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باتک تاصخشم 

: دهشم رشن : تاصخشم   1309 يدزی - ، ینکر  يدهمدمحم  فیلات : تاعیقوت  لیلحت  يرگنزاب و  مالـسلاهیلع : بئاغ  ماما  زا  یناشن  ناونع :
-277-444-964 لاـیر ؛ 63300-277-444-964 کــباش : ص 125  شــش ، يرهاـظ : تاصخــشم   1379 یمالـسا ، ياهـشهوژپ  داـینب 
: تشاددای یلبق  یسیون  تسرهف  یـسیون : تسرهف  تیعـضو  لایر  63300-277-444-964 لایر ؛ 63300-277-444-964 لایر ؛ 63300
: عوضوم هعبرا  باوـن  عوـضوم :  125 [ - 122 . ] ص هماـنباتک : تشادداـی :  ISBN 964-999-497-3: لایر  65001381 مجنپ : پاـچ 

يدنب هدر  یمالـسا  ياهـشهوژپ  داینب  هدوزفا : هسانـش  تاعیقوت  255ق - . مهدزاود ، ماـما  جـع ،) ) نسح نب  م ح م د) : ) عوـضوم تیودـهم 
م25156-78 یلم : یسانشباتک  هرامش   297/462 ییوید : يدنب  هدر  BP224/4/ر8ن5 1379  هرگنک :

همدقم

قوقح هب  هک  يرتـشیب  هجوت  موـلظم و  ياـهتلم  يرادـیب  هتفاـی ، اـم  ناـمز  رد  يرـشب  عـماوج  هنـالداع  هرادا  يربـهر و  هک  يا  هژیو  تیمها 
ناناملسم داقتعا  هک  تسا  یلماوع  همه  ناهج ، دنمتردق  نارادمامز  طسوت  یعقاو  تاحالصا  زا  يدیمون  هوالعب  دوش ، یم  ناسنا  یعامتجا 

کی هنوگ  هب  درجم ، یبهذـم  هدـیقع  کی  تروص  زا  هدیـشخب و  هزاـت  يا  هولج  جرا و  ناـمزلارخآ  حلـصم  هراـبرد  ار  هعیـش  صوصخب  و 
درخ ياهباتک  یعامتجا ، زاین  داقتعا و  نیا  یگنهرف  باتزاب  تسا . هدروآ  رد  هدیدمتـس  مدرم  ناشیدنا و  ریخ  یمومع  نامرآ  یگتـسبلد و 
رارق تابثا  ثحب و  دروم  فلتخم  ياه  هاگ  رظن  زا  ار  مالـسا  دوعوم  يدـهم  دوجو  و  هدـش ، هتـشون  ریخا  لاس  دـنچ  رد  هک  تسا  ینالک  و 

، دوش هداد  صاصتخا  تاعیقوت  هب  لقتـسم  یثحب  دراد  اج  هتـشگ ، رـشتنم  عوضوم  نیا  رد  هک  يا  هدنزرا  دنتـسم و  راثآ  همه  اب  تسا . هداد 
نیا رد  تسیا  هتشون  دیراد  ربارب  رد  هک  يا  هچباتک  دشاب . یم  شـسدقم  دوجو  زا  هحفص 2 ]  ] یناشن بیاغ و  ماما  زا  هدیسر  ياه  همان  هک 

رگداد ماما  نآ  رتشیب  تخانش  یفرعم و  رد  تسا  دیما  هک  اهنآ ، نومضم  دافم و  ندرک  نشور  اه و  همان  نیا  هب  هزات  تسا  یـشرگن  باب و 
هحفص 3]  ] بجر 1409 نمهب 1367  دهد 19  شیازفا  میراد  هک  یفیاظو  اه و  تیلووسم  هب  تبسن  ار  ام  یهاگآ  و  دشاب ، رثوم 

اه همان  تغل  رد  عیقوت 

هب هتشون  رد  بتاک  هک  رـصتخم  باوج  نامرف ، همانرب و  مکاح  ندرک  اضما  نتـشاذگ و  ناشن  هدمآ : یناعم  نیا  هب  عیقوت  تغل  ياهباتک  رد 
هیعالطا ای  اهشسرپ  خساپ  ثیدح  ملع  حالطصا  رد  هحفص 4 ] [. ] 1 . ] هلسارم لیذ  رد  یترابع  نتشون  اورنامرف ، طختسد  دهد ، یم  اهـشسرپ 

یقن و یلع  ماما  ترـضح  زا  یتاعیقوت  هک  نانچ  هدـش  یم  هداتـسرف  نایعیـش  یهاگآ  يارب  ماما  فرط  زا  یبتک  تروص  هب  هک  تسا  ییاـه 
هجرف هللا  لجع  نامز  ماما  نسحلا  نب  هجح  ترـضح  ياه  همان  هب  عیقوت  ـالومعم  اـما  [، 2  ] هدش لقن  مالـسلا  امهیلع -  يرکـسع  نسح  ماما 

ای تاعیقوت  نیا  ياوتحم  [ 3 . ] هدیسر یم  نایعیش  تسد  هب  يرغـص  تبیغ  نامز  رد  ناشیا  صاخ  نابیان  نت  راهچ  طسوت  هک  دوش  یم  هتفگ 
نییعت نیغورد و  نایعدم  بیذکت  هعبرا و  باون  قیثوت  دییات و  ای  نافلاخم ، تاهبش  در  ماکحا و  میلعت  ای  تسا  یصوصخ  تالاوس  باوج 

دنا هتساوخ  ام  نادنمشناد  دسر  یم  رظن  هب  نینچ  دمآ . دهاوخ  اهنآ  حرش  هک  ترضح ، یتسیز  ناهن  نارود  رد  نایعیـش  یعامتجا  فیلاکت 
ماما زا  هماـن  تشون  یپ  هحفـص 5 ]  ] هیـشاح و تروص  هب  هچنآ  اب  هتفرگ  ارف  یهافـش  روطب  ماما  روضح  رد  ار  اهنآ  هعیـش  هک  يراـبخا  نیب 

، دراد بسانت  زین  نآ  نیتسخن  عضو  يوغل و  یناعم  اب  هک  دنا ، هدناوخ  عیقوت  ار  مود  عون  تهج  نیدب  دشاب ، دوجوم  یتوافت  هدرک  تفایرد 
هدش تخانـش  طختـسد  اهنآ  یتسرد  ناشن  و  هدـش ، یم  ریرحت  راصتخا  هب  همان  ریز  رد  هک  تسا  ییاهـشسرپ  باوج  الومعم  تاعیقوت  اریز 
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دوخ نایاوشیپ  ناشن  طخ و  اب  هک  هدبز  نایعیـش  همئا و  باحـصا  بیترت  نیدـب  و  هتـشاد ، دوجو  تاعیقوت  رد  هک  هدوب  هدنـسیون  رهم  ای  [ 4]
ترابع روکذـم  یناعم  لقن  رد  عجرم  [ 1  ] یقرواپ دندرک . یم  ادیپ  لماک  نانیمطا  ادـخ  تجح  فرط  زا  اهنآ  رودـص  هب  دنتـشاد  ییانـشآ 

: باتکلا یف  عیقوتلا  میناوخ : یم  ریخا  باتک  رد  برعلا . ناسل  یـسراف ، گنهرف  ادخهد ، همان  تغل  برعلا ، هغل  یف  برالا  یهتنم  زا : تسا 
هجاحلا و دصاقم  هروطـس  فیعاضت  نیب  لمجی  نا  بوتکملا  باتکلا  یف  بتاکلا  عیقوت  يرهزالا : لاق  هنم ... غارفلا  دـعب  هیف  یـش ء  قاحلا 

ربانب هک  دـنیب  یمن  هدـیاف  زا  یلاـخ  ار  بلطم  نیا  رکذ  نیعلا .) فرح  واولا ، لـصف  ص 288 ، ج 10 ، یلوالا ، هعبطلا  ... ) لوضفلا فذـحی 
یسک هاگ  ره  حرش : نیدب  هتشاد  یحالطصا  ینعم  زین  مالـسا  یئاضق  ياههاگتـسد  رد  عیقوت  هدمآ ، نونفلا  تاحالطـصا  فاشک  رد  هچنآ 

دهد و باوج  يو  هب  لباقم  فرط  نوچ  و  دوش ، یم  هدیمان  رضحم  هدش ) دییات  يدارفا  یهاوگ  هب  هک   ) وا هتـشون  دنک ، ییاعدا  يرگید  رب 
مکح نآ  درک ، مکح  نآ  قبط  رب  یضاق  دش و  هتفریذپ  شیاه  لیلد  نوچ  و  دنیوگ ، عیقوت  ار  همان  نآ  دنک  هماقا  ار  دوخ  نشور  ياه  لیلد 

[2 . ] درادرب رد  ار  یعدم  باوج  رد  دنتـسم  هلدا  هک  تسیا  همان  عیقوت  ینعم ، نیا  ربانب  ج 1 ص 689 ) مود ، پاچ  . ) دوش یم  هدیمان  لجس 
نیا ام  نتشک  اب  دنهاوخ  یم  نافلاخم  هک  لطاب  تسا  يرادنپ  هدرک : لقن  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  زا  قودص  خیـش  هک  عیقوت  نیا  دننام 

، نیدلا لامک   ) تمعن نیا  رب  ار  يادـخ  ساپـس  و  تسا ، هدرک  بیذـکت  ار  ناشراتفگ  لج  زع و  يادـخ  هک  دـننادرگ  عطقنم  ار  كاپ  لسن 
.237:8 هعیرذلا ، كر : [ 3 . ] هدرک لقن  ع )  ) مهدزای مهد و  ماما  زا  یتاعیقوت  هک  ص 676 ، ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  هب : دوش  عوجر  زین  (، 407

. دش دهاوخ  لقن  انشآ  طخ  ناونع  تحت  دهاوش  [ 4]

اهنآ هب  لالدتسا  تاعیقوت و  تیمها 

يدهم میناد  یم  هک  نانچ  تسا . ترـضح  نآ  زا  هرداص  تاعیقوت  يرغـص  تبیغ  تدم  رد  بیاغ  ماما  یتیبرت  يدوجو و  رثا  نیرتراکـشآ 
دیک زا  اـت  دـیز  یم  اهمـشچ  زا  ناـهنپ  تسا . یناـسنا  ياـه  هدوت  يربـهر  تیادـه و  يارب  نیمز  رب  راگدـیرفآ  هفیلخ  نیرخآ  ع )  ) دوـعوم
راثآ و  دوشن ، هتـشک  نیک  ریـشمش  ای  افج  رهز  هب  دوخ  ناردـپ  نوچ  و  دـسرن ، شیـالاو  ناتـسآ  هب  متـس  تسد  و  دـنام ، ظوفحم  نانمـشد 

دـشاب و نیمز  هنحـص  رب  ماما  ندوبان  دـننامه  هک  تسین  نانچ  یتسیز  ناهن  ییادـیپان و  نیا  اما  ددرگن . دوباـن  ناـهج  زا  هللا  هفیلخ  يدوجو 
ماما نوچ  بیاغ  ماما  دنرادروخرب -  نآ  زا  شلها  هک  یناهنپ -  تاضافا  يونعم و  راثآ  رب  هوالع  هک  هللا ! هن و  ناس ، کی  شمدع  دوجو و 

تشادهگن یبهذم و  ياسراپ  نادنمـشناد  هب  هحفـص 6 ]  ] یناسر ددم  سوفن و  تیبرت  تیاده و  هک  دوخ  ینید  ییاوشیپ  هفیظو  هب  رـضاح 
ياهروشک هب  تبـسن  هک  یتادـهعت  اـه و  تیلووسم  رگید  یهلا و  نید  میرح  یناـبزرم  تسارح و  رد  دزادرپ و  یم  تسا  اهـشزغل  زا  ناـنآ 

هک تسا ، هنوگچ  شترضح  ینابهگن  يریگتسد و  تیاده و  هک  دناد  یم  تسا  ییانشآ  يوک  هک ز  سک  نآ  و  دشوک ، یم  دراد  یمالسا 
هک تسا  تاعیقوت  نیمه  ترـضح ، نآ  تدم  هاتوک  تبیغ  نامز  رد  ییامنهار  نیا  زراب  ياه  هولج  زا  یکی  هتـشگ . دنم  هرهب  هدید و  دوخ 

و دنا ، هدرکن  ساسحا  مدرم  رتشیب  ار  ترضح  نآ  یناهن  فطل  یشخب و  ضیف  رگا  اریز  دنا . هداتسرف  نایعیـش  يارب  صاخ  نابیان  هلیـسو  هب 
تدم 69 رد  هک  یتاعیقوت  اما  دنرگن ، یمن  انتعا  لوبق و  مشچ  هب  ار  ادـخ  تجح  ترورـض  رد  [ 1  ] رتاوتم رابخا  هدرکن  قیقحت  یهورگ  اـی 

راکشآ ناشن  ینیع و  لیلد  رصع  نآ  مدرم  يارب  اهنت  هن  هک  تسا  یتایـصوصخ  ياراد  هدش ، رداص  ترـضح  فرط  زا  يرغـص  تبیغ  لاس 
ام يارب  هتـشگ ، طبـض  تبث و  ققحم  ياملع  قثوم و  ناثدـحم  بتک  رد  نامز  نامه  زا  نوچ  هکلب  هدوب ، بیاغ  ماما  يوس  زا  شرودـص  رب 

لمح یـشوپ  قح  ای  دانع  رب  زج  شراکنا  هک  دشاب ، ترـضح  نآ  هیحان  زا  شرودص  رب  نشور  يرثا  دوهـشم و  یلیلد  دـناوت  یم  زورما  زین 
، هدیسر یم  نایعیش  هب  دارفا  نیرت  نئمطم  تسد  رب  هدش  هتخانـش  ناشن  طخ و  اب  تاعیقوت  نیا  هک  یلاح  رد  دشابن  نینچ  هنوگچ  و  ددرگن ،
اه همان  نیا  تایصوصخ  مامت  اب  سپس  و  دندید ، یم  اهنآ  رد  هحفـص 7 ]  - ] ماما ییوگ  شیپ  یناد و  ناهن  دننام  ار -  یتسرد  راثآ  نانآ  و 

ینیلک بوقعی  نب  دمحم  نوچ  عبتتم  ینادنمـشناد  رایتخا  رد  دش  یم  هدـیمان  [ 2  ] لصا هک  اهباتک  نیا  دـندرک . یم  لـقن  دوخ  بتک  رد  ار 
يرغص تبیغ  نامز  رد  هک  لاس 381 ) هب  هتشذگ  رد   ) قودص خیـش  هب  فورعم  هیوباب  نب  یلع  نب  دمحم  و  يرجه ) لاس 329  هب  یفوتم  )

تاعیقوت لیلحت  يرگنزاب و  مالسلاهیلع : بئاغ  ماما  زا  www.Ghaemiyeh.comیناشن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 43زکرم  هحفص 8 

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


اهنآ هراـبرد  قـیقحت  میظنت و  راـبخا و  يروآ  درگ  هب  شناد  نید و  هار  ناگدـنیوپ  نیا  و  تفرگ ، رارق  دنتـسیز  یم  نآ  زا  سپ  یکدـنا  اـی 
ناگدـنهوژپ ذـخام  عجرم و  دوجوم و  تسا  دـعب  هب  يربک  تبیغ  زاـغآ  مراـهچ و  نرق  زا  رتـشیب  هک  ناـققحم  نیا  یملع  راـثآ  دـنتخادرپ .

رب راکـشآ  لیلد  ار  اهنآ  مه  و  مینک ، یم  اکتا  دامتعا و  تاعیقوت  هب  اـم  هک  تسا  هلاـس  رازه  ربتعم  بتک  نیمه  دانتـسا  هب  و  تسا ، يزورما 
نینموملاریما و مرکا و  لوسر  زا  هدیـسر  تایاور  دـنچ  ره  میناد . یم  یمالـسا  هعماج  زا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  ینابزرم  تراظن و 

اهناملـسم يارب  دیدرت  ياج  هک  هحفص 8 ] [. ] 3  ] تسا رتاوتم  ناوارف و  ردـق  نآ  مالـسلا  هیلع  دوعوم  يدـهم  هرابرد  موصعم  ناـماما  رگید 
زا يدادـعت  هعلاطم  تایعقوت و  یتسرد  تابثا  زا  سپ  تسا  دـقتعم  هدنـسیون  اما  دراذـگ ، یمن  یقاب  فصنم  ققحم  ره  هکلب  وج و  تقیقح 

يرواد هلـصوح و  یملع  شـشوک  نیا  رد  تسا  دـیما  دـنبای . یم  يرتشیب  بلق  نانیمطا  يداقتعا  عوضوم  نیا  هب  تبـسن  ناگدـنناوخ  اـهنآ 
ثراح زا  یثیدح  رد  هک  مینک ، ادیپ  دوخ  نامز  ماما  هب  تبسن  يرتشیب  تفرعم  ات  دنک ، یهارمه  يرای و  ار  هدنـسیون  ناگدنناوخ  هنافـصنم 

دـسانشن ار  شماما  دریمب و  سک  ره  تسا : هتفگ  ص )  ) ادـخ لوسر  اـیآ  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هب  هدـش : تیاور  هریغم  نب 
شماما طقف  هک  یتیلهاج  هحفص 9 ]  ] ای مالسا ) زا  لبق  دننام   ) لماک تیلهاج  متفگ  یلب . دومرف : ترضح  تسا ؟ هدرم  تیلهاج  دهع  دننام 

ار ادخ  تجح  هب  تبسن  تفرعم  ماما و  تخانش  هلاسم  دیاب  نیا  ربانب  [ 4 . ] یهارمگ قافن و  رفک و  تیلهاج  داد : خساپ  ترضح  دسانشن . ار 
ربخ روظنم  ثیدـحلا  ملع  حالطـصا  رد  رتاوتم : ربـخ  [ 1  ] یقرواپ هحفـص 10 ] . ] داد ماـجنا  ار  مزـال  قیقحت  درک و  یقلت  رتـشیب  تیمها  اـب 
ربخ نومـضم  هب  نیقی ) ملع =(  بجوم  هجیتن  رد  لاحم و  بذـک  رب  نانآ  قافتا  نئارق -  همیمـض  هب  هن  هسفن  دـح  یف  هک -  تسا  یتعامج 
ماما ناسل  زا  هطـساو  الب  يوار  هک  تسا  تایاور  زا  يا  هعومجم  ثیدح  ياملع  حالطـصا  رد  لصا : [ 2 (. ] ص 144 ثیدحلا ، ملع   ) دشاب

هب عرف و  هعومجم  نیا  هب  دروآ ، درگ  يا  هعومجم  هدش ) ذخا  ماما  زا  هک   ) رگید باتک  هطـساوب  هچنانچ  یلو  دشاب . هدومن  طبـض  هدینش و 
رب هوالع  اهنآ  رد  هک  فنـصم  باتک و  لباقم  رد  تسا ، ماـما  مـالک  درجم  لـصا  هب  دارم  اـی  هعیرذلا 126:2 ،) . ) دـنیوگ لصا  یلوا  عجرم 
زا هدیـسر  رابخا  هظحالم  يارب  [ 3 . ] ص 72 ثیدـحلا ، ملع  زا  لـقن  هب  ( 11 یلعوب ، لاـجر   ) تسه یتاـنایب  زین  فلوم  دوخ  زا  همئا  مـالک 

دمحم یفاکلا ، نم  لوصالا  دوش - : یم  رکذ  اهباتک  نیا  هنومن  ناونع  هب  دوعوم  يدـهم  باب  رد  ع )  ) نیموصعم همئا  و  ص )  ) مرکا لوسر 
(. عبارلا نرقلا  مالعا  نم   ) ینامعنلا میهاربا  نب  دمحم  هبیغلا ، باتک   - 372 ص 328 -  هجحلا ، باتک -  ج 1 ، م 329 ،)  ) ینیلک بوقعی  نب 
نب دـمحم  رفعجوبا  هفئاطلا  خیـش  هبیغلا ، باـتک  یمقلا - . هیوباـب  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا  همعنلا ، ماـمت  نیدـلا و  لاـمک  - 

دیسلا يدهملا ، یناپمک - .) پاچ  دلج 13  ربارب  ج 51 و 52 ) هیمالسالا ، هبتکملا  یسلجملا ، رقاب  دمحم  راونالاراحب ، یـسوطلا - . نسحلا 
تایـصوصخ و مامت  باتک  نیا  یناگیاپلگ . یفاـص  هللا  فطل  مالـسلا ، هیلع  رـشع  یناـثلا  ماـمالا  یف  رثـالا  بختنم  ردـصلا - . نیدـلاردص 

. - تسا عماج  یفیلات  درمـش و  یم  رب  هصاخ  هماع و  قیرط  زا  هدـش  تیاور  ثیداحا  لقن  نمـض  لیـصفت  هب  ار  ع )  ) مئاق ماما  ياه  تراشب 
. هدش لقن  نومضم  نیمه  هب  زین  رگید  تیاور  دنچ   377:1 یفاکلا ، نم  لوصالا  كر : [ 4 . ] یمیکح اضر  دمحم  برغم ، دیشروخ 

تاعیقوت شیادیپ  یگنوگچ 

دوز یحول و  هداس  ای  نادایش  تسد  هتخاس  ار  اهنآ  الثم  و  میوشن ، دیدرت  راچد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  تاعیقوت  باستنا  رد  هکنیا  يارب 
هب يا  هراشا  تسخن  تسا  مزال  دوصقم  نیا  لوصح  يارب  مینادب . ار  اه  همان  نیا  شیادیپ  تابجوم  تامدقم و  دیاب  میرادـنپن ، ماوع  يرواب 

هعبرا باون  يدوجو  ترورـض  هاگ  نآ  دوش ، مولعم  ماما  یتسیز  ناهنپ  تبیغ و  تلع  ات  میئامنب  رـصع  نآ  ماکح  شور  یـسایس و  عاـضوا 
نابیان لاس  تدم 69  رد  بیاغ  ماما  اب  نایعیش  طابترا  هار  میناد  یم  ددرگ . یم  راکشآ  زین  هدیسر  یم  نایعیـش  هب  اهنآ  طسوت  تاعیقوت  هک 

، هدرک یم  یلمع  ناریفـس  نیا  قیرط  زا  ار  دوخ  تماما  تیادـه و  تیلووسم  ادـخ  تجح  رگید  نایب  هب  و  دـنا ، هدوب  شترـضح  هناگراهچ 
نیریز بلاطم  دش  رکذ  هچنآ  حیرشت  رد  هدیسر . یم  نایعیـش  هب  شا  يداشرا  يربهر و  راثآ  اهـشسرپ  هب  خساپ  تاعیقوت و  رودص  اب  ینعی 

(279  - 256  ) هللا یلع  دمتعملا  ینعی  رصع  هفیلخ  [ 1  ] یقرواپ [. 1 . ] دوش یم  نایب  تسا -  لصفم  هحفص 11 ]  ] یثحب زا  هدرشف  دوخ  هک  - 
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رهم ار  اهنآ  عیمج  و  دندرک ، شیتفت  ار  نآ  تارجح  ماما و  هناخ  داد  رما  يرکسع ) نسح  ماما  ترضح  دنزرف  نتفای  ینعی   ) تهج نیمه  هب 
نادناخ . ) دنتشامگ مهدزای  ماما  ناکزینک  لاح  قیقحت  هب  ار  هلباق  نانز  دندیـشوک و  ترـضح  نآ  دنزرف  نتفای  یپ  رد  وا  لامع  و  دندومن ،

(. 107 یتخبون ،

نامز نآ  خیرات  هب  يرظن 

زا تیاکح  دنتشاد  ناشناتسود  نانآ و  اب  نایاورنامرف  هک  يراتفر  مالسلا و  هیلع  اضر  ترـضح  زا  دعب  همئا  یگدنز  خیرات  هب  ارذگ  یهاگن 
تیدودحم و هک  نانچ  دومیپ . یم  يدوعـص  سوق  ربمایپ  یقیقح  نانیـشناج  هب  تبـسن  بصاغ  يافلخ  نآ  راشف  يراتفر و  دب  هک  دراد  نیا 

نسح ماما  هناخ  لخاد  رب  تبقارم  هک  نانچمه  دوب ، ع - )  ) داوج ترضح  مهن -  ماما  زا  شیب  ع )  ) يداه ترـضح  مهد  ماما  رب  يریگتخس 
هعلاطم ار  ناماما  نیا  تایح  خـیرات  هک  سک  ره  يارب  دوب  مهد  ماما  زا  نوزفا  ناشیا  رب  درم  نز و  ياهـسوساج  نتـشامگ  و  ع )  ) يرکـسع
كدنا نینچ  دندوب  رادروخرب  ندب  حور و  لماک  تمالـس  زا  هک  یهلا  نادرم  گرزب  نیا  ارچ  هک  تسا  حرطم  لاوس  نیا  هراومه  دنک  یم 

هب دنیامن و  یگدنز  لاس  يرکسع 28  نسح  ماما  لاس و   25 ع )  ) داوج ماما  دیاب  ارچ  دوش ؟ راکشآ  ناشیدوجو  راثآ  دنتشاذگن  دنتسیز و 
؟ دشاب هتشذگ  هحفـص 12 ]  ] نادنز رد  ای  رظن  تحت  نآ  لاس  دودح 20  يداه  ترـضح  رمع  لاس  زا 42  دیاب  ارچ  دنوش ؟ هتـشک  افج  مس 

رظن تحت  تسا  ناطلس  هاگرکشل  هک  یلحم  رد  ارماس  رد  دنوش و  دیعبت  هتـساوخان  هنیدم  ناشهاگداز  زا  مهدزای  مهد و  ماما  دیاب  ارچ  [ 1]
فعض ات 279 -  لاس 227  زا  ارماس -  رد  نایـسابع  تموکح  زا  نرق  مین  ياهیگژیو  هلمج  زا  دنریگ ؟ رارق  نابلط  هاج  نآ  دیدش  تبقارم  و 

هرخالاب و  تسناد ، یم  ناشک  تمحز  یماح  يولع و  ار  دوخ  هک  جـنز  بحاص  بالقنا  كرت و  نایلاوم  يـالیتسا  ییاورناـمرف و  هاگتـسد 
زاغآ زا  هک  يدحب  تفرگ ، یم  ماجنا  همکاح  تایه  متـس  دض  رب  و  ص )  ) دمحم لآ  ياضر  زا  يرادفرط  هب  هک  تسا  يددعتم  ياهتـضهن 

. دوب نایولع  فرط  زا  همه  هک  داد  يور  ماـیق  تضهن و   18 تفرگ -  نامز  نرق  مین  زا  شیب  هک  دمتعم -  دـهع  نایاپ  ات  مصتعم  ینارمکح 
ارف دمحم  لآ  ياضر  یلک  ناونع  هب  دندوب  هدـمآ  هوتـس  هب  نایاورنامرف  راتـشک  يزودـنا و  لام  داسف و  زا  هک  ار  مدرم  هتـساخاپب  نویبالقنا 
دنک مهتم  تموکح  هیلع  لالخا  نایغط و  هب  ار  ماما  رابج ، هاگتـسد  هک  تفر  یم  نآ  میب  اریز  ناشنامز ، ماما  صاخ  مان  هب  هن  دـندناوخ  یم 

تیقفوم مدـع  تروص  رد  دـننیزگرب و  يربهر  هب  ار  ماما  يزوریپ  تروص  رد  هک  دـندوب  دـقتعم  یبالقنا  نایعاد  نیا  ارهاظ  دـشکب . اروف  و 
تقیقح نیا  مینادـن ، مه  یمیمـص  قداص و  ناشتوعد  رد  ار  ناگدـننک  تضهن  رگا  دـننک . شیوخ  ماما  نامرآ و  هدـیقع و  يادـف  ار  دوخ 

یم نادب  ار  مدرم  ناربهر  هک  هدوب  لوبقم  ملـسم و  يرما  نیا  و  دنا ، هتـشاد  تموکح  قح  یگتـسیاش و  دـمحم  لآ  هک  تسا  ریذـپان  راکنا 
 - یـسایس عاضوا  مه  راو  تسرهف  میـشاب  هتـساوخ  رگا  [ 2 . ] دـندوب بلاط  هحفـص 13 ]  ] زین ار  دوخ  تسایر  نطاب  رد  دـنچ  ره  دـندناوخ ،
هب نخس  مینک  لقن  ات 260 -  لاس 220  زا  مالسلا -  امهیلع  يرکسع  يداه و  ترـضح  تماما  تدم  رد  ار  شنایاوشیپ  هعیـش و  یعامتجا 

ماـما تبیغ  یـسایس  خـیرات  صوصخب  طوـبرم  بتک  هب  ار  ناـبلاط  تهج  نیدـب  میناـم ، یم  زاـب  یلـصا  فدـه  زا  دیـشک و  دـهاوخ  ازارد 
نیا تاعلاطم  عومجم  زا  هک  میوش  یم  رکذتم  ردق  نیمه  اجنیا  [ 3 ، ] تسا هدیاف  رپ  یقیقحت و  يرثا  هک  میهد  یم  عوجر  جـع )  ) مهدزاود

نینموملاریما مرکا و  ربمایپ  زا  هک  یناوارف  رابخا  قبط  رب  هللا -  لوسر  يافلخ  هن  و  رگمتـس -  نیطالـس  نآ  هک  دنک  یم  ییامندوخ  تیعقاو 
سپ ار  ناهج  و  درک ، دهاوخ  روهظ  نادناخ  نیا  زا  تسا  ص )  ) دمحم لآ  مئاق  هک  دوعوم  حلصم  دنتـسناد  یم  دوب ، هدیـسر  شنادنزرف  و 

تموکح هک  تسا  هحفـص 14 ] ( ] ع  ) دوعوم يدهم  و  [ 4 ، ] درک دـهاوخ  رپ  لدـع  طسق و  زا  هتفرگ  ارف  ار  اـج  همه  روج  ملظ و  هک  نآ  زا 
تنطلـس تردق و  نیا  ربانب  درک . دهاوخ  داجیا  تسا  دارفا  همه  قوقح  تیاعر  يردارب و  يربارب و  دیحوت و  هیاپ  رب  هک  ار  یعقاو  یمالـسا 

نیموصعم همئا  هب  تبـسن  دننک ، يریگولج  لدع  تموکح  نآ  ققحت  زا  دنتـساوخ  یم  دوخ  ماخ  لایخ  هب  نوچ  و  تسا ، یندش  دوبان  اهنآ 
ماما هک  دوب  صاخ  یـسایس  یعامتجا و  طیارـش  نینچ  رد  دنتـشاد . رظن  ریز  تخـس  ار  نانآ  دـندز و  یم  تسد  یتایانج  عیاجف و  ناـنچ  هب 
ظفح هیقت و  تیاعر  اب  دنتفرگ و  شیپ  ار  ترشاعم  مک -  هنایفخم و  یگدنز  رابجا  هب  مالسلا  امهیلع  يرکسع  ترضح  صوصخب  يداه و 
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همجرت كر : [ 1  ] یقرواپ دـندش . یم  موکحم  لتق  سبح و  هب  نیا  دوجو  اب  و  [ 5 ، ] دنتخادرپ نایعیـش  يربهر  یعامتجا و  فیاظو  هب  رهاظ 
فیلات [ 3 . ] 72  - 69 يرغص ، تبیغ  خیرات  هب  یشرگن  و  ع )  ) يدهم ماما  یگدنز  رد  یشهوژپ  كر : [ 2 . ] ود تسیب و  دص و  هعیشلا ، قرف 
تـسا ثیدح  نیا  هب  هراشا  [ 4 . ] 1367 ریبک ، ریما  تاراشتنا  یهللا ، تیآ -  یقت  دـمحم  دیـس  رتکد  همجرت  نیـسح ، مساج  رتکد  قیقحت  و 

خیـش مینک : یم  هدنـسب  اهنآ  زا  یکی  همجرت  هب  اـم  تسا . هدـش  تیاور  فلتخم  قرط  زا  شموصعم  تیب  لـها  و  ص )  ) مرکا ربماـیپ  زا  هک 
هک مدینـش  مالـسلا -  هیلع  یلع -  نب  نیـسح  زا  تفگ : هک  دنک  یم  لقن  رمع  نب  هللادبع  زا  دانـسا  هلـسلس  رکذ  اب  نیدلا  لامک  رد  قودص 
دنک یم  ینالوط  ار  زور  نیا  ادخ  دشاب  هدنامن  زور  کی  زج  ایند  زا  رگا  تفگ : یم  هک  مدینـش  نینچ  نیا  ص )  ) ادخ لوسر  زا  تفگ : یم 

، رثالا بختنم  تسا . هدش  هتـشابنا  ملظ  روج و  زا  هک  نانچ  دنک  رپ  طسق  لدع و  زا  ار  ایند  و  دنک ) روهظ   ) دیآ نوریب  منادـنزرف  زا  يدرمان 
(، جع  ) مهدزاود ماما  تبیغ  یـسایس  خیرات  كر : [ 5 . ] هدش لقن  نومـضم  نیمه  هب  ثیدح  باتک 123  نیا  باـب 25  نیمه  رد  ص 247 

نویدـم و ینعم  هب  و  تسا ، دادـضا  تاغل  زا  میرغ  دـندرب ، یم  مان  میرغ  هب  مهدزاود  ماما  زا  هاگ  هیقت  طرف  زا  تسا : رکذ  لباق  مود . لصف 
298 و 51. ج 297 -  راونالاراحب ، كر : دوش . یم  لامعتسا  ود  ره  نئاد 

تبیغ

اج رب  ناج و  ظفح  يارب  دوش . یم  لیلعت  هیجوت و  زین  دوعوم  يدهم  تبیغ  عوضوم  تخیر  یم  نوخ  ریشمش  زا  هک  تخس  عاضوا  نیا  رد 
ظفح رظن  زا  نیا  هتبلا  دوب ، درف  هب  رـصحنم  هکلب  ریذپ و  درخ  یعیبط و  يراک  ماما  یتسیز  ناهنپ  ییادـیپان و  نیمز ، رب  ادـخ  تجح  ندـنام 
مهم هدیاف  نیا  دوب ، مکاح  میژر  راشف  تخـس و  طیارـش  لولعم  هک  ماما  ود  نآ  يافتخا  اما  تسا ، يربهر  همادا  اوشیپ و  هحفص 15 ]  ] ناج

