  یناسارخ ، . 3

.ش 1384 رصع ، دوعوم  نارهت ، روپ ، يداجس  نسح  همجرت  روهظ ، زا  سپ  خیرات  دّمحم ، دّیس  ردص ، . 4
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تلادع مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح  تموکح  مراهچ : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

تلادع یسانش  موهفم 

ینید ياه  هزومآ  رد  تلادع 

مالسلا هیلع  دوعوم  يدهم  تلود  رد  تلادع 

يودهم يرتسگ  تلادع  ياهدربهار 

يودهم تلادع  هرتسگ 

یناسنا هرتسگ 

ییایفارغج هرتسگ 

یقادصم هرتسگ 

تلادع تاکرب  راثآ و 
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دمآرد شیپ 

همه راب  نیا  هک  تسا ؛ لطاب  قح و  لها  هتسویپ  تازرابم  زا  هدرپ  نیرخآ  یتسار  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  یناهج  مایق  روهظ و 
.تسا قح  نآ  زا  يزوریپ 

رد .تسا و  اه  ناسنا  همه  ناـیم  یتیگ و  همه  رب  یتسرپاـتکی  شرتسگ  يودـهم ، یناـهج  دـحاو  تموکح  ییاـپرب  فدـه  نیرت  مهم 
زا نیمز  ندـشرپ  یناوارف  تاـیاور  .تسا  هعماـج  رد  یعاـمتجا  يدرف و  تلادـع  ریگارف  يارجا  هار  هناـگی  یگژیو  نیا  ندروآدـیدپ 

.دنا هدرک  دای  سدقم  فده  نآ  هب  ندیسر  يارب  راکوزاس  نیرت  يروحم  ناونع  هب  ار  تلادع 

مه هدش ، رکذ  یناوارف  ثیداحا  رد  هک  ًاروج » ًاملظ و  تئلم  امک  الدـع  ًاطـسق و  َضرألا  ألمی   » هلمج تفگ  ناوت  یم  هک  يا  هنوگ  هب 
نیا یگنوگچ  شزرا و  دناوت  یم  هدمآ  تنـس  لها  مه  هعیـش و  عبانم  رد  مه  هک  یتایاور  هوبنا  .يونعم  رتاوت  مه  دراد و  یظفل  رتاوت 

.دنایامنب رتشیب  ار  يرتسگ  تلادع 

زا رتارف  رایـسب  تلادع  هرتسگ  دسر  یم  رظن  هب  یلو  دسر ، یم  نهذ  هب  يداصتقا  تلادـع  زیچ  ره  زا  شیب  تلادـع  ثحب  رد  هچ  رگا 
.دریگ یم  دوخ  ششوپ  ریز  ار  یگدنز  ياه  هصرع  همه  تسا و  يداصتقا  روما 

نانچمه رگید  ياـه  ثحب  یخرب  نوچ  هتبلا  دوش و  هراـشا  یـساسا  ثحب  نیا  هب  نکمم  هزادـنا  هب  اـت  دوش  یم  شـالت  سرد  نیا  رد 
.تسا رت  فرژ  رت و  هدرتسگ  ياه  یسررب  دنمزاین 

يرطف زاین  کی  نآ  هکنیا  هچ  .تسا  رادروخرب  يا  هژیو  هاگیاج  زا  تلادـع  ینامـسآ ، نایدا  همه  نوچمه  یمالـسا ، ياه  هزومآ  رد 
هک هاگنآ  هدش و  یگدنز  طاشن و  زا  راشرـس  هعماج  هدش ، هجوت  نادب  هک  هاگنآ  خیرات  رذگ  رد  تسه ؛ اه  ناسنا  همه  رد  هک  تسا 

متس
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یم هتـسناد  مدرم  يرورـض  ياـهزاین  زا  ار  تلادـع  مالـسلا ، هیلع  قداـص  ماـما  .دـندش  یگدومخ  راـچد  مدرم  تفرگ ، ار  نآ  ياـج 
: دیامرف

، تینما دـندنمزاین : نآ  هب  اـه  ناـسنا  همه  هک  تـسا  زیچ  هـس  ؛(1)  بْصِْخلا ُلْدَْـعلا َو  ُْنمَْألا َو  اَْـهَیلِإ  ًاّرُط  ُساَّنلا  ُجاَـتْحَی  َءاَیْـشَأ  ُهَثاََـلث  » 
« .یناوارف تعسو و  تلادع ،

: دیامرف یم  تلادع  شزرا  رد  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

نآ ياه  بش  هک  یتدابع  لاس  داتفه  زا  تلادـع  تعاس  کـی  ؛(2)  اَهُراَهَن ٌماَیِص  اَُهْلَیل َو  ٌماَِیق  ًهَنَـس  َنیِْعبَـس  ِهَداَبِع  ْنِم  ٌْریَخ  ٍهَعاَس  ُلْدَع 
.دوش هتفرگ  هزور  نآ  ياهزور  دوش و  يراد  هدنز  بش 

تلادع یسانش  موهفم 

يوغل يانعم  فلا )

: تسا هلمج  نآ  زا  هدش ; هئارا  ینوگانوگ  فیراعت  تلادع  زا 

: دیوگ یم  تادرفم  رد  یناهفصا  بغار 

… ِءاوس یلع  ُطیـسقت  وه  لدعلاف  نابراقتی … لدِعلاو  ُلدعلاو  هقیاضملا  رابتعاب  لمعتـسیو  هاواسملا  یـضتقی  ظفل  هلداعملا  هلادـعلا و 
لدِـع لدَـعو و  دراد  دربراک  ءایـشأ  نایم  هسیاقم  رد  هراومه  تهج  نیمه  هب  تسا و  يربارب  يانعم  یـضتقم  هلداـعم  تلادـع و  ؛(3) 

.تسا گنهامهو  يواسم  مین  ود  هب  میسقت  نامه  لدع  سپ  .دنراد  رگیدکی  هب  یکیدزن  هباشت 

: تسا هدرک  فیرعت  زیچ  ود  نایم  يواست  يانعم  هب  ار  لدع  زین  روظنم  نبا 

نم ُلْدَـعلا  .ُلِدـْعَی و  قحلاب و  یـضْقَی  وه  لاقی : قحلاب ، مْکُحلا  ُلْدَـعلا : .رْوَجلا و  ُّدِـض  وه  و  میقتْـسُم ، هنَأ  سوفنلا  یف  ماق  ام  لْدَـعلا :
(4) .هُمْکُح ُهلوق و  ُّیِضْرَملا  سانلا :

: دیوگ یم  نینچ  نآ  يانعم  رد  یسوط  خیش 

ص 319. لوقعلا ، فحت  ینارح ، هبعش  نب  نسح  - 1
ص 352. ج 72 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، رقاب  دمحم  - 2

ص 336. نآرقلا ، ظافلا  تادرفم  مجعم  یناهفصا ، بغار  - 3
ص 432. ج 11 ، برعلا ، ناسل  روظنم ، نبا  - 4
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یلداعتم يواـستم و  لاوحا  ناـسنا  هک  تسا  نیا  تغل  رد  تلادـع   (1); ایواستم لاوحالا  لداعتم  ناـسنالا  نوکی  نإ  هغللا  یف  هلادـعلا 
.دشاب هتشاد 

.تسا راد  قح  هب  قح  ندیسر  هتسیاش و  میسقت  نآ  دنراد و  هراشا  تقیقح  کی  هب  ظافلا  رد  فالتخا  دوجو  اب  فیراعت  نیا 

یحالطصا يانعم  ب )

: تسا هتفگ  نینچ  نآ  يانعم  رد  ییابطابط  همالع 

قح هب  دراد  یقح  ره  ییورین  ره  تسا  نیا  تلادع   (2); هل یغبنی  يذلا  هعضوم  یف  هعضو  هقح و  يوقلا  نم  قح  يذ  لک  ءاطعا  یه 
.دریگ رارق  تسا  هتسیاش  هک  ییاج  رد  دسرب و  دوخ 

هب ور  نیا  زا  تسین ، اهنآ  همه  ثحب  لاجم  كدنا ، تاحفـص  نیا  رد  هک  هدش  رکذ  یناوارف  ياه  فیرعت  حالطـصا  رد  تلادع  يارب 
: دوش یم  هدنسب  هدرک ، نایب  یهلا  لدع  باتک  رد  يرهطم  دیهش  هک  یتشادرب  راهچ 

تیاعر يانعم  هب  یمالـسا  گنهرف  رد  زین  داصتقا  هژاو  هعومجم ؛ کی  يازجا  نایم  نزاوت  ای  بساـنت  تیاـعر  ینعی  ندوب : نوزوم  . 1
.تسا لادتعا  تیاعر  يانبم  رب  یمالسا  داصتقا  ساسا  تسا و  هدش  رکذ  لادتعا  طسو و  دح 

لدـع دـننام : دـنراد ، يواسم  ياه  قاقحتـسا  اهدادعتـسا و  هک  یماگنه  دارفا  نایم  تاواسم  تیاعر  ینعی  ضیعبت : عفر  يواـست و  . 2
.یضاق

.یعامتجا تلادع  دننام : اهنآ  يراکمه  نازیم  ساسا  رب  زایتما  شاداپ و  ندادو  دارفا  قوقح  تیاعر  . 3

(3) .تسا یلاعت  يراب  تایصوصخ  زا  ینیوکت و  تلادع  هب  طوبرم  ًاتدمع  لدع  زا  ینعم  نیا  اه : قاقحتسا  تیاعر  . 4

ص 217. ج 7 ، طوسبملا ، یسوط ، خیش  - 1
ص 271. ج 1 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  ییابطابط ، نیسح  دمحم  - 2

ص 83 78. ج1 ، راثآ ، هعومجم  يرهطم ، یضترم ، - 3
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ینید ياه  هزومآ  رد  تلادع 

نآرق رد  فلا )

: تسا رارق  نیا  زا  یخرب  هک  تسا  هدش  هتخادرپ  تلادع  ثحب  هب  فلتخم  ياه  تبسانم  هب  نآرق  زا  یناوارف  تایآ  رد 

طسق هب  مئاق  دنوادخ ،  . 1

َوُه ّالِإ  َهلِإ  ِطْسِقلِاب ال  ًاِمئاق  ِْملِعلا  اولُواَو  ُهَِکئالَملاَو  َوُه  ّالِإ  َهلإ  ـال  ُهَّنأ  ُهللا  َدِهَـش  : )) دومرف هدـناوخ و  طـسق » هب  مئاـق   » ار دوخ  دـنوادخ 
تسین وا  زج  شتسرپ  هتسیاش  يدوبعم  هک  تسا  هداد  یهاوگ  هتشاد ، اپرب  ار  تلادع  شیاهراک  رد  هک  دنوادخ   (1) ؛)) ُمیِکَحلا ُزیزَعلا 

، تسا میکح  ریذپان و  تسکش  هک  وا  زج  شتـسرپ  هتـسیاش  يدوبعم  يرآ [؛  [ .دنا هداد  یهاوگ  نآ  رب  زین  نادنمـشناد  ناگتـشرف و  و 
.تسین

تلاسر فده  تلادع ،  . 2

فدـه ار  نامدرم  نایم  رد  تلادـع  شرتسگ  طسق و  ییاـپرب  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  ناربماـیپ  نداتـسرف  فادـها  ناـیب  رد  میرک  نآرق 
ِهیف َدـیدَْحلا  اَْنلَزنَأَو  ِطْسِْقلِاب  ُساَّنلا  َموُقَِیل  َنازیْملاَو  َبَتِْکلا  ُمُهَعَم  اَْنلَزنَأ  ِتَنِّیَْببلِاب َو  اَنَلُـسُر  اَْنلَـسْرَأ  ْدََـقل  : )) تسا هدرک  نایب  نانآ  یلـصا 

لیالد اب  ار  دوخ  ناربمایپ  ام ]  ] یتسار هب   (2) ؛)) ٌزیِزَع ُّيوَق  َهللا  َّنإ  ِْبیَْغلِاب  ُهَلُسُر  َو  ُهَرُـصنَی ، نَم  ُهللا  َمَْلعَِیل  ِساّنِلل َو  ُِعفاَنَم  َو    ٌ دیِدَش ُسْأَب 
يرطخ مدرم  يارب  نآ  رد  هک  ار  نهآ  و  دنزیخرب ، فاصنا  هب  مدرم  ات  میدروآ  دورف  ار  وزارت  باتک و  اهنآ  اب  میدرک و  هناور  راکشآ 

ادـخ يرآ ، .دـنک  یم  يرای  ار  شناربمایپ  وا و  ناهن ، رد  یـسک  هچ  درادـب  مولعم  ادـخ  ات  میدروآ ، دـیدپ  تسا ، ییاهدوس  تخس و 
.تسا ریذپان  تسکش  دنمورین 

طسق هب  رومأم  مالسا ، ربمایپ   . 3

هداد ناـمرف  داد  لدـع و  هب  مراـگدرورپ  وـگب :  (3) ؛))… طـسِقلِاب یِّبَر  َرَمَأ  ْلـُق  : )) دـیوگب هک  داد  روتـسد  شربماـیپ  هـب  ار  نآ  سپس 
…. تسا

هیآ 18. (، 3  ) نارمع لآ  - 1
هیآ 25. (، 57  ) دیدح - 2
هیآ 28. (، 7  ) فارعا - 3
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تلادع هب  رومأم  نانمؤم ،  . 4

(1) ؛))… َءادهُش ِِهللا ِطْسِقلِاب  َنیماّوَق  اُونوُک  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : )) دومرف دناوخ و  ارف  طسق  تلادع و  ییاپرب  هب  زین  ار  نانمؤم  دنوادخ 
.دیهد یهاوگ  ادخ  يارب  دینک و  مایق  تلادع  هب  هتسویپ  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

: دومرف نینچ  هدرک  يراشفاپ  تلادع  نیا  رب  هدئام  هروس  متشه  هیآ  رد 

َّنِإ َهللا  اوُقَّتاَو  يْوقَّتِلل  ُبَْرقَأ  َوُه  اُولِدْعإ  اُولِدْعَتّالَأ  یلَع  مْوَق  ُنائَنَش  ْمُکَّنَمِرْجَیالَو  ِطْسِْقلِاب  َءاَدَُهش  ِهَِّلل  َنیِماَّوَق  ْاُونوُک  ْاُونَماَء  َنیِذَّلا  اَُّهیَأَی  ))
دیابن هّتبلا  و  دیهد ، تداهـش  تلادع  هب  و ]  ] دـیزیخرب داد  هب  ادـخ  يارب  دـیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   (2) ؛)) َنُولَمْعَتاِمب ٌریبَخ  َهللا 

ادخ هک  دیراد ، اورپ  ادخ  زا  و  تسا ، رتکیدزن  اوقت  هب  نآ  هک  دینک  تلادع  .دینکن  تلادع  هک  دراد  نآ  رب  ار  امـش  یهورگ  ِینمـشد 
.تسا هاگآ  دیهد  یم  ماجنا  هچنآ  هب 

يرواد ماگنه  يرگداد   . 5

اوُـمُکَْحت ْنَأ  ِساَّنلا  َنـَْیب  ْمـُتْمَکَح  اذِإ  َو  : )) دـیامرف یم  هـک  اـجنآ  دـننک  يرواد  لدـع  هـب  يرواد  ماـگنه  هدرک  شرافـس  مدرم  هـب  و 
.دینک يرواد  تلادع  هب  دینک ، یم  يرواد  مدرم  نایم  نوچ  (3) و  ؛)) لْدَْعلِاب

.دوب تلادع  ثحب  رد  تایآ  زا  یشخب  طقف  دش  دای  هچنآ 

تایاور رد  ب )

یلع ماما  .تسا  نینچ  اهنآ  زا  يا  هنومن  هک  تسا  هدمآ  تلادع  لدع و  هراب  رد  یناوارف  تایاور  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  نانخس  رد 
: دیامرف یم  لدع  هاگیاج  هراب  رد  مالسلا  هیلع 

رد ار  نآ  هک  تسا  ناحبـس  يادخ  يوزارت  تلادع ،  (4) ؛… ِّقَحلا ِهَماقإل  ُهَبَصَنَو  ِقلَخلا  یف  هَعَـضَو  يذلا  هناحبُـس  ِهللا  ُنازیم  َلدَعلا  َّنإ 
.تسا هدرک  بصن  قح ، نتشاد  اپرب  يارب  هداهن و  دوخ  ياه  هدیرفآ  نایم 

هیآ 135. (، 4  ) ءاسن - 1
.. هیآ 8 (، 5  ) هدئام - 2
هیآ 58. (، 4  ) ءاسن - 3

ص 225. ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  دمحم ، نب  دحاولا  دبع  يدمآ ، یمیمت  - 4
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: دومرف ششخب ؟ ای  تسا  رترب  لدع  ایآ  هکنیا  هب  خساپ  رد  ترضح  نآ  نینچمه 

اَمُُهفَرْـشَأ َو ُلْدَْـعلاَف  ٌّصاَـخ  ٌضِراَـع  ُدوُْـجلا  ٌّماَـع َو  ٌِسئاَـس  ُلْدَْـعلا  اَِـهتَهِج َو  ْنـِم  اَـهُجِرُْخی  ُدوُْـجلا  اَهَعِـضاَوَم َو  َرُومُأـْلا  ُعَـضَی  ُلْدَْـعلا 
هب تسا  يا  هدننک  ریبدت  تلادع  .دیامن  نورب  شیاج  زا  ار  نآ  شـشخب  دـیاب و  هک  دـهن  یم  اجنادـب  ار  اهراک  تلادـع  ؛(1)  اَمُُهلَْضفَأ

.تسا رت  تلیضف  اب  رتفیرش و  لدع  سپ  .ناگصاخ  دوس  هب  ششخب  و  ناگمه ، دوس 

.دوش یم  هدنسب  رصتخم  ینایب  هب  هک  هتفر  راک  هب  زین  طسق  ریبعت  تایاور  زا  يرایسب  رد  تلادع  ریبعت  رب  نوزفا  هتبلا 

هک لاعِفا ) باب  رد   ) .دـنیوگ ار  هنالداع  هرهب  مه  .تسا  هتفر  راک  هب  مه  لباقم  ياـنعم  ود  هب  یناهفـصا ، بغار  هتفگ  هب  اـنب  طـسق " "

هب دنا  هدرک  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  ات  ؛(2)  ِطْسِْقلِاب ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیذَّلا  َيِزْجَِیل  دومرف : دنوادخ 
روج و يانعم  هب  مه  .دـیراد و  اپرب  فاصنا  هب  ار  نزو  ؛(3) و  طْسِْقلِاب َنْزَْولا  اوُمیقَأ  َو  دومرف : رگید  ییاج  رد  .دهد و  شاداپ  تلادـع 
، نافرحنم یلو  ؛(4)  ابَطَح َمَّنَهَِجل  اُوناـکَف  َنوُطِـساْقلا  اَّمَأ  َو  دومرف : دـنوادخ  هک  درجم ) یثـالث  باـب  رد  ، ) هدـمآ نارگید  هرهب  نتفرگ 

(5) .دوب دنهاوخ  مّنهج  مزیه 

هطقن و  دزادرپـب ، ار  سک  ره  قح  ناـسنا  هک  دوـش  یم  هتفگ  نیا  هب  تلادـع  دراد ، دوـجو  تواـفت  طـسق "  " و تلادـع "  " ناـیم هتبلا 
هب ار  یـسک  قح  هک  تسا  نآ  شموهفم  طسق "  " یلو دراد ، غیرد  اهنآ  زا  ار  دارفا  قوقح  دنک و  متـس  ملظ و  هک  تسا  نآ  شلباقم ،

.دهد يرگید  هب  ار  یسک  قح  هک  تسا  نآ  شلباقم  هطقن  و  درادن ، اور  ضیعبت " رگید " ریبعت  هب  و  دهدن ، يرگید 

دنور یم  راک  هب  رگیدکی  زا  ادج  هک  یماگنه  ًاصوصخم  هملک  ود  نیا  عیسو  موهفم  یلو 

ص440. تمکح 437 ، يدیهش ، رفعج  دیس  همجرت : هغالبلا ، جهن  406 ق ،) د /  ) یضر فیرش  نیسح  نب  دمحم  - 1
هیآ 4. ( 10  ) سنوی هروس  - 2

هیآ 9. ( 55  ) نمحرلا هروس  - 3
هیآ 15. ( 72  ) نج هروس  - 4

ص 670. ج1 ، تادرفملا ، بغار ، - 5
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.دشاب یم  نداد  رارق  شیوخ  ياج  هب  ار  زیچ  ره  راک و  همه  زیچ و  همه  رد  لادتعا  تیاعر  ینعم  هب  تسا و  يواسم  ًابیرقت 

مالسلا هیلع  دوعوم  يدهم  تلود  رد  تلادع 

هاگره هک  يا  هنوگ  هب  تسا  هجرف  هللا  لجع  يدهم  ماما  یناهج  تموکح  یلـصا  هصخاش  هژیو ، الاو و  رایـسب  هاگیاج  نیا  اب  تلادع 
مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  زا  ینیلک  موحرم  .دوش  یم  هراشا  زین  طسق  لدـع و  ییاپرب  هب  دـیآ  یم  نایم  هب  همیرک  تلود  نآ  زا  نخس 

یم رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  يدهم  ًاملُظ ؛ … ًاروَج و  ْتَِئُلم  امَک  ًاطِْـسق  الدَـع َو  َضرألا  ُألمَی  يدـهَملا … دـنک … : یم  لقن  نینچ 
(1) .تسا هدش  رپ  متس ، ملظ و  زا  هک  هنوگ  نامه  دنک ؛

زا سپ  ار  نیمز  ادخ  هک  دینادب   (2) ؛))… اِهتوَم َدَعب  َضرَألا  ییُحی  َهللا  َّنَأ  اوُمَلعإ  : )) هیآ نیا  لیوأت  هرابرد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا 
: دومرف .دش  لاوس  ؛ دنادرگ یم  هدنز  شگرم 

ایحا ار  لدـع  ات  دزیگنا  یم  رب  ار  ینادرم  هبترم ، دـنلب  دـنوادخ   (3) ؛)) ِلْدَْـعلا ِءاَیْحِِإل  ُضْرَْألا  اَیُْحتَف  َلْدَْـعلا  َنُویُْحیَف  ًالاَجِر  ُهَّللا  ُثَْعبَی  ))
.دوش یم  هدنز  لدع ، يایحا  اب  نیمز  نوچ  دننک ؛

يودهم يرتسگ  تلادع  ياهدربهار 

هراشا

هیاپ رب  یناهج  هعماج  ییاپرب  رد  راگدرورپ  دیون  ات  داد  دنهاوخ  مه  هب  تسد  تلادع  هدـنروآدیدپ  رـصانع  همه  يودـهم  هعماج  رد 
نیا رد  هک  لداع ، هعماـج  لداـع و  نارازگراـک  تموکح و  لداـع ، ربهر  هنارگداد ، نوناـق  نوچ : يرـصانع  دـنهد ؛ لکـش  ار  لدـع 

.دوب دهاوخ  یعطق  يرما  یناهج  لدع  تروص 

اه نآ  زا  یخرب  هک  دش  دـهاوخ  یتلادـع  یب  هنیمز  نتفر  نایم  زا  لداعت و  ببـس  اه  نآ  ماجنا  هک  دراد  ییاهراکهار  تلادـع  يارجا 
: زا دنترابع 

تفرعم شیازفا 

مدرم ياه  یهاگآ  روهظ ، رصع  رد  .تسا  ینادان  لهج و  یتلادع  یب  لماوع  زا  یکی 

ص 338. ج1 ، یفاک ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - 1
هیآ 17. (، 57  ) دیدح - 2

ص174. ج7 ، یفاک ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - 3
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: دیامرف یم روهظ ، رصع  هعماج  یهاگآ  دشر  هراب  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .تشاد  دهاوخ  يریگ  مشچ  شیازفا 

رب ار  شتسد  دنک ، مایق  ام  مئاق  هک  هاگ  نآ  ؛(1)  ْمُهَماَلْحَأ اَِهب  ْتَلُمَک  ْمَُهلوُقُع َو  اَِهب  َعَمَجَف  ِداَبِْعلا  ِسوُءُر  یَلَع  ُهَدَی  َعَضَو  اَنُِمئاَق  َماَق  اَذِإ 
.دنادرگ یم  لماک  عمج و  ار  اه  نآ  ياهدرخ  دنوادخ  هلیسو  نیا  هب  دهن ؛ یم  ناگدنب  رس 

قافنا شرتسگ 

کیدزن رد  یمهم  شقن  نادـنمتورث  فرط  زا  قافنا  .تسا  ینغ  تسدـیهت و  نایم  یتاـقبط  هلـصاف  یتلادـع  یب  لـماوع  نیرت  مهم  زا 
شاداپ هدش و  یقلت  شزرا  کی  ناونع  هب  بجاو ، ریغ  تروص  هب  یتح  قافنا ، .دنک  یم  افیا  یناگمه  يرادروخرب  هب  هعماج  نتخاس 

زا یکی  هک  يا  هنوگ  هب  دـسر  یم  دوخ  جوا  هب  لام  قافنا  يدـهم  ترـضح  تیمکاح  نارود  رد  .تسا  هدـش  ناـیب  نآ  يارب  یمیظع 
.دوب دهاوخ  مدرم  ندشزاین  یب  بابسا 

هنارگداد عیزوت 

ربمایپ .تسا  هعماج  دارفا  مامت  نایم  تورث  هنارگداد  میـسقت  ياـنعم  هب  روهظ ، رـصع  رد  يداـصتقا  تلادـع  تورث ، هنارگداد  عیزوت   
هاگ نآ  دوش … یم  هتخیگنارب  متما  نایم  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  روهظ  هب  مهد  یم  تراشب  ار  امش  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا 

.(2)… درک دهاوخ  دروخرب  تاواسم  اب  مدرم  همه  نایم  دومرف : تسیچ ؟ ًاحاحص »  » دش هتفگ  احاحص » لاملا  مسقی  و  : » دومرف

یهاوخ نوزفا  نتشادرب 

هدش تمذم  زین  یهاوخ  هدایز  زا  تعانق  هب  شرافس  رب  نوزفا  یمالـسا  ياه  هزومآ  رد  .تسا  یهاوخ  نوزف  دنـسپان  تافـص  زا  یکی 
.تسا یهاوخ  هدایز  اب  هزرابم  يودهم  یناهج  تموکح  ياهدربهار  زا  یکی  .تسا 

: دومرف هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ  ریثک  نب  ذاعم 

انمئاق ماق  اذاف  فورعملاب ، مهیدیأ  یف  اّمم  اوقفنی  نأ  انتعیش  یلع  ٌعّسوم 

ص675. ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
ح18. ص261 ، ج3 ، همغلا ، فشک  یلبرا ، یسیع  نب  یلع  - 2

دلج 4 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 310زکرم  هحفص 109 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_79_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_79_2
http://www.ghaemiyeh.com


80 ص :

َنوُِزنْکَی َنیذَّلا  َو  هباتک (( : یف  ّلج  وّزع  هللا  لوق  وه  هّودع و  یلع  هب  ُنیعتسیف  هب  هیتأی  یتح  هزنک  ٍزنک  يذ  ّلک  یلع  مّرح  مالسلا  هیلع 
ار نآ  دننک و  یم  هنیجنگ  ار  میس  رز و  هک  یناسک  و  (1)؛(2) … (( ٍمیلَأ ٍباذَِعب  ْمُهْرِّشَبَف  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  اهَنوُقِْفُنی  َهَّضِْفلا َو ال  َبَهَّذلا َو 

.هد ربخ  كاندرد  یباذع  زا  ار  ناشیا  دننک ، یمن  هنیزه  ادخ  هار  رد 

مدرم رد  يزاین  یب  ساسحا 

يانغتـسا اب  هک  تسا  يویند  هدنیازف  اه ي  هتـساوخ  يدام و  ياهوزرآ  زا  نتـساکورف  تلادع ، ییاپرب  رد  مهم  ياهراکوزاس  زا  یکی 
نییاپ راگدـنام ، يرطف و  لیـصا و  ياهزاین  هب  هجوت  مدرم ، ینورد  يرکف و  ياه  تیفرظ  نتفرالاب  .دـیآ  یم  دـیدپ  اه  ناسنا  یحور 

ياه هناشن  زا  یناف و … لزان و  روما  ندادـن  رارق  تیولوا  رد  يزیرغ ، يدام و  ناـیاپ  یب  نوگاـنوگ و  ياـه  هتـساوخ  حطـس  ندروآ 
هچ ره  يریگ  لکـش  هب  .دمآ و  دهاوخ  دیدپ  لماک  يا  هنوگ  هب  روهظ  رـصع  رد  يزرودرخ  دشر  اب  هک  .دـنا  يونعم  یحور و  يانغ 
رد دنوادخ  ؛(3) و  هَّمُْألا ِهِذَه  ِبُوُلق  ِیف  یَنِْغلا  ُهَّللا  ُلَعْجَی  َو  دومرف « : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  .دنک  یم  کمک  تلادـع  رتهب 

« .دهد یم  رارق  يزاین  یب  تما  نیا  ياه  لد 

يودهم تلادع  هرتسگ 

هراشا

یلو تسا ، ییایفارغج  هرتسگ  دیآ  یم  مشچ  هب  تایاور  رد  رتشیب  هچنآ  هچرگا  يودهم  یناهج  تموکح  رد  تلادع  هرتسگ  هراب  رد 
.درک هراشا  ناوت  یم  تلادع  ياه  قادصم  همه  زین  یناسنا و  ياه  هورگ  همه  هب  تایاور  یخرب  رد 

یناسنا هرتسگ  . 1

ره اب  لاس ، نس و  ره  رد  سنج ، ره  زا   ) ار اه  ناسنا  همه  هکلب  دوب ، دهاوخن  اه  ناسنا  زا  صاخ  یهورگ  هژیو  زگره  يودهم  تلادع 
ياه ناسنا  هدنریگربرد  يودهم  تلادع  يریگارف  تایاور  یخرب  رد  یتح.تفرگ  دهاوخ  رب  رد  ییایفارغج ) هقطنم  ره  رد  شیوگ و 

رادرکدب

هیآ 34. (، 9  ) هبوت - 1
ص61. ج4 ، یفاک ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - 2

ص 84. ج 51 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، رقاب  دمحم  - 3
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تیادـه يارب  هنیمز  ندرک  مهارف  ناراکدـب  يارب  تلادـع  يارجا  زا  دوصقم  هک  تسا  نییبـت  دـنمزاین  دوخ  نیا  هتبلا  هک  دوش  یم  زین 
هراب نیا  رد  هک  تورث  هنالداع  عیزوت  زا  يدـنم  هرهب  ای  اهنآ و  اب  ترـضح  نآ  دروخرب  دـندشن  تیادـه  هک  یتروص  رد  تساـهنآ و 

يرگداد دزیخاپ ، هب  لدع  هدننکاپرب  هک  هاگ  نآ  ؛(1) … رِجاَْفلا َّرَْبلا َو  ُُهلْدَع  َعِسَو  ِلْدَْعلا  ُِمئاَق  َماَق  اَذِإ  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
« .دریگ یم  رب  ردار  رجاف  راکوکین و  شا 

ییایفارغج هرتسگ  . 2

همه اـب  یتـسه  رـصع ، نآ  رد  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  دـش ، ناـیب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  یتـموکح  شور  هراـبرد  هـک  یتاـیاور  زا 
تفرگ و دـهاوخ  رارق  يداـصتقا  یگنهرف و  یـسایس و  یقوقح و  داـعبا  همه  رد  يودـهم  لدـع  تیمکاـح  هریاد  رد  شا  یگدرتسگ 

.دش دهاوخن  دودحم  یصاخ  هقطنم  هب  یمالسا  تموکح 

ارچ تسین ؛ يا  هعماج  چیه  اب  سایق  لباق  يودهم  هعماج  هاگن ، نیا  زا  .دریگ  یمرب  رد  ار  نیمز  همه  تسا و  ریگارف  يودهم  تلادـع 
هلآو و هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تفالخ  تموکح و  یتح  .دـجنگ  یمن  یـسک  نهذ  رد  زین  ریگارف  نینچ  نیا  یتموکح  روصت  هک 

مالسلا هیلع  يدهم  ماما  مان  اب  طقف  نیمز  همه  رد  يروحم  تلادع  .دنا  هتشادن  عیسو  نینچ  نیا  يا  هرتسگ  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
.تسا هتخیمآ 

یقادصم هرتسگ  . 3

هراشا

هک دریگ  یم  رب  رد  ار  ینوگانوگ  ياه  هزوح  ترـضح  تلادع  هک  دیآ  یم  تسد  هب  تایاور  یخرب  زا  هدـشدای  هرتسگ  ود  رب  نوزفا 
: دنرارق نیا  زا  یخرب 

يرواد رد  تلادع   .کی 

.تسا هدش  هداد  نامرف  لدع  هیاپ  رب  مدرم  نایم  يرواد  هب  نآرق  تایآ  یخرب  رد  دش  هراشا  نیا  زا  شیپ 

هدش هراشا  تایاور  یخرب  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  یناهج  تموکح  یـساسا  ياه  همانرب  زا  یکی  ییاضق  تلادـع 
.تسا

مالسلا هیلع  یلع  الوم  .مینک  یم  هراشا  صوصخ  نیا  رد  هغالبلا ، جهن  هبطخ 138  هب 

ص 61. ج1 ، نساحم ، یقرب ، - 1
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: دیامرف یم 

؛ تسا يزورما  ياه  تموکح  نادناخ  زا  ریغ  هک  دنک  یم  ادیپ  تیمکاح  يراد  مامز  تسین ، یتخانش  چیه  نآ  زا  ار  امش  هک  ییادرف 
.دنک یم  رفیک  ناشدب  لامعا  رب  ار  اه  تموکح  نارازگراک  لامعا و 

داصتقا هصرع  رد  تلادع  .ود 

یعبت شقن  هبتر  نأش و  تهج  زا  يداصتقا  تلادع  دـسر  یم  رظن  هب  یلو  هدـش ، هراشا  ناوارف  تلادـع  عون  نیا  هب  تایاوررد  هچرگا 
.دیآ باسح  هب  شزومآ  گنهرف و  رد  تلادع  زاس  هنیمز  دناوت  یم  يا  هزادنا  ات  هچ  رگا  دراد ،

دناوتب یقح  بحاص  ره  دورن و  نایم  زا  یسک  قح  هک  هدش  يزیر  همانرب  يروط  ینعی  تسا ، تلادع  ساسا  رب  مالسا  يداصتقا  ماظن   
: دبای یم  ققحت  ریز  ياه  هصرع  رد  تلادع  نیا  .دشاب  هتشاد  یتحار  یگدنز  شزاین  ای  راک  اب  بسانتم 

يداصتقا و تلادـع  ییاپرب  يارب  ار  دوخ  شالت  همه  دوخ ، تموکح  نامز  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  عیزوت : رد  تلادـع  فلا )
نآ دـشاب و  هدادـن  ماجنا  ار  راک  نیا  خـیرات  لوط  رد  سکچیه  دـیاش  هک  دز  يراتفر  هب  تسد  هنیمز  نیا  رد  داد و  ماـجنا  یعاـمتجا 

.دوب نادنمزاین  تسد  هب  نآ  ندناسر  نادنمتورث و  زا  لاوما  يریگ  سپزاب 

: دـیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  زین  نآرق  دوشب و  تلادـع  تاـعارم  دـیاب  زین  فرـصم  هزادـنا  رد  فرـصم : يریگ و  هرهب  رد  تلادـع  ب )
.دینکم فارسا  دیماشایب و  دیروخب و  ادخ  ياه  تمعن  زا  مه   (1) ؛)) اوفرستال اوبرشا و  اولک و  ))

تسایس هصرع  رد  تلادع  .هس 

قوقح ار ، مکاـح  هقبط  قوقح  زین  مدرم  دزادرپـب و  ار  مدرم  یـسایس  قوقح  اورناـمرف  هقبط  هک  تسا  نیا  یـسایس  تلادـع  زا  روظنم 
زین تبیغ ، روضح و  رد  مکاح  هب  رکذت  یهاوخریخ و  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نایب  قبط  هتبلا  تسا و  يرادرب  نامرف  نامه  مکاح  هقبط 

(2) ؛)) مکنم رمالا  یلوا  لوسرلاوعیطا و  هللاوعیطا و  : )) تسا هدـمآ  نانموم  هب  باطخ  نآرق  رد  .دراد  مدرم  رب  مکاـح  هک  تسا  یقح 
نامرف ناترما  بحاص  لوسر و  زا  دینک و  يرادرب  نامرف  ار  دنوادخ 

.31 هیآ (، 7  ) فارعا - 1
.59 هیآ (، 4  ) ءاسن - 2
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تاـیآ و  مهنیب )) يروش  مهرما  و  : )) لـثم يروش  تروشم و  هب  طوبرم  تاـیآ  هب  ناوت  یم  زین  مدرم  یـسایس  قوقح  نوـماریپ  .دـیربب 
؛)) رکنملا نع  نوـهنت  فورعملاـب و  نورمأـت  ساـنلل  تجرخا  هما  ریخ  متنک  : )) درک هراـشا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  طوـبرم 

.تسا هدش  عقاو  تیانع  هجوت و  دروم  هدرتسگ  رایسب  تروص  هب  تلادع  نآرق  رد  هک  نیا  هجیتن 

.درامگ یم  راک  رب  دنراد  هدیدنسپ  تریس  هک  نانآ  دنک و  یم  رانک  رب  ار  تسیاشان  نارازگراک  مالسلا  هیلع  ماما 

تسا یناسک  يرانکرب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هریـس  دننامه  روجلا  ءارما  يرادا  نارازگراک  يرانکرب  رد  ترـضح  یتیریدم  هریس 
.دندیزرو یمن  تلادع  مدرم  اب  هک 

.دوب دهاوخ  هنارگداد  نیناوق  لدع و  هیاپ  ربراتفر  وا  هریس  تشاد و  دهاوخن  دوجو  يزاب  گنرین  چیه  يودهم ، هعماج  رد 

گنهرف هصرع  رد  تلادع  راهچ . 

اهدرخ ترضح ، نامز  رد  .تسا  هعماج  يارب  یشزومآ  یگنهرف و  لامک  دشر و  ناکما  ندش  مهارف  يودهم ، تلادع  داعبا  زا  یکی 
دنناوتب اـت  دـنزومآ  یم  تمکح  دـننیچ و  یم  هشوخ  تفرعم  شناد و  زا  دوخ  ییاـناوت  ياـضتقم  هب  همه  دـبای و  یم  هناـگی  ینوناـک 

.دننک یقالخا  لئاضف  تیدوبع و  شتسرپ و  گنهآ 

يرتالاب نأش  زا  یگنهرف  تلادـع  یلو  دـشاب ، یگنهرف  تلادـع  زاس  هنیمز  دـناوت  یم  يداصتقا  تلادـع  هچرگا  يودـهم  هعماـج  رد 
.دریگ یم  دوخ  هب  تیونعم  تمکح و  گنر  ییاراد  داصتقا و  تسا و  رادروخرب 

تلادع تاکرب  راثآ و 

، یناهج لدع  تموکح  ییاپرب  وترپ  رد  راگدـیرفآ  برق  هب  ناسنا  ندیـسر  لامک و  دـشر و  يارب  هنیمز  ندـش  مهارف  رگم  دوبن ، رگا 
.تسا هدرب  ار  هرهب  نیرتشیب  هدرتسگ  لدع  نیا  ییاپرب  زا  ناسنا 

نارود رد  يداصتقا  هافر  راثآ ، نیا  زا  یکی  .تسا  هدـش  هراشا  تلادـع  ییاپرب  تاکرب  زا  یخرب  هب  هک  تسا  تسد  رد  یثیداحا  هتبلا 
ود ره  نیا  .دیآ و  یم  دـیدپ  هعماج  رد  نارود  نآ  رد  هک  تسا  یعوضوم  نیمود  تلادـع  لصا  زا  سپ  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  روهظ 

رگیدکی اب 
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.تسا هنارگمتس  طباور  ندرب  نیب  زا  يارب  تلادع  قیقد  يارجا  هک  اریز  دنراد ، ینتسسگان  يدنویپ 

: دنیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  مهیلع  قداص  ماما  زین  نانمؤم و  ریما  زا  لقن  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

دنوش یم  زاین  یب  نامدرم  ؛(1) … َیلاَعَت ِهَّللا  ِنْذِِإب  اَهَتَکََرب  ُضْرَْألا  ُجِرُْخت  اَهَقْزِر َو  ُءاَمَّسلا  ُلِْزُنت  ْمُهَْنَیب َو  َلِدُـع  اَذِإ  َنُونْغَتْـسَی  َساَّنلا  َّنِإ 
تـساوخ اب  دزیر  یم  نوریب  ار  شیاه  تکرب  نیمز  دزیر و  یم  ورف  ار  شا  يزور  نامـسآ  دشاب و  مکاح  ناشنایم  تلادـع  هک  هاگنآ 

.لاعتم راگدرورپ 

: دومرف نینچمه  مشش  ماما 

َّلُک َنیِکاَسَْملا َو  َءاَرَقُْفلا َو  َهَّماَْعلا َو  َهَّصاَْخلا َو  ُهَّقَح  ٍّقَح  يِذ  َّلُک  یَطْعَأ  ُهَمَـسَق َو  ْدَق  اَّلِإ َو  ِلاَْومَْألا  ِفُونُـص  ْنِم  ًاْئیَـش  ْكُْرتَی  َْمل  َهَّللا  َّنِإ 
ره هب  و  تسا ، هدرک  تمـسق  مدرم  نایم  ار  اه  تورث  همه  دـنوادخ  ؛(2)  اْوَنْغَتْسَال ِساَّنلا  ِیف  َلِدُع  َْول  َلاَقَف  ِساَّنلا  ِفُونُـص  ْنِم  ٍْفنِص 

: تفگ ماما  سپـس  .مدرم  ياه  هورگ  زا  یهورگ  ره  ناتـسدیهت و  نایاونیب و  مدرم و  هدوت  نارازگراـک و  تسا : هداد  ار  شقح  سک 
.دندوب هدش  زاین  یب  مدرم  همه  دوب  هدش  رارقرب  تلادع  رگا 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسناد  يودهم  یناهج  لدع  تاکرب  زا  یکی  ار  یناگمه  شیاسآ  هافر و  ناوت  یم  نیاربانب 

یتقو ؛(3)  ِهلْهَأ َیلِإ  ٍّقَح  َّلُک  َّدَر  اَِهتاَکََرب َو  ُضْرَْألا  ِتَجَرْخَأ  ُُلبُّسلا َو  ِِهب  ْتَنِمَأ  ُرْوَْجلا َو  ِهِماَّیَأ  ِیف  َعَفَتْرا  ِلْدَْعلِاب َو  َمَکَح  ُِمئاَْقلا  َماَق  اَذِإ 
وترپ رد  اه  هداـج  دوش و  یم  هدـیچرب  وا  نارود  رد  روج  ملظ و  دـهد و  یم  رارق  تلادـع  هیاـپ  رب  ار  يرواد  دـنک ، ماـیق  اـم  مئاـق  هک 

.دسر یم  شبحاص  هب  یقح  ره  دزاس و  یم  نوریب  ار  شتاکرب  نیمز  ددرگ و  یم  ناما  نما و  شدوجو 

ح6. ص568 ، ج3 ، یفاک ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - 1
ص541. ج1 ، یفاک ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - 2

ص 384. ج2 ، داشرالا ، دیفم ، خیش  - 3
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ییامزآدوخ

.دیهد حیضوت  حالطصا  تغل و  رظن  زا  ار  تلادع  . 1

.دیربب مان  ار  نآ  قیداصم  یخرب  هداد ؛ حیضوت  ار  تلادع  نآرق  تایآ  هاگن  زا  . 2

.دیهد حیضوت  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تموکح  رد  تلادع  شرتسگ  ياهدربهار  زا  دربهار  هس  . 3

.دیهد حیضوت  ار  اهنآ  دنمادک ؟ يودهم  تلادع  ياه  هرتسگ  عاونا  . 4

.دیهد حرش  نیمز  لک  رب  تلادع  شرتسگ  تاکرب  هراب  رد  ار  دوخ  هاگدید  . 5

===

شهوژپ يارب  عبانم 

.ش  1380 مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  هسردم  ، مق مالسلا ، هیلع  يدهم  یناهج  تموکح  رصان ، يزاریش ، مراکم  . 1

.ش 1379 ءایفصالا ، رون  مق ، يراسناوخ ، یعیفشریم  داوج  دیس  قیلعت : قیقحت و  رظتنم ، يدهم  داوج ، دمحم  یناسارخ ، . 2

.ش 1384 رصع ، دوعوم  نارهت ، لوا ، پاچ  روپ ، يداجس  نسح  همجرت  روهظ ، زا  سپ  خیرات  دّمحم ، دّیس  ردص ، . 3

(، هر  ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یـشزومآ و  هسـسؤم  مق ، تموکح ، تسایـس و  مالـسا ، ثحابم  هلـسلس  یقت ، دمحم  يدزی ، حابـصم  . 4
.ش 1378

.ش 1383 مق ، دوعوم ، يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  تیودهم ،) هشیدنا  رد  تسایس  تلود و   ) ناهج هدنیآ  میحر ، رگراک ، . 5
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مالسلا هیلع  يدهم  ماما  تموکح  یتینما  ماظن  مجنپ : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

: تینما

تغل هاگن  زا 

حالطصا هاگن  زا 

نآرق رد    

تایاور رد    

تینما نیمأت  رد  ماما  شقن 

تینما يودهم و  تموکح 

يودهم تموکح  رد  تینما  هرتسگ 
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دمآرد شیپ 

هب ار  يا  هدرتسگ نوگانوگ و  داعبا  هک  تسا ؛ اه  تموکح زا  اه  ناسنا تسخن  راظتنا  نامز و  ره  رد  هعماـج  ره  زاـین  نیرت  مهم تینما ،
نآ هب  یناسنا ، یگدـنز  همه  رب  نآ  يراذـگریثأت  تیعمج و  و  داصتقا ، گـنهرف ، زا  تینما  يریذـپریثأت  .تسا  هداد  صاـصتخا  دوخ 

.تسا هداد  یتایح  یشقن 

ناونع هب  یعامتجا  هچ  يدرف و  تینما  هچ  تینما ، نآ ، داعبا  تموکح و  ییاپرب  رد  يا  هشیر نیداـینب و  ياـه  هیاـپ  زا  یکی  ور  نیا  زا 
دیآ یم رامش  هب  يونعم  يدام و  ياقترا  هافر و  دشر ، هنوگره  طرش  شیپ  تسا و  هعماج  درف و  یگدنز  يانبریز  گنس 

يارب یناـهج  تموکح  نیا  رد  تسین و  نوریب  هدـعاق  نیا  زا  زین  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  رتـسگ  تلادـع  یناـهج و  تموـکح 
ییـالاو و  هژیو   شزرا  زا  ریگارف ، تـینما  ندـش  مـهارف  یگدـنز ، شخب  تداعـس  ماـجرف  ناگتـسیاش و  گرزب  ناـمرآ  هـب  ندیــسر 

.تسا رادروخرب 

ریگارف تموکح  نیا  ياه  هفلؤم رگید  اب  تینما  دـنویپ  هدـش ، هراشا  يرارقرب  نیا  یگنوگچ  داعبا و  هب  اـت  هدـش  شـالت  سرد  نیا  رد 
.دوش نییبت 

هرهچ هراومه  ینماان  ینارگن و  نیا  .تسه  هدوب و  ینارگن  بارطضا و  ینماان ، نونک  ات  زاغآ  زا  يرشب  هعماج  ياه  یگژیو  زا  یکی   
اهراغ هب  ندرب  هانپ  اب  هک  دوب  یـشحو  تاناویح  ناگدـنرد و  زا  تروص  نیرت  هداس  رد  ینامز  .تسا  هتفرگ  دوخ  هب  ینوگانوگ  ياه 

اه ناسنا  رگید  ینعی  دوخ ، عون  مه  زا  سرت  مهنآ  دوخ و  عون  نیرت  هدـیچیپ  رد  ینامز  دیـسر و  یم  تینما  هب  هاـگهانپ  تخاـس  اـی  و 
رت هدرتسگ  هتفر  هتفر  مود  عون  رد  ینارگن  نیا  هتبلا  .دیامن و  یم  یندشان  یهاگ  رت و  راوشد  یسب  نآ  زا  يریگولج  هک  تسا  هدوب و 

همه رب  ات  دور  یم  هدش ،
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.تسا هدش  اه  ناسنا  همه  یگدنز  زا  یئزج  ینماان  هزورما  هک  يا  هنوگ  هب  .دوش  هریچ  اهنآ  یگدنز  نوئش  همه  اه و  ناسنا 

هب نخـس  ره  زا  شیپ  یلو  .تسا  هـتفرگ  رارق  ماـمتها  هجوـت و  دروـم  ناوارف  یمالـسا  ياـه  هزوـمآ  رد  تـینما  هـب  یـساسا  زاـین  نـیا 
.مینک هراشا  هژاو  نیا  یسانشانعم 

تینما

تغل هاگن  زا 

یـسراف تغل  رد  .دوش و  یم  هدرب  راک  هب  نامیتسا »  » و ینمیا » «، » نامیا : » نانوچ یتاقتـشم  اـب  و  نما ،»  » هملک زا  هژاو  نیا  يوغل  هشیر 
هب یبرع  نابز  رد  .تسا و  هدش  انعم   (2)، میب سرت و  ندش  فرطرب نتفایرطاخ و  نانیمطا  (1)، یمیب یب ندوب و  نامارد ندش ، نمیا  هب 

.تسا هدمآ  يرامشرپ  یناعم 

حابصملا رد  یمویف   (3)، هتـسناد سرت  نتفر  نایم  زا  سفن و  شمارآ  ياـنعم  هب  لـصا  رد  ار  تینما  نما و  تادرفم  باـتک  رد  بغار 
زا مه  ار  هژاو  نیا  هاگنآ  .تسا  هدرک  دای  سرت  نتفر  نیب  زا  شمارآ و  ار  تینما  يانعم  انمأ " دـسألا  دـیز  نمأ   " هنومن رکذ  اـب  رینملا 

(4) .تسا هتسناد  َِملَس "  " دننامه انعم  رظن  زا  مه  نزو و  رظن 

زا نخـس  هک  اـجنآ  رد  باـجیا  .دوش  یم  یبلـس  یباـجیا و  تهج  ود  هدـنراد  رب  رد  نما "  " تفگ ناوت  یم يوغل  یناـعم  هب  هجوت  اـب 
.تسا دوصقم  ینارگن  هرهلد و  سرت ، دوبن  هک  اجنآ  رد  بلس  تسا و  یحور  يرکف و  شمارآ  نانیمطا ،

حالطصا هاگن  زا 

هراشا

: مینک یم  هاگن  تنس  نآرق و  نیداینب  عبنم  ود  هب  تینما  یحالطصا  يانعم  ندروآ  تسد هب  يارب 

ص122. شیارس ، رشن  یسراف ، گنهرف  نیعم ، دمحم  - 1
ص 323. یگیرردنب ، گنهرف  یگیرردنب ، دمحم  - 2

ص25. باتک ، رشن  رتفد  نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  یناهفصا ، بغار  - 3
ص 24. رینملا ، حابصملا  یمویف ، - 4
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نآرق هاگن  زا  فلا )

راذـگریثأت و يا  هنوگ  هب  ناسنا  یهورگ  يدرف و  یگدـنز  داعبا  همه  رد  هک  تسا  يا  هیاپ  ياه  هدـیدپ  زا  تینما  دـش  هراشا  رت  شیپ 
يا هتـسیاش روط  هب  نآ  هب  تسا  اه  ناسنا یقیقح  ياهزاین  يوگ  خـساپ هک  ببـس  نادـب  نآرق  ياه  هزومآ ور  نیا  زا  .تسا  زاـین  دروم 

.تسا هدرک  يراشفاپ 

زا قتـشم  ياه  هژاو یلو  دروخ ، یمن مشچ  هب  یمالـسا  نوتم  رد  هینما »  » و تینما »  » هژاو اب  هملک  نیا  یبرع  یـسراف و  تروص  هچ  رگا 
.تسا هتفر  راک  هب  یناوارف  هب  هشیر  نیا 

گنتاگنت دنویپ   (1) .تسا هتفر  راک  هب  نآرق  رد  راب  کیدزن 879  تسا و  هدش  قتشم  هملک   62 نما ،»  » هملک ای  هشیر  زا  عومجم  رد 
تاـیآ رب  نوزفا  هک  یموهفم  .تسا  نآ  موهفم  ناوارف  شزرا  ياـیوگ  نمؤم  ناـمیا و  مالـسا ، ياـه  هملک  اـب  هژاو  نیا  ینتـسسگان  و 

.دروخ یم مشچ  هب  یعیش  یمالسا و  نادنمشیدنا  نانخس  رد  یناوارف  هب  مالسلا ، مهیلع  ناموصعم  تایاور  نآرق و 

راک هب  هیآ 83  ءاسن  تایآ 81 و 82 و  ماعنا ، ياه  هروس  رد  راب : هس  عومجم  رد  نمالا »  » هملک هک  تسا  هتـسیاب  هتکن  نیا  يروآداـی 
هژاو نینچ  مه  .تسا  هتفر  راـک  هب  هیآ 55  رون ، هروـس  رد  يرگید  هیآ 125 و  هرقب ، هروس  رد  یکی  راـب : ود  ًاـنمَا »  » هملک .تسا  هتفر 

.تسا هتفر  راک  هب  هیآ 11  لافنا ، هیآ 154 و  نارمع ، لآ  ياه  هروس  رد  راب : ود  ًهَنمَا » »

هب هک  .تسا  هدـش  دراو  ناسنا  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  رد  تینما  هدـنزرا  هاگیاج  شزرا و  رد  یناوارف  نانخـس  نآرق ، تاـیآ  رد 
: دوش یم  هراشا  اه  نآ  زا  ییاه  هنومن 

: دیامرف یم هک  اجنآ  تسا ؛ هتسناد  يرشب  هعماج  رد  تینما  ندمآدیدپ  ار  ناگتسیاش  تموکح  ییاپرب  فادها  زا  یکی  دنوادخ  . 1

هب ادخ   (2) ؛))… اـْنمَأ ْمِِهفْوَخ  ِدـَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَُـبَیل  َو  ِضْرَأـْلا … ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  ْمُْکنِم َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  ُهَّللا  َدَـعَو  ))
[ دوخ  ] نیشناج نیمزرـس  نیا  رد  ار  نانآ  ًامتح  هک  تسا  هداد  هدعو  دنا ، هدرک  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  امـش  زا  یناسک 

، دنادرگ لدبم  ینمیا  هب  ار  ناشمیب  دهد …و  رارق 

صص 372 373. ج 1 ، میرکلا ، نآرقلا  ظافلال  ییاصحالا  مجعملا  یناحور ،  دومحم  ك.ر : - 1
هیآ 55. (، 24  ) رون - 2
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.دننامرفان هک  دننانآ  دیارگ  رفک  هب  نآ  زا  سپ  سک  ره  و  دننادرگن ، کیرش  نم  اب  ار  يزیچ  دننک و  تدابع  ارم  ات ] ]

دنهاوخ دیدپ  ار  روحم  لدع  یناهج  تموکح  دنوادخ ، يرای  هب  دننک و  یم  هتـسیاش  ياهراک  هک  نانمؤم  هب  دـنوادخ  هنوگ ، نیدـب 
.تسا هداد  ار  تشحو  سرت و  بابسا  همه  نتفر  نیب  زا  شمارآ و  تینما و  دیون  دروآ ،

ماگنه ار - میهاربا   ترضح  دوخ  ربمایپ  هتـساوخ  نیرت  مهم هتـسناد ، اه  ناسنا يرطف  زاین  نیرت  يا  هیاپ  زا  ار  تینما  تمعن  دنوادخ  . 2
: تفگ مـیهاربا  نوـچ  (1) و  ؛))… اـنِمآ و ًادََـلب  اذـه  ْلَـعْجا  ِّبَر  ُمیهاْربِإ  َلاـق  ْذِإ  َو  تسا (( : هدرک  داـی  هنوـگ  نـیا  هـبعک -  نداـهنانب 

دنوادخ (2) و  ؛ … انمآ و دلبلا  اذه  ْلَعْجا  ِّبَر  ُمیهاْربِإ  َلاق  ْذِإ  َو  دومرف (( : زین  .نادرگ و  نما  يرهش  ار  نیمزرـس ]  ] نیا اراگدرورپ ، »
رارق ینما  ياج ]  ] عامتجا و لحم  مدرم  يارب  ار  هبعک ]  ] هناـخ نوچ  (3) و  ؛)) … ًاْنمَأ ِساَّنِلل َو  ًَهباثَم  َْتیَْبلا  اَْنلَعَج  ْذِإ  َو  هیآ : هب  اـنب  زین ،

.تسا هداد  شرازگ  یشخب  تینما  نیا  زا  .میداد 

یگدـنب ساپـس و  هتـسیاش  ار  شیوـخ  داـهن و  تنم  اـه  ناـسنا رب  نآ  ببـس  هـب  راـگدرورپ  هـک  تـسا  گرزب  ناـنچ  تـینما  هدـیدپ   
(5) .تسا هدروخ  دنگوس  ناسنا  شنیرفآ  یگنوگچ  نایب  يارب  تینما ، ياراد  نیمزرس  نیمه  هب  یتسه  دنوادخ  زین  (4) و  .تسناد

فیصوت نآ  اب  سدقم  يانب  نیا  هک  تسا  تینما  هدنزرا  هاگیاج  رگنایب  تقیقح  رد  گرزب  دنوادخ  تسد  هب  هبعک  هناخ  نتسناد  نما 
هدـش فصو  نیما » دـلب   » هب هکم  رهـش  نیت  هروس  رد  هک  نانچ  مه  .تسا  هدـش  دای  یناوارف  تاـیآ  رد  هبعک  یگژیو  نیا  .تسا  هدـش 

.تسا

دای وگلا ، هنومن و  یندز ، لاـثم نیمزرـس  ناونع  هب  دـشاب ، رادروخرب  شمارآ  تینما و  تمعن  زا  هک  ینیمزرـس  زا  نآرق ، تاـیآ  رد  . 3
ِهَّللا ِمُْعنَِأب  ْتَرَفَکَف  ٍناکَم  ِّلُک  ْنِم  ًادَغَر  اُهقْزِر  اهیتْأَی  ًهَِّنئَمْطُم  ًهَنِمآ  َْتناک  ًهَیْرَق  ًالَثَم  ُهَّللا  َبَرَضَو  دیامرف (( : یم هک  اجنآ  .تسا  هدش 

هیآ 126. (، 2  ) هرقب - 1
هیآ 35. (، 14  ) میهاربا - 2

هیآ 125. (، 2  ) هرقب - 3
(. هیآ 3 و4 (، 106) شیرق ( ؛)) ٍفْوَخ ْنِم  ْمُهَنَمآ  ٍعوُج َو  ْنِم  ْمُهَمَعْطَأ  يذَّلا  ( 3  ) ِْتیَْبلا اَذه  َّبَر  اوُُدبْعَْیلَف  - )) 4

(. هیآ 3 و4 (، 95) نیت ( ؛)) ٍمیْوقَت ِنَسْحَأ  یف  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  ( 3  ) ِنیمَْألا ِدَلَْبلا  اَذه  َو  - )) 5
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ره زا  شیزور  و ]  ] دوب ناما  نما و  هک  تسا  هدز  لثم  ار  يرهـش  ادخ  (1) و  ؛)) َنوُعَنْصَی اُوناک  اِمب  ِفْوَْخلا  ِعوُْجلا َو  َساِبل  ُهَّللا  اَهَقاذَأَف 
معط دـنداد ، یم  ماـجنا  هچنآ  يازـس  هب  مـه  ادـخ  و  دـندرک ، یـساپسان  ار  ادـخ  ياـهتمعن  شناـنکاس ]  ] سپ دیـسر ، یم  ناوارف  وـس 

.دیناشچ نآ  مدرم ]  ] هب ار  ساره  یگنسرگ و 

هک هنوگ  ناـمه  دوش ؛ یم  هداد  قح  لـها  هب  لـطاب ، زا  قح  لـها  زیمت  رد  هک  هدـش  داـی  یـشاداپ  نیرت  گرزب  ناونع  هب  تینما  زا  . 4
؟ دنتسه تینما  هتسیاش  هتسد  ود  زا  کی  مادک   (2) ؛)) نمالاب قحا  نیقیرفلا  يأف  : )) دیامرف یم  نآرق 

يونعم يدام و  بهاوم  رگید  دورب ، نایم  زا  تینما  هاگ  ره  هک  ارچ  تسا ؛ اه  تمعن  همه  هیاپ  تینما  تمعن  هک  تسا  نآ  رگناشن  نیا 
رکف و یگدوسآ  يدنلبرـس و  اب  هارمه  یگدنز  هن  تسا ، یندش  دنوادخ  یگدنب  هن  نماان ، هرتسگ  کی  رد  .داتفا  دـهاوخ  رطخ  هب  زین 

(3) .یعامتجا ياه  فده  دربشیپ  يارب  داهج  ششوک و  شالت و  هن 

يداصتقا یسایس و  ياه  هزوح  یگدنز و  داعبا  همه  دراد و  فرژ  نگمه و  هدرتسگ ، موهفم  کی  تینما  ینآرق  گنهرف  رد  نیاربانب 
.دریگ یم  رب  رد  ار  یگنهرف  یعامتجا و  و 

تایاور هاگن  زا  ب )

یهلا يونعم و  ياهرواب  نامیا و  رد  یتینما ، هنوگره  هک  تسا  مهم  هتکن  نیا  رگ  نایب نآرق  دننامه  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  تایاور 
رابکتـسا و… ملظ ، رفک ، كرـش ، دـننام  یتافـص  ینامیا و  یب  هب  شا  هشیر  ریزگان  يا ، هصرع  ره  رد  ینماان  هنوگ  ره  دراد و  هشیر 

.ددرگ یمرب 

دوش یمن هتخانش  اهنآ  ردق  هک  دنتمعن  ود  ؛(4)  ُهَِیفاَْعلا ُْنمَْألا َو  ِناَتَروُفْکَم  ِناَتَمِْعن  دیامرف « : یم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
« .یتسردنت تینما و  دندرگ : یم نارفک  و 

: تسا هدومرف  اتسار  نیا  رد  هدرمش و  راوگان  صقان و  ار  تینما  نودب  یگدنز  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

َلوُغْشَم ِلْقَْعلا  َِلئاَز  ِْشیَْعلا  َِصقاَن  ْلَزَی  َْمل  َّنُْهنِم  ًهَدِحاَو  َدَقَف  ْنَم  ٍلاَصِخ  ُسْمَخ 

.112 هیآ (، 16  ) لحن - 1
هیآ 81. (، 6) ماعنا - 2

(. فرصت اب   ) ص 84 ج 10 ، هنومن ، ریسفت  يزاریش ، مراکم  رصان  - 3
ص 34. ج1 ، لاصخ ، قودص ، خیش  - 4
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زا رود  هب  راوگان ، یگدنز  دور  تسد  زا  اهنآ  زا  کیره  رگا  هک  تسیگژیو  جنپ   (1) ؛ … ُْنمَْألا و ُهَِیناَّثلا  ِنَدَْبلا َو  ُهَّحِص  اَُهلَّوَأَف  ِْبلَْقلا 
…. تینما و رگید  نت و  تحص  اهنآ  تسخن  سپ  تسا  یلوغشم  لد  رد  يزرودرخ و 

: تسا هدش  دای  مدرم  نیداینب  زاین  هس  ناونع  هب  یناوارف ، تلادع و  رانک  رد  تینما  زا  یتیاور ، رد 

….« لدع و تینما ، دندنمزاین  نادب  ناگمه  هک  تسا  زیچ  هس   (2) ؛… ُلْدَْعلا َو ُْنمَْألا َو  اَْهَیلِإ  ًاّرُط  ُساَّنلا  ُجاَتْحَی  ءایشا  هثالث  »

يارب تینما  ندرک  مهارف  ار  تموـکح  شریذـپ  ياـه  لـیلد  زا  یکی  تموـکح ، رترب  فادـها  زا  ثحب  رد  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما 
؛(3) ال نمألا یف  شیعلا  هیهافر  دیامرف « : یم  تینما  هاگیاج  شقن و  نایب  رد  ترـضح  زین  .درامـش  یم  اه  نآ  زا  ینابیتشپ  ناگدنب و 

« .تسین تینما  زا  رتاراوگ  یتمعن  چیه  تسا و  تینما  رد  یگدنز  هافر  ؛(4)  نمألا نم  أنهأ  همعن 

بلطم نیا  ندرکراکشآ  رگیدکی  اب  ییورردور  رد  نیملسم  هفیظو  نیتسخن  هک  تسا  يا  هزادنا  هب  نیملسم  هعماج  رد  تینما  شزرا 
.تسا مالس "  " نتفگ هار ، نیرت  ییادتبا  اتسار  نیا  رد  .تسا  ور  هبور  درف  هب 

ینماان هرهلد و  سرت ، ياه  هنیمز 

: دنرارق نیا  زا  اهنآ  نیرت  مهم  زا  یخرب  هک  دنوش  یم  ینماان  ببس  یناوارف  لماوع 

؛ اه تینما  همه  هیاپ  ناونع  هب  یتسه  راگدیرفآ  زا  ندشرود  . 1

؛ اهراک رفیک  زیخاتسر و  هب  رواب  هژیو  هب  ینید  ياهرواب  تیونعم و  زا  ندشرود  . 2

؛ یتاقبط هلصاف  ضیعبت و  شرتسگ  رطاخ  هب  یتسد  یهت  . 3

؛ یگدز هافر  یهاوخ و  نوزف  یتلادع ، یب  جاور  . 4

؛ یعمج ياه  هناسر  شرتسگ  اب  زورما  نارود  رد  هژیو  هب  یگزره  اشحف و  عویش  . 5

ص 284. ج1 ، نیشیپ ، - 1
ص 232. ج75 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، رقاب  دمحم  - 2

ش 10253. ص 447 ، ملکلاررد ، مکحلاررغ و  يدمآ ، - 3
ش 10254. نیشیپ ، - 4
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.تینما ییاپرب  رد  همکاح  ياه  هاگتسد  یتسس  . 6

دهاوخ تینما  هب  اه  ینماان  دش و  دهاوخ  نک  هشیر  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  تموکح  رد  نآ  دـننام  لماوع و  نیا  همه  هتبلا  هک 
.دیسر

يونعم یناور و  تینما  رد  ماما  شقن 

رد هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  .دوش  یم  تینما  ندـش  مهارف  ببـس  عیرـشت ، نیوکت و  دـُعب  ود  رد  مالـسلا  هیلع  موـصعم  شقن 
: دیامرف یم  یثیدح 

امش يارب  تینما  هیام  نم  تیب  لها  یتسرد  هب  دیشاب ! هاگآ  ؛(1)  اوُّلِضَت َْنل  ْمِِهب  اوُکَّسَمَت  یِّبُِحب َو  ْمُهوُّبِحَأَف  ْمَُکل  ٌناَمَأ  ِیْتَیب  َلْهَأ  َّنِإ  َالَأ 
.دش دیهاوخن  هارمگ  زگره  هجیتن  رد  دیرادب و  تسود  زین  ار  اهنآ  دیراد  تسود  ارم  هک  روطنامه  سپ  دنتسه ،

یهارمگ زا  متما  ناما  نم  تیب  لها  ؛(2) و  مِِهناَیْدَأ ِیف  َِهلاَلَّضلا  َنِم  ِیتَّمُِأل  ٌناَمَأ  ِیْتَیب  ُلْهَأ  َو  دیامرف « : یم  ناشیا  يرگید  ثیدـح  رد 
نید رد  یهارمگ  زا  یئاهر  تینما و  ندرک  مهارف  رد  دوخ  يدوخ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  روضح  .دنتسه » تلالض  و 
ِیْتَیب ُلْهَأ  : » دومرف هک  تسا  هدش  رکذ  یناهج  ریگارف و  تینما  کی  هب  ندوب  تما  هژیو  نیا  رگید  ینخـس  رد  .تسا و  نیداینب  مهم و 

« .دنتسه نیمز  لها  يارب  تینما  هیام  نم  تیب  لها   (3) ضْرَْألا ؛… ِلْهَِأل  ٌناَمَأ 

: دیامرف یم  هک  اجنآ  تسا  هدرک  دای  نآ  لها  نیمز و  تینما  هیام  ناونع  هب  دوخ  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  زین  یتیاور  رد 

هیام ناگراتس  هک  هنوگ  نآ  نیمز  لها  يارب  متینما  هیام  نم  انامه  ؛(4)  ِءاَمَّسلا ِلْهَِأل  ٌناَمَأ  َموُجُّنلا  َّنَأ  اَمَک  ِضْرَْألا  ِلْهَِأل  ٌناَمَأ  یِّنِإ  َو  » 
« .دنناینامسآ يارب  تینما 

رد ماما  دوجو  سفن  تسخن  تسا : هنوگ  ود  هب  مالسلا  هیلع  ماما  روضح  تکرب  نیا  هتبلا 

ص 341. ج36 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، رقاب  دمحم  - 1
ص 122. ج 23 ، نیشیپ ، - 2

ص 205. ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 3
باب 30. ص 380 ، ج75 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، رقاب  دمحم  - 4
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هک دوش ، یم  ار  شلها  نیمز  ندرب  ورف  ببـس  تجح  دوبن  هکنیا  رب  ینبم  تسا  یفورعم  رامـشرپ و  تاـیاور  هک  تسا  شنیرفآ  ماـظن 
یم تلادع  اهراک و  ناماسورس  ببـس  روما  مامز  نتفرگ  تسد  هب  اب  ماما  هکنیا  رگید  تسا و  نآ  لها  نیمز و  يارب  ینماان  همه  نیا 

.دش دهاوخ  تینما  نآ  هجیتن  هک  دوش 

تینما يودهم و  تموکح 

مالـسلا هیلع  يدـهم  ترـضح  یناهج  تموکح  ياه  یگژیو نیرت  يا  هیاپ  نیرت و  مهم  زا  یکی  تینما  تیودـهم  ثحاـبم  هزوح  رد 
.تسا هدش  دای  ترضح  تیمکاح  نیداینب  نکر  ناونع  هب  نآ  زا  یناوارف  تایاور  تایآ و  رد  هک  يا  هنوگ هب  تسا 

رد و  دراد ، یگتـسب  دـنویپ و  نآ  اب  مئاق  یجنم  ياه  همانرب  فادـها و  همه  هک  تسا  شزرا  ياراد  يا  هنوگ  هب  فدـه  نامرآ و  نیا 
هب لمع  هماج  هدرتسگ  حطـس  رد  یقالخا  يرکف و  یـسایس ، یگنهرف ، يداـصتقا ، فادـها  هک  تسا  تینما "  " ندـشرادیدپ تروص 

.دنشوپ یم  دوخ 

دوش و راومه  تلادع  يارجا  يارب  هار  ات  دـنک  یم  کمک  تینما  تسا ؛ هیوس  ود  يدـنویپ  تینما  تلادـع و  نایم  دـنویپ  تقیقح  رد 
.دروآ یم  ناغمرا  هب  ار  تینما  تلادع ، هیاپ  رب  هعماج  رد 

رد گرزب  بالقنا  نآ  هناتـسآ  رد  نآ و  زا  شیپ  یناـسنا  هعماـج  مینادـب  هک  دوش  یم  تفاـیرد  ینـشور  هب  هاـگنآ  تینما  شزرا  هتبلا 
یناهج تموکح  رد  هک  .دنک  یم  دیدهت  ناینب  زا  ار  یناسنا  تایح  هک  یجرم  جرهرپ و  یگدنز  .دنارذگ  یم  یگدنز  ینماان  تیاهن 

.دش دهاوخ  نوگرگد  تینما  هب  ترضح  نآ 

دنوش ادخ  هفیلخ  مالسلا  هیلع  رـصع  ماما  يربهر  هب  نایاسراپ ، نوچ  هک  تسا  هنوگ  نیا  رون ، هروس  هیآ 55  ربانب  تینما  نیا  تقیقح 
تـسد یقیقح  یتخبـشوخ  يدونـشخ و  هب  ادـخ  ناگدـنب  دریگ و  یم  ار  سرت  ياج  تینما  یهلا ، دـیون  هب  اـنب  .ددرگ  مکاـح  نید  و 

.تسا نیمز  رب  یهلا  تجح  نیسپاو  روهظ  روضح و  تکرب  هب  نیا  .تفای و  دنهاوخ 

هدومرف ناـیب  نینچ  ار  روهظ  زا  شیپ  یتلادـع  یب  ینمااـن و  یناوارف  هدرتـسگ  لکـش  هب  یتـیاور  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
: تسا

ُنَتِْفلا َو ِتَرَهاَظَت  ًاجْرَم َو  ًاجْرَه َو  اَْینُّدلا  ِتَراَص  اَذِإ  ِهَّمُْألا  ِهِذَه  ُيِدْهَم  اَّنِم 

دلج 4 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 310زکرم  هحفص 125 

http://www.ghaemiyeh.com


96 ص :

ِْبلُص ْنِم  َعِساَّتلا  اَنَّیِدْهَم  َِکلَذ  َْدنِع  ُهَّللا  ُثَْعبَیَف  ًارِیبَک  ُرِّقَُوی  ٌریِغَص  َال  ًاریِغَص َو  ُمَحْرَی  ٌرِیبَک  اَلَف  ٍضَْعب  یَلَع  ْمُهُضَْعب  َراَغَأ  ُُلبُّسلا َو  ِتَعَّطَقَت 
اَمَک ًالْدَـع  َضْرَْألا  ُأَلْمَی  ِناَمَّزلا َو  ِلَّوَأ  ِیف  ِِهب  ُتُْمق  اَمَک  ِناَمَّزلا  ِرِخآ  ِیف  ِنیِّدـلا  ِیف  ُموُقَی  اًْلفُغ  ًابُوُلق  َِهلاَـلَّضلا َو  َنوُصُح  ُحَـتْفَی  ِْنیَـسُْحلا 

ینزهار دروم  اه  هار  دوش و  راکـشآ  اه  بوشآ  هدـش و  جرم  جره و  ایند  رد  یماـگنه  .تساـم  زا  تما  نیا  يدـهم  ؛(1)  ًارْوَج ْتَِئُلم 
هگن ار  رت  گرزب  مارتحا  رت  کچوک  دـنکن و  محر  کچوک  هب  گرزب  دـننک و  مجاهت  رگید  ضعب  هب  مدرم  زا  یـضعب  هتفرگ و  رارق 

یم حتف  ار  هدش  لفق  ياه  بلق  یهارمگ و  ياهوراب  جرب و  تسا ؛ نیسح  بلص  زا  ماما  نیمهن  هک  ام  يدهم  ینامز  نینچ  رد  درادن ،
زا هک  ار  ینیمز  وا  .مدرک  تردابم  مایق  نیدـب  نامز ، لوا  رد  نم  هک  هنوگ  نامه  دـنک ؛ یم  مایق  نید  رطاخ  هب  نامزلارخآ  رد  دـنک و 

.دزاس یم  راشرس  رپ و  داد ، لدع و  زا  هدش ، رپ  روج 

تیالو ببس  هب  دزیخ ، اپ  هب  ام  مئاق  قیقحت ، هب  رگا  دنیامرف : یم  روهظ  رصع  رد  تینما  يرتسگ و  لدع  هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
هدودز ناگدنب  ياه  لد  زا  هنیک  دهد و  یم  نوریب  ار  شیاه  ینتـسر  زین  نیمز  دراب و  یم  دـیاب ، هک  نانچ  نآ  نامـسآ  وا ، تلادـع  و 

دهاوخن یبیـسآ  تفر و  دـهاوخ  هدایپ  ماش  قارع و  نایم  نز  کی  هک  يا  هنوگ  هب  دوش ؛ یم  رارقرب  یتشآ  ماد  دد و  ناـیم  دوش و  یم 
هن دهد و  رازآ  ار  وا  يدد  هن  هدراذگ و  ار  شیاه  تنیز  شرـس  يور  رب  تسا و  ینتـسر  هزبس و  همه  دراذگ ، یم  مدق  اج  ره  دـید و 

.دناسرتب (2)

يودهم تموکح  رد  تینما  هرتسگ 

هراشا

.یعامتجا يدرف و  تفای : دهاوخ  هار  یگدنز  هرتسگ  ود  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تموکح  نارود  رد  تینما 

يدرف تینما  کی . 

