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ماش يراگنخیرات  بتکم 

باتک تاصخشم 

22856-74 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
رغصا نادئاق ، هسانشرس : 

رغصا نادئاق ، ماش / يراگنخیرات  بتکم  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.27 ص 24 ـ  يد 1374 :) رذآ ، ، ) ش 124 لاس 12 ، یگنهرف ، ناهیک  هلاقم ، :  اشنم 

مالسا خیرات  رگفیصوت : 
بتکم رگفیصوت : 
يراگنخیرات رگفیصوت : 

ماش رگفیصوت : 
( بتکم  ) ماش رگفیصوت : 

هدیکچ

سپس و  هدومن ، حیرشت  يرجه  متـشه  يهدس  نایاپ  ات  مالـسا  ردص  زا  ماش  رد  ار  يراگنخیرات  روطت  لوحت و  ادتبا  ات  مینآرب  هلاقم  نیا  رد 
مایق دروم  رد  دوخ  رـصع  یبهذم  یـسایس و  بتاکم  ناگدنیامن  ناونع  هب  ماش  روهـشم  مانب و  ناخروم  زا  نت  دنچ  ياههاگدید  یـسررب  هب 
رظن رد  روـطت  لوـحت و  نیا  يارب  هک  ینارود  میزادرپـب . ناـنآ  عباـنم  رد  تـضهن  نـیا  یخیراـت  تاـفیرحت  یباـیهشیر  و  ع )  ) نیـسح ماـما 
نیا رد  (. نایـسابع هطلـس  نایاپ  ات  نایوما  طلـست  نارود  زا   ) يرجه مراهچ  يهدس  ات  لوا  يهدس  - 1: ددرگیم میسرت  هنوگنیدب  میاهتفرگ 

نایسابع يدودح  ات  نایوما و  ینعی  مکاح  ماظن  هب  یـسایس  دیدش  ياهـشیارگ  تسا ، ماش  يراگنخیرات  بتکم  يهعیلط  زاغآ و  هک  نارود 
اتدـمع نکیل  دـناهتفر  نیب  زا  نارود  نیا  یخیرات  عبانم  زا  يرایـسب  دـنچ  ره  تسا . هدوب  لیخد  رـصع  نیا  يراگنخیرات  نایرج  میـسرت  رد 
يهدس - 2. تسا هدـش  يرتـشیب  هجوت  یلحم  يراـگنخیرات  هب  نارود  نیا  رد  دـناهتفرگ . رارق  يدـعب  ياههدـس  ناـخروم  راـک  يهیامتـسد 
طلـست تلع  هب  نارود  نیا  رد  (. یعیـش نایمطاف  ناینادـمح و  طلـست  نایاپ  ات  نایـسابع  يهطلـس  نایاپ  زا   ) يرجه مشـش  يهدـس  ات  مراـهچ 

، دوب هدمآ  دوجو  هب  ناینولوط  نایدیـشخا و  يهلیـسو  هب  نایـسابع  طلـست  نداد  نایاپ  زا  سپ  نآ  يهنیمز  هک  یعیـش ، نایمطاف  ناینادمح و 
نارود  ) متـشه يهدس  نایاپ  ات  مشـش  يهدس  - 3. دباییم يریگمـشچ  دـشر  یعیـش  يراگنخیرات  نایرج  هتفای ، يرتشیب  لمع  يدازآ  هعیش 

روهظ ببس  هب  زین  یعیش و  نایمطاف  اب  نانآ  ياهتباقر  تاعزانت و  یبویا و  نیطالس  طلست  رطاخ  هب  رـصع  نیا  رد  ( کلامم نایبویا و  طلـست 
ینید هدیقع  يایحا  تیباهو و  بتکم  يرکف  راذگناینب  هیمیتنبا »  » دیاقع ینعی  تنـس  لها  يهعبرا  بهاذـم  زا  لقتـسم  يرکف  نایرج  کی 

تبسن هنایوجهزیتس  هنامصخ و  یعـضاوم  یلک  روطب  یمالـسا  يراگنخیرات  نایرج  يزوج ، میق  نبا  ریثکنبا ، هلمج  زا  وا  نادرگاش  طسوت 
یمومع خیرات  یسیونمجارت و  هب  رتشیب  ناخروم  هجوت  نارود  نیا  رد  تسا . هدش  دیدشت  عیشت  هب  ناخروم  تالمح  هداد و  ناشن  هعیـش  هب 

، ماش روهشم  ناخروم  زا  نت  جنپ  راثآ  رد  هدراو  تافیرحت  و  ع )  ) نیسح ماما  مایق  یسررب  هب  رصتخم  نیا  رد  . تسا هتشگ  فوطعم  یمالسا 
هللادبع یبا  - 1: زا دنترابع  هک  تخادرپ  میهاوخ  دنتـسه ، شیوخ  رـصع  یـسایس  یبهذـم و  يرکف ، هاگدـید  کی  يهدـنیامن  کی  ره  هک 

رد ع )  ) نیسح ماما  مایق  تافیرحت  یسررب  ناینادمح و  رصع  رد  هعیـش  نایلاغ  زا  یکی  ناونع  هب  م 334 ه.ق )  ) یبیصخ نادمح  نب  نیسح 
ماما مایق  یـسررب  تنـس و  لها  فرطیب  بهذم و  یعفاش  ناخروم  هدـنیامن  م 571 ه.ق )  ) یقـشمد رکاسعنبا  - 2 «. يربکلا ۀیادهلا   » باتک

نیرتـگرزب تنــس و  لـها  بـتکم  صخاـش  ناوـنع  هـب  م 747 ه.ق )  ) یبهذـلا نیدلاسمــش  - 3 «. قـشمد هنیدـم  خـیرات   » رد ع )  ) نیـسح
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م 772 ه.ق)  ) یقشمد ریثکنبا  - 4 «. مالسالا خیرات   » رد نآ  تافیرحت  و  ع )  ) نیسح ماما  مایق  یسررب  متشه و  يهدس  رد  ماش  سیونمجارت 
رد ع )  ) نیـسح ماما  مایق  تافیرحت  یـسررب  هیمیتنبا و  یبهذـم  يرکف  نایرج  شخبموادـت  يوما و  هتـسباو  يراـگنخیرات  رهظم  ناونع  هب 

«. هیاهنلا ۀیادبلا و  »

همدقم

مالسا و نییآ  شرتسگ  غیلبت و  يارب  مود  لوا و  هفیلخ  نیمزرـس ، نیا  مدرم  يوس  زا  مالـسا  شریذپ  يرجه و  مهدفه  لاس  رد  ماش  حتف  اب 
يرید دنتشاد . مازعا  نیمزرس  نیا  هب  ار  هنیدم  نایراق  و  ص )  ) ادخ لوسر  گرزب  يهباحـص  زا  يدادعت  ینید ، ماکحا  نآرق و  شزومآ  زین 

زا يرایـسب  روضح  رب  هوالع  هلأسم  نیا  دـندش . ناور  ةامح  صمح و  بلح ، قشمد ، ياهرهـش  يوس  هب  ناعبات  هباحـص و  هورگ  هک  دـییاپن 
باحـصا نتـسویپ  تاقالم و  لـحم  قشمد ، بونج  رد  صمح  رهـش  [ 1 . ] دـندوب رفن  دعـسنبا 113  هتفگ  هب  هک  دوب  ماـش  حـتف  رد  هباـحص 

دوب هدید  ار  باحصا  نادیفسشیر  زا  نت  یس  نآ  رد  هک  دش  صمح  دجسم  لخاد  ینالوخ » ملـسم  نبا  . » دوب رگیدکی  هب  ص )  ) هللالوسر
هدوب و یمالسا  رکـشل  همدقم  نانآ  دوب . هدرک  تاقالم  اجنآ  رد  ار  ص )  ) ادخ لوسر  هباحـص  زا  يردب  داتفه  یمرـضحلا » ةرم  نب  ریثک   » و

نب ذاعم   » و ءادرد » یبا  «، » تماص نب  ةدابع   » زا ماش  رد  ناعبات  زا  يرایـسب  دنتـشاد . یمهم  شقن  نیمزرـس  نیا  رد  نآرق  هقف و  شزومآ  رد 
زا نایفـسیبا ،» نب  دیزی   » ینعی قشمد  یمالـسا  نارود  مکاح  نیلوا  تساوخرد  یپ  رد  هدع  نیا  دنتخومآ . ثیدح  نارگید  زا  هقف و  لبج »
رد زین  هعیش  راوگرزب  همئا  ناگدازدنزرف  زا  يرایسب  هباحص ، رب  هوالع  [ 2 . ] دندوب هدش  مازعا  نیمزرس  نیا  هب  تقو  هفیلخ  باطخ  نب  رمع 

نانآ هاگمارآ  رازم و  هک  دنتفاتـش  یقاب  رادید  هب  نیمزرـس  نیا  رد  يرجه  مود  لوا و  ياههدـس  یط  رد  هدـیزگ و  تنوکـس  ماش  ياهرهش 
اهنامتخاس كربتم و  ياههعقب  داجیا  ثادحا و  زین  همئا و  ناگداز  هباحـص و  یناوارف  هب  هجوت  اب  . تفرگیم رارق  مدرم  هجوت  دروم  هراومه 

دارفا و نیا  تشذگرـس  لاح و  حرـش  تبث  يارب  یناـیرج  هقف ، ثیدـح و  نآرق و  میلعت  يارب  سرادـم  دـجاسم و  تخاـس  نآ  لاـبند  هب  و 
يراگنخیرات بتکم  داجیا  ثعاب  اهدعب  رما  نیمه  دمآ و  دیدپ  یلحم ، خیرات  یسیونمجارت و  ینعی  یبهذم ، نکاما  اههعقب و  نآ  فیصوت 

ناـنآ زا  اههدـس  زا  یـضعب  رد  زین  ار  تقبـس  يوگ  هکلب  دوبن  رتمک  قارع  زاـجح و  يراـگنخیرات  بتاـکم  زا  اـهنت  هن  هک  دـش  ياهدرتسگ 
نوچ دوب . نایفسیبا » نب  هیواعم  ، » دنک ایحا  نیمزرس  نیا  رد  ار  یلهاج  بارعا  ناگتـشذگ و  خیرات  دیـشوک ، هک  یـسک  نیتسخن  . دوبریم

ناـهاش و یلهاـج و  بارعا  یموق  ياهلیبـق و  ياهـشزرا  ندرک  هدـنز  دوـخ و  یبـسن  یبـسح و  ياهیگتـسباو  هتفیرف  هتفیـش و  هراوـمه  يو 
زا نیمزرـس  نیا  ناهاش  تمظع  هوکـش و  ریرحت  تبث و  ناینیـشیپ و  خیرات  ندناوخ  يارب  ار  یناسک  اذل  دوب ؛ هریزجهبـش  هتـشذگ  نیطالس 

یناققحم هلمج  زا  تشذـگرد ، يرجه  داتفه  لاس  رد  هک  یمهرجلا ،» هیرـش  نب  هدـیبع   » ناهدـلا یماس  هتفگ  هب  دـناوخارف . قشمد  هب  نمی 
هزورما یضاملا » رابخا  كولملا و  باتک   » ناونع اب  وا  فیلأت  هنافـسأتم  دیدرگ . توعد  نیمزرـس  نیا  یمومع  خیرات  نتـشون  يارب  هک  دوب 

اهنآ زا  مادـکچیه  هک  دنتـشون  یخیراـت  رثا  نیدـنچ  زین  ملـسم  نب  دـیلو  يرجه و  یفوتم 157  یعازوـالا  نوـچ  یناـسک  تسین . تسد  رد 
؛ تفای شرتسگ  دشر و  کلملادـبع » نب  ماشه  دـیلو و   » هژیوب نایوما  تفالخ  نارود  رد  یمالـسا  يراگنخیرات  نایرج  [ . 3 . ] دناهدنامنیقاب

ینمـشد تموصخ و  هعیـش  تیب و  لها  هژیوب  مشاهینب و  اـب  تدـش  هب  هک  يوما ، ياـفلخ  لـیامت  تساوخ و  ساـسا  رب  خـیراوت  هنوگ  نیا 
راـثآ و رتـشیب  یلو  تسین  تسد  رد  يزیچ  يرجه  موس  مود و  ياههدـس  رد  اـهباتک  نآ  زا  هک  دـنچره  دـمآیم . رد  شراـگن  هب  دنتـشاد ،

کی دودـح  دادـغب ، هب  تفالخ  لاقتنا  اب  . دـیدرگ نانآ  يراگنخیرات  راک  هیامتـسد  رد  يدـعب  ياههدـس  ناخروم  عبانم  رد  ناشیا  تاـیاور 
مالسا یمومع  خیرات  فیلأت  هب  نارود  نیا  ناراگنخیرات  نکیل  تفای  هزات  یناج  هرابود  هکنیا  ات  تفرگ  یتسس  ماش  رد  يراگنخیرات  نرق ،

[6 ، ] ینالوخلا [ ، 5  ] یعبرلا [ ، 4  ] یخونت قیروز  نبا  نوچ  یناسک  دـنتخادرپ ؛ یلحم  يراگنخیرات  هب  رتشیب  هداد و  ناـشن  ياهقـالع  رتمک 
مـشش مجنپ و  ياههدس  رد  [ 11  ] ساـیا نبا  ساـیا و  یبا  نبا  [ ، 10  ] یط یبا  نـبا  [ ، 9  ] هدارج یلع  نـبا  [ ، 8  ] رکاسعنبا [ ، 7  ] میدعنبا

ار نیمزرـس  نیا  رد  عیـشت  خـیرات  هدوب و  هعیـش  یط  یبا  نبا  نوچ  نانآ  زا  یـضعب  دندیـشخب . رگید  ياهرهچ  ار  ماش  يراگنخیرات  يرجه 
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م 571)  ) رکاسعنبا قشمد » هنیدم  خیرات   » يدلج داتشه  باتک  فیلأت  اب  ماش  رد  یمالسا  يراگنخیرات  بتکم  . دندیـشک ریوصت  هب  یبوخب 
ددرگیم یقلت  مالسا  خیرات  يارب  زین  یمهم  رایسب  عبنم  قشمد ، يهرابرد  نآ  تیمها  رب  هوالع  زیگناتفگش ، رثا  نیا  تفرگ . يرتشیب  جوا 

هدیـسر و پاچ  هب  هدش و  حیحـصت  ع )  ) نیـسح ماما  و  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  ص )  ) ربمایپ یگدنز  يهرابرد  نآ  زا  یلقتـسم  تادـلجم  هک 
. دـندرک هصالخ  دـلج  یـس  رد  ار  نآ  هدـس  نامه  رد  روظنمنبا  دـلج و  هدزناپ  رد  ار  نآ  متفه  نرق  رد  هماـشوبا  تسا . هجوت  لـباق  رایـسب 
يافوتم 748 یبهذلا »  » نوچ یناسک  تفای . یلماک  دشر  ماش  رد  یمالسا  یمومع  يراگنخیرات  نایرج  متـشه ، يهدس  رد  هک  دییاپن  يرید 

ساسا رب  هتخادرپ و  [ 12 « ] مالعالا ریهاشملا و  تایفو  مالـسالا و  خیرات   » ناونع اب  دلج  یـس  رد  ياهدرتسگ  میجح و  خیرات  فیلأت  هب  ه ق 
، هباحص مجارت  تشذگرس و  حرش  زین  شیوخ و  تایح  ماگنه  ات  ص )  ) ربمایپ نارود  زا  مالـسا  خیرات  ثداوح  تبث  هب  يراگنلاس  يهویش 
ات لاس 61  ثداوح  یـسررب  هب  دوخ  باتک  موس  دلجم  رد  يو  درک . مادـقا  دـندوب  هتفای  تافو  لاس  ره  رد  هک  یمالـسا  ناگرزب  ریهاشم و 

م 774 ه.ق) « ) یقشمد ریثکنبا   » رـصع نیا  رگید  روهـشم  خروم  . داد تسد  هب  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  زا  یلک  ییامن  تخادرپ و  يرجه   80
ثداوح هلسلس  يو  داهن . مان  ماجنا  زاغآ و  ینعی  [ 13 « ] ۀیاهنلا ۀیادبلا و   » ار نآ  دز و  تسد  یمالسا  یمومع  خیرات  کی  فیلأت  هب  هک  دوب 
ثحبم يرجه  لاس 60  ثداوح  رکذ  ماگنه  نآ  دلجم  نیمتشه  رد  تخاس . مظنم  دلجم  هدراهچ  رد  درک و  زاغآ  ادتبا  زا  ار  مالـسا  خیرات 
یلحم خـیرات  هویـش  هب  هرابود  مهد  مهن و  متـشه و  نرق  رد  ماـش  يراـگنخیرات  . داد صاـصتخا  ع )  ) نیـسح ماـیق  هب  ار  یلقتـسم  لـصفم و 

يداهلادبع نبا  [ ، 18  ] یلبنح بجر  نبا  [ ، 17  ] یبتک رکاشنبا  [ ، 16  ] یناروحنبا [ ، 15  ] يوره [ ، 14  ] یلیبرا نوچ  یناسک  تشگزاب و 
خابط [ ، 25  ] يردـب ءاقبلا  نبا  [ ، 24  ] یلبنح داـمع  نبا  [ ، 23  ] يرمع نبا  [ ، 22  ] دادـش نبا  [ ، 21  ] هنحـش نبا  [ ، 20  ] نوـلوط نبا  [ ، 19]

رد ناخروم  نآ  زا  یـضعب  دـندرک . مادـقا  ماش  یلحم  خـیراوت  فیلأت  هب  و ... [ ، 28  ] يزغلا لـماک  [ ، 27  ] یبـلحلا یمیظع  [ ، 26  ] یبلحلا
نادناخ دروم  رد  یهجوت  لباق  تاعالطا  اهشرازگ و  دندرک ، هئارا  هعیـش  هب  بستنم  هژیوب  یبهذم و  ياهناکم  حرـش  يهرابرد  هک  یثحابم 

، دیزی هاگراب  رد  ناریسا  روضح  قشمد ، هب  ادهش  ياهرس  دورو  ماش ، رد  تراسا  نارود  رد  ع )  ) نیـسح ماما  تیب  لها  زین  توبن و  یحو و 
بنیز يهربقم  ریغصلا ، باب  نوچ  هعیش  هب  بوسنم  كربتم  ياههعقب  نکاما و  ع ،)  ) نیسحلا سأر  زین  و  ادهـش ، ياهرـس  نتفرگ  رارق  لحم 

یهیدب دـندیناسر . تبث  هب  ار  دوب  طبترم  البرک  هعجاف  اب  هک  يرگید  لئاسم  بلح و  رد  نیـسحلا  دهـشم  نسحملا و  دهـشم  هیقر ، يربک و 
دروم رد  هدش ، هتشاگن  دوخ  هب  صوصخم  یبهذم  یبتکم و  دیاقع  راکفا و  اب  هک  نیمزرـس ، نیا  ناخروم  ناوارف  هدرتسگ و  تافیلأت  تسا 

لقتسم هدرتسگ و  فیلأت  کی  هب  زاین  عیسو ، مجح  نآ  اب  زین  اهنآ  يهمه  یسررب  دنتسین و  فیرحت  زا  یلاخ  اروشاع  هعجاف  ینیـسح و  مایق 
هتسباو هتشاد و  یصاخ  یبهذم  یـسایس و  شیارگ  مادک  ره  هک  ناخروم ، زا  نت  راهچ  هاگدید  رکذ  هب  اهنت  ثحبم  نیا  رد  هدنراگن  دراد .