ار مدرم  ینهذ  هنیمز  و  دنادرگ ، سونام  يداع و  يرما  هعیش  يارب  ار  مهدزاود  ماما  ینالوط  ییادیپان  تبیغ و  مهم  هثداح  هک  تشاد  زین  ار 
هک دراد  هراب  نیا  رد  ینخس  هیـصولا  تابثا  شباتک  رد  يدوعـسم  نیـسح  نب  یلع  درک . هدامآ  ع )  ) نسحلا نب  هجح  ترـضح  تبیغ  يارب 

صاوخ زا  یکدـنا  اب  زج  تشاد و  یم  هدیـشوپ  هعیـش  زا  يرایـسب  زا  ار  دوخ  ع )  ) يداـه ماـما  هک  دـنک  یم  تیاور  وا  تسا : یندرک  لـقن 
يارب هک  یتاقوا  رد  رگم  تفگ ، یم  نخس  يا  هدرپ  تشپ  زا  نایعیش  اب  دیسر  ع )  ) يرکـسع ماما  شدنزرف  هب  تماما  نوچ  تشادن . هدوارم 
هدرپ مومع و  زا  ندیزگ  يرود  نیا  دـندید . یم  ار  وا  همه  هک  تشذـگ ، یم  اراکـشآ  دـش و  یم  راوس  بکرم  رب  ناطلـس  هناخ  هب  شندرب 
وربور هراب  کی  تبیغ  هلاسم  اب  و  دـنک ، تداع  شماما  ندوب  ناهنپ  هب  هتفر  هتفر  هعیـش  ات  دوب ، ع )  ) ناـمزلا بحاـص  تبیغ  همدـقم  ینیـشن 

[2 . ] دنا هدرمش  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  هدش  باسح  ياه  همانرب  زا  یتح  هدرک  دییات  زین  رصاعم  عبتتم  نادنمـشناد  ار  هیرظن  نیا  [ 1 . ] دوشن
نآ هک  درب ، مان  ع )  ) نامز ماما  هلاس  یتسیز 69  ناهنپ  يرغص و  تبیغ  زا  دیاب  يربک ، تبیغ  يارب  همدقم  دیهمت  دش و  رکذ  هچنآ  دییات  رد 

هحفـص . ] دشاب یم  ع )  ) يدهم ترـضح  دتمم  ینالوط و  یئادیپان  يربک و  تبیغ  تهج  هعیـش  ندـینادرگ  هدامآ  يارب  يا  هلیـسو  دوخ  زین 
هیلع نسحلا  نب  هجح  ناشدـنزرف  ینالوط  تبیغ  اب  طابترا  رد  دـش  لقن  مهدزای  مهد و  ماما  هنایفخم  یگدـنز  زا  هچنآ  دـنامن  هتفگاـن  [ 16

ناـحتما و بجوـم  هدـش و  عـقاو  هتـشذگ  ياـیلوا  ءاـیبنا و  همه  يارب  هک  تسا  یهلا  ياهتنـس  هلمج  زا  تبیغ  لـصا  هـن  رگ  و  دوـب ، مالـسلا 
زین مالسا  تما  رد  هداد  خر  شیپ  ياهتما  رد  هک  نانچ  و  تسا ، هدوب  اهنآ  هب  ندیشخب  یهاگآ  هیبنت و  يارب  يا  هلیـسو  زین  تما و  شیامزآ 

تلع هک  نآ  نخـس  هاتوک  [ 3 . ] دراد نیرید  يا  هنیـشیپ  تسین و  هقباـس  یب  روـهظ و  وـن  يا  هدـیدپ  تبیغ  تهج  نیا  زا  و  دـهد ، یم  يور 
دوب و نامه  يو  ندش  ینلع  کش  یب  اریز  دشاب ، یم  شترضح  يارب  يداع  راکشآ و  یگدنز  طیارش  ندوبن  دعاسم  مهدزاود  ماما  تبیغ 

رگا هدمآ : روهشم  ربخ  نیا  رد  هک  دندوب  مرکا  لوسر  ینیب  شیپ  عوقو  زا  كانمیب  هشیمه  نایـسابع  هک  نامه ، نادالج  تسد  هب  يراتفرگ 
دنک روهظ  نم  نادناخ  زا  يدرف  هرخالاب  هک  درک  دهاوخ  ینالوط  يردق  هب  ار  زور  نآ  ادخ  دشاب  هدنام  یقاب  زور  کی  اهنت  ناهج  رمع  زا 
نیا رد  [ 3 . ] 135 ع ،)  ) يدهم ماما  یگدنز  رد  یـشهوژپ  كر : [ 2 . ] 175 يدهملا ، [ 1  ] یقرواپ [. 4 . ] دزیر ورف  ار  روـج  ملظ و  ساـسا  و 

ص رثالا ، بختنم  [ 4 . ] 159 ص 127 -  قودصلا ،)  ) یمقلا هیوباب -  نب  یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا  همعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک  كر : باب 
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هحفص 14 لیذ  یثیدح  ینعم  نیمه  هب  بیرق  هدوملا  عیبانی  زا  لقن  هب  ثیدح 40 ، يذمرت و ص 154 ، حیحص  زا  لقن  هب  ثیدح 2 ، ، 141
. دش لقن 

بیان یفرعم  باختنا و 

هنادازآ و تسناد  یمن  تحلـصم  اـی  تسناوت  یمن  ماـما  هک  دوـب  يروـطب  یـسایس  عاـضوا  یعاـمتجا و  طیارـش  هاـگ  ره  هک  تسا  یهیدـب 
هب ات  درادـن ، مدرم  دوخ و  نیب  يا  هطـساو  یفرعم  هدـنیامن و  هحفـص 17 ]  ] باختنا زج  يا  هراچ  دـنک ، رارقرب  طابترا  شناوریپ  اب  امیقتـسم 

دش و ارجا  شیب  امک  مهد  ماما  نامز  زا  رک  نیا  لوادتم . ریذپ و  درخ  تسا  یـشور  نیا  دهد و  ماجنا  ار  دوخ  يربهر  تیلووسم  وا  هلیـسو 
ات دـش ، رتشیب  زین  ناگدـنیامن  تطاسو  تیلاعف و  ماما  یتسیز  ناهنپ  افتخا و  داـیدزا  ماـکح و  ياـه  يریگتخـس  شیازفا  نازیم  هب  هتفر  هتفر 
 - تاعیقوت دیدرگ و  دوخ  لماک  دیدج و  هلحرم  دراو  دوب  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  تافو  لاس 260 و  هک  يرغص  تبیغ  عورش  زا  هکنیا 

هطـساو هک  میزادرپب ، هعبرا  باون  تخانـش  هب  دـیاب  نونکا  دـمآ . دوجو  هب  لیلد  نیمه  هب  هلحرم و  نیا  رد  زین  تساـم -  ثحب  عوضوم  هک 
تـساجب نآ  زا  شیپ  اما  تساهنآ . دوخ  هرابرد  مه  تاعیقوت  زا  يدادـعت  و  دـندوب ، ع )  ) نامز ماما  سدـقم  هیحان  زا  هرداص  تاعیقوت  رـشن 

ربانب میـشاب . هتخادرپ  دانـسا  یبایزرا  هب  یخیرات  تاقیقحت  یملع  شور  قبط  رب  ات  دوش ، یفرعم  تاعیقوت  لـقن  رد  اـم  ذـخام  عجرم و  بتک 
هحفص 18] . ] تسام ذخام  لاس  نهک  باتک  ود  یفرعم  هدنیآ  ثحب  نیا 

تاعیقوت لماش  باتک  ود  یفرعم 

هنوگ چـیه  ياج  ات  میـسانشب ، زین  ار  اهنآ  ناگدنـسیون  و  میزادرپب ، مینک  یم  لقن  اهنآ  زا  ار  تاعیقوت  هک  يذـخام  ود  دـقن  هب  دـیاب  کـنیا 
هک شور -  نیا  ربانب  یخیرات  تاقیقحت  یملع  شور  دوش . فرطرب  الماک  تاعیقوت  لعج  لامتحا  و  دـنامن ، اـج  رب  اـم  دانـسا  رد  يدـیدرت 

عوقو نامز  رد  و  هدنام ، اج  رب  قثوم  دنمشناد  نافلوم  نالقان و  زا  هک  یبتک  كرادم  دانسا و  رب  دیاب  دوش -  یم  لماش  زین  ار  یبهذم  رابخا 
ای يرغـص  تبیغ  نامز  رد  هک  دـیامن  یم  دانتـسا  ییاهباتک  هب  زین  هدنـسیون  تهج  نیدـب  دوش ، هیکت  هدـش  ریرحت  نادـب  کیدزن  ای  هثداـح 
یم لقن  اهنآ  زا  هطساو  نودب  و  هتشاد ، رایتخا  رد  ار  لوا  تسد  لیصا  ذخام  اما  هتسیز  یم  دعب  یتدم  فلوم  ای  هدش ، هتشون  نادب  کیدزن 

ود ساسا  نیا  رب  تساوران . دراواـن و  هدنـسیون ، هب  داـمتعا  تروص  رد  فیعـض و  رایـسب  لـعج  فیرحت و  لاـمتحا  تروص  نیا  رد  دـنک .
بتک زا  یفاک -  لوصا  زا  هک  یکدنا  رگم  هحفص 19 ]  ] دوش یم  لقن  ود  نیا  زا  تاعیقوت  دوب و  ایازم  نیا  دجاو  هک  دش  هدیزگرب  يذخام 
یمق هیوباب  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دـمحم  راوگرزب  ثدـحم  زا  همعنلا  مامت  نیدـلا و  لامک  اـهنآ  نیتسخن  دوش . یم  لـقن  یمیدـق -  ربتعم 

یملع و تمظع  دنچ  ره  تسا . یـسوط  نسح  نب  دمحم  هفئاطلا  خیـش  فیلات  هبیغلا  باتک  نیمود  و  دـشاب ، یم  قودـص  خیـش  هب  فورعم 
باب نیا  رد  مالک  طسب  هب  يزاین  هدنسیون  و  دنا ، هتفای  یناهج  ترهش  هک  تسا  يدحب  یعیش  دنمشناد  ود  نیا  ياوقت  تامولعم و  تعـسو 

تیمها تحص و  و  هیقف ، ود  نیا  تادهاجم  یملع و  تیصخش  هب  مینک و  ادیپ  ناشلاح  حرش  زا  یعالطا  رصتخم  هکنیا  يارب  اما  دنیب ، یمن 
. میهد یم  شرتسگ  ار  نخس  هنماد  یکدنا  باب  نیا  رد  میرب ، یپ  رتشیب  ناشباتک 

قودص هب  بقلم  یمق  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا 

يرجه شتافو 381  لاس  وگتـسار .) هشیمه   ) قودص هب  بقلم  هیوباب و  نبا  هب  فورعم  یمق  هیوباب  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا 
تبیغ نامز  رد  مق و  رهـش  رد  ات 310  ياهلاس 302  دودح  شدلوت  نیا  ربانب  دـنا  هتـشون  لاس  دـنا  داتفه و  ار  شرمع  تدـم  نوچ  تسا و 

نیتسخن و نالقان  زا  ار  رابخا  زا  يرایـسب  اعبط  هدیـسر و  بیاغ  ماما  صاخ  بیان  نیموس  نیمود و  روضح  یناوجون  رد  دـشاب . یم  يرغص 
تکرب رپ  يدوجو  هدمآ  ربخ  رد  هک  نانچ  و  هدش ، هداز  مالـسلا  هیلع  رـصع  یلو  ياعد  هب  دوخ  وا  هک  نآ  رتمهم  و  هدینـش ، هطـساو  نودـب 
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همدقم رد  دوخ  هک  نانچ  هدوب ، شلاح  لماش  هتسویپ  ع )  ) رصع یلو  تایانع  [ 1 . ] تسا هدناسر  ریخ  مدرم  هب  وا  هلیسو  هب  دنوادخ  هک  هدوب 
هدرک و وا  هب  باوخ  رد  ع )  ) ناـمز ماـما  هک  هحفـص 20 ]  ] هدوب يا  هیـصوت  زین  باتک  نیا  فینـصت  هزیگنا  دسیون : یم  نیدلا  لامک  باتک 

تازایتما زا  [ 2 . ] دشاب هدـش  رکذ  ناشتما  زا  ناربمایپ  یتسیز  ناهنپ  نارود  نآ ، رد  هک  دـنک  فیلات  تبیغ  عوضوم  رد  یباتک  دـنا  هتـساوخ 
روانهپ روشک  یملع  زکارم  هب  مق  شهاگداز  زا  و  هتخادرپ ، یملع  ياهترفاسم  هب  دوخ  تامولعم  لیمکت  يارب  يو  هک  نیا  قودص  یگدنز 

و دزومآ ، ثیدـح  داتـسا  زا  میقتـسم  ندینـش  عامـس و  شور  هب  دریگ و  هرهب  ناثدـحم  ناهیقف و  سلجم  زا  ات  تسا ، هدرک  چوک  یمالـسا 
(، ع  ) اضرلا دهـشم  روباشین ، ناـجرج ، داـبآ ، رتسا  ير  ياهرهـش  هب  مق  زا  سدـقم  فدـه  نیا  اـب  وا  دزادرپ . میلعت  هضاـفا و  هب  دوخ  سپس 

هلاسم رصع  نآ  رد  [ 3 . ] تخادرپ میلعت  ملعت و  هب  درک و  رفس  هناغرف  دنقرمـس ، قالیا ، خلب ، نادمه ، هنیدم ، هکم ، هفوک  دادغب ، دورلاورم ،
هعیش هیلع  یبهذم  ياه  هقرف  فلتخم و  ياههورگ  زا  هک  دوب  یتاهبش  مالـسلا و  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دنزرف  تبیغ  ینید ، عماجم  زور 
یلقع هلدا  اب  و  درک ، زاغآ  ار  دوخ  یملع  داهج  داهن و  ماگ  دازآ  ثحب  هکرعم  رد  نافلاخم  هب  ییوگباوج  يارب  وا  دـش . یم  یماما  هدزاود 

تردق و  تشگ ، همه  دز  نابز  هک  دمآ  رب  هدـهع  زا  وکین  نانچ  تخادرپ و  هیماما  هعیـش  بهذـم  تیناقح  تابثا  تاهبـش و  عفد  هب  یلقن  و 
. هدش لقن  وا  تاجاجتحا  تارظانم و  زا  يا  هنومن  نیدلا  لامک  باتک  لوا  شخب  رد  دیدرگ . نهربم  عیـشت  ینابم  يراوتـسا  وا و  لالدتـسا 

رگید هحفـص 21 ]  ] و [ 6  ] هیدـیز و  [ 5  ] هـفقاو و  [ 4  ] هیـسووان اـب  دوش  یم  ماـما  تبیغ  عوضوم  فارطا  رد  هک  ییاـه  لاکـشا  هب  خـساپ  رد 
ياوشیپ هعیـش و  هقف  رادـمچرپ  قودـص  هک  نآ  نخـس  هاـتوک  هدرک ، تاـبثا  ار  تیبـلا  لـها  یبهذـم  یتـسرد  هتخادرپ و  ثحب  هب  نارکنم 

هیقفلا هرـضحی  نم ال  زا : تسترابع  اهنآ  نیرتفورعم  هک  دـشاب  یم  نالکو  درخ  فیلات  دیـس  بحاص  هیماـما و  بهذـم  عفادـم  ناثدـحم و 
، لاصخلا باتک  عیارـشلا ، للع  مالـسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  هعیـش ) ثیدـح  هعبرا  بتک  زا  باتک  نیمود  )
6 همدقم ، نیدلا ، لامک  [ 3 . ] 3، نیشیپ ذخام  [ 2 . ] 502 نیدلا ، لامک  [ 1  ] یقرواپ رظن : دروم  باتک  اما  تاداقتعالا . باتک  دیحوتلا ، باتک 

تافو ترضح  نآ  دنتفگ  مالسلا -  هیلع  قداص  رفعج  مشش -  ماما  تافو  زا  سپ  هک  دنتسه  يولع  نایعیش  زا  یتعامج  هیسووان  [ 4 . ] 11 - 
تلحر هک  دنتسه  يا  هقرف  هفقاو  [ 5 (. ] یتخبون نادناخ  . ) دیـشک راظتنا  دیاب  يدهم  ناونع  هب  ار  يو  نتـشگزاب  و  هدرک ، تبیغ  هکلب  هتفاین 

رپ لدع  زا  ار  ایند  ات  تسا و  هدنز  هک  دنتـسناد  يدهم  مئاق و  ار  ترـضح  نآ  و  دـندرک ، راکنا  ار  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح 
رد مالسلا -  هیلع  نیسح  نب  یلع  داجـس -  ترـضح  زا  دعب  هک  دندوب  یناسک  هیدیز  [ 6 (. ] یتخبون نادناخ   ) درک دهاوخن  تلحر  دـیامنن 
رد دوب  یلزتعم  ءاطع  نب  لصاو  نادرگاش  زا  نوچ  دـیز  دـندرک . تعیب  کلملادـبع ) نب  ماـشه  تفـالخ  ماـیا  رد   ) دـیز وا  دـنزرف  اـب  هفوک 
نب یلع  رگید  رسپ  هیفنح  دمحم  قح  ار  تماما  هک  يا  هتسد  هیناسیک  دندش . یلزتعم  همه  وا  ناوریپ  دیدرگ و  لازتعا  ریپ و  يداقتعا  لوصا 
دوب یفقث  دیبع  یبا  نب  راتخم  بقل  ناسیک  و  دندیورگ ، وا  هب  دنتسناد و  یم  دوبن ) ع )  ) ارهز ترضح  شردام  هک   ) مالـسلا هیلع  بلاط  یبا 
(. 51  - 5 یتخبون ، نادناخ   ) دندرمش یم  وا  لماع  ار  راتخم  دوخ و  ردپ  یصو  ار  هفینح  دمحم  هیناسیک  تشاد . تسایر  هقرف  نیا  رب  هک 

همعنلا مامت  نیدلا و  لامک 

. دـشاب یم  ع )  ) ناـمز ماـما  تبیغ  عوـضوم  رد  و  هتفرگرب ، رد  ار  هحفص 22 ]  ] هحفـص زا 680  شیب  هک  گرزب  دنمـشزرا و  تـسا  یفیلاـت 
ماما تخانش  بوجو  دنک و  یم  نایب  نیمز  رب  ار  هللا  هفیلخ  دوجو  ترورض  تسخن  هدرک : میظنت  ار  بلاطم  مامت  يا  هقیلس  نسح  اب  فلوم 

هک ار  يا  هرظانم  و  دزادرپ ، یم  هیفقاو -  هیدیز و  دننام  یماما -  دنچ  نایعیش  نیفلاخم و  لاکـشا  در  هب  سپـس  دهد ، یم  حرـش  ار  اوشیپ  و 
ات تسا  هتشذگ  ناربمایپ  تبیغ  حیـضوت  رد  باتک  زا  باب  تفه  دعب  دنک . یم  لقن  هتـشاد  یملید  هلودلا  نکر  سلجم  رد  يدحلم  اب  دوخ 

هداد صاصتخا  یثیداحا  رکذ  هب  نیدـلا  لامک  زا  يرگید  مهم  شخب  دـیامنن . هولج  دـننام  یب  بیرغ و  ع )  ) يدـهم تبیغ  ار  ناگدـنناوخ 
تبیغ هب  اهنآ  زا  يرایـسب  رد  و  دـنا ، هداد  مئاق  ماما  تبیغ  عوقو  زا  ربخ  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  کـت  کـت  مرکا و  لوسر  هک  هدـش 
حرـش هب  مه  لصف  دنچ  دراذگ . یمن  یقاب  دیدرت  ياج  فصنم  ققحم  يارب  هک  يروطب  هدش ، حیرـصت  ود  ره  تدـم  زارد  تدـم و  هاتوک 
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یـشخب رد  سپـس  دراد . صاصتخا  تبیغ  تلع  دنا و  هدید  یلاسدرخ  رد  ار  ناهنپ  ياوشیپ  نآ  هک  یناسک  و  ع )  ) نسحلا نب  هجح  تدالو 
هدرک زارد  يرمع  هک  یناسک  ناتـساد  هب  باتک  رخآ  لوصف  رد  دش . دـهاوخ  عقاو  ام  ثحب  دروم  هک  دزادرپ  یم  تاعیقوت  لقن  هب  لقتـسم 

هیلع اضرلا  یـسوم  نب  یلع  يارغ  هباطخ  لقن  اب  تسا و  هتخادرپ  هنوگ  نیا  زا  یثحابم  مئاـق و  جورخ  ياـه  یناـشن  راـظتنا و  باوث  و  دـنا ،
مهم و ياهتمـسق  زا  دشخب . یم  ماتخ  نسح  ار  باتک  هعیـش ، رد  يربهر  تیمها  ماما و  هب  عجار  ورم  عماج  دجـسم  رد  انثلا  هیحتلا و  فالآ 
هحفـص 23]  ] ترـضح مرکا و  لوسر  زا  یتایاور  لقن  هب  اهنآ  رد  قودص  خیـش  هک  تسا ، باتک  ات 38  باب 25  نیدـلا  لامک  هجوت  لباق 

ترـضح نآ  ینـالوط  تبیغ  هب  تما ، نیا  دوعوم  يدـهم  ياـهیگژیو  حرـش  نمـض  اـهنآ  رد  هک  دزادرپ  یم  موصعم  ماـما  هدزاـی  همطاـف و 
يراصنا هللادـبع  نب  رباـج  زا   - 1 دوش : یم  لـقن  هدـیزگرب و  ناوارف  تاـیاور  نآ  عوـمجم  زا  تیاور  ود  هنوـمن  يارب  دـنا . هدرک  حیرـصت 

هیبش قلخ  قلخ و  رد  تسا . نم  هینک  شا  هینک  نم و  مان  شمان  تسا . نم  نادـنزرف  زا  يدـهم  تفگ : ص )  ) ادـخ لوسر  هک  هدـش  تیاور 
یم مدرم  يوس  هب  [ 1  ] بقاث باهـش  دننام  سپـس  دـنوش . یم  هارمگ  نآ  رد  اهتما  هک  یتریح  تسا و  یتبیغ  ار  وا  تسا . نم  هب  مدرم  نیرت 

یلعوبا دیوگ ، قاحسا  نب  میهاربا  نب  دمحم  - 2 [ 2 . ] دنک یم  رپ  طسق  لدع و  زا  هدش  هتشابنا  ملظ  روج و  زا  هک  نآ  زا  دعب  ار  نیمز  دیآ .
: تفگ یم  مدینش  ماما ) صاخ  بیان  نیتسخن   ) مردپ زا  تفگ ، هک  مدینش  ماما ) ریفس  نیمود   ) يرمع نامثع  نب  دمحم  زا  تفگ ، مامه  نب 
: دندرک لاوس  هدش  تیاور  شناردپ  زا  هک  ربخ  نیا  هرابرد  مدوب -  شروضح  رد  نم  هک  یتقو  مالـسلا -  هیلع  یلع  نب  نسح  دـمحموبا  زا 
زا  ] دسانـشن ار  دوخ  نامز  ماما  دریمب و  سک  ره  انیقی  و  هحفـص 24 ]  ] دنام یمن  یلاخ  شقلخ  رب  ادخ  تجح  زا  تمایق  زور  ات  نیمز  اعطق 

تـسا قح  ربخ  نیا  انامه  تفگ : ع )  ) يرکـسع ماما  كرـش .) رفک و  رد  ینعی   ) تسا تیلهاـج  رـصع  ندرم  دـننام  شگرم  يداـقتعا ] رظن 
: داد خـساپ  تسیک ؟ امـش  زا  دـعب  ماما  تجح و  ادـخ ! ربمایپ  رـسپ  يا  دـش : هتفگ  ترـضح  هب  تسا . قح  زور  ییانـشور ]  ] هک روط  ناـمه 

تیلهاج نامز  ندرم  دننامه  شندرم  داقتعا ] تهج  زا   ] دسانـشن ار  وا  دریمب و  سک  ره  تسا ، نم  زا  دعب  تجح  ماما و  وا  دمحم . مدنزرف 
و دنوش ، یم  ناریح  نآ  رد  نالهاج  هک  تسا  مدرم ] مشچ  زا   ] یتبیغ ار  وا  اعطق  شاب ! هاگآ  یتسرپ .] تب  نامز  مالسا ، زا  لبق  ینعی   ] تسا

یم غورد  ار  نآ  دـننک  یم  نییعت  تقو  شروـهظ ] يارب   ] هـک یناـسک  و  دـنتفا ، یم  تکـاله  هـب  نآ  رد  یتدـیقع ] هـبنج  زا   ] لـطاب ناوریپ 
هفوک فجن  رد  شرـس  يالاب  هک  منیب  یم  ار  يدیفـس  ياـهمچرپ  نم  اـیوگ  دـنک ، یم  جورخ  وا  داـسف ] رفک و  یماـگنه  نیا  رد  . ] دـنرمش

هب دوش و  یم  هدـید  نامـسآ  رد  بش  هک  ریت  دـننام  يا  هلعـش  بقاـث : باهـش  [ 1  ] یقرواپ هحفص 25 ] [. ] 4  ] خیش [ 3 . ] دـنک یم  تکرح 
باهش تکرح  هب  ملظ  ترثک  نامز  رد  ترضح  روهظ  هیبشت  یسراف .) گنهرف   ) دور یم  ییوس  هب  ییوس  زا  تعرس  هب  يا  هلولگ  تروص 
هحفص و  هدش ، تیاور  رگید  قیرط  زا  هک  ثیدح 4 و 5  تسا  نآ  هیبش  و  ثیدح 1 ، ، 286 نیدلا ، لامک  [ 2 . ] تسا هجوت  لباق  تملظ  رد 
یخرب هدش  بجوم  نانمشد  ءوس  تاغیلبت  هنافـساتم  [ 4 . ] ثیدح 9 ، 409 نیدلا ، لامک  [ 3 (. ] ع  ) يرکـسع نسح  ماما  زا  ثیدح 7   408

نهذ ندش  نشور  يارب  خیش . هملک  تسا  هنوگ  نیا  زا  و  دنک ، ادیپ  زیمآ  تراقح  ینعم  ام  فرع  رد  تسا  هتشاد  یلاع  میهافم  هک  اه  هژاو 
وا رب  يریپ  يدـنملاس و  هک  نآ  دوش : راکـشآ  املع  مان  زا  شیپ  نآ  ندروآ  ببـس  ات  دوش  یم  لقن  ادـخهد  هماـن  تغل  زا  نآ  یناـعم  هماـع 

رمع لوـط  رد  هک  يرایـسب  هبرجت  هطـساوب  دـنیوگ  ار  ملعلا  ریثـک  درم  موـق ، گرزب  ریبـک و  رمع ، رخآ  اـت  یگلاـس  زا 51  اـی  ددرگ  رهاـظ 
هیفوص حالطصا  رد  تیاور ، داتسا  دشاب ، ثیدح  يوار  ناثدحم  حالطصا  رد  دشاب ، يداتسا  طیارش  عماج  هک  یـسک  هیقف ، ملاع  هتخودنا ،

. لماک ناسنا 

یسوط نسح  نب  دمحم  رفعجوبا  هفئاطلا  خیش 

لاح تسا . هعیـش  نافلوم  ناسانـش و  ثیدح  نیرتگرزب  زا  ناهیقف و  داتـسا  ( 460  - 385  ) یـسوط نسح  نب  دمحم  رفعجوبا  هفئاطلا  خـیش 
تساـیر و دـناشک . تشاد -  ینید  یملع و  یـسایس و  تیزکرم  هک  دادـغب -  هـب  لاـس 408  رد  ار  وا  تاـمولعم ، لـیمکت  هب  قوش  بلط و 
سرد و هزوح  زا  یسوط  دوب . دیفم  خیـش  هب  فورعم  نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم  هعیـش  هغبان  هنازرف و  هیقف  اب  نامز  نآ  رد  هعیـش  تیعجرم 
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ملعا هب  هعیـش  تماـعز  سپـس  تشگ . دـمآ  رـس  یلقن  یلقع و  موـلع  رد  دوـمن و  هدافتـسا  تشذـگ  رد  هک  لاس 413  اـت  داتـسا  نیا  ثحب 
زا زین  یسوط  خیـش  تشاد ، ار  یبهذم  یملع و  ماقم  نیا  شتوف 436  لاس  ات  دیسر و  یضترم  دیس  يدهلا  ملع  ینعی  دیفم  خیـش  نادرگاش 

ماکحا و طابنتـسا  تردـق  شناد و  روفو  هداعلا و  قوف  دادعتـسا  هک  نامز  نیا  رد  دوب . شـصاخ  هجوت  دروم  تفرگ و  یم  هرهب  شتاضافا 
تالکـشم و لح  عجرم  و  دـش ، هدـیزگرب  ملع  نابلاط  یملع  تسایر  هعیـش و  ییاوشیپ  هب  دوب  هدـش  نشور  نادنمـشناد  رب  یـسوط  داهتجا 
هک دیـسر  يدح  هب  يو  یملع  هاگیاپ  دش . نادهتجم  املع و  هاگـشزومآ  دوب  دادغب  خرک  هلحم  رد  هک  شا  هناخ  و  دیدرگ ، تاهبـش  خساپ 

ار مالک  سیردت  یسرک  یسابع  هفیلخ  هللا  رماب  مئاقلا  هک  يروطب  تشگ ، عقاو  زین  ینس  نادنمشناد  مارتحا  دروم  هعیش ، تیعجرم  رب  هوالع 
گرزب و دنمـشناد  نیا  هناخ  و  داد ، خر  دادـغب  رد  لاـس 488  هک  یبوشآ  زا  سپ  [ 1 . ] درک لوـحم  وا  هب  دوـب -  ییـالاو  یملع  هبتر  هک  - 

یلع ترـضح  يوبن  ملع  هنیدم  باب  هب  هدرزآ  لد  وا  هحفـص 26 ]  ] دش هتخوس  ماوع  بصعت  شتآ  هب  خرک  هلحم  رد  هعیـش  مهم  هناخباتک 
يرفعج هقف  یمالـسا و  موـلع  سیردـت  ياـه  هزوـح  ییاـپ  رب  سرادـم و  سیـسات  هب  و  درک ، چوـک  فـجن  هب  دروآ و  يور  مالـسلا  هـیلع 

نیا دـیدرگ . ماـقم  یلاـع  ینید  عـجارم  ماـظع و  ياـهقف  هدـنهد  شرورپ  و  هعیـش ، تیناـحور  ملع و  زکرم  فـجن  سپ  نآ  زا  و  تخادرپ ،
خیـش ناونع  هتـسیاش  قحب  ار  وا  درک  فیلات  لاـجر  مـالک و  هقف و  ثیدـح و  نآرق و  ریـسفت  رد  هک  يردـق  نارگ  راـثآ  یملع و  تامدـخ 
ریسفت رد  نایبت  تساهنآ : هلمج  زا  هک  [، 2  ] هدش هدرمش  ددع  تفه  لهچ و  یسوط  خیش  تافیلات  دنادرگ . ءاهقفلا  ذاتسا  هیمامالا و  هفئاطلا 
یفاشلا صیخلت  هقف ، لوصا  رد  هدعلا  تساهقف ، عجرم  هعیش و  یثیدح  ربتعم  رایسب  باتک  راهچ  زا  باتک  ود  هک  راصبتسا  بیذهت و  نآرق ،

[. 3 . ] دوش یفرعم  رتشیب  دیاب  تسام و  رظن  دروم  کنیا  هک  نسحلا  نب  هجح  ترـضح  یتسیز  ناهنپ -  عوضوم  رد  هبیغلا  باتک  تماما ، رد 
يارب [ 3 . ] 8 نیشیپ ، ذخام  [ 2 . ] 9 ص 3 -  ینارهت ، گرزب  اقآ  خیـش  ملق  هب  نآ  فلوم  لاح  حرـش  رد  همدـقم  هبیغلا ، باـتک  [ 1  ] یقرواپ

، موس دلجم  یسوط ، نسح  نب  دمحم  رفعجوبا  یسوط ، خیش  هماندای  هب : دوش  عوجر  وا  یگدنز  یسوط و  خیـش  راثآ  لاح و  حرـش  هعلاطم 
نمهب 1354. یناسارخ ، هداز  ظعاو  دمحم  داتسا  ششوک  هب 

تبیغ عوضوم  رد  باتک  فیلأت  هقباس 

هتخانشان يدادیور  نانآ  يارب  و  دوب ، هدش  دزشوگ  باحصا  هب  راهطا  همئا  نابز  زا  عوقو  زا  شیپ  اهلاس  مالـسلا  هیلع  مئاق  ماما  تبیغ  هعقاو 
شیپ نآ  فارطا  رد  هک  ییاهثحب  و  ناگدـنیآ ، هب  عوقولا  ردان  ییانثتـسا و  هثداح  نیا  غـالبا  يارب  مه  ناـنآ  دوبن . هرظتنم  ریغ  يا  هثداـح  و 

يروطب دندرک ، فیلات  هبیغلا  ای  هبیغلا  باتک  كرتشم  مان  اب  ییاهباتک  هحفص 27 ]  ] درذگ یم  نهذ  هب  هک  ییاه  لاکشا  باوج  دیآ و  یم 
امهیلع اضر  ماما  رفعج و  نب  یـسوم  ترـضح  باحـصا  هک  میروخ  یم  رب  هنیمز  نیا  رد  ییاهباتک  مان  هب  نهک  ذخام  رد  نونکا  مه  ام  هک 

، هدـش ییوگ  شیپ  مهدزاود  ماما  تبیغ  عوقو  اهنت  هن  رتشیپ  لاس  دـصکی  زا  نیا  ربانب  [ 1 . ] دنا هداد  ربخ  دمآ  شیپ  نیا  زا  هتشون و  مالـسلا 
اب اه  ییوگ  شیپ  نآ  تسویپ و  عوقو  هب  انیع  شنامز  ندیسر  ارف  زا  دعب  هک  دوب ، هدش  ریرحت  زین  هبیغلا  باتک  مان  هب  لقتـسم  یتافیلات  هکلب 
ره دیسر . تابثا  هب  ع )  ) دوعوم يدهم  تبیغ  هرابرد  ص )  ) لوسر تیب  لها  زا  هدیسر  ثیداحا  تحص  و  دش ، قباطم  یجراخ  ياهدادیور 
هک نانچ  دنرب ، یم  مان  ار  اهنآ  زا  یـضعب  هاگ  هک  هدوب ، ام  ثحب  دروم  فلوم  ود  سرتسد  رد  یلو  هدـنامن ، اج  رب  ام  يارب  بتک  نیا  دـنچ 

