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هللا نیما  ترایز  حرش  نیتبخم : يامیس 

: هدنسیون

يریرحت دومحم 

: یپاچ رشان 
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تسرهف
5تسرهف

هللا نیما  ترایز  حرش  نیتبخم : 20يامیس 

باتک 20تاصخشم 

فل ؤم  لاح  20حرش 

20همدقم

يو 21دیتاسا 

يو ینافرع  یقالخا و  21دیتاسا 

يو یقالخا  یحور و  22ياهیگژیو 

يو یتیبرت  یملع و  22ياهتیلاعف 

هّللا نیما  ترایز  23نتم 

23همجرت

24راتفگشیپ

24هللادمحلا

ناسنا شنیرفآ  زا  24فده 

فده هب  ندیسر  يارب  لیاسو  24داجیا 

یبرقلا يوذ  ربمایپ و  زا  25تعاطا 

نآ زا  ضرغ  یهلا و  25ناحتما 

سفن نوگانوگ  26تالاح 

سفن تخانش  ای  هللا  26ۀفرعم 

ناماما ترایز  هب  شرافس  27تلع 

وت رب  مالس  کیلع  مالسلا  لوا :  27لصف 

ماما رب  مالس  27یناعم 

مالس 29عاونا 
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نیمز يور  رد  دنوادخ  30نیما 

ناگدنب رب  دنوادخ  30تجح 

ادخ يارب  ماما  هدهاجم  لامک  رب  31یهاوگ 

ربمایپ تنس  یهلا و  باتک  هب  ماما  ندرک  35لمع 

همئا نالتاق  رب  ادخ  تجح  36مامتا 

کئاضقب ۀیضار  - 2 كردقب .  ۀنئمطم  یسفن  لعجاف  مهللا  مود 1 - 36لصف 

یهلا ياضق  هب  يدونشخ  ریدقت و  هب  36نانیمطا 

ردق اضق و  هب  حیحص  36داقتعا 

نآ هب  طوبرم  تایآ  ردق و  اضق و  37موهفم و 

ردق اضق و  يانعم  37لیلحت 

ینیع یملع و  ردق  39اضق و 

ناسنا رایتخا  اب  ردق  اضق و  39هطبار 

ردق اضق و  هب  داقتعا  40راثآ 

یلاعفا دیحوت  هب  داقتعا  - 140

روما رد  لکوت  ریبدت و  - 240

ءاجر فوخ و  تلاح  لوصح  - 341

عرضت اعد و  تلاح  - 442

یهلا ياضق  هب  يدونشخ  تاردقم و  هب  نانیمطا  - 543

کئاعد كرکذب و  ۀعلوم  موس :  44لصف 

اعد رکذ و  هب  قایتشا  44صرح و 

راگدرورپ دای  هب  قایتشا  44عناوم 

ینورد عنام  45فلا - 

ینوریب عنام  45ب - 

راگدرورپ دای  هب  قایتشا  45بابسا 
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دنوادخ دای  هب  قایتشا  46راثآ 

نآ قیداصم  رکذ و  47بتارم 

نآ قیداصم  رکذ و  47بتارم 

ینابز دای  47لوا - 

یبلق دای  47مود : 

لوا 48هبترم 

یبلق دای  51قیداصم 

اعد هب  52قایتشا 

نآ تیمها  اعد و  53تقیقح 

نآ ماسقا  اعد و  54تیفیک 

اعد 54تیصوصخ 

اعد رد  هعونمم  56روما 

اعد تباجتسا  57طیارش 

اعد تباجتسا  58عناوم 

اعد تباجا  ریخءات  60بابسا 

اعد 60بادآ 

دنوادخ هدیزگرب  يایلوا  هب  تبحم  کئایلوا  ةوفصل  ۀبحم  مراهچ :  63لصف 

تبحم يانعم  63لیلحت 

يدوجو تبحم  63بتارم 

یقیقح 64تبحم 

ناسنا رد  یعقاو  64تبحم 

یعقاو تبحم  لماکت  هار  65اهنت 

دنوادخ هدیزگرب  يایلوا  66ياهیگژیو 

مالسلا مهیلع  همئا  ربمایپ و  هب  تبسن  ءایبنا  67تبحم 
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مالسلا مهیلع  همئا  ربمایپ و  هب  تبحم  67موزل 

مالسلا مهیلع  همئا  هب  تبحم  68راثآ 

مالسلا مهیلع  همئا  هب  تبحم  68مزاول 

مالسلا مهیلع  همئا  هب  تبحم  68مزاول 

همئا زا  یلامجا  تیعبت  69فلا : 

ناشیا ناتسود  اب  یتسود  69ب - 

ناشیا نانمشد  اب  ینمشد  70ج - 

مالسلا مهیلع  همئا  هب  تبحم  72بتارم 

مالسلا مهیلع  همئا  تبحم  هب  شرافس  75تلع 

مالسلا مهیلع  همئا  هب  تبحم  راهظا  76ياههار 

مالسلا مهیلع  همئا  هب  تبحم  راهظا  76ياههار 

ناشتاروتسد یمامت  رد  لماک  تیعبت  77فلا - 

ناشیا لیاضف  رکذ  77ب - 

مالسلا مهیلع  همئا  فراعم  رشن  78ج - 

ناشنانمشد اب  ینمشد  ناشیا و  ناتسود  اب  یتسود  78د - 

مالسلا مهیلع  همئا  بئاصم  رکذ  79ذ - 

مالسلا مهیلع  همئا  هب  لسوت  80ر - 

مالسلا مهیلع  همئا  ترایز  81ز - 

نامسآ نیمز و  رد  نتفرگ  رارق  بوبحم  کئامس  کضرا و  یف  ۀبوبحم  مجنپ :  81لصف 

ناسنا ندش  بوبحم  81يانعم 

وا ندش  بوبحم  ياه  82هناشن 

نامسآ رد  ندش  85بوبحم 

نیمز رد  ندش  87بوبحم 

90هجیتن
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اهالب رب  ربص  کئالب  لوزن  یلع  ةرباص  مشش :  90لصف 

ایند تقیقح  90لیلحت 

ایند رد  الب  دوجو  91لیلحت 

نآ لوزن  الب و  دوجو  92تلع 

نآ لوزن  هجیتن  الب و  94بتارم 

اهالب اب  دروخرب  هار  96نیرتهب 

الب رد  ربص  ياه  97هناشن 

الب رد  ربص  98راثآ 

ثحب 99هجیتن 

یهلا ياهتمعن  يارب  رکش  کئامعن  لضاوفل  ةرکاش  متفه :  99لصف 

رکش يانعم  99لیلحت 

رکش 100بتارم 

رکش 100بتارم 

يرهاظ رکش  100لوا - 

ینطاب رکش  100مود - 

رکش 101تقیقح 

رکش راثآ  102مزاول و 

رکش راثآ  103مزاول و 

تمکح ندوب  اراد  - 1103

تمعن ندش  دایز  - 2103

رکاش ناسنا  زا  دنوادخ  رکشت  - 3104

نارگید هب  ماعنا  - 4104

الب لوزن  زا  يریگولج  - 5104

ندرکن رکش  104راثآ 
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ندرکن رکش  104راثآ 

تمعن لاوز  - 1104

شبحاص ررض  رب  تمعن  تداهش  - 2105

ربق راشف  - 3105

ثحب هجیتن  105هصالخ و 

دنوادخ راشرس  ياهتمعن  دای  کئآلا  غباوسل  ةرکاذ  متشه :  106لصف 

دنوادخ ياهتمعن  دای  106يانعم 

اهتمعن دای  هب  شرافس  107تلع 

اهتمعن يروآدای  108بابسا 

نآرق رد  هدش  يروآدای  109ياهتمعن 

نآرق رد  هدش  يروآدای  109ياهتمعن 

لیئارسا ینب  هب  هدش  هداد  ياهتمعن  110فلا - 

هدش هداد  یسیع  ترضح  هب  هک  یتمعن  110ب - 

یمالسا تما  رب  هدش  لزان  ياهتمعن  110ج - 

اهتمعن يروآدای  زا  111فده 

راگدرورپ ياقل  تذل  هب  قایتشا  کئاقل  هحرف  یلا  ۀقاتشم  مهن :  111لصف 

ناسنا رد  قوش  تقیقح  111لیلحت 

دنوادخ ياقل  112يانعم 

راگدرورپ ياقل  115بتارم 

راگدرورپ ياقل  115بتارم 

دنوادخ باوث  كرد  116لوا : 

دنوادخ تیاضر  تبحم و  كرد  117مود : 

دنوادخ تافص  ءامسا و  یبلق  كرد  117موس - 

دنوادخ تاذ  یبلق  كرد  120مراهچ - 
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راگدرورپ ياقل  هب  قوش  122بتارم 

ثحب 124هصالخ 

ازج زور  يارب  يوقت  هشوت  نتشادرب  کئازج  مویل  يوقتلا  ةدوزتم  مهد :  124لصف 

نآ تیمها  اوقت و  124يانعم 

یلماکت ریس  رد  يوقت  124هاگیاج 

يوقت 125بتارم 

يوقت 126راثآ 

يوقت 126راثآ 

دنوادخ ترصن  ای  یهارمه  126فلا - 

ناطیش ياه  هسیسد  هب  ییانشور  126ب - 

لامعا یلوبق  126ج - 

دنوادخ صاخ  ياهتمحر  هب  ندیسر  126د - 

شیاسآ هب  تشگزاب  127ه - 

ثحب 127هجیتن 

ندمآرد ادخ  يایلوا  شور  هب  کئایلوا  ننسب  ۀنتسم  هدزای :  128لصف 

نآ لیلحت  تنس و  128يانعم 

اهنآ نیرت  لماک  ءایلوا و  شور  129بتارم 

ءایلوا شور  ندرک  هدنز  130موزل 

تنس صاخ  131يانعم 

ادخ نانمشد  قالخا  زا  يرود  کئادعا  قالخال  ۀقرافم  مهدزاود :  132لصف 

ادخ نانمشد  132تخانش 

ادخ نانمشد  یلک  132فاصوا 

ایند زا  ضارعا  134يانعم 

ایند اب  طابترا  اب  دنوادخ  شیاتس  هب  135لاغتشا 
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دنوادخ دزن  نانتورف  ياهلد  ندوب  هلاو  ۀهلا  کیلا و  نیتبخملا  بولق  نا  مهللا  مهدراهچ :  139لصف 

رهطم ربق  رب  139تروص 

تابخا يانعم  139لیلحت 

نامیا 139بتارم 

دنوادخ يارب  نیتبخم  لد  141یگتفیش 

نیبغار يارب  ادخ  هب  ياههار  ندوب  زاب  ۀعراش  کیلا  نیبغارلا  لبس  و  مهدزناپ :  143لصف 

ادخ يوس  هب  ناسنا  143ياههار 

نیبغار يارب  هدش  زاب  144ياههار 

نآ دیدشت  قح و  هب  لیم  داجیا  145ياههار 

نآ دیدشت  قح و  هب  لیم  داجیا  145ياههار 

ملاع دوخ و  تیهام  رد  رکفت  145فلا : 

تعاطا راثآ  هب  هجوت  145ب - 

دنوادخ ياهتمعن  هب  هجوت  146ج : 

دنوادخ نیدصاق  يارب  اه  هناشن  ندوب  راکشآ  ۀحضاو  کیلا  نیدصاقلا  مالعا  و  مهدزناش :  146لصف 

تادوجوم ندوب  146هناشن 

تادوجوم ندوب  هناشن  147يراکشآ 

دنوادخ نیدصاق  يارب  تایآ  147روهظ 

ادخ هب  نافراع  ياهلد  ندوب  نالان  ۀعزاف  کنم  نیفراعلا  ةدئفا  و  مهدفه :  148لصف 

دنوادخ تخانش  148تمظع 

دنوادخ تخانش  149تاجرد 

دنوادخ تخانش  149تاجرد 

یلامجا تفرعم  150فلا - 

یلیصفت تفرعم  150ب - 

یلقع تفرعم  151ج - 
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یبلق تفرعم  151د - 

یهلا نافراع  154تمظع 

دنوادخ زا  نافراع  لد  ندوب  156نالان 

دنوادخ زا  نافراع  لد  ندوب  156نالان 

باذع زا  سرت  تهج  هب  دنوادخ  زا  سرت  157فلا - 

وا تمظع  تهج  هب  دنوادخ  زا  سرت  157ب - 

وا ریغ  هب  هجوت  تهج  هب  دنوادخ  زا  سرت  159ج - 

دنوادخ زا  فوخ  161راثآ 

دنوادخ زا  فوخ  161راثآ 

اهیدب باذع و  زا  ندوب  نمیا  161فلا - 

دنوادخ ریغ  زا  ندوب  نمیا  161ب - 

وا زا  تادوجوم  ندیسرت  162ج - 

تشهب هب  دورو  163د - 

ثحب 163هجیتن 

وا فرط  هب  دنوادخ  ناگدنناوخ  يادص  ندوب  دنلب  ةدعاص  کیلا  نیعادلا  تاوصا  و  مهدجه :  163لصف 

نینم ؤم  هب  دنوادخ  163فطل 

اعد نتفر  الاب  164طیارش 

ناگدننکاعد يارب  تباجا  ياهرد  ندوب  هدوشگ  ۀحتفم  مهل  ۀباجالا  باوبا  و  مهدزون :  165لصف 

شناگدنناوخ هب  ادخ  صوصخم  165تیانع 

یلاعت قح  تباجا  165ياهرد 

ادخ اب  ناگدننک  تاجانم  ياعد  ندوب  باجتسم  ۀباجتسم  كاجان  نم  ةوعد  و  متسیب :  166لصف 

هدش تباجا  166ياهادن 

ادخ هب  ناگدننک  عوجر  هبوت  لوبق  ۀلوبقم  کیلا  بانا  نم  ۀبوت  و  مکی :  تسیب و  167لصف 

ناراکهنگ هب  دنوادخ  167تیانع 
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هبوت تقیقح  168انعم و 

هبوت 169بتارم 

هبوت 169بتارم 

كرش رفک و  زا  هبوت  - 1169

یفارحنا دیاقع  زا  هبوت  - 2169

ناهانگ زا  هبوت  - 3170

یقالخا لئاذر  زا  هبوت  - 4170

یلوا كرت  زا  هبوت  - 5170

نآ هیدوجو  نوئش  شیوخ و  هب  هجوت  زا  هبوت  - 6171

دنوادخ هب  هجوت  لاصتا  مدع  زا  هبوت  - 7172

هبوت یلوبق  173طیارش 

هبوت یلوبق  174نامز 

هبوت 176ماسقا 

هبوت 176راثآ 

هبوت 176راثآ 

لد تملظ  ندش  هدودز  - 1176

حور دییءات  دیدجت  - 2177

قزر رد  شیاشگ  - 3177

ییایند باذع  عطق  - 4178

هانگ ندش  هدیشوپ  - 5178

ثحب 179هجیتن 

دنوادخ فوخ  زا  هیرگ  نتفرگ  رارق  تمحر  دروم  ۀموحرم  کفوخ  نم  یکب  نم  ةربع  و  مود :  تسیب و  179لصف 

نانم ؤم  هیرگ  179تمظع 

دنوادخ فوخ  زا  هیرگ  180ماسقا 
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دنوادخ فوخ  زا  هیرگ  180ماسقا 

هانگ ماجنا  تهج  هب  ادخ  فوخ  زا  هیرگ  - 1180

گرم زا  سپ  لحارم  تهج  هب  ادخ  فوخ  زا  هیرگ  - 2181

تشهب هب  قوش  يارب  هیرگ  - 3181

وا تمظع  تهج  هب  دنوادخ  فوخ  زا  هیرگ  - 4181

وا قارف  تهج  هب  ادخ  فوخ  زا  هیرگ  - 5182

دنوادخ ءاقل  هب  قایتشا  زا  هیرگ  - 6182

دنوادخ فوخ  زا  هیرگ  183راثآ 

دنوادخ فوخ  زا  هیرگ  183راثآ 

ناهانگ ندش  كاپ  - 1183

لد ندش  ینارون  - 2183

نارگید نتفرگ  رارق  تمحر  دروم  - 3183

وا زا  کمک  نیبلاط  هب  ادخ  کمک  ةدوجوم  کب  ناعتسا  نمل  ۀناعالا  و  موس :  تسیب و  183لصف 

دنوادخ زا  تادوجوم  نتسج  183کمک 

دنوادخ زا  نتفرگ  کمک  184عاونا 

دنوادخ زا  نتفرگ  کمک  184عاونا 

ینیوکت روما  رد  نتفرگ  کمک  - 1184

يونعم روما  رد  نتفرگ  کمک  - 2184

ناگدنب هب  دنوادخ  185کمک 

وا هب  ناگدنهانپ  زا  دنوادخ  یسردایرف  ۀلوذبم  کب  ثاغتسا  نمل  ۀثاغالا  و  مراهچ :  تسیب و  185لصف 

دنوادخ هب  185یگدنهانپ 

درب هانپ  دنوادخ  هب  اهنآ  زا  دیاب  هک  186يروما 

دنوادخ نداد  186هانپ 

دنوادخ ياه  هدعو  ندش  هدروآرب  ةزجنم  كدابعل  کتادعو  مجنپ :  تسیب و  187لصف 
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ناگدننک تعاطا  هب  تبسن  دنوادخ  187لضفت 

رامشیب ياهباوث  188هدعو 

ناگدننک شزغل  طوقس  زا  دنوادخ  يریگتسد  ۀلاقم  کلاقتسا  نم  للز  و  مشش :  تسیب و  188لصف 

دنوادخ هلاقا  188يانعم 

دنوادخ دزن  نیلماع  لمع  ندوب  ظوفحم  ۀظوفحم  کیدل  نیلماعلا  لامعا  و  متفه :  تسیب و  189لصف 

دنوادخ دزن  لامعا  189ظفح 

لامعا رب  ادخ  ندوب  بقارم  هب  هجوت  189ریثءات 

دنوادخ فرط  زا  تادوجوم  قزر  لوزن  ۀلزان  کندل  نم  قئالخلا  یلا  کقازرا  و  متشه :  تسیب و  190لصف 

تادوجوم يارب  دنوادخ  190تیقزار 

قزر 190عاونا 

قزر 190عاونا 

يدام قزر  - 1191

يونعم قزر  - 2191

قزر زا  تیمورحم  شیاشگ و  ياه  191هنیمز 

دنوادخ تیقزار  هب  هجوت  192راثآ 

دنوادخ تیقزار  هب  هجوت  192راثآ 

قزر هب  تبسن  نتشادن  ینارگن  192فلا - 

نارگید ياهییاراد  هب  نتشادن  عمط  193ب - 

ندرک قافنا  ناسآ  193ج - 

دوخ قافنا  هب  نتشادن  هجوت  194د - 

194هصالخ

تادوجوم رب  دنوادخ  نوزفا  ياه  هرهب  ندمآ  یپایپ  ةرتاوتم  مهل  دیزملا  دئاوع  و  مهن :  تسیب و  194لصف 

صلاخ ناگدنب  هب  دنوادخ  نایاپ  یب  194ياهتیانع 

شزرمآ نیبلاط  هانگ  ندش  هدیشخب  ةروفغم  نیرفغتسملا  بونذ  و  ما :  یس  196لصف 
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دنوادخ شزرمآ  ندوب  تیاهن  196یب 

دنوادخ فرط  زا  تادوجوم  يدنمزاین  ندش  هدروآرب  ۀیضقم  كدنع  کقلخ  جئاوح  و  مکی :  یس و  197لصف 

تادوجوم 197ياهیدنمزاین 

دنوادخ فرط  زا  يدنمزاین  198عفر 

دنوادخ دزن  ناگدننک  لا  ؤس  راشرس  هزیاج  ۀلصاو  مهیلا  دیزملا  دئاوع  ةروفوم و  كدنع  نیلئاسلا  زئاوج  و  مود :  یس و  199لصف 

دنوادخ زا  نیلئاس  هب  راشرس  199ياهتمارک 

دنوادخ زا  ناگدننک  لا  ؤس  199فاصوا 

: زا دنترابع  هک  تسا  مزال  یطیارش  زین  ناگدننک  تساوخرد  يارب  199اهتیانع 

زاین هب  هجوت  199فلا - 

یگدنامرد رارطضا و  تلاح  نتشاد  200ب - 

تساوخرد ندوب  ریگارف  200ج - 

دنوادخ تالامک  یگدرتسگ  هب  هجوت  200د -

نیلئاس يارب  راشرس  ياهتمارک  201روهظ 

ماعط نیبلاط  يارب  دنوادخ  ناسحا  هرفس  ندوب  هدامآ  ةدعم  نیمعطتسملا  دئاوم  و  موس :  یس و  201لصف 

دنوادخ هب  ءاقب  رد  تادوجوم  201زاین 

نارگید هب  ماعطا  اب  دنوادخ  ماعط  202بلج 

هدننک ماعطا  يارب  يونعم  ماعط  ندوب  203ایهم 

دنوادخ فرط  زا  ناگنشت  بآ  هار  ندش  رپ  ۀعرتم  کیدل  امظلا  لهانم  و  مراهچ :  یس و  203لصف 

دنوادخ هضافا  هب  ناگنشت  ندش  203باریس 

يرهاظ بآ  ندناشون  اب  یقیقح  بآ  203ندیشون 

دنوادخ زا  شیاتس  یلوبق  اعد و  تباجتسا  ياضاقت  یئاجر  ینطعا  یئانث و  لبقا  یئاعد و  بجتساف  مهللا  مجنپ :  یس و  204لصف 

دنوادخ زا  شیاتس  یلوبق  اعد و  تباجتسا  204ياضاقت 

دنوادخ زا  ءایلوا  اب  عامتجا  ياضاقت  مالسلا  مهیلع  نیسحلا  نسحلا و  همطاف و  یلع و  دمحم و  قحب  یئایلوا  نیب  ینیب و  عمجا  و  مشش :  یس و  204لصف 

یلاع تمه  نتشاد  هب  205بیغرت 
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نیقداص اب  ندوب  هب  دنوادخ  205شرافس 

نآ بتارم  ءایلوا و  اب  عامتجا  205يانعم 

مالسلا مهیلع  همئا  نداد  رارق  206هطساو 

دنوادخ ندوب  وزرآ  دیما و  تیاهن  اهتمعن و  تسرپرس  ياوثم  یبلقنم و  یف  يانم  ۀیاغ  یئاجر و  یهتنم  یئامعن و  یلو  کنا  متفه :  یس و  207لصف 

اهتمعن هب  تبسن  دنوادخ  207يرادمامز 

دنوادخ ندوب  وزرآ  دیما و  208تیاهن 

دنوادخ ندوب  یلوم  یگرزب و  هب  رارقا  يالوم  يدیس و  یهلا و  تنا  متفه :  یس و  209لصف 

تیدوبعم هب  دنوادخ  هب  باطخ  209يانعم 

دنوادخ یتسرپرس  تدایس و  هب  209رارقا 

دوخ ناتسود  يارب  دنوادخ  زا  ترفغم  بلط  انئایلوال  یلرفغا و  مهن :  یس و  210لصف 

دنوادخ زا  ترفغم  بلط  210يانعم 

نارگید يارب  ترفغم  بلط  210راثآ 

نارگید يارب  ترفغم  بلط  210راثآ 

ندرک ادیپ  یحور  تعسو  210فلا - 

ترفغم بلاط  ندش  هدیشخب  211ب : 

ترفغم بلاط  ندیشخب  211ج : 

دنوادخ زا  لطابیدوبان  نآ و  يرترب  قح و  ندش  راکشآ  بلط  ریدق  یش ء  لک  یلع  کنا  یلفسلا  اهلعجا  لطابلا و  ۀملک  ضحدا  ایلعلا و  اهلعجا  قحلا و  ۀملک  رهظا  اناذا و  نع  مهلغشا  انئادعا و  انع  فک  و  ملهچ :  لصف 

ادخ نانمشد  زا  212يرود 

نارگمتس اب  ندرکن  212یتسود 

نارگمتس ادخ و  نانمشد  اب  213هلباقم 

نانم ؤم  يرای  هب  دنوادخ  214هدعو 

لطاب ندش  لامیاپ  قح و  ندش  215راکشآ 

دنوادخ تردق  216روهظ 

217یقرواپ
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هللا نیما  ترایز  حرش  نیتبخم : يامیس 

باتک تاصخشم 

حراش ، 1368 دومحم - ، يریرحت ، هسانشرس : 
يریرحت دومحم  انیما /... ترایز  حرش  نیتبخم : يامیس  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1379 1421ق = . هوکشم ، رشن  نارهت : رشن :  تاصخشم 
ص 463 يرهاظ :  تاصخشم 

لایر 618500-26-6156-964 لایر ؛  618500-26-6156-964 کباش : 
یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
448 [ - 447 . ] ص همانباتک : تشاددای : 

حرش هللانیما . همانترایز  رگید :  ناونع 
انیما ترایز  حرش  رگید :  ناونع 

ریسفت دقن و  هللانیما --  همانترایز  عوضوم : 
BP271/102/ت3 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/777 ییوید :  يدنب  هدر 
م385-80 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

فل ؤم  لاح  حرش 

همدقم

نارهت رد  یگدنز ،  تهج  زا  طسوتم  دح  رد  نیدتم و  هداوناخ  کی  رد  فیرشلا ،  هرس  سدق  يریرحت  دومحم  نیسح  خیـش  جاح  موحرم 
شا هرهچ  زا  یناسفن  تالامک  ملع و  بسک  هار  رد  شالت  تیونعم و  حور  نیدـت و  راثآ  یناوج  ناـمز  ناـمه  زا  دوشگ و  ناـهج  هب  مشچ 

. دنکب يراک  مترخآ -  يارب  میارب -  وا  دیاش  مراد ،  ناشیا  هب  دیما  مشچ  نم  دوب : هتفگ  ناشیا  ردپ  هک  يروط  هب  دوب  نایامن 
مولع تامدـقم  تشاد و  لاغتـشا  ینید  مولع  لیـصحت  هب  اهبـش  نمـض  رد  دـش و  راک  رازاب  دراو  ناتـسبد  نارود  ندـنارذگ  زا  سپ  ناشیا 
ياراد هک  اجنآ  زا  دوب و  هدنراذگ  يدورگنل  یضترم  دیس  جاح  هللا  ۀیآ  موحرم  یتسرپرس  هب  نارهت  رد  حتفلاوبا  جاح  هسردم  رد  ار  یبرع 
موحرم اب  کیدزن  سامت  مایا  نیمه  رد  تهج  نیا  زا  دوب  شالترپ  اشوک و  یناسفن  تالامک  بلط  رد  هراومه  دوب  یـصاخ  ینطاـب  ياـفص 

یم رارق  ناشیا  صاخ  تفطـالم  دروم  درک و  یم  تکرـش  ناـشیا  یقـالخا  يرکذـت و  تاـسلج  رد  تشاد و  طاـیخ  یلعبجر  خیـش  جاـح 
ادیپ طابترا  امهیلع -  هللا  ناوضر  ینیمخ -  ماما  ینافرع  داتسا  يدابآ  هاش  یلع  دمحم  خیـش  جاح  هللا  ۀیآ  موحرم  اب  نیا  رب  هوالع  تفرگ ، 

ود نیا  اب  طابترا  درک . یم  تکرش  دنتشاد  مدرم  مومع  يارب  هک  نارهت  عماج  دجسم  رد  ناشیا  فراعم  تاسلج  رد  لاس  دودح 10  درک و 
یم لقن  ار  یتاملک  ناشیا  زا  یصاخ  رثءات  اب  شیقالخا  تاسلج  رد  هراومه  هک  تشاذگ  رثا  شتایحور  رد  نانچنآ  نافرع  قالخا و  داتـسا 

درک و ترجه  مق  هیملع  هزوح  هب  هار  نیا  همادا  يارب  دوب  یناسفن  تالامک  لیصحت  ملع و  بسک  هار  رد  یلاع  یتمه  ياراد  نوچ  و  درک ،
هنوگ هب  تشادنرب  سفن  بیذهت  یملع و  شالت  زا  تسد  يداصتقا ،  تخـس  عاضوا  اب  ندش  هجاوم  اب  دیزگ و  ناکـسا  هیـضیف  هسردم  رد 
جاح هللا  ۀیآ  موحرم  ناشیا -  دیتاسا  زا  یکی  دوب و  هدرک  هدز  تفگـش  ار  ناشیا  دوب و  دوخ  دیتاسا  دز  نابز  ناشیا  یملع  راکتـشپ  هک  يا 
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: دوب هدومرف  یناتسرهش  دمحا  دیس 
همادا ار  ناتسرد  امش  تفگ :  نم  هب  وا  هک  مدوب  هتفر  وا  دزن  تیلـست  ضرع  يارب  نم  دوب و  هداد  خر  يریرحت  ياقآ  يارب  يراوگان  هثداح 

جرادم دـناوتن  هک  دـش  بجوم  رما  نیا  دوب و  هارمه  ناشیا  اب  رمع  رخآ  ات  اهنآ  زا  یـضعب  دـش و  التبم  ییاهتلاسک  هب  تهج  نیا  زا  دـیهد ،
دنوادخ و اب  طابترا  تیونعم و  حور  اب  ار  ملع  لیصحت  ناشیا  ددرگرب ، یمالسا  فراعم  جیورت  يارب  نارهت  هب  دهد و  همادا  ار  یملع  یلاع 
هبنش و جنپ  بش  میدوب و  ثحب  سرد و  لوغشم  هبنش  جنپ  بش  ات  دومرف : یم  اتسار  نیا  رد  دوب و  هدرک  مءاوت  مالسلا  مهیلع  همئا  هب  لسوت 

طـسوت هیـضیف  رد  لسوت  تاسلج  نیلوا  هک  يا  هنوگ  هب  تشاد  صاصتخا  لیمک  ياعد  يرازگرب  لسوت و  یقـالخا و  تاـسلج  هب  هعمج ، 
. درک یم  تکرش  نآ  رد  زین  يرهطم  دیهش  موحرم  دش و  لیکشت  ینارهت  بالط 

يو دیتاسا 

ياقآ یناطلس ،  ياقآ  تایآ :  تارضح  زا  دنترابع  ناشیا  حطس  ياهـسرد  دیتاسا  درک ، كرد  مق  هیملع  هزوح  رد  ار  یگرزب  دیتاسا  ناشیا 
ياقآ يراسناوخ ،  یقت  دـمحم  دیـس  جاح  ياقآ  ماظع :  تایآ  تارـضح  ناشیا  جراخ  سرد  دـیتاسا  یـشعرم ،  یفجن  ياقآ  یناگیاپلگ ، 

 ، ناشیا هفـسلف  سرد  دـیتاسا  مهیلع ،  هللا  ناوضر  يدرجورب  ياـقآ  ینیمخ و  ماـما  تجح ،  دـمحم  دیـس  ياـقآ  ردـص ، نیدـلاردص  دـیس 
هک دوب  يا  هنوگ  هب  ناشیا  یملع  شالت  امهیلع ، هللا  ناوضر  ییابطابط  نیـسح  دمحم  دیـس  همالع  يدابآ و  قدـنخ  داوج  اقآ  جاح  موحرم 

یطخ تروص  هب  نآ  رثـکا  نونکا  هک  درک  ریرقت  یبرع  ناـبز  هب  ار  يدرجورب  یمظعلا  هللا  ۀـیآ  موـحرم  ةولـص  باـتک  هرود  کـی  دودـح 
 . تسا دوجوم 

يو ینافرع  یقالخا و  دیتاسا 

زین یناوج و  لـئاوا  رد  گرزب  داتـسا  ود  نآ  اـب  يوـنعم  یقـالخا و  طاـبترا  رب  هوـالع  هک  دوـب  يا  هنوـگ  هب  ناـشیا  لاـح  روـشرپ و  ترطف 
 ، ییاهاط اقآ  ازریم  دیس  جاح  ماوق ،  جاح  يدهم  دیس  جاح  موحرم  دننام  دندوب  نارهت  رد  هک  ییاهلاح  لها  اهسفن و  بحاص  اب  تبحاصم 
اقآ داوج  ازریم  جاح  هللا  ۀیآ  موحرم  نادرگاش  زا  یضعب  یقالخا  تاسلج  اب  طابترا  يدنبرد ،  اضر  دیس  جاح  یناجنز ،  ناج  اقآ  الم  جاح 

ازریم جاح  هللا  ۀیآ  موحرم  اب  زین  ینارهت و  سابع  خیش  جاح  یمطاف و  نیسح  اقآ  جاح  موحرم  دننام  تشاد  هیلع  هللا  ناوضر  يزیربت  یکلم 
يارب يدرجورب  یمظعلا  هللا  ۀیآ  موحرم  توعد  هب  دوب و  قالخا  ملع  ناگرزب  زا  هک  يرظتنم ،  دیهش  هغالبلا  جهن  داتـسا  يزاریـش  اقآ  یلع 

. دوب طبترم  دوب ، هدمآ  مق  هب  قالخا  فراعم و  سیردت 
نادمه هب  نارهت  زا  اهراب  ینادمه  يراصنا  داوج  اقآ  جاح  هللا  ۀیآ  موحرم  ندید  يارب  هک  يا  هنوگ  هب  ناشیا  ییادـخ  قشع  روشرپ و  لاح 

اهدروخرب اهـسامت و  نیا  اب  ناشیا  روش  تبحم و  زا  ملالطرپ  لد  نکل  دوش ، هدنز  دنم و  هرهب  ناشیا  ییاحیـسم  مد  زا  ات  درک  یم  ترفاسم 
دمحم دیس  همالع  یمظعلا  هللا  ۀیآ  ترضح  قالخا  گرزب  یبرم  فراع و  فوسلیف و  دیجم و  نآرق  رـسفم  گرزب  اب  هکنیا  ات  هتـشگن  عناق 

لاعف تکرـش  ناشیا  یکولـس  ریـس و  یقـالخا و  یـصوصخ  تاـسلج  رد  درک و  رارقرب  یتیبرت  طاـبترا  هیلع  هللا  ناوضر  ییاـبطابط  نیـسح 
زا یکی  هک  يا  هنوگ  هب  درک  یط  ار  یلاعت  قح  تفرعم  لامک و  زا  یجرادـم  دوب و  ریظن  مک  یبرم  نآ  تیبرت  تحت  رمع  رخآ  ات  تشاد و 

، دندرک یم  شرافـس  ناشیا  هب  قشع ،  روش و  تیوقت  یلاح و  طابترا  يارب  ار  شنادرگاش  یهاگ  یئابطابط  همالع  موحرم  هک  دوب  یناسک 
نکل مدرک  كرد  ار  یناـگرزب  هکنیا  اـب  دومرف : یم  یهاـگ  هک  يروط  هب  تسناد  یم  شیوخ  يارب  ریظن  یب  یتمعن  ار  طاـبترا  نیا  ناـشیا 

رد ات  دنام  یم  هبنـشراهچ  بش  ات  دش  یم  فرـشم  مق  هب  یتقو  نارهت  هب  نتفر  زا  دعب  دندرکن و  عابـشا  عانقا و  ناشیا  دـننام  ارم  کی  چـیه 
درک رارقرب  یصاخ  طابترا  ینیما  همالع  هللا  ۀیآ  موحرم  اب  مق  زا  هعجارم  زا  دعب  ناشیا  دنک ، تکرش  همالع  موحرم  ینافرع  صاخ  تاسلج 

. درک یم  تکرش  دندرک ، یم  یسررب  هدناوخ و  پاچ ،  زا  لبق  ار  ریدغلا  ردقنارگ  فیرش و  باتک  هک  یتاسلج  رد  و 
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يو یقالخا  یحور و  ياهیگژیو 

تابحتـسم و هب  صاخ  مازتلا  ناوت  دـح  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دوب  رادروخرب  سدـقم  عرـش  تاروتـسد  هب  تبـسن  صاخ  دـبعت  کی  زا  ناشیا 
میلـست اـضر و  ربـص و  حور  کـی  زا  نآ  رب  هوـالع  درک ، یم  توعد  نآ  هب  ـالمع  ـالوق و  ار  نارگید  هراوـمه  تشاد و  تاـهورکم  كرت 
دوشگن لاعتم  دنوادخ  زا  ضارتعا  تیاکـش و  هب  نابز  هاگ  چـیه  نکل  تشاد  ینوگانوگ  ياهتلاسک  رمع  رخآ  ات  هکنآ  اب  دوب و  رادروخرب 

ار نآ  ناوت  دح  رد  داد و  یم  هیحور  ار  اهنآ  دندرک  یم  حرطم  ار  ناشتالکـشم  اهنآ  یتقو  دـش و  یم  هجاوم  نارگید  اب  مارآ  یبلق  اب  هکلب 
دوب عبط  تعانم  دنلب و  یلکوت  ياراد  نینچمه  و  دـنتفر ، یم  نوریب  شدزن  زا  باداش  يوق و  يا  هیحور  اب  اهنآ  هک  يروط  هب  درک  یم  لح 
همئا هب  يوق  یلسوت  ياراد  زین  دور و  یتیـصخش  ای  یـسک  تنم  راب  ریز  دزادنیب و  يور  یـسک  هب  يداصتقا  تالکـشم  رد  دوبن  رـضاح  هک 
هنوگ هب  دوب -  نارگید  دز  نابز  رما  نیا  تشاد -  یلاعت  قح  هب  تبحم  زاربا  ناشیا و  هب  لسوت  رد  یبیجع  ءاکب  تلاح  دوب و  مالسلا  مهیلع 

یـسفنا تایآ  رد  رکفت  دـجهت و  زاین و  زار و  لوغـشم  حبـص  ناذا  هب  تعاس  ود  یکی  اهبـش  اعون  درک و  یم  بلقنم  زین  ار  نارگید  هک  يا 
نآ هیرگ  نیا  و  دـش ، یم  رادـیب  باوخ  زا  ناشیا  هیرگ  زا  تالاح ،  نیا  هدنـسیون  یهاگ  هک  ییاج  ات  دـیدش  هیرگ  تلاـح  اـب  مه  نآ  دوب ،
هب هیرگ  اب  ار  امش  نم  دومرف : یم  نینچمه  و  تسا ،  دایز  ياه  هیرگ  ببس  هب  مدردرـس  زا  يرادقم  دومرف : یم  یهاگ  هک  دوب  قیمع  نانچ 

هراومه نم  دومرف : یم  یهاگ  هکنیا  ات  تشاد  نایرج  ناشیا  روما  یمامت  رد  تالـسوت  نیا  مدـناسر ،  اجنیا  هب  شئایلوا  دـنوادخ و  هاـگرد 
رد ریـس  ناشیا  زراب  تالاح  زا  یکی  دوب ) شئایلوا  دـنوادخ و  هاـگرد  هب  ناـشیا  يراـسکاخ  تلذ و  تلاـح  نآ  شتلع   ، ) منک یم  لـسوت 

نامتک اـهنآ  هب  تبـسن  ناـشیا  نکل  دوب  هدومرف  تیاـنع  ناـشیا  هب  ار  یتـالامک  تـالاح و  دـنوادخ  هطبار ،  نیا  رد  هک  دوب  یـسفنا  تاـیآ 
. درک یم  روهظ  شراثآ  یهاگ  طقف  تشاد  یصاخ 

بذج هتفیش و  ناشیا ،  اب  اهدروخرب  نیلوا  رد  صاخـشا  هک  دوب  یـشاشب  هرهچ  صاخ و  قالخا  ياراد  یحور ،  تالامک  رب  هوالع  ناشیا 
. دندیدرگ فرشم  تیاده  هار  هب  قیرط  نیا  زا  يا  هدع  دندش و  یم  ناشیا 

يو یتیبرت  یملع و  ياهتیلاعف 

اهنآ يارب  تشاد و  هجوت  ناوج  رـشق  هب  اعون  یمالـسا  فراعمو  نید  جیورت  يارب  فدـه ،  هب  صلاخ  نامیا  صاخ و  دـهعت  کی  اب  ناشیا 
صاصتخا یثحب  هب  ار  بش  ره  هک  يا  هنوگ  هب  داد  یم  لیکـشت  یقالخا  ینید و  نوگانوگ  تاسلج  یهقف و  یبرع و  مولع  رد  ییاهـسالک 

هنوگ نیا  سس  ؤم  دوخ  اعون  و  يداقتعا ،  ياهثحب  لسوت و  هسلج  نآرق ،  ریسفت  تئارق و  هسلج  نآ ،  ظفح  ثیدح و  ثحب  دننام  داد  یم 
ناـیب هیهت و  رد  ار  شنادرگاـش  نیا ،  رب  هوـالع  تسا ،  نآ  جـئاتن  زا  حرـش  نیا  تشاد و  یلـصتم  ياـهثحب  هطبار  نـیا  رد  دوـب و  تاـسلج 
ناشیا دـنهد ، یم  همادا  مه  زونه  دـندرک و  یم  هرادا  ار  یتاسلج  اهنآ  زا  یـضعب  هک  يا  هنوگ  هب  تفرگ  یم  راک  هب  تاـیقالخا  فراـعم و 

فلتخم روما  رد  درک و  یم  رارقرب  يونعم  یحور و  طابترا  اهنآ  اب  شا  هژیو  قالخا  نآ  اب  شنادرگاش ،  اـب  یملع  راـک  طاـبترا  رب  هوـالع 
یگداوناخ و تاطابترا  جاودزا و  بسک ،  شاعم و  رما  دـننام  درک  یم  کمک  اهنآ  هب  ناکما  دـح  رد  تشاد و  فارـشا  تراـظن و  ناـشیا 
اب ناشیا  دراد ، فارشا  تراظن و  شدنزرف  یتیبرت  روما  یمامت  رد  هک  يردپ  دننام  دنداد  یم  تلاخد  دوخ  روما  رد  ار  موحرم  نآ  زین  اهنآ 

یـسایس ندرک  رادیب  هب  دوخ  ناوت  عسو و  دح  رد  تشادنرب و  تیبرت  غیلبت و  داشرا و  زا  تسد  یلاح  چـیه  رد  فلتخم  ياهتلاسک  نتـشاد 
رد كاپ  ياهناوج  ات  دز  یم  تارکنم  ءاشحف و  هعاشا  هب  تسد  يولهپ  دـساف  میژر  هک  ینامز  رد  یتیبرت ،  شور  نینچ  اب  تشاد و  ماـمتها 

دوخ یتوغاط  هطلـس  رب  دنناوتب  دنـشاب و  هتـشادن  ار  دوخ  تشونرـس  هب  تبـسن  ندرک  رکف  تردق  دـنتفیب و  يداقتعا  یقالخا و  داسف  يداو 
رد يرث  ؤم  يورین  کی  ره  دنرادروخرب و  یـصاخ  دهعت  یکاپ و  زا  هک  داد  هعماج  لیوحت  درک و  تیبرت  میلعت و  ار  ییاهناوج  دهد ، همادا 

يالاو تمه  بتکم و  هب  قوش  ناـمیا و  حور  زا  لاـمالام  بلق  نینچمه  دنتـسه و  دوخ  طـیحم  رد  یقـالخا  يرکف و  يرادا و  ياـه  هنیمز 
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هک دومن  تیبرت  یناحور  يدادعت  دومن و  یم  بیغرت  مالـسا  مهیلع  ءایبنا  بصنم  ندرک  لابند  يارب  ار  يا  هدع  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  ناشیا 
هدع درک و  یم  ءاشحف  داسف و  اب  یلمع  هزرابم  روما ، نیا  رب  هوالع  ناشیا  دنتسه ، نید  فراعم  جیورت  لیـصحت و  لوغـشم  نارهت  مق و  رد 

مالـسلا مهیلع  ءایبنا  بصنم  ندرک  هدایپ  هب  مامتها  نانچ  نآ  ناشیا  دومن ، مهارف  ناشیارب  ار  یلغاشم  داد و  تاجن  داسف  زکارم  زا  ار  يدایز 
دجـسم هرادا  ینید و  تاسلج  رد  اصع  ود  اب  یهاگ  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  تلاسک  تلاح  اب  یـسک و  زا  تشاد  مشچ  چیه  نودـب  هک  تشاد 

هدـید و ار  شلامج  بوبحم ،  هناـخ  رد  هفیظو  ماـجنا  نیح  رد  هکنآ  اـت  تشاد  همادا  شفیرـش  رمع  رخآ  اـت  شور  نیا  درک و  یم  تکرش 
هللا دابع  هرمز  رد  هتفگ و  کیبل  هدینش و  ناج  شوگ  اب  شا  هدنیوگ  زا  ار  ۀیضرم  ۀیـضار  کبر  یلا  یعجرا  ۀنئمطملا  سفنلا  اهتیا  ای  يادن 
ملاع یتقو   ) یش ء اهدسیال  ۀملث  مالـسالا  یف  ملث  هیقفلا  ملاعلا  تام  اذا  قادصم :  اعقاو  دیدرگ و  لصاو  یهلا  ياقل  تنج  هب  هدش و  لخاد 

. ایح ثعبی  موی  تام و  موی  دلو و  موی  هیلع  مالسلاو  دوب ، دنک ) یمن  رپ  ار  نآ  يزیچ  هک  دوش  یم  دراو  مالسا  رد  یفاکش  دریمب  هیقف 

هّللا نیما  ترایز  نتم 

َْتلِمَع َو  ِهِداَهِج  َّقَح  ِهَّللا  ِیف  َتْدَـهاَج  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهِداَبِع  ِیف  ُهَتَّجُح  َو  ِهِضْرَأ  ِیف  ِهَّللا  َنیِمَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 
ِۀَِغلاَْبلا ِجَـجُْحلا  َنِم  ََکل  اَم  َعَم  َۀَّجُْحلا  َكَءاَدـْعَأ  َمَْزلَأ  َو  ِهِراَِیتْخِاب  ِْهَیلِإ  َکَضَبَق  َو  ِهِراَوِج  َیلِإ  ُهَّللا  َكاَعَد  یَّتَح  ِهِِّیبَن ص  َۀَّنُـس  َْتعَبَّتا  َو  ِِهباَتِِکب 

ِیف ًۀـَبُوبْحَم  َِکئاَِیلْوَأ  ِةَْوفَِـصل  ًۀَّبُِحم  َِکئاَعُد  َو  َكِرْکِذـِب  ًۀََـعلُوم  َِکئاَضَِقب  ًۀَیِـضاَر  َكِرَدَِـقب  ًۀَِّنئَمْطُم  یِـسْفَن  ْلَعْجاَف  َّمُهَّللا  ِهِْقلَخ  ِعیِمَج  یَلَع 
ِقاَلْخَِأل ًۀَقِراَفُم  َِکئاَِیلْوَأ  ِۀَّنُِسب  ًۀَّنَتْسُم  َِکئاَزَج  ِمْوَِیل  يَْوقَّتلا  ًةَدِّوَزَتُم  َِکئاَِقل  ِۀَحْرَف  َیلِإ  ًۀَقاَتْـشُم  َِکئاََلب  ِلوُُزن  یَلَع  ًةَِرباَص  َِکئاَمَـس  َو  َکِضْرَأ 

َِکئاَنَث َو  َكِدْمَِحب  اَْینُّدلا  ِنَع  ًَۀلوُغْشَم  َِکئاَدْعَأ 
َو ٌۀَعِزاَف  َْکنِم  َنِیفِراَْعلا  َةَِدْئفَأ  َو  ٌۀَحِـضاَو  َْکَیلِإ  َنیِدِـصاَْقلا  َماَلْعَأ  َو  ٌۀَـعِراَش  َْکَیلِإ  َنِیبِغاَّرلا  َُلبُـس  َو  ٌۀَِـهلاَو  َْکَیلِإ  َنِیِتبْخُْملا  َبُوُلق  َّنِإ  َّمُهَّللا 

یََکب ْنَم  َةَْربَع  َو  ٌَۀلُوبْقَم  َْکَیلِإ  َباَنَأ  ْنَم  ََۀبَْوت  َو  ٌَۀباَجَتْـسُم  َكاَجاَن  ْنَم  َةَوْعَد  َو  ٌۀَحَّتَفُم  ْمَُهل  َِۀباَجِْإلا  َباَْوبَأ  َو  ٌةَدِعاَص  َْکَیلِإ  َنیِعاَّدلا  َتاَوْصَأ 
ِنَم ََللَز  َو  ٌةَزَْجنُم  َكِداَبِِعل  َِکتاَدِـع  َو  ٌۀـَلوُْذبَم  َکـِب  َناَعَتْـسا  ِنَِمل  َۀـَناَعِْإلا  َو  ٌةَدوُجْوَم  َکـِب  َثاَغَتْـسا  ِنَِمل  َۀـَثاَغِْإلا  َو  ٌۀَـموُحْرَم  َکـِفْوَخ  ْنِم 

َبُونُذ َو  ٌۀَلِـصاَو  ْمِْهَیلِإ  ِدـیِزَْملا  َدـِئاَوَع  َو  ٌۀـَلِزاَن  َْکنُدـَل  ْنِم  ِِقئاَلَْخلا  َیلِإ  َکَقاَزْرَأ  َو  ٌۀَـظوُفْحَم  َْکیَدـَل  َنِیِلماَْعلا  َلاَـمْعَأ  َو  ٌۀـَلاَقُم  ََکلاَقَتْـسا 
ٌةَّدَعُم َنیِمِعْطَتْسُْملا  َِدئاَوَم  َو  ٌةَِرتاَوَتُم  ِدیِزَْملا  َِدئاَوَع  َو  ٌةَرَّفَُوم  َكَْدنِع  َنِیِلئاَّسلا  َِزئاَوَج  َو  ٌۀَّیِضْقَم  َكَْدنِع  َکِْقلَخ  َِجئاَوَح  َو  ٌةَروُفْغَم  َنیِرِفْغَتْـسُْملا 

ٌۀَعَْرتُم ِءاَمِّظلا  َلِهاَنَم  َو 
َو ِیئاَمْعَن  ُِّیلَو  َکَّنِإ  ِْنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  َو  َۀَـمِطاَف  َو  ٍِّیلَع  َو  ٍدَّمَُحم  ِّقَِحب  ِیئاَِیلْوَأ  َْنَیب  َو  ِیْنَیب  ْعَمْجا  َو  ِیئاَـنَث  ْلَْـبقا  َو  ِیئاَـعُد  ْبِجَتْـساَف  َّمُهَّللا 

َياَْوثَم َو  ِیبَلَْقنُم  ِیف  ِیئاَجَر  ُۀَیاَغ  َو  َياَنُم  یَهَْتنُم 
َيالْوَمَو يدِّیَسَو  یهِلا  َْتنَا 

َۀَِملَک ْرِهْظَاَو  اناذَا  ْنَع  ْمُْهلَغْشاَو  انَئَّادْعَا  اّنَع  َّفُکَو  اِنئَّاِیلْوَِال  ْرِفِْغا 
َکَّنِا یْلفُّسلا  اَْهلَعْجاَو  ِلِطاْبلا  َۀَِملَک  ْضِحْدَاَو  اْیلُْعلا  اَْهلَعْجاَو  ِّقَْحلا 

ٌریدَق یَشِّلُک ء  یلَع 

همجرت

رب وا  تجح  وا و  نیمز  رد  دنوادخ  رادتناما  يا  وت  رب  مالـس  وت ، رب  دـنوادخ  تاکرب  تمحر و  نانم و  ؤمریما  يا  وت  رب  دـنوادخ -  مالس - 
شداهج هتـسیاش  هک  نانچنآ  يدرک  داهج  ادخ  ادـخ  يارب  هار -  رد  وت -  هک  مهد  یم  یهاوگ  نانم ،  ؤمریما  يا  وت  رب  مالـس  شناگدـنب ، 

راوج هب  ار  وت  دـنوادخ  هکنیا  اـت  درک ، يوریپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شربماـیپ  ياـه  تنـس  زا  يدرک و  لـمع  ادـخ  باـتک  هب  و  دـشاب ، یم 
یلاح رد  درک  ییوگخساپ -  تجح -  هب  مزلم  امش  نتشک  رد  ار  تنانمـشد  تفرگ و  ار  تناج  شدوخ  رایتخا  هب  دومرف و  توعد  شیوخ 
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 ، تیاـضق هب  دونـشخ  تریدـقت ،  هب  مارآ  ارم  سفن  هد  رارق  ایادـخ ، دـشاب . یم  قلخ  یماـمت  رب  وـت  يارب  ییاـیوگ  اـسر و  ياـه  تجح  هک 
رد رازگساپس  تیالب ،  لوزن  دروم  رد  ابیکش  تنامسآ ،  نیمز و  رد  بوبحم  تناتسود ،  ناگدیزگرب  رادتـسود  تیاعد ،  دای و  هب  صیرح 

يوریپ تشاداپ ،  زور  يارب  يراکزیهریپ  ریگ  هشوت  ترادـید ،  نتـشگ  داش  هب  قاتـشم  تناوارف ،  يایاطع  رکذـتم  تنوزف ،  ياهتمعن  ربارب 
دراذگ ربق  رب  ار  شتروص  سپس   . ) تیانث شیاتس و  هب  ایند  زا  مرگرس  تنانمشد ،  قالخا  زا  هدننک  يرود  تناتسود ،  ياهشور  زا  هدننک 

نادصاق ياه  هناشن  تسا و  زاب  وت  هب  ناقاتـشم  ياه  هار  تسا و  ناریح  وت  يوسب  تهاگرد  نانتورف  ياهلد  یتسارب  ایادـخ ، درک ) ضرع  و 
ناشیورب تباجا  ياهرد  تسا و  دنلب  وت  فرطب  ناگدـنناوخ ،  ياهادـص  و  تسا ،  ناسرت  وت  زا  نافراع ،  ياهبلق  و  تسا ،  راکـشآ  تیوک 

نامـشچ کشا  تسا و  هتفریذـپ  ددرگزاب  وت  هاگرد  هب  هک  یـسک  هبوت  و  تسا ،  باجتـسم  دـیوگ  زار  وت  اب  هک  یـسک  ياعد  تسا و  زاـب 
وت یـسردایرف  و  تسا ،  هدامآ  دـهاوخ  کمک  وت  زا  هک  یـسک  يارب  تندرک  کمک  و  تسا ،  محرت  دروم  دـیرگ  وت  فوخ  زا  هک  یـسک 
وت زا  هک  یـسک  شزغل  تسا و  یمتح  شیافو  يا  هداد  تناگدـنب  هب  هک  ییاه  هدـعو  تسا و  ناگیار  دـنک  هثاغتـسا  وت  هب  هک  یـسک  يارب 

دوش و یم  لزان  وت  دزن  زا  تادوجوم  يوس  هب  تیاه  قزر  تسا و  ظوفحم  وت  دزن  ناگدننک ،  لمع  ياهراک  تسا و  هتفریذپ  دبلط  شزوپ 
تسا و هدـش  اور  وت  دزن  تناگدـیرفآ  ياهتجاح  تسا و  هدـیزرمآ  ناهاوخ ،  شزرمآ  ناهانگ  تسا و  یپایپ  ناشیا  يارب  رتشیب  ياـه  هرهب 

ماعط يارب  وت  ناسحا  ياه  هرفـس  دـسر و  یم  ناشیا  يوس  هب  نوزف  ياه  هرهب  تسا و  رفاو  نایاش و  وت  دزن  ناگدـننک ،  لا  ؤس  ياه  هزیاج 
و ریذپب ، ار  میانث  حدم و  نک و  باجتسم  ار  میاعد  سپ  ایادخ ، تسا ،  زیربل  وت  دزن  ناگنشت ،  يارب  بآ  ياهضوح  تسا و  هدامآ  ناهاوخ 
 ، مالـسلا مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دمحم و  قح  هب  مروما -  نارادمامز  مناتـسود -  نم و  نایم  روآدرگ  نک و  اطع  ار  مدیما 

اقآ و دوبعم و  ییوت  ایادخ )  . ) مههاگتماقا هاگتـشگزاب و  رد  میوزرآ  ییاهن  دح  رـس  مدیما و  ياه  تنم  میاه و  تمعن  بحاص  ییوت  اریز 
رترب ار  نآ  ار و  قح  راتفگ -  نک -  راکشآ  رازآ و  زا  نک  ناشمرگرس  ار و  نامنانمـشد  ام  زا  راد  زاب  ار و  مناتـسود  ارم و  زرمایب  میالوم ، 

 . ییاناوت يزیچ  ره  رب  وت  یتسارب  نادرگ ،  تسپ  ار  نآ  ربب و  نایم  زا  ار  لطاب  راتفگ  هد و  رارق 

راتفگشیپ

هللادمحلا

سجرلا مهنع  هللا  بهذا  نیذلا  نیرهاطلا  نیبیطلا  هلا  دمحم و  هتیرب  فرشا  هقلخ و  ریخ  یلع  مالـسلا  ةولـصلا و  نیملاعلا و  بر  دمحلاو هللا 
 . نیدلا موی  یلا  نیلوالا  نم  نیعمجا  مهئادعا  یلع  مئادلا  نعللا  اریهطت و  مهرهط  و 

ناسنا شنیرفآ  زا  فده 

ياهورین اوق و  هب  ار  وا  دوصقم  نیا  هب  ندیـسر  يارب  هدـیرفآ و  یلاع  یفدـه  هب  یباـی  تسد  يارب  ملاـع  نیا  رد  ار  ناـسنا  لاـعتم  دـنوادخ 
ماقم هب  نآ  هب  ندیـسر  اـب  یناـسنا  ره  هک  تسین  يرگید  زیچ  یلاـعت  قح  تفرعم  یگدـنب و  زج  فدـه  نآ  تسا ،  هدومن  زهجم  يددـعتم 
تحت تیاـهن  رد  تسا و  ناـسنا  تاـیح  دوجو و  يارب  يا  همدـقم  تادوجوم  دوجو  مییوگ  یم  رگا  دوش و  یم  زئاـف  یهللا  ۀـفیلخ  يـالاو 

 . تسا انعم  نیا  هب  طقف  دوب ، دنهاوخ  وا  نامرف 

فده هب  ندیسر  يارب  لیاسو  داجیا 

ياهدادعتـسا اهنآ ، هب  ندومن  لمع  ندز و  گنچ  اب  ات  هدومرف  ررقم  ار  یلیاسو  الاو ، ماقم  نیا  هب  رـشب  لین  يارب  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ 
هب ندیـسر  يارب  زین  میرک  نآرق  تهج  نیا  زا  تسین ،  نکمم  وا  ياـیلوا  ءاـیبنا و  زا  تعباـتم  اـب  زج  مهم  نیا  دـناسر و  تیلعف  هـب  ار  دوـخ 
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نوحلفت مکلعل  هلیبس  یف  اودهاج  ۀلیـسولا و  هیلا  اوغتبا  هللا و  اوقتا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  دـنک : یم  هلیـسو  نتفرگ  هب  رما  ار  ام  لاعتم  دـنوادخ 
(. دیوش راگتسر  دیاش  دینک  هدهاجم  وا  هار  رد  دیشاب و  وا  يوس  هب  هلیسو  لابند  هدرک و  ظفح  ار  ادخ  نانم  ؤم  يا  ( ) 1 :)

 : هک دننک  کیدزن  دنوادخ  هب  ار  نانآ  ات  دـندرک  یم  تدابع  ار  اهتب  هک  تسا  نیکرـشم  داقتعا  زا  ریغ  هلئـسم  نیا  هک  تسا  حـضاورپ  هتبلا 
هب نیکرـشم  اریز  دننک .) کیدزن  دنوادخ  هب  ار  ام  هکنیا  يارب  زج  مینک  یمن  تدابع  ار  اهتب  ام  و  (: ) 2  ) یفلز هللا  یلا  انوبرقیل  الا  مهدبعنام 
هک دنتسناد  یم  لقتسم  تیبوبر  رد  نکل  دنتسناد  یم  قولخم  ار  اهنآ  هچرگا  دندرک ، یم  تدابع  ار  اهنآ  هتسیرگن و  یلالقتـسا  رظن  هب  اهتب 

یگدنب ناشیا ،  يالاو  لامک  هصخـشم و  اهنت  اریز  تسین  روصتم  مالـسلا  مهیلع  همئا  ءایبنا و  اب  هطبار  رد  روما  نیا  زا  کی  چـیه  ام  دزن  رد 
ةریـصب یلع  هللا  یلا  اوعدا  یلیبس  هذه  لق  هک :  دشاب  یم  دنوادخ  يوس  هب  اهنآ  طرـش  دیق و  یب  توعد  لاعتم و  دـنوادخ  هناصلاخ  ندرک 

دوخ و مناوخ ،  یم  ادخ  يوس  هب  ییانیب  اب  هک  تسا  نم  هار  نیا  ربمایپ ! يا  وگب  ( ) 3  :) نیکرشملا نم  انا  ام  هللا و  ناحبس  ینعبتا و  نم  انا و 
 (. متسین نیکرشم  زا  نم  تسا و  هزنم  دنوادخ  دنک و  تیعبت  نم  زا  هک  ار  سک  ره 

یبرقلا يوذ  ربمایپ و  زا  تعاطا 

هللا عاطا  دـقف  لوسرلا  عطی  نم  هک :  تسا  لاعتم  دـنوادخ  تعباتم  نامه  ناشیا ،  زا  تیعبت  هک  تسا  تهج  نیا  زا  ءایلوا  ءایبنا و  زا  تعاطا 
لق تسا ،  ربمایپ  زا  تعباتم  دنوادخ  تبحم  طرـش  و  تسا ،)  هدرک  تعاطا  ار  ادخ  قیقحت  هب  سپ  دنک  تعاطا  ار  لوسر  هک  یـسک  ( ) 4 :)

هتشاد تسود  ار  امش  ادخ  ات  دینک  تیعبت  نم  زا  دیراد  تسود  ار  ادخ  رگا  ربمایپ : يا  وگب  ( ) 5  :) هللا مکببحی  ینوعبتاف  هللا  نوبحت  متنک  نا 
لق دـشاب ، یمن  مالـسلا  مهیلع  ربماـیپ  تیب  لـها  یبرقلا و  يوذ  تدوـم  زج  يزیچ  ددرگ ) ءاـطعا  تسا  مزـال  هک   ) تلاـسر رجا  و  دـشاب ،)

 ( مهاوخ یمن  مناکیدزن  هب  تبسن  تبحم  زج  امش  زا  يدزم  تلاسر  رما  رب  ربمایپ ! يا  وگب  ( ) 6  :) یبرقلا یف  ةدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئساال 
يا وگب  ( ) 7  :) مکل وهف  رجا  نم  مکتلئـسام  لق  تسین ،  ناسنا  عفر  يارب  زج  نآ ،  رب  دزم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  تلاسر  نوچ  و 

مکلئساام لق  تسین ،  یلاعت  قح  فرط  هب  یبایهار  زج  تعفنم  نآ  و  دشاب .) یم  امش  عفن  هب  نآ  مهاوخ ،  یم  امش  زا  هک  يدزم  نآ  ربمایپ !
فرط هب  دهاوخب  هکنآ  رگم  مهاوخ  یمن  امـش  زا  يدزم  متلاسر  رب  ربمایپ ! يا  وگب  ( ) 8  :) الیبس هبر  یلا  ذـختی  نا  ءاش  نم  الا  رجا  نم  هیلع 

هب رما  تهج  نیا  زا  دوش ، یمن  ققحم  ترضح  نآ  تیب  لها  یبرقلا و  يوذ  تدوم  اب  زج  یبایهار  نیا  و  دشاب ) هتشاد  یهار  شراگدرورپ 
هنوگ هب  دـیاب  تیب  لها  نیاربانب  دـشاب ، تبحم  رهم و  يور  زا  ناشیا  زا  تیعبت  ناشیا  تدوم  زا  دارم  دـیاب  سپ  تسا ،  هدرک  ناشیا  تدوم 

ناشیا هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دوش و  لاعتم  دـنوادخ  هب  برق  تیعبت و  تبحم و  بجوم  اهنآ ، اـب  برق  تیعبت و  تبحم و  هک  دنـشاب  يا 
یم یهلا  هاگرد  ریقف  ار  تادوجوم  دوخ و  نوئـش  همه  دوخ و  ناشیا  دنـشاب . قح  ترـضح  هدـنب  یتسه ،  نوئـش  مامت  رد  اـنعم و  ماـمت  هب 

كرش و هب  ات  نآ  ضرع  رد  هن  تسا  لاعتم  دنوادخ  ادخ و  لوسر  زا  تیعبت  لوط  رد  ناشیا  زا  تیعبت  تهج  نیا  زا  دندید ، یم  دنتسناد و 
. دوش یهتنم  لالقتسا 

نآ زا  ضرغ  یهلا و  ناحتما 

زا بلط  قح  دارفا  هدرک و  روهظ  وا  يدوجو  هرهوج  نآ  هب  ات  تسا  ناسنا  هب  تبـسن  یهلا  گرزب  تاـشیامزآ  زا  تبحم  تیعبت و  نیا  هتبلا 
انتف دـقل  نونتفیال و  مه  انمآ و  اولوقی  نا  اوکرتی  نا  ساـنلا  بسحا  هک :  دـنوش  لـئان  یگدـنب  ار  یقیقح  جـیاتن  هب  دـنوش و  راـتمم  نارگید 

دنوش یم  اهر  میدروآ  نامیا  دنیوگب  هکنیا  دننک  یم  نامگ  مدرم  ایآ  ( ) 9  :) نیبذاکلا نملعیل  اوقدص و  نیذلا  هللا  نملعیلف  مهلبق  نم  نیذلا 
ؤمار نایوگغورد  نایوگتـسار و  ( 10) دـنادب دـنوادخ  ات  میدرک  ناحتما  ار  دـندوب  ناشیا  زا  لبق  هک  یناسک  امتح  دـنوش و  یمن  ناـحتما  و 
ادـیپ ملع  يارب  هن  ناحتما  نیا  دوش . یم  لماش  زین  ار  یهلا  يایبنا  یتح  تسا و  یناگمه  ناحتما  نیا  دـنک )-  صخـشم  ناقفانم  زا  ار  ناـنم 

یملعم دننام  دنک ، یم  لابند  اعقاو  ار ، تیـصعم  ای  تعاطا  زا  يزیچ  هچ  هک  تسا  ناسنا  هیدوجو  قیاقح  روهظ  يارب  هکلب  دـنوادخ  ندرک 
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ریغ زا  زاتمم  درگاش  دنامهفب و  شدرگاش  هب  زین  ار  تقیقح  نیا  هکنیا  يارب  دراد  یهاگآ  لاس  لوط  رد  شدرگاش  يدوجو  هرهوج  هب  هک 
. دنوش لیان  ناحتما  زا  سپ  جیاتن  هب  اهنآ  ات  هدرک  ناحتما  ار  اهنآ  دنوش ، ادج  نآ ، 

 ( تسوا يدوجو  نامتخاس  وزج  تالیامت  نیا   ) نآ نوئـش  اـیند و  هب  تبـسن  شیدوجو  ياهـششک  تـالیامت و  اـب  هطبار  رد  یناـسنا  سفن 
 . تسا یهلا  ناحتما  هجیتن  تالاح  نیا  روهظ  هک  دوش ، یم  شیدوجو  فده  اب  هسیاقم  رد  یبولطمان  بولطم و  تالاح  ياراد 

سفن نوگانوگ  تالاح 

زا دوش  یم  افوکـش  وا  رد  يدام  تـالیامت  لوا  شیداـم  تقلخ  تهج  هب  ناـسنا  دوش ، یم  ( 11  ) تالاح نیا  هب  يا  هراـشا  لاـمجا  روط  هب 
نیب نیا  رد  دراد و  لابند  هب  ار  یـصاخ  ياهیهاگآ  اهنآ  زا  کی  ره  ارهق  یـسنج و ،... لیامت  يزاـس ،  هنـال  هب  لـیم  هیذـغت ،  هب  لـیم  لـیبق 

تیکلام ساسحا  دننام  دریگ  یم  همشچرس  ناسنا  یهاوخدوخ  زا  اهنآ  همه  هک  دوش  یم  لصاح  ناسنا  يارب  يرایتخاریغ  دنچ  ره  یتالاح 
دوش افوکش  ناسنا  یلقع  ياوق  مک  مک  ات  دنـشاب  یمن  رادیاپ  دنتـسه  هناهاگآ  همین  ای  هناهاگآان  تالاح  نیا  نوچ  نکل  لخب و ... دسح ، ، 

نتـسب راک  هب  اهکرد و  نیا  رازبا  نتـشاد  اب  هدش و  حرط  شیارب  نآ  يرادفده  نتـشیوخ و  ناهج و  هب  تبـسن  یلک  ياهکرد  تالا و  ؤس  و 
فدـه هب  ندیـسر  هار  وا  يارب  شنیرفآ  هاگتـسد  هک  تسا  هلحرم  نیا  رد  دوـش ، ادـیپ  نتـشیوخ  ناـهج و  هب  تبـسن  یلک  ياهـشنیب  اـهنآ ،
یهاگآ اب  ناسنا  ات  هداد  رارق  ار  يرگید  ياهزیچ  شیامزآ ،  ققحت  يارب  لاعتم  دنوادخ  اتـسار  نیا  رد  نکل  تسا .  هدرک  نیعم  ار  بولطم 

ایند و هب  لیامت  زا  دـنترابع  اهنآ  و  دوش ، افوکـش  شیقیقح  ياهدادعتـسا  اـت  دـنک  لـمع  نآ  هب  هداد و  صیخـشت  نآ  ریغ  زا  ار  بولطم  هار 
ات هدرک  لفاغ  ار  ناسنا  یلـصا  فدـه  نآ  زا  دـهد و  یم  هولج  ار  اـهنآ  هدرک و  هدافتـسا  تـالیامت  نیا  زا  وا  هک  ناطیـش ،  زین  نآ و  نوئش 

سفن هب  میقتسم ،  طارـص  زا  اهنآ  فارحنا  اهلیامت و  نیا  تدش  هظحالم  هب  یناسنا  سفن  دهدن . رارق  قح  ریـسم  رد  ار  تالیامت  نیا  ناسنا 
هکنیا رگم  تسا  يدـب  هب  هدـننک  رما  رایـسب  سفن  انامه  ( ) 12  :) یبر محر  ام  الا  ءوسلاب  ةراـمال  سفنلا  نا  دوش : یم  هدـیمان  ءوسلاـب  هراـما 

ۀلفغلاب و ةولمم  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  هچنانچ  دراد  دوخ  اب  بسانم  یتلفغ  یفارحنا  ره  ارهق  و  دنک ) محر  نم  هب  مراگدرورپ 
دریگ یم  تسد  هب  ار  رما  مامز  ناطیش  مینک  شیاهر  تهج  نیمه  هب  ار  سفن  رگا  و  هابتشا )  تلفغ و  زا  تسا  رپ  سفن -  (، )- 13  ) وهسلا

ششوخ نآ  زا  سفن  و  دهد ، یم  هولج  ( 15  ) بوخ وا  يارب  ار  فالخ  ياهراک  دـهد و  یم  رارق  دوخ  ( 14  ) تیالو تحت  رد  ار  ناسنا  و 
هب بوـقعی  ترـضح  ( : ) 16) ارما مکـسفنا  مـکل  تلوـس  لـب  دوـش : یم  هدـیمان  هلوـسم  سفن ،  هـک  تساـجنیا  دریذـپ ، یم  ار  نآ  هدـمآ و 

دوخ هب  فالخ ،  راـک  باـکترا  زا  سپ  سفن  رگا  ماـگنه  نیا  رد  تسا )  هداد  هولج  ناـتیارب  ار  يرما  امـش  سفن  هکلب  دومرف : شنادـنزرف 
سفن نآ  هب  دریگ ، رارق  حیحص  ریسم  رد  ات  دنک  شنزرس  نآ  هب  تبـسن  ار  دوخ  دوش و  نامیـشپ  شا  هتـشذگ  راک  زا  دوش و  هبنتم  هدمآ و 

لامعا و هب  تبـسن  هبقارم  تلاح  سفن  اـت  و  هدـننک )  تمـالم  سفن  هب  دـنگوس  (، ) 17  ) ۀـماوللا سفنلاـب  مسقا  ـال  و  دوش ، یم  هتفگ  هماول 
یمن لیان  هیلاع  تاماقم  هب  دنکن  حالـصا  ار  اهنآ  هدربن و  یپ  دوخ  عناوم  هب  ات  دیامنن و  یـشک  باسح  اهنآ  زا  دنکن و  ادیپ  شیوخ  تالاح 

. دوش

سفن تخانش  ای  هللا  ۀفرعم 

زج مهم  نیا  و  تسا ،  هدش  هتخانش  زین  یناسنا  سفن  تروص  نیا  رد  هک  تسا  لاعتم  دنوادخ  یقیقح  تخانش  شنیرفآ ،  زا  یلـصا  فده 
هدرک شرافس  میرک  نآرق  هک  روط  نامه  دشاب  یمن  رـسیم  نآ ،  زا  هبـساحم  دنوادخ و  یگدنب  هار  ندرک  هدایپ  رب  سفن  یمئاد  تبقارم  اب 

مهاسنءاف هللا  اوسن  نیذلاک  اونوکتال  نولمعت و  امب  ریبخ  هللا  نا  هللا  اوقتا  دغل و  تمدق  ام  سفن  رظنتل  هللا و  اوقتا  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  تسا . 
ار ادخ  و  دتـسرف ، یم  هچ  ادرف  يارب  هک  دنک  هاگن  دیاب  یـسک  ره  دینک و  ظفح  ار  ادـخ  نینم  ؤم  يا  ( ) 18  ) نوقسافلا مه  کئلوا  مهسفنا 
هب ار  اهنآ  سفن  مه  ادخ  سپ  هدرک  شومارف  ار  ادخ  هک  دیـشابن  یناسک  دننام  و  دـینک ، یم  لمع  هچنآ  هب  تسا  هاگآ  وا  اریز  دـینک  ظفح 
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دنک یم  سفن  زا  تبقارم  هب  شرافـس  یهلا ،  ياوقت  هب  نانم  ؤم  رما  زا  سپ  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  دنتـسه ) قساف  ناشیا  هدـناشک ،  یـشومارف 
هجوت هب  ار  ناسنا  رما ، ود  نیا  و  ریخ )؟ ای  تسا  هدـش  هدایپ  رمتـسم  روط  هب  اوقت  هک  دـهد  یم  ناشن  هبـساحم   ) سفن هبـساحم  هب  رما  سپس 

ندش زاب  اب  هک  دنک  یم  زاب  ناسنا  يارب  ار  وا  هب  تفرعم  ياه  هچیرد  مک  مک  دنوادخ  هب  رمتـسم  هجوت  و  دـناشک ، یم  دـنوادخ  هب  رمتـسم 
 ، یقیقح طباور  نیا  نتفای  اـب  میباـی و  یم  هدـیمهف و  وا  اـب  ار  تادوجوم  دوخ و  يدوجو  هطبار  دـنوادخ ، هب  تفرعم  یقیقح  ياـه  هچیرد 

هدـش و فصتم  هیـضرم  هیـضار و  هنئمطم ،  هب  سفن ،  ماگنه  نیا  رد  تیاضر و  نانیمطا و  لیبق  زا  دوش  یم  لـصاح  سفن  يـالاو  تـالاح 
یلا یعجرا  ۀنئمطملا ،  سفنلا  اهتیا  ای  دوش  یم  هتفگ  وا  هب  دنک و  یم  ادـیپ  ار  دـنوادخ ، یعقاو  ناگدـنب  هرمز  رد  لوخد  هب  باطخ  تیلباق 

وا زا  هک  یلاـح  رد  نک  عوـجر  تراـگدرورپ  هب  نـئمطم ،  سفن  يا  ( ؛) 19  ) یتنج یلخداو  يدابع ،  یف  یلخداف  ۀیـضرم ،  ۀیـضار  کـبر 
(. وش دراو  متشهب  رد  لخاد و  مناگدنب  نایم  رد  سپ  یشاب  یم  وا  يدونشخ  دروم  هدوب و  دونشخ 

مک دشاب ، هتشادن  اهنآ  هب  تبسن  بقارم  دیایب و  نوریب  حیبق  تالاح  لامعا و  هب  تبسن  شیوخ  يرگ  تمالم  تلاح  زا  سفن  رگا  لباقم  رد 
بیذکت هب  شراک  تیاهن  ات  هدـش  التبم  يدوجو  ( 21  ) نارـسخ هب  دیامنن  هبوت  هچنانچ  دیآ و  یم  شیپ  شیارب  ( 20  ) جاردتسا تلاح  مک 

 . تسا نارفاک  اب  یهارمه  منهج و  شا  هجیتن  هک  هدش  یهلا  بضغ  هب  بوضغم  دوش و  یم  یهتنم  یهلا  تایآ  ( 22)
هک نانچمه  دـهد  هانپ  ار  ام  وا  ات  درب  هانپ  لاعتم  دـنوادخ  هب  یناسفن  ياهاوه  هبلغ  ناطیـش و  موجه  زا  اـعقاو  دـیاب  لـحارم  یماـمت  رد  هتبلا 

وگب و  (، ) 23  ) نورـضحی نا  بر  کب  ذوعا  و  نیطایـشلا ،  تازمه  نم  کب  ذوعا  بر  لق  هّلل و  هّلل  هک :  دنک  یم  رما  شربمایپ  هب  دـنوادخ 
(. دنوش رضاح  نم  دزن  هکنیا  زا  اراگدرورپ  وت  هب  مرب  یم  هانپ  اهناطیش و  ياه  هسوسو  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  اراگدرورپ 

ناماما ترایز  هب  شرافس  تلع 

زاربا ياه  هار  زا  یکی  نآ  اریز  دوش ، یم  نشور  ناشدوخ  ترایز  هب  مالسلا  مهیلع  همئا  تاشرافـس  رـس  هاتوک ،  نایب  نیا  هب  هجوت  اب  لاح 
یم ناشیا  تراـیز  اـب  تقیقح  رد  دـشاب و  یم  شنیرفآ ،  زا  فدـه  هب  ندـش  کـیدزن  لاـعتم و  دـنوادخ  هب  برقت  يارب  ناـشیا  هب  تبحم 

ای یناویح  لاـیما  ءاـضرا  ینارذـگ و  شوخ  دوصقم  هکنیا  هن  میهد ،  رارق  ییاـهن  لاـمک  يوس  هب  ریـس  رد  دوـخ  يوـگلا  ار  اـهنآ  میهاوـخ 
 ، تلاسر دیحوت ، زا  ار  یمالـسا  فراعم  زا  يا  هعومجم  ناشیاه  همانترایز  رد  ناراوگرزب  نآ  تهج  نیا  زا  دشاب ، يدام  عفانم  هب  ندیـسر 

یناسفن یقالخا و  فاصوا  نیا  اب  فاصتا  كاـپ و  داـقتعا  اـب  اـت  دـنا  هدـش  رکذـتم  یتیبرت ،  یقـالخا و  لـئاسم  تیـالو و  تماـما ،  داـعم ،
لوخد بجوم  تسا و  هدش  بسحم  دنوادخ  ترایز  نامه  ناشیا  ترایز  هک  تسا  تروص  نیا  رد  مینک ،  ادـیپ  ار  یهلا  برق  یگتـسیاش 

 . تسا هدمآ  ( 25  ) تارایز بتک  ریاس  نانجلا و  حیتافم  رد  هک  دراد  يرگید  بادآ  ناشیا  ترایز  هتبلا  ( 24 .) دوش یم  تشهب  رد 
یم مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترایز  ماگنه  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  هک  تسا  هللا  نیما  هفیرـش  تراـیز  اـه ، هماـنترایز  نیرتهب  زا  یکی 

فراعم هدنرادربرد  همانترایز  نیا  دـناوخ ، همئا  ياههاگترایز  یمامت  رد  ناوت  یم  ار  نآ  (: 26) دندومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دندناوخ و 
يا هنوگ  هب  دوش و  فصتم  تالامک  نیا  هب  هک  دـنک  یم  بیغرت  ار  یناسنا  سفن  اعد  بلاـق  رد  هک  تسا  یئـالاو  یقـالخا  لـئاسم  دـنلب و 
رظن زا  تساهنآ  نیرت  ماع  دنـس و  تهج  زا  تساه  هماـنترایز  نیرت  حیحـص  زا  (: 27  ) تسا هدومرف  نآ  هراـبرد  یـسلجم  موحرم  هک  تسا 

 . مشاب هدش  قفوم  نآ  قیاقح  زا  یضعب  نایب  رد  مالسلا  مهیلع  همئا  تیانع  اب  مراودیما  دناوخ .) همئا  همه  دزن  ار  نآ  ناوت  یم  ینعی  ، ) دروم
مالسلاو

يریرحت دومحم  خیش 

وت رب  مالس  کیلع  مالسلا  لوا :  لصف 

ماما رب  مالس  یناعم 
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(28  ) کیلع مالسلا 
تیمها و زا  مالـسا  یعاـمتجا  تاروتـسد  رد  هک  دـشاب  یم  تیحت  عوـن  نیرتـهب  زا  یکی  تسا و  تمالـس  تینما و  ياـنعم  هب  مالـس  هملک 
ضرعت و زا  شیوخ ،  يوربآ  لاـم و  ناـج و  نداد  رارق  تینما  رد  ندرک و  مارتـحا  تهج  هب  نینم  ؤـم  اـت  تسا  رادروـخرب  دـیکا  شراـفس 

رارقرب یتفلا  اهلد  نیب  هجیتن  رد  دننک و  ءاقلا  ار  هملک  نیا  دنراد  رارق  هک  یعامتجا  هجرد  هبترم و  ره  رد  ناشتاقالم  رد  رگیدکی ، هب  زواجت 
و ( ) 30  ) مکیلع مالـس  لقف  اـنتایاب  نونم  ؤی  نیذـلا  كءاـج  اذا  و  هک :  دـنک  یم  رما  شربماـیپ  هب  لاـعتم  دـنوادخ  تهج  نیا  زا  ( 29 .) دوش

اوملـسف اتویب  متلخد  اذاف  هک :  دـیامن  یم  رما  نینم  ؤم  هب  زین  و  امـش ،) رب  مالـس  وگب  سپ  دـندمآ  وت  دزن  ام  تایآ  هب  نانم  ؤم  هک  یماـگنه 
دنوادخ بناج  زا  یتیحت  نآ  هک  دینک  مالـس  ناتدوخ  رب  دـیدش  دراو  اه  هناخ  هب  هک  یماگنه  سپ  ( ) 31  :) هللا دنع  نم  ۀیحت  مکسفنا  یلع 

تسا و تبحم  تفلا و  داجیا  مالس  تیصاخ  نوچ  تسا و  هناخ  لها  هفیرش  هیآ  رد  ناتدوخ  زا  دارم  دییامرف  یم  هظحالم  هچنانچ  تسا .) 
هب تشهب  لها  تیحت  اذل  تسا  هداد  رارق  ناسنا  دوخ  رب  مالـس  هلزنم  هب  ار  لها  رب  مالـس  لاعتم  دـنوادخ  تسا ،  يواست  داحتا و  نآ  همزال 
رد زین  نینم  ؤم  هب  دـنوادخ  تیحت  و  تسا ،)  مالـس  اجنآ  رد  تشهب  لها  تیحت  و  (، ) 32  ) مالس اهیف  مهتیحت  و  تسا ،  مالـس  زین  رگیدکی 

تسا مالـس  دننک  یم  تاقالم  ار  وا  هک  يزور  دنوادخ  فرط  زا  ناشیا  تیحت  (، ) 33  ) مالس هنوقلی  موی  مهتیحت  تسا ،  مالسا  تمایق  زور 
(.

نآرق رد  هک  تفگ  ناوت  یم  تسا و  یـصقن  بیع و  تفآ و  ره  زا  تمالـس  يانعم  هب  دور  راـک  هب  دـیق  نودـب  قلطم و  روط  هب  رگا  مـالس 
 ... مالـسلا سودـقلا  کلملا  وه  ـالا  هلا  ـال  يذـلا  هللا  وه  تسا :  هتفر  راـک  هب  یهلا  هیتاذ  ءامـسا  زا  یکی  ناونع  هب  اـنعم  نیمه  هب  زین  میرک 

ره زا  ملاسدنتمالـس  رد  وا  هیحاـن  زا  همه  هزنم و -  بیع  ره  زا  هک  یکلاـم  مکاـح و  تسین ،  يدوـبعم  وا  زج  هک  تسا  ییادـخ  وا  (، ) 34)
 (. تسا یصقن 

تافـص زا  یکی  دنوادخ  اب  هطبار  رد  مالـس  اذل  دور  یم  راک  هب  يدـعتم  يانعم  هب  یهاگ  باب  نیا  نوچ  تسا و  لیعفت  باب  ردـصم  مالس 
تنا مهللا  میناوخ :  یم  زین  اعد  رد  یناعم  نیا  اب  هطبار  رد  تسا و  یهلا  میلـست  هب  دراد  هچ  ره  ملاع  ینعی  دـیآ ، یم  باسح  هب  زین  وا  هیلعف 
یمرب وت  هب  مالس و  تسوت  رب  مالس و  تسوت  زا  یمالـس و  وت  اهلاراب ! (: ) 35  ) مالسلا دوعی  کیلا  مالسلا و  کل  مالسلا و  کنم  مالـسلا و 

 (. مالس ددرگ 
رب مالـس  لوا :  دـشاب : هدـش  هدارا  هنوگ  ود  دـناوت  یم  مالـسلا  مهیلع  همئا  تارـضح  رب  رگید  ياهترایز  تراـیز و  نیا  رد  مالـس  نیارباـنب 

 . نانآ رب  رئاز  مالس  مود :  نانآ .  رب  دنوادخ 
 : تسا هنوگ  ود  نآ  لامعتسا  دشاب . روظنم  دنوادخ  مالس  رگا  - 1

و تسا ،  هدرک  اربم  اهـصقن  بویع و  ناهانگ و  یمامت  زا  ار  امـش  دـنوادخ  ینعی  بویع ،  ناهانگ و  زا  ندوب  ملاس  ياـنعم  هب  مالـس  فلا : 
(37  ،) میهاربا یلع  مالس  ( 36  ،) نیملاعلا یف  حون  یلع  مالس  تسا :  هداد  مالس  دوخ  نالوسر  هب  انعم  نیمه  هب  زین  میرک  نآرق  رد  دنوادخ 

هناگ هس  ملاوع  هب  تبسن  زین  ییحی  ترضح  رب  و  (، 40  ) نیلسرملا یلع  مالس  ( 39  ) نیسای لا  یلع  مالس  (، 38  ) نوره یسوم و  یلع  مالس 
(42) دنک یم  لقن  ملاع )  هس  نآ  هب  تبسن   ) دوخ رب  ار  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  مالس  و  ( 41  ) تسا هداد  مالس  تمایق )  خزرب و  ایند ، )

هکئالم و  تسا )  نابرهم  راگدرورپ  زا  يا  هتفگ  مالـس  ( ) 43  ) میحر بر  نم  الوق  مالـس  دهد ، یم  مالـس  زین  تشهب  لها  هب  دنوادخ  هکلب 
(. دیدومن ربص  هک  هچنآ  تهج  هب  داب  امش  رب  مالس  (: ) 44  ) متربص امب  مکیلع  مالس  دننک ، یم  مالس  نایتشهب  هب  زین 

نیا زا  یکاح  تشهب  لها  رب  مالس  اذل  تسین  هدیدنـسپان  تافـص  بحاص  تیـصعم و  هانگ و  هب  هدولآ  دارفا  ياج  تشهب  هک  تسا  نشور 
نانآ اریز  تسا ،  رت  هتـسیاش  یهلا  نـالوسر  هراـبرد  اـنعم  نیا  هدرک و  نیمـضت  یگدولآ  ره  زا  ار  ناـشیا  ندوب  اربم  دـنوادخ  هک  تسا  رما 

يربهر تیاده و  يارب  ار  هدولآ  صاخـشا  هک  تسا  رود  هب  یهلا  تمکح  زا  دنتـسه و  لاعتم  دنوادخ  فرط  زا  هدـش  باختنا  هدـیزگرب و 
نیا کیلع ،  مالسلا  يانعم  تسا  سنج  ای  قارغتـسا  يارب  مال  فلا و  تسا و  هدمآ  مال  فلا و  اب  مالـس  نوچ  نیاربانب  دنک . باختنا  هعماج 
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 . تسامش رب  دنوادخ  فرط  زا  بویع  اهیگدولآ و  ناهانگ و  مامت  هب  تبسن  هقلطم  تینما  هک  تسا 
رب دنوادخ  میلست  تسا و  یسک  هب  يرما  ندرک  راذگاو  میلست  يانعم  تسا و  میلـست  يانعم  هب  شندوب  يدعتم  ظاحل  هب  مالـس  هکنیا  ب : 

رارق یتسه  ملاوع  عیمج  هب  تبـسن  ضیف  رد  هطـساو  ار  ناشیا  هک  تسا  هنوگ  نیدب  یلاعت  قح  تیبوبر  هب  هجوت  اب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 
مهیلع همئا  تارـضح  هب  ار  روـما  هدراذـگ و  تسد  يور  تسد  هتفر و  راـنک  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسین  ناـنچ  ینعم  نیا  هتبلا  تسا .  هداد 

دنک هدارا  هک  ار  هچ  ره  وت  راـگدرورپ  اـنامه  (: ) 45  ) دیری امل  لاعف  کبر  نا  میرک :  نآرق  حیرـصت  هب  اریز  دـشاب  هدومن  راذـگاو  مالـسلا 
لوط رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ندوب  لعاف  هکلب  تسا .)  يراک  رد  وا  زور  ره  ( ) 46  ) نءاش یف  وه  موی  لک  نینچمه :  و  دهد ) یم  ماجنا 

هب تبسن  زین  مالسلا  مهیلع  همئا  تارـضح  درادن ، لالقتـسا  يا  هظحل  يارب  یتح  ملاع  رد  یلعاف  چیه  نوچ  تسا و  لاعتم  دنوادخ  تیلعاف 
ضیوفت هن  ربج و  هن  (: ) 47  ) نیرمالا نیب  رما  نکلو  ضیوفت  ربج و ال  ال  هک :  تسا  قح  قطنم  نامه  نیا  دنرادن و  لالقتـسا  قح  ترـضح 

يرون تقلخ  رظن  زا  ناشیا  هک  تسا  نیا  ظاحل  هب  ملاوع  عیمج  يارب  ناـشیا  ندوب  ضیف  هطـساو  و  رما ) ود  نآ  نیب  تسا  يرما  هکلب  تسا 
ای دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دیوگ : هک  هدـش  لقن  دـیزی  نب  رباج  زا  هچنانچ  دنتـسه ، قولخم  لوا  ینامـسج )  تقلخ  رظن  زا  هن  )
لظ لاق :  حابـشالا :  ام  و  تلق :  هللا ،  يدـی  نیب  رون  حابـشا  اوناـکف  نیدـتهملا ،  ةادـهلا  هترتع  ادـمحم و  قلخ  قلخ ،  اـم  لوا  هللا  نا  رباـج !

ناشیا سپ  درک  قلخ  ار  وا  هدش  تیاده  هدننک و  تیادـه  ترتع  دـمحم و  درک ، قلخ  هک  يزیچ  لوا  ادـخ  انامه  رباج  يا  (: ) 48 ... ) رونلا
 ...(. تسا رون  هیاس  دندومرف : ترضح  تسیچ ؟  حابشا  متفگ :  دنوادخ . هاگشیپ  رد  دندوب  يرون  ياهحبش 

تقلخ زا  لـبق  ناـشیا  تقلخ  تسا و  كـالفا  تاـکرح  رادـقم  ناـمز ،  اریز  تسین  یناـمز  يراـبتعا و  تیلوا  تقلخ ،  رد  ندوـب  لوا  نـیا 
زا هک  همئا  تارـضح  تقیقح  ینعی  تسا  یبتر  تیلوا  تیلوا ،  نیا  سپ  درادن . ینعم  يرابتعا  روما  داجیا ، هلئـسم  رد  تسا و  هدوب  كالفا 

تطاسو ياضتقا  تیفرـشا  نیا  دنـشاب و  یم  هللا  يوس  ام  فرـشا  هک  دـنراد  رارق  یتسه  زا  يا  هبترم  رد  دوش  یم  ریبعت  يرون  تقلخ  هب  نآ 
(49  :) ۀیشملاب ءایشالا  قلخ  مث  ءایشالا  لبق  ۀیـشملا  هللا  قلخ  هّلل  هّلل  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دراد . ار  هللا  يوس  ام  تقلخ  رد  ناشیا 
 : هک تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  ثیدح  رد  و  دیرفآ ) تیشم  هطساو  هب  ار  ءایشا  سپس  دیرفآ  ءایـشا  زا  لبق  ار  تیـشم  دنوادخ  )

یماگنه داد و  رارق  شیوخ  هدارا  لحم  ار  همئا  ياهلد  دنوادخ  انامه  (: ) 50  ) ؤاش ه ائیش  ءاش  اذا  هتدارال و  ادروم  ۀمئالا  بولق  لعج  هللا  نا 
هطساو ار  ناشیا  يرون  تقلخ  دنوادخ ، هک  تسا  نیا  زین  دنوادخ  میلـست  يانعم  اذل  و  دنهاوخ .) یم  ار  نآ  ناشیا  دهاوخب  ار  يزیچ  وا  هک 

 . تسا هداد  رارق  یتسه  تانوئش  مامت  رد  ضیف 
. دور یم  راک  هب  انعم  ود  هب  زین  نآ  دشاب ، دارم  رئاز  مالس  هچنانچ  - 2

 . بویع ناهانگ و  عیمج  زا  مالسلا  مهیلع  همئا  تارضح  ندوب  اربم  ندوب و  ملاس  رب  تسا  رئاز  رارقا  يانعم  هب  لوا : 
هجوت رارقا و  یناعم  نیا  هب  رئاز  رگا  سپ  دیامن . یم  میلست  مالسلا  مهیلع  همئا  هب  ار  شیوخ  نوئش  عیمج  دوخ و  رئاز  هک  انعم  نیا  هب  مود : 

یم برقت  لاعتم  دنوادخ  هب  هدومن و  يونعم  هدافتـسا  شترایز  زا  دوب و  دهاوخ  رگید  تاقوا  زا  ریغ  ترایز  تقو  رد  وا  لاح  دشاب  هتـشاد 
. دبای

مالس عاونا 

یلع مالـسلا  میناوخ :  یم  اه  همانترایز  رد  هک  تسا  ناشیا  رهطم  داسجا  رب  مالـس  یهاگ  دراد ، یفلتخم  عاونا  مالـسلا  مهیلع  همئا  رب  مالس 
يداـم دوجو  ندوب  اربم  زین  دوش و  ناـشیا  زا  هعماـج  رفنت  بجوم  هک  تسا  یبویع  زا  ناـشیا  داـسجا  ندوب  ملاـس  نآ  ياـنعم  مکداـسجا و 
مالـسا ربمایپ  دادـجا  هرابرد  دـیفم  خیـش  قودـص و  خیـش  موحرم  دریگ و  رارق  هانگ  كرـش و  هب  هدولآ  ياهمحر  رد  هکنیا  زا  تسا  ناشیا 

هدوب دحوم  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  ات  ترـضح  نآ  ناردپ  هکنیا  رب  دراد  تلالد  قح  لها  عامجا  ( 51 :) دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
. دنا
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ةرهطملا ماحرالا  هخماشلا و  بالصالا  یف  ارون  تنک  کنا  دهشا  میناوخ :  یم  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماما  لوسر و  ترـضح  ترایز  رد  و 
هبترم و دـنلب  ياهبلـص  رد  يروـن  وـت  هک  مـهد  یم  تداهـش  ( ) 52  ) اـهبایث تامهلدـم  نم  کـسبلت  مل  اهـساجناب و  ۀـیلهاجلا  کـسجنت  مل 

(. دناشوپن ار  وت  شکرچ  ياه  هماج  زا  درکن و  هدولآ  ار  وت  شیاهیدیلپ  اب  تیلهاج  نامز  هک  يدوب  هزیکاپ  ياهمحر 
كاپ وت  هک  مهد  یم  تداهش  ( ) 53  :) رهطم رهاط  رهط  نم  رهطم  رهاط  رهط  کنا  دهـشا  میناوخ :  یم  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  تراـیز  رد  و 

مالسلاامهیلع یلع  لوسر و  ترضح  هک  یماگنه  و  یـشاب )  یم  هزیکاپ  كاپ و  تشرـس و  كاپ  ناردپ )   ) زا هدش  كاپ  كاپ ،  تشرس و 
یلع مالسلا  مییوگ :  یم  تسا و  ناشیا  هبیط  حاورا  رب  مالـس  یهاگ  و  دنـشاب . یم  هنوگ  نیا  زین  مالـسلا  مهیلع  همئا  ریاس  دندوب  هنوگ  نیا 

يرون تقلخ  هب  تسا و  ناشیا  تقیقح  رب  ارهاظ  مالس ،  هنوگ  نیا  مکیلع ،  مالسلا  تسا :  هدمآ  قلطم  روط  هب  مالـس  یهاگ  و  مکحاورا ، 
حور مسج و  اب  هتـشاد و  تاقولخم  ریاس  ناـشیا و  يداـم  دوجو  رب  یتاذ  یبتر و  مدـقت  هک  یتقیقح  نآ  دراد ، هراـشا  مالـسلا  مهیلع  ناـنآ 
مالس زا  عون  هس  نیا  دنک و  یم  قدص  زین  تقیقح  نیا  هب  تبسن  دش  هتفگ  البق  هک  مالـس  یناعم  یمامت  دشاب و  یم  نآ  رب  طیحم  ناشیا و 

مهداسجا و مهحاورا و  یلع  مهیلع و  مالسلاو  تسا :  هدمآ  دوش  هدناوخ  هعمج  زور  رصع  زامن  زا  دعب  تسا  بحتسم  هک  یتاولـص  رد  زین 
(. دشاب هدوب  ناشداسجا  ناشحاورا و  رب  يرون و  ياهدوجو  نآ  رب  يدنوادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و  (، ) 54  ) هتاکرب هللا و  ۀمحر 

نیمز يور  رد  دنوادخ  نیما 

؛  هضرا یف  هللا  نیما  ای 
هـضرا یف  ظفل  اب  طرـش  دیق و  نودب  هللا  نیما  ظفل  نوچ  دشاب و  تنایخ  زا  نوصم  هدوب و  نانیمطا  دروم  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  هب  نیما 
تابثا تسا ،  نتفرگ  رارق  یناطیـش  یناسفن و  ياهاوه  فلتخم و  تالیامت  اـهداضت و  رد  نتفرگ  رارق  ندوب ،  ینیمز  همزـال  تسا و  هدـمآ 

نانیمطا نیقی و  نامیا و  يالعا  هبترم  ياراد  نآ  بحاص  هک  تسا  نآ  هناـشن  دـشاب و  یم  وا  يارب  يدـنلب  ماـقم  یـسک ،  يارب  تفـص  نیا 
زا مه  لاعتم و  ءادـبم  زا  قیاقح  نتفرگ  ملع و  هبنج  زا  مه  تهج ،  ره  زا  هدوب و  ظوفحم  ناطیـش  سفن و  يوه  دربتـسد  زا  هک  تسا  سفن 
 ، يداقتعا ياهیگدولآ  زا  هک  ینینم  ؤم  هب  تبسن  لاعتم  دنوادخ  دشاب . یم  لاعتم  يادخ  قوثو  دروم  تافـص ،  تهج  زا  مه  لمع و  ثیح 
هک یناسک  (: ) 55  ) نودتهم مه  نمالا و  مهل  کئلوا  ملظب  مهنامیا  اوسبلی  مل  اونمآ و  نیذلا  دـیامرف : یم  دـنا  هدـش  كاپ  یلمع  یقالخا و 

(. دنناگتفای تیاده  ناشیا  تسا و  تینما  ناشیارب  دنتخیماین  یکرش  ملظ و  چیه  اب  هدروآ و  نامیا 
نـشور قیداصم  زا  یکی  دنوادخ  نالوسر  اریز  دـیامن ، یم  حرطم  یهلا  نالوسر  هب  تبـسن  ( 56) دروم دنچ  رد  ار  تفـص  نیا  میرک  نآرق 

دنک یم  لقن  ناطیش  لوق  زا  نآرق  دنک و  ءاوغا  ار  اهنآ  دناوت  یمن  هتشادن و  یسرتسد  اهنآ  هب  ناطیش  هک  دنشاب  یم  مال )  حتفب   ) نیـصلخم
ناگدنب زج  مدرم  همه  امتح  هک  دنگوس  تتزع  هب  ادنوادخ - ! (: )- 57  ) هّلل نیصلخملا  مهنم  كدابع  الا  نیعمجا  مهنیوغال  کتزعبف  هک : 

دنوادخ قوثو  دروم  تهج  ره  زا  دیاب  یلقن  لئالد  یلقع و  ناهرب  قبط  زین  مالـسلا  مهیلع  همئا  منک ،)  یم  هارمگ  ءاوغا و  ار  وت  هدش  كاپ 
فادها دـندرگ و  مدرم  نانیمطا  بجوم  هداد و  همادا  ار  ءایبنا  هار  دـنناوتب  ات  دنـشاب  نوصم  ناطیـش  سفن و  يوه  دربتـسد  زا  هدوب و  لاعتم 

دنراد ناشیا  هک  ینما  ماقم  هب  هجوت  رگا  دتسیا  یم  مالسلا  مهیلع  همئا  تارـضح  زا  یکی  ربارب  رد  رئاز  هک  یماگنه  سپ  دوشن ، لطاب  ءایبنا 
 . تسا هدومن  رارقرب  ناشیا  تقیقح  اب  ار  دوخ  یحور  طابترا  دهد  مالس  ناشیا  هب  مالسا ،  یناعم  زا  یکی  هب  دشاب و  هتشاد 

ناگدنب رب  دنوادخ  تجح 

هدابع یلع  هتجح  و 
ماما ندوب  تجح  یناعم 

. دنشاب هتشاد  انعم  دنچ  تسا  نکمم  ناگدنب  رب  مالسلا  مهیلع  همئا  ندوب  لیلد  تسا و  ناهرب  لیلد و  يانعم  هب  تجح 
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هک تسا  يدارفا  نداتسرف  رما  نیا  همزال  و  تسا ،  هدیرفآ  قلطم  لامک  هب  ندیسر  يارب  ار  رـشب  شتمکح  ياضتقم  هب  دنوادخ  هکنیا  لوا : 
هدوب و زجاع  قلطم ،  لامک  هار  هب  ندرب  یپ  زا  دوخ  ياوق  یمامت  اب  رـشب  تروص  نیا  ریغ  رد  دننک و  نایب  وا  يارب  ار  لامک  هب  ندیـسر  هار 

دنوادخ رب  ناسنا  ضارتعا  يارب  هار  انمض  و  تسا ،  یهلا  تمکح  اب  یفانم  نیا  دش و  یم  وغل  تسا  راوتسا  شتقلخ  رب  هک  یفده  نینچمه 
السر دیامرف : یم  میرک  نآرق  اذل  دننک ، نایب  ار  تقلخ  زا  فده  هب  ندیسر  هار  ات  يداتسرفن  ام  يارب  ار  يدارفا  ارچ  هک  دوب  یم  زاب  لاعتم 

زا هدـنهد -  میب  و  تداعـس -  هب  هدـنهد -  تراشب  ار  ءاـیبنا  اـم  (: ) 58  ) لسرلا دـعب  ۀـجح  هللا  یلع  سانلل  نوکی  الئل  نیرذـتنم  نیرـشبم و 
هب رشب  ندناسر  يارب  یهلا  نالوسر  سپ  دنشاب .) هتشادن  نالوسر  نداتسرف  زا  دعب  دنوادخ  رب  یتجح  مدرم  هکنیا  ات  میداتـسرف ،  تواقش - 

هنوگ چیه  ناشیا  هدوب و  دنوادخ  لماک  دییءات  دروم  نانآ  لامعا  راتفگ و  اذل  دنتسه و  ناگدنب  رب  لیلد  تجح و  دنوادخ  فرط  زا  لامک 
تجح دنوادخ  يوس  زا  مالسا ،  یمارگ  یبن  زا  ینیشناج  ببس  هب  زین  مالسلا  مهیلع  همئا  و  دنراذگ . یمن  یقاب  رـشب  يارب  يا  هناهب  رذع و 

دنک یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تهج  نیا  زا  تسا .  تجح  زین  نانآ  راتفگ  لامعا و  دنتـسه و  ناگدنب  رب 
ماما هب  زج  شناگدنب  رب  لج  زع و  دنوادخ  تجح  انامه  ( ) 59  ) فرعی یتح  ماماب  الا  هقلخ  یلع  لج  زع و  موقتال هللا  ۀجحلا  نا  دومرف : هک 

اب اهنآ و  شیادـیپ  زا  لـبق  ار  اـهناسنا  دـشر  لـیاسو  هک  دراد  ءاـضتقا  ناگدـنب  رب  یهلا  تمکح  لاـمک  و  دوش .) یمن  ماـمت  هدـش  هتخاـنش 
لبق ۀـجحلا  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تهج  نیا  زا  دوش  مامت  اهنآ  رب  تجح  ات  دـنک  داجیا  ناشتقلخ ،  ياـهتنا  اـب  اـهنآ و  شیادـیپ 

(. دشاب یم  نآ  زا  دعب  نآ و  اب  تقلخ و  زا  لبق  دنوادخ  تجح  ( ) 60  ) قلخلا دعب  قلخلا و  عم  قلخلا و 
اب هک  یناـسک  هب  تبـسن  زین  ترخآ  رد  هکلب  دنتـسه  ادـخ  ناگدـنب  رب  تجح  اـیند  رد  طـقف  هن  مالـسلا  مـهیلع  هـمئا  ءاـیبنا و  هـکنیا  مود : 

نجلا رشعم  ای  دوش : یم  هتفگ  ناراکهانگ  هب  دنتـسه و  دنوادخ  تجح  دنرب ، یم  رـسب  یهلا  باذع  رد  هدرک و  تفلاخم  ناشیا  تاشیامرف 
نج و تیعمج  يا  (، ) 61  ) انـسفنا یلع  اندهـش  اولاق  اذه  مکموی  ءاقل  مکنورذنی  یتایا و  مکیلع  نوصقی  مکنم  لسر  مکتءای  ملا  سنالا  و 
رب هلب )  : ) دـنیوگ یم  دـندناسرتن ؟ يزور  نینچ  نیا  تاقالم  ار  امـش  دـندرکن و  نایب  امـش  دزن  ارم  تایآ  امـش  نایم  زا  ینالوسر  ایآ  ناسنا 

ةرخالا و ایندلا و  لها  یلع  هللا  ججح  و  میناوخ :  یم  رگید  ياج  رد  مالسلا  مهیلع  همئا  فیصوت  رد  و  میهد .)  یم  یهاوگ  نامدوخ  ررض 
 (. ناهج نیا  ترخآ و  ایند و  لها  رب  دیتسه  دنوادخ  ياهتجح  امش  و  ( ) 62  ) یلوالا

رب یناهرب  دوخ  هیلامک  تافـص  اب  ناشیا  ینعی  دنتـسه . ناگدنب  رب  ادخ  مات  تجح  زین  يرگید  يانعم  هب  مالـسلا  مهیلع  همئا  ءایبنا و  موس : 
اب یفاصنااب  لقاع و  صخـش  ره  اذـل  دـنرادن ، دوخ  زا  يزیچ  لالقتـسا  روط  هب  ناشیا  اریز  دنـشاب  یم  یلاـعت  قح  هیلاـمک  تافـص  دوجو و 

. درب یم  وا  هیلامک  تافص  لاعتم و  يادخ  دوجو  هب  یپ  نانآ  هیلامک  تافص  هب  هجوت 
یناهرب تجح و  مالـسلا  مهیلع  همئا  نکل  دنـشاب  یم  لاعتم  دـنوادخ  دوجو  رب  تجح  دـش  هتفگ  هک  انعم  نیا  هب  تادوجوم  یمامت  هچرگا 

 : یلعالا لـثملا  فصو و  اـب  ار  مالـسلا  مهیلع  همئا  زین  ( 63) رگید ياج  رد  و  دنتـسه . ناحبـس  دـنوادخ  يدوجو  تالامک  دوجو و  رب  ماـت 
 . میناوخ یم  دنوادخ ،) یلعا  هنومن  )

ادخ يارب  ماما  هدهاجم  لامک  رب  یهاوگ 

هداهج قح  هللا  یف  تدهاج  کنا  دهشا 
 : نآ بتارم  داهج و  يانعم 

عفد رد  ناوت  نتسب  راک  هب  يانعم  هب  هدهاجم  تسا و  يروما  هب  تبسن  نداتفا  تمحز  هب  شـشوک و  شالت و  ینعم  هب  ( 64  ) تغل رد  دهج 
حالطصا مادک  ره  هدش و  لامعتسا  اهنآ  همه  عفد  رد  داهج  هملک  تهج  نیا  زا  دراد  ینورد  ینوریب و  نانمشد  ناسنا  نوچ  تسا و  نمشد 

: زا دنترابع  هک  تسا  یبتارم  نآ  يارب  هدرک و  ادیپ  یصاخ 
اب دیاب  نآ  هب  ندیسر  يارب  تسا و  هدیرفآ  شیوخ  تفرعم  یگدنب و  لامک  هب  ندیسر  يارب  ار  ناسنا  دنوادخ  هللا :  لیبس  یف  داهج  فلا - 
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زا یکی  نوچ  و  دز ، رانک  زین  ار  نآ  هب  ندیـسر  عناوم  درک و  مهارف  هدومرف ،  نیعم  نآ  يارب  هک  ییاههار  تامدـقم و  شـشوک ،  شالت و 
زیتس اهنآ  اب  نانم  ؤم  هک  هدش  هداد  دیکا  روتـسد  اذل  دنـشاب  یم  اهتوغاط  هارمگ و  دارفا  یگدنب ،  ماقم  هب  اهناسنا  ندیـسر  يارب  مهم  عناوم 
 . تسا هدومرف  نایب  زین  ار  ییالاو  جیاتن  راک  نیا  يارب  دوش و  زاب  ییاهن  فده  هب  ندیسر  يارب  هار  دنوش و  هتشادرب  نایم  زا  اهنآ  ات  دننک 

دنوادـخ نیمارف  هقح و  تاداقتعا  اریز  ( 65  ) تسا هتفر  راک  هب  هللا  لـیبس  یف  داـهج  هملک  يا  هلباـقم  نینچ  نیا  يارب  اـعون  میرک  نآرق  رد 
هللا لیبس  یف  مکـسفنا  مکلاوماب و  اودهاج  الاقث و  افافخ و  اورفنا  دیامرف : یم  تهج  نیا  زا  دـنناسر . یم  ادـخ  هب  ار  ام  هک  دنتـسه  وا  لبس 
امش يارب  راک  نیا  دینک ، داهج  ادخ  هار  رد  ناتیاهناج  لاوما و  اب  نیگنس و  کبـس و  دینک  چوک  ( ) 66  :) نوملعت متنک  نا  مکل  ریخ  مکلذ 

(. دینادب رگا  تسبوخ 
سفن رد  تسا و  هداهن  وا  دوجو  رد  ار  یفلتخم  ياهششک  تالیامت و  شیلماکت  ریـسم  رد  رـشب  ناحتما  يارب  دنوادخ  هللا :  یف  داهج  ب - 

هب دنگوس  ( ) 67 :) اهیوقت اهروجف و  اهمهلاف  اهیاوس  اـم  سفن و  و  دـیامرف : یم  میرک  نآرق  تسا .  هداد  رارق  ار  يدـب  یبوخ و  كرد  زین  وا 
یمامت ات  داتـسرف  وا  يارب  ینالوسر  و  درک .) ماهلا  وا  هب  ار  شیاهیبوخ  اهیدب و  سپ  شدـیرفآ  يواسم  ار  وا  هک  یـسک  نآ  یناسنا و  سفن 

هب نآ  باختنا  تسار و  هار  صیخـشت  اب  رـشب  دنهد و  یهلا  تهج  بوخ ،  ياههار  اب  ار  تالیامت  نآ  دـننک و  نایب  ار  دـب  کین و  ياههار 
تالیامت وا ، ( 69  ) ندرک هسوسو  ناـسنا و  ( 68  ) نداد بیرف  اب  ات  دـیرفآ  زین  ار  ناطیـش  یفرط  زا  و  دوش . لئان  دـنوادخ ، صلاخ  یگدـنب 

. دیامن یقیقح  فده  زا  ندنام  زاب  تلالض و  هب  ( 71  ) توعد ار  وا  هداد و  ( 70  ) تنیز ار  یهلاریغ 
ءایبنا و  ( 72  ) یناسنا يالاو  تالیامت  یهلا و  ترطف  یفرط  زا  تسا ،  هتفرگ  رارق  یناطیش  یهلا و  ياهشکمشک  نیا  رد  ملاع  نیا  رد  ناسنا 

هب ( 73  ) شنارای اب  ناطیش  رگید  فرط  زا  دننک و  یم  توعد  هیهلا  فاصوا  هب  ندش  قلختم  یقیقح و  دوبعم  فرط  هب  ار  وا  مالـسلا  مهیلع 
عیطم و ار  وا  دریگب و  دوخ  تسد  رد  ار  وا  رما  مامز  اـت  دـشک  یم  دوخ  فرط  هب  نیغورد  ياـه  هدـعو  اـب  ار  وا  ناـسنا  اـب  شینمـشد  تلع 
وا هسوسو  نیلوا  دنک . هزرابم  یناطیـش  سواسو  اب  دیاب  دوش  لئان  یقیقح  تداعـس  هب  دهاوخب  رگا  ناسنا  هک  تساجنیا  دـنک ، دوخ  عضاخ 

تبسن ار  وا  ناطیـش  دوش  قفوم  هلحرم  نیا  رد  رگا  ناسنا  ددرگ . قفانم  ای  كرـشم  رفاک ، درواین ، نامیا  وا  هک  تسا  هقح  تاداقتعا  هرابرد 
حلاص لامعا  هزیگنا  تهج و  رد  ددرگن  قفوم  زین  هلحرم  نیا  رد  رگا  دیامن و  یم  هسوسو  فالخ  باکترا  هیهلا و  نیمارف  ندادـن  ماجنا  هب 

یف داهج  رد  هسوسو  هنوگ  نیا  هک  ییاج  ات  دناسرن  یهلا  برق  هب  ار  ناسنا  دوشن و  بترتم  لامعا  نآ  رب  هتسیاش  راثآ  ات  دیامن  یم  هسوسو 
شلمع صلاخان  تین  رثا  رد  نکل  دـشاب  هللا  لیبس  یف  داهج  رد  یـسک  تسا  نکمم  اریز  تسا ،  يراج  زین  حـلاص  لامعا  ریاس  هللا و  لیبس 

نمف يونام  ءرما  لکل  امنا  تاینلاب و  لامعالا  امنا  دومرف : هک  هدـش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  هک  روط  ناـمه  دـشاب  رثا  یب 
هیلا رجاه  ام  یلا  هترجهف  اهجوزتی  هارما  وا  اهبیـصی  اـیند  یلا  هترجه  تناـک  نم  هلوسر و  هللا و  یلا  هترجهف  هلوسر  هللا و  یلا  هترجه  تناـک 

ادـخ و يوس  هب  شترجه  هک  یـسک  سپ  هدرک  تین  هک  تسا  يزیچ  نآ  یـسک  ره  يارب  تساهتین و  هطـساو  هب  طقف  لامعا  انامه  (، ) 74)
يوس هب  شترجه  سپ  دشاب  ینز  جاودزا  ای  ایند  هب  ندیسر  يوس  هب  شترجه  هک  یسک  تساهنآ و  يوس  هب  شترجه  سپ  دشاب  شلوسر 

دندشن رما  مدرم  و  ( ) 75  ، ) نیدلا هل  نیصلخم  هللا  اودبعیل  الا  اورما  ام  و  دیامرف : یم  نآرق  تهج  نیا  زا  تسا )  هدرک  تین  هک  تسا  نامه 
رود دوخ  زا  ار  یهلاریغ  ياه  هزیگنا  دـنراد و  زاب  یناویح  یناطیـش و  تالیامت  زا  ار  دوخ  سفن  هدرک و  باـختنا  ار  ادـخ  هکنیا  يارب  رگم 

و دیامرف : یم  هراب  نیا  رد  دهد و  یم  ناشن  ناشیا  يارب  ار  شدوخ  يوس  هب  ياههار  دـنوادخ  هدـش و  لئان  هللا  یف  هدـهاجم  ماقم  هب  دـننک 
دوخ ياههار  هب  ار  ناشیا  امتح  دـننک  داـهج  اـم  يارب  هک  یناـسک  و  ( ) 76  ،) نینـسحملا عمل  هللا  نا  انلبـس و  مهنیدهنل  انیف  اودـهاج  نیذـلا 
نیا تیادـه  زین  اـنیف و  داـهج  هللا و  لـیبس  یف  داـهج  نیب  ریبعت  (77  ) فالتخا نیا  تسا .)  ناراـکوکین  اـب  ادـخ  اـنامه  مینک و  یم  تیادـه 

، دشاب یم  تادوجوم  همه  اب  وا  تسا و  یمومع  دنوادخ  تیاده  هک  یلاح  رد  ناراکوکین  اب  دنوادخ  تیعم  یهلا و  ياههار  هب  نیدـهاجم 
ای کمک  یهارمه ،   ) دنوادخ صاخ  یهارمه  یهلا و  لبـس  هب  هصاخ  تیاده  هک  تسا  ییالاو  لمع  کی  داهج  نیا  هک  تسا  نیا  رگناشن 

: دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هتـشذگ  هیآ  لیذ  رد  تهج  نیا  زا  تسا  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  دنوادخ ) هصاخ  تمحر 

هللا نیما  ترایز  حرش  نیتبخم : www.Ghaemiyeh.comيامیس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 32 

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


یناسک زین  دنشاب و  یم  میقتسم  طارـص  دوخ  هک  یناسک  اریز  تسا  نشور  نآ  تلع  ( 78 .) دشاب یم  ناشنیعبات  دمحم و  لآ  يارب  هیآ  نیا 
هیلع یلع  و  درادن . ناشیارب  يا  هطلـس  چـیه  ناطیـش  دنتـسه و  لاعتم  دـنوادخ  يارب  یقیقح  دـهاجم  دنـشاب ، میقتـسم  طارـص  رد  اقیقد  هک 

مرکا ربمایپ  زین  و  ( 79  ) تسا هدومن  یفرعم  يوقت  هبترم  نیرت  لماک  داهج و  نیرتهب  نیرترب و  ار  داـهج  نیا  شراـصق  تاـملک  رد  مالـسلا 
نمـشد اـب  داـهج  يارب  ار  يا  هدـع  هک  اـجنآ  تسا  هتـسناد  ربکا  داـهج  ار  نآ  مالـسلا ،  هیلع  قداـص  ماـما  لـقن  رباـنب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

تسا هدنام  یقاب  ناشیارب  ربکا  داهج  یلو  دنداد  ماجنا  ار  رغصا  داهج  هک  یموق  دندمآ  شوخ  : ) دندومرف اهنآ ، تشگزاب  زا  سپ  دنداتسرف 
یعیبط تالیامت  یناطیـش و  سواسو  اریز  تسا  نشور  تاشیامرف  نیا  رـس  ( 80  () سفن اب  داهج  دومرف : تسیچ ؟  ربکا  داـهج  دـش : ضرع 

سواسو اب  یمئاد  هزرابم  کی  دیاب  دنهاوخ  یم  ار  ( 81  ) هبیط تایح  یعقاو و  يراگتسر  هک  یناسک  تسا و  دوجوم  هراومه  یناسنا  سفن 
هـسفن داهجب  هسفن  لغـش  نم  مزاحلا  نا  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  هنوگ  نامه  دنـشاب  هتـشاد  سفن  یهلاریغ  تـالیامت  یناـطیش و 
تسا یسک  شیدنارود  انامه  (، ) 82  ) الغش اهلها  اهیف و  ام  ایندلا و  نع  هسفنب  لقاعلل  نا  اهکلمف و  اهتاذل  اهتیوها و  نع  اهسبح  اهحلصاف و 

دوش شکلام  هدومن و  عنم  شیاهتذل  اهشهاوخ و  زا  ار  نآ  هدرک و  حالصا  ار  نآ  سپ  دزاس  لوغشم  شیوخ  سفن  اب  داهج  هب  ار  دوخ  هک 
 (. تسا یتیلوغشم  شلها  تسوا و  رد  هچنآ  ایند و  زا  دوخ  سفن  هب  لقاع  يارب  انامه  و 

هتفرگ رظن  رد  يا  هیلاع  تاماقم  ناسنا  يارب  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  تنـس ،  نآرق و  تاریبعت  رد  تقد  اب  داهج : قح  ادـخ  يارب  داـهج  ج - 
زا یکی  دش ، لئان  اهنآ  هب  ناوت  یم  نید  يایلوا  زا  لماک  تیعبت  اب  نکل  درک  كرد  ار  نآ  ناوت  یمن  يداع  ياهکرد  نیا  اب  هک  تسا  هدش 

نید ياـیلوا  هب  باـطخ  تراـیز  ماـقم  رد  اـت  ددرگ  نشور  هللا  یف  داـهج  اـب  شقرف  دـیاب  هک  تسا  هداـهج )  قح  هللا  یف  داـهج   ) دراوم نآ 
تهج رد  ار  شیوخ  یناسفن  تالیامت  یمامت  ریگیپ  شالت  اـب  ناـسنا  هک  دـش  نیا  هللا  یف  داـهج  ياـنعم  هصـالخ  مییوگ ،  یم  هچ  میمهفب 

دنوادخ هک  هنوگ  نامه  دنک ، يریگولج  ترخآ  رب  ایند  یناگدنز  نداد  حـیجرت  اهنآ و  نایغط  زا  دـهد و  رارق  یهلا  فادـها  تاروتـسد و 
شراگدرورپ ماقم  زا  هک  یـسک  اـما  و  (، ) 83  ) يوءاملا یه  ۀـنجلا  ناـف  يوهلا  نع  سفنلا  یهن  هبر و  ماـقم  فاـخ  نم  اـما  و  دـیامرف : یم 

فدـه و هکنیا  اب  درادـن  تافانم  داهج  هنوگ  نیا  هتبلا  دـشاب .) یم  شهاگیاج  تشهب  سپ  دراد  زاب  شیاـه  هتـساوخ  زا  ار  سفن  دـسرتب و 
میمهف یم  نید ،  يایلوا  تانایب  هب  عوجر  اب  یلو  دشاب ، يدـبا  باقع  منهج و  زا  زیهرپ  ای  يورخا  باوث  تشهب و  هب  ندیـسر  نآ  زا  هزیگنا 

وا و هب  تبحم  دـنوادخ و  زج  تدابع  داهج و  تیاغ  هک  تسا  نامه  نآ  دوش و  یم  روصت  تدابع  داهج و  عون  نیا  زا  يرتـالاب  هلحرم  هک 
داهج تدابع و  هک  یلاـح  نیع  رد  دوبعم ، زا  ریغ  يزیچ  هب  هجوت  هن  دوش و  تداـبع  دوخ  هب  هجوت  هن  دـشابن ، تسا  تداـبع  لـها  وا  هکنیا 

هللا اودبع  موق  ۀثالث :  دابعلا  نا  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تهج  نیا  زا  دوش ، یم  باسح  ادـخ  تدابع  ادـخ و  يارب  لبق  هلحرم 
هل ابح  لج  زع و  هللا  اودـبع  موق  ءارجالا و  ةدابع  کلتف  باوثلا  بلط  یلاعت  كرابت و  هللا  اودـبع  موق  دـیبعلا و  ةدابع  کلتف  افوخ  لج  زع و 

تدابع سرت  زا  ار  لج  زع و  دنوادخ  یهورگ  دنتسه ، هتسد  هس  ناگدننک  تدابع  انامه  (، ) 84  ) ةدابعلا لضفا  یه  رارحالا و  ةدابع  کلتف 
تدابع نآ  سپ  دننک  یم  تدابع  باوث  يوجتـسج  يارب  ار  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  يا  هدع  و  تسا ،  ناگدنب  تدابع  نآ  سپ  دننک  یم 
نیرترب نیا  تسا و  ناگدازآ  تدابع  نآ  سپ  دـننک  یم  تدابع  وا  تبحم  ببـس  هب  ار  لج  زع و  دـنوادخ  يا  هتـسد  و  تسا ،  ناریگبدزم 
یگدنب زا  ریغ  ضارغا  همه  زا  ناشیا  هک  تسا  نآ  دـشاب  یم  تدابع  نیرترب  ناشتدابع  هک  موس  هتـسد  ندوب  هدازآ  يانعم  تسا .)  تدابع 

. دنا هدش  دازآ  تسا -  یگدنب  قحتسم  نوچ  دوبعم -  نوچ  دوبعم - 
میهاربا مکیبا  ۀلم  جرح  نم  نیدلا  یف  مکیلع  لعج  ام  مکابتجا و  وه  هداهج  قح  هللا  یف  اودهاج  و  دیامرف : یم  رگید  ياج  رد  میرک  نآرق 

قح دینک  داهج  ادخ  يارب  و  ( ) 85  ... ) سانلا یلع  ءادهش  اونوکت  مکیلع و  ادیهش  لوسرلا  نوکیل  اذه  یف  لبق و  نم  نیملسملا  مکامس  وه 
رد و  نآرق )   ) نیا زا  لبق  ار  امش  وا  هک  تسا  میهاربا  ناتردپ  نید  دادن  رارق  یجرح  امـش  رب  نید  رد  درک و  باختنا  ار  امـش  وا  شداهج ، 

...(. دیشاب هدوب  مدرم  رب  هاوگ  امش  دشاب و  امش  رب  هاوگ  ربمایپ  هکنیا  ات  دیمان  ناملسم  نآرق )   ) نیا
هک نانچ  نآ  ادـخ  يارب  دـینک  داهج  تسا  هدومرف  الوا  اریز  (، 86) دیآ یم  تسد  هب  ییالاو  فراعم  هفیرـش  هیآ  تایـصوصخ  رد  لمءات  اب 
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نتومتال ۀتاقت و  قح  هللا  اوقتا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  شیامرف :  نیا  دننام  دشابن  روظنم  يزیچ  ادخ  زج  نآ  رد  ینعی  دـشاب  هدوب  شداهج  قح 
نامه يوقت  قح  دیـشاب ،) ناملـسم  هکنیا  رگم  دیریمن  شیاورپ و  قح  دیـشاب  هتـشاد  اورپ  ادخ  زا  نینم ،  ؤم  يا  (، ) 87  ) نوملـسم متنا  الا و 

نیا دـشابن و  نآ  رد  ـالوم  ياوه  ریغ  ییاوه  تلفغ و  هک  تسا  يا  هصلاـخ  تیدوـبع  هتـشادن و  هار  نآ  رد  لـطاب  هک  تسا  ضحم  ياوـقت 
(88  .) تسا ناسنا  يدوجو  ءاقترا  هجرد  یلعا  ریوصت  ظاحل  هب  لبق  هیآ  هیآ و  نیا  رد  رما  نیا  هتبلا  تسا .  مالسا  هجرد  یلعا  نامه 

و ( 89) دیسر یلاعت  قح  ربارب  رد  ضحم  میلست  ماقم  هب  هک  دوب  یسک  لوا  وا  اریز  تسا  هدش  هدیمان  ناناملسم  ردپ  میهاربا  ترضح  ایناث  و 
مال حتفب   ) صلخم شتقیقح  هک  تسا  باختنا  ندیزگرب و  ءابتجا ، يانعم  اثلاث  و  تساوخ ،  دنوادخ  زا  ار  نآ  زین  شناملـسم  نادنزرف  يارب 

ادخ و زج  هک  دـسر  یم  تفرعم  زا  یماقم  هب  هدـنب  تقیقح  رد  دـهد . رارق  شدوخ  هب  صوصخم  ار  وا  دـنوادخ  ینعی  تسا  هدـنب  ندـش  ( 
و دیامرف : یم  دارفا  نیا  هب  تبـسن  دـنوادخ  تسا و  هدـش  ادـخ  هب  صوصخم  وا  هک  دوش  یم  هتفگ  اجنیا  رد  دـنیبن ، ار  وا  تافـص  ءامـسا و 

نیفطـصملا نمل  اندـنع  مهنا  و  رادـلا ، يرکذ  ۀـصلاخب  مهانـصلخا  انا  راـصبالا ، يدـیالا و  یلوا  بوقعی  قاحـسا و  میهاربا و  اـندابع  رکذا 
تفص اب  ار  ناشیا  ام  انامه  دنتـسه ، اهمـشچ  اهتـسد و  نابحاص  هک  ار  بوقعی  قحـسا و  میهاربا و  ام  ناگدنب  روآ  دای  هب  و  (، ) 90  ) رایخالا

هب نآ  زا  هک  دنوادخ  ندرک  صلاخ  دنـشاب .) یم  ناکین  ناگدیزگرب  زا  ام  دزن  ناشیا  میدرک و  ناشـصلاخ  دـشاب  ترخآ  دای  هک  یـصلاخ 
دنناوت یم  ناشیا  اهنت  و  درادن ، هار  وا  رد  نآ  ریغ  ناطیـش و  هک  تسا  مال )  حـتفب   ) ینیـصلخم تفـص  نامه  تسا  هدـش  ریبعت  زین  ءافطـصا 
تفرعم زا  يا  هجرد  هب  ناـشیا  اریز  ( 92 ،) دـنوش یمن  هداد  ازج  ناشلامعا  ربارب  رد  و  ( 91) دنیامن فیـصوت  تسه  هک  روط  نآ  ار  دنوادخ 

رد ار  یگدـنب  رقف و  تقیقح  دنتـسین و  لئاق  هنـسح  لاعفا  دوجو و  هیلامک  فاصوا  دوجو و  زا  يزیچ  دوخ  يارب  هک  دـنا  هدیـسر  دـنوادخ 
ماقم رد  ناشیا  و  ( 93) دـنوش یم  هداد  ازج  ناشلامعا  ربارب  رد  هللا  یف  نیدـهاجم  دارفا و  ریاس  نکل  دـنا ، هدرک  كرد  یتسه  نوئـش  يامت 

رد دـناوتن  ناطیـش  هک  دـنا  هدیـسرن  الاو  تفرعم  ماقم  نآ  هب  زونه  اریز  دور  یم  ناشیا  رد  ناطیـش  ءاوغا  لامتحا  دنتـسه و  لـمع  صـالخا 
ناطلـس مهیلع  کل  سیل  يدابع  نا  درادن : هطلـس  ناشیا  رب  زین  ناطیـش  دنوش و  یم  هدیمان  ادخ  هدنب  ناشیا  هک  دـنچ  ره  دـنک  ذوفن  ناشیا 

و هک :  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تهج  نیا  زا  يرادن .)  يا  هطلس  مناگدنب  رب  ناطیـش -  وت -  انامه  (، ) 94)
زا دارم  ددرگ .) هظحالم  هدـنب  راک  تبقاع  هکنیا  اـت  تسا  رطخ  رب  صـالخا  و  (، ) 95  ) هل متخی  امب  دـبعلا  رظنی  یتح  رطخ  یلع  صـالخالا 
رب دـهاش  زین  مالـسلا  مهیلع  همئا  همئا و  لامعا  دـهاش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  تسا  لاـمعا  رب  تداهـش  لـبق ،  هیآ  رد  ندوب  هاوگ 

(96 .) دنیامرف یم  هرقب  هروس  هیآ 143  لیذ  رد  هراب  نیا  رد  یلصفم  ثحب  ییابطابط  همالع  موحرم  دنشاب و  یم  تما  لامعا 
هدیزگرب ار  تما  نیا  وا  اریز  میهد  ماجنا  ار  ادخ  يارب  داهج  قح  دنک  یم  رما  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  نیا  لبق  هیآ  نومـضم  هصالخ  سپ 

یم هک  تسا  هدیمان  ناملسم  ار  تما  نیا  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هداد و  رارق  نآ  رب  هاوگ  ار  مالسلا  مهیلع  همئا  مرکا و  ربمایپ  تسا و 
، دنادرگ صلاخ  دنیزگرب و  شدوخ  يارب  ار  وا  دنوادخ  هک  يا  هنوگ  هب  دسرب  دنوادخ  ربارب  رد  ضحم  میلـست  مالـسا و  تقیقح  هب  دـناوت 
ۀصاخ و ینع  انایا  میهاربا )  مکیبا  ۀلم   ... ) نوبتجملا نحن  ینع و  انایا  دیامرف : یم  هیآ  نیا  لیذ  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  تهج  نیا  زا 

اونوکت ادیهش و  مکیلع  لوسرلا  نوکیل   ) نآرقلا اذه ) یف  و   ) تضم یتلا  بتکلا  یف  لبق )  نم   ) نیملسملا انامس  هللا  نیملـسملا )  مکامـس  )
قدص نمف  سانلا  یلع  ءادهشلا  نحن  یلاعت و  كرابت و  هللا  نع  انغلب  امب  انیلع  دیهشلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسرف  سانلا )  یلع  ءادهش 
دـصق طقف  ام  میهاربا )  ناتردـپ  نید   ... ) میناگدـیزگرب ام  میدـش و  دـصق  تیب  لها  ام  (، ) 97  ) هانبذک بذک  نم  هانقدـص و  ۀـمایقلا  موی 

امش رب  ربمایپ  هکنیا  ات   ) نآرق نیا )  رد  و   ) هتشذگ ياهباتک  رد  نیا )  زا  لبق   ) دیمان ناملسم  ار  ام  دنوادخ  دیمان ) ناملسم  ار  امش   ) میدش و
كرابت و دنوادخ  فرط  زا  ام  هچنآ  هب  تبـسن  تسا  هاوگ  ام  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپ  دیـشاب ) مدرم  رب  هاوگ  امـش  هاوگ و 

بیذکت هک  یـسک  درک و  میهاوخ  قیدصت  ار  وا  ام  دوش  قیدصت  تمایق  زور  هک  یـسک  سپ  میتسه  مدرم  رب  هاوگ  ام  میناسر و  یم  یلاعت 
(. درک میهاوخ  بیذکت  ار  وا  دوش ،

رابتعا هب  هک  ناملـسم  هب  ام  يراذـگمان  دروم  رد  اصوصخم  درک  انعم  شرهاظ  ناـمه  هب  دـیاب  دـنک و  یم  مومع  هداـفا  هیآ  نیا  قایـس  هتبلا 
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تروص نیا  رد  دشاب ، هتـشادن  قادصم  یـصاخ  دارفا  رد  زج  فاصوا  نیا  تقیقح  لامک و  هک  درادن  تافانم  نکل  تسا  میهاربا  ترـضح 
بلطم کی  هک  تسا  جیار  نآرق  رد  بلطم  نیا  دوش و  یم  بوسحم  شا  هیلاع  قیداصم  زا  یکی  ناونع  هب  قادصم  نآ  رب  هیآ  ندرک  هدایپ 

نیا ریظن  دنتـسه ، اراد  ار  تفـص  نآ  لامک  هک  يدارفا  رب  تسا  لمتـشم  هکنیا  ظاحل  هب  دـهد  یم  تبـسن  تما  عیمج  هب  رهاظ  بسح  هب  ار 
زا داد .) رارق  ینایاورنامرف  ار  امـش  ادخ  و  (، ) 98) اکولم مکلعج  و  دـنک : یم  باطخ  نآ  دارفا  زا  یـضعب  ظاحل  هب  لیئارـسا  ینب  هب  هک  هیآ 

تما نیا  هدنراذگمان  نینچمه  هیآ و  نطب  ظاحل  هب  تسا  حیحـص  میدش ،  دصق  ام  هک :  ماما  شیامرف  دش ، رکذ  هک  یتیاور  رد  تهج  نیا 
هیلع میهاربا  ترضح  لعف  اریز  تسا  حیحص  ود  ره  ددرگ ، یمرب  میهاربا  ترـضح  هب  هیآ  رهاظ  هکنآ  لاح  هتـسناد و  ادخ  ناملـسم ،  هب  ار 

هفیرش ترایز  نیا  رد  لاح  ره  هب  دنرادن . یفانت  مه  اب  تسا و  نآ  رهاظ  يانعم  لوط  رد  هیآ  نطب  يانعم  اساسا  تسادخ و  لعف  مه  مالسلا 
تاظحل یمامت  رد  امش  ینعی  شداهج  قح  دیدرک  داهج  ادخ  يارب  امش  هک  میهد  یم  یهاوگ  مالـسلا  مهیلع  همئاب  تبـسن  تارایز  ریاس  و 

. دیرادن هجوت  شتیهولا  نوئش  عیمج  رد  لاعتم  دنوادخ  هب  زج  دیدومن و  تعاطا  شدوخ  رطاخ  هب  ار  ادخ  ناتتالاح  یگدنز و 

ربمایپ تنس  یهلا و  باتک  هب  ماما  ندرک  لمع 

دنوادخ هب  ندیسر  هار  هناگی  هرایتخاب .  هیلا  کضبق  هراوج و  یلا  هللا  كاعد  یتح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هیبن  ننس  تعبتا  هباتکب و  تلمع  و 
قلطم و لامک  هب  ندیـسر  تسا و  لاعتم  دـنوادخ  یگدـنب  هار  اـهنت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ( 99  ) تنـس یهلا و  باتک  هب  لـمع 
رد لمع  ماقم  رد  هدوب و  تنـس  باـتک و  ربارب  رد  میلـست  لد ،  ماـقم  رد  هک  يا  هزادـنا  ره  هب  کـلاس  اذـل  تسا و  یهلا  ناـیاپ  یب  تمحر 
مزال هک  یـسک  نیلوا  تسا و  هدش  لئان  یهلا  تمحر  یگدنب و  ماقم  هب  رادـقم  نامه  هب  دـیامن ، هدایپ  ار  اهنآ  تانکـس  تاکرح و  یمامت 
اهناف هتنسب  اونتسا  يدهلا و  لضفا  هناف  مکیبن  يدهب  اودتقا  و  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  تهج  نیا  زا  تسا .  ماما  دشاب  هنوگ  نیا  تسا 

تیاده نآ  اریز  دیوش  فصتم  وا  تنـس  هب  تسا و  تیاده  نیرتهب  یمدآ  نوچ  ناتربمایپ  تیاده  هب  دـینک  ادـتقا  و  (. ) 100  ) ننسلا يدها 
رب و  (، ) 101  ) ۀنـسلل ءایحالا  ۀحیـصنلا و  یف  داهتجالاو  الا ... مامالا  یلع  سیل  دـیامرف : یم  ماما  هفیظو  هرابرد  و  تساهتنـس )  نیرت  هدـننک 

نتسناد هب  مدرم  نیرتراوازـس  ار  دوخ  ( 102) رگید ياج  رد  و  تنـس )  ندرک  هدـنز  ندرک و  تحیـصن  رد  شالت  و  زج ... تسین  مزال  ماما 
دشاب و هتفای  تیاده  هک  تسا  هدرک  یفرعم  یلداع  ماما  وا  دزن  ادخ  ناگدنب  نیرترب  ( 103) زین و  دنک ، یم  یفرعم  نآ  ندرک  هدایپ  تنس و 

زین ار  نارگید  تسا و  هارمگ  هک  دنک  یم  یفرعم  يرئاج  ماما  ار  ناشیا  نیرتدب  لباقم ،  رد  و  دنک ، هماقا  ار  همولعم  تنـس  دـنک و  تیادـه 
هدـنز ار  تنـس  هک  شناردارب  هب  دـنک  یم  قایتشا  راهظا  (، 104) رگید ياج  رد  و  دـنک ، یم  دوبان  ار  هدـش  لمع  تنـس  دـنک و  یم  هارمگ 
صلاخ هدنب  هک  تسا  تروص  نیا  رد  تسا .  هتـسناد  دـنوادخ  ءایلوا  تایـصوصخ  زا  ار  ( 105  ) نآ و  دـنا ، هدرک  دوبان  ار  تعدـب  هدرک و 
ۀیـضار کبر  یلا  یعجرا  ۀـنئمطملا ،  سفنلا  اهیا  ای  دـیامن : یم  باطخ  وا  هب  رمالارخا  هدرب و  دوخ  دزن  هب  ار  وا  زین  لاعتم  دـنوادخ  هدوب و 

يوس هب  یـشاب  یم  تیاضر  دروم  یتسه و  یـضار  هک  یلاح  رد  مارآ ،  سفن  يا  (، ) 106  ) یتنج یلخدا  و  يدابع ،  یف  یلخداف  ۀیـضرم ، 
دوخ لاـعتم  دـنوادخ  ار  يا  هدـنب  نینچ  اذـل  وش .) دراو  نم  تشهب  رد  وش و  لـخاد  نم  ناگدـنب  هرمز  رد  سپ  نک ،  عوجر  تراـگدرورپ 
یلیال توملا و  کلم  هیلع  طلـسا  هدسج ال  هحور  قراف  اذا  یتح  دیامرف : یم  ترخآ  لها  فصو  رد  هک  روط  نامه  دیامن  یم  حور  ضبق 
یسک وا  حور  ضبق  یلوتم  هدرکن و  طلسم  وا  رب  ار  توملا  کلم  دنک  تقرافم  شندب  زا  شحور  هک  یتقو  ات  (، ) 107  ) يریغ هحور  ضبق 

فرصت صاخ  ناگدنب  نیا  هجوت  رد  دنوادخ  اریز  طیاسو  قیرط  زا  ضیف  هضافا  اب  درادن  تافانم  بلطم  نیا  هتبلا  دوب .) دهاوخن  نم  زا  ریغ 
. دننک یمن  هجوت  شدوخ  هب  زج  دننیب و  یمن  ار  طیاسو  ناشیا  دنک و  یم 

هب رمع  رخآ  ات  امـش  هک  مینک  یم  باـطخ  ناـشیا  هب  تهج  نیا  هب  دنـشاب و  یم  ناگدـنب  نیا  قیداـصم  نیرت  یلاـع  زا  مالـسلا  مهیلع  همئا 
راوج هب  ار  امش  لاعتم  دنوادخ  هکنیا  ات  دیتشگن ، فرحنم  هار  نیا  زا  يا  هظحل  دیدومن و  لمع  قلطم  روط  هب  شربمایپ  تنس  یهلا و  باتک 

 . تسا یهلا  تنج  نامه  نیا  دومن و  توعد  شیوخ  تمحر 
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(108  ) نیقیلا کیتءای  یتح  کبر  دبعاو  هّلل  هّلل  هک :  دنهد  ماجنا  گرم  تقو  ات  ار  دنوادخ  قلطم  یگدنب  هک  دـنرومءام  اهناسنا  همه  هتبلا 
تیاور رد  هکنانچ  دوش و  یم  يرتالاب  باطخ  هب  بطاخم  يا  هدـنب  نینچ  و  دـسر ) ارف  تگرم  هک  یتقو  ات  ار  تراـگدرورپ  نک  یگدـنب  )

. وش لخاد  دمحم  لآ  دمحم و  ینعی  نم ،  ناگدنب  هرمز  رد  هک  دوش : یم  هتفگ  وا  هب  تسا  ( 109)

همئا نالتاق  رب  ادخ  تجح  مامتا 

اب ار  مالـسلا  مهیلع  همئا  ءایبنا و  لاعتم  دنوادخ  هقلخ  عیمج  یلع  ۀـغلابلا  جـجحلا  نم  کلام  عم  كایا ،  مهلتق  یف  ۀـجحلا  کئادـعا  مزلا  و 
ناگدـنب رب  دـنوادخ  بناج  زا  یفطل  نیا  دـننک و  ییامنهار  قلطم  لامک  یگدـنب و  هار  هب  ار  اهناسنا  ات  تسا  هدومن  زهجم  یتایآ  تاـنیب و 

رگید فرط  زا  و  تسا .  لـقع  صلاـخ  قطنم  ترطف و  اـب  قبطنم  ناـشیا  فراـعم  یماـمت  اریز  دوـش ، ماـمت  مدرم  رب  تجح  هکنیا  اـت  تسا 
جوجل و يا  هدـع  نکل  تسا .  دـنوادخ  هیحان  زا  ناشیا  تردـق  هک  دـننک  كرد  نآ  ندـید  اب  مدرم  ات  تسا  هداد  هزجعم  اهنآ  هب  دـنوادخ 

میرک نآرق  زا  يددـعتم  تایآ  دـنیامن ، یم  هدومن و  راکنا  تسا  هدـش  هداد  ناـشیا  هب  هک  ار  یتاـنیب  هدومن و  تفلاـخم  ناـشیا  اـب  فرحنم 
باذع نیا  هک  دنک  یم  راتفرگ  ترخآ  باذع  هب  ار  ناشیا  دـنوادخ  دنـشاب و  یم  رفاک  قساف و  ناشیا  نآرق  ریبعت  هب  تسانعم و  نیا  رگنایب 

یم كاله  هک  ار  یناسک  دنوادخ  هکنیا  ات  (: ) 110  ) ۀنیب نع  یح  نم  ییحی  ۀنیب و  نع  کله  نم  کلهیل  تسا :  هارمه  هنیب  تجح و  اب  زین 
(. دشاب هنیب  اب  دنک  یم  هدنز  هک  ار  یناسک  دشاب و  هنیب  يور  زا  دنک 

ینادواج ار  شیوخ  باذـع  مالـسلا  مهیلع  همئا  ءایبنا و  نتـشک  هبراـحم و  اـب  دـندوزفا و  یم  دوخ  تجاـجل  هب  ناـنچمه  نیقفاـنم  راـفک و 
ترایز زا  تمسق  نیا  رد  اذل  دنتسناد ، یم  ناشیا  فیرش  دوجو  ار  دوخ  یناطیـش  یناویح و  تافـص  ندومن  هدایپ  عنام  هناگی  اریز  دندومن ،
هدومن مامت  ناشیارب  ار  تجح  هدرک و  تجح  هب  مزلم  امش ، نتشک  اب  ار  امش  نانمـشد  دنوادخ  هک  مینک  یم  باطخ  مالـسلا  مهیلع  همئا  هب 

. دراد دوجو  نشور  ياهلیلد  اهتجح و  امش  اب  هک  یلاح  رد 

کئاضقب ۀیضار  - 2 كردقب .  ۀنئمطم  یسفن  لعجاف  مهللا  مود 1 - لصف 

یهلا ياضق  هب  يدونشخ  ریدقت و  هب  نانیمطا 

کئاضقب ۀیضار  - 2 كردقب .  ۀنئمطم  یسفن  لعجاف  مهللا  - 1
هدزیس مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  سدقم  تحاس  هب  تدارا  ضرع  زا  سپ  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  هفیرش ،  ترایز  نیا  رد 
یلعا هب  فصتم  ترـضح  نآ  دوخ  هتبلا  دـیامن ، یم  بلط  لاعتم  دـنوادخ  زا  ار  لماک  ياهناسنا  یهلا و  يایلوا  هتـسجرب  تافـص  زا  تفص 

هک دنامهفب  ام  هب  هک  دشاب  نیا  يارب  دیاش  دیامن ، بلط  لاعتم  دنوادخ  زا  زین  ار  اهنآ  هک  درادن  تافانم  نکل  دنشاب  یم  تافـص  نیا  هجرد 
تالامک نیا  نتـساوخ  نیا ،  رب  هوالع  دراد ، یلاعت  قح  هضافا  هب  رمتـسم  جایتحا  تسین و  زاین  یب  یبوبر  ماـقم  زا  هاـگ  چـیه  یقیقح  هدـنب 

طارص طخ و  رد  هیلامک و  فاصوا  هب  فاصتا  تارایز ،  فادها  زا  یکی  هک  تسا  بلطم  نیا  ندنامهف  يارب  نید ،  يایلوا  ترایز  ماگنه 
یم ار  يزیچ  هچ  هک  میمهفب  نتـساوخ  ماقم  رد  ات  دومن ، اهاعد  نیا  دنلب  نیماضم  هب  قیقد  هجوت  دـیاب  اذـل  تسا ،  نتفرگ  رارق  یهلا  يایلوا 

 . میهاوخ

ردق اضق و  هب  حیحص  داقتعا 

يداقتعا و لیاسم  اب  مالـسا  یقالخا  لیاسم  نوچ  نکل  تساهنآ  یناسفن  یقالخا و  راثآ  نایب  اجنیا  رد  ثحاـبم  نیا  حرط  زا  یلـصا  ضرغ 
رد تنس  نآرق و  زا  یهاتوک  یتامدقم  ثحب  تهج  نیا  زا  اضق ، هب  تیاضر  ریدقت و  هب  نانیمطا  هلئسم  هژیوب  دراد  یـصاخ  دنویپ  يدیحوت 
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حرطم زین  مالـسا  زا  لبق  هک  تسا  یلئاسم  زا  یکی  ردـق  اضق و  هلئـسم  ددرگ . نشور  شراثآ  اب  نآ  طابترا  ات  تسا  يرورـض  عوضوم  نیا 
هدش یفلتخم  بهاذم  تاشیارگ و  بجوم  نآ  در  لوبق و  هک  تسا  هدوب  ادص  رس و  رپ  یلاجنج و  ثحابم  زا  یکی  مالسا  ردص  رد  هدوب و 

ثحب ناسنا  ندوب  راتخم  دـننام  دـنوادخ ، ریدـقت  زا  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  تاـیاور  نآرق و  رد  لاـح  نیع  رد  تسا 
نامیا نآ  هب  دـیاب  تمایق  لوسر و  ادـخ و  هب  نینم  ؤم  یماـمت  نکل  دـشاب  یم  قباـطم  زین  یلقع  هلدا  اـب  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  هدـش  ناوارف 

ياه هناشن  زا  داعم  تلاسر و  ادـخ و  هب  نامیا  اب  ار  ریدـقت )  ) ردـق هب  نامیا  ( 111  ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  روط  نامه  هتـشاد 
هک تسا  ( 113  ) هدومرف هدرک و  تنعل  ار  ریدقت  هدننک  بیذـکت  ( 112) رگید تایاور  رد  زین  ترـضح  نآ  و  تسا .  هتـسناد  نم  ؤم  نامیا 

ار قیمع  لئاسم  نیا  لح  ناوت  هک  یناسک  ندش  دراو  زا  تایاور  زا  یـضعب  رد  هتبلا  دـنک . یمن  وا  هب  تمحر  رظن  تمایق  زور  رد  دـنوادخ 
ؤم زا  دارم  تهج  نیا  زا  دـنا ، هدرک  ناـیب  ار  نآ  يدارفا  يارب  مالـسلا  مهیلع  همئا  دوخ  نکل  تسا  ( 114  ) هدش عنم  ثحابم  نیا  هب  دـنرادن 

لحارم یماـمت  رد  هک  دنتـسه  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  عباـت  يرـشعانثا و  هعیـش  ناـمه  نآ  تسا و  نآ  صاـخ  ياـنعم  اـجنیا  رد  نم 
شلاعفا رد  ار  دنوادخ  هن  هک  يروط  هب  دنتسه  نینچ  نیا  زین  ردق  هب  نامیا  هلئسم  رد  هدوب و  ( 115) طسو تما  یلمع  یقالخا و  يداقتعا و 

لامعا رد  ارهق  هدوب و  نآ  یعقاوریغ  یقطنمریغ و  يانعم  هب  ریدقت  هب  دـقتعم  هک  هرعاشا  بتکم  ربارب  رد  ار ، ناسنا  هن  دـننک و  یم  دودـحم 
رکنم دنتـسناد -  یم  یهلا  لدـع  فـالخ  ار  نآ  هک  ربج -  زا  رارف  يارب  هک  هلزتعم  بتکم  زین  و  دنـشاب ، یم  ربج  هب  لـئاق  ناـسنا  يراـیتخا 

عطق نآ -  یعقاو  ریغ  یقطنم و  ریغ  يانعم  هب  ناسنا  قلطم )  رایتخا   ) ضیوفت هب  لئاق  هدرک و  ادیپ  شیارگ  طیرفت  فرط  هب  هدـش و  ریدـقت 
اریز دنا  هدش  يراذگمان  تما  نیا  سوجم  هیردق و  هب  هلزتعم  ( 116  ،) تایاور زا  یـضعب  رد  تهج  نیا  زا  دنا . هدش  یلاعت -  قح  زا  هطبار 

. دوش یم  هراشا  بلطم  نیا  هب  رتشیب  هللا  ءاشنا  اضق و  لیلحت  ثحب  رد  دندوب . دقتعم  رش  ریخ و  قلاخ  ود  هب  ملاع  يارب  سوجم 

نآ هب  طوبرم  تایآ  ردق و  اضق و  موهفم و 

دراوم بسح  هب  اضق  و  ( 117  .) تسا نتخاس  ینیعم  هزادنا  اب  ار  يزیچ  يریگ و  هزادنا  شجنـس و  يانعم  هب  ریدقت  هزادنا و  يانعم  هب  ردـق 
نایاپ نآ  يانعم  هک  تفای  ناوت  یم  اـهنآ  نیب  یکرتشم  تهج  نکل  هتفر  راـک  هب  یفلتخم  دراوم  رد  برع  تاـملک  نآرق و  رد  شلامعتـسا 

(118  .) تسا راک  ندرک  هرسکی  نتفای و 
اب ار  يزیچ  ره  ام  (، ) 119  ) ردقب هانقلخ  یـش ء  لک  انا  دیامرف : یم  دـناد و  یم  تاقولخم  عیمج  لماش  ار  یهلا  ریدـقت  یهاگ  میرک  نآرق 

بآ لوزن  هام و  دیشروخ و  تکرح  ( 120) دننام دوش  یم  رکذتم  ار  هیئزج  عیاقو  تادوجوم و  هب  تبسن  ریدقت  یهاگ  و  میدیرفآ .)  هزادنا 
... مالسلا و امهیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  یسوم  ترضح  حون و  ترضح  نافوط  ناتساد  نیمز و  هرود  راهچ  ای  هناگراهچ  لوصف  نامسآ و  زا 
نک هل  لوقی  امناف  ارما  یـضق  اذا  و  دننام : دیمهف  ار  تیمومع  اهنآ  زا  ناوت  یم  هک  دراد  یتایآ  زین  یهلا  ياضق  لومـش  هرابرد  دیجم  نآرق 

یئزج دراوم  رد  یهاگ  و  دوش .) یم  دوجوم  سپ  شاب  هدوب  دـیوگ  یم  وا  هب  دـنارذگب  ار  يزیچ  دـنوادخ  هک  یماگنه  و  (، ) 121  ) نوکیف
دش و اهنآ  يزوریپ  هب  رجنم  هدومرف و  اهناملـسم  هب  ادخ  هک  ییاهکمک  ناسنا و  گرم  ( 122) دننام دیامن  یم  حرطم  ار  یهلا  ياضق  هلئسم 
رد لاح  ره  هب  مالسلا و ،... هیلع  یسیع  ترضح  دلوت  میرم و  ترضح  ناتـساد  زین  یهلا و  تواضق  رد  ای  یمهم و  رما  عیرـشت  دراوم  رد  ای 

انعم نیا  زین  ندرک  عطاق  مکح  تواضق و  دروم  رد  هک  تسا  هدـمآ  راک  ندرک  هرـسکی  نتفای و  ناـیاپ  ياـنعم  هب  اـضق  دراوم ، نیا  یماـمت 
 . تسا لوادتم  فورعم و  حالطصا  نیا  زا  جراخ  نیا  هک  دنور  یم  راک  هب  فدارتم  تروص  هب  ردق  اضق و  یهاگ  هتبلا  تسا .  قداص 

ردق اضق و  يانعم  لیلحت 

ياضتقم نینچمه  تسا و  هدروآ  نایم  هب  نخـس  یـصاخ  ياه  هدـیدپ  شیادـیپ  هرابرد  هک  ینآرق  تاـیآ  زین  شنیرفآ و  ماـظن  رد  تقد  اـب 
هک دنتسه  یتاصخشم  دودح و  ياراد  ملاع  نیا  تادوجوم  هک  دیآ  یم  تسد  هب  ءایشا ، عیمج  هب  تبـسن  یهلا  ياضق  ریدقت و  تایآ  عمج 
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يدوجو طیارـش  للع و  ققحت  اب  مءاوت  اهنآ  يدوجو  راثآ  بترت  اهنآ و  ندش  دوجوم  ینعی  دننک  یمن  ادیپ  ماود  هتفاین و  ققحت  اهنآ  نودب 
توافتم زین  دوجوم  نآ  هصخشم  تیفیک و  اهنآ ، ندش  دایز  مک و  اب  دراد و  یصاخ  طیارش  للع و  يدوجوم  ره  هک  يا  هنوگ  هب  تساهنآ 
يددـعتم ياه  هنیمز  طیارـش و  هب  هتـسباو  هک  میبای  یمرد  یناویح  ای  هایگ  دوجوم  نیرت  کچوک  هظحالم  اب  لاـثم  ناونع  هب  دـش . دـهاوخ 

يرایتخا و لاعفا  لماش  هدعاق  نیا  دوش ، یم  بترتم  نآ  رب  لماک  روط  هب  شراثآ  هدـش و  دوجوم  زیچ ، نآ  اهنآ ، یمامت  دوجو  اب  هک  تسا 
ملاس لماک و  شراوگ ،  هاگتـسد  دـیاب  ندروخ  اذـغ  يارب  الثم  دوش  یم  زین  ناسنا  یتسیز  یناور و  یئایمیـش ،  یکیزیف ،  تالاعفنا  لعف و 

، دوش عقاو  يرایتخا  لمع  نیا  ات  دهد  ماجنا  يرایتخا  ياهتکرح  ناسنا  دشاب و  هتـشاد  دوجو  ندروخ  لباق  هدام  جراخ  ملاع  رد  زین  دشاب و 
صاخ دودـح  طیارـش و  هب  دنقوبـسم  میریگب  رظن  رد  هک  ار  یناـمز  یناـکم و  یفیک و  یمک و  دودـح  لـلع و  طیارـش و  زا  کـی  ره  هتبلا 

زا ار  يرتمک  طیارـش  ناشـشیادیپ  يارب  اـهنآ  هک  دنتـسه  هیلوا  رـصانع  ناـمه  هک  ملاـع  نیا  طیـسب  تادوجوم  هب  دـنوش  یهتنم  اـت  يرگید 
زا دنراد و  زاین  دوجولا  ضیفم  لعاف  هب  طقف  تسا و  يدام  طیارـش  نودـب  یعادـبا و  اهنآ  دوجو  اتدـمع  دـنراد و  مزال  ملاع  نیا  تابکرم 

هجوت ملاع  نیا  تادوجوم  هب  تقد  اب  یتقو  سپ  تسین .  ملاع  هدینادرگ ،  هاگآ  ار  اهنآ  وا  هک  یناسک  دنوادخ و  زج  اهنآ  شیادیپ  تیفیک 
یمامت ققحت  اب  تسا و  یـصاخ  یناکم  ینامز و  یفیک و  یمک و  دودح  ياراد  يدوجوم  ره  هک  دـنک  یم  مکح  یلک  روط  هب  لقع  مینک 

ردـق و ار  یـش  دودـح  درادـن . دوجو  نآ ،  شیادـیپ  يارب  هیراظتنا  تلاح  دوش و  یم  یمتح  یـش  دوجو  نآ ،  يدوجو  بابـسا  طـیارش و 
. دوش یم  هتفگ  اضق  نآ  یمتح  دوجو  هب  دنیوگ و  ریدقت 

تادوجوم بلغا  شیادیپ  رد  نیا  دراد و  اضق  هلحرم  رب  زین  ینامز  مدقت  ردـق  هلحرم  یهاگ  تسا و  يرگید  رب  مدـقم  یکی  هلحرم  ود  نیا 
هلحرم رب  ینامز  مدقت  یـش ء  ردق  هلحرم  یهاگ  نکل  دوش  یم  دوجوم  اجیردـت  یـش  يدوجو  دودـح  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  قداص  يدام 

دننام دنوش  یم  ققحم  یهلا  يایلوا  تمارک  ای  هزجعم  هطـساو  هب  هک  تسا  یتادوجوم  رد  نآ  دراد و  یلقع  یبتر و  مدقت  هکلب  درادـن  اضق 
یمامت ققحت  زا  سپ  اریز  تسین  یجیردـت  یـش ،  ياضق  هلحرم  لاـح  ره  هب  مالـسلا ،  هیلع  یـسوم  ترـضح  تسد  هب  اـصع  ندـش  اـهدژا 

تسا دوجولا  یجیردت  ءایـشا  یناکم  ینامز و  یفیک و  یمک و  دودح  ققحت  نوچ  هتبلا  دبای . یم  ققحت  یـش ء  هلـصافالب  للع ،  طیارش و 
رد ار  مخت  زرواشک  هک  تسا  مزال  هایگ ،  کی  ققحت  يارب  الثم  دنشاب  هتشاد  ياه  ییاجباج  لیدبت و  رییغت و  اهنآ  زا  یـضعب  تسا  نکمم 

بسح هب  ناسنا  ای  ناویح  کی  ققحت  يارب  ای  دهد . ماجنا  ار  راک  نیا  دوش و  وا  نیزگیاج  داب  یهاگ  تسا  نکمم  نکل  دناشفیب  كاخ  لد 
دیلوت رد  نینچمه  دوش و  یم  لمع  نیا  نیزگیاج  هدام  محر  رد  رن  هفطن  حیقلت  لمع  یهاگ  نکل  تسا  مزال  هدام  رن و  جاودزا  لمع  رهاظ 
ققحت روما  نیا  تعنص ،  ملع و  تفرـشیپ  اب  هک  اهنیا  لاثما  و  ددرگ ، یم  یعیبط  ترارح  رون و  نیزگیاج  یعونـصم  ترارح  رون و  هجوج 
دنناوت یمن  دودـح  نیا  زا  هک  تسا  هدومرف  نیعم  ار  يدودـح  تادوجوم  دوجو  يارب  هک  تسا  یهلا  ریدـقت  نیا  لاح  ره  هب  اما  دـبای . یم 

ءایشا يدوجو  طیارش  یمامت  هب  دناوتن  ناسنا  رشب ، ملع  تیدودحم  هطـساو  هب  دنـشاب و  لیدبت  رییغت و  لباق  اهنآ  هک  دنچ  ره  دننکب  زواجت 
 : هک تسا  هدومرف  دروم  دنچ  رد  میرک  نآرق  تهج  نیا  زا  دیدشن .) هداد  یکدنا  ملع  زا  و  ( ) 123  ) الیلق الا  ملعلا  نم  متیتوا  ام  و  دربب : یپ 
هب دنچ  ره  یـش  يدوجو  طیارـش  ندرک  ققحم  زا  دـعب  هک  تسا  دـنوادخ  نیا  نینچمه  و  تسا .  هدـیرفآ  هزادـنا  اب  ار  يزیچ  ره  دـنوادخ 

هدارا ندرک  ادـیپ  تیلعف  اضق و  هلحرم  نیا  هک  دـنک  یم  ققحم  هلـصافالب  ار  زیچ  نآ  ناـسنا -  ریغ  اـی  ناـسنا  هچ  دـشاب -  طـیاسو  هطـساو 
يزیچ دنوادخ  هک  یماگنه  هک  تروص  نیا  هب  ار ، هدارا  هملک  یهاگ  درب و  یم  راک  هب  نآرق  رد  ار  اضق  هملک  یهاگ  تهج  نیا  زا  تسوا 

لعف رد  جـیردت  مامـشتسا  هک  یتاریبعت  نینچ  نیا  هتبلا  دوش . یم  دوجوم  سپ  شاب  هدوب  دـیوگ : یم  وا  هب  ( 124) دنک هدارا  ای  دنارذگب  ار 
هک تسین :  ندرک  ریبعت  هنوگ  نیا  زج  مه  يا  هراـچ  میتـسه و  یناـمز  دوجوم  هک  تساـم  هب  ندـنامهف  يارب  دوش  یم  دـنوادخ  هب  بستنم 

نامه دـنوادخ  هدارا  مکح و  ـالا  و  دوش ، یم  دوجوم  سپ  شاـب  هدوب  دـیوگ  یم  وا  هب  دـنک  مکح  اـی  دـنک  هدارا  ار  يزیچ  دـنوادخ  یتقو 
 . تسا یش ء  ققحت 

یش ء ققحت  ظاحل  هب  يرگید  یش ء و  طیارـش  دودح و  عامتجا  ظاحل  هب  یکی  تسا و  ءایـشا  دوجو  زا  هبنج  ود  هک  اضق  ریدقت و  نیاربانب 
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ءایشا دوجو  يارب  مالسلا  مهیلع  همئا  زین  ام  تایاور  رد  دنیآ . یم  باسح  هب  یهلا  لاعفا  زا  دیامن و  یم  عازتنا  دنوادخ  لعف  زا  لقع  تسا ، 
زا ءایشا  رودص  تهج  هکنیا  هن  جراخ  ملاع  رد  ءایـشا  یجیردت  ققحت  هب  تسا  رظان  هک  دنا  هدرک  نایب  ار  یلحارم  لاعتم  دنوادخ  فرط  زا 
 ، یضق ردق و  دارا و  هللا و  ءاش  ام  الا  نوکیال  تلق :  لاق :  مالسلا  هیلع  اضرلا  نسحلا  یبا  نع  سنوی  نع  دشاب : جیردت  تروص  هب  دنوادخ 

هلوط و نم  یئشلا  ریدقت  لاق :  ردق ؟ ینعم  امف  تلق :  هیلع ،  توبثلا  لاق :  دارا ؟ ینعم  امف  تلق :  لعفلا ،  ءادتبا  لاق :  ءاش ؟ ینعم  امف  تلق : 
مالـسلا هیلع  اضر  ماما  هب  هک  هدش  لقن  سنوی  زا  (، ) 125  ) هل درمال  يذلا  کلذف  هاضما  یـضق  اذا  لاق :  یـضق ؟  ینعم  امف  تلق :  هضرع ، 
نتـساوخ يانعم  سپ  مدرک :  ضرع  دیامن ، مکح  ریدقت و  دنک و  هدارا  دهاوخب و  ادـخ  هکنیا  رگم  دـشاب  هدوب  یمن  يزیچ  مدرک :  ضرع 

ياـنعم سپ  مدرک :  ضرع  تسنآ ؛  رب  مزع  تاـبث و  دوـمرف  تسیچ ؟  هدارا  ياـنعم  مدرک :  ضرع  تسا ،  راـک  يادـتبا  دوـمرف : تسیچ ؟ 
: دومرف تسیچ ؟  ندـنارذگ  اـضق و  اـنعم  مدرک :  ضرع  نآ ،  ضرع  لوط و  زا  تسا  تراـبع  هک  يزیچ  هزادـنا  دوـمرف : تسیچ ؟  ریدـقت 

 (. تسین شدوجو  زا  زج  يا  هراچ  سپ  دنک  یم  شیاضما  دنارذگ ، یم  ار  نآ  یتقو 

ینیع یملع و  ردق  اضق و 

ینعی نآ  ندوب  يرایتخا  تهج  زا  تسا  هدومن  یناسنا  لعف  هب  هیبشت  ار  لاـعتم  دـنوادخ  داـجیا  نآ ،  هب  هیبش  ( 126  ) تایاور الاب و  تیاور 
نآ ماجنا  هب  میمـصت  دعب  دیامن ، یم  شتیاغ  ای  هدـیاف  هب  قیدـصت  سپـس  هدومن  روصت  ار  نآ  لوا  يراک  ماجنا  يارب  ناسنا  هک  روط  نامه 
یم ماجنا  ار  نآ  سپـس  دنک و  یم  ایهم  ار  اهنآ  دریگ و  یم  رظن  رد  ار  نآ  دویق  دودـح و  دریگ  یم  شماجنا  هب  میمـصت  یتقو  دریگ و  یم 
ماقم رد  دنوادخ  هکلب  تسا  روصتم  ناسنا  رد  هک  هنوگ  نآ  هن  اما  دناد  یم  ار  اهنآ  دودـح  ءایـشا  تقلخ  زا  لبق  زین  لاعتم  دـنوادخ  دـهد ،

ریدـقت هب  یطبر  نیا  هک  دراد  ناـشدوجو  نیح  رد  ءایـشا  هب  هک  یملع  و  تسا ،  ریذـپانرییغت  طیـسب و  نآ  هک  دراد  ءایـشا  هـب  یملع  شتاذ 
زا نکل  دشاب ، یم  دـنوادخ  دزن  ءایـشا  ندوب  فوشکم  يانعم  هب  تسا و  ءایـشا  دوجو  نیع  ملع  نآ  اریز  درادـن  ءایـشا  دوجو  زا  لبق  یملع 
هار زا  دراد  يرگید  ملع  دنوش  یم  ققحم  جراخ  رد  هک  روط  نامه  اه  هدـیدپ  یمامت  هب  دـنوادخ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور ،  تایآ و 
هب یـسک  رگا  هک  يروط  هب  درادـن  هار  نآ  رد  يرییغت  هنوگ  چـیه  تسا و  باتکلا  ما  نآ  هک  ظوفحم  حول  مانب  یلاعتم  فیرـش و  یقولخم 

تاریدـقت هک  دراد  دوجو  يرت  لزان  ياـهحول  زین  دوش و  یم  علطم  هدـنیآ ،  هتـشذگ و  ثداوح  زا  دـنک  ادـیپ  ساـمت  نآ  اـب  دـنوادخ  نذا 
هب يدودـحم  تاعالطا  دـنبای  فارـشا  اهنآ  رب  هک  یناسک  تسا و  سکعنم  نآ  رد  طورـشم  تروص  هب  ثداوح  هصقاـن و  لـلع  زا  یکاـح 

ءادـب مان  هب  تایاور  رد  یمتح ،  ریغ  طورـشم و  تاریدـقت  نتفای  رییغت  نیا  تسا و  رییغت  لـباق  طورـشم و  هک  يروط  هب  دـنروآ  یم  تسد 
زا هلحرم  ود  نیا  هب  هفیرـش  هیآ  نیا  دیاش  و  ( 127  ) نآ بسانم  ياج  هب  دوش  یم  لوکوم  تسا و  لصفم  نآ  ثحب  هک  تسا  هدـش  هدـیمان 

وحم دهاوخب  هک  ار  هچنآ  دنوادخ  ( ) 128  ) باتکلا ما  هدنع  تبثی و  ءاشی و  ام  هللاوحمی  هّلل  هّلل  هک :  دشاب  هتـشاد  هراشا  دنوادخ  یلعف  ملع 
اب هک  ءایـشا  هصقان  للع  دوجو  هب  نکل  دـنیوگ ، یملع  ردـق  اضق و  احالطـصا  ار  تقیقح  نیا  باتکلا )  ما  تسوا  دزن  دـنک و  یم  تابثا  و 

، دراد صاصتخا  يدام  تادوجوم  هب  ردـق  اضق و  نوچ  و  دوش . یم  هتفگ  ینیع  ياضق  ریدـقت و  دوش  یم  یمتح  یـش ء  دوجو  اهنآ  ققحت 
. اهنآ ياضق  هلحرم  رب  تسا  مدقم  ریدقت  هلحرم 

ناسنا رایتخا  اب  ردق  اضق و  هطبار 

هب ناسنا  ( 129  ) تقلخ هک  دوش  یم  نشور  دوش ، یم  یهتنم  دنوادخ  هب  دراد و  رظن  یـش  دودح  هب  ریدقت  هک  هتـشذگ  بلاطم  هب  هجوت  اب 
هتـشاد دوجو  وا  رایتخا  شنیب و  رکفت و  دودح  زا  جراخ  یطباور  اهنآ  رد  یهاگ  دـنچ  ره  دوش  ماجنا  رایتخا  اب  وا  لاعفا  هک  تسا  يا  هنوگ 

نآ دراد و  ربخ  اهنآ  زا  دـنوادخ  و  دـنک ، یم  صخـشم  يرایتخا  لاعفا  هدودـحم  رد  ار  صاخ  ياـه  هزادـنا  طـباور  نیا  نکل  ( 130 ،) دشاب
هک لعف  ( 131  ) تامدقم ندش  ایهم  زا  سپ  و  دـشاب . هتـشاد  تافانم  رایتخا  اب  هکنیا  نودـب  دـنک  یم  يریگ  هزادـنا  اهنآ  ساسا  رب  ار  لاعفا 
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یقاب هدارا  يارب  ییاج  رگید  لعف ،  هماـت  تلع  ققحت  زا  سپ  دوش و  یم  يرورـض  لـعف  دوجو  تسا  ناـسنا  باـختنا  هدارا و  شریخا  ءزج 
زا ار  شلاعفا  وا  هک  تسا  هتـساوخ  دنوادخ  نکل  تسین ،  لقتـسم  دوخ  رایتخا  رد  ناسنا  دـنچ  ره  دوب . نآ  ریخا  ءزج  هدارا  اریز  دـنام  یمن 

تیمومع نامه  نیا  دراد و  دانتـسا  لاعتم  دنوادخ  هب  هدارا ،  هار  زا  شلاعفا  وا و  هدارا  ناسنا و  دوجو  هک  يا  هنوگ  هب  دهد  ماجنا  هدارا  هار 
یم و  دـناد ، یم  دـنوادخ  قولخم  ار  ناسنا  لاعفا  هک  یلاح  نیع  رد  میرک ،  نآرق  نیاربانب  دـشاب . یم  ناسنا  لاـعفا  هب  تبـسن  یهلا  ياـضق 

ریدقت و اب  زین  ار  نآ  تقلخ  و  تسا ،)  هدرک  قلخ  دـیهد  یم  ماجنا  هک  هچنآ  امـش و  دـنوادخ  (: ) 132  ) نولمعت ام  مکقلخ و  هللاو  دـیامرف :
رد ار  ناسنا  تقلخ  زین  و  میدیرفآ ،)  هزادـنا  اب  ار  زیچ  همه  ام  (: ) 133  ) ردقب هانقلخ  یـش ء  لک  انا  هدومن  یفرعم  یهلا  ياضق  دروم  هزادنا 

نیرتابیز رد  ار  ناـسنا  قیقحتب  (: ) 134  ) میوقت نسحا  یف  ناسنالا  انقلخ  دقل  تسا ،  هتـسناد  اهیریگ  هزادـنا  لکـش و  نیرتابیز  نیرتوکین و 
 ، تسا هدرک  نایب  دـشاب -  یم  یعقاو  فدـه  ياراد  هدوب و  تیعقاو  نیع  هک  قح -  رب  ار  تقلخ  یمامت  یفرط  زا  و  میدرک ،)  قلخ  اهلکش 
ار تسا  ود  نآ  نیب  هک  ار  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  (، ) 135  ) یمـسم لجا  قحلاب و  الا  امهنیب  ام  ضرالا و  تاومـسلا و  انقلخ  ام  هّلل و  هّلل 
(، 136  ) نوعجرتال انیلا  مکنا  اثبع و  مکانقلخ  امنا  متبـسحفءا  تسا :  هدومرف  ناسنا  صوصخ  رد  و  میدـیرفاین ،)  نیعم  تدـم  قح و  هب  زج 
هک روط  نآ  ار  ناسنا  تقلخ  نکل  دینک )؟ یمن  عوجر  ام  يوس  هب  میدیرفآ و  هچیزاب -  لطاب و  هدوهیب -  ار  امش  هک  دینک  یم  نامگ  ایآ  )

و دورب ، بولطم  فده  فرط  هب  دـهد و  ماجنا  ار  شلاعفا  باختنا ،  رایتخا و  اب  وا  هک  يا  هنوگ  هب  هتـسناد  تقلخ  نیرتابیز  قح و  تسه ، 
. ار ترخآ  ملاع  هب  لیامت  قح و  ریسم  يا  هتسد  دننک و  یم  باختنا  ار  ایند  ملاع  هب  لیامت  فارحنا و  لطاب و  ریـسم  يا  هدع  اتـسار  نیا  رد 

قح راکنا  اهنییاپ -  نیرت  نییاپ  هب  ار  ناسنا  سپس  (، ) 137  ) تاحلاصلا اولمع  اونمآ و  نیذلا  الا  نیلفاس  لفـسا  هانددر  مث  دیامرف : یم  زین  و 
رما نالوسر و  لاسرا  تروص  نیا  ریغ  رد  و  دنهد .) ماجنا  حلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم  میدـنادرگرب  تسیاشان -  لامعا  و 

مامتا نایب  زا  تسا  راشرـس  ینآرق  تایآ  دوب و  دهاوخ  غورد  وغل و  داعم  دوجو  تیاهن  رد  باقع و  زا  ندناسرت  باوث و  هب  هدعو  یهن و  و 
(138  .) تشهب باذع و  هب  ریشبت  راذنا و  یهلا و  نالوسر  هطساو  هب  تجح 

، دوخ باختنا  هدارا و  هطساو  هب  ناسنا  هک  تسا  هدرک  مکح  تسا و  هتساوخ  دناد و  یم  دنوادخ  هک  تسا  نآ  ثحب  زا  تمـسق  نیا  هجیتن 
صیخشت هک  لقع  ءایلوا و  ایبنا و  زا  دنترابع  هک  ار -  نآ  لیاسو  دورب و  ار  تواقش  تداعـس و  هار  دنـسپان  ای  هدیدنـسپ  تافـص  لاعفا و  اب 

زا دـنترابع  هک  زین -  ار  وا  ناـحتما  لـباقم  رد  تسا و  هدرک  مهارف  شیارب  تسا -  هدـننک  باـختنا  هک  هدارا  تسا و  لـطاب  قـح و  هدـنهد 
 - شدوخ یقیقح  یگدنب  بولطم -  فدـه  نآ  يارب  تسا ،  هدرک  ایهم  شدوجو -  رد  يدام  تالیامت  اهیدـب و  هب  هدـننک  توعد  ناطیش 

. دشاب یمن  لاعتم  دنوادخ  زا  لقتسم  لحارم  نیا  زا  کی  چیه  رد  هک  يا  هنوگ  هب 

ردق اضق و  هب  داقتعا  راثآ 

یلاعفا دیحوت  هب  داقتعا  - 1

لئالد اب  زا : دـنترابع  راثآ  نآ  تسا و  نینچ  نیا  زین  داقتعا  نیا  دراد و  ناسنا  یگدـنز  رد  یلمع  یقـالخا و  راـثآ  تاـیداقتعا  زا  کـی  ره 
راـثآ دوـجو و  دنتـسین و  لقتـسم  يدوـجو  راـثآ  دوـجو و  رد  ملاـع  تادوـجوم  هک  تسا  هدیـسر  تاـبثا  هب  دوـخ  ياـج  رد  یلقن  یلقع و 

(139  ) شلعف باختنا  هدارا و  قیرط  زا  وا  نکل  تسا  ناسنا  زین  هلمج  نآ  زا  دنشاب و  یم  لاعتم  دنوادخ  لعف  یتسه و  لوط  رد  ناشیدوجو 
دحوم یلمع  یگدنز  رد  هدش و  خسار  یلاعفا  دیحوت  هب  داقتعا  ردق ، اضق و  هب  خسار  داقتعا  اب  دنک و  یم  ادیپ  دانتسا  زین  لاعتم  دنوادخ  هب 

نآ نیب  تسا  يرما  هکلب  تسین  لامعا  رد  يراذـگاو  ندوب و  روبجم  ( ) 140  ) نیرما نیب  رما  لب  ضیوفتال  ربجال و  تقیقح  دوب و  دـهاوخ 
. دوش یم  راکشآ  شیارب  ود )

روما رد  لکوت  ریبدت و  - 2
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هب لکوت  سپس  اهنآ و  رد  تروشم  زین  روما و  رد  مظن  ریبدت و  رب  تنس  نآرق و  دیکا  شرافـس  رـس  ردق ، اضق و  حیحـص  شنیب  هب  هجوت  اب 
يدرف و یگدـنز  رد  جرم  جره و  هدرک و  اهر  ار  شروما  ناسنا  هک  تسین  نیا  ردـق  اضق و  يانعم  اریز  دوش ، یم  نشور  لاعتم ،  دـنوادخ 

ناوت هدرک و  رکف  دوخ  یترخآ  ییاـیند و  روما  رد  هک  تسا  فظوم  هکلب  دزادـنیب  تلاـسک  یلبنت و  هب  ار  دوـخ  دـشاب و  هتـشاد  یعاـمتجا 
شیاهراک تامدقم  دیامن و  تروشم  هدمآ -  عرش  رد  شتایصوصخ  هک  شلها  اب  دیسرن  شرکف  رگا  دجنسب و  ار  دوخ  یحور  یمـسج و 

دـنادن و شفادـها  هب  ندیـسر  رد  لقتـسم  ار  نارگید  دوخ و  ناوت  زین  ار و  نارگید  دوـخ و  رکف  لـحارم ،  نیا  ماـمت  اـب  دـیامن و  مهارف  ار 
. دنک یم  بترتم  ار  هجیتن  نآ  دشاب  تحلصم  رگا  هک  دنادب  شیاهتکرح  جیاتن  هب  هدنناسر  ار  وا  هدرک و  دنوادخ  رب  دامتعا 

ظفاح يراذگزاب  ادخ  هب  رگ  دوخ  راک 
ینک هداد  ادخ  تخب  زا  هک  شیع  اسب  يا 

هیلع یلع  فرط  زا  تهج  نیا  زا  دنک ، یم  هدروآرب  ار  نآ  امتح  دشاب  تحلصم  رگا  دهاوخ و  یمن  ار  شا  هدنب  دب  نابرهم  دنوادخ  ارهق  و 
تروشم دیوج -  يزاین  یب  دوخ  رکف  هب  هک  یسک  هتخادنا  تکاله  هب  ار  دوخ  ( 141 :) زین و  تسین ،  ریبدت  دننام  یلقع  دیامرف : یم  مالسلا 

هب هک  تسا  یتموکح  ریگارف  روتـسد  نامه  مظن  ياه  هنومن  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  شا ،  همان  رد  ( 143) زین و  دنکن -  ( 142  ) شلها اب 
تسا هدش  یگدنز  رد  يریگ  هزادنا  يور و  هنایم  لالح و  يزور  بلط  هب  رما  يرایـسب  تایاور  رد  نینچمه  و  تسا -  هدومرف  رتشا  کلام 

زا دنک و  یم  تیانع  ام  هب  هک  تسوا  اریز  میشاب  هتشاد  دنوادخ  هب  دیما  مشچ  دیاب  لاح  نیع  رد  یفرط  زا  نکل  دشاب  یم  ام  هفیظو  نیا  هک 
زا ار  ناسنا  هک  زارد  لوط و  ياهوزرآ  قزر و  هب  دایز  مامتها  ترخآ و  ایند و  روما  رد  تلاسک  یلبنت و  يراـکیب و  زین  و  میهاوخب ،  زین  وا 

مدرم اـب  روما  رد  هک  ( 145 :) دهد یم  روتـسد  نینچ  نیا  زین  شربمایپ  هب  لاعتم  دـنوادخ  و  دـنا . هدرک  ( 144  ) عنم دنادرگ ، لفاغ  دـنوادخ 
همئا مرکا و  ربماـیپ  هرواـشم  هتبلا  دراد ، تسود  ار  ناگدـننک  لـکوت  وا  اریز  نک  لـکوت  ادـخ  رب  یتفرگ  میمـصت  یتـقو  سپ  نک  تروشم 

هدافتـسا دوخ  یهلا  مولع  زا  روما  یمامت  رد  ناشیا  اریز  دندوب ، لک  لقع  ناشیا  هکنیا  اب  درادـن  تافانم  مدرم  اب  یتاروما  رد  مالـسلا  مهیلع 
(146  ،) تسا هدوب  نینچ  نیا  زین  ناشیا  هریس  و  دندرک . یم  لمع  نآ  هب  دنوادخ ، رب  لکوت  اب  دیدحالص  تروشم و  زا  سپ  دندرک و  یمن 

نفد ار  ذاعم  نب  دعـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یتقو  هنومن  ناونع  هب  دنداد . یمن  تسد  زا  ار  ریبدـت  ناشرما  نیرت  یئزج  رد  یتح 
هدـنب یتقو  هک  دراد  تسود  دـنوادخ  نکلو  دـسوپ  یم  يدوزب  وا  هک  مناد  یم  هکنیا  اب  : ) دـندومرف دـندیچ و  بترم  ار  وا  ربق  دـندرک  یم 

رما نآ  هب  زین  ار  نآ  رگید  دنتـشاد و  یمرب  مدق  تیافک  هزادنا  هب  قزر  تشیعم  رد  و  ((، 147) دنک يراک  مکحم  دهد  یم  ماجنا  ار  یلمع 
هتـسناد ناشدوخ  هیحان  زا  ار  نآ  هدومن و  تمذم  دنا  هدش  التبم  یبیاصم  هب  روما  رد  يریبدـت  یب  رثا  رد  هک  ار  یناسک  و  ( 148 ،) دنا هدرک 

قزر لابند  دنیـشنب و  لزنم  رد  هک  یـسک  لوا :  : ) زا دنترابع  اهنآ  دوب و  دهاوخن  رث  ؤم  اهالب  نیا  عفر  رد  اهنآ  ياعد  هک  دنا  هدومرف  دـنا و 
هداد یلام  وا  هب  ادخ  هک  یـسک  مود :  يور ،؟  قزر  لابند  هک  مدرکن  رما  ار  وت  ایآ  دوش : یم  هتفگ  وا  هب  دـنک ، قزر  بلط  ادـخ  زا  دورن و 

هب هک  یـسک  موس :  مدرکن ،؟  رما  لام  حالـصا  يور و  هنایم  هب  ار  وت  ایآ  دوش : یم  هتفگ  وا  هب  دنک ، جرخ  شیعقاو  هار  ریغ  رد  ار  نآ  نکل 
هک يدرم  مراهچ :  مدرکن ،؟  رما  نتفرگ  دهاش  هب  ار  وت  ایآ  دوش : یم  هتفگ  وا  هب  نآ ،  رب  نتفرگ  دهاش  نودب  دهد  ضرق  ار  یلام  یصخش 
وت تسد  هب  قالطار -  وا  رما  ایآ  دوش : یم  هتفگ  وا  هب  دنک ، تحار  شرـسمه  تسد  زا  ار  وا  ادخ  هک  دنک  اعد  دراد  فالتخا  شرـسمه  اب 

((. 149 (؟  مدرپسن
اضق هب  داقتعا  نیاربانب  دنا . هتسناد  ( 150  ) تشیعم رد  يریگ  هزادنا  نید ،  رد  هقفت  زا  سپ  ار  لامک  مامت  مالـسلا  مهیلع  همئا  تهج  نیا  زا 

(151 .) دنوش عمج  رگیدمه  اب  دیاب  هکلب  هتشادن  روما  رد  ریبدت  اب  یفانت  هنوگ  چیه  ردق  و 

ءاجر فوخ و  تلاح  لوصح  - 3

نتشاد دیما  سرت و  نیب  تلاح  دبای ، تسد  تیقفوم  هب  ات  دشاب  هتـشاد  شیاهتیلاعف  یمامت  رد  ناسنا  دیاب  هک  يدنمـشزرا  فاصوا  زا  یکی 
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روما ماجنا  لامتحا  تهج  هب  هدـنیآ  رد  كاـندرد  راوگاـن و  روما  ندیـسر  زا  تسا  ینورد  یتحاراـن  کـی  حودـمم ،  سرت  تلاـح  تسا ، 
فطل و هب  هجوت  تهج  هب  هدننک  لاحـشوخ  روما  هب  ندیـسر  يارب  تسا  ینطاب  طاشن  کی  دـیما ، تلاح  بولطم ،  روما  كرت  بولطمان و 

راثآ دیآ و  یم  باسح  هب  هلیذر  فاصوا  زا  هدوب و  بولطمان  دسرب  طارفا  دح  هب  رگا  تلاح  ود  نیا  زا  مادـک  ره  یهلا ،  نایاپ  یب  تمحر 
دـیآ و یم  دودـحم  شرظن  هب  دـنوادخ  تردـق  هدـش و  یهلا  تمحر  زا  سءاـی  هب  رجنم  دـح  یب  فوخ  ـالثم  تشاد .  دـهاوخ  یبولطماـن 

كالم یب  هب  داقتعا  ناسنا  هک  دوش  یم  بجوم  دـشاب  طارفا  دـح  هب  ءاجر  تلاح  رگا  نینچمه  دـنام و  یمزاـب  بوخ  لاـمعا  زا  ماـجنارس 
هدش وغل  ماکحا  عیرـشت  كالم  ارهق  دنک و  رارقرب  يواست  راکوکین  راکدب و  دارفا  نیب  وا  هک  تروص  نیا  هب  هدرک :  ادیپ  یهلا  لاعفا  ندوب 

حودمم تلاح  نکل  دوب ، دهاوخ  بلط  جرم  جره و  یلاباال و  درف  یـصخش ،  نینچ  دوب و  دهاوخ  هدوهیب  یهلا  نالوسر  لاسرا  هجیتن  رد  و 
زا يرود  کین و  ياهراک  يارب  حیحـص  يزیر  هماـنرب  شا  هناـشن  دـشاب و  هدـنیآ  هب  تبـسن  طاـشن  بارطـضا و  نیب  ناـسنا  هک  تسا  نآ  ، 
رد لقتـسم  ار  دوخ  ناسنا  هک  يا  هنوگ  هب  دریگ  یم  همـشچرس  ردـق  اضق و  هب  حیحـص  داقتعا  زا  تلاح  نیا  دوب و  دـهاوخ  تشز  ياهراک 

دشاب هتشاد  هدنیآ  زا  بارطضا  تلاح  رورش ، زا  يرود  ریخ و  ياهراک  ماجنا  رد  حیحص  ریبدت  اب  هکلب  دنادن  شیاهتکرح  جیاتن  هب  ندیسر 
روما رد  لقتسم  ار  دوخ  دنکن و  دص  رد  دص  دامتعا  شیوخ  هب  مه  دوش  یم  بجوم  لامتحا  نیا  دشاب و  هتشاد  یـصقن  میاهراک  دیاش  هک 