دوش ببـس  دیابن  زگره  یلو  دیآ ، یم  نهذ  هب  یعامتجا  یهورگ و  تینما  رتشیب  دیآ  یم  نایم  هب  تینما  زا  نخـس  هک  هاگنآ  هچ  رگا 
ینماان و ساسحا  دنـشاب  هتـشاد  یـشقن  هعماج  ياه  ناسنا  رگید  هکنیا  نودـب  ناسنا  یهاـگ  هک  ارچ  .دوش  تلفغ  يدرف  تینما  زا  اـت 

بارطضا

ص 276. ج52 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، رقاب  دمحم  - 1
ص 104. ج 10 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، رقاب  دمحم  - 2
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تینما ساسحا  اه  ناسنا  زین  يدرف  هزوح  رد  دوش  یم  ببس  اه  یگژیو  یخرب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  تموکح  رد  .دنک و  یم 
.دننک

درک وجو  تسج  لاعتم  دنوادخ  دای  سفن و  هنینامط  نانیمطا و  یحور و  شمارآ  یقیقح و  نیتسار و  نامیا  رد  دیاب  ار  يدرف  تینما 
" . بولقلا نئمطت  هللارکذب  الا   " هک

یفرط زا  .دنسرب  رطاخ  تینما  هب  نامدرم  دوش  یم  ببـس  هک  تسا  دنوادخ  هب  اه  ناسنا  رواب  نامیا و  دشر  ياه  یگژیو  نیا  زا  یکی 
لیمکت يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هکنانچ  تسا ، تلفغ  یناطیـش و  ياه  هسوسو  زا  نمؤم  ناسنا  ینمیا  هناشن  زین  یهلا  قـالخا 

 « .قالخالا مراکم  ممتال  تثعب  امنا  : » دندش ثوعبم  قالخا  مراکم 

دنرب و یم  هرهب  رـصع  ماما  يرهاظ  روضح  تکرب  هب  لماک  تروص  هب  يدمحم  بان  قالخا  زا  مدرم  زین  يودـهم  تموکح  رد  سپ 
.دنتسه نمیا  تسیاشان  قالخا  زا  یشان  یناور  یحور و  ياه  بیسآ  زا 

هب مالـسلا  هیلع  يودـهم  تموکح  رد  يدرف  تینما  ياه  هصخاش  زا  هدـمع  روط  هب  اه  يرامیب  تافآ و  زا  ینمیا  یمـسج و  یتمـالس 
نانموم زا  ار  اه  يرامیب  دنوادخ  دـنک ، مایق  مئاق  ترـضح  هک  یماگنه  هک : تسا  هدـش  هراشا  نآ  هب  یتایاور  رد  هک  دـیآ  یم  رامش 

.دنادرگ یم  زاب  نانآ  هب  ار  یتسردنت  دزاس و  یم  رود 

دوجو ینامسج  ناوت  تمالـس و  دنـشاب ، ناما  رد  یناور  یحور و  ياه  بیـسآ  ظاحل  زا  شمدرم  هک  یتموکح  رد  هک  تسا  یهیدب 
نآ هارمه  هب  دـیآ و  یم  تسد  هب  یحور  تینما  شمارآ و  دـشابن  متـس  ملظ و  رازآ و  يداـم و  یگدـنز  ياـه  هغدـغد  یتقو  دراد و 

.دبای یم  ماود  ینامسج  تمالس 

یعامتجا تینما  ود . 

هراشا

ياـه هصرع  تینما  نیا  هرتـسگ  هتبلا  درب و  دـنهاوخ  رـس  هب  زین  ریگارف  یعاـمتجا  تینما  رد  مدرم  دـشدای ، هک  يدرف  تینما  رب  نوزفا 
: دننام دریگ ؛ یم  رب  رد  ار  یناوارف 

یگنهرف یتدیقع  تینما  . 1

رد نآ  شرتسگ  نیتسار و  ياهرواب  ییوس و  زا  دراد  يا  هدمع  شقن  شخب  نیا  رد  هک  شناد  لامک  يریگارف و  یمومع و  شزومآ 
رد هتفای  لامک  قالخا  زین  اهنآ و  لماکت  اهدرخ و  اه و  لد  شرورپ  زین  هناقفانم و  ياه  هزیگنا  كرش و  يدوبان  يودهم و  تموکح 
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.دهد یم  رارق  اه  هاگن  رد  يودهم  عامتجا  یتدیقع  یگنهرف  عاضوا  زا  ابیز  یمیسرت  رگید ، يوس  زا  نامدرم ، نایم 

هیاپ رب  ناگمه  هک  دسر  یم  اجنادب  ات  تسا  دـنلب  يا  هناتـسآ  رامـشرپ و  يایاوز  ياراد  هک  يودـهم  هعماج  رب  مکاح  ینآرق  گنهرف 
نآرق و ياه  هزومآ  تموکح  ياتـسار  رد  يودـهم  هعماج  نایم  یتسود  تبحم و  گـنهرف  .درک  دـنهاوخ  یگدـنز  نآ  ياـه  هزومآ 

ایآ هللا ! ناحبـس  دـیامرف : یم  هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دـبای  یم  جاور  اه  ناسنا  ناـیم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  تنس 
نوگانوگ ياه  لد  نایم  دنک و  عمج  هملک  کی  اب  ار  همه  دنک و  راکشآ  اهرهش  همه  رد  ار  لدع  قح و  دنوادخ  هک  دیرادن  تسود 

لامک ددرگرب ، شلها  هب  قح  ددرگ و  ارجا  ناگدنب  نایم  رد  ادخ  تاروتـسد  دننکن و  ادخ  ینامرفان  ینیمز  چیه  رد  دزادـنا و  دـنویپ 
(1) .دوشن هداد  ماجنا  یفخم  ای  دوشن و  ناهنپ  يا  هدیرفآ  چیه  زا  سرت  ببس  هب  قح  زا  زیچ  چیه  هک  يا  هنوگ  هب  دوش  رهاظ  قح 

یم رگیدکی  رانک  رد  تبحم  تینما و  ساسحا  هب  لیدـبت  يودـهم  تموکح  رد  هک  تسا  كانرطخ  یئالب  ینماان  لهج و  ینیبدـب و 
.دوش

يداصتقا تینما  . 2

شالت دنناد  یم  یهلا  ياهدادما  رد  رـصحنم  ار  یناگمه  هافر  هک  یخرب  رادنپ  فالخ  رب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  تموکح  رد 
دح هب  ار  دـیلوت  مالـسا  ياه  هزومآ  هیاپ  رب  هدـش  يزیر  یپ  تاررقم  اه و  لمعلا  روتـسد  هیاپ  رب  اـهنآ  .دریذـپ  یم  تروص  یناـگمه 

يزاین یب  ساـسحا  هک  دنـسرب  یمومع  هاـفر  زا  یحطـس  هب  مدرم  اـت  دوش  یم  عیزوت  هنارگداد  روط  هب  تورث  دـنناسر و  یم  تیاـفک 
.دننک

یـشقن هک  درب  دـهاوخ  ناـیم  زا  ار  فارـسا  یهاوخ و  نوزفا  هیحور  هدـمآ  يراـی  هب  هصرع  نیا  رد  زین  يزرودرخ  لاـمک  ناـمگ  یب 
زکارم رد  یتـح  نکمم  تروص  ره  هب  تورث  هریخذ  يزودـنارز و  راـگزور  نآ  رد  نیارباـنب  .تشاد  دـهاوخ  هصرع  نیا  رد  يدـیلک 

يراد هگن 

ٍبُوُلق َْنَیب  ُهَّللا  َفِّلَُؤی  َهَِملَْکلا َو  ُهَّللا  َعَـمْجَی  ِداَِـلْبلا َو  ِیف  َلْدَْـعلا  َّقَْـحلا َو  َیلاَـعَت  َكَراَـبَت َو  ُهَّللا  َرِهُْظی  ْنَأ  َنوُّبُِحت  اَـم  ِهَّللا َأ  َناَْحبُـس  - » 1
َنِم ْیَِـشب ٍء  یَفْخَتُْـسی  َال  یَّتَح  َرَهْظَیَف  ِِهلْهَأ  َیلِإ  َّقَْحلا  ُهَّللا  َّدُرَی  ِهِْقلَخ َو  ِیف  ُهُدوُدُح  َماَُقت  ِهِضْرَأ َو  ِیف  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َنوُصْعَی  َال  ٍهَِفلَتُْخم َو 

(. ص 333 ج1 ، یفاک ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  (؛» ْقلَْخلا َنِم  ٍدَحَأ  َهَفاَخَم  ِّقَْحلا 
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.دش دهاوخ  فرطرب  دوش  یم  مادقا  نیا  ببس  هزورما  هک  یبابسا  همه  هک  ارچ  دوب ؛ دهاوخ  یفتنم  لاوما 

يرواد تینما  . 3

ریگارف عماج و  تلادع  نآ  هشیر  دوب و  دهاوخ  مهارف  نآ  داعبا  همه  هب  نامدرم  يارب  یسرداد  يرواد و  تینما  يودهم  تموکح  رد 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دوش ، یم  هتشاداپرب  یهلا  دودح  ییاضق  تینما  هطساو  هب  اذل  تسا و  هعماج  نآ  رب  مکاح 

نیمز دـنک و  یم  روهظ  ماقم  نکر و  کیدزن  ؛(1)  ادَحَأ ٌدَحَأ  ُِملْظَی  اَلَف  ِلْدَْعلا  َناَزیِم  ُعَضَی  َضْرَْألا َو  ُرِّهَُطی  ِماَقَْملا  ِنْکُّرلا َو  َدـْنِع  ُرَهْظَی 
.دنک یمن  متس  ار  يرگید  سک  چیه  سپ  دهن  یم  لدع  يوزارت  دنک و  یم  كاپ  ار 

.درک هعجارم  لصفم  عبانم  هب  تسیاب  یم  هک  تسا  هدش  لقن  یناوارف  تایاور  هراب  نیا  رد  هتبلا  و 

زیمآ تملاسم  یتسیز  مه 

هراشا

اب نابزمه  لدمه و  تروص  هب  نکمم  هجو  نیرتهب  هب  اه  ناسنا  ات  دوش  یم  ببـس  يودهم  یناهج  لدع  تموکح  ياه  یگژیو  همه 
.دننک یگدنز  مه 

هک تسا  رگیدمه  رانک  رد  یشحو  تاناویح  یخرب  تسیز  زا  نخس  تسا  يّدج  ياه  گنرد  دنمزاین  هک  تایاور  یخرب  رد  هچرگا 
هک تسا  هتـسیاب  هتکن  نیا  هب  هجوت  تایلیئارـسا ، یخرب  تنـس و  لها  عبانم  زا  اهنآ  رتشیب  لقن  تایاور و  نیا  مزال  رابتعا  مدـع  نمض 

.دزاس یفتنم  ار  نآ  لدع  ياضتقا  يودهم  تموکح  رد  ات  تسین  ملظ  قادصم  تاناویح  نایم  یطابترا  نینچ  زگره 

نخس تایاور  یخرب  رد  هکنیا  نمض  درادن ، یهجو  نادنچ  ینوگرگد  نیا  تسا ؛ نسحا  ماظن  شنیرفآ ، نونکا  ماظن  هک  ییاجنآ  زا 
هک تسا  یکـشخ  ایرد و  رد  يروناج  یناویح و  هنوگ  اهدرایلیم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا ؛ هدش  هدرب  هدنرد  تاناویح  دودعم  زا 

.دراد یگتسب  رگید  عاونا  ندروخ  هب  اهنآ  ياقب 

هب نخـس  نایهام  ناگدنرچ و  ناگدنرپ و  ذیذل  تشوگ  زا  نارود  نآ  رد  ناسنا  يدنم  هرهب  زا  تایاور  یخرب  رد  اهنیا  همه  رب  نوزفا 
تاناویح نتشک  دشابانب  رگا  هک  تسا  هدمآ  نایم 

ح1. ص 527 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
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.دوش یم  لماش  زین  ار  دراوم  نیا  دشاب  یتلادع  یب  قادصم 

نانخس هنوگ  نیا  ياقلا  یلیلحت و  هنوگره  زا  رود  هب  یلصا  عبانم  هب  هجوت  نانخـس و  هنوگ  نیا  رد  گنرد  نودب  هزورما  هنادنمگوس 
.تسا هتشاد  لابند  هب  ار  یناوارف  ياه  ثحب 

رخآ نخس 

هاـفر ندـمآدیدپ  نآ  لاـبند  هب  اـه و  نیمزرـس  یناداـبآ  نارمع و  شرتـسگ  هک  تسا  لـماک  تروص  هب  تینما  ندـشریگارف  وترپ  رد 
هولج ایند  رمع  نایاپ  رد  ییوگ  .داد  دهاوخ  تسد  هناصلاخ  یتسود  دنویپ  يرارقرب  ّتیمیمـص و  افـص و  قیمعت  شرتسگ و  یمومع ،

.دوش یم  هتشاذگ  شیامن  هب  ناهج  نیا  رد  دش ، دهاوخ  نایاسراپ  بیصن  ترخآ  يارس  رد  هک  یتشهب  زیگنا  لد  یگدنز  زا  يا 
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(1  ) مالسلا هیلع  يدهم  ماما  تموکح  یسایس  ماظن  مشش   : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

تیعورشم .کی 

یسانش موهفم 

مالسا یسایس  هشیدنا  رد  تیعورشم  اب  یسایس  فرع  رد  تیعورشم  توافت 

یهلا تیعورشم  عاونا 

( مدرم شریذپ   ) تیلوبقم .ود 

یمدرم تیلوبقم  یهلا ، تیعورشم  مالسلا ، هیلع  يدهم  ماما 

مدرم تساوخرد  تباجا  تیمکاح ، شریذپ 

ترضح رب  مدرم  قوقح  . 1

مدرم رب  ترضح  قوقح  . 2

( تموکح نارازگراک   ) مدرم یتیریدم  شقن 
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دمآرد شیپ 

دوجوم و عبانم  همه  زا  هناتسرپادخ  هنادنمدرخ و  هناهاگآ ، يدنم  هرهب  هیاپ  رب  مالسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  ترـضح  یناهج  تموکح 
هک تسا  مدرم  هدوت  اه ، تیفرظ  نیرت  هتسجرب  هلمج  زا  .تسا  اه  ناسنا  یلاعت  دشر و  ياتسار  رد  نیمز  هرک  رد  نکمم  ياه  تیفرظ 
نآ یـسایس  ماظن  هب  یهد  لکـش  رد  یناهج ، مایق  نیا  يربهر  زا  سپ  مدرم  ور  نیا  زا  .دراد  يدـیلک  یـشقن  یناـهج  بـالقنا  نآ  رد 

.دنراد يا  هژیو  سب  هاگیاج  یناهج ، تموکح 

تروص هب  سرد  نیا  رد  دوش  یم  شـالت  هک  تسا  هدـش  هراـشا  زین  تاـیاور  یخرب  رد  نآرق  تاـیآ  رب  نوزفا  شقن ، هاـگیاج و  نیا 
.دوش هتخادرپ  نادب  ارذگ  هاتوک و 

شریذـپ یلو  تسا ، یهلا  شنیزگ  ورگ  رد  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـیاوشیپ  تیعورـشم  هچرگا  هک  تسا  نشور  رواـب  نیا  رب  هعیش 
يارب شالت  هنوگره  زا  ماما  ات  دوش  یم  ببس  نآ  دوبن  هک  تسا  تموکح  ییاپرب  يارب  ماما  يرهاظ  مادقا  يارب  یـساسا  ینکر  مدرم 

تیمکاـح اـب  مدرم  طاـبترا  ثحب  رد  تیلوبقم "  " و تیعورـشم "  " ناوـنع ود  ور  نیا  زا  .دـنک  يرود  تیمکاـح  روـما  ماـمز  نتفرگ 
.تسا شزرا  ياراد  مالسلا  هیلع  موصعم 

تیعورشم .کی 

هراشا

هب طوبرم  لئاسم  نیرتراد  هشیر  نیرت و  يداینب  زا  یـسایس و  هفـسلف  ثحاـبم  نیرتمهم  نیرت و  يا  هیاـپ  نیرت ، نهک  زا  تیعورـشم » »
رب یتموکح  یعامتجا و  یـسایس ، لئاسم  نیرتشیب  هک  ارچ  .تسه  هدوب و  رـشب  یعامتجا  یگدنز  خیرات  رذـگ  رد  تلود  تموکح و 

، نیا رب  نوزفا  .دریگ  یم  همشچرس  عوضوم  نیا  زا  زین  یسایس  مولع  نارو  هشیدنا  ياه  هاگدید ینوگمهان  هدوب و  راوتسا  هدولاش  نیا 
گنتاگنت هطبار  هلأسم  نیا  اب  زین  اه  تموکح يدنب  میسقت 
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عورشم یتموکح  هچ  هک : تسا  یساسا  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  تیعورـشم  هب  طوبرم  ياه  یـسررب تقیقح  رد  .دراد  ینتـسسگان  و 
.؟ تسا

یسانش موهفم 

تغل هاگن  زا  فلا )

هژاو هب  دیاب  نآ  مهف  يارب  .تسا و  شرع )  ) هشیر زا  یگتخاس ) یعانص = ردصم  ) یلعج ردصم  تیعورـشم »  » هژاو یـسراف ، تغل  رد 
: مییامن عوجر  هعورشم »  » و عورشم »  » ياه

(1)« .دشاب زیاج  عرش  قبط  هک  يزیچ  دشاب ، عرش  قفاوم  هچنآ  ینعی  لوعفم ) مسا   ) عورشم »

(2)« .دشاب مالسا )  ) عرش نیناوق  رب  قبطنم  هک  یتموکح  یسایس )  ) هعورشم تموکح  ینعی  عورشم ، ثنؤم  لوعفم ) مسا   ) هعورشم »

زا معا  نشور ، هار  میـسرت  نداد و  ناـشن  ینعم  هب  عرـش » ، » نآرق ینید و  نوتم  رد  .تسا  ّتیعرـش »  » هژاو نآ  ربارب  یبرع ، تغل  رد  و 
یّنج و نیطایـش  يوس  زا  رگا  تسا و  قح » ، » دشاب هدش  میـسرت  دنوادخ  طسوت  هار  نیا  رگا  .تسا  هدش  هدرب  راک  هب  يونعم  يّدام و 

.دشاب دنوادخ  تاروتسد  ماکحا و  قباطم  هچنآ  ینعی  یعرش   (3) .تسا لطاب  دشاب ، هدش  میسرت  یسنا 

حالطصا هاگن  زا  ب )

هب اه  نآ  همه  هچرگا  .تسا  هدش  فیرعت  یفلتخم  ياه  هنوگ هب   (4) «، تیعورشم  » هژاو یسایس ، هشیدنا  هزوح  رد  حالطصا ، رد  یلو 
تعیرـش ياه  هزومآ  نیزاوم و  اب  تقباطم  دوصقم  اجنیا  رد  یلو  .ددرگ  یم  زاب  مدرم  رب  نارادمامز  زا  مدرم  يرادرب  نامرف  هب  یعون 

یتموکح هیاپ ، نیا  رب  .دشاب  هتشاد  ینید  هاگیاپ  هک  تسا  عورشم  یمکاح  تموکح و  ینعی  تسا ؛ مالسا 

.1124 دیمع ، گنهرف  دیمع ، نسح  - 1

.1124 دیمع ، گنهرف  دیمع ، نسح  - 2
ص40 42. ج6 ، میرکلا ، نآرقلا  تاملک  یف  قیقحتلا  يوفطصم ، نسح  - 3

یتموکح هچ   » هک تسا  نیا  ثحب  یلصا  شـسرپ  ییوگ  .تسا  ندوب  یعرـش  نامه  تیعورـشم ،»  » زا دوصقم  دنا  هتـشادنپ یخرب  - 4
هچرگ تسین ؛ نیا  ثحب  یلـصا  شـسرپ  دـیدرت ، یب  یلو  تسا »؟ عرـش  شریذـپ  دروم  تموکح ، مادـک   » هک نیا  اـی  تسا »؟ یعرش 

: کن .ددرگ  طبترم  مه  تیعورـشم  هلأسم  اب  یّتح  دوش و  حرطم  تموکح  ندوب  یعرـش  هلأسم  ینید ، هعماـج  کـی  رد  تسا  نکمم 
ج1. اه ، خساپ اه و  شسرپ يدزی ، حابصم  یقت  دمحم 
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(1) .دراد تیناّقح  دشاب ، یهلا  یعرش و  نیزاوم  هب  دنب  ياپ هک 

ناور ریثأـت  مدرم  يدونـشخ  هقـالع و  يریذـپ ، تعاـطا  رب  نارازگراـک ، ناریدـم و  ربـهر ، یگتـسراو  هچرگ  یمالـسا  تموـکح  رد 
.تسا ادج  لماک  روط  هب  تموکح  مکاح و  تیناّقح  زا  هتکن  نیا  یلو  دراد ، یتخانش 

نیزاوم گنهامه  یلو  دـنک ، مهارف  ار  مدرم  يدونـشخ  بابـسا  همه  یمکاح  ای  تموکح  رگا  مالـسا ، یـسایس  هاگدـید  زا  نیارباـنب 
هب دـنک و  تیاعر  ار  ینید  ياه  هزومآ  هک  یمکاح  تموکح و  ربارب ، رد  دـنک و  یمن  ادـیپ  ینید  تیعورـشم  دـیامنن ، راتفر  تعیرش 

ار ّتلم  یعرش  یعیبط و  قوقح  مدرم و  رتشیب  يدونشخ  بابسا  دیاب  دراد ، ینید  تیعورـشم  هک  نانچمه  دشاب ، دنب  ياپ یهلا  ماکحا 
هعماج تیلوبقم  تیعورـشم و  تعیرـش ، هب  ناشا  يدـنب ياـپ رواـب و  ببـس  هب  نارادـنید  هک  تسا  تروص  نیا  رد  .دـنک  هدروآرب  زین 

.دنروآ یم  دیدپ  زین  ار  هناسانش 

مالسا یسایس  هشیدنا  رد  تیعورشم  اب  یسایس  فرع  رد  تیعورشم  توافت 

: تسا يدنب  هتسد  لباق  شخب  راهچ  رد  یسایس ، یمالسا و  هصرع  ود  رد  تیعورشم  توافت 

اب رت  شیب هچره  هک  انعم  نیدـب  دراد ؛ یگتـسب  تموکح  ياهروتـسد  زا  نادنورهـش  يرادرب  نامرف  هب  یـسایس ، تیعورـشم  نازیم  . 1
تاروتـسد زا  ینادـنچ  يرادربناـمرف  مدرم  هچ  ناـنچ  ربارب ، رد  رت ؛ شیب  تموکح  نآ  تیعورـشم  دـننک ، يرادرب  ناـمرف  يدونـشخ 

ای تسا و  عورشم  ای  تموکح  کی  یمالـسا ، شنیب  رد  یلو  .دوب  دهاوخ  رت  مک  تموکح  نآ  تیعورـشم  دنـشاب ، هتـشادن  یتموکح 
.دوش یمن  رّوصت  ود  نیا  نایم  یطسو  دح  درادن و  تیعورشم 

رد تیعورشم  عبنم  یلو  ؛(2)  ینوناق ای  ینالقع  یتنس ، تیعورشم  ًالثم : دشاب ؛ هتشاد  یفلتخم  عبانم  دناوت  یم  یـسایس  تیعورـشم  . 2
.دیآ یم  تسد  هب  یمالسا  ناسانشراک  ناهیقف و  داهتجا  اب  تبیغ  نارود  رد  هک  تسا  سدقم  عراش  رظن  صن و  طقف  یمالسا  شنیب 

نیا رب  اـنب  .تسا  نیداـینب  راـیعم  نآ ، زا  سپ  هچ  تموکح و  سیـسأت  هلحرم  رد  هچ  مدرم  تیرثـکا  رظن  یـسایس ، تیعورـشم  رد  . 3
چیه سیسأت  هلحرم  رد  هک  یتموکح  هاگدید ،

ص 14. تیعورشم ، تموکح و  يدزیا ، داجس  - 1
ص 105. تسایس ، ملع  ياهداینب  ملاع ، نمحرلادبع  کن : ربو ؛ سکام  يدنب  میسقت  ساسا  رب  - 2
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یماظن يداـصتقا و  یگنهرف ، یعاـمتجا ، یـسایس ، تامادـقا  زا  یـشان  يدـمآراک  ساـسا  رب  دـناوت  یم  درادـن ، یـسایس  تیعورـشم 
سیسأت رب  تموکح ، کی  تیعورشم  لومعم  روط  هب  یمالسا  رظنم  زا  یلو  .دوش  عورـشم  هدرک ، بلج  ار  مدرم  يدونـشخ  شیوخ ،
يدونشخ هچ  رگا  دوب ، دهاوخ  هنابـصاغ  عورـشمان و  يو  ياهراک  همه  .دشاب  هتـشادن  تیعورـشم  مکاح  رگا  ینعی  تسا ؛ مدقم  نآ 

(1) .دوش بلج  تموکح  لیکشت  زا  سپ  مدرم 

یهلا تیعورشم  عاونا 

هراشا

هدنیامن ای  ادخ  طقف  دنیوگ  یم  دنک ؟ تموکح  دیاب  یسک  هچ  هک  شسرپ : نیا  هب  خساپ  يارب  یمالسا  نارظن  بحاص نادنمشیدنا و 
، رگید يوس  زا  یتخانـش  ناـسنا  زین  يوس و  کـی  زا  یـسانش  یتسه  يدـیحوت و  هبنج  ود  زا  هاگدـید  نیا  .دـنراد  تیمکاـح  قح  وا 

.دوش یم  یسررب 

دیحوت یتخانش و  یتسه  هبنج  زا  یهلا  تیعورشم  فلا )

وا زج  يرگید  سک  تسا و  وا  ِنآ  زا  زین  ناهج  روما  هرادا  یتسرپرـس و  هکلب  تسا ، دـنوادخ  هژیو  یگدـننیرفآ  طقف  هن  هیاـپ ، نیارب 
ییاوشیپ يربمایپ و  ماقم  زا  يرادروخرب  فرص  هب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  ناربمایپ و  یتح  .تسین  یهاگیاج  نینچ  هتـسیاش 

ماظن رد  تلاخد  فّرـصت و  هنوگره  ور  نیا  زا  .دننک  يرواد  ای  تموکح  مدرم  رب  دنناوتب  هک  دنرادن  ار  یقح  نینچ  ملع ، تلیـضف  و 
.درادن ار  اه  ناسنا تشونرس  رد  تلاخد  قح  دوخ ، شیپ  زا  سک  چیه  تسا و  دنوادخ  هزاجا  دنمزاین  نایمدآ ، روما  رد  زین  یتسه و 

لیلد نیمه  هب  تسا ؛ ناگمه  کلام  هناگی  راگدـیرفآ و  هناگی  وا  هک  تسا  نآ  لاعتم  يادـخ  تیالو  تیمکاح و  قح  راـصحنا  هجو 
یم يدرف  دنوادخ ، نذا  اب  طقف  ور  نیا  زا  .تسا  دوخ  تنطلس  کلم و  ورملق  رد  فرـصت  عقاو  رد  تاقولخم  رد  وا  فرـصت  هنوگره 

.دبای یم  تیعورشم  يو  تموکح  ناهج ، قلطم  کلام  يوس  زا  يزوجم »  » نینچ نتشاد  اب  .دنک و  ینارمکح  نیریاسرب  دناوت 

زا .دیآ  یم تسد  هب  دنوادخ  تیمکاح  يراصحنا  تیعورشم  حوضو  هب  نآرق  تایآ  زا 

ص 38 39. هیقف ، تیالو  ماظن  رد  تیعورشم  ینابم  نایبکاوک ، یفطصم  - 1
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صوصخم يرواد  دـینادب  (2) و  ؛)) مْکُْحلا َُهل  الَأ   )) تسادـخ و نآ  زا  اـهنت  ناـمرف  مکح و   (1) ؛)) هَِّلل َّالِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ  : )) تاـیآ هلمج 
(3) .درادن یترورض  ثحب  نیا  رد  اه  نآ نایب  هک  تایآ  رگید  تسوا و 

یتخانش ناسنا  هبنج  زا  یهلا  تیعورشم  ب )

ياـهورین بحاـص  مهف و  درخ و  ياراد  ار  دوـخ  زین  .مـینک و  یم  لالقتـسا  هدارا و  يدازآ ، ساـسحا  دوـخ  داـهن  رد  اـم  زا  کـی  ره 
ییاـه تواـفت اـب  نوگاـنوگ و  بتارم  هب  ناـسنا  دارفا  همه  رد  هک  یهلا  تسا  ییاـه  تبهوم همه  اـه  نیا .میناد  یم  یحور  یمـسج و 
تیالو تیمکاح و  قح  يرگید  رب  يدرف  هک  دوش  یمن  بجوم  اما ، یعیبط  ياه  تواـفت يدـنوادخ و  ياـه  تبهوم نیا  .دراد  دوجو 

: دومرف مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دوخ ، دنزرف  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   (4) .دنک ادیپ 

« .تسا هداد  رارق  دازآ  ار  وت  دنوادخ  هک  نآ لاح  شابم ، نارگید  هدنب  مدنزرف ! يا  ؛(5)  ًاّرُح ُهَّللا  َکَلَعَج  ْدَق  َكِْریَغ َو  َْدبَع  ْنُکَت  َال  «َو 

ياه هصرع  دننام  .تسا  لصا  ادـخ  روضح  ناسنا ، یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  ياه  هصرع  همه  رد  یهلا  ینیب  ناهج  رد  هکنیا  هجیتن 
هیرظن نیا  رد  نـینچمه  هعماـج .  رد  تیمکاـح  يربـهر و  تـیبرت ، مـیلعت و  نیناوـق ، يارجا  ياـه  هویـش  اـه و  شور  يرازگ ، نوناـق 

دنوادخ و هب  وا  یکیدزن  ماجنارـس  ناسنا و  یلاعت  تلادع و  ییاپرب  يارب  تسا  يرتسب  هکلب  درادن ، تلاصا  دوخ  يدوخ  هب  تموکح 
.هنادواج تداعس  هب  ندیسر 

( مدرم شریذپ   ) تیلوبقم .ود 

هراشا

دومن یمالـسا  تموکح  یـساسا  روط  هب  دنـشاب و  یمالـسا  تموکح  تیعورـشم  رابتعا و  هناوتـشپ  دـنناوت  یمن دـیابن و  مدرم  هچرگ 
شیوخ تیعورشم  رد  هک  تسا  یهلا  تیمکاح 

هیآ 57. (، 6  ) ماعنأ - 1

هیآ 62. (، 6  ) ماعنأ - 2
تایآ 44 و45 و47. (، 5) هدئام 35 ؛ هیآ (، 10) سنوی - 3

.دیامرفب دهاوخب و  وا  هک  نآ رگم  - 4
.بلطلا یف  قفرتلا  باب  همان 31 ، هغالبلا ، جهن  یضر ، فیرش  نیسح  نب  دمحم  - 5
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تموـکح نتفاـی  تینیع  ناـیرج و  یلو  تسا ، هتخیمآ  نآ  لـصا  اـب  نآ  تیعورـشم  هکلب  دـشاب ، یمن ناـسنا  يأر  هشیدـنا و  دـنمزاین 
.دیامن یم خر  تیلوبقم  ناونع  اب  یثحب  اجنیا  رد  .درادن و  ناکما  مدرم  يوس  مه  قفاوم و  يأر  اب  زج  یمالسا 

لابقا ینعی  تسایس  تموکح و  رظن  زا  (1) و  .تسا هدش  هتفرگ  هدیدنسپ ، هدش و  هتفریذپ  يانعم  هب  لوبقم »  » هملک زا  تیلوبقم »  » هژاو
.تسا توافتم  تیعورشم  هژاو  اب  نیاربانب  هک  یمدرم  شریذپ  یناگمه و 

هدرک یهن  ار  يزیچ  مالـسا  رگا  دروآ و  یمن تیعورـشم  یلو  دراد ، ار  دوخ  هاـگیاج  مدرم  يأر  تیلوبقم و  مالـسا ، یـسایس  هقف  رد 
یضقانت نید  اب  هک  تسا  هاگنآ  ات  مدرم  رظن  يأر و  رابتعا  .دنرامـشب  هتفریذپ  ار  نآ  دوخ  شنیزگ  يأر و  اب  دنرادن  قح  مدرم  تسا ،

تیعورـشم دورب ، تیلوبقم  رگا  دراد و  يرترب  یمدرم  تیلوبقم  رب  تسا و  روحم  ینید  تیعورـشم  ینابم ، نیا  هیاپ  رب  .دشاب  هتـشادن 
(2) .دوش یم ور  هبور  شلاچ  اب  نآ  ندمآدیدپ  هکلب  دور ، یمن نایم  زا 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  مدرم  هجوت  لابقا و  تقیقح  هراب  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

اَلَف َكُوتْأَی  َْمل  ْنِإ  ْمُْهنِم َو  ُْهلَْبقاَف  َْرمَْألا  اَذَـه  َکـَل  اوُمَّلَـسَف  ُمْوَْقلا  ِءاـَلُؤَه  َكاـَتَأ  ْنِإَـف  ِیتْأـَت  اـَل  یَتُْؤت َو  ِهَبْعَْکلا  َِهلِْزنَِمب  َْتنَأ  اَـمَّنِإ  ُِّیلَع  اَـی 
رما دندمآ و  وت  دزن  نامدرم  نیا  رگا  سپ  .دور  یمن یـسک  دزن  وا  دنور و  یم وا  دزن  هک  یتسه  هبعک  هلزنم  هب  وت  یلع ! يا  ؛(3)  مِِهتَْأت

.ورن اهنآ  شیپ  وت  دندماین  وت  دزن  رگا  .ریذپب و  سپ  دنتشاد  هضرع  وت  رب  ار  تموکح 

وا يوس  هب  مدرم  هک  دراد ، هفیظو  تموکح  ییاپرب  يارب  ماما  یتروص  رد  دناسر  یم  ینـشور  هب  نآ ، دـننام  ثیداحا  ثیدـح و  نیا 
.تشاد دهاوخن  يا  هفیظو  تموکح  ییاپرب  هب  تبسن  ماما  تروص  نیا  ریغ  رد  .دنروآ  مهارف  ار  وا  تموکح  لیکشت  هنیمز  دنیآ و 

.1147 دیمع ، گنهرف  دیمع ، نسح  - 1
(. فرصت اب   ) ص28 تسایس ، ثحابم  يدزی ، حابصم  یقت  دمحم  - 2

ص 277. ج2 ، یضترملا ، هعیشل  یضترملا  هراشب  يربط ، نیدلا  دامع  ص 388و 675 ؛ دشرتسملا ، يربط ، ریرج  نب  دمحم  - 3
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زگره هـچ  رگا  درک ، يریگ  هراـنک  تموـکح  زا  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تـلحر  زا  سپ  مالـسلا  هـیلع  یلع  ترـضح  هچناـنچ 
.تشاذگن اهنت  اه  یتخس تالکشم و  ربارب  رد  ار  ناناملسم 

شریذـپ مهم  لماوع  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  دراد  شزرا  اج  نآ  اـت  یمالـسا  هعماـج  رد  یمدرم  تیلوبقم  ریثأـت  شزرا و 
: درامش یمرب  هلأسم  نیمه  ار  تفالخ 

ِهَّظِک یَلَع  اوُّراَُقی  اَّلَأ  ِءاَمَلُْعلا  یَلَع  ُهَّللا  َذَخَأ  اَم  ِرِصاَّنلا َو  ِدوُجُِوب  ِهَّجُْحلا  ُماَِیق  ِرِضاَْحلا َو  ُروُضُح  َال  َْول  َهَمَـسَّنلا  َأََرب  َهَّبَْحلا َو  َقَلَف  يِذَّلا  اَمَأ َو 
ار ناـج  تفاکـش و  ار  هناد  هک  ییادـخ  هـب  ؛(1)  اَِهلَّوَأ ِسْأَِکب  اَهَرِخآ  ُْتیَقََـسل  اَِهبِراَغ َو  یَلَع  اَهَْلبَح  ُْتیَْقلَأـَل  ٍمُولْظَم  ِبَغَـس  اـَل  ٍِملاَـظ َو 

هرابمکش راکمتس  ات  دوب  هدومرفن  ار  املع  ادخ  و  دندومن ، یمن  مامت  نم  رب  تّجح  نارای ، و  دندوبن ، ناگدننک  تعیب  نیا  رگا  دیرفآ ،
متشاگنا یم  شزاغآ  نوچ  ار  شنایاپ  متشاذگ و  یم  تسد  زا  ار  راک  نیا  هتشر  دنباتشب ، هدیدمتس  ناگنـسرگ  يرای  هب  دنباتنرب و  ار 

.متشاد یم  يرانک  هب  ار  دوخ  هتشذگ ، نوچ  و 

يور وا  يوس  هب  دیاب  هک  دنتـسه  مدرم  نیا  یلو  تسا ، هدش  بوصنم  تموکح  هب  دنوادخ  يوس  زا  موصعم  ماما  هک  نیا  اب  نیاربانب ،
هدماین دیدپ  هعماج  رد  یگدامآ  نینچ  هک  هاگنآ  ات  دنروآ و  مهارف  ار  تموکح  ییاپرب  هنیمز  دوخ  غیرد  یب ياه  تیامح اب  دنروآ و 

يوس هب  ار  مدرم  دـهد و  یم  رارق  يربهر  تفالخ و  ضرعم  رد  ار  دوخ  طقف  هکلب  دـنک ، یمن  تموکح  ییاپرب  هب  مادـقا  ماما  تسا ،
.دیآ دیدپ  هعماج  رد  يا  هنیمز  نینچ  ات  دناوخ  یم  ارف  شیوخ 

مدرم شقن  هب  وا ، نانیـشناج  یهلا و  تیمکاح  نیناوق و  رب  يراشفاپ  دوجو  اب  تیلوبقم ، تیعورـشم و  نایم  ندرکادـج  اب  هیاپ  نیا  رب 
ياـه ماـظن  رد  مدرم  تسا و  یمدرم  شریذـپ  ینید ، تموکح  ياـضتقم  اریز  دوش ؛ یم  هژیو  یهجوـت  زین  يریگ  میمـصت  دـنیارف  رد 

.دنتسین روبجم  روجحم و  ییالو 

ص11. هیقشقش ،)  ) موس هبطخ  يدیهش ، رفعج  دیس  همجرت  هغالبلا ، جهن  یضر ، فیرش  نیسح  نب  دمحم  - 1
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یمدرم تیلوبقم  یهلا ، تیعورشم  مالسلا ؛ هیلع  يدهم  ماما 

.تسا یندش  یسررب  تیلوبقم  تیعورشم و  تهج  ود  زا  زین  يودهم  تیمکاح  ندمآدیدپ  رد 

ار شترضح  دنهد و  یم  دانتسا  دنوادخ  هب  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تموکح  تیعورـشم  هک  تسا  تسد  رد  يربتعم  تایاور 
: دننک یم  یفرعم  یهلا » هفیلخ  »

دنسم هب  ناوت  یم  تنـس  لها  عبانم  نایم  رد  .دروخ  یم مشچ  هب  تنـس  لها  هعیـش و  تایاور  رد  نوگانوگ  ياهریبعت  اب  نومـضم  نیا 
(5) يدـنه یقتم  لامعلا  زنک  (4) و  یطویس روثنملا  ردلا   (3)، ریثک نبا  هیاهنلا  هیادـبلا و   (2)، مکاح كردتسملا   (1)، لبنح نب  دمحا 

راثآ ،(8) و  رثالا هیافک   (7)، همغلا فشک   (6)، مالـسلا هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  نوچ  يراـثآ  یعیـش  ییاور  عباـنم  رد  .درک و  هراـشا 
.دنا هدرک لقن  نومضم  نیا  اب  ار  یتایاور  رگید ،

.دنشاب هدیزگرب  ار  وا  مدرم  هک  تسین  یلیکو  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نیشناج  ادخ و  هفیلخ  ماما  تایاور ، نیا  هب  هجوت  اب 
نیا هب  يودهم  يرالاس  مدرم  ور ، نیا  زا  .دوبن  ریدـغ  هب  يزاین  دـمآ و  یم  رب  هفیقـس  زا  رما  نیا  دوب ، مدرم  شنیزگ  هلئـسم  طقف  رگا 

.تسا هتفای  تیعورشم  یهلا  بصن  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  تموکح  .دننیزگرب  مدرم  ار  ماما  هک  تسین  انعم 

نوگانوگ داعبا  رد  ار  دـنوادخ  نیناوق  ماکحا و  دـشاب و  یهلا  لماک  يا  هنوگ  هب  یتموکح  تسا  رارق  هک  هاگنآ  هکنیا  نخـس  هاـتوک 
.تمـصع رگید  تعیرـش و  هب  لـماک  یهاـگآ  تسخن  دـشاب : رادروخرب  یگژیو  ود  زا  دـیاب  شربـهر  دـنک ، ارجا  يرـشب  هعماـج  رد 

زا .دبای  یم  ترورض  یهلا  باصتنا  نیاربانب ، .دنمورحم  دارفا  رد  نآ  صیخشت  زا  اه  ناسنا هک  ییاه  یگژیو 

ص277. ج5 ، دمحا ، دنسم  لبنح ، نب  دمحا  - 1
ص 464. ج4 ، كردتسملا ، يروباشین ، مکاح  - 2

ص 276. ج6 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ریثک ، نبا  - 3
ص 58. ج6 ، روثنملا ، ردلا  یطویس ، - 4

ص 261. ج 14 ، لامعلا ، زنک  يدنه ، یقتم  - 5
ح230. ص 59 ، ج2 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  هیوباب ، نب  نیسح  نب  یلع  نبدمحم  - 6

ص470. ج2 ، همغلا ، فشک  یلبرا ، یسیع  نب  یلع  - 7
ص106. رثالا ، هیافک  یمق ، زازخ  دمحم  نب  یلع  - 8
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.دنک یم  دیدجت  ار  نید  یناهج  دوعوم  تموکح  ربهار  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  رگید ، يوس 

مدرم تساوخرد  تباجا  تیمکاح ، شریذپ 

ترـضح نآ  یناـهج  تموکح  يریگ  لکـش  يارب  هنیمز  ییاـپرب  تامدـقم و  ندروآ  مهارف  ترـضح ، نآ  تموکح  رد  مدرم  شقن 
هکلب دـننک ، یم  تعیب  ماـما  اـب  مدرم  رتشیب  طـقف  هن  .دـیامن  یمن  هولج  تیرثـکا  يأر  تساوخ و  رد ، طـقف  یمدرم  شریذـپ  .تسا و 
كرد دوجو  مامت  اب  ار  دوعوم  یناهج  تموکح  هب  زاین  هک  دنسر  یم  یگتفیـش  شطع و  نانچ  هب  نانآ  هک  دیـسر  دهاوخ  ارف  ینامز 

نیا .دـنزرو  یم  قشع  نآ  هب  دـنناد و  یم  یناسنا  یلاع  فادـها  اه و  نامرآ  يریگ  لکـش  يارب  راکوزاس  هناـگی  ار  نآ  دـننک و  یم 
ببس زین  ار  مدرم  رطاخ  نانیمطا  هکلب  ، دراد هار  مه  هب  ار  یمدرم  شریذپ  تسا و  یکتم  یمدرم  يارآ  رب  طقف  هن  یـسایس  ماظن  نینچ 

بوبحم و دارم و  دـیرم و  هطبار  هکلب  درادـن ، دوجو  تلم » تلود   » هطبار طقف  مدرم  ماـما و  تموکح  ناـیم  ماـظن ، نیا  رد  .دوش  یم 
.تسا بحم 

، مدرم يارب  ینار  نخس هفوک و  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  دورو  هراب  رد  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یـسوط  خیش 
یمن مدرم  دوش و  یمن هدینش  مالـسلا  هیلع  يدهم  نانخـس  هک  دننک  یم هیرگ  هنوگنآ  ترـضح  نآ  هب  قایتشا  رطاخ  هب  مدرم  دومرف :

(1) .دیوگ یم هچ  دنمهف 

رارطـضا قاـیتشا و  هب  هنوـگ  نیا  لاـح  هدیـسر ، تسب  نب  هب  هتفرگ و  شیپ  ار  یهار  ره  یتـخب  شوـخ  هب  ندیـسر  يارب  هـک  یناـسنا 
.ددرگ یم  وا  رانک  رد  يزاب  ناج  يرای و  هدامآ  یتسه  همه  اب  دسر و  یم  مالسلا  هیلع  دوعوم  تموکح 

( یلوم یلو و  هطبار   ) یناگمه يراکمه 

هراشا

و دنتـسه ، مه  نابیتشپ  رای و  هدوبن ، ادـج  رگید  کی زا  تیمکاح  داهن  مدرم و  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  تشذـگ  هچنآ  هب  هجوت  اب 
.دنراد یلباقتم  قوقح  رگید  مه رب  مدرم  یلاو و 

: تسا هدش  هراشا  تایاور  رد  قوقح  نیا  زا  یخرب 

(. ص 468 هبیغلا ، باتک  یسوط ، نسح  نب  دمحم  ( ؛» ءاَُکْبلا َنِم  ُلوُقَی  اَم  ُساَّنلا  يِرْدَی  َال  َبُطْخَی َو  َرَْبنِْملا َو  َِیتْأَی  یَّتَح  - »... 1
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ترضح رب  مدرم  قوقح  . 1

یهاوخریخ .کی 

هب یناهج  لدـع  تموکح  ییاپرب  هتبلا  .تسا و  هعماج  مدرم  يارب  یهاوخریخ  رب  یمالـسا  ياـه  هزومآ رد  تموکح  هدولاـش  داـینب و 
هرک رب  تلادـع  يارجا  رب  تموکح  نیا  هیاپ  هک  ارچ  .دراد  يّدـج  يراشفاپ  رما  نیا  رب  یناهج  سایقم  کـی  رد  یجنم  دوعوم  تسد 

(1) .اه ناسنا همه  يارب  اه  هنیمز همه  رد  تلادع  شرتسگ  زا  رتالاب  یهاوخریخ  هچ  تسا و  نیمز 

شیاسآ هافر و  .ود 

يارب شیاسآ  یناـگمه و  هاـفر  يارب  اـه  هنیمز نتخاـس  مهارف  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  یناـهج  تموکح  مهم  ياـه  یگژیو زا 
سپ رد  هک  دوش  لصاح  دوخ  هب  دوخ  هک  یهاـفر  هن  زین  .تسا و  دـنوادخ  زا  مدرم  يرود  ببـس  هک  یهاـفر  هن  هتبلا  .تسا  ناـگمه 

ار نآ  دـننام  هدـش  هتفگ  شیاسآ  هاـفر و  نیا  فصو  رد  تاـیاور  یخرب  رد  .دوب  دـهاوخ  مدرم  ناوارف  شـالت  ترـضح و  نآ  ریبدـت 
.دنا (2) هدیدن زگره  اه  ناسنا

شزومآ .هس 

یکی .دراد  هعماج  لامک  دشر و  رد  یساسا  هدنزرا و  شقن  یعامتجا ، يدرف و  یگدنز  نوگانوگ  ياه  هصرع رد  شزومآ  نامگ  یب
(3) .تسا اه  ناسنا همه  نایم  شناد  ملع و  شرتسگ  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  یناهج  تموکح  ياه  صخاش نیرت  مهم زا 

اه ناسنا درخ  شرتسگ  .راهچ 

یهلا تجح  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هک  تسا  یناسنا  عماوج  ینالقع  دشر  یناسنا  لامک  هب  ندیـسر  ياه  هار زا  یکی 
هب هار  نیا  رد  ار  نکمم  ياه  تیفرظ اه و  هنیمز همه 

نیرت يروحم ناونع  هب  تلادـع  زا  نآ  رد  هک  هدیـسر  تسد  هب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـیاوشیپ  زا  تیاور  اهدـص  هکلب  اـه و  هد - 1
نب یلع  نبدمحم  ص60 ؛ هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  کن : .تسا  هدش  دای  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  یناهج  مایق  فدـه 

ص 46. هبیغلا ، باتک  یسوط ، نسح  نب  دمحم  ص250 ؛ ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  هیوباب ، نب  نیسح 
جئارخلا يدـنوار ، بـطق  ص264 ؛ نیظعاوـلا ، هـضور  يروباـشین ، لاـتف  ح175 ؛ ص206 ، هـبیغلا ، باـتک  یـسوط ، خیـش  کـن : - 2

ح39. ص453 ، ج1 ، حئارجلاو ،
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ح30. ص238 ، هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  کن : - 3
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(1) .دریگ یم راک 

تیبرت دشر و  .جنپ 

همه زا  یهلا  هریخذ  نیـسپاو  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  .تسا  اه  ناسنا یهلا  شرورپ  دنوادخ ، ناربمایپ  مهم  فادـها  زا 
ار یهلا  ناربمایپ  فدـه  نیا  نیمز  رب  اه  ناسنا  رمع  ياه  لاس نیـسپاو  رد  ات  دریگ ، یم هرهب  اه  ناسنا تیبرت  يارب  نکمم  ياه  تیفرظ

.دنک لماک  هدناسر ، ماجنا  هب 

مدرم رب  ترضح  قوقح  . 2

تعیب رب  يراوتسا  .کی 

تیمکاح زا  يرادرب  ناـمرف  شریذـپ و  رب  مدرم  تعیب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  تموکح  ناـکرا  زا  هدـش  هتفگ  دوخ  ياـج  رد 
.تسا

تموکح روما  رد  یهاوخریخ  .ود 

یم رظن  ریز  ار  اهراک  يرایـشوه  اب  هراومه  دـنهاوخریخ و  ناراد  مامز  تلود و  ياه  تیلاعف  یمومع و  روما  رد  روهظ  رـصع  مدرم 
دوبن رد  ای  دنشاب  اه  نآ  روضح  رد  هاوخ  دنهد ، یم يرای  ار  نالوؤسم  یمالسا و  تلود  یـشیدنا  تحلـصم  يزوس و  لد  اب  دنریگ و 

(2) .اه نآ 

مکاح زا  يرادرب  نامرف  .هس 

تموکح هنیمز  دوخ  شریذپ  اب  مدرم  هک  اجنآ  زا   (3) .تسا هدیسر  دصقم  هب  دوش ، ارجا  مدرم  فرط  زا  هک  هاگنآ  مکاح  تاروتـسد 
روهظ و رـصع  ناـگبخن  ناونع  هب  ترـضح  ناراـی  ناـیم  نیا  رد  .درک و  دـنهاوخ  يوریپ  مکاـح  زا  روـما  همه  رد  دـننک  یم مهارف  ار 

يراتفر يوگلا 

مئاق نوچ  ْمُهُماَلْحَأ ؛ ِِهب  ْتَلَمَک  ْمَُهلوُقُع َو  اَِهب  َعَمَجَف  ِداَبِْعلا  ِسوُءُر  یَلَع  ُهَدَی  ُهَّللا  َعَضَو  اَنُِمئاَق  َماَق  اَذِإ  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  - 1
رگید کی  اب  دننکن و  سوه  يوریپ  ات   ) دنک و عمج  ار  ناشلوقع  سپ  دراذگ  ناگدنب  رس  رب  ار  شتمحر  تسد  دنوادخ  دنک  مایق  ام 

، یفاک ینیلک ، بوقعی  نب  دـمحم  ( ؛») دوش لماک  ناشیرادـهگن  دوخ  تناتم و   ) دوش لماک  ناشدرخ  هجیتن  رد  و  دـنزرون ) فـالتخا 
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(. ح21 ص25 ، ج1 ،
هبطخ 34. هغالبلا ، جهن  یضر ، فیرش  نیسح  نب  دمحم  کن : - 2

نیـسح نب  دمحم  (؛» تسا نورب  زا  راک  هتـشررس  دـنربن  نامرف  هک  ار  نآ  اّما ، ُعاَُطی ؛ َال  ْنَِمل  َْيأَر  َال  دومرف «: هراب  نیا  رد  یلع  ماما  - 3
(. هبطخ 27 ص 28 ، يدیهش ، رفعج  دیس  همجرت  هغالبلا ، جهن  یضر ، فیرش 
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(1) .دنشیوخ ناراگزور  دمآرس  يوریپ  يرادربنامرف و  نیا  رد  اه  نآ يارب 

يراد و مامز  هنیمز  رد  یسایس  هلأسم  نیرت  مهم  رگ  نایب هک  هدرک  لقن  هنیمز  نیا  رد  يرامـشرپ  تایاور  زین  یفاک  رد  ینیلک  موحرم   
(2) .تسا یساسا  ياه  يدازآ  یمومع و  قوقح  يراد  هگن 

( تموکح نارازگراک   ) مدرم یتیریدم  شقن 

شریذپ يارب  دمآراک  هتسیاش و  ياهورین  شنیزگ  دوخ ، تموکح  هرود  رد  هجرف  هللا  لجع  يدهم  ترضح  یحالصا  ياه  همانرب  زا 
، هتـسیاش نارازگراک  نودـب  تلادـع ، يرادـنید و  ياه  هصخاـش  اـب  هژیو  هب  تموکح  موادـت  يراوتـسا و  اریز  .تسا  تموکح  روما 

یتیریدم شقن  تموکح و  نارازگراک  ترـضح ، نآ  يّدج  هجوت  دروم  مهم و  ياه  هلوقم  زا  یکی  ور ، نیا  زا  .دوب  دـهاوخن  یلمع 
.تسا نانآ 

میقتسم نوئش  زا  يرادا ، ییاضق و  یلام ، یماظن ، یـسایس ، نوگانوگ  ياه  تیعقوم رد  اهنآ  ندادرارق  دارفا و  نیا  شنیزگ  یگنوگچ 
و مدرم ، اب  راتفر  يرادمامز و  هویش  اب  نارازگراک  ندومنانـشآ  .درک  دهاوخ  ییارجا  ار  نآ  تموکح  تیبثت  هلحرم  رد  هک  تسا  ماما 
، دش دهاوخ  رجنم  مدرم ، یناگمه  يدونشخو  هعماج  تینما  نیمات  هب  هک  اهراک  يارجا  نسح  يارب  نانآ  تیریدم  راتفر و  رب  تراظن 

.تشاد دهاوخ  مامتها  اه  نادب  هجرف  هللا  لجع  يدهم  ماما  هک  تسا  يروما  زا  زین 

ققحت ياهراکهار  زا  یکی  تشاد ، دهاوخ  يا  هژیو مامتها  تموکح  رد  یعامتجا  تلادع  هب  هجرف  هللا  لجع  يدهم  ماما  هک  اجنآ  زا 
رد هتسیاش  ناریدم  نارازگراک و  شنیزگ  ار ، نآ 

ْتَنَمآ ْنُکَت  َْمل  اُهنامیِإ  ًاسْفَن  ُعَْفنَی  َکِّبَر ال  ِتایآ  ُضَْعب  ِیتْأَی  َمْوَی   )) فیرـش هیآ  لیذ  ناشیا  فصو  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  - 1
اَنِِمئاَق ِهَعیِِـشل  َیبوُط  ٍریَِـصب  َابَأ  اَی  .مالـسلا  هیلع  َلاَق  َُّمث  اَّنِم  ِرَظَْتنُْملا  ِِمئاَْقلا  َجوُرُخ  ِینْعَی  دومرف «: ًاْریَخ )) اـِهنامیِإ  ِیف  ْتَبَـسَک  ْوَأ  ُلـْبَق  ْنِم 

یلع نبدـمحم  ( ؛» نُونَزْحَی ْمُه  ْمِْهیَلَع َو ال  ٌفْوَخ  َنیِذَّلا ال  ِهَّللا  ُءاَِیلْوَأ  َکـَِئلوُأ  ِهِروُهُظ  ِیف  َُهل  َنیِعیِطُْملا  ِِهتَْبیَغ َو  ِیف  ِهِروُهُِظل  َنیِرِظَْتنُْملا 
(. ص357 ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  هیوباب ، نب  نیسح  نب 

رقابدـمحم ِماَمِْإلا ؛ یَلَع  ِهَّیِعَّرلا  ِّقَح  ِهَّیِعَّرلا َو  یَلَع  ِماَمِْإلا  ِّقَح  ْنِم  ُبِجَی  اَـم  ُباـَب  ص405 ، ج 1 ، یفاک ، ینیلک ، بوقعی  نبدـمحم  - 2
.مامإلا یلع  هیعرلا  قح  هیعرلا و  یلع  مامإلا  قح  ص 242 ، ج 27 ، راونالا ، راحب  یسلجم ،
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نوگانوگ بصانم  رد  وا  نالماع  نارازگراک و  هعماج ، یلصا  ياوشیپ  رادمامز و  یگتـسیاش  تیحالـص و  رب  نوزفا  .دناد  یم  اهراک 
.دنشاب رادروخرب  هاگیاج  نآ  گنهامه  هتسیاب و  صصخت  زا  دیاب  زین 

تراظن دـهد ، یم  ناشن  تیـساسح  تیریدـم  رد  یگتـسیاش  هبنج  زا  تموکح  نارازگراک  شنیزگ  رد  هکنیا  رب  نوزفا  ترـضح  نآ 
.ددنب یم  راک  هب  اهنآ ، ياهراک  رب  زین  ار  يا  هژیو

دنمزاین يولع ، يوبن و  تنس  هریس و  هیاپ  رب  ینید  تموکح  ییاپرب  تلادع و  نتـشاداپرب  هعماج و  رد  تاحالـصا  ییاپرب  نامگ ، یب 
مالسا و ياه  هزومآ  هب  تسرد  شنیب  اب  هک  دوب  دهاوخ  راکادف  عاجـش و  نادراک ، كریز ، هتخاب ، كاپ  كاپ و  نارازگراک  نارای و 
رد دننکن و  تشپ  نمشد  هب  دنزرون و  یتسس  اه  گنج  رد  دننک ، لمع  شتاروتـسد  هب  هدوب ، وا  ياه  نامرف  وریپ  دوخ ، ماما  تخانش 

.دننک ششوک  یتسار  هب  مدرم  ياهراک 

تایاور هاگن  زا  نارازگراک  ياه  هورگ 

هراشا

هراشا یتاکن  یلو  تسین ، تسد  رد  ینادـنچ  نخـس  نارازگراک  ياه  یگژیو هراب  رد  دـش  هراشا  هک  هنوگ  نامه هچرگا  تاـیاور  رد 
: دوش یم هراشا  ارذگ  تروص  هب  اجنیا  رد  هک  هدش 

نارازگراک ساسا  نیتسار ، نایعیش  کی . 

هدش دای  یناهج  هعماج  هرادا  رد  ترـضح  نآ  نارای  ناونع  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نیتسار  ناوریپ  نایعیـش و  زا  دنچ  یتایاور  رد 
: دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  .تسا 

هاگنآ ؛(1)  اَهَماَنَـس ِضْرَْألا َو  َماَّکُح  َنُونوُکَی  ِدیِدَْحلا …َو  َِربُزَک  ْمَُهبُوُلق  َلَعَج  َهَهاَْعلا َو  اَِنتَعیِـش  ْنَع  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  َبَهْذَأ  اَنُِمئاَق  َماَق  اَذِإ 
نیمز و ماکح  اهنآ  و  .دش … دهاوخ  نهآ  ياه  هراپ نوچ  اهنآ  ياه  بلق دوش و  یم فرطرب  هعیش  زا  اه  يراتفرگ دزیخ  اپ  هب  مئاق  هک 

.دش دنهاوخ  اهنآ  ياه  نوتس

ترضح نارازگراک  ناگننک ، تعجر یخرب  ود  . 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هراب  نیا  رد 

… اًلُجَر َنوُرْشِع  ٌْعبَس َو  ِهَفوُْکلا  ِرْهَظ  ْنِم  مالسلا  هیلع  ِِمئاَْقلا  َعَم  ُجُرْخَی 

ح14. ص 541 ، لاصخ ، قودص ، خیش  - 1
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اهنآ سپ  درک … دـنهاوخ  یهارمه  روهظ  ماگنه  ار  مئاق  رفن  تفه  تسیب و  هفوک  تشپ  زا  ؛(1)  ًاماَّکُح ًاراَْصنَأ َو  ِْهیَدَی  َْنَیب  َنُونوُکَیَف 
.دوب دنهاوخ  ماکح  وا و  نارای  ترضح ؛ نآ  شیپاشیپ 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  يوگ  نخس هس . 

هراشا

هراشا دروم  ود  رد  ییوگ  نخـس نیا  .تسا  ترـضح  يوگ  نخـس ناونع  هب  يدرف  هدـش  هراشا  تایاور  رد  هک  ینارازگراـک  هلمج  زا 
: تسا هدش 

هکم زا  جورخ  روهظ و  ماگنه  .  1

… دنک روهظ  مئاق  هک  هاگنآ   (2) ؛… يِداَُنیَف ُهَیِداَنُم  ُُرمْأَی  َُّمث  مالـسلا … هیلع  ُِمئاَْقلا  َرَهَظ  اَذِإ  دومرف : هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
…. دهد ادن  وا  دنک و  رما  ار  دوخ  يدانم  سپ 

جح کسانم  ماگنه  . 2

درک دای  وا  زا  ترضح  نارازگراک  زا  یکی  ناونع  هب  ناوت  یم هدش و  دای  ترـضح  يوگ  نخـس ناونع  هب  يو  زا  هک  یناسک  رگید  زا 
: دومرف هک  هدرک  لقن  نینچ  ترضح  نآ  زا  يدرم  هک  تسا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  تیاور  رد 

نیتسخن ؛(3) : َفاَوَّطلا َدَوْسَْألا َو  َرَجَْحلا  ِهَضیِرَْفلا  ِبِحاَِصل  ِهَِلفاَّنلا  ُبِحاَص  َمِّلَُـسی  ْنَأ  ِهیِداَنُم  َيِداَُنی  ْنَأ  ِلْدَْـعلا  َنِم  ُِمئاَْـقلا  ُرِهُْظی  اَـم  ُلَّوَأ 
دوسالا و رجح  فارطا  دـنهد و  مالـس  دـندروآ  ياج  هب  هلفان  هک  یناسک  دـهد  ادـن  وا  يدانم  هک  تسا  نآ  مئاق  يرتسگ  لدـع دومن 

.دننک یلاخ  دنراد ، هضیرف  دصق  هک  یناسک  يارب  ار  فاوط 

ترضح نارازگراک  رفن ، هدزیسو  دصیس  راهچ . 

رد هک  تسا  نآ  هورگ  نیا  ياه  یگژیو هلمج  زا  تسا  هدـش  هراشا  ترـضح  صاخ  نارای  تمظع  هاـگیاج و  هب  یناوارف  تاـیاور  رد 
نیا رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنترضح  نآ  هاپس  ناهدنامرف  مایق  ماگنه  هک  هنوگ  نامه دنترضح ، نآ  نارادنامرف  تموکح  نارود 

: دومرف هراب 

ص 86. ج2 ، داشرا ، دیفم ، خیش  - 1
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ح28. ص 238 ، هبیغلا ، ینامعن ، بنیز  یبا  نبا  - 2
ح1. ص 427 ، ج4 ، یفاک ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - 3
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ُماَّکُح ْمُه  ِهَیِْولَْألا َو  ُباَحْصَأ  ْمُه  ٍرَْدب َو  ِلْهَأ  َهَّدع   ِ اًلُجَر َرَشَع  َهَثاََلث  ٍهَئاُِمثاََلث َو  ُُهباَحْصَأ  َُهلْوَح  ِهَفوُْکلا َو  ِرَْبنِم  یَلَع  ِِمئاَْقلا  َیلِإ  ُرُْظنَأ  یِّنَأَک 
لها رامش  هب  وا  درگادرگ  درم  هدزیس  دصیـس و  هک  یلاح  رد  هفوک  ربنم  زارف  رب  ار  مئاق  مرگن  یم ایوگ  ؛(1)  هِْقلَخ یَلَع  ِهِضْرَأ  ِیف  ِهَّللا 

.دنتسه ناگدنب  رب  نیمز ، رد  دنوادخ  نامکاح  نارادمچرپ و  انامه  اهنآ  دنا ؛ هدز هقلح  ردب 

نیمز رانکو  هشوگ  رد  ترضح ، نارازگراک  جنپ . 

یتـیگ همه  هب  ار  دوخ  نارازگراـک  ترـضح  نآ  نیمز  لـک  رب  يودـهم  لدـع  تموکح  يریگارف  یگدرتـسگ و  تهج  هب  کـش  یب
: دومرف هراب  نیا  رد  هک  تسا  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  .داتسرف  دهاوخ 

َءاَضَْقلا ُفِْرعَت  َال  ُهُمَهْفَت َو  َال  اَم  َْکیَلَع  َدَرَو  اَذِإَف  َکِّفَک  ِیف  َكُدـْهَع  ُلوُقَی  اًلُجَر  ٍمِیْلقِإ  ِّلُک  ِیف  ِضْرَْألا  ِمِیلاَقَأ  ِیف  َثََعب  ُِمئاَْـقلا  َماَـق  اَذِإ 
دیوگ یم وا  هب  دتـسرف و  یم ار  يدرم  نیمز  زا  یمیلقا  ره  رب  دـنک  ماـیق  مئاـق  هک  هاـگنآ  ؛(2)  اَهِیف اَِمب  ْلَـمْعا  َکِّفَک َو  َیلِإ  ْرُْظناَـف  ِهِیف 

.نک لمع  نآ  دافم  هب  رگنب و  نادب  سپ  تسا ، وت  تسد  فک  رد  وت  همانرب 

یسررب دنمزاین  دش  يروآدای  هچنآ  هتبلا  هک  دشن  تفای  نارازگراک  هراب  رد  ینخس  دمآ ، هچنآ  زا  شیب  هدش  ماجنا  ياه  یسررب رد 
.تسا نوریب  راتشون  نیا  هلصوح  زا  هک  تسا  رت  قیمع يا 

ح25. ص 672 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
ح8. ص 319 ، هبیغلا ، ینامعن ، بنیز  یبا  نبا  - 2
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ییامزآدوخ

؟ دوش یم  لصاح  هنوگچ  یمالسا  تموکح  رد  و  تسانعم ؟ هچ  هب  حالطصا  تغل و  هاگن  زا  تیعورشم  . 1

.دیهد حیضوت  دنمادک ؟ مالسا  یسایس  هشیدنا  اب  یسایس  فرع  رد  تیعورشم  یساسا  ياه  توافت  . 2

؟ دیآ یم  تسد  هب  هنوگچ  تسانعم ؟ هچ  هب  مالسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  تموکح  رد  تیلوبقم  . 3

.دیهد حیضوت  دنمادک ؟ مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  رب  مدرم  یساسا  قوقح  يودهم  یسایس  ماظن  رد  . 4

هراـشا تاـیاور  ساـسا  رب  اـه  هنوگ  یخرب  هب  تسا ؟ هنوگچ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  تموکح  رد  مدرم  يرازگراـک  شقن  . 5
.دینک

===

شهوژپ يارب  عبانم 

.ش 1379 ءایفصالا ، رون  مق ، يراسناوخ ، یعیفشریم  داوج  دیس  قیلعت : قیقحت و  رظتنم ، يدهم  داوج ، دمحم  یناسارخ ، . 1

.ش 1384 نشور ، تمکح  مق ، تیودهم ، تسایس و  اضر ، مالغ  کل ، يزورهب  . 2

.ق  1412 تاعوبطملل ، فراعتلاراد  توریب ، يربکلا ، هبیغلا  خیرات  دّمحم ، دّیس  ردص ، . 3

.ش 1384 رصع ، دوعوم  نارهت ، لوا ، پاچ  روپ ، يداجس  نسح  همجرت : روهظ ، زا  سپ  خیرات  دّمحم ، دّیس  ردص ، . 4

(، هر  ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یـشزومآ و  هسـسؤم  مق ، تموکح ، تسایـس و  مالـسا ، ثحابم  هلـسلس  یقت ، دمحم  يدزی ، حابـصم  . 5
.ش 1378
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(2  ) مالسلا هیلع  يدهم  ماما  تموکح  یسایس  ماظن  متفه : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

يودهم تموکح  مدرم و 

یسایس راکوزاس  نیرت  مهم  تعیب   

اه توافت  اه و  تهابش  نداد ، يأر  تعیب و 

تعیب راثآ 

تایاور هاگن  زا  مالسلا ، هیلع  يدهم  ماما  اب  تعیب 
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دمآرد شیپ 

رب .دـنتموکح  نیداینب  هیاـپ  نیموس  رما ) یلو   ) ربهر و  تنـس ) نآرق و   ) نوناـق زا  سپ  مالـسا ، یـسایس  هشیدـنا  رد  مدرم  ناـمگ ، یب 
یمهس دنیآ و  یم  رامـش  هب  یـسایس   رادتقا  یلـصا  ياه  هاگ  هیکت  زا  یمالـسا  تموکح  رد  مدرم  هماکدوخ ، ياه  تموکح  فالخ 

.دنهد یم  رظن  یسایس  هدنزرا  ياهراک  رد  .دنراد و  شود  رب  نادیم  نیا  رد  ریگ  مشچ 

هجرف هللا  لجع  يدهم  ترضح  یناهج  تموکح  اب  مدرم  تبسن  تسا ، هدش  هراشا  نآ  هب  تایاور  زا  يا  هراپ  رد  هک  یثحابم  زا  یکی 
.تسا

زاربا رد  .دـنراد و  شقن  تسا ، تموکح  هب  یـشخب  تیلوبقم  نامه  هک  شریذـپ  رد  طقف  مدرم  هک  دـش  يروآدای  هتـشذگ  سرد  رد 
.تسا هدش  هراشا  راکوزاس  نیا  هب  سرد  نیا  رد  هک  ؛  تسا تعیب "  " راکوزاس نیرت  مهم  شقن ، نیا 

يودهم تموکح  مدرم و 

، مالـسا یـسایس  هشیدـنا  رد  دروآ  یمن تیعورـشم  هچرگا  تیلوبقم ،)  ) مدرم نتفریذـپ  دـش  هراـشا  زین  نیا  زا  شیپ  هک  هنوـگ  ناـمه 
هب دـنوادخ  يوس  زا  موصعم  ماما  هک  نیا  اب  مالـسلا ، هیلع  يدـهم  ماما  تسد  هب  یناهج  تموکح  ییاپرب  رد  .دراد  يا  هژیو  هاـگیاج 

ییاپرب هنیمز  دوخ  هتسویپ  ياه  ینابیتشپ  اب  دنروآ و  يور  وا  يوس  هب  دیاب  هک  دنتـسه  مدرم  نیا  یلو  تسا ، هدش  هدیزگرب  تموکح 
، دـنز یمن  تسد  تموکح  ییاپرب  هب  ماما  تسا ، هدـماین  دـیدپ  هعماج  رد  یگدامآ  نینچ  هک  هاگنآ  اـت  دـنروآ و  مهارف  ار  تموکح 

هعماج رد  يا  هنیمز  نینچ  ات  دـنناوخ  یم  شیوخ  يوس  هب  ار  مدرم  دـهد و  یم  رارق  يربهر  تفالخ و  ضرعم  رد  ار  دوخ  طقف  هکلب 
.دیآ دیدپ 
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.تسا تعیب  مالسا  رد  اهنآ  زا  یکی  هک  دراد  دوجو  ییاه  هار  نتساوخ  نیا  زاربا  يارب  دنتساوخ  ار  یتموکح  نینچ  مدرم  هک  هاگنآ 

یسایس راکوزاس  نیرت  مهم  تعیب ،

رد صخاش  میهاـفم  زا  تعیب ، .دوش  یم  رادـیدپ  تعیب "  " راـکوزاس رد  یمالـسا  تموکح  رد  یمدرم  شریذـپ  تیلوبقم و  تقیقح 
یسایس خیرات  زا  یمهم  شخب  هراومه  نآ ، نتسکش  ببس  هب  یگتفشآ  ای  تعیب و  نتفرگ  يارب  شالت  .تسا  مالسا  یـسایس  گنهرف 

.تسا هدروآ  دیدپ  ار  مالسا 

زا تسار  تسد  فـک  ندز  مهرب  حالطـصا  رد  عـیب و  شریذـپ  شورف و  دـیرخ و  ياـنعم  هب  ب ي ع )  ) هشیر زا  یبرع  هژاو  تـعیب » »
ار دوخ  يرادربنامرف  نآ  ببـس  هب  یـسک  هک  دوش  یم هتفگ  يراتفر  لمع و  ره  هب  زین  تسا و  دتـسوداد  نایاپ  هناشن  هب  هلماعم  نیفرط 

.دهد ناشن  وا  هطلس  نامرف و  ربارب  رد  یگدرپسرس  رگید و  صخش  زا 

یم يرگید  ربارب  رد  رگ  هلماعم  ود  نوچمه  ینامیپ  فرط ، ود  زا  کی  ره  هک  تسا  ور  نیازا انعم ، نیا  هب  تعیب »  » هملک قالطا  دیاش 
وا عافد  تیامح و  زین  ریذپ  تعیب  دتـسیاب و  وا  ِيرادربنامرف  هار  رد  دنزرف  لام و  ناج و  ياپ  ات  دوش  یم  رـضاح  هدننک  تعیب  دـندنب ؛

.دریگ یم  هدهع  رب  ار 

دیآ یم  دیدپ  اهنآ  یسایس  ربهر  مدرم و  زا  یهورگ  ای  همه  تسد  هب  هک  تسا  یقوقح  یـسایس  یحالطـصا  صاخ ، يانعم  رد  تعیب 
يوریپ يرادربنامرف و  هب  يدنب  ياپ  ار  نآ  ياوتحم  هک  تساهنآ  یـسایس  ربهر  مدرم و  نایم  یـسایس  یقوقح و  یقالخا ، يا  هطبار  و 

(1) .دهد یم  لیکشت  ناشربهر  زا  مدرم 

ماگنه جرزخ  سوا و  هفئاط  هک  مالسا  زاغآ  رد  ببـس  نیمه  هب  تشاد ؛ جاور  اه  برع  نایم  مالـسا ، زا  شیپ  هک  دوب  یـشور  تعیب ،
، تعیب هلأسم  اب  اه  نآ  دروخرب  دـندرک ، تعیب  هبقع  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  اب  دـندمآ و  هکم  هب  هنیدـم  زا  جـح 

اب دروخرب 

، روظنم نبا  ص1189 ؛ ج3 ، حاحـصلا ، يرهوج ، ص 174 ؛ ج1 ، هیاـهنلا ، ریثا ، نبا  ص155 ؛ تادرفم ، یناهفـصا ، بغار  کـن : - 1
ص35 36. ج1 ، سورعلا ، جات  يدیبز ، یضترم  ص210 ؛ ج1 ، نیرحبلا ، عمجم  یحیرط ، ص24 ؛ ج8 ، برعلا ، ناسل 
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تعیب دیدجت  ناناملـسم  اب  نوگانوگ ، ياه  تصرف  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  زین  نآ  زا  سپ  .دوب  انـشآ  رما  کی 
.درک

تسا هیبیدح  تعیب  هراب  رد  ترجه  مشش  لاس  رد  هیآ 10 و 18 ) حتف ، هروس   ) نآ هیآ  ود  هک  تسا  هدـش  لزان  تعیب  هراب  رد  یتایآ 
اب تعیب  دـننامه  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  تعیب  لوا ، هیآ  رد  .دـنفورعم  هرجـش " تعیب   " و ناوضر " تعیب   " ياه مان  هب  هک 

یلص مرکا  ربمایپ  اب  نانز  تعیب  هراب  رد  هیآ 12 ) هنحتمم ، هروس   ) موس هیآ  .تسا و  هدرک  دییأت  تروص  نیا  هب  هداد و  رارق  دـنوادخ 
.تسا مالسا  ربمایپ  اب  نانز  تعیب  یگنوگچ  رگنایب  دش و  لزان  هکم  حتف  زا  سپ  هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا 

یم هراشا  ارذـگ  لامجا و  هب  نآ  یلک  ثحابم  زا  یخرب  هب  اـجنیا  رد  یلو  دراد ، زارد  يا  هنماد تعیب  هب  طوبرم  ياـه  ثحب هچ  رگا 
: دوش

تعیب ياه  هیاپ 

: زا دنترابع  هس  نآ  دوش ، یم  نآ  ندمایندیدپ  ببس  اه  نآ زا  کی  ره  دوبن  هک  تسا  نیرفآ  شقن  مهم و  هیاپ  هس  ياراد  تعیب 

.دوش یم تعیب  وا  اب  هک  یسک  هدنریگ :)  ) هدنوش تعیب  کی . 