همئا باحـصا  زا  اهنآ  نیفلوم  هک  اهباتک  نیا  هلمج  زا  دنک . یم  رکذ  ار  بتک  نیا  زا  یخرب  دوخ  تسرهف  لاجر و  باتک  رد  یـسوط  خیش 
: میرب یم  مان  هتفرگ  رارق  مجنپ  مراهچ و  نرق  ياملع  هدافتـسا  دروم  هک  ار  ربتعم  باتک  دنچ  هدش ، هتـشون  تبیغ  زا  شیپ  اهلاس  دـنا و  هدوب 
ود ره  هک  هتـشاد  زین  مئاقلا  باتک  مان  هب  يرگید  باـتک  ع .)  ) همئـالا داوج  باحـصا  زا  يزاوها  راـیزهم  نب  یلع  فیلاـت  محـالملا  باـتک 

هبیغلا هحفص 28 ] . ] تبیغ عوضوم  رد  م 224 )  ) دارس بوبحم  نب  نسح  فیلات  هخیشملا  تسا . ع )  ) يدهم ترضح  روهظ  تبیغ و  هرابرد 
هک بتک  نیا  دوجو  [ 2 . ] تسا هدوب  مهدزای  ماما  میرکت  دروم  هیماما و  فورعم  ياملع  زا  هک  م 260 )  ) يروباشین ناذاش  نب  لضف  فیلات 

دوجو لصا  رد  زین  تنـس  لها  ناردارب  هک  صوصخب  دـناسر . یم  ار  عوضوم  تیعطق  تیمها و  تسا  تبیغ  هرابرد  هدیـسر  راـبخا  يواـح 
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هللا تیآ  موحرم  فیلات  يدهملا  باتک  باب  نیا  رد  [ 3 . ] دنا هدرک  لقن  مه  ار  شتایصوصخ  زا  يرایسب  دنناتسادمه و  ام  اب  دوعوم  يدهم 
تیآ فیلات  رـشع  یناثلا  مامالا  یف  رثالا  بختنم  باتک  و  تسا ، ینـس  ياملع  ذخام  زا  ثیداحا  لقان  عجرم و  وکین  ردص  نیدلاردص  دیس 
ماما هیحان  زا  هرداص  تاعیقوت  شیب  امک  اهباتک  نیا  زا  یخرب  رد  درادرب . رد  ار  ود  ره  ینـس  هعیـش و  نیثدـحم  رابخا  یناگیاپلگ  یفاص  هللا 

تاعیقوت هب  لماک  لقتسم و  یشخب  هک  تبیغ  نامر  هب  کیدزن  نهک و  تافیلات  زا  هدرک  یسررب  هدنـسیون  هک  اجنآ  ات  اما  هدش ، لقن  بیاغ 
یمیدق و رثا  ود  نیا  زین  هدنـسیون  تهج  نیدب  و  هدش ، پاچ  هک  تسا  یـسوط  هبیغلا  باتک  يرگید  نیدلا و  لامک  یکی  هداد ، صاصتخا 
ام ذخام  ود  رد  هدمآ  یـسربط  جاجتحالا  باتک  نایاپ  رد  هک  یتاعیقوت  اما  داد . رارق  تاعیقوت  لقن  رد  دوخ  یلـصا  عجرم  ذـخام و  ار  قثوم 

لقن ار  تاعیقوت  هتفرگ  هرهب  دوخ  ياج  رد  زین  دراد  يرتشیب  تمدـق  هحفـص 29 ]  ] هک هجحلا ) باب   ) یفاک لوصا  باتک  زا  هتبلا  تسه . زین 
ماما یسوم و  نب  یلع  رفعج و  نب  یسوم  ترضح  باحصا  هک  باتک  تشه  لماک  تاصخـشم  هظحالم  يارب  [ 1  ] یقرواپ [. 4 . ] میا هدرک 
هیلع نامز  ماما  تبیغ  رد  دنچ  ینخس  هب : دوش  عوجر  هدرک -  رکذ  یسوط  خیـش  ار  یـضعب  و  دنا -  هتـشون  مالـسلا  مهیلع  يرکـسع  نسح 

ات هک  یسراف  یبرع و  ياهباتک  تاصخشم  زا  عالطا  يارب  [ 3 . ] 23  - 22 جع ،)  ) مهدزاود ماما  تبیغ  یسایس  خیرات  [ 2 . ] 40  - 39 مالسلا ،
نوماریپ هلاسر  باتک و  یفرعم 355  رد  ع )  ) يدهم ماما  همانباتک  هب : دوش  عوجر  هدـش  هتـشون  ع )  ) نامزلا بحاص  ترـضح  هرابرد  نونک 

دنامن هتفگان  [ 4 . ] دراد ار  تبیغ  هرابرد  هدش  هتـشون  ياهباتک  هک  دعب  هب   78:16 هعیشلا ، فیناصت  یلا  هعیرذلا  و  جع .)  ) هللا هیقب  ترـضح 
زا رتمک  نآ  رد  لوقنم  تاعیقوت  دـشاب ، یم  لاس 329  زا  لبق  يرغـص و  تبیغ  نامز  رد  شفیلات  هک  نآ  اب  یفاک  لوصا  نیمدـقتم  بتک  زا 

میهاربا نب  دـمحم  فیلات  هبیغلا  باـتک  اـما  هدروآ . دوخ  بساـنم  لـصف  رد  هدرک و  عیطقت  ار  تاـعیقوت  هوـالعب  تساـم ، عجرم  باـتک  ود 
. تسا تاعیقوت  دقاف  هدش  نیودت  مراهچ  نرق  رد  ود  ره  هک  ینارحلا  هبعش  نبا  لوقعلا  فحت  ینامعنلا و 

هبیغلا باتک  ياوتحم 

هک هعیـش  قرف  رگید  هفقاو و  هیـسووان و  هیناسیک و  لاوقا  لاطبا  هب  هک  یعـضاوم  دننام  دراد ، نیدـلا  لامک  هب  تهابـش  اهتمـسق  یـضعب  رد 
ياـهیگژیو و  ع )  ) ناـمزلا بحاـص  تدـالو  هـمئا و  هناـگ  هدزاود  دادـعت  باـب  رد  هـک  يراـبخا  زین  و  دزادرپ ، یم  دنتــسین  یماـما  هدزاود 

تـسا یلـصفم  شخب  رد  دراد  نآ  اب  هک  یمهم  توافت  اما  هدمآ . نیدلا  لامک  رد  هک  تسا  یتایاور  هباشم  اعبط  دنک ، یم  لقن  شترـضح 
رکذ هب  نینچمه  درک . میهاوخ  لـقن  ار  نآ  زا  يا  هدـیزگ  همجرت  اـم  و  ( 244 ص 214 -   ) هداد صاصتخا  هعبرا  باون  لاـح  حرـش  هب  هک 

یعیرش دننام  دندرک  ار  ماما  تطاسو  تیب و  اب  ياعدا  غورد  هب  هک  یناسک  یفرعم  و  ( 214 ص 209 -   ) باون هتسیاشان  ای  هتسیاش  يالکو 
. دش دهاوخ  هراشا  اهنآ  هب  هک  دزادرپ  یم  یناغملش  جالح و  روصنم  نب  نیسح  يریمن و  و 

ذخأم یبایزرا 

نـشور میدرک  اهنآ  دنمـشناد  فلوم  ود  هبیغلا و  باتک  همعنلا و  مامت  نیدلا و  لامک  باتک  ود  زا  هک  يرـصتخم  یفرعم  ای  ذخام  یبایزرا 
تبیغ هثداح  عوقو  نامز  هب  کیدزن  هحفـص 30 ]  ] هک تهج  نآ  زا  هژیوب  و  نانیمطا ، لباق  ربتعم و  تسا  يذـخام  رثا  ود  نیا  هک  دوش  یم 

نیا رد  هک  يرابخا  تسا . تاعیقوت  تاعوضوم  رد  دنـس  نیرت  نئمطم  تسا و  یخیرات  شزرا  ياراد  دشاب  یم  تاعیقوت  رودـص  يرغص و 
رادنید فورعم و  يدارفا  ناسانش  ثیدح  دزن  رد  نارازگ  ربخ  نیا  هدش . رکذ  همه  نآ  نایوار  مان  تسا و  دنـسم  رثکا  هدش  لقن  باتک  ود 

عقاو لوبق  دروم  دـناوت  یم  رتشیب  نیا  ربانب  هدـش و  لقن  فلتخم  قرط  زا  تاعیقوت  زا  یـضعب  تسا . نانیمطا  لباق  ناـشراتفگ  دـنقداص و  و 
رد نانآ  هک  هدوب  هنوگ  نیدـب  ثیدـح ، ناگرزب  اهقف و  دزن  یملع و  ياـه  هزوح  رد  صوصخب  یمالـسا  تیبرت  ـالوصا  مینادـب  دـیاب  دوش .

ناشرظن رد  هک  دـندرک ، یمن  لقن  دوخ  بتک  رد  دـنتفریذپ و  یمن  ار  نآ  دـندرک  یمن  ادـیپ  يربخ  هب  نانیمطا  ات  یملع  يداقتعا و  لئاسم 
دوب رتشیب  تشاد  یعرـش  فیلاکت  ای  یتدیقع  هبنج  هک  همئا  هب  بوسنم  رابخا  دروم  رد  تقد  نیا  دوبن . هچیزاب  يرـسرس و  يراک  نید  راک 
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دروم ثیدح و  دنـس  یـسررب  زا  دـعب  ناثدـحم  ناهیقف و  دریگن . ماجنا  قح  ياضر  فالخ  رب  یلمع  ای  دوشن  هداد  اهنآ  هب  غورد  تبـسن  ات 
حیحص دوبن  ینید  تایرورـض  نآرق و  لقع و  فلاخم  نوچ  و  دنداد ، یم  رارق  يرگن  فرژ  هقادم و  دروم  ار  نآ  ینعم  ظفل و  شرودص ،
ثیدـح ناروشناد  نیا  بتک  رد  هدـش  لقن  رابخا  هجیتن  رد  دـندرک . یم  یفرعم  دنتخانـش و  یم  زاب  طابنتـسا  تردـق  اـب  ار  نآ  حیحـصان  و 

نیقی رتاوتم و  هک  تسا  یکرتشم  ردـق  ياراد  بیاغ  ماما  عوضوم  رد  هک  صوصخب  تسا ، شریذـپ  لباق  حیحـص و  ربتعم و  الومعم  سانش 
لباق همئا  هب  بوسنم  رابخا  دـننام  شرابخا  همه  تسا  نالاس  نهک  نیرمعم و  لاح  حرـش  رد  هک  باتک  ود  زا  یتمـسق  یلب  دـشاب . یم  روآ 
لقن رد  نافلوم  تقد  هاگ  لاح  نیع  رد  دراد . رتشیب  یسررب  هب  زاین  تسا و  ناتساد  هیبش  تاعومسم و  هحفص 31 ]  ] زا نوچ  تسین ، دامتعا 

ار نآ  یسوط  خیش  و  هدرک ، رمع  لاس  زا 140  شیب  هک  يدرم  تشذگرس  دننام  تسا ، روآ  تفگش  يرابخا  نینچ  تایـصوصخ  ذخام و 
خیرات هب  شمیوقت  رد  هک  هغالبلا -  جـهن  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانخـس  هدـنروآ  درگ  فورعم و  دنمـشناد  یـضر -  فیرـش  طخ  نیع  زا 
فلوم لالدتـسا  تردق  هبیغلا -  باتک  صوصخب  باتک -  ود  ره  يایازم  زا  [ 1 . ] دیامن یم  لقن  هدوب  هتشون  لاس 381  مرحم  هبنشکی 15 

ریغ هن  تسا  يرشع  ینثا  هعیش  ریغ  ناناملسم  اب  نخـس  يور  هتبلا  دریگ و  یم  ماجنا  مصخ  تالوبقم  یبهذم و  رابخا  هیاپ  رب  هک  تسا ، نآ 
عوقو ینیع و  ياه  هنومن  هب  ع )  ) ناـمز ماـما  رمع  لوط  زا  ثحب  رد  یتفگـش  داعبتـسا و  ندرک  فرطرب  يارب  باـتک  ود  ره  رد  ناناملـسم .
يزرم رد  همه  ناگداز  یمدآ  رمع  دوشن  نامگ  ات  دننک ، یم  لقن  ار  نالاس  نهک  زا  يرایسب  تشذگرـس  دنیامن و  یم  دانتـسا  نآ  یجراخ 

. دراد دوجو  رمع  ندش  ینالوط  باب  رد  دایز  ییانثتسا  دراوم  یتفگـش ، رـسارس  ناهج  رد  دوش  تباث  هکلب  دور ، یمن  رتارف  هک  تسا  نیعم 
میظنت فیلاـت و  نسح  زا  هک  تسا ، يرتشیب  راـبتعا  تیمها و  ياراد  هباـشم  بتک  اـب  ساـیق  رد  اـم  ذـخام  باـتک  ود  هک  نآ  نخـس  هاـتوک 

، دـشاب یم  يرغـص  تبیغ  نامز  رد  هرداص  تاعیقوت  تبیغ و  هلاسم  یـسررب  هعلاـطم و  يارب  عجرم  نیرتهب  و  تسا ، رادروخرب  زین  بلاـطم 
یـسرتسد هدنامن  اج  رب  اهنآ  زا  یمان  زج  ام  يارب  زورما  هک  يذخام  هب  ینامز ، برق  هطـساوب  هدنـسیون  هحفـص 32 ]  ] ود ره  هک  صوصخب 

دوخ بتک  رد  لیصفت  هب  هعیش  نیخروم  ار  حور  نب  نیسح  لاح  حرش  الثم  دنا ، هدرک  وگزاب  نیتسخن  نالقان  زا  رثکا  ار  اهدادیور  هتشاد و 
هک ( 450  - 372  ) لاجر بحاص  یشاجن  تیاور  خویش  زا  یفاریس  حون  نب  یلع  نب  دمحا  سابعلاوبا  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  دنا  هدرک  رکذ 

[2 . ] میوش یم  ربخ  اب  نآ  ياوتحم  زا  هبیغلا  باـتک  هطـساو  هب  یلو  هدیـسرن  اـم  هب  باـتک  نیا  هعبرا . يـالکو  راـبخا  ماـن  هب  هتـشاد  یباـتک 
تافیلات ياراد  تسا  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  باحـصا  زا  هک  یمق  يریمح  کـلام  نب  نیـسح  نب  رفعج  نب  هللادـبع  ساـبعلاوبا  نینچمه 

لاجر یـسوط و  خیـش  تسرهفلا  هلیـسوب  ام  باتک  ود  نیا  زا  تاعیقوتلا . لئاسملا و  باتک -  و  هبیغلا ، باتک  تساهنآ : زا  هک  هدوب  يدـنچ 
نیدـب و  میروخ ، یم  رب  هدـش  لقن  وا  زا  هک  يرابخا  هب  ررکم  تسام  ذـخام  هک  مه  یـسوط  هبیغلا  باتک  رد  و  میوش ، یم  ربخ  اـب  یـشاجن 

خیش قودص و  ینیلک و  دننام  هعیش -  گرزب  ناهیقف  ناثدحم و  تسد  هب  دعب  هب  مراهچ  نرق  زا  هک  يربتعم  بتک  هطـساو  هب  زورما  بیترت 
ینید یعامتجا و  یگنهرف ، عاضوا  میوش و  یم  علطم  موس  مود و  نرق  زا  هدیـسر  یبهذم  ثیداحا  زا  هدـش ، فینـصت  نیودـت و  یـسوط - 

، بیاغ ماما  هناگ  راهچ  نابیان  زا  یهاتوک  لاح  حرـش  هب  دـش -  یفرعم  هک  هبیغلا -  باتک  زا  هدافتـسا  اب  کنیا  میبای . یم  رد  ار  همئا  رـصع 
.87 هبیغلا ، باتک  [ 1  ] یقرواپ هحفص 33 ] . ] میزادرپ یم  هدیسر  نایعیش  هب  اهنآ  طسوت  ترـضح  تدم  هاتوک  تبیغ  نامز  رد  تاعیقوت  هک 

.221، یتخبون نادناخ  [ 2]

بیاغ ماما  صاخ  بیان  نیتسخن  تخانش 

هب تبسن  رد   ) يدسا ار  وا  تسا . يرمع  دیعس  نب  نامثع  ورمعوبا  يرغص  تبیغ  نامز  رد  نایعیـش  نامز و  ماما  نیب  ریفـس  بیان و  نیتسخن 
ناگرزاب ناونع  هب  هکنیا  يارب  ار  یشورف  نغور  نیا  وا  اما  دنا ، هدناوخ  مه  شورف ) نغور  ینعی  شلغش  هب  تبـسن  رد   ) نامـس و  شا ) هلیبق 

یعامتجا و ياهتیلاعف  دـناوتب  ات  [، 1  ] دوب هدرک  باـختنا  هیقت -  هار  زا  ینعی  تسا -  ماـما  هدـنیامن  بیاـن و  هک  یـصخش  هن  دوـش  هتخاـنش 
ماما یقن و  یلع  ماما  باحـصا  زا  دیعـس  نب  نامثع  تسا . هدوب  زین  شـشاعم  بسک  يارب  يا  هلیـسو  دنچ  ره  دـهد ، ماجنا  ار  دوخ  یبهذـم 
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دروم یـصخش  هک  هتـشگ  یفرعم  نایعیـش  هب  و  هدـش ، عقاو  دـییات  دروم  ـالماک  ماـما  ود  نآ  فرط  زا  و  هدوـب ، ود  ره  ع )  ) يرکـسع نسح 
نب دمحا  یلعوبا  دیوگ : يریمح  رفعج  نب  هللادبع  - 1 هحفص 34 ] : ] وا قیثوت  رد  ربخ  دنچ  همجرت  کنیا  و  تسا ، قیدص  یقتم و  دامتعا و 
ارک راـتفگ  مریگب و  ار  منید  فراـعم  یـسک  هچ  زا  منک ؟ هعجارم  یک  هب  میاـهراک  رد  مدیـسرپ  مهد  ماـما  زا  هک  درک  لـقن  میارب  قاحـسا 
زا هچ  ره  و  تسا ، نم  زا  تسا و  تسرد  دناسر  یم  وت  هب  نم  زا  هچنآ  تسا ، هقث  نم و  دامتعا  دروم  يرمع  داد : خساپ  ترـضح  مریذـپب ؟

لاوس نیمه  دننام  دیوگ : یلعوبا   - 2 [ 2 . ] تسا نیما  هلقث و  هک  شاب  شرادربنامرف  ونشب و  وا  زا  تسا ، نم  نخـس  دیوگب  دنک و  لقن  نم 
وت هب  نم  فرط  زا  ود  نیا  هچ  نآ  دننانیمطا . لباق  هقث و  صخش  ود  شدنزرف  يرمع و  داد : باوج  شترضح  مدرک ، زین  مهدزای  ماما  زا  ار 

نامرف ونشب و  لوبق  عمـس  هب  ار  ناشنخـس  سپ  تسا ، تسار  دنیوگ و  یم  نم  زا  دنیوگب  ود  نیا  هچنآ  و  تسا ، نم  بناج  زا  اعقاو  دنناسر 
نب دـمحم  زا  ربـخ ، ناـیوار  رکذ  اـب  حون  نب  یلع  نب  دـمحا   - 3 [ 3 . ] دـنراک تسرد  نیما و  قوـثو و  دروـم  ود  نیا  هک  شاـب  ناـشرادرب 

شروضح رد  میدـید  میدـش . دراو  ع )  ) يرکـسع نسح  ماـما  تمدـخ  ارماـس  رد  دـنتفگ : هک  دـنک  یم  لـقن  هللادـبع  نب  یلع  لیعامـسا و 
دومرف ترضح  دنا ، هدمآ  دولآ  درگ  رفاسم )  ) یهورگ هناخ  رد  اقآ ! يا  تفگ : دش و  دراو  ماما  مداخ  ردب  هاگان  دنتسه . هعیـش  زا  یهورگ 
نامثع دعب  یکدـنا  روایب . ار  يرمع  دیعـس  نب  نامثع  هحفـص 35 ]  ] ورب تفگ : ردب  هب  سپـس  دنتـسه . نمی  زا  ام  نایعیـش  زا  یهورگ  نانیا 

هک یلام  اه  ینمی  نیا  زا  ورب  یتسه ، نیما  ادخ  لام  رب  و  يدامتعا ، دروم  نم و  لیکو  وت  کش  یب  نامثع ! يا  دومرف : وا  هب  ماما  دـش . دراو 
، تسامش هدیزگرب  هدبز و  نایعیـش  زا  نامثع  هک  ادخ  هب  دنگوس  اراوگرزب ! میتفگ : یگمه  هدرمـش  تمینغ  ار  تصرف  ام  ریگب . دنا  هدروآ 

دیشاب هاوگ  تسا ، نینچ  يرآ  تفگ : ترـضح  يدوزفا . تسادخ  لام  رب  نیما  هقث و  امـش و  لیکو  وا  هک  هراب  نیا  رد  ار  ام  عالطا  امـش  و 
دمحم نب  رفعج  هک  یثیدـح  قبط  رب   - 4 [ 4 . ] تسا يدهم  مدنزرف  لیکو  دمحم  شدـنزرف  تسا و  نم  لیکو  يرمع  دیعـس  نب  نامثع  هک 

زا دـعب  ماما  هرابرد  عالطا  بسک  يارب  نایعیـش  زا  نت  لهچ  هک  یـسلجم  رد  دـنک : یم  لقن  داـمتعا  دروم  هعیـش  یهورگ  زا  يرازف  کـلام 
داد و ناشن  نانآ  هب  دوب  ردپ  هیبش  امیـس و  هام  یکدوک  هک  ار  تجح  ترـضح  ناشیا  دندوب  هدیـسر  شروضح  هب  ع )  ) يرکـسع ترـضح 

ناتماما نیشناج  وا  هک  دیریذپب ، دیوگ  یم  هچنآ  تشاد -  روضح  اجنآ  هک  نامثع -  نیا  ربانب  دینیب ، یمن  ار  وا  نیا  زا  سپ  امـش  هک  دوزفا 
مالـسلا و هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  اب  ورمعوبا  ندوب  یـصوصخ  برقت و  لیالد  زا  رگید   - 5 [ 5 . ] دوش یم  راذـگاو  وا  هب  تباـین  تسا و 

مامت دـش و  رـضاح  ماما  نداد  لسغ  يارب  دیعـس  نب  نامثع  ترـضح  نآ  تافو  ماگنه  هک  تسا  نیا  تشاد  وا  هب  شترـضح  هک  يداـمتعا 
دوب یتیرومام  ترضح و  تیصو  هطساوب  ارهاظ  هحفـص 36 ]  ] نیا و  داد ، ماجنا  تبقارم و  ار  ندومن  نفد  طونح و  ندرک و  نفک  زا  اهراک 
دیعس نب  نامثع  تسد  رب  هجرف  هللا  لجع  رمالا  بحاص  ترـضح  تاعیقوت  هک  تسنآ  دروم  نیا  رد  لیلد  نیرتمهم  اما   - 6 [ 6 . ] تشاد هک 

نآ اب  هدید و  مدرم  دش و  یم  هتشون  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تایح  نارود  رد  هک  دیسر  یم  یطخ  نامه  هب  نایعیش  يارب  دمحم  شرـسپ  و 
نیا [ 7 . ] درک یم  دامتعا  اهنآ  هب  دوب و  فرتعم  رسپ  ردپ و  نیا  تناما  تلادع و  هب  هراومه  هعیش  هک  تسا  ایازم  نیا  هطـساوب  دندوب . انـشآ 

نب نامثع  ییاسراپ  يرادرک و  تسرد  ییوگتـسار و  هب  نانیمطا  لوصح  يارب  دـش ، لقن  دنمـشناد  قثوم و  رادـنید و  يدارفا  زا  هک  راـبخا 
ار دوخ  تلادع  تناید و  دشاب و  همئا  تبحاصم  رد  ع )  ) يداه ماما  نامز  زا  هک  هتـشاد  ار  تداعـس  نیا  وا  هناتخبـشوخ  تسا . یفاک  دیعس 
نیثدـحم و مومع  زین  نآ  زا  سپ  دـشاب . شنارـصاعم  همه  قوثو  دروم  هک  يروـطب  دـناسرب ، تاـبثا  هب  نایعیـش  همه  يارب  اـهلاس  لوـط  رد 
هک یخیرات -  تاقیقحت  شور  القع و  هریـس  قبط  رب  زین  ام  و  دـنا ، هدرمـش  نیما  یلیکو  قداص و  يریفـس  نئمطم و  بیان  ار  وا  اـم  ياـهقف 
زا شیب  دروم  نیا  رد  دـهاوش  هک  مینک ، دامتعا  وا  هب  كرادـم  رابخا و  نآ  ساسا  رب  دـیاب  تسا -  قداص  نایوار  زا  قثوم  رابخا  هب  ياکتا 
لاس دودح  رد  دیعـس  نب  نامثع  تافو  هحفـص 37 ] . ] دیاشن اهنآ  راکنا  دشاب و  یم  تسا  هدش  هتفریذـپ  هک  نآ  هباشم  یخیرات  ياه  هنومن 

: دیوگ هبیغلا  باتک  فلوم  یسوط  خیش  تسا . عقاو  نادیم  نابایخ  رد  دادغب -  مالـسلا -  هنیدم  یبرغ  فرط  رد  شربق  [ 8 . ] دشاب یم   265
 - 146 نامه ، [ 3 . ] 146 ذخام ، نامه  [ 2 . ] 214 هبیغلا ، باتک  [ 1  ] یقرواپ هحفـص 38 ] . ] ما هدید  دـش  هدربمان  هک  ییاج  رد  ار  شربق  نم 

، يرغصلا هبیغلا  خیرات  كر : [ 8 . ] 216 نامه ، [ 7 . ] 216 نیشیپ ، ذخام  [ 6 (. ] صیخلت اب   ) 217 نامه ، [ 5 . ] 216  - 215 نامه ، [ 4 . ] 147
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.155 مهدزاود ، ماما  تبیغ  یسایس  خیرات  ، 404

بیاغ ماما  صاخ  بیان  نیمود  اب  ییانشآ 

توف زا  سپ  وا  تسا . نایعیـش  و  ع )  ) نسحلا نب  هجح  ترـضح  هطـساو  بیاـن و  نیمود  يرمع  دیعـس  نب  ناـمثع  دـنزرف  دـمحم  رفعجوبا 
البق هچنآ  رب  هوالع  دـش . بوصنم  ماقم  نیا  هب  ردـپ  نییعت  حیرـصت و  زین  و  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  راکـشآ  نایب  صن و  قبط  رب  شردـپ 

يریمح رفعج  نب  هللادبع  زا   - 1 دـنادرگ : یم  یعطق  ار  وا  هب  قوثو  دامتعا و  تابجوم  زین  ریز  تاـعیقوت  [، 1  ] میدرک لقن  شتناید  هرابرد 
هک دمآ  نوریب  یعیقوت  شردپ  توف  تیلست  تیزعت و  رد  بیاغ  ماما  فرط  زا  يرمع  نامثع  نب  دمحم  رفعجوبا  يارب  تفگ : هک  هدش  لقن 

مییوا و نامرف  میلـست  هک  یلاح  رد  میدرگ  یم  زاب  شیوس  هب  مییادـخ و  نآ  زا  ام  نوعجار  هیلا  اـنا  اـنا هللا و  دوب : هتـشون  نآ  زا  یـشخب  رد 
وا دنادرگ . قحلم  شنارورـس  ایلوا و  هب  و  دنک ، تمحر  شیادخ  درم . راختفا  اب  درک و  یگدنز  هنادنمتداعـس  تردـپ  شیاضق . هب  یـضار 
ادخ دوب ، یعاس  دـنادرگ  یم  کیدزن  نانآ  لج و  زع و  يادـخ  هب  ار  وا  هچنادـب  و  دوب ، اشوک  ناشرما  زا  تعاطا  هحفص 39 ]  ] رد هراومه 
نب نامثع  ردپ -  تشذگ  رد  زا  ار  دوخ  هودـنا  عیقوت  نیمه  زا  رگید  یـشخب  رد  درذـگ . رد  شـشزغل  زا  دـنک و  باداش  هزات و  ار  شیور 
یم اعد  نینچ  شیارب  ادخ  دمح  زا  سپ  هدرک ، زاربا  دشاب  وا  نیـشناج  هک  دراد  هتـسیاش  يدنزرف  دمحم  نوچ  هک  تداعـس  نیا  و  دیعس - 

2 [ 2 . ] دشاب تا  هدننک  تیافک  بظاوم و  ظفاح و  یلو و  و  دهد ، قیفوت  دشاب و  تریگتـسد  دشخب و  ورین  دنک و  کمک  ارت  ادخ  دنیامرف :
زا دـعب  تفگ : يزاوها  رایزهم  نب  میهاربا  نب  دـمحم  هک  درک  لقن  میارب  يزار  هیومح  نب  دـمحم  لاس 280  رد  تفگ  مامه  نب  دـمحم  - 

ار وا  ددرگ و  دونـشخ  وا  زا  ادخ  هک  شردپ -  تایح  رد  دنک -  ظفح  شیادخ  هک  ورمعوبا -  دنزرف  دمآ : شدزن  یعیقوت  ورمع  وبا  تافو 
هب دنزرف  نیا  دراد ، ار  شتلزنم  برق و  تسا و  ردپ  دننامه  ام  رظن  رد  هدوب و  ام  قوثو  لحم  هشیمه  دیامن -  يور  هزات  دـنک و  یـضار  مه 

تبـسن ام  دامتعا ] زا  یکاح   ] راتفر نیا  زا  ریذپب و  ار  وا  نخـس  دنک ، دییات  ار  وا  دنوادخ  دنک . یم  لمع  نآ  هب  دـهد و  یم  نامرف  ام  نامرف 
 - دانک تمحر  شیادـخ  هک  يرمع -  ناـمثع  نب  دـمحم  زا  دـیوگ : یم  بوقعی  نب  قاحـسا  دنـسم ، يربخ  رد   - 3 [ 3 . ] شاب هاـگآ  وا  هب 
راک نیا  وا  [ ] هحفـص 40  ] دناسرب ماما  روضح  هب  تسا  جرد  اهنآ  رد  نم  يارب  يراوشد  ياهلاوس  نآ  رد  هک  ار  يا  همان  مدومن  تساوخرد 

وا زا  ادخ  هک  يرمع -  نامثع  نب  دمحم  اما  دوب : هتشون  نآ  رد  هلمج  زا  هک  دیسر ، ع )  ) نامزلا بحاص  ام  يالوم  طخ  هب  عیقوت  درک و ] ار 
نیمه نامثع  نب  دمحم  تباین  هب  نتفای  نانیمطا  يارب  [ 4 . ] تسا نم  هتشون  وا  هتشون  و  تسا ، نم  قوثو  لحم  انامه  داب -  یضار  شردپ  و 

دنا هدرک  لقن  دانسا  رکذ  اب  دوخ  بتک  رد  هدش و  عقاو  لوبق  دروم  یسوط  خیش  قودص و  لیلج  ثدحم  دنمشناد و  ود  فرط  زا  هک  عیقوت 
شردپ نامز  رد  هک  یطخ  نامه  اب  تاعیقوت  هک  دوب  نیا  نامثع  نب  دمحم  تباین  تحص  يراتفگ و  تسار  دهاوش  هلمج  زا  تسیفاک 4 - .