رب ار  هبولطم  راثآ  وا  هک  هتـشاد  یهلا  فطل  هب  دـیما  مشچ  راک ، تامدـقم  ماجنا  زا  سپ  و  دـیآرب ، شـصقاون  عفر  ددـص  رد  مه  درادـنپن و 
ام دنیوگ  یم  دـننک و  یم  هانگ  يا  هدـع  : ) دـنک یم  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  لئاس  یتیار  رد  تهج  نیا  زا  دـنک ، بترتم  شلعف 

تمحر هب  لیم  ناشیا  دنیوگ ، یم  غورد  دنراد  اهوزرآ  هب  لیامت  ناشیا  دومرف : ترـضح  دسرب  ناشگرم  ات  دنتـسه  هنوگ  نیا  میراودیما و 
(.( 152) دنک یم  رارف  نآ  زا  دسرتب  يزیچ  زا  رگا  دنک و  یم  بلط  ار  نآ  دشاب  راودیما  يزیچ  هب  هک  یسک  اریز  دنرادن ، یهلا 

كدابع اعنم  كریداقم  ءاوط  ۀعرس  كریبدت و  فالتخا  نا  یهلا  دنک : یم  ضرع  دنوادخ  هب  هفرع  ياعد  رد  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
ندوب رذـگدوز  تریبدـت و  ندوب -  نوگانوگ  ندوب -  یپ  رد  یپ  اـهلاراب  (، ) 153  ) ءالبلا یف  کنم  سءایلا  نوکـسلا و  نع  کب  نیفراـعلا 

(. دندرگ سویءام  وت  زا  يراتفرگ  رد  دنوش و  فقوتم  تکرح  زا  وت ، هب  فراع  ناگدنب  هکنیا  زا  دوش  یم  عنام  تاردقم 
دنکفا دیاشن  ریدقت  هجنپ  رد  هجنپ 

تسا دالوف  زا  رتتخس  اضق  يوزاب  هکناز 

عرضت اعد و  تلاح  - 4

لامک ار  ادـخ  هدـنب  هک  تروص  نیا  هب  تسا  یهلا  هاگرد  هب  عرـضت  و  ( 154) اعد تلاح  ادـخ ، ناگدـنب  بوخ  ياهراک  اهتلاح و  زا  یکی 
لاعتم دـنوادخ  يزاین  یب  شیوخ و  رقف  هب  هدـنب  تفرعم  رادـقم  ره  و  دـیامن ، بلط  وا  زا  دـنادب و  وا  زا  ار  تالامک  یمامت  دـنادب و  قلطم 

ترضح ( 155  ) میهاربا ترـضح  لیبق  زا  دنوادخ  صلاخ  ناگدنب  هدوب و  تدابع  ساسا  اعد  اذل  دناوخ  یم  رتشیب  ار  دـنوادخ  دـشاب  رتشیب 
دنتشادن يرگید  ياهتیلاعف  دندرک و  یم  اعد  افرص  ناشیا  هک  دشاب  یمن  انعم  نادب  نیا  و  دندوب ، هدننکاعد  رایسب  مالسلا  هیلع  ( 156  ) یلع

هکلب دنتشاد ، اعد  تلاح  یعامتجا  يدرف و  ياهتیلاعف  تیاهن  رد  ناشیا  دهد  یم  ناشن  تنـس  نآرق و  ملـسم و  خیرات  هک  هنوگ  نامه  هکلب 
یـصوصخم ياـعد  یتیلاـعف  ره  هب  تبـسن  مالـسلا  مهیلع  همئا  تاـنایب  رد  تهج  نیا  زا  دنتـشاد  اـعد  تلاـح  هرمزور ،  ياـهراک  نـیح  رد 

دنتـشاد و ار  قیمع  هاگدید  نیا  هعیـش  نایاوشیپ  هک  دریگیم  همـشچرس  ردق  اضق و  هب  حیحـص  شنیب  زا  انعم  نیا  و  تسا ،  هدش  ( 157) دراو
تسا و ناسنا  دوجو  تاردقم  زا  دوخ  اعد  هک  دنا  هدومرف  اذـل  دـندرک ، یم  تیاعر  زین  ار  نآ  حیحـص  مزاول  دـندرک و  یم  جـیورت  ار  نآ 

. دنک یم  فرطرب  ار  ( 158  ) یهلا ياضق 
ترخا و ام  لیجعت  بحاال  یتح  كردق  یف  یل  كراب  کئاضق و  یف  یلرخ  و  دنک ...: یم  ضرع  دنوادخ  هب  زین  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

هتـشادن تسود  هکنیا  ات  نادرگ  كرابم  میارب  ار  تتاریدقت  روآ و  شیپ  میارب  تیاضق  رد  ار  ریخ  دـنوادخ ، (: ) 159  ) تلجع ام  ریخءات  ال 
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 (. يا هداد  ماجنا  دوز  هک  ار  هچنآ  ریخءات  يا و  هتخادنا  ریخءات  هک  ار  هچنآ  ندش  ماجنا  دوز  مشاب 

یهلا ياضق  هب  يدونشخ  تاردقم و  هب  نانیمطا  - 5

ندیسر رد  هک  تسا  قیدص  ناگدنب  هفیرش  تالاح  زا  تلاح  ود  نیا  میدیسر ،  ترایز  زا  رارف  نیا  حیـضوت  هب  روما  نیا  نایب  زا  سپ  لاح 
نآ زا  يدونـشخ  نآ و  هب  ندرک  ادیپ  نانیمطا  شنوئـش و  ایند و  رد  نتفر  ورف  زا  ار  دوخ  سفن  هدرک و  یناسفن  هدهاجم  بش  زور و  نآ  هب 

هتشذگ و ءوسب  هراما  ( 161  ) سفن ناطیش و  ( 160  ) تالیوست زا  هدرک و  فرصنم  یگدنز ،  فلتخم  نوئش  رد  یگدنب  فیاظو  ماجنا  اب  ، 
دنوادخ هدومرف  هب  هتفر و  نوریب  ناطیش  هطلـس  تحت  زا  هک  تسا  هدش  يا  هنوگ  هب  هتفر ،  رتارف  زین  نآ  زا  هدیـسر و  ( 162  ) ۀماول سفن  هب 

يا هزادنا  هب  ( 164  ) شنامیا و  يرادن )  طلـست  نم  ناگدنب  رب  ناطیـش -  وت -  انامه  (، ) 163  ) ناطلـس مهیلع  کل  سیل  يدابع  نا  لاعتم : 
یکـش و چـیه  دراد و  ینطاب  شمارآ  هررقم -  فیاـظو  ینیوکت و  روما  زا  هدومرف -  ردـقم  شیارب  لاـعتم  دـنوادخ  هچنآ  هب  هک  هتفر  ـالاب 

یلع میکح  تاذلاب و  ینغ  ار  دنوادخ  طقف  اریز  دناد  یمن  ملاع  رد  لقتسم  رثوم  ار  يدوجوم  چیه  درادن و  شتاردقم  هب  تبـسن  يا  ههبش 
میلـست رـس  دراد و  ینطاب  تیاضر  لاعتم  دنوادخ  هب  شباستنا  تلع  هب  دنک  یم  ادیپ  ققحت  هچنآ  هب  تبـسن  رتالاب  هکلب  دـناد ، یم  قالطالا 

. دروآ یم  دورف  هققحم  روما  هب  تبسن 
تسد مداد ز  ار  ریبدت  هتشر 

تسنم ياپ  رد  ریدقت  هتشر 
، اهالب عفد  اهتمعن و  رارمتـسا  يارب  ندرک  اعد  شئایلوا و  قح و  تاروتـسد  ندرک  هداـیپ  زا  تسا  یگدـنب  فیاـظو  ماـجنا  یپ  رد  طـقف  وا 

هیلع یلع  هدومرف  هب  هک  تسا  ماـگنه  نیا  رد  دـناد ، یمن  لقتـسم  زین  یگدـنب  ماـجنا  رد  ار  دوخ  یتـح  درادـن  روما  جـیاتن  هب  يراـک  رگید 
ادخ رب  لکوت  یهلا و  ياضق  هب  ندوب  دونشخ  تسا :  زیچ  راهچ  نامیا  ناکرا  : ) دیامرف یم  هک  اجنآ  دوش  یم  لماک  شنامیا  ناکرا  مالسلا 

هدوب و ( 166) ریخ دوش  عقاو  شیارب  هچ  ره  يا  هدنب  نینچ  تهج  نیا  زا  ((، 165  ) شرماوا يارب  ندش  میلست  وا و  هب  روما  ندرک  راذگاو  و 
یتقو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  نانچمه  درادن و  نآ  هب  تبـسن  ( 167  ) یـضارتعا ینطاب و  ینارگن  چیه  تسا و  دونـشخ  نآ  هب 

رد یکرش  چیه  هک  دوش  یم  لئان  میلـس  بلق  هب  یـسک  نینچ  و  (( 168) دـش یم  عقاو  نآ  ریغ  شاک  يا  : ) دومرف یمن  دـش  یم  عقاو  يزیچ 
هنوگ هب  دشاب  یمن  نآ  رد  یلزلزت  کش و  زین  دنیبب و  لقتـسم  نآ  راثآ  لاعفا و  دوجو و  رد  ار  يدوجوم  هک  يا  هنوگ  هب  دوب  دـهاوخن  نآ 

رد هک  یمیلـس  بلق  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  روط  نامه  دشاب  قح  هب  نانیمطا  زا  رتشیب  شـشمارآ  نانیمطا و  یلاعت  قح  ریغ  هب  هک  يا 
ریغ يزیچ  هک  یلاح  رد  هدرک  تاقالم  دنوادخ  اب  هک  تسا  یبلق  نآ  : ) دندومرف ریـسفت  هنوگ  نیا  دوب ، دهاوخ  ناسنا  لاح  هب  دـیفم  تمایق 
لد هک  تسا  نآ  ندـیزرو  دـهز  زا  دوصقم  انامه  تسا و  طقاس  نآ  دـشاب  هدوب  کش  اـی  كرـش  نآ  رد  هک  یبلق  ره  و  تسین ،  وا  رد  قح 
رد درگن و  یم  یلالقتـسا  دید  اب  نآ  نوئـش  ایند و  هب  هک  ( 170  ) تسا یبلق  بلق ،  نیا  لـباقم  رد  ((، 169) دوش هدامآ  ترخآ  يارب  ناسنا 

بیغ ملاع  اب  دـنیب و  یمن  ار  نآ  زج  هک  يا  هنوگ  هب  دـنک  یم  ادـیپ  نآ  هب  یبلق  نانیمطا  هدوب و  دونـشخ  نآ  هب  تسا ،  نینچ  نیا  زین  لـمع 
. دنرادن وا  ياقل  هب  دیما  هدوب و  مورحم  یهلا  تامارک  زا  دارفا  نینچ  نیا  تسا ،  هدرک  عطق  ار  شیملع  ای  يداقتعا  طابترا 

 : هک درک  لمع  نآ  هب  هدرپس و  لد  شوگ  مالـسلا  هیلع  یلع  هدومرف  هب  دـیاب  یلاعت ،  قح  زا  یتیاـضر  شمارآ و  نینچ  هب  ندیـسر  يارب  و 
دنیب و یم  شنامشچ  هک  هچنآ  هطساو  هب  دوشن  لوغشم  شبلق  دهد و  ماجنا  هناصلاخ  ادخ  يارب  ار  اعد  تدابع و  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  )

نیا رد  ((. 171  ) تسا هدـش  هداد  وا  ریغ  هب  هچنآ  هب  ددرگن  نوزحم  دونـش و  یم  شیاهـشوگ  هچنآ  هطـساو  هب  دـنکن  شومارف  ار  ادـخ  دای 
هقالع عطق  تادوجوم  زا  هدش و  فوطعم  یلاعت  قح  هب  شیبلق  هجوت  مک  مک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 172  ) هدومرف هب  هک  تسا  تروص 

هک هدش  بطاخم  یهلا  دنلب  باطخ  نیا  هب  مه  توم  ماگنه  و  دوش ، یم  لئان  نما  ماقم  هب  هدز و  گنچ  میکح  نابرهم  دـنوادخ  هب  هدرک و 
نک عوجر  نئمطم  سفن  يا  (، ) 173  ) یتنج یلخداو  يدابع ،  یف  یلخداف  ۀیضرم ،  ۀیـضار  کبر  یلا  یعجرا  ۀنئمطملا ،  سفنلا  اهتیا  ای  : 
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(. وش دراو  متشهب  رد  وش و  لخاد  مناگدنب  رد  سپ  دشاب  یم  یضار  وت  زا  زین  وا  یتسه و  یضار  وا  زا  هک  یلاح  رد  تراگدرورپ  هب 
هلمج زا  دراد و  يدنلب  راثآ  هک  تسا  یئالاو  ماقم  نیا  يرآ  دشاب ، یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  وا  لآ  دمحم و  ( 174  ) ناگدنب نیا  لماک  درف 
هللااب نم  ؤی  نم  هللا و  نذاب  الا  ۀبیـصم  نم  باصا  ام  دـیامرف : یم  دـنوادخ  هک  روط  نامه  دـشاب  یم  ملاع  هیفخم  روما  هب  بلق  تیادـه  اهنآ 

تیاده ار  شبلق  وا  دشاب  هتشاد  نامیا  ادخ  هب  سک  ره  دوش و  یم  عقاو  دنوادخ  نذا  هب  هکنیا  رگم  تسین  یتبیصم  چیه  (، ) 175  ) هبلق دهی 
دنیب و یم  روما  همه  رد  ار  ادخ  تسد  هک  يا  هنوگ  هب  دشاب  یم  نامیا  ندیـسر  تقیقح  هب  یبلق و  نتفای  تیاده ،  نیا  زا  دارم  دـیامن ) یم 

وت هب  ار  ییاهزیچ  راگدرورپ  تاردقم  (: ) 176  ) کلابب رطخی  ملام  کیرت  ریداقملا  دـیامرف : یم  هطبار  نیا  رد  زین  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما 
تافانم تالاح  نیا  نتـشاد  وا و  هب  تسا  روما  ندـش  یهتنم  هیآ  رد  ادـخ  نذا  زا  دارم  و  درک ،) یمن  روطخ  وت  رکف  هب  هک  دـهد  یم  ناـشن 

لباقم رد  میربب و  بیبط  دزن  ار  ضیرم  الثم  میئامن ،  فرطرب  ناوت  دـح  رد  ار  بیاـصم  نآ  میـشاب  فظوم  یعرـش  رظن  زا  هکنیا  اـب  درادـن 
، دنا هدوب  زین  ردق  اضق و  هب  ملاع  ناشیا  هکنیا  اب  مینک  یم  هدهاشم  مالسلا  مهیلع  همئا  هریـس  رد  ار  رما  نیا  هک  روط  نامه  مینک ،  مایق  ملاظ 

تلاح سپـس  ناشدـنزرف و  ضرم  هب  تبـسن  مالـسلاامهیلع  قداص  رقاب و  ماما  ( 177  ) یتحاران راهظا  زین  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  ماـیق 
هک دـنا  هدرک  شرافـس  ام  هب  اهاعد  رد  تهج  نیا  زا  تسا .  تالاح  نیا  راکـشآ  ياه  هنومن  وا ، گرم  هب  تبـسن  ناشیا  میلـست  تیاضر و 

تبتک ام  الا  ینبیصی  نل  هنا  ملعا  یتح  اقداص  انیقی  یبلق و  هب  رشابت  انامیا  کلئسا  ینا  مهللا  مینک :  بلط  لاعتم  دنوادخ  زا  ار  یماقم  نینچ 
یشاب و مبلق  رـشابم  نآ ،  اب  وت  هک  مهاوخ  یم  ینامیا  وت  زا  اهلاراب  (: ) 178  ) هّلل نیمحارلا  محرا  ای  یل  تمسق  امب  شیعلا  نم  ینـضر  یل و 

میارب هک  ار  هچنآ  هب  یگدنز  زا  ارم  يا و  هتـشون  هدرک و  ریدـقت  میارب  وت  هک  ار  هچنآ  زج  دـسر  یمن  نم  هب  زگره  منادـب  هک  یتسار  نیقی 
هام رخآ  ههد  رد  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  رادروخرب  يدـنلب  بلاطم  زا  اـعد  نیا  اـهنابرهم .) نیرتناـبرهم  يا  نادرگ  یـضار  يا  هدرک  تمـسق 

یمدـق یناسنا  هیلاع  فاصوا  نیا  هب  فاصتا  ریـسم  رد  دـیاب  ام  نیاربانب  دوش . یم  رارکت  تسا  هام  نیا  مایا  فرـشا  زا  هک  ناضمر  كراـبم 
طرش تایاور  تایآ و  یمامت  رد  اذل  دنادرگ . فصتم  تالامک  نیا  هب  ار  ام  سفن  هداد و  ناشن  ام  هب  ار  رتالاب  ياههار  دنوادخ  ات  میرادرب 

یم ادـخ  زا  تراـیز  نیا  رد  تهج  نیا  زا  هللااـب ،  نم  ؤی  نم  و  دومرف : هک  تسـالاب  هیآ  رد  شدـهاش  دـناد و  یم  هدـنب  دوـخ  مادـقا  ار  لوا 
. دنادرگ شیاضق  هب  دونشخ  تاریدقت و  هب  نئمطم  ار  ام  سفن  وا  هک  میهاوخ 

کئاعد كرکذب و  ۀعلوم  موس :  لصف 

اعد رکذ و  هب  قایتشا  صرح و 

راگدرورپ دای  هب  قایتشا  عناوم 

تالامک هب  فاصتا  بابسا  میوشن و  بکترم  نآ  هب  لمع  ماقم  رد  ات  دوب  هجوتم  نآ  لوصح  عناوم  هب  دیاب  یناسفن  تالامک  لیصحت  يارب 
 ، نآ هب  ندیـسر  هار  ناسنا و  دوجو  زا  یقیقح  فدـه  نایب  زا  سپ  هک  تسا  نآ  میرک  نآرق  یتیبرت  شور  هک  روط  نامه  دوش  مهارف  رتهب 

نسح نیحلاصلا و  ءادهشلا و  نیقیدصلا و  نییبنلا و  نم  مهیلع  هللا  معنا  نیذلا  عم  کئلواف  لوسرلا  هللا و  عطی  نم  و  نآ :  ناقیفر  ناتسود و 
ءایبنا و زا  تسا  هداد  تمعن  اهنآ  رب  دنوادخ  هک  دوب  دهاوخ  یناسک  اب  دنک  تعاطا  شلوسر  ادخ و  زا  هک  یـسک  و  (: ) 179  ) اقیفر کئلوا 

امنا اودع  هوذختاف  ودع  مکل  ناطیـشلا  نا  ار : نآ  نانزهر  نانمـشد و  و  دنتـسه .) یناقیفر  بوخ  ناشیا  و  ناحلاص ،  ءادهـش و  نیقیدص و 
یم توعد  ار  شبزح  یتسارب  دیریگب ، نمشد  ار  وا  سپ  تسامش  نمشد  ناطیـش  انامه  (: ) 180  ) ریعسلا باحصا  نم  اونوکیل  هبزح  اوعدی 

یهلا بضغ  ای  تلالـض  هب  التبم  دشاب و  رایـشه  یگدنب  قیرط  کلاس  ناسنا  ات  هدومن  یفرعم  دندرگ ) رو  هلعـش  شتآ  باحـصا  زا  ات  دنک 
(181 .) ددرگن

شـشوج ام  دوجو  رد  قایتشا  تلاح  ات  دز  راـنک  ار  اـهنآ  درک و  هجوت  نآ  عناوم  هب  دـیاب  لوا  زین  راـگدرورپ  داـی  هب  قاـیتشا  لوصح  يارب 

هللا نیما  ترایز  حرش  نیتبخم : www.Ghaemiyeh.comيامیس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 44 

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


. دنک
نک شوم  رش  عفد  ناج  يا  لوا 

نک شوج  مدنگ  عمج  رد  ناهگناو 
تسام رابنا  رد  دزد  یشوم  هنرگ 

(182  ) تساجک هلاس  لچ  لامعا  مدنگ 

ینورد عنام  فلا - 

، اـهیندروخ هب  لـیامت  یعیبـط  روـط  هب  هک  تسا  هدـش  هدـیرفآ  يا  هنوـگ  هب  تاـناویح  دـننام  هک  تـسا  ناـسنا  يداـم  تـقلخ  هوـحن  نآ  و 
هتشادن یتیدودحم  دنک و  لمع  هنادازآ  روط  هب  اهنآ  دروم  رد  دهاوخ  یم  دراد و  نآ  لاثما  و  اهیندینش ، اهیندید و  اهیندیشوپ ، اهیندیـشون ،

زا منک  یم  تیاکـش  وت  هب  اراـگدرورپ  ( ) 183  ) ۀعلوم کیـصاعمب  اسفن ... وکـشا  کیلا  یهلا  مالـسلا :  هیلع  داجـس  ماما  هدومرف  هب  دشاب و 
وا رظن  رد  زین  تالیامت  نیا  فده -  هب  ندیـسر  يارب  ییایند -  تایح  نیا  موادـت  ءاقب و  يارب  و  دراد ) قایتشا  وت  ياهتیـصعم  هب  هک  مسفن 
ام انلعج  انا  هّلل  هّلل  دـیامرف : یم  نآرق  تهج  نیا  زا  دـنک . باختنا  رـش  هار  رب  ار  ریخ  هار  تساوخ  رگا  هک  دوش  ناحتما  ات  هدـش  هداد  تنیز 

مینک ناحتما  ار  اهناسنا  ات  میداد  رارق  نآ  تنیز  تسا  نیمز  يور  رب  هچنآ  انامه  (، ) 184  ) المع نسحا  مهیا  مهولبنل  اهل  ۀنیز  ضرالا  یلع 
یمن تاناویح  رد  تسا و  یناسنا  یعامتجا  یناگدـنز  مزاول  زا  هک  دراد  يرگید  تالیامت  زین  و  دـنراد ،) يرتوکین  لـمع  کـی  مادـک  هک 

 . تسا ییایند  یناگدنز  مزاول  زا  اهنآ  یمامت  هک  نآ ،  لاثما  ترهش و  ماقم و  هب  بح  دننام  دشاب 

ینوریب عنام  ب - 

رد ار  وا  رـشب  ناحتما  يارب  لاعتم  دـنوادخ  اریز  ناسنا ،  رظن  رد  ار  قح  فـالخ  رادرک  لاـمعا و  تسا  ناطیـش  ندرک  تنیز  ءاوغا و  نآ  و 
هب اراگدرورپ ! (، ) 185  ) نیعمجا مهنیوغال  ضرالا و  یف  مهل  ننیزال  ینتیوغا  امب  بر  تفگ :  دنوادخ  هب  هک  اجنآ  تسا  هداد  نذا  رما  نیا 

تیاکح شلمع  راتفگ و  نیا  منک )  یم  هارمگ  ار  اهنآ  یمامت  منک و  یم  تنیز  نیمز  رد  ناشیا  يارب  اـمتح  يدرک  هارمگ  ارم  هکنآ  ببس 
رفک دحرـس  ات  هک  ییاج  ات  هدرک  ادـیپ  درمت  تفلاخم و  هب  قاـیتشا  ناـسنا  هک  دوش  یم  بجوم  اـهتنیز  نیا  دـنک و  یم  راـگدرورپ  نذا  زا 

: دیامرف یم  میروخن  ار  وا  ياهتنیز  بیرف  میشاب و  رادیب  ات  دیامرف  یم  رکذ  ار  ناطیش  بیغرت  دراوم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  دور . یم  شیپ 
بیرف و اه و  هدـعو  اهوزرآ و  هب  نتـشاد  نانیمطا  زا  وا و  ياـهییوج  هراـچ  رکم و  ناطیـش و  ياـه  هسوسو  زا  میرب  یم  هاـنپ  وت  هب  ایادـخ  )
رد هک  ار  هچنآ  دشاب  وکین  هکنیا  ای  تتیصعم  ندرک  کبس  تتعاطا و  رد  ندرک  هارمگ  هب  تبسن  ام  رد  دزروب  عمط  وا  هکنیا  و  وا ، ياهماد 
رد نک  يرایبآ  ایادخ  دنک : یم  ضرع  هک  اجنآ  ات  تاعاط -  ام -  يارب  دیآیم  شدـب  وا  هچنآ  ام  رب  دـشاب  نیگنـس  ای  دـهدیم  هولج  ام  رظن 

تلالض هچ  تیاده  ربارب  رد  دشاب  یتلالـض  اج  ره  لاح  ره  هب  (( 186  ) شیاهرکم ضقن  رد  نک  فطل  ام  هب  ار و  شلمع  راکنا  ام  ياـهلد 
. دیامن یم  بیغرت  نآ  رب  هداد و  تنیز  هتشاد و  روضح  اجنآ  رد  ناطیش  یلمع ،  ای  یقالخا  ای  يداقتعا 

راگدرورپ دای  هب  قایتشا  بابسا 

هب هجوت  لیامت و  شحور ،  تقلخ  ظاحل  هب  نکل  دراد  شنوئـش  ملاع و  نیا  هب  لـیامت  هجوت و  شیداـم  تقلخ  ظاـحل  هب  دـنچ  ره  ناـسنا 
هّلل اهیوقت  اهروجف و  اهمهلاف  اهیوسام  سفن و  و  دیامرف : یم  میرک  نآرق  تسا ،  هدش  هدراذـگ  وا  رد  اهیدـب  اهیبوخ و  كرد  بیغ و  ملاع 

: دـیامرف یم  زین  و  درک ) ماهلا  ار  سفن  ياهیبوخ  اهیدـب و  وا  هب  سپ  درک  قلخ  يواسم  روط  هب  ار  وا  هکنآ  یناسنا و  سفن  هب  مسق  (، ) 187)
امـش دزن  ار  نامیا  دنوادخ  نکلو  (، ) 188  ) نایـصعلا قوسفلا و  رفکلا و  مکیلا  هرک  مکبوـلق و  یف  ۀـنیز  ناـمیالا و  مکیلا  ببح  هللا  نکلو 
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رد یهلا  ماـهلا  هب  رگا  و  داد .) رارق  راوگاـن  امـش  دزن  ار  تیـصعم  قـسف و  رفک و  داد و  تـنیز  امـش  ياـهلد  رد  ار  نآ  داد و  رارق  بوـبحم 
میلـست تعاـطا و  ناـمیا و  ریـسم  رد  ار  شیدوجو  تـالیامت  ددـنب و  راـک  هب  تسا  دـشر  رازبا  زا  هک  ار  لـقع  هدرک و  ءاـنتعا  دوخ  تقلخ 
تیانع دروم  هدش و  راگدرورپ  دای  هب  فرـشم  دنکن ، ییانتعا  وا  ياهتنیز  ناطیـش و  تالیوست  هب  دـهد و  رارق  شئایلوا  لاعتم و  راگدرورپ 

نا دوش : یم  انیب  دوخ  رش  ریخ و  ياههار  هب  هدش و  وا  هطلس  تحت  زا  نتفر  نوریب  ناطیـش و  درط  بجوم  هک  يا  هنوگ  هب  دریگ  یم  رارق  وا 
یم سامت  اهنآ  اب  اهناطیـش  زا  يا  هدع  یتقو  نیقتم  انامه  و  ( ) 189  ،) نورصبم مه  اذاف  اورکذت  ناطیـشلا  نم  فئاط  مهـسم  اذا  اوقتا  نیذلا 

(. دنوش یم  انیب  ناهگان  سپ  هدش  رکذتم  دنریگ 
اب راگدرورپ  رکذ  ماگنه  هک  دـشاب  هتـشاد  هجوت  نم  ؤم  ناسنا  یتقو  اریز  تسا ،  لاعتم  راگدرورپ  دای  هب  قاـیتشا  مهم  بابـسا  زا  یکی  نیا 
ات هکنیا  و  دنک ) دای  ارم  هک  متسه  یسک  نیشنمه  نم  یـسوم  يا  (: ) 190  ) ینرکذ نم  سیلج  انا  یسوم  ای  هک :  تسا  نیشنمه  یـسک  هچ 

ناک امئاق  هللا  رکذ  یف  ناک  ام  ةالص  یف  نم  ؤملا  لازیال  دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هکیروط  هب  دشاب  یم  زامن  رد  تسادخ  دای  رد  یتقو 
دنوادـخ دای  رد  یتقو  ات  تسا  زامن  رد  نم  ؤم  هراومه  ( ) 191 ... ) امایق و هللا  نورکذی  نیذـلا   : ) لوقی یلاعت  هللا  نا  اعجطـضم ، وا  اسلاج  وا 

ار ادخ  هداتسیا و ... لاح  رد  هک  دنتـسه  یناسک  لقع  نابحاص  دیامرف : یم  لاعتم  دنوادخ  اریز  باوخ  لاح  رد  ای  هتـسشن  ای  هداتـسیا  دشاب 
(. دننک یم  دای 

سوفنلا لالعا  ءاود  هللا  رکذ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تسا  ینورد  ياهرد  هدنرب  نیب  زا  دنوادخ  دای  هک  دشاب  هتـشاد  هجوت  زین  و 
(، 193  ) بلقلا ةویح  رکذـلا  یف  هک :  دوش ، یم  نآ  تینارون  لد و  تایح  بجوم  زین  و  تساهناج )  ياهدرد  ياود  دـنوادخ  داـی  (، ) 192)

رون رکذـلا  هک  دوش  یم  تمحر  لوزن  هنیـس و  يالج  رکف و  لقع و  تینارون  بجوم  نینچمه  و  تسا )  دـنوادخ  دای  رد  بلق  یناگدـنز  )
و تساه ...  هنیـس  يالج  اـهناج و  یگدـنز  لـقع و  رون  یهلا  رکذ  (، ) 194  ) ۀـمحرلا لزنتـسی  و  رودـصلا ... ءالج  سوفنلا و  ةایح  لقعلا و 

امش ات  دینک  دای  ارم  سپ  (، ) 195  ) مکرکذا ینورکذاف  هک :  دراد  لابند  هب  ار  زین  ادخ  دای  اهنیا ، همه  زا  رتالاب  و  دـنک ) یم  لزان  ار  تمحر 
نیا هب  هجوت  تسا ،)  رترب  رتگرزب و  ادـخ  داـی  اـمتح  (، ) 196) ربکا هللا  رکذـلو  ادـخ  هب  تبـسن  هدـنب  دای  زا  تسا  رتالاب  نآ  و  منک )  دای  ار 

زا ار  وا  ات  دراد  ءوسلاب  هراما  سفن  اب  رمتـسم  هدـهاجم  کی  هب  زاین  رما  نیا  لوصح  هتبلا  دوش . یم  دـنوادخ  دای  هب  قایتشا  بجوم  بلاـطم 
(، 197  ) بولقلا نئمطت  هللا  رکذـب  الا  هک :  دـنک  لصاح  یهلا  رکذ  هب  نانیمطا  تلاـح  اجیردـت  هدرک و  فرـصنم  شنوئـش  اـیند و  هب  هجوت 

(. دوش یم  نئمطم  اهلد  دنوادخ  دای  اب  دیشاب  هاگآ  )

دنوادخ دای  هب  قایتشا  راثآ 

رگید هک  ییاج  ات  هدـش  داجیا  راـگدرورپ  هب  تبحم  وا  رد  هک  يا  هنوگ  هب  هدـش  دـنوادخ  داـی  هب  سفن  قاـیتشا  بجوم  روما  نیا  هب  هجوت 
هتـسج و يرازیب  وا  دای  ریغ  هب  یتذل  ره  زا  و  تسا )  نیبحم  تذل  رکذ  ( ) 198  ،) نیبحملا ةذل  رکذلا  هک :  دناد  یمن  نآ  زا  رتالاب  ار  یتذـل 

وت داـی  نودـب  هک  یتذـل  ره  زا  منک  یم  شزرمآ  بلط  وـت  زا  و  ( ) 199  ) كرکذ ریغب  ةذـل  لـک  نم  كرفغتـسا  و  دـنک ، یم  ترفغم  بلط 
 ، ۀلفغلا تاقوا  یف  كرکذل  ینهبن  و  هک :  دنک  شدوخ  هجوتم  هدرک و  رادیب  تلفغ  تاقوا  رد  ار  وا  هک  دـهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  و  دـشاب )

رارق هللا  لها  رکذ و  لها  ار  وا  هک  تسا  هتفای  تسد  يا  هیامرـس  هب  هک  تساجنیا  نک )  رادـیب  تلفغ  تاقوا  رد  تداـی  يارب  ارم  و  ( ) 200)
(، 201  ) ناطیـشلا نم  ۀمالـسلا  هحبر  نم و  ؤم  لک  لام  سءار  هللا  رکذ  هک :  دـنادرگ ، یمن  لوغـشم  دوخ  هب  ار  وا  يرگید  رما  چـیه  هداد و 

( دنتسه ادخ  لها  رکذ  لها  ( ) 202  ) هللا لها  رکذلا  لها  و : تسا )  ناطیش  زا  ندنام  ملاس  نآ  دوس  تسا و  نم  ؤم  ره  هیامرس  دنوادخ  دای  )
دنا هتفرگ  ایند  زا  لدـب  ار  نآ  اهنآ  هک  تسا  یلها  دـنوادخ  رکذ  يارب  ( ) 203  ) ةراجت مهلغـشتالف  الدب  ایندلا  نم  هوذخا  الها  رکذلل  نا  و :
دای عاعـشلا  تحت  ار  يزیچ  ره  دای  ینعی  هداد  حیجرت  يدای  ره  رب  ار  دنوادخ  دای  یتح  دـنک ) یمن  لوغـشم  دوخ  هب  یتراجت  ار  ناشیا  سپ 

ره زا  تدوخ  دای  هب  ار  ام  ياهلد  و  ( ) 204  ) رکذ لک  نع  كرکذب  انبولق  لغـشا  و  هک :  دراذگ  یم  مدق  روحم  نآ  رب  هداد و  رارق  دنوادخ 
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 (. نادرگ لوغشم  يدای 

نآ قیداصم  رکذ و  بتارم 

نآ قیداصم  رکذ و  بتارم 

دای زا  هبترم  کـی  هب  قاـیتشا ،  راـثآ  نتـشاد  اـب  قاتـشم  ناـسنا  نآ ،  بابـسا  لیـصحت  یهلا و  رکذ  هب  قاـیتشا  عناوم  نرک  فرطرب  زا  سپ 
ینمهلا و یهلا و  دنک : یم  ضرع  دنوادخ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هچنانچ  دنک  یم  ادیپ  قایتشا  زین  نآ  بتارم  هب  هکلب  هدرکن  افتکا  دـنوادخ 

یم الاب  نآ  زا  رگید  هبترم  هب  يا  هبترم  زا  هک  ار -  تیپایپ  دای  هب  قایتشا  هلو و  نک  ماـهلا  نم  هب  ایادـخ  (، ) 205  ) كرکذ یلا  كرکذب  اهل 
. دراد یبتارم  دنوادخ  دای  نیاربانب  مور ،)- 

ینابز دای  لوا - 

 . تسا یقیداصم  عاونا و  ياراد  نآ  و 
وت هب  ار  نآرق -  رکذ -  ام  و  (، ) 206  ) مهیلا لزن  ام  سانلل  نیبتل  رکذلا  کیلا  انلزنا  و  دیامرف : یم  شدوخ  هرابرد  هچنانچ  میرک :  نآرق  - 1

 (. تسا هدش  لزان  ناشیا  يوس  هب  هک  ار  هچنآ  مدرم  يارب  ینک  نایب  ات  میدرک  لزان 
: دیامرف یم  دنوادخ  هیظفل ،  راکذا  نآرق و  رب  تسا  لمتشم  هکنیا  رابتعا  هب  زامن : - 2

یم هداد  ادـن  هعمج  زور  هک  یماگنه  نینم  ؤم  يا  (، ) 207  ) هّلل هللا  رکذ  یلا  اوعـساف  ۀعمجلا  موی  نم  ةالـصلل  يدون  اذا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای 
( ربکا هللا  رکذل  و   ) ار هیآ  نیا  هک  روط  نامه  تسا  هعمج  زامن  نامه  هللا  رکذ  زا  دارم  اجنیا  دنوادخ ) دای  يوس  هب  دیباتـشب  زامن  يارب  دوش 

. دنا هدرک  ( 208) ریسفت زامن  هب  اه  یضعب  زین 
حبص وا  ات  هدش  یفرعم  شتافص  ءامسا و  اب  یلاعت  قح  اهنآ  رد  هدیـسر و  ام  هب  مالـسلا  مهیلع  نید  يایلوا  يوس  زا  هک  راکذا : اهاعد و  - 3

هب ار  شرکذ  سلجم  رد  روضح  قیفوت  هتخاس و  رختفم  دوخ  دای  هب  ار  ام  هک  تسا  یهلا  تایانع  زا  یکی  نیا  مینک و  یم  دای  اهنآ  اب  ماش  و 
مالسلا هیلع  داجس  ماما  هدومرف  هب  دنراد و  رب  رد  ار  مالـسا  دنلب  فراعم  زا  يا  هعومجم  هک  يراکذا  هیعدا و  نینچ  اب  مه  نآ  تسا  هداد  ام 

ندـش يراج  ام ، رب  وت  ياـهتمعن  نیرتگرزب  زا  و  ( ) 209  ... ) کئاعدـب انل  کنذا  انتنـسلا و  یلع  كرکذ  ناـیرج  اـنیلع  معنلا  مظعا  نم  و  : 
ام هک  تسا  یهلا  رما  نذا و  نیا  میناوخب ،)  ار  وت  ات  يداد  هزاجا  ام  هب  تیئایربک -  تمظع و  همه  نیا  اب  وت -  هکنیا  ام و  ياهنابز  هب  تدای 

هیلع داجـس  ماما  هدومرف  هب  تسا و  تبـسانم  هچ  نایملاع  راگدرورپ  اب  ار  كاخ  تروص  نیا  ریغ  رد  دـنک و  یم  بیغرت  شندرک  دای  هب  ار 
يدومرف هک  دوبن  بجاو  وت  رما  لاثتما  رگا  نم ،  يادخ  يا  ( ) 210  ) كایا يرکذ  نم  کتهزنل  كرما  لوبق  نم  بجاولا  الول  یهلا  مالسلا 

زا رگا  زین  و  مدرک )  یم  اربم  هیزنت و  دوخ  دای  زا  ار  وت  امتح  دینک ، حیبست  ماش  حبـص و  ار  وا  دینک و  دای  دایز  ار  ادخ  نینم  ؤم  يا  ( 211 :)
یکی نیا  و  مییوگب ،؟  نخـس  ملاع  راگدرورپ  اب  میتسناوت  یم  اجک  دش  یمن  رداص  راکذا  اهتاجانم و  اهاعد و  نیا  نید  ءایلوا  سدقم  نابز 

 . تسام رب  راگدرورپ  ياهتنم  گرزب و  ياهتمعن  زا 
(212  ) ةدابع مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  رکذ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  مالـسلا :  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  لیاضف  رکذ  - 4

تفگ ناوت  یم  دنتـسه  يدـحاو  رون  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  اب  مالـسلا  مهیلع  همئا  هک  اجنآ  زا  و  تسا )  تدابع  بلاطیبا  نب  یلع  دای  )
ام دای  انامه  ( ) 213  ) هللا رکذ  نم  انرکذ  نا  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  روط  نامه  تسا  دـنوادخ  دای  مه  ناشیا  لیاضف  نایب  هک 

 (. تسا دنوادخ  دای  زا  توبن  نادناخ 

یبلق دای  مود : 
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یمامت رد  ار  لاـعتم  يادـخ  هک  تسا  یبلق  داـی  لیـصحت  شعاونا  اـب  یظفل  داـی  زا  ضرغ  تسا و  روکذـم  روضح  هب  هجوت  نآ  تقیقح  و 
. دراد یبتارم  یلاعت  قح  روضح  كرد  هتبلا  مینادب  رضاح  هرمزور  لامعا 

لوا هبترم 

هللا ضرف  ام  دـشا  نم  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  روط  نامه  وا  تابجاو  تامرحم و  اب  ندـش  هجاوم  ماـگنه  تسوا  هب  هجوت 
مرح لحا و  دنع  هللا  رکذ  نکلو  هنم  ناک  نا  ربکا و  هللا  هللا و  الا  هلا  دمحلا هللا و ال  هللا و  ناحبس  ینعا  ال  لاق :  مث  اریثک  هللا  رکذ  هقلخ  یلع 

رایسب دای  هدینادرگ  بجاو  شناگدنب  رب  دنوادخ  هک  ییاهزیچ  نیرت  تخـس  زا  (، ) 214  ) اهکرت ۀیـصعم  ناک  نا  اهب و  لمع  ۀعاط  ناک  ناف 
نکل تسا  یظفل -  رکذ -  زین  نآ  دـنچ  ره  تسین  ربکا  هللا  هللا و  ـالا  هلا  ـال  هللادـمحلا و  هللا و  ناحبـس  مدارم  دومرف : سپـس  تسا  دـنوادخ 

تانایب رد  تهج  نیا  زا  دنک ) شکرت  دوب  تیصعم  رگا  دنک و  لمع  دوب  تعاط  رگا  هک  تسوا  مارح  لالح و  روما  دزن  دنوادخ  دای  مدارم 
اهنآ تقیقح  لابند  هب  دنک و  دروخرب  عرش  تاروتـسد  اب  تریـصب  لقع و  مهف و  اب  ناسنا ،  هک  تسا  هدش  دیکءات  رایـسب  مالـسلا  هیلع  همئا 

تاجرد مالسلا  هیلع  قداص  ( 215  ) ماما دـشاب و  تسـس  اهنآ  تاروتـسد  هب  یلمع  یبلق و  مازتلا  رظن  زا  یلو  دـیارایب  ار  رهاظ  طقف  هن  دور 
مالـسلا مهیلع  همئا  نید و  یلـصا  دوصقم  تسا و  هدومرف  ریـسفت  تریـصب  هب  ( 216  () مهبر دـنع  تاجرد  مه   ) ینآرق تاـیآ  رد  ار  ناـمیا 
دنوادـخ اب  طبترم  وا  حور  صخالاب  ناسنا  دوجو  داعبا  یمامت  ات  تسا  لاعتم  دـنوادخ  ینارون  تاروتـسد  هب  ناسنا  نطاـب  رهاـظ و  شیارآ 

دوش اربم  ینورد  كرش  بتارم  زا  دسرب و  تقیقح  هب  شنامیا  هکنیا  ات  دنادب  لاعف  رظان و  رضاح و  یگدنز  نوئـش  یمامت  رد  ار  وا  دوش و 
دنرادـن نامیا  مدرم  تیرثکا  و   ) نوکرـشم مه  الا و  هللااب  مهرثکا  نم  ؤی  ام  و  هفیرـش :  هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  روط  نامه 

كرش دنهد  یم  ماجنا  هک  ار  یناهانگ  تسین و  دارم  تدابع  كرش  تسا و  تعاط  كرش  دارم  : ) دیامرف یم  دنشاب ) یم  زین  كرـشم  رگم 
شتـسرپ ار  وا  ریغ  هـکنیا  هـن  دـنوش  یم  كرـشم  شتعاـط  رد  دـنوادخ  هـب  سپ  دـننک  یم  تعاـطا  ار  ناطیــش  نآ  رد  هـک  تـسا  تعاـط 

یمن تساجن  بجوم  هک  تسا  ینطاب  یفخ و  كرـش  كرـش ،  زا  دارم  دـنادیم و  عمج  لباق  كرـش  اب  ار  نامیا  هفیرـش  هیآ  ((. 217) دننک
نآ هب  مالـسلا  مهیلع  همئا  هک  روط  نامه  تسا ،  كرـشم  رفاک و  تاساجن  زا  یکی  هک  تسا  حرطم  یهقف  ثحابم  رد  هک  يروط  نآ  دوش 

اب نامیا  نییاپ  بتارم  زا  يا  هبترم  ره  نیاربانب  تسین ،  يرهاظ  قاـفن  رفک و  ناـشدارم  دـنا و  هدرک  قـالطا  مه  ( 219  ) قافن و  ( 218) رفک
نیا زا  تسا .  مزال  هبترم  نآ  اب  بسانم  دـنوادخ  صاخ  دای  اهنآ  ندـش  فرطرب  يارب  دوش و  یم  عمج  قافن  رفک و  كرـش و  يـالاب  هبترم 
ماقم رد  کیرحت  رتشیب و  تریـصب  بجوم  هللاءاشنا  ات  میوش  یم  روآدای  هدرک و  يدـنب  هتـسد  ار  یبلق  رکذ  بتارم  یلک  روط  هب  اـم  تهج 

. دوش لمع 
ءاقب لایخ  وا و  نداد  يزور  رد  دـنوادخ  هب  هجوت  مدـع  بجوم  ایند  هب  نتـشاد  صرح  الثم  هلیذر ،  فاصوا  هب  فاـصتا  مدـع  مود :  هبترم 

یتمعن و بحاص  هب  تمعن  ياطعا  رد  دنوادخ  هب  هجوت  مدع  بجوم  نتشاد  دسح  زین  دوش و  یم  ترخآ  لیصحت  مدع  نآ و  نوئش  ایند و 
بجوم نتشاد ،  ینیب  گرزبدوخ  تلاح  ربکت و  نینچمه  دوش و  یم  دوسح  صخـش  هب  نآ  لثم  ياطعا  رد  دنوادخ  تردق  ندوب  دودحم 

یم وا  نیمارف  ربارب  رد  درمت  نایغط و  شا  هجتن  هک  نتـسناد  یلامک  یتسه و  ياراد  ار  دوخ  یتسه و  تـالامک  رد  دـنوادخ  هب  هجوت  مدـع 
فاصوا ریاس  تسا  نینچمه  و  تسا .  هدش  هدرمـش  رفک  لوصا  زا  تفـص  هس  نیا  یتایاور  رد  و  داد ، خر  ناطیـش  رد  هک  روط  نامه  دوش 

ادخ نیمارف  ربارب  رد  ندوب  قلطم  ( 220  ) میلست دشاب  هبترم  نیا  زا  دسر  یم  رظن  هب  و  دنا . هدش  یفرعم  ینورد  رفک  قافن و  هناشن  هک  هلیذر 
هب هجوت  مدـع  بجوم  يا  هلیذر  تفـص  ره  تقیقح  رد  و  اـهنآ ، تیناـقح  رد  نتـشادن  ضارتـعا  ههبـش و  کـش و  شئاـیلوا و  لوـسر و  و 

 . تسا ینورد  قافن  ای  كرش  ای  رفک  زا  یعون  دوخ  نیا  هک  دشاب  یم  وا  زا  تلفغ  تهج و  نآ  رد  دنوادخ 
 ، ناشدوجو فاصوا و  لاعفا و  رد  نتسنادن  لقتسم  رث  ؤم  ار  يدوجوم  چیه  وا و  تیبوبر  نوئـش  رد  لاعتم  دنوادخ  ندرک  دای  موس :  هبترم 
رد ار  دنوادخ  دیآ و  شیپ  وا  يارب  يدیحوت  یحور  تلاح  کی  ات  هتشاد  تبقارم  هتشذگ  بتارم  رد  دیاب  ناسنا  هبترم  نیا  هب  ندیسر  يارب 
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نیا رد  میرک  نآرق  تسا ،  نینچ  نیا  وا  هک  روط  نامه  دنیبب  لاعف  رـضاح و  هیدوجو  تالامک  روهظ  تهج  زا  تانکـس  تاکرح و  یمامت 
و یهتنملا ،  کبر  یلا  نا  هّلل و  هّلل  دـیامرف : یم  زین  و  تسا )  يراک  رد  دـنوادخ  زور  ره  ( ) 221  ) نءاش یف  وه  موی  لک  دـیامرف : یم  هراب 
و يرخالا ،  ةاشنلا  هیلع  نا  و  ینمت ،  اذا  ۀـفطن  نم  یثنالا ،  رکذـلا و  نیجوزلا  قلخ  هنا  و  ایحا ، تاـما و  وه  هنا  و  یکبا ،  کحـضا و  وه  هنا 

یم هدنز  دناریم و  یم  وا  دنایرگ و  یم  دنادنخ و  یم  وا  دشاب و  یم  تراگدرورپ  يوس  هب  روما -  نایاپ -  و  (، ) 222  ) ینقا ینغا و  وه  هنا 
زاـین رقف و  زین  و  دراد ) یم  هگن  دـنک و  یم  زاـین  یب  وا  و  دوـش ... یم  هتخیر  هک  يا  هـفطن  زا  درک  قـلخ  ار  نز  درم و  تـفج  ود  وا  دـنک و 

یفرعم یهلا  تایآ  ناشنوئـش  یماـمت  رد  ار  اـهنآ  میرک  نآرق  هک  روط  ناـمه  دـنک  كرد  اـهنآ  هیدوجو  نوئـش  دوجو و  رد  ار  تادوجوم 
فکی ملوا  قحلا  هنا  مهل  نیبتی  یتح  مهسفنا  یف  قافالا و  یف  انتایآ  مهیرنـس  هّلل  هّلل  دناد : یم  اهنآ  رب  دوهـشم  ای  دهاش  ار  دنوادخ  هدرک و 
ناشیا يارب  دوش  راکشآ  ات  میهد  یم  ناشن  ناشیا  هب  اهناسنا  دوخ  تادوجوم و  رد  ار  دوخ  تایآ  ( ) 223  ) دیهش یش ء  لک  یلع  هنا  کبرب 
یمامت رد  ار  تادوجوم  يرگید  تایآ  رد  و  تسا )  زیچ  ره  رب  دوهشم -  هاوگ -  هک  تراگدرورپ  يارب  تسین  یفاک  ایآ  تسا  قح  وا  هک 
هیدوجو تالامک  یمامت  رد  لاعتم  ( 224) دنوادخ يدوجو  هطاحا  نودب  يدوجو  ریخـست  نیا  هدرک و  یفرعم  راگدرورپ  رخـسم  ناشنوئش 
دنوادـخ ار  یقیقح  لـعاف  هدرک و  یفرعم  ندوب  هنیمز  روط  هب  طـقف  تـالامک  راـهظا  رد  ار  تادوـجوم  یفرط  زا  و  دـشاب ، یمن  اـهنآ  رب  وا 

نحن ام  توملا و  مکنیب  انردـق  نحن  نوقلاخلا ،  نحن  ما  هنوقلخت  متنءاء  نونمت ،  ام  متیءارفا  دـیامرف : یم  هنومن  ناونع  هب  دـناد  یم  لاـعتم 
متنءاء نوثرحت ،  ام  متیءارفا  نورکذت ،  الولف  یلوالا  ةاشنلا  متملع  دقل  و  نوملعتال ،  ام  یف  مکئـشنن  مکلاثما و  لدـبن  نا  یلع  نیقوبـسمب ، 

 ، نوبرـشت يذـلا  ءاملا  متیءارفءا  نومورحم ،  نحن  لب  نومرغمل ،  انا  نوهکفت ،  متلظف  اماطح  هانلعجل  ءاشن  ول  نوع ،  رازلا  نحن  ما  هنوعرزت 
ما اهترجـش  متاشنا  متنءاء  نوروت ،  یتلا  رانلا  متیارفا  نورکـشت ،  الولف  اجاجا  هانلعج  ءاـشن  ول  نولزنملا ،  نحن  ما  نزملا  نم  هومتلزنا  متنءاء 

هرابرد ایآ  مینیرفآ ...  یم  ار  نآ  ام  ای  دیدیرفآ  ار  نآ  امـش  ایآ  دیهاگآ ، دـیزیر  یم  محر  رد  هک  يا  هفطن  زا  ایآ  (: ) 225  ) نوئشنملا نحن 
بجعت هک  يا  هنوگ  هب  مینک  یم  هاک  ار  نآ  میهاوخب  رگا  مینایور ؟  یم  ام  ای  دـینایور  یم  ار  امـش  اـیآ  دـیا ؟ هدیـشیدنا  دـیراک  یم  هچنآ 

خلت و ار  نآ  میهاوخب  رگا  مینک ؟  یم  لزان  ام  ای  دـینک  یم  لزان  ربا  زا  ار  نآ  امـش  ایآ  دـیا ؟ هدیـشیدنا  دیـشون  یم  هک  یبآ  هب  ایآ  دـینک ،
ام ای  دیا  هدیرفآ  ار  نآ  تخرد  امش  ایآ  دینک ؟ یم  رکف  دیزورفا  یم  هک  یشتآ  هرابرد  ایآ  دینک ؟ یمن  رکش  ارچ  سپ  میهد  یم  رارق  روش 

.؟  میدیرفآ
یلا اوعدا  یلیبس  هذه  لق  دیامرف : یم  نآرق  هک  روط  نامه  تسا ،  صلاخ  دیحوت  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  یبن  توعد  زین  و 
یم توعد  ادخ  يوس  هب  هک  نم  هار  تسا  نیا  ربمایپ  يا  وگب  (، ) 226  ) نیکرشملا نم  انا  ام  هللا و  ناحبس  ینعبتا و  نم  انا و  ةریصب  یلع  هللا 

هللادبعا دیامرف : یم  رذابا  هب  شیایاصو  رد  ترضح  نآ  و  مشاب )  یمن  نیکرـشم  زا  نم  تسا و  هزنم  وا  ار و  منیعبات  دوخ و  ییانیب ،  اب  منک 
ار وت  وا  ینیب  یم  ار  وا  رگا  ینیب و  یم  ار  وا  هکنیا  لثم  نک  یگدـنب  نانچنآ  ار  دـنوادخ  (، ) 227  ) كاری هناف  هارتال  تنک  ناف  هارت  کـناک 
وا تیاضر  ای  يورخا  باوث  هب  ندیسر  یهلا -  هزیگنا  نید و  تاروتسد  ندرک  هدایپ  اب  یگدنز  نوئش  یمامت  رد  دنوادخ  یگدنب  دنیب ) یم 
رد تسا )  یبلق  هجوت  نآ  لوا  هبترم  هک  تسا  یبلق  ندـید  دارم  هتبلا   ) وا ندـید  اب  وا -  هب  تبحم  رطاخ  هب  ای  تسا  تدابع  لها  وا  هکنیا  ای 

هنوگ نیا  رگا  الا  منیبب و  یقیقح  دوجو  هیلامک و  فاصوا  هب  فاصتا  لامعا و  ماجنا  يارب  یقیقح  ءادبم  ار  وا  هک  دبای  یم  ققحت  یتروص 
هک تسا  هنوگ  نآ  تادوجوم و  نوئـش  یمامت  رب  طیحم  تسا  يدوجو  وا  اریز  دـیآ  یمن  باـسح  هب  وا  ندـید  دوشن  یبوبر  تاذ  هب  هجوت 

تسوا (، ) 228  ) متنک امنیا  مکعم  وه  و  میلع ...  یـش ء  لکب  وه  نطابلا و  رهاظلا و  رخآلا و  لوالا و  وه  دـنک  یم  یفرعم  ار  وا  میرک  نآرق 
یبلق هدهاشم  نامیا ،  تقیقح  هب  ندیسر  و  دیشاب ) هک  اج  ره  تسامـش  اب  وا  و  تسا ...  ملاع  يزیچ  ره  هب  وا  نطاب و  رهاظ و  رخآ و  لوا و 

هک روط  نامه  دنا  هدش  لئان  تقیقح  نیا  هلماک  هبترم  هب  یهلا  يایلوا  تسا و  هدش  یفرعم  ام  يارب  هک  یتیـصوصخ  نینچ  اب  تسا  دنوادخ 
هک ار  ییادخ  ( ) 229  ) هرا مل  ابر  دبعا  تنک  ام  دومرف : باوج  يا ؟  هدید  ار  تراگدرورپ  ایآ  دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  زا  يوار 

راصبالا ةدـهاشمب  نویعلا  هرت  مل  دـیامرف : یم  دـنک ، یم  لا  ؤس  تی  ؤر  تیفیک  زا  يوار  هکنآ  زا  سپ  و  منک )  یمن  یگدـنب  مشاب  هدـیدن 
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نامه دننک ) یم  هدهاشم  نامیا  تقیقح  اب  ار  وا  اهلد  نکلو  دنیب  یمن  یسح  ندید  اب  ار  وا  اهمشچ   ، ) نامیالا قیاقحب  بولقلا  هتءار  نکلو 
هب یسح  ندید  الوا  اریز  دشاب  یمن  مه  یـسح  ندید  اب  تسین و  ترـضح  نآ  دوخ  صوصخم  ندید  نیا  لصا  دییامرف  یم  هجوت  هک  روط 
هک تسا  نآ  یـسح  ندـید  همزال  ایناث  یهانتمان و  بتارم  هب  تسا  دودـحم  تادوجوم  نیا  قوف  لاعتم  دـنوادخ  دریگ و  یم  قلعت  تاـیدام 
هک یلاح  نیع  رد  اذل  تساهنآ  قوف  تاهج و  یمامت  هب  طیحم  شندوبن  يدام  هظحالم  هب  یلاعت  قح  نکل  دـشاب  صاخ  تهج  رد  دوجوم 
ات هدرک  حیرـصت  بلطم  نیا  هب  شـشیامرف  هلابند  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هچنانچ  تسین  اهنآ  هب  دودـحم  دـشاب  یم  زین  یناکم  تادوجوم  اـب 
یم رذابا  هب  شـشرافس  لاـبند  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دـیاین و  شیپ  يا  ههبـش  یلاـعت  قح  اـب  هطبار  رد  یمومع  راـکفا  يارب 

یمود هک  يدرف  قلطم ،)  روـط  هب  تسا  یقاـب  دوـش و  یمن  ضرف  وا  يارب  یمود  هک  تسا  درف  يزیچ و  ره  زا  لـبق  تسا  لوا  وا  : ) دـیامرف
هک ناسنا  بلق  اثلاث  و  دنوش ، هدید  یلاعت  قح  طاشن  هیاس  طاحم و  تادوجوم  ریاس  هک  دوش  یم  كرد  شتقیقح  یتقو  نآ  دـشاب  هتـشادن 
ریغ هللا  مرح  نکست  الف  هللا  مرح  بلقلا  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  نانچمه  دراد  ار  یکرد  نینچ  نیا  یگتـسیاش  تسوا  تقیقح 

هدیـسر و یقیاقح  نینچ  هب  هک  ءایلوا  نیا  زا  رگید  یکی  و  نکم .)  نکاس  شمرح  رد  ار  وا  ریغ  سپ  تسا  دـنوادخ  مرح  بلق  ( ) 230  ) هللا
وه يذلاو  نیدهی ،  وهف  ینقلخ  يذلا  دیامرف : یم  دنوادخ  وا  هرابرد  هک  تسا  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  دنک  یم  لقن  شنابز  زا  نآرق 

سپ درک  قـلخ  ارم  هک  تـسا  یـسک  نآ  دـنوادخ  و  (، ) 231  ) نییحی مث  ینتیمی  يذـلاو  نیفـشی ،  وـهف  تـضرم  اذا  و  نیقـسی ،  ینمعطی و 
ارم هک  تسا  سک  نآ  دهد و  یم  میافـش  وا  سپ  مدـش  ضیرم  یتقو  دـنک و  یم  باریـس  ماعطا و  ارم  هک  تسا  سک  نآ  دومن و  تیادـه 
وت هب  اما  : ) دیامرف یم  وا  هب  شکمک ،  يارب  مالـسلا  هیلع  لیئربج  لا  ؤس  اب  شتآ  رد  نداتفا  ماگنه  و  دنک ) یم  ما  هدـنز  سپـس  دـناریم  یم 

ماقم رد  درادن و  یلاکـشا  نامیا  هیلوا  لحارم  بسح  هب  وا  زا  ياضاقت  تسا و  ضیف  رد  هطـساو  هکنیا  اب  لیئربج  ((، 232  ) مرادن یجایتحا 
تقیقح نیا  نایب  بجوم  ترـضح  نآ  يدـیحوت  هجوت  نکل  دوش  یم  هضافا  یلاعت  قح  زا  ضیف  طیاسو  نیا  زا  انیوکت  زین  تاضویف  هضافا 

رد هک  یلاح  نیع  رد  هدرک  نایب  ادـخ  زج  یـسک  زا  لا  ؤس  مدـع  ار  ترـضح  نآ  ندـش  لیلخ  تلع  ( 233) رگید تیاور  رد  هچنانچ  هدـش 
يدوجوم ناشیا  هک  دوش  یم  نیا  شعمج  تفر ،  رـصم  رد  یتسود  دزن  نتفرگ  ضرق  يارب  ترـضح  نآ  دیامرف : یم  ( 234) رگید تیاور 

لها فصو  رد  هک  روط  نامه  درک  یم  لا  ؤس  دنوادخ  زا  عقاو  رد  درک  یم  لا  ؤس  مه  یسک  زا  یتقو  دید و  یمن  تالامک  رد  لقتـسم  ار 
زا یندز  مهرب  مشچ  هزادـنا  هب  ار  ناـشیا  زیچ  چـیه  تسا ...  رکاذ  ناـشیا  بلق   : ) هک تسا .  هدـمآ  بلطم  نـیا  جارعم  ثیدـح  رد  ترخآ 

هزادنا هب  دنوادخ  زا  ار  وا  ات  درادن  يزیچ  هچب و  هناخ و  دهاز  و  منیب ...  یمن  قولخم  هب  یتیلوغشم  شبلق  رد  دنک ... یمن  لوغـشم  دنوادخ 
هب ار  شبلق  مشچ  و  : ) دیامرف یم  دـننک  یهلا  ياضر  هب  لمع  هک  یناسک  هرابرد  زین  و  ((، 235) دنادرگ لوغشم  دوخ  هب  یندز  مه  رب  مشچ 

تاجانم وا  اب  نم  زور ، ییانـشور  بش و  یکیرات  رد  هکنیا  ات  منک  یمن  یفخم  وا  رب  ار  مصاخ  تاقولخم  ملع  هدرک و  زاب  متمظع  لالج و 
تمایق فقاوم  یـضعب  خزود و  تشهب و  یفرعم  زا  سپ  یلاعت  قح  هک  اجنآ  اـت  دوش ... عطق  مدرم  اـب  وا  ینیـشنمه  نخـس و  هکنیا  اـت  منک 

فرط هب  هکئالم  تسد  زا  حور  هکنیا  ات  درب ... تذل  وا  هب  رظن  دـنوادخ و  مالک  اب  ات  دراد  یمرب  شدوخ  نیب  وا و  نیب  ار  اهباجح  وا ، يارب 
تزع هب  مسق  زا  سپ  حور  يدرک ،  كرت  هنوگچ  ار  ایند  دیامرف : یم  وا  هب  حور ،  نآ  هب  وا  قایتشا  راهظا  زا  سپ  دنک  یم  دوعص  دنوادخ 

ایند رد  تندب  اب  نم ،  هدنب  ییوگ  یم  تسار  دیامرف : یم  دنوادخ  مرادـن ،  ملع  ایند  هب  الـصا  نم  هک  دـنک  یم  ضرع  يدـنوادخ  لالج  و 
راوج تشهب و  نیا  رد  مهدب ،  وت  هب  ات  نک  لا  ؤس  یهاوخ  یم  هچ  ره  دیامرف : یم  وا  هب  دنوادخ  سپـس  يدوب  نم  اب  تحور  اب  یلو  يدوب 

((. 236  ...) مدش زاین  یب  تتاقولخم  یمامت  زا  نآ  اب  يدناسانش و  نم  هب  ار  تدوخ  ادنوادخ ! دنک : یم  ضرع  حور  وش ، نکاس  نم 
صالخا تماقتـسا ،  اب  دنـشاب و  هدوبن  یقالخا  لیاذر  هب  هدولآ  هانگ و  هب  التبم  دنـشاب و  هدرک  هدهاجم  نامیا  لحارم  رد  هک  یناسک  يرآ 

یقیقح یگدنز  ار  نآ  هدرک و  ادیپ  یسرتسد  یبیغ  رارسا  قیاقح و  نینچ  هب  هتفر و  رانک  ناشبلق  هرهچ  زا  اهباجح  دنشاب  هتـشاد  یگدنب  رد 
حلاص لمع  ماجنا  اب  تسا و  يرکف  ینهذ و  هجوت  تروص  هب  رکذ  هبترم ،  نیا  يادتبا  رد  دننک . یم  دای  ار  دنوادخ  هنوگ  نیا  دـنناد و  یم 

هدـش و يوق  وا  رد  تالاح  نیا  اجیردـت  ات  دـنک  یم  روهظ  وا  يارب  يا  هظحل  روط  هب  یبلق  هدـهاشم  تروص  هب  مک  مک  رکف  نیا  موادـت  و 
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ياهتیلاعف زا  هک  يروط  هب  تسا  ندب  رد  يا  هوشغ  تلاح  اب  هارمه  تالاح  نیا  یعقاو  روهظ  اعون  دنک و  ادیپ  يرتشیب  رارمتـسا  اهنآ  روهظ 
رب یحو  لوزن  یهاگ  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هوشغ  ببـس  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  روط  نامه  دـنام  یم  زاب  يداـع 

هلصاف یسک  دنوادخ  وا و  نیب  درک و  یم  یلجت  وا  رب  ادخ  هک  دوب  یتقو  نآ  : ) دومرف ترـضح  دش ، لا  ؤس  دش ، یم  ضراع  ترـضح  نآ 
صیخشت هتبلا  تسا ،  ( 238  ) هدـش لقن  زامن ، رد  نآرق  ندـناوخ  ماگنه  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رب  تلاح  نیا  ضورع  و  (( 237) دوبن

هبتشم تسا  یهلاریغ  هک  نآ  هب  هیبش  تالاح  اب  ات  دشاب  هدومیپ  ار  هار  نیا  دوخ  یهلا  فراعم  رد  هک  دراد  قذاح  داتـسا  هب  زاین  تالاح  نیا 
مالسلا هیلع  داجس  ماما  هک  روط  نامه  ددرگن . ناطیش  هدافتسا  ببس  ات  دریگب  رارق  حیحص  ریسم  رد  هدش و  لرتنک  تالاح  نیا  مه  دوشن و 

ایرد و نیمز ،  برغم  قرشم و  رد  دبات  یم  نآ  رب  دیـشروخ  هک  ار  هچنآ  عیمج  : ) دیامرف یم  هللا  قح  هب  تفرعم  لها  یهلا و  يایلوا  هرابرد 
رون دوبن  هکلب  درادـن  یقیقح  یعقاو و  دوجو  هیاـس  یملع  رظن  زا  (( 239  ) تسا هیاس  تشگرب  دـننام  ناشیا  دزن  هوک ،  نابایب و  یکـشخ ، 
یم هولج  تقیقح  روط  هب  نیبرهاظ  ییادـتبا و  هاگدـید  رد  نکل  اـعقاو  تسا  نآ  یتسین  تیاـهن  رگناـیب  يرما  نینچ  تشگرب  لاـح  تسا ، 

. دنک
هیآ قیداصم  زا  ار  اهنآ  مالسلا  مهیلع  همئا  تارـضح  دنتـسه و  یفخم  ياهکرـش  هب  التبم  دنتـسین  هنوگ  نیا  هک  یناسک  هاگدید  نیا  قباطم 

ناونع هب  هدید و  لقتـسم  ار  تادوجوم  دوجو  هکنیا  دننام  دـنا ، هدرک  یفرعم  (( 240  ) نوکرـشم مه  الا و  هللااب  مهرثکا  نم  ؤی  ام  و   ) هفیرش
ای لقتـسم  رث  ؤم  شفاصوا  ای  راثآ  روهظ  رد  ار  يدوجوم  ای  و  ( 241 ،) دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هچنانچ  مینک ،  دای  دنگوس  نآ  هب  لاثم 
(. 242) دنا هداد  رکذت  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هچنانچ  مدش  یم  كاله  امتح  دوبن  ینالف  رگا  هک  مییوگب  الثم  میهد  رارق  دنوادخ  کیرش 

یبلق دای  قیداصم 

. راگدرورپ یبلق  دای  لوصح  يارب  تسا  یمزال  بوخ و  دی  ؤم  اهنآ  اب  طابترا  هجوت و  هک  هدش  یفرعم  یقیداصم  یبلق  دای  يارب  لاح 
زا تسا  لاعتم  دنوادخ  هب  هجوت  ماسقا  نیرت  یساسا  نیرت و  لماک  رما  نیا  مالـسلا  مهیلع  همئا  ادخ و  لوسر  زا  تیعبت  هجوت و  ندید ،  - 1
هیآ نیا  رد  ادخ  لوسر  اذل  ناشیا ،  ندوب  یلاعت  قح  هیلامج  هیلامک و  تافص  ءامسا و  رهظم  زین  ناشیا و  زا  یهلا  تاروتسد  نتفرگ  تهج 
رکذ امش  يوس  هب  دنوادخ  قیقحتب  ( ) 243  ) تانیبم هللا  تایآ  مکیلع  ولتی  الوسر  ارکذ ، مکیلا  هللا  لزنا  دق  هّلل  هّلل  تسا ،  هدش  ریبعت  رکذ  هب 
اضر ماما  هک  روط  نامه  دنا ، هدش  یفرعم  رکذ  لها  شتیب  لها  و  دنک ) توالت  ناتیارب  ار  دنوادخ  راکـشآ  تایآ  ات  داتـسرف  لوسر -  ار - 
همئا هب  ناونع  نیا  قالطا  اهنت  هن  هتبلا  ( 245  ،) تسا هدیـسر  بلطم  نیا  رد  يدایز  تایاور  تسا و  ( 244  ) هدومرف هیآ  نیا  رد  مالسلا  هیلع 

رد ناـشیا  هب  هک  يرگید  نیواـنع  یماـمت  هکلب  دـشاب  ناـشیا  قیرط  زا  لاـعتم  دـنوادخ  هب  هجوت  دـیاب  هک  تسا  نیا  رگناـیب  مالـسلا  مهیلع 
نیا هب  دیاب  هللا و ... ۀفیلخ  هللا ،  تاملک  هللا ؛  ۀیآ  میقتـسم ،  طارـص  لیبق  زا  هدش  قالطا  تسا  رتالاب  شرامـش  دح  زا  هک  يرایـسب  تایاور 

هب هجوت  دـیاب  دـعب  نآ  زا  ام  دـنک و  یم  نایب  دـنوادخ  اب  طابترا  رد  ار  ناشیا  يدوجو  داـعبا  زا  يدـعب  اـهنیا  زا  کـی  ره  هک  دـشاب  ظاـحل 
 . مینک لاعتم  دنوادخ 

تسا و یناسنا  هیلاع  تاماقم  هب  لوصو  تاجن و  ببـس  هک  تسا  یبلق  رکذ  مهم  دراوم  زا  یکی  زین  (: 246  ) مالسلا مهیلع  همئا  ترایز  - 2
. ددرگ یم  رت  یلاع  تاضویف  هب  ندیسر  ببس  دشاب  رتشیب  ناشیا  تاماقم  هب  یناسنا  تفرعم  رادقم  ره 

رد ار  ناسنا  فلتخم  لامعا  هک  تهج  نآ  زا  ددرگ  یم  لاعتم  دـنوادخ  هب  ناسنا  هجوت  بجوم  دـنچره  ینید  تاروتـسد  یمامت  زاـمن : - 3
 - هداد نامرف  وا  هکنیا  ناونع  هب  تبرق -  دـصق  اهنآ  ماجنا  رد  هک  يداـبع  تاروتـسد  نکل  دـهد  یم  رارق  یهلا  نیمارف  ندرک  هداـیپ  تهج 

کی زا  زامن  لاـح  نیع  رد  تسا ،  رادروخرب  يا  هژیو  هجوت  کـی  زا  هدـشن ،  ماـجنا  روتـسد  نآ  دـشاب  هدوبن  دـصق  نیا  رگا  تسا و  طرش 
قلطم لامک  ربارب  رد  يدوجو  عوضخ  راهظا  نآ  یمامت  هک  هدـش  لیکـشت  یئازجا  راکذا و  زا  اریز  تسا  دـنم  هرهب  یـصاخ  يداـبع  هجوت 

(247 :) دنیامرف یم  ترـضح  نآ  هک  دنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تهج  نیا  زا  تسا  دـنوادخ 
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يوار زا  دیدرت  . ) دنک یم  يور  وا  رب  دنوادخ  دومرف : هکنیا  ای  دنک -  یم  رظن  وا  هب  دنوادخ  دتـسیا  یم  زامن  رد  نم  ؤم  هدنب  هک  یماگنه  )
رد ار  وا  فارطا  هکئالم  دنارتسگ و  یم  هیاس  وا  رب  نامسآ  قفا  ات  شرس  يالاب  زا  یهلا  تمحر  دوش و  فرصنم  زامن  زا  هکنیا  ات  تسا - ) 

یتسناد یم  رگا  رازگزامن  يا  دیوگ : یم  وا  هب  دتسیا و  یم  شرس  يالاب  هدرک  وا  لکوم  ار  یکلم  دنوادخ  نامـسآ و  قفا  ات  دنریگ  یم  رب 
 (، يدش یمن  ادج  تهاگیاج  زا  يدش و  یمن  هجوتم  رگید  ياج  هب  زگره  ینک  یم  تاجانم  یسک  هچ  اب  دنک و  یم  رظن  وت  هب  یـسک  هچ 
وا تـفرعم  زا  دـعب  دوـش . یم  دـنوادخ  هـب  برق  بجوـم  هـک  يزیچ  نـیرترب  هدـش و  شرافـس  زاـمن  رب  يرایـسب  تاـیآ  رد  تـهج  نـیا  زا 

قیاقح و نآ  ياوتحم  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ینالوط  تیاور  هماقا  ناذا و  ریـسفت  رد  هک  ییاج  ات  تسا  هدش  یفرعم  ( 248) زامن
یم ترـضح  ةولـصلا )  تماق  دـق   ) ریـسفت رد  هک  اجنآ  ات  دـننک  یم  هجوتم  نآ  هب  ار  اـم  هماـقا  ناذا و  يازجا  هطـساو  هب  هک  تسا  یفراـعم 

هوفع و هنارفغ و  هتمارک و  یلا  لج و  زع و  هللا  یلا  لوصولا  ینملا و  كرد  جـئاوحلا و  ءاـضق  تاـجانملا و  ةراـیزلا و  تقو  ناـح  دـیامرف :
هب لـج و  زع و  دـنوادخ  هب  ندیـسر  وزرآ و  ندرک  كرد  جـئاوح و  ندـش  هدروآرب  تاـجانم و  تراـیز و  تقو  دیـسر  (، ) 249  ) هناوضر

ییاهباتک هدش و  تیاور  مالسلا  مهیلع  همئا  زا  يرایسب  تایاور  زامن  تلیضف  تیمها و  رد  و  وا ،) تیاضر  شـشوپ و  شـشخب و  تمارک و 
 . تسا هدش  هتشون  نآ  رارسا  رد  گرزب  ياملع  فرط  زا 

ترضح زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  هک  روط  نامه  دزادنیب  ادخ  دای  هب  ار  ام  شندید  هک  یملاع  نآ  یملاع :  ترایز  - 4
نم دومرف : ترضح  نآ  مینک ؟  تسلاجم  یسک  هچ  اب  هک  دندرک  لا  ؤس  ترضح  نآ  زا  نییراوح  هک  دیامرف : یم  لقن  مالسلا  هیلع  یسیع 

شنخس دزادنا و  ادخ  دای  هب  ار  امش  شندید  هک  یسک  (، ) 250  ) هلمع ةرخالا  یف  مکبغری  هقطنم و  مکملع  یف  دیزی  هتیور و  هللا  مکرکذی 
یلع هک  روط  نامه  تسا )  تدابع  یناسک  نینچ  هب  هاگن  ترایز و   ) اذل دنک ،) لیام  ترخآ  رد  ار  امـش  شلمع  دـنک و  دایز  ار  امـش  ملع 

(. 251) دومرف مالسلا  هیلع 
یم تداـبع  تسا و  دـنوادخ  هب  هجوت  بجوـم  اـهنآ  هب  هجوـت  هک  دـنا  هدـش  یفرعم  سدـقم  عرـش  رد  صوصخلاـب  زین  يرگید  روـما  هتبلا 

. دش رکذ  هک  دوب  ییاهزیچ  نآ  اهنآ  هدمع  نکل  ردام ، ردپ و  هبعک و  هب  هاگن  دننام  ( 252) دشاب
نآ و هب  قایتشا  لوصح  بجوم  رکذ ، هب  ندیشخب  موادت  نآ و  طیارش  بابـسا و  لیـصحت  راگدرورپ و  رکذ  عناوم  ندرک  فرطرب  نیاربانب 
زا سپ  لیمک  ياعد  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  روط  نامه  هدش  یناسنا  رمع  تاقوا و  ینادابآ  بجوم  رکذ  هک  ییاج  ات  ددرگ  یم  شبتارم 

مظعا کسدـق و  کـقحب و  کلئـسا  ینا  مهللا  دـنک : یم  ضرع  هدرک و  بلط  ار  اـنعم  نیا  لاـعتم  دـنوادخ  زا  مـهم  ددـعتم و  ياـه  مـسق 
ادرو اهلک  يدار  وا  یلامعا و  نوکت  یتح  ۀلوصوم  کتمدخب  ةرومعم و  كرکذب  راهنلا  لیللا و  نم  یتاقوا  لعجت  نا  کئامسا  کتافص و 

هک مهاوخ  یم  وت  زا  تئامسا ،  تافص و  نیرتگرزب  تسدق و  ماقم  قح و  هب  دنگوس  اهلاراب ! (، ) 253  ) ادمرس کتمدخ  یف  یلاح  ادحاو و 
هراومه ملاح  هدـش و  دای  کی  مراکذا  لامعا و  یمامت  هکنیا  ات  ینک  لصتم  تتمدـخ  هب  ینادرگ و  دابآ  تدای  اب  زور  بش و  زا  ار  متاـقوا 

یم ناسنا  ناـج  حور و  يدوباـن  گرم و  بجوم  رگید ، روما  هب  قاـیتشا  ربارب  رد  یهلا  رکذ  هب  قاـیتشا  مدـع  و  دـشاب ،) هدوب  تتمدـخ  رد 
 ، کبرقب رفـسلا  هوزی  مل  كرکذـب و  عولولا  هلغـشی  مل  نم  هنا  یهلا  دومرف ، میلعت  یلاکب  فون  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  روط  ناـمه  ددرگ 
هب رفس  هدامآ  دنکن و  لوغشم  دوخ  هب  ار  وا  ترکذ  هب  قایتشا  هک  یـسک  انامه  اهلاراب ! (، ) 254  ) ةرسح هیلع  ۀتتیم  هتیم و  هیلع  هتایح  تناک 

 (. تسا ترسح  وا  رب  شندرم  تسا و  ندرم  وا  رب  شیناگدنز  دشابن ، وت  هب  ندش  کیدزن 

اعد هب  قایتشا 

نتـشاد نآ و  تیمها  تهج  هب  دوش و  یم  لاعتم  راگدرورپ  یبلق  رکذ  بجوم  هک  تسا  یظفل  رکذ  مهم  راکـشآ و  قیداصم  زا  یکی  اـعد 
زا لبق  هک  نآ  لیـصحت  طیارـش  بابـسا و  یهلا و  رکذ  هب  قایتشا  عناوم  یمامت  تهج  نیا  زا  تسا ،  هدش  هناگادج  دوخ ، هب  صاخ  طیارش 

هجوت و اـب  اـت  مینک  یم  رکذ  اـعد  اـب  هطبار  رد  ار  یبلاـطم  رکذ ، لوـصح  رد  اـعد  تیمها  ببـس  هب  دـیآ و  یم  زین  اـجنیا  رد  دـش  رکذ  نیا 
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. دشاب شیازفا  هب  ور  هدش و  ادیپ  نآ  هب  قایتشا  تلاح  اهنآ  تاعارم 

نآ تیمها  اعد و  تقیقح 

زاین رقف و  زج  تادوجوم  ناسنا و  دوجو  تقیقح  هک  اجنآ  زا  دوش ، هدش  هدناوخ  صخـش  هجوت  بلج  بجوم  هک  تسا  یندناوخ  نآ  اعد 
دنچ ره  دنتسه  یلاعت  قح  هدنناوخ  لئاس و  دنراد  هچنآ  رد  تادوجوم  یمامت  تهج  نیا  زا  تسین  یلاعت  قح  هب  يدوجو  نوئش  یمامت  رد 

(255  ) نءاش یف  وه  موی  لک  ضرالا  تاومـسلا و  یف  نم  هلءاسی  دـیامرف : یم  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  دـننکن ، لا  ؤس  اعد و  نابز ،  اب  هک 
کی اب  تادوجوم  ندناوخ  نیا  تسا ،)  يراک  نءاش و  رد  وا  زور  ره  دـننک و  یم  لا  ؤس  دـنوادخ  زا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  يدوجوم  ره  )

هب دنـشاب  یم  وا  یقیقح  كولمم  اهنآ  هدوب و  اـهنآ  یقیقح  کـلام  وا  هکنیا  نآ  تسا و  مءاوت  یلاـعت  قح  دوجو  هب  تبـسن  یـصاخ  كرد 
هک روط  نامه  میـشاب  هتـشادن  یهاگآ  صاخ  كرد  نیا  هب  ام  هک  دـنچ  ره  دنتـسین  جراخ  وا  یمویق  يدوجو و  هطاحا  زا  نآ  هک  يا  هنوگ 

ار دنوادخ  هکنآ  رگم  تسین  يزیچ  چـیه  ( ) 256  ) مهحیبست نوهقفتال  نکلو  هدـمحب  حبـسی  الا  یـش ء  نم  نا  و  دـیامرف : یم  میرک  نآرق 
 . تسین ریسم  یبوبر  ماقم  زا  صاخ  كرد  نودب  حیبست  نیا  دیمهف ) یمن  ار  اهنآ  حیبست  امش  نکلو  دننک  یم  حیبست  وا  شیاتس  اب  هارمه 

ره ناـسنا و  زا  اـعد  زا  مسق  نیا  تسا و  وعدـم  ماـقم  هب  هناـهاگآ  هجوت  اـب  ياـعد  تسا  دوجوم  لـماکت  بجوم  هک  بوـلطم  ياـعد  نکل 
هک دـشابن  هنوگ  نیا  یلاعت  قح  هب  تبـسن  ناسنا  رگا  تسا و  ریذـپ  ناکما  دـشاب  هتـشاد  یلاعت  قح  هب  هناهاگآ  هجوت  دـناوتب  هک  يدوجوم 

دنوادخ صاخ  تیانع  دروم  هدشن و  بترتم  وا  رب  شیدوجو  تیـصاخ  دـنادب ، ضحم  ریقف  وا  ربارب  رد  ار  دوخ  هتـسناد و  وا  زا  ار  تالامک 
دوـبن امـش  ندـناوخ  اـعد و  رگا  ربماـیپ ؛ يا  وـگب  ( ) 257  ) مکئاـعد ـالول  یبر  مکب  وبعیاـم  لـق  دـیامرف : یم  مـیرک  نآرق  اذـل  دـشاب ، یمن 

ياهدیلک اعد  ( ) 258  ) حالفلا دـیلاقم  حاجنلا و  حـیتافم  ءاعدـلا  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  و  درک ) یمن  ییانتعا  امـش  هب  مراگدرورپ 
ار وا  دشاب  رتشیب  شدوخ  رقف  یلاعت و  قح  يانغ  هب  تبـسن  هدنب  تفرعم  رادـقم  ره  تهج  نیا  زا  تسا .)  يراگتـسر  اهتجاح و  هب  ندیـسر 

رپس نیا  زا  نکل  دناد  یم  يداع  تاببسم  بابـسا و  هب  طبترم  رهاظ  بسح  هب  ار  دوخ  هک  لاح  نیع  رد  دناوخ  یم  هیلامک  فاصوا  اب  رتشیب 
نا هفیرـش  هیآ  نیا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  دـندرک و  یم  هدافتـسا  مالـسلا  مهیلع  ( 259) ءایبنا هک  روط  ناـمه  دـنک  یم  هدافتـسا  زین 
نیا زین  مالسلا  هیلع  یلع  و  ((. 260) دوب هدننکاعد  رایسب  وا  : ) دندومرف تسا )  رابدرب  هدنشک و  هآ  رایسب  میهاربا  انامه   ) میلح هاوال  میهاربا 

يداـم و ياـهالب  یماـمت  ربارب  رد  رپس  یناـمیا و  ینانمـشد  ناطیـش و  رب  يزوریپ  رازبا  زین  نم  ؤم  ناـسنا  يارب  و  تسا .  هدوب  ( 261  ) هنوگ
رتذـفان و نینهآ  هزین  زا  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  و  ( 262 ،) دندومرف مالـسلاامهیلع  یلع  ادـخ و  لوسر  هک  روط  نامه  تسا  يونعم 
رد یقیقح  رث  ؤم  هک  دوش  یم  بجوم  نم ،  ؤم  يارب  گنج  لاح  رد  اـعد  اریز  (. 263  ) دیدحلا نانسلا  نم  ذفنا  ءاعدلا  دناد : یم  رت  يراک 

كرش ای  قافن  ای  رفک  رب  ار  ادخ  هب  نامیا  يزوریپ ،  زا  سپ  يدام و  حالـس  هبلغ  ای  شیوخ  يوزاب  روز  هن  دنادب  ادخ  ار  نآ  ریغ  يزوریپ و 
زیچ هن  دـنادب  نآ  بجوم  تسا  یناسفن  ياهاوه  هبلغ  شا  همزال  هک  ار  ناـمیا  رد  یتسـس  دروخ ، تسکـش  رگا  و  ار ، دوخ  هن  دـنادب  زوریپ 

زا نیکرشم  تیعمج  ندش  هدید  رتدایز  زا  سپ  دوب  نیکرشم  اب  ناناملسم  یمسر  گنج  نیلوا  هک  ردب  گنج  رد  هک  روط  نامه  ار ، رگید 
لوزن هطساو  هب  دنوادخ  درک و  يزوریپ  بلط  نانم  ؤم  يارب  دنوادخ  زا  هتشادرب و  اعد  هب  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  اهناملسم 

ناشتیعمج و ترثک  هب  هجوت  هطـساو  هب  اهناملـسم  نینح  گنج  رد  نکل  ( 265 ،) دـناسر يزوریپ  هب  درک و  کمک  ار  اهنآ  هکئـالم  ( 264)
رارق انگنت  رد  ناشیا  رب  نمشد  هطاحا  اب  دوهی ، نیکرشم و  رب  يزوریپ  رد  دنوادخ  رب  ندرکن  دامتعا  نآ و  هب  تبسن  ندش  ( 266  ) لاحشوخ

رب دامتعا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رانک  رد  ناـشیا  زا  یمک  دارفا  هکنیا  هطـساو  هب  یلو  دـندرک  رارف  ناـشیا  زا  يا  هدـع  هتفرگ و 
ياهورین ناشیا و  لد  رب  ار  هنیکـس  دنوادخ  دوتـس ، ار  وا  دیبلط و  کمک  دنوادخ  زا  ربمایپ  دـنداد و  جرخب  لمع  تابث  دـندرک و  دـنوادخ 

اعد هب  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هطبار  نیا  رد  ( 267 ،) دـینادرگ زوریپ  ار  اهنآ  یمامت  درک و  لزان  ناـشکمک  يارب  ار  یبیغ 
گیر زا  يرادقم  ندیشاپ  زا  دعب  سپس  ناعتسملا ،  تنا  یکتشملا و  کیلا  رکشلا و  کل  دمحلا و  کل  مهللا  دنک : یم  ضرع  هتـشادرب و 
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تیعمج نیا  رگا  ایادخ  (، ) 268  ) دبعت دبعت ال  نا ال  تئش  نا  دبعت و  مل  ۀباصعلا  هذه  کلهت  نا  مهللا  دنک : یم  ضرع  نیکرـشم  هرهچ  رد 
زا نآ  هک  تساعد  تیمها  تهج  هب  سپ  دنک ) یمن  دنکن ، یگدنب  ار  وت  یـسک  هک  یهاوخب  رگا  دـش و  یهاوخن  یگدـنب  ینک  كاله  ار 

فیـصوت تالامک  هب  ار  دـنوادخ  نتـشادن و  اعد  اب  راک  رـس و  و  ( 269  ) هدـش بوسحم  اهنآ  نیرترب  تداـبع و  مالـسلا  مهیلع  همئا  فرط 
دنوادخ يوس  هب  لامعا  نیرتبوبحم  زا  اعد  هکلب  هدـمآ ،  باسح  هب  تدابع  زا  ( 270) رابکتسا نتـسناد ،  راثآ  ءاشنم  ار  دوخ  اهنت  ندرکن و 

 . تسا هدش  ( 271  ) یفرعم نیمز  يور  رد 

نآ ماسقا  اعد و  تیفیک 

یتسه نوئـش  یمامت  رد  يدوجو  رقف  يرادـن و  راهظا  هیلامک و  فاصوا  هب  یلاـعت  قح  فیـصوت  اـعد ، تقیقح  دـش  نشور  هکنیا  زا  دـعب 
ات دـنادب  وا  اب  ار  ناسنا  رت  مهم  همه  زا  تادوجوم و  يدوجو  هطبار  تیفیک  دـشاب و  هتـشاد  یلاعت  قح  هب  یهاـگآ  هدـننکاعد  دـیاب  تسا ، 

هانگ و ياهیگدولآ  یمامت  زا  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  يدارفا  زج  میرک  نآرق  دنک ، نایب  ار  يدوجو  طباور  نآ  هدرک و  فیـصوت  ار  وا  دـناوتب 
هللا دابع  الا  نوفـصی ،  امع  هللا  ناحبـس  دناد : یمن  لاعتم  دنوادخ  فیـصوت  راوازـس  دشاب ، هدرک  كاپ  ینورد  ياهکرـش  یقالخا و  لیاذر 
ایبنا نیصلخم ،  و  وا ،) هدش  كاپ  ناگدنب  فیصوت  زا  زج  دننک  یم  فیصوت  ار  وا  ناشیا  هچنآ  زا  تسا  هزنم  دنوادخ  (، ) 272  ) نیصلخملا

یم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يانثتـساب  ناـشیا  زا  رترب  هکلب  ناـشیا  زا  یکی  مالـسلا  مهیلع  همئا  هک  دنتـسه  یهلا  صاـخ  ياـیلوا  و 
زا ار  هعیش  هدیسر و  يدنلب  رایسب  ياهاعد  ناشیا  زا  هک  تسا  موصعم  یناماما  نتـشاد  هعیـش  تاراختفا  زا  یکی  تهج  نیا  زا  ( 273 ،) دنشاب
یم يدنب  هتسد  هورگ  راهچ  رد  یلک  روط  هب  هک  تسا  فلتخم  ناشیا  زا  هدیـسر  ياهاعد  هتبلا  تسا ،  هدرک  ینغتـسم  ینید  فراعم  تهج 

: دنوش
مالسلا و هیلع  نیسح  ماما  ( 274  ) هفرع ياعد  دـننام  تسا  هیلالج  هیلامج و  فاصوا  هب  یلاعت  قح  فیـصوت  نآ  بلغا  هک  ییاهاعد  لوا : 

دننام تسا .  مالـسلا  مهیلع  همئا  هکئالم و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  فیـصوت  یهاگ  زین  هیداجـس و  هفیحـص  ياهاعد  زا  يدادـعت 
 . هبدن ياعد  هیداجس و  هفیحص  موس  مود و  ياعد 

یلامث و هزمحوبا  ياعد  دـننام  تسا  یلاعت  قح  اب  سنا  بجوم  هک  تسا  یبلاطم  نایب  تاجانم و  تروص  هب  نآ  بلغا  هک  ییاهاعد  مود : 
 . لیمک ياعد 

یم ناسنا  هک  ار  یئالاو  یحور  تالاح  ای  دوش  فصتم  اهنآ  هب  دـیاب  هک  ار  یناسنا  هیلامک  تافـص  اضاقت ، تروص  هب  هک  ییاهاعد  موس : 
 . هینابعش تاجانم  قالخا و  مراکم  ياعد  دننام  تسا  هدرک  نایب  دش ، اراد  ار  اهنآ  دناوت 

ياهاوه هبلغ  ناطیـش و  اب  ههجاوم  اهالب و  لوزن  ماگنه  هژیوب  تاقوا و  یمامت  رد  رـشب  نوگانوگ  جـئاوح  بلط  رد  هک  ییاهاعد  مراـهچ : 
ۀیلاع ياعد  هیداجـس و  هفیحـص  ياهاعد  بلغا  دـننام  تسا  هدـمآ  اهنآ  يارب  لامک  بلط  نارگید و  جـئاوح  يارب  اـی  هدـش  ناـیب  یناـسفن 

 . نیماضملا

اعد تیصوصخ 

دنا هدومرف  رکذ  ار  یتایـصوصخ  جئاوح  بلط  ماقم  رد  اعد  يارب  مالـسلا  مهیلع  همئا  اعد ، ماسقا  تیفیک و  تقیقح و  ندش  نشور  زا  سپ 
 . مینک یم  يدنب  هتسد  نیوانع  نیا  تحت  ار  اهنآ  ام  دراد و  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  زین  میرک  نآرق  و 

هچ کچوک و  روما  رد  هچ  تسا  یهلا  زاین  یب  هاگرد  ریقف  هیدوجو  تایصوصخ  یمامت  رد  هک  اجنآ  زا  ناسنا  اهزاین : یمامت  نتساوخ  - 1
وه هللا  هللا و  یلا  ءارقفلا  متنا  ساـنلا  اـهیا  اـی  دـیامرف : یم  دـنوادخ  روما ، نآ  ریغ  اـی  دراد و  تیمها  شرظن  رد  هک  يروما  رد  هچ  گرزب ، 

میتسه رومءام  هکنیا  اب  تهج  نیا  زا  تسا )  هدش  هدوتس  زاین  یب  دنوادخ  دیتسه و  ادخ  يوس  هب  ریقف  امش  مدرم  يا  ( ) 275  ) دیمحلا ینغلا 
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هب هدارا  ملع و  تردق ،  لقع ،  دنوادخ  اریز  میا  هتفای  تقلخ  زین  هنوگ  نیا  میراذگب و  مدق  يداع  تاببسم  بابسا و  هار  زا  اهنآ  یمامت  رد 
تسا هداد  ام  هب  شئایلوا  قیرط  زا  هطبار  نیا  رد  زین  یعرش  تاروتسد  میریگ و  راک  هب  شیوخ  ياهیدنمزاین  يارب  ار  اهنآ  هک  تسا  هداد  ام 

یلص مرکا  ربمایپ  زا  تهج  نیا  زا  مینادب  اهیدنمزاین  هدننک  فرط  رب  اتقیقح  ار  وا  دوبن و  لفاغ  ینآ  چیه  رد  بابـسالا  ببـسم  زا  دیاب  نکل 
امـش زا  سک  ره  دیاب  (، ) 276  ) عطقنا اذا  هلعن  عسـش  هلاسی  یتح  اهلک  هتجاح  هبر  مکدـحا  لاـسیل  دـندومرف : هک  تسا  لـقن  هلآ  هیلع و  هللا 
یحو زین  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هب  و  دنک ) لا  ؤس  وا  زا  دش  عطق  هک  ار  شنیلعن  دنب  یتح  دنک  لا  ؤس  ادـخ  زا  ار  شیاهزاین  یمامت 
بسا یتقو  اذل  ((. 277) ار تشآ  کمن  دنفـسوگ و  فلع  یتح  نک  لا  ؤس  نم  زا  يدنمزاین  نآ  هب  هک  ار  يزیچ  ره  یـسوم  يا  : ) دوش یم 
يزیچ درک ، مهاوـخ  ءادا  ار  شرکـش  قـح  اـمتح  دـنادرگزاب  میارب  ار  نآ  دـنوادخ  رگا  : ) دوـمرف دـش  مگ  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ترـضح 

اجب ار  ادخ  رکش  قح  هک  يدومرفن  رگم  موش  تیادف  دنک : یم  ضرع  ناشیا  اب  یـسک  هللادمحلا ،  دومرف : سپـس  دش  ادیپ  نآ  هک  تشذگن 
((. 278  ) هللادمحلا متفگ :  هک  يدینشن  رگم  دومرف : ترضح  مروآ ؟  یم 

روآدای یـشوخان  یـشوخ و  تالاح  یمامت  رد  ار  لاعتم  يادـخ  هک  تسا  نآ  هدـیمهف  هدـنب  فاصوا  زا  یکی  تالاح :  یمامت  رد  اعد  - 2
تخـس وا  رب  اهالب  هک  یئالتبم  ناسنا  : ) دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  دـهاوخب . وا  زا  ار  نآ  هتـسناد و  شزاین  هدـننک  فرطرب  ار  وا  هدـش و 

رد اعد  : ) دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  اذل  ((، 279  ) تسین ناما  رد  ءالب  زا  تسا و  تیفاع  رد  هک  یـسک  زا  تسین  اعد  هب  رتدنمزاین  هدش 
تـالاح زا  نـیا  و  دـنک -  یم  مـهارف  ار  ندــش  هدروآرب  هـنیمز  ینعی  (( - 280) دروآ یم  نوریب  ـالب  لاـح  رد  ار  جـئاوح  شیاـسآ ،  لاـح 

ار وا  یـشوخ  شمارآ و  لاح  رد  نکل  دـننک  یم  وا  هب  زاین  راـهظا  هتفر و  ادـخ  فرط  هب  يراـتفرگ  لاـح  رد  هک  تسا  ساپـسان  ياـهناسنا 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  اذل  تسا ،  هدرک  یفرعم  ناسنا  يور  هدایز  يراک و  فارسا  هناشن  ار  نیا  ( 281  ) میرک نآرق  دننک و  یم  شومارف 

باجتسم شیاعد  دوش  لزان  شیارب  الب  یتقو  دناوخب -  ار  ادخ  يداع  لاح  رد  دریگ -  یشیپ  اعد  رد  هک  یـسک  : ) دیامرف یم  هراب  نیا  رد 
وا رب  الب  هک  یماگنه  دریگن ، یـشیپ  اعد  رد  هک  یـسک  دوش و  یمن  عونمم  نتفر  الاب  زا  تسانـشآ و  وا  يادص  دنیوگ : هکئالم  دوش و  یم 

((. 282  ) میسانش یمن  ار  نآ  هک  تسا  ییادص  نیا  دنیوگ : هکئالم  و  دوش ، یمن  باجتسم  شیاعد  دوش  لزان 
یمامت ققحت  اب  و  ( 283  ،) یهتنملا کبر  یلا  نا  و  دوش ، یم  یهتنم  دـنوادخ  هب  ملاع  روما  یمامت  هک  اجنآ  زا  اضق : هدـنرب  نیب  زا  اـعد  - 3

هجوت اب  زیچ  نآ  عوقو  بابـسا ،  عیمج  ققحت  زا  لبق  دوش و  یم  ریبعت  یهلا  ياضق  هب  نیا  زا  دوش و  یم  یمتح  نآ  عوقو  زیچ  کی  بابـسا 
. دشاب یم  اعد  دهد  یم  رییغت  دـنوادخ  رما  هب  ار  یهلا  ياضق  هک  یمهم  ياهزیچ  زا  یکی  دراد . دوجو  ناکما  بابـسا ،  زا  یـضعب  عوقو  هب 

تلع هب  دانتـسا  اب  ءایـشا  عوقو  نوچ  هک  دـنکن  روصت  ات  دـهد  یم  رارق  شالت  تکرح و  لاح  رد  هراومه  ار  نم  ؤم  ناسنا  اـعد  تقیقح  رد 
هب يزاین  هچ  رگید  سپ  دنک  مهارف  اهنت  دوخ  ار  یش ء  عوقو  بابـسا  دیاب  هک  دنک  لایخ  دنک و  ادیپ  یطارفا  تلاح  تسا  یمتح  ناش  همات 

، دنکن ای  دنکب  اعد  دهاوخن ، ای  دهاوخب  هچ  دنوش  یم  عقاو  روما  ءایشا و  هک  دنک  لایخ  هداتفا و  طیرفت  لاح  رد  ای  تسا و  بابسالا  ببسم 
یم يرورض  همات  تلع  هب  دانتسا  اب  ار  ءایشا  عوقو  هک  لاح  نیع  رد  هتشاد ،  هنایم  تلاح  نتشاد ،  اعد  تلاح  اب  یعقاو  نم  ؤم  تهج  نیا  زا 

یمن لفاغ  نآ  زا  هتـسناد و  یـش ء  نآ  يرهاظ  يرورـض  ققحت  هدننک  فرطرب  مالـسلا  مهیلع  يده  همئا  میلعت  هب  انب  زین  ار  اعد  نکل  دـناد 
رد دنک  یم  در  ار  الب  وا  يوس  هب  بلط  ادخ و  يارب  اعد  اریز  ندرک  اعد  داب  امش  رب  : ) دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  اذل  دشاب ،

، دهاوخب ار  شندش  فرطرب  وا  زا  دناوخب و  ار  ادخ  یتقو  سپ  دشاب  هدنامن  یقاب  شیاضما  زج  هدـش و  یمتح  ردـقم و  شعوقو  هک  یلاح 
ار یسورع  هک  یهورگ  هب  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  هک  روط  نامه  تسا  نینچ  نیا  زین  هقدص  ((. 284) دنک یم  فرطرب  ار  نآ  دنوادخ 

اریز دومرف : ارچ ؟ دندرک : ضرع  دننک ، یم  هیرگ  ادرف  دنرب و  یم  سورع  زورما  ناشیا  : ) دومرف درک و  دروخرب  دـندرب ، یم  تخب  هناخ  هب 
: دومرف دهد  یم  ماجنا  دهاوخب  ادخ  ار  هچنآ  دومرف : ترضح  دنداد ، ربخ  ترـضح  هب  تسا  هدرمن  دندید  دش  هک  ادرف  دریم ، یم  بشما  وا 

هعمج بش  ره  مداد  یم  ماـجنا  هتـشذگ  رد  هک  يراـک  درک : ضرع  يدرک ؟  هچ  بشید  درک : لا  ؤس  وا  زا  دـندمآ  یتقو  وا ، غارـس  میورب 
وا هب  يزیچ  متفر  هارکا  تلاح  اب  نم  دادـن  ار  شباوج  یـسک  دز و  ادـص  ار  اـم  دـمآ و  زین  بشید  مداد  یم  يزیچ  وا  هب  دـمآ و  یم  يریقف 
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رطاـخ هب  دومرف : ترـضح  دوب ، هتـسشن  شبند  يور  تخرد  هخاـش  دـننام  یعفا  شنهاریپ  ریز  ناـهگان  ورب ، راـنک  دومرف : ترـضح  مداد ، 
((. 285) درک فرصنم  وت  زا  ار  وا  ادخ  يدرک  هک  يراک 

نامه دش و  هراشا  نآ  هب  لبق  ثحب  رد  هچنانچ  تسا ،  شیاسآ  لاح  رد  نآ و  عوقو  زا  لبق  ندرک  اعد  الب ، نتـشگرب  ياههار  زا  یکی  اذل 
روط نامه  (( 286) درادن هدـیاف  اعد  رگید  تفرگ  رارق  نآ  رد  ناسنا  دـش و  اضما  الب  عوقو  رگا  : ) دومرف مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هک  روط 

رد دـش  هتفگ  هکنیا  دراد . تلالد  نآ  هب  زین  ( 287  ) میرک نآرق  درادـن و  يا  هدـیاف  الب  یعطق  لوزن  ماگنه  نارفاک  يارب  ندروآ  نامیا  هک 
یبولطم مزال و  رایـسب  ياه  هنیمز  زا  یکی  دریگب ، ار  وا  تسد  دـنوادخ  يراتفرگ  لاح  رد  ات  دـناوخب  ار  ادـخ  نم  ؤم  ناسنا  شیاسآ  لاـح 

دش و عطقنم  ادخ  فرط  هب  اعقاو  يراتفرگ  لاح  رد  درکن و  مهارف  ار  هنیمز  نیا  یسک  رگا  نکل  تسا ،  يراتفرگ  لاح  رد  اعد  ققحت  يارب 
، دنکن شومارف  ار  ادـخ  رگید  دـیایب  نوریب  الب  تلاح  زا  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  درک ، بلط  کمک  وا  زا  تسنادـن و  روما  رد  رث  ؤم  ار  وا  ریغ 

قرغ للع  زا  یکی  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  روط  نامه  دناسرب  تاجن  هب  هدرک و  يریگتسد  ار  وا  هک  دنک  یم  اضتقا  یهلا  هعـساو  تمحر 
یم لقن  وا  لوق  زا  میرک  نآرق  هکنیا  اب  ار -  للع  زا  رگید  یکی  هدرک و  یفرعم  الب  عوقو  زا  لبق  وا  نامیا  مدـع  اـیرد ، رد  ار  نوعرف  ندـش 

هاگرد هب  هثاغتـسا  مدع  متـسه -  نیملـسم  زا  دندروآ و  نامیا  نآ  هب  لیئارـسا  ینب  هک  ییادـخ  یگناگی  هب  مدروآ  نامیا  تفگ :  هک  دـنک 
نوچ يدادن  تاجن  ار  نوعرف  وت  هک  درک : یحو  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هب  دنوادخ  : ) دیامرف یم  تسا و  هدومرف  نایب  لاعتم  دنوادخ 

((. 288  ) مدرک یم  کمک  ار  وا  امتح  دیبلط  یم  کمک  نم  زا  رگا  يدوب و  هدیرفاین  ار  وا 
هک ار  ییاعد  تباجتـسا  شا  هقلطم  تینامحر  هطـساو  هب  لاعتم  دنوادخ  تسیچ ،  اعد  تقیقح  دش  مولعم  هکنآ  زا  دعب  اعد : تباجتـسا  - 4

یناف ینع  يدابع  کلءاس  اذا  و  تسا :  هداد  هدـعو  تما  نیا  هب  دوشب  رداص  دـیآ -  یم  نیا  زا  دـعب  هک  شطیارـش -  اب  تقیقح و  يور  زا 
 - وگب دننک -  یم  لا  ؤس  نم  زا  مناگدـنب  یتقو  ( ) 289  ،) نودشری مهلعل  یب  اونم  ؤیل  یل و  اوبیجتـسیلف  ناعد  اذا  عادلا  ةوعد  بیجا  بیرق 

ییامنهار دیاش  دـنروایب  نامیا  نم  هب  دـننک و  تباجا  ارم  دـیاب  سپ  دـنناوخب  ارم  یتقو  منک  یم  باجتـسم  ار  هدـنناوخ  ياعد  مکیدزن  نم 
: دیامرف یم  وا  هب  دنک  یم  ثوعبم  ار  يربمایپ  یتقو  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  : ) دـیامرف یم  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  و  دـنوش .)

ینوعدا هدومرف :  هدرک و  اـطعا  ار  بلطم  نیا  زین  نم  تما  هب  دـنوادخ  منک و  تباـجا  ار  وت  اـت  ناوخب  ارم  درک  نوزحم  ار  وـت  يرما  یتـقو 
((. 290  ) مکل بجتسا 

اعد رد  هعونمم  روما 

تباجا هب  تباجا  طیارش  اب  ات  دشاب  هتشاد  ار  اعد  تایـصوصخ  اعقاو  هک  تسا  ییاعد  نآ  اعرـش  القع و  تسا  بولطم  ناسنا  زا  هک  ییاعد 
هعونمم روما  زا  هک  تسا  نآ  اعد ، مهم  طیارـش  زا  میـشاب و  هتـشاد  ار  نآ  تباجا  عقوت  اـت  دوب  دـهاوخن  اـعد  تروص  نیا  ریغ  رد  دـسرب و 

: زا دنترابع  اهنآ  دشابن و 
ره دـیاب  هک  دراد  یـصاخ  تائاضتقا  ام  دوجو  هک  میمهف  یم  دوخ ، يدوجو  نامتخاس  رد  تقد  اب  مارح :  لاحم و  روما  هب  تبـسن  اـعد  - 1
لا ؤس  تقیقح  رد  دوخ  يدوجو  ياضتقم  فالخرب  يزیچ  نتـساوخ  دنوش ، دـنم  هرهب  قیرط  نامه  زا  هیدوجو  تایـصوصخ  اوق و  زا  کی 

يارب رهاظ  بسح  هب  هک  ار  یندش  روما  هک  تسا  نآ  یقیقح  ياعد  ریثءات  دـشاب ، یم  یهلا  تمکح  تحلـصم و  فالخرب  هک  تسا  يرما 
بلط يرهاظ  بابـسا  ققحت  زا  هک  ار  رثا  نآ  يرهاظ ،  بابـسا  نودب  ای  دنک  مهارف  ار  شیرهاظ  بابـسا  دنوادخ  دنک  یم  هولج  یندشن  ام 

قذاح و بیبط  دننام  دیفم  بولطم و  يرهاظ  بابسا  ندش  مهارف  تروص  هب  یهاگ  ضیرم  يافـش  يارب  اعد  الثم  دشاب  هتـشاد  مینک ،  یم 
ام هتـساوخ  دـیاب  لاح  ره  هب  نکل  دراذـگ ، یم  ریثءات  بابـسا ،  نیا  نودـب  امیقتـسم  یهاگ  دراذـگ و  یم  ریثءات  ضرم ،  اب  بساـنم  ياود 

ادخ هک  میهاوخن  ای  میریمن  الصا  هک  میهاوخن  الثم  میشاب ،  هتشاد  تباجا  طیارـش  اب  ار  نآ  تباجا  عقوت  هک  دشاب  اعد  اعقاو  ات  دشاب  یندش 
 ، ناحتما زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ایادـخ  : ) دـیوگ یم  يدرم  دندینـش  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هک  روط  نامه  دراد  فاعم  ناـحتما  زا  ار  اـم 
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یم هانپ  وت  هب  هک  وگب  نکل  یـشاب -  هتـشادن  ار  اهنیا  هک  يرب -  یم  هانپ  ادخ  هب  دنزرف  لام و  زا  وت  هک  منک  یم  لایخ  دـندومرف : ترـضح 
یندشن رما  نیا  اریز  دـنادرگن  جاتحم  يدـحا  هب  ار  ام  ادـخ  هک  میهاوخب  ادـخ  زا  دـیابن  نینچمه  و  (( 291  ) تاـناحتما رد  یهارمگ  زا  مرب 

هب ار  ام  هک  میهاوخب  دیاب  نکل  میدنمزاین ،  رگیدکی  هب  رهاظ  بسح  هب  اهیدـنمزاین  عفر  رد  هک  هدـیرفآ  يا  هنوگ  هب  ار  ام  دـنوادخ  تسا و 
زین و  ( 292 .) دومرف میلعت  نینچ  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  روط  نامه  دنادرگن  جاتحم  شقلخ  زا  رارش 

يرگید زا  يونعم  ای  يدام  یتمعن ،  دهاوخب  ادخ  زا  هکنیا  دننام  دوش  یمن  باجتـسم  هک  دهاوخب  ادخ  زا  ار  مارح  روما  دیابن  نم  ؤم  ناسنا 
(293 .) دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  روط  نامه  دهاوخب  دوخ  يارب  ار  شلثم  دناوت  یم  هکلب  دوش  عطق 

میرک وا  میهاوـخ و  یم  دـنوادخ  زا  ار  يزیچ  ندـش  هدروآرب  هک  تهج  نیا  زا  یکی  دراد ، هرهچ  ود  اـعد  تباـجا :  رد  نتـشادن  هلجع  - 2
هب باستنا  هدنب  ياعد  هک  تهج  نآ  زا  نکل  مینادـب ،  رـضاح  ار  وا  تباجا  باوج و  هک  ییاج  ات  هتـشاد  وا  مرک  هب  دـیما  دـیاب  تسا  قلطم 

شقح رد  تیلباـق ،  نتـشاد  نودـب  اعیرـس و  هک  دـشابن  تحلـصم  دـیاش  دـناد و  یمن  ـالماک  ار  شیعقاو  تحلـصم  هـک  دراد  يا  هدـنناوخ 
اذـل دـنک  یم  ادـیپ  تیلباق  نآ ،  ریغ  ینامز و  طیارـش  اب  درادـن و  ار  تباجا  تیلباق  ـالعف  وا  هک  دـناد  یم  دـنوادخ  نوچ  دوش و  باجتـسم 

 ، هتشادن یهاگآ  حلاصم  یمامت  هب  هدنب  نوچ  تهج  نیا  زا  دوش -  یم  نایب  تباجا  ریخءات  للع  نیا  زا  دعب  دزادنا -  یم  ریخءات  ار  تباجا 
. دوش یمن  ققحم  اعد  یتلاح  نینچ  اب  تسا  راتساوخ  شدعوم  زا  لبق  ار  نآ  ققحت  هدرک و  هلجع  تباجا  رد  و 

دنک اعد  یتقو  هدنب  (، ) 294  ) لجعتـسی مل  ام  هتجاح  یف  یلاعت  كرابت و  هللا  لزی  مل  اعد  اذا  دبعلا  نا  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هلجع و تلاح  اب  : ) دومرف زین  ترـضح  نآ  و  دنکن ) هلجع  هک  یتقو  ات  تسوا  تجاح  ندروآرب  ددص  رد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هراومه 

رگید هدش و  ادج  دنوادخ  زا  وا  ودنک  یم  تیوقت  ار  تلاح  نیا  ناطیـش  هدرک -  ادیپ  دـنوادخ  زا  سءای  تلاح  ناسنا  تباجا ،  رد  ریخءات 
((. 295) دور یمن  اعد  لابند 

هب هک  دنچ  ره  تسا  ناسنا  یقیقح  تالامک  زا  یکی  نتـساوخ ،  دنوادخ  زا  ار  اهیدنمزاین  یمامت  ندرک و  اعد  دـنوادخ : هب  ندادـن  دای  - 3
راهظا اب  ار  ناسنا  ياه  هتساوخ  يدوجو و  تایصوصخ  یمامت  تسا و  قالطالا  یلع  ملاع  دنوادخ  مالسلا  هیلع  ( 296  ) قداص ماما  هدومرف 

ار رما  نیا  دنک و  راهظا  وا  هب  ار  شیاهیدنمزاین  دـهاوخب و  وا  زا  ناسنا  هک  دـنک  یم  اضتقا  وا  يدوجو  يانغ  نکل  دـناد ، یم  مه  شندرکن 
: دومرف دنوادخ  هک  : ) دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  مینک ،  میلعت  دنوادخ  هب  ار  دوخ  حلاصم  اعد  ماقم  رد  دیابن  تهج  نیا  زا  دراد ، تسود 

لیخب نآ و  هب  مرت  ملاع  نم  دیهدن  دای  نم  هب  ار  دوخ  حلاصم  ما و  هدرک  رما  ار  امـش  هچنآ  هب  تبـسن  دـینک  یگدـنب  ارم  نم ،  ناگدـنب  يا 
((. 297  -) منک یم  اطع  دشاب  تحلصم  رگا  امش -  حلاصم  هب  متسین 

اعد تباجتسا  طیارش 

يارب هک  تشاد  هجوت  دیاب  دنک ، ادیپ  ققحت  جئاوح  ندش  هدروآرب  يارب  ات  دشاب  هتـشاد  دـیابن  اعد  هک  يروما  تایـصوصخ و  نایب  زا  سپ 
دنچ ره  دنک  یم  داجیا  هدنناوخ  يارب  یلاعت  قح  زا  ار  ضیف  هضافا  اعد و  ندیسر  رمث  هب  هنیمز  هک  دراد  دوجو  یطیارش  زین  اعد  تباجتـسا 
همئا تهج  نیا  زا  دنک ، لوبق  ار  ضیف  دـناوتب  ات  دـشاب  مات  دـیاب  زین  هدـنناوخ  لباق و  تیلباق  نکل  تسا  قالطالا  یلع  ضایف  داوج و  وا  هک 

: زا دنترابع  اهنآ  نیرتمهم  هک  دنا  هدرک  نایب  ار  یطیارش  نآ  يارب  مالسلا  مهیلع 
ات دشاب  هتشاد  شتجاح  ندروآرب  يارب  وا  تردق  هب  تبسن  یلامجا  تخانش  کی  لقاال  دیاب  لاعتم  دنوادخ  هدنناوخ  دنوادخ : تخانش  - 1

یسک دومرف : دنوادخ  هک  دیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دنکب ، یبلق  طابترا  عطق  یقیقح  ریغ  دودحم و  ياهتردق  زا  دناوتب 
((. 298) دوش یم  باجتسم  شیاعد  مناسر  یم  عفن  ررض و  نم  دنادب  هک  یلاح  رد  دنک  لا  ؤس  نم  زا  هک 

دهدـب شباوج  دـناوخ  یم  شجئاوح ،  ندـش  هدروآرب  يارب  تقو  ره  ار  لاعتم  دـنوادخ  دراد  عقوت  هک  یناسنا  دـنوادخ : قوقح  يادا  - 2
هیلع یلع  زا  دراذـگن . اـپ  ریز  ار  وا  قوقح  هداد و  تبثم  باوج  ار  شیادـن  هک  دراد  عـقوت  وا  زا  زین  دـنوادخ  هک  دـشاب  هتـشاد  هجوـت  دـیاب 
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میناوخ یم  ار  وا  ارچ  سپ  منک -  تباجا  ار  امش  ات  دیناوخب  ارم  مکل - ،  بجتـسا  ینوعدا  دیامرف : یمن  دنوادخ  رگم  : ) دش لا  ؤس  مالـسلا 
دیسانش و یم  ار  ادخ  هک  تسا  نآ  شلوا  تسا ،  هدرک  تنایخ  تلصخ  تشه  هب  امش  ياهلد  اریز  دومرف : ترضح  میوش ؟  یمن  تباجا  و 

نیا اب  ییاعد  هچ  سپ  درادـن ... يا  هدـیاف  امـش  يارب  امـش  تفرعم  سپ  دـینک  یمن  ءادا  تسا  هدرک  بجاو  امـش  رب  هک  روط  نآ  ار  وا  قح 
دنوادخ یتقو  هدـنب  : ) دـیامرف یم  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ((. 299) دـیا هتـسب  ار  شیاهرد  هک  یلاح  رد  دوش  باجتـسم  ناتیارب  تلاح 

تین و نودـب  ار  وا  یتقو  و  دوش ، یم  باجتـسم  یهلا  دـهع  هب  يافو  زا  دـعب  دـناوخب ، صلخم  یبلق  قداـص و  تین  اـب  ار  یلاـعت  كراـبت و 
افو هک  یسک  سپ  امش ، دهع  هب  منک  افو  ات  نم  دهع  هب  دینک  افو  دیامرف : یمن  دنوادخ  رگم  دوش  یمن  باجتـسم  شیارب  دناوخب ، صالخا 

((. 300) دوش یم  افو  شیارب  دنک ،
شتجاح رگا  هک  دورب  لاعتم  دـنوادخ  فرط  هب  هناصلخم  قداص و  تین  اب  دـشاب و  هتـشاد  یلاـعت  قح  هب  یلاـمجا  تفرعم  یـسک  رگا  هتبلا 

، دنک یم  باجتـسم  ار  شیاعد  دنوادخ  دشاب  هتـشادن  ار  يدعب  طیارـش  هک  دنچ  ره  دـیامنب  یهلا  دـهع  هب  يافو  نآ  زا  سپ  دوش  هدروآرب 
سلاجم دوخ  ناتـسود  اب  هدروآ و  تسد  هب  یلوما  دوب و  رگمتـس  مکاح  ناوعا  زا  هک  متـشاد  يا  هیاسمه  : ) دیوگ ریـصبوبا  هک  روط  نامه 

هب دایز  رارـصا  زا  سپ  هکنیا  ات  تشاد  یمنرب  تسد  یلو  مدرک  یم  رکنم  زا  یهن  ار  وا  هراومه  دوب ، هدرک  اپ  هب  يراوخبارـش  بعل و  وهل و 
تسا دیما  يرادب  هضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  ارم  لاح  رگا  مشاب و  یم  سفن  يوه  ناطیش و  ریسا  هک  متسه  يدرم  نم  تفگ :  نم 

وا هب  دندومرف : ترضح  مدرک ،  ضرع  ار  هیاسمه  لاح  هدیسر و  ترـضح  نآ  تمدخ  هنیدم  هب  دیوگ : ریـصبوبا  دهد ، تاجن  ارم  ادخ  هک 
هب ار  ترـضح  مـالک  هکنآ  زا  سپ  ریـصبوبا  دربـب ، تشهب  هب  ار  وت  ادـخ  هک  موـش  یم  نماـض  نم  رادرب و  تسد  تارکنم  زا  وـت  هک  وـگب 

تلاح هک  دوب  هتفرگ  رارق  گرم  رتسب  رد  دش  ضیرم  هک  يدنچ  زا  سپ  درک و  یعقاو  هبوت  هدـش و  رثءاتم  تخـس  وا  تفگ ،  شا  هیاسمه 
ناج سپـس  درک و  افو  دوخ  دهع  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  ریـصبوبا ، يا  تفگ :  ندمآ  شوهب  زا  سپ  دـش  ضراع  وا  رب  یـشوهیب 

((. 301) داد
هدرک و بلج  اعد  قیرط  زا  ار  یهلا  تاضویف  دـهاوخ  یم  هتـسج و  برقت  دـنوادخ  هب  ندرک  اعد  اب  ناسنا  هک  اجنآ  زا  لـالح :  بسک  - 3
زا ناـسنا  يرود  بجوـم  مارح ،  ندروـخ  مارح و  بسک  دـنک ، مهارف  شدوـخ  رد  ار  برقت  نیا  هـنیمز  دـیاب  تـهج  نـیا  زا  دـبایب ، ار  نآ 
هک روط  نامه  دوش ، هدروآرب  شتجاح  دشاب و  هتـشاد  یقیقح  ياعد  دناوت  یمن  دشاب  دورطم  وا  برق  تحاس  زا  هک  یبلق  هدش و  دـنوادخ 

دیایب و نوریب  مدرم  ملظ  زا  دشاب و  هتشاد  هزیکاپ  بسک  دیاب  دوش  باجتسم  شیاعد  دهاوخب  یـسک  رگا  : ) دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
رگید تیاور  رد  و  ((، 302) درب یمن  الاب  دشاب ، شناگدنب  هب  تبسن  یملظ  وا  ندرگ  رد  ای  دشاب  مارح  شمکش  رد  هک  ار  يا  هدنب  دنوادخ 
یسوم ترضح  هب  دنوادخ  دنک  یم  اعد  هدرک و  دنلب  ار  شتسد  دیدش  عرضت  تلاح  اب  يدرم  دید  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هک  هدمآ 

رب تسا و  مارح  شمکـش  رد  اریز  منک ،  یمن  باجتـسم  ار  شیاعد  هاگ  چـیه  دـهد  ماجنا  زین  ار  راک  نالف  راک و  نـالف  رگا  : ) درک یحو 
((. 303) دشاب یم  مارح  شا  هناخ  رد  مارح و  شا -  هدهع  رب  شتشپ - 

هدوب وا  فرط  هب  طـقف  یبلق  هجوت  ندـناوخ ،  نیح  رد  دـیاب  تسا  لاـعتم  دـنوادخ  زا  نتـساوخ  اـعد ، نوچ  بلق :  تقر  بلق و  روضح  - 4
ادیپ نآ  يارب  تقر  تلاح  هدش و  رتشیب  بلق  يافـص  دشاب  رتشیب  عاطقنا  تلاح  رادقم  ره  دیآ و  دوجو  هب  وا  ریغ  زا  عاطقنا  تلاح  ات  دـشاب 

، دوش یم  لا  ؤـس  مظعا  مسا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  تهج  نیا  زا  دـشاب  یم  اـعد  تباـجا  طیارـش  مها  زا  رما  نیا  دوـش ، یم 
ناوـخب یهاوـخ  یم  هچ  ره  اـب  ار  وا  نک و  غراـف  یلکب  وا  ریغ  زا  ار  تلد  سپ  تسا ،  مـظعا  یهلا  ءامـسا  یماـمت  : ) دـنیامرف یم  ترـضح 

ییاعد نیاربانب  (( 305  ) تسا تمحر  تقر ،  تلاح  اریز  بلق ،  تقر  ماگنه  ار  اعد  دیرامشب  تمینغ  : ) دومرف زین  ترـضح  نآ  و  ((، 304)
مالسلا هیلع  قداص  ماما  ( 306  ) شیامرف ربانب  دوش  رداص  دشابن -  وا  هجوتم  دوجو  مامت  اب  هک  يا  هنوگ  هب  دـنوادخ -  زا  لفاغ  بلق  زا  هک 

. دوش یمن  باجتسم 

اعد تباجتسا  عناوم 
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لماک وا  فرط  زا  تباجتسا  هنیمز  ات  دنک  فرطرب  زین  ار  تباجتسا  عناوم  دنوادخ  هدنناوخ  دیاب  اعد ، تباجتـسا  يارب  هنیمز  داجیا  رب  هوالع 
(307  ) هنوگ نیا  مه  دـیاب  هک  تسا  یعطق  ناـمرظن  رد  اـعد  تباجتـسا  عناوم ،  ندرک  فرطرب  اـه و  هنیمز  نیا  ندرک  مهارف  اـب  هتبلا  دوش ،

لاح ره  هب  یلو  میرادن  ربخ  نآ  زا  ام  دتفا و  یم  ریخءات  تباجا  هک  دراد  دوجو  یحلاصم  یهاگ  نکل  میـشاب  هتـشاد  اعد  هب  لیامت  ات  دشاب 
: زا دنترابع  عناوم  نآ  مینک ،  فرطرب  نامدوخ  رد  ار  نآ  عناوم  دیاب  تشادرب و  اعد  زا  تسد  دیابن 

ناراب لوزن  و  ( 308  ) قزر دننام  يدام  بهاوم  زا  نم  ؤم  ناسنا  نآ  هطساو  هب  یتح  تسا ،  تالامک  هب  ندیـسر  عنام  هانگ  ماجنا  هانگ :  - 1
اذل تساعد ،  تباجتسا  اهتیمورحم  نآ  زا  یکی  (، 309) دنتفا یم  باذع  رد  زین  تاناویح  تیمورحم  نیا  هطساو  هب  هک  دوش  یم  مورحم  زین 

نکل دوش  هدروآرب  رود  ای  کیدزن  نامز  ات  دنک  یم  اضتقا  هک  دـبلط  یم  ار  یتجاح  دـنوادخ  زا  هدـنب  : ) دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
بـضغ ضرعتم  وا  اریز  نک ،  مورحم  ار  وا  نکم و  هدروآرب  ار  شتجاح  دیامرف : یم  هتـشرف  هب  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دـنک و  یم  هانگ 

((. 310  ) تسا تیمورحم  قحتسم  نم  فرط  زا  هدش و  نم 
 ، نارگید هب  ندرکن  ملظ  هلمج  زا  تسا  رث  ؤم  يروما  نآ  تباجا  تهج  رد  نکل  دراد  يدرف  هبنج  عون  دـنچ  ره  اـعد  نارگید :  هب  ملظ  - 2

دنوادخ : ) دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  اذل  دنک ، ملظ  دیابن  تهج  نآ  رد  دوخ  نکلو  دشاب  هدش  ملظ  وا  هب  زین  هدنناوخ  هک  دنچ  ره 
باجتسم هتشاد ،  اور  يرگید  هب  ار  نآ  دننام  زین  وا  هدش و  وا  هب  هک  یملظ  هب  تبسن  ار  مولظم  ياعد  هک  دنگوس  ملالج  تزع و  هب  دومرف :

نامه دنک  یم  باجتسم  هدنناوخ  ررـض  رب  ار  اعد  یهاگ  هکلب  دوش  باجتـسم  دوخ  يارب  اعد  دراذگ  یمن  اهنت  هن  ملظ  ((. 311  ) منک یمن 
هک یلاح  رد  دنناوخن  ارم  هک  وگب  لیئارـسا  ینب  نارگمتـس  هب   : ) تسا مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هب  لاعتم  دنوادخ  ظعاوم  رد  هک  روط 
منک باجتسم  دناوخ  یم  ارم  هک  یسک  ياعد  هک  ما  هدرک  دای  مسق  نم  اریز  دشاب  یم  ناتیاه  هناخ  رد  اهتب  هتشاد و  رارق  ملظ  هانگ و  يور 

((. 312) دنوش هدنکارپ  هکنیا  ات  هدرک  نعل  ار  اهنآ  هک  تسا  نآ  ناشیا  يارب  متباجا  و 
 ، تسا يداع  تاببسم  بابسا و  هار  زا  روما  رد  ندراذگ  مدق  نم  ؤم  لقاع و  صخش  فیاظو  زا  یکی  يرهاظ :  بابـسا  فالخرب  ریـس  - 3
هب درادرب و  مدـق  شیداـع  قـیرط  فـالخرب  يرما  ره  رد  یـسک  رگا  نیارباـنب  میا ،  هدـش  رما  نآ  هب  هنوـگ  نـیا  زین  سدـقم  عرـش  رد  هـک 

درادرب و مدـق  قیرط  نآ  زا  هکنیا  ات  دـنک  یمن  باجتـسم  ار  نآ  دـنوادخ  اهنآ ، ندـش  فرطرب  يارب  دـنک  اعد  دـنک و  دروخرب  تالکـشم 
هک دـنرفن  راهچ  : ) دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  روط  ناـمه  دـنادرگ  یم  کـیدزن  مه  هب  ار  بابـسا  نآ  اـعد  هک  دـنک  اـعد  سپس 

، دوش یمن  باجتسم  ناشیاعد 
 . يور قزر  لابند  هک  مدرکن  رما  ار  وت  ایآ  دوش  یم  هتفگ  وا  هب  هد ،  يزور  ارم  ایادخ  دیوگ : یم  هتسشن و  هناخ  رد  هک  يدرم  لوا : 

رارق تسد  هب  ار  وا  رما  رگم  دشن ) حالصا  رگا  حالـصا  ياههار  ندومیپ  اب  : ) دوش یم  هتفگ  وا  هب  دنک  اعد  شنز  ررـض  رب  هک  يدرم  مود : 
 . تسین وا  نیرفن  هب  يزاین  نآ  اب  و  یهد -  شقالط  یناوت  یم  ینک  ربص  وا  بسانمان  ياهدروخرب  اب  یتساوخن  رگا  مدادن - ؟ 

 - يور هنایم  هب  ار  وت  رگم  دوش : یم  هتفگ  وا  هب  هد ،  يزور  ارم  ایادخ  دـیوگ : یم  و  درب ، یم  نیب  زا  ار  نآ  دراد و  یلام  هک  یـسک  موس : 
یتقو هک  دنتـسه  یناسک  نابرهم  يادخ  ناگدـنب  هک :  313 ؟)  ) متفگن وـتب  مدرکن و  رما  حالـصا  هب  ار  وـت  مدرکن ،  رما  ندرکن -  فارـسا 

. دنور یم  ار  هنایم  هار  دنشاب و  یمن  زین  ریگ  تخس  هدرکن و  فارسا  دننک  یم  قافنا 
وت هب  ایآ  دوش : یم  هتفگ  وا  هب  دهد -  یمن  ار  نآ  هدنریگ  ضرق  و  دهد -  یم  ضرق  ار  نآ  دهاش  نودب  هتشاد و  یلام  هک  یـسک  مراهچ : 
ررض رب  دراد و  یبسانمان  هیاسمه  یصخش   : ) هک دنک  یم  هفاضا  ار  یمجنپ  هتسد  رگید  تیاور  رد  و  (( 314  ) يریگب دهاش  هک  مدرکن  رما 

((. 315  ) تسا ناکم  نآ  زا  ندش  لقتنم  نآ  هداد و  رارق  شیارب  وا  تیذا  زا  رارف  يارب  یهار  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دنک  یم  اعد  وا 
ای شتیـصاخ  هک  تسا  تاذـلاب  بولطم  لاـعتم  دـنوادخ  زا  جـئاوح  نتـساوخ  لـصا  دـش  هتفگ  هک  روـط  ناـمه  یهلا :  تمکح  ضقن  - 4
ای دوش  یم  مهارف  یقذاح  بیبط  ضیرم  صخش  يارب  هکنیا  دننام  دسرب  شزاین  هب  ناسنا  هک  تسا  يداع  تاببسم  بابسا و  ندرک  کیدزن 
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، دسرب تباجا  هب  نآ  يداعریغ  قیرط  زا  ای  روما و  نیا  لاثما  دنک و  ادا  ار  ناسنا  ضرق  هک  دزادـنا  یم  یهاوخریخ  ناسنا  نهذ  هب  دـنوادخ 
نامه دـتفا  یم  ریخءات  تباجا  رد  ای  دـسر و  یمن  تباجا  هب  اعد  نآ  دـشاب  درف  حـلاصم  ای  یهلا  حـلاصم  فالخرب  اعد  نآ  تباجا  رگا  اما 
یمن باجتـسم  ییاـعد  ره  تهج  نیا  زا  دـنک  یمن  ضقن  ار  شتمکح  ناحبـس  دـنوادخ  مرک  : ) دـیامرف یم  مالـسلا  هـیلع  یلع  هـک  هنوـگ 

دش باجتسم  شسکع  هکلب  دیسرن  تباجا  هب  الصا  هک  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  دض  رب  ( 317) اروعاب معلب  ياعد  دننام  ((، 316) دوش
هدعو دـندرک  یم  اعد  نوعرف  يدوبان  رب  هک  مالـسلاامهیلع  نوراه  یـسوم و  ترـضح  هرابرد  زین  و  دـش ، التبم  یهلا  باذـع  هب  شدوخ  و 

(. 319) دوب لاس  لهچ  نآ  دوش و  ققحم  نآ  یعامتجا  هنیمز  هک  شدوخ  تقو  هب  دش  لوکوم  تباجا  نکل  ( 318) دش هداد  تباجا 

اعد تباجا  ریخءات  بابسا 

یعقاو تحلـصم  زین  نآ  رد  هک  دشاب  یم  دش  هتفگ  هچنآ  زا  ریغ  يرگید  بابـسا  تهج  هب  اعد  تباجا  رد  ریخءات  یهاگ  هک  دـنامن  یفخم 
بحاص رگا  دومرف ...( : مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  هکنیا  دـننام  تسا  نم  ؤم  حور  یلاـعت  ظـفح  نآ  تسا و  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  هدـننکاعد 

ریـس يزیچ  زا  هدش و  کچوک  شمـشچ  رد  تمعن  هدرک و  لا  ؤس  هک  ار  يزیچ  ریغ  دنک  یم  بلط  دوش ، هداد  وا  هب  دـنک و  لا  ؤس  یتمعن 
رد عوقو  زا  سرت  تسا و  مزال  وا  رب  هک  یقوقح  ببـس  هب  داتفایب  رطخ  هب  ناملـسم  تسا  نکمم  دـش ، داـیز  وا  رب  تمعن  یتقو  دوش و  یمن 
لج زع و  دنوادخ  نم  ؤم   : ) هک تسا  هدومرف  حیرصت  نآ  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  يرگید  تهج  هب  ای  و  ((، 320) اهنآ رد  هنتف 
دوش تمایق  زور  یتقو  و  شیاعد ،  ادص و  هب  قایتشا  ببـس  هب  تباجا  رد  دزادنیب  ریخءات  دیامرف : یم  دـنوادخ  دـناوخ  یم  شتجاح  رد  ار 

ترـضح تسا ...  يروما  وت  باوث  هک  یلاح  رد  متخادنا  ریخءات  تباجا  رد  نم  يدناوخ و  ارم  دیامرف : یم  شا  هدنب  هب  لج  زع و  دنوادخ 
یم ترخآ  رد  هک  ییوـکین  باوـث  نآ  ببـس  هب  دـش  یمن  باجتـسم  اـیند  رد  وا  زا  ییاـعد  شاـک  يا  هک  دـنک  یم  وزرآ  نم  ؤـم  دوـمرف :

((. 321) دنیب

اعد بادآ 

ار وا  نم  ؤم  ناسنا  هب  شـصاخ  تیانع  ماع و  فطل  ياضتقم  هب  دـشاب و  یم  قلطم  لاـمک  هک  تسا  يدوجوم  ندـناوخ  اـعد ، هک  اـجنآ  زا 
یلع ریقف  فیعـض و  هدـنب  هک  تسا  نذا  نیمه  ببـس  هـب  و  (، 322  ) مکل بجتـسا  ینوعدا  هدومرف :  هدومن و  شیوـخ  ندـناوخ  هب  بیغرت 

هک روط  نامه  تسوا  برق  سلجم  رد  روضح  عون  کـی  تقیقح  رد  یلاـعت  قح  ندـناوخ  دـنک و  یم  ادـیپ  ار  وا  ندـناوخ  ناوت  قـالطالا 
یم لا  ؤس  نم  زا  مناگدـنب  هک  یماگنه  (، ) 323  ) ناعد اذا  عادلا  ةوعد  بیجا  بیرق  یناف  ینع  يدابع  کلءاس  اذا  و  دـیامرف : یم  دـنوادخ 

وا زا  ار  یتالامک  هک  يا  هدنناوخ  تسا  راوازـس  اذل  دناوخب ،) ارم  هک  یماگنه  ار  هدنناوخ  ياعد  مهد  یم  باوج  مکیدزن  نم  وگبدـننک - 
بادآ نیا  لامک  مالسلا  مهیلع  همئا  هک  روط  نامه  دیامن  تاعارم  قلطم ،  لامک  برق  سلجم  تمرح  ظفح  يارب  ار  یبادآ  دنک  یم  بلط 

: زا دنترابع  اهنآ  دوش و  اعد  تباجا  زاس  هنیمز  ات  دنا  هداد  رکذت  ار  اهنآ  زین  ام  هب  هدرک و  تاعارم  ار 
(. دوش یمن  در  دوش  عورش  هللا  مسب  اب  هک  ییاعد  ( ) 324 :) دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  اریز  میحرلا :  نمحرلا  هللا  مسب  نتفگ  - 1

دنوادخ شیاتـس  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  همان  رد  : ) دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  لامک :  فاصوا  هب  دنوادخ  فیـصوت  - 2
یم دومرف : منک ؟  دـیجمت  ار  وا  هنوگچ  دـیوگ : يوار  نک ،  دـیجمت  ار  وا  یناوخ  یم  ار  ادـخ  هک  ینامز  سپ  تسا ،  ندرک  لا  ؤس  زا  لبق 
یـش هلثمک  سیل  وه  نم  ای  یلع ،  ـالا  رظنملاـب  وه  نم  اـی  هبلق ،  ءرملا و  نیب  لوحی  نم  اـی  دـیرولا ، لـبح  نم  یلا  برقا  وه  نم  اـی  یئوگ : 
 . تسا یفاک  دشاب  هتشاد  یلاعت  قح  شیاتس  رب  تلالد  هک  يا  هلمج  ره  تسین  تاملک  نیا  هب  رصحنم  راگدرورپ  دیجمت  هتبلا  ء(325 .) )

زا دیاب  جئاوح  هب  ندیـسر  يارب  دنتـسه و  لاعتم  راگدرورپ  ضیف  رد  هطـساو  ناشیا  اریز  مالـسلا :  مهیلع  دمحم  لآ  دـمحم و  رب  دورد  - 3
مرکا ربمایپ  اذل  دبای ، ققحت  نآ  زا  سپ  تباجا  دوش و  لماک  دنوادخ  ندـناوخ  ات  ( 326) درک متخ  زین  نآ  هب  درک و  عورش  ناشیا  رب  دورد 
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مالسلا هیلع  قداص  ماما  و  ((. 327) دشاب یم  ناتلامعا  یکاپ  امش و  ياعد  تباجا  بجوم  نم  رب  امش  رب  دورد  : ) دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  ((. 328) دوش هداتـسرف  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  هکنیا  رگم  دور -  یمن  ـالاب  تسا -  عونمم  اـعد  هراومه  : ) دومرف

نآ فصن  هکلب  هن  مداد ،  رارق  امش  يارب  ار  مدورد  موس  کی  درک : ضرع  دمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  صخـش  : ) دیامرف یم 
تیافک تترخآ  ایند و  روما  ماگنه  نیا  رد  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مداد ،  رارق  ار  نآ  یمامت  هکلب  هن ،  مداد ،  رارق  ار 

ترـضح دـش  لا  ؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مداد ،  رارق  وت  يارب  ار  مدورد  یمامت  هکنیا  يانعم  زا  رگید  تیاور  رد  ((، 329) دوش یم 
دنکن لا  ؤس  يزیچ  لج  زع و  دنوادخ  زا  دراد و  مدـقم  یتجاح  ره  دزن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  نآ  دارم  : ) دـندومرف

رد مالسلا  مهیلع  همئا  نداد  رارق  عیفـش  ((. 330) دهاوخب ار  شجئاوح  سپـس  دتـسرف  دورد  وا  رب  هدومن و  ترـضح  نآ  هب  ادتبا  هکنیا  رگم 
ناشجئاوح هدش  هدروآرب  يارب  اهاعد -  بلغا  رد  زین  مالسلا  مهیلع  ( 331  ) همئا دوخ  هک  تسا  هدش  شرافس  مهم و  ردق  نآ  اهزاین  یمامت 

. دندش یم  لسوتم  اهنآ  هب  اهیراتفرگ  رد  زین  مالسلا  مهیلع  ( 332) ءایبنا یتح  دنا  هتسج  عافشتسا  ناشدوخ  هب  هداتسرف و  ناشدوخ  رب  دورد 
هب ار  شتیبوبر  نوئـش  دنوادخ  هک  انعم -  نیا  لوبق  هداد و  رارق  شدوخ  هیحان  زا  تالامک  هضافا  رد  هطـساو  دنوادخ  ار  اهنآ  تقیقح  اریز 

تقیقح نیا  هب  هک  دنتسه  یسک  نیلوا  مالـسلا  مهیلع  همئا  هک  تسا  دیحوت  تقیقح  هب  رارقا  نامه  دهد -  یم  روهظ  ضیف  طیاسو  هطـساو 
. دندرک یم  هدایپ  لمع  رد  ار  نآ  هتشاد و  رارقا  نامیا و 

ادـخ هب  تسا ،  ندرک  لا  ؤس  سپـس  هانگ  هب  رارقا  سپـس  یهلا ،  حدـم  ناـمه  اـعد  : ) دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هاـنگ :  هب  رارقا  - 4
((. 333  ) هانگ هب  رارقا  اب  زج  دوش  یمن  جراخ  هانگ  زا  يا  هدنب  دنگوس 

رد دـیاب  طقف  تسا  زیچان  زجاع و  يدوجوم  یلاـعت  قح  ربارب  رد  ناـسنا  هژیوب  تادوجوم  یماـمت  هک  اـجنآ  زا  ندرک :  يراز  عرـضت و  - 5
هک تسا  هداد  ار  روتـسد  نیا  شیایبنا  ءایلوا و  هب  اذل  دهاوخ  یم  وا  زا  دنوادخ  زین  ار  نیا  دـیامن و  یکچوک  تلذ و  زجع و  راهظا  وا  ربارب 

ترـضح هب  دنوادخ  ظعاوم  رد  : ) دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نارگید ،  هب  دسر  هچ  دـینک  یکچوک  راهظا  عرـضت و  نم  ربارب  رد 
ار وت  يدناوخ  ارم  هنوگ  نیا  یتقو  یشاب و  هتشاد  دصق  کی  هک  یلاح  رد  ناوخم  عرـضت  تلاح  اب  زج  ارم  هک :  تسا  مالـسلا  هیلع  یـسیع 
نآ رد  نم  یلاحـشوخ  هک  نادب  و  ناوخب ...  درادن  یـسردایرف  دوش و  قرغ  ایرد  رد  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  دـننام  ارم  منک ...  یم  تباجا 

هتـشاذگ و نیمز  يور  ار  اهتـسد  هک  شبحاص  ربارب  رد  گـس  تلاـح  دـننام  یـشاب -  هتـشاد  یکچوک  تلذ و  تلاـح  مربارب  رد  هک  تسا 
((. 334  -) دشاب نم  هب  طقف  تا  هجوت  شابم -  هدرم  شاب و  هدنز  لاح  نیا  رد  و  دهد -  یم  تکرح  ار  شمد 

اجب زامن  تعکر  ود  سپس  دریگب  یحیحص  وکین و  يوضو  هک  یـسک  : ) دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زامن : تعکر  ود  ندناوخ  - 6
سپ دهاوخب  ار  شتجاح  سپـس  دنک  شیاتـس  ار  شلوسر  ادـخ و  هداد و  مالـس  سپـس  دـهد  ماجنا  لماک  ار  نآ  دوجـس  عوکر و  دروآ و 

((. 335) دش دهاوخن  دیماان  دنک  بلط  دوخ  هاگیاج  رد  ار  ریخ  هک  یسک  هدرک و  بلط  دوخ  لحم  رد  ار  شتجاح  قیقحتب 
بلط ار  نآ  هدرمش و  کچوک  ار  ییاعد  هدرک و  تلفغ  نآ  زا  دیابن  میرادن  اعد  تباجا  هب  ملع  ام  هک  اجنآ  زا  اعد : ندرمشن  کچوک  - 7

تـسا هدرک  یفخم  شیاعد  رد  ار  تباجا  دـنوادخ  : ) دومرف هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  مینکن ، 
((. 336 ...) دیناد یمن  امش  دسرب و  تباجا  هب  اسب  هچ  دیرمشن  کچوک  ار  اهاعد  زا  کیچیه  سپ 

یم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  درمشب ، گرزب  دیابن  ار  يا  هتـساوخ  چیه  قلطم  میظع  ربارب  رد  ناسنا  هتـساوخ :  ندرمـشن  گرزب  - 8
باوج اهنآ  هب  مه  نم  دـننک و  لا  ؤس  نم  زا  نیمز  نامـسآ و  تفه  لها  یمامت  رگا  درک : یحو  شیاـیبنا  زا  یـضعب  هب  دـنوادخ  : ) دـیامرف

((. 337  ...) متسه نآ  تسرپرس  نم  هک  یکلم  دوش  صقان  هنوگچ  دوش و  یمن  صقان  نم  کلم  زا  یسگم  لاب  دننام  مهد 
نامه هب  شطیارـش -  لوصح  اب  دـشاب -  هنوگ  ره  شینطاب  ياه  هتـساوخ  لایما و  رکف و  زرط  ناسنا  هتـساوخ :  رد  نتـشاد  دـنلب  تمه  - 9
هتمه ردق  یلع  لجرلا  ردق  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  اذل  دهد  یم  لیکشت  وا  تمه  ار  ناسنا  تکرح  ناینب  اساسا  دوش ، یم  لئان  هبترم 

: دیامرف یم  نتـساوخ  ماقم  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  شیایاصو  رد  و  دشاب ) یم  شتمه  هزادنا  هب  یـسک  ره  شزرا  هزادنا و  (، ) 338)
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وت زا  شتراسخ  دنام و  یم  یقاب  تیارب  شلامج  هک  ییاهزیچ  نآ  زا  دشاب ، یم  تلاح  هب  دیفم  هک  دـشاب  يزیچ  نآ  رد  وت  لا  ؤس  دـیاب  (و 
زین ار  ییایند  روما  ناسنا  هک  درادن  تافانم  هتبلا  ((، 339  ) ینام یمن  یقاب  وا  يارب  زین  وت  دنام و  یمن  یقاب  تیارب  لام  و  دوش . یم  فرطرب 
دراو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  يدرم  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  نانچمه  دشاب  ترخآ  لیـصحت  يارب  نکل  دهاوخب 

بحاص نامه  نم  درک : ضرع  یتسیک ؟  دومرف : یـسانش ؟  یم  ارم  اـیآ  درک : ضرع  ناـشیا  هب  سپـس  درک  مالـس  ترـضح  نآ  رب  دـش و 
ار تتجاح  يدمآ ،  شوخ  دومرف : وا  هب  ترضح  مدرک  تمارکا  يدش و  دراو  ملزنم  هب  فیاط  رد  زور  نالف  تیلهاج  رد  هک  متسه  یلزنم 

درک رما  دوب  هتساوخ  هچنآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپ  مهاوخ ،  یم  شناپوچ  اب  دنفـسوگ  تسیود  درک : ضرع  نک ،  لا  ؤس 
زا لیئارـسا  ینب  نزریپ  هک  ار  يزیچ  ناـمه  دـهاوخب  نم  زا  هک  ار  درم  نیا  دـش  عناـم  يزیچ  هچ  دوـمرف : شباحـصا  هب  سپـس  دـنهدب ، هک 

: دیامرف یم  هدرک و  نایب  ار  نز  هریپ  نآ  هتـساوخ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  رگید  تیاور  رد  ((، 340 (؟  تساوخ مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح 
وا هب  دـنک ، لـقتنم  رـصم  زا  ار  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  ياهناوختـسا  هک  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هب  دـش  یحو  هکنآ  زا  سپ  )

شیریگنیمز ضرم  هکنیا  یکی  داد ، ناـشن  ار  ربـق  رما ، ود  تساوخرد  زا  سپ  نزریپ  دـناد ، یم  ار  ترـضح  نآ  ربـق  ینزریپ  طـقف  دـنتفگ :
ره دنوادخ  رما  هب  زین  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  دشاب ، وا  هجرد  رد  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  اب  تشهب  رد  هکنیا  رگید  دوش ، بوخ 

دراد مزال  ار  یصاخ  تیلباق  اهنآ  هجرد  رد  ءایبنا  اب  یهارمه  هک  دوش  یم  هدافتسا  رگید  تایاور  زا  هتبلا  ((، 341) دش دهعتم  وا  يارب  ار  ود 
سپ : ) دندومرف دشاب  تشهب  رد  ناشیا  اب  دوب  هتـساوخ  ترـضح  نآ  زا  هک  بعک  نب  ۀعیبر  باوج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اذل 

 . تسا یهلا  برق  مهم  بابسا  زا  نآ  هک  ((، 342  ) ندرک دایز  هدجس  هب  نک  کمک  ارم 
اریز نآ ،  هب  دهد  تیمومع  سپ  دـنک  یم  اعد  یـسک  هک  یماگنه  : ) دـیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اعد : رد  تیمومع  - 10

ناشیا يارب  مه  درادـب ، مدـقم  دـنک  اـعد  دوخ  يارب  هکنیا  زا  لـبق  ار  شناردارب  زا  رفن  لـهچ  هک  یـسک  و  دـنک ، یم  مکحم  ار  اـعد  نآ ، 
رگید ياهناسنا  ار  یهلا  تالامک  روهظ  هب  تبسن  ار  ناسنا  ردص  هعس  یتلاح  نینچ  اب  اریز  ((. 343  ) شدوخ يارب  مه  دوش و  یم  باجتسم 

. دنک یم  مهارف  زین  ار  ناسنا  دوخ  يارب  تباجتسا  هنیمز  نیا  دهد و  یم  ناشن 
((. 344  ) تسا راکشآ  رد  اعد  داتفه  اب  لداعم  افخ  رد  ياعد  : ) دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یناهنپ :  رد  اعد  - 11

هنیمز هتسکش  لد  فیعـض و  دارفا  ندروآ  اصوصخم  نینم  ؤم  عامتجا  لاح  رد  هک  تساهاعد  زا  یـضعب  یعمج :  هتـسد  لاح  رد  اعد  - 12
یعامتجا ناهانگ  شببس  هک  دوش  یم  هدناوخ  یعامتجا  ياهیراتفرگ  رد  هک  تسا  ییاهاعد  ابلاغ  نآ  دنک و  یم  مهارف  رتشیب  ار  تباجتـسا 

سپس دندرک  یم  عمج  ار  اه  هچب  اهنز و  دندش  یم  كانهودنا  يرما  زا  مردپ  یتقو  : ) دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  اذل  تسا ،  هدوب 
ادخ هک  دننک  یمن  عامتجا  يرما  کی  رب  رفن  راهچ  هاگ  چیه  : ) دیامرف یم  زین  ترـضح  نآ  و  (( 345) دنتفگ یم  نیمآ  ناشیا  هدرک و  اعد 

((. 346) دنوش یم  قرفتم  مه  زا  اعد  تباجا  اب  هکنیا  رگم  دنناوخب  ار 
افخ لاح  رد  یبحتـسم ،  لامعا  ماجنا  رد  لصا  اریز  درادـن  یتافانم  یناهنپ  رد  ندرک  اعد  اب  تمـسق  نیا  دـش  هتفگ  هک  یبلطم  هب  هجوت  اـب 

... همئا و يارب  يرادازع  ءاقستسا ، زامن  تعامج ،  زامن  دننام  دراد  ندوب  راعش  هبنج  هک  يا  همهم  روما  زج  تسا  ندوب 
نکل دـشاب  هتـشاد  تباجا  هب  نیقی  هکلب  نظ  نسح  وا  هب  دـیاب  یهلا  هقلطم  تردـق  هب  شهجوت  اب  نم  ؤم  ناسنا  تباجا :  هب  نظ  نسح  - 13
ربمایپ تهج  نیا  زا  تسین ،  تباجا  رد  یتحلـصم  نآلا  امتح  هک  هدرک  هیجوت  شدوخ  باسح  هب  ار  نآ  دـیاب  داتفا  ریخءات  اعد  تباـجا  رگا 

((. 347) دیراد تباجا  هب  نیقی  هک  یلاح  رد  دیناوخب  ار  ادخ  : ) دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 
زا هک  یـصاخ  ياهنامز  ای  اهناکم  نکل  تسا  بولطم  تالاح  یمامت  رد  ندوب  دـنوادخ  دای  ندرک و  اـعد  بساـنم :  تاـقوا  باـختنا  - 14

(349  ) تئارق ماگنه  زین  مالسلا و  هیلع  نیسح  ( 348  ) ماما مرح  رد  اعد  دـننام  تسا  رترث  ؤم  اعد  تباجا  رد  اعطق  تسا  رادروخرب  یتفارش 
و ( 350) رحـس ماگنه  و  دـننک ، یم  یئارآ  فص  گنج  يارب  رگیدـکی  يوربور  لطاب  قح و  هورگ  ود  یتقو  ناراب و  لوزن  ناذا و  نآرق و 

. دش يراج  کشا  و  ( 352  ) تسکش لد  یتقو  و  ( 351) رهظ تقو 
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زج شا  هتـساوخ  رد  هک  يا  هنوگ  تسبولطم ب  یلوم  ربارب  رد  هدـنب  هیحان  زا  زجع  راهظا  دـش  هتفگ  هک  روط  نامه  اـعد : رد  رارـصا  - 15
شـشوخ دنوادخ  : ) دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  اذل  ریخ ، ای  دنکب  ( 353  ) تباجا هچ  دـشاب  هک  یطیارـش  ره  رد  دریگن  ار  وا  نماد 

ؤس تسوا  دزن  هچنآ  زا  دراد  تسود  وا  اریز  دراد ، تسود  شیوخ  يارب  ار  نآ  دننک و  لا  ؤس  رد  رارـصا  ناشدوخ  دزن  مدرم  هک  دیآ  یمن 
ادخ هب  : ) دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  اذل  دنادرگ ، باجتـسم  ار  نآ  رارـصا  زا  سپ  هک  هدرک  دهعت  دوخ  رب  دنوادخ  هتبلا  ((. 354) دوش لا 

((. 355) دنک یم  هدروآرب  ار  نآ  وا  هکنیا  رگم  شتجاح  رد  لج  زع و  دنوادخ  رب  دنک  یمن  رارصا  ینم  ؤم  هدنب  دنگوس 
 : ثحب هجیتن 

دنک مهارف  رتشیب  شدوخ  رد  ار  ود  نآ  هب  قایتشا  بابـسا  نم  ؤم  ناسنا  رادقم  ره  اعد ، دنوادخ و  دای  ثحب  رد  هدـش  رکذ  روما  هب  هجوت  اب 
نامه هک  تسا  لوا  مسق  ياعد  دارم  شیوخ  ياـعد  داـی و  هب  قاـیتشا  هب  هدرک و  فرـصنم  شدوخ  ریغ  هب  قاـیتشا  زا  ار  وا  سفن  دـنوادخ 

نانخـس رد  مالـسلا  مهیلع  همئا  اذـل  دـنک . یم  ادیـش  لوغـشم و  دـشاب -  وا  اب  تاجانم  هیلالج و  هیلاـمج و  فاـصوا  هب  دـنوادخ  ندـناوخ 
زا ار  اهنآ  دنوادخ  دای  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  دوش و  یم  هدروآرب  ناشیدنمزاین  ناشتجاح ،  زا  لا  ؤس  نودب  يا  هدع  دنا  هدومرف  يددعتم 
لا ؤس  زا  دشاب  لوغشم  نم  دای  هب  هک  یسک  دیامرف : یم  لج  زع و  دنوادخ  : ) دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  اذل  دنادرگ ، لفاغ  ناشلا  ؤس 
هک هدـش  لقن  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  ((، 356  ) مهد یم  دوـخ  زا  هدـننک  لا  ؤـس  هب  هچنآ  زا  رترب  مهد  یم  وا  هب  مـندرک ، 
یم ناگدننک  لا  ؤس  هب  هچنآ  زا  رترب  دهد  یم  وا  هب  دنوادخ  شندرک ،  لا  ؤس  زا  دنک  لوغشم  ار  وا  دنوادخ  تدابع  هک  یـسک  : ) دندومرف

((. 357) دهد

دنوادخ هدیزگرب  يایلوا  هب  تبحم  کئایلوا  ةوفصل  ۀبحم  مراهچ :  لصف 

تبحم يانعم  لیلحت 

اب ملع ،  ماقم و  لام ،  رـسمه ، اذـغ ، هب  تبحم  دـننام  میبای  یم  دوخ  رد  ار  نآ  شا  یعطق  قیداصم  رد  هک  تسا  ینادـجو  یناعم  زا  تبحم 
الثم دراد  قلعت  ام  ياوق  زا  یکی  لـعف  هب  هک  تسا  نآ  تهج  هب  اـهنآ  تیبوبحم  تلع  هک  میمهف  یم  دراوم ، نیا  رد  تبحم  قلعتم  رد  تقد 

نیاربانب دنک  یم  ادیپ  لامک  راک ، نیا  هطـساو  هب  هوق  نیا  تقیقح  رد  هک  تسا  هیذاغ  هوق  هب  قلعتم  هک  تسا  نآ  تهج  هب  اذـغ ، تیبوبحم 
قیقد یـسررب  هک  ار  دوخ  يدوجو  ياوق  یماـمت  دریگ . یم  قلعت  مود  هلحرم  رد  اذـغ  هب  دوش و  یم  رارقرب  نآ  لـعف  هوق و  نیب  لوا  تبحم 

بحاص دوجوم  ره  رد  شیدوجو -  لامک  دوجوم و  نیب  باذـجنا  بذـج و  هطبار  انعم -  نیا  مینک ،  یم  كرد  نآ  رد  ار  اـنعم  نیا  مینک 
یماـمت هب  تبحم  نداد  تیارـس  هـتبلا  تـسا .  يدوـجوم  ره  دوـجو  همزـال  نآ  دـشاب و  یم  دوـجوم  زین  روعـش  بحاـص  ریغ  هـکلب  روـعش 
تانایب هدـش و  تابثا  یهلا  هفـسلف  ياهثحب  رد  هک  تسا  یـصاخ  یناگمه  روعـش  تابثا  مزلتـسم  ناشیدوجو ،  لامک  هب  تبـسن  تادوجوم 

تسا و هدرک  نایب  یلاـعت  قح  يارب  تادوجوم  ( 359  ) هدجس و  ( 358  ) حیبست رد  ار  شریظن  دـنک و  یم  دـییءات  تابثا و  ار  نآ  زین  ینآرق 
 . تسا ناسنا  صوصخم  كاردا  روعش ، بحاص  ریغ  زا  دارم 

يدوجو تبحم  بتارم 

تادوجوم یفرط  زا  تسا و  بحم -  اب  بسانم  لامک  بوبحم -  بحم و  نیب  يدوجو  هطبار  تبحم  هک  دـش  مولعم  تقد  اـب  هکنیا  زا  سپ 
رصنع کی  ياراد  هک  هدام  ملاع  هیلوا  داوم  لاثم  ناونع  هب  تادوجوم -  نیرت  فیعـض  زا  هکلب  دنرادن  رارق  يدوجو  هجرد  هبتر و  کی  رد 

یم فلتخم  بتارم  ياراد  زین  تبحم  تهج  نیا  زا  دوش ، یم  یهتنم  دـشاب  یلاـعت  قـح  هک  اـهنآ  نیرت  یهاـنتم  هب  اـت  هدـش  عورـش  تسا - 
قلعت نیا  هب  هناهاگآ  هجوت  زین  دـشاب و  یمن  همات  تلع  نآ و  نیب  يدوجو  قلعت  دـننام  هصقان  تلع  لولعم و  نیب  يدوجو  قلعت  اریز  ددرگ 
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 . تسین هناهاگآ  همین  هجوت  ای  هناهاگآ  هجوت  مدع  دننام  يدوجو 

یقیقح تبحم 

لاـمک نآ  رگا  هک  دوش  یم  مولعم  دـشاب  یم  شیدوـجو  لاـمک  اـب  دوـجوم  نیب  يدوـجو  هطبار  تبحم  هک  هتـشذگ  بلاـطم  هب  هجوـت  اـب 
نیع هک  تسا  یلاعت  قح  دودحمان  تاذ  دوجوم ، نآ  تسا .  هدرک  ادیپ  ققحت  تبحم  يانعم  تقیقح  دشاب  دوجوم  نآ  تاذ  نیع  يدوجو 

وا يارب  رگا  و  اـهبوبحم ) بـحم و  نیرتـهب  يا  (، ) 360  ) بوبحم بیبح و  ریخ  اـی  هدـمآ :  ریبک  نشوج  ياـعد  رد  تسا  دودـحمان  لاـمک 
قلطم لامک  روهظ  هک  تسا  تهج  نیا  زا  تسا -  تباث  تنس  باتک و  رد  القن  القع و  هک  مینک -  تابثا  یلمع  ای  يزیچ  هب  تبسن  تبحم 
قلعت وا  هب  اتاذ  اعقاو و  زین  اهنآ  تبحم  دریگ  یم  همـشچرس  یهانتمان  تقیقح  نآ  زا  تادوجوم  رگید  يدوجو  لامک  نوچ  و  دشاب ، یم  وا 

رد ار  تادوجوم  دنوادخ  ( ) 361  ) هتبحم لیبس  یف  مهثعب  و  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  اذل  دودحم ، تالامک  هب  سپـس  هتفرگ و 
رت بوبحم  يا  (، ) 362  ) ملع بوبحم  فرـشا  ای  بیبح ...  لک  نم  بحا  ای  هک :  تسا  ریبک  نشوج  ياـعد  رد  و  تخیگنارب )  شتبحم  هار 
هب تبحم  زا  يوترپ  تادوجوم  ریاس  تبحم  هک  دوش  یم  هدافتسا  تانایب  نیا  زا  هدش .)  هتسناد  ياهبوبحم  نیرتفیرش  يا  یبوبحم ...  ره  زا 

. دشاب یم  نآ  اب  دوجوم و  ره  هب  طیحم  وا  اریز  تسا  یلاعت  قح 

ناسنا رد  یعقاو  تبحم 

؟ ریخ ای  دـشاب  هتـشاد  هناهاگآ  هجوت  هچ  دنـشاب  یم  یلاعت  قح  بلاط  رادتـسود و  ادوجو  تادوجوم  یمامت  هک  دـش  مولعم  تاـنایب  نیا  زا 
تبحم زا  مسق  نیا  دـشاب و  هناـهاگآ  یلاـعت  قح  هب  تبـسن  شتبحم  هک  تسا  نآ  دـیآ  یم  باـسح  هب  دوجوم  لاـمک  هک  يزیچ  نآ  نکل 
هدرجم تادوجوم  دنوادخ ، تاقولخم  نایم  رد  دنرادروخرب و  یصاخ  یهاگآ  رازبا  یهاگآ و  روعش و  زا  هک  تسا  یتادوجوم  هب  صتخم 
کیلا هلولا  نع  نولفغیال  و  دیامرف : یم  هکئالم  هرابرد  مالـسلا  هیلع  داجـس  مامادنرادروخرب  تیـصوصخ  نیا  زا  نج  ناسنا و  هکئالم و  و 
ددعتم ياوق  ياراد  هک  تسا  ناسنا  طقف  ملاع  نیا  روعش  اب  تادوجوم  نایم  رد  نوچ  و  دنرادن .) تلفغ  وت  هب  یگتفیش  زا  ناشیا  و  ( ) 363)
یعیبط ياوق  مه  ناسنا  لاثم  روط  هب  دشاب  یم  توافتم  اوق  زا  کی  ره  يدوجو  لامک  هب  تبـسن  وا  تبحم  تهج  نیا  زا  دشاب  یم  عیـسو  و 

رظن زا  هک  يروما  ماـقم و  تیکلاـم و  هب  هجوت  دـننام  دراد  هیلاـیخ  هوق  مه  و  یـسنج ،  لـیم  هیذاـغ ،  ییاونـش ...  ییاـنیب ،  هوق  دـننام  دراد 
یقیقح فادها  لابند  هک  دراد  یلقع  هوق  مه  و  دنـشاب ، یم  عامتجا  هدودحم  رد  ناسنا  دوجو  همزال  نکل  دـنرادن  یعقاو  یتسه  يدوجو ، 

هب لحارم  یمامت  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دراد  دوجو  قلطم  لامک  هب  لـیم  وا  رد  لاـح  نیع  رد  دـشاب . یم  یقـالخا  یحور و  لـیاضف  بسک  و 
رد زین  قلطم  لامک  هب  تبحم  تهج  نیا  زا  درادـن ، فقوت  هلحرم  کی  رد  تسا و  مکاح  اهنآ  رب  لیم  نیا  ینورد ،  لایما  اوق و  نتـسب  راک 

هاگآدوخ و يوق و  اجیردـت  زین  نآ  شیلقع ،  ياوق  دـشر  اب  تسا و  مهبم  هاـگآدوخان و  فیعـض و  تروص  هب  لوا  نکل  تسا  دوجوم  وا 
عیمج دوخ و  يدوجو  طابترا  هب  داقتعا  هک  تسا  ریذـپ  ناـکما  تروص  نیا  رد  طـقف  نآ  لـماکت  و  دوش . یم  ریذـپ  لـماکت  هدـش و  نیعم 
ندش یهتنم  ءاقب و  داجیا و  تهج  زا  طابترا  هب  داقتعا  دشاب - ، هتـشاد  یتسه ،  نوئـش  یمامت  رد  لاعتم  ءادبم  اب  شدوخ  دـننام  تادوجوم 

تیعبت يزیچ  فرط  هب  باذجنا  تبحم و  همزال  اریز  نآ ،  زا  ندرک  تیعبت  سپس  و  وا -  هب  ندیسر  هار  نتفرگ  تهج  زا  زین  وا و  هب  یتسه 
يدوجو لیامت  شـشک و  نوگانوگ  تادوجوم  فلتخم و  روما  فرط  هب  شیدوجو  داعبا  هطـساو  هب  دنچ  ره  ناسنا  نیاربانب  تسا .  نآ  زا 

قلطم لامک  ریـسم  رد  داعبا  نیا  هناهاگآ  نداد  تهج  وترپ  رد  وا  یقیقح  یلامک  نکل  دـیآ  یم  باسح  هب  یلامک  اهنآ  زا  کـی  ره  دراد و 
یم شیدوجو  لماکت  رد  یعقاو  ریثءات  هدرک و  ادیپ  تلاصا  یتقو  نآ  دراد و  لیـصا  ریغ  یمدقم و  هبنج  فلتخم  تالیامت  نیا  اذل  تسا ، 

و دـنکن ، تعاطا  ار  وا  هتـساوخ  زج  هدروآرد و  ار  اهنآ  هموهوم  لالقتـسا  تلاح  زا  دـهد و  شرارق  قلطم  لامک  نآ  ریـسم  رد  هک  دراذـگ 
هللا اودـبعیل  الا  اورما  ام  هّلل و  هّلل  دـیامرف : یم  میرک  نآرق  رد  دوخ  هک  روط  نامه  تسین  وا  هناصلاخ  یگدـنب  زج  لاعتم  دـنوادخ  هتـساوخ 
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نید رگید  ییاج  رد  و  دننک ) یگدنب  شنید  رد  صالخا  لاح  رد  ار  دنوادخ  هکنیا  زج  دـندشن  رما  ناگدـنب  و  ( ) 364  ) نیدلا هل  نیصلخم 
یم نایملاع  يارب  تمحر  هک  يربمایپ  يارب  یگدـنب  نیا  تیاهن  و  صلاخلا ،  نیدـلا  الا هللا  (، 365 :) دـناد یمن  شدوخ  يارب  زج  ار  صلاخ 

نیملـسملا لوا  نوکا  نال  ترما  و  نیدـلا ،  هل  اصلخم  هللا  دـبعا  نا  ترما  ینا  لق  نک  غـالبا  مدرم  هب  هک  دـنک  یم  رما  ناـشیا  هب  هک  دـشاب 
میلـست تیاهن  ینعی  مشاب )  ناملـسم  نیلوا  هک  مرومءام  منک و  یگدـنب  شنید  رد  صالخا  هنوگ  هب  ار  ادـخ  هک  مرومءام  هک  وگب  ( ) 366)

 . یلاعت قح  ربارب  رد 

یعقاو تبحم  لماکت  هار  اهنت 

ریـسم رد  ار  يرهاظ  ياهتبحم  یمامت  هک  دـسر  یم  تقیقح  هب  یماگنه  ناسنا  رد  یعقاو  تبحم  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  هتـشذگ  بلاطم  زا 
هدنب مه  وا  اریز  دـنک  یم  یلجت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  يوریپ  رد  اهنت  هار  نیا  دـهد و  رارق  یلاعت  قح  ینعی  یقیقح  بوبحم 
یلع هللا  یلا  اوعدا  یلیبس  هذه  لق  دنک ، یم  نایب  یلاعت  قح  یگدـنب  ققحت  يارب  ار  اهـشور  هار و  نیرت  لماک  مه  تسا و  دـنوادخ  ضحم 
منک یم  توعد  دـنوادخ  يوس  هب  ییانیب  اب  هک  نم  هار  تسا  نیا  وگب  ( ) 367  ) نیکرشملا نم  انا  ام  هللا و  ناحبس  ینعبتا و  نم  انا و  ةریـصب 

ار بلطم  نیا  نانم  ؤم  هب  دیامرف  یم  شربمایپ  هب  دنوادخ  تهج  نیا  زا  متـسین )  نیکرـشم  زا  نم  تسا و  هزنم  دنوادخ  ار و  منیعبات  دوخ و 
ار امـش  ادخ  ات  دینک  تیعبت  نم  زا  سپ ،  دـیراد  تسود  ار  دـنوادخ  رگا  (، ) 368  ) هللا مکببحی  ینوعبتاـف  هللا  نوبحت  متنک  نا  هک :  ناـسرب 
و تسندرک .  ادیپ  هبنت  رکذت و  لاعتم و  راگدرورپ  يوس  هب  یبای  هار  ترـضح  نآ  زا  تیعبت  لوصحم  هک  اجنآ  زا  و  دـشاب ) هتـشاد  تسود 

یمن يرجا  ناشیا  زا  وت  ( ) 369 ، ) رجا نم  مهلئست  ام  و  دنک : یمن  بلط  مدرم  زا  يدزم  شتلاسر  يارب  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
دنک و ءاطعا  دناوت  یم  وا  تسیچ و  دناد  یم  دنوادخ  طقف  ار  تلاسر  رجا  دننک  ءاطعا  يدزم  نآ  يارب  دـنناوت  یمن  مه  ناشیا  و  یهاوخ ) 
(370  ، ) هللا یلع  ـالا  يرجا  نا  مکل  وـهف  رجا  نم  مکتلءاـس  اـم  لـق  تسین ،  يزیچ  ناـشیا  یعقاو  تعفنم  هب  ندیـسر  زج  نآ  تقیقح ،  رد 

تعفنم نیا  رگید  ییاج  رد  و  تسین )  دنوادخ  رب  زج  نم  دزم  تسامـش  عفن  هب  نآ  منک  یم  بلط  امـش  زا  دزم  زا  ار  هچنآ  ربمایپ  يا  وگب  )
متلاسر رب  يدزم  امش  زا  ربمایپ ، يا  وگب  ( ) 371  ) الیبس هبر  یلا  ذـختی  نا  ءاش  نم  الا  رجا  نم  هیلع  مکلءاسءا  ام  لق  هک :  دـنک  یم  نایب  ار 

نا ارجا  هیلع  مکلءاسءا  لق ال  دیامرف : یم  زین  و  دـشاب ) هتـشاد  یهار  شراگدرورپ  يوس  هب  دـهاوخب  هک  یـسک  يارب  رگم  منک  یمن  بلط 
هب ندیـسر  و  تسین )  نایملاع  يارب  رکذـت  زج  نآ  منک ،  یمن  بلط  تلاسر -  نید -  رب  يدزم  امـش  زا  وگب  (، ) 372  ) نیملاعلل يرکذ  وه 

یمن ققحم  ربماـیپ  یبرقلا  يوذ  زا  تیعبت  تبحم و  یتـسود و  هطبار  اـب  زج  تسا  نآ  ورگ  رد  ترخآ  اـیند و  تداعـس  هک  یعقاو  عـفن  نیا 
تـسا تروص  نیا  رد  اهنت  دومرف : دنوادخ  ( 373) دـش حرطم  ربمایپ  هب  دزم  نداد  داهنـشیپ  راصنا  فرط  زا  هک  یماگنه  تهج  نیا  زا  دوش 

وگب ( ) 374  ) یبرقلا یف  ةدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلءاسءا  لق ال  دش : لزان  هیآ  نیا  و  دنا ، هداد  دنهدب ، تلاسر  رب  یـشاداپ  دـنهاوخب  رگا  هک 
اب یتسود  هک  دنشاب  یناسک  دیاب  ناکیدزن  نیا  ار ) ناکیدزن  هب  تبسن  یتسود  رگم  منک  یمن  بلط  يدزم  متلاسر  رب  امش  زا  نم  ربمایپ ، يا 

نایملاع يارب  ( 375  ) تمحر یلاعت و  قح  فرط  هب  یبای  هار  هبنت و  رکذـت و  يارب  زج  هک  یتلاـسر  نآ  دـشاب ، تلاـسر  دزم  دـناوتب  ناـشیا 
یلـص مرکا  ربمایپ  هدنهد  ناشن  شفاصوا  لاعفا و  مه  هدوب و  لوسر  ادخ و  ضحم  عبات  مه  هک  دنـشاب  یناسک  ناشیا  دیاب  سپ  دشاب ، یمن 
هکنیا رب  هوالع  اریز  دنـشاب  یمن  مالـسلا  مهیلع  همئا  زج  ( 377  ) تنس لها  و  ( 376  ) هعیـش تایاور  حیرـصتب  ناشیا  دشاب و  هلآ  هیلع و  هللا 

اب ار  شربمایپ  دنوادخ  هک  هنوگ  نامه  دیاب  دشابن  لطاب  وغل و  ناشیا  تدوم  هب  دنوادخ  رما  ات  دنـشاب  هدش  رکذ  بلاطم  ياراد  دـیاب  ناشیا 
دنشاب و یم  ناگدنب  نایم  زا  دنوادخ  هدش  باختنا  هدیزگرب و  ( 378) ءایبنا همه  الوا  هکنیا  نآ  دنشاب و  هدوب ،  هدومن  یفرعم  هیلاع  فاصوا 

ریز مه  لمع  رد  هدرک و  عافد  قح  نید  زا  ناج  ياپ  ات  هک  هدـش  هتفرگ  ناشیا  زا  هک  تسا  یقاثیم  ذـخا  ربارب  رد  ندـش  هدـیزگرب  نیا  ایناث 
دنا و هدیـسر  حالـص  ماقم  هب  يدوجو  نوئـش  یمامت  رد  قح  نید  زا  لماک  تیعبت  رثا  رد  ناشیا  اثلاث  و  ( 379 ،) دنورن یهلا  نید  ریغ  هطلس 

ياراد زین  حـلاص  ماقم  اعبار  و  میداد ،)  رارق  حـلاص  ار  ءایبنا -  ناشیا -  یمامت  و  (، ) 380  ) نیحلاص انلعج  الک  و  دـیامرف : یم  میرک  نآرق 
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ترضح فسوی و  ترضح  میهاربا و  ترـضح  اریز  تساراد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  یبن  ار  نآ  هجرد  تیاهن  تسا و  یبتارم 
دنوادـخ زا  ناشیا -  هک  دـنک  یم  لقن  نآرق  نکل  دـنا  هدوب  نیحلاـص  رد  لـخاد  لـبق  هیآ  تداهـش  هب  دـنچ  ره  مالـسلا -  مهیلع  ناـمیلس 

هداد ترخآ  رد  ار  ناشیا  هب  ندش  قحلم  هدعو  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هب  طقف  یلو  دنا  هدرک  ار  نیحلاص  هب  قاحلا  ( 381  ) ياضاقت
نآ هب  ندش  قحلم  ياضاقت  ماظع  يایبنا  نیا  هک  دنا  هدیـسر  حالـص  يالعا  ماقم  نآ  هب  یناسک  هک  دوش  یم  مولعم  اجنیا  زا  ( 382  ،) تسا

ربمایپ هدرک  تابثا  ار  قلطم  حالـص  ماقم  وا  يارب  دنوادخ  هک  یـسک  اهنت  دوش  یم  هدیمهف  نآرق  هفیرـش  تایآ  هب  هعجارم  اب  دـنا . هدرک  ار 
نیحلاـصلا یلوتی  وه  باـتکلا و  لزن  يذـلا  هللا  یلو  نا  دـیامرف : یم  ترـضح  نآ  ناـبز  زا  هک  اـجنآ  دـشاب  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

لاعتم دـنوادخ  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  دـشاب ) یم  نیحلاص  یلو  هک  یلاح  رد  درک  لزان  ار  باتک  هک  تسا  ییادـخ  نم  یلو  اـنامه  (، ) 383)
تارـضح نآ  هک  دـشاب  یم  نیحلاـص  زا  قلطم  روط  هب  ترـضح  نآ  هک  دوش  یم  مولعم  سپ  هدـش  یفرعم  نیحلاـص  ربماـیپ و  قـلطم  یلو 

. دنا هتشاد  ار  شماقم  هب  ندش  قحلم  ياضاقت 

دنوادخ هدیزگرب  يایلوا  ياهیگژیو 

 ، تسا هدرک  یفرعم  نآ  مزاول  نامیا و  تهج  زا  یتاجرد  تاماقم و  نینم  ؤم  يارب  دنوادخ  هک  دیآ  یم  تسد  هب  ینآرق  تایآ  یـسررب  اب 
امم ةالـصلا و  نومیقی  نیذلا  نولکوتی  مهبر  یلع  انامیا و  مهتداز  هتایآ  مهیلع  تیلت  اذا  مهبولق و  تلجو  هللا  رکذ  اذا  نیذلا  نونم  ؤملا  امنا 

هک دنتـسه  یناسک  نینم  ؤم  انامه  ( ) 384  ، ) میرک قزر  ةرفغم و  مهبر و  دـنع  تاجرد  مهل  اـقح  نونم  ؤملا  مه  کـئلوا  نوقفنی  مهاـنقزر 
رب هدـش و  داـیز  ناـشنامیا  دوـش  هدـناوخ  ناـشیارب  دـنوادخ  تاـیآ  یتـقو  هدــش و  كانــساره  ناـشیاهلد  دوـش  یم  رکذ  دــنوادخ  یتـقو 

نانم ؤم  ناشیا  دـننک ، یم  قافنا  میا  هدرک  ناشیزور  ام  هچنآ  زا  هتـشاد و  اـپب  زاـمن  هک  دنتـسه  یناـسک  دـننک ، یم  لـکوت  ناـشراگدرورپ 
نیوانع نینم  ؤم  فاصوا  ای  لاعفا  زا  یضعب  يارب  و  تسا .)  میرک  قزر  ششخب و  تاجرد و  ناشراگدرورپ  دزن  اهنآ  يارب  دنتسه  یقیقح 
بتارم يارب  تسا  كرتشم  نیوانع  نیا  زا  یـضعب  نکل  نآ ،  لاـثما  نیقتم و  نیتبخم ،  نینـسحم ،  دـننام  تسا  هدرک  ناـیب  ار  یـصوصخم 

دننام تسا  نامیا  زا  یصاخ  هجرد  ماقم و  صوصخم  اهنآ  زا  یضعب  یلو  نینم  ؤم  ای  نیقتم  ظفل  دننام  هیلامک  فاصوا  رد  اهناسنا  فلتخم 
ار اهنآ  یمامت  ءایبنا  هک  روط  نامه  درادـن  رفن  کی  رد  اهنآ  عامتجا  اب  یتافانم  نیوانع  نیا  ددـعت  نیقیدـص ،  نیحلاص ،  نیـصلخم ،  ظـفل 

الثم دـنک ، یم  تلالد  ناشیا  زا  یـصاخ  یناسفن  ماقم  ای  تلاح  هب  اهنآ  زا  کی  ره  هک  تسا  نیا  ظاـحل  هب  اـهنآ  ددـعت  نکل  دـنا  هدوب  اراد 
هب ناشیا  نامیا  ندـش  كاپ  هب  دراد  هراشا  نیـصلخم  ظفل  تساهنآ و  لامعا  راکفا و  ندوب  عقاو  اـب  قباـطم  تدـش  هب  هراـشا  قیدـص  ظـفل 
ای دنتسه -  ثحب  نیا  رد  لخاد  زین  ءایبنا  نینم -  ؤم  میسقت  هصالخ  روط  هب  لاح  ره  هب  یفخم ،  ياهکرـش  هب  یگدولآ  زا  دنوادخ  هطـساو 
زا اهنآ  تاذ  هک  تسا  ناشتاذ  دوجو و  ظاحل  هب  ای  تسا و  دـنوادخ  دنـسپ  دروم  حـلاص و  لمع  اهنآ  لامعا  هک  تسا  ناشلامعا  ظاـحل  هب 

یگدولآ زا  لمع  ندوب  كاپ  دراد ، یصاخ  يانعم  شدوخ  ظاحل  هب  ناسنا  تاذ  لمع و  زا  کی  ره  یگدولآ  هتبلا  تسا ،  كاپ  اهیگدولآ 
يالاب قیمع و  بتارم  ظاحل  هب  ناسنا  تاذ  ندوب  كاپ  نکل  دوش ، ماجنا  وا  يارب  مه  دـشاب و  یهلا  نوناق  قبط  مه  هک  تسا  نیا  ظاـحل  هب 

هب ندیـسر  دـنیبن  تسا  يدودـحمان  هیلامک  فاصوا  ياراد  هک  زاین  یب  دودـحمان  یتسه  کی  زج  ملاع  رد  وا  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  ناـمیا 
دنک یم  ریبعت  حلاص  هب  ماقم  نیا  زا  تآرق  اذـل  دوش  یم  رـسیم  حـلاص -  لمع  لوا -  هبترم  هب  ققحت  اب  تسین و  یـسک  ره  راک  ماقم ،  نیا 

هب ظاحل  هب  نامیا  نتفر  الاب  دراذـگ و  یم  ریثءات  نامیا  نتفر  الاب  رد  حـلاص  لمع  اریز  شلمع ،  هن  دوش  یم  صخـش  تاذ  تفـص  نیا  هک 
: دیامرف یم  میرک  نآرق  هک  روط  نامه  دبایب  دوخ  دوجو  تقیقح  اب  ناسنا  ار  ینامیا  تادقتعم  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  نآ  نتـسویپ  تقیقح 

نآ حلاص  لمع  دور و  یم  الاب  دنوادخ  يوس  هب  قح -  تاداقتعا  هزیکاپ  تاملک  (، ) 385  ) هعفری حلاصلا  لمعلا  بیطلا و  ملکلا  دعصی  هیلا 
نیاربانب دنک . یم  تلالد  بلطم  نیا  رب  زین  دنیب ، یم  نامیا  تقیقح  اب  ار  دنوادخ  اهلد  دنک : یم  نایب  هک  ( 386  ) یتایاور و  درب ) یم  الاب  ار 

ؤم یلو  دنوادخ  (، 387) اونمآ نیذلا  یلو  هللا  دیامرف : یم  میرک  نآرق  یفرط  زا  و  دـنراد . یتاجرد  مه  نیحلاص  دـش  هتفگ  هک  روط  نامه 
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، دشاب یم  اهنآ  هیدوجو  نوئـش  دوجو و  رادمامز  تسرپرـس و  هکنیا  يانعم  هب  تستادوجوم  یمامت  یلو  لاعتم  دـنوادخ  هتبلا  تسا ،  نینم 
طقف هک  تسا  یتسرپرس  زا  یصاخ  يانعم  تیالو ،  نیا  زا  دارم  نکل  دشاب ) یم  هدش  هدوتس  تسرپرـس  دنوادخ  ( ) 388) دیمحلا یلولا  وه 

یب ار  دوخ  تقیقح  رد  و  دنمورحم ، یتسرپرس  تیالو و  نیا  زا  دنورب  دنوادخ  ریغ  فرط  هب  هک  یناسک  نیکرشم و  تسا و  نینم  ؤم  يارب 
یم اذل  تسا ،  ناسنا  يارب  ینادرگرـس  تریح و  نیرتگرزب  نیا  هک  يدوجو  يدنمزاین  رقف و  هب  هجوت  نیع  رد  دنبای  یم  يدوجو  هناوتـشپ 

هارمگ هک  یناسک  هب  تبسن  و  دشاب ) یمن  يا  هدننک  کمک  یلو و  ناراکمتس  يارب  (، ) 389  ) ریصنال یلو و  نم  مهل  ام  نوملاظلاو  دیامرف :
دنکب مدرم  یناسفن  ياـهاوه  زا  تیعبت  دـهاوخب  هک  یتروص  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ( 391) ربمایپ هب  باـطخ  زین  و  (، 390) دنا هدش 
یبتارم ناشیا  تاجرد  بسح  هب  زین  دنوادخ  تیالو  يارب  تسا  یتاجرد  نینم  ؤم  يارب  هک  هنوگ  نامه  نکل  تسا .  هدمآ  ریبعت  نینچ  نیا 

لدبم تقیقح  هب  دور و  الاب  نامیا  رادقم  ره  تسا  مءاوت  نم  ؤم  هب  تبسن  یهلا  تیالو  تاجرد  اب  نامیا  تاجرد  تقیقح  رد  تسا  روصتم 
تیالو روهظ  دـنراد ، یتاجرد  نیحلاـص  نوچ  و  دوش ، یم  فشکنم  دـنک و  یم  روهظ  رتشیب  وا  يارب  ملاـع ،  رب  یهلا  هقلطم  تیـالو  دوش 

روهظ يا  هنوگ  هب  تسا  نیحلاص  زا  هک  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  يارب  یهلا  تیالو  لاثم  ناونع  هب  تسا  توافتم  زین  اهنآ  يارب  یهلا 
نم تسرپرس  وت  (، ) 392  ) نیحلاصلاب ینقحلا  املـسم و  ینفوت  ةرخآلا  ایندلا و  یف  ییلو  تنا  دـنک : یم  ضرع  دـنوادخ  هب  هک  اجنآ  دراد ؛

راد و هلفاـق  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  یبن  يارب  و  نک )  قحلم  نیحلاـص  هب  ناریمب و  ناملـسم  ارم  یتسه  ترخآ  اـیند و  رد 
نیحلاصلا یلوتی  وه  باتکلا و  لزن  يذـلا  هللا  یلو  نا  دـنک : یم  ضرع  هک  اجنآ  دـنک  یم  روهظ  يرگید  هنوگ  هب  تسا  ناـحلاص  دـصقم 

زا زارف  نیا  رد  هک  دـشاب  یم  یهلا  يایلوا  نایم  زا  هدـیزگرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  تانایب  نیا  زا  (، 393)
نامه زین  ام  تبحم  نیا  رثا  رد  ات  دـهد ، رارق  ناشیا  رادتـسود  ار  اـم  هک  مینک  یم  تساوخرد  لاـعتم  دـنوادخ  زا  هللا  نیما  هفیرـش  تراـیز 

ماقم نامه  هک  تسا  دـصقم  نیا  يوس  هب  وا  توعد  هک  ناـنچمه  میوش  لـئان  هدیـسر  وا  هک  يدـصقم  ناـمه  هب  هدومیپ و  وا  هک  ار  یهار 
قیقد و عبات  مالسلا  مهیلع  همئا  عطق  روط  هب  هتبلا  ( 394  ...، ) ینعبتا نم  انا و  ةریـصب  یلع  هللا  یلا  اوعدا  یلیبس  هذه  لق  دشاب -  یهللا  ۀیالو 

یم هفیرـش  هیآ  رد  ینعبتا  نم  و  مات -  قادـصم  نایب  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  اذـل  دـنا  هدـش  لئان  ماقم  نیا  هب  اـهنآ  دـنا و  هدوب  وا  لـماک 
رد ار  مالـسلا  مهیلع  همئا  هک  يرگید  تاـیاور  تاـنایب و  نـیا  زا  ((، 395) دنـشاب یم  وا  زا  دـعب  ءایـصوا  نینم و  ؤملاریما  دوصقم  : ) دـیامرف
یم یهلا  يایلوا  هدـیزگرب  زین  ناشیا  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  تسا  هداد  رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  راـنک  یهلا  تـالامک  یماـمت 

 . ییاهن لامک  هب  ندیسر  رد  دریگ  قلعت  ناشیا  هب  دیاب  ام  تبحم  هک  دنشاب 

مالسلا مهیلع  همئا  ربمایپ و  هب  تبسن  ءایبنا  تبحم 

دـصقم يوس  هب  ياشگهار  اهنت  مزال و  یمالـسا  تما  يارب  اهنت  هن  مالـسلا -  مهیلع  همئا  مرکا و  ربمایپ  ءایلوا -  هدیزگرب  هب  تبـسن  تبحم 
لاـمک هکنیا  نآ  دـش و  هتفگ  هک  تسا  ناـمه  شتلع  تسا و  هدوـب  نینچ  نیا  ناـشیا  ياـیبنا  هژیوـب  هتـشذگ و  ياـهتما  يارب  هکلب  تـسا ، 