ۀیادـهلا  » باتک بحاـص  یفوتم 334 ه.ق )  ) یبیـصخلا نادـمح  هللادـبع  یبا  - 1: زا دـنترابع  ناـنیا  دزادرپیم ؛ دـناهدوب ، یـصاخ  رکفت  هب 
ابیرقت یعفاش و  ياملع  زا  قشمد » هنیدم  خیرات   » بحاص یفوتم 571 ه.ق )  ) یقشمد رکاسعنبا  - 2. هعیش ةالغ  صخاش  ناونع  هب  يربکلا »

صخاش ناونع  هب  مالعالا » ریهاشملاتایفو و  مالـسالا و  خـیرات  بحاـص  یفوتم 748 ه.ق )  ) یبهذلا نیدلاسمـش  - 3. تنس لها  فرطیب 
يوما و هتـسباو  يراگنخیرات  صخاـش  ناونع  هب  ۀـیاهنلا » ۀـیادبلا و   » بحاـص یفوتم 774 ه.ق )  ) یقـشمد ریثـکنبا  - 4. تنـس لها  بتکم 

تیباهو بتکم  يرکف  راذگناینب  هیمیتنبا  درگاش 

رکاسعنبا تایاور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مایق 

هراشا

لاـس 571 رد  دـمآ و  اـیند  هب  قشمد  رد  يرجه  لاس 499  هب  رکاسعنبا  هب  روهـشم  یقـشمد  یعفاش  هللا  ۀـبه  نب  نسح  نب  یلع  مساـقلاوبا 
رد يریگمـشچ  ترهـش  هک  تسا  یمالـسا  ناخروم  ثیدـح و  ناظفاح  نایوار و  نیرتگرزب  زا  يو  تفر . اـیند  زا  رهـش  ناـمه  رد  يرجه 
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کلم طلـست  اـب  نارود  نیا  رد  تـسیزیم . ماـش  رد  ناـیبویا  تموـکح  نارود  رد  رکاـسعنبا  [ 29 . ] دروآ تسد  هب  یمالـسا  ياـهنیمزرس 
رد هک  یتاعزانت  دوب و  تسایس  يهنحص  رادناکس  تنس  لها  بتکم  یبویا ، نیدلاحالص  ناطلس  لداع و  کلم  یگنز ، دومحم  نیدلارون 

دـیناشک و نادـیم  هب  ار  تنـس  لـها  خـیرات  ثیدـح و  ياـملع  نارکفتم و  زا  يرایـسب  تشاد  دوجو  رـصم  یعیـش  ناـیمطاف  اـب  نارود  نیا 
رکاسعنبا دنداد . تهج  دنتـشاد  لیامت  هک  ياهنوگ  نامه  هب  ار  ماش  رد  يراگنخیرات  ریـسم  نانآ  زا  دوخ  تیامح  اب  زین  تقو  ياهتموکح 

خروم کی  ناونع  هب  دـسریم  رظن  هب  تشاذـگیمن و  تموکح  تالیامت  هب  یعقو  نادـنچ  یلو  دوب  ناـنآ  دمآرـس  هقبط و  نیا  يهدـنیامن 
اب ع )  ) نیسح و  ع )  ) نسح ع ،)  ) یلع ماما  هژیوب  هعیـش  همئا  زا  يو  داد . ماجنا  یبوخب  ار  دوخ  تلاسر  ینامز  دعاسمان  وج  مغر  هب  فصنم ،

نایوار نادرگاش و  دوب و  نادـیم  زاتهکی  ثیدـح  هقف و  ملع و  يهصرع  رد  وا  دزادرپیم . نانآ  لئاضف  رکذ  هب  هدرک و  داـی  ناوارف  مارتحا 
رمع زا  لاس  لهچ  دـنیوگ  ناسیونمجارت  هکنانچ  دـندشیم . بوسحم  ياهنزو  یمالـسا  ملاـع  رد  دوخ  يارب  مادـک  ره  هک  تشاد  یناوارف 

نوزفا درک و  يرپس  ناریا و ... هفوک ، دادغب ، رـصم ، هب  یملع  ياهترفاسم  رد  ار  دوخ  رمع  لاس  زا 20  شیب  دینارذگ و  فینصت  هب  ار  دوخ 
دلج داتـشه  رد  هک  تسا  قشمد » يهنیدم  خیرات  ، » رکاسعنبا ياههتـشون  نیرتمهم  زا  [ . 30 . ] تشاذـگ ياج  رب  دوخ  زا  فیلأت  دـصکی  رب 
نیا يانب  زاغآ  زا  تسا ، قشمد  هژیوب  مالسا  ردص  ياههدس  زا  یمومع  یخیرات  يهدنریگرب  رد  هک  ار ، دوخ  فیلأت  يو  . تسا هدش  فیلأت 
مشش هدس  ات  مالسا  ياملع  ریهاشم و  ناثدحم ، ناعبات ، ص ،)  ) ربمایپ يهباحص  یگدنز  حرش  هب  نآ  زا  سپ  هدرک و  عورش  خیرات  رد  رهش 

وا زا  يدودح  ات  مالـسالا  خیرات  رد  زین  یبهذلا  دراد و  يدادغب  بیطخ  دادغب  خـیرات  اب  یناوارف  تهابـش  وا  راک  هویـش  دزادرپیم . يرجه 
طـسوت هک  هداد  صاصتخا  يو  مایق  و  ع )  ) نیـسح ماما  لاح  حرـش  هب  ار  شیوخ  قشمد  خـیرات  تادـلجم  زا  یکی  يو  تسا . هدرک  يوریپ 

نب یلع  نب  نیسح  دیهـشلا  مامالا  هللالوسر  ۀناحیر  همجرت   » ناونع اب  توریب  رد  لقتـسم  دلج  کی  رد  لاس 1970  هب  يدومحم  رقابدمحم 
رد یپاچ  هحفص  هب 400  بیرق  و  ینالوط ، لصفم و  رایـسب  ءزج  نیا  تسا . هدیـسر  پاچ  هب  رکاسع » نبال  قشمد  خـیرات  نم  ع )  ) بلاطیبا

مایق ابیرقت  ماش ، رد  تنـس  لها  ناراگنخیرات  ریاس  فالخرب  دوخ ، یبهذـم  ینید و  تالیامت  مغر  هب  رکاـسعنبا  [ . 31 . ] تسا یلحر  عطق 
اهنآ هب  ثحبم  نیا  رد  هک  دروـخیم  مشچ  هـب  نآ  رد  یناوارف  تاـفیرحت  فعـض و  طاـقن  یلو  هدرک  شرازگ  یفرطیب  اـب  ار  ع )  ) نیـسح

. درک میهاوخ  هراشا 

رکاسعنبا خیرات  رد  فیرحت  دراوم 

نیـسح ماما  روضح  دنکیم  حرطم  هک  ياهلأسم  نیلوا  هدرک و  زاغآ  ار  شیوخ  نخـس  ع )  ) نیـسح يهینک  مان و  اب  ادتبا  رکاسعنبا  فلا - 
هکنیا القع  اما  تسا ؛ هشدـخ  لـباق  ادانتـسا  مه  ـالقع و  مه  رما  نیا  هک  [ 32 . ] تسا هینطنطـسق  حـتف  رد  هیواعم  نب  دـیزی  مچرپ  تحت  (ع )

نادـناخ و  ع )  ) یلع اب  نایفـسوبا  برح و  نادـناخ  نایم  هژیوب  مشاهینب و  هیماینب و  نایم  یلوصا  ياهشیر و  تافالتخا  هب  هجوت  اب  هنوگچ 
باکر رد  تمدخ  هب  رـضاح  هیواعم ، نادناخ  تخـسرس  نانمـشد  زا  یکی  ناونع  هب  ع )  ) نیـسح تسا ، یخیات  ملـسم  تایهیدـب  زا  هک  وا ،

. تفای میهاوخ  دیزی  دـسافم  ار  نآ  للع  زا  یکی  میزادرپب  دـیزی  هیلع  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  للع  یـسررب  هب  رگا  دـشاب !؟ دـیزی  دوخ  مصخ 
یتح و  [ 33  ] هدش رکذ  يو  یگیزره  یگراوخبارـش و  یـشایع ، هلأسم  عبانم ، رتشیب  رد  تشاد و  دـیزی  هک  يروجف  قسف و  هب  هجوت  اب  لاح 

ساـسحا چـیه  دوب و  لوغـشم  یکزینک  اـب  يزابقـشع  هب  دـیزی  دـندوب ، تکـاله  رد  يراـمیب  یعون  زا  هک  وا  نازابرـس  هینطنطـسق  حـتف  رد 
نینچ اب  وا  رگا  نینچمه  ددرگ . یقـساف  درف  نینچ  اب  يراکمه  هب  رـضاح  ع )  ) نیـسح هنوگچ  درکیمن ! اهورین  ناـج  يهراـبرد  یتیلوئـسم 

يراگنخیرات يهویـش  بسح  رب  رکاسعنبا  الوا  هکنیا  تیاور  نیا  دانتـسا  مدع  دروم  رد  اما  تشاد ؛ ییانعم  هچ  وا  مایق  دوب ، راگزاس  يدرف 
عبانم زا  کیچیه  رد  ایناث  تسا . هدربن  ماـن  ار  يدرف  چـیه  تیاور  نیا  دروم  رد  یلو  دـنکیم  رکذ  ار  دوخ  ناـیوار  هلـسلس  یماـمت  شیوخ 

ع)  ) نیـسح روضح  زا  یمان  رگید  ياهباتک  يرذالب و  نادـلبلا  حوتف  يدـقاو ، ماشلا  حوتف  مثعانبا ، حوتف  هلمج  زا  تاحوتف  يهرابرد  ربتعم 
هب نانآ  هک  دیوگیم  نخس  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و  هب  هیواعم  ششخب  لضف و  زا  مجنپ ، تیاور  رد  .ب -  تسین هینطنطـسق  هوزغ  رد 
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دعب لبق و  سکچیه  متسه  دنه  دنزرف  نم  دیریگب ، ار  نآ  تفگ : دیـشخب و  مهرد  رازه  تسیود  نانآ  هب  هیواعم  دندیـسر . هیواعم  تمدخ 
تیاور زا  هک  روط  نآ  یلو  دنکیمن  رکذ  ار  تاقالم  خـیرات  رکاسعنبا  تفگ  دـیاب  هراب  نیا  [ 34  ] دهدیمن هدادن و  ياهلـص  نینچ  نم  زا 

ماما و  ع )  ) نسح ماما  نایم  یتاقالم  هطبار و  هنوگچیه  ع )  ) نسح ماما  حلص  زا  لبق  ات  تسا . هدوب  قشمد  رد  وا  هاگراب  رد  هلأسم  دیآیمرب 
قشمد هب  لقتسم  روطب  ای  قافتا  هب  راوگرزب  ود  نیا  هک  هدشن  شرازگ  عبانم  زا  کیچیه  رد  زین  حلص  زا  سپ  هدوبن و  هیواعم  و  ع )  ) نیـسح
اهربنم رب  ار  راوگرزب  ود  نآ  ردـپ  هب  نداد  مانـشد  هتـشاد و  ع )  ) یلع نادـناخ  اب  هیواعم  هک  ینمـشد  تلع  هب  اهنیا  رب  هوالع  دنـشاب و  هتفر 

رد ع )  ) نیـسح ماما  ینارنخـس  زا  مشـش  تیاور  رد  .ج -  دشاب شریذپلباق  دنتـسم و  يور  چیه  هب  دـناوتیمن  تیاور  نیا  دوب ، هدرک  مسر 
هللالوسر زا  یثیدـح  هدرک و  لیلجت  دـیجمت و  هیواعم  زا  ربنم  يور  رب  ناشیا  هک  دـنکیم  وگتفگ  يوما ) عماج   ) دجـسم رد  هیواعم  لـباقم 

وا تسیک ؟ دـمحم  لآ  يهعیـش  هک  دـنکیم  لاؤس  ع )  ) نیـسح زا  هیواعم  یتقو  تسا . تشهب  رد  دـمحم  لآ  يهعیـش  هک  دـنکیم  تیاور 
هب تیاور  نیا  ندوب  یگتخاـس  یلعج و  [ 35  ] دهدن مانـشد  هیواعم  يا  ار  وت  یلع و  ردـپ  نامثع ، رمع ، رکبابا ، هک  تسا  یـسک  دـیوگیم 
نآ دانسا  يهلسلس  تسا و  رکنم  ثیدح  نیا  دیوگیم  تیاور  نایاپ  رد  دریذپب و  ار  نآ  هتـسناوتن  دوخ  رکاسع  نبا  هک  تسا  نشور  يردق 

نتفای ربخ  یگنوگچ  ناشیا و  مایق  يارجام  دراو  ع )  ) نیسح لاح  حرش  زا  يرصتخم  رکذ  زا  سپ  رکاسعنبا  .د - دیسریمن ع )  ) نیـسح هب 
زا هاگنآ  [ 36  ] دنکیم رکذ  هنیمز  نیا  رد  هباشم  تیاور  هتخاس و 27  حیرشت  ار  ع )  ) لیئربج طسوت  ع )  ) نیسح لتقم  زا  ص )  ) ادخ لوسر 

نخـس رهـش  نیا  زا  وا  جورخ  مدع  يارب  هکم  ناگرزب  ياهتحیـصن  اهتفلاخم و  زا  زین  قارع و  يوس  هب  اجنآ  زا  هکم و  يوس  هب  ماما  جورخ 
دنوادخ دنیوگیم  هدرک و  یهن  قارع  هب  نتفر  زا  ار  وا  هک  دنکیم  رکذ  نارگید  رمع و  نب  هللادبع  زا  تیاور  نیدـنچ  يو  [ . 37  ] دیوگیم

هک لاح  نیع  رد  [ 38  ] شابم ایند  لابند  هب  یتسه ، وا  نت  يهراپ  وت  دیزگرب و  ار  ترخآ  وا  درک و  ریخم  ترخآ  ایند و  نیب  ار  ادـخ  لوسر 
هئارا دـنکیم  ناـیب  ار  هکم  هب  ع )  ) نیـسح جورخ  فدـه  هـک  ار  ییاهـشرازگ  زا  کـیچیه  دـنکیم  رکذ  مـه  یپ  رد  ار  تاـیاور  نـیا  يو 

حیجرت ترخآ  رب  ار  نآ  هتفر و  يدام  يویند و  تموکح  لاـبند  هب  ع )  ) نیـسح هک  دوشیم  تشادرب  نینچ  تاـیاور  نیا  زا  اذـل  دـهدیمن 
، رگید هجوت  لباق  تیاور  .ه - ددرگیم تسا  يویند  تردـق  زارحا  يارب  شالت  هدـنام و  ناـهنپ  ماـیق  یلـصا  تلع  تقیقح  رد  تسا و  هداد 

نیـسح نیا  دیوگیم  هتخاس و  هاگآ  قارع  يوس  هب  ع )  ) نیـسح ماما  جورخ  زا  ار  وا  هک  تسا  دایز  نب  هللادـیبع  هب  مکح  نب  ناورم  يهمان 
اب دروخرب  يارب  نک  هدامآ  ار  دوخ  تسین ؛ ع )  ) نیـسح زا  رتبوبحم  اـم  دزن  ناناملـسم  زا  سکچیه  تسادـخ . لوسر  دـنزرف  همطاـف  دـنزرف 
هب مکح  نب  ناورم  هفوک ، مکاح  لـباقم  رد  ع )  ) ماـما روضح  ماـگنه  هک  تسا  یلاـح  رد  تیاور  نیا  [ 39 . ] تسین وا  عنام  چیه  هک  یـسک 

یهاوخن تسد  وا  هب  زگره  دور  نوریب  وت  هاگراب  زا  رگا  اریز  نک  ادج  نت  زا  ار  شرـس  ای  ریگب و  تعیب  وا  زا  ای  دـیوگیم  دیعـس  نب  ورمع 
. دنکیم شرافس  وا  اب  ارادم  هب  ار  هللادیبع  هدش و  وا  زوسلد  ع ،)  ) ماما دناعم  نمشد و  ناورم ، هنوگچ  اجنیا  رد  تسین  صخشم  [ 40  ] تفای
رد تفالخ  تردـق و  هب  یبایتسد  اب  ماجنارـس  نامثع و  رواشم  ناونع  هب  یـسایس  هنحـص  رد  روهظ  ماگنه  زا  ناورم  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال 