.دنراد قافتا  نآ  رب  نیفرط  هک  تعیب  ياوتحم  تعیب : دافم  ود . 

.دننک یم  تعیب  هدنوش  تعیب  اب  تعیب ، دافم  هیاپ  رب  هک  مدرم  مومع  ناگدننک : تعیب  هس 

تعیب یتسیچ  یگنوگچ و 

هب هک  ینخـس  ای  راک  ره  هب  دناوت  یم نآ ، ماجنا  يارب  هدننک ) تعیب  هدنوش و  تعیب   ) تعیب يوس  ود  هدارا  زاربا  تعیب و  ندمآ  دـیدپ 
ببـس نیمه  هب  .دریگ  تروص  دـشاب ، هتـشادن  تعیرـش  ماکحا  اب  ینوگمهان  و  هتـشاد ، رما  نیا  رب  اه  نآ هدارا  رب  تلـالد  یفرع  روط 

: تسا نوگانوگ  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  طسوت  نآ  ماجنا  لکش  هک  تسا 

.تسا هدش  ماجنا  راتفگ  نخس و  اب  ینامز  راتفر و  اب  یهاگ  هتشاد و  یفلتخم  ياه  هنوگ  ًالوا :

نانز اب  نداد " تسد  " دننام نادرم  اب  تعیب  ياه  هویش زا  یخرب  اریز  تسا ، هدوب  نادرم  زا  توافتم  نانز  اب  نآ  ماجنا  یگنوگچ  ًایناث :
یهاگ اه  نآ اب  تعیب  نیاربانب  .تسا  هدوبن  عورشم 
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کی چیه  هک  تسا  یهیدب  .تسا  هدش  ماجنا  بآ ، رد  تسد  ندربورف  اب  زین  ینامز  سابل و  يور  زا  نداد  تسد  اب  یهاگ  راتفگ و  اب 
تیهاـم زا  رما  نیا  .دـشاب  یم عورـشم  دـیفم و  یقیرط  هب  نیفرط  هدارا  زاربا  تسا  مهم  هچ  نآ  درادـن و  تیعوـضوم  لاکـشا ، نیا  زا 

.دوش یم یشان  تعیب  یعامتجا  یسایس 

فرط و  دـنک - یم  يوریپ  يرادرب و  ناـمرف  مـالعا  هک   - هدـننک تعیب  فرط  کـی  زا  هک  تسا  هفرط  ود  يدادرارق  تـعیب ، نیارباـنب 
مادکره هک  دـشاب  یم  هفرط  ود  هدـهاعم  کی  و  دریگ - یم  هدـهعرب  ار  هدـننک  تعیب  زا  عافد  تیامح و  هک   - هدـنریذپ تعیب  رگید ،

عون کی  تعیب ، تیهاـم   » رگید ناـیب  هب  .دـنهد  ماـجنا  ار  دـهعت  نآ  رگید  مه ناـیم  رد  اـت  دـنریذپ  یم  ار  يدـهعت  يرگید  هب  تبـسن 
تیامح يوریپ و  يرادرب و  نامرف  نآ  يوتحم  و  تسا ، رگید  يوس  زا  ریذپ  تعیب  وس و  کی  زا  هدننک  تعیب  نایم  هدهاعم  دادرارق و 

(1)« .دراد یفلتخم  تاجرد  دننک  یم  يروآدای  هک  یطیارش  قبط  رب  تسا و  هدنوش  تعیب  زا  عافد  و 

ادخ يوس  زا  هک  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  هراب  رد  دش  هتفگ  زین  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگ  نامه 
زا بوصنم  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  يرادرب  ناـمرف  ینعی  تسین ؛ يزاـین  تعیب  هب  دـنوش - یم  بصن 

تّوبن ماقم  همزال  رگید ، ریبعت  هب  .دنـشاب و  هدرکن  تعیب  هک  نانآ  رب  هچ  دنا و  هدرک  تعیب  هک  یناسک  رب  هچ  تسا ؛ بجاو  وا ، يوس 
: دیامرف یم  نآرق  هک  هنوگ  نامه تسا ؛ يرادربنامرف  بوجو  تماما ، و 

يرادربنامرف ار  ادـخ  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا   (2) ؛)) ْمُْکنِم ِْرمَـالا  ِیلوُأَو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَاَو  َهّللا  اوُعیطَا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اـهُّیَا  اَـی  ))
.دینک يرادربنامرف  زین ]  ] ار دوخ  رما  يایلوا  ربمایپ و  دینک و 

؟ تفرگ تعیب  ناناملسم ، هزات  ای  دوخ  نارای  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ارچ  تسا ، نینچ  رگا  هک  دیآ  یم  شیپ  شسرپ  نیا  لاح 

هب تسا ؛ هدش  یم  ماجنا  یـصاخ  عقاوم  رد  هک  هدوب  يرادافو  رب  يراشفاپ  يروآدای و  عون  کی  اه  تعیب  نیا  نامگ  یب  هکنیا : خساپ 
ياپ دنمزاین  هک  ثداوح  اه و  نارحب  ماگنه  هژیو 

(. فرصت یکدنا  اب   ) ص296 هنومن ، ریسفت  زا  هتفرگرب  خساپ  شسرپ و  داتشه  دص و  کی  ناراکمه ، يزاریش و  مراکم  رصان  - 1
هیآ 59. (، 4  ) ءاسن - 2
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.درک رذگ  یبوخ  هب  ثداوح  نارحب و  زا  نآ ، هیاس  رد  ات  تسا ، دادرارق  هب  يدنب 

تـسخن ياهراک  زا  یکی  .تسا  يرادافو  رب  يراشفاپ  تعیب ، هک  دوب  دهاوخ  نینچ  زین  هجرف  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  اب  تعیب  رد   
نکر و نایم  مارحلا و  دجـسم  رد  تایاور ، هیاپ  رب  تعیب ، نیا  .تسا  دوخ  نارای  اب  تعیب  روهظ ، ماگنه  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح 

.دریگ یم  تروص  ماقم 

.تسا هتخادرپ  دادخر  نیا  هب  یفلتخم  ياه  هنوگ هب  هتفای  ساکعنا  ناوارف   (1)، تنس لها  هعیش و  ییاور  عماوج  رد  هک  تایاور  نیا 

( دوب دـهاوخن  يداـع  روط  هب  قاـفتا  نیا  روـما  همه  هکنیا  رب  يراـشفاپ  اـب  تیاور ( نیا  زا  یخرب  هک  دـش  دـهاوخ  هراـشا  نیا  زا  سپ 
، هژیو تعیب  نیا  زا  سپ  و  تسا   نیما  لـیئربج  هجرف ، هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  اـب  هدـننک  تعیب  نیتـسخن  هکدـنا ،  هدرک  تشادرب 

.درک دهاوخ  تعیب  دوخ  نارای  رگید  اب  هجرف  هللا  لجع  يدهم  ترضح 

: زا تسا  ترابع  مالسا  یسایس  هفسلف  رد  تعیب  ياه  یگژیو  یخرب  يدنب  عمج کی  رد  دش  نایب  هچنآ  هب  هجوت  اب 

دنچره  (2)، تسا دـنوادخ  اب  نامیپ  تقیقح  رد  یعرـش و  ياه  هزومآ  هیاپ  رب  تسا  ینامیپ  مالـسا ، نیتسار  ياه  هزومآ  رد  تعیب  . 1
(3) .دننک یم  تعیب  وا  اب  دراذگ و  یم  ادخ  یلو  تسد  رد  تسد  راکشآ  رد 

دهاوخن دیدپ  قساف  ناسنا  اب  تعیب  نیاربانب ، .دشاب  راگدرورپ  دونـشخ  دنوادخ و  فرط  زا  بوصنم  هدیزگرب و  دیاب  هدنوش  تعیب  . 2
.دمآ

تیلوبقم یمدرم و  شریذـپ  تهج  رد  تعیب  درکراک  هک  انعم  نیدـب  هدـنروآدیدپ ، هن  دراد و  ییاضما  تیهام  راـکوزاس و  تعیب  . 3
.دروآ یمن  ناغمرا  هب  یمالسا  تموکح  يارب  تیعورشم  تسا و  تموکح 

یخرب رد  .دشاب  یندش  لمع ، رد  (4) و  زیاج اور و  یعرش  هاگن  زا  تعیب  ياوتحم  دافم و  . 4

ص123. رردلا ، دقع  یعفاش ، یسدقم  ك.ر : زین : ح20769 ؛ يدهملا ، باب  ج11 ، فنصملا ، یناعنص ، - 1
هیآ 7. (، 5  ) هدئام - 2

هیآ 10. (، 48  ) حتف - 3
ص74. ج23 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  - 4
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(1) .دنتشاد ناگدننک  تعیب  هب  رما  نیا  شزومآ  رب  يراشفاپ  تعیب  ماگنه  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تایاور 

هدمآرب تسا و  يرایتخا  مالسا  یـسایس  ماظن  رد  تعیب  دنتـسه و  دازآ  نآ  دافم  هب  لمع  تعیب و  ماجنا  رد  یقوقح  ظاحل  هب  مدرم  . 5
لمع دوخ  نامیپ  فالخرب  یـسک  رگا  هک  انعم  نیا  هب  درادـن ، يویند  ییارجا  تنامـض  نیاربانب ،  (2) .تسا تعیب  فرط  ود  تساوخ 

هب هک  دنچره  دشاب  هدش  ینیب  شیپ  نآ  يارب  رت  شیپ  هکنیا  رگم  درادـن  يویند  رفیک و  تساوخزاب و  نانکـش  نامیپ  دـننام  هب  دـنک ،
(3) .تسین ناما  رد  يورخا  باذع  دنزگ  زا  نامیپ  نتسکش  تهج 

يروآ يور اب  طیارـش  ياراد  صخـش  رگا  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـیاوشیپ  شور  رد  تقد  اـب  دـنامن  هتفگاـن 
زا هک  تسا  هتسیاب  دنا ، هدرکن  تعیب  وا  اب  هک  یناسک  رب  یتح  تفرگ ، تسد  هب  ار  یمالـسا  هعماج  يربهر  روما  مامز  مدرم ، یمومع 

.دنتسیان وا  ربارب  رد  دننک و  يوریپ  وا 

اه توافت  اه و  تهابش  نداد ، يأرو  تعیب 

رد تعیب  تفگ  ناوت  یم  ایآ  رگید  تراـبع  هب  دراد ؟ تعیب  اـب  یتبـسن  هچ  نآ  نیزورما  جـیار  موهفم  هب  يریگ  يأرو  تاـباختنا  اـیآ 
؟ تسا هتشاد  ار  يریگ  يأر  تاباختنا و  درکراک  هتشذگ 

دننک و یم  هراشا  یساسا  هتکن  کی  هب  همه  دسر  یم  رظن  هب  یلو  هدش ، رکذ  ینوگانوگ  نانخـس  نداد ، يأر  موهفم  هراب  رد  هچرگا 
یمرب نیعم  يراک  نداد  ماجنا  يارب  ار  دزمان  دنچ  ای  کی  یناسک ، نآ  ببس  هب  هک  يدنیارف  زا  تسا  ترابع  نداد " يأر   " هکنیا نآ 

.دننیزگ

دیاش .تسا  توافتم  لماک  روط  هب  تعیب  اـب  یحالطـصا  يوغل و  موهفم  تهج  زا  يریگ  يأر  هک  تسا  نشور  ناـیب  نیا  هب  هجوت  اـب 
.دنراد شقن  تیمکاح  کی  يریگ  لکش  دنیارف  رد  ودره  هک  تسا  نآ  رگیدکی  هب  اهنآ  تهابش  هناگی 

.1510 تیاور لامعلازنک ، يدنه ، یقتم  - 1
.54 همان 7 و  هبطخ هغالبلا ، جهن  یضر ، فیرش  نیسح  نب  دمحم  - 2

ص296. ج1 ، لاصخ ، هیوباب ، نب  نیسح  نب  یلع  نبدمحم  ص337 ؛ ج2 ، یفاک ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  هیآ 10 ؛ (، 48  ) حتف - 3
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یمالساریغ ماظن  رد 

تیب لها  بتکم  ناوریپ  هاگن  هژیو  هب  یمالـسا و  ماظن  رد  اما  تسا  یـسایس  تیلوبقم "  " و تیعورـشم "  " يریگ يأر  هجیتن  هاگن  رد 
طقف نداد ، يأر  هکنیا  نآ  رب  نوزفا  .هدـش  تیبثت  یتیعورـشم "  " زا سپ  مه  نآ  تسا ، تیلوبقم "  " يریگ يأر  طـقف  مالـسلا  مهیلع 
دوجو زین  يرادرب  نامرف  یگدرپسرس و  یگداد ، لد  یعون  تعیب  رد  هک  یلاح  رد  ندرک ، تعاطا  میلست و  هن  تسا و  ندرک  باختنا 

.دراد

قح نآ ، رد  هک  یماقم  دـناد ؛ یم  هتـسیاب  ار  ماـقم  ود  تیمکاـح ، يارب  هعیـش  هک  تسا  نشور  دـش ، ناـیب  رت  شیپ  هچنآ  هب  هجوت  اـب 
هیاپ نیداینب و  لئاسم  زا  تهج  نیمه  هب  .دبای  یم  ققحت »  » تیمکاح نآ ، رد  هک  یماقم  رگید  دوش و  یم  لعج »  » تیمکاح تیالو و 
نیا رد  .دراد  ار  دوخ  هژیو  نیرفآ  شقن  نامرهق و  زین ، ماقم  ود  نیا  زا  کی  ره  هجیتن  رد  هک  تسا  ماقم  ود  نیا  نایم  کـیکفت » ، » يا

« یهلا بصن  ، » نآ رد  راذـگریثأت  ببـس  هناـگی  دریگ و  یم  تروص  ماـقم  کـی  رد  یلو » بصن   » و تیمکاـح » قح  نداد  ، » هاگدـید
هتـشاد و شقن  مدرم  تعیب  نآ ، رد  هـک  دریگ  یم  لکـش  يرگید ، ماـقم  رد  روـما » يدـصت  ّیلوـت و   » و تیمکاـح » قـقحت   » تـسا و

.دنک یم  ادیپ  یسایس   درکراک 

ار مالسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  هک  هدش  لقن  ضرالا )) یف  اوفعـضتسا  نیذلا  یلع  نمن  نا  دیرنو   )) هیآ ریـسفت  رد  هک  یتایاور  زا 
دروم يا  هدیا  ای  یصخش  هک  تسا  نیا  فاعـضتسا  زا  دارم  هک  ارچ   (1) .دوش یم  هدافتسا  نینچ  زین  هتسناد  نافعـضتسم  نیا  قادصم 

رظن زا  دوـش  ور  هبور  یتیعـضو  نینچ  اـب  هک  يا  هدـیا  اـی  سک  .دراذـگ  اـهنت  ار  نآ  هدرکن ، لاـبقا  نآ  هب  هعماـج  دوـش و  عـقاو  مـتس 
، نآ زا  دارم  هک  دراد  رارق  یعامتجا  رادتقا  لباقم  فرط  رد  یلو  .دوش  یم  هدیشک  فاعضتسا ، هب  يداصتقا ) يرکف و  هنو   ) یعامتجا

.تسا نآ  نتفای  تیمکاح  یعامتجا و  تیعقوم  تیوقت  نآ ، هجیتن  هک  تسا  یعامتجا  شریذپ  یمومع و  لابقا 

ققحت مدـع  ققحت و  رتهب ، ترابع  هب  دراد و  یگتـسب  یعامتجا  رادـتقا  هب  هعماج ، رد  هدـیا  کـی  اـی  صخـش  کـی  تیمکاـح  ققحت 
تسا اج  نیا  .درادن  یـشقن  نآ  رد  یهلا  تیعورـشم  یتح  رگید ، رـصانع  تسا و  یعامتجا  رادتقا  مدع  رادتقا و  هب  طونم  تیمکاح ،

« تعیب  » هک

ص184. هبیغلا ، باتک  یسوط ، نسح  نب  دمحم  - 1
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.تسا یعامتجا  رادتقا  رصنع  هدننک  نیمأت  تعیب ، تقیقح  رد  .دنک  یم  ادیپ  شقن 

دومن يا  هژیو ياهراکوزاس  بلاق  رد  يودهم  تموکح  لیکشت  رد  مدرم  شقن  یمدآ ، رایتخا  يدازآ و  رـصنع  رب  مالـسا  يراشفاپ  اب 
: تسا تعیب  راکوزاس  اب  هبناج  همه  تیامح  يارب  یگدامآ  مالعا  اهنآ  زا  یکی  هک  دبای  یم 

تعیب راثآ 

هراشا

: دوش یم  هراشا  يدراوم  هب  هک  دنک  یم  راکشآ  ار  هدنوش  تعیب  هدننک و  تعیب  ياه  یگژیو  زا  یخرب  تعیب  هک  دسر  یم رظن  هب 

یگدامآ زاربا  . 1

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  يرهطم  یضترم  دیهش  .تسا  ماما  تاروتسد  ماجنا  يارب  یبلق  یگدامآ  زاربا  تعیب  تقیقح  رد 

هللا یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  یتعیب  .تسا  ینادجو  لوق  تسا ، یگدامآ  راهظا  فارتعا و  ًافرـص  دراوم  یـضعب  رد  تعیب  دسر  یم رظن  هب 
اب یلو  تسا ، لـیوأت  ریـسفت و  لـباق  هک  تسا  یلک  هفیظو  ناـمه  طـقف  هدرکن ، تعیب  صخـش  اـت  دوب … ور  نیا زا  تفرگ  هلآو  هیلع 

یم ورگ  زین  ار  دوخ  نادجو  مه  دعب  دوش و  یم نوریب  ماهبا  زا  بلطم  فرط و  هب  دنک  یم فارتعا  صخشم  روط  هب  صخـش  تعیب ،
.دنک (1) داجیا  یلوا  مازلا  قوف  یمازلا  زین  ًاعرش  هک  تسین  دیعب  دراذگ و 

تیالو شریذپ  . 2

طقف روضح  رـصع  رد  تعیب  هک  تفگ  ناوت  یم نیاربانب  .دنک  تیالو  لامعا  یبوخ  هب  دـناوتب  ماما  ات  دـنک  یم هراومه  ار  هنیمز  تعیب 
اب ماـما  هک  تشادـنپ  دـیابن  تسا و  موصعم  ياوشیپ  یتسرپرـس  ندروآ  دـیدپ  هنیمز و  ندرک  مهارف  يارب  یـسایس  ینید  هفیظو  کـی 

.دوش یم هدیزگرب  هعماج  یتسرپرس  هب  تعیب 

تـسا یناسک  يارب  تیالو ، ندشرادیدپ  طرـش  هکلب  تسین ؛ دنرادن ، تیالو  هک  یناسک  يارب  تیالو  ندـمآدیدپ  ببـس  تعیب  سپ 
.تسا هدش  تباث  اه  نآ یعرش  تیالو  هک 

ص 111110. ج3 ، ینیسح ، هسامح  يرهطم ، یضترم  - 1
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هفیظو هب  يدنب  ياپ يروآدای  . 3

هدوب بجاو  يو  رب  هک  يراک  يارب  دوش  یم هتفرگ  یـسک  زا  هک  ینامیپ  دـننام  دـننک  هفیظو  ساسحا  مدرم  هک  دوش  یم ببـس  تعیب 
.دنک لمع  دوخ  هفیظو  هب  ات  دنریگ  یم يو  زا  نامیپ  زاب  یلو  داد ، یم ماجنا  دیاب  تسا و 

يرادافو رب  يراشفاپ  . 4

مالعا ماما ، يارب  دوخ  ياه  يدـنم ناوت همه  ندادرارقرایتخا  رد  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  ات  تسا ؛ هدـننک  تعیب  يراداـفو  رولبت  تعیب ،
(1) .تسا هدوب  هنوگ  نیا هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رصع  رد  هک  هنوگ  نامه .دراد 

تردق ناوت و  ندرک  مهارف  يارب  طقف  (2) و  درادن یـشقن  تماما  رد  ًاتابثا  ًایفن و  تعیب  روضح ، دهع  رد  هک  تفگ  ناوت  یم نیاربانب 
دوخ تاناکما  یمامت  دیاب  هفیظو  مکح  هب  ناگدـننک  تعیب  دراد و  شقن  یمالـسا  ماکحا  يارجا  ياه  هنیمز  يروآ  مهارف  ییارجا و 

.دننک هیده  مالسا  هار  رد  ار  دوخ  ناوت  همه  دنهد و  رارق  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  رایتخا  رد  ار 

تایاور هاگن  زا  مالسلا ، هیلع  يدهم  ماما  اب  تعیب 

هراشا

قافتا نیا  لصا  تابثا  رد  نیارباـنب  تسا ؛ رتاوتم  موهفم  اـنعم و  تهج  زا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  اـب  تعیب  هب  طوبرم  تاـیاور 
هب هدمع  روط  هب  تسا  هدش  لقن  تنس  لها  هعیش و  عبانم  رد  نوگانوگ  رامـش  اب  هک  تایاور  نیا  .تسین  تایاور  رد  یـسررب  دنمزاین 

: دنراد هراشا  ریز  تاعوضوم 

ناگدننک تعیب  . 1

هراشا

یم میـسقت  هتـسد  ود  هب  تایاور  نیا  .دننک  یم تکرـش  ترـضح  نآ  اب  تعیب  رد  هک  هدرک  هراشا  یناسک  هب  تایاور  هتـسد  نیا  رد 
: دنوش

یحو هتشرف  لیئربج  تعیب  . 11

(3) یحو هتشرف  لیئربج  تعیب  . 11

مالسلا هیلع  دوعوم  يدهم  اب  هک  یسک  نیتسخن  ناونع  اب  یحو  نیما  زا  تایاور  نیا  رد 

ص190. یندم ، هعماج  تفرعم ، يداه  دمحم  کن : - 1
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ص 7372. نیشیپ ، هنومن ، ریسفت  يزاریش ، مراکم  رصان  کن : - 2
.میرذگ یم نآ  زا  هراشا  ّدح  رد  طقف  تسا  نوریب  ام  ثحب  لحم  زا  تعیب  نیا  هک  ییاجنآ  زا  - 3
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131 ص :

ِهَّللا ِْقلَخ  َلَّوَأ  ُنوُکَیَف   » (1) «، ُلِیئَْربَج مالـسلا  هیلع  َِمئاَْقلا  ُِعیاَُبی  ْنَم  ُلَّوَأ  : » نوچ ییاهریبعت  اب  موهفم  نیا  .تسا  هدش  دای  دنک ، یم تعیب 
.دروخ یم مشچ  هب   (4)« ُلِیئَْربَج َِمئاَْقلا  ُِعیاَُبی  ْنَم  ُلَّوَأ  َّنَأ   » »(3) و َلِیئَْربَج ُهُِعیاَُبی  ْنَم  ُلَّوَأ  ُنوُکَیَف   » (2) «، َُهل ًهَعَیاَبُم 

( رفن هدزیس  دصیس و  ) صاخ نارای  تعیب  . 1-2

اب تایاور  رد  .تسا  دوعوم  يدـهم  اب  مدرم  ناروای و  نارای ، تعیب  تسا  شزرا  ياراد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  اـب  تعیب  رد  هچنآ   
نیا هب   (6)« رـشع ثالث  هامثالثلا و  سانلا  هعیابی  »(5) و «  ردـب لها  هدـع  فین  هأمثالث و  ماقملا  نکرلا و  نیب  عیابی  : » نوچ ییاهریبعت 

.تسا هدش  هراشا  مهم 

نخس زین  يرگید  ياه  هورگ زا  تسا ، هدش  هراشا  ترضح  نارای  زا  يا  هژیو  رامش  تعیب  هب  ینـشور  هب  نآ  رد  هک  یتایاور  رب  نوزفا 
تدـحو و اـب  هک  ارگ  تلادـع  بلط و  قـح  ناتـسرپاتکی  نایعیـش و  ناتـسدورف ، ناگتـسیاش ، زا  یگرزب  هورگ  .تسا  هدـمآ  ناـیم  هب 
رد هک  دنتسه  ناسارخ  زا  یهورگ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  شیامرف  هب  اه  نآ .دننک  یم  تعیب  ناشیا  اب  یهار  مه  ماجـسنا و 

(7) .دوش یم  هداتسرف  وا  دزن  تعیب  يارب  هورگ  نیا  دنک ، یم  روهظ  مالسلا  هیلع  يدهم  هک  یماگنه  .دنیآ  یم  دورف  هفوک 

مدرم زا  یخرب  . 1-3

دوصقم تسا  نکمم  هک  تسا  هدمآ  نایم  هب  ترضح  نآ  اب  مدرم  تعیب  زا  نخـس  هدشدای ، ياه  تعیب رب  نوزفا  تایاور  زا  یخرب  رد 
مالـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصبوبا  هراب  نیا  رد  .دشاب  مارحلا  دجـسم  رد  ترـضح  نآ  اب  تسخن  دروخرب  رد  ترـضح  نآ  شریذپ 

: هک هدرک  لقن 

ح18. ص 671 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  هیوباب ، نب  نیسح  نب  یلع  نبدمحم  - 1
ص 314. هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دّمحم  - 2

ح3. ص184 ، ج4 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  ك.ر : زین  ص204 ؛ ج2 ، یمق ، ریسفت  یمق ، میهاربا  نب  یلع  - 3
ص 254. ج2 ، یشایع ، ریسفت  یشایع ، دوعسم  نب  دمحم  - 4

ص476. هبیغلا ، باتک  یسوط ، نسح  نب  دمحم  - 5
ح6. ص 314 ، هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  - 6

ص467. ج52 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  ص274 ؛ هبیغلا ، باتک  یسوط ، نسح  نب  دمحم  - 7
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132 ص :

ماقم نکر و  نایم  هک  مرگن  یم  وا  هب  نونکا  مه  یئوگ  دنگوس  ادـخ  هب  ؛(1)  َساَّنلا ُِعیاَُبی  ِماَقَْملا  ِنْکُّرلا َو  َْنَیب  ِْهَیلِإ  ُرُْظنَأ  یِّنَأََـکل  ِهَّللا  َو 
.دریگ یم  تعیب  مدرم  زا 

.تسا هدش  هراشا  تعیب  لصا  هب  طقف  هژیو ، دارفا  هب  هراشا  نودب  زین  تایاور  یخرب  رد 

نیا رد  ماما  دوصقم  تسا  نکمم  هچ  رگا  .دـیآ  یم تسد  هب  مدرم  طسوت  ترـضح  نآ  یناـگمه  شریذـپ  ینـشور  هب  تیاور  نیا  زا 
.دشاب صاخ  نارای  نامه  زین  نخس 

: دومرف هک  هدش  لقن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  مکاح  كردتسم  رد 

« .دوش یم هتفرگ  تعیب  ماقم  نکر و  نایم  نم  تما  زا  يدرم  يارب  ؛(2)  ماقملا نکرلا و  نیب  یتما  نم  لجرل  عیابی  »

تعیب ناکم  . 2

هدرک دای  ماقم  نکر و  نایم  مارحلا ، دجسم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  اب  تعیب  ناکم  تایاور  دش ، هراشا  زین  نیا  زا  شیپ 
(3) .دنا

تعیب دافم  اوتحم و  . 3

هراشا

فرط زا  رظن  دروم  ياهراک  ماجنا  يارب  مدرم  هدوت  ناروای و  نارای ، یگدامآ  مالعا  تعیب ، یساسا  ياوتحم  دشدای  هچنآ  هب  هجوت  اب 
تاروتـسد هب  لمع  زج  يزیچ  نآ  تسا و  یناهج  لدـع  تموکح  ییاپرب  يزوریپ و  هب  ندیـسر  تهج  رد  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما 

.تسین ینید  ياه  هزومآ رد  گرزب  راگدرورپ 

تعیب دافم  رد  هاتوک  یسررب  کی 

نارای اب  یـصخشم  دافم  رد  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هک  هدـمآ  یتیاور  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  بوسنم  تیاور  ناونع  هب  هچنآ 
.تسا تقد  یسررب و  دنمزاین  دنک ، یم تعیب  دوخ  صاخ 

فورعم  ) نتفلاب فیرعتلا  یف  ننملاب  فیرشتلا  باتک  رد  سوواط  نب  دیس  ار  تیاور  نیا 

ح24. ص 263 ، ح22 ، ص 262 ، ح1 ؛ ص 194 ، هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دّمحم  - 1
یف رردلا  دقع  یسدقملا ، ییحی  نب  فسوی  ص 478 ؛ ج 4 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتـسملا  يروباشین ، مکاح  هللادبع  نب  دمحم  - 2

ص 271. ج14 ، لامعلا ، زنک  يدنه ، یقتم  ص70 ؛ رظتنملا ، رابخا 
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ص454. هبیغلا ، باتک  یسوط ، نسح  نب  دمحم  - 3
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133 ص :

.دروخ یمن مشچ  هب  زین  نآ  نومضم  یتح  ربتعم  عبانم  زا  کی  چیه رد  اج  نآ زج  هدرک و  لقن  یلیلس  نتف  زا  نتف ،) محالم و  هب 

.دوش یسررب  نکمم  دح  ات  تسا  بسانم  اه ، هتشون یخرب  رد  نآ  هدافتسا  جاور  لیلد  هب  اجنیا  رد 

ناـیب زا  سپ  هدرک ، لـقن  مالـسلا  هیلع  یلع  زا   (2) یلیلـس حلاصوبا  زا   (1) دنـس يروآدای  اب  باـب 79  رد  هک  لـصفم  تیاور  نیا  رد 
: تسا هداد  رارق  تعیب  شریذپ  يارب  ترضح  نآ  هک  دزادرپ  یم یطورش  هب  مالسلا ، هیلع  يدهم  ترضح  نارای  ياهرهش 

ار یناملـسم  دـننکن ، کته  ار  یمیرح  دنـشکن ، ار  یـسک  دـنوشن ، اشحف  بکترم  دـننکن ، يدزد  زگره  هک  دـننک  یم  تعیب  وا  اب  … 
، دنـشوپن زخ  ریرح و  دنرواین ، دورف  رـس  رز  میـس و  ربارب  رد  دـننزن ، قحان  هب  ار  یـسک  دـنربن ، موجه  یـسک  هناخ  هب  دـنهدن ، مانـشد 

لام دننکن ، رابنا  وج  مدنگ و  زا  یکاروخ  دننکن ، نماان  ار  یهار  دننکن ، متس  یمیتی  هب  دندنبن ، ار  یهار  دننکن و  بارخ  ار  يدجـسم 
و… دنشونن ، بارش  دندرگن ، يزاب  سنجمه  درگ  دنروخن ، ار  یمیتی 

: تسا هدرک  هراشا  هنوگ  نیا  هسفن ) یلع  مهل  طرشی  و   ) دراذگ یم دوخ  يارب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هک  یطورش  هب  هاگنآ 

زا و  دهدن ، رارق  دوخ  يارب  ینابرد  ؛(4)  لیلقلاب یضری  (3) و  نودیری ثیح  نم  نوکی  نوشمی و  ثیح  یـشمی  ابجاح و  ذّختی  نأ ال 
(5) دوش .…، عناق  دونشخ و  مک  اب  دشاب ، دنهاوخ  یم اه  نآ هک  هنوگ  نآ دورب ، نانآ  هار 

: لاق يرصبلا ، مثیهلا  نب  دمحم  انثّدح  لاق : یعفارلا ، دیمح  نبا  نع  رضنلا  وبأ  انثّدح  لاق : یکلاملا ، یلع  نب  نسحلا  انثّدح  لاقف : - 1
نینمؤملا ریمأ  بطخ  لاق : هتابن ، نب  غبـصألا  نع  سنأ  نب  هملـس  نع  قراط  نب  دیعـس  انثّدح  لاق : یعخنلا ، نامثع  نب  نامیلـس  انثّدح 

، نینمؤملا ریمأ  ای  انل  هفـص  یبلکلا : دلاخ  وبأ  هل  لاقف  مهءامـسأ ، هعم و  جرخی  نم  جورخ  يدهملا و  رکذـف  هبطخ ، مالـسلا  هیلع  یلع 
: مالسلا هیلع  یلع  لاقف 

ص 288. نتفلاب ، فیرعتلا  یف  ننملاب  فیرشتلا  سواط ، نبا  یسوم  نب  یلع  - 2
! دنک یم میظنت  ار  دوخ  دناودخ  هن  اه و  ناسنا ياه  هتساوخ هیاپ  رب  هک  تسا  یماما  هنوگچ  نیا  - 3

صاخ و نارای  هراب  رد  هچ  نآ  ياهزارف  هک  هدـمآ  صالخلا ، موی  همجرت  ییاهر ، راگزور  رد  یناوارف  ياه  توافت اب  تیاور  نیا  - 4
ص 465 و 464. صالخلا ، موی  نامیلس ، لماک  کن : .تسا  يّدج  لمأت  لباق  ترضح  هراب  رد  هچ 

ص581. رثالا ، بختنم  یناگیاپلگ ، یفاص  هللا  فطل  - 5
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134 ص :

: تسا یسررب  لباق  تهج  ود  زا  نانخس  نیا 

عبنم تهج  زا 

دیدپ تنـس  لها  باتک  هس  تایاور  زا  هدمع  روط  هب  ار  دوخ  بلاطم  هدروآ ، دوخ  باتک  همدقم  رد  هک  هنوگ  نامه سوواط  نب  دیس 
.راّزب نتف  یلیلس ، نتف  دامح ، نبا  محالم  تسا : هدروآ 

تسا و یلیلـس  هب  قلعتم  نتفلا ، باـتک  دـیوگ : یم  نآ  رد  دوجوم  تاـیاور  یلیلـس و  نتف  هراـبرد  دوخ  باـتک  رد  سوواـط  نبا  هتبلا 
دوجوم طساو  رهـش  یکرت  هسردم  رد  دشاب و  یم  لاس 307 ق  هب  قلعتم  تسا ، هتشون  ار  نآ  باتک  فنصم  هک  یلصا  هخـسن  خیرات 

.دشاب یم  هدوب ، یلصا  هخسن  يور  زا  نآ  تباتک  دهاش  هک  یصخش  یهاوگ  ربانب  دوجوم  هخسن  نیا  .تسا 

تایاور لـقن  يراـتفرگ  زا  ار  دوخ  یعون  هب  دـش  داـی  هچنآ  هب  هراـشا  راـنک  رد  یلیلـس  نتفلا  زا  شلقن  يادـتبا  رد  سوواـط  نب  دـیس 
ار تایاور  تاریـصقت  همه  )(1) و  یلاعت هللا  ءاش  نإ  هانعمو  هظفلب  هدـجأ  ام  یکحأ  یننـأل  هرطخ ، نم  ءيرب  اـنأو   ) هدرک رود  فیعض 

.تسا هدرک  باتک  فلؤم  هجوتم 

.تسا هشدـخ  لباق  قیرط  دـشاب و  یم  لسرم  باتک ، نیا  زا  دیـس  لـقن  یلیلـس و  هب  سوواـط  نب  دیـس  قیرط  هک  تسا  نشور  رایـسب 
لوهجم و هدش ، یفرعم  یئاسلا »)  ) یئاسحلا خیـش  نب  یـسیع  نب  دـمحا  نب  یلیلـسلا  حـلاص  یبا   » مان اب  هک  یلیلـس  صخـش  نینچمه 

(2) .تسا صخشمان 

کنیا .تسا و  هدـشن  هدافتـسا  ربتعم  عبانم  زا  کی  چـیه رد  سوواط  نب  دیـس  محالم  زا  سپ  شیپ و  باتک  نیا  هک ، نیا نآ  رب  نوزفا 
.تسین سرتسد  رد  زین 

: دنس تهج  زا   

قراط نب  دیعس  نامثع ، نب  نامیلس  دننام : يدارفا  .درب  یم  نایم  زا  ار  تیاور  رابتعا  هک  دراد  دوجو  یلمهم  دارفا  زین  تیاور  دنـس  رد 
(3) .دوش یمن  هدید  یلاجر  بتک  رد  اه  نآ  زا  یمان  هدوب و  لمهم  یگمه  هک  سنا  نب  هملس  و 

ص 216. نتفلاب ، فیرعتلا  یف  ننملاب  فیرشتلا  سوواط ، نبا  دیس  - 1
ش233. ص 481 ، ج2 ، مالسلا ، هیلع  يدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  نیققحم ، زا  یهورگ  كر : - 2

ص 55. (، 1  ) روهظ ياه  هناشن رد  یلمأت  یسبط ، نیدلا  مجن  - 3
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.اوتحم رظن  زا 

: تسا یلک  زارف  هس  ياراد  هدمع  روط  هب  رظن  دروم  تیاور 

؛ اهنآ ياهرهش  ترضح و  صاخ  نارای  یماسا  لوا :

؛ ترضح اب  همان  نامیپ  دافم  مود :

.اه هناشن یخرب  موس :

.تسا یتالمأت  ياراد  شخب  هس  ره  هک 

زا ترضح  نآ  نارای  زا  یـشخب  هدش  هتفگ  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا و  یبرع  تروص  هب  اه  مان  همه  تیاور  نتم  رد  هکنیا  تالمأت : اما 
هنوگ نیا  اب  یساسا  روط  هب  هدشدای  ياهرهـش  یخرب  هکنیا  نمـض  تسا  فراعتمان  اه  مان  نیا  تسا ، برع  ریغ  ياهروشک  اهرهش و 

.دنرادن يا  هنیشیپ  هنوگ  چیه  یماسا 

دـسر هچ  ات  تسا  یلومعم  نانمؤم  نأش  زا  رود  هب  همان  تعیب همان و  نامیپ  هنوگ  نیا  دـسر  یم رظن  هب  هک  همان  نامیپ  دافم  هراب  رد  اـما 
هک دراد  یهیجوت  هچ  یتـسار  هب  .تسا  هدـش  هتفگ  یناوارف  نانخـس  اـهنآ  تمظع  فاـصوا و  رد  هک  یجنم  دوعوم  صاـخ  ناراـی  هب 

.نآ دننام  دندرگن و  يزاب  سنجمه  فارطا  دیوگب  دوخ  صاخ  نارای  هب  ترضح 

ود هب  تسا  هدـش  تباث  اه ) هناشن ثحب   ) دوخ لحم  رد  هتبلا  هک  تسا  هدـش  هراشا  اـه  هناـشن زا  یخرب  هب  نآ  رد  هک  موس  لـمأت  اـما  و 
هدشن لقن  یتیاور  چیه  رد  تیاور  نیا  رد  هدش  يروآدای  ياه  هناشن یخرب  هک  یمتح  ریغ  یمتح و  ياه  هناشن دوش  : یم میسقت  هتسد 

.تسا

اب یهارمه  يارب  ناگدـننک  تعیب  يدـنبیاپ  يرادرب و  نامرف  زا  تیاکح  يا  هیاـپ  مهم و  راـکوزاس  کـی  ناونع  هب  تعیب  هکنیا  هجیتن 
مهارف ار  مزال  ياه  هنیمز  یناهج  تیمکاح  نآ  ققحت  يارب  دنوادخ  فرط  زا  تیعورشم  زا  سپ  هک  دراد  مالسلا  هیلع  دوعوم  يدهم 

.دنک یم 
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مالسلا هیلع  يدهم  تموکح  رد  تیبرت  میلعت و  ماظن  متشه  : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

یمالسا تیبرت  میلعت و  ماظن  رب  يدمآرد 

روهظ رصع  رد  يزرودرخ  شرتسگ 

يودهم تیبرت  میلعت و  ياهراک  زاس و 
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دمآرد شیپ 

میلعت و وترپ  رد  یناسنا ، ياه  هنیمز  همه  رد  اه  ناـسنا  همه  یگدـنلاب  ییافوکـش و  رـصع  مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  روهظ  رـصع 
یم ناماس  ینوگانوگ  ياه  شور  اهراکوزاس و  اب  هک  تسا ؛ دـنوادخ  یگدـنب  يارب  يزرودرخ  جوا  هب  اهنآ  ندیـسر  یهلا و  تیبرت 

ندرکافوکـش هب  هار  نیا  رد  هک  تسا  یهلا  ینایحو و  ياـه  هزومآ  هیاـپ  رب  شزومآ  شرورپ و  اـهراکوزاس ، نیا  ِنیرت  مهم  زا  .دـبای 
تـشرس ترطف و  ندرک  هدـنلاب  زین  و  یقالخا ) مراکم  هب  قشع  ینید و  ياه  هزومآ  هب  فرژ  هدرتسگ و  رواـب  يارب   ) اـه ناـسنا  درخ 

.دزادرپ یم  یمدآ  كاپ 

یم يدـننام  رتمک  هک  تسا  ییارگ  لامک  یتسیز و  ْهب  هرود  اـه ، هورگ  دارفا و  رب  تیونعم  تینـالقع و  تیمکاـح  رـصع  رـصع ، نیا 
تیبرت اب  دوش و  یم  افوکـش  ناسنا ، یلقع  يرطف و  ياـه  يدـنمناوت  اـه و  تیفرظ  همه  رـصع ، نیا  رد  .تفرگ  غارـس  نآ  يارب  ناوت 

.دوش یم  هدوشگ  وا  يورارف  ینیون  یگدنز  میلعت ،) هیکزت و   ) وا ینالقع  یقالخا و 

هک یتایاور  تسخن  دنا : هدرک  هراشا  رما  نیا  هب  ینـشور  هب  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  نانخـس  نیب  رد  تایاور  زا  هورگ  ود  ور  نیا  زا 
نارود نیا  رد  شناد  زیگنا  تفگش  شرتسگ  هب  هک  ینانخس  رگید  تسا و  هدروآ  نایم  هب  نخس  ناسنا  ینالقع  لامک  شرتسگ و  زا 

رد ار  مالسلا ، مهیلع  ناموصعم  دیون  نیا  ات  داد  دنهاوخ  مه  هب  تسد  يونعم  يدام و  تاناکما  همه  روهظ  رصع  رد  .دنا  هدرک  هراشا 
.دننک مهارف  درخ  شناد و  شرتسگ 
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بـسانتم نکمم و  هزادنا  رد  اما   ، تسا رایـسب  ياه  نییبت  تایاور و  رکذ  ناوارف و  ياه  ثحب  دـنمزاین  لاقم  نیاریگارف  نییبت  هچرگا 
(1) .دوش هراشا  ثحب  نیا  هب  سرد  نیا  رد  ات  دوش  یم  شالت  راتشون  نیا 

یمالسا تیبرت  میلعت و  ماظن  رب  يدمآرد 

رگا تـسا ؛ هدـش  هریچ  نآ  رب  يژک  یهاـبت و  سوباـک  رگا  دزوـس ؛ یم  جرمو  جره  شیوـشت و  ینمااـن ، شتآ  رد  زورما  ياـیند  رگا 
ياه گرگ  نوچمه  نادرم  تلود  رگا  تسا ؛ رگید  یهابت  بوشآ و  اه  هد  زواـجت و  اـشحف ، اـه ، شکمـشک  راـتفرگ  زورما  ياـیند 

هب اهروشک  ناناوج  رگا  دنتسه ؛ رگیدمه  يدوبان  هشیدنا  رد  هتـسویپ  دنرادن و  مارآ  باوخ و  رگیدمه  سرت  زا  ماشآ  نوخ  هدنرد و 
رگا اه  هد  تسا و  هدش  نارتخد  نانز و  نارسپ ، نادرم ، ریگ  نماد  يرابودنب  یب  یسومان و  یب  رگا  دنا ؛ هدش  هدولآ  یـسنج  فارحنا 

رد رگا  هک  .تسا  یهلا  تشرـس  يدیحوت و  ياه  هزومآ  هیاپ  رب  تیبرت  میلعت و  ریگارف  ماظن  کی  دوبن  ببـس  هب  همه  همه و  رگید …
یلک روط  هب  یتسود و  یقلخ ، کین  ینتورف ، ینماد ، كاپ  قافنا ، يرایمه ، یلدمه ، يراکمه ، ییاسراپ ، يراد ، نتـشیوخ  عامتجا ،

يرکف اب  نآ  رد  ناوت  یم  هک  دوب  دهاوخ  هلـضاف  هنیدم  نامه  عامتجا  نیا  دـشاب ، امرف  مکح  شریگارف  هدرتسگ و  يانعم  هب  تلادـع 
.درک یگدنز  تشحو  زا  رود  هب  هدوسآ و 

: دیامرف یم  هتسناد  تیبرت  میلعت و  انامه  زین  ار  دوخ  ناربمایپ  همانرب  نیرت  يا  هیاپ  دنوادخ  هک  تسا  ور  نیا  زا 

ٍلالَـض یَفل  ُْلبَق  ْنِم  اُوناک  ْنِإ  َهَمْکِْحلا َو  َباتِْکلا َو  ُمُهُمِّلَُعی  ْمِهیِّکَُزی َو  ِِهتایآ َو  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  ْمُْهنِم  ًـالوُسَر  َنیِّیِّمُأـْلا  ِیف  َثََعب  يذَّلا  َوُه  ))
ناشکاپ دـناوخب و  نانآ  رب  ار  وا  تایآ  ات  تخیگنارب ، ناشدوخ  زا  يا  هداتـسرف  ناداوس  یب  نایم  رد  هک  سک  نآ  تسوا   (2) ؛)) نیبُم

.دندوب يراکشآ  یهارمگ  رد  نآ  زا  شیپ  ًاعطق  نانآ ]  ] و دزومایب ، ناشیدب  تمکح  باتک و  دنادرگ و 

.تسا هدش  هتشاگن  رگراک  میحر  هتشون  روهظ ، رصع  رد  تیبرت  میلعت و  باتک  زا  هرهب  اب  سرد  نیا  زا  ییاه  شخب  - 1
هیآ 2. (، 62  ) هعمج - 2
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ربمایپ ندـش  هتخیگنارب  ینایاپ  فدـه  ناونع  هب  وا ، بیذـهت  هیکزت و  يراتفر و  یملع و  ياه  هبنج  زا  ناسنا  لماکت  هیآ ، نیا  هیاـپ  رب 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  .تسا  هدش  هتسناد  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

َِنئاَفَد ْمَُهل  اوُرِیُثی  ِغِیْلبَّتلِاب َو  ْمِْهیَلَع  اوُّجَتْحَی  ِِهتَمِْعن َو  َّیِْسنَم  ْمُهوُرِّکَُذی  ِِهتَرِْطف َو  َقاَثیِم  ْمُهوُدْأَتْسَِیل  ُهَءاَِیْبنَأ  ْمِْهَیلِإ  ََرتاَو  ُهَلُـسُر َو  ْمِهِیف  َثَعَبَف 
ره سپ  ؛(1)  مِهِینُْفت ٍلاَجآ  ْمِهِییُْحت َو  َشِیاَـعَم  ٍعوُضْوَم َو  ْمُهَتَْحت  ٍداَـهِم  ٍعُوفْرَم َو  ْمُهَقْوَف  ٍفْقَـس  ْنِم  ِهَرِدـْقَْملا  ِتاَـیآ  ْمُهوُُری  ِلوُقُْعلا َو 
هب ار  هدرک  شومارف  تمعن  و  دـنرازگب ، تسلا  قاثیم  ّقح  ات  داد  رادـشه  ناگدـنب  هب  ناـنآ  هلیـسو  هب  داتـسرف و  یناربماـیپ  هاـگ  دـنچ 

ینیمز هدرب و  الاب  ینامـسآ  زا  .دـنزود  مشچ  ادـخ  ياه  تیآ  هب  ات  دـنزورفیب  ار  ناـشتفرعم  غارچ  غیلبت ، تّجح و  اـب  .دـنرآ  ناـشدای 
.دنا هدنیاپان  دنریم و  یم  ناسچ  دنا و  هدنز  نادب  هچنآ  و  هدرتسگ ، ناشریز 

هب ناربمایپ  .دـیآ  یم  دـیدپ  شناد  وترپ  رد  دوخ  تفرعم ، نامیا و  تسا و  یهاگآ  شناد و  شرتسگ  ناربمایپ ، تلاسر  هیاپ  نیارباـنب 
یتسه و رد  وا  هتـسجرب  شقن  ماقم و  ییالاو  ناسنا و  شزرا  دنتخومآ و  یم  ار  نآ  هجیتن  فدـه و  یگدـنز و  مسر  هار و  اه ، ناسنا 
، یمیلعت نینچ  وترپ  رد  .دـندش  یم  روآدای  يو  هب  یحور ، یلاـعت  ریگارف و  لـماکت  هب  ندیـسر  رد  ار  وا  يدوجو  تیفرظ  ییاـناوت و 

یم او  یهلا  تایآ  رارـسا  زومر و  فشک  داعم و  أدـبم و  هراـبرد  هشیدـنا  هب  دـندرک و  یم  رادـیب  وا  رد  ار  يزرودرخ  رکفت و  يورین 
تیونعم یلاعتم و  قالخا  رد  ار  لامک  هب  ندیسر  هار  هداد و  تیمها  وا  بیذهت  هیکزت و  هب  نآ ، زا  رتارف  نیا و  رانک  رد  هتبلا  .دنتـشاد 

.دنتسناد یم  ینید 

هب یهلا و  ناربمایپ  تکرح  رارمتسا  یتسار  هب  هک  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  یناهج  تموکح  رد  اه  ناسنا  تیبرت  میلعت و  زا  ثحب 
اه ناسنا  درخ  لقع و  لامک  یکی  تسا ؛ هدش  هراشا  یساسا  هصرع  ود  رد  تسا  مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  متاخ و  ربمایپ  هژیو 

.دوش یم  هراشا  هاتوک  تروص  هب  هلوقم  ود  نیا  هب  طقف  اجنیا  رد  ور  نیا  زا  اهنآ ، نیب  رد  شناد  شرتسگ  يرگید  و 

ص6. ، 1 هبطخ يدیهش ، رفعج  دیس  همجرت  هغالبلا ، جهن  406 ق ،) د /  ) یضر فیرش  نیسح  نب  دمحم  - 1
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روهظ رصع  رد  يزرودرخ  شرتسگ 

ماکحا طابنتسا  عبانم  زا  یکی  يداقتعا و  نیداینب  فراعم  تفایرد  مهف و  هلیسو  دنوادخ ، ینطاب  تجح  تیناسنا ، ساسا  هیاپ و  لقع ،
.تسا هدوب  مالسا  نید  هژیو  هب  ینامسآ ، نایدا  همه  تلاسر  یهلا ، دنمجرا  تبهوم  نیا  تیبرت  يزاسافوکش و  .تسا  مالسا  یهقف 

نآرق هاگن  زا  لقع 

يورین نیا  نتخادناراک  زا  ار  اهنآ  یتخبدـب  یلـصا  ببـس  نایخزود و  هدـمع  هانگ  و  دـنک ، یم  هراشا  لقع  شزرا  هب  نآرق  تایآ  رد 
هیاپ مالسا  دنرمش ، یم  درخ  نامرف  نتفرگ  هدیدان  و  اهزغم ، ریدخت  هلیسو  ار  نید  هک  یناسک  لطاب  رادنپ  فالخ  رب  .درمش  یم  یهلا 

و راصبألا " ولوا  و " بابلالا " ولوا  اـب " اـج  همه  رد  شنخـس  يور  و  دـهن ، یم  درخ  لـقع و  رب  ار  تاـجن  تداعـس و  یـسانشادخ و 
(1) .تسا نادنمشناد  نادنمشیدنا و 

تایاور هاگن  زا  لقع 

عباـنم نیرتربـتعم  زا  هک  یفاـکلا "  " فورعم باـتک  هکنیا  بلاـج  .تسا  هدـش  دراو  لـقع  هراـب  رد  یناوارف  نانخـس  ییاور  عباـنم  رد 
تیاور ود  رکذ  هب  اجنیا  رد  تسا ، لهج " لقع و  باتک " ماـن  هب  شباـتک  نیتسخن  هک  تسا  ییاـه  باـتک  رب  لمتـشم  تسا  ثیدـح 

: مینک یم  هدنسب 

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  زا  یثیدح  رد 

اهر ار  هیقب  و  ینیزگرب ، ار  یکی  ات  منک ، ریخم  تبهوم  هس  نیا  زا  یکی  نیب  ار  وت  هک  مرومام  نم  تفگ  دـش و  لزان  مدآ  رب  لـیئربج 
". نید  " و ءایح "  " و لقع " : " تفگ خساپ  رد  لیئربج  تسیچ ؟ اهنآ  دیسرپ : مدآ  .ینک 

دوخ راک  لابند  هب  دـینک و  اهر  ار  وا  تفگ  نید "  " و ءایح "  " هب لیئربج  مدـیزگرب ، ار  لقع  نم  لْقَْعلا ؛ ُتْرَتْخا  ِدَـق  یِّنِإ  تفگ : مدآ 
لمع دوخ  تیرومام  هب  تسا  نینچ  هک  لاح  تفگ : لیئربج  میوشن ! ادج  نآ  زا  میـشاب و  لقع  اب  اج  همه  میرومأم  ام  دنتفگ  دـیورب ،

(2) "!. درک دوعص  نامسآ  هب  سپس  دینک ،

(. فرصت اب   ) ص 331 330 ج 24 ، هنومن ، ریسفت  نارگید ، يزاریش و  مراکم  رصان  - 1
ص 10. ج1 ، یفاک ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - 2
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لقع رگا  هک  ارچ  دوش ، هتفگ  نید "  " و ایح "  " اب نآ  تبـسن  و  درخ ، لقع و  هراب  رد  تسا  نکمم  هک  تسا  يریبعت  نیرت  فیطل  نیا 
اه یتشز  باکترا  زا  ناسنا  عنام  هک  ایح "  " اما و  دوش ، یم  هدیـشک  فارحنا  هب  ای  دور ، یم  داب  رب  يزیچ  كدنا  اب  دوش  ادج  نید  زا 

.تسا درخ  لقع و  تفرعم و  هرجش  هرمث  زین  نآ  تسا  ناهانگ  و 

رتالاب هلحرم  زیچ ، هس  نیا  نایم  رد  ندـشریخم  ماگنه  هب  هک  تشاد  لقع  زا  يا  هظحالم  لباق  مهـس  مدآ "  " هک دـهد  یم  ناـشن  نیا 
.ار ایح  مه  دروآ و  تسد  هب  ار  نید  مه  نآ  هیاس  رد  و  دیزگرب ، ار  لقع 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

لخاد دشاب  هتشاد  نید  هک  یسک  و  دراد ، نید  دشاب  لقاع  هک  یسک  ؛(1)  َهَّنَْجلا َلَخَد  ٌنیِد  َُهل  َناَک  ْنَم  ٌنیِد َو  َُهل  َناَک  اًِلقاَع  َناَـک  ْنَم 
(. تسا نادنمدرخ  ياج  تشهب  نیا  رب  انب   ) دوش یم  تشهب 

لالدتسا يورین  يرورپزاب  ینالقع و  شرورپ  یعون  هب  ار  یقالخا  شرورپ  هداد و  شزرا  رایسب  يزرودرخ  درخ و  هب  مالسا ، نیاربانب 
زا ار  یمدآ  هک  تسا  لقع  اریز  تسا ؛ درخ  لقع و  هب  هتـسباو  قالخا ، ياـنبریز  هک  تسا  نیا  تاـیاور ، زا  یخرب  ياوتحم  .دـناد  یم 

.دناوخ یمارف  یقالخا  ینامیا و  ینیب  نشور  ینیزگ و  یکاپ  هب  ار  وا  دراد و  یم  زاب  دنسپان  راتفر  تشز و  لامعا  باکترا 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دمآ  دهاوخ  دوجو  هب  رتراوتسا  رت و  يوق  زین  لولعم  دشاب ، هدرورپ  تلع ، یتقو  تسا  یعیبط 

تسا و لـقع  ناـسنا ، یتـسه  نوتـس  ؛(2)  لُـمْکَی ِلـْقَْعلِاب  ُْملِْعلا َو  ُظـْفِْحلا َو  ُمـْهَْفلا َو  ُهَـنْطِْفلا َو  ُهـْنِم  ُلـْقَْعلا  لـْقَْعلا َو  ِناَْـسنِْإلا  ُهَماَـعِد 
.دنریگ یم  همشچرس  لقع  زا  شناد  ظفح و  مهف و  يدنمشوه و 

دشر ناکما  تبـسن  نامه  هب  ددرگ ، دوکر  راچد  لقع  هزادنا  ره  تسا و  ریذپ  ناکما  درخ  يورین  وترپ  رد  یقالخا  تالامک  ندیـسر 
: دیامرف یم  یتیاور  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دور  یم  تسد  زا  یقالخا 

ص11. ج1 ، یفاک ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - 1
ص 25. ج1 ، یفاک ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - 2
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زا .دـیآ و  یم  تسد  هب  لقع  وترپ  رد  تالامک  اـه و  یکین  همه  اـنامه  ؛(1)  َهل َلْقَع  َال  ْنَِمل  َنیِد  َال  ِلْقَْعلِاب َو  ُهُّلُک  ُْریَْخلا  ُكَرْدـُی  اَـمَّنا 
.درادن يا  هرهب  درخ  زا  هک  سک  نآ  تسا  هدربن  يا  هرهب  نید 

يرکف دعب  ود  یناشوپ  مه  یگنهامه و  هب  نشور  يا  هراشا  زین  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  یناهج  تموکح  هب  طوبرم  تایاور  رد 
ماما .تسا  هدش  دیکأت  مالـسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  تسد  هب  ود ، نآ  مأوت  یگدنلاب  دشر و  هدش و  ناسنا  تیبرت ) میلعت و   ) یقالخا و 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب 

تـسد دنوادخ  دنک  مایق  ام  مئاق  نوچ  ؛(2)  ْمُهُماَلْحَأ ِِهب  ْتَلَمَک  ْمَُهلوُقُع َو  اَِهب  َعَمَجَف  ِداَبِْعلا  ِسوُءُر  یَلَع  ُهَدَـی  ُهَّللا  َعَضَو  اَنُِمئاَق  َماَـق  اَذِإ 
رد و  دـنزرون ) فالتخا  رگید  کی  اب  دـننکن و  سوه  يوریپ  ات   ) دـنک عمج  ار  ناـشلوقع  سپ  دراذـگ ، ناگدـنب  رـس  رب  ار  شتمحر 

.دوش لماک  ناشدرخ  هجیتن 

نیا دوش ؛ یم  لماک  نانآ  قالخا  زکرمتم و  افوکـش و  روهظ ، رـصع  رد  مدرم  راـکفا  درخ و  مالـسلا ، هیلع  رقاـب  ماـما  تیاور  هیاـپ  رب 
، ینامیا هنای و  اسراپ  ییاناد  قیمع و  شنیب  هیاس  رد  ناسنا  یقـالخا  تریـصب  هب  ندیـسر  ناـسنا و  تیونعم  تینـالقع و  دـنویپ  ینعی ،

تیبرت میلعت و  يارب  عـقاو  رد  .دـیازفا  یم  دوـخ  تیوـنعم  تفرعم و  رب  دـیادز و  یم  دوـخ  نورد  زا  ار  بیاـعم  دـسافم و  ياـه  هشیر 
: دبای یم  دشر  تیوقت و  وا ، رد  راذگرثا  دعب  ود  ناسنا ،

تیونعم دنوادخ و  یگدنب  یهلا ، تشرـس  ییافوکـش  یناسنا ، یقالخا و  لیاضف  دشر  ناسنا ، هیکزت  تیبرت و  ینعی  یقالخا ؛ دـعب  . 1
.ناسنا ییارگ 

تیوـقت داـعم و ،… أدـبم و  رد  يزرو  هشیدـنا  وا ، ینیب  نـشور  ییاـناد و  ناـسنا ، يزوـمآ  تـمکح  مـیلعت و  ینعی  يرکف ؛ دــعب  . 2
.یقالخا نساحم  یعقاو  قیمع و  مهف  يزرودرخ و 

اب روهظ ، زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  هتفگ ، شیپ  تیاور  هیاـپ  رب  هک  تسا  ینتفگ  تیبرت  میلعت و  ییافوکـش  یگنوگچ  هراـبرد 
ياه تیاده  مدرم و  لقع  ناج و  لد و  رد  ذوفن 

ص 54. لوقعلا ، فحت  ینارح ، - 1
ص 25. ج1 ، یفاک ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - . 2
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تیادـه و تمحر ، تسد  تیاور ، نیا  رد  هدـی ) َعَضَو   ) تسد زا  دوصقم  .دـنک  یم  ییامنهار  تیادـه و  ار  ناـنآ  دوخ ، هنوگربماـیپ 
.تسا ناگدنب  رب  یهلا  تقفش 

درب و یم  نیب  زا  ار  اه  ناسنا  ینالقع  یلاعت  دشر و  ياه  تفآ  عناوم و  همه  مالسلا ، هیلع  يدهم  ماما  زین  روهظ  رصع  رد  تقیقح  رد 
يرشب هعماج  تراهط  یناسنا و  سوفن  بیذهت  هیکزت و  هکنآ  رب  نوزفا  .دناسر  یم  دشر  ییافوکش و  زا  ییالاب  دح  هب  ار  نانآ  لوقع 

.دهد یم  رارق  دوخ  ياه  همانرب  سأر  رد  ار 

دشر وترپ  رد  ناسنا ، هنایارگ  لامک  ییافوکش  شرورپ و  ناکما  روهظ  رصع  رد  هژیو  هب  یمالسا  تیبرت  میلعت و  هژاودیلک  ور  نیا  زا 
همه يارب  دـناوت  یم  هرگن  نیا  .تسا  یعامتجا  يدرف و  ياه  یتساران  اـه و  يراـجنهان  ندودز  هجیتن  رد  یقـالخا و  يرکفریگارف و 

هیکزت و سوفن و  تیبرت  میلعت و  رـصع  يوبن ، تثعب  نامز  هک  هنوگ  نامه  دشاب ؛ راذگ  ریثأت  هدوب و  يدربراک  راصعا ، همه  عماوج و 
راکشآ و مالسلا ، هیلع  دوعوم  یجنم  روهظ  نارود  رد  هک  تسا  یقالخا » تریـصب   » درکیور نیا  لماک  دعب  .تسا  هدوب  يرورپ  درخ 

.دش دهاوخ  ناشفارون 

اب دراد ؟ دوجو  روهظ  رـصع  رد  تیبرت  میلعت و  ییافوکـش  یقالخا و  تریـصب  هب  ناسنا  یبایتسد  يارب  ییاهراکوزاس  هچ  هک  نیا  اما 
نایب ياهراکوزاس  یلقع ، يونعم و  یگدـنلاب  دـشر و  نیا  هب  یبایتسد  يارب  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  ینید  عبانم  تاـیاور و  هب  هعجارم 

.تسا هدش  هتسناد  اه  هنیمز  همه  رد  ناسنا  یلاعت  ییافوکش و  نارود  روهظ ، رصع  هدش و 

يودهم تیبرت  میلعت و  ياهراکوزاس 

هراشا

زاس اب  نآ  تسا و  یقالخا  تریصب  هب  وا  ندیسر  یقیقح و  تیبرت  میلعت و  وترپ  رد  ناسنا ، یگدنلاب  ییافوکش و  رصع  روهظ ، رـصع 
یمدآ درخ  لقع و  ندرکافوکـش  ینعی ، تسا ؛ ینالقع  تیبرت  اهنآ  نیرت  مهم  هک  دـیآ  یم  دـیدپ  ینوگانوگ  ياه  هویـش  اـهراکو و 
هیکزت یمدآ و  كاپ  تشرس  ترطف و  ندرک  هدنلاب  زین  و  یقالخا ) مراکم  هب  قشع  ینید و  ياه  هزومآ  هب  فرژ  قیمع و  رواب  يارب  )

.هدولآ سفن 

.تسا یسررب  ییاسانش و  لباق  ماظن  نیا  رد  يرکف  یقالخا  مهم  هّفلؤم  دنچ  عقاو  رد 

؛ یقالخا یگنهرف و  گرزب  بالقنا 

؛ ناسنا يزرو  درخ  ییاناد و  حطس  ندربالاب 
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؛ عامتجا درف و  یهابت  لماوع  ینک  هشیر 

؛ اه یتشز  اه و  یکین  داعم و  أدبم و  تخانش  تهج  رد  درخ  زا  نتفرگ  کمک 

؛ دوخ ناماسبان  عضو  ینوگرگد  يارب  اهنآ  هب  نداد  تهج  رد  مدرم  يرگ  باختنا  تردق  هب  کمک 

؛) مدرم میلعت  هیکزت و   ) ناسنا یقالخا  يرکف و  گنهامه  دشر 

…. یناسنا و لیاضف  اب  نانآ  نتخاسانشآ  مدرم و  قالخا  ندرک  هزیکاپ 

دیاب رامشرپ ، تالکـشم  زا  نتـساک  يدرم و  ياه  هورگ  حالـصا  ینادان و  یهارمگ و  بادرگ  زا  اه  ناسنا  تاجن  يارب  تسا  نشور 
همه زا  روهظ  رـصع  رد  .ددرگ  هدافتـسا  یبساـنم  تاـناکما  رازبا و  زا  دوـش و  هتفرگ  راـک  هب  ینوگاـنوگ  ياـه  هویـش  اـهراکوزاس و 
هتفرگ هرهب  هبترمدـنلب  ملاس و  طیحم  ندرک  مهارف  ناسنا و  یتسیز  كاپ  قالخا و  يزاس  ْهب  يارب  نکمم  ياـهراکوزاس  تاـناکما و 

نیا رد  .دوب  دـهاوخ  یندـش  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  هژیو  تیارد  ناوت و  تیـصخش ، یهلا و  تاـیانع  وترپ  رد  نیا  دـش و  دـهاوخ 
: دوش یم  رکذ  ینید ، عبانم  تایاور و  زا  هتفرگرب  ياهراکوزاس  تمسق 

یناسنا لوقع  يزاسافوکش  . 1

حطس ندربالاب  یمدآ و  درخ  ندرکافوکش  هب  نید  هژیو  هجوت  ینعی ، تسا ؛ يرکف  لامک  یقالخا ، تریصب  هب  ندیسر  هار  نیرت  مهم 
عبانم زا  یکی  يداقتعا و  فراعم  تفایرد  مهف و  هلیـسو  دـنوادخ ، ینطاب  تجح  تیناسنا ، هیاپ  لقع ، .تسا  وا  ینیب  نشور  ییاناد و 

نید هژیو  هب  ینامـسآ ، نایدا  همه  مایپ  راگدرورپ ، دنمجرا  تبهوم  نیا  تیبرت  يزاسافوکـش و  .تسا  مالـسا  یهقف  ماکحا  طابنتـسا 
.تسا هدوب  مالسا 

هراشا دوب  دهاوخ  ییالاب  دح  رد  روهظ  رصع  رد  هک  رشب  یلقع  يرکف و  لامک  زا  دعب  نیا  هب  ییاه  تیاور  رد  دش  هراشا  نیازا  شیپ 
.تسا هدش 

« سوؤر  » هژاو زا  هرهب  تسا و  مالـسلا  هیلع  مئاـق  ماـما  تسد  هب  یمالـسا  تما  تیبرت  زا  هیاـنک  اـهریبعت  هنوـگ  نیا  دـسر  یم  رظن  هـب 
یمن یقرف  تسا و  تیبرت  زا  هیانک  نداهنرسرب ، تسد  دنناد و  یم  هشیدنا  درخ و  زکرم  ار  رس  مدرم  هک  تسا  نآ  تهج  هب  اهرـس ،) )

تیبرت تیآ  وا ، تیبرت  تسا و  یهلا  نوناـق  ناـمه  يودـهم ، نوناـق  اریز  مالـسلا ؛ هیلع  يدـهم  اـی  دـشاب و  یبرم  دـنوادخ  هـک  دـنک 
بولطم یعیبط و  هجیتن  بیترت  نیدب  .دشاب  یم  هبترم  دنلب  راگدرورپ 
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(1) .دنیشن یم  راب  هب  تسا  اه  هشیدنا  لماکت  اه و  لقع  ندمآ  درگ  زا  ترابع  هک  تیبرت 

اب هارمه  رگا  هک  تسا  اه  ناسنا  فطاوع  راکفا و  اه و  هشیدـنا  يالتعا  تیبرت و  ياـنعم  هب  ادـخ ، ناگدـنب  رـس  رب  نداـهن  تسد  سپ 
نومنهر دوصقم  لزنمرـس  هب  ار  وا  دروآ و  یم  دـیدپ  یقالخا » تریـصب   » ناـسنا رد  دـشاب ؛ تسرد  تیبرت  هیکزت و  یقـالخا و  دـشر 

دشر رد  شزرااب  راذگریثأت و  یشور  وا ، تریصب  ییاناد و  حطس  ندربالاب  و  ینالقع ) تیبرت   ) یمدآ هشیدنا  درخ و  شرورپ  .دوشیم 
.دش دهاوخ  ققحم  روهظ  رصع  رد  تایاور  هیاپ  رب  هک  تسا  وا  يونعم  ییافوکش  و 

عماج يزاس  گنهرف  . 2

ملاسان موسر  بادآ و  اه و  هیاریپ  تافارخ ، ندودز  هعماج و  حوطـس  همه  رد  یناسنا  ملاس و  گنهرف  شرتسگ  نارود  روهظ ، رـصع 
قیرط زا  هعماج ، ياه  یتساک  تالکـشم و  زا  یـضعب  ینعی ، تسا ؛ یگنهرف  هدرتسگ  ياه  تیلاعف  رـصع  نینچمه  .تسا  دیفم  ریغ  و 