رارق یلماکت  ریس  رد  دوخ  يوگلا  دیاب  ار  ناشیا  نارگید  دنا و  هتـشاد  مالـسلا  مهیلع  همئا  مرکا و  ربمایپ  ار  نآ  دراد و  یتیاهن  کی  یقیقح 
هب ناشیاهاعد  رد  ءایبنا  مه  دنا و  هتـشاد  ( 396  ) يرترب ءایبنا  رب  مه  ناشیا  اذـل  تسا ،  رما  نیمه  زین  تلاسر  نید و  تیمتاـخ  رـس  دـنهد و 

(. 397) دندیسر یم  هجیتن  هب  هدش و  لسوتم  ناشیا 

مالسلا مهیلع  همئا  ربمایپ و  هب  تبحم  موزل 

 ، عیرشت نیوکت و  ماظن  رد  دنتـسه  یهلا  ضیف  طیاسو  مالـسلا  مهیلع  همئا  مرکا و  ربمایپ  هک  تسا  تباث  عرـش  لقع و  رظن  زا  هکنیا  زا  سپ 
دوجو ناـمیا  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا و  مزـال  زین  ناـشیا  هب  تبحم  ناـمیا و  نآ ،  تاـبث  دـنوادخ و  هب  ناـمیا  قـقحت  يارب  تهج  نیا  زا 
تـسا يزیچ  ای  سک  ره  هب  تبحم  نامیا و  لاعتم  دنوادخ  هب  تبحم  نامیا و  همزال  اریز  دوش ، یم  التبم  يدبا  تواقـش  هب  ناسنا  درادـن و 
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دبع نم  ؤیال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تهج  نیا  زا  تسا ،  هدرک  نتشاد  تسود  هب  رما  هتشاد و  تسود  ار  نآ  دنوادخ  هک 
نامیا يا  هدنب  (، ) 398  ) هتاذ نم  هیلا  بحا  یتاذ  هترتع و  نم  هیلا  بحا  یترتع  هلها و  نم  هیلا  بحا  یلها  هسفن و  نم  هیلا  بحا  نوکا  یتح 

بوبحم نم  نادناخ  شتیب و  لها  زا  وا  دزن  دشاب  رت  بوبحم  نم  تیب  لها  شدوخ و  زا  وا  دزن  مشاب  رت  بوبحم  نم  هکنیا  رگم  دروآ  یمن 
نیا نومـضم  شیوـخ )  شتاذ  زا  وا  دزن  دـشاب  رت  بوـبحم  دراد -  تبـسن  نم  هب  هچنآ  نم -  تاذ  شدوـخ و  نادـناخ  زا  وا  دزن  دـشاب  رت 
دراو مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تبحم  هب  تبـسن  ناشیا  بتک  زا  یناوارف  ثیداـحا  هتبلا  تسا  هدـمآ  زین  ( 399  ) تنـس لها  بتک  رد  ثیدح 

لا ؤس  نآ  زا  مدرم  تمایق  زور  هک  تسا  يروما  زا  یکی  مالـسا و  ( 400  ) ساسا ناشیا  تبحم  هک  تسا  نیا  اهنآ  نومـضم  هک  تسا  هدش 
لها تبحمب  تبسن  دارفا  نیرتدیدش  طارـص  رب  امـش  نیرت  تباث  و  (، 402) دـینک بدا  ناشیا  تبحم  هب  ار  ناتنادـنزرف  و  (، 401) دنوش یم 

ریکن و هکئالم و  دریم و  یم  نامیا  لاـمک  اـب  هدـننک ،  هبوت  هدـش ،  هدیـشخب  دیهـش ، دریمب  تبحم  نیا  رب  هک  یـسک  و  (، 403) دنتسه تیب 
لباقم رد  و  (، 404) دوش یم  هکئالم  ترایز  لحم  شربق  دنرب و  یم  تشهب  هب  ار  وا  تافیرشت  اب  دنهد و  یم  تراشب  تشهب  هب  ار  وا  رکنم 

لاـس رازه  ود  ماـقم  نکر و  نیب  رگا  و  (، 406) دوش یم  منهج  لـخاد  و  (، 405  ) تسا یقش  قفانم  دشاب  هتـشاد  ناشیا  هب  ضغب  هک  یـسک 
 . تاریبعت نیا  لاثما  و  (، 407) دزادنا یم  شتآ  هب  تروص  اب  ار  وا  دنوادخ  دوش  هدیکشخ  کشم  دننام  دنک و  تدابع 

مالسلا مهیلع  همئا  هب  تبحم  راثآ 

ملاع رد  مه  ملاع و  نیا  رد  یمهم  رایـسب  راثآ  ارهق  تسا  مزال  مالـسلا  مهیلع  همئا  هب  تبحم  هک  دش  تباث  هرتاوتم  تایاور  اب  هکنآ  زا  سپ 
تحار و حور و  : ) دومرف هک  دنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  روط  نامه  دراد  ناسنا  يارب  رگید 
، دنوادخ فرط  زا  تبحم  همئا و  دنوادخ و  هب  یکیدزن  يدونـشخ و  رورـس و  تراشب و  تیفاع و  وفع و  تکرب و  يزوریپ و  يراگتـسر و 
ار ناشیا  هک  نم  رب  تسا  مزال  دنک و  ادتقا  ناشیا  هب  دشاب و  هتشاد  تسود  ار  ناشیا  زا  دعب  ءایـصوا  بلاطیبا و  نب  یلع  هک  تسا  یـسک  رب 

یسک دنتسه و  نم  نیعبات  زا  ناشیا  دنک و  باجتـسم  ناشیا  قح  رد  ار  میاعد  هک  مراگدرورپ  رب  تسا  راوازـس  هدرک و  لخاد  متعافـش  رد 
طرش هب  تسا  دیفم  ناسنا  يارب  ساسح  رایـسب  عضاوم  رد  راثآ ، نیا  رب  هوالع  ناشیا  تبحم  (( 408  ...) تسا نم  زا  دنک  تیعبت  نم  زا  هک 

ادخ لوسر  زا  مالسلا  مهیلع  شناردپ  هطساو  هب  رقاب  ماما  یتیاور  رد  تسا ،  هدش  رکذ  توافتم  تایاور  رد  عضاوم  نیا  نآ ،  نتشاد  هارمه 
دزن نازیم و  دزن  باـسح و  دزن  باـتک و  دزن  رــشح و  ماـگنه  ربـق و  رد  تاــفو و  ماــگنه  هـک  : ) دــیامرف یم  لــقن  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلص 

هب تـبحم  : ) دـیامرف یم  رگید  تـیاور  رد  و  (، 410) رثوک ضوح  دزن  دـنوادخ و  دزن  : ) دـیامرف یم  تاـیاور  یـضعب  رد  و  ((. 409) طارص
یم تماـیق ...  زور  رد  عزف  ماـگنه  ناـما  تـملظ و  ماـگنه  روـن  تـشحو و  ماــگنه  سنا  گرم و  ماــگنه  ندرک  ارادــم  بجوـم  ناــشیا 

((. 411) دوش
مارح هناشن  هک  ناـشیا  ضغب  ربارب  رد  تسا و  هدـش  ( 412  ) یفرعم لسن  یکاپ  هناشن  راثآ ، نیا  رب  هوـالع  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تبحم 

لـالح كـالم  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هب  تبـسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ناـمز  رد  ار  رما  نیا  دـشاب و  یم  صخـش  یگداز 
. دوش یم  تفای  تنس  لها  ( 413  ) ياهباتک رد  الاب  بلاطم  لامجا  دنتسناد  یم  یگداز  مارح  یگداز و 

مالسلا مهیلع  همئا  هب  تبحم  مزاول 

مالسلا مهیلع  همئا  هب  تبحم  مزاول 

هتـشاد یمزاول  دـیاب  تبحم  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  دراد ، يراثآ  مالـسلا  مهیلع  تمـصع  تیب  لها  هب  تبحم  هک  دـش  ناـیب  هکنیا  زا  سپ 
يرادقم دیاب  مک  تسد  دوب ، دهاوخن  دیفم  مزاول  نیا  نتشاد  نودب  یتسود  ياعدا  فرـص  الا  دوش و  بترتم  نآ  رب  مهم  راثآ  نیا  ات  دشاب 
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هدـشن هدرمـش  نامیا  مالـسا و  ساسا  ناشیا  تبحم  تهج  یب  دوش و  رهاظ  ناـسنا  رد  تبحم  زا  يا  هناـشن  اـت  دومن  بترتم  ار  مزاول  نیا  زا 
هب ار  تبحم  مزاول  تهج  نیا  زا  تسا ،  هدرک  ناـیب  شلوسر  زا  تیعبت  ار  شدوـخ  هب  تبحم  تمـالع  لاـعتم  دـنوادخ  هک  یلاـح  رد  تسا 

 : مینک یم  نایب  تمسق  هس  رد  یلک  روط 

همئا زا  یلامجا  تیعبت  فلا : 

یقتا نم  الا  انتعیـش  ام  هللاوف  تیبلا  لها  انبحب  لوقی  نا  عیـشتلا  لحتنی  نم  یفتکیا  رباج  ای  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  روط  نامه 
دهاعتلا نیدـلاولاب و  ربلا  ةالـصلا و  موصلا و  هللا و  رکذ  ةرثک  ۀـنامالا و  عشختلا و  عضاوتلاب و  الا  رباـج  اـی  نوفرعی  اوناـک  اـم  هعاـطا و  هللا و 

اوناک ریخ و  نم  الا  سانلا  نع  نسلالا  فک  نآرقلا و  ةوالت  ثیدحلا و  قدـص  ماتیالا و  نیمراغلا و  ۀنکـسملا و  لها  ءارقفلا و  نم  ناریجلل 
بهاذملا کب  نبهذتال  رباج  ای  لاقف :  ۀفـصلا ،  هذهب  ادحا  مویلا  فرعن  ام  هللا  لوسر  نبا  ای  تلقف :  رباج : لاق  ءایـشالا  یف  مه  رئاشع  ءانما 

یلص هللا  لوسرف  هلا  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  بحا  ینا  لاق :  ولف  الاعف  کلذ  عم  نوکیال  مث  هالوتا  ایلع و  بحا  لوقی :  نا  لجرلا  بسح 
نیب سیل  هللادنع ،  امل  اولمعا  هللا و  اوقتاف  ائیـش  هایا  هبح  هعفن  ام  هتنـسب  لمعیال  هتریـس و  عبتیال  مث  مالـسلا  هیلع  یلع  نم  ریخ  هلا  هیلع و  هللا 

كرابت و هللا  یلا  برقتی  ام  هللا  رباج و  ای  هتعاطب ،  مهلمعا  مهاقتا و  هیلع )  مهمرکا  و   ) لج زع و  هللا  یلا  دابعلا  بحا  ۀبارق ،  دحا  نیب  هللا و 
و ودع ، انل  وهف  ایـصاع  ناک  نم  یلو و  انل  وهف  اعیطم  ناک هللا  نم  ۀجح ،  نم  دحال  هللا  یلع  رانلا و ال  نم  ۀـئارب  انعم  ام  ۀـعاطلاب و  الا  یلاعت 
ار تیب  لها  دیوگب : هکنیا  هب  دنک  یم  افتکا  دراد  يرگ  هعیش  ياعدا  هک  یـسک  ایآ  رباج ؛ يا  (. ) 414  ) عرولا لمعلاب و  الا  انتیال  لانت و  ام 
زج رباج ، يا  دنوش  یمن  هتخانش  ناشیا  دنک و  تعاطا  ار  ادخ  هتشاد و  اوقت  هک  یسک  رگم  تسین  ام  هعیـش  دنگوس  ادخ  هب  مراد ؟  تسود 
هب تبسن  ندوب  دهعتم  ردام و  ردپ و  هب  یکین  ندناوخ و  زامن  نتفرگ و  هزور  ندوب و  ادخ  دای  هب  دایز  يراد و  تناما  عوشخ و  عضاوت و  اب 

و نتـسب ،  مدرم  يارب  یهاوخریخ  زا  زج  ار  نابز  نآرق و  ندـناوخ  ییوگتـسار و  اهمیتی و  ناگدـنامرد و  نیکاسم و  ارقف و  زا  ناـگیاسمه 
میسانش یمن  فاصوا  نیا  اب  ار  یسک  زورما  ام  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  مدرک  ضرع  دیوگ : رباج  دنتسه ، ءایـشا  رد  دوخ  لیماف  نیما  ناشیا 
مالسلا هیلع  یلع  دیوگب : هک  صخش  يارب  دنک  یم  تیافک  ایآ  دناشکن  فرط  نآ  فرط و  نیا  ار  وت  اهـشور  رباج ، يا  دومرف : ترـضح  ، 

هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مراد ،  تسود  ار  ادخ  لوسر  دیوگب  رگا  سپ  دـشابن ؟ لمع  بحاص  نکل  مراد  ار  وا  تیالو  مراد و  تسود  ار 
اوقت سپ  درادن ، یعفن  وا  يارب  شتبحم  دـیامنن  لمع  شتنـس  هب  دـنکن و  تیعبت  شا  هریـس  زا  سپـس  تسا  رتهب  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  هلآ  و 

یمارگ و   ) ادخ يوس  هب  ناگدنب  نیرت  بوبحم  تسین ،  يدنواشیوخ  یسک  نیب  ادخ و  نیب  دینک ، لمع  تسادخ  دزن  هچنآ  يارب  هتـشاد و 
کیدزن دـنوادخ  يوسب  تعاطا  اب  زج  دـنگوس  ادـخ  هب  رباج ، يا  دـشاب ، یم  شتعاط  هب  ناشیا  نیرتلماع  نیرتاوقت و  اب  وا ) رب  ناشیا  نیرت 

هدوب و ام  یلو  تسوا ،  عیطم  هک  یـسک  دشخبن -  ار  وا  رگا  درادن -  یتجح  دنوادخ  رب  یـسک  تسین و  شتآ  زا  یتئارب  ام  اب  دنوش و  یمن 
هیلع قداص  ماما  رگید  تیاور  رد  دیـسر .) ناوت  یمن  عرو  لمع و  اب  زج  ام  تیالو  هب  و  تساـم ،  نمـشد  دـشاب  راـک  تیـصعم  هک  یـسک 

ام رما  تیعبت  زا  هک  دیـشاب  هاگآ  دشاب ، دـیرم  عبات و  رماوا ، یمامت  رد  هکنیا  رگم  میرمـش  یمن  نم  ؤم  ار  صخـش  ام  : ) دـیامرف یم  مالـسلا 
((. 415) دربب الاب  ار  امش  ادخ  ات  دیزادنایب  تمحز  هب  نآ  اب  ار  ام  نانمشد  دینک و  تنیز  ار  دوخ  نآ  هب  سپ  تسا ،  عرو  نآ ،  هدراو 

یسوم ترضح  اذل  دنشاب ، یهلا  نیناوق  نید و  هب  رتدنبیاپ  یمالسا  للم  ریاس  زا  ناشیا  نیبحم  نایعیش و  هک  دنا  هتساوخ  مالسلا  مهیلع  همئا 
رد رفن  رازه  هد  دشاب و  يرهـش  رد  هک  یـسک  تسین  ام  تسود  دومرف : یم  هک  مدینـش  دایز  مردـپ  زا  : ) دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب 

یـسک نینچ  هکنیا  هن  لـمع  هب  تسا  نیبـحم  بیغرت  دارم  هتبلا  (( 416) دـشاب رتراگزیهرپ  وا  زا  یـسک  ناشیا  نایم  رد  دنـشاب و  هدوب  اجنآ 
. دیآ یم  شحیضوت  هک  روط  نامه  درادن  ار  تبحم  هیلاع  بتارم  هک  تسا  نآ  دارم  هکلب  تسین  بحم  اعقاو 

ناشیا ناتسود  اب  یتسود  ب - 
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هک يزیچ  ره  هب  تبـسن  ناسنا  هکنیا  رگم  دریگ  یمن  ياـج  لد  رد  یـسک  هب  تبـسن  تبحم  هک  دوش  یم  مولعم  تبحم  ياـنعم  رد  تقد  اـب 
: دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  هـک  روـط  ناـمه  دـنک  بترتـم  نآ  رب  زین  ار  تـبحم  راـثآ  هتـشاد و  تـبحم  دراد  تـبحم  نآ  هـب  شبوـبحم 
تتسود و تسود  تتسود و  دنتـسه  هتـسد  هس  ناتـسود  ( ) 417  ... ) كودع ودع  کقیدص و  قیدـص  کقیدـص و  ۀـثالث ...  کئاقدـصا 
هب يرگسع  یسح  ماما  اذل  تسا  رادروخرب  يرتالاب  تیمها  زا  بلطم  نیا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  تبحم  اب  هطبار  رد  تنمشد .)  نمشد 

شباحصا زا  یـضعب  هب  يزور  ترـضح  هک  : ) دنک یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلا  مهیلع  شراوگرزب  ناردپ  هطـساو 
تیالو هب  اریز  ادخ  يارب  نک  ینمـشد  ادخ و  يارب  نک  یتسود  ادخ و  يارب  رادب  نمـشد  ادخ و  يارب  رادب  تسود  ادـخ  هدـنب  يا  دومرف :

دشاب و هنوگ  نیا  هکنیا  رگم  دشاب  دایز  شا  هزور  زامن و  دـنچ  ره  دـشچ  یمن  ار  نامیا  هزم  یناسنا  و  شور ،  نیا  اب  رگم  دـسر  یمن  یهلا 
دنوادخ زا  هجو  چیه  هب  ار  ناشیا  یتسود  نیا  دنزرو و  یم  ینمشد  یتسود و  نآ  رب  هک  تسایند  روحم  رتشیب  مدرم  یتسود  اهزور  نیا  رد 

لج زع و  دنوادخ  یلو  و  ما ؟  هدرک  ادیپ  ینمشد  یتسود و  ادخ  يارب  هک  منادب  هنوگچ  درک : ضرع  باحـصا  زا  یکی  دنک ، یمن  زاین  یب 
هیلع یلع  هب  دندرک  هراشا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپ  منک ؟  ینمشد  وا  اب  ات  تسیک  ادخ  نمـشد  منک و  یتسود  وا  اب  ات  تسیک 

و رادب ، تسود  ار  وا  سپ  تسادخ  رادتسود  صخش  نیا  رادتـسود  دندومرف : هلب ،  درک : ضرع  ینیب ؟  یم  ار  نیا  ایآ  دندومرف : مالـسلا و 
دشاب و تدنزرف  ردپ و  هدنشک  هک  دنچ  ره  ار  وا  رادتسود  رادب  تسود  دومرف : شاب ،  نمشد  وا  اب  سپ  تسادخ  نمـشد  درم  نیا  نمـشد 

یتسود اب  هطبار  رد  يدیکا  دایز و  تاشرافس  مالسلا  مهیلع  همئا  فرط  زا  (( 418) دشاب تدنزرف  ردپ و  دنچ  ره  ار  وا  نمشد  رادب  نمشد 
مالـسلا مهیلع  همئا  هب  تبحم  هک  روط  نامه  تسا و  هدـش  دراو  ادـخ ، يارب  اـهنآ  هب  ندومن  تبحم  ناـشیا و  نیبحم  ناتـسود و  اـب  ندومن 

یبتارم ياراد  نآ  تسا  نینچ  زین  ناشیا  نیبحم  هب  تبـسن  هدـش ،  دـیکءات  ناشیا  هب  تبحم  لصا  هب  دراد و  يراثآ  کـی  ره  دراد و  یبتارم 
، دنک لاحـشوخ  ار  ناشیا  درادرب و  مدق  ریـسم  نآ  رد  دنک و  هدروآرب  ار  شتاجایتحا  دنا : هدومرف  هک  تسا  نامه  نآ  هلماک  هبترم  تسا و 

 . تسا هدش  ( 419  ) شرافس نآ  هب  زین  تبحم  لصا  الا  دیامنب و  يراج  تسا  لصفم  هک  ار  يردارب  قوقح  هصالخ 

ناشیا نانمشد  اب  ینمشد  ج - 

ینمشد بوبحم  هب  تبـسن  هک  تسا  یـسک  اب  ندومن  ینمـشد  يرود و  اعرـش ، القع و  یـصخش  هب  تبحم  همزال  دش  هتفگ  هک  روط  نامه 
رد و  وا ، نمشد  هب  تبسن  مه  دزرو و  یتسود  یصخش  هب  تبـسن  مه  هک  دوش  یمن  عمج  داضتم  ( 420  ) تبحم ود  لد  کی  رد  اریز  دراد ،
یم میرک  نآرق  اذـل  دراد ، ار  وا  تبحم  لاـیخ  نکل  تسا  نمـشد  صخـش  نآ  هب  تبـسن  عقاو  رد  و  درادـن ، اـنعم  تبحم  یتروـص ،  نینچ 

: دیامرف
بتک کئلوا  مهتریـشع  وا  مهناوخا  وا  مهءانبا  وا  مهءابآ  اوناک  ولو  هلوسر  هللا و  داح  نم  نوداوی  رخآلا  مویلا  هللااب و  نونم  ؤی  اـموق  دـجتال 
بزح کئلوا  هنع  اوضر  مهنع و  هللا  یـضر  اهیف  نیدلاخ  راهنالا  اهتحت  نم  يرجت  تانج  مهلخدی  هنم و  حورب  مهدیا  نامیالا و  مهبولق  یف 

یناسک اب  دنزرو  یتسود  دنشاب  هتـشاد  ترخآ  زور  ادخ و  هب  نامیا  هک  یبای  یمن  ار  یهورگ  (، ) 421  ) نوحلفملا مه  هللا  بزح  نا  الا  هللا 
ناشیاهلد رد  نامیا  ناشیا  دنشاب  ناشنادنواشیوخ  ای  ناشناردارب  ای  ناشنادنزرف  ای  ناشناردپ  دنچ  ره  دنراد  ینمـشد  شلوسر  ادخ و  اب  هک 

روط هب  تسا  يراج  ییاهرهن  اهنآ  ریز  هک  ییاهغاب  هب  ار  اهنآ  دنک و  یم  دییءات  شدوخ  فرط  زا  یحو  اب  ار  اهنآ  دنوادخ  هدـش و  هتـشون 
بزح طقف  هک  دیشاب  هاگآ  دنشاب ، یم  ادخ  بزح  ناشیا  دندونشخ ، وا  زا  زین  ناشیا  یـضار و  ناشیا  زا  هک  یلاح  رد  دنک  یم  دراو  یمئاد 

یم هدافتـسا  يا  هیآ  زا  تسا و  دایز  دنوادخ  نانمـشد  اب  ینمـشد  ادخ و  ناتـسود  اب  یتسود  هنیمز  رد  ینآرق  تایآ  دنراگتـسر ) دـنوادخ 
هللا یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دوش و  ناطیـش  بزح  زا  ناسنا  هک  دوش  یم  بجوم  دنوادخ  نانمـشد  اب  یتسود  هک  دوش 

، دنرت ملاع  شلوسر  ادخ و  دنتفگ : تسا ؟  رت  مکحم  نامیا  ياهنامـسیر  زا  کی  مادک  : ) دومرف شباحـصا  هب  هک  دنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و 
ترـضح سپ  داهج ، اهیـضعب ، هرمع و  جـح و  یـضعب :  هزور ،  یـضعب :  و  تاکز ،  ناـشیا :  زا  یـضعب  زاـمن و  تفگ :  ناـشیا  زا  یکی  و 
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 ، نامیا ياهنامـسیر  نیرت  مکحم  نکلو  دیدادن  باوج  مدرک  لا  ؤس  هک  ار  یبلطم  نآ  یلو  تسا  یتلیـضف  دـیتفگ  هچ  ره  يارب  دـندومرف :
تبحم نوچ  هصـالخ  ((. 422  ) تسا دـنوادخ  نانمـشد  زا  يرازیب  ادـخ و  ءاـیلوا  نتـشاد  تسود  و  ادـخ ، يارب  ضغب  ادـخ و  يارب  تبحم 
داـقتعا اـب  ار  نآ  تهج  دـیاب  تسا و  رادروخرب  ییازـسب  تیمها  زا  اذـل  دریگ  رارق  بوبحم  ریـسم  طـخ و  رد  بحم  هک  دوـش  یم  بجوـم 

رد تبحم و  نیا  ندوب  ریخ  كالم  مالسلا  مهیلع  همئا  اذل  دوش  ناسنا  لامک  بجوم  ات  داد  رارق  یحیحص  فرط  هب  یبلق ،  نامیا  حیحص و 
هک ینادب  یهاوخ  یم  رگا  : ) دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دنا و  هتـسناد  نآ  نتفرگ  رارق  یهلا  ریـسم  رد  ار ، شبحاص  ندوب  ریخ  ریـسم 
وت رد  سپ  دراد  نمـشد  ار  وا  تیـصعم  لها  دراد و  تسود  ار  لاعتم  دـنوادخ  تعاطا  لها  رگا  هک  نک  هاـگن  تبلق  هب  تسا  يریخ  وت  رد 
یم تسود  ار  وا  هک  تسا  یـسک  اـب  ناـسنا  و  دراد ، تسود  ار  دـنوادخ  تعاـط  لـها  رگا  دراد و  تسود  ار  وـت  زین  ادـخ  تسه و  يریخ 

زا تشادن و  ناشنانمـشد  هب  تبـسن  هنیک  لد  رد  یلو  دش  مالـسلا  مهیلع  ربمایپ  تیب  لها  تبحم  یعدم  یفرط  زا  ناوت  یمن  و  (( 423) دراد
زا دنداد . یم  ناشناوریپ  هب  ار  ناشیا  زا  يربت  روتسد  دنتسج و  یم  يرازیب  ناشنانمشد  زا  ( 424  ) همئا هک  روط  نامه  تسجن  يرازیب  ناشیا 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ( 425  ) هدومرف هب  تسا و  يرادنید  مدـع  ساسا  رب  ضغب  يرادـنید و  ساسا  رب  تبحم  رادـیاپ ، تبحم  تهج  نیا 
هب رگا  هک  تسا  زاسراک  شبحاص  يارب  تسا و  مهم  ردق  نآ  هلئسم  نیا  و  درادن ، نید  دشابن  نید  ساسا  رب  شتوادع  تبحم و  هک  یسک 
وا دشاب  نیدت  مدع  نیدت و  ساسا  رب  شتوادع  تبحم و  دشاب و  هتشادن  یهاگآ  زین  دراد  شبوبحم  هک  یکلـسم  شور و  هب  لیـصفت  روط 

یمن دراد و  تسود  ار  امش  یسک  : ) دیامرف یم  شباحصا  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  روط  نامه  دهد  یم  رارق  شبوبحم  ریـسم  رد  ار 
دراد توادع  امش  اب  يرگید  صخش  دنک و  یم  تشهب  دراو  امش  تبحم  هطساو  هب  ار  وا  دنوادخ  دیتسه  یمارم  کلـسم و  هچ  رب  هک  دناد 

زا ( 427) دارم تسا  نکمم  (( 426) دنک یم  شتآ  لخاد  شـضغب  هطـساو  هب  ار  وا  دـنوادخ  دـیتسه  نآ  رب  امـش  هک  ار  هچنآ  دـناد  یمن  و 
تبسن و  دنناد ، یمن  ار  ناشیا  بهذم  نکل  دنراد  تسود  ار  هعیش  هک  دنشاب  تنس  لها  زا  نیفعـضتسم  دراد ، تسود  ار  امـش  یـسک  هکنیا 

 : تسا هدمآ  تیاور  رد  هک  روط  نامه  دنوش  یم  تشهب  رد  لخاد  تبحم  نیا  هطساو  هب  ناشیا  دنرادن  هنیک  زین  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب 
هک دشاب  نیا  ( 429) دارم ای  (( 428) دنشاب هتشادن  ار  تیب  لها  هنیک  هداد و  دیحوت  هب  تداهش  هک  تسا  یناسک  يارب  تشهب  متـشه  برد  )

دراو امش  تبحم  تلع  هب  دیتسه  تیصعم  لها  عقاو  رد  یلو  دشاب  هتشاد  تسود  ار  امش  ناتندوب  هعیـش  نامیا و  رهاظ  ببـس  هب  یـسک  رگا 
هب ار  نآ  ات  دشاب  هتـشادن  یهاگآ  امـش  قسف  هب  یلو  دشاب  هتـشاد  هنیک  ضغب و  ندوب  هعیـش  تلع  هب  امـش  هب  هک  یـسک  دوش و  یم  تشهب 
هک تسا  یناسک  هب  تبسن  تبحم  ناشیا و  زا  تیعبت  مالـسلا  مهیلع  همئا  تبحم  همزال  نیاربانب  دوش . یم  منهج  دراو  دشاب  هتـشاد  توادع 
زا مالسلا  هیلع  یلع  لقن  رب  انب  اریز  دنهد  ماجنا  زین  تیـصعم  یهاگ  دنـشابن و  ناشیا  ضحم  عبات  لمع  رد  دنچ  ره  دنراد  تسود  ار  ناشیا 

نمشد ار  شلمع  نکل  دراد  یم  تسود  ار  يا  هدنب  دنوادخ  (، ) 430  ) هلمع ضغبی  دبعلا و  بحی  هللا  نا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
عباوـت هب  راـک  تیـصعم  صخـش  هک  دـنچ  ره  دراد  مالـسلا  مهیلع  همئا  هب  باـستنا  هک  تسا  بوـلطم  تهج  نآ  زا  تبحم  نـیا  دراد ) یم 

هک دنچ  ره  تسا  ناشیا  نانمشد  اب  ینمـشد  ناشیا ،  تبحم  همزال  نینچمه  دش -  دهاوخ  هراشا  نآ  هب  نیا  زا  دعب  دسر - ، یم  شتیـصعم 
یـصخش مدوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  : ) دیوگ روصنم  نب  ۀفیذح  یتیاور ،  رد  هک  روط  نامه  دـشاب  بوخ  رهاظ  بسح  هب  شلامعا 
ترـضح دروـخ ، یم  رمخ  نکل  راذـگ  یمن  مک  يزیچ  امـش  میظعت  تبحم و  زا  هک  مراد  يردارب  موـش  تیادـف  درک : ضرع  دـش و  دراو 

صخـش دشاب ؟ یم  نیا  زا  رتدب  هک  یـسک  هب  امـشب  مهدن  ربخ  ایآ  نکلو  دـشاب  تلاح  نیا  رد  ام  بحم  هک  تسا  یگرزب  زیچ  نیا  دومرف :
ای هدرک  هبوت  هکنیا  رگم  دریم  یمن  راکهنگ  بحم  صخـش  نیا  دومرف : سپـس  دشاب ... یم  وا  زا  رتدـب  تیب -  لها  هب  يوگازـسان  یبصان - 

یلاح رد  دنک  تاقالم  لج  زع و  دنوادخ  اب  ات  هدش  شناهانگ  ندش  كاپ  بجوم  ات  دـنک  یم  شدـسج  رد  يدرد  هب  التبم  ار  وا  دـنوادخ 
: دومرف یم  دایز  مردپ  دومرف : سپس  دنشاب  یم  ریخ  ریسم  رد  ام  نایعیش  دنتسه ، اج  رب  ام  هار  رب  ام  نایعیش  انامه  دشاب ، هتـشادن  یهانگ  هک 
دشاب و دور -  یم  هار  ربکت  اب  نتفر  هار  رد  هک  یسک  ربکتم -  راکهنگ  دنچ  ره  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  رادتـسود  رادب  تسود 

((. 431) دشاب ناوخزامن  ریگ و  هزور  دنچ  ره  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  نمشد  رادب  نمشد 
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تیب لها  هب  تبحم  حیحـص و  شنامیا  یبلق  داـقتعا  رظن  زا  هک  یـسک  اـب  دـیاب  ( 432  ) مالـسلا مهیلع  همئا  تاروتـسد  قباـطم  تهج  نیا  زا 
هتـشاد ینمـشد  هنیک و  شلمع  هب  تبـسن  دوبن ، همئا  تیاضر  دروم  لـمع  رظن  زا  رگا  درک و  رارقرب  یبلق  تبحم  هطبار  دراد  مالـسلا  مهیلع 

لها هب  تبـسن  دشاب و  هتـشاد  لطاب  روج و  همئا  هب  شیارگ  هدوب و  لطاب  شیبلق  داقتعا  هجوت ،  یهاگآ و  اب  یـسک  رگا  لباقم  رد  میـشاب و 
هتـشاد یبوخ  لمع  رگا  تسج و  يربت  وا  زا  تشاد و  هنیک  ضغب و  وا  هب  تبـسن  دیاب  دشاب  هتـشاد  هنیک  ضغب و  مالـسلا  مهیلع  ربمایپ  تیب 

دراد ناسنا  يدوجو  لزنت  ای  لماکت  رد  یـساسا  یـشقن  لطاب  داقتعا  قح و  داقتعا  نیا  نوچ  و  میـشاب ،  هتـشاد  تسود  ار  لـمع  نآ  دـشاب ،
تیناقح هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تیناقح  هب  نامیا  لماش  هک  بیغ -  هب  نامیا  ار  ناسنا  لماکت  روحم  میرک  نآرق  هک  ناـنچمه 

تایح هب  ندیـسر  ببـس  ار  حلاص  لمع  نآ  زا  دـعب  دـناد و  یم  تسا - ،  هتـشذگ  ءایبنا  یمامت  هب  نامیا  ترـضح و  نآ  تاشیامرف  یمامت 
هب دـشاب  هتـشاد  یکاپ  لامعا  دـنچ  ره  تسا  هدوبن  دـنوادخ  فرط  زا  هک  یماما  هب  دـقتعم  تهج  نیا  زا  تسا ،  ( 433  ) هدرک یفرعم  هـبیط 
 - یکاب ایح -  دنوادخ  انامه  : ) دیامرف یم  هطبار  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا و  باذع  بجوتـسم  دشابن  فعـضتسم  هکنیا  طرش 
ایح دنوادخ  دشاب و  كاپ  کین و  ناشلامعا  هک  دنچ  ره  تسین  دنوادخ  فرط  زا  هک  دنراد  یماما  هب  نامیا  هک  دنک  باذع  ار  یتما  درادن 

راکهنگ ملاظ و  ناشلامعا  رد  هک  دـنچ  ره  تسا  هدـش  نیعم  دـنوادخ  فرط  زا  هک  دـنراد  یماما  هب  ناـمیا  هک  دـنک  باذـع  ار  یتما  دراد 
((. 434) دنشاب

مالسلا مهیلع  همئا  هب  تبحم  بتارم 

طبترم نآ  اب  بحم  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  لامک  بحاـص  دوجوم  يزیچ و  نیب  باذـجنا  بذـج و  هطبار  تبحم  دـش  ناـیب  هک  روط  ناـمه 
تبحم هطبار  تسا -  هدـش  تابثا  مالک  ملع  رد  بلطم  نیا  تسا -  رارقرب  یطابترا  نینچ  کی  مالـسلا  مهیلع  همئا  اـم و  نیب  نوچ  دـشاب و 

نیا زا  دوب  دـهاوخ  رتشیب  شمزاول  تبحم و  دـشاب  رتشیب  ناشیا  يدوجو  لامک  طاـبترا و  نیا  هب  تبـسن  اـم  تفرعم  رادـقم  ره  دراد  دوجو 
. دنا هدرک  رکذ  ار  یبتارم  نآ  يارب  مالسلا  مهیلع  همئا  دوخ  تهج 

رادروخرب لاعتم  دـنوادخ  فرط  زا  یئاطعا  يالاو  تاـماقم  زا  مالـسلا  مهیلع  همئا  نوچ  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  بتارم ،  ناـیب  زا  لـبق  هتبلا 
قوس ناشیا  فرط  هب  یقیقح ،  لامک  هب  ندیـسر  يارب  مدرم  ات  دـنوش  حرطم  ناـشیا  دنتـساوخ  یمن  ( 435  ) ناشنانمـشد یفرط  زا  دندوب و 

ناشیا و تبحم  هب  بیغرت  تاهج  زا  یکی  تسا ،  نآ  رب  دهاش  مالـسا  یمارگ  یبن  تلحر  زا  دعب  مالـسا  ردص  خـیرات  هچنانچ  دـننک  ادـیپ 
رد فلتخم و  بهاذـم  تالیامت و  نیب  رد  ناشیا  نیبحم  هک  تسا  هدوب  رما  نیمه  مومع ،  روط  هب  ناشیا  نیبحم  يارب  صاخ  تلیـضف  نایب 
هب دـندرک و  یم  يرای  ار  ناشیا  هنوگ  نیا  دـنزرو و  یم  تبحم  هتـشاد و  لیامت  ناشیا  هب  ملاظ ،  بصاـغ و  ياـهتموکح  ياـهتفلاخم  ربارب 

انیبحمل دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  تهج  نیا  زا  دندوب ، يدام  بهاوم  زا  تیمورحم  دیعبت و  ای  هجنکش و  راشف و  ریز  ناشیا  هب  تبحم  رطاخ 
ام نانمشد  يارب  تسا و  دنوادخ  تمحر  زا  ییاه  هتـسد  ام  نارادتـسود  يارب  ( ) 436  ) هللا بضغ  نم  جاوفا  انیـضغبمل  ۀـمحر و  نم  جاوفا 

دشاب هتشاد  تسود  ار  تیب  لها  ام  هک  یسک  : ) دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یتیاور  رد  ای  تسا )  دنوادخ  بضغ  زا  ییاه  هتسد 
دنز گنچ  مکحم  نامسیر  هب  دراد  تسود  هک  یـسک  : ) دیامرف یم  زین  و  (( 437) دنک یم  روشحم  نما  لاح  رد  تمایق  زور  ار  وا  دنوادخ 

((. 438) دنز گنچ  مالسلا  مهیلع  متیب  لها  یلع و  تبحم  هب  دیاب 
هدش حرطم  هعیـش  ناونع  اب  هارمه  نیبحم  زا  هتـسد  نیا  اعوندنا  هدرک  نایب  نیبحم  يارب  ار  يدـنلب  رایـسب  دایز و  لیاضف  لاح  نیع  رد  نکل 

تاریبعت اب  ای  دنتـسین  ام  زا  يا  هدع  دنا : هدومرف  تایاور  زا  یـضعب  رد  رگا  تسا و  تبحم  زا  یـصاخ  هجرد  نتـشاد  نآ ،  همزال  هک  دـنا - 
 . عیشت تبحم و  لصا  یفن  هن  دشاب  یم  عیشت  تبحم و  يالاب  تاجرد  یفن  دارم  رگید ،

هک يرگید  تایاور  هب  هجوت  اب  هک  تسا  هدش  دراو  مالسلا  مهیلع  همئا  زا  یفلتخم  تانایب  هطبار  نیا  رد  تبحم ،  بتارم  تایاور  نایب  لاح 
نم دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  دنوش ، یم  رکذتم  ار  تایقالخا  تاداقتعا و  زا  یفراعم  دننک ، یم  نایب  ار  دوخ  نایعیش  نیبحم و  فاصوا 
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لفـسا وهفان  ءادعا  انعم  لتاقی  مل  هناسلب و  انناعا  هبلقب و  انبحا  نم  انتجرد و  یف  انعم  مهف  هدیب  انءادعا  انعم  لتاق  هناسلب و  انناعا  هبلقب و  انبحا 
اب دشاب و  هتشاد  تسود  شبلق  اب  ار  ام  هک  یـسک  ( ) 439  ... ) ۀنحلا یف  وهف  هدـیبال  هناسلب و  انعی  مل  هبلقب و  انبحا  نم  و  ۀـجردب ،  کلذ  نم 

شبلق اب  ار  ام  هک  یـسک  و  ام ، هجرد  رد  دـشاب  یم  ام  اب  وا  سپ  دـگنجب  ام  هارمه  شتـسد  اب  نامنانمـشد  ربارب  رد  دـنک و  کـمک  شناـبز 
هک یسک  و  يا ،  هجرد  هب  تسا  یلبق  زا  رت  نییاپ  وا  سپ  دگنجن  ام  رانک  رد  ام  نانمـشد  اب  دنک و  کمک  شنابز  اب  دشاب و  هتـشاد  تسود 

یلص مرکا  ربمایپ  رگید  ( 440  ) تیاور رد  تسا )  تشهب  رد  وا  سپ  دنکن  کمک  شتـسد  نابز و  اب  دشاب و  هتـشاد  تسود  شبلق  اب  ار  ام 
رد دـنا ، هدرک  یفرعم  تشهب  موـس  هجرد  رد  ار  موـس  هبترم  مود و  هجرد  ار  مود  هبترم  تشهب و  هجرد  یلعا  ار  لوا  هبترم  هـلآ  هـیلع و  هللا 
مود هبترم  میداد و  رارق  هک  يا  هفرغ  رد  دنتـسه  اـم  اـب  لوا  هبترم  : ) دومرف هک  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  زا  رگید  تیاور 

: دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یتیاور  رد  و  ((، 441) دراد رارق  تشهب  رد  موس  هبترم  رت و  نییاـپ  يا  هجرد 
دناوخب ار  نآ  هبترم  ود  هک  یـسک  هدناوخ و  ار  نآرق  موس  کی  دناوخب  هبترم  کی  ار  نآ  هک  یـسک  هک  یتسه  دـحا  هللا  وه  لق  دـننام  وت  )

وت هک  یسک  نینچمه  تسا ،  هدناوخ  ار  نآرق  یمامت  هکنیا  لثم  دناوخب  ار  نآ  هبترم  هس  هک  یـسک  هدناوخ و  ار  نآرق  موس  ود  هکنیا  لثم 
بلق اب  ار  وت  هک  یـسک  دوب و  دهاوخ  ناگدـنب  لامعا  باوث  موس  ود  دـننام  وا  يارب  دـنک  دای  شنابز  اب  دـشاب و  هتـشاد  تسود  شبلق  اب  ار 
يارب انعم  ود  تیاور  نیا  لیذ  رد  (( - 442) دشاب یم  ناگدنب  عیمج  باوث  دننام  وا  يارب  دنک  دای  شتسد  نابز و  اب  دشاب و  هتـشاد  تسود 
تفـص نودـب  هتبلا  دـشاب  نیبحم  لامعا  دارم  مود :  دـشاب  تیب  لها  رادتـسود  ریغ  ناگدـنب  لامعا  باوث  دارم  هکنیا  لوا :  تسا  هدـش  نآ 
ربمغیپ یتیاور  رد  دـننک ، نایب  ار  لوا  هبترم  بحاص  فاصوا  تسا  نکمم  دـنک ، یم  نایب  ار  نیبحم  فاصوا  هک  یتاـیاور  اـما  ناـشتبحم ، 

یف هنا  دحا  نکـشی  الف  ةرخالا  ایندلا و  ریخ  باصا  دقف  یتیب  لها  نم  ۀمئالا  بح  هللا  ۀقزر  نم  عع  دـیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
عرولا لمعلا و  یلع  صرحلا  دهزلاف و  ایندلا  یف  اما  ةرخآلا ،  یف  رشع  ایندلا و  یف  اهنم  رشع  ۀلصخ ،  نیرشع  یتیب  لها  بح  یف  ناف  ۀنجلا 

زع و هیهن  هللا و  رمال  ظفحلا  سانلا و  يدـیا  یف  امع  سءایلا  لیللا و  مایق  یف  طاشنلا  توملا و  لبق  ۀـبوتلا  ةدابعلا و  یف  ۀـبغرلا  نیدـلا و  یف 
هل بتکی  هنیمیب و  هباتک  یطعی  نازیم و  هل  بصنیال  ناوید و  هلرـشنی  الف  ةرخآلا  یف  اما  و  ءاخـسلا ، ةرـشاعلا  ایندـلا و  ضغب  ۀعـساتلا  لـج و 

ناجیت نم  جوتی  ۀمحرلاب و  هیلا  لج  زع و  هللا  رظنی  هتیب و  لها  نم  ۀئام  یف  عفـشی  ۀنجلا و  للح  نم  یـسکی  ههجو و  ضیبی  رانلا و  نم  ۀئارب 
قیقحتب دنک  شیزور  ار  متیب  لها  تبحم  دنوادخ  هک  یـسک  (. ) 443  ) یتیب لها  یبحمل  یبوطف  باسح  ریغب  ۀنجلا  لخدی  ةرـشاعلا  ۀنجلا و 

 ، تسا تلصخ  تسیب  نم  تیب  لها  تبحم  رد  اریز  تسا  تشهب  رد  وا  هک  دنک  کش  یسک  دیابن  سپ  تسا  هدیسر  ترخآ  ایند و  ریخ  هب 
تدابع رد  لیم  نید و  رد  عرو  لمع و  رب  صرح  دهز و  سپ  تسایند ،  رد  هک  ار  هچنآ  اما  ترخآ ،  رد  نآ  يات  هد  ایند و  رد  نآ  يات  هد 

زع دـنوادخ  یهن  رما و  ظفح  تسا و  مدرم  تسد  رد  هچنآ  زا  ندوب  سویءام  بش و  يرادـیب -  ییاپرب -  رد  طاشن  گرم و  زا  لبق  هبوت  و 
دوش و یمن  بصن  ینازیم  دوش و  یمن  زاب  يا  هماـن  وا  يارب  سپ  تسا  ترخآ  رد  هچنآ  اـما  و  يدنمتواخـس ،  مهد ،  اـیند و  ضغب  لـج  و 

ياهـسابل زا  دوش و  یم  ینارون  دیفـس و  شا  هرهچ  دوش و  یم  هتـشون  شتآ  زا  يرود  وا  يارب  دوش و  یم  هداد  شتـسار  تسد  هب  شباـتک 
درگن و یم  وا  هب  تمحر  رظن  اب  لج  زع و  دنوادخ  دوش و  یم  لوبق  شتیب  لها  زا  رفن  دص  هب  تبسن  شتعافش  دوش و  یم  هدناشوپ  تشهب 

 (. متیب لها  نیبحم  لاح  هب  اشوخ  سپ  دوش  یم  تشهب  دراو  باسح  نودب  مهد ،  دوش و  یم  هداهن  شرس  رب  یتشهب  ياهجات  زا 
هعیـش اریز  دـشاب  هتـشاد  صاصتخا  بتحم  زا  هبترم  نیا  هب  دـیاش  تسا  هدـمآ  نیقتم  نینم و  ؤم  نایعیـش و  فاصوا  رد  هک  ( 444  ) یتایاور

 - یناسفن تالامک  تالاح و  یعامتجا و  يدرف و  زا  معا  یگدنز -  نوئش  یمامت  رد  تراهط  تمصع و  تیب  لها  یعقاو  وریپ  نآ  یقیقح 
یم ادیپ  ار  ینایعیـش  نینچ  رگا  مالـسلا  مهیلع  همئا  و  شدـنزرف ،  نز و  نتـشیوخ و  رب  یتح  هداد  حـیجرت  زیچ  ره  رب  ار  ناشیا  دـشاب و  یم 
دارم ( 446) دنا هدرک  یفن  ار  يا  هدـع  ندوب  هعیـش  رگا  و  ( 445 ،) دـندرک یم  مایق  دنتـسشن و  یمن  تکاس  بصاغ  ماکح  ربارب  رد  دـندرک 

دنـسر و یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اـی  همئا  تمدـخ  تاـیاور  زا  يا  هدـع  رد  نکل  دـشاب . یم  عیـشت  تبحم و  زا  هبترم  نیا  یفن 
دراد تسود  دـناوخ و  یمن  ار  بجاو  زامن  زج  شدوخ  نکل  دـنناوخ  یم  زاـمن  هک  ار  یناـسک  دراد  تسود  یـسک  هک  : ) دـننک یم  ضرع 
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ار ناضمر  هام  زج  دـنریگ و  یم  هزور  هک  ار  یناسک  دراد  تسود  دـهد و  یمن  ار  شبجاو  هقدـص  زج  دـنهد و  یم  هقدـص  هک  ار  یناـسک 
رگید تیاور  رد  و  (( 447) دراد تسود  ار  وا  هک  تسا  یـسک  اب  صخـش  نیا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دریگ ، یمن  هزور 

بقارم دسرتب و  دنوادخ  رگا  دومرف : ترضح  دنتسه ؟ امش  اب  امـش  نایعیـش  ایآ  هک  : ) دنک یم  لا  ؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصبوبا 
تامرحم و كرت  تاـبجاو و  رد  هک  ینیبحم  نایعیـش و  (( 448 ...) دوب دـهاوخ  ام  هجرد  رد  ام  اب  دـنک  زیهرپ  ناهانگ  زا  دـشاب و  شربماـیپ 

تسا نکمم  راک ، نیا  رد  موادت  طرش  اب  دنرادن  یمامتها  یقالخا  روما  تابحتسم و  هب  دایز  دنتـسه و  مالـسلا  مهیلع  همئا  عبات  همزال  روما 
رد دنراد و  تسود  ار  مالـسلا  مهیلع  همئا  بلق  نابز و  اب  ناشیا  هک  دنـشاب  هتـشاد  رارق  دش  نایب  هتـشذگ  تایاور  رد  هک  مود  هبترم  نآ  رد 

. دنراد رارق  تشهب  رد  لوا  هورگ  زا  رت  نییاپ  يا  هجرد 
دنوادخ یلو  دنا  هدش  یفرعم  نیبحم  زا  زین  تیـصعم  نتـشاد  اب  اهنآ  هک  هدـش  دراو  ناشیا  نیبحم  هب  تبـسن  يرگید  تایاور  لاح  نیع  رد 

(449  ) ياقب طرـش  هب  دـنوش و  كاپ  یگدولآ  زا  ات  دـنک  یم  تمایق  خزرب و  رد  ییاهدرد  ای  ایند  رد  ییاهیتحاران  هب  التبم  ار  ناشیا  لاعتم 
تایاور زا  هتـسد  نیا  دنوش ، یم  تشهب  لخاد  تیاهن  رد  هدش و  ناشیا  تعافـش  لومـشم  مالـسلا  مهیلع  همئا  هب  تبـسن  ناشتبحم  نامیا و 

دایز میدش و  دراو  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  رب  دیوگ : يوار  تیاور  نیا  زا  دنترابع  اهنآ  دنـشاب و  هتـشاد  هراشا  تبحم  زا  موس  هبترم  هب  دیاش 
هبتاعا یلوضن  یلع  تئج  ءادـفلا  کل  تلعج  لاق :  نیقلفتم ؟  کیلجر  يرا  یلام  دایز  ای  دومرف : وا  هب  ترـضح  دوب  ترـضح  دزن  مارحالا 

ناطیـشلا یناتاف  تولخ  امبر  ینا  ءادـفلا  کل  تلعج  لاق :  مث  ایلم  دایز  قرطا  مث  مکیلا ،  قوش  مکل و  الا  کلذ  یلع  ینلمح  اـم  قیرطلا و 
بحلا و الا  نیدلا  له  دایز و  ای  لاق :  مکیلا ،  یعاطقنا  مکل و  یبح  رکذا  مث  سیا  یناکف  یـصاعملا  بونذلا و  نم  فلـس  دق  ام  ینرکذیف 
قوسفلا و رفکلا و  مکیلا  هرک  مکبولق و  یف  هنیز  نامیالا و  مکیلا  ببح  هللا  نکلو   ) هفک یف  اـهناک  تاـیآ  ثـالثلا  هذـه  ـالت  مث  ضغبلا ؟ 

هللا نوبحت  متنک  نا   : ) لاق و  مهیلا )  رجاه  نم  نوبحی  لاق :  و  میکح )  میلع  هللا  ۀـمعن و  هللا و  نم  الـضف  نودـشارلا ،  مه  کئلوا  نایـصعلا 
بحا ینا  هللا  لوسر  ای  لاقف :  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلا  لجر  یتا  میحر .)  روفغ  هللا  مکبونذ و  مکلرفغی  هللا و  مکببحی  ینوعبتاف 

نم عم  تنا  هلا :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  لاـقف  قدـصاال ،  نیقدـصتملا و  بحا  یلـصاال و  نیلـصملا و  بحا  موصاـال و  نیماوـصلا و 
(. 450  ) انیلا متعزف  هللا و  لوسر  یلا  انعزف  مهنمءام و  یلا  موق  لک  عزف  ءامـسلا  نم  ۀـعرف  تناک  ول  نا  نوضرت  اما  تبـسک  ام  کلو  تببحا 
رب ارم  و  تخادـنا ،  تمحزب  ارم  هار  هک  مدـش  راوس  يرغال  بسا -  ای  رتش -  رب  درک : ضرع  منیب ؟  یم  حورجم  ار  تیاهاپ  ارچ  دایز ، يا  )

یهاگ موش  تیادف  درک : ضرع  سپس  تخادنا  نییاپ  ار  رـس  يرادقم  سپـس  درکن ، راداو  امـش  يوس  هب  قوش  امـش و  تبحم  زج  رما  نیا 
متبحم دای  هب  سپس  موش  یم  سویءام  هکنیا  لثم  سپ  دزادنا  یم  ما  هتـشذگ  ناهانگ  دای  هب  ارم  دیآ و  یم  مدزن  ناطیـش  منک و  یم  تولخ 

؟  تسا ضغب  تبحم و  زج  نید  ایآ  دایز ، يا  دومرف : ترـضح  متفا ،  یم  امـش  هب  ندش  لصتم  امـش و  ریغ  زا  لد  ندیرب  امـش و  هب  تبـسن 
ناتیاهلد رد  ار  نآ  داد و  رارق  امـش  بوبحم  ار  نامیا  دنوادخ  نکلو  ، ) دوب شتـسد  فک  رد  هکنیا  دـننام  دـناوخ  ار  هناگ  هس  تایآ  سپس 

ادـخ تسا و  دـنوادخ  فرط  زا  یتمعن  لضفت و  دـنناگتفایدشر ، ناشیا  داد  رارق  ضوغبم  امـش  دزن  ار  تیـصعم  قسف و  رفک و  داد و  تنیز 
تسود ار  ادخ  رگا  دومرف : ادخ  و  دراد ، تسود  دنک  ترجه  نینم  ؤم  يوس  هب  هک  ار  یـسک  ادخ  دیامرف : یم  ادخ  و  تسا ،)  میکح  ملاع 

ادخ لوسر  دزن  يدرم  تسا ،  نابرهم  هدنـشخب  ادخ  دشخبب  ار  ناتناهانگ  هتـشاد و  تسود  ار  امـش  ادخ  ات  دینک  تیعبت  نم  زا  سپ  دـیراد 
تـسود ار  نارازگزاـمن  مریگ و  یمن  هزور  یلو  مراد  تسود  ار  ناراد  هزور  نم  ادـخ ، لوـسر  يا  درک : ضرع  دـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

اب وت  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپ  مهد ،  یمن  هقدص  یلو  مراد  تسود  ار  ناگنهد  هقدص  و  مناوخ ،  یمن  زامن  نکل  مراد 
زا یکانتـشحو  رما  رگا  یـشاب  یمن  دونـشخ  ایآ  ینک ،  یم  لمع  بسک و  هک  ار  هچنآ  تسوت  يارب  یـشاب و  یم  يراد  تسود  هک  یـسک 
رد دیوش .)؟ یم  هدنهانپ  ام  يوس  هب  امش  هدش و  هدنهانپ  ادخ  لوسر  هب  ام  دنوش و  یم  هدنهانپ  ناشنما  لحم  هب  يا  هتسد  ره  دیایب  نامـسآ 

ار يزیچ  چـیه  دـهد -  ماجنا  یفالخ  ياهراک  یـصخش  دوش  یم  اـیآ  : ) دـنک یم  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  يوار  رگید  تیاور 
صخـش یلو  تسه  يدیما  شیارب  صخـش  نیا  دومرف : ترـضح  دراد ؟ لوبق  ار  تناما  هک  یلاح  رد  متفگ -  هکنیا  رگم  مدرکن  راذـگورف 
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رگا تسین و  شیارب  يدـیما  دـیوگ -  یم  ازـسان  دراد و  هنیک  مه  ناشیا  هب  تبـسن  هتـشادن و  لوبق  تماما  هب  ار  ناشیا  هک  یـسک  یبصان - 
هب ادـخ  ات  دـنک  یم  طلـسم  وا  رب  ار  يزیچ  دـنوادخ  هکنیا  اـت  دوش  یمن  جراـخ  اـیند  زا  ییوگ  یم  وت  هک  دـشاب  يروط  نآ  نم  ؤم  صخش 
ادخ هب  : ) دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رگید  تیاور  رد  (( 451  ) ضرم ای  تسا و  رقف  ای  نآ  دزرماـیب و  ار  ناـشناهانگ  نآ  هطـساو 
نایم رد  مدرک :  ضرع  دـیوگ : يوار  دـعلبب ، ار  وا  شتآ  ات  دـنک  یمن  فیـصوت  ار  ناشیا -  تماما  تیـالو و  رما -  نیا  يا  هدـنب  دـنگوس 

یلاعت كرابت و  دـنوادخ  دـشاب  روط  نیا  رگا  دومرف : دـنهد ، یم  ماجنا  ار  فالخ -  راک -  نالف  راک و  نالف  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـیعیش 
رب ار  شقزر  دنوادخ  تروص  نیا  ریغ  رد  دش و  شناهانگ  نتفر  نیب  زا  بجوم  نآ  رگا  سپ  دنک  یم  التبم  شدـسج  رد  ار  ناشیا  زا  یکی 
دزن هکنیا  ات  دریگ  یم  تخس  وا  رب  شندرم  ماگنه  دنوادخ  تروص  نیا  ریغ  رد  درب و  نیب  زا  ار  شناهانگ  راک  نیا  رگا  دنک ، یم  گنت  وا 

دوجو زین  يرگید  ( 453  ) ياهتیاور تاـیاور ،  نیا  ریظن  (( 452) دنک تشهب  لخاد  ار  وا  ات  دشاب  هتـشادن  یهانگ  هک  یلاح  رد  دـیایب  ادـخ 
. دوش نشور  ناشدوخ  نیبحم  تبحم و  هلئسم  هب  همئا  شرافس  مامتها و  همه  نیا  تلع  دیاب  نکل  دراد 

مالسلا مهیلع  همئا  تبحم  هب  شرافس  تلع 

درب و یپ  یلاعت  قح  هب  تبـسن  شندوب  هدنب  هب  یتقو  ناسنا  هک  تسناد  تقیقح  نیا  ار  شتلع  ناوت  یم  تنـس  نآرق و  لقع و  هب  هعجارم  اب 
هک دریگب  رارق  يریـسم  رد  دیاب  دوش  لئان  فدـه  نآ  هب  دـهاوخب  رگا  هک  دـنک  یم  مکح  لقع  تسا  هدـش  قلخ  یلاع  فدـه  يارب  هکنیا 

ماجنا ار  ییاـهراک  هک  دـنچ  ره  تسا  هدرکن  ار  یلوم  یگدـنب  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا و  هدرک  شرافـس  نآ  هب  دـهاوخ و  یم  شدوبعم 
شیالوم نامرف  روتـسد و  هب  ای  روتـسد و  قباطم  نوچ  نکل  تسا  یلوم  ربارب  رد  عوضخ  دراد و  یگدـنب  شیامن  رهاظ  بسح  هب  هک  دـهد 

نیا زا  دـیآ . یم  باسح  هب  سفن  ياوه  یگدـنب  هکلب  دوش  یمن  باسح  یلوم  یگدـنب  نیا  تسا  هدوب  شـسفن  ياوه  نامرف  هب  هکلب  هدوبن 
ضرع دـنوادخ  هب  دـش  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  هب  هدجـس  هب  رما  راـگدرورپ  فرط  زا  هکنیا  زا  سپ  ناطیـش   : ) تسا تیاور  رد  تهج 
تدابع ار  وت  نآ  دـننام  سک  چـیه  هک  منک  یتدابع  تیارب  امتح  ینک  وفع  مدآ  هب  هدجـس  زا  ارم  رگا  دـنگوس  تتزع  هب  اراگدرورپ  درک :

رد (( 454  ...) مهاوخ یم  هک  روط  نآ  موش  تعاطا  مراد  تسود  نم  دـیرا ،  ثیح  نم  عاـطا  نا  بحا  ینا  دومرف : دـنوادخ  دـشاب ، هدرکن 
اریز ( 455 ،) دیـشک لوط  لاس  رازه  راهچ  وا  زامن  تعکر  ود  دوب  هکئالم  نایم  رد  یتقو  هکنیا  اب  تشگ  یهلا  هاـگرد  دورطم  وا  لاـح  نیع 
یمن تقیقح  رد  و  دـهاوخب ، دـنوادخ  هک  روـط  نآ  هن  درک  یم  تعاـطا  هدجـس و  رهاـظ  بسح  هب  تساوـخ ،  یم  شدوـخ  هـک  روـط  نآ 
هدجس زا  (، ) 456  ) نیدجاسلا نم  نکی  مل  میرک :  نآرق  ریبعت  هب  درک و  یم  یگدنب  ار  دوخ  هکلب  دهد  ماجنا  ار  دنوادخ  یگدـنب  تساوخ 
تنـس نآرق و  روتـسد  قباطم  دیاب  دـیامیپب و  ار  یلاعت  قح  یگدـنب  هار  ییاهنتب  دـناوت  یمن  شدوخ  ناسنا  نوچ  نیاربانب  دوبن ،) ناگدـننک 

هب ( 457  ) هرتاوتم تنـس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نآرق و  رد  دـنوادخ  هک  روط  نامه  دـشاب  مالـسلا  مهیلع  همئا  مرکا و  ربمایپ 
دنویپ یلاعت  قح  اب  ار  وا  روما ، نیا  تیناقح  هب  داـقتعا  تهج  نیا  زا  تسا  هدرک  رما  مالـسلا  مهیلع  تمـصع  تیب  لـها  زا  تیعبت  تبحم و 

مالـسلا مهیلع  تیب  لها  تیناقح  هب  هناهاگآ  داقتعا  مدـع  اب  هچناـنچ  دراد و  يا  هشیر  ریثءاـت  شیدوجو  لـماکت  رد  دـهد و  یم  يداـقتعا 
نآ دنوادخ  هک  تسا  هتفر  ( 458  ) یهار زا  اریز  تشاد  دهاوخن  وا  يدبا  تداعـس  رد  يریثءات  هنوگ  چیه  دـهد  ماجنا  زین  ار  یبوخ  لامعا 

تیالو هب  دنک  ادیپ  داقتعا  هک  یسک  : ) دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  تهج  نیا  زا  تسا .  هدومرف  یهن  نآ  زا  هکلب  هتـساوخن  ار 
یمن شنزرس  دشاب  هتشاد  دنوادخ  فرط  زا  یلداع  تماما  هب  داقتعا  هک  یسک  و  درادن ، نید  تسین ،  دنوادخ  فرط  زا  هک  يرگمتس  ماما 

ار یتما  درک  مهاوخ  باذع  امتح  : ) دومرف هک  دنک  یم  لقن  لاعتم  دـنوادخ  لوق  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رگید  تیاور  رد  (( 459) دوش
ره منک  یم  وفع  امتح  دـشاب و  هزیکاپ  کین و  اهنآ  لامعا  دـنچ  ره  دـشاب  هتـشاد  داقتعا  تسین  دـنوادخ  فرط  زا  هک  یـسک  تماما  هب  هک 

تایاور نیا  تشاد  هجوت  دـیاب  (( 460) دشاب دب  ناشلامعا  دنچ  ره  تسا  دـنوادخ  فرط  زا  هک  دـشاب  یـسک  تماما  هب  دـقتعم  هک  ار  یتما 
هکلب دشاب  یم  مالسلا  مهیلع  همئا  هیعطق  فادها  اب  تفلاخم  نیا  اریز  دننک  بیغرت  یهلا  تاروتـسد  يدمع  تفلاخم  هب  ار  ام  دنهاوخ  یمن 
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یهلا تیالو  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  يرادـنید  نید و  ساسا  ناشیا  هب  تبحم  نیموصعم و  همئا  تیالو  هب  داـقتعا  هک  دـنیامرفب  دـنهاوخ  یم 
تبسن وا  تبحم  ( 461 ،) دورب نیب  زا  شنامیا  ات  دشاب  هتشادن  دنوادخ  تیصعم  رب  رمتسم  رارـصا  دمع  روط  هب  ناسنا  رگا  دنک و  یم  لصتم 

يداقتعا و دـنویپ  نامه  هدومن و  هبوت  هب  قفوم  ار  وا  دوب و  دـهاوخ  زاسراک  وا  يارب  اـهیراتفرگ  هب  شئـالتبا  مغریلع  مالـسلا  مهیلع  همئا  هب 
هک یهقف  باوبا  زا  باب  کی  هاجنپ و  رد  تانایب  مه  نیا  مالـسلا  مهیلع  همئا  الا  و  دوش ، یم  رارقرب  هرابود  شئایلوا  یلاعت و  قح  اـب  یحور 
رد ( 462  ) یتانایب زین  دنا و  هدرمـش  هانگ  ار  اهنآ  زا  يدمع  فلخت  دنراد و  دـنک  یم  نایب  یگدـنز  فلتخم  نوئـش  رد  ار  یهلا  تاروتـسد 

اهنآ هک  دـنراد  تسا  نامیا  ءزج  لمع  هکنیا  لمع و  هب  بیغرت  رد  ( 463  ) یتانایب نینچمه  نآ و  یترخآ  ییایند و  ءوس  بقاوع  ناـهانگ و 
نییاپ هبترم  زا  یـصخش  نینچ  نیا  دراد و  یفلتخم  بتارم  تبحم  نامیا و  هک  دنیامرفب  دنهاوخ  یم  هکلب  درادـن  هعیـش  ریغ  هب  یـصاصتخا 

یمن يزیچ  زا  امـش  رب  خزرب  رد  زج  ام  : ) دـنا هدومرف  اریز   ) خزرب ای  ایند  رد  هچ  (، 464) دـنامب یقاب  نآ  رد  رگا  هک  تسا  رادروخرب  تبحم 
نامه دننک  یم  کمک  تمایق  رد  ار  ناشیا  مالـسلا  مهیلع  همئا  ((. 465) امشب میرتراوازس  ام  دیآ و  یم  ام  تسد  هب  رما  نآ  زا  سپ  میـسرت 

اذا دندومرف : ترضح  هک  دنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  مهیلع  ناشراوگرزب  ناردپ  هطساو  هب  اضر  ماما  هک  روط 
هنیب و امیف  هتملظم  تناک  نم  و  انباجاف ، اهیف  انمکح  لج  زع و  هللا  نیب  هنیب و  امیف  هتقلطم  ناک  نمف  انتعیـش  باسح  اـنیلو  ۀـمایقلا  موی  ناـک 

باسح دوش  تمایق  زور  یتقو  (، ) 466  ) حفـص افع و  نم  قحا  انک  اننیب  هنیب و  امیف  هتملظم  تناک  نم  انل و  تبهوف  اهانبهوتـسا  ساـنلا  نیب 
ار ام  ادخ  مینک و  یم  مکح  نآ  رد  ام ، دشاب  لج  زع و  دنوادخ  نیب  وا و  نیب  شملظ  هک  یـسک  سپ  مینک  یم  یگدیـسر  ار  دوخ  نایعیش 
دوش و یم  هدیـشخب  ام  يارب  سپ  مینک  یم  شـشخب  بلط  ار  نآ  ام  دـشاب  هدوب  مدرم  نیب  وا و  نیب  شملظ  هک  یـسک  دـنک و  یم  تباـجا 

(. دشوپ یم  مشچ  دشخب و  یم  هک  میتسه  یسک  نیرتراوازس  ام  دشاب  ام  نیب  وا و  نیب  شملظ  هک  یسک 
دنتـسه و هلیـسو  ءاول و  بحاص  ناشیا  هکنیا  ناشنایعیـش و  تعافـش  هب  تبـسن  مالـسلا  مهیلع  همئا  تاماقم  اب  هطبار  رد  تانایب  لیبق  نیا  زا 

ناهانگ لمحتم  دنوادخ  هک  دننک  یم  نایب  ( 467  ) تایاور یضعب  رد  یتح  تسا  دایز  دننک ، یم  کمک  تمایق  فقاوم  رد  ار  دوخ  نیبحم 
رادروخرب ییازـسب  تیمها  زا  ناشیا  اب  يداقتعا  یبلق و  یحور و  طابترا  هک  تسا  نآ  رگنایب  اـهنیا  یماـمت  تسا ،  ناـشیا  نیبحم  ملاـظم  و 

بجوم هک  دـشابن  دایز  رگا  يدـمع -  یهاگ  یتح  يوهـس  ناـهانگ  بکترم  هک  يا  هنوگ  هب  دـهد  یم  يدوجو  ءاـقترا  ار  ناـسنا  تسا و 
باذـع ای  خزرب  ای  ایند  رد  ای  ناشدوخ  هب  تبـسن  يدام  یمـسج و  ياهیراتفرگ  هب  ندـش  التبم  زا  سپ  دوشب ، ناشیا  تبحم  ناـمیا و  بلس 
یتایاور دـننام و  یمن  منهج  رد  یگـشیمه  روط  هب  دوش و  یم  دراو  تشهب  هب  هدـش و  كاـپ  تعافـش  هطـساو  هب  یترخآ ،  ( 468) دودحم

قفوم ای  هتـشاد  حلاص  لامعا  اجنیا  رد  هک  تسا  یناسک  ای  تسا  نآ  رد  دولخ  دارم  دنوش  یمن  منهج  دراو  دارفا  نیا  دیوگ : یم  هک  ( 469)
لها يارب  تعافـش  اریز  دنرادن  تعافـش  هب  يزاین  ( 470) دنا هدومرف  نایعیـش  زا  هتـسد  نیا  هب  تبـسن  هک  نانچمه  دنا  هدـش  لماک  هبوت  هب 
هجرد عیفرت  هب  طوبرم  هک  تعافـش  رتـالاب  بتارم  هب  تبـسن  ـالا  دـشاب و  یم  تعافـش  زا  هبترم  نیا  دارم ، هتبلا  تسا -  ( 471  ) هریبک هانگ 

(. 472  -) دندنمزاین مالسلا  مهیلع  دمحم  لآ  دمحم و  تعافش  هب  هتشذگ  يایبنا  یتح  ناگمه  دنیامرف : یم  تسا 

مالسلا مهیلع  همئا  هب  تبحم  راهظا  ياههار 

مالسلا مهیلع  همئا  هب  تبحم  راهظا  ياههار 

راهظا هک  دوش  مولعم  دیاب  ناشیا ،  تبحم  هب  تاشرافس  همه  نیا  تلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تیب  لها  هب  تیمها  نایب  زا  سپ 
هلمج زا  اههار  نآ  زا  يدادـعت  دـنا و  هدومرف  شرافـس  اهنآ  یمامت  هب  ناشیا ،  رما  يایحا  يارب  هک  دراد  یفلتخم  ياههار  ناـشیا  هب  تبحم 
شقن ناشیا  ناوریپ  لماکت  رد  هک  دـشاب  یم  لماک  تیفیک  اب  اههار  نیا  یمامت  ندومیپ  ناشیا ،  هیلوا  هتـساوخ  و  دـشاب ، یم  هعیـش  رئاـعش 

صوصخم و ریثءاـت  اـههار  نیا  زا  کـی  ره  ماـجنا  تروـص  نیا  ریغ  رد  دـشاب و  یم  تبحم  لـماک  هبترم  هناـشن  دـنک و  یم  اـفیا  ار  یمهم 
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: زا دنترابع  اهنآ  دشاب و  یم  تبحم  رت  نییاپ  هبترم  هناشن  دنراد و  ار  دوخ  دودحم 

ناشتاروتسد یمامت  رد  لماک  تیعبت  فلا - 

هب باذجنا  یـسک  هب  تبحم  همزال  دـش  نایب  البق  هک  روط  نامه  اریز  دـشاب  یم  ناشیا  هب  تبحم  زاربا  هار  نیرت  یلـصا  نیلوا و  بلطم  نیا 
نیا هب  رظن  تسا  هدمآ  هعیش  ( 473  ) تافـص رد  هک  یتایاور  دشاب و  هدوب  دـهاوخ  یم  وا  هک  روط  نآ  ناسنا  هک  يا  هنوگ  هب  تسوا  فرط 

یقیقح لماک و  هعیـش  هکلب  تسین  هعیـش  دـشابن  ناسنا  رد  اـنعم  یماـمتب  هناـشن  نیا  رگا  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  هتبلا  دراد ، دارفا  زا  هتـسد 
 . تسا هدش  شرافس  بولطم و  دشاب  يا  هجرد  ره  رد  تیعبت  دشاب و  یم  نیبحم  زا  تسین و 

ناشیا لیاضف  رکذ  ب - 

 -، تسا هتـشاد  ناشیا  تالامک  نید و  مارم و  ءایحا  رد  یمهم  شقن  خیرات  لوط  رد  هک  ناشیا -  هب  تبـسن  تبحم  راهظا  ياههار  زا  یکی 
مالـسلا هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینم  ؤملاریما  لیاضف  رکذ  هژیوب  یعامتجا ،  ریثءات  مه  دراد و  يدرف  ریثءات  مه  هک  تسا  ناشیا  لیاضف  رکذ 

عونمم هار  زا  دنا  هدوب  ترـضح  نآ  لیاضف  ندرک  یفخم  ددص  رد  هراومه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  مالـسا  نانمـشد  هک 
ترضح و نآ  نانمشد  هرابرد  نیغورد  ثیداحا  لعج  دییءات  جیورت و  لباقم  رد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ثیدح  رکذ  ندرک 
اب هک  تسا  نآ  نینوکلا  یلوم  نیدـحوملا و  یلوم  نآ  هرهاب  تازجعم  زا  و  ترـضح و ... نآ  نایعیـش  نیبحم و  نداد  رارق  راـشف  تحت  رد 

، اهنتشک اهنادنز و  اه و  هجنکش  رازآ و  ناشنایعیـش و  نیبحم و  ناشیا و  يرارذ  شمارگ و  تیب  لها  ترـضح و  نآ  رب  اهراشف  نیا  یمامت 
تنس لها  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  رت  ناوارف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحـصا  مالـسلا و  مهیلع  همئا  یمامت  زا  ترـضح  نآ  لیاضف 
تسا تدابع  ترـضح  نآ  هب  هاگن  هکنیا  ترـضح و  نآ  لیاضف  رکذ  باوث  باب  رد  یتایاور  یتح  دننک و  یفخم  ار  اهنآ  دنا  هتـسناوتن  زین 
مهیلع شراوگرزب  ناردپ  هطساو  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دراد و  راثآ  همه  نیا  ترـضح  نآ  لیاضف  رکذ  تهج  نیا  زا  دنا ، هدرک  لقن 
لئاضف مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  یخال  لعج  یلاـعت  هللا  نا  دـندومرف : هک  دـنک  یم  لـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مالـسلا 

و نیلقثلا ،  بونذب  ۀمایقلا  یفاو  ول  رخءات و  ام  هبنذ و  نم  مدقت  ام  هل  هللا  رفغ  اهب  ارقم  هلئاضف  نم  ۀلیـضف  رکذ  نمف  هریغ  اهددـع  یـصحیال 
ۀلیضف یلا  عمتسا  نم  و  مسر ،  ۀباتکلا  کلتل  یقب  ام  هلرفغتست  ۀکئالملا  لزت  مل  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  لئاضف  نم  ۀلیـضف  بتک  نم 

لاق مث  رظنلاب ، اهبـستکا  یتلا  بونذلا  هل  هللارفغ  هلئاضف  یف  ۀـباتک  یلا  رظن  نم  و  عامتـسالاب ،  اهبـستکا  یتلا  بونذـلا  هل  هللارفغ  هلئاضف  نم 
نم ۀئاربلا  هتیالوب و  الا  دبع  نامیا  لبقیال  و  ةدابع ،  هرکذ  ةدابع و  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  یلا  رظنلا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 

شددع دناوت  یمن  وا  ریغ  هک  تسا  هداد  رارق  ار  یلیاضف  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  مردارب  يارب  لاعتم  دنوادخ  انامه  (، ) 474  ) هئادعا
هتشذگ و ناهانگ  دنوادخ  دشاب  هتشاد  نآ  هب  رارقا  هک  یلاح  رد  دنک  رکذ  ار  ترـضح  نآ  لیاضف  زا  یتلیـضف  هک  یـسک  سپ  درامـشب  ار 

دسیونب ار  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  لیاضف  زا  یتلیضف  هک  یسک  و  دشاب ، سنا  نج و  هانگ  هزادنا  هب  دنچ  ره  دزرمآ  یم  ار  شا  هدنیآ 
ترـضح نآ  لیاضف  زا  یتلیـضف  هب  هک  یـسک  و  تسا ،  یقاب  هتـشون  نآ  زا  يرثا  هک  یتقو  ات  دـننک  یم  رافغتـسا  وا  يارب  هکئـالم  هراومه 

دنک هاگن  ترـضح  نآ  لیاضف  رد  يا  هتـشون  هب  هک  یـسک  دزرمآ و  یم  هدرک  بسک  شـشوگ  اـب  هک  ار  یناـهانگ  دـنوادخ  دـهد  شوگ 
نب یلع  هب  ندرک  هاـگن  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپـس  دزرمآ ، یم  تسا  هداد  ماـجنا  مشچ  اـب  هک  ار  یناـهانگ  دـنوادخ 

زا يرازیب  وا و  تیـالو  هب  رگم  دوـش  یمن  لوـبق  يا  هدـنب  ناـمیا  و  تـسا ،  تداـبع  وا  ندرک  داـی  تـسا و  تداـبع  مالـسلا  هـیلع  بلاـطیبا 
دارم نآ و  زا  دعب  ياهتمسق  تداهش  هب  دشاب  نابز  ناهانگ  ثیدح ،  لوا  رد  هدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ  زا  دارم  تسا  نکمم  شنانمـشد - ) 
هیلع بلاطیبا  نب  یلع  بهذـم  مارم و  اب  هک  يدـمع  ریغ  ناـهانگ  مه  نآ  دـشاب  هدـنیآ  رد  ناـهانگ  كرت  هب  تیقفوم  هدـنیآ ،  ناـهانگ  زا 
نایب هتشذگ و  ياهثحب  اب  هک  یلاح  رد  دشاب ، تلیضف  نآ  هب  دقتعم  دیامرف : یم  تیاور  نیا  رد  هکنیا  لیلد  هب  دشاب  هتشادن  تیدض  مالسلا 
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 -. دنک یم  لیاز  ار  تیالو  نامیا و  لصا  يدمع ،  ناهانگ  ترثک  یهاگ  هک  دش  تباث  هطبار  نیا  رد  مالسلا  مهیلع  همئا 
یم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  هک  تسا  مهم  ردـق  نآ  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  اـصوصخم  مالـسلا  مهیلع  همئا  لـیاضف  رکذ 

( دـینک تنیز  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دای  اب  ار  دوخ  سلاجم  475 ؛)  ) مالـسلا هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  رکذب  مکـسلاجم  اونیز  دنیامرف :
رثن و تروص  هب  ناشثیداحا  هکنیا  ای  ثیداحا  نایب  بلاق  رد  هچ  تسا  بولطم  دـشاب  هک  تروص  ره  هب  مالـسلا  مهیلع  ناشیا  لـیاضف  رکذ 

هناخ وا  يارب  دنوادخ  دیوگ  يرعش  ام  هرابرد  هک  یسک  : ) دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  ییاج  ات  دشاب  رعـش  بلاق  رد  ای  همجرت 
(( 477) دوش یم  دی  ؤم  سدقلا  حور  هب  هکنیا  رگم  دـیوگ  یمن  يرعـش  ام  هرابرد  یـسک  : ) دومرف زین  و  (( 476  ) دـنک یم  انب  تشهب  رد  يا 

تیب لها  حادـم  رخآ  ات  شبلق  اب  شنابز  دـشاب و  اجرباپ  نآ  رد  هدوب و  دـقتعم  دیارـس  یم  هچنآ  هب  هک  تسا  یـسک  يارب  لیاضف  نیا  هتبلا 
هیلع هللا  لص  مرکا  ربمایپ  ار  نخس  نیا  هک  روط  نامه  دنک  دیجمت  هیقت  لاح  ریغ  رد  زین  ار  ناشیا  نانمـشد  ای  ددرگرب  نآ  زا  هکنیا  هن  دشاب 

هب مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  ار  مـالک  نیا  ریظن  و  دروآرد . رعـش  هب  ار  مخریدـغ  هیـضق  هکنیا  زا  سپ  ( 478) دومرف تباـث  نب  ناـسح  هب  هلآ  و 
يارب ناشلئاضف  نایب  ار  ناـشیا  تیمورحم  تیدودـحم و  تبرغ و  ناـمز  رد  هک  ار -  ییارعـش  نینچ  مهیلع  همئا  هتبلا  دومرف ، رعاـش  تیمک 

هب تبـسن  هک  روط  نامه  دندرک  یم  میرکت  دیجمت و  ار  ناشیا  هدرک و  جیورت  بیغرت و  دندرک -  یم  عافد  ناشیا  زا  ملظ ،  ماکح  مدرم و 
ناشکمک دنتـشاد  مه  ییاهـشزغل  رگا  یتح  دـنداد  یم  ماجنا  اهنآ  لاثما  و  ( 481  ) یعازغ لـبعد  و  ( 480  ) تیمک رعاـش و  ( 479  ) قدزرف

هیلع قداص  ماما  نامز  يارعـش  زا  ( - 482  ) يریمح دیـس  هب  تبـسن  هک  روط  نامه  دـنورب  ملاع  نیا  زا  هبوت  تلاح  اب  ات  دـننک  یم  هدرک و 
دش رصبتسم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هطساو  هب  دوب و  بهذم  نارادفرط  زا  بهذم  رظن  زا  هک  يروط  هب  دندرک  تیانع  هنوگ  نیا  مالسلا - 
يا هنوگ  هب  دیدرگن  ولغ  هب  التبم  ناشیا ،  لیاضف  نایب  رد  ات  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  درک . هبوت  نآ  زا  تشاد و  یـشزغل  مه  یلمع  رظن  زا  و 
رما نیا  زا  مالـسلا  مهیلع  همئا  هک  ناـنچمه  مینک  یفرعم  هیدوجو  تـالامک  دوجو و  رد  لقتـسم  روـط  هب  ییادـخ و  دـح  رد  ار  ناـشیا  هک 

دندرک یم  ناشنعل  هدرک و  درط  دوخ  زا  ار  ناشیا  دندرک و  یم  تمواقم  تدشب  نایلاغ  ربارب  رد  هدرک و  عنم  ادیکا  ار  ناشنیبحم  نایعیش و 
((، 483) دییوگب دیهاوخ  یم  هچ  ره  ام  تلیضف  رد  مییادخ و  بوبرم  ناگدنب  ام  هک  دییوگب  ام و  هرابرد  ولغ  زا  دیزیهرپب  : ) دندومرف یم  و 
هب هک  تسا  نآ  رتهب  سپ  دندرک . یم  تمواقم  تدشب  دندرک  یم  راکنا  ار  ناشلیاضف  ای  ناشیا  تماما  هک  یناسک  ربارب  رد  هک  روط  نامه 

ناهاگآان راکنا  ببس  ادابم  ات  دوشن  وگزاب  ییاج  ره  دشاب  قح  دنچ  ره  یبلطم  ره  دوش و  ءافتکا  شیوخ  هرابرد  ناشدوخ  تاشیامرف  نایب 
 . تسا هنوگ  نیمه  ( 484  ) ناشیا شرافس  هک  نانچمه  دنوش  مورحم  مالسلا  مهیلع  همئا  تاضویف  كرد  زا  مه  ار  اهنآ  هتفرگ و  رارق 

مالسلا مهیلع  همئا  فراعم  رشن  ج - 

ای تایقالخا  تاداقتعا ،  زا  معا  تسا  ناـشیا  فراـعم  ناـیب  مالـسلا  مهیلع  تمـصع  تیب  لـها  هب  تبحم  زاربا  ياـههار  نیرت  مهم  زا  یکی 
بحاص اوتف و  نابحاص  زا  دیلقت  تروص  هب  ای  شطیارـش و  ندش  اراد  اب  اداهتجا  ای  دنـشاب  هتـشاد  تیلها  هک  یناسک  يارب  یلمع ،  فیاظو 

زا دوـش -  هدرب  درب -  عـفن  شلمع  اـب  هک  یملاـع  : ) دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  تهج  نیا  زا  نید ،  فراـعم  رد  نـئمطم  نارظن 
تعکر رازه  زا  تسا  رترب  هیقف  زاـمن  تعکر  کـی  : ) دـیامرف یم  زین  و  ((. 485  ) تسا رترب  دـشابن -  ملاع  هک  دـباع -  رازه  داتفه  تداـبع 

شلها و زا  مـلع  ناـمتک  زا  یهن  نآ و  بادآ  مدرم و  مـیلعت  تلیـضف  اـب  هـطبار  رد  و  (( 486) دـناوخ یم  ملع -  نودـب  دـباع -  هک  يزامن 
هدش رداص  مالسلا  مهیلع  همئا  زا  يدایز  ( 487  ) تایاور شطیارش  نتشاد  ملع و  نودب  نتفگ  نخـس  زا  یهن  مدرم و  ندرک  هارمگ  تمذم 

 . تسا

ناشنانمشد اب  ینمشد  ناشیا و  ناتسود  اب  یتسود  د - 

 . میدرک نایب  نیا  زا  لبق  ار  تمسق  نیا 
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مالسلا مهیلع  همئا  بئاصم  رکذ  ذ - 

اور ناشقح  نیبصاغ  فرط  زا  ناشیارب  هک  تسا  ییاـهملظ  ناـیب  ناشنانمـشد ،  زا  يرازیب  ناـشیا و  هب  هقـالع  زاربا  ياـههار  زا  رگید  یکی 
تیناقح نایب  رد  مهم  رایـسب  ياههار  زا  یکی  نیا  هک  بیاصم ،  نآ  رب  ندرک  هیرگ  و  هطبار ،  نیا  رد  یـسلاجم  لیکـشت  زین  هدش و  هتـشاد 

رد ناشدوخ  زین  مالـسلا  مهیلع  همئا  دـشاب و  یم  ناشنانمـشد ،  هنیک  ناشیا و  هب  تبحم  ندـش  داـیز  و  ناشنانمـشد ،  ندوب  لـطاب  ناـشیا و 
رعش سلاجم و  نیا  لیکشت  هب  شرافس  زین  ار  نارگید  و  ( 488) دندوب اشوک  تسا  هتفر  ناشیا  رب  هک  ییاهملظ  نایب  سلاجم و  نیا  لیکشت 

اب دناوتب  یلسن  ره  دوشن و  هدراذگ  یشومارف  هتوب  هب  دنامب و  یقاب  خیرات  لوط  رد  عیاقو  نیا  ات  ( 489) دندرک یم  ناشبیاصم  هرابرد  نتفگ 
رد نآ  ینابم  دوش و  راکشآ  تسا  تیرشب  یمامت  هدنهد  تاجن  هک  یمتاخ  نید  نآ  دنک و  باختنا  ار  دوخ  هار  لطاب ،  قح و  هار  ندیمهف 
الا هللا  یلو  هقح  یناهج  تموکح  يارب  یگدامآ  همدقم  هدش و  تجح  مامتا  ناگمه  رب  ات  دـسرب  ملاع  هب  هدـش و  وگزاب  سلاجم  نیا  وترپ 

تقیقح اریز  ( 490  ،) هدش رکذ  ناشیا  بیاصم  رب  هیرگ  يارب  يرایـسب  ياهباوث  تهج  نیا  زا  ددرگ ، فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظع 
ماما دزادـنا ، یم  ریـسم  نامه  رد  ار  ناسنا  دـشاب  تقیقح  مهف  روحم  رب  رگا  دوش  یم  يراج  ناـسنا  تاـساسحا  کـیرحت  رثا  رد  هک  هیرگ 

ای انرما  اویحاف  اهبحا  سلاجملا  کلت  نا  لاق :  كاذف  تلعج  معن  لاق :  نوثدـحت ؟  نوسلجت و  دـیامرف : یم  لیـضف  هب  مالـسلا  هیلع  قداص 
رثکا تناک  ول  هبونذ و  هل  هللارفغ  بابذلا  حانج  لثم  هنیع  نم  جرخف  هدنع  انرکذ  وا  انرکذ  نم  لیضف !  ای  انرما ، ییحا  نم  هللا  محرف  لیضف ! 

ار سلاـجم  نیا  اـنامه  دومرف : ترـضح  موش ،  تیادـف  هکلب  درک : ضرع  دـینک ؟ یم  وـگتفگ  دینیـشن و  یم  اـیآ  (، ) 491  ) رحبلا دـبز  نم 
هک یسک  لیضف !  يا  دنک ، یم  ایحا  ار  ام  رما  هک  ار  یـسک  دنک  تمحر  دنوادخ  سپ  لیـضف !  يا  دینک ، ایحا  ار  ام  رما  سپ  مراد  تسود 
زا رتشیب  دنچ  ره  ار  شناهانگ  دنوادخ  دوش  جراخ  کشا  یـسگم  لاب  رادقم  هب  شمـشچ  زا  سپ ،  دـننک  ای  شدزن  ار  ام  ای  دـنک  دای  ار  ام 

(. دزرمآ یم  دشاب  ایرد  فک 
رب هیرگ  رب  هک  يدایز  ياهباوث  رب  هوالع  هک  دوش  یم  یبلط  قح  يزیتس و  ملظ  فرط  هب  هعماج  درف و  كرحم  نانچنآ  ناشیا  بیاـصم  داـی 

قداص ماما  هدش و  هتـسناد  بولطم  ناشبئاصم  رد  ندرک  دایرف  هلان و  دـش -  رکذ  هک  دـشاب  یبلطم  نآ  دـیاش  شتلع  هک  هدـش  رکذ  ناشیا 
رب هوالع  (( 492  ) مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  رب  هیرگ  دایرف و  هلان و  زج  تسا  مومذم  يا  هیرگ  دایرف و  هلان و  ره  : ) دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع 

رثءاتم ندش و  تحاران  (( 493  ) تسا تدابع  ام  يارب  شمغ  مه و  تسا و  حـیبست  ام  هب  ملظ  رطاـخ  هب  نیگمغ  سفنت  : ) دـیامرف یم  اـهنیا 
رارق ملاظ  اب  هلباقم  رد  ار  ناسنا  المع  تسا و  مهم  ردق  نآ  دنک  یم  وا  لامعا  هب  تبسن  یتیاضران  زا  تیاکح  هک  ملاظ  ملظ  ربارب  رد  ندش 

اذل دیامن  یم  تشهب  قحتسم  ار  ناسنا  ناشیا ،  نایعیش  زا  یکی  رب  یتح  دوش  يراج  ناسنا  مشچ  زا  کشا  نآ  هطساو  هب  رگا  هک  دهد ، یم 
هدش مک  ام  زا  هک  یقح  ای  هدش  هتخیر  ام  زا  هک  ینوخ  ببس  هب  اما  يارب  دوش  يراج  شکشا  هک  یسک  : ) دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
یم اـج  تشهب  رد  ینـالوط  تدـم  رد  نآ  هطـساو  هب  ار  وا  لاـعتم  دـنوادخ  اـم ، نایعیـش  زا  یکی  زا  اـی  هدـش  هدـیرد  اـم  زا  هک  ییوربآ  اـی 

مالـسلا مهیلع  همئا  فادها  تشادـگرزب  ندرک  هیرگ  ندـنایرگ و  نتفگ و  رعـش  ازع و  سلاجم  لیکـشت  زا  فدـه  دـیاب  هتبلا  (( 494) دهد
ناشیا دنوادخ  : ) دـنا هدومرف  اریز  تسا  ناشیا  یتیاضران  بضغ و  دروم  هک  يروما  هب  سلاجم  نییزت  ای  ییارآدوخ  ییامندوخ و  هن  دـشاب 

یهلا تمحر  تهج  رد  هـکنیا  يارب  سپ  ((. 495  ) تسا هداد  تلیـضف  شقلخ  رب  ار  ناشیا  نآ  هطـساو  هب  هداد و  صاـصتخا  تمحر  هب  ار 
اه هیاریپ  اهـشیالآ و  زا  رت  هداـس  هچ  ره  ار  دوخ  سلاـجم  دـیاب  تسا ،-  تمحر  روهظ  زا  يراکـشآ  هنوـمن  دوـخ  هیرگ  هک  میریگ -  رارق 
هب رگا  مینامزاب و  یلـصا  فدـه  نآ  زا  دوش و  فرـص  فدـه  یب  تهج ،  نیا  رد  زین  لاوما  لوغـشم و  اهنآ  هب  ناسنا  حور  ات  داد  لیکـشت 

یهلا و تیاضر  دروم  اهنآ  دوش  یم  مولعم  میرادرب  مدـق  هعماج  دوخ و  رد  یهلا  تمحر  روهظ  فرط  هب  یهلا  رئاعـش  نیا  ییاـپرب  هطـساو 
سلاجم نیا  تکربرپ  هیاس  رد  تسا و  هدوب  هنوگ  نیا  يدایز  دودـح  ات  عیـشت  خـیرات  لوط  رد  هک  نانچمه  تسا  هدوب  مالـسلا  مهیلع  همئا 

هدش و يریگتـسد  نادنمتـسم  زا  ردقچ  دوش و  یم  هدش و  وگزاب  همئا  مالـسا و  لیـصا  فراعم  ردقچ  هدش و  قیقر  مرن و  ییاهلد  هچ  ازع ،
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زا یمالـسا  بهاذم  للم و  ماوقا و  یمامت  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  هدیدرگ  هعماج  رد  یـسایس  يرکف و  یحور و  تالوحت  ءادـبم  رادـقم  هچ 
ترضح هعیـش  ینید  عجرم  گرزب  يربهر  هب  یمالـسا  يروهمج  هوکـشرپ  میظع  بالقنا  هک  ییاج  ات  دنمورحم  اهیرگراثیا  تاکرب و  نیا 

ریثءات مالسلا  مهیلع  همئا  نانمشد  دیسر و  يزوریپ  هب  و  دش . عورش  رفص  مرحم و  تشادگرزب  زا  شئدبم  فیرشلا  هرس  سدق  ینیمخ  ماما 
رد تیباـهو  هیکرت ،  رد  كرتاـتآ  ناریا ،  رد  ناـخاضر  رخاوا -  نیا  اـت  مالـسلا  مهیلع  همئا  ناـمز  زا  دنتـسناد  یم  ار  سلاـجم  هنوـگ  نـیا 
ربق مالسلا و  هیلع  ( 496  ) نیـسح ماما  هب  تبـسن  هژیوب  دندرک  یم  يریگولج  اهنآ  ياوتحمرپ  هوکـشاب و  هچ  ره  ییاپرب  زا  ناتـسبرع و - ...

هب تفلاخم  ناشترایز  هب  نتفر  زا  دـندرک و  بارخ  ار  نآ  اهراب  هک  ییاج  ات  هتـشاد  یبیجع  تیـساسح  رهطم  دـقرم  نآ  ترایز  شفیرش و 
رتشیب شا  هولج  زورب  زور  مالـسلا  مهیلع  همئا  یهلا  رون  اهتیمورحم  اهتیعونمم و  نیا  یمامت  دوجو  اب  نکل  دنروآ  یم  دـندروآ و  یم  لمع 

 ، ملاس ترطف  اب  هاگآ و  ياهناسنا  دزن  زورب  زور  ناشنانمـشد  ربارب ، رد  تسا و  هدوب  لیامتم  ناشیا  هب  ملاع  رـسارس  زا  ار  یناقاتـشم  هدش و 
رون اوئفطی  نا  نودیری  دیامرف : یم  لاعتم  دنوادخ  تسا .  هدنامن  ناشیا  يارب  نوزفا  زور  نیرفن  نعل و  زج  هکیدح  ات  دنا  هدیدرگ  رتروفنم 

شرون ادخ  دننک و  شوماخ  ناشناهد  اب  ار  دنوادخ  رون  دنهاوخ  یم  (، ) 497  ) نورفاکلا هرک  ول  هرون و  متی  نا  الا  هللا  یبای  مههاوفاب و  هللا 
(. دنشاب تحاران  نآ  زا  نارفاک  دنچ  ره  دنک  یم  مامت  ار 

مالسلا مهیلع  همئا  هب  لسوت  ر - 

دنوادخ هاگرد  هب  نامتالکـشم  روما و  رد  تسا  ناشیا  نداد  رارق  هطـساو  مالـسلا  مهیلع  همئا  هب  تبحم  راهظا  ياههار  نیرت  مهم  زا  یکی 
شتاضویف یلاعت  قح  عرش  لقع و  رظن  زا  اریز  دیسر  دهاوخن  هجیتن  هب  هاگ  چیه  تروص  نیا  ریغ  رد  دنسرب و  هجیتن  هب  اهنآ  هکنیا  ات  لاعتم 

نوچ تسا  لباق  تیدودحم  هطساو  هب  هکلب  تسین  وا  تردق  تیدودحم  هطساو  هب  رما  نیا  هتبلا  دنک ، یم  ارجا  ضیف  طیاسو  هطـساو  هب  ار 
هـضافا هب  هک   ) یطیاسو هکلب  درادن  تسا ،  قلطم  لامک  هک  يدنوادخ  زا  ار  ضیف  نتفرگ  ناوت  تسا  تیدودـحم  تیاهن  رد  هک  يدوجوم 

هب دـننک  یم  هضافا  دوخ  نودام  هب  سپـس  ینامز -  ریغ  لوا  هدرک -  تفایرد  ار  ضیف  لوا  دـنراد ) ار  قلطم  لامک  نآ  اب  یتیخنـس  شدوخ 
تـسد دشاب و  هتفر  رانک  تیلعاف  رد  دنوادخ  هک  وا  تیلعاف  ضرع  رد  هن  دنـشاب  یم  یلاعت  قح  تیلعاف  لوط  رد  طیاسو  نآ  هک  يا  هنوگ 

ملاع و ( 499) ریبدت هلئسم  رد  دراد  حیرصت  طیاسو  نیا  هب  میرک  نآرق  دندقتعم ، نیکرشم  و  ( 498) دوهی هک  نانچمه  دراذگب  تسد  يور 
وه موی  لک  دراد : تبسن  الالقتسا  اتاذ و  یلاعت  قح  هب  لاعفا  نیا  هک  یلاح  نیع  رد  هک  (... 501  ) یحو هلئسم  نتفرگ و  ناج  ( 500  ،) یفوت

نینچ نیا  صلاخ  يدـیحوت  هاگدـید  اساسا  دراد و  تبـسن  یهلا  تیـشم  هب  اعبت و  زین  طـیاسو  هب  تسا ،)  يراـک  رد  يزور  ره   ) نءاـش یف 
ادخ اب  ( 502 :) دیامرف یم  دندرک  تعیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اب  ناناملـسم  هک  ناوضر  تعیب  هلئـسم  رد  اذل  تسا ،  یهاگدـید 
دنک يراج  بابـسا  هطـساو  هب  زج  ار  روما  ءایـشا و  هکنیا  زا  دراد  ءابا  دنوادخ  : ) دـیامرف یم  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  و  دـندرک ، تعیب 

ینسحلا ءامـسالا  هللاو  دیامرف : یم  میرک  نآرق  تهج  نیا  زا  ((، 503  ) میتسه ام  ادـخ و  لوسر  نآ  دراد ... رارق  یببـس  يزیچ  ره  يارب  سپ 
ندناوخ هب  رما  يرایسب  تایآ  رد  هک  لاح  نیع  رد  دیناوخب ) اهنآ  اب  ار  وا  سپ  تسا  يرتوکین  ياهمسا  دنوادخ  يارب  (، ) 504  ) اهب هوعداف 

قیرط نیا  زا  ار  وا  دیاب  دشاب و  یم  شدوخ  ندـناوخ  شیانـسح  يامـسا  هطـساو  هب  وا  ندـناوخ  دوش  یم  مولعم  سپ  دـیامرف ، یم  شیوخ 
دنهاوخ يدوزب  ناشلامعا  يازس  هب  ناشیا  هک  دنراد  يورجک  وا  يامسا  رد  هک  ار  یناسک  دینک  اهر  دیامرف : یم  هیآ  هلابند  رد  اذل  دناوخ ،

رد مالسلا  هیلع  قداص  ماما  و  دنناوخ -  یمن  دنمهف و  یمن  حیحص  روط  هب  ار  ءامسا  ای  دنناوخ  یمن  ءامسا  هطساو  هب  ار  ادخ  ینعی  دیسر - 
( دنک یمن  لوبق  ام  تفرعم  هب  زج  ار  یلمع  ناگدنب  زا  دنوادخ  هک  میتسه  یئانسح  يامسا  ام  دنگوس  ادخ  هب  ( ) 505 :) دیامرف یم  هیآ  نایب 

هژیوب روما  یماـمت  رد  دـیاب  دنـشاب ، یم  یلاـعت  قح  هب  ضیف  طـیاسو  نیرتـکیدزن  یهلا و  يامـسا  نیرت  لـماک  مالـسلا  مهیلع  همئا  نوچ  و 
(، 506  ) کلهتـسا کلهان و  ریغب  هاعد  نم  حـلفا و  انب  هللا  اعد  نم  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  میوش ،  لـسوتم  ناـشیا  هب  تالکـشم 

و تسا )  هدرک  تکاله  بلط  هدش و  كاله  دناوخب  ام  ریغ  هب  ار  ادخ  هک  یسک  هدش و  راگتسر  دهاوخب  ام  هطساو  هب  ار  ادخ  هک  یـسک  )
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هبترم رد  ناشدوخ  هک  یلاح  رد  دنناوخب ، ناشیا  هطـساو  هب  ار  دنوادخ  دندوب  ( 507) رومءام ناشتالکـشم  عفر  يارب  زین  یهلا  گرزب  ءایبنا 
دعب ندرک و  اعد  زا  لبق  مالسلا  مهیلع  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص  نداتسرف  تهج  نیا  زا  دندوب ، یهلا  ضیف  هطساو  ناشتما  يارب  يا ، 
همئا هیحان  زا  یتالـسوت  ( 509) ربتعم ياـهباتک  رد  دور . یمن  ( 508) الاب اعد  دوشن  هداتـسرف  تاولـص  ناشیا  رب  اـت  تسا و  بحتـسم  نآ  زا 

 . تسا هدش  زین  هبرجت  اهنآ  هک  تسا  هدش  نایب  ام  يارب  نوگانوگ  تالکشم  عفر  يارب  مالسلا  مهیلع 

مالسلا مهیلع  همئا  ترایز  ز - 

هک نانچمه  ناشیا ،  توم  لاح  رد  ای  تایح  لاح  رد  هچ  تسا  ناـشیا  ندرک  تراـیز  مالـسلا  مهیلع  همئا  هب  تبحم  زاربا  لـیاسو  زا  یکی 
دور یم  شبوبحم  ندید  ترایز و  هب  شتبحم  زاربا  يارب  دشاب  هتشاد  تسود  ار  یـصخش  سک ،  ره  هک  تسا  نینچ  نیا  القع  دزن  رما  نیا 

ءافولا مامت  نم  نا  هتعیـش و  هئایلوا و  قنع  یف  ادهع  ماما  لکل  نا  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  اذـل  درب ، یم  تذـل  وا  اب  تاقالم  زا  و 
(510  ) ۀمایقلا موی  مهئاعفـش  مهتمئا  ناک  هیف  اوبغر  امب  اقیدـصت  مهترایز و  یف  ۀـبغر  مههراز  نمف  مهروبق ،  ةرایز  ءادالا  نسح  دـهعلاب و 

ناشیا ياهربق  ترایز  نآ ،  يوکین  يادا  دهع و  هب  مات  يافو  زا  دشاب و  یم  شنایعیش  ناتسود و  ندرگ  رد  ینامیپ  دهع و  یماما  ره  يارب  )
ناشناماما ناشترایز ،  رد  دـنا  هدرک  بیغرت  هک  هچنآ  هب  قیدـصت  ناشترایزب و  لیم  يور  زا  دـنک  ترایز  ار  ناشیا  هک  یـسک  سپ  تسا ، 

دهع راهظا  ندوب  مومءام  تبحم و  هطبار  هک  دوش  یم  هدافتسا  رگید  ياهتیاور  تایاور و  نیا  زا  دوب ،) دنهاوخ  ناشیا  ناعیفـش  تمایق  زور 
رد اهنت  هن  دـهع  نیا  تسا و  هدـش  هتـسب  ماما  بوبحم و  نیب  مومءام و  بحم و  نیب  ناسنا -  دوجو  اب  ای  رذ -  ملاع  رد  هک  تسا  یناـمیپ  و 

نایب هعیـش  فیاظو  رد  هک  ناشیا -  قوقح  ءافیا  تایح و  لحارم  یمامت  رد  ناشیا  هب  يرادافو  نالعا  هطـساو  هب  ناشیا  ییایند  تایح  لاح 
اب ار  رما  نیا  دندمآ و  یم  مالسلا  مهیلع  همئا  ادخ و  لوسر  باحصا  زا  يا  هدع  هک  نانچمه  دوش ، راهظا  دیاب  ناشترایز ،  هلمج  زا  هدش - 

، زین ناشیا  تافو  لاح  رد  ناشیا ،  لاثما  رذابا و  روعا ، ثراح  دننام  ( 511) دنداد یم  ییاهتراشب  اهنآ  هب  ناشیا  دندرک و  یم  راهظا  قدص 
راحب نانجلا و  حـیتافم  ياهباتک  رد  هک  رتشیب -  بادآ  اب  هچ  ره  ناشیا  ترایز  هتبلا  دوش ، یم  افو  رت  لماک  ناشترایز  اب  دـهع  نآ  هب  يافو 
روهظ رتشیب  هدـش و  ماجنا  رتهب  نامیپ  نآ  دوش ، یم  ماجنا  ناشیا  يونعم  يرهاـظ و  تاـماقم  هب  تبـسن  رتهب  تفرعم  و  ( - 512  ) هدش رکذ 

تاولـص هطـساو  هب  هک  روط  نامه  تسا ،  هطبار  نیا  رد  دـنا  هدرک  رکذ  ناشترایز  يارب  هک  مه  ( 513  ) يرامـشیب لیاضف  نآ  و  دنک ، یم 
(515  ) مالسلا مهیلع  همئا  زا  ناشیا  رب  تاولص  اب  هطبار  رد  یفیرـش  ثحابم  داد -  روهظ  ار  ( 514  ) نامیپ دهع و  نآ  ناوت  یم  زین  ناشیارب 
هب هک  ( 516  ) هدـش لـقن  مالـسلا  مهیلع  همئا  فرط  زا  یتاراـیز  ناـگدازماما ،  مالـسلا و  مهیلع  همئا  مرکا و  ربماـیپ  يارب  تسا .-  هدیـسر 

. درک عوجر  دیاب  ترایز  ياهباتک 

نامسآ نیمز و  رد  نتفرگ  رارق  بوبحم  کئامس  کضرا و  یف  ۀبوبحم  مجنپ :  لصف 

ناسنا ندش  بوبحم  يانعم 

هطبار نیا  دنشاب  یعیبط  رما  ود  ره  رگا  هک  تسا  دوجوم  ود  نیب  باذجنا  بذج و  هطبار  تبحم  هک  دش  نشور  هتشذگ ،  ثحب  هب  هجوت  اب 
ياوق هطبار  دننام  دوب ، دهاوخ  رگید  هنوگ  هب  هطبار  نیا  دندوب  یعیبطریغ  يرما  ود  ره  ای  ود  نآ  زا  یکی  رگا  دوب و  دهاوخ  یعیبط  هطبار  ، 

بحم و رگا  لاح  ره  هب  تاضویف ،  ءادـبم  ضیف و  طیاسو  اب  ناسنا  يدوجو  هطبار  ای  دـنلیامتم  نآ  يوس  هب  هک  ار  هچنآ  اب  ناـسنا  يدوجو 
اه هطبار  نیرت  قیقد  دش  تباث  نوچ  تسا و  يرتشیب  مزاول  ياراد  رت و  لماک  هطبار  نیا  دنشاب ، كرد  روعـش و  بحاص  دوجوم  بوبحم ، 

دیاب دوش  هناهاگآ  هطبار  نیا  میهاوخب  رگا  دـشاب ، یم  قالطالا  یلع  ضاـیف  هک  تسا  لاـعتم  دـنوادخ  اـب  ناـسنا ،  هژیوب  تادوجوم و  نیب 
یلاعت قح  تاذ  دوخ  یقیقح ،  بوبحم  دـش  تباـث  هکنیا  زا  سپ  میـشاب و  نآ  لاـبند  هتـسناد و  دوخ  بوبحم  تسوا  بوبحم  هک  ار  هچنآ 
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قلطم لامک  اریز  درک ، تیعبت  دراد  تسود  دهاوخ و  یم  وا  هچنآ  زا  دـیاب  سپ  تسا ،  تالامک  یمامت  ءادـبم  قلطم و  لامک  اریز  تسا - 
تـسا لامک  نیع  وا  هک  تسا  نآ  يارب  هدرک ،  نایب  زین  ار  نآ  هار  هدرک و  قلخ  یلاع  فده  يارب  ار  ناسنا  رگا  دـهاوخ و  یمن  لامک  زج 

نامه یهلا  لامک  دـنک ، روهظ  ناسنا  زا  یهلا  لامک  قیرط ،  نیا  زا  ات  هدرک  نایب  ناـسنا  يارب  تسا  لاـمک  بجوم  تسا و  لاـمک  هچنآ  و 
یم یهلا  بوبحم  تهج  نآ  زا  ناسنا  تسا و  یلاعت  قح  تاذـلاب  بوبحم  لامک ،  روهظ  نیاربانب  نوئـش ،  یماـمت  رد  تسا  دـیحوت  روهظ 
متنک نا  دـیوگب : نینم  ؤم  هب  هک  دـنک  یم  رما  شربماـیپ  هب  لاـعتم  دـنوادخ  تهج  نیا  زا  دوش ، یم  هیهلا  تـالامک  روهظ  لـحم  هک  دوـش 

تـسود ار  امـش  ادـخ  ات  دـینک  تیعبت  نم  زا  سپ ،  میراد  یم  تسود  ار  ادـخ  دـییوگ  یم  رگا  (، ) 517  ) هللا مکببحی  ینوعبتاـف  هللا  نوبحت 
نینم ؤملا  یلع  ۀلذا  هنوبحی  مهبحی و  موقب  هللا  یتءای  فوسف  هنید  نع  مکنم  دتری  نم  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  دـیامرف : یم  زین  و  دـشاب ) هتـشاد 

 ، نینم ؤم  يا  (، ) 518  ) میلع عساو  هللاو  ءاشی  نم  هیت  ؤی  هللا  لضف  کلذ  مئال  ۀمول  نوفاخیال  هللا و  لیبس  یف  نودـهاجی  نیرفاکلا  یلع  ةزعا 
ار وا  زین  ناـشیا  هتـشاد و  تسود  ار  ناـشیا  دـنوادخ  هک  دروآ  یم  ار  یهورگ  دـنوادخ  يدوزب  سپ  ددرگرب  شنید  زا  امـش  زا  هک  یـسک 

نیا دنـسرت ، یمن  يا  هدننک  تمالم  تمالم ،  زا  دننک و  یم  هدـهاجم  ادـخ  هار  رد  زیزع ، نارفاک  رب  و  دـنلیلد ، نینم  ؤم  رب  دـنراد ، تسود 
 (. تسا میلع  عساو  دنوادخ  دهد و  یم  دهاوخب  سک  ره  هب  هک  تسا  یهلا  لضفت 

نیذلا نا  دیامرف : یم  میرک  نآرق  هک  روط  نامه  دریگ  یم  رارق  زین  تادوجوم  ریاس  بوبحم  تفرگ  رارق  دـنوادخ  بوبحم  ناسنا  یتقو  و 
دنوادخ يدوزب  دـنهد  ماجنا  حـلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  انامه  (، ) 519  ) ادو نمحرلا  مهل  لعجیـس  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و 

. دیآ یم  تقیقح  نیا  حیضوت  دهد ) یم  رارق  تبحم  ناشیا  يارب  نابرهم 

وا ندش  بوبحم  ياه  هناشن 

وا و لوسر  زا  تیعبت  هطـساو  هب  نآ  هک  تسا  یهلا  ياه  هتـساوخ  زا  تیعبت  وترپ  رد  ناسنا  ندش  بوبحم  دـش ، نایب  الامجا  هک  روط  نامه 
فـصنم ناسنا  ناشیا  زا  تیعبت  اب  دبای و  یم  ققحت  دنـشاب ، شمارگ  تیب  لها  نامه  هک  هدرک  ناشیا  زا  تیعبت  هب  رما  شلوسر  هک  یناسک 

وا هک  تسا  نآ  ندوب  لاعتم  دـنوادخ  بوبحم  همزال  تسا و  دونـشخ  اـهنآ  زا  هتـشاد و  تسود  ار  اـهنآ  دـنوادخ  هک  دوش  یم  یتافـص  هب 
نیباوـتلا و بحی  هللا  نا  (، 520  ) نینـسحملا بحی  هللا  نا  زا : دنترابع  اهنآ  لوصا  هک  دشاب ، دـنوادخ  بوبحم  هیلامک و  تافـص  هب  فصتم 

بحی هللا  نا  (، 524  ) نیلکوـتملا بـحی  هللا  نا  (، 523  ) نیرباـصلا بـحی  هللا  و  (، 522  ) نیقتملا بـجی  هللا  ناـف  (، 521  ) نیرهطتملا بـحی 
ضوغبم هک  یفاصوا  زا  یسک  نینچ  ارهق  و  (، 526  ) صوصرم ناینب  مهناک  افـص  هلیبس  یف  نولتاقی  نیذلا  بحی  هللا  نا  (، 525  ) نیطسقملا

لک بحیـال  هللا  و  (، 528) داسفلا بحیـال  هللا  و  (، 527  ) نیدتعملا بحیال  هللا  نا  زا : دـنترابع  اهنآ  لوصا  دـشاب و  یم  اربم  تسا  دـنوادخ 
هللا نا  (، 532) اروخف الاتخم  ناک  نم  بحیـال  هللا  نا  (، 531  ) نیملاظلا بحیال  هللاو  (، 530  ) نیرفاکلا بحیال  هللا  ناـف  (، 529  ) میثا رافک 
هللا نا  (، 535  ) نیربکتـسملا بحیـال  هنا  (، 534  ) ملظ نم  ـالا  لوـقلا  نـم  ءوسلاـب  رهجلا  هللا  بحیـال  (، 533) امیثا اناوخ  ناـک  نم  بحیـال 

نیاربانب (، 539  ) نینئاخلا بحیـال  هللا  نا  (، 538  ) نیفرـسملا بحیال  هنا  (، 537  ) نیحرفلا بحیـال  هللا  نا  (، 536) روفک ناوخ  لک  بحیال 
يداقتعا و فارحنا  تلالـض و  ره  زا  نما  رد  هدوبن و  یملظ  چیه  هب  بوشم  شنامیا  هک  تسا  یـسک  لاعتم  دنوادخ  يانعم  مامتب  بوبحم 

روهظ يا  هدنب  نینچ  نوئـش  یمامت  رد  دیحوت  هکنیا  رگم  دوش  یمن  ققحم  رما  نیا  دش  هتفگ  هک  روط  نامه  دشاب و  هدوب  یقالخا  یلمع و 
دوش و یم  دنوادخ  یقیقح  تیاده  هب  يدتهم  يا  هدنب  نینچ  دشاب و  هدوب  دـنوادخ  یقیقح  بوبحم  دـیحوت ، روهظ  تقیقح ،  رد  ات  دـنک 

نآ هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  ( ) 540  ) نودتهم مه  نمالا و  مهل  کئلوا  ملظب  مهنامیا  اوسبلی  مل  اونمآ و  نیذلا  دیامرف : یم  ناشیا  هرابرد 
سرتسد زا  هک  ار  نآرق  تقیقح  دنناوت  یم  ناشیا  و  دـنا ) هدـش  تیادـه  ناشیا  هدوب و  تینما  ناشیا  يارب  دـننکن  بوشم  یملظ  چـیه  اب  ار 

یم هراب  نیا  رد  دنوادخ  دننک ، كرد  ار  نآ  هدرک و  رارقرب  سامت  نآ  اب  دـننک و  سمل  تسا ،  یفخم  ناشیا  صاوخ  زا  یتح  مدرم  مومع 
اب رهم ، هب  رس  یباتک  رد  تمارکاب ،  تسا  ینآرق  نآرق ،  انامه  ( ) 541  ) نورهطملا الا  هسمیال  نونکم ،  باتک  یف  میرک  نآرقل  هنا  دیامرف :
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(. دننک یمن  رارقرب  سامت  اه  هدش  كاپ  زج  نآ 
رتمک فاصوا  نیا  هب  فاـصتا  رادـقم  ره  دنـشاب و  یم  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  مرکا و  لوسر  دـنوادخ ، نیبوبحم  نیا  ماـت  قادـصم 

هب ار  اهنآ  لد  مشچ  دـنوادخ  دـنوش ، یهلا  بوبحم  هک  یناسک  دوب . دـهاوخ  رتمک  شئاـیلوا  يارب  اـعبت  دـنوادخ و  تیبوبحم  هجرد  دـشاب 
لفاون ضئارف و  برق  ثیدح  رد  هک  روط  نامه  دننیبب  ءاشیام  لاعف  رضاح و  ناشتایح  نوئـش  یمامت  رد  ار  وا  ات  دنک  یم  زاب  شیوخ  يوس 
ۀلفانلاب یلا  برقتیل  هنا  هیلع و  تضرتفا  امم  یلا  بحا  یـشب ء  يدابع  نم  دبع  یلا  برقت  ام  و  دیامرف : یم  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  هدـمآ 

هتبجا یناعد ،  نا  اهب ، شطبی  يذلا  هدی  هب و  قطنی  يذلا  هناسل  هب و  رصبی  يذلا  هرصب  هب و  عمسی  يذلا  هعمـس  تنک  هتببحا  اذاف  هبحا  یتح 
هک يروما  زا  نم  دزن  دشاب  رت  بوبحم  هک  يزیچ  هب  دوش  یمن  کیدزن  نم  هب  مناگدنب  زا  يا  هدنب  هاگ  چیه  (، ) 542  ) هتیطعا ینلءاس  نا  و 

تـسود ار  وا  هک  یتقو  سپ  تشاد  مهاوخ  تسود  ار  وا  هکنیا  ات  هلفان  اب  دـیوج  یم  برقت  نم  يوس  هب  وا  انامه  مدـینادرگ ،  بجاو  وا  رب 
دیوگ و یم  نخس  نآ  اب  هک  موش  یم  شییایوگ  و  دنیب ، یم  نآ  اب  هک  موش  یم  شییانیب  و  دونش ، یم  نآ  اب  هک  موش  یم  شییاونش  متشاد 
و مهد )  یم  وا  هب  دـنک  لا  ؤـس  نـم  زا  رگا  مـنک و  یم  شتباـجا  دـناوخب  ارم  رگا  دـنک  یم  راـک  نآ  اـب  هـک  موـش  یم  شتردـق  تـسد و 

ناشیا هب  دنوادخ  هچنآ  نایب  هب  طقف  اجنیا  رد  ام  تسین و  روصت  لباق  هک  دنک  یم  شیاهبوبحم  نینچ  هب  تبسن  دنوادخ  يرگید  ياهتمارک 
کمعطم و تبیط  اذاف  لالحلا  بلط  اهنم  ۀعست  ءازجا  ةرـشع  ةدابعلا  نا  دمحا  ای  دیامرف : یم  دنوادخ  مینک ،  یم  هدنـسب  دیامرف  یم  تیانع 
ام دمحا  ای  ملعت  له  لاق :  موصلا ،  تمصلا و  ةدابعلا  لوا  دمحا  ای  لاق :  ةدابعلا ؟  لوا  ام  بر  ای  لاق :  یفنک  یظفح و  یف  تناف  کبرـشم 

و ۀـمکحلا ،  تمـصلا  ثروی  تمـصلا و  ۀـیناثلا  ةدابعلا  و  مالکلا ،  ۀـلق  لکالا و  ۀـلق  موصلا  ثاریم  لاق :  بر ،  ای  ال  لاق :  موصلا ؟  ثاریم 
لمع نمف  نیـضارلا  ماقم  اذهف  رـسیب ؟ ما  رـسعب  حبـصا  فیک  یلابیال  دـبعلا  نقیتسا  اذاف  نیقیلا  ۀـفرعملا  ثروت  ۀـفرعملا و  ۀـمکحلا  ثروت 

اذاف نیقولخملا  ۀبحم  یتبحم  یلع  رث  ؤیال  ۀبحم  نایـسنلا و  هطلاخیال  ارکذ  لهجلا و  هطلاخی  ارکـش ال  هفرعا  لاصخ ،  ثالث  همزلا  ياضرب ، 
رون لـیللا و  ملظ  یف  هیجاـناف  یقلخ  ۀـصاخ  ملع  هیلع  یفخا  لاـف  یتمظع  یلـالج و  یلا  هبلق  نیع  حـتفا  یقلخ و  یلا  هتببح  هتببحا و  ینبجا 

هسبلا یقلخ و  نع  هترتس  يذلا  يرس  هفرعا  یتکئالم و  مالک  یمالک و  هعمسا  مهعم و  هتسلاجم  نیقولخملا و  عم  هثیدح  عطقنی  یتح  راهنلا 
رانال و ۀنج و  نم  ائیش  هیلع  یفخاال  اریصب و  ایعا و  هبلق و  لعجا  هل و  اروفغم  ضرالا  یلع  یشمی  مهلک و  قلخلا  هنم  ییحتـست  یتح  ءایحلا 

هیلع لزنا  هربق و  یف  هل  رونا  ءاملعلا و  لاهجلا و  ءارقفلا و  ءاینغالا و  هب  بساحا  ام  ةدشلا و  لوهلا و  نم  ۀمیقلا  موی  سانلا  یلع  رمیام  هفرعا 
هناوید هلرـشناال  هنازیم و  هل  بصناال  مث  علطملا  لوه  دحللا و  ربقلا و  ۀـملظ  توملا و  ةرمغ  يریال  هارـشبی و  هالءاسی و  یتح  اریکن  ارکنم و 

مث ةرم  نکـسی  ةرم و  دـعقی  ةرم و  موقی  ةرم و  بکنیف  یلا  هعفرا  مث  انامجرت  هنیب  ینیب و  لعجاال  مث  اروشنم  هارقیف  هنیمی  یف  هباـتک  عضا  مث 
یـسرکلا عضوی  نیملاـظلاب و  نیمولظملا  قـلعتی  ءادهـشلا و  نییبنلاـب و  یجو ء  ۀـنجلا  هل  نیزت  مث  منهج  هل  برقی  مث  طارـصلا  یلع  زوـجی 

هذذلا یمالکب و  همعناف  هنیب  ینیب و  بجحلا  عفرا  مث  روجیال  يذلا  لدعلا  مکحلا  کنیب  ینیب و  همـصخل  ناسنا  لک  لوقی  ءاضقلا و  لصفل 
تومی و اهیف  یح  لک  نا  ملعی  وه  ایندلل و  هبح  نوکی  فیک  ایندلا و  یف  هتبغر و  نوکی  فیک  اذـکه  ایندـلا  یف  هلعف  ناک  نمف  یلا  رظنلاب 

دینع رابج  ریاج و  ناطلس  لک  هباهی  کلم و  لک  هل  عضعـضتی  یتح  كولملا  کلم  قوف  دبعلا  اذه  کلم  نلعجال  تاوماال و  يذلا  یح  انا 
هتارکس توملا و  هیلع  ننوهال  مث  هلقع  ماقم  نموقال  یتفرمب و  هلقع  نقرغتسال  اهیف و  ام  ۀنجلا و  هیلا  نقوشال  راض و  عبس  لک  هب  حسمتی  و 

قاتـشمل و کیلا  هللا  نا  کل  یبوط  کل  یبوط  کل  یبوط  ابحرم  هل  لوقی  کلم  هب  لزنا  اذاف  اقوس  ۀـنجلا  یلا  قاسی  یتح  هعزف  هترارم و  و 
ناوضرب ضار  انا  لوقیف  کیلع  نایکبی  كالصم  کبارحم و  نا  کیلع و  یکبت  کلمع  اهیف  دعصی  ناک  یتلا  باوبالا  نا  هللا  یلو  ای  ملعا 

ءام نم  سءاک  کلم  لک  يدیب  هسءار  دنع  نوموقی  ۀکئالملا  نا  نیجعلا و  نم  ةرعشلا  جرخت  امک  هدسج  نم  هحور  جرخی  هتمارک و  هللا و 
كاوثم باط  تبط و  هل  نولوقی  یمظعلا و  ةراشبلاب  هنورـشبی  هترارم و  هترکـس و  بهذـت  یتح  هحور  نوقـسی  رمخلا  نم  سءاک  رثوکلا و 

یقبیال نیع و  ۀفرط  نم  عرـسا  یف  یلاعت  هللا  یلا  دعـصتف  ۀکئالملا  يدـیا  نم  حورلا  ریطتف  بیرقلا  بیبحلا  میرکلا  زیزعلا  یلع  مدـقت  کنا 
لوقتف ایندلا  تکرت  فیک  حورلا  اهتیا  اهل  لاقی  مث  شرعلا  نیمی  نیع  یلع  سلجتف  قاتشم  اهیلا  هللا  یلاعت و  هللا  نیب  اهنیب و  رتسال  باجح و 
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تنک يدـبع ،  تقدـص  هللا  لوقیف  کنم  فئاخ  ۀـیاغلا  هذـه  یلا  ینتقلخ  ذـنم  انا  ایندـلاب ، یل  ملعال  کـلالج  کـتزع و  يدیـس و  یهلا و 
اهیف و حبحبتف  یتنج  هذه  کمرکاف ،  یلع  نمت  کطعا و  لس  کتینالع ،  كرس و  ملعا  ینیعب  تناف  یعم  کحورب  ایندلا و  یف  كدسجب 

نا یف  كاضر  ناک  ول  کلالج  کتزع و  و  کقلخ ،  عیمج  نع  اهب  تینغتساف  کسفن  ینتفرع  یلا  حورلا :  لوقتف  هنکـساف ،  يراوج  اذه 
ینمرکت مل  نا  لیلذ  انا  یسفنب و  بجعا  فیک  یهلا و  یلا ،  بحا  كاضر  ناکل  سانلا  هب  لتقی  ام  دشاب  ۀلتق  نیعبـس  لتقا  وا  ابرا  ابرا  عطقا 

 ، کتیـصع ةرم  لوا  تحـضتفال  كرتس  الول  كرکذـب و  ینیحت  مل  نا  تیم  انا  ینوقت و  مل  نا  فیعـض  انا  ینرـصنت و  مل  نا  بولغم  انا  و 
نم رونلا  لهجلا و  نم  ملعلا  یهنلا و  نم  رمالا  لطابلا و  نم  قحلا  تفرع  کتفرع و  یتح  یلقع  تلمکا  دـق  كاضر و  بلطاال  فیک  یهلا 

کلذـک تئـش و  تقو  يا  یلع  لخدـت  یتح  تاقوالا  نم  تقو  یف  کنیب  ینیب و  بجحاال  یلالج  یتزع و  لج و  زع و  هللا  لاـقف  ۀـملظلا 
(. 543  ) یئابحاب لعفا 

ظفح و رد  وت  دوب  كاپ  تیندیـشون  یندروخ و  هک  یماگنه  سپ  تسا  لالح  بلط  نآ  ءزج  هن  تسا ،  ءزج  هد  تدابع  انامه  دـمحا ! يا  )
 ، تسا نتفرگ  هزور  توکـس و  تدابع  نیلوا  دـمحا ! يا  دومرف : تسیچ ؟  تدابع  نیلوا  اراگدرورپ ! درک : ضرع  دوب  یهاوخ  نم  هطاـحا 

نتفگ نخـس  مک  ندروخ و  مک  هزور  هجیتن  دومرف : ریخ ، اراگدرورپ ! درک : ضرع  تسیچ ؟  هزور  هجیتن  یناد  یم  اـیآ  دـمحا ! يا  دومرف :
هک یماگنه  سپ  ار ، نیقی  تفرعم  ار و  تفرعم  تمکح  دروآ و  یم  راـب  هب  ار  تمکح  توکـس  تسا و  توکـس  مود ،  تداـبع  و  تسا ، 
نم تیاضر  هب  هک  یسک  سپ  ناراد ،  تیاضر  ماقم  تسا  نیا  سپ  یناسآ  هب  ای  دنک  حبص  یتخـس  اب  هک  درادن  یکاب  درک  ادیپ  نیقی  هدنب 

طولخم یـشومارف  اب  هک  يرکذ  دـشابن و  طولخم  لهج  اب  هک  مناسانـش  یم  وا  هب  يرکـش  منادرگ ،  وا  مزالم  ار  تلـصخ  هس  دـنک ، لـمع 
مقولخم دزن  تشاد و  مهاوخ  تسود  ار  وا  تشاد  تسود  ارم  یتقو  سپ  دـنیزگنرب ، ار  نیقولخم  تبحم  نم  تبحم  رب  هک  یتبحم  دـشابن و 

رد وا  اـب  منک و  یمن  یفخم  وا  زا  ار  مصوـصخم  تاـقولخم  ملع  سپ  هدرک  زاـب  متمظع  لـالج و  هب  ار  شبلق  مشچ  مـنک و  یم  شبوـبحم 
مالک ممالک و  هدـش و  عطق  ناشیا  اب  شا  ینیـشنمه  تاـقولخم و  اـب  شیوگتفگ  اـت  درک  مهاوخ  تاـجانم  زور  ییانـشور  بش و  یکیراـت 

نیقولخم یمامت  هکنیا  ات  منک  یم  شنت  رب  ار  ءایح  مناسانش و  یم  وا  هب  ما  هدناشوپ  قولخم  زا  هک  ار  مرس  مناونش و  یم  وا  هب  ار  ما  هکئالم 
مناشوپ و یم  وا  زا  ار  منهج  تشهب و  زا  يزیچ  مهد و  یم  رارق  انیب  هاگآ و  ار  شبلق  دور و  هار  هدش  هدیشخب  نیمز  يور  دننک و  ایح  وا  زا 
ار ءاملع  لاهج و  ءارقف و  ءاـینغا و  نآ ،  اـب  هچنآ  تدـش و  سرت و  زا  درذـگ  یم  تماـیق  زور  رد  مدرم  رب  هک  ار  هچنآ  مناسانـش  یم  وا  هب 

یتخـس دنهد و  شتراشب  دـننک و  لا  ؤس  وا  زا  ات  متـسرف  یم  دورف  وا  رب  ار  ریکن  رکنم و  منک و  یم  ینارون  ار  شربق  و  منک ،  یم  هبـساحم 
 ، منادرگ یمن  زاب  ار  شباتک  منک و  یمن  بصن  ار  شنازیم  سپـس  دنیب ، یمن  ار  تمایق  هب  ندمآ  دورف  سرت  دحل و  ربق و  یکیرات  گرم و 
 ، مهد یمن  رارق  یمجرتـم  وا  نیب  دوخ و  نیب  سپـس  دـناوخ ، یم  هدـش  زاـب  تروص  هب  ار  نآ  هداد و  رارق  شتـسار  تسد  رد  ار  نآ  سپس 

، دوش یم  نکاس  یهاگ  دنیـشن و  یم  یهاگ  دزیخ و  یمرب  یهاگ  دـتفا و  یم  تروص  هب  یهاـگ  هک  مرب  یم  ـالاب  دوخ  فرط  هب  ار  وا  سپ 
شیارب منهج  درذگ و  یم  طارص  رب  دوش  یم  تنیز  شیارب  تشهب  سپـس  دوش ، یم  کیدزن  شیارب  منهج  درذگ و  یم  طارـص  رب  سپس 

يارب یسرک  دننز و  یم  گنچ  اهملاظ  هب  اهمولظم  دنروآ و  یم  ار  ادهش  ایبنا و  دوش و  یم  تنیز  شیارب  تشهب  سپـس  دوش ، یم  کیدزن 
سپـس تسا ،  یـضاق  دنک ، یمن  متـس  هک  یلداع  مکاح  وت  نم و  نیب  دـیوگ  دوخ  مصخ  هب  یناسنا  ره  دوش و  یم  هداد  رارق  ندرک  مکح 

رد شراک  هک  یـسک  سپ  منک ،  شذـتلم  نم  هب  ندرک  هاگن  اب  منک و  شدـنم  هرهب  ممالک  هب  ات  مراد  یمرب  وا  نیب  دوخ و  نیب  ار  اـه  هدرپ 
نم دریم و  یم  ایند  رد  يا  هدـنز  ره  دـناد  یم  هک  یلاح  رد  دوب ؟ دـهاوخ  نآ  يارب  شتبحم  ایند و  رد  شلیم  هنوگچ  دـشاب  نینچ  نیا  ایند 

عوضخ شیارب  یناطلس  ره  هکنیا  ات  داد  مهاوخ  رارق  ناهاشداپ  تنطلس  زا  رتالاب  ار  هدنب  نیا  کلم  امتح  و  مریم ،  یمن  هک  متـسه  يا  هدنز 
نآ رد  هچنآ  تشهب و  امتح  و  دیوج ، كربت  وا  هب  يا  هدننزررـض  هدـنرد  ره  دـسرتب و  وا  زا  زوت  هنیک  رابج  رگمتـس و  ناطلـس  ره  هدرک و 
نآ یتحاران  یخلت و  یتخس و  گرم و  سپس  منیشن  یم  شلقع  ياج  هدرک و  متخانش  رد  قرغ  ار  وا  لقع  منادرگ و  قاتشم  وا  هب  ار  تسا 

شوخ دـیوگ : وا  هب  دوش  لزاـن  وا  رب  توملا  کـلم  هک  یتـقو  سپ  دوـش  هدرب  تشهب  فرط  هب  یـصاخ  عوـن  هب  اـت  هدرک  ناـسآ  شیارب  ار 
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رد تلامعا  هک  ییاهرد  هک  ادخ  یلو  يا  نادب  تسوت و  هب  قاتشم  دنوادخ  انامه  تلاحب ،  اشوخ  تلاحب ،  اشوخ  تلاحب ،  اشوخ  يدمآ ، 
یهلا و ناوضر  هب  نم  دـیوگ : ادـخ  یلو  سپ  دـننک  یم  هیرگ  وـت  رب  تزاـمن  لـحم  بارحم و  دـننک و  یم  هیرگ  وـت  رب  تفر  یم  ـالاب  نآ 

یم شرـس  يالاب  هکئالم  ددرگ و  یم  جراخ  ریمخ  زا  وم  هک  هنوگ  نامه  دوش  یم  جراخ  شدـسج  زا  شحور  متـسه و  یـضار  شتمارک 
زا توم  یخلت  یتخـس و  ات  دـننماشآ  یم  شحور  هب  هک  تسا  رمخ  زا  يا  هساک  رثوک و  بآ  زا  يا  هساک  کـی ،  ره  تسد  ود  هب  دنتـسیا 

میرک زیزع  رب  وت  انامه  تسا ،  كاپ  تهاـگیاج  یتسه و  كاـپ  وت  دـنیوگ : یم  وا  هب  هداد و  تراـشب  گرزب  تراـشب  هب  ار  وا  دورب و  نیب 
دنوادـخ يوس  هب  یندز  مه  رب  مشچ  کـی  زا  رت  عیرـس  رد  هدرک و  زاورپ  هکئـالم  ناتـسد  زا  حور  سپ  يوـش  یم  دراو  کـیدزن ،  بیبـح 

تـسار فرط  زا  یهاگیاج  رب  سپ  تسا  قاتـشم  واب  ادـخ  دـنام و  یمن  یقاب  لاعتم  دـنوادخ  نیب  وا و  نیب  يا  هدرپ  دور و  یم  ـالاب  لاـعتم 
تزع و هب  میاـقآ !  دوبعم و  يا  دـنک : یم  ضرع  يدرک ؟  كرت  ار  اـیند  هنوـگچ  حور  يا  دوـش : یم  هتفگ  وا  هب  سپـس  دنیـشن  یم  شرع 

ییوگ یم  تسار  دیامرف : یم  دنوادخ  سپ  مسرت  یم  وت  زا  نونکات  يدرک  قلخ  ارم  یتقو  زا  مرادن  ایند  هب  یملع  نم  هک  دـنگوس  تلالج 
وت هب  ات  نک  لا  ؤس  مناد ،  یم  ار  تراکـشآ  ناهنپ و  یتسه ،  نم  رظن  رد  وت  سپ  نم ،  اـب  تحور  اـب  يدوب و  اـیند  رد  تندـب  اـب  ما ،  هدـنب 

، وش نکاس  نآ  رد  تسا  نم  یگیاـسمه  نیا  ریگب و  رارق  نآ  رد  سپ  تسا  نم  تشهب  نیا  منک ،  تمارکا  اـت  راذـگ  تنم  نم  رب  مهدـب و 
تلالج تزع و  هب  متـشگ ،  زاـین  یب  تاـقولخم  یماـمت  زا  نآ  هطـساو  هب  سپ  يدناسانـش  نم  هب  ار  تدوخ  ایادـخ  دـیوگ : یم  حور  سپ 

موش هتـشک  دنوش  یم  هتـشک  مدرم  هک  یماسقا  نیرتدـب  هب  راب  داتفه  ای  مدرگ  هعطق  هعطق  نم  هک  دـشاب  نآ  رد  وت  يدونـشخ  رگا  دـنگوس 
ینکن يراـی  ارم  رگا  مراـخ و  ینکن  مارکا  ارم  هک  یلاـح  رد  ملاـبب  دوخ  هب  هنوگچ  ایادـخ  نم ،  دزن  تسا  رت  بوبحم  وت  يدونـشخ  اـمتح 

هک يا  هبترم  نیلوا  اـمتح  دوـبن  وـت  ندیـشوپ  رگا  ما و  هدرم  ینادرگن  هدـنز  تداـی  هب  ارم  رگا  مفیعـض و  ینکن  تیوـقت  ارم  رگا  مبوـلغم و 
قح مسانشب و  ار  وت  ات  يدرک  لماک  ار  ملقع  هک  یلاح  رد  منکن  بلط  ار  وت  يدونـشخ  هنوگچ  ایادخ  مدش ،  یم  اوسر  مدرک  ار  تتیـصعم 
نیب دنگوس ، ملالج  تزع و  هب  دیامرف : لج  زع و  دنوادخ  سپ  مسانشب ،  تملظ  زا  ار  رون  لهج و  زا  ار  ملع  یهن و  زا  ار  رما  لطاب و  زا  ار 
مهد یم  ماـجنا  مناتـسود  اـب  نینچ  نیا  يوش و  دراو  نم  رب  یهاوخب  تقو  ره  هکنیا  اـت  منک  یمن  رارقرب  يا  هدرپ  چـیه  رد  وـت  نیب  دوـخ و 

(. 544)

نامسآ رد  ندش  بوبحم 

نآ رب  هوالع  دوش ، یم  دـنوادخ  بوبحم  لاعتم ،  دـنوادخ  هب  تبحم  نامیا و  مزاول  هب  مازتلا  اب  نم  ؤم  هک  دـش  نشور  هتـشذگ  بلاـطم  اـب 
ماجنا حلاص  لمع  هک  نینم  ؤم  يارب  دنوادخ  : ) دیامرف یم  میرم  هروس  هیآ 96  رد  هک  روط  نامه  ددرگ  یم  زین  رگید  تادوجوم  بوبحم 

، ددرگ یم  ترخآ  اـیند و  لـماش  زین  هدـش و  اـهناسنا  هلمج  زا  يدوجوم و  ره  لـماش  تسا  قلطم  هیآ  نیا  تسا ،)  هداد  رارق  تبحم  دـنهد 
ددرگ یم  میسقت  نآ  دوخ  نامسآ و  لها  هب  زین  نامـسآ  هدش و  میـسقت  نیمز  نامـسآ و  هب  تادوجوم  ترایز  زا  زارف  نیا  هب  هجوت  اب  لاح 

 . مینک یم  یسررب  هناگادج  زا  کی  ره  هک 
زا دعب  مالسلا  مهیلع  همئا  مرکا و  ربمایپ  تبحم  نم ،  ؤم  نتفرگ  رارق  بوبحم  مهم  دراوم  زا  یکی  نامـسآ :  لها  دزن  ندش  بوبحم  فلا - 
هب اهنآ  دب  لامعا  ندش  هضرع  ماگنه  اهنآ  يارب  تسا  ناشیا  ( 545  ) ندرک اعد  نآ  تارمث  زا  هک  دشاب  یم  ناشنیبحم  هب  تبسن  ناشتافو ، 
عبت هب  نارگید  دنشاب و  یم  ( 546  ) نامـسآ لها  ناشیا  اتقیقح  هک  دشاب  یم  مالـسلا  مهیلع  همئا  خزرب  ملاع  هب  طوبرم  رما  نیا  هک  ناشیا ، 
یم لاعتم  دـنوادخ  اریز  دنتـسه  هکئالم  نامـسآ  لها  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  ینآرق  تایآ  یـسررب  اب  و  دنـشاب . یم  نامـسآ  لها  زا  ناشیا 

ۀمحر و یش ء  لک  تعسو  انبر  اونمآ  نیذلل  نورفغتـسی  هب و  نونم  ؤی  مهبر و  دمحب  نوحبـسی  هلوح  نم  شرعلا و  نولمحی  نیذلا  دیامرف :
مهئاـبآ و نم  حلـص  نم  مهتدـع و  یتلا و  ندـع  تاـنج  مهلخدا  اـنبر و  میحجلا  باذـع  مهقو  کـلیبس  اوعبتا  اوباـت و  نیذـلل  رفغاـف  اـملع 
(، 547  ) میظعلا زوفلا  وه  کـلذ  هتمحر و  دـقف  ذـئم  ؤی  تائیـسلا  قـت  نم  تائیـسلا و  مهقو  میکحلا  زیزعلا  تنا  کـنا  مهتاـیرذ  مهجاوزا و 
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نینم ؤم  يارب  دـنراد و  مامیا  وا  هب  هدرک و  حـیبست  ار  وا  ناشراگدرورپ  شیاتـس  اب  دـننک ، یم  لمح  ار  نآ  نایفارطا  شرع و  هک  یناـسک  )
هدرک و هبوت  هک  ار  یناسک  شخبب  سپ  هتفای  تعسو  زیچ  ره  رب  تملع  تمحر و  اراگدرورپ  دننک -  یم  ضرع  دننک -  یم  ترفغم  بلط 

حلاص نادـنزرف  نارـسمه و  ناردـپ و  ناشیا و  نک  لخاد  و  اراگدرورپ ! نک ،  ظفح  منهج  باذـع  زا  ار  ناشیا  دـندرک و  تیعبت  تهار  زا 
نآ رد  هک  ار  یـسک  نک و  ظفح  اهیدـب  زا  ار  ناشیا  و  یتسه ،  میکح  زیزع  وت  اریز  يدوب  هداد  هدـعو  اـهنآ  هب  هک  ییاهتـشهب  هب  ار  ناـشیا 

تمـسق نیا  بلاـطم  هفیرـش  هیآ  نیا  زا  گرزب )  يراگتـسر  تسا  نیا  يا و  هدرک  تـمحر  ار  وا  قـیقحتب  سپ  ینک  ظـفح  اهیدـب  زا  زور 
دوش یم  رداص  قیرط  نآ  زا  یهلا  ماکحا  رماوا و  هک  دنتسه  یهلا  ( 548  ) برقم هکئالم  شرع  نیلماح  زا  دارم  الوا  اریز  دوش  یم  هدافتسا 

ود (، ) 549  ) شرعلا لوـح  نم  نیفاـح  ۀـکئالملا  يرتو  تسا ،  هدرک  یفرعم  هکئـالم  ار ، نآ  رگید  هیآ  رد  هـک  هلوـح )  نـم   ) تداهـش هـب 
یناسک شرع و  لماح  دیامرف : یم  نوچ  الاب  هیآ  دراد و  تلالد  ار  هکئالم  مومع  هیآ  نیا  ینیب ،)  یم  شرع  فارطا  رد  هدـیچیپ  ار  هکئالم 
تافانم هتـشذگ  بلطم  اب  بلاطم  نیا  دراد ، دوجو  دنـشاب  رت  برقم  رت و  فیرـش  هکئالم  هک  ینیلماـح  دوش ، یم  مولعم  دـننآ ، فارطا  هک 

تسا و هدش  قلخ  هکئالم  زا  لبق  ناشیا  تقیقح  اریز  دنـشاب  یم  نامـسآ  لها  اتقیقح  مالـسلا  مهیلع  همئا  ادـخ و  لوسر  میتفگ  هک  درادـن 
ؤم يارب  ناشیا  ترفغم  بلط  ایناث ، و  (. 550) دنتخومآ همئا  زا  ار  سیدقت  حیبست و  ناشیا  اذل  هکئالم ،  يارب  یتح  تسا  هدوب  ضیف  هطساو 

تـسا نینم  ؤم  هب  تبـسن  ناشیا  تبحم  هدنهد  ناشن  نیا  دنراد ، یقح  داقتعا  ینعی  دنـشاب  یم  حلاص  هدومیپ و  ار  نامیا  هار  هک  تسا  نینم 
ار ناشیا  هک  دنهاوخ  یم  لاعتم  دنوادخ  زا  هکلب  تسین  ایند  ملاع  هب  دودحم  ناشیا  تبحم  اثلاث ، دـننک و  یم  ترفغم  بلط  ناشیا  يارب  هک 
رد دناسرب . تسا  گرزب  يراگتسر  نامه  هک  یهلا  تمحر  هب  هدرک و  ظفح  ار  اهنآ  ناشلامعا  تاعبت  اهیدب و  زا  هدرک و  لخاد  تشهب  هب 

هطـساو هب  نایعیـش  ناـهانگ  هک  تسا  يا  هکئـالم  دـنوادخ  يارب  دـنک : یم  تلـالد  هک  تـسا  يددـعتم  ( 551  ) تایاور هفیرـش  هیآ  لـیذ 
رافغتـسا همئا  نیبحم  يارب  زین  و  دنتفا ، یم  تخرد  يور  زا  ناشنداتفا ،  ماگنه  ناتخرد  گرب  هک  هنوگ  نامه  دوش  یم  طقاس  ناشرافغتـسا 

هزور زامن و  ماگنه  هکئالم  نینچمه  و  دتـسرفب ، یپایپ  باذع  اهنآ  رب  هک  دنهاوخ  یم  دنوادخ  زا  دننک و  یم  نعل  ار  ناشنانمـشد  هدرک و 
تلالد يدایز  تایاور  نینچمه  و  دـننک ، یم  اعد  ( 552  ) شعفر يارب  وا  تالکـشم  ماگنه  دنتـسرف و  یم  دورد  اعد و  نم  ؤم  ناسنا  يارب 
ماگنه دـننک و  یم  لابقتـسا  اهنآ  زا  هدرک و  اعد  مالـسلا  هیلع  ( 554  ) نیـسح ماما  و  ( 553  ) نینم ؤملاریما  ربـق  نیرئاز  يارب  اـهنآ  هک  دراد 

اهنآ يارب  هدـناوخ و  زامن  اهنآ  هزانج  رب  دـنریم  یم  یتقو  دـننک و  یم  ناشتدایع  دـنوش  ضیرم  یتقو  دـننک و  یم  تعیاـشم  اـهنآ  زا  عادو 
ار ناشیا  دوخ  ياهلاب  اب  هتـشاد و  ملع  بلاط  یتسود  رد  لـیامت  ناـشیا  هک  تسا  هدـمآ  ( 555  ) یتایاور رد  نینچمه  دـننک و  یم  رافغتـسا 

مهیلع همئا  نیبحم  نایعیـش و  مداخ  هکئـالم  هک  تسا  نآ  رگناـیب  ( 556  ) یتایاور نینچمه  و  دـنراد ، تسود  ار  ناشیا  دـننک و  یم  حـسم 
. دنشاب یم  مالسلا 

هتشاد لاعتم  راگدرورپ  هب  تبسن  يروعش  مسق  کی  تادوجوم  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  تایآ و  زا  نامسآ :  دزن  ندش  بوبحم  ب - 
راگدرورپ و ( 559  ) حیبست و  ( 558) دمح لیبق  زا  دوش  یم  بترتم  يراثآ  نآ  رب  دـنراد و  زین  نآ  هب  یهاگآ  ( 557  ) عون کی  اهنآ  دوخ  و 

ناشیا عوضخ  مسق  کی  روعـش  نیا  و  دمهفن ، ار  نآ  دشاب و  هتـشادن  یهاگآ  نآ  هب  يداع  مولع  اب  ناسنا  دـنچ  ره  وا ، يارب  ( 560  ) هدجس
الا ضرالا  تاومسلا و  یف  نم  لک  نا  دنک  یم  ریبعت  یگدنب  ناونع  هب  نآ  زا  میرک  نآرق  دنک و  یم  باجیا  لاعتم  راگدرورپ  هب  تبسن  ار 

و دنور ) یم  نابرهم  دنوادخ  یگدـنب  فرط  هب  هکنیا  رگم  تسین  ینیمز  ینامـسآ و  تادوجوم  زا  کی  چـیه  (، ) 561  ) ادبع نمحرلا  یتآ 
ار راثآ  بترت  هک  يا  هنوگ  هب  دننیب  یمن  ار  یلالقتسا  عون  چیه  دوخ  يدوجو  راثآ  دوجو و  هب  تبـسن  اهنآ  هک  تسا  نآ  یگدنب  نیا  هجیتن 

زین اهنآ  هک  یناسک  هب  تبسن  دنتـسه  یلاعت  قح  یگدنب  ریـسم  رد  ناشدوخ  نوچ  تهج  نیا  زا  هتـسناد ،  یلاعت  قح  نذا  هب  دوخ  دوجو  رب 
دـض رب  هک  یناسک  ربارب  رد  سکعرب ،  دننک و  یم  راکـشآ  یهلا  نذا  هب  ار  ناشراثآ  هتـشاد و  تبحم  فطل و  راهظا  دنـشاب  ریـسم  نیا  رد 

. دنهد یم  رارق  يدوجو  يانگنت  رد  ار  ناشیا  هدرکن و  بترتم  قح  نذا  هب  ار  راثآ  هدومن و  بضغ  رهق و  راهظا  دنـشاب  هدوب  یگدـنب  ریـسم 
مهانذخاف اوبذک  نکلو  ضرالا  ءامسلا و  نم  تاکرب  مهیلع  انحتفل  اوقتا  اونمآ و  يرقلا  لها  نا  ولو  دیامرف : یم  هطبار  نیا  رد  میرک  نآرق 
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میدوشگ و یم  ناشیا  رب  نیمز  نامـسآ و  زا  ار  یتاکرب  امتح  دنتـشاد  اوقت  هدروآ و  نامیا  اهرهـش  لها  رگا  و  (، ) 562  ) نوبسکی اوناک  امب 
یم لقن  ناشموق  هب  حون  دوه و  ترـضح  لوق  زا  و  میدومن )-  هذـخا  ؤم  میتفرگ  ناشلامعا  رطاخ  هب  ار  ناـشیا  سپ  دـندرک  بیذـکت  نکل 

اوبوت مث  مکبر  اورفغتسا  موق  ای  و  دیامن ، تیوقت  ار  ناتیورین  هدرک و  ریزارس  ار  ناراب  نامـسآ  زا  دنوادخ  ات  دینک  رافغتـسا  هبوت و  هک  دنک 
ناـمز رد  : ) دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  و  (،. 563  ) مکتوـق یلا  ةوـق  مکدزی  اراردـم و  مکیلع  ءامـسلا  لـسری  هیلا 

بآ هک  دنتـساوخ  وا  زا  دندرک و  تیاکـش  ترـضح  نآ  هب  دـش و  دراو  مدرم  رب  يدـیدش  یطحق  مالـسلا  هیلع  دواد  نب  نامیلـس  ترـضح 
ترضح و نآ  دناوخ ، ار  حبص  زامن  هک  یماگنه  مور ،  یم  مدناوخ  ار  حبـص  زامن  هک  یتقو  دومرف : ناشیا  هب  ترـضح  دنک  بلط  ناشیارب 
: دـیوگ یم  و  نیمز ،  هب  شیاـهاپ  هدرک و  دـنلب  نامـسآ  هب  ار  شیاهتـسد  هک  دـندرک  دروخرب  يا  هچروـم  هب  هار  رد  دنتـشذگ و  یم  مدرم 
 ، نادرگم كـاله  مدآ  دـنزرف  ناـهانگ  هطـساو  هب  ار  اـم  سپ  میـشاب  یمن  تیزور  زا  زاـین  یب  میتـسه و  تاـقولخم  زا  یقولخم  اـم  ایادـخ 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  دیتشگ ، باریس  هچروم -  ياعد  ناتدوخ -  ریغ  هطـساو  هب  امـش  اریز  دیدرگرب  دومرف : ناشیا  هب  نامیلـس  ترـضح 
نامـسآ و رد  هانگ  ریثءات  رد  تایاور  ((. 564) دندوب هدشن  باریـس  نآ  دننام  هاگ  چیه  هک  دندش  باریـس  يا  هنوگ  هب  لاس  نآ  رد  دومرف :

یهاگ نکل  تسا ،  مزال  یمومع  هبوت  اعون  اهنآ ، ندـش  فرطرب  يارب  هک  دراد  يرتدـب  راثآ  یعاـمتجا  ناـهانگ  هتبلا  تسا ،  ناوارف  نیمز 
هب ( 565 ،) دوش یم  لزان  مدرم  رب  نیمز  نامسآ و  زا  تاکرب  صخش  نآ  هطـساو  هب  هدرک و  یثنخ  ار  راثآ  نآ  یحلاص  ناسنا  حلاص  لامعا 

تسین كرد  لباق  يرـشب  فراعتم  مولع  نیا  اب  نآ  هک  دراد  دوجو  تادوجوم  راثآ  تالاح و  ناسنا و  لامعا  نیب  يونعم  یطباور  لاح  ره 
دـش رکذ  هک  جارعم  ثیدح  زا  یتمـسق  رد  و  دنرادن . یهاگآ  نآ  زا  دـشاب  هدرک  رونم  نامیا  رون  هب  ار  ناشبولق  دـنوادخ  هک  یناسک  زج  ، 

زا هیرگ  نیا  دـنک ، یم  هیرگ  وا  رب  شتوف  زا  دـعب  دور ، یم  الاب  نآ  زا  نم  ؤم  ناـسنا  لاـمعا  هک  ( 566  ) نامـسآ ياهرد  تشاد  تلالد  زین 
. دریگ یم  همشچرس  نم  ؤم  هب  تبسن  ینامسآ  دوجوم  نآ  تبحم  زا  هک  تسا  نم  ؤم  قارف 

نیمز رد  ندش  بوبحم 

ار اـهنآ  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  هداد  رارق  ار  تادوجوم  تبحم  شحلاـص  لـمع  اـب  نم  ؤـم  ناـسنا  يارب  دـنوادخ  هک  دـش  ناـیب  نیا  زا  لـبق 
. دنشاب یم  یتادوجوم  نینچ  زا  نآ ،  لها  نیمز و  دنادرگ و  یم  هب و  بوذجم 

ینیوکت تبحم  هطبار  هک  دش  نشور  دیدرگ ، نایب  تبحم  يانعم  لیلحت  رد  هک  یبلاطم  هب  هجوت  اب  نیمز :  لها  دزن  ندـش  بوبحم  فلا - 
هطبار عون  نیا  ناـسنا  دارفا  نیب  هلمج  زا  و  دراد ، ققحت  تسا ،  رارقرب  ناـشنیب  لاـعفنا  لـعف و  هطبار  عون  کـی  هک  یتادوـجوم  یماـمت  نیب 
ندرک ادـیپ  رد  دـنچ  ره  دراد  وـکین  فاـصوا  لاـعفا و  هب  تبحم  اـهیبوخ و  هب  لـیامت  اـترطف  ناـسنا  هکنیا  رب  هوـالع  تسا  رارقرب  ینیوـکت 

هب ندیـسر  ساسا  رب  هک  تساهنآ  لماکت  بجوم  زاساک و  یتبحم  نآ  ناـسنا ،  دارفا  هب  تبـسن  نکل  دـنک  یم  هابتـشا  یهاـگ  نآ  قادـصم 
نینم ؤم  نیب  ار  تبحم  نیا  مالـسا  تهج  نیا  زا  دوـش ، رارقرب  تسا -  لاـعتم  دـنوادخ  هناـهاگآ  یگدـنب  هک  شنیرفآ -  زا  یقیقح  فدـه 

مهـضعب کئلوا  اورـصن  اووآ و  نیذـلا  هللا و  لیبس  یف  مهـسفنا  مهلاوماب و  اودـهاج  اورجاه و  اونمآ و  نیذـلا  نا  تسا :  هدومرف  هتـسناد و 
هک یناسک  دندرک و  هدهاجم  ادـخ  هار  رد  ناشیاهناج  اهلام و  اب  دـندرک و  ترجه  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  انامه  (، ) 567  ) ضعب ءایلوا 

هطبار نینم ،  ؤم  نیب  یتسود  هطبار  داجیا  رب  هوالع  مالسا  دنتسه ،) رگید  یضعب  ناتـسود  اهنآ  زا  یـضعب  ناشیا  دندرک  يرای  دنداد و  هانپ 
 : تسا هدومرف  ددرگ و  رت  مکحتـسم  یلاع  فدـه  نآ  هب  ندیـسر  يارب  رتشیب  هچ  ره  طباور  نیا  هکنیا  ات  هدومن  رارقرب  ناـشیا  نیب  يردارب 

دینک و حالـصا  ناشیا  نیب  سپ  دـنردارب . طقف  نینم  ؤم  (، ) 568  ) نومحرت مکلعل  هللا  اوقتا  مکیوخا و  نیب  اوحلـصاف  ةوخا  نونم  ؤملا  اـمنا 
هشیمه يارب  ات  تسا  هدرک  رارقرب  ار  سدقم  هطبار  هنوگ  نیا  لاعتم  دنوادخ  نیاربانب  دیریگ ،) رارق  تمحر  دروم  دیاش  دینک  ظفح  ار  ادخ 

مهـضعب ذئموی  ءالخالا  تسا :  هدومرف  اذل  دوش ، بترتم  شراثآ  ات  دشاب  رارقرب  هطبار  نیا  تسا -  يدـبا  تایح  هک  رگید  ملاع  رد  یتح  - 
(. دننمشد مه  اب  نیقتم  زج  رگید  یضعب  اب  ناشیضعب  تمایق  زور  رد  ناتسود  (، ) 569  ) نیقتملا الا  ودع  ضعبل 
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مهیلع همئا  اذـل  دوش  بترتم  نآ  یعامتجا  یحور و  راثآ  ات  درک  رارقرب  شئاـیلوا  دـنوادخ و  روتـسد  اـب  قباـطم  ار  تبحم  هطبار  دـیاب  سپ 
هللا و یف  ناوخالا  خآ  و  دیامرف : یم  شتداهش  ماگنه  دوخ  تیـصو  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دنا و  هدرک  رما  يا  هطبار  نینچ  داجیا  هب  مالـسلا 

ماما و  رادب ) تسود  شتیحالـص  تلع  هب  ار  حلاص  ناسنا  ناردارب و  اب  ادـخ  يارب  شاب  هتـشاد  يردارب  و  (، ) 570  ) هحالصل حلاصلا  بحا 
ریاس دش ، كاندرد  وا  زا  يوضع  رگا  هک  دننام  یم  ندب  کی  دننام  نانآ  تسا ،  نم  ؤم  ردارب  نم  ؤم  : ) دیامرف یم  زین  مالـسلا  هیلع  قداص 

عاعـش لاصتا  تسا و  رتدیدش  دنوادخ  هب  شلاصتا  نم  ؤم  حور  انامه  تسا و  حور  کی  زا  ود  نآ  حور  و  دوش ، یم  كاندرد  مه  ءاضعا 
نم هب  یتبیصم  هکنیا  نودب  یهاگ   : ) هک ( 572  ) یفعج رباج  لا  ؤس  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هطبار  نیا  نایب  رد  و  (( 571  ) نآ هب  دیشروخ 

! رباج يا  هلب ،  دومرف : دنیب  یم  ما  هرهچ  رد  ار  نآ  متسود  هداوناخ و  هک  ییاج  ات  موش  یم  نوزحم  دشاب ، هدش  لزان  يرما  ای  دشاب  هدیـسر 
ردارب نم  ؤم  تهج  نیا  زا  دومن  يراـج  نآ  زیگنا  حور  يوب  زا  اـهنآ  رد  دـیرفآ و  تشهب  تنیط  زا  ار  نینم  ؤـم  لـج  زع و  دـنوادخ  اـنامه 

یم نوزحم  مه  حور  نیا  دـسرب ، یهودـنا  نزح و  اهرهـش  زا  يرهـش  رد  اهحور  نآ  زا  هک  یماگنه  سپ  تسا ،  نم  ؤم  يرداـم  يردـپ و 
يارب يردارب  هک  یـسک  : ) دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  یتسود  يردارب و  نینچ  تلیـضف  رد  و  (( 573  ) تسا نآ  زا  نـیا  اریز  ددرگ 

تورم و زا  ار  يردارب  نـینچ  ذاـختا  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ( 574) ادـخ لوـسر  هدروآ و  تسد  هـب  تـشهب  رد  يا  هناـخ  سپ  دریگب  ادـخ 
نینچ نتفرگ  زا  ار  ناسنا  ندوب  زجاـع  ( 576  ) مالسلا هیلع  یلع  و  (، 575  ) تسا هدومرف  یفرعم  مالـسا  زا  دعب  هدئاف  نیرتالاب  يدرمناوج و 

هب نکل  دـبای  تسد  یتسود  نینچ  هک  هدرک  یفرعم  یـسک  ار  نآ  زا  رتزجاـع  تسا و  هتـسناد  مدرم  نیرتزجاـع  هناـشن  یناردارب  ناتـسود و 
و دـیآ ، یم  باسح  هب  ( 577  ) تدابع تبحم  يور  زا  وا  هب  هاـگن  تهج  نیا  زا  دـهدب ، تسد  زا  ار  وا  توخا  قوقح  ندرک  عیاـض  هطـساو 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  هک  ار  يروما  دـیاب  اذـل  دـشاب  رادروخرب  لیاضف  نیا  زا  ات  دـشاب  هدوب  دـیاب  ناـمیا  نید و  ساـسا  رب  تبحم  نوچ 
هعدخیال هملظیال و  هنوخیال و  هلیلد ،  هتآرم و  هنیع و  وه  ملسملاوخا و  ملسملا  دومن : تاعارم  نآ  رد  تسا  نآ  هیلوا  طیارـش  زا  هدومرف و 

گنرین هعدخ و  ملظ و  تنایخ و  وا  هب  دشاب ، یم  شیامنهار  وا و  هنیآ  وا و  مشچ  ناملسم و  ردارب  ناملـسم  (، ) 578  ) هباتعیال هبذکیال و  و 
فلتخم اـهنآ  طیارـش  نیدـجاو  نوـچ  تسا  یبـتارم  ياراد  یتـسود  يردارب و  دـنک ) یمن  ار  وا  تبیغ  دـیوگ و  یمن  غورد  وا  هب  هدرکن و 

تلع دـننامب و  ظوفحم  تنایخ  زا  هک  تسا  نآ  دـنا  هدـش  هدـیمان  ردارب  مدرم  هکنیا  تلع  : ) دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دنتـسه ،
: دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  تـهج  نـیا  زا  (( 579) دـنوش ناـمیپ  مه  اـب  یتـسود  قوقح  رب  اـهنآ  هک  تسا  نآ  ندـش  هدـیمان  تسود و 
هقثلا و ناوخا  : ) دنمـسق ود  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  شیامرف  ربانب  ینید  ناردارب  نیاربانب  رادب ) تسود  ناشیاوقت  هزادـنا  هب  ار  ناردارب  )
لام و يدیـسر  نانیمطا  هب  تردارب  زا  رگا  سپ  دنـشاب  یم  ناسنا  يارب  لام  لها و  وزاب و  تسد و  اهنآ  هقث  ناوخا  اـما  ةرـشاکملا ،  ناوخا 
و نک ،  ینمـشد  تسا  نمـشد  وا  هک  سک  ره  اب  شاب و  تسود  وا  اب  دراد  افـص  یتسود و  وا  هک  سک  ره  اب  هدرک و  لذـب  وا  هب  ار  تندـب 

نارگ گنـس  رمحا -  تیربک  زا  ناـشیا  هک  هدـننک  لا  ؤس  يا  نادـب  نک و  راکـشآ  ار  شیبوخ  ییاـبیز و  و  ناـشوپب ،  ار  شبویع  رارـسا و 
تذل ناشیا  زا  سپ ،  دـنراد -  هدـنخ  طقف  ناسنا  اب  دروخرب  رد  هک  یناسک  ةرـشاکملا -  ناوخا  اما  و  دـنراد ، دوجو  رتمک  تسا -  يردـق 

یتقو ات  و  دـنک -  ظفح  ار  يرهاظ  طباور  شاب و  هتـشاد  يرهاظ  دروخرب  هاوخم -  ناشیا  نطاب  زا  ار  نآ  زا  ریغ  نکم و  عطق  ار  نآ  هدرب و 
ردارب و نتفرگ  هب  شرافـس  فرـص  هب  دـیابن  سپ  (( 580  ) شاب هنوگ  نآ  زین  وت  دـنوش  یم  هجاوم  وت  اـب  نیریـش  ناـبز  زاـب و  هرهچ  اـب  هک 

راهظا گنتاگنت و  یتسود  هطبار  نتـسیرگن و  ناسکی  دـننک  یم  یتسود  تدوم و  راهظا  رهاـظ  بسح  هب  هک  یناـسک  یماـمت  هب  تسود ، 
دنفظوم نینم  ؤم  همه  هیلوا  روتسد  بسح  هب  دنچ  ره  دنشاب  یم  فلتخم  ندش  نیشنمه  یصوصخ و  طباور  رد  دارفا  هکلب  درک  مات  تبحم 

اـشوک اهنآ  همه  هب  ریخ  ندناسر  رد  دننادب و  اهنآ  کیرـش  ار  دوخ  اهیراتفرگ  اهالب و  رد  هتـشاد و  یمومع  تبحم  رگیدکی  هب  تبـسن  هک 
لا ؤس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  اذل  تسا  يرگید  ثحب  نینم  ؤم  اب  صاخ  طباور  نتشاد  تقادص و  صاخ و  تبحم  نکل  دنشاب 
دنک دایز  ار  امش  ملع  شراتفگ  دزادنا و  ادخ  دای  هب  ار  امش  شندید  هک  یسک  : ) دومرف ترضح  دنرتهب ؟ نانیـشنمه  زا  کی  مادک  هک  دش 

هتـشاد نوگانوگ  ياهدروخرب  دـیاب  فلتخم  دارفا  اب  شیعامتجا  طـباور  رد  نم  ؤم  ناـسنا  (( 581) دزادـنا ترخآ  دای  هب  ار  امـش  شملع  و 
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نـسحاف يدوهی  کـسلاج  نا  نم و  ؤملل  كد  صلخا و  کـناسلب و  قفاـنملا  عناـص  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  هک  روـط  ناـمه  دـشاب 
و یـشاب -  ناما  رد  شرـش  زا  ات  شاب  نابز  برچ  ارهاظ  وا  هب  تبـسن  نک  دروخرب  یگتخاس  روط  هب  تنابز  اب  قفاـنم  اـب  (، ) 582  ) هتسلاجم

نکم يراتفردب  وا  اب  رادب -  وکین  ار  شتسلاجم  سپ  درک  تسلاجم  وت  اب  يدوهی  یـصخش  رگا  هد و  رارق  نم  ؤم  يارب  هناصلاخ  ار  تتبحم 
دنشاب هتشاد  بسانم  دروخرب  دوخ  نیفلاخم  اب  ات  دندرک  یم  رما  ار  ناشنایعیش  مالسلا  مهیلع  همئا  تهج  نیا  زا  دوش )-  بذج  مالسا  هب  ات 

هماقا و  تنـس -  لها  مدرم -  اب  یگیاـسمه  رد  ندوب  وکین  دجـسم و  رد  زاـمن  هب  داـب  امـش  رب   : ) تسا هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  و 
زاین یب  شتایح  لوط  رد  مدرم  زا  سک  چـیه  مدرم ،  اب  هطبار  زا  امـش  دـیراچان  اریز  اهنآ ، ياه  هزانج  عییـشت  رد  ندـش  رـضاح  تداهش و 

ناتناماما هک  ار  هچنآ  لثم  دـیهد  ماجنا  امـش  هک  تسا  راوازـس  انامه  میوش و  یم  رـضاح  اهنآ  ياه  هزانح  رب  تیب  لها  اـم  اـما  دـشاب ، یمن 
و تناـما ،  ءادا  ییوگتـسار و  و  یهلا ،  ياوقت  هب  داـب  امـش  رب  : ) دـیامرف یم  ترـضح  نآ  يرگید  شیاـمرف  رد  و  ((. 583) دنهد یم  ماجنا 
دیناوخب و زامن  ناشیا  دجاسم  رد  ندرک ،  ماعط  مالـس و  ندرک  ءاشفا  و  دـنک ، یم  تبحاصم  امـش  اب  هک  یـسک  اب  نتـشاد  وکین  تبحاصم 

یناسک ناگدیزگرب  زا  تیب ،  لها  ام  نایعیش  هک :  درک  ثیدح  ارم  مردپ  اریز  دیورب  ناشیاه  هزانج  لابند  دینک و  تدایع  ار  ناشیاهضیرم 
زا دشاب  ییاوشیپ  رگا  تسا و  ناشیا  نایم  زا  دشاب  ینذ  ؤم  رگا  و  تسا ،  ناشیا  نایم  زا  دـشاب  یهیقف  رگا  دنـشاب ، یم  ناشیا  اب  هک  دنتـسه 
اب نینچ -  نیا  و  تسا ،  ناشیا  نایم  زا  دـشاب  يا  هعیدو  بحاص  رگا  تسا و  ناشیا  نایم  زا  دـشاب  یتناما  بحاص  رگا  تسا و  ناشیا  ناـیم 

((. 584) دینکن ناشیا  ضوغبم  ار  ام  دیهد و  رارق  داقتعا -  رد  ناشیا  نیفلاخم  مدرم -  دزن  بوبحم  ار  ام  تاریخ -  رد  ندوب  مدقشیپ 
هیلع قداص  ماما  هب  سینخ  نب  یلعم  هک  روط  نامه  دنا  هداد  يرتدیدش  روتسد  دنراد  تقادص  توخا  رد  هک  ینید  ناردارب  هب  تبسن  نکل 

هکنیا رگم  تسین  اهنآ  زا  کی  چیه  هک  تسا  بجاو  قح  تفه  نم  ؤم  دارم  تسیچ - ؟  ناملسم  رب  ناملـسم  قح  دنک : یم  ضرع  مالـسلا 
 ، تسین يا  هرهب  وا  رد  دنوادخ  يارب  هتـشگ و  جراخ  شتعاط  دنوادخ و  تیالو  زا  دـنک  عییـضت  ار  اهنآ  زا  يزیچ  رگا  تسا ،  یبجاو  قح 

ظفح هدرک و  عییـضت  اهنآ  هک  وت  رب  مسرت  یم  یلعم !  يا  دومرف : تسا ؟  مادک  اهنآ  موش  تیادف  مدرک :  ضرع  ترـضح  هب  دیوگ  یم  وا 
هک تسا  نآ  قوقح  نآ  نیرت  ناسآ  دـندومرف : تسین .  دـنوادخ  هب  زج  یتقو  مدرک :  ضرع  ناشیا  هب  ینکن ،  لمع  یلو  ینادـب  ییاـمنن و 

يراد تهارک  تدوخ  يارب  هک  ار  هچنآ  وا  يارب  یشاب  هتشاد  تهارک  و  يراد ،  تسود  شیوخ  يارب  هک  ار  هچنآ  وا  يارب  يرادب  تسود 
لام اب  ار  وا  هک  تسا  نآ  موس  قح  و  ینک ،  تعاطا  ار  شرما  و  یـشاب ،  شتیاضر  لابند  هدرک و  باـنتجا  وا  بضغ  زا  هکنآ  مود  قح  و  ، 

یشابن ریس  هک  تسا  نآ  مجنپ ،  قح  و  یـشاب ،  شا  هنیآ  امنهار و  مشچ و  هک  تسا  نآ  مراهچ ،  و  ینک ،  کمک  تیاپ  تسد و  نابز و  و 
يراد یمداخ  رگا  هک  تسا  نآ  مشش  قح  دشاب و  نایرع  وا  یشاب و  هتشادن  ششوپ  دشاب و  هنشت  وا  یشابن و  باریس  دشاب و  هنـسرگ  وا  و 

قح و  دیامن ، هدامآ  ار  شباوختخر  دنک و  مهارف  شیارب  اذغ  هتسش و  ار  شـسابل  ات  یتسرفب  ار  تمداخ  هک  تسا  مزال  درادن  یمداخ  وا  و 
، دراد یجاـیتحا  هک  یتـسناد  یتـقو  يوـش و  رـضاح  شا  هزاـنج  رب  ینک و  تباـجا  ار  شتوـعد  و  شتمـسق ،  هب  ینک  یکین  هـکنآ  مـتفه ، 
ار تتیالو  يداد ،  ماجنا  ار  روما  نیا  یتقو  سپ  ریگب ، یـشیپ  وت  نکل  دنک ، لا  ؤس  وت  زا  هک  ینکن  راداو  ار  وا  شماجنا و  هب  ینک  تردابم 

یم تسد  هب  نآ ،  هب  هیبش  ( 586  ) تایاور تیاور و  نیا  نیماضم  زا  (( 585  ) يدومن لصو  شیوخ  تیالو  هب  ار  وا  تیالو  وا و  تیالو  هب 
رما هک  تسا  ینم  ؤم  هکلب  تسین  ینم  ؤم  ره  هب  تبـسن  تاشرافـس  نیا  دراد و  یفلتخم  ماسقا  نینم  ؤم  نیب  تبحم  توخا و  هطبار  هک  دیآ 

شرما هدش و  تیعبت  تیاضر  هک  دشاب  مزال  ات  دشابن  نید  تاروتـسد  اب  تفلاخم  تهج  رد  شتیاضر  دنکن و  شلوسر  ادخ و  تفلاخم  هب 
(588  ) يروآدای بلق و  ندـش  هدـنز  بجوم  شتراـیز  هدوب و  رتـالاب  هبعک  زا  ( 587  ) شردـق ینم  ؤم  نینچ  تهج  نیا  زا  دوـش ، تعاـطا 

. دشاب یم  ( 589  ) ناشیا رما  ءایحا  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  ثیداحا 
ره دزن  ار  دوخ  دیابن  دناوت و  یمن  نم  ؤم  ناسنا  تسا و  فلتخم  يدرف  هورگ و  هتسد و  ره  ظاحل  هب  نیمز  لها  دزن  ندش  بوبحم  نیاربانب 

. دوش اهنآ  بوبحم  هدرک و  یضار  ار  ناگمه  هک  دنک  يراک  هداد و  رارق  بوبحم  یسک 
تادوجوم نم و  ؤم  ناسنا  نیب  دش ، هتفگ  نامـسآ  دزن  ندش  بوبحم  ثحب  رد  نیا  زا  لبق  هک  روط  نامه  نیمز :  دزن  ندـش  بوبحم  ب - 
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ار نآ  راثآ  هطبار و  نیا  یصاخ  دارفا  طقف  دوش و  یم  بترتم  يراثآ  نآ  رب  هک  تسا  هدرک  رارقرب  ار  یتبحم  هطبار  لاعتم  دنوادخ  ینیمز ، 
و دوش ، یم  نیمز  تاکرب  بجوم  اهرهش  لها  ياوقت  تشاد :  نایب  فارعا  هروس  هیآ 96  رد  میرک  نآرق  هک  روط  نامه  دننک ، یم  كرد 

دنگوس ادخ  هب  شاب  هاگآ  يدمآ ،  شوخ  دیوگ : یم  ربق  دوش ، یم  ربق  دراو  نم  ؤم  هدـنب  یتقو  دـیامرف ...( : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ینیب یم  يدوزب  سپ  يدـش  دراو  منورد  رد  هک  یتقو  نآ  تسا  هنوگچ  سپ  یتفر  یم  هار  نم  تشپ  رب  هک  یلاح  رد  متـشاد  تسود  ار  وت 

یم تشهب  زا  ار  شهاگیاج  هک  دوش  یم  زاـب  يرد  وا  يارب  هدرک و  ادـیپ  شیاـشگ  شربق  مشچ  رون  شـشک  هزادـنا  هب  دومرف : ترـضح  ، 
رب هک  نیمز  ياه  هعقب  هکئالم و  دریم  یم  نم  ؤم  هک  یتقو  : ) دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  نینچمه  و  (( 590 ...) دنیب

هتفر یم  هار  نآ  يور  رب  هک  ینیمز  رجاف  صخـش  ندرم  اب  لباقم ،  رد  و  ((، 591) دننک یم  هیرگ  وا  رب  تسا  هدرک  یم  تدابع  ار  ادـخ  نآ 
دنگوس ادخ  هب  شاب  هاگآ  تیارب ،  دشابن  اراوگ  يدماین و  شوخ  : ) دـیوگ یم  هب و  رفاک  ربق  و  دوش ، یم  ( 592  ) تحار وا  تسد  زا  تسا 

وا رب  نیمز  سپ  مروآ  یم  وت  رس  رب  زورما  هک  ار  يراک  نآ  دید  یهاوخ  راچانب  دور ، هار  نم  رب  وت  دننام  یـصخش  متـشاد  تهارک  نم  هک 
زا ینامـسآ  ینیمز و  بهاوم  عنم  رب  هانگ  ریثءات  رد  يداـیز  تاـیاور  ((. 593) دـنک یم  دروخرب  شیاهناوختـسا  اب  هکنیا  ات  دوش  یم  گنت 
ادخ لوسر  اذل  دراد  دب  کین و  لامعا  هب  تبسن  نیمز  توادع  تبحم و  رب  تلالد  اهنآ  یمامت  هک  تسا  هدیسر  مالـسلا  مهیلع  همئا  بناج 

، دور یم  الاب  اهتمیق  دنکن ، لزان  نآ  رب  ار  باذع  دنک و  بضغ  یتما  رب  لج  زع و  دنوادخ  هک  یماگنه  : ) دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هدـیدرگ عنم  تما  نآ  زا  ناراب  و  دوش ، یم  کشخ  اهرهن  دوش و  یمن  هزیکاپ  اه  هویم  دـننک و  یمن  دوس  راجت  دوش و  یم  هاتوک  اهرمع  و 

یم عـنم  ار  شتاـکرب  نیمز  دوـشن  هداد  تاـکز  هک  یتـقو  : ) دـندومرف ترـضح  نآ  نـینچمه  و  (( 594) دـنوش یم  طلـسم  نآ  رب  رارـشا  و 
هعماج هک  ینامز  تهج  نیا  زا  دوش . یم  نیمز  تاکرب  ندـش  داـیز  بجوم  تاـکز  نداد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نآ  موهفم  زا  (( 595) دنک

دزیر یم  نوریب  یهلا  نذا  هب  ار  شبهاوم  هدرک و  یهارمه  ار  ناشیا  زاین  نیمز  دـندرک  ءارجا  ار  یهلا  تاروتـسد  نآ ،  دارفا  دـش و  حـلاص 
هک ( 596) دنراد ار  ینایب  نینچ  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  رـصع  یلو  نامز  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  مالـسلا و  هیلع  یلع  هک  نانچمه 

. دزیر یم  نوریب  ار  شهایگ  نیمز 

هجیتن

دهد رارق  نامـسآ  نیمز و  رد  بوبحم  ار  ناـسنا  هک  دـنوادخ  زا  نتـساوخ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  زارف ، نیا  حرـش  رد  ثحاـبم  هعوـمجم  زا 
همه تقلخ  زا  یقیقح  فدـه  هک  یگدـنب  نآ  میریگ .  رارق  شدوـخ  یگدـنب  ریـسم  رد  اـت  دـهد  قـیفوت  دـنوادخ  هک  تسا  نـیا  شیاـنعم 

قح اب  یقیقح  هطبار  نآ  ریـسم  رد  تادوجوم  یمامت  تروص  نیا  رد  دنک و  روهظ  دناوت  یم  نآ  لامک  ناسنا  دوجو  زا  هدوب و  تادوجوم 
هب اب  هک  یناسنا  نینچ  ارهق  دوب و  دـهاوخ  يدـیحوت  شیارگ  ترطف و  ساسا  رب  رگیدـکی  اب  اهنآ  هبذاج  دـنویپ و  دـنریگ و  یم  رارق  یلاعت 
قح ینعی  شدوجو  تقیقح  تهج  رد  ار  شدوجو  یقیقح  ریـس  ریـسم ، نیا  رد  یلاـعت  قح  زا  نتفرگ  کـمک  یگدـنب و  رازبا  نتـسب  راـک 

نم و ؤم  ياهناسنا  ات  یتسه  هیلاع  قیاقح  هکئالم و  زا  معا  دوش  یم  اهنآ  بوبحم  هدوب و  تادوجوم  یمامت  اب  گنهامه  هداد ،  رارق  یلاعت 
 . تشذگ هک  روط  نامه  دوش ، یم  رهاظ  شیارب  تبحم  نیا  راثآ  و  نامسآ ،  نیمز و 

اهالب رب  ربص  کئالب  لوزن  یلع  ةرباص  مشش :  لصف 

ایند تقیقح  لیلحت 

هب لیم  نآ  ات  هدومرف  قلخ  ار  يزیچ  یلیم  ره  ياضتقم  هب  تسا و  هدـیرفآ  يا  هژیو  تالیامت  اوق و  اب  ملاع  نیا  رد  ار  ناسنا  لاعتم  دـنوادخ 
يارب تسا  يرازبا  ملاع  ناـسنا و  نیب  یعیبط  طـباور  نیا  یماـمت  لاـح  نیع  رد  ددرگن ، هدوهیب  وغل و  شدوجو  هدیـسر و  شیدوجو  هجیتن 

هللا نیما  ترایز  حرش  نیتبخم : www.Ghaemiyeh.comيامیس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 90 

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


هکلب دنک  روهظ  دناوت  یمن  ملاع  نیا  رد  انعم  مامت  هب  شا  هجیتن  و  دشاب -  لاعتم  دنوادخ  یگدنب  هک  تقلخ -  زا  یلاع  فدـه  هب  ندیـسر 
ةویحلا ام  و  ترخآ ،  هب  رگید  ملاـع  زا  هدرک و  ریبعت  عاـتم  هب  ملاـع  نیا  زا  میرک  نآرق  هک  هدرک  روهظ  ملاـع  نیا  زا  يرت  لـماک  ملاـع  رد 

دـنرگنب و یلالقتـسا  هاگن  اب  رازاب  نیا  هب  هک  یناسک  و  تسین )  يرازبا  زج  ترخآ  رد  اـیند  یگدـنز  و  (، ) 597  ) عاتم الا  ةرخالا  یف  ایندـلا 
الا ایندلا  ةویحلا  ام  و  دیامرف : یم  نآرق  دوش  یم  بیرف  رورغ و  رازبا  اهنآ  يارب  ملاع  نیا  دنهد  رارق  نآ  ار  دوخ  تمه  هجوت و  رکف و  همه 

تیاهن رد  دننام و  یم  زاب  یقیقح  فده  زا  هجوت  نیا  اب  ناشیا  نوچ  و  دـشاب ) یمن  بیرف  رازبا  زج  ایند  یناگدـنز  و  (، ) 598  ) رورغلا عاتم 
ایندلا ةویحلا  امنا  اوملعا  دیامرف : یم  نآرق  دوش ، یم  تنیز  هچیزاب و  یمرگرـس و  اهنآ  يارب  ایند  دوش ، یمن  ناشدـیاع  تالایخ  زج  يزیچ 

تنیز و یمرگرـس و  هچیزاب و  طقف  ایند  تایح  هک  دـینادب  و  ( ) 599 ... ) دالوالا لاومالا و  یف  رثاکت  مکنیب و  رخاـفت  ۀـنیز و  وهل و  بعل و 
و هک :  میشاب  هدوب  دیامرف  یم  هیآ  نیا  هک  هنوگ  نآ  میرومءام  ام  نکل  تسا )...  دالوا  لاوما و  رد  یبلط  هدایز  امش و  نیب  رد  رخف  بجوم 

بحیال هللا  نا  ضرالا  یف  داسفلا  عبتال  کیلا و  هللا  نسحا  امک  نسحا  ایندـلا و  نم  کبیـصن  سنتال  ةرخـآلا و  رادـلا  هللا  كاـتآ  اـمیف  غتبا 
نکم و شومارف  اـیند  زا  ار  تا  هرهب  بیـصن و  ار و  ترخآ  هناـخ  تسا  هداد  وت  هب  دـنوادخ  هچنآ  رد  نک  وجتـسج  و  (، ) 600  ) نیدسفملا

يور درادن ،) تسود  ار  ناگدننکداسف  دنوادخ  اریز  نکم  وجتـسج  نیمز  رد  ار  داسف  درک و  یکین  وت  هب  ادـخ  هک  روط  نامه  دـنک  یکین 
کیدزن وا  هب  رهاظ  تهج  زا  هک  ناهج  نیا  دـشاب ، دوخ  يرهاظ  تالیامت  ياضتقم  هب  هدیـسر  ناسنا  تمه  فدـه و  اهنت  رگا  باسح  نیا 

طابترا و وا  تمه  فدـه و  رگا  نکل  مومذـم ،  يایند  دوش  یم  دـنک ، یم  نیمءات  ار  تالیامت  نآ  دراد و  نآ  اـب  میقتـسم  طاـبترا  تسا و 
مالسلا هیلع  یلع  ترخآ ،  یتهج  زا  حودمم و  يایند  دوش  یم  ناهج ،  نیا  اب  حیحـص  طابترا  هار  زا  دشاب ، تباث  يدبا و  ملاع  هب  ندیـسر 

نم ایندـلا  یف  اودوزتف  دـیامرف : یم  زین  و  دـیآ ) یم  تسد  هب  ترخآ  ایند  هطـساو  هب  و  (، ) 601  ) ةرخالا زرحت  ایندـلاب  هّلل و  هّلل  دـیامرف : یم 
تسا هاگدید  نیا  هب  هجوت  اب  تسا  هدمآ  ایند  تمذم  رد  هک  تایاور  تایآ و  یمامت  و  ایند ،) زا  ایند  رد  دیرادرب  هشوت  سپ  (، ) 602  ) ایندلا

هب ار  ام  هک  تهج  نآ  زا  دنشاب و  یم  یلاعت  قح  هیآ  قولخم و  شیدوجو  تایصوصخ  مامت  ناسنا و  هلمج  زا  ملاع و  نیا  تادوجوم  الا  و 
تسا یسک  نآ  دنوادخ  ( ) 603  ) هقلخ یئـش  لک  نسحا  يذلا  دیامرف : یم  هک  روط  نامه  دنـشاب  یم  ابیز  وکین و  دـنناسر ، یم  یلاعت  قح 
لزنم ایند  : ) دومرف دننک  یم  تمذم  ار  ایند  يا  هدـع  دندینـش  مالـسلا  هیلع  یلع  یتقو  تهج  نیا  زا  داد ) رارق  وکین  ار  يزیچ  ره  تقلخ  هک 
يزاین یب  هناخ  دنک و  ذاختا  مهف  نآ  زا  هک  یـسک  يارب  تسا  تیفاع  لحم  دنک و  قیدـصت  ار  نآ  هک  یـسک  يارب  تسا  یتسار  قدـص و 

 ، شناتسود نکسم  وا و  هکئالم  زامن  هاگیاج  دنوادخ و  یحو  لوزن  لحم  یهلا و  ءایبنا  دجسم  درادرب ، هشوت  نآ  زا  هک  یـسک  يارب  تسا 
هب مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  و  ((. 604) دندرب دوس  نآ  زا  ار  تشهب  دندرک و  بسک  ار  تمحر  نآ  رد  هک  دشاب  یم  شئایلوا  تراجت  هلیـسو  و 
 ، ترخآ فرط  هب  نتفر  زا  دنتـسین  نمیا  نآ و  رد  ناشندنام  یقاب  تهج  هب  دـندرکن  ادـیپ  ایند  هب  نانیمطا  نینم  ؤم  رباج ، يا  : ) دومرف رباج 

رکف و لها  دنتـسه  یناهیقف  نینم  ؤم  و  دـنتلفغ ، لها  ایند ، لـها  نکلو  تسا ،  لاوز  ءاـنف و  هناـخ  اـیند  تسرارق و  هناـخ  ترخآ  رباـج ! يا 
دنوادخ دای  زا  ار  ناشیا  دننیب  یم  تنیز  زا  هچنآ  هدرکن و  رک  دنوادخ  دای  زا  ار  ناشیا  دنونش  یم  دوخ  ياهـشوگ  هب  هچنآ  يریگ ،  تربع 

((. 605) دنتشگ راگتسر  ملع  نآ  هب  هک  روط  نامه  دندش  راگتسر  ترخآ  باوث  هب  سپ  تسا  هدینادرگن  روک 

ایند رد  الب  دوجو  لیلحت 

نودب دـهاوخب  هک  ار  ییایند  روما  زا  يزیچ  ره  ناسنا  تسین  هنوگ  نیا  هک  دوش  هجوت  دـیاب  دـش ، نشور  الامجا  ایند  تیهام  هکنیا  زا  سپ 
ار نآ  تسا ،  نآ  نوئـش  ایند و  هب  ندیـسر  ناشتمه  یمامت  هک  ایند  لها  یتح  دـسرب ، نآ  هب  دـناوتب  یجنر  یتحاراـن و  لـمحت  هنوگ  چـیه 