ع)  ) نیسح ماما  تعیب  تاقالم و  تساوخرد  هلأسم  .و - تسا هتشاد  ع )  ) یلع نادناخ  نایعیش و  اب  ار  اهدروخرب  نیرتعینـش  هراومه  قشمد ،
فیلأت رد  هک  تسا  یفیرحت  تاکن  زا  رگید  یکی  دوشیم  ناونع  هللادیبع  اب  وا  يهبتاکم  دعـس و  نب  رمع  يوگتفگ  ماگنه  رد  هک  دـیزی  اب 

عبانم زا  یضعب  هنافسأتم  و  [ 41  ] هدش شرازگ  یبهذ  نیدلاسمش  ریثکنبا و  نوچ  رگید  یماش  ناخروم  عبانم  زا  يرایسب  زین  رکاسعنبا و 
نب رمع  هک  دـناهتفگ  ناخروم  زا  هتـسد  نیا  [ 42  ] دـناهدرک رکذ  دوخ  عبانم  رد  قیمع ، یـسررب  لـیلحت و  هیزجت و  نودـب  ار  نآ  زین  یعیش 

ناونع ع )  ) هللادبع ابا  ترـضح  بناج  زا  ار  طورـش  نیا  هتـشون و  ياهمان  دایز  نب  هللادـیبع  هب  ع ،)  ) نیـسح ماما  اب  ییوگتفگ  زا  سپ  دـعس 
هتفر دیزی  دزن  دنهد  هزاجا  - 3. دـشاب روما  رگهراظن  دورب و  اهزرم  زا  یکی  هب  - 2. ددرگرب هدمآ  هک  ییاجنامه  زا  دـنهد  هزاجا  - 1: دنکیم

ادانتسا اما  تسا  هشدخ  لباق  لقع  دانتسا و  ظاحل  زا  تیاور  نیا  [ . 43 . ] دنک مکح  دهاوخ  هچ  ره  ات  دراذگ  وا  ناتسد  رد  ار  دوخ  تسد  و 
اب تعیب  هلأسم  یتیاور  رد  یتح  طرش و  هس  ای  ود  یهاگ  طرـش و  کی  یهاگ  هدش ، تبث  یفلتخم  ياهتروص  هب  روکذم  طورـش  - 1: هکنیا

نینچ هک  يدرف  نامه  هب  ینعی  دسریمن  ع )  ) نیسح هب  نآ  دانسا  تایاور و  نیا  يهلسلس  - 2. تسا هدش  حرطم  ع )  ) نیسح بناج  زا  دیزی 
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ماما صخش  هن  هتشون  هللادیبع  هب  دعـس  نب  رمع  ار  همان  نیا  - 3. تسا فیعض  رکنم و  تیاور  نیا  راک ، يادتبا  رد  اذل  هتـساوخ ، ار  یطیارش 
هدش شرازگ  تنس  لها  عبانم  رد  ادتبا  تیاور  نیا  - 4. دشاب هدوزفا  نادـب  ییاهزیچ  هلئاغ  متخ  يارب  دوخ  بناج  زا  وا  دراد  لامتحا  و  (ع )

ار طرش  نیا  یبوخب  دناوتیم  هک  هدرک  لقن  یتیاور  يربط  - 5. دناهدرکن رکذ  قافتالاب  ار  دیزی  اب  تعیب  ینعی  موس  طرش  زین  یعیش  عبانم  و 
نیسح هارمه  اهتنا  ات  ادتبا  زا  يو  هک  دنکیم  لقن  تسا ، هتـشاد  روضح  البرک  هنحـص  رد  هک  ناعمـس » نب  ۀبقع   » لوق زا  وا  درب . لاؤس  ریز 

نینچ هاگچیه  مدرم  اب  شنانخـس  رد  ع )  ) نیـسح هک  دروخیم  دنگوس  وا  همادا  رد  دشاب . هدینـشن  وا  زا  هک  هدوبن  ینخـس  چیه  هدوب و  (ع )
دعـس و نب  رمع  يوگتفگ  دـنیوگ ، عبانم  زا  یـضعب  هکناـنچ  - 6 [ . 44 . ] دزن وا  ناتـسد  رد  تسد  نتـشاذگ  دـیزی و  اـب  تـعیب  ینعی  یفرح 

هللادیبع - 7. تسا هدوب  هچ  ع )  ) نیـسح ماما  طیارـش  هک  تفگ  عطق  روط  هب  ناوتیم  هنوگچ  سپ  [ 45  ] هدوب يرس  ع )  ) هللادبع ابا  ترـضح 
يو دزن  هب  ار  وا  رـس  هکنیا  ای  دزاس  روبجم  دیزی  اب  تعیب  هب  ار  ع )  ) نیـسح ای  دهاوخیم  وا  زا  دسیونیم  دعـس  نب  رمع  هب  هک  ییاههمان  رد 

دیزی اب  تعیب  هب  یـضار  ع )  ) نیـسح ماما  رگا  - 1: هکنیا القع  اما  دشیم . نیمأت  هللادـیبع  دوصقم  طورـش  نیا  اب  تقیقح  رد  [ . 46  ] دتسرفب
دوخ رب  ار  ترفاسم  رفـس و  جـنر  همه  نیا  و  درکن ؟ نینچ  هبتع » نب  دـیلو   » هنیدـم مکاح  يهرامالاراد  رد  راـک  يادـتبا  ناـمه  رد  ارچ  دوب 
مدع دوخ  هک  يوما  يهتسباو  ناخروم  ایآ  ؟3 - تشاد ياهزیگنا  انعم و  هچ  وا  مایق  سپ  دوب  یـضار  دیزی  اب  تعیب  هب  وا  رگا  ؟2 - دش اریذپ 

ناج و هلأسم  هک  اجنآ  ات  دننک ، یعادـت  نینچ  ناهذا  رد  دناهتـساوخن  [ 47  ] دناهدرک رکذ  هبتع  نب  دـیلو  يهرامالاراد  رد  ار  دـیزی  اب  تعیب 
وا رب  ار  هار  هللادـیبع  نایهاپـس  ـالبرک ، یکیدزن  رد  هک  نوـنکا  تخیرگ ، درکن و  تـعیب  ع )  ) نیـسح ماـما  دوـبن  راـک  رد  یماـظن  يریگرد 

، ناـج سرت  زا  هتـشگرب و  دوخ  عـضوم  زا  حالطـصا  هب  تسا  هتفرگ  رارق  يدـج  رطخ  ضرعم  رد  شنادـناخ  وا و  ناـج  اـعطق  دـناهتفرگ و 
هب تبـسن  دـیزی  زا  يرتبوبحم  يهرهچ  دناهتـساوخن  دـیزی ) اب  رادـید   ) طرـش نیا  اب  ایآ  - 4 ؟! تسا هدـش  دـیزی  اب  تعیب  تاقالم و  راتـساوخ 

فالخرب تفوطعاب ! حلـصم و  يهرهچ  نیا  زا  هدوب و  نیبشوخ  دـیزی  هب  تبـسن  ع )  ) نیـسح هک  دـننکیمن  اقلا  نینچ  هداد و  ناشن  هللادـیبع 
یبـیارغ تازجعم و  رکذ  هب  شناراـی  و  ع )  ) نیـسح يارجاـم  مـتخ  زا  سپ  رکاـسعنبا  ؟ز - تـس هتـشاد ا  وـفع  شـشخب و  راـظتنا  هللادـیبع 

اهنآ رد  هدرک و  لـقن  دوـخ  ناـیوار  هلـسلس  زا  تـیاور  يو 32  تسا . هداـتفا  قاـفتا  اروشاـع  رد  ترـضح  نآ  لـتق  زا  سپ  هـک  دزادرپیم 
ع)  ) نیسح رب  نامـسآ  - 1: هکنیا هلمج  زا  درمـشیمرب ؛ هداد  خر  ع )  ) نیـسح لتق  ماگنه  یتسه  ماـظن  رد  هک  ار  ییاـهینوگرگد  تارییغت و 
زا یگنس  چیه  - 4. دندش رادیدپ  زور  ماگنه  ناگراتـس  - 3. تخیرورف یخرس  ياهکاخ  نامـسآ  زا  - 2. تسیرگ ایرکز  نب  ییحی  دـننامه 
ره دیشروخ  - 7. درب رس  هب  یکیرات  رد  زور  تفه  تدم  نامسآ  - 5. دمآ نوریب  هزات  نوخ  نآ  ریز  زا  هکنآ  رگم  دشن  هتشادرب  نیمز  يور 

دروخرب رگیدکی  هب  ناگراتس  - 9. دشیم هدید  نوخ  دننامه  يزیچ  نامـسآ  رد  - 8. دیناباتیم اهراوید  رب  ینینوخ  ياهعاعـش  ماش  حبص و 
راوید زا  - 12. دیرابیم نوخ  ناراب  نامسآ  زا  - 11. دش روک  دادیم  تراشب  ع )  ) نیسح ندش  هتشک  هب  ار  مدرم  هک  يدرف  - 10. دندرکیم

نایم دشیم  هتشک  هاگودرا  رد  يرتش  ره  هثداح  زور  رد  - 14. دندش نینوخ  سدقملاتیب  ياهراوید  - 13. دشیم ریزارس  نوخ  هرامالاراد 
مشچ هب  تنس  لها  عبانم  رد  رتشیب  دوش  هدید  هعیـش  عبانم  رد  هکنآ  زا  لبق  تفگ  دیاب  تایاور  نیا  دروم  رد  [ . 48 . ] دوب شتآ  نآ  تشوگ 

ناگبخن و زا  هک  [ 54  ] یبهذلا [ ، 53  ] رکاسعنبا [ ، 52  ] دعسنبا [ ، 51  ] لبنحنبا [ ، 50  ] يذمرت [ ، 49  ] یمثیه نوچ  یناسک  دروخیم .
نآ زا  نت  ود  نایم  نیا  رد  . دناهدرک رکذ  ار  بیرغ  روما  تایاور و  نیا  زین  دنتسه  تنس  لها  بصعتم  مانق و  ناثدحم  ناخروم و  نادمآرس 

اتدمع هک  ع ،)  ) نیسح لتقم  يهرابرد  یهجوت  لباق  دنتسم و  ياهـشرازگ  هکیدوجو  اب  یبهذلا  رکاسعنبا و  ینعی  یماش  روهـشم  ناخروم 
رد یناوارف  تایاور  یلو  دناهتـشذگ  نآ  زا  ارذگ  روطب  هدرکن و  رکذ  دزاسیم ، اوسر  ار  نانآ  يهرهچ  هدرب و  لاؤس  ریز  ار  يوما  نامکاح 

لئاسم نیا  هب  بصعت  زا  رود  هب  اـعقاو  رگا  دـننکیم . فیدر  مه  لاـبند  هب  هداـعلاقراخ  یعیبطریغ و  ثداوح  بیرغ و  روما  هنوگنیا  دروم 
هتشادن ع )  ) نیسح ماما  زین  هیلع و  هللا  مالس  همئا  هب  یـشیارگ  لیامت و  نادنچ  هک  هدش  دای  ناخروم  مینک  هیجوت  میناوتیم  هنوگچ  میرگنب 

؟ دناهداد ناشن  يرتشیب  لیامت  هتخادرپ و  تایاور  هنوگنیا  تبث  هب  دننکیم  تاعارم  ار  تیب  لها  نانمشد  يوما و  نامکاح  بناج  رتشیب ، و 
اروشاع و هعقاو  دناهتـساوخن  ناخروم  نآ  ایآ  دربب !؟ لاؤس  ریز  ار  نانآ  تاداـقتعا  هعیـش و  يهرهچ  دـناوتیمن  هدـش  داـی  بیارغ  رکذ  اـیآ 
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گرم اب  دندیشیدنایم  هک  یمدرم  باوج  رد  ص )  ) ربمایپ نخـس  نیا  ایآ  دنهد ؟ رارق  لئاسم  نیا  عاعـشلا  تحت  ار  ع )  ) نیـسح مایق  فده 
يدحا چیه  گرم  رطاخ  هب  بکاوک  ناگراتس و  دومرف : هک  تسا  هدشن  تبث  ینس  هعیـش و  عبانم  رد  دمآ ، دیدپ  فوسک  میهاربا  وا  دنزرف 
ندروخ مه  هب  ینعی  یمالـسا  عباـنم  رد  اهـشرازگ  هنوگنیا  ندروآ  هک  میاهدیـشیدنا  نونکاـت  اـیآ  [ 55 [ ؟ دـننکیمن فوسخ  اـی  فوسک و 

، رکفهتوک يدارفا  ناهج  مدرم  رظن  رد  ار  هعیـش  هژیوب  ناناملـسم و  هریغ ، نامـسآ و  زا  نوخ  ندـیراب  دیـشروخ ، ندرکن  عولط  ناـگراتس ،
يرثا یتسه  ماظن  زا  رگید  زورما  دوب  هداد  خر  یثداوح  نینچ  رگا  تفگ  دـنهاوخن  ناـنآ  اـیآ  دـیامنیم ؟ یفرعم  لـقع  زا  يراـع  یفارخ و 

دـشن و نینچ  ناـشیا  تداهـش  ماـگنه  اـی  لـبق و  ارچ  داد  خر  ع )  ) نیـسح ماـما  تداهـش  زا  سپ  یهلا  تازجعم  نیا  رگا  هکنیا  زین  و  دوبن ؟
هک درکن  دنلب  نامـسآ  هب  رـس  ماما  دـش ، دیهـش  رغـصایلع  یتقو  ایآ  دومرف ؟ غیرد  ع )  ) هللادـبع ابا  ترـضح  زا  ار  دوخ  ياهکمک  دـنوادخ 

ربـخ نتفگ  اـب  یـسک  رگا  زین  و  [ 56  ] هدـب رارق  اـم  ترخآ  يارب  ياهریخذ  ار  اهتبیـصم  نیا  ياهتـشادزاب  اـم  زا  ار  دوخ  کـمک  رگا  ایادـخ 
بسا اب  هتشک و  ار  شنارای  وا  یمحریب  نینچ  اب  هک  وا  نالتاق  ارچ  دوشیم  روک  ناگراتس  عاعـش  هلیـسو  هب  يداش  اب  ع )  ) نیـسح تداهش 
هزمح ترضح  ایآ  مینیبیمن ؟ مالـسا  خیرات  رد  نآ  زا  لبق  ار  یعیبط  ثداوح  هنوگنیا  ارچ  هکنیا  رخآ  يهتکن  دندشن ؟ نینچ  دنتخات ، وا  رب 

ناکرـشم نیرتدیلپ  طسوت  دشن و  هلثم  هنامولظم  ياهنوگ  هب  دحا  رازراک  رد  مالـسا  یماح  نیرتگرزب  و  ص )  ) ادخ لوسر  راوگرزب  يومع 
ع)  ) نسح اـیآ  دیـسرن ؟ تداهـش  هب  بارحم  رد  هناـمولظم  ياهنوـگ  هب  ع )  ) یلع اـیآ  دـشن ؟ هراـپ  هراـپ  شرگج  دـیردن و  مه  زا  شاهـنیس 

سپـس رکاسعنبا  . دننک تواضق  دنـشیدنیب و  دوخ  هک  میراذگیم  ناگدنناوخ  هدهع  هب  ار  تواضق  لاح  ره  رد  دـشن !؟ هراپ  هراپ  شرگج 
نتشاذگ وا و  هاگلتق  زا  یتبرت  نتفرگ  زین  و  ص )  ) ادخ لوسر  يوس  زا  ع )  ) نیـسح تداهـش  زا  نتفای  ربخ  رب  ینبم  هملـسما  زا  تیاور  دنچ 

نیـسح گرم  رد  هک  رگید  مدرم  وا و  طسوت  ناینج  يادص  ندینـش  نینچمه  دش و  نوخ  هب  لیدـبت  تداهـش  ماگنه  رد  هک  هشیـش  رد  نآ 
ققحم نیا  فیلأـت  . داد میهاوـخ  رارق  لـیلحت  هیزجت و  دروـم  يدـعب  ثحبم  رد  ار  تاـیاور  نیا  هک  دـنکیم  هئارا  دـندرکیم  يرادازع  (ع )

تداهش و ماگنه  ترضح  نآ  نس  ع ،)  ) نیـسح تداهـش  لاس  زور و  خیرات ، يهرابرد  یتایاور  رکذ  اب  ع )  ) نیـسح ماما  دروم  رد  روهـشم 
. دریذپیم نایاپ  رگید  ربخ  دنچ 

ینیسح مایق  هب  رکاسعنبا  شزادرپ  توق  فعض و  طاقن 

و ع )  ) ماما لاح  حرش  یگدنز و  دروم  رد  يو  دراد . یناوارف  فعض  توق و  طاقن  ع )  ) نیسح ماما  تشذگرس  دروم  رد  رکاسعنبا  هتـشون 
رگید تایاور  هباشم  اـقیقد  نآ  تیاور  هاـجنپ  دـصکی و  زا  شیب  دادـعت  نیا  زا  هک  دـنکیم  شرازگ  تیاور  عومجم 401  رد  وا ، ماـیق  زین 

عومجم رد  هدـش و  شرازگ  فالتخا  هملک  ود  ای  کی  اب  اهنت  تیاور  هاـجنپ  هب  بیرق  دنتـسه و  تواـفتم  نآ  ناـیوار  هلـسلس  اـهنت  تسا و 
زا هدراو  تایاور  و  ع )  ) نیسح بقانم  لئاضف و  رکذ  هب  دنتسه  ناسکی  ابیرقت  هک  تیاور  زا 250  شیب  يو  تایاور  نایم  زا  دنتسه . هباشم 

دنمشزرا تیمهااب و  رایـسب  دناوتیم  تنـس  لها  عبانم  زا  یکی  رد  تیاور  نیا  رکذ  هک  دراد  صاصتخا  ناشیا  دروم  رد  ص )  ) ادخ لوسر 
عبانم رد  هتخادرپ و  لئاضف  نیا  رکذ  هب  هنافرطیب  یبهذم ، يهقیلـس  مغر  هب  هک  تسوا  راک  توق  طاقن  زا  تفگ  دـیاب  تقیقح  رد  دـشاب و 
روما دروم  رد  تیاور  هاجنپ  هب  بیرق  هدنامیقاب ، تیاور  هاجنپ  دصکی و  دودح  زا  دوشیم . هدید  نانخس  هنوگنیا  زا  رتمک  تنس  لها  رگید 