نادب دش  یم  راکشآ  مدرم  يارب  وا  هلیسوب  بیاغ  ماما  تازجعم  نینچمه  و  دیـسر ، یم  هعیـش  هب  وا  تسد  زا  دش  یم  هتـشون  يرمع  نامثع 
زا و  داد ، ماجنا  ار  وا  نفد  نفک و  مسارم  دمحم  شدـنزرف  درک ، توف  دیعـس  نب  نامثع  نوچ   - 5 [ 5 . ] دنام یمن  دیدرت  ياج  هک  تروص 

نامز رد  هک  نآ  زا  هتـشذگ  اریز  دـندوب ، فرتعم  قفتم و  وا  تناما  تلادـع و  هب  یگمه  هعیـش  دیـسر . وا  هب  بیاغ  ماما  تباین  رما  سپ  نآ 
، دوب شتباین  رب  صن  دـننک و  هعجارم  وا  هب  دـندوب  هدـش  رومام  ع )  ) نامز ماما  تاعیقوت  نمـض  مه  نآ  زا  سپ  و  ع )  ) يرکـسع نسح  ماـما 
هحفص 41] [. ] 6 . ] درک یمن  دیدرت  شتناما  تقادص و  رد  سک  چیه  و  دندوب ، هدید  نامز  لوط  رد  زین  ار  شا  يرادرک  تسرد  ییاسراپ و 
220 نامه ، [ 4 . ] 220 ذخام ، نامه  [ 3 . ] 220  - 219 هبیغلا ، باتک  [ 2 . ] دنب 2 و 3 بیاغ ، ماما  بیان  نیتسخن  تخانـش  كر : [ 1  ] یقرواپ

. نیشیپ ذخام  [ 6 . ] 221 هبیغلا ، باتک  [ 5 . ] هدرک لقن  هحفص 176  رد  ار  عیقوت  نتم 

نامثع نب  دمحم  رفعجوبا  تباین  رب  عامجا 

هعجارم يرگید  هب  دنتخانـش و  یمن  ع )  ) نامز ماما  تباین  هب  ار  یـسک  وا  زج  لاس  لهچ  دودح  یتدـم  رد  نایعیـش  هک  دوب  لیالد  نیا  ربانب 
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تـسا یناشن  راگزور  نیا  رد  ام  يارب  دوخ  درک  ریبعت  ناوت  یم  باحـصا  عامجا  هب  هک  هعیـش  ناگرزب  املع و  رظن  قافتا  نیا  دندرک . یمن 
هک تسا  لقع  زا  رود  اریز  بصنم ، نیا  يارب  وا  ینید  یملع و  یگتـسیاش  رب  حـضاو  یلیلد  نامثع و  نب  دـمحم  ردـق  تلـالج  رب  راکـشآ 

یـصخش همه  حول -  هداس  ساـنلا  ماوع  هن  و  ینید -  فیاـظو  هب  دـیقم  رگا و  وجتـسج  سرت  ادـخ  مدرم  نادنمـشناد و  زا  ناوارف  یهورگ 
هک تسا  نیا  رب  ضرف  اریز  دـنیامن ، يراک  شزاس  ینابت و  حـلاصان  يدرف  ندـینادرگ  گرزب  رد  اـی  و  دـننادرگ ، دوخ  عجرم  ار  هتـسیاشان 

اـهناکم و رد  هوبنا  یعمج  عاـمجا  و  رادـناکد ، دایـش و  هن  دـنیوج  تقیقح  طاـتحم و  یبهذـم و  روـما  رد  ریگتخـس  یقتم و  دوـخ  ناوریپ ،
یتاغیلبت ياههاگتـسد  ام  نامز  نوچ  راگزور  نآ  رد  هک  صوصخب  تسا ، لقع  فراعتم و  فـالخ  یعقاو  ریغ  يرما  رب  فلتخم  ياـهنامز 

ار نانآ  زین  ناگدنونـش  یمالـسا  تیبرت  و  تشادن ، دوجو  دنربب  دنناوت  یم  دوخ  بیرف  هدرپ  ریز  ار  نیمز  هرک  هک  تردـق  رپ  يوگ  فازگ 
هب دننیبن  اهراب  ار  تناما  یسرت و  ادخ  قدص و  راثآ  نتـشیوخ  مشچ  هب  دوخ  ای  دنهدن ، یهاوگ  لداع  دهاش  ود  ات  هک  دوب  هدروآ  راب  نینچ 

تـسیراک هن  هعیـش  رد  ینید  يربهر  يراک  هک  دنرپسن ، يو  هب  ار  هعیـش  یبهذم  يربهر  ای  نامز  ماما  تباین  يالاو  ماقم  و  دنورگن ، یـسک 
هحفص 42] . ] دراد صاخ  تیانع  تراظن و  نآ  رب  دوخ  هجرف -  هللا  لجع  مظعا -  هللا  یلو  تعیرش و  بحاص  نامگ  یب  درخ و 

گرم يارب  یگدامآ 

دمحم رب  يزور  دنک : یم  لقن  دمحا  نب  یلع  نسحلاوبا  هک  تسا  يا  هعقاو  دـنا  هتـشون  رفعجوبا  لاح  حرـش  رد  هک  رکذ  لباق  ياهراک  زا 
دـسیون یم  نآ  رب  نآرق  زا  یتایآ  و  دشک . یم  شقن  نآ  رب  شاقن  تسوا و  لباقم  یحول  مدید  منک . مالـس  يو  هب  ات  مدش  دراو  نامثع  نب 

مربق لخاد  يارب  نیا  تفگ  نم  هب  تسیچ ؟ حول  نیا  رورـس ، يا  متفگ  وا  هب  دنک . یم  تبث  نآ  فارطا  رب  ار  مالـسلا  مهیلع  همئا  ياهمان  و 
نآرق ءزج  کـی  مور و  یم  ربق  رد  زور  ره  نم  دوزفا : سپـس  مهد . یم  هیکت  نآ  هب  [ 1 : ] تفگ ای  دنراذگ ، یم  نآ  يور  ارم  و  دـشاب ، یم 

دوخ ربق  تفرگ و  ارم  تسد  نامثع  نب  دمحم  سپـس  تفگ : نسحلاوبا  منک  یم  نامگ  دـیوگ : ربخ  يوار  میآ . یم  الاب  دـعب  مناوخ و  یم 
نیا موش و  یم  نفد  ربق  نیا  رد  مدرگ و  یم  رب  ادـخ  يوس  هب  لاس  نالف  زا  هام  نالف  زا  زور  نالف  رد  دـش : روآ  داـی  داد و  ناـشن  نم  هب  ار 

رظتنم هراومه  و  مدرک ، تشاددای  دوب  هتفگ  شتوف  خـیرات  هراـبرد  وا  هک  ار  هچنآ  متفر  نوریب  شدزن  زا  نوچ  دوب . دـهاوخ  نم  اـب  زین  حول 
. دش نفد  ربق  نآ  رد  درک و  توف  دوب  هدرک  رکذ  هک  یلاس  هام و  زور و  رد  تسرد  دش و  رامیب  رفعج  وبا -  هک  تشذگن  يزیچ  مدوب . نآ 
[. 2 . ] مدینش ار  ربخ  نیا  زین  رفعجوبا  رتخد  موثلک  ما  زا  یتح  رگید و  یقیرط  زا  دیوگ  یم  تسا  روکذم  ربخ  نایوار  زا  هک  هللا  هبه  رـصنوبا 

هدرم لاس 305  لوالا  يدامج  رخآ  رد  نامثع  نب  دمحم  هک  متفای  يا  هتـشون  يزار  بلاغ  یبا  طخ  هب  دـیوگ : رـصنوبا  نیمه  هحفص 43 ] ]
ار نآ  مدرم  دنا و  هتخاس  راوتـسا  ییانب  نآ  رب  زورما  تسا . دادغب  رد  شردام  ربق  کیدزن  وا  ربق  دـنا . هدرک  لقن  زین  لاس 304  یخرب  تسا 
[3 . ] 222 هبیغلا ، باتک  [ 2 . ] تسا هجوت  لباق  ربخ  لقن  رد  وا  تناما  تسا . يوار  زا  دیدرت  [ 1  ] یقرواپ هحفص 44 ] [. ] 3 . ] دننک یم  ترایز 

.223 نیشیپ ، ذخام 

بیاغ ماما  بیان  نیموس  باختنا  تیفیک 

طـسوت سپـس  تفرگ و  ماجنا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  قیثوت  یفرعم و  هب  بیاـغ  ماـما  صاـخ  بیاـن  نیمود  نیتسخن و  میتسناد 
يوقت و ملع و  تشگ . ماع  صاخ و  روهشم  هک  دش  هدید  نانآ  زا  مه  یتامارک  و  دیدرگ ، دییات  زین  مالسلا  هیلع  نسحلا  نبا  هجح  ترضح 

هنوگ ره  زا  یلاخ  فورعم و  هعیـش  نیب  رد  مالـسلا -  هیلع  يداه  دـمحم  نب  یلع  مهد -  ماـما  ناـمز  زا  رـسپ  ردـپ و  نیا  تناـید  تناـما و 
مومع لوبق  دروم  بیاغ  ماما  تباین  هب  ناشباصتنا  یناحور و  ماقم  نیا  يارب  ود  نآ  لـماک  یگتـسیاش  تهج  نیدـب  دوب ، دـیدرت  هشدـخ و 
دمحم نارازگراک  الکو و  زا  و  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  صاخ  هباحص  زا  هک  یتخبون  حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  مییوگ  نونکا  دش . عقاو 

: میزادرپ یم  دروم  نیا  رد  یخیرات  تایاور  لقن  هب  کنیا  دش . بوصنم  شترـضح  تباین  هب  بیاغ  ماما  رما  هب  لاس 305  زا  دوب  نامثع  نب 
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هب هک  تسا  يربتعم  دنـس  هلـسلس  اب  دنک  یم  لقن  هراب  نیا  رد  یـسوط  رفعجوبا  هیمامالا  هفئاطلا  خیـش  هک  يربخ  نیتسخن  - 1 هحفص 45 ] ]
یم حرش  ار  یناتساد  تسا -  نیمظاک  نحـص  زا  يا  هشوگ  هک  شیرق -  رباقم  رد  يو  دوش . یم  یهتنم  ینئادم  نامثع  نب  رفعج  هللادبعوبا 
یم نخـس  وا  اب  يا  هنوگ  هب  مدرب  یم  يرمع  ناـمثع  نب  دـمحم  دزن  یلوپ  نوچ  هک  دوب  نیا  رب  نم  مسر  تسا : نیا  شا  هصـالخ  هک  دـهد 
زاـب نم  راذـگب . ار  نآ  يرآ ، تفگ : یم  وا  تسا . ماـما  لاـم  تسا  غـلبم  نـالف  هک  لوـپ  نیا  متفگ : یم  تفگ . یمن  سک  چـیه  هک  متفگ 

شدزن هک  يراب  نیرخآ  تفرگ . یم  ار  نآ  دـعب  تسا ، ماما  لام  یلب  داد : یم  خـساپ  وا  تسا ؟ ماما  لام  هک  دـییوگ  یم  مدرک : یم  رارکت 
مدرک و یلمأت  ربب . حور  نب  نیـسح  دزن  ار  لوپ  تفگ : وا  متفگ . نخـس  يو  اب  متـشاد  هک  یمـسر  ربانب  دوب . راـنید  دـصراهچ  نم  اـب  متفر 

نب نیسح  هب  ار  نآ  و  دهد -  تیفاع  ارت  ادخ  زیخرب -  تفگ : تفریذپن و  راکنا  رس  زا  ار  منخـس  ریگب . نم  زا  ار  نآ  لومعم  قبط  رب  متفگ :
مداتفا و کـش  هب  مدومیپ  هار  هک  يرادـقم  اـما  مدـش . راوس  مبکرم  رب  متفر و  نوریب  مدـید ، شا  هرهچ  رد  ار  مشخ  راـثآ  نوچ  هدـب . حور 

متـشگزاب منخـس و  هب  ناـنیمطا  اـیوگ  متـساوخ . دورو  هزاـجا  مدرک و  یفرعم  ار  دوخ  تسیک ؟ دیـسرپ  دـمآ و  مداـخ  مدز ، رد  متـشگزاب .
يو هب  ارم  تشگزاب  ربخ  هحفص 46 ]  ] تفر و منک . تاقالم  ار  وا  دیاب  ریزگان  هک  ریگب  هزاجا  ورب  متفگ : دیـسرپ . ارم  مان  زاب  اذل  تشادن و 

هچ تفگ : نم  هب  دوب . نیمز  رب  شیاپ  هک  يروطب  تسـشن ، یتخت  رب  دـمآ و  نوریب  دوب  هتفر  هناخ  ینوردـنا  هب  هک  ناـمثع  نب  دـمحم  داد .
نم هب  مشخ  لاـح  رد  مدوـمنن . تراـسج  يدرک  رما  هچنآ  هب  متفگ : يدرکن ؟ لاـثتما  متفگ  هـچنآ  ارچ  داد ؟ تشگزاـب  تارج  وـت  هـب  زیچ 

. مدرک بصن  تباین  ماقم  هب  و  مدـیزگرب ، دوخ  ياج  هب  ار  حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  اـنامه  دـهد -  تیفاـع  ارت  ادـخ  ورب -  زیخرب  تفگ :
زج يا  هراچ  مدید  نک . لمع  میوگ  یم  هک  روط  نامه  دـهد -  تیفاع  ارت  ادـخ  زیخرب -  تفگ : يدرک ؟ ار  راک  نیا  ماما  نامرف  هب  متفگ :
دش رورسم  مدرک . فیرعت  شیارب  ار  ارجام  هتسشن . یگنت  قاتا  رد  مدید  متفر . حور  نب  نیـسح  دزن  تهج  نیدب  مرادن ، شروتـسد  يارجا 
نیا رد  [ 1 . ] مداد یم  وا  هب  دش  یم  عمج  مدزن  ماما  مهس  هچ  نآ  هشیمه  نآ  زا  دعب  و  مدرک ، میلست  يو  هب  ار  اهرانید  درک . رکش  ار  ادخ  و 
راک هک  نایعیـش ، زا  یکی  یـسرت  ادخ  زیمآ و  ساوسو  تقد  مه  و  تسا ، راکـشآ  ماما  صاخ  بیان  نیمود  تناید  تناما و  راثآ  مه  هعقاو 
نیا ات  هدرک ، یم  مزال  ششوک  ترضح  یعقاو  نابیان  هب  ماما  مهس  ندناسر  يارب  و  هتفرگ ، یمن  يرسرس  یلام  روما  رد  صوصخب  ار  نید 
ریغب دورن و  نیب  زا  اجیب  ددرگ  فرص  تسا  نایعیـش  یمومع  تحلـصم  نید و  جیورت  بجوم  هک  يدراوم  هحفص 47 ]  ] رد دیاب  هک  لاوما 

لیکو و رفن  هد  دودح  يرمع  نامثع  نب  دـمحم  هک  دـنک  یم  تیاور  یمق  لیتم  نب  دـمحا  نب  رفعج  - 2 [. 2 . ] ددرگن فرصم  ماما  ياضر 
رتشیب يو  هب  نالیکو  نیا  همه  تیـصوصخ  یکیدزن و  نازیم  دوب . حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  اهنآ  هلمج  زا  هک  تشاد  دادـغب  رد  رازگراک 

يو اب  اریز  داد ، یم  ماجنا  وا  زا  ریغ  یسک  تسد  هب  تشاد  زاین  يا  هطـساو  هب  ای  تشاد  يراک  رگا  هک  دح  نیا  ات  دوب ، حور  نب  نیـسح  زا 
دیزگرب و ماما  تباین  شدوخ و  ینیشناج  هب  ار  حور  نب  نیـسح  دیـسر  ارف  شتوف  نامز  نوچ  نیا  دوجو  اب  اما  تشادن . یتیـصوصخ  نینچ 

ارف نامثع  نب  دمحم  گرم  رگا  هک  میتشادن  کش  ام  دنتفگ : یم  هک  دـنک  یم  لقن  دوخ  خـیاشم  زا  یـسوط  خیـش  - 3 درک . تیـصو  وا  هب 
رد تسا و  یصوصخ  دمحا  نب  رفعج  اب  ردقچ  میدید  یم  اریز  دوب . دهاوخن  شردپ  ای  یمق  لیتم  نب  دمحا  نب  رفعج  زج  وا  نیشناج  دسر 

یمن هدش  مهارف  اهنآ  لزنم  رد  هک  ییاذغ  زج  رمع  رخاوا  رد  صاخ  یتلع  هب  نامثع  نب  دمحم  مدینـش  هک  دح  نادب  درب ، یم  رـسب  شلزنم 
یفن و ار  وا  باختنا  نایعیـش  زا  کی  چیه  دنتفریذپ و  همه  درک ، دوخ  نیـشناج  ار  حور  نب  نیـسح  دش و  کیدزن  شتوف  نوچ  اما  دروخ .

دننام دوب  هدـنز  ات  مه  دـمحا  نب  رفعج  هک ] نآ  رتمهم   ] و دـندوب ، روای  رای و  نامثع  نب  دـمحم  دـننامه  شنارای  وا و  اب  همه  درکن و  راکنا 
رواب اریز   ] دوب هحفـص 48 ]  ] شنارای وزج  درک و  یم  هفیظو  ماجنا  اـهراک  رد  حور  نب  نیـسح  هاگتـسد  رد  يرمع  رفعجوبا  تباـین  نارود 

نآ اب  - 4 [. 3 . ] تسا هدز  هنعط  هیلع  هللا  تاولـص  تجح  ترـضح  رفعجوبا و  رب  انامه  دنز  هنعط  حور  نب  نیـسح  رب  سک  ره  هک ] دنتـشاد 
و درک ، یم  لوحم  حور  نب  نیـسح  هب  ار  بیاـغ  ماـما  زا  تباـین  هب  طوـبرم  ياـهراک  یخرب  ناـمثع  نب  دـمحم  رمع ، رخآ  ياـهلاس  رد  هک 
، تفاـی تدـش  شا  يراـمیب  نوچ  لاـح  نیع  رد  دـنامهف  یم  نایعیـش  هب  ماـقم  نیا  يارب  ار  وا  یگتـسیاش  وا و  هب  ار  دوـخ  داـمتعا  جـیردتب 
زا نم  هک : دومن  مالعا  احیرـص  وا  دندش . ایوج  وا  زا  دـعب  ار  دوخ  عجرم  دـندمآ و  درگ  شلزنم  رد  [ 4  ] هعیش مهم  ياهتیصخش  ناگرزب و 
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یفرعم ع )  ) رمالا بحاص  امش و  نیب  ترافس  دوخ و  ینیشناج  هب  ار  یتخبون  حور  نب  نیسح  مساقلاوبا  نیا  مدش  رومام  ادخ  تجح  فرط 
هک اـنامه  دـییامن ، داـمتعا  وا  رب  مهم  روما  رد  و  دـینک ، عوجر  وا  هب  ناـتیاهراک  رد  تسا ، قوثو  دروم  ـالماک  نیما و  يدرم  وا  هک  میاـمن ،

تلاح رد  نم  دـیوگ : یم  نامثع -  نب  دـمحم  یمیمـص  تسود  نامه  لیتم -  دـمحا  نب  رفعج   - 5 [. 5 . ] مدومن غالبا  ار  دوخ  تیروماـم 
درک هجوت  نم  هب  دـعب  دوب . شیاپ  نییاپ  رد  حور  نب  نیـسح  و  متفگ ، یم  نخـس  يو  اب  مدوب و  شرـس  يالاب  ناـمثع  نب  دـمحم  راـضتحا 
دنلب شرـس  يالاب  زا  مدینـش ] ار  نخـس  نیا  نوچ  . ] منک تیـصو  حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  هب  هک  متفای  تیروماـم  تفگ : و  هحفص 49 ] ]

224  - 223 هبیغلا ، باـتک  [ 1  ] یقرواپ [. 6 . ] متـسشن شیاپ  نییاپ  دوخ  و  مدـناشن ، مدوخ  ياـج  رد  متفرگ و  ار  مساـقلاوبا  تسد  مدـش و 
ریفس نیتسخن  نامز  رد  و  هدوب ، هتـسباو  مق  میقم  تخبون  هب  هک  دناد  یم  مق  لها  ار  یتخبون  مهدزاود  ماما  تبیغ  یـسایس  خیرات  هدنـسیون 
رکذ صاخشا  نیا  مان  نتم  رد  [ 4 . ] 225 نیشیپ ، ذخام  [ 3 . ] 225  - 224 ذخام ، نامه  [ 2 (. ] ص 192  ) هدرک ترجاهم  دادغب  هب  بیاغ  ماما 

[5 . ] فیراعم زا  نانیا  ریغ  یتخبون و  یلع  نب  لیعامـسا  لهـسوبا  یناطقاب ، هللادبعوبا  بتاکلا  دمحم  نب  هللادبعوبا  مامه ، نب  یلعوبا  هدـش :
.226 نیشیپ ، ذخام  [ 6 . ] تسا هدش  لقن  توافت  كدنا  اب  مه  رگید  قیرط  زا  ربخ  نیا   227  - 226 هبیغلا ، باتک 

رکذت

ياهـشهاوخ رگید  یتسود و  لام  یبلط و  هاـج  سح  اـب  تفلاـخم  تردـق  نینچمه  و  راگدـیرفآ ، ناـمرف  ربارب  رد  میلـست  تعاـطا و  حور 
هک نانچ  دنوش ، یم  هتخانـشزاب  قداص  نانموم  زا  بذاک  نایعدم  و  دوش ، یم  هدز  شیامزآ  کحم  هب  هک  تسا  یعقاوم  نینچ  رد  یناسفن 

نادنمشناد زا  هک  [ 1  ] یتخبون لهـسوبا  لاثما  و  اوسر ، هایـس و  ور  دـش  دـترم  دوب و  حور  نب  نیـسح  نارازگراک  زا  هک  یناغملـش -  لاثما 
یقالخا ياـهیگژیو  زا  - 6. دـندش مانـشوخ  دـیپس و  ور  دوـب  بیاـن  بصنم  هـب  باـختنا  ناـظم  رد  هعیـش و  هحفـص 50 ]  ] ياسور زراـبم و 

رد دوب . رادهگن  رس  رادزار و  رایـسب  یـصخش  هک  تسا  نیا  هدوبن -  ریثات  یب  تباین  ماقم  هب  وا  شنیزگ  رد  ارهاظ  هک  یتخبون -  مساقلاوبا 
رما هنوگچ  دش : لاوس  یتخبون  لیعامسا  لهسوبا  زا  تسین : درک  لقن  تسا -  هعیش  ناگرزب  زا  دوخ  هک  یتخبون -  لهسوبا  نخس  هراب  نیا 

ار یـسک  هچ  هک  دـنناد  یم  رتـهب  اـهنآ  تفگ : باوـج  رد  وـت ؟ هب  هن  دـش  راذـگاو  حور  نب  نیـسح  مساـقلاوبا  هب  ع )  ) يدـهم ماـما  تباـین 
ماما نکسم  اج و  رگا  یلو  مزاتمم ] یملع  تهج  زا  و   ] منک یم  هرظانم  هدش و  يورایور  هعیش  نانمـشد  اب  هک  متـسه  يدرم  نم  دننیزگرب .

تابثا يارب   ] مریگ رارق  راشف  تحت  ناهنپ ] ماما  دوجو  رب  لالدتـسا  و   ] هرظانم لاح  رد  رگا  منادـب  دراد  ربخ  مساقلاوبا  هک  ناـنچ  ار  بیاـغ 
شنماد زاب  دننک ، هکت  هکت  یچیق  اب  ار  وا  دشاب و  مه  شنماد  ریز  ادخ  تجح  رگا  مساقلاوبا  اما  مهدب ، ناشن  ار  ماما  ناکم  دـیاش  میاعدا ]

نب دمحم  ررکم  یفرعم  هب  حور  نب  نیـسح  هک  دش  مولعم  میدرک  لقن  هچنآ  ربانب  دـهد !] ناشن  نارکنم  هب  ار  ماما  ات  [ ] 2  ] دنک یمن  الاب  ار 
نامرف دـید و  تحلـصم  هب  باصتنا  نیا  هک  هتکن  نیا  حیـضوت  اب  دـیدرگ ، بوصنم  بیاغ  ماـما  تباـین  ماـقم  هب  وا  ینلع  تیـصو  ناـمثع و 

هب وا  تسد  زا  هک  یتاـعیقوت  یتـخبون و  یحور  تـالامک  رگید  اوـقت و  شناد و  هتبلا  يو . یـصخش  رظن  هن  تسادـخ  تجح  هحفص 51 ] ]
فرط زا  هک  یعیقوت  نیتسخن  کنیا  و  دشاب ، یم  باصتنا  نآ  تحـص  رب  يدییات  کی  ره  زین  دـش  هدـید  وا  زا  هک  یتامارک  دیـسر و  مدرم 

یلع نب  لیعامسا  لهسوبا  [ 1  ] یقرواپ دوش : یم  لقن  دـنک  یم  نایب  وا  هب  ار  ترـضح  نانیمطا  دامتعا و  و  هدـش ، رداص  شیارب  بیاغ  ماما 
زا وا  هدرک . كرد  مه  ار  مهدزاـی  مـهد و  ماـما  ناـمز  هتـسیز و  یم  ات 311  لاـس 237  زا  هک  تسا  یتخبون  نادـناخ  دارفا  نیرتـگرزب  زا 

هدنسیون و بیدا و  دنمـشناد و  يدرم  لهـسوبا  تسا . هدیـشوک  نآ  رـشن  عافد و  رد  هدرک و  رایتخا  هعیـش  بهذم  هک  تسا  لیـصا  نایناریا 
ماـما تلحر  رـصع ، نآ  رد  درک . کـمک  بهذـم  نیا  جـیورت  هب  دـش و  یتامدـخ  ردـصم  زین  تموکح  هاگتـسد  رد  یتدـم  و  دوب ، ملکتم 

هیماـما ناـفلاخم  نعط  ناـبز  هتفرگ -  بقل  باذـک  هب  هک  رفعج -  شردارب  يواـعد  مـهدزاود و  ماـما  شدـنزرف  ندوـب  بیاـغ  مهدزاـی و 
. دروآ مهارف  ار  ماوع  زا  یخرب  ینادرگرس  تابجوم  درک و  زاب  هقرف  نیا  رب  ار  تنس  لها  زا  ثیدح  باحـصا  هیدیز و  هلزتعم و  اصوصخم 
جاجتحا و رد  هدنارذگ و  دنک -  یم  تابثا  یلقع  هلدا  اب  ار  يداقتعا  لوصا  هک  یشناد  مالک -  لیـصحت  رد  ار  شرمع  رتشیب  هک  لهـسوبا 
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میکحت رگید و  ياه  هقرف  نارـساب  هرظانم  نیفلاخم و  تاهبـش  عفد  هب  ملق ، نابز و  اب  دش و  دراو  يداقتعا  هکرعم  نیا  رد  دوب ، زربم  هثحابم 
نادـناخ . ) دـشاب یم  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تیور  تدالو و  هب  ناگدـنهد  تداهـش  زا  دوخ  وا  تشامگ . تمه  هعیـش  رد  تماـما  هلاـسم 

و درب ، یپ  هدـمآ  دـنب 6 -  نتم -  رد  هچنآ  تیمها  شزرا و  هب  رتـشیب  ناوت  یم  میتـفگ  هچ  نآ  زا  دـعب .) هب  و 106  تاحفص 96  یتخبون ،
.240 هبیغلا ، باتک  [ 2 . ] تفایرد ار  شتقادص  نامیا و  نینچمه 

عیقوت نیتسخن 

هتشون زاوها  رد  هک  سیفن -  نب  دمحم  طخ  هب  تفگ : وا  هک  دندرک  لقن  حون  نب  سابعلاوبا  زا  نم  يارب  یهورگ  دسیون : یم  یسوط  خیش 
همه ادخ  میـسانش  یم  ار  حور -  نب  نیـسح  وا -  ام  دوب : نینچ  متفای ، دیـسر  ام  هب  یتخبون  مساقلاوبا  تسد  زا  هک  ار  عیقوت  نیتسخن  دوب - 

یتسرد هب  میدرک و  ادـیپ  عالطا  وا  همان  زا  دـنادرگ . دنمتداعـس  دـهد  یم  يو  هب  هک  یقیفوت  اب  ار  وا  و  دناسانـشب ، وا  هب  ار  شیاضر  ریخ و 
وا هک  دـنادرگ  نوزفا  وا  هرابرد  ار  شناسحا  ادـخ  دـنک . یم  رورـسم  ار  وا  هک  دراد  یهاگیاج  تلزنم و  ام  دزن  وا  میراد . نانیمطا  وا  راتفر 

شـش هبنـشکی  زور  همان  نیا  شلآ . دـمحم و  وا  لوسر  رب  ناوارف  مالـس  دورد و  و  تسا ، زابنا  یب  هک  ار  يادـخ  دـمح  تسا . يرداق  یلو 
.228  - 227 نیشیپ ، ذخام  [ 1  ] یقرواپ [. 1 . ] دوب هدیسر  لاس 305  لاوش  زا  هتشذگ  بش 

هیقت یتخبون و 

هدید هب  دنتـسناد و  یم  نامز  مدرم  نیرتدنمدرخ  ار  وا  همه  قفاوم  فلاخم و  هک  دوب  دـح  نادـب  وا  ینید  تیعقوم  یعامتجا و  دـنلب  هاگیاپ 
هدـش لقن  هچنآ  ربانب  اما  دوب ، وا  ياوقت  یمالـسا و  قیمع  شناد  تهاقف و  ناگمه  هجوت  مارتحا و  نیا  تلع  دنتـسیرگن . یم  يو  هب  مارتحا 

رد هک  نانچ  هدوب ، رثوم  رما  نیا  رد  زین  شنامز  زیرنوخ  نادـنمتردق  نابـصعتم و  ربارب  رد  رهاظ  ظفح  هیقت و  روتـسد  تیاـعر  هحفص 52 ] ]
مالـسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  رب  ار  هناگ  هس  يافلخ  ینامز  مدـقت  دوب ، هدرک  تکرـش  سرت  هیقت و  هار  زا  هک  يرابرد  ياملع  زا  یـسلجم 
تاماهتا تسناوت  هیقت  رپس  هانپ  رد  وا  [ 1 . ] دومن اوسر  دندناوخ  یم  يوبن -  تنس  هدننک  كرت  یضفار -  ار  وا  هک  یناسک  و  درک ، قیدصت 

تیلاعف يارب  یناد  یم  و  دنادرگ ، عفد  دوخ  زا  تشاد  دوجو  هعیش  هب  تبسن  دادبتسا  ناقفخ و  رصع  نآ  رد  هک  ار  يدیدش  ياهیناسگدب  و 
مایق هجرف -  هللا  لجع  بیاغ -  ماما  رظن  تحت  یملع  داهج  نایعیش و  يربهر  هفیظو  هب  یناهنپ  و  دبایب ، نایوج  تقیقح  تیاده  یعامتجا و 

زا هدنرادزاب  یلماع  هیقت  رصنع ، تسس  یهورگ  روصت  فالخ  رب  دیآ ، یم  رب  حور  نب  نیـسح  تامدخ  یگدنز و  زا  هک  روط  نامه  دنک .
تامادقا هب  نارابج ، مشچ  زا  رود  نآ و  هانپ  رد  ات  نانمـشد ، دـنزگ  زا  هدوب  یظفاحم  رپس و  هکلب  هدوبن ، هعماج  رد  ام  ياملع  لاعف  روضح 

یب نارومام  تسد  هب  ابلاغ  هک  تسا  نیا  ینتاسک  نینچ  شخبرمث  تیلاـعف  ياـه  یناـشن  زا  هحفص 53 ] [. ] 2 . ] دنهد همادا  دوخ  یحالـصا 
لاس 312 زا  شیاهیراک  طایتحا  همه  اب  زین  یتخبون  هک  نانچ  دـندرگ ، یم  راچد  هجنکـش  سبح و  هب  دـنوش و  یم  راتفرگ  یتموکح  محر 

یم هعیـش  مهم  روما  لـصف  لـح و  هب  دـنچ  ییـالکو  هلیـسوب  تدـم  نیا  رد  وا  [ 3 . ] تسا هدوـب  راـتفرگ  یـسابع  ردـتقم  سبح  رد  ات 317 
يارب مکح  نیا  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  همه  هدش  هیقت  زا  ام  تایاور  رد  هک  ییاهریبعت  [ 2 . ] 237 ذخام 236 -  نامه  [ 1  ] یقرواپ هتخادرپ .

. دیآ شیپ  یشیاشگ  ات  دسر  فلخ  هب  فلس  زا  دنام و  ناما  رد  عیـشت  بتکم  ساسا  هلیـسو  نادب  ات  دشاب ، یم  رارـسا  نامتک  دارفا و  ظفح 
دـنب و  ) دـس مواقم ،) ژد  راوتـسا و  هعلق   ) نیـصح نصح  دوخ ) هالک   ) سرت رپس ،)  ) هنج میزادرپ : یم  اهریبعت  نیا  زا  یـضعب  لقن  هب  کـنیا 

رارـسا ناـمتک  يراکــشزاس ،)  ) تارادـم راتتــسا ،) شــشوپ و   ) باـجح ینیمزریز ،) هناـیفخم و  تیلاـعف   ) ءاـبخ هاـگهانپ ،)  ) زرح عناـم ،)
هب رهاظت   ) هحـسامم رارـسا ،) ندرکن  شاف   ) هعاذالا مدـع  ییوگ ،) مک   ) ناسللا ظفح  يرـس ، ترابع  ینایب ،) شوخ   ) هلماجم یـشوپزار ،) )

تاملک نیا  دوش  یم  هظحالم  هک  نانچ  دوشن .) هدیمهف  نآ  زا  تیعقاو  هک  ینخـس  هدـننک ، لاوس  زا  تیعقاو  ندرک  ناهنپ   ) هیروت شمرن ،)
يارب دـنک . یم  نایب  نیفلاخم  ینارمکح  نامز  رد  یتموکح  رارـسا  ظـفح  يارب  ار  یناـهنپ  تالیکـشت  موزل  تسا و  یعفادـت  یمزر و  همه 
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هرامش لاس 18 ، مالسا ، بتکم  زا  ییاهـسرد  و  دعب ، هب  ص 47  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هیقت ، هب : دوش  عوجر  بلاـطم  نیا  لیـصفت 
.218 یتخبون ، نادناخ  [ 3 . ] ياه 8 و 6

نیفرحنم ياهباتک  هب  تبسن  يداقتنا  دید 

. رقازعلا یبا  نبا  هب  فورعم  یناغملش  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  مان  هب  تسا  یصخش  حور  نب  نیسح  ناتسود  یعیـش و  نادنمـشناد  هلمج  زا 
سپـس درک ، تیباب  ماما و  زا  تباین  ياعدا  دوخ  یتخبون ، هب  تداسح  یبلط و  هاج  ببـس  هب  دوب  فیلاـت  بحاـص  ياـملع  زا  تسخن  هک  وا 

نعل و رد  نامز  ماما  زا  یعیقوت  حور  نب  نیـسح  تسد  رب  لاس 312  هجح  يذ  رد  ات  دومن  زاربا  خسانت  لولح و  رب  لاد  يرگید  دـساف  ءارآ 
نیسح زا  وا  دوجوم  راثآ  هرابرد  مدرم  دش ، راکـشآ  شدادترا  هحفـص 54 ]  ] یتدیقع و فارحنا  هکنیا  زا  سپ  [ 1 . ] دش رداص  وا  زا  تأرب 
یفوک هللادـبع  زا  مامت  نب  نیـسحلاوبا  یتخبون ، ياهباوج  یهقف و  ياـهلاوس  هنوگ  نیا  اـب  طاـبترا  رد  دـندرک . یم  فیلکت  بسک  حور  نب 

؟ مینک هچ  تسا -  رپ  اهنآ  زا  ام  ياه  هناخ  هک  یناغملش -  ياهباتک  اب  دندیسرپ : ماما  بیان  نیا  زا  هک  دنک  یم  لقن  حور  نب  نیـسح  مداخ 
هب عجار  هک  هاگ  نآ  تسا ، هتفگ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  یلع  نبا  نسح  دـمحموبا  هک  میوگ  یم  ار  نامه  اهنآ  هراـبرد  نم  داد : خـساپ  وا 

هچنآ دیریذپب و  دنا  هدرک  تیاور  ام  زا  هچ  نآ  اوار : ام  اورذ  اوور و  امب  اوذـخ  تفگ : ماما  نآ  دـش ، لاوس  شترـضح  زا  لاضف  ینب  بتک 
زین لـیذ  ربـخ  داد ؟ ناوت  یم  يدراوـم  نینچ  رد  نیا  زا  رت  هتافـصنم  رت و  هدیجنـس  یخـساپ  [ 2 . ] دـینک كرت  دـنا  هداد  رظن  دوـخ  شیپ  زا 
نبا نیسح  مساقلاوبا  خیش  دزن  دیوگ : یناقلاط  قاحسا  نب  میهاربا  نب  دمحم  تسا : یندرک  لقن  دناسر و  یم  ار  یتخبون  تناما  تقادص و 

وا هب  یلماک  باوج  يو  درک . لاوس  ایلوا  ایبنا و  ياهیراتفرگ  هرابرد  وا  زا  تساخرب و  يدرم  میدوب . یتعاـمج  اـب  هنع -  هللا  یـضر  حور - 
زا ای  داد  یم  دوخ  شیپ  زا  ار  اهخساپ  زورید  ایآ  مسرپب  هک  دوب  نیا  متین  متفر و  حور  نب  نیـسح  دزن  دعب  زور  دیوگ : یناقلاط  دمحم  داد .