روما زا  ملاـع  نیا  اریز  دـننک  یمن  ظـفح  ار  نآ  مغ  مه و  نودـب  دـنروآ  تسد  هب  مه  رگا  دـنروآ و  یمن  تسد  هب  تمحز  جـنر و  نودـب 
یم باجیا  هیذـغت  هب  لیم  لاثم  ناونع  هب  یمهو ،  یلایخ و  تالیامت  ات  هتفرگ  یعیبط  تالیامت  زا  تسا ،  هتفاـی  لیکـشت  داـضتم  محازتم و 
راک ناسنا  هبذاج  هوق  رگا  دنادرگ  شدوجو  ءزج  هدروخ و  ار  نآ  دـنک و  زارد  تسد  شتعیبط  اب  بسانم  ياذـغ  فرط  هب  ناسنا  هک  دـنک 
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نینچمه دسر و  یمن  شتعیبط  فده  هب  لیم  نآ  دشاب ، هداتفا  راک  زا  دنک ، یم  عفد  ار  دئاز  داوم  هک  وا  هیعفد  هوق  نکل  دنکب  راک  ای  دـنکن 
یم دروخرب  رگید  دارفا  ریخـست  هب  لیم  اب  ددنب ، راک  هب  ار  شیبلط  تسایر  هب  بح  دهاوخ  یم  ءایـشا  ریخـست  هب  لیم  هطـساو  هب  هک  یـسک 

زا ایند  روما  ریاس  تسا  نینچمه  و  دوش ، یمن  لیان  شفدـه  هب  دـنکن  بوکرـس  ار  لاـیما  نآ  دـب -  اـی  بوخ  هچ  یلیاـسو -  اـب  اـت  دـنک و 
جنر رد  ار  ناسنا  قیقحتب  (، ) 606  ) دبک یف  ناسنالا  انقلخ  دقل  دیامرف  یم  میرک  نآرق  اذل  ندش  ترهش و .. ماقم و  دنزرف و  لام و  بحاص 
روط نامه  دنا  هدش  هدیرفآ  وا  هدافتـسا  وا و  يارب  تادوجوم  دراد و  ییابیز  هیلوا  تقلخ  ناسنا ،  تقیقح  هک  دـنچ  ره  میدـیرفآ )  بعت  و 

(، 607  ) تاـبیطلا نم  مکقزر  مکروـص و  نسحاـف  مکروـص  ءاـنب و  ءامـسلا  ارارق و  ضرـالا  مـکل  لـعج  يذـلا  هللا  دـیامرف : یم  نآرق  هـک 
دیرفآ وکین  ابیز و  ار  نآ  سپ  داد  تروص  ار  امش  داد و  رارق  ینامزاس  ار  نامسآ  رارق و  امش  يارب  ار  نیمز  هک  تسا  یـسک  نآ  دنوادخ  )

روط نامه  دنام  یم  ظوفحم  شییابیز  یلاعت ،  قح  يوس  هب  ریـس  رد  وکین  تقلخ  تروص و  نیا  و  دومن ) يزور  هزیکاپ  روما  زا  ار  امـش  و 
اهنامسآ و دنوادخ  (، ) 608  ) ریـصملا هیلا  مکروص و  نسحاف  مکروص  قحلاـب و  ضرـالا  تاومـسلا و  قلخ  دـیامرف : یم  رگید  هیآ  رد  هک 

نیع رد  نکل  تسا .)  وا  يوس  هب  تشگزاب  داد و  رارق  وکین  ار  امـش  ياهتروص  سپ  داد  تروص  ار  امـش  دـیرفآ و  قح  ساسا  رب  ار  نیمز 
ۀقوفحم و ءالبلاب  راد  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  هک  يروط  نامه  تسین  رسیم  الب  لمحت  جنر و  نودب  ملاع  نیا  ؤش ن  هب  ندیـسر  لاح 

هناخ (، ) 609  ) مودعم اهنم  نامالا  مومذم و  اهیف  شیعلا  ۀفرصتم ،  تارات  ۀفلتخم و  لاوحا  اهلازن ، ملـسیال  اهلاوخا و  مودتال  ۀفورعم  ردغلاب 
، دـننام یمن  ملاـس  شناگدـمآ  دورف  تسین و  یمئاد  شتـالاح  تسا ،  فورعم  هلیح  رکم و  هب  تسا و  هدـش  هدـیچیپ  ـالب  هب  هک  تـسا  يا 

هدیچرب نآ  زا  تینما  هدش و  هدیهوکن  نآ  رد  سفن -  ياوه  زا  تیعبت  یـشوخ -  دوش ، یم  نوگرگد  شیاهتبون  هتـشاد و  یفلتخم  تالاح 
 (. تسا هدش 

نآ لوزن  الب و  دوجو  تلع 

راـچد يداـقتعا  رظن  زا  مه  اـت  دوـش  نشور  نآ  تلع  دـیاب  لاـح  تسا ،  نورقم  اـهالب  اـب  ملاـع  نیا  دوـجو  هک  تیعقاو  نـیا  ناـیب  زا  سپ 
تقد اب  میتسه و  قلطم  لامک  بلاط  اترطف  هک  دوخ  دوجو  رد  لـمءات  اـب  مینک  ادـیپ  ار  دوخ  هار  یلمع ،  تهج  زا  مه  میوشن و  یمگردرس 

دنوادخ درک و  دـهاوخن  زورب  هدـشن و  لصاح  شیامزآ  ناحتما و  هیاس  رد  زج  یقیقح  تالامک  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  ینآرق ،  تایآ  رد 
رد و  دوش ، راکشآ  هتفرگ و  لکـش  وکین ، لامعا  رد  ناسنا  يدوجو  هرهوج  ات  هداد  رارق  ساسا  نیا  رب  ار  ملاع  نیا  تایـصوصخ  مه  لاعتم 

مکولبیل ءاملا  یلع  هشرع  ناک  مایا و  ۀتـس  یف  ضرالا  تاومـسلا و  قلخ  يذلا  وه  و  دیامرف : یم  یهاگ  ملاع ،  نیا  یلک  تقلخ  هوحن  نایب 
ناحتما ار  امش  هکنیا  ات  تسا  بآ  رب  ششرع  دیرفآ و  زور  شش  رد  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسا  ییادخ  وا  ( ؛) 610  ) المع نسحا  مکیا 

هب کی  ره  ات  میدرک  قلخ  توافتم  يرهاـظ  تهج  زا  ار  اـهناسنا  هک  دـیامرف : یم  یهاـگ  و  دـیراد ) يرتوکین  لـمع  کـی  مادـک  هک  دـنک 
ندـیخرچ يارب  هدـش  نآ  هب  بذـج  مدرم  ات  میداد  رارق  نآ  تنیز  تسا  نیمز  يور  هچنآ  نینچمه  دزادرپب و  ملاـع  نیا  نوئـش  زا  ینءاـش 

فئالخ مکلعج  يذلا  وه  و  دـیئآ ، نوریب  رت  قفوم  کی  مادـک  یقیقح  ریـسم  نآ  رد  هک  تسناحتما  يارب  اهنیا  یمامت  نکل  ملاع  نیا  روما 
یضعب داد و  رارق  نیمز  نانیشناج  ار  امش  هک  تسا  ییادخ  وا  (، ) 611  ) مکاتآ ام  یف  مکولبیل  تاجرد  ضعب  قوف  مکـضعب  عفر  ضرالا و 

یلع ام  انلعج  انا  دـیامرف : یم  زین  دـنک ،) ناتناحتما  تسا  هداد  امـش  هب  هچنآ  هب  تبـسن  ات  درب  ـالاب  یتاـجرد  هب  رگید  یـضعب  رب  ار  امـش  زا 
ناحتما ار  اهناسنا  اـت  میداد  رارق  نآ  يارب  تنیز  تسا  نیمز  يور  ار  هچنآ  اـم  اـنامه  (، ) 612  ) المع نسحا  مهیا  مهولبنل  اهل  ۀـنیز  ضرالا 

ءزج نآ  زا  لاـقتنا  لوا ،  زا  تسین و  تاـبث  رب  ینبم  ملاـع  نیا  تقلخ  لاـح  نیع  رد  نکل  دـنراد ) يرتوـکین  لـمع  کـی  مادـک  هـک  مـینک 
مکولبیل ةایحلا  توملا و  قلخ  تسا ،  هدـش  هتـشاد  مدـقم  تایح  رب  توم  تقلخ  لیذ ،  هیآ  رد  تهج  نیا  زا  دـشاب  یم  نآ  زا  یندـشنادج 

یفرط زا  و  دیراد ) يرتوکین  لمع  یمادک ك  هک  دنک  ناحتما  ار  امـش  ات  دیرفآ  ار  یگدنز  گرم و  دنوادخ  (، ) 613  ) المع نسحا  مکیا 
لاومالا و نم  صقن  عوجلا و  فوخلا و  نم  یـشب ء  مکنولبنل  و  دـیامرف : یم  هک  روط  نامه  تسا  ملاع  نیا  هارمه  زین  اهیماکان  اهدوبمک و 
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لمءات اب  مینک )  یم  ناحتما  اه  هویم  اهناج و  اهلام و  دوبمک  یگنسرگ و  سرت و  زا  يزیچ  هب  ار  امـش  امتح  و  (، ) 614  ) تارمثلا سفنالا و 
دنادب ار  شیوخ  يدوجو  هزادنا  ناسنا  هک  نیا  نآ  دوش و  یم  نشور  راوگان  روما  اهالب و  دوجو  تلع  ریخا ، هیآ  اصوصخم  تایآ  نیا  رد 

يدوجو دح  نیا  زا  دیاب  سپ  تسا  لصتم  لاعتم  دنوادخ  قلطم و  لامک  هب  شیاهتنا  ادتبا و  هدوب و  دودـحم  يدوجو  رظن  زا  هک  دـمهفب  و 
لامک نیع  هک  ییاهتنا  ادتبا و  نآ  هب  ار  وا  هک  دریگب  رارق  يریسم  رد  هدرک و  تمواقم  شدوجو  یلایخ  ياهنایغط  ربارب  رد  هدرکن و  زواجت 

هجوت و نیا  شیادـیپ  رد  ءاشنم  نیرتهب  راوگان  روما  اـهالب و  دوجو  تسا و  هدرک  ریبعت  رتوکین  لـمع  هب  نآ  زا  دـنک و  لـصتم  تسا  قلطم 
 ، نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  اولاق  ۀبیصم  مهتباصا  اذا  نیذلا  نیرباصلا  رـشب  و  دیامرف : یم  ریخا  هیآ  هلابندب  اذل  تسا ،  یلمع  يریگ  تهج  نیا 

عوجر وا  يوس  هب  هدوب و  ادـخ  يارب  ام  انامه  دـنیوگ  یم  دوش  یم  دراو  اهنآ  هب  یتبیـصم  یتقو  هک  یناسک  نآ  هدـب  تراشب  ار  نارباص  (و 
راد ایندـلا  نا  الا و  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  اذـل  درک ،-  میهاوخ  نایب  نیا  زا  دـعب  ار  تمواقم  مدـع  تمواقم و  راـثآ  مینک - .)  یم 
اهنم هوذخا  ام  و  هیلع ،  اوبسوح  هنم و  اوجرخا  اهل  اهنم  هوذخا  امف  ۀنتف ،  اهب  سانلا  یلتبا  اهل ، ناک  یـشب ء  یجنیال  و  اهیف ، الا  اهنم  ملـسیال 
هاگآ (، ) 615  ) صقن یتح  ادـئاز  و  صلق ،  یتح  اغباس  هارت  انیب  لـظلا ،  یفک ء  لوقعلا  يوذ  دـنع  اـهناف  هیف ؛  اوماـقا  هیلع و  اومدـق  اـهریغل 

هب مدرم  تسا ،  نآ  يارب  هک  يزیچ  هب  دـبای  یمن  تاـجن  نآ و  رد  رگم  دـنام  یمن  ملاـس  نآ  زا  یـسک  هک  تسا  يا  هناـخ  اـیند  هک  دیـشاب 
باسح نآ  رب  هک  یلاح  رد  دوش  یم  هتفرگ  ناشتـسد  زا  ایند  يارب  دنریگب  ایند  زا  هک  ار  هچنآ  سپ  دـنوش  یم  یـصاخ  ناحتما  نآ  هطـساو 

نادنمدرخ دزن  ایند  سپ  دـشاب  یم  نآ  اب  هشیمه  دـنام و  یم  ناشیارب  ترخآ -  ایند -  ریغ  يارب  دـنریگب  ایند  زا  هک  ار  هچنآ  و  دـنوش ، یم 
لاـعتم دـنوادخ  نوچ  و  دوش ) یم  مک  ینیبـب  داـیز  ار  نآ  اـت  دوـش و  یم  عـمج  ینیبـب  هدرتـسگ  ار  نآ  اـت  هک  تسا  هیاـس  نتـشگرب  دـننام 

يذ دوجوم  هک  ناش  نتشیوخ  ات  دنوش  مرگرس  یندش  دوبان  ییارذگ و  روما  نیا  هب  اهنآ  دهاوخ  یمن  دراد و  ( 616  ) تسود ار  شناگدنب 
تخس روما  هب  تسا -  ملاع  نیا  مزاول  زا  هک  یعیبط -  يایالب  رب  هوالع  ار  ناشیا  دنیبب ، نارـسخ  هدش و  دوبان  تسا  سدق  ملاع  زا  تمیق و 

هدـش و بیغ  ملاع  هجوتم  دـنرادرب و  تسد  ملاع  نیا  هب  یلالقتـسا  هجوت  زا  هدـش و  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  ات  دـنک ، یم  التبم  يراوگان  و 
مهلعل ءارـضلا  ءاسءابلاب و  اهلها  انذخا  الا  یبن  نم  ۀیرق  یف  انلـسرا  ام  و  دیامرف : یم  میرک  نآرق  اذل  دننک ، قبطنم  ملاع  نآ  اب  ار  ناشیگدنز 

رد و  (، ) 617  ) نورعشیال مه  ۀتغب و  مهانذخاف  ءارسلا  ءارضلا و  انءابآ  سم  دق  اولاق  اوفع و  یتح  ۀنـسحلا  ۀئیـسلا  ناکم  انلدب  مث  نوعرـضی 
یکین هب  ار  يدب  سپس  دننک  يراز  عرضت و  دیاش  میریگ ،  یم  یتخس  جنر و  هب  ار  نآ  لها  هکنیا  رگم  میتسرف  یمن  يربمایپ  يرهـش  چیه 

دنتسناد و دنوادخ  ریغ  ار  نآ  هدننک  فرطرب  دیسر -  جنر  یتخس و  زین  ام  ناردپ  هب  دنیوگ  هدش و  هدوسآ  هک  یماگنه  ات  مینک  یم  لیدبت 
هک یماگنه  ارچ  : ) دیامرف یم  رگید  هیآ  رد  دنمهف ) یم  هک  یلاح  رد  میریگ  یم  یناهگان  روط  هب  ار  ناشیا  سپ  دندومن -  هجوت  وا  ریغ  هب 

رگید هیآ  رد  (( 618) داد تنیز  اهنآ  يارب  ار  ناشلامعا  ناطیـش  دش و  نیگنـس  ناشیاهلد  نکلو  دندرکن  عرـضت  میدرک ،  راتفرگ  ار  ناشیا 
یلع اوسءات  الیکل  ریسی  هللا  یلع  کلذ  نا  اها  ربن  نا  لبق  نم  باتک  یف  الا  مکـسفنا  یف  ضرالا و ال  یف  ۀبیـصم  نم  باصا  ام  دیامرف : یم 

ینغلا وه  هللا  ناف  لوتی  نم  لخبلاب و  سانلا  نورمءای  نولخبی و  نیذـلا  روخف  لاتخم  لک  بحی  هللا ال  مکاتآ و  امب  اوحرفت  ـال  مکتاـف و  اـم 
نیا انامه  مینیرفایب ،  ار  نآ  هکنیا  زا  لبق  تسا .  تبث  یباتک  رد  هکنیا  رگم  تسین  ناتدوخ  رد  نیمز و  رد  یتبیـصم  چـیه  (، ) 619  ) دیمحلا

لاحـشوخ دسر  یم  امـش  هب  هچنآ  رب  دیدرگن و  كانهودنا  دور  یم  امـش  تسد  زا  هچنآ  رب  هکنیا  ات  تسا ،  ناسآ  دنوادخ  رب  ریدـقت -  - 
هک یسک  دننک و  یم  رما  لخب  هب  زین  ار  مدرم  هدیزرو و  لخب  هک  یناسک  نآ  درادن ، تسود  ار  یـشورفرخف  ربکتم  چیه  دنوادخ  دیوشن و 
ات تسا  هدـش  ینیب  شیپ  یهلا  ملع  رد  یلک  روط  هب  اهتبیـصم  اهالب و  نیاربانب  تسا )  هدـش  شیاتـس  زاین  یب  دـنوادخ  انامه  دـنادرگ  يور 

دـش هتفرگ  وا  زا  تمعن  هک  یتقو  هدـش و  تیانع  وا  هب  دـنوادخ  فرط  زا  هدوب ،  تمعن  رد  هک  یتقو  نآ  دوش  هجوتم  هدـش و  رادـیب  ناـسنا 
بهاوم ندوب  اراد  ماگنه  اذـل  تسا ،  تادوجوم  هب  یلالقتـسا  هجوت  مدـع  نآ ،  نیرتالاب  هک  یحلاصم  رطاخ  هب  تسا  هتفرگ  وا  هک  دـنادب 

لاعتم دنوادخ  يدـنمزاین  تهج  هب  هن  نیا  دـنیب و  یمن  دوخ  يور  شیپ  رد  یعنام  دـنوادخ ، يارب  نارگید  هب  نآ  ءاطعا  زا  يونعم  يدام و 
ناحتما يارب  هکلب  دزرو  رفک  یسک  هچ  دنک و  یناسفن  هدهاجم  دیایب و  وا  فرط  هب  یـسک  هچ  تسا ،  زاین  یب  ملاوع  همه  زا  وا  اریز  تسا 
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سپ دنک  هدهاجم  هک  یسک  و  (، ) 620  ) نیملاعلا نع  ینغل  هللا  نا  هسفنل  دهاجی  امناف  دهاج  نم  و  دیامرف : یم  هک  روط  نامه  تسا ،  رـشب 
(، 621  ) نیملاعلا نع  ینغ  هللا  ناف  رفک  نم  و  دیامرف : یم  زین  و  تسا )  زاین  یب  نایملاع  زا  دنوادخ  اریز  دیامن  یم  هدهاجم  دوخ  يارب  طقف 

 (. تسا زاین  یب  نایملاع  زا  دنوادخ  انامه  سپ  دزرو  رفک  هک  یسک  (و 

نآ لوزن  هجیتن  الب و  بتارم 

صقن زجع و  هب  تسا  ناسنا  ندرک  هجوتم  مه ،  نآ  یلـصا  تلع  تسا و  ملاع  نیا  يدوجو  مزاول  زا  ـالب  دوجو  دـش  ناـیب  هک  روط  ناـمه 
. دراد یبتارم  ماسقا و  الب  لوزن  هک  دوش  یم  مولعم  نایب  نیا  اب  دروآ ، ور  دودحمان  لامک  قلطم و  ینغ  فرط  هب  ات  دوخ  يدوجو 

(622  ) میرک نآرق  دـنروآ ، نامیا  وا  هب  هدـمآ و  لقع  رـس  اهیراتفرگ  ماگنه  ات  یلاـعت :  قح  هب  داـقتعا  یب  ياـهناسنا  راـفک و  يارب  فلا - 
یهانپ ارهاظ  دنتفرگ و  رارق  ایرد  زیمآرهق  جاوما  رد  هک  یتقو  هک  دـنز  یم  لاثم  ار  نافوط  نایرج  یتشک و  رد  عوقو  هلئـسم  دارفا  نیا  يارب 

دهد تاجن  ار  ام  رگا  هک  دنناوخ  یم  هناصلخم  ار  وا  هدرک و  یلاعت  قح  هجوتم  ار  اهنآ  ناشیدیحوت ،  ترطف  ندش ،  قرغ  لاح  رد  دـنتفاین 
کمک بیغ و  ملاع  اب  ناشطابترا  زا  هدش  ملاع  نیا  ياه  یمرگرس  لوغشم  دنبای ، یم  تاجن  یتقو  نکل  دوب  میهاوخ  نارازگرکش  زا  امتح 

. دندرگ یمرب  لطاب  تاداقتعا  نامه  هب  هدش و  لفاغ  ملاع ،  نآ 
هکلب تسین ،  اهنآ  لاثما  رافک و  يارب  رـصحنم  اهالب  هب  ءالتبا  هک  دوش  یم  مولعم  هتـشذگ  بلاطم  هب  هجوت  اـب  نینم :  ؤم  مومع  يارب  ب - 
یلمع یناگدـنز  رد  زین  نینم  ؤم  تساز و  تلفغ  شیاه ،  یمرگرـس  تلع  هب  ملاع ،  نیا  تعیبط  اریز  دـشاب  یم  زین  نم  ؤم  ياـهناسنا  يارب 

تاومسلا یف  نم  هلءاسی  تسا ،  هدومرف  دوخ  هک  یلاح  رد  دنریگ  یم  هدیدان  یتسه  نوئش  رد  ار  یلاعت  قح  روضح  هدش و  تلفغ  هب  التبم 
تسا يراک  نءاش و  رد  وا  زور  ره  دننک  یم  لا  ؤس  دنوادخ  زا  دنتسه  نیمز  نامسآ و  رد  هچنآ  (، ) 623  ) نءاش یف  وه  موی  لک  ضرالا  و 

رگا دـننک و  تکرح  ناشنامیا  ياضتقم  هب  هدـش و  دـنوادخ  رکذـتم  هک  تسا  نآ  يارب  نینم  ؤم  عون  يارب  اهالب  هب  ءـالتبا  تهج  نیا  زا  (، 
هل ضرع  الا  ۀلیل  نوعبرا  هیلع  یـضمیال  نم  ؤملا  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هطبار  نیا  رد  دننک ، هبوت  دـنا  هدرک  یهانگ  ای  اطخ ،
هب اـت  دـنک  شکانهودـنا  هک  دوش  یم  ضراـع  وا  رب  يرما  هکنیا  رگم  درذـگ  یمن  بش  لـهچ  وا  رب  نم  ؤـم  (، ) 624  ) هب رکذـی  هنزحی  رما 

تلع هب  رگم  تسین  قزر  رد  دوبمک  الب و  چیه  سپ  دیزیهرپب ، ناهانگ  زا  : ) دـیامرف یم  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  و  دوش ) رکذـتم  نآ  هطـساو 
زا هک  ار  هچنآ  دـیامرف : یم  لـج  زع و  دـنوادخ  اهتبیـصم ، عوقو  ندروخ و  نیمز  هب  تروص  اـب  ءاـضعا و  رد  تحارج  یتح  تسا  یهاـنگ 

: دندومرف ترضح  دنک ، یم  یشوپ  مشچ  اهنآ  رتشیب  زا  دنوادخ  دیهد و  یم  ماجنا  هک  تسا  يزیچ  نآ  تلع  هب  دسر  یم  امش  هب  اهتبیـصم 
يافو و  دناشوپب ، ار  امش  ياهیدب  ناتراگدرورپ  دیاش  دینک  حوصن  هبوت  ادخ  يوس  هب  سپ  تسا ،  زاب  شیارب  هبوت  رد  دهاوخب ، هک  یـسک 
ناسنا هک  تسا  یناهانگ  هطساو  هب  رگم  دوش  یمن  ردکم  یشوخ  چیه  دوش و  یمن  لیاز  یتمعن  چیه  سپ  دیتسب  نامیپ  یتقو  دینک  دهع  هب 
اهالب دندش ، یم  هجاوم  دـنوادخ  هب  عوجر  اعد و  اب  لاح  نآ  رد  ناشیا  رگا  دـنک و  یمن  ملظ  ناگدـنب  هب  دـنوادخ  اریز  دوش  یم  بکترم 

یم عرـضت  لج  زع و  دنوادخ  فرط  هب  تین  قدص  اب  دش  یم  لیاز  ناشیا  زا  تمعن  ای  دش  یم  لزان  الب  هک  یماگنه  رگا  دـش و  یمن  لزان 
یمرب ناشیارب  ار  یحالـص  ره  هدرک و  حالـصا  ناشیارب  ار  يداسف  ره  دنوادخ  امتح  دندرک  یمن  فارـسا  دنداتـسیا و  یمن  زاب  و  دـندرک ،

هب ار  وا  دنوادخ  هکنیا  رگم  دریمب  ات  دوش  بکترم  میدرک  یهن  وا  زا  هک  ار  يزیچ  هک  تسین  يا  هعیـش  چیه  دـندومرف : ترـضح  دـنادرگ ،
، دنک تاقالم  لج  زع و  دنوادخ  اب  هک  یتقو  ات  دـنک  كاپ  ار  شناهانگ  ات  شدوخ  رد  ای  دـنزرف و  رد  ای  لام و  رد  ای  دـنک  یم  التبم  ییالب 

نیا زا  (( 625 ...) دریگ یم  تخـس  شگرم  ماگنه  وا  رب  دـنوادخ  سپ  دـنام  یم  یقاب  شناهانگ  زا  يزیچ  یهاگ  دـشاب و  هتـشادن  یهاـنگ 
یم ناشناهانگ  هرافک  يارب  ناشتائالتبا  دنتسه  هانگ  ای  شزغل  هب  التبم  هک  نینم  ؤم  عون  هک  دوش  یم  هدافتسا  رگید  رایسب  تایاور  تیاور و 

رد هتبلا  دراد ، تسود  هبوت  عرـضت و  ماگنه  ار  يدارفا  نینچ  نیا  يادص  دـنوادخ  اذـل  دـنناوخب  ار  وا  دـنورب و  دـنوادخ  فرط  هب  ات  دـشاب 
نیدباعلا نیز  ماما  دوش ، یم  هراشا  اهنآ  زا  یکی  هب  رکذت  هنومن و  ناونع  هب  هک  تسا  هدش  دراو  صاخ  يالب  اب  یهانگ  ره  طابترا  تایاور 
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هک يا  هتـسیاش  لمع  بوخ و  تداع  زا  نتـشادرب  تسد  و  مدرم ،  رب  ملظ  دـهد : یم  رییغت  ار  اهتمعن  هک  یناهانگ  : ) دـندومرف مالـسلا  هیلع 
یمن داجیا  رییغت  یموق  رد  دـنوادخ  انامه  دـیامرف : یم  لج  زع و  دـنوادخ  تسا ،  ندرکن  رکـش  و  راگدرورپ ، ياهتمعن  نارفک  و  هتـشاد ، 

هک تسا  یناـسنا  نتـشک  دوـش : یم  ینامیـشپ  بجوـم  هک  یناـهانگ  دـنهدب و  رییغت  تسا  ناـشنورد  رد  ار  هچنآ  ناـشیا  هـکنیا  رگم  دـنک 
یم دـنام  زجاـع  شنفد  زا  نآ  زا  سپ  تشک  ار  لـیباه  شردارب  یتـقو  لـیباق  هصق  رد  لاـعتم  دـنوادخ  تسا ،  هدرک  مارح  ار  نآ  دـنوادخ 

شتقو هکنیا  ات  ندناوخن  زامن  و  دنوشب ، زاین  یب  ناشدوخ  هکنیا  ات  نادنواشیوخ  هب  ندرکن  کمک  و  دیدرگ ، ناگدش  نامیـشپ  زا  دـیامرف :
لزان ار  تبوقع  هک  یناهانگ  و  دوش ، هتـسب  نابز  دسرب و  گرم  هکنیا  ات  ندادـن  تاکز  ملاظم و  ندرکن  در  ندرکن و  تیـصو  و  درذـگب ،
ندرک هرخسم  مدرم و  رب  ربکت  و  نارگید ،  قوقح  هب  زواجت  هطساو  هب  تسا ،  یهلا  تاروتسد  هب  انشآ  هک  یسک  ندرک  نایـصع  دنک : یم 

 ، حبـص زامن  زا  دعب  ندیباوخ  بش و  لوا  ثلث  رد  ندیباوخ  و  يدنمزاین ،  راهظا  دنک : یم  عفد  ار  اهقزر  اهتمـسق و  هک  یناهانگ  و  ناشیا ، 
و رمخ ، برـش  دـنک : یم  هراـپ  ار  اـه  هدرپ  هک  یناـهانگ  و  تـسا ،  لـج  زع و  دـنوادخ  زا  ندرک  تیاکـش  اـهتمعن و  ندرمـش  کـچوک  و 

یم يزیروربآ  هب  التبم  اعون  هک  دـشاب  نیا  شراک  هک  یـسک  ندرک -  حازم  تاـیوغل و  زا  دـنادنخب  ار  مدرم  هک  ییاـهراک  و  يزاـبرامق ، 
زا ندرکن  یـسردایرف  دوش : یم  الب  لوزن  بجوم  هک  یناـهانگ  و  ندرک ،  ینیـشنمه  کـش  لـها  اـب  و  مدرم ،  بیع  ندرک  داـی  و  دـنوش - 

طلسم ناسنا  رب  ار  نانمشد  هک  یناهانگ  و  رکنم ، زا  یهن  فورعمب و  رما  ندرک  عیاض  و  مولظم ،  هب  ندرکن  کمک  كانه و  دنا و  صخش 
هک یناهانگ  و  رارـشا ، زا  تعاطا  و  نابوخ ،  ینامرفان  و  هعونمم ،  روما  نتـسناد  حابم  و  متـس ،  ندرک  راکـشآ  ملظ و  هب  رهاـظت  دـنک : یم 
 ، قح انب  تماما  ياعدا  و  اهناملسم ، هار  نتـسب  و  ندرک ،  انز  نتفگ و  غورد  و  غورد ،  مسق  و  محر ،  عطق  دوش : یم  عیرـس  يدوبان  بجوم 

بیذـکت وا و  ریغ  هب  نانیمطا  و  یهلا ،  تمحر  زا  يدـیماان  و  دـنوادخ ، تیانع  زا  ندـش  سویءاـم  دـنک : یم  عطق  ار  دـیما  هک  یناـهانگ  و 
ریثءات هب  داقتعا  موجن -  ملع  هب  نامیا  و  يرگوداج ،  رحـس و  دـنک : یم  کیرات  ار  اوه  هک  یناهانگ  و  لـج ،  زع و  دـنوادخ  ياـه  هدـعو 

و ردام ، ردپ و  قاع  و  یهلا -  تیشم  هب  روما  نتسنادن  طبترم  ینعی  یهلا -  تاریدقت  بیذکت  و  نیمز -  رد  یناهیک  عاضوا  هنوگ  لالقتسا 
رب ندـیزرو  لخب  و  لطاب ،  رد  ندرک  جرخ  رد  فارـسا  و  نآ ،  ندرک  ءادا  تین  نودـب  نتفرگ  ضرق  دراد : یمرب  ار  اه  هدرپ  هک  یناـهانگ 

و نید ،  لـها  ندرمـش  کبـس  و  روما ، رد  ندرک  یلبنت  یلاـحیب و  و  نتـشاد ،  ربص  مک  و  یقالخادـب ،  و  نادـنواشیوخ ،  دـنزرف و  لـها و 
ار اهنآ  توعد  و  ندرک ،  دروخرب  ینامیا  ناردارب  اب  قافن  تروص  هب  و  نتـشاد ،  تشز  نطاب  دب و  تین  دـنک : یم  در  ار  اعد  هک  یناهانگ 
و نداد ،  هقدص  ندرک و  یکین  اب  لج  زع و  دنوادخ  هب  نتسجن  یکیدزن  و  درذگب ، ناشتقو  هکنیا  ات  بجاو  ياهزامن  ریخءات  و  نتفریذپن ، 

نامتک نداد و  لطاب  تداهـش  و  ندرک ،  مکح  رد  نامکاح  متـس  دنک : یم  تعنامم  ناراب  ندمآ  زا  هک  یناهانگ  و  نداد ،  شحف  ازـسان و 
بـش رد  لـئاس  ندرک  در  ناـنز و  هوـیب  اـهمیتی و  هب  ندرک  ملظ  نادـنمزاین و  ارقف و  رب  لد  یتخـس  و  ندادـن ،  ضرق  تاـکز و  تداـهش و 

((. 626)
، التبم ناـسنا  اریز  تسین  ناـهانگ  ندـش  فرطرب  يارب  اـهالب  هب  ءـالتبا  یهاـگ  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  ءاـیلوا : ءایـصوا و  اـیبنا و  يارب  ج - 

ماما تهج  نیا  زا  دـشاب  یم  نارگید  دوخ و  رب  وا  برق  ماقم  روهظ  ای  نامیا  هجرد  ماقم و  عیفرت  يارب  وا  يالتبا  هکلب  دـشاب  یمن  راکهانگ 
رد (( 627) دوش یم  دایز  شیالب  دوش  داـیز  شناـمیا  رادـقم  ره  تسوزارت  هفک  هلزنم  هب  نم  ؤم  اـنامه  : ) دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداـص 
زا نیا  دراد و  مهم  ریثءات  اهنآ  یترخآ  ینامیا و  تاجرد  عیفرت  رد  هتسد  نیا  يارب  نکل  تسا  ریخ  دارفا  یمامت  يارب  تائالتبا  نیا  تقیقح 
مث نویبنلا  ءالب  سانلا  دشا  نا  مالـسلا ،  هیلع  یلع  باتک  یف  نا  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  روط  نامه  دوش  یم  نامیا  مزاول 

زع و هللا  نا  کلذ  هئالب و  دتـشا  هلمع  نسح  هنید و  حص  نمف  ۀنـسحلا  هلامعا  ردـق  یلع  نم  ؤملا  یلتبی  امنا  لثمالف و  لثمالا  مث  نویـصولا 
نم یقتلا  نم  ؤملا  یلا  عرـسا  ءالبلا  نا  هئالب و  لق  هلمع  فعـض  هنید و  فخـس  نم  و  رفاکل ، ۀبوقع  نم و ال  ؤمل  اباوث  ایندلا  لعجی  مل  لج 

سپـس ءایبنا  ءـالب  تهج  زا  مدرم  نیرت  تخـس  اـنامه  تسا :  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  باـتک  رد  اـنامه  (، ) 628  ) ضرــالا رارق  یلا  رطملا 
دنک یم  التبم  شیوکین  لامعا  هزادنا  هب  ار  نم  ؤم  دـنوادخ  انامه  و  دنـشاب ، یم  دـنناشیا  هب  رت  کیدزن  هک  یناسک  سپـس  ناشیا  يایـصوا 
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باوث ار  ایند  لج  زع و  دنوادخ  هک  تسا  نآ  شتلع  تسا و  رت  تخـس  شیالب  دشاب . وکین  شملع  هدوب و  حیحـص  شنید  هک  یـسک  سپ 
هب رت  عیرـس  الب  انامه  دوش و  یم  مک  شیالب  دشاب ، فیعـض  شلمع  نید و  هک  یـسک  تسا و  هدادن  رارق  رفاک  يارب  باقع  نم و  ؤم  يارب 

روهظ ناشتالامک  نآ  ای  دنیامیپ  هب  ار  نامیا  يالاب  تاجرد  دنهاوخب  هک  یناسک  نیمز )  رب  نتفرگ  رارق  هب  ناراب  زا  دـسر  یم  یقتم  نم  ؤم 
لیبق زا  اهنآ  رتشیب  هکلب  دـشاب  یمن  يدام  تائالتبا  زا  اهنآ  یمامت  هتبلا  تسا  رتتخـس  ناشتائالتبا  مالـسلا ،  مهیلع  همئا  ءاـیبنا و  دـننام  دـنک 

هک دـنا  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  شردـپ  هطـساو  هب  داجـس  ماما  هک  روط  نامه  تسا  یحور  تاـئالتبا 
رس رب  ینم  ؤم  رگا  دننک و  تیذا  ار  ام  هک  یناسک  هب  میا  هدوب  التبم  نینم ،  ؤم  ءایبنا و  زا  دنا  هدوب  نم  زا  هک  یناسک  نم و  هراومه  : ) دومرف
یم مالـسلا  هیلع  یلع  و  دریگب ، شاداپ  نآ  رب  ات  هدرک  شتیذا  هک  دـهد  یم  رارق  شیارب  ار  یـسک  لج  زع و  دـنوادخ  اـمتح  دـشاب  یهوک 

 : تفگ یم  درک ، یم  مرو  هتفرگ و  درد  شمشچ  لیقع  یتقو  هک  يا  هنوگ  هب  دیئاز  ارم  ردام  هک  یتقو  زا  مدوب  مولظم  نم  هراومه  دیامرف :
و (( 629  ) متـشادن یمـشچ  درد  هکیلاـح  رد  دـنتخیر  یم  ءاود  ممـشچ  رد  سپ  دـیزیرن ، نم  مشچ  رد  دـیا  هـتخیرن  یلع  مـشچ  رد  اود  اـت 

لیئربج خساپ  رد  تشاد  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هک  یتلاح  نآ  دننام  تسا  نامیا  هیلاع  لحارم  روهظ  يارب  اهناحتما  نیا  زا  يرادقم 
ایآ (، ) 630  ) الف کیلا  اما  لاقف :  ۀـجاح ؟  کل  له  درک : ضرع  وا  هب  قینجنم ،  هطـساو  هب  شتآ  رد  نداـتفا  ماـگنه  رد  هک  مالـسلا ،  هیلع 
نآ زا  تفرگ ،  یم  کـمک  لـیئربج  زا  رگا  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  ریخ ،) سپ  وت ، يوس  هب  اـما  دومرف : ترـضح  يراد ؟  یتجاـح 

ار دیحوت  هلق  نآ  دهاوخ  یم  هک  یمیهاربا  ماقم  بسح  هب  نکل  تشادن  یلاکشا  رهاظ  بسح  هب  دوب ، یهلا  ضیف  هطساو  هتـشرف  هک  تهج 
هدوب مالـسلا  مهیلع  ءایلوا  ءایبنا و  يارب  هک  تاناحتما  نیا  لاثما  تسا  نینچ  نیا  و  دراد ، لاکـشا  دـنک ، توعد  نآ  هب  هداد و  ناشن  دوخ  زا 
يارب تاـئالتبا  یماـمت  باـسح ،  نیا  يور  دـنمهف ، یمن  ار  نآ  ندوب  ناـحتما  زین  نینم  ؤم  زا  صاوخ  یتح  مدرم  رثکا  هک  یلاـح  رد  تسا 
قداص ماما  زا  بائر  نب  یلع  تهج  نیا  زا  تسیچ :  اهنآ  دناد  یم  دنوادخ  هک  تسا  ییاهرجا  ياطعا  يارب  هکلب  تسین  ناهانگ  ندیـشخب 
تسا یلامعا  ببس  هب  دسر  یم  امش  هب  اهتبیصم  زا  هچنآ  : ) دیامرف یم  هک  لج  زع و  دنوادخ  نخـس  نیا  هک  دنک : یم  لا  ؤس  مالـسلا  هیلع 

لاح دنداد و  یم  ماجنا  هک  دوب  یلامعا  ببس  هب  دیسر  وا  زا  دعب  مالسلا  مهیلع  شتیب  لها  یلع و  ترضح  هب  هچنآ  ایآ  دیا ) هداد  ماجنا  هک 
لک یف  هرفغتسی  هللا و  یلا  بوتی  ناک  هلا  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نا  دومرف : ترـضح  دندوب ؟ موصعم  تراهط و  تیب  لها  ناشیا  هکنآ 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  انامه  (، ) 631  ) بنذ ریغ  نم  اهیلع  مهرجءایل  بئاصملاب  هئایلوا  صخی  هللا  نا  بنذ ،  ریغ  نم  ةرم  ةام  ۀـلیل  موی و 

دنوادـخ اـنامه  هاـنگ ،  نتـشاد  نودـب  درک  یم  ترفغم  بلط  دـنوادخ  زا  هبترم  دـص  بش  زور و  ره  درک و  یم  هبوت  ادـخ  يوس  هب  هلآ  و 
هب زین  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  و  یهانگ ،)  نتـشاد  نودب  دهد  رجا  ناشیا  هب  اهنآ  رب  هکنیا  ات  تسا  هداد  صاصتخا  اهتبیـصم  هب  ار  شئایلوا 

ياهماقم اهیتخـس  لباقم  رد  طقف  دـنوادخ  هک  دـینادب  ما ،  هدرک  هدامآ  ار  دوخ  نم  هچنآ  رب  دـیا  هداـمآ  رگا  سپ  : ) دـیامرف یم  شباحـصا 
هب ما -  هدـنام  ایند  رد  هک  متـسه  اـهنآ  نیرخآ  نم  هک  ما  هداوناـخ  زا  ناگتـشذگ  اـب  ارم -  ادـخ  هچرگ  دـشخب  یم  شناگدـنب  هب  ار  یلاـع 
یم لاعتم  دـنوادخ  ياهتمارک  نآ  زا  يرادـقم  زین  امـش  يارب  یلو  هدـش  ناـسآ  نم  رب  اهیتخـس  لـمحت  هک  هدـینادرگ  صتخم  ییاـهتمارک 

لوزن لمحت  ربارب  رد  هدومرف  تیانع  شباحـصا  هب  زین  شمارگ و  تیب  لـها  ترـضح و  نآ  يارب  دـنوادخ  هک  اـهتمارک  نیا  ((، 632) دشاب
تیاور رد  هک  تسا  یتشهب  تاـجرد  يونعم و  ياـهماقم  هکلب  دـشاب  یمن  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  ناـنم  ؤم  مومع  يارب  هک  يداـع  روما  ـالب ،

نل تاجردل  نانجلا  یف  کل  نا  هک :  تسا  هدومرف  ترـضحنآ  هب  باطخ  رد  شراوگرزب  دج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  تبـسن  يرگید 
 (. یسر یمن  اهنآ  هب  تداهش  اب  زج  هک  تسا  یتاجرد  اهتشهب  رد  وت  يارب  انامه  و  (، ) 633  ) ةداهشلاب الا  اهلانت 

اهالب اب  دروخرب  هار  نیرتهب 

نآ زا  ناوتب  ات  تسیچ  نآ  اب  دروخرب  هار  نیرتهب  هک  دـید  دـیاب  لاح  دـش ، نشور  شبتارم  زین  نآ و  لوزن  تلع  الب و  يانعم  هکنیا  زا  سپ 
ناسنا هک  يا  هنوگ  هب  تساهنآ  ربارب  رد  تماقتـسا  ربص و  اههار  نیرتهب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  تایآ و  زا  درب ، ار  هدافتـسا  نیرتهب 
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ربص يانعم  دهد و  ماجنا  ار  نآ  اب  بسانم  هفیظو  ییالب  ره  ربارب  رد  دناوتب  ات  هدرک  دروخرب  اهنآ  اب  شمارآ  هلـصوح و  اب  دـنکن و  مخ  دـق 
يارب میرک  نآرق  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دوش ، درخ  اهنآ  نیگنس  راب  ریز  رد  دهدن و  ناشن  یشنکاو  یلمع و  اهالب  ربارب  رد  هک  تسین  نیا 

ربصلاب و اونیعتـسا  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  دـیامرف : یم  تسا و  هدرک  ربص  هب  رما  فتلخم  دراوم  رد  هدرک و  رکذ  ار  يدـنلب  ياهماقم  نارباـص 
مهبر و نم  تاولص  مهیلع  کئلوا  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  اولاق  ۀبیصم  مهتباصا  اذا  نیذلا  نیرباصلا  رشب  و  نیرباصلا ...  عم  هللا  نا  ةالـصلا 

نارباص هد  تراشب  و  تسا ...  نارباص  اب  دنوادخ  اریز  زامن  ربص و  هب  دییوجب  کمک  نینم  ؤم  يا  (، ) 634  ) نودتهملا مه  کئلوا  ۀمحر و 
زا ییاـهدورد  ناـشیارب  میدرگ ،  یمرب  وا  يوس  هب  میتـسه و  ادـخ  يارب  اـم  دـنیوگ  دـسر  یم  اـهنآ  هب  یتبیـصم  یتـقو  هک  یناـسک  نآ  ار 

هنتف فرحنم و  دارفا  دوجو  یعامتجا  مهم  ياهالب  زا  یکی  و  دنـشاب ) یم  ناگدش  تیادـه  ناشیا  دوب و  دـهاوخ  یتمحر  ناشراگدرورپ و 
یم دنک و  یم  رما  اهنآ  ربارب  رد  ربص  هب  ار  شربمایپ  يددعتم  دراوم  رد  نآرق  دـنریگ و  یم  رارق  یهلا  يایبنا  تیادـه  ربارب  رد  هک  تسوج 
ربص ناشیا  نانخـس  ربارب  رد  زین : و  (، 635) دـنک مکح  دـنوادخ  هکنیا  ات  دـنک  ربص  دوش و  یم  یحو  وت  رب  هچنآ  زا  نک  تیعبت  و  دـیامرف :
 - ادخ هدعو  نک  ربص  دـیامرف : یم  هکنیا  ای  (، 636  ) نک حیبست  شدمح  اب  نآ  بورغ  زا  لبق  دیـشروخ و  عولط  زا  لبق  ار  دـنوادخ  نک و 

(. 638  ) سنوی ترضح  دننام  نکم  هلجع  باذع  لوزن  رد  ناشیا  يارب  نک و  ربص  هکنیا :  ای  و  (، 637  ) تسا قح  تندرک -  يرای  هب 
اراوگ ناسآ و  ناسنا  رب  بئاصم  ات  تسندرک  لمع  نآ ،  اب  بسانم  هفیظوب  تماقتسا و  ربص و  بیاصم  اب  حیحص  دروخرب  هار  اهنت  نیاربانب 
اموق یلتبا  و  الاب ، مهیلع و  تراصف  اورکـشی  ملف  موق  یلع  معنا  لج  زع و  هللا  نا  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  روط  نامه  دوش 

لاـبو و نآ  دـندرکن و  رکــش  اـهنآ  سپ  داد ، تـمعن  یهورگ  رب  لـج  زع و  دــنوادخ  (، ) 639  ) ۀـمعن مهیلع  تراـصف  اوربصف  بئاـصملاب 
یم زین  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دش .) تمعن  ناشیرب  نآ  دـندرک ، ربص  درک و  التبم  تبیـصم  هب  ار  یهورگ  و  ناشیارب ،  دـش  يراتفرگ 
ربص زا  رترب  يا  هدننک  کمک  : ) و دنوش ) یمن  فرطرب  ربص  اب  زج  اهیتخـس  : ) و دوش ) یم  ناسآ  شتبیـصم  دنک  ربص  هک  یـسک  : ) دـیامرف

((. 640  ) تسین

الب رد  ربص  ياه  هناشن 

هداد ام  هب  نید  ءایلوا  فرط  زا  ییاه  هناشن  اهنآ ، ربارب  رد  بسانم  هفیظو  ماجنا  بیاصم و  ربارب  رد  تماقتسا  هب  تبـسن  دوخ  شیامزآ  يارب 
لیئربج زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  لا  ؤس  یتیاور  رد  مییامزایب ،  ار  تفص  نیا  ققحت  نازیم  دوخ  دوجو  رد  اهنآ  یسررب  اب  ات  هدش 

یف و  ینغلا ،  یف  ربصت  امک  ۀـقافلا  یف  ءارـسلا و  یف  ربصت  امک  ءارـضلا  یف  ربصت  دـیوگ : یم  لیئربج  هک  تسا  هدـمآ  ربص  ریـسفت  هراـبرد 
یتحار رد  هک  روط  نامه  ینک  ربص  یتخس  رد  (، ) 641  ) ءالبلا نم  بیصی  امب  قولخملا  دنع  هلاح  وکـشیالف  ۀبقاعلا ،  یف  ربصت  امک  ءالبلا 

هک يروط  نامه  ینک  ربص  ضرم  الب و  رد  ینک و  یم  ربص  يزاـین  یب  لاـح  رد  هک  روط  ناـمه  ینک  ربص  يدـنمزاین  رد  ینک و  یم  ربص 
نیا زا  هک  روط  نامه  دـسر ) یم  وا  هب  هک  هک  ییـالب  نآ  هب  تبـسن  دربن  قولخم  دزن  ار  شلاـح  تیاکـش  سپ  ینک ،  یم  ربص  تیفاـع  رد 

شفیاـظو ماـجنا  رد  ار  وا  یتلاـح  رییغت  دـنک  یم  لـمع  یگدـنب  فیاـظو  هب  شتـالاح  یماـمت  رد  رباـص  ناـسنا  دوش  یم  هدافتـسا  تیاور 
 ، ینغ لاح  رد  زین  دور و  یم  یلاعت  قح  هب  زاین  راهظا  اعد و  تعاـط و  غارـس  ـالب  یتخـس و  لاـح  رد  ینعی  دـنک  یمن  لزلزتم  نوگرگد و 

جرخ یتسدگنت  لاح  رد  دنک و  یمن  شومارف  ار  دوخ  بحتـسم  بجاو و  فیاظو  هب  یگدیـسر  درادـن و  يراک  فارـسا  هتـشادن و  نایغط 
زا دنک ، یمن  شومارف  ار  ادخ  تسا و  ناسکی  بحتسم  بجاو و  فیاظو  ماجنا  هب  تبـسن  شتالاح  یمامت  نیاربانب  تسا  دودحم  شندرک 

لسکیال و نا  اهلوا  تسا ،  زیچ  هس  رباص  ياه  هناـشن  هک  دـنک  یم  لـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  تهج  نیا 
زع هبر  نماکش  اذا  و  رکشلا ، دوی  ملرجض  اذا  و  قحلا ،  عیض  دقف  لسک  اذا  هنال  لج ،  زع و  هبر  نم  وکشیال  نا  ۀثلاثلا  و  رجضیال ، نا  ۀیناثلا 

تزع و اب  راگدرورپ  زا  هکنیا  موس  و  دشابن ، گنت  لد  رارق و  یب  هکنآ  مود  دشاب و  هتـشادن  تلاسک  هکنآ  لوا  (، ) 642  ) هاصع دقف  لج  و 
رکش دشاب  رارق  یب  گنتلد و  هک  یتقو  و  دنک ، یم  عیاض  ار  قح  دشاب  هتشاد  یتسـس  تلاسک و  هک  یماگنه  اریز  دنکن ، تیاکـش  شلالج 
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هچنآ تشاد  هجوت  دیاب  تسا - .)  هدرک  تیصعم  ار  وا  قیقحتب  دنک  تیاکـش  شلالج  تزع و  اب  تراگدرورپ  زا  هک  یماگنه  دنک و  یمن 
اهیراتفرگ ندش  فرطرب  تساوخرد  وا  زا  ندرب و  ادخ  يوس  هب  روما  رد  ار  تیاکـش  نکل  تسا  دنوادخ  زا  ندرک  تیاکـش  تسا  مومذـم 

نم ؤم  ( 644) ردارب دزن  ندرک  تیاکش  زین  و  دوب ، هنوگ  نیا  مالسلا  هیلع  ( 643  ) بوقعی ترضح  هک  روط  نامه  تسا  بولطم  نتشاد ،  ار 
رگا : ) دیامرف یم  نمشد  اب  دروخرب  ماگنه  نیملسم  هب  باطخ  رد  میرک  نآرق  تهج  نیا  زا  تسا ،-  ندرب  ادخ  فرط  هب  تیاکـش  نامه  ، 

رد رفن  دص  دـشاب  مک  ناتربص  دـیهدناشن و  فعـض  رگا  دـینک و  یم  هبلغ  نانمـشد  زا  رفن  تسیود  رب  دیـشاب  هتـشاد  رباص  رفن  تسیب  امش 
هدرک و مک  ار  ناسنا  تمواقم  اهالب  ربارب  رد  ندش  نیگمـشخ  یگنتلد و  یتسـس و  نیاربانب  ((، 645) درک دـهاوخ  هبلغ  رفن  تسیود  لباقم 

. دناشک یم  یتسین  هب  هتشاذگ و  شدوجو  رد  بولطمان  ریثءات  هدروآرد و  ياپ  زا  ار  وا  اهنآ 

الب رد  ربص  راثآ 

: زا دنترابع  هک  تسا  یفلتخم  راثآ  ياراد  تفص ،  نیا  هب  فاصتا  هب  تبسن  شبحاص  تیزم  رب  هوالع  اهالب  ربارب  رد  ربص 
نینچ نیا  زین  ربص  تفـص  یعامتجا ،  ای  يدرف  زا  معا  تسا  ییایند  بولطم  راثآ  ياراد  یناسفن  همیرک  فاصوا  یمامت  ییایند :  راـثآ  - 1

ندیسر نمشد ،  ندش  میلست  ندش ،  يرای  يزوریپ ،  دوش : یم  هدافتسا  مالـسلا  هیلع  یلع  تاشیامرف  زا  هک  نآ  ییایند  راثآ  هلمج  زا  تسا 
(. 646  ) نتفای تزع  هدارا و  رد  ندش  دنمناوت  یئایند ،  فادها  هب 

ياراد نآ  زا  رت  مهم  دوش و  یم  ناسنا  يایند  شیاسآ  بجوم  هک  ییایند  راـثآ  رب  هوـالع  همیرک  تفـص  نیا  یترخآ :  یحور و  راـثآ  - 2
: زا دنترابع  هک  تسا  یترخآ  یحور و  راثآ 

یبلق حیحـص  داقتعا  اب  قباطم  دروخرب  رگا  یگدنز ،  فلتخم  روما  اب  دروخرب  رد  لمع و  ماقم  رد  دنوادخ  هب  نامیا  نامیا :  ساسا  فلا - 
لقتسم ار  اهنآ  اهالب ، لوزن  ماگنه  نم  ؤم  ناسنا  نیاربانب  دوش . یم  لزلزتم  دشابن  قباطم  نآ  اب  رگا  دوش و  یم  تیبثت  هتفرگ و  لکـش  دشاب 

دـشن عفر  رگا  دـشوک و  یم  اهنآ  عفر  رد  دـنوادخ  هب  ءاکتا  اب  هتـسناد و  لیخد  اـهنآ  لوزن  رد  ار  یهلا  تحلـصم  هکلب  هتـسنادن  ریثءاـت  رد 
: زین و  تسا )  نامیا  ساسا  ربص  : ) دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  تهج  نیا  زا  دوش ، یم  رتشیب  الب  ندوب  تحلـصم  رد  دـنوادخ  هب  شنامیا 

(. 647  () تسین ربص  دننام  ینامیا  : ) زین و  تسا )  بیاصم  رب  ربص  نامیا  ياه  هنیجنگ  زا  : ) زین و  تسا )  نامیا  هرمث  ربص  )
یم هچنانچ  دراد  تادوجوم  یمامت  اب  يدوجو  تیعم  هارمه و  يدوجو  هطاحا  تهج  زا  لاعتم  دـنوادخ  دـنوادخ : تبحم  یهارمه و  ب - 

اب وا  (، ) 649  ) متنک امنیا  مکعم  وه  و  زین : و  دراد ) هطاحا  يزیچ  ره  رب  دنوادخ  هک  دیشاب  هاگآ  (، ) 648  ) طیحم یش ء  لکب  هنا  الا  دیامرف :
ای نآ  دنک و  یم  باجیا  ناشیا  يارب  ار  یتیزم  نآ  هک  دراد  اهناسنا  زا  یـضعب  اب  یـصاخ  یهارمه  کی  نکل  دیـشاب ) هدوب  اج  ره  تسامش 

بلق زا  تسا  لاعتم  دـنوادخ  هب  تبـسن  كرد  عناوم  ندرک  فرطرب  يانعم  هب  ای  دـشاب و  یم  ار  ناـشیا  دـنوادخ  ندرک  کـمک  ياـنعم  هب 
يانعم دـیاش  دـننک و  یم  كرد  شیوخ  يدوجو  تیفرظ  هزادـنا  هب  ار  دـنوادخ  تیعم  هطاحا و  عناوم ،  نآ  ندـش  فرطرب  اب  هک  ناـشیا ، 

و (، ) 650  ) نیرباصلا عم  هللا  نا  اوربصا  و  دـیامرف : یم  تهج  نیا  زا  دـش ، نایب  هک  دـشاب  ینعم  نیمه  زین  ناشیا  هب  تبـسن  دـنوادخ  تبحم 
يانعم دیاش  و  دراد .) تسود  ار  نارباص  دـنوادخ  و  (، ) 651  ) نیرباصلا بحی  هللاو  زین : و  تسا )  نارباص  اب  دنوادخ  اریز  دـینک  هشیپ  ربص 

. دش نایب  هک  دشاب  تقیقح  نیا  تسا  هدش  رکذ  هرقب  هروس  هیآ 157  رد  هک  ناشنتفای  تیاده  ناشیا و  رب  یهلا  تمحر  تاولص و 
رد زین  ییاهلـضفت  ناشیا ،  هب  ایند  رد  یحور  بهاوم  رب  هوالع  هتـسیاش ،  ناگدنب  هب  شتیانع  هطـساو  هب  لاعتم  دـنوادخ  وکین : شاداپ  ج - 

 : هلمج زا  هک  دیامرف  یم  ناشیا  هب  ترخآ  ملاع 
(654  ) یهلا ناگتشرف  هنوگ  تمالـس  دروخرب  نینچمه  و  ررکم ، شاداپ  هب  ناشیا  ( 653  ) ندیسر زین  نارباص و  هب  اهـشاداپ  ( 652  ) نیرتهب

. دشاب یم  ناشیا  اب 
دننام یـصاخ ،  دارفا  هب  نآ  هطـساو  هب  تسا  يونعم  تاماقم  زا  یـضعب  تیانع  ربص ، مهم  رایـسب  راثآ  زا  یکی  یهلا :  تاـماقم  ءاـطعا  د - 
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(، 655  ) نونقوی انتایآب  اوناک  اوربص و  امل  انرماب  نودهی  ۀمئا  مهنم  انلعج  و  دیامرف : یم  دنوادخ  هچنانچ  لیئارـسا  ینب  يایبنا  هب  تماما  ماقم 
نینچمه و  دنتشاد .) نیقی  ام  تایآ  هب  هدرک و  ربص  هک  یماگنه  دندرک  یم  ام  رما  هب  تیاده  هک  میداد  رارق  ار  یناماما  لیئارـسا  ینب  زا  (و 

روط نامه  نک  ربص  (، ) 656  ) لسرلا نم  مزعلا  اولوا  ربص  امک  ربصاف  دیامرف : یم  هک  روط  نامه  دراد  ار  تفـص  نیا  ياضتقا  تلاسر  ماقم 
(. دندرک ربص  مزعلاولوا  نالوسر  هک 

ثحب هجیتن 

نیا اهیراتفرگ و  تامیالمان و  دوجو  اب  تسا  مزالم  اـیند  تیهاـم  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  زارف ، نیا  رد  هدـش  رکذ  بلاـطم  هب  هجوت  اـب 
ای دنوادخ و  هب  ندروآ  نامیا  لصا  رد  ای  هدرک  هدافتـسا  اهنآ  زا  دراد  رارق  كرد  هجوت و  زا  يا  هجرد  ره  رد  هک  تسا  رـشب  ناحتما  يارب 

شتمواقم ات  تسا  رتشیب  بئاصم  هب  وا  ءالتبا  تالامک ،  هب  ندیـسر  رد  دـشاب  الاب  ناسنا  تمه  رادـقم  ره  تیاهن  رد  شناـمیا و  داـیدزا  رد 
زا دوب  لفاغ  هفیرـش  فاصوا  نیا  ندرک  هدایپ  رد  لاعتم  دنوادخ  زا  نتفرگ  کمک  زا  لحارم  یمامت  رد  دـیابن  لاح  نیع  رد  دوش ، هدومزآ 

هتفرگ میرک  نآرق  زا  تقیقح  نیا  و  دـهد ، رارق  رباص  شیالب  لوزن  رد  ار  ام  سفن  هک  میهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  تراـیز  نیا  رد  تهج  نیا 
تسین لاعتم  دنوادخ  هب  زج  تربص  هتشاد و  ربص  و  (، ) 657  ) هللااب الا  كربص  ام  ربصا و  و  دیامرف : یم  شربمایپ  هب  دنوادخ  هک  اجنآ  هدـش 

مرکا ربماـیپ  يوـمع  هزمح  ترـضح  ندـش  هلثم  نآ  دوـب و  هدـش  دراو  ترـضح  نآ  رب  یگرزب  تبیـصم  هـک  دوـب  یتـقو  باـطخ  نـیا  و  ( 
. دراد ییازسب  ریثءات  نامیا  ندرک  دایز  رد  مه  دریگ و  یم  همشچرس  نامیا  زا  مه  ربص  تفص  نیاربانب  مالسلاامهیلع . 

یهلا ياهتمعن  يارب  رکش  کئامعن  لضاوفل  ةرکاش  متفه :  لصف 

رکش يانعم  لیلحت 

يارب ار  نآ  هک  تسا  لاعتم  دـنوادخ  قلطم و  ینغ  نارکیب  فاطلا  زا  تسه  هچ  ره  هک  درب  یم  یپ  لقاع  ناسنا  یتسه ،  ناهج  رد  تقد  اـب 
ریاس دوخ و  زا  هتـسناد و  قلطم  لامک  نآ  بناـج  زا  ار  اـهتمعن  یماـمت  هک  تسا  نآ  ناـسنا  ندوب  لـقاع  همزـال  هدـیرفآ و  بولطم  فدـه 

یناسحا فطل و  يرگید  هب  یناسنا  رگا  هک  روط  نامه  دیامن ، راهظا  یلاعت  قح  يارب  ار  نآ  هتـسادن و  ار  زیچ  چیه  دوخ  دـننام  تادوجوم 
هک هنوگ  نامه  دیامن ، بترتم  ار  شراثآ  دنک و  رارقا  رما  نیا  هب  هتـسناد و  يرگید  زا  ار  فطل  نآ  هک  تسا  نآ  تیناسنا  همزال  دـنک ، یم 
 ، تسا نینچ  نیا  زین  ناشدوجو  لاح  نابز  دـندرک و  یم  راهظا  یلاعت  قح  هب  تبـسن  ار  تقیقح  نیا  دنتـشاد  راـهظا  ناـبز  تادوجوم  رگا 
هک یلامک  هب  تبـسن  تسا  يزیچ  شیاتـس  حدم  اریز  تسا  رت  صاخ  دمح  حدم و  زا  و  ( 658  ) تسا تمعن  راهظا  روصت و  رکـش  نیاربانب 
نآ يزیچ  ندوب  تمعن  همزال  و  نآ ،  يرایتخا  لامک  ربارب  رد  تسا  يزیچ  شیاتـس  دـمح  يرایتخاریغ و  اـی  يراـیتخا  لاـمک  زا  معا  دراد 

(660  ) يونعم و  ( 659  ) يدام ياهتمعن  ياطعا  نایب  زا  سپ  لاعتم  دنوادخ  تهج  نیا  زا  دریگب  رارق  شنیرفآ  زا  فده  ریـسم  رد  هک  تسا 
: دـیامرف یم  هدرک و  نایب  یهلا  رکـش  هنیمز  ار  اوقت  نتـشاد  ییاج  رد  و  دـیوش ، دـنوادخ  رکاش  میداد  ار  اـهنیا  دـیامرف : یم  یهلا -  نید  - 
هک یلاح  رد  درک  يرای  ردب  گنج  رد -  ار  امش  دنوادخ  قیقحتب  و  (، ) 661  ) نورکشت مکلعل  هللا  اوقتاف  ۀلذا  متنا  ردبب و  هللا  مکرصن  دقلو 
یم وا  زا  يرازگرکش  ببـس  دنوادخ  يارب  تیدوبع  راهظا  هکنآ  هصالخ  دیوش ) وا  رازگرکـش  دیاش  دینک  ظفح  ار  ادخ  سپ  دیدوب  لیلذ 
ياج رد  و  شاب )  نارازگرکـش  زا  نک و  یگدـنب  ار  ادـخ  طـقف  هکلب  (، ) 662  ) نیرکاشلا نم  نک  دـبعاف و  هللا  لب  دـیامرف : یم  اریز  دـشاب 

اولکف تسا ،  هتـشاد  نایب  لاعتم  دنوادخ  یگدـنب  راهظا  هب  اهنت  ار  يرازگرکـش  هدرک و  یفرعم  تمعن  ياطعا  ار  يرازگرکـش  تلع  رگید 
هب دنوادخ  هچنآ  زا  هچنآ -  رد  دینک  فرـصتدیروخب  سپ  (، ) 663  ) نودبعت هایا  متنک  نا  هللا  ۀـمعن  اورکـشا  ابیط و  الالح  هللا  مکقزر  امم 

ماما زا  ریـصبوبا  یتیاور  رد  و  دیتسرپ ) یم  ار  وا  طقف  رگا  دـینک  رکـش  ار  وا  تمعن  تسا و  هزیکاپ  لالح و  هک  یلاح  رد  هدرک  يزور  امش 
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ضرع هلب ،  دومرف : دشاب ؟ رکاش  داد  ماجنا  ار  نآ  هدنب  یتقو  هک  تسا  يدح  هزادنا و  رکش  يارب  ایآ  : ) دنک یم  لا  ؤس  مالسلا  هیلع  قداص 
رد دـنوادخ  هچنآ  رد  رگا  و  لاـم ،  لـها و  رد  تسا  هداد  وا  هب  هک  یتـمعن  ره  رب  دـنک  شیاتـس  ار  دـنوادخ  دوـمرف : تسیچ ؟  نآ  مدرک ، 

لیاسو نیا -  هک  یـسک  نآ  تسا  هزنم  لج :  زع و  دـنوادخ  شیاـمرف  تسا  لـیبق  نیا  زا  دـنک و  ءادا  ار  نآ  تسا  یقح  هداد  وا  هب  شلاـم 
میارب تاریخ  زا  هچنآ  هب  تبسن  نم  اراگدرورپ  وا : مالک  تسا  لیبق  نیا  زا  زین  و  میتشادن ،  تردق  نآ  هب  ام  داد و  رارق  ام  رخسم  ار  هیلقن - 

وت و  یناکم -  رد  دورو  ماگنه  يا -  هدنخرف  ندروآ  دورف  روآ  دورف  ارم  اراگدرورپ  لاعتم :  دنوادخ  مالک  زین  و  مریقف ،  یتسرف  یم  دورف 
تدوخ فرط  زا  میارب  امن و  جراـخ  هناـقداص  نک و  دراو  هناـقداص  يراـک -  ره  رد -  ارم  اراـگدرورپ  زین ، و  یناگدـنروآ ،  دورف  نیرتهب 

((. 664  ) هد رارق  هدننک  يرای  ییاورنامرف 

رکش بتارم 

رکش بتارم 

شیارب رکـش  هدودحم  دـشاب  رتشیب  دـنوادخ  ياهتمعن  هب  ناسنا  یهاگآ  رادـقم  ره  هک  دوش  یم  مولعم  رکـش ، يانعم  ندـش  نشور  زا  سپ 
همعطم و یف  الا  هیلع  لج  زع و  هللا  معن  لضف  ملعی  مل  نم  دیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تهج  نیا  زا  دوب  دـهاوخ  رتعیـسو 

دنادن یندیشون  یکاروخ و  رد  زج  ار  شیوخ  رب  لج  زع و  دنوادخ  ياهتمعن  يرترب  هک  یسک  (، ) 665  ) هباذع اند  هملع و  رصق  دقف  هبرشم 
ضرالا و یف  ام  تاومـسلا و  یف  ام  مکل  رحـس  هللا  نا  اورت  ملا  دیامرف : یم  میرک  نآرق  و  تسا )  کیدزن  شباذع  هاتوک و  شملع  قیقحتب 

تسا هداد  رارق  امش  يارب  رخسم  تسا  نیمز  رد  اهنامسآ و  رد  هچنآ  دنوادخ  هک  دینیب  یمن  ایآ  (، ) 666  ) ۀنطاب ةرهاظ و  همعن  مکیلع  غبسا 
اهوصحت هللا ال  ۀمعن  اودعت  نا  و  دـیامرف : یم  ناسنا  هب  باطخ  رگید  ياج  رد  و  تسا )  هتخیر  ورف  امـش  رب  ار  ینطاب  يرهاظ و  ياهتمعن  و 

اب نیاربانب  تسا )  نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  انامه  دینک  هزادنا  دیناوت  یمن  دیرامـشب  ار  دنوادخ  تمعن  رگا  و  (، ) 667  ) میحر روفغل  هللا  نا 
: دوش یم  میسقت  هبترم  ود  هب  رکش  یلک ،  دید  کی 

يرهاظ رکش  لوا - 

زا دنوشن ، هدافتسا  دنوادخ  تیـصعم  رد  اهنآ  هک  تسا  نیا  هب  نآ  يادا  و  دوخ ، فارطا  رد  يرهاظ  ياهتمعن  هب  تسا  یحطـس  هجوت  نآ  و 
هیلع یلع  تسا )  تامرحم  زا  يرود  تمعن  رکـش  (، ) 668  ) مراحملا بانتجا  ۀمعنلا  رکش  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تهج  نیا 

باذع هدعو  شتیصعم  رب  دنوادخ  رگا  (، ) 669  ) ۀمعنل ارکش  یصعی  الا  بجی  ناکل  هتیصعم  یلع  هللا  دعوتی  مل  ول  دیامرف : یم  زین  مالـسلا 
 (. شیاهتمعن زا  يرازگرکش  تهج  هب  دوشن  تیصعم  هک  دوب  مزال  امتح  داد ، یمن 

ینطاب رکش  مود - 

رکـش یتـمعن  ره  هب  ندرب  یپ  هک  دوش  یم  لـصاح  دوخ  هیدوجو  نوئـش  رد  یتـسه و  ناـهج  رد  یهلا  ياـهتمعن  هب  قـیمع  هجوـت  اـب  نآ  و 
ار کی  ره  ربارب  رد  رکش  یهلا و  ياهتمعن  هب  تبسن  ار  ام  شنیب  ناشتاملعت  رد  مالسلا  مهیلع  همئا  تهج  نیا  زا  دبلط ، یم  ار  نآ  اب  بسانم 

یم ریدس  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رگید  تیاور  رد  تسا و  انعم  نیا  دـهاش  دـش  رکذ  رکـش  يانعم  رخآ  هک  یتیاور  دـنا ، هدرک  عیـسو 
تجح نآ  هک  دیناوتب  رگا  سپ  دوب ، دهاوخ  گرزب  وا  رب  ادخ  تجح  هکنیا  رگم  دوش  یمن  دایز  هاگ  چیه  یـسک  لام  ریدس ! يا  : ) دیامرف
ندرک هدروآرب  هطساو  هب  دومرف : مینک ؟  عفد  هنوگچ  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  درک : ضرع  ترضح  هب  دیهد ، ماجنا  دینک  عفد  ناتدوخ  زا  ار 

دایز : ) دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  و  (( 670 ...) دینک دروخرب  ییوکین  اب  اهتمعن  اب  ریدس ! يا  دومرف : سپس  ناتلاوما ،  زا  ناتناردارب  جئاوح 
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رب رگا  : ) دـیامرف یم  زین  و  (( 671  ) تسا رکـش  ياهرد  زا  نیا  اریز  يدرک  ادـیپ  يرترب  وا  رب  وت  هک  یـسک  هب  ندرک  مارکا  اـب  نک -  هجوت 
دـشاب رتشیب  یهلا  ياطعا  هب  تبـسن  ناسنا  نامیا  رادقم  ره  ((، 672  ) هد رارق  وا  رب  تردق  رکـش  ار  وا  زا  وفع  يدرک  ادیپ  تردـق  تنمـشد 

ماـما تهج  نیا  زا  تسـالتبم ،  نآ  هب  يرگید  هدـش  عفد  وا  زا  هک  یـضارما  هب  تبـسن  یتح  دوب  دـهاوخ  رتشیب  دـنوادخ  هب  تبـسن  وا  رکش 
ره : ) دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تهج  نودب  هدرک و  هجوت  يراتفرگ  صخـش  هب  هک  یـسک  ره  : ) دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص 
 ، هدرک التبم  وت  هب  هچنآ  زا  ارم  هک  ار  ییادخ  دمح  دیوگب  هبترم  هس  دمهفب  وا  هکنآ  نودب  هدرک و  هجوت  يراتفرگ  صخـش  هب  هک  یـسک 

هنحـص نینچ  اب  ههجاوم  رد  هتبلا  (( 673) دوش یمن  التبم  ـالب  نآ  هب  هاـگ  چـیه  درک ، یم  ـالتبم  ارم  تساوخ  یم  رگا  تسا و  هداد  تیفاـع 
مرادـن يرخف  وا  رب  هدرکن و  هرخـسم  ار  التبم  صخـش  نم   : ) هک درادـب  هضرع  دـنوادخ  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  شیامرف  قباطم  ییاه 

رد هک  یتالکـشم  نآ  هب  تبـسن  یتح  دـش  رت  يوق  شناـمیا  رگا  ناـسنا  (( 674  ) منک یم  دـمح  مدوـخ  رب  تمیظع  تمعن  رب  ار  وـت  نـکل 
نیا هب  ارم  هک  تسا  هتـشاد  رظن  رد  ار  یتحلـصم  امتح  وا  هک  دناد  یم  میکح  دنوادخ  هب  بستنم  نوچ  دنک  یم  رکـش  ار  دنوادخ  تساهنآ 
ماما تهج  نیا  زا  تسا -  ناهانگ  ندیـشخب  نانم  ؤم  مومع  هب  تبـسن  روما  نیا  ضورع  رد  تحلـصم  هتبلا  تسا - ،  هدرک  ـالتبم  تبیـصم 

: دومرف یم  درک ، یم  لاحشوخ  ار  وا  هک  دش  یم  دراو  وا  رب  يرما  یتقو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  : ) دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص 
رب دنوادخ  يارب  دـمح  دومرف : یم  درک ، یم  تحاران  ار  وا  هک  دـش  یم  دراو  وا  رب  يرما  یتقو  یلو  تمعن ،  نیا  رب  دـنوادخ  يارب  شیاتس 

یهلا ياهتمعن  زا  مدرم  مومع  دزن  رد  هک  روما  نیرت  یئزج  هب  تبسن  مالسلا  مهیلع  همئا  تارـضح  هک  دوب  هاگدید  نیا  اب  ((، 675  ) لاح ره 
لاعتم دنوادخب  تبسن  ناشیا  نامیا  قمع  زا  تیاکح  ناشیا  ینابز  رکـش  هک  يا  هنوگ  هب  دندرک  یم  رکـش  ار  دنوادخ  دیآ  یمن  باسح  هب 
تهج نیا  زا  دنتـسناد ، یم  دـنوادخ  ياهتمعن  زا  دـنوادخب و  یهتنم  تاظحل  مامت  رد  ار  ناهج  روما  عیاـقو و  یماـمت  ناـشیا  هک  دـنک  یم 

در نم  رب  ار  نآ  دنوادخ  رگا  : ) دندومرف دوب  هدش  مگ  ترضح  نآ  بسا  دندمآ و  نوریب  دجسم  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : يوار 
نآ هب  یصخش  هللادمحلا ،  دومرف : ترضح  دش ، ادیپ  بسا  هک  تشذگن  يزیچ  دیوگ : يوار  درک ، مهاوخ  ءادا  ار  وا  رکـش  قح  امتح  دنک 

هللادمحلا متفگ :  يدینشن  ایآ  دندومرف : ترضح  درک ، مهاوخ  ءادا  ار  دنوادخ  رکش  قح  دیدومرف : امش  موش  تیادف  درک ، ضرع  ترضح 
هب ـالتبم  دـنک  لـمع  شمزاول  هب  هتـسناد و  دـنوادخ  هب  بستنم  ار  نآ  دـهدب و  ار  یتمعن  ناـسنا  هب  دـنوادخ  رگا  هاگدـید  نیا  اـب  ((. 676)

متساوخ ادخ  زا  : ) درک ضرع  ترـضح  هب  هک  يوار  باوج  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  روط  نامه  دوش  یمن  درگ  بقع  جاردتـسا و 
((. 677  ) تسین جاردتسا  دشاب  دمح  اب  رگا  دومرف  دشاب ، جاردتسا  نیا  مسرت  یم  دیامرف و  تیانع  نم  هب  هناخ  دنزرف و  لام و 

رکش تقیقح 

هب تسا  یلاعت  قح  شیاتـس  نامه  رکـش  تقیقح  هک  دوش  یم  مولعم  تسا  نطاب  رهاظ و  هلحرم  ياراد  رکـش  هک  دش  نشور  هکنیا  زا  سپ 
يارب یلاعت  قح  شیاتـس  دوخ  باسح  نیا  يور  دشاب ، ضیف  طیاسو  ای  روما  هطـساو  هب  دنچ  ره  تسا  هدرک  روهظ  وا  زا  هک  یلامک  تهج 

دقف ۀـمعنلا  یلع  هللا  دـمح  نم  دومرف : هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  زا  يوار  هک  روط  ناـمه  دراد ، تیعوضوم  نم  ؤم  ناـسنا 
زا رترب  دمح  هدرک و  رکش  ار  وا  سپ  دنک  شیاتس  شتمعن  رب  ار  دنوادخ  هک  یـسک  (، ) 678  ) ۀمعنلا کلت  نم  لضفا  دمحلا  ناک  هرکش و 
نآ سپـس  تسا و  دـنوادخ  بناـج  زا  اـهتمعن  نیا  هک  تسا  یبـلق  تفرعم  نیمه  رکـش ، قـقحت  رد  لـصا  تهج  نیا  زا  تسا .)  تمعن  نآ 
اهنآ وا  دهدب و  وا  هب  یتمعن  دـنوادخ  هک  یـسک  : ) دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  روط  نامه  تسا ،  ندرک  يراج  نابز  رب  ار  شیاتس 

لامعا تقیقح  اریز  درادـن ، يا  هدـیاف  نادـنچ  ییاهنت  هب  ینابز  رکـش  و  (( 679  ) تسا هدروآ  اـجب  ار  ناشرکـش  سپ  دسانـشب  شبلق  اـب  ار 
تسا و رازگرکش  دناد و  یم  دنوادخ  زا  ار  نآ  تسا و  تیفاع  لاح  رد  هک  یسک  تهج  نیا  زا  دراد ، نآ  كرد  بلق و  هجوت  هب  یگتـسب 

هیلع قداص  ماما  هک  روط  نامه  تسا  یکی  ناشرجا  دـناد  یم  لاعتم  دـنوادخ  هب  یهتنم  ار  ءـالتبا  نآ  تسا و  رباـص  هک  يراـتفرگ  صخش 
دـشاب رکاش  هک  یتمعن  بحاص  تسا و  رباص  يالتبم  يارب  هک  دراد  ار  يرجا  ناـمه  رکاـش ، تبفاـع و  لاـح  رد  صخـش  : ) دومرف مالـسلا 
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هکنیا هب  هجوت  اب  دنوش  یم  ناسنا  هب  یتالامک  ندناسر  هطساو  هک  نارگید  زا  يرازگساپس  نیاربانب  (( 680) دراد ار  عناق  مورحم  رجا  نامه 
 - مینک کمک  رگیدـکی  هب  اهیدـنمزاین  عفر  رد  میوش و  رثءاتم  رگیدـکی  زا  هک  تسا .  هداد  رارق  يا  هنوگ  هب  ار  ام  تقلخ  لاعتم  دـنوادخ 

لاعتم دـنوادخ  تسا و  طیاسو  قح  ندرک  عیاض  یلک ،  روط  هب  طیاسو  نیا  هب  هجوت  مدـع  دوش و  یم  بوسحم  دـنوادخ  زا  يرازگـساپس 
يرازگـساپس مدـع  بجوم  طیاسو  زا  ندرکن  يرازگـساپس  تهج  نیا  زا  دوش ، هدایپ  طیاسو  هار  زا  شتیبوبر  هک  تسا  هدرک  ررقم  انیوکت 

دنوادخ دراد ، تسود  ار  يرازگرکـش  هدنب  ره  دـنوادخ  : ) دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هک  روط  نامه  دوش  یم  زین  یلاعت  قح  زا 
يرازگرکـش وت  زا  هکلب  دیوگ : یم  يدرک ؟  يرازگرکـش  ینالف  زا  ایآ  دیامرف : یم  شناگدنب  زا  يا  هدـنب  هب  تمایق  زور  یلاعت  كرابت و 

يارب امـش  نیرترکاش  ادخ  يارب  امـش  نیرترکاش  دومرف : سپـس  يدرکن ،  رکـش  ار  وا  اریز  يدرکن  رکـش  ارم  دیامرف : یم  دنوادخ  مدرک ، 
لازنا ءایبنا و  لاسرا  هطساو  هب  ار  اهناسنا  وا  اریز  تسا  يراج  زین  لاعتم  دنوادخ  یعیرشت  تیبوبر  رد  یتح  بلطم  نیا  ((. 681  ) تسا مدرم 

رد ( 683) دیحوت رانک  ار  ناشیا  زا  تعاطا  هدرک و  یفرعم  ( 682  ) شیوخ زا  تیعبت  ینآرق  تایآ  رد  ار  ناشیا  زا  تیبرت  تیاده و  بتک ، 
اب سپ  دوب . دـهاوخ  ناشیا  هب  تبـسن  رکـش  تقیقح  نیا  هک  تسا  هداد  رارق  ناشیا  تلاسر  ( 684) رجا ار  نآ  تسا و  هدرک  ناـیب  تیدوبع 

یلاعت قح  ياهتمعن  تالامک و  هک  تروص  نیا  هب  دشاب  رتشیب  تمعن  بحاص  هب  تبسن  شتفرعم  رادقم  ره  ناسنا  رکـش ، تقیقح  هب  هجوت 
یم مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  روط  نامه  دهد  ماجنا  هتسناوت  ار  وا  رکش  قح  دنادب ، وا  زا  یتمعن  زین  ار  دوخ  رکـش  یتح  دنیبن  دودحم  ار 

؛ اراگدرورپ دنک : یم  ضرع  نک ،  ءادا  ارم  رکش  قح  یسوم ؛  يا  درک : یحو  مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  هب  لج  زع و  دنوادخ  : ) دیامرف
یسوم يا  دومرف : دنوادخ  يا ؟  هداد  نم  هب  یتمعن  نآ  هب  وت  هکنیا  رگم  تسین  يرکـش  چیه  هکیلاح  رد  منک  ءادا  ار  وت  رکـش  قح  هنوگچ 

هدش هدیمان  روکش  هدنب  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  تهج  نیدب  و  (( 685  ) تسا نم  زا  زین  نآ  هک  یتسناد  نوچ  يدرک  رکـش  ارم  نـآلا   ؛
یف ۀیفاع  وا  ۀـمعن  نم  یب  تحبـصا  ام  مهللا  : ) دـناوخ یم  هناقداص  ار  اعد  نیا  ماش  حبـص و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هدومرف  هب  اریز  تسا 
ماما سپس  (( 686  ) اضرلا دـعب  یـضرت و  یتح  بر  ای  یلع  اهب  رکـشلا  کل  دـمحلا و  کل  کل ،  کیرـشال  كدـحو  کنمف  ایند  وا  نید 

يا هدرک  ادا  تسا  هدومرف  تیانع  بش  زور و  نآ  رد  دنوادخ  هک  ییاهتمعن  رکش  ییوگب  ار  اعد  نیا  رگا  : ) دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص 
بحاـص وا  نوـچ  هکلب  دـنکن  رکـش  ار  وا  تسا  هداد  تمعن  وا  نوـچ  هک  يا  هنوـگ  هب  دور  رتـالاب  یلاـعت  قـح  هب  ناـسنا  تـفرعم  رگا  و  (. 
تفرعم زا  يا  هیلاع  تاجرد  هب  هدنب  نیا  شنیب  اجنیا  دیامن ، یگدـنب  هدرک و  رکـش  ار  وا  درادـن  چـیه  شدوخ  تسا و  دودـحمان  تالامک 

دبای یم  ار  تقیقح  نیا  هدرک و  فرطرب  ار  وا  دوخ و  نیب  ياه  هدرپ  دنوادخ  دوش و  یم  یلاعت  قح  هدـش  باختنا  هک  يا  هنوگ  هب  هدیـسر 
زا یکی  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هتفای و  ققحت  دـنوادخ  هدـش  كاپ  ناگدـنب  نیـصلخم و  يارب  تفرعم  زا  هجرد  نیا  هک  روط  نامه 

تسا یهلا  ياهتمعن  رازگرکش  (، ) 687  ) میقتسم طارـص  یلا  هاده  هابتجا و  همعنال  ارکاش  دیامرف : یم  وا  هرابرد  نآرق  هک  دشاب  یم  ناشیا 
هب ار  دنوادخ  دنتسه  يا  هدع  و  : ) دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  تهج  نیا  زا  هدومرف )  شتیاده  میقتسم  هار  هب  هدرک و  باختنا  ار  وا  ادخ  ، 

دـنوادخ و ریغ  زا  اریز  (( 688  ) تسا ناگدازآ  یگدـنب  نیا  تشهب -  هب  عمط  اـی  باذـع  سرت  زا  هن  دـننک -  یم  یگدـنب  وا  رکـش  رطاـخ 
تـسا تاذلاب  بوبحم  یتاذ و  قلطم  لالج  لامج و  بحاص  تسا و  یگدـنب  لها  نوچ  ار  وا  و  دـنا ، هدـش  دازآ  یهلا  صلاخ  ياه  هزیگنا 

ربانب دوب و  هنوگ  نیا  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  روط  نامه  ( 689) دنا هدوب  هنوگ  نیا  مالـسلا  مهیلع  همئا  دننک ، یم  یگدنب 
هب ار  دوخ  ارچ  درک : ضرع  ترضح  هب  هک  یماگنه  هشئاع ،  باوج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ   : ) مالـسلا هیلع  رقاب  ماما  شیامرف 

هدـنب ایآ  دـندومرف : دـیرادن -  یهانگ  تسا - ؟  هدـیزرمآ  ار  امـش  هدـنیآ  هتـشذگ و  ناهانگ  دـنوادخ  هکنآ  لاـح  دـیزادنا و  یم  تمحز 
((. 690 (؟  مشابن يرازگرکش 

تفرعم رادقم  ره  دراد  لاعتم  دنوادخ  هب  ناسنا  تفرعم  هب  یگتسب  تسا و  یتاجرد  ياراد  زین  رکـش  تقیقح  هک  دش  نشور  تانایب  نیا  اب 
. دوب دهاوخ  رتقیمع  زین  رکش  تقیقح  دشاب  رت  قیمع 

رکش راثآ  مزاول و 
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رکش راثآ  مزاول و 

یم بترتم  ناسنا  رب  نآ  زا  دعب  ای  دراد و  هارمه  هب  ار  يرگید  هفیرش  تالاح  فاصوا و  زا  يرس  کی  یناسفن  هفیرـش  فاصوا  زا  کی  ره 
زا مزاول و  هب  لوا  هتـسد  زا  دـنوش . یم  بترتم  فاصوا  نیا  موادـت  اب  راثآ  نیا  اـعون  هتبلا  تسا  نینچ  نیا  زین  رکـش  فص  هب  تبـسن  دوش .

: زا دنترابع  اهنآ  مینک و  یم  ریبعت  راثآ  هب  مود  هتسد 

تمکح ندوب  اراد  - 1

ار نآ  هک  یـسک  هک  تسا  یمهم  يایازم  ياراد  نآ  دنـشاب و  یم  هک  هنوگ  نآ  تسا  ءایـشا  هب  یهاـگآ  میرک ،  نآرق  ریبعت  رباـنب  تمکح 
نم ۀمکحلا  یتوی  هّلل  هّلل  دیامرف : یم  میرک  نآرق  هک  روط  نامه  دهد ، یم  وا  هب  ار  نآ  زین  دنوادخ  هدـش و  لمءات  ریثک  ریخ  هب  دـشاب  اراد 
نآ رب  هک  تسا  نامقل  ترـضح  هدـش  هداد  تمکح  وا  هب  هک  یناـسک  زا  یکی  و  (، 691  ) اریثک اریخ  یتوا  دـقف  ۀـمکحلا  ؤی ت  نم  ةاشی و 

نامقل هب  قیقحتب  و  ( ) 692  ) رکـشا هللا نا  ۀمکحلا  نامقل  انیتآ  دقل  و  دنوادخ ، ندرک  رکـش  زا  تسا  ترابع  هک  دوش  یم  بترتم  يا  همزال 
تخانـش دراد  مزال  نآ  دـشاب و  یم  شیوخ  بسانم  ياـج  رد  زیچ  ره  نداد  رارق  رکـش ، نوچ  و  نک ،)  رکـش  ار  ادـخ  هک  میداد  تمکح 

يرکـش اج  ره  دنتـسه ، نیمزالتم  رکـش  اب  تمکح  نتـشاد  سپ  دشاب ، مولعم  تقلخ  ماظن  رد  مادـک  ره  هاگیاج  هک  يا  هنوگ  هب  ار  ءایـشا 
. دشاب مءاوت  رکش  اب  دیاب  دراذگب  ریثءات  هدوب و  دوجوم  دهاوخب  تمکح  رگا  تسا و  دوجوم  تمکح  دشاب 

تمعن ندش  دایز  - 2

رثا اریز  دوش  یم  دـنم  هرهب  نآ  زا  شبحاص  هک  تسا  تمعن  ندـش  دایز  تسا  هداد  هدـعو  نآ  هب  دـنوادخ  هک  رکـش  یمتح  راـثآ  زا  یکی 
نم و  دـیامرف : یم  هک  روط  نامه  تسا  زاین  یب  ناشراثآ  ءایـشا و  یمامت  زا  دـنوادخ  هک  یلاـح  رد  دـسر  یم  هدـنب  هب  یلاـعت  قح  زا  رکش 

دزرو رفک  هک  یسک  هدرک و  رکش  شیوخ  يارب  دنک  رکش  هک  یـسک  و  (، ) 693  ) دیمح ینغ  هللا  ناف  رفک  نم  هسفنل و  رکشی  امناف  رکـشی 
هک ار  یماـگنه  نـک  داـی  و  (، ) 694  ) مکندـیزال مترکـش  نئل  مکبر  نذاـت  ذا  و  دـیامرف : یم  زین  و  تـسا )  هدـش  هدوتـس  زاـین  یب  دـنوادخ 
یم هفیرـش  هیآ  ریـسفت  رد  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  منک .)  یم  دایز  ار  امـش  اـمتح  دـیرازگ  رکـش  رگا  هک  درک  نـالعا  ناـتراگدرورپ 

 ( تسا هدـش  هداد  وا  هب  مه  تمعن  ندـش  دایز  دـشاب  هدـش  هداد  وا  هب  رکـش  هک  یـسک  (، ) 695  ) ةدایزلا یطعا  رکـشلا  یطعا  نم  دـیامرف :
نیمضت نآ  هب  تبـسن  رکـش  اب  زین  تمعن  موادت  هک  دوش  یم  هدافتـسا  اهنآ  زا  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  هدش  دراو  دایز  بلطم  نیا  رد  تایاور 
ترکـش اذا  ۀمعنلل  لاوزال  هنراف  دیامرف : یم  دوخ  دالوا  زا  یـضعب  هب  شـشرافس  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هک  روط  نامه  تسا .  هدـش 

ار تمعن  يارب  تیلها  هنیمز  رکش  اریز  دوش  یم  زین  نارگید  زا  رکشت  لماش  بلطم  نیا  دوش ) یمن  لیاز  ینک  رکش  هک  ار  یتمعن  (، ) 696)
ینب ای  دیامرف : یم  هتـشذگ  شرافـس  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هک  روط  نامه  دنک  یم  بذج  دوخ  فرط  هب  ار  اهنآ  دـهد و  یم  روهظ 

تمعن دهد و  یم  یتمعن  وت  رب  هک  یسک  هب  تبسن  نک  رکش  ار  ادخ  مدنزرف  (، ) 697  ) كرکش نم  یلع  معنا  کیلع و  معنا  نمل  هللا  رکشا 
معنا نم  یلع  قح  دومرف : ترـضح  هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  زین  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  و  دنک ) رکـش  ار  وت  هک  یـسک  رب  هدـب 

معنملا ۀبحم  ۀمعنلا و  ۀفرعم  هیلعف  هناسل  کلذ  نع  لک  ناف  ءانثلا  نسحی  نا  هیلعف  هعسو  کلذ  نع  رـصق  ناف  معنملا  ةافاکم  نسحی  نا  هیلع 
هدنهد تمعن  هب  تبـسن  هکنیا  هدـش  هداد  تمعن  هک  یـسک  رب  تسا  مزال  (، ) 698  ) لهاب ۀـمعنلل  سیلف  کلذ  نع  رـصق -  رـصق -  ناف  اهب ،

دیاب دوب ، ناوتان  راک  نیا  زا  شناـبز  رگا  دـنک و  وکین  حدـم  ار  وا  دـیاب  سپ  دوب  رـصاق  نآ  هب  تبـسن  شناوت  رگا  سپ  دـنک  وکین  یفـالت 
(. درادن ار  تمعن  تیلها  دوب -  رصاق  اهنیا  یمامت  زا  درک -  یهاتوک  راک  نیا  زا  درادب و  تسود  ار  هدنهد  تمعن  هتخانش و  ار  تمعن 
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رکاش ناسنا  زا  دنوادخ  رکشت  - 3

هدرک رکشت  یناسنا  نینچ  زا  شلضفت  يور  زا  دنوادخ  هک  تسا  نآ  وا  قوقح  يادا  یلاعت و  قح  ياهتمعن  رکش  مهم  رایـسب  راثآ  زا  یکی 
نا مکباذعب  هللا  لعفی  ام  دیامرف : یم  نآرق  رد  هچنانچ  دوب  دهاوخ  دـنوادخ  زا  هدـنب  رکـش  زا  ریغ  هدـنب  زا  دـنوادخ  رکـش  هک  يا  هنوگ  هب 

رکاش دنوادخ  دیروآ و  نامیا  دینک و  رکـش  رگا  امـش  باذع  هب  دراد  راکچ  دـنوادخ  (، ) 699  ) امیلع ارکاـش  هللا  ناـک  متنمآ و  مترکش و 
نآ تشگزاب  هک  تسا  هدرک  یفرعم  روکش  یناگدنب  هب  تبسن  ار  لاعتم  دنوادخ  ( 700  ) میرک نآرق  يرگید  دراوم  رد  هتبلا  تسا )  هاگآ 
زا هدرپ  ناشیا  يارب  هک  دـشاب  نیا  شرکاش  ناگدـنب  هب  تبـسن  لاعتم  دـنوادخ  ندوب  رکاش  دـیاش  دـشاب ، یم  دـش  هتفگ  هک  ییاـنعم  هب  زین 
. دننیب یم  تمعن  اب  ار  معنم  تقیقح  رد  هدوبن و  ادج  نآ  زا  معنم  هک  يا  هنوگ  هب  دننیب  یم  معنم  هب  رقف  نیع  ار  تمعن  هتشادرب و  شتمعن 

نارگید هب  ماعنا  - 4

شیارب تمعن  ماود  اـت  دـشاب  هتـشادن  یعنم  نارگید  هب  تبـسن  اـهنآ  زا  شبحاـص  هک  تسا  نآ  یهلا  ياـهتمعن  رکـش  ياـه  هناـشن  زا  یکی 
ندرک ماعنا  اـهتمعن  رکـش  نیرتوکین  (، ) 701  ) اـهب ماـعنالا  معنلا  رکـش  نسحا  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  تهج  نیا  زا  دوـش  نیمـضت 

ار نآ  رکـش  قـیقحتب  يداد  يرگید  هب  ار  تمعن  هک  یتـقو  (، ) 702  ) اهرکـش تیـضق  دقف  ۀمعنلاب  تمعنا  اذا  دـیامرف : یم  زین  و  تساهنآ ) 
 (. يا هداد  ماجنا 

الب لوزن  زا  يریگولج  - 5

یم مالـسلا  هیلع  یلع  هک  روط  ناـمه  دوش  یم  شبحاـص  رب  باذـع  ـالب و  ندیـسر  زا  عناـم  رگید ، ياـهتمعن  بلج  رب  هوـالع  ندرک  رکش 
(. دوش یم  اهباذع  اهتمقن و  زا  هدنرادزاب  یهلا  ياهتمعن  رکش  (، ) 703  ) مقنلا نم  ۀمصع  معنلا  رکش  دیامرف :

ندرکن رکش  راثآ 

ندرکن رکش  راثآ 

یب یمهفن و  هناـشن  ـالقع  رظن  زا  هکنیا  رب  هوـالع  شتمعن  يارب  معنم  ندرکن  رکـش  هک  دـیآ  یم  تسد  هـب  تاـیاور  تاـیآ و  رد  تـقد  اـب 
هک تسا  ییادخ  يارب  دمح  : ) دیامرف یم  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  هک  روط  نامه  دشاب  یم  هدش  هداد  تمعن  یـصخش  یتسپ  یتیـصخش و 

شیاهتمعن رد  ناشیا  درک ، یم  عنم  اهنآ ، رب  شدایز  ياهتمعن  شزیر  یپاـیپ و  ياـهتنم  هب  تبـسن  شـشیاتس  تخانـش  زا  ار  شناگدـنب  رگا 
زا امتح  دندش  یم  روط  نیا  رگا  دندرک و  یمن  ار  شرکـش  دنداد و  یم  هعـسوت  شقزر  رد  دـندرک و  یمن  شیاتـس  ار  وا  هدرک و  فرـصت 

هارمگ هکلب  دنتسین  نایاپراهچ  زج  ناشیا  دنک : یم  فیـصوت  ادخ  هک  دندش  یم  روط  نامه  هدش و  جراخ  نایاپراهچ  زرم  هب  تیناسنا  زرم 
: زا دنترابع  اهنآ  نیرت  مهم  هک  دوش  یم  بترتم  نآ  رب  زین  يراثآ  ((. 704) دنرت

تمعن لاوز  - 1

مدـع مهم  راثآ  زا  یکی  دـنراد . یبولطمان  راثآ  زین  یقالخا  لیاذر  دـنراد  یبولطم  یترخآ  ییایند و  راثآ  یقـالخا  لـیاضف  هک  روط  ناـمه 
مه تیصاخ  زا  وا  هب  تبـسن  رگا  هکلب  دوش  مودعم  شبحاص  يارب  تمعن  نآ  هک  تسین  نیا  نآ  يانعم  تسا  تمعن  نآ  ندش  لیاز  رکش ،
هک یـسک  دننام  دشاب . یم  تمقن  هب  تمعن  لیدبت  نیا  تسا و  رت  تخـس  وا  يارب  شباذع  ماگنه  نیا  رد  تسا و  ندش  لیاز  دـننام  دـتفایب 

تسا مورحم  شدوخ  نوچ  نکل  دنوش  یم  دنم  هرهب  نآ  زا  نارگید  دنیب  یم  دنیشن و  یم  دوخ  نیگنر  هرفس  رـس  هکنیا  اب  دراد  هدعم  مخز 
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دیدشل یباذـع  نا  مترفک  نئل  و  تسا ،  هدـیمان  رفک  ار  یتلاح  نینچ  میرک  نآرق  تهج  نیا  زا  تسا ،  كاندرد  هرظنم  نیا  ندـید  وا  يارب 
یم زین  مالـسلا  هیلع  یلع  تسا .  هدـناشوپ  معنم  اب  شطاـبترا  زا  ار  تمعن  اریز  تسا ،)  دـیدش  مباذـع  اـنامه  دـیزرو  رفک  رگا  و  (، ) 705)

، اهنآ زا  تسا  دنوادخ  قوقح  ندادن  هطساو  هب  اهتمعن  ندش  لیاز  (، ) 706  ) اهرکش یف  ریصقتلا  اهنم و  هللا  قوقح  عنمب  معنلا  لاوز  دیامرف :
یلا مکنع  لقتنی  نا  اورذـحا  معنلا و  راوج  اونـسحا  دـیامرف : یم  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  و  تساهنآ ،)  رکـش  يادا  رد  ریـصقت  و 

(، 707  ) لبقاف یش ء  ربدا  ام  لق  لوقی :  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ناک  و  لاق :  هیلا ،  عجرت  نا  تداکف  دحا  نع  لقتنی  مل  اهنا  اما  مکریغ ، 
یمن لقتنم  یسک  زا  نآ ،  هاگ  چیه  هک  دیشاب  هاگآ  دوش ، لقتنم  امـش  ریغ  هب  امـش  هکنیا  زا  دیزیهرپب  دیرادب و  وکین  ار  اهتمعن  یگیاسمه  )

هب تبـسن  نانخـس  نیا  دنک ) يور  هرابود  درک  تشپ  هک  يزیچ  دوش  یم  مک  دومرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ددرگرب . وا  هب  هرابود  هک  دوش 
دننک یمن  ادیپ  موادت  دشن  ماجنا  اهنآ  رکـش  دـندش و  لصاح  رگا  هک  یحور  تالاح  يونعم و  ياهتمعن  هژیوب  تسا  یهلا  ياهتمعن  یمامت 

. دنوش یم  هتفرگ  ناسنا  زا  و 

شبحاص ررض  رب  تمعن  تداهش  - 2

رب تسا  یتـبوقع  کـی  دوخ  نیا  هک  دوش - . یم  نارگید  هب  شلاـقتنا  نآ و  لاوز  بجوم  هکنیا  رب  هوـالع  اـهتمعن  هب  تبـسن  ندرکن  رکش 
ؤم ار  وا  دهد و  یهاوگ  شبحاص  ررض  رب  هدش  لیاز  تمعن  هک  دوش  یم  بجوم  تسا  هدومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  روط  نامه  شبحاص 
لبق معنلا  ۀبحص  اونسحا  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  هک  روط  نامه  دنکن -  هبوت  رگا  دنک -  مهارف  ار  شیگدنمرش  بجوم  دنک و  هذخا 

هدش و لیاز  اهنآ  اریز  دیرمش ، وکین  شییادج  زا  لبق  ار  اهتمعن  تبحاصم  (، ) 708  ) اهیف لمع  امب  اهبحاص  یلع  دهشت  لوزت و  اهناف  اهقارف ،
دنوادـخ نانمـشد  هک  : ) دـیامرف یم  میرک  نآرق  تهج  نیا  زا  تسا )  هدرک  لمع  اهنآ  رد  هچنآ  هب  دـنهد  یم  تداهـش  شبحاص  ررـض  رب 
یملسم هلئسم  اهتمعن  زا  لا  ؤس  هلئـسم  و  (( 709) دنهد یم  تداهـش  ناشیا  ررـض  رب  ناشیاهتـسوپ  مشچ و  شوگ و  دنور  یم  منهجب  یتقو 

یم لا  ؤـس  تمعن  زا  تماـیق  زور  اـمتح  و  (، ) 710  ) میعنلا نع  ذـئموی  نلئـستل  مل  دـنراد ، تلـالد  نآ  هب  تاـیاور  میرک و  نآرق  هک  تـسا 
ترـضح هک  دـنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  مالـسلا  مهیلع  شراوگرزب  ناردـپ  هطـساو  هب  رفعج  نب  یـسوم  و  دـیوش )

هدرب نیب  زا  يزیچ  هچ  رد  هک  شرمع  زا  دوش : یم  لا  ؤس  زیچ  راـهچ  زا  هکنیا  رگم  دراد  یمنرب  مدـق  زا  مدـق  تماـیق  رد  يا  هدـنب  : ) دومرف
زا و  تسا ؟  هدرک  قاـفنا  يزیچ  هچ  رد  هدروآ و  اـجک  زا  هک  شلاـم  زا  و  هدرک ؟  شا  هدوـسرف  يزیچ  هچ  رد  هـک  شیناوـج  زا  و  تـسا ؟ 

((. 711  ) مالسلا مهیلع  تیب  لها  ام  تبحم 

ربق راشف  - 3

هک روط  نامه  تسا  ربق  راشف  هلئسم  یهلا ،  ياهتمعن  نارفک  رثا  رد  هتشذگ ،  روما  رب  هوالع  دوش  یم  دراو  ناسنا  رب  هک  ییاهباذع  زا  یکی 
ةرافک نم  ؤملل  ربقلا  ۀطغض  دومرف : هک  دنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلا  مهیلع  شناردپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

 (. تسا هدرک  عیاض  هک  تسا  ییاهتمعن  هرافک  نم  ؤم  يارب  ربق  راشف  (، ) 712  ) معنلا عییضت  نم  هنم  ناک  امل 

ثحب هجیتن  هصالخ و 

زا هک  دنکن  لفاغ  نآ  هدـننکءاطعا  زا  ار  وا  اهتمعن  هک  دـنک  یعـس  دـیاب  اهتمعن ، هب  هجوت  ماگنه  نم  ؤم  ناسنا  هتـشذگ ،  تانایب  هب  هجوت  اب 
و (( 713  ) تمعن هب  یمرگرـس  یلاحـشوخ و  زا  تمعن  رکـش  هب  وش  لوغـشم  : ) دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  هک  روط  ناـمه  دـنامزاب  نآ  رکش 

دنک رکش  ار  اهنآ  رگا  تسا و  هتفرگارف  ار  ناسنا  دوجو  ياپارس  هکلب  تسین  يرهاظ  روما  هب  دودحم  یهلا  ياهتمعن  هک  دشاب  هتـشاد  هجوت 
هک دوب  دهاوخ  وا  رکاش  دنوادخ  هک  دنادب  دشک و  یم  باذع  هودنا و  شقارف  رد  هدـش و  مورحم  دـنک  نارفک  رگا  دـیازفا و  یم  دـنوادخ 
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اهتمعن رکش  همزال  تسا و  دنوادخ  رکش  تاببسم  بابسا و  هب  تبسن  رکش  نیا  رب  هوالع  دراد ، يروصت  لباقریغ  راثآ  هدنب ،  زا  یهلا  رکش 
رکاش ار  شـسفن  هک  دشاب  نیا  ناهاوخ  لاعتم  دنوادخ  زا  دشن و  رورغم  یهلا  ياهتمعن  هب  تبـسن  و  شا ،  نیقحتـسم  هب  تساهنآ  ندـناسر 

یم دایز  ار  رعـش  نیا  زین  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هدـمآ و  هللا  نیما  تراـیز  زا  زارف  نیا  رد  هک  روط  ناـمه  دـهد  رارق  شا  هلـضاف  ياـهتمعن 
(: 714) دندناوخ

رتغتالف ریخ  یف  تنک  اذا 
ممت ملس و  مهللا  لق  نکلو  هب 

وشم رورغم  نآ  هب  یتسه  يریخ  رد  یتقو 
نک شمامت  رادب و  ملاس  ار  نآ  ایادخ  وگب  نکلو 

شـسواسو اـب  ار  نآ  زین  ناطیـش  دراد و  قوس  یلاـعت  قح  تلفغ  نارفک و  فرط  هب  یعیبـط  روـط  هب  یناـسنا  سفن  تروـص  نیا  ریغ  رد  و 
یبای یمن  رازگرکـش  ار  ناشیا  رثکا  وت  هک  : ) دـنک یم  ضرع  دـنوادخ  هب  شدوخ  هک  روط  نامه  دـیآ  یم  فرط  راهچ  زا  هدرک و  تیوقت 

هک نیمه  دشاب  ( 716  ) نیرکاش زا  تفای  تاـجن  رگا  هک  دـنک  یم  دـهع  دوخ  اـب  دریگ و  یم  رارق  اهیتخـس  رد  هک  مه  یهاـگ  و  ((، 715)
یهلا ياهتمعن  هب  تبسن  زین  ام  نیاربانب  دور . یم  ءایشا  اب  هنوگ  لالقتسا  طابترا  كرـش و  لابند  هتفرگ  ارف  ار  وا  تلفغ  دنک  یم  ادیپ  تاجن 

هک هنوگ  نآ  مینک ،  شرکـش  قح  زا  زجع  هب  رارقا  یلاعت  قح  هاگـشیپ  رد  و  تسا -  نینچ  نیا  زین  اعقاو  هک  مینادب -  رـصقم  دـیاب  ار  دوخ 
: دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هک  روط  نامه  میریگ ،  رارق  یلاـعت  قح  رمتـسم  هجوت  دروم  اـت  دـنا  هدوب  دـنوادخ  مزعلاولوا  ياـیبنا 

میناوت یم  تقو  هچ  ای  میهد ،  ماـجنا  ار  شدـمح  میناوت  یم  هنوگچ  سپ  ( ) 717 ( ؟  یتم ال ، هرکـش ؟  يذون  یتم  ما  هدـمح ،  قیطن  فیکف 
ینیبدوـخ ناـیغط و  زا  اـت  مینادـب  وا  زا  زین  ار  رکـش  ماـهلا  مینک ،  رکـش  ار  وا  رگا  و  ناوـت )؟  یم  یتـقو  هـچ  ریخ ، مـینک ؟  ءادا  ار  شرکش 

(. 718  ) تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هک  روط  نامه  میشاب  ظوفحم 

دنوادخ راشرس  ياهتمعن  دای  کئآلا  غباوسل  ةرکاذ  متشه :  لصف 

دنوادخ ياهتمعن  دای  يانعم 

هدش قلخ  یلاع  یفده  يارب  هدوب و  هتسباو  زاین  یب  قلطم  یتسه  هب  تادوجوم  هک  درب  یم  یپ  شنیرفآ  ماظن  رد  تقد  یمک  اب  لقاع  ناسنا 
میوش رت  قیقد  رادقم  ره  دنرادن و  یتیعقاو  تروصنیا  ریغ  رد  دننک و  یم  ادیپ  انعم  فده  نیا  ندوب  ءادـبم و  نیا  هب  هیکت  وترپ  رد  هک  دـنا 

رارـسا زا  ییاه  هشوگ  هب  زورما  ملع  هک  روط  نامه  دنراد  ار  الاب  تیـصوصخ  نآ  اهنآ  یمامت  هک  میرب  یم  یپ  یتسه  ناهج  زا  يزومر  هب 
هب یهاگ  میرک  نآرق  تهج  نیا  زا  دشاب  یم  تسا -  لاعتم  دـنوادخ  هک  قلطم -  لامک  نآ  ناشن  هنیآ و  ناهج  سپ  تسا  هدرب  یپ  یتسه 
هنا مهل  نیبتی  یتح  مهـسفنا  یف  قافآلا و  یف  انتایآ  مهیرنـس  دـیامرف : یم  دراذـگ و  یم  تایآ  مان  دـنراد  هک  ینوئـش  یمامت  اـب  تادوجوم 
رب ات  میهد  یم  ناشن  ناشیا  هب  اهناسنا  دوخ  رد  ملاـع و  رد  ار  دوخ  تاـیآ  اـم  (، ) 719  ) دیهـش یـش ء  لک  یلع  هنا  کبرب  فکی  ملوا  قحلا 

اهنآ زا  یهاگ  و  تسا )  دوهـشم -  هاوگ -  زیچ  ره  رب  وا  هک  تسین  یفاک  تراگدرورپ  يارب  ایآ  تسا  قح  دنوادخ  هک  دوش  راکـشآ  اهنآ 
لامک لامج و  هدـنهد  ناشن  ناسنا  يارب  هک  تهج  نآ  زا  دـشاب -  یم  وکین  ابیز و  تلاح  نامه  ( 720  ) تمعن دـنک -  یم  ریبعت  تمعن  هب 

ره تقلخ  هک  تسا  یـسک  نآ  دنوادخ  (، ) 721  ) هقلخ یـش ء  لک  نسحا  يذلا  دیامرف : یم  زین  رگید  ياج  رد  و  دنتـسه ، دـنوادخ  قلطم 
یتسه هک  هنوگ  نآ  تادوجوم  هب  ناسنا  هک  دوش  یم  نیا  شیانعم  دـنوادخ  ياهتمعن  دای  نیاربانب  تسا .)  هداد  رارق  وکین  ابیز و  ار  يزیچ 

فیـصوت زا  سپ  رطاـف  هروس  رد  لاـعتم  دـنوادخ  تهج  نیا  زا  تسا ،  تاذـلاب  ینغ  هب  ندوب  قلطم  طـبر  نآ  دـنک و  هجوـت  دـنراد  یعقاو 
هللاریغ قلاخ  نم  له  مکیلع  هللا  ۀـمعن  اورکذا  ساـنلا  اـهیا  دـیامرف : یم  شتیبوبر ،  رگید  نوئـش  ناـیب  تادوجوم و  ندوب  قلاـخ  هب  شیوخ 
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ریغ یقلاخ  اـیآ  ناـتدوخ ،  رب  ار  ادـخ  تمعن  دـینک  داـی  مدرم ،  يا  (، ) 722  ) نوکف ؤت  یناف  وه  ـالا  هلا  ـال  ضرـالا  ءامـسلا و  نم  مکقزری 
هیآ باـطخ  دـینادرگ )؟ یم  يور  ياـجک  هب  سپ  تسین  وا  زج  يدوبعم  دـهد ، قزر  نیمز  نامـسآ و  زا  امـش  هب  هک  دراد  دوجو  دـنوادخ 
زین یهبنت  دومنهر و  نآ  نومـضم  نکل  دـشاب  یم  دـندقتعم ، فلتخم  بابرا  هب  يداقتعا  رظن  زا  هک  یناسک  نیکرـشم و  هب  دـنچ  ره  هفیرش 

رثءات ریثءات و  رد  لقتـسم  المع  ار  اهنآ  ملاع ،  نیا  تادوجوم  اب  سامت  دروخرب و  اب  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  هک  دشاب  یم  نادحوم  همه  يارب 
اهنآ هب  طیحم  ناشیا و  اب  وا  دننک و  یم  تفایرد  ار  نآ  نوئش  یتسه و  ضیف  وا  زا  هظحل  هب  هظحل  تادوجوم  هک  یتقیقح  نآ  زا  هتسنادن و 

یـسوم موق  زا  نوراق  : ) دیامرف یم  شا  هرابرد  میرک  نآرق  هک  نوراق  دننام  دنـشابن  لفاغ  (، 723  ) طیحم یئـش  لکب  هنا  الا  هک :  دشاب  یم 
وا هب  شموق  اریز  دمآ ، یم  نارگ  دـنمورین ، دارفا  هدرگ  رب  نآ  ياهدـیلک  هک  میداد  ییاهجنگ  وا  هب  ام  درک و  یـشکرس  ناشیا  رب  سپ  دوب 
ؤم نکل  ما -  هدروآ  تسد  هب  مراد  هک  یشناد  اب  ار  اهنیا  تفگ :  وا  درادن ... تسود  ار  نامداش  دارفا  دنوادخ  هک  شابم  لاحـشوخ  دنتفگ :

یکین نکم و  شومارف  ایند  زا  ار  تبیصن  نک و  بلط  ار  ترخآ  هناخ  تسا  هداد  وت  هب  ادخ  هچنآ  هب  تبسن  دنتفگ - : یم  وا  هب  یعقاو  نینم 
((. 724) درادن تسود  ار  نیدسفم  دنوادخ  اریز  نکم  بلط  ار  نیمز  يور  رد  داسف  درک و  یکین  وت  هب  دنوادخ  هک  هنوگ  نامه  نک 

اهتمعن دای  هب  شرافس  تلع 

یتقو یناسنا  سفن  هک  دوش  یم  مولعم  اهتمعن  دای  هب  تاشرافس  همه  نیا  تلع  لاعتم ،  راگدرورپ  ياهتمعن  دای  يانعم  ندش  نشور  زا  سپ 
یم بلط  ار  فلتخم  صاوخ  نآ ،  زا  هدرک و  ادـیپ  ملاع  نیا  هب  يرهاظ  لیامت  یعیبط  روط  هب  دـنک  یم  رارقرب  ملاـع  تادوجوم  اـب  ساـمت 

هب هک  مالـسلا - ،  مهیلع  ءایبنا  نیفلاخم  هب  فلتخم  تایآ  رد  لاـعتم  دـنوادخ  تهج  نیا  زا  دوش  یم  لـفاغ  ملاـع  نیا  يارواـم  زا  و  دـنک ،
ناونع هب  دـنک و  یم  ار  شیوخ  ياهتمعن  يروآدای  هب  رما  ءایبنا  نابز  زا  تسا -  هداد  زین  اهنآ  هب  ار  يدایز  ياهتمعن  دـنوادخ  ءاـیبنا  تکرب 

یف مکاوب  داع و  دعب  نم  ءافلخ  مکلعج  ذا  اورکذاو  هک :  دنک  یم  باطخ  ترـضح  نآ  لوق  زا  مالـسلا  هیلع  حلاص  ترـضح  موق  هب  هنومن 
یماگنه دینک  دای  و  (، ) 725  ) نیدسفم ضرالا  یف  اوثعتال  هللا و  ءالا  اورکذاف  اتویب  لابجلا  نوتحنت  اروصق و  اهلوهـس  نم  نوذـختت  ضرالا 

 ، نآ ياهنیمز  زا  هک  درک  نات  نیزگیاج  نیمز  رد  داد و  رارق  ناشتکاله -  زا  دـعب  داـع -  موق  زا  سپ  ینانیـشناج  ار  امـش  دـنوادخ  هک  ار 
و دینکم ) شـشوک  نیمز  يور  رد  ناراکهبت  هنوگ  هب  دینک و  دای  ار  دنوادخ  ياهتمعن  سپ  ییاه ،  هناخ  اههوک  زا  دیتخاس و  ار  ییاهخاک 
دـنک و یم  ار  ناشیا  هب  صوصخم  ياهتمعن  يروآدای  هب  رما  زین  نینم  ؤم  هب  و  تسا ،  هتـشاد  زین  دوه  ( 726  ) ترضح ار  باطخ  نیا  دننام 
ار تورث  تزع و  تینما و  يردارب و  دوخ  لابند  هب  دراد و  یلاعت  قح  هب  لماک  طبر  یگدنز  نوئش  یمامت  رد  هک  تسا  ینید  مالـسا و  نآ 

تاذب میلع  هللا  نا  هللا  اوقتا  انعطا و  انعمـس و  متلق  ذا  هب  مکقثا  يذلا و  هقاثیم  مکیلع و  هللا  ۀمعن  اورکذاو  دیامرف : یم  هک  اجنآ  تسا  هدروآ 
تعاطا میداد و  شوگ  دیتفگ  اریز  تسامـش  اب  هک  ار  ینامیپ  دـهع و  ناتدوخ و  رب  ار  دـنوادخ  تمعن  دـیوش  روآدای  و  (، ) 727  ) رودصلا

دـض هک  یفاصوا  زا  رکذ ، هب  تاشرافـس  همه  نیا  لباقم  رد  و  تسا )  هاگآ  اه  هنیـس  نورد  هب  دنوادخ  انامه  دینک  ظفح  ار  ادخ  میدرک و 
بترتم ار  شراثآ  هدیدرگ و  اهتمعن  رکذتم  هدش ،  رادیب  هبنتم و  فاصوا  نیا  هب  التبم  ياهناسنا  ات  هدش  شهوکن  تسا  یهلا  ياهتمعن  رکذ 

یتـح ملاـع  نـیا  هـب  یهاـگآ  هـک  ار  یناـسک  هـمه  مـیرک  نآرق  دـشاب  یم  تـلفغ  تـسا ،  رکذ  ربارب  رد  هـک  فاـصوا  نآ  زا  یکی  دـننک .
: دیامرف یم  و  دمان ، یم  لفاغ  دنتسه ، هجوت  یب  لهاج و  وا  هب  شتشگزاب  یلاعت و  قح  هب  نآ  طبر  زا  نکل  هتشاد  نآ  يرهاظ  تایصوصخ 
تاومسلا و هللا  قلخ  ام  مهسفنا  یف  اورکفتی  ملوا  نولفاغ  مه  ةرخالا  نع  مه  ایندلا و  ةایحلا  نم  ارهاظ  نوملعی  نوملعیال  سانلا  رثکا  نکلو 
زا يرهاظ  دنناد ، یمن  مدرم  رتشیب  نکلو  (، ) 728  ) نورفاکل مهبر  ءاقلب  سانلا  نم  اریثک  نا  یمـسم و  لجا  قحلاب و  الا  امهنیب  ام  ضرالا و 
نآ نیب  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  دـنوادخ  هک  دـننک  یمن  رکف  ناشدوخ  رد  ایآ  دـنلفاغ ، ترخآ  زا  ناـشیا  یلو  دـنناد  یم  ار  اـیند  تاـیح 

هدرک ربکت  هک  یناسک  نینچمه  و  دنرفاک ) ناشراگدرورپ  ياقل  هب  مدرم  رتشیب  انامه  دیرفاین و  هدش  هدیمان  تدـم  قح و  هب  زج  ار  تسود 
نانیمطا و  ( 731  ) یـضار نآ  هـب  هداد و  ( 730  ) حـیجرت ترخآ  رب  ار  ایند  یناگدـنز  دـننک و  یم  بیذـکت  ار  یهلا  تایآ  ـالمع  و  ( 729)
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. دنک یم  یفرعم  لفاغ  دنا ، هدرک  ادیپ  یناسفن 
ملع ای  ماقم  ای  لام  زا  معا  ییایند  روما  زا  هدیسر  نآ  هب  ناسنا  هچنآ  هب  تبسن  یلاحـشوخ  حرف و  تلاح  رکذ ، دض  فاصوا  زا  رگید  یکی 

راهظا تییاراد  هب  همه  نیا  : ) دـنتفگ وا  هب  نانم  ؤم  نوراق  هیـضق  رد  تهج  نیا  زا  یلاعت ،  قح  هب  شنداد  طابترا  نودـب  رگید  تمعن  ره  ای 
درب و ورف  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  رما  هب  ار  شلاوما  وا و  نیمز  یتـقو  درادـن و  تسود  ار  دارفا  هنوگ  نیا  دـنوادخ  اریز  نکم  رورس 

يور دـنوادخ  فرط  هب  هدـش و  هبنتم  دـندوب ، هدرک  ار  شتورث  يانمت  نیا  زا  لـبق  هک  یناـسک  نآ  دـنک ، کـمک  ار  وا  هک  دوبن  سکچیه 
هک مه  يرگید  دراوـم  رد  و  (، 732) دـندنام ناما  رد  یهلا  باذـع  زا  هکنیا  زا  دـندرک  نانتما  راهظا  هدـش و  وا  تیقازر  هجوتم  دـندروآ و 

یناگدنز هب  ای  و  ( 734  ) یتمحر هب  ندیـسر  نینچمه  ءایبنا و  ربارب  رد  ( 733  ) ملع راهظا  لیبق  زا  دـندش  اجبان  یلاحـشوخ  هب  التبم  اهناسنا 
هدرک نایب  ناشیا  ياجبان  یلاحـشوخ  ار ، رافک  نیکرـشم و  باذـع  ياهتلع  زا  یکی  هدرک و  شهوکن  ار  اهنآ  میرک  نآرق  ییایند ،  ( 735)

قح نودب  نیمز  يور  رد  امـش  هک  تسا  نآ  شتلع  (، ) 736  ) نوحرمت متنک  امب  قحلا و  ریغب  ضرالا  یف  نوحرفت  متنک  اـمب  مکلذ  تسا ، 
هللا و لضفب  لق  دننک ، یلاحـشوخ  راهظا  دـنوادخ  ياه  هداد  هب  هک  دـنک  یم  رما  شلباقم  رد  دـیدرک ) یم  ینارـسوه  هدرک و  یلاحـشوخ 

 - نآ دیـشاب ، لاحـشوخ  دـیاب  شتمحر  دـنوادخ و  لضفت  هب  ربماـیپ ؛ يا  وگب  (، ) 737  ) نوعمجی اـمم  ریخ  وه  اوـحرفیلف  کلذـبف  هتمحرب 
نیا روما  هب  تبسن  اجبان  یلاحشوخ  تلفغ و  تلاح -  ود  نیا  زا  ار  اهناسنا  میرک  نآرق  دننک ) یم  عمج  هچنآ  زا  تسا  رتهب  یهلا -  لضفت 

رب باذع  لوزن  بجوم  ات  تسا  ندش  فرتم  فارتا و  تلاح  نآ  هک  دنوشن  ود  نیا  زا  رتدب  تلاح  هب  التبم  ات  تسا  هتـشاد  رذحرب  ناهج - 
و (، ) 738  ) اریمدت اهانرمدف  لوقلا  اهیلع  قحف  اهیف  اوقسفف  اهیفرتم  انرما  ۀیرق  کلهن  نا  اندرا  اذاو  دیامرف : یم  هک  اجنآ  دوش ، یناسنا  هعماج 
هب مینک -  یم  رما  ار  نانارـسوه  نانارماک و  دـننک -  یم  مهارف  اهنآ  هک  شبابـسا  ققحت  اب  میناوخب -  ار  يرهـش  لها  كاله  هک  یماـگنه 

 (. مینک یم  دوبان  ار  اهنآ  دوش و  یم  مزال  ناشیارب  باذع  دنوش و  یم  درمتم  قساف و  اهنآ  سپ  تعاط - 

اهتمعن يروآدای  بابسا 

نآ زا  نکل  تسا  هدرک  مهارف  رـشب  يارب  زین  ار  شیوخ  ياهتمعن  هب  رکذـت  هجوت و  تابجوم  راشرـس ، ياهتمعن  داـجیا  اـب  لاـعتم  دـنوادخ 
: زا دنترابع  هک  میمان  یم  يروآدای  بابسا  ار  اهنآ  دنوش  یم  ناسنا  رکذت  هلیسو  هک  تهج 

راک نیرت  مهم  هک  تسوا  هب  هرکفتم  هوق  لقع و  ءاطعا  رـشب  رب  لاعتم  راگدرورپ  مهم  ياهتمعن  زا  یکی  رکف : لقع و  نتـسب  راـک  هب  فلا - 
تسا هدرک  مامت  رشب  رب  ار  تجح  نآ  هطساو  هب  لاعتم  دنوادخ  تسین و  رسیم  رگید  ياوق  اب  نآ  هک  تسا  یتسه  ناهج  تیعقاو  كرد  نآ 

ناوت و هزادنا  هب  ار  ناهج  قیاقح  دناوت  یم  اهنآ  حیحـص  نتفرگ  راک  هب  اب  هک  هداد  رارق  ار  یتامدـقم  رازبا و  هوق  نیا  يارب  هک  يا  هنوگ  هب 
رکفت لـقعت و  هک  یناـسک  يارب  هدرک  یفرعم  راـگدرورپ  تاـیآ  ناونع  هب  ار  تادوـجوم  دوـجو  نآرق  تاـیآ  رد  و  دـنک ، كرد  شتیفرظ 

امایق هللا  نورکذی  نیذلا  بابلالا  یلوال  تایآل  راهنلا  لیللا و  فالتخا  ضرالا و  تاومسلا و  قلخ  یف  نا  هّلل  هّلل  دیامرف : یم  دنشاب و  هتشاد 
رد انامه  (، ) 739  ) رانلا باذع  انقف  کناحبـس  الطاب  اذـه  تقلخ  ام  انبر  ضرالا  تاومـسلا و  قلخ  یف  نورکفتی  مهبونج و  یلع  ادوعق و  و 

هداتـسیا ار  دنوادخ  هک  یناسک  نآ  زغم ، لقع و  نابحاص  يارب  تسا  ییاه  هناشن  زور  بش و  ندمآ  یپ  رد  یپ  نیمز و  اهنامـسآ و  تقلخ 
يدیرفاین هدوهیب  لطاب و  ار  اهنیا  اراگدرورپ  دنیوگ -  یم  و  دننک -  یم  رکفت  نیمز  اهنامسآ و  تقلخ  رد  هدرک و  دای  ولهپ  رب  هتـسشن و  و 

ندینـشن ندرکن و  لقعت  ناشیا ،  نابز  زا  ناـیمنهج  يارب  ار  منهج  رد  نداـتفا  تلع  ییاـج  رد  و  نک .)  ظـفح  شتآ  باذـع  زا  ار  اـم  سپ 
مالـسلا هیلع  قداص  ماما  هک  دشاب  یم  شلقع  نتـسب  راک  هب  ناسنا  رکذت  ببـس  نیرت  مهم  نیلوا و  زا  سپ  ( 740 .) دنک یم  نایب  قح  مالک 

ره (. 742  ) تسا هتسناد  باقع  باوث و  كالم  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  و  ( 741  ) هدرک یفرعم  ادـخ  ناسنا و  نیب  ینطاب  تجح  ار  نآ 
ار قح  امتح  ددـنب  راک  هب  حیحـص  روط  هب  ار  ییوج  تقیقح  یبلط و  لقح  لیـصا  يرطف  لیم  دزادـنا و  راک  هب  ار  ینطاـب  تجح  نیا  سک 

قوف هیآ  هک  روط  نامه  دبای . یم  لاعتم  دنوادخ  قلطم و  قح  اب  ار  نآ  طابترا  دمهف و  یم  ار  نتـشیوخ  ناهج و  ندوب  قح  هدرک و  كرد 
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. دنک یم  تلالد  زین  ینعم  نیا  هب  مور  هروس  هیآ 8  و 
درباک هدودحم و  کی  ره  هک  تسا  هدرک  ررقم  امنهار  (. 743  ) تجح ود  رشب  يارب  لاعتم  دنوادخ  ناگدننک :  يروآدای  زا  يرادیب  ب - 
ییاج ات  تسا و  ملاع  زا  یتایلک  كرد  هدودـحم  رد  طقف  لقع  دربراک  دـنوادخ ، نالوسر  ءایبنا  لقع و  زا  دـنترابع  اهنآ  هک  دـنراد  ینیعم 

هک تساجنیا  دنک ، نایب  دناوت  یمن  ار  نآ  موادت  بیغ و  ملاع  اب  طابترا  تایـصوصخ  نکل  دـنک  طبترم  تعیبط  ءاروام  یحو و  اب  ار  ام  هک 
رکذت اب  ار  رشب  ترطف  دننک ، عورـش  میلعت  هب  هکنیا  زا  لبق  نکل  تسا ،  هیکزت  تمکح و  باتک و  میلعت  نآ  و  دوش ، یم  نشور  ءایبنا  راک 

نآ دـندنب ، راک  هب  نآ  زا  سپ  ات  ناشتامیلعت  نتفرگ  يارب  دـنک  ادـیپ  یگدامآ  شا  یگدـنریگ  هاگتـسد  اـت  هدرک  رادـیب  یهلا  ياـهتمعن  هب 
نومنهر ناشیا  ياهیئامنهار  هب  هدینـش و  ناج  شوگ  اب  ار  ناشیا  يادن  ینالوط ،  نامز  زا  سپ  دـنچ  ره  دنتـسه  يرادـیب  لابند  هک  یناسک 

یم رادیب  ار  دنروآ  يور  قح  فرط  هب  دنهاوخب  هک  یناسک  هک  هدرک  یفرعم  رکذـم  ناونع  هب  ار  ءایبنا  میرک  نآرق  تهج  نیا  زا  دـندرگ ،
باذعلا هللا  هبذعیف  رفک  یلوت و  نم  الا  رطیصمب  مهیلع  تسل  رکذم  تنا  امنا  دیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  تبسن  دننک و 

هدرک و تشپ  هک  یناسک  هب  تبسن  زج  دوش ،-  بلـس  ناش  هدارا  ات  يرادن -  ناشیا  رب  یطلـست  يا ،  هدنهد  رکذت  طقف  وت  (، ) 744  ) ربکالا
یسوم ترضح  هب  دنوادخ  و  دنک ) یم  باذع  گرزب ،  باذع  هب  ار  وا  دنوادخ  سپ  یتسین -  رکذم  ناشیا  هب  تبـسن  وت  هک  دزرو -  رفک 

 - تسا هدرک  لزان  موق  نیا  رب  وت  هطـساو  هب  دـنوادخ  هک  ار  ییاهتمعن  نآ  هللا و  ماـیا  هب  ار  تموق  هک  : ) دـنک یم  باـطخ  زین  مالـسلا  هیلع 
رد رباص -  دارفا  يارب  دـشاب  ام  تردـق  زا  يا  هناشن  روما  نیا  نایب  ات  وش  روآداـی  یگراوآ و ... تراـسا و  نوعرف و  متـس  ملظ و  زا  تاـجن 

((. 745  -) قحرازگرکش و  قح -  ریسم 
هترطف قاثیم  مهوداتسیل  هئایبنا  مهیلا  رتاو  هلسر و  مهیف  ثعبف  دنک ، یم  یفرعم  هدش  شومارف  ياهتمعن  رکذم  ار  ناشیا  زین  مالسلا  هیلع  یلع 

ات داتـسرف  ناشیارب  مه  رـس  تشپ  ار  شیایبنا  درک و  ثوعبم  رـشب  نایم  رد  ار  شنالوسر  دـنوادخ  سپ  (، ) 746  ) هتمعن یـسنم  مهورکذی  و 
(. ار شا  هدش  شومارف  ياهتمعن  دنوش  رکذتم  ناشیا  هب  ار و  دنوادخ  ترطف  نامیپ  رشب  يارب  دننک  ءادا 

دوش یم  لسوتم  ینکمم  هلیسو  ره  هب  دوش  بذج  شیوس  هب  هدش و  رادیب  رشب  نیا  هکنیا  يارب  لاعتم  دنوادخ  اهتمعن : نداد  تسد  زا  ج - 
رگا ءایبنا ، لقع و  لـیبق  زا  هیلوا  ياـهتمعن  ياـطعا  زا  سپ  تهج  نیا  زا  رـشب -  يدـنمزاین  تهج  هب  هکلب  وا  يدـنمزاین  تهج  هب  هن  هتبلا  - 

ات اهیراتفرگ  هب  وا  ندرک  التبم  اهتمعن و  بلـس  زا  تسا  ترابع  نآ  دـسرب و  یعقاو  هبنت  هب  ات  دـنز  یم  یتازاجم  هیبنت  هب  تسد  دوشن ، هبنتم 
نوعرـضی مهلعل  ءارـضلا  ءاسابلاب و  اهلها  انذـخا  الا  یبن  نم  ۀـیرق  یف  انلـسرا  ام  و  دـیامرف : یم  نآرق  رد  دربب  وا  هاگرد  هب  ءاجتلا  عرـضت و 

لآ هب  تبـسن  و  دننک ) يراز  ناشیا  دیاش  میتفرگ  جنر  یتخـس و  اب  ار  نآ  لها  هکنیا  رگم  میداتـسرفن  يربمایپ  يرهـش  چیه  رد  و  (، ) 747)
هکنیا رب  دنک  یم  تلالد  يددعتم  تایآ  و  دنوش ) رکذتم  دیاش  میدرک  ذخا  اه  هویم  دوبمک  یطحق و  هب  ار  ناشیا  : ) دـیامرف یم  زین  نوعرف 
باذع تجح  مامتا  زا  سپ  و  ( 748) دندرگرب یلاعت  قح  فرط  هب  ناشیا  ات  هدوب  جـیردتب  ناشیا  زا  اهتمعن  نتفرگ  اهتما و  رب  اهباذـع  لوزن 
تکرب هب  هک  تما  نیا  هب  تبسن  زج  دنـشاب  رکذت  تربع و  هیام  رگید  ماوقا  يارب  ات  تسا  هدرب  یم  نیب  زا  ار  موق  نآ  هدمآ و  یم  لاصیتسا 

. دوش یمن  لزان  لاصیتسا  باذع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

نآرق رد  هدش  يروآدای  ياهتمعن 

نآرق رد  هدش  يروآدای  ياهتمعن 

یم میرک  نآرق  هک  روط  نامه  تسا  یهلا  ياهتمعن  نآ  رـسارس  دنچ  ره  دراد  هک  ییاهیگدیچیپ  تایـصوصخ و  تقلخ و  ماظن  هب  هجوت  اب 
حاتتفا ياعد  رد  و  ار ) شینطاب  يرهاظ و  ياهتمعن  امش  رب  تسا  هتخیرورف  دنوادخ  و  (، ) 749  ) ۀنطاب ةرهاظ و  همعن  مکیلع  غبسا  و  دیامرف :

هک تسا  ییادخ  يارب  شیاتس  ( ) 750  ) هدیدوجلاب طسابلا  هدجم ،  مرکلاب  رهاظلا  هدمح ،  هرما و  قلخلا  یف  یشافلا  هللادمحلا  میناوخ :  یم 
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و تسا )  زاب  شتردق  تسد  ندرک  ششخب  اب  تسا ،  راکشآ  ندرک  مرک  هطساو  هب  شتمظع  تسا ،  شخپ  تاقولخم  رد  شـشیاتس  رما و 
(، 751  ) اقح ۀـمعن  لک  یف  نا هللا  تسا ،  هدومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  روط  نامه  دراذـگ  یم  ناـسنا  هدـهع  هب  ار  یقح  اـهنآ  زا  کـی  ره 

درف و يارب  اهنآ  هب  تبـسن  رکذت  هک  دنتـسه  راکـشآ  نشور و  یلیخ  اهتمعن  یهاگ  نکل  تسا )  یقح  یتمعن  ره  رد  دـنوادخ  يارب  انامه  )
نیا زا  دشاب  یم  مزال  دیفم و  رایـسب  هعماج  درف و  يارب  اهنآ  هب  تبـسن  مه  میرک  نآرق  تهج  نیا  زا  دـشاب  یم  مزال  دـیفم و  رایـسب  هعماج 
نیا هب  تبـسن  مه  دنوش و  روآدای  ار  اهنآ  هک  دوش  یم  رکذـتم  ار  یـصوصخم  ياهتمعن  هتـشذگ  ياهتما  هب  تبـسن  مه  میرک  نآرق  تهج 

: زا دنترابع  اهنآ  تما و 

لیئارسا ینب  هب  هدش  هداد  ياهتمعن  فلا - 

دوش و یم  رکذتم  ار  اهنآ  ینآرق  تایآ  هک  تسا  هدرک  ءاطعا  یناوارف  ياهتمعن  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  موق  هب  تبـسن  لاعتم  دنوادخ 
هدـشن ماوـقا  رگید  هب  هـک  یتاـیانع  ندـناسر و  تموـکح  تنطلـس و  هـب  ار  ناـشیا  و  ناـشیا ،  ناـیم  رد  ییاـیبنا  نداتـسرف  : ) دـنترابع اـهنآ 
یسوم ترـضح  كرابم  دوجو  هطـساو  هب  نینچمه  و  (( 753  ) ندرک ادـیپ  تلیـضف  ماوقا  ریاس  رب  اهتمعن  نیا  هطـساو  هب   ) زین و  (( 752) دوب

 . نتفای تاجن  ناینوعرف  نوعرف و  متس  ( 754  ) لاگنچ زا  مالسلا  هیلع 

هدش هداد  یسیع  ترضح  هب  هک  یتمعن  ب - 

 ، نآ رب  هوالع  دـیرفآ ، ردـپ  نودـب  تقلخ  رظن  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  دـناد  یم  دوخ  هک  یحلاصم  ظاحل  هب  لاـعتم  دـنوادخ 
دناد یم  شدوخ  هک  تسا  یحلاصم  ظاحل  هب  مه  نآ  هدومرف و  شرگید  يایبنا  هب  رتمک  هک  تسا  هدومرف  ترضح  نآ  هب  يرگید  تایانع 

خر هب  ار  اهنآ  دنوادخ  تهج  نیا  زا  دننک ، رت  مکحتسم  ار  ناشدنویپ  دنوادخ  اب  قیرط  نیا  زا  هتـسناد ،  ار  یهلا  معن  نیا  ردق  دیاب  شتما  و 
رب دنوادخ  قوقح  دشاب  رتشیب  یهورگ  ای  درف  رب  یهلا  ياهتمعن  رادـقم  ره  دـنک و  مامت  شموق  رب  ار  تجح  هکنیا  ات  هدیـشک  ترـضح  نآ 
وش روآدای  : ) دیامرف یم  دنوادخ  تهج  نیا  زا  دش ، یم  هدافتسا  زین  مالسلا  هیلع  یلع  تاشیامرف  زا  هک  روط  نامه  دوب . دهاوخ  رتشیب  اهنآ 
ات مدرک  دییءات  سدقلا  حور  هب  ار  وت  اریز  تردام  تدوخ و  رب  ار  میاهتمعن  روآدای  میرم ،  رسپ  یـسیع  يا  دومرف : دنوادخ  هک  ار  یماگنه 

نذا هب  نینچمه  و  مداد ،  دای  ار  لیجنا  تاروت و  تمکح و  باتک و  وت  هب  زین  و  ییوگ ،  نخس  مدرم  اب  یگدروخلاس  ماگنه  هراوهگ و  رد 
نذا هب  یهد و  يدوبهب  ار  یسیپ  يروک و  نم  نذا  هب  دوش و  هدنرپ  نم  نذا  هب  هدیمد و  نآ  رد  ات  ینک  قلخ  هدنرپ  لکـش  دننام  لگ  زا  نم 

نآ زا  شموق  هکنیا  زا  سپ  و  يدروآ )  ناشیارب  ییاه  هناشن  هک  یماگنه  متشاد  زاب  وت  زا  ار  لیئارسا  ینب  زین  و  ینک ،  هدنز  ار  اه  هدرم  نم 
، دومرف تباجا  ار  وا  زین  دنوادخ  درک  اضاقت  لاعتم  دنوادخ  زا  ار  نآ  ترضح  نآ  دندرک و  تساوخرد  نامسآ  زا  ار  هدئام  لوزن  ترـضح 

نآ هب  نایملاع  زا  يدحا  هک  دوش  یم  التبم  یباذع  هب  دزرو  رفک  نیا  زا  دعب  سک  ره  نکل  امـش  رب  ار  هدئام  میداتـسرف  ام   ) هک دیامرف : یم 
((. 755) دندشن التبم 

یمالسا تما  رب  هدش  لزان  ياهتمعن  ج - 

هک ( 756  ) نایملاع يارب  تمحر  يربمایپ  دوجو  نآ  و  دوش ، یمن  روصتم  یتمعن  نآ  زا  رتالاب  هک  تسا  هدـش  معنتم  یتمعن  هب  مالـسا  تما 
اهنآ رخآ  رد  رهاظ  بسح  هب  وا  هکنیا  اـب  دوش  یم  داـی  وا  زا  لوا  دـیآ  یم  ناـیم  هب  یماـن  مزعلاولوا  ناربماـیپ  زا  ( 757  ) نآرق رد  اـجک  ره 

تماما تیالو و  هب  تسا  هدومرف  هکنیا  نآ ،  زا  رتالاب  تساهتوبن و  ناـیدا و  ( 758  ) متاخ هک  دراد  یتوبن  نید و  زین  تسا و  هدـش  ثوعبم 
خر یمالسا  هعماج  رد  يروما  تلاسر  نیا  تکرب  هب  نکل  تسا ،  هدرک  مامت  یمالـسا  تما  رب  ار  ( 759  ) تمعن مالسلا  هیلع  یلع  لصفالب 

ترـضح نآ  زا  سپ  یمالـسا  تما  هنافـسءاتم  تساهنامز و  یمامت  رد  اهناملـسم  یمامت  ياـشگهار  اـهنآ  هب  تبـسن  رکذـت  هک  تسا  هداد 
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داجیا اهناملسم و  بولق  نیب  ( 760  ) فیلءات زا : دنترابع  اهنآ  دنا و  هدش  التبم  نآ  موش  بقاوع  هب  دنتفرگ و  هدیدان  ار  اهرکذت  نیا  نونکات 
تعاطا ندش و  میلست  نآ  دیآ و  یم  ندروآ  مالسا  اب  هک  ینامیپ  قاثیم و  هب  هجوت  ( 761) زین و  یقیقح ،  مالسا  هطساو  هب  اهنآ  نیب  يردارب 
دنوادخ فرط  زا  تمعن ،  نیا  هک  مالسا  تما  زا  نیکرـشم  رافک و  مود  هشقن  ندرک  فرطرب  ( 762  ) نینچمه و  تنس ،  نآرق و  زا  ضحم 

. دننک لابند  صاخ  طیارش  اب  نامز  ره  رد  ار  وا  یگدنب  هار  ات  اهنآ ، رب  تسا  ( 763  ) تجح لاعتم 

اهتمعن يروآدای  زا  فده 

يارب ار  شیاهتمعن  دنوادخ  ندیـشک  خر  هب  زین  دنوادخ و  ياهتمعن  يروآدای  هب  رما  همه  نیا  هک  دوش  یم  هتفرگ  هجیتن  هتـشذگ  تانایب  زا 
هرهب نآ  زا  طقف  ناسنا  هک  تسا  يا  هدیاف  نآ ،  تسا و  رت  مهم  ناشندرک  دای  اهتمعن و  دوخ  زا  هک  تسا  یئالاو  فده  يارب  امتح  ناسنا ، 
يوق هزیگنا  داجیا  قیرط  زا  نکل  تسا  یلاعت  قح  یگدنب  ریـسم  رد  نداتفا  فده  هک  دیآ  یم  تسد  هب  تایاور  تایآ و  زا  دوش ، یم  دـنم 

نآ تسا و  لاعتم  دنوادخ  ياهتمعن  يروآدای  هزیگنا  داجیا  همدقم  و  درادـب ، یقاب  ار  وا  مه  ریـسم و  نیا  رد  دـشاب  شکرحم  مه  هک  وا  رد 
مدرم هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  معنم ،  نتـشاد  تبحم  نداد و  تمعن  نیب  طاـبترا  تهج  هب  تسوا و  هب  ندرک  تـبحم  هزیگنا ، 
تهج هب  دیـشاب  هتـشاد  تسود  ار  ادخ  (، ) 764  ) یل یتـبارق  اوبحا  لـج و  زع و  ینوبحا هللا  هتمعن و  نم  هب  مکوذـغی  اـمل  هللا  اوـبحا  دوـمرف :

هب ار  مناکیدزن  لـج و  زع و  دـنوادخ  هتفگ -  ببـس  هب  رطاـخ -  هب  دـیرادب  تسود  ارم  تسا و  هدرک  تیاـنع  امـش  هب  دـنوادخ  هک  یتمعن 
نیا زا  دـنک  یم  داـجیا  ار  تبحم  تمعن  يروآداـی  دـنک و  یم  باـجیا  ار  تبحم  تمعن ،  نداد  سپ  دـیرادب ) تسود  نم  تـبحم  تـهج 

یحوا دندومرف : ترضح  هک  دنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  مهیلع  شراوگرزب  ناردپ  هطساو  هب  اضر  ماما  تهج 
مهل رکذا  لاق :  کقلخ ؟  یلا  کـببحا  فیکف  کـبحا  اذـه  بر  اـی  لاـق :  یقلخ !  یلا  ینببح  ینببحا و  یـسوم :  هیجن  یلا  لـج  زع و  هللا 

یسوم ترضح  دوخ  رادزار  هب  لج  زع و  دنوادخ  (، ) 765  ) ریخلا لک  الا  ینم  نوفرعیال  وا  نورکذیال  مهناف  مهدنع  يالب  مهیلع و  يامعن 
دزن ار  وـت  هنوـگچ  نکل  مراد  تسود  اراـگدرورپ ، درک : ضرع  نادرگ ،  مبوـبحم  مقلخ  دزن  رادـب و  تسود  ارم  درک : یحو  مالـسلا  هـیلع 

یبوخ یمامت  رگم  نم  زا  دنسانش  یمن  ای  دنوش  یمن  روآدای  ناشیا  اریز  نک  دای  ناشیا  رب  ار  میاهتمعن  دومرف : منادرگ ؟  بوبحم  تقولخم 
دوش یم  بجوم  دـنک و  یم  بذـج  یلاعت  قح  هب  ار  ناـسنا  تبحم  نیا  تفرگ ،  ياـج  لد  رد  شتبحم  یهلا  ياـهتمعن  داـی  اـب  یتقو  و  ار )

هک دراد  تسود  هک  یـسک  : ) دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تهج  نیا  زا  دـنک  هدایپ  ار  نآ  هدرک و  قبطنم  شبوبحم  هتـساوخ  اب  ار  دوخ 
یلع رگید  تیاور  رد  و  (( 766) دراد شزرا  شدوخ  دزن  رادقم  هچ  دنوادخ  هک  دنادب  دیاب  دراد  شزرا  ماقم و  دنوادخ  دزن  ردق  هچ  دنادب 

: دـنیامرف یم  ترـضح  نآ  زین  و  (( 767  ) تسا هنوگچ  ناهانگ  ماگنه  وا  دزن  دـنوادخ  هاـگیاج  هک  دـنیبب  دـیاب  : ) دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع 
تدوخ دزن  ار  ناحبس  دنوادخ  ياهتمعن  زا  یتمعن  (، ) 768  ) کیلع هب  هللا  معنا  ام  رثا  کیلع  ریلو  كدنع  هناحبـس  هللا  معن  نم  ۀمعن  عضتال 

(. دوش هدید  وت  دزن  وت ، رب  ادخ  تمعن  رثا  دیاب  نکم و  عیاض 
اهنآ هب  تبـسن  رکذ  تلاح  هدرک و  جراخ  شیاهتمعن  دای  زا  تلفغ  نایـسن و  تلاح  زا  ار  ام  سفن  هک  تساوخ  لاعتم  دنوادخ  زا  دیاب  سپ 

. دوش لصاح  يدعب  ياهزارف  نومضم  ققحت  يارب  هنیمز  دوش و  رسیم  شتعاطا  سپس  هداتفا و  لد  رد  شتبحم  ات  دیامرف  اطع  ار 

راگدرورپ ياقل  تذل  هب  قایتشا  کئاقل  هحرف  یلا  ۀقاتشم  مهن :  لصف 

ناسنا رد  قوش  تقیقح  لیلحت 

تالیامت هب  طوبرم  هچ  ددرگ ، رما  نآ  فرط  هب  وا  تکرح  بجوم  هک  بولطم ،  يرما  هب  تبسن  تسا  یناسفن  ششک  تلاح و  کی  قوش 
هب لیم  لیبق  زا  دـشاب  یمهو  یلایخ و  روما  هب  طوبرم  ای  اهیندیـشچ و  اهیندـییوب و  اهیندرک ، سمل  اهیندینـش ، اهیندـید ، زا  دـشاب  ینامـسج 
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تعیبط ياروام  ملاع  ملاع و  نیا  قیاقح  كرد  دننام  دشاب  یقالخا  یحور و  یلقع و  روما  هب  طوبرم  ای  و  ترهش و ... ماقم و  لام ،  بسک 
دوجو مه  تاناویح  رد  تلاح  نیا  زا  یفیعـض  هجرد  نافیعـض ،  زا  يریگتـسد  نارگید ،  هب  ناسحا  لیبق  زا  هنـسح  تافـص  هب  لیامت  زین  و 

مه دوش و  یم  اهراک  ماجنا  لماش  مه  دشاب ، یم  رت  قیمع  رت و  عیـسو  یلیخ  شا  هدودحم  تیفیک  تیمک و  تهج  زا  ناسنا  رد  نکل  دراد 
ققحت اب  شا  هدـیاف  هب  قیدـصت  زا  سپ  ات  فیعـض ،  دـنچ  ره  يا  هنوگ  هب  بولطم  نآ  هب  ملع  هب  تسا  ینتبم  تلاح  نیا  اهنآ ، كرت  لماش 

نآ تیبولطم  زا  رتشیب  یهاگآ  زا  سپ  دوش و  ادیپ  نآ  هب  تبسن  يرت  نشور  یهاگآ  كرت ،  ای  ماجنا  فرط  هب  ناسنا  تکرح  تلاح و  نیا 
اجنآ زا  و  دناسر . یم  بولطم  فده  هب  ار  وا  هتفرگ و  لکـش  ناسنا  يرایتخا  لامعا  قیرط  نیدـب  ددرگ و  رتشیب  نآ  هب  تبـسن  قایتشا  رما ،
ندرک فرطرب  رد  تادوجوم  یمامت  دـشاب و  ناسنا  یقیقح  تاذـلاب و  لقتـسم  بولطم  دـناوت  یمن  يدوجوم  چـیه  یلقع ،  ناـهرب  اـب  هک 

رد ناسنا  قوش  تهج  نیا  زا  دننک ، تفایرد  ار  نآ  نوئـش  یتسه و  ضیف  وا  زا  هک  دنتـسه  لاعتم  دنوادخ  هب  هتـسباو  وا ، ياهزاین  زا  يزاین 
نیا هب  وا  هک  دنچ  ره  دنک ، یم  روهظ  ینیعم  دوجوم  ره  هار  زا  هک  يدودـحم  لامک  نآ  هب  سپـس  دریگ  یم  قلعت  قلطم  لامک  نآ  هب  عقاو 
هدش ادیپ  وا  رد  یهاگآ  نیا  جیردتب  ملاع  تایعقاو  رد  ندرک  رکف  لقع و  نتـسب  راک  هب  تقد و  یمک  اب  نکل  دشاب  هتـشادن  هجوت  تقیقح 

رس و اهنآ  اب  ناسنا  هک  دنتـسه  یتایعقاو  اهنآ ، هب  ناسنا  یهاگآ  زا  لبق  هک  یبرجت  قیاقح  یمامت  دننام  درک -  دهاوخ  ادیپ  داقتعا  نآ  هب  و 
دنک یمن  رییغت  رثءات  ریثءات و  لصا  قیاقح ،  نآ  هب  یهاگآ  زا  دـعب  دـنراد و  ییازـسب  ریثءات  ناسنا  يدام  يرهاظ و  طباور  رد  دراد و  راـک 

. دوش یم  نوگرگد  ناسنا  دروخرب  هوحن  هکلب 

دنوادخ ياقل  يانعم 

وا قوش  دروم  هدوب و  ناسنا  تاذلاب  بولطم  دنناوتب  ات  دنرادن  چیه  دوخ  زا  تادوجوم  هک  دوش  یم  نشور  هدش ،  رکذ  بلاطم  رد  تقد  اب 
دنوادخ یقیقح  كولمم  يدوجو  نوئـش  یمامت  رد  دندنوادخ و  ریخـست  تحت  رد  تادوجوم  هکنیا  نایب  زا  سپ  میرک  نآرق  دنریگ ، رارق 

دیتسه دنوادخ  يوس  هب  ریقف  امش  مدرم  هورگ  يا  (، ) 769  ) دیمحلا ینغلا  وه  هللا  هللا و  یلا  ءارقفلا  متنا  سانلا  اهیا  ای  دیامرف : یم  دنشاب  یم 
ربارب رد  شیاتس  اریز  دننک  یم  شیاتـس  ار  وا  اتقیقح  تادوجوم  یمامت  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  تسا )  هدش  هدوتـس  زاین  یب  وا  و 

، دوخ زا  نوچ  ار ، شدوخ  لامک  هن  دنک  یم  راهظا  ار  یلاعت  قح  لامک  دشاب ، هتـشاد  یلامک  رگا  يدوجوم  ره  تسا و  نآ  راهظا  لامک و 
نوکاال فیکف  يانغ  یف  ریقفلا  انا  یهلا  دنک : یم  ضرع  هفرع  ياعد  رد  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیامن ، راهظا  ار  نآ  ات  درادـن  یتسه 

مریقف يزاین  یب  انغ و  لاح  رد  نم  ایادخ  (. ) 770  ) کل رهظملا  وه  نوکی  یتح  کل  سیل  ام  روهظلا  نم  كریغل  نوکیا  يرقف ...  یف  اریقف 
نآرق و  دشاب )؟ وت  هدننکرهاظ  نآ ،  هکنیا  ات  دشابن  وت  يارب  هک  تسا  يروهظ  وت  ریغ  يارب  ایآ  مشابن ...  دنمزاین  رقف  لاح  رد  هنوگچ  سپ 

لاـمج و فاـصوا  دوجو و  هکلب  دـهد  یمن  ناـشن  ار  يزیچ  دوخ  زا  هیآ  دـنک و  یم  ریبـعت  دـنوادخ  هیآ  ناونع  هب  تادوجوم  زا  زین  میرک 
یف قافآلا و  یف  انتایآ  مهیرنـس  دـیامرف : یم  تهج  نیا  زا  مینک  هجوت  یلاعت  قح  اهنآ  هب  هجوت  اب  ات  دـهد  یم  ناـشن  ار  یلاـعت  قح  لـالج 

طیحم یـش ء  لکب  هنا  الا  مهبر  ءاقل  نم  ۀیرم  یف  مهنا  الا  دیهـش  یـش ء  لک  یلع  هنا  کبرب  فکی  ملوا  قحلا  هنا  مهل  نیبتی  یتح  مهـسفنا 
يارب اـیآ  تسا  قـح  دـنوادخ  هک  دوـش  راکـشآ  ناـشیا  رب  اـت  میهد  یم  ناـشن  ناـشیا  هـب  اـهناسنا  رد  ملاـع و  رد  ار  دوـخ  تاـیآ  (، ) 771)

ناشراگدرورپ تاقالم  زا  ناکرشم -  نارفاک و  ناشیا -  هک  شاب  هاگآ  تسادوهشم ،  دهاش -  يزیچ  ره  رب  هک  تسین  یفاک  تراگدرورپ 
تیعقاو هکلب  دـنرادن  یتیعقاو  دوخ  نداد  ناشن  تهج  زا  تادوجوم  نیارباـنب  دراد ) هطاـحا  يزیچ  ره  رب  وا  هک  شاـب  هاـگآ  دـنا  کـش  رد 

زا یهن  زا  دعب  دنک و  یم  ریبعت  زین  هجو  هب  ینعم  نیا  زا  میرک  نآرق  دشاب و  یم  ناشتالامک  یلاعت و  قح  نداد  ناشن  ظاحل  هب  ناش  نتشاد 
هللا عم  عدتال  و  دیامرف : یم  نتسناد -  ادخ  ضرع  رد  یتسه  تالامک  یتسه و  رد  ار  يدوجوم  ای  يدابع  كرش  زا  معا  ندیزرو -  كرش 

زج يدوبعم  ناوخم  ار  يرگید  يادخ  دنوادخ  اب  و  (، ) 772  ) نوعجرت هیلا  مکحلا و  هل  ههجو  الا  کلاه  یـش ء  لک  وه  الا  هلا  رخآ ال  اهلا 
ام يانعم  هب  هجو  دـینک .) یم  تشگزاب  وا  يوس  هب  تیمکاـح و  مکح و  تسوا  يارب  تسا ،  دوباـن  دـنوادخ  هجو  زج  يزیچ  ره  تسین  وا 
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هک یتاذ  اب  دوش  دروخرب  هلعـش  اب  فرط  ره  زا  هک  شتآ  دننام  دـشاب  یم  دوش -  یم  ههجاوم  یـش  نآ  اب  هک  یتهج  نآ  یـشلا -  هب  هجاوی 
یلاعت قح  هب  تادوجوم  طـبر  ینیوکت  یقیقح و  تهج  ناـمه  هک  راـگدرورپ  هجو  رگید  هیآ  رد  و  دوش ، یم  دروخرب  تسا  شتآ  ياراد 

نیا دـنک و  یم  نایب  یلاعت  قح  هب  لماک  طبر  تهج  زا  ار  تادوجوم  تمظع  هک  تسا  هدـش  فیـصوت  مارکا  لالج و  فصو  ود  اـب  تسا 
هجو یقبی  ناف و  اهیلع  نم  لک  دـیامرف : یم  هچناـنچ  دنتـسه  دوباـن  یناـف و  تروص  نیا  ریغ  رد  تساـهنآ و  یعقاو  ءاـقب  دوجو و  زمر  مه 

يراوگرزب لالج و  بحاـص  هک  تراـگدرورپ  هجو  دنتـسه و  یناـف  نیمز  يور  تادوجوم  یماـمت  (، ) 773  ) مارکالا لالجلاوذ و  کـبر 
هب نکل  دراد  مزال  ار  یلقتـسم  باتک  نآ  رد  ثحب  هک  تسا  دوجوم  تقیقح  نیا  رب  میرک  نآرق  زا  يرایـسب  دهاوش  دـشاب ) یم  یقاب  تسا 
هب تادوجوم  صاخ  طبر  زا  تیاکح  هک  نآ  لاثما  ربدـم و  قزار ،  بر ،  قلاـخ ،  ناونع  هب  ار  لاـعتم  دـنوادخ  یفرط ،  زا  هصـالخ ،  روط 

تهج زا  تسا و  هدرک  یفرعم  تادوـجوم  ( 775  ) لیکو و  ( 774  ) کـلام یلو ،  ار  وا  رگید  فرط  زا  دـنک و  یم  یفرعم  دراد  یلاـعت  قح 
زا دنک ، یم  روهظ  وا  هطاحا  تقیقح  اب  یهلا  نوئـش  نیا  هک  تسا  نآ  شیانعم  تسا و  هدرک  نایب  يزیچ  ره  رب  ( 776) طیحم ار  وا  رت  قیقد 

هجوت تادوجوم  هب  نیبرهاظ  یحطـس و  هاگن  اب  هک  دـنک  یم  شدوخ  رد  تادوجوم و  رد  ناـسنا  لـقعت  رکفت و  رب  دـیکا  رما  رگید  تهج 
توعد رد  تهج  نیا  زا  دنک ، لدـبم  نارـسخ  هب  ار  دوخ  یتسه  هدوب و  مرگرـس  تلفغ  تلاح  اب  دزرو و  تلفغ  رگید  تقیقح  زا  ات  دـنکن 

نآ رد  ینطاب  كرـش  قاـفن و  اـت  هدرک  يوق  ار  ناـمیا  سپـس  دوش و  جراـخ  كرـش  رفک و  هلحرم  زا  اـت  هدرک  بیغ  هب  ناـمیا  هب  رما  هیلوا 
تیرثکا (، ) 777  ) نوکرـشم مه  الا و  هللااب  مهرثکا  نم  ؤی  ام  و  دیامرف : یم  نوچ  تسا  عمج  لباق  ینطاب  كرـش  اب  نامیا  اریز  دنکن  خوسر 

زا هدش و  تلفغ  هب  التبم  ناشدوخ  رد  رکفت  مدع  رثا  رد  هک  یتیرثکا  نآ  دنـشاب ) یم  زین  كرـشم  هکنیا  رگم  دـنرادن  ادـخ  هب  نامیا  مدرم 
ةایحلا نم  ارهاظ  نوملعی  نوملعیال  سانلا  رثکا  نکلو  هّلل  هّلل  دـیامرف : یم  تهج  نیا  زا  دـنلفاغ ، دـشاب  یم  ناـشدوخ  اـب  هک  رگید  تقیقح 

نا یمـسم و  لجا  قحلاب و  الا  امهنیب  ام  ضرالا و  تاومـسلا و  هللا  قلخ  ام  مکـسفنا  یف  اورکفتی  ملوا  نولفاغ  مه  ةرخـآلا  نع  مه  ایندـلا و 
تقیقح زا -  ناشیا  یلو  دنناد  یم  ار  ایند  یگدنز  زا  يرهاظ  دـنناد ، یمن  مدرم  رتشیب  نکل  (، ) 778  ) نورفاکل مهبر  ءاقلب  سانلا  نم  اریثک 

ینیعم تدـم  قح و  هب  زج  ار  تسود  نآ  نیب  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  دـنوادخ  هک  دـننک  یمن  رکف  نتـشیوخ  رد  ایآ  دـنلفاغ ، يرگید  - 
هک تسا  صلاخ  دـیحوت  هب  مالـسلا  مهیلع  ءایبنا  توعد  هک  یلاح  رد  دـنرفاک ) ناشراگدرورپ  ياقل  هب  مدرم  رتشیب  انامه  تسا و  هدـیرفاین 
هللا یلا  وعدا  یلیبس  هذه  لق  دیامرف : یم  هک  اجنآ  ملاع ،  اب  نوگانوگ  دروخرب  لمع و  ماقم  رد  دشاب و  لماک  دحوم  ناسنا  داقتعا ، رد  مه 

هب تریـصب  اب  منک  یم  توعد  نم  هار  تسا  نیا  ربمایپ ؛ يا  وگب  (، ) 779  ) نیکرشملا نم  انا  ام  هللا و  ناحبس  ینعبتا و  نم  انا و  ةریـصب  یلع 
مهیلع ءایلوا  ءایبنا و  يرکف  یقالخا و  یلمع و  تاروتـسد  متـسین )  نیکرـشم  زا  نم  تسا و  هزنم  دنوادخ  ار و  منیعبات  دوخ و  ادـخ ، يوس 

هب یمرگرـس  طابترا و  رثا  رد  یناملظ  ياـه  هدرپ  دوش و  نشور  وا  يارب  تقیقح  نیا  اـت  تسا ،  ناـسنا  ندرک  ادـیپ  تینارون  يارب  مالـسلا 
هب یلاعت  قح  هطاحا  دوش و  راکـشآ  وا  يارب  تادوجوم  ندوب  هیآ  دوش و  هدودز  بلق  هرهچ  زا  تلفغ  راگنز  هتفر و  نیب  زا  تعیبط ،  ملاـع 

فشک ياههار  هب  دش  ماجنا  رگا  هک  دراد  مزال  یلمع  يرکف و  تادهاجم  دوخ ، نیا  ددرگ و  شدوهشم  تادوجوم  هیدوجو  نوئش  عیمج 
تبسن ( 780) دنوادخ تیالو  هب  دـنک  یم  ریبعت  نینم ،  ؤم  دوجو  رد  یتارییغت  نینچ  زا  میرک  نآرق  تهج  نیا  زا  دوش ، یم  تیادـه  قیاقح 

نیا هک  دیامن  یم  ناشیا  اب  دـنوادخ  ( 781  ) تیعم هب  ریبعت  نآ  زا  زین  و  دـنک ، یم  جراخ  قلطم  رون  هب  اـهتملظ  زا  ار  اـهنآ  وا  هک  ناـشیا  هب 
زا یکی  دـشاب . یم  ناشیا  يارب  ار  شدوخ  ینیوکت  تیعم  دـنوادخ  ندرک  نشور  يانعم  هب  ناـشیا ،  ندرک  يراـی  ياـنعم  رب  هوـالع  تیعم 

نکلو یتخادـنا  یمن  وتربمایپ  يا  یتخادـنا -  یم  ریت  هک  یماگنه  (، ) 782  ) یمر هللا  نکلو  تیمر  ذا  تیمر  اـم  و  ياـنعم :  روـهظ  شبتارم 
ام نیا  مکعم  وه  و  میلع ...  یـش ء  لکب  وه  نطابلا و  رهاظلا و  رخآلا و  لوالا و  وه  تقیقح ،  روهظ  نآ  ییاهن  هبترم  و  تخادنا )  یم  ادخ 

یـش ء لکب  هنا  الا  و ، دیـشاب ) اج  ره  تسامـش  اـب  وا  و  تسا ...  ملاـع  يزیچ  ره  رب  تسا و  نطاـب  رهاـظ و  رخآ و  لوا و  وا  (، ) 783  ) متنک
یم تسا و  هدرک  ریبعت  دـنوادخ  ياقل  هب  دـشاب  هک  يا  هجرد  ره  هب  شندـش  نشور  تقیقح و  نیا  لوبق  زا  میرک  نآرق  دـشاب . یم  طیحم 

دونـشخ و نآ  اب  و  ( 784  ) هتـشاد ملع  ایند  تاـیح  زا  يرهاـظ  هب  دـنرادن و  تادوجوم  تقلخ  تقیقح  رد  رکفت  نوچ  مدرم  رتشیب  دـیامرف :
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عوجر كرد  دنوادخ  ياقل  زا  دارم  نیاربانب  دنرادن ، دنوادخ  ياقل  هب  دیما  دنا ، هدرک  ( 785  ) تلفغ یهلا  تایآ  زا  ارهق  دنا و  هدش  نئمطم 
نامز و رب  طیحم  هکلب  دـشاب  یمن  دودـحم  یـصاخ  نامز  هب  عوجر  نیا  هک  تسا  لاعتم  دـنوادخ  هب  يدوجو  نوئـش  یمامت  رد  تادوجوم 

نیا نوچ  و  تسا ،  دنتـسم  وا  هب  مه  ناکم  نامز و  دوخ  تسا و  هنوگ  نیا  زین  یلاعت  قح  زا  تادوجوم  عورـش  هک  روط  نامه  تسا  ناکم 
دنوادـخ راکنا  نآ ،  راکنا  تسا و  هدـش  ریبعت  هللا  ءاقل  هب  تمایق  زا  میرک  نآرق  رد  اـعون  دـنک ، یم  روهظ  اـهناسنا  يارب  تماـیق  رد  عوجر 

وا هب  تادوجوم  دانتسا  تهج  زا  دنوادخ -  هب  ناسنا  یتقو  اریز  هدش ،  نایب  تمایق  هب  نامیا  دنوادخ  هب  نامیا  طرش  تسا و  هدش  بوسحم 
تادوجوم و هب  یلالقتـسا  هجوت  هک  یناسک  نآ  و  تشاد ،  دـهاوخ  نامیا  زین  یلاعت  قح  هب  اهنآ  عوجر  تهج  زا  اـعطق  تشاد ،  ناـمیا  -، 
هدرک و ار  راـگدرورپ  ياـقل  راـکنا  هدوب ،  لـفاغ  نتـشیوخ  تادوجوم و  تقیقح  زا  هتـشاد و  یبلق  ناـنیمطا  اـهنآ  هب  دـننک ، یم  ناـشدوخ 

هکلب تسین ،  هنوگ  لالقتـسا  تادوجوم  اب  ناشدروخرب  راگدرورپ ، ياقل  هب  نینم  ؤم  نکل  دننک ، یم  التبم  ( 786  ) تراسخ هب  ار  نتشیوخ 
یمامت هدرکن و  عوضخ  لاعتم  دـنوادخ  زج  زیچ  چـیه  ربارب  رد  دـننک و  یم  فرـصت  لخد و  اهنآ  رد  یهلا  هزیگنا  یهلا و  نامرف  اب  قباـطم 

رد ناشیا  راتفگ  نیرخآ  تهج  نیا  زا  دننک  یمن  دادملق  وا  ربارب  رد  لامک  بحاص  ار  يدوجوم  چـیه  هتـسناد و  یلاعت  قح  زا  ار  تالامک 
، دننک یم  تلالد  بلطم  نیا  هب  لیذ  تایآ  هک  روط  نامه  تسین ،  ملاع  راگدرورپ  شیاتس  زج  رگید  ملاع  رد  ناشراتفگ  مامت  ملاع و  نیا 
(، 787  ) ادحا هبر  ةدابعب  كرشیال  احلاص و  المع  لمعیلف  هبر  ءاقل  اوجری  ناک  نمف  دحاو  هلا  مکهلا  امنا  یلا  یحوی  مکلثم  رـشب  انا  امنا  لق 

ياقل دیما  هک  یـسک  سپ  تسا  هناگی  دوبعم  ناتدوبعم  هک  دوش  یم  یحو  میوس  هب  امـش ، دـننام  متـسه  يرـشب  نم  انامه  ربمایپ ، يا  وگب  )
دیما هک  یناسک  فاصوا  نایب  زا  سپ  زین  و  دزرون ) كرـش  یـسک  هب  وا  ترابع  هب  هداد و  ماجنا  حـلاص  لـمع  دـیاب  دراد  ار  شراـگدرورپ 
تانج یف  راهنالا  مهتحت  نم  يرجت  مهنامیاب  مهبر  مهیدـهی  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذـلا  نا  دـیامرف : یم  دـنرادن  ار  راگدرورپ  ياـقل 
نامیا هک  یناسک  انامه  (، ) 788  ) نیملاعلا بر  دـمحلا هللا  نا  مهاوعد  رخآ  مالـس و  اهیف  مهتیحت  مهللا و  کناحبـس  اـهیف  مهاوعد  میعنلا ، 

ياهتـشهب ناتـسغاب و  رد  ییاهرهن  اهنآ  ریز  زا  دـنک ، یم  تیادـه  ناشنامیا  اب  ار  اهنآ  ناشراگدرورپ  دـنهد  ماـجنا  حـلاص  لـمع  هدروآ و 
يارب شیاتس  هکنآ  ناشراتفگ  نیرخآ  تسا و  مالـس  نآ  رد  ناشدورد  تسا و  دنوادخ  هیزنت  نآ ،  رد  ناشراتفگ  دوش ، یم  يراج  تمعن 

نیا تساهناسنا و  یمامت  يارب  قیاـقح  نیا  روهظ  فرظ  تماـیق  هک  دوش  یم  نشور  تاـنایب  نیا  اـب  تسا )  ناـیناهج  راـگدرورپ  دـنوادخ 
هدوبن دوجوم  نآ  زا  لبق  دوش و  یم  ققحم  ملاع  نآ  رد  روما  نیا  هکنیا  هن  دـنلفاغ  نآ  زا  اـهناسنا  عون  نکل  تسا  دوجوم  مه  نـالا  قیاـقح 
تمایق زور  (، ) 789  ) نیبـملا قحلا  وه  هللا  نا  نوـملعی  قـحلا و  مهنید  هللا  مهیفوـی  ذـئموی  دـیامرف : یم  میرک  نآرق  اتـسار  نیا  رد  و  تسا ، 
نوزراب مه  موی  دیامرف : یم  زین  و  تسا )  هدوب -  راکـشآ -  قح  دنوادخ  هک  دنمهف  یم  اهنآ  دـهد و  یم  ار  مدرم  قح  مات  يازج  دـنوادخ 

رب ناشیا  زا  يزیچ  دـنوش ، یم  راکـشآ  ناـشیا  تماـیق  زور  (، ) 790  ) راـهقلا دـحاولا  مویلا هللا  کـلملا  نمل  یـش ء  مهنم  هللا  یلع  یفخیـال 
هک يا  هناگی  دـنوادخ  يارب  دـیآ -  یم  باوج  تسیک -  يارب  تنطلـس  تیکلام و  زورما  دوش -  یم  هتفگ  دـنام - ، یمن  یفخم  دـنوادخ 
زا يرایسب  تایآ  درادن -  تمایق  هب  یصاصتخا  وا ، ندوب  قلطم  کلام  لاعتم و  دنوادخ  يارب  اهناسنا  ندوب  راکـشآ  نیا  هتبلا  تسا )  هریچ 

يرادرب هدرپ  لحم  ملاع ،  نآ  هک  ملاـع ،  نآ  رد  دـشاب  اـهناسنا  يارب  قیاـقح  نیا  روهظ  دـیاب  دارم  سپ  دراد -  تلـالد  اـنعم  نیا  هب  نآرق 
 ، ناسنا اب  لامعا  نیظفاح  دوجو  زینو  ناسنا  هب  ندرگ  گر  زا  یلاعت  قح  ندوب  کیدزن  ناـیب  زا  سپ  هک  روط  ناـمه  تسا  یفخم  قیاـقح 

سپ يدوب  تلفغ  رد  روما  نیا  زا  قیقحتب  (، ) 791  ) دیدح مویلا  كرصبف  كءاطغ  کنع  انفـشکف  اذه  نم  ۀلفغ  یف  تنک  دقل  دیامرف : یم 
نآ ندوب  یفخم  ناـمه  هک  نآ  هب  هجوت  مدـعو  يزیچ  ندوـب  اـب  تلفغ  تسا )  نیبزیت  تا  هدـید  زورماو  میدرک  فرطربوـت  زا  ار  تا  هدرپ 
نیا زا  دنـشاب  هدز  رانک  ناشناج  هرهچ  زا  ار  تلفغ  ياه  هدرپ  حـلاص  لمعو  نامیا  اب  ملاع  نیا  رد  هک  یناـسک  دـنک  یم  ادـیپ  اـنعم  تسا ، 

اب دـندرک  یمن  لمع  نامیا  ياضتقم  هب  ایو  دنتـشادن  نامیاو  هدوب  تلفغ  رد  هراومه  هک  یناـسک  نآ  نکل  دـنرب  یم  رت  لـماک  هرهب  فشک 
دوجسلا یلا  نوعدیو  قاس  نع  فشکی  موی  دیامرف : یم  هک  روط  نامه  دنوش  یم  زین  بذعم  هکلب  دنوش  یمن  دنم  هرهب  اهنت  هن  فشک  نیا 

زا اهاپ -  قاس  هک  ار  يزور  روآداـی  (، ) 792  ) نوملاس مهو  دوجـسلا  یلا  نوعدی  اوناک  دقو  ۀلذ  مهقهرت  مهراصبا  ۀعـشاخ  نوعیطتـسیالف 
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هداتفا ریز  هب  ناـشیا  ياهمـشچ  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  دـنناوت ، یمن  اـما  دـنوش  یم  هدجـس  هب  توعدو  دوش  یم  هنهرب  تشحو -  تدـش 
زا دنتـشاد  اباو  دـندوب -  ملاس  نآ  زا  هک  یلاح  رد  دـندش  یم  دوجـس  هب  توعد  نیا  زا  شیپو  دریگ ، یمارف  ار  ناشدوجو  يراوخو  تلذو 
هب تسا  رـسیم  ملاع  نیا  رد  هدش  رکذ  طیارـش  نآ  اب  دـش  هتفگ  هک  انعم  نیا  هب  دـنوادخ  ياقل  سپ  دـنوادخ )-  ربارب  رد  هدجـسو  عوضخ 

ار ءاقل  نیا  شدوجو  مامت  اب  هتفر  رانک  شناـج  هرهچ  زا  داـنعو  لـهجو  تلفغ  ياـه  هدرپو  هدرک  ادـیپ  تینارون  ناـسنا  ناـج  هک  يا  هنوگ 
نیا ( 793  ) میرک نآرق  ریبعت  هب  هک  روط  نامه  دبای  یم  ار  تیعقاو  نتم  نیعو  دنام  یمن  یکـش  ياج  چیه  هک  يا  هنوگ  هب  دنک  یم  كرد 

تیادـه زا  دـیآ و  یم  تمحرو  دورد  اهنآ  رب  ناشراگدرورپ  فرط  زا  نآ  رب  هوالعو  دوش  یم  راکـشآ  بیاصم  رد  نارباص  يارب  تقیقح 
نامه دیکءات  تقیقح  رد  هک  دـنک  یم  باجیا  ناشیا  يارب  یلاعت  قح  هیحان  زا  ار  یـصوصخم  تایانع  اهنیا  یمامت  هک  ددرگ  یم  ناگتفای 

. دشاب یم  اهنآ  رب  هدش  راکشآ  قیاقح 

راگدرورپ ياقل  بتارم 

راگدرورپ ياقل  بتارم 

نآرق دـش  نایب  هک  روط  نامه  اریز  تسا ،  روصتم  یبتارم  نآ  يارب  هک  تسناد  دـیاب  لاعتم ،  راگدرورپ  ياقل  يانعم  ندـش  نشور  زا  سپ 
هب یهاگ  وا و  هب  برق  هب  یهاگ  دنوادخ و  تیالو  هب  یهاگ  تسا  هدرک  یفلتخم  تاریبعت  ناسنا  يارب  یبیغ  قیاقح  ندـش  نشور  زا  میرک 
 - یبیغ قیاقح  ندـش  نشور  انعم -  نیمه  ظاحل  هب  ناسنا  تاماقم  زا  هک  ناـنچمه  یلاـعت ،  قح  یبلق  تی  ؤر  هب  یهاـگ  دـنوادخ و  تیعم 

يارب هک  دـنک  یم  تلالد  اهنیا  یماـمت  هک  نیبحم و ... راربا ، نیقیدـص ،  نیحلاـص ،  نیبرقم ،  لـیبق  زا  تسا  هدـش  رکذ  یفلتخم  فاـصوا 
دوهـش هب  طوبرم  نآ  زا  رتالاب  تاجرد  دوش و  یم  نید  فراعم  هب  تبـسن  یبلق  قیدـصت  هب  طوبرم  نآ  هجرد  کی  تسا ،  یتاجرد  ناـمیا 

زا هتسد  کی  دنوادخ ، ندید  ثحب  رد  هک  روط  نامه  تسا  هدش  ریبعت  نامیا  تقیقح  هب  تایاور  رد  نآ  زا  دوش و  یم  اهنآ  هب  تبسن  یبلق 
تـسا نینچ  نیا  زین  یلقع  ناهرب  رظن  زا  دنا و  هتـسناد  لاحم  ار  دنوادخ  زا  یمهو  كرد  مشچ و  اب  ندید  ( 795  ) تایاور و  ( 794  ) تایآ

و دسر ، یم  شتقیقح  هب  نامیا  تروص  نیا  رد  هک  دـننک  یم  تابثا  ار  بلق  اب  تی  ؤر  ( 797  ) تایاور و  ( 796  ) تایآ زا  هتسد  کی  نکل 
 - شا هیلاـع  بتارم  تسا و  دـنوادخ  تاروتـسد  زا  تعاـطا  ناـمه  نآ  هیلوا  هبترم  تسا  یبـتارم  لاـعتم  دـنوادخ  یگدـنب  يارب  نـینچمه 

ندید اب  تادوجوم  يدوجو  نوئـش  عیمج  هب  تبـسن  تسا  دنوادخ  یلالقتـسا  یقیقح  تیکلام  ندید  تسا -  هدش  هدیمان  یگدنب  تقیقح 
هتفرگ هجیتن  هصالخ  روط  هب  تانایب  نیا  زا  تسا ،  هدومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  يرصب  ناونع  ( 798  ) ثیدح رد  هک  روط  نامه  یبلق ، 
ياراد تاماقم  نیا  بسح  هب  مالسلا  مهیلع  ءایبنا  هک  روط  نامه  دراد  یتاجرد  شتی  ؤر  یلاعت و  قح  ياقل  یگدنب و  نامیا ،  هک  دوش  یم 

ار اهنآ  زا  یضعب  نالوسر  نیا  (، ) 799  ) ضعب یلع  مهضعب  انلـضف  لسرلا  کلت  دیامرف : یم  یلک  روط  هب  میرک  نآرق  و  دنا ، هدوب  یتاجرد 
سپ مالسلا  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  یسوم  ترضح  هب  تبسن  یلاعت  قح  تی  ؤر  هرابرد  صاخ  روط  هب  و  میداد )  تلیـضف  رگید  یـضعب  رب 

ار رـس  مشچ  اب  ندید  هک  تسا  نشور  درک -  ار  قح  تاذ  تی  ؤر  ياضاقت  یهلا ،  میلکت  ماقم  هب  ندـش  فرـشم  روط و  هوک  هب  ندـمآ  زا 
دنوادـخ دزاس -  یمن  ءایبنا  تمـصع  اب  اـنعم  نیا  تسا و  دـنوادخ  تینامـسج  هب  داـقتعا  شا  همزـال  اریز  دـنک  یم  اـضاقت  موصعم  ربماـیپ 

رخ اکد و  هلعج  لبجلل  هبر  یلجت  اـملف  ینارت  فوسف  هناـکم  رقتـسا  ناـف  لـبجلا  یلا  رظنا  نکلو  ینارت  نل  دومرف : درک و  در  ار  شیاـضاقت 
ذخف یمالکب  یتالاسرب و  سانلا  یلع  کتیفطصا  ینا  یسوم  ای  لاق  نینم  ؤملا  لوا  انا  کیلا و  تبت  کناحبس  لاق  قافا  املف  اقعـص  یـسوم 

ارم زین  وت  تفرگ  رارق  شیاـج  رـس  نآ  رگا  نک  هاـگن  هوـک  هب  نکلو  دـید  یهاوـخن  ارم  زگره  (، ) 800  ) نیرکاشلا نم  نک  کـتیتآ و  اـم 
ضرع دـمآ  شوه  هب  یتقو  داتفا  شوهیب  یـسوم  ترـضح  دیـشاپ و  مه  زا  نآ  درک  هولج  هوک  يارب  شراگدرورپ  یتقو  سپ  دـید  یهاوخ 

مدیزگرب ممالک  اهتلاسر و  اب  مدرم  رب  ار  وت  یسوم ؛  يا  دومرف : دنوادخ  متـسه ،  نم  ؤم  نیلوا  نم  وت و  هب  مدرک  عوجر  یهزنم ،  وت  درک :
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راگدرورپ ندـید  تاقالم و  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  تبـسن  نکل  شاب )  نارازگرکـش  زا  ریگب و  مداد  وت  هب  هچنآ  سپ 
ام دا  ؤفلا  بذک  ام  یحوا  ام  هدـبع  یلا  یحواف  یندا  وا  نیـسوق  باق  ناکف  یلدـتف  اند  مث  دـیامرف : یم  هتـشاد و  نایب  ار  ماقم  تیاهن  لاعتم 
ام رـصبلا و  غاز  ام  یـشغی  ام  ةردسلا  یـشغی  ذا  يوءاملا  ۀنج  اهدنع  یهتنملا  ةردس  دنع  يرخا  ۀلزن  هار  دـقل  يری و  ام  یلع  هنورامتفا  يار 

، دوب رت  کیدزن  ای  نامک  فرط  ود  رادقم  هب  هلصاف  سپ  دز ، گنچ  دش و  کیدزن  سپـس  (، ) 801  ) يربکلا هبر  تایآ  نم  يار  دقل  یغط 
يا ناتدوخ -  هلداجم  رب  دینک  یم  رارـصا  ایآ  دوبن ، غورد  دید  هک  ار  هچنآ  لد ،  درک ، یحو  هچنآ  درک  یحو  شا  هدـنب  هب  دـنوادخ  سپ 

 - اهنامسآ یهتنم  ردس -  تخرد  تیاهن  دزن  تسا ،  هدید  يرگید  لوزن  رد  ار  دنوادخ  قیقحت  هب  و  تسا ،  هدید  هچنآ  هب  تبسن  نیکرشم 
اطخ هن  دید و  جـک  هن  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هدـید -  دـناشوپ ، هچنآ  ار  ردـس  دـناشوپ  هک  یماگنه  تساجنآ ،  ترخآ  تشهب  هک 

دـش و رکذ  اهنآ  یمامت  تشاد ،  طاـبترا  رظن  دروم  ثحب  اـب  تاـیآ  نوچ  و  درک ) هدـهاشم  شراـگدرورپ  گرزب  تاـیآ  زا  قیقحتب  درک ،
همالع داتـسا  ترـضح  میرک ،  نآرق  گرزب  رـسفم  دنمـشزرا  رایـسب  ( 802) ریـسفت هب  اـهنآ  هب  هطوبرم  تاـیاور  اـهنآ و  رد  ثحب  لیـضفت 

. دوش عوجر  هیلع  هللا  ناوضر  ییابطابط 
یم نیحلاص  زا  ار  مالـسلا  مهیلع  ءایبنا  یمامت  هکنیا  اـب  میرک  نآرق  هنومن ،  ناونع  هب  تسا  هدـمآ  لیـضفت  نیا  زین  رگید  ياـیبنا  هب  تبـسن 
لقن ار  نیحلاص  هب  ندش  قحلم  ياضاقت  مالـسلا  مهیلع  ( 806  ) فسوی و  ( 805  ) نامیلس و  ( 804  ) میهاربا ترـضح  زا  نکل  ( 803) درمش
تسد هب  ینآرق  تایآ  رد  تقد  اب  ترخآ ،  رد  مه  نآ  (، 807  ) هدش هداد  تبثم  باوج  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هب  طقف  هک  دنک ، یم 
یفرعم هنوگ  نیا  ار  دوخ  هک  تسا  مالسا  یمارگ  یبن  دنتـشاد  ار  شماقم  كرد  ياضاقت  تارـضح  نیا  هک  یقلطم  حلاص  نآ  هک  دیآ  یم 

وا درک و  لزان  ار  باتک  هک  تسا  ییادـخ  نآ  نم  یلو  اـنامه  (، ) 808  ) نیحلاصلا یلوتی  وه  باتکلا و  لزن  يذـلا  هللا  ییلو  نا  دـنک ، یم 
: دوش یم  میسقت  ریز  ماسقا  هب  هدنسیون  كرد  بسح  هب  ءاقل  بتارم  تایاور  تایآ و  رد  تقد  اب  باسح  نیا  اب  دشاب ،) یم  نیحلاص  یلو 

دنوادخ باوث  كرد  لوا : 

یهاگ دنتـسه ، تقد  مک  رگن و  یحطـس  نید  فراعم  رد  هک  مدرم  مومع  تسا و  فلتخم  نید  فراعم  هب  تبـسن  دارفا  كرد  هک  اجنآ  زا 
هتفگ و نخـس  اهتیفرظ  همه  هزادـنا  هب  شفراـعم  ياـقبا  رد  نید  اریز  تسا ،  هدـش  ریـسفت  وا  باوث  ندـید  هب  شندـید  راـگدرورپ و  ياـقل 

نوریب يرهاظ  قافن  كرش و  رفک و  زرم  زا  دنـشاب و  هتـشاد  بیغ  ملاع  اب  طابترا  زا  يا  هرهب  زین  اهنآ  ات  هدرک  ار  مدرم  مومع  لاح  تاعارم 
ربمایپ دنشاب ، ناشدوخ  دننام  دنا  هداد  روتسد  زین  نارگید  هب  دنا و  هدوب  هنوگ  نیا  مدرم  مومع  اب  دروخرب  رد  زین  مالسلا  مهیلع  همئا  دنیآ و 

هدنامهف مدرم  هب  لاح  نیع  رد  نکل  مییوگب )  نخـس  مدرم  لقع  هزادنا  هب  هک  میرومءام  ءایبنا  هورگ  ام  : ) دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
رب ار  شبلق  دنوادخ  هک  ینم  ؤم  ای  برقم  کلم  ای  لسرم  یبن  طقف  دـنک  كرد  دـناوت  یمن  یـسک  ره  ار  نآ  دراد و  یقیاقح  نید  هک  دـنا 

ندرک در  قح  دـنرادن  ار  اهنآ  كرد  لمحت  هک  یناسک  نآ  دـننک و  كرد  ار  تیب  لها  ثیداحا  دـنناوت  یم  تسا ،  هدرک  ناـحتما  ناـمیا 
دنا هدرک  شلها  زا  نید  فراعم  يریگدای  هب  يرایسب  تاشرافس  رگید  فرط  زا  و  ( 809 ،) دنراذگاو شلها  هب  ار  شلمع  هتشادن و  ار  اهنآ 
کی زین  وا  تی  ؤر  راگدرورپ و  ياقل  هب  تبـسن  لاح  ره  هب  ( 810 ،) دنوشن جراخ  نید  زا  يا  ههبـش  نیرتمک  اب  هدرک و  ادیپ  نید  رد  مهف  ات 

رد مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تهج  نیا  زا  دنوش  بیغرت  ینید  فیاظو  ماجنا  هب  تبسن  مدرم  مومع  ات  دنراد  مالـسلا  مهیلع  همئا  یتانایب  نینچ 
رظتنم اهنآ  : ) دـیامرف یم  دـننکفا ) یم  رظن  ناـشراگدرورپ  يوس  هب  دـنا  هتخورفارب  تماـیق  زور  ییاـه  هرهچ   : ) هک هفیرـش  هیآ  نیا  ریـسفت 

هب هنوگچ  هک  ناشراگدرورپب  دـننک  یم  هاگن  : ) دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  رگید  تیاور  رد  ای  (( 811) دنشاب یم  ناشراگدرورپ  باوث 
هدش هداد  هدعو  باوث  قوش  نک  يزور  ارم  ایادخ  : ) دنک یم  ضرع  دنوادخ  هب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ای  (( 812) دهد یم  باوث  ناشیا 

(814  ) تایاور زا  یضعب  رد  ای  دنراد  ار  اهاضاقت  هنوگ  نیا  دهد  یم  دنوادخ  ار  باوث  هک  تهج  نآ  زا  مالسلا  مهیلع  همئا  هتبلا  (( 813) ار
یمن اـم  نهذ  رد  هک  دـنراد  زین  يرتـالاو  ياـه  هزیگنا  اـهنآ  هک  درادـن  تاـفانم  نیا  دـننک و  یم  یفرعم  باوث  بلط  ار  دوـخ  لـمع  هزیگنا 
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یگدوهیب و ساسحا  هدش و  بیغرت  ریخ  لامعا  هب  مدرم  مومع  هک  دـشاب  نیا  دـننک  یم  نایب  هنوگ  نیا  هکنیا  رگید  تلع  دـیاش  و  دـجنگ ،
بوسحم دـنوادخ  تدابع  مه ،  تادابع  زا  مسق  نیا  تسا و  هدـش  رکذ  باوث  همه  نیا  لامعا ،  يارب  تهج  نیا  زا  دـننکن  ندوب  هجیتن  یب 

ار لاعتم  دنوادخ  باوث ،  بلط  يارب  اهنآ  زا  مسق  کی  هک  دنا  هدـش  میـسقت  هتـسد  هس  هب  دـنوادخ  ( 815  ) ناگدننک تدابع  تسا و  هدـش 
. دننک یم  تعاطا  یگدنب و 

دنوادخ تیاضر  تبحم و  كرد  مود : 

، دوب دهاوخ  رتیلاع  رتهب و  وا  یگدنب  هب  تبـسن  وا  هزیگنا  دشاب  رتشیب  رادقم  ره  یلاعت  قح  هب  تبـسن  ناسنا  تفرعم  دش  نایب  هک  روط  نامه 
یگدنب قحتـسم  هکنیا  ببـس  هب  دـننک  یم  شتعاطا  هتـسناد و  لامک  بحاص  ار  وا  دـنراد ، دـنوادخ  نارکیب  ياهتمعن  هب  هجوت  هک  یناسک 

داجیا بجوم  نیا  دنرادن و  ار  وا  هب  بذج  زج  یلیامت  چیه  دنریگ و  یم  رظن  رد  ار  شتیاضر  تبحم و  وا ، يارب  ندرک  یگدـنب  اب  تسا و 
هتمعن نم  هب  مکوذـغی  امل  هللا  اوبحا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  روط  ناـمه  دـنوش  یم  شیـالوم  هب  تبـسن  هدـنب  تبحم 

هب ار  وا  ناـسنا ،  لد  رد  دـنوادخ  تبحم  ققحت  زا  سپ  تسا )  هداد  امـش  هب  هک  ییاـهتمعن  نآ  ببـس  هب  دـیرادب  تسود  ار  ادـخ  (، ) 816)
ةدابع کلتف  ابح  لج  زع و  هللا  اودـبع  موق  و  دـیامرف ... : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  روط  نامه  دـنک  یم  یگدـنب  وا  هب  تبحم  رطاخ 

ناگدازآ یگدنب  نآ  سپ  دننک  یم  یگدـنب  وا  هب  تبحم  رطاخ  هب  ار  لج  زع و  دـنوادخ  یهورگ  و  (، ) 817  ) ةدابعلا لضفا  یه  رارحالا و 
و (، ) 818  ) بحت امل  غارفلا  معط  ینقذا  و  دنک : یم  ضرع  دنوادخ  هب  زین  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  دشاب ) یم  یگدنب  مسق  نیرترب  تسا و 

ننما و  کتبحمل ...  یبلق  غرف  دـنک : یم  ضرع  رگید  ياج  رد  و  يراد )  تسود  وت  هک  ار  هچنآ  هب  تبـسن  ندوب  غراـف  هزم  ناـشچب  نم  هب 
... وت يوس  هب  یقوش  اب  راذگب  تنم  نم  رب  و  نک ...  یلاخ  تتبحم  يارب  ار  مبلق  و  (، ) 819  ) یضرت بحت و  امب  لمعلاب  کیلا و  قوشب  یلع 
رد ار  هللا  هجو  هک  تسا  راربا  یگدـنب  یگدـنب ،  زا  مسق  نـیا  يوـش )  یم  دونـشخ  يراد و  تـسود  هـچنآ  هـب  وـت  يارب  ندرک  لـمع  هـب  و 

ءازج و مکنم  دـیرن  هللا ال  هجول  مکمعطن  امنا  دـیامرف : یم  ناشدوخ  نابز  زا  ناـشیا  هراـبرد  میرک  نآرق  و  دـنریگ ، یم  رظن  رد  ناـشلامعا 
امش زا  هن  هک  يا  هنوگ  هب  میهد  یم  ماعط  دنوادخ  تیاضر -  هجو -  يارب  طقف  ریـسا -  میتی و  نیکـسم و  امـش -  هب  ام  (، ) 820  ) اروکشال

رد تهج  نیا  زا  دـنوش . یم  لئان  يدـنلب  ( 821  ) جـیاتن هب  ناـشیا  هک  تسا  تلاـح  نیا  ققحت  اـب  و  میهاوـخ )  یم  ار  يرکـش  هن  ییازج و 
رثویال هبحم  نایـسنلا و  هطلاخیال  ارکذ  لهجلا و  هطلاخیال  ارکـش  هفرعا  لاصخ ،  ثلث  همزلا  یئاضرب  لمع  نمف  دیامرف : یم  جارعم  ثیدح 

مناسانش یم  وا  هب  منادرگ ،  یم  وا  مزالم  ار  تفـص  هس  دننک  لمع  نم  تیاضر  هب  هک  یـسک  سپ  (، ) 822  ) نیقولخملا ۀبحم  یتبحم  یلع 
(. دهدن ناجحر  نآ  رب  ار  نیقولخم  تبحم  هک  یتبحم  دشابن و  طولخم  یشومارف  اب  هک  يرکذ  دشابن و  طولخم  لهج  اب  هک  ار  يرکش 

ندش لصاح  اب  يدعب ،  لحارم  هب  ندیسر  هک  روط  نامه  تسا  ریذپ  ناکما  هتشذگ  هلحرم  لماک  ندنارذگ  زا  سپ  تلاح  نیا  هب  ندیسر 
. دوش یم  رسیم  نآ ،  رد  مدق  تابث  هلحرم و  نیا 

دنوادخ تافص  ءامسا و  یبلق  كرد  موس - 

لاح نیع  رد  دنراد  یـصاخ  تالاح  ماکحا و  اهنآ  زا  کی  ره  دشاب و  یم  نآ  رازبا  ینطاب  ياوق  يرهاظ و  ساوح  هک  تسا  یقیقح  ناسنا 
وا دـهد ، یم  راهظا  ار  اهنآ  صوصخم  ياهتیلاعف  رازبا  نآ  هطـساو  هب  وا  دراد و  هطاحا  فارـشا و  اهنآ  یمامت  رب  حور -  تقیقح -  نآ  هک 
زا اهنآ  رد  تسا  رث  ؤم  حور  ینعی  دراد  رثءات  ریثءاـت و  رگیدـکی  رد  هک  يا  هنوگ  هب  هدوب  طـبترم  مه  هب  شیازجا  یماـمت  لاـمک  ریـسم  رد 

ناهج و هب  تبـسن  وا  یلقع  ياهـشنیب  ار  وا  ياهتکرح  ساسا  و  یتاذ ،  ياهینوگرگد  تالاح و  تهج  زا  اهنآ  زا  تسا  رثءاتم  لعف و  تهج 
ریـس نوچ  و  اهنآ ، مدع  ییاهن و  لامک  يوس  هب  هدش  نیمـضت  هار  داعم و  ادبم و  هب  يدوجو  طابترا  تهج  زا  دهد  یم  لیکـشت  نتـشیوخ 
نکل دشاب  یم  ریس  نیا  ناکرا  زا  اهنآ ، هب  تبـسن  یبلق  قیدصت  بیغب و  نامیا  هناگ ،  هس  روما  نیا  هب  تبثم  خساپ  هب  تسا  ینتبم  وا  یلامک 

هللا نیما  ترایز  حرش  نیتبخم : www.Ghaemiyeh.comيامیس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 117 

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


نآ تایفیک  لامعا و  رد  یلقع  شنیب  مه  هتـشذگ  بلاطم  هب  هجوت  اب  دراد و  مزال  زین  ار  یهلا  يامنهار  نآ  تاروتـسد  هب  لمع  ریـسم ، نیا 
زا دراد  تلالد  تقیقح  نیا  هب  زین  تایاور  تایآ و  یبلق ،  قیدصت  یلقع و  شنیب  ندـش  رت  نشور  ندرب و  الاب  رد  لامعا  مه  تسا و  رث  ؤم 
یم ار  يراوگرزب  تزع و  هک  یسک  (، ) 823  ) هعفری حلاصلا  لمعلا  بیطلا و  ملکلا  دعصی  هیلا  اعیمج  ةزعلا  هللف  ةزعلا  دیری  ناک  نم  هلمج : 
الاب ار  نآ  حلاص  لمع  دور و  یم  الاب  حلاص -  تاداقتعا  كاپ -  نانخـس  وا  يوس  هب  تسا ،  دنوادخ  يارب  طقف  تزع  یمامت  سپ  دهاوخ 

(. درب یم 
هللا و یلو  یلع  هللا ،  لوسر  دـمحم  هللا ،  الا  هلا  ال  نم :  ؤم  نخـس  بیط  ملک  : ) دـیامرف یم  هفیرـش  هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
زا اهنآ  رد  یکش  تسا ،  قح  دنوادخ  فرط  زا  روما  نیا  هک  تسوا  یبلق  داقتعا  حلاص  لمع  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ۀفیلخ 

لوق لکل  نا  دومرف : هک  دنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  و  (( 824  ) تسین نایملاع  راگدرورپ  بناج 
هلوق در  هلمع ،  هلوق  فلاخ  لاق و  اذا  هللا و  یلا  هلمعب  هلوق  عفر  هلمعب  هلوق  قدص  مدآ و  نیا  لاق  اذاف  هبذـکی  وا  هقدـصی  لمع  نم  اقادـصم 
یتقو سپ  دنک  یم  بیذکت  ای  قیدصت  ار  نآ  هک  تسا  لمع  زا  یقادصم  نخـس  ره  يارب  (، ) 825  ) رانلا یف  هب  يوه  ثیبخلا و  هلمع  یلع 

تفگ و ینخس  یتقو  درب و  یم  الاب  دنوادخ  يوس  هب  ار  وا  لمع  شنخـس  درک ، قیدصت  شلمع  اب  ار  نآ  تفگ و  ینخـس  مدآ  مدنزرف  هک 
هک دوش  یم  هدافتـسا  تیاور  ود  نیا  زا  دنک ) یم  دراو  شتآ  رد  ار  نآ  هدـش و  در  شکاپان  لمع  رب  وا  نخـس  دوب ، فلاخم  شلمع  اب  نآ 
هب رارقا  یلقع ،  حیحص  ياهلالدتـسا  هار  زا  تسه  هک  روط  نآ  دیحوت  هب  رارقا  اریز  دشاب  یم  بهذم  لوصا  هب  رارقا  كاپ  نانخـس  زا  دارم 
هب یبلق  داقتعا  اـب  و  هدـش ،  لـیمکت  كاـپ  نانخـس  تماـما ،  توبن و  هب  رارقا  هب  ندـش  همیمـض  اـب  تسا و  هتفهن  نآ  رد  زین  لدـع  داـعم و 

دوجو رد  دسر و  یم  هجیتن  هب  نآ ،  ياضتقم  هب  لمع  اب  نکل  هدش  ققحم  نامیا  ناکرا  تسا -  یبلق  لمع  زین  نآ  هک  روما -  نیا  تیناقح 
فرط هب  نییاپ و  ار  نآ  هدراذـگ و  شدوجو  رد  یفنم  ریثءات  تروص  نیا  ریغ  رد  درب و  یم  الاب  ار  وا  دراذـگ و  یم  یـساسا  ریثءات  ناـسنا 

الاب هکلب  تسین  یناکم  ندوب  الاب  دارم  تسا و  هدش  ریبعت  نامـسآ  هب  الاب  تهج  زا  یهاگ  ینآرق  تایآ  تایاور و  رد  و  دناشک ، یم  منهج 
هب هک  یسک  شیاهنامسآ ،  رد  تسا  ییاه  هعقب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  يارب  : ) دیامرف یم  داجس  ماما  تهج  نیا  زا  تسا  يدوجو  ندوب 
هب حور  هکئالم و  دیامرف : یم  هک  يا  هدینشن  ار  لج  زع و  دنوادخ  مالک  ایآ  تسا  هدرک  جورع  دنوادخ  يوس  هب  قیقحتب  دنک  جورع  اهنآ 
زا و  (( 826) درب یم  الاب  ار  نآ  حلاص  لمع  هتفر و  الاب  دنوادخ  يوس  هب  هزیکاپ  نانخـس  دیامرف : یم  زین  و  دننک ، یم  جورع  دنوادخ  يوس 

ءایلوا ندرب  الاب  شتآ و  هب  نید  نانمـشد  ندرب  نییاپ  هب  تسا  تمایق  فاصوا  زا  هک  ار  ۀـعفار  ۀـضفاخ  ( 827  ،) هدش لقن  زین  ترـضح  نآ 
زا مه  و  یهلا -  تاروتـسد  اب  تقباطم  نآ -  هبوچراچ  تهج  زا  مه  لمع ،  حالـصا  زا  دعب  نیاربانب  تسا .  هدومرف  ریـسفت  تشهب  هب  ادـخ 
یم ادیپ  يرتشیب  ییانـشور  بلق  هدش و  رت  يوق  نامیا  نآ ،  رب  موادت  و  دـش -  نایب  لبق  تمـسق  ود  رد  یهلا -  ياه  هزیگنا  اوتحم و  تهج 
یم لدبم  شناج  تقیقح  اب  اهنآ  هدهاشم  هب  هتـشذگ و  یبلق  قیدصت  میهافم و  زرم  زا  شتاداقتعا  یبیغ و  روما  زا  ناسنا  ياهکرد  دـنک و 

نیقیلا ملع  نوملعت  ول  الک  دـیامرف : یم  منهج  هدـهاشم  هب  تبـسن  دـنک و  یم  ریبعت  نیقیلا  نیع  نیقیلا و  ملع  هب  بتارم  نیا  زا  نآرق  دوش ،
تروص هب  ار  نآ  سپـس  دینیب  یم  ار  منهج  امتح  دینک  ادـیپ  ینیقی  ملع  رگا  تسا  نینچ  هن  (، ) 828  ) نیقیلا نیع  اهنورتل  مث  میحجلا  نورتل 

نآ هب  دیـسر و  هلحرم  نیا  هب  ترـضح  نآ  باحـصا  زا  یناوـج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ناـمز  رد  )و  دـید دـیهاوخ  نیقیلا  نـیع 
بـصن باسح  هک  مرگن  یم  مراگدرورپ  شرع  هب  هکنیا  ات  هدـش  تبغر  یب  تسا  نآ  رد  هچنآ  ایندـب و  تبـسن  نم  : ) درک ضرع  ترـضح 

هب دندنم و  هرهب  نآ  رد  هک  منک  یم  هاگن  تشهب  لها  هب  هکنیا  دننام  مناشیا و  نایم  رد  زین  نم  دنا و  هتـشگ  روشحم  نآ  يارب  مدرم  هدش و 
یم هلان  دـنوش و  یم  باذـع  نآ  رد  هک  منک  یم  هاگن  شتآ  لها  هب  هکنیا  دـننام  دـنا و  هدز  هیکت  اهیتشپ  رب  دـننک و  یم  فراعت  رگیدـکی 
طبر تهج  هک  توکلم  هدهاشم  هب  تبسن  و  (( 829  ) تسا هدیچیپ  شیادص  میاهشوگ  رد  هک  مونـش  یم  ار  شتآ  هلان  هکنیا  دننام  دننک و 

تمحر و قزر و  قلخ و  تفـص  دـننام  دوش  یم  ریبـعت  یهلا  تافـص  ءامـسا و  روـهظ  هب  نآ  زا  تسا و  یلاـعت  قـح  هب  تادوـجوم  یقیقح 
هب نینچ  نیا  و  (، ) 830  ) نینقوملا نم  نوکیل  ضرالا و  تاومـسلا و  توکلم  میهاربا  يرن  کلذـک  و  دـیامرف : یم  میرک  نآرق  بضغ و ...
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هیلع میهاربا  ترضح  هک  دوب  توکلم  ندید  زا  سپ  دشاب ) ناگدننک  نیقی  زا  هکنیا  ات  میداد و  ناشن  ار  نیمز  اهنامـسآ و  توکلم  میهاربا 
هرهچ نم  دومرف : سپس  درک  باجم  ار  ناشیا  یمامت  دش و  هجاوم  ناتسرپدیشروخ  ناتسرپ و  هام  ناتسرپ و  هراتس  اهتسرپ و  تب  اب  مالـسلا 
تقلخ هک  تسا  يرما  ملاع  نامه  توکلم  مشاب ،  یمن  نیکرشم  زا  دیرفآ و  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  یـسک  يوس  هب  مدرک  هجاوم  ار  ملد 

یم نآ  هب  دهاوخب ، ار  يزیچ  یتقو  دنوادخ  رما  انامه  : ) دیامرف یم  هک  اجنآ  دـنک  یم  هیکت  نآ  هب  یلاعت  قح  زا  ناشنوئـش  عیمج  هب  ءایـشا 
یم عوجر  وا  يوس  هب  تسوا و  تردق  تحت  رد  يزیچ  ره  توکلم  هک  ییادخ  تسا  هزنم  سپ  دوش ، یم  دوجوم  سپ  شاب  دوجوم  دیوگ 
ایآ  : ) هک دـنک  یم  بیغرت  ار  ناگمه  میرک  نآرق  تهج  نیا  زا  دـیمهف  ینالقع  رکفت  لمءات و  اب  ناوت  یم  ار  تقیقح  نیا  و  (( 831) دینک

اب مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  ار  نآ  نکل  (( 832  ) تسا هدرک  قلخ  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  توکلم  رد  دننک  یمن  هاگن 
دـهد و ناشن  وا  هب  ار  ناـگدرم  ( 833  ) ندرک هدـنز  تیفیک  هک  درک  اـضاقت  دـنوادخ  زا  هک  دوـب  تهج  نیا  زا  درک ، هدـهاشم  لد  مـشچ 

هبنج مینک  یم  كرد  ءایشا  زا  یسح  يداع و  رازبا  اب  ام  هک  ار  هچنآ  داد . ناشن  وا  هب  ار  تقیقح  نآ  یتامدقم  ماجنا  هب  شرافس  اب  دنوادخ 
فشک دیمهف و  ناوت  یم  حیحص  ینالقع  كرد  اب  طقف  ءاقب  اثودح و  قلطم  یتسه  زا  ار  اهنآ  هضافا  تهج  تسا و  ءایشا  يرهاظ  یکلم و 

فشک و اب  ار ، شیوخ  يدوجو  ياوق  شدوخ و  سک  ره  نتفای  دـننام  دـشابن  کـش  لـباق  رگید  هک  يروط  هب  نآ  نتفاـی  نکل  درک  یلقع 
زا سپ  هک  مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  يارب  تسا  یهلا  ( 834  ) مالک يدوهـش  كرد  فشک ،  نیا  ریظن  تسا ،  ریذپ  ناکما  یبلق  دوهش 

نیا شاب ،  نآ  رازگرکـش  تسا و  سپ  ار  وت  رادقم  نیمه  دومرف  دنوادخ  هک  دنیبب  زین  ار  وا  تاذ  هک  دش  قیاش  قح ،  مالک  یقیقح  كرد 
هب هکلب  دشاب  ندرک  كرد  ندینش و  لباق  تهج  کی  زا  طقف  دوش و  داجیا  يدام  رازبا  اب  هک  تسا  هدوبن  ام  نانخس  لیبق  زا  دنوادخ  مالک 

ءایبنا صتخم  ماقم  نیا  هب  ندیـسر  دـشاب ، یمن  داجیا  لـباق  يداـم  رازبا  اـب  تسا و  ( 835  ) هدینـش یم  شـش  زا  هک  تسا )  هدوب  يا  هنوـگ 
هک روط  نامه  دنسر  یم  یماقم  نینچ  هب  دننک  لمع  وا  ياضر  يارب  یلاعت و  قح  ياضر  قباطم  هک  یناسک  هکلب  دشاب  یمن  مالسلا  مهیلع 

منادرگ وا  مزالم  ار  تلصخ  هس  دنک  لمع  نم  ياضر  هب  هک  یـسک  : ) دیامرف یم  شربمایپ  هب  دنوادخ  هک  تسا ،  هدمآ  جارعم  ثیدح  رد 
لـالج و هب  ار  شلد  مشچ  منک و  یم  شبوـبحم  متاـقولخم  دزن  تشاد و و  مهاوـخ  تسود  ار  وا  نم  تشاد  تسود  ارم  هک  یتـقو  سپ  ... 