نآ نس  تداهـش و  لاـس  هب  طوـبرم  تیاور  یـس  دودـح  میدرک ، هراـشا  اهنادـب  اـم  هداد و  خر  ع )  ) نیـسح لـتق  زا  سپ  هک  تسا  یبـیرغ 
. تسا هتخادرپ  ع )  ) نیـسح لتق  ربخ  دروم  رد  ع )  ) یلع و  ص )  ) ادخ لوسر  زا  هدراو  رابخا  رکذ  هب  زین  تیاور  تسیب  رد  تسا و  ترـضح 
دعس و نب  رمع  هاپس  دروخرب  يهوحن  و  ع )  ) نیسح لتقم  تداهش و  تیفیک  هب  تیاور  اهنت 10  يو  تیاور  عومجم 400  نایم  زا  هجیتن  رد 

تکرح ماگنه  ثداوح  دروم  رد  زین  تیاور  هدزناپ  دراد . صاـصتخا  اروشاـع  هثداـح  حیرـشت  ـالبرک و  نادیهـش  دروم  رد  ناـنآ  تاـیانج 
اروشاع مایق  دروم  رد  وا  هتـشون  هک  تسا  یفعـض  طاقن  زا  یکی  لئاسم  نیا  هک  دهدیم  هئارا  ملـسم  مازعا  زین  نآ و  يهوحن  و  ع )  ) نیـسح

نآ زا  دوخ  هکنآ  مغر  هب  تسا و  هباـشم  حوتفلا »  » رد یفوـک  مثعانبا  تاـیاور  اـب  رکاـسعنبا  تاـیاور  زا  دـصرد  ات 40  دودح 30  دراد .
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هلأسم نیا  هب  هجوت  اب  لاح  تسا . هدرب  هرهب  يو  تایاور  زا  هک  تفایرد  یبوخب  ناوتیم  یلامجا  هسیاقم  کی  اب  دروآیمن  ناـیم  هب  ینخس 
هک مینیبیم  یبوخب  میهدب  تقباطم  نآ  اب  تسا ، ع )  ) نیسح ماما  دروم  رد  نآ  زا  یشخب  هک  ار ، حوتفلا  مشش  مجنپ و  دلج  تاجردنم  رگا 

ملسم اب  هللادیبع  دروخرب  یگنوگچ  قارع ، يوس  هب  ماما  تکرح  هزیگنا  فده و  ع ،)  ) نیسح لتقم  يهرابرد  هک  مثعانبا -  تایاور  رتشیب 
نارای دربن  ای  ندیـسر و  تداهـش  هب  زرط  و  شنادناخ ، و  ع )  ) نیـسح ماما  رب  هدراو  ياهتبیـصم  ثداوح و  هاپـس ، ود  دروخرب  تیفیک  زین  و 

همه نآ  زا  هدرواین و  دوخ  فیلأت  رد  يو  ار  تسا -  هدـش  هتـشاگن  مهم  هعقاو  نیا  اـب  طـبترم  ثداوح  عومجم  رد  دعـس و  هاپـس  اـب  ناـشیا 
عاضوا و یـسررب  اب  ناوتب  دیاش  دروم  نیا  رد  تسا . هدش  مهم  تایاور  نیا  فذح  ثعاب  یتلع  هچ  لاح  تسا . هتـشذگ  ابیرقت  مهم  لئاسم 

هدوب نراقم  نایوما  تموکح  اب  هک  رکاسعنبا ، رصع  عاضوا و  یسررب  تقیقح  رد  هدوب و  نراقم  نایوما  تموکح  اب  هک  رکاسعنبا ، رصع 
يوما تموکح  تیهام  ثیداحا  نیا  نوچ  هک  تفای  تسد  هتکن  نیا  هب  هتشاد ، رارق  هعیش  نانمشد  تسد  رد  یـسایس  تردق  تقیقح  رد  و 
هجیتن نیا  هب  ار  ام  هچنآ  دـشاب . هدـش  فذـح  رکاسعنبا  تایاور  زا  نانآ  لاـمع  طـسوت  ناـمکاح و  تساوخ  هب  دـیاش  دـنکیم ، ـالمرب  ار 

نیموصعم همئا  و  ص )  ) هللالوسر تیب  لـها  هب  هک  تسا  یفرطیب  فـصنم و  ناـخروم  زا  یعفاـش و  رکاـسعنبا ، هک  تسا  نیا  دـناسریم 
ع)  ) داجـس ماـما  و  ع )  ) قداـصرفعج ماـما  هلمج  زا  هللا  مالـس  همئا  یتـح  هعیـش و  ناـیوار  زا  ار  دوخ  تاـیاور  زا  يرایـسب  هتـشاد و  تدارا 
وا هکنیا  اذل  دنکیم  نیرفن  نعل و  ع )  ) نیسح نالتاق  رب  تنس  لها  ناخروم  ریاس  فالخرب  البرک  ثداوح  ياج  ياج  رد  تسا و  هتفرگرب 

. دسریم رظن  هب  دیعب  رایسب  دشاب  هدرک  مادقا  تایاور  نیا  فذح  هب  دوخ 

البرک هعقاو  شرازگ  یبیصخلا و  نادمح  نب  نیسح 

هراشا

هلودـلا فیـس  نارود  رد  يو  دـمآ . اـیند  هـب  بـلح  رد  يرجه ) یفوـتم 334  [ ) 57  ] ییالبنجلا یبیـصخلا  نادـمح  نب  نیـسح  هللادـبع  یبا 
هعیـش هب  بوسنم  فورعم و  ياهانب  زا  يرایـسب  هتـشاد و  راهطا  همئا  هب  یناوارف  تدارا  هک  تسیزیم  هقر  بلح و  مکاح  یعیـش ، ینادمح 

، يداقتعا ظاحل  زا  تسوا . يهتخاس  ع )  ) نیـسحلا نب  نسحملا  دهـشم  ماـقم  هطقنلا ، دجـسم  ع ،)  ) نیـسحلا دهـشم  ماـقم و  ینعی  بلح  رد 
باـتک ناوخـالا ، باـتک  هلمج   » زا درادیم  بوـسنم  يو  هب  زین  ییاـهباتک  تـسا و  هتـسناد  بهذـم  هدـیقعلا و  دـساف  ار  یبیـصخ  یـشاجن 

نارادفرط هدوب و  هعیـش  نایلاغ  زا  یکی  نادمح  نب  نیـسح  تفگ  دـیاب  تقیقح  رد  [ 58 « ] طیلخت هلاسرلا  باتک  همئالا و  خـیرات  لئاسملا ،
بهذملا دساف  وگغورد و  ار  يو  يرئاضغلا  نبا  تسا . هتشاد  نارهت  هموح  نیوزق و  ناجنز ، باهذ ، لپ  دنرک ، هاشنامرک ، رد  زین  يرایـسب 

هک وا  ياهباتک  زا  یکی  [ 60 . ] تسا هتـسناد  هیماما  ياهقف  زا  ار  وا  نیمالا  نسحم  یلو  [ 59  ] دوشیمن یهجوت  وا  ياههتشون  هب  هک  هتـسناد 
ناـنآ تازجعم  هژیوب  نیموصعم و  همئا  یگدـنز  حرـش  رد  هک  تسا  يربـکلا » ۀـیاده   » دریگیم رارق  یـسررب  دـقن و  دروـم  ثحبم  نیا  رد 

لصفم شرازگ  جنپ  ع )  ) نیسح مایق  دروم  رد  يو  تسا . هدیسر  پاچ  هب  يرمق  لاس 1411  رد  توریب  غالبلا  هسسؤم  رد  هک  هدش  هتشاگن 
رقاب ماما  ریصبیبا -  یسرافلا -  نیسحلاوبا  تروص  نیدب  دسریم . ع )  ) قداص ماما  و  ع )  ) رقاب ماما  هب  هطساو  هس  ای  ود  اب  هک  دنکیم  لقن 
حرـش اقیقد  تیاور  جنپ  نیا  ع )  ) قداصلا هللادبع  وبا  هجراخ -  نب  نوراه  نامحرلادبع -  نب  دمحم  حلاص -  نب  هللادبع  نب  دمحا  ای  و  (ع )

هک تسوا  قلطم  دودحمان و  بیغ  ملع  ای  یتسه و  ماظن  رد  ع )  ) نیسح ماما  طرش  دیقیب و  فرصت  رگنایب  هک  تسا  یبیجع  بیرغ و  روما 
. دنراد همئا  زا  یتشادنپ  نینچ  یعیش  نایلاغ  اهنت 

یبیصخ نادمح  نب  نیسح  ياهیزادرپناتساد  تافیرحت و 

نیسح رگا  دیامرفیم  هدرپس و  وا  هب  ار  دوخ  يهداون  تبرت  كاخ و  يرادقم  ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  هملسما  ناتـساد  وا  تیاور  نیلوا 
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تکرح ماگنه  هملسما  تسا . هدش  هتشک  ع )  ) نیـسح هک  نادب  دش  لیدبت  نوخ  هب  رگا  نک  رظن  كاخ  نیا  هب  وت  تفر  قارع  يوس  هب  (ع )
هجوت لباق  اـجنیا  رد  هک  ياهتکن  ددرگ . فرـصنم  رفـس  نیا  هب  نتفر  زا  هک  دـهاوخیم  وا  زا  دـنکیم و  رکذ  ار  هعقاو  هدـمآ و  وا  دزن  ماـما 

: دیامرفیم ناشیا  تسا . نآ  نامز  تیفیک و  ناکم و  قیقد  حرـش  یگنوگچ  شنارای و  شیوخ و  لتق  زا  ع )  ) نیـسح ماما  ییوگـشیپ  تسا 
نم اـب  هک  یناـسک  اـی  دوـخ و  لـتاق  منادیم ، مدرگیم و  نفد  نآ  رد  هک  ار  یناـکم  موـشیم و  هتـشک  هک  یتعاـس  زور و  نـم  رداـم ، يا 

ناوریپ و زا  نم  هک  ار  یناسک  زین  دنکیم و  قیوشت  ار  وا  هک  یسک  دشکیم ، ارم  هک  یسک  نابهگن و  زابرـس ، هدنامرف ، زا  معا  دنگنجیم ،
ار دوخ  لتق  لحم  يراد  تسود  رگا  منادیم . مسانـشیم و  ار  نانآ  ریاشع  لیابق و  یماسا  ناگرزب ، درف ، هب  درف  دنوشیم ، هتـشک  منادناخ 

هاگلتق نم  هک  ياهنوگ  هب  تفاکش  ار  نیمز  دروآ و  نابز  رب  ادخ  مان  تفگن و  نخس  يرگید  مالک  نم  اب  دیوگ  هملـسما  مهد . ناشن  وت  هب 
هب هکنیا  ات  درمشیم  ار  اهزور  هملسما  موشیم . هتشک  هبنـش  زور  اروشاع و  زور  رد  نم  دومرف  ماما  سپـس  مدید . ار  وا  نارای  تیعقوم  وا و 
هب هدش و  رادیب  باوخ  زا  همیسارس  دنهدیم . ع )  ) نیـسح تداهـش  زا  ربخ  دنیرگیم و  هک  دید  ار  یناسک  باوخ  رد  يو  دیـسر . زور  نآ 

، دنتفریذپن نانآ  دناهدش . هتـشک  شنارای  و  ع )  ) نیـسح مسق  ادخ  هب  تفگ  دندیـسرپ  وا  ینارگن  تلع  زا  مدرم  یتقو  دـیود . هناخ  زا  نوریب 
هدمآ زین  رگید  عبنم  دنچ  هملسما  ناتساد  [ . 61 . ] تسا هدش  لیدبت  هزات  نوخ  هب  نآ  لخاد  كاخ  دید  تفر و  هشیش  نآ  غارـس  هب  هملـسما 

رد و  يروضح ، ع )  ) نیسح اب  هملـسما  يوگتفگ  ییاج  رد  هلمج  زا  دنتـسه ؛ ضیقن  دض و  رایـسب  رگیدکی  اب  نآ  تایاور  یلو  [ 62  ] تسا
یگدنز هنیدـم  رد  هملـسما  هک  یلاح  رد  تسا  هدـید  هکم  رد  ار  ع )  ) نیـسح هملـسما ، تیاور ، کی  رد  تسا . هدوب  ياهبتاکم  رگید  ياج 

رد هدومرف و  تکرح  هکم  دصق  هب  ادتبا  زا  ع )  ) نیسح هک  یتروص  رد  هدید  هنیدم  رد  ار  ع )  ) نیسح هک  هدش  هتفگ  یتیاور  رد  هدرکیم و 
نیا رد  نآ  رب  هوالع  دوش . راپـسهر  نیمزرـس  نآ  هب  قارع  عاضوا  ندـید  دـعاسم  لیقع و  نب  ملـسم  مازعا  اب  تفرگ  میمـصت  هک  دوب  اجنآ 

رد تیاور  زا  شخب  نیا  هک  يرگید  لئاسم  دهدیم و  ناشن  وا  هب  ار  دوخ  هاگلتق  هتفاکش و  هملسما  لباقم  رد  ار  نیمز  ع )  ) نیسح تیاور ،
همئا بیغ  ملع  هعیـش ، ياملع  قافتا  هب  هک  تسا  هجوت  لـباق  هتکن  نیا  دوشیمن . هدـید  دـندرک  رکذ  ار  هملـسما  ناتـساد  هک  یعباـنم  ریاـس 
هتشک زا  ص )  ) ربمایپ هدش  لقن  هک  یتایاور  ساسا  رب  [ 63 . ] دنراد هطاحا  لماک  روطب  ثداوح  تایئزج  هب  تفگ  ناوتیمن  تسا و  دودحم 

زا یلک  هتـسبرس و  روطب  ترـضح  نآ  تسناد . ربخیب  هار  نیا  رد  ندـش  دیهـش  زا  ار  ماـما  ناوتیمن  دـنداد  ربـخ  ع )  ) نیـسح ماـما  ندـش 
دهدب و ناشن  هملسما  هب  ار  نارای  دوخ و  هاگلتق  لحم  هتفاکش و  ار  نیمز  ياهداعلاقراخ  روطب  ناشیا  هکنیا  یلو  دنتشاد  ربخ  دوخ  تداهش 

یخیرات عبانم  زا  کی  چیه  رد  دنادب ، ار  نانآ  دادجا  ابآ و  هلیبق و  یتح  ار و  دوخ  هیلع  گنج  رد  ناگدننکتکرـش  کی  کی  مان  هکنیا  ای 
ماقم راهطا  همئا  يارب  هک  تسا . یبیـصخ  نادـمح  نب  نیـسح  نوچ  ینایلاغ  هتخادرپ  هتخاس و  تیاور  نیا  هدـشن و  شرازگ  هعیـش  هژیوب  و 

اب وا  يوگتفگ  هملـسما و  ناتـساد  هلأسم  دـننادیم . ملاع  هاگآ و  ناهج ، روما  یمامت  هب  دـنوادخ  دـننامه  ار  نانآ  دنتـسه و  لـئاق  تیهولا 
یتقو البق  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  [ . 64  ] سب دناهداد و  ناشیا  تداهـش  رب  ینبم  هملـسما  هب  ص )  ) ربمایپ هک  هدوب  يربخ  اهنت  ع )  ) نیـسح

هب ارم  نیـسح  یـسک  هچ  متـسنادیم  شاک  يا  دنیامرفیم  دننکیم  تفایرد  ار  ع )  ) نیـسح ماما  تداهـش  ربخ  لیئربج  طسوت  ص )  ) ربمایپ
کی ار  نآ  یمامت  دوخ  وا  یلو  دنادیمن  دسانـشیمن و  ار  ع )  ) نیـسح ماما  لتاق  ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  هنوگچ  [ 65  ] دناسریم لتق 

ع)  ) نیـسحلا نب  یلع  زا  يو  هک  دسریم  یلامث  هزمح  نبا  هب  هطـساو  شـش  اب  مود  تیاور  !؟ دسانـشیم ار  نانآ  تشپ  رد  تشپ  کی و  هب 
سک ره  هکنیا  نانآ و  اب  نتفگ  نخس  البرک و  رد  (ع ) نیـسح ماما  طسوت  نایعیـش  نارای و  ندرک  عمج  هلأسم  تیاور  نیا  رد  تسا . هدینش 

ار وت  زگره  ام  دنتفگیم  هک  تسا  هدرک  تبث  ار  دروم  نیا  رد  ترـضح  نآ  ناراثنناج  نارای و  يوگتفگ  ددرگرب و  دـناوتیم  دـهاوخیم 
شاهراوخریـش دـنزرف  زین  دوخ و  نارای  کی  کـی  تداهـش  ناـمز  ناـکم ، یگنوگچ ، زا  ع )  ) نیـسح تیاور ، نیا  رد  میراذـگیمن . اـهنت 

رکذ نودـب  هک  تیاور  نیموس  [ . 66 . ] دهدیم ربخ  دش ، دهاوخ  باترپ  هلمرح  يوس  زا  هک  يریت  هلیـسوب  دوخ  ناتـسد  يور  رب  رغـصایلع 
هب فص  هکئالم  زا  یهورگ  دـنوشیم . جراخ  هنیدـم  زا  ع )  ) نیـسح ماما  یتقو  هک  تسا  نیا  دـسریم  ع )  ) قداص ماما  هب  ناـیوار  هلـسلس 
ای دنیوگیم  دننکیم و  مالس  وا  رب  هداتسیا ، ترـضح  نآ  نوماریپ  هتـشاد ، دوخ  تسد  رد  تشهب  ناتخرد  زا  ییاههزین  هک  یلاح  رد  فص 
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ناینج یهورگ  زا  تیاور  نیا  رد  زین  میناسر و  يرای  ار  وت  اـت  تسا  هداتـسرف  ار  اـم  دـنوادخ  هیخا ، هیبا و  هدـج و  دـعب  هقلخ  یلع  هللاۀـجح 
ار وت  نانمشد  يهمه  یهدنامرف  ام  هب  رگا  میتسه ؛ وت  وریپ  هعیش و  ام  دنیوگیم  هداتـسیا و  ع )  ) نیـسح هار  رـس  هک  دیآیم  نایم  هب  نخس 