یـشزرا یگنهرف و  تیهام  رتشیب  زین ، یناهج  تموکح  تامادـقا  تسا و  لح  لباق  يداشرا ،) یـشخب و  یهاـگآ  یغیلبت و   ) یگنهرف
اه یگدولآ  زا  دنرب و  یم  یپ  یلمع  يرکف و  ياه  یباتژک  یقالخا و  دـسافم  یتشز  قمع و  هب  اه  ناسنا  ینارون ، ههرب  نیا  رد  .دراد 

گنهرف ینعی ، تسا ؛ عماج » يزاس  گنهرف   » ای و  ینید » رترب  گـنهرف   » قیمعت شرتسگ و  هیاـس  رد  طـقف  نیا  دـندرگ و  یم  راز  یب 
.دوش یم  یگنهرف  روما  تیهام  دبای و  یم  شرتسگ  حوطس  همه  رد  ینید  ملاس 

ینورد ياه  یکاپان  شیالاپ  . 3

كاپ ای  ندومن و  كاـپ  ياـنعم  هب  يوغل  رظن  زا  ود  نیا  .تسا  هدـش  حرطم  یّکزت »  » و هیکزت »  » ناونع اـب  ینورد ، شیـالاپ  نآرق ، رد 
نیرت گرزب  .تسا  اه  یگدولآ  رورـش و  زا  سفن  نتخاـس  هزیکاـپ  یحالطـصا ، رظن  زا  دـش و  كاـپ  نآ  زا  دـیاب  هک  هچنآ  زا  ندـش 

كاپ و یناویح  تافـص  اه و  یتشز  زا  ار  اه  ناسنا  ناج  ات  دندمآ  نانآ  .تسا  هدوب  یناسنا  سوفن  هیکزت  بیذهت و  ناربمایپ ، فدـه 
قیرط رد  دـنزومایب و  يزاسدوخ  سرد  اه  ناسنا  هب  ات  دـندمآ  نانآ  .دـنهد  شرورپ  ار  یقالخا  مراکم  اه و  یبوخ  دـنزاس و  هزیکاـپ 

لرتنک تشز و  قالخا  تخانش 

ص 460. روهظ ، زا  سپ  خیرات  ردص ، دمحم  دیس  ك.ر : - 1

دلج 4 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 310زکرم  هحفص 181 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_146_1
http://www.ghaemiyeh.com


147 ص :

.دنشاب ناشراک  ددم  رای و  یناسفن ، برخم  ياه  هتساوخ  لایما و  راهم  و 

قوس ندـناهاگآ و  اب  مه  نامز و  ماما  هناربمایپ  ياه  همانرب  اب  مه  تسا ؛ اه  ناـج  یگزیکاـپ  هیکزت و  نارود  یتسار ، هب  روهظ  رـصع 
.نآ هب  مدرم  نداد 

یناسنا تشرس  ییافوکش  . 4

تاکلم اما  دنتـسه ؛ يزیرغ  ياـهورین  زیارغ و  ياراد  دـنچ  ره  دـنیآ و  یم  اـیند  هب  یهلا  ترطف  كاـپ و  تشرـس  رب  اـه ، ناـسنا  همه 
تنطیش يرگاوغا و  راچد  دریگ و  رارق  تسرد  شرورپ  ریز  ناسنا  رگا  .تسا  رت  راگدنام  رت و  يوق  نانآ  یـسدق  ياهورین  یناسنا و 

نیا هب  تشگزاب  ای  كاپ  تشرـس  رب  ندنام  یقاب  سپ  .دراد  يا  هداعلا  قوف  يونعم  یحور و  یگدنلاب  دـشر و  ییاناوت  دوشن ، سیلبا 
ياه تیعقاو  ییافوکـش  نوزفازور و  دـشر  یعقاو ، یلاعت  لامک و  هب  ناسنا  ندیـسر  يارب  هار  نیرت  هتـسیاب  یهلا ، تریـس  تشرس و 
يدام زا  ناسنا  ندرک  نوریب  يارب  یـشرورپ ، مهم  ياهراکوزاس  زا  تیودهم و  هشیدنا  رادـیاپ  نکر  مّلـسم ، لصا  نیا  .تسا  یناسنا 

.تسا ندوب » یسدق   » و تراهط »  » جوا هب  وا  ندناسر  ضحم و 

یقالخا ياه  شزرا  تیبثت  جیورت و  . 5

نیا رد  .دوش  یم  رجنم  دارفا  رد  اهنآ  تیبثت  یناسنا و  مراکم  یقـالخا و  ياـه  هزومآ  لاـقتنا  هب  هک  تسا  يدـنیآرف  يریذـپراجنه ،» »
ياه هنیمز  اهنآ ، زا  اه  ناسنا  ندرک  هاگآ  نمض  دندرگ و  یم  عیرشت  نییبت و  یقالخا  ياه  شزرا  يریذپ ،) هعماج  نوچمه   ) دنیآرف
تباث نیناوق  شریذپ  مهف و  ناسنا ، يریذپ  راجنه  یگژیو  نیرت  مهم  .دنزاس  یم  مهارف  ار  اهنآ  هب  ینورد  ششک  نانآ و  یبلق  هقالع 

.اهنآ هب  تفرعم  اب  يدنبیاپ  یشزرا و  لوصا  هب  ندش  هتسارآ  ینعی ، تسا ؛ لوصا  نیا  تیمکاح  شرتسگ و  يارب  شالت  یقالخا و 

.تسا مدرم  هب  یشخب  یهاگآ  یقالخا و  ياه  شزرا  تیمکاح  مالسلا ، هیلع  يدهم  ماما  همانرب  نیرت  مهم 

ریگارف تراظن  لرتنک و  . 6

يا همانرب  دیاب  داد ، رارق  یعقاو  یگدـنزاس  حالـصا و  ریـسم  رد  ار  اهنآ  درک و  نوگرگد  ار  اه  ناسنا  راتفر  رواب و  ناوتب  هکنیا  يارب 
نوزفا .تشاد  يو  ياه  ینکـش  راجنه  اهراتفر و  رب  یلماک  ریگارف و  تراظن  نآ ، نمـض  رد  دومن و  هیارا  وا  يارب  راذگ  رثا  رادیاپ و 

دیاب نیا ، رب 
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و فیوخت » راذـنا و   » راکوزاس زا  ترورـض ، تروص  رد  تشاد و  يدـج  تبقارم  یحالـصا ، یتیبرت و  ياه  هماـنرب  يارجا  نسح  رب 
نوناق نایغط و  ربارب  رد  داد و  جرخ  هب  تیدج  نوگانوگ ،) ياه  هنیمز  رد   ) ینید تاروتسد  يارجا  رد  نینچمه  .درک  هدافتسا  هیبنت » »

.دماین هاتوک  ینکش 

تراـظن نیا  .دوب  دـهاوخ  يدربراـک  رثؤـم و  رایـسب  دریگ ، رارق  ینید  مظن  طابـضنا و  تحت  یگنهرف ، ياـه  هماـنرب  هک  یتروـص  رد 
تفارظ اب  روهظ ، رصع  رد  يرگداسفا  ینکـش و  راجنه  زا  يریگولج  اوقت و  حالـص و  هب  اه ، ناسنا  ینومنهر  تیاده و  يارب  ریگارف 

.تفرگ دهاوخ  تروص  ریگارف  يا  همانرب  صاخ و 

ینامیا يداقتعا و  ياهرواب  تیوقت  . 7

شا یتفرعم  يرکف و  ياهانبریز  دیاب  دهد ، زورب  یلادتعا  اب  تسرد و  راتفر  لامعا و  دـناوتب  ناسنا  هکنیا  يارب  راکوزاس ، نیا  هیاپ  رب 
هتشادن یتسرپاتکی ،) هژیو  هب   ) دوخ يداقتعا  ینابم  هب  تبـسن  یقیمع  رواب  تسرد و  تخانـش  ناسنا  ات  ینعی ، ددرگ ؛ میخف  راوتـسا و 

يرکف و دشر  سپ  .دنک  یم  تکرح  دوخ  یعقاو  تالامک  تمـس  هب  هدش و  ریذپ  راجنه  رتمک  دریذپن ، ناج  لد و  اب  ار  اهنآ  دشاب و 
قیرط ناربهار  و  اـیبنا )  ) یحو نـالماح  دوخ و  ماـجرف  زاـغآ و  اـب  قیمع  ییانـشآ  ینید و  ياـهرواب  قیمعت  رب  بترتم  رـشب ، یقـالخا 

نداهنداینب كرـش و  ياج  هب  دیحوت ، ینیزگیاج  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  همانرب  نیرت  مهم  هک  هنوگ  نامه  .تسا  ناماما ) )
.یلهاج بارعا  ياهرواب  رد  رییغت  اب  مه  نآ  دوب ؛ يدیحوت  ندمت 

رشب رد  یعقاو  يانغ  داجیا  . 8

يویند هدنیازف  اه ي  هتساوخ  فرص و  يدام  لامآ  زا  نتساکورف  اه و  ناسنا  یحور  تالّوحت  رییغت و  رد  مهم  ياهراکوزاس  زا  یکی 
يرطف و لیـصا و  ياـهزاین  هب  هجوت  مدرم ، ینورد  يرکف و  ياـه  تیفرظ  نتفرـالاب  .تسا  اـه  ناـسنا  یحور  يانغتـسا  یتـالمجت ، و 
تسپ و روما  ندادنرارق  تیولوارد  يزیرغ ، يدام و  هدنیازف  نوگانوگ و  ياه  هتساوخ  اه و  هتـساوخ  حطـس  ندروآ  نییاپ  راگدنام ،

یتساک زا  يرایـسب  لح  لماع  تسرد ، قیقد و  تیاده  تیریدم و  اب  اهنیا  .دنا  يونعم  یحور و  يزاین  یب  ياه  هناشن  رذـگدوز و …
.دش دهاوخ  ققحم  مامت  لماک و  تروص  هب  روهظ  رصع  رد  هک  يرما  دوب ؛ دنهاوخ  اه  يراجنهان  اه و 
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نارازگراک قالخا  يزاس  هب  . 9

تیریدم تسایـس و  هصرع  نارگیزاب  یتفرعم  يراتفر و  حالـصا  مدقت  مدرم ، یقالخا  يرکف و  دشر  رد  راذگریثأت  ياه  هار  زا  یکی 
تلادع و قح ، هار  زا  دوخ  فیاظو  هب  لمع  رد  دنشاب و  كاپ  ملاس و  یقالخا  رظن  زا  روما ، نارازگراک  رگا  .تسا  نارگید  رب  ناهج 

نانآ وریپ  زین  مدرم  دـش و  دـهاوخ  هتـساک  ناهج  يراـتفر  یقـالخا و  ياـه  یباـتژک  تاـفارحنا و  زا  يرایـسب  دـنورن ، نوریب  لادـتعا 
.دوب دنهاوخ 

ینکـش و نوناـق  ربارب  رد  يریگ  تخـس  اـهنآ و  رب  تراـظن  ناـیرجم ، ناریدـم و  نارازگراـک و  قـالخا  يزاـس  هب  رد  تـسخن  ماـگ 
.تسا نانآ  يریذپانراجنه 

رایـسب نایاونیب  رب  دریگ و  یم  تخـس  نارازگراک  رب  مالـسلا … هیلع  يدهم  ؛(1)  نیِکاسَملِاب ٌمیحَر  ِلاّمُعلا  یَلَع  ٌدیدَش  ُّيدـْهملَا … » 
« .تسا نابرهم 

ینآرق هشیدنا  تیمکاح  . 10

.تسا یقرتم  دشر و  هب  ور  يا  هدنیآ  یلاعتم و  هتخیهرف و  یناسنا  دابآ ، ملاس و  يا  هعماج  نتخاس  يارب  لماک  ریگارف و  همانرب  نآرق ،
سوفن رگ  حالـصا  هدننک و  تیبرت  راکفا و  اه و  هشیدنا  یتسردان  یتسرد و  رایعم  انبم و  ناونع  هب  نآرق ، ینایحو  ياه  هزومآ  دوجو 

.تسا یتلزنم  حطس و  ره  رد  اه  ناسنا  همه  تاجن  يراگتسر و  لماع  اه ، لد  و 

: دومرف دنک ، یم  نآرق  اب  قباطم  ار  نیناوق  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  هکنیا  هراب  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دش  هراشا  نیازا  شیپ 

شهاوخ ؛(2)  ِْيأَّرلا یَلَع  َنآْرُْقلا  اوُفَطَع  اَذِإ  ِنآْرُْقلا  یَلَع  َْيأَّرلا  ُفِطْعَی  يَوَْهلا َو  یَلَع  يَدُْـهلا  اوُفَطَع  اَذِإ  يَدُْـهلا  یَلَع  يَوَْهلا  ُفِـطْعَی 
وریپ ار  نانآ  يأر  و  دنا ، هتخاس  يوه  عبات  ار  يراگتـسر  مدرم  هک  تسا  یماگنه  نآ  و  دـنادرگزاب ، ینامـسآ  تیادـه  هب  ار  یناسفن 

.دنا هدرک  دوخ  يأر  عبات  ار  نآرق  هک  تسا  یماگنه  نآ  و  دنک ، نآرق 

ص207. یفطصملا ، هراشب  يربط ، نیدلا  دامع  - 1
ص135. ، 138 هبطخ يدیهش ، رفعج  دیس  همجرت : هغالبلا ، جهن  406 ق ،) د /  ) یضر فیرش  نیسح  نب  دمحم  - 2
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اه ناسنا  تفلا  تدحو و  . 11

فادـها اـه و  تساوخ  یتدـیقع ، یگنهرف و  یگراـپ  دـنچ  مه ، هب  تبـسن  يزرو  هنیک  رگیدـمه و  زا  اـه  ناـسنا  فـالتخا  يرود و 
يرکف و یگدومخ  دوکر و  لماع  يرـشب و  هعماج  مهم  تادیدهت  زا  نوگانوگ و … ياهراجنه  اه و  شزرا  هناگدنچ ، نوگمهان و 
، یموق يا ، هقرف  یبهذـم ، ياه  فاکـش   ) دریگ تروص  یلکـش  ره  هب  دـشاب و  هچره  اـه  ناـسنا  هقرفتو  عزاـنت  تلع  .تسا  یگنهرف 
، یـشیاسرف ياـه  ییوـج  هزیتـس  اـه ، گـنج  زا  يرایــسب  دراد و  يرــشب  یگدـنز  ياـنخارف  هـب  يا  هچخیراـت  يداژن و ،)… یناـبز ،
، بولق فیلأت  رگیدـمه ، هب  اه  ناسنا  نتخاس  کیدزن  ناربماـیپ ، یـساسا  ياـه  هماـنرب  زا  یکی  .تسا  نآ  هرمث  اـه و … يرگزواـجت 

نیا وترپ  رد  .دوخ  یعقاو  تریس  تشرس و  هب  اه  ناسنا  ندنادرگزاب  هدحاو و  تما  لیکـشت  ینعی ، تسا ؛ تبحم  يزرورهم و  قیمعت 
.تشاد دنهاوخ  یگدنز  يارب  همانرب  فده و  کی  هدوب و  اریذپ  ار  دحاو  نییآ  گنهرف و  کی  اه ، ناسنا  هک  تسا  یلدمه  داحتا و 

چیه دـننک ، يراشفاپ  یـسایس و … یگنهرف و  ياه  ضراعت  اه و  عزانت  رب  دـنیاین و  مه  درگ  یناهج  دـحاو  هعماج  رد  اه  ناسنا  رگا 
.دنام دهاوخ  یقاب  نانچمه  اه  ناسنا  تالکشم  دوب و  دهاوخن  رثؤم  یگنهرف  یتیبرت و  همانرب 

شزرا توافتم و  راکفا  اه ، شزیتس  اه ، ییادج  زا  نتساک  ورف  هدحاو و  تما  يریگ  لکـش  مدرم ، یقالخا  يرکف و  دشر  همزال  سپ 
ریما .ددرگ  یم  فرطرب  بهاذم و … اه و  هنیک  تافالتخا ، همه  هدوب و  هّجوت  دروم  روهظ  رـصع  رد  هک  يرما  تسا ؛ هراپ  دنچ  ياه 
کی رب  ار  همه  دـنک … مایق  ام  مئاق  هک  هاـگ  نآ  ؛(1)  دِـحاَو ٍْرمَأ  یَلَع  ُهَّللا  ُمُهُعَمْجَی  َُّمث  انُِمئاق … ُموُقَی  دومرف « : مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم 

یگ و هتسددنچ  ؛(2) فاَِلتْخِالا ِناَیْدَْألا  ِلَـلِْملا َو  ِنَع  ُعَفُْرَیل  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  و  .دروآ » یم  درگ  دـحا  مارم و  رکف و 
ار تموصخ  ضغب و  دـنک و  یم  داجیا  مدرم  لد  رد  یتسود  تفلا و  ترـضح  نآ  .دراد » یم  رب  ناـیدا  اـه و  تلم  زا  ار  یگدـنکارپ 

: دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دزاس  یم  فرطرب 

ح11. ص 206 ، هبیغلا ، ینامعن ، بنیز  یبا  نبا  - 1
ص1. ج53 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، رقاب  دمحم  - 2
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« .دنک یم  داجیا  تفلا  نوگانوگ  ياه  بلق  نیب  ؛(1) … هَِفلَتُْخم ٍبُوُلق  َْنَیب  ُهَّللا  َفِّلَُؤی  و  »… 

 « .دور یم  ناگدنب  ياه  بلق  زا  اه  هنیک  ؛(2) داَبِْعلا ِبُوُلق  ْنِم  ُءاَنْحَّشلا  ِتَبَهََذل  دومرف « : نانمؤم  ریما  و 

تیبرت میلعت و  ندش  یناگمه  يریگارف و  . 12

؛ تسا عامتجا  دارفا  همه  هب  نآ  لومش  يریگارف و  اه ، ناسنا  یحور  یقالخا و  یگدنلاب  تیبرت و  رد  دنمـشزرا  ياه  هراگنا  زا  یکی 
بیذـهت هیکزت و  هب  هدـش و  رادروخرب  یقالخا  یتیبرت و  ياه  همانرب  زا  یگدـنز ، فلتخم  لحارم  حوطـس و  رد  دـیاب  ناگمه  ینعی ،

هرهب یب  هلـضاف  قالخا  سفن و  تراهط  زا  كدـنا  ولو  عامتجا  زا  ییاه  شخب  رگا  .دـنزادرپب  يزرودرخ  يزومآ و  تمکح  سفن و 
زا دوخ  رگ ، هابت  نکـش و  راجنه  دارفا  نآ ، زا  رت  مهم  .دـنوش  یم  یتیبرت  ياه  همانرب  ریثأت  عناـم  هدـناشک و  یهاـبت  هب  ار  نآ  دنـشاب ،

میلعت و تهج  نیمه  هب  .دنیآ  یم  رب  عماوج  داسفا  نارگید و  ياوغا  فارحنا و  ددـصرد  هراومه  هدوب و  تیبرت  میلعت و  یلـصا  عناوم 
هئارا یقالخا  يزاسزاب  حالصا و  بسانم  ياهراک  هار  ناگمه ، يارب  هدوب و  رشب  دارفا  همه  هدنریگربرد  هک  تسا  نآ  یعقاو ، تیبرت 

.دهد

، یـسایس يداقتعا ، يرکف ، یّنـس ، ياه  هورگ  همه  هدنریگربرد  هدوب و  دـمآراک  ریگارف و  یناهج ، تیبرت ، میلعت و  روهظ ، رـصع  رد 
دوخ یتساران  یهابت و  رب  ناـنچمه  دـشاب و  هرهب  یب  اـه  تیبرت  يرگ و  تیادـه  نیا  زا  هک  تسین  یـسک  .دوش  یم  ییاـیفارغج و …

.دنامب یقاب 

یتیاور رد  .تسا  هدمآ  نایم  هب  يرـشب  شناد  ندشربارب  نیدنچ  زا  نخـس  تایاور  یخرب  رد  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  ندـشریگارف  نیا 
: دومرف هک  هدش  هداد  تبسن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب 

َجَرْخَأ ُِمئاَْـقلا  َماَـق  اَذِإَـف  ِْنیَءْزُْجلا  َْریَغ  ِمْوَْیلا  یَّتَح  ُساَّنلا  ِفِْرعَی  ْمَلَف  ِناَءْزُج  ُلُـسُّرلا  ِِهب  ْتَءاَـج  اَـم  ُعیِمَجَف  ًاءْزُج  َنوُرْـشِع  ٌهَْعبَـس َو  ُْملِْعلا 
َنیِرْشِْعلا َهَسْمَْخلا َو 

ح7. ص 646 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  ح2 ؛ ص 333 ، ج1 ، یفاک ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - . 1
ص 426. ج2 ، لاصخلا ، قودص ، خیش  - 2
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دنا هدروآ  ناربمایپ  هچنآ  همه  دراد ، ءزج   27 ملع ، ؛(1)  ًاءْزُج َنیِرْشِع  ًهَْعبَـس َو  اَهَُّثبَی  یَّتَح  ِْنیَءْزُْجلا  اَْهَیلِإ  َّمَض  ِساَّنلا َو  ِیف  اَهَّثَبَف  ًاءْزُج 
، هتخاس نوریب  ار  ملع  رگید  ءزج   25 دزیخ ، اپ  هب  مئاـق  یتقو  .دـنناد  یمن  يزیچ  ءزج ، ود  نیا  زجب  زورما  هب  اـت  مدرم  هدوب و  ءزج  ود 

.دسر یم  ءزج  هب 27  ات  دیازفا  یم  نادب  مه  ار  ءزج  ود  نیا  دزاس و  یم  رشتنم  مدرم  نیب  رد 

دـشر مالـسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  ترـضح  یناهج  تموکح  یناگمه  طیارـش  یـسررب  دوب  یمن  مه  تیاور  نیا  رگا  مرذگن  هتفگان 
.دهد یم  دیون  ار  یفرگش  یملع 

تسا هتسیاب  يرما  ملع  هصرع  رد  يرـشب  ياه  يروآ  نف  اب  نآ  ياه  توافت  شناد و  نآ  تیهام  یـسررب  لصفم  ياه  ثحب  رد  هتبلا 
.تسا نوریب  راتشون  نیا  هلصوح  زا  هک 

ص336. ج52 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  ص 841 ؛ ج2 ، حئارجلا ، جئارخلا و  يدنوار ، نیدلا  بطق  - 1
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ییامزآدوخ

.دیهد حیضوت  تسیچ ؟ ناربمایپ  ياه  تلاسر  زا  یکی  تیبرت  میلعت و  ماظن  رد  نآرق  هاگن  زا  . 1

.دیهد حیضوت  ار  تایاور  تایآ و  هاگن  زا  لقع  هاگیاج  . 2

.دیهد حیضوت  ار  يودهم  ماظن  يرکف  یقالخا  مهم  ياه  هفلؤم  زا  دروم  هس  . 3

.دیهد حیضوت  ار  دروم  راهچ  هدرب ؛ مان  ار  يودهم  تیبرت  میلعت و  ياهراکوزاس  . 4

.دییامن نایب  يودهم  تموکح  رد  شناد  شرتسگ  یگنوگچ  زا  ار  دوخ  لیلحت  . 5

===

شهوژپ يارب  عبانم 

.ش  1390، دوعوم يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  مق ، روهظ ، رصع  رد  تیبرت  میلعت و  میحر ، رگراک ، . 1

.ش 1384 نشور ، تمکح  مق ، تیودهم ، تسایس و  اضر ، مالغ  کل ، يزورهب  . 2

.ش 1384 رصع ، دوعوم  نارهت ، روپ ، يداجس  نسح  همجرت  روهظ ، زا  سپ  خیرات  دّمحم ، دّیس  ردص ، . 3

.ش  1378 قرشم ،  یگنهرف  رشن  نارهت  ، يدشار ، فیطل  همجرت : روهظ ، رصع  رد  ندمت  سابع ، یسردم ، . 4

.ش  1378 قافآ ، رشن  نارهت  ، یگدنز ، رصع  دمحم ،  یمیکح ، . 5
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ناقرشتسم تّیودهم و  مهن : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

قرشتسم یسانش و  قرش  يانعم 

نیقرشتسم يدنب  میسقت 

تیودهم عوضوم  رد  ناسانش  قرش  دورو  ياه  هنیمز 

ناقرشتسم ياه  شهوژپ  یفنم  تبثم و  ياه  هبنج 

ناقرشتسم ءارآ  تخانش  يارب  یهوژپ  تیودهم  ياه  هصرع 
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دمآرد شیپ 

، هتخادرپ وگو  تفگ  ثحب و  هب  نآ ، هب  طوبرم  میهافم  تیودـهم و  ثحابم  هرابرد  یبرغ  نادنمـشیدنا  ناسانـش و  قرـش زا  يرایـسب 
يداقتعا هاگدید  زا  ار  نآ  هتخادرپ ، ثحابم  هب  میقتسم  يا  هنوگ هب اهنآ ، زا  یخرب  .دنا  هدرک حرطم  ار  يرامشرپ  نوگانوگ و  ثحابم 

هب مالسا  هاگدید  زا  هن  ار  يروابدوعوم  ییارگ و  یجنم  رگید  یخرب  .دنا و  هدومن یسررب  یمالسا  ياه  هزومآ ساسا  رب  ناناملـسم و 
میقتسم هکنآ  دوجو  اب  نادنمشیدنا  زا  هتسد  نیا  .دنا  هدرک یـسررب  یقیبطت  يا  هنوگ  هب  نایدا و  رگید  هاگن  زا  هکلب  صاخ ، يا  هنوگ

ضرا حیسم ، تشگزاب  تاجن ، ییارگ ، هرازه ییارگ ، یجنم  نوچ  یثحابم  نمض  رد  ار  نآ  یلو  دنا ، هتفگن  نخـس  تیودهم  هرابرد 
یهوژپ تیودهم  هصرع  رد  ناوت  یم تسا و  شزرا  ياراد  زین  نانآ  ثحابم  ورنیا  زا  دنا ، هدرک یسررب  ثحب و  نآ ، لاثما  و  توکلم ،

.تفرگ هرهب  نآ  زا 

عبانم هب  هعجارم  دنمزاین  ثحب  نیا  داعبا  یسررب  دیرت  یب  (1) .دوش هراشا  ثحب  نیا  هب  هاتوک  تروص  هب  ات  هدـش  شالت  سرد  نیا  رد 
.دننک هعجارم  یلیصفت  عبانم  هب  نادنم  هقالع تسا  مزال  تخادرپ و  نادب  ناوت  یمن سرد  کی  رد  هک  تسا  هدرتسگ 

قرش هژاو  زا  توافتم  فیراعت 

اه یبرغ  هاگدید  زا  (2) و  .تسا ندش  نابات باتفآ و  ندمآرب  يانعم  هب  تغل  رد  قرش 

.تسا هدش  هتشون  تداعس  دیمح  ینالیگ و  يوسوم  یضر  دیس  رتکد  نایاقآ  ياه  هتشون  زا  هرهب  اب  سرد  نیا  - 1
(. قرش هژاو  لیذ   ) ص 14229 ج 9 ، ادخهد ، گنهرف  ادخهد ، ربکا  یلع  - 2
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.ددرگ یم  میسقت  رود  کیدزن و  هنایمرواخ ، شخب  هس  هب  دنراد و  رارق  اپورا  هراق  قرـش  رد  هک  تسا  ییاهروشک  همه  هدنریگربرد 
عقاو رد  .تسا  هدشن  هدید  یتوافت  نآ  لاثما  ینپاژ و  ینیچ ، نایدا  يدنه ، نایدا  مالـسا ، نید  نیب  ییایفارغج ، يدـنب  میـسقت  نیا  رد 

.اه تنس بادآ و  گنهرف ، هیاپ  رب  هن  تسا ، يا  هقطنم  طیارش  ایفارغج و  هیاپ  رب  یمیسقت  نایبرغ ، هاگدید  زا  قرش  فیرعت 

، تسا قرـش  ییاسانـش  ددص  رد  هک  یبرغ  دنمـشیدنا  کی  يارب  تسا و  میـسقت  نیرتهب  ایفارغج  هیاپ  رب  میـسقت  تفگ  دیاب  نیاربانب ،
ریز ایفارغج  زج  هب  ناوت  یمن  ار  اه  نآ  هک  دوش  یم  ینوگ  هنوگ  ياه  يدنب  هتـسد  اه و  هخاش  ببـس  نید ، بهذـم و  هیاپ  رب  میـسقت 

.تسا رتهب  دشاب ، رت  نالک  میسقت  صخاش  هیاپ و  هچ ، ره  هک  تسا  نشور  داد و  رارق  هژیو  مان  کی 

یفـسلف موهفم  هب  دنرادن و  رظن  نآ  ییایفارغج  هبنج  هب  برغ  قرـش و  يانعم  هرابرد  رگدـیاه  دـننام  یبرغ  نافوسلیف  زا  يا  هراپ  هتبلا 
زا یصاخ  كرد  برغ  تسا ، رواب  نیا  رب  يو   (1) «. تسا تقیقح  برغم  خیرات  برغم ، خیرات  : » دیوگ یم  يو  دننک ، یم  هراشا  نآ 
نآ زا  کـیژولونکت  كرد  رب  ینتبم  هک  دوجو  زا  یکرد  تسا ، هدـیماجنا  يراـگنا  تسین  هب  هچین ، ریبـعت  هب  هک  یکرد  دراد ، دوجو 
انعم تقیقح  بورغ  عولط و  يانعم  هب  لوادـتم  ریغ  ییانعم  رد  ار  برغ  قرـش و  هملک  نبرک  يرناه  دـننام  هب  يو  عقاو  رد   (2) .تسا

رد صاـخ  یندـمت  يریگ  لکـش  ياـنعم  هـب  اـه ، نیمزرـس  زا  يا  هراـپ  يارب  قرـش  ربارب  رد  ار  برغ  هژاو  لامعتـسا  ناـنآ  .دـنک  یم 
ياه نیمزرـس  هک  هنایم  نورق  فالخ  رب  تسا و  هتفرگ  رارق  قرـش  ندـمت  ربارب  رد  هک  دـنناد  یم  ییاـکیرما  ییاـپورا و  ياـهروشک 
نیا سناسنر  زا  سپ  دـندش ، یم  ادـج  یمالـسا  ياهروشک  زا  مالـسا "  " هژاو ربارب  رد  تیحیـسم "  " ینید هژاو  موهفم و  اب  ییاـپورا 

هب برغ  موهفم  هیاپ ، نیا  رب  .دوب  هتینردم  موهفم  نامه  هک  داد  یبهذم  ریغ  يا  یگژیو  هب  ار  دوخ  ياج  بهذم  هیاپ  رب  يدنب  میـسقت 
رب رد  دندوب ، هتفریذپ  ار  هشیدنا  نیا  هک  ار  ییاهروشک  همه  اپورا  رب  نوزفا  تفرگ و  رارق  قرـش  ندـمت  ربارب  رد  برغ  ندـمت  يانعم 

.دریگ یم 

طقف ینوگمهان  تسا و  یتسه  ناهج  هب  درکیور  ود  هاگن و  ود  رد  توافت  سناسنر ، زا  سپ  قرـش  ندمت  برغ و  ندمت  ینوگمهان 
، تسین نردم  لیاسو  ای  رازبا و  رد 

ص 167. یسانش ، قرش  هشیدنا  یبایزرا  یخیرات و  ریس  یقوسد ، دمحم  - 1
ص 12. برغ ، هراب  رد  يرواد ، اضر  - 2
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.دش دهاوخن  رپ  گنهرف  ود  ندمت و  ود  نایم  فاکش  توافت و  نیا  نردم ، رازبا  دورو  اب  هک  يا  هنوگ  هب 

تغل گنهرف  رد  یسانش  قرش 

گنهرف رد  هژاو  نیمه  يدالیم ، لاس 1838 رد  تفر و  راک  هب  دروفسکا  یسیلگنا  گنهرف  رد  راب  نیتسخن  يارب  یسانش  قرـش  هژاو 
رد يدالیم  لاس 1812 اـت  هک   (1) یسانشرواخ ای  یسانش  قرـش  هملک  دروفـسکآ ، یـسیلگنا  گنهرف  رد  .دیدرگ  جرد  هسنارف  یملع 

هدـش هدافتـسا  یناسک  يارب  یقرـش ، ياهروشک  هراب  رد  شهوژپ  هعلاـطم و  ياـنعم  هب  دوب ، هتفرگن  رارق  هدافتـسا  دروم  گـنهرف  نیا 
رد هکنیا  زا  شیپ  یلو  .دـنتخادرپ  یم  ییایـسآ  نیمز و  قرـشم  ياهروشک  نیمزرـس و  گـنهرف ، رد  شهوژپ  هعلاـطم و  هب  هک  تسا 
اه نرق  زا  دور ، راک  هب  یشهوژپ  یملع و  هتشر  کی  مان  هب  اه  هاگشناد  رد  تغل و  گنهرف  رد  یـسانش  قرـش  حالطـصا  رخأتم  نورق 

یمالسا ياه  نیمزرـس  دراو  یبرغ  نادنمـشیدنا  زا  يا  هراپ  هک  ینامز  عقاو  رد  .تسا  هدوب  جیار  لوادتم و  يا ، هفرح  لغـش و  شیپ ،
صخشم يا  هفرح  یسانش ، قرش  هلأسم  دنتخادرپ ، یم  روما  رگید  یسیون و  همانرفس  تحایس ، ریـس و  ملع ، لیـصحت  هب  دندش و  یم 

.تسا هدوبن  جیار  یسانش  قرش  حالطصا  نارود ، نآ  رد  دنچ  ره  تسا ، هدوب 

یسانش قرش  یحالطصا  فیرعت 

، هزوح نیا  .دیآ  یم  رامش  هب  یشهوژپ  دنمـشزرا  ياه  هزوح  زا  یکی  یبرغ  نارگـشهوژپ  نازرو و  هشیدنا  هاگدید  زا  یـسانش  قرش 
دودحم مالـسا  خیرات  مالـسا و  هب  نآ ، موهفم  رد  حماست  اب  هاگ  دریگ و  یمرب  رد  ار  یقرـش  ندمت  گنهرف و  موسر ، بادآ و  نایدا ،

.دنیوگ یم  زین  سانش  قرش  ای  قرشتسم  یبرغ ، ناسانش  مالسا  هب  ور  نیا  زا  دوش ؛ یم 

هراب رد  دنک و  یم  رفس  قرش  هب  روظنم  نیا  يارب  تسوا و  ییاسانـش  قلعتم  قرـش ، هک  تسا  یبرغ  یّققحم  حالطـصا ، رد  قرـشتسم 
" یسانش قرش   " تسا هفیظو  نیا  راد  هدهع  هک  یشناد  هب  و  دزادرپ "  یم  قیقحت  هعلاطم و  هب  قرش  ندمت  گنهرف و  نوگانوگ  داعبا 

.دنیوگ

هب دـننک و  یم  یگدـنز  برغ  ناهج  رد  هک  یناملـسم  ناققحم  زا  هتـسد  نآ  هب  حالطـصا  نیا  دـیدج ، ياه  هرود  رد  دـنامن  هتفگاـن 
قرش ندمت  توافتم  ياه  هصرع  هرابرد  شهوژپ 

Orientalism - 1
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نانآ هچ  و  دنرادافو ، یقرـش  نایدا  زا  یکی  هب  دنتـسه و  یقرـش  ياه  نیمزرـس  دلوتم  هک  نانآ  هچ  دوش ؛ یم قالطا  زین  دنزادرپ ، یم 
.دنا هدش  یقرش  نایدا  زا  یکی  وریپ  قیقحت ، زا  سپ  دنتسه و  یبرغ  ياهروشک  دلوتم  هک 

( یبرغ ناسانش  مالسا   ) نیقرشتسم يدنب  میسقت 

: مینک یم  میسقت  هتسد  هس  هب  ار  یبرغ  ناسانش  مالسا  تشذگ ، راصتخا  هب  هچنآ  هب  هجوت  اب 

، هشیدـنا هراب  رد  هک  ناملـسم  ریغ  یبرغ  نادنمـشیدنا  زا  هتـسد  نآ  ینعی  دنتـسه ؛ سانـش  قرـش  هملک ، قیقد  ینعم  هب  هک  اهنآ  فلا )
.دنا هدومن  شهوژپ  یقرش  گنهرف  ندمت و 

ياج هب  دوخ  زا  اتسار  نیا  رد  ار  يراثآ  هدیورگ و  مالـسا  هب  مالـسا ، هرابرد  قیقحت  زا  سپ  هک  یبرغ  نادنمـشیدنا  زا  يا  هتـسد  ب )
.رگنیل نیترام  نونگ و  هنر  دننام : دنا  هدراذگ 

نوماریپ سیردـت  قیقحت و  هب  یملع  زکارم  رد  هدـیزگ و  تماقا  برغ  رد  یلو  دنتـسه ، یقرـش  ًاتلاصا  هک  ناملـسم  نادنمـشیدنا  ج )
اه و فراعملا  هریاد  ناـققحم  ناگدنـسیون و  زا  يرایـسب  ریخا  ههد  دـنچ  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دـنا  هتخادرپ  یقرـش  گـنهرف  ندـمت و 
، نیـسح مساج  دـننام : يدارفا  دنتـسه ؛ هتـسد  نیا  زا  اـعون  یقرـش ، ندـمت  مالـسا و  هنیمز  رد  یملع  زکارم  ناسّردـم  اـه و  همانـشناد 

.راگلا دماح  انیدشاس و 

شور اب  ییانشآ  برغ و  گنهرف  رد  يدامتم  یگدنز  هطساو  هب  یلو  تسناد ، نیقرـشتسم  یعقاو  قیداصم  زا  ناوت  یمن  ار  هورگ  نیا 
ناسانش مالـسا  نایم  کیکفت  عون  نیا  دسر  یم  رظن  هب  .دنا  هدرک  ادیپ  ار  یموب  دارفا  یگژیو  فلتخم ، تاعوضوم  هب  نانآ  شرگن  و 

اه و هتـشون  ياوتحم  یـسررب  .داد  دهاوخ  هئارا  یمالـسا  ياه  هزومآ  هرابرد  نانآ  ياه  هشیدنا  هاگتـساخ  زا  ار  يرتهب  ریوصت  یبرغ ،
نان و یلیلحت آ  يرکف  ماظن  هراگنا و  عیـشت ، هعیـش و  هژیو  هب  ناناملـسم ، مالـسا و  ياه  دادـیور  هرابرد  ناسانـش  قرـش  ياه  شواک 

طیحم زا  رثأـتم  زین  ناـهوژپ  نید  نیا  هشیدـنا  رب  مکاـح  یلیلحت  يرکف  ماـظن  اـتعیبط  .تخاـس  دـهاوخ  نـشور  ار  نآ  ياـه  هصخاـش 
یلو هدوب ، ناملسم  یقرش و  اتلاصا  هک  یبرغ  ناسانش  مالـسا  زا  هتـسد  نآ  ات  هدیدرگ  ثعاب  لماع  نیمه  .دوب  دهاوخ  اه  نآ  نوماریپ 

.دنوش کیدزن  رگید  هتسد  ود  هب  یمالسا  تاعوضوم  رد  قیقحت  شور  ظاحل  زا  دنا ، هتـشاد  روضح  برغ  یملع  لفاحم  رد  اه  لاس 
زا يریگیپ ، ماجسنا و  يدنم ، شور  رظن ، تقد  ییارگ ، صصخت  الومعم  ور  نیا  زا 
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.تسا هدشدای  ناسانش  مالسا  زا  هتسد  هس  ره  نایم  كرتشم  یملع  ياه  یگژیو 

تیودهم عوضوم  هب  نیقرشتسم  دورو  ياه  هنیمز  یخرب 

یمالسا ندمت  گنهرف و  هبذاج  فلا )

مالـسا هصرع  هب  دورو  يارب  زاـبرید ، زا  نیقرـشتسم  هک  تسا  هدوـب  يدـح  هب  یمالـسا ، ندـمت  هژیو  هب  نیمز ، قرـشم  ندـمت  هبذاـج 
یمالسا ندمت  گنهرف و  دنا  هتخادرپ  نآ  هب  یبرغ  ناسانش  مالسا  ناقرشتسم و  هک  یتاعوضوم  زا  .دنا  هدرک  شیارگ  راهظا  یـسانش 

لحن للم و  ثیدح ، یهوژپ ، نآرق  یمالسا ، نافرع  مالسا ، خیرات  مالک ، یمالسا ، هفـسلف  هب  ناوت  یم  نآ  ياه  هصخاش  زا  هک  تسا 
.دومن هراشا  یمالسا  ندمت  هب  طوبرم  مولع  رگید  و 

نید نیرتگرزب  هتفرگ و  رارق  یبرغ  ناسانـش  مالـسا  شواک  رظن و  تقد  دروم  هک  یمالـسا  ياه  هزوح  نیرت  مهم  نیتسخن و  زا  هتبلا   
هب تسا ؛ هدوب  نانآ  هجوت  دروم  هراومه  زین  تاعوضوم  رگید  یلو  دـشاب ، یم  یـسانش  نآرق  دـنا ، هدومن  هجوت  نآ  هب  یبرغ  ناهوژپ 

.دننک هجوت  رتشیب  تاعوضوم  زا  یضعب  هب  ات  دش  یم  بجوم  تاقافتا  ثداوح و  زا  یضعب  هک  يروط 

يریشبت يرامعتسا و  فادها  ب )

زا یکی  یمالسا  تما  نیب  رد  هقرفت  داجیا  مالسا و  هب  ندز  هبرض  فده  اب  يرامعتـسا  يریـشبت و  فادها  هک  دنرواب  نیا  رب  یهورگ 
تاسسؤم و قیرط  زا  لومعم  روط  هب  ناسانـش ، قرـش  نیا  .تسا  هدوب  یـسانش  مالـسا  هب  نیقرـشتسم  شیارگ  رد  یلـصا  ياه  هزیگنا 
ار مالـسا  اب  تفلاخم  هک  دنا  هدوب  يا  هشیدنا  بهذم و  هب  هتـسباو  هدـمع  روط  هب  دـندش و  یم  لیـسگ  یـسانشرواخ  يارب  ییاهداینب 
زا یضعب  هک  تسا  رواب  نیا  رب  ناسانشرواخ  زا  يا  هراپ  هرابرد  هتسجرب ، سانش  قرش  بیگ ، نوتلیمه  .تسا  هتشاد  یپرد  نانآ  يارب 

ندـمت و هرابرد  تسا  نایقرـش  ندـمت  زا  رترب  ناشبهذـم  ندـمت و  هک  روصت  نیا  اب  دـندید و  یم  رترب  عضوم  رد  ار  دوخ  هاـگ  ناـنآ 
.دنا هداد  هئارا  یفیعض  تسردان و  ياه  تواضق  یمالسا  گنهرف 

هب هک  تسا  هیلوا  ناسانش  قرش  هب  طوبرم  هدمع  روط  هب  یلو  تسین ، تقیقح  زا  رود  دنچ  ره  یبرغ ، ناسانش  مالسا  هب  هاگن  عون  نیا 
هدش رت  یملع  رت و  هنالدمه  ناملـسم  ریغ  یتح  یبرغ  ناسانـش  مالـسا  هاگن  هزورما ، یلو  دـنا ؛ هدرک  یم  تیلاعف  یحیـسم  ناغّلبم  مان 

.تسا
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یحیسم ناغلبم  نایم  رد  ریخا  نایلاس  رد  هک  ییاه  تفرـشیپ  هک  تسا  یفاصنا  یب  نیع  نیا  تسا : دقتعم  هراب  نیا  رد  بیگ ، نوتلیمه 
قمع رد  یلدمه  يدردـمه و  اب  يرهاظ ، لوصا  نشخ  ماخ و  هعلاطم  ياج  هب  قباس ، فالخ  رب  نانآ  هجیتن ، رد  تسا و  هدـش  لصاح 

.میریگب هدیدان  ار  دنا  هتفر  ورف  ناناملسم  یبهذم  براجت 

یمالسا ياه  هزومآ  هب  هنادنمشیدنا  هاگن  ج )

هدش باسح  تکرح  کی  ار  صاخ  روط  هب  نایبرغ  هناسانش  مالـسا  شالت  و  یلک ، روط  هب  یـسانش  قرـش  هک  يدارفا  رظن  فالخ  رب 
یمالسا و ندمت  هژیو  هب  قرـش و  ندمت  هب  برغ  هجوت  هک  دنرواب  نیا  رب  رگید  يا  هدع  دنناد ، یم  نید  فیعـضت  هیام  يرامعتـسا و 

دنچ ره  تسا ؛ هتـشاد  مدقت  يرامعتـسا  فادـها  رب  هک  تسا  یقیقحت  یملع و  هاگن  کی  لوصحم  یمالـسا ، ياه  هزومآ  نآ ، عبت  هب 
.تسا هدرک  يرادرب  هرهب  نآ  زا  ییاه  هرود  رد  رامعتسا  هک 

: دیوگ یم  وا  .تسا  هیرظن  نیا  نادقتعم  هلمج  زا  یسانش ، قرش  باتک  فلؤم  دیعس ، دراودا 

، هناسانـش نابز  راتخاس  دـیدجت  هنایفخم ، تافاشتکا  نوچمه  یلیاسو  قیرط  زا  هک  تسا  یقیـالع  هلـسلس  کـی  دـلوم  یـسانش  قرش 
.تسا دصق  تین و  ای  تساوخ  یعون  نایب  ای  فیصوت  هناواک ، ناور  شواک 

ریاس هارمه  هب  زین  ینید  ثحابم  نیمز ، قرشم  مولع  زا  يرادرب  هرهب  یملع و  ییافوکـش  زا  يدیدج  هلحرم  هب  برغ  دورو  اب  نامزمه 
.تفرگ رارق  نادنمشیدنا  هجوت  دروم  یناسنا  مولع 

یملع زکارم  اه و  نونفلاراد  رد  جیردت  هب  هک  فرط ، نیا  هب  يدالیم  مهدزناش  مهدزناپ و  هدس  زا  اپورا  رد  یملع  ون  تضهن  زا  سپ 
یـسانش و قرـشم  ملع  تفرگ ، رارق  قیقدـت  قیقحت و  لابقا و  هجوت و  دروم  يرـشب  مولع  ياـه  هبعـش  اـه و  هتـشر  همه  نیمز ، برغم 

تشاذگ لماکت  هب  ور  زین  نیمز  قرشم  ماوقا  بادآ و  ینید و  یفسلف و  يوغل و  یعامتجا و  یملع و  نوئـش  هیلک  هب  عجار  تاقیقحت 
.دیدرگ املع  راظنا  حرطم  نونف ، ریاس  دننام  و 

هدش دراو  يداو  نیا  رد  هناضرغم  هک  اهنآ  ای  دنا  هتخادرپ  مالسا  هب  هناملاع  یقیقحت و  تروص  هب  هک  اهنآ  هچ  یبرغ ، ناسانش  مالـسا 
.دنا هتشاد  یمالسا  ياه  هقرف  فالتخا  دروم  تاعوضوم  اصوصخم  یخیرات ، یمالک و  ثحابم  هب  يا  هژیو  هجوت  دنا ،
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.دریگب رارق  اهنآ  راک  روتسد  رد  رت  يدج  تروص  هب  عیشت  مالسا و  هب  هجوت  ات  دیدرگ  یم  ثعاب  صاخ ، طیارـش  اه  نامز  یخرب  رد 
یسررب هب  دندش و  انـشآ  عیـشت  بتکم  اب  يرجه ) مجنپ  نرق   ) یبیلـص ياه  گنج  نامز  رد  نایبرغ  هک  دننآرب  نارظن  بحاص  یخرب 

رگید ناریا و  نایعیـش  اب  نایبرغ  ییانـشآ  … دندروآ يور  نآ  هرابرد  هعلاطم  هب  يا  هژیو  لکـش  هب  هیوفـص  هرود  رد  دـنتخادرپ و  نآ 
نیا .دروآ  لابند  هب  هراب  نیا  رد  ار  نایبرغ  ياه  هتشون  شیازفا  عیـشت ، هرابرد  ناوارف  ياه  همانرفـس  اه و  باتک  ندمآ  دیدپ  قطانم و 
نیا هچرگا  .دش  لدب  نایعیش  یگنهرف  یعامتجا و  یـسایس ، تالوحت  عیـشت و  خیرات  رد  یمهم  دانـسا  راثآ و  هب  یمارآ  هب  اه  هتـشون 

نایناحور هعیش و  زا  تسرد  یعقاو و  يریوصت  دنراد و  مه  یناوارف  ياه  یتساک  دنزادرپ ، یم  يروخ  رد  مهم و  لئاسم  هب  تاعلاطم 
.تسا رتشیب  نایبرغ  نیشیپ  ياه  هتشون  رد  دوبمک  نیا  .دننک  یمن  میسرت  نآ 

یمالسا هنابلط  حالصا  ياه  تضهن  هب  هجوت  د )

یمالسا ياه  نیمزرس  رد  هک  یعیاقو  اهدادخر و  زا  یضعب  هب  هجوت  اب  هتـشذگ ، هدس  ود  رد  هژیو  هب  یبرغ ، نادنمـشیدنا  زا  يا  هراپ 
: دـننام یبهاذـم  ندـمآدوجو  هب  یمالـسا و  ياـه  نیمزرـس  رد  تیودـهم  نیغورد  نایعدـم  زا  یـضعب  ياـعدا  نوچمه  هدـمآ  شیپ 

نوماریپ یمالسا  نوتم  ناناملسم و  شرگن  هرابرد  هدومن و  هیکت  تیودهم  عوضوم  رب  تیئاهب  تیباب و  هیخیـش ، هیلیعامـسا ، هیناسیک ،
نایرج زا  یخرب  اب  نتولف و …  ناف  نوارب ، دراودا  رتتسمراد ، رهیزدلگ ، دننام  نیقرشتسم  یخرب  ینامزمه  .دنا  هتفگ  نخـس  تیودهم 

.تسا هتشاد  شقن  ثحابم  نیا  هب  اهنآ  رتشیب  يدنم  هقالع  رد  تیودهم ، یعدم  ياه 

دروم خیرات ، بیـشن  زارف و  رد  یمالـسا ، ياه  هقرف  نایم  رد  هدـش  هتفریذـپ  لصا  کی  ناونع  هب  تیودـهم  عوضوم  تروص ، ره  رد   
ناسانش مالسا  هژیو  هجوت  هدیدرگ و  هارمه  يرامعتـسا  ياه  هزیگنا  اب  تاکرح  نیا  یهاگ  هتفرگ و  رارق  هدافتـسا  ءوس  یتح  هجوت و 

نیا رد  دنزادرپب و  وگتفگ  ثحب و  هب  نآ  هب  طوبرم  میهافم  تیودهم و  ثحابم  هرابرد  ات  هدیدرگ  ثعاب  تسا و  هتخیگنارب  ار  یبرغ 
.دنیامن حرطم  ار  يددعتم  لئاسم  اتسار 

ینامرآ هعماج  یجنم و  عوضوم  هب  نالک  هاگن  ه )

کی رد  تسا ، رادروخرب  زاتمم  یهاگیاج  زا  یمالسا  فراعم  رد  هک  تیودهم ، عوضوم 
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ریغ یماس و   ) یمیهاربا ریغ  یمیهاربا و  ناـیدا  یماـمت  رد  .تسا  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  زین  یناـیدألا  نیب  تروص  هب  ریگارف و  هاـگن 
یلجت روهظ و  ار  يرـشب  عماوج  ییاهن  نامرآ  بهاذـم ، همه  دراد و  دوجو  توافتم  ياه  هنوگ  اـه و  لکـش  رد  داـقتعا  نیا  یماـس )

نوچمه ینیوانع  لیذ  یبرغ  ناهوژپ  نید  زا  يرایسب  ینید ، هشیدنا  نیا  هیاپ  رب  .دنناد و  یم  ینید  یجنم  کی  ینامـسآ و  تیـصخش 
عوـضوم نیا  هـب  اـهنآ ، لاـثما  یهوژپ و  هدـنیآ  خـیرات ، ناـیاپ  يراگتـسر ، تاـجن ، ییارگ ، هرازه  حیـسم ، تشگزاـب  ییارگ ، یجنم 

.دنا هتشون  یناوارف  تالاقم  اه و  باتک  عوضوم ، نیا  هب  نایدا  شرگن  هرابرد  هتخادرپ و 

دنا هدرک  لابند  یهوژپ و … هدنیآ  ییارگ و  یجنم  ریگارف  ثحابم  لیذ  رد  ار  تیودهم  عوضوم  هک  یبرغ  ناسانـش  مالـسا  رب  نوزفا 
درب مان  مه  یموس  هتـسد  زا  ناوت  یم  دنا ؛ هدرک  هجوت  مالـسا  رد  تیودـهم  عوضوم  هب  صاخ ، روط  هب  هک  یناهوژپ  نید  نینچمه  و 

هعماج یعامتجا و  نافوسلیف  نادنمشیدنا ، زا  هتسد  نیا  .دماجنایب  يودهم  ثحابم  ندشرابرپ  هب  دناوت  یم  نانآ  تارظن  ثحابم و  هک 
ای تیودـهم و  ثحبم  هلمج  زا  ینید  یمالک و  ثحابم  هراـبرد  موزل  روط  هب  هک  دنتـسه  یـسایس  هفـسلف  نادنمـشیدنا  اـی  ناـسانش و 

یجنم تیودهم و  هب  طوبرم  ثحابم  هب  يا  هنوگ  هب  شیوخ  یـصصخت  تاعوضوم  روخارف  هب  یلو  دـنا ، هدومنن  ثحب  ییارگ  یجنم 
داهن نید ، یـسانش  هعماج  یهوژپ ، هدـنیآ  لآ ، هدـیا  هعماج  هراـبرد  هنومن  ناونع  هب  نادنمـشیدنا  زا  هتـسد  نیا  .دـنا  هتخادرپ  ییارگ 

هک يروط  هب  دنا ؛ هدومن  ثحب  یعامتجا  مولع  هزوح  هب  طوبرم  تاعوضوم  رگید  عماوج و  تشونرـس  هدنیآ و  خـیرات ، هفـسلف  نید ،
ییارگ یجنم  تیودـهم و  ثحاـبم  هراـبرد  ار  ناـنآ  ءارآ  تارظن و  ناوـتب  اـت  ددرگ  یم  بجوـم  روکذـم ، تاـعوضوم  هب  نـتخادرپ 

رظن و … امایوکوف » «، » ربو سکام  «، » وکیو «، » لگه «، » رلگنیپشا «، » یب نیوت   » نوچمه ینادنمشیدنا  هنومن ، ناونع  هب  دومن ؛ طابنتـسا 
نایم یقیبطت و  ثحابم  هرابرد  دنهاوخب  نارگـشهوژپ  رگا  هک  يروط  هب  دـنراد ، یم  زاربا  لآ  هدـیا  ینامرآ و  هعماج  هرابرد  ار  دوخ 
هرمز رد  نادنمشیدنا  زا  موس  هتسد  نیا  .دنزادرپب  نادنمـشیدنا  نیا  تارظن  ءارآ و  هب  ات  تسا  مزال  دننک ، قیقحت  تیودهم  يا  هتـشر 

لآ و هدیا  هعماج  یجنم و  ثحابم  هب  دورو  يارب  يا  هنیمز  اهنآ  تاعلاطم  هک  ور  نیا  زا  اما  دـنریگ ، یمن  رارق  یبرغ  ناسانـش  مالـسا 
یمالسا ياه  هزومآ  رد  هدش  حرطم  دوعوم  عبطلاب ، نایدا و  دوعوم  هب  طوبرم  تاعوضوم  يوس  هب  ار  يا  هنزور  تسا ، نایدا  دوعوم 

.دزاس یم  راومه 
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ناقرشتسم شهوژپ  رد  یفنم  تبثم و  ياه  هبنج 

قرـش زا  يا  هراپ  تبثم  ياـه  یگژیو زا  .تسا  یفنم  تبثم و  ياـه  هبنج  ياراد  یبرغ  ناـهوژپ  نید  ناسانـش و  قرـش  ياـه  شهوژپ 
ماجـسنا و قیقحت ، شور  یتاعلاطم ، دروم  هب  شهوژپ  ندومن  دودـحم  ییارگ و  صـصخت  هب  ناوت  یم  یمالـسا  گنهرف  رد  ناسانش 
ای موق  کی  موسر  بادآ و  تخانش  يارب  سانـش  قرـش  کی  هاگ  هک  يروط  هب  دومن ، هراشا  يدردمه  مهافت و  رظن ، تقد  يریگیپ ،

بادآ و هب  مارتحا  اب  یموب  يدرف  دـننام  هب  هدومن و  يرپس  نیمزرـس  اـی  موق  کـی  ناـیم  رد  ار  شیوخ  رمع  زا  ههد  ود  زا  شیب  تلم ،
تاداع دید و  هیواز  اه ، هقیلس  قئالع ، هلمج : زا  گنهرف  تایئزج  فئارظ و  هب  تسا  هتسناوت  مدرم ، هدوت  تاداقتعا  اهراتفر و  تنس ،

هتسد نآ  هب  قلعتم  زین  ار  یمالسا  یقرش و  ندمت  رد  یشهوژپ  راثآ  نیرتهب  زا  یضعب  ناوتب  دیاش  هک  يروط  هب  دربب ، یپ  هعماج  دارفا 
مهدجه هدس  زا  یسانش  قرش  هک  دندقتعم  ناقققحم  زا  یـضعب  ور  نیا  زا.دنا  هدومن  لمع  هویـش  نیا  هب  هک  تسناد  نارگـشهوژپ  زا 

هب ناقرشتسم  هک  دنناد  یمن  یخیرات  یناتـساب و  تاعلاطم  قوذ  ًافرـص  ار  نآ  تسا و  هدوب  برغ  گنهرف  ریذپان  ییادج ءزج  نونکات 
(1) .دنشاب هتخادرپ  قرشم  مدرم  تسایس  ملع و  گنهرف ، رد  شهوژپ  هب  نآ  تهج 

يدنمشور رب  یلخاد ، نادنمشیدنا  فالخ  رب  نانآ  هک  دنا  هدومن  ناعذا  ناقرشتسم  یشهوژپ  شور  لیلحت  رد  نادنمشیدنا  زا  یضعب 
ار دوخ  تسردان  نانخـس  هاگ  یتح  هک  يروط  هب  دـنا ، هدومن  يرود  يا  هقیلـس  اجبان و  ياهرظن  راهظا  زا  هتـشاد و  يراـشفاپ  قیقحت 

.دنا هداد  هولج  تسرد  ار  نآ  هدومن و  یسانش  شور  رب  ینتبم 

راهظا عون  ره  زا  زیهرپ  یلقعت و  مالک  شیارآ  زا  يریگ  هرهب  يدنمـشور و  رب  يراشفاپ  دزاـس ، یم  زیاـمتم  ار  اـهنآ  تاـقیقحت  هچنآ 
.تسا هیاپ  یب  يا  هقیلس  رظن 

ور نیا  زا  دوب ؛ لفاغ  دـیابن  زین  نآ  رد  دوجوم  یفنم  طاقن  تافآ و  زا  یبرغ ، ناسانـش  مالـسا  راـثآ  رد  دوجوم  تّوق  طاـقن  راـنک  رد 
تاهبش تافیرحت و  راد و  تهج  ياه  لیلحت  اب  هزرابم  مالسا و  خیرات  هزوح  رد  دوجوم  راثآ  حیقنت  هیزنت و  هنانیب و  عقاو  يرگنشور 

هفیظو دـسر ، یم  هعماج  يداـع  حوطـس  هب  یملع  نوتم  لـفاحم و  زا  نآ  هنماد  هک  اـهنآ ، بناـج  زا  هدـش  حرطم  یطاـقتلا  ثحاـبم  و 
.تسا دهعتم  نادنمشیدنا  یشهوژپ و  یملع و  ياه  نمجنا 

ص 58. برغ ، هراب  رد  يرواد ، اضر  - 1
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مالسا هب  نیهوت  ریقحت و  داقتنا و  ابلاغ  مهدزای ، هدس  زا  شیپ  ات  مالسا ، هراب  رد  یبرغ  ناهوژپ  نید  نیقرشتسم و  راثآ  یلک ، هاگن  رد 
زا یمالـسا  هفـسلف  ینعی  تسا ؛ مالـسا  نید  ندوب  يا  هیراع  راثآ ، نیا  رتشیب  عوضوم  .تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ياه  همانرب  و 

دنا و هدرک  دراو  نید  رد  ناملسم  هزات  ياراصن  دوهی و  هک  تسا  یتوهال  ثحابم  نامه  یمالـسا  مالک  هدش ، هتفرگ  ینانوی  تمکح 
ماـکحا مالـسا ، خـیرات  زا  ییاـه  شخب  ندوب  زیمآ  تنوشخ  ثحب  نینچمه  .تسا  هدـش  هتفرگ  یمور  نیناوق  زا  زین  یمالـسا  قوـقح 

رد هک  دـنوش  یم  هدـید  يرگید  هورگ  مهدزوـن ، هدـس  رخاوا  زا  یلو  .تسا  هدوـب  ناـنآ  زا  یخرب  زیوآ  تسد  نز ، ثـحبم  مالـسا و 
« نآرق هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  هاگـشیپ  هب  ریـصقت  رذع   » باتک لثم  دنا  هتخادرپ  مالـسا  زا  عافد  هب  اضعب  هدرب ، مان  هورگ  لباقم 

«. لمیش يرام  هنآ   » مناخ راثآ  یخرب  نینچمه  لیالراک و  ساموت  هتشون  لاطبإلا »  » باتک تروپ و  نوید  ناج  رثا 

ات تسا  مزال  ام  رب  هتـشاد ، شیارگ  ییوگ  قح  فاصنا و  يوس  هب  يزرو  ضرغ  بصعت و  زا  هک  یلقع  یلماکت و  ریـس  نیا  دوجو  اب 
هک یناسک  زا  یهورگ  یگدز  قوذ  اریز  مییامنن ، روبع  یتحار  هب  ناسانـش  مالـسا  نیا  ياه  هتـشاگن  رد  دوجوم  یفنم  طاقن  راـنک  زا 

دودحم اه  شور  هب  هدمع  روط  هب  هک  یبرغ ، ناهوژپ  نید  راثآ  توق  طاقن  هراومه  ات  هدیدرگ  ثعاب  دـنا  هتـشاد  يرکفنـشور  هیعاد 
يا هدمع  یتسس  طاقن  دوش ؛ هتفرگ  هدیدان  هتشاد  لابند  هب  ناربج  لباق  ریغ  بّرخم و  ریثأت  هک  یتسس  طاقن  هدش و  هتسجرب  دوش ، یم 

: دننام

تغل رد  نیصصختم  هب  هک  نآ  نودب  میروخ ، یم  رب  نآ  هب  اه  هتشاگن  رتشیب  رد  هک  تایـسدح  رب  هیکت  یـصخش و  ياه  تشادرب  . 1
.دنشاب هدرک  هعجارم  ثیدح  ریسفت و  ملع  ای  برع و 

یهاگ دنا و  هتخادرپ  شهوژپ  هب  یمالـسا  ندمت  هب  یفنم  یهاگن  اب  ینید و  رواب  داقتعا و  چیه  نودب  نادنمـشیدنا ، نیا  زا  یخرب  . 2
تـسردان ياه  يرواد  تسا ، نایقرـش  زا  رترب  اه  نآ  بهذم  ندمت و  هک  روصت  نیا  اب  هدید و  رترب  عضوم  رد  ار  دوخ  نانآ  زا  یخرب 

.دنا هدرک 

نید ای  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  نید  دننام  یتاریبعت  ندرب  راک  هب  اب  یمالـسا  میلاعت  مالـسا و  نید  نتـسناد  يا  هقطنم  یعطقم و  . 3
.صاخ ییایفارغج  ای  یخیرات  عطقم  کی  هب  نآ  ندرک  دودحم  یبرع و 

یئزج ياج  هب  يرگن  یلک  نینچمه  مالسا و  هنیمز  رد  مود  تسد  عبانم  هب  عوجر  . 4
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تاعلاطم ماجنا  زاغآ و  رد  .یمالـسا  ندمت  لیلحت  رد  يرگن  یخیرات  هویـش  ندیزگرب  یمالـسا و  بهاذم  تخانـش  هنیمز  رد  يرگن 
تیعقوم رد  ار  نآ  یناـسنا  یلماـع  هک  تسا  يا  هدـیدپ  اـهنت  هکلب  یحو ، کـی  هن  مالـسا  هک  دوـب  هتفهن  ضرف  شیپ  نیا  ناقرـشتسم 

.تسا هدروآ  دیدپ  یصاخ  یخیرات 

اهنآ رثـکا  هک  اـجنآ  زا  اریز  نایعیـش ، ناناملـسم و  يرکف  ياـنبم  ناوـنع  هب  نآ  ندادرارق  ربـتعم و  ریغ  یفرع  ياـهراتفر  هب  دانتـسا  . 5
.تسا هدمآ  ینید  لیـصا  نوتم  رد  هچنآ  ات  دنراد  هجوت  رتشیب  تایفرع  جـیار و  ماوع و  ياهراتفر  هب  دـنراگن  یم  ار  دوخ  تادـهاشم 

.دوش دراو  اهنآ  ياه  هتشون  رد  تافارخ  ات  هدیدرگ  ثعاب  عوضوم  نیا 

هداد و رارق  یسررب  دروم  عامتجا  هصرع  رد  نآ  تاّرثأت  ریثأت و  تالوحت و  يانبم  رب  ار  عیـشت  یبرغ ، نادنمـشیدنا  یخرب  زین ، یهاگ 
.دنا هدرک  سکعنم  هنوگ  نیا  هتشادنپ و  اهنآ  یعطق  یمتح و  دیاقع  ناونع  هب  ار  نایعیش  راتفر  لامعا و  اتدمع  لیلد ، نیمه  هب 

.یمور نیناوق  يراصن و  دوهی و  میلاعت  زا  مالسا  سابتقا  رب  يراشفاپ  . 6

یسانش تغل  هار  زا  یمالسا  ندمت  گنهرف و  تخانش  يارب  شالت  یخیرات و  ياه  لیلحت  رد  لقع  رازبا  زا  هنایارگ  طارفا  هدافتسا  . 7
.نایدا اه و  ندمت  یخیرات  شجنس  نابز و 

رب دراوم  یضعب  رد  هک  يا  هنوگ  هب  ینس  هعیـش و  یتدیقع  ینابم  اب  ییانـشآ  مدع  ینید و  نورد  یفالتخا  لئاسم  ییامن  هتـسجرب   . 8
نیا دنهد ؛ یم  میمعت  بهاذـم  رگید  هرابرد  ار  نآ  دـننک و  یم  رظن  راهظا  یمالـسا ، بهاذـم  زا  صاخ  بهذـم  کی  هشیدـنا  ساسا 

.تسا هدش  تسس  ءارآ  يا  هراپ  بجوم  تسا ، دوهشم  ناسیون  فراعملاهریاد  نایم  رد  هک  عوضوم 

یسایس هزیگنا  هب  ادتبا  نامه  زا  هتشاد و  یهوژپ  مالـسا  زا  ریغ  یفده  قرـشتسم ، هک  هدش  هدید  یهاگ  هدش ، رکذ  دراوم  رب  نوزفا  . 9
اب تفلاخم  هک  هدوب  يا  هشیدنا  بهذم و  هب  هتسباو  اصخـش  هک  نیا  ای  هدرک و  مادقا  راک  نیا  هب  يرامعتـسا ، يریـشبت و  فادها  ای  و 

.تسا هتشاد  یپ  رد  ادتبا ، نامه  زا  ار  مالسا 

هنوگ ره  اب  داضتم  فلاخم و  يزرو  نید  يرواب و  نید  هک  دنا  هدومن  اقلا  یسانش  نید  هصرع  رد  ار  هشیدنا  نیا  ناقرـشتسم  عقاو  رد 
ياه هشیدنا  عونت  یمالسا و  ندمت  خیرات  هب  یهاگن  یلو  دنا ، هدومن  مکح  نید  لقع و  نایم  ضراعت  هب  و  تسا ؛ رکفت  ندیـشیدنا و 

زا هتسد  نیا  ضرف  رب  انب  هک  نآ  لاح  تسا ؛ هدیماجنا  هنیمز  نیا  یفن  هب  ینالقع ، ياه  هرگن  یفسلف و 

دلج 4 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 310زکرم  هحفص 201 

http://www.ghaemiyeh.com


167 ص :

رد هک  میوش  یم  هجاوم  تیونث  یعون  اـب  اـم  دـنناد ، یم  یـشیدنا  دازآ  هنوـگ  ره  اـب  فلاـخم  ار  يزرو  نید  هک  یبرغ  ناـهوژپ  نید 
ره حرط  ناکما  دـنک و  یم  ادـج  نآ  دـض  زا  ار  ینالقع  هشیدـنا  دازآ  يورملق  ینید ، ِروک  يرادرب  نامرف  گنرد و  دوبن  زا  ییاـضف 

چیه هک  دـندرک  یم  روـصت  ناملـسم  نادنمـشیدنا  يارآ  اـب  ههجاوـم  رد  زین ، ناـنآ  زا  يا  هراـپ  .دزاـس  یم  یفتنم  ار  یـشسرپ  هنوـگ 
زا سپ  ناقرـشتسم  تلفغ  دروم  هک  تسا  يا  هتکن  نیا  درادـن و  دوجو  بهذـم  تیونعم و  اـب  يرـشب  تفرعم  مولع و  ناـیم  یطاـبترا 

.تسا هدش  عقاو  سناسنر 

ناقرشتسم دزن  رد  یهوژپ  تیودهم  ياه  هصرع 

نانآ هک  يراثآ  اه و  تیلاعف  هب  هجوت  اب  تیودهم و  هنیمز  رد  یبرغ  ناهوژپ  نید  ناسانش و  قرش  راثآ  اه و  تیلاعف  هب  هجوت  اب  لاح 
جنپ لیذ  دـنا ، هداد  ماجنا  تیودـهم  هنیمز  رد  نانآ  هک  ار  يراثآ  هیلک  ناوت  یم  دـنا ، هداد  ماـجنا  یمالـسا  مهم  عوضوم  نیا  هراـبرد 

: دومن يروآ  درگ  لیذ  روحم 

؛ تیودهم هنیمز  رد  لقتسم  ياهباتک  . 1

؛ فراعملاهرئاد ای  هلجم  باتک ، رد  نآ  اب  طبترم  تاعوضوم  تیودهم و  هلأسم  هرابرد  بوتکم  ياه  هلاقم  . 2

؛ هدمآ دیدپ  تیودهم  هنیمز  رد  یبرغ  نارگشهوژپ  ناسانش و  قرش  تسد  هب  هک  ییاه  گالبو  اه و  بو  . 3

برغ یملع  زکارم  رد  یبرغ  نادنمشیدنا  یهاگشناد و  نارگشهوژپ  هلیـسو  هب  هک  یتاقیقحت  اه و  هژورپ  اه ، هلاسر  اه ، همان  نایاپ  . 4
؛ تسا هدش  هتشون  تیودهم  هنیمز  رد 

زا نایدا  هنایارگدوعوم  ینامزلارخآ و  ياه  هشیدـنا  راکفا و  نوماریپ  تسا و  هدـش  هتخاس  ون  هرود  رد  هک  ییامنیـس  يرنه و  راثآ  . 5
(1) .تسا يراگتسر  دوعوم و  یجنم ، نامزلارخآ ، ، یسانش ماجرف  هرابرد  ناناملسم  هلمج 

هب يریـشبت  فادـها  یـسانش و  قرـش  تسا ، اه  هناسر  رنه و  رـصع  هک  ریخا ، ياـه  ههد  رد  هژیو  هب  هزورما  هک  تسا  هجوت  لـباق  - 1
يرنه و راثآ  تخاس  اه ، نآ  نیرتمهم  هلمج  زا  هک  تسا  هدـش  نردـم  ياـه  هویـش  اـب  دـیدج  يا  هرود  دراو  هطلـس ، گـنهرف  هارمه 
یحیـسم و نوتم  رب  هیکت  اب  یناـمزلارخآ  میهاـفم  هب  نتخادرپ  .تسا  یمالـسا  ندـمت  هژیو  هب  یقرـش  ياـه  ندـمت  هراـب  رد  ییاـمنیس 

.دشاب یم  اه  ملیف  نیا  رصانع  نیرتمهم  زا  مالسا  هیلع  رب  زیتس  يدوهی و 
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ییامزآدوخ

.دینک نایب  ار  ناقرشتسم  شهوژپ  یفنم  تبثم و  ياه  هبنج  . 1

.دیسیونب ار  ناقرشتسم  یهوژپ  تیودهم  ياه  هصرع  . 2

.دیهد حیضوت  ار  یسانش  قرش  یحالطصا  يوغل و  يانعم  . 3

.دینک نایب  نادنمشیدنا  هاگدید  زا  ار  قرش  توافتم  یناعم  . 4

؟ تسا مادک  تیودهم  عوضوم  هب  نیقرشتسم  دورو  ياه  هنیمز  . 5

===

شهوژپ يارب  عبانم 

.ش 1387 یسانش ، هعیش  تاراشتنا  مق ، نابز ، یسیلگنا  ناهوژپ  هعیش  یهوژپ و  هعیش  ایحا ، مالغ  ینیسح ، . 1

.ش 1386 سمره ، نارهت ، برغ ، هرابرد  اضر ، یناکدرا ، يرواد  . 2

.ش 1376 نازرف ، رشن  نارهت  ، هداز ، راختفا  اضر  دومحم  یسانش ، قرش  هشیدنا  یبایزرا  یخیرات و  ریس  دمحم ، یقوسد ، . 3

.ش 1386 یعامتجا ، یگنهرف و  تاعلاطم  هدکشهوژپ  نارهت ، یمساق ، یلع  دمحم  همجرت  یسانش ، قرش  نیدلا ، ءایض  رادرس ، . 4