منک یم  تاجانم  زور  ییانـشور  بش و  ياهتملظ  رد  وا  اب  منک و  یمن  یفخم  ار  مصوصخم  تاقولخم  ملع  وا  رب  سپ  منک  یم  زاب  متمظع 
هدمآ لفاون  برق  ثیدح  رد  و  (( 836  ...) منایاونش یم  وا  هب  ار  ما  هکئالم  دوخ و  مالک  هدش و  عطق  مدرم  اب  وا  ینیشنمه  نخـس و  هکنیا  ات 

برقتیل هنا  و  دیامرف : یم  هک  دنک  یم  لقن  لاعتم  دنوادخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  لقن  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا 
هلجر اهب و  شطبی  یتلا  هدی  هب و  قطنی  يذلا  هناسل  هب و  رصبی  يذلا  هرصب  هب و  عمسی  يذلا  هعمـس  تنک  هتببحا  اذاف  هبحا  یتح  ۀلفانلاب  یلا 

یم یکیدزن  نم  هب  وا -  يارب  اهراک  ماجنا  تابحتـسم و  لـیبق  زا  يداـیز -  ياـهراک  ماـجنا  اـب  هدـنب  هراومه  و  ( ) 837 ... ) اهب یـشمی  یتلا 
دنیب و یم  نآ  اب  هک  موش  یم  شییانیب  دونش و  یم  نآ  اب  هک  موش  یم  وا  شوگ  ماگنه  نیا  رد  تشاد  مهاوخ  تسود  ار  وا  هکنیا  ات  دیوج 
زا دارم  دور )... یم  هار  نآ  اب  هک  موش  یم  شیاپ  دنک و  یم  راک  نآ  اب  هک  موش  یم  شتسد  دیوگ و  یم  نخس  نآ  اب  هک  موش  یم  شنابز 
هب یناعم  ءاقلا  ندینـش و  ندـید و  هار  زا  كرد  لیبق  زا  دـهد  یم  ماجنا  ار  اهتیلاعف  نیا  ناـسنا  نآ  هطـساو  هب  هک  تسا  یفاـصوا  روما ، نیا 

یتقو تساربم و  هصقان  روما  نیا  زا  دنوادخ  اریز  دشاب  اوق  نیا  ینامسج  تیلاعف  صوصخ  دارم  هکنیا  هن  تیلاعف  رب  تردق  ظافلا و  هطساو 
نیا زا  هک  دنیبب  ار  ادخ  هکلب  دنیبن  فاصوا  نیا  بحاص  روما و  نیا  كردـم  ار  دوخ  هدـننک  كرد  صخـش  هک  دوش  لصاح  یکرد  نینچ 

زا یتمـسق  دـیاش  دوش و  یم  ریبعت  یلاعت  قح  یتافـص  ءامـسا و  یلاعفا و  دـیحوت  روهظ  هب  رما  نیا  زا  دـنک ، یم  هضاـفا  ار  تاـضویف  قیرط 
داجـس ماما  دشاب  ءاقل  زا  هبترم  نیا  لوصح  ياضاقت  دوش  یم  هدناوخ  ناضمر  ( 838  ) كرابم هام  ياهرحس  رد  هک  هلهابم  ياعد  ياهزارف 

کئاـقل نود  هل  لـجاال  اـنامیا  کلئـسا  ینا  مهللا  هک :  دـنک  یم  اـضاقت  دـنوادخ  زا  ار  یناـمیا  نینچ  هزمحوبا  ياـعد  رد  زین  مالـسلا  هیلع 
زج یتیاهن  هک  مهاوخ  یم  یناـمیا  وت  زا  ادـنوادخ ؛ (، ) 839  ) هیلع ینتثعب  اذا  ینثعبت  هیلع و  ینتتیفوـت  ذا  ینیفوـت  هیلع و  ینتییحا  اـم  ینییحت 
یم مثوعبم  یتقو  و  یناریمب ،  نآ  رب  یناریم  یم  ارم  هک  یتقو  ات  يرادـب و  هدـنز  نآ  رب  يراد  یم  هدـنز  ارم  یتقو  ات  دـشاب ، هتـشادن  تیاقل 
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 (. ینک مثوعبم  نآ  رب  ینک 

دنوادخ تاذ  یبلق  كرد  مراهچ - 

یم شـسدقم  تاذ  نیع  لاعتم  دنوادخ  هیتاذ  تافـص  هک  تسا  هدـش  تباث  حیحـص  مکحم و  ( 840  ) یلقن یلقع و  لیالد  اـب  هک  اـجنآ  زا 
ءامسا نیا  درادن ، یناشن  مان و  شسدقم  تاذ  زین  ( 841  ) تایاور قباطم  دننک و  یم  روهظ  یتافص  ءامـسا و  دودحمان  تاذ  نآ  زا  دشاب و 

تباث وا  يارب  تافص  ءامسا و  نیا  تقیقح  نیاربانب ،  دننک  رارقرب  طابترا  وا  اب  قیرط  نیا  زا  ات  هداد  روهظ  نیقولخم  زاین  يارب  ار  تافـص  و 
دنک یم  تابثا  تیاهن  رد  هک  دهد  یم  رارق  شیارب  ار  یمـسا  دنک  یم  هجوت  وا  هب  یتهج  ره  هب  شتیدودحم  اب  لقع  هک  يا  هنوگ  هب  تسا 

ظاحل زا  بلاـطم  نیا  مینک ،  یم  دروخرب  فلتخم  نوگاـنوگ و  تـالامک  اـب  نامتیدودـحم  تهج  هب  اـم  تسا و  قلطم  لاـمک  وا  تاذ  هک 
نیا لوصح  تامدـقم  ندومیپ  زا  سپ  زین  نآ  يدوهـش ،  یبـلق و  كرد  تهج  زا  اـما  دوب ، یبوبر  سدـقم  تاذ  هب  تبـسن  ینـالقع  كرد 
اهنآ باستنا  دوخ و  يارب  هنـسح  فاصوا  حلاص و  لامعا  ندید  ینارون -  یناملظ و  ياهباجح  هدرک و  ادـیپ  صاخ  تینارون  بلق  كرد ، 

هب ار  يدیحوت  قیاقح  دناوت  یم  دور و  یم  رانکرب  لد  هرهچ  زا  ددعتم -  روط  هب  یهلا  تافـص  ءامـسا و  ندید  دوخ و  ندید  یتح  دوخ  هب 
یتاذ دیحوت  یبلق  كرد  هب  تیاهن  رد  یتافص و  ءامسا و  سپـس  یلاعفا  دیحوت  هیلوا ،  لحارم  رد  نکل  دنک  كرد  يدوجو  تیفرظ  هزادنا 

یناف و ار  اهیتسه  یماـمت  دـنیب و  یمن  یلاـعت  قح  یتسه  ربارب  رد  تادوجوم  يارب  یتسه  رگید  هک  يا  هنوگ  هب  دوش  یم  لـیان  یلاـعت  قح 
هدوب یفخم  اهباجح  رثا  رد  یـصخش  نینچ  يارب  نونکات  نکل  تسا  نینچ  نیا  زین  عقاو  رد  دنک و  یم  هدهاشم  وا  قلطم  یتسه  رد  كدـنم 

زین ار  هجو  تسا )  دوبان  دـنوادخ  هجو  زج  يزیچ  ره  (، ) 842  ) ههجو الا  کلاه  یـش ء  لک  دـیامرف : یم  میرک  نآرق  هک  روط  نامه  تسا 
زا سپ  نکل  قح ،  تاذ  هب  تبـسن  تسا  ءایـشا  ندوب  قلطم  هیآ  ضحم و  طـبر  تهج  نآ  ( 843  ) تایاور تایآ و  قباطم  هک  میدرک  اـنعم 

یلاعت قح  هب  ار  یتینارون  نینچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  روط  نامه  دبای  یم  شدوجو  مامت  اب  ار  قیاقح  نیا  بلق  ندرک  ادیپ  تینارون 
كوفرع و یتـح  کـئایلوا  بوـلق  یف  راونـالا  تقرـشا  يذـلا  تنا  دـنک : یم  ضرع  دـنک ، یم  اـضاقت  ار  نآ  عـقاو  رد  دـهد و  یم  تبـسن 
هک یتسه  ییادخ  وت  (، ) 844  ) كریغ یلا  ؤاجلی ا  مل  كاوس و  اوبحی  مل  یتح  کئابحا  بولق  نع  راـیغالا  تلزا  يذـلا  تنا  كودـحو و 

يدرک لیاز  تناتسود  لد  زا  ار  تدوخ  ریغ  هک  یتسه  یسک  وت  دنتسناد و  هناگی  هتخانش و  ار  وت  هکنیا  ات  يدنابات  تئایلوا  لد  رد  ار  راونا 
سپ هک  دوش  یم  لصاح  یلاعت  قح  ریغ  زا  بلق  ندیرب  هطـساو  هب  تینارون  نیا  دـنربن ) هانپ  وت  ریغ  هب  هتـشادن و  تسود  ار  وت  ریغ  هکنیا  ات 

ءامـسا و ددـعت  شتفرعم و  دوخ و  یتـح  دـنیب ، یم  هقلطم  تدـحو  روط  هب  ار  یلاـعت  قح  هک  يا  هنوگ  هب  دوش  یم  لـصاح  تفرعم  نآ  زا 
یهلا تزع  تمظع و  ماقم  روهظ  هب  ماقم ،  تلاح و  نیا  زا  دبای و  یمن  دوخ  زین  ار  هدنبای  یتح  دـبای ، یم  وا  رد  وحم  ار  یهلا  تاذ  تافص 

تاـجانم رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  روط  ناـمه  دراذـگ  یمن  شدوخ  ریغ  يارب  یهاـگیاج  قلطم  یقیقح و  تزع  ماـقم  هک  دوش  یم  ریبـعت 
هب ای  ناشیا  زا  نآ  ياضاقت  دنراد  ار  نآ  ناشیا  هتبلا  دنک -  یم  اضاقت  دـنوادخ  زا  ار  ماقم  نیا  لوصح  هینابعـش  هبترم  دـنلب  فیطل و  رایـسب 

انبولق راصبا  رناو  کیلا  عاطقنالا  لامک  یل  به  یهلا  هّلل  هّلل  تسا -  میلعت  تروص  هب  اـی  یلاـعت  قح  زا  تسا  نآ  موادـت  ياـضاقت  ياـنعم 
یهلا و کسدـق ...  زعب  ۀـقلعم  انحاورا  ریـصت  ۀـمظعلا و  ندـعم  یلا  لـصتف  رونلا  بجح  بولقلا  راـصبا  قرخت  یتح  کـیلا  اـهرظن  ءایـضب 

لامک ایادخ ؛ (، ) 845  ) مارکالا لالجلاذ و  ای  ابقارم  افئاخ  کـنم  اـفرحنم و  كاوس  نع  اـفراع و  کـل  نوکاـف  جـهبالا  كزع  رونب  ینقحلا 
هدرپ لد  ياهمشچ  هکنیا  ات  نک  ینارون  تیوس  هب  شرظن  ییانـشور  هب  ار  ام  ياهلد  نامـشچ  نک و  تیانع  نم  هب  ار  تدوخ  ریغ  زا  ندیرب 

رورس و اب  تزع  رون  هب  ارم  ایادخ ؛ ددرگ ... تتزع  سدقم  ماقم  هب  هتـسباو  ام  حاورا  دسرب و  تمظع  ندعم  هب  هدرک و  هراپ  ار  ینارون  ياه 
تلالج و بحاص  يا  مشاب  هدوب  وت  بقارم  ناسرت و  هدش و  فرحنم  وت  ریغ  زا  هدرک و  ادیپ  وتب  تفرعم  هکنیا  ات  امرف  قحلم  تا  هتخورفارب 
وا دـنیب و  یم  یلاعت  قح  هب  زین  ار  شتفرعم  فراع  لاح  نیا  رد  هک  دوش  یم  لصاح  هنوگ  نیا  یلاـعت  قح  زا  یقیقح  تفرعم  يراوگرزب ) 

ینتللد تنا  کتفرع و  کب  دـنک : یم  ضرع  لاعتم  دـنوادخ  هب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هک  تسا  تروص  نینچ  رد  دسانـش ، یم  وا  اـب  ار 
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هب ار  دوخ  نیبحم  نایعیش و  زین  مالسلا  مهیلع  همئا  تارضح  و  يدرک )  ییامنهار  تدوخ  هب  ارم  وت  متخانـش و  وت  هب  ار  وت  (، ) 846  ) کیلع
هللا ظفحا  دـیامرف : یم  شرافـس  رذابا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  روط  ناـمه  دـنا  هدرک  رما  ییاـمنهار و  یتفرعم  نینچ  يوس 
 - یبایب تیور  شیپ  رد  ار  وا  ات  نک  ظفح  ار  ادـخ  دـنک ، ظـفح  ار  وت  اـت  نک  ظـفح  ار  ادـخ  (، ) 847  ) کماما هدـجت  هللا  ظفحا  کظفحی 
زا مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  و  يدوجو )-  هطاحا  تروص  هب  حوضو  لامک  اب  تسا  یلاعت  قح  روهظ  شیانعم  درادـن  تهج  دـنوادخ  نوچ 

نیبحم مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یتیاور  رد  دیـسانشب ) ادخ  اب  ار  ادخ  (، ) 848  ) هللااب هللا  اوفرعا  هدومرف :  هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع 
افخ رد  رهاظ و  رد  ار  ناشیا  اهنآ  هک  یلعا  هقبط  فاصوا  رد  هدرک و  میـسقت  نییاـپ  هقبط  طـسو و  هقبط  یلعا و  هقبط  هتـسد  هس  هب  ار  دوخ 

ترـضح تسا ؟  مادـک  اـهنآ  درک : لا  ؤـس  ياور  دـنوش ، یم  هتخانـش  نآ  هب  هک  دـنراد  ییاـه  هناـشن  ناـشیا  : ) دـیامرف یم  دـنراد  تسود 
یهاگآ شدـیحوت  هب  تسوا و  هتـسیاش  هک  يروط  نآ  دنـسانش  یم  ار  دـنوادخ  ناشیا  هک  تسا  نآ  اـهنآ ، یلوا  تسا ،  ددـعتم  دـندومرف :

، دنناد یم  ار  نآ  لیوءات  طیارـش و  قیاقح و  نامیا و  دودح  سپـس  دنا  هدرک  ادـیپ  شتافـص  وا و  هب  نامیا  نآ  زا  دـعب  دـنراد و  يراوتـسا 
يا هلب  دومرف : ییامرف ،  فیصوت  فاصوا  نیا  هب  نونکات  ار  وا  نامیا  هک  مدوب  هدینـشن  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  مدرک :  ضرع  دیوگ : ریدس 

 ، مدرک ضرع  دیوگ : ریدس  تسا ؟  دارم  یسک  هچ  هب  نامیا  دنادب  هکنیا  ات  تسیچ  نامیا  هک  دنک  لا  ؤس  دناوت  یمن  هدننک  لا  ؤس  ریدس ؛
اهلد مهوت  ار  ادخ  هک  دنک  نامگ  هک  یـسک  دومرف : ترـضح  دیئامرف ؟ ریـسفت  دیدومرف  هک  ار  هچنآ  دیتساوخ  رگا  ادخ ؛ لوسر  دنزرف  يا 
هدرک نعط  هب  رارقا  شدوخ )  اب  هن  شتاروهظ  اب   ) انعم هن  دسانش  یم  مسا  اب  ار  ادخ  دنک  نامگ  هک  یـسک  تسا و  كرـشم  وا  دسانـش  یم 

دنک نامگ  هک  یـسک  و  دوش ) یمن  هتخانـش  ثداح  اب  یلزا  دوجوم   ) تسا ثداح  مسا  اریز  دریگ ) یم  رارق  شنزرـس  نعط و  دروم   ) تسا
هطـساو هب  ار  ادـخ  دـنک  نامگ  یـسک  تسا و  هدـش  لئاق  کیرـش  وا  يارب  سپ  دـنک  یم  یگدـنب  ار  شفاصوا )  قح و  تاذ   ) اـنعم مسا و 
دیحوت دنک  یم  یگدنب  ار  فوصوم  تفـص و  دنک  نامگ  هک  یـسک  تسا و  هدرک  هیکت  بیاغ  دوجوم  رب  سپ  دنک  یم  یگدنب  شفاصوا 

ار گرزب  سپ  تسا  هدرک  هفاضا  تفـص  هب  ار  فوصوم  دـنک  نامگ  هک  یـسک  تسا ،  فوصوم  زا  ریغ  تفـص  اریز  تسا  هدرک  لطاب  ار 
؟  تسا هنوگچ  دیحوت  هار  سپ  دـش : ضرع  ترـضح  نآ  هب  تسا ،  هتـسنادن  ردـق  هتـسیاش ،  روط  هب  ار  دـنوادخ  و  تسا ،  هدرک  کچوک 

دوخ دهاش -  نیع  تخانـش  انامه  تسا ،  دوجوم  ثحب -  زا  ندـمآ -  نوریب  يارب  شـشوک  تسا ،  نکمم  ثحب  هار  دـندومرف ؟ ترـضح 
دوخ هنوگچ  دش : ضرع  دـشاب ، یم  شدوخ  زا  لبق  بیاغ  یـش  تفـص  تخانـش  دـشاب و  یم  شتفـص  زا  لبق  يروضح -  روط  هب  دوجوم 

زا دوخ  هب  ار  تدوخ  یسانش و  یم  وا  هب  ار  تدوخ  يراد و  ملع  واب  یـسانش و  یم  ار  وا  دومرف : دوش ؟ یم  هتخانـش  شتفـص  زا  لبق  دهاش 
نامه تسوا  هب  تسوا و  يارب  تسوا  رد  هچنآ  هک  یناد  یم  یـسانش و  یمن  ینک -  ادـیپ  تدوخ  ریغ  زا  زاـیتما  هک  يا  هنوگ  هب  تدوخ - 

ار وا  دنتخانش و  وا  اب  ار  وا  سپ  دشاب ، یم  مردارب  نیا  مفسوی و  نم  تفگ  وا  یفـسوی ؟  وت  ایآ  دنتفگ : فسوی  هب  فسوی  ناردارب  هک  روط 
((. 849) اهلد مهوت  اب  دندرکن  تابثا  ناشدوخ  هار  زا  ار  وا  دنتخانشن و  شدوخ  ریغ  هب 

هدـمآ هیعدا  تایاور و  تایآ و  نتم  رد  هک  روط  نامه  دوش و  یمن  لصاح  یـسک  ره  يارب  ییاهتفرعم  نینچ  نیا  هک  درک  هجوت  دـیاب  هتبلا 
دنوادخ باختنا  دروم  میرک  نآرق  ریبعت  هب  دریگ و  رارق  یبوبر  برق  تحاس  رد  ات  دوش  كاپ  یقالخا  یلمع و  ياهیگدولآ  زا  ناسنا  دـیاب 

اندابع رکذا  هّلل و  هّلل  دیامرف : یم  هچنانچ  دـنک  صلاخ  كاپ و  شدوخ  ریغ  زا  ار  ناشیا  بلق  وا  تامدـقم ،  لیـصحت  زا  سپ  هتفرگ و  رارق 
و (، ) 850  ) رایخالا نیفطصملا  نمل  اندنع  مهنا  رادلا و  يرکذ  ۀصلاخب  مهانـصلخا  انا  راصبالا  يدیالا و  یلوا  بوقعی  قاحـسا و  میهاربا و 

صلاخ دای  هطـساو  هب  میدرک  كاپ  ار  ناشیا  ام  دندوب  اهییانیب  اهتردـق و  نابحاص  هک  ار  بوقعی  قاحـسا و  میهاربا و  ام  ناگدـنب  روایب  دای 
نم ياضر  هب  هک  یسک  : ) دیامرف یم  دنوادخ  جارعم  ثیدح  زا  یتمسق  رد  دنشاب ) یم  نابوخ  ناگدیزگرب  زا  ام  دزن  ناشیا  ترخآ و  ملاع 

ندید تذـل  منک و  یم  معنتم  ممالک  هب  ار  وا  سپ  منز  یم  رانک  وا  مدوخ و  نیب  ار  اه  هدرپ  سپـس  منک ...  یم  وا  هب  ییاهتیانع  دـنک  لمع 
ملالج تزع و  هب  دیامرف  یم  وا  هب  دنوادخ  منیشن ...  یم  شلقع  ياج  منک و  یم  قرغ  متفرعم  هب  ار  وا  لقع  و  مناشچ ...  یم  وا  هب  ار  دوخ 

منک یم  دروخرب  مناتسود  اب  نینچ  نیا  يوش و  دراو  نم  رب  یتساوخ  تقو  ره  ات  موش  یمن  عنام  یتقو  چیه  رد  وت  نیب  دوخ و  نیب  هک  مسق 
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اجیردت سپـس  دنک  ادیپ  ار  شلمحت  ناوت  صخـش  ات  تسا  يا  هظحل  ینآ و  شلوصح  لوا  رد  يدوهـش  تفرعم  نینچ  نیا  اعون  و  (( 851)
هک دهد  یم  خر  یتلاح  رد  نآ  دوش و  یم  ریبعت  یلجت  هبذج و  هب  نآ  زا  دنک و  یم  ادیپ  همادا  يرتشیب  تاظحل  هدش و  رت  يوق  تالاح  نآ 

دـشاب هتـشادن  هجوت  يرگید  زیچ  هب  یلاعت  قح  هب  هجوت  زج  ناسنا  دشاب و  هتفر  نیب  زا  تیقلخ  هب  هجوت  باجح  تامدـقم -  لیـصحت  اب  - 
هدرپ شتاقولخم  دنوادخ و  نیب  (، ) 852  ) هقلخ ریغ  باجح  هقلخ  نیب  هنیب و  سیل  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  هک  روط  نامه 
ضعب نع  اهضعب  بجح  دنراد ، ار  مالک  نیا  هیبش  زین  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  و  ( 853  ) مالسلا هیلع  یلع  تسین )  يزیچ  اهنآ  تقلخ  زج  يا 

وا و نیب  هک  دوش  مولعم  ات  هدناشوپ  رگید  یضعب  زا  ار  تادوجوم  یـضعب  دنوادخ  (، ) 854  ) هقلخ ریغ  هقلخ  نیب  هنیب و  باـجحال  نا  ملعیل 
رد هک  ندـش ،  دوخیب  دوخ  زا  هوشع و  تلاح  کی  اب  تسا  مءاوت  اهتلاح  نیا  لوصح  و  تسین )  اهنآ  تیقلخ  هبنج  زج  يا  هدرپ  تادوجوم 
رد تهج  نیا  زا  دنک ، یم  كرد  ار  يدیحوت  قیاقح  شدوجو  مامت  اب  ناسنا  دتفا و  یم  راک  زا  یلقع  یـسح و  یکاردا  ياوق  تروص  نیا 
يا هوشغ  تلاح  زامن  رد  نآرق  توالت  لاح  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  يارب  یلاـعت ،  قح  یتافـص  ءامـسا و  یلجت  یبلق  كرد  اـب  هطبار 

هب ات  مدرک  رارکت  ار  نآرق  تایآ  هراومه  : ) دندومرف دـش  لا  ؤس  ترـضح  نآ  زا  تلاح  نیا  تلع  زا  ندـمآ  شوهب  زا  دـعب  دـش و  ضراع 
اب هـطبار  رد  ترـضح  نآ  زا  زین  و  (( 855  ) مدینـش یهافـش  تروص  هب  لاعتم -  دنوادخ  شا -  هدـننک  لزان  زا  هکنیا  دـننام  مدیـسر  یلاح 

نکی مکاذا  كاذ  دندومرف : ترـضح  دش  لا  ؤس  دـش  یم  ضراع  یحو  لوزن  ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يارب  هک  يا  هوشغ 
یماگنه نآ  دوبن ، هلـصاف  یـسک  دـنوادخ  نیب  ربمایپ و  نیب  هک  دوب  یماگنه  نآ  نیا ،  ( ) 856  ) هل هللا  یلجت  اذا  كاذ  دـحا ، هللا  نیب  هـنیب و 

دوب یتایاور  اهنیا  دـشاب -  شربمایپ  يارب  یلاعت  قح  یتاذ  یلجت  هب  رظان  تسا  نکمم  تیاور  نیا  درک - ) یم  یلجت  وا  يارب  ادـخ  هک  دوب 
ترضح نآ  دنک  یم  تلالد  هک  میراد  يدایز  تایاور  الا  دوب و  هدنب  يارب  یلاعت  قح  یلجت  ماگنه  یعیبط  ریغ  تالاح  ضورع  رگنایب  هک 

. دش رکذ  نیا  زا  لبق  اهنآ  هک  تسا  هدرک  هدهاشم  شسدقم  بلق  اب  شتمظع  رون  اب  ار  لاعتم  دنوادخ 
لامعا ماجنا  هطـساو  هب  نآ  رارکت  لاح و  تروص  هب  قیاقح  نیا  لوصح  زا  سپ  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  تـالاح  نیا  یلاـمجا  ناـیب  زا  سپ 

 - دوب دهاوخ  یبلق  شنیب  نیا  اب  شتانکـس  تاکرح و  یمامت  ماقم  نیا  بحاص  دیایب ، رد  هکلم  ماقم و  تروص  هب  هک  يا  هنوگ  هب  حلاص ، 
ثیدح رد  دنوادخ  هک  روط  نامه  دوش -  یم  ریبعت  تدحو  رد  ترثک  ءانف  ترثک و  رد  تدـحو  روهظ  دـیحوت و  رد  نکمت  هب  رما  نیا  زا 

دروخرب اـیند  اـب  هنوگچ  هک  ناـشیا  زا  ندرک  لا  ؤس  اـهنآ و  يارب  شیوخ  زا  يرادرب  هدرپ  زا  سپ  دوخ  یعقاو  نیبـحم  به  تبـسن  جارعم 
ار ناشیا  هاگدـید  دـنوادخ  تسا -  هدوب  ایند  رد  رهاظ  بسح  هب  هک  یلاح  رد  مرادـن -  اـیند  هب  یملع  هک  ناـشیا  نداد  باوج  و  دـیدرک ؟

ملالج تزع و  هب  يدوب ...  نم  اب  تحور  اـب  و  يدوب ،  اـیند  رد  تندـب  اـب  وت  نم ،  هدـنب  ییوگ  یم  تسار  : ) دـیامرف یم  هدرک و  قیدـصت 
هیلع یلع  نینچمه  و  (( 857  ) يوش دراو  نم  رب  یهاوخب  تقو  ره  هکنیا  ات  متـشادن  يا  هدرپ  وت  نیب  دوخ و  نیب  تقو  چیه  رد  هک  دـنگوس 

يایلوا یتسارب  (، ) 858  ) اهرهاظ یلا  سانلا  رظن  اذا  ایندلا  نطاب  یلا  اورظن  نیذلا  مه  هللا  ءایلوا  نا  دیامرف : یم  یهلا  يایلوا  هب  تبسن  مالسلا 
زا ءاقل  زا  هبترم  ود  نیا  درادن  تافانم  و  دـنرگن ) یم  نآ  رهاظ  هب  مدرم  هک  یماگنه  دـنرگن  یم  ایند  نطاب  هب  هک  دنتـسه  یناسک  دـنوادخ 

هنوگ نیا  ظاـحل  هب  نآ  هیلاـع  بتارم  تسا و  هنوـگ  نیا  زین  تشهب  رد  هک  ناـنچمه  ( 859) دـنک یلجت  هدـش و  لصاح  یهلا  رهاظم  قیرط 
نیا هک  تشاد  هجوت  دیاب  نینچمه  تسا و  هدمآ  تشهب  فاصوا  ( 860  ) تایاور رد  دبلط و  یم  ار  یلقتـسم  ثحب  دوخ  هک  تسا  تایلجت 

فارحنا راچد  ات  تشاذگ  نایم  رد  دشاب  هتفر  ار  هار  نیا  شدوخ  هدوب و  طلـسم  تنـس  نآرق و  هب  هک  قذاح  داتـسا  کی  اب  دیاب  ار  تالاح 
. دریگ یم  رارق  منهج  هاگترپ  رد  ناسنا  فارحنا ،  نیرت  کچوک  اب  هک  تسا  یکانرطخ  رایسب  ياج  يداو  نیا  اریز  دوشن 

راگدرورپ ياقل  هب  قوش  بتارم 

ياقل يارب  تقایل  یـسک  ره  تسا و  یبتارم  ياراد  زین  ءاقل  هب  قوش  هک  دوش  یم  نشور  نآ ،  بتارم  دـنوادخ و  ياقل  يانعم  ناـیب  زا  سپ 
. دنک رما  نیا  هدامآ  ار  شدوجو  فرظ  یطیارش  لیصحت  اب  دیاب  هکلب  درادن  ار  نآ  يالاب  تاجرد  هب  قایتشا  راهظا  دنوادخ و 

هللا نیما  ترایز  حرش  نیتبخم : www.Ghaemiyeh.comيامیس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 122 

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


نیا رد  ارهق  دوشب و  دیاب  یگدـنب  بجاو  فیاظو  ماجنا  سپـس  یلاعت و  قح  دودـحمان  كاپ  تاذ  هب  یلامجا  هجوت  لوا  هلحرم  رد  فلا - 
زین لامعا  تسین و  يا  هزیگنا  نینچ  زا  يا  هراچ  هبترم  نیا  رد  هک  دوب  دهاوخ  يا  هدـنب  نینچ  هزیگنا  باقع  زا  رارف  باوث و  هب  دـیما  هلحرم 
هیلع یلع  دنا  هدرک  قایتشا  راهظا  نآ  هب  تسا  یهلا  تیانع  باوث  هک  تهج  نآ  زا  زین  مالـسلا  مهیلع  همئا  دشاب  یم  یلاعت  قح  لوبق  دروم 
يارب ادـخ  هک  یگرم  رگا  و  : ) دـیامرف یم  نیقتم  هـب  تبـسن  و  (( 861  ) مراودـیما رظتنم و  یهلا  باوـث  بسح  هب  نم  : ) دـیامرف یم  مالـسلا 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  و  (( 862  ) تشادن رارقتسا  باقع  زا  سرت  باوث و  هب  قوش  تلع  هب  ناشندب  رد  ناشحور  دوبن  تسا  هتـشون  ناشیا 
((. 863) ار هدش  هداد  هدعو  باوث  قوش  نم  هب  نک  يزور  : ) دنک یم  ضرع  دنوادخ  هب 

. دهد رارق  وا  ياضر  لیصحت  ار  شا  هزیگنا  دناوتب  ات  هدمآ  وا  ماک  رد  یگدنب  تذل  جیردتب  ات  دشاب  دیاب  هنوگ  نیا  ناسنا  ب - 
نامه دـنک  یم  راداو  هبحتـسم  لامعا  ماـجنا  هب  ار  وا  هک  دوش  یم  رارقرب  دـنوادخ  وا و  نیب  یتبحم  هطبار  هلحرم ،  نیا  نیرمت  زا  سپ  ج - 
بحی بحم  لک  سیلا  ینع  مان  لیللا  هنج  اذاف  ینبحی  هنا  معز  نم  بذک  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هب  دـنوادخ  هک  روط 

 ، مهنیعا نیب  یتـبوقع  ثلثم  مهبولق و  نم  مهراـصبا  تلوـح  لـیللا  منهج  اذا  یئاـبحا  یلع  عـلطم  نارمع ،  نبا  اـی  اذ  اـنا  اـه  ؟  هبیبـح ةوـلخ 
هک یماگنه  دراد و  تسود  ارم  دنک  یم  نامگ  هک  یـسک  دـیوگ  یم  غورد  (، ) 864  ) روضحلا نع  ینوملکی  ةدـهاشملا و  نع  ینوبطاخی 

مهاگآ نم  نارمع ؛  رـسپ  يا  تشاب  هاگآ  درادن ؟ تسود  ار  شبوبحم  اب  تولخ  یبحم  ره  ایآ  دباوخ ، یم  نم  زا  دریگ ، یم  ارف  ار  وا  بش 
ناشنامـشچ نیب  ار  متبوقع  منک و  یم  نوـگرگد  ناـشیاهلد  زا  ار  ناـشیا  نامـشچ  دـسر  یم  ارف  بش  ار  ناـشیا  یتـقو  مناتـسود  هب  تبـسن 

لوصح زا  سپ  و  دـننک ) یم  ملکت  روـضح  يور  زا  دـننک و  یم  باـطخ  هدـهاشم  يور  زا  نم  اـب  مهد -  یم  شیاـمن  منک -  یم  رادوـمن 
ات هدرک  رت  لماک  وا  رد  ار  یگدنب  هزیگنا  دوش و  یم  رهاظ  هدنب  دوجو  رد  زین  هدنب  نیا  هب  دنوادخ  تبحم  نآ ،  ياضتقم  هب  لمع  تبحم و 
یم یگدنب  ار  وا  وا ، زا  يرازگرکش  يارب  تسا و  قلطم  لامک  اریز  تسا -  یگدنب  قحتـسم  هکنیا  يارب  تبحم و  يور  زا  ار  وا  هک  ییاج 

 -. دش نایب  هتسد  هس  هب  ناگدنب  میسقت  ( 865  ) تایاور رد  هک  روط  نامه  دنک ،
لفاون برق  ثیدح  رد  شراثآ  وا -  هب  دـنوادخ  تبحم  روهظ  زین  نآ و  رب  شراثآ  بترت  هدـنب و  بلق  رد  یهلا  تبحم  لوصح  زا  سپ  د - 

هن دش  دهاوخ  وا  زا  رتشیب  وا  يروضح  كرد  وا و  هب  ندیسر  يارب  ششالت  هک  يا  هنوگ  هب  هدش  رتشیب  یلاعت  قح  هب  وا  قایتشا  تشذگ - 
دواد ترـضح  هب  دـنوادخ  هک  روط  نامه  وا ، هب  تبحم  يرازگرکـش و  يارب  یگدـنب  ای  وا و  باذـع  زا  رارف  ای  تشهب  هب  قایتشا  تهج  هب 

نم هیلع و  دمتعا  بیبحب  قثو  نم  هلعف و  یضر  بیبحب  یضر  نم  هلوق و  قدص  ابیبح  بحا  نم  دواد  ای  هک :  دنک  یم  باطخ  مالـسلا  هیلع 
يا (، ) 866  ) نیبحملا ۀصاخ  انا  نیقاتـشملل و  یبح  نیعیطملل و  یتنج  نیرکاذـلل و  يرکذ  دواد : ای  هیلا ،  ریـسلا  یف  دـج  بیبح  یلا  قاتـشا 

تسا دونشخ  شراک  زا  دشاب  یضار  یبوبحم  هب  هک  یسک  دنک و  یم  قیدصت  ار  شمالک  دشاب  هتشاد  تسود  ار  یبوبحم  هک  یسک  دواد ،
تیدج وا  يوس  هب  نتفر  رد  دشاب  هتشاد  یبوبحم  هب  قایتشا  هک  یسک  دنک و  یم  هیکت  وا  رب  دشاب  هتـشاد  نانیمطا  یبوبحم  هب  هک  یـسک  و 

 ( متسه منیبحم  صوصخم  نم  مناقاتشم و  يارب  متبحم  ناگدننک و  تعاطا  يارب  متشهب  تسا و  نیرکاذ  يارب  نم  رکذ  دواد ؛ يا  دنک  یم 
هکنیا ات  تسیرگ  لج  زع و  دنوادخ  تبحم  زا  مالـسلا  هیلع  بیعـش  ترـضح  : ) دـیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یتیاور  رد  و 

هیرگ سپـس  دنادرگرب ، وا  هب  ار  شمـشچ  دنوادخ  سپ  دش  روک  هکنیا  ات  درک  هیرگ  سپـس  دنادگرب  وا  هب  ار  شمـشچ  دنوادخ  دش  انیبان 
نیا تقو  هچ  ات  بیعـش  يا  درک : یحو  وا  هب  لج  زع و  دنوادخ  مراهچ  هلحرم  رد  دنادرگرب ، ار  وا  مشچ  دـنوادخ  دـش  انیبان  هکنیا  ات  درک 

ضرع مدرک ،  حاـبم  تیارب  ار  نآ  سپ  تسا  تشهب  هب  قوش  يارب  رگا  مداد و  هاـنپ  ار  وـت  تسا  شتآ  سرت  زا  رگا  دوـب ؟ یهاوـخ  هنوـگ 
هتـسب ملد  رب  وـت  تبحم  نکلو  میرگ ،  یمن  تشهب  هب  قوـش  شتآ و  زا  سرت  تهج  هب  نم  هک  یناد  یم  وـت  نم ؛  ياـقآ  ادـخ و  يا  درک :
یقوش نینچ  نیا  ياضاقت  هیداجس  هفیحص  زا  يدراوم  رد  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  و  (( 867  ) منیبب ار  وت  ات  منک  یمن  ربص  سپ  تسا  هدـش 

كدـنع امیف  لـعجا  و  وت ) يوس  هب  یقوش  اـب  نم  رب  راذـگب  تنم  و  (، ) 868  ) ـال کـیلا  قوـشب  یلع  ننما  و  دـنک : یم  ضرع  دراد و  زین  ار 
هب هماـن  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  و  تیاـقل )  هب  قوش  يارب  تسوت  دزن  هچنآ  هب  تبـسن  ار  ملیم  هدـب  رارق  و  (، ) 869  ) کئاقل یلا  اـقوش  یتبغر 
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یلاعت قح  هب  مات  لاصتا  هجوت و  نوچ  و  مقاتـشم )  یهلا  ياقل  هب  نم  انامه  و  (، ) 870  ) قاتـشمل هللا  ءاقل  یلا  ینا  و  دسیون : یم  رتشا  کلام 
رکذ نآ  زا  ییاه  هنومن  هک  روط  نامه  دـنک -  یم  فرـصنم  اهنآ  زا  ار  ناسنا  دوش  لصاح  یتقو  دوش و  یمن  لصاح  ییایند  تالاغتـشا  اب 

راهظا یهلا  يایلوا  ماقم ،  نیا  ددجم  روهظ  يارب  تهج  نیا  زا  تسا -  نآ  رب  دـهاش  زین  مالـسلا  هیلع  ( 871  ) یلع هنابش  ياه  هوشغ  دش و 
نبـال هللاو  هّلل  هّلل  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  دـندوبن ) یبوبر  ماـقم  زا  لـفاغ  يا  هظحل  ناـشیا  دـنچ  ره   ) دـندرک یم  گرم  هب  قاـیتشا 

ناتـسپ هب  لفط  زا  گرم ،  هب  تسا  رت  سونءاـم  بلاـطوبا  دـنزرف  دـنگوس  ادـخ  هب  (، ) 872  ) هما يدـثب  لفطلا  نم  توملاـب  سنآ  بلاـطیبا 
 (. شردام

ثحب هصالخ 

قوش نوچ  نکل  دـنراد  يدوجو  قاـیتشا  وا  هب  اـهنآ  تسین  لاـعتم  دـنوادخ  قلطم  لاـمک  زج  تادوـجوم  یماـمت  تاذـلاب  بوـلطم  نوـچ 
یقیقح لامک  بلاط  ناسنا  يارب  اهنآ  نتـسب  راک  هب  دراد ، زاین  یتامدقم  طیارـش و  هب  زین  نآ  لوصح  تسا و  دوجوم  يارب  لامک  هناهاگآ 
نتـسب راک  هب  ءاـیلوا و  ءاـیبنا و  تیادـه  ینید و  تاروتـسد  اـصوصخم ، یهلا و  ياـهتمعن  هب  قیمع  هجوت  اـهنآ  نیرت  مهم  زا  تسا و  مزـال 

یهلا لالج  لامج و  تافص  قوش و  بتارم  حلاص ،  لامعا  هب  ندیشخب  موادت  اب  دوش و  لصاح  وا  باوث  هب  قوش  نآ ،  زا  سپ  ات  تساهنآ 
نآ زا  رتالاب  هبترم  هب  دوشن  لصاح  ات  هک  دراد  یلاح  یلمع و  مزاول  کی  بتارم  نیا  زا  کی  ره  هک  دوش  لصاح  شـسدقم  تاذ  هب  سپس 

. دهد رارق  هنوگ  نیا  ار  ام  سفن  هک  تسا  یلاعت  قح  زا  نتساوخ  لحارم ،  یمامت  رد  مزاول  نآ  زا  یکی  دیسر و  ناوت  یمن 
ناوت دشاب و  دنلب  شتمه  ناسنا  هک  دـنا  هتـساوخ  اریز  دوش  یم  لماش  ار  فاصوا  نیا  هلحرم  نیرخآ  تسا  قلطم  اهاعد  ایا  هکنیا  رب  هوالع 
تهج نیا  زا  دسر  یمن  ییاج  هب  وا  راک  دوشن  هدنب  لاح  لماش  یهلا  تیانع  دـشابن و  بلط  نیا  ات  تساراد و  زین  ار  تیاهن  نآ  هب  ندیـسر 

 . هدب رارق  تیاقل  تاذل  هب  قاتشم  ار  ام  ناج  هک  میهاوخ  یم  دنوادخ  زا  زارف  نیا  رد 

ازج زور  يارب  يوقت  هشوت  نتشادرب  کئازج  مویل  يوقتلا  ةدوزتم  مهد :  لصف 

نآ تیمها  اوقت و  يانعم 

مود وا ، هب  شعوجر  یلاـعت و  قح  هب  يدوـجو  طاـبترا  هب  تبـسن  وا  شنیب  لوا  تسا  رما  ود  هب  هتـسباو  ناـسنا  یقیقح  یعقاو و  تیـصخش 
شنیب هک  يا  هقیرط  فالخرب  نتفر  زا  شتالیامت  یمامت  اب  دوخ  دوجو  ندرک  ظفح  يراتفر ،  یلمع و  یگدنز  رد  شنیب  نیا  ندرک  هدایپ 

بانتجا و يوقت  (، ) 873  ) بانتجا يوقتلا  مالـسلا  هیلع  یلع  هدومرف  هب  دوش ، یم  هدـیمان  اوقت  دـنک  یم  ءاضتقا  وا  يرطف  شیارگ  ینامیا و 
 ( تسا نم  ؤم  ظفح  بجوم  يوقت  (، ) 874  ) نم ؤملا  نصح  يوقتلا  دشاب ، یم  نآ  ظفح  نامیا و  روهظ  ببـس  هناگی  نآ  و  تسا )  يرود 

نیرتهب نیرت و  فیرـش  و  ( 877  ،) لامعا ندـش  كاپ  بجوم  و  نامیا ،  ( 876  ) هیاـپ نیرت  يوق  رگید و  ( 875  ) ياهیبوخ یمامت  ساـسا  و 
 . تسا ترخآ  ملاع  يارب  ( 881  ) هریخذ و  ( 880  ) هشوت نیرتهب  و  ( 879  ) ناسنا ینطاب  ياهدرد  ياود  و  ( 878  ،) تیناسنا تماق  رب  سابل 

(884) دوس ترخآ و  ایند و  ( 883  ) تفارـش ترخآ و  ایند و  رد  هزیکاپ  ( 882  ) تایح هب  ندیـسر  بجوم  هک  سب  نیمه  نآ  تیمها  يارب 
 . تسا هدوب  مه  اب  يوقت  دیحوت و  هب  توعد  هدرک ،  رکذ  ار  ناشیا  توعد  ( 885  ) نآرق هک  ییایبنا  یمامت  ابیرقت  و  دشاب ، یم  ود  ره 

یلماکت ریس  رد  يوقت  هاگیاج 

دودحم نآ  دشاب و  یم  اهتنا  ات  ادتبا  زا  ناسنا  یلماکت  ریـس  هیلوا  مزاول  زا  يوقت  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  تایاور  تایآ و  هب  قیقد  هعجارم  اب 
نآرق و رد  هک  يرگید  فاصوا  فالخرب  دشاب  یمن  نامیا  بتارم  زا  ینیعم  هبترم  فصو  تسین و  ناسنا  يدوجو  ریس  زا  یصاخ  هبترم  هب 
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ار نامیا  زا  ینیعم  هجرد  کی  ره  هک  صولخ و ... صالخا و  تابخا ،  ناسحا ،  دـننام  هدـش  هدروآ  لامک  بحاص  ياهناسنا  يارب  تایاور 
هنوگب يا  هبترم  ره  رد  نکل  نآ ،  لحارم  نیرخآ  ات  تسا  دوجوم  دشاب  یبلق  داقتعا  هک  نامیا  لحارم  نیلوا  زا  يوقت  هکلب  دـهد  یم  ناشن 

دیاقع هب  شیارگ  نآ و  رد  ههبـش  کش و  نتفای  هار  قح و  هدـیقع  رد  لزلزت  زا  بلق  ظفح  هب  داـقتعا ، هلحرم  رد  دـنک . یم  روهظ  یـصاخ 
تفلاخم و زا  بانتجا  اهنآ و  ندرک  هدایپ  یگدـنب و  مزال  فیاظو  ظـفح  هب  لوا  لـمع ،  هلحرم  رد  دـنک و  یم  ادـیپ  اـنعم  یفارخ  هلطاـب و 

ظفح هب  قالخا ،  هلحرم  رد  تسا و  هیعرش  تاهورکم  كرت  هبحتسم و  تاروتـسد  ظفح  هب  مود  دشاب ، یم  هدش  یهن  تاروتـسد  باکترا 
ناسنا رس  شرورپ  يدیحوت و  ریس  هلحرم  رد  و  دشاب ، یم  هدیمح  فاصوا  هب  فاصتا  رب  میمـصت  هلیذر و  فاصوا  هب  ندش  هدولآ  زا  حور 

نیا زا  کی  ره  تسا .  یهلا  رکذ  رد  ناج  زکرمت  لاعتم و  دـنوادخ  ریغ  هب  هجوت  زا  سپـس  ییادـخ و  ریغ  ياه  هزیگنا  زا  نطاب  ظـفح  هب  ، 
دراد یصاخ  يامنهار  مادک  ره  دراد و  دوجو  امنهار  هب  زاین  اهنآ  یمامت  رد  هدش و  نایب  سدقم  عرـش  رد  هک  دراد  يرایـسب  تایئزج  روما 

هب هک  یـسک  رگم  دـنکن  تلاـخد  يرما  ره  رد  مه  یـسک  ره  دومن و  بلط  دوخ  صاـخ  ياـمنهار  زا  ار  مادـک  ره  هک  دوب  بظاوم  دـیاب  و 
. دشاب یم  رتالاب  هبترم  هب  دوعص  هنیمز  نآ  زا  يا  هبترم  ره  هک  تشاد  هجوت  دیاب  و  دشاب ، هتشاد  یلمع  فارشا  یهاگآ و  اهنآ  یمامت 

يوقت بتارم 

میشاب یمن  زین  لیصفت  روط  هب  بتارم  نایب  ددص  رد  نونکا  هک  تسا -  یبتارم  يوقت  يارب  هک  دیآ  یم  تسد  هب  الامجا  هتشذگ  تانایب  زا 
دنوادخ دـیآ و  یم  دوجو  هب  یهلا  نیمارف  زا  تعاطا  رثا  رد  يوقت  تلاح  هک  اجنآ  زا  تسا -  يوقت  نتـشاد  بتارم  هب  هجوت  دوصقم  هکلب 

تاروتـسد نیا  زا  رادـقم  ره  دراد و  هورکم  مارح و  بحتـسم ،  بجاو و  زا  معا  یتاروتـسد  ناـسنا  هیدوـجو  نوئـش  یماـمت  رد  زین  لاـعتم 
رارق یلماکت  ریـس  رد  تسا و  بولطم  دـشاب  هتـشاد  ار  نآ  زا  يا  هبترم  ره  ناسنا  تسا و  هدرک  ادـیپ  ققحت  اوقت  زا  يا  هلحرم  دوش  تعاطا 

دیـسرتب ادخ  زا  سپ ،  (، ) 886  ) مکـسفنال اریخ  اوقفنا  اوعیطا و  اوعمـسا و  متعطتـساام و  هللا  اوقتاف  دـیامرف : یم  هک  روط  نامه  تسا  هتفرگ 
هتساوخ ام  زا  دنوادخ  نکل  ناتناج )  يارب  تسا  رتهب  روما -  نیا  دینک - ، قافنا  دینک و  تعاطا  دیهد و  شوگ  دیناوت و  یم  هک  رادقم  نآ 

هک يا  هنوگ  هب  میوش  یلمع  یبـلق و  میلـست  یهلا  نیمارف  یماـمت  ربارب  رد  هتـشاد و  ار  يوقت  قح  میهد  رارق  دـنلب  ار  دوـخ  تمه  هک  تسا 
زا تسا  مالسا  يالعا  هجرد  نیا  دیاین و  شیپ  شتاروتسد  وا و  ربارب  رد  ینیبوخ  تلفغ و  نایـسن و  تمعن و  نارفک  تیـصعم و  هبئاش  چیه 

ار دنوادخ  ياوقت  قح  نینم ،  ؤم  يا  (، ) 887  ) نوملسم متنا  الا و  نتومتال  هتاقت و  قح  هللا  اوقتا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  دیامرف : یم  تهج  نیا 
عاطی و دندومرف : نایب  هنوگ  نیا  ار  اوقت  قح  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  و  دیهدن ) ناج  وا  ربارب  رد  قلطم  میلست  تلاح  رد  زج  دیشاب و  هتشاد 

رکش ددرگن و  شومارف  سپ  دوش  یم  دای  و  دوشن ، تیصعم  دوش و  تعاطا  دنوادخ  (، ) 888  ) رفکیالف رکشی  یسنیالف و  رکذی  یصعیال و 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هناخ  لها  زج  دنگوس  ادخ  هب  : ) دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  رگید  تیاور  رد  و  دوشن ) هدـیزرو  رفک  دوش و 

شتعاطا مینک و  یمن  شنارفک  سپ  هدرک  شرکـش  مینک و  یمن  شـشومارف  هدرک و  دای  ار  وا  تسا ،  هدرکن  لـمع  هفیرـش  هیآ  نیا  هب  هلآ 
سپ دومرف : لزان  ار  هیآ  نیا  لاعتم  دنوادخ  مینک ،  لمع  هیآ  نیا  هب  میناوت  یمن  ام  دـندرک  ضرع  هباحـص  مینک ،  یمن  شتیـصعم  هدرک و 

دـشاب یم  نآ  زا  يا  هیلاع  هبترم  فرعم  دنک  یم  رکذ  ار  نیقتم  یلک  فاصوا  هک  یتایآ  و  (( 889) دیشاب هتشاد  يوقت  دیناوت  یم  رادقم  ره 
قدص قدصلاب و  ءاج  يذلاو  دـیامرف : یم  هطبار  نیا  رد  ددرگ و  یمرب  رادرک  لامعا و  تاداقتعا و  رد  ندوب  قلطم  قدـص  هب  نامه  نآ  و 
میلست قیدصت  نیا  دنشاب ) یم  نیقتم  ناشیا  دیامن  قیدصت  ار  نآ  دروایب و  ار  نآرق -  قدص  هک  یـسک  و  (، ) 890  ) نوقتملا مه  کئلوا  هب 

نآ لماک  زراب و  هنومن  هک  تسا  هدـش  ناـیب  نآ  زا  ییاـه  هنومن  هرقب  هروس  هیآ 77  رد  هک  تسا  یلاـعت  قح  ربارب  رد  یلمع  یبـلق و  قلطم 
دوش یم  يوقت  زا  هبترم  نیا  هب  طوبرم  يوقت  راثآ  زا  یضعب  درادن و  ناشیا  هب  یـصاصتخا  ناشتاشیامرف ،  قباطم  نکل  مالـسلا  مهیلع  همئا 

. دش دهاوخ  رکذ  هچنانچ 
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يوقت راثآ 

يوقت راثآ 

تسا كرتشم  اهنآ  زا  یضعب  هک  تسا  هدش  رکذ  اوقت  يارب  يرایـسب  نوگانوگ و  راثآ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  میرک و  نآرق  رد 
یم رکذ  ینآرق  تایآ  قبط  رب  یلک  روط  هب  ار  اهنآ  زین  اـم  هدـشن و  رکذ  زیاـمتم  روط  هب  يا  هبترم  ره  رثا  نکل  يوقت ،  بتارم  یماـمت  يارب 

 . مینک

دنوادخ ترصن  ای  یهارمه  فلا - 

تاعارم ار  دنوادخ  قح  دنکن و  زواجت  یگدنب  زرم  زا  هدرک و  ظفح  ار  دوخ  دهاوخب  سک  ره  هک  تساوقت  راثآ  نیرت  مهم  زا  نیا  ( 891)
یم شیارب  ار  ییاه  هچیرد  هدرک و  ظفح  ار  شا  هدنب  مه  وا  هک  يا  هنوگ  هب  هدرک  وا  هب  ار  یـصاخ  تیانع  دنوادخ  دـیامن  ظفح  هدومن و 

رد و  دـیامن ) یم  ظفح  ار  وا  زین  ادـخ  دـنک  ظـفح  ار  ادـخ  هک  یـسک  (، ) 892  ) هاـقو هللا  یقتا  نم  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  دـیاشگ 
يا (، ) 893  ) کماما هدـجت  هللا  ظفحا  کظفحی ،  هللا  ظفحا  رذابا  ای  هک :  تسا  هدـمآ  رذابا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يایایـصو 

ناکم وا  الا  دنوادخ و  مات  ندش  راکـشآ  تهج  زا  تیور -  شیپ  ار  وا  ات  نک  ظفح  ار  ادخ  دـنک ، ظفح  ار  وت  ات  نک  ظفح  ار  ادـخ  رذابا ؛
 (. یبایبدرادن

ناطیش ياه  هسیسد  هب  ییانشور  ب - 

زا یکی  نیا  دـمهف و  یم  ار  ناطیـش  ذوفن  ياـههار  زین  یلمع و  یناـسفن و  بویع  نآ  اـب  هک  دروآ  یم  ار  یتـینارون  شبحاـص  يارب  يوـقت 
ناطیـشلا نم  فئاط  مهـسم  اذا  اوقتا  نیذـلا  نا  دـیامرف : یم  میرک  نآرق  تهج  نیا  زا  دـشاب  یم  لماکت  ریـسم  رد  ناسنا  تیقفوم  ياهزمر 
دنهاوخب هتفرگ و  سامت  ناشیا  اب  نیطایـش  زا  یهورگ  هک  یماگنه  دنتـسه  يوقت  اب  هک  یناسک  اـنامه  (، ) 894  ) نورصبم مه  اذاف  اورکذت 

یم تیاده  دشاب  وا  یبلق  راعـش  يوقت  هک  یـسک  دیامرف : یم  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  دنوش ،) یم  انیب  هدش و  رکذتم  ناهگان  دـننک ، هسوسو 
((. 895) دوش

لامعا یلوبق  ج - 

نیاربانب دوش ، یمن  ققحم  لاعتم  دنوادخ  فرط  زا  لامعا  یلوبق  اب  زج  نآ  تسا و  یحور  لماکت  یهلا ،  نید  زا  یلصا  فده  هک  اجنآ  زا 
نیقتملا نم  هللا  لبقتی  امنا  هّلل  هّلل  دیامرف : یم  نآرق  تهج  نیا  زا  تسا  نتشادرب  مدق  نآ  ریسم  رد  ینمادکاپ و  يوقت و  لامعا  یلوبق  طرش 

لبقتی ام  لقی  فیک  يوقتلا و  عم  لمع  لـقیال  دـیامرف : یم  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  دـنک ) یم  لوبق  نیقتم  زا  طـقف  دـنوادخ  اـنامه  (، ) 896)
.)؟ دشاب مک  دوش  یم  لوبق  هک  یلمع  نآ  هنوگچ  دوب و  دهاوخن  مک  دنوادخ  ظفح  يوقت و  تاعارم  اب  یلمع  (، ) 897)

دنوادخ صاخ  ياهتمحر  هب  ندیسر  د - 

هب مه  هک  ناسنا  هلمج  زا  دیامرف و  یم  تیانع  دـشاب  ناشدوجو  همزال  ار  هچنآ  تادوجوم  یمامت  هب  شتیبوبر  ياضتقم  هب  لاعتم  دـنوادخ 
تـسا هدومرف  نیعم  ار  ءایلوا  ءاـیبنا و  وا  يارب  تهج  نیا  زا  وا ، یعیرـشت  يراـیتخا و  لـماکت  تهج  هب  مه  دراد و  هجوت  وا  ینیوکت  تهج 

نامه نیا  دنمورحم و  نآ  زا  نارگید  هک  دراد  زین  دارفا  نیا  هب  صاخ  ياهتیانع  نآ ،  نتـسب  راک  هب  یهلا و  تیادـه  نتفریذـپ  زا  سپ  نکل 
متمحر و  ( ) 898  ... ) نوقتی نیذلل  اهبتک  ءاسف  یـش ء  لک  تعـسو  یتمحر  و  دیامرف : یم  دوش و  یم  نامیا  روهظ  بجوم  هک  تسا  يوقت 
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تبحم دروـم  ناـشیا  نینچمه  و  منادرگ )  یم  مزـال  دنـشاب  هتـشاد  يوـقت و ... هک  یناـسک  يارب  ار  نآ  سپ  تـسا  هـتفرگارف  ار  يزیچ  ره 
دوش یم  ناشیا  لاح  لماش  یهلا  ( 901  ) تیالو تشاد و  دهاوخ  يا  هژیو  ( 900  ) ياهتیاده اهنآ  يارب  نآرق  هتفرگ و  رارق  دنوادخ  ( 899)

زا هن  دنراد و  یهودنا  هتشذگ  زا  هن   ) ینزح هن  دشاب و  یم  ناشیا  رب  یفوخ  هن  هک  هتفرگ  رارق  دنوادخ  ( 902  ) يایلوا زا  ناشیا  تیاهن  رد  و 
 (. ناشیئایند روما  هدنیآ 

شیاسآ هب  تشگزاب  ه - 

زا شیاسآ  نما و  ماقم  هب  زین  ترخآ  رد  یصخش  نینچ  عوجر  دوش ، یم  ینطاب  ياهترودک  اهشزغل و  زا  ناسنا  یکاپ  بجوم  يوقت  نوچ 
نوـیع تاـنج و  یف  نیما  ماـقم  یف  نیقتملا  نا  دـیامرف : یم  میرک  نآرق  تهج  نیا  زا  دـشاب  یم  ناـشیا  هب  یهورکم  ندیـسر  اـهیگدولآ و 
يروط هب  دـنوش  یم  لئان  قدـص  هاگیاج  هب  ناشیا  نینچمه  و  دوب ) دـنهاوخ  اه  همـشچ  اهغاب و  رد  ینما  هاگیاج  رد  نیقتم  انامه  (، ) 903)

یم روهظ  ناشیا  رب  يریذپ ،  نالطب  تقیقح و  فالخ  هبئاش  نودب  هدرپ و  نودب  قیاقح  ینعی  دریگ  یمارف  قدص  ار  ناشدوجو  یمامت  هک 
رد يوقت  لها  اـنامه  (، ) 904  ) ردـتقم کیلم  دـنع  قدـص  دـعقم  یف  رهن  تانج و  یف  نیقتملا  نا  دـیامرف : یم  نآرق  هک  روط  نامه  دـنک ،

يارب تسا  لاعتم  دـنوادخ  هیقیقح  هقلطم  تیکلام  روهظ  ماقم  نیا  دنـشاب ) یم  رادـتقا  اب  کلام  دزن  قدـص  هاگیاج  رد  اهرهن  اهناتـسغاب و 
 . تسا هدش  هداد  صاصتخا  ترضح  نآ  نایعیش  مالسلا و  هیلع  یلع  يارب  ( 905  ) تایاور رد  ماقم  نیا  یعنام ،  ندوب  نودب  ناشیا 

دروخرب هب  تبسن  ناشیا  هب  یـصاخ  تیانع  نیقتم ،  يارب  یترخآ  یحور و  هژیو  ياهتیانع  رب  هوالع  لاعتم  دنوادخ  روما : رد  شیاشگ  و - 
هک هطبار  نیا  رد  و  هدرک ،  رارقرب  قدـص  يور  زا  لاعتم  دـنوادخ  اب  یلمع  یحور و  طابترا  ناشیا  اریز  دراد ، ییایند  تالکـشم  روما و  اب 

ياهانگنت رد  تهج  نیا  زا  دزاسب  یلمع  یعامتجا و  طیارـش  ره  اب  تسین  رـضاح  یقتم  ناسنا  اریز  دـنوش -  یم  هجاوم  یتالکـشم  اـب  ارهق 
اب اـی  دورب  نیب  زا  ناـشرطاخ  هغدـغد  هک  دروآ  یم  شیپ  يا  هنوـگ  هب  ار  لـئاسم  اـهنآ  يارب  زین  لاـعتم  دـنوادخ  دریگ -  یم  رارق  یـصاخ 

فیاظو ماجنا  زا  سپ  هک -  يروط  هب  یحور  شیاشگ  اب  ای  دـنا و  هدرک  یمن  ار  نآ  رکف  زین  اهنآ  دوخ  هک  يا  هنوگ  هب  يرهاـظ  شیاـشگ 
هک دراد  دوجو  یحلاصم  امتح  هک  دنمهف  یم  دشن  فرطرب  اهنآ  رگا  ناشتالکـشم -  عفر  يارب  شالت  دوخ و  یگدـنز  هرادا  يارب  يرهاظ 

تیاضر تلاح  هک  تساجنآ  دنوش  ادج  شدوخ  زا  اهنآ  دهاوخ  یمن  دناد و  یم  ار  اهنآ  میکح  دنوادخ  هتخادنا و  تائالتبا  نیا  هب  ار  اهنآ 
تهج نیا  زا  تسا  رتهب  یلیخ  تالاح  نیا  نتـشاد  نودـب  يرهاظ  شیاشگ  زا  تلاح  نیا  دـیآ و  یم  شیپ  ناشیارب  دـنوادخ  ياـه  هداد  هب 

دق هرما  غلاب  هللا  نا  هبـسح  وهف  هللا  یلع  لـکوتی  نم  بستحیـال و  ثیح  نم  هقزری  اـجرخم و  هل  لـعجی  هللا  قتی  نم  و  دـیامرف : یم  دـنوادخ 
لحم شیارب  وا  دـشاب  هتـشاد  ار  ادـخ  ياوقت  هک  یـسک  و  (، ) 906  ) ارـسی هرما  نم  هل  لـعجی  هللا  قتی  نم  و  اردـق ... یـش ء  لـکل  هللا  لـعج 

وا دـنک  لکوت  دـنوادخ  رب  هک  یـسک  دـهد و  یم  ار  شقزر  تسا  هدرک  یمن  نامگ  هک  اجنآ  زا  دـهد و  یم  رارق  یـشیاشگ -  یجورخ - 
دنک ظفح  ار  ادخ  هک  یـسک  و  تسا ...  هداد  رارق  يا  هزادـنا  يزیچ  ره  يارب  دـشاب و  یم  شرما  هدـنناسر  ادـخ  اریز  دوب  دـهاوخ  شیفاک 

اجرف و مه  لک  نم  هل  لعج  هناحبس  هللا  یقتا  نم  دیامرف : یم  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  دهد ) یم  رارق  شیاشگ  یناسآ و  شتاروما  زا  وا  يارب 
لحم ییانگنت  ره  زا  جرف و  یمغ  مه و  ره  زا  شیارب  وا  دشاب  هتشاد  ار  ناحبـس  دنوادخ  ياوقت  هک  یـسک  (، ) 907  ) اجرخم قیض  لک  نم 

(. دهد یم  رارق  یجورخ 

ثحب هجیتن 

هکنیا يارب  ثحب  زا  رادـقم  نیمه  دـشاب  یمن  بسانم  ترایز  زارف  نیا  اب  نکل  دراد  مزال  ینالوط  ثحب  نیقتم  فاـصوا  يوقت و  رد  ثحب 
نوچ يوقت  هشوت  هک  دش  نآ  هجیتن  تسا و  یفاک  میهاوخب  ار  یبلطم  هچ  یلاعت  قح  زا  نتساوخ  ماقم  رد  ام  هک  دوش  نشور  زارف  نیا  دافم 

يوقت نییاپ  لحارم  يارب  دش  هتفگ  هک  يراثآ  نیا  زا  یضعب  هک  روط  نامه  هک  دوش  یم  لماش  ار  نامیا  زا  يا  هیلاع  لحارم  تسا و  عیسو 
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لیـصحت ماـقم  رد  تساوخ و  ار  ـالعا  هلحرم  نآ  قلطم  دوجو  میرک  دـنوادخ  زا  داد و  رارق  یلاـع  ار  تمه  دـیاب  تهج  نیا  زا  دـشاب  یمن 
 . تفرگ رارق  زین  نآ  تامدقم  طیارش و 

ندمآرد ادخ  يایلوا  شور  هب  کئایلوا  ننسب  ۀنتسم  هدزای :  لصف 

نآ لیلحت  تنس و  يانعم 

یهورگ موق و  ره  هک  تشاد  هجوت  دیاب  زین  تسا و  دوصقم  يزیچ  هچ  رد  شور  هک  درک  تقد  دیاب  نکل  دـشاب  یم  شور  يانعم  هب  تنس 
هشیر اعون  هک  دننک  یم  ررقم  دوخ  يارب  ار  یموسر  بادآ و  کی  یعامتجا  طباور  ییایند و  تاروما  رد  ینامز  یناکم و  طیارش  ظاحل  هب 

 - دشاب هک  یتیـصوصخ  ره  اب  ناسنا  يارب  تسا -  بولطم  هتـشاد و  تیعقاو  یقالخا  یلمع و  ياهـشور  تقو  نآ  یلو  دنرادن  یعقاو  ياه 
ییابیز یبای و  تقیقح  هب  لیم  دننام  تسا  یکی  اهناسنا  یمامت  رد  يرطف  تالیامت  اه و  هشیر  نیا  هتبلا  دنشاب . هتشاد  يرطف  ياه  هشیر  هک 

یم لماش  ار  يدام  یحور و  یعاـمتجا ،  يدرف ،  زا  معا  وا  يدوجو  داـعبا  یماـمت  هدوب و  ریگارف  زین  و  نآ ،  لاـثما  یهاوخدوخ و  یبلط و 
ققحم هدروخن ،  تسد  یهلا  نایدا  وترپ  رد  زج  اذل  دـننادرگ و  یم  ققحم  هدرک و  لابند  ار  وا  دوجو  یعقاو  فادـها  هک  يا  هنوگ  هب  دوش 

هدـیرفآ و يدوجوم  هنوگچ  دـناد  یم  مه  هک  تسا  ناسنا  بر  قلاخ و  هک  تسا  یـسک  هیحان  زا  نایدا  نیا  رد  اهـشور  نیا  اریز  دوش  یمن 
: دیامرف یم  تهج  نیا  زا  دناد  یم  یعقاو  فده  هب  ار  وا  ندناسر  قیقد  شور  هار و  مه  تسا و  هدیرفآ  ار  وا  يزیچ  هچ  يارب  دناد  یم  مه 

سپ (، ) 908  ) نوملعیال سانلا  رثکا  نکلو  میقلا  نیدلا  کلذ  هللا  قخل  لیدـبتال  اهیلع  سانلا  رطف  یتلا  هللا  ةرطف  افینح  نیدـلل  کهجو  مقاف 
نیا تسین  وا  تقلخ  يارب  یلیدـبت  رییغت و  درک و  قـلخ  نآ  رب  ار  مدرم  هک  ییادـخ  ترطف  هدـب  رارق  اـجرباپ  نید  يوـس  هب  ار  تـلد  هرهچ 

یفرعم میق  نید  ار  ناـمه  هدرک و  ناـیب  ار  ناـسنا  یقیقح  لـیامت  نآ  رگید  ياـج  رد  و  دـنناد ) یمن  مدرم  رثـکا  نکل  اـجرباپ و  نید  تسا 
(، 909  ) نوملعیـال ساـنلا  رثـکا  نکلو  میقلا  نیدـلا  کـلذ  هاـیا  ـالا  اودـبعتال  نا  رما  تسا ،  لاـعتم  دـنوادخ  تیدوبع  نآ  تسا و  هدوـمرف 

مدرم رتشیب  یهاگآ  مدع  تلع  دیاش  دنناد ) یمن  مدرم  رتشیب  نکلو  اجرباپ  نید  تسا  نیا  دـیتسرپن  ار  وا  زج  هک  تسا  هدرک  رما  دـنوادخ  )
ياوق دوش  یم  بجوم  هک  دشاب  اهنآ  یسح  تالیامت  دوخ و  يور  شیپ  روما  هب  یمرگرـس  نامه  ناشدوجو ،  رد  یقیقح  تالیامت  نیا  زا 

يزیرغ و تالیامت  دـننام  يرطف  تالیامت  اریز  دـننک . ادـیپ  تهج  هدـش و  افوکـش  ینورد  تـالیامت  نآ  اـت  دـندنبن  راـک  هب  ار  دوخ  یلقع 
رد یـساسا  شقن  هک  لـقع -  ار -  دوـخ  ینورد  مهم  ياوـق  زا  یکی  ناـسنا  رگا  دوـش و  یمن  افوکـش  دوـخ  هـب  دوـخ  ناـسنا ،  رد  یعیبـط 

نتـسب راک  هب  ءایبنا  دـیکا  تاروتـسد  زا  یکی  تهج  نیا  زا  دـننک  یمن  روهظ  شدوجو  تایعقاو  نآ  دریگن  راک  هب  دـنک  یم  افیا  شدوجو 
لوقعلا نئافد  اوریثی  و  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  روط  ناـمه  دـشاب  یم  نآ  ییافوکـش  تیادـه و  اـهنآ  راـک  تسا و  ( 910  ) لقع

اب هک  دراذگ  یم  ناسنا  دوجو  رد  ار  یـساسا  شقن  اهـشور  نیا  یتقونآ  و  دـنروایب ) نوریب  ار  اهلقع  ياه  هنیجنگ  ات  دـندمآ  ءایبنا  (، ) 911)
رد هک  تسا  هتخاس  قح  نید  تانایب  زا  طقف  راک  نیا  دشاب و  هتـشاد  یقیقح  دنویپ  وا  داعم  ءادـبم و  ناهج و  دوخ و  هب  تبـسن  شیاهـشنیب 

میرک نآرق  دوش ، یم  دنم  هرهب  هدوب  شریسم  رد  ناسنا  رگا  هک  درک  دهاوخ  روهظ  شتیناقح  دوب و  دهاوخ  دیفم  طقف  نآ  مه  راک  تیاهن 
یم همامتب  ار  ناشیا  قح  يارج  دنوادخ  تمایق  زور  (، ) 912  ) نیبملا قحلا  وه  هللا  نا  نوملعی  قحلا و  مهنید  هللا  مهیفوی  ذئموی  دـیامرف : یم 
نآ رد  هک  یناسک  هاگنآ  دوش  یم  رهاظ  قح  شور  ریغ  یلاعت و  قح  ریغ  نالطب  و  تسا )  هدوب  راکشآ  قح  دنوادخ  هک  دنمهف  یم  دهد و 

لضو قحلا هللا  نا  اوملعف  مکناهرب  اوتاه  انلقف  ادیهش  ۀما  لک  نم  انعزن  هّلل و  هّلل  دیامرف : یم  نآرق  دنسر ، یم  نآ  نارسخ  هب  دنا  هدوب  ریسم 
يارب قح  هک  دـنمهف  یم  سپ  دـیروایب  ار  دوخ  ناـهرب  مییوگ  یم  میریگ و  یم  یهاوـگ  یهورگ  ره  زا  و  (، ) 913  ) نورتفی اوناک  ام  مهنع 

ار هچنآ  و  (، ) 914  ) نومعزت اوناک  ام  مهنع  لضو  دـیامرف : یم  رگید  ياـج  رد  و  دوش ) یم  مگ  دنتـسب  یم  ءارتفا  هک  ار  هچنآ  تسادـخ و 
رد و  (، ) 915  ) نورتفی اوناک  ام  مهنع  لضو  ملـسلا  ذـئموی  هللا  یلا  اوقلا  و  دـیامرف : یم  زین  و  دوش ) یم  مگ  امـش  زا  دـیدرک  یم  نامگ  هک 
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ظاـحل هب  ناـسنا  نوچ  و  دوش .) یم  مگ  ناـشیا  زا  دنتـسب  یم  ارتـفا  هک  ار  هچنآ  دـننکفا و  یم  ادـخ  يوس  هب  ار  یتـشآ  دـنویپ  تماـیق  زور 
راچانب دراذگب ، شدوجو  رد  یبولطم  ریثءات  هتفرگ و  ناماس  شیناگدنز  ات  دنک  تیعبت  ییاهشور  زا  هک  تسا  ریزگان  شیدوجو  نامتخاس 

نیا لامتحا  روط  هب  ای  تسا  نآ  هاگتـساخ  تسا و  قبطنم  نامتخاس  نیا  اب  هک  یـشور  نآ  دـنک  یم  مکح  فاصنا  تیاعر  تقد و  یمک  اب 
قحلا یلا  يدـهی  نمفا  دـیامرف : یم  هنیمز  نیا  رد  میرک  نآرق  دوش  هتفرگ  هدـیدان  رگید  ياهـشور  دوش و  تیعبت  تسا  مزـال  تسا ،  هنوگ 
تسا تیعبت  راوازس  دنک  یم  تیاده  قح  يوس  هب  هک  یسک  ایآ  (، ) 916  ) نومکحت فیک  مکلامف  يدهی  نا  الا  يدهیال  نما  عبتی  نا  قحا 

نآ هب  زین  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  و  دینک )؟ یم  مکح  هنوگچ  ار ، امش  تسیچ  سپ  دوش  تیاده  هکنیا  رگم  دنک  یمن  تیاده  هک  یـسک  ای 
اب ام  ایآ  تسین ،  نینچ  نیا  هک  دشاب  تسرد  ءایبنا -  تلاسر  داعم و  ءادـبم و  راکناامـش  نخـس  رگا  : ) دومرف دـمآ  ناشیا  دزن  هک  یقیدـنز 
قح ام  نخس  رگا  دومرف : ماما  دش ، تکاس  صخش  نآ  درادن ، ام  يارب  يررـض  ام  رارقا  تاکز و  هزور و  زامن و  و  میتسین ؟  يواسم  نامش 
یبا نبا  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ار  نخـس  نیا  هیبش  (( 917 (؟  میا هتفاین  تاجن  ام  دیدشن و  كاله  امـش  ایآ  تسا ،  نینچ  نیا  هک  دشاب 

 . تسا ( 918  ) هدومرف دوب  شنامز  ياهقیدنز  زا  یکی  هک  ءاجوعلا 

اهنآ نیرت  لماک  ءایلوا و  شور  بتارم 

مالـسلا مهیلع  ءایبنا  شور  طقف  نآ  دشاب و  هتـشاد  لماک  قابطنا  ناسنا  ترطف  اب  هک  تسا  نآ  اهـشور  نیرتهب  هک  دش  مولعم  هکنیا  زا  سپ 
هب هجوت  دیحوت و  هب  توعد  نآ  دنراد و  یکرتشم  یقالخا  یلمع و  ياهشور  فراعم و  هلسلس  کی  ناشیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  دشاب  یم 

(920  ) ياهـشور هلـسلس  کـی  و  تسا ،  یقـالخا  یلک  لوصا  يوقت و  زا  تیعبت  راـگدرورپ و  ( 919  ) تعاطا یگدـنب و  شرافـس  داعم و 
یم خسن  ار  میدق  نید  دیدج ، نید  رگا  و  ناشیا ،  زا  کی  ره  صاخ  ینامز  یناکم و  طیارش  هب  دراد  یگتسب  نآ  هک  دنراد  یصاخ  یلمع 

بلطم نیا  دیامن -  یم  لیمکت  ار  نآ  ماکحا  ای  دنک و  یم  اهنآ  نیزگیاج  ار  يرگید  صاخ  ماکحا  هتـشادرب و  ار  صاخ  ماکحا  نآ  دـنک 
مزال ناشدوخ  ياهنامز  هب  تبـسن  اـهنآ  یماـمت  تیناـقح  هب  ناـمیا  لاـح  نیع  رد  دوش -  یمن  ثحب  نیا  هب  طوبرم  هک  دراد  یقیمع  ثحب 

ؤملاو هبر  نم  هیلا  لزنا  اـمب  لوسرلا  نمآ  دـیامرف : یم  میرک  نآرق  دـشاب . یم  زین  نارگید  هب  رفک  مزلتـسم  اـهنآ  زا  یـضعب  هب  رفک  تسا و 
(، 921  ) ریـصملا کیلا  انبر و  کنارفغ  انعطا  انعمـس و  اولاق  هلـسر و  نم  دـحا  نیب  قرفنال  هلـسر  هبتک و  هتکئالم و  هللااـب و  نمآ  لـک  نونم 

نالوسر اهباتک و  هکئالم و  ادـخ و  هب  نینم  ؤم  یمامت  دراد و  نامیا  دوش  یم  لزان  وا  يوس  هب  شراگدرورپ  فرط  زا  هک  هچنآ  هب  لوسر  )
میدرک تعاطا  میداد و  شوگ  اراگدرورپ  دنیوگ  یم  میراذگ و  یمن  قرف  شنالوسر  زا  کی  چیه  نیب  دنیوگ -  یم  هتشاد -  نامیا  یهلا 

هلسر و هللااب و  نورفکی  نیذلا  نا  دیامرف : یم  دنزرو  یم  رفک  ناشیا  زا  یضعب  هب  یناسک  هرابرد  و  تشگزاب )  تسوت  يوس  هب  ار  تترفغم 
نورفاکلا مه  کئلوا  ـالیبس  کـلذ  نیب  اوذـختی  نا  نودـیری  ضعبب و  رفکن  ضعبب و  نم  ؤن  نولوقی  هلـسر و  هللا و  نیب  اوقرفی  نا  نودـیری 

یـضعب هب  دنیوگ  یم  دننکفیب و  ییادج  شنالوسر  ادخ و  نیب  دنهاوخ  یم  دندش و  رفاک  شنالوسر  ادـخ و  هب  هک  یناسک  انامه  (، ) 922)
میلست نکل  دنشاب .) یم  رفاک  اعقاو  ناشیا  دنریگب ، دوخ  يارب  ار  یهار  کی  اهنآ  نیب  دنهاوخ  یم  میتسه و  رفاک  یـضعب  هب  هتـشاد و  نامیا 

یبلق و مازتلا  ینامز  ره  رد  دیاب  هک  درادن  تافانم  زین  درادن و  نارگید  رب  یضعب  نتـشاد  تلیـضف  هب  داقتعا  اب  یتافانم  اهنآ  یمامت  ربارب  رد 
نیا (، ) 923  ) ضعب یلع  مهـضعب  انلـضف  لسرلا  کـلت  دـیامرف : یم  هنیمز  نیا  رد  میرک  نآرق  تشاد .  صاـخ  نید  کـی  هب  تبـسن  یلمع 

لامعا ماجنا  يدـیحوت و  تاداقتعا  هب  توعد  زا  سپ  ناشیا  توعد  ساسا  نیارباـنب  میداد )  لیـضفت  رگید  یـضعب  رب  یـضعب  ار  نـالوسر 
زج یتسه  نوئـش  یمامت  رد  ار  یلقتـسم  دوجوم  ملاع  رد  ناسنا  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  لاعتم  دنوادخ  یقیقح  یگدـنب  هب  ندیـسر  حـلاص ، 

حالـص صولخ و  ماقم  یهلا و  تیالو  ماقم  هب  ماقم ،  نیا  زا  هک  دـهدب  وا  هب  ار  دوخ  دوجو  یتح  روما  همه  مامز  دـنیبن و  لاـعتم  دـنوادخ 
نیا زا  لبق  هک  دوش  یم  رادروخرب  یقمع  زا  هدش و  نوگرگد  یلک  روط  هب  یگدنز  رد  ناسنا  شور  هاگدید  نیا  اب  دوش و  یم  ریبعت  یتاذ 
نیا یمامت  رد  ار  دوخ  هاگدـید  نیا  اب  نکل  تسا ،  هداد  یم  ماـجنا  ار  یحلاـص  ياهـشور  هار و  هلـسلس  کـی  طـقف  تسا و  هتـشادن  ار  نآ 
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عم ( 924) دنک یم  یفرعم  یتاذ -  یکاپ  حولـص -  صولخ و  ماقم  ياراد  ار  ءایبنا  یمامت  هکنیا  اب  میرک  نآرق  دـنیب . یم  هراک  چـیه  نوئش 
مالـسلا هیلع  میهاربا  ترـضح  هب  طقف  دنوادخ  نایـضاقتم  نایم  رد  دنراد و  لاعتم  دنوادخ  زا  ار  نیحلاص  هب  ندـش  ( 925  ) قحلم ياضاقت 

هک دراد  دوجو  حولـص  يارب  ییالعا  ماقم  کی  دوش  یم  مولعم  اـجنیا  زا  تسا ،  هداد  ترخآ  رد  ار  ناـشیا  هب  ندـش  قحلم  هدـع  و  ( 926)
بحاص شـسدقم  نابز  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  میرک  نآرق  دنا ، هدرک  یم  ار  نآ  هب  ندـش  قحلم  ياضاقت  ناشیا 

هک تسا  نآ  رگنایب  نیا  تسا و  نیحلاص  یلو  وا  هک  هتـسناد  دوخ  قلطم  یلو  ار  لاعتم  دنوادخ  ناشیا  هک  اجنآ  دـنک  یم  یفرعم  ماقم  نیا 
يذلا هللا  یلو  نا  تسا ،  هداد  هدید و  دنوادخ  هب  ار  دوخ  یتسه  نوئـش  یتسه و  مامز  هک  دنا  هدیـسر  یگدـنب  نامیا و  زا  یماقم  هب  ناشیا 

تنس و و  تسا )  نیحلاص  یلو  وا  درک و  لزان  ار  باتک  هک  تسا  یـسک  نآ  نم  یلو  انامه  (، ) 927  ) نیحلاصلا یلوتی  وه  باتکلا و  لزن 
هذه لق  دیامرف : یم  هک  اجنآ  دنک  یم  توعد  نآ  هب  ار  نارگید  هک  دـشاب  یم  یتسه  زا  قیمع  هاگدـید  شنیب و  نیمه  قباطم  زین  وا  شور 

اب هک  نم  هار  تسا  نیا  ربماـیپ ، يا  وـگب  (، ) 928  ) نیکرـشملا نم  انا  اـم  هللا و  ناحبـس  ینعبتا و  نم  اـنا و  ةریـصب  یلع  هللا  یلا  وعدا  یلیبس 
 (. مشاب یمن  نیکرشم  زا  نم  تسا و  هزنم  دنوادخ  ار و  منیعبات  دوخ و  ادخ ، يوس  هب  منک  یم  توعد  ییانیب 

تیاهن هب  هجوت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  شور  نکل  تسا  يدـیحوت  شور  مالـسلا  مهیلع  ءاـیبنا  یماـمت  شور  دـنچ  ره  نیارباـنب 
وا تهج  نیا  زا  دشاب ، یم  تسا ،  نآ  رد  ندش  رقتـسم  یتاذ و  دـیحوت  هب  ندیـسر  هک  نآ  لحارم  نیرت  قیمع  یگدـنب و  دـیحوت و  هجرد 

تنـس هب  ار  ام  هک  مینک  یم  اضاقت  لاعتم  دنوادخ  زا  زارف  نیا  رد  و  دشاب ، یم  یهلا  نایدا  لمکا  متاخ و  شنید  تسایبنا و  فرـشا  دـیس و 
 - دراد هگن  مدق  تباث  هداد و  رارق  مالسلا  مهیلع  شمارگ  تیب  لها  مرکا و  ربمایپ  ینعی  ءایلوا  متاخ  تنس  هب  هژیوب  شیایبنا  ءایلوا و  یمامت 

ادتقا و  (، ) 929  ) ننـسلا يدها  اهناف  هتنـسب  اونتـسا  يدهلا و  لضفا  هناف  مکیبن  يدهب  اودـتقاو  دـیامرف : یم  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  هللا .  ءاشنا 
رگید مالک  رد  و  تساهتنس )  نیرت  هدننک  تیاده  نآ  اریز  دیئایب  رد  وا  تنس  هب  تساهتیاده و  نیرترب  نآ  اریز  ناتربمایپ  تیاده  هب  دینک 

هک تسوا  عماـج  تنـس  نتفرگ  لوسر ،  فرط  هب  نتـشگرب  و  (، ) 930  ) ۀقرفملا ریغ  ۀعماجلا  هتنـسب  ذـخالا  لوسرلا  یلا  درلا  و  دـیامرف : یم 
دصقلا هتریس  دیامرف : یم  نایب  ار  تنـس  نیا  زا  يرادومن  رگید  نخـس  رد  و  ناسنا )-  دوجو  داعبا  نیب  ای  اهناسنا  نیب  دنکفا -  یمن  ییادج 

و لطاب -  قح و  نیب  هدننکادج -  شمالک  نداد و  دشر  شتنس  هنایم و  شـشور  (، ) 931  ) لدعلا همکح  لصفلا و  همالک  دشرلا و  هتنـس  و 
اب زج  یلمع  لوق و  دوش و  یمن  لوبق  لمع  اب  زج  ینخس  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تهج  نیا  زا  دشاب .) یم  لدع  شمکح 

هیلع یلع  یتـیاور  رد  ((. 932) دوش یمن  لوبق  نید  ءاـیلوا  شور  اـب  نتـشاد  تقباـطم  اـب  زج  یتین  لـمع و  نخـس و  دوش و  یمن  لوبق  تین 
لمع زا  تسا  رتهب  دشاب  تنـس  اب  قباطم  هک  یمک  لمع  سپ  تنـس ،  رب  داب  امـش  رب  : ) دـندومرف هک  دـنک  یم  لقن  ترـضح  نآ  زا  مالـسلا 

((. 933) دنادب نید  زا  ار  نآ  هک  يا  هنوگ  هب  دشاب  نید  زا  ذخا  نودب  دوخ  يءار  اب  قباطم  دشاب -  تعدب  اب  هک  يدایز 

ءایلوا شور  ندرک  هدنز  موزل 

دشاب یم  یهلا  ریغ  یلهاج و  ياهشور  هب  ییانتعا  یب  یهلا و  يایلوا  تنس  ندومیپ  ناشتمه  اهنت  هن  دنراد  رارق  لماکت  ریسم  رد  هک  یناسک 
دنهد و قوس  تهج  نیا  هب  زین  ار  نارگید  ات  دننک  یم  ار  دوخ  یعـس  تیاهن  اهتعدب  لاطبا  یهلا و  ياهـشور  نآ  ندرک  هدـنز  هار  رد  هکلب 
 ، يرگید ربارب  رد  هلباقم  نودب  تهج  نودب  ار  رفن  کی  هک  یسک  دیامرف : یم  هک  ار  هفیرش  هیآ  هلئسم  نیا  تیمها  رد  مالـسلا  مهیلع  همئا 

هدرک هدنز  ار  مدرم  یمامت  هک  تسا  نآ  دننام  دنک  هدنز  ار  رفن  کی  هک  یـسک  تسا و  هتـشک  ار  مدرم  یمامت  هک  تسا  نآ  دننام  دـشکب 
وا هک  یـسک  هدرک و  هدنز  ار  وا  دنک  ییامنهار  تیاده  هب  یهارمگ  زا  ار  يرگید  هک  یـسک  : ) دنا هدومرف  ریـسفت  هنوگ  نیا  (، 934  ) تسا

يرهاظ ندرک  هدنز  زا  رتگرزب  ار  ندرک  هدـنز  نیا  رگید  تیاور  رد  و  (( 935  ) تسا هتـشک  ار  وا  دناشکب  یهارمگ  فرط  هب  تیاده  زا  ار 
 ، لداع ماما  هللا  دنع  هللا  دابع  لضفا  نا  دـیامرف : یم  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  و  (، 936) دنا هدومرف  یفرعم  تسا ،  هفیرـش  هیآ  هیلوا  يانعم  هک 

انامه (، ) 937  ) مالعا اهل  ةرهاظل ،  عدبلا  نا  و  مالعا ،  اهل  ةرینل ،  ننـسلا  نا  و  ۀلوهجم .  ۀعدب  تاما  و  ۀمولعم ،  ۀنـس  ماقاف  يدـه ،  يدـه و 
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ار لوهجم  تعدب  دراد و  یم  اپب  ار  مولعم  تنـس  سپ  دنک ، یم  تیاده  هدش و  تیاده  هک  تسا  یلداع  ماما  وا  دزن  ادـخ  ناگدـنب  نیرترب 
هب تبـسن  و  تسا )  ییاه  هناشن  اهنآ  يارب  دنراکـشآ ، اهتعدـب  تسا و  ییاه  هناـشن  اـهنآ  يارب  دنتـسه ، ینارون  اهتنـس  اـناه  و  دـناریم ، یم 

نآرقلا اولت  نیذـلا  یناوخا  یلع  هوا  دـیامرف : یم  هدرک و  دـیدش  قاـیتشا  راـهظا  دنـشاب -  هنوگ  نیا  و  دـنا -  هدوـب  هنوـگ  نیا  هک  یناـسک 
ار نآ  دندناوخ و  ار  نآرق  هک  مناردارب  رب  ترـسح  هودـنا و  (، ) 938  ) ۀـعدبلا اوتاما  ۀنـسلا و  اویحا  هوماقاف ،  ضرفلا  اوربدـت  و  هومکحاف ، 

یعامتجا رظن  زا  سک  ره  و  دنتـشک ) ار  تعدب  هدومن و  ءایحا  ار  تنـس  دنتـشاد  اپ  هب  ار  نآ  هدرک و  ربدت  تابجاو  رد  دندنادرگ و  مکحم 
مامت وا  رب  یهلا  تجح  هتشاد و  ار  نآ  ناوت  اریز  تسا  رت  فظوم  یهلا  يایلوا  ياهتنـس  يایحا  هب  تبـسن  دشاب  رتالاب  وا  تیعقوم  رادقم  ره 

ۀحیصنلا یف  داهتجالا  و  ۀظعوملا ،  یف  غالبالا  هبر :  رما  نم  لمح  ام  الا  مامالا  یلع  سیل  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  تهج  نیا  زا  تسا 
شالت هظعوم و  ندـناسر  زا  تسین ،  بجاو  تسا  هدـش  مزال  وا  رب  شراگدرورپ  رما  زا  هچنآ  زج  ماـما  رب  و  (، ) 939  ... ) ۀنـسلل ءایحالا  و  ، 

مهذخءاتال موق  نمل  دیامرف : یم  هدرک و  یفرعم  یهلا  يایلوا  زا  ترضح  نآ  ار  یسک  نینچ  و  تنـس )  ندرک  هدنز  ندرک و  تحیـصن  رد 
يا هدننک  شنزرس  شنزرس  هب  ادخ  هار  رد  هک  متسه  یهورگ  زا  نم  انامه  و  (، ) 940  ) هلوسر ننس  هللا و  ننس  نویحی  مئال ...  ۀمول  هللا  یف 

(. دننک یم  هدنز  ار  شلوسر  دنوادخ و  ياهتنس  دنک ... یمن  ءانتعا 
 ، یلمع یقالخا و  يداقتعا ،  زا  معا  ار  یفارحنا  راکفا  اهتعدب و  هتشاذگ و  اپ  ریز  ار  یهلا  يایلوا  تنـس  هک  یناسک  دارفا ، نیا  لباقم  رد  و 

ربارب رد  یتـجح  چـیه  هک  ( 941 ،) دنـشاب یم  دنوادخ  دزن  مدرم  نیرتدـب  ناشیا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هدومرف  قبط  دـننک ، یم  جـیورت 
هعماـج رد  یتـبثم  شقن  يدوـجو و  تاـبث  هاـگیاج ،  چـیه  و  (، 943) دـنوش یم  بوـسحم  قاـفن  لـها  زا  و  ( 942  ) هتـشادن لاعتم  دنوادخ 

تسا هدومرف  ریسفت  ار  تعدب  تنس و  مالسلا  هیلع  یلع  یتیاور  رد  دنراذگ ، یمن  یقاب  دوخ  زا  رفنت  تنعل و  زج  و  ( 944  ) تشاد دنهاوخن 
 - ناشیا زا  دـعب  هک  تسا  ییاهزیچ  نآ  تعدـب  دـندراذگ و  ناینب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  ییاـهزیچ  نآ  تنـس   : ) هک
یم مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تعدب  تنـس و  راذگ  ناینب  شاداپ  اب  هطبار  رد  ((. 945) دش داجیا  دشاب -  ربمایپ  نخـس  نآرق و  رد  هکنیا  نودب 

دنک و لمع  نآ  هب  هک  یـسک  شاداپ  دننام  تسا  یـشاداپ  وا  يارب  دراذگ  ناینب  ار  یتیاده  شور  هک  ادخ  ناگدنب  زا  يا  هدنب  ره  : ) دیامرف
لمع نآ  هب  هک  یـسک  هانگ  دننام  دراذگ  ناینب  ار  یتلالـض  شور  ادـخ  ناگدـنب  زا  يا  هدـنب  ره  دوش و  مک  ناشیا  شاداپ  زا  هکنیا  نودـب 

((. 946) دوش مک  ناشیا  هانگ  زا  هکنیا  نودب  دوب  دهاوخ  وا  هدهع  رب  تسا  هدرک 

تنس صاخ  يانعم 

ناسنا يارب  ملاع  نیا  رد  تسا  یقیقح  یگدنز  شور  نامه  یحو  هاگدید  زا  تنس  هکنیا  دش و  نایب  هک  هنوگ  نآ  تنس  يانعم  هب  هجوت  اب 
ار وا  يدـبا  تداعـس  ات  دـشاب  قلطم  لامک  يوس  هب  وا  يدوجو  تالیامت  یمامت  نداد  تهج  وا و  ترطف  اـب  قبطنم  ـالماک  هک  يا  هنوگ  هب 

یم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  یبن  ناشیا  لمکا  هک  تسا  مالـسلا  مهیلع  ءایبنا  شور  هب  رـصحنم  شور  نیا  هکنیا  دیامن و  نیمءات 
: دوش یم  هراشا  تسا  ثحب  نیا  اب  بسانم  هک  اهنآ  زا  یضعب  هب  هک  تسا  هدش  زین  يرت  صاخ  یناعم  تنس  يارب  دشاب ،

فراعم فلتخم  باوبا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ریرقت  ای  لـعف و  اـی  نانخـس  نآ  زا  دارم  دوش و  یم  هتفگ  تنـس  یهاـگ  فلا : 
رد انعم  نیا  هک  تاهورکم ...  تابحتـسم و  تامرحم ،  تابجاو ،  زا  معا  یلمع ،  ماکحا  ای  تایقالخا و  ای  دـیاقع  هب  تبـسن  هچ  تسا  نید 

 . تسا هدمآ  ررکم  مالسلا  هیلع  یلع  ( 947  ) تاملک
ماکحا طابنتسا  هلدا  زا  یکی  هک  دوش  یم  هتفگ  مالسلا  مهیلع  همئا  مرکا و  ربمایپ  ریرقت  ای  لعف و  ای  نانخس  هب  اهقف  حالطصا  رد  تنس  ب : 

 . تسا
ندیماشآ ندروخ ،  بادآ  یگداوناخ ،  یگدنز  تالماعم ،  تادابع ،  زا  معا  یگدنز  فلتخم  داعبا  رد  تسا  یصاخ  لامعا  نآ  تنس  ج : 

یعرـش بجاو  لاـمعا  نیا  هک  يا  هنوگ  هب  تسـالتبم  نآ  هب  یگدـنز  رد  ناـسنا  هک  يرگید  روـما  ندرک و  تنیز  تفاـظن و  ترفاـسم ،  ، 
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هریـس زا  صاخ  ياهـشور  نیا  دـننک ، یم  هدایپ  ار  اهنآ  دنـشاب  رادروخرب  يرتشیب  دـبعت  رتالاب و  نامیا  زا  دـنهاوخب  هک  یناسک  نکل  تسین 
نآ زا  ار  اهنآ  مالـسلا  مهیلع  همئا  ای  دنا و  هدرک  رما  نآ  هب  ترـضح  نآ  ای  هک  دـنک  یم  تیاکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یلمع 

هدوب صاخ  روط  هب  اهـشور  هنوگ  نیا  هفیرـش  تارایز  نیا  رد  یهلا  يایلوا  ننـس  هب  فاصتا  زا  دارم  تسا  نکمم  دنا ، هدرک  لقن  ترـضح 
یتالص و یف  یتنسب  ذخالا  ۀسداسلا ،  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ناشتیصو  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  روط  نامه  دشاب 
ما هقدص  هزور و  زامن و  رد  نم  تنس  هب  ندرک  لمع  ایاصو ، زا  نیمشش  (، ) 948  ) کسفن الا  نمولت  الف  لعفت  مل  ناف  یتقدص ...  یموص و 

همئا هریـس  زا  هک  روط  نامه  نکم )  تمالم  ار  تدوخ  زج  يدادن  ماجنا  ار  اهنآ  رگا  سپ  دیامرف ) یم  اهـشور  نیا  نایب  زا  سپ   ) دشاب یم 
هیلع قداص  ماما  دندش و  یم  بوسحم  ترضح  نآ  یقیقح  نیعبات  زا  هدرک و  لمع  اقیقد  اهشور  نآ  هب  ناشیا  تسا  راکشآ  مالسلا  مهیلع 

(، 949  ) اهب تای  مل  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لالخ  نم  ۀـلخ  تیقب  دـق  تومی و  نا  لجرلل  هرکال  ینا  هک :  تسا  هدومرف  زین  مالـسلا 
ماجنا ار  نآ  هک  دشاب  هدنام  یقاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تافـص  زا  یتفـص  هک  یلاح  رد  دریمب  یناسنا  هک  مرادـن  تسود  نم  )

عمج ار  اهنآ  یمامت  هدش و  هتشون  نونکات  دسر  یم  رظن  هب  هک  یباتک  نیرت  عماج  هدش و  رکذ  یثیدح  ياهباتک  رد  ننس  نیا  تسا )  هدادن 
ییابطابط همالع  ترضح  یمظعلا  هللا  ۀیآ  میرک  نآرق  رسفم  نیرتگرزب  فیلءات  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  تنـس  باتک  تسا  هدرک  يروآ 

تسا هدرک  قحلم  ار  یتافاضا  نآ  هب  هدرک و  همجرت  ار  نآ  یهقف  ياقآ  بانج  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  هک  تسا  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر 
.

ادخ نانمشد  قالخا  زا  يرود  کئادعا  قالخال  ۀقرافم  مهدزاود :  لصف 

ادخ نانمشد  تخانش 

ناسنا هژیوب  تادوجوم  یمامت  هکنیا  نآ  و  دوش ، یم  هتخانـش  لاعتم  دنوادخ  نانمـشد  یلک  تاصخـشم  هتـشذگ ،  زارف  بلاطم  هب  هجوت  اب 
الوا و تسا  هطبار  نیا  یلامجا  تخانـش  رد  اهنت  ناسنا  لامک  دـنراد و  لاعتم  دـنوادخ  هب  هیدوجو  نوئـش  دوجو و  رظن  زا  یـصاخ  طابترا 

قح اب  يدوجو  طباور  نآ  زا  یقیقح  یلیـصفت و  تخانـش  اجیردت  ات  ایناث  تسا  ندرک  راهظا  ار  هطبار  نیا  شئایلوا  قح و  نیمارف  اب  سپس 
وا دـنک  رارقرب  رگید  تادوجوم  اب  ار  نآ  ای  دوش  رکنم  المع  ای  اداقتعا  ار  هطبار  نیا  هک  سک  ره  اـی  نخـس  ره  نیارباـنب  دوش . ادـیپ  یلاـعت 

تعنامم زا  يا  هجرد  ره  رد  سک  ره  دوش  یگدنب  یگدنب ،  لامک  رد  دـهاوخ  یم  دـنوادخ  تقیقح ،  رد  تسا .  لاعتم  دـنوادخ  نمـشد 
تسا و راکشآ  حیرص و  یهاگ  ینمشد  نیا  نکل  دشاب ، یم  زین  ناسنا  نمشد  ارهق  هک  تسا  لاعتم  دنوادخ  نمـشد  دریگب  رارق  فده  نیا 

داجیا رد  تفلاخم  یهاگ  المع و  ای  اداقتعا  تسا  لاعتم  يادـخ  اب  ندرک  رارقرب  هطبار  لصا  رد  تفلاخم  یهاگ  ینعی  تسا  یفخم  یهاـگ 
 . تسا مالسلا  مهیلع  ءایلوا  ءایبنا و  صتخم  نآ  هک  تسوا  اب  قیقد  قیمع و  طباور 

 ، نارگمتس نارازگ ،  تعدب  دنوادخ ، نینوعلم  دوهی ، نیقفانم ،  نیکرـشم ،  رافک ، ناطیـش ،  ناوت  یم  لاعتم  دنوادخ  راکـشآ  نانمـشد  زا 
. دروآ رامش  هب  ار  نیبذکم  و  نیربکتم ، 

ادخ نانمشد  یلک  فاصوا 

نوئـش یمامت  رد  ار  يربت  یلوت و  اـتقیقح  دـنا  هتـساوخ  اـم  زا  هک  دوش  یم  مولعم  هتـشذگ ،  زارف  تراـیز و  زا  زارف  نیا  ناونع  هب  هجوت  اـب 
زا معا  یهلا  رماوا  هب  لمع   ) لمع هلحرم  رد  هچ  و  توغاـط )  هب  رفک  ادـخ و  هب  ناـمیا   ) داـقتعا هلحرم  رد  هچ  میـشاب  هتـشاد  دوخ  هیدوجو 

فاصوا یلک  نازیم  یناسفن .  فاصوا  قـالخا و  هلحرم  رد  هچ  و  تاـهورکم )  تاـمرحم و  زا  معا  یهاون  كرت  تابحتـسم و  تاـبجاو و 
ای يدوجو  طابترا  هب  نتـشادن  داقتعا  یلد  هب  دـنور  یمن  یلاعت  قح  راب  ریز  يداـقتعا  رظن  زا  لوا  هلحرم  رد  ناـشیا  هک  تسا  نآ  نانمـشد 
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. وا اب  هیدوجو  نوئش 
رد و  یفخم ،  ای  راکـشآ  هزرابم  هچ  دـننک  یم  يرادـفرط  يداقتعا  نینچ  زا  هک  یناسک  اب  هزرابم  يداـقتعا و  نینچ  نـالعا  مود  هلحرم  رد 

اهنآ راب  ریز  ادـمع  ای  ندرک  هزرابم  اهنآ  اب  نتفرگ ،  رارق  ءایلوا  ءایبنا و  لاعتم و  دـنوادخ  تاروتـسد  ربارب  رد  لمع ،  ماـقم  رد  موس  هلحرم 
یفاصوا نآ  دریگ ، رارق  تیناسنا  تفارـش و  كالم  هدش و  يرادفرط  اهنآ  زا  هک  يا  هنوگ  هب  هلیذر  فاصوا  هب  فاصتا  نینچمه  و  نتفرن ، 

یهاوخدوخ و فاصوا ،  نیا  یمامت  عماج  تفگ  ناوت  یم  و  دـنا ، هدـش  هدـیهوکن  هدـش و  یهن  اـهنآ  زا  تنـس  نآرق و  تاروتـسد  رد  هک 
رد رگا  دوش  دراو  هدـش  رکذ  لحارم  یمامت  زا  دـهاوخ  یم  ناسنا  بیرف  يارب  ناطیـش  تسا و  تیناـسنا  تقیقح  زا  تلفغ  يروحمدوخ و 
هک روط  ناـمه  اـت  دوش  یم  دراو  رگید  لـحارم  زا  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا و  هدـش  قـفوم  زین  يدـعب  لـحارم  رد  دـش  قـفوم  لوا  هلحرم 

. دهد رارق  هنوگ  نیا  زین  ار  نارگید  تسا  هدش  لاعتم  دنوادخ  لوا  هجرد  نانمشد  نارفاک و  زا  شدوخ 
کتوصب مهنم  تعطتسا  نم  ززقتسا  و  تسا :  هدومرف  تسا و  هداد  ذوفن  تعـسو  رایتخا و  نینچ  وا  هب  رـشب  ناحتما  يارب  زین  لاعتم  دنوادخ 

ار سک  ره  نازغلب  و  (، ) 950  ) ارورغ الا  ناطیـشلا  مهدـعی  ام  مهدـعو و  دالوالا  لاومالا  یف  مهکراش  کلجر و  کلیخب و  مهیلع  بلجا  و 
 ، ناشیا دالوا  لاوما و  رد  ناشیا  اب  وش  کیرـش  تا و  هدایپ  هراوس و  نارای )   ) اب ناشیا  رب  زاتب  تا و  هسوسو  ادص و  اب  اهناسنا  زا  یناوتب  هک 

(. دهد یمن  ناشیا  هب  بیرف  هدعو  زج  ناطیش  و  هدب ،  هدعو  اهنآ  هب  و 
یمامت زا  ار  اهنآ  لاـعتم  دـنوادخ  هک  دنتـسه  يدودـحم  دارفا  اـهنآ  تسا و  هدرک  انثتـسا  شندرک  ءاوغا  رد  ناطیـش  دوخ  ار  يا  هدـع  هتبلا 

تسا هدرک  هفاضا  لاعتم  دنوادخ  زین  ار  يا  هدع  دنتسه . مال )  حتفب  ( ) 951  ) نیصلخم اهنآ  تسا و  هدینادرگ  كاپ  اهینیبدوخ  اهیگدولآ و 
ار وا  هداهن و  ندرگ  هب  ار  یلاعت  قح  یگدنب  هقلح  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  دنک و  یم  ءاوغا  ار  ناشیا  نکل  درادن  طلست  اهنآ  رب  ناطیش  هک 
وگلا و کی  دیاب  تانایب  نیا  اب  دنـشاب . هتـشاد  ( 954  ) ترخآ هب  ناـمیا  دـنا و  هدومن  ( 953  ) لـکوت وا  هب  هداد و  رارق  دوـخ  ( 952  ) لیکو

یقالخا يداقتعا و  طابترا  مالسلا  مهیلع  همئا  تهج  نیا  زا  دشاب  هتشاد  دوجو  لاعتم  دنوادخ  اب  یتسود  ینمـشد و  يارب  یـصخشم  يانبم 
ادخ و اب  ینمـشد  كالم  ار  یطابترا  نینچ  نتـشادن  هداد و  رارق  ناشدوخ  دنوادخ و  اب  یتسود  كالم  ار  ناشدوخ  اب  ندرک  ادیپ  یلمع  و 
زع و دنوادخ  باتک  رد  امش  ایآ  : ) دنک یم  ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  ریثک  نب  دواد  ( 955  ) یتیاور رد  دنا . هدرک  یفرعم  ناشدوخ 
 ، مارح هام  جح ،  هزور ،  تاکز ،  زامن ، لج ،  زع و  دنوادخ  باتک  رد  ام  دواد ، يا  دندومرف : ترـضح  دیتسه ؟ جح  تاکز و  زامن و  لج 
ام و  تسا ،  یهلا  هجو  اجنآ  دینک  يور  فرط  ره  هب  سپ  دیامرف : یم  لاعتم  دـنوادخ  میتسه ،  وا  هجو  دـنوادخ و  هلبق  هبعک ،  مارح ،  رهش 
 ، مانـصا مالزا ،  باصنا ،  رـسیم ، رمخ ، یغب ،  رکنم ، ءاشحف ، لج ،  زع و  دنوادخ  ( 956  ) باتک رد  ام  نانمـشد  و  میتسه ،  تانیب  تایآ و 
ار ام  تشاد و  یمارگ  ار  ام  تقلخ  درک و  قلخ  ار  ام  دـنوادخ  دواد  يا  دنتـسه ، كوخ  تشوگ  نوخ و  رادرم ، توغاط ،  تبج ،  ناـثوا ، 
ار ام  داد و  رارق  ینانمشد  دادضا و  ام  يارب  و  داد ، رارق  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  ناراد  هنیجنگ  ناظفاح و  نانیما و  داد و  تلیـضف 
رد ار  اـم  نانمـشد  دادـضا و  دروآ و  هیاـنک  شدوخ  دزن  اـهنآ  نیرت  بوبحم  نیرتوـکین و  هب  اـم  ءامـسا  زا  درک و  يراذـگمان  شباـتک  رد 

شیاوقتاب ناگدنب  شدوخ و  دزن  ءامسا  نیرت  ضوغبم  زا  شباتک  رد  ناشیا  يارب  دروآ و  هیانک  ناشیا  ءامسا  زا  درک و  يراذگمان  شباتک 
(. دز لثملا  برض 

. دراد ینطاب  رهاظ و  اهنآ  ءامسا  اهیدب و  اهنآ و  ءامسا  اهیبوخ و  زا  کی  ره  هک  دوش  یم  هدافتسا  رگید  تایاور  تایاور و  نیا  زا 
دـنوادخ و اب  يونعم  طابترا  اهنآ  نطاب  تسا و  هدـش  یهن  رما و  اهنآ  هب  تنـس  باتک و  رد  هک  تسا  ییاهیدـب  اهیبوخ و  نامه  اهنآ  رهاـظ 

نامه هک  ناشیا  بتحم  تیالو و  راکنا  مالـسلا و  مهیلع  همئا  تبحم  تیالو و  هب  نآ  زا  هک  دشاب  یم  طابترا  نیا  عطق  ای  وا  لامک  فاصوا 
نیا زا  دارم  و  دشاب ، یم  نآ  دـض  هللا و  تیالو  لوبق  نامه  نآ  دـض  تیالو و  نیا  تقیقح  رد  تسا و  هدـش  ریبعت  تسا  ناشیا  اب  توادـع 

هتـشادن تیعقاو  يروما  نینچ  هک  تسین  رهاظ  رد  دـب  ای  بوخ  تافـص  هب  فاصتا  مدـع  فاصتا و  لامعا و  كرت  ماجنا و  راکنا  تاـیاور 
هلدا اب  ینخـس  نینچ  ایناث  دـندوب و  هدیدنـسپ  تافـص  هب  فاصتا  حـلاص و  لامعا  ماجنا  مات  رهظم  مالـسلا  مهیلع  همئا  دوخ  الوا  اریز  دـشاب 
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هب بیغرت  هک  یهلا  بتک  لوزن  لسر و  لاسرا  زا  فده  اب  اثلاث  و  دراد ، تفلاخم  یهاون ،  رماوا و  هب  تبسن  تنـس  باتک و  رتاوتم  یعطق و 
. دراد تفلاخم  دشاب  یم  اهنآ  دض  زا  نتشاد  رذحرب  هدیدنسپ و  فاصوا  لامعا و  زا  هلسلس  کی 

هشیر لصا و  ام   : ) هک تسا  هدومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هدمآ و  رگید  تایاور  رد  هک  تسا  نامه  تایاور  هتـسد  نیا  زا  دارم  نیاربانب 
هب تمحر  راکهنگ ، ندیشخب  بضغ ،  ندناشنورف  هزور ،  زامن ، دیحوت ، اه : یکین  زا  و  تسام ،  ياه  هخاش  زا  یکین  ره  میتسه و  ریخ  ره 

حیبق و يراک  ره  دنتـسه و  يرـش  ره  لصا  ام  نانمـشد  و  دشاب ، یم  شلها  يارب  تلیـضف  هب  رارقا  هیاسمه و  هب  تبـسن  ندوب  دـهعتم  ارقف ،
 ، قح نودـب  میتی  لام  رد  فرـصت  ابر ، ندروخ  محر ،  عطق  لخب ،  ینیچ ،  نخـس  غورد ،  لـیبق  زا  تساـهنآ ،  ياـه  هخاـش  زا  یتسیاـشان 
ره يدزد و  انز و  زا  افخ ، رد  ای  رهاظ و  رد  هچ  دنـسپان  ياهراک  ماجنا  تسا و  هدرک  رما  اهنآ  هب  لج  زع و  دنوادخ  هک  يدودح  زا  زواجت 

هتبلا ((. 957) ام ریغ  هخاش  هب  تسا  هدز  گنچ  هک  یلاح  رد  تسام  اـب  دـیوگب : هک  یـسک  تسا  هتفگ  غورد  تساـهنآ ،  دـننام  هک  یحیبق 
هلیذر تافـص  حیبق و  لامعا  ناشیا  نیبحم  سکعب  دنـشاب و  هتـشاد  يا  هنـسح  تافـص  بوخ و  لامعا  ناشیا ،  نانمـشد  هک  درادن  تافانم 
تافـص لاـمعا و  دـنا و  هدرک  نیـسحت  دوـش  یم  رداـص  سک  ره  زا  ار  بوـخ  تافـص  لاـمعا و  مالـسلا  مهیلع  همئا  نکل  دنـشاب ، هتـشاد 
تـسا هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  يروط  نامه  دشاب  هدوب  سک  ره  زا  دنناد  یم  دب  ار  تسیاشان 

وا زا  دراد و  تسود  ار  شلمع  یهاگ  دیآ و  یم  شدب  شلمع  زا  دراد و  تسود  ار  يا  هدـنب  دـنوادخ  یتسارب  : ) دـیامرف یم  دـنوادخ  هک 
لماک هنومن  هک  دوش  یم  رداص  ناکاپ  زا  اتاذ  هنسح  تافص  حلاص و  لامعا  هک  تسا  نیا  زارف  ود  نیا  زا  دارم  نکل  (( 958) دیآ یم  شدب 

هب دنشاب  یم  ناشیا  نانمشد  نآ  لماک  هنومن  هک  دوش  یم  رداص  ناکاپان  زا  اتاذ  حیبق  تافص  لامعا و  دنشاب و  یم  مالـسلا  مهیلع  همئا  نآ 
. دراد رث  ؤم  شقن  يدبا  یگدنز  رد  حلاصان  حلاص و  تافص  لامعا و  هک  يا  هنوگ 

دـنا و هدوبن  مزتلم  نآ  هب  مالـسلا  مهیلع  همئا  هک  تسا  یلمع  ای  قالخا  ای  داقتعا  ره  دـنوادخ  نانمـشد  قالخا  زا  ییادـج  زا  دارم  نیارباـنب 
نیرت بوبحم  قلخ و  برقا  یهلا  تافص  ءامسا و  هب  تبسن  ناشمات  تیرهظم  ببـس  هب  ناشیا  اریز  دنا ، هتـشاد  مازتلا  نآ  هب  ناشیا  نیفلاخم 

. دنا هتفرگ  رارق  نآ  اب  قابطنا  مدع  قح و  اب  قابطنا  مات  نازیم  دنشاب و  یم  یلاعت  قح  هب  ناشیا 
یم میسقت  هقرف  هس  داتفه و  هب  وا  زا  دعب  شتما  هکنیا  رب  ینبم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  لوقنم  ناوارف  ( 959  ) تایاور هب  هجوت  اب 

زا نوگانوگ  تانایب  هب  رتاوتم  روط  هب  تنس  لها  هعیش و  زا  هک  رگید  ( 960  ) تایاور و  دنشتآ ، رد  هیقب  دنتاجن و  لها  هقرف  کی  هک  دنوش 
اهنت هک  دوش  یم  نشور  نآ ،  ندرک  هدایپ  نید و  فراعم  نتفرگ  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  عوجر  رب  ینبم  هدش  لقن  زین  ترـضح  نآ 

. دشاب لصتم  مالسلا  مهیلع  همئا  ربمایپ و  تیب  لها  هب  هک  تسا  یمارم  کلسم و  نامه  دنتاجن  لها  هک  قح  هقرف 
هب یلمع  یلوق و  یبلق ،  مازتلا  نامه  دـنوادخ  نانمـشد  قالخا  زا  ییادـج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  تنـس  هب  فاـصتا  روحم  سپ 
 ، یقالخا یهقف ،  ياـهباتک  رد  لـصفم  روط  هب  شور  نیا  دـشاب و  یم  رگید  ياهـشور  بهاذـم و  زا  يرود  مالـسلا و  مهیلع  همئا  بهذـم 

. دوش لمع  اهنآ  هب  سپس  دوش  ادیپ  اهنآ  هب  ملع  لوا  تسا  مزال  هک  تسا  هدمآ  هعیش  ياملع  يداقتعا ، 
دنوادخ شیاتس  هب  لاغتشا  اب  ایند  زا  ضارعا  مهدزیس :  لصف 

کئانث كدمحب و  ایندلا  نع  ۀلوغشم 

ایند زا  ضارعا  يانعم 

یماـمت اـب  ناـسنا  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  دـش ، ناـیب  اـیند  تقیقح  لـیلحت  هراـبرد  باـتک  نیا  زا  مشـش  لـصف  رد  هک  یبلاـطم  هب  هجوـت  اـب 
، دیامن فرطرب  ار  وا  یعیبط  ياهیدنمزاین  رهاظ  بسح  هب  دـناوت  یم  هک  نآ ،  رد  هتفهن  تاناکما  یمامت  اب  ملاع  شیدوجو و  تایـصوصخ 
دوش و هجوت  اهنآ  هب  یلاعت  قح  هیلامک  هیلامج و  فاصوا  زا  ندوب  هناشن  هیآ و  شرگن  اب  هکنیا  نآ  دنا و  هدش  هدـیرفآ  یلاع  یفدـه  يارب 

ادـیپ روهظ  دوش ، یم  زاربا  مالـسلا  مهیلع  ءایلوا  ءایبنا و  هار  زا  اهنت  هداهن و  تناما  هب  ناسنا  دوجو  رد  لاعتم  قلاخ  هک  يرازبا  اـب  هجوت  نیا 
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نوئش یمامت  رد  یلاعت  قح  یگدنب  زاربا  نامه  هک  دنوش  لئان  دوخ  يدوجو  هجیتن  نآ  هب  ملاع  مه  ناسنا و  مه  ات  دوش  یم  یلمع  هدرک و 
یلاعت قح  زا  هناهاگآ  یعونب  ینیوکت و  یگدـنب  عون  کـی  ینیمز  ینامـسآ و  تادوجوم  یماـمت  میرک  نآرق  ریبعت  هب  هتبلا  دـشاب  هیدوجو 

يارب هکنیا  رگم  تسین  نیمز  اهنامـسآ و  رد  يدوجوم  چـیه  (، ) 961  ) ادـبع نمحرلا  یتآ  الا  ضرالا  تاومـسلا و  یف  نم  لک  نا  دـنراد ،
تلع نآ  هک  دوش  یم  لصاح  یگدنب  قیرط  رد  اهنآ  زا  ناسنا  هدافتـسا  رد  اهنآ  دوجو  یقیقح  هجیتن  نکل  دنتـسه ) هدـنب  نابرهم  دـنوادخ 

. دشاب یم  زین  ناسنا  تقلخ  ( 962  ) ییاغ
نآ نوئش  ایند و  هب  نینم )  ؤم  هب  تبسن   ) هنوگ لالقتسا  ای  ناکرشم )  نارفاک و  هب  تبسن   ) یلالقتسا هجوت  تنـس  باتک و  رد  تهج  نیا  زا 

، دـشاب هتـشاد  زیچ  ود  هب  یلالقتـسا  هجوت  نامز  کی  رد  دـناوت  یمن  ناسنا  اریز  تسا  هدـش  نآ  زا  ضارعا  هب  رما  هدـش و  ( 963  ) شهوکن
یهاـگ تسا .)  هدادـن  رارق  یـسک  نورد  رد  بلق  ود  دـنوادخ  (، ) 964  ) هفوج یف  نیبلق  نم  لـجرل  هللا  لـعج  اـم  دـیامرف : یم  میرک  نآرق 

یهاگ و  نک ،  ضارعا  ناشیا  زا  ( 965  ) هدومرف دنشاب  یم  رافک  نیکرشم و  نآ  راکشآ  هرهچ  هک  دنتـسه  هنوگ  نیا  هک  یناسک  هب  تبـسن 
تسا و هدرک  اـهنآ  زا  يرود  هب  ( 966) رما دـننک ، ارجا  دـنهاوخ  یم  ار  وا  ریغ  مکح  هتفرن و  دـنوادخ  مکح  راب  ریز  هک  یناسک  هب  تبـسن 

يدصقم ایند  یهاگدنز  زج  هدرک و  تشپ  دنوادخ  دای  هب  هک  یناسک  زا  ( 968  ) يرود هب  یهاگ  و  ( 967  ) نانادان زا  ضارعا  هب  زین  یهاگ 
هار زا  ام  هک  ( 970  ) ییاههار ای  دننک  یم  يوریپ  سوه  يوه و  زا  هک  یناسک  زا  ( 969  ) تیعبت زا  هدرک  یهن  یفرط  زا  و  دنک ، رما  دنرادن 

(972) رما رگید  فرط  زا  دـهاوخ و  یم  ار  نآ  زین  ( 971  ) ناطیـش دنراد و  یم  زاب  تسا  لاعتم  دـنوادخ  اب  انعم  مامت  هب  طابترا  هک  یقیقح 
رد هک  تسا  نآ  يارب  اـه  یهن  رما و  نـیا  یماـمت  دـننک ، یم  عوـجر  یلاـعت  قـح  هـب  ( 973  ) هـک یناـسک  هار  یحو و  زا  تـیعبت  هـب  هدرک 

میوش دبا  باذع  هب  التبم  ات  میزرون  تلفغ  ناشندوب  دنوادخ  هناشن  هب  هجوت  زا  هتشاد و  یهلا  دروخرب  نآ ،  نوئش  ایند و  اب  نامیاهدروخرب 
مه ةرخآلا  نع  مه  ایندلا و  ةایحلا  نم  ارهاظ  نوملعی  دـیامرف : یم  دـنراد  طابترا  ایند  اب  یهجوت ،  نینچ  اب  هک  یناسک  هرابرد  میرک  نآرق  . 

اب ندوب ،  هیآ  هجوت  اب  هک  ار  یناسک  نکل  دنلفاغ ،) ترخآ  زا  ناشیا  هک  یلاح  رد  دنراد  ملع  ایند  یناگدنز  زا  يرهاظ  هب  (، ) 974  ) نولفاغ
تایآل راهنلا  لیللا و  فالتخا  ضرالا و  تاومسلا و  قلخ  یف  نا  دیامرف : یم  هدرک و  یفرعم  زغم  نابحاص  بابلالاولوا و  دنراد  طابترا  نآ 

تاومسلا و قلخ  یف  نورکفتی  ضرالا و  تاومسلا و  قلخ  یف  نورکفتی  مهبونج و  یلع  ادوعق و  امایق و  هللا  نورکذی  نیذلا  بابلالا  یلوال 
زور بش و  ندـمآ  یپ  رد  یپ  نیمز و  اهنامـسآ و  تقلخ  رد  انامه  (، ) 975  ) رانلا باذع  انقف  کناحبـس  الطاب  اذـه  تقلخ  ام  انبر  ضرالا 
نیمز اهنامـسآ و  تقلخ  رد  دننک و  یم  دای  ولهپ  رب  هتـسشن و  هداتـسیا و  ار  دـنوادخ  هک  یناسک  نآ  زغم ، نابحاص  يارب  تسا  ییاه  هناشن 
لها ایند  یناگدـنز  رد  ار  ناشیا  و  امرف .) ظفح  شتآ  باذـع  زا  ار  ام  سپ  یهزنم  وت  يدـیرفاین ،  لطاب  ار  اهنیا  راگدرورپ  هک  هدرک  رکفت 

 . تسا هدرک  یفرعم  ( 979  ) تربع و  ( 978  ) تیاده و  ( 977) رکذت یهلا و  تایآ  رد  ( 976) ربدت

ایند اب  طابترا  اب  دنوادخ  شیاتس  هب  لاغتشا 

زا هک  يزیچ  ره  هک  دش  نشور  هتشذگ  نایب  اب  وا ، يابیز  تفـص  ای  ابیز  راک  هب  تبـسن  تسا  یـسک  یکین  نتفگ  ندوتـس و  دمح  تقیقح 
ریخلا كدیب  مهللا ...  لق  دیامرف : یم  میرک  نآرق  هک  روط  نامه  تسا ،  تمعن  ریخ و  دشاب  هتـشاد  طبر  لاعتم  دنوادخ  هب  يدوجو  تهج 

نمف ۀمعن  نم  مکب  ام  و  يرداق )  يزیچ  ره  رب  وت  اریز  تسوت  تسد  هب  اهیبوخ  یمامت  ایادـخ ... وگب ؛ (، ) 980  ) ریدق یش ء  لک  یلع  کنا 
ار شیاتس  رب  یتاذ  قاقحتسا  هک  تسا  لاعتم  دنوادخ  طقف  تهج  نیا  زا  تسا )  دنوادخ  زا  تسامـش  يارب  تمعن  زا  هچنآ  و  (، ) 981  ) هللا

دای اب  هک  تسا  یقاب  ناسنا  يارب  یتقو  اـت  تمعن  تیریخ و  نیا  نکل  دـننک ، یم  ( 982  ) شیاتـس ار  وا  تهج  نیا  زا  زین  تادوجوم  دراد و 
مکقزر امم  اولکف  دـیامرف : یم  هطبار  نیا  رد  لاعتم  دـنوادخ  دوش  هتفرگ  راک  هب  وا  فرط  زا  هدـش  نیعم  ریـسم  رد  هارمه و  تمعن  بحاص 

هب تسا  هدرک  يزور  امـش  هب  دـنوادخ  هـچنآ  رد  دـینک  فرـصت  سپ  (، ) 983  ) نودـبعت هایا  متنک  نا  هللا  ۀـمعن  اورکـشا  اـبیط و  ـالالح  هللا 
هیلع قداص  ماما  هک  تسا  ثیدـح  رد  و  دـینک ) یم  یگدـنب  ار  وا  طقف  رگا  دـیهد  ماجنا  ار  ادـخ  تمعن  رکـش  هزیکاپ و  لـالح و  تروص 
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ناک ام  الا  اهیف  ام  نوعلم  ۀنوعلم ،  اهتلعج  و  دنک : یم  باطخ  وا  هب  دنوادخ  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  تاجانم  رد  دیامرف : یم  مالـسلا 
ترقف اهمظع  دحا  نم  ام  مهلهج و  ردقب  اهیف  اوبغر  قلخلا  رئاس  مهملع و  ردـقب  ایندـلا  یف  اودـهز  نیحلاصلا  يدابع  نا  یـسوم  ای  یل  اهیف 
هدوـب نم  يارب  هچنآ  زج  تسا  نآ  رد  هچنآ  تـسا  نوـعلم  مداد ،  رارق  نوـعلم  ار  اـیند  و  (، ) 984  ) اهب عفتنا  الا  دـحا  اهرقحیال  اـهیف و  هنیع 

رد دندش  لیام  مدرم  ریاس  و  ایند ) تیهام  هب  نم و  هب   ) ناشملع هزادنا  هب  دندش  دهاز  ایند  رد  نم  حلاص  ناگدنب  انامه  یـسوم ؛  يا  دشاب ،
سکچیه دوش و  ینارون  نآ  رد  شمـشچ  سپ  دناد  گرزب  ار  نآ  هک  تسین  سک  چیه  و  ایند ) تیهام  نم و  هب   ) ناشلهج هزادـنا  هب  نآ ، 

یم هدافتسا  زین  رگید  ثیدح  هیآ و  اهدص  ثیدح و  نیا  هیآ و  نیا  زا  هک  روط  نامه  درب .) عفن  نآ  هب  هکنیا  رگم  درمـشن  کچوک  ار  نآ 
هکنیا نآ  تسا و  هدش  نآ  هب  رما  هکلب  تسین  مومذم  اهنت  هن  ملع ،  نیا  ياضتقم  هب  ندرک  لمع  نآ و  تیهام  هب  ملع  اب  ایند  اب  طابترا  دوش 

هب ملع  نید و  هب  ملع  هار  زا  ار  طاـبترا  نیا  بیغ و  ملاـع  هب  وا  طاـبترا  ناـسنا و  لـماکت  يارب  تسا  يرازبا  نآ  نوئـش  اـیند و  هـک  دـمهفب 
طباور نیا  رد  هدومیپ و  ار  یکاپ  حالـص و  هار  هدـش و  فرطرب  یناملظ  ياهباجح  هک  تساجنیا  دـنک و  رارقرب  یقـالخا  یلمع و  فیاـظو 

امب ینا  احلاص  اولمعا  تابیطلا و  نم  اولک  لسرلا  اهیا  ای  دیامرف : یم  تهج  نیا  رد  دوب و  دـهاوخ  تمعن  بحاص  شیاتـس  لوغـشم  ییایند 
 (. مهاگآ دینک  یم  لمع  هچنآ  اب  نم  اریز  دیهد  ماجنا  حـلاص  لمع  دـینک و  هدافتـسا  هزیکاپ  روما  زا  نالوسر ؛  يا  (، ) 985  ) میلع نولمعت 

، دـهد یم  شلمع  زا  رتهب  ار  شرجا  دـنک و  یم  هدـنز  هزیکاپ  تایح  هب  ملاع  نیا  رد  ار  وا  دـنوادخ  دـهد  ماـجنا  حـلاص  لـمع  هک  ینم  ؤم 
نینچ بلق  يور  هب  اـیند  رد  دـهز  هطـساو  هب  دـنوادخ  هک  تسا  تـفرعم  و  ( 987  ) تمکح ياه  هچیرد  ناـمه  هزیکاـپ  تاـیح  نیا  ( 986)

ایند هطساو  هب  هک  یـسک  و  (، ) 988  ) هتمعا اهیلا  رـصبا  نم  هترـصب و  اهبرـصبا  نم  و  دیامرف : یم  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  دیاشگ ، یم  یناسنا 
(. دنادرگ یم  روک  ار  وا  درگنب  ایند  يوس  هب  هک  یسک  دنک و  یم  انیب  ار  وا  ایند  دنیبب 

نید و فالخ  روما  تایانج و  باکترا  هب  تسد  دشاب  هک  یهار  ره  زا  دشاب  نآ  نوئـش  ایند و  هب  ندیـسر  شمغ  مه و  هک  یـسک  نیاربانب 
ام و  تسا ،  هدومرف  نیقفانم  رافک و  هرابرد  دـنوادخ  هک  دوش  یم  هنوگ  نامه  دـیامن و  یم  تمقن  هب  لدـبم  ار  یهلا  تمعن  هدز و  قـالخا 
یب شلضف  زا  ار  ناشیا  شلوسر  ادخ و  هکنآ  ببـس  هب  رگم  دنریگ  یمن  ماقتنا  ناشیا  (، ) 989  ) هلـضف نم  هلوسر  هللا و  مهانغا  نا  الا  اومقن 

هک دـیهد  یم  رارق  يا  هنوگ  هب  ار  دوـخ  قزر  و  (، ) 990  ) نوبذکت مکنا  مکقزر  نولعجت  و  دـیامرف : یم  رگید  هیآ  رد  و  يدـینادرگ )  زاین 
یلاعت قح  یگدنب  ریـسم  رد  شنوئـش  ایند و  زا  هدش و  تمعن  هن  لدبم  وا  تمقن  درک ، هبوت  یناسنا  نینچ  رگا  تقو  نآ  دینک ) یم  بیذکت 

هک روط  نامه  دنادرگ  یم  لدبم  تانـسح  هب  ار  نآ  دنوادخ  هکلب  دوش  یم  هدیزرمآ  اهنت  هن  شناهانگ  نآ  دنک و  یم  هدافتـسا  وا  رکـش  و 
یسک و  ( ) 991  ) امیحر اروفغ  هللا  ناک  تانسح و  مهتائیس  هللا  لدبی  کئلواف  احلاص  المع  لمع  نمآ و  بات و  نم  الا  دیامرف : یم  شدوخ 
تسا نابرهم  هدنـشخب  ادخ  دنک و  یم  لیدبت  هنـسح  هب  ار  ناشناهانگ  دنوادخ  سپ  دهد  ماجنا  حلاص  لمع  دروآ و  نامیا  دنک و  هبوت  هک 

یتادوجوم اب  طابترا  شمغ  مه و  مامت  نوچ  تشاد ،  دهاوخن  یتسرپرس  روای و  چیه  هدش و  راچد  يدبا  باذع  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  (. 
هتشادنپ و یم  لقتسم  روط  هب  اهزاین  هدننک  فرطرب  ار  اهنیا  وا  هتـشادن و  دوخ  زا  يررـض  عفن و  چیه  دنا و  هدوب  ریقف  اپارـس  هک  تسا  هدوب 

فاصتا قح  نانمـشد  فاصوا  هب  هکلب  دوش  یمن  فصتم  یهلا  يایلوا  فاصوا  هب  اهنت  هن  یناسنا  نینچ  نیا  دـندوبن . هنوگ  نیا  هکنیا  لاـح 
قح و نانمـشد  زا  يرود  قح و  يایلوا  زا  يوریپ  دوش ، یهلا  ياـنث  دـمح و  لوغـشم  بلق  اـیند  نیا  رد  هکنیا  يارب  سپ  تسا ،  هدرک  ادـیپ 

تـسا هدرکن  شیاتـس  عوضخ و  اهنآ  لامک  ربارب  رد  تادوجوم  اب  شطابترا  اب  ناسنا  يوریپ ،  نیا  اب  تقیقح  رد  تسا و  مزـال  ناـشفاصوا 
دنوادـخ دـشاب  هتـشاد  يا  هیحور  نینچ  هک  یـسک  هتبلا  تسا .  هدرک  شیاتـس  عوضخ و  تسا  قـلطم  لاـمک  هک  يدـنوادخ  ربارب  رد  هکلب 

هللا یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  روط  نامه  دتسرف  یم  وا  لابند  ار  ایند  دنک و  یمن  مورحم  ییایند  روما  رد  ار  وا  لاعتم 
دنوادخ (، ) 992  ) کضفر نم  یمدخا  کمدخ و  نم  یبعتا  نا  ایندلا  یلا  یحوا  هلالج  لج  هللا  نا  دندومرف : هک  دـنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و 

 ( تسا هدرک  اهر  ار  وت  هک  یسک  هب  نک  تمدخ  دنک و  یم  تمدخ  وت  هب  هک  ار  یسک  زادنیب  تمحز  هب  هک  درک  یحو  ایند  هب  هلالج  لج 
هدارا ار  نآ  ناشیا  نکل  دـنک  یم  هدارا  ار  ناشیا  ایند  (، ) 993  ) اهودیری ملف  ایندلا  مهتدارا  دیامرف : یم  نیقتم  هرابرد  زین  مالـسلا  هیلع  یلع 
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(. دننک یمن 
دنوادخ شیاتس  بتارم 

ندوتـس نیا  دوش  یم  مولعم  تسا ،  هدـش  رهاظ  وا  زا  هک  یتالامک  هب  تبـسن  تسوا  ندوتـس  دـنوادخ ، شیاتـس  دـش  هتفگ  هک  روط  نامه 
تـسا یبتارم  ياراد  هک  لاعتم ،  دنوادخ  رکذ  دـننام  دوش  یم  روصت  نآ  يارب  زین  يرگید  لحارم  لمع و  اب  یهاگ  تسا و  نابز  اب  یهاگ 

 : میوش یم  روآدای  ار  نآ  بتارم  تهج  نیا  زا  دیآ -  یم  باسحب  هللا  رکذ  يا  هنوگ  هب  زین  دمح  دنچ  ره  - 
رد هچنآ  رب  هوـالع  دـنک . یم  یناـبز  دـمح  تیفیک  رب  تلـالد  هک  تـسا  هدـش  دراو  یتاـنایب  تنـس  باـتک و  رد  یناـبز :  شیاتـس  فـلا - 

ناـشیا زا  هدراو  ياـهاعد  رد  زین  تسا و  هدـمآ  فـلتخم  ياـهناکم  تـالاح و  تاـقوا و  رد  نآ  تیمک  رب  مالـسلا  مـهیلع  هـمئا  تاروتـسد 
اب بسانم  هک  یلامک  نآ  دـمح  رکذ  اب  ییاـج  ره  رد  یلک  روط  هب  هک  تسا  هدـمآ  یهلا  دـمح  هب  تبـسن  يدـنلب  رایـسب  فیطل و  تاریبعت 
هب هعجارم  هبترم  نیا  زا  عـالطا  يارب  تسا ،  هدـش  ءاـقلا  قیرط  نیا  زا  يدـیحوت  فراـعم  زا  ییاـیرد  هدـش و  ناـیب  تسا  صوـصخم  دـمح 

خیش حابصم  یمعفک ،  حابصم  سوواط ،  نب  دیس  لابقا  تاوعدلا و  جهم  نانجلا ،  حیتافم  دننام  تسا  مزال  راکذا  هیعدا و  هربتعم  ياهباتک 
 . هیداجس هفیحص  لوا  ياعد  حاتتفا و  تارشع و  ياعد  دننام  تسا  دمح  رب  لمتشم  هک  ییاهاعد  و  یسوط ، 

ره هک  تسا  هنوگ  نیا  هب  ناسنا  هب  تبـسن  تقیقح  نیا  لمع .  ماقم  رد  هدـش  شیاتـس  دوجوم  تالامک  راهظا  ینعی  یلمع :  شیاتـس  ب - 
ماما دریگ ، رارق  یلاعت  قح  یگدنب  ریسم  رد  وا  زا  نوریب  روما  هچ  شدوخ و  دوجو  هب  تبسن  هچ  تسا  هدش  وا  هب  هک  یهلا  ياهتیانع  زا  هچ 
یلا اقیرط  هترفغم و  یلا  ۀعیرذ  هناوضر و  یلا  اببس  هوفع و  هتعاط و  یلا  ۀلصو  نوکی  ادمح  دمحلا ... هل  مث  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  داجس 
یف هب  دعـسن  ادمح  هفئاظو ،  هقح و  ۀیدات  یلع  انوع  هتیـصعم و  نع  ازجاح  هتعاط و  یلع  اریهظ  هبـضغ و  نم  انما  هتمقن و  نم  اریفخ  هتنج و 

هلیسو هک  یشیاتس  شیاتس ...  تسوا  يارب  سپس  (، ) 994  ) دیمح یلو  هنا  هئادعا ،  فویسب  ءادهشلا  مظن  یف  هب  ریصن  هئایلوا و  نم  ءادعسلا 
تعاط رب  نابیتشپ  مشخ و  زا  یگدوسآ  باذع و  زا  هانپ  تشهب و  هب  هار  شزرمآ و  هلیسو  يدونـشخ و  بجوم  و  وا ، وفع  تعاط و  هب  دوش 

هب میـشاب و  اورماک  وا  يایلوا  زا  ناتخبکین  نایم  رد  هک  یـساپس  دـشاب  دـنوادخ  فیاظو  قح و  ماـجنا  رب  کـمک  تیـصعم و  زا  ریگولج  و 
یتیاور رد  تسا .)  هدش  هدوتـس  رادـمامز  دـنوادخ  هک  مییآ ،  رد  شنانمـشد  ياهریـشمش  هب  ناگدیـسر  تداهـش  هب  فیدر  رد  نآ  ببس 
باسح رکاش  دـهد  ماجنا  ار  نآ  هدـنب  یتقو  هک  تسه  يا  هزادـنا  رکـش  يارب  ایآ  . ) دـنک یم  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هب  ریـصبوبا 

رد رگا  دیاتـس و  دنزرف  لها و  رد  تسا  هداد  وا  هب  هک  یتمعن  ره  رب  ار  ادخ  دندومرف : تسیچ ؟  نآ  متفگ ،  هلب ،  دندومرف : ترـضح  دوش ؟
هک تسا  نآ  دـنوادخ  یلمع  دـمح  مهم  دراوـم  زا  یکی  (( 995 ...) دـنک ءادا  ار  نآ  دوـب  یقح  شلاـم  رد  هداد  تمعن  وا  هب  دـنوادخ  هچنآ 

تسا ینامیا  ناردارب  زا  يریگتسد  نآ  دنک و  ءادا  زین  ار  شلاوما  رد  یقالخا  هبحتسم و  قوقح  شلاوما ،  همزال  قوقح  يادا  زا  سپ  ناسنا 
وا رب  ار  تجح  ادخ  هکنیا  رگم  دوش  یمن  دایز  یـسک  لام  هاگ  چیه  : ) دیامرف یم  یفریـص  ریدس  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تهج  نیا  زا 

نیا هنوگچ  ادخ ؛ لوسر  دنزرف  يا  درک : لا  ؤس  ترضح  زا  دیهد ، ماجنا  سپ  دینک  عفد  ناتدوخ  زا  ار  اهنآ  دیناوتب  رگا  سپ  دنک  یم  مامت 
و وکین ، یهارمه  اب  اهتمعن  اب  دـینک  دروخرب  دومرف : سپـس  ناتلاوما  زا  ناتناردارب  جـیاوح  ندرک  هدروآرب  هب  دومرف : دـهد ؟ ماـجنا  ار  راـک 

فرط زا  دیشاب  هنوگ  نیا  یتقو  اریز  دنک ، یم  رکشت  امش  زا  هک  یسک  رب  دیهد  تمعن  تسا و  هداد  تمعن  امش  هب  هک  ار  یسک  دینک  رکش 
((. 996 ...) ار يریذپ  تحیصن  ناتناردارب  فرط  زا  دیوش و  یم  هدایز  قحتسم  دنوادخ 

هجوت نیا  تسا .  هدش  رابتعا  هدش ،  شیاتس  دوجوم  فرط  زا  هدش  هداد  روهظ  لامک  هب  هجوت  دمح ، يانعم  لیلحت  رد  یبلق :  شیاتس  ج - 
دهد یمن  شا  هدنب  هب  ار  تمعن  لاعتم  دنوادخ  : ) دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هطبار  نیا  رد  دهد و  یم  لیکـشت  ار  دمح  تقیقح  ، 
يارب ((، 997  ) تسا تمعن  نآ  زا  رت  نیگنس  رتگرزب و  رترب و  ار ، ادخ  ششیاتس  هکنیا  رگم  دیاتس  یمن  نآ  رب  ار  ادخ  وا  دشاب و  رادقم  ره 

دوش و جراخ  ندوب  ییایند  لـمع  زا  راـتفر  لاـمعا و  اـت  تسا  مزـال  یلمع  شیاتـس  هژیوب  هتـشذگ  هبترم  ود  ندومیپ  هبترم  نیا  هب  ندیـسر 
هجوت زا  دـشاب و  رت  قیمع  رتشیب و  هجوت  نیا  رادـقم  ره  دـبای . ققحت  دـمح -  تقیقح  هب  هجوت  هجوت -  نآ  دوش و  لـصاح  یبـلق  تینارون 
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هب وا  نامیا  هدـش و  رت  عیـسو  ناسنا  دوجو  دوش  یم  ریبعت  یبلق  ندـید  هب  نآ  زا  هک  دوش  لقتنم  یحور  یبلق و  تاهجوت  هب  يرکف  ینهذ و 
اب تسا  رتدنمتداعـس  رازگرکـش  : ) دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  تهج  نیا  زا  دـش ، دـهاوخ  رت  یقیقح  رت و  قیمع  یهلا  تـالامک 
هک ار  یماگنه  روایب  دای  و  دومرف : تئارق  ار  هیآ  نیا  سپس  تسا ،  مزال  نآ  رکش  هک  یتمعن  هطـساو  هب  شندوب  دنمتداعـس  ات  يرازگرکش 
یم هدافتسا  هفیرش  هیآ  زا  ترضح  ندروآ  دهاش  اب  (( 998  ...) منک یم  دایز  ار  امش  امتح  دینک  يرازگرکش  رگا  هک  داد  ادن  تراگدرورپ 

ناسنا یحور  تعـسو  بجوم  اهتمعن ، قیرط  زا  يرازگرکـش  ماـگنه  دوش  یم  رهاـظ  یلاـعت  قح  زا  هک  یتـالامک  هب  ندرک  هجوت  هک  دوش 
بجوـم هک  تسا  ناـمیا  داـیدزا  ياـنعم  ناـمه  نیا  تسا .  هدرک  حرطم  یحور  هعـسوت  ندرک و  داـیز  ناوـنع  هب  هیآ  هک  دوـش  یم  رکاـش 

لامک نیا  دنچ  ره  هدید  یلاعت  قح  زا  لامک  روهظ  ار  یتمعن  ره  هک  يا  هنوگ  هب  دوش  یم  لاعتم  يادخ  هدنب و  نیب  اهباجح  ندش  فرطرب 
شدوخ ریغ  هب  هجوت  ياهتملظ  ار  وا  هدرک و  روهظ  نم  ؤم  نیا  يارب  دـنوادخ  صاخ  تیالو  هک  تساجنیا  دـنک  روهظ  یقولخم  هطـساو  هب 

نم مهجرخی  اونمآ  نیذـلا  یلو  هللا  دـیامرف : یم  میرک  نآرق  دروآ ، یم  نوریب  شیوخ  هیلاـمک  فاـصوا  شیوخ و  هب  هجوت  روـن  فرط  هب 
ماما هلحرم  نیا  هب  تبـسن  و  دـنک ) یم  جراـخ  رون  هب  اـهیکیرات  زا  ار  ناـشیا  هک  تسا  نینم  ؤم  یلو  دـنوادخ  (، ) 999  ) رونلا یلا  تاـملظلا 
ندرک عنم  تبحم و  ار  ندرک  اطع  دنوادخ  اریز  نک  تبحم  ناشیا  هب  تناردارب  هب  یگدیـسر  اب  : ) دیامرف یم  يوار  هب  مالـسلا  هیلع  قداص 

ات دینکن  لا  ؤس  هک  تسا  نآ  زا  رت  بوبحم  نم  دزن  منک  اطع  امـشب  ات  دینک  لا  ؤس  نم  زا  رگا  دنگوس  ادـخ  هب  تسا  هداد  رارق  توادـع  ار 
لاعتم دنوادخ  دنک  يراج  امش  يارب  نم  تسد  رب  ار  يزیچ  لج  زع و  دنوادخ  هک  ینامز  ره  و  دیهد ، رارق  توادع  دروم  ارم  منکن و  اطع 

رد مالسلا  هیلع  قداص  ماما  (( 1000  ) تسا هدرک  يراج  نم  تسد  رب  امش  يارب  دنوادخ  هچنآ  رکش  زا  دیوشن  رود  و  تسا ،  هدش  شیاتس 
زا سپ  دوش ، شیاتس  دنک و  روهظ  قیرط  نیا  زا  شتالامک  دنوادخ  ات  نارگید ،  لا  ؤس  ماگنه  تسا  تمعن  ياطعا  راتساوخ  تیاور ،  نیا 

یقیقح رکاـش  هک  دوش  یم  يا  هنوـگ  هب  دور و  یم  راـنک  شبلق  زا  یناروـن  ياـهباجح  هدـش و  رتداـیز  هدـنب  ناـمیا  هلحرم ،  نیا  ندوـمیپ 
هک تسا  تروص  نیا  رد  دیامن  شیاتـس  ار  قلطم  لامک  دـناوتب  هک  دـبای  یم  نآ  زا  رتدودـحم  ار  دوخ  دـنیب و  یم  وا  دوخ  زین  ار  دـنوادخ 

رهاظ تیرهظم و  ماقم  رد  شندوب  روکـشم  تالامک و  ندش  رهاظ  تیرهظم و  ماقم  رد  وا  ندوب  رکاش  دبای ، یم  روکـشم  رکاش و  ار  ادـخ 
هدـش هداد  تبـسن  یگدـنب  ناونع  هب  نوچ  نکل  دوش  هداد  تبـسن  هدـنب  هب  ندوب  رکاـش  تفـص  دـنچ  ره  تلاـح  نیا  رد  تـالامک ،  ندرک 

دهاوخن وا  دوخ  زا  مه  تیرکاش  تفـص  سپ  تسا  دوخ  زا  يزیچ  نتـشادن  شیانعم  ناونع  نیا  ققحت  تسا و  هدـش  ققحم  زین  وا  یگدـنب 
مالسلا هیلع  هلا و  انیبن و  یلع  یسوم  ترضح  هب  یتقو  یلاعت  قح   : ) هک تسا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تیاور  رد  تهج  نیا  زا  دوب ،

هکنیا رگم  مهد  ماجنا  هک  تسین  يرکـش  چیه  هکنآ  لاح  مهد و  ماجنا  ار  وت  رکـش  هنوگچ  درک : ضرع  دروآ ، اجب  ارم  رکـش  قح  دومرف :
زا (( 1001  ) تسا نم  زا  مه  رکـش  نآ  یتسناد  هک  یلاح  رد  يدرک  رکـش  ارم  نالا  دومرف : دـنوادخ  نم ؟  رب  وت  فرط  زا  تسا  یتمعن  نآ 

نتشاد نودب  هدنب  زا  رکـش  قح  ندرک  ءادا  تسا و  رکـش  قح  نآ  تسا و  ییالاب  هبترم  کی  رکـش  يارب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تیاور  نیا 
تهج نیا  زا  دـناد  یم  یلاعت  قح  زا  هکلب  دـناد  یمن  دوخ  زا  ار  رکـش  دـسرب  ماقم  نآ  هب  هک  یتقو  تسین و  رـسیم  ینامیا  يـالاب  تاـماقم 

يدـمح وت  يارب  : ) دـنک یم  ضرع  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هک  روط  نامه  دـنک  یم  نایب  دـنوادخ  يارب  دودـحمان  فاصوا  اب  ار  شیاتس 
هک يدـمح  دـش ... ناوت  یمن  کیدزن  وت  هب  نآ  اب  زج  تسین و  راوازـس  وت  يارب  زج  هک  يدـمح  دـشاب ... هتـشاد  ماود  تماود  اب  هک  تسا 

لثم یسک  هک  يدمح  دنا ... هدومن  شرامش  ار  نآ  تباتک  ناگدنـسیون  هک  تسا  نآ  زا  رتدایز  دنزجاع و  نآ  شرامـش  زا  لامعا  نیظفاح 
يربارب تمظع  ماقم  اـب  تسا و  مزـال  تمیرک  هجو  يارب  هک  يدـمح  دسانـش ... یمن  ار  نآ  تمظع  وت  زج  تسا و  هدرکن  دـمح  ار  وت  نآ 

((. 1002  ) هدب رارق  نیدماح  دمح  قوف  ارم  دمح  و  دنک ...
دناوت یم  یـسک  هچ  باسح  نیا  يور  تسا .  تیعقاو  نیع  هکلب  ییوگزاجم  هن  قارغا و  هن  تسا و  غورد  هن  موصعم  ماـما  زا  تاریبعت  نیا 

 - تقیقح نیا  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دـنوادخ و  دوخ  زج  دروآ  اج  هب  تسوا  قلطم  لاـمک  اـب  بساـنم  هک  ار  یهلا  رکـش  دـمح و  قح 
تسا یکی  دمح  دومحم و  دماح و  هک  دبای  یم  دوش و  یم  فشکنم  هدنب  يارب  یتافص -  ءامسا و  دیحوت  ای  دمح  ماقم  رد  یلاعفا  دیحوت 
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ياهیگدولآ اهیکاپان و  یمامت  زا  ار  ناشیا  دـنوادخ  هک  دنتـسه  مال )  حـتفب   ) نیـصلخم نامه  دارفا  نیا  تسا و  صولخ  ماقم  ماـقم ،  نیا  . 
زا ار  نتـشیوخ  هتـسناد و  دوـخ  یعقاو  فیـصوت  شدوـخ ،  هب  تبـسن  ار  ناـشیا  فیـصوت  هک  يا  هنوـگ  هب  دـینادرگ  كاـپ  كرـش  بتارم 
هللا دابع  الا  نوفصی  امع  هللا  ناحبس  دیامرف : یم  هک  اجنآ  تسین  كرش  زا  یلاخ  ناشیا  ریغ  فیصوت  اریز  هتسناد  هزنم  ناشیا  ریغ  فیـصوت 

هرابرد و  شیوخ )  هدش  كاپ  ناگدنب  فیـصوت -  زا  زج -  دننک  یم  فیـصوت  ناشیا  هچنآ  زا  تسا  هزنم  دـنوادخ  (، ) 1003  ) نیصلخملا
ترخآ صلاخ  دای  اب  ار  ناشیا  ام  (، ) 1004  ) رایخالا نیفطصملا  نمل  اندنع  مهنا  رادلا و  يرکذ  ۀصلاخب  مهانـصلخا  انا  دیامرف : یم  ناشیا 

. دنشاب یم  نیصلخم  ساسا  سءار و  رد  مالسلا  مهیلع  همئا  مرکا و  ربمایپ  دنتسه ) نابوخ  ناگدیزگرب  زا  ام  دزن  ناشیا  میدینادرگ و  كاپ 

دنوادخ دزن  نانتورف  ياهلد  ندوب  هلاو  ۀهلا  کیلا و  نیتبخملا  بولق  نا  مهللا  مهدراهچ :  لصف 

رهطم ربق  رب  تروص 

یلع نینم  ؤملاریما  رهطم  ربق  رب  ار  ناشکرابم  تروص  هناگ ،  هدزیـس  ياهاضاقت  اهاعد و  زا  سپ  تراـیز  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما 
تالاح اهنآ  زا  یضعب  هک  دیامرف  یم  زاربا  یلاعت  قح  اب  تاجانم  تروص  هب  زارف  ود  تسیب و  رد  ار  یتارابع  سپس  هدراذگ و  مالسلا  هیلع 

نیا زا  ترـضح  دوصقم  هک  درک  هدافتـسا  ناوـت  یم  و  دـشاب ، یم  شناگدـنب  هب  یهلا  ياـهتیانع  ناـیب  اـهنآ  عوـن  تسا و  نم  ؤـم  ناگدـنب 
و درک ، هدافتـسا  ار  انعم  نیا  ناوت  یم  اهاعد  بلغا  رد  هک  روط  نامه  شیوخ ،  يارب  لاعتم  دـنوادخ  زا  تساهنآ  نومـضم  بلط  تـالمج 
زا ار  اهنآ  ءاقب  ثودح و  ناشیا  اریز  دـنا ، هدوب  اراد  نآ  يالعا  دـح  رد  ار  تالامک  نیا  ناراوگرزب ،  نیا  هکنیا  اب  درادـن  تافانم  انعم  نیا 

. دندرک یم  ار  اهنآ  ماود  ياضاقت  اعد  اب  دنتسناد و  یم  لاعتم  دنوادخ 

تابخا يانعم  لیلحت 

هللا ۀیآ  داتسا  ترضح  دنک . یم  شظفح  دوش  رقتـسم  نآ  رد  هچنآ  هک  دوش  یم  هتفگ  یمکحم  نئمطم و  نیمز  هب  ( 1005  ) تغل رد  تبخ 
رد یهاگ  هک  يرتش  دروم  رد  دوش  یم  لامعتسا  زین  هملک  نیا  دندومرف : یم  هیلع  هللا  ناوضر  ییابطابط  نیـسح  دمحم  دیـس  جاح  یمظعلا 

نیا دیایب  تسا  دنوادخ  رومءام  هک  يا  هدنرپ  ات  نابایب  رد  دور  یم  دنک و  یم  تیذا  تحاران و  ار  وا  دـیآ و  یم  دوجو  هب  ییاهمرک  شرس 
ار دوخ  یتکرح  نیرت  کچوک  نودب  دوجو ، مامت  اب  رتش  لاح  نیا  رد  دـبای ، یـصالخ  درد  نیا  زا  ات  دروخب  درادرب و  شکون  اب  ار  اهمرک 

تبخا ار  تلاح  نیا  دنک  دوع  یتحاران  نآ  دورب و  شتـسد  زا  هدیرپ و  یتکرح  نیرتمک  اب  ادابم  ات  هدراذـگ  کچوک  هدـنرپ  نآ  رایتخا  رد 
هبترم هب  هک  یلاعت  قح  هب  تبـسن  ناشنامیا  بتارم  نینم و  ؤم  زا  یـضعب  بلق  تلاح  نداد  ناشن  يارب  دوب  یلیثمت  کـی  نیا  دـنیوگ ، ریعبلا 
نآرق دمآ ، دهاوخ  شحیضوت  هک  دنوش ، یمن  لفاغ  لاعتم  دنوادخ  دای  زا  هدرکن و  لزلزتم  ار  اهنآ  زیچ  چیه  هک  دنا  هدیسر  نانیمطا  زا  يا 
یناسک انامه  (، ) 1006  ) نودلاخ اهیف  مه  ۀنجلا  باحصا  کئلوا  مهبر  یلا  اوتبخا  تاحلاصلا و  اولمع  اونمآ و  نیذلا  نا  دیامرف : یم  میرک 
هراومه نآ  رد  هک  دنتشهب  باحصا  ناشیا  دنشاب  هتشاد  ناشراگدرورپ  هب  عوضخ  نانیمطا و  دنهد و  ماجنا  حلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  هک 

(. دنرب یم  رس  هب 

نامیا بتارم 

نآ زا  یـضعب  تسا و  يراثآ  اه و  هناشن  کی  ره  يارب  تسا و  یتاـجرد  بتارم و  ناـمیا  يارب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  تاـیآ و  زا 
رد تنس  نآرق و  تامیلعت  ساسا  نیتبخم .  و  مال )  حتفب   ) نیـصلخم نیقیدص ،  نیحلاص ،  نینـسحم ،  دننام  دراد  یـصاخ  فاصوا  بتارم 
زا تیعبت  نآ ،  نیرت  مهم  هک  شمزاول  طیارـش و  داجیا  اـب  تسا  نآ  تیوقت  ظـفح و  ناـمیا و  لیـصحت  رب  ناـسنا  یگدـنز  نوئـش  یماـمت 
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یمامت تسا و  لطاب  زا  نآ  زیمت  نآ و  هب  تبـسن  ندرک  ادـیپ  تریـصب  قح و  ندـیمهف  رب  اـهنآ  دـک  ؤم  شرافـس  و  تساـهنآ ،  تاروتـسد 
هک تسا -  هدرک  یفرعم  لـطاب  قـح و  زا  تیعبت  ار  تواقـش  تداعـس و  كـالم  دـناد و  یم  نآ  رب  ینتبم  قـح  روـحم  رب  ار  نـید  فراـعم 

اونمآ و نیذـلا  مهلامعا و  لضا  هللا  لیبس  نع  اودـصو  اورفک  نیذـلا  دـیامرف : یم  میرک  نآرق  تسا -  نآ  هب  رفک  قح و  هب  نامیا  مزلتـسم 
اوعبتا اورفک  نیذـلا  ناب  کـلذ  مهلاـب  حلـصا  مهتائیـس و  مهنع  رفک  مهبر  نم  قحلا  وه  دـمحم و  یلع  لزن  اـمب  اونمآ  تاـحلاصلا و  اولمع 

 - هارمگ ار  ناشلامعا  دنوادخ  دندش  عنام  ادخ  هار  زا  دـندش و  رفاک  هک  یناسک  (، ) 1007  ) مهبر نم  قحلا  اوعبتا  اونمآ  نیذلا  نا  لطابلا و 
زا نآ  هک  هدـش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  رب  هک  هچنآ  هب  دـنداد و  ماجنا  حـلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  و  درک ، دوبان - 

تیعبت لطاب  زا  نارفاک  اریز  درک ، حالصا  ار  ناشلاح  درب و  نیب  زا  ار  ناشناهانگ  دنوادخ  دندروآ  نامیا  تسا ،  قح  ناشراگدرورپ  فرط 
رد دـشاب و  یبلق  مه  ینابز و  مه  قح  هب  نامیا  نیاربانب  دـندومن ) تیعبت  تسا  ناـشراگدرورپ  فرط  زا  هک  قح  زا  ناـنم  ؤم  دـندرک و  یم 
رد نآ ،  رب  هوالع  دـنک -  یم  داجیا  حور  رد  ار  یتالاح  دراد و  یمـسا  نآرق  نابز  رد  اهنیا  زا  کی  ره  هک  دـنک -  روهظ  زین  لـمع  هلحرم 
هب ملع  اب  دوش  هضرع  وا  هب  ینامیا  فراعم  هچ  ره  هک  يا  هنوگ  هب  دنک  ادیپ  نآ  تایوتحم  ربارب  رد  یـصاخ  عوضخ  دـنک و  ذوفن  زین  حور 

دـهد و رارق  قح  راـیتخا  رد  ـالماک  ار  دوخ  هدومنن و  نآ  ربارب  رد  زین  یبلق  ضارتعا  چـیه  دـشاب و  نآ  ربارب  رد  ضحم  میلـست  شندوب  قح 
اب هطبار  رد  میرک  نآرق  تهج  نیا  زا  دنیوگ ، تابخا  ار  تلاح  نیا  دشاب ، هتـشاد  نآ  زا  یتلفغ  چـیه  دـهاوخن  دـشاب و  قح  دای  رد  هراومه 
ام یلع  نیرباصلا  مهبولق و  تلجو  هللا  رکذ  اذا  نیذلا  نیتبخملا  رـشب  و  دیامرف : یم  دـبلط  یم  ار  یـصاخ  عوضخ  عون  کی  هک  جـح  لامعا 

ناشیاهلد دوش  رکذ  دـنوادخ  یتقو  هک  یناسک  نآ  هد  تراشب  نیتبخم  هب  و  (، ) 1008  ) نوقفنی مهانقزر  امم  ةالـصلا و  یمیقملا  مهباصا و 
و دـننک ) یم  قافنا  می  هدرک  ناشیزور  هچنآ  زا  هتـشاد و  اپب  زامن  دـننک و  یم  ربص  دـنک  یم  تباصا  ناـشیا  هب  هچنآ  رب  تسا و  كانـسرت 

یم هتخانش  هدش و  ادج  ناشیا  ریغ  زا  ءایبنا  یقیقح  نیعبات  نآ ،  اب  هدرک و  تمواقم  یناطیـش  تائاقلا  ربارب  رد  هک  یناسک  هرابرد  نینچمه 
دـنروآ و ناـمیا  وا  هب  مدرم  هک  درک -  یم  وزرآ  یتقو  هکنیا  رگم  میداتـسرفن  ار  یبن  لوسر و  چـیه  وت  زا  لـبق  اـم  و  : ) دـیامرف یم  دـنوش 
ار شتایآ  سپس  هدرک  خسن  دنک  یم  ءاقلا  ناطیش  هک  ار  هچنآ  دنوادخ  سپ  درک  یم  هنخر  شیوزرآ  رد  ناطیـش  دنک -  يورـشیپ  شنید 
رد هک  یناسک  يارب  دـهد  رارق  یـشیامزآ  دـنک  یم  ءاقلا  ناطیـش  هک  ار  هچنآ  هکنیا  اـت  تسا ،  میکح  ياـناد  دـنوادخ  دـنک و  یم  راوتـسا 
هب هک  یناسک  هکنیا  ات  و  دنتـسه ، يزارد  رود و  تفلاخم  رد  نارگمتـس  انامه  دنتـسه و  لد  نیگنـس  هک  یناسک  تسا و  ضرم  ناـشیاهلد 

نامیا نآ  هب  سپ  تسا  قح  ناشراگدرورپ  فرط  زا  هدـش -  لزان  نـالوسر  هب  هک  ییاـهزیچ  نآ -  هک  دـننادب  تسا  هدـش  هداد  ملع  اـهنآ 
هدافتسا تایآ  نیا  زا  (( 1009) دنک یم  تیاده  تسار  هار  هب  ار  نینم  ؤم  ادخ  امتح  دوش و  مرن  عضاخ و  نآ  هب  تبـسن  ناشیاهلد  هدروآ و 

میلست طقف  ناشیا  هدرک و  ادیپ  زیامت  نآ  ریغ  زا  وا  هب  یقیقح  نینم  ؤم  ات  دراد  دوجو  ینج  ای  یسنا  یناطیـش  يربمایپ  ره  يارب  هک  دوش  یم 
هب يوار  هطبار  نیا  رد  و  دنوش ، یم  بایفرـش  زین  رگید  ياهتیاده  هب  دـننک و  یم  یثنخ  ار  یناطیـش  هشقن  دنـشاب و  یم  قح  ربارب  رد  قلطم 

هکنیا رگم  دیآ  یمن  امش  فرط  زا  يزیچ  دوش ، یم  هتفگ  بیلک  وا  هب  هک  تسا  یصخش  ام  دزن  : ) دنک یم  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
دیناد یم  ایآ  دندومرف : سپس  دنداتسرف  تمحر  وا  رب  ترضح  دیوگ : يوار  میا ،  هدراذگ  میلست  بیلک  ار  وا  مان  ممیلست ،  نم  دیوگ : یم 

: دیامرف یم  لج  زع و  دنوادخ  تسا ،  عوضخ  ینتورف و  تابخا و  نآ  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : ترضح  میدش ،  تکاس  ام  تسیچ ؟  میلست 
ياهتیاور تیاور و  نیا  زا  (( 1010) دنراد عوضخ  تابخا و  ناشراگدرورپ  يوس  هب  دنهد و  ماجنا  حلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک 

روط هب  دنچ  ره  قح  تخانش  زا  سپ  ناشلامعا  تاشیامرف و . هب  تبسن  قح  يایلوا  قح و  ربارب  رد  قلطم  میلست  هک  دوش  یم  هدافتسا  رگید 
ققحت بجوم  هدرک و  تیامح  شئایلوا  قح و  زا  سفن  نیرخآ  ات  دـنوش  یم  قفوم  یناسک  نینچ  هک  تسا  ناـمیا  زا  هبترم  کـی  لاـمجا ، 

دنوش یم  بجوم  هک  دـنا  هتفای  تسد  نآ  هب  تبـسن  یتریـصب  هب  قح  هب  یلمع  یبلق و  مازتلا  اب  ناشیا  سپ  دـنوش ، یم  نآ  شرتسگ  نید و 
زا لبق  ( 1011) دوه هروس  رد  لاعتم  دنوادخ  تهج  نیا  زا  دنتسیاب ، اهیکیرات  ربارب  رد  دننک و  ادیپ  نید  هب  تینارون  تریـصب و  زین  نارگید 

، وا هب  هدش  ءاقلا  فراعم  یمامت  تلاسر و  تیناقح  هب  تبـسن  شراگدرورپ  فرط  زا  ییانـشور  هب  هک  درب  یم  مان  یـسک  زا  نیتبخم ،  رکذ 
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هلباقم و ماقم  رد  هدـیزرو و  رفک  قیاـقح  نیا  هب  تبـسن  هک  یـسک  ربارب  رد  دـشاب ، یم  یتفـص  نینچ  ياراد  هک  دراد  زین  دـهاش  هدیـسر و 
هکنیا يارب  هدرک و  نیتبخم  زا  يرکذ  سپـس  دنورب ، ادخ  هار  قح و  فرط  هب  هک  دوش  یم  عنام  زین  ار  نارگید  دیآ و  یمرب  نآ  اب  تیدـض 

نیا هنومن  : ) دیامرف یم  دنیامیپن ، ار  نالدروک  هار  دنوش و  رادروخرب  وا  ياهتیاده  یهلا و  ياهتینارون  زا  ات  دـنورب  ار  ناشیا  هار  زین  نارگید 
هب هک  دنچ  ره  تایآ  نیا  دیوش )؟ یمن  رکذتم  ایآ  دنتـسه  يواسم  مه  اب  هسیاقم  رد  اهنیا  ایآ  تساونـش  انیب و  رک و  روک و  دننام  هفیاط  ود 
زا يا  هنیب  رب  هک  تسا  یـسک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هکنیا  ناونع  هب  تسا  ( 1012  ) هدش قیبطت  مالـسلاامهیلع  یلع  مرکا و  یبن 

ناشنیرهاط دالوا  راوگرزب و  ود  نیا  رب  لماک  روط  هب  فاصوا  نیا  تسا و  نآ  رب  دهاش  مالـسلا  هیلع  یلع  دشاب و  یم  شراگدرورپ  فرط 
ناـشن نم  هب  قح  یتقو  زا  و  (، ) 1013  ) هتیرا ذـم  قحلا  یف  تککـش  ام  تسا :  هدومرف  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  تسا و  قبطنم  مالـسلا  مهیلع 

مینک ادیپ  تریـصب  نید  رد  هک  میرومءام  ناگمه  دوش و  یم  زین  نارگید  لماش  نآ  نومـضم  نکل  مدرکن )  کش  نآ  رد  تسا  هدش  هداد 
نآ هب  تبـسن  نارگید  ات  هدرک  نایب  رئاصب  ناونعب  ار  نآرق  ياطعا  اج  دنچ  رد  لاعتم  دنوادخ  مینک ،  عافد  ییانـشور  یهاگآ و  اب  نآ  زا  و 

قیقحتب ( ) 1014 ، ) اـهیلعف یمع  نم  هسفنلف و  رـصبا  نمف  مـکبر  نـم  رئاـصب  مکئاـج  دـق  دـنبای ، ییاـهر  يروـک  زا  هدرک و  ادـیپ  تریـصب 
يارب شندوب  تریـصب  نکل  دوب ) دـهاوخ  شدوخ  ررـض  هب  دـشاب  روک  هک  یـسک  سپ  تسا  هدـمآ  ناتراگدرورپ  فرط  زا  ییاهییانـشور 
یعقاو كرد  لقع و  نابحاص  ( 1015  ) ناشیا و  دنـشاب ، نآ  هب  نیقی  لها  نآ و  هب  رکذتم  قح و  هب  نم  ؤم  اعقاو  دنهاوخب  هک  تسا  یناسک 