نیا يهرابرد  [ 67 . ] دریذپیمن ار  نانآ  تیامح  دناریم و  نخس  دوخ  یمتح  تداهـش  یهلا و  ردق  اضق و  زا  ترـضح  نآ  یلو  میـشکیم 
دندوب هدش  سویأم  یهلا  دادما  زا  رغصایلع  تداهش  ماگنه  ع )  ) ماما دش  هتفگ  البق  هک  هنوگنامه  ارچ  تسا  نینچ  رگا  تفگ  دیاب  تیاور 

ماما دـناهدرک  حیرـصت  زین  عبانم  مینادیم و  هک  هنوگنامه  ایناث  دـشاب ؟ هتـشاد  يراگزاس  دـناوتیم  هنوگچ  بلطم  نآ  اب  تیاور  نیا  [ 68]
شرازگ ؟ درک در  دـندوب  هدـمآ  ادـخ  فرط  زا  هک  ار  ناگتـشرف  کـمک  هنوگچ  هدرک ، کـمک  تساوـخرد  يرایـسب  دارفا  زا  ع )  ) نیـسح

يهضیرف ماجنا  هزاجا  هدش و  بایفرش  ع )  ) داجس ماما  رضحم  هب  جح  ماگنه  يو  هک  دسریم  بیسملا  نب  دیعس  هب  هطساو  شـش  اب  مراهچ 
هب ناشیرپ  راز و  یتلاح  اب  هتـشادن و  ندب  رد  تسد  ود  هک  هدـید  ار  يدرم  فاوط  ماگنه  دـنکیم  لقن  يو  تسا . هتفرگ  ناشیا  زا  ار  جـح 
ارم زگره  دـنوادخ  هک  ماهدرک  یهانگ  نم  دـنیوگیم  دنـسرپیم  شاهیرگ  دروم  رد  وا  زا  یتقو  دـنکیم . يراز  هدرک ، اجتلا  هبعک  يهدرپ 

تکرح قارع  يوس  هب  ترـضح  نآ  اب  یتقو  تسا . هدوب  ع )  ) نیـسح ماما  نابرتش  وا  هک  دـهدیم  حرـش  نینچ  ار  هعقاو  هاگنآ  دـشخبیمن .
هدش نآ  هتفیـش  نابرتش  نیا  هوب و  ابیز  رایـسب  دنبرمک  نیا  هک  دندرکیم  زاب  دوخ  هماج  زا  ار  يدـنبرمک  وضو  نتفرگ  يارب  ماما  دـنکیم ،

رب ادهـش  ياههزانج  دـیآیم . نوریب  ماـگنه  بش  هدرک و  یفخم  یلادوگ  رد  ار  دوخ  يو  دـنوشیم  هتـشک  ع )  ) نیـسح ماـما  یتقو  تسا ،
دزادرپیم و ع )  ) نیـسح ماما  ندـب  يوجتـسج  هب  اههتـشک  نایم  رد  يو  تسین . بش  نونکا  ایوگ  دـشخردیم  هام  نوچمه  هداـتفا و  نیمز 
، دریگیم مکحم  ار  دنبرمک  نآ  يهرگ  ماما ، تسار  تسد  یلو  دزادرپیم  هدوب  هتـسب  نیریز  هماج  رب  هک  دـنبرمک  نآ  ندرک  زاب  هب  سپس 

پچ تسد  اب  دنبرمک  نآ  پچ  تمـس  يهرگ  دنیبیم  یلو  دنکیم  عطق  ار  ترـضح  نآ  تسار  تسد  هتفای و  ياهتـسکش  ریـشمش  زین  يو 
هب دروآیم  رد  وا  نیریز  يهماـج  زا  ار  دـنبرمک  دـنکیم و  عـطق  زین  ار  ع )  ) نیـسح پچ  تسد  اذـل  دوـشیم  هـتفرگ  مـکحم  ع )  ) نیـسح

، هانبا او   » هک دش  هدینش  ییاهادص  دمآ و  رد  هزرل  هب  نیمز  نامسآ و  مدید  دیازفایم : سپـس  يو  دوشیم . هنهرب  كرابم  ندب  هک  ياهنوگ 
ناـنآ فارطا  هک  ار  نز  کـی  درم و  هس  متـسیرگن . هنحـص  نآ  هـب  مدرک و  یفخم  اههتـشک  نـیب  رد  تعرـس  هـب  ار  دوـخ  نـم  هانیـسح » او 

کما و كوبا و  كدج و  كادف  هانیـسح ، او  درکیم : نویـش  دوب  نانآ  نایم  رد  هک  نز  نآ  مدـید . دـندوب  يرایـسب  کئالم  ناگتـشرف و 
ای هادج  ای  کیبل  تفگیم  تسـشن و  هدـش و  دـنلب  دوب  هتفرگ  رارق  نآ  يور  رب  ناشیا  رـس  هک  یلاح  رد  ع )  ) نیـسح ندـب  مدـید  كوخا .
ایآ ادـخ  لوسر  يا  تفگیم  همطاف  دنتـسشن . ندـب  نیا  رانک  نانآ  مسلاب . لوتقملا  یناخا  ای  همطاف  ای  هاما  ای  نینمؤملاریما و  ای  هللالوسر و 

هداد و هزاجا  ربمایپ  منک ؟ تاقالم  هنوگنیدـب  تمایق  زور  رد  ار  ادـخ  منک و  باضخ  ار  دوخ  یناشیپ  ع )  ) نیـسح نوخ  زا  یهدیم  هزاـجا 
مدینـش لاح  نیا  رد  دـندرک . حـسم  ار  دوخ  ناتـسد  رـس و  وا  نوخ  اب  زین  ع )  ) نسح و  ع )  ) یلع و  ص )  ) ادـخ لوسر  درک و  نینچ  همطاـف 

هادـج اـی  تفگ : ع )  ) نیـسح تسا . هدرک  عطق  ار  وت  پچ  تسار و  تسد  یکاـپان  درف  هچ  موش  وت  يادـف  نیـسح  يا  دومرف  ص )  ) ربماـیپ
متـسنادیم مشخبب و  وا  هب  متـساوخیم  دوب . هدش  نم  دنبرمک  هتفیـش  هتخادنا و  نم  يهماج  هب  یهاگن  دوب و  نم  هارمه  هنیدـم  زا  ینابرتش 

نآ درک و  یـسرزاب  ارم  هماج  تفای . رـس  نودب  ارم  دمآ و  نم  يوجتـسج  هب  مدـش  هتـشک  یتقو  درک . دـهاوخ  نم  اب  ار  یلمع  نینچ  وا  هک 
درک و عطق  ارم  تسار  تسد  هتفای و  يریشمش  يو  متفرگ  نآ  رب  ار  دوخ  تسار  تسد  نم  دنک  زاب  ات  دز  نآ  يهرگ  رب  تفای و  ار  دنبرمک 

دنوادخ وت ، رب  ياو  دومرف : درک و  نم  هب  ور  ص )  ) ادـخ لوسر  دـیازفایم  نابرتش  نآ  درک . عطق  هنوگ  نیمه  زین  ار  نم  پچ  تسد  سپس 
اههناش زا  نم  ناتسد  هک  دوب  هدشن  مامت  وا  ياعد  زونه  دیوگیم  يو  دنک . عطق  ار  وت  ناتسد  دنادرگ و  هایس  ترخآ  ایند و  رد  ار  وت  يور 
زگره دنوادخ  هک  منادیم  متفرگ و  هانپ  هبعک )  ) هناخ نیا  يوس  هب  نم  اذل  تفرگرب ، ارم  تروص  شتآ  زا  ياهعطق  دـش و  عطق  یـشالتم و 

یسررب اب  [ . 69 . ] دنتـسجیم برقت  دـنوادخ  هب  وا  رب  تنعل  نداتـسرف  اـب  یگمه  دندینـش  هکم  مدرم  ار  ناتـساد  نیا  یتقو  دـشخبیمن . ارم 
راهطا همئا  يارب  هک  يرکفت  میباییم ؛ تسد  تسا  هعیـش  تالغ  تارکفت  زا  یـشان  هک  يرکف  ناـیرج  کـی  هب  یبیـصخ  تاـیاور  عومجم 

مینیبیم اجنیا  رد  زاب  مکلثم ، رشب  انا  لق  دیامرفیم : ص )  ) ربمایپ هب  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  هکنآ  مغر  هب  تسا . لئاق  هنوگدنوادخ  یماقم 
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ملاع رارـسا  همه  رب  هاگآ و  بیغ  زا  دنوادخ  دننامه  وا  تسا . لئاق  یناسنا  قوفام  یماقم  ع )  ) نیـسح ماما  دروم  رد  تایاور  نیا  يوار  هک 
ینعی بلاطم  نیا  نتفگ  تسا . هدشن  تیاور  زین  ص )  ) ربمایپ زا  یتح  یبیرغ  رما  نینچ  تسا . راگزور  بیاجع  زا  نابرتش  ناتساد  تساناد .

زا رتالاب  زین  دنیشنب و  ص )  ) ربمایپ لباقم  رد  ای  دنک و  عافد  دوخ  يهماج  دنبرمک  زا  نابراس  نآ  لباقم  رد  و  ع )  ) ماما رس  نودب  ندب  هکنیا 
يوگتفگ دنیبب و  ار  ع )  ) نسح و  ع )  ) یلع س ،)  ) همطاف ص ،)  ) ادخ لوسر  هکئالم ، ناگتـشرف ، دوخ  نامـشچ  اب  دـناوتب  نابرتش  هکنیا  نآ 

ار هعیش  درادن و  لابند  هب  نانآ  داقتعا  نتخاس  رادهشدخ  هعیش و  نهو  زج  يزیچ  دسریم  رظن  هب  لیبق  نیا  زا  ییاهناتساد  دونـشب و  ار  نانآ 
رکنم و زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارجا  اـنامه  هک  ع ،)  ) ینیـسح ماـیق  فدـه  هجیتن  رد  دـهدیم و  ناـشن  یفارخ  یتـشم  هماـع ، ناـهذا  رد 
زا سپ  نونکا  تسا  هدمآ  دیدپ  هماع  ناهذا  رد  یتایاور  نینچ  اب  هک  یفارحنا  دریگیم . رارق  نآ  عاعـشلا  تحت  تسا ، رئاج  ماما  رب  جورخ 
اب هکنیا  تسا  نتفگ  نایاش  هک  يرگید  هتکن  . دـیامنیم خر  داـبآفجن  رهـش  رد  هکراـبم » رونت   » هعقاو رد  لاـس  يدـنا  دصیـس و  رازهکی و 

یعیـش تلود  بلح ، ماـش و  نیمزرـس  رد  هک  مراـهچ  نرق  ینعی  هتـسیزیم ، نآ  رد  یبیـصخ  نادـمح  نب  نیـسح  هک  ینارود  هـب  یـشرگن 
هک هتـشذگ  ياهنارود  فالخرب  ناخروم  زا  یـضعب  تفگ  دیاب  تسا ، هتـشاد  تموکح  ینادمح  هلودلا  فیـس  نآ  سأر  رد  ناینادـمح و 

حرط يارب  نامز  نیا  رد  دـناهتفاییمن ، ار  شیوخ  تاداقتعا  نایب  تردـق  تأرج و  ماش ، یـسابع  يوما و  نامکاح  ناـقفخ  وج  رد  هراومه 
. دناهداتفا زین  ولغ  طارفا و  هب  يدازآ  نیا  ببس  هب  اسب  هچ  هدید و  زاب  ار  نادیم  همئا ، دروم  رد  لئاسم  زا  يرایسب 

یبهذ نیدلاسمش  هاگدید 

نآ فیرحت  دراوم  نیسح و  مایق  دروم  رد 

هک تسا  قشمد  یعفاش  مانب  ناثدحم  ناخروم و  زا  یکی  يرمق  لاس 748  یفوتم  یقشمد  یبهذلا  نیدلاسمش  دمحا  نب  دمحم  هللادبع  وبا 
ینعی تایلوح »  » ساسا رب  وا  يهویـش  هک  اـجنآ  زا  هدیـسر و  پاـچ  هب  دـلج  یـس  رد  وا  فیلأـت  تسا . روهـشم  رایـسب  وا  مالـسالا » خـیرات  »

-1. تسا هتفگ  نخس  نآ  موس  دلجم  يرجه و  لاس 61  ثداوح  نمض  رد  ع )  ) نیـسحلا لتقم  اروشاع و  هعقاو  يهرابرد  تسا ، يراگنلاس 
، يردخ دیعـسوبا  نوچ  یناسک  زا  دندرک ، توعد  دوخ  رهـش  هب  ار  وا  هتـشون و  همان  ع )  ) نیـسح هب  هفوک  مدرم  هکنیا  رکذ  اب  ادتبا  رد  يو 
وا اب  ای  هتفرگ و  ار  ماما  هار  رـس  هک  دـنکیم  دای  رفعج  نب  هللادـبع  رمع ، نب  هللادـبع  عیطم ، نب  هللادـبع  ساـبعنبا ، يرازف ، هبجن  نب  بیـسم 

! نیـسح يا  هک  تسا  نیا  هدش  شرازگ  دارفا  نیا  يهمه  زا  هک  ینخـس  دناهداد . رادشه  وا  هب  مادـقا  نیا  بقاوع  هب  تبـسن  هدرک و  هبتاکم 
دنهاوخ مه  ار  وت  دنتخاس و  مومـسم  ار  تردارب  دنتـشک و  ار  وت  ردپ  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  نانآ  دنتـسین ، رادافو  دوخ  دهع  هب  نایفوک 

زا هیلع  هللا  مالـس  بنیز  رـسمه  رفعج  نب  هللادبع  همان  هب  هک  یخـساپ  زج  دهدیمن  نانآ  هب  ماما  خساپ  زا  یـشرازگ  یبهذـلا  [ . 70 . ] تشک
[71 . ] موش مزاع  رفـس  نیا  هب  متـسه  راچان  هدید و  باوخ  رد  ار  ص )  ) هللالوسر دوخ  دـج  دومرف : نآ  رد  ماما  هک  هدـش  هداد  ناشیا  يوس 

قاقحا يارب  داهج  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارجا  انامه  هک  ماما ، يالاو  فده  دصقم و  زا  ینخـس  اهـشرازگ  نیا  زا  کی  چیه  رد 
عقاوم رد  تداهـش  ماگنه  ات  رفـس  يادـتبا  زا  ع )  ) ماما هک  یتروص  رد  تسین  نایم  رد  دـشاب  راجف و ... قاسف و  ماکح  اـب  هزراـبم  تلادـع ،

گرزب ناخروم  زا  یکی  ناونع  هب  یبهذـلا  نیدلاسمـش  تسا  یعیبط  دـناهدرک . طبـض  زین  عبانم  هدرک و  ناـیب  ار  شیوخ  فدـه  یفلتخم 
تنـس لها  رگید  خروم  ود  زا  ار  دوخ  تایاور  رگید ، يوس  زا  درادـن و  یلیامت  اهـشرازگ  نیا  تبث  هب  امیقتـسم  دوخ  یفرط  زا  تنـس  لها 
هلأسم تنس ، لها  بتکم  يهتسجرب  ناراگنخیرات  ناونع  هب  زین  نانآ  هک  تسا  هتفرگ  قشمد  خیرات  بحاص  رکاسعنبا  زین  دعسنبا و  ینعی 
درادن يراگزاس  رگید ، ناخروم  ياهشرازگ  اب  هک  يرگید  تیاور  - 2. دنروآیمن نایم  هب  نآ  زا  يرکذ  هتفر و  هدـیدان  ار  رظن  دروم  مهم 
تسین نینچ  هک  یلاح  رد  [ 72 ، ] دناسریم ع )  ) نیسح هب  ار  لیقع  نب  ملسم  لتق  ربخ  يدرف  طسوت  صاقویبا  دعـس  نب  رمع  هک  تسا  نیا 

رب ار  هار  هک  یحایر  دـیزی  نب  رح  طسوت  اهنت  اما  درکن و  لمع  دوب  هداد  وا  لتق  ربخ  ندـیناسر  يارب  ملـسم  هب  هک  یلوق  هب  دعـس  نب  رمع  و 
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زا ربکایلع  دیـسر  ع )  ) نیـسح هب  ربـخ  نیا  یتـقو  هکنیا  تیاور  نیا  رد  رتبلاـج  هتکن  [ 73  ] دـش هاگآ  ملـسم  تداهـش  زا  دوب  هتفرگ  ناشیا 
نانآ ربارب  رد  یتیلوئـسم  مه  امـش  دنتـسین ، رادافو  دوخ  دهع  هب  نوچ  هدرک و  هلیح  وا  اب  قارع  مدرم  تفگ  ددرگزاب و  ات  تساوخ  شردـپ 

نیـسح لاح  نیا  رد  دننکیم ! قیوشت  نتفر  هب  ار  ع )  ) نیـسح تشگزاب و  ناوتیمن  نونکا  دنتفگ  لیقع  نادنزرف  لباقم ، رد  یلو  دـیرادن ،
نداد ناـشن  ددرم  تسـس و  زج  ییاـنعم  یبـهذ  شرازگ  [ 74  ] ددرگرب دـناوتیم  دراد  تـسود  سک  ره  هـک  دـهاوخیم  باحـصا  زا  (ع )
دوزفا دـیاب  هتبلا  درادـنرب . رد  یهلا  بجاو  مـیظع و  رما  نـیا  هـب  تبـسن  ربـکایلع  شدـنمورب  دـنزرف  ینعی  (ع ) نیـسح ناـسک  نیرتـکیدزن 
یناسک اب  ماما  تبحص  هدرک ، تبث  یبهذلا  هک  يرگید  شرازگ  - 3. تسا هدشن  رکذ  رگید  عبانم  رد  تشگزاب  يارب  ربکایلع  تساوخرد 