.ش 1389 تیودهم ، یصصخت  زکرم  مق  ، تیودهم ، یسانش و  قرش  یضر ، دیس  يوسوم ، . 5
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تیودهم رد  یفارحنا  ياه  نایرج یسانش  هنیمز مهد : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

یفارحنا ياه  نایرج شیادیپ  لماوع 

هدنروآدیدپ لماوع 

شخبرارمتسا لماوع 

یفارحنا ياه  نایرج ياه  یگژیو

یفارحنا ياه  نایرج ياهدمآ  یپ

یفارحنا ياه  نایرج اب  هلباقم  دربهار 
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دمآرد شیپ 

شرتسگ لاح  رد  زور  هب  زور  تیودـهم  رواب  هب  هجوت  رـصاعم ، نارود  رد  ینید  ياـه  هزومآ ربارب  رد  ناوارف  ياـه  ینمـشد دوجو  اـب 
رد ات  هدش  ببس  یلو  تسا ، یکرابم  رایسب  رما  هکنیا  نمـض  یفطاع ، یلقع و  ياه  هصرع رد  زاین  ساسحا  نوزفازور و  هقالع  .تسا 
هب ار  ضرغم  ای  راگنا و  هداس ياه  ناسنا یخرب  یحابـص  دـنچ  هدروآرب ، رـس  هاگزا  ره  ییاه  نایرج قیمع ، لیـصا و  ياه  هزومآ رانک 

.دیامن بلج  دوخ 

صخشم روط  هب  رصاعم  یفارحنا  ياه  نایرج  یسررب  هک  ییاجنآ  زا  یلو  دیامن ، یم هتسیاب  سب  يراک  یفارحنا  ياه  نایرج یـسررب 
هتـشاد یپ  رد  راوگان  ییاهدـمآ  یپ  دارفا ، اه و  نایرج یخرب  هب  صخـشم  هراشا  تسا  نکمم  تسا و  ینادـیم  ياـه  یـسررب دـنمزاین 

یلیـصفت هعلاطم  هب  ار  هنیمز  نیا  رد  نادنم  هقالع .دوش  هدنـسب  هراب  نیا  رد  ریگارف  یثحابم  هب  ات  دش  هدید  رت  بسانم ور  نیا  زا  دـشاب ،
.مینک یم هیصوت  لصفم  ياه  هتشون رد  نیزورما ، یفارحنا  ياه  نایرج یخرب 

راوتسا رواب  نیا  خیرات  يازارد  هب  يا  هنیرید  نیتسار ، تیودهم  زا  یفارحنا  ياه  نایرج هک  تسا  نآ  هاوگ  یخیرات  دهاوش  اه و  لیلد
اه نایرج نیا  دوخ  یـسررب  هچرگا  .تسا  هدـش  شوماـخ  يدـنچ ، زا  سپ  هدروآ و  رب  رـس  یلماوع  ببـس  هب  یهاـگ  زا  ره  هک  دراد ؛

یپ زین  اه و  یگژیو اه ، نایرج نیا  يریگ  لکـش ياهرتسب  اه و  هنیمز یـسررب  دراد  نادنچود  شزرا  هچنآ  یلو  تسا ، شزرا  ياراد 
يریگ لکـش زا  دـناوت  یم رـصاعم ، نارود  رد  هژیو  هب روـما  نیا  یـسررب  دـسر  یم رظن  هب  هک  تسا ؛ تاـفارحنا  نیا  راوگاـن  ياهدـمآ 

.دیامن هاگآ  اه  هار یب نیا  رد  شزغل  تارطخ  زا  ار  تیودهم  گرتس  رواب  هب  نادنم  هقالع هدرک ، يریگ  شیپ  دیدپون  ياه  نایرج
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یم هراشا  تیودهم  رد  یفارحنا  ياه  نایرج ياهدـمآ  یپ هب  نایاپ  رد  اه و  یگژیو هب  هاگنآ  زاس و  هنیمز لماوع  هب  تسخن  اجنیا  رد 
.دوش

یفارحنا ياه  نایرج شیادیپ  لماوع  . 1

هراشا

: تسا یسررب  لباق  ببس ، هورگ  ود  هدمع  روط  هب  ورژک  ياه  نایرج شیادیپ  رد 

.دنراد شقن  یفارحنا  نایرج  يریگ  لکش يزاسرتسب و  رد  یئزج ، ای  ریگارف و  روط  هب هک  يروما  هدنروآدیدپ ؛ ياه  ببس  تسخن :

.دننک یم کمک  نآ  نتفای  همادا  هب  فارحنا ، ندمآدیدپ  زا  سپ  هک  يروما  شخبرارمتسا ؛ ياه  ببس  مود :

هدنروآدیدپ لماوع  . 1-1

مدرم هدوت  یهاگآان  .کی 

، دـنک یم  يریگ  تسد  ههار  جـک  ههار و  یب  زا  ار  ناسنا  دـنک و  یم نشور  ار  ناسنا  یگدـنز  یهاگآ  شناد و  هک  هزادـنا  نامه  هب 
یهاگآ شناد و  دوبن  زا  هراومه  یفارحنا ، زاس  نایرج دارفا  لماوع و  .دوش  یم اه  ههاریب رد  ناسنا  نداتفاورف  ببس  یهاگآان  ینادان و 
.ربتعم تایاور  هیاپ  رب  طوبرم  ثحابم  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح  ياه  یگژیو  زا  یهاگآان  .دنا  هدرب ار  هرهب  نیرتشیب  دارفا  یفاک 

شهوکن ار  ینادان  .تسا و  هدـناوخ  ارف  الاو  ياه  شناد يریگارف  هب  ار  اه  ناسنا هراومه  نآرق  ینارون  تایآ  هژیو  هب ینید  ياه  هزومآ
.تسا هدرک  شنزرس  ار  نانادان  و 

ار فرحنم  دارفا  بیرف  زگره  نادنم  هقالع ات  دوش  یم ببس  یتسار  هب  نآ ، لیصا  ياهزومآ  تیودهم و  هصرع  رد  ربتعم  ياه  یهاگآ
نید يزوریپ  هوحن  مالـسا و  ندـش  یناهج  تقیقح  زا  یهاگآان  هنومن  ناونع  هب  .دـنراد  هگن  رود  اه  ناـیرج نیا  زا  ار  دوخ  هدروخن ،

نونکا مه  هک  دنوش  ییاه  نافرع  هبش  بذج  هاگآان  دارفا  زا  یخرب  هدش  ببس  تسا  هدمآ  نآرق  رد  هک  يودهم  تموکح  رد  مالسا 
اتـسار نیمه  رد  دـنریگب و  هدـیدان  ار  یهلا  تساوخ  شقن  دـنا و  هتـسناد  ینیمز  يرما  ار  روهظ  اـه  هورگ  نیا  دنـشرتسگ و  هب  ور  رد 

(1) .دنوش روهظ  نارود  هب  طوبرم  اه ي  هزومآ  یخرب  رکنم 

.رگنشور یتاعلاطم  هسسؤم  زا  تیفافش  هلجم  تالاقم  هلسلس  زین  و  هقلح ، نافرع  فیس ، يرهاظم  كر : - 1
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.درب مان  تیودهم  رد  هژیو  هب  فارحنا  يزاس  هنیمز  يارب  لماع  نیرت  جیار  ناونع  هب  ناوت  یم  ار  لماع  نیا 

ياه هناشن  تقیقح  هب  مدرم  یهاگآان  زا  نآ  رد  هک  تسا ؛ نسحلا  دـمحا  مان  هب  هنیمز ، نیا  رد  رـصاعم  یفارحنا  ياـه  هنومن  زا  یکی 
.تسا هدرک  یفرعم  ینامی  ناونع  اب  ار  دوخ  روهظ 

يداصتقا یعامتجا و  ياه  یگتفشآ .ود 

یهاگ یلو  تسدورف ، هدید و  متس  ياه  ناسنا ياهدرد  رب  هدوب  ینامرد  هراومه  یشخبدیما ، هدنیآ و  هب  هاگن  عون  ببس  هب  تیودهم 
یعامتجا و هصرع  رد  ار  دارفا  تیعـضو  لماوع  یخرب  هک  ییاه  هرود هژیو  هب .تسا  هدوب  ور  هبور ییاه  طارفا اب  درکراک  نیا  هب  هاـگن 
ور نیا  زا  .دنـسرب  شمارآ  هب  نآ  رد  هک  دنتـسه  یهاگهانپ  ِیپ  رد  یگتفـشآ  نیا  رد  مدرم  .تسا  هدرک  یگتفـشآ  راـچد  يداـصتقا 

اهنآ ياهدرد  رب  يدرد  دوخ  دنا ، هتـشادنپ  یم نامرد  هچنآ  دنـشیدنیب  هکنآ  نودب  دنیامزآ  یم  شیوخ  درد  رب  ار  ییوراد  ره  یهاگ 
.تسا

یم یپ  ار  دوخ  زیمآ  تنطیش فادها  نانآ ، مشچ  رد  تیودهم  هاگیاج  دارفا و  تلاح  نیا  زا  هدافتـساءوس  اب  راکبان  ياه  ناسنا یخرب 
.دنتسه هدامآ  دارفا  بذج  یپ  رد  یگتخاس  ياه  تیاکح  یخرب  لقن  اهدرِو و  اهرکذ و  یخرب  ياقلا  اب  .دنریگ و 

یهاوخ هدایز  .هس 

ياه يزاس نایرج رد  ار  یخرب  .دراد  یم او  يراک  ره  هب  ار  اه  ناسنا یخرب  هک  تسا  یتسیاشان  تافـص  زا  یبلط  نوزف یهاوخ و  هدایز
، یحطـس ثحابم  هب  ناشیدنا ، هداس  یخرب  دـحزا  شیب هقالع  .دـهد  یم قوس  ینید  ياه  يزاس نایرج رد  ار  رگید  یخرب  يداصتقا و 

یتدـم زا  سپ  هک  یناسک  رد  هنیمز  نیا  زا  یناوارف  ياه  هنومن  .دـنربب  ار  هرهب  تیاهن  ات  دـنک ، یم زاـب  بلط  تصرف دارفا  رب  ار  هصرع 
رصاعم نارود  رد  هک  یناسک  زا  .دروخ  یم  مشچ  هب  دنوش  یم  راتفرگ  نوناق  تسد  هب  ینید  نادنمشناد  يرگنشور  یپ  رد  تیلاعف و 

هب ندیـسر  ار  دوـخ  فادـها  زا  کـی  هک  تـسا  يدرجورب  ینیمظاـک  هدرک  فارتـعا  یهاوـخ  نوزفا  نـیا  هـب  يزاـس  ناـیرج  زا  سپ 
.تسا هدرک  رکذ  يدام  تاناکما 

نوتم یخرب  مک  رابتعا  یناماسبان و  .راهچ 

نادنمشناد نید و  ناگرزب  دنلب  تمه  دوجو  اب  .تسا  هتـشاذگ  رـس  تشپ  ار  ییاهدورف  زارف و  خیرات  لوط  رد  يودهم  نوتم  عبانم و 
ندناسر تمالس  هب  يارب  خیرات  لوط  رد  هعیش 
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بلاطم یخرب  تسا و  هدنامن  ناما  رد  بلطایند  دارفا  یخرب  دربتسد  زا  عبانم  نیا  زا  یخرب  شیب  مک و  هدنیآ ، ياه  لسن  هب  نوتم  نیا 
باتک .تسا  هدـش  یفارحنا  ياه  نایرج نازاس  نایرج يارب  يزیواتـسد  دوخ  نیا  هنادـنمکوس  هک  تسا  هدـش  دراو  نآ  رد  تسرداـن 

.درب مان  ناوت  یم  ار  بصانلا و … مازلا  همئالا ،  نایب  رابخالا ، حرش  دامح ، نب  میعن  نتف  نوچ  ییاه 

.تسین هدیشوپ  ریصب  هاگآ  چیه  رب  هک  دیآ  یم  مشچ  هب  تدش  هب  هاگآ  نانمشد  هاگآان و  ناتسود  شالت  هصرع  نیا  رد 

نانمشد تیامح  .جنپ 

، دراد يزیتـس  ملظ يوـس  هب  عـماوج  ندروآرد  تکرح  هب  رد  يدـننام  یب شقن  مالـسلا  هیلع  دوـعوم  يدـهم  هب  رواـب  هک  ییاـجنآ  زا 
یم اهراک  نیا  صخاش  ناونع  هب  یفارحنا  ياه  يزاس نایرج زا  هک  دـنا  هدز تسد  رواب  نیا  ربارب  رد  يراـک  ره  هب  نانمـشد  هراومه 

زا رتریگ  مشچ رایسب  تیلاعف  نیا  رـصاعم  نارود  رد  .تسین  هدیـشوپ  یهاگآ  چیه  رب  تنطیـش  نیا  یخیرات  ياه  هنومن .درک  دای  ناوت 
.تسا هتشذگ 

دنویپ یگتـسباو و  هلمج  زا  دراد  يرامـشرپ  دـهاوش  نامز  ره  رد  دادبتـسا  رامعتـسا و  اب  نیغورد  نایعدـمو  اـه  هقرف  لـباقتم  طـباور 
.تسا هدوب  یندید  هقرف  نیا  نتفای  تیمسر  زاغآ  زا  هک  يرابکتسا  ياه  تردق  تییاهب و  هیوسود 

ناناملسم ات  دمآ  دیدپ  .تسا  یندشانراکنا  نآ  رد  سیلگنا  ریپ  رامعتـسا  شقن  هک  تسا  یفارحنا  ياه  نایرج  زا  رگید  یکی  هینایداق 
.دزاس رود  مالسا  نیتسار  ياه  هزومآ  زا  ار 

شخبرارمتسا لماوع  . 1-2

يزیرگ فیلکت  يرگ و  یحابا  .کی 

دنزادـنا یم يرابودـنب  یب يرگ و  یحابا بادرگ  رد  ار  دوخ  ناراداوه  نید ، ياهزمرق  طخ  زا  رذـگ  اب  یفارحنا  ياه  نایرج زا  یخرب 
دیلقت گرزب  عجارم  زا  يوریپ  دیلقت و  زا  ناراداوه  زیهرپ  رد  لماع  نیا  نشور  دومن  .دوش  یم اه  نایرج نیا  ماود  ببس  دوخ  نیا  هک 

تشدـب و هعقاو  تیئاهب و  نایرج  .دـنرادنپ  یم  ینید  نادنمـشناد  املع و  زا  رترب  ار  دوخ  هک  دور  یم  شیپ  اجنآ  ات  یهاگ  هک  .تسا 
.تسناد رایسب  دراوم  زا  كدنا  يا  هنومن  ناوت  یم  ار  نیعلا  هرق 
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صاوخ یخرب  تیامح  .ود 

زین ار  ناگبخن  یخرب  يدراوم  رد  هک  ییاج  اـت  دـننک  یم هجوت  رهاوظ  یخرب  هب  هدرتسگ  يا  هنوگ  هب  یفارحنا  ياـه  ناـیرج زا  یخرب 
رارمتسا اقب و  رد  یناوارف  مهس  دوخ  نیا  هک  دنروآ  یم  تسد  هب  زین  ار  اهنآ  يراداوه  اهراک  رد  هدرک و  یمگردرـس  دیدرت و  راچد 

نـسح يور  زا  ار  اهنآ  راتفر  هدرک و  هاگن  دارفا  یخرب  رهاظ  هب  نمؤم  کی  ياه  یکریز  زا  رود  هب  هک  یناـسک  .دراد  اـه  ناـیرج نیا 
یهاگ زاره  تسین و  لیـصفت  هب  يزاین  هک  دراد  دوجو  اه  نایرج  نیا  زا  یناوارف  ياـه  هنومن  رـصاعم  نارود  رد  .دـنریگ  یم  یپ  نظ 

.دوش یم  اوسر  اهنآ  زا  یکی 

صاوخ یخرب  تلفغ  .هس 

دروم هراومه  دنا  هدشن دراو  یسایس  ياه  هصرع رد  ای  هدشن و  راچد  گرزب  تافرحنا  هب  هک  هاگنآ  ات  یفارحنا  ياه  نایرج زا  يرایسب 
ات دینکن  اهنآ  زا  يدای  هکنیا  ای  دوش  یم  اهنآ  ندـش  رت  گرزب  ببـس  اهنآ  هب  نتخادرپ  هک  هیجوت  نیا  اب  دـنوش و  یم  عقاو  یـشومارف 

نیا هک  دوش  یم رت  نیرفآ  راوشد  هاـگنآ  تلفغ  نیا  .دوش  یم  مهارف  رتـشیب  اـهنآ  شرتـسگ  يارب  هنیمز  دـنورب  ناـیم  زا  دوخ  هبدوـخ 
تـسد زا  ناگرزب  زا  زین  ار  دوخ  دامتعا  ینید  ياهرواب  هب  ینیبدـب  رانک  رد  اهنآ  نارداوه  دـنا و  هدیـسر  دوخ  هار  نایاپ  هب  اه  نایرج 

.دندرکن یمادقا  مدرم  تیاده  رد  اهنآ  ارچ  هک  دنهد  یم 

زا ار  يو  غامد  طبخ  تبـسن  اب  هک  درک  هراشا  باب  هراـب  رد  اـملع  زا  یخرب  هناراـک  هحماـسم  يریگ  عضوم  هب  ناوت  یم  هراـب  نیا  رد 
.دندرک هئربت  تازاجم 

تیـساسح هک  تسا  نیا  رد  یفارحنا  ياـه  ناـیرج یخرب  ياهدرگـش  زا  یکی  هـک  تـسا  نآ  ياـیوگ  اـه  هدینـش  یخرب  هنادـنمکوس 
.دراد زاین  يرتشیب  یکریز  دوخ  نیا  هک  .دنرواین  دیدپ  ار  ینادنچ 

یم توکـس  هک  یناسک  خیبوت  هارمه  ینایب  اب  مالـسا  یمارگ  لوسر  اه ، تعدب  زورب  ماگنه  صاوخ ، شقن  هراب  رد  هک  دنامن  هتفگان 
: دیامرف یم  هدرک  شنزرس  تّدش  هب  ار  دننک 

( نید فلاخم  يادیپون  بلاطم   ) اه تعدب  هک  هاگنآ  ؛(1)  ِهَّللا ُهَنَْعل  ِْهیَلَعَف  ْلَعْفَی  َْمل  ْنَمَف  ُهَْملِع  ُِملاَْعلا  ِرِهُْظْیلَف  ِیتَّمُأ  ِیف  ُعَِدْبلا  ِتَرَهَظ  اَذِإ 
، دش راکشآ  نم  تما  رد 

ح2. ص54 ، ج1 ، یفاک ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - 1
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.تسا وا  رب  دنوادخ  تنعل  دنکن  نینچ  رگا  هک  دزاس ، راکشآ  ار  دوخ  شناد  هک  تسا  ملاع  رب 

تایاکح نتخاس  .راهچ 

نداد هلمج  زا  یتخانـش  ناور ياهدرگـش  یخرب  هب  ندز  گـنچ  اـب  دوـخ  ناراداوـه  يراد  هـگن يارب  یفارحنا  ياـه  ناـیرج زا  یخرب 
هدـید نینچ  ایؤر  ملاع  رد  يا  هسلج  هراب  رد  یـسک  هکنیا  .دـنراد  یم  هگن  يراداوه  يارب  هار  همادا  رد  ار  اـهنآ  نیغورد ، تیـصخش 

هدنبیرف ياه  ماد نآ ، دننام  دوب و  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تیانع  دروم  هک  هدید  باوخ  رد  صخش  نالف  هراب  رد  ای  نانچ و  تسا و 
.دنراذگ یم اهنآ  لافغا  همادا  يارب  هک  تسا  يا 

شراگن اب  رـصاعم  نایعدـم  زا  یکی  .تسین  اهنآ  زا  ندرکدای  هب  يزاـین  هک  تسا  ناوارف  ردـقنآ  تیاـکح  نیا  ياـه  هنومن  هنافـسأتم 
یگتخاس اه  تیاکح  نیا  هچرگا  هک  تسا  رادنپ  نیا  رب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  اب  تاقالم  حور و  زاورپ  ناونع  اب  ییاه  باتک 

.تشاد یپ  رد  يدب  ياهدمآ  یپ  هچ  دش  اشفا  هک  هاگنآ  هک  لطاب  رادنپ  یهز  .تسا  رثؤم  ناناوج  بذج  يارب  اما  تسا ،

یفارحنا ياه  نایرج ياه  یگژیو . 2

یساسحا روما  هب  یطارفا  مامتها  يزیرگ و  لقع  . 2-1

نـشور ار  هار  هراومه  غورفرپ ، یغارچ  ناونع  هب  لقع  .تسا  تیودـهم  هژیو  هب ینید  ياه  هزومآ يا  هیاپ  زاین  هناهاگآ  هاگن  نامگ  یب
شرافس و لقع  زا  يدنم  هرهب  يزرودرخ و  هب  ار  اه  ناسنا هراومه  یمالـسا  ياه  هزومآ .دوشن  هدیـشک  ههاریب  هب  اه  ناسنا  ات  دنک  یم

.تسا هتسناد  رادروخرب  هژیو  ییالاو  زا  ار  نادنمدرخ 

هنادـنمدرخ هاگن  هدـناوخ ، ارف  دوخ  زا  ارچو  نوچ  یب  يوریپ  يزرودرخ و  زا  زیهرپ  هب  ار  دوخ  ناوریپ  یفارحنا  ياه  نایرج زا  یخرب 
.دنناد یم دوخ  ناوریپ  نوئش  زا  نوریب  ار  ثحابم  هب 

، مالـسلا هیلع  يدـهم  ماـما  هب  ضحم  يزرو  قشع هب  یطارفا  هاـگن  راـنک  رد  هعماـج  ياـه  هیـال یخرب  رد  هاـگن  عوـن  نیا  هنادـنمکوس 
.تسا هدش  هیاپ  یب  ثحابم  جاور  ببس  هدش و  تیودهم  يا  هیاپ  ثحابم  رد  گنرد  ریگولج 
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لطاب قح و  نتخیمآرد  . 2-2

ور نیا  زا  دنوش ، یمن عمج  اهنآ  درگ  دیلپ  ياه  ناسنا زج  زگره  دـنهن  لطاب  رب  ار  دوخ  یجک  هیاپ  یفارحنا  ياه  نایرج رگا  نامگ  یب
.دنهد یم  ناشن  قح  راداوه  ار  دوخ  دنزیمآ و  یم رد  لطاب  زا  یشخب  اب  ار  قح  زا  یشخب  مدرم ، هدوت  بیرف  يارب 

نایرج نیا  اب  حیرـص  نشور و  ییور  ردور  زا  نابطاخم  ات  دوش  یم ببـس  لطاب ، اـب  قح  تسرداـن و  اـب  تسرد  بلاـطم  نتخیمآرد 
یم هرهب  رتمک  لطاب  زا  دامتعا  ندروآ  تسد  هب  يارب  دوخ  راک  زاغآ  رد  هژیو  هب  شورف  لـطاب  ِناـیامن  قح  نیا  .دـننک  زیهرپ  نازاـس 

.دنرادن ابا  یلطاب  ره  ياقلا  زا  دندرک ، ادیپ  دامتعا  لماک  روط  هب  ناراداوه  هک  ینامز  دنریگ و 

تیناحور تیعجرم و  زا  مدرم  ندرکرود  . 2-3

زا مدرم  ندرک  رود  یعیش و  گنهرف  ماود  رد  تیعجرم ، يالاو  هاگیاج  هژیو  هب هاگآ  تیناحور  هک  تسا  نشور  نمشد  تسود و  رب 
نـالوج يارب  ار  يراوـمه  هنیمز  دـناوت  یم تیناـحور  زا  يرود  دـنا و  هتـشاد  يدـیلک  هدـنزرا و  شقن  خـیرات  لوـط  رد  اـه  ههار  یب 

هاگن رد  ار  تیعجرم  تیناـحور و  ماـقم  اـت  دـننک  یم شـالت  تاـفارحنا  نازاـس  ناـیرج ور  نیا  زا  .دـنک  مهارف  یفارحنا  ياـه  ناـیرج
.دننک رود  ناشیا  ییامنهار  غارچ  درگ  زا  ار  اهنآ  هدروآ ، نییاپ  ناراداوه 

لومعم روط  هب  تسا  يدنمـشزرا  هژیو و  هاگیاج  تبیغ  رـصع  رد  نید  يرادـهگن  رد  اـهقف  نید و  نادنمـشناد  هاـگیاج  هک  اـجنآ  زا 
یمدرم هاگیاپ  فیعـضت  زا  سپ  دنناوتب  ات  دنا  هتخادرپ  هلاسم  نیا  اب  ناهنپ  راکـشآ و  ییورردور  هب  عنام  نیا  نتـشادرب  يارب  نایعدم 

زا یکی  زیگنا  تفگـش  ياهدرگـش  اـهاعدا و  زا  يا  هنومن  هب  اـجنیا  رد  دـننک ، مهارف  یهاـگیاج  دوخ  ياـهاعدا  دوخ و  يارب  ناـنآ ،
: مینک یم  هراشا  رصاعم  نایعدم 

و  ) دروآ یم  نایم  هب  نخس  ههد 80)  ) نامز نیا  رد  يداه »  » مان هب  يدرف  دوجو  موزل  رب  دوخ  ياه  ینارنخـس  زا  یکی  رد  .ع ي  ياقآ 
دوجو هعماج  رد  يداه  نونکا  هک  دنک  یم  نایب  رـشب  ماظن  هسلج 29  رد  و  دـنک ) یم  نایب  لصفم  ار  روهظ  زا  دـعب  شیپ و  عیاقو  زین 

تهاقف و تیمها  یفن  يواح  هک  روهظ » يوسب   » سورد هلـسلس  نیمه  هیاپ  رب  یلو  میا ، هدرک  زاب  یناعم  هرفـس  طقف  مه  اـم  درادـن و 
رد شماقم  هک  دـنک  یم  یفرعم  يداه  نآ  قادـصم  ار  دوخ  عقاو  رد  تسا ، توکلم و … بیغ و  اب  صاخ  طابترا  ياعدا  يواح  زین 

يده همئا  دح 
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.دشاب یم 

زا ام  دیوگ  یم  دـهد و  یم  تبـسن  دوخ  هب  ار  نیبار  قاحـسا  گرم  هاگـشناد ،) يوک  هثداح  زا  سپ   ) هیکرت هلزلز  ثداوح  یتح  يو 
مدوخ نم  الا  ریگب و  ار  اه  یلیئارـسا  يولج  هک  دهد  یم  رادـشه  یـسوم  ترـضح  هب  ییاج  رد  یتح  هداد  ماجنا  وا  میتساوخ و  ادـخ 

.منک یم  مادقا 

مدـع ای  دوجو  اهنآ ، ندوب  رمث  یب  ای  تهاقف  ملع و  بالقنا و  هدـیاف  لثم   ) وا مالک  رد  دوجوم  تاـضقانت  زا  لـفاغ  مه  يو  ناـیفارطا 
تقد وا و  بلاطم  يدنب  عمج  اب  اما  دنا ؛ هدروخ  ار  وا  دنتـسم  ًارهاظ  مالک  بیرف  نامز و )… ماما  تبیغ  نامز  رد  صاخ  بیان  دوجو 
مـشچ دوخ ، یبـیغ  سح  ندـش  تیوقت  مهوت  رهاوظ و  رب  هیکت  اـب  ناوریپ  یلو  دوش ؛ یم  نشور  تاـفارحنا  اـهنآ ، رد  ینید  یملع و 

(1) .دنا هتفریذپ  ار  وا  بلاطم  هتسب ،

يزادرپ هفارخ   .  2-4

تسد ار  لالز  نیا  نافرحنم  يزرو  عمط .تسا  هدش  نادب  عمط  نیرتشیب  خیرات  ریـسم  زا  رذـگ  رد  هک  تسا  یکاپ  لالز  تیودـهم ،
یلطاـب رادـنپ  نیا  .تسا  هدـش  هدوزفا  نآ  هنماد  رب  هک  هدـشن  مک  نآ  هنماد  زا  طـقف  هن  هزورما  .تسا و  هدرک  تاـفارخ  یخرب  شوخ 

ار يزور  ناسنا  تسا  یفاک  .تسا  هدناسر  لقا  دـح  هب  ای  هدرک  نک  هشیر  ار  ییارگ  هفارخ  شناد ، شرتسگ  دوش  یم  هتفگ  هک  تسا 
نیـشیپ ياه  هرود  هناهاگآان  تافارخ  زا  هتبلا  هک  دش  دهاوخ  نشور  هاگنآ  دوش  نخـس  مه  اهنآ  اب  دنک و  يرپس  مدرم  هدوت  نایم  رد 

.تسا یفارحنا  ياه  نایرج  رازبا  زا  یکی  تافارخ  شرتسگ  درگش  هتبلا  .تسا و  هدرک  ادیپ  جاور  هناندمتم  تافارخ  یخرب  هتـساک و 
هب نآ  باستنا  اه و  ناکم  یخرب  تخاـس  هداجـس ، ندرک  نهپ  مالـسلا و  هیلع  يدـهم  ترـضح  تماـما  هب  تعاـمج  زاـمن  يرازگرب 

.تسا يزادرپ  هفارخ  نیا  زا  ییاه  هنومن  مالسلا و … هیلع  يدهم  ترضح 

یگدز ماوع . 2-5

ندروآ تسد  هب  يزرودرخ و  هب  هک  ییاه  هزومآ  ینید ، ياه  هزومآ يارب  هدننکدوبان  تسا  یبیـسآ  درخ  یب نانادان  ینادان  زا  يوریپ 
هدرک ناوارف  شرافس  يراشفاپ و  یهاگآ 

 . 23/2/80 نیعبرا ، بش  ینیسح ، ناوراک  اب  بش  لهچ  .ع ي ، - 1
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هگن شیوخ  درگ  هراومه  ار  نانآ  ات  دـنماوع  يدنـسرخان  يدنـسرخ و  وریپ  رایـسب  شیوخ  لقن  مهف و  رد  یفارحنا  ياهنایرج  .تسا 
.دنراد

يرورپدیرم يزکرمدوخ و  . 2-6

دنرادـنپ یم نآ  زا  رتورف  ار  نارگید  هداد ، رارق  روحم  تقیقح ، ياج  هب  ار  دوخ  هراومه  نازاس  نایرج یفارحنا ، ياه  نایرج رتشیب  رد 
رذـحرب ینید ، مولع  نادنمـشناد  هژیو  هب یملع  ياـه  تیـصخش هب  هجوت  زا  ار  دوـخ  ناوریپ  ور  نیا  زا  دـنریگ ؛ رارق  اـهنآ  هبتر  رد  هک 

.دوش راکشآ  اهنآ  يداّیش  نانآ ، هب  عوجر  اب  ادابم  ات  دنراد ؛ یم

عجارم زا  يوریپ  دـیلقت و  زا  دارفا  ندرکرود  دـش ، دای  هک  هنوگ  ناـمه  رـصاعم ، فرحنم  ياـه  ناـیرج رد  یگژیو  نیا  نشور  هنومن 
.دنناد یم یفاک  نانآ  يارب  ار  دوخ  زا  يوریپ  عجارم ، رابتعا  رد  یهاگ  دیلقت و  لصا  رد  دیدرت  کش و  داجیا  اب  هک  تسا  دیلقت 

رد ینارگن  لد  یعون  هراوـمه  درگـش  نیا  اـب  دـنهد و  یم ناـشن  فرگـش  ياـه  يدـنم ناوـت تاـمارک و  ياراد  ار  دوـخ  رتـشیب  ناـنیا 
قالخا داتـسا  ناونع  هب  دوخ  یفرعم  فلا و   . كولـسوریس ح ياه  همانرب  .دنروآ  یم  دیدپ  دوخ  فارطا  زا  زیرگ  رد  دوخ  نارادفرط 

.تسا دراوم  نیا  زا  نافرع  و 

ولهپدنچ نانخس  زا  هرهب  . 2-7

تایآ نوچمه  زین  تایاور  .تسا  فارحنا  نازاس  نایرج ياه  یگژیو رگید  زا  ولهپدـنچ  یگتخاس و  تسـس ، تایاور  هب  ندز  گنچ 
یم رارق  زیواتـسد  ار  هباشتم  تایآ  دوخ  یناطیـش  فادـها  هب  لین  يارب  هک  ار  یناسک  دـنوادخ  .تسا  هباشتم  مکحم و  ياراد  نآرق 

(1) .تسا هدش  ضیرم  ناشیاه  لد هک  هدرک  یفرعم  ییاه  ناسنا ار  اهنآ  هدرک ، شنزرس  تّدش  هب  دنهد 

ام َنوُِعبَّتَیَف  ٌْغیَز  ْمِِهبُوُلق  یف  َنیذَّلا  اَّمَأَف  ٌتاِهباشَتُم  ُرَخُأ  ِباـتِْکلا َو  ُّمُأ  َّنُه  ٌتاـمَکُْحم  ٌتاـیآ  ُْهنِم  َباـتِْکلا  َکـْیَلَع  َلَْزنَأ  يذَّلا  َوُه  - )) 1
َّالِإ ُرَّکَّذَی  ام  انِّبَر َو  ِدـْنِع  ْنِم  ٌّلُک  ِِهب  اَّنَمآ  َنُولوُقَی  ِْملِْعلا  ِیف  َنوُخِـساَّرلا  ُهَّللا َو  َّالِإ  ُهَلیوَْأت  ُمَْلعَی  ام  ِِهلیوَْأت َو  َءاِغْتبا  ِهَْنتِْفلا َو  َءاِغْتبا  ُْهنِم  ََهباشَت 

.تسا نشور ] حیرـص و   ] مکحم تایآ  نآ ، زا  يا  هراپ  .داتـسرف  ورف  وت  رب  ار  نآرق ]  ] باـتک نیا  هک  یـسک  تسوا  باـْبلَْألا ؛)) اُولوُأ 
ییوج و هنتف  يارب  تسا  فارحنا  ناشیاهلد  رد  هک  یناسک  اما  دنریذپ .] لیوأت  هک   ] دنتاهباشتم رگید  يا ] هراپ   ] دـنباتک و ساسا  اهنآ 

یمن یـسک  شناد  رد  ناراد  هشیر  ادخ و  زج  ار  شلیوأت  هکنآ  اب  دننک ، یم  يوریپ  نآ  هباشتم  زا  دوخ ]، هاوخلد  هب   ] نآ لیوأت  بلط 
نادنمدرخ زج  و  تسام ،» راگدرورپ  بناج  زا  هباشتم ] هچ  مکحم و  هچ   ] همه میدروآ ، نامیا  نادب  ام  : » دنیوگ یم  هک ] نانآ   ] .دناد

(. هیآ 7 (، 3  ) نارمع لآ  ) .دوش یمن  رکذتم  یسک 
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ینوگانوگ یناعم  رب  هک  تسا  ییاهراتفگ  زا  اهنآ  نازاس  نایرج يدـنم  هرهب یفارحنا ، ياه  نایرج مومع  مهم  ياه  یگژیو زا  نیاربانب 
نخـس و رد  ینـشور  دوبن  رگید  نایب  هب  .دـننک  اهر  ار  دوخ  نوگ  هنوگ  يریـسفت  اب  يراتفرگ  ياه  هماـگنه  رد  اـت  تسا  لـمح  لـباق 

.تسا مهف  لباق  ریغ  زین  نارادفرط  زا  یخرب  يارب  یتح  هک  يا  هنوگ هب  تسا  گنگ  مهبم و  نانخس  هب  ندز  گنچ 

.دنهد یم  ماجنا  دارفا  یخرب  هزورما  هک  تسا  روهظ  ياه  هناشن  رد  تسردان  ياه  قیبطت  رد  نآ  نشور  هنومن 

دوخ نراداوه  هب  نیغورد  هاگیاج  نأش و  نداد   . 2-8

تـشاد گرزب  یفارحنا  ياه  نایرج رتشیب  ياه  یگژیو زا  .دوش  یم ناـمداش  دنـسرخ و  دوخ  تشاد  گرزب زا  یناـسنا  ره  ناـمگ  یب 
.تسا نارگید  ندرک  کبس  دوخ و  ناراداوه 

اهرادنپ اهرواب و  رد  یتابث  یب   . 2-9

ینادـنچ یهاگآ  زا  هک  ینازاس  نایرج هژیو  هب  .دـنرادن  تابث  تقیقح  رب  هک  تسا  یناسک  ياه  یگژیو  زا  رواب  زاربا  رد  يراوتـساان   
.دنهد یم لکش  اهنیا  ار  اه  نایرج رتشیب  هک  دنتسین  رادروخرب 

یناسفن ياه  هتساوخ زا  يوریپ  . 2-10

عاونا رد  دوخ  ياـه  هتـساوخ خـساپ  يارب  ناراداوـه  زا  یفارحنا  ياـه  ناـیرج زا  یناوارف  رامـش  هک  دراد  نآ  زا  تیاـکح  اـه  یـسررب
زا نوگانوگ  ياه  هدافـساءوس  رد  دوخ  ناراداوه  زا  یفارحنا  ياه  نایرج نارـس  یخرب  تافارتعا  .دـنا  هدرب يرفاو  ياـه  هرهب فلتخم 

.تسا یگژیو  نیا  رب  ینشور  هاوگ  یسنج  هلمج 

یعامتجا یسایس و  ياه  یگتفشآ  زا  هدافتساءوس  . 2-11

بالقنا زا  سپ  هنادـنمکوس  .تسا  یعامتجا  یـسایس و  صاخ  ياه  تیعقوم زا  يرادرب  هرهب یفارحنا  ياه  نایرج مهم  ياه  یگژیو زا 
ياه هزومآ فراعم و  يریگارف  يارب  هدمآرب  شطع  هب  خـساپ  يارب  هتـسیاب  ياه  تیفرظ ندروآدـیدپ  نودـب  یمالـسا  ناریا  هوکـشاب 

، ینید
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اب هسیاقم  رد  ینید  فراعم  جـیورت  غیلبت و  ناراکردـنا  تسد  شـالت  هچرگا  .تسا  هدـش  رت  غورفرپ یهاوخ  هداـیز نیا  هلعـش  هراومه 
هعماج ياهزاین  هب  هبناج  همه  ریگارف و  خساپ  يانعم  هب  زگره  نیا  یلو  دهد ، یم ناشن  ار  یناوارف  رایسب  دشر  نآ ، زا  شیپ  ياه  هرود

هژیو هب .تسا  هدرک  مهارف  نیغورد  ياـهاعدا  تاـفارحنا و  يروآرف  رد  داّیـش  دارفا  يارب  ار  رتسب  دوخ  نیا  تسین و  يریگارف  نیا  رد 
.دنتفرگ بالقنا  زا  ار  یگرزب  نادنمشناد  یمالسا ، بالقنا  يزوریپ  تسخن  ههد  رد  بالقنا  نیا  نانمشد  هکنآ 

يرهاظ صاخ  ياه  یگژیو زا  يدنم  هرهب . 2-12

یلو دنتـسه ، جنر  رد  یتیـصخش  لداعت  زا  هدوب و  یناور  ياهیراجنهان  ياراد  تافارحنا ، نازاس  نایرجزا يرایـسب  هدش  هتفگ  هچرگا 
هب توسک  هلمج  زا  .دنهد  یم  بیرف  ار  نارگید  نآ  اب  یتحار  هب  هک  دنتسه  صاخ  یتیـصخش  ياه  یگژیو ياراد  دارفا  نیا  زا  یخرب 

.نآ دننام  راذگریثأت و  باذج و  نایب  زا  يرادروخرب  شوخ ، قالخا  بسانم ، يا  هرهچ ندوبدیس ، تیناحور ، سابل 

بیرغو بیجع  ییاعدا  ياهرادنپ  جیورت  . 2-13

یتقو دـنک و  یم  بلج  دوخ  هب  ار  ناناوج  هاگن  هژیو  هب هک  تسا  روآ  تفگـش ياهاعدا  یخرب  فرحنم  نازاس  نایرج  ياه  یگژیو زا 
حرط ات  زاس ، ناـیرج  ناوناـب  یخرب  زا  ناـمز  ماـما  يرـسمه  ياـعدا  زا  .دـیآ  یمن مشچ  هب  اـهاعدا  نیا  زا  يرثا  مینیب  یم  ار  تاـیاور 

.تسناد اهرادنپ  نیا  زا  ناوت  یم ار  نآ  دننام  روهظ و  ماگنه  ریبک  کلم  روهظ و  زا  شیپ  ارغص  روهظ  نوچ  یثحابم 

یفارحنا ياه  نایرج ياهدمآ  یپ . 3

ینید ياهرواب  رد  یتابث  یب  . 3-1

هاـنگ دوـخ  نیا  هک  تسا  دارفا  یبهذـم  ینید و  ياـهرواب  رد  لزلزت  ندروآدـیدپ  تاـفارحنا ، نیا  دـمایپ  نیرت  مهم دـسر  یم رظن  هـب 
.تسا هللا " لیبس  نع  نودصی   " مات قادصم  هک  تسا  یندوشخبان  گرزب و 

یم غورد  هفارخ و  ار  نید  همه  هدش و  هدروخرـس  نید  زا  یلک  هب  یتدـم  زا  سپ  هک  یفارحنا  ياه  نایرج راداوه  دارفا  دنتـسین  مک 
.دنهد یمن  لد  يرگ  تیاده يورین  چیه  هب  نآ  زا  سپ  .دنرادنپ و 
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يرکف ياه  هیامرس ندرب  نیب  زا  . 3-2

ياـه هصرع  رد  يرکف  ياـهورین  زا  يدـنم  هرهب دـنمزاین  رگید  ناـمز  ره  زا  شیب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  بـتکم  هزورما  ناـمگ  یب
لها ناوریپ  هب  یگرزب  تراسخ  اهنآ  يرکف  ناوت  تفرردـه  یفارحنا و  ياـه  ناـیرج رد  اـهورین  نیا  نتفر  تسدزا  .تسا  نوگاـنوگ 

.دنک یم دراو  مالسلا  مهیلع  تیب 

یفارحنا ياه  نایرج اب  ییورردور  درب  هار

هراشا

هب زین  ار  یلم  تینما  هعماج ، یگنهرف  ینید و  تیوه  لیصا و  ياهرواب  بیرخت  رب  نوزفا  تیودهم ، رد  یفارحنا  ياه  نایرج کش  یب
یم ریذپان  بانتجا ریزگان و  يرما  زین  یلمع  یتینما و  دروخرب  یملع ، یگنهرف و  ياهراکهار  رب  نوزفا  ور  نیا  زا  دشک ؛ یم شلاچ 

.دیامن

ياه نایرج رد  دورو  زا  ندنام  ناما رد  تهج  نارگید  شیوخ و  يرادهگن  رد  شالت  رانک  رد  يودهم  لیصا  ثحابم  هب  نادنم  هقالع
نید نادنمشناد  تیلوئسم  هژیو  هب .دنریگ  راک  هب  گرزب  تارطخ  نیا  اب  ییورردور  يارب  ار  دوخ  ششوک  مامت  تسیاب  یم یفارحنا ،

.تسا شزرا  ياراد  گرزب و  سب  هنیمز  نیا  رد 

یلمع ياه  تیلاعف یملع و  ياه  تیلاعف درک : دیاب  راک  عون  ود  اه  نایرج نیا  اب  ییورردور  يارب  نیاربانب 

یملع ياه  راتفر . 1

ربتعم ياه  یهاگآ زا  يریگ  هرهب . 1-1

ياه نایرج يریگ  لکش يارب  يا  هیاپ  یببس  تیودهم ، نیتسار  ياهرواب  زا  ینادان  دش  هتفگ  رت  شیپ .تسا  راتفر  ره  زاغآرس  شناد ،
.تسا ربتعم  ياه  یهاگآ شیازفا  اه ، نایرج نیا  زا  ییاهر  يارب  ماگ  نیتسخن  ور  نیا  زا  تسا ؛ یفارحنا 

دُعب رد  ور  نیا  زا  .تسا  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  ربتعم  تاـیاور  نآرق و  تاـیآ  هب  ندز  گـنچ  يریگارف  نیا  يارب  هصرع  نیرت  مهم
هب هدـش  هنحـص  دراو  هناسانـشراک  هنادـنمدرخ و  هدـش ، باـسح  يا  هنوگ  هب  هصرع  نیا  رد  نازوـسلد  تسیاـب  یم یتخانـش  یملع و 

تسخن تسا : روصت  لباق  یساسا  دعب  ود  رد  اه  یهاگآ نیا  ياقلا  .دننک  لمع  یبوخ  هب  دوخ  فیاظو 
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.ینارون هار  نیا  رد  اهنآ ، ياهدمآ  یپ اه و  یگژیو تافارحنا ، تخانش  هاگنآ  يودهم و  لیصا  ربتعم و  فراعم  رد 

تیودهم ریگارف  یسدنهم  هناماس  یحارط  . 1-2

، یحطـس هاگن  .دروآ  یم دـیدپ  تافارحنا  شرتسگ  يارب  ار  هنیمز  ینید ، گنهرف  رـصانع  ناـیم  یگنهاـمهان  ینوگمهاـن و  کـش  یب
فراعم هب  نالک  ریگارف و  هاـگن  .تسا  یفارحنا  ياـه  ناـیرج يریگ  لکـش  مهم  لـماوع  زا  تیودـهم  ثحاـبم  هب  يا  هریزج یئزج و 

ّدس دناوت  یم گنهامه ، تروص  هب  نایگنهرف ، نویناحور و  زا  معا  یگنهرف  نایلوتم  يوس  زا  نالک  یسدنهم  هناماس  کی  اب  يودهم 
.دیآ رامش  هب  اهنآ  تکرح  همادا  اه و  نایرج نیا  يریگ  لکش ربارب  رد  يریذپانذوفن 

رجنم گرزب  تافارحنا  هب  هک  ییاه  نایرج زا  يرایـسب  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  دـهاوش  هک  دـبای  یم شزرا  تهج  نآ  زا  هناماس  نیا 
هب دـنتفا  یم  اه  ههار جـک  نیا  رد  هک  یناسک  زا  يرایـسب  ور  نیا  زا  دـنروخ ؛ یمن مشچ  هب  فرحنم  نادـنچ  هار ، زاـغآ  رد  دـنوش  یم

.دننک یم  ساسحا  ار  نآ  رتمک  هتسهآ ، دنک و  فارحنا  ببس 

يدـنم هرهب هتـشذگ  هب  تبـسن  رـصاعم  نارود  رد  یفارحنا  ياه  نایرج نیداینب  تواـفت  هک  تسا  شزرا  ياراد  زین  هتکن  نیا  هب  هجوت 
یم ببس  نانمشد  اب  اهنآ  ییاونمه  هکنآ  هژیو  هب دنک  یم ینایاش  کمک  تافارحنا  یناهگان  رشن  هب  هک  تسا  يا  هناسر رازبا  زا  اهنآ 

.دنشاب نافرحنم  نیا  يارب  یبوخ  ناسرددم  ناگناگیب  ات  دوش 

تافارخ زا  زیهرپ  يزرودرخ و  رب  يراشفاپ  . 1-3

نیا اـب  ییورردور  دربـهار  رد  .تسا  یفارخ  يرادـنپ و  روـما  هب  ندز  گـنچ  فارحنا ، نازاـس  ناـیرج مهم  رازبا  زا  یکی  دـش  هـتفگ 
قیاقح دـناوت  یم  هک  تسا  ربتعم  تایاور  هیاپ  رب  اهنآ  تخانـشزاب  يودـهم و  ياه  هزومآ ندوب  هنادـنمدرخ  رب  يراـشفاپ  اـه ، ناـیرج

.ددنبب نافرحنم  رب  ار  هار  دزاس و  راکشآ  ار  يرایسب 

اه تکرح نیا  نازاس  نایرج لیلد  نیمه  هب  .دنتـسه  یلقع  يوق  ياه  ناینب دـقاف  یفارحنا  ياه  نایرج رتشیب  دـهد  یم ناشن  اـه  یـسررب
يارب ار  هنیمز  دوخ  نیا  .دـنهد و  یم رارق  لاـیخ  رادـنپ و  رد  ار  اـهنآ  رتـشیب  شرافـس و  ینـالقع  روما  زا  زیهرپ  هب  ار  دوخ  ناراداوـه 

.دزاس یم مهارف  اهنآ  ربارب  رد  هنادنمدرخ  هلباقم 
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، دنک یم  دـیدهت  ار  هعماج  هداس  داوس و  مک ياه  هورگ  رتشیب  هچرگا  یفارحنا  ياه  نایرج ماد  رد  نداتفا  ماد هب رطخ  مرذـگن ، هتفگان 
لیصحت ياه  ناسنا یخرب  ات  هدش  ببـس  دراوم  زا  يرایـسب  رد  رـصاعم  یفارحنا  ياه  نایرج یگدیچیپ  هک  تسا  نآ  هاوگ  دهاوش  اما 

.دنوش هدیشک  فارحنا  هب  هدروخ  ار  اهزاس  نایرج یخرب  بیرف  زین  هعماج  هدرک 

یلمع ياه  هار . 2

تیساسح ندروآ  دیدپ  يرگاشفا و  . 2-1

داوم زا  تافارحنا  نیا  هک  ددـنب  یم ارادـم  یهاتوک و  ره  رب  ار  هار  یفارحنا  ياـه  ناـیرج نیا  راوگاـن  ياهدـمآ  یپ یگرزب  ناـمگ  یب
ناناوج ندش  هدولآ  نیببسم  اب  ارادم  هب  یسک  زگره  دنک و  یم دوبان  ار  اه  ناسنا حور  نیا  ار و  یمدآ  ناج  نآ  هک  تسا  رتدب  ینویفا 

هب نکمم  ياه  تصرف زا  يدنم  هرهب اب  ات  تسا  هعماج  هتخیهرف  رشق  هژیو  هب ناگمه  رب  ور  نیا  زا  .دوب  دهاوخن  دنسرخ  ینویفا  داوم  هب 
.دننک رود  تافارحنا  نیا  ماد  زا  ار  ناناوج  هژیو  هب هتخادرپ ، اه  نایرج  نیا  يرگاشفا 

اه نایرج یغیلبت  ياهراک  زا  يریگولج  . 2-2

اهنآ فارحنا  طاسب  ندیچرب  یفارحنا و  ياه  نایرج اب  ییورردور  هنیزگ  نیرتهب  تشادـن  یپ  رد  یخـساپ  یهاوخریخ  هک  اجنآ  رد  و 
.تسا

یم يربهر  مظعم  ماقم  یمالـسا و  ماظن  زا  عافد  هب  رهاظ  دـمع و  يور  زا  يراشفاپ و  اب  یفارحنا  ياه  نایرج یخرب  مرذـگن  هتفگان 
یـشوهزیت هب  زاین  هک  .دـنهد  رارق  نما  هیـشاح  رد  یتینما  ياهورین  دروخرب  هاگن و  سرریت  زا  ار  دوخ  اعدا ، نیا  هیاس  رد  اـت  دـنزادرپ 

.دیامن یم نادنچود  ار  رما  نالوئسم 

اب دنم  هقالع  کی  هک  تسا  هتسیاش  هتسیاب و  يرما  یفارحنا  ياه  نایرج  فرژ  ياه  یـسررب  دش  هراشا  رت  شیپ  هک  هنوگ  نامه  هتبلا 
یفارحنا ياه  نایرج  یملع  قیمع و  ياه  یسررب  هب  ار  ناگدنناوخ  همه  ور  نیا  زا  .دنک  تلفغ  نآ  زا  دیابن  زگره  تیودهم  فراعم 

.میناوخ یم  ارف  يودهم 

دلج 4 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 310زکرم  هحفص 218 

http://www.ghaemiyeh.com


184 ص :

ییامزآدوخ

.دیهد حیضوت  ار  دروم  راهچ  دنراد ؟ شقن  یلماوع  هچ  یفارحنا  ياه  نایرج  شیادیپ  رد  . 1

.دیهد حیضوت  ار  هنومن  جنپ  دنمادک ؟ یفارحنا  ياه  نایرج  ياه  یگژیو  نیرت  مهم  . 2

.دییامن نایب  تسا ؟ مادک  تاداقتعا  هصرع  رد  یفارحنا  ياه  نایرج  بیسآ  نیرت  گرزب  . 3

.دیهد حیضوت  تسا ؟ مادک  یفارحنا  ياه  نایرج  ربارب  رد  دربهار  ياه  هورگ  . 4

؟ تسیچ یفارحنا  ياه  نایرج  اب  ییورردور  يارب  یلمع  دربهار  نیرت  مهم  امش  هاگن  زا  . 5

===

شهوژپ يارب  عبانم 

.ش 1388 مق ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  فارحنا ، کچیپ  داوج ، نایقاحسا ، . 1

.مالسلا هیلع  دوعوم  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  ریوزت ، هلیبق  نسحم ، ریما  نافرع ، . 2

ش 18 و ش 27. مسینویهص ، تیئاهب و  لباقتم  يراکمه  دنویپ و  دوعوم ، راظتنا  همانلصف  . 3

.ش دنفسا 1386 ناریا ، یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  مج ، ماج  نیغورد ، ياه  نافرع  رد  یلمأت  ههار ، ژک  همان  هژیو  . 4

.ش راهب 1388 لاس 13  ناریا ، رصاعم  خیرات  تاعلاطم  هسسؤم  ناریا ، رصاعم  خیرات  یصصخت  همانلصف  . 5
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( تاّیلک  ) ناگدننک تعجر  تعجر و  مهدزای : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

تعجر هژاو  یسررب 

تعجر یتسیچ 

هعیش تاداقتعا  رد  تعجر 

تنس لها  هاگن  زا  تعجر 

تعجر هب  داقتعا  یتیبرت  راثآ 

نیشیپ ياه  تما رد  تعجر 

تعجر عوقو  رب  یلقن  هلدا 
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دمآرد شیپ 

 

هب باتکاه  هد  هعیـش ، ِخـیرات  رد  هچ  رگا  .تسا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  ناوریپ  يداـقتعا  هتـسجرب  ثحاـبم  زا  تعجر  ثحب 
ياهدورف زارف و  رد  یعیـش ، ياهرواب  رگید  زا  یخرب  دننامه  اما  تسا ، هتفای  شراگن  هنیمز  نیا  رد  نآ  زا  یـشخب  رد  ای  ریگارف  هنوگ 

ياملع یخرب  هاگدید  دننام  نوریب  زا  یمهف و  جـک  ای  یمهف و  مک  نانوچ  نورد  زا  تسا ؛ هدوب  وربور  ییاه  شلاچ  اب  هراومه  دوخ ،
.تسا هتخاس  نادنچ  ود  ار  تالکشم  هدوب ، هعیش  اب  فلاخم  هراومه  هک  عوضوم ، نیا  هرابرد  ّتنس  لها 

ار يرت  نوزفا  قیاقح  دـناوت  یم  هک  تسا  ریزگان  يا  هتـسیاب  تعجر ، هراگنا  هراـبرد  يرگن  حطـس  زا  رود  رگن و  عقاو  ياـه  یـسررب
زین هنیمز  نیا  رد  تاهبش  اه و  شسرپ  زا  یخرب  هب  لاح  نیع  رد  دنایامنب و  ار  يرت  نشور ياه  قفا  و  دهد   رارق  نارادتـسود  يورارف 

.دهد خساپ 

هب ار  یلیصفت  ياه  یسررب  هتبلا  دوش و  هتخادرپ  مهم  ثحب  نیا  هب  نکمم ، هزادنا  ات  دوش  یم شالت  هدنیآ  ياه  سرد سرد و  نیا  رد 
.میهن یم او  هدرتسگ  عبانم  هب  هعجارم 

تعجر هژاو  یسانش  موهفم

تغل هاگن  زا 

ناگرزب زا  یخرب  .تسا  هدوب  اجنآ  رد  رت  شیپ  هک  ییاج  هب  نتشگرب  ینعی  تسا ؛ تشگزاب »  » يانعم هب  تغل  هاگن  زا  تعجر "  " هژاو
: دنا هتشون  نآ  قیداصم  یخرب  هب  هراشا  رانک  رد  هدشدای ، يانعم  زا  شرازگ  رد  تغل  شناد 
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.(1)« دنتسه تمایق  زور  زا  شیپ  ایند  هب  تشگزاب  هب  دقتعم  یهورگ  تسا و  قالط  زا  دعب  شلها  هب  درم  تشگزاب  تعجر  »

ار قالط  زا  سپ  دوخ  نز  هب  درم  تشگزاب  نینچمه  .دراد و  داقتعا  ندرم  زا  دـعب  ایند  هب  تشگزاب  هب  ینعی  .دراد  ناـمیا  تعجر  هب  »
.(2)« دنیوگ

رد مه  دور و  یم راـک  هب  قـالط  رد  مه  هـک  دـنیوگ  ار  تشگزاـب  عوـجر  سپ  هدوـب …، نآ  زا  زاـغآ  هـچنآ  هـب  تشگزاـب  عوـجر : »
.(3)« دراد نامیا  تعجر  هب  ینالف  دنیوگ  یم  هک  تسا  ور  نیا  زا  ندرم ؛ زا  دعب  ایند  هب  تشگزاب 

دنوادخ .تسا  هتفر  راک  هب  زین  ندنادرگزاب  يانعم  هب  هتبلا  . (4)« يدهم روهظ  زا  دعب  گرم و  زا  سپ  تشگرب  ینعی  حتف ، هب  هعجرلا  »
(5) .رداقل هعجر  یلع  هنا  دیامرف : یم 

زاغآ هک  ییاج  هب  تشگزاب  نآ  تشاد و  دوجو  یگنهامه  کی  نوگانوگ ، ياهریبعت  اب  هدـشدای ، دراوم  همه  رد  دـش  هراشا  هچنانچ 
.تسا هدوب  اجنآ  زا 

(7)« هبوا ، » (6)« هَرَک  » دننام ییاه  هژاو زا  ایند ، هب  ناگدرم  یخرب  تشگزاب  ثحب  رد  تعجر  هژاو  رب  نوزفا  هک  تسا  يروآدای  هتسیاب 
.تسا تشگزاب  يانعم  هب  هک  تسا  هدش  هدافتسا  زین 

یحالطصا يانعم 

يدنب عمج کی  رد  اه  نآ یسررب  اب  هدنراگن  .دنا  هتفگ نخس  یفلتخم  ياه  هنوگ هب  هعیش  نادنمشناد  تعجر ، یحالطـصا  يانعم  رد   
نیرفاک صلاخ و  نینمؤم  ناگدرم  زا  هورگ  ود  تشگزاب  : » زا تسا  ترابع  حالطصا  رد  تعجر  هک  تسا  هدیسر  هجیتن  نیا  هب 

.عجر هژاو  حیضوت  رد  نیعلا ، دمحا ، نب  لیلخ  يدیهارف ، - 1
.طیحملا سوماقلا  بوقعی ، نبدمحم  نیدلا  دجم  يدابآزوریف ، - 2

.عوجرلا هژاو  زا  سپ  نآرقلا ، ظافلا  تادرفم  یناهفصالا ، بغار  - 3
.عجر هژاو  زا  سپ  نیرحبلا ، عمجم  نیدلارخف ، یحیرط ، - 4

.8 هیآ (، 86) قراطلا - 5
ص ج1 ، لاصخلا ، قودـص ، خیـش  ( ؛» ِهَماَیِْقلا ُمْوَی  ِهَّرَْکلا َو  ُمْوَی  ُِمئاَْـقلا َو  ُموُقَی  ُمْوَی  ٌهَثاََـلث  ِهَّللا  ُماَّیَأ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  - 6

(. 108
ج6، بیذهت ، یسوط ، خیش  (؛» ِنقُوم ْمُِکباَیِِإب  ٌنِمُْؤم َو  ْمُِکب  یِّنَأ  ُدَهْشَأ  َو  : » دیامرف یم  نیعبرا  ترایز  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 7

(. ص 113
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ییاپرب زا  نانمؤم  ات  .دنا  هدرک  یم  یگدنز  نآ  اب  ایند  رد  هک  ییاه  ندب نامه  اب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  روهظ  زا  سپ  صلاخ 
نارگمتـس تراقح  یتسپ و  زا  نارفاـک  دنـسرب و  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  هارمه  ضیف  هب  هدـش ، داـش  لدـع  یناـهج  تموکح 

« .دنسرب دوخ  ياهراک  يویند  ياه  تافاکم یخرب  هب  و  هدش ، دنمدرد 

: تسا هدش  هراشا  هنوگ  نیا هعیش  ياملع  ناگرزب  نانخس  رد  انعم  نیا  هب   

: دسیون یم هراب  نیا  رد  دیفم  خیش   

زیزع و ار  یهورگ  سپ  دـنادرگ ؛ یم  رب  اـیند  هب  دـندوب ، هتـشذگ  رد  هک  ییاـه  تروـص  ناـمه  هب  ار  ناـگدرم  زا  یهورگ  دـنوادخ 
.دهد یم  هبلغ  نارگ  متس نیملاظ و  رب  ار  نیمولظم  هداد و  ترصن  هبلغ و  لطاب  لها  رب  ار  قح  لها  دنک و  یم  لیلذ  ار  رگید  یهورگ 

(1) …. دوب دهاوخ  مالسلا  مهیلع  دمحم  لآ  يدهم  روهظ  ماگنه  هعقاو  نیا 

: دسیون یم زین  یضترم  دیس 

زا ترضح  نآ  مایق  زا  شیپ  هک  ار  نایعیش  زا  یهورگ  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  ماگنه  دنوادخ  تسا ، نینچ  هعیـش  هدیقع  نادب !
یخرب زین  دنیآ و  لیان  سدـقم  دوجو  نآ  تموکح  كرد  یهارمه و  يرای و  شاداپ  هب  نانآ  ات  دـنادرگ  یم زاب  ایند  هب  دـنا  هتفر  ایند 

نیگهودـنا هتـسیرگن و  ار  قح  ناوریپ  تلزنم  قح و  يرترب  نانآ  دریگ و  ماقتنا  ناشیا  زا  ات  دـنک  یم هدـنز  ار  شترـضح  نانمـشد  زا 
.(2) دنوش

: دسیون یم هراب  نیا  رد  یلماعرح  خیش   

حیرـصت نآ  هب  زین  املع  دوش و  یم  ردابتم  نهذ  هب  اـنعم  نیا  .تسا  تماـیق  زا  شیپ  گرم و  زا  دـعب  یگدـنز  تعجر ، زا  دارم  نادـب 
.(3) تسا هدش  حیرصت  نآ  هب  ثیداحا  زا  یضعب  رد  دوش و  یم  هدیمهف  نآ  تالامعتسا  زا  هک  نانچ دنا ،  هدرک 

ص 77. دیفم ج 4 ) تافلؤم  هلسلس  ، ) تاراتخملا بهاذملا و  یف  تالاقملا  لئاوا  نامعنلا ، نبدمحم  نبدمحم  دیفملا ، خیشلا  - 1
ص 125. فیرشلا ج1 ،) لئاسر   ) هیزارلا لئاسملا  تاباوج  یضترم ، دیس  - 2

ص 29. هعجرلا ، یلع  ناهربلاب  هعجهلا  نم  ظاقیالا  یلماع ،  رح  نسح  نبدمحم  - 3
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: دسیون یم رفظم  موحرم 

هب دنا ، هتفر  ایند  زا  هتـشذگ  رد  هک  ار  یناسک  زا  يا  هدع  دنوادخ  تسا : نینچ  تیب  لها  زا  يوریپ  ساسا  رب  تعجر  رد  هعیـش  هدیقع 
راوخ لیلذ و  ار  يا  هراپ  دـهد و  یم تّزع  نانآ  زا  یخرب  هب  .دـنادرگ  یم زاـب  اـیند  هب  هدرک و  هدـنز  نیـشیپ ، تروص  مادـنا و  ناـمه 

زا یکی  نیا ، دناتـس و  یم  نارگ  متـس زا  ار  ناگدـید  متـس داد  دریگ و  یم  ناتـسرپ  لـطاب زا  ار  ناتـسرپ  قـح  قوـقح  درک و  دـهاوخ 
یم زاب  ناهج  نیا  هب  ندرم  زا  سپ  هک  یناسک  .دیآ  یم  دیدپ  مالـسلا  مهیلع  دمحم  لآ  يدهم  مایق  زا  سپ  هک  تسا  ییاهدادـیور 

.(1)… دنریم یم  هرابود  هاگ  نآ  یهابت و  هجرد  تیاهن  رد  يدارفا  ای  دنرادروخرب  الاب  نامیا  زا  ای  دندرگ 

ندب اب  ار  مالـسلا  مهیلع  همئا  دوخ  تشگزاب  دنا و  هدومن  لیوأت  مالـسلا  مهیلع  دمحم  لآ  تلود  تشگزاب  هب  ار  تعجر  یخرب  هتبلا   
: تسا دودرم  یتاهج  هب  ناشنخس  هک  ؛(2)  دنا هدش  رکنم  ناش  ا  يرهاظ ياه 

.دش دهاوخ  نایب  تاهبش  شخب  رد  تسا ؛ هدنام  خساپ  یب  دنا ، هدش  هجاوم  نآ  اب  تعجر  ثحب  رد  ناشیا  هک  یتاهبش  لوا  .   

هیجوت لیوأت و  لباق  تاـیاور  نیا  زگره  تسا و  هدـش  مالـسلا  مهیلع  همئا  ینامـسج  تشگزاـب  هب  هراـشا  یناوارف  تاـیاور  رد  .مود   
.تسین

همیرک و تلود  زا  ندرب  تذل تهج  نینمؤم  تشگزاب  هک  تسا  هدش  حیرصت  هدرک ، هراشا  تعجر  هفـسلف  هب  هک  یتایاور  رد  موس .   
.دوش یمن  قح  تلود  هب  لیوأت  زین  تایاور  نیا  تسا و  قح  تموکح  زا  ندش  ملأتم  تهج  رافک ، تشگزاب 

نامه اب  ار  ناگدرم  تعجر  همه  هدش ، هراشا  نآ  هب  تایاور  رد  هتفرگ و  تروص  هتـشذگ  ياه  تما  رد  هک  ییاه  تعجر  مراهچ  .   
.دوب دهاوخ  هنوگ  نامه زین  نامزلارخآ  رد  تعجر  نیاربانب  .دنا  هدرک  نایب  ییایند  مسج 

.درادن يراگزاس  همئا  تلود  هب  تعجر  لیوأت  اب  نیا  تسا و  رافک  زا  ماقتنا  تعجر ، فادها  زا  یکی  مجنپ .   