یگدنز نآ  هب  رکذت  ملاع و  قیاقح  هب  تبسن  ( 1016  ) ییانیبان اب  ناشیا  ریغ  دننک و  یم  یگدنز  ینورد  ییانیب  اب  ملاع  نیا  رد  هک  دنتـسه 
ینا مهللا  هک :  دنتـساوخ  یم  دـنوادخ  زا  ار  تلاح  نیا  مالـسلا  مهیلع  همئا  زین  اعد  رد  و  دنـشاب . یم  نینچ  نیا  زین  ترخآ  رد  دـننک و  یم 

 (. مهاوخ یم  ار  نانتورف  ینتورف  وت  زا  ایادخ  (، ) 1017  ) نیتبخملا تابخا  کلئسا 

دنوادخ يارب  نیتبخم  لد  یگتفیش 

ناج حور و  يارب  رثا  نیرتشیب  دراذـگ ، یم  اج  هب  ناسنا  نطاب  رهاـظ و  رد  ار  يراـثآ  ناـمیا  بتارم  زا  کـی  ره  دـش  ناـیب  هک  روط  ناـمه 
داقتعا نیا  تشاد و  لاعتم  دنوادخ  اب  يدوجو  طابترا  هب  خـسار  داقتعا  یتقو  اریز  دـشاب  یم  شیاهتیلاعف  یمامت  کیدزن  ءادـبم  هک  تسوا 

هک روـط  ناـمه  دریگ ، یم  رارق  وا  صوـصخم  تبحم  دروـم  هدـش و  شلاـح  لـماش  یهلا  تاـیانع  اجیردـت  داد  ناـشن  لـمع  هلحرم  رد  ار 
ار ادـخ  هک  دـینک  یم  اعدا  رگا  نینم ،  ؤم  هب  ربمایپ  يا  وگب  (، ) 1018  ) هللا مکببحی  ینوعبتاف  هللا  نوبحت  متنک  نا  لـق  دـیامرف : یم  شدوخ 

فرطرب نآ  دراد و  يراثآ  يا  هدنب  هب  تبـسن  دنوادخ  تبحم  دشاب ) هتـشاد  تسود  ار  امـش  ادخ  ات  دینک  تیعبت  نم  زا  سپ  دیراد  تسود 
هدودز لد  هرهچ  زا  تاقلعت  نیا  یتقو  دشاب و  یم  قح  ریغ  هب  یبلق  تاقلعت  نامه  عناوم  نیا  دشاب ، یم  شدوخ  وا و  نیب  یبلق  عناوم  ندرک 

نم ؤملا  یلخت  اذا  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تهج  نیا  زا  دنک  یم  روهظ  نآ  رد  وا  يوس  هب  شـشک  یلاعت و  قح  هب  قلعت  دوش 
هریغب اولغتـشی  ملف  هللا  بح  ةوالح  موقلا  طلاخ  امنا  طلوخ و  دـق  هناـک  ایندـلا  لـها  دـنع  ناـک  هللا و  بح  ةوـالح  دـجو  امـس و  ایندـلا  نم 

هک دنام  یم  نآ  دننام  ایند  لها  دزن  دشچ و  یم  ار  دنوادخ  تبحم  ینیریش  دور و  یم  الاب  دش  یلاخ  ایند  زا  نم  ؤم  هک  یماگنه  (، ) 1019)
تایاور نیا  رد  هک  روط  نامه  دنرادن ) لاغتشا  وا  ریغ  هب  سپ  تسا  هدرک  هناوید  ار  ناشیا  دنوادخ  تبحم  ینیریش  نکل  تسا  هدش  هناوید 

یلاعت قح  اب  طابترا  تبحم و  ینیریـش  يا  هدـنب  هب  تبـسن  یهلا  تبحم  رثا  هدـمآ  نیقتم  هراـبرد  زین  ( 1020  ) مالـسلا هیلع  یلع  شیامرف  و 
دـنک و رارقرب  طابترا  يرگید  اب  تسین  رـضاح  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  طابترا  نیا  دـهد و  یمن  شمارآ  هدـنب  نیا  هب  وا  زج  يزیچ  هک  تسا 

دننام نوچ  تسا  هدـش  هناوید  دـننک  یم  لایخ  دـننک  یم  هدـهاشم  ار  وا  لاح  هک  نارگید  هک  ییاج  ات  دور  شیایلوا  وا و  ریغ  نامرف  تحت 
زا درادـن ، لاغتـشا  وا  هب  زج  هک  يا  هنوگ  هب  هداد  رارق  شیالوم  هب  قلعت  عبات  ار  دوخ  تاقلعت  یماـمت  تسین و  سوه  يوه و  عباـت  نارگید 

و (، ) 1021  ) اهال ةرخالا و  یلا  اهازن و  ایندلا  نع  اونوک  و  دیامرف : یم  اوقت  تاعارم  هب  دایز  تاشرافس  زا  سپ  مالسلا  هیلع  یلع  تهج  نیا 
یمن لصاح  تلاح  نیا  دوشن  هقالع  عطق  يدام  تاقلعت  زا  ات  و  دیـشاب ) هتفیـش  قاتـشم و  ترخآ  هب  دیـشاب و  سفنلا  فیفع  كاپ و  ایند  زا 
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دنرادن ار  تاقلعت  نیا  هک  یتادوجوم  نآ  تهج  نیا  زا  دوش  یم  لصاح  نید  روتسد  قباطم  اهنآ  نداد  تهج  اب  يدام  تاقلعت  عطق  دوش و 
هیلا هلولا  یلا  هب  ناقیالا  مهعطقو  و  دیامرف : یم  هکئالم  هرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  تسا  یلاعت  قح  هب  هلو  دجو و  تلاح  ناشدوجو  ياپارس 

هب نیقی  و  (، ) 1022  ... ) هتبحم نم  ۀـیورلا  سالکلاب  اوبرـش  و  هتفرعم ،  ةوالح  اوقاذ  دـق  هریغ ،  دـنع  ام  یلا  هدـنع  ام  مهتابغر  زواجت  ملو  ، 
 ، تسوا ریغ  هچنآ  فرط  هب  تسا  وا  دزن  هچنآ  زا  تسا  هدرکن  زواجت  ناشیا  لیم  وا و  هب  قایتشا  تدـش  هب  تسا  هدـیرب  ار  ناشیا  دـنوادخ 

تاقلعت همه  نیا  ياراد  هک  یناسنا  هتبلا  دنا ) هدیـشون  شتبحم  زا  يا  هدننک  باریـس  هساک  زا  دنا و  هدیـشچ  ار  وا  تفرعم  ینیریـش  قیقحتب 
تبحم دوش و  لدبم  تسا  لاعتم  دنوادخ  هب  صلاخ  هجوت  هک  یقیقح  قلعت  کی  هب  تاقلعت  نآ  ات  دـهد  تهج  ار  اهنآ  هدـهاجم  اب  تسا و 
همیظع تادهاجم  نیا  هک  دوب  دهاوخ  يا  هکئالم  زا  فرشا  اعطق  دشچب  ار  وا  تفرعم  تبحم و  ینیریش  هدیدرگ و  نکاس  لد  نآ  رد  یهلا 

هب دنوادخ  زا  ار  ناشیا  يزیچ  : ) دیامرف یم  ترخآ  لها  فاصوا  رد  یلاعت  قح  تهج  نیا  زا  دنراد  ار  هعیفر  تالاح  نیا  دنرادن و  مزال  ار 
هدرم ناـشیا  دزن  مدرم  دـنهاوخ ، یمن  ار  ساـبل  نتفگ و  نخـس  كاروخ و  يداـیز  دـنک ، یمن  دوـخ  هب  لوغـشم  یندز  مهرب  مشچ  هزادـنا 
فطل ار  ناگدنروآ  يور  و  دنناوخ ، یم  مرک  يور  زا  ار  ناگدننک  تشپ  دریم ، یمن  هک  تسا  یمیرک  هدنز  ناشیا  دزن  دنوادخ  دنتـسه و 
دنریم یم  هبترم  داتفه  زور  ره  ناشیا  یلو  دنریم  یم  هعفد  کی  مدرم  تسا  هدش  یکی  ناشیا  دزن  ترخآ  ایند و  قیقحتب  دـننک ، یم  يدایز 

یمن ار  یقولخم  هب  یلاغتشا  وا  بلق  رد  تسا ...  يراج  ناشیا  ياهگر  رد  هک  یناطیـش  شیوخ و  ياهاوه  شیوخ و  اب  هدهاجم  هطـساو  هب 
دنک تقرافم  شمـسج  زا  دهاوخب  شحور  هک  یتقو  ات  منک  یم  هدنز  هزیکاپ  یگدنز  هب  امتح  ار  وا  دـنگوس  ملالج  تزع و  هب  سپ  منیب ، 

منک و یم  زاـب  شیارب  ار  نامـسآ  ياـهرد  یماـمت  دـنک و  یمن  ضبق  نم  زج  یـسک  ار  وا  حور  منک و  یمن  طلـسم  وا  رب  ار  توملا  کـلم 
هب مدزن  هب  شندـمآ  اب  شحور  ضبق  ماگنه  دـشاب و  یمن  يا  هدرپ  وا  حور  نم و  نیب  و  منک ...  یم  فرطرب  وا  يور  زا  ار  اه  هدرپ  یماـمت 
یم تـسد  هـب  تـسد  دــنریگ و  یم  ار  حور  نآ  هکئـالم  هنوـگچ  ربماــیپ  يا  يدــید  یم  شاــک  يا  سپ  میوـگ ...  یم  دــمآ  شوـخ  وا 

حلاصلا لمعلا  بیطلا و  ملکلا  دعـصی  هیلا  تسا ،  هدرک  نایب  نامیا  نتفر  الاب  ناونع  هب  لاعتم  دنوادخ  ار  فاصوا  نینچ  نیا  (( 1023) دنهد
حلاص تاداقتعا  نامه  هزیکاپ  تاملک  زا  دارم  درب ) یم  الاب  ار  نآ  حلاص  لمع  دور و  یم  الاب  وا  يوس  هب  هزیکاپ  تاملک  ( ) 1024  ، ) هعفری

يا هنوگ  هب  هدـش  رت  نشور  تنـس ،  باتک و  زا  قیقد  يوریپ  حـلاص و  لمع  اب  تاداقتعا  نیا  دـشاب و  یلقع  مکحم  نیزاوم  قبط  هک  تسا 
یمن قاـیتشا  یگتفیـش و  وا  هب  زج  دوش و  یم  هدـیرب  یلاـعت  قح  ریغ  زا  لد  هک  ییاـج  اـت  دزاـس  یم  لوحتم  نوگرگد و  ار  ناـسنا  لد  هک 

یم هدروآرب  ار  نآ  لاعتم  دنوادخ  اعطق  دنک  بلط  ار  اهنآ  ندش  فرطرب  لاعتم  دنوادخ  زا  تالکـشم ،  ماگنه  رد  رگا  یلد  نینچ  دزرو و 
نم قدصب  مهبر  یلا  اوعزف  معنلا ،  مهنع  لوزت  و  مقنلا ،  مهب  لزنت  نیح  سانلا  نا  ولو  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  روط  نامه  دـنک 
یم لزان  ناشیارب  اهباذـع  هک  یماگنه  مدرم  رگا  و  (، ) 1025  ) دـساف لک  مهل  حلـصا  و  دراش ، لک  مهیلع  درل  مهبولق ،  نم  هلو  و  مهتاـین ، 
امتح دـندرک  یم  يراز  دـندرب و  یم  هانپ  ناشراگدرورپ  هب  لد  قایتشا  هلو و  قداص و  ياهتین  اب  ددرگ ، یم  لیاز  ناشیا  زا  اـهتمعن  دوش و 

یگتفیـش و هوحن  کی  تابخا  تلاح  نیاربانب  درک ،) یم  حالـصا  ناشیارب  ار  يداسف  ره  دنادرگ و  یمرب  هدـش ،  فرطرب  هک  ار  یتمعن  ره 
قح ار  نآ  زج  هدادـن و  ناشن  دوخ  زا  يدوجو  چـیه  شتاروتـسد  وا و  ربارب  رد  هک  دـنک  یم  داجیا  صخـش  يارب  یلاعت  قح  هب  یگدادـلد 
نوچ دوش  یم  هتفگ  مه  نونج  نآ  هب  یهاگ  تسا و  هدش  ریبعت  هلو  هب  نآ  زا  هک  دناسر  یم  ار  وا  هب  تبحم  تدـش  تلاح  نیا  دـناد ، یمن 

صخش نینچ  نیا  دنک ، یم  روهظ  وا  زا  یصاخ  تاکرح  دشاب و  یم  شدوخ  راک  لابند  هتـشادن ،  ییانتعا  القع  ياهراک  هب  نونجم  ناسنا 
قح و لاـبند  درادـن ، ییاـنتعا  زین  دـنا ، هدرک  دوـخ  سوـه  يوـه و  عباـت  ار  لـقع  هتفرگن و  رارق  لـقع  یعقاو  ریـسم  رد  هک  ییـالقع  هب  زین 

يارب دننک و  یم  باسح  هدرم  ار  مدرم  ناشیا  دش  رکذ  ترخآ  لها  فاصوا  رد  هک  روط  نامه  دـشاب و  یم  شتاروتـسد  وا و  هب  یگتفیش 
نیا هرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  دنک و  یمن  زاب  یباسح  هدرم  دوجوم  يارب  ناسنا  هک  هنوگ  نامه  دننک  یمن  زاب  یباسح  ناشیاهـشور  اهنآ و 

هب ادـخ  هار  رد  هک  متـسه  یموـق  زا  نم  اـنامه  و  (، ) 1026  ) مئـال ۀـمول  هللا  یف  مهذـخءاتال  موق  نمل  ینا  و  دـیامرف : یم  ییاـهناسنا  نینچ 
(1027 .) دنیامن یم  تیصو  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  شدنزرف  هب  زین  ار  ندوب  هنوگ  نیا  و  دنک ) یمن  انتعا  يا  هدننک  شنزرس 
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نیبغار يارب  ادخ  هب  ياههار  ندوب  زاب  ۀعراش  کیلا  نیبغارلا  لبس  و  مهدزناپ :  لصف 

ادخ يوس  هب  ناسنا  ياههار 

قیرط زا  زج  فدـه  نیا  هب  وتـسا  هدـش  هدـیرفآ  یتاذـلاب  فدـه  بولطم و  لامک  يارب  شا  هیدوجو  تایـصوصخ  اب  ناـسنا  هک  دـش  ناـیب 
دعب لماش  داعبا ، نیا  دیـسر . ناوت  یمن  دوش ، لماش  ار  وا  يدوجو  داعبا  یمامت  دـشاب و  هدـش  یفرعم  وا  قلاخ  فرط  زا  هک  ینیعم  ياههار 

امیقتسم یطارـص  اذه  نا  و  دیامرف : یم  میرک  نآرق  دوش . یم  فطاوع و ... تاساسحا و  يدام -  نوگانوگ  تالیامت  یحور و  يداقتعا ، 
ار نآ  سپ  نم  تسار  هار  تسا  نـیا  هـکنیا  و  (، ) 1028  ) نوقتت مکلعل  هب  مکاصو  مکلذ  هلیبس  نع  مکب  قرفتف  لبـسلا  اوعبتتـال  هوعبتاـف و 

تسا هدرک  شرافس  نآ  هب  ار  امش  ادخ  هک  تسا  يرما  نیا  دنک  ادج  ادخ  هار  زا  ار  امش  ات  دینکن  تیعبت  ار  رگید  ياههار  هدرک و  تعباتم 
هار زا  ای  دـنک  یم  ادـج  ادـخ  زا  ار  ام  داقتعا  هار  زا  ای  هک  تسا  ییاههار  اهنآ  تیعبت  زا  میا  هدـش  یهن  هک  ییاـههار  دـیوش ) اوقتاـب  دـیاش 

و ( 1034  ) هانگ ( 1033  ،) ملظ (، 1032  ) یناسفن ياهاوه  ( 1031  ،) قافن ( 1030  ،) كرش ( 1029 ،) رفک زا  دـنترابع  هک  همیمذ ،  تاـفص 
(1037  ) ناطیش تیاهن  رد  و  ( 1036  ) نالهاج هار  دنوش و  یم  ادخ  هار  زا  عنام  دننک و  یم  هارمگ  و  ( 1035) دنهارمگ هک  یناسک  مرج و 
هب ار  ام  دراد و  رارق  میقتسم  طارص  روحم  رب  میا  هدش  نآ  زا  تیعبت  هب  رما  هک  ییاههار  یمامت  لباقم ،  رد  و  دشاب ، یم  تلالض  ساسا  هک 
هب هک  ار  یسک  هار  و  ( ) 1038  ) یلا بانا  نم  لیبس  عبتا  و  یلاعت ،  قح  هب  ناگدـننک  تشگزاب  نیبینم و  هار  دـننام  دـناسر  یم  نآ  تقیقح 
رد دـنک ، یم  عوجر  دـنوادخ  هب  روما  یمامت  رد  هک  یـسک  نآ  هب  دـنیوگ و  یم  ار  ررکم  عوجر  هب  اـنا  نک )  تیعبت  دـنک ، یم  عوجر  نم 

(1040) ربماـیپ و  ( 1039  ) میهاربا ترـضح  هلمج  زا  تـسا  مالـسلا  مـهیلع  ءاـیبنا  هار  نـیا  دوـش و  یم  هـتفگ  بـینم  نآ ،  نوئـش  یتـسه و 
وا قلاخ  هک  تسا  یطخ  نآ  دراد و  شیدوجو  هجیتن  هب  ندیسر  يارب  میقتـسم  طخ  کی  طقف  ملاع  نیا  رد  ناسنا  نیاربانب  مالـسلاامهیلع . 
طخ نیا  هب  ناسنا  هجوت  زا  سپ  میرک  نآرق  نکل  دـهد ، یم  رارق  طـخ  نیا  رد  ار  وا  هک  دوش  یم  ییاـههار  لـماش  هدرک و  میـسرت  شیارب 

يدهی نیبم  باتک  رون و  هللا  نم  مکءاج  دـق  تسا ،  هدرک  تباث  وا  يارب  یـصاخ  فاصوا  اب  ار  يرگید  ياههار  نآ ،  زا  تیعبت  میقتـسم و 
فرط زا  قیقحتب  (، ) 1041  ) میقتـسم طارـص  یلا  مهیدهی  هنذاب و  رونلا  یلا  تاملظلا  نم  مهجرخی  مالـسلا و  لبـس  هناوضر  عبتا  نم  هللا  هب 

دنک یم  تیاده  نما  ياههار  هب  دننک  تیعبت  شتیاضر  زا  هک  ار  یناسک  نآ  اب  دنوادخ  تسا  هدمآ  ناتیارب  راکـشآ  باتک  رون و  دـنوادخ 
نیذـلا و  دـیامرف : یم  يرگید  ياـج  رد  و  دـنک ) یم  ناشتیادـه  میقتـسم  هار  هب  دروآ و  یم  نوریب  شنذا  هب  رون  هب  اـهتملظ  زا  ار  ناـشیا  و 

یم ناشتیاده  دوخ  ياههار  هب  امتح  دننک  هدـهاجم  ام  يارب  هک  یناسک  و  (، ) 1042  ) نینسحملا عمل  هللا  نا  انلبـس و  مهنیدهنل  انیف  اودهاج 
تـسا دـنوادخ  تیاـضر  دروم  هک  يروما  زا  هک  یناـسک  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هیآ  ود  نیا  زا  تسا )  ناراـکوکین  اـب  ادـخ  ناـمه  مینک و 

وا يارب  هدهاجم  هطساو  هب  هدومن و  یفرعم  شدوخ  اب  طابترا  يارب  رشب  هب  ءایبنا  قیرط  زا  وا  هک  تسا  یمومع  ياههار  اهنآ  دننک و  تیعبت 
ره زا  تسا  نمیا  هک  تسا  نآ  اـهنآ  تیـصوصخ  هتـشاد و  ادـخ  هب  صاـخ  باـستنا  زین  اـهنآ  هـک  يرگید  ياـههار  هـب  دوـش ، یم  هدوـمیپ 
زین اههار  نیا  دیاب  سپ  دنوش ، یم  تیاده  تسا ،  میقتـسم  طارـص  هب  تیادـه  نآ  تسین و  نآ  رد  یتملظ  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  یگدولآ 

بتارم كرش و  میرک  نآرق  هاگدید  زا  یکاپان  نیرتگرزب  دشاب و  اهیکاپان  زا  نمیا  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  دشاب و  میقتـسم  طارـص  نتم  رد 
نوکرـشم مه  الا و  هللااب  مهرثکا  نم  ؤی  ام  و  دـیامرف : یم  هک  روط  ناـمه  دوش  یم  عمج  زین  يرهاـظ  ناـمیا  اـب  بتارم  نآ  هک  تسا  كرش 

دیحوت هب  مالـسلا  مهیلع  ءایبنا  توعد  هکنآ  لاح  و  دنـشاب ) یم  زین  كرـشم  هکنیا  رگم  دـنرادن  ادـخ  هب  نامیا  مدرم  تیرثکا  و  (، ) 1043)
وعدا یلیبس  هذه  لق  دـیامرف : یم  دـنوادخ  دـشابن ، كرـش  هب  ءالتبا  یناسفن  فاصوا  رد  هن  لمع و  رد  هن  داقتعا و  رد  هن  هک  تسا  صلاخ 

هب تریـصب ،  اب  هک  نم  هار  تسا  نیا  ربماـیپ  يا  وگب  (، ) 1044  ) نیکرـشملا نم  انا  ام  هللا و  ناحبـس  ینعبتا و  نم  انا و  ةریـصب  یلع  هللا  یلا 
مل اونمآ و  نیذلا  دیامرف : یم  يرگید  هیآ  رد  و  مشاب )  یمن  نیکرـشم  زا  نم  تسا و  هزنم  ادـخ  ار و  منیعبات  دوخ و  منک  یم  توعد  ادـخ 

يارب دـننکن  سبلتم  یملظ  هب  ار  ناشنامیا  هدروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک  (، ) 1045  ) نودـتهم مه  نمالا و  مهل  کئلوا  ملظب  مهناـمیا  اوسبلی 
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ندومیپ هک  تسا  یبتارم  ياراد  میقتـسم  طارـص  هک  دیآ  یم  تسد  هب  تایآ  نیا  عمج  زا  دنناگتفای ) تیادـه  ناشیا  تسا و  تینما  ناشیا 
هک دنک  یم  ییامنهار  ینما  ياههار  اهتیادـه و  هب  ار  ناسنا  تسا  هدـش  نایب  ءایبنا  فرط  زا  تسا و  یهلا  لبـس  نامه  هک  شا  هیلوا  بتارم 

تادوجوم دوخ و  دیارب  یتاذ  تفص و  لعف و  هدنب  نآ  رد  هک  دنشاب  یـصاخ  ياهییانـشور  اهنآ  دیاب  سپ  دنرادن  ار  كرـش  یگدولآ  اهنآ 
دنک روهظ  وا  يارب  قلطم  روط  هب  تادوجوم  ندوب  هناشن  هیآ و  هک  تسا  هلحرم  نیمه  یگدنب  تقیقح  میقتـسم و  طارـص  تقیقح  دنیبن و 

مهیرنـس دـنا ، هدـش  قلخ  مه  نیمه  يارب  تسا و  یلاـعت  قح  زا  ناـشندوب  هیآ  هب  تادوجوم  تقیقح  میرک  نآرق  ریبـعت  هب  هک  روط  ناـمه 
الا مهبر  ءاقل  نم  ۀـیرم  یف  مهنا  الا  دیهـش  یـش ء  لک  یلع  هنا  کبرب  فکی  ملوا  قحلا  هنا  مهل  نیبتی  یتح  مهـسفنا  یف  قافآلا و  یف  انتایآ 
قح ادـخ  هک  دوش  راکـشآ  اهنآ  يارب  ات  میهد  یم  ناشن  ناشیا  هب  اهناسنا  دوخ  ملاع و  رد  ار  دوخ  تاـیآ  ( ) 1046  ) طیحم یـش ء  لکب  هنا 
زا دنا  کش  رد  نارفاک -  ناشیا -  هک  شاب  هاگآ  تسا ،  دوهـشم -  دهاش -  يزیچ  ره  رب  وا  هک  تراگدرورپ  يارب  تسین  یفاک  ایآ  تسا 

هطاحا اب  تادوجوم  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  رگید  تایآ  هیآ و  نیا  زا  دراد ) هطاحا  يزیچ  ره  رب  ادـخ  هک  شاب  هاگآ  ناـشراگدرورپ  ياـقل 
زا تیعبت  اب  قلطم  روط  هب  اهنآ  ندوب  هیآ  هک  دوش  یم  مولعم  هتـشذگ  تانایب  هب  هجوت  اب  دـندنوادخ و  هیآ  اهنآ  رب  لاـعتم  يادـخ  يدوجو 

دـنک و یم  روهظ  ناسنا  يارب  تسا ،  يراکوکین  یهلا و  تیاضر  ملظ و  هب  سبلت  مدـع  نامه  هک  میقتـسم  طارـص  رهاظ  یهلا و  ياـههار 
صلاخ دیحوت  هتفر و  نیب  زا  یبلق  ینورد و  كرش  یمامت  هک  تسا  یهلا  نما  لبس  میقتسم و  طارـص  هب  ققحت  نامه  تقیقح ،  نیا  روهظ 
ناشیا هب  نارگید  دنا و  هدومیپ  نآ ،  رد  ناشتاجرد  توافت  هب  نیحلاص  ءادهـش و  نیقیدـص و  ءایبنا و  لوا  ار  تقیقح  نیا  دوش و  هدـهاشم 

تسا هدش  یفرعم  ناشیا  هب  میقتسم  طارص  دمح ، هروس  رد  هک  دنا  میقتـسم  طارـص  تقیقح  هک  دنتـسه  یناسک  ناشیا  دنوش و  یم  قحلم 
نیحلاـصلا و ءادهـشلا و  نیقیدـصلا و  نییبـنلا و  نم  مهیلع  هللا  معنا  نیذـلا  عم  کـئلواف  لوسرلا  هللا و  عطی  نم  و  دـیامرف : یم  میرک  نآرق 
زا تسا  هداد  تمعن  ناشیا  رب  ادـخ  هک  دوب  دـهاوخ  یناسک  اب  دـنک  تعاطا  لوسر  ادـخ و  زا  هک  یـسک  و  (، ) 1047  ) اقیفر کـئلوا  نسح 

(. دنتسه یبوخ  ناقیفر  ناشیا  نیحلاص و  و  لامعا -  رب  دهاش  ءادهش -  نیقیدص و  ءایبنا و 

نیبغار يارب  هدش  زاب  ياههار 

ياـههار وا ، يارب  هدـهاجم  تسا و  دـنوادخ  تیاـضر  دروم  هک  يروما  زا  تیعبت  تعاـطا و  اـب  هک  دوـش  یم  هدافتـسا  هتـشذگ  تاـنایب  زا 
لیم و تبغر و  هناشن  هدـهاجم ،  تعاـطا و  نیا  هک  دـش  نشور  لاـح  دوش ، یم  زاـب  وا  يوس  هب  هدـنور  يارب  یلاـعت  قح  يوس  هب  يرگید 

هدرک نیعم  ناشیا  يارب  شلوسر  دـنوادخ و  هچنآ  هب  یگنج  ياهتمینغ  رد  هک  یناسک  هرابرد  لاعتم  دـنوادخ  تسا .  یلاعت  قح  هب  قایتشا 
یم یـضار  تسا  هدرک  تیانع  ناشیا  هب  شلوسر  ادخ و  هچنآ  هب  تبـسن  ناشیا  هک  دوب  رتهب  ردـق  هچ  و  : ) دـیامرف یم  دنتـسه  یـضار  دـنا 

میـشاب یم  بغار  دنوادخ  يوسب  انامه  دنهد ، یم  ام  هب  ناشلـضف  زا  يدوزب  شلوسر  ادـخ و  تسا  یفاک  ار  ام  ادـخ  دـنتفگ  یم  دـندش و 
دزن هچنآ  هب  لیم  هک  یـسک  (، ) 1049  ) هعوکر هدوجـس و  رثک  هللا  دـنع  امیف  بغر  نم  هّلل  هّلل  دـیامرف : یم  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  (( 1048)

يوکین باوث  هتشاد و  یهلا  ياقل  هب  قایتشا  نم  و  : ) دیامرف یم  زین  ترضح  نآ  و  دوش ) یم  دایز  شعوکر  هدجس و  دشاب  هتشاد  تسادخ 
هب تسد  دوخ  نیب  ار  یهلا  لام  سپ  دنریگب  تسد  هب  نآ  ناراکدب  ناهیفس و  ار  تما  نیا  رما  هک  متحاران  نکل  و  مراودیما ،  رظتنم و  ار  وا 

مارح امـش  نایم  رد  ناشیا  زا  یـضعب  اریز  دـننک  دوخ  بزح  ار  قاسف  دـنگنجب و  نیحلاص  اب  دـنریگب و  هدـنب  ار  شناگدـنب  دـننک و  تسد 
روما نیا  رگا  سپ  دروآ ، مالسا  سپس  دش  هداد  يزیچ  وا  هب  هکنیا  ات  درواین  مالسا  ناشیا  زا  یضعب  دنا و  هدروخ  دح  مالسا  رد  دنراوخ و 
مدرک یم  ناـتیاهر  دـیداد  یم  ناـشن  فعـض  دـیدرک و  یم  اـبا  یتـقو  ناـشیا و  زا  يرود  رب  مدرک و  یمن  صیرحت  ار  امـش  همه  نیا  دوبن 

ار دوخ  درک و  تکرح  یتقو  دـنک و  تکرح  وا  ریـسم  رد  ناـسنا  هک  دوش  یم  بجوم  یلاـعت  قح  هب  لـیم  قاـیتشا و  نیارباـنب  (( 1050 ...)
اهنآ زا  يرادقم  هک  دنک  یم  ادیپ  هار  يرتالاب  ياهتمارک  هب  دـنک و  یم  قایتشا  راهظا  وا  هب  زین  لاعتم  دـنوادخ  داد  رارق  وا  ياضر  اب  قفاوم 

 . تسا هدش  نایب  یهلا  ياضر  هب  نیلماع  يارب  ( 1051  ) جارعم ثیدح  رد  میدرک و  رکذ  ار 
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یلمع و تاروتـسد  نامه  اههار  نیا  زا  دارم  هکنیا ،  نآ  دـشاب و  هتـشاد  يرت  یحطـس  ياـنعم  کـی  تراـیز  زا  زارف  نیا  تسا  نکمم  هتبلا 
ياههار نیا  دیاب  دراد  ار  دنوادخ  هب  تبغر  ياعدا  هک  یسک  هک  دوش  یم  نیا  شیانعم  تسا و  هدمآ  تنـس  باتک و  رد  هک  دشاب  یقالخا 

 . تسین حلاص ،  لامعا  رب  لاعتم  راگدرورپ  هیحان  زا  هبترتم  راثآ  اههار ، زا  دارم  نیاربانب ،  دنک ، لمع  ار  هدش  نیعم 

نآ دیدشت  قح و  هب  لیم  داجیا  ياههار 

نآ دیدشت  قح و  هب  لیم  داجیا  ياههار 

باتک رد  ایآ  مینیبب  هک  تسا  نآ  تبون  لاح  تسا ،  يا  هناشن  وا ، تایانع  یلاعت و  قح  هب  قایتشا  راهظا  يارب  هک  دش  نشور  هکنیا  زا  سپ 
تاشیامرف رد  تقد  اب  ریخ ؟ ای  دنک  روهظ  قح  ياضر  هب  لمع  اب  نآ  ات  دراد  دوجو  نآ  دیدشت  یبلق و  لیم  نیا  داجیا  يارب  یهار  تنـس  و 

. دوش یم  وا  تاروتسد  قح و  هب  بیغرت  بجوم  يروما  هک  میبای  یم  مالسلا  مهیلع  همئا 

ملاع دوخ و  تیهام  رد  رکفت  فلا : 

كرد ار  ملاع  نیا  روما  ندوب  یناف  میـشیدنایب و  ملاع  دوخ و  تیهام  رد  هک  تسا  ناسنا  رکفت  هوق  نداتفا  راک  هب  اـهنآ  نیرت  مهم  زا  یکی 
شوگ یعقاو ،  یناگدنز  هب  شندوب  دنمزاین  ملاع و  نآ  رد  ناسنا  ندوب  یقاب  اقب و  ملاع  هب  تبسن  یهلا  يایلوا  ياهبیغرت  هب  سپـس  مینک و 

تادوجوم و زا  یضعب  تالاح  ینیوکت و  ( 1052  ) تایآ رکذ  زا  سپ  ددـعتم  تایآ  رد  میرک  نآرق  میوش  اهنآ  هبنتم  رکذـتم و  هداد و  ارف 
هب یپ  هدرک و  رکفت  ناسنا  دیاش  میدرک  نایب  ار  اهنیا  دـیامرف : یم  یعیرـشت  تایآ  لوزن  ( 1054) زین یخیرات و  ( 1053  ) عیاقو یضعب  نایب 
(، دـنک یم  یناروـن  ار  زغم  رکفت  : ) دـیامرف یم  هطبار  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دریگب ، رارق  فدـه  نآ  ریـسم  رد  دربـب و  ملاـع  يرادـفده 

نخس زا  لبق  راک و  ماجنا  زا  لبق  رکفت  شزغل  زا  یتمالـس  هشیر   (، ) تسا ندرک  رکف  يرادیب  ساسا  (، ) دنک یم  تیاده  دشر و  هب  رکفت  )
(، دنک یم  حالصا  ار  ریبدت  ياهتبقاع  رکفت  لوط   (، ) تشاد دهاوخ  ییوکین  تریصب  دشاب  هتـشاد  ینالوط  رکف  هک  یـسک   (، ) تسا نتفگ 

هدش دایز  تتمکح  ات  رکفت  زا  ار  تدوخ  راذگم  یلاخ  (، ) دسر یم  شتمه  تیاهن  هب  دنک  رادیب  درادب و  زاب  ار  شرکف  همشچ  هک  یسک  )
دراپـس و یم  ناج  شوگ  ظعاوم  اهتربع و  هب  دشاب  هدنز  ناسنا  رکفت  هوق  رگا  و  (( 1055) دشاب تمـصع  شا  هجیتن  هک  ینک  ادیپ  یتربع  و 
: دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسایند  تیهام  رد  رکفت  تبغر  داجیا  يارب  هلحرم  نیلوا  تهج  نیا  زا  دـنک  یم  ار  شدوخ  ریثءات  اهنآ 

یمن یقاـب  نآ  يارب  وت  دـنام و  یمن  یقاـب  وت  يارب  هچنآ  زا  ریگب  ( ) 1056  ، ) کقرافیال هقرافتال و  امل  هل  یقبتال  کل و  یقبیال  اـمم  ذـخ 
يارب یناف  روما  زا  شاب و  هتـشادن  تبغر  یناف  روما  رد  : ) دیامرف یم  و  دوش ) یمن  ادـج  وت  زا  يوش و  یمن  ادـج  نآ  زا  هچنآ  يارب  ینام ، 

زا يرود  ادـخ و  تعاط  هب  نتفرگ  یـشیپ  اب  تسا  گنـس  مدرم و  شمزیه  هک  یـشتآ  زا  نک  ظفح  ار  تدوخ  و   (، ) نک هدافتـسا  یقاب  رما 
(. وا ياضر  ندرک  بلط  شتیصعم و 

تعاطا راثآ  هب  هجوت  ب - 

حلاص لامعا  يارب  اهباوث  همه  نیا  رکذ  تلع  دـیاش  و  دـنک . یم  شعیطم  ناگدـنب  هب  هک  تسا  یهلا  ياـهتیانع  هب  هجوت  روما ، نآ  زا  یکی 
دسر یم  لامک  هب  اجیردت  یناسفن  همیرک  تالاح  نوچ  دوش  یم  دایز  یهلا  تالامک  هب  شلیم  ناسنا  اجیردت  ات  دشاب  تبغر  دیدشت  يارب 
یلع تهج  نیا  زا  دنک  كرت  ار  هحیبق  لامعا  هداد و  ماجنا  ار  حلاص  لامعا  باقع ،  زا  زارف  ای  باوث  هب  هجوت  نودب  دناوت  یمن  ءادتبا  زا  وا 

یم یناـف  هچنآ  دـینک  اـهر  دـیهد و  رارق  تسا  یقاـب  هچنآ  يارب  ار  ناـتلمع  سپ  تـسا  ییازج  یلمع  ره  يارب  : ) دـیامرف یم  مالـسلا  هـیلع 
( دیشاب هتشاد  رفنت  ایند  یناگدنز  زا  هتشاد و  تسود  ار  گرم  ات  یتشهب  ياهتمعن  هب  ار  دوخ  دینک  قاتشم  : ) دیامرف یم  زین  و  (( 1057) دوش
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: دـیامرف یم  درادـن  یـصقن  دوخ  هب  دوخ  تاریخ و  هب  لـمع  رد  تسا  رث  ؤم  هجوـت  نیا  هک  دـنامهفب  نارگید  هب  هکنیا  يارب  زین  شدوـخ  و 
وـکین و باوـث  هب  ندیـسر  تهج  هب  ار  نیا  دـشاب  یمن  نم  زا  رت  صیرح  شتفلا  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تـما  عاـمتجا  رب  یـسک  )

دنوادخ هچنآ  رد  نک  لذب  ار  شیوخ  سفن  : ) دسیون یم  شنارازگراک  زا  یکی  هب  نینچمه  و  (( 1058  ) منک یم  لایند  هنامیرک  تشگزاب 
، اه هزیگنا  قایتشا و  بابـسا  نیا  اب  حـلاص  لامعا  ماجنا  زا  سپ  هتبلا  (( 1059  ) شباـقع زا  سرت  باوث و  دـیما  هب  تسا  هدرک  بجاو  وت  رب 
بولطم و یلوم و  نامرف  ناونع  هب  راک  نآ  دشابن ، تیـصعم  يارب  یباقع  تعاط و  زا  هدمآ و  دوجو  هب  ناسنا  رد  یحور  تارییغت  اجیردـت 

شندوب دـب  ناونع  هب  ار  دـب  راک  هدرک و  لمع  شندوب  بوخ  رطاـخ  هب  ار  بوخ  راـک  دـنک و  یم  كرت  لـمع و  شتاذـلاب  ندوب  ضوغبم 
رکـش يدب و  زا  رفنت  ناونع  هب  ار  دـب  لمع  و  ( 1060  ) یقبا ریخ و  هللا  دراد : دـشاب  دـنوادخ  هک  قلطم  یبوخ  هب  لیم  نوچ  دـنک  یم  كرت 

مزال امتح  دوب  هدادن  باذع  هدعو  شتیـصعم  رب  دنوادخ  رگا  : ) دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  روط  نامه  دـهد  یمن  ماجنا  یهلا  تمعن 
یم ماجنا  ار  اهراک  نیا  : ) دـیامرف یم  کین  لامعا  ماجنا  هب  تبـسن  و  (( 1061  ) شیاهتمعن زا  رکـشت  تهج  هب  دوشن  تیـصعم  وا  هک  تسا 

هدرک یفرعم  یهلا  رکـش  يارب  ار  هدازآ  ياهناسنا  ندرک  یگدـنب  رگید  ياـج  رد  و  (( 1062) دنوادخ هجو  بلط  يارب  تاقدـص -  مهد - 
(. 1063  ) تسا

دنوادخ ياهتمعن  هب  هجوت  ج : 

یم اطعا  ناسنا  هب  هراومه  هک  تسا  یهلا  نایاپ  یب  ياهتمعن  هب  هجوت  نآ ،  دـیدشت  لاعتم و  دـنوادخ  هب  لیم  داجیا  ياههار  زا  رگید  یکی 
یم باطخ  هلمج  کی  رد  دـنوش و  دـهع  هب  يافو  هب  مزتلم  ات  دـنک  یم  راگدرورپ  ياهتمعن  يروآداـی  هب  رما  ار  یماوقا  میرک  نآرق  دـنک ،

رد و  دـینکن ) داسف  نیمز  رد  دـیوش و  رکذـتم  ار  دـنوادخ  ياـهتمعن  و  (، ) 1064  ) نیدـسفم ضرالا  یف  اوثعتال  هللا و  ءالآ  اورکذاـف  دـنک ،
لج زع و  دنوادخ   : ) هک دنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلا  مهیلع  ناشراوگرزب  ناردپ  هطـساو  هب  اضر  ماما  یتیاور 

تـسود ار  وت  اراگدرورپ  درک : ضرع  هد ،  رارق  مبوبحم  مدرم  دزن  شاب و  هتـشاد  تسود  ارم  درک : یحو  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هب 
یمن اـی  دـنوش  یمن  رکذـتم  ناـشیا  اریز  وش ، رکذـتم  ناـشیا  هب  ار  میاـهتمعن  دومرف : منک ؟  بوـبحم  مدرم  دزن  ار  وـت  هنوـگچ  نکل  مراد : 

رد ناحبـس  دـنوادخ  لالج  هک  یـسک  قح  زا  اـنامه  : ) دـیامرف یم  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  و  (( 1065) ار تاریخ  یماـمت  زج  نم  زا  دنـسانش 
وا دزن  یلاعت  قح  یگرزب  تلع  هب  دشاب -  کچوک  شدزن  وا  ریغ  هک  تسا  نآ  دشاب ، الاب  وا  بلق  زا  شهاگیاج  رد  دشاب و  گرزب  شناج 
اریز دشاب  فیطل  وا  هب  شناسحا  هدوب و  گرزب  وا  رب  یهلا  تمعن  هک  تسا  یـسک  دشاب  هنوگ  نیا  دیاب  هک  یـسک  نیرتراوازـس  انامه  و  - 

هب هجوت  یهلا ،  ياهتمعن  يروآدای  يارب  و  (( 1066) ددرگ یم  دایز  وا  رب  یلاعت  قح  هکنیا  رگم  دوش  یمن  گرزب  یسک  رب  دنوادخ  تمعن 
 . تسا مزال  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  نیبغارلا  تاجانم  صوصخب  مالسلا  مهیلع  همئا  ياهتاجانم  اعد و 

تلاح ناشدوجو ،  زا  یلاع  یفده  نتـشاد  یلاعت و  قح  هب  ناشطابترا  هب  هجوت  تادوجوم و  دوخ و  رد  رکفت  هوق  نتـسب  راک  هب  اب  نیاربانب 
رد و  دوش ، یم  نوزفازور  قایتشا  لمع ،  ماقم  رد  قایتشا  نیا  نتسب  راک  هب  اب  دوش و  یم  ادیپ  اهیدب  كرت  اهیبوخ و  ماجنا  هب  قایتشا  هبنت و 

یهلا تالامک  ترخآ و  زا  ضارعا  تلاح  هدش و  ادیپ  شنوئـش  ایند و  هب  قایتشا  دـش  هتفگ  هک  هنوگ  نآ  رکفت  هوق  نتـسب  راک  هب  اب  لباقم 
نآرق هک  دوش  یم  روط  نامه  دهد و  یم  خر  نید  ینارون  تاروتـسد  حلاص و  لامعا  هب  تبـسن  یلیم  یب  تلاح  ارهق  دـیآ و  یم  دوجو  هب 

ار ایند  یناگدنز  دنک و  نایغط  هک  یسک  اما  و  (، ) 1067  ) يوءاملا یه  میحجلا  ناف  ایندلا ، ةایحلا  رثآ  و  یغط ،  نم  اماف  دـیامرف : یم  میرک 
(. دشاب یم  شهاگیاج  شتآ  سپ  دهد  حیجرت  ترخآ  رب  هدیزگرب و 

دنوادخ نیدصاق  يارب  اه  هناشن  ندوب  راکشآ  ۀحضاو  کیلا  نیدصاقلا  مالعا  و  مهدزناش :  لصف 

تادوجوم ندوب  هناشن 
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يدوجو و رظن  زا  میراد  راک  رس و  اهنآ  اب  هک  ییاهزیچ  یمامت  هک  میرب  یم  یپ  تادوجوم ،  تالاح  قیقد  هعلاطم  لقع و  نتـسب  راک  هب  اب 
تادوجوم نیا  هک  يا  هنوگ  هب  دراد  یگتسباو  نودب  ار  تالامک  نیا  یمامت  هک  دنتسه  يدوجوم  هب  هتسباو  دنمزاین و  ناشتافص ،  لاعفا و 

دییءات ار  تقیقح  نیا  زین  میرک  نآرق  دوش . یمن  ادـج  ناشدوجو  زا  ینآ  ندوب  هناشن  نیا  دنـشاب و  یم  زاـین  یب  دوجوم  نآ  هناـشن  هتـسباو 
ضرالا تاومسلا و  قلخ  یفا  نا  دیامرف : یم  دنک و  یم  ریبعت  یتایآ  هتایآ و  انتایآ ، تایآ ،  هیآ ،  تارابع  اب  تادوجوم  هب  تبـسن  هدرک و 

ییاه هناشن  زور  بش و  ندمآ  مهرس  تشپ  نیمز و  اهنامـسآ و  تقلخ  رد  انامه  ( ) 1068  ) بابلالا یلوال  تایآل  راهنلا  لیللا و  فالتخا  و 
 (. تسا زغم  نابحاص  يارب 

تادوجوم ندوب  هناشن  يراکشآ 

هک یـسک  ره  يارب  اهنآ  ندوب  هناشن  دـنک  یم  نایب  نکل  تسا  هدرک  یفرعم  یلاعت  قح  هناشن  ار  تادوجوم  هک  یلاح  نیع  رد  میرک  نآرق 
هدافتسا اهنآ  زا  هدرک و  یسررب  ار  اهنآ  ات  دشاب  هتشاد  یـصاخ  یحور  يرکف و  هنیمز  دیاب  هکلب  دشاب  یمن  دنک  دروخرب  اهنآ  اب  وحن  ره  هب 

راک هب  ار  دوخ  ( 1071  ) لقع دننک و  ( 1070) رکفت و  ( 1069  ) لقعت هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  دنک و  شناج  یلاعت  هار  رد  یحور  يرکف و 
هدایپ ( 1076  ) يرازگرکـش و  ( 1075) اوـقت اـب  ار  نآ  هدروآ و  ( 1074  ) نامیا سپس  هدیـسر و  ( 1073  ) مـهف و  ( 1072  ) ملع هب  اـت  هتفرگ 

نآ زا  دوش  یم  هجاوم  هک  يزیچ  ره  اب  هک  هدوب  لاعتم  دنوادخ  دصاق  دـشاب  هنوگ  نیا  هک  یـسک  ارهق  دنـسرب و  ( 1077  ) نیقی هب  هدرک و 
هداد و رارق  ناج  شوگ  دوش  یم  ءاقلا  وا  رب  مالـسلا  مهیلع  ءایبنا  قیرط  زا  هک  ینانخـس  تایآ و  هب  هدرک و  دنوادخ  هب  هجوت  هدرک و  روبع 

یناوت یمن  (، ) 1078  ) نوملـسم مهف  انتایآب  نم  ؤی  نم  الا  عمـست  نا  دیامرف : یم  میرک  نآرق  دنک ، یم  هدایپ  ار  نآ  هدـش و  رتروراب  شلقع 
ینالقع و هدافتـسا  هتفرگ و  تربع  يزیچ  ره  زا  یناسک  نینچ  دنوش ) میلـست  سپ  هدروآ  نامیا  ام  تایآ  هب  هک  ار  یناسک  رگم  ینایاونـشب 

ربعلاب عفتنا  رـصباف و  رظن  رکفتف و  عمـس  نم  ریـصبلا  امناف  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  دنـسر ، یم  ییاهییانـشور  هب  دـننک و  یم  یحور 
اهب رـصبا  نم  دـیامرف : یم  زین  و  درب ) عفن  اهتربع  اب  دوش و  انیب  ات  دـنیبب  دـنک و  رکفت  دونـشب و  هک  تسا  یـسک  اـنیب  ناـسنا  سپ  (، ) 1079)

ۀظعوم و یش ء  لک  یف  نا  دیامرف : یم  زین  و  دنک ) یم  انیب  ار  وا  ایند  دنادب -  هیآ  ار  نآ  دنیبب -  ایند  هطساو  هب  هک  یسک  (، ) 1080  ) هترصب
ياوق یسک  رگا  اما  يریگ )  تربع  لقع و  نابحاص  يارب  تسا  رابتعا  هظعوم و  يزیچ  ره  رد  انامه  (، ) 1081  ) رابتعالا بللا و  يوذل  ةربع 
لدبم شدض  هب  تسا و  هدینادرگ  لطاب  عیاض و  ار  اهنآ  هدرکن و  هدافتسا  اهنآ  زا  دریگن  راک  هب  حیحـص  روط  هب  ار  دوخ  ینالقع  ینورد و 

یم هن  دنونـش و  یم  هن  هک  دنک  یم  ریبعت  ناگدرم  هب  دارفا  نیا  زا  میرک  نآرق  تهج  نیا  زا  دنک ، یمن  ادـیپ  قلطم  لامک  هب  یهار  هدرک و 
یمعلا يداهب  تنا  ام  نیربدم و  اولو  اذا  ءاعدلا  مصلا  عمـستال  یتوملا و  عمـستال  کنا  دیامرف : یم  و  لقعت ،  هن  دـنراد و  رکفت  هن  دـننیب و 

لاح رد  دندرگ  یمرب  یتقو  ینایاونشب  ار  اعد  اهرک  هب  یناوت  یمن  ینایاونـشب و  ار  ناگدرم  یناوت  یمن  ربمایپ ! يا  (، ) 1082  ) مهتلالض نع 
ضرالا تاومـسلا و  یف  اذام  اورظنا  لق  دیامرف : یم  ناشیا  هرابرد  و  ینک )  تیادـه  ناشیهارمگ  زا  ار  ناروک  یناوت  یمن  و  ندرک ،  تشپ 

دنک یمن  زاـین  یب  تسا و  نیمز  اهنامـسآ و  رد  زیچ  هچ  دـینیبب  ربماـیپ ! يا  وگب  (، ) 1083  ) نونم ؤیال  موق  نع  رذـنلا  تاـیالا و  ینغت  اـم  و 
(1084 .) دنک یم  یفرعم  نایاپراهچ  زا  رتدب  ار  ناشیا  و  دنروآ ) یمن  نامیا  هک  یهورگ  زا  اه  هدنهد  میب  تایآ و 

دنوادخ نیدصاق  يارب  تایآ  روهظ 

اهنآ اب  دروخرب  رد  ار  دوخ  كرد  رازبا  هک  تسا  یناسک  يارب  لاعتم  دنوادخ  زا  تادوجوم  ندوب  هناشن  هک  دش  هدافتسا  هتشذگ  تانایب  زا 
یم لاعتم  دنوادخ  هک  روط  نامه  دننک  دصق  ار  وا  هتفر و  لاعتم  دنوادخ  فرط  هب  كرد  نآ  ياضتقم  هب  هتفرگ و  راک  هب  حیحـص  روط  هب 

دنوادخ (، ) 1085  ) نورکـشت مکلعل  ةدـئفالا  راصبالا و  عمـسلا و  مکل  لعج  ائیـش و  نوملعتال  مکتاهما  نوطب  نم  مکجرخا  هللا  و  دـیامرف :
دیاـش داد  رارق  ار  اـهلد  ناگدـید و  شوـگ و  امــش  يارب  دـیتسناد و  یمن  يزیچ  هـک  یلاـح  رد  دروآ  نوریب  ناـتناردام  مکــش  زا  ار  اـمش 
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هناشن زا  دـش و  یهلا  ياهتمعن  رازگرکـش  هچنانچ  دـش و  هتفگ  هک  تسا  نامه  اوق  نیا  اب  هطبار  رد  ناسنا  يرازگرکـش  دیـشاب ) رازگرکش 
اهنآ دوخ  رد  درک و  هدافتـسا  لاعتم  يادخ  هب  ندیـسر  يارب  اهتربع  ظعاوم و  ءایبنا و  تادوجوم و  ینوریب  ياه  هناشن  دوخ و  ینورد  ياه 

 ، ناشیا يارب  تسین  ندش  رهاظ  لباق  یسک  ره  يارب  هک  شلالج  لامج و  فاصوا  دوخ و  زا  ار  يرگید  ياه  هناشن  دنوادخ  درکن ، فقوت 
يوس هب  ادخ  ناگدنب  نیرت  بوبحم  زا  انامه  ادخ ، ناگدنب  : ) دیامرف یم  نیقتم  هرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  روط  نامه  دـنک  یم  راکـشآ 

 - سرت فوخ و  هدرک و  دوخ  راعش  هدنیآ -  هب  تبسن  ار -  هودنا  نزح و  سپ  هدرک  کمک  شیوخ  رب  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  يا  هدنب  وا 
رب هک  يزور  يارب  ار  ینامهم  حلاص -  لامعا  ییاریذپ  لیاسو  هدیبات و  شبلق  رد  تیادـه  غارچ  سپ  دومن ، دوخ  نیتسوپ  ار  هتـشذگ -  زا 
درک دای  دـش و  انیب  سپ  درک  هاگن  ناسآ ،  ار  تخـس  روما  هدرک و  کیدزن  شیوخ  رب  ار  رود  روما  سپ  هدرک ،  هدامآ  دوش  یم  لزاـن  نآ 

 ، هدومیپ ار  یتخس  هار  هدیـشون و  ار  شلوا  بآ  سپ  دش  باریـس  تسا  ناسآ  شیارب  نآ  هب  ندیـسر  هک  ییاراوگ  بآ  زا  دش و  دایز  سپ 
اب ندش  کیرش  يروک و  تفص  سپ ،  تسا  هدش  یلاخ  مغ  مه و  کی  زج  اهمغ  مه و  یمامت  زا  و  هدرک ،  ادج  دوخ  زا  ار  اهتوهش  سابل 

شهار هک  تسا  هدش  يا  هنوگ  هب  تلالـض  ياهرد  ندش  هتـسب  تیاده و  ياهرد  ياهدیلک  هب  تبـسن  هدمآ و  نوریب  سوه ،  يوه و  لها 
سپ تسا  هدرک  صلاـخ  ادـخ  يارب  قـیقحتب  دـنام ... یم  دیـشروخ  روـن  دـننام  نیقی  هب  تبـسن  وا  سپ  دـیامیپ ... یم  ار  نآ  دـنیب و  یم  ار 
نیلوا سپ  تسا ،  تلادع  اب  مزالم  قیقحتب  دشاب ، یم  شنیمز  ياهخیم  نید و  ياهندعم  زا  وا  سپ  تسا ،  هدینادرگ  صلاخ  ار  وا  دنوادخ 

ار نآ  هکنیا  رگم  دناد  یمن  ار  یتیاغ  ریخ  يارب  دنک و  یم  لمع  نآ  هب  هدرک و  فیـصوت  ار  قح  دشاب ، یم  شدوخ  زا  يوه  یفن  شتلادع 
الج ببس  ار  رکذ  ناحبس  دنوادخ  انامه  : ) دیامرف یم  رکذ  لها  ناج  رد  نآ  قیمع  راثآ  دنوادخ و  دای  هرابرد  و  (( 1086 ...) دنک یم  دصق 

دوش و داقنم  دانع  زا  دعب  اهلد  دنیبب و  ییانیبان  زا  دعب  اهمـشچ  دونـشب و  ینیگنـس  زا  دعب  اهـشوگ  نآ  اب  ات  تسا  هداد  رارق  اهلد  ندرک  ادیپ 
یناگدـنب رهاظ -  رد  ماما  ربمایپ و  ندوبن  نامز  ترتف -  ياهنامز  رد  ینامز و  ره  رد  تسا -  زیزع  شیاهتمعن  هک  دـنوادخ -  يارب  هراومه 

هدید رد  يرادیب  رون  اب  دندرک  ادیپ  تینارون  سپ  دیوگ  یم  نخس  ناشلقع  تقیقح  رد  دنک و  یم  تاجانم  ناشرکف  رد  ناشیا  اب  هک  تسا 
یم هدـهاشم  ار  ایند  ءاروام  دنتـسه و  ایند  رد  هک  یلاح  رد  دـنا  هدومیپ  ترخآ  هب  ار  ایند  هک  تسا  نآ  دـننام  سپ  اهلد ... اهییاونـش و  اه و 
سپ تسا  هدش  ققحم  ناشیا  رب  تمایق  ياه  هدعو  هدرک و  ادیپ  عالطا  دـنراد  رارق  نآ  رد  هک  خزرب  لها  یبیغ  روما  هب  هکنآ  دـننام  دـننک ،

ناشیا هک  ار  هچنآ  دـنوش  یم  دـننیب و  یمن  مدرم  هک  ار  ییاهزیچ  دـننیب  یم  هکنیا  لثم  یتح  دـننک  یم  زاب  ایند  لها  يارب  ار  نآ  ياه  هدرپ 
ناشیا رود  رب  هکئالم  تملظ ،  ياهغارچ  تیادـه و  ياه  هناشن  ار  ناشیا  ینیب  یم  ینک ...  لثمتم  تلقع  يارب  ار  ناشیا  رگا  دـنوش و  یمن 

هک ییاج  رد  هدش  هدامآ  ناشیارب  تمارک  هاگیاج  تسا و  هدـش  زاب  ناشیارب  نامـسآ  ياهرد  هدـش و  لزان  اهنآ  رب  شمارآ  دـنخرچ و  یم 
((. 1087 ...) دراد عالطا  نآ  رد  اهنآ  رب  دنوادخ 

ادخ هب  نافراع  ياهلد  ندوب  نالان  ۀعزاف  کنم  نیفراعلا  ةدئفا  و  مهدفه :  لصف 

دنوادخ تخانش  تمظع 

وا یهاگآ  تسا  تخانـش  یهاگآ و  هبنج  رد  وا  زایتما  تهج  نیلوا  میمهف  یم  تادوجوم ،  رگید  اب  وا  هسیاقم  ناـسنا و  دوجو  رد  تقد  اـب 
جراخ ناهج  زا  دـناوت  یم  یفلتخم  رازبا  اب  ناـسنا  تسین .  تادوجوم  رگید  ياـهیهاگآ  ریاـس  اـب  هسیاـقم  لـباق  شرتسگ  قمع و  تهج  زا 
صاخ طابترا  فشک  تعیبط و  ءاروام  اب  طابترا  دح  ات  هدرک  فشک  نآ  زا  ار  یقیاقح  هکلب  یحطس  یهاگآ  هن  مه  نآ  دنک  ادیپ  یهاگآ 

یم هک  تسوا  ربارب  رد  عوضخ  راهظا  اهطابترا ، نآ  زا  یکی  تسا و  قلطم  لامک  قلطم و  زاین  یب  هک  یعیبط  ءاروام  دوجوم  نآ  اب  يدوجو 
هچ دنهاوخن و  ای  دنهاوخب  هچ  وا ، هب  هیبش  تادوجوم  ریاس  وا  اریز  دـشاب  یم  ناسنا  دوجو  زا  ییاهن  فدـه  عوضخ  راهظا  نیا  تفگ  ناوت 

نیا هناـهاگآ  هک  دـسر  یم  شیدوجو  هجیتن  هب  ناـسنا  یتـقو  نآ  نکل  دـنراد  قلطم  یتـسه  ربارب  رد  يدوجو  عوضخ  دـنمهفن  اـی  دـنمهفب 
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مالـسلا هیلع  قداص  ماما  تهج  نیا  زا  دنادب  عوضخ  نیا  هیاس  ار  تادوجوم  ریاس  ربارب  رد  عوضخ  هک  يا  هنوگ  هب  هدرک  راهظا  ار  عوضخ 
هودبع اذاف  هودبع  هوفرع  اذاف  هوفرعیل  الا  دابعلا  قلخ  ام  هللا  نا  دومرف : دش و  دراو  شباحصا  رب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يزور  دیامرف : یم 

شیگدنب دنتخانش  ار  وا  یتقو  دنسانشب و  ار  وا  هکنیا  رگم  دیرفاین  ار  ناگدنب  دنوادخ  انامه  (، ) 1088  ) هاوس نم  ةدابع  نع  هتدابعب  اونغتسا 
یلاعت قح  اب  طابترا  عوضخ و  راهظا  ساسا  نیاربانب  دنوش ) زاین  یب  وا  ریغ  یگدنب  زا  وا  یگدنب  اب  دندرک  شیگدـنب  هک  یماگنه  دـننک و 

اب وا  تخانش  هتبلا  تسوا .)  تخانـش  يرادنید  لوا  (، ) 1089  ) هتفرعم نیدـلا  لوا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  هک  روط  نامه  تسوا  تفرعم 
يارب تسا  یبولطم  مزال و  همدقم  دشاب ، مالـسلا  مهیلع  نید  ءایلوا  نآرق و  قیمع  نانخـس  اب  قبطنم  هک  يا  هنوگ  هب  یلقع  حیحـص  نیزاوم 
لامک و  هب ،  قیدصتلا  هتفرعم  لامک  و  دیامرف : یم  هتـشذگ  نخـس  هلابند  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  روط  نامه  وا  اب  حیحـص  یگدنب  راهظا 

و فوصوملا ،  ریغ  اهنا  ۀفص  لک  ةداهشل  هنع ،  تافصلا  یفن  هل  صالخالا  لامک  و  هل ،  صالخالا  هدیحوت  لامک  و  هدیحوت ،  هب  قیدصتلا 
تسوا و نتـسناد  هناگی  وا  هب  قیدصت  لامک  تسوا و  هب  قیدـصت  وا  تخانـش  لامک  و  (، ) 1090  ... ) ۀفـصلا ریغ  هنا  فوصوم  لک  ةداهش 

ياراد ار  وا  هکیلاـح  نیع  رد  تسوا -  زا  تافـص  یفن  وا  يارب  صـالخا  لاـمک  تـسوا و  يارب  ندرک  صلاـخ  وا ، نتـسناد  هناـگی  لاـمک 
تداهش یفوصوم  ره  ینک و  یم  تابثا  شیارب  ار  تفص  تسا ك  یـسک  ریغ  نآ  هک  دهد  یم  تداهـش  یتفـص  ره  اریز  ینادب -  تافص 

قلطم یگناگی  اب  شفراعتم  يانعم  هب  فوصوم  تفص و  یگناگود  نیا  و  ینک -  یم  تابثا  شیارب  هک  تسا  یتفـص  ریغ  نآ  هک  دهد  یم 
دیهد ربخ  نم  هب  : ) درک لا  ؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باحـصا  زا  یـضعب  هک  تسا  هدمآ  رگید  یتیاور  رد  و  تسین )...-  راگزاس  وا 
تسا رتگرزب  ناهانگ  زا  کی  مادک  سپ  درک : لا  ؤس  تراگدرورپ ،  نتسناد  هناگی  دومرف : ترضح  تسا ؟  لضفا  لامعا  زا  کیمادک  هک 

هدوب و شتیهولا  ماقم  هتـسیاش  هک  يا  هنوگ  هب  لاعتم  دـنوادخ  تخانـش  نیارباـنب  (( 1091  ) تادوجوم هب  تقلاـخ  ندرک  هیبـشت  دومرف :  ؟
يرتالاب تالامک  هب  ناسنا  ات  دوش  یم  بجوم  ددرگ ، شتاروتـسد  هب  یلمع  مازتلا  مالـسلا و  مهیلع  همئا  تماـما  توبن و  هب  رارقا  هب  یهتنم 

ینید نامه  یتفرعم  نینچ  سپ  ( 1092 ،) دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  روط  نامه  تسا  راگدرورپ  راوج  رد  ناکسا  نآ  دبای و  تسد 
ملاع نیا  زا  نآ  اب  رگا  هک  هتـسناد  تداعـس  تفرعم  نامیا و  ساسا  ار  نآ  مالـسلا  مهیلع  همئا  دوش و  یمن  لوبق  نآ  هب  زج  لامعا  هک  تسا 
اـضر ماـما  رقاـب و  ماـما  هک  روـط  ناـمه  تسا  هداد  رارق  تشهب  ار  ینیدـحوم  نـینچ  يازج  دـنوادخ  دوـش و  یم  تـشهب  دراو  اـمتح  دورب 

ار ناحبس  دنوادخ  هک  یـسک  (، ) 1094  ) ادـبا قشی  مل  هناحبـس  هللا  فرع  نم  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  یلع  و  ( 1093 :) دندومرف مالسلاامهیلع 
ناحبس دنوادخ  تخانـش  (، ) 1096  ) فراـعملا یلعا  هناحبـس  هللا  ۀـفرعم  دوـمرف : زین  و  (( 1095) دسر یمن  تواقـش  هب  هاگ  چـیه  دسانـشب 

 (. تساهتخانش نیرتالاب 

دنوادخ تخانش  تاجرد 

دنوادخ تخانش  تاجرد 

هب تبـسن  شیهاگآ  فلتخم  تالاح  رد  ای  فلتخم  نینـس  رد  هک  تسا  هدش  قلخ  يا  هنوگ  هب  تسا و  لماکت  ریـسم  رد  ناسنا  هک  اجنآ  زا 
نآ ياضتقم  هب  درک و  ادیپ  لاعتم  دنوادخ  هب  تبـسن  یلامجا  ییادتبا و  تفرعم  یتقو  تهج  نیا  زا  تسا ،  توافتم  دوخ  زا  جراخ  دوخ و 
هک روط  ناـمه  دوش  یم  رتنـشور  یلاـمجا  تفرعم  نآ  هدـش و  رتـشیب  شیبـلق  تینارون  داد  رثا  بیترت  شیگدـنز  رد  نآ  هب  درک و  تکرح 

نولکوتی مهبر  یلع  اـنامیا و  مهتداز  هتاـیآ  مهیلع  تیلت  اذا  مهبولق و  تلجو  هللا  رکذ  اذا  نیذـلا  نونم  ؤـملا  اـمنا  دـیامرف : یم  میرک  نآرق 
ؤم انامه  (، ) 1097  ) میرک قزر  ةرفغم و  مهبر و  دنع  اجرد  مهل  اقح  نونم  ؤملا  مه  کئلوا  نوقفنی  مهانقزر  امم  ةالـصلا و  نومیقی  نیذـلا 
دوش یم  هدـناوخ  ناشیارب  یهلا  تایآ  هک  یماـگنه  دوش و  یم  كانـسرت  ناـشیاهلد  دوش  ادـخ  داـی  یتقو  هک  دنتـسه  یناـسک  طـقف  نینم 
دننک یم  قافنا  مینک  یم  ناشیزور  هچنآ  زا  هتـشاد و  اپ  هب  زامن  هک  یناسک  دـننک ، یم  لکوت  ناـشراگدرورپ  رب  هدـش و  هداـیز  ناـشنامیا 
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تـسد هب  تایآ  نیا  رد  تقد  اب  تسا )  میرک  قزر  ترفغم و  تاجرد و  ناشراگدرورپ  دزن  ناـشیا  يارب  دنتـسه ، یقیقح  نینم  ؤم  ناـشیا 
بجوم هتسویپ و  تقیقح  هب  تفرگ ،  رارق  وا  ریسم  رد  یهلا  بهاوم  قافنا  یلاعت و  قح  ربارب  رد  عوضخ  ریسم  رد  نامیا  یتقو  هک  دیآ  یم 

 ، شنطاب مه  دوش و  یم  هتـسارآ  نم  ؤم  رهاظ  مه  هک  دوش  یم  دنوادخ  فرط  زا  يرگید  ياهتیانع  اهیگدولآ و  زا  ندـش  كاپ  تاجرد و 
وا هب  تبـسن  ار  شنیقی  هدرک و  بلقنم  ار  شلد  وا ، رب  یهلا  تایآ  ندناوخ  دنوادخ و  دای  دش ، نامیا  رون  هب  رونم  هتـسارآ و  وا  نطاب  یتقو 

انامه : ) دومرف نم  هب  مدش  دراو  دـشاب -  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  دـیاش  ماما -  رب  دـیوگ  يوار  هک  روط  نامه  درب  یم  الاب 
شدزن دشاب  هتـشاد  يوقت  دهد و  ماجنا  یکین  راک  تقو  ره  هک  دـنک  یم  دـییءات  شدوخ  زا  یحور  هب  ار  نم  ؤم  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ 

 ، شبحاص ندرک  یکین  ماگنه  حور  سپ  دوش ، یم  بیاغ  وا  زا  نآ  دنک ، زواجت  شدـح -  زا  هدرک و -  هانگ  تقو  ره  دوش و  یم  رـضاح 
هب ار  دنوادخ  ياهتمعن  دیوش  دهعتم  ادخ  ناگدنب  يا  سپ  دور ، یم  ورف  نیمز  رد  دب  راک  ماگنه  دـیآ و  یم  رد  تکرح  هب  یلاحـشوخ  زا 
نآ سپ  هدرک  دصق  هک  ار  یسک  دنک  تمحر  دنوادخ  دینک  ادیپ  يردق  نارگ  بوخ  دوس  هدش و  دایز  ناتنیقی  ات  شیوخ ،  ندرک  حالصا 
وا نآ  هب  لمع  دـنوادخ و  تعاطا  هب  ار  حور  ام  دومرف : ترـضح  سپـس  دریگ ، هرانک  نآ  زا  درک  یم  رـش  دـصق  رگا -  ای -  دـنک  لمع  ار 

دراد و حلاص  لامعا  ماجنا  رد  ریثءات  داعم  ءادبم و  هب  تبسن  ناسنا  هیلوا  كاپ  تاداقتعا  هک  روط  نامه  نیاربانب  (( 1098  ) مینک یم  دییءات 
میرک نآرق  هک  روط  نامه  دراد  نآ  ندـش  رت  قیمع  هیلوا و  تیادـه  نامیا و  تاداقتعا و  نآ  ندـش  رت  نشور  رد  ریثءات  زین  حـلاص  لامعا 

دنک و یم  دایز  ار  ناشتیاده  دنوادخ  دـنتفای  تیادـه  هک  یناسک  و  (، ) 1099  ) مهاوقت مهاتآ  يده و  مهداز  اودتها  نیذـلاو  دـیامرف : یم 
هلحرم رد  ار  يوقت  زا  یـصاخ  هبترم  دوش ، یم  تفرعم  نامیا و  ملع و  هب  طوبرم  هک  تیاده  زا  يا  هبترم  ره  ینعی  دـهد ) یم  ار  ناشیاوقت 
دعـصی هیلا  دـیامرف : یم  هک  روط  نامه  دراد  تفرعم  نتفر  الاب  رد  یـصاخ  ریثءات  حـلاص  لمع  يوقت و  زا  يا  هلحرم  ره  دـبلط و  یم  لمع 

نیب عمج  درب ) یم  الاب  ار  نآ  حلاص  لمع  دنک و  یم  دوعص  ادخ  يوس  هب  كاپ  تاداقتعا  (، ) 1100  ) هعفری حلاصلا  لمعلا  بیطلا و  ملکلا 
هب ار  دنوادخ  تخانش  نیاربانب  دهد ، یم  شیازفا  ار  تیاده  حلاص  لمع  هطـساو  هب  دنوادخ  هک  دوش  یم  روط  نیا  تایآ  زا  هتـسد  ود  نیا 

: دشابن قیقد  دنچ  ره  درک  میسقت  یلک  ماسقا  نیا  هب  ناوت  یم  شفلتخم  تایصوصخ  ظاحل 

یلامجا تفرعم  فلا - 

زا مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دیوگ : يوار  هک  يروط  نامه  دسر  یم  نآ  هب  یلقع  نیزاوم  اب  ناسنا  هک  دراد  یلقادح  کی  دنوادخ  تخانش 
میدـق و تسین ،  وا  يارب  يریظن  هیبـش و  تسین ،  وا  ریغ  يدوبعم  هکنیا  هب  رارقا  : ) دوـمرف ترـضح  مدرک  لا  ؤـس  تفرعم  دـح  نیرت  نییاـپ 

مالسا هگرج  دراو  ار  ناسنا  هلحرم  نیا  هب  رارقا  (( 1101  ) تسین يزیچ  وا  دننام  تسین و  يزیچ  دقاف  هک  تسا  دوجوم  تسا ،  هدـش  تباث 
رد ار  مالـسلا  مهیلع  همئا  تماما  هب  داقتعا  هک  قح  لماک  تیبوبر  هب  داقتعا  دـنک و  یم  نامیا  هلحرم  دراو  ار  وا  نآ  هب  یبلق  داقتعا  هدرک و 

هلحرم دراو  ار  وا  دـنادب ، قح  ار  ناشیا  فرط  زا  هدـش  ءاقلا  فراعم  طقف  هک  يا  هنوگ  هب  دـنک  میلـست  ناـشیا  ربارب  رد  ار  ناـسنا  درادرب و 
. دنک یم  مالسلا  مهیلع  همئا  هاگدید  زا  شصاخ  يانعمب  نامیا 

یلیصفت تفرعم  ب - 

هب لاعتم  دنوادخ  دنک ، تعاطا  مالسلا  مهیلع  همئا  زا  زین  لمع  هلحرم  رد  رگا  ناسنا  هک  دوش  یم  لصاح  هنوگ  نیا  هب  الومعم  تخانش  نیا 
وا هیدوجو  تالامک  لاعتم و  دنوادخ  ناشیا و  هب  نیقی  هک  دوش  یم  بجوم  هدرک و  دی  ؤم  شدوخ  بناج  زا  یحور  هب  ار  وا  ناشیا  هطساو 

لوسر هک  دوش  یم  يا  هنوگ  هب  دوش و  یم  رت  قیقد  یلاعت  قح  هب  تبـسن  شتفرعم  دش -  نایب  هتـشذگ  تیاور  رد  هک  روط  نامه  هتفر  الاب 
ات يدرک  هچ  ملع  ساسا  اب  : ) دومرف ترـضح  درک ، لا  ؤس  هبیرغ  مولع  زا  ترـضح  زا  وا  یتقو  دومرف : یبارعا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

تخانش قح  دندومرف : ترضح  تسیچ ؟  ملع  ساسا  ادخ ؛ لوسر  يا  درک : ضرع  صخش  نآ  ینک ؟  یم  لا  ؤس  شا  هبیرغ  روما  زا  هکنیا 
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، دحا دحاو ، هکنیا  و  دض ، هیبش و  دـننام و  نودـب  یـسانشب  ار  وا  دـندومرف : تسا ؟  هنوگچ  دـنوادخ  تخانـش  قح  درک : ضرع  دـنوادخ ،
زا یتقو  هک  ساـسا  نیا  رب  و  (( 1102) وا تفرعم  قح  تسا  نیا  سپ  تسین ،  شیارب  يریظن  اـتمه و  و  تسا ،  رخآ  و  لوا ،  نطاـب ،  رهاـظ ،

هروس دنیآ ، یم  قیمع  یهورگ  نامزلارخآ  رد  هک  تسناد  یم  دـنوادخ  : ) دـیامرف یم  دوش  یم  لا  ؤس  دـیحوت  زا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
تـسا هدـش  كاله  دـنک  دـصق  ار  نیا  زا  ریغ  هک  یـسک  سپ  درک ، لزاـن  رودـصلا  تاذـب  میلع  اـت  ار  دـیدح  هروس  لوا  تاـیآ  دـیحوت و 

((. 1103)

یلقع تفرعم  ج - 

رد دنوادخ  هب  هجوت  ماقم  رد  دیآ و  یم  تسد  هب  یهلا  تایآ  رد  رکفت  هار  زا  تسا و  رـسیم  اهناسنا  یمامت  يارب  الومعم  اهتفرعم  هنوگ  نیا 
يرهاظ تالاح  هار  زا  ای  لاح  درک ، هجوت  ناوت  یم  شتافـص  ءامـسا و  وا و  هب  ینهذ ،  هجوت  ینـالقع و  رکفت  اـب  زین  يزور  هنابـش  لاـمعا 
ینآرق تانایب  عون  هک  نآ  لاثما  تکرح و  ثودح ،  ناهرب  دـننام  دوش  یم  شیهانتمان  تردـق  یلاعت و  قح  دوجو  رب  لالدتـسا  تادوجوم 
یقیقح تالاح  ندروآ  تسد  هب  هار  زا  ای  تسا و  هدوب  هنوگ  نیا  نیفلاخم  اب  مالـسلا  مهیلع  همئا  ( 1104  ) تاجاجتحا یبوبر و  دیحوت  رد 

یتح تیلع و  توجو ،  ناکما و  ناهرب  دـننام  مینک  یم  شا  هیلامک  فاصوا  وا و  دوجو  رب  لالدتـسا  یلقع ،  قیقد  ياهلیلحت  اب  تادوجوم 
لوا هار  زا  ار  يرت  قیمع  ینالقع  شنیب  نکل  دراد  یلقع  هجیتن  یلقع و  همدقم  ای  تامدقم  هدوب و  نیهارب  رت  قیمع  زا  هک  نیقیدـص  ناهرب 

ای یتخانـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هب  ار  ادـخ  ایآ  هک  قیلثاج  لا  ؤس  باوج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  شیامرف  دـننام  دـهد  یم  تسد  هب 
هب ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نکلو  متخانـشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هب  ار  لج  زع و  دنوادخ  ( ؟ دندومرف دنوادخ ؟ هب  ار  دـمحم 
وا زا  یماهلا  لالدتـسا و  اب  سپ  درک  داجیا  ضرع  لوط و  زا  يدودح  وا  رد  هدرک و  قلخ  ار  وا  مدید -  هک -  یماگنه  متخانـش ،  دنوادخ 

مالسلا هیلع  یلع  مالک  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نینچمه  و  (( 1105  ...) تسا عونصم  هدش و  ریبدت  ترضح  هک  متخانـش  شا ،  هدارا  و 
دیسانشب ادخ  اب  ار  ادخ  (، ) 1106  ) ناسحالا لدعلا و  فورعملاب و  رمالا  یلوا  ۀلاسرلاب و  لوسرلا  هللااب و  هللا  اوفرعا  دومرف : هک  دنک  یم  لقن 

هب تبـسن  یلقع  لیلحت  هب  ار  ناـسنا  زین  تیاور  نیا  ندرک )  یکین  تلادـع و  بوخ و  راـک  اـب  ار  رما  ناـبحاص  شتلاـسر و  اـب  ار  لوسر  و 
ناهج زا  ار  یفیرظ  قیمع و  ياهلیلحت  نینچ  ناوت  لقع  اریز  میـسانشب  ناشوخ  اب  ار  اهنآ  زا  کی  ره  هک  دنک  یم  راداو  نید  فراعم  لوصا 
هدمآ هیلع  هللا  ناوضر  اردصالم  هیلاعتم  تمکح  هژیوب  یمالـسا  هفـسلف  رد  هک  روط  نامه  دربب  یپ  نآ  زا  یقیمع  یعقاو  تالاح  هب  ات  دراد 
حرطم يدـیحوت  ثحاـبم  رد  ار  یلقع  ثحاـبم  نیرت  يا  هشیر  هدوـب و  ناـمیکح  تمکح و  هلق  رد  مالـسلا  مهیلع  هـمئا  تارـضح  تـسا و 

هک روط  نامه  دنتفگ  یم  نخس  شمهف  هزادنا  هب  سک  ره  اب  دنتـشاد  هک  یتیاده  تماما و  ماقم  ظاحل  هب  ناشیا  هتبلا  ( 1107 ،) دنا هدومرف 
هک یسک  : ) دنا هدومرف  هداد و  روتسد  نینچ  نیا  زین  ام  هب  دیآ و  یم  زین  رگید  ياهتمـسق  رد  دش و  رکذ  ب )   ) و فلا )   ) دنب رد  شا  هنومن 

هکلب دوخ ، زا  رت  نییاپ  هجرد  هب  تبـسن  رتالاب  تاجرد  بحاص  نینچمه  دنکن و  لیمحت  لوا ،  بحاص  هب  تسا  نامیا  مود  هجرد  بحاص 
نآ قبط  دـندوب و  قح  روحم  رب  يا  هدـع  یتقو  و  دوش ، رکنم  ار  الاب  هجرد  نییاپ ،  هجرد  بحاص  و  دربب ، الاب  ار  شناـمیا  ارادـم  قفر و  اـب 
هب دـنیوج  يربت  رگیدـکی  زا  هک  دـنرادن  قح  تسا و  يرگید  زا  رت  قیقد  مهف  رد  رفن  کی  نکل  دـنا  قح  رب  اهنآ  یمامت  دـندرک  یم  لمع 

((. 1108  ) سکعلاب دنادب و  لطاب  ار  رت  نییاپ  هجرد  تسا  رتالاب  هجرد  رد  هک  یسک  نآ  هکنیا  ظاحل 

یبلق تفرعم  د - 

شبحاص يارب  نآ  زا  سپ  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  هبترم  نیا  هب  ندیسر  همدقم  اهتفرعم  ریاس  هک  تسا  یبلق  تفرعم  تخانـش  هبترم  نیرتالاب 
قح روضح  كرد  عناوم  هدش و  رتشیب  شتینارون  دهد  اهنآ  رد  صالخا  حلاص و  لامعا  رب  موادت  رادـقم  ره  هدـش و  لصاح  یبلق  تینارون 

نامه دـنیب  یم  یبلق  ییانیب  اب  ار  یهلا  تالامک  لامعا ،  رد  صالخا  يدوجو و  تیفرظ  هزادـنا  هب  دوش و  یم  هدز  رانک  لد  هرهچ  زا  یلاعت 
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نیقی كالم  نیمه  دش و  هداد  ناشن  لاعتم -  دنوادخ  هب  ملاع  یقیقح  طبر  هبنج  ملاع -  توکلم  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هب  هک  روط 
نینچ نیا  و  (، ) 1109  ) نینقوملا نم  نوکیل  ضرالا و  تاومـسلا و  توکلم  میهاربا  يرن  کلذک  و  دـیامرف : یم  دـنوادخ  تسا ،  هدـش  وا 

زا رتالاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  زین  و  دشاب ) ناگدنروآ  نیقی  زا  هکنیا  ات  میداد و  ناشن  میهاربا  هب  ار  نیمز  اهنامسآ و  توکلم 
نیا هد و  رارق  الاب  یگدـنب  رد  ار  تتمه  دـیامرف  یم  رذابا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تهج  نیا  زا  دـش ، ( 1110  ) هداد ناشن  نآ 
سپ ینیب  یم  ار  وا  هکنیا  دننام  نک  یگدنب  يا  هنوگ  هب  ار  ادـخ  (، ) 1111  ) كاری هناف  هارت  نکت  مل  ناف  هارت  کناک  هللا  دـبعا  شاب :  هنوگ 

نآ هب  ناوت  یم  یبلق  ییاـنیب  اـب  طـقف  هک  تسا  یلاـعت  قح  هب  یبـلق  هجوت  زا  ییـالاب  هلحرم  ود  نیا  دـنیب ) یم  ار  وت  وا  ینیب  یمن  ار  وا  رگا 
يا (، ) 1112  ) کماما هدجت  هللا  ظفحا  کظفحی ،  هللا  ظفحا  رذابا  ای  هک :  تسا  هدومرف  ترـضح  نآ  دوخ  زین  ار  شندیـسر  هار  هدیـسر و 

تاعارم دـنوادخ ، ظفح  زا  دوصقم  یبایب )  تیور  شیپ  ار  وا  ات  نک  ظفح  ار  ادـخ  دـنک ، ظـفح  ار  وت  ادـخ  اـت  نک  ظـفح  ار  ادـخ  رذاـبا ؛
ار شا  هدـنب  ادـخ  ندرک  ظـفح  زا  دارم  تسا و  نیمه  زین  وا  یعقاو  رکذ  هک  یگدـنز  نوئـش  یماـمت  رد  تـسوا  تاروتـسد  رمتـسم  ندرک 
ار ملاع  نیا  قیاقح  ات  هدز  راـنک  وا  بلق  زا  ار  شا  هدـنب  دوخ و  نیب  ياـه  هدرپ  دـنوادخ  هک  دـشاب  نیا  دـیاش  هک  تسا  نآ  صاـخ  ياـنعم 

یبایب تیور  شیپ  رد  ار  دـنوادخ  هک  تسا  ترـضح  يدـعب  هلمج  شدـهاش  دـنیبب ، هتفای و  ار  یلاعت  قح  تادوجوم و  نیب  یقیقح  طباور 
هدهاشم یتاهج  نتشاد  نودب  ینشور  نیا  هب  زین  ار  دنوادخ  تسا ،  ناسنا  تاهج  نیرت  نشور  ناسنا  يوربور  تهج  هک  هنوگ  نامه  ینعی 

یم یلجت  صخش  يارب  یهلا  تافص  ءامسا و  یهاگ  تسا  فعض  تدش و  بتارم و  ياراد  زین  یبلق  هدهاشم  تفرعم و  نیا  هتبلا  دنک ، یم 
نیا ندوب  یناطیش  یناقح و  صیخـشت  دهد -  یم  خر  هیلاثم  تادهاشم  اعون  تالاح ،  نیا  روهظ  زا  لبق  و  یلاعت ،  قح  تاذ  یهاگ  دنک و 

قداص ماما  ضئارف ،  لفاون و  برق  ثیدـح  دراد  هراشا  بتارم  نیا  هب  دراد ،-  ینابر  قذاح  داتـسا  هب  عوجر  هب  زاین  تادـهاشم  تـالاح و 
دنک تناها  ارم  تسود  هک  یسک  دیامرف : یم  دنوادخ  : ) دومرف ترضح  هک  دنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع 

بجاو وا  رب  هچنآ  زا  نم  دزن  رت  بوـبحم  يزیچ  هـب  دوـش  یمن  کـیدزن  نـم  هـب  يا  هدـنب  تـسا و  هدرک  نـیمک  نـم  اـب  گـنج  يارب  سپ 
ار وا  یتـقو  سپ  تشاد  مهاوخ  تسود  ار  وا  هکنیا  اـت  دوش  یم  کـیدزن  نم  هب  يداـیز  روما  لـقاون و  ماـجنا  هب  وا  هراومه  ما ،  هدـینادرگ 

نخـس نآ  اب  هک  موش  یم  وا  ییایوگ  دنیب و  یم  نآ  اب  هک  موش  یم  وا  ییانیب  دونـش و  یم  نآ  اب  هک  موش  یم  وا  ییاونـش  متـشاد ،  تسود 
مهد یم  وا  هب  دـنک  لا  ؤـس  نـم  زا  رگا  مـنک و  یم  شتباـجا  دـناوخب  ارم  رگا  دـنک ، یم  راـک  نآ  اـب  هـک  موـش  یم  شتـسد  دـیوگ و  یم 

یکیدزن نآ  دراد و  يراثآ  کی  یهلا  ضیارف  قیقد  ماجنا  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  نآ ،  لاثما  هفیرـش و  تیاور  نیا  رد  هجوت  اب  (( 1113 ...)
نیمه ار  هدـنب  دـنوادخ  تبحم  زا  دارم  و  تسوا ،  تافـص  ءامـسا و  هب  یکیدزن  نآ  دراد و  يرگید  راثآ  لفاون  ماجنا  تسا و  قح  تاذ  هب 

دوش و یم  ریبعت  هدنب  یکیدزن  هب  انعم  نیا  زا  دبایب و  هدـش  رکذ  روما  یمامت  رد  ار  وا  یعقاو  یکیدزن  ات  تسوا  بلق  هرهچ  زا  يرادرب  هدرپ 
کب دنک : یم  ضرع  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زین  هزمحوبا  ياعد  رد  هدمآ و  یتایاور  رد  هک  شدوخ  هب  ار  دنوادخ  نتخانش  شیانعم  دیاش 

ییاـمنهار تدوخ  هب  ارم  وت  متخانـش و  وت  هب  ار  وت  (، ) 1114  ) تنا ام  ردا  مل  تنا  الول  کـیلا و  ینتوعد  کـیلع و  ینتللد  تنا  کـتفرع و 
تفرعم تقیقح  دش  هتفگ  هک  روط  نامه  دشاب و  یبلق  تفرعم  نیمه  یتسیچ )  هک  متـسناد  یمن  يدوبن  وت  رگا  يدومن و  توعد  يدرک و 

رانک لمع ،  بحاص  لامعا و  ندرک  ادـیپ  تینارون  هطـساو  هب  تیقلخ  باجح  هک  دـنک  یم  روهظ  یتقو  شتقیقح  تسا و  تفرعم  نیمه  ، 
تاذ کی  تیاهن  رد  قلطم و  رداـق  ملاـع و  کـی  نینچمه  قلطم و  ریـصب  عیمـس و  یقیقح  لـعاف  کـی  زج  هک  دـبای  یم  شبحاـص  هتفر و 

نآ رد  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  هک  روط  نامه  درادن  دوجو  دشاب ، یم  شتاذ  نیع  اهنآ  هک  هیلامک  تافـص  عیمج  عمجتـسم 
الا هلا  ال  روتـسم ، رتس  ریغب  رتتـسا  بوجحم و  باجح  ریغب  بجتحا  هقلخ ،  ریغ  باجح  هقلخ  نیب  هنیب و  سیل  دـیامرف : یم  ینارون  ثیدـح 

هدرپ نودـب  و  تسا ،  هدرپ  رد  هدیـشوپ  باجح  نودـب  دـشاب ، یمن  شقلخ  ریغ  یباجح  شقلخ  نیب  وا و  نیب  (، ) 1115  ) لاعتملا ریبکلا  وه 
دنراد ار  نخس  نیا  يا  هبطخ  رد  زین  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  و  درادن ) دوجو  یلاعتم  ریبک  دنوادخ  زج  يدوبعم  تسا ،  هدش  روتسم  هدیـشوپ 

دوش مولعم  ات  داد  رارق  باجح  رد  یـضعب  زا  ار  تاقولخم  زا  یـضعب  و  ناشیا ...  نیب  وا و  نیب  تسا  یباجح  ار  قلخ  دنوادخ  تقلخ   : ) هک
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دنوادخ  : ) هک دنراد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زین  ار  شیامرف  نیا  هیبش  و  (( 1116  ) تسین یباـجح  اـهنآ  ریغ  تادوجوم ،  نیب  وا و  نیب 
تـسین تیقلخ  هبنج  زا  ریغ  شقولخم  وا و  نیب  یباـجح  هک  دوش  مولعم  اـت  داد  رارق  باـجح  رد  رگید  یـضعب  زا  ار  تادوـجوم  زا  یـضعب 

رـسیم باجح  عافترا  اـب  زج  شبتارم  هب  یلاـعت  قح  تادوجوم و  نیب  طـبر  یقیقح  كرد  هک  دوش  یم  نیا  تاـیاور  نیا  ياـنعم  (( 1117)
تیقلخ هب  هجوت  مه  نآ  تسا و  قولخم  وا  يارب  باجح  هکلب  تسا  قلطم  طیحم  وا  نوچ  تسین  یلاعت  قح  يارب  مه  باجح  نآ  تسین و 

دوش و یم  هتشادرب  باجح  نیا  شئایلوا ،  وا و  زا  ضحم  تعاطا  وا و  هب  نداد  لد  راگدرورپ و  هب  لاغتشا  اب  تسا و  یقولخم  ياه  هبنج  و 
قح زج  هک  تسا  نینچ  نیا  زین  عقاو  رد  هتبلا  دوش ، یمن  هدـید  یبلق  دـید  اب  شتافـص  ءامـسا و  یلاـعت و  قح  زج  هدرک و  روهظ  هیهلا  راونا 
عقاو رد  زین  ناسنا  دنرادن و  یتقیقح  قلطم ،  تقیقح  نآ  روهظ  زج  تادوجوم  درادـن و  دوجو  يزیچ  ملاع  رد  شتافـص  ءامـسا و  یلاعت و 
ادخ نینم  ؤم  ایآ  هک  درک  لا  ؤس  وا  یتقو  دومرف -  ریصبوبا  هب  هطبار  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دنک . یمن  كرد  ار  تقیقح  نیا  زج 

ایآ دومرف : ناشیا  هب  هک  یتقو  دومرف : یتقو ؟  هچ  دیـسرپ : دنا ، هدرک  هدهاشم  تمایق  زا  لبق  ار  وا  هکلب   -: ) دننک یم  هدهاشم  تمایق  رد  ار 
، دننک یم  هدهاشم  تمایق  زور  زا  لبق  ار  وا  نینم  ؤم  انامه  دندومرف : دندش و  تکاس  ترضح  سپس  هلب ،  دنتفگ : متسین ؟  امـش  راگدرورپ 

ملاع هب  نآ و  نوئـش  اـیند و  هب  فلتخم  تالاغتـشا  هطـساو  هب  كرد  نیا  زا  مدرم  عون  نکل  (( 1118 (؟  ینیب یمن  تـقو  نـیا  رد  ار  وا  رگم 
زج نآ  دنک و  یمن  بلط  ار  قلطم  لامک  زج  وا  اریز  دنک  یمن  بلط  ار  ادخ  زج  ملاع  رد  ناسنا  هک  روط  نامه  دـنلفاغ ، تارثک ،  تقلخ و 
وت ناسنا  يا  (، ) 1119  ) هیقالمف احدک  کبر  یلا  حداک  کنا  ناسنالا  اهیا  ای  دیامرف : یم  هنیمز  نیا  رد  میرک  نآرق  دـشاب ، یمن  یلاعت  قح 

و هللا دنتـسه : نینچ  نیا  زین  تادوجوم  ریاـس  میرک  نآرق  رظن  هب  هتبلا  ینک )  تاـقالم  ار  وا  اـت  يور  یم  تراـگدرورپ  يوس  هب  تمحز  اـب 
تسادخ و يارب  طقف  تساهنآ  نیب  رد  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  تیکلام  و  (، ) 1120  ) ریصملا هیلا  امهنیب و  ام  ضرالا و  تاومسلا و  کلم 
هب اهنآ  نکل  دـش ، هتفگ  هک  تسانعم  نیمه  ناش ،  یقیقح  يانعم  هب  وا  هب  تشگزاب  دـنوادخ و  تیکلاـم  اریز  تسوا )  يوس  هب  تشگزاـب 

یناملظ و ياهباجح  وا  ریغ  هب  تالاغتـشا  نکل  دنک  ادیپ  نشور  ياهیهاگآ  نآ ،  هب  دناوت  یم  ناسنا  دنرادن و  نشور  یهاگآ  تقیقح  نیا 
ةرخآلا نع  مه  ایندلا و  ةویحلا  نم  ارهاظ  نوملعی  دیامرف : یم  مدرم  تیرثکا  هرابرد  میرک  نآرق  هک  روط  نامه  دندرگ  یم  وا  يارب  ینارون 
تاقلعت عطق  گرم و  ماگنه  ارهق  تلفغ  هدرپ  نیا  و  دـنلفاغ ) ترخآ  زا  ناشیا  دـنناد و  یم  ار  ایند  تایح  زا  يرهاظ  (، ) 1121  ) نولفاغ مه 

كرـصبف كءاطغ  کنع  انفـشکف  اذه  نم  ۀلفغ  یف  تنک  دقل  دـیامرف : یم  هک  روط  نامه  دور ، یم  رانک  همه  بلق  ناگدـید  زا  یهلا  ریغ 
هدش نیبزیت  زورما  تا  هدید  میدز و  رانک  ار  تا  هدرپ  سپ  تمایق -  قیاقح  روما -  نیا  زا  يدوب  تلفغ  رد  قیقحتب  (، ) 1122  ) دیدح مویلا 

ار ناشیا  قح  يازج  دنوادخ  زورنآ  (، ) 1123  ) نیبملا قحلا  وه  هللا  نا  نوملعی  قحلا و  مهنید  هللا  مهیفوی  ذـئموی  دـیامرف : یم  زین  و  تسا ) 
عرـش و زا  قیقد  تیعبت  یناسفن و  تادهاجم  اب  يا  هدع  لاح  نیع  رد  تسا )  هدوب  راکـشآ  قح  دنوادخ  هک  دـنمهف  یم  ناشیا  دـهد و  یم 
دنوش و یم  رونم  یهلا  راونا  هب  دننک و  یم  ادیپ  هللا  یلا  عاطقنا  هتفر و  رانک  ناشبلق  هدـید  ولج  زا  اه  هدرپ  نیا  یناسفن ،  ياهاوه  ندز  رانک 

عاطقنالا لامک  یل  به  یهلا  دننک : یم  ضرع  دنوادخ  هب  لمع  راتفگ و  لاح و  نابز  اب  دننک و  یم  هدـهاشم  تمایق  زا  لبق  ار  قیاقح  نیا 
زعب ۀقلعم  انحاورا  اریـصت  ۀمظعلا و  ندعم  یلا  لصتف  رونلا  بجح  بولقلا  راصبا  قرخت  یتح  کیلا  اهرظن  ءایـضب  انبولق  راصبا  رنا  کیلا و 
ریغ زا  ندـیرب  لامک  نم  هب  ایادـخ  (، ) 1124  ) اـفرحنم كاوس  نع  اـفراع و  کـل  نوکاـف  جـهبالا  كزع  رونب  ینقحلا  یهلا و  کسدـق ... 

ندـعم هب  هدـیرد و  ار  ینارون  ياه  هدرپ  اهلد  ياهمـشچ  ات  نک  نشور  وتب  شهاگن  وترپ  هب  ار  اـم  لد  ياهمـشچ  نک و  تیاـنع  ار  تدوخ 
موش فراع  وت  هب  ات  نک  قحلم  تتزع  ناشخرد  رون  هب  ارم  ایادخ  دوش ... قلعتم  تتزع  سدقم  ماقم  هب  ام  ياهحور  دوش و  لصتم  تتمظع 

هدرک و روهظ  ینافرع  ياه  هوشغ  تروص  هب  هک  تسا  یتعاس  ای  يا  هظحل  اـبلاغ  یبلق  تادـهاشم  نیا  لوصح  منادرگ )  يور  وت  ریغ  زا  و 
هب دوش  یم  يوق  اهنآ  اجیردت  نکل  دشاب  هتشاد  ار  اهنآ  دناوت  یمن  تسا و  غراف  يا  هرمزور  ياهتیلاعف  تالاغتـشا و  زا  لاح  نآ  رد  کلاس 

تقیقح رد  دنک و  عمج  دوخ  يا  هرمزور  ياهتیلاعف  اب  ار  صاخ  تاهجوت  نآ  دناوت  یم  هدرک و  ادـیپ  يدوجو  هعـس  صخـش  هک  يا  هنوگ 
نآ دوش و  یم  لصاح  یهلا  ءایلوا  زا  يردان  دارفا  يارب  تالامک  نیا  لوصح  دنیب ، یم  هدش  هدایپ  ار  دوخ  یبلق  تادـهاشم  اهتیلاعف  نیا  رد 
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دنچ ره  دـنک  یم  روهظ  یـصاخ  ياـهتیفرظ  رد  هک  دـنوادخ  میقتـسم  تیاـنع  اـب  هکلب  ندروآ  تسد  هب  ندرک و  بسک  تروـص  هب  هن  مه 
مکییحی و امل  مکاعد  اذا  لوسرلل  اوبیجتـسا هللا و  اونمآ  نیذـلا  اهیا  اـی  دـیامرف : یم  میرک  نآرق  هک  روط  ناـمه  تسا  یبسک  نآ  تامدـقم 

دناوخ یم  هک  یماگنه  دینک  تباجا  ار  شلوسر  ادخ و  نینم ،  ؤم  يا  (، ) 1125  ) نورـشحت هیلا  هنا  هبلق و  ءرملا و  نیب  لوحی  هللا  نا  اوملعا 
هب دوش و  یم  لئاح  شبلق  ناسنا و  نیب  ادخ  هک  دینادب  و  ار -  امـش  دنک  هدنز  هک  يزیچ  يوس  هب  دنک -  هدنز  ار  امـش  هکنیا  يارب  ار  امش 
 - یهلا قیفوت  هب  تسوا  راـک  نم ،  ؤم  تباجتـسا  هک  دوـش  یم  هدافتـسا  رگید  ( 1126  ) تاـیآ هیآ و  نیا  زا  دـیوش ) یم  روشحم  وا  يوـس 

شبلق ناسنا و  نیب  یلاعت  قح  ندوب  لئاح  تقیقح  هب  ندیسر  ءایحا و  یلو  یجراخ -  یلخاد و  بابسا  زا  یلماکت  ریس  يارب  بابـسا  داجیا 
وا ياضر  هب  هک  یناسک  هب  تبسن  لاعتم  دنوادخ  جارعم  ثیدح  رد  و  تسا ،  یلاعت  قح  هطساو  هب  تسا ،  هللا  یلا  رـشح  تقیقح  نامه  هک 

حورلا اهتیا  اهل  لاقی  مث  هلقع ...  ماقم  نموقال  یتفرعمب و  هلقع  نقرغتـسال  و  دـیامرف : یم  وا ، هب  یـصاخ  ياهتیانع  نایب  زا  سپ  دـننک  لمع 
هللا لوقیف  کنم  فئاخ  ۀیاغلا  هدـه  یلا  ینتقلخ  ذـنم  انا  ایندـلاب  یل  ملعال  کلالج  کتزع و  يدیـس و  یهلا و  لوقتف  ایندـلا  تکرت  فیک 
نم تقو  یف  کنیب  ینیب و  بجحاال  یلالج  یتزع و  لج و  زع و  هللا  لاقف  یعم ...  کحورب  ایندلا و  یف  كدـسجب  تنک  يدـبع  تقدـص 

وا لقع  ياج  منک و  یم  متفرعم  رد  قرغ  ار  وا  لقع  امتح  و  (، ) 1127  ) یئابحاب لعفا  کلذک  تئش و  تقو  يا  یلع  لخدت  یتح  تاقوالا 
تزع و هب  نم !  يالوم  ادـخ و  يا  دـیوگ : یم  وا  يدرک ؟  كرت  ار  اـیند  هنوگچ  حور ؛  يا  دوش : یم  هتفگ  حور  هب  سپـس  منیـشن ...  یم 

تـسار دیامرف : یم  دنوادخ  سپ  مکانـسرت ،  وت  زا  نونکات  يدرک  قلخ  ارم  هک  یلوا  زا  مرادـن و  یهاگآ  ایند  هب  نم  هک  دـنگوس ، تلالج 
نیب هک  دنگوس  ملالج  تزع و  هب  دیامرف : یم  لج  زع و  دنوادخ  سپ  نم ...  اب  تحور  اب  يدوب و  ایند  رد  تندـب  اب  وت  ما  هدـنب  ییوگ  یم 

ماجنا مناتـسود  هب  تبـسن  ار  راک  نینچ  نیا  يوش و  دراو  نم  رب  یتساوخ  تقو  ره  هکنیا  ات  موش  یمن  عناـم  تقو  چـیه  رد  وت  نیب  مدوخ و 
یناسفن رمتـسم  تادهاجم  اب  دـیاب  ناسنا  هکلب  تسین  یـسک  ره  راک  قیاقح  هب  ندیـسر  هک  دوش  یم  هدافتـسا  زین  تانایب  نیا  زا  مهد )  یم 

اب زین  دهد و  یم  ماجنا  ار  ییایند  ياهتیلاعف  تسایند و  رد  هکنیا  اب  هک  دوش  يا  هنوگ  هب  ات  دـنک  هدامآ  ینابر  تاضافا  يارب  ار  شبلق  هنیمز 
یقالخا و لیاذر  ناهانگ و  زا  یبلق -  ياهباجح  هدش و  نوگرگد  نآ  رد  یلاعت  قح  فرصت  اب  وا  یبلق  دید  ملاع ،  عاضوا  ندروخن  مه  هب 

نادناخ مالسا و  یمارگ  یبن  هژیوب  مالـسلا  مهیلع  ءایبنا  دنک ، یم  هدهاشم  ار  هیدوجو  هیلاع  قیاقح  نآ  هتفر و  نیب  زا  یهلا -  ریغ  تالیامت 
لوصولا هللا  انقزر  . ) دـنریگ یم  رارق  يدـعب  هلحرم  رد  عبتلاب و  نارگید  دنتـسه و  قیاقح  هب  ندیـسر  سءار  رد  مالـسلا  مهیلع  شنیموصعم 

 (. مالسلا مهیلع  هلآ  دمحمب و  ماقملا  اذهب 

یهلا نافراع  تمظع 

رتهب و كرد  نیا  رادقم  ره  تسا و  نید  فراعم  هب  تبـسن  وا  كرد  لقع و  هجرد  هب  ناسنا  تمظع  شزرا و  تنـس ،  نآرق و  هاگدـید  زا 
هک تسا  يزیچ  نآ  لقع  : ) دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تهج  نیا  زا  دنک ، یم  ادـیپ  شزرا  زین  وا  قالخا  لامعا و  دـشاب  رت  قیمع 

: دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نـب  یـسوم  ماـما  و  (( 1128) دوـش بسک  تشهب  نآ  هطـساو  هب  دوـش و  یگدـنب  نآ  اـب  ناـبرهم  دـنوادخ 
داتـسرفن ار  يربمایپ  چیه  دنوادخ  تسلهاج و  يرادیب  زا  رترب  لقاع  باوخ  دومرفن ، میـسقت  لقع  زا  رترب  يزیچ  شناگدـنب  نیب  دـنوادخ  )

زا هکنیا  رگم  درکن  ءادا  ار  دنوادخ  ضیارف  زا  يا  هضیرف  يا  هدـنب  هدوب و  نارگـشالت  یمامت  شالت  زا  رترب  شلقع  دوب و  لقاع  هکنیا  رگم 
هک دنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  و  (( 1129  -) درک ادیپ  وا  هب  تبسن  لقع  تفرگ  مهف  لقع و  وا 

ضرع مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هب  دـیوگ  يوار  یتیاور  رد  و  (( 1130  ) لقع زا  رترب  يزیچ  هب  دـشن  یگدـنب  لج  زع و  دـنوادخ  : ) دومرف
هب باوث  اـنامه  دومرف : مناد ،  یمن  متفگ  تسا ؟  هنوگچ  شلقع  دوـمرف : تسا ،  داـیز  ردـقچ  شتلیـضف  نید و  تداـبع و  ینـالف   : ) مدرک

ماقم تلزنم و  مدنزرف  : ) دومرف هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یتیاور  رد  و  (( 1131  ) تسا لقع  هزادنا 
نامیا هجرد  تیاهن  هب  نم  ؤم  اهتیاور  ندیمهف  اب  و  تسا ،  تیاور  نتسناد  نامه  تفرعم  اریز  سانشب  شتخانش  تیاور و  هزادنا  هب  ار  هعیش 
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تـسوا تخانـش  هزادـنا  هب  صخـش  ره  هزادـنا  شزرا و  هک :  متفای  نآ  رد  مدرک و  هاگن  مالـسلا  هیلع  یلع  باتک  رد  اـنامه  دور ، یم  ـالاب 
یم لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلا  مهیلع  شناردپ  هطـساو  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  تیاور  رد  و  (( 1132)
یم تازاـجم  شلقع  هب  ناـسنا  اریز  تسا ،  هنوگچ  شلقع  دـینیبب  دـیدش ، رادربـخ  یـسک  لاـح  ندوب  بوـخ  زا  یتـقو  : ) دوـمرف هک  دـنک 

رد ار  شلقع  ناسنا  رادـقم  ره  هک  دوش  یم  نشور  ناسنا ،  تلیـضف  شزرا و  كالم  اب  هطبار  رد  ینارون  تاـشیامرف  نیا  اـب  (( 1133) دوش
شزرا زا  دنک  یگدنب  ار  وا  مالـسلا  مهیلع  شئایلوا  وا و  هیلامک  فاصوا  یلاعت و  قح  زا  قیقد  كرد  اب  ات  ددـنبب  راک  هب  نید  فراعم  مهف 

ار نید  فراعم  هدرک و  ادیپ  ار  تینارون  مهف و  زا  يرگید  بتارم  دنک ، یگدنب  هنوگ  نیا  هب  ار  ادـخ  هک  یـسک  تسا و  رادروخرب  ییالاو 
نایعیش نیاربانب  دوب ، دنهاوخ  ملاع  غباون  زا  مظعا و  ریـسکا  دارفا  زا  هتـسد  نیا  هک  دنک  یم  كرد  ینادجو  يروضح و  ملع  اب  امیقتـسم و 

نیرتـالاب تسا و  یبتارم  ناـشیا  نیب  نکل  دـنرادروخرب  ( 1134  ) یمهم تازاـیتما  زا  اـهناسنا  رگید  هب  تبـسن  دـنچ  ره  مالـسلا  مهیلع  همئا 
دنـسرب شئایلوا  یلاعت و  قح  زا  یبلق  ینادـجو و  ياهتفرعم  نآ  هب  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  لماک  تیعبت  رثا  رد  هک  دـنراد  یناسک  ار  بتارم 

دراو ترـضح  رب  یـصخش  : ) دنا هدومرف  رکذ  یلک  روط  هب  ار  بتارم  نیا  ینالوط  تیاور  کی  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  روط  نامه 
یمن تسود  ار  ادخ  يا  هدنب  دومرف : وا  هب  ترضح  متسه ،  امـش  نیبحم  زا  درک : ضرع  یتسه ؟  یهورگ  هچ  زا  دومرف : لا  ؤس  وا  زا  دش و 

وا هب  سپـس  دنک ، یم  بجاو  شیارب  ار  تشهب  هکنیا  رگم  دراد  یمن  تسود  ار  وا  دنوادخ  دراد و  تسود  ار  وا  دـنوادخ  هکنیا  رگم  دراد 
امش نیبحم  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  درک : ضرع  ترضح  نآ  هب  ریدس  دش ، تکاس  صخش  نآ  یتسه ؟  ام  نیبحم  زا  کی  مادک  زا  دومرف :

انطاب ار  ام  یهورگ  و  دنرادن ، تسود  نطاب  رد  هتشاد و  تسود  رهاظ  رد  ار  ام  يا  هتسد  دنا : هتسد  هس  رب  دومرف : ترضح  دنا ؟ هتـسد  دنچ 
بآ زا  هک  دنتـسه  رترب  هورگ  ناـشیا  دـنراد ، تسود  رهاـظ  نطاـب و  رد  ار  اـم  يا  هدـع  و  دـنرادن ، تسود  رهاـظ  رد  یلو  دـنراد  تـسود 

عاونا يرادن و  رقف و  دنرترب  هورگ  ناشیا  سپ  دنتسه  بابسالا  ببسم  باطخلا و  لصف  باتک و  لیوءات  هب  ملاع  هدیـشون و  تارف  ياراوگ 
زا يا  هدع  سپ  دنوش ، یم  ناحتما  لزلزتم و  هدیسر و  ناشیا  هب  اهیراتفرگ  تالکشم و  دسر ، یم  ناشیا  هب  اهبسا  تعرس  زا  رتعیرـس  اهالب 
یب ار  ریقف  هداد و  افش  ار  ضیرم  دنوادخ  ناشیا  هطساو  هب  دنوش ، یم  قرفتم  تسدرود  ياهرهش  رد  هدش ،  هتشک  يا  هدع  حورجم و  اهنآ 

نکل تسا ،  مک  ناشیا  ددـع  دـنوش و  یم  هداد  قزر  دراب و  یم  ناشیا  رب  ناراب  دـنوش و  یم  يرای  مدرم  ناشیا  هطـساو  هب  دـنک ، یم  زاـین 
ناششور یلو  دنراد  تسود  ارهاظ  ار  ام  هک  دنتـسه  ینییاپ  هتـسد  نیبحم  زا  مود  هورگ  و  دنراد ، ار  دنوادخ  دزن  تمظع  شزرا و  نیرتالاب 

دنراد تسود  انطاب  ار  ام  هک  دنتسه  طسو  هورگ  موس ،  هقبط  و  ام ، ررـض  رب  ناشریـشمش  تسام و  اب  ناشنابز  سپ  تسا ،  ناهاشداپ  شور 
راد و هزور  زور  رد  ناشیا  سپـس  دـندرک ، یمن  راهظا  ار  نآ  رهاظ  رد  دنتـشاد و  تسود  نطاب  رد  شاک  يا  دـنرادن و  تسود  ارهاظ  یلو 

یم ناشیاه  هرهچ  رد  ار  یگدـنب -  هفیظو  ماجنا  هب  لاغتـشا  لطاب و  تیـصعم و  لها  زا  يریگ  هراـنک  تیناـبهر -  رثا  هتـشاد ،  يزیخ  بش 
ترـضح رهاظ ، نطاب و  رد  متـسه و  امـش  نیبحم  زا  نم  سپ  درک : ضرع  صخـش  نآ  دنتـسه ، یلاعت  قح  زا  داـیقنا  میلـست و  لـها  ینیب ، 

؟  تسیچ اه  هناـشن  نآ  درک : ضرع  دـنوش ، یم  هتخانـش  اـهنآ  هب  هک  تسا  ییاـه  هناـشن  رهاـظ  نطاـب و  رد  اـم  نیبحم  يارب  اـنامه  دومرف :
دنا و هدرک  مکحم  ار  دنوادخ  دیحوت  ملع  دنا و  هتخانـش  شتفرعم  قح  ار  دیحوت  هک  تسا  نآ  شلوا  تسا و  يروما  نآ  دومرف : ترـضح 

يا درک : ضرع  ریدس  دنناد ، یم  ار  نآ  لیوءات  طیارـش و  قیاقح و  نامیا و  دودح  سپـس  دـنا ، هدروآ  نامیا  شتفـص  وا و  هب  نآ  زا  دـعب 
ؤس نامیا  زا  ات  دوبن  يا  هدننک  لا  ؤس  ریدس ، يا  هلب  دندومرف : ینک ؟  هیـصوت  تفـص  نیا  هب  ار  نامیا  هک  مدوب  هدینـشن  ادخ ، لوسر  دنزرف 

هچنآ دیتساوخ  رگا  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  درک : ضرع  ریدس  دشاب ؟ هتـشاد  دیاب  ار  یـسک  هچ  هب  نامیا  هک  دنادب  ات  تسیچ ؟  هک  دـنک  لا 
نامه وا  هک  یلک  تاروصت  اـب  اـهلد -  مهوت  اـب  ار  دـنوادخ  هک  دـنک  ناـمگ  هک  یـسک  دـندومرف ، ترـضح  دـییامن ؟ ریـسفت  دـیدومرف  ار 
بیع هب  قیقحتب  سپ  دسانش  یم  انعم  هن  مسا  اب  ار  ادخ  دنک  نامگ  هک  یسک  و  تسا ،  كرشم  وا  سپ  دسانـش  یم  دشاب -  یلک  تاروصت 

تسا و هدش  لئاق  کیرـش  ادخ  اب  سپ  دنک  یم  یگدنب  ار  انعم  مسا و  دـنک  نامگ  هک  یـسک  و  تسا ،  ثداح  مسا  اریز  تسا  هدرک  رارقا 
تفص و دنک  نامگ  هک  یسک  تسا و  هداد  هلاوح  بیاغ  رب  سپ  كاردا  اب  هن  دنک  یم  یگدنب  تفص  اب  ار  ادخ  هک  دنک  نامگ  هک  یـسک 

هللا نیما  ترایز  حرش  نیتبخم : www.Ghaemiyeh.comيامیس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 155 

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


ار فوصوم  دنک  نامگ  هک  یـسک  و  تسا ،  فوصوم  زا  ریغ  تفـص  اریز  تسا  هدرک  لاطبا  ار  دیحوت  سپ  دنک  یم  یگدـنب  ار  فوصوم 
دیحوت هار  سپ  دش : ضرع  تسا  هتـسادن  ار  دنوادخ  هزادـنا  قح  هتـسناد و  کچوک  ار  گرزب  دوجوم  سپ  تسا  هدومن  هفاضا  تفـص  هب 

لبق تسا  رضاح  هک  يزیچ  تقیقح  تخانش  انامه  تسا ،  دوجوم  ندمآ  نوریب  هار  تسا و  نکمم  ثحب  هار  دندومرف : ترضح  تسیچ ؟ 
تخانش تقیقح  هنوگچ  دش : لا  ؤس  دشاب ، یم  شدوخ  تخانش  زا  لبق  بیاغ ،  دوجوم  تفص  تخانش  دوب و  دهاوخ  شتفص  تخانش  زا 

یم وا  هب  ار  تدوخ  ار و  شملع  ینادیم  یسانش و  یم  ار  وا  دندومرف : ترـضح  دشاب ؟ یم  شتفـص  تخانـش  زا  لبق  رـضاح  یـش ء  دوجو 
ناردارب هک  روط  ناـمه  تسوا  هب  وا و  يارب  تسه  تدوخ  رد  هچنآ  یناد  یم  یـسانش و  یمن  تدوخ  زا  تدوخ  هب  ار  تدوـخ  یـسانش و 

هب ار  وا  دنتخانش و  وا  هب  ار  وا  سپ  تسا ،  مردارب  نیا  مفـسوی و  نم  تفگ :  یفـسوی ؟  وت  ایآ  دنتفگ : وا  هب  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح 
دیناوت یمن  دـیوگ : یم  ار  ادـخ  ینیب  یمن  ایآ  دـندرک  تابثا  یلک  تاروصت  اب  ناشلد -  مهوت  اب  ناـشدوخ  اـب  ار  وا  هن  دنتخانـشن و  وا  ریغ 

يوه و لابند  ات  دـیمانب  قحم  ار  نآ  هک  دـینک  بصن  ار  یماـما  ناـتدوخ  فرط  زا  دـیناوت  یمن  دـیوگ : یم  دـیهد ، دـشر  ار  اـهغاب  تخرد 
، دنک یمن  رظن  ناشیا  هب  تمایق  زور  دیوگ و  یمن  نخس  ناشیا  اب  ادخ  هتسد  هس  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  سپس  دشاب ، امش  هتساوخ 
ار یماما  ینعی  تسا  هتـشاکن  ار  نآ  ادخ  هک  دراکب  ار  یتخرد  هک  یـسک  تسا ،  كاندرد  باذع  اهنآ  يارب  دنک و  یمن  كاپ  ار  ناشیا  و 
ود نیا  يارب  هک  دنک  نامگ  یسک  و  تسا ،  هدومن  بصن  ار  وا  ادخ  هک  ار  یسکنآ  دنک  راکنا  ای  هدرکن ،  بصن  ار  وا  ادخ  هک  دنک  بصن 

ار هچنآ  دنک  یم  رایتخا  دنک و  یم  قلخ  دهاوخب  هچنآ  تراگدرورپ  و  تسا :  هدومرف  دـنوادخ  اققحم  و  تسا ،  مالـسا  رد  یمهـس  هتـسد 
یقیقح ناـفراع  تمظع  شزرا و  لاـمجا  روـط  هب  هک  تسا  نآ  ینـالوط  تیاور  نـیا  رکذ  زا  ضرغ  ((. 1135) دـننک یم  رایتخا  ناشیا  هک 
باـتک شدوخ  تسا و  باـتک  نیا  دـح  زا  رتـالاب  تیاور  نیا  ریـسفت  حیـضوت و  دـنچ  ره  دوش  هتخانـش  نارگید  زا  ناـشزایتما  دـنوادخ و 

 ، نتفرگ رارق  یهلا  یبرم  تیبرت  تحت  رد  ای  يدنوادخ  هصاخ  تیانع  اب  مه  نآ  یبلق ،  هدهاشم  اب  زج  نآ  تقیقح  دبلط و  یم  ار  یلقتـسم 
ریغ اریز  دشاب  یم  وا  هب  وا  ریغ  تخانش  دوش و  یمن  هتخانش  شدوخ  ریغ  هب  اتقیقح  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  نآ  شا  هصالخ  تسین ،  رسیم 
نآ رب  هوالع  دشاب  هتشادن  ملع  هب  ملع  دنچ  ره  دسانش  یم  هدرک و  دروخرب  تسا  طیحم  هک  يدوجوم  اب  لوا  ناسنا  دنتـسه و  وا  طاحم  وا 
نیا زا  ریغ  هب  وا  یگدنب  درک و  یگدنب  تخانـش و  دوش  یم  ریبعت  دحا -  هللا  وه  لق  تیدـحا -  هب  نآ  زا  هک  هقلطم  تدـحو  هب  دـیاب  ار  وا 

رهاظ و رد  هک  دنتـسه  یعقاو  نیدحوم  مالـسلا  مهیلع  همئا  لماک  یقیقح و  نیبحم  یفخ و  كرـش  هب  تسا  دولآ  كرـش  یگدنب  تروص 
یهلا هدارا  ربارب  رد  قلطم  میلـست  و  دـنهاوخ ، یم  هدوب و  دـنهاوخ ، یم  دنتـسه و  ناـشیا  هک  يروـط  نآ  هتـشاد و  تسود  ار  ناـشیا  نطاـب 

 . تسا دوجوم  تیاور  نیا  نیماضم  هب  يرگید  ( 1136  ) تیاور دنتسه ،

دنوادخ زا  نافراع  لد  ندوب  نالان 

دنوادخ زا  نافراع  لد  ندوب  نالان 

و شتافص -  ءامسا و  یلاعت و  قح  ملاع -  نیا  قیاقح  هب  تبسن  وا  كرد  رادقم  هب  ناسنا  تمظع  هک  دیآ  یم  تسد  هب  هتـشذگ  تانایب  زا 
تـسا كرد  نیا  قدص  هناشن  هک  دراد  لابند  ار  یلمع  یحور و  راثآ  کی  كرد  نیا  زا  رادـقم  ره  لاح  ره  هب  تسا ،  كرد  نیا  تیفیک 

سرت تلاح  تسا ،  یلاعت  قح  اب  طابترا  ندرک  هدایپ  ظفح و  هب  تبـسن  ینارگن  لد  سرت و  تلاح  نآ ،  دنمـشزرا  مهم و  تالاح  زا  یکی 
ياهتیانع یلاعت و  قح  هب  نامیا  فعض  هناشن  تسا و  يدنـسپان  مومذم و  تلاح  نینم  ؤم  يارب  نآ ،  نداد  تسد  زا  ملاع و  روما  هب  تبـسن 

هیلع قداص  ماما  تهج  نیا  زا  تسوا ،  اب  ناـشطابترا  تیفیک  ادـخ و  زا  اـهنآ  سرت  نکل  دـش ، نآ  ثحب  هتـشذگ  ياـهزارف  رد  هک  تسوا 
وجری فاـخی و  اـمل  ـالماع  نوکی  یتح  اـیجار  اـفئاخ  نوکیـال  اـیجار و  اـفئاخ  نوکی  یتح  اـنم  ؤم  نم  ؤملا  نوکیـال  دـیامرف : یم  مالـسلا 

یم هچنآ  هب  تبسن  هکنیا  رگم  دشاب  یمن  راودیما  كانـسرت و  دشاب و  راودیما  كانـسرت و  هکنیا  رگم  دشاب  یمن  نم  ؤم  نم  ؤم  (، ) 1137)
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نم ؤم  : ) دیامرف یم  ترـضح  نآ  تهج  نیا  زا  نامیا ،  روهظ  يارب  تسا  كرحم  یلاعت  قح  زا  فوخ  دنک ) لمع  تسا  راودـیما  دـسرت و 
هک يروـما  دـناد  یمن  هک  شا  هدـنامیقاب  رمع  و  دـنک ، یم  هچ  نآ  رد  دـنوادخ  هک  دـناد  یمن  هک  شا  هتـشذگ  هاـنگ  تسا ،  سرت  ود  نیب 

و (( 1138) دنک یمن  حالـصا  ار  وا  نآ  زج  تسا و  فئاخ  هکنیا  رگم  دنک  یمن  حبـص  وا  سپ  دهد  یم  ماجنا  دـشاب  یم  شتکاله  بجوم 
فوخ نآ  دـبلط و  یم  ار  شدوخ  اب  بسانم  فوخ  نآ ،  زا  هجرد  ره  تسا و  یتاجرد  ياراد  یلاعت  قح  هب  تبـسن  تفرعم  ناـمیا و  نوچ 
فوخ تاجرد  تفرعم  تاجرد  تبـسانم  هب  تهج  نیا  زا  دراذـگ ، یم  تفرعم  نامیا و  توق  رد  ریثءات  شراثآ ،  روهظ  اب  دراد و  يراـثآ 

. دوش یم  رکذ  الامجا 

باذع زا  سرت  تهج  هب  دنوادخ  زا  سرت  فلا - 

زا سرت  هنـسح و  راثآ  بترت  باوث و  هب  دـیما  شتاروتـسد  ندرک  هدایپ  ریـسم  رد  نم  ؤم  ياـهناسنا  یمومع  ییادـتبا و  تیبرت  يارب  مالـسا 
هب تفـص  ود  نیا  اب  تسا و  هدـش  هدـیرفآ  عامط  ناسنا  اریز  دـنک  یم  هدـنز  ناشیا  رد  فلخت  تروص  رد  ار  هورکم  راـثآ  بترت  باـقع و 
وا یگدنب  یتعاطا  نینچ  تهج  نیا  زا  دشاب  هتـشاد  وا  هداد  هب  عمط  شا ،  هدنب  دهاوخ  یم  لاعتم  دنوادخ  دوش و  یم  بیغرت  لامعا  فرط 

تانایب رد  تهج  نیا  زا  دربب ، رتالاب  ار  شا  هزیگنا  دـناوتب  هدرک و  ادـیپ  تینارون  اجیردـت  ات  نییاپ ،  هزیگنا  نیا  اـب  نکل  دوش  یم  بوسحم 
اب ار  دوخ  راک  یهاگ  زین  مالـسلا  مهیلع  نید  ءایلوا  تسا و  هدش  رکذ  هئیـس  هنـسح و  لامعا  يارب  باقع  باوث و  همه  نیا  تنـس ،  نآرق و 

یلام نآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  تهج  نیا  زا  ار ، رتالاب  هبترم  مه  دنراد و  ار  نامیا  زا  نییاپ  هبترم  مه  اهنآ  اریز  دننک  یم  حرطم  هزیگنا  نیا 
تـشهب هب  ار  وا  هکنیا  اـت  یهلا  هجو  بلط  يارب  (، ) 1139  ) ۀـنمالا هب  هیطعی  ۀـنجلا و  هب  هجلویل  هللا  هجو  ءاغتبا  دـسیون : یم  درک  شفقو  هک 

تـسا هدوب  درم  نیا  يارب  اه  هلان  هیرگ و  همه  نیا  دندیـسرت و  یم  یهلا  باذع  زا  اعقاو  ناشیا  و  دهد ) وا  هب  باذـع  زا  ناما  دـنک و  لخاد 
تیـصعم رگا  هک  وگب  مدرم  هب  : ) دـیامرف یم  شربماـیپ  هب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  روط  ناـمه  دنتـسناد  یم  یهلا  بضغ  رهظم  ار  باذـع  اریز 

تـسا رهاظ  بلطم  نیا  لیمک  ياعد  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانخـس  رد  و  (، 1140  ) مسرت یم  گرزب  زور  باذـع  زا  منکب  ار  مراـگدرورپ 
یل فیکف  يدیس  ای  ضرالا  تاومسلا و  موقتال  ام  اذه  کتطخس و  کماقتنا و  کبـضغ و  نع  الا  نوکیال  هنال  دنک : یم  ضرع  هک  اجنآ 

یمن همـشچرس  وت  طخـس  ماـقتنا و  بضغ و  زا  زج  تباذـع  اریز  (، ) 1141  ) نیکتـسملا نیکـسملا  ریقحلا و  لیلذلا  فیعـضلا  كدبع  انا  و 
منک و تمواقم  مناوتب  نم  هنوگچ  سپ  میـالوم  يا  دـننک  تمواـقم  شربارب  رد  دـنناوت  یمن  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسا  يرما  نیا  دریگ و 

رهاظ هتـشاد و  ار  تلاح  نیا  ناشیاهاعد  رد  زین  رگید  همئا  و  متـسه )  وت  هراچیب  نیکـسم و  کچوک و  لیلذ و  فیعـض و  هدنب  هکنآ  لاح 
بیغرت يارب  ناشیا  نیا ،  رب  هوالع  هیداجس  هفیحص  ياهاعد  زا  یـضعب  هزمحوبا و  ياعد  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هژیوب  دنا  هدرک  یم 

یم شرکـشل  ناهدـنامرف  زا  یکی  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  الثم  دـندرک و  یم  ءاقلا  ناـشیا  رد  ار  هزیگنا  نیا  حـلاص  لاـمعا  ماـجنا  هب  نارگید 
وت رب  لاـعتم  دـنوادخ  هچنآ  رد  ار  تناـج  (، ) 1142  ) هباقع نم  افوختم  هباوث و  اـیجار  کـیلع ،  هللا  ضرتفا  اـمیف  کـسفن  لذـتبا  و  دـسیون :

 (. هتشاد شباقع -  زا  سرت  باوث و  هب  دیما  يارب  هک -  یلاح  رد  دنک -  لذب  تسا  هدرک  بجاو 

وا تمظع  تهج  هب  دنوادخ  زا  سرت  ب - 

اب طاـبترا  رد  شیناـسفن  تـالاح  سپـس  هدـش و  رت  يوق  شناـمیا  درک ، تعاـطا  یلبق  هزیگنا  اـب  ار  دـنوادخ  نم ،  ؤم  ناـسنا  هکنیا  زا  سپ 
، دوش یم  وا  درمت  زا  عنام  كرد  نیا  دـنک و  كرد  دـناوت  یم  ار  وا  تمظع  وا و  روضح  دوش و  یم  رت  يوق  وا  هب  شکرد  ینعی  دـنوادخ ،

ناشیا يالاب  رد  هک  شراگدرورپ  زا  (، ) 1143  ) نورم ؤی  ام  نولعفی  مهقوف و  نم  مهبر  نوفاخی  دـیامرف : یم  هکئالم  هراـبرد  تهج  نیا  زا 
روهقم یکچوک و  وا و  تمظع  یلاعت و  قح  تیقوف  هب  ناشیا  هجوت  دـنهد ) یم  ماجنا  دوش  یم  رما  نآ  هب  هک  ار  هچنآ  دنـسرت و  یم  تسا 

سرت و تلاح  نینچ  دنـسرب  نامیا  ملع و  نیا  هب  رگا  زین  نارگید  هک  روط  نامه  دوش ، یم  یلاعت  قح  زا  ناـشتعاطا  رب  كرحم  ناـشندوب ، 
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يوءاملا یه  ۀـنجلا  ناف  يوهلا  نع  سفنلا  یهن  هبر و  ماقم  فاخ  نم  اما  و  دـیامرف : یم  میرک  نآرق  هچناـنچ  دـنراد  یلاـعت  قح  زا  ار  عزف 
یم زین  و  تسوا )  هاـگیاج  تشهب  سپ  دـنک  یهن  یتـسرپ  يوـه  زا  ار  سفن  دـسرتب و  شراـگدرورپ  ماـقم  زا  هـک  یـسک  اـما  و  (، ) 1144)
هیلع قداص  ماما  و  دوب ) دهاوخ  تشهب  ود  دسرتب  شراگدرورپ  ماقم  زا  هک  یسک  يارب  و  (، ) 1145  ) ناتنج هبر  ماقم  فاخ  نمل  و  دیامرف :

نع کلذ  هزجحیف  رـش  وا  ریخ  نم  هلمعی  ام  ملعی  هلعفی و  لوقی و  ام  عمـسی  هاری و  هللا  نا  ملع  نم  دیامرف : یم  هیآ  ود  نیا  نییبت  رد  مالـسلا 
یم دنیب و  یم  ار  وا  دنوادخ  هک  دـنادب  هک  یـسک  (، ) 1146  ) يوهلا نع  سفنلا  یهن  هبر و  ماقم  فاخ  يذـلا  کلذـف  لامعالا  نم  حـیبقلا 

 ، حیبق راک  زا  دوش  عنام  ار  وا  ملع  نیا  سپ  دهد  یم  ماجنا  رـش  ای  ریخ  زا  هچنآ  دناد  یم  دهد و  یم  ماجنا  دـیوگ و  یم  هک  ار  هچنآ  دونش 
تفرعم زا  یملع  فوخ و  نینچ  نیا  دـنک ) یم  یهن  سوـه  يوـه و  زا  ار  سفن  هتـشاد و  سرت  شراـگدرورپ  ماـقم  زا  هک  تسا  یـسک  وا 

هللا فاخ  نم  هللا و  فاخ  هللا  فرع  نم  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  روط  ناـمه  دریگ  یم  همـشچرس  یلاـعت  قح  زا  ییـالاب 
 - دنک یم  كرت  ار  ایند  شسفن  دیـسرت ، وا  زا  هک  یـسک  دسرت و  یم  وا  زا  تخانـش  ار  ادخ  هک  یـسک  (، ) 1147  ) ایندـلا نع  هسفن  تخس 

رتشیب وا  هب  تبـسن  شـسرت  دنوادخ  هب  مدرم  نیرت  ملاع  : ) دـیامرف یم  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  درادـن )-  نآ  هب  هنوگ  فدـه  هجوت 
اهنآ تامدقم  لیصحت  اب  دنچ  ره  دننک  یم  یتفرعم  فوخ و  نینچ  لیصحت  هب  بیغرت  ار  ناشباحصا  مالـسلا  مهیلع  همئا  و  (( 1148  ) تسا
روما زا  شتامدـقم  هکلب  دـشابن  یبسک  شدوخ  دراد و  لاـعتم  دـنوادخ  صاـخ  تیاـنع  هب  جاـیتحا  هبترم  نیا  لوصح  ارهاـظ  اریز  دـشاب - 

كاری و هناف  هارتال  تنک  نا  هارت و  کناک  هللا  فخ  دیامرف : یم  رامع  نب  قاحسا  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تهج  نیا  زا  تسا -  یبسک 
(، 1149  ) کیلع نیرظانلا  نوها  نم  هتلعج  دـقف  ۀیـصعملاب  هل  تزرب  مث  كاری  هنا  ملعت  تنک  نا  ترفک و  دـقف  كاریـال  هنا  يرت  تنک  نا 

سپ دـنیب  یمن  ار  وت  وا  هک  یـشاب  دـقتعم  رگا  و  دـنیب ، یم  ار  وـت  وا  ینیب  یمن  ار  وا  رگا  ینیب و  یم  ار  وا  هک  يا  هنوـگ  هب  سرتـب  ادـخ  زا  )
تبسن ناگدننیب  نیرت  کبس  زا  ار  وا  ینک .  یم  تیـصعم  ار  وا  اراکـشآ  سپـس  دنیب  یم  ار  وت  وا  هک  یناد  یم  رگا  يا و  هدش  رفاک  اققحم 

هاگ چیه  دـسرب  یلاعت  قح  هب  تبـسن  تفرعم  هبترم  هب  یـسک  رگا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  نیا  رد  تقد  اب  يا )  هداد  رارق  تدوخ  هب 
نیا زا  میرک  نآرق  تهج  نیا  زا  تسا ،  ینهذ  تاروـصت  لوـصح  ملع و  ماـقم  زا  ریغ  تـفرعم  ماـقم  دـنک و  یمن  تیـصعم  ار  وا  اراکـشآ 
یم وا  زا  وا  هب  ناملاع  ادخ  ناگدنب  نایم  زا  طقف  (، ) 1150  ) ءاملعلا هدابع  نم  هللا  یشخی  امنا  تسا ،  هدومرف  ریبعت  تیشخ  هب  فوخ  هجرد 

هب ینعم  مامت  هب  هدننک  عوجر  هدننک و  هبانا  یبلق  اب  دنتسه و  یقیقح  نینم  ؤم  زا  هتسج و  ( 1151  ) تعرس تاریخ  رد  هفیاط  نیا  و  دنسرت )
يازج باب  زا  یکی  دوش  یم  هداد  ناشیا  هب  هک  تشهب  ود  نآ  تسین  دـیعب  تانایب  نیا  هب  هجوت  اـب  و  ( 1152) دنور یم  وا  دزن  یلاعت ،  قح 
يارب (، ) 1154  ) دیزم انیدلو  اهیف  ؤاشی ن  ام  مهل  دـیامرف : یم  هروس ق  تایآ  هلابند  رد  هک  (، 1153  ) لضفت باب  زا  يرگید  دـشاب و  یهلا 

هار نآ  هب  نینم  ؤم  رگید  هک  تسا  یتشهب  رد  لوخد  فوخ  نینچ  نیا  رثا  تسا )  رتشیب  اـم  دزن  دـشاب و  یم  نآ  رد  دـنهاوخب  هچنآ  ناـشیا 
زا يا  هدـع  مییوگ  یم  هک  یتقو  دـننک  یم  بجعت  ام  زا  مدرم  : ) دـنک یم  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هب  يوار  تهج  نیا  زا  دـنرادن ،

، ءالع يا  دومرف : ترـضح  دنتـشهب ؟ رد  یهلا  يایلوا  اب  ناـشیا  سپ  دـنیوگ : یم  اـم  هب  دـنوش و  یم  تشهب  دراو  دـنیآ و  یم  نوریب  شتآ 
دنتـسین دنوادخ  ءایلوا  اب  ناشیا  دنگوس ، ادخ  هب  هن  دراد ، دوجو  تشهب  ود  تشهب ،  ود  نآ  زا  رت  نییاپ  و  دیامرف : یم  لاعتم  دنوادخ  انامه 

یم نم  ؤم  ایآ  مدرک :  ضرع  دندش ، یمن  تشهب  لخاد  هک  دندوب  رفاک  رگا  دنگوس  ادخ  هب  هن  دومرف : دـنرفاک ؟ ناشیا  ایآ  مدرک :  ضرع 
دارم دیاش  (( 1155) دنرفاک نم و  ؤم  نیب  نکل  دندش و  یمن  شتآ  رد  لخاد  دندوب  نم  ؤم  رگا  دنگوس  ادخ  هب  هن  دومرف : ترضح  دنشاب ؟
نیسح ماما  هک  دنتسه  ییایلوا  نآ  ناشیا  نیاربانب  دنتسین ، دنشاب ، هانگ  نودب  هک  یقیقح  نم  ؤم  ناشیا  هک  تسا  نیا  مالسلا  هیلع  ترـضح 

تبیه و سابل  هک  یسک  يا  (، ) 1156  ) نیرفغتسم هیدی  نیب  اوماقف  ۀیبیه  سبالم  هئایلوا  سبلا  نم  ای  دیامرف : یم  ناشیا  هرابرد  مالسلا  هیلع 
روط نامه  دوش  یم  دنوادخ  تدابع  شدوخ  یفوخ  نینچ  و  دـندومن ) مایق  رافغتـسا  تلاح  اب  وا  دزن  سپ  دـناشوپ  شئایلوا  هب  ار  شتمظع 

... دنـسرت یم  وا  زا  ادخ  هب  ناملاع  طقف  تسا ،  تدابع  زا  لج  زع و  دـنوادخ  زا  فوخ  تدـش  انامه  : ) دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک 
((. 1157) دشاب یمن  ناسرت  فئاخ  ناسنا  لد  رد  ندش  هدرب  مان  ندش و  فیرش  هب  تبحم  انامه 
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وا ریغ  هب  هجوت  تهج  هب  دنوادخ  زا  سرت  ج - 

ار شنامیا  لاعتم  دـنوادخ  درک  هدایپ  لمع  ماـقم  رد  ار  لوا  هلحرم  فوخ  درک و  لـمع  شناـمیا  ياـضتقم  هب  هکنیا  زا  سپ  نم  ؤم  ناـسنا 
شلامعا یهجوت  نینچ  اب  دبای و  یم  شرادرک  لامعا و  رب  رظان  ار  وا  هک  يا  هنوگ  هب  دنک  یم  شتمظع  هجوتم  ار  وا  هکنیا  ات  هدرک  رتدایز 

اب و  یلاعت ،  قح  تبحم  بلج  يارب  دوش  یم  یمزال  بوخ و  رایـسب  هنیمز  یـشور ،  نینچ  و  دهد ، یم  رارق  یهلا  ياضر  لیـصحت  يارب  ار 
ولج زا  یلاـعت  قح  ار  يرتـشیب  ياـه  هدرپ  دوش و  یم  هدوـشگ  وا  يور  هب  ناـمیا  زا  يرتـالاب  ياـه  هچیرد  شا ،  هدـنب  هب  تبـسن  وا  تبحم 
هدش رتدایز  یلاعت  قح  هب  تبـسن  شتفرعم  و  تشذگ -  لفاون  ضئارف و  برق  ثیدح  رد  هک  روط  نامه  دنز -  یم  رانک  وا  بلق  ناگدـید 
هیلع قداص  ماما  دوب  نینچ  نیا  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هک  روط  نامه  دهاوخب  ار  يزیچ  یلاعت  قح  ریغ  زا  تسین  رضاح  هک  ییاج  ات 
دورف شتآ  يوس  هب  هک  یلاح  رد  درک  تاقالم  اوه  رد  وا  اب  لیئربج  داتفا  دورمن  شتآ  هب  ترـضح  نآ  هک  یماگنه  : ) دـیامرف یم  مالـسلا 
نیمه زین  دـنوادخ  يارب  ار  وا  ندـش  لـیلخ  تلع  و  (( 1158) ریخ وت ، هب  اـما  دومرف : يراد ؟  یتجاـح  اـیآ  دـنک : یم  ضرع  وا  هب  دـمآ  یم 

زا تاـجن  تساوـخرد  سپـس  دـیحوت و  هروـس  ندـناوخ  ار  شتآ  زا  شندرک  ادـیپ  تاـجن  تلع  زین  و  ( 1159  ) تسا هدوـمرف  رکذ  تلاـح 
دهاوخ یپ  رد  ار  يراثآ  نینچ  ییاهتفرعم ،  نینچ  هب  ندیـسر  هک  تسا  نآ  رگنایب  روما  نیا  یماـمت  (، 1160  ) تسا هدومرف  نایب  دنوادخ ،
تیاده نیا  هک  تسا  هدنب  نامیا  هرهچ  زا  یفخ  ياهکرش  ندش  هدودز  یلاعت ،  قح  زا  ییاهتفرعم  نینچ  هب  ندیـسر  تقیقح  رد  و  تشاد ، 

اب ترـضح  نآ  تاجاجتحا  رکذ  زا  سپ  میرک  نآرق  تهج  نیا  زا  تفاـی  تیادـه  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هک  تسا  یـصاخ 
هدروآ و نامیا  هک  یناسک  ای -  نیکرشم  دیناد -  یم  رگا  دنتسه  تینما  هب  رتراوازس  هتـسد  ود  نیا  زا  کی  مادک  سپ  : ) دیامرف یم  شموق 

هیآ لیذ  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  (( 1161) دـنناگتفای تیادـه  ناشیا  هدوب و  تینما  ناشیا  يارب  دـندرکن  هدولآ  یملظ  چـیه  هب  ار  نآ 
میهاربا ترـضح  فینح  نید  ترـضح  نآ  و  (( 1162) دـننکن هدولآ  كرـش  هب  رگید  تیاور  رد  کش و  هب  ار  ناـمیا  : ) دـیامرف یم  هفیرش 

ادخ ریغ  يزیچ  ندوبن  هب  ار  ترضح  نآ  میلـس  بلق  نینچمه  و  ( 1163  ،) تسا هدومرف  نایب  يزیچ  هب  ندوبن  بوشم  هب  زین  ار  مالـسلا  هیلع 
هچ  ) دنک هجوت  يزیچ  ره  هب  هجیتن  رد  دشابن و  ادـخ  ریغ  بلق  رد  هک  یماقم  نینچ  هب  ندیـسر  هتبلا  ( 1164  ،) تسا هدومن  یفرعم  نآ ،  رد 

یمن ترضح  نآ  هب  رصحنم  دنیبن ، مئاق  یلاعت  قح  هب  زج  ار  نآ  اهنآ ) یتسه  هچ  اهنآ و  تالامک  تالاح و  هچ  تادوجوم و  لاعفا  راثآ و 
ادخ اب  هک  یبلق  هب  درادن ، یعفن  یـسک  لاح  هب  نآ  ریغ  تمایق  رد  هک  ار  میلـس  ( 1165  ) بلق مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تهج  نیا  زا  دشاب ،
مه تسا و  فینح  نید  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  نید  هتبلا  ( 1166  ) تسا هدومرف  ریـسفت  دشابن  نآ  رد  وا  ریغ  دنک و  تاقالم 
نا لق  دیامرف : یم  دـنک  یم  یفرعم  فینح  نید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نید  هکنیا  زا  سپ  میرک  نآرق  اریز  نآ ،  زا  رت  لماک 

عیمج زامن و  هک  وگب  (، ) 1167  ) نیملـسملا لوا  انا  ترما و  کلذب  هل و  کیرـش  نیملاعلا ال  بر  یتامم هللا  يایحم و  یکـسن و  یتالص و 
 ( مناملـسم نیلوا  نم  ما و  هدش  رما  نیا  هب  تسین و  وا  يارب  یکیرـش  تسا  نایملاع  راگدرورپ  دـنوادخ  يارب  مندرم  یگدـنز و  تادابع و 

مرکا لوسر  هکنیا  نایب  زین  و  یکیرـش ،  چیه  نتـشاد  نودـب  تسادـخ  يارب  گرم  تایح و  نوئـش  تادابع و  یمامت  هک  تقیقح  نیا  نایب 
لبق تسا و  هدشن  یفرعم  ناملسم  لوا  ناونع  هب  ءایبنا  ریغ  ءایبنا و  زا  ناشیا ،  زا  ریغ  هکنیا  لاح  تسا و  ناملسم  نیلوا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
دنا هدش  یفرعم  ناملسم  ناونع  هب  مالسلا  مهیلع  ( 1170) طول لیعامسا و  و  ( 1169  ) میهاربا و  ( 1168  ) حون ترضح  طقف  ترضح  نآ  زا 
نیا یمامت  هب  هجوت  اب  تسا  دارم  لاعتم  دنوادخ  ربارب  رد  روما  یمامت  رد  میلـست  هکلب  تسین  نآ  فراعتم  يانعم  مه  مالـسا  نیا  زا  دارم  و 
دنک لا  ؤس  وا  ریغ  زا  تسین  رـضاح  اهنت  هن  هک  دـسر  یم  ییاج  هب  ناسنا  یلاعت ،  قح  هب  یبلق  تفرعم  رظن  زا  هک  دوش  یم  مولعم  بلاـطم ، 

هب يدیحوت  هدهاشم  نینچ  هب  ندیـسر  دنامب و  یلا  ؤس  ات  ار  یتاذ  یتح  هن  ار و  يا  هیلامک  تفـص  هن  ار و  یلعف  هن  دنیب  یمن  ار  وا  ریغ  هکلب 
نآ هب  دـنوادخ  اریز  تسوا  ضحم  نیعباـت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبـن  هب  صتخم  لاـح ،  هن  ماـقم  تروص  هب  مه  نآ  قلطم و  روـط 

، ربمایپ يا  وگب  (، ) 1171  ) نیملسملا لوا  نوکا  نال  ترما  نیدلا و  هل  اصلخم  هللا  دبعا  نا  ترما  ینا  لق  دیوگب : هک  دنک  یم  رما  ترـضح 
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یلیبس هذـه  لق  دـیامرف : یم  زین  و  مشاب )  ناملـسم  نیلوا  هک  مرومءام  منک و  یگدـنب  نید  رد  صـالخا  روط  هب  ار  ادـخ  هک  مرومءاـم  نم 
ادخ يوس  هب  ییانیب  اب  هک  نم  هار  تسا  نیا  وگب  (، ) 1172  ) نیکرشملا نم  انا  ام  هللا و  ناحبس  ینعبتا و  نم  انا و  ةریصب  یلع  هللا  یلا  اوعدا 

هدهاشم زا  يا  هبترم  نینچ  هب  ندیسر  ناوت  هب  هجوت  اب  مشاب )  یمن  نیکرـشم  زا  نم  تسا و  هزنم  ادخ  ار و  منیعبات  دوخ و  منک  یم  توعد 
نیمه بسانم  شـسرت  تلاح  دشاب ، یلاح  تروص  هب  دنچ  ره  دیـسر  نآ  هب  یـصخش  رگا  یتاذ -  یتافـص و  یلاعفا ،  دیحوت  يدـیحوت - 
یلامک بحاص  ای  دـنادب  یلعف  رد  رث  ؤم  ار  وا  ریغ  هکنیا  زا  تسا  دـنوادخ  ریغ  هب  هجوت  زا  عزف  سرت و  نآ  دوب و  دـهاوخ  تفرعم  كرد و 

رد دش و  قحلم  لاعتم  راگدرورپ  تزع  ماقم  نیا  هب  یـسک  رگا  دنادب و  دنوادخ  ربارب  رد  یتسه  دوجو و  بحاص  ای  هتـسناد و  تالامک  زا 
طقف دراذگ و  یمن  یقاب  وا  يارب  يریغ  دریگ و  یم  وا  زا  ار  قح  ریغ  هب  هجوت  درک  روهظ  کلاس  یبلق  تادهاشم  رد  تزع  ماقم  هک  یلاح 

رد هک  روط  ناـمه  دـشاب  یم  تهج  نیا  زا  فراـع  نیا  عزف  فوـخ و  تهج  نیا  زا  دـنیب  یم  ار  شتافـص  ءامـسا و  رهاـظم  یلاـعت و  قـح 
اذ ای  ابقارم  افئاخ  کـنم  اـفرحنم و  كاوس  نع  اـفراع و  کـل  نوکاـف  جـهبالا  كزع  رونب  ینقحلا  یهلا و  تسا ،  هدـمآ  هینابعـش  تاـجانم 

مشاب بقارم  هدوب و  ناسرت  وت  ریغ  زا  موش و  فراع  وت  هب  ات  نک  قحلم  تتزع  ناشخرد  رون  هب  ارم  و  اهلا ؛ راب  (، ) 1173  ) مارکالا لالجلا و 
مه وا  هدش و  لئان  دـنوادخ  تبحم  ماقم  هب  هدرک و  یهلا  ياضر  هب  لمع  هک  یـسک  راتفگ  روط  نیمه  و  يراوگرزب )  لالج  بحاص  يا  ، 
قلخ ارم  هک  یتقو  زا  ایادـخ ؛  : ) هک تسنیا  درادـن ، ایند  هب  یملع  رگید  هکنیا  ات  هدرک  هدـهاشم  ار  وا  هدز و  رانک  شبلق  ربارب  زا  ار  اه  هدرپ 

ياهعزف عزج و  اه و  هیرگ  هک  تسا  نارگ  ردـق  نآ  شلها  يارب  ماقم  نیا  زا  تلفغ  و  (( 1174  ) مشاب یم  فئاخ  وت  زا  نونک  ات  يا  هدرک 
هب دنهد  یم  تبـسن  دوخ  هب  دوخ  ياهاعد  رد  مالـسلا  مهیلع  همئا  هک  ار  یناهانگ  اهرافغتـسا و  دـیاش  دنتـشاد و  تهج  نیا  يارب  يدـیدش 

. دشاب ماقم  نیا  ظاحل 
لامتحا ود  ره  هجیتن  هک  تسا  هدوب  وا  روتـسد  هب  ادخ و  يارب  هجوت  نآ  هک  دنچ  ره  تسا  هدوب  ناشتیرـشب  هبنج  هب  هجوت  ظاحل  هب  دیاش  و 

دنلب نامسآ  فرط  هب  ار  شناتسد  هک  یلاح  رد  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  (: ) 1175) دـیوگ یم  يوار  تهج  نیا  زا  تسا ،  یکی 
هن نآ و  زا  رتـمک  هن  نکم ،  اـهر  مدوخ  هب  ارم  هاـگ  چـیه  یندز  مهرب  مشچ  هزادـنا  هب  اراـگدرورپ  درک : یم  ضرع  دـنوادخ  هب  دوب  هدرک 

انامه روقعی ؛ یبا  نبا  يا  دومرف : سپ  دـش  يراج  کشا  شنـساحم  رانک  زا  اعیرـس  هک  تشذـگن  يزیچ  سپ  دـیوگ : ياور  نآ ،  زا  رتشیب 
نتفر نوریب  هک  یلوا  كرت  هانگ -  نآ  سپ  هدرک  راذـگاو  دوخ  هب  یندز  مهرب  مشچ  کی  زا  رتمک  لـج  زع و  دـنوادخ  ار  یتم  نب  سنوی 

اهندرب هانپ  مسق  نیا  دوب ) تکاله  تلاح  نآ  رب  ندرم  نکل  ریخ ، دومرف : دیـسر ؟ رفک  هب  ایآ  مدیـسرپ :  داد ، ماـجنا  ار  دوب -  شموق  دزن  زا 
نینچ زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  زا  هک  ناـنچمه  تسا ،  هدوـب  يرما  نینچ  هب  تبـسن  ییاـیلوا ،  نینچ  يارب  لاـعتم  دـنوادخ  هب 

یم وا  زا  هدیشخب ،  ار  امش  هدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ  دنوادخ  هکنیا  اب  : ) دنک یم  ضرع  ترضح  نآ  هب  هملـس  ما  هکنیا  ات  هدش  لقن  ینخس 
سرت دنک و  یم  نمیا  ارم  يزیچ  هچ  هملس ؛  ما  يا  دندومرف : ترـضح  دنکن ؟ راذگاو  دوخ  هب  ندز  مه  رب  مشچ  کی  ار  امـش  هک  یهاوخ 

و (( 1176) دز رـس  وا  زا  راک  نآ  درک و  اهر  دوخ  هب  یندز  مه  رب  مشچ  هزادـنا  هب  ار  یتم  نب  سنوی  دـنوادخ  اـنامه  و  درب ؟ یم  نیب  زا  ارم 
هللا یلـص  مرکا  یبن  تهج  نیا  زا  دـنداد  یم  روهظ  زین  ار  اهنآ  هتـشاد و  ار  وا  زا  فوخ  دـنوادخ و  تفرعم  بتارم  یمامت  لماک  ياـهناسنا 
نم کتافاعمب  کـب  ذوعا  ینا  مهللا  درک : یم  ضرع  لاـعتم  دـنوادخ  هب  هک  یماـگنه  فوخ ،  زا  هبتارم  هتـسد  ره  اـب  هطبار  رد  هلآ  هیلع و 

تینثا امک  تنا  تصرح ،  ولو  کیلع  ءانثلا  یف  غلبا  نا  عیطتـساال  ینا  مهللا  کنم ،  کبذوعا  کطخـس و  نم  كاضرب  ذوعا  و  کتبوقع ، 
ایادخ تیدونـشخ ،  هب  تبـضغ  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ایادخ ، تتبوقع ،  زا  تندرک  وفع  اب  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ایادخ  (، ) 1177  ) کسفن یلع 

نتـشیوخ رب  هک  یتسه  هنوگ  نامه  وت  منک ،  شالت  رادـقم  ره  مسرب  وت  حدـم  تیاـهن  هب  مناوت  یمن  نم  ایادـخ ؛ وت ، زا  مرب  یم  هاـنپ  وت  هب 
نیا هدوـمرف و  هفاـضا  دوـخ  هب  ار  نآ  هداد و  رارق  ار  یـصوصخم  تشهب  فوـخ ،  تفرعم و  زا  هجرد  نیا  يارب  دـنوادخ  ینک )  یم  حدـم 
نیا هکلب  دنراد  وا  هب  یتافیرشت  هفاضا  زین  نآ  لاثما  دجسم و  هبعک و  دننام  رگید  تادوجوم  یـضعب  اریز  تسین  یتافیرـشت  هفاضا  هفاضا ، 
لئان یهللادنع  ماقم  هب  هک  دننک  یم  ادیپ  هار  نآ  هب  یناسک  دـنرادن و  هار  نآ  هب  نارگید  هک  تسا  نآ  رگنایب  هک  تسا  یـصاصتخا  هفاضا 
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مالـسلا هیلع  قداص  ماما  تهج  نیا  زا  دننیبن ، دنهاوخن و  ار  یلاعت  قح  زج  دنـشاب و  هدش  كاپ  یفخم  ياهکرـش  یگدولآ  مامت  زا  هدش و 
یتـقو شحور ،  ضبق  ماـگنه  دوش  یم  هتفگ  نم  ؤـم  هب  ( )... 1178 :) دـیامرف یم  یتنج  یلخدا  يدابع و  یف  یلخداف  هفیرـش  هیآ  لـیذ  رد 

، وش لخاد  نم  تشهب  هب  مالسلا و  مهیلع  شتیب  لها  دمحم و  ینعی  نم  ناگدنب  رد  وش  لخاد  دنوش ، یم  لثمتم  شیارب  مالسلا  مهیلع  همئا 
 (. تسین لاعتم -  دنوادخ  هدننک -  ادن  هب  ندش  قحلم  شحور و  زا  ندش  ادج  زا  رت  بوبحم  وا  دزن  زیچ  چیه  سپ 

دنوادخ زا  فوخ  راثآ 

دنوادخ زا  فوخ  راثآ 

دنترابع اهنآ  زا  یخرب  هک  دنک  یم  بترتم  نآ  رب  ار  يراثآ  دنوادخ  دراد  شدوخ  هک  یتفارـش  تیزم و  رب  هوالع  یناسفن  تلاح  نیا  يارب 
: زا

اهیدب باذع و  زا  ندوب  نمیا  فلا - 

شباذع زا  فوخ  تلاح  رد  ایند -  ار -  شرمع  زا  يا  ههرب  رد  هچنانچ  دشاب و  یتخـس  رد  شا  هدـنب  هراومه  دـهاوخ  یمن  لاعتم  دـنوادخ 
دنوادخ زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تهج  نیا  زا  دـهد  یم  ار  باذـع  زا  ینمیا  تراشب  وا  هب  دومن  بترتم  ار  شراثآ  درب و  رـسب 

زور دوب ، نمیا  نم  زا  ایند  رد  هک  یتقو  سپ  منک  یمن  عمج  ار  تینما  ود  فوخ و  ود  ما  هدنب  رب  نم  : ) دیامرف یم  هک  دـنک  یم  لقن  لاعتم 
: دیامرف یم  زین  مالسلا  هیلع  یلع  (( 1179  ) منک یم  نمیا  ار  وا  تمایق  زور  دیـسرت  نم  زا  ایند  رد  هک  یماگنه  و  مناسرت ،  یم  ار  وا  تمایق 

دنوادـخ دنـشاب  هدرک  لمع  فوخ  مزاول  هب  هک  یناسک  تساتـسار ،  نیا  رد  و  تسا )  تینما  فوخ  هجیتن  (، ) 1180  ) نمالا فوخلا  ةرمث 
مهیلع و فوخ  هبر و ال  دنع  هرجا  هلف  نسحم  وه  ههجو هللا و  ملسا  نم  یلب  دیامرف : یم  هتـشاد و  ناما  رد  نزح  فوخ و  زا  ار  ناشیا  لاعتم 

دشاب یم  شراگدرورپ  دزن  وا  رجا  سپ  تسراکوکین  هک  یلاح  رد  دنک  دنوادخ  میلست  ار  شدوخ  هک  یسک  هلب  (، ) 1181  ) نونزحی مه  ال 
ناشناج ( 1182  ) نتفرگ عـقوم  خزرب  ملاـع  هب  دورو  ماـگنه  و  تسین )  ناـشیارب  هتـشذگ -  زا  یهودـنا -  و  هدـنیآ -  زا  سرت  فوـخ -  و 
دنوادخ اب  ( 1184  ) ناشتاقالم و  يدبا ،  تشهب  هب  لوخد  ماگنه  ( 1183  ) نینچمه دنوش و  یم  هجاوم  اهنآ  اب  اهیدب  زا  تمالـس  اب  هکئالم 

. دوب دهاوخ  مالس  اب  تشهب  رد  رگیدکی  اب  ( 1185  ) ناشتاقالم زین  و 

دنوادخ ریغ  زا  ندوب  نمیا  ب - 

ادـیپ شیارب  دـنوادخ  ریغ  هب  ییانتعا  یب  تلاح  هک  دوش  یم  بجوم  فوخ  نآ  دوش  لـصاح  دـنوادخ  زا  فوخ  ینم  ؤم  ناـسنا  يارب  رگا 
نینچمه دهدن و  هار  شلد  هب  یسرت  وا  ریغ  دیدهت  زا  هتـسنادن و  ارجا  لباق  ار  يرگید  روتـسد  وا  تاروتـسد  ربارب  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دوش 

هک یتالکـشم  ربارب  رد  درادـن و  ییانـشآ  وا  ریغ  بضغ  هب  رگید  دـنک  رارف  هتـشاد و  هرهلد  شبـضغ  زا  دـشاب و  یهلا  ياضر  لاـبند  یتقو 
هار زا  هداتـسیا و  نآ  ربارب  رد  تسار  یتماق  اب  دوش ، یم  مهارف  دوخ  هب  دوخ  ای  دنوادخ  یگدنب  ریـسم  رد  دـننک  یم  مهارف  شیارب  نارگید 

هللا و لـیبس  یف  نودـهاجی  دـیامرف : یم  ناـشیا  هراـبرد  میرک  نآرق  دراد  ناـمیا  دـنوادخ  ياـه  هدـعو  هـب  اریز  دـنکن  ضارعا  شمیقتـسم 
لزان ياهتراشب  اب  ار  شلد  وا  و  دنسرت ) یمن  يا  هدننک  شنزرس  شنزرـس  زا  هدرک و  هدهاجم  ادخ  هار  رد  (، ) 1186  ) مئال ۀمول  نوفاخیال 

متنک یتلا  ۀنجلاب  اورـشبا  اونزحت و  اوفاخت و ال  الا  ۀکئالملا  مهیلع  لزنتت  اوماقتـسا  مث  هللا  انبر  اولاق  نیذلا  نا  دنک ، یم  تیوقت  نآ  رب  هدـش 
هک یناسک  انامه  (، ) 1187  ) نوعدت ام  اهیف  مکل  مکسفنا و  یهتـشت  ام  اهیف  مکل  ةرخآلا و  یف  ایندلا و  ةویحلا  یف  مک  ؤایلوا  نحن  نودعوت 
رب داب  تراشب  دیشاب و  هتشادن  هودنا  دیسرتن و  هک  هدش  لزان  ناشیارب  هکئالم  دنشاب  هتشاد  تماقتسا  سپـس  تسادخ  ام  راگدرورپ  دنیوگب 
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ار هچنآ  ترخآ  رد  تسامش  يارب  ترخآ و  رد  ایند و  یناگدنز  رد  میتسه  امش  روای  ام  دیدوب ، هدش  هداد  هدعو  نآ  هب  هک  یتشهب  هب  امش 
هنمآ هناحبس  هللا  فاخ  نم  دیامرف : یم  زین  مالسلا  هیلع  یلع  دیهاوخب ) هک  ار  هچنآ  نآ ،  رد  تسامش  يارب  دشاب و  هتشاد  لیم  ناتـسفن  هک 

ینمیا كرد  هتبلا  دهد ،) یم  رارق  ناما  رد  يزیچ  ره  زا  ار  وا  دنوادخ  دسرتب ، ناحبـس  دنوادخ  زا  هک  یـسک  (، ) 1188  ) یش ء لک  نم  هللا 
ماگنه مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هک  تسا  تفرعم  زا  يالاب  تاجرد  بسح  هب  تسا و  دـنوادخ  هب  ناـسنا  تفرعم  هزادـنا  هب  ءایـشا  زا 
دوشن ناشیا  بولغم  تقو  کی  هک  درک  دوخ  رد  هک  یـسرت  ساسحا  ناشیا ،  ياهنامـسیر  ندش  رام  ندید  نوعرف و  نارحاس و  اب  دروخرب 

 ( - یتسه رترب  وت  اریز  سرتن  میتـفگ  (، ) 1189  ) یلعالا تنا  کنا  فخت  انلق  دومرف : داد و  يرادـلد  ار  وا  لاـعتم  دـنوادخ  ماـگنه  نیا  رد 
ناشبرق ماقم  ءایبنا و  تمصع  ماقم  اب  تافانم  اصع ، ندش  اهدژا  ندید  زا  ترـضح  نآ  يرهاظ  شنکاو  نینچمه  سرت و  ساسحا  نیا  هتبلا 

نیا زا  دوش -  یم  رکذ  هک  تسا  یتیاور  ناوارف و  تاـیاور  و  ( 1190  ) هیآ شدهاش  تسا و  لضافت  ناشیا  يارب  ماقم  نآ  رد  اریز  درادـن ،
ساسحا شناج  رد  دید  ار  اهنامسیر  یتقو  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هنوگچ  : ) دسرپ یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لئاس  یتقو  تهج 

: دومرف ترضح  درکن ؟ سرت  ساسحا  دش  باترپ  شتآ  رد  تفرگ و  رارق  قینجنم  رد  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  یتقو  یلو  درک  سرت 
رد هک  مالسلا -  مهیلع  همئا  راونا  لج -  زع و  دنوادخ  ياهتجح  راونا  هب  درک  هیکت  ماگنه ،  نآ  رد  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هک  نوچ 

ساسحا تهج  نیا  زا  دوبن  هنوگ  نیا  مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  یلو  تشاد )  ناشیا  برق  هجرد  تینارون و  ماقم  هب  هجوت   ) دوب شبلص 
((. 1191) درکن یساسحا  نینچ  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  یلو  درک  سرت 

وا زا  تادوجوم  ندیسرت  ج - 

تفلاخم ربارب  رد  باذع  زا  سرت  دـنچ  ره  دریگ  یم  همـشچرس  وا  تمظع  كرد  زا  يا  هنوگ  هب  لاعتم  دـنوادخ  زا  سرت  هکنیا  هب  هجوت  اب 
هک دوش  یم  بجوم  فوخ  تلاح  اریز  دوش  یم  لصاح  دنوادخ  هطـساو  هب  یتزع  تلاح  کی  فئاخ  ناسنا  يارب  تهج  نیا  زا  دـشاب ، وا 

اهنآ رب  يدوجو  تیفرشا  ناسنا  دنتـسه و  نینچ  نیا  یلاعت  قح  ربارب  رد  زین  تادوجوم  ریاس  نوچ  دنک و  عوضخ  وا  ربارب  رد  طقف  القتـسم 
هک عوضخ  شربارب  رد  اهنآ  ات  دـنک  یم  رهاظ  تادوجوم  رب  ار  وا  تمظع  لاعتم  دـنوادخ  تسا ،  ناسنا  دوجو  همدـقم  ناشدوجو  و  دراد ،

كززعب هللااب  ززتعا  یلعم  ای  هّلل  هّلل  دیامرف : یم  سینخ  نب  یلعم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تهج  نیا  زا  دنـشاب  هتـشاد  تسا  فوخ  هجیتن 
ات نک  ادیپ  تزع  دنوادخ  هطـساو  هب  یلعم ؛  يا  (، ) 1192  ) یـش ء لک  کنم  فخی  هللا  فخ  یلعم  ای  لاق :  هللا ؟  لوسر  نبا  ای  لاـق :  هللا ، 
ره ات  سرتب  ادخ  زا  یلعم ؛  يا  دومرف : ترضح  مینک ؟  ادیپ  تزع  تزیچ  هچ  هب  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  درک : ضرع  دنک ، زیزع  ار  وت  ادخ 
یم وا  زا  ار  يزیچ  ره  دــنوادخ  دــسرتب  ادــخ  زا  هـک  یــسک  : ) دــیامرف یم  عــع  رقاــب  ماــما  رگید  تـیاور  رد  و  دــسرتب ) وــت  زا  يزیچ 

یناسنا زا  رگمتس ، رابج و  ياهناسنا  دنچ  ره  تادوجوم  رگید  دوجو  رد  ار  یسرت  بعر و  دنوادخ  دش  هک  هتفگ  ینایب  اب  (( 1193) دناسرت
هتـشادن هجوت  رما  نیا  هب  اـهنآ  هک  دـنچ  ره  دوش  یم  شربارب  رد  اـهنآ  عوضخ  بجوم  هک  يا  هنوـگ  هب  دزادـنا  یم  دـسرتب  وا  زا  اـعقاو  هک 

هراومه دریگ  یم  رارق  فئاخ  نم  ؤم  ناسنا  ربارب  رد  هک  يرابج  ناسنا  اریز  دـشاب ، هتـشادن  هجوت  تقیقح  نیا  هب  فئاخ  صخـش  ای  دنـشاب 
هـشقن تهج  نیا  زا  دربب ، نیب  زا  ار  شتموکح  زواـجت و  ملظ و  دـنکن و  ماـیق  شربارب  رد  هک  دراد  تشحو  بعر و  وا  زا  تسوا و  رکف  رد 

ینوگرگد باـهتلا و  رد  هراومه  نکل  دربـب  نیب  زا  ار  وا  دوـش و  بلاـغ  وا  رب  رهاـظ  تروـص  هب  مه  رگا  دـشک و  یم  وا  نتفر  نیب  زا  يارب 
ربارب رد  ملاع  نارابج  هریس  هک  روط  نامه  دوش ، شنتفر  نیب  زا  بجوم  ات  دنکن  ادیپ  وریپ  دنکن و  دشر  فئاخ  نم  ؤم  ناسنا  رکف  هک  تسا 

هدیـسر یلاعت  قح  فوخ  تفرعم و  زا  يرتالاب  تاجرد  هب  هک  یناسک  نیا ،  رب  هوالع  تسا  هدوب  هنوگ  نیا  دـنوادخ  زا  فئاـخ  ياـهناسنا 
ربارب رد  عوضخ  ار  شیوخ  ربارب  رد  عوضخ  زین  دـننیب و  یم  یلاعت  قح  زا  فوخ  تقیقح  رد  دوخ ، زا  ار  تادوجوم  فوخ  تلاح  دنـشاب ،

یم اهنآ  یتسه  نوئـش  یتسه و  هب  طیحم  ار  وا  هتفاـی و  یلاـعت  قح  هب  تبـسن  یتاذ  ریقف  ار  تادوجوم  دوخ و  نوچ  دـنبای ، یم  یلاـعت  قح 
رد اهنآ ، زا  يرهاظ  رثءات  ربارب  رد  ارهق  دـنیب و  یم  تادوجوم  ریاس  اب  طابترا  رد  ار  نتـشیوخ  دوخ ، يدوجو  هبترم  ظاحل  هب  رگا  و  دـننیب ،

هللا نیما  ترایز  حرش  نیتبخم : www.Ghaemiyeh.comيامیس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 162 

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


زین ار  تادوجوم  ریاس  دـنک و  یم  یلاعت  قح  ربارب  رد  اـعقاو  ار  عوضخ  فراـع ،  دـحوم و  صخـش  نیا  نکل  دـنک ، یم  عوضخ  ناـشربارب 
هیلع هللا  یلص  دمحا  ای  دیامرف : یم  جارعم  ثیدح  رد  هک  روط  نامه  دنشاب -  یم  زین  هنوگ  نیا  هک  دنیب -  یم  هنوگ  نیا  شدوخ  هب  تبسن 
يارب هکنیا  رگم  تخانـشن  ارم  يا  هدنب  دمحا ، يا  (، ) 1194  ) یـش ء لک  هل  عشخ  الا  دبع  یل  عشخ  ام  یل و  عشخ  الا  دـبع  ینفرع  ام  هلآ  و 

(. دنک عوشخ  وا  يارب  يزیچ  ره  هکنیا  رگم  درکن  عوشخ  میارب  يا  هدنب  درک و  عوشخ  نم 

تشهب هب  دورو  د - 

ار یـصاخ  هبترم  فوخ  زا  يا  هبترم  ره  هتبلا  تسا  تشهب  هب  دورو  تلاح ،  نیا  يدـبا  راثآ  زا  دـش  هتفگ  فوخ  بتارم  رد  هک  روط  نامه 
نآ حیـضوت  دنراد و  فارـشا  نییاپ  هب  الاب  بتارم  نکل  دـنرادن  هار  الاب  بتارم  هب  نییاپ  بتارم  هک  يا  هنوگ  هب  دـنک  یم  ءاضتقا  تشهب  زا 
هک تسا  یتاجرد  دـیامرف  یم  دـنوادخ  انامه  تسا  تشهب  کی  دـییوگن  : ) دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  تهج  نیا  زا  تشذـگ ، 

ياهلزنم دنیوج و  یم  يرترب  رگیدکی  رب  هک  تسا  یتاجرد  : ) دیامرف یم  زین  مالسلا  هیلع  یلع  و  (( 1195  ) تسا رگید  یضعب  قوف  یضعب 
((. 1196  ...) تسا یتوافتم 

ثحب هجیتن 

ناوت یمن  شتاجرد  یضعب  نیب  هک  يا  هنوگ  هب  دنراد  یتاجرد  دنوادخ  تخانش  اب  هطبار  رد  اهناسنا  هک  دش  هدافتسا  ثحب  نیا  بلاطم  زا 
ملاع و نیا  رد  یفلتخم  راثآ  هجیتن  رد  دنراد و  یلاعت  قح  هب  تبـسن  یعزف  فوخ و  تلاح  مادـک  ره  هطبار  نیا  رد  ارهق  درک و  يا  هسیاقم 

. دوب دهاوخ  ناشیارب  رگید  ملاع 

وا فرط  هب  دنوادخ  ناگدنناوخ  يادص  ندوب  دنلب  ةدعاص  کیلا  نیعادلا  تاوصا  و  مهدجه :  لصف 

نینم ؤم  هب  دنوادخ  فطل 

يوس هب  اعیرـشت  انیوکت و  ار  اهنآ  دراد و  تیانع  اهناسنا  یماـمت  هب  شا  هصاـخ  تیبوبر  تیناـمحر و  تفـص  ياـضتقم  هب  لاـعتم  دـنوادخ 
رارقرب طابترا  وا  اب  ناگمه  ات  تسا  هداد  ییاسانـش  هدرک و  یفرعم  ار  شدوخ  مالـسلا  مهیلع  ءایلوا  ءایبنا و  هار  زا  تسا و  هدـناوخ  شیوخ 

دنا هدش  انـشآ  نآ  هب  هدرب و  یپ  شیوخ  يدوجو  دح  هب  هک  یناسک  نایم  نیا  رد  نکل  دنوش  لیان  یقیقح  لامک  هب  دنوش و  انـشآ  هدرک و 
ناشیا هب  دنوادخ  دـنهد ، یم  رارق  وا  تیبوبر  تحت  رد  ار  دوخ  دـنروآ و  یم  نامیا  وا  هب  دـننک و  یم  رارقرب  یلاعت  قح  اب  هناهاگآ  طابترا 
نوئـش مامت  رد  یعقاو  رث  ؤم  ار  وا  دنـشاب و  وا  هجوتم  تـالاح  یماـمت  رد  اـت  دـیامن  یم  صاـخ  توعد  ار  ناـشیا  هدرک و  یـصاخ  تیاـنع 

منهج نولخدیـس  یتداـبع  نع  نوربکتـسی  نیذـلا  نا  مکل  بجتـسا  ینوـعدا  مکبر  لاـق  و  دـیامرف : یم  تهج  نـیا  زا  دـننادب  ناـشیدوجو 
اب يدوزب  دـنزرو  یم  ربکت  متدابع  زا  هک  یناسک  انامه  ناتیارب ،  منک  تباـجا  اـت  دـیناوخب  ارم  دومرف  ناـتراگدرورپ  و  (، ) 1197  ) نیرخاد

لوبق ار  شتیبوبر  هک  ار  امـش  وا  هکنیا  زا  هیانک  هدرک ،  باطخ  اهناسنا  هب  مکبر  ناونع  اب  هفیرـش  هیآ  دـنوش ) یم  منهج  دراو  تلذ  تلاـح 
کلاس اذا  و  هک :  تسا  هدومرف  رگید  هیآ  رد  تیانع  نیا  ای  دـینک و  عوضخ  شدزن  دـیناوخب و  ار  وا  اـت  دـناوخ  یم  شیوخ  هب  دـیا ، هدرک 

نم زا  مناگدنب  هک  یماگنه  و  (، ) 1198  ) نودشری مهلعل  یب  اونمویلو  یل  اوبیجتـسیلف  ناعد  اذا  عادلا  ةوعد  بیجا  بیرق  یناف  ینع  يدابع 
دنروایب نامیا  نم  هب  دننک و  تباجا  ارم  دیاب  سپ  دناوخب  ارم  هک  یتقو  ار  هدنناوخ  ندناوخ  مهد  یم  باوج  مکیدزن  نم  سپ  دننک  لا  ؤس 

ناشیا هب  ار  شتیانع  اـت  تسا  هدرک  حرطم  شناگدـنب  يارب  ار  شدوخ  لاـعتم  دـنوادخ  راـب  تفه  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  دـنبای ) دـشر  دـیاش 
ماما هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هطبار  نیا  رد  دنبای و  یم  کیدزن  ار  وا  دندناوخ ، ار  وا  دندرک و  شتباجا  هدروآ و  نامیا  وا  هب  رگا  هک  دـنامهفب 
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و ۀـباجالاب ،  کل  لفکت  و  ءاعدـلا ، یف  کل  نذا  دـق  ضرـالا  تاوامـسلا و  نئازخ  هدـیب  يذـلا  نا  ملعا  و  دـسیون : یم  مالـسلا  هیلع  نسح 
هیلا کل  عفـشی  نم  یلا  کئجلی  مل  و  هنع ،  کبجحی  نم  هنیب  کنیب و  لعجی  مل  و  کـمحریل ،  همحرتست  و  کـیطعیل ،  هلءاـست  نا  كرما 

هتثثبا و  کتجاحب ،  هیلا  تیـضفاف  كاوجن ،  ملع  هتیجان  اذا  و  كادن ،  عمـس  هتیدان  اذاف  باتعتـسالا ؛  باب  و  باتملا ،  باب  کل  حـتف  و  ،... 
یلع ردـقیال  ام  هتمحر  نئازخ  نم  هتلءاس  و  كروما ،  یلع  هتنعتـسا  و  کبورک ،  هتفـشکتسا  و  کمومه ،  هیلا  توکـش  و  کـسفن ،  تاذ 

 ، هتلءاسم نم  هیف  کل  نذا  امب  هنئازخ  حـیتافم  کیدـی  یف  لعج  مث  قازرالا .  ۀعـسو  نادـبالا ،  ۀحـص  و  رامعالا ، ةدایز  نم  هریغ ،  هئاطعا 
ياـه هنیزخ  وا  تسد  هب  هک  یـسک  نآ  نادـب  و  ( ) 1199  ... ) هتمحر بیبآش  ترطمتـسا  و  هتمعن ،  باوبا  ءاعدـلاب  تحتفتـسا  تئـش  یتمف 

 ، یهاوخب وا  زا  هک  ار  وت  هدرک  رما  تباجا و  هب  تیارب  تسا  هدش  لفکتم  اعد و  رد  تسا  هداد  هزاجا  وت  هب  قیقحتب  تسا  نیمز  اهنامـسآ و 
هب هدرکن  راداو  ار  وت  هدادـن و  رارق  شدوخ  زا  یعنام  شدوخ  وت و  نیب  دتـسرفب و  تمحر  وتب  ات  ینک  بلط  تمحر  وا  زا  دـهدب و  وت  هب  ات 
ادص ار  وا  هک  یتقو  سپ  تسا  هدومن  زاب  تیارب  ار  نتـساوخ  تیاضر  یهاوخرذـع و  هبوت و  برد  و  دوش ... عیفـش  شیوس  هب  هک  یـسک ، 
ندش زاب  ینک و  یم  تیاکش  وا  يوس  هب  ار  تیاهمغ  مه و  ینک و  یم  هضرع  ار  وا  ینک و  اوجن  وا  اب  یتقو  دونـش و  یم  ار  تدایرف  ینز ، 

يرادقم نآ  ینک ،  یم  لا  ؤس  وا  زا  شتمحر  ياه  هنیجنگ  زا  يریگ و  یم  کمک  وا  زا  تروما  رب  ینک و  یم  بلط  وا  زا  ار  تساالکـشم 
هنیجنگ ياهدیلک  هداد  رارق  تتـسد  رد  سپـس  قزر ،  رد  تعـسو  ندب و  تحـص  رمع و  يدایز  زا  دهدب ، ار  نآ  دـناوت  یمن  وا  ریغ  هک  ار 
شراب ینک و  یم  زاب  ار  شتمعن  ياهرد  اعد  اب  یهاوخب  تقو  ره  سپ  تسا ،  هداد  نذا  وت  هب  اـهنآ  نتـساوخ  رد  هکنیا  ببـس  هب  ار  شیاـه 

شا هدـنب  زا  لاعتم  دـنوادخ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نآ ،  هب  هفیرـش  تایآ  تایاور و  تاـملک و  نیا  زا  ینک )  یم  بلط  ار  شتمحر  ناراـب 
دیلک هک  يا  هنوگ  هب  دنادب  یتسه  فلتخم  نوئـش  رد  رث  ؤم  ار  وا  ندناوخ  نیا  اب  هدناوخ و  ار  وا  روما ، تالاح و  یمامت  رد  هک  دراد  عقوت 

رد هدـنب  اریز  تسا  نینچ  نیا  زین  یلقع  رظن  زا  و  دـنک ، زاب  شیوخ  يور  هب  ار  نآ  اعد  اـب  اـت  هداد  رارق  وا  تسد  رد  ار  دوخ  ياـه  هنیجنگ 
هک روط  نامه  دنک  یم  رظن  وا  هب  دنوادخ  اساسا  دشابن  تساوخرد  عوجر و  نیا  رگا  دشاب و  هتشاد  شیالوم  هب  عوجر  دیاب  تالاح  یمامت 

(. دوبن ناتیاعد  رگا  درادن  ییانتعا  امش  هب  مراگدرورپ  ربمایپ ؛ يا  وگب  (، ) 1200  ) مکئاعد الول  یبر  مکبوبعی  ام  لق  تسا  هدومرف  دوخ 

اعد نتفر  الاب  طیارش 

زا یعنم  وا  تهج  زا  و  نینم ،  ؤم  هب  یصاخ  تیانع  دراد و  شناگدنب  هب  یمومع  تیانع  لاعتم  دنوادخ  هک  دش  هدافتسا  هتـشذگ  تانایب  زا 
ثحب هتبلا  دنریگب ، رارق  وا  تمحرم  فطل و  دروم  ات  دننک  تاعارم  ار  یگدنب  یمومع  طیارـش  دیاب  ناگدـنب  نکل  دـشاب  یمن  ضیف  هضافا 
دشاب هدوب  دیابن  شیالوم  اب  تفلاخم  لاح  رد  هدنب  هک  دشاب  مولعم  دیاب  الامجا  نکل  تشذگ  لصفم  روط  هب  نآ  مزاول  طیارـش و  اعد و  زا 

هب هجوت  لاح  رد  دـنک  قدـص  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  اعد  لاح  رد  دـیاب  یلک  روط  هب  دـنکن و  بلط  ار  شیالوم  هدارا  اب  فلاـخم  رما  زین  و 
ار یهلا  بضغ  لوزن  شلاـح  هدوب و  یگدـنب  ياـضتقم  فـالخرب  هک  دـشابن  يا  هنوگ  هب  دـشاب و  یم  وا  ياـهتمحر  لوزن  یهلا و  تمحر 

یمامت رد  هک  تسا  نآ  طیارـش  نآ  نیرت  مهم  زا  یکی  دز  یم  رود  روحم  نیا  رب  نیا ،  زا  لبق  هدش  رکذ  طیارـش  تهج  نیا  زا  دنک ، بلج 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تهج  نیا  زا  دشاب  هتشاد  اضاقت  وا  زا  هتـشاد و  هجوت  وا  هب  هتـسناد و  شروما  رد  رث  ؤم  ار  دنوادخ  تالاح 

ءاعدلا یف  مدقتی  مل  نم  ءامـسلا و  نع  بجحی  مل  فورعم و  توص  ۀکئالملا :  تلاق  ءالبلا و  هب  لزن  اذا  هل  بیجتـسا  ءاعدلا  یف  مدـقت  نم 
لزان وا  رب  الب  هک  یتقو  دریگ  یشیپ  اعد  رد  هک  یسک  (، ) 1201  ) هفرعنال توصلا  اذ  نا  ۀکئالملا :  تلاق  ءالبلا و  هب  لزن  اذا  هل  بجتسی  مل 
دریگن یـشیپ  اعد  رد  هک  یـسک  دوش و  یمن  عونمم  نامـسآ  زا  هدـش و  هتخانـش  تسا  ییادـص  دـنیوگ : یم  هکئـالم  دوش و  تباـجا  دوش 

انامه ( ) 1202 :) دندومرف ترـضح  نآ  نینچمه  و  میـسانش )  یمن  ار  ادص  نیا  دنیوگ : هکئالم  دوشن و  تباجا  دوش  لزان  وا  رب  الب  یماگنه 
زا يداع  لاـح  رد  یـسک  رگا  هک  تسین  نیا  تاـیاور  نیا  ياـنعم  هتبلا  دـشک ) یم  نوریب  ـالب  لاـح  رد  ار  جـئاوح  شیاـسآ  لاـح  رد  اـعد 
رد رگا  تسا و  رتمک  شریثءات  هکلب  درادـن  هدـیاف  چـیه  الب  لوزن  لاح  رد  اعد  درکن  بلط  ار  شلئاسم  وا  زا  دوب و  لـفاغ  لاـعتم  دـنوادخ 
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نیا هک  یـسک  هک  تسین  نیا  شیانعم  زین  و  دنک ، یم  یتیانع  وا  هب  دنوادخ  درک  اعد  دوش و  مهارف  اعد  رگید  طیارـش  اعقاو  الب  لوزن  لاح 
زع دنوادخ  درادن و  ربخ  اهنآ  زا  اعون  هدنب  هک  تسا  راک  رد  یحلاصم  یهاگ  هکلب  دوش  یم  باجتـسم  شیاعد  هلـصافالب  امتح  دشاب  روط 
یم هتـشرف  ود  هب  لج  زع و  دنوادخ  دنک و  یم  اعد  هدنب  انامه  : ) دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تهج  نیا  زا  دـتفا  یم  ریخءات  لج  و 

دناوخ یم  يا  هدنب  یهاگ  مونشب و  ار  شیادص  مراد  تسود  نم  اریز  دینک  سبح  ار  شتجاح  نکلو  شیارب ،  دش  تباجا  قیقحتب  دیامرف :
((. 1203  ) مرادن تسود  ار  شیادص  اریز  دیهدب  ار  شتجاح  عیرس  دیامرف : یم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  و 

ناگدننکاعد يارب  تباجا  ياهرد  ندوب  هدوشگ  ۀحتفم  مهل  ۀباجالا  باوبا  و  مهدزون :  لصف 

شناگدنناوخ هب  ادخ  صوصخم  تیانع 

چیه هک  يا  هنوگ  هب  دوب  دهاوخ  رگید  ضعب  رب  عرفتم  اهنآ  زا  یـضعب  یهاگ  هک  دراد  شناگدـنب  هب  ینوگانوگ  ياهتیانع  لاعتم  دـنوادخ 
ياضتقمب لاعتم  دنوادخ  هتبلا  دـنک  یم  هضافا  وا  رب  شیاهتیانع  شلـضفت  هطـساو  هب  هک  تسوا  هکلب  دوب  دـهاوخن  راکبلط  وا  زا  هدـنب  هاگ 

یمامت يارب  تسا و  هدومن  مهارف  ار  شلامکتـسا  لیاسو  زین  ناسنا  يارب  دـناسر و  یم  شقیال  لامک  هب  ار  يدوجوم  ره  شا  هماع  تیبوبر 
قح و داقتعا  رایتخا  وترپ  رد  یقیقح  لامک  هب  اـهنآ  ندیـسر  نکل  دـیامرف  یم  مهارف  ار  اـهنآ  يرهاـظ  دـشر  يرورـض  لـیاسو  زین  اـهناسنا 

نآرق رد  شدوخ  هک  روط  نامه  دـنناوخب  ار  وا  اعقاو  هک  تسا  ینانم  ؤم  تباجا  صاخ ،  ياـهتیانع  نیا  زا  یکی  تسا و  قح  هار  زا  يوریپ 
وا اریز  دشاب  یطیارش  هب  طورشم  دنوادخ  ندناوخ  هک  درادن  تافانم  هتبلا  تسا  هدومن  شیوخ  ندناوخرب  عرفتم  ار  تباجا  ( 1204  ) میرک

لبق هک  روط  نامه  دنا  هدرک  نایب  ار  طیارش  نآ  شئایلوا  هک  دشاب  دیاب  يا  هنوگ  هب  تسا و  هتـسناد  شیوخ  ندناوخ  ار  اعد  طیارـش  نآ  اب 
هک دـننک  هدافتـسا  نآ  زا  دـنناوت  یم  یناسک  نکل  تسا  زاب  زاب  یهلا  تمحر  ياهرد  هک  هتـشاد  هجوت  دـیاب  زین  و  میدـش ،  روآداـی  نیا  زا 

ار یبوخ  هجیتن  راز  هروش  نیمز  رد  یهلا  تمحر  ناراب  هک  روط  نامه  دـنهدب  روهظ  ار  دوخ  دادعتـسا  دنـشاب و  هدرک  مهارف  ار  نآ  تیلباق 
انتایآب مه  نیذـلا  ةاکزلا و  نوتوی  نوقتی و  نیذـلل  اـهبتکاسف  یـش ء  لـک  تعـسو  یتمحر  و  دـیامرف : یم  زین  دـنوادخ  دروآ و  یمن  راـب  هب 

هب دنهدب و  تاکز  هتشاد و  اوقت  هک  یناسک  يارب  مدینادرگ  مزال  ار  نآ  سپ  دراد  شرتسگ  يزیچ  ره  رب  نم  تمحر  و  (، ) 1205  ) نونموی
 (. تسا زاب  وت  هب  ناگدنراد  تبغر  يارب  وت  برد  (، ) 1206  ) نیبغارلل حوتفم  کباب  میناوخ :  یم  زین  اعد  رد  و  دنروایب ) نامیا  ام  تایآ 