متفا ورف  نامسآ  زا  رگا  تفگ : و  تفایرد ) هحفص 55 ]  ] ارم دصق  ینعی   ) درک نخـس  زاغآ  يو  منک  لاوس  نم  هک  نآ  زا  شیپ  ماما . بناج 
نید رد  ات  مراد  رت  تسود  موش ) راتفرگ  الب  نیرت  تخـس  هب  ینعی   ) دنکفا ریز  هب  ارم  يدـنلب  ياج  زا  دـیدش  يداب  ای  دـبایرب ، ارم  هدـنرپ  و 
هیلع تجح  ترـضح  زا  هدـش  هدینـش  و  ماما ) ینعی   ) لـصا زا  نیا  هن ، میوگب . ینخـس  دوخ  شیپ  زا  یـصخش و  يار  هب  لـج  زع و  يادـخ 

، هبیغلا باتک  [ 3 . ] 239 هبیغلا ، باتک  [ 2 . ] راهچ داتفه و  دـص و  هعیـشلا ، قرف  همجرت  ، 252 هبیغلا ، باتک  [ 1  ] یقرواپ [. 3  ] تسا مالسلا 
نیدلا 508. لامک  ، 196

یتخبون تافو 

[1 . ] دندرپس كاخ  هب  دادـغب  رد  تسیا  هلحم  هک  هیتخبون  رد  ار  وا  درک ، توف  لاس 326  نابعش  رد 18  یتخبون  حور  نب  نیسح  مساقلاوبا 
ياملع دزن  رظن  راهظا  يارب  ار  دوخ  یهقف  راثآ  زا  یکی  یتح  و  تسا ، هدرک  فیلات  زین  ییاهباتک  و  هدش ، لقن  یناوارف  یبهذـم  رابخا  وا  زا 

240 و 239. هبیغلا ، باتک  [ 2 . ] 221 یتخبون ، نادناخ  نیشیپ 238 ، ذخام  [ 1  ] یقرواپ هحفص 56 ] [. ] 2 . ] دوب هداتسرف  مق 

بیاغ ماما  صاخ  بیان  نیرخآ 

حور نب  نیـسح  بیاغ ، ماما  بیان  نیموس  وا  فرعم  تسا . يرمـس  دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  صاخ  بیان  نیرخآ 
لاس 326 نابعش  زا  دمحم  نب  یلع  درک . نیعم  دوخ  ینیشناج  هب -  ار  وا  نایعیش  روضح  رد  شگرم  زا  شیپ  ترضح  روتـسد  هب  هک  تسا 

نارود مامتا  هکلب  درکن ، تیـصو  يرگید  هب  دوخ  زا  دـعب  و  تشاد ، هدـهع  رب  ار  ماما  ترافـس  تباین و  لاس  هس  ینعی  نابعش 329  همین  ات 
: هنومن دنچ  کنیا  دراد و  ینعم  نیا  رب  تلالد  هک  هدیـسر  يددـعتم  رابخا  تسین و  رظن  فالتخا  هراب  نیا  رد  دومن . مالعا  ار  هصاخ  تباین 

یناوفـص دمحم  نب  دمحا  هللادبعوبا  زا  هللادیبع  نب  نیـسح  و  نامعن ، نب  دمحم  نب  دمحم  شداتـسا  زا  یـسوط  رفعجوبا  هفئاطلا  خیـش   - 1
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نامه هب  مه  يرمـس  درک . تیـصو  ار  تباین  رما  يرمـس  دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  هب  حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  تفگ : هک  دنا  هدرک  لقن 
لیکو و زا  و  دندیسر ، شروضح  هب  نایعیـش  دیـسر ، ارف  شگرم  نامز  نوچ  هحفـص 57 ] . ] دومن مایق  داد  یم  ماجنا  یتخبون  هک  ییاهراک 

دوخ زا  دعب  ار  يدحا  ماما  بیان  ناونع  هب  هک  متـسین  رومام  تفگ : و  درکن ، نیعم  ار  یـسک  ناونع  نیا  هب  وا  دندیـسرپ . وا  زا  دعب  نیـشناج 
یلع نسحلاوبا  هب  یتخبون  مساقلاوبا  هدمآ : دنک  یم  لقن  نایوار -  رکذ  زا  دـعب  قودـص -  خیـش  هک  يربخ  نایاپ  رد  - 2 [ 1  ] منک یفرعم 
رما داد هللا  خساپ  وا  دنک . نیعم  ار  دوخ  زا  دعب  یصو -  هک  دنتساوخ  وا  زا  دیـسر  ارف  يرمـس  تافو  نوچ  درک . تیـصو  يرمـس  دمحم  نب 

تـشذگرد زا  دـعب  هک  تسا  نامه  ینالوط  لـماک و  تبیغ  نیا  رباـنب  دـناسر . یم  ماـجنا  هب  ار  نآ  دوخ  هک  تسا  يرما  ار  ادـخ  هغلاـب  وه 
نآ زا  هدش ، لقن  دراد  شنامیا  لامک  تقادص و  رب  تلالد  هک  یتامارک  يرمـس  زا  - 3 [ 2  ] دش عقاو  داب -  دونشخ  وا  زا  ادخ  هک  يرمس - 

حلاص هدینش . يربک -  تبیغ  عورش  زا  دعب  لاس  هد  یناقلاط -  بیعش  نب  حلاص  زا  لاس 339  هدعق  يذ  رد  قودص  هک  يربخ  تسا  هلمج 
نآ رد  مدیسر . دنک -  تمحر  ناشیادخ  هک  املع -  خیاشم و  روضح  هب  دادغب  رد  نم  تفگ : نم  هب  دلخم  نب  میهاربا  نب  دمحا  دیوگ  یم 
نیا خیرات  خیاشم  دنک . تمحر  ار -  قودص  ردپ  هیوباب -  نب  نیـسح  نب  یلع  ادخ  تفگ : همدقم  نودـب  يرمـس  دـمحم  نب  یلع  سلجم 

وا ییوگ  شیپ  و  . ] تسا هتـشذگ  رد  زور  ناـمه  رد  هحفص 58 ]  ] هیوباب نب  نیـسح  نب  یلع  هک  دیـسر  ربخ  دعب  دندرک . تشاددای  ار  زور 
بتکم نسح  نب  دمحا  دمحموبا  تفگ : هک  دننک  یم  لقن  هیوباب  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  زا  یهورگ  - 4 [ 3 [ ] هدوب تسرد 

شروضح هب  تشذـگرد  زا  شیپ  زور  دـنچ  مدوب . دادـغب  رد  نم  درک  توـف  يرمـس  نسحلاوـبا  هک  یلاـس  ناـمه  رد  هک : داد  ربـخ  نم  هب 
دمحم نب  یلع  يا  نابرهم » شیاشخب  خارف  يادخ  مان  هب  [: » 4  ] تسا نیا  نآ  تشون  ور  هک  دروآ  نوریب  ار  یعیقوت  مدرم  يارب  وا  مدیـسر .

باـسح و  ] رما سپ  درم ، یهاوخ  رگید  زور  شـش  اـت  ـالاح  زا  وـت  اـنامه  دـنک . گرزب  وـت  گوـس  رد  ار  تناردارب  رجا  دـنوادخ  يرمس !
هدـش و عقاو  لـماک  تبیغ  اریز  دنیـشنب ، وت  ياـج  هب  تتاـفو  زا  دـعب  هک  نکم  تیـصو  سک  چـیه  هب  و  نک ، روج  عمج و  ار  دوخ  باـتک ]

ارف تواسق  یتخـس و  ار  اهلد  هک  دوب  دـهاوخ  يزارد  تدـم  زا  سپ  نیا  و  یلاعت ، يادـخ  هزاـجا  هب  رگم  دوب  دـهاوخن  نم ] يارب   ] يروهظ
هاگآ دننک . یم  ارم  ندید  هدهاشم و  ياعدا  هک  دنوش  یم  ادـیپ  یناسک  نم  هعیـش  نیب  رد  يدوزب  ددرگ . رپ  متـس  روج و  زا  نیمز  دریگ و 

تمهت وگغورد و  هحفـص 59 ]  ] دیامنب ارم  ندید  ياعدا  نامـسآ  زا  یگناب  هحیـص و  ندـمآ  رب  ینایفـس و  جورخ  زا  شیپ  سک  ره  شاب !
زا میدرک و  هیهت  اهتـشون  ور  عیقوت  نیا  يور  زا  دیوگ : يوار  سب . تسا و  گرزب  هیاپ  دنلب -  يادخ  نآ  زا  ییاناوت  ورین و  و  تسا . هدننز 
زا دعب  نیـشناج  دنتفگ : وا  هب  دهدب . ناج  تسا  کیدزن  میدید  میتشگزاب . شیوس  هب  دیـسر  ارف  مشـش  زور  نوچ  میتفر . نوریب  شروضح 

هدینـش وا  زا  هک  ینخـس  نیرخآ  و  تشذگرد ، تفگب و  نیا  تسا . نآ  هدنناسر  ماجنا  هب  دوخ  هک  تسا  يرما  ار  ادـخ  تفگ : تسیک ؟ وت 
ماما هناگراهچ  ناریفـس  لاح  حرـش  زا  سپ  یـسوط  رفعجوبا  خیـش  هتکن  دانک . دونـشخ  زین  ار  وا  داب و  یـضار  وا  زا  يادخ  دوب . نیمه  دش 
ینعی دندوب ، بوسنم  وا  هب  هک  نآ  تماما  رب  تسا  یحضاو  لیلد  باون  نیا  تسد  رب  تازجعم  روهظ  دسیون : یم  نیغورد  نایعدم  نامز و 

رد زین  رگید  یناـیوار  قیرط  زا  ربخ  نیا   242 نیشیپ .، ذخام  [ 3 . ] 242 ذخام ، نامه  [ 2 . ] 242 هبیغلا ، باتک  [ 1  ] یقرواپ [. 5 . ] بیاغ ماما 
 - ام ذـخام  رد  [ 5 . ] 243  - 242 هدمآ ، عیقوت  یبرع  نتم  یـسوط -  خیـش  هبیغلا  باتک  ام -  ذـخام  رد  [ 4 . ] ص 243 هدش ، لقن  ام  ذـخام 

.243  - 242 هدمآ ، عیقوت  یبرع  نتم  یسوط -  خیش  هبیغلا  باتک 

ماما بیان  شنیزگ  هرابرد  ینخس 

زا کی  چیه  هدرک : نایب  نینچ  جیارخ  باتک  رد  يدـنوار  بطق  هک  دوش  یم  لصاح  يا  هجیتن  هعبرا  باون  شنیزگ  یگنوگچ  رد  لمات  زا 
تشگ و یم  رداص  اهنآ  باصتنا  ناـمرف  ناـمزلا  بحاـص  ترـضح  فرط  زا  ـالبق  هکنیا  رگم  دندیـسرن  گرزب  بصنم  نیا  هب  هعبرا  باون 
ییوگتسار و رب  لیلد  هک  رمالا  بحاص  ترـضح  هحفـص 60 ]  ] هزجعم ات  مه  نایعیـش  دومن . یم  نییعت  ار  دوخ  نیـشناج  وا  زا  لبق  صخش 
ره تسا : لیذ  حیـضوت  دیازفا  یم  نخـس  نیا  رب  هدنـسیون  هچنآ  [ 1 . ] دـنتفریذپ یمن  دـیدرگ  یمن  راکـشآ  اهنآ  زا  دوب  اهنآ  تباین  تحص 
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ییانثتـسا و هرود  هعیـش  خیرات  رد  يرغـص  تبیغ  الوصا  و  هتفرگ ، ماجنا  یـصاخ  ینامز  هدودحم  کی  رد  هعبرا  باون  بصن  نییعت و  دنچ 
بیان يارب  یتافص  تایـصوصخ و  هچ  هک  دزومآ  یم  ام  هب  تاباصتنا  نآ  ياهکالم  تیفیک و  هب  هجوت  نیا  دوجو  اب  تسا ، یلوحت  هلحرم 

دـیلقت و عجرم  دـیاب  ام  زورما  هک  تسا  ییاهرایعم  اهکالم و  نینچ  ساسا  رب  تسا . رتمهم  يرورـض و  دوب  دـهاوخ  نایعیـش  ربهر  هک  ماـما 
یم رد  دـش  لقن  هک  يرابخا  عومجم  رد  تقد  زا  مینادـب . دوخ  رب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  بیان  ار  وا  مینیزگرب و  هعماـج  ربهر  هیقف و  یلو 

دمحا نب  رفعج  میدـید ، یتخبون  مساقلاوبا  باصتنا  تیفیک  رد  هک  نانچ  طباور ، هن  تسا  طباوض  هیاپ  رب  باون  نییعت  باصتنا و  هک  میبای 
ای و  دوش ، یمن  هدیزگرب  دنداد  یم  يو  ياج  هب  ار  شباختنا  لامتحا  مدرم  هک  نامثع  نب  دمحم  یصوصخ  هنیرید و  تسود  یمق  لیتم  نب 

تباین ماقم  هب  زین  هدوب  هعیش  نافلاخم  اب  هرظانم  ثحب و  لها  فورعم و  يدنمشناد  و  [ 2  ] هلاسر باتک و  بحاص 37  هک  یتخبون  لهسوبا 
یفرعم نییعت و  تمـس  نیا  هب  يو  هتـشاد ، یتخبون  مساقلاوبا  هک  يا  هژیو  تافـص  ربانب  هکلب  دوش ، یمن  بوصنم  نامثع  نب  دمحم  زا  سپ 

درب مان  ار  ماما  ناج  زا  دیدش  تظفاحم  هحفص 61 ]  ] يرادزار نامتک و  مساقلاوبا  يایازم  زا  یتخبون  لهـسوبا  دوخ  میتسناد  و  ددرگ ، یم 
هک تسا ، یفاک  باتک  بحاص  ینیلک  بوقعی  نب  دـمحم  باب  نیا  رد  رگید  لاثم  تسناد . هرهب  یب  دـح  نیا  اـت  تلیـضف  نیا  زا  ار  دوخ  و 

ناثدـحم املع و  زا  هکنآ  اب  وا  هتـسیز . یم  يرغـص  تبیغ  نامز  رد  هدوب و  يرمـس  نسحلاوبا  اب  ناـمزمه  ینعی  هتـشذگ ، رد  لاس 329  رد 
هتبلا دـنتخاس و  يراک  رهب  ار  یـسک  ره  هک  دوش ، یمن  بوصنم  تباین  ماـقم  هب  لاـح  نیع  رد  هدوب ، ع )  ) رـصع یلو  هجوت  دروم  گرزب و 

هطباض و هک  تسا  نیا  دنک  یم  تفایرد  هعلاطم  یـسررب و  نیا  زا  هدنـسیون  هچنآ  دوش . یمن  بوسحم  لیلج  ملاع  نآ  يارب  مه  یبیع  نیا 
نآرق و ریـسفت  هب  ملع  رب  نوزفا  هک  تسا  ینامیا  ياهیگژیو  یقالخا و  لیاضف  دوب -  دهاوخ  مدرم  عجرم  هک  ماما -  بیان  شنیزگ  كالم 
زا ندوب  رودب  دوش ، هانگ  عنام  هک  یسرت  ادخ  اوقت و  تسا : هنوگ  نیا  زا  رظن  دروم  لیاضف  دشاب . یم  مزال  نید  رد  هقفت  یسانش و  ثیدح 

، یعامتجا لئاسم  هرابرد  رظن  راهظا  يارب  قیمع  مهف  حیحـص و  كرد  يربهر ، يارب  مزال  یهاگآ  يرایـشوه و  یتسود ، لام  یبلط و  هاـج 
حرش روما ، تیشمت  رد  مزال  تیعطاق  تعاجش و  دنک ، مهارف  ار  ناگمه  لماک  نانیمطا  دامتعا و  تابجوم  هک  یمان  شوخ  هقباس و  نسح 

ياضر يارب  ادخ و  هار  رد  ینمـشد  یتسود و  هرخالاب  و  هرظتنم ، ریغ  ياهدماشیپ  ربارب  رد  ییابیکـش  تماقتـسا و  لمحت و  تردق  ردص و 
يونعم بصنم  نیا  زارحا  طرش  تسا  تلیضف  دنچ  ره  تدایـس  اما  مالـسا . تامیلعت  يارجا  قح و  هماقا  هار  رد  زیچ  همه  ندرک  ادف  ادخ و 

زین ماما ع  ماع  بیان  باختنا  ياهکالم  هحفـص 62 ]  ] هک تسا  یهیدب  دنا . هدوبن  دیـس  زین  صاخ  بیان  راهچ  زا  کی  چیه  هکنانچ  تسین ،
یم تسا -  هدـش  شبیان  هک  یـسک  هنع -  بونم  هدـنهد  ناشن  هنیآ  بیان  اریز  دـشاب ، دـیابن  یناسفن  تایـصوصخ  تافـص و  لیبق  نیا  زج 

يدننامه دیاب  روما  هرادا  يربهر و  تردق  ادخ ، هب  مدرم  نداد  هجوت  يارب  مزال  تیونعم  شنیب ، شناد و  لمع ، ملع و  رد  نیا  ربانب  دـشاب ،
دـشر حالـص و  هار  رد  ار  هعیـش  و  دبایب ، ار  تما  يارب  تیعجرم  ماما و  زا  ماع  تباین  یگتـسیاش  ات  دشاب  هتـشاد  ادـخ  تجح  اب  تهابـش  و 

مهدزیـس دلج  همجرت  دوعوم ، يدـهم  [ 1  ] یقرواـپ هحفـص 63 ] . ] دراد راـنک  رب  هتادـییات  هللا و  نوـعب  نانمــشد  رطخ  زا  و  دـشاب ، اـمنهار 
.123  - 122 یتخبون ، نادناخ  [ 2 . ] 690 راونالاراحب ،

هعبرا باون  يالکو 

فلتخم ياهرهش  رد  هک  ینایعیش  ان  نانآ  طابترا  هلیسو  دیآ ، یم  رب  مالسلا  هیلع  تجح  ترـضح  هناگراهچ  نابیان  تشذگرـس  زا  هکنانچ 
هرهچ همئا و  یمیمـص  نایعیـش  زا  الکو  نیا  دنتـشاد . تلاکو  تمـس  نانآ  فرط  زا  هک  دندوب  يرگید  راگزیهرپ  نادنمـشناد  دنتـسیز  یم 
صاخ نابیان  رظن  قبط  رب  تفایرد و  ار  هیعرـش  هوجو  دنتخادرپ . یم  نایعیـش  ییامنهار  یتسرپرـس و  هب  دندوب و  اوقت  ملع و  ناشخرد  ياه 
نیشن هعیش  فلتخم  ياهرهش  رد  رفن  دص  دودح  هک  نالیکو  دش . یم  نانآ ا  هلیـسو  هب  مدرم  باوج  رد  زین  تایعقوت  و  دندرک ، یم  فرص 
ناهنپ ماما  بیترت  نیدـب  تسا . هدوب  هعبرا  باون  زا  یکی  ماما  نانآ و  یجنایم  هکلب  دندیـسر ، یمن  بیاـغ  ماـما  تمدـخ  هب  دـنا  هدـش  رکذ 

زا و  دوب ، هدرک  شخپ  راگزیهرپ  نئمطم  نادنمـشناد  نیب  اه  تیلووسم  راک و  میـسقت  ساسا  رب  ار  مدرم  ییامنهار  هفیظو  يربهر و  يورین 
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یتاعیقوت هدرب و  مان  ار  ناـنآ  زا  يرامـش  هبیغلا ، باـتک  رد  یـسوط  خیـش  دـناسر . یم  تما  هب  ار  شا  يربهر  يدوجو و  راـثآ  اـهنآ  قیرط 
: مینک یم  رکذ  ار  ناشمان  طقف  راصتخا  يارب  ام  تسا  هدرک  لقن  هدـش  رداص  ناـمز  ماـما  يوس  زا  ناـشفیرعت  قیثوت و  رد  هک  هحفص 64 ] ]

اما [ 1 . ] ینادمه دمحم  نب  میهاربا  عسیلا ، نب  هزمح  نب  دمحا  يرعـشا ، قاحـسا  نب  دمحا  ير ،) میم   ) يدسا هزمح  نب  دمحم  نیـسحلاوبا 
یم تیاور  یفوک  هللادبع  یبا  نب  دمحم  زا  دنا ، هدید  ار  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  هک  یناسک  حرـش  رد  نیدلا  لامک  باب 43  رد  قودص 

نیدب هدیـسر  وا  هب  شربخ  و  دـنا ، هدـید  ار  ترـضح  هک  ینالیکو  ای  دـنا ، هدـش  فقاو  ع )  ) نامزلا بحاص  تازجعم  رب  هک  یناسک  دـنک :
دمحم زاوها : لها  زا  و  یمـصاع ، هفوک : زا  راطع . یلالب ، زجاح ، ماما ،) مود  لوا و  بیان   ) شدـنزرف يرمع و  دادـغب  رد  دنـشاب : یم  حرش 
سدوخ ینعی  يدسا -  یماسب و  ير : لها  زا  و  حلاص ، نب  دمحم  نادمه : لها  زا  و  قاحـسا ، نب  دمحا  مق : لها  زا  رایزهم . نب  میهاربا  نب 

الکو ریغ  زا  سپـس  ناذاش . نب  دـمحم  روباشین : لها  زا  و  ءالعلا ، نب  مساق  ناجیابرذآ  لها  زا  و  ربخ ،) نالقان  هلـسلس  رد  يوار  نیمود  - )
ياملع زا  یسربط -  نسح  نب  لضف  یلعوبا  [ 2 . ] مینک یم  رظن  فرص  شلقن  زا  نخـس  یهاتوک  تیاعر  هب  هک  درب  یم  مان  ار  يا  هدع  زین 

[. 3 . ] تسا هدش  رداص  تاعیقوت  ناشیا  رب  ای  دنا  هدـید  ار  ناهنپ  ماما  هک  درب  یم  ار  نت  مان 65  يرولا  مالعا  باتک  رخاوا  رد  مشـش -  هدس 
و هتفای ، ققحت  صاخ  دراوم  رد  هک  تسا  ییانثتـسای  رما  ار  ماما  قثوم  نایعیـش  ای  نـالیکو  نیا  تیور  دـنامن  هتفگاـن  حیـضوت  هحفص 65 ] ]

هریـس لوادـتم و  شور  اما  تسا . هتفرگ  ماجنا  تاقث -  نآ  لقن  قیرط  زا  نایعیـش -  رگید  نانآ و  رد  رتشیب  بلق  نانیمطا  داجیا  يارب  ارهاظ 
تیور هک  یثیداحا  اب  فلاخم  رابخا  نیا  سپ  تسا . هدوبن  میقتـسم  طابترا  رد  ماما  اب  رگید  یـسک  هناگراهچ  ناریفـس  زج  هک  هدوب  ناـمه 
مالعاب يرولا  مالعا  [ 3 . ] 442 نیدلا ، لامک  [ 2 . ] 258  - 257 هبیغلا ، باتک  [ 1  ] یقرواپ هحفـص 66 ] . ] تسین دنک  یم  یفن  ار  ترـضح 

.425 يدهلا ،

يربک تبیغ  ياهدمایپ  رد  يرصتخم 

فده هک  تسا  تیعقاو  نیا  هدنهد  ناشن  يربک ، تبیغ  هب  يرغـص  تبیغ  زا  لاقتنا  دسیون : یم  ردـص  رقاب  دـمحم  دیـس  دـهاجم  دنمـشناد 
هدرک یم  هدراو  ماما  یناهگان  الخ  هک  یبیسآ  زا  هعیـش  یجیردت ، همانرب  نیا  اب  هدش و  هدروآ  رب  هتـشاد  دوجو  يرغـص  تبیغ  زا  هک  ییاه 

نیا اب  دندرگ . هدامآ  ماما  ماع  ناگدنیامن  شریذپ  يارب  مدرم  كدنا  كدنا  ات  تسا ، هتفرگ  لکش  تبیغ  ساسا  رب  هعیش  تیعقوم  و  هتسر ،
نانآ زا  يوریپ  ایند  نید و  ياهراک  رد  و  داتفا ، انیب  لداع و  نیدهتجم  هب  هدیزگرب  صخـشم  دارفا  تسد  زا  ماما  یگدـنیامن  تباین و  لاقتنا 

يربهر یتسرپرس و  اریز  دش ، یماما  هدزاود  هعیش  خیرات  رد  مهم  یلوحت  زاغآ  رس  مهدزاود  ماما  يربک  تبیغ  بیترت  نیدب  [ 1 . ] دش مزال 
اب دروخرب  هویـش  رد  تسیاب  یم  مدرم  و  دـش ، هتـشذگ  بیاغ -  ماـما  ماـع  بیاـن  ناونع  هب  لداـع -  هحفـص 67 ]  ] ياهقف هدـهع  هب  نایعیش 

ظفح نانمـشد و  اب  یلمع  یملع و  هزرابم  رد  و  دـننک ، فیلکت  بسک  نانآ  زا  ینید  ماکحا  یعامتجا و  فیاظو  هب  لـمع  هزاـت و  ثداوح 
ياملع اب  لوا  هجرد  رد  نانمشد  رطخ  زا  نایعیش  نیملسم و  يرادهگن  هفیظو  هکلب  و  دنبلط ، ییامنهار  ریـصب  نیدهتجم  زا  یمالـسا  هعماج 

دـسر یم  رظن  هب  دـهد : یم  حرـش  نینچ  ار  بیغ  یعامتجا  یـسایس -  ياهدـمایپ  نیـسح  مساج  رتکد  اما  دـنیایبنا . ناـثراو  هک  تسا  ینید 
يدـیز عون  زا  هژیوب  یعیـش  ياهمایق  رثکا  يربک  تبیغ  عوقو  اب  لوا ، دـشاب : مهم  هدـیدپ  ود  اـب  کـیدزن  طاـبترا  رد  مهدزاود  ماـما  تبیغ 

جنر رد  تموکح  ياهراشف  زا  هتـسویپ  دـندرک ، یم  یگدـنز  دوخ  ناوریپ  نایم  رد  اراکـشآ  س )  ) همئا هک  هاگنآ  مود  دـش . وحم  جـیردتب 
يدودح ات  اهراشف  نیا  يربک  تبیغ  زا  سپ  اما  دندوب . دونـشخان  نیبدب و  كوکـشم و  نانآ  ياه  هزیگنا  هب  تبـسن  زین  اهتموکح  دـندوب و 

نیا دـنداد . همادا  دـندوب  وربور  نآ  اب  ناشفالـسا  هک  يراوشد  طیارـش  اب  ههجاوم  نودـب  ار  دوخ  ياهتیلاعف  هیماما  ياهقف  و  تفای ، شهاـک 
هعماـج يربهر  يارب  ار  دوخ  قح  اـت  دندیـشوک  یم  دوخ  یگدـنز  رـسارس  رد  ناـماما  هک  دزاـس  یم  نومنهر  يا  هیرظن  هب  ار  ناـسنا  هتکن 

تمه نادب  اهقف  يربهر  تحت  ات  دش  لوحم  هیماما  هب  يربک  تبیغ  عورش  اب  هفیظو  نیا  دنروآ . تسد  هب  عورشم  حیحـص و  رازبا  اب  یمـسا 
یسایس و ینوگرگد  نینچ  هدامآ  ناناملسم  هک  هحفص 68 ]  ] نامز نآ  ات  رگید  ترابع  هب  دراد . همادا  مه  نونک  ات  هک  یتیعـضو  دنرامگ ،
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ار هعماج  هک  تسا  نآ  اهقف  هژیوب  شترضح  ناوریپ  هفیظو  تبیغ  نیا  لوط  رد  دوب . دهاوخ  رود  ع )  ) يدهم راظتنا  دنشابن ، بیاغ  ماما  مایق 
، مهدزاود ماما  تبیغ  یسایس  رات  [ 2 . ] 70 رون ، زا  يا  هسامح  يدهم ، ماما  [ 1  ] یقرواپ هحفص 69 ] [. ] 2 ... ] دننک هدامآ  یلوحت  نینچ  يارب 

.242  - 241

نآ يدنب  میسقت  تاعیقوت و  هرامش 

: حرش نیدب  دوش  یم  عیقوت  تسه 80  كرتشم  هچنآ  فذح  زا  سپ  هک  دشاب ، یم  ددع  اعمج 92  ام  عجرم  باتک  ود  رد  تاعیقوت  هرامش 
هک هدش  لقن  اعد  کی  عیقوت و   49 دراد ، صاصتخا  مالـسلا  هیلع  مئاق  ماما  زا  هدراو  تاعیقوت  رکذ  هب  هک  یباب  رد  نیدـلا  لامک  باتک  رد 

لقن ربخ  عیقوت و  رگید 43  عضاوم  تاعیقوت و  صوصخم  باب  رد  هبیغلا  باتک  رد  یسوط  خیـش  اما  تسا . ینالوط  یـضعب  هاتوک و  یخرب 
رکذ اهنآ  رودص  دراوم  حرـش  اب  هک  تسا  تاعیقوت  رگید  یخرب  و  هدرمـش ، بیاغ  ماما  تازجعم  هلمج  زا  ار  اهنآ  زا  یـضعب  هک  دنک ، یم 

هداشگ رس  نامرف  روشنم -  تروص  هب  هک  تسا  ع )  ) نامز ماما  طختسد  رگید  يرامش  و  هجوت ، بلاج  تسا  یتشذگرس  نمـضتم  هدرک و 
عیقوت نیا 43  زا  دمآ . دهاوخ  شخب  نیا  نایاپ  رد  اهنآ  زا  یـضعب  همجرت  تسا و  بهذم  یلوصا  ثحابم  لماش  و  هدـش ، رداص  یمومع - 

ود رد  ررکم  ریغ  تاعیقوت  عومجم  نیا  ربانب  هحفص 70 ] . ] دوش یم  هدید  نیدلا  لامک  رد  انیع  یضعب  هک  تسا  قودص  زا  لوقنم  ددع   12
هک تاعیقوت  همه  يروآ  عمج  يارب  ییوج  یپ  اصقتـسا و  راتـشون  نیا  رد  هدنـسیون  يانب  دنامن  هتفگان  دشاب . یم  ددع  ام 80  ذخام  باتک 
هک دوصقم ، اب  طابترا  رد  دـنچ  ییاه  هنومن  لقن  تسا و  راثآ  نیرت  نهک  رب  هیکت  هکلب  [، 1  ] تسا هدوبن  هدمآ  تیاور  ثیدـح و  بتک  رد 

بـسح رب  ار  هدیزگرب  تایقوت  کنیا  ع .)  ) نامز ماما  زا  هدـنام  اجرب  راثآ  یبهذـم و  رابخا  زا  شخب  نیا  اب  تسا  ناگدـنناوخ  ندرک  انـشآ 
. میروآ یم  تسا  دوخ  ماما  عیقوت  طخ و  اب  هعیـش  ییانـشآ  زا  یکاح  هک  ار  يرابخا  ادتبا  رد  و  مینک ، یم  لقن  هدرک  يدـنب  هتـسد  عوضوم 
: هفای راشتنا  تاصخشم  نیا  اب  تسا  هتشون -  نیا  زا  ریغ  یشور  هب  تاعیقوت -  همه  يدنب  هتسد  يروآدرگ و  دهعتم  هک  یباتک  [ 1  ] یقرواپ

لیمکت هلباقم و  قیـسنت ، يراوزبس ، هداز  راختفا  نسح  دیـس  رتکد  همجرت  يزاریـش ، نسح  دیـس  هللا  هیآ  فیلات  ع ،)  ) يدـهملا مامالا  هملک 
هیلع يدهملا  هفیحص  تسا : تاصخشم  نیا  اب  دراد  رب  رد  ار  ماما  نآ  زا  هدیسر  هیعدا  هک  یباتک  قافآ . رـشن  نابعش 1407 ، يرجات ، نسح 

.1406 ریدغلا ، هسسوم  يرهالا ، یسیع  خیشلا  مالسلا ،

انشآ طخ 

لجع نسحلا  نب  هجح  بیاغ  ماما  فرط  زا  تاعیقوت  رودـص  یتسرد  هب  و  تسا ، نایوج  تقیقح  لد  شخب  مارآ  هک  يراوتـسا  ياهلیلد  زا 
یم ار  نآ  ياه  یناشن  دنتشاد و  دوخ  نامز  ماما  طخ  اب  همئا  باحصا  نایعیش و  زا  یـضعب  هک  تسا  ییانـشآ  دشخب  یم  نانیمطا  هجرف  هللا 
نب دمحا  دینک : هجوت  ربخ  نیا  هب  هحفص 71 ]  ] دندوب هتساوخ  طخ  هنومن  ماما  زا  لبق  دوخ  قیقد  رگشهوژپ و  نانموم  هکنآ  رتمهم  دنتسناد .