نانآ دیریذپیمن ؟ نم  زا  تفریذپ  ناکرشم  زا  ص )  ) ربمایپ هک  ار  يزیچ  امـش  ایآ  دنـسرپیم  نانآ  زا  ناشیا  دنتفرگ ، وا  رب  ار  هار  هک  تسا 
دننامه تیاور  نیا  دنداد . یفنم  باوج  زین  نانآ  تفریذپیم . دندرکیم  حلص  ياضاقت  وا  زا  یتقو  دومرف  خساپ  ماما  دوب ؟ هچ  نآ ، دنتفگ 
نشور ار  نآ  نالطب  البق  هک  [ 75  ] دنکیم حرطم  ار  دیزی  اب  تعیب  رادید و  يارب  ع )  ) نیسح ماما  طرـش  اضاقت و  هلأسم  رکاسعنبا  تیاور 
هدـمآ دـیدپ  یتسه  ماظن  رد  ع )  ) نیـسح لتق  زا  سپ  هک  یتارییغت  بیارغ و  رکذ  هب  یبیـصخ  رکاـسعنبا و  هک  دـننامه  یبهذ  - 4. میتخاس
نامسآ هام  شش  تدم  هب  ع )  ) نیسح لتق  زا  سپ  - 1: مینکیم هراشا  نآ  زا  توافتم  دروم  دـنچ  هب  یلو  تسا  هباشم  اهنآ  اب  هک  دزادرپیم 
تشوگ دنتـشک  هاگودرا  رد  ار  يرتش  یتقو  - 3. دندش رتسکاخ  زور  نآ  رد  یگمه  دـندوب  زبس  هک  البرک  يارحـص  ناهایگ  - 2. دوب زمرق 

نیا تفگیم  ساـبعنبا  هب  تشاد و  تسد  رد  نوـخ  زا  ياهشیـش  هک  دـید  ار  ص )  ) ربماـیپ زور  نآ  رد  ساـبعنبا  - 4. دـش بوچ  لثم  نآ 
هک دندینـش  مدرم  یمامت  - 6. تسا هدینش  ار  ع )  ) نیـسح رب  ناینج  ییارـسهحون  هیرگ و  هملـسما  - 5. تسوا باحصا  و  ع )  ) نیـسح نوخ 

[ . 76 . ] دنیارسیم وا  لتق  تبیصم  رد  يراعشا  دننکیم و  يرادازع  ع )  ) نیسح رب  زور  نآ  رد  ناینج 

نیسح ماما  لتق  زا  دیزی  هئربت  يارب  ریثکنبا  یبهذ و  شالت 

هک تسا  ع )  ) نیـسح ماما  لـتق  زا  دـیزی  نتخاـس  اربم  ریثکنبا  یبهذ و  هلمج  زا  یماـش  ناـخروم  يهناـکریز  ياهدـنفرت  زا  رگید  یکی  - 5
دنزاس دومناو  نینچ  دنراذگب و  دایز  نب  هللادیبع  ندرگ  هب  هتشادرب ، يو  شود  زا  ار  یندوشخبان  میظع و  هانگ  نیا  راب  دناهدیـشوک  اتدمع 

رد یتایاور  یبهذلا  نیدلاسمش  تسا . هدوبن  یـضار  رما  نیا  هب  دیزی  هدرک و  مادقا  ماما  لتق  هب  دیزی  هزاجا  نودب  لقتـسم و  روطب  يو  هک 
داد و رارق  شیوخ  ناتـسد  نیب  ار  كرابم  رـس  وا  دـش ، هداتـسرف  دـیزی  دزن  ع )  ) نیـسح رـس  یتقو  هکنیا  هلمج  زا  دـنکیم ؛ رکذ  دروم  نیا 
ع)  ) داجس ماما  سپس  متشکیمن . ار  وت  زگره  مدوب  وت  هارمه  نم  رگا  دنگوس  ادخ  هب  اما  تفگیم  يرعـش  ندورـس  زا  سپ  تسیرگیم و 

دیزی میبای ، ییاهر  لغ  نآ  زا  ام  هک  تشاد  تسود  دـیدیم  ریجنز  لغ و  رد  بولغم و  نینچ  ار  ام  ص )  ) ادـخ لوسر  رگا  دـیوگیم  وا  هب 
هب ار  نانآ  هدرک و  مهارف  ناـنآ  يارب  دنتـساوخ  ناریـسا  هچ  ره  سپـس  دـندیناهر و  لـغ  زا  ار  وا  داد  روتـسد  ییوگیم و  تسار  تفگ  زین 

يهمه هداتـسرف و  تنعل  هناجرمنبا  رب  يو  هکنیا  یتح  ار و  هللادیبع  مادقا  زا  دیزی  یتحاران  يدعب  تیاور  رد  [ 77 . ] دنادرگزاب هنیدم  يوس 
رد ام ، هک  دنکیم  لقن  ع )  ) داجـس ماما  لوق  زا  يرگید  تیاور  نآ  زا  سپ  دنکیم و  شرازگ  يربط  زا  دزادـنایم  وا  ندرگ  هب  ار  ناهانگ 

هبقع نب  ملـسم  هب  ياهمان  یط  سپـس  دیـشخب و  میتساوخ  هچ  ره  ام  هب  وا  میاهدرک و  هدهاشم  رـس  ندید  ماگنه  ار  وا  يهیرگ  دیزی  روضح 
نیسح لتق  زا  ار  دیزی  ات  دشوکیم  یبهذ  نوچمه  ۀیاهنلاو » ۀیادبلا   » رد زین  ریثکنبا  [ . 78 . ] درک ام  هب  تبسن  یناوارف  شرافس  هنیدم  مکاح 

يو روضح  ار  ادهش  ياهرس  یتقو  - 1: هکنیا هلمج  زا  دـنکیم ؛ شرازگ  زین  يرگید  تایاور  یبهذ  تایاور  رب  هوالع  يو  دزاـس . اربم  (ع )
رگا دنگوس  ادخ  هب  دنک ؛ تنعل  ار  هیمسنبا  دنوادخ  مدوب . رتدونشخ  ع )  ) نیسح لتق  نودب  امـش  تعاطا  زا  نم  تفگ  تسیرگ و  دندروآ 

ار هناجرمنبا  دـنوادخ  تسا ، هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  - 2. دـنک تمحر  ار  ع )  ) نیـسح دـنوادخ  متـشذگیم . وا  زا  مدوب  وا  راک  رد  نم 
ادهش ياهرس  هک  سیق  نب  رحز  هب  دیزی  - 3. درکیمن نینچ  نانآ  اب  دوب  یمحر  یتبارق و  یـشیوخ و  نادناخ  نیا  وا و  نیب  رگا  دنک . راوخ 

-4. دز وا  يهنیس  رب  دورس  وا  مادقا  هللادیبع و  زا  لیلجت  رد  يرعش  ناورم ، ردارب  مکح  نب  ییحی  هک  یماگنه  دادن و  ياهلـص  دوب  هدروآ  ار 
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رگم دروخیمن  ماش  رهظ و  رد  ییاذغ  چیه  دـیزی  هک  دوشیم  هتفگ  اهنخـس  ع )  ) داجـس ماما  هب  تبـسن  دـیزی  ینابرهم  زا  رگید  یتیاور  رد 
دنوادـخ تفگ : وا  هب  دـنادرگزاب  هنیدـم  هب  ار  ارـسا  تیب و  لها  تساوخ  یتقو  و  درکیم . اذـغ  مه  دوخ  اب  ار  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  هکنآ 

زا ناوت  دح  ات  مهدن و  وا  هب  نم  دهاوخب و  نم  زا  هک  دوبن  يزیچ  مدوب  تردپ  رانک  نم  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دیامن ، راوخ  حیبقت و  ار  هیمس 
لام هاگنآ  يدـید ، هک  دوب  هتـساوخ  نینچ  دـنوادخ  یلو  دـشیم  رجنم  نم  نادـنزرف  زا  یـضعب  تکاله  هب  رگا  یتح  مرادزاـب  ار  گرم  وا 

تایاور نیا  رکذ  زا  سپ  ریثکنبا  دومن . شرافس  نانآ  هب  تبسن  دوخ  هداتـسرف  هب  هدیناشوپ و  ار  اهـسابل  نیرتهب  دیـشخب و  نانآ  هب  یناوارف 
دندرک و راوس  زاهج  نالاپ و  نودب  هنهرب  ياهرتش  رب  ناریسا  دنیوگیم  هک  دنکیم  در  ار  نایعیـش )  ) ضفاور ياههتفگ  رما ، نیا  دیوگیم 

نیسح نتشک  هب  دیزی  هک  درادیم  راهظا  دوخ  نایاپ ، رد  سپس  دش . یم  هدید  نانآ  لباقم  تشپ و  هک  دوب  هراپ  ياهنوگ  هب  نانآ  ياهـسابل 
[ . 79 . ] درکیم اهر  ار  وا  تفاییم  عالطا  وا  دوش  هتشک  ع )  ) نیسح هکنآ  زا  لبق  رگا  هکنیا  دیآیم  نامگ  هب  هچنآ  دوبن و  یضار  (ع )

ریثکنبا یبهذ و  ياعدا  ندوب  لطاب  لئالد 

يارب نک و  ادج  وا  نت  زا  رس  ای  ریگب و  تعیب  وا  زا  ای  هک  تشون  هنیدم  مکاح  هب  ادتبا  نامه  رد  ع )  ) نیسح زا  تعیب  نتفرگ  يارب  دیزی  - 1
وا دزن  دنک و  ریگتـسد  ار  ع )  ) نیـسح هتفر ، هکم  هب  یهورگ  اب  جح  ماجنا  هناهب  هب  دـهدیم  روتـسد  دیعـس  نب  ورمع  هب  [ 80 [ ؛ تسرفب نم 

ياهـشرازگ زین  قارع و  يوـس  هب  ع )  ) ماـما تکرح  هظحل ، هب  هظحل  داـیز  نب  هللادـیبع  - 2 [ . 81 . ] دـشکب ار  وا  درک  عاـنتما  رگا  دتـسرفب و 
دیزی اب  وا  تابتاکم  هک  دیناسریم  دیزی  عالطا  هب  ار  ترضح  نآ  ندش  هتشک  و  ع )  ) نیسح هاپـس  اب  وا  دروخرب  دعـس و  نب  رمع  زا  هدیـسر 

كرابم ناهد  رب  دیزی  ندز  بوچ  هلأسم  - 3. تسا هدوب  عالطایب  هثداح  نیا  زا  دیزی  هک  تفریذـپ  ناوتیمن  سپ  [ ، 82 . ] تسا هدش  تبث 
دیزی - 4! تسا ترضح  نآ  لتق  هب  تبسن  يو  رورس  هدنهدناشن  رما  نیا  هک  [ 83  ] تسا طوبضم  ینس  هعیش و  عبانم  یمامت  رد  ع )  ) نیـسح

( هیماینب  ) دوخ دادجا  ماقتنا  نتفرگ  زا  ار  شیوخ  رورس  نآ  رد  هک  دناوخیم  يراعـشا  دنزیم  ع )  ) نیـسح ناهد  هب  بوچ  اب  هک  یماگنه 
ادهش و كرابم  ياهرس  ناگمه  تربع  يارب  داد  روتـسد  دیزی  - 5 [ . 84 . ] دنکیم نایب  دندش ، هتـشک  ع )  ) یلع تسد  هب  هک  ردـب  زور  رد 

بنیز ترضح  يهدنبوک  ياههبطخ  - 6 [ . 85 . ] دـننک نازیوآ  يوما  عماج  زین  قشمد و  ياههزاورد  رب  زور  هس  ار  ع )  ) نیـسح ماما  رـس  زین 
هک ییاههنیک  زین  دنک و  شوماخ  ار  ص )  ) ادخ لوسر  تیب  لها  رون  ات  دشوکیم  دـیزی  هکنیا  دروم  رد  وا  ياهیرگاشفا  دـیزی و  لباقم  رد 

ناوراک مازعا  ربخ  هک  یماـگنه  - 7 [ . 86 . ] دـنک رتنـشور  ار  تافیرحت  نیا  تیعـضو  دـناوتیم  رگید  لئاسم  دراد و  لد  رد  هتـشذگ  زا  وا 
يارب یگمه  نادرم  نانز و  دنیارایب و  هتسب و  نیذآ  ار  رهـش  ات  داد  روتـسد  يو  دیـسر ، دیزی  هب  قشمد  رد  ادهـش  ياهرـس  البرک و  ناریـسا 

دنوادخ هک  دـیدید  دـیوگیم  س )  ) يربک بنیز  و  ع )  ) داجـس ماما  هب  يداش  رورـس و  اب  دـیزی  - 8 [ . 87 . ] دنوش رـضاح  ناوراک  ياشامت 
ارم یشیوخ  وت  ردپ  یلع ، يا  دیوگیم  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  هب  دیزی  يرگید  تیاور  رد  - 9 [ . 88 . ] تخاس لیلذ  راوخ و  ار  امش  هنوگچ 
نیا يهمه  زا  - 10 [ . 89 . ] يدید هک  درک  نینچ  وا  اب  زین  دـنوادخ  تساخرب و  عازن  هب  نم  اب  تموکح  رد  تخانـشن و  ارم  قح  درک و  عطق 
لئاق دیزی  شدنزرف  هیواعم و  هب  تبسن  هک  یمارتحا  يوما و  نامکاح  هب  تنس  لها  یماش و  ناخروم  شیارگ  زا  دیابن  هکنیا  رتمهم  لئاسم 

يراگنخیرات نایرج  میدرک ، هراشا  نآ  هب  البق  ام  دنتـسیزیم و  نآ  رد  یماش  ناخروم  نیا  هک  ییاههرود  هکنیا  رگید  دش و  لفاغ  دنتـسه 
نینچ هب  دوخ  هئربـت  یبـیرفماوع و  يارب  دـیزی  اـعقاو  تسا  نکمم  هکنیا  رخآ  هتکن  - 11. میتفگ اهنخـس  نآ  زا  هک  دندیناشک  وس  نادـب  ار 

. دنشاب هداد  ییاهلاب  رپ و  نآ  هب  يوما  يهتسباو  ناخروم  دشاب و  هدش  لسوتم  زین  یتامادقا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مایق  يهرابرد  ریثکنبا  هاگدید 

رد دش و  دلوتم  ینونک ) هیروس  بونج   ) يرـصب رد  يرجه  لاس 701  رد  یقشمد  یشرق  ریثک  نب  رمع  نب  لیعامـسا  ءادفلاوبا  نیدلادامع 
تیبرت يدایز  نادرگاش  دـش و  دوخ  نارود  دمآرـس  یمالـسا  فلتخم  مولع  رد  ریثکنبا  [ 90 . ] تفر اـیند  زا  قـشمد  رد  يرجه  لاس 774 
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یـسایس یبهذـم و  يرکف ، طـخ  تقیقح  رد  درب و  یناوارف  يهرهب  وا  زا  هک  ناداتـسا  نیا  زا  یکی  تسج ؛ هرهب  یناوارف  ناداتـسا  زا  درک و 
تنـس لها  هناگراهچ  بهاذم  اب  هک  دش  یبتکم  راذگناینب  هیمیتنبا  مینادیم  هک  ياهنوگ  هب  دوب . روهـشم  يهیمیتنبا  درک ، میـسرت  ار  يو 
قیمع یفاکـش  هیمیتنبا  یبهذم  یـسایس  بتکم  تسا . نشور  ناگمه  رب  راهطا  همئا  هعیـش و  ناینطاب و  اب  وا  يهژیو  دانع  تشاد . داضت  زین 
داتسا ماقم  زا  دوخ  ریثکنبا  دش ، يراذگهیاپ  تیباهو  بتکم  يو ، دیاقع  زا  باهولادبع  نب  دمحم  يوریپ  اب  اتیاهن  دروآ و  ددپ  مالـسا  رد 

مغر هب  دوـب و  بصعتم  تخـسرس و  رایـسب  نید  رما  رد  تاریثأـت ، نـیمه  تـلع  هـب  [ 91 . ] تسا هدرک  یناوارف  شیاتـس  هـیمیتنبا  شیوـخ 
هعیـش لباقم  رد  هژیوب  هدرک و  وا  يـالب  رپس  ار  دوخ  زین  يو  تشاد . دوجو  هیمیتنبا  يارآ  هب  تبـسن  رـصع  نآرد  هک  یناوارف  ياـهتفلاخم 

. تسا راکـشآ  حوضوب  ۀیاهنلا » ۀـیادبلا و   » ینعی وا  رثا  ياج  ياج  رد  هعیـش  اب  وا  دانع  ینمـشد و  تفرگیم . زیمآتموصخ  دـنت و  عضاوم 
ار وا  نالتاق  یتح  لـیلجت و  رایـسب  ع )  ) نیـسح هژیوب  ناـنآ  ماـقم  زا  هدرک و  داـی  مارتحا  هب  هعیـش  همئا  زا  يو  تموصخ ، نیا  مغر  هب  [ 92]

نایم رد  دـیاش  تسا و  فنخمیبا  زا  تسا ، ینـالوط  ییاهـشرازگ  اتدـمع  هک  وا ، تاـیاور  زا  يرایـسب  دـهدیم . رارق  ازـسان  تنعل و  دروم 
. دهدیم هئارا  ع )  ) نیسح مایق  دروم  رد  ار  یخیرات  تاعالطا  نیرتلصفم  يو  یماش  ناخروم 

ۀیاهنلا ۀیادبلا و  رد  ینیسح  مایق  فیرحت  دراوم 

نیـسح ماما  تیـصخش  يهرابرد  تسا  هدیـسر  پاچ  هب  توریب  رد  رکفلاراد  هلیـسوب  دلجم  هدراهچ  رد  هک  ۀیاهنلا » ۀـیادبلا و   » رد ریثکنبا 
ببس امهنع و  هللا  یضر  یلع  نب  نیسحلا  ۀصق   » ناونع اب  هک  لصف  نیا  تسا . هدروآ  لقتـسم  ثحبم  کی  متـشه  دلجم  رد  وا  لتقم  و  (ع )
نایم رد  هک  هدـش  هتـشون  هحفـص  هاـجنپ  زا  شیب  رد  تسا ، هللا » یـضر  هلتقم  ۀـیفیک  ةراـمالا و  بلط  قارعلا و  یلا  ۀـکم  نم  هلهاـب  هجورخ 