یلاعت قح  تباجا  ياهرد 

نوئش شدوجو  یگدیچیپ  هطـساو  هب  زین  ناسنا  تسا و  هتـسباو  یلاعت  قح  هب  شنوئـش  عیمج  اب  ملاع  تسا  هدش  نایب  ررکم  هک  روط  نامه 
نآ هب  ندیسر  نوچ  دسر و  یم  شیاضتقم  هب  هدوب و  دنتـسم  یلاعت  قح  تالامک  زا  یلامک  روهظ  هب  اهنآ  زا  کی  ره  هک  دراد  ینوگانوگ 
نآ نکل  تسا  یلاعت  قح  زا  یعقاو  نتـساوخ  اهنآ  نیرت  مهم  زا  یکی  دش  هتفگ  دـنک و  یم  هیکت  دادعتـسا  هنیمز و  داجیا  هب  اعون  اهاضتقم 
دنک یم  هدروآرب  ار  يدنمزاین  هک  یـصاخ  تفـص  اب  ار  دنوادخ  دوش و  هجوت  صاخ  يدنمزاین  هب  هک  دـبای  یم  ققحت  نتـساوخ  نیا  یتقو 

اب هتـسناد و  قازر  دیاب  ار  دـنوادخ  تسا  يرتشیب  قزر  هب  دـنمزاین  هک  یـصخش  لاثم  ناونع  هب  دـهد  روهظ  ار  صاخ  لامک  نآ  ات  میناوخب 
ریاس نینچمه  دناوخب  روفغ  ای  رافغ ، روفغ ، تفص  اب  ار  وا  هتـسناد و  هانگ  هدنـشوپ  ار  ادخ  راکهانگ  صخـش  ای  دناوخب  ار  وا  قزار  تفص 

یم هک  روط  ناـمه  دـنکن  بلط  ار  اـهنآ  عفر  یلاـعت  قح  زا  زج  عقاو  رد  تساـهنآ و  اـب  مءاوت  شدوجو  هراوـمه  ناـسنا  هک  ییاهیدـنمزاین 
زا تسا  هداد  امـش  هب  دنوادخ  و  (، ) 1207  ) رافک مولظل  ناسنالا  نا  اهوصحتال  هللا  ۀمعن  اودـعت  نا  هومتلاس و  ام  لک  نم  مکاتآ  و  دـیامرف :
 ( تسا رکاش  ریغ  هدـننک و  ملظ  رایـسب  ناـسنا  اـنامه  دـیناوت  یمن  دـینک  شرامـش  ار  دـنوادخ  تمعن  رگا  دـینک و  لا  ؤس  وا  زا  هک  هچ  ره 
اب ار  يزاین  ره  عفر  وا ، ندوب  ضیفم  لامک و  بحاص  یلاعت و  قح  ندوب  زاین  یب  دوخ و  زاین  هب  یهاگآ  اب  ناـسنا  هک  تسا  هدـش  هتـساوخ 

هللا نیما  ترایز  حرش  نیتبخم : www.Ghaemiyeh.comيامیس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 165 

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


دنک و یم  رکذ  ار  نآ  اب  بسانم  تفص  ای  مسا  یـضیف  ره  تبـسانم  هب  میرک  نآرق  رد  تهج  نیا  زا  دهاوخب ، دنوادخ  زا  وا ، صاخ  تفص 
اعد هقیرط  ناسنا  ات  دـنک  یم  ناـیب  هنوگ  نیا  ( 1208) دـنک یم  لقن  نارگید  مالـسلا و  مهیلع  ءایبنا  نابز  زا  ار  ییاـهاعد  یتقو  روط  نیمه 
قح هیلالج  هیلامج و  فاصوا  زا  کی  ره  نیاربانب  تامیلعت ،  نیا  زا  تسا  رپ  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  هدراو  ياـهاعد  دریگب و  داـی  ار  ندرک 
روط نامه  هلصاف  اب  ای  اعیرـس و  ای  دسر  یم  تباجا  هب  شطیارـش  لوصح  اب  اعد  اب  هک  نآ ،  ندرک  روهظ  تباجا و  يارب  تسا  يرد  یلاعت 
یم لالج  تفـص  اب  ار  دـنوادخ  شنایفارطا  نوعرف و  هب  تبـسن  تجح  مامتا  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  هلآ و  اـنیبن و  یلع  یـسوم  ترـضح  هک 

ار ناشیاهلد  نک و  دوبان  ار  ناشیا  لاوما  اراـگدرورپ  (، ) 1209  ) مهبولق یلع  ددشا  مهلاوما و  یلع  سمطا  انبر  دـنک : یم  ضرع  دـناوخ و 
( دش باجتسم  نوراه -  یسوم و  امش -  ياعد  دومرف : دنوادخ  (، ) 1210  ) امکتوعد تبیجا  دق  لاق  دش ، هداد  وا  هب  تباجا  هدعو  و  دـنبب )
زا هدراو  ياهاعد  هب  عوجر  اب  بلاطم ،  هب  هجوت  اب  دـندش ، قرغ  شنایفارطا  نوعرف و  دیـسر . تباـجا  هب  لاـس  لـهچ  ( 1211) زا سپ  نکل 

یمن هدـناوخ  نابز  هقلقل  اب  اهاعد  رگید ، دوش و  یم  هدوشگ  ناـسنا  يور  هب  نید  فراـعم  زا  یعیـسو  قیمع و  ياـهرد  مالـسلا  مهیلع  همئا 
لوغشم تقو  ندنارذگ  يارب  دندوب و  راکیب  هک  یناوخاعد  ناونع  هب  مالسلا  مهیلع  همئا  هب  درگن و  یم  اهنآ  هب  قیمع  یشرگن  اب  هکلب  دوش 

دننک و میلعت  رـشب  هب  ار  اهنآ  اهاعد  اب  دنا  هتـساوخ  هک  هتـسناد  یهلا  فراعم  نایاپ  یب  يایرد  ياراد  ار  اهنآ  هکلب  درگن  یمن  دندوب  اعد  هب 
اعد تروص  هب  ار  اه  هتفای  نآ  دنتفای و  یم  دنتـسناد و  یم  یلاعت  قح  هیلالج  هیلامج و  فاصوا  اب  ار  ملاع  رـشب و  ياهزاین  نیب  طباور  اهنآ 

رد هک  میبایب  میمهفب و  ار  طباور  نآ  شطیارـش  لیـصحت  اب  مینک و  لیلحت  هدناوخ و  ار  اهنآ  ناشیا ،  زا  يوریپ  اب  زین  ام  ات  دنداد  یم  روهظ 
رد هک  روط  نامه  دـندوب  هدـننک  اعد  رایـسب  مالـسلا  مهیلع  ءایلوا  ءایبنا و  ناگرزب  تهج  نیا  زا  دـنک و  یم  ادـیپ  تیعقاو  اعد  تروص  نیا 

 . تسا هدمآ  مالسلاامهیلع  یلع  ترضح  میهاربا و  ( 1212  ) ترضح هب  تبسن  تیاور 

ادخ اب  ناگدننک  تاجانم  ياعد  ندوب  باجتسم  ۀباجتسم  كاجان  نم  ةوعد  و  متسیب :  لصف 

هدش تباجا  ياهادن 

ار وا  شا  هدنب  تقو  ره  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  وا  هک  دوش  یم  رکذتم  شناگدنب  هب  تبـسن  ار  لاعتم  دنوادخ  زا  يرگید  تیانع  زین  زارف  نیا 
هتفر و رانک  شلد  مشچ  ولج  زا  اهتلفغ  هدرپ  هکنیا  طرـش  هب  هتبلا  دبای ، یم  هدنهد  باوج  کیدزن و  ار  وا  دـنک  لد  درد  وا  اب  دـنز و  ادـص 

یتلاـح نینچ  لوصح  يارب  و  دـنک . ادـیپ  یبـلق  قلعت  هجوت و  یبوبر  سدـق  باـنج  هب  طـقف  لاـح  نآ  رد  دوـش و  هدـیرب  وا  ریغ  زا  شقلعت 
دوش هدیرب  اهنآ  زا  شلد  اهنآ ، زا  یگدروخرس  تاببسم و  بابسا و  هب  هعجارم  اب  ات  دنک  یم  اهیراتفرگ  هب  التبم  ار  شا  هدنب  لاعتم  دنوادخ 

ره يارب  تلاح  نیا  تهج ،  نیا  زا  دهاوخب ، وا  زا  ار  اهیراتفرگ  عفر  هتـسناد و  شروما  رد  لیخد  ار  وا  دنک و  هجوت  بابـسالا  ببـسم  هب  و 
. دنک یم  ناربج  زین  ار  هتفر  تسد  زا  روما  هک  يا  هنوگ  هب  دوب  دهاوخ  شرس  تشپ  یلاعت  قح  تباجا  دوش  ادیپ  سک 

تاجن دوادخ  زا  تجح ،  مامتا  زا  سپ  دوخ  تلم  اب  هطبار  رد  هک  دوش  یم  رکذـتم  ار  تلاح  نیا  یهلا  ءایبنا  زا  يا  هدـع  يارب  میرک  نآرق 
نم هلها  هانیجنف و  هل  انبجتـساف  لبق  نم  يدان  ذا  احون  و  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  اب  هطبار  رد  ای  دـندرک و  بلط  ار  ناشیا  زا 

شلها وا و  میدرک و  تباجا  ار  وا  سپ  میهاربا -  ترـضح  نیا -  زا  لبق  دناوخ  هک  یماگنه  ار  حون  نک  دای  و -  ( ) 1213  ) میظعلا برکلا 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  بویا  ترضح  هرابرد  روط  نیمه  و  میداد )  تاجن  ندش -  قرغ  گرزب -  لکشم  زا  ار 

نم ۀـمحر  مهعم  مهلثم  هلها و  هانیتآ  رـض و  نم  هب  ام  انفـشکف  هل  انبجتـساف  نیمحارلا  محرا  تنا  رـضلا و  ینـسم  ینا  هبر  يداـن  ذا  بویا  و 
هدننک محر  وت  هدیـسر و  نم  رب  جنر  هک  درک  ادـن  ار  شراگدرورپ  یتقو  ار  بویا  نک -  دای  وگب -  و  (، ) 1214  ) نیدباعلل يرکذ  اندنع و 

زا یتمحر  رطاخ  هب  میداد  وا  هب  ار  نآ  دننامه  شلها و  و  میدرک ،  فرطرب  ار  شجنر  میدرک و  تباجا  ار  وا  سپ  ییاهدـننک ،  محر  نیرت 
سپ یلاعت ،  قح  دزن  شیگدنب  برق و  ماقم  ندادناشن  يارب  مالسلا  هیلع  بویا  ترـضح  ناگدننک )  تدابع  يارب  يروآدای  دوخ و  فرط 
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، دندراذگ اهنت  ار  وا  شرقف  تلع  هب  دنتفر و  وا  فارطا  زا  زین  مدرم  هک  دش  التبم  يدـیدش  ضرم  هب  شدالوا  ندرم  لاوما و  ندـش  دوبان  زا 
اهلمحت همه  نیا  زا  سپ  دـیدرگ و  رتشیب  ( 1215  ) شا هبانا  عوجر و  دـشا و  رت  يوق  لاعتم  دـنوادخ  اب  شطابترا  میظع  يالتبا  نیا  زا  سپ 

زا دعب  ار  وا  هتفر  نیب  زا  دالوا  لاوما و  نآ ،  رب  هوالع  دنادرگرب و  ار  شلاوما  درک و  هدـنز  دـنوادخ  ار  شدالوا  دـش و  باجتـسم  شیاعد 
: دیامرف یم  زین  مالسلا  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  سنوی  ترضح  هرابرد  و  دنادرگرب ، وا  هب  ءالتبا  نآ 

هل و انبجتـساف  نیملاظلا  نم  تنک  ینا  کناحبـس  تنا  الا  هلا  نا ال  تاملظلا  یف  يداـنف  هیلع  ردـقن  نل  نا  نظف  ابـضاغم  بهذ  ذا  نونلااذ  و 
رد هک  یماگنه  ار  مالـسلا -  هیلع  سنوی  ترـضح  یهام -  بحاص  نک -  داـی  و -  (، ) 1216  ) نینموملا یجنن  کلذـک  مغلا و  نم  هانیجن 
هک درک  ادـن  ایرد -  رد  یهام ،  لد  رد  بش ،  یکیرات  اـهتملظ -  رد  سپ  تفرگ  میهاوخن  گـنت  وا  رب  هک  درک  نیقی  تفر و  بضغ  لاـح 

نینچ نیا  میداد و  شتاجن  مغ  زا  میدرک و  تباجا  ار  وا  سپ  متـسه  نارگمتـس  زا  نم  انامه  یهزنم  وت  تسین  يدوبعم  وت  زج  اراـگدرورپ 
سپ هک  تسا  هدمآ  ( 1218  ) تایاور ددعتم و  ( 1217  ) تایآ رد  مالـسلا  هیلع  سنوی  ترـضح  اب  هطبار  رد  میهد )  یم  تاجن  ار  نینم  ؤم 

ولج گرزب  یهاـم  تفرگ ،  رارق  اـیرد  رد  یتـقو  بضغ ،  تلاـح  اـب  ناـشیا  دزن  زا  نتفر  نوریب  شموق و  رب  باذـع  لوزن  هب  نداد  ربـخ  زا 
هطبار رد  هدش  شراچد  هک  تسا  یهلا  ناحتما  دیمهف  ماگنه  نیا  رد  تفرگ  رارق  یهام  ناهد  رد  هعرق  اب  ترـضح  نآ  تفرگ  رارق  یتشک 
یتدم ات  اهنآ  ای  تشگرب و  شموق  فرط  هب  داد و  تاجن  ار  وا  دنوادخ  درک و  یلاعت  قح  هب  عوجر  ءاجتلا  اب  سپ  تسا  هدرک  هک  يراک  اب 

: دیامرف یم  ایرکز  ترضح  اب  هطبار  رد  نینچمه  و  درب ، رسب 
 - روآ داـی  و  (، ) 1219  ) هجوز هل  انحلـصا  ییحی و  هل  اـنبهو  هل و  انبجتـساف  نیثراولا  ریخ  تنا  ادرف و  ینرذـتال  بر  هبر  يداـن  ذا  اـیرکز  و 

تباجا ار  وا  سپ  یتسه  اهثراو  نیرتهب  وت  هک  یلاح  رد  راذـگ  اهنت  ارم  اراگدرورپ  هک  درک ، ادـن  ار  شراـگدرورپ  هک  یماـگنه  ار  اـیرکز 
لیذ رد  هدراو  تاـیاور  تاـیآ و  نیا  زا  میدومن .)  راد  هچب  میدرک و  حالـصا  دوـب -  ازاـن  هک  ار -  شنز  میداد و  وا  هب  ار  ییحی  میدرک و 

دـشاب مهارف  ینوریب  طیارـش  رگا  نکل  دراد  لابند  هب  ار  تباجا  نتفر ،  وا  فرط  هب  یلاعت و  قح  یعقاو  ندناوخ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  اهنآ 
ینوریب طیارش  رگا  اما  دوب ، دهاوخ  عیرس  روط  هب  تباجا  ترضحنآ ،  زا  لبق  مالسلا  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  سنوی  ترضح  موق  هبوت  دننام 

یپ وا  نالطب  هب  زین  مدرم  ات  دوش  مهارف  ینامز  طیارـش  دیاب  هک  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  ياعد  نوعرف و  تکاله  دننام  دشابن  مهارف 
هک دوش  یم  هدافتسا  نینچمه  و  دناد ، یم  لاعتم  دنوادخ  ار  شحلاصم  دوش و  یم  تباجا  امتح  نکل  دتفا  یم  ریخءات  هب  اعد  تباجا  دنربب 
مه اهنآ  يارب  تباجا  دننک  اوجن  وا  اب  دننک و  ادن  رارطضا  لاح  رد  ار  ادخ  دنشاب و  هتشاد  ار  تایآ  رد  هدش  رکذ  تایـصوصخ  هک  یناسک 

ینعی وا . يارب  ندوب  عشاخ  سرت و  دیما و  لاح  رد  ندناوخ  تاریخ و  رد  نتفرگ  تعرـس  ندوب و  نم  ؤم  دباع و  دننام  دوب  دـهاوخ  یمتح 
شیادخ هب  لد  طقف  وا ، ربارب  رد  عشاخ  ادخ و  هدـنب  نم و  ؤم  ناسنا  نکل  تفر  ملاع  تاببـسم  بابـسا و  فرط  هب  دـیاب  هک  یلاح  نیع  رد 
دنوادخ هک  تساجنیا  دـنک  یم  بلط  ار  شتالکـشم  عفر  اتقیقح  وا  زا  هتـسناد و  شتالکـشم  لالح  القتـسم  روما  یمامت  رد  ار  وا  هتـسب و 

. دنک یم  نیمءات  ار  وا  يداع  ریغ  هار  زا  ای  دناسر و  یم  هجیتن  هب  ار  وا  يداع  تاببسم  بابسا و  ندرک ،  کیدزن  اب  ای  دیامن  یم  شتباجا 

ادخ هب  ناگدننک  عوجر  هبوت  لوبق  ۀلوبقم  کیلا  بانا  نم  ۀبوت  و  مکی :  تسیب و  لصف 

ناراکهنگ هب  دنوادخ  تیانع 

نآرق زا  يددعتم  تایآ  تسوا ،  هب  ناگدننک  عوجر  هبوت  شریذپ  نآ  تسا و  هدش  رکذ  ترایز  زا  تمسق  نیا  رد  یهلا  ياهتیانع  زا  یکی 
یم ( 1220  ) شنالوسر نابز  زا  مه  میقتـسم و  مه  دـنک  یم  نایب  یبذاج  فیطل و  تاریبعت  اب  شناراـکهنگ  هب  ار  یلاـعت  قح  يادـن  میرک 

( دیوش راگتسر  دیاش  نینم  ؤم  يا  ادخ  يوس  هب  امامت  دینک  هبوت  و  (، ) 1221  ) نوحلفت مکلعل  نونموملا  هیا  اعیمج  هللا  یلا  اوبوت  و  دیامرف :
مکل یننا  هللا  الا  اودبعت  الا  دـنک ، یم  باطخ  ناشیا  هب  دوش و  یم  مه  رافک  نیکرـشم و  لماش  هکلب  درادـن  صاصتخا  نینم  ؤم  هب  وا  فطل 
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يادخ فرط  زا  تسا  یباتک  نآرق  (، )- 1222  ) یمسم لجا  یلا  انسح  اعاتم  مکعتمی  هیلا  اوبوت  مث  مکبر  اورفغتـسا  نا  ریـشب و  ریذن و  هنم 
شیوخ راگدرورپ  زا  هکنیا  ما و  هدـنهد  تراشب  هدـنهد و  میب  وا  يوس  زا  امـش  يارب  نم  اـنامه  دـیتسرپن  ار  وا  زج  هکنیا  هب  ریبخ -  میکح 

( دزاس دنم  هرهب  ناهج -  نیا  یگدنز  بهاوم  زا  نیعم -  تدم  ات  ار  امـش  ییوکین  زرط  هب  ات  دیدرگزاب  وا  يوس  هب  سپـس  دیبلطب  شزرمآ 
هتشذگ تیصعم  زا  ناتراگدرورپ  زا  نیا و  زا  دعب  ار  اهتب  تدابع  دینک  اهر  ینعی  تسا  ندروآ  نامیا  هیآ  رد  هبوت  زا  دارم  ( 1223) ارهاظ و 

هب لوا  دوخ  هکلب  دوش  یمن  دودحم  رادقم  نیا  هب  شدرمتم  ناگدنب  هب  یلاعت  قح  تیانع  دـیروآ . نامیا  وا  هب  سپـس  دـینک  ترفغم  بلط 
عوجر و هدنب  ات  هدرک  یفرعم  دوخ  لوا  هبوت  ار  نیا  دندرگرب و  وا  هب  هک  دهد  یم  قیفوت  هدرک و  تیاده  ار  اهنآ  دـنک و  یم  عوجر  ناشیا 
تسا و هدرک  نورقم  دوخ  زا  هبوت  ود  هب  ار  هدنب  هبوت  نیاربانب  دنک  لوبق  ار  شا  هبوت  هدرک و  عوجر  وا  هب  هرابود  نآ ،  زا  دعب  ات  دـنک  هبوت 

درک هبوت  دندرک -  فلخت  گنج  زا  هک  يرفن  هس  ناشیا -  رب  دنوادخ  سپـس  (، ) 1224  ) میحر فوئر  مهب  هنا  مهیلع  بات  مث  دـیامرف  یم 
هلکب تـسا  هدرک  یفرعم  ( 1225) ریذـپ هبوت  رایـسب  ار  دوخ  اهنت  هن  دـنوادخ  تسا )  نابرهم  ریذـپ  هبوت  رایـسب  وا  اریز  دـننک  هبوت  ناشیا  ات 

میحرلا روفغلا  انا  ینا  يدابع  یبن ء  هک :  دـنک  نـالعا  ناگدـنب  هب  هک  هدرک  رما  شتمحر  ربماـیپ  هب  هدومن و  یفرعم  هدنـشخب  رایـسب  ررکم 
نیذـلا يدابع  ای  لق  هک :  دـهد  یم  دـیما  لاب  رپ و  زیگنا  لد  مایپ  نیا  اب  زین  و  مناـبرهم )  هدنـشخب  نم  هک  مناگدـنب  هب  هدـب  ربخ  (، ) 1226)

رب هک  مناگدنب  يا  ربمایپ ؛ يا  وگب  (، ) 1227  ) میحرلا روفغلا  وه  هنا  اعیمج  بونذلا  رفغی  هللا  نا  هللا  ۀمحر  نم  اوطنقتال  مهسفنا  یلع  اوفرسا 
 ( تسا نابرهم  هدنشخب  وا  اریز  دزرمآ  یم  ارناهانگ  یمامت  دنوادخ  انامه  دیوشن  سویءام  ادخ  تمحر  زا  دیا  هدرک  يور  هدایز  نتـشیوخ 
 ، هتـسناد ناهارمگ  زا  ار  شتمحر  زا  نادیماان  لاح  نیع  رد  دنتـسه  هدنهددیما  تایآ  زا  دعب  اعون  نکل  دراد  مه  هدـنهدرادشه  تایآ  هتبلا 
(، 1229  ) نیرهطتملا بـحی  نیباوـتلا و  بـحی  هللا  نا  دـیامرف : یم  هداد و  رارق  دوـخ  فـطل  تـبحم و  دروـم  ار  ناگدـننک  هبوـت  و  ( 1228)

هداد رارق  اهنآ  ترفغم  هکئالم و  ياعد  لومـشم  ار  ناشیا  زین  و  دراد ) تسود  ار  یکاپ  نیبلاط  دراد و  تسود  ار  ناگدننک  هبوت  دـنوادخ  )
ۀمحر یش ء  لک  تعسو  انبر  اونمآ  نیذلل  نورفغتـسی  هب و  نونموی  مهبر و  دمحب  نوحبـسی  هلوح  نم  شرعلا و  نیذلا  دیامرف : یم  تسا و 

مهئابآ و نم  حلـص  نم  مهتدـع و  یتلا و  ندـع  تانج  مهلخدا  انبر و  میحجلا  باذـع  مهقو  کـلیبس  اوعبتا  اوباـت و  نیذـلل  رفغاـف  اـملع  و 
شیاتـس اب  دـننک  یم  لـمح  ار  نآ  فارطا  شرع و  هک  یناـسک  (، ) 1230  ) تائیـسلا مهقو  میکحلا  زیزعلا  تنا  کـنا  مهتاـیرذ  مهجاوزا و 

ار يزیچ  ره  تـملع  تـمحر و  اراـگدرورپ  دـنیوگ -  یم  دــننک و -  یم  شزرمآ  بـلط  نـینم  ؤـم  يارب  هدرک و  حــیبست  ناـشراگدرورپ 
و اراگدرورپ ، نک ،  ظفح  منهج  باذـع  زا  ار  ناشیا  دـننک و  یم  تیعبت  ار  تهار  هدرک و  هبوت  هک  ار  یناسک  شخبب  سپ  تسا  هتفرگارف 

ناشیا یشاب و  یم  میکح  زیزع  وت  اریز  يا  هداد  هدعو  هک  یندع  ياهغاب  هب  نک  لخاد  ار  ناشیا  حلاص  دالوا  نارـسمه و  ناردپ و  ناشیا و 
المع لمع  نمآ و  بات و  نم  الا  هّلل  هّلل  دیامرف : یم  دنک و  یم  تانـسح  هب  لیدـبت  ار  ناشیا  تائیـس  نینچمه  و  نک )  ظفح  ناهانگ  زا  ار 
حلاص لمع  دروآ و  نامیا  هدرک و  هبوت  هک  یـسک  رگم  (، ) 1231 ... ) امیحر اروفغ  هللا  ناک  تانسح و  مهتائیـس  هللا  لدبی  کئلواف  احلاص 

دنک و یم  تشهب  دراو  ار  ناشیا  زین  و  تسا )  نابرهم  هدنـشخب  دنوادخ  دنک و  یم  لیدبت  هنـسح  هب  ار  شناهانگ  دنوادخ  سپ  دهد  ماجنا 
نامیا هدرک و  هبوت  هک  یسک  رگم  (، ) 1232 ... ) ائیـش نوملظیال  ۀنجلا و  نولخدی  کئلواف  احلاص  لمع  نمآ و  بات و  نم  الا  دـیامرف : یم 

هب زین  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  دوش ،) یمن  اهنآ  هب  یملظ  هنوگ  چیه  دنوش و  یم  تشهب  دراو  ناشیا  سپ  دهد  ماجنا  حلاص  لمع  دروآ و 
يدومن زاـب  ار  شیوـخ  يوـس  هب  هبوـت  برد  نم  يارب  هکنآ  لاـح  مشاـب و  یمن  سویءاـم  وـت  زا  یهزنم ،  وـت  : ) دـنک یم  ضرع  دـنوادخ 
يدیمان هبوت  ار  نآ  يدومن و  زاب  تشـشخب  يوس  هب  يرد  تناگدنب  يارب  هک  ینابرهم -  يادخ -  نآ  وت  : ) دنک یم  ضرع  زین  و  (( 1233)

دهاوخ یم  هناهب  نیا  اب  هک  دوش  یم  نشور  نیدرمتم  ناراکهنگ و  هب  دنوادخ  صاخ  تیانع  هبوت و  تیمها  هاتوک  تانایب  نیا  اب  (( 1234)
يوس هب  ایآ  : ) دیامرف یم  دنک و  یم  بلط  ار  هبوت  ناشیا  زا  اضاقت ، تروص  هب  یهاگ  هک  ییاج  ات  دندرگرب  وا  يوس  هب  هراومه  شناگدنب 

((. 1235  ) تسا نابرهم  هدنشخب  ادخ  هک  یلاح  رد  دننک  یمن  بلط  شزرمآ  وا  زا  دننک و  یمن  هبوت  ادخ 

هبوت تقیقح  انعم و 
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زا درمت  يراوخ  تلذ و  وا و  تیبوبر  دـنوادخ و  تمظع  هب  هجوت  نآ  تقیقح  و  تسا ،  هاـنگ  زا  عوـجر  ياـنعم  هب  ( 1236  ) تغل رد  هبوت 
دنک هجوت  یلاعت  قح  هب  تبسن  شندوب  هدنب  هب  ناسنا  یتقو  ینعی  دشاب  یم  تسوا  تیبوبر  تحت  زا  نتفر  نوریب  تقیقح  رد  هک  وا  نیمارف 

دریگب میمصت  دوش و  لصاح  شیالوم  ربارب  رد  دوخ  تفص  ای  لمع  زا  ینامیشپ  تلاح  تسا  هدرکن  لمع  یگدنب  نیا  ياضتقم  هب  هکنیا  و 
یصخش : ) دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  روط  نامه  تسا  هبوت  تلاح ،  نیا  ددرگنرب  تفص  ای  لمع  نآ  رب  رگید  هک 

یم دراو  تشهب  هب  ار  وا  ادـخ  هانگ  اب  ایآ  درک : ضرع  يوار  دـنک ، یم  لخاد  تشهب  هب  ار  وا  ادـخ  نآ  هطـساو  هب  دـهدیم و  ماجنا  یهانگ 
دراو هدرک و  محر  وا  هب  ادخ  سپ  دنک  یم  شنزرس  ار  دوخ  تسا و  كانسرت  نآ  زا  هراومه  دنک و  یم  هانگ  هلب  دندومرف : ترضح  دنک ؟

حراوجلاب و كرت  ناـسللاب و  رافغتـسا  بلقلاـب و  مدـن  ۀـبوتلا  دـیامرف : یم  هراـب  نیا  رد  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  و  ((، 1237) دـنک یم  تشهب 
هکنیا هب  نتفرگ  میمصت  حراوج و  ءاضعا و  هب  ندرک  كرت  نابز و  هب  ندرک  رافغتسا  بلق و  هب  ینامیشپ  هبوت  (، ) 1238  ) دوعیال نا  رامضا 

اهنآ زا  یـضعب  رگم  دور  یمن  نیب  زا  هبوت  اب  هدـش و  تباث  عرـش  رد  هک  تسا  یماکحا  زا  ریغ  انعم  نیا  دـشاب ) یم  ددرگنرب  تفلاخم  هب  - 
. دیآ یم  نیا  زا  دعب  تمسق  نیا  حیضوت  تسا و  هدش  نایب  هقف  رد  هک 

هبوت بتارم 

هبوت بتارم 

ره هک  دراد  یعیسو  يانعم  کی  هکلب  دشاب  یمن  هفراعتم  ناهانگ  هب  رـصحنم  هبوت  هک  دوش  یم  مولعم  هبوت  تقیقح  انعم و  هب  هجوت  زا  سپ 
 . میشاب یم  نآ  بتارم  یلک  نایب  ددص  رد  اجنیا  نیاربانب  دوش  یم  لماش  یلاعت  قح  هب  شتفرعم  هجرد  بسح  هب  ار  اهناسنا  زا  کی 

كرش رفک و  زا  هبوت  - 1

دوه هروس  موس  هیآ  دوش ، یم  نیکرشم  رافک و  لماش  یتح  تسا  نایاپ  یب  یهلا  تمحر  يایرد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  تایآ و  زا 
دنوادخ هک  دنک  یم  تلالد  هک  ( 1239  ) یتایآ دوش و  یم  ققحم  ناشندروآ  نامیا  هب  اهنآ  هبوت  دنک و  یم  تلالد  رما  نیا  رب  صوصخلاب 

یم نینم  ؤم  لاح  لماش  تعافـش  هک  دنک  یم  تلالد  دـنک و  یم  ثحب  تعافـش  قایـس  رد  دزرمآ  یم  ار  نآ  ریغ  دزرمآ و  یمن  ار  كرش 
یمکح بترت  دیوگ : یم  هک  تسا  یبلطم  نامه  نیا  درادرب ، تسد  رفک  كرش و  زا  دناوت  یم  رفاک  كرـشم و  هک  دیامرف  یمن  یلو  دوش 

زا هبوت  زاوج  هتبلا  دوش  یمن  ناشلاح  لماش  ترفغم  دنراد  ار  ناونع  ود  نیا  یتقو  ات  كرشم  رفاک و  ینعی  تسا  تیلع  هب  رعشم  یفـصو  رب 
رد راثآ  نیا  یـصخش  رب  رگا  درادـن  كرـش  رب  يرهاظ  ماکحا  راثآ و  بترت  اب  تافانم  لاعتم ،  دـنوادخ  اب  ناشیا  طابترا  حالـصا  ناشیا و 

ماجنا يریخ  راک  نامیا  لاح  رد  تسا و  هدوب  نم  ؤم  هک  یـسک  : ) دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  دوش ، یمن  وا  ینورد  هبوت  زا  هعماـج 
باسح هتشون و  شیارب  هداد  ماجنا  نامیا  لاح  رد  هک  يزیچ  ره  دنک  هبوت  رفک  زا  دعب  سپس  ددرگ  رفاک  دسرب و  وا  هب  يا  هنتف  سپس  هداد 

دنک یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  رگید  تیاور  رد  و  (( 1240) دنک یمن  لطاب  ار  نآ  رفک  دوش و  یم 
زاــمن وا  رب  ترــضح  درک ، تاــفو  دروآ  مالــسا  هـکنیا  زا  سپ  دــندرک و  مالــسا  هـب  توـعد  ار  يدوـهی  یــصخش  ترــضح  نآ   ) هـک

((. 1241) دندناوخ

یفارحنا دیاقع  زا  هبوت  - 2

یماما هدزاود  هعیـش  هکنیا  دننام  دراد  دوجو  شتاداقتعا  رد  یتافارحنا  هکلب  هدوبن  لماک  وا  مالـسا  نکل  دـشاب  یم  ناملـسم  یناسنا  یهاگ 
ناشیا تیالو  شتافو  ماگنه  شردارب  رسپ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نیفلاخم  زا  یـصخش  هک  روط  نامه  دراد  ناکما  زین  نآ  زا  هبوت  دشابن ،
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زا هبوت  تسا  نینچمه  و  (( 1242  ) تسا تشهب  لها  زا  وا  : ) دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دریذپ ، یم  وا  و  دنک ، یم  هضرع  وا  رب  ار 
. دشاب هعیش  همئا  فراعم  فالخ  هک  يداقتعا  ره 

ناهانگ زا  هبوت  - 3

هریبک و هچ  ناهانگ  یمامت  ناوارف  تایاور  تایآ و  قباـطم  هک  تسا  ناـهانگ  زا  هبوت  دـشاب  یم  نینم  ؤم  هب  صتخم  هک  هبوت  رگید  هلحرم 
نآ لامجا  روط  هب  يدعب  ثحب  رد  هک  دراد  دوجو  هبوت  یلوبق  يارب  یطیارش  اهنآ  زا  کی  ره  يارب  هتبلا  تسا -  شـشخب  لباق  هریغـص  هچ 

 . مینک یم  رکذ  ار 

یقالخا لئاذر  زا  هبوت  - 4

يارب تهج  نیا  زا  دوش ، یم  بتارم  ياراد  ناـمیا  مزاوـل  راـثآ و  اـب  هطبار  رد  زین  ناـسنا  تـالاح  تسا  یبـتارم  ياراد  ناـمیا  هک  اـجنآ  زا 
 ، یهلا تابجاو  ماجنا  ناهانگ و  كرت  و  حلاص ،  صلاخ و  دیاقع  لیـصحت  حلاصان و  صلاخان و  دیاقع  كرت  رب  هوالع  نامیا ،  لامکتـسا 
رد مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  تسا و  مزال  دنوش  یم  بوسحم  ینطاب  یحور و  ناهانگ  تقیقح  رد  هک  یقالخا  حیابق  هلیذر و  قالخا  كرت 
عم هناسل  قدـص  و  سانلل ،  هسفن  یلع  لعج  اـمب  یفو هللا  نم  هبونذ :  هنع  تصحم  هناـمیا و  لـمک  هیف  نک  نم  عبرا  دـیامرف : یم  هطبار  نیا 

شنامیا دـشاب  سک  ره  رد  هک  تسا  زیچ  راهچ  (، ) 1243  ) هلها عم  هقلخ  نسحی  سانلا و  دنع  هللا و  دنع  حـیبق  لک  نم  ییحتـسا  و  سانلا ، 
و تسا ،  هدرک  شیوخ  رب  مدرم  يارب  هک  یتادـهعت  هب  تبـسن  ادـخ  يارب  دـنک  اـفو  هک  یـسک  دوش : یم  هتخیر  شناـهانگ  هدـش و  لـماک 

(. دهد رارق  وکین  شنیب  لها  اب  ار  شقالخا  و  دنک ، ایح  تسا  مدرم  دنوادخ و  دزن  هک  یحیبق  ره  زا  و  دیوگ ، تسار  مدرم  اب  شنابز 

یلوا كرت  زا  هبوت  - 5

هب هانگ  نامیا  زا  نییاپ  هبترم  ظاحل  هب  فاصوا  ای  لامعا  زا  یـضعب  ینعی  تسا  روصتم  یناهانگ  شنامیا ،  تاـجرد  بسح  هب  ناـسنا  يارب 
هتشاد لابند  ار  یترخآ  تبوقع  هک  شفراعتم  ینعم  هب  هانگ  دنچ  ره  دوش ، یم  بوسحم  هانگ  رتالاب  هبترم  ظاحل  هب  نکل  دیآ  یمن  باسح 

اب هک  تسا  لیبق  نیا  زا  هدـش  هداد  تبـسن  ءایبنا  زا  یـضعب  هب  نآرق  رد  هک  یناـهانگ  هتـشذگ ،  هلحرم  دـننام  دوش  یمن  هتفگ  نآ  هب  دـشاب 
تافانم هلیذر  فاصوا  یمامت  زا  ناشندوب  موصعم  اـب  زین  و  نآ ،  هریغـص  هریبک و  تثعب ،  زا  دـعب  تثعب و  زا  لـبق  هاـنگ  زا  ناـشیا  تمـصع 

نکل درادـن  یترخآ  تبوقع  شماـجنا  لاـعتم  دـنوادخ  رظن  زا  هک  یلمع  کـی  ینعی  دـنیوگ ، یلوا  كرت  ار  لاـمعا  زا  مسق  نیا  و  درادـن ،
هیلع هلآ و  انیبن و  یلع  مدآ  ترـضح  زا  مدنگ  ندروخ  دـننام  دـشاب  هتـشاد  ییایند  راوگان  عباوت  شماجنا  دـنچ  ره  دـشاب  یم  رتهب  شکرت 

ماجنا و هک  يولوم  یهن  رما و  لحم  تشهب  اریز  دوب ، هتفرگ  رارق  یلاعت  قح  یمیرحت -  یهن  هن  یهیزتن -  یهن  دروم  هک  تشهب  رد  مالسلا 
نآ ندروخ  دش و  یهن  شندروخ  زا  دوب  رتهب  شندروخن  هک  یمدنگ  ندروخ  زا  وا  تسین ،  دـشاب ، هتـشاد  یپ  رد  یترخآ  تبوقع  شکرت 

یصع و  دیامرف : یم  قیاقح  نیا  رکذ  لالخ  رد  ( 1244  ) میرک نآرق  تشاد ،  ار  ایند  ملاع  هب  دورو  تشهب و  زا  ندـش  نوریب  راوگان  عباوت 
راوگان عباوت  دـش و  جراخ  تشهب  زا  هکنیا  زا  سپ  نکل  دـش ) راکنایز  درک و  یناـمرفان  ار  شراـگدرورپ  مدآ  و  (، ) 1245  ) يوغف هبر  مدا 

ملظ شیوخ  رب  اراگدرورپ  : ) درک ضرع  دوب ، مالسلا  مهیلع  ربمایپ  تیب  لها  هب  لسوت  نامه  هک  دناوخ  یتاملک  اب  ار  ادخ  هدیشچ و  ار  نآ 
رایسب وا  اریز  درک  هبوت  وا  رب  ادخ  : ) دیامرف یم  دنوادخ  سپس  دوب ) میهاوخ  ناراکنایز  زا  امتح  ینکن  محر  یـشخبن و  ار  ام  رگا  میدرک و 

هب ندـناسر  وا  تیادـه  باـختنا و  زا  دارم  دومن ) شتیادـه  درک و  هبوت  وا  رب  سپ  درک  باـختنا  ار  وا  سپـس   (، ) تسا ناـبرهم  ریذـپ  هبوت 
دوش و یم  باسح  سفن  هب  ملظ  هانگ و  رـصتخم  ینامرفان  نیا  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  ماـقم  هب  تبـسن  باـسح  نیا  يور  دوب  يربماـیپ 
، دـنکن كاله  ار  شدـنزرف  هک  دـنک  یم  اضاقت  یلاعت  قح  زا  هیانک  تروص  هب  یتقو  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  هب  تبـسن  تسا  نینچمه 
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هک يزیچ  هب  تبـسن  نکم  لا  ؤس  نم  زا  تسا  حلاص  ریغ  لمع  وا  تسین ،  وت  نادـناخ  زا  وا  یتسارب  حون ،  يا  : ) دـیامرف یم  وا  هب  دـنوادخ 
مرب یم  هانپ  وت  هب  نم  اراگدرورپ ، : ) دنک یم  ضرع  نآ  زا  دعب  (( 1246  ) یشاب نیلهاج  زا  هکنیا  زا  منک  یم  هظعوم  ار  وت  نم  يرادن  ملع 
رگید يایبنا  ياه  هبوت  (( 1247) دوب مهاوخ  ناراکنایز  زا  ینکن  محر  یـشخبن و  ارم  رگا  مرادن و  ملع  هک  ار  هچنآ  مهاوخب  وت  زا  هکنیا  زا 
اجنآ درک  لمح  زین  هبوت  زا  هلحرم  نیا  هب  ناوتب  ار  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  نخـس  دیاش  دشاب و  یم  لیبق  نیا  زا  تسا  هدـمآ  نآرق  رد  هک 

زا وت  يوس  هب  منک  یم  هبوت  نم  ایادـخ و  (، ) 1248  ) کتدارا فلاخ  ام  لک  نم  کیلا  بوتا  ینا  مهللا و  دنک : یم  ضرع  دـنوادخ  هب  هک 
(. دشاب تا  هدارا  فلاخم  هک  يزیچ  ره 

نآ هیدوجو  نوئش  شیوخ و  هب  هجوت  زا  هبوت  - 6

یلالقتـسا یلامک -  فاصوا  لاعفا و  دوخ -  هیدوجو  نوئـش  دوخ و  يارب  هک  دسرب  دـناوت  یم  ییاج  هب  يدـیحوت  تفرعم  تهج  زا  ناسنا 
ره يارب  يدیحوت  هاگدید  نیا  دـش -  نایب  البق  هک  روط  نامه  دـبایب -  یلاعت  قح  نوئـش  زا  ینءاش  یهلا و  تایآ  زا  امامت  ار  اهنآ  دـباین و 

لوصح زا  سپ  نکل  دشاب ، هدرک  لیصحت  ار  شدادعتـسا  البق  هک  دراد  زاین  یهلا  صاخ  تیانع  هب  هکلب  تسین  لوصح  اعدا و  لباق  یـسک 
تابثا زا  سپ  هکلب  تسین  دوخ  هیدوجو  نوئـش  دوخ و  هب  هجوت  نودـب  ناسنا  دـیایب  رد  تباث  هکلم و  تروص  هب  نآ  هکنیا  ات  یتلاح  نینچ 

ندـنارذگ يارب  نارگید  اب  اهدروخرب  اهوگتفگ و  تارواحم و  رد  تسا  راچان  ناسنا  دوش ، یم  ریبعت  نآ  زا  تفرعم  هب  هک  مه  تلاـح  نیا 
زا يا  هجرد  نینچ  هب  هک  یناسک  دهد ، تبـسن  دوخ  هب  ار  فاصوا  لاعفا و  هعماج ،  رد  فاصوا  لاعفا و  راثآ و  بترت  یعامتجا و  یگدنز 

وگتفگ ظافلا و  بلاق  رد  دـنچ  ره  یلاـعت  قح  ربارب  رد  ار  دوخ  نوئـش  دوخ و  ندرک  حرطم  دـنا ، هدیـسر  یلاـعت  قح  زا  شنیب  تخاـنش و 
نآ زا  یهاگ  دنیوگ و  یم  هبانا  ار  تلاح  نیا  دنراد ، یلاعت  قح  هب  عوجر  هراومه  ناشروما  یمامت  رد  تهج  نیا  زا  دنناد ، یم  هانگ  دشاب ،
یم دـنک  یم  رکذ  شموق  اـب  ار  مالـسلا  هیلع  هلآ و  اـنیبن  یلع  بیعـش  ترـضح  نانخـس  یتـقو  میرک  نآرق  دوش . یم  ریبـعت  هبوت  زا  هبوت  هب 

مرادن و هدارا  ار  حالصا  زج  مناوتب  ات  (، ) 1249  ) بینا هیلا  تلکوت و  هیلع و  هللااب  الا  یقیفوت  ام  تعطتسا و  ام  حالـصالا  الا  دیرا  نا  دیامرف :
هدارا نایب  زا  سپ  هک  تسا  يدیحوت  ربمایپ  کی  مالک  نیا  منک )  یم  عوجر  وا  يوس  هب  هدرک و  لکوت  وا  رب  تسین  دنوادخ  هب  زج  مقیفوت 

شمالک زا  يربمایپ  مهم  لغـش  نیا  رد  یلالقتـسا  يوب  نوچ  نکل  دـنک  یم  لکوت  وا  رب  هتـسناد و  دـنوادخ  زا  ار  قیفوت  هکنیا  اب  شیوخ ، 
وا هب  دنوادخ و  زا  ار  اهنآ  منک و  یم  عوجر  ادـخ  يوس  هب  مروما  یمامت  رد  نم  دـیامرف : یم  هدرک و  عفد  ار  نآ  هلـصافالب  دوش  یم  رهاظ 
(، 1250  ) بینم هاوا  میلحل  میهاربا  نا  هک :  تسا  هدش  نایب  تفـص  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  يارب  یتلاح  نینچ  و  مناد ،  یم 
رد نداتفا  ینعی  شیگدـنز  تالاح  نیرت  تخـس  زا  یکی  رد  ار  شتـالاح  نیا  تسا )  هدـننک  عوجر  هدـننکاعد ،  راـبدرب ، میهاربا  یتسارب  )
رد هطساو  نارگید و  هب  کمک  يارب  یهلا  رومءام  هکنیا  اب  وا  داد ، ناشن  مالسلا  هیلع  لیئربج  ترضح  هب  قینجنم ،  هطـساو  هب  دورمن  شتآ 
ایآ تفگ :  وا  هب  لـیئربج  یتـقو  هک  تسا  يدـح  هب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  يدـیحوت  شنیب  نکل  دوب ، یلاـعت  قـح  فرط  زا  ضیف 

لیبورک لیفارسا و  لیئاکیم و  لیئربج و  یتقو ،  نینچمه  و  ریخ ) وت ، هب  اما  : ) دومرف یهاوخ ؟  یم  کمک 
: دنتفگ ناشیا  هب  ترـضح ،  نآ  هب  ار  دوخ  لیئربج  ندناسانـش  ناشیا و  يارب  يدنفـسوگ  ندرک  نایرب  زا  سپ  دندمآ  ترـضح  ینامهم  هب 

هللادمحلا مامتا ،  زا  سپ  دییوگب و  هللا  مسب  دیدروخ  یتقو  دومرف : ترـضح  تسا ؟  ردقچ  اذـغ  تمیق  یهد  ربخ  هکنیا  ات  میروخ  یمن  ام  )
ناشن ناـیب ،  نیا  (( 1251) دریگب دوخ  تسود  ار  وا  هک  دـنوادخ  يارب  تسا  راوازـس  دومرف : دـش و  هجوـتم  شناراـی  هب  لـیئربج  دـییوگب ،

 ، تالامک ربارب  رد  زین  ار  قلطم  شیاتس  هتسناد و  دنوادخ  هب  ار  یلعف  ره  مایق  اریز  یلاعت ،  قح  فرط  هب  تسوا  يانعم  مامتب  عوجر  هدنهد 
دیحوت هب  هجوت  شدوجو  ياپارس  نوچ  يدیحوت  ربمایپ  نیا  تسا .  نینچ  نیا  شیاضتقم  دنوادخ  اب  یعقاو  یتسود  تسا و  هتسناد  وا  يارب 

رد هدوب و  دنوادخ  باختنا  دروم  تسا و  یهلا  ياهتمعن  رکاش  هک  عضاخ -  تما  کی  ار  وا  هکنیا  زا  سپ  دـنوادخ  تسا  هللا  یلا  عوجر  و 
ار وا  نید  تلم و  اج  رب  اپ   : ) هک دنک  یم  رما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  دـنک ، یم  یفرعم  دوش ،-  یم  نیحلاص  هب  قحلم  ترخآ 
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هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  قطنم  دنک ، یم  یفرعم  عیرـشت  نیوکت و  رد  قلطم  یلو  ار  دوخ  هکنیا  زا  سپ  دنوادخ  و  (( 1252  ) نک تیعبت 
(، 1253  ) بینا هیلا  تلکوت و  هیلع  یبر  هللا  مکلذ  هللا  یلا  همکحف  یـش ء  نم  هیف  متفلتخا  ام  و  هک :  دـنک  یم  نایب  شموق  هب  باطخ  ار  هلآ 
هب هدرک و  لکوت  وا  رب  دـشاب  یم  مراگدرورپ  هک  ادـخ  تسا  نآ  تسادـخ ،  يوس  هب  شمکح  سپ  دـیدرک ، فالتخا  نآ  رد  ار  هچنآ  (و 

دننادب وا  هب  ار  روما  مامز  دننادب و  مکاح  تسرپرس و  یلو و  ار  ادخ  نوئش  یمامت  رد  دیاب  ناگمه  اهنت  هن  ینعی  منک )  یم  عوجر  وا  يوس 
یم رارمتـسا  رب  تلالد  هک  تسا  هدمآ  بینا -  عراضم -  لعف  تروص  هب  هیآ  رد  ربمایپ  تلاح  مشاب و  یم  هنوگ  نیا  هراومه  زین  دوخ  هکلب 

مهللا ادبا ، ینتیطعا  ام  حـلاص  ینم  عزنتال  مهللا  تسا :  هدـناوخ  یم  هیرگ  لاح  رد  بش  همین  ار  اعد  نیا  ترـضح  نآ  تهج  نیا  زا  دـنک .
(، 1254  ) ادبا نیع  ۀفرط  یـسفن  یلا  ینلکتال  مهللا  ادـبا ، هنم  ینتذقنتـسا  ءوس  یف  یندرتال  مهللا و  ادـبا ، ادـساح  اودـع و ال  یب  تمـشتال 
یم دراو  نم  رب  هک  يراتفرگ  هطـساو  هب  ار  مدوسح  نمـشد و  نکم  لاحـشوخ  هاگ  چـیه  ایادـخ  ریگم ، نم  زا  يداد  نم  هب  هچنآ  ایادـخ ؛ )

هب ارم  ندز  مه  رب  مشچ  کی  هزادنا  هب  هاگ  چیه  ایادـخ ؛ نکم ،  میاهر  يداد ،  متاجن  نآ  زا  هک  يدـب  رما  رد  ارم  هاگ  چـیه  ایادـخ ، دوش ،
اب امش  تیادف ،  مردام  ردپ و  دنک : یم  ضرع  دتفا و  یم  هیرگ  هب  اهاعد  نیا  ندینش  ترـضح و  تلاح  ندید  اب  هملـس  ما  راذگماو ، مدوخ 

دنوادخ هکنآ  لاح  دنک و  یم  نمیا  ارم  يزیچ  هچ  هملـس ؛  ما  يا  دندومرف : ترـضح  دـیتسه ؟ هنوگ  نیا  قح  هب  برق  ردـق و  تلالج  نیا 
هیبش زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـش .) هنوگ  نآ  درک و  اـهر  شدوخ  هب  یندز  مه  رب  مشچ  هزادـنا  هب  ار  یتم  نب  سنوی  ترـضح  لاـعتم 

هب ارم  رتشیب  هن  ندز و  مه  رب  مشچ  کی  زا  رتمک  هن  (، ) 1255  ) رثکا کلذ و ال  نم  لقا  ال  : ) دننک یم  هفاضا  نآ  هب  دنراد و  ار  رخآ  ياعد 
نکلو ریخ ، دومرف : ترضح  دیسر ؟ رفک  هب  تلاح  نآ  اب  سنوی  ترـضح  ایآ  دنک : یم  لا  ؤس  ترـضح  زا  يوار  سپـس  راذگماو ) مدوخ 
هکلب يداع  ياهکرد  نیا  اب  ام  ار  مالـسلا  مهیلع  ءایبنا  ندش  راذـگاو  دوخ  هب  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا  دوب ) تکاله  تلاح  نآ  رب  ندرم 

هک برق  ماقم  نآ  اب  ناشیا  تقو  نآ  تسین ،  یـسک  ره  يارب  كرد  لباق  ناشیا  يونعم  تاـماقم  اریز  میمهفب  میناوت  یمن  زین  نآ  زا  رتـالاب 
لباق زین  دنوش  یم  راذگاو  دوخ  هب  هک  برق  ماقم  نآ  اب  ناشیا  دـیاش  دـشاب  یمن  ناگمه  يارب  كرد  لباق  زین  دـنوش  یم  راذـگاو  دوخ  هب 

هللا تیالو  ماقم  هب  ناشهجوت  رارمتسا  هک  دشاب  ناشیا  يدیحوت  تاهجوت  رارمتـسا  ظاحل  هب  انعم  نیا  دیاش  دشاب  یمن  ناگمه  يارب  كرد 
: دیوگ یم  يوار  تهج  نیا  زا  دورب ، نیب  زا  تقیقح  نیا  هب  تبسن  ناشداقتعا  هکنیا  هن  دوش  یم  عطق  یتاظحل  یگدنز ،  نوئـش  یمامت  رد 
هک تسا  رما  نطاب  ظاحل  هب  و  داد ، خر  شهجوت  رد  يا  هفقو  هکلب  ریخ ، دندومرف : ترـضح  دش ؟ رفاک  هللااب -  ذوعن  سنوی -  ترـضح  ایآ 

ینعی (( 1256) دش رکنم  ار  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تیالو  ماقم  مالـسلا  هیلع  سنوی  ترـضح   : ) تسا هدومرف  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
سنوی ترـضح  و  دناد ، یم  لاعتم  دـنوادخ  هب  مئاق  امئاد  ار  روما  یمامت  مامز  تسا ،  هللا  تیالو  نامه  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو  ماقم 

هکنیا لثم  نآ ،  عوقو  مدع  باذع و  ندش  یمتح  ناشیا و  هبوت  هب  عالطا  سپس  شموق و  رب  باذع  عوقو  هب  نداد  ربخ  ماگنه  مالـسلا  هیلع 
تلفغ هدرپ  یهام  مکـش  ایرد و  یکیرات  انگنت و  نآ  رد  سپـس  دش و  یهام  مکـش  راچد  درک و  تلفغ  وا  تمحر  یهلا و  تیالو  هعـس  زا 
ینطاب تیالو  هک  وا -  همات  تیالو  هب  رارقا  تیالو و  رد  تیدودـحم  صقن و  زا  قح  هیزنت  اب  دـش و  هدز  راـنک  شماـقم ،  ناـمه  هب  تبـسن 
يدعت هب  فارتعا  و  دنک -  یم  توعد  نآ  هب  ندیسر  يارب  ار  تما  نیا  عقاو  رد  هک  تسا  یهلا  همات  تیالو  روهظ  نامه  مالـسلا  هیلع  یلع 

هبوت دنوادخ  نیملاظلا ،  نم  تنک  ینا  کناحبـس  تنا  الا  هلا  هّلل ال  هّلل  نتفگ :  اب  درک  یم  ار  یهجوت  نینچ  دیابن  هک  دوخ  هزادنا  دح و  زا 
هنازور مالـسلا  مهیلع  همئا  مرکا و  ربمایپ  هک  دشاب  يا  هبترم  نینچ  ظاحل  هب  دـیاش  نیاربانب  دـنادرگرب ، ار  وا  یلبق  ماقم  هب  تفریذـپ و  ار  وا 

. دنتشاد ( 1257  ) ییاهرافغتسا

دنوادخ هب  هجوت  لاصتا  مدع  زا  هبوت  - 7

مه نآ  هک  تسا  یبلق  هجوت  اهنآ  نیرتهب  دـش ، هراشا  اهنآ  هب  الامجا  نیا  زا  لـبق  هک  تسا  یبتارم  یلاـعت  قح  هب  شهجوت  رد  ناـسنا  يارب 
هب نآ  زا  دراد و  یم  زاب  يداع  ياهتیلاعف  زا  ار  اهنآ  هک  دـهد  یم  خر  دـنوادخ  هب  یلـصتم  هجوت  یهاگ  یهلا  ءاـیلوا  يارب  دراد ، یتاـجرد 
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دوخ و هدوب و  وا  يارب  ادـخ و  رما  هب  ناشیاهتیلاعف  دـنچ  ره  دـنک  یم  روهظ  یتالاح  نینچ  رد  هجوت  تقیقح  دوش ، یم  ریبعت  هوشغ  تلاـح 
یمن ناشیارب  اهتیلاعف  نیا  اب  یلاصتا  نینچ  نکل  دنرادن  یلاعت  قح  زا  یتلفغ  تاهج  نیا  زا  هتسناد و  وا  هب  دنتـسم  ار  دوخ  یناسفن  تالامک 

یم رظن  هب  هبترم  نیا  دـنناد ، یم  هانگ  دوخ  يارب  ار  نآ  دـننک  یم  هظحالم  يداع  ریغ  تلاح  نآ  اـب  ار  دوخ  يداـع  تـالاح  یتقو  دـشاب و 
ادخ لوسر  هک  يا  هوشغ  نآ  زا  دنک  یم  لا  ؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يوار  تهج  نیا  زا  تسا  هتشذگ  بتارم  همه  زا  رترب  هک  دسر 

يزیچ لاعتم  يادخ  نیب  ترـضح و  نآ  نیب  هک  دوب  یماگنه  نآ  : ) دـیامرف یم  ترـضح  درک ، یم  ادـیپ  یحو  ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
یهلا تیشخ  زا  زین  مالسلا  هیلع  یلع  يارب  تلاح  نیا  (( 1258  ) تسا توبن  نآ  دندومرف : سپس  درک ، یم  یلجت  وا  رب  ادخ  هک  یتقو  دوبن ،
ماگنه هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  و  ( 1259) دـنک یم  لقن  ار  نآ  ءادردـلاوبا  هک  روط  نامه  تسا  هدـش  یم  لصاح 

: دومرف دـش ؟ تلاح  نیا  ضورع  ببـس  يزیچ  هچ  دـش : لا  ؤس  ندـمآ  شوهب  زا  سپ  داد و  خر  شیارب  یتلاح  نینچ  زامن  رد  نآرق  تئارق 
هیرگ دیاش  (( 1260  ) مدینـش هطـساو  نودب  شا  هدننک  لزان  زا  ار  نآ  هکنیا  لثم  مدیـسر  یلاح  هب  ات  مدرک  تئارق  ار  نآرق  تایآ  هراومه  )

هک دـشاب  هجوت  زا  هلحرم  نیا  ظاحل  هب  دـنوادخ  زا  ناـشن  درک  ترفغم  بلط  دوخ و  هب  هاـنگ  نداد  تبـسن  زین  مالـسلا و  مهیلع  همئا  ياـه 
ترـضح زا  هک  روط  نامه  تالاح ،  نآ  ددـجم  روهظ  يارب  دـشاب  قایتشا  راهظا  مه  دـشاب و  لصتم  هجوت  نآ  زا  نداـتفا  رود  مه  شتهج 

، دـنادرگرب وا  هب  راب  راهچ  ات  ار  شیئانیب  دـنوادخ  دـش و  اـنیبان  اـت  درک  هیرگ  دـنوادخ  تبحم  زا  هک  تسا  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  بیعش 
ظفح نآ  زا  ار  وـت  سپ  تسا  شتآ  زا  سرت  زا  تا  هیرگ  رگا  یـشاب ؟  یم  هنوـگ  نیا  تقو  هچ  اـت  بیعـش  يا  : ) درک یحو  وا  هب  دـنوادخ 

زا سرت  زا  ما  هیرگ  هک  یناد  یم  وت  نم !  يالوم  ادخ و  يا  درک : ضرع  مهد ،  یم  ار  نآ  هک  تسا  تشهب  هب  قوش  ببـس  هب  رگا  مدرک و 
یحو وا  هب  دـنوادخ  منیبـب ،  ار  وت  اـت  منکب  مناوت  یمن  ربـص  سپ  تسا  هدـش  هتـسب  مبلق  رب  وت  تبحم  نکل  تسین  تشهب  هب  قوـش  شتآ و 

يراگزاس يداع  تالاغتـشا  اب  هجوت  هوحن  نیا  نوچ  و  (( 1261  ) منادرگ یم  وت  مداـخ  ار  نارمع  نب  یـسوم  ممیلک  تسا  نینچ  رگا  درک :
هجوت رد  لاصتا  هنیمز  هک  یـسک  نآ  دوش و  یم  عطق  تاطابترا  نیا  گرم  اب  اریز  دندرک  یم  گرم  هب  قایتشا  راهظا  یهلا  يایلوا  درادـن ،

توملاب بلاطیبا  نبال  هللاو  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  تهج  نیا  زا  دوش و  یم  لئان  شیلـصا  دوصقم  هب  دـشاب  هتـشاد  ار  یلاعت  قح  هب 
و دیامرف : یم  زین  و  شردام )  ناتسپ  هب  لفط  زا  گرم  هب  تسا  رت  سونءام  بلاطوبا  دنزرف  دنگوس  ادخ  هب  (، ) 1262  ) هما يدثب  لفطلا  نم 

 (. مقاتشم دنوادخ  ياقل  هب  نم  انیقی  و  (، ) 1263  ) قاتشمل هللا  ءاقل  یلا  ینا 

هبوت یلوبق  طیارش 

قالخا هقف و  ياملع  هب  ینعی  يداقتعا  تهج  زا  مه  یقالخا و  تهج  زا  مه  یلمع و  تهج  زا  مه  تسا  تیمها  زئاح  یتاهج  زا  ثحب  نیا 
همزال هک  دـنک  یم  ثحب  یلمع  تهج  زا  هقف  ملع  دـنک  یم  ثحب  نآ  زا  دوخ  صاـخ  هچیرد  زا  مادـک  ره  نکل  دوش  یم  طـبترم  مـالک  و 
اساسا ایآ  هک  تهج  نیا  زا  مالک  ملع  دنک و  یم  ثحب  نآ  یحور  ریثءات  تهج  زا  قالخا  ملع  و  ریخ ؟ ای  تسا  لمع  كرادت  هبوت  تحص 

؟ دوش یم  یفن  باقع  اقاقحتسا  ای  دنک  یم  باقع  نتفر  نیب  زا  رد  ریثءات  نآ  ندش  لوبق  و  ریخ ؟ ای  دراد  ندش  لوبق  ناکما  هبوت 
اب هبترم  ره  طیارـش  هبوت ،  بتارم  هب  هجوت  اب  و  نآ ،  هب  طوبرم  تایاور  هب  هجوت  اب  تسا  نآ  یملع  تهج  زا  ـالامجا  اـجنیا  اـم  ثحب  نکل 

داقتعا زا  یعقاو  نتـشادرب  تسد  زج  یطرـش  نآ  ندـش  لوبق  دوب ، كرـش  رفک و  زا  هبوت  هک  لوا  هبترم  هب  تبـسن  دراد ، قرف  بتارم  رگید 
توعد ار  نایدوهی  زا  یکی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  : ) دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  روط  نامه  درادن  دولآ  كرـش  زیمآرفک و 

دننک نفک  هداد و  لسغ  ار  وا  هک  داد  روتسد  شباحصا  هب  ترضح  نآ  درک ، توف  صخش  نآ  نیتداهش ،  هب  رارقا  زا  سپ  درک و  مالسا  هب 
دترم ناسنا  هتبلا  (( 1264) داد تاجن  شتآ  زا  نم  هطساو  هب  ار  رفن  کی  هک  تسا  ییادخ  يارب  شیاتـس  دومرف : دناوخ و  زامن  وا  رب  سپس 

. درک عوجر  هیلمع  هلاسر  هب  دیاب  هک  دراد  یصاخ  یهقف  ماکحا  شماسقا ،  اب 
دوب تیب  لها  زا  هک  یسک  تیاور  هک  روط  نامه  تساهنآ  زا  نتشادرب  تسد  شا  هیلوا  طرش  یفارحنا  دیاقع  زا  هبوت  هب  تبـسن  نینچمه  و 
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تسا یصخش  : ) دومرف شا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تشذگ  درک ، تافو  سپـس  درک و  رارقا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  هب  و 
یم هچ  شعـضو  نآ  اب  وا  زا  دومرف : ترـضح  دادـن ، ماجنا  يرگید  راک  تیـالو  هب  رارقا  زج  وا  هک  دـنک  یم  بجعت  يوار  تشهب  لـها  زا 
زین هبترم  نیا  درک ، یم  لمع  نایعیـش  فیاظو  قباطم  دیاب  دنام  یم  هدـنز  وا  رگا  هتبلا  (( 1265) دش تشهب  دراو  دنگوس  ادخ  هب  دـیهاوخ ؟

. درک هعجارم  اهقف  هیرظن  هب  دیاب  هک  دشاب  هتشاد  یصاخ  یهقف  ماکحا  تسا  نکمم 
هللا قح  هچ  دشاب  یبجاو  كرت  رثا  رد  هانگ  رگا  اهنآ ، كرت  رب  يدج  میمصت  اهنآ و  ماجنا  زا  سپ  الامجا  ناهانگ  زا  هبوت  یلوبق  طرـش  اما 

یمارح راک  ماجنا  رثا  رد  هانگ  رگا  و  دوش ، تاـعارم  تسا  مزـال  اـهقف  رظن  هب  هک  يروط  نآ  درک ، كرادـت  ار  نآ  دـیاب  ساـنلا  قح  هچ  و 
ابر و نتفرگ  يدزد ،  دننام  دشاب  هتشاد  رب  رد  ار  یعضو  راثآ  مارح  راک  رگا  هتبلا  تسا  یفاک  حلاص  لامعا  ماجنا  سپس  رافغتـسا و  دشاب ،

هیلع یلع  روضح  رد  یـصخش  تهج  نیا  زا  دوشب  زین  ناربج  اهقف ، رظن  قباطم  دـیاب  یـسک ،  هب  یناـج  یلاـم و  ررـض  ندرک  دراو  هوشر و 
هک تسا  نییلع  هجرد  رافغتسا  تسیچ ؟  رافغتسا  یناد  یم  ایآ  دنیشنب  تیازع  هب  تردام  : ) دومرف وا  هب  ترضح  درک  یم  رافغتـسا  مالـسلا 

و یهدن ،  ماجنا  هاگ  چیه  ار  نآ  هک  یشاب  هتشاد  مزع  هکنآ  مود  و  تسا ،  هتشذگ  هچنآ  رب  ینامیـشپ  شلوا :  دنک ، یم  هیکت  رما  شـش  رب 
رما ره  هب  ینک  هجوت  مراهچ :  و  دشابن ، تا  هدـهع  هب  يزیچ  يدرک  تاقالم  لج  زع و  دـنوادخ  اب  یتقو  ات  ینک  ادا  ار  مدرم  قوقح  موس : 

ات ینک  بآ  هودـنا  نزح و  اـب  تسا  هدـیئور  مارح  زا  هک  ار  تندـب  تشوگ  هکنیا  مجنپ  ینک و  ءادا  ار  شقح  اـت  يدرک  كرت  هک  یبـجاو 
ینیریـش هک  روط  ناـمه  یناـشچب  ار  تعاـط  درد  تندـب  هب  هکنیا  مشـش  دـیورب و  نآ  رب  دـیدج  تشوگ  دبـسچب و  ناوختـسا  هب  تتـسوپ 

هلوبقم هبوت  يارب  مزال  طیارش  نآ ،  ( 1267  ) لاثما بلاطم و  نیا  ((. 1266  ) نک رافغتسا  تقو  نیا  رد  سپ  يدناشچ ،  نآ  هب  ار  تیـصعم 
زین اـهنآ  تسا  بوخ  تسا و  هدـش  رکذ  ناـنجلا  حـیتافم  هژیوب  هیعدا و  بتک  رد  هک  دراد  زین  يا  همزـال  ریغ  بادآ  طیارـش و  هتبلا  تسا ، 
نآ هب  هک  دراد  ( 1268) دصق لاح  نیا  رد  هدنب  اریز  دنک  یم  ادیپ  ققحت  صلاخ  ینعی  حوصن  هبوت  طیارـش  نیا  نتـشاد  اب  و  دوش ، تاعارم 

شزغل رثا  رد  نکل  دوش  ققحم  حوصن  هبوت  هک  درادـن  تافانم  دـشاب و  نآ  زا  رترب  هکلب  شرهاـظ  دـننام  ( 1269  ) شنطاب ددرگنرب و  هاـنگ 
يا هدننک  هبوت  هدنب  نینچ  دنوادخ  مالسلا  مهیلع  همئا  ( 1270  ) هدومرف هب  دنک و  یم  هبوت  زاب  یصخش  نینچ  اریز  دوش  هانگ  بکترم  اوهس 

تسا هدشن  ققحم  شا  هبوت  اهنت  هن  دشاب  هتـشاد  ار  هانگ  هب  ددجم  عوجر  دصق  هبوت ،  رافغتـسا و  لاح  رد  هک  یـسک  یلو  دراد ، تسود  ار 
(1272  ) هتـسناد هانگ  رب  رارـصا  مدع  ار  هانگ  ترفغم  طیارـش  زا  یکی  دنوادخ  تهج  نیا  زا  دشاب ، یم  هدننک  (1271  ) هرخسم دننام  هکلب 

هانگ رب  رصم  وا  دشاب  هتشادن  مه  هبوت  دصق  دنکن و  رافغتسا  دنک و  هانگ  یـسک  رگا  درادن و  يراگزاس  هبوت  اب  مه  هانگ  رب  رارـصا  تسا و 
اب نم  ؤم  تقو  ره   : ) مالـسلا هیلع  رقاـب  ماـما  هدومرفب  هدـش و  سویءاـم  یهلا  تمحر  زا  دـیابن  هاـنگ  باـکترا  اـب  نینم  ؤم  نیارباـنب  تسا ، 
هب فاصتا  زا  هبوت  یلوبق  طرـش  اما  ((. 1273) ددرگ یمرب  وا  رب  شـشخب  اب  زین  دـنوادخ  ددرگرب  لاعتم  دـنوادخ  فرط  هب  هبوت  رافغتـسا و 

یلوم و ياوـه  نداد  حـیجرت  زین  اـهنآ و  اـب  هدـهاجم  سفن و  زا  هلیذر  فاـصوا  ندرک  نوریب  یلوا ،  كرت  زا  هبوـت  زین  یقـالخا و  لـیاذر 
باختنا ار  کی  مادک  هک  دـندش  یم  ددرم  رما  ود  نیب  یتقو  یهلا  يایلوا  هک  روط  نامه  تسا  دوخ  هتـساوخ  سفن و  ياوه  رب  وا  هتـساوخ 

ربمایپ هریـس  زا  رما  نیا  تسا و  رتتخـس  سفن  رب  هک  دـندرک  یم  باـختنا  ار  یفرط  نآ  دوب  یهلا  تیاـضر  دروم  ود  ره  هک  یلاـح  رد  دـنک 
رتهب تاماقم  نآ  نابحاص  نیبرقم و  دوخ  ار  رگید  بتارم  هب  تبسن  هبوت  لوبق  طرـش  و  ( 1274  ) تسا هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

 . تسا هدش  لقن  یصاخ  ددعتم و  رافغتسا  ناشیا  زا  طقف  نآ ،  راثآ  زا  هن  دنراد و  يربخ  تلاح  نآ  زا  هن  نارگید  دنناد و  یم 

هبوت یلوبق  نامز 

یم عقاو  ناسنا  زا  هبوت  تقیقح  رد  دوش و  یم  لوبق  ناسنا  هبوت  یتقو  هچ  ات  هک  دوش  یم  حرطم  ثحب  نیا  هبوت  یلوبق  طیارـش  نایب  زا  سپ 
شتیبوبر وا و  یگدنب  لوبق  یلاعت و  قح  هب  عوجر  يارب  ناشدادعتـسا  هراومه  دـننکن  لایخ  هک  اهناسنا  هب  رادـشه  يارب  میرک  نآرق  دوش .

امیلع هللا  ناک  مهیلع و  هللا  بوتی  کئلواف  بیرق  نم  نوبوتی  مث  ۀلاهجب  ةوسلا  نولمعی  نیذلل  هللا  یلع  ۀبوتلا  امنا  دیامرف : یم  دنام  یم  یقاب 

هللا نیما  ترایز  حرش  نیتبخم : www.Ghaemiyeh.comيامیس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 174 

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


کئلوا رافک  مه  نوتومی و  نیذلا  نالا و ال  تبت  ینا  لاق  توملا  مهدحا  رـضح  اذا  یتح  تائیـسلا  نولمعی  نیذـلل  ۀـبوتلا  تسیل  امیکح و 
کیدزن نامز  رد  دنهد و  ماجنا  دـب  راک  تلاهج  يور  زا  هک  تسا  یناسک  يارب  دـنوادخ  رب  عوجر  طقف  (، ) 1275  ) امیلا اباذع  مهل  اندتعا 

ات دـنهد  یم  ماجنا  دـب  راک  هک  یناسک  يارب  تسا و  تمکح  بحاص  ملاع  دـنوادخ  دـنک و  یم  هبوت  ناـشیا  رب  دـنوادخ  سپ  دـننک  هبوت 
تـسین هبوت  دنریم  یم  رفک  لاح  رد  هک  یناسک  يارب  نینچمه  دوش و  یمن  ققحم  هبوت  مدرک ،  هبوت  نآلا  دنیوگ  یم  دسرب  ناشگرم  یتقو 
یناسک لوا  دوش ، یمن  ققحم  هبوت  هتسد  ود  يارب  هک  دوش  یم  هدافتسا  هفیرش  هیآ  زا  میا )  هدرک  هدامآ  ار  یکاندرد  باذع  ناشیا  يارب  ، 

اهنآ هبوت  رگید  دـنا  هتفرگ  رارق  گرم  شوغآ  رد  یعطق  روط  هب  دـنمهف  یم  هک  یتقو  ات  دنتـسین  هبوت  رکف  هب  دـننک و  یم  هانگ  هراومه  هک 
يوار زا  دـیدرت  مالـسلاامهیلع -  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  زا  تهج  نیا  زا  دور ، یم  ایند  زا  رفک  لاح  اـب  هک  یـسک  مود  دوب ، دـهاوخن  هبوت 
لاقف ائیش  یل  لعجاف  مدلا  يرجم  ینم  هتیرجا  ناطیشلا و  یلع  تطلس  بر  ای  لاق :  مالـسلا  هیلع  مدا  نا  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  تسا - 

اهلمعی مل  ناف  ۀنـسحب  مهنم  مه  نم  ۀئیـس و  هیلع  تبتک  اهلمع  ناـف  هیلع ،  بتکت  مل  ۀئیـسب  کـتیرذ  نم  مه  نم  نا  کـل  تلعج  مدآ  اـی  : 
ای لاق :  هل  ترفغ  رفغتسا  مث  ۀئیس  مهنم  لمع  نم  نا  کل  تلعج  لاق :  یندز ،  بر  ای  لاق :  ارشع  هل  تبتک  اهلمع  وه  نا  ۀنسح و  هل  تبتک 

مالسلا هیلع  مدآ  ترضح  (، ) 1276  ) یبسح بر  ای  لاق :  هذه ،  سفنلا  غلبت  یتح  ۀبوتلا  مهل  تطسب  ۀبوتلا و  مهل  تلعج  لاق :  یندز ،  بر 
يراج نم  رد  دوخ  نایرج  دـننام  ار  وا  و  يداد -  وا  هب  ءاوغا  رد  عیـسو  رایتخا  يدرک -  طلـسم  نم  رب  ار  ناطیـش  اراگدرورپ ؛ درک : ضرع 

رب دنک  تیصعم  دصق  هک  یسک  تا  هیرذ  زا  هک  مداد  رارق  وت  يارب  مدآ ؛  يا  دومرف : دنوادخ  هدب ،  رارق  يزیچ  نم  يارب  سپ  يدینادرگ ، 
هنـسح کی  دـنکن  لمع  ار  نآ  رگا  دـنک  هنـسح  دـصق  هک  یـسک  و  دوش ، هتـشون  وا  رب  هانگ  کی  درک  لـمع  ار  نآ  رگا  دوشن و  هتـشون  وا 

مداد رارق  وت  يارب  دومرف : نک ،  دایز  میارب  اراگدرورپ ؛ درک : ضرع  دوش ، هتشون  شیارب  ات  هد  درک  لمع  ار  نآ  رگا  دوش و  هتشون  شیارب 
هبوت ناشیا  يارب  دومرف : نک ،  دایز  میارب  اراگدرورپ ، درک : ضرع  مشخبب ،  شیارب  دنک  رافغتسا  سپـس  دهد  ماجنا  یهانگ  هک  یـسک  هک 

یتاـیاور دـنک ) یم  تیاـفک  ارم  اراـگدرورپ ؛ درک : ضرع  دـسرب ، هنیـس  هب  سفن  هک  یتقو  اـت  مداد  هعـسوت  ناـشیارب  ار  نآ  مداد و  رارق  ار 
نآ شا  هناشن  دوش و  یم  هتفریذپ  شا  هبوت  تسا  هدرکن  ادیپ  شندرم  هب  عطق  ناسنا  هک  یتقو  ات  هک  تسا  هدش  دراو  نومضم  نیاب  ( 1277)

دیمهف یتقو  یلو  دنک ، یم  نآ  كرادـت  هب  تیـصو  دـنک  كرادـت  ار  نآ  دوشن  قفوم  شدوخ  رگا  دـتفا و  یم  كرادـت  رکف  رد  هک  تسا 
هک تسا  يردق  هب  وا  یحور  ياهیراتفرگ  اریز  دش  دهاوخن  نآ  هب  قفوم  رگید  تسا  هدوبن  هبوت  هب  قفوم  نونکات  رگا  تسا  یمتح  شگرم 

ار نوعرف  دنوادخ  ببـس  هچ  هب  : ) دـنک یم  لا  ؤس  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  يوار  مود  هتـسد  هرابرد  و  دـبای . یمن  هبوت  رکف  يارب  تصرف 
اب نامیا  دروآ و  نامیا  باذع  ندید  ماگنه  وا  اریز  دومرف : ترـضح  دومن ؟ شدیحوت  هب  رارقا  دروآ و  نامیا  وا  هب  هکنآ  لاح  درک و  قرغ 

باذع یتقو  سپ  دیامرف : یم  لج  زع و  دنوادخ  ناگدنیآ ،  ناگتـشذگرد و  تسا  لاعتم  دنوادخ  مکح  نیا  و  تسین ،  لوبق  یتلاح  نینچ 
درادـن ناشلاح  هب  یعفن  ناشنامیا  سپ  میدـش  رفاک  مدـیدیزرو  یم  كرـش  هچنآ  هب  هدروآ و  نامیا  دـنوادخ  هب  طقف  دـنتفگ  دـندید  ار  ام 

نآ زا  لبق  هک  یناسک  نامیا  هک  دیآ  یم  تراگدرورپ  تایآ  یـضعب  يزور  دیامرف : یم  لج  زع و  دـنوادخ  و  دـندید ، ار  ام  باذـع  یتقو 
نامیا تفگ :  دش  یم  قرغ  یتقو  نوعرف  نینچمه  و  درادن ، یعفن  دندوب ، هدرواین  تسد  هب  ار  يریخ  ناشنامیا  رد  ای  دـندوب  هدرواین  نامیا 
نامیا نالا -  دـش : هتفگ  وا  هب  و  متـسه ،  اهناملـسم  زا  نم  دـشاب و  یمن  دـندروآ  ناـمیا  نآ  هب  لیئارـسا  ینب  هچنآ  زج  ییادـخ  هک  مدروآ 
تسا دیفم  رایتخا  لاح  رد  هبوت  نامیا و  هکنآ  هصالخ  ((، 1278  ) يدوب نیدسفم  زا  يدرک و  نایـصع  نیا  زا  لبق  هکنآ  لاح  و  يدروآ - 

هدافتسا تایاور  یضعب  زا  تهج ،  نیا  زا  درادن ، يا  هدیاف  نامیا  دنتفایب  رارطضا  تلاح  هب  هک  يا  هنوگ  هب  ناسنا  رب  تجح  مامتا  زا  سپ  و 
یتجح نیمز  رد  هراومه  : ) دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دوش ، یم  هتـسب  اهنآ  رب  هبوت  هار  هک  دنتـسه  زین  یموس  هورگ  هک  دوش  یم 

عطق نیمز  يور  زا  تجح  دنک و  یم  توعد  لج  زع و  دنوادخ  هار  هب  دسانـش و  یم  ار  مارح  لالح و  هک  دراد  دوجو  لاعتم  يادـخ  يارب 
هتـشادرب زا  دـعب  هک  یـسک  دوش و  یم  هتـسب  هبوت  ياهرد  دـش  هتـشادرب  تجح  هک  یتقو  و  تمایق ،  زور  زا  لبق  زور  لهچ  رگم  دوش  یمن 

((. 1279) دوش یم  اپرب  ناشیارب  تمایق  هک  دنتسه  دنوادخ  قلخ  نیرتدب  ناشیا  درادن ، هدیاف  شنامیا  دروآ  نامیا  تجح ،  ندش 
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هبوت ماسقا 

هک تسا  هداد  رارق  تشگزاـب  هوحن  ود  نینم  ؤم  يارب  هک  دراد  تعـسو  ردـق  نآ  یهلا  تمحر  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  تاـیآ و  زا 
: زا دنترابع  اهنآ  تسا و  یلوا  رب  عرفتم  یمود 

وا رب  یتلفغ  هچنانچ  رگا  دـشاب و  هتـشاد  نآ  مزاول  هب  یبلق  مازتلا  هدروآ و  نامیا  ناـسنا  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  نآ  و  میقتـسم :  هبوت  فلا - 
ماجنا یکین  راک  دنک و  هبوت  افخ  لاح  رد  هدوب  یفخم  ( 1280  ) هانگ رگا  هک  دنک  هبوت  هدش و  رکذتم  دز ، رـس  وا  زا  یهانگ  دش و  ضراع 

. دیدرگ رکذ  هک  یطیارش  اب  دهد -  ماجنا  مه  کین  راک  دنک و  هبوت  اراکشآ  هدوب  اراکشآ  رگا  دهد و 
تـسا هداد  رارق  نینم  ؤم  شزرمآ  بلط  هطـساو  ار  شئایبنا  هکئالم و  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  هنوگ  نیا  هب  نآ  و  میقتـسم :  ریغ  هبوت  ب - 

ياعد دـنوادخ  دـننک ، یم  ادـیپ  تاریخ  هار  رد  ار  يرتشیب  ياهتیقفوم  ارهق  هدرک و  ادـیپ  يرتشیب  تینارون  نم  ؤم  ناـشیا ،  رافغتـسا  اـب  هک 
انبر اونمآ  نیذلل  نورفغتسی  هب و  نونموی  مهبر و  دمحب  نوحبـسی  هلوح  نم  شرعلا و  نولمحی  نیذلا  دیامرف : یم  نایب  هنوگ  نیا  ار  هکئالم 
نم مهتدعو و  یتلا  ندع  تانج  مهلخدا  انبر و  میحجلا  باذع  مهقو  کلیبس  اوعبتا  اوبات و  نیذلل  رفغاف  املع  ۀمحر و  یـش ء  لک  تعـسو 
وه کلذ  هتمحر و  دقف  ذـئموی  تائیـسلا  قت  نم  تائیـسلا و  مهقو  میکحلا  زیزعلا  تنا  کنا  کنا  مهتایرذ  مهجاوزا و  مهئابآ و  نم  حـلص 

هدرک حیبست  ار  وا  ناشراگدرورپ  شیاتس  اب  دننک  یم  لمح  ار  دنتسه  نآ  فارطا  هک  یناسک  شرع و  هک  یناسک  (، ) 1281  ) میظعلا زوفلا 
دراد تعـسو  يزیچ  ره  رب  تملع  تمحر و  اراگدرورپ  دنیوگ -  یم  دننک -  یم  ترفغم  بلط  نینم  ؤم  يارب  دـنروآ و  یم  نامیا  وا  هب  و 

ناردـپ و ناـشیا و  اراـگدرورپ ؛ نک ،  ناـشظفح  منهج  باذـع  زا  دـننک و  یم  تیعبت  تهار  زا  هدرک و  هبوـت  هـک  ار  یناـسک  شخبب  سپ 
اهیدـب زا  ار  ناشیا  و  یمیکح ،  زیزع  وت  اریز  يا  هداد  هدـعو  ناـشیا  هب  هک  یندـع  تشهب  هب  نک  دراو  ار  ناـشحلاص  نادـنزرف  نارـسمه و 
تاـیآ نیا  زا  تسا )  یگرزب  يراگتـسر  نیا  يا و  هدرک  مـحر  وا  هـب  سپ  ینک  ظـفح  اهیدـب  زا  زور  نآ  رد  هـک  ار  یـسک  نـک و  ظـفح 

دننک یم  اعد  هکلب  دنشاب  ظوفحم  باذع  زا  هک  دنهاوخ  یم  دننک و  یم  شزرمآ  بلط  نینم  ؤم  يارب  اهنت  هن  هکئالم  هک  دوش  یم  هدافتسا 
تمایق رد  ار  ناشیا  تسا -  منهج  باذع  ریغ  هک  دب  لامعا  مسجت  اهیدب -  زا  هدرک و  لخاد  ندـع  تشهب  هب  ار  ناشیا  نیعبات  ناشیا و  هک 

دنک یم  ( 1283) رما شتمحر  ربمایپ  هب  نآ  رب  هوالع  دـنراد ، تلالد  بلطم  نیا  رب  زین  تایآ  نیا  لیذ  رد  ( 1282  ) تایاور و  دیامن ، ظفح 
هب هجوـت  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  هلآ و  اـنیبن و  یلع  بوـقعی  ترـضح  نادـنزرف  مـه  نآ  زا  لـبق  و  نـک .  شزرمآ  بـلط  نـینم  ؤـم  يارب  هـک 
نآ دنک و  شزرمآ  بلط  لاعتم  دنوادخ  زا  ناشیارب  هک  دندوب  هتساوخ  ترضح  نآ  زا  مالسلا ،  هیلع  فسوی  ترضح  هب  تبـسن  ناشیاطخ 

دنوادخ و  (( 1284  ) تسا نابرهم  هدنـشخب  اریز  منک  یم  شزرمآ  بلط  مراگدرورپ  زا  امـش  يارب  يدوزب  : ) داد هدـعو  ناشیا  هب  ترـضح 
 . تسا ( 1285  ) هداد ار  شزرمآ  بلط  نیا  شریذپ  هدعو  زین  لاعتم 

هبوت راثآ 

هبوت راثآ 

زا سپ ،  هدرک  رما  نآ  هب  دـنوادخ  هک  تسیئاهزیچ  زا  یکی  هبوت  نوچ  نآ ،  یلوبق  طیارـش  بتارم و  هبوت و  تقیقح  ندـش  نشور  زا  دـعب 
هوق لوحب و  ار  نآ  راثآ  ناوت  هزادـنا  هب  تهج  نیا  زا  دراد  یـصاخ  رثا  یهانگ  ره  نکل  تسا  يراـثآ  نآ  يارب  هک  تسا  یحلاـص  لاـمعا 

. دنک دییءات  قیفوت و  نآ  رب  ار  ام  دنوادخ  دوش و  ادیپ  حلاص  لمع  نیا  يارب  يرتشیب  تبغر  هللا  ءاشنا  ات  مینک  یم  رکذ  یهلا 

لد تملظ  ندش  هدودز  - 1

ماما دوش  یم  فرطرب  تملظ  نآ  هبوت  رثا  رب  دوش و  یم  شراگدرورپ  وا و  نیب  اجح  هک  دـنک  یم  ادـیپ  یتملظ  ناسنا و  ناج  هانگ ،  رثا  رب 
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داوسلا کلت  بهذ  بات  ناف  ءادوس ، ۀتکن  ۀتکنلا  یف  جرخ  ابنذ  بنذا  اذاف  ءاضیب ، ۀتکن  هبلق  یف  الا  دبع  نم  ام  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  رقاب 
 : لج زع و  هللا  لوق  وه  ادبا و  ریخ  یلا  هبحاص  عجری  مل  ضایبلا  یطغ  اذاف  ضایبلا  یطغی  یتح  داوسلا  کلذ  داز  بونذـلا  یف  يدامت  نا  و 

درک هانگ  یتقو  سپ  تسا  يدیفـس  هطقن  شلد  رد  هکنیا  رگم  تسین  يا  هدنب  چیه  (، ) 1286  ) نوبـسکی اوناک  ام  مهبولق  یلع  نار  لب  الک 
 - درکن هبوت  ناـهانگ  رد  تفر  ورف  رگا  دور و  یم  نیب  زا  هایـس  هطقن  نآ  درک  هبوت  رگا  دوش و  یم  دراو  دیفـس  هطقن  نآ  رد  یهایـس  هطقن 

نخس نیا  ددرگ و  یمنرب  یبوخ  هب  هاگ  چیه  شبحاص  دش  هدیشوپ  يدیفس  یتقو  دناشوپ و  یم  ار  يدیفس  هکنیا  ات  هدش  دایز  یهایس  نآ 
تاریبعت تایاور  نیا  تاریبعت  تسا .)  هدز  هدرپ  ناشیا  لد  رب  دنداد  یم  ماجنا  هک  ار  هچنآ  هکلب  تسا  نینچ  هن  تسا :  لج  زع و  دـنوادخ 

قح اب  ناسنا  یبلق  طابترا  نآ ،  هطساو  هب  تساهنآ و  زا  یکی  هبوت  هک  هحلاص  لامعا  هطساو  هب  تسا  لد  تینارون  زا  هیانک  تسا و  یلیثمت 
. دوش یم  رارقرب  یبیغ  ملاوع  یلاعت و 

حور دییءات  دیدجت  - 2

يرگید رب  دـنک و  یم  ییامنهار  ار  وا  هک  تسا  يا  هتـشرف  اهنآ  زا  یکی  رب  دراد  شوگ  ود  شنطاب  رد  یـسک  ره   : ) هک تسا  تاـیاور  رد 
زا ار  وا  هتشرف  دنک و  یم  تیصعم  هب  رما  ار  وا  ناطیـش  دنک ، یم  یهن  يرگید  دنک و  یم  رما  یکی  دنک ، یم  ءاوغا  ار  وا  هک  تسا  یناطیش 

ینخس چیه  دنا ، هتسشن  هدنب  پچ  زا  تسار و  زا  لامعا  هدنریگ  ود  نآ  هک :  تسا  لج  زع و  دنوادخ  نخس  نامه  نیا  دنک و  یم  یهن  نآ 
و تسا ،  هدرک  رکذ  ار  نامیالا  حور  هتشرف  ياج  هب  تایاور  زا  یـضعب  رد  (( 1287  ) تسا يا  هدامآ  بقارم  وا  دزن  هکنیا  رگم  دـیوگ  یمن 
ره هک  دنک ، یم  دـییءات  شدوخ  بناج  زا  یحور  هطـساو  هب  ار  نم  ؤم  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  : ) دـیامرف یم  ماما  تایاور  زا  یـضعب  رد 

سپ دوش  یم  بیاغ  وا  زا  دنک  زواجت  شدح  زا  درک و  هانگ  تقو  ره  دوش و  یم  رـضاح  شدزن  دشاب  یقتم  دهد و  ماجنا  یکین  راک  تقو 
ماجنا يدـب  راک  هک  یماگنه  و  دوش -  یم  رقتـسم  ناسنا  رد  و  دـیآ -  یم  تکرح  هب  یلاحـشوخ  زا  ندرک  یکین  ماگنه  هک  تسوا  اب  نآ 

دایز ناتنیقی  ات  دیدنب  راک  هب  شیوخ  حالـصا  هار  رد  ار  شیاهتمعن  هک  دیوش  دهعتم  ادخ  ناگدنب  سپ  دور ، یم  ورف  كاخ  رد  دهد و  یم 
ماجنا ار  نآ  درک و  يدب  دصق  ای  درک  لمع  ار  نآ  سپ  درک  ریخ  دصق  هک  ار  یـسک  دـنک  تمحر  ادـخ  دـینک ، يردـق  نارگ  دوس  دوش و 

دیآ یم  تسد  هب  تایاور  نیا  نیب  عمج  زا  (( 1288  ) مینک یم  دییءات  وا  يارب  لمع  ادخ و  يارب  تعاط  هب  ار  حور  ام  دومرف : سپـس  دادن ،
دوش و یم  هدافتـسا  زین  ینآرق  ( 1289  ) تایآ زا  هک  روط  نامه  تسا  هداد  رارق  ار  اهیدـب  اهیبوخ و  هب  شیارگ  یـسک  ره  رد  دـنوادخ  هک 
ار وا  ات  هدرک  لکوم  دنتـسه  وا  ضیف  طیاسو  هک  مه  ار  هکئـالم  دـنک و  هسوسو  ار  وا  اـت  تسا  هداد  تردـق  ناطیـش  هب  رـشب  ناـحتما  يارب 

مهیلع همئا  هتـشرف و  زا  طیاسو  اب  دـشاب  ( 1290) ادـخ دوخ  هک  دراد  یماقم  الاو  ياهدـی  ؤم  نم  ؤم  نکل  دـنک ، ییاـمنهار  تاریخ  فرطب 
زا دییءات  هانگ  نوچ  دور و  یم  نیب  زا  دییءات  نآ  دنک  هانگ  یتقو  دوش و  یم  لزان  وا  رب  یهلا  دییءات  دهد  ماجنا  یکین  راک  یتقو  مالـسلا ، 

مورحم نآ  زا  هک  يریخ  ياهراک  يارب  تیقفوم  ماگنه  نیا  رد  دوش  یم  دـیدجت  یهلا  دـییءات  تسا ،  یکین  راک  هک  هبوت  اـب  دور ، یم  نیب 
 . بش زامن  زا  ( 1291  ) تیمورحم دننام  دوش  یم  ادیپ  دوب ، هدش 

قزر رد  شیاشگ  - 3

هدرک كرد  ار  اهنآ  دنناوت  یم  ناگمه  تسا و  يداع  یهاگ  تاببسم  بابسا و  نیا  نکل  تسا  تاببـسم  بابـسا و  رب  ینتبم  ملاع  نیا  روما 
زا تاکرب  لوزن  يدام و  ياهـشیاشگ  بابـسا  زا  یکی  يوقت  نامیا و  تنـس  باتک و  ( 1292) رظن زا  تسا ،  يداعریغ  یهاگ  دسانـشب و  و 

روط نامه  تسا  نیمز  نامسآ و  تاکرب  زا  تیعونمم  قزر و  زا  تیمورحم  ینطاب  بابسا  زا  یکی  هانگ  ربارب ، رد  تسا و  نیمز  نامـسآ و 
نیحبـصم و اهنم  رـصیل  اومـسقا  ذا  ۀـیآلا :  هذـه  الت  قزرلا و  هنع  اردـیف  بنذـلا  بنذـیل  لجرلا  نا  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  هک 

نیا و  دوش ، یم  عفد  وا  زا  قزر  دـهد و  یم  ماجنا  یهانگ  ناسنا  اـنامه  (، ) 1293  ) نومئان مه  کبر و  نم  فئاط  اهیلع  فاطف  نونثتـسیال 
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هللا ءاشنا  دـندرکن -  انثتـسا  مینک و  یم  عطق  ار  اهتخرد  امتح  ناهاگحبـص  غاب -  نابحاص  دـندروخ -  مسق  هک  یماـگنه  دـندناوخ : ار  هیآ 
هک هیآ  نیا  درک ) شدرگ  غاب  رب  تراگدرورپ  فرط  زا  یـشتآ  دندوب  باوخ  هک  یلاح  رد  سپ  دـندرکن -  ادـج  ار  ارقف  مهـس  ای  دـنتفگن 

لمع نامیا و  دوش ، یم  قزر  زا  تیمورحم  بجوم  اعون  هانگ  هک  روط  نامه  هکنآ  هصالخ  ( 1294 .) دراد هلابند  دندرک  داهشتسا  ترضح 
: دیامرف یم  شموق  هب  مالسلا  هیلع  دوه  ترضح  تهج  نیا  زا  تساهنآ  زا  یکی  هبوت  دوش و  یم  قزر  رد  شیاشگ  بابـسا  زا  یکی  حلاص 
زا دـینک  ترفغم  بلط  موق ،  يا  (، ) 1295  ) مکتوق یلا  ةوق  مکدزی  اراردـم و  مکیلع  ءامـسلا  لسری  هیلا  اوبوت  مث  مکبر  اورفغتـسا  موق  ای  و 
اب : ) دیامرف یم  رگید  هیآ  رد  و  دوش ) هدوزفا  ناتتوق  رب  دنک و  ریزارس  امش  رب  ار  شناراب  نامسآ  ات  دینک  عوجر  وا  هب  سپـس  ناتراگدرورپ 

نیا بجوم  اعون  یعاـمتجا  ناـهانگ  هتبلا  (( 1296) دـیوش یم  لـیان  زین  رتداـیز  روما  هب  دیـسر و  یم  وکین  يدـنم  هرهب  هب  هبوـت  رافغتـسا و 
هیلع ماما  هک  الاب  هصق  دـننام  دراد  مزال  زین  یعامتجا  هبوت  میدـش ،-  رکذـتم  هتـشذگ  ياـهثحب  رد  هک  روط  ناـمه  دوش -  یم  اـهتیمورحم 
نوچ اهنآ  دوب و  رفن  جـنپ  ره  يارب  غاب  نوچ  نکل  درک  داشرا  ار  اهنآ  غاب  ناـبحاص  زا  رفن  کـی  دـنچ  ره  دـندرک  داهـشتسا  نآ  هب  مالـسلا 

نم هب  : ) دیوگ هک  هدش  لقن  دوعـسم  نب  هللادبع  زا  دوب و  مزال  اهنآ  یمامت  هبوت  ناربج ،  يارب  دـمآ و  مومع  روط  هب  الب  دـنتفرگ  یمیمـصت 
یغاب هب  ار  اهنآ  غاب  و  دنداد -  روهظ  ار  ناشقدص  تخانـش  ار  ناشیا  قدص  دنوادخ  دـندرک و  ادـیپ  صالخا  ناشیا  هک  تسا  هدیـسر  ربخ 

((. 1297) درک یم  لمح  يرتش  ار  نآ  هتخاش  کی  هک  تشاد  دشر  يا  هنوگ  هب  تشاد و  روگنا  تخرد  هک  درک  لیدبت 

ییایند باذع  عطق  - 4

ندرک ادـیپ  شدوخ و  هب  عوجر  تلفغ و  باوخ  زا  رـشب  يرادـیب  هبنت و  يارب  دـنوادخ  دوش ، یم  هدافتـسا  تنـس  باـتک و  زا  هک  روط  نآ 
هک یعامتجا ،  ای  يدرف  ياهتبوقع  هچ  تسا  هدومرف  ررقم  ناهانگ  يارب  ایند  رد  ار  اهتبوقع  اهباذـع و  یناـسنا ،  هراـبود  یقیقح  تیـصخش 

اهتبوقع نیا  ندش  فرطرب  يارب  دـنریگب و  تربع  هدـید و  ار  اهنآ  رگید  دارفا  ای  دارفا  نآ  هدـش و  لزان  اهتبوقع  نآ  تجح ،  مامتا  زا  سپ 
اب میناد و  یمن  ام  ار  صاخ  تبوقع  اب  هانگ  ره  طابترا  هتبلا  دـشاب -  یم  ناگدـنب  يورب  هبوت  رد  ندوشگ  نآ  هدومرف و  ررقم  يراکهار  زین 
يا هنوگ  هب  یهاگ  باذـع  لوزن  دـنناد -  یم  دـهد  شمیلعت  وا  هک  سک  ره  لاعتم و  دـنوادخ  طقف  دـیمهف  ناوت  یمن  زین  يداع  مولع  نیا 

رد باذـع  زا  مسق  نیا  دوـمث و  و  ( 1298) داع موق  دـننام  دـنیوگ  لاـصیتسا  باذـع  نآ  هب  هک  هدرب  یم  نیب  زا  ار  موق  کـی  هک  تسا  هدوب 
دندرگرب و رگا  و  : ) دـیامرف یم  تما ،  نیا  رادـشه  يارب  میرک  نآرق  یهاگ  دوب و  هدـمآرد  یهلا  تنـس  تروص  هب  مالـسا  زا  لبق  ياهتما 

سپ دنـشک ؟ یم  راظتنا  ار  هیلوا  ماوقا  تنـس  زج  ایآ  سپ  : ) دـیامرف یم  زین  و  (( 1299  ) تشذگ هیلوا  ماوقا  تنـس  انیقی  سپ  دـننک ، نایغط 
دوجو تکرب  هب  لاعتم  دـنوادخ  هتبلا  (( 1300  ) یبای یمن  ینوگرگد  وا  تنـس  يارب  زگره  یبای و  یمن  لیدبت  دـنوادخ  تنـس  يارب  زگره 

ناک ام  و  دیامرف : یم  نیقفانم ،  نیکرـشم و  رافک و  زا  یتح  تسا  هتـشادرب  تما  نیا  زا  ار  اهباذـع  عون  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن 
نیع رد  یناشیا )-  ربمایپ  یناشیا -  نایم  رد  وت  هک  یلاـح  رد  دـنک  یمن  باذـع  ار  ناـشیا  دـنوادخ  و  (، ) 1301  ) مهیف تنا  مهبذـعیل و  هللا 

باذـع لوزن  زا  اهنت  هن  نآ  هب  کسمت  اب  هک  تسا  هداد  رارق  ( 1302  ) نید نیا  هژیوب  اهتلم و  یمامت  يارب  يرگید  ناما  کی  دـنوادخ  لاح 
رافغتسا هبوت و  نآ  درک و  فرطرب  ار  باذع  نآ ،  هطـساو  هب  ناوت  یم  زین  باذع  لوزن  هب  یلامجا  هدعو  زا  سپ  هکلب  دوش  یم  يریگـشیپ 

رد باذـع ،  لوزن  هب  یلامجا  هدـعو  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  هلآ و  اـنیبن و  یلع  سنوی  ترـضح  موق  هب  ( 1303  ) تبـسن تهج  نیا  زا  تسا ، 
مالـسلا هیلع  سنوی  ترـضح  نآ ،  زا  سپ  درک و  فرطرب  ناشیا  زا  ار  باذع  دـنوادخ  دـندرک و  یعمج  هتـسد  هبوت  شموق  نآ :  هناتـسآ 

. داد همادا  شتیاده  هب  تشگرب و 

هانگ ندش  هدیشوپ  - 5

 ، شنید ندشن  وغل  زین  نآ و  اب  تفلاخم  زا  ناشندوب  رذـحرب  نید و  زا  تعاطا  هب  ناگدـنب  کیرحت  يارب  لاعتم  دـنوادخ  هکنیا  هب  هجوت  اب 
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، اهنآ رب  باقع  تیبثت  تجح و  مامتا  يارب  تسا و  هدومرف  ررقم  ترخآ  رد  ار  ییاهباقع  نآ ،  زا  نیدرمتم  يارب  ییاـهباوث و  نیعیطم  يارب 
رد دنهد ، تداهـش  وا  رب  اهنآ  حـیبق ،  لامعا  راکنا  باقع و  لوزن  رب  ناسنا  ضارتعا  ماگنه  ات  تسا  هداد  ( 1304) رارق لامعا  رب  ار  ینابتاک 

هیلع قداـص  ماـما  هدومرف  هب  هکلب  دوـشن ، تبث  هتـشون و  وا  رب  اعیرـس  هاـنگ  هک  تسا  هدرک  ءاـضتقا  شناگدـنب  رب  یهلا  تمحر  لاـح  نیع 
بتک رفغتسی  مل  تاعاسلا و  تضم  نا  یـش و  هیلع  بتکی  مل  هللا  رفغتـسا  ناف  تاعاس  عبـس  هللا  هلجا  ابنذ  بنذا  اذا  نم  ؤملا  دبعلا  مالـسلا : 
يزیچ دیبلط  شزرمآ  ادخ  زا  رگا  سپ  دهد  یم  تلهم  وا  هب  تعاس  تفه  دنوادخ  درک  یهانگ  یتقو  نم  ؤم  هدنب  (، ) 1305  ... ) ۀئیس هیلع 

تاـیاور زا  یـضعب  قباـطم  و  دوش )... یم  هتـشون  وا  رب  هاـنگ  کـی  درکن  رافغتـسا  تشذـگ و  تعاـس  تفه  رگا  دوش و  یمن  هتـشون  وا  رب 
هانگ رگا  هک  ییاج  ات  تسا  رت  عیسو  زین  نیا  زا  نم  ؤم  هدنب  يارب  یهلا  تمحر  لاح  ره  هب  دوش ، یم  هداد  تلهم  بش  ات  حبـص  زا  ( 1306)

تهج نیا  زا  تسا ،  هبوت  هطساو  هب  نآ  دشاب و  یم  عضاوم  نآ  زا  ندش  وحم  هدیشوپ و  لباق  دوش ، یم  تبث  هک  یعضاوم  رد  دش  تبث  مه 
هیلع رتسی  فیک  و  تلق :  ةرخآلا  ایندلا و  یف  هیلع  رتسف  هللا ،  هبحا  احوصن  ۀبوت  نم  ؤملا  دبعلا  بات  اذا  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ناک ام  هیلع  یمتکا  ضرالا :  عاقب  یلا  یحوا  و  هبونذ ،  هیلع  یمتکا  هحراوج :  یلا  یحوا  و  بونذلا ،  نم  هیلع  ابتک  ام  هیکلم  یـسنی  لاق   ؟
هبوت نم  ؤم  هدـنب  هک  یماگنه  (، ) 1307  ) بونذلا نم  یـشب ء  هیلع  دهـشی  یـش ء  سیل  هاقلی و  نیح  هللا  یقلیف  بونذـلا ،  نم  کیلع  لمعی 

وا رب  هنوگچ  مدرک :  ضرع  دیوگ : يوار  دناشوپ  یم  وا  رب  ترخآ  ایند و  رد  سپ  دراد ، یم  تسود  ار  وا  دـنوادخ  دـنک  صلاخ  حوصن و 
دنک یم  یحو  شیاضعا  هب  و  دنا ، هتشون  وا  رب  هک  ار  یناهانگ  ار  شا  هتـشرف  ود  دزادنا  یم  یـشومارف  هب  دندومرف : ترـضح  دناشوپ ؟ یم 
سپ ناشوپب ،  وا  رب  تسا  هداد  ماجنا  تیور  رب  هک  ار  یناـهانگ  هک  دـنک  یم  یحو  نیمز  ياـه  هعطق  هب  دـناشوپب و  وا  رب  ار  شناـهانگ  هک 

(. دوش هداد  تداهش  نآ  رب  ات  تسین  ناهانگ  زا  يزیچ  هک  یلاح  رد  دنک  یم  تاقالم  ار  دنوادخ 

ثحب هجیتن 

هب دهاوخب  اعقاو  سک  ره  هک  دنک  یم  نایب  نینم  ؤم  هژیوب  ناگدنب  هب  تبسن  لاعتم  دنوادخ  زا  ار  يرگید  تمحر  ترایز ،  زا  تمـسق  نیا 
ناهانگ یهاگ  هکلب  هدرک  عفترم  ار  شیاهیگدولآ  هک  يا  هنوگ  هب  دشاب  یم  شیاریذپ  وا  دشاب  هتـشاد  هک  یگدولآ  ره  اب  دورب و  وا  فرط 

حالـصا و هار  و  تسا ،  هدـش  مامت  راک  رگید  نآ ،  لاثما  ندرک و  هانگ  ضحم  هب  هک  درک  نامگ  دـیابن  دـنک و  یم  لیدـبت  تانـسح  هب  ار 
 . تسا هدومن  بیغرت  رما و  هبوت  هب  ار  شناگدنب  شدوخ  وا  هکلب  درادن  دوجو  تشگرب 

دنوادخ فوخ  زا  هیرگ  نتفرگ  رارق  تمحر  دروم  ۀموحرم  کفوخ  نم  یکب  نم  ةربع  و  مود :  تسیب و  لصف 

نانم ؤم  هیرگ  تمظع 

رادروخرب لاعتم  دنوادخ  دزن  یصاخ  تمظع  زا  دنک  یم  ادیپ  وا  اب  یلمع  یحور و  طابترا  دراد و  نامیا  یلاعت  قح  هب  نوچ  نم  ؤم  ناسنا 
ۀبعکلا نم  ۀمرح  مظعا  نم  ؤملا  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  ییاج  ات  دـنک  یم  رارقرب  ار  طابترا  نیا  هک  یتقو  نآ  هژیوب  تسا 

نآ دـشاب  عوضخ  نیا  هناشن  هک  يزیچ  ره  دراد  عوضخ  یلاـعت  قح  ربارب  رد  نوچ  و  تسا )  رت  گرزب  هبعک  زا  شتمرح  نم  ؤم  (، ) 1308)
نیذلا کئلوا  دیامرف : یم  اهنآ  فیـصوت  رد  ناشیا  ریغ  مزعلاولوا و  ءایبنا  رکذ  زا  سپ  میرک  نآرق  تهج  نیا  زا  دنک  یم  ادـیپ  تمظع  زین 

تایآ مهیلع  یلتت  اذا  انیبتجا  انیده و  نمم  لیئارـسا و  میهاربا و  ۀیرذ  نم  حون و  عم  انلمح  نمم  مدآ و  ۀیرذ  نم  نییبنلا  نم  مهیلع  هللا  معنا 
یناسک زا  مدآ و  لسن  زا  ییایبنا  زا  تسا  هداد  تمعن  ناشیارب  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک  ناـشیا  (، ) 1309  ) ایکب ادجـس و  اورخ  نمحرلا 
دنوادـخ تایآ  هک  یتقو  میدومن ،  ناشباختنا  میدرک و  تیادـه  هک  یناـسک  زا  لیئارـسا و  میهاربا و  لـسن  زا  میدرک و  لـمح  حون  اـب  هک 

دنوادخ و عوضخ  زا  هیرگ  تلاح  رگید  ( 1310  ) هیآ رد  و  دنتفا ) یم  نیمز  هب  هیرگ  هدجـس و  تلاح  اب  دوش  یم  هدناوخ  ناشیا  رب  نابرهم 
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ةرطق نم  ام  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تسا ،  هدرک  یفرعم  یهلا  نید  تیناقح  هب  ملع  ناـبحاص  فاـصوا  زا  ار  نداـتفا  هدجـس  هب 
لج زع و  دـنوادخ  دزن  يا  هرطق  چـیه  (، ) 1311  ) هریغ اـهبداریال  هللا  نم  ۀـفاخم  لـیللا  داوـس  یف  عوـمد  ةرطق  نم  لـج  زع و  هللا  یلا  بحا 

قداص ماما  و  دنکن ) دصق  نآ  اب  ار  ادخ  ریغ  هک  يا  هنوگ  هب  دنوادخ  زا  سرت  ببس  هب  بش  یکیرات  رد  اهکشا  هرطق  زا  تسین  رت  بوبحم 
هک یمشچ  دوش و  هدیشوپ  دنوادخ  تامرحم  زا  هک  یمشچ  مشچ :  هس  زج  تسا  نایرگ  تمایق  زور  یمشچ  ره  : ) دیامرف یم  مالسلا  هیلع 
یم رگید  نایب  رد  و  (( 1312) دشاب نایرگ  دنوادخ  سرت  زا  بش  همین  رد  هک  یمـشچ  دنک و  يرپس  حبـص  هب  ار  بش  دـنوادخ  تعاط  رد 

هک يزیچ  هب  دـندشن  کـیدزن  نم  يوـس  هب  مناگدـنب  یتـسارب  درک : یحو  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هب  لـج  زع و  دـنوادخ  : ) دـیامرف
دهز یسوم ؛  يا  دومرف : تسیچ ؟  اهنآ  اراگدرورپ ؛ درک : ضرع  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  تلـصخ :  هس  زا  نم  دزن  دشاب  رت  بوبحم 

ار تلصخ  هس  نیا  هک  یـسک  نآ  اراگدرورپ ؛ درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  نم ،  سرت  زا  هیرگ  ناهانگ و  زا  عرو  ایند و  رد 
ناگدننک هیرگ  اما  و  دنتشهب ، رد  سپ  ایند  رد  نیدهاز  اما  یسوم ؛  يا  درک : یحو  وا  هب  لج  زع و  دنوادخ  دراد ؟ يراثآ  هچ  دشاب  هتـشاد 

لا و ؤس  مدرم  زا  یـصاعم ،  زا  عرو  لـها  اـما  تسین و  کیرـش  ناـشیا  اـب  یـسک  هک  يا  هنوگ  هب  دنـشاب  یم  یلعا  عـیفر  رد  نم ،  سرت  زا 
نآ شببس  دیاش  لاعتم  دنوادخ  فوخ  زا  ندرک  هیرگ  تمظع  (( 1313  ) منک یمن  وجتسج  تساوخزاب و  ناشیا  زا  یلو  منک  یم  وجتسج 
هک دوش  یم  بجوم  يدایز  دودـح  اـت  دوش و  یم  لـصاح  ناـسنا  رد  شیوخ  ياـه  هدرک  زا  یعقاو  ینوگرگد  هیرگ  تلاـح  اـب  هک  دـشاب 
رد شبحاص  ندوبن  نایرگ  وا و  هب  ناسنا  برقت  بجوم  هدوب و  دـنوادخ  بوبحم  کـشا  هرطق  تهج  نیا  زا  دورن ، تیـصعم  لاـبند  ناـسنا 

اجیردت اریز  تسا  بوخ  ندروآ  رد  ( 1314  ) هدننک هیرگ  تلاح  هب  ار  دوخ  دیاین ، ناسنا  زا  مه  هیرگ  رگا  تهج  نیدـب  دوش و  یم  تمایق 
هک روط  نامه  تسا  بولطم  زین  نآ  دنک  داجیا  ادخ ، يارب  هیرگ  يارب  ار  هنیمز  يرهاظ  تاهجوت  یضعب  رگا  یتح  ددنویپ ، یم  تقیقح  هب 
یم دای  یهاگ  دـیآ و  یمن  مکـشا  یلو  مراد  ندرک  هیرگ  هب  لیم  منک و  اعد  مهاوخ  یم  : ) درک ضرع  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  يوار 

ناشیا هلب ،  دندومرف : ترـضح  تسا ؟  زیاج  راک  نیا  ایآ  منک  یم  هیرگ  هدرک و  ادیپ  تقر  تلاح  دنا و  هدرم  هک  ار  مماوقا  زا  یـضعب  منک 
نینچ کی  هیرگ  نوچ  و  (( 1315  ) ناوخب ار  یلاعت  كرابت و  راگدرورپ  نک و  هیرگ  يدرک  ادـیپ  بلق  تقر  تلاح  یتقو  سپ  نک  داـی  ار 

مهـسنوم مهایاطخ ...  یلع  نوکبی  ۀیکاب ...  مهنیعا  تسا :  هدرک  یفرعم  ترخآ  لها  فاصوا  زا  ار  نآ  لاعتم  دنوادخ  دراد ، یتیـصوصخ 
هک تسا  ییاهکشا  ناشیا  سنوم  دننک ... یم  هیرگ  ناشناهانگ  رب  تسا ...  نایرگ  نامشچ  (، ) 1316  ) مهدودخ یلع  ضیفت  یتلا  مهعومد 

و دیامرف : یم  هتـسناد و  دوخ  فوخ  زا  هیرگ  ترثک  ار  دوخ  هب  نیبحم  ندـش و  دـباع  فاصوا  زا  یکی  و  دوش ) یم  يراج  ناشیا  هرهچ  رب 
(. دنک یم  هیرگ  دایز  و  دنک ... دایز  ار  شا  هیرگ  زور  ره  هک  یسرت  و  ( ؛) 1317  ) اریثک یکبی  و  هئاکب ...  یف  موی  لک  دادزی  فوخ 

دنوادخ فوخ  زا  هیرگ  ماسقا 

دنوادخ فوخ  زا  هیرگ  ماسقا 

بابسا زا  یکی  دراد و  تمظع  ردق  هچ  دشاب  تمایق  دنوادخ و  هب  نامیا  مشچ  کشا  ءاشنم  یتقو  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هتـشذگ  تانایب  زا 
تهج نیا  زا  تسا  ندرک  ادـیپ  وا  هب  برق  تیاهن  رد  ندـش و  قح  بحم  تدابع و  هانگ و  زا  زیهرپ  لاـمک  فرط  هب  ناـسنا  کـیرحت  مهم 
يدام روما  زا  زیچ -  چیه  هک  : ) دنا هدومرف  مالسا  مهیلع  همئا  تسا و  هتـسناد  تلاح  نیا  هب  فصتم  ار  دوخ  برقم  ناگدنب  لاعتم  دنوادخ 

(( 1318) دـنک یم  شوماخ  ار  شتآ  زا  ییایرد  نآ  زا  يا  هرطق  اریز  مشچ ،  ياهکـشا  زج  تسا  ینزو  لـیک و  شیارب  هکنیا  رگم  تسین  - 
نیا زا  دـنک  یم  هیکت  وا  نوگاـنوگ  تـالاح  رب  لاـعفا  روـهظ  تیفیک  تسا و  تواـفتم  ناـسنا  تفرعم  هجرد  بسح  هب  زین  نآ  شزرا  نکل 

 . شتاماقم تالاح و  فالتخا  بسح  هب  دنک  روهظ  رفن  کی  زا  ماسقا  نیا  یمامت  هک  درادن  تافانم  و  تسا .  یماسقا  ياراد  نآ  تهج 

هانگ ماجنا  تهج  هب  ادخ  فوخ  زا  هیرگ  - 1
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 ، هیرگ هطساو  هب  بلق  ندرک  ادیپ  تقر  اب  هجوت  نیا  هک  تسا  نآ  ياهتبوقع  ناهانگ و  هب  هجوت  ندرک ،  هیرگ  يارب  بجوم  هبترم و  نیلوا 
قداص ماما  زا  شراوگرزب  ردپ  هطـساو  هب  اضر  ماما  تهج  نیا  زا  دور ، یم  نیب  زا  راثآ  نآ  اب  دـنک و  یم  کیرحت  هبوت  فرط  هب  ار  ناسنا 

یم شرع  نیمز و  نیب  هلـصاف  دننام  شناهانگ  يدایز  ببـس  هب  تشهب  ناسنا و  نیب  هلـصاف  یهاگ  : ) دومرف هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع 
مشچ کلپ  زا  رتکیدزن  شرع  وا و  نیب  هلصاف  هکنیا  ات  دنک  یم  هیرگ  لج  زع و  دنوادخ  سرت  زا  نآ ،  زا  ینامیـشپ  تهج  هب  وا  سپ  دشاب 
یلع هئاکب  رثک  نمم  مک  هئاکب و  ۀـمایقلا  موی  رثکی  اـبعال  هکحـض  رثک  نمم  مک  دومرف : زین  ترـضح  نآ  و  (( 1319) دوش یم  شمشچ  هب 
هیرگ تمایق  زور  هک  دنراد  دایز  هدوهیب  هدنخ  هک  يدارفا  زا  رادقم  هچ  (، ) 1320  ) هکحض هرورس و  ۀنجلا  یف  ۀمایقلا  موی  رثکی  افئاخ  هبنذ 

یلاحشوخ و تشهب  رد  تمایق  زور  هک  تسا  دایز  دنوادخ  سرت  زا  ناشهانگ  رب  اهنآ  هیرگ  هک  یناسک  زا  ردق  هچ  دوب و  دهاوخ  دایز  شا 
هک دنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  شراوگرزب  ردپ  هطـساو  هب  رقاب  ماما  و  تشاد )  دـنهاوخ  يدایز  هدـنخ 
زا وا  ریغ  هک  يا  هنوگ  هب  دـنوادخ  سرت  زا  شهانگ  رب  هیرگ  تهج  هب  دـنک  یم  رظن  نآ  هب  دـنوادخ  هک  یتروص  لاـح  هب  اـشوخ  : ) دومرف

((. 1321) دنکن ادیپ  عالطا  هانگ 

گرم زا  سپ  لحارم  تهج  هب  ادخ  فوخ  زا  هیرگ  - 2

زا سپ  شتالاح  نارگن  هراومه  دوب  دهاوخ  هنوگچ  نیا  زا  سپ  هک  شا  هدـنیآ  هب  تبـسن  دوخ  زا  نتـشادن  نانیمطا  تهج  هب  نم  ؤم  ناسنا 
ءاجر فوخ و  نیب  تلاح  ات  دوب  راودـیما  دـیاب  زین  یلاعت  قح  تمحر  هب  تبـسن  دـنچ  ره  دـشاب . دـیاب  زین  هنوگ  نیا  دـشاب و  یم  ملاع  نیا 

نزح ینارگن ،  نیا  ياه  هناشن  زا  یکی  دشاب و  یم  شا  هدنیآ  لحارم  حالصا  ریسم  رد  نتشادرب  مدق  ینارگن  نیا  همزال  دیآ ، شیپ  شیارب 
هیرگ ارچ  : ) دنک یم  ضرع  هزمحوبا  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  تهج  نیا  زا  تسا ،  نآ  هب  تبـسن  ندوب  نایرگ  نالان و  هودنا و  و 

دـنک و یم  گنرین  نم  رب  راگزور  دـنک و  یم  هعدـخ  نم  هب  هک  ار  مسفن  منیب  یم  تساجک و  هب  متـشگزاب  مناد  یمن  هکنآ  لاـح  منکن و 
تملظ يارب  میرگ  یم  مناج ،  نتفر  نوریب  يارب  میرگ  یم  منکن ،  هیرگ  ارچ  سپ  تسا  هدنارتسگ  هیاس  مرـس  رب  گرم  ياهلاب  هکنآ  لاح 

لاح رد  راوخ ، نایرع و  ربق ، زا  مندش  جراخ  رب  میرگ  یم  نم ،  زا  رکنم  ریکن و  لا  ؤس  يارب  میرگ  یم  مدـحل ،  یگنت  رب  میرگ  یم  مربق ، 
راـک رد  مدرم  هک  منیب  یم  مپچ ،  فرط  هب  یهاـگ  منک و  یم  هاـگن  تسار  فرط  هـب  یهاـگ  مـشک  یم  مـشود  رب  ار  لاـمعا -  ینیگنس - 

رب هک  يروما  زا  مناد  یم  نم  هک  ار  يزیچ  نآ  دـیتسناد  یم  رگا  و  : ) دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ( 1322 ...) دنتسه نم  راک  ریغ  يرگید 
((. 1323) دیدرک یم  هیرگ  ناتلامعا  رب  اهیدنلب و  الاب  هب  دیتفر  یم  امتح  خزرب -  ملاع  تالاح  زا  تسا -  هدش  ناهنپ  امش 

تشهب هب  قوش  يارب  هیرگ  - 3

اب ناشطابترا  نینم  ؤم  عون  مینک ،  یم  رکذ  هیرگ  ثحب  لیمکت  يارب  ار  مسق  نیا  نکل  تسادخ  فوخ  زا  هیرگ  اب  هطبار  رد  ثحب  دنچ  ره 
تسا دنوادخ  تشهب  تاعاط و  رب  هررقم  بهاوم  هب  ندیسر  يارب  ای  تسا و  ناهانگ  رب  هررقم  ياهتبوقع  باذع و  زا  رارف  يارب  ای  دنوادخ 

نیا رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوش ، یم  بترتم  نآ  رب  هک  دراد  یصاخ  رثا  یلمع  ره  دوب و  دهاوخ  روط  نیمه  زین  ناشیا  هیرگ  ، 
شهانپ نآ  زا  دنوادخ  دنک  هیرگ  شتآ  سرت  زا  هک  یسک  دوش و  یم  هدیشخب  نآ  دنک ، هیرگ  شهانگ  يارب  هک  یـسک  : ) دندومرف هطبار 

یم تبث  تمایق  گرزب  تشحو  زا  یناما  شیارب  هداد و  ناکـسا  نآ  رد  ار  وا  ادخ  دـنک  هیرگ  تشهب  هب  قوش  يارب  هک  یـسک  دـهد و  یم 
((. 1324) دنک

وا تمظع  تهج  هب  دنوادخ  فوخ  زا  هیرگ  - 4

رد شیناسفن  تالاح  ارهق  دـش و  دـهاوخ  رتشیب  یلاعت  قح  هب  تبـسن  شیهاگآ  دـشاب  رتشیب  یهلا  تاروتـسد  هب  شمازتلا  رادـقم  ره  ناسنا 
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دـشاب و یم  شباذـع  تهج  هب  وا  زا  سرت  یهاگ  هک  یلاـعت ،  قح  زا  تسا  ناـسنا  سرت  تـالاح ،  زا  یکی  دوش  یم  تواـفتم  وا  اـب  هطبار 
امنا دیامرف : یم  زین  میرک  نآرق  دوش و  یم  ریبعت  تیشخ  هب  یسرت  نینچ  زا  اعون  دشاب و  یم  شتمظع  هب  هجوت  تهج  هب  وا  زا  سرت  یهاگ 

هطساو هب  دارفا  نیا  هیرگ  تهج  نیا  زا  دنسرت ) یم  وا  زا  شناگدنب  نایم  زا  دنوادخ  هب  ناملاع  طقف  (، ) 1325) ءاملعلا هدابع  نم  هللا  یشخی 
ار يا  هدـنب  دـنوادخ  : ) دـیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنوش ، یم  لفاغ  نآ  زا  یهاگ  هک  تسا  یلاعت  قح  تمظع  هب  هجوت 

تهج هب  ار  شرـس  هدنب  سپ ،  ینک ؟  یمن  ایح  ایآ  يدیـسرتن  نم  زا  يدیـسرت و  شتآ  زا  نم  هدنب  دـیامرف : یم  هدرک و  باتع  تمایق  زور 
ترخآ و ـالب  هب  تبـسن  مـلمحت  زا  سپ  : ) دـنک یم  ضرع  لـیمک  ياـعد  رد  زین  مالـسلا  هـیلع  یلع  (( 1326) دـنکفا یم  ریز  هب  وا  زا  اـیح 

اریز دوش  یمن  هداد  فیفخت  شلها  زا  تسا و  یمئاد  شهاگیاج  ینالوط و  شتدـم  نآ  هکنآ  لاح  تسا و  هنوگچ  نآ  گرزب  ياـهیتخس 
هنوگچ نم  سپ  دـنرادن  تمواـقم  نآ  ربارب  رد  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسا  يزیچ  نآ  تسا و  هتفرگ  همـشچرس  وـت  طخـس  ماـقتنا و  زا  نآ 

رد تهج  نیا  زا  (( 1327  ) مشاب یم  تا  هراچیب  نیکسم و  ریقح و  لیلذ و  فیعض و  هدنب  هک  نآ  لاح  هدرک و  تمواقم  شربارب  رد  مناوتب 
هب تسا ،  یلعا  عیفر  رد  دنک  هیرگ  متمظع  اب  هجوت  اب  نم  سرت  زا  هک  یسک  هک :  دش  رکذ  مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  هب  دنوادخ  یحو 
دنک هیرگ  دنوادخ  تیـشخ  زا  هک  یـسک  : ) دومرف زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  و  دوب ، دـهاوخن  کیرـش  وا  اب  یـسک  هک  يا  هنوگ 

 ، ندوـب دارفا  نیا  اـب  هتبلا  (( 1328) دنتـسه یبوخ  ناقیفر  ناشیا  دـنک و  یم  روشحم  نیحلاص  ادهـش و  نیقیدـص و  ءاـیبنا و  اـب  ار  وا  ادـخ 
ثیدح رد  تهج  نیا  زا  تسا ،  رتالاب  شماقم  دارفا  نیا  تشهب  تسا و  یبتارم  ياراد  تشهب  هکلب  تسین  تشهب  هب  ندیـسر  یفن  شیانعم 

هک یـسک   : ) هک دـیامرف  یم  ریبـعت  هنوگ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تیاور  نیا  رد  دـش و  ریبـعت  یلعا  عـیفر  هب  نآ  زا  هتـشذگ 
تنیز رهاوج  رد و  هب  هک  تسا  تشهب  رد  يرـصق  کشا ،  زا  يا  هرطق  ره  ربارب  رد  وا ، يارب  دزیرب  کـشا  دـنوادخ  تیـشخ  زا  شنامـشچ 

((. 1329  ) تسا هدرک  روطخ  يرشب  بلق  رب  هن  هدینش و  یشوگ  هن  هدید و  یمشچ  هن  هک  دراد  دوجو  ییاهزیچ  نآ  رد  هدش ، 

وا قارف  تهج  هب  ادخ  فوخ  زا  هیرگ  - 5

هک یناسک  تهج  نیا  زا  تشاد  دهاوخ  ییازسب  ریثءات  وا  يرهاظ  لامعا  رد  هک  دشاب  یم  شتفرعم  عبات  ناسنا  یحور  تالاح  هک  دش  نایب 
 ، يداع تالاغتشا  هطساو  هب  هک  یهاگ  دنناد و  یم  باذع  دوخ  يارب  ار  وا  زا  يرود  دنشاب  هدیشچ  ار  یلاعت  قح  تفرعم  دنرب و  یم  تذل 
زا دننک و  یم  زاربا  ار  نآ  هیرگ  هطـساو  هب  ددرگ و  یم  رو  هلعـش  ناشنورد  رد  يزادـگ  زوس و  دـنوش ، یم  التبم  دوخ  بوبحم  زا  قارف  هب 

دعبلل هللا  ۀفیخ  نم  ءاکبلا  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  هراب  نیا  رد  و  دـنرب . یم  ناشبوبحم  فرط  هب  ار  دوخ  هوکـش  هیرگ ،  اب  تلاح  نآ 
رد زین  مالـسلا  هیلع  یلع  تسا )  ناـفراع  تداـبع  وا  زا  قارف  يرود و  ببـس  هب  دـنوادخ  سرت  زا  هیرگ  (، ) 1330  ) نیفراعلا ةداـبع  هللا  نع 

نیدـقافلا ءاکب  کیلع  نیکبال  اقطان ... ینتکرت  نئل  اقداص  مسقا  يالوم  يدیـس و  ای  کـتزعبف  دـنک : یم  ضرع  دـنوادخ  هب  لـیمک  ياـعد 
وت رب  اـمتح  شتآ ...-  رد  میوگب -  نخـس  يراذـگب  ارم  رگا  میـالوم ،  اـقآ و  يا  مروخ  یم  هناـقداص  دـنگوس  تتزع ،  هب  سپ  (، ) 1331)

(. دنا هداتفا  رود  وت  زا  دنا -  هداد  تسد  زا  هک  یناسک  هیرگ  منک  یم  هیرگ 

دنوادخ ءاقل  هب  قایتشا  زا  هیرگ  - 6

روهظ دوخ  زا  ار  یفلتخم  تاکرح  قایتشا  راهظا  يارب  تهج  نیا  زا  تسا  ناشبوبحم  اب  تاقالم  هب  قایتشا  یعقاو ،  نیبحم  تالاح  زا  یکی 
مالسلا هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  بیعش  ترـضح  هیرگ  ( 1332  ) تیاور دشاب و  یم  هیرگ  تسا  هارمه  یتفاطل  اب  هک  اهنآ  زا  یکی  دـنهد  یم 

ات ( 1333  ) تسا هدش  لقن  ییاه  هیرگ  نینچ  مالـسلاامهیلع  یلع  ادخ و  لوسر  زا  نینچمه  و  دـش ، رکذ  یلاعت  قح  ندـید  هب  قایتشا  يارب 
ار امـش  هدـنیآ  هتـشذگ و  ناـهانگ  ادـخ  اـیآ  : ) دـش یم  ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  دـنداتفا و  یم  هوـشغ  تلاـح  هب  هکنیا 
الوم و يارب  زج  رکاش  هدـنب  مشابن )  يرکاـش  هدـنب  اـیآ  دـندومرف : یم  ترـضح  دـینک -  یم  هیرگ  ردـقنیا  ارچ  سپ  تسا - ؟  هدـیزرماین 

هللا نیما  ترایز  حرش  نیتبخم : www.Ghaemiyeh.comيامیس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 182 

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


ود نیا  زا  رتهب  ادخ  دزن  يا  هرطق  چیه  : ) دیامرف یم  زین  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  و  دنک . یمن  شیگدنب  وا ، ياقل  هب  قایتشا  و  وا ، هب  تبحم 
((. 1334) دهاوخن نآ  اب  ار  ادخ  زج  هک  بش  یکیرات  رد  کشا  هرطق  ادخ و  هار  رد  نوخ  هرطق  تسین ،  هرطق 

دنوادخ فوخ  زا  هیرگ  راثآ 

دنوادخ فوخ  زا  هیرگ  راثآ 

دراد یـصاخ  راثآ  هیرگ  ماسقا  زا  کی  ره  دنیرگ ، یم  شفوخ  زا  هک  تسا  ینانک  هیرگ  هب  دنوادخ  تمحر  هرابرد  ترایز  زا  تمـسق  نیا 
کی ره  دوش و  یم  بترتم  هیرگ  عاونا  رب  هک  تسا  یکرتشم  راثآ  نآ  اجنیا  رد  ام  ضرغ  نکل  دـبلط  یم  ار  دـنوادخ  هصاخ  ياهتمحر  هک 

. راگدرورپ فرط  زا  تسا  یتمحر  هناشن 

ناهانگ ندش  كاپ  - 1

ادخ هب  لیامت  شا  هناشن  تلاح ،  نیا  تسا و  ندرک  ادیپ  بلق  تقر  هبوت -  طیارش  ققحت  زا  سپ  هانگ -  زا  ندش  كاپ  ياه  هناشن  زا  یکی 
نم دبعلا  ءاکب  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  و  دروآ ، یم  ار  تلاح  نیا  ادـخ  فوخ  زا  هیرگ  تهج  نیا  زا  تسا ،  حـلاص  لامعا  ماجنا  و 

ام دـیامرف : یم  ندرکن  هیرگ  هب  تبـسن  و  دـنک ) یم  كاپ  ار  شناهانگ  دـنوادخ  سرت  زا  هدـنب  هیرگ  (، ) 1335  ) هبونذ ضحمی  هللا  ۀیـشخ 
اهلد ندش  تخس  ببس  هب  رگم  دوش  یمن  کشخ  اهکشا  (، ) 1336  ) بونذلا ةرثکل  الا  بولقلا  تسق  ام  بولقلا و  ةوسقل  الا  عومدلا  تفج 

 (. ناهانگ يدایز  ببس  هب  رگم  دوش  یمن  تخس  اهلد  و 

لد ندش  ینارون  - 2

تفر نیب  زا  هیرگ  اب  یتقو  تسا  یگرزب  باجح  هانگ  نوچ  دنک و  یم  روهظ  نآ  تینارون  دش  فرطرب  ناسنا  لد  زا  باجح  هکنیا  زا  سپ 
زا هیرگ  (، ) 1337  ) بنذلا ةدواعم  نم  مصعی  بلقلا و  رینی  هللا  ۀیـشخ  نم  ءاکبلا  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  دنک  یم  ادیپ  تینارون  لد  ، 

(. دور هانگ  فرط  هب  هرابود  هکنیا  زا  دنک  یم  ظفح  هدرک و  ینارون  ار  لد  دنوادخ  سرت 

نارگید نتفرگ  رارق  تمحر  دروم  - 3

تمحر دیلک  دنوادخ  سرت  زا  هیرگ   : ) مالـسلا هیلع  یلع  هدومرف  هب  دراد و  زین  یعامتجا  راثآ  هکلب  درادن  يدرف  راثآ  اهنت  فوخ  زا  هیرگ 
ياهـشیاشگ یهاگ  دریگ و  یم  ار  ییاـهباقع  لوزن  ولج  اـسب  هچ  تسا  فلتخم  ماـسقا  هب  عاـمتجا  رد  تمحر  نیا  روهظ  و  (( 1338  ) تسا

هللا محرل  ۀما  یف  یکب  ادـبع  نا  اولف  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تهج  نیا  زا  دراد ، رب  رد  عامتجا  دارفا  يارب  ار  يونعم  يدام و 
هطساو هب  ار  تما  نآ  لج  زع و  دنوادخ  امتح  دنک  هیرگ  یتیعمج  نیب  رد  يا  هدنب  سپ  (، ) 1339  ) دبعلا کلذ  ءاکبب  ۀمالا  کلت  لج  زع و 

لابند هب  یلاعت  قح  بناج  زا  ار  ییاهتمحر  تسوا و  تیانع  دروم  لاعتم ،  دنوادخ  فوخ  زا  هیرگ  نیاربانب  دنک ) یم  محر  هدـنب  نآ  هیرگ 
. دراد

وا زا  کمک  نیبلاط  هب  ادخ  کمک  ةدوجوم  کب  ناعتسا  نمل  ۀناعالا  و  موس :  تسیب و  لصف 

دنوادخ زا  تادوجوم  نتسج  کمک 

وا دنا و  هدش  هدیرفآ  وا  زا  هدننک  لا  ؤس  ادوجو  دنـشاب ، یم  یلاعت  قح  هاگرد  تاذلاب  ریقف  نآ  نوئـش  یتسه و  رد  تادوجوم  هک  اجنآ  زا 
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(، 1340  ) نءاش یف  وه  موی  لک  ضرالا  تاومـسلا و  یف  نم  هلءاسی  دـیامرف : یم  میرک  نآرق  دـشاب ، یم  اهنآ  هب  هدـننک  هضافا  انآف  انآ  زین 
هن و ای  دنمهفب  هچ  تادوجوم  یمامت  نیاربانب  تسا )  يراک  رد  وا  زور  ره  دننک ، یم  لا  ؤس  دنوادخ  زا  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  )

تارذ هک  تسا  يدوجوم  اـهنت  اـهنآ  ناـیم  رد  ناـسنا  دـنریگ ، یم  کـمک  لاـعتم  يادـخ  زا  يدوجو  راـثآ  بترت  رد  ریخ ، اـی  دـننادب  هچ 
یقیقح لامک  دنک و  هدایپ  ار  نآ  شدودحمان  ریـس  رد  هدرک و  ادیپ  یهاگآ  نآ  هب  دـناوت  یم  دریگ و  یم  کمک  یلاعت  قح  زا  شیدوجو 

ادـخ طـقف  شیوخ ،  تادوجوم و  راـثآ  بترت  يارب  ار  ملاـع  رد  لقتـسم  هدـننک  کـمک  هک  تسا  لـمع  نیا  كرد و  نیا  وـترپ  رد  زین  وا 
ام یلع  ناعتـسملا  هللاو  دـنک : یم  لـقن  شدـنزرف  هب  باـطخ  مالـسلا  هیلع  بوقعی  ترـضح  لوـق  زا  میرک  نآرق  دـهاوخب ، وا  زا  هتـسناد و 

یمن هک  تسا  يدیحوت  ربمایپ  نخـس  نیا  دینک ) یم  فیـصوت  امـش  هچنآ  رب  تسا  هدش  هتـسج  کمک  طقف  دنوادخ  و  (، ) 1341  ) نوفصت
دنریگ و یمن  کمک  وا  زا  زج  زین  تادوجوم  تسین و  يا  هدننک  کمک  ادخ  زج  هک  دیوگ  یم  رتالاب  هکلب  مریگ  یم  کمک  نم  دـیامرف :

(1342 .) دنک یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  ار  ریبعت  نیا  هیبش 

دنوادخ زا  نتفرگ  کمک  عاونا 

دنوادخ زا  نتفرگ  کمک  عاونا 

اب یلاعت  قح  زا  وا  نتـسج  کمک  تهج  نیا  زا  دـنک  یم  باختنا  ار  شیاهتیلاعف  یهاگآ  اب  هک  تسا  يراتخم  دوجوم  ناـسنا  هک  اـجنآ  زا 
 . تسا یماسقا  ياراد  دراد و  قرف  تادوجوم  ریاس 

ینیوکت روما  رد  نتفرگ  کمک  - 1

رتمک هک  تسا  يا  هدرتسگ  فلتخم و  داعبا  ياراد  زین  وا  يدام  ياهتیلاعف  هکنیا  تهج  زا  تسوا  يدام  دـعب  ناسنا ،  زایتما  تاهج  زا  یکی 
زا ینآ  وا  رگا  هک  تسا  هتـسباو  دـنوادخ  هب  یگدـیچیپ ،  نیا  یمامت  اب  لاح  نیع  رد  دـسر  یم  هیاـپ  نیا  هب  یتسه  تاـقولخم  زا  يدوجوم 

یهانتمان لامک  نوناک  نیا  هب  یکتم  ار  دوخ  تایـصوصخ ،  نیا  رد  لمءات  اب  دـحوم  ناـسنا  دوش ، یم  دوباـن  دـنک  غیرد  ناـسنا  هب  کـمک 
مسب  ) اب اهراک  تسا  بحتـسم  سدقم  عرـش  رد  تهج  نیا  زا  دریگ  یم  کمک  وا  زا  شیداع ،  ریـسم  ندومیپ  اب  روما  یمامت  رد  هتـسناد و 

کمها ام  کفکی  هللااب  ۀناعتسالا  رثکا  و  : ) دنک یم  شرافس  رکب  یبا  نب  دمحم  هب  زین  مالسلا  هیلع  یلع  دوش ، عورـش  میحرلا )  نمحرلا  هللا 
وت هب  هچنآ  رب  دـنک  کمک  دـنک و  تیافک  ار  تا  همهم  روما  ات  ریگب  کمک  دـنوادخ  زا  داـیز  و  (، ) 1343  ) کب لزنی  ام  یلع  کـنعی  و  ، 
یم يراـی  تتاروـما  رب  وا  زا  و  (، ) 1344  ) كروما یلع  هتنعتـسا  و  دـیامرف : یم  شرافـس  زین  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  و  دـنک ) یم  لزاـن 

ربصلاب و اونیعتسا  دنک : یم  شرافس  روما  رب  ندش  هریچ  رد  ار  دنوادخ  هب  تناعتسا  مهم ،  دراوم  زا  دروم  ود  هب  میرک  نآرق  رد  و  ییوج ) 
 (. تسا نارباص  اب  دنوادخ  اریز  دیئوج  يرای  زامن  هزور و  ربص -  هب  و  (، ) 1345  ) نیرباصلا عم  هللا  نا  ةالصلا 

يونعم روما  رد  نتفرگ  کمک  - 2

هدومن وا  یلماکت  تکرح  يارب  یمهم  کمک  ناسنا ،  هب  مزاول  رازبا و  نداد  مالـسلا و  مهیلع  ءاـیلوا  ءاـیبنا و  نداتـسرف  اـب  لاـعتم  دـنوادخ 
دیاب دـنک  ناحتما  ار  شرایتخا  ات  تسا  هداد  رارق  شدوجو -  جراـخ  اـی  شدوجو و  رد  هچ  وا -  هار  رـس  رب  زین  ار  یعناوم  نوچ  نکل  تسا 

نآ رد  هن  درک و  فده  ققحت  هب  عورش  ناوت  یمن  یلاعت ،  قح  هب  تناعتـسا  نودب  تفرگ و  يرگید  کمک  وا  زا  اهنآ  رب  ندمآ  قئاف  يارب 
مه یقیقح  لامک  تسیچ و  فده  هک  دنک  یم  هجوتم  ار  ام  هک  دبعن ) كایا   : ) نتفگ هب  روتـسد  زا  سپ  دـنوادخ  تهج  نیا  زا  داد ، همادا 
وا ییاهنتب  ام  تسین و  رسیم  وا  زا  تناعتسا  اب  زج  فده  هب  ندیسر  هکنیا  رب  ینبم  نیعتسن ،)  كایا   : ) نتفگ هب  دهد  یم  روتسد  تسا ،  نآ 
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نم یـصحیال  ام  و  هقح ،  بجاو  ءادا  یلع  هللا  اونیعتـسا  و  دـیامرف : یم  یتاـهبنت  تاشرافـس و  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  مینک ،  یگدـنب  ار 
ياج رد  و  ششرامش )  لباقریغ  ياهناسحا  اهتمعن و  نآ  قح  ءادا  وا و  قح  ءادا  رب  دییوج  يرای  ادخ  زا  و  (، ) 1346  ) هناسحا همعن و  دادعا 
یهلا ءایلوا  نیا  يوقت )  رب  دنوادخ  زا  بلط  يرای  هکنیا  و  (، ) 1347  ) هللااب اهیلع  اونیعتست  نا  و  دیامرف : یم  يوقت  هب  شرافس  زا  سپ  رگید 

رب مییوج  یم  يرای  وا  زا  و  (، ) 1348  ) هقوقح ۀیاعر  یلع  هنیعتسن  و  دندوب : هنوگ  نیا  زین  ناشدوخ  دنوادخ ، زا  تناعتسا  هب  شرافس  زا  لبق 
 (. شقوقح ماجنا 

ناگدنب هب  دنوادخ  کمک 

کمک رد  زین  وا  يوگباوج  تسا ،  هدرک  ناسنا  ندرک  کمک  هب  ءادـتبا  هکنیا  رب  هوـالع  شتیمیحر  تیناـمحر و  تفـص  لاـعتم  دـنوادخ 
ادیپ تیلعف  ندرک  يرای  وا  بناج  زا  دهد ، روهظ  ار  ندش  يرای  هنیمز  دشاب و  قداص  تهج  نیا  رد  ناسنا  رادـقم  ره  دـشاب و  یم  یهاوخ 

یـسایس و یعاـمتجا و  لـئاسم  هژیوب  روما  رد  تالکـشم  رب  ندـش  قئاـف  رد  رتـشا  کـلام  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  روـط  ناـمه  دـنک ، یم 
نیطوت و  هللااب ،  ۀناعتـسالا  مامتهالاب و  الا  کلذ  نم  هللا  همزلا  اـم  ۀـقیقح  نم  یلاولا  جرخی  سیل  و  دـیامرف : یم  ناـیب  ار  هنیمز  نیا  یتموکح 

هدینادرگ مزال  وا  رب  دنوادخ  هچنآ  هدـهع  زا  دـناوت  یمن  یلاو  و  (، ) 1349  ) لـقث وا  هیلع  فخ  اـمیف  هیلع  ربـصلا  و  قحلا ،  موزل  یلع  هسفن 
نیگنس ای  کبس  روما  رد  ربص  قح و  اب  تمزالم  رب  شیوخ  ندرک  راداو  دنوادخ و  زا  نتفرگ  کمک  ندیزرو و  تمه  اب  رگم  دیآ  نوریب 

لوقی هناحبـس  هللا  نم  انوع  ۀعاط  لک  دنع  مکل  نا  و  دومرف : هک  روط  نامه  دشاب  یم  وا  اب  دنوادخ  يرای  دوب  هنوگ  نیا  يا  هدـنب  یتقو  و  ( 
ار نآ  شمالک  رد  هک  دشاب  یم  ناحبس  دنوادخ  زا  یکمک  یتعاط ،  ره  دزن  امش  يارب  یتسارب  و  (، ) 1350  ) ةدئفالا تبثی  و  ۀنسلالا ،  یلع 

ردق یلع  ۀـنوعملا  لزنت  تسا :  هدومرف  رگید  نخـس  رد  و  دـهد ) یم  هنینءامط  تابث و  ار  اهلد  و  تاعاط -  رب  وا  ياه  هدـعو  تسا -  هتفگ 
 (. ندیشک تقشم  تمحز و  هزادنا  هب  دوش  یم  لزان  دنوادخ  فرط  زا  يرای  (، ) 1351  ) ۀنو ؤملا 

وا هب  ناگدنهانپ  زا  دنوادخ  یسردایرف  ۀلوذبم  کب  ثاغتسا  نمل  ۀثاغالا  و  مراهچ :  تسیب و  لصف 

دنوادخ هب  یگدنهانپ 

شدوجو يارب  هک  يزیچ  زا  هک  دوش  یم  ادـیپ  دوجوم  يارب  تقو  نآ  تلاـح  نیا  دوش  یم  مولعم  ندرب ،  هاـنپ  هثاـغا و  ياـنعم  هب  هجوت  اـب 
ره هک  اجنآ  زا  دـنک . ظفح  ررـض  نآ  زا  ار  دوخ  درب و  هاـنپ  دـنک  یم  فرطرب  ار  رطخ  نیا  هک  يزیچ  هب  دـنک و  رطخ  ساـسحا  دراد  ررض 

تلاح نیا  تسا و  نازیرگ  دشاب ، هتشاد  داضت  شدوجو  اب  تروص  ره  هب  هک  يروما  هب  تبـسن  شیوخ  يدوجو  هبترم  بسح  هب  يدوجوم 
هانپ لاعتم  دنوادخ  هب  اترطف  تهج  نیا  زا  دنک  يدوجوم  زا  ررض  عفد  دناوت  یمن  القتـسم  يدوجوم  چیه  نوچ  تسا و  مءاوت  نآ  تقلخ  اب 

فلتخم ياهداضت  ندوب  وا و  يدوجو  هبترم  بسح  هب  نکل  تسین  جراـخ  تقیقح  نیا  زا  زین  ناـسنا  دـناد و  یم  دوخ  ظـفاح  ار  وا  هدرب و 
هنوگ نیا  دیاب  دـنادب و  اهررـض  ندیـسر  زا  شظفاح  ار  وا  درب و  هانپ  یلاعت  قح  هب  هناهاگآ  دـناوت  یم  لحارم  یمامت  رد  شدوجو ،  يارب 
دوه ترـضح  مالک  و  دـنک ، یم  نایب  ناسنا  اب  هطبار  رد  ار  تقیقح  نیا  میرک  نآرق  تسا .  كرد  زا  هبترم  نیا  هب  زین  وا  لامک  اریز  دـشاب 

دهد و یم  رارق  امش  ياج  هب  ار  امش  ریغ  یموق  دنوادخ  هک  دنک  یم  نایب  شموق  اب  تجح  مامتا  زا  سپ  ار  مالـسلا  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع 
ظفاح يزیچ  ره  رب  مراـگدرورپ  یتسارب  ( ) 1352) ظیفح یـش ء  لک  یبر  نا  دیامرف : یم  سپـس  دـینک ، یمن  دراو  وا  هب  مه  يررـض  چـیه 

یم تسا ،  ترخآ  هب  نامیا  ناحتما  يارب  وا  هطلس  هکنیا  یـسک و  هب  ناطیـش  یلالقتـسا  روط  هب  ندزن  ررـض  هب  تبـسن  نینچمه  و  تسا ،) 
روما دورو  زا  تظاـفح  يارب  یلک  روـط  هب  و  تسا )  ظـفاح  يزیچ  ره  رب  تراـگدرورپ  ( ) 1353) ظیفح یـش ء  لک  یلع  کبر  و  دـیامرف :
يارب ( ) 1354  ) هللا رما  نم  هنوظفحی  هفلخ  نم  هیدی و  نیب  نم  تابقعم  هل  هّلل  هّلل  دیامرف : یم  دوش  یم  دراو  دنوادخ  رما  هب  هک  هدـننز  ررض 
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(. دنک یم  ظفح  باذع -  عاونا  لوزن  دنوادخ -  رما  زا  ار  وا  هک  شرس  تشپ  زا  ناسنا و  يور  شیپ  زا  یناگدننک  بیقعت  تسادخ 

درب هانپ  دنوادخ  هب  اهنآ  زا  دیاب  هک  يروما 

شتیدام و رابتعا  هب  مه  دنک ، یم  ررضتم  ار  وا  تسا و  نیرفآرـش  وا  اب  هطبار  رد  هک  دراد  يداضتم  روما  شیدوجو ،  داعبا  رابتعا  هب  ناسنا 
ییازـسب تیمها  زا  تسا و  دودـحم  زین  نآ  ياهررـض  تسا  دودـحم  يداـم  یناگدـنز  نوچ  لوا  راـبتعا  هب  شیحور ،  هبنج  راـبتعا  هب  مه 

هبنج نکل  درک ، عافد  يریگشیپ و  نآ  زا  دیاب  تسا  رشب  رایتخا  تردق و  تحت  رد  هک  رادقم  نآ  ات  عرـش  رظن  زا  دنچ  ره  تسین  رادروخرب 
تهج نیا  زا  تسین  روصت  لباق  شلمحت  دراد و  یفانت  يدبا  تایح  اب  تهج  نآ  رد  ررـض  اریز  تسا  رادروخرب  یناوارف  تیمها  زا  یحور 

درب و هانپ  دنوادخ  هب  هراومه  اهنآ ، زا  عافد  يریگشیپ و  هنیمز  ندرک  مهارف  اب  حور  يدبا  تایح  هب  هدننز  ررض  روما  زا  ملع  نیمه  رد  دیاب 
بسح هب  و  میدرگن ،  يدبا  تواقش  هب  ءالتبم  و  دیامن ، ظفح  هداد و  هانپ  ار  ام  ات  درک  هثاغتـسا  وا  هب  تسج و  دادمتـسا  وا  زا  اهنآ  ربارب  رد 

دنوادخ زا  ار  ام  هک  يزیچ  ره  یسنا و  ینج و  ياهناطیش  سفن و  ياوه  زا  دنترابع  اهنآ  دوش ، یم  فلتخم  هدننز  ررـض  روما  نامیا  بتارم 
ذوعا بر  لق  و  وگب : روط  نیا  هک  دنک  یم  رما  شربمایپ  هب  دـنوادخ  هچنانچ  دولآ ، كرـش  تاهجوت  هلیذر و  فاصوا  زا  دـنک  رود  لاعتم 

اهناطیـش و ياـه  هسوسو  زا  مرب  یم  هاـنپ  وت  هب  اراـگدرورپ ، وگب  (، ) 1355  ) ینورـضحی نا  بر  کـب  ذوعا  نیطایـشلا و  تازمه  نم  کـب 
زا هدراو  ياهاعد  تسا و  هدش  لزان  وا  رب  هنیمز  نیا  رد  لقتـسم  هروس  ود  و  دنوش .) رـضاح  نم  دزن  هکنیا  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  اراگدرورپ 

فعض نانمشد و  نیا  ینمشد  رادقم  زا  دنهاگآ  ناشیا  اریز  هیداجس  هفحیص  ياهاعد  هژیوب  اه ، هثاغتسا  نیا  زا  تسا  رپ  مالسلا  مهیلع  همئا 
رتشیب و هثاغتـسا  دـشاب  رتشیب  اهیهاگآ  نیا  رادـقم  ره  اهنآ و  رب  يزوریپ  رب  یلاعت  قح  تردـق  اهنآ و  اب  ییاهنتب  میقتـسم و  هلباقم  زا  ناـسنا 
نم و و  : ) دنک یم  ضرع  لاعتم  دنوادخ  زا  ترخآ  ایند و  رد  لماک  تیفاع  ياضاقت  زا  سپ  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  دوب . دهاوخ  رتدیدش 
 ، یشکرس ناطیش  ره  رش  زا  مخز و  مشچ  ناروناج و  همه  هدنشک و  ریغ  هدنشک و  روناج  رش  زا  هدش و  هدنار  ناطیش  زا  هد  هانپ  ار  ما  هیرذ 

ناوتان و ره  رـش  زا  و  دراد ، یماو  تمدخ  هب  ار  نارگید  هک  یتمعن  زان و  رد  هتفر  ورف  صخـش  ره  رـش  زا  يرگمتـس و  هاشداپ  ره  رـش  زا  و 
هک سنا  نج و  زا  سک  ره  رش  زا  و  يرود ،  کیدزن و  ره  رش  زا  و  یگرزب ،  کچوک و  ره  رش  زا  یتسپ و  يراوگرزب و  ره  رش  زا  اناوت و 
یم میقتـسم  طارـص  رب  وت  اریز  يراد ،  طلـست  اهنآ  رب  وت  هک  يا  هدـبنج  ره  رـش  زا  و  هدومن ،  اپ  هب  ار  یگنج  شتیب  لـها  تربماـیپ و  يارب 

((. 1356  ) یشاب

دنوادخ نداد  هانپ 

نآ زا  ار  وا  دهد و  یم  روهظ  ار  ثیغم -  شا -  هصاخ  تفص  درب ، هانپ  وا  هب  اعقاو  سک  ره  شتیمیحر ،  تفص  ياضتقم  هب  لاعتم  دنوادخ 
هیلع رفعج  نب  یسوم  ترضح  تسا و  هدوب  روط  نیا  شئایلوا  هب  تبسن  هک  روط  نامه  دنزب ، ررض  وا  هب  هک  دوش  یم  عنام  هداد و  هانپ  زیچ 

ریجتسا هرحن و  یف  کبءردا  ینا  مهللا  هّلل  هّلل  دناوخ  ار  اعد  نیا  دش  دراو  نوعرف  رب  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  یتقو  دیامرف : یم  مالسلا 
دشاب مهارف  یگدنهانپ  طیارش  رگا  هتبلا  درک .) فوخ  هب  لدبم  ار  نوعرف  بلق  تینما  دنوادخ  سپ  (، ) 1357  ) کب نیعتسا  هرش و  نم  کب 

ملاع راوگان  روما  ای  ضرم  ای  یجراخ  نمشد  دننام  يراوگان  رما  هب  تبـسن  اعقاو  ناسنا  یهاگ  اریز  دهد ، هانپ  وا  هک  دشاب  مه  تحلـصم  و 
ار شهانگ  ای  هدرک ،  ناحتما  ار  شا  هدنب  دـهاوخ  یم  دـنوادخ  دوش و  عفد  وا  زا  اهنآ  تسین  تحلـصم  نکل  درب  یم  هانپ  دـنوادخ  هب  هدام 

نینچ نیا  یهاگ  شئایلوا  هب  تبـسن  هک  روط  نامه  دنک ، راکـشآ  ار  شنمـشد  تیهام  ای  دهد و  شعیفرت  رتالاب  تاماقم  هب  ای  دنک و  كاپ 
زا سپ  یلو  دندومن  هثاغتـسا  ادـخ  فرط  هب  دـندرک و  اعد  نوعرف ،  يدوبان  يارب  نوراه  یـسوم و  ترـضح  هنومن  ناونع  هب  تسا و  هدوب 

کتمظع یف  کب  رومالا  یلوا  کتیشمب و  ءایشالا  هبشا  و  دنک : یم  ضرع  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  تهج  نیا  زا  دش ، باجتسم  لاس  لهچ 
 ، تتمظع رد  وت  هب  روما  نیرتراوازـس  تا و  هتـساوخ  هب  اهزیچ  نیرت  هیبش  و  (، ) 1358  ) کب ثاغتـسا  نم  ثوغ  کمحرتسا و  نم  ۀمحر  ، 
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و دـنک : یم  ضرع  نینچمه  و  درب ) یم  هانپ  وت  هب  هک  تسا  یـسک  زا  یـسردایرف  دـنک و  یم  بلط  تمحر  وت  زا  هک  تسا  یـسک  تمحر 
هک دراد  روهظ  ردق  نآ  دنوادخ  تفص  نیا  و  نانکدایرف )  يارب  تسا  کیدزن  وت  یـسردایرف  و  (، ) 1359  ) نیثیغتسملا نم  بیرق  کتثاغا 
هب وا  : ) دیامرف یم  هدرک و  یفرعم  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هب  وا  هثاغتـسا  ار  نوعرف  ندش  قرغ  ياهتلع  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
وا نوچ  يدیسرن  نوعرف  دایرف  هب  یسوم ؛  يا  درک : یحو  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هب  لج  زع و  دنوادخ  سپ  درکن  هثاغتـسا  دنوادخ 

مدرک راذگاو  وت  هب  ار  شراک  دناوخ  ار  وت  یتقو  نکلو  مدیسر  یم  شدایرف  هب  امتح  دوب  هدرک  هثاغتسا  نم  هب  رگا  يدوب و  هدرکن  قلخ  ار 
: دومرف دـنوادخ  هک  تسا  هدـمآ  زین  نوراق  هرابرد  ریبعت  نیا  هب  هیبش  و  دـش ، هجوت  نیا  زا  یلـصا  عنام  نوعرف  ینـالوط  رفک  هتبلا  (( 1360)

امتح دناوخ  یم  ارم  دناوخ  ار  وت  هک  روط  نامه  نوراق  رگا  دنگوس ؛ مماقم  يرترب  یگرزب و  شـشخب و  لالج و  تزع و  هب  یـسوم ؛  يا  )
هب مالـسلا  هیلع  سنوی  ترـضح  یتقو   : ) هک تسا  هدـش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  زین  و  (( 1361  ) مدرک یم  تباـجا  ار  وا 
وا هب  هتـشرف  مونـش ؟  یم  هک  تسیچ  ادـص  رـس و  نیا  تفگ :  شیوخ  رب  لکوم  هتـشرف  هب  نوراق  دوب ، نآ  رد  نوراق  هک  تشذـگ  ییایرد 

نیا سپ  تسا  هدیـسر  ایرد  نیا  هب  ات  هتـشگ  ار  اـیرد  تفه  تسا ،  هدومن  سبح  یهاـم  مکـش  رد  ار  وا  ادـخ  هک  تسا  سنوی  نیا  تفگ : 
سنوی ترـضح  هب  نوراق  مداد ،  هزاجا  تفگ  میوگب ؟  نخـس  وا  اب  یهد  یم  هزاجا  اـیآ  تفگ :  وا  هب  تسوا ،  ناـکم  يارب  سرت  ادـص و 
یسوم ترضح  هب  نم  هبوت  تفگ :  نوراق  دومرف : وا  هب  سنوی  ترـضح  ار  مالک  نیمه  يدرکن ؟  هبوت  تراگدرورپ  يوس  هب  ارچ  تفگ : 

نیاربانب ((. 1362  ) یبای یم  دوخ  ياریذپ  ار  وا  مدـق  نیلوا  رد  ینک  هبوت  ادـخ  فرط  هب  وت  رگا  درکن ، لوبق  ارم  هبوت  وا  یلو  دـش  راذـگاو 
. دهد یم  شهانپ  وا  دنادب  دوخ  هانپ  ار  وا  دورب و  وا  فرط  هب  اعقاو  رگا  یسک  ره  هک  تسا  يا  هنوگب  دنوادخ  هعساو  تمحر 

دنوادخ ياه  هدعو  ندش  هدروآرب  ةزجنم  كدابعل  کتادعو  مجنپ :  تسیب و  لصف 

ناگدننک تعاطا  هب  تبسن  دنوادخ  لضفت 

نیا هب  تسا و  هدومرف  تیانع  شرامش  ( 1363  ) لباق ریغ  ياهتمعن  ناشیا  هب  یفرط  زا  دراد ، شناگدنب  هب  یفلتخم  ياهفطل  لاعتم  دـنوادخ 
يوشن بکترم  تسا  هدرک  یهن  هک  ار  يروما  هدرک و  تاعارم  اقیقد  ار  شنیمارف  ینک و  تعاطا  وا  زا  دیاب  هک  دنک  یم  مکح  لقع  تهج 

اهنآ هب  یتاروتسد  شرگید ،  ياهتمعن  هب  ناشیا  ندناسر  يارب  رگید  فرط  زا  و  یـشاب ،  یم  تبوقع  قحتـسم  ینک  تفلاخم  ار  وا  رگا  هک 
بیغرت يارب  لاح  نیع  رد  و  دـشاب ، یم  اهنآ  يدوجو  حـلاصم  اب  قباـطم  هک  تسوا  ( 1364  ) ياـهتمعن زا  زین  تاروتـسد  نیا  تسا و  هداد 
راکبلط هدنب  لقع  رظن  زا  هاگ  چیه  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  هداد  نیعیطم  يارب  باوث  زا  يرامـش  یب  ياه  هدـعو  تاروتـسد ،  ماجنا  هب  ناشیا 

یلع هک  روط  نامه  دریگ  یم  همشچرس  ادخ  نایاپ  یب  دوجو  مرک  زا  نآ  هک  ناشیا  هب  تسا  یصاخ  فطل  نیا  هکلب  دشاب  یمن  دنوادخ  زا 
(، 1365  ) هنم الـضفت  باوثلا  ۀفعاضم  هیلع  مهءازج  لعج  و  هوعیطی ،  نا  دابعلا  یلع  هقح  لعج  هناحبـس  هنکل  دـیامرف : یم  زین  مالـسلا  هیلع 

فرط زا  یلضفت  ببس  هب  باوث ،  ندش  دایز  شیوخ  رب  ار  ناشیا  يازج  هداد و  رارق  شتعاطا  ناگدنب  رب  ار  شقح  ناحبـس  دنوادخ  نکل  )
هک یسک  (، ) 1366) اهلاثما رـشع  هلف  ۀنـسحلاب  ءاج  نم  دیامرف : یم  هکلب  هدرکن  افتکا  زین  رادـقم  نیا  هب  یتح  تسا )  هدومرف  ررقم  شیوخ 
(، 1367) اهنم ریخ  هلف  ۀنـسحلاب  ءاـج  نم  دـیامرف : یم  تاـیآ  زا  یـضعب  رد  و  دـشاب ) یم  شربارب  هد  وا  يارب  سپ  دـهد  ماـجنا  یکین  راـک 
الا يزجی  الف  ۀئیسلاب  ءاج  نم  و  تسا :  هدومرف  تیصعم  فرط  رد  یلو  دوب ) دهاوخ  نآ  زا  رتهب  وا  يارب  دهد  ماجنا  يا  هنـسح  هک  یـسک  )
رد دوش .) یمن  ملظ  هک  یلاح  رد  دوش  یمن  هداد  ازج  نآ  دننام  هب  زج  دـهد  ماجنا  يدـب  راک  هک  یـسک  (، ) 1368  ) نوملظی مه ال  اهلثم و 

دصق هک  یسک  دوش و  یم  هتشون  شیارب  هنسح  کی  دنک  کین  راک  دصق  هک  یسک  هک  تسا  هدمآ  شمالک  نیرسفم  ( 1369  ) تاشیامرف
زین نتشون  زا  سپ  دنک و  هبوت  دیاش  ات  دتفا  یم  ریخءات  هب  تعاس  تفه  ات  تیصعم  نتشون  نینچمه  دوش و  یمن  هتشون  شیارب  دنک  دب  راک 

لضفت زج  نآ  دهد  شاداپ  باوث و  هدعو  رگا  تانایب  نیا  اب  تشذگ ،  نآ  ثحب  هک  دشاب  یم  یقاب  هبوت  هطساو  هب  شندرک  فرطرب  ياج 
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هک یسک  : ) دیامرف یم  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دوشب . نآ  قحتـسم  ای  دشاب  نآ  قحتـسم  ناسنا  هکنیا  هن  دشاب  یمن  وا  صاخ  تیانع  و 
نآ هب  تبـسن  دنوادخ  دهد  یباقع  هدعو  وا  هب  یلمع  رب  دنوادخ  هک  یـسک  و  دهد ، یم  ار  نآ  دـهد  باوث  هدـعو  وا  هب  یلمع  رب  دـنوادخ 

. دنا هتخادرپ  نآ  هب  دیاقع  ياملع  ( 1371  ) مالک ملع  رد  هک  تسا  یثحب  کی  نیا  ((. 1370  ) تسا ریخم 

رامشیب ياهباوث  هدعو 

دوش یم  روطچ  هک  تسا  نآ  دشاب ، یمن  مضه  لباق  يداع  ناهذا  يارب  دوش و  یم  زین  حرطم  دیآ و  یم  نهذ  هب  اعون  هک  یثحابم  زا  یکی 
شباوج دراد ؟ زاین  اهنآ  هب  ردق  هچ  ناسنا  دوش و  بترتم  شاداپ  باوث و  همه  نیا  دـهد  یم  ماجنا  ناسنا  هک  یمک  دودـحم و  لامعا  يارب 

سپ ناسنا  ایناث  تسا و  دروم  یب  دابعتسا  نیا  وا  هیلامک  فاصوا  هب  هجوت  اب  تسا و  نایاپ  یب  شمرک  دنوادخ و  لضفت  الوا  هک  تسا  نیا 
اثلاث دراد و  یهلا  تایانع  لضفت و  هب  تبـسن  نایاپ  یب  زاـین  یناگدـنز  نیا  رد  هک  تسا  هدـش  ررقم  شیارب  يدـبا  یگدـنز  ملاـع ،  نیا  زا 
ییاه هدعو  نینچ  اهنت  هن  نیاربانب  دنهد  یم  تسد  زا  ار  اهنآ  تیـصعم  باکترا  اب  هکلب  دنام  یمن  یقاب  اهناسنا  عون  يارب  اهباوث  نیا  یمامت 

. دوش یم  ققحتم  شدوخ  هاگیاج  رد  هکلب  تسین  وغل 
نا کباوث و  دقفی  نا  کش  هتیلوت ال و  تنا  ام  یلع  عیطملا  تافاک  ول  و  میوش ،  یم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  یتاجانم  رکذـتم  اجنیا  رد 

ۀیاغلاب ۀلئازلا  ۀـبیرقلا  ۀـیاغلا  یلع  و  ةدـلاخلا ،  ۀـلیوطلا  ةدـملاب  ۀـینافلا  ةریـصقلا  ةدـملا  یلع  هتیزاج  کمرکب  کنکل  کتمعن و  هنع  لوزت 
تـشاداپ هک  دوب  کیدزن  يدادـیم ،  شاداپ  يدرک  قفاوم  نآ  رب  ار  وا  وت  هک )  شلمع   ) هچنآ رب  ار  عیطم  رگا  و  (، ) 1372  ) ۀیقابلا ةدیدملا 

وا تیراوگرزب  مرک و  هب  وت  یلو  دریگ -  رارق  شربارب  رد  شاداپ  ات  تسین  يزیچ  ناسنا  لـمع  نوچ  دوش -  لـیاز  وا  زا  تتمعن  دـیاین و  ار 
 ، یقاب راد  تدـم  تیاغ  هب  یندـش ،  دوبان  کیدزن  تیاغ  رب  ینادواج و  ینـالوط و  یـشاداپ  هب  ینتفر  نیب  زا  هاـتوک  تدـم  رد  لـمع  رب  ار 

 (. یهد یم  شاداپ 

ناگدننک شزغل  طوقس  زا  دنوادخ  يریگتسد  ۀلاقم  کلاقتسا  نم  للز  و  مشش :  تسیب و  لصف 

دنوادخ هلاقا  يانعم 

رد ندیدن  ررض  يارب  دننک  یم  ار  یطورش  نیفرط  تالماعم  رد  یهاگ  ینعی  تسا  هفرط  کی  تروص  هب  هلماعم  ندز  مه  هب  يانعم  هب  هلاقا 
ار وا  يولج  درادـن  قح  رگید  فرط  دراد و  ار  ندز  مه  هب  قح  طرـش  بحاـص  تروـص  نیا  رد  دـننزب ، مه  هب  ار  هلماـعم  دـنناوتب  اـت  نآ ، 

بحتسم سدقم  عرش  رد  دنرادن ، ار  هلماعم  ندز  مه  هب  قح  هاگ  چیه  دندرک ، خسف  ار  طورش  یمامت  ای  دشن  ققحم  طرش  رگا  یلو  دریگب 
رگا نایب  نیا  اب  دـنزب ، مه  هب  ار  هلماعم  هفرط  کـی  دـنک و  هلاـقا  رگید  فرط  دـنزب ، مه  هب  تساوخ  فرط  کـی  رگا  تروص  نیا  رد  تسا 

ناگدنب رب  هک  دراد  قلطم  قح  لاعتم  دنوادخ  ینعی  تسا  یفرط  کی  هطبار  هراومه  هک  مینیب  یم  مینک  هظحالم  ار  هدنب  یلوم و  نیب  هطبار 
ار وا  ولج  یـسک  دشاب و  هتـشاد  نیگنـس  ياهتازاجم  قح  دندرک  یچیپرـس  نامرف  زا  رگا  هک  دراذـگب  شیوخ  اب  ناشطباور  رد  ار  یطورش 
زا یشوپ  مشچ  ششخب و  دیون  نکل  تسا  هدومرف  نالعا  شنالوسر  هب  یحو  نابز  رد  زین  ار  یقح  نینچ  دریگب و  نآ  ماجنا  رد  دناوت  یمن 

سپ دنک ، ادیپ  یقح  وا  رب  زین  تهج  نیا  رد  هدنب  هکنیا  نودـب  تسوا ،  بناج  زا  هفرطکی  نالعا  طقف  دـیون  نیا  هک  تسا  هداد  زین  ار  اهنآ 
اهنابز نیرت  فیطل  دـنک و  یم  ادـیپ  ققحت  فلتخم  ياهنابز  هب  هدـنب  نتـساوخ  نکل  دوش  یم  باسح  وا  هلاقا  دـنوادخ  ياهـششخب  یماـمت 

ناـهانگ رد  اـم  طوقـس  زا  اـت  مینک  هلاـقا  بلط  لاـح  نیع  رد  نکل  مینادـب  شـشخب  مدـع  رد  قـح  بحاـص  ار  وا  هک  تـسا  هلاقتـسا  ناـبز 
اورداب و  مکلطبم .  رسخی  هتعاضاب  و  مکزئاف ،  زوفی  هتیاعرب  ام  هللا  دابع  اوعراف  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  تهج  نیا  زا  دنک ، يریگولج 

ةرثع و ال  نولانت ،  ۀـعجر  الف  فوخملا ،  مکب  لزن  دـق  ناک  و  متمدـق .  امب  نونیدـم  و  متفلـسا ،  امب  نونهترم  مکناف  مکلاـمعاب ؛  مکلاـجآ 
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تراسخ هب  ناشندرک  عیاض  اب  دوش و  یم  راگتـسر  ناشتیاعر  اب  هک  ار  ییاهزیچ  نآ  ادـخ  ناگدـنب  دـینک  تاعارم  سپ  (، ) 1373  ) نولاقت
دیوش یم  هداد  ازج  دیتسرف و  یم  شیپ  هک  دیتسه  يزیچ  نآ  يورگ  رد  امش  اریز  ناتلامعا ،  اب  دوخ  ياهگرم  رب  دیریگب  یـشیپ  دیتفا ، یم 

یم هلاقا  یـشزغل  زا  هن  دیدرگرب و  دیناوت  یم  هن  سپ  هدش  لزان  امـش  رب  گرم -  كانـسرت -  رما  هکنیا  دننام  دیتسرف و  یم  شیپ  هچنآ  هب 
، دریذپ یم  ار  اهنآ  هلاقا  هک  تسا  هدنارتسگ  شناگدنب  يارب  ملاع  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  ینارک  یب  تمحر  هرفـس  نیا  و  دیوش )
ار یسک  دنک  تمحر  دنوادخ  سپ  (، ) 1374  ) هتینم ردابو  هتئیطخ ،  لاقتسا  و  هتبوت ،  لبقتسا  ارما  هللا  محرف  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع 

هنیمز زا  یکی  و  دوش )-  ریگلفاغ  شندمآ  اب  دراذگن  دریگ -  یشیپ  شگرم  رب  دنک و  بلط  هلاقا  ششزغل  زا  دروآ و  يور  شا  هبوت  رب  هک 
راک نیا  اب  اریز  شیوخ ،  اب  هطبار  رد  نارگید  ياهشزغل  زا  تسام  هلاقا  نآ ،  لوبق  دنوادخ و  هاگشیپ  هب  هلاقا  هب  تیقفوم  بوخ  رایسب  ياه 

مالـسلا هیلع  یلع  دهد ، روهط  ام  رب  ار  شتفـص  نیا  زین  دنوادخ  هک  مینک  یم  ادـیپ  تیلباق  میهد و  یم  روهظ  دوخ  رد  ار  یهلا  تفـص  نیا 
راهظا امـش  هب  تسا  هدـش  رـضاح  هک  ار -  یگنادرم  تورم و  بحاـص  ياهـشزغل  (، ) 1375  ) مهتارثـع تاءورملا  يوذ  اولیقا  دـیامرف : یم 

(. دینک هلاقا  دنک -  شزغل 

دنوادخ دزن  نیلماع  لمع  ندوب  ظوفحم  ۀظوفحم  کیدل  نیلماعلا  لامعا  و  متفه :  تسیب و  لصف 

دنوادخ دزن  لامعا  ظفح 

لـصاح لقع  ای  یلایخ  ای  یـسح  لیاسو  بابـسا و  هار  زا  هک  تسین  ام  مولع  دننام  وا  ملع  هکنیا  لاعتم و  دنوادخ  نایاپ  یب  ملع  هب  هجوت  اب 
. دوش یم  نشور  رتهب  نآ ،  ظفح  ام و  لامعا  هب  تبسن  وا  ملع  دراد ، ناشیا  هیدوجو  تایصوصخ  تادوجوم و  هب  هطاحا  وا  ملع  هکلب  دوش 

يارب لاـح  نیع  رد  نکل  تسا )  ظـفاح  يزیچ  ره  رب  تراـگدرورپ  و  (، ) 1376) ظیفح یـش ء  لک  یلع  کبر  و  دـیامرف : یم  میرک  نآرق 
رب دنشاب  یم  هکئالم  زا  هک  ار  یموصعم  نیظفاح  لاعتم  دنوادخ  دنکن ، راکنا  ار  اهنآ  لامعا ،  یـسرباسح  ماگنه  هک  ناسنا  رب  تجح  مامتا 

نوملعی نیبتاک  امارک  نیظفاحل  مکیلع  نا  هّلل و  هّلل  دیامرف : یم  دنهاگآ ، زین  ناسنا  تاین  لامعا و  تایصوصخ  رب  هک  تسا  هدرامگ  لامعا 
و دیهد ) یم  ماجنا  هک  ار  هچنآ  دنناد  یم  دنتـسه ، يراوگرزب  هدنـسیون  هک  هدـش  هدرامگ  ینیظفاح  امـش  رب  انامه  و  (، ) 1377  ) نولعفت ام 
تکرح و اب  دـنک  یم  لایخ  هدام ،  نیناوق  هب  تسا  موکحم  يدام  روما  ریاس  دـننام  شلامعا  تسا و  هتفرگ  رارق  هدام  ملاع  رد  ناسنا  نوچ 

عمـسنال انا  نوبـسحی  ما  دـیامرف : یم  تهج  نیا  زا  تسا  نیناوق  نیا  هب  موکحم  زین  وا  لامعا  هدام ،  ملاـع  رمتـسم  تودـح  لاوز و  رییغت و 
میونـش یمن  ار  ناشزار  ناهن و  ام  هک  نیمرجم -  رافک و  دـننک -  یم  نامگ  ایآ  (، ) 1378  ) نوبتکی مهیدل  انلـسر  یلب و  مهاوجن  مهرس و 

یناگداتسرف هکلب  میهاگآ  اهنآ  نورد  هب  ار  ام  اهنت  هن  ینعی  دنسیون ) یم  ار -  ناشلامعا  و  دنتسه -  ناشیا  دزن  ام  نالوسر  هکنآ  لاح  هلب و 
ملاع هک  ناسنا  هب  نداد  ناشن  يارب  هکلب  دنک  یمن  افتکا  مه  رادقم  نیا  هب  لاعتم  دنوادخ  دننک ، یم  تبث  ار  اهنآ  تاین  یتح  هک  میراد  زین 

نءاش و یف  نوکت  ام  و  دیامرف : یم  تسین  جراخ  وا  تردق  ملع و  هطیح  زا  يزیچ  تسا و  راوتـسا  مکحم و  ردقچ  نآ  رادـمامز  قلاخ و  و 
یف ضرالا و ال  یف  ةرذ  لاقثم  نم  کبر  نع  بزعی  ام  هیف و  نوضیفت  ذا  ادوهش  مکیلع  انک  الا  لمع  نم  نولمعتال  نآرق و  نم  هنم  اولتت  ام 

یمن ماجنا  یلمع  و  نآرق ،  زا  یناوخ  یمن  یـشاب و  یمن  يراک  رد  و  (، ) 1379  ) نیبم باتک  یف  الا  ربکا  کلذ و ال  نم  رغصا  ءامـسلا و ال 
رد هرذ  زا  یلاقثم  هزادنا  هب  تسین  هدیشوپ  تراگدرورپ  زا  و  نآ ،  رد  دیور  یم  ورف  هک  یماگنه  میتسه  هاوگ  امـش  رب  ام  هکنیا  رگم  دیهد 

دـنوادخ و دزن  ناـسنا  لاـمعا  اـهنت  هن  دـشاب ) یم  راکـشآ  باـتک  رد  هکنیا  رگم  رت  گرزب  هن  نآ و  زا  رت  کـچوک  هن  نامـسآ و  نـیمز و 
هچنآ و  (، ) 1380  ) مهراثآ اومدـق و  ام  بتکن  و  دـیامرف : یم  دـشاب ، یم  تبث  زین  اهنآ  راثآ  هکلب  تسا  ظوفحم  لامعا  نیبتاـک  نیظفاـح و 

. اهنآ نطاب  لامعا و  تایئزج  قیاقد و  هب  دنوادخ  ملع  دوش  یم  تباث  تانایب  نیا  زا  مسیون )  یم  ار  ناشراثآ  دنتسرف و  یم  شیپ 

لامعا رب  ادخ  ندوب  بقارم  هب  هجوت  ریثءات 
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تـسا یفلتخم  داعبا  ياراد  وا  نوچ  و  دراذـگ ، یم  شتانکـس  تاکرح و  وا و  دوجو  رد  یتبثم  ریثءات  امتح  لاعتم  دـنوادخ  هب  ناسنا  هجوت 
نایب رب  هوالع  یهلا ،  تافص  ءامسا و  رکذ  زا  ضرغ  دراذگ ، یم  ار  شصاخ  ریثءات  یمسا ،  تفـص و  تهج و  ره  زا  دنوادخ  هب  شهجوت 

وا ندوب  ظفاح  دـنوادخ و  ملع  هب  نداد  هجوت  دـنک ، بترتم  ار  شراثآ  ات  هچیرد ،  نآ  زا  یلاـعت  قح  هب  تسا  ناـسنا  نداد  هجوت  قیاـقح ، 
هب دنک و  یم  لرتنک  نورد  زا  ار  وا  هک  دراد  ناسنا  لامعا  رد  یمهم  یتیبرت  شقن  ضیف ،  طیاسو  هلیسو  هب  اهنآ  نتشون  لامعا و  هب  تبـسن 

، دـشاب رت  قـیمع  رتـشیب و  هجوـت  نیا  رادـقم  ره  تسا و  یندرک  ادـیپ  هجوـت  نینچ  يا  هشیر  حالـصا  هار  اـهنت  دراد و  یم  او  اـهنآ  حالـصا 
هب هک  ار  بیقر  هملک  دراد ، رذـحرب  تفلاخم  زا  ار  اهناسنا  دـهاوخب  یتقو  لاعتم  دـنوادخ  دوب و  دـهاوخ  رت  قیمع  رتشیب و  ناـسنا  تبظاوم 
زا درب ، یم  راک  هب  دوخ  هرابرد  دنک ، هذخا  ؤم  ار  وا  هدیـشک و  ناسنا  خر  هب  شتقو  رد  ات  دـنک  یم  تبث  ار  لامعا  هک  تسا  یظفاح  يانعم 
ناک هللا  نا  دـیامرف : یم  ملاس ،  یعامتجا  طباور  ظفح  كاپ و  لسن  داجیا  اب  هطبار  رد  اوقت  هب  رما  ناسنا و  تقلخ  ناـیب  زا  سپ  تهج  نیا 
یلا یعدو  یعوف ،  امکح  عمس  ارما  هللا  محر  هّلل  هّلل  ( 1381 :) دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  تسا )  بقارم  امش  رب  دنوادخ   -، ) ابیقر مکیلع 

هک ار  یسک  دنک  تمحر  ادخ  (، ) 1382 ... ) احلاص لمع  و  اصلاخ ، مدق  هبنذ ،  فاخ  و  هبر ،  بقار  اجنف ، داه  ةزجحب  ذـخا  و  اندـف ، داشر 
، دبای تاجن  ات  دریگب  ار  يا  هدننک  تیاده  نماد  دوش و  کیدزن  نآ  هب  سپ  دوش  توعد  دشر  هار  هب  دوش و  هاگآ  سپ  دونـشب  ار  یتمکح 

شربمایپ هب  جارعم  ثیدح  رد  دنوادخ  و  دهد )... ماجنا  حلاص  لمع  دیآ و  شیپ  هناصلاخ  دسرتب ، شهانگ  زا  هدوب و  شراگدرورپ  بقارم 
يوس هب  ار  مرظن  ملع و  دـنک  ظـفح  و  (، ) 1383  ) هیلا يرظن  یملع و  ظـفحی  هک :  یـسک  منک  یم  تشهب  دراو  ار  هتـسد  نـیا  دـیامرف  یم 

اذاف ۀیـصعم ...  ۀئیـس و  لک  دنع  راهنلا و  لیللاب و  ینبق  اریو  هب  یملع  رکذـی  يذـلا ...  یهف  دـیامرف : یم  هیقاب  تایح  هب  تبـسن  و  شیوخ ) 
هب مملع  رکذتم  هک ...  تسا  یسک  يارب  نآ  سپ  (، ) 1384  ) یل همه  ۀلاغتشا و  هتغارف و  یل و  هبلق  لعجا  یتح  ابح  هبلق  تنکسا  کلذ  لعف 
یم نکاس  شبلق  رد  ار  دوخ  هب  تبحم  درک  ار  راک  نیا  هک  یتقو  سپ  دـشاب ... نم  بقارم  زور  بش و  رد  یهانگ  ره  دزن  دـشاب و  شیوخ 

 (. مهد رارق  مدوخ  يارب  ار  شتمه  لاغتشا و  تغارف و  بلق و  هکنیا  ات  منک 

دنوادخ فرط  زا  تادوجوم  قزر  لوزن  ۀلزان  کندل  نم  قئالخلا  یلا  کقازرا  و  متشه :  تسیب و  لصف 

تادوجوم يارب  دنوادخ  تیقزار 

هک مه  ییاهزیچ  دجوم  تسا  تادوجوم  دجوم  لاعتم  دنوادخ  نوچ  تسا و  نآ  هب  تادوجوم  ءاقب  هک  دوش  یم  هتفگ  يزیچ  نآ  هب  قزر 
اهرقتـسم ملعی  اهقزر و  هللا  یلع  الا  ضرالا  یف  ۀباد  نم  ام  و  دیامرف : یم  تهج  نیا  زا  دشاب  یم  تسا  نآ  هب  اهنآ  اقب  ناشتقلخ ،  بسح  هب 

یم ار  تساهنآ  چوک  لحم  رارق و  لحم  وا  تسا و  دنوادخ  هدهع  هب  شقزر  هکنیا  رگم  تسین  يا  هدنبنج  چـیه  و  (، ) 1385  ) اهعدوتسم و 
هطساو هب  یلاعت  قح  زا  تادوجوم  تقلخ  نوچ  هتبلا  دشاب ، هتفرگ  هدهع  هب  دوخ  زین  ار  رما  نیا  هک  تسا  نیا  وا  تیقلاخ  همزال  ینعی  دناد )

تاذـلاب و قازر  دـنوادخ  تـهج  نـیا  زا  دـنراد  اـهنآ  قزر  تادوـجوم و  ءاـقب  رد  تلاـخد  وا  نذا  هـب  زین  اـهنآ  تـسا  تاببـسم  بابـسا و 
هیلع هلآ و  اـنیبن و  یلع  یـسیع  ترـضح  ياـضاقت  لـقن  زا  سپ  میرک  نآرق  دنـشاب ، یم  وا  تیقزار  رازبا  تادوـجوم  تسا و  نـیقزارلاریخ 

(، 1386  ) نیقزارلا ریخ  تنا  انقزرا و  و  دنک : یم  نایب  دـنوادخ  هب  ار  ترـضح  نآ  باطخ  نامـسآ ،  زا  ار  هدـئام  لوزن  دـنوادخ  زا  مالـسلا 
زا ملاع  نیا  تاببسم  بابـسا و  ضیف و  طیاسو  هطـساو  هب  هک  دشاب  یم  تادوجوم  هب  تبـسن  شتیبوبر  نوئـش  زا  دنوادخ  تیقزار  نیاربانب 

 . تسا لزان  يراج و  دنوادخ  هیحان 

قزر عاونا 

قزر عاونا 
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 . تسا یماسقا  قزر  يارب  ناشئاقب  رد  تادوجوم  زاین  بسح  هب  هک  دوش  یم  هدافتسا  ینآرق  تایآ  زا 

يدام قزر  - 1

دوش و یم  تادوجوم  ریاس  ناسنا و  لماش  هک  تسا  نآ  هب  اهنآ  يدام  هبنج  ءاقب  هداـم  ملاـع  رد  تادوجوم  یماـمت  هک  تسا  يروما  نآ  و 
زین ( 1387  ) هچروم یتح  تسا  هدومن  مهارف  ار  دوجوم  نآ  بسانم  طیارش  رازبا و  يدوجوم ،  ره  يارب  نآ  هب  ندیسر  يارب  لاعتم  دنوادخ 

 . تسا دارم  قزر  نیا  اعون ، نآرق  رد  قزر  لامعتسا  رد  دهد و  ماجنا  ار  یتاکرح  دیاب  نآ  هب  ندیسر  يارب 

يونعم قزر  - 2

یم وا  هب  هیبـش  تادوجوم  ناـسنا و  هب  طوبرم  رما  نیا  تسا و  نآ  هب  يونعم  هبنج  یحور و  تهج  زا  دوجوم  ءاـقب  هک  تسا  يروـما  نآ  و 
وا يارب  و  ینامـسآ ،  بتک  لوزن  یهلا و  نالوسر  لاسرا  دـننام  دوش  یم  تسا  نآ  هب  وا  يونعم  تاـیح  هک  يروما  یماـمت  لـماش  دـشاب و 

نیا زا  میرک  نآرق  باختنا ،  هدارا و  يرکف ،  يرطف ،  یهلا و  تالیامت  لـقع ،  لـیبق  زا  هدـش  مهارف  قزر  نیا  هب  ندیـسر  يارب  زین  يرازبا 
ؤم فاصوا  زا  سپ  ییاج  رد  تسا و  هدروآ  ار  قزر  ریبعت  اهنآ  زا  تیعبت  راـثآ  يارب  نکل  تسا  هدرکن  ریبعت  اتحارـص  قزر  ناونع  هب  روما 

دنتـسه یقیقح  نینم  ؤم  ناشیا  (، ) 1388  ) میرک قزر  ةرفغم و  مهبر و  دـنع  تاـجرد  مهل  اـقح  نونم  ؤـملا  مه  کـئلوا  دـیامرف : یم  نینم 
برق تاجرد  تسا  هدـش  فیـصوت  تمارک  اب  هک  یقزر  زا  دارم  و  تسا )  میرک  قزر  ترفغم و  تاـجرد و  ناـشراگدرورپ  دزن  ناـشیارب 

. دیامرف یم  لزان  دنوادخ  ار  يونعم  قزر  نیا  زا  یتاجرد  نامیا ،  تاجرد  بسح  هب  هک  دشاب  یم  ادخ  هب  ناسنا 