طختسد اب  يا  همان  دنک : یم  ضرع  دسر و  یم  ترضح  تمدخ  هب  تسا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  کیدزن  هباحص  زا  هک  قاحـسا 
دوخ زا  هدوبن و  راک  رد  يریوزت  منادـب  دـسر  یم  نمب  امـش  همان  تقو  ره  ات  مسانـشب ، ار  امـش  طخ  منیبب و  هک  سیونب  میارب  دوخ  كرابم 

یتاود ملق و  داد  روتسد  دوش  یم  فلتخم  ملق  ضیوعت  هطـساوب  طخ  یهاگ  دش  روآدای  هکنیا  نمـض  تفریذپ و  ع )  ) نسح ماما  تسامش .
يرکـسع يداه و  ماما  هاتوک  ياه  هماـن  دروم  رد  عیقوت  حالطـصا  میتفگ  هتـشون  زاـغآ  رد  [ 1 . ] داد يو  هب  تشوـن و  يا  هماـن  دـندروآ و 

هلیسو هبتاکم و  اب  دنتشاد و  یفخم  هبسن  یگدنز  مه  نانآ  اریز  هتفر ، راکب  زین  دنتـشون  یم  نایعیـش  تالاوس  باوج  رد  هک  مالـسلا  امهیلع 
نیا اب  دـهد . یم  هئارا  وا  هب  ترـضح  دـنک و  یم  هبلاطم  طخ  هنومن  قاحـسا  نب  دـمحا  تهج  نیدـب  دـندوب ، ساـمت  رد  مدرم  اـب  نـالیکو 

ام ياقآ  زا  دش  هداز  ع )  ) حلاص فلخ  نوچ  هک : دنک  یم  حیرصت  یمق  قاحسا  نب  نسح  نب  دمحا  هک  تسا  صاخ  باحصا  یلبق  یئانشآ 
هتشون دش  یم  دراو  مدج  رب  نآ  هب  تاعیقوت  هک  یطخ  تسد  هب  نآ  رد  هک  دیسر  يا  هتشون  مدج  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  یلع  نب  نسح 
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یمن راهظا  ار  نآ  ام  دنام . ناهنپ  مدرم  همه  زا  هدیـشوپ و  وت  دزن  شربخ  دیاب  هک  دـش ، هداز  ام  يارب  يدـنزرف  هحفص 72 ] [. ] 2 . ] دوب هدش 
ادخ ات  مینک  مالعا  وت  هب  ار  هدژم  نیا  میتشاد  تسود  اما  ناشیتسود . ببس  هب  ناتـسود  هب  يدنواشیوخ و  هطـساو  هب  ناکیدزن  هب  رکم  مینک 
ماما زا  هدیـسر  تاعیقوت  دروم  رد  دـش  لـقن  هچنآ  [ 3 . ] مالـسلا و  درک ، لاحـشوخ  نآ  زا  ار  اـم  هک  ناـنچمه  دـنادرگ ، رورـسم  نآ  هب  ارت 
هنوگ هب  ریبعت  تسا و  نیدلا  لامک  رد  ربخ  هس  هدـمآ  تاعیقوت  هدنـسیون  طخ و  هرابرد  ام  عجرم  باتک  ود  رد  هک  يرابخا  اما  دوب  مهدزای 

هک هدمآ  هبیغلا  باتک  رد  ربخ  شش  و  هدش ، هتخانش  طخ  هب  یکی  رد  و  دنک ، یم  یفرعم  ماما  دوخ  ار  دنـسیون  تیاور  ود  رد  هک  تسا  يا 
دش و یم  هتشون  يرکسع  نسح  ماما  نامز  رد  هک  دناد  یم  یطخ  نامه  هب  ار  عیقوت  ربخ  راهچ  دناد و  یم  ماما  دوخ  زا  ار  طخ  نآ  ربخ  ود 

نب دمحم  ثیدح 2 : تاعیقوتلا : رکذ  باب  نیدلا ، لامک  مینک : یم  لقن  ار  رابخا  نیا  زا  داهشتسا  دروم  دراد  هک  یتیمها  رظن  زا  دوب . انـشآ 
نامه نب  دـمحم  ثیدح 3 : ص 483 ) ... ) تشون باوج  ع )  ) ماما سپ  متـشون ... مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاـص  هب  تفگ : ینادـمه  حـلاص 

ماما بناـج  زا  متخانـش  یم  هک  یطخ  هب  عیقوت  ینعی  هفرعا  طـخب  عیقوت ، جرخ  تفگ : یم  هک  مدینـش  يرمع  ناـمثع  نب  دـمحم  زا  دـیوگ 
باتک رد  هک  بوقعی  نب  قاحـسا  تالاوس  هب  ددعتم  ياهخـساپ  نمـضتم  ینالوط  تسا  يربخ  دـهاش : نیرخآ  هحفـص 73 ] ... ] دمآ نوریب 
رابخا دـننام  هدـمآ  تاعیقوت  هژیو  شخب  رد  هک  نیریز  ربخ  ود  هبیغلا  باتک  رد  اما  درک . میهاوخ  لقن  ذـخام  نآ  زا  و  هدـش ، لقن  زین  هبیغلا 

ینیوزق و مناـغ  یبا  نبا   - 1 دشاب : یم  هدوب -  هدش  هتخانـش  انـشآ و  ارهاظ  هک  ترـضح -  دوخ  طخ  هب  تاعیقوت  هک  دراد  تحارـص  یلبق 
تشذـگرد و مهدزای  ماما  تفگ  یم  مناغ  یبا  نبا  دـندرک . یم  هرجاشم  مه  اب  يرکـسع  نسح  ماما  نیـشناج  هراـبرد  نایعیـش  زا  یهورگ 

هرجاشم شا  هرابرد  هچنآ  زا  و  دنتـسرفب ، بیاغ  ماـما  روضح  هب  دنـسیونب و  يا  هماـن  هراـب  نیا  رد  هک  دـش  رارق  تشاذـگن . اـجرب  يدـنزر 
هب ناش  هتشون  باوج  سپ  مالسلا ... هئابآ  یلع  هیلع و  هطخب  مهباتک  باوج  دروف  دندرک ، لمع  رارق  نیا  هب  دنناهاگایب . ار  ترضح  دندرک 
هک دـنک  یم  لقن  بوقعی  نب  قاحـسا  زا  ینیلک  بوقعی  نب  دـمحم   - 2 ص 172 .) ... ) دیـسر داب  دورد  شناردـپ  رب  وا و  رب  هک  ماما  طـخ 

دروف دتـسرفب ، ماما  روضح  هب  ما  هدرک  حرط  ار  مراوشد  لئاسم  نآ  رد  هک  یبوتکم  مدرک  تساوخرد  يرمع  ناـمثع  نب  دـمحم  زا  تفگ :
اما ص 176 ) ... ) دیـسر مالـسلا  هیلع  هناخ -  نآ  بحاص  اـم -  يـالوم  طـخب  عیقوت  [ 4 ... ] مالـسلا هیلع  رادـلا  بحاص  انالوم  طخب  عیقوتلا 

نـسح ماما  نامز  رد  هک  یطخ  هب  ار  تاعیقوت  هدمآ  هبیغلا  هحفص 74 ]  ] باتک رد  حودمم  ناریفس  لاح  حرـش  نمـض  هک  رگید  ربخ  راهچ 
رفعجوبا رتخد  دنزرف  هک  بتاک  دمحا  نب  هللا  هبه  رـصنوبا   - 1 رظن : دروم  رابخا  کنیا  دنک و  یم  یفرعم  دندوب  انشآ  نآ  اب  ع )  ) يرکـسع

نب دمحم  رفعجوبا  شدنزرف  دیعس و  نب  نامثع  تسد  رب  مالـسلا  هیلع  رمالا  بحاص  تاعیقوت  دیوگ : یم  تسا  صاخ  بیان  نیمود  يرمع 
جرخی ناک  يذلا  طخلاب  دیسر ، یم  تالاوس  خساپ  یهن و  رما و  هب  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  صاخ  باحـصا  نایعیـش و  هب  نامثع 

2 ص 216 .)  ) دش یم  رداص  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تایح  نامز  رد  تاعیقوت  هک  یطخ  نامه  هب  مالـسلا ، هیلع  نسحلا  هایح  یف 
یبا هماقاب  هب  بتاکن  انک  يذلا  طخلاب  بتکلا  انتتا  تشذگ ، رد  دیعـس  نب  نامثع  ورمعوبا  نوچ  دنک  یم  لقن  يریمح  رفعج  نب  هللادـبع  - 

هبتاکم ام  اب  هک  یطخ  نامه  هب  اه  همان  شردپ ، ياجب  نامثع  نب  دـمحم  رفعجوبا  باصتنا  نتـشاداو و  هرابرد  هماقم . هنع  هللا  یـضر  رفعج 
نب نامثع  تلادـع  رب  هراومه  هعیـش  هک : داد  ربخ  شخیاـشم  زا  موثلک  ما  رتخد  دـنزرف  دـمحم  نب  هللا  هبه   - 3 ص 220 .)  ) دیـسر دش  یم 

هب و  داد ، لسغ  ار  وا  نامثع  نب  دمحم  رفعجوبا  شدـنزرف  و  درک ، توف  دیعـس  نب  نامثع  هکنیا  ات  دوب  اج  رب  اپ  نامثع  نب  دـمحم  دـیعس و 
یف جرخت  تناک  يذلا  طخلاب  هتایح  لوط  تامهملا  یف  هعیـشلا  یلا  هدی  یلع  جرخت  تاعیقوتلا  و  درک ... مایق  ماما  تباین  ردـپ و  روما  هرادا 

یگدـنز نارود  رد  هک  یطخ  هب  دیـسر ، یم  هعیـش  هب  وا  تسد  زا  مهم  روما  هب  عجار  شا  یگدـنز  تدـم  رد  تاعیقوت  و  نامثع : هیبا  هاـیح 
ناک يذـلا  طخلاب  تاعیقوتلا  مهیلا  جرخی  دـیوگ و  هللا  هبه  رـصنوبا  - 4 هحفص 75 ] ( ] ص 221  ) دـش یم  رداص  تاعیقوت  نامثع  شردـپ 

تایح نامز  رد  هک  یطخ  هب  دیـسر ، یم  مدرم  هب  تاعیقوت  يرمع  ناـمثع  نب  دـمحم  تسدزا  مهیلا : مالـسلا  هیلع  نسحلا  هاـیح  یف  جرخی 
موقرم اصخش  ماما  دوخ  ار  تاعیقوت  یـضعب  اهربخ  نیا  ربانب  (. ) دش 223 یم  رداص  مدرم  يارب  تاعیقوت  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 

مهم هچنآ  تروص  رهب  تسا . هتـساد  یتیرومام  نینچ  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  ترـضح  ناـمز  زا  یبتاـک  ار  رگید  یـضعب  و  هدومرف ، یم 
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نیقی یـشور  یقطنم و  یهار  دندوب  هدرک  ادـیپ  ماما  همان  طخ و  اب  هک  ییانـشآ  اب  صاخ  باحـصا  هک  تسا  نیا  تسام  رظن  دروم  تسا و 
ار رابخا  دندرک  یمن  هدهاشم  اهنآ  رد  تحـص  قدـص و  راثآ  ات  و  دـندوب ، هتفای  هدیـسر  تاعیقوت  یتسردان  یتسرد و  صیخـشت  يارب  روآ 

هجوت دـنکب  تاعیقوت  هب  تبـسن  نانیمطا  داجیا  هک  یتابجوم  هب  دوخ  ادـخ  تجح  نامگ  یب  دـندومن . یمن  لوبق  هب  یقلت  دـنتفریذپ و  یمن 
یـضعب هک  دـش  ادـیپ  هعیاش  نیا  هک  ینامز  یتخبون -  نیـسح  مساقلاوبا  ناـشموس -  بیاـن  ناـمز  رد  مینیب  یم  ـالثم  هکناـنچ  دـنا ، هتـشاد 

هدننک لاوس  ياملع  هب  باطخ  یعیقوت  رد  و  دندرک ، بیذکت  ار  نآ  احیرص  ترضح  دوش ، یم  رداص  هیهت و  یناغملش  هلیـسو  هب  تاعیقوت 
مالعا ار  نآ  نالطب  ای  تحـص  ات  دینادرگرب  ام  هب  ار  همه  هدیـسر ، امـش  هب  وا  تسد  زا  هک  هچنآ  ای  دیتشاد ، دـیدرت  هک  ار  هچنآ  دـندومرف :

ع)  ) يدهم ماما  یگدنز  رد  یشهوژپ  زا : لقن  هب  233:3 و 274  بلاط ، یبا  لآ  بقانم  بوشآ ، رهش  [ 1  ] یقرواپ هحفص 76 ] [. ] 5 . ] مینک
 - 433 نیدلا ، لامک  [ 3 . ] هیلع تاعیقوتلا  هب  درت  ناک  يذلا  مالـسلا  هیلع  هدـی  طخب  بوتکم  هیف  اذاف  ثیدـح ... نتم  تسا  نینچ  [ 2 . ] 188

[5 ... ] مالـسلا 483 هیلع  نامزلا ، بحاص  انالوم  طخب  عیقوتلا  یف  تدروف  تسا : تروص  نیدب  روکذـم  ترابع  نیدـلا  لامک  رد  [ 4 . ] 434
.229  - 228 هبیغلا ، باتک 

یناهنپ روما  زا  نداد  ربخ  ینادزار و 

یناهنپ و روما  یناهن و  ياهزار  زا  تاعیقوت  هلیـسوب  ای  نابیان  نابز  رب  ادـخ  تجح  هدـمآ ، ام  ذـخام  باـتک  ود  رد  هک  ربخ  نیدـنچ  قبط  رب 
رابخا نیا  تسا . هدنادرگ  مهارف  ار  ماما  اب  ناشطابترا  هب  نیقی  باون و  هب  دامتعا  تابجوم  و  هداد ، ربخ  دنا  هتـشد  لد  رد  ناگدنـسرپ  هچنآ 

رد ناشیاعدا  تحـص  رب  دوهـشم  ياه  لیلد  ینیع و  ياه  یناشن  عقاو  رد  و  هدیـسر ، نابیان  قیثوت  دـییات و  رد  هک  تسا  یتاـیاور  رب  هفاـضا 
یـصوصخ یـصخش و  اهدادیور  نیا  دـنچ  ره  هدـش . یم  نایعیـش  رتشیب  بلق  نانیمطا  ببـس  و  دـشاب ، یم  بیاغ  ماما  زا  تطاسو  تباین و 

، تسا روآ  نانیمطا  زین  ام  يارب  هزورما  هدـش  لـقن  ققحم  ناـفلوم  ربتعم و  بتک  رد  نئمطم و  ناـیوار  هلیـسوب  هک  اـهنآ  عومجم  اـما  هدوب ،
 - ینامی لـضف  نب  نسح   - 1 هنومن : دـنچ  کنیا  دـشاب و  یم  شندوب  تسار  تحـص و  هدـنهد  ناشن  دوخ  رابخا  نیا  نومـضم  هک  هژیوب 

هکنآ لاـمتحا  هب  ار  یموس  متـشون و  ار  اـهنآ  ياـت  ود  متـشاد  رطاـخ  هب  هک  یبلطم  هحفـص 77 ]  ] هس زا  دـیوگ : ینالوط -  یثیدـح  نمض 
رد هک  بلطم  نیموس  هب  عجار  مه  مدوب و  هتـشون  هک  دوب  یبلطم  ود  هرابرد  مه  دیـسر  نم  هب  هک  یباوج  اما  مدرکن . رکذ  دشاب  دنیاشوخان 

یضوع نآ  رد  ار  شمسا  هک  يا  همان  اب  رانید  جنپ  خلب  لها  زا  يدرم  هک : درک  لقن  حابص  نب  رـصن   - 2 [ 1  ] مدوب هتشونن  هتشادهگن و  لد 
لام هک  رایزهم  نب  میهاربا  نب  دمحم  - 3 [ 2  ] وا يارب  اعد  شبسن و  شا و  یلصا  مان  اب  دیسر  وا  هب  لوپ  لوصو  خساپ  داتـسرف . دوب  هتـشون 

هرابرد ع )  ) يرکـسع ترـضح  توف  زا  سپ  وا  اما  دناسرب ، شنامز  ماما  هب  ار  نآ  تیـصو  قباطم  یتسیاب  دوب ، هدیـسر  وا  هب  شردپ  یتناما 
رانک رب  يا  هناخ  مرب و  یم  قارع  هب  ار  لام  نیا  نم  دـنک . مین  تیـصو  تسردان  يراک  هب  مردـپ  تفگ : دوخ  اب  دوب . کش  رد  يدـعب  ماما 
دوـب نشور  میارب  تماـما  رما  يرکـسع  نسح  ماـما  ناـمز  رد  هک  روطناـمه  رگا  مهد . یمن  ربـخ  مه  سک  چـیه  هب  منک و  یم  هیارک  طـش 

. متفر قارع  هب  مدرک و  ارجا  ار  همانرب  نیمه  سپ  مهد . یم  هقدص  ار  نآ  هنرگ  منک و  یم  میلـست  ماما  هب  ار  لام  تشگ  راکـشآ  زین  نونکا 
يا دوب : هتـشون  نآ  رد  هک  دمآ  يا  همان  اب  یلوسر  هاگان  هک  دوب  هتـشذگن  نم  تماقا  زا  يزور  دـنچ  مدومن و  هراجا  طش  رانک  رب  يا  هناخ 
نم داد . حرش  دوش  هحفص 78 ]  ] ربخ اب  نآ  زا  دوبن  نکمم  یـسک  دوب و  نم  اب  هچنآ  مامت  و  تسا ، زیچ  نالف  نورد  لام  غلبم  نالف  دمحم !

دیـسر میارب  يا  همان  هکنیا  ات  مدـش ، نیگمغ  مدوب و  اهنت  يزور  دـنچ  سپـس  مدرک . میلـست  وا  هب  ار  لام  مدرک و  ادـیپ  ناـنیمطا  لوسر  هب 
دمحم رفعجوبا  دزن  ار  ییاـهالاک  مق  زا  هک  یلوسر  - 4 [ 3  ] شاب رازگساپس  ار  يادخ  سپ  میدرک ، تردپ  نیشناج  ارت  ام  نومـضم : نیدب 
دزادرپ یم  راب  يوجتسج  هب  لوسر  دنک . یم  يروآدای  وا  هب  رفعجوبا  دوب . هدرک  شومارف  ار  [ 4  ] ینادرس هماج  ود  دوب ، هدروآ  نامثع  نب 

ود تسا و  یـشورف  هبنپ  هک  ینالف  هب  دیامرف : یم  وا  هب  ماما  بیان  هدنامن . اج  رب  يزیچ  دیوگ : یم  هدرک  هعجارم  دـبای  یمن  يزیچ  نوچ  و 
نآ رانک  رد  هماج  ود  نیا  نک ، زاب  هتـشون  نانچ  نینچ و  نآ  رب  هک  ار  هبنپ  لدـع  ود  زا  یکی  و  نک ، هعجارم  يدوب  هدرب  شیارب  هبنپ  لدـع 
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ار هبنپ  راـب  نوچ  درک . لـمع  شا  ییاـمنهار  قـبط  رب  یلو  دـش ، بجعتم  رایـسب  درک و  تریح  داد  ربـخ  وا  هب  رفعجوـبا  هچنآ  زا  درم  تسا .
نامثع نب  دمحم  درم  نیا  درک . میلست  وا  هب  دروآ و  ماما  بیان  يارب  تشادرب و  دید و  هبنپ  راب  هتسب  رانک  رد  ار  ینادرـس  هماج  ود  دوشگ ،

ار ماما  هحفص 79 ]  ] يایاده دنتسرف ، یم  دمتعم  ناربراب  هلیسو  هب  شورف  يارب  ار  دوخ  يالاک  ناناگرزاب  هک  روطنامه  و  تخانش ، یمن  ار 
دـضتعم نامز  رد  اریز  تشادن ، هارمه  دشاب  یلاسرا  سانجا  تروص  هک  مه  يا  همان  چـیه  دـهدب و  ماما  بیان  هب  هک  دـندوب  هداد  وا  هب  مه 

يارب لوپ  ای  الاک  لماح  هک  یسک  تلع  نیدب  تخیر . یم  نوخ  ریـشمش  زا  دنا  هتفگ  هکنانچ  و  دوب ، دایز  هعیـش  هیلع  يریگتخـس  یـسابع 
نیب  - 5 [ 5  ] هدـب ینالف  هب  ربب و  اج  نالف  ار  اهالاک  نیا  دـش  یم  هتفگ  وا  هب  طـقف  تشادـن ، هلومحم  ساـنجا  زا  ربخ  دوخ  دوب  ماـما  بیاـن 
حور نب  نیـسح  مساقلاوبا  تباین  تلاـکو و  تحـص  هب  عجار  دادـغب  رد  لاس 307  هب  یلـصوم  لـضف  نب  دـمحم  یبیـصن و  یلع  نب  نسح 
دریگ یم  وا  هک  یلاوما  تفگ  یم  و  دیبلط ، یم  لیلد  تفریذـپ و  یمن  ار  نآ  دوب  هعیـش  هکنآ  اب  لضف  نب  دـمحم  و  دوب ، هرجاشم  هثحابم و 
رتـفد زا  تهج  نیا  هب  داد . مهاوخ  هئارا  دوش  عقاو  تلوبق  دروم  هک  یلیلد  تفگ : یلع  نب  نسح  يزور  دوش . یم  فرـص  شدروم  ریغ  رد 

تـشاذگ یمن  ذـغاک  رب  یناـشن  دوب و  بکرم  یب  هک  یملق  اـب  و  درک ، ادـج  قرو  کـی  زا  یمین  دوـب  لـضف  نب  دـمحم  هارمه  هک  یگرزب 
داد دوب  یلصوم  دمحم  راکتمدخ  هک  يا  هدرچ  هایس  خیـش  هب  درک و  رهم  ار  همان  دعب  تشون . دندوب  هتـشاذگ  رارق  دوخ  نیب  هک  ار  یبلاطم 
ءزج هب  بکرم  اب  و  دیسر ، هقرو  نامه  رب  خساپ  هک  دندوب  ندروخ  اذغ  لوغشم  نانآ  تشگزاب ، مداخ  نوچ  دربب . حور  نب  نیـسح  دزن  هک 
رما نینچ  لضف  نب  دمحم  نوچ  دوب . هدش  هداد  یـضتقم  باوج  دش -  یمن  هدناوخ  دوب و  یئرمان  شطخ  هک  ذغاک -  نآ  تاجردـنم  ءزج 

زا وا  دز . دوخ  يور  رس و  رب  هدوب ] هابتشا  رد  نونک  ات  هکنیا  زا   ] و دش ، تحاران  رایـسب  هحفص 80 ]  ] دید ار  يا  هداعلا  قراخ  روآ  تفگش 
نب دـمحم  دـنتفر  شروضح  هب  نوچ  يورب . حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  دزن  اـت  زیخرب  دوز  تفگ : یلع  نب  نسح  اـب  و  داـتفا ، ندروخ  اذـغ 

6 [ 6  ] دنادرگ شراودیما  یهلا  تمحر  هب  دومن و  شزرمآ  بلط  ادخ  زا  وا  يارب  ماما  بیان  درک . یهاوخ  رذع  نتسیرگ و  هب  عورـش  لضف 
رتخد قودـص ) ردـپ   ) هیوباب نب  یـسوم  نب  نیـسح  نب  یلع  رـسمه  دـنک : یم  لقن  مق  خـیاشم  زا  ادنـسم  یـسوط  خیـش  هک  يربخ  رباـنب  - 

ات دـهاوخب  ترـضح  زا  هک  تشون ، هماـن  هنع -  هللا  یـضر  حور -  نب  نیـسح  مساـقلاوبا  هب  دـشاب . یمن  راددـنزرف  وا  زا  هک  دوب ، شیومع 
نز يدوزب  اما  يوش ، یمن  راددنزرف  نز  نیا  زا  وت  انامه  دمآ : شیارب  خساپ  دنادرک . شبیـصن  هیقف  ینادـنزرف  ادـخ  هک  دـننک  اعد  شیارب 

هیوباب نب  یلع  هدمآ : روکذـم  ربخ  هلابند  رد  هچنآ  ربانب  تشاد . یهاوخ  هیقف  دـنزرف  ود  وا  زا  هک  دـش ، دـهاوخ  تبیـصن  ملید  لها  یناوج 
یم ظفح  اهزیچ  و  دنتشاد ، رابخا ]  ] ظفح رد  فرگش  يدادعتـسا  دندش و  هیقف  نیـسح -  دمحم و  اهنآ -  يات  ود  هک  دش  رـسپ  هس  ياراد 

هب يو  دش . یم  بوسحم  دنزرف  نیمود  نس  رظن  زا  هک  دنتشاد  نسح  مان  هب  رگید  يردارب  ود  نآ  دنتسناوت . یمن  مق  لها  رگید  هک  دندرک 
وبا و  قودص )  ) رفعجوبا هیقف -  دنزرف  ود  نوچ  دیوگ : يوار  دشن . مه  هیقف  تشادن و  شزیمآ  مدرم  اب  دوب ، دهاز  يدرم  لوغشم و  تدابع 
یم ود  نآ  هب  دندمآ ، یم  رد  تفگـش  هب  مدرم  هحفـص 81 ]  ] هک دندرک  یم  لقن  ظفح  زا  یناوارف  رابخا  دنداد و  یم  نخـس  داد  هللادبع - 

. دوب هدش  فورعم  روهـشم و  مق  لها  نیب  رد  عوضوم  نیا  تسا . هدش  ناتبیـصن  ماما  ياعد  هب  هک  تسا  نت  ود  امـش  هژیو  ماقم  نیا  دنتفگ :
ود نانآ  اب  هک  داتسرف ، هنیدم  هب  ینامداخ  هجرف -  هللا  لجع  نامزلا -  بحاص  تفگ : هک  دنک  یم  لقن  شردپ  زا  فیفخ  نب  نسح  - 7 [ 7]

مداخ ود  نآ  زا  یکی  دندیـسر  هفوک  هب  نوچ  تفر . مه  وا  و  دورب ، نانآ  اـب  هک  تشون  هماـن  فیفخ  هب  ترـضح  دـندوب . زین  ریجا ]  ] مداـخ
زا هک  دـندوب  هتفرن  نوریب  هفوک  زا  نامداخ  دـندش ] ربخ  اب  شمارح  لمع  زا  یناکم  هلـصاف  اب  ینابر  ماهلا  هب  ترـضح  . ] دـیماشآ يرکـسم 

رگید ياه  هنومن  [ 8 .[ ] سدقم نکاما  نآ  رد   ] تمدخ زا  شندرک  رانک  رب  هدیماشآ و  رکـسم  هک  یمداخ  ندنادرگرب  هب  دیـسر  همان  ارماس 
 - فـلتخم تاـعوضوم  تـحت  هـک  زین  يرگید  تاـعیقوت  رد  ار  یلاـعت  قـح  یلو  یناد  ناـهن  عیاـقو و  زا  یهاـگآ  ریامـض و  رب  فارـشا  زا 

قیاقح نایب  اب  فلتخم  ياه  هنوگ  هب  ترضح  رگید  نایب  هب  مینیب و  یم  دش  دهاوخ  لقن  ماما -  هب  هدیسر  لاوما  هرابرد  تاعیقوت  اصوصخم 
هحفـص . ] دنامن اج  رب  يدـیدرت  تقیقح  نابلاط  يارب  ات  تسا  هدومرف  یم  ار  نابیان  ترافـس  دوخ و  تیالو  تماما و  تحـص  تابثا  یناهنپ 

[2 . ] دوش یم  لقن  همجرت و  رابخا  نیا  هصالخ  راـصتخا  تیاـعر  هب   171 هبیغلا ، باتک  ثیدح 13 ، ، 490 نیدلا ، لامک  [ 1  ] یقرواپ [ 82
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یتازجعم ندش  راکشآ  ناونع : تحت  ار  ربخ  نیا  یـسوط  خیـش  دوش  یم  روآدای   171 هبیغلا .، باتک  [ 3 . ] ثیدح 10 ، 488 نیدلا ، لامک 
يایرد رد  تسا  یگرزب  هریزج  هیناندرـس  [ 4 . ] هدروآ دـنک  یم  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  تماما  یتسرد  رب  تلالد  هک  تبیغ  ناـمز  رد 

.180  - 178 هبیغلا ، باتک  [ 5 (. ] هحفص 179 تشونریز  هبیغلا ، باتک   ) دشاب هریزج  نیا  هب  بوسنم  ینادرس  هچراپ  دیاش  سوماق )  ) برغم
ربخ 21. ، 523:1 یفاکلا ، نم  لوصالا  [ 8 . ] 188 نامه ، [ 7 ،. ] 193 نیشیپ 192 -  ذخام  [ 6]

ماما تبیغ  هب  طوبرم  لئاسم 

ماما دـنزرف  تبیغ  لئاسم  راگزور ، نآ  رد  نایعیـش  صوصخب  ینید  عماجم  مالـسا و  هعماج  مهم  لئاسم  زا  هک  میدـش  روآداب  نیا  زا  شیپ 
ار يدماشیپ  نینچ  راظتنا  هعیش  دوب ، هدیسر  نیموصعم  همئا  زا  هک  یناوارف  تایاور  قبط  رب  فرط  کی  زا  دوب . مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح 

همئا ياه  ییوگ  شیپ  صاخ ، باحصا  هب  فلتخم  ینامز  لصاوف  رد  ار  وا  نداد  ناشن  شدنزرف و  دلوت  رب  مهدزای  ماما  حیرـصت  و  تشاد ،
، شتقو ندرک  ادیپ  يارب  صحفت  دوعوم و  حلصم  اب  دیدش  رایسب  ینمـشد  رگید  فرط  زا  اما  درک ، یم  ققحم  تباث و  هعیـش  يارب  ار  یلبق 

یم توعد  دوخ  هب  ار  مدرم  هدرک  داجیا  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  ردارب  رفعج  هک  یتاهبـش  و  دوب ، هدرب  نیب  زا  ار  شندـش  راکـشآ  ناکما 
دیاـب دراد  ماـما  هک  یتیادـه  يداـشرا و  هفیظو  بسح  رب  هک  درک ، یم  اـقلا  ناـهذا  هب  ار  یتالاکـشا  همه  نیا  دوب ، تلع  رب  دـیزم  زین  درک 
هدـش حرط  لـئاسم  فارطا  رد  امیقتـسم  تاـعیقوت  زا  يدادـعت  مینیب  یم  تهج  نیا  هب  دـشاب . تاهبـش  هدـننک  فرطرب  اـهنآ و  يوگخـساپ 

-1 هنوگ : نیا  زا  يروما  تبیغ و  ببـس  روهظ و  تقو  نییعت  مدع  بیاغ و  ماما  مان  ندرب  زا  یهن  دـننام  تسا ، تبیغ  هب  عجار  هحفص 83 ] ]
: دیـسر عیقوت  نیا  یلبق  لاوس  نودب  ءادتبا و  يرمع  نامثع  نب  دمحم  يارب  دنک : یم  لقن  ار  عیقوت  نیا  دنـسم  يربخ  نمـض  یـسوط  خـیش 

مان رب  رگا  نانآ  اریز  ندش . یخزود  نتفگ و  نخس  ای  تشهب ، هب  نتفر  توکـس و  ای  نادرگ : ربخ  اب  دنـسرپ  یم  نم ]  ] مان زا  هک  ار  یناسک 
زا نامه  نب  دمحم  - 2 [ 1 . ] دـنیامن یم  ییامنهار  اجنآ  هب  ار  نارگید  دـندرگ  علطم  مناکم  رب  رگا  و  دـننک ، یم  شاف  ار  نآ  دـنوش  فقاو 
ره نومضم : نیدب  دیـسر ، میارب  متخانـش  یم  هک  یطخ  هب  یعیقوت  هک  دنک  یم  لقن  بیاغ -  ماما  صاخ  بیان  نیمود  نامثع -  نب  دمحم 

جرف ناـمز  زا  دـیوگ : يوار  نیمه  داـب . وا  رب  ادـخ  تنعل  دوش ] ما  يراـتفرگ  یفرعم و  بجوم  هک   ] دربـب ارم  ماـن  مدرم  زا  یعمج  رد  سک 
یمن یـسک  ادخ  زج  ار  نآ  هک   ] دنیوگ یم  غورد  دننک  یم  نییعت  ارم ] روهظ   ] تقو هک  یناسک  نوتاقولا ، بذگ  دیـسر : باوج  مدیـسرپ ،

ملظ و طیحم  نآ  رد  ماما  ناج  ظفح  هیقت و  تیاعر  زج  یتلع  عنم  نیا  دـیآ : یم  رب  روکذـم  عیقوت  نیتسخن  زا  هکنانچ  حیـضوت : [ 2 [. ] دناد
 - 3 [ 3 . ] دنناد یم  طایتحا  زا  رود  ار  ترـضح  صاخ  مان  هب  حیرـصت  نیثدحم  الومعم  نیا  دوجو  اب  درادـن ، ناقفخ  هحفص 84 ]  ] دیدهت و

. دتسرفب ماما  روضح  هب  هتـشون  ار  دوخ  یتدیقع  تالکـشم  نآ  رد  هک  يا  همان  دنک  یم  شهاوخ  نامثع  نب  دمحم  زا  بوقعی  نب  قاحـسا 
نآ رخاوا  رد  بلاطم  نیا  هلمج  زا  هک  دـسر ، یم  مالـسلا ) هیلع   ) نامزلا بحاـص  اـم  يـالوم  طـخ  هب  عیقوت  دریگ و  یم  ماـجنا  وا  شهاوخ 
دیآ یم  ناتدب  دوش  راکـشآ  ناتیارب  رگا  هک  ییاهزیچ  زا  ناگدروآ ! نامیا  يا  دیوگ : یم  لج  زع و  يادـخ  تبیغ ، تلع  اما  تسا : هدـمآ 
یم مایق  هک  یماگنه  نم  یلو  دوب ، شنامز  ياهتوغاط  زا  یکی  تعیب  شندرگ  رب  هکنیا  رگم  دوبن  مناردـپ  زا  کـی  چـیه  [ 4 . ] دینکن لاوس 

دـشاب مزال  نآ  هب  يافو  هک  ینامیپ  منک و  مادقا  ما  یناهج  مایق  هب  مناوت  یم  هنادازآ  ینعی  . ] تسین ما  هدهع  رب  اهتوغاط  زا  یتعیب  چیه  منک 
ناهن اه  هدید  زا  ار  نآ  ربا  هک  یماگنه  تسا  دیشروخ  زا  ندرب  عفن  دننام  متبیغ  نامز  رد  نم  زا  ندرب  هرهب  تیفیک  اما  تسین .] ما  هدهع  رب 

امـش زا  هچنآ  نتـسناد  يارب  و  دیدنبب ، تسین  دـیفم  ناتیارب  هک  ار  یتالاوس  رد  دـیامرف : یم  هداد  زردـنا  ار  نایعیـش  ترـضح  سپـس  دـنک .
هحفص 85] [. ] 5 . ] تسه زین  امش  راک  شیاشگ  نآ  رد  هک  دینک  اعد  رایـسب  جرف  لیجعت  يارب  هکلب  دینکفین ، جنر  هب  ار  دوخ  دنا  هتـساوخن 
: دـناد یم  بسانم  ار  نیریز  ثحب  نداد  یهاگآ  يروآدای و  يارب  میروخ  یم  رب  دایز  اجبان  هدـیاف و  یب  ياهـشسرپ  اب  هزورما  هک  اـجنآ  زا 
رکفتم و ناسنا  صوصخب  تسا ، ناسنا  ياـهیگژیو  زا  یکی  ندرک  ار  دوخ  یتدـیقع  ياـه  لاکـشا  عفر  ندیـسرپ و  اـجیب  اـجب و  ياـهلاوس 

تـسین حرطم  یلاوس  شیارب  دسرپ و  یمن  هکنآ  تسا . ناسنا  رگ  وجتـسج  ایوپ و  هشیدنا  هداز  لاوس  یمهف . زیچ  يریگدای و  هب  دنم  هقالع 
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يونعم ینالقع و  تایح  زا  و  درادن ، دوش  یم  هصالخ  ندیلاب  نداز و  ندیباوخ و  ندروخ و  رد  هک  یناویح ، یگدنز  اب  نادنچ  يا  هلـصاف 
اجنآ هدش ، رما  نادب  زین  ام  ینامـسآ  باتک  رد  هک  حرـش ، زا  زاین  یب  یهیدـب و  تسا  یتقیقح  نیا  دـشاب . یم  مورحم  تساهناسنا  هژیو  هک 

 - دنقیاقح هب  هاگآ  نآرق و  هب  ياناد  دنرکذ -  لها  هکنانآ  زا  دـیناد  یمن  رگا  [ 6 : ] نوملعت متنک ال  نا  رکذلا  لها  اولئساف  دیامرف : یم  هک 
تـالاوس تساـمنهار ، تسا  رتهب  رت و  تسرد  هچنآ  هب  دروم  ره  رد  هک  تیادـه  باـتک  نیا  رد  دـییامن . ماـهبا  عفر  دوخ  زا  دـینک و  لاوس 

نوچ لاح  نیع  رد  هدـش ، زین  اه  هتـسنادان  زا  لاوس  هب  رما  میتفگ  هکنانچ  و  دـهد ، یم  خـساپ  حرط و  هدـش  رگا  ربمایپ  زا  هک  ار  ینوگانوگ 
هک اهلاوس  اسب  هچ  اریز  دنک . یم  عنم  تسین  ام  مهف  روخ  رد  هچنآ  هدیاف و  یب  اجیب و  ياهـشسرپ  زا  تسا  ییارگ  عقاو  يانبم  رب  شتامیلعت 

اجبان و لاوس  هک  تسا  يدراوم  نینچ  رد  درادـن . ار  نآ  یعقاو  خـساپ  يریگارف  تیفرظ  نـالمرکف  تسین و  نآ  باوج  لـمحت  ناوت  ار  اـم 
دودحم رشب  و  تسا ، مهو  نامک و  سایق و  لایخ و  زا  رترب  هک  لاعتم  هحفص 86 ]  ] راگدیرفآ تاذ  زا  شسرپ  دننام  دوش ، یم  شخب  نایز 

همدقم ای  تسا  قیقحت  همدقم  ای  شسرپ  يرهطم ، دیهـش  لوق  هب  تمایق . عوقو  تعاس  زا  لاوس  ای  دربب ، یپ  دناوت  یمن  وا  دودحمان  تاذ  هب 
هب ار  دوخ  تقو  ناسنا  هک  تسین  یفاک  زیچ  کی  ندوب  لوهجم  اهنت  دـشابن ، یلمع  راتفر  اـی  یملع  قیقحت  دـمآ  رد  شیپ  لاوس  رگ  لـمع .