یبایتسد تموکح و  بلط  ار  ع )  ) نیسح ماما  مایق  فده  هدش  دای  ناونع  رد  يو  دیآیم . رامـش  هب  شرازگ  نیرتینالوط  یماش ، ناخروم 
هکنآ زا  سپ  لصف  نیا  رد  يو  دشخبیم . يویند  یـسایس -  یتیهام  مایق ، نیا  هب  نخـس  نیا  اب  دنکیم و  رکذ  هرامالا ) بلط  و   ) تردـق هب 

ياههمان هوبنا  نایب  سپـس  هکم و  هب  ترـضح  نآ  تکرح  زا  ادـتبا  ار  مایق  شرازگ  دـنکیم ، رکذ  ع )  ) نیـسح یگدـنز  زا  هاـتوک  ياهمش 
نیرتینالوط وا  لتقم  ملـسم و  تیرومأـم  يهراـبرد  وا  شرازگ  دـنکیم . زاـغآ  رهـش  نیا  هب  ملـسم  مازعا  زین  هفوک و  زا  ناـشیا  هب  هدیـسر 

رکفت يهدنهدناشن  ای  هتفرگ و  تروص  فیرحت  نآ  رد  اراکشآ  هک  ار  يدراوم  اما  دراد و  يراگزاس  ربتعم  عبانم  ریاس  اب  هک  تساهشرازگ 
ماگنه یـسونأمان  شرازگ  فلا -  : درک نایب  نینچ  ناوتیم  تسالبرک ، مایق  هب  یماش  ناخروم  تنـس و  لـها  یبهذـم  یـسایس ، شزادرپ  و 
ماگنه زا  هکنیا  نآ  تسا و  هدـماین  رکاسعنبا  زج  تاحوتف  ربتعم  عبانم  رد  هک  دـهدیم  هیواعم  نارود  رد  ع )  ) نیـسح ماما  یگدـنز  حرش 

رد نیا  دیـشخبیم ؛ هلـص  يو  هب  تشادیم و  یمارگ  ار  ناشیا  وا  هتفر و  هیواعم  يوس  هب  هلاس  همه  ع )  ) یلع نب  نیـسح  ع ،)  ) نسح تافو 
تیاور نیا  [ 93 [ ؛ دوب رافک  هیلع  داهج  لوغـشم  هدش  مازعا  هینطنطـسق  رد  دربن  هب  هیواعم  نب  دیزی  یهدنامرف  هب  يرکـشل  رد  هک  دوب  یلاح 

يارب هک  دنکیم  لقن  رگید  رفن  ود  زا  وا  فنخمیبا و  لوق  زا  رگید  ياج  رد  .ب -  تفرگ رارق  یـسررب  دقن و  دروم  رکاسعنبا  ثحبم  رد 
نیسح هب  ریبزنبا  هک  میدینش  میدید ، وگتفگ  رد  رگیدکی  اب  ار  ریبز  نب  هللادبع  و  ع )  ) نیسح هبعک ، رانک  رد  میدش و  جراخ  هفوک  زا  جح 
تعیب وت  اـب  هدرک و  يراـی  ار  وت  میهدیم و  وت  هب  ار  تفـالخ  تموکح و  رما  اـم  ینک  تماـقا  رهـش  نیا  رد  یهاوخیم  رگا  تفگیم  (ع )

مهاوخیمن نم  دننکیم و  حبذ  ار  یچوق  هبعک  رانک  رد  مدید  باوخ  رد  هک  تفگ  نم  هب  مردپ  دهدیم  خساپ  وا  هب  ع )  ) نیسح مینکیم ،
هکم زا  ع )  ) نیـسح هک  دوب  رتهب  رایـسب  وا  يارب  هدوب و  تفالخ  تردـق و  یعدـم  دوخ  ریبز  نب  هللادـبع  تسا  ملـسم  هچنآ  مشاب . جوق  نآ 

یلئاسم ببس  هب  وا  عقاو  رد  دنزب . شیوخ  ياهیبلطهاج  یسایس و  تردق  تیبثت  هب  تسد  ياهتـسجرب  بیقر  نودب  دناوتب  يو  ات  دوش  جراخ 
دنارورپیم و لد  رد  وا  زا  زین  ییاههنیک  هکلب  دوبن  قفاوم  نیبشوخ و  اهنت  هن  وا  هب  تبسن  تشاد  لمج  گنج  رد  ع )  ) نیـسح اب  شردپ  هک 

نیا رد  تیاور  دنچ  رکاسعنبا  یناث  رد  دریگ . تسد  رد  ار  تفالخ  تردق و  ات  دشاب  هتـساوخ  نیـسح  زا  يو  هک  دسریمن  رظن  هب  هنالقاع 
ع)  ) نیسح دیوگیم  ریبز  هب  سابعنبا  یتح  هدوب و  قارع  هب  نتفر  يارب  ریبزنبا  طسوت  ع )  ) نیـسح قیوشت  زا  یکاح  هک  هدرک  رکذ  دروم 

ماش يراگنخیرات  www.Ghaemiyeh.comبتکم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 28زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


هئارا هک  یناونع  رد  هدش و  ع )  ) نیسحلا لتقم  ینعی  یلصا  ثحبم  دراو  سپس  ریثکنبا  [ 94  ] دراذگیم یلاخ  وت  يارب  ار  زاجح  دوریم و 
امک نأشلا ال  اذه  ۀمئا  مالک  نم  ةذوخأم  هنع  هللا  یضر  هلتقم  ۀفص  هذه  و  : » دزاسیم راکـشآ  هعیـش  هیلع  ار  دوخ  عضوم  دیاقع و  دهدیم 

راک و نیا  نایاوشپ  نانخس  زا  هک  تسا  هنع  هللا  یضر  نیـسح  لتقم  زا  یفیـصوت  نیا  « ) ناتهبلا حیرـصلا و  بذکلا  نم  عیـشتلا  لها  همعزی 
ریثکنبا هکنیا  رگید  هتکن  ج -  (. دنشیدنایم نآ  يهرابرد  ناتهب  حیرص و  غورد  اب  عیـشت  لها  هچنآ  ساسا  رب  هن  هدش  هتفرگرب  نارظنبحاص 

میسرت و ... ع )  ) نیسح رادتسود  راکشزاس ، حلـصم ، يدرف  ار  دعـس  نب  رمع  یتایاور ، رکذ  اب  یعیـش  ناگدنـسیون  یتح  ناخروم و  ریاس  و 
وربور وا  اب  هک  یماگنه  دریگن ، شود  رب  ار  ع )  ) نیـسح راک  ات  دشوکیم  هراومه  هک  تسا  هدش  یفرعم  یـسک  عبانم  نیا  رد  وا  دـناهدرک .
نودب ار  هلأسم  دنکیم  یعـس  دـسیونیم  هللادـیبع  هب  هک  ییاههمان  رد  دـهد و  نایاپ  ارادـم  حلـص و  هب  ار  هلأسم  ات  دـنکیم  شالت  دوشیم 

هک دـنکیم  اعد  وا  قح  رد  دوشیم  وا  نتـشک  عنام  دعـس  نب  رمع  یتقو  ع )  ) داجـس ماـما  هک  تسا  یـسک  يو  [ 95 . ] دـهد نایاپ  يریگرد 
اب هک  مداتـسرفن  ار  وت  نم  هک  دسیونیم  همان  وا  هب  دایز  نب  هللادـیبع  [ 96 ! ] يدرک اهر  نانآ  رـش  زا  ارم  هک  دهد  ریخ  يازج  ار  وت  دـنوادخ 

تایاور ریوصت ، نیا  رانک  رد  لاـح  [ 97 ... ] راذگاو و رمـش  هب  ار  یهدنامرف  ای  نک ، هرـسکی  ار  نانآ  راک  ینک ، اوجن  ارادـم و  ع )  ) نیـسح
هرسکی ار  راک  ای  هک  تشاد  مازعا  وا  دزن  ار  رمش  هللادیبع ، یتقو  - 1: هلمج زا  تسا ؛ يزادرپریوصت  نیا  لباقم  هطقن  اقیقد  هک  تسا  يرگید 

دوب ددرم  يدرف  وا  رگا  [ 98 . ] مزاسیم هرسکی  دوخ  ار  نیـسح  راک  منکیمن و  نینچ  زگره  دیوگیم  راپـسب ، رمـش  هب  ار  رما  نیا  ای  نک و 
روتـسد رتمامت  هچ  ره  تواسق  اب  هللادـیبع  روتـسد  ساـسا  رب  دعـس  نب  رمع  ؟2 - دیـشخبن ییاـهر  ار  دوخ  گـنن  نیا  زا  عاـضوا  نیا  رد  ارچ 

هک هنوگنامه  دنـشونب  بآ  ياهرطق  نانآ  تشاذگ  دهاوخن  زگره  هک  دروخیم  مسق  دندنبب و  ع )  ) نیـسح رب  ار  بآ  نایرکـشل  ات  دهدیم 
دیشاب دهاش  دیوگیم  دزادنایم و  ریت  ع )  ) نیسح هاگودرا  فرط  هب  هک  تسا  یـسک  نیلوا  وا  گنج ، عورـش  يارب  - 3. دوب هتفگ  هللادیبع 

راک هب  اـهنت  دعـس  نب  رمع  - 4. دـنک تبث  دوخ  يارب  ار  راـختفا  نیا  دـهاوخیم  ییوـگ  مدرک ؛ باـترپ  ناـنآ  يوـس  هب  ار  ریت  نیلوا  نم  هک 
دنزرف ع )  ) نیـسح یتـقو  - 5. دـیناسریم تداهـش  هب  ار  ع )  ) نیـسح ناراـی  زا  يرایـسب  دـیگنجیم و  دوخ  هکلب  دوـبن  لوغـشم  یهدـنامرف 

ع)  ) نیسح هک  یماگنه  - 6. دریگب هناشن  ار  وا  يولگ  داد  روتسد  هلمرح  هب  دعس  نب  رمع  دوب  هتفرگ  دوخ  هنیـس  رد  ار  رغـصایلع ، شیوخ ،
تفگیم دادیم و  روتـسد  ع )  ) نیـسح ندروآ  رد  اـپ  زا  رتدوز  يارب  امیقتـسم  دوخ  دعـس  نب  رمع  دوـب ، لوغـشم  گـنج  هب  هدـنام و  اـهنت 

سپ - 8. دوب وا  هزاجا  اب  ع )  ) نیسح كرابم  رس  عطق  - 7. تسا برع  درف  نیرتعاجـش  دنزرف  وا  هک  دیرب  هلمح  فرط  زا  وا  رب  مه  اب  یگمه 
یتقو - 9. دنک اهبسا  مس  بوکیاپ  ار  وا  ندب  دزاتب و  بسا  نیسح  ندب  رب  هک  تسا  نایرکشل  نایم  رد  یـسک  هچ  تفگ  ع )  ) نیـسح لتق  زا 

هب تبسن  لمع  نیا  اب  هدرب و  هللادیبع  دزن  ات  دننک  میسقت  لیابق  نایم  ار  نآ  هدرک و  عطق  ار  ادهـش  همه  رـس  ات  داد  روتـسد  وا  دش  مامت  هلئاغ 
، ددرم ياهرهچ  داد ، ماجنا  یمحرت  دـیدرت و  هنوگچیه  نودـب  هک  تواـسق  تیاـنج و  همه  نیا  اـب  وا  زا  ارچ  لاـح  [ . 99 . ] دـنیوج برقت  وا 

نایوار نیلوا  هکنیا  نآ  تسا و  هتفهن  نخـس  کی  رد  لاؤس  نیا  باوج  دوشیم ؟ میـسرت  حلـص و ... هب  لیامتم  ع ،)  ) نیـسح اـب  راکـشزاس 
هتفرگ و رارق  ینس  ناخروم  يهدافتسا  دروم  وا  تایاور  هدوب  هعیـش  هک  فنخمیبا  یتح  دناهدوب و  تنـس  لها  نایم  زا  ابیرقت  البرک  هثداح 

تایاور زین  یعیـش  عباـنم  هدرک و  یفرعم  هنوگ  نیا  ار  وا  ناـنآ  ادـتبا  تقیقح  رد  دـشاب و  هتفاـی  یناوارف  رییغت  لیدـبت و  فذـح و  اـسب  هچ 
رد هک  ياهتکن  تسا . یعیـش  عبانم  رد  اتدمع  هدـش  رکذ  دعـس  نب  رمع  ياهتواسق  زا  هک  یتایاور  زین  لباقم  رد  دـناهدرک . هئارا  ار  روکذـم 

وـضع و  ص )  ) ادخ لوسر  روهـشم  هباحـص  زا  یکی  صاقویبا  نب  دعـس  دنزرف  دعـس  نب  رمع  هک  تسا  نیا  تشاد  هجوت  نادب  دـیاب  اجنیا 
هباحـص هب  تبـسن  تنـس  لها  مینادیم  هک  هنوگ  نامه  دوب . هدرک  باختنا  ار  نانآ  باـطخ  نب  رمع  هک  تسا  تفـالخ  هرفن  شـش  ياروش 

ادتقا هباحـص  هریـس  هب  زین  نانآ  مینکیم  ادتقا  دوخ  همئا  هریـس  هب  ام  هک  هنوگنامه  تقیقح  رد  دنراد و  یـصاخ  هدـیقع  ص )  ) ادـخ لوسر 
ره هب  دنناگراتـس ، نوچ  نم  باحـصا  « ) متیدها متیدتقا  مهیاب  موجنلاک  یباحـصا   » دـنهدیم هئارا  ص )  ) ربمایپ زا  زین  یثیدـح  دـننکیم و 
اذل دراد  نانآ  نایم  رد  یصاخ  هاگیاج  هک  تسا  گرزب  يهباحص  زا  یکی  دنزرف  دعـس  نب  رمع  لاح ، دیباییم ). تیاده  دینک  ادتقا  مادک 
نب رمع  دنیادزب و  هباحص  نیا  ناماد  زا  ار  ییاوسر  گنن و  يهرهچ  يدودح  ات  دنتساوخیم  نانآ  هک  دیسر  هجیتن  هب  هنوگنیا  ناوتیمن  ایآ 
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. داد رارق  دـیدهت  ضرعم  رد  ار  وا  ناج  یتح  تشاد و  لیـسگ  راک  نیا  هب  ار  وا  راـبجا  اـب  هللادـیبع  هک  دـنهد  ناـشن  یحلـصم  درف  ار  دـعس 

. منکیم عطق  ار  تندرگ  منزیم و  شتآ  ار  تاهناخ  ینکن  بوکرس  ار  وا  رگا  تفگ  هللادیبع  دعـس ، نب  رمع  مازعا  ماگنه  دیوگ  دعـسنبا 
نیسح یبوکرس  طرش  اب  ار  تموکح  نیا  هللادیبع  دز و  یتیانج  نینچ  هب  تسد  ير  تموکح  عمط  هب  دعس  نب  رمع  هکنیا  نایاپ  رد  [ 100]

امومذم عجرا  ما  یتینم  يرلا  يرلا و  کلم  كرتاا  : تسا بوسنم  دعس  نب  رمع  هب  رعـش  تیب  ود  دروم  نیا  رد  دوب . هدرک  راذگاو  وا  هب  (ع )
اهر تسا  نم  يوزرآ  هک  یلاح  رد  ار  ير  تموکح  ایآینیع  ةرق  يرلا  کلم  باجح و  اهنود  سیل  یتلا  رانلا  هلتق  یف  ع)و   ) نیـسحلا لتقب 

هک یلاح  رد  تسین  یباجح  نآ  يارو  رد  تسا و  یـشتآ  وا  لـتق  رد  هک  موش  اریذـپ  ار  ع )  ) نیـسح لـتق  رد  شنزرـس  شهوکن و  اـی  منک 
هک یتافالتخا  اـههنیک و  هکلب  درک  دودـحم  ير  تموکح  هلأـسم  هب  اـهنت  ار  بلاـطم  نیا  ناوتیمن  هبتلا  . تسا نم  مشچ  رون  ير  تموکح 

ياهـشرازگ اب  طابترا  رد  هک  يرگید  هلأسم  .د - دوزفا نآ  رب  دـیاب  مه  ار  یلهاج  ياهـشزرا  ياهلیبق و  لئاسم  تشاد و  ع )  ) یلع اب  وا  ردـپ 
موجه دروم  ار  ضفاور  دوخ ، حالطصا  رد  هعیش و  البرک ، هثداح  دروم  رد  دوخ  تایاور  نایاپ  زا  سپ  يو  هکنیا  تسا  حرط  لباق  ریثکنبا 
هتسناد فنخموبا  ار  اهنآ  يوار  يو  تسین . حیحص  دنکیم  رکذ  دروم  نیا  رد  هعیش  هک  یتایاور  زا  يرایسب  دیوگیم  دهدیم و  رارق  دوخ 

نایب هعقاو  نیا  زا  نارگید  عـالطا  شیارگ و  مدـع  ار  وا  تاـیاور  زا  هدافتـسا  تلع  دـناوخیم ، هعیـش  زین  فیعـض و  ار  يو  هکنآ  زا  سپ  و 
هلمج زا  درمشیمرب و  دناهدرک ، موسرم  تشز  ییاهتعدب  دننامه  هیوب  لآ  نارود  رد  هعیش  هک  ار  یموسر  بادآ و  هاگنآ  ریثکنبا  دنکیم .