ص 294. یعماج ، دجسم  اضریلع  همجرت  هیمامالا ، دیاقع  رفظم  ، اضردمحم  - 1
ص 859. روهظلا ، دعب  ام  خیرات  ردص ، دمحم  دیس  ك.ر : - 2

دلج 4 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 310زکرم  هحفص 224 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_189_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_189_2
http://www.ghaemiyeh.com


190 ص :

ارچ تسا ؟ هنوگچ  تعجر  تقیقح  هک  شسرپ  نیا  هراب  رد  دوب ، هدیسر  شتسد  هب  ير  زا  هک  ییاه  شسرپ  خساپ  رد  یضترم  دیـس   
هن تسا  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  نامز  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تلود  تشگزاـب  دارم  دـنیوگ  یم اـه  یماـما  زا  یکدـنا  هدـع 

: تسا هتفگ  اه  ندب  تشگزاب 

، ایند هب  ناگدرم  تشگزاب  هن  تسا  مالـسلا  مهیلع  همئا  تلود  تشگزاب  دارم  دـنیوگ  هدرک و  لـیوأت  ار  تعجر  هک  هک  اـهنآ  اـما  … 
ات تسین  رابخا  رهاظ  شلیلد  اریز  درادـن ، هار  لیوأت  اجنیا  یلو  دـننز ، یم  لـیوأت  هب  تسد  دـننک  تاـبثا  ار  تعجر  دـنناوت  یمن نوچ 

تـسا هیماما  عامجا  شلیلد  تسین ، روآ  نیقی هک  دشاب  ییاهدحاو  ربخ  شکردم  تسین  نکمم  یعطق  یمتح و  رما  .دشاب  لیوأت  لباق 
یم هدنز  ار  دوخ  نانمشد  زا  يا  هدعو  ناتـسود  زا  یعمج  دنوادخ  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  مایق  ماگنه  دندقتعم  قافتا  هب  هک 

(1) .دشاب ریذپ  لیوأت  هک  تسین  یلامتحا  تسا و  یمتح  یعطق و  بلطم  سپ  دنک ،

یخرب هب  هتـسناد و  هدش  حرطم  تاهبـش  هب  ییوگ  خساپ رب  ییاناوت  مدـع  زا  یـشان  ار  لیوأت  نیا  نایبلا  عمجم  رد  زین  یـسربط  موحرم 
.(2) تسا هداد  خساپ  تاهبش 

.تسا تسرد  تسخن  ریسفت  نامه  تعجر ، یحالطصا  يانعم  رد  نیاربانب 

تعجر یگنوگچ  یتسیچ و 

یناهج تعجر ، هک  دـیآ  یم تسد  هب  دـش ، دـهاوخ  هراشا  اهنآ  هب  هک  هعیـش  گرزب  نادنمـشناد  نایب  تاـیاور و  تاـیآ ، عومجم  زا   
خزرب لاح ، نیع  رد  تسا و  ترخآ  ناهج  دننامه  هن  تسایند و  ناهج  نوچ  قیقد  روط  هب  هن  هک  دوخ  هب  صاخ  ياه  یگژیو اب  تسا 

.دوخ هب  صاخ  فیرعت  اب  تسا  یملاع  تسین ؛ زین 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  ییابطابط  همالع  موحرم   

، تمایق زا  نآ  ندوب  رت  نییاپ  لیلد  تسا و  تماـیق  زور  زا  رت  نییاـپ  روهظ  فشک و  رد  هچ  رگا  تسا  تماـیق  زور  بتارم  زا  تعجر 
رد يرش  یهابت و  هنوگ  چیه هک  تمایق  فالخ  هب  تسا ، نآ  رد  هلمجلا ) یف   ) رش یهابت و  نتفای  هار ناکما 

ص 125. ج1 ، یضترملا ، لئاسر  یضترم ، فیرش  ك.ر : - 1
ص 406. ج 7 ، نایبلا ، عمجم  یسربط ، ك.ر : - 2
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روهظ و رطاخ  هب  تسا  هدش  تمایق  هب  قحلم  هاگ  زین  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  زور  لیلد  نیمه  هب  تفای و  دهاوخن  هار  نآ 
.(1) تسا تعجر  زور  زا  رت  نییاپ  زین  ترضح  روهظ  زور  هچ  رگا  قح ، همات  هبلغ 

تسا و یناـیم  هبتر  رد  تعجر ، هتـسناد و  دوهـش  فشک و  هجرد  نیرتـالاب  رد  ار  گرزب  زیخاتـسر  همـالع  موحرم  هک  تسا  نشور   
.تسا مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  ود ، نیا  زا  رت  نییاپ 

هک ییاه  سایقم اما  داتفا ؛ دهاوخ  قافتا  هژیو  ياه  هصخشم  نیا  اب  يدام و  يایند  نیمه  رد  تعجر ، هچ  رگا  هکنیا  نخـس  درواتـسد   
يایاوز نییبت  نامگ  یب  درک و  دـهاوخ  توافتم  اـم  ناـمز  رد  یگدـنز  هوحن  زا  ار  نآ  تسویپ ، دـهاوخ  عوقو  هب  گرزب  زور  نآ  رد 

.تسا دنوادخ  ياهزار  وزج  نانچمه  داعم  تقیقح  هک  هنوگ  نامه دیامن ؛ یم  تخس  سب  يراک  هزورما  نآ ،

 

هعیش تاداقتعا  رد  تعجر  هاگیاج 

عیـشت هریاد  زا  ار  نآ  رکنم  هک  ییاج  ات  تسا  رادروخرب  ییالاو  هاگیاج  زا  هعیـش  تاداـقتعا  ناـیم  رد  تعجر »  » هب رواـب  تاـیاور  رد 
..تسا هدش  هتسناد  نوریب 

…. « درادن ام  تشگزاب  هب  نامیا  هک  یسک  تسین  ام  زا  ؛(2)  اِنترَِکب ْنِمُْؤی  َْمل  ْنَم  اَّنم  َْسَیل  دومرف « : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

: دیامرف یم  هتسناد و  تعجر  هب  داقتعا  ار  نامیا  طیارش  زا  یکی  ترضح  نآ  رگید  یتیاور  رد 

اهنآ زا  یکی  هک  تسا … نمؤم  دشاب  هتـشاد  داقتعا  زیچ  تفه  هب  سک  ره  ؛(3)  هَعْجَّرلِاب ِناَمیِْإلا  َو  ٌنِمُْؤم … َوُهَف  َءاَیْشَأ  ِهَْعبَِسب  َّرَقَأ  ْنَم 
.تسا تعجر  هب  نامیا 

ص 109. ج 2 ، نازیملا ، ریسفت  ییابطابط ، نیسحدمحم  - 1
ح 4583. ص 458 ، ج 3 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  قودص ، خیش  - 2
ش 30164. ص 132 ، ج 24 ، هعیشلا ، لئاسو  یلماع ، رح  خیش  - 3
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.دیآ یم  رامش  هب  تایرورض  زا  نآ  دننامه  یتسرپاتکی و  هب  داقتعا  رانک  رد  زین  تعجر  هب  داقتعا  دوش  یم هدافتسا  تیاور  نیا  زا   

: دسیون یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مالک  حیضوت  رد  دیفم  خیش  موحرم 

نم ًاموق  ییحی  یلاعت  هَّللا  نا  یف  هب  لوقلا  نم  هصتخی  ام  کلذـب  دارا  امناف  انم ،» سیلف  انتعجرب  لقی  مل  نم   » مالـسلا هیلع  هلوق  اـما   و 
اما ؛(1) و  مهیلع هیلع و  هَّللا  یلـص  دمحم  لآ  هب  صتخی  بهذـم  اذـه  همایقلا و  موی  لبق  مهتوم  دـعب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  هما 

تعجر هلئـسم  تسا  هدرک  هدارا  نآ  زا  انامه   ، تسین ام  زا  دشن  ام  تعجر  هب  لئاق  سک  ره  دومرف : هک  مالـسلا  هیلع  موصعم  شیامرف 
نیا دنک و  یم  هدنز  تمایق  زور  زا  شیپ  ندرم  زا  سپ  ار  مالـسلا  مهیلع  دمحم  لآ  زا  یهورگ  دنوادخ  هکنیا  زا  تسا  ترابع  هک  ار 

.مالسلا مهیلع  دمحم  لآ  هب  صتخم  تسا  یبهذم 

: دسیون یم  هنیمز  نیا  رد  یسوط  خیش   

رب تشگ و  دنهاوخ  زاب  هدنیآ  هتشذگ و  ياه  تما  زا  یهورگ  اب  هارمه  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ام  ربمایپ 
سپ … «، ار یهورگ  یتما  ره  زا  میزیگنا  یمرب  هک  يزور  و  دومرف « : دـنوادخ  دراد و  تلالد  یناوارف  تاـیاور  تاـیآ و  داـقتعا  نیا 

(2) .تسا مزال  تعجر  هب  داقتعا 

ندوب يرورض  رب  ینبم  ار  دوخ  لیلد  هعیش  دزن  تعجر  هب  رواب  شزرا  هراب  رد  نادنمشناد  یخرب  نانخس  لقن  زا  سپ  یلماع  رح  خیش 
: دنک یم  نایب  هنوگ  نیا داقتعا ، نیا 

زا کـی  چـیه  رد  هک : تسا  نیا  هتـسناد ، مّلـسم  راـبخا  اـب  انـشآ  ره  رب  ار  نآ  ترورـض  حیحـص و  ار  تعجر  هک  يا  هلدا  هلمج  زا   و 
؛ ّتنـس لها  ياملع  تیاور  هتفگ  نیا  دهاش  .تسا  هدـشن  دراو  ثیدـح  تعجر ، زا  شیب  انز ، تمرح  زامن و  بوجو  لثم  تایرورض 

تعجر هب  دقتعم  ار  هعیش  دوخ ، ياه  باتک  رد  هک  تسا  دیدحلا و … یبا  نبا  یناتسرهش ، يرـشخمز ، يروباشین ، يزار ، رخف  نوچ 
هک تسا  لیلد  دوخ  نیا  .دننک  یم ضارتعا  نانآ  هب  هتسناد و 

ص 32. ج 7 ، دیفملا ،) خیشلا  تافلؤم  هلسلس  ، ) هیورسلا لئاسملا  دیفم ، خیش  - 1
ص 250. هیرفعجلا ، دیاقعلا  هلاسر  یسوط  ، خیش  - 2
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.(1) تسا ناشیا  بهذم  تایرورض  زا  هیماما و  هب  صتخم  هدوب و  حیحص  تعجر 

: دهد یم  حیضوت  هنوگ  نیا  هعیش  دزن  ار  نآ  هاگیاج  تعجر ، يانعم  نایب  رب  نوزفا  نیرحبلا  عمجم  رد  يدسا  یحیرط  نیدلارخف 

، هنیمز نیا  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  هدراو  تاـیاور  ینآرق و  دـهاوش  تسا و  هیماـما  بهذـم  تایرورـض  زا  تعجر  نیا  و   … 
هتشادن رارقا  ام  تعجر  هب  سک  ره  تسا « : هدش  دراو  مالسلا  مهیلع  همئا  زا  یتح  .دشاب  يروآدای  هب  مزال  هک  تسا  نآ  زا  رتروهشم 

(2)  « .تسین ام  زا  دشاب 

: هک دنا  هدرک نایب  ینشور  هب  زین  رصاعم  نیرسفم  زا  یخرب 

.(3) …« مالسا تایرورض  زا  هن  تسا و  هعیش  بهذم  تایرورض  زا  تعجر  »

تنس لها  هاگن  زا  تعجر 

نامه زا  هدـش  هتخادرپ  نادـب  هژیو  روط  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  رد  هک  اـجنآ  زا  اـما  دراد ، ینآرق  هشیر  هچرگا  رواـب  نیا 
دوهی و دیاقع  زا  هتفرگرب  ار  هدیقع  نیا  یخرب  هک  يا  هنوگ  هب  .تفرگ  رارق  ّتنس  لها  يازهتسا  ییوگازسان و  دروم  شیادیپ  يادتبا 

نیا تسرد  ندـیمهفن  ببـس  هب  يرگید   (4)، هتـسناد تیلهاج  برع  ياهرادـنپ  ار  تعجر  هب  داقتعا  أشنم  يرگید  هتـسناد و  يراـصن 
نیغورد یتاـیاور  و  ابــس » نـب  هَّللادـبع   » راـکفا زا  ار  نآ  زین  یهورگ  (5) و  .تسا هدومن  دادـملق  کحـضم  يداقتعا  ار  نآ  داـقتعا ،

.(7) تسا هدرک  دادملق  هعیش  نهذ  رب  ییاقیرفآ  هفسلف  تاریثأت  ار  تعجر  هب  رواب  أشنم  يرگید  ، (6) هتسناد

بیذکت اب  ربارب  ار  تعجر  هب  رواب  هداهن و  رتارف  دش  هتفگ  هچنآ  همه  زا  ار  اپ  یخرب 

ص 67. هعجهلا ، نم  ظاقیالا  یلماع ، رح  - 1
ص 679. ج 2 ، نیرحبلا ، عمجم  یحیرط ، - 2

ص 561. ج 15 ، هنومن ، ریسفت  يزاریش ، مراکم  رصان  - 3
لام دمحم  هیشاح 2 .)  ) ص 139 ج 3 ، یناغالا ، یناهفصا ، ص 911 ؛ ج 3 ، دقن ، ضرع و  هعیشلا  بهذم  لوصا  يرافق  ، رـصان  - 4

ص 25. نآرقلا ، فیرحت  هعیشلا و  هَّللا ،
ص 202. مالسالا ، نازیم  یف  هیرشعانثالا  هیمامالا  هعیشلا  يدوعس  ، دمحم  نب  عیبر  - 5

ص 359. عیشتلا ، هعیشلا و  ومه ، - 6
ص 259. ج 4 ، مالسالا ، خیرات  میهاربا ، نسح  - 7
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.تسا هدش  تعجر  نادنمرواب  راثن  خیرات  لوط  رد  هک  تسیاشان  نانخس  هنوگ  نیا تسین  مک  (1) و  .دنا هتسناد  رفک  نآرق و  تایآ 

: تسا هتشون  هراب  نیا  رد  رفظم  موحرم 

اهنآ ناسیون  لاح  حرش  ناگدنسیون و  .دندنـسپ  یمن  چیه  ار  نآ  دناد و  یم  یمالـسا  دیاقع  فالخ  ار  تعجر  هب  هدیقع  ّتنـس  لها 
رامـش رد  تعجر  هب  هدیقع  نانآ  رظن  رد  ایوگ  .دنناد  یم  يوار  تیاور  درط  هناشن  ار  نآ  هدرک و  درط  نعط و  ار  تعجر  هب  نیدقتعم 

.دنیوگ یم  ازسان  دنبوک و  یم  ار  هعیش  هناهب  نیا  هب  دراد و  رارق  نآ  زا  رتدب  ای  كرش  رفک و 

درط نعط و  يارب  يا  هلیسو  ار  نآ  یمالسا  ياه  هقرف  هک  تسا  يا  هدننک  هارمگ ساسا و  یب  ياهزیواتسد  ماسقا  زا  نیا  کش  نودب   
طقف هن  تعجر ، هب  داقتعا  اریز  درادـن ، دوجو  دـنک  نشور  ار  زیواتـسد  نیا  تحـص  هک  يزوجم  چـیه  یلو  دـنا ، هداد  رارق  رگیدـکی 

یم تیوقت  ار  هدـیقع  ود  ره  نیا  سکع ، هب  هکلب  دزاس ، یمن  دراو  توبن  یتسرپاـتکی و  هب  هدـیقع  رد  يا  هشدـخ  داریا و  هنوگ  چـیه
هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  زا  يا  هزجعم  يداعریغ و  روما  زا  هدوب و  دـنوادخ  لماک  تردـق  لیلد  رـشن ، رـشح و  دـننام  تعجر  اریز  دـنک ،

مالسلا هیلع  حیسم  ترضح  هک  نانچ  تسا ؛ ناگدرم  ندرک  هدنز  هزجعم  لصا  رد  تعجر ، .تسا  مالـسلا  مهیلع  وا  تیب  لها  هلآو و 
همه ناگدرم  هک  دریگ  یم  ماجنا  یتقو  رد  تعجر  هک  نیا لیلد  هب  تسا  رتشیب  شزاجعا  رت و  لماک  رتاـسر ، نیا  اـما  داد ، یم  ماـجنا 

(2) .دنا هدش  كاخ 

: تسا هدرک  نایب  هنوگ  نیا ار  ّتنس  لها  هاگن  رد  تعجر  هاگیاج  زین  ییابطابط  همالع  موحرم   

هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  رتاوتم  روط  هب  ار  نآ  دندرک و  فارتعا  يدهم  ترـضح  روهظ  هب  هچ  رگا  ننـست  لها  ینعی  هعیـش ، ریغ   
دنا و هدرمشرب  هعیش  تاصتخم  زا  ار  تعجر  هب  لوق  هدرک و  راکنا  ار  تعجر  نکل  دندرک ، لقن  هلآو 

ص 25. نآرقلا ، فیرحت  هعیشلا و  هَّللا ، لام  دمحم  - 1
ص 120. هیمامالادیاقع ، رفظم ،  اضردمحم  - 2

دلج 4 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 310زکرم  هحفص 229 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_194_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J4/AKS BARNAMEH/#content_note_194_2
http://www.ghaemiyeh.com


195 ص :

(1) .دندش قحلم  نانآ  هب  زین  دنتسه  هعیش  هب  بستنم  هکنانآ  زا  یضعب  مایا  نیا  رد 

تعجر هب  داقتعا  یتیبرت  راثآ 

رد ایند  هب  تشگزاب  تعجر و  هب  رواب  دنک ، یم  افیا  هعماج  طاشن  ییایوپ و  رد  ییازس  هب هتسجرب و  شقن  جرف  راظتنا  هک  هنوگ  نامه  
مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  یناهج  تموکح  رد  روضح  هب  دیما  ینید و  طاشن  رد  ییازـس  هب مهم و  شقن  دناوت  یم زین  روهظ ، رـصع 

دـنا و هدرک  يرپس  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  روهظ  راظتنا  رد  ار  دوخ  رمع  همه  هک  يدارفا  ندـید  اب  ناـسنا  هک  ارچ  دـنک ، اـفیا 
رگا دش و  دهاوخ  يدیماان  راچد  زین  راظتنا  هاگیاج  رد  یتح  هدش و  یگدروخرـس  راچد  دنور ، یم  ایند  زا  روهظ  كرد  نودب  هاگنآ 

ار مالـسلا  هیلع  ماما  نیرخآ  رـضحم  رد  روضح  ایند و  هب  وا  تشگزاب  ناکما  طیارـش ، ندوباراد  تروص  رد  روهظ  ماـگنه  رد  دـنادب 
.تشاد دهاوخ  يرایسب  شقن  وا  يراودیما  رد  دراد 

تاجرد هب  هک  تسب  دهاوخ  راک  هب  ار  دوخ  شالت  تیاهن  یهلا ، تجح  نیرخآ  رـضحم  كرد  هب  دنم  هقالع  صخـش  نآ ، رب  نوزفا   
.دشاب هدننک  تعجر  نانمؤم  هرمز  رد  ات  هدیسر  نامیا  يالاب 

تعجر نامز 

رد دوش و  یم  زاغآ  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  اب  نامزمه  تعجر  دوش ، یم  هدافتـسا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور  زا   
ناگدرم و ندـش  هدـنز  دـیآ ؛ یم  رامـش  هب  تامارک  وزج  رگید  ثداوح  زا  یخرب  دـننامه  .درک و  دـهاوخ  ادـیپ  همادا  روهظ  نارود 

مدرم هک  تسا  یتلاح  دـنناشفا ، یم  رـس  زا  كاخ  نانآ  هتفرگ و  كاخ  رابغ و  ار  ناشیور  رـس و  هک  یلاح  رد  اهربق  زا  ندـمآ  نوریب 
.دید دنهاوخ  زور  نآ  رد  دنا و  هدیدن  ار  نآ 

هب روهظ  ربخ  ناگدنز ، ینامداش  رب  نوزفا  هک  تسا  رادروخرب  یشزرا  نانچ  زا  شنیرفآ  ماظن  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ 
.دنوش یم  اهربق  رد  ندنام  تشگزاب و  نایم  ّریخم  دنراد ، تشگزاب  تیحالص  هک  اهنآ  دوش و  یم  هداد  زین  ناگدرم 

ص 558. ج 15 ، نازیملاریسفت ، ییابطابط ،  نیسحدمحم  - 1
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تعجر ناکما 

.میزادرپب تعجر  ناکما  یسررب  هب  تسا  هتسیاب  میوش ؛ ثحب  دراو  هکنآ  زا  شیپ   

.یعوقو ناکما  یتاذ و  ناکما  دوش : یم  میسقت  مسق  ود  هب  ناکما 

: تعجر یتاذ  ناکما 

رد ترخآ  رد  هچ  ایند و  رد  هچ  ناگدرم  ندرک  هدـنز  هک  ارچ  تسا ؛ یتاذ  ناـکما  ياراد  دوخ ، يدوخ  هب  تعجر ، هک  تسین  یکش 
ناگدرم ندش  هدنز  هزجعم  نافلاخم ، ّدر  اب  یناوارف  تایآ  رد  دنوادخ ، .درادن  کش  نآ  رد  يدـنمدرخ  چـیه  تسا و  دـنوادخ  ناوت 

.تسا هدرک  هئارا  ناگدرم ، ندش  هدنز  تمایق و  داعم ، رب  یلیلد  دوخ ، ناربمایپ  تسد  هب  ار 

: تعجر یعوقو  ناکما 

مامت ینـشور  هب  یخیرات ، دهاوش  نآرق و  ینارون  تانایب  زا  هرهب  اب  تعجر ، عوقو  .تسا  نآ  عوقو  زیچ ، کی  ناکما  رب  لیلد  نیرتهب 
.تسا یندش  تابثا 

ناکما رگید  یخرب  دنا و  هتسناد  لاحم  زین  ار  نآ  ناکما  هکلب  دنا  هتـسناد  نکممریغ  ار  نآ  عوقو  طقف  هن  تعجر ، نیرکنم  زا  یخرب   
.دنا هدرک  رکذ  لاحم  ار  نآ  یعوقو  ناکما  شخب  رد  طقف  دنا و  هتسناد  لاکشا  نودب  ار  نآ  یتاذ 

هدش هدنیآ  رد  نآ  رکنم  دنا و  هتفریذپن  ار  هعیـش  رواب  یلو  دنا ، هدرک  لوبق  هتـشذگ  رد  ار  نآ  عوقو  هک  دنتـسه  یناسک  موس  هتـسد   
.دنا

ٍلَلُظ ِیف  ُهَّللا  ُمُهَِیتْأَی  نَأ  آَّلِإ  َنوُرُظنَی  ْلَه  : )) هفیرش هیآ  لیذ  ینامـسج  داعم  تعجر و  نایم  یگنهامه  هرابرد  ییابطابط  همالع  موحرم 
ریز رد  ناگتـشرف  دنوادخ و  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  نانآ  راظتنا  رگم   (1) ؛)) ُرُومُْألا ُعَجُْرت  ِهَّللا  َیلِإ  ُْرمَْألا َو  یُِـضقَو  ُهَکئالَْملاَو  ِماَمَْغلا  َنِّم 

.دوش یم  هدنادرگ  زاب  ادخ  يوس  هب  اهراک  و  دوش ؟ هرسکی  يرواد  راک  دنیایب و  نانآ  يوس  هب  دیپس  ربا  زا  ییاه  نابیاس

: دسیون یم  تایاور  زا  یخرب  هب  هراشا  زا  سپ   

هب یهاـگ  تماـیق و  هب  یهاـگ  ار  تاـیآ  زا  يرایـسب  هک  تسا  ناوارف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  نادـناخ  زا  تاـیاور  هنوگ  نیا ریظن 
دمحم لآ  يدهم  روهظ  هب  یهاگ  تعجر و 

.210 هیآ (، 2  ) هرقب - 1
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.(1) تسا دوجوم  زور  هس  نیا  نایم  هک  یتبسانم  تیخنس و  وحن  کی  هطساو  هب  رگم  تسین  نیا  دنا و  هدرک  ریسفت  مالسلا  مهیلع 

هلدا هک  تسین  یکـش  دش و  دـهاوخ  زیچ  کی  ود  ره  ناکما  لئالد  دـش  هتـسناد  خنـس  کی  زا  داعم  تعجر و  هک  هاگنآ  ریبعت  نیا  اب 
.تسا هدش  هماقا  داعم  رب  یناوارف 

: دسیون یم  تعجر  ناکما  تابثا  رد  یلماع  رح  خیش 

وگ تسار هدنیوگ  تسین ،) لاحم  ینعی   ) نکمم تسا  يرما  هک  نیا  شلـصاح  دنا ، هدرک  لالدتـسا  نآ  هب  داعم  تحـص  رب  هک  یلیلد 
ناکما لیلد  عوقو  و  هدش ) هدـنز  يا  هدرم  هک   ) هداتفا قافتا  ررکم  اریز  تسا ؛ نشور  هک  شناکما ، اما  .تسا  قح  سپ  هداد ، ربخ  مه 

يا هدع  هک  منک  یم  نایب  و  دمآ ، دهاوخ  عوضوم  ود  ره  ًادعب  هک  نانچ  هدیـسر  رتاوت  هب  هک  مه  وگ  تسار هدنیوگ  رابخا  اما  تسا و 
تابثا يارب  ات  تسا  رتهب  تعجر  تابثا  رب  لیلد ، نیا  و  دـندش ، هدـنز  گرم  زا  سپ  اهنآ  ریغ  مالـسلا و  مهیلع  ءایـصوا  ناربماـیپ و  زا 

نآرق و رد  و  تعجر ، فالخ  هب  هدـشن  ادـیپ  نونکات  شریظن  و  تسا ، رت  بیرغ بیجع و  شتالاح  و  رتالاب ، داـعم  رما  هک  ارچ  ؛  داـعم
.(2) تسا هدش  ضارتعا  تخس  ناگدرم  ندش  هدنز  نارکنم  رب  تسا و  لیلد  نیا  هب  هراشا  مه  رابخا 

: هکنیا نخس  هاتوک 

تسا و نکمم  تمایق  رد  اه  ناسنا  همه  ندش  هدنز هک  هنوگ  نامه تسین ، تالاحم  زا  ایند  نیا  رد  ناگدرم  زا  یهورگ  ندـش  هدـنز   
نانوچ نآ  ربارب  رد  رخـسمت  تسا و  داعم  هلئـسم  زا  تیلهاج  نارود  ناکرـشم  زا  یهورگ  یتفگـش  نوچمه  يرما ، نینچ  زا  یتفگش 
تـسا هدرتسگ  نانچ  نآ  ادخ  تردق  دناد و  یمن  لاحم  ار  يزیچ  نینچ  لقع  هک  ارچ  تسا ، داعم  هراب  رد  ناکرـشم  رافک و  رخـسمت 

.(3) تسا ناسآ  نآ  ربارب  رد  دراوم  نیا  همه  هک 

نیشیپ ياه  تما  رد  تعجر  شرازگ 

تعجر هلئسم  رد  تسا ، ینید  قیاقح  تابثا  يارب  رازبا  نیرت  يا  هیاپ  نآرق  هک  ییاجنآ  زا 

ص 146. ج 2 ، حابصم ، یقتدمحم  همجرت  نازیملاریسفت ، ییابطابط ، نیسحدمحم  - 1
ص 31. دیون ، تاراشتنا  هعجهلا ، نم  ظاقیالا  یلماع ، رح  خیش  - 2

(. فرصت اب   ) ص 556 ج 15 ، هنومن ، ریسفت  يزاریش ، مراکم  رصان  - 3
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نآ ندشرادیدپ  تعجر ، هب  طوبرم  تایآ  هب  ارذگ  هاگن  کی  اب  .دوش  یم هجوت  نادب  اهنآ ، نیرت  یلصا  عبنم و  نیتسخن  ناونع  هب  زین 
.دیامن یم ملسم  يرما 

نارای زا  رفن  داتفه  ندش  هدنز  دننام : تسا ؛ هدش  شرازگ  هتشذگ  للم  ماوقا و  نایم  تعجر  عوقو  ینشور  هب  تایآ ، زا  هتـسد  نیا  رد 
دـص زا  سپ  ریزع  ندـش  هدـنز   (3)، رفن نارازه  ندـش  هدـنز   (2)، لیئارـسا ینب  هتـشک  ندش  هدنز   (1)، مالسلا هیلع  یسوم  ترـضح 

(5) .مالسلا هیلع  یسیع  ترضح  تسد  هب  ناگدرم  ندش  هدنز   (4)، لاس

: درک هراشا  ناوت  یم  لیذ  تاکن  هب  هاتوک ، يدنب  عمج  کی  رد 

.تسا هدش  رادیدپ  هتشذگ  رد  یناوارف  ياه  تعجر  نآرق ، تایآ  حیرصت  هب  . 1

.تسا هتفرگ  تروص  ییاه  تعجر  هتشذگ ، رد  هک  دنرواب  نیا  رب  زین  ّتنس  لها  نادنمشناد  رتشیب  هعیش ، نادنمشناد  رب  نوزفا  . 2

زا هک  یندب  نامه  اب  هرابود  ندرم ، زا  سپ  یناوارف ، ياه  ناسنا  راگدرورپ  تساوخ  هب  هتشذگ ، رد  هک  دنام  دهاوخن  یکـش  نیاربانب 
.دنا هداد  همادا  ییایند  یگدنز  هب  هدش ، هدنز  دنا  هتفر  ایند 

ْمُِکتْوَم ِدـَْعب  نِّم  مُکاَْنثََعب   ّ َ ُمث ( 55) َنوُرُظنَت ُْمتنَأ  ُهَقِعاَّصلا َو  ُمُْکتَذَـخَأَف  ًهَرْهَج  َهَّللا  يََرن  َیتَـح  َکـَل  َنِمْؤُّن  َنل  َیـسُوماَی  ُْمْتُلق  ْذِإ  َو  - )) 1
(. هیآ 55 و56 (، 2  ) هرقب ( ؛)) نوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل 

ْمُکیُِری َیتْوَْملا َو  ُهَّللا  ِیُْحی  َِکلاَذَک  اَهِـضْعَِبب  ُهُوبِرْـضا  اَْنلُقَف  ( 72) َنوُُمتْکَت ُْمتنُک  اَّم  ٌجِرُْخم  ُهَّللا  اَـهِیف َو  ُْمتْأَراَّداَـف  اًـسْفَن  ُْمْتلَتَق  ْذِإ  َو  - )) 2
(. هیآ 72 و73 (، 2  ) هرقب ( ؛)) نُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  ِِهتاَیاَء 

ِساَّنلا یَلَع  ٍلْـضَف  وُذـَل  َهَّللا  َّنِإ  ْمُهَیْحَأ  َُّمث  ْاُوتُوم  ُهَّللا  ُمَُهل  َلاَـقَف  ِتْوَْملا  َرَذَـح  ٌفُولُأ  ْمُهَو  ْمِهِرَیِد  نِم  ْاوُـجَرَخ  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْملَأ  - )) 3
(. هیآ 243 (، 2  ) هرقب ( ؛)) َنوُرُکْشَی َال  ِساَّنلا  َرَثْکَأ  َّنَِکلَو 

هرقب ( ؛)) ُهَثََعب َُّمث  ٍماَع  َهَْئاِم  ُهَّللا  ُهَتاَمَأَف  اَِهتْوَم  َدـَْعب  ُهَّللا  ِهِذَـه  ییُْحی  یَّنَأ  َلاَـق  اَهِـشوُرُع  یَلَع  ٌهَیِواَـخ  یِهَو  ٍهَیْرَق  یَلَع  َّرَم  يِذَّلاَـک  ْوَأ  - )) 4
(. هیآ 259 (، 2)

(. هیآ 49 (، 3  ) نارمع لآ  ( ؛)) ِهَّللا ِنْذِِإب  یَتْوَْملا  یْحُأَو  - )) 5
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ییامزآدوخ

.دیهد حیضوت  حالطصا  تغل و  هاگن  زا  ار  تعجر  . 1

.دیهد حیضوت  تعجر  یگنوگچ  یتسیچ و  هراب  رد  . 2

؟ دنفلاخم هعیش  داقتعا  اب  ارچ  تسا و  هنوگچ  تعجر  هراب  رد  تنس  لها  رواب  . 3

؟ دشاب رثؤم  ینید  تیبرت  رد  دناوت  یم  تعجر  هب  رواب  هنوگچ  . 4

؟ دراد داقتعا  نیا  تابثا  رد  یشقن  هچ  هتشذگ  ياه  تما  رد  تعجر  شرازگ  . 5

===

شهوژپ يارب  عبانم 

.ق 1380 باتک ، ءایحا  تاراشتنا  تکرش  نارهت ، درف ، يریزو  داوجدمحم  دیس  همجرت  رون ، روهظ  یلع ، رورپ ، تداعس  . 1

.مالسا رشنلاراد  تاراشتنا  دلو ، هاشریم  دمحم  همجرت  تعجر ، هعیش و  اضردمحم ، یسبط ، . 2

.ش  1380 رئاز ، تاراشتنا  مق ، باتفآ ، يامیس  هللا ، بیبح  يرهاط ، . 3

.ش 1379 مالسا ، یشورفباتک  نارهت ، جارعم ، تعجر و  نسحلاوبا ، ینیوزق ، یعیفر  . 4

.ش  1377 یمالسا ، تاراشتنا  مق ، ثیدح ، نآرق و  لقع ، هاگدید  زا  تعجر  نسح ، یمراط ، . 5
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( نامزلارخآرد  ) ناگدننک تعجر  تعجر و  مهدزاود : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

نامزلارخآ رد  تعجر 

ضرالا هباد  جورخ 

ناگدرم یخرب  ندش  هدنز 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يرای  رب  ایبنا  نامیپ 

ندرم راب  ود  ندش و  هدنز  راب  ود 

ناگدرم ندشن  هدنز  رب  تیب  لها  نانمشد  دنگوس 

ناگدننک تعجر 
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دمآرد شیپ 

روهظ نارود  نامزلارخآ و  رد  ار  ناگدرم  یخرب  تشگزاب  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  نانخس  هب  دانتسا  اب  تیب  لها  بتکم  ناوریپ 
لیلد هک  دش  دای  تعجر  عوقو  رب  هتشذگ  سرد  رد  هک  یتایآ  رب  نوزفا  .دنناد  یم ملسم  ریزگان و  يرما  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح 

زا یخرب  نایب  هب  هک  تسا  یتایآ  تسا ، هتفگ  نخـس  تعجر  هراب  رد  هک  تایآ  زا  يرگید  هتـسد  .دوب  دهاوخ  نآ  ناکما  رب  ینـشور 
.دراد تلالد  تمایق  زا  شیپ  نامزلارخآ و  رد  تعجر  رب  تایاور ،

نید ناگرزب  مالـسلا و  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  هلیـسو  هب  ریـسفت  ای  لیوأت ، دـنمزاین  تاـیآ ، زا  هورگ  نیا  تسخن ، هتـسد  فـالخ  رب 
.تسا

نیا ناگرزب ، تانایب  زین  مالـسلا و  مهیلع  ناموصعم  نانخـس  میرک ، نآرق  تایآ  زا  يدـنم  هرهب  اـب  اـت  دوش  یم  شـالت  سرد  نیا  رد 
.مینک یم  شرافس  هراب  نیا  رد  لصفم  عبانم  هب  ار  بلاطم  رتشیب  لیصفت  .مییامن و  یسررب  ناکما  دح  رد  ار  ثحب 

نامزلا رخآ  رد  تعجر 

هراشا

زا يرامـش  زا  دـنناد ، یم  تایاور  زا  هرهب  اب  طـقف  ار  تماـیق  ییاـپرب  زا  شیپ  روهظ و  رـصع  رد  تعجر  هک  یخرب  روصت  فـالخ  رب 
نیدـب طوبرم ، ثحابم  تایآ و  نیا  زا  یخرب  .درک  تابثا  ار  گرزب  هدـیدپ  نیا  ناوت  یم  تایاور  حیـضوت  اب  هچرگا  زین  نآرق  تایآ 

: دنرارق

ضرالا هباد  جورخ 

هدش هتسناد  تعجر  هب  طوبرم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تیاور  زا  هدافتسا  اب  هک  یتایآ  زا 
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: تسا هدروآ  نایم  هب  نخس  ضرالا " هباد   " جورخ زا  هک  تسا  يا  هیآ  تسا ،

ناشیا رب  باذـع ]  ] لوق نوچ  ؛(1) و  نُوِنقُوی َال  اَِنتاَیَاِب  ْاُونَاـک  َساَّنلا  َّنَأ  ْمُهُمَِّلُکت  ِضْرَأـْلا  َنِّم  ًهَّباَد  ْمَُهل  اَـنْجَرْخَأ  ْمِْهیَلَع  ُلْوَْقلا  َعَقَو  اَذِإ  َو 
ياه هناشن  هب  دیاب ] هک  نانچ   ] مدرم هک : دیوگ  نخس  ناشیا  اب  هک  میروآ  یم  نوریب  نانآ  يارب  نیمز  زا  ار  يا  هدنبنج  ددرگ ، بجاو 

.دنتشادن نیقی  ام 

: دنک یم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  یمق  ریسفت  زا  لقن  هب  فیرش ، هیآ  لیذ  رد  ییاور  ثحب  رد  ییابطابط  همالع 

هدرک و عمج  نش  يرادقم  هک  لاح  نیدب  دید ؛ هدیباوخ  دجسم  رد  ار  وا  دروخرب و  نینمؤملاریما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
ضرع باحـصا  زا  يدرم  ضرالا »! هباد  يا  زیخرب  : » دومرف داد و  شتکرح  دوخ  ياـپ  اـب  ترـضح  .دوب  هتـشاذگ  نآ  يور  ار  شرس 

وا يارب  زج  مان ، نیا  دـنگوس ! ادـخ  هب  هن ؛ : » دومرف میماـنب »؟ ماـن  نیا  هب  ار  دوخ  ياـقفر  میناوت  یم  مه  اـم  اـیآ  هَّللا ! لوسر  اـی  : » درک
نوچ یلع ! ای  : » دومرف هاگ  نآ  ُلْوَْقلا .»… َعَقَو  اَذِإ  َو  دومرف « : وا  هرابرد  شباتک  رد  یلاعت  يادخ  هک  تسا  يا  هباد  نامه  وا  تسین و 

نانمـشد نداهن و  غاد  هلیـسو  تسا  وت  اـب  هک  یلاـح  رد  دروآ ؛ یم  نوریب  تروص  نیرتهب  رد  ار  وت  یلاـعت  يادـخ  دوش ، ناـمزلارخآ 
(2) «. ینک یم  ناشن  نآ ، اب  ار  دوخ 

ناگدنبنج هب  طقف  هباد »  » دنرادنپ یم  یضعب  هچنآ  فالخ  رب  تسا و  نیمز »  » يانعم هب  ضرا ،»  » و هدنبنج »  » يانعم هب  هباد ،»  » نیاربانب
یم دوه  هروس  هیآ 6  رد  هک  نانچ  دریگ ؛ یم  ربرد  زین  ار  اه  ناـسنا  هک  دراد  يا  هدرتسگ  موهفم  هکلب  دوش ؛ یمن  قـالطا  ناـسنا  ریغ 

: میناوخ

.تسا ادخ  هدهع  رب  وا  يزور  هک  نیا  رگم  تسین ، نیمز  رد  يا  هدنبنج  چیه  اَُهقْزِر ؛)) ِهَّللا  یَلَع  اَّلِإ  ِضْرَْألا  ِیف  ٍهَّبآَد  نِم  اَم  َو  ))

: تسا هدمآ  لحن  هروس  هیآ 61  رد  زین   و 

هدنبنج درک ، یم  تازاجم  ناشیاه  متس  ببـس  هب  ار  مدرم  دنوادخ ، رگا  ٍهَّبآَد ؛)) نِم  اَْهیَلَع  َكََرت  اَم  مِهِْملُِظب  َساَّنلا  ُهَّللا  ُذِخاَُؤی  َْول  َو  ))
.تشاذگ یمن  یقاب  نیمز  رب  ار  يا 

 . هیآ 82 (، 27  ) لمن - 1
ص 567. ج15 ، نازیملا ، ییابطابط ، نیسح  دمحم  - 2
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رتشیب رد  ناوت  یم  هک  .دـنا  هدرک  رکذ  روآ  تفگـش  ياه  یگژیو  اب  ناسنا  ریغ  سنج  زا  يدوجوم  ار  ضرالا  هباد  ّتنـس ، لـها  هتبلا 
.دید ار  نآ  هیآ  لیذ  اهنآ  ریسافت 

هتـسجرب ياهراک  زا  یکی  هک  دـنناد  یم  هداعلا  قوف  ناسنا  کی  ار  ضرالا  هباد  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  تاـیاور  زا  يوریپ  هب  هعیش 
ياصع هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  یخرب  زا  یتح  .تسا  اه  نآ  يراذـگ  هناشن  ناـقفانم و  زا  ناناملـسم  فوفـص  نتخاسادـج  وا ،

هطلـس تموکح و  رازبا  نامیلـس  متاخ  و  زاجعا ، ناوت و  رازبا  یـسوم ، ياصع  هک  میناد  یم  تسا و  وا  اـب  نامیلـس  رتشگنا  یـسوم و 
: تسا هدرک  فصو  هنوگ  نیا  ار  دوخ  ریما  ترضح  یتیاور  رد  .تسا  رگاشفا  دنم و  ناوت  ناسنا  کی  وا  ور ، نیا  زا  .تسا  یهلا 

بحاص نم  اـنامه  ؛(1) و  َساَّنلا ُمِّلَُکت  ِیتَّلا  ُهَّباَّدـلا  ِمَـسیِْملا َو  اَـصَْعلا َو  ُبِحاََـصل  یِّنِإ  ِلَوُّدـلا َو  ِهـَلْوَد  ِتاَّرَْکلا َو  ُبِحاََـصل  یِّنِإ  َو  … 
.دیوگ یم  نخس  مدرم  اب  هک  متسه  يا  هدنبنج  راذگ و  هناشن  اصع و  بحاص  نم  متسه و  اه  تلود  تلود  اه و  تشگزاب 

َثِراَو ِنیِّدلا َو  َدوُمَع  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  تسا : هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لقن  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ترایز  رد  ور ، نیا  زا 
.راذگ هناشن  بحاص  نیرخآ و  نیلوا و  شناد  ثراو  نید و  نوتس  يا  وت  رب  دورد  ؛(2)  مَسیِْملا َبِحاَص  َنیِرِخْآلا َو  َنِیلَّوَْألا َو  ِْملِع 

شیپ ّمهم  سب  يراک  ماجنا  يارب  هک  تسا  يا  هتـسجرب  ناسنا  ضرالاهباد » : » تفگ ناوت  یم  یتحار  هب  دـش ، لقن  هچنآ  هب  هجوت  اب   
.ددرگ یم  زاب  نیمز  هب  تمایق  زا 

یم صخـشم  ار  ناشفوفـص  دنک و  یم  يراذـگ  هناشن  ار  رفاک  نمؤم و  هک  تسا  هدـش  دراو  یّنـس  هعیـش و  تایاور  رد  هک  نیا  زین  و 
.تسا انعم  نیمه  بسانم  زین  هدمآ  وا  فیصوت  ناونع  هب  نآرق  هیآ  نتم  رد  هک  مدرم  اب  نتفگ  نخس  .تسا  راگزاس  ناسنا  اب  دزاس ،

ناگدرم یخرب  ندش  هدنز 

: تسا نینچ  تسا ، هدش  لالدتسا  نامزلارخآ ، رد  تعجر  ندوب  یمتح  رب  نآ  هطساو  هب  هک  یتایآ  زا  رگید  یکی 

ص 197. ج1 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - 1
ش 3197. ص 589 ، ج2 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  قودص ، خیش  - 2
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ار ام  تایآ  هک  ار  یناسک  زا  یهورگ  یتما ، ره  زا  هک  زور  نآ  ؛(1) و  َنوُعَزُوی ْمُهَف  اَِنتَیَآِب  ُبِّذَُکی  نَّمَم  اًجْوَف  ٍهَّمُأ  ِّلُک  نِم  ُرُشَْحن  َمْوَیَو 
.دندنویپب مه  هب  همه  ات  دنوش ، یم  هتشاد  هاگن  نانآ  سپ  مینک ؛ یم  روشحم  دنا ، هدرک  بیذکت 

(3) یسوط خیش  زین  (2) و  دیفم خیش  ناوت  یم  دنا ، هدرک  لالدتسا  نامزلارخآ ، رد  تعجر  رب  هیآ ، نیا  هلیـسو  هب  هک  یناسک  هلمج  زا 
.درب مان  ار 

: تسا هتشون  فیرش  هیآ  نیا  لیذ  نایبلا  عمجم  ریسفت  رد  یسربط  موحرم 

بجوم نخـس ، رد  نِم »  » ندمآ دنا : هتفگ  هدرک و  لالدتـسا  دوخ  داقتعا  یتسرد  رب  هیآ ، نیا  اب  دنراد ، هدـیقع  تعجر  هب  هک  نایعیش 
دـنوش و یمن  هتخیگنارب  رگید  یخرب  هدـش و  هتخیگنارب  ماوـقا  زا  یخرب  رظن ، دروـم  زور  رد  هک  نیا  رب  دراد  تلـالد  تسا و  ضیعبت 
ار نانآ  زا  کی  چیه  میزیگنا و  یم  رب  ار  نانآ   » تسا هدومرف  نآ  هرابرد  ناحبس ، دنوادخ  هک  ارچ  تسین ؛ ریخاتسر  زور  تفـص  نیا ،

(4)« .مینک یمن  راذگورف 

نیا نایب  رد  هاگ  نآ  .دـنک  یم  نایب  ار  الاب  لالدتـسا  اه ، نآ  ّدر  نانخـس و  یخرب  نایب  زا  سپ  فیرـش ، هیآ  لیذ  زین  ییابطابط  همالع 
: دسیون یم  تسا ، تمایق  زا  ریغ  نآرق ، رظن  زا  رشح »  » هک

زا شیپ  هک  تسا  یمیالع  زا  یکی  دوخ ، هک  دـنا  هدـش  عقاو  نیمز  زا  هباد »  » ندـش نوریب  ناتـساد  زا  سپ  شدـعب ، هیآ  ود  هیآ و  نیا 
نآ عیاقو  فاصوا  دعب  هیآ  دنچ  ات  ِروُّصلا و  ِیف  َخـُِفن  َو  دـیامرف : یم  نآ  هرابرد  دـعب ، هیآ  دـنچ  رد  هک  یتمایق  دوش ؛ یم  عقاو  تمایق 

بیترت نوچ  دنک ؛ رکذ  رتدوز  ار  نآ  عیاقو  زا  یکی  نآ ، عیاقو  تمایق و  لصا  نایب  زاغآ  زا  شیپ  درادـن  انعم  دـنک و  یم  نایب  ار  زور 
؛ دـیامرف رکذ  روص  خـفن  هلأسم  زا  سپ  ار  نآ  دـشاب ، تمایق  عیاقو  وزج  مه  یتما  ره  زا  جوف  کی  رـشح  رگا  دـنک  یم  اضتقا  یعوقو 

؛ تسا هدروآ  ار  یتما  ره  زا  جوف  رشح  هلأسم  روص ، خفن  زا  شیپ  هکلب  درکن ، رکذ  هنوگ  نیا  یلو 

 . هیآ 83 (، 27  ) لمن - 1
ص32. هیورسلا ، لئاسملا  دیفم ، خیش  - 2

ص120. ج8 ، نایبتلا ، یسوط ، خیش  - 3
ص 366. ج 87 ، نایبلا ، عمجم  یسربط ، - 4
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(1) .تسین تمایق  عیاقو  وزج  رشح  نیا  دوش  یم  مولعم  سپ 

نآ هک  تسا  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یـشیامرف  دانتـسا  هب  فیرـش ، هیآ  لـیذ  ار  نومـضم  نیمه  زین  یمق  ریـسفت  رد 
: دومرف ترضح 

: دومرف تسا .» تمایق  هرابرد  هیآ  نیا  دنیوگ : یم  : » تفگ يوار  دنیوگ ؟ یم  هچ  اًجْوَف )) ٍهَّمُأ  ِّلُک  نِم  ُرُـشَْحن  َمْوَی   )) هیآ هرابرد  مدرم 
روشحم ار  یجوف  تما  ره  زا  تمایق  رد  یلاعت ، يادـخ  رگم  .تسا  تعجر  هرابرد  هکلب  تسین ؛ دـنیوگ ، یم  ناـنآ  هک  روط  نیا  هن ، »
روشحم ار  ناـنآ  اًدَـحَأ ؛)) ْمُْهنِم  ْرِداَُـغن  ْمَلَف  ْمُهَنْرَـشَحَو  : )) دومرف شدوخ  هک  نیا  اـب  دـنک ؟ یم  اـهر  ار  اـه  تما  نآ  هیقب  دـنک و  یم 

(2)« .میتخادنین ملق  زا  ار  يدحا  میدرک و 

: تسا نکمم  نامز  هس  نیا  زا  یکی  رد  روکذم  هیآ  ندش  هتخیگنارب  هک  نیا  نخس  هاتوک 

.تشاد دهاوخن  یمراهچ  تروص  تمایق و  ماگنه  رد  ای  تمایق  زا  سپ  تمایق ، زا  شیپ 

.دنوش روشحم  يدادعت  یتما ، ره  زا  هک  نیا  هن  تسا ؛ ریگارف  تمایق ، رد  رشح  هک  ارچ  تسا ؛ لطاب  موس  تروص 

لامتحا طقف  نایب ، نیا  اب  تفر و  دنهاوخ  تشهب  هب  ناکین  منهج و  هب  نامرجم  تمایق ، زا  سپ  هک  ارچ  تسا ؛ لطاب  زین  مود  تروص   
.تسا هیماما  هعیش  لوق  هک  دنام ، دهاوخ  یقاب  تسخن ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يرای  رب  ایبنا  نامیپ 

نِّم مُُکْتیَتاَء  آََمل  َنیِِّیبَنلا  َقَثیِم  ُهَّللا  َذَـخَأ  ْذِإَو  : )) تسا هیآ  نیا  تسا ، هدرک  هئارا  ناـمزلا  رخآ  رد  تعجر  رب  هعیـش  هک  یتاـیآ  هلمج  زا 
َلاَق اَنْرَْرقَأ  ْاُولاَق  يِرْصِإ  ْمُِکلَذ  یَلَع  ُْمتْذَخَأَو  ُْمتْرَْرقَأَء  َلاَق  ُهَّنُرُـصنََتلَو و  ِِهب  َُّننِمُْؤَتل  ْمُکَعَم  اَمِّل  ٌقِّدَصُّم  ٌلوُسَر  ْمُکَءآَج  َُّمث  ٍهَمْکِحَو  ٍبَتِک 

باتک و امـش  هب  هاگ  ره  هک  تفرگ  نامیپ  ناربمایپ  زا  دـنوادخ  هک  یماـگنه  نک ) داـی   ) و  » (3) ؛)) َنیِدِهَّشلا َنِّم  مُکَعَم  اَنَأَو  ْاوُدَهْـشاَف 
تسا امش  اب  ار  هچنآ  هک  دمآ  يا  هداتسرف  ار  امش  سپس  مداد ، یتمکح 

ص 570. ج 15 ، نازیملا ، ییابطابط ، نیسحدمحم  - 1
ص 36. ج 2 ، یمق ، ریسفت  یمق ، میهاربا  نب  یلع  - 2

هیآ 81. (، 3) نارمع لآ  - 3
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»؟ دـیتفریذپ ار  منامیپ  هراب  نیا  رد  دـیدرک و  رارقا  ایآ  : » دومرف دـینک و  شا  يراـی  ًاـمتح  دـیروایب و  ناـمیا  وا  هب  هتبلا  درک ، قیدـصت 
« .مناهاوگ زا  امش  اب  نم  دیشاب و  هاوگ  سپ  تفگ : میدرک .» رارقا  يرآ ، : » دنتفگ

یم هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  ینـشور  هب  هک  دنرواب  نیا  رب  ناشیا ، ياه  ییامنهار  زا  يدنم  هرهب  اب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  ناوریپ 
.دوب دـهاوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ندـمآ  زا  سپ  تسا ، هدـش  هتفرگ  نامیپ  نآ  رب  ناربمایپ  زا  هک  یناـمیا  يراـی و  دوش 

هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  ینامز  ینعی  دنراد ؛ تلالد  هدنیآ  نامز  رد  راک  ماجنا  رب  هدوب ، دـکؤم  عراضم  ُهَّنُرُـصنََتل »  » و َُّننِمُْؤَتل »  » لاعفا
ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  دوخ ، یهلا  نامیپ  هیاپ  رب  نیـشیپ ، ناربماـیپ  دـنوش و  هدـنز  یگمه  هتـشذگ  ناربماـیپ  هلآ و  هیلع و 

.دنهد يرای 

ندرم راب  ود  ندش و  هدنز  راب  ود 

ِْنیَتَْنثا اَنَْتیَیْحَأ  ِْنیَتَْنثا َو  اَنَّتَمَأ  آَنَّبَر  ْاُولاَق  : )) دـیامرف یم  ناشیا  نابز  زا  دـنک ، یم  لقن  ار  ناگدرم  یخرب  نانخـس  هک  هاـگ  نآ  دـنوادخ ،
هب يدرک و  هدـنز  ار  ام  رابود  يدـناریم و  ار  ام  راـبود  اراـگدرورپ ! دـنیوگ : یم   » (1) ؛)) ٍلِیبَس نِّم  ٍجوُرُخ  َیلِإ  ْلَهَف  اَِنبُونُذـِب  اَْـنفَرَتْعاَف 

»؟ تسه شتآ ) زا   ) ندش نوریب  يارب  یهار  ایآ  سپ  میدرک ؛ فارتعا  نامناهانگ 

تعجر رد  نـیا ، ؛(2)  هعجرلا یف  کـلذ  : » تسا هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  فیرـش ، هیآ  نیا  لـیذ  رد  یمق  ریـسفت  رد   
«. تسا

ناگدرم ندشن  هدنز  رب  تیب  لها  نانمشد  دنگوس 

: تسا هیآ  نیا  هدش ، لیوأت  تعجر  هب  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  نایب  رد  هک  ییاه  هیآ  رگید  زا 

نیرت تخـس  اب  و   » (3) ؛)) َنوُمَْلعَیاـَل ِساَّنلا  َرَثْکَأ  َّنَِکل  اقَح َو  ِْهیَلَع  اًدـْعَو  یََلب  ُتوُمَی  نَم  ُهَّللا  ُثَْعبَیاـَل  ْمِِهنَْمیَأ  َدـْهَج  ِهَّللاـِب  ْاوُمَْـسقَأ  َو  ))
قح وا  رب  هدعو  نیا  ماجنا ) ، ) يرآ .تخیگنا  دهاوخن  رب  دریم  یم  هک  ار  یـسک  ادخ  هک  دندرک  دای  دنگوس  ادـخ  هب  ناشیاهدـنگوس 

« .دنناد یمن  مدرم  رتشیب  یلو  تسا ؛

هیآ 11. (، 40) رفاغ - 1
ص 256. ج 2 ، یمق ، ریسفت  یمق ، میهاربا  نب  یلع  - 2

هیآ 38. (، 16) لحن - 3
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: دنک یم  لقن  ریصب  وبا  زا  دنس  رکذ  اب  یفاک  باتک  رد  ینیلک  موحرم 

دنوادخ هب  يراشفاپ  هغلابم و  اب  نانآ  و  : » دیامرف یم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  نیا  : » مدرک ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هب 
یمن مدرم  رتشیب  نکل  تسا ؛ قح  یهلا  هدعو  هتبلا  یلب ، .درک  دهاوخن  هدنز  ار  دریمب  هک  یـسک  زگره  دنوادخ  هک  دننک  دای  دنگوس 
يارب دنرادنپ و  یم  نینچ  ناکرشم  : » مدرک ضرع  دنیوگ »؟ یم  هچ  هراب  نیا  رد  هماع ) ! ) ریصبوبا يا  : » دومرف تسیچ »؟ روظنم  دنناد 

رب گرم  : » دومرف ترضح  درک .» دهاوخن  هدنز  ار  ناگدرم  زگره  دنوادخ  هک  دنروخ  یم  دنگوس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
: دـیوگ یم  ریـصبوبا  اّزُع »؟ تال و  هب  ای  دـنروخ ، یم  مسق  هللا  هب  ناکرـشم  ایآ  سرپب  اه  نآ  زا  دـیوگ ! یم  ینخـس  نینچ  هک  یـسک 

دنوادـخ دزیخ ، اپ  هب  ام  مئاق  هک  یماـگنه  ریـصبوبا ! يا  : » دومرف ناـشیا  اـمرف .» ناـیب  ار  هیآ  ياـنعم  میارب  سپ  موش ! تیادـف  متفگ : »
نیا نوچ  .تسا  ناشیاه  هناش  يور  رب  ناشیاهریـشمش  ياه  هریگ  هک  دـنک  هدـنز  دزیگنارب و  وا  يرای  يارب  ار  ام  نایعیـش  زا  یهورگ 
مئاق اب  اه  نآ  دندش و  هتخیگنارب  ناشیاهربق  زا  نالف  نالف و  : » دنیوگ رگیدکی  هب  دسرب ، دنشاب  هدرمن  هک  ام  نایعیـش  زا  یموق  هب  ربخ 

؟ دیتسه وگغورد  ردقچ  نایعیش ! هورگ  يا  : » دنیوگ اه  نآ  دسرب ؛ ام  نانمشد  زا  یهورگ  شوگ  هب  نخس  نیا  دنتـسه .» مالـسلا  هیلع 
ات دش ، دنهاوخن  هدنز  هدشن و  هدنز  دییوگ  یم  امش  هک  اه  نیا  هَّللاو ! هن  دییوگ ؟ یم  غورد  امش  تسا و  امـش  تموکح  تلود و  نیا 

دننک دای  دـنگوس  دـنوادخ  هب  يراشفاپ  هغلابم و  اب  نانآ  و  دـیامرف : یم  هدرک ، تیاکح  ار  اه  نآ  راتفگ  دـنوادخ ، سپ  تمایق ؛» زور 
(1)« .درک دهاوخن  هدنز  ار  دریمب  هک  یسک  زگره  دنوادخ  هک 

ترـضح نارود  رد  ار  تعجر  ندوب  یمتح  مالـسلا ، مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  نایب  اـب  تاـیآ ، هتـسد  ود  ره  زا  هرهب  اـب  هعیـش  میدـید 
.تسا هدرک  تابثا  مالسلا  هیلع  يدهم 

نامزلارخآ رد  تعجر  تابثا  يارب  تایآ ، تسخن  هتـسد  زا  هدافتـسا  تسا ، رتشیب  ثحب  لحم  هچنآ  .تسا  نشور  مود  هتـسد  تلـالد 
.تسا

رد تعجر  زا  ییاه  هنومن  رکذ  هک  تسا  رواب  نیا  رب  هعیش  هدشدای ، تایآ  رب  نوزفا 

رکذ زین  یمق  ریسفت  یشایع و  ریـسفت  رد  یتوافت  كدنا  اب  تیاور  نیا  ح 14 ؛ ص 50 ، یفاک ، هضور  ینیلک ، بوقعی  نب  دـمحم  - 1
ص 259. ج 2 ، یشایع ، ریسفت  ك.ر : .تسا  هدش 
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: دومرف دنمشزرا  یتیاور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  .دشاب  هدنیآ  رد  نآ  عوقو  رب  یلیلد  دوخ  دناوت  یم  هتشذگ ،

ینب ننـس  نوئطخیال  مهقیرط و  نوئطخت  یتح ال  هذقلاب  هذقلا  لعنلاب و  لعنلا  وذح  مکلبق  ناک  نم  ننـس  ّنبکرتل  هدیب  یـسفن  يذلاو 
هتـشاد نایرج  هتـشذگ  ياه  تما  رد  هک  یتّنـس  ره  اب  ناناملـسم  امـش  دنگوس ! تسا  وا  تسد  هب  مناج  هک  یـسک  نآ  هب  ؛(1) لیئارسا

هک يروط  هب  تفای ؛ دـهاوخ  نایرج  تما  نیا  رد  وم  هب  وم  تسا ، هتفای  نایرج  اه  تما  نآ  رد  هچنآ  دـش و  دـیهاوخ  ور  هب  ور  تسا ،
.دریگ یم  هدیدان  ار  امش  دوب  لیئارسا  ینب  رد  هک  اه  ّتنس  نآ  هن  دیوش و  یم  فرحنم  اه  ّتنس  نآ  زا  امش  هن 

ربمایپ هک  دـنراد  رظن  قافتا  زین  تسا و  هتفرگ  تروص  ییاه  تعجر  هتـشذگ  ياـه  تما  رد  هک  دـنراد  رظن  قاـفتا  ّتنـس ، لـها  همه 
هک تسین  یکـش  و  داتفا .» دـهاوخ  قافتا  زین  نم  تما  رد  تسا ، هداد  خر  هتـشذگ  ياه  تما  رد  هچ  ره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
خر یمالـسا  تما  رد  يدادـیور  نینچ  زورما ، اـت  هک  تسین  یکـش  زین  تسا و  شیپ  ياـه  تما  ثداوح  نیرت  مهم  زا  یکی  تعجر ،

.دش دهاوخ  نینچ  هدنیآ  رد  نیاربانب  تسا ؛ هدادن 

ناگدننک تعجر 

هراشا

زا هک  یتیاور  دـننام  تسا  هدرک  رکذ  صلاخ  نارفاک  صلاخ و  نانمؤم  ار  ناگدـننک  تعجر  یلک  تروص  هب  هک  یتاـیاور  رب  نوزفا   
: دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

تسین و یناگمه  تعجر  ؛(2)  ًاضحم كرـشلا  ضحم  وا  ًاضحم  نامیالا  ضحم  نم  ّالا  عجری  هصاخ ال  یه  هماعب و  تسیل  هعجرلا  نا 
.دندرگ یم  رب  ایند  هب  ضحم  ناکرشم  زین  ضحم و  صلاخ و  نانمؤم  طقف 

: تسا هدرک  هراشا  هژیو  روط  هب  ییاه  هورگ  دارفا و  هب  زین  تایاور  یخرب 

، يذمرت ننـس  ك.ر : نینچمه  ذذق .) هدام  لیذ  ، ) ص 72 ج 12 ، برعلا ، ناسل  و  رثـالا ، ثیدـحلا و  بیرغ  یف  هیاـهنلا  ریثا ، نبا  - 1
زنک يدـنه ، یقتم  ص286 ؛ ج9 ، هغالبلا ، جـهن  حرـش  دـیدحلا ، یبا  نبا  ص 244 ؛ ج3 ، ریبـکلا ، مجعملا  یناربـط ، ص331 ؛ ج3 ،

ج6، ماـکحالا ، مزح ، نبا  ص364 ؛ ج2 ، ریثک ، نبا  ریـسفت  ریثک ، نبا  ص 273 ؛ ج7 ، یبطرق ، ریـسفت  یبطرق ، ص 94 ؛ ج8 ، لامعلا ،
...و ص 86 

ص 39. ج 53 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  - 2
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هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تعجر  . 1

(1) (( ٍداَعَم َیلِإ  َكُّدآََرل  َناَءْرُْقلا  َْکیَلَع  َضَرَف  يِذَّلا  َّنِإ   )) هیآ ریـسفت  رد  هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  زا  یلباـک  دـلاخوبا   
….« ددرگ یم  رب  امش  يوس  هب  ناتربمایپ   (2) ؛… هلآو هیلع  هللا  یلص  مکیبن  مکیلا  عجری  : » دومرف

: دیوگ یم  نیعا  نب  ریکب 

؛ مرادن وا  رد  دیدرت  چیه  هک  یـسک  ؛(3)  ناْعِجْرَیَـس ًایلَع  َو  ص )  ) هَّللا َلوُسَر  َّنِا  مالـسلا  هیلع  رفعج  ابا  ینعی  هیف  کـشال  نم  یل  لاـق 
.دننک یم  تعجر  یلع  ربمایپ و  دومرف : نم  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ینعی 

ِْتقَْولا ِمْوَی  َیلِإ  ( 37  ) َنیِرَظنُْملا َنِم  َکَّنِإَف  َلاَق  ( 36  ) َنُوثَْعُبی ِمْوَی  َیلِإ  ِینْرِظنَأَف  ِّبَر  َلاَق   )) هفیرـش هیآ  لیذ  ییابطابط  همـالع  موحرم   
موی مولعملا  تقولا  موی  : » دوـمرف روکذـم  هیآ  هراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  تسا  هدرک  لـقن  یمق  ریـسفت  زا   (4) ؛)) ِمُوْلعَْملا

دنوادـخ لوسر  هک  تسا  يزور  موـلعم  تقو  زور  ؛(5)  سدقملا تیب  یف  یتلا  هرخـصلا  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هحبذـی 
« .دشک یم  سدقم  تیب  رد  يا  هرخص  رب  ار ) ناطیش  )

مالسلا هیلع  یلع  تعجر  . 2

لقن ریـصبوبا  زا  میهاربا  نب  یلع  .دنک  یم  تعجر  راب  نیدنچ  مالـسلا ، هیلع  یلع  ترـضح  هک  تسا  هدش  دراو  یناوارف  تایاور  رد   
: دومرف نینچ  یثیدح  نمض  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  دنک  یم 

هَروُص َو َو ِنَسحَا  ِیف  هَّللا  َکَجَرخَا  نامّزلارِخآ  ِیف  َناک  اِذا  یلَع  ای  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  … 
هدنز یتروص  نیرتهب  هب  نامزلارخآ  رد  ار  وت  دنوادخ  یلع ! يا  ؛(6)  َکئادعَا هب  ُمسَت  ٌمَْسیَم  َکَعَم 

هیآ 85. (، 28) صصق - 1
ص 147. ج 1 ، یمقلاریسفت ، یمق ، میهاربا  نب  یلع  - 2

ح2. ص 39 ، ج53 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  - 3
.36 هیآ 38 -  (: 15) رجح - 4

ص 252. ج 12 ، نازیملاریسفت ، ییابطابط ،  نیسحدمحم  - 5
ح 42. ص275 ، ظاقیالا ، یلماع ، رح  خیش  - 6
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.يراذگ یم  ناشن  نآ  اب  ار  تنانمشد  هک  يراد  تسد  رد  يرازبا  هک  یلاح  رد  دنک ، یم 

هدننک تعجر  نیلوا  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  . 3

.تسا هدش  یفرعم  هدننک  تعجر  نیتسخن  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسح  ماما  تایاور ، رد   

: تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   

هَّللادبعوبا لاق  مث  .هذقلاب  هذقلا  وذح  مهلتقیف  هباحـصا ، هیواعم و  نبدیزی  و  هباحـصا ، یلع و  نب  نیـسحلا  ایندلا ، یلا  رکی  نم  لوا  نا 
هب هک  یـسک  نیتسخن  انامه   (2)،(1) (( اًریِفَن َرَثْکَأ  ْمُکَْنلَعَج  َنِیَنب َو  َْومَِأب ٍل َو  مُکَنْدَدـْمَأ  ْمِْهیَلَع َو  َهَّرَْکلا  ُمَُکل  اـَنْدَدَر  َُّمث  : )) مالـسلا هیلع 

ار اهنآ  ترضح  هک  وا  باحصا  هیواعم و  نبدیزی  زین  دنتـسه و  ترـضح  نآ  نارای  مالـسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ددرگ  یم  رب  ایند 
اهنآ يوس  هب  ار  امـش  هاگنآ  دندومرف : توالت  ار  هیآ  نیا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  سپـس  دناسر و  دـهاوخ  تکاله  هب  کی  هب  کی 

.مینادرگ رایسب  ار  امش  هدع  میشخب و  ددم  دنمورین  نادنزرف  لام و  هب  میهد و  هبلغ  اهنآ  رب  مینادرگرب و 

زا دنتفگ و  نخس  دوخ  نارای  اب  دوخ  تداهش  زا  شیپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  نینچمه   
: دندومرف هلمج 

؛ تفر یهاوـخ  قارع  تمـس  هب  يدوز  هب  وـت  مدـنزرف  دـندومرف : نم  هب  دـندوب  هدـنز  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  یماـگنه 
تداهش هب  تنارای  وت و  لحم  نآ  رد  دراد و  مان  ارومع »  » نیمزرس نیا  دندرک ؛ دروخرب  مه  اب  اهنآ  رد  ءایـصوا  ءایبنا و  هک  ینیمزرس 

ِینوُک ُراَناَی  اَْنُلق  دومرف (( : توالت  ار  هیآ  نیا  هاگنآ  دیشچ و  دنهاوخن  ار  نهآ  درد  هک  دنتسه  یناسک  وت  باحـصا  دیـسر و  دیهاوخ 
زا تیاور  نیا  لقن  زا  سپ  نیسح  ماما  هاگنآ  .دوب  دهاوخ  تمالـس  درـس و  امـش  رب  گنج  دومرف : (3) و  ؛)) َمیِه َْربِإ  یَلَع  اًمَلَسَو  اًدَْرب 

قـشنی نم  لوا  نوکاـف  هَّللاءاـشام  ثکما  مث  اـنیبن ، یلع  درن  اـناف  اـنولتق  نئل  هَّللاوف  اورـشباف ، دوـمرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
ضرالا

هیآ 6. (، 17 ، ) ءارسا - 1
ص 282. ج 2 ، یشایع ، ریسفت  دوعسم ، نبدمحم  یشایع ، - 2

هیآ 69. (، 21) ءایبنا - 3
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اهبکری مل  رون  نم  قلب  لیخ  برلا  تالومح  نم  تـالومح  یف  هیلع  هَّللا  ّنم  نم  عیمج  یخا و  اـنا و  یلع و  دـمحم و  نلزنیل  هنع …و 
هللا یلص  هَّللا  لوسر  فیس  یلا  عفدی  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ّنا  مث  هفیس … عم  انمئاق  یلا  هنعفدیل  هءاول و  دمحم  نزهیل  مث  قولخم 

دنهلا یلا  عفدا  یتح  هتقرحا  ّالا  ًامنـص  عدا  ـال  همد و  تقرها  اـّلا  هَّللا  ودـع  یلع  یتآ  ـالف  برغملا  قرـشملا و  یلا  ینثعبی  هلآو و  هیلع 
اجنآ رد  دهاوخب  ادخ  هک  یتدم  میدرگ و  یم  زاب  دوخ  ربمایپ  يوس  هب  انامه  میوش  هتشک  ام  رگا  امش ، رب  داب  تراشب   (1) ؛… اهحتفاف

مالـسلا و هیلع  یلع  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دوش و  یم  زاب  وا  رب  نیمز  هک  متـسه  يرفن  نیلوا  نم  نآ  زا  سپ  میناـم و  یم 
ناـمیارب دـنوادخ  هک  روـن  زا  ییاـه  بکرم  رب  هدراذـگ ، ّتنم  اـهنآ  رب  دـنوادخ  هک  ناـنآ  عـیمج  مالـسلا و  هیلع  نسح  مردارب  نم و 

تکرح هب  ار  دوخ  مچرپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  یبن  سپـس  میوش و  یم  لزان  هدشن  راوس  اهنآ  رب  یقولخم  ام  زا  شیپ  هداتـسرف و 
هللا یلص  مرکا  یبن  ریشمش  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  سپـس  دهد … یم  دمحم  لآ  مئاق  هب  شریـشمش  هارمه  هب  ار  نآ  هدروآ و  رد 
منک یمن  دروخ  رب  ادخ  نانمشد  زا  ینمشد  اب  نم  دنک و  یم  راپـسهر  برغم  قرـشم و  تمـس  هب  ارم  دهد و  یم  نم  هب  ار  هلآو  هیلع 
زین ار  اجنآ  مور و  یم  دنه  هب  سپس  منز و  یم  شتآ  ارنآ  هکنیا  رگم  منک  یمن  دروخرب  یتب  اب  مناسرب و  تکاله  هب  ار  وا  هکنآ  رگم 

…. منک یم  حتف 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  اب  یتدم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  تسخن  تیاور  تایاور و  نیا  زا  نیاربانب ،
.دیامن تعجر  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  یگدنز  تاظحل  نیرخآ  رد  هک  تسین  هنوگ  نیا  دنک و  یم  یگدنز 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  تعجر  . 4

رد ار  نیموصعم  تعجر  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  .تسا  هدـش  هراـشا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تعجر  هب  تاـیاور  زا  يرامـش  رد   
ام تشگزاب  هب  نامیا  هک  یـسک  تسین  ام  نایعیـش ]  ] زا  (2) ؛… انترکب نمؤی  مل  نم  انم  سیل  : » دـیامرف یم  هنوگ  نیا  هاـتوک  یمـالک 

….« دشاب هتشادن 

ص 61. ص 80 و ج 53 ، ج 45 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقاب   دمحم  - 1
ص 458. ج 3 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  قودص ، خیش  - 2
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نیشیپ ناربمایپ  تعجر  . 5

: تسا رارق  نیا  زا  دنا  هداد  دیون  ار  هتشذگ  ناربمایپ  تشگزاب  هک  یتایاور  زا  یکی   

: دومرف ترضح  نآ  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ناکسم  نب  هَّللا  دبع   

ات مدآ  ترضح  زا  ار  يربمایپ  چیه  دنوادخ  ؛(1)  نینمؤملاریما رـصنی  ایندلا و  یلا  عجری  ّالا و  ًارج  ملهف  مدآ  ندل  نم  ًاّیبن  هّللا  ثعب  ام 
.دنیامن یم  يرای  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دندرگ و  یم  رب  ایند  هب  هکنیا  رگم  تخیگناین  رب  رخآ 

هدننک تعجر  نانز  . 6

یلو .تسا  هدمآ  ضحم  رفاک  ضحم و  نمؤم  ناونع  ریز  درادـن و  درم  ای  نز  هب  یـصاصتخا  هدـمع  روط  هب  تعجر  تایاور  هچ  رگا 
ترـضح نآ  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  رمع  نب  لـضفم  تیاور  هلمج  زا  تسا  هدرک  ناوناـب  تعجر  هب  هراـشا  یتاـیاور 

: دومرف

: تلق .هَّللا  لوسر  عم  ناک  امک  یضرملا  یلع  نمقی  یحرجلا و  نیوادی  لاق : نهب ؟ عنصی  ام  و  تلق : .هأرما  رشع  هثالث  مئاقلا  عم  نکی 
دیعس ما  هیسمحالا و  دلاخ  ما  هدیبز و  رسای و  نبرامع  ما  و  هیمـس ، و  هیبلاولا ، هبابح  نمیا و  ما  دیـشر و  تنب  اونقلا  لاق : .یل  نهمـسف 

اهنآ دوـمرف : روـظنم ؟ هـچ  يارب  مـتفگ : .دوـب  دـنهاوخ  نز  هدزیــس  مئاـق  هارمه  ؛(2)  هـنیهجلا دـلاخ  ما  هطـشاملا و  هنابـص  هـیفنحلا و 
ضرع .دـندرک  یم  نینچ  دـندوب  هک  ربمایپ  هارمه  هک  هنوگنامه  دـننک  یم  یگدیـسر  اه  ضیرم  هب  دـننک و  یم  اوادـم  ار  نیحورجم 

رسای نبرامع  ردام  هیمس  هیبلاو و  هبابح  نمیا و  ما  دیشر و  رتخد  اونق  دومرف : ترـضح  نآ  .دیربب  مان  ار  اهنآ  تسا  نکمم  رگا  مدرک 
.هینهج دلاخ  ما  هطشام و  هنابص  هیفنح و  دیعس  ما  هیسمحا و  دلاخ  ما  هدیبز و  و 

.تسا هدمآ  لصفم  ياه  باتک  رد  هک  هدش  هراشا  زین  رگید  ياه  هورگ  دارفا و  یخرب  هب  تایاور  رد  هتبلا   

ص 106. ج 1 ، یمق ، ریسفت  یمق ، میهاربا  نب  یلع  - 1
ص 259. همامالا ، لئالد  يربط ، متسر  نبریرج  نبدمحم  - 2
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ییامزآدوخ

.دنک یم  تلالد  نامزلارخآ  رد  تعجر  رب  هنوگچ  دیهد  حیضوت  ضرالا  هباد  هراب  رد  . 1

.دیهد حیضوت  لیصفت  هب  ار  نآ  تسا  لمن  هروس  هیآ 83  تعجر  هب  طوبرم  تایآ  نیرت  مهم  زا  . 2

.دیهد حرش  دنک ؟ یم  تلالد  نامزلارخآ  رد  تعجر  رب  هنوگچ  رفاغ  هروس  هیآ 11  . 3

؟ درک تابثا  ار  هدنیآ  رد  تعجر  ناوت  یم  هنوگچ  هداد  خر  نیشیپ  ياه  تما  رد  هچنآ  ره  عوقو  رب  ینبم  ربمایپ  تایاور  دانتـسا  هب  . 4
.دیهد حیضوت 

.دیهد حیضوت  ار  دروم  ود  دنتسه ؟ یناسک  هچ  تسا  هدش  هداد  دیون  اهنآ  تعجر  هب  صاخ  روط  هب  هک  يدارفا  اه و  هورگ  . 5

===

شهوژپ يارب  عبانم 

.ق 1380 باتک ، ءایحا  تاراشتنا  تکرش  نارهت ، درف ، يریزو  داوج  دمحم  دیس  همجرت  رون ، روهظ  یلع ، رورپ ، تداعس  . 1

.مالسا رشنلاراد  تاراشتنا  دلو ، هاشریم  دمحم  همجرت  تعجر ، هعیش و  اضردمحم ، یسبط ، . 2

.ش 1384 رصع ، دوعوم  نارهت ، روپ ، يداجس  نسح  همجرت  روهظ ، زا  سپ  خیرات  دّمحم ، دّیس  ردص ، . 3

.ش 1379 مالسا ، یشورفباتک  ، نارهت جارعم ، تعجر و  نسحلاوبا ، ینیوزق ، یعیفر  . 4

.ش 1387 مراهچ ، چ  باتک ، ناتسوب  مق ، خیرات ، نایاپ  رد  ایند  هب  تشگزاب  دارمادخ ، نایمیلس ، . 5
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اه خساپ اه و  شسرپ تعجر ، مهدزیس : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

: دننام تعجر  ثحب  ياه  ههبش  اه و  شسرپ  یخرب  هب  خساپ 

تیلعف زا  تشگزاب  ببس  تعجر 

خسانت نامه  تعجر 

ناشدب لامعا  زا  نیمرجم  رافک و  تشگزاب 

ایند اب  يراگزاسان  تعجر و  رد  تازاجم 

داعم هفسلف  اب  تعجر  ضراعت 

يدوهی دیاقع  زا  تعجر 

تیم نیقلت  اب  تعجر  تافانم 

لضفا رب  لضاف  تماما  تعجر و 

نآرق تایآ  یخرب  اب  ضراعت  رد  تعجر 

تعجر نامز  رد  فیلکت 

شاداپ رفیک و  تعجر و 
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دمآرد شیپ 

هب شناد  تبـسن  یتسه ، ناهج  رد  هک  ارچ  دشاب ؛ هتـشادن  دوجو  ییاه  ههبـش  نآ  نوماریپ  هک  تفای  ناوت  یمن  یقح  چـیه  نامگ  یب 
.دنرب ورف  ماهبا  رد  رتشیب  هچ  ره  ار  تقیقح  ات  هدرب  هرهب  ینادان  نیا  زا  زین  یضرغم  دارفا  نایم  نیا  رد  تسا و  زیچان  رایسب  ینادان 

قیقد خساپ  هعلاطم و  نآ ، ندش  نشور  هک  تسا  هتفرگ  رارق  دیدرت  دروم  يدارفا  هلیـسو  هب  قیاقح  زا  يرایـسب  دـننامه  زین  تعجر »  »
هداد خساپ  هاتوک  يا  هنوگ  هب  تعجر  ثحب  رد  حرطم  تاهبـش  زا  یخرب  هب  ات  دوش  یم شالت  سرد  نیا  رد  .دبلط  یم  ار  تاهبـش  هب 

.دوش

تیلعف زا  تشگزاب  ببس  تعجر ، . 1

، دش خزرب  ناهج  دراو  دش و  ادج  ییایند  یگدنز  زا  ناسنا  یتقو  هک : تسا  نیا  هدش  حرطم  تعجر  هرابرد  هک  ییاه  ههبش  زا  یکی   
وا رد  هچنآ  همه  ینعی  دروآ ؛ یم  دـیدپ  لاـمک  وا  رد  دوـخ ، نـیا  هدـش و  دراو  ءارواـم "  " ناـهج هـب  تعیبـط  ناـهج  زا  تـقیقح  رد 

تـسا هتـسیاب  تسا  نینچ  تعجر  رد  هچنانچ  ددرگرب  هدام  ناهج  هب  بیغ  ناهج  زا  رگا  لاح  هدیـسر و  تیلعف "  " هب هدوب ، هوقلاب " "

.تسا لاحم  لقع  رظن  زا  نیا  دوش و  هوقلاب  هرابود  هدیسر ، تیلعف  هب  وا  يارب  هک  هچنآ 

: دسیون یم  هدرک  حرطم  رت  یملع  تروص  هب  ار  ههبش  نیمه  ییابطابط  همالع  موحرم   