ار صخش  اهـشسرپ  نیا  هب  ندش  مرگ  اسب  هچ  و  تسین ، یندش  مامت  تسا و  تیاهن  یب  رـشب  تالوهجم  اریز  دنراذگب ، نآ  هرابرد  شـسرپ 
ریز زا  رارف  يارب  همدقم  و  دـنک ، نوریب  دراد -  تمحز  اصوصخم  هک  لمع -  نادـیم  زا  و  دـناشکب ، ییارگ  ینهذ  هدـیاف و  یب  ياهثحب  هب 
سپ ییابطابط  همالع  داتسا  [ 8 ، ] مکءوست مکل  دبت  نا  ءایشا  نع  اولئست  هیآ ال  ریـسفت  رد  [ 7 . ] دوشب یعامتجا  فیاظو  اه و  تیلووسم  راب 

صحفت هک  تس  ییاهزیچ  نید و  ماکحا  ياهزیر  هدرخ  هب  طوبرم  لاوس  زا  یهن  روکذم  هیآ  رد  دریگ : یم  هجیتن  ینید  یبدا و  ياهثحب  زا 
هراـبرد لیئارـسا  ینب  هک  یتـالاوس  دـننام  درادـن ، يرگید  هجیتـن  فیلکت  راـب  ندرک  نیگنـس  نید و  ندرک  راوشد  زج  اـهنآ  رد  شواـک  و 

هکنیا هب  تسا  راگدرورپ  وفع  در  تالاوس  هنوگ  نیا  تقیقح  رد  دـندرک ... یم  دـندوب  هدـش  نآ  حـبذ  هب  روماـم  هک  يواـگ  تایـصوصخ 
،222 هبیغلا ، باـتک  [ 1  ] یقرواپ هحفص 87 ] [. ] 9 . ] درادـن يرگید  ضرغ  ناگدـنب  فیلکت  رد  فیفخت  رما و  لیهـست  زج  لاـعتم  يادـخ 
: كر [ 3 . ] ثیدح 3 ، 483 نیدلا ، لامک  [ 2 . ] دـنربب ار  ترـضح  ماـن  مدرم  زا  یعمج  رد  هک  یناـسک  نعل  رد  عیقوت  ، 482 نیدلا ، لامک 
، ءایبنا هروس  هیآ 43 ، لـحن ، هروس  [ 6 . ] 485 نیدلا ، لامک  [ 5 . ] هیآ 102 هدـئام ، هروس  [ 4 . ] 332:1 هجحلا ، باتک  یفاکلا ، نم  لوصـالا 
[9 . ] دوـب هدـش  داهـشتسا  نآ  هب  عـیقوت  رد  هک  تسا  يا  هـیآ  [ 8 . ] 229  - 228 مجنپ ، پاچ  اردـص ، تاراشتنا  راـتفگ ، تسیب  [ 7 . ] هیآ 7

.261  - 260 يدمحم 11 : یشورف  باتک  يوسوم ، رقاب  دمحم  همجرت  نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا 

تبیغ تلع 

ره خـساپ  نیا  هک  مییوگ  کنیا  هدـش . یهن  لاوس  نیا  زا  عیقوت  نآ  رد  هک  میدـید  و  دوب ، مهدزاود  ماما  تبیغ  تلع  هراـبرد  نخـس  يراـب 
دنچ یببـس  هدیـسر  همئا  زا  هک  يرگید  رابخا  رد  اما  هدش ، هتفگ  هدنـسرپ  كرد  ربارب  ارهاظ  و  تسا ، هدیجنـس  حیحـص و  یلک  روطب  دـنچ 

نیتسخن تشذگرـس  زا  عیـشت -  خیرات  هک  تسا  یتیعقاو  نیا  و  ناملاظ ، تسد  هب  تسا  لتق  زا  فوخ  اهنآ  نیرتمهم  هک  هدمآ  تبیغ  يارب 
زا دـیوگ  یم  هرارز  دوش : یم  رکذ  يا  هنومن  هک  هدـش  لـقن  يددـعتم  ثیداـحا  باـب  نیا  رد  تسا . نآ  هاوگ  اـهنآ -  نیمهدزاـی  اـت  ماـما 

شریگارف بالقنا  و   ] دنک مایق  هک  نآ  زا  شیپ  مالـسلا  هیلع  مئاق  ماما  يارب  کش  یب  تفگ : یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
شمکـش هب  تسد  اب  و  دراد -  میب  وا  هک  اـنامه  داد : خـساپ  ترـضح  تلع ؟ هچ  هب  مدیـسرپ  تسا . یتسیز  ناـهن  تبیغ و  ددرگ ] راکـشآ 

تما يریذپ  متس  بصاغ و  نامکاح  يرگمتس  مییوگ : تایاور  هنوگ  نیا  لیلعت  حیضوت و  رد  [ 1 . ] ندش هتشک  زا  میب  ینعی  درک -  هراشا 
ناحلصم هحفص 88 ]  ] يدوبان هب  ناشتنطلـس ، نتفرن  تسد  زا  تردق و  نیا  میکحت  يارب  دنبای و  تردق  اهتوغاط  ناملاظ و  هک  دش  بجوم 

دندوب مرکا  لوسر  یعقاو  نانیـشناج  هک  قح  رب  ماما  هدزای  هک  دوب  یتوغاط  هناملاظ  همانرب  نیا  يارجا  یط  رد  دـنزای . تسد  ناـبلط  قح  و 
و دنتـشذگ ، غیت  مد  زا  یلکـش  نیرت  عیجف  هب  ینامز  رـصع و  ره  رد  زین  ناشرادتـسود  وریپ و  هعیـش و  اهدـص  و  دـندش ، لوتقم  سوبحم و 
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نیرخآ میبای  یم  رد  هتـشذگ  ياهدادـیور  رد  لمات  كدـنا  اب  نیا  ربانب  دـندرک . اضما  دوخ  كاپ  نوخ  اب  ار  عیـشت  خـیرات  دـیپس  تاحفص 
يا و هعماج  نانچ  رادرک  رفیک  رگید  نایب  هب  تشادـن . یهار  ناگدـید  زا  ندـش  بیاغ  یتسیز و  ناهن  زج  شناج  ظفح  يارب  ادـخ  تجح 
ات دوش ، ناهنپ  راگدرورپ  رما  هب  دراد -  اه  یتلادع  یب  زا  هک  یتحاران  هودنا و  همه  اب  ادـخ -  تجح  دـش  ببـس  یمومع ، یگدامآ  ندوبن 
ار ناـهج  ـالماک  روج  ملظ و  دـنیآ و  هوتـس  هب  یتـموکح  ياهـشور  اـهمیژر و  ماـمت  سک و  همه  اـج و  همه  زا  يرـشب  عـماوج  هک  يزور 
و دـنز ، تسد  ناهج  حطـس  رد  یـساسا  یبالقنا و  تاحالـصا  هب  و  دـنک ، روهظ  هاگ  نآ  دـیآ ، مهارف  یعامتجا  دـعاسم  هنیمز  و  دریگارف ،

یم دـناد و  یم  لـتق  زا  میب  نیمه  ار  تبیغ  تلع  زین  یـسوط  خیـش  راوگرزب  هیقف  دـشخب . ققحت  دوب  ناـهاوخ  تلادـع  همه  يوزرآ  هچنآ 
یم لمحت  ار  اهنآ  دید  دهاوخ  مدرم  زا  ادخ  هار  رد  هک  ییاه  تیذا  تاقـشم و  اما  تسین . اور  شندش  ناهنپ  دشاب  نیا  زج  رگا  هک  دیوگ :
هتفگ رگا  تسا : نیا  شا  هصالخ  هک  دزادرپ  یم  ردقم  یلاکشا  خساپ  هب  سپس  دوش . یم  ناربمیپ  همئا و  تاجرد  عیفرت  بجوم  اریز  دنک ،
ماما اب  تفلاخم  زا  یهن  نامه  دـشابن ، یمدآ  راـیتخا  فیلکت و  اـب  یفاـنم  هک  یعنم  مییوگ : دوش ؟ یمن  ماـما  لـتق  زا  عناـم  ادـخ  ارچ  دوش :

هک یناسک  ماما و  نیب  يرهق  نتـشادزاب  ندـش و  عنام  اما  هتفرگ . ماجنا  تسادـخ و  راـک  هک  تسوا ، يراـی  يوریپ و  هب  رما  و  هحفص 89 ] ]
يراک هب  نتـشاداو  فیلکت و  زا  دوصقم  اریز  تسا . ضرغ  ضقن  و  دراد ، تاـفانم  ناـسنا  فیلکت  راـیتخا و  اـب  دـنراد ، ار  وا  نتـشک  دـصق 

، يربج عنم  يریگولج و  ناـنچ  هاـگ  و  تسا ، یفاـنم  نیا  اـب  يراـبجا  عنم  هتبلا  و  تسا ، باوث  شاداـپ و  يارب  نتفاـی  یگتـسیاش  يراـیتخا ،
ماما تبیغ  تلع  دیوگ : یم  هنیمز  نیا  رد  دنچ  ییاهثحب  زا  دعب  نینچمه  [ 2  ] تسین اور  ناحبس  يادخ  زا  نیا  ربانب  دوش ، یم  داسف  بجوم 
شیپ هک  تسا  یعاضوا  نایب  دراد ، اهنآ  ناحتما  تبیغ و  رـصع  رد  هعیـش  تاقـشم  رب  تلالد  هک  يراـبخا  اـما  تسا ، لـتق  زا  فوخ  ناـمه 
باوث یحور و  تالامک  هب  شا  یعرش  فیاظو  نداد  ماجنا  تماقتـسا و  ربص و  اب  هعیـش  و  دهد ، یم  خر  ارهق  هک  یتایعقاو  دمآ و  دهاوخ 
يرهق هجیتن  دمایپ و  هعیش  يالتبا  ناحتما و  ینعی  [ 3 . ] دشاب هعیش  يالتبا  ماما  ندش  بیاغ  یلصا  ببـس  هکنیا  هن  دش ، دهاوخ  لیان  يورخا 

. تسا هدرک  لقن  ثیدح  جنپ  نومضم  نیا  هب  ینامعن  ثیدح 21 ، ینامعن ،)  ) هبیغلا باتک  [ 1  ] یقرواپ نآ . یلصا  تلع  هن  تسا  ماما  تبیغ 
باتک [ 2 . ] تسا هدمآ   201 یـسوط ،)  ) هبیغلا باتک  رد  ربخ  دنچ  زین  هدش  رکذ  دافم  نیمه  هب  ثیدـح  راهچ  ص 481 )  ) نیدلا لامک  رد 

.203 نیشیپ ، ذخام  [ 3 . ] 200  - 199 هبیغلا ،

ماما تبیغ  زا  دوصقم 

رد هتفر و  نوریب  یناسنا  هعماج  زا  شترـضح  هک  تسین  هحفص 90 ]  ] نآ مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  زا  دارم  هک  تسا  حیـضوت  هب  مزال 
وا شناونع  صخـش و  هب  یلو  دوش  یم  هدید  هک  تسا  نآ  دوصقم  هکلب  [ 1 ، ] دنیب یمن  ار  وا  سک  چیه  هک  دنک  یم  یگدنز  ادـج  یملاع 

مهفرعی سانلا و  يریف  ای  شدنسانش  یمن  یلو  دننیب  یم  ار  وا  مدرم  [ 3  ] هنوفرعی هنوری و ال  هک  تسا  ربخ  رد  هک  نانچ  [ 2 ، ] دنسانش یمن  ار 
هک هدمآ  تایاور  یضعب  رد  اذل  و  دنسانش . یمن  اما  دننیب  یم  ار  وا  اهنآ  یلو  دسانش  یم  دنیب و  یم  ار  مدرم  ماما  [ 4  ] هنوفرعی هنوری و ال  و 

ناـیم رد  یلو  تـسا  هتخانـشان  بیاـغ و  رظتنم  يدـهم  يرآ  میدوـب . هدـید  نـیا  زا  شیپ  ار  وا  اـم  دـنیوگ  مدرم  دوـش  راکـشآ  ماـما  نوـچ 
دیامرف و یم  تیاده  کمک و  ار  ناگدـنامرد  دزادرپ و  یم  شنایعیـش  ییاشگ  راک  يرای و  هب  و  دراد ، دـمآ  تفر و  نیملـسم  تاعامتجا 

هیلع فسوی  ترـضح  دننامه  یگژیو  نیا  رد  وا  [ 5 ، ] دوش یمن  هتخانـش  یلو  دوش  یم  رـضاح  جح  مسارم  هکربتم و  نکاما  رد  صوصخب 
زا يدادعت  ترضح و  مود  لوا و  بیان  مان  قودص  [ 1  ] یقرواپ دنتخانشن . ار  يو  شناردارب  نآرق  حیرص  هب  هک  هحفص 91 ]  ] تسا مالسلا 

هدـید ار  ع )  ) نامز ماما  هک  دـنک  یم  رکذ  دـنا  هدوب  روباشین  ناجیابرذآ و  ير ، نادـمه ، مق ، زاوها ، هفوک ، دادـغب ، رد  هک  ار  اهنآ  يالکو 
ع)  ) قداص ترضح  زا  ریـصبوبا  هک  ربخ  نیا  رد  ، 301 رثالا ، بختنم  [ 3 . ] 177 يدهملا ، [ 2 . ] ثیدح 16 ، 442 نیدلا ، لامک  كر : دنا .

یتافاضا اب  ربخ  نیا  دنتخانشن . یلو  دندید  ار  وا  شناردارب  هک  تسا  ع )  ) فسوی ترـضح  هثداح  دننامه  بیاغ  ماما  یگژیو  دنک  یم  لقن 
زین ثیدح ، نامه  و  ذـخام ، نامه  [ 5 . ] ثیدح 8 ، 440 نیدلا ، لامک  [ 4 . ] هدـش لقن  زین  ثیدح 4 ) ص 163 ،  ) ینامعن هبیغلا  باـتک  رد 
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.178  - 177 يدهملا ،

تبیغ ود  هب  عجار  ییوگشیپ 

باب رد  يرابخا  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هک  نآ  زا  سپ  مراهچ -  هدس  ياملع  زا  هبیغلا -  باتک  بحاص  ینامعن  میهاربا  نب  دمحم 
تبیغ ود  هک  ثیداحا  نیا  دراد : نومـضم  نیا  هب  بیرق  یلالدتـسا  سپـس  دنک ، یم  لقن  دراد  تبیغ  ود  هکنیا  و  ع )  ) مئاق ترـضح  تبیغ 

دنوادـخ و  هدـش ، هتفگ  ع )  ) دوعوم يدـهم  زا  لبق  اهلاس  تسا و  حیحـص  ام  دزن  هک  تسا  ییاهثیدـح  دـنک  یم  رکذ  ع )  ) مئاـق ماـما  يارب 
تبیغ هتـشاد : تبیغ  ود  مهدزاود  ماما  هتـسویپ و  عوقو  هب  اهنآ  ییوگـشیپ  اریز  هدنادرگ  رهاظ  تایاور  نآ  رد  ار  همئا  راتفگ  قدـص  ناهرب 

ناشیاهشسرپ لح و  یملع  تالکشم  اهنآ  هلیسو  هب  دندوب و  مدرم  نیب  اراکشآ  هدش و  بوصنم  مدرم  ماما و  نیب  یناریفـس  هک  تسنآ  لوا 
ناحتما نامز  دندش و  هتـشادرب  طئاسو  ناریفـس و  هک  تسنآ  مود  تبیغ  و  دمآ . رب  شتدم  هک  دوب  هاتوک  تبیغ  نیا  دش و  یم  هتفگ  خساپ 

.174  - 173 هبیغلا ، باتک  [ 1  ] یقرواپ هحفص 92 ] [. ] 1 ... ] دیسر ارف  دننک  یم  عیشت  ياعدا  هک  یناسک  هیفصت  ندش و  لابرغ  و 

يداقتعا لئاسم  باوج 

یتدـیقع و لئاسم  هب  عجار  هک  تسا  ییاهـشسرپ  خـساپ  رد  اهنآ  زا  يرامـش  هدـش ، رداص  ع )  ) بیاغ ماما  سدـقم  هیحاـن  زا  هک  یتاـعیقوت 
نیملسم ياه  هقرف  فالتخا  هیام  زور و  هلاسم  نامز  نآ  رد  هک  دشاب  یم  ماما  تبیغ  تماما و  عوضوم  رد  ابلاغ  تالاوس  نیا  تسا . ینامیا 

نسح نب  دمحم  هفئاطلا  خیش   - 1 دوش : یم  لقن  عیقوت  دـنچ  همجرت  کنیا  تسا ، وگتفگ  ثحب و  دروم  مه  زورما  ات  یخرب  و  تسا . هدوب 
زع يادخ -  هک  دندرک  فالتخا  عوضوم  نیا  رد  هعیـش  زا  یهورگ  تفگ : هک  دنک  یم  لقن  هیوباب  نب  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  زا  یـسوط 
هب یتبـسن  نینچ  تسا و  لاـحم  نیا  دـنتفگ : يا  هدـع  هدرک . ضیوـفت  مهیلع -  هللا  تاولـص  همئا -  هب  ار  نداد  يزور  ندـیرفآ و  لـج -  و 
رب ار  همئا  یلاعت  يادخ  هکلب  تسین ] نینچ  : ] دنتفگ رگید  يا  هتـسد  تسین . رداق  ماسجا  قلخ  رب  ادـخ  زج  اریز  تسین ، زیاج  یلاعت  يادـخ 

هلاسم نیا  رد  دنهد . یم  يزور  دـننیرفآ و  یم  هحفـص 93 ]  ] ور نیا  زا  هدرک ، راذـگاو  نانآ  هب  ار ] شنیرفآ   ] و تسا ، هدرک  اناوت  راک  نیا 
دینک یمن  هعجارم  يرمع  نامثع  نب  دمحم  رفعجوبا  هب  ارچ  هدش ؟ هچ  ار  امـش  تفگ : نانآ  زا  یکی  دندرک . یم  عازن  رگید  کی  اب  تدشب 

. تسا هجرف -  هللا  لجع  رمالا -  بحاص  يوس  هب  هار  وا  نونکا ]  ] یتسار هک  دـنک ، نشور  ناتیارب  ار  قح  باب  نیا  رد  ات  دیـسرپب ، وا  زا  هک 

. دنداتسرف شیوس  هب  دنتشون و  ار  هلاسم  سپ  دنداد ، لوبق  باوج  شداهنشیپ  هب  و  دندش ، یضار  رفعجوبا  طسوت ] هلاسم  لح   ] هب هورگ  نآ 
میسقت ار  اهیزور  دیرفآ و  ار  ماسجا  هک  تسا  یلاعت  يادخ  یتسردب  تسا : نیا  نآ  تشون  ور  هک  دمآ  یعیقوت  ناشیارب  ترـضح  فرط  زا 

اونـش و تسوا  تسین و  وا  دننام  زیچ  چـیه  میلعلا  عیمـسلا  وه  یـش ء و  هلثمک  سیل  هدرکن  لولح  مه  مسج  رد  تسین و  مسج  وا  هک  درک ،
تباجا يارب  دهد ، یم  يزور  وا  سپ  دنهاوخ  یم  دنیرفآ و  یم  وا  سپ  دننک ، یم  لاوس  یلاعت  يادـخ  زا  مالـسلا -  مهیلع  همئا -  اما  اناد .

، تسا قیمع  هدیجنس و  رایـسب  ناگدننک  عازن  هب  ماما  خساپ  دوش  یم  هظحالم  هک  نانچ  [ 1 . ] ناشقح تشادگرزب  ناشتساوخ و  رد  ندرک 
رد ار  همئا  يالاو  قح  عیفر و  ماقم  دروآ ، یمن  شیپ  راگدیرفآ  يارب  یکیرش  و  درادن ، یمالـسا  دیحوت  لصا  اب  يداضت  هک  یلاح  رد  اریز 

شداتسا هب  يربکعلت  دمحموبا  زا  دنداد  ربخ  نم  هب  یهورگ  دسیون : یم  یسوط  خیش  - 2 دناسر . یم  ار  ناشیاعد  تباجتسا  یهلا و  هاگراب 
نسح ماما  نیشناج  هرابرد  نایعیـش  زا  یتعامج  اب  ینیوزق  مناغ  یبا  نبا  هحفص 94 ] : ] تفگ هک  دادغب ]  ] مالسلا هنیدم  رد  یقثوم  خیـش  زا 
باب نیا  رد  نایعیش  درادن . ینیـشناج  تشذگرد و  ع )  ) يرکـسع ترـضح  تفگ  یم  مناغ  یبا  نبا  درک . هرجاشم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع 

طخ هب  ناش  هتشون  باوج  دندرک . ربخ  اب  هرجاشم  عوضوم  زا  ار  ترضح  دنداتسرف و  نامزلا ] بحاص  يوس  هیحان =[  هب  دنتشون و  يا  همان 
، دراد رانک  رب  اه  هنتف  یهارمگ و  زا  ار  امش  ام و  ادخ  میحرلا . نمحرلا  هللا  مسب  [ 2 : ] دیسر داب -  مالس  شناردپ  وا و  رب  هک  ترضح -  نآ 
، مدش ربخ  اب  نید  رد  امش  زا  یهورگ  دیدرت  زا  انامه  دهد . هانپ  تمایق  باذع  يدب و  زا  ار  امـش  ام و  و  دشخبب ، نیقی  حور  امـش  ام و  هب  و 
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نامدوخ هن  نانآ  هب  تبسن  يزوسلد  رطاخ  هب  ار -  ام  عالطا  نیا  دیسر . ماغیپ  نم  هب  دنراد  ناشروما  نایلاو  رد  هک  ینادرگرس  کش و  زا  و 
يریگ هرانک  ام  زا  هک  یـسک  سپ  تسام  اب  قح  و  میرادن ، وا  ریغ  هب  زاین  چیه  ام  تسام و  اب  ادـخ  هک  اریز  درک ، نیگهودـنا  كانمغ و  - 

هدش هچ  ار  امـش  نایامـش ! يا  دنیام . تیاده  هدرورپ  قلخ  میتسه و  نامراگدرورپ  هتفای  شرورپ  ام  دنکفا . یمن  تشحو  هب  ار  ام  چیه  دنک 
يا دیوگ : یم  لج  زع و  يادخ  هک  دیدینـشن  ایآ  دیور . یم  هنوگژاو  ینادرگرـس  لاح  رد  دینک و  یم  دمآ  تفر و  دـیدرت  نابایب ]  ] رد هک 
همئا هب  عجار  راثآ  رد  هچنآ  ایآ  [ 3 . ] دییامن يرادربنامرف  ار  رمالا  اولوا  لوسر و  مه  و  دینک ، تعاطا  ار  ادخ  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک 

هنوگچ دنوادخ  دیدیدن  ایآ  هداد . ربخ  دوش  یم  هحفص 95 ]  ] ثداح هچنآ  تسه و  هچنآ  زا  هک  دیناد ، یمن  هدمآ  نانآ  دوجوم  هتشذگ و 
. دیبایب ار  تسار  هار  اهنآ  هلیسو  هب  هک  ییاه  یناشن  و  دینام ،] نوصم  تارطخ  زا  و   ] دیربب هانپ  اهنآ  هب  هک  داد  رارق  ییاه  هاگهانپ  امش  يارب 

یمچرپ دـش  یم  بیاغ  یمچرپ  هاگ  ره  دـش ، رهاظ  مالـسلا -  هیلع  يرکـسع  نسح  هتـشذگ -  رد  ماما  هک  یتقو  ات  مدآ  ترـضح  نامز  زا 
ترـضح  ] وا ادخ  نوچ  درک . یم  عولط  رگید  يا  هراتـس  درک  یم  لوفا  يا  هراتـس  نوچ  و  دمآ ،] یم  رگید  یماما   ] تشگ یم  رهاظ  رگید 

. تسسگ تسه  شقلخ  وا و  نایم  هک  یببس  و  درک ، لطاب  ار  شنید  رگید  ادخ  هک  دیتشادنپ  درب ، دوخ  يوس  هب  ار  مالسلا ] هیلع  يرکـسع 
هتـشذگ ماما  انامه  دنراد . تهارک  نانآ  هک  یلاح  رد  ددرگ ، رهاظ  ناحبـس  يادخ  رما  و  دوش ، اپ  رب  تمایق  ات  دشاب  یمن  هدوبن و  نینچ  هن !

هرابرد شتیصو  و  تشذگرد ، هنادنمتداعس  تسیز و  مالـسلا -  مهیلع  شناردپ -  شور  قباطم  الماک  ع - )  ) يرکـسع نسح  ترـضح  - 
یمن عازن  ام  اب  یسک  راکهانگ  رگمتس  زج  وا  ماقم  ياعدا ] رد  . ] میشاب یم  يو  نیـشناج  دنزرف و  هک  مییام  و  تسام ، دزن  وا  ملع  تسام و 

و دوشن ، یـسک ] تساوخ   ] بولغم یلاعت  يادـخ  رما  هک  نیا  دوبن  رگا  و  تسا . يرفاک  رکنم  دـنک  ار  نآ  ياعدا  سک  ره  اـم  ریغ  و  دـنک ،
ره یلو  ددرگ ، دوبان  ناتیاهکـش  دوش و  نشور  نآ  زا  ناتیاهدرخ  هک  دـش  یم  راکـشآ  نانچ  ناتیارب  اـم  قح  ددرگن ، ینلع  رهاـظ و  شرس 
ام هب  ار  رما  و  دیوش ، ام  میلـست  دیـسرتب و  ادخ  زا  سپ  تسا . یـصاخ  تقو  هتـشون و  زیچ  ره  تدم  يارب  و  دوش ، یم  هتـساوخ  ادـخ  هچنآ 
رد اریز : تسا  لمات  هجوت و  لباق  تهج  دنچ  زا  هدش -  ریرحت  ترـضح  طخ  هب  هک  صوصخب  عیقوت -  نیا  هحفص 96 ] [. ] 4 ... ] دینادرگرب

هجوت تاـنئاک و  همه  زا  ار  ادـخ  تجح  يانغتـسا  دـنک ، یم  ناـیب  شناوریپ  هب  تبـسن  ار  ماـما  صاـخ  تبحم  فـطل و  ناـشن  هک  نیا  نیع 
رارق لوسر  تعاطا  فیدر  رد  ار  رمالا  اولوا  تعاطا  هک  دیجم  نآرق  هیآ  هب  داهشتسا  زا  سپ  دناسر . یم  اراکـشآ  راگدیرفآ  هب  ار  شفرص 

ياعدا غورد  وب  هک  ار  یناسک  نینچمه  و  دـیامرف . یم  رکذ  نامز  ره  رد  موصعم  ملاع  ياوشیپ  دوجو  هرابرد  ار  یهلا  يراـج  تنـس  هداد ،
یماقم ياعدا  یـشوپ  تقیقح  ملظ و  نیرتگرزب  اعقاو  هک  درامـش ، یم  رفاک  ملاظ و  دنیامن  یم  ار  ندوب  ادخ  تجح  تماما و  يونعم  ماقم 

دروف [ 2 . ] 178 هبیغلا ، باتک  [ 1  ] یقرواپ هحفص 97 ] . ] دوش مدرم  ندرک  هارمگ  هیام  دشاب و  هتـشادن  ار  نآ  یگتـسیاش  هدنیوگ  هک  تسا 
.173  - 172 هبیغلا ، باتک  [ 4 . ] هیآ 59 زا  یتمسق  ءاسن ، هروس  [ 3 . ] مالسلا هئابآ  یلع  هیلع و  هطخب  مهباتک  باوج 

ماما هب  هدیسر  لاوما  هرابرد  تاعیقوت 

ماما روضح  هب  صاخ  نابیان  ای  الکو  طسوت  یعرش  هوجو  رگید  سمخ و  ناونع  هب  نایعیـش  هک  تسا  یلاوما  هب  عجار  تاعیقوت  زا  يرامش 
نب قاحـسا  تفگ ، هللادبع  نب  دعـس  هک  دـنک  یم  لقن  شردـپ  زا  قودـص   - 1 دوش : یم  لـقن  دـنچ  ییاـه  هنومن  هک  دنداتـسرف  یم  دوخ 

يارب ار  نآ  دوب و  يو  اب  ترضح  زا  یلام  هک  مدش  تبحـص  مه  [ 1  ] داوس لها  يدرم  اب  تفگ : یم  مدینش  يرمع  خیـش  زا  تفگ  بوقعی 
نآ زا  تسا  مهرد  دـصراهچ  هک  ار  تا  هداز  ومع  قح  دوب : هدـش  هتفگ  يو  هب  هدـش  هداد  تشگزاـب  لاـم  یلو  دوب ، هداتـسرف  بیاـغ  ماـما 

رـسپ زا  يا  هعرزم  درک . یگدیـسر  شلاوـما  باـسح  هب  دـش و  تفگـش  رد  هدز و  تـهب  ناریح و  باوـج  ندینـش  زا  درم  نآ  نـک . نوریب 
[ درک یسرباسح  نوچ  . ] دوب هتخادرپن  ار  یـضعب  هدرک و  تخادرپ  ار  هحفـص 98 ]  ] نآ دمآ  رد  زا  يرادـقم  هک  دوب  وا  تسد  رد  شیومع 
ار هیقب  درک و  نوریب  شلام  زا  ار  رادقم  نآ  سپ  تسا . هدادـن  دـنا -  هتفگ  ترـضح  هک  نانچ  ار -  وا  قح  زا  مهرد  دـصراهچ  دـش  مولعم 
 - تشاد رـسک  مهرد  تسیب  هک -  مهرد  دـصناپ  نم  دزن  دـیوگ : يروباشین  ناذاش  نب  دـمحم   - 2 [ 2 . ] دش عقاو  لوبق  دروم  هک  داتـسرف ،
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هدرک نزو  مهرد  تسیب  مدوخ  لام  زا  تهج  نیدب  دشاب . مک  شرادقم  نیا  متـسرف ] یم  هک  یلوپ   ] متـشادن تسود  نم  و  دوب ، هدش  عمج 
: دیـسر همان  باوج  متـشونن . يزیچ  ما  هدرک  لماک  ار  نآ  نم  هتـشاد و  يدوبمک  هکنیا  زا  اما  مداد ، ماما ] لیکو   ] يدسا هب  مدوزفا و  نادـب 

نب دمحم  دیازفا : یم  نآ  زا  دعب  دنک و  یم  لقن  زین  قودـص  ار  ربخ  نیمه   - 3 [ 3 ... ] دش لصاو  دوب  وت  زا  مهرد  تسیب  هک  مهرد  دصناپ 
زا يردـق  دیـسر ، لام  نآ  هک : دیـسر  باوج  اما  تسیک . زا  هک  مدرکن  نشور  اما  مداتـسرف  ماما  روضح  هب  یلام  نیا  زا  دـعب  تفگ : ناذاش 
زا ینیلک   - 4. دندناسر وا  عالطا  هب  تسیک و  لام  یلـصا  نابحاص  دنتـسناد  ترـضح  ینعی  [ 4 ، ] ینالف زا  يردـق  تسا و  ینالف  لاـم  نآ 

یلام اب  رـصم  لها  يدرم  تشذـگرد  ع - )  ) يرکـسع نسح  ماما  دـمحموبا -  نوچ  تفگ : هک  دـنک  یم  لـقن  یـضیرع  یـسیع  نب  نسح 
نسح ماما  دنتفگ : یم  مدرم  یضعب  تسا . فالتخا  ماما  نآ  نیـشناج  هرابرد  دید  دش . دراو  هکم  هب  دوب  هدروآ  ماما  يارب  هک  هحفص 99 ] ]