دوخ رـس  زا  ار  اهیرـسور  نانز  دنروخیمن ، بآ  نیـسح  ندوب  هنـشت  دای  هب  دننکیم ، يرادازع  هدیناشوپ ، هایـس  ار  اج  همه  نانآ  دـیوگیم 
رکذ ار  نایبصان  موسر  بادآ و  يو  هاگنآ  دنهدیم . جاور  ار  یعینش  بادآ  هدرک و  تمرح  کته  دننزیم و  تروص  رـس و  رب  هتـشادرب و 

رد دنشوپیم و  رخاف  ون و  ياهسابل  دنیارآیم و  دنیوشیم و  ار  دوخ  هتخپ ، عوبطم  ياهاذغ  اروشاع  زور  رد  نایعیـش  سکعرب  هک  دنکیم 
. دنهدیم ماجنا  ضفاور  اب  دانع  يارب  ار  راک  نیا  نانآ  دننکیم . يداش  رورس و  دنریگیم و  دیع  ار  زور  نآ  تقیقح 

هجیتن

تالیامت شیوخ و  راصعا  یـسایس  عاضوا  زین  دوخ و  یبهذم  يرکف و  قیالـس  ریثأتتحت  ماش ، يراگنخیرات  بتکم  ناخروم  هک  اجنآ  زا 
ناخروم عبانم  ریاس  اب  تقباطم  یـسررب و  نودـب  نانآ  تایاور  زا  هدافتـسا  اذـل  دـناهتخادرپ  البرک  هثداح  شرازگ  هب  دوجوم  ياـهتموکح 

ماما مایق  زا  یقیقح  یعقاو و  يریوصت  دـناوتیمن  ور  چـیه  هب  یعیـش  عباـنم  هژیوب  ناریا و  زاـجح ، قارع ، هلمج  زا  رگید  یخیراـت  بتاـکم 
رگیدـکی اب  ار  عبانم  یماـمت  هک  تفاـی  تسد  یخیراـت  دادـخر  کـی  تقیقح  هب  ناوتیم  یناـمز  اـهنت  هک  ارچ  دـهد  تسد  هب  ع )  ) نیـسح

نآ رد  هک  يرصع  یسایس  عاضوا  ناخروم و  نآ  یسایس  يرکف و  ياهیگتـسباو  هب  هجوت  زین  لیدعت و  حرج و  ساسا  رب  درک و  تقباطم 
هب صقاـن  يدـید  يرگنوـس و  کـی  زج  يزیچ  هعقاو  کـی  هب  شرگن  رما ، نیا  نودـب  تسا  یهیدـب  داد . رارق  هعلاـطم  دروـم  دناهتـسیزیم 

. تخاس دهاوخن  نومنهر  قیاقح  هب  ار  ام  دوب و  دهاوخن 

یقرواپ

.7 : 115  - 111 يربکلا ، تاقبط  دعسنبا ، [ 1]
.243 ص 222 -  ماشلا ، دالب  خیرات  سابع ، ناسحا  5624 ؛ مالسالا :، ردص  یف  ماشلا  شامخ ، ةدجن  [ 2]

ص 106. دنژآ ، بوقعی  نیودت  همجرت و  مالسا ، رد  يراگنخیرات  [ 3]
موجه ناکرت و  تاحوتف  يرجه و  مجنپ  نرق  ثداوح  يهراـبرد  هک  يو  باـتک  تسا . ناـمعنلا  ةرعم  كرهـش  رد  يرجه  یفوتم 442  [ 4]

. تسا هدرب  هرهب  نآ  زا  بلحلا  ةدبز  رد  میدننبا  یلو  هتفر  نیب  زا  تسا  بلح  هژیوب  ماش و  نیمزرس  هب  اهکنارف 
. تسا هدرب  یناوارف  ياههرهب  نآ  زا  رکاسعنبا  هک  تشون  قشمد  خیرات  باب  رد  یباتک  يرجه  یفوتم 444  [ 5]
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. تسا هدیسر  پاچ  هب  هیروس  رد  هک  تشون  ایراد  خیرات  مان  هب  یباتک  يرجه  یفوتم 365  [ 6]
باتک داد  هئارا  متفه  نرق  ات  مالـسا  ردص  رد  ماش  زا  لصفم  یخیرات  نآ  رد  تشون و  بلح  باب  رد  میظع  یباتک  يرجه  یفوتم 660  [ 7]

. دیسر پاچ  هب  قشمد  رد  رد 1988  راکز  لیهس  طسوت  بلحلا  خیرات  یف  بلطلا  ۀیغب  مان  اب  وا 
ياج رب  هزورما  نآ  زا  یـشخب  زج  هدش و  فیلأت  دلج  داتـشه  رد  هک  تسا  قشمد  هنیدم و  خـیرات  روهـشم  فلؤم  يرجه  یفوتم 571  [ 8]

. تسا هدش  پاچ  لاس 1371 ق  هب  قشمد  رد  دجنملا  نیدلاحالص  طسوت  هک  هدنامن 
. ] تسا هدرب  ناوارف  ياههرهب  وا  رثا  زا  میدننبا  تشون و  بلح  باب  رد  یباتک  هک  تسا  يرجه  مشش  نرق  یفوتم  [ 9]

دوجوم هزورما  بهذـلا  نداعم  اهنآ  زا  یکی  هک  درک  فیلأت  باتک  هد  زا  شیب  هک  دوب  بلح  روهـشم  نایعیـش  زا  يرجه  یفوتم 630  [ 10]
. تسا هتفرگ  رارق  يرادربهرهب  دروم  نارخأتم  تافیلأت  رد  وا  راثآ  ریاس  تسا و 

. دیسر پاچ  هب  لاس 1403  هب  توریب  رد  راکز  لیهس  طسوت  هک  تشون  ار  قشمد  خیرات  لیذ  يرجه  یفوتم 555  [ 11]
. دیسر پاچ  هب  لاس 1401  هب  توریب  یبرعلا  باتکلاراد  رد  يرمدت  مالسلادبع  رمع  قیقحت  اب  یبهذلا  نیدلاسمش  باتک  [ 12]

. دش پاچ  دیدجت  لاس 1398  هب  توریب  رکفلاراد  رد  دلجم  جنپ  ءزج و  هد  رد  باتک  نیا  [ 13]
. تسا هدیسرن  پاچ  هب  زونه  تسا و  دوجوم  ۀیرهاظلا  باتکلا  راد  رد  قشمد  دروم  رد  وا  فیلأت  زا  یشخب  تسا . يرجه  یفوتم 726  [ 14]

. دیسر پاچ  هب  قشمد  رد  ماشلا » تارایز   » مان اب  يو  باتک  تخادرپ . ماش  رد  هعیش  هکربتم  عاقب  تارازم و  حرش  هب  يوره  [ 15]
، هباحص همانیگدنز  حرش  هب  باتک  نیا  دیـسر . پاچ  هب  لاس 1981 م . هب  قشمد  رد  وا  ماشلا » تارایز  ، » يرجه مشـش  هدـس  یفوتم  [ 16]

. تسا هدرک  دیلقت  يوره  باتک  زا  ابیرقت  هتخادرپ و  هیروس  يافرع  هیفوص و  تاداس ، ناگدازماما ،
لاس رد  هک  دروآ  رد  فینـصت  هتـشر  هب  تایفولا » تاوف   » ناونع اب  مالـسا  ریهاشم  يهرابرد  هدرتسگ  فیلأت  کی  يرجه  یفوتم 674  [ 17]

. تشاد قشمد  خیرات  رد  زین  یفیلأت  دیسر . پاچ  هب  هرهاق  رد  دیمحلادبع  نیدلایحم  طسوت  1951 م 
پاـچ هب  قشمد  رد  هلباـنحلا » تاـقبط   » ناونع اـب  هک  تشاـگن  یفیلأـت  هلباـنح  ینعی  دوخ  هقرف  ریهاـشم  دروم  رد  يرجه  یفوـتم 795  [ 18]

. دیسر
دجاسم خـیرات  يهرابرد  دـجاسملا » رکذ  یف  دـصاقملا  رامث   » مان اب  یباتک  يو  تسا . ماش  یعیـش  ناـخروم  زا  يرجه و  یفوتم 909  [ 19]

. دیسر پاچ  هب  لاس 1361 ق  هب  توریب  رد  سلط  دعسا  دمحم  طسوت  هک  تشاگن  دندوب  هدرک  ثادحا  ار  اهنآ  هک  يریهاشم  قشمد و 
طسوت م  لاس 1956  رد  هک  تشون  هیحلاصلا » خـیرات  یف  هیرهوجلا  دـئالقلا   » مان اـب  یباـتک  هیحلاـص  خـیراترد  يرجه  یفوـتم 953  [ 20]

. دش پاچ  قشمد  رد  نامهد  دمحا  دمحم 
. دش پاچ  لاس 1404 ق  هب  قشمد  رد  بلحلا » خیرات  نم  بختنملا  ردلا   » مان اب  وا  باتک  [ 21]

و قشمد ، هرابع ، ایرکذ  ییحی  هققح  هریزجلا ، ماشلا و  ءارما  رکذ  یف  هریطخلا  قالعالا  دادش ، نب  میهاربا  نب  یلع  نب  دمحم  نیدلازع  [ 22]
هفاقثلا 1991 م. ةراز 

دمحم طسوت  يومالا  عماجلا  مان  هب  اهنآ  زا  یکی  هک  تشاد  یتافیلأت  يوما  عماج  هژیوب  قشمد  دـجاسم  دروم  رد  يرمع  نب  هللالـضف  [ 23]
. دیسر پاچ  هب  ظفاحلا  عیطم 

1399 ق. رکفلاراد ، توریب ، بهذلا ، نم  رابخا  یف  بهذلا  تارذش  یلبنح ، دامع  نب  یحلادبع  حالفلاوبا  [ 24]
1980 م. دئارلا ، راد  توریب ، ماشلا ، نساحم  یف  مانالا  ۀهزن  مهن ،) نرق   ) يردبلا هللادبع  داقبلا  نبا  [ 25]

مود 1408 ق. پاچ  یبرعلا  ملقلا  راد  بلح ، لامک ، دمحم  هححص  ءابهشلا  بلح  خیراتب  ءالبنلا  مالعا  یبلحلا ، خابط  بغار  دمحم  [ 26]
قشمد 1984 م. رورعز ، میهاربا  قیقحت  بلحلا . خیرات  م 556 ،)  ) یبلحلا یمیظع  یلع  نب  دمحم  [ 27]

1412 یبرعلا ، ملقلا  راد  بلح ، يروخافلا ، دومحم  ثعش ، یقوش  قیقحت  بلحلا ، خیرات  یف  بهذلا  رهن  یبلحلا ، یبابلا  يزغلا  لماک  [ 28]
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ق.
نامزلا 309:3. ءانبا  ءابنا  نایعالا و  تایفو  ناکلخ ، نبا  [ 29]

ءالبنلا 555:20. مالعا  ریس  یبهذ ، اجنامه ؛ ناکلخنبا ، ءابدالا 76080:13 ؛ مجعم  يومح ، توقای  [ 30]
هدیسر پاچ  هب  توریب  يدومحملا  ۀسـسؤم  رد  لاس 1398 ق  هب  هتفرگ  رارق  یـسررب  دقن و  دروم  روطـس  نبا  مقار  طسوت  هک  یباتک  [ 31]

. تسا
ص 7. باتک ، نامه  رکاسعنبا ، [ 32]

ص 50. لاجرلا ، ۀفرعم  رایتخا  یسوط ، خیش  بهذلا 72:3 ؛ جورم  يدوعسم ، ك : دروم ر . نیا  رد  [ 33]
ص 7. باتک ، نامه  رکاسعنبا ، [ 34]

ص 8 پ. باتک ، نامه  [ 35]
.191 ص 165 -  باتک ، نامه  [ 36]
.201 ص 197 -  باتک ، نامه  [ 37]

.201 ص 199 -  نیشیپ ، [ 38]
ص 205. نیشیپ ، [ 39]

.147:8 ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و  ریثکنبا ، [ 40]
ص 219. باتک ، نامه  رکاسعنبا ، 4 ؛ : 12  - 13 مالسالا ، خیرات  یبهذلا ، نیدلاسمش  نیشیپ 170:8 و 175 ؛ [ 41]

، يروباشین لاتف  يرولا ص 223 ؛ مالعا  یـسربط ، فنخموبا ؛ زا  لـقن  هب   414:5 يربطلا ، خـیرات  يربط ، 89:2 ؛ داشرالا ، دیفم ، خیـش  [ 42]
فارشالا 182:2. باسنا  يرذالب ، ص 182 : یناغماد ، يودهم  همجرت  نیظعاولا ، ۀضور 

. اجنامه نیشیپ ، عبانم  [ 43]
.174:7 یناغماد ، يودهم  همجرت  بدالا ، نونف  یف  برالا  ۀیاهن  يریون ، 312:3 ؛ باتک ، نآمه  يربط ، [ 44]

. اجنامه ریثکنبا ، [ 45]
فارشالا 182:2. باسنا  يرذالب ، [ 46]
یقرواپ 42 و 44. عبانم  هب  دیرگنب  [ 47]

.261 ص 242 -  باتک ، نامه  رکاسعنبا ، [ 48]
.196:9 دئاوزلا ، عمجم  [ 49]
ثیدح 3778. حیحص ، [ 50]

دنسملا 283:1. [ 51]
ص 172. ج 8 ، يربکلا ، تاقبط  [ 52]

.261 باتک ص 242 -  نامه  [ 53]
.4 : 15  - 18 مالسالا ، خیرات  [ 54]

.98:1 هرونملا ، هنیدملا  خیرات  هبشنبا ، 198:3 ؛ یناغماد ، همجرت  برالا ، ۀیاهن  يریون ، 24:2 ؛ حیحص ، يراخب ، [ 55]
ص 221. داشرا ، دیفم ، خیش  [ 56]

.237 دانسالا 1 : قرطلا و  نع  تاهابتشالا  ۀحازا  ةاورلا و  عماج  يورغلا ، یلیبدرا  [ 57]
عماج یلیبدرا ، 224:5 ؛ ةاورلا ، تاقبط  لیـصفت  ثیدـحلا و  لاجر  مجعم  ییوخ ، ص 50 ؛ ۀعیشلا ، یفنصم  ءامـسا  تسرهف  یـشاجن ، [ 58]
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.237:1 ةاورلا ،
.224:5 نامه ، ییوخ ، [ 59]
.345:4 هعیشلا ، نایعا  [ 60]

.204 ص 202 -  باتک ، نامه  [ 61]
ص 139. ۀیصولا ، تابثا  يدوعسم ، 158:1 ؛ نیسحلا ، لتقم  يرشخمز ، یمزراوخ  ص 169 و 261 ؛ يدومحم ، قیقحت  رکاسعنبا ، [ 62]

.261:3، نایبلا عمجم  یسربط ، 259:42 ؛ راونالاراحب ، یسلجم ، هب ، دیرگنب  [ 63]
هرامش 62. یقرواپ  عبانم  [ 64]

ص 179. باتک ، نامه  رکاسعنبا ، [ 65]
ص 204. يربکلا ، ۀیاده  [ 66]

.207 ص 206 -  باتک ، نامه  [ 67]
ص 211. داشرا ، دیفم ، خیش  [ 68]

ص 209. يربکلا ، ۀیاده  [ 69]
. تسا هدمآ  میاهدرک  رکذ  نونکات  هک  یعبانم  رتشیب  رد  تایاور  نیا  ، 4 : 5  - 9 باتک ، نامه  [ 70]

. اجنامه نیشیپ ، [ 71]
نیشیپ 11:4. [ 72]

.66:3 بهذلا ، جورم  يدوعسم ، [ 73]
.11:4 مالسالا ، خیرات  [ 74]

نامه 15:4. [ 75]
.4 : 18 نامه 15 -  [ 76]

نامه 19:4. [ 77]

نامه 21:4. [ 78]
.8 : 196 ، 202 ، 203 ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و  ریثکنبا ، [ 79]

حوتفلا 18:5. یفوک ، مثعا  نبا  [ 80]
67:2 و 68. داشرالا ، دیفم ، خیش  [ 81]

69:5 و 147. باتک ، نامه  یفوک ، مثعا  نبا  [ 82]
ۀیاهنلا 192:8. ۀیادبلا و  ریثکنبا ، خیراتلا 35:4 ؛ یف  لماکلا  ریثا ، نبا  276:6 ؛ يربطلا ، خیرات  يربط ، [ 83]

. اجنامه نیشیپ ، [ 84]
باتک 204:8. نامه  ریثکنبا ، نیسحلا 75:2 ؛ لتقم  یمزراوخ ، [ 85]

قازرلادبع ءاسنلا ؛ تاغالب  روفیط ، نبا  مهدزناپ ؛ دلجم  زا  ءزج 45  راونالاراحب ، یـسلجم ، مود ؛ دلج  جاجتحالا ، سربط ، هب : دیرگنب  [ 86]
. البرک ثیدح  وا  نیسحلا  لتقم  مرقم ،

.368:3 ع )  ) نیسح مامالا  ةایح  یشرقلا ، فیرش  رقاب  45 ؛ راونالاراحب 124-128 : یسلجم ، [ 87]
باتک 194:8. نامه  ریثکنبا ، [ 88]

. اجنامه نیشیپ ، [ 89]
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بهذلا 231:6. تارذش  یلبنح ، دامعنبا  [ 90]
ۀیاهنلا 137:14. ۀیادبلا و  [ 91]

.12 باتک 309:9 و 4 : نامه  [ 92]
باتک 151:8. نامه  [ 93]

.201 ص 204 -  باتک ، نامه  [ 94]
. دناهتفگ نخس  ع )  ) نیسحلا لتقم  زا  هدش و  هئارا  نونکات  هک  یعبانم  یمامت  هب  دیرگنب  [ 95]

باتک 189:8. نامه  ریثکنبا ، [ 96]
(. ع  ) یلع نب  نیسح  لتقم  متشه ، دلج  يربکلا ، تاقبط  دعسنبا ، [ 97]

. اجنامه لبق ، عبانم  [ 98]
فوهللا سوواطنبا ، زینو  ۀیاهنلا 189:8  ۀیادبلا و  ریثکنبا ، داشرالا 118:2 ؛ دیفم ، خیش  هدنیاپ ؛) همجرت   ) يربط 3064:7 هب  دیرگنب  [ 99]

. ] نیسحلا لتقم  یمزراوخ ، البرک ؛ ثیدح  وا  نیسحلا  لتقم  مرقم ، قازرلادبع  فوفطلا ؛ یلتق  یلع 
. اجنامه [ 100]

ُْ ُ ْ
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