زا دعب  تسا ، تیلعف  لامک و  دادعتـسا و  هوق و  ياراد  هک  دوجوم  ره  هک  هدـش : تباث  شدوخ  لحم  رد  انعم  نیا  دـنا : هتفگ  یـضعب  »
، دوجو رظن  زا  هک  يدوجوم  ره  نینچمه  و  ددرگرب ، دادعتسا  تلاح  هب  تسا  لاحم  رگید  دیـسر ، تیلعف  هب  دادعتـسا  هلحرم  زا  هکنآ 

و دوش ، لدبم  دوخ  زا  رت  صقان  يدوجوم  هب  و  ددرگرب ، تسا  لاحم  تسا ، يرتشیب  لامک  ياراد 
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.دشاب لوا  دوجوم  نامه  لاح  نیع  رد 

و ددرگ ، یم  یلقع  ای  یلاثم  درجم  يدوجوم  و  دوش ، یم  درجم  هدام  زا  شـسفن  ینعی  دنک ، یم  ادـیپ  درجت  شندرم  زا  دـعب  ناسنا  و 
لاـحم رگید  لاـح  نیا  اـب  تسا ، يداـم  دوجو  زا  رت  يوق  ود  نآ  رد  دوجو ، نوچ  تسا ، تیداـم  هبترم  قوف  تیلقع  تیلاـثم و  هبترم 

دیآ یم  مزال  هن  رگ  و  ددرگ ، هدنز  حالطـصا  هب  و  دوش ، هدام  ریـسا  هرابود  يا ، هتفای  لماکت  سفن  نینچ  وگب  ای  یناسنا ، نینچ  تسا 
عاونا ریاـس  دوجو  زا  رت  يوق  يدوجو  ناـسنا ، دوجو  زین  و  تسا ، لاـحم  نیا  و  ددرگرب ، دادعتـسا  هوق و  هب  تیلعف  زا  دـعب  يزیچ  هک 

.دوش رگید  یناویح  خسم ، هلیسو  هب  و  ددرگرب ، ناسنا  تسا  لاحم  و  تسا ، تاناویح 

ندـش هدـنز  یلو  تسا ، لاـحم  نآ  ندـش  هوـق  هراـبود  هدیـسر ، تیلعف  هب  هوـق  زا  هک  يزیچ  تشگرب  هـلب  مییوـگ : یم  خـساپ  رد  اـم 
« .دنتسین لاحم  رما  نیا  قیداصم  زا  خسم ، نینچمه  و  ناگدرم ،

: دسیون یم  نینچ  حیضوت  رد  هاگنآ  نازیملا  بحاص 

نیا رد  دریگ ، یم  رارق  یناویح  لامکتسا  طارـص  رد  یتقو  يدام  یتابن  رهوج  هک  تسا  نیا  هدمآ ، تسد  هب  ناهرب  سح و  زا  هچنآ  »
و دـیآ ، یم  رد  یخزرب  درجت  هب  درجم  تسا  یتروـص  هک  تیناوـیح  تروـص  هب  و  دـنک ، یم  تـکرح  ندـشناویح  يوـس  هـب  طارص 

دوجو ناویح ، نتـشیوخ  كرد  و  یلاـیخ ،) یئزج  كاردا  هتبلا  ، ) دـنک كرد  ار  شدوخ  يزیچ  هک : تسا  نیا  تروـص  نیا  تقیقح 
زا دعب  و  دیسر ، لامک  نآ  هب  يرهوج  تکرح  اب  هک  تشاد ، هک  تسا  يدادعتسا  هوق و  نآ  نتفای  تیلعف  و  تسا ، یتابن  رهوج  لماک 

یناویح هدام  زا  هکنآ  رگم  دیآ ، رد  تابن  تروص  هب  و  دوش ، يدام  يرهوج  هرابود  تسا  لاحم  رگید  و  دش ، ناویح  دوب  هایگ  هکنآ 
(1)« .دوش تکرح  یب  يدسج  و  دریمب ، یناویح  هکنیا  لثم  دنامب ، شیدام  تروص  اب  هدام  هتشگ ، ادج  دوخ 

: دسیون یم  هدرک  نییبت  هنوگنیا  ار  ههبش  نیا  رگید  ییاج  رد  همالع  موحرم 

رظن رد  اب  هک  تسا  يرما  گرم  : ) دـنا هتفگ  هصالخ  روط  هب  هدـش و  دراو  یلقع  لیلد  هار  زا  تعجر  لاطبا  ماـقم  رد  رگید  یـضعب  و 
، دشاب هدیـسر  لامک  دح  هب  هدنز  دوجوم  نآ  هکنآ  زا  دعب  رگم  دوش  یمن  ضراع  يا  هدنز  چـیه  رب  زگره  راگدرورپ  تیانع  نتفرگ 

شیگدنز و 

312 ص : ج 1 ، نازیملا ، همجرت  - 1
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زا دعب  رگا  هتفای ، تیلعف  شا  هوقلاب  تالامک  یمامت  هک  يدوجوم  نینچ  و  دشاب ، هدیـسر  تیلعف  هب  هتـشاد  هوق  رد  هچنآ  هدش ، لماک 
هوقلاب ددرگرب و  هتفای  تیلعف  هک  يزیچ  هکنیا  و  تسا ، هتـشگرب  دادعتـسا  هوق و  تلاح  هب  هرابود  تقیقح  رد  ددرگرب ، اـیند  هب  ندرم 

 . ...لاحم تسا  يرما  دوش 

: دسیون یم  خساپ  رد  و 

میرادن لوبق  نکیل  و  حیحـص ، تسا  یبلطم  دوش ، هوقلاب  تسا  لاحم  رگید  هدـمآ ، رد  تیلعف  هب  هوق  زا  هک  يزیچ  تفگ : هکنیا  اما  و 
تـسا یـسک  وا  ضرف  دروم  تسا ، فلتخم  ام  ضرف  دروم  اب  وا  ضرف  دروم  هکنیا  يارب  دـشاب ، باب  نیا  زا  ام  ثحب  دروم  هلاسم  هک 
گرم اما  و  تسا ، لاحم  رما  نآ  مزلتسم  ایند  هب  وا  نتـشگرب  هک  دشاب ، هتفر  ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  و  هدرک ، ار  دوخ  یعیبط  رمع  هک 

چیه مزلتـسم  ایند  هب  یگرم  نینچ  زا  دـعب  ناسنا  نتـشگرب  دوش  نآ  ثعاـب  ضرم  اـی  لـتق و  لـیبق  زا  یعیبط  ریغ  یلماـع  هک  یمارتخا 
یلامک دعتـسم  رگید  ینامز  رد  هتفر  ایند  زا  یعیبط  ریغ  گرم  هب  هکنآ  زا  دـعب  ناسنا  تسا  نکمم  نوچ  تسین ، یلاکـشا  روذـحم و 

.دروآ تسدب  ار  لامک  نآ  ات  دوش  هدنز  هرابود  ندرم  زا  دعب  و  دشاب ، مهارف  دوجوم و  شیگدنز  نامز  زا  ریغ  ینامز  رد  هک  دوش ،

ندید ندرم و  زا  دعب  یسک  نینچ  دشاب ، هدرک  یگدنز  خزرب  رد  يرادقم  هکنیا  هب  دشاب  طورشم  شدادعتسا  لصا  تسا  نکمم  ای  و 
ضرف ود  نیا  زا  کی  ره  رد  هک  دروآ ، تسد  هب  ار  لامک  نآ  هک  ددرگ ، یم  رب  ایند  هب  هرابود  و  دوش ، یم  دادعتسا  نآ  ياراد  خزرب 

.تسین (1) لاحم  روذحم  مزلتسم  و  تسا ، زیاج  ایند  هب  نتشگرب  تعجر و  هلاسم 

اهنآ یگدنز  همادا  ناگدرم و  زا  یخرب  ندش  هدـنز  هداد ، خر  ناوارف  ياه  هنومن  رد  شنیرفآ  ماظن  رد  هچنآ  دـش  دای  هچنآ  رب  نوزفا 
ینآرق تیعقاو  کی  ناونع  هب  ار  نآ  دـننک  یم  حرطم  ار  ههبـش  نیا  هک  یناسک  یتح  .تسا و  هدـش  هراشا  اهنآ  هب  نآرق  رد  هک  تسا 

ادخ هتشادن !؟ هتشذگ  ياه  تما  رد  تعجر  هک  یلاح  رد  دراد  ار  يراوشد  نینچ  نامزلارخآ  رد  نآ  قافتا  هنوگچ  لاح  دنا  هتفریذپ 
! دناد یم 

161 ص : ج 2 ، نازیملا ، همجرت  - 1
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خسانت نامه  تعجر ، . 2

تسا نیا  هدش  هدز  نماد  نآ  هب  نافلاخم  فرط  زا  هراومه  هعیش  ياهرواب  یمهفن  رثا  رب  تعجر  ثحب  رد  هک  یتاهبش  زا  رگید  یکی   
.تسا لطاب  زین  تعجر  هب  لوق  تسا  لطاب  خسانت  نوچ  تسا و  خسانت  هب  لوق  مزلتسم  تعجر ، هب  لوق  هک 

.دوش نشور  خسانت  تعجر و  توافت  ات  دوش  نشور  خسانت  يانعم  تسخن  تسا  بسانم  هنیمز  نیا  رد  یحیضوت  هنوگ  ره  زا  شیپ   

: تسا هدرک  فیرعت  هنوگ  نیا  ار  خسن  تادرفم  رد  یناهفصا  بغار  .تسا  هدش  هتفرگ  خسن »  » هشیر زا  تغل  رد  خسانت » »

هب يزیچ  ندرب  نایم  زا  ینعی  خسن  ؛(1)  بابشلا بیشلا  سمشلا و  لظلا  و  لظلا ، سمشلا  خسنک  هبقعتی  یشب ء  یـش ء  هلازا  وه  خسنلا 
.درب نایم  زا  ار  یناوج  يریپ  ار و  دیشروخ  رون  هیاس  ار ، هیاس  دیشروخ  هک  نانوچ  .دیآ  یم  رد  نآ  یپ  رد  هک  يزیچ  هلیسو 

ندب هب  نآ ، زا  ندشادج  زا  دعب  هدرک ، بسک  ار  یتالامک  ندب  هب  طابترا  ماگنه  هک  یسفن  تسا : نیا  خسانت  یحالطـصا  يانعم  اما   
.ددنویپب رگید 

: دیوگ یم  خسانت  يانعم  هرابرد  دیفم  خیش   

انلامعا نا  اهیف و  لمعال  يرخا  راد  یفال  رادـلا  هذـه  یف  باقعلا  باوثلا و  نا  هیاهنالام و  یلا  راودـالا  ررکتت  نا  وه  خـسانتلا  ینعم  و 
یتلا ربلا  لامعا  یلع  هبترم  یه  حرفلا  رورـسلا و  هحاراف و  هیـضاملا ، راودـالا  یف  فلـس  لاـمعا  یلع  هیزجا  یه  اـمنا  اـهیف  نحن  یتلا 

؛(2) ننسلا عیارشلا و  عیمج  ءالوه  لطبا  دق  تفلـس و  یتلا  روجفلا  لامعا  یلع  هبترم  نزحلا  مغلا و  و  هیـضاملا ، راودالا  یف  انم  فلس 
.رگید و یناـهج  رد  هن  دـشاب  اـیند  نیا  رد  رفیک  شاداـپ و  هـکنیا  .تیاـهن و  یب  اـت  یگدـنز  ياـه  هرود  رارکت  ینعی  خـسانت  ياـنعم 
رب بترتم  نآ  ینامداش  يداش و  شیاسآ ، سپ  .تسا  نیـشیپ  ياه  هرود  رد  هتـشذگ  ياـهراک  هجیتن  مینک  یم  نونکا  هک  ییاـهراک 

تسا و هتشذگ  ياه  هرود  رد  ریخ  ياهراک 

ص 490. نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  یناهفصا ، بغار  - 1
ص46. هیورسلا ، لئاسملا  دیفم ، خیش  - 2
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.دنا هتسناد  لطاب  ار  نآ  اه  تنس  اه و  تعیرش  همه  ار  نیا  .تسا و  هتشذگ  تشز  ياهراک  رب  بترتم  هصغ  مغ و 

: دسیون یم  هتسناد  رفاک  ار  دنتسه  خسانت  هب  دقتعم  هک  یناسک  مامت  تحارص  اب  یضترم  دیس    

یمن هدرمـش  ناناملـسم  زا  خـسانت  ناوریپ  هـکنیا  يارب  ؛(1)  مهتلالـض مهرفکل و  نیملـسملا … نم  نودـعیال  خـسانتلا  لها  نـال  … 
.اهنآ یهارمگ  رفک و  رطاخ  هب  دنوش …

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  ییابطابط  همالع  موحرم    

ندب هب  دش ، ادج  ندب  زا  و  درک ، لامکتـسا  لامک ، یعون  هب  هک  نآ  زا  دعب  یمدآ  سفن  مییوگب : هک  تسا  نیا  زا  ترابع  خسانت  … 
لاحم يا  هیضرف  نیا  ،و  دوش لقتنم  نآ  هب  دهاوخ  یم  وگتفگ  دروم  سفن  رگا  درادن ، ای  دراد ، سفن  شدوخ  ای  دوش ، لقتنم  يرگید 
دـشاب هتـشاد  سفن  رگا  درادـن ، ای  دراد  سفن  شدوخ  ای  دوش ، لـقتنم  نآ  هب  دـهاوخ  یم  وگتفگ  دروم  سفن  هک  یندـب  نوچ  تسا ،
نـشور شندوب  لاحم  هک   ) تسا دحاو  ترثک  ریثک و  تدـحو  نامه  نیا  و  دوشب ، سفن  ود  ياراد  ندـب  کی  هک  تسا  نآ  مزلتـسم 
ددرگرب درم  ریپ  ـالثم  دوـش ، هوقلاـب  ددرگرب  هراـبود  هدیـسر ، تیلعف  هب  هک  يزیچ  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  درادـن ، سفن  رگاو  تسا ،)

(2) .تسا نشور  زین  نیا  ندوب  لاحم  هک  دوش  كدوک 

: دنا هتشون  نینچ  تعجر  هرابرد  زین  رصاعم  نیرسفم  زا  یخرب 

رد وا  حور  اهتنم  ددرگ ؛ یم  زاب  یگدـنز  نیمه  هب  رگید  راـب  گرم ، زا  دـعب  ناـسنا  هک  دـنرادنپ  یم  نینچ  خـسانت  هب  نادـنم  هدـیقع 
رارکت اهراب  تسا  نکمم  هلئـسم  نیا  دنک و  یم  زاغآ  ایند  نیمه  رد  ار  يددجم  یگدـنز  هدرک و  لولح  رگید ) هفطن  و   ) رگید مسج 

(3) .دنمان یم  حاورا » دوع   » ای خسانت »  » ار ناهج  نیا  رد  يرارکت  یگدنز  نیا  دوش ،

ص 425. ج 1 ، یضترملا ، لئاسر  یضترم ، دیس  - 1
ص 315. ج1 ، نازیملا ، ریسفت  ییابطابط ، نیسح  دمحم  - 2

ص 164. ج 1 ، هنومن ، ریسفت  يزاریش ، مراکم  رصان  - 3
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خسانت اب  تعجر  توافت 

یم لطاب  خسانت ، ناونع  هب  ار  تعجر  هک  یـسک  : » دسیون یم  دنناد  یم  خسانت  یعون  ار  تعجر  هک  یناسک  خـساپ  رد  رفظم  موحرم   
هب یمسج  زا  حور  لاقتنا  خسانت ، تسا و  ینامسج  داعم  ماسقا  زا  تعجر  .تسا  هتفاین  رد  ار  ینامـسج  داعم  خسانت و  نایم  قرف  دناد ،

.تسین ینامسج  داعم  نیا ، تسا و  لوا  مسج  زا  ندشادج  رگید و  مسج 

خسانت نامه  تعجر  رگا  تسا و  نیمه  زین  تعجر  يانعم  لوا و  ندب  هب  تاصخـشم  نامه  اب  حور  تشگزاب  ینعی  ینامـسج ، داعم   
خـسانت دیاب  زین  ینامـسج  داعم  تمایق و  رد  رـشن  رـشح و  ای  تسا  خسانت  زین  یـسیع  ترـضح  تسد  هب  ناگدرم  ندش  هدـنز  دـشاب ،

(1) .دشاب

، تسد نیا  زا  یتاهبـش  داریا  دـنک و  یم  توافت  تعجر  اـب  لـماک  روط  هب  و  دودرم ، خـسانت  هک  دوش  یم  نشور  دـش  هتفگ  هچنآ  زا 
.تسا هتشادن  تلاهج  بصعت و  زا  ریغ  یلیلد 

ناشدب لامعا  زا  نیمرجم  رافک و  تشگزاب  . 3

اونقیت و  خزربلا ، یف  یلاعت  هَّللا  باذع  اونیاع  دق  مهنایغط و  یلا  توملا  دـعب  هلملا  رافک  دوعی  فیک  انل : نیفلاخملا  نم  موق  لاق  دـق  و 
تـسا نکمم  هنوگچ  لاح  .دوش  یم  زاغآ  گرم  تاظحل  يادتبا  نامه  زا  رارـشا  رافک و  باذع  کش  نودب  نولطبم !؟ مهنا  کلذل 

؟ دنهد همادا  ار  دوخ  دب  شور  نامه  هرابود  تعجر ، زا  سپ  .دننیبب و  ار  اه  باذع  ماسقا  عاونا و  خزرب  ملاع  رد  اهنآ 

: تسا هداد  خساپ  هنوگ  نیا  همادا  رد  ههبش  نیا  حرط  اب  دیفم  خیش  موحرم   

باذع زا  ییادج  هنوگ  چیه  هک  دنناد  یم  دـننیب و  یم  ار  اه  باذـع  عاونا  خزرب  رد  هک  ینانچنآ  رافک  زا  تسین  رت  بیجع  نیا  هتبلا   
هدـنادرگرب شاک  يا   » دـنیوگ یم  ماگنه  نآ  رد  سپ  .دوش  یم  جاجتحا  ایند  رد  ناشا  یهارمگ  رطاخ  هب  اهنآ  رب  تسین و  اهنآ  يارب 

یم اهنآ  خـساپ  رد  دـنوادخ  سپ  میدوب » یم  نینمؤم  هلمج  زا  میدرک و  یمن  بیذـکت  ار  ناـمراگدرورپ  تاـیآ  زگره  میدـش و  یم 
یلبق ياهراک  هب  نانچمه  دـندرگ  زاب  هچنانچ  رگا  هتـشذگ و  رد  دـندرک  یم  ناهنپ  ار  هچنآ  اهنآ  يارب  هدـش  راکـشآ  هکلب  : » دـیامرف

یقاب يا  ههبش  هنوگ  چیه  ياج  لیلد  نیا  زا  سپ  فلاخم  يارب  سپ  دننایوگغورد » اهنآ  هک  یتسرد  هب  دنهد  یم  همادا  دوخ 

ص 121. هیمامالادیاقع ، رفظم  ، اضر  دمحم  - 1
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(1) .دنیامن دراو  ثحب  رب  ات  دنام  دهاوخن 

: داد خساپ  ناوت  یم  هنوگنیا  شسرپ  نیا  هب   

.درادرب دوخ  لـطاب  زا  تسد  دـید ، ار  تقیقح  هک  یـسک  دـشاب و  هتـشاد  یمتح  راـثآ  هراومه  قیاـقح  ندـید  هک  تسین  هنوـگ  نیا   
دوخ لطاب  رب  نانچمه  یلو  دـندید ، ءاـیلوا  ءاـیبنا و  زا  ار  یتاـمارک  تازجعم و  هک  یناـسک  دـنا  هدوبن  مک  خـیرات  رد  هک  هنوگناـمه 

.دندرک یم  يراشفاپ 

رگیدـکی هب  تسد  يرامـشرپ  لماوع  هکلب  تسین ، تقیقح  هب  ینادان  طقف  دوش  یم  ینمـشد  ثعاب  هک  هچنآ  تسا  نیا  بلطم  لیلد   
.دنتسه لماوع  نیا  نیرتمهم  هلمج  زا  یناطیش  ياه  هسوسو  یناسفن و  ياهاوه  .دنزاس  یم  رود  قح  شریذپ  زا  ار  صخش  هداد و 

: تسا هدومرف  نایب  نینچ  نآرق  فیرش  هیآ  ود  نمض  رد  ار  تقیقح  نیا  دنوادخ   

ُْلبَق نِم  َنوُفُْخی  ْاُوناَک  اَّم  مَُهل  اََدب  َْلب  « 27  » َنِینِمْؤُْملا َنِم  َنوُکَنَو  اَنِّبَر  ِتَیَاِب  َبِّذَُـکن  َالَو  ُّدَُرن  اَنَْتیَلَی  ْاُولاَقَف  ِراَّنلا  یَلَع  ْاوُِفقُو  ْذِإ  يََرت  َْولَو  ))
هک يدید  یم  دـنوش ، یم  هضرع  شتآ  رب  هک  یماگنه  ار ] نارکنم   ] شاک يا  (2) و  ؛)) َنُوبِذََکل ْمُهَّنِإَو  ُْهنَع  ْاوُُهن  اَِمل  ْاوُداََعل  ْاوُّدُر  َْولَو 
رد هاگنآ   ] میدش یم  نانمؤم  زا  میدرک و  یمن  بیذکت  ار  نامراگدرورپ  تایآ  رگید ]  ] میدش و یم  هدـنادرگزاب  شاک  دـنیوگ : یم 
یم ناهن  نیا  زا  شیپ  ار  هچنآ  هکلب  تسین ] نینچ  یلو  : [ ] دـنک یم  اشفا  هنوگنیا  ار  نیغرود  يوزرآ  نیا  تقیقح  دـنوادخ  دـعب  هیآ 
نانآ دـندرگ و  یم  رب  دـندوب  هدـش  عنم  نآ  زا  هچنآ  هب  ًاعطق  دـنوش  هدـنادرگ  زاب  مه  رگا  تسا و  هدـش  راکـشآ  نانآ  يارب  دنتـشاد ،

.دنیوگغورد

.دنام دهاوخن  یقاب  هراب ، نیا  رد  نیفلاخم  يارب  نخس  ياج  هنوگ  چیه  رگید  نآرق  زا  تایآ  نیا  نایب  اب   

ایند اب  يراگزاسان  تعجر و  رد  رفیک  . 4

، باسح هن  تسا  لـمع  يارـس  هک  اـیند  نیا  تعیبط  اـب  شاداـپ ، رفیک و  يارب  اـیند  هب  تعجر  نتفریذـپ  هک  ههبـش  نیا  ناـیب  اـب  یخرب 
.تسا هدرک  هراشا  نآ  هب  زین  نآرق  و  درادن ؛ يراگزاس 

ص 36. ج 7 ، دیفملا ، خیشلا  هیفلال  یملاعلا  رمتؤملا  دیفملا ،) تافلؤم  هلسلس   ) هیورسلا لئاسملا  دیفم ،  خیش  - 1
هیآ 27 و 28. (، 6) ماعنا - 2
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اَمَّنِإَو ءازج  راد  تسیل  اهنا  ایندـلا و  اذـه  هعیبط  یفانی  نینـسحملا  هباثا  نیئیـسملا و  هازاجمل  ایندـلا  یلا  توملا  دـعب  هعجرلاـب  لوقلاو   
زیخاتـسر زور  اـنامه  و  ِروُرُْغلا ؛ ُعَتَم  اَّلِإ  آَْینُّدـلا  ُهوَیَْحلا  اَـمَو  َزاَـف  ْدَـقَف  َهَّنَْجلا  َلِـخْدُأَو  ِراَّنلا  ِنَع  َحِزْحُز  نَمَف  ِهَمَیِْقلا  َمْوَی  ْمُکَروُجُأ  َنْوَّفَُوت 

هدش بایماک  ًاعطق  دنروآ  رد  تشهب  رد  دنراد و  رود  هب  شتآ  زا  ار  هک  ره  سپ  .دوش  یم  هداد  امـش  هب  لماک  روط  هب  ناتیاه  شاداپ 
.تسین بیرف  هیام  زج  ایند  یگدنز  و  تسا ؛

: هکنیا خساپ 

زین نآرق  تایآ  تسین و  تعجر  یلومعم و  یگدـنز  ایند و  نیمه  نایم  یقرف  تسا و  يویند  اه ، تازاجم  اـه و  شاداـپ  یخرب  ًـالوا ،
.درادن نآ  اب  یتافانم 

هدیـشوپ ام  رب  اـهنآ  زا  يرایـسب  هک  دراد  زین  رگید  ناوارف  ياـه  تمکح  هکلب  تسین ، تازاـجم  شاداـپ و  يارب  طـقف  تعجر  ًاـیناث ،  
.تسا

داعم هفسلف  اب  تعجر  ضراعت  . 5

یم نشور  دوش و  یم  تمایق  زور  هب  داقتعا  فیعـضت  هیام  تعجر  هب  داقتعا  هکنیا  امک  : » دنا هتفگ  ضراعت  نیا  هب  نیدقتعم  هچنانچ   
یماما هدزاود  اهنآ  دـندروآ و  مهارف  ار  داقتعا  نیا  هک  تسا  یناسک  فادـها  هلمج  زا  داعم ) هب  داقتعا  فیعـضت  ینعی   ) نیا هک  دوش 

هعیـش هب  بوسنم  ياه  هقرف  زا  یخرب  هک  دوب  نیا  داقتعا  نیا  تاریثأت  هلمج  زا  دندرک و  تعجر  هب  لیوأت  ار  داعم  تایآ  هک  دندوب  اه 
(1) …« دندرک ادیپ  داقتعا  خسانت  هب  دندرک و  راکنا  ار  داعم 

: زادنترابع اه  توافت  نیا  دش و  دهاوخ  هداد  لاکشا  نیا  خساپ  یتحار  هب  دراد  دوجو  داعم  تعجر و  نایم  هک  ییاه  توافت  رکذ  اب   

عیمج ندـش  هدـنز  زا  ترابع  داعم  هک  یلاح  رد  تسا ، هژیو  هورگ  کی  صوصخم  هکلب  تسین ، ناگدرم  همه  هب  طوبرم  تعجر  . 1 
.تسا تمایق  زور  رد  ناگدرم 

.تسا رگید  یناهج  رد  نیعم  ینامز  رد  داعم  تمایق و  هک  یلاح  رد  دریذپ ، یم  تروص  ایند  نیمه  رد  تمایق و  زا  شیپ  تعجر  . 2 

مه تمایق  زا  دعب  یگدنز  اما  درادن ، ماود  هدوب و  دودحم  ناگدننک  تعجر  یگدنز  . 3 

ص 926. ج 3 ، دقن ، ضرع و  هعیشلا  بهذم  لوصا  يرافقلا ، رصان  - 1
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.دوب دهاوخ  هنادواج  نایخزود  يارب  مه  تشهب و  لها  يارب 

.دنک یم  رتراوتسا  ار  تمایق  هب  نامیا  تسا و  تمایق  تقیقح  زا  يا  هقیقر  نآ ، نایعل  اب  هدهاشم  تعجر و  ققحت  . 4

هب ضحم  نارفاک  يارب  يویند  ياـهرفیک  لـیمحت  ضحم و  ناـنمؤم  لـماکت  ياتـسار  رد  یعون  هب  تعجر  تفگ  ناوت  یم  نیارباـنب   
هب ندیسر  زا  یعناوم  ببـس  هب  اما  دنا ، هتـشاد  ار  الاو  تالامک  هب  ندیـسر  هنیمز  هک  صلاخ  نانمؤم  زا  یهورگ  ینعی  .دیآ  یم  رامش 
نآ رد  زین  دوخ  قح  تموکح  ییاپرب  ندوبدـهاش  رب  نوزفا  دـننک و  یم  لماک  ار  تکرح  نیا  تعجر  نامز  رد  دـنا ، هدـنام  رود  نآ 

.دنسر یم  دوخ  يویند  ياهرفیک  هب  ایند  نیمه  رد  دنا  هدش  رو  هطوغ  ضحم  رفک  رد  هک  یهورگ  ربارب  رد  تشاد و  دنهاوخ  شقن 

نوزفا دسر  یم  رظن  هب  یلو  دنا ، هدرک  رکذ  بلق  یفـشت  نانمـشد و  زا  ماقتنا  ار  ناکین  تعجر  زا  فدـه  تایاور  یخرب  رد  هچ  رگا   
.تفرگ رارق  هراشا  دروم  هک  هدوب  رظندم  زین  يرتمهم  رما  نآ ، رب 

يدوهی دیاقع  زا  تعجر  . 6

هدیقع نیا  اشنم  تسا ، دوهی  هنیرید  دیاقع  زا  تعجر  دـنا : هتفرگ  نایدوهی  تاداقتعا  زا  ار  تعجر  هب  رواب  هعیـش  دـنرادنپ  یم  یخرب   
: دـنتفگ ادـص  مه  دوهی  درک ، تافو  نابایب  رد  نوراه  هک  نآ  زا  دـعب  .دوب  نوراه  ناتـساد  هژیو  هب  ریزع و  فورعم  ثیدـح  نانآ  رد 

هجیتن رد  دوب  دـنم  هقالع  لیامتم و  مالـسلا  هیلع  یـسوم  زا  شیب  نوراـه  هب  تبـسن  نوچ  تسا و  هتـشک  ار  وا  دـسح  يور  زا  یـسوم 
(1) .دندوب شرظتنم  هراومه  هدش ، يو  تعجر  هب  لئاق  يدنم  هقالع  نیمه 

: تسا ثحب  لباق  تهج  ود  زا  ههبش  نیا   

، تسا هدومن  حیرصت  نآ  هب  رین  دیجم  نآرق  زا  یتایآ  هکلب  اهنآ  طقف  هن  هک  دنتسه  هتشذگ  رد  يدارفا  تعجر  هب  لئاق  اه  يدوهی  . 1 
.دش حرطم  اهنآ  زا  یخرب  هتشذگ  رد  تعجر  عوقو  هب  طوبرم  تایآ  شخب  رد  هک 

نیا زا  ار  تعجر  هب  داقتعا  هعیش  هک  تسا  نیا  شدوصقم  هدننک  لاکشا  هچنانچ  رگا   و 

ص 193. ج1 ، لحنلا ، للملا و  یناتسرهش ، ك.ر : - 1
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هتـشذگ ياه  تما  رد  نآ  عوقو  هب  تعجر  ناکما  نایب  يارب  طقف  هعیـش  .دنهابتـشا  رد  لماک  روط  هب  تسا  هتفرگ  اـه  يدوهی  داـقتعا 
یتح دنتسه - لئاق  اه  نادب  تنس  لها  مومع  هک  تایاور  زا  یهوبنا  هب  همیمض  هاگنآ  .تسا و  هدومن  داهشتسا  نآرق  تایآ  زا  مه  نآ 

تسیاب یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  شیامرف  قبط  هداد  خر  شیپ  ياه  تما  رد  هچنآ  ره  دندقتعم  تسا  دقتعم  نادب  هچنآ  زا  شیب 
.دهد خر  مالسا  تما  رد 

، تسا کیدزن  تعجر  هرابرد  هعیـش  داقتعا  هب  مود  لوق  نیا  هچ  رگا  .دنتـسه  نامزلارخآ  رد  يدارفا  تعجر  هب  لـئاق  اـه  يدوهی  . 2 
رگا و  نآ ، نالطب  رب  لیلد  هن  دوش و  یم  يرگید  زا  داقتعا  نآ  نتفرگ  رب  لـیلد  هن  مه  هب  تبـسن  داـقتعا  ود  یکیدزن  تهابـش و  یلو 

.دوش یم  تفای  تسد  نیا  زا  یناوارف  دراوم  تنس  لها  نایم  رد  دشاب  نینچ 

: هدمآ تاروت  رد  .دندقتعم  نیمز ، رب  يرواد  نامز  هب  دوهی  نید  رد  یخرب   

، دییامن يداش  هدش و  رادیب  دیا  هتفخ  كاخ  رد  هک  امـش  يا  تساخ ؛ دنهاوخرب  ام  تاوما  و  دش ، دنهاوخ  هدـنز  اددـجم  وت  ناگدرم 
(1) .داد دهاوخ  سپ  زاب  ار  ناگدرم  نیمز  تسا و  اه  هایگ  منبش  لثم  وت  منبش  اریز 

نیا رد  مود و  راب  يارب  تسا  ناهج  نیمه  رد  ناگدرم  ندش  هدنز  دارم  هک  دندقتعم  یـضعب  درادن  ترخآ  هب  يداقتعا  دوهی  نوچ  و 
.دیـسر دنهاوخ  دوخ  بولطم  دوعوم و  یگدنز  هب  نادـب  نارگمتـس و  ملظ  زا  رودـب  نابوخ  هتفرگ و  تروص  يرواد  تواضق و  زور 

.دوب دهاوخن  نآ  نالطب  ای  شیپ و  داقتعا  زا  نآ  ذخا  رب  یلیلد  چیه  تهابش  دوجو  نیاربانب 

تیم نیقلت  اب  تعجر  تافانم  . 7

نیرخآ ترخآ و  ياهزور  زا  زور  نیلوا  نیا  دـنیوگب : دـنراذگ  ربق  رد  ار  تیم  نوچ  هک  تسا  هدـمآ  تیم  نیقلت  تاـیاور  یخرب  رد 
.تسا هدش  مامت  شییایند  رمع  ددرگ و  یمن  زاب  ایند  هب  رگید  هدرم  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  اجنیا  زا  تسایند ، ياهزور  زا  زور 

: هکنیا خساپ   

شنیقلت رد  اـعد  نیا  تسا  بحتـسم  هن ، اـی  تسا  تعجر  لـها  زا  یـسک  میناد  یمن  هک  یماداـم  تسین و  یموـمع  تـعجر  تـسخن ،
.دوش هدناوخ 

.19 هیآ مشش ، تسیب و  لضف  هایعَِشا ، باتک  سدقم ، باتک  ك.ر : - 1
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( یکیدزن وند =( »  » زا قتـشم  ای  ایند  نوچ  تسایند ، يوغل  عضو  بسح  هب  نآ  زا  دعب  یگدنز  هب  تبـسن  گرم  زا  شیپ  یگدنز  مود ،
ناوت یم  گرزب  زیخاتـسر  ربارب  رد  هچرگا  اریز  تسا ، هنیرق  هب  زاین  مود ، یگدـنز  رب  نآ  قالطا  اما  .تسا  یتسپ ) تئاـند =( »  » زا اـی 

.داهن نآ  رب  ایند  مان  ناوت  یمن  قالطا  روط  هب  اّما  تفگ ، ایند  ار  تعجر 

، تشادن تمواقم  بات  تعجر  هلدا  اب  دوب  مه  تفلاخم  هضراعم و  رد  حیرـص  رگا  تسا و  يدحاو  تیاور  رظن  دروم  ثیدـح  موس ،  
(1) .دشابن مه  حیرص  هک  دسر  هچ  ات 

تعجر نامز  رد  فیلکت  . 8

؟ ریخ ای  دوب  دنهاوخ  فیلکت  ياراد  دوخ  نیشیپ  تایح  دننامه  اهناسنا  ایآ  هکنیا  تسا  حرطم  هک  ییاه  شسرپ  زا   یکی 

: میروخ یم  رب  لوق  هس  هب  هراب  نیا  رد  یلامجا  یسررب  کی  رد   

.درادن یهار  نآ  رد  فیلکت  تسا و  تازاجم  شاداپ و  نامز  تمایق  نوچمه  تعجر ، نامز  هک  دنداقتع  نیا  رب  یخرب  . 1 

درک و دـنهاوخ  هبوت  خرزب ، ملاع  رد  قیاقح  یخزرب  دوهـش  هب  هجوت  اب  دـننک  یم  تعجر  هک  يرافک  تسا  نیا  هورگ  نیا  لالدتـسا   
.دش دهاوخ  ضرغ  ضقن  نیاربانب 

نایم رد  دنریگ و  شیپ  رد  تیاده  هبوت و  هار  دـندید  ار  تقیقح  هک  یناسک  هک  تسین  روطنیا  هشیمه  هکنیا  هدـش  هداد  هک  یخـساپ   
.دنا هتفرگ  شیپ  رد  ینمشد  هار  نانچمه  یهلا ، ياه  باذع  یتح  ایبنا ، تازجعم  ندید  اب  هک  دنا  هدوب  يرایسب  هتشذگ  ياه  تما 

.ترخآ رد  هن  دبای  یم  ققحت  ایند  رد  تعجر  هک  ارچ  دراد ، دوجو  فیلکت  تعجر  رد  دنراد  داقتعا  زین  یخرب  . 2 

لابند هب  ازج  دب  ياهراک  باوث و  بوخ  ياهراک  ماجنا  یلو  تسین ، فیلکت  راد  هچ  رگا  هک  دنا  هدش  لیـصفت  هب  لئاق  زین  یخرب  . 3 
رافک و يارب  طقف  دنرامگ و  یم  تمه  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  يرای  هب  هتـشاد  فیلکت  نانمؤم  نابوخ و  هکنیا  ای  تشاد و  دهاوخ 

.تسا تازاجم  راد  نانمشد 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  یسلجم  همالع  موحرم   

ص 411. هعجهلا ، نم  ظاقیالا  یلماع ، رح  خیش  - 1
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هعامج یلا  هبسنلاب  فیلکت و  راد  هعامج  یلا  هبـسنلاف  هرخآلا ، ایندلا و  نیب  هطـساو  وه  لب  طقف  فیلکتلا  نامز  سیل  هعجرلا  نامز  نا 
راد یهورگ  تبـسن  هب  سپ  تسا ، ترخآ  ایند و  نایم  هطـساو  هکلب  تسین ، فیلکت  ناـمز  طـقف  تعجر  ناـمز  اـنامه  ؛(1)  ءازج راد 

.تسا تازاجم  راد  یهورگ  هب  تبسن  فیلکت و 

.تسا ءازج  راد  یناسک  هچ  يارب  فیلکت و  راد  یناسک  هچ  يارب  هدشن  صخشم  هک  تسا  نیا  همالع  هتفگ  لکشم   

(2) .درادن فیلکت  اب  یتافانم  هنوگ  چیه  تعجر  هک  هدرک  هراشا  هتکن  نیا  هب  دوخ  فیرش  لئاسر  رد  یضترم  دیس   

: هک دروآ  یم  لیلد  هنوگ  نیا  دوخ  ياعدا  رب  رگید  یلحم  رد  ناشیا  مه   

رد وا  ندرک  يرای  ترـضح و  نآ  زا  عافد  هکنیا  هچ  تسا ، بجاو  ماما  ندرک  يرای  دـننک  یم  تعجر  هک  یناسک  رب  کـش  نودـب   
.دش دهاوخ  فیلکت  نانمشد  ربارب 

.دنرادن فیلکت  تفگ  ناوت  یمن  سپ   

تلذ باذع و  ندیشچ  تهج  ًافرـص  ار  اهنآ  تعجر  هتفریذپن ؛ ار  دننک  یم  تعجر  هک  يرافک  نتـشاد  فیلکت  همادا  رد  ناشیا  هتبلا   
(3) .تسا هدرک  رکذ 

راد ار  ایند  یناوارف  تایاور  تایآ و  هکنیا  ظاحل  هب  تشاد ، دـهاوخ  همادا  فیلکت  ناـنچمه  زین  تعجر  نارود  رد  دـسر  یم  رظن  هب   
رافک تعجر  نوچ  و  دوزفا ، دنهاوخ  دوخ  شاداپ  رب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  يرای  اب  نانمؤم  نایم  نیا  رد  .تسا و  هدرمـش  فیلکت 

.درادن ّتیعوضوم  اهنآ  يارب  فیلکت  ور  نیا  زا  دوب ، دهاوخ  ییایند  رفیک  يارب  طقف 

ترضح يرای  ار  تعجر  هفسلف  زا  یشخب  هک  یتایاور  ًالّوا  تشاد ؛ دهاوخن  دوجو  یفیلکت  هنوگ  چیه  دوش  هتفگ  رگا  نآ ، رب  نوزفا   
.دوب دهاوخ  هدوهیب  تعجر  هکنیا  رگید  درک و  دهاوخ  ادیپ  لکشم  هتسناد  نیموصعم  يدهم و 

، هدشن تعجر  هفسلف  هب  ینادنچ  هراشا  تایاور  رد  هچ  رگا  هک  تسا  ینتفگ  نایاپ  رد 

ص 108. ج 25 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقابدمحم  - 1
یلا یجلم ء  کلذ  عیمج  یف  سیل  هنال  هعجرلا ، عم  کلذـکف  هرهابلا  تازجعملا  روهظ  عم  حـصی  اـمک  فیلکتلا  نا  اـنرکذ  و  - »... 2

(. ص126 ج1 ، فیرشلا ، لئاسر  یضترم ، دیس  (؛» ...حیبقلا لعف  نم  عانتمالا  بجاولا و  لعف 
ص 137. ج3 ، فیرشلا ، لئاسر  یضترم ، دیس  ك.ر : - 3
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رب تعجر  ییاپرب  فادـها  هفـسلف و  ناونع  هب  ار  لیذ  دراوم  ناوت  یم  هعیـش  ياـملع  زا  ناـگرزب  نانخـس  ثیداـحا و  عومجم  زا  یلو 
: درمش

(1) .تسا هدرک  رکذ  نانمؤم  يارب  لامک  هب  ندیسر  ار  تعجر  ياه  تمکح  زا  یکی  تایاور  زا  يا  هتسد  نانمؤم : رتشیب  لماکت  . 1 

باذع ندیـسر  تعجر  ياه  هفـسلف  رگید  زا  ایند : نیمه  رد  قح  تلود  ندید  ماگنه  هب  رافک  باذـع  ییایند و  ياهرفیک  لمحت  . 2 
(2) .تسا هدش  هدرمش  رافک  رب  يویند  ياه 

تموکح هماقا  زا  نانمؤم  ندرب  تذـل  زا  تیاکح  زین  تایاور  زا  يا  هتـسد  قح : تموکح  ییاـپرب  ندـید  زا  ناـنمؤم  ندرب  تّذـل  . 3 
(3) .تسا لدع  یناهج 

هب رافک  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  نانمشد  زا  نتفرگ  ماقتنا  زا  نخـس  زین  تایاور  زا  يا  هراپ  هرخالاب  و  نانمـشد : زا  ییوج  ماقتنا  . 4 
(4) .تسا هدروآ  نایم 

نیا زا  هک  تسا  یناهج  لدع  تموکح  ندـید  تعجر ، رد  نارفاک  تازاجم  طقف  تفگ  ناوت  یم  شاداپ  تازاجم و  هرابرد  نیاربانب   
هدومن نایب  تعجر  رد  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نانمـشد  زا  ماقتنا  نتفرگ  زین  یناوارف  تایاور  هچ  رگا  دش ، دنهاوخ  باذـع  قیرط 

.دش دهاوخ  تمایق  هب  لوکوم  شاداپ  تازاجم و  نیا  زا  شیب  .دنا 

ص 181. ج1 ، یشایع ، ریسفت  - 1
ص301. ج1 ، فیرشلا ، لئاسر  یضترم ، دیس  ك.ر : - 2
ص125. ج1 ، فیرشلا ، لئاسر  یضترم ، دیس  ك.ر : - 3

ح10. ص 579 ، ج2 ، عیارشلا ، للع  ص 260 ؛ همامالا ، لئالد  ص65 ؛ ج2 ، یمق ، ریسفت  ك.ر : - 4
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ییامزآدوخ

؟ دبای یمن  ققحت  يزیچ  نینچ  تعجر  رد  هنوگچ  دینک  نایب  هداد ، حیضوت  ار  هوق  هب  تیلعف  زا  تشگزاب  . 1

.دینک نایب  تعجر  اب  ار  نآ  ياه  توافت  تسانعم ؟ هچ  هب  حالطصا  تغل و  رد  خسانت  . 2

؟ ارچ دنوش ؟ یم  نامیشپ  دب  ياهراک  زا  تعجر  رد  دنا  هدش  باذع  خزرب  رد  هک  ینامرجم  رافک و  ایآ  . 3

.دیهد حرش  دنمادک ؟ داعم  اب  تعجر  یساسا  ياه  توافت  . 4

.دیهد حیضوت  تسا ؟ هدش  حرطم  ییاه  هاگدید  هچ  ناگدننک  تعجر  فیلکت  هراب  رد  . 5

===

شهوژپ يارب  عبانم 

.ش 1382، مالسا رشنلاراد  تاراشتنا  مق ، دلو ، هاشریم  دمحم  همجرت  تعجر ، هعیش و  اضردمحم ، یسبط ، . 1

.ش 1384 رصع ، دوعوم  نارهت ، روپ ، يداجس  نسح  همجرت  روهظ ، زا  سپ  خیرات  دّمحم ، دّیس  ردص ، . 2

.ش 1379 مالسا ، یشورفباتک  ، نارهت جارعم ، تعجر و  نسحلاوبا ، ینیوزق ، یعیفر  . 3

.ش 1387 مراهچ ، چ  باتک ، ناتسوب  مق ، خیرات ، نایاپ  رد  ایند  هب  تشگزاب  دارمادخ ، نایمیلس ، . 4

.ش 1385 رئاز ، مق  ، خسانت ، اب  نآ  هطبار  یعیش و  هتسجرب  ناملکتم  هاگدید  زا  تعجر  رغصا ، ینمهب ، . 5
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ایند رد  یگدنز  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح  ماجرف  مهدراهچ  : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  رمع  لوط   1

میرک نآرق  هاگن  زا  .کی 

تایاور هاگن  زا  .ود 

لقع هاگن  زا  .هس 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  ماجرف   2

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  زا  سپ  ناهج   3
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دمآرد شیپ 

یم اجک  هب  ترضح  یناهج  تموکح  ماجنارس  هکنیا  دوش  یم حرطم  يودهم  فراعم  هعومجم  رد  هک  يا  هتسجرب  ثحابم  زا  یکی 
هنوگچ گرزب ، زیخاتـسر  ییاپرب  ات  ینارون  نارود  نآ  زا  سپ  هکنیا  رگید  و  دوب ؟ دهاوخ  هنوگچ  ترـضح  نآ  رمع  نایاپ  دـماجنا ؟

ترـضح نآ  هراب  رد  ار  ام  ياه  شناد هخرچ  دـناوت  یم نآ  دـننام  هدـشدای و  ياه  شـسرپ هب  خـساپ  یـسررب و  دـش ؟ دـهاوخ  يرپس 
.دهد رارق  ام  هاگن  رد  تیودهم  زا  تسرد  ریگارف و  ییولبات  هدرک ، لیمکت 

هداد خساپ  اه  شـسرپ نیا  هب  نکمم  دح  رد  یمالـسا  نادنمـشناد  هاگدـید  تایاور و  زا  يدـنم  هرهب اب  دوش  یم  شالت  سرد  نیا  رد 
.دوش

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  رمع  لوط 

هراشا

ماما دنزرف  درک ، دهاوخ  طسق  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  درک و  دهاوخ  روهظ  نامزلارِخآ  رد  هک  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  نامگ  یب 
نآ نخـس ، نیا  نشور  يانعم  .تسا  هدـش  هداز  لاس 255 ق  نابعـش  همین  رد  ربتعم  تایاور  هیاپ  رب  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع 

هتشذگ ترـضح  نآ  تکرب  رپ  رمع  زا  لاس  رب 1170  نوزفا  نونک ، اـت  .تسا  ینـالوط  سب  يرمع  ياراد  یهلا ، هریخذ  نآ  هک  تسا 
.دوب هدش  دای  مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  یخرب  نخـس  رد  ترـضح  نآ  ندمآایند  هب  زا  شیپ  هتبلا ، زارد ، یگدنز  نیا  .تسا و 

: دومرف ینالوط  نخس  کی  زا  یشخب  رد  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 

ًهَنَـس َنیَِعبْرَأ  ِنوُد  ِْنبا  ٍّباَش  ِهَروُص  ِیف  ِِهتَرْدـُِقب  ُهُرِهُْظی  َُّمث  ِِهتَْبیَغ  ِیف  ُهَرُمُع  ُهَّللا  ُلـیُِطی  ِءاَـمِْإلا  ِهَدِّیَـس  ِْنبا  ِْنیَـسُْحلا  یِخَأ  ِدـْلُو  ْنِم  ُعِساَّتلا 
یلَع َهَّللا  َّنَأ  َمَْلُعِیل  َِکلَذ 
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؛ درک دهاوخ  زارد  ار  وا  رمع  تبیغ ، نارود  رد  دنوادخ  .تسا  نازینک  يوناب  دنزرف  مردارب ، نادـنزرف  زا  نیمهن  ؛(1)  ٌریِدَق ْیَش ٍء  ِّلُک 
اناوت زیچ  ره  رب  دنوادخ  دوش  هتـسناد  ات  تخیگنا ، دـهاوخرب  لاس  لهچ  زا  رتمک  یناوج  يامیـس  رد  ار  يو  شیوخ  ناوت  هب  هاگ  نآ 

.تسا

يا هنوگ  هب  همعنلا  مامت  نیدـلا و  لاـمک  باـتک  رد  د/381 ق )  ) قودـص خیـش  هب  فورعم  یمق ، هیوباب  نب  یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا 
یگدنز هژیو  ار  هدشدای  باتک  زا  یلـصف  يو ، .تسا  هداد  خـساپ  نافلاخم  ياه  شـسرپ  هب  هدرک و  ثحب  رمع  لوط  هرابرد  هدرتسگ 

درب و یم  مان  ار  دنا ، هتـشاد  لاس  زا 120  شیب  يرمع  هک  یناـسک  زا  رفن  اـه  هد  تسا و  هتـشاگن  زارد ) رمع  ناـبحاص  نیرّمعم =( » »
.تسا هدرک  رکذ  هاتوک  تروص  هب  ار  نانآ  زا  کی  ره  یگدنز  لاح و  حرش 

هب هدرک و  یسررب  ینالوط ، رمع  ياراد  دارفا  و  یخیرات » هبرجت   » هار زا  طقف  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  رمع  لوط  قودص ، خیش 
هجاوخ یسربط ، خیش  یضترم ، دیـس  یـسوط ، خیـش  دیفم ، خیـش  نوچمه  ینادنمـشناد  يوس  زا  هار  نیا  .تسا  هتخادرپن  هلدا ، رگید 

یـسررب رد  ناگرزب  نیا  هچنآ  .تفای  همادا  هعیـش  ناگرزب  رگید  یـسلجم و  همالع  یناشاک ، ضیف  یلح ، همالع  یـسوط ، نیدلارـصن 
: تسا لیذ  ياهروحم  لوح  هدمع  روط  هب  دنا ، هتخادرپ  نآ  هب  ترضح ، نآ  رمع  لوط  یملع 

میرک نآرق  هاگن  زا  رمع  لوط  .کی 

هراشا

: زا دنترابع  دنا ، هدش  هدرمش  یعیبطریغ  ینالوط و  يرمع  ياراد  نآرق ، رد  هک  يدارفا  زا  يرامش 

مالسلا هیلع  حون  ترضح  . 1

هب و   (2) ؛))… ًاماع َنیِـسْمَخ  َِّالا  ٍهَنَـس  َْفلَا  ْمِهِیف  َِثبَلَف  ِهِمْوَق  یِلا  ًاحُون  اْنلَـسْرَا  ْدََـقلَو  : )) دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  حون  هراـبرد  نآرق ،  
.درک گنرد  لاس  هاجنپ  دصهن و  نانآ  نایم  سپ  میداتسرف ، شموق  يوس  هب  ار  حون  یتسار ،

ص315. ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
هیآ 14. (، 29  ) توبکنع - 2
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زا ترـضح ؛ نآ  رمع  ای  دراد  تلالد  مالـسلا  هیلع  حون  يربمایپ  رمع  هرود  رب  تدـم ، نیا  هک  تسا  هدرکن  نشور  دـنوادخ ، نایب  نیا 
یگدنز تدم  اما  تسا ؛ مالسلا  هیلع  حون  يربمایپ  هرود  اجنیا ، رد  رمع  زا  دارم  هک  تسا  هدمآ  یمالـسا  تایاور  يا  هراپ  رد  ور  نیا 

.تسا هدوب  لاس  وا 2500 

(1) .تسا رمع  لوط  نآ  تسا و  حون  زا  یتّنس  مئاق  رد  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا   

مالسلا امهیلع  میرم  نب  یسیع  . 2

ام ُهُولَتَق َو  اـم  ِهَّللا َو  َلوُسَر  َمَیْرَم  َْنبا  یَـسیع  َحیـسَْملا  اَْـنلَتَق  اَّنِإ  ْمِِهلْوَق  َو  : )) دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هراـب  رد  نآرق ،  
ِْهَیلِإ َو ُهَّللا  ُهَعَفَر  َْلب  اًنیقَی *  ُهُولَتَق  ام  ِّنَّظلا َو  َعابِّتا  َّالِإ  ٍْملِع  ْنِم  ِِهب  ْمَُهل  ام  ُْهنِم  ِّکَش  یَفل  ِهیف  اوُفَلَتْخا  َنیذَّلا  َّنِإ  ْمَُهل َو  َهِّبُش  ْنِکل  ُهُوبَلَص َو 
: هک ناشیا  هتفگ  (2) و  ؛)) اًدیهَـش ْمِْهیَلَع  ُنوُکَی  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  ِِهتْوَم َو  َْلبَق  ِِهب  َّنَنِمُْؤَیل  َّالِإ  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ْنِإ  َو  اًمیکَح *  اًزیزَع  ُهَّللا  َناک 

هبتشم نانآ  رب  رما ، نکل  دندرکن ؛ شبولصم  دنتشکن و  ار  وا  نانآ  هک  نآ  لاح  و  میتشک » ار  ادخ  ربمایپ  میرم ، نب  یـسیع  حیـسم  ام ، »
نآ زج  دنرادن ، نادب  یهاگآ  چیه  دـنا و  هدـش  کش  راچد  نآ ، هراب  رد  عطق  روط  هب  دـندرک ، فالتخا  وا  هرابرد  هک  یناسک  دـش و 

و تسا *  میکح  اناوت و  ادخ  درب و  الاب  دوخ  يوس  هب  ار  وا  ادخ  هکلب  دنتـشکن * ار  وا  نیقی  روط  هب  .دننک و  یم  يوریپ  نامگ  زا  هک 
دهاش نانآ  رب  زین ] یسیع   ] تمایق زور  و  دروآ ، یم  نامیا  وا  هب  ًامتح  دوخ ، گرم  زا  شیپ  هک  نآ  رگم  تسین ، یسک  باتک ، لها  زا 

« .دوب دهاوخ 

، هدش لزان  نامزلارخآ  رد  تسا و  هدنز  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  هک  دنرواب  نیا  رب  هدشدای  هیآ  نییبت  رد  ناملسم ، نارـسفم  رتشیب 
رمع دـشاب ، رادروخرب  یفاک  تقد  یتسرد و  زا  يدالیم ، خـیرات  رگا  لاح  .درک  دـهاوخ  ادـتقا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  هب  زاـمن  رد 

يدیعب رما  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  يارب  هلاس  رمع 1170  هیاپ ، نیا  رب  تسا و  لاس  رازه  ود  رب  نوزفا  نونکا  مالسلا ، هیلع  یسیع 
.دوب دهاوخن 

ح4. ص322 ، ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  هیوباب ، نب  نیسح  نب  یلع  نب  دمحم  - 1
هیآ 157 159. (، 4  ) ءاسن - 2
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مالسلا هیلع  رضخ  ترضح  . 3

رادـید و ناتـساد  اما  تسا ؛ هدـشن  داـی  ینـشور  هب  يو  زا  نآرق  رد  .تسا  رـضخ  ترـضح  دراد ، ینـالوط  رمع  هک  یناـسک  زا  یکی   
هعیش هژیو  مالسلا ، هیلع  رضخ  ندوب  هدنز  هب  رواب   (1) .تسا هدمآ  فهک  هروس  رد  وا ، اب  مالسلا  هیلع  میلک  ياسوم  ترضح  یهارمه 

.تسا هدش  هتفریذپ  يرواب  زین  ّتنس  لها  نایم  هکلب  تسین ،

فهک باحصا  . 4

هدرک گنرد  ناشراغ  رد  لاس ، دصیس  (2) و  ؛)) ًاعِْست اوُدادْزاَو  َنینِس  ٍهَئاِم  َثالَث  ْمِهِفْهَک  ِیف  اُوِثَبلَو  : )) دیامرف یم  نانآ  هراب  رد  نآرق   
.دندوزفا لاس  هن  و 

.دنک یم  حیرصت  اذغ  بآ و  نودب  باوخ و  رد  مه  نآ  هدس  هس  زا  شیب  تّدم  هب  فهک  باحـصا  ندوب  هدنز  هب  هیآ ، نیا  رد  نآرق 
لاس اهدص  یـسک  هکنیا  ای  دننامب  هدنز  اذغ  بآ و  نودـب  لاس  دصیـس  یناسک  هکنیا  تسا ؛ رتزیگنا  تفگـش  کی  مادـک  یتسار  هب 

؟ دوش یم  رادیب  دباوخ و  یم  دور ، یم  هار  دماشآ ، یم  بآ  دروخ ، یم  اذغ  اما  تسا ؛ هدنام  یقاب 

تایاور هاگن  زا  رمع  لوط  .ود 

.درامـش یم  نکمم  يرما  ار  نآ  هک  تسا  تسد  رد  ینانخـس  ناسنا ، رمع  لوط  رب  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تایاور  رد   
.تسا لاّجد  هدـش ، هراشا  وا  رمع  لوط  هب  ّتنـس  لها  عبانم  رد  هژیو  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تاشیامرف  رد  هک  یناسک  زا  یکی 

یم همادا  دوخ  یگدنز  هب  هدش و  هداز  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نارود  رد  لاّجد  دنرواب  نیا  رب  تایاور ، نیمه  هیاپ  رب  ّتنـس ، لها 
، تروص نیا  رد  دـنرواب  نیا  رب  ّتنـس  لها  هک  نانچ  دـشاب  تسرد  ثیداحا  نیا  رگا  لاـح   (3) .دنک جورخ  نامزلارِخآ  رد  ات  دـهد ،

.دننک دیدرت  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  ینالوط  رمع  تایح و  رد  نانآ  هک  تسین  هتسیاش 

لقع هاگن  زا  .هس 

؛ دناد یمن  نکممان  ناسنا ، يارب  ار  رمع  لوط  زین  ملاس  دَرِخ  ّتنس ، باتکرب و  نوزفا   

هیآ 65. (، 18  ) فهک ك.ر : - 1
هیآ 25. (، 18  ) فهک - 2

ص133. ج9 ، حیحص ، يراخب ، ص444 ؛ ج4 ، دنسم ، لبنح ، نب  دمحا  ك.ر : - 3
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نآ ندش  عقاو  يزیچ ، ره  ناکما  رب  لیلد  نیرتهب  دنا : هتفگ  نافوسلیف  نامیکح و  .درامش  یم  نکمم  لماک  روط  هب  يرما  ار  نآ  هکلب 
هتـشاد زارد  يرمع  هک  دهد  یم  ناشن  ام  هب  ار  یناوارف  دارفا  خـیرات ، هداد و  يور  ناینیـشیپ  نایم  رد  رمع  لوط  هک  نیمه  .تسا  زیچ 

(1) .تسا نکمم  يرما  لقع  هاگدید  زا  رمع  لوط  هک  نیا  رب  تسا  ینشور  هاوگ  دوخ  دنا ،

يریپ هک : نوناق  نیا  .تسا  هتسباو  یگدوسرف ،» يریپ و   » زا يژولویزیف  ریسفت  عون  هب  تقیقح  رد  رمع , لوط  ثحب  یملع و  یـسررب   
هب ندیـسر  زا  سپ  ندـب  هک  تسا  يرورـض  و  تسا , یناـسنا  هرکیپ  ياـه  تفاـب  رب  مکاـح  یعیبط  نوناـق  کـی  هدـییاز  یگدوسرف  و 
زا نّیعم  يا  هظحل  رد  هک  هاگ  نآ  ات  دشاب ، هتـشاد  يرتمک  ییآراک  یگدنز , همادا  يارب  هدش , هدوسرف  مک  مک  دشر , هلحرم  نیرخآ 
هک یـشهاک  یگدوسرف و  هک  نیا  ای  تسا  قداص  هدنام  ناما  رد  ینوریب  ریثأت  هنوگره  زا  هک  مه  یندب  هراب  رد  یتح  ایآ  دـتفیب ، راک 
هب هک  تسا  مومـس  اه و  برکیم  دـننام  ینوریب  لماوع  اب  دربن  هجیتن  دروخ ، یم  مشچ  هب  ندـب  هعومجم  جوسن  تفاـب و  ییآراـک  رد 

؟(2) دبای یم  هار  ناسنا  ندب 

.تسا دنوادخ  تردق  هدارا و  هار  نامه  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  هار  ناسنا ، رمع  لوط  يارب  هدش ، دای  ياه  لیلد  رب  نوزفا   

نامه .دهد  یم  همادا  دوخ  یگدنز  هب  مدرم ، نایم  تسا و  هدـنز  دـنوادخ  نایاپ  یب  تردـق  اب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  يرآ ؛  
رضخ یسیع و  و  درک ، لیدبت  هدنرپ  هب  مالسلا  هیلع  یسیع  يارب  ار  لِگ  داد و  رارق  تمالس  درس و  میهاربا  يارب  ار  شتآ  هک  ییادخ 

.دراد هگن  هدنز  دوخ  یهلا  تردق  اب  زین  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  دناوت  یم  دراد ، یم  هگن  هدنز  اه  نرق  زا  سپ  ار 

(3) .دنا هتسیز  يزارد  ناراگزور  هدوب و  رادروخرب  ینالوط  رایسب  رمع  زا  هک  دنا  هدش  یفرعم  یناوارف  دارفا  یخیرات ، ربتعم  عبانم  رد 

ص214. برغم ، دیشروخ  یمیکح ، اضر  دمحم  ك.ر : - 1
ص19 21. مالسلا ، هیلع  يدهم  ماما  نوماریپ  وگ  تفگ و  وج و  تسج و  ردص ، رقاب  دمحم  دّیس  - 2

.دعب هب   86 تیاور ص113 ، هبیغلا ، باتک  یسوط ، خیش  ك.ر : - 3
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مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  یگدنز  ماجرف 

هراشا

هتـشک اب  ار  ترـضح  نآ  رمع  نایاپ  یخرب  .تسا  هدـش  دای  ینوگانوگ  ياه  هاگدـید  یهلا ، تجح  نیرخآ  یگدـنز  ماـجرف  هراـبرد 
الاـب ياـه  هاگدـید  زا  مادـک  ره  .دـنا  هدرک  رکذ  یعیبـط  گرم  هب  ار  راوگرزب  نآ  تلحر  رگید  یخرب  و  هتـسناد , تداهـش  ندـش و 

.دنا هدروآ  شیوخ  ياعدا  رب  یلیالد 

مالسلا هیلع  يدهم  ماما  تداهش  .کی 

نسح ماما  زا  .تسا  هدرک  رکذ  یعیبط ) ریغ  گرم   ) تداهش ار  مالسلا  مهیلع  ناماما  همه  رمع  نایاپ  هک  تسا  تسد  رد  یتایاور  . 1 
مومـسم ای  هتـشک  هک  نآ  زج  تسین ، ناماما  ام  زا  کی  چیه  ؛(1)  ٌموُمْـسَم ْوَأ  ٌلُوتْقَم  اَّلِإ  اَّنِم  اَم  دومرف …« : هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع 

« .دوش

يرجه جـنپ  راهچ و  هدـس  نادنمـشناد  زا  یمق  زازخ  دـمحم  نب  یلع  هتـشون  رثالا  هیافک  باتک  رد  طقف  تروص  نیا  هب  تیاور ، نیا 
: هک نیا  تسا  گنرد  لباق  تیاور ، نیا  یـسررب  رد  هچنآ  .تسا  هدرک  لقن  هدشدای  باتک  زا  ار  نآ  یـسلجم  همالع  موحرم  هدـمآ و 

دنا هدـمآ  تیاور  دنـس  رد  هک  دارفا  زا  یخرب  نینچمه  .تـسا  هـتفرگن  رارق  هراـشا  دروـم  نآ  زا  شیپ  ياـه  باـتک  رد  تـیاور ، نـیا 
اب هک  هدمآ  یبلطم  زین  تیاور  همادا  رد   (2) .تسا هدماین  نایم  هب  اه  نآ  زا  ینخس  یلاجر  ياه  باتک  زا  کی  چیه  رد  هدوب ، لوهجم 

مالسلا هیلع  یلع  لسن  زا  هک  ناماما  رامش  هک  ارچ  دش ؛ دهاوخ  رفن  هدزیس  ناماما  رامش  هک  نیا  نآ  درادن و  يراگزاس  هعیـش  داقتعا 
هدشدای ياعدا  يارب  تیاور ، نیا  هب  دانتـسا  نیاربانب  دش ؛ دهاوخ  هدزیـس  ترـضح  نآ  دوخ  اب  هک  تسا  هدش  رکذ  رفن  هدزاود  تسا ،

.دیامن یم  یفاکان 

: دیوگ يوره  تلصابا  زا  لقن  هب  قودص  خیش  . 2 

هب هدـش  هتـشک  رگم  ام  زا  تسین  دـنگوس ! ادـخ  هب  ؛(3)  ٌدیِهَـش ٌلُوتْقَم  اَّلِإ  اَّنِم  اَـم  ِهَّللا  َو  دومرف : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا 
.هدیسر تداهش 

نم باتک  رد  ار  هدشدای  تیاور  يو  .تسا  هدرک  لقن  قودص  خیش  طقف  ار  تیاور  نیا   

ص226. رثالا ، هیافک  یمق ، زازخ  دمحم  نب  یلع  - 1
ای و  هتخانشان ؛ یـسیعلا : یناه  ِْنب  ِْریَمُع  هتخانـش ؛ ان  ٍءاَطَع : ِْنب  ِْرَیبُّزلا  هتخانـش ؛ ان  َناَّسَح : ِْنب  ِلُولُْهب  هتخانـش ؛ ان  ٍلُولُْهب : ِْنب  َقاَحْـسِإ  - 2

( راونالا راحب  دنس  ساسا  رب   ) .هتخانشان ِّیِْسبَْعلا : ِیناَم  نب  ریمع 
ح3192. ص585 ، ج2 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  قودص ، خیش  - 3
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اب  (3) مالـسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  (2) و  یلاما باتک  ود  رد  و  دنـس ) لماک  رکذ  نودـب   ) لسرم تروص  هب   (1)، هیقفلا هرضحیال 
.تسا هدروآ  دنس  رکذ 

: دنس لاجر  یسررب  اما 

.دنک ناربج  ار  شیپ  تایاور  دانسا  صقن  دناوت  یم  هجیتن  رد  ؛(4)  تسا ربتعم  حیحص و  يدنس  ياراد  رابخالا ، نویع  تیاور 

نآ دوش و  یم  طقاس  رابتعا  زا  تیاور  هعیش  هاگدید  قبط  هک  هدش  هداد  تبسن  ماما  هب  ینخـس  تیاور  ردص  رد  نویع  باتک  رد  هتبلا 
رد ربمایپ  رب  دـننک  یم  نامگ  هفوک  رد  یهورگ  دـسرپ : یم  ماـما  زا  يوره  تیاور  يادـتبا  رد  .تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  وهس 
َال يِذَّلا  ُهَّللا  َوُه  وُهْسَی  َال  يِذَّلا  َّنِإ  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  اُوبَذَک  دومرف : هک  هدش  هداد  تبسن  ماما  هب  خساپ  نیا  .تسا و  هدشن  ضراع  يوهس  زامن 

.وُه اَّلِإ  ََهلِإ 

.دوش یم  لالدتسا  دنا  هدرک  ضارعا  نآ  زا  هعیش  ناگرزب  هک  یتیاور  هب  هنوگچ  هک  دیآ  یم  شیپ  شسرپ  نیا  لاح 

باتک بحاص  درک ، حرطم  هدرتسگ  هنوگ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  تداهـش  ياعدا  هک  یـسک  نیتسخن  دـسر  یم  رظن  هب 
: تسا هدروآ  دوخ  باتک  زا  یشخب  رد  وا  .دوب  بصانلا  مزلا 

هدیعس شمان  هک  میمت  ینب  زا  ینز  ار  وا  سپ  دیسر ؛ دهاوخ  ارف  مالسلا  هیلع  تجح  ترـضح  گرم  تشذگ ، لاس  داتفه  نوچ  سپ 
ماب زا  دوش ) یم  هدافتسا  مدنگ  ندرکدرآ  يارب  هک  یگنس  اه  لقن  یخرب   ) یگنس نتخادنا  اب  تسا ، نادرم  نوچمه  یـشیر  ياراد  و 

روما نیسح ، ماما  تفر ، ایند  زا  نوچ  .دنک  یم  روبع  هار  زا  ترضح ، نآ  هک  یلاح  رد  دناسر ؛ دهاوخ  لتق  هب  ترضح  نآ  رب 

ح3192. ص585 ، ج2 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  قودص ، خیش  - 1
ص63. یلاما ، قودص ، خیش  - 2

ح9. ص256 ، ج2 ، مالسلا ، هیلعاضرلا  رابخا  نویع  قودص ، خیش  - 3
لاجر  ) ردـقلا لیلج  هقث و  یماما ، میهاربإ : نب  یلع  ص 149 ؛) یلحلل ، هصالخلا   ) هقث یمامإ و  لکوتملا : نب  یـسوم  نب  دـمحم  - 4

حلاص نب  مالـسلا  دبع  تلـصلا  یبأ  ص 16 ؛) یـشاجن ، لاجر   ) ردـقلا لـیلج  هقث و  یماـما ، مشاـه : نب  میهاربا  ص 260 ؛) یـشاجن ،
(. لبق تیاور  : ) يورهلا
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(1) .داد دهاوخ  ماجنا  ار  يو  هب  طوبرم 

: تشاد هجوت  دیاب  نخس ، نیا  هراب  رد   

: دنس ثیح  زا 

.درادن يدنس  هنوگ  چیه  نخس  نیا 

.تسا هتخانشان  لماک  روط  هب  زین  نآ  هدنیوگ 

: نتم ظاحل  زا 

.دشن تفای  نآ  يارب  یمیقتسم  دیؤم  هباشم و  هنوگ  چیه  تسا و  درفنم  الماک 

.تسا هدشن  هدید  یعبنم  چیه  رد  بصانلا  مازلا  باتک  مهدراهچ و  هدس  زا  شیپ  ات 

: هلمج زا  دروآ  یم  دیدپ  ار  یتاماهبا  نخس  نیا  هکنیا  نآ  رب  نوزفا 

هدش و هتشاذگ  رانک  یعون  هب  زین  ام  نارود  رد  یتح  هک  یمیدق  رایسب  رازبا  نیا  زا  دیاب  ارچ  یملع ، لماکت  تفرشیپ و  همه  نآ  اب  -  
؟ دنک هدافتسا  تشز  لمع  نآ  يارب  دور  یم  رامش  هب  یخیرات  یهجوت  لباق  دح  ات 

زا هنوگچ  ملاع  همه  قالطالا  یلع  حـلاص  مکاح  ماما و  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  دـمآ  تفر و  ماـگنه  رد  نارگید  -  
؟ دیامن يدصق  ءوس  نینچ  کیدزن  زا  یگداس و  نیا  هب  دناوتب  یسک  هک  دنلفاغ  ترضح 

یعیبط گرم  هب  تلحر  .ود 

: هک دنرواب  نیا  رب  تفر ، دهاوخ  ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  ترضح  نآ  دنیوگ  یم  هک  یناسک 

.تسا مامتان  لوا ) تیاور  هژیو  هب   ) تسخن هتسد  ياه  لیلد     

.تسا هدروخ  صیصخت  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هب  تایاور  نیا  هدشدای ، تایاور  شریذپ  ضرف  رب     

.تسا ضراعت  رد  دراد ، تلالد  روهظ  رصع  رد  هعماج  لماک  حالصا  رب  هک  یتایاور  اب  ترضح ، نآ  تداهش     

نم رخص  نواهب  لجرلا  هیحلک  هیحل  اهل  هدیعـس و  اهمـسا  میمت  ینب  نم  هأرما  هلتقف  توملا  هجحلا  یتأ  هنـس  نوعبـسلا  تمت  اذاف  - » 1
هب مزال  ص139 .) ج2 ، بصانلا ، مازلا  يریاح ، يدزی  یلع  «، ) ...نیسحلا هزیهجت  یلوت  تام  اذاف  قیرطلا  یف  زواجتم  وه  حطس و  قوف 
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: تفگ حون  نب  بویأ  .تسا  هدمآ  نایم  هب  ترضح  نآ  یعیبط  گرم  زا  نخس  دنچ ، یتایاور  رد     

هب ار  نآ  ریشمش  يزیرنوخ و  نودب  یلاعت  يادخ  دیـشاب و  رمالا  بحاص  امـش  میراودیما  ام  : » مدرک ضرع  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب 
اه همان  هک  تسین  ناماما  ام  زا  کی  چیه  دومرف : تسا ،» هدیدرگ  برـض  امـش  مان  هب  هکـس  هدش و  تعیب  امـش  اب  هک  دـنادرگزاب  امش 

هعدخ هب  هک  نآ  زج  دوش ، لمح  يو  دزن  لاوما  دننک و  هراشا  ودب  ناتـشگنا  اب  دوش و  هدیـسرپ  لئاسم  زا  دنک و  دـمآ  تفر و  وا  دزن 
اما یفخم ، وا  أشنم  دلوم و  هک  دزیگنارب  رما  نیا  يارب  ار  يدرم  یلاعت ، يادخ  هک  ییاج  ات  دریمب ، دوخ  رتسب  رب  هک  نآ  ای  دوش  هتشک 

(1) .تسا راکشآ  شبسن 

، رتسب رد  گرم  زا  داد  لامتحا  ناوت  یم   (2)، دریگ یم  ربرد  ار  ندش ) مومسم  ندش و  هتشک   ) لامتحا ود  ره  لایتغا »  » هک اج  نآ  زا   
.دوب دهاوخن  نهذ  زا  رود  مالسلا  مهیلع  ناماما  زا  یخرب  یعیبط  گرم  تیاور ، نیا  قبط  نیاربانب  .دوش  هدافتسا  یعیبط  گرم  نامه 

: دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

مالسلا هیلع  تجح  ترضح  گرم  تفای , رارقتسا  اه  لد  رد  تسا ، مالسلا  هیلع  نیـسح  وا  هک  نیا  هب  نامیا  تفرعم و  نوچ  سپ  … 
یم رارق  شربـق  رد  دـنک و  یم  طوـنح  دـنک ؛ یم  نـفک  دـهد ؛ یم  لـسغ  ار  وا  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نـب  نیـسح  سپ  .دـسر  یم  ارف 

(3) …. دهد

هب دش ، دای  هچنآ  زا  .دنک  یمن  ّدر  زین  ار  یعیبط  گرم  لامتحا  اما  دریگ  یم  رب  رد  زین  ار  تداهـش  هدـشدای  تیاور  رد  گرم  هچرگا 
نینچ مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  تیاور  زا  ناوت  یم  تسا و  لـمتحم  يرما  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  تداهـش  هک  دـیآ  یم  تسد 

تشادرب

ِهِـشاَِرف یَلَع  َتاَم  ْوَأ  َلِیتْغا  اَّلِإ  ُلاَْومَْألا  ِْهَیلِإ  ْتَلِمُح  ِِلئاَسَْملا َو  ِنَع  َِلئُـس  ِِعباَصَْألِاب َو  ِْهَیلِإ  َریِـشُأ  ُُبتُْکلا َو  ِْهَیلِإ  ْتَفَلَتْخا  ٌدَـحَأ  اَّنِم  اَم  - » 1
، قودص خیش  ص168،ح9 ؛ هبیغلا ، ینامعن ، ص342 ؛ ج1 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  (؛» اَّنِم ًاماَلُغ  ِْرمَْألا  اَذَِهل  ُهَّللا  َثَْعبَی  یَّتَح 

(. ص433 يرولا ، مالعا  یسربط ، ص524 ؛ ج2 ، همغلا ، فشک  یلبرا ، ص370 ؛ ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک 
ص289. ج49 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، رقاب  دمحم  .ر ك : - 2

ُهُطِّنَُحی َو ُُهنِّفَُکی َو  ُُهلِّسَُغی َو  يِذَّلا  ُنوُکَیَف  ُتْوَْملا  َهَّجُْحلا  َءاَج  مالسلا  هیلع  ُْنیَسُْحلا  ُهَّنَأ  َنِینِمْؤُْملا  ِبُوُلق  ِیف  ُهَفِْرعَْملا  ِتَّرَقَتْسا  اَذِإَف  - »... 3
(. ص207 ج8 ، یفاک ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  (؛»  ...مالسلا امهیلع  ٍِّیلَع  َْنب  َْنیَسُْحلا  ِِهتَْرفُح  ِیف  ُهُدَْحلَی 
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هک هنوگ  نامه  تسا و  یفاکان  تداهـش ، هب  مکح  یعطق  تابثا  يارب  هدوب ، دـنبیاپ  نادـب  زین  دـیفم  خیـش  هک  هنوگ  ناـمه  اـما  درک ؛
نیاربانب میراد ؛ يرگید  لیلد  هب  زاین  زین  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  يارب  تسا ، یخیرات  دهاوش  هب  زاین  ماما  ره  يارب  نآ ، رب  نوزفا 

.تسا راوشد  سب  يراک  ترضح  نآ  تداهش  هب  یعطق  مکح 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  زا  سپ  ناهج 

هراشا

، دور یم  رامـش  هب  ناهج  رد  بالقنا  نیرخآ  مالـسلا ، هیلع  يدهم  یناهج  بالقنا  هک  هنوگ  نامه  هعیـش ، بتکم  ياه  هزومآ  هیاپ  رب 
.تشاد دهاوخ  موادت  ایند  رد  یگدنز  نایاپ  ات  هک  یتلود  .دوب  دهاوخ  خیرات  ناهج و  رد  تلود  نیرخآ  مالـسلا ، هیلع  يدهم  تلود 

رد لطاب  ياه  تلود  همه  مالـسلا ، هیلع  يدهم  یناهج  بالقنا  يزوریپ  اب  .دوب  دـهاوخن  نآ  رانک  رد  ای  نآ و  زا  سپ  يرگید  تلود 
یم هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  خـیرات  رد  تلود  نیرخآ  ترـضح  نآ  تلود  .تفر  دـنهاوخ  نایم  زا  نیمز  رـسارس 

کلملادبع و نبا  ماشه  هک  هاگنآ  زین  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .تسا » اه  تلود  نیرخآ و  وا  تلود   (1) ؛ … لَوُّدلا ُرِخآ  ُُهَتلوَد  : » دیامرف
: دومرف دیکأت  خیرات  نایاپ  رد  هعیش  رادیاپ  تلود  رب  دندرک  شنزرس  ار  ماما  دوخ ، سلجم  رد  شنایفارطا ،

، دیور یم  اجک  مدرم ، يا  ؛(2)  ٌْکُلم اَنِْکُلم  َدـَْعب  َْسَیل  اًلَّجَُؤم َو  ًاْکُلم  اََنل  َّنِإَف  ٌلَّجَعُم  ٌْکُلم  ْمَُکل  ْنُکَی  ْنِإَف  َنُوبَهْذـَت … َْنیَأ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ 
.دوب دهاوخن  یتلود  ام  تلود  زا  سپ  تسام و  نآ  زا  رادیاپ  تلود  دیراد ، رذگدوز  تلود  امش  رگا  … 

دـشک یم  ییاه  هیرظن  همه  رب  نالطب  طخ  تسا و  يودهم  لدع  تلود  خـیرات ، نایاپ  تلود  هک  دـنک  یم  تابثا  ثیداحا ، نیا  همه 
.دننک یم  یفرعم  نامزلارخآ  رد  يرشب ، تموکح  لکش  نیرت  یلاع  نیرتهب و  ناونع  هب  ار  یهلا  ریغ  یتلود  هک 

، گرزب زیخاتـسر  هناتـسآ  ياهدادخر  ترـضح و  نآ  نیـشناج  مالـسلا و  هیلع  يدـهم  ترـضح  زا  سپ  ناهج  یگنوگچ  هرابرد  اما 
لها هعیـش و  نایم  اه  هاگدـید  يریگ  تهج  هک  اج  نآ  زا  .تسا  رگیدـکی  فلاخم  یخرب  هک  هدـش  هئارا  ینوگاـنوگ  ياـه  هاگدـید 

ریگارف روط  هب  ّتنس 

ص 385. ج2 ، داشرا ، دیفم ، خیش  - 1
ص 471. ج1 ، یفاک ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - 2
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: مینک یم  هراشا  هاگدید  ود  ره  هب  تسا ، توافتم  رگیدکی  اب 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  بتکم  ناوریپ  هاگدید  .کی 

یفرعم حالـص  ریخ و  رب  ار  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  زا  سپ  ناهج  نوگانوگ ، ياه  نایب  اب  هعیـش ، ياه  هاگدـید  هدـمع  روط  هب 
نیدـنچ يراظتنا  زا  سپ  درک  رواب  ناوت  یم  هنوگچ  هک  ارچ  تسین ؛ راظتنا  یهلا  فطل  تمکح و  زا  زین  نیا  زا  ریغ  هتبلا  .تسا  هدرک 

اه هاگدـید  نیرت  مهم  زا  یخرب  .دریذـپ  نایاپ  جرم  جره و  هب  عاضوا  مه  زاب  هاتوک  یتموکح  زا  سپ  هلاس  رازه  دـنچ  ای  هلاـس , دـص 
: تسا رارق  نیدب 

ناگدـننک تعجر  نایم  زا  ترـضح  نآ  نانیـشناج  هدوب ، یتخب  کـین  رب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  زا  سپ  ناـهج  تیعـضو  . 1 
.دوب دنهاوخ 

نانمؤم زا  هورگ  ود  ندـش  هدـنز  هب  رواب  نایعیـش ، نایم  فرژ  ياـهرواب  زا  یکی  دـش ، هراـشا  شیپ  ياـه  سرد  رد  هک  هنوگ  ناـمه   
هتبلا .تسا  نمؤم  ناگدـننک  تعجر  زا  یخرب  تموکح  دـش ، حرطم  اـج  نآ  هک  یلئاـسم  زا  یکی  .تسا  صلاـخ  نارفاـک  صلاـخ و 

اه و هیآ  زا  هک  یناوارف  ياه  لـیلد  رب  نوزفا  دـنهاگدید ، نیا  رب  هک  یناـسک  .تسا  هدـشن  ناـیب  ینـشور  هب  تموکح  نیا  یگنوگچ 
ترـضح زا  سپ  ناهج  دنام ، دهاوخن  یلاخ  تجح  زا  نیمز  زگره  دـیوگ  یم  هک  یتایاور  دـنرواب  نیا  رب  دـننک  یم  هئارا  اه  تیاور 

: درک دهاوخ  ریوصت  هنوگ  ود  هب  ریزگان  ار  مالسلا  هیلع  يدهم 

.دوش اپ  رب  تمایق  گنرد ، یب  فلا )

زا شیب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  حیرصت  هب  ناماما ، رامش  هک  اج  نآ  زا  .دنـشاب  ضیف  هطـساو  راگدرورپ  فرط  زا  ییاه  تجح  ب)
.دنتسه مالسلا  مهیلع  ناماما  انامه  درک ، دنهاوخ  تموکح  مدرم  رب  هک  یناسک  سپ  دوب ، دنهاوخن  رفن  هدزاود 

.دش دهاوخ  هرادا  يدهم  هدزاود  تموکح  اب  هراومه  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  زا  سپ  ناهج  . 2

، دومرف تلحر  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  یبـش  رد  هک  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  زا  دنـس  رکذ  اـب  یـسوط  خیـش   
: دومرف نینچ  دیسر ، اوشیپ  نیرخآ  هب  هک  هاگ  نآ  هناگهدزاود ، ناماما  هب  هراشا  زا  سپ  نآ  رد  هک  هدومن  الما  ناشیا  هب  ار  یبلاطم 

شدـنزرف هب  ار  تماما [ رما   [ نآ سپ  دیـسر ، ارف  تافو  ماگنه  ار   ] مالـسلا هیلع  يرکـسع  نسح  ماما   [ شترـضح هک  هاگ  نآ  سپ  …

.دنک یم  میلست  دمحم 
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(1)… دوب دهاوخ  يدهم  هدزاود  وا ، زا  دعب  .دنتسه  ماما  هدزاود  ناشیا 

ماما .دوب » دهاوخ  يدهم  هدزاود  مئاق  زا  سپ  دومرف : مدینش  امش  ردپ  زا  مدرک « : ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : ریـصبوبا   
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص 

اـم و یتـسود  هب  ار  مدرم  هک  دنتـسه  اـم  نایعیـش  زا  یهورگ  ناـشیا  نکلو  ماـما  هدزاود  دوـمرفن : يدـهم و  هدزاود  دوـمرف « : اـنامه   
«(2) .دننک یم  توعد  ام  قح  تخانش 

«(3) .دوب دهاوخ  نیسح  نادنزرف  زا  ام  زا  يدهم  هدزای  مئاق ، زا  سپ  انامه  هزمحوبا ! يا  : » دومرف زین  هزمحوبا  هب  ترضح  نآ   

نیا لیلد  .دوب  دـهاوخ  دـنوادخ  هتـسیاش  ناگدـنب  تسد  رد  طـقف  تموکح  تماـیق ، ییاـپرب  اـت  ترـضح ، نآ  زا  سپ  ناـهج  رد  . 3
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  هب  جارعم  بش  دنوادخ  هک  تسا  یتیاور  هاگدید ،

متوعد هک  نآ  اـت  دومن ، مهاوخ  کـمک  شیوخ  ناگتـشرف  هب  ار  وا  درک و  مهاوخ  يراـی  شیوخ  نایهاپـس  هب  ار  وا  هنیآ  ره  سپ  …

دنهاوخ نینچ  میایلوا  تمایق  ات  داد و  مهاوخ  همادا  ار  وا  یهاشداپ  هاـگ  نآ  .دـنیآ  درگ  ما  یتسرپاـتکی  رب  ناگدـیرفآ  دـبای و  يرترب 
(4) .درک

دیزی نبرباج  .دش  دهاوخ  هرادا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  زا  یکی  تسد  هب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  زا  سپ  ناهج  . 4
تموکح لاس  تدم 309  تیب  لها  ام  زا  يدرم  هنیآ  ره  دـنگوس ! ادـخ  هب  و  دومرف : مدینـش  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دـیوگ : یفعج 

.درک دهاوخ 

اَْنثا ِهِدَْعب  ْنِم  ُنوُکَی  َُّمث  ًاماَمِإ  َرَشَع  اَْنثا  َِکلَذَف  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ْنِم  ِظِفْحَتْسُْملا  ٍدَّمَُحم  ِِهْنبا  َیلِإ  اَهْمِّلَُـسْیلَف  ُهاَفَْولا  نسحلا )  ) ُْهتَرَـضَح اَذِإَف  - » 1
(. ص150 هبیغلا ، باتک  یسوط ، خیش  (؛»  ...اّیِدْهَم َرَشَع 

خیـش ( ؛» اَنِّقَح ِهَفِْرعَم  اَِنتَالاَُوم َو  َیلِإ  َساَّنلا  َنوُعْدَـی  اَِنتَعیِـش  ْنِم  ٌمْوَق  ْمُهَّنَِکل  ًاماَمِإ َو  َرَـشَع  اَْنثا  ْلُقَی  َْمل  ًاّیِدـْهَم َو  َرَـشَع  اَْنثا  َلاَق  اَـمَّنِإ  - » 2
(. ح56 ص358 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ،

(. ص478 هبیغلا ، باتک  یسوط ، خیش  ( ؛» ِْنیَسُْحلا ِْدلُو  ْنِم  ًاّیِدْهَم  َرَشَع  َدَحَأ  ِِمئاَْقلا  َدَْعب  اَّنِم  َّنِإ  َهَزْمَح  َابَأ  اَی  -  . » 3
َْنَیب َماَّیَْألا  ََّنلِواَدَُأل  ُهَْکُلم َو  َّنَمیِدَُأل  َُّمث  يِدیِحَْوت  یَلَع  ُْقلَْخلا  َعَمَْجت  ِیتَوْعَد َو  َُوْلعَت  یَّتَح  ِیتَِکئاَلَِمب  ُهَّنَّدُمََأل  يِْدنُِجب َو  ُهَّنَرُْـصنَأَلَف  -  .»... 4

(. ح4 ص255 ، ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ومه ، ص7 ؛ ج1 ، عیارشلا ، للع  قودص ، خیش  ( ؛» ِهَماَیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  ِیئاَِیلْوَأ 
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(1) ….« مئاق تلحر  زا  سپ  : » دومرف ترضح  نآ  دوب »؟ دهاوخ  ینامز  هچ  نیا  : » مدرک ضرع  دیوگ : یم  رباج   

هتسناد دنوادخ  یهاگآ  رد  طقف  ار  نآ  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  نیـشناج  ناهج و  تیعـضو  هب  هراشا  نودب  هک  تسا  یتایاور  . 5
(2) .تسا

شریذپ رد  یعون  هب  دـناوت  یم  هکلب  درادـن ، تسخن  هاگدـید  اب  یتفلاخم  طقف  هن  ریخا ، هاگدـید  راهچ  دـش ، هدـید  هک  هنوگ  نامه   
.دشاب تسخن  هاگدید 

تّنس لها  هاگدید  .ود 

تروص هب  ایند  (3) و  دوب دهاوخن  یگدنز  رد  يریخ  چیه  مالسلا  هیلع  يدهم  تافو  زا  سپ  هک  دنرواب  نیا  رب  ّتنس  لها  زا  يرایسب   
(4) .تشاد دهاوخ  همادا  تمایق  ات  جرم  جره و 

ناماس هدـعب » عقت  لاوحا  رکذ  مالـسلا و  هیلع  يدـهملا  توم  یف   » ناونع اب  یباب  نامزلارخآ  يدـهم  تامالع  یف  ناهربلا  باـتک  رد   
یتایاور رد  تسا و  هدش  نایب  دمآ ، دهاوخ  دیدپ  وا  زا  سپ  هک  ییاهدادخر  ترـضح و  نآ  تافو  یگنوگچ  نآ ، رد  هک  تسا  هتفای 

(5) .تسا هدروآ  نایم  هب  ترضح  نآ  تشذگرد  زا  سپ  اهرش  اه و  بوشآ  زا  نخس 

: تسا نینچ  نآ  نایاپ  هک  هدمآ  يردخ  دیعسوبا  زا  لقن  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یتیاور  زین  رردلا  دقع  رد   

« .تسین وا  زا  سپ  یگدنز  رد  يریخ  چـیه  سپـس  تفای ، دـهاوخ  همادا  لاس  هن  ای  تشه  ای  تفه  ات  نانچمه  يدـهم [ تموکح  »…[
، تسا هدمآ  نآرق  تایآ  رد  هچنآ  دنامن  هتفگان   (6)

، ینامعن ( ؛» ...ِِمئاَْقلا ِتْوَم  َدَْعب  َلاَق  َِکلَذ  ُنوُکَی  یَتَم  َُهل  ُْتلُقَف  َلاَق  ًاعِْست  ُداَدْزَی  ٍهَنَس َو  ِهَئاِمَثاََلث  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اَّنِم  ٌلُجَر  َّنَِکلْمََیل  ِهَّللا  َو  - » 1
(. ص326 ج2 ، یشایع ، ریسفت  یشایع ، ص331 ؛ هبیغلا ،

ص338. ج1 ، یفاک ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - 2
ص184. محالملا ، يدانم ، نبا  .ر ك : - 3

ح4281. يدهملا ، باتک  ج4 ، دواد ، یبا  ننس  دواد ، یبا  1071 ؛ ص207 ، نتفلا ، دامح ، نب  میعن  ك.ر : - 4
ص95. نامزلارخآ ، يدهم  تامالع  یف  ناهربلا  يدنه ، یقتم  - 5

، رظتنملا راـبخا  یف  رردـلا  دـقع  یعفاـش ، یـسدقم  ( ؛ُ» هَدـَْعب ِهاَـیَْحلا  ِیف  َْریَخ  اـَل  َُّمث  َنِینِـس  َعِْست  ْوَأ  َنِینِـس  َناَـمَث  ْوَأ  َنِینِـس  َْعبَـس  - »... 6
(. ص220
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.تسا تمایق  ییاپرب  هب  هتسویپ  نامز  دوصقم   (1)، دوش یم  مدهنم  دوبان و  زیچ  همه  تمایق  ییاپرب  هناتسآ  رد  هک  نیا  رب  ینبم 

ناگتسیاش تسد  هب  تموکح  بیشن ، زارف و  رپ  خیرات  کی  تشذگ  زا  سپ  تسا  راگزاس  دنوادخ  تمکح  اب  هنوگچ  یتسار  هب  … 
؟ ددرگرب تسخن  ياج  هب  زیچ  همه  ماما  تلحر  سپ  رد  هاگنآ  دوش ، هرادا  لدع  هیاپ  رب  نیمز  دبای ، دشر  اهدرخ  دتفیب ،

رگید يدوبعم  ادـخ  اب  و  َنوُعَجُْرت ؛)) ِْهَیلِإ  ُمْکُْحلا َو  َُهل  ُهَهْجَو  َّالِإ  ٌِکلاه  ْیَـش ٍء  ُّلُک  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ـال  َرَخآ  ًاـهلِإ  ِهَّللا  َعَم  ُعْدـَت  ـال  َو  - )) 1
یم هدـینادرگزاب  وا  يوـس  هـب  .تـسوا و  ِنآ  زا  ناـمرف  .تـسا  هدــنوشدوبان  زیچ  هـمه  وا  تاذ  زج  .تـسین  وا  زج  ییادــخ  .ناوـخم 

(. هیآ 88 (، 28) صصق ) دیوش
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ییامزآدوخ

؟ تسا هدروآ  نایم  هب  نخس  ینشور  هب  یناسک  هچ  رمع  لوط  هراب  رد  دوخ  تایآ  رد  میرک  نآرق  . 1

؟ دومن تابثا  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  رمع  لوط  ناوت  یم  هنوگچ  لقع  هاگن  زا  . 2

.دیهد حیضوت  تسا ؟ حرطم  ییاه  هاگدید  هچ  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  یگدنز  ماجرف  هراب  رد  . 3

؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  تمایق  ییاپرب  ات  مالسلا  هیلع  يدهم  زا  سپ  ناهج  یناگمه  تیعضو  هعیش  هاگن  رد  . 4

.دیهد حیضوت  تسین ؟ ینتفریذپ  يدهم  زا  سپ  ناهج  هراب  رد  تنس  لها  هاگدید  ارچ  . 5

===

شهوژپ يارب  عبانم 

.ش 1387 دوعوم ، نارهت ، روپ ، يداجس  نسح  همجرت  روهظ ، زا  سپ  خیرات  دمحم ، دیس  ردص ، . 1

.ش  1380 رئاز ، تاراشتنا  مق ، باتفآ ، يامیس  هللا ، بیبح  يرهاط ، . 2

.ش  1380 یلع ، ماما  هسردم  مق ، يدهم ، یناهج  تموکح  رصان ، يزاریش ، مراکم  . 3

.ش 1388 دوعوم ، يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  مق ، دلج ، ود  روهظ ، ات  نیدلا ، مجن  یسبط ، . 4

.ش 1379 قفش ، مق ، مهدزون ، چ  ناهج ، رتسگداد  میهاربا ، ینیما ، . 5

دلج 4 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 310زکرم  هحفص 282 

http://www.ghaemiyeh.com


247 ص :

(4  ) تّیودهم یسانش  باتک  مهدزناپ : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد 

ياه             : باتک  اب  ییانشآ 

يدزی حابصم  تیالو ، باتفآ   1

يردبلا یماس  دیس  بتاکلا ،) دمحا  تاهبش  هب  خساپ   ) دودر تاهبش و   2

يدغزا روپ  میحر  نیسح  بالقنا ، کی  رد  بالقنا  هد  هجرف ، هللا  لجع  يدهم   3

یناشاک یماما  دمحم  ناما ، طخ   4

نارگشهوژپ زا  یعمج  نایدا ، رد  دوعوم  یجنم  هشیدنا  یسانش  هنوگ   5

رگراک میحر  تیودهم ،) هشیدنا  رد  تسایس  تلود و   ) ناهج هدنیآ   6

ینامیا هیقف  يدهم  یلهاج ، گرم  زا  ییاهر  هار  ای  ماما ، تخانش   7

ییابطابط روپ  دیجم  دیس  مالسلا ، هیلع  مئاق  يوجتسج  رد   8

ملق هنیآ  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما   9
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دمآرد شیپ 

هدـنیازف هجوت  زین  هزات و  ياه  ههد  رد  ینید  ياه  هشیدـنا  رد  يرگن  فرژ  شرتسگ  یمالـسا و  ياـه  شهوژپ  هب  نوزفازور  شیارگ 
ثحب هریجنز  رد  ار  یملع  ياه  هصرع  نوگانوگ و  ياه  یـسررب  هنیمز  تیودـهم ، ثحاـبم  هب  ناوج  لـسن  هژیو  هب  ناناملـسم  مومع 

.تسا هدروآ  مهارف  يودهم  ياه 

هک هیاپ ، یب  تسـس و  راثآ  یخرب  هئارا  و  هدـش ، مهارف  رتسب  نیا  زا  ناشیدـناژک  تسردان  اجبان و  ياـه  يریگ  هرهب  رگید ، يوس  زا   
يرما ار  مکحم  یملع و  تسرد ، یتاـعلاطم  عباـنم  اـب  ییانـشآ  شزرا  هدـش ، يرگن  یحطـس  جاور  ییارگ و  هفارخ  شرتـسگ  بـبس 

.تسا هتخاس  ریزگان 

، دـیامن يدنمـشزرا  کمک  ربتعم ، عبانم  اـب  ییانـشآ  رد  هصرع  نیا  نارادتـسود  هب  دـناوت  یم  هک  ییاـه  هار  زا  یکی  هک  ییاـجنآ  زا 
زا نآ ، بلاطم  رتشیب  مک  تسد  ای  دنتـسه  ینتفریذـپ  راوتـسا و  ییاوتحم  ياراد  هک  ییاـه  باـتک  .تسا  هنیمز  نیا  رد  باـتک  یفرعم 

تسد نیا  زا  ییاه  باتک  زا  یخرب  هب  نیشیپ  دلج  هس  نوچمه  سرد ، کی  رد  میدید  بسانم  نیاربانب  دنرادروخرب ؛ مزال  ماکحتـسا 
(1) .مینک هراشا 

لباق رتشیب  ییاه  لیلد  هب  رگید ، ياه  باتک  اب  هسیاقم  رد  هک  تسا  ببـس  نادـب  اـه  باـتک  نیا  یفرعم  تسا  يروآداـی  هب  مزـال  - 1
.دنتسه هدافتسا 
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تیالو باتفآ 

هب تیودـهم ، عوضوم  رد  هک  تسا  يدزی  حابـصم  یقت  دـمحم  داتـسا  ياه  ینارنخـس  زا  یخرب  میظنت  هجیتن  تیالو » باتفآ   » باـتک
شراگن میظنت و  لصف  هدراهچ  رد  يردـیح  رقاب  دـمحم  تسد  هب  رثا  نیا  .تسا  هدـش  داریا  هتـشذگ  ناـیلاس  لوط  رد  هدـنکارپ  روط 

.تسا هدش  رشتنم  هر ) ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم  تاراشتنا  ششوک  هب  هدیدرگ و 

، حیـضوت هب  يزاین  اـج  ره  هدوب و  ینارنخـس  ره  یقطنم  ریـس  يا و  هیاـپ  بوچراـچ  هب  يدـنب  ياـپ  اـهراتفگ ، نیا  شراـگن  رد  ياـنب 
.تسا هدش  رکذ  یقرواپ  رد  هدوب ، يزاسدنتسم  ای  شهوژپ 

: تسا هتفای  ناماس  هنوگ  نیا  هعومجم  نیا  بلاطم 

ماما تخانش  ترورـض  مود : راتفگ  .مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  تفرعم  تبحم و  بتارم  هلـسلس  تبحم ، تفرعم و  هطبار  لوا : راتفگ 
، نآ رکـش  زا  یناوتان  ماـما و  دوجو  تمعن  موس : راـتفگ  مالـسلا و .… هیلع  ناـمز  ماـما  تفرعم  زا  رـشب  یناوتاـن  مالـسلا ، هیلع  ناـمز 

نامز ماما  هب  تفرعم  يزاس  نوزفا  هار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  تفرعم  بتارم  یتیاهن  یب  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  تفرعم  زا  یناوتان 
تبحم مجنپ : راتفگ  یتیبرت و .… هویش  نیرتهب  يوریپ  يریذپ و  هوسا  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  ياه  ماقم  مراهچ : راتفگ  .مالـسلا  هیلع 

هیلع رـصع  ماما  هب  طوبرم  تاـیاور  قیقد  مهف  موزل  ادـخ ، ياـیلوا  ادـخ و  هب  ناـنمؤم  تبحم  لـطاب ، ناـیاوشیپ  هب  ناـقفانم  نارفاـک و 
.نایعیش رب  یگریچ  يارب  نانمشد  هئطوت  مالسلا ،
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اب تبحم  هطبار  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  تیالو  اب  ادخ  تیالو  هطبار  تیالو ، راثآ  بتارم و  داعبا ، تیالو ، ترورـض  مشـش : راتفگ 
، ناناوج هب  یتاشرافـس  تیالو ، هاگ  هبذـج  نارکمج  متفه : راتفگ  .مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  اب  ییالو  هطبار  تیوقت  ياه  هار  تیـالو ،
تمظع و متشه : راتفگ  .تبیغ  نارود  رد  ام  هفیظو  تبیغ ، تمکح  ترضح ، رمع  لوط  تنـس ، لها  رظنم  زا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما 

.مالسلا هیلع  نامز  ماما  اب  ییالو  طابترا  هوحن  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  یعیرشت  ینیوکت و  تیالو  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  ماقم  هوکش 

ماما صاخ  تیالو  هب  ندیسر  طرش  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  تبحم  ربارب  رد  يرادافو  طرش  نایعیـش ، هب  ترـضح  تبحم  مهن : راتفگ 
.نامزلارخآ ياه  بوشآ  ربارب  رد  ناناوج  هفیظو  مالسلا ، هیلع  نامز 

يدرف و یگدـنز  رد  يرواب  يدـهم  ریثأت  هعیـش ، ننـست و  لها  رظنم  ود  زا  يرواب  يدـهم  نآ » راـثآ  يرواـب و  يدـهم  : » مهد راـتفگ 
.مالسلا هیلع  نامز  ماما  يارب  ندوب  هعیش  تقیقح  یعامتجا ،

رد ام  هفیظو  یهلا ، یناسر  يرای  كالم  مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما  ناراـی  یگژیو  مالـسلا » هیلع  ناـمز  ماـما  نارواـی  : » مهدزاـی راـتفگ 
…. نامزلارخآ و

زا فدـه  اـیبنا ، تثعب  زا  فدـه  ناـسنا ، شنیرفآ  زا  فدـه  تبیغ  داـعبا  تبیغ ، ياـه  ضرف  شیپ  تبیغ » هفـسلف  : » مهدزاود راـتفگ 
.مالسلا هیلع  مهدزاود  ماما  تبیغ  تمکح  نآ ، تلع  ناماما و  رامش  ایصوا ، تلاسر 

اب ییوربور  رد  نایعیـش  هفیظو  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  رـصع  رد  ناملاع  هفیظو  تبیغ » نارود  رد  نایعیـش  هفیظو  : » مهدزیـس راـتفگ 
.نانمشد

هویش مالسلا  هیلع  نامز  ماما  فادها  ربارب  رد  عناوم  نیرت  گرزب  مالسلا » هیلع  نامز  ماما  فادها  یـسانش  بیـسآ  : » مهدراهچ راتفگ 
.مالسلا هیلع  نامز  ماما  فادها  اب  هزرابم  ون  ياه 
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( بتاکلا دمحا  تاهبش  هب  خساپ   ) دودر تاهبش و 

، مالـسلا هیلع  رظتنملا ، يدـهملا  دوجو  و  مالـسلا ، مهیلع  تیبلا ، لهأ  همامإ  لوح  بتاکلا  دـمحأ  تاهبـش  یلع  ّدرلا  باتک  یبرع  مان 
.تسا هدمآرد  ریرحت  هتشر  هب  يردبلا  یماس  دیس  ملق  هب  هک  تسا 

.تسا بتاکلا  دمحا  هتشون  هیقفلا » هیالو  یلا  يروشلا  نم  یعیشلا  یسایسلا  رکفلا  روطت   » ناونع اب  یباتک  هب  هناملاع  خساپ  باتک  نیا 
.تسا هدز  اهنآ  ياهرواب  هعیش و  هب  ییاوران  ياه  تمهت  تاهبش و  نآ  رد  هک 

تسا یسانش  مالسا  هدنسیون و  اه  هد  زا  یکی  هیمالـسالا » رئاخذلا  عمجم   » هسـسؤم سیئر  راذگ و  ناینب  يردبلا » یماس  دیـس   » داتـسا
دّلجم راهچ  رد  نیـشیپ  ياه  پاچ  رد  هک  باتک  نیا  .تخادرپ  يو  تاهبـش  ییوگ  خساپ  هب  بتاکلا  دمحا  باتک  راشتنا  زا  سپ  هک 

، يدهملا مامالا  دوجو  هدالو و  و  مالسلا ، مهیلع  تیبلا ، لها  هماما  مالـسلا ، هیلع  ّیلع ، یلع  صنلا  هیرـشع ، ینثالا  هدیقعلا  نیوانع : اب 
ماظن و  مالـسلا ، مهیلع  تیبلا ، لها  همامإلا   " ناونع اب  یتامدـقم  لصف  کی  ندوزفا  ون و  یـشیاریو  اـب  دوب ، هدـش  هضرع  مالـسلا  هیلع 

.دیدرگ هئارا  ناهوژپ  مالسا  نادنم و  هقالع  هدافتسا  يارب  پاچ  نیموس  رد  مکحلا "

هشیدنا زاغآ  هراب  رد  هدش  حرطم  تاهبش  هب  دنک و  یم  ثحب  موصعم  ماما  هدزاود  هب  داقتعا  یعیـش و  هشیدنا  زاغآ  هرابرد  لوا  هقلح 
.دهد یم  خساپ  اهنآ  هب  طوبرم  ثحابم  ماما و  هدزاود  رامش  یعیش و 

دـهد و یم  خـساپ  تسا ، هدرک  دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تماـما  رب  ّصن  دوجو  هراـب  رد  بتاـک  دـمحا  هک  یتاهبـش  هب  مود  هقلح 
تعیب اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  هناـخ  هب  هفیقـس ، ناـیرج  .دـنک  یم  ثحب  مالـسا  رد  تموکح  تیعورـشم  اروش و  تعیب ، هراـبرد 

یسابع و يافلخ  دهع  ات  مالسا  ردص  زا  عّتمت  جح  هلأسم  یسررب  افلخ و  اب  مالسلا  هیلع  یلع  یهارکا 
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.تسا مود  هقلح  رد  ثحب  دروم  تاعوضوم  زا  .نآ  زا  يزومآ  تربع 

نآ و تلالد  ریدـغ ، ثیدـح  زا  هقلح  نیا  رد  نینچمه  .تسا  هتفرگ  رارق  دـقن  دروم  بتاـک  دـمحا  باـتک  زا  يدراوم  موس  هقلح  رد 
هرابرد مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  عضوم  هقلح  نیا  ثحابم  رگید  زا  .تسا  هدـش  ثحب  ثیدـح  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  جاـجتحا 

.دشاب یم  ابس  نب  هللا  دبع  هناسفا  یسررب  تماما و 

.تسا هتخادرپ  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  دوجو  تدالو و  هب  طوبرم  تاهبش  هب  مراهچ  هقلح  رد  هدنسیون 
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بالقنا کی  رد  بالقنا  هد  هجرف ، هللا  لجع  يدهم 

میحر نیـسح  ياقآ  ياه  ینارنخـس  یـسیونزاب  يروآ و  عمج  لصاح  ادرف ،" يارب  یحرط  ثحابم  هعومجم   " مان اب  یباـتک  هعومجم 
.تسا هدش  داریا  اه  هاگشناد  هژیو  هب  روشک  حطس  یملع  عماجم  رد  هک  تسا  يدغزا  روپ 

هیلع يدهم   » ناونع ریز  هک  تسا  تیودهم  ثحابم  هراب  رد  يو  ینارنخس  هس  يدنب  عمج  لصاح  هعومجم  نیا  ياه  هرامـش  زا  یکی 
: تسا حرش  نیدب  ثحابم  نیا  نیوانع  هک  .تسا  هدش  میظنت  بالقنا » کی  رد  بالقنا  هد  مالسلا 

یناهج لدع  یقشاع و  تلود 

یبرغ یمین  یقرش ، یمین  مالسلا  هیلع  يدهم 

تیودهم خیرات و  نایاپ  ندش ، یناهج 

يودـهم تموکح  ییاپرب  تیودـهم و  هلئـسم  يدـهم و  مایق  زا  فلؤم  یناـهج ، لدـع  یقـشاع و  تلود  ناونع  اـب  تسخن  شخب  رد 
یبرغ و دنورهش  نایم  یتوافت  مالـسلا  هیلع  يدهم  تموکح  رد  .دنک  یم  یـسررب  ار  لدع  اب  تموکح  نیا  هطبار  دیوگ و  یم  نخس 

یمین یقرـش ، یمین  يدـهم : مود ، شخب  رد  .دـش  دـهاوخ  رارقرب  وا  تسد  هب  یناهج  نیون  مظن  دوب و  دـهاوخن  ییایـسآ  ییاـقیرفا و 
، ناهج ياج  همه  ترضح  نآ  يارب  هکنیا  زا  دریگ  یم  يدامن  یبرغ  يردام  یقرش و  يردپ  زا  ار  مئاق  ترـضح  ّدلوت  فلؤم  یبرغ ،
: موس شخب  رد  .تسا  دنواشیوخ  ناهج  برغ  قرش و  اب  وا  تسین و  عنام  ایفارغج  وا  هار  رـس  رب  تسوا و  نطو  هناخ و  برغ ، قرش و 

یناهج دـیوگ و  یم  نخـس  يودـهم  گرزب  بالقنا  نامّزلارخآ و  هعماج  هب  عجار  فلؤم  تیودـهم ، خـیرات و  نایاپ  ندـش : یناهج 
.دنک یم  فیرعت  ون  زا  دنز و  یم  هرگ  تیودهم  اب  ار  ندش 

هئارا وجشناد  ناوج و  بطاخم  يارب  هک  هژیو  هب  دراد  يا  هدافتـسا  لباق  دنمـشزرا و  ياوتحم  مک ، تاحفـص  دوجو  اب  هدشدای  باتک 
.تسا هدش 
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ناما طخ 

یکی هب  مالسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترضح  همان  زا  ماهلا  اب  نآ  مان  هک  تسا  یناشاک  یماما  دمحم  هللا  تیآ  دنمشزرا  رثا  باتک ، نیا 
هدش فیلأت  یـسانش  يدهم  عوضوم  رد  منیمز ، لها  ناما  نم  انامه  ضرألا » لهأل  ٌنامأل  ینإ  : » دـنراگن یم  هک  دوخ  صاخ  باون  زا 

یـسررب اب  هارمه  ار  ینـس  یعیـش و  بتک  رد  هدراو  ثیداحا  مامت  هک  تسا  یثیدـح  یفراعملا  هرئاد  لصا  رد  ناما  طخ  باتک  .تسا 
یجنم دوجو  ترورض  تابثا و  لئالد  هدنریگربرد  هعومجم  نیا  تسخن  ياهدلج  .تسا  هدروآ  درگ  اهنآ  یـسانش  لاجر  تیدنس و 

هک تسا  یجنم و … باب  رد  مالسا  برغ و  يایند  نارظن  بحاص  اب  فلوم  ياهوگتفگ  عوضوم ، نوماریپ  ینآرق  تایآ  نامزلارخآ ،
.تسا هتفای  شراگن  یسراف  هب 

لصف تفه  همدقم و  کی  زا  هک  تسا  نامزلا  بحاص  ترضح  تابثا  یفـسلف  یلقع و  لئالد  هرابرد  ناما » طخ   » باتک تسخن  دلج 
رد لامج  لالج و  يامسا  لادتعا  هطقن  رصع ، یلو  «، » ترطف هاگدید  زا  یناهج  حلصم  موزل  « ؛ نوچ یثحابم  نآ  رد  هدش و  لیکـشت 

هفـسلف هاگدید  زا  تیرـشب  هدـنیآ  «، » ارقتـسا لیلد  رد  دوعوم  «، » موصعم ماما  دوجو  ترورـض  و  تیانع ) ) نسحا ماظن  ناهرب  «، » نیمز
.دنا هتفرگ  رارق  یسررب  ثحب و  دروم  یهلا » نایدا  هاگدید  زا  تیرشب  هدنیآ   » و رصع » ره  رد  ماما  ترورض  فطل و  هدعاق  «، » خیرات

لامک هلحرم  نشور و  هدنیآ  زا  نخس  مالسلا و  هیلع  رصع  ماما  ییاهن  یجنم  یناهج ، حلصم  زا  نخس  باتک  نیا  همدقم  رد  هدنسیون 
یجنم و روهظ  راظتنا  هنیمز  رد  زین  تیحیـسم  تیدوهی ، نوچ  یهلا  نایدا  تسا  هتـشاد  نایب  .تسا و  هدروآ  تیرـشب  خـیرات  تیاـغ  و 

.دنیأر مه  ناناملسم  اب  ناهج  حلصم 

برغ ناهج  نارکفتم  اب  وگتفگ  ياه : ناونع  اب  لصف  راهچ  باتک  مود  دلج  رد  هدنسیون 
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؛ مالـسلا هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  هنیمز  رد  مالـسا  ناهج  نارکفتم  اب  وگتفگ  نیدهع ؛ رد  نامزلارخآ  یجنم  یجنم ؛ روهظ  هرابرد 
.تسا هتشاگن  تنس  لها  ياملع  اب  وگ  تفگ  ياتسار  رد  يدهم  حیسم و  روهظ  نآرق و 

رگید رـشن  اب  کیدزن  يا  هدنیآ  رد  تسا  دیما  هک  تسا  دـلج  ود  رـشتنم  پاچ و  نونکا  ات  شراگن ، تسد  رد  هعومجم  نیا  زا  هچنآ 
.دوش لماک  تادلجم 
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نایدا رد  دوعوم  یجنم  هشیدنا  یسانش  هنوگ 

.تسا هتفای  ناماس  راطع  نایدحوم  یلع  رتکد  یملع  شیاریو  اب  اب  هک  تسا  نارگشهوژپ  زا  یعمج  شالت  لصاح  باتک  نیا 

درکیور تسبراـک  يرادـبناج ، زا  زیهرپ  یملع و  قیقحت  ياـه  راـیعم  هب  مازتلا  زا : تسا  تراـبع  رـضاح  باـتک  ياـه  یگژیو  یخرب 
رد صصختم  ناققحم  زا  يریگ  هرهب  ینید ، هزوح  ره  رد  قثوم  عبانم  كرادم و  هب  دانتسا  یتخانـش ، هنوگ  خنـس  زا  هناسانـش  رادیدپ 

نایدا رد  دوعوم  یجنم  هشیدنا  ییارگدوعوم و  هشیدنا  زا  فلتخم  میهافم  قیداصم و  شهوژپ  نیا  رد  ثحب  دروم  نایدا  زا  کی  ره 
یسررب ثحب و  دروم  هوبنا  تالاقم  بلاق  رد  هعیش  تنس و  لها  نوگانوگ  ياه  هقرف  مالسا و  ییادوب ، تشترز ، تیدوهی ، تیحیسم ،

.تسا هتفرگ  رارق 

نایدا رد  دوعوم  یجنم  هشیدنا  قیداصم  همه  ایآ  هک  دنتسه  يا  هیاپ  ياه  شـسرپ  نیا  هب  خساپ  یپ  رد  ناگدنراگن  تالاقم ، نیا  رد 
رد اه  يرواب  دوعوم  همه  هکنیا  ای  دوش و  یم  یبایزرا  عیـشت  مالـسا و  هنایارگدوعوم  ياه  نامرآ  اب  وس  مه  ناهج  نوگانوگ  لـلم  و 

؟ تسناد هعیش  رواب  شریذپ و  دروم  دوعوم  يدهم  ار  نایدا  همه  دوعوم  دوش  یم  ایآ  و  دنا ؟ هنوگ  کی  هب  فلتخم  نایدا 

، تیدوـهی تیحیــسم ، ناـیدا  رد  دوـعوم  یجنم  هشیدـنا  ییارگدوـعوم و  هشیدـنا  زا  فـلتخم  میهاـفم  قیداـصم و  شهوژپ  نـیا  رد 
.تسا هتفرگ  رارق  یسررب  ثحب و  دروم  هوبنا  تالاقم  بلاق  رد  هعیش  تنس و  لها  فلتخم  ياه  هقرف  مالسا و  ییادوب ، تشترز ،

ملق هب  دوعوم » یجنم  هشیدنا  هرابرد  یتایلک   » ناونع اب  باتک  همدقم  .تسا  هدش  لیکـشت  هلاقم  نیدـنچ  همدـقم و  کی  زا  باتک  نیا 
رد فلتخم  نایدا  نایم  هشیدنا ، نیا  هعلاطم  رد  ناوت  یم  هک  ار  ییاه  هنوگ  صاخ ، نید  کی  هب  هجوت  نودب  راطع ، نایدـحوم  رتکد 

.درمش یمرب  تفرگ  رظن 

زا مادکره  رد  هک  دراد  يریگ  هجیتن  کی  لصف و  هدزاود  باتک  همدقم ، نیا  رب  نوزفا 
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: دنریز حرش  هب  اهنآ  ناگدنسیون  اه و  لصف  نیا  .دوش  یم  یسررب  صاخ  یبهذم  ای  نید  هاگن  هیواز  زا  اه  هنوگ  نیا  اهنآ 

( يدوهرف یفطصم  يرظتنم ، دیعس  دیس   ) یتشترز نییآ  رد  دوعوم  یجنم  هشیدنا  یسانش  هنوگ   

؛) یبلاطوبا قداص   ) ودنه نییآ  رد  دوعوم  یجنم  هشیدنا  یسانش  هنوگ   

؛) يرفعج مساقلوبا   ) ادوب نییآ  رد  دوعوم  یجنم  هشیدنا  یسانش  هنوگ   

؛) نایمتسر یلع  دمحم  ) ینیچ نایدا  رد  دوعوم  یجنم  هشیدنا  یسانش  هنوگ   

؛) ریژآ هللادسا   ) تیدوهی رد  دوعوم  یجنم  هشیدنا  یسانش  هنوگ   

؛) این قداص  بارهم   ) تیحیسم رد  دوعوم  یجنم  هشیدنا  یسانش  هنوگ   

؛) رفظم يدمحم  نسحدمحم   ) يوبن تنس  نآرق و  رد  دوعوم  یجنم  هشیدنا  یسانش  هنوگ   

؛) ناینامرف يدهم   ) مالسا یسایس  خیرات  رد  تیودهم  باتزاب   

؛) ناینامرف يدهم   ) تنس لها  بهاذم  رد  دوعوم  یجنم  هشیدنا  یسانش  هنوگ   

؛) يریصن دمحم   ) یمالسا فوصت  نافرع و  رد  دوعوم  یجنم  هشیدنا  یسانش  هنوگ   

؛) نادواج دمحم   ) عیشت دوعوم  یجنم  هشیدنا  یسانش  هنوگ   

؛) راطع نایدحوم  یلع   ) تیودهم هرهوج   
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( تیودهم هشیدنا  رد  تسایس  تلود و   ) ناهج هدنیآ 

رد تسایس  تلود و  یگنوگچ  نآ  رد  هک  تسا  یهوژپ  هدنیآ  تیودهم و  ثحابم  نارگشهوژپ  زا  رگراک  میحر  هتـشاگن  باتک  نیا 
اه ناسنا  نیرید  زاین  هتساوخ و  هب  ریگارف  لماک و  يوگ  خساپ  تیودهم  هدیا  هدنسیون ، رواب  هب  .تسا  هدش  یسررب  تیودهم  هشیدنا 

هیاپ و رب  اه  یتساران  اه و  یتساـک  نیا  همه  عفر  راد  هدـهع  يودـهم  تلود  تسا و  يرـشب  یگدـنز  ناـماسبان  تیعـضو  حالـصا  رد 
ناوـنع اـب  تسخن  شخب  .تسا  هدرک  هئارا  شخب  هس  رد  ار  شیوـخ  ثحاـبم  هدنـسیون  .تسا  تیوـنعم  قـالخا و  نـید و  تیروـحم 
هاگدید رد  تلود  هدنیآ  و  خیرات ، هدنیآ  ياه  هیرظن  یهوژپ ، هدنیآ  هدـنیآ و  هرابرد  تسا  ییاهراتفگ  يرظن ،» بوچراچ  تایلک و  »

.هعیش

و ارگرادتقا ، تلود  ماقتنا ، ياه  هیضرف  هعیش " هشیدنا  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  تلود  ياه  هیضرف   " ناونع اب  مود  شخب  رد  هدنـسیون 
اهراتخاس و هرابرد  ثحب  هب  اهداد " نورب  اهدرکراک و  راتخاس ،  " ناونع اب  شخب ، نیموس  رد  .تسا  هدرک  یسررب  ار  یقالخا  تلود 

.دیوگ یم  نخس  تموکح  نیا  ياهداد  نورب  اهدمایپ و  اهدرکلمع و  اه و  هژیوراک  زا  هتخادرپ و  يودهم  تموکح  ياهدامن 

هژیو هب  ار  نآ  هک  درک ؛ هراشا  نادنمـشناد  نانخـس  تایاور و  تایآ  رد  قیمع  شهوژپ  هب  ناوت  یم  باتک  نیا  مهم  ياـه  یگژیو  زا 
.تسا هدرک  هدافتسا  لباق  نارگشهوژپ  يارب 
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یلهاج گرم  زا  ییاهر  هار  ای  ماما ، تخانش 

یتایاور .تسا  هتخادرپ  مهم  ثحب  نیا  هب  ماما  تخانش  هراب  رد  تایاور  یخرب  هب  هاگن  اب  هک  تسا  ینامیا  هیقف  يدهم  رثا  باتک  نیا 
تام و ال نم  : ) دـننام مه ، هب  کیدزن  نوگانوگ و  ياه  ترابع  اب  هک  هّیلهاجلا ) هتیم  َتام  هنامز  ماـما  فرعی  مل  تاـم و  نم  : ) دـننام
رد هک  و … هیلهاجلا ) هیتم  تام  ماما  ریغب  تام  نم   ) و هّیلهاجلا ) هتیم  تام  هیلع  هعیب  تام و ال  نم   ) ای و  هّیلهاجلا ) هتیم  تاـم  هل  ماـما 

تاهج زا  هدرک و  ثحب  ثیدح  نیا  ياوتحم  دانـسا و  زا  یگدرتسگ  هب  باتک  نیا  رد  فلؤم  .تسا  هدمآ  يرامـشرپ  رداصم  عبانم و 
نوتم نآ  همادا  رد  هدش و  حرطم  تیاور  قیقد  يانعم  ثحب ، زاغآ  رد  .تسا  هتفای  تسد  يدنمدوس  ياه  یـسررب  دقن و  هب  نوگانوگ 
هدمآ نایم  هب  نخس  نآ  طیارش  هعماج و  رد  ماما  شقن  زا  سپـس  .تسا  هدش  لقن  نآ  نوگمه  ثیداحا  و  تام و )… نم   ) نوگانوگ

رگناشن تام )…  نم   ) تیاور هک  دنک  یم  دیکأت  هدنراگن  .تسا  هدـش  نییبت  هعیـش  هاگن  زا  تماما  ییاپرب  ماما و  بصن  یگنوگچ  و 
ربمایپ دیکأت  شرافس و  نیا  هک  دنک  یم  حرطم  ار  يزیگنارب  لمأت  يّدج و  ياه  شـسرپ  يور  نیا  زا  .تسا  ماما  تخانـش  یگتـسیاب 

؟ تسا هدوب  یسک  هچ  تخانش  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

یم اشگهار  يداقتعا  یخیرات و  ياه  شهوژپ  هب  هدشدای ، ياه  شـسرپ  هب  يّدج  یخـساپ  يارب  دش ، دای  هچنآ  نییبت  زا  سپ  فلؤم 
.تسا مالسلا  مهیلع  تیب  لها  یشخب  تاجن  يرگ و  تیاده  رگناشن  هک  دنک  یم  شرازگ  ار  یتایاور  ثیداحا و  دزادرپ و 

یثیدح و یخیرات , قثوم  دامتعا و  دروم  عبانم  هیاپ  رب  هدروآ و  نایم  هب  نخـس  سابع  ینب  هیما و  ینب  ياه  نادـناخ  زا  مّود  شخب  رد 
هللا یلص  مرکا  ربمایپ  نانیشناج  زا  نخس  مّوس , شخب  .تسا  هدرک  نایب  نان  یسایس آ  یعامتجا و  شنم  راتفر و  یگنوگچ  يریـسفت ,

هدرب هرهب  يرامـشرپ  نوگانوگ  راثآ  فلتخم و  ثیداحا  زا  باتک , هک  دـنامن  هتفگان  .تسا  تفالخ  قح  و  قح , تفالخ  هلآ ، هیلع و 
ناوارف عبانم  اه  تشوناپ  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  دـش , یم  هئارا  راثآ  تایاور و  تایآ , زا  باـتک  ناـیاپ  رد  قیقد  یتسرهف  رگا  هک  تسا 

.دشاب دمآراکو  دنمدوس  تسناوت  یم  ار  نارگشهوژپ  تسا , هدمآ  اهنآ 
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مالسلا هیلع  مئاق  يوجتسج  رد 

یفرعم 1850 اب  مالـسلا ، هیلع  يدـهم  ترـضح  تیودـهم و  یـسانشباتک  نآ  رد  هک  .تسا  ییابطابط  روپ  دـیجم  دیـس  رثا  باتک  نیا 
.تسا هتفای  ناماس  راوگرزب  نآ  روهظ  تبیغ و  یناگدنز , هرابرد  باتک 

هیلع يدـهم  ترـضح  هرابرد  ینمـض  روط  هب  ای  لقتـسم و  روط  هب  هک  تسا  يراثآ  هدـنریگرب  رد  مالـسلا , هیلع  مئاـق  يوجتـسج  رد 
ماما هب  طوبرم  لئاسم  هژیو  هک  ییاه  باتک  لوا , شخب  تسا : هتفای  ناماس  شخب  شـش  رد  رـضاح  باـتک  .دـنا  هدرک  ثحب  مالـسلا 

.تسا عوضوم  نیا  هب  طوبرم  اهنآ  زا  یتمسق  هک  ییاه  باتک  مّود , شخب  .دنا  هدمآرد  ریرحت  هتشر  هب  نامز 

ناـفلاخم و نارکنم , راـثآ  شخب , نیا  رد  .دـنا  هتخادرپ  تیودـهم  هلأـسم  هب  یبنج  هنوگ  هب  هک  يا  هقرفتم  ياـه  باـتک  مّوس , شخب 
رد هتفر و  نخـس  عوضوم  هب  طوبرم  ياه  هلاسر  اه و  هوزج  زا  مراـهچ  شخب  رد  .تسا  هدـش  تسرهف  زین  نوگاـنوگ  ءارآ  ناـبحاص 

ترـضح هرابرد  هدـش  هدورـس  راعـشا  یبدا و  ياه  هعومجم  تایبدا , رعـش و  هنیآ  رد  هجرف  هللا  لـجع  يدـهم  ناونع  اـب  مجنپ  شخب 
.تسا نیشیپ  ياه  شخب  رب  یتافاضا  تسویپ و  مشش  شخب  .تسا  هدش  تسرهف  مالسلا  هیلع  يدهم 

.دنمدوس تسا  يرثا  مه , يور  رب  باتک , نیا  .تسا  هتفگ  نخس  باتک ، نیا  نیودت  هویش  زا  لیصفت  هب  يا  همدقم  نمـض  رد  فلؤم 
.تساشگراک اجب و  مه  باتک  نایاپ  یّنف  ياه  تسرهف 
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ملق هنیآ  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما 

نارکمج دجـسم  مالـسلا و  هیلع  دوعوم  يدهم  یگنهرف  داینب  يراکمه  اب  اسراپ  هسـسؤم  نارگـشهوژپ  ياه  شالت  لوصحم  رثا  نیا 
رد 1400 یلحر  دلج  رد 2  کنیا  دوب و  هدـش  رـشتنم  پاچ و  تیودـهم " عجرم   " ناونع اـب  رت  شیپ  نآ  تسخن  شیاریو  هک  .تسا 

.تسا هدش  رشتنم  پاچ و  هدرشف  حول  صرق  کی  هارمه  هب  هگرب 

هک یلاح  رد  دوب  هدش  یفرعم  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  تیودهم و  هراب  رد  عبنم  دـص  راهچ  رازه و  هس  کیدزن  تیودـهم  عجرم  رد 
کیدزن شیازفا  اب  هعومجم  نیا  تیودـهم  ثحب  رد  رگید  راثآ  دـیلوت  زین  رت و  هدرتسگ  ياه  یـسررب  لاـس  جـنپ  زا  سپ  رثا  نیا  رد 

نیا زا  یمین  کیدزن  هک  تفای  شیازفا  تیودـهم  مالـسلا و  هیلع  يدـهم  ماما  اب  طبترم  عبنم  زا 7500  شیب  هب  دص  رد  تسیب  دـص و 
اه و فراعملا  هریاد  تایرـشن ، ياه  هلاقم  زا  معا   ) هلاقم باتک ، هدنریگربرد  باتک  نیا  عبانم  .دشاب  یم  امنهار  هدـیکچ  ياراد  عبانم 

.تسا همان  نایاپ  و  تالاقم ) هعومجم 

اب طابترا  هیودهم ، تارایز  هیعدا و  نامزلارخآ ، مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  يدوجو  راثآ  نوچ  یتاعوضوم  اب  طبترم  راثآ  لوا ، دلج  رد 
تاعیقوت و تیودهم ، تاهبـش  هب  خساپ  جرف ، راظتنا  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ماما ، هب  بوسنم  نکاما  ماما ، باحـصا  ماما ،

هریس همان ، یگدنز  ماما ، نانمشد  مالـسلا ، هیلع  يدهم  ماما  تموکح  يودهم ، یـسایس  ياه  هبنج  يودهم ، هعماج  هیودهم ، تایاور 
.دنا هدش  یفرعم  تیودهم  گنهرف  تیاهن  رد  ماما و  ياربک  ارغص و  تبیغ  ماما ، روهظ  ماما ، رمع  لوط  ناشیا ،

، برغ رد  تیودهم  هعیـش ، تیمتاخ ، تیودهم ، یـسانش  بیـسآ  ماما ، تامارک  تیودهم ، هفـسلف  مالـسلا ، هیلع  يدـهم  ماما  لئاضف 
، مالـسلا هیلع  يدهم  ماما  اب  رادـید  هیخیـش ،) تیئاهب و  هیباب ،  ) تیودـهم نایعدـم  ماما ، يانث  حدـم و  ماما ، ردام  تیودـهم ، نامتفگ 

، يروابدوعوم
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مود لصف  رد  هک  دنتسه  ینیوانع  ناکدوک ، نوتم  عبانم و  تباین ، تلاکو و  نابعـش ، همین  مالـسلا ، هیلع  يدهم  ماما  هراب  رد  اه  هیرظن 
.تسا هدش  هئارا  ناگدنناوخ  هب 

دلج 4 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 310زکرم  هحفص 298 

http://www.ghaemiyeh.com


263 ص :

ذخآم عبانم و 

.ق 1418 میرکلا ، نآرقلاراد  نارهت ، موس ، پاچ  دنودالوف ، يدهم  دّمحم  همجرت : میرک ، نآرق  . 1

.ش 1367 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، مود ، لامعالا ، لابقا  یسوم ، نب  یلع  سواط ، نبا  . 2

.ق 1416 راهبلگ ، ناهفصا ، نتفلا ،) محالملا و   ) نتفلاب فیرعتلا  یف  ننملاب  فیرشتلا  . ، 3

.ق  1416 ناهفصا ، راهبلگ  ناهفصا ، نتفلاب ، فیرعتلا  یف  ننملاب  فیرشتلا  . ، 4

1404ق یمالسالا ، مالعالا  بتکم  مق ، هغللا ، سییاقم  مجعم  نیسحلا ، وبا  سراف ، نبا  . 5

.ق 1408 یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، برعلا ، ناسل  مرکم ، نب  دمحم  روظنم ، نبا  . 6

.ق 1381 یمشاه ، ینب  هبتکم  زیربت ، مالسلا ، هیلع  همئالا  هفرعم  یف  همغلا  فشک  یسیع ، نب  یلع  یلبرا ، . 7

.ش 1379 قفش ، مق ، مهدزون ، پاچ  ناهج ، رتسگداد  میهاربا ، ینیما ، . 8

.ش 1385 ناوج ، هشیدنا  نوناک  تاراشتنا  نارهت ، موس ، پاچ  تیعورشم ، تموکح و  داجس ، يدزیا ، . 9

.ق 1370، هیمالسالا بتکلاراد  مق ، مود ، نساحم ، دلاخ ، نب  دمحم  نبدمحا  یقرب ، . 10

.ش 1384 مق ، نشور ، تمکح  تیودهم ، تسایس و  اضر ، مالغ  کل ، يزورهب  . 11

]. ات یب   [ یبرعلا ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، يذمرت ، ننس  یسیع ، نب  دمحم  يذمرت ، . 12

.ش 1366 مق ، تاغیلبت ، رتفد  تاراشتنا  ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  دمحم ، نب  دحاولا  دبع  يدمآ ، یمیمت  . 13

.ش 1379 یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، موس ، پاچ  هغالبلا ، جهن  ریسفت  همجرت و  یقت ، دمحم  يرفعج ، . 14

، نیـسردم هعماـج  مق ، يراـفغ ، ربـکا  یلع  حیحـصت : مالـسلا ، مهیلع  لوـسرلا  لآ  نع  لوـقعلا  فـحت  یلع ، نـب  نـسح  ینارح ، . 15
.ق 1404

.ش 1380 باتک ، ناتسوب  مق ، مالسا ، ناسنا و  هدنیآ  یگنوگچ  یگدنز و  رصع  دّمحم ، یمیکح ، . 16

.م 1397 توریب ، دلج ،  5 رداص ، راد  نادلبلا ، مجعم  هَّللادبع ، نب  توقای  يدادغب ، یمور  يومح  . 17
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.ش 1379 ءایفصالا ، رون  مق ، يراسناوخ ، یعیفشریم  داوج  دیس  قیلعت : قیقحت و  رظتنم ، يدهم  داوج ، دمحم  یناسارخ ، . 18

.ق 1401 رادیب ، تاراشتنا  مق ، رثالا ، هیافک  دمحم ، نب  یلع  یمق ، زازخ  . 19

.ق 1409، ملعلا هنیدم  ، مق ثیدحلا ، لاجر  مجعم  (د/1411ق ،) مساقلاوبا دیس  ییوخ ، . 20

.ش 1386 سمره ، نارهت ، برغ ، هراب  رد  اضر ، يرواد ، . 21

.ش 1376 نازرف ، رشن  نارهت ، یسانش ، قرش  هشیدنا  یبایزرا  یخیرات و  ریس  دمحم ، یقوسد ، . 22

.ش 1373 نارهت ، هاگشناد  نارهت ، همانتغل ، ربکا ، یلع  ادخهد ، . 23

]. ات یب   [ باتکلا رشن  رتفد  اج [ یب  ، [ مود نارقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  دّمحم ، نب  نیسح  یناهفصا ، بغار  . 24

.ق 1409 مالسلا ، هیلع  يدهم  ماما  هسسوم  مق ، لوا ، پاچ  دلج ، هس  حئارجلاو ، جئارخلا  نیدلا ، بطق  يدنوار ، . 25

هاگـشناد نارهت ، یـساسا ، نوناق  ینیمخ و  ماـما  هاگدـید  زا  ینید  تموکح  رد  مدرم  شقن  دـمحم ، نیدـلا  لاـمک  دیـس  یعیفر ، . 26
.ش 1389 يدازآ ،

.ش 1368 يوضر ، سدق  ناتسآ  دهشم ، یئاصحالا ، مجعملا  دومحم ، یناحور ، . 27

.ق  1410، رکفلا راد  توریب ، دواد ، یبا  ننس  ثعشا ، نب  نامیلس  یناتسجس ، . 28

.ش 1384 باتک ، ناتسوب  مق ، تعجر ،) هلئسم  یسررب  لیلحت و   ) خیرات نایاپ  رد  ایند  هب  تشگزاب  دارمادخ ، نایمیلس ، . 29

.ش  1378 یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  تکرش  نارهت ، يدیهش ، رفعج  دیس  همجرت : هغالبلا ، جهن  یضر ، دیس  . 30

.ق 1403 رکفلاراد ، روثنملا ، رد  رکب ، یبا  نب  نمحرلادبع  یطویس ، . 31

.ق 1427 هیمالسالا ، بهاذملا  نیب  بیرقتلل  یملاعلا  عمجملا  نارهت ، يدهملا ، رابخا  یف  يدرولا  فرعلا  . ، 32

.ات یب  رداص ، راد  توریب ، دمحا ، دنسم  (د/241 ،) لبنح نبدمحا  ینابیش ، . 33

.ق 1419 مالسلا ، اهیلع  هموصعملا  هدّیسلا  هسسوم  مق ، رثالا ، بختنم  هّللا ، فطل  یناگیاپلگ ، یفاص  . 34

.ات یب  مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  مامالا  هبتکم  ناهفصا ، روهظلا ، دعب  ام  خیرات  دمحم ، دیس  ردص ، . 35
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.ش 1363 هیمالسا ، هناخباتک  تاراشتنا  یلامالا ، هیوباب ، نب  نیسح  نب  یلع  نب  دمحم  قودص ، . 36

.يروادلا هبتکم  تاراشتنا  مق ، عیارشلا ، للع  . ، 37

.ق 1378 ناهج ، تاراشتنا  مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  . ، 38

.ق 1395 هیمالسالا ، بتکلاراد  مق ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  . ، 39
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.ق 1413 نیسردم ، هعماج  مق ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  . ، 40

.ات یب  یملاعلا ، سلجملا  تاروشنم  اج ، یب  یمظعالا ، نمحرلا  بیبح  ققحم : فنصملا ، قازرلادبع ، یناعنص ، . 41

.ش 1361 یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  ، مق مهدزای ، چ  دلج ، تسیب  نارقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  نیسح ، دّمحم  ییابطابط ، . 42

.ورسخرصان تاراشتنا  نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  نسح ، نب  لضف  یسربط ، . 43

.ق  1383 هیردیح ، هناخباتک  فجن ، مود ، چ  یضترملا ، هعیشل  یفطصملا  هراشب  مساقلا ، یبا  نب  دّمحم  یلمآ ، يربط ، . 44

.ق 1408 توریب ، هیملعلا ، بتکلا  راد  يربط ، خیرات  دیزی ، نب  ریرج  نبدمحم  يربط ، . 45

.ات یب  تاعوبطملل ، رئاخذلاراد  مق ، همامالا ، لئالد  متسر ، نب  ریرج  نبدّمحم  يربط ، . 46

.ش 1387 مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  مق ، روهظ ، ات  نیدلا ، مجن  یسبط ، . 47

.ش 1380 باتک ، ناتسوب  مق ، موس ، پاچ  مالسلا ، هیلع  يدهم  تموکح  هب  يزادنا  مشچ  . ، 48

.ق  1415 هثعبلا ، هسسؤم  یف  رشنلاو  هعابطلا  زکرم  مق ، لوا ، پاچ  دلج ، هس  نیرحبلا ، عمجم  نیدلا ، رخف  یحیرط ، . 49

.ش 1375 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، ماکحالا ، بیذهت  نسحلا ، نب  دمحم  یسوط ، . 50

.دهشم هاگشناد  لاجرلا ، هفرعم  رایتخا  . ، 51

.ق  1411 یمالسا ، فراعم  هسسوم  مق ، لوا ، پاچ  هبیغلا ، باتک  . ، 52

.ق  1362 دیون ، تاراشتنا  یتنج ، دمحا  همجرت  هعجرلا ، یلع  ناهربلاب  هعجهلا  نم  ظاقیالا  نسح ،  نب  دمحم  یلماع ، . 53

.ق 1409 مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لآ  هسسوم  مق ، هعیشلا ، لئاسو  . ، 54

.ش 1384 مهدزیس ، چ  ین ، رشن  نارهت ، تسایس ، ملع  ياهداینب  ملاعلا ، نمحرلا  دبع  . 55

.ق 1413 دیفم ، خیش  هرگنک  مق ، يرافغ ، ربکا  یلع  ححصم  صاصتخا ، دیفم ،) خیش   ) نامعنلا نب  دمحم  نب  دمحم  يربکُع ، . 56

.ق 1413 دیفم ، خیش  هرگنک  مق ، داشرالا ، . ، 57

.ات یب  يروادلا ، هبتکم  تالاقملا ، لئاوا  . ، 58
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.ق 1413 دیفملا ، خیشلا  هیفلال  یملاعلا  رمتوملا  هیورسلا ، لئاسملا  . ، 59

.ش 1369 ریفس ، رشن  نارهت ، لوا ، چ  یللملا ، نیب  طباور  تاحالطصا و  گنهرف  اضرمالغ ، ییاباب ، یلع  . 60

.ش 1369 ریبک ، ریما  تاراشتنا  نارهت ، دیمع ، گنهرف  نسح ، دیمع ، . 61
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.ق 1417 یملعا ، تاروشنم  توریب ، یشایع ، ریسفت  دوعسم ، نب  دمحم  یشایع ، . 62

.ش 1381، یضر تاراشتنا  مق ، نیظعاولا ، هضور  د/508ق ،)  ) نسح نب  دمحم  يروباشین ، لاتف  . 63

.ق 1409 هرجهلا ، راد  هسسؤم  اج ، یب  نیعلا ، باتک  دمحا ، نب  لیلخ  يدیهارف ، . 64

.ش 1378 ین ، رشن  نارهت ، مالسا ، رد  تیعورشم  شناد و  تردق ، دواد ، یحریف ، . 65

.ات یب  هیملعلا ، هعبطملا  دلجم ، کی  رد  دلج   2 رینملا ، حابصملا  یمویف ، . 66

.ق 1418 اضرلاراد ، دقن ، ضرع و  هیرشع : ینثالا  هیمامالا  هعیشلا  بهذم  لوصا  رصان ، يرافق ، . 67

.ش 1358 قیاقح ، رشن  نارهت ، لوا ، چ  یمالسا ، تموکح  یلع ، ردیح  يراکملق ، . 68

.ق 1404 باتکلا ، راد  هسسؤم  مق ، یمق ، ریسفت  مشاه ، نب  میهاربا  نب  یلع  یمق ، . 69

.ق 1414 بتکلا ، راد  توریب ، صالخلا ، موی  نامیلس ، لماک  . 70

.ش  1348 دهشم ، هاگشناد  دهشم ، یشک ، لاجر  رمع ، نبدّمحم  یشک ، . 71

.ش 1365 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، مراهچ ، پاچ  دلج ، تشه  یفاکلا ، بوقعی ، نبدّمحم  ینیلک ، . 72

، توریب يوالتفلا ، دـمح  يدـهم  قیقحت : مالـسلا ، هیلع  نامزلا  بحاـص  راـبخا  یف  ناـیبلا  دّـمحم ، هللادـبع  وبا  یعفاـشلا ، یجنک  . 73
.ق  1421 ءاضیبلا ، هجحملاراد 

.ق  1411 یمالسا ، فراعم  هسسؤم  مق ، مالسلا ، هیلع  يدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  یلع ، نارگید ، یناروک و  . 74

.ش  1378 یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  للملا  نیب  رشن  پاچ و  تکرش  نارهت ، یلالج ، سابع  همجرت  روهظ ، رصع  یلع ، یناروک ، . 75

.ق 1409 عیزوتلا ، رشنلا و  هعابطلل و  رکفلا  راد  توریب ، ماحللا ، دیعس  ققحم : فنصملا ، هبیش ، یبا  نبا  یفوک ، . 76

.ّتیودهم یصصخت  زکرم  مق ، راظتنا ، همانلصف  ناگدنسیون ، زا  یهورگ  . 77

.ق 1409 توریب : هلاسرلا ، هسسوم  دلج ، هدزناش  لاعفالا ، لاوقالا و  ننس  یف  لامعلازنک  یلع ، نیدلا  ءالع  يدنه ، یقتم  . 78

.ق  1404 ءافولا ، هسسوم  توریب ، دلج ،  110، راونالاراحب رقاب ، دّمحم  یسلجم ، . 79

دلج 4 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 310زکرم  هحفص 304 

http://www.ghaemiyeh.com


.ش 1376 اطع ، یتاراشتنا  هسسؤم  نارهت ، مالسا ، رد  یسایس  ماظن  تیعورشم  ینابم  اضر ، دمحم  يدنرم ، . 80

.ات یب  هیقیفوتلا ، هبتکملا  هفرع ، دمحم  دمحم  نمیا  هللا / دبعوبا  قیقحت : نتفلا ، (د/229 ،) دامح نب  میعن  هللا  دبع  وبا  يزورم ، . 81

.ش 1376 یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  رشن  پاچ و  زکرم  دیاقع ، شزومآ  یقت ، دمحم  يدزی ، حابصم  . 82

.ش 1378 هر ،)  ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم  مق ، اه ، خساپ اه و  شسرپ . ، 83
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.ش 1378 هر ،)  ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم  مق ، تموکح ، تسایس و  مالسا ، ثحابم  هلسلس  . ، 84

.ش 1360، باتک رشن  همجرت و  هاگنب  نارهت ، میرکلا ، نآرقلا  تاملک  یف  قیقحتلا  نسح ، يوفطصم ، . 85

.ش 1361 اردص ، تاراشتنا  ینیسح ، هسامح  یضترم ، يرهطم ، . 86

.ش 1379 اردص ، مق ، مالسلا ، هیلع  يدهم  بالقنا  مایق و  . ، 87

ترازو تاراشتنا  پاچ و  نامزاس  نارهت ،  لوا  ، پاـچ  یعماـج ، دجـسم  اـضریلع  همجرت  هیماـمالا ، دـیاقع  اضردـمحم ، رفظم ، . 88
.ش 1380 یمالسا ، داشرا  گنهرف و 

.ش 1380، شیارس رشن  نارهت ، لوا ، پاچ  یسراف ، گنهرف  دمحم ، نیعم ، . 89

، حـیاصن تاراشتنا  مق ، ولحلا ، دـمحم  حاتفلا  دـبع  قیقحت : رظتنملا ، رابخا  یف  رردـلا  دـقع  ییحی ، نب  فسوی  یعفاـش ، یـسدقم  . 90
.ق  1416

.ش 1380، هیمالسالا بتکلاراد  ملهچ ، چ  هنومنریسفت ، رصان ، نارگیدو ، يزاریش  مراکم  . 91

.ش 1383 مود ، پاچ  هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، هنومن ، ریسفت  زا  هتفرگرب  خساپ  شسرپ و  داتشه  دص و  کی  . ، 92

.ش 1380، ناوج لسن  مق ، متفه ، چ  مالسلا ، هیلع  يدهم  ترضح  یناهج  تموکح  . ، 93

.ق  1397 قودصلا ، هبتکم  نارهت ، هبیغلا ، میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعن ، . 94

.ق 1406 هفرعملاراد ، توریب ، مکاحلا ، كردتسم  دمحم ،) نب  دمحم   ) مکاح يروباشین ، . 95

.ش 1378 داصرم ، رشن  مق ، ینید ، تموکح  دمحا ، یظعاو ، . 96

نیملاعلا بر  هللادمحلا 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
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