وا هتشاذگ . اج  رب  دنزرف  یلو  تشذگرد  يرکـسع  ماما  دنتفگ : یم  یـضعب  تسا . [ 5  ] رفعج وا  نیـشناج  و  تشذگرد ، دنزرف  نودـب  (ع )
. تساوخ ار ] شتماما   ] ناهرب وا  زا  و  تفر ، رفعج  يوس  هب  يو  داتـسرف . ارماس )  ) رکـسع هب  يا  همان  اب  دوب  بلاطوبا  شا  هینک  هک  ار  يدرم 

شیارب خـساپ  داد . باحـصا  هب  ار  شا  هتـشون  دروآ و  يور  ماـما  لزنم  رد  هب  سپـس  درادـن ! باوج ] يارب   ] یگداـمآ نونکا  تفگ : رفعج 
هچنادب باب  نآ  رد  ات  درک ، تیـصو  یقثوم  صخـش  هب  دوب  وا  اب  هک  یلام  درم و  وا  انامه  دهد . ارجا  تتـسود  گرم ]  ] رد ارت  ادـخ  دـمآ :

[. دـش نشور  شیارب  ترـضح  راـتفگ  قدـص  تشگرب  هکم  هب  نوچ  بلاـطوبا  [ ] 6 . ] دـش هداد  شا  همان  باوج  و  دـنک . لـمع  تسا  مزـال 
[2 (. ] یـسراف گـنهرف   ) دـنتفگ یم  داوس  یـسابع  ياـفلخ  ناـمز  رد  ار  تارف  هلجد و  ناـیم  عقاو  شخب  داوس : [ 1  ] یقرواپ هحفص 100 ] ]
. رگید یییوار  زا  توافت و  كدـنا  اب  ثیدح 8 ، ، 519:1 یفاکلا ، نم  لوصـالا  ثیدح 6 ، ص 486 ، تاعیقوتلا ، رکذ  باب  نیدـلا ، لامک 
هک باذک ، رفعج  هب  فورعم  [ 5 . ] هرامش 38 ص 509 ، نیدلا ، لامک  [ 4 . ] 524  - 523 : 1 یفاکلا ، نم  لوصالا  ، 258 هبیغلا ، باتک  [ 3]

ثیدح 19. ، 523:1 یفاکلا ، نم  لوصالا  [ 6 . ] درک یم  ار  مهدزای  ماما  ینیشناج  ياعدا 

نایعدم بیذکت 

رتشیب دنا  هتخادرپن  سفن  بیذهت  هیکزت و  هب  هک  ینادنمشناد  نیب  رد  اقافتا  هک  تسا ، یقالخا  گرزب  تافآ  زا  ییوج  تسایر  یبلط و  هاج 
زین ع )  ) نامز ماما  رـصع  رد  اعبط  دـنهد -  یم  رارق  یبلط  اـیند  هلیـسو  ار  نید  هک  ءوس -  ياـملع  هنوگ  نیا  زا  دوش . یم  هدـید  نیریاـس  زا 

هلیسو ار  ناهاگآان  ینید  دیاقع  هک  دوب ، باذک  نایعدم  نیا  يارب  هدنبیرف  يا  هلیسو  هناهب و  مه  ترـضح  یتسیز  ناهنپ  و  دنتـشاد ، دوجو 
تجح يوس  زا  دوش ، هابتـشا  عفر  مدرم  زا  دنامن و  هدیـشوپ  تقیقح  هکنیا  يارب  یتیعقوم  نینچ  رد  دـنهد . رارق  دوخ  تسایر  ییوجدوس و 

لقن هب  هک  هدش ، رداص  نایوگغورد  نآ  نعل  بیذکت و  تمذم و  رد  یتاعیقوت  یتخبون -  صوصخب  هناگراهچ -  ناریفس  طسوت  ع )  ) ادخ
: دسیون یم  دنا  هدش  تمذم  مالـسلا  هیلع  تجح  ترـضح  يوس  زا  هک  یناسک  یفرعم  رد  یـسوط  خیـش   - 1 میزادرپ : یم  دـنچ  يا  هنومن 

يداه ماما  نابحاصم  زا  وا  تسا . یعیرش  اهنآ  نیتسخن  دنا  هدرک  ندوب ) مدرم  ماما و  نیب  هطساو   ) تیب اب  ياعدا  هک  یناسک  هحفص 101 ] ]
. دـندوب رازیب  نآ  زا  هک  داد  نانآ  هب  ییاه  تبـسن  تسب و  غورد  یهلا  ياـهتجح  ادـخ و  رب  اـما  دوب ، مالـسلا  اـمهیلع  يرکـسع  ترـضح  و 

داحلا رفک و  هب  لوق  سپس  دش . رداص  زین  يو  زا  ندرک  يرود  نعل و  رد  ماما  عیقوت  و  دنتسج ، يرود  يو  زا  دندرک و  تنعل  ار  وا  نایعیش 
ماقم ترضح  توف  زا  سپ  دوب . مالسلا  هیلع  يرکسع  یلع  نب  نسح  باحصا  زا  يریمن  ریـصن  نب  دمحم  - 2 [ 1 . ] تشگ راکشآ  وا  زا  زین 

دش رهاظ  وا  زا  هک  یتلاهج  رفک و  هطـساوب  دنوادخ  اما  دشاب . یم  نامز  ماما  بیان  تفگ  هدرک  اعدا  ار  نامثع  نب  دمحم  رفعجوبا  ترافس 
رارقرب سامت  وا  اب  تشاد و  یم  هدیـشوپ  يو  زا  ار  دوخ  تسج و  يربت  يو  زا  دومن و  نعل  ار  وا  زین  نامثع  نب  دمحم  و  درک ، اوسر  ار  يو 

سپ اما  دوب . مهدزای  ماما  باحـصا  زا  هک  تسا  یخرکلا  لاله  نب  دمحا  نیغورد  نایعدم  ناگدش و  تمذـم  زا  رگید  - 3 [ 2 . ] درک یمن 
نم تفگ  درکن و  لوبق  دندوب -  نآ  رب  قفتم  هعیش  هک  نامثع -  نب  دمحم  رفعجوبا  ترافس  تلاکو و  رب  ار  ناشیا  صن  ترـضح  تافو  زا 

هب یتخبون  هحفص 102 ]  ] حور نب  نیسح  مساقلاوبا  تسد  رب  ع )  ) نامز ماما  يوس  زا  يو  زا  يرود  نعل و  رد  عیقوت  سپ  ما ! هدینشن  ار  نآ 
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هک دشاب  یم  رقازعلا  یبا  نبا  هب  فورعم  یناغملـش  یلع  نب  دمحم  هدش  رداص  شنعل  رد  عیقوت  هک  یناسک  زا  رگید  - 4 [ 3 . ] دیسر نایعیش 
عیقوت هدش و  تمذم  وا  زا  هدـمآ  هبیغلا  باتک  رد  هک  ربخ  دـنچ  رد  داد . ماما -  ریفـس  نیموس  یتخبون -  هب  اوران  ياه  تبـسن  دـش و  دـترم 

لاس 312 رد  عیقوت  رگید  يربخ  ربانب  تسا . هتشگ  رداص  دنتـسه  وا  وریپ  هک  یناسک  وا و  زا  تئارب  نعل و  رد  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص 
فلدوبا جالح و  روصنم  نب  نیـسح  لالب و  نب  یلع  نب  دـمحم  رهاطوبا  نوچ  رگید  یناـسک  [ 4 . ] تسا هدیسر  نایعیـش  هب  یتخبون  طسوت 

تایرفک و ببـس  هب  زین  نایعیـش  و  دـنا ، هدـش  اوسر  ماما  نابیان  يوس  زا  هک  دـنا  هتـشاد  نیغورد  ياهاعدا  زیمآ و  رفک  نانخـس  زین  بتاـک 
یناغملش فارحنا  زا  سپ  دنک  یم  لقن  یسوط  خیش  هک  يربخ  ربانب  - 5 دنا . هتسج  يرود  نانآ  زا  دنا  هتشاد  هک  يولغ  اه و  ییوگ  هفازگ 

اهنآ هلمج  زا  دـندرک . لاوس  دـنک  یم  هک  ییاـهاعدا  دوش و  یم  رداـص  وا  زا  هک  ییاـه  هماـن  هب  عـجار  ماـما  زا  و  دـنداتفا ، کـش  هب  مدرم 
درم تسام و  زا  مه  امـش  لئاسم  خـساپ  میدـش . فقاو  شنومـضم  امـش و  همانرب  هک : دـمآ  باوج  و  دـندرک ، مق  لها  هک  تسا ، یـشسرپ 

-3 هحفص 103 ] [. ] 5 . ] درادن یتلاخد  مه  نآ  زا  یفرح  رد  دـنک -  شتنعل  ادـخ  هک  يرقازع -  هب  فورعم  هدـننک  هارمگ  هارمگ  لوذـخم 
ترـضح زا  ناگدـش ) دـترم  ینعی   ) هدرک بضغ  نانآ  رب  ادـخ  هک  یناسک  هرابرد  ار  یلاوس  نینچ  زین  املع  زا  یـضعب  رگید : یتیاور  رباـنب 

حیحص امش  رظن  هب  هچنآ  سپ  تسین . یجرح  امش  رب  هدش  رفاک  هک  یسک  رفک  زا  تسام  دزن  یعقاو  ملع  هک : دیـسر  نینچ  خساپ  دندومن .
رکـش ار  يادخ  دیریذپب و  دسر ] یم  امـش  هب  و   ] هدـش جراخ  يو  تسد  زا  و  دـنا -  هدرک  تیاور  شدوخ  هن  تاقث  هک  يرابخا  زا  تسا - 

 - ادخ و  مینادرگ ، لطاب  ای  مینک  حیحص  ات  دینادرگرب  ام  هب  ار  نآ  هدیسر ، امش  هب  وا  قیرط  زا  طقف  ای  دیدرک ، کش  نآ  رد  هچنآ  و  دینک ،
عیقوت نیا  رد  هچنآ  [ 6 . ] تسا یلیکو  وکین  تسا و  هدنسب  ار  ام  راک  همه  رد  وا  تسامش و  هب  هدنهد  قیفوت  هوانث -  لج  هوامسا و  تسدقت 
لوصح يارب  و  نانآ ، زا  ههبـش  عفر  نایعیـش و  يریگتـسد  نابلط و  قح  ییامنهار  هب  تسا  بیاغ  ماما  صاخ  هجوت  تیانع و  دراد  یگزاـت 

ار بذک  قدص و  ات  دـیتسرفب ، ام  دزن  ناشیالکو ] ای  ناریفـس  هلیـسو  هب   ] ار بوتکم  دـیدرت  تروص  رد  دـنیامرف : یم  هک  تسا  روظنم  نیا 
: تسا نیریز  عیقوت  هدـش  لقن  ام  ذـخام  بتک  رد  هک  رگید  ربتعم  تاعیقوت  زا   - 7 میروآ . ردب  کش  زا  ار  امـش  مینک و  نشور  امـش  يارب 

نآ رد  هک  یبوتکم  مدرک  تساوخرد  يرمع  نامثع  نب  دمحم  زا  تفگ : هک  دنک  یم  لقن  بوقعی  نب  قاحسا  زا  ینیلک  بوقعی  نب  دمحم 
ام يـالوم  طـخ  هب  عیقوت  دـش و  هحفـص 104 ]  ] تباـجا نم  تساوخرد  دتـسرفب . ماـما  روضح  هب  ما  هدرک  لاوس  دوـخ  لکـشم  لـئاسم  زا 

ومع تیب و  لها  زا  يدارفا  راک  زا  دراد -  مدق  تباث  دنک و  ییامنهار  تیادخ  هک  يدیسرپ -  هچنآ  اما  دیسر : مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص 
راکنا میادخ ] تجح  هک   ] ارم سک  ره  تسین . يدنواشیوخ  يدحاو  لج  زع و  يادخ  نیب  یتسار  هک  نادب  سپ  دنرکنم ، ارم  هک  مناگداز 

ناردارب دننام  شدنزرف  رفعج و  میومع  شور  هار و  اما  دـش .] كاله  دوب و  هارمگ  هک   ] تسا حون  رـسپ  دـننام  وا  هار  تسین و  نم  زا  دـنک 
یعون  ) باملش ندروخ  یلو  تسا  مارح  نآ  ندیماشآ  عاقف  اما  دندرک .] ار  وا  نتشک  دصق  دندرب و  دسح  وا  رب  هک   ] تسا فسوی  ترضح 

هک ره  سپ  میریذپ  یمن  لام ] بح  زا   ] امش ریهطت  يارب  زج  ار  نآ  دیتسرف ] یم  ام  يارب  هک   ] امش لاوما  اما  درادن . بیع  تسا ) یندیماشآ 
شیاشگ و   ] جرف روهظ  اما  هداد . امـش  هب  هچنآ  زا  تسا  رتهب  هداد  ام  هب  ادخ  هچنآ  هک  دنتـسرفن ، دهاوخ  یم  هک  ره  دتـسرفب و  دهاوخ  یم 

یـسک راتفگ  اما  دنیوگ . یم  غورد  دـننک  یم  نییعت  ار  نآ  تقو  هک  یناسک  و  تسا ، داب -  دـنلب  شمان  هک  يادـخ -  اب  قیقحت  هب  نم ] رما 
[ نم تبیغ  رد   ] هک ییاهدادیور  اما  تسا . یهارمگ  نداد و  غورد  تبسن  رفک و  انامه  هدشن  هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  درک  نامگ  هک 
رب نم  تجح  نانآ  هک  دـینک  عوجر  دـنراد ] طابنتـسا  تردـق  هقفت و  هک   ] ام ثیدـح  نایوار  هب  دوخ ] فیلکت  نییعت  يارب   ] دـیآ یم  شیپ 
 - داب هحفـص 105 ]  ] دونـشخ شیپ  زا  شردپ  وا و  زا  ادخ  هک  يرمع -  نامثع  نب  دمحم  اما  مشاب . یم  نانآ  رب  ادخ  تجح  نم  دـنیامش و 

حالصا ار  شلد  يدوز  هب  ادخ  يزاوها  رایزهم  نب  یلع  نب  دمحم  اما  تسا . نم  هتـشون  شا  همان  هتـشون و  تسا و  نم  نانیمطا  دروم  انامه 
ياهب و  تسا ، لالح  كاپ و  هچنآ  رگم  دوش  یمن  هتفریذپ  ام  دزن  یتسرف  یم  ام  يارب  هچنآ  اما  دـیامن . یم  فرطرب  ار  شکـش  دـنک و  یم 
بنیز یبا  نب  دـمحم  باطخلاوبا  اما  تسا . نادـناخ  اـم  نایعیـش  زا  يدرم  وا  میعن  نب  ناذاـش  نب  دـمحم  اـما  تسا . مارح  ناوخ  زاوآ  زینک 

زا مالسلا -  مهیلع  مناردپ -  نم و  هک  نکم ، ینیـشنمه  وا  هب  نادنم  هدیقع  نارکفمه و  اب  دننوعلم ، زین  شباحـصا  نوعلم و  دوخ  وا  عدجا 
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نب قاحــسا  نـب  دــمحا  هماـن  خــساپ  رد  لـصفم و  تـسا  یعیقوـت  ع ،)  ) تـجح ترــضح  تاــعیقوت  زا  رگید   - 8 [ 7 ... ] مـیرازیب ناـشیا 
وا تماما  ياعدا  و  هداتسرف ، ناشروضح  هب  ار  مالسلا -  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ردارب  رفعج -  همان  هک  تسا ، هدش  رداص  يرعـشالادعس 
هب هک  تسا  باذـک  رفعج  لهج  یقـالخا و  دـسافم  حرـش  نآرق و  زا  یتاـیآ  هب  دنتـسم  لدتـسم و  ترـضح  باوج  تسا . هدرک  وگزاـب  ار 

نیا زا  هک : دنیامرف  یم  هیصوت  ترضح  عیقوت  نیا  رخاوا  رد  هک  میوش  یم  روآ  دای  طقف  مینک ، یم  رظن  فرص  نآ  لقن  زا  راصتخا  تیاعر 
وت رب  شناصقن  بیع و  ات  دـیامن  نایب  ار  بجاو  زامن  دودـح  ای  دـنک ، ریـسفت  ار  نآرق  زا  يا  هیآ  هک  نک ، شناحتما  هاوخب و  لـیلد  رگمتس 
 - مالـسلا امهیلع  نیـسح -  نسح و  زا  دـعب  هحفـص 106 ]  ] هک هتـساوخن  لج  زع و  يادخ  دـسر ... یم  شباسح  هب  ادـخ  و  دوش ، راکـشآ 

دوش و یم  رهاظ  قح  دهدب  اراکـشآ ]  ] راتفگ هزاجا  ام  هب  ادخ  هک  یماگنه  دشاب .] دـناوت  یمن  ماما  رفعج  سپ   ] دـشاب ردارب  ود  رد  تماما 
ماـما يوـس  زا  ارهاـظ  عـیقوت  هکنیا  حیـضوت  صیخلت .) هب  ( 244 هبیغلا ، باـتک  [ 1  ] یقرواـپ هحفـص 107 ] [. ] 8 ... ] ددرگ یم  دوباـن  لـطاب 

[5 . ] 253  - 248 باتک ، نامه  [ 4 . ] 245 هبیغلا ، باتک  [ 3 . ] 474:2، جاجتحا ، 244 ذخام ، نامه  [ 2 . ] هدش رداص  وا  نعل  رد  ع )  ) يرکسع
[8 . ] 470  - 469 جاجتحالا ، ، 484  - 483 نیدـلا ، لامک  ، 177  - 176 هبیغلا ، باـتک  [ 7 . ] 229  - 228 نامه ، [ 6 . ] 228 باتک ، نامه 

.176  - 174 هبیغلا ، باتک 

هعیش رد  تیعجرم  يربهر و  تیمها 

تهج رد  مه  دراد ، نآ  هب  ادـخ  یلو  هک  تسا  یـصاخ  تیاـنع  هعیـش و  يربـهر  هلاـسم  تیمها  زا  یکاـح  دـش  رکذ  شخب  نیا  رد  هـچنآ 
هک بلط ، هاج  نایعدـم  نیغورد  ياهاعدا  هب  تبـسن  يرگاـشفا  درط و  نعل و  رد  مه  هنوگ ، ماـما  هتـسیاش و  ینید  عجارم  ناربهر و  یفرعم 

ینومنهر تیادـه و  ربماـیپ -  نوچمه  ماـما -  هفیظو  نیرتمهم  هک  اـجنآ  زا  دـنیامن . یم  دوخ  يراد  اـیند  تساـیر و  هیامرـس  ار  یهلا  نید 
هب بیاغ  ماما  تهج  نیدب  تسین ، رتمهم  حلصم  ياوشیپ  حلاص و  ربهر  بصن  شنیزگ و  زا  مدرم  تیاده  رد  یعامتجا  مادقا  چیه  و  تسا ،
رب دیدشت  دیکات و  مالک و  نحل  تدحو  تدـش  زا  تاعیقوت -  نتم  رد  ار  نآ  ياه  یناشن  هک  هدومرف  یم  صوصخم  یهجوت  مهم  رما  نیا 

تیانع و دراد ، همادا  نانچمه  هک  ماما  یتیادـه  تیلووسم  رباـنب  هک  تسا  نیا  رکذ  لـباق  بلطم  اـما  مینیب . یم  ناـنآ -  تناـیخ  اـی  تحص 
تدایق تماعز و  هحفـص 108 ]  ] مچرپ و  دشاب ، هتـشاد  ماود  هعیـش  يربهر  هب  دیاب  زین  ام  نامز  يربک و  تبیغ  رد  شترـضح  صاخ  هجوت 

نیا تیلووسم  رـصع  ره  رد  هک  یناگرزب  هعیـش و  رد  يربهر  خیرات  هب  یلامجا  يرورم  دـنک . اطع  لداع  ياهقف  لماع و  ياملع  هب  ار  تما 
ار یناسک  یبیغ  یتسد  يربک ، تبیغ  لاس  رازه  زا  شیب  لوط  رد  هک  تسا  عطاق  لیلد  دـنا  هتـشاد  هدـهع  رب  ار  یعامتجا  ینید -  مهم  راـک 

نابهگن یب  هعیـش  نابـش و  یب  تیعر  ات  هدناسر ، تیعجرم  تماعز و  هب  زاس  تشونرـس  ساسح و  عقاوم  رد  هدرک و  دـییات  هداد و  شرورپ 
تیعبت و هک  ینیمخ -  ماما  عطاق  يربهر  ریظن و  مک  تعاجش  خسار و  نامیا  شترضح ، صاخ  تایانع  هب  ام  رصع  رد  هک  نانچمه  دنامن ،

یگنهرف ینید و  یـسایس و  راـثآ  ناـهج  هنهپ  رد  و  دـناسر ، يزوریپ  هب  ار  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  تشاد -  هارمه  ار  مدرم  هوـبنا  یهارمه 
و درک ، مهارف  نآ -  داعبا  همه  رد  تسا -  ص )  ) يدمحم بان  مالسا  نامه  هک  ار  يولع  عیشت  تخانـش  هنیمز  و  تشاذگ ، اج  رب  یفرگش 

هحفص 109] . ] معنلا یلو  دمحلا هللا 

يریگ هجیتن  تاعیقوت و  هب  یلک  يرظن 

رضاح ياوشیپ  نوچ  بیاغ  ماما  هک  دناسر  یم  هدمآ ، نایعیش  يارب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  فرط  زا  هک  یتاعیقوت  عومجم  هب  ارذگ  یهاگن 
هعبرا و باون  یفرعم  سوـفن و  تیبرت  ناـیوج و  هار  تیادـه  هب  و  دراد ، دوـخ  ناوریپ  ناتـسود و  هب  تبـسن  ار  يزوـسلد  تبقارم و  لاـمک 

دنا هدیبلط  يرای  وا  زا  هنامیمـص  هک  یناراتفرگ  ناگدنامرد و  هک  يروطب  دـیامرف ، یم  مایق  المع  املع و  تباین  بذاک  نایعدـم  يرگاشفا 
تاماهلا تاقارـشا و  زا  دـنا  هدـنامرد  ینید  یملع و  تالـضعم  رد  هک  یناـبلط  شناد  دـنا و  هدـید  ار  دوخ  لکـشم  لـح  راـک و  شیاـشگ 
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. مینیب یم  هسدـقم  هیحان  زا  هرداص  تاعیقوت  رد  اهـشسرپ  خـساپ  تروص  هب  ار  تاـضویف  نیا  همه  دـنا . هدـش  تیادـه  نشور و  شترـضح 
يارب رتشیب  رطاخ  نانیمطا  بجوم  اهنت  هن  هک  دراد ، دوجو  تاعیقوت  زا  يرایـسب  رد  بیغ  زا  رابخا  ییوگزار و  ینیب و  ناهن  اهنیا  رب  هوـالع 
یهلا ملع  هنیجنگ  هحفـص 110 ]  ] زا هک  یـشناد  اب  ماما  هنوگچ  هک  دـمهف  یم  و  دوش ، یم  مه  زورما  هدـنناوخ  يارب  هکلب  ناـمز  نآ  مدرم 

ربخ اب  دارفا  گرم  زور  دولوم و  ندوب  رتخد  ای  رـسپ  زا  و  دناد ، یم  ار  صاخـشا  تین  دصق و  دراد و  فارـشا  ریامـض  رب  تسا ، هدش  روراب 
در ار  نآ  مارح  دهد و  یم  ربخ  هدـش  میدـقت  شروضح  هب  هک  یلام  ندوب  مارح  ای  لالح  زا  و  دـیامرف ، یم  مالعا  ار  نآ  شیپاشیپ  تسا و 

همه اهنیا  دوش . یم  يروآدای  وا  هب  تقیقح  دنام و  یمن  ناهنپ  ماما  شناد  زا  دسیونب  فالخ  رب  ار  دوخ  مان  هدننک  میدقت  رگا  و  دـنک ، یم 
قدـص و ياه  هناشن  نیا  دوجو  اب  يرواب  رید  صخـش  رگا  تسا . هدـش  نایامن  تاعیقوت  هنیآ  زا  هک  تسا  تیالو  ماقم  تاـیلجت  زا  یکدـنا 

روما رد  هچ  میدـق -  زا  هدـنامزاب  راثآ  یخیرات و  ياهدادـیور  تابثا  هار  هک  تسا  نیا  شخـساپ  دـیآ ، رد  راکنا  رد  زا  تاـعیقوت ، تحص 
زا هدیسر  عیقوت  داتشه  زا  شیب  رگا  دشاب ؟ یم  نالقان  ییوگ  تسار  دانـسا و  یتسرد  رد  تقد  زج  رگم  یخیرات -  ثداوح  رد  هچ  ینید و 

شریذـپ لباق  یخیرات  هعقاو  اـی  ینید  عوضوم  هچ  سپ  میریذـپن ، لاـس  تدـم 69  رد  فلتخم  نایوار  زا  ربتعم  ياـهباتک  رد  ار  ناـمز  ماـما 
دنچ اب  زج  رومیت  ریما  نوچ  يزیرنوخ  ای  ییاـط  متاـح  ماـن  هب  يا  هدنـشخب  اـی  ناورـشونا  ماـن  هب  یهاـشداپ  دوجو  ـالثم  رگم  دوب ؟ دـهاوخ 

زج رگم  اهنآ ، هب  لبق  لاس  دصهن  دصتشه  نادنمشناد  ياهباتک  ارعش و  ياهناوید  باستنا  تحص  ایآ  دوش ؟ یم  تباث  نهک  لیصا  كردم 
كرادم رد  هشقانم  هار  رگا  تساهنآ ؟ رصع  هب  کیدزن  ياهنامز  زا  هدنامزاب  سیونتسد  هخسن و  تشه  تفه  رثکا  دح  ای  هس  ود  هلیـسو  هب 

هحفـص 111] . ] تسناد نآ  هدنـسیون  زا  درک و  لوبق  هب  یقلت  ناوت  یمن  ار  یملع  یبدا و  رثا  یخیرات و  دادـیور  چـیه  دوش  زاب  دـح  نیا  ات 
زا اهنآ  هباشم  دراوم  يارب  هک  تسا  ییاهلیلد  زا  رت  مکحم  اهنآ -  همه  مییوگن  رگا  تاعیقوت -  رتشیب  تلاـصا  یتسرد و  هلدا  کـش  نودـب 

، نادناعم نارکنم و  اما  دهد . یم  اهنآ  تلاصا  تحص و  هب  یهاوگ  یفـصنم  درف  میلـس و  لقع  ره  و  تسا ، هدش  لقن  یبدا  یخیرات و  روما 
لوق قیاقح و  كرد  هن  تسا  یـشارت  لاکـشا  ناشـضرغ  و  دنراد ، یم  اور  دیدرت  کش و  زین  ناهج  راگدیرفآ  نوچ  رتراکـشآ  قیاقح  رد 

دنفابب یغورد  هک  نآ  زج  دـنور و  یمن  نامگ  یپ  زا  زج  نانیا  [ 1  ] نوصرخی الا  مه  نا  نظلا و  الا  نوعبتی  نا  هتفگ : هک  تسا  تسار  ادـخ 
هیآ 116. ماعنا ، هروس  [ 1  ] یقرواپ هحفص 112 ] . ] دنرادن يراک 

دوعوم حلصم  هب  هدیقع  يراتفر  یناور و  راثآ 

درف و  دراذگ ، یم  رثا  ام  راتفر  رد  هک  نیا  رگم  تسین  یتدیقع  لصا  چیه  میبای  یم  ینید ، تایرورض  مالـسا و  يداقتعا  لوصا  رد  لمات  اب 
ازج زور  ادخ و  هب  نامیا  رب  هوالع  دراد . یم  زاب  يرگمتس  داسف و  زا  و  دنک ، یم  یحالصا  ياهتیلاعف  یناسر و  ریخ  هب  راداو  ار  دنم  هدیقع 

میمتت لیمکت و  هک  ع - )  ) دوعوم يدـهم  هب  داقتعا  دوش ، یم  هدـید  نیتسار  نانموم  راتفر  رد  دراد و  یلمع  راثآ  نانچ  هک  ایبنا ، تلاسر  و 
رد هک  روط  نآ  دوعوم -  حلصم  هب  داقتعا  تسا . رثوم  رایسب  ام  راتفر  حالصا  یناور و  یلاعت  دشر و  رد  زین  تسا -  یمالـسا  دیاقع  نامه 

صخـشم و هک  تسا  یهلا  یحلـصم  هب  نامیا  هکلب  تسین ، دمآ  دهاوخ  مولعمان  هدنیآ  رد  هک  يا  هدنهد  تاجن  راظتنا  هدـمآ -  ام  تایاور 
یگدـنز یکاخ  هرک  نیمه  رب  وا  دـش -  لقن  نآ  زا  ییاه  هنومن  هک  ناوارف -  رابخا  ربانب  تسا . ص )  ) مرکا ربمایپ  كاپ  نامدود  زا  نیعم و 

هک تسا  ینامز  راظتنا  هب  و  تسا ، كانمغ  ام  ياهیراتفرگ  زا  و  هحفص 113 ]  ] دنک یم  سفنت  ام  ياهجنر  اهدرد و  ياضف  رد  و  دنک ، یم 
زا ار  نارگمتـس  تکوش  تردق و  طاسب  دنک و  زارد  نامورحم  ناگدیـشک و  جنر  يوس  هب  ار  شیرای  تسد  و  دـسر ، ارف  شروهظ  طیارش 

و دـنادرگ ، یم  قح  تجح  نآ  هب  هجوتم  لد و  رادـیب  ار  ام  کـش  یب  ییاـناوت ، رتسگداد  حلـصم  نینچ  تشادرواـب  دـنیچرب . نیمز  هنحص 
زین دوخ  و  مینک ، اعد  وا  جرف  لیجعت  يارب  میفظوم  هک  هژیوب  دیامن ، یم  وا  یحالـصا  فادـها  اب  گنهامه  وسمه و  ار  نامراتفگ  رادرک و 
نیب رتشیب  یکیدزن  ساسحا  يرظان ، رـضاح  ياوشیپ  نانچ  راظتنا  لاح  رد  مییامن . ادـیپ  ار  شنارای  لیخ  هب  نتـسویپ  يارب  مزـال  یگتـسیاش 

اب ضاـیف  ادـبم  تیادـه  تمعن و  تمحر و  همه  ینعی  تـسا  ضیف  هطـساو  یهلا و  تـمحر  فـطل و  رهظم  هـک  وا  مییاـمن ، یم  وا  دوـخ و 
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یحور و طاـشن  هیامرـس  مه  یـساسحا  نینچ  [ 1 . ] دـسر یم  ناگدـیرفآ  هب  دوش و  یم  تفاـیرد  لـباق  هطـساو  لـماک و  یلو  نآ  تطاـسو 
رد ار  دـیما  غارچ  هشیمه  مقتنم ، مئاق  هدـنز  ماما  هب  نامیا  اهیراتفرگ . بئاصم و  رد  ام  شمارآ  یلـست و  هیام  مه  تسام و  یناحور  كولس 
رب ار  قح  يزوریپ  و  دـنک ، یم  تعنامم  تایح  قفا  ندـید  کیرات  ینیبدـب و  سای و  تملظ  رد  نتفرورف  زا  و  دراد ، یم  هاگن  نشور  ام  لد 

اولمع مکنم و  اونمآ  نیذلا  هللا  دعو  تسا : دیجم  نآرق  رد  یهلا  هدـعو  هکنانچ  دـهد ، یم  دـیون  ناهج  هدـنیآ  رد  ملظ  رب  ار  لدـع  لطاب و 
مهنلدبیل هحفـص 114 ]  ] و مهل ، یـضترا  يذلا  مهنید  مهل  ننکمیل  و  مهلبق ، نم  نیذلا  فلختـسا  امک  ضرالا  یف  مهنفلختـسیل  تاحلاصلا 

نامیا هک  امش  زا  یناسک  هب  ادخ  و  [ 2  ] نوقسافلا مه  کئلواف  کلذ  دعب  رفک  نم  و  ائیش ، یب  نوکرـشی  یننودبعی ال  انما ، مهفوخ  دعب  نم 
ياهتما ياجب  و   ] دـهد تفالخ  نیمز  رد  دوعوم ] يدـهم  روهظ  ماگنه   ] ار نانآ  امتح  هک  داد  هدـعو  دـندرک  هتـسیاش  ياهراک  دـندروآ و 

[ هوالعب  ] و درک . دوخ  ناینیـشیپ  نیـشناج  زین ]  ] دندوب ناشیا  زا  لبق  هک  حلاص ] ياهتما  زا   ] ار یناسک  هک  نانچ  دـشخب ،] تموکح  هتـشذگ 
 - نانمشد زا  میب  زا  سپ  نانموم -  همه  هب  و  دشخب . تابث  دهد و  طلست  رگید  نایدا  رب  دیدنسپب -  نانآ  يارب  هک  ینید  نامه  ار -  ناشنید 

دوـش رفاـک  سک  ره  قـح ] نید  هبلغ  تینما و   ] نیا زا  دـعب  و  دـننادرگن . نم  کیرـش  ار  زیچ  چـیه  دنتـسرپب و  ارم  هک  دـهد ، لـماک  ینمیا 
 - مالـسلا مهیلع  نیموصعم -  همئا  زا  هک  ددـعتم  تایاور  هب  اـنب  تسا . هتفر  نوریب  نید  زا  اـنامه  دـنک ] یـساپسان  اـی  دـناشوپب  ار  تقیقح  ]

لوسر رصع  رد  هدعو  نیا  دهد  یم  ناشن  خیرات  هک  نانچ  و  تسا ، ع )  ) دمحم لآ  مئاق  نامز  رد  یهلا  هدعو  هیآ و  نومضم  ققحت  هدیسر 
هدنیآ رد  تسا -  ایوگ  ثیداحا  هک  نانچ  نآ -  عوقو  سپ  دوش ، یمن  فالخ  ادخ  هدعو  نوچ  و  [ 3 ، ] تفاین عوقو  زین  افلخ  و  ص )  ) مرکا

: كر [ 3 . ] هیآ 55 رون ، هروس  [ 2 . ] 229  - 221 برغم ، دیشروخ  كر : باب  نیا  رد  [ 1  ] یقرواپ دوب . دهاوخ  ع )  ) دوعوم يدـهم  نامز  و 

ْ ُْ ُ ْ
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