قزر زا  تیمورحم  شیاشگ و  ياه  هنیمز 

تـسا هدرک  داجیا  ار  ییاه  هنیمز  ناسنا  يارب  نکل  تسا  تادوجوم  یمامت  تاذلاب  قزار  لاعتم  دنوادخ  هک  دش  نشور  هتـشذگ  تانایب  اب 
یعامتجا نءاش  ینامـسج و  عضو  اب  بسانم  راک  ندرک  ادیپ  رد  لمءات  رکفت و  نآ  دـنادرگ و  لزان  ار  قزر  قیرط  نیا  زا  يداع  روط  هب  ات 

 ، بسانم لغـش  هب  ندیـسر  زا  رکف  روصق  تروص  رد  نآ  لها  اب  تروشم  اـی  دراد ، ملع  لیـصحت  هب  زاـین  رگا  تهج  نیا  رد  ملع  بسک  و 
هزادنا هب  ریذبت و  فارسا و  نودب  ندرک  جرخ  لالح  ریـسم  رد  يریگ  هزادنا  اب  ار  شدمآرد  ندروآ و  تسد  هب  لالح  هار  زا  ار  نآ  سپس 

اریز میدرب ،  راـک  هب  ار  هنیمز  ریبـعت  تسا .  نم  ؤم  ناـسنا  يارب  بساـنم  قزر  هب  ندیـسر  يارب  یلک  ياـه  هنیمز  روما  نیا  ندوب ،  تیاـفک 
طقف اـم  مالـسلا  مهیلع  همئا  تاـشیامرف  قباـطم  تسا و  دـنوادخ  تسد  هب  ناـسنا  تادوجوم و  دوجو  ءاـقب  رد  تاببـسم  بابـسا و  یماـمت 

شورف ضرعم  رد  هدرک و  هــیهت  بساــنم  سنج  هدرک و  زاــب  ار  ( 1389  ) هزاـغم رد  لاـثم  ناونعب  مینک  یتـکرح  ریـسم  نیا  رد  میرومءاـم 
هدش میـسقت  هار  نیا  زا  نم  ؤم  قزر  اریز  دشاب  لالح  هار  زا  مینک  یعـس  میزادـنین و  ( 1390  ) بعت جـنر و  هب  دایز  ار  دوخ  زین  میراذـگب و 

ار عساو  ( 1393  ) قزر زین  دـنوادخ  زا  تسا و  هدرک  یمن  ( 1392  ) نامگ هک  ییاههار  زا  دـنچ  ره  دـسر  یم  نآ  هب  ( 1391) اعطق تسا و 
دنک و دشر  يدودحم  رما  دوش  یم  ثعاب  ناشیا ،  ( 1394  ) هدومرف هب  هک  میهد  رارق  دوخ  راک  ساسا  ار  يور  هنایم  جراخم  رد  دهاوخب و 

قزار ربدم و  ریدم و  وا  هک  تشاد  هجوت  بابـسالا  ببـسم  هب  دـیاب  روما  نیا  تاعارم  اب  تسا و  تکاله  عنام  تسا و  یگدـنز  فصن  نآ 
رارق یگدنز  يانگنت  رد  ناسنا  دیدرگن و  فراعتم  بسح  هب  نآ  هرادا  یگدنز و  رد  شیاشگ  ببس  روما ، نیا  هچنانچ  رگا  تسا و  یعقاو 

دنوادـخ یلو  دـشاب  نآ  ورگ  رد  نید  ظفح  دـیاش  میناد و  یمن  ار  نآ  ام  هک  تسا  راـک  رد  یتحلـصم  هک  ( 1395  ) تسناد دـیاب  تفرگ ، 
ياضق هب  یـضار  دـیاب  اجنآ  رگید ، ياهیراتفرگ  ضرم و  لیبق  زا  تسا  هنوگ  نیا  زین  ملاع  نیا  رگید  روما  هک  روط  نامه  دـناد ، یم  لاعتم 

(1396  ) ندیسر لاح  ره  هب  میتسین ،  نآ  نایب  ددص  رد  نالا  دشاب و  یم  نارگید  دوخ و  هدهعب  نآ  زا  سپ  يرگید  فیاظو  هتبلا  دوب  یهلا 
ییاهنتب مادک  چـیه  و  دوش ، هدیجنـس  بیغ ،  ملاع  اب  شطابترا  ینورد و  تافـص  ات  تسا  ناحتما  ناسنا  يارب  نآ ،  هب  ندیـسرن  نایند و  هب 
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قزر و لوزن  هـنیمز  ( 1398  ) نداد هقدـص  یگدـنز و  رد  ( 1397  ) يور هنایم  هک  روط  ناـمه  دـشاب و  یمن  ناـسنا  يدـب  یبوخ و  كـالم 
هک ریذبت  فارـسا و  یگدنز و  رد  ندرکن  ( 1399  ) يریگ هزادنا  جراخم و  رد  ندوب  دازآ  دشاب ، یم  ندشن  دـنمزاین  یگدـنز و  رد  تکرب 

، دشاب یم  قزر  زا  تیمورحم  ياه  هنیمز  زا  یـشورف  مک  و  ( 1400  ) ندادن تاکز  دننام  رگید  ناهانگ  زا  یـضعب  زین  تسا و  یهانگ  دوخ 
دنوادخ فرط  هب  هتفرگ و  تربع  زین  اهنآ  ات  دنک  یم  لزان  شنید  زا  نیفرحنم  رافک و  يارب  یهاگ  ار  اهالب  نیا  لاثما  لاعتم  دـنوادخ  هتبلا 

. دوش راشرس  یگدولآ  هانگ و  زا  ناشتیفرظ  دوش و  تجح  مامتا  ناشیا  رب  هکنیا  ات  تسین  هنوگ  نیا  اعون  نکل  دننک ، عوجر 

دنوادخ تیقزار  هب  هجوت  راثآ 

دنوادخ تیقزار  هب  هجوت  راثآ 

نیا هلمج  زا  دراد و  ناسنا  دوجو  رد  یعامتجا  يدرف و  یتاریثءات  یهلا  تافـص  ءامـسا و  زا  کـی  ره  هب  هجوت  دـش  هتفگ  هک  هنوگ  ناـمه 
: زا دنترابع  اهنآ  و  دوش -  یم  بترتم  يدام  روما  رد  دنوادخ  تیقزار  رب  اتدمع  راثآ  نیا  هتبلا  دشاب -  یم  تفص 

قزر هب  تبسن  نتشادن  ینارگن  فلا - 

هیهت زا  دوخ  شاـعم  رارما  يارب  هک  تسا  فـظوم  تسا  هدـش  ررقم  شیارب  هک  يدوـجو  ناـمتخاس  ظاـحل  هب  تادوـجوم  ناـیم  رد  ناـسنا 
فلخت یتسس و  نوئـش  نیا  زا  یکی  رد  هچنانچ  دنک و  مادقا  دراد ، زاین  نآ  هب  شیاقب  رد  هک  ییاهزیچ  ریاس  كاروخ و  سابل ،  نکـسم و 
دنوادخ زا  قزر ،  بلط  رد  تیلاعف  نودب  هک  تسا  یـسک  دوش  یمن  باجتـسم  شیاعد  هک  یناسک  زا  یکی  دوش و  یم  زین  هذخا  ؤم  دـنک 
تـسود مالـسلا  مهیلع  همئا  و  یتـفرن ؟  شهار  زا  ارچ  مدرکن  مهارف  تیارب  ار  شهار  رگم  دـیامرف : یم  وا  هـب  دـنوادخ  دـنک ، بـلط  قزر 

هدش و رقف  هب  ( 1401) التبم ات  دـنورن  راک  بسک و  لابند  یتسـس  یلبنت و  لیلد  هب  دـننکب و  نارگید  رابرـس  ار  دوخ  نینم ،  ؤم  هک  دـنرادن 
یم ضرع  دنوادخ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  تهج  نیا  زا  دنزیرب ، ار  شیوخ  يوربآ  دننک و  زارد  تسد  یـسکان  سک و  ره  دزن  دنوش  روبجم 
لد منک و  بلط  قزر  وت ، قزر  نیبلاط  زا  اـت  زیرم ، نتفرگ  رارق  اـنگنت  رد  اـب  ار  میوربآ  نک و  ظـفح  ییاراد  اـب  ار  ما  هرهچ  ایادـخ  : ) دـنک
عنم نم  زا  هک  یسک  ندرک  تمذم  هب  موش  ناحتما  دهد و  یم  نم  هب  هک  یسک  شیاتـس  هب  موش  التبم  مروآ و  تسد  هب  ار  تدب  تاقولخم 

مالسلا مهیلع  همئا  روتـسد  هب  رگید  فرط  زا  و  (( 1402  ) یـشاب یم  ندرک  عنم  نداد و  رادمامز  روما ، نیا  یمامت  رـس  تشپ  وت  دنک و  یم 
ار نارگید  دوخ و  نم  ؤم  ناـسنا  لاـح  نیع  رد  و  دـماجنین ، رثاـکت  هب  هک  يروط  هب  دـشاب  تیاـفک  هزادـنا  هب  هک  دـننک  یم  بلط  ار  یقزر 
هک دراد  نامیا  دـنوادخ  هتفگ  هب  اریز  دـناد  یم  یلاعت  قح  فرط  زا  قزر  لوزن  يارب  زاس  هنیمز  ار  اـهتیلاعف  هکلب  دـناد  یمن  ناـسر  يزور 

نوقطنت مکنا  ام  لثم  قحل  هنا  ضرالا  ءامـسلا و  بروف  نوعدـت  ام  مکقزر و  ءامـسلا  یف  و  تسا ،  هدـش  نیمءاـت  وا  فرط  زا  اـهناسنا  قزر 
دنگوس نیمز  نامـسآ و  راگدرورپ  هب  سپ  تسا  دوجوم  تشهب  دیا -  هدش  هداد  هدعو  نآ  هب  هچنآ  امـش و  قزر  نامـسآ  رد  و  (، ) 1403)

(، 1404) ردـقی ءاـشی و  نمل  قزرلا  طـسبی  هللا  هک :  تسا  هدوـمرف  ررکم  زین  و  امـش ) نتفگ  نخـس  دـننام  تسا  قـح  اـمتح  قزر  نآ -  هک 
: دـیامرف یم  یعماج  مالک  کی  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دریگ ) یم  گـنت  دـهاوخب و  هک  یـسک  يارب  ار  قزر  دـهد  یم  شیاـشگ  دـنوادخ  )

يوق شا  شیدنا  هراچ  دشاب و  شوک  تخس  دشاب و  دایز  شـشالت  دنچ  ره  هدنب  يارب  تسا  هدادن  رارق  دنوادخ  هک  ینیقی  ملع  هب  دینادب  )
وا يارب  هچنآ  نیب  شیراک و  مک  فعـض و  لاح  رد  هدنب  نیب  دوش  یمن  عنام  هدرک و  ررقم  شیارب  ظوفحم  حول  رد  هچنآ  زا  رتشیب  دـشاب ،
رد هک  یلاـح  رد  تسا  مدرم  نیرت  تحار  دـنک ، لـمع  نآ  هب  دسانـشب و  ار  بلطم  نیا  هک  یـسک  و  تسا ،  هدومرف  ررقم  ظوفحم  حول  رد 
هچ و  تسا ،  ررـض  رد  هک  یلاح  رد  تسا  مدرم  نیرتمرگرـس  دشاب  هتـشاد  کش  نآ  رد  دنک و  اهر  ار  نآ  هک  یـسک  دـشاب و  یم  تعفنم 
يا سپ  دنور  یم  ولج  نآ  هطساو  هب  ءالتبا  لاح  رد  هک  یناسک  هچ  دننک و  یم  درگ  بقع  نآ  هطساو  هب  تمعن ،  لاح  رد  هک  يدارفا  ردق 
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نیا زا  (( 1405  ) نک فقوت  تیافک  هزادنا  هب  تقزر -  تیاهن  دزن  نک و  مک  تا  هلجع  زا  نک و  دایز  ار  ترکش  یبلط  یم  دوس  هک  یسک 
دیاب تسا و  هدومرف  ررقم  ار  ینیعم  قزر  یـسک  ره  يارب  دـناد  یم  شدوخ  طقف  هک  یحلاصم  قبط  دـنوادخ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تانایب 

سپـس شلها و  اب  تروشم  ای  ربدـت و  رکف و  نآ 0  هب  ندیسر  يارب  هررقم  بابـسا  یمامت  زا  دنکب و  یـشالت  زین  نآ  هب  ندیـسر  ریـسم  رد 
یهاگ هک  دنادب  دنادن و  زین  ناسر  يزور  ار  دوخ  دـشاب و  قزر  رد  تیافک  هب  ندیـسر  شتمه  دریگ و  هرهب  ناوت -  نتـسب  راک  هب  هدارا و 

نم ؤم  ناسنا  يارب  تاهجوت  نیا  اب  و  دوشن ، نآ  زا  هدافتسا  هب  قفوم  دیاش  دسرب  يرتشیب  قزر  هب  مه  رگا  تسا و  دروم  یب  دایز  ياهـشالت 
جرخ یلاعت  قح  زا  يرازگرکـش  ریـسم  رد  ار  شقزر  هک  يا  هنوگ  هب  دشاب  یمن  نارگید  يارب  هک  دوش  یم  ادیپ  قزر  بسک  رد  یـشمارآ 

هدومرف هب  دناد و  یم  لقتسم  ناسر  يزور  ار  دنوادخ  نوچ  دنک ، یم  یگدیـسر  نارگید  هب  دبای  تسد  يرتشیب  بهاوم  هب  رگا  دنک و  یم 
ناحبس دنوادخ  دیتسه و  دنوادخ  روخ  يزور  لایع و  امش  یمامت  (، ) 1406  ) هلایع لفاک  هناحبس  هللا  هللا و  لایع  مکلک  مالسلا :  هیلع  یلع 

یم دنوادخ  فرط  زا  هدش  لزان  قزر  هب  ندیـسر  زاس  هنیمز  ار  نارگید  دوخ و  ملع  هدارا و  تردـق و  رکف و  و  دـشاب ) یم  شلایع  لفکتم 
یتح هعـسوت و  شالت و  راک و  هنحـص  رد  قزر ،  نداد  هب  تبـسن  یهلا  ياه  هدـعو  هب  شمارآ  یمرگلد و  کی  اب  باسح  نیا  يور  دـناد ،

شناوت هزادنا  هب  طقف  دنک  یمن  یـشکدوخ  هار  نیا  رد  نکل  دراذگ  یم  مدـق  دـشابن ، یهلا  روتـسد  اب  فلاخم  هک  یندرک  ( 1407  ) هریخذ
ینعنتلاب قزرلا  لانیال  مالـسلا :  هیلع  یلع  هدومرف  هب  اریز  دـشاب  هتـشادن  یفانت  شیحور  رگید  ياهتیلاعف  اب  هک  يروط  هب  دـنک  یم  تیلاـعف 

شابم و تا  هدنیآ  قزر  رکف  هب  دنا  هدومرف  تایاور  رد  هک  بلطم  نیا  و  دیـسر .) ناوت  یمن  قزر  هب  نداتفا  تمحز  جـنر و  هباب  (، ) 1408)
دروخن و مه  هب  ینورد  شمارآ  دوشن و  عطق  دـنوادخ  زا  ام  هجوت  هک  تسا  نیا  يارب  یتسه ،  نآ  رد  هک  شاـب  يزور  ناـمه  قزر  رکف  هب 

ندیسر هب  شینورد  لاغتشا  هراومه  دشاب ، هتشادن  دنوادخ  تیقزار  هب  هجوت  یسک  رگا  تسا  نشور  میشابن ،  قزر  هب  ندیـسر  رکف  هب  اهنت 
دنک یم  ادیپ  یـشنمادگ  حور  کی  یناور ،  ياهـضرم  ندرک  ادیپ  رب  هوالع  هدـش ،  لفاغ  شحور  ناوارف  ياهزاین  زا  دـشاب و  یم  قزر  هب 

هک روما  نیا  لاثما  دنک و  شنرک  ایند  لها  دزن  ای  دنیایب ، وا  غارـس  ای  دننک  کمک  وا  هب  هک  تسا  نآ  نیا و  تسد  هب  شمـشچ  هراومه  هک 
شعت کل  مسق  امب  قزرلا  نم  ضرا  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  تهج  نیا  زا  تسا ،  راـگزاسان  ادـخ  ریغ  زا  ناـسنا  يانغتـسا  حور  اـب 

 (. ینک یگدنز  يزاین  یب  تلاح  اب  ات  هدش  تتمسق  هک  یقزر  نآ  هب  شاب  یضار  (، ) 1409) اینغ

نارگید ياهییاراد  هب  نتشادن  عمط  ب - 

نکل تسا  هدـش  هداهن  انب  نارگید  اب  شکالما  لدابت  یعامتجا و  طباور  نآ ،  ءاقب  عامتجا و  ساـسا  رب  شتقلخ  هک  تسا  يدوجوم  ناـسنا 
دنوادخ تاروتسد  ساسا  رب  حلاص ،  ملاس و  یعامتجا  طباور  داجیا  شتقلخ و  نامتخاس  ظفح  اب  هتشذگ  بلاطم  هب  هجوت  اب  نم  ؤم  ناسنا 

اریز دـنادب  شزاین  عفر  رد  رث  ؤم  لقتـسم و  کلام  ار  اـهنآ  هک  يا  هنوگ  هب  درادـن  نارگید  ياـهییاراد  هب  تشاد  مشچ  هاـگ  چـیه  لاـعتم ، 
: دومرف دـنک  یم  تیبثت  هدـنب  رد  ار  نامیا  يزیچ  هچ   : ) هک يوار  لا  ؤس  باوج  رد  هک  اجنآ  دراد  نیقی  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هدومرفب 

نا دیامرف : یم  ترـضح  نآ  رگید  تیاور  رد  و  (( 1410) دـنادرگ یم  جراخ  وا  زا  ار  نامیا  عمط ،  دـنک و  یم  تیبثت  وا  رد  ار  نامیا  عرو 
دوش نشور  تمشچ  هک  یهاوخب  رگا  ( ) 1411  ... ) سانلا يدیا  یف  امع  عمطلا  عطقاف  ةرخالا ،  ایندـلا و  ریخ  لوانت  کنیع و  رقت  نا  تدرا 

 ...(. نک عطق  تسا  مدرم  تسد  رد  هچنآ  زا  ار  عمط  سپ  یسرب ،  ترخآ  ایند و  ریخ  هب  و 

ندرک قافنا  ناسآ  ج - 

یمن رده  ادخ  هار  رد  شقافنا  هکنیا  هب  نامیا  اب  دـنوادخ  ندوب  قزار  هب  نم  ؤم  ناسنا  نکل  تسا  یعامتجا  ياهترورـض  زا  یکی  زین  قافنا 
هک روط  نامه  دـنک ، یم  قافنا  نارگید  هب  ار  شیاـهییاراد  تبغر ،  تلاـح  اـب  قیمع و  یـشنیب  کـی  اـب  دوش  یم  مه  نیزگیاـج  هکلب  دور 

نیقزارلا ریخ  وـه  هفلخی و  وـهف  یـش ء  نم  متقفنا  اـم  هل و  ردـقی  هداـبع و  نم  ءاـشی  نـمل  قزرلا  طـسبی  یبر  نا  لـق  دـیامرف : یم  دـنوادخ 
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یم نیزگیاج  وا  سپ  دینک  قافنا  هچنآ  دریگ و  یم  گنت  دنارتسگ و  یم  دهاوخب  هک  یناگدـنب  يارب  ار  قزر  مراگدرورپ  وگب  (، ) 1412)
ار لام  هک  یـسک  (، ) 1413  ) هقفنی مل  نم  لاـملا  قزری  مل  مالـسلا :  هیلع  یلع  هدوـمرف  هب  اریز  تسا .)  ناگدـنهد  قزر  نیرتـهب  وا  دـنک و 

یلا مکنا  دندومرف : ترـضح  نآ  زین  و  دـناد ، یم  ( 1414  ) شکلام دـنک  یم  قافنا  ار  هچنآ  ینعی  تسا )  هدـشن  شیزور  نآ  دـنکن  قافنا 
هب دیتسه  ناتدوخ  زا  رتدنمزاین  دـینک  یم  بسک  هچنآ  قافنا  هب  امـش  (، ) 1415  ) نوعمجت ام  باستکا  یلا  مکنم  جوحا  متبـستکا  ام  قاـفنا 

(1416 (؟ اذامل لخبلاف  اقح  لج  زع و  هللا  نم  فلخلا  ناک  نا  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دـینک ) یم  عمج  هچنآ  ندرک  بسک 
هکنیا هب  نداد  هجوت  يارب  میرک  نآرق  تهج  نیا  زا  تسیچ )؟  يارب  لـخب  سپ  تسا  قـح  لـج  زع و  دـنوادخ  فرط  زا  ینیزگیاـج  رگا  )

ام هـچنآ  زا  و  (، ) 1417  ) نوقفنی مهانقزر  امم  و  دـیامرف : یم  زامن  هماـقا  زا  سپ  نینم  ؤم  فاـصوا  رد  اـعون  تسا  دـنوادخ  قزر  زا  قاـفنا 
(. دننک یم  قافنا  میا  هدرک  ناشیزور 

دوخ قافنا  هب  نتشادن  هجوت  د - 

هب رگید  هک  ییاج  ات  دوش  یم  رتمک  وا  ریغ  زا  شهجوت  دشاب  رتشیب  ملاع  رد  یهلا  تافص  ءامسا و  روهظ  هب  تبـسن  رادقم  ره  ناسنا  نامیا 
ماـمت اـب  دـش  زکرمتم  دـنوادخ  تیقزار  هب  وا  هجوـت  یتـقو  تـسا  نـینچ  نـیا  زین  لاـعتم  دـنوادخ  تـیقزار  هـبنج  رد  درادـن ، هجوـت  وا  ریغ 
هجوت يارب  میرک  نآرق  نارگید ،  هب  تبـسن  هن  دوخ و  هب  تبـسن  هن  دـناد ، یمن  يا  هراـک  ار  نارگید  دوـخ و  تهج ،  نیا  رد  شیاـهتیلاعف 

هللا مکقزر  امم  اولک  و  دـیامرف : یم  هدرک و  دـنوادخ  تیقزار  رب  عرفتم  ار  ءایـشا  رد  لالح  زاـجم و  ندرک  فرـصت  تقیقح ،  نیا  هب  نداد 
نیدحوملا یلوم  شیامرف  تقیقح  و  كاپ )  لالح  روط  هب  تسا  هدرک  ناتیزور  هچنآ  زا  دینک -  فرـصت  دیروخب -  (، ) 1418) ابیط الالح 

روخ يزور  لایع و  امش  یمامت   ، ) هلایع لفاک  هناحبـس  هللا  هللا و  لایع  مکلک  هک :  دوش  یم  راکـشآ  شیارب  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع 
(. دشاب یم  شلایع  لفکتم  ناحبس  دنوادخ  دیتسه و  ادخ 

هصالخ

سپ ا اـت  تسا  ناـسنا  ندرک  ادـیپ  هجوت  يارب  گرزب ،  هچ  کـچوک و  هچ  تادوجوم  یماـمت  يارب  دـنوادخ  تیقزار  ندـش  حرطم  هکنآ 
نیع رد  ینعی  میـشاب  هتـشاد  هنادحوم  یناگدنز  هکلب  میـشابن  كرـشم  المع  هداد و  رارق  هجوت  دروم  ار  نآ  دـیحوت ، زا  هبترم  نیا  هب  نامیا 

حلاصم هک  تسوا  تسد  هب  اهنت  قزر  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  میدنب ،  یم  راک  هب  تسا ،  هداد  رارق  ام  رد  هک  ار  وا  تیقزار  رازبا  هک  یلاح 
نآ هب  لوصح  يارب  ار  يا  هنیمز  میرومءام  طقف  ام  دریگ ، یم  گنت  یهاگ  دـنک و  یم  داجیا  یـشیاشگ  نآ  رد  یهاگ  دـناد ، یم  ار  ناسنا 

قزر رد  شیاشگ  هنیمز  اهراک  زا  یضعب  هتبلا  درادن ، نآ  شیاشگ  مدع  شیاشگ و  رد  یلقتسم  ریثءات  ام  قافنا  مدع  قافنا و  مینک ،  مهارف 
. دشاب یم  ندش  ناحتما  يارب  اهنآ  یمامت  هک  دوش  یم  قزر  زا  تیمورحم  هنیمز  حیبق  مارح و  ياهراک  یناسفن و  تافص  زا  یضعب  و 

تادوجوم رب  دنوادخ  نوزفا  ياه  هرهب  ندمآ  یپایپ  ةرتاوتم  مهل  دیزملا  دئاوع  و  مهن :  تسیب و  لصف 

صلاخ ناگدنب  هب  دنوادخ  نایاپ  یب  ياهتیانع 

باوث ياه  هدعو  نالوسر و  لاسرا  زین  نایاپ و  یب  ياهتمعن  تادوجوم و  تقلخ  هک  دش  هتفگ  لاعتم  دنوادخ  یمتح  ياه  هدعو  ثحب  رد 
نآ تقیقح  هب  دـنیامیپب و  ار  نآ  بتارم  هدوب و  اشوک  یگدـنب  ققحت  ریـسم  رد  ات  شناگدـنب  هب  تسا  دـنوادخ  ياهلـضفت  زا  تعاـطا ،  رب 
نآ زا  رتوکین  هدوـمرف و  نیعم  شدوـخ  هک  يرجا  ( 1419  ) یمامت نداد  رب  هوالع  دوش  یمن  دودـحم  رادـقم  نیا  هب  شتیانع  نکل  دنـسرب ،

یتـح دوش  یمن  عقاو  ناگدـنب  حـلاص  لاـمعا  ربارب  رد  هک  دـنک  یم  تیاـنع  ار  ییاـهزیچ  شلـضفت  يور  زا  دـنک ، یم  اـطع  زین  ( 1420) ار
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نذا تویب  یف  دیامرف : یم  نآ -  تالثمت  دوخ و  رون  نایب  زا  سپ  رون -  هیآ  رد  لاعتم  دنوادخ  دریگ ، یمن  قلعت  نآ  هب  زین  ناشیا  هتـساوخ 
ةاکزلا ءاتیا  ةالـصلا و  ماقا  هللا و  رکذ  نع  عیبال  ةراجت و  مهیهلتال  لاجر  لاصالا  ودـغلاب و  اـهیف  هل  حبـسی  همـسا  اـهیف  رکذـی  عفرت و  نا  هللا 

(، 1421  ) باسح ریغب  ءاشی  نم  قزری  هللا  هلـضف و  نم  مهدـیزی  اولمع و  ام  نسحا  هللا  مهیزجیل  راصبالا  بولقلا و  هیف  بلقتت  اموی  نوفاـخی 
هک ینادرم  ماش ،  حبـص و  ار  وا  دننک  یم  حیبست  دوش ، اهنآ  رد  وا  دای  دـنور و  الاب  اهنآ  هک  تسا  هداد  هزاجا  دـنوادخ  هک  ییاه  هناخ  رد  )
هک يزور  زا  دنسرت  یم  دنک ، یمن  لفاغ  مرگرـس و  تاکز ،  نداد  زامن و  نتـشاد  اپ  هب  ادخ و  دای  زا  یـشورف  دیرخ و  تراجت و  ار  ناشیا 

دایز دـندرک و  یم  لمع  هچنآ  زا  رتوکین  هب  ار  ناـشیا  دـهد  ازج  دـنوادخ  هکنیا  يارب  دوش ، یم  نوگرگد  نآ  رد  نآ  رد  اهمـشچ  اـهلد و 
يا هناخ  هک  دنتقیقح  نیا  رگنایب  تایآ  نیا  دهد ) یم  قزر  باسح  نودب  دهاوخب  هک  ار  سک  ره  دـنوادخ  و  ناشیارب ،  شلـضف  زا  دـنکب 

دنوادـخ دزن  ییـالاب  هبترم  زا  تسا -  دارم  اـج  ره  هکلب  دـشاب  هناـخ  صوـصخ  دارم  تسین  موـلعم  هـتبلا  دوـش -  دـنوادخ  داـی  نآ  رد  هـک 
زا ار  ناشیا  ییایند  روما  زا  کی  چیه  دنـشاب و  یم  صیاقن  زا  دنوادخ  هدننک  حیبست  هراومه  نآ  نابحاص  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  رادروخرب 
هب نانیمطا  دـنفئاخ و  ناشراگدرورپ  ماقم  زا  لاح  نیع  رد  دـنک و  یمن  لفاغ  یلام ،  قوقح  نداد  يداـبع و  هفیظو  ماـجنا  دـنوادخ و  داـی 

مکاح نآ  رب  تشحو  دـنک و  یم  روهظ  قیاقح  هک  مه  يزور  زا  و  ریخ ؟ ای  دوش  یم  عقاو  دـنوادخ  لوبقم  ناشلامعا  ایآ  هک  دـنرادن  دوخ 
هنوگ هب  دنرادروخرب  دنوادخ  هژیو  ياهتیاده  زا  يدارفا  نینچ  دنکانسرت ، دزاس ، یم  نوگرگد  ار  اهلد  واهمـشچ  هک  يا  هنوگ  هب  دوش  یم 
ینعی دوب  دهاوخ  ناشلمع  زا  رتهب  زین  ناشـشاداپ  دـننک و  یم  كرد  ار  وا  تیرون  تقیقح  هدـش و  رونم  یهلا  رون  هب  نآ  هطـساو  هب  هک  يا 

و دهد ، یم  قزر  باسح  نودب  دهاوخب  ار  سک  ره  دنوادخ  دیامرف : یم  نآ  زا  دعب  نوچ  دریگ  یم  هدیدان  ار  ناشلامعا  صیاقن  دـنوادخ 
نیقتم شاداپ  هک  تسا  یتایآ  نآ  دـنک و  نایب  ار  شاداپ  قزر و  نیا  رگید  تایآ  دـیاش  تسا و  یترخآ  شاداپ  يونعم و  قزر  ناـمه  نیا 

هتسد نیا  رد  نکل  (، 1422  ) نیقتملا هللا  يزجی  کلذـک  نوءاشی  ام  اهیف  مهل  تسا ،  هدرک  یفرعم  دـنهاوخب  ار  هچنآ  تشهب  رد  ار  یقیقح 
نیا هک  دشاب  نامه  هدایز  نیا  زا  دارم  دیاش  و  دیامرف ، یم  دایز  اهنآ  رب  شلضف  زا  دنوادخ  هک  دیامرف : یم  نآ  رب  هوالع  ( 1423  ) تایآ زا 

 ( تسا هدایز  اـم  دزن  تسا و  دوجوم  دـنهاوخب  تشهب  رد  هچنآ  ناـشیا  يارب  (، ) 1424) دیزم انیدـل  اهیف و  نوءاشی  ام  مهل  دـیامرف : یم  هیآ 
اهتیانع نیا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تایاور  زا  یـضعب  رد  دشاب و  یم  ناشیا  هتـساوخ  زا  جراخ  هک  دوش  یم  هورگ  نیا  هب  ییاهتیانع  ینعی 
عالطا نآ  رب  یقولخم  هدیدن و  ار  نآ  یمشچ  هک  تسا  هدرک  قلخ  دوخ  تسد  هب  ار  یتشهب  دنوادخ   : ) هک دنک  یم  نایب  لمجم  روط  هب  ار 
تایاور رد  تقد  اب  (( 1425 ...) دوش دایز  تیگزیکاپ  دوش ، دایز  تیوب  دیامرف : یم  نآ  هب  دنک و  یم  زاب  ار  نآ  حبـص  ره  دنوادخ  درادـن ،

ضرع رد  تاجرد  نیا  هک  تسین  مولعم  دـش و  هراشا  نآ  هب  البق  هک  روط  نامه  تسا  یتاـجرد  تسهب  يارب  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  رایـسب 
اب اعد  زا  تمـسق  نیا  دـیاش  و  شـسکع ،  نودـب  دـشاب  یم  لوا  هجرد  هب  طیحم  مود  هجرد  بحاـص  ینعی  دنتـسه  یلوط  هکلب  دنـشاب  مه 

ینایاپ یب  ياهقزر  يا  هدع  يارب  دنوادخ  هک  دشاب  نیا  شیانعم  ددرگ و  یمرب  تاقولخم  هب  مهل )   ) ریمـض اریز  دشاب  طبترم  یلبق  تمـسق 
رهاظم یمامت  هب  طیحم  هک  دنوادخ  تاذ  تافص و  ءامـسا و  هب  هجوت  ینعی  يونعم  ياه  هبنج  رارق  مه  ناشیا  تیـشم  تحت  یتح  هک  دراد 
هچنانچ تسا  تشهب  يرهاظ  ياه  هبنج  زا  تسا  یتایانک  دـنک ... یم  زاب  ار  نآ  حبـص  زور  ره  تاریبعت -  نیا  دراد و  زین  ار  تساهنآ  اـب  و 

رهاظ هدرک و  فارشا  تشهب  لها  رب  رابج  دنوادخ  سپس  : ) دیامرف یم  تشهب  رهاظ  فیـصوت  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  یتیاور  رد 
رد امـش  هچنآ  زا  رتهب  هب  مهد  ربخ  امـشب  ایآ  نم ؛  راوج  رد  متـشهب  نانکاس  تعاط و  لها  ناتـسود و  يا  دیامرف : یم  ناشیا  هب  دوش و  یم 
یم هچنآ  رد  اـم  هک  یلاـح  رد  میـشاب ؟  یم  نآ  رد  اـم  هک  تسا  نآ  زا  رتـهب  يزیچ  هچ  اـم ؛ راـگدرورپ  دـنیوگ : یم  سپ  دیـشاب ؟ یم  نآ 

ار هتشذگ  نخـس  دنوادخ  دومرف : ترـضح  میـشاب ؟  یم  میرک  راوج  رد  ياهتمعن  زا  درب  یم  تذل  نآ  زا  ام  بلق -  نامـشچ -  میهاوخ و 
كرابت و دـنوادخ  سپ  امرف ، تیانع  ار  میـشاب  یم  نآ  رد  هچنآ  زا  رتهب  اـم  هب  سپ  هلب  اـم ، راـگدرورپ  دـنیوگ : یم  سپ  دـنک ، یم  رارکت 

ترضح دیتسه ، نآ  رد  امـش  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  رت  گرزب  رتهب و  امـش  هب  متبحم  امـش و  زا  نم  يدونـشخ  دیامرف  یم  ناشیا  هب  یلاعت 
و (( 1426 ...) ام ناج  يارب  تسا  رت  هزیکاپ  ام و  يارب  تسا  رتهب  ام  هب  تتبحم  ام و  زا  تتیاضر  اـم ؛ راـگدرورپ  يا  هلب  دـنیوگ : یم  دومرف :
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یم تسا  هدشن  رکذ  نآرق  رد  نآ  يارب  یباوث  شتمظع  ببس  هب  هک  بش  زامن  تلیـضف  نایب  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رگید  تیاور  رد 
دنتفا یم  هدجـس  هب  هبترم  نیا  رد  دنک  یم  یلجت  اهنآ  رب  یلاعت  كرابت و  راگدرورپ  دننک  یم  عامتجا  تشهب  لها  یتقو  سپ  دـیامرف ...( :
ضرع متشادرب ،  امش  زا  ار  تمحز  قیقحتب  تسین ،  تدابع  ماگنه  هدجس و  ياج  اجنیا  دینک  دنلب  ار  ناترس  دیامرف : یم  ناشیا  هب  دنوادخ 

: دـیامرف یم  دـنوادخ  سپ  يداد ،  ام  هب  ار  تشهب  يا ؟  هدرک  تیانع  ام  هب  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  رترب  يزیچ  هچ  اراـگدرورپ ؛ دـننک : یم 
هکنیا ات  تسا ...،  ناشیا  هتساوخ  زا  رتدایز  ام  دزن  هک :  تسادخ  نخـس  نامه  نیا  و  تسامـش ...  دزن  هک  هچنآ  ربارب  داتفه  تسامـش  يارب 

نیا (( 1427  ...) مدرک رظن  مراگدرورپ  رون  هب  دیوگ : یم  وا  میدیدن ؟  تعاس  نیا  رد  وت  زا  رتابیز  ام  دـنیوگ : یم  اهنآ  هب  ناشیا  نارـسمه 
تاریبـعت نیا  لاـثما  هتبلا  تسا .  هدومن  ناـیب  راـگدرورپ  یلجت  هب  ار  دـیزم ) انیدـلو   ) هک تسا  ( 1428  ) تنـس لها  تیاور  دـی  ؤم  تایاور 

و دش ، رکذ  البق  نآ  زا  يرادقم  هک  تسا  هدـمآ  ( 1429  ) جارعم ثیدح  رد  دـنا  هدیـسر  هبیط  تایح  هب  هک  ترخآ  لها  يارب  يرت  فیطل 
قیاقح نیا  متا  قادـصم  ناشیا  هک  تسا  نیا  تهج  هب  تسا  هدـش  قیبطت  مالـسلا  مهیلع  همئا  هب  تاـیاور  رد  شدـعب  تاـیآ  رون و  هیآ  رگا 

شالت و هزادنا  هب  زین  نارگید  دشاب ، یمن  ناشیا  رد  رصحنم  اهنآ  نیماضم  الا  دنتسه و  اراد  لمکا  روط  هب  ار  تایآ  تافیـصوت  هک  دنتـسه 
همئا هرابرد  ( 1430  ) تایاور ریبعت  فالتخا  مه  نآ  لیلد  و  دـنبای ، تسد  قیاقح  نآ  هب  دـنناوت  یم  ناشیدوجو  تیفرظ  دـنوادخ و  تیانع 
رتشیب وا  تیانع  دشاب  رتشیب  صولخ  رادقم  ره  تسا و  نایاپ  یب  شـصلاخ  ناگدنب  هب  دنوادخ  ياهتیانع  نیاربانب  دشاب ، یم  مالـسلا  مهیلع 

 . تیدودحم هن  تسا  ترثک  نایب  يارب  تایاور  رد  مه  داتفه -  رادقم -  نییعت  تسا و 

شزرمآ نیبلاط  هانگ  ندش  هدیشخب  ةروفغم  نیرفغتسملا  بونذ  و  ما :  یس  لصف 

دنوادخ شزرمآ  ندوب  تیاهن  یب 

هب يا  هراـشا  ـالامجا  اـجنیا  رد  نکل  دـش  ثحب  نآ  شریذـپ  طیارـش  هبوت و  هراـبرد  یلـصفم  ثحب  باـتک  نیا  زا  مکی  تسیب و  لـصف  رد 
بلط وا  زا  هک  دـهاوخ  یم  ناشیا  زا  الوا  ناگدـنب  هب  شنایاپ  یب  تمحر  بلج  يارب  لاعتم  دـنوادخ  دوش ، یم  یلاعت  قح  عیـسو  تیرافغ 
یمن شزرمآ  وا  زا  دـننک و  یمن  عوجر  ادـخ  يوس  هب  اـیآ  (، ) 1431  ) میحر روفغ  هللا  هنورفغتـسی و  هللا و  یلا  نوبوتی  ـالفا  دـننک ، ترفغم 

مکلعل هللا  نورفغتست  الول  هک :  دنک  یم  لقن  شموق  هب  حلاص  ترضح  لوق  زا  زین  و  تسا ،)  نابرهم  هدنـشخب  دنوادخ  هکنآ  لاح  دنبلط و 
رـصقم و ار  دوخ  ناسنا  ترفغم ،  بلط  هب  اریز  دیریگ ) رارق  تمحر  دروم  دیاش  دیبلط  یمن  شزرمآ  دـنوادخ  زا  ارچ  (، ) 1432  ) نومحرت

بجوم هک  وا  بناـج  زا  تسا  یتـمحر  شدوخ  تلاـح  نیا  دراد و  تسود  ار  تلاـح  نیا  دـنوادخ  دـنیب و  یم  یلاـعت  قح  ربارب  رد  زیچاـن 
ناونع هب  دنک  یم  تابث  رب  تلالد  هک  ههبـشم  تفـص  اب  شنآرق  زا  دروم  دون  زا  شیب  ار  دوخ  دنوادخ  ایناث  و  دوش . یم  يرگید  ياهتمحر 
یمامت هک  تسا  هارمه  وفع  روکـش و  دودو ، میلح ،  تافـص  اب  دراوم  هیقب  تیمیحر و  تفـص  اـب  نآ  دروم  داـتفه  هک  هدرک  یفرعم  روفغ 

زا يرازگرکـش ،  فطل و  يرابدرب و  تمحر و  اب  هارمه  شیگدنـشخب  هک  نیا  رب  هوالع  دنک  یم  وا  یگدنـشخب  تعـسو  زا  تیاکح  اهنیا 
تعـسو هب  حیرـصت  اهنت  هن  اثلاث  تسا و  هدومن  یفرعم  هدنـشخب  رایـسب  ینعی  رافغ  تفـص  اب  ار  دوخ  دروم  جنپ  نینچمه  دـشاب و  یم  هدـنب 

اهنت هن  نینچمه  تسا و  هدرک  زین  شترفعم  يوـس  هـب  ( 1435  ) تقبس و  ( 1434  ) تعرـس هب  رما  ار  ناگدنب  هکلب  ( 1433  ) هدرک شترفغم 
(، 1436) امیحر اروفغ  هللا  دـجی  هللا  رفغتـسی  مث  هسفن  ملظی  وا  اءوس  لمعی  نم  و  دـیامرف : یم  هکلب  هداد  ار  ناهانگ  یمامت  ترفغم  هب  دـیون 

نیا زا  دبای ،) یم  نابرهم  هدنـشخب  ار  ادخ  دنک ، ترفغم  بلط  دنوادخ  زا  سپـس  دنک  ملظ  شیوخ  هب  ای  دهد  ماجنا  دـب  راک  هک  سک  ره  )
کترفغمل و و  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هک  روط  نامه  درک  يا  هسیاقم  یهلا  ترفغم  دوخ و  ناهانگ  نیب  دـیابن  اهنت  هن  تهج 

دشاب یمن  هسیاقم  لباق  زین  ام  لامعا  اب  هکلب  تسا )  رت  عیسو  مناهانگ  زا  تتمحر  ترفغم و  یتسارب  (، ) 1437  ) یبونذ نم  عسوا  کتمحر 
هب ار  لامعا  دـهد و  تاجن  دریگب و  ار  ام  تسد  هک  دوب  شوخ  لد  دـیاب  یهلا  ترفغم  تمحر و  هب  طـقف  تسب و  لد  ناوت  یمن  اـهنآ  هب  و 
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کترفغمب و ینا  و  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  هک  روط  ناـمه  تسا  لـماکت  تاـجن و  هنیمز  هک  داد  ماـجنا  دـیاب  هفیظو  ناونع 
ندرک رافغتـسا  زا  دـیابن  نیاربانب  ملمع )  هب  ات  متـسه  رت  نئمطم  تتمحر  ترفغم و  هب  نم  اـنامه  و  (، ) 1438  ) یلمعب ینم  قثوا  کـتمحر 
تسا ییاود  يدرد  ره  يارب  (، ) 1439) رافغتسالا بونذلا  ءاود  ءاود و  ءاد  لکل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هدومرف  هب  اریز  دوب  لفاغ 

اورطعت دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  هک  روط  نامه  دوش  یم  ناسنا  حور  ندش  رطعم  ببس  نآ  و  تسا )  ندرک  رافغتـسا  ناهانگ  ياود  و 
و دـنادرگن ) اوسر  ار  امـش  ناهانگ  ياهوب  اـت  ار  دوخ  دـینک  رطعم  رافغتـسا  هطـساو  هب  (، ) 1440  ) بونذلا حئاور  مکنحضفتال  رافغتـسالاب 

متفگ ار  نآ  یتقو  هک  دیهد  دای  نم  هب  يزیچ  دنک  یم  ضرع  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  هب  يوار  هک  تسا  بولطم  ردـق  نآ  رافغتـسا  ترثک 
و (( 1441) رادب هگن  بوطرم  ار  تیاهبل  ناوخب و  ار  ردق  هروس  دایز  : ) دنتشون ناشکرابم  طخ  هب  ترـضح  مشاب  امـش  اب  ترخآ  ایند و  رد 

هچب ضارما و  ندـش  فرطرب  قزر و  لیبق  زا  يدام  ياهیراتفرگ  ندـش  فرطرب  يارب  هکلب  تسین  دـیفم  زین  ناهانگ  ندـش  وحم  يارب  اـهنت 
رد زور و  ره  رد  : ) دومرف ترضح  درک  لد  درد  دنزرف  نتـشادن  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  يوار  هک  روط  نامه  تسا  دیفم  زین  ندش  راد 
 ... تسا هدنشخب  رایـسب  وا  اریز  دینک  شزرمآ  بلط  ناتراگدرورپ  زا  دیامرف : یم  لج  زع و  دنوادخ  اریز  نک  رافغتـسا  هبترم  دص  بش  ره 

ياراد درک و  رافغتسا  میلعت ،  نیا  زا  سپ  يوار  هک  تسا  هدمآ  رگید  تایاور  رد  و  ( 1442 () دنک کمک  نادنزرف  لاوما و  هب  ار  امش  ات  و 
هاگدید زا  دراد -  دوجو  یطباور  ام  لامعا  ملاع و  ثداوح  نیب  اریز  درک  داعبتـسا  دیابن  قیاقح  نیا  ندینـش  اب  هتبلا  دش ، يرایـسب  نادنزرف 

دیاب ناهانگ  شزرمآ  يارب  زین  درک و  لمع  تفریذـپ و  ادـبعت  ار  نآ  دـیاب  دـننامهفب و  مینک  یمن  كرد  ار  اهنآ  اـم  هک  تنـس -  باـتک و 
مهارف ار  یقیقح  هبوت  يارب  قیفوت  نآ ،  اریز  دش ، لفاغ  رافغتـسا  لصا  زا  دیابن  دوبن  ققحم  مه  شمامت  رگا  نکل  دـشاب  ققحم  هبوت  طیارش 

تاقوا و رد  رافغتـسا  راکذا  همه  نیا  هک  تسا  تهج  نیا  زا  و  ددـنویپب ، تقیقح  هب  شزرمآ  بلط  ات  دـنک  یم  داجیا  یتینارون  دـنک و  یم 
یبوبر ماقم  زا  یتلفغ  عون  کی  دوخ  ینامیا  هبترم  بسح  هب  یسک  ره  دشاب و  یمن  لامعا  زا  نوگانوگ  ياهتبـسانم  هب  فلتخم و  ياهناکم 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  تهج  نیا  زا  درب  یم  نیب  زا  ار  اهتلفغ  اهصقن و  راثآ  رافغتـسا  دش و  هتفگ  هبوت  ماسقا  رد  البق  هک  روط  نامه  دراد 
صخی هللا  نا  بنذ ،  ریغ  نم  ةرم  ةءام  ۀـلیل  موی و  لـک  یف  هرفغتـسی  هللا و  یلا  بوتی  ناـک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  دـیامرف : یم 

درک یم  هبوت  ادخ  يوس  هب  بش  زور و  ره  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  (، ) 1443  ) بنذ ریغ  نم  اهیلع  مهرجویل  بئاصملاب  هءایلوا 
شاداپ اهنآ  رب  ار  ناشیا  ات  تسا  هداد  صاصتخا  اهتبیصم  هب  ار  شئایلوا  دنوادخ  اریز  یهانگ ،  ماجنا  نودب  درک  یم  رافغتـسا  هبترم  دص  و 
بوبحم زا  (، ) 1444  ) باوتلا نسحملا  هللا  یلا  هللادابع  بحا  نم  دـیامرف : یم  زین  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  و  یهانگ ،)  باـکترا  نودـب  دـهد 

کیلا كدابع  بحا  نا  و  دیامرف : یم  زین  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  و  تسا )  هدننک  هبوت  راکوکین  ناسنا  وا ، يوس  هب  دنوادخ  ناگدنب  نیرت 
يرود هاـنگ  رب  رارـصا  زا  هک ...  تسا  یـسک  وت  يوس  هب  تناگدـنب  نیرت  بوبحم  زا  و  (، ) 1445) رافغتسالا مزل  رارـصالا و  بناج  نم ... 

(. دشاب رافغتسا  اب  مزالم  دنک و 
و ( 1446) اهرحس مارح و  ياههام  دننام  تاقوا  زا  یـضعب  رد  هک  دنچ  ره  تسا  بولطم  هراومه  نم  ؤم  يارب  نتـشاد  رافغتـسا  تلاح  سپ 

ؤم رت و  بولطم  رافغتسا  ناکم  نامز و  تفارـش  ببـس  هب  مالـسلا  مهیلع  همئا  مرکا و  ربمایپ  رازم  هبعک و  دجـسم و  دننام  اهناکم  زا  یـضعب 
 . تسا رترث 

دنوادخ فرط  زا  تادوجوم  يدنمزاین  ندش  هدروآرب  ۀیضقم  كدنع  کقلخ  جئاوح  و  مکی :  یس و  لصف 

تادوجوم ياهیدنمزاین 

هب میرب  یم  یپ  هلحرم  نیلوا  رد  لاـثم  ناوـنع  هـب  مـیرب  یم  اـهنآ  هیدوـجو  نوئـش  تایـصوصخ و  هـب  یپ  تادوـجوم ،  رد  یلقع  تـقد  اـب 
نوئش دشاب  رت  هدیچیپ  يدوجو  رظن  زا  دوجوم  رادقم  ره  و  اهنآ ، نوئش  ریاس  هب  روط  نیمه  ناشندوب و  بوبرم  هب  سپـس  اهنآ و  تاقولخم 
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یناور یحور و  داعبا  يدام ،  داعبا  یگدیچیپ  رب  هوالع  هک  ناسنا  دننام  دوب  دهاوخ  نآ  اب  قباطم  زین  شیدنمزاین  ارهق  رتشیب و  شا  هیدوجو 
وا هب  میرک  نآرق  هک ،  دـشاب  ناـسنا  طرفم  يدـنمزاین  نیا  تلع  هب  دـیاش  و  تسا ،  رادروـخرب  يا  هژیو  تیبوـبرم  زا  هـک  دراد  يا  هدـیچیپ 

دـیتسه و ادـخ  يوس  هب  دـنمزاین  امـش  مدرم ؛  يا  (، ) 1447) دـیمحلا ینغلا  وه  هللا  هللا و  یلا  ءارقفلا  متنا  ساـنلا  اـهیا  اـی  دـنک : یم  باـطخ 
نیا زا  دوش  یمن  جراخ  يدنمزاین  زا  دوش ، زاین  یب  دوخ  لایخ  هب  هک  دهد  ماجنا  مه  يراک  ره  و  دشاب ) یم  هدش  هدوتـس  زاین  یب  دـنوادخ 
ادـخ هار  رد  قافنا  دزرو -  لخب  هک  یـسک  و  (، ) 1448) ءارقفلا متنا  ینغلا و  هللا  هسفن و  نع  لـخبی  اـمناف  لـخبی  نم  و  دـیامرف : یم  تهج 

زا کی  ره  نیاربانب  دـیتسه .) وا  يوس  هب  ناریقف  امـش  تسا و  زاـین  یب  ادـخ  هک  یلاـح  رد  هدـیزرو  لـخب  شیوخ  زا  قیقحتب  سپ  دـنکن - 
. دنک یم  تیاکح  یصاخ  يدنمزاین  زا  تادوجوم  تایصوصخ 

دنوادخ فرط  زا  يدنمزاین  عفر 

ای هدـیمهف  دـناشک و  یم  قلطم  زاین  یب  فرط  هب  ار  اـهنآ  تادوجوم ،  يدـنمزاین  هک  دوش  یم  هتفرگ  هجیتن  هتـشذگ ،  بلاـطم  هب  هجوت  اـب 
دنرادروخرب یلاعت  قح  هب  تبسن  یـصاخ  كرد  کی  زا  تادوجوم  یمامت  ( 1449  ) نآرق رظن  هب  الا  ییادتبا و  كرد  بسح  هب   ) هدـیمهفن

هلءاسی دیامرف : یم  میرک  نآرق  دشاب ، یم  اهنآ  ياهزاین  هب  هدنهد  خساپ  وا  دـننک و  یم  لا  ؤس  وا  زا  طقف  دـمهف ) یمن  ار  نآ  ناسنا  نکلو 
رد زور  ره  وا  دنک  یم  لا  ؤس  وا  زا  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  ار  هچنآ  (، ) 1450  ) نءاش یف  نه  موی  لک  ضرالا  تاومـسلا و  یف  نم 
زا نادنمزاین  زاین  هک  یسک  يا  (، ) 1451  ) نیجاتحملا جئاوح  هنع  عطقنتال  نم  ای  دیامرف : یم  زین  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  و  تسا )  يراک 

نامه دشاب ، رفاک  وا  هب  هک  دنچ  ره  دنراد  دـنوادخ  ربارب  رد  ینیوکت  عوضخ  ناسنا  دوجو  تارذ  یتح  اهنآ  یمامت  و  دوش ) یمن  هدـیرب  وا 
رگم تسین  نیمز  اهنامسآ و  رد  يدوجوم  چیه  (، ) 1452) ادبع نمحرلا  یتآ  الا  ضرالا  تاومـسلا و  یف  نم  لک  نا  دیامرف : یم  هک  روط 

تبـسن ار  ییاهییاراد  دسر و  یم  كرد  هلحرم  هب  دیآ و  یم  دوخ  هب  یتقو  هک  تسا  ناسنا  نیا  نکل  دیآ ) یم  نابرهم  دنوادخ  هدـنب  هکنیا 
نیا رب  اداقتعا  ای  دنک  یم  ءانغتـسا  ياعدا  دشاب و  یم  شدوخ  زا  هک  دنک  یم  لایخ  اهنآ ، رد  لمءات  تقد و  مدع  رثا  رد  دـهد ، یم  دوخ  هب 

نایغط هب  تهج  نیا  زا  دنک  یم  لابند  ار  نآ  المع  ای  دوش و  یم  قلطم  ینغ  یلاعت و  قح  ار  شدوجو  طابترا  رکنم  دـنام و  یم  یقاب  لایخ 
، دنک یم  نایغط  ناسنا  یتسارب  (، ) 1453  ) ینغتـسا هار  نا  یغطیل  ناسنالا  نا  دـیامرف : یم  هک  روط  نامه  دوش ، یم  التبم  یلمع  ای  يداقتعا 
ام يرسعلل و  هرسینسف  ینـسحلاب  بذک  ینغتـسا و  لخب و  نم  اما  و  دیامرف : یم  لخب  هرابرد  ای  تسا )  ینغتـسم  هک  ار  دوخ  دنیب  یم  هکنیا 
ار وا  سپ  دنک  بیذکت  ار  يراکوکین  دنک و  يزاین  یب  بلط  نآ -  اب  دزرو و -  لخب  هک  یـسک  اما  و  (، ) 1454  ) يدرت اذا  هلام  هنع  ینغی 
هب نیا  زا  لبق  هک  ندیزرو  شیوخ  زا  لخب  و  دـنک ) یمن  زاین  یب  ار  وا  شلام  دـش  هابت  هک  یتقو  و  میناشک ،  یم  يراوشد  فرط  هب  يدوزب 

جرخ ادـخ  هار  رد  هدروآ  تسد  هب  ار  هچنآ  دـیآ  یمن  شلد  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  نتفرگ  رارق  يدوجو  يانگنت  رد  ناـمه  دـش  هراـشا  نآ 
مولظل ناسنالا  نا  اهوصحتال  هللا  ۀـمعن  اودـعت  نا  هومتلءاس و  ام  لک  نم  مکاتآ  و  دـیامرف : یم  یناـسنا  نینچ  نیا  هراـبرد  نینچمه  دـنک و 
دیناوت یمن  دـینک  شرامـش  دـیهاوخب  ار  وا  تمعن  رگا  دـینک و  لا  ؤس  وا  زا  هک  يزیچ  ره  زا  تسا  هداد  امـش  هب  دـنوادخ  (، ) 1455  ) رافک

ؤس هداد  رارق  ناسنا  دوجو  رد  هک  يزیچ  ره  الوا  هک  دوش  یم  هدیمهف  یبلاطم  هیآ  نیا  رد  تقد  اب  تسا )  ساپـسان  رگمتـس  ناسنا  یتسارب 
ياهتمعن هک  روط  نامه  اـیناث  دـشاب و  یم  زاـین  نآ  عفار  هک  تسا  هدرک  ءاـطعا  ار  یتمعن  شربارب  رد  هک  یلاـعت  قح  زا  تسوا  يدوجو  لا 

ناوت یمن  وا  هرابرد  يزاین  یب  روصت  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  دـح  یب  یلاـعت  قح  هب  مه  وا  ياـهزاین  ناـسنا ،  هب  تبـسن  تسا  دـح  یب  یهلا 
ياهتمعن زا  زین  وا  شالت  رازبا  شالت و  دوخ  دـبای و  تسد  دـناوت  یمن  یهلا  ياهتمعن  هب  زج  دـنک  شالت  مه  رادـقم  ره  ناسنا  اثلاث  و  درک ،

زا اهتمعن  رد  نتفر  ورف  تلع  هب  اهناسنا  عون  اسماخ  و  ددرگ ، لا  ؤس  رب  ینتبم  لاعتم  دـنوادخ  بناـج  زا  اـهتمعن  زا  یـضعب  اـعبار  و  تسوا ، 
نآ زا  هدرک و  شومارف  تسوا  ربارب  رد  يرازگرکـش  هک  ار  شیوخ  يدوجو  هزادـنا  دـح و  دـنلفاغ و  تساهنآ  دوخ  اب  هک  تمعن  بحاص 

نیاربانب دوش ، یم  ناشیا  زا  تمعن  بحاص  شـشوپ  بجوم  تمعن  هب  هجوت  دـننیب و  یمن  تمعن  اـب  ار  تمعن  بحاـص  دـننک و  یم  زواـجت 
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ناسنا يدوجو  ياضتقم  هب  هکنیا  طرـش  هب  دوشب  وا  زا  هک  یلا  ؤس  ره  هک  تسا  هدرک  نیمـضت  رگید  تاـیآ  هیآ و  نیا  اـب  لاـعتم  دـنوادخ 
لیذ هب  هجوت  اب  رگید و  تایآ  هظحالم  هب  نکل  تسا  دنوادخ  القتـسم  زاین  نآ  يوگخـساپ  دشابن  جراخ  شدـح  زا  هک  يا  هنوگ  هب  دـشاب 

زین ار  يرگید  ياهتمعن  وا  درادرب ، مدق  اهنآ  ياضتقم  هب  دنادب و  وا  زا  ار  اهتمعن  نآ  دشاب و  هتـشاد  هجوت  دـنوادخ  هب  رگا  هدـش ،  رکذ  هیآ 
هدرک و يریگولج  اهتمعن ، نآ  زا  دنامب ، هدیـشوپ  وا  ناگدید  ولج  زا  تمعن  بحاص  دزرو و  تلفغ  روما  نیا  زا  رگا  نکل  دنک ، یم  ءاطعا 

یباذـع نا  مترفک  نئلو  مکندـیزال  مترکـش  نئل  مـکبر  نذءاـت  ذا  و  تـسا :  هدوـمرف  شدوـخ  هـک  روـط  ناـمه  دـنک  یمن  ءاـطعا  ار  اـهنآ 
دیزرو رفک  رگا  منک و  یم  دایز  ار  امش  امتح  دیشاب  رازگرکـش  رگا  درک  مالعا  ناتراگدرورپ  هک  ار  یماگنه  روآ  دای  و  (، ) 1456) دیدشل

لقن وا  نابز  زا  میرک  نآرق  هک  روط  نامه  دهاوخ  یم  وا  زا  زین  ار  يراذگرکـش  قیفوت  دـحوم  ناسنا  هتبلا  تسا ،)  تخـس  مباذـع  یتسارب 
تبت ینا  یتیرذ  یف  یل  حلصا  هاضرت و  احلاص  لمعا  نا  يدلاو و  یلع  یلع و  تمعنا  یتلا  کتمعن  رکشا  نا  ینعزوا  بر  لاق  دیامرف : یم 
مردام ردپ و  نم و  هب  هک  یتمعن  هب  تبـسن  منک  رکـش  ار  وت  ات  هد  مقیفوت  اراگدرورپ ؛ دیوگ : ناسنا  (، ) 1457  ) نیملسملا نم  ینا  کیلا و 

زا مدرک و  هبوت  وت ، يوس  هب  یتسارب  نادرگ ،  حـلاص  ار  ما  هیرذ  دـشاب و  تیدونـشخ  دروم  هک  مهد  ماـجنا  یحلاـص  لـمع  هکنیا  يداد و 
 (. مشاب یم  ناگدش -  میلست  ناناملسم - 

دنوادخ دزن  ناگدننک  لا  ؤس  راشرس  هزیاج  ۀلصاو  مهیلا  دیزملا  دئاوع  ةروفوم و  كدنع  نیلئاسلا  زئاوج  و  مود :  یس و  لصف 

دنوادخ زا  نیلئاس  هب  راشرس  ياهتمارک 

رگا تسا و  مهن  تسیب و  لصف  ناونع  رارکت  مود  تمـسق  ارهاـظ  اریز  دوش  یم  هداد  حیـضوت  مه  اـب  تراـیز  زا  تمـسق  ود  لـصف  نیا  رد 
. ددرگ یمرب  نیلئاس  هب  مهیلا )   ) ریمض اریز  تسا  لصف  نیا  لوا  تمسق  هلابند  دشابن  مه  رارکت 

هیدوجو نوئـش  یمامت  دـنا و  هدـش  هدـیرفآ  لاعتم  دـنوادخ  زا  لئاس  انیوکت  تادوجوم  هک  دـش  نشور  لبق ،  لصف  رد  بلاطم  هب  هجوت  اب 
رت و عیرـس  یلاعت  قح  باوج  دشاب  رگید  تایـصوصخ  ياراد  رت و  هناهاگآ  رادقم  ره  لا  ؤس  نیا  نکل  تسوا  زا  ندناوخ  لا و  ؤس  ناشیا 

 . تسا عقوتم  رسیم و  ناسنا  زا  لا  ؤس  عون  نیا  اساسا  دوب و  دهاوخ  رت  لماک  رتهب و 

دنوادخ زا  ناگدننک  لا  ؤس  فاصوا 

ؤـس هب  یعیرـشت  ینیوکت و  يوگ  خساپ  اهتمعن ، ياطعا  تالامک و  راهظا  اب  شتیمیحر  تینامحر و  تفـص  ياضتقم  هب  دـنچ  ره  دـنوادخ 
وا زا  ناـسنا  ياـضاقت  راـهظا  اـب  دـهاوخ  یم  تسا  دودـحمان  شتـالامک  نوچ  نکل  دـشاب  یم  ناـسنا  تادوجوم و  ياهیدـنمزاین  تـالا و 

و دـسیون ، یم  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  روط  نامه  دـیامن  راهظا  وا  يارب  ار  يرگید  یعیرـشت  ینیوکت و  تـالامک 
و کیطعیل ،  هلءاـست  نا  كرما  و  ۀـباجالاب ،  کـل  لـفکت  و  ءاعدـلا ، یف  کـل  نذا  دـق  ضرـالا  تاوامـسلا و  نئازخ  هدـیب  يذـلا  نا  ملعا 

تسا هداد  اعد  هزاجا  وت  هب  تسا ،  وا  تردق  تحت  رد  نیمز  نامسآ و  ياه  هنیجنگ  هک  يدنوادخ  نادب  و  (، ) 1458  ) کمحریل همحرتست 
تمحر وت  رب  ات  ار  تمحر  ینک  بلط  دنک و  اطع  وت  هب  ات  ینک  لا  ؤس  وا  زا  هک  تسا  هدرک  رما  ار  وت  ار و  تباجا  تیارب  هدرک  نیمـضت  و 

روهظ يارب  نکل  دتسرفب )

: زا دنترابع  هک  تسا  مزال  یطیارش  زین  ناگدننک  تساوخرد  يارب  اهتیانع 

زاین هب  هجوت  فلا - 

هب دـناوت  یم  هک  ناسنا  زج  دـنرادن  نآ  هب  هناهاگآ  مامت  ای  هناهاگآ  هجوت  نکل  دـنراد  شیوخ  يدوجو  زاین  هب  يرطف  یهاـگآ  تادوجوم 
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دنک یم  ادـیپ  شزاین  هب  یلامجا  هجوت  کی  ینالقع  لـیلحت  اـب  تسا ،  دودـحم  زین  وا  ملع  نوچ  نکل  دـنک ، ادـیپ  ملع  هب  ملع  هجوت و  نآ 
دناوت یم  تسا  هدومرف  میلعت  اهنآ  هب  ار  اهیدنمزاین  مامت  دنوادخ  هک  مالسلا -  مهیلع  ءایلوا  ءایبنا و  یناسک -  زا  يوریپ  يریگدای و  اب  یلو 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  هک  روط  نامه  تسا  قیاقح  نیا  رگنایب  مالـسلا  مهیلع  همئا  ياهاعد  دنک ، ادیپ  اهزاین  هب  یهاگآ  هدرتسگ  روط  هب 
 (. مرارطضا تاهج  رب  نک  هاگآ  ارم  ایادخ ، (، ) 1459  ) يرارطضا زکارم  یلع  ینفقوا  و  دنک ، یم  ضرع  دنوادخ  هب 

یگدنامرد رارطضا و  تلاح  نتشاد  ب - 

شیعقاو ياضاقت  تلاح  دوش  رتشیب  شیدنمزاین  عفر  هب  تبـسن  شیگدنامرد  رارطـضا و  تلاح  رادقم  ره  دوخ  زاین  هب  هجوت  زا  سپ  ناسنا 
وا هب  تبـسن  شا  هدنب  هک  دهاوخ  یم  لاعتم  دنوادخ  نوچ  دـش  دـهاوخ  رتشیب  وا  هب  دـنوادخ  تیانع  ارهق  دوش و  یم  رتشیب  یهلا  هاگرد  هب 
ؤس هتوق ...  تفعض  هتقاف و  تدتشا  نم  لا  ؤس  کلئسا  ینا  مهللا  دنک ، یم  ضرع  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  هک  روط  نامه  دشاب . هنوگ  نیا 

شییاناوت تخس و  شزاین  هک  یـسک  نتـساوخ  مهاوخ ،  یم  وت  زا  ایادخ  (، ) 1460  ) كریغ ایوقم ... هفعـضلال  اثیغم و  هتقافل  دجیال  نم  لا 
نینچمه و  دبای ) یمن  وت  ریغ  يا ...  هدنهد  ییاناوت  شفعـض  يارب  یـسردایرف و  شیدنمزاین  يارب  هک  یـسک  لا  ؤس  تسا ...  هدـش  تسس 

وا ةرذلا  لثم  نیلذالا و  لذا  نیلقالا و  لقا  دعب  انا  و  ریجتـسملا ... فئاخلا  ریقفلا  سئابلا  لیلذـلا  ریقحلا  ۀلئـسم  کتلاسا  و  دـنک ، یم  ضرع 
یمامت زا  دعب  نم  و  هدـنریگ ...  هانپ  ناسرت  زیچ  یب  دـنمزاین  راوخ  تسپ  دوجوم  تساوخرد  نوچمه  مهاوخ  یم  وت  زا  و  (، ) 1461  ) اهنود

رتمک هکلب  دوش ) یم  هدـید  هنزور  زا  باتفآ  رد  هچنآ  ای  هچروم  نیرت  کچوک   ) هرذ دـننام  اهراوخ و  نیرتراوخ  اهرتمک و  نیرتمک  اهنیا ،
 (. منآ زا 

تساوخرد ندوب  ریگارف  ج - 

دروآرب هب  تبـسن  شهاگدید  هچ  ره  هکلب  دهاوخب  دنوادخ  زا  ار  دوخ  ياهزاین  طقف  هدوب و  رظن  گنت  دـیابن  نتـساوخ  اضاقت و  رد  ناسنا 
نیا زا  دنک ، یم  رت  بذاج  شیوخ  هب  ار  وا  تیانع  هدرک و  یهلا  تیانع  شریذپ  رد  رتدعتـسم  ار  دوخ  دشاب ، رت  عیـسو  نادنمزاین  زاین  دـش 
همئا ياـهاعد  رد  هک  ییاـهنآ  هچ  هدرک و  رکذ  نآرق  هک  ییاـهنآ  هچ  هدـش ،  رکذ  عمج  تروص  هب  یهلا  ياـیلوا  ياـهاضاقت  رتشیب  تهج 

یم ضرع  دنوادخ  هب  شیوخ  نادنزرف  يارب  یفیرش  روما  ياضاقت  زا  سپ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هنومن  ناونعب  تسا  هدمآ  مالسلا  مهیلع 
ةرخالا لجا  ایندلا و  لجاع  یف  يدلول  یـسفنل و  کتلاس  يذلا  لثم  تانموملا  نینم و  ؤملا  تاملـسملا و  نیملـسملا و  عیمج  طعا  و  دـنک ،

هک ار  هچنآ  دننام  نم  ؤم  ناملسم و  نانز  نادرم و  یمامت  هب  نک  اطع  و  (، ) 1462  ) میحر ؤر ف  روفغ  وفع  میلع  عیمس  بیجم  بیرق  کنا 
 ، هدـننک وفع  ملاـع ،  اونـش ، هدـنهد ،  باوج  کـیدزن ،  وت  اریز  متـساوخ  ترخآ  اـیند و  روما  هب  تبـسن  منادـنزرف  شیوـخ و  يارب  وـت  زا 

 (. یتسه هدنشخب ،  نابرهم ،  هدنزرمآ ، 

دنوادخ تالامک  یگدرتسگ  هب  هجوت  د -

هک دوش  یم  بجوم  یفرط  زا  دوش و  یم  شلا  ؤس  رد  ناـسنا  یمرگلد  دـیما و  بجوم  یفرط  زا  یهلا  تـالامک  ندوب  تیاـهن  یب  هب  هجوت 
اه هلئسم  هک  یسک  يا  (، ) 1463  ) لئاسملا هنئازخ  ینفتال  نم  ای  داجـس : ماما  هدومرف  هب  اریز  دوشن  دودحم  ینیعم  هزادنا  کی  رد  شلا  ؤس 
ار یمرگلد  دریگ  یمن  رارق  انگنت  رد  دـنک  لا  ؤس  وا  زا  یـسک  ره  لاح ،  ره  رد  وا  هکنیا  هب  هجوت  زین  و  درب ) یمن  نیب  زا  ار  شیاه  هنیجنگ 

یسک لا  ؤس  زا  وت  مرک  انامه  و  (، ) 1464) دحا لا  ؤس  نع  قیـضیال  کمرک  نا  و  دنک : یم  ضرع  ترـضح  نآ  دنک  یم  رتشیب  لا  ؤس  رد 
یم مالـسلا  هیلع  یلع  هچنانچ  دوش  یمن  دودـحم  یناف ،  روما  هب  دور و  یم  ـالاب  ناـسنا  تمه  یهجوت  نینچ  اـب  دریگ ) یمن  رارق  اـنگنت  رد 

تیارب نیرتابیز  هک  دشاب  يزیچنآ  رد  تلاوس  دـیاب  سپ  (، ) 1465  ) هلابو کنع  یفنی  و  هلامج ،  کل  یقبی  امیف  کتلءاسم  نکتلف  دـیامرف :
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ناسنا تسد  رد  ار  شدوخ  ياه  هنیزخ  دیلک  نوچ  ( 1466  ) ترضح نآ  هدومرف  هب  و  دشاب ) هتشادن  تیارب  یبولطمان  راثآ  دنام و  یم  یقاب 
نامه دشاب  یقاب  روما  زا  یلاع  بتارم  هب  تبسن  ناسنا  لا  ؤس  بلطم و  هک  تسا  هتـساوخ  دنک ، زاب  ار  نآ  دناوت  یم  لا  ؤس  اب  هک  هداد  رارق 

یف کئایلوا  ۀـبغر  لثم  یتلئـسم  یف  یتبغر  لعجا  مهللا  دـندرک : یم  ضرع  دـنوادخ  هب  ملاع  نیا  قیاقح  هب  هجوت  اب  یهلا  يایلوا  هک  روط 
دنا هدرک  یمن  بلط  ار  وا  زج  دنوادخ  زا  هکلب  هدب )  رارق  ناشلا  ؤس  رد  تئایلوا  لیم  دـننام  ملاوس  رد  ارم  لیم  ایادـخ ، (، ) 1467  ) مهلئاسم

 ، نـم يـالوم  يا  وـت  سپ  (، ) 1468  ) یتلءاسم عضوم  لوئـسم  لـک  نود  يـالوم  اـی  تناـف  دـنک : یم  ضرع  ترـضح  نآ  هک  روط  ناـمه 
(. دوش لا  ؤس  هک  يرگید  زیچ  ره  هن  یتسه  ملاوس  هاگتساوخ 

نیلئاس يارب  راشرس  ياهتمارک  روهظ 

اهنآ رب  ناشیا  تیفرظ  هزادنا  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  اهنآ  لیـصحت  دـنوادخ و  زا  هدـننک  لا  ؤس  طیارـش  هب  هجوت  زا  سپ 
هکنآ هلمج  زا  دنک  یم  رکذ  ار  ییاهتیانع  ترخآ  لها  هب  تبـسن  جارعم  ثیدح  رد  هک  روط  نامه  دهد  یم  روهظ  ار  شتالامک  اهتمارک و 

اهلک و ءامـسلا  باوبا  هحورل  نحتفال  يریغ و  هحور  ضبق  یلیال  توملا و  کـلم  هیلع  طلـساال  هدـسج  هحور  قراـف  اذا  یتح  دـیامرف : یم 
توملا کلم  دنک  تقرافم  شدسج  زا  شحور  یتقو  هکنیا  ات  (، ) 1469  ) رتس هحور  نیب  ینیب و  نوکیال  و  ینود ...  اهلک  بجحلا  نعفرال 

منک و یم  زاب  ار  نامسآ  ياهرد  یمامت  شحور  يارب  امتح  دریگ و  یمن  تسد  هب  نم  ریغ  ار  وا  حور  ضبق  منادرگ و  یمن  طلسم  وا  رب  ار 
رد ار  اهتمارک  نیا  زا  يرادـقم  هتبلا  دـشاب ) یمن  يا  هدرپ  وا  نم و  نیب  و  منز ...  یم  ـالاب  مدوخ  دزن  ندیـسر -  يارب  ار -  اـه  هدرپ  یماـمت 

نیا یتقو  دنادب ، هراک  همه  نوئش  یمامت  رد  ار  وا  شا  هدنب  هک  دهاوخ  یم  لاعتم  دنوادخ  نوچ  نیاربانب  میدرک .  رکذ  مهن  تسیب و  لصف 
هطـساو هب  نکل  تسا  یمتح  شا  هزیاـج  تباـجا و  ضیف و  شطیارـش ،  هیقب  ققحت  طرـش  هب  درک  لا  ؤس  ار  یلاـمک  ره  وا  زا  دوب و  هنوـگ 

نایغط بجوم  دنک و  ادیپ  تلفغ  وا  زا  ناسنا  نیا  دیاش  دوش ، هداد  نم  ؤم  ناسنا  هب  يدام  ياه  هتـساوخ  یمامت  هک  تسین  ردـقم  یحلاصم 
 . تسا هدامآ  یلاعت  قح  دزن  رگید ، طیارش  لیصحت  كرد و  تیفرظ  هزادنا  هب  دنتسه  یقیقح  لامک  هک  يونعم  ياه  هتساوخ  یلو  دوش  وا 

ماعط نیبلاط  يارب  دنوادخ  ناسحا  هرفس  ندوب  هدامآ  ةدعم  نیمعطتسملا  دئاوم  و  موس :  یس و  لصف 

دنوادخ هب  ءاقب  رد  تادوجوم  زاین 

ءاقب و لاح  رد  ای  ثودـح  لاح  رد  هچ  دـشاب  یم  یلاعت  قح  تاذـلاب و  تلع  هب  زاین  شدوجو  مامت  لولعم  دـش  مولعم  هتـشذگ  ياهثحب  اب 
وا فرط  زا  دیاب  زین  دراد  زاین  نآ  هب  ءاقب  رد  هک  يزیچ  ره  تهج  نیا  زا  دوب ، دـهاوخ  مدـع  نیع  لولعم  دوش  عطق  وا  هضافا  يا  هظحل  رگا 

دیاب زین  اهنآ  دراد ، یگتسب  يدام  ياه  هنیمز  طیارـش و  هب  یلعاف  تلع  رب  هوالع  شدوجو  هک  دشاب  يدام  دوجوم  رگا  لولعم  دوش ، هضافا 
ات دنراد  اذغ  هب  جایتحا  هک  یتادوجوم  يارب  تسا  ماعط  اه  هنیمز  نآ  زا  یکی  دـشاب ، دوجوم  لولعم  ءاقب  هنیمز  ات  دوش  هضافا  یلاعت  قح  زا 

هطساو هب  دوجوم  دریگ و  رارق  ددرگ  یم  دوبان  هدش و  هدوسرف  دوش و  یم  مضه  هک  ییازجا  نآ  ياج  هب  ارمتـسم  ددرگ و  ناشدوجو  ءزج 
بـسح هب  ار  ملاع  نیا  هیلوا  داوم  هک  اـهناسنا ، تاـناویح و  ناـهایگ و  دـننام  دـنک  هدـش  لیـصحت  ءزج  نیزگیاـج  ار  نآ  شا ،  هبذاـج  هوق 

، دننک یم  عفد  ار  هدیاز  داوم  یتدم  زا  دعب  سپس  دننک  یم  دوخ  دوجو  ءزج  دنریگ و  یم  ارمتسم  نیعم  هزادنا  هب  دوخ ، يدوجو  نامتخاس 
رارق یلاعت  قح  تیبوبر  تحت  رد  اهتیلاعف  نیا  یمامت  یلو  دراد  موادت  تیلاعف  نیا  فعض  تدش و  اب  دسر  ارف  ناشگرم  هک  ینیعم  نامز  ات 

يا وگب  (، ) 1470  ) معطیال معطی و  وه  ضرـالا و  تاومـسلا و  رطاـف  اـیلو  ذـختا  هللا  ریغا  لـق  دـیامرف : یم  میرک  نآرق  تهج  نیا  زا  دراد 
ماعط یلو  دنک  یم  ماعطا  هک  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  هدـننک  داجیا  هک  یلاح  رد  مهد  رارق  دوخ  تسرپرـس  یلو و  ار  ادـخ  ریغ  ایآ  ربمایپ ،

هبذاج و هوق  يارب  ماعطا -  هنیمز -  نیا  ندش  کیدزن  ندش و  مهارف  يارب  هک  تسا  ناسنا  ناویح و  تادوجوم  نایم  رد  نکل  دروخ ) یمن 
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هب هجوت  اب  درادن و  ءاقب  رد  طوبرم  روما  ریاس  بسک و  رد  لالقتـسا  هنوگ  چیه  هک  دوب  هجوتم  دـیاب  یلو  دـنکب  یتیلاعف  دـیاب  شا  همـضاه 
نیقـسی ینمعطی و  وه  يذـلاو  نیدـهی  وهف  ینقلخ  يذـلا  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  يدـیحوت  ربماـیپ  هک  تسا  روـما  نیا 

یم دـناروخ و  یم  ارم  هک  تسا  یـسک  نآ  تسا و  هدومن  متیادـه  هدرک و  قلخ  ارم  هک  تسا  یـسک  نآ  ناـیملاع ،  راـگدرورپ  (، ) 1471)
هجوت دـنچ  ره  دـننک  یم  ماـعطا  بلط  لاـعتم  دـنوادخ  زا  اـنیوکت  دوخ ، يدوجو  هبترم  هب  هجوـت  اـب  یتادوـجوم  نینچ  نیارباـنب  دـناشون ،)

رد ناسنا  لامک  نکل  دهد ، یم  تبثم  باوج  امئاد  يدوجو  ياضاقت  نیا  هب  اه  هنیمز  داجیا  اب  مه  دنوادخ  دنشاب و  هتشادن  نآ  هب  هناهاگآ 
ار نآ  وا  زا  تشاد و  هجوـت  وا  هب  يدـنمزاین  نیا  عـفر  رد  هراوـمه  دـیاب  سپ  دـشاب ، هتـشاد  هناـهاگآ  هجوـت  تقیقح  نیا  هب  هک  تسا  نـیا 

یبحتسم تاروتسد  اب  مالسلا  مهیلع  همئا  تهج  نیا  زا  مینکب ،  یـشالت  هار  نیا  رد  میراد  هفیظو  رهاظ  بسح  هب  دنچره  دومن ، تساوخرد 
بسک بلط  يارب  رازاب  رد  ندش  لخاد  ماگنه  تسا  ( 1472  ) بحتسم دنا  هدومرف  هنومن  ناونع  هب  دننک و  یم  هجوتم  تقیقح  نیا  هب  ار  ام 

يراکذا اعد و  اذغ  ندروخ  ماگنه  زین  دنک و  یم  تیاکح  قزر  رد  لاعتم  دـنوادخ  زا  تکرب  لضف و  بلط  زا  هک  دوش  هدـناوخ  ییاهاعد 
رد شندرک  هدامآ  ماعط و  لیصحت  رد  يرهاظ  ياههار  ندومیپ  اب  هکنیا  نآ  و  دنک . یم  تلالد  بلطم  نیا  رب  هک  تسا  هدش  ( 1473) دراو

ار لامک  نیا  يرهاظ  بابسا  هطساو  هب  هک  مینادب  دنوادخ  ار  هدننکریس  یگنسرگ ،  عفر  يارب  نآ  يوس  هب  ندرک  زارد  تسد  هرفـس و  رس 
زا : ) دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  روط  نامه  دـشاب  یم  یلاخ  یفخم  كرـش  زا  هک  تسا  يدـیحوت  هاگدـید  نیا  دـهد و  یم  روهظ 

رگا مدیسر و  یم  زیچ  نالف  هب  امتح  دوبن  ینالف  رگا  مدش و  یم  كاله  دوبن  ینالف  رگا  دیوگب  یسک  هک  تسا  نآ  یفخ  كرش  قیداصم 
وا زا  دـهد و  یم  قزر  ار  وا  هک  تسا  هدـش  لئاق  کیرـش  شکلم  رد  ادـخ  يارب  هک  ینیب  یمن  اـیآ  دـندش ، یم  عیاـض  ملاـیع  دوبن  ینـالف 
یم كاله  امتح  ینالف ،  هطـساو  هب  داـهن  یمن  تنم  نم  رب  ادـخ  رگا  دـیوگب ؟: روط  نیا  درک : ضرع  ياور  دـنک ؟ یم  عفد  ار  تالکـشم 

یحلاصم ببـس  هب  دـنوادخ  ياهماعطا  زا  یـضعب  هک  دراد  ناکما  نیاربانب  (( 1474) درادن لاکـشا  روط  نیا  هلب  دندومرف : ترـضح  مدش ، 
ياعد هطـساو  هب  دـنوادخ  هک  روط  نامه  دـشاب  يداع  ياـههار  ریغ  زا  یـسک  ردـق  تلـالج  نداد  ناـشن  اـی  یموق  رب  تجح  ماـمتا  دـننام 

ترـضح نآ  و  ( 1475) درک لزان  ناـشیا  رب  نامـسآ  زا  يا  هدـئام  نییراوح ،  ياـضاقت  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  اـنیبن و  یلع  یـسیع  ترـضح 
قزر ترضح  نآ  يارب  مالسلااهیلع ،  میرم  ترـضح  نامیا  ياوقت و  هبترم  نداد  ناشن  يارب  زین  و  تسا ،  نامیا  اب  ياوقت  شطرـش  دومرف :

یتشهب هدئام  لوزن  ( 1477) دننام تسا  هدوب  هنوگ  نیا  لاعتم  دنوادخ  یهاگ  زین  رگید  يایلوا  هب  تبسن  هتبلا  ( 1476 ،) داتسرف ورف  ینامسآ 
 . مالسلا مهیلع  شمارگ  تیب  لها  مرکا و  ربمایپ  رب 

دنوادـخ ینعی  دـشاب ، لاـعتم  دـنوادخ  فرط  زا  نآ  نیبلاـط  يارب  يونعم  ياهاذـغ  ندوب  هداـمآ  اـعد ، زا  زارف  نیا  زا  دوصقم  تسا  نکمم 
 ، ینامـسآ بتک  لازنا  نالوسر و  لاسرا  دننام  تسا  هدرک  مهارف  ار  ییاه  هنیمز  ناسنا  ( 1478  ) یقیقح تایح  يارب  هکنیا  رب  هوالع  لاعتم 

نامه تسا  هدرک  هدامآ  زین  دوش  یم  اهنآ  يونعم  تایح  ندش  عیـسو  بجوم  هک  يونعم  ياهماعط  دننک  تیعبت  ناشیا  زا  هک  یناسک  يارب 
 . تسا هدش  ریبعت  يونعم  ماعط  هب  اهنآ  زا  تمسق  نیا  رد  نکل  دش  هراشا  اهنآ  هب  هتشذگ  ياهثحب  رد  هک  روط 

نارگید هب  ماعطا  اب  دنوادخ  ماعط  بلج 

تیلباق لمع  نیا  اب  نوچ  دشاب  نکمم  هک  رادـقم  ره  تسا  نارگید  هب  ماعطا  شیوخ ،  يارب  دـنوادخ  ماعطا  بلج  بابـسا  نیرتهب  زا  یکی 
لقن هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تهج  نیا  زا  میا ،  هدرک  راهظا  نتـشیوخ  هب  دنوادخ  هضافا  يارب  ار  دوخ 

یم رت  عیرس  دنک  یم  ماعطا  هک  یسک  هب  قزر  (، ) 1479  ) مانسلا یف  نیکسلا  نم  ماعطلا  معطی  نم  یلا  عرـسا  قزرلا  دندومرف : هک  دنک  یم 
رد تاـیاور  زا  یـضعب  رد  و  تسا .  هدـش  رکذ  قزر  ياـج  هب  تـکرب  ریخ و  رگید  ( 1480  ) تیاور رد  و  رتش ) ناـهوک  رد  وقاـچ  زا  دـسر 

ماعطا رب  دوش ، تمدـخ  وا  هب  دروخب و  ار  ناسنا  ماعط  اـت  دریذـپ  یم  ار  ناـسنا  توعد  هک  یـسک   ) هک تسا  هدـمآ  نم  ؤم  ماـعطا  تلیـضف 
((. 1481) دوش كاپ  شناهانگ  هدش و  ریزارس  شا  هناخ  رب  قزر  دوش  یم  بجوم  اریز  دراذگ  یم  یگرزب  تنم  هدننک 
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هدننک ماعطا  يارب  يونعم  ماعط  ندوب  ایهم 

زا دیامرف ، یم  وا  هب  یباسح  یب  ياهتیانع  هدنب  کچوک  ياهراک  رثا  رد  هک  تسا  دایز  شیوخ  ناگدنب  هب  شفطل  ردق  نآ  لاعتم  دـنوادخ 
لمحت نآ  اب  یلاوتم  بش  هس  رد  ریـسا  میتی و  نیکـسم و  هب  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  هناـصلاخ  ماـعطا  يارب  تهج  نیا 

دنک یم  روهظ  تشهب  رد  هک  تسا  هداد  ناشیا  هب  يدایز  ياهتراشب  نآ  رد  دنوادخ  هدش و  لزان  اهنآ  رب  یتا  له  هروس  یگنـسرگ ،  جـنر 
نآ هجرد  تیاهن  دـنچ  ره  دـشاب  یمن  رـصحنم  ناشیا  هب  یهلا ،  ياـه  هدـئام  نیا  هتبلا  دـشاب ، یمن  يداـع  ياـهکرد  نیا  اـب  روصت  لـباق  و 

داجـس ماما  تهج  نیا  زا  دوش ، یم  تیانع  زین  نارگید  هب  ناـشیا  دوجو  تکرب  هب  شرت  نییاـپ  تاـجرد  نکل  دـشاب  یم  ناـشیا  هب  صتخم 
ياه هویم  زا  ار  وا  دنوادخ  دنک  ماعطا  ار  ینم  ؤم  هک  یـسک  (، ) 1482  ) ۀنجلا رامث  نم  هللا  همعطا  انم  ؤم  معطا  نم  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع 
ریقف ناسنا  هب  تبـسن  هچ  دراد  ( 1483  ) تیمومع ماعطا  نیا  تسا ،  هدـمآ  تشهب  ماعط  زا  تاـیاور  یـضعب  رد  و  دـنک ) یم  ماـعطا  یتشهب 

تاـیاور زا  یـضعب  رد  و  تسا ،  رادروـخرب  ( 1484  ) تیزم زا  هتـشاد و  رارق  تیوـلوا  رد  نم  ؤـم  ریقف  ماـعطا  هتبلا  نم ،  ؤـم  ینغ  اـی  دـشاب 
بجوم زین  ءاـیحا  نیا  تسا ،  مدرم  یماـمت  ياـیحا  دـننام  نم  ؤم  ياـیحا  هک  تسا  هدـش  یفرعم  وا  ياـیحا  هلزنم  هب  نم  ؤم  ماـعطا  ( 1485)

اب ناوت  یم  هک  دوش  یم  مولعم  تسا  مالـسلا  مهیلع  همئا  ینارون  تانایب  زا  هشوگ  هک  تانایب  نیا  اب  دوش ، یم  هدـننک  ماعطا  يونعم  ياـیحا 
. درک مهارف  شیوخ  يارب  ار  یلاعت  قح  يونعم  يدام و  ماعطا  تابجوم  اه ، هنیمز  زا  یضعب  ندرک  مهارف 

دنوادخ فرط  زا  ناگنشت  بآ  هار  ندش  رپ  ۀعرتم  کیدل  امظلا  لهانم  و  مراهچ :  یس و  لصف 

دنوادخ هضافا  هب  ناگنشت  ندش  باریس 

اهنآ هب  تادوجوم  ياقب  هک  ار  يروما  شتینامحر  تیبوبر و  تفـص  ياضتقا  هب  لاعتم  دنوادخ  دـش  نایب  هتـشذگ  لصف  رد  هک  روط  نامه 
و دیامرف : یم  هک  هنوگ  نامه  دشاب  یم  هدنز  دوجوم  تایح  هیام  هک  تسا  بآ  اهنآ  نیرت  مزال  زا  یکی  دـنک ، یم  داجیا  دوش  یم  طوبرم 
 ، تاتابن دننام  تادوجوم  زا  یـضعب  هک  نیاربانب  میدرک )  داجیا  ار  هدـنز  دوجوم  ره  بآ  زا  و  (، ) 1486  ) یح یـش ء  لک  ءاملا  نم  انلعج 
یم باریس  اراوگ ، بآ  اب  فلتخم  ماسقا  هب  زین  ار  اه  نآ  دنراد ، زاین  بآ  هب  ءاقب  ثودح و  رد  هک  تسا  هدیرفآ  هنشت  ار  ناسنا  تاناویح و 

هتـشارفا اههوک -  ياهرگنل -  نیمز  رد  و  (، ) 1487) اتارف ءام  مکانیقـسا  وتاخماش  یـساور  اهیف  انلعج  و  دیامرف : یم  هک  روط  نامه  دنادرگ 
 (. میدناشون اراوگ  بآ  امش  هب  میداد و  رارق 

هنشت اترطف  ار  ناسنا  دنوادخ  اریز  تسا  ناسنا  یقیقح  تایح  هیام  هک  دشاب  یقیقح  بآ  هب  ندش  باریـس  روظنم  دیاش  زین  تمـسق  نیا  رد 
ییوج تقیقح  لیم  نتـسب  راک  هب  اب  دناوت  یم  هک  يروط  هب  دنک  یم  ءاقلا  وا  هب  يروما  هطـساو  هب  ار  قیاقح  تسا و  هدیرفآ  قیاقح  كرد 

. دهد یعقاو  تایح  هدرک و  باریس  اهنآ  اب  ار  شحور  دنوادخ  ات  هدش  لئان  قیاقح  نآ  هب  ، 

يرهاظ بآ  ندناشون  اب  یقیقح  بآ  ندیشون 

 ، تسا هدرک  هریخذ  ملاع  نیا  تادوجوم  يرهاظ  تایح  يارب  ملاـع  نیا  زا  یفلتخم  ياـهناکم  رد  ار  بآ  لاـعتم  دـنوادخ  هک  روط  ناـمه 
لوا هک  تسا  هدومرف  ررقم  دـنیامن  شـشوک  هنـشت  نم  ؤم  ناـسنا  ندرک  باریـس  تهج  رد  هک  ینینم  ؤم  يارب  شدوخ  دزن  ار  یقیقح  بآ 
دوخ يدوجو  تیفرظ  هزادـنا  هب  مادـک  ره  ار  قیاقح  لالز  بآ  هک  دـننک  یم  ادـیپ  تیلباق  سپـس  دـنوش و  یم  كاـپ  ناـهانگ  زا  ( 1488)
دنک باریـس  یگنـشت  زا  ار  ینم  ؤم  هک  یـسک  دـنا : هدومرف  مالـسلا  مهیلع  همئا  يدایز  ( 1489  ) تایاور رد  تهج  نیا  زا  دـننک  تفاـیرد 

 - مینـست زا  ماـج  نآ  هک  تسا  هدرک  ناـیب  کـشم  ار  نآ  رهم  ( 1490  ) يا هیآ  رد  و  دـنک ، یم  باریـس  هدز  رهم  یماـج  زا  ار  وا  دـنوادخ 
ندیشون زا  دارم  دیاش  و  دنـشون ، یم  نآ  زا  دنوادخ  هاگرد  نابرقم  هک  تسا  يا  همـشچ  نآ  تسا و  هدش  جوزمم  تشهب -  هبترم  نیرتالاب 
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دـناشون و یم  اهنآ  هب  ناـشیا  هب  هطاـحا  اـب  ناـشراگدرورپ  هک  دـشاب  (، 1491) اروهط ابارـش  مهبر  مهاقـسو  روهط  بارـش  موتخم ،  قـیحر 
نامه دـنبای  یم  ار  وا  هتفر و  رانک  اهنآ  بلق  هرهچ  زا  یلاعت  قح  زا  تلفغ  ياهباجح  دوش و  یم  یفخم  ياهکرـش  زا  ندـش  كاـپ  بجوم 

زین هتفرن و  یضیرم  نم  ؤم  تدایع  هب  هک  یـسک  هب  هک  دنک  یم  لقن  دنوادخ  لوق  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یتیاور  رد  هک  روط 
ماعط بآ و  وت  زا  مدـش و  ضیرم  نم   : ) هک دـنک  یم  باطخ  هدادـن ،  وا  هب  ناسنا  تسا و  هدرک  بلط  ماعط  بآ و  ناسنا  زا  هک  یـسک  هب 

دنوادخ يوش ؟  یمن  هنشت  هنـسرگ و  ضیرم و  وت  هک  دنک  یم  ضرع  دنوادخ  هب  يدادن ،  ماعط  بآ و  يدماین و  متدایع  هب  مدرک ،  بلط 
بآ و وا  هب  رگا  زین  و  یتفاـی ،  یم  وا  دزن  ارم  اـمتح  يدرک  یم  تداـیع  ار  وا  رگا  يدرکن و  شتداـیع  دـش ، ضیرم  نم  هدـنب  دـیامرف : یم 
، درک ییانتعا  یب  تسا  کچوک  رهاـظ  بسح  هب  هک  یبوخ  ياـهراک  هب  دـیابن  سپ  ((، 1492  ) یتفای یم  وا  دزن  ارم  اـعطق  يداد  یم  ماـعط 

. دوش یم  یحور  مهم  راثآ  بجوم  اریز 

دنوادخ زا  شیاتس  یلوبق  اعد و  تباجتسا  ياضاقت  یئاجر  ینطعا  یئانث و  لبقا  یئاعد و  بجتساف  مهللا  مجنپ :  یس و  لصف 

دنوادخ زا  شیاتس  یلوبق  اعد و  تباجتسا  ياضاقت 

نآ هک  دنک  یم  تیدحا  هاگرد  زا  ار  يرگید  ياضاقت  هفیرش  ترایز  نیا  رد  یساسا  دنلب و  رایسب  ياهاعد  زا  سپ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 
نآ تباجتسا ،  طیارش  لیصحت  اب  دیاب  هدنب  هراومه  هتبلا  تساه ،  هتساوخ  تباجتـسا  ياضاقت  نآ  نآ و  رد  ياهاعد  ریاس  رب  دراد  فارـشا 

دوجو رد  دنوادخ  رگید  تیانع  زاس  هنیمز  زین  طیارش  لیصحت  درادن و  ار  تباجتـسا  ناوت  وا  ریغ  هک  دنادب  دهاوخب و  لاعتم  دنوادخ  زا  ار 
، طیارـش نآ  نیرت  مهم  دوش و  رهاـظ  شدوجو  رد  وا  فرط  زا  هدـش ،  هتـساوخ  لاـمک  نآ  اـت  هدرک  لوـحتم  ار  وا  هک  دوـش  یم  شا  هدـنب 
 ، بابلالاولوا ياضاقت  نایب  زا  سپ  لاعتم  دنوادخ  هک  روط  نامه  تسا  نتشادرب  مدق  شریسم  رد  یعقاو و  لامک  نتـساوخ  زاین و  ساسحا 
وا رکذ  نم  مکنم  لماع  لمع  عیضاال  ینا  مهبر  مهل  باجتساف  دیامرف : یم  تسا و  هداد  ربخ  یطیارـش  هب  ندرک  دیقم  اب  ار  اهنآ  تباجتـسا 

نینچمه و  نز )...  ای  درم  زا  ار  امش  زا  یکی  لمع  منک  یمن  عیاض  نم  هک  درک  تباجتـسا  اهنآ  يارب  ناشراگدرورپ  سپ  ( ) 1493  ...) یثنا
هب دنچ  ره  دوشن  هانگ  هب  التبم  ات  دوب  هدرک  ار  اخیلز  رکم  زا  تاجن  ياضاقت  هک  مالسلا  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  فسوی  ترـضح  هب  تبـسن 

يارب سپـس  تساناد  ياونـش  دـنوادخ  اریز  دـنادرگرب  وا  زا  ار  ناشیا  رکم  درک و  تباجا  ار  وا  شراگدرورپ  : ) دـیامرف یم  دـتفیب ، نادـنز 
ياضاقت هب  تبسن  دنوادخ  و  (( 1494) دننکفیب نادنز  هب  ینامز  ات  ار  وا  هک  دـش  نایامن  اه  هناشن  ندـید  زا  دـعب  اخیلز -  نایفارطا  ناشیا - 

هک میریگ  یم  هجیتن  سپ  درک ، ناشلاح  لماش  اهنآ ، روصت  دح  زا  رتالاب  هب  ار  شتباجتسا  ردب ، گنج  رد  وا  زا  اهناملـسم  ( 1495  ) کمک
شبانج هب  تبسن  ار  شتافیصوت  هدرک و  وا  هب  تیانع  رظن  هک  دهاوخب  وا  زا  دشاب و  یلاعت  قح  شریذپ  یـضاقتم  هراومه  دیاب  نم  ؤم  هدنب 

، دبع يانث  دنچ  ره  اریز  دناسرب  هتـسب ،  دیما  نآ  هب  دشاب و  یم  شدزن  رد  هچنآ  هب  دنکن و  در  شمرک  دوج و  هاگرد  زا  ار  وا  دشاب و  اریذپ 
نوچ دوب ، دهاوخن  انث  فیـصوت ،  نآ  دشابن  شتیاهن  یب  مرک  اب  دنوادخ  شریذـپ  ات  نکل  دـشاب  یم  شیوخ  هزادـنا  هب  صقان و  فیعض و 
هیلع هلآ و  انیبن و  یلع  حون  ترـضح  نابز  زا  دنوادخ  هک  روط  نامه  درادن  وا  زج  ییاوءام  ءاجلم و  هدنب  تسا و  دنوادخ  هیحان  زا  زین  نآ 
يارب ار  یهوکــش  راـقو و  ارچ  (، ) 1496) اراـقو نوجرتـال هللا  مکل  اـم  هک :  دـیامرف  یم  ناـیب  ار  شیوـخ  هب  نتـسب  دـیما  هب  بیغرت  مالـسلا 

نیا زا  دعب  هک  ار  يدنمشزرا  دنلب و  رایسب  ياضاقت  ندش  هدروآرب  يارب  هنیمز  يا  هیحور  نینچ  نتشاد  اب  طقف  سپ  دیرادن ) دیما  دنوادخ ،
. درک ادیپ  ناوت  یم  دیآ ، یم 

ءایلوا اب  عامتجا  ياضاقت  مالسلا  مهیلع  نیسحلا  نسحلا و  همطاف و  یلع و  دمحم و  قحب  یئایلوا  نیب  ینیب و  عمجا  و  مشش :  یس و  لصف 
دنوادخ زا 
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یلاع تمه  نتشاد  هب  بیغرت 

ندیسر هب  نتشاد  یلاع  تمه  فده ،  هب  هناهاگآ  هجوت  زا  سپ  تسا ،  مزال  ناسنا  يارب  لماکت  ریسم  رد  هک  يزیچ  نیرت  یساسا  نیلوا و 
نآ عناوم  عفر  طیارش و  لیصحت  رد  هدرک و  راومه  ار  هار  ریسم  بلق  توق  اب  ات  دنک  یم  داجیا  ناسنا  دوجو  رد  دیما  نآ ،  هک  تسا  نآ  هب 

یمن ریـسم  رد  نداتفا  هب  قفوم  زگره  درادـن  ار  فدـه  نآ  هب  ندیـسر  ناوت  هک  دـشاب  هتـشاد  يوق  نامگ  ای  رواب  ناسنا  رگا  دـشاب و  اشوک 
یم وا  نتـساوخ  تمه و  نتـشاد  هب  ناسنا  ندوب  ناسنا  (، ) 1497  ) هتینقبـال هتمهب  ءرملا  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  تهج  نیا  زا  دوش ،

ششزرا دشاب  فیرـش  شتمه  هک  یـسک  (، ) 1498  ) هتمیق تمظع  هتمه  تفرـش  نم  دـیامرف : یم  زین  و  تـسین )  هیامرـس  لاـم و  هـب  دـشاب 
(، 1499  ) هانم كردی  مل  هناحبـس  هللادـنع  ام  همه  نکی  مل  نم  دـیامرف : یم  نیعم  ار  تمه  تفارـش  كالم  رگید  نایب  رد  و  تسا )  گرزب 
ار اهتمه  نیرتهب  ( 1500) رگید نخس  رد  و  دسر ) یمن  شیوزرآ  هب  دشابن  تسا  ناحبـس  دنوادخ  دزن  هچنآ  هب  تبـسن  شتمه  هک  یـسک  )

. اهالعا ممهلا  ریخ  تسا :  هدومرف  یفرعم  اهنآ  نیرتالاب 

نیقداص اب  ندوب  هب  دنوادخ  شرافس 

تـسا هدرک  یناسک  اب  لماک ،  روط  هب  یهارمه  هب  رما  لاعتم  دنوادخ  هکلب  دشاب  هتـشاد  یگدـنز  رد  یلاع  تمه  دـناوت  یم  طقف  هن  ناسنا 
زا مه  یناسفن و  فاصوا  قالخا و  تهج  زا  مه  شنیب و  داقتعا و  تهج  زا  مه  دـنا  هدرک  قبطنم  تیعقاو  اب  دوجو  مامتب  ار  دوخ  ناشیا  هک 

دیشاب هتشاد  اوقت  نینم ،  ؤم  يا  (، ) 1501  ) نیقداصلا عم  اونوک  هللا و  اوقتا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  دیامرف : یم  هک  اجنآ  لمع ،  رادرک و  تهج 
هدرک یلاعت  قح  اـب  تفلاـخم  زا  يراد  نتـشیوخ  اوقت و  هب  رما  نینم  ؤم  هب  باـطخ  زا  سپ  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  دیـشاب ) هدوب  نیقداـص  اـب  و 

هب تیعقاو  اب  قبطنم  قداص و  اوقت  ناـمیا و  یهاـگ  تسا  نکمم  هک  تسا  نآ  رگناـیب  نیا  هک  تسا  هدومن  نیقداـص  اـب  ندوب  هب  رما  سپس 
اب ناشیدوجو  داعبا  رد  نارگید  قیبطت  نازیم  دنراد و  قلطم  قدص  يدوجو  داعبا  یمامت  رد  هک  دنوش  یم  ادیپ  یناسک  دشابن و  لماک  روط 
اب ار  دوخ  دیاب  دنک  یم  قیبطت  تقلخ  زا  یعقاو  فدـه  اب  شیدوجو  داعبا  رادـقم  هچ  هک  دـمهفب  دـهاوخب  سک  ره  دـندرگ و  یم  تیعقاو 

ناشیا اـب  هجرد  ناـمه  هب  هدوب  قبطنم  يا  هجرد  ره  هب  و  دوش ، قبطنم  دـناوت  یم  دوبن  قبطنم  ـالماک  رگا  هک  دـنک  قیبطت  دجنـسب و  ناـشیا 
بذـک لطاب و  اب  ناشدوجو  ات  دـنک  ادـیپ  هار  هک  دنتـشاذگن  و  ( 1502) درادـن هار  اهنآ  هب  ناطیـش  هک  دنتـسه  یناسک  ناشیا  دراد ، تیعم 

یسک و  دنشاب ، یم  یفارحنا  لاعفا  قالخا و  تاداقتعا و  ياهیگدولآ  زا  ناگدش  كاپ  و  مال )  حتفب   ) نیـصلخم نامه  ناشیا  دوش و  هارمه 
یلع تهج  نیا  زا  دشاب  مدرم  مومع  زا  ریغ  شتانکس  تاکرح و  ات  دشاب  هتـشاد  یلاع  یتمه  دیاب  دشاب  هتـشاد  تیعم  ناشیا  اب  دهاوخب  هک 

: دیامرف یم  زین  و  دشاب ) یلاع  شتمه  هک  یسک  لد  اهلد ، نیرت  جنررپ  (، ) 1503  ) هتمه تلع  نم  ابلق  سانلا  بعتا  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع 
هیلع یلع  هاگدید  زا  ییابیز  هک  تسا  مولعم  هتبلا  دـهد ) یم  ربخ  تمه  یگرزب  زا  ابیز  راک  (، ) 1504  ) همهلا ولع  نع  یبنی  لیمجلا  لعفلا 

اب ار  دوخ  يدوجو  داعبا  یمامت  هک  دنتـسه  یناسک  نیقداص  و  دـشاب ، قبطنم  یلاعت  قح  هتـساوخ  روتـسد و  اب  هک  تسا  يراک  نآ  مالـسلا 
یمن مالــسلا  مـهیلع  شمارگ  تـیب  لـها  مرکا و  ربماـیپ  زج  یــسک  ناـشیا  دــنا و  هدرک  قـبطنم  ـالماک  یلاــعت  قـح  ياــضر  هتــساوخ و 

(1505 .) دنشاب

نآ بتارم  ءایلوا و  اب  عامتجا  يانعم 

لاعتم دنوادخ  اب  یتسرپرس  تیالو و  یتسود و  هطبار  هک  دنتسه  یناسک  ءایلوا  زا  دارم  هک  دوش  یم  نشور  هدش ،  رکذ  بلاطم  هب  هجوت  اب 
ناسنا دوجو  زا  تاذلاب  دوصقم  هک  یتیعم  نآ  دریگ ، تروص  ناشیا  اب  تیعم  دـنراد  تیلباق  هک  دنتـسه  هورگ  نیا  اهنت  دـنا و  هدرک  رارقرب 
نکلو نوقتملا  الا  ؤایلوا ه  نا  دـیامرف : یم  هک  روط  نامه  دـش  قحلم  ناشیا  هب  ناوتب  ات  درک  رارقرب  يا  هطبار  نینچ  ناشیا  اـب  دـیاب  تسا و 
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هطبار نینچ  دـنوادخ  تهج  نیا  زا  دـنناد ) یمن  مدرم  رتـشیب  نـکلو  دنـشاب  یمن  نـیقتم  زج  دـنوادخ  ءاـیلوا  (، ) 1506  ) نوملعیـال مهرثکا 
نم ؤم  ناـنز  نادرم و  و  (، ) 1507  ) ضعب ءاـیلوا  مهـضعب  تاـنم  ؤملا  نونم و  ؤملا  و  تسا :  هدومرف  هدرک و  رارقرب  نینم  ؤم  نیب  ار  یتیـالو 

ياـضاقت ياـنعم  و  دوش ، ققحم  گرزب  ( 1508  ) يراگتـسر یهلا و  تیاضر  هب  ندیـسر  هنیمز  اـت  دنـشاب ) یم  رگید  یـضعب  یلو  یـضعب 
ار نآ  زین  ناسنا  دـنا  هدرک  ادـیپ  یلاعت  قح  زا  ضحم  تعاطا  هطـساو  هب  ناشیا  هک  ار  یبرق  ماقم  هک  تسا  نیمه  ءایلوا  اب  رـشح  عاـمتجا و 
هب قاحلا  ناسنا  هک  دـنا  هتـساوخ  تسا  توافتم  برق  تاجرد  رد  زین  ءایلوا  تاـماقم  نوچ  دوش و  لـئان  یهلا  ياـهتمارک  هب  دـنک و  كرد 

ترـضح اب  ینزریپ  ياـضاقت  رد  هک  روط  ناـمه  تسا  رـسیم  يراـک  نینچ  وا  يارب  اریز  دـنک  بلط  لاـعتم  دـنوادخ  زا  ار  نآ  یلعا  هجرد 
ات دوب  مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  ربق  بلط  رد  ترضح  نآ  هک  یماگنه   ) داتفا قافتا  یبلطم  نینچ  مالسلا  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  یـسوم 

دندروآ و ار  نزریپ  نآ  درادن ، عالطا  انیبان  ریگنیمز  ینزریپ  زج  ربق  زا  یسک  دنتفگ : ناشیا  هب  دنک ، لقتنم  ماش  هب  دنوادخ  رما  هب  ار  شندب 
ار میناوج  و  یهد ،  افـش  ار  میاـهاپ  یهدـب :  نم  هب  زیچ  راـهچ  هکنیا  اـت  میوگ  یمن  درک : ضرع  تساوـخ ،  ار  ربـق  یناـشن  وا  زا  ترـضح 

دنوادخ دمآ  نارگ  ترـضح  نآ  رب  اضاقت  نیا  یهد ،  رارق  تشهب  رد  تا )  هجرد  رد   ) تدوخ اب  ارم  ینادرگرب و  ار  ممـشچ  ینادرگرب و 
لوسر زا  زین  ییاضاقت  نینچ  هب  بیغرت  و  (( 1509  ) تسا نم  هدهع  هب  نآ  اریز  هدـب  وا  هب  دومن  لا  ؤس  وت  زا  هک  ار  هچنآ  درک : یحو  وا  هب 

نامه ارچ  : ) دندومرف ترـضح  نآ  درک ، بلط  ار  يزیچ  ترـضح  نآ  زا  یـصخش  هک  یتقو  نآ  تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
رد مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  و  (( 1510) دینک یمن  اضاقت  امـش  درک  اضاقت  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  زا  یلیئارـسا  ینب  نزریپ  هک  روط 

تایاور و  (( 1511  ) نک عـمج  شنادـناخ  لوـسر و  ترـضح  نم و  نیب  ایادـخ ،  : ) مینک ضرع  هک  دـهد  یم  داـی  اـم  هب  هزمحوـبا  ياـعد 
رد دیامرف : یم  اهنآ  زا  یضعب  رد  دنتسه و  ناشیا  اب  ترخآ  رد  مالسلا  مهیلع  همئا  صلاخ  نایعیـش  هک  دنک  یم  تلالد  زین  يدایز  ( 1512)

مالسلا مهیلع  ناشیا  نوچ  تسا  یبتارم  ياراد  زین  ناشیا  هب  ندش  قحلم  هک  دنک  یم  تیاکح  ریبعت  فالتخا  نیا  هک  دنراد ، رارق  ام  هجرد 
اعقاو يا ،  هجرد  ره  رد  ناشیا  اب  ندش  عمج  دنز و  یمن  ررض  ناشیا  تقیقح  تدحو  هب  هک  يا  هنوگ  هب  دنشاب  یم  يددعتم  بتارم  ياراد 
ادـخ لوسر  اب  ناشمارگ  تیب  لها  راوگرزب و  ود  نیا  ندـش  عمج  ( 1513  ) ياضاقت زین  مالـسلا  هیلع  یلع  دنک ، یم  قدـص  ناشیا  اب  ندوب 

. دشاب یمن  رت  نییاپ  تاجرد  اب  سایق  لباق  هک  تسا  ترضح  نآ  یقیقح  ماقم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

مالسلا مهیلع  همئا  نداد  رارق  هطساو 

دنناوت یمن  دنتـسه  دودـحم  نوچ  یفرط  زا  دـننک و  یم  تفایرد  ار  نآ  نوئـش  یتسه و  ضیف  یلاعت  قح  زا  تادوجوم  یمامت  هک  اجنآ  زا 
طیاسو نیا  دنک ، يراج  ار  ضیف  اهنآ  هطـساو  هب  ات  تسا  هدومرف  داجیا  ار  یطئاسو  دنوادخ  سپ  دننک  تفایرد  ضیف  وا  زا  هطـساو  نودـب 

حالطـصا هب  دوـجوم  نیا  دراد ، ار  دـنوادخ  زا  هطـساو  نودـب  رودـص  ناوـت  يدوـجو  هبترم  رظن  زا  نآ  هک  دوـش  یم  یهتنم  يا  هطـساو  هب 
دشاب یم  دحتم  مالـسلا  مهیلع  همئا  رون  اب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رون  تایاور  ریبعت  هب  دوش و  یم  هدیمان  لوا  رداص  هفـسالف 

هللا یلـص  ادخ  لوسر  زا  رباج  یتیاور  رد  دوش -  یم  رکذ  یتایاور  هنومن  ناونع  هب  تسا  فلتخم  ددعتم و  نوچ  تایاور  تسا -  هدش  نایب 
درک قلخ  ار  نآ  دنوادخ  رباج ، يا  وت  یبن  رون  دنیامرف : یم  ترـضح  تسیچ ؟  لاعتم  دنوادخ  تقلخ  نیلوا  : ) دـنک یم  لا  ؤس  هلآ  هیلع و 

دنوادخ هک  ار  يزیچ  نیلوا  : ) دـنک یم  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رباج  رگید  تیاور  رد  (( 1514) درک قـلخ  نآ  زا  ار  يریخ  ره  سپس 
؟  تسیچ حابشا  دنک : یم  لا  ؤس  دندوب  دنوادخ  دزن  يرون  حبش  هک  دنشاب  یم  شا  هدش  تیاده  هدننک  تیاده  ترتع  دمحم و  درک  قلخ 

هکنآ هصالخ  ((. 1515) دندش یم  دییءات  دشاب  سدقلا  حور  هک  حور  کی  هب  و  دندوب ، حور  نودب  ینارون  ياهندب  رون ، هیاس  دیامرف : یم 
تقیقح نآ  هک  تسا  هدش  رداص  مالـسلا  مهیلع  همئا  مرکا و  یبن  تقیقح  هطـساوب  لاعتم  دـنوادخ  زا  يدامریغ  يدام و  زا  معا  تادوجوم 
هـضافا رد  هطـساو  هکئالم  ملاع  نیا  تایـصوصخ  ظاحل  هب  دـنچ  ره  تسا  رترب  هکئالم  زا  یتح  دـشاب  یم  دـنوادخ  تاقولخم  یمامت  قوف 

نکل دـننک  یم  ضیف  بسک  اهنآ  زا  يدام  دوجو  ظاحل  هب  مالـسلا  مهیلع  همئا  مرکا و  ربمایپ  یتح  دنـشاب  یم  دـنوادخ  بناج  زا  تاضویف 
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دراد یتاراشا  نآ  نوئـش  یتسه و  رد  تطاسو  هب  میرک  نآرق  دـنریگ ، یم  ضیف  ناشیا  راونا  زا  هکئـالم  تقیقح ،  بسح  هب  لاـح  نیع  رد 
هکئالم هک  طیاسو  هطـساو  هب  ار  هضافا  نیا  نکل  تسا  ( 1516  ) ینءاش رد  يزور  ره  هضافا و  رد  هراومه  هکنیا  اب  دـنوادخ  هک  ینعم  نیاب 

ملاع نیا  تادوجوم  هب  دـنریگ و  یم  ار  ضیف  مالـسلا  مهیلع  همئا  تقیقح  زا  هکئالم  هرتاوتم  تایاور  هظحـالم  هب  دـنک و  یم  زاربا  دنـشاب 
(1517) ربدم ار  دوخ  هکنیا  اب  دنوادخ  هنومن  ناونع  هب  دـننک . یم  ءاطعا  يرـشب ،  هبنج  تهج  زا  مالـسلا  مهیلع  همئا  مرکا و  ربمایپ  هب  یتح 

(1520  .) نتفرگ ناج  و  ( 1519  ) یحو لازنا  هبنج  رد  نینچمه  دنک و  یم  یفرعم  زین  ار  ( 1518  ) یناربدم دنک  یم  یفرعم  ملاع 
نیا دیاب  یهلا ،  نارکیب  همشچرس  زا  تاضویف  نتفرگ  رد  هک  درک  هجوت  دیاب  یلاعت ،  قح  زا  تالامک  روهظ  هوحن  رد  هاتوک  تانایب  نیا  اب 

راکنا تقیقح  رد  دوش و  ام  لاح  لماش  یهلا  ياهتیانع  اـت  تشاد  ناـشیا  تطاـسو  هب  رارقا  داد و  رارق  هطـساو  ار  یتسه  رد  هیلاـع  طـیاسو 
نآ زا  رتدودحم  صقان و  ام  نوچ  دنک  یمن  هضافا  هطـساو  نودب  دنوادخ  اریز  تسا  یقیقح  دـیحوت  راکنا  ناشیا ،  تطاسو  یلمع  ای  یبلق 

مسا و هدـش  هتـساوخ  یلامک  ره  رد  تهج  نیا  زا  مینک ،  ضیف  بلط  ای  هتفرگ  ضیف  قلطم  لاـمک  نآ  زا  هطـساو  نودـب  میناوتب  هک  میتسه 
هک روط  نامه  مقتنم ،  تفص  هب  هن  میناوخب  تیقزار  هب  ار  وا  میهاوخ  یم  قزر  الثم  میهد  رارق  یهلا  هاگرد  هطساو  ار  نآ  هب  طوبرم  تفص 
هک تسا  یهاتوک  نایب  کـی  نیا  تسا  هدـش  هداد  قیمع  هجوت  هتکن  نیا  هب  نآرق  رد  اـی  مالـسلا  مهیلع  همئا  فرط  زا  هدیـسر  ياـهاعد  رد 

تباجا هب  ات  داد  رارق  یهلا  هاگرد  هطـساو  ار  طیاسو  نیا  دـیاب  يونعم  يدام و  بهاوم  هب  ندیـسر  رد  نیاربانب  دراد -  مزال  یباتک  شدوخ 
نیا هک  دوش  باجتـسم  ناتیاعد  ات  دـیتسرفب  وا  لآ  دـمحم و  رب  تاولـص  ندرک  اعد  زا  لبق  ( 1521) دـنا هدومرف  تهج  نیا  زا  دوش  نورقم 

هب زین  میرک  نآرق  نامدوخ و  يارب  ناشیا  قیرط  زا  تسا  تمحر  ( 1522  ) بلط تقیقح  رد  ناشیا  رب  دـنوادخ  زا  تمحر  بلط  تاولص و 
ار ادخ  نینم ؛  ؤم  يا  (، ) 1523  ) نوحلفت مکلعل  هلیبس  یف  اودهاج  ۀلیسولا و  هیلا  اوغتبا  هللا و  اوقتا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  دیامرف : یم  نینم  ؤم 
(1524  ) هکئالم رب  مه  ناشیا ،  تهج  نیا  زا  دیوش ) راگتـسر  دیاش  دینک  هدهاجم  شهار  رد  دـییوجب و  وا  يوس  هب  هلیـسو  دـینک و  ظفح 

ناشیا تیالو  هب  دندوب  رومءام  لاعتم  دنوادخ  فرط  زا  مالـسلا  مهیلع  ءایبنا  ببـس  نیا  هب  و  مالـسلا ،  مهیلع  ءایبنا  رب  مه  دنراد و  تلیـضف 
، دـنهد رارق  یهلا  تاضویف  ياطعا  اهنآ و  عفر  رد  هطـساو  ار  ناشیا  هدـش و  ( 1526  ) لسوتم ناشیا  هب  تالکـشم  رد  و  ( 1525) دننک رارقا 

نیا دیاب  یهلا  گرزب  يایبنا  یتقو  نیاربانب 
ام هب  ناشیا  تایانع  ات  میهد  ماجنا  ار  لمع  نیا  رتشیب  دیاب  میتسه  نامیا  زا  یفیعض  بتارم  رد  هک  ام  دندرک ، یم  ار  راک  نیا  دنشاب و  هنوگ 

هنومن باب  زا  تسا و  هدـش  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  يدایز  تاشرافـس  عوضوم  نیا  رد  مینک ،  ادـیپ  ار  ناشیا  اـب  تیعم  میناوتب  دوش و  رتشیب 
هطساو هب  (، ) 1527) رارسلا نع  مترجفا  انب  و  ءایلعلا ، ةورذ  متمنست  و  ءاملظلا ، یف  متیدتها  انب  هک :  مینک  یم  لقن  ار  مالسلا  هیلع  یلع  مالک 

فلتخم روما  رد  رگا  سپ  دیدیرد )... اهیکیرات  زا  ار  اه  هدرپ  ام  هطساو  هب  دندومیپ و  ار  لامک )   ) يالاب هلق  دیدش و  تیاده  اهتملظ  رد  ام 
 . میشاب هتشاد  ار  ناشیا  اب  عامتجا  ترخآ و  ملاع  رد  تاجن  دیما  میناوت  یم  میوش  لسوتم  ناشیا  هب 

ندوب وزرآ  دیما و  تیاهن  اهتمعن و  تسرپرس  ياوثم  یبلقنم و  یف  يانم  ۀیاغ  یئاجر و  یهتنم  یئامعن و  یلو  کنا  متفه :  یـس و  لصف 
دنوادخ

اهتمعن هب  تبسن  دنوادخ  يرادمامز 

یلاعت قح  یتسرپرـس  طلـست و  تحت  رد  ائاقب  اثودـح و  تادوجوم  هیدوجو  نوئـش  یمامت  هک  دوش  یم  نشور  هتـشذگ  تانایب  هب  هجوت  اب 
وا نوئش  عیمج  ات  دراد  ار  يا  هژیو  یتسرپرـس  ياضاقت  نآ  تسا و  رادروخرب  يدوجو  يالاب  هبترم  کی  زا  هک  ناسنا  اصوصخم  دراد  رارق 

یلو و وا  هکنیا  ات  داد  رارق  وا  یتسرپرـس  تحت  رد  ار  دوخ  دـیاب  تسا  لاعتم  دـنوادخ  وا  تسرپرـس  اـهنت  هکنیا  هب  داـقتعا  اـب  دوش و  هرادا 
نیذلا یلو  هللا  دـیامرف : یم  هک  روط  نامه  دروآ  نوریب  تسا  قلطم  رون  هک  شدوخ  يوس  هب  اهتملظ  زا  دوش و  صاخ  روط  هب  ام  تسرپرس 
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هتبلا دنادرگ ) یم  جراخ  رون  يوسب  اهیکیرات  زا  ار  ناشیا  هک  تسا  نینم  ؤم  یلو  دنوادخ  (، ) 1528) رونلا یلا  تاملظلا  نم  مهجرخی  اونمآ 
یعیرشت ینیوکت و  روما  رد  ناشیا  نداد  رارق  تسرپرس  یهلا و  يایلوا  یتسرپرس  هب  داقتعا  اب  درادن  تافانم  یلاعت  قح  یتسرپرس  هب  داقتعا 

رهظم ناـشیا  تیـالو  تقیقح  رد  تسا و  هداد  رارق  اـم  یلو  ار  ناـشیا  هک  تسوا  تسا و  دـنوادخ  تیـالو  لوـط  رد  ناـشیا  تیـالو  اریز  ، 
(، 1529  ) مهـسفنا نم  نینم  ؤملاب  یلوا  یبنلا  دیامرف : یم  تهج  نیا  زا  دنرادن ، تادوجوم  رب  یتیالو  القتـسم  دوخ  زا  تسا و  یهلا  تیالو 

نومیقی اونمآ  نیذـلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  اـمنا  دـیامرف : یم  زین  و  ناـشدوخ )-  رب  ناـشیا -  دوخ  زا  نینم  ؤـم  هب  تسا  رتراوازـس  ربماـیپ  )
یم زامن  هک  دنتسه  ینینم  ؤم  شلوسر و  ادخ و  طقف  امش  رادمامز  تسرپرس و  یتسارب  (، ) 1530  ) نوعکار مه  ةاکزلا و  نوت  ؤی  ةالصلا و 

بلاطیبا نب  یلع  هیآ  رد  نینم  ؤم  زا  دارم  تنـس  لها  هعیـش و  ( 1531  ) تایاور حیرـصت  هب  و  دنهد ) یم  تاکز  عوکر  لاح  رد  دـنناوخ و 
هنومن زین  شئایلوا  اب  عامتجا  و  دنک ، یم  روهظ  شئایلوا  هار  زا  نآ  هک  تسا  دنوادخ  يارب  هیتاذ  هقلطم  تیالو  سپ  دشاب . یم  مالسلا  هیلع 

. دشاب یم  ام  رد  شئایلوا  شدوخ و  هصاخ  تیالو  روهظ  زا  يا 
یم هزرابم  نآ  اب  يدیحوت  نایدا  و  ( 1532  ) مالسا هک  لاعتم ،  دنوادخ  ریغ  نتفرگ  یلو  رد  تسا  نیکرـشم  داقتعا  زا  ریغ  تقیقح ،  نیا  و 

یعون میرک  نآرق  تهج  نیا  زا  دراد ، تافانم  تیالو  رد  دیحوت  اب  هک  تسا  دـنوادخ  ریغ  تیالو  رد  لالقتـسا  ناشیا ،  داقتعا  اریز  دـننک ،
رد زین  نیا  هک  دـنک ، یم  تاـبثا  نینم ،  ؤم  ریغ  هب  تبـسن  ( 1534  ) ناطیش يارب  رگیدکی و  هب  تبـسن  ( 1533  ) نیملاظ يارب  ار  تیـالو  زا 

. دشاب یم  یهلا  تیالو  لوط 

دنوادخ ندوب  وزرآ  دیما و  تیاهن 

هب ندوب  راودـیما  اـهنآ و  هب  تبـسن  نتـشاد  وزرآ  تـالامک  بسک  فرط  هب  دوخ  كرحم  اـهنت  هک  میباـی  یم  شیوـخ  دوـجو  رد  تقد  اـب 
دنز و یمن  رس  وا  زا  یلامکتـسا  تکرح  چیه  دوش ، هتفرگ  ناسنا  زا  تلاح  هزیگنا و  ود  نیا  رگا  هک  ریـسم ، نیا  رد  تسا  شیوخ  تیقفوم 

لصاح ام  يارب  شمارآ  میسرت  نآ  هب  یتقو  ات  هک  تسام  دیما  وزرآ و  دروم  قلطم ،  لامک  هب  ندیسر  هک  میبای  یم  مینک  تقد  رتشیب  یتقو 
قلطم و لامک  اب  طابترا  سپ  میتسه ،  دودـحم  لاـمک  نآ  دودـحم و  لاـمک  نیا  زا  لوحت  رییغت و  وپاـکت و  لاـح  رد  هراومه  دوش و  یمن 
(، 1535  ) بولقلا نئمطت  هللا  رکذب  الا  دیامرف : یم  میرک  نآرق  هک  روط  نامه  دشاب  یم  ناسنا  تقیقح  شخب  شمارآ  اهنت  لاعتم  دـنوادخ 

دوش وا  دیما  وزرآ و  اهنت  قلطم  لامک  هب  ندیـسر  هک  دوش  یم  بجوم  طابترا  نیا  دریگ ) یم  مارآ  اهلد  دنوادخ  دای  اب  طقف  دیـشاب  هاگآ  )
و (، ) 1536  ) یهتنملا کبر  یلا  نا  و  دـیامرف : یم  تهج  نیا  زا  قلطم  لامک  هب  لوصح  يارب  دوش  يرازبا  دودـحم  تـالامک  اـب  طاـبترا  و 

 ، تسا هتسناد  وا  يوس  هب  طقف  ار  تشگزاب  رگید  تایآ  رد  و  دشاب ) یم  تراگدرورپ  يوس  هب  تیاغ  تیاهن و  هکنیا 
رد مه  یلاعت  قح  هب  تبـسن  يدنموزرآ  نیا  دندرگ ) یمرب  دنوادخ  يوس  هب  طقف  روما  هک  دیـشاب  هاگآ  ( ) 1537 ،) رومالا ریصت  هللا  یلا  الا 
ای دمهفب  يدوجوم  هچ  تسا  قلطم  لاعتم ،  دنوادخ  ندوب  تشگزاب  لحم  تیاهن و  نینچمه  رگید و  ملاع  رد  مه  تسا و  ققحم  ملاع  نیا 

زور (، ) یـش ء(1538 مهنم  هللا  یلع  یفخیـال  نوزراـب  مه  موی  دـیامرف : یم  نآرق  تسا ،  تقیقح  نیا  روـهظ  زور  تماـیق  زور  نکل  ریخ ،
تروص هب  ام  يارب  هک  ییاهزیچ  یماـمت  و  تسین )  یفخم  ادـخ  يارب  ناـشیا  زا  يزیچ  هک  يا  هنوگ  هب  دـنوش  یم  راکـشآ  ناـشیا  تماـیق 

تسا هدوبن  شتیاهن  دیما و  وزرآ و  لاعتم  دنوادخ  زج  هک  دوش  یم  مولعم  هدش و  هتشادرب  بلق  مشچ  ولج  زا  درک ، یم  هولج  دیما  وزرآ و 
مکءاعفـش مکعم  يرن  ام  مکروهظ و  ءارو  مکانلوخ  اـم  متکرت  ةرم و  لوا  مکاـنقلخ  اـمک  يدارف  اـنومتئج  دـقل  و  دـیامرف : یم  میرک  نآرق 

يروط نامه  دـییآ  یم  ام  دزن  اهنت  قیقحتب  و  (، ) 1539  ) نومعزت متنک  ام  مکنع  لضو  مکنیب  عطقت  دقل  ءاکرـش  مکیف  مهنا  متمعز  نیذـلا 
لایخ هک  ار  یناعیفش  مینیب  یمن  امـش  اب  و  دینک ، یم  اهر  دوخ  رـس  تشپ  میداد  امـش  هب  هک  ار  هچنآ  و  میدیرفآ ،  ار  امـش  راب  نیتسخن  هک 

زا دـیتسه -  امـش  نادوبعم  دـیدرک -  یم  نامگ  هک  ار  هچنآ  دوش و  یم  عطق  امـش  ياهدـنویپ  قیقحتب  دـیتسه ، امـش  کیرـش  دـیدرک  یم 
ییاهن لامک  نآ  هب  تبسن  هدرک و  ادیپ  هبنت  ملاع  نیا  رد  هک  دنوش  یم  دنم  هرهب  قیاقح  نیا  روهظ  زا  یناسک  طقف  و  دوش ) یم  مگ  ناتدزن 
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زا هک  دنشاب  هتشاد  سرت  تسا و  یهلا  دودح  ظفح  نامه  هک  دننک  لمع  نآ  ياضتقم  هب  دنیامن و  شتمظع  هب  هجوت  هدرک و  ادیپ  یهاگآ 
اهاهتنم کبر  یلا  اهارکذ  نم  تنا  میف  اهاسرم  نایا  ۀعاسلا  نع  کنولءاسی  دـیامرف : یم  هنیمز  نیا  رد  میرک  نآرق  دـنوشن  جراخ  دـح  نیا 

يروآدای هب  تبـسن  يراد  راک  هچ  دوش ، یم  عقاو  یتقو  هچ  تماـیق  زور  هک  دـننک  یم  لا  ؤس  وت  زا  (، ) 1540  ) اهاشخی نم  رذنم  تنا  امنا 
دنوادـخ زا  هکنیا  اب  سپ  دنـسرت ) یم  نآ  زا  هک  تسا  یناسک  ندـناسرت  طقف  وت  راـک  دـشاب ، یم  تراـگدرورپ  يوس  هب  نآ  ياـهتنا  نآ ، 

ندـیمهف و يارب  عامتجا  نیا  نکل  تسا  ناسنا  تداعـس  اهنت  رما  نیا  دـنک و  عمج  ناشیا  ام و  نیب  هک  میهاوخ  یم  شئاـیلوا  قح  هب  لاـعتم 
هک تسا  یتقیقح  نامه  نیا  ترخآ ،  ایند و  رد  تسا  ناسنا  يوزرآ  دیما و  تیاهن  قلطم و  یلو  دنوادخ  هک  تسا  تقیقح  نیا  هب  ندیسر 

. دندرک یم  توعد  نآ  هب  ناشتانایب  رد  ءایلوا  ءایبنا و 

دنوادخ ندوب  یلوم  یگرزب و  هب  رارقا  يالوم  يدیس و  یهلا و  تنا  متفه :  یس و  لصف 

تیدوبعم هب  دنوادخ  هب  باطخ  يانعم 

دنراد لاعتم  دـنوادخ  تیدوبعم  هب  رارقا  هناهاگآریغ  ای  هناهاگآ  تادوجوم  یمامت  هک  میـسر  یم  تقیقح  نیا  هب  ینآرق  تایآ  هب  هجوت  اب 
هنومن ناونع  هب  دـنراد ، تساهنآ  هب  طیحم  اهنآ و  اب  هک  وا  ربارب  رد  طقف  يدوجو  عوضخ  وا ، هب  تبـسن  دوخ  يدوجو  رقف  هب  هجوت  اـب  اریز 
هکنیا رگم  تسین  نیمز  اهنامـسآ و  رد  يدوجوم  چـیه  (، ) 1541) ادـبع نمحرلا  یتآ  الا  ضرالا  تاومـسلا و  یف  نم  لک  نا  دـیامرف : یم 

هب لماک  روط  هب  دنوادخ  هب  تبـسن  هناهاگآ  یگدنب  تیفرظ  ملاع ،  نیا  تادوجوم  نایم  رد  هک  تسا  ناسنا  نیا  نکل  دشاب ) یم  ادخ  هدنب 
هدش یفرعم  اهنآ  هب  هدش و  هداد  رارق  ناشنایم  رد  زین  یگدـنب  لماک  ياهوگلا  تسا و  هدـش  رما  وا ، هب  زین  نآ  قباطم  تسا و  هدـش  هداد  وا 
نیا ینعم  دـیاش  و  دـنک -  راـهظا  ار  نآ  دـیاب  مه  ـالمع  دـنچ  ره  دـنک -  یگدـنب  هب  رارقا  هراومه  هک  تسا  راوازـس  تهج  نیا  زا  تسا ، 

تسوت یگدنب  ( 1542  ) قح هک  روط  نآ  تیدوبعم  نیا  ياـضتقم  هب  نم  نکل  یتـسه  نم  قلطم  دوبعم  وت  دـنچ  ره  هک  دـشاب  نیا  باـطخ 
یحور سنا  مهاوخ  یم  رارقا  نیا  اب  لاح  نیع  رد  یلو  ما ،  هدوب  لفاغ  هتـشادن و  هجوت  ما  هیدوجو  نوئـش  یمامت  رد  نآ  هب  هدرکن و  لمع 

رد تهج  نیا  زا  ینک ،  تباجا  ار  میاه  هتـساوخ  يریذـپب و  رهاظ  تروص  هب  دـنچ  ره  یگدـنب  هب  ارم  وت  ات  منک  وت  هب  یکیدزن  ساـسحا  و 
 . تسا هدمآ  دایز  يدعب  ظافلا  ظفل و  نیا  اهاعد 

دنوادخ یتسرپرس  تدایس و  هب  رارقا 

یگرزب تمظع و  ربارب  رد  هک  دنامهف  یم  ناسنا  هب  اریز  تسا  رادروخرب  یصاخ  يایازم  زا  لاعتم ،  دنوادخ  یتسرپرـس  یگرزب و  هب  هجوت 
رب ار  وا  یگرزب  مزاول  هدرک و  ناعذا  دوخ  تلذ  تراقح و  هب  ات  دـیامنب  دوخ  یکچوک  تمظع و  نیا  هب  رارقا  دـیاب  تسا و  ریقح  شیالوم 

بلط شیوخ  يارب  موهوم  تمظع  راهظا  زا  مرادن و  دوخ  زا  يزیچ  مچیه و  نم  هک  دیوگب  دهاوخ  یم  رارقا  نیا  اب  دنک و  بترتم  شدوخ 
نیا اب  زین  و  دـیامن ، یم  لوغـشم  دوخ  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  موهوم  تـالایخ  نیا  اهیـشکرس ، اهیتخبدـب و  یماـمت  ساـسا  اریز  هدرک ،  وفع 
روهظ تالامک و  یقیقح  تسرپرـس  رادـمامز و  وا  اریز  دـنک ، یم  مهارف  شیوخ  ياهاضاقت  هب  تبـسن  ار  دـنوادخ  تباجتـسا  هنیمز  رارقا ،

ياضاقت رارقا  نیا  اب  نمـض  رد  و  دور ، یمن  نوریب  یلاعت  قح  طلـست  تحت  زا  اهنآ  راهظا  زا  سپ  هک  يا  هنوگ  هب  دـشاب  یم  هدـنب  رد  اهنآ 
فرط هب  اهتملظ  زا  نآ ،  اب  هک  يا  هنوگ  هب  دوش  یم  راـهظا  نینم  ؤم  هب  تبـسن  نآ  هک  دـنک  یم  ار  دـنوادخ  صوصخم  تیـالو  رد  لوخد 

و (، 1543) رونلا یلا  تاملظلا  نم  مهجرخی  اونمآ  نیذلا  یلو  هللا  دیامرف : یم  هک  روط  نامه  دـنیآ  یم  نوریب  صوصخم  ياهتیادـه  رون و 
انیلوم تنا  دننک : یم  ضرع  دنوادخ  هب  هدش و ... عقاو  اطخ  دروم  ای  هدش  شومارف  روما  هب  تبـسن  هذخا  ؤم  مدع  ياضاقت  زا  سپ  نینم  ؤم 

ؤم اـی  نینم  ؤم  ریغ  یلو  هد )  يراـی  نارفاـک  هورگ  رب  ار  اـم  سپ  یتسه  اـم  تسرپرـس  یلوم و  وت  (، ) 1544  ) نیرفاکلا موقلا  یلع  انرـصناف 
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لقتـسم ار  اهنآ  دنناوخ و  یم  ادـخ  ریغ  زا  ار  هچنآ  اریز  تسین  ناشیارب  ( 1545  ) ییالوم دـنا ، هدوب  هنوگ  نیا  رمع  رخآ  ات  المع  هک  ینینم 
نیذلا نا  دیامرف : یم  دنوادخ  هک  روط  نامه  دنراد  لاعتم  دـنوادخ  یتسرپرـس  هب  زاین  هدوب و  ریقف  ناشیا  دوخ  لثم  دـنرادنپ  یم  ریثءات  رد 

دننام دـیناوخ  یم  ادـخ  زج  هک  ار  نانآ  یتسارب  (، ) 1546  ) نیقداص متنک  نا  مکل  اوبیجتـسیلف  مهوعداف  مکلاثما  دابع  هللا  نود  نم  نوعدـت 
مگ و اهنآ  اهنآ ، زا  نتفرگ  يراـی  ماـگنه  هکلب  دـییوگ ) یم  تسار  رگا  ار  امـش  دـننک  تباـجا  اـت  دـیناوخب  ار  اـهنآ  سپ  دنـشاب  یم  اـمش 

یتسرپرس طابترا  وا  اب  اهنآ  یلو  هدوبن  یتسرپرس  یلو و  دنوادخ  زج  دنمهف  یم  یعقاو  ریغ  نینم  ؤم  نیکرـشم و  دنوش و  یم  ( 1547) دوبان
زا ار  اهنآ  هتفرگ و  تسد  هب  توغاط  ار  ناشیا  رما  مامز  هک  تساجنیا  دنا ، هدرب  رس  هب  تامهوت  تالایخ و  اب  ار  يرمع  دنا و  هدرکن  رارقرب 
یم نم  ؤم  ناسنا  باطخ ،  نیا  اب  سپ  دروآ ، یم  نوریب  تراسخ  تریح و  تلالـض و  ياهتملظ  هب  ییارگ  عقاو  ینیب و  عقاو  تیاده و  رون 
رما نیا  زا  شنوئش  ایند و  ملاع  هب  یمرگرس  هطساو  هب  نونکات  رگا  تسین و  نم  يارب  یتسرپرـس  وت  زج  هک  دنک  راهظا  شیالوم  هب  دهاوخ 

ار دوخ  تیالو  زین  وت  سپ  میامن  یم  عوجر  وت  هب  هدرک و  هابتشا  ما ،  هداد  رارق  دوخ  ياقآ  تسرپرس و  ار  وت  ریغ  لمع  رد  ما و  هدوب  لفاغ 
دوخ یتسرپرـس  تحت  ار  وا  دـنوادخ  دوش ، فقاو  رما  نیا  هب  هجرد  ره  هب  ناـسنا  هد ،  رارق  دوخ  یتسرپرـس  تحت  ارم  نک و  راـهظا  نم  رب 

هب مـه  تـسا و  دـنوادخ  ناـتیالوم  هـک  دـنک  یم  ( 1548  ) باـطخ نینم  ؤـم  موـمع  هـب  مـه  مـیرک  نآرق  هـک  روـط  ناـمه  دـهد  یم  رارق 
. دنشاب یمن  فیدر  کی  رد  تیالو  ود  نیا  هک  تسا  مولعم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ( 1549) ربمایپ

دوخ ناتسود  يارب  دنوادخ  زا  ترفغم  بلط  انئایلوال  یلرفغا و  مهن :  یس و  لصف 

دنوادخ زا  ترفغم  بلط  يانعم 

بیع نودب  شدوخ  لاعتم  دـنوادخ  نوچ  دورب و  نیب  زا  شراثآ  نآ و  هک  يا  هنوگ  هب  تساطخ  ای  بیع  هانگ ،  شـشوپ  يانعم  هب  ترفغم 
بلط وا  زا  ار  نآ  ترفغم  طیارـش  داجیا  اب  هک  تسا  هداد  روتـسد  دـشاب ، هدوب  بیع  هاـنگ و  نودـب  شا  هدـنب  دـهاوخ  یم  تسا و  صقن  و 
یعنام هدرک و  ادیپ  تینارون  بلق  هدش و  هدیشوپ  اهصقن  دنک و  فرطرب  ام  دوجو  زا  ار  نآ  ياهتملظ  وهلیذر  فاصوا  هانگ و  راثآ  ات  مینک 

هیآ هک  نینم -  ؤم  يارب  هکئالم  ترفغم  بلط  رد  انعم  نیا  دهد ، روهظ  نآ  رد  ار  شتالامک  دـیآ و  دوجو  هب  نآ  رد  تیـصعم  باکترا  زا 
 . تسا هدش  ظاحل  دوش -  یم  رکذ  شا 

نارگید يارب  ترفغم  بلط  راثآ 

نارگید يارب  ترفغم  بلط  راثآ 

تسوا و لامک  دـض  هک  تسا  يروما  زا  رفنت  توادـع و  تسوا و  لامک  بجوم  هک  تسا  يروما  هب  تبحم  رـشب  يرطف  تالیامت  زا  یکی 
طبترم ناشیا  اب  ار  وا  هک  تسا  يزیچ  ره  وا و  ءاـیلوا  ادـخ و  هب  تبحم  زاربا  یقیقح  لاـمک  هب  ندیـسر  يارب  نید  مهم  تاروتـسد  زا  یکی 
توادع تبحم و  زاربا  نیا  ياههار  زا  یکی  دشاب و  یم  شئایلوا  دنوادخ و  دض  هک  تسا  يزیچ  ره  زا  رفنت  توادع و  زاربا  زین  دنادرگ و 
ترفغم بلط  يارب  دشاب و  یم  تسدنوادخ ،  نمـشد  هک  دوخ  نمـشد  يدوبان  يارب  اعد  ینید و  ناتـسود  يارب  دنوادخ  زا  ترفغم  بلط 

: زا دنترابع  هک  تسا  يرگید  راثآ  نیا  رب  هوالع  نارگید  يارب 

ندرک ادیپ  یحور  تعسو  فلا - 

یم بجوم  دـنوادخ  هنامیرک  تیرافغ  هاـگرد  زا  نارگید  يارب  ترفغم  بلط  هک  دوش  یم  مولعم  ترفغم ،  بلط  ياـنعم  هب  هجوت  زا  سپ 
زین نارگید  رد  هدرک و  ادـیپ  تیمومع  یهلا  تالامک  هک  تسا  بلاط  یـضار و  هک  يا  هنوگ  هب  هدرک  ادـیپ  تعـسو  ناـسنا  حور  هک  دوش 
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مه دوخ ، زا  رت  نییاپ  تادوجوم  يارب  دنتـسه  یهلا  ضیف  طیاسو  هک  هکئـالم  تهج  نیا  زا  دـندرگ ، رادروخرب  نآ  زا  اـهنآ  دـنک و  روهظ 
نید عیرشت  نامه  هک  ناشیا  يارب  ترفغم  بابـسا  لاسرا  ظاحل  هب  دننک  یم  ( 1550  ) ترفغم بلط  لاعتم  دنوادخ  زا  اهناسنا  یمامت  يارب 

دنوادخ هب  و  یهلا ،  تاروتـسد  زا  ناشیا  فلخت  ظاحل  هب  دننک  یم  تمحر  ترفغم و  بلط  نینم  ؤم  يارب  مه  و  دـشاب ، نالوسر  لاسرا  و 
نم حلـص  نم  مهتدـع و  یتلا و  ندـع  تانج  مهلخدا  انبر و  میحجلا  باذـع  مهقو  کلیبس  اوعبتا  اوباـت و  نیذـلل  رفغاـف  دـننک : یم  ضرع 

تیعبت تهار  زا  هدرک و  هبوت  هک  ار  یناسک  شخبب  سپ  (، ) 1551  ) تائیسلا مهقو  میکحلا  زیزعلا  تنا  کنا  مهتایرذ  مهجاوزا و  مهئابآ و 
ياهتشهب هب  نک  لخاد  ار  ناشیا  حلاص  نادنزرف  نارـسمه و  ناردپ و  ناشیا و  اراگدرورپ ، نک ،  ظفح  منهج  باذع  زا  ار  ناشیا  دندرک و 

شتمحر ربماـیپ  هب  نینچمه  و  نک )  ظـفح  ناـهانگ  زا  ار  ناـشیا  و  یـشاب ،  یم  میکح  زیزع  وت  اریز  يداد  هدـعو  ناـشیا  هب  هک  ینادواـج 
نایب ناـمیا  لـها  زا  نیقباـس  يارب  ترفغم  بلط  ار  نینم  ؤم  قطنم  نک و  ترفغم  بلط  دـنوادخ  زا  نینم  ؤم  يارب  هک  دـنک  یم  ( 1552) رما

رت عیـسو  شترفغم  بلط  دشاب  رتشیب  یلاعت  قح  زا  تالامک  هضافا  هب  تبـسن  شیحور  تعـسو  صخـش  رادقم  ره  و  تسا ،  هدرک  ( 1553)
يارب ترفغم  بلط  مالسلاامهیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  ( 1555  ) میهاربا ترضح  و  ( 1554  ) حون ترضح  زا  میرک  نآرق  هک  روط  نامه  تسا 
بلط ات  دـشاب  هجرد  دـنچ  ياراد  وا  دزن  بیع  هانگ و  هک  دراد  یگتـسب  نینچمه  و  دـنک ، یم  لقن  تمایق  رد  ار  تانم  ؤم  نینم و  ؤم  عیمج 

نارگید يارب  ترفغم  بلط  هب  تبـسن  مه  مالـسلا  مهیلع  همئا  فرط  زا  تهج  نیا  زا  دـنک ، ادـیپ  اـنعم  هجرد  ناـمه  هـب  تبـسن  وا  ترفغم 
 . ترفغم بلط  هجرد  هب  تبسن  مه  تسا و  ( 1556  ) هدیسر ییاهاعد 

ترفغم بلاط  ندش  هدیشخب  ب : 

زا یکی  ددرگ و  یم  هناهب  لابند  ناـشیا  ندـیزرمآ  يارب  هک  تسا  نآ  شنم  ؤم  ناگدـنب  هب  لاـعتم  دـنوادخ  صوصخم  ياـهتیانع  زا  یکی 
میهد و ناشن  دنوادخ  هب  اهیگدولآ ، زا  ندـش  كاپ  يارب  ار  دوخ  بلط  راهظا ، نیا  اب  ات  تسا  نینم  ؤم  يارب  ترفغم  بلط  اه  هناهب  نیرتهب 

ندش فرطرب  يارب  یهلا  تیانع  دشاب  رتشیب  نتـساوخ  رد  صالخا  رادقم  ره  دوش و  مهارف  ندش  كاپ  هنیمز  ات  دـنیبب ، ار  ناسنا  قدـص  وا 
مث مهلاعدف  هناوخا  نم  الجر  نیعبرا  مدق  نم  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تهج  نیا  زا  دوب  دهاوخ  رتشیب  ناهانگ  یحور و  عناوم 

شیوخ يارب  سپس  دنک  مدقم  شیوخ  رب  ار  شناردارب  زا  رفن  لهچ  اعد  رد  هک  یـسک  (، ) 1557  ) هسفن یف  مهیف و  هل  بیجتسا  هسفنل  اعد 
(. دوش یم  باجتسم  شیوخ  هرابرد  ناشیا و  هرابرد  وا  ياعد  دنک ، اعد 

ترفغم بلاط  ندیشخب  ج : 

تقیقح نیا  دشاب ، یم  شیوخ  هب  تبسن  نارگید  ياهشزغل  ندیشخب  ناسنا ،  ناهانگ  ندش  هدیشخب  يارب  بوخ  رایسب  ياه  هنیمز  زا  یکی 
زین شدوخ  دـیاب  دـنک  یم  رافغتـسا  بلط  دـنوادخ  زا  نارگید  يارب  اـعقاو  ناـسنا  یتـقو  هک  میمهف  یم  نارگید  يارب  رافغتـسا  هب  رما  زا  ار 
یم میرک  نآرق  تهج  نیا  زا  دوش  باجتـسم  زین  شدوخ  هرابرد  هدیـسر و  تباجا  فدـه  هب  شیاعد  ات  دـشاب  مدقـشیپ  رما  نیا  هب  تبـسن 

و دشخبب ) ار  امش  ادخ  هک  دیرادن  تسود  ایآ  دیرذگرد  دیـشخبب و  و  (، ) 1558  ) مکل هللا  رفغی  نا  نوبحت  الا  اوحفـصیل  اوفعیل و  و  دیامرف :
زا نک  اطع  (، ) 1559  ) هناحبـس هللا  کیطعی  نابحت  ام  لثم  کحفـص  كوفع و  نم  كوفع  نم  سانلا  طعا  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع 

رذگرد اهشزغل  زا  : ) دیامرف یم  زین  و  دنک ) اطع  وت  هب  ناحبس  دنوادخ  يراد  تسود  هک  ار  هچنآ  دننام  مدرم  هب  تبسن  تشذگ  ششخب و 
زا هک  تسا  یسک  نیرتدب  : ) دیامرف یم  دشابن  وفع  لها  هک  یسک  هب  تبسن  و  (( 1560) دور الاب  تتاجرد  ات  نک  یشوپ  مشچ  اهاطخ  زا  و 

يدنلبرس بجوم  هکلب -  دراد ، یترخآ  راثآ  اهنت  هن  نارگید -  ششخب  : ) دیامرف یم  زین  و  ((. 1561) دناشوپن ار  بیع  دنکن و  وفع  اهشزغل 
ار وت  تنمـشد  هک  دوش  یم  بجوم  یـشخبب  ار  تتـسود  شزغل  رگا  : ) دیامرف یم  هک  ییاج  ات  (( 1562) دوش یم  ناسنا  یگرزب  يرهاـظ و 

میرک نآرق  تسا و  بوـلطم  زین  شیوـخ  دارفا  نیرتزیزع  لـتاق  هـب  تبـسن  هـک  تـسا  مـهم  ردـق  نآ  تفـص  نـیا  و  (( 1563) دنک شیاتس 
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تسا هدرک  یفرعم  نینسحم  نیقتم و  ( 1565  ) فاصوا زا  زین  تسا و  ناسنا  قح  صاصق  هکنیا  اب  هتسناد  فورعم  زا  تیعبت  ار  نآ  ( 1564)
. دشاب یم  مالسلا  مهیلع  نید  ءایلوا  مهم  هریس  نیا  و 

یلع کنا  یلفسلا  اهلعجا  لطابلا و  ۀملک  ضحدا  ایلعلا و  اهلعجا  قحلا و  ۀملک  رهظا  اناذا و  نع  مهلغشا  انئادعا و  انع  فک  و  ملهچ :  لصف 
دنوادخ زا  لطابیدوبان  نآ و  يرترب  قح و  ندش  راکشآ  بلط  ریدق  یش ء  لک 

ادخ نانمشد  زا  يرود 

دوجو رد  شراثآ  نامیا و  هکنیا  يارب  تسا  نید  نانمشد  اب  یتسود  طابترا  مدع  یهلا  نایدا  مالسا و  مهم  تاروتسد  زا  یکی  هک  دش  نایب 
دنراد نآ  ياقب  نید و  دوجو  اب  تیدض  نیقفانم )  نیکرشم و  رافک ، ناطیش ،  زا  دنترابع  هک   ) نید نانمـشد  اریز  دنامب  یقاب  هعماج  درف و 

: دیامرف یم  اج  کی  رد  تسامش و  هدننک  هارمگ  راکـشآ و  نمـشد  وا  هک  دهد  یم  رکذت  ( 1566) اج دنچ  رد  ناطیش  هرابرد  میرک  نآرق 
ندرک داشرا  هیلوا  تاروتسد  و  دیریگب ) نمشد  ار  وا  سپ  تسامش  نمشد  ناطیش  یتسارب  (، ) 1567) اودع هوذختاف  ودع  مکل  ناطیشلا  نا 
نآرق تهج  نیا  زا  دنـشاب ، هتـشادن  نارادنید  نید و  اب  ینمـشد  دنروآ  یمن  مه  نامیا  رگا  هتـشادرب و  ینمـشد  زا  تسد  ات  تسا  نانمـشد 

ریدق و هللا  ةدوم و  مهنم  متیداع  نیذلا  نیب  مکنیب و  لعجی  نا  هللا  یسع  دیشاب : هتشاد  مه  ار  ناشیا  ندش  رادنید  دیما  هک  دیامرف : یم  میرک 
ادـخ دـهد و  رارق  یتسود  نیکرـشم  ناشیا -  زا  دـیدرک  ینمـشد  هک  یناسک  امـش و  نیب  دـنوادخ  تسا  دـیما  (، ) 1568  ) میحر روـفغ  هللا 

دندروآ و نامیا  رگا  دـیامرف : یم  هکلب  دـنک  یم  نایب  ار  ناشیا  ندـش  نم  ؤم  دـیما  اهنت  هن  هیآ  نیا  تسا )  نابرهم  هدنـشخب  وا  تساناوت و 
دنتشاد رارصا  ینمشد  هب  رگا  نکل  دراد ، ار  راک  نیا  رب  تردق  دشخب و  یم  ار  ناشیا  هتشذگ  ناهانگ  دنوادخ  دنتشادرب  ینمشد  زا  تسد 

هک روط  نامه  دـنروایب  نامیا  هک  یتقو  ات  تسج  يرود  ناشیا  زا  ایناث  دوب و  نمـشد  ناشیا  اب  یبلق  رظن  زا  الوا  دـیاب  دـندوب  یقاـب  نآ  رب  و 
یم بیغرت  نیدـحوم  نینم و  ؤم  هب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  يدـیحوت  ربماـیپ  شور  زا  تیعبت  ناوـنع  هب  ار  شنکاو  نیا  میرک  نآرق 
اننیب ادب  مکب و  انرفک  هللا  نود  نم  نودبعت  امم  مکنم و  ءارب  انا  مهموقل  اولاق  ذا  هعم  نیذلا  میهاربا و  یف  ۀنـسح  ةوسا  مکل  تناک  دق  دـنک ،

دندوب وا  اب  هک  یناسک  میهاربا و  رد  ییوکین  يوگلا  امش  يارب  قیقحتب  (، ) 1569  ) هدحو هللااب  اونم  ؤت  یتح  ادبا  ءاضغبلا  ةوادعلا و  مکنیب  و 
امـش ام و  نیب  میزرو و  یم  رفک  امـش  هب  میرازیب ،  دـینک  یم  شتـسرپ  ادـخ  ریغ  زا  هچنآ  امـش و  زا  ام  دـنتفگ : ناـشموق  هب  اریز  دـشاب  یم 

مالسلا هیلع  ادخ  لوسر  : ) دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیروآ ) نامیا  دنوادخ  هب  طقف  هکنیا  ات  تسا  دوجوم  هنیک  ینمشد و  هشیمه 
: دنتفگ اهنآ  زا  یـضعب  سپ  دنملاع ، شلوسر  ادخ و  دنتفگ : تسا ؟  رت  مکحم  نامیا  ياهزیوآ  گنچ  زا  کی  مادک  دومرف : شباحـصا  هب 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  داهج ، دنتفگ : یضعب  هرمع و  جح و  دنتفگ : یضعب  هزور و  دنتفگ : یـضعب  و  تاکز ،  دنتفگ : یـضعب  زامن و 
هنیک و ادـخ و  يارب  تبحم  نامیا ،  زیواتـسد  نیرت  مکحم  هکلب  تسین ،  نم  باوج  نکل  تسا  یتلیـضف  دـیتفگ  هچنآ  يارب  دـندومرف : هلآ 

((. 1570  ) تسوا نانمشد  زا  يرازیب  ادخ و  یتسود  وا و  يارب  اب  ینمشد 

نارگمتس اب  ندرکن  یتسود 

نارادـنید نید و  اب  ابلق  اداـقتعا و  هک  یناـسک  زا  يرود  هب  تسا  هدومرف  رما  اـهنت  هن  نآ  ظـفح  ناـمیا و  تیمها  تهج  هب  لاـعتم  دـنوادخ 
ياعدا اهنآ  هک  دنچ  ره  دننک  یم  ینمـشد  يرادنید  نید و  اب  المع  هک  یناسک  اب  نتـشادن  یتسود  هب  تسا  هدرک  رما  هکلب  دنراد  ینمـشد 

دننک یم  یهلا  تبوقع  قحتـسم  ار  دوخ  هکنیا  رب  هوالع  نید  ندرک  دوباـن  اـب  نیملاـظ  اریز  دنـشاب  هتـشاد  نآ  هب  رارقا  نید و  زا  يرادـفرط 
نید و فرط  هب  اهنآ  داشرا  زا  سپ  هتبلا  دنشاب -  یم  يرود  قحتسم  تهج  نیا  زا  دننک  یم  باذع  قحتسم  زین  ار  دوخ  نیعبات  نارادفرط و 

مث ءاـیلوا  نم  هللا  نود  نـم  مـکل  اـم  راـنلا و  مکـسمتف  اوـملظ  نیذـلا  یلا  اونکرتـال  و  دـیامرف : یم  هراـب  نـیا  رد  مـیرک  نآرق  و  تلادـع - 
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دشاب یمن  یتسرپرس -  یناتـسود  ادخ  زج  امـش  يارب  دریگ و  یم  ارف  شتآ  ار  امـش  هک  دینکم  هیکت  نارگمتـس  رب  و  (، ) 1571  ) نورصنتال
زا دنوادخ  هب  يزاین  یب  هیقت و  اب  ار  نآ  دینک و  ظفح  عرو  اب  ار  دوخ  نید  : ) دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوش ) یمن  يرای  سپس 

شور رد  وا  اـب  هک  یـسک  اـی  ناطلـس  باحـصا  يارب  هک  ینم  ؤـم  ره  دـینادب  و  دـینک ، تیوـقت  ملاـظ -  ناطلـس -  زا  جـئاوح  ندرک  بلط 
یم راذگاو  شدوخ  ار  وا  هدرک و  بضغ  وا  رب  دنک و  یم  وحم  ار  شمان  دنوادخ  شیایند ،  هب  ندیسر  يارب  دنک  عوضخ  دراد ، ینیـشنمه 

هب تبـسن  دراد و  یمرب  نآ  زا  ار  تکرب  دـنوادخ  دریگ ، رارق  شفرـصت  تحت  رد  دـنک و  ادـیپ  یـسرتسد  شیایند  زا  يزیچ  هب  رگا  دـنک و 
هک تسا  هدـش  شهوکن  ردـقنآ  ملاظ  اب  یبلق  طابترا  (( 1572) دهد یمن  یـشاداپ  دنک  یم  هدـنب  يدازآ  هرمع و  جـح و  رد  هک  ییاهجرخ 

تیادف دیوگ : زیچ ، کی  زج  تسا  بوخ  وت  ياهراک  یمامت  ناوفص ؛  يا  : ) دیامرف یم  نارهم  نب  ناوفص  هب  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم 
يارب ار  نآ  دـنگوس ، ادـخ  هـب  مـتفگ :  دیــشرلا ، نوراـه  ینعی  مدرم  نـیا  هـب  تنارتـش  نداد  هـیارک  دوـمرف : تـسا ؟  زیچ  هـچ  نآ  موـش ، 
هرادا زین  دوخ  و  مهد ،  یم  هیارک  هکم  هار  ینعی  ار  نیا  يارب  نکلو  مهد ،  یمن  هیارک  بعل  وهل و  ندرک و  دیص  هدوهیب و  ینارذگشوخ و 

تا هیارک  ات  دنامب  هدنز  نوراه  هک  يراد  تسود  ایآ  دندومرف : ترـضح  متـسرف ،  یم  نآ  اب  ار  منامالغ  هکلب  مریگ ،  یمن  هدهع  هب  ار  نآ 
شتآ رد  دشاب  ناشیا  زا  هک  یسک  دوب و  دهاوخ  ناشیا  زا  ار  ناشیا  ياقب  دشاب  هتـشاد  تسود  هک  یـسک  دندومرف : هلب ،  متفگ :  دهدب ؟ ار 

: دومرف هک  دنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلاامهیلع  شردپ  هطـساو  هب  قداص  ماما  تهج  نیا  زا  (( 1573  ...) تسا
دنک حالصا  ار  يدادم  ملق و  ناشیا  يارب  هک  یـسک  دنیاجک ؟ ناشیا  نارای  نارگمتـس و  هک  دوش  یم  هداد  ادن  دوش  یم  تمایق  زور  یتقو  )
نیا رب  هوالع  (( 1574) دینک روشحم  اهنآ  اب  ار  ناشیا  سپ  دروآ  نوریب  تاود  زا  اهنآ  يارب  ار  یملق  ای  دنک  مکحم  ناشیارب  ار  يا  هسیک  ای 

 ، ناشیا اب  نتـشادن  طابترا  یتسود و  هطبار  رد  كالم  نیارباـنب  تسا ،  هدـمآ  هطبار  نیا  شهوکن  رد  يرگید  ( 1575  ) ياهتیاور تیاور ، 
اب يرهاظ  طابترا  اب  یـسک  رگا  نکل  تسا  ناشیا  قوقح  نتفر  نیب  زا  نارادـنید و  اب  تیدـض  اـهنآ و  دنتـشاد  نید  اـب  تیدـض  هب  کـمک 

لاکـشا اهنت  هن  طابترا  نیا  دـناسرب ، ناشقوقح  هب  ار  نینم  ؤم  دـنک و  يریگولج  ار  نارادـنید  نید و  اب  تیدـض  زا  يرادـقم  دـناوتب  ناشیا 
هزاـجا مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  نیطقی  نب  یلع  هک  یماـگنه  هک  روـط  ناـمه  تـسا  هدـش  رما  زین  نآ  هـب  هـکلب  درادـن 
هطساو هب  میراد و  یـسنا  وت  اب  ام  اریز  نکن ،  ار  راک  نیا  : ) دندومرف دندادن و  هزاجا  وا  هب  ترـضح  دنامن  دیـشرلا  نوراه  دزن  هک  تساوخ 

زا ار  نیفلاخم  موجه  دنک و  ناربج  ار  یـسک  یگتـسکش  وت  هطـساو  هب  ادخ  هک  تسا  دیما  دننک ، یم  ادیپ  يدنلبرـس  تزع و  تناردارب  وت 
((. 1576 ...) دشاب یم  ناتناردارب  هب  یکین  امش  لامعا  هرافک  نیطقی ؛  نب  یلع  يا  دنکشب ، شئایلوا 

نارگمتس ادخ و  نانمشد  اب  هلباقم 

نا تسادخ ،  هب  هجوت  رکذت و  وا  اب  هلباقم  هار  هناگی  دیامرف  یم  دراد  رارق  ادخ  نانمـشد  سءار  رد  هک  ناطیـش  اب  هلباقم  يارب  میرک  نآرق 
رارقرب سامت  اهنآ  اب  اهناطیش  زا  يا  هدع  یتقو  نیقتم  انامه  (، ) 1577  ) نورصبم مه  اذاف  رکذت و  ناطیشلا  نم  فئاط  مهسم  اذا  اوقتا  نیذلا 

هداد روتسد  هکنیا  رب  هوالع  يرـشب  هعماج  رد  نینم  ؤم  نامیا  ظفح  يارب  مالـسا  نینچمه  و  دنوش ) یم  انیب  سپـس  هدش و  رکذتم  دننک  یم 
هک يزیچ  ره  دشاب و  هتشاد  یگدامآ  اهنآ  اب  هلباقم  يارب  هک  تسا  هدرک  رما  نینم  ؤم  هب  هکلب  نارگمتس  ادخ و  نانمشد  زا  يرود  هب  تسا 
عفد ناشتالمح  ات  دننک  هلباقم  اهنآ  اب  دندرک  مایق  قح  لها  قح و  هیلع  رب  هزرابم  هب  اهنآ  یتقو  ات  دـننک  لیـصحت  تسا  مزال  تهج  نیا  رد 
نم متعطتسا  ام  مهل  اودعا  نوزجعیال و  مهنا  اوقبس  اورفک  نیذلا  نبسحیال  و  دیامرف : یم  تهج  نیا  زا  دننک ، هبلغ  اهنآ  رب  نینم  ؤم  هدش و 

دننک و زجاع  دنناوت  یمن  ناشیا  دنتفرگ  یـشیپ  هک  دـننکن  نامگ  نارفاک  (، ) 1578  ) مکودـعو هللا  ودـع  هب  نوبهرت  لیخلا  طابر  نم  ةوق و 
و دیناسرتب ) ار  ناتدوخ  نمشد  ادخ و  نمـشد  نآ  هطـساو  هب  هک  هتـسب  نابـسا  زا  ورین و  زا  دیناوت  یم  هک  ار  هچنآ  ناشیا  يارب  دینک  هدامآ 

هدـش دراو  نآ ،  فلتخم  لئاسم  نآ و  تیفیک  نمـشد و  اب  داهج  اب  هطبار  رد  یناوارف  تایاور  تاـیآ و  هک  تسا  مهم  ردـق  نآ  هلئـسم  نیا 
دراو ینوگانوگ  تانیب  دـماجنا  یم  توبن  راـکنا  هب  هکنیا  هب  هجوت  اـب  نآ  رکنم  هک  تسا  هدـمآ  باـسح  هب  نید  عورف  زا  یکی  نآ  تسا و 
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. درک عوجر  تسا  هدش  هتشون  القتسم  هنیمز  نیا  رد  هک  ییاهباتک  هب  دیاب  نآ  زا  عالطا  يارب  تسا  هدش 
اب هلباقم  رگا  دراد  قرف  نید  میقتـسم  نانمـشد  اب  هلباقم  اب  اهنآ  اب  هلباقم  نکل  تسا  هدـمآ  یمهم  تاروتـسد  زین  نارگمتـس  اب  هلباـقم  رد  و 

هتخیر نآ  رد  مه  ییاهنوخ  دـنچ  ره  دراد  يا  هدـیاف  دوش  زارحا  هک  دوش  یم  زیوجت  یتروص  رد  دوش  يزیرنوخ  گنج و  هب  رجنم  رگمتس 
رت ییزج  قیقد و  ثحب  هتبلا  دوش -  یم  بوسحم  نید  هب  تنایخ  توکس  تقو  نآ  هک  دشاب  هزرابم  رد  نید  لصا  اب  رگمتس  هکنیا  ای  دوش 

لـصا رد  ثحب ،  تسا -  ناشیا  رظن  ءاهقف و  هدـهع  هب  دوش  یم  طوبرم  هیقت  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ثحب  هب  هک  تمـسق  نیا  رد 
نینم ؤملاریما  تیـصو  رد  : ) دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تهج  نیا  زا  تسا  ناشیا  ربارب  رد  ندرکن  یتسـس  نارگمتـس و  اب  هلباقم 

مکنید و نود  مکسفنا  اولعجاف  ۀلزان  تلزن  اذا  مکـسفنا و  نود  مکلاوما  اولعجاف  ۀیلب  ترـضح  اذا  تسا :  هدمآ  شباحـصا  هب  مالـسلا  هیلع 
اربیال اهریـسا و  کفیال  رانلا ، دعب  ینغال  هنا  الا و  ۀنجلا ،  دـعب  رقفال  هنا  الا  هنید ،  برح  نم  بیرحلا  هنید و  کله  نم  کل  اهلا  نا  اوملعا 

هک یماگنه  دینک -  تیامح  ناتناج  زا  نآ  اب  و  دیهد -  رارق  ناتناج  ربارب  رد  ار  دوخ  لاوما  دش  رـضاح  یتبیـصم  یتقو  (، ) 1579  ) اهریزض
تسا یسک  هتفر  نیب  زا  ددرگ و  دوبان  شنید  هک  تسا  یسک  هدش  دوبان  هک  دینادب  دیهد و  رارق  ناتنید  ربارب  رد  ار  ناتناج  داد  خر  یگنج 

دازآ شریسا  هک  تسین ،  يزاین  یب  شتآ  زا  دعب  هک  دیشاب  هاگآ  تسین ،  يدنمزاین  تشهب  زا  دعب  هک  دیـشاب  هاگآ  دور ، نیب  زا  شنید  هک 
الوا هک  دوب  هنوگ  نیا  ملظ  ماکح  اب  دروخرب  رد  مالسلا  مهیلع  همئا  یـسایس  شور  هک  هنوگ  نامه  دوش ) یمن  بوخ  شمخز  دوش و  یمن 

دوجوم طیارش  رگا  دنریذپب و  ار  نآ  دوب  مهارف  یعامتجا  طیارش  رگا  هک  دنداد  یم  رارق  دوخ  قح  تموکح  تیمکاح  ضرعم  رد  ار  دوخ 
مدرم و رب  تجح  مامتا  مه  دنشاب و  هدرک  ءادا  ار  دوخ  هفیظو  مه  یفرط  زا  ات  دندرک  یم  هاگآ  دوخ  تیمکاح  قح  هب  تبسن  ار  مدرم  دوبن 

لـصا ات  دندرک  یمن  هناحلـسم  هلباقم  دوبن  رطخ  رد  زین  مالـسا  لصا  دوبن و  مهارف  دوخ  قح  تیمکاح  طیارـش  رگا  ایناث  دوش و  ملظ  ماکح 
 ، هتـشذگ لئاسم  هب  هجوت  اب  دـندز  یم  تسد  يراک  نینچ  هب  رگا  دوش و  مهارف  دوخ  تیمکاح  طیارـش  اجیردـت  دـتفین و  رطخ  رد  مالـسا 

اریز دشاب ، هتـشاد  يا  هدیاف  رهاظ  بسح  هب  هکنیا  نودـب  دـندرک  یم  دوبان  ار  ناشیا  دـندوب و  ناشیا  زا  يدروخرب  نینچ  رظتنم  ملظ  ماکح 
رد ای  دنتشاد  یمنرب  تسد  يرگنـشور  زا  دوجو  نیا  اب  دننک . یگدنز  يداع  روط  هب  یـسایس  یعامتجا و  یگدنز  رد  دندوب  رومءام  ناشیا 

تحت ای  دـندرب و  یم  رـس  هب  هناخ  هشوگ  رد  ای  هدوبن  ناما  رد  ملظ  ماکح  رازآ  تیذا و  زا  هک  يا  هنوگ  هب  تیبرت  میلعت و  اـی  اـعد و  بلاـق 
هـشقن هب  مه  رخآ  رد  یماظن و  ناگداپ  رد  ناشیا  دیدش  تبقارم  تحت  دیعبت و  رد  ای  نادـنز و  هشوگ  رد  ای  دـندوبن و  ناشیا  تبقارم  رظن و 

. دندناسر تداهش  هب  ار  ناشیا  موش  ياه 

نانم ؤم  يرای  هب  دنوادخ  هدعو 

ره دشاب و  یم  قح  عفادم  نیلوا  دشاب ، یم  قح  زین  ( 1581) دوش یم  رداص  وا  زا  هچنآ  تسا و  قح  ( 1580  ) شدوخ نوچ  لاعتم  دنوادخ 
یم وا  رب  ار  ناطیش  هطلـس  يولج  دنوادخ  دنک  ( 1582  ) لکوت وا  رب  دـهد و  ماجنا  دـهاوخب  ار  یلاعت  قح  یگدـنب  دور و  قح  لابند  سک 

: دیامرف یم  دریگ و 
زا هک  یناهارمگ  رب  زج  يرادن  يا  هطلس  نم  ناگدنب  رب  وت  انامه  (، ) 1583  ) نیواغلا نم  کعبتا  نم  الا  ناطلس  مهیلع  کل  سیل  يدابع  نا 

هرـصنب دی  ؤی  هللا  و  دیامرف : یم  دنوادخ  دنک  یم  شکمک  دیامن ، يرای  ار  نآ  دنک و  عافد  قح  زا  هک  سک  ره  زین  و  دـننک ) یم  تیعبت  وت 
نیا رد  یتسارب  دنک  یم  کمک  دییءات و  دهاوخب  ار  سک  ره  شیرای  اب  دـنوادخ  و  (، ) 1584) راصبالا یلوال  ةربعل  کلذ  یف  نا  ءاـشی  نم 

شمارآ بجوم  هدش و  رتشیب  یهلا  تادییءات  دـشاب  رتشیب  هار  نیا  رد  تمواقم  رادـقم  ره  و  ییانیب )  نابحاص  يارب  تسا  يریگ  تربع  رما 
مکمادقا تبثی  مکرـصنی و  هللا  اورـصنت  نا  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  دـیامرف : یم  دـنوادخ  دوش  یم  نید  نانمـشد  نالذـخ  مدـق و  تابث  بلق و 

نایب زا  سپ  زین  و  دراد ) یم  هگن  تباث  ار  ناتیاهمدق  هدرک و  يرای  ار  امـش  ادخ  دینک  يرای  ار  ادخ  نید -  رگا -  نینم ،  ؤم  يا  (، ) 1585)
اهورت مل  ادونج  لزنا  نینم و  ؤملا  یلع  هلوسر و  یلع  هتنیکـس  هللا  لزنا  مث  دـیامرف : یم  نینح ،  گـنج  رد  داـیز و  دراوم  رد  دوخ  ترـصن 
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دراوم رد  و  داتـسرف ) ورف  دـیدید  یمن  هک  ار  ییاهرکـشل  داتـسرف و  ورف  نینم  ؤـم  رب  شلوـسر و  رب  ار  شمارآ  دـنوادخ  سپـس  (، ) 1586)
تـسا قلطم  ینغ  لاعتم  دـنوادخ  نوچ  نیارباـنب  تسا ،  هدـمآ  نینم  ؤم  ياـهلد  رب  هنیکـس  لازنا  يراـی و  هب  هدـعو  میرک  نآرق  زا  فلتخم 

رگا هک  دراد  يرای  هب  زاین  نامیا  ندـش  دایز  حور و  لماکت  يارب  هک  دنتـسه  نینم  ؤم  هکلب  شنید  نینچمه  درادـن و  يرای  هب  زاین  شدوخ 
نطاب رهاظ و  رد  یبیغ  تایانع  دنـشاب  هتـشاد  تمواقم  ریـسم  نیا  رد  دننک و  يرای  ناشدوخ  ادخ و  نانمـشد  مجاهت  ربارب  رد  ار  ادـخ  نید 

(، 1587  ) مهناـمیا عم  اـنامیا  دادزیل و  نینم  ؤملا  بولق  یف  ۀنیکـسلا  لزنا  يذـلا  وه  دـیامرف : یم  هک  روط  ناـمه  دوش ، یم  ریزارـس  ناـشیا 
هاوگ مالسا  خیرات  دوش ) دایز  هتشذگ  نامیا  اب  ناشنامیا  هکنیا  ات  داتسرف  ورف  نینم  ؤم  ياهلد  رد  ار  شمارآ  هک  تسا  یـسک  نآ  دنوادخ  )

یناشخرد هرهچ  درک و  يرای  ار  وا  دنوادخ  تشادرب  مدـق  یهلا  نید  تیبثت  يارب  سک  ره  هک  دـهد  یم  ناشن  تسا و  تایعقاو  نیا  ققحت 
نالذخ هب  درکن  هبوت  نآ  زا  تشادرب و  مدق  یهلا  نید  يدوبان  هار  رد  ای  داد  ناشن  یتسـس  سک  ره  داد و  ناشن  دوخ  زا  تیرـشب  خیرات  رد 

نعل و دروم  دومن و  زاربا  دوخ  زا  یهیرک  هرهچ  مالـسا  خیرات  رد  دوش و  یم  بذعم  وا  باذع  هب  زین  ترخآ  رد  دـش و  التبم  ایند  رد  یهلا 
تـسس یلاشوپ و  ياهدـیدهت  هب  دنـشاب و  مرگلد  هتـشاد و  نامیا  دـنوادخ  ياـه  هدـعو  هب  نینم  ؤم  دـیاب  سپ  تفرگ ،  رارق  نینم  ؤم  نعط 

دنـسرب و ناشعفانم  هب  دوخ  اهنآ ، رب  هطلـس  نینم و  ؤم  ندرک  لیلذ  اب  دنهاوخ  یم  نید  نانمـشد  اریز  دنـشاب  هتـشادن  ییانتعا  نید  نانمـشد 
ياهعیمطت اه و  هدـعو  تسا و  قح  یهلا  ياه  هدـعو  هک  دـننادب  نینچمه  و  دـننکب ، دوخ  یناویح  یناطیـش و  ضارغا  لاـمیاپ  ار  تیناـسنا 

ینعی نینم  ؤم  یهلا و  نالوسر  ناـیدا و  نمـشد  نیرتگرزب  لوق  زا  میرک  نآرق  هک  روط  ناـمه  تسا  لـطاب  اـهنآ  ياهدـیدهت  اـی  نمـشد و 
دیوگ یم  ناطیـش  تساوخ  اپ  هب  تمایق  دش -  مامت  راک  یتقو  : ) دنک یم  لقن  شیاه ،  هسوسو  زا  ناگدروخ  بیرف  هب  شباطخ  رد  ناطیش 

توعد ار  امـش  هکنیا  رگم  متـشادن  طلـست  امـش  رب  نم  مدومن و  فلخت  سپ  مداد  هدعو  امـش  هب  مه  نم  داد و  قح  هدعو  امـش  هب  دنوادخ 
یمن مه  امـش  مهد و  تاجن  ار  امـش  مناوت  یمن  نم  دینک ، تمالم  ار  ناتدوخ  دـینکن و  تمالم  ارم  سپ  دـیدرک  تباجا  ارم  امـش  مدرک و 
يارب هک  یتسارب  دنوادخ -  تعاطا  رد  دیداد -  رارق  کیرـش  ارم  ایند -  رد  نیا -  زا  لبق  هچنآ  هب  مدش  رفاک  نم  دیهد ، تاجن  ارم  دـیناوت 

((. 1588  ) تسا كاندرد  یباذع  ناراکمتس 

لطاب ندش  لامیاپ  قح و  ندش  راکشآ 

یهلا و ترـصن  دشاب  هدوب  نینم  ؤم  رد  نآ  ققحت  رد  تمواقم  یهلا و  نید  تیناقح  هب  داقتعا  رادقم  ره  هک  دـش  نشور  هتـشذگ  بلاطم  اب 
رگا دوب و  دـهاوخ  هنوگ  نآ  زین  یهلا  ترـصن  دـشاب  يدرف  تمواقم  ترـصن و  نیا  رگا  دوب  دـهاوخ  هزادـنا  نامه  هب  ار  ناـشیا  وا  دـییءات 
تسا هدومرف  اریز  دوش  یم  لدع  قح و  نید  تیمکاح  ققحت  بجوم  دنک و  یم  روهظ  هعماج  هنحص  رد  زین  یهلا  ترـصن  دشاب  یعامتجا 

رگم دنتـسه  نآ  رد  یهورگ  هک  ار  هچنآ  دهد  یمن  رییغت  دـنوادخ  هک  یتسارب  (، ) 1589  ) مهـسفناب ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغیـال  هللا  نا  : 
زا سپ  هک  داـتفا  قاـفتا  مالـسلا  هیلع  هلآ و  اـنیبن و  یلع  سنوـی  ترـضح  موـق  هب  تبـسن  هک  روـط  ناـمه  دـنهد ) رییغت  ار  ناـشنورد  هکنآ 

هبنت سپـس  ناشنایم و  زا  ترـضح  نآ  نتفر  نوریب  ناشیا و  رب  باذع  هدعو  ندمآ  مالـسلا و  هیلع  سنوی  ترـضح  توعد  هیلوا  نتفریذـپن 
یتدم تشگرب و  مالسلا  هیلع  سنوی  ترضح  دش و  فرطرب  ناشیا  زا  باذع  یهلا ،  هاگرد  هب  ناشیا  هبوت  ترـضح و  نآ  موق  ندرک  ادیپ 

مالـسلا و هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  یـسوم  ترـضح  موق  هب  تبـسن  نینچمه  تشاد و  اپ  هب  ناـشیا  ناـیم  رد  ار  یهلا  تموکح  دوب  هدـنز  هک 
هنیدـم لها  ياضاقت  زا  سپ  هنیدـم  رد  یمالـسا  تموکح  مالـسا و  روهظ  زین  و  ترـضح ،  نآ  هطـساو  هب  نوعرف  لاگنچ  زا  ناشیا  تاـجن 

تسا یهلا  ( 1590  ) تنس نیا  ار ، ترضح  نآ  هنیدم  لها  ندرک  کمک  هدعو  رهـش و  نآ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترجه 
رد دنچ  ره  دوب  دهاوخ  رادقم  نامه  هب  دنوادخ  دییءات  دشاب ، نآ  يرای  هب  مزتلم  دوش و  نالعا  مدرم  فرط  زا  قح  شریذـپ  رادـقم  ره  هک 
یم ناشیا  ياهلد  رب  شمارآ  نداتـسرف  ورف  یبیغ و  نایرکـشل  هب  اهناملـسم  دییءات  زا  سپ  دـنوادخ  تهج  نیا  زا  دـشاب  ملاع  زا  يا  هشوگ 

نخس نییاپ و  ار  نارفاک  نخـس  دنوادخ  و  (، ) 1591  ) میکح زیزع  هللا  ایلعلا و  یه  هللا  ۀملک  یلفـسلا و  اورفک  نیذلا  ۀملک  لعج  و  دـیامرف :
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هکلب درک  ادیپ  ققحت  یصاخ  هدودحم  رد  ترضح  نآ  نامز  رد  اهنت  هن  هدعو  نیا  تسا )  میکح  زیزع  وا  داد و  رارق  رترب  الاب و  ار  شدوخ 
هلوسر لسرا  يذلا  وه  دنک ، یم  ادیپ  يرترب  هدش و  راکشآ  هتشذگ  نایدا  یمامت  رب  قح  نید  نیا  يزور  هک  تسا  هداد  هدعو  میرک  نآرق 

رب ار  نآ  ات  داتسرف  قح  نید  تیاده و  اب  ار  شلوسر  دنوادخ  (، ) 1592  ) نوکرشملا هرک  ولو  هلک  نیدلا  یلع  هرهظیل  قحلا  نید  يدهلاب و 
رب ناشنامیپ  رب  مدرم  هک  دبای  یم  ققحت  یتقونآ  هدعو  نیا  نکل  دنشاب ) هتـشاد  تهارک  نیکرـشم  هک  دنچ  ره  دزاس  راکـشآ  نایدا  یمامت 
 -، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ربارب  رد  قلطم  میلـست  اب  انعم -  مامتب  ییاج  رب  اپ  نیا  رگا  دنـشاب و  اج  رب  اپ  نامیا  نید و  زا  عاـفد  رس 

ناوریپ هراـبرد  ار  تقیقح  نیا  میرک  نآرق  هک  روط  ناـمه  دـش  یم  ققحم  اـمتح  هدـعو  نیا  نآ  زا  سپ  اـی  ناـمز  ناـمه  رد  دوـب  دوـجوم 
نم نییراوحلل  میرم  نبا  یسیع  لاق  امک  هللا  راصنا  اونوک  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  دنک : یم  لقن  مالسلا  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  یسیع  ترـضح 

اوحبصاف مهودع  یلع  اونمآ  نیذلا  اندیاف  ۀفئاط  ترفک و  لیئارسا و  ینب  نم  ۀفئاط  تنمآف  هللا  راصنا  نحن  نویراوحلا  لاق  هللا  یلا  يراصنا 
تـسیک دومرف  نییراوح  هب  میرم  رـسپ  یـسیع  هک  روط  ناـمه  دیـشاب  دـنوادخ  نید  ناگدـننک -  يراـی  نینم ؛  ؤـم  يا  (، ) 1593  ) نیرهاظ

سپ دندش  رفاک  یهورگ  دندروآ و  نامیا  لیئارسا  ینب  زا  يا  هدع  سپ  میتسه  ادخ  ناروای  ام  دنتفگ : نییراوح  ادخ ؟ يوس  هب  نم  ناروای 
یفرعم یلاـعت و  قـح  فرط  زا  تمعن  ماـمتا  نید و  لاـمکا  زا  سپ  نـکل  دـندیدرگ ) زوریپ  مـیدرک و  دـییءات  ناشنانمـشد  رب  ار  ناـنم  ؤـم 

نایدا ریاس  رب  ار  قح  نید  ندش  راکشآ  یگتـسیاش  دنتـسنادن و  ردق  مدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هطـساو  هب  موصعم  نامکاح و 
 ، مرکا لوسر  دنزرف  تسد  هب  يزور  یلاعت  قح  یمتح  هدعو  نیا  هیماما  هعیـش  تنـس و  لها  هدیقع  هب  نکل  دـنداد ، تسد  زا  نامز  نآ  رد 

دندیشک و یم  ار  هدعو  نیا  ققحت  راظتنا  مالسلا  مهیلع  همئا  مرکا و  لوسر  هک  روط  نامه  دوش ، یم  ققحم  امهیلع ، هللا  تاولص  نامز  ماما 
نابز زا  هکرابم  ترایز  نیا  هچنانچ  دندرک  یم  بلط  ار  نآ  زین  دنوادخ  زا  دندرک و  یم  مادقا  دنتـسناوت  یم  هک  ییاج  ات  زین  نآ  ریـسم  رد 

 . تسا هدش  راهظا  بلطم  نیا  تسا و  هدش  ءاشنا  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  ترایز  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  یهارمهب  داجس  ماما 
يربهر هب  ناریا  یمالـسا  هوکـشرپ  میظع و  بالقنا  رگید ، نایدا  ندش  عاعـش  مک  لطاب و  ندـش  لامیاپ  قح و  نید  راهظا  کچوک  هنومن 

نارگمتـس ناج  رب  هزرل  هک  تسا  هیلع  هللا  ناوضر  ینیمخ  ماما  یمظعلا  هللا  ۀیآ  ترـضح  هللا ،  رماب  هللااب و  فراع  نآ  ینید ،  عجرم  گرزب 
عیـشت بهذم  مالـسا و  نید  يدوبان  يارب  يدیدج  هشقن  زور  ره  درک  کیرحت  ار  اهنآ  هک  يا  هنوگ  هب  دنکفا  اهتردـقربا  نارابج و  خاک  و 

دوش و یم  یثنخ  يا  هنوگ  هب  زور  ره  اه  هشقن  نیا  لاعتم  دنوادخ  دییءات  هیماما و  هعیش  ناملـسم و  تما  تمواقم  يرادیب و  اب  نکل  دنزیرب 
. دوش یم  رهاظ  مالسا  نید  تیناقح  هدش و  راکشآ  نیملسم  مالسا و  نانمشد  تلذ  ییاوسر و 

دنوادخ تردق  روهظ 

هریـس هک  روط  نامه  دننک  دوبان  ار  نآ  دنناوت  یم  ات  دنتـسیاب و  لطاب  تیمکاح  ربارب  رد  دـنفظوم  نینم  ؤم  هک  هتـشذگ  بلاطم  هب  هجوت  اب 
دنمهف یم  دوخ  مه  هک  يا  هنوگ  هب  دوش  یم  لزان  ناشیا  رب  یهلا  دییءات  دـندرک  تمواقم  یتقو  تسا و  هدوب  مالـسلا  مهیلع  ءایلوا  ءایبنا و 

مه هک  دـهد  یم  ناـشن  ار  دوخ  تردـق  دـنک و  یم  رهاـظ  ار  قـح  نید  تیناـقح  دـنوادخ  تقیقح  رد  و  ناشنانمـشد ،  مه  دـنقحرب و  هک 
یفرط زا  دنتـسین و  اـهنت  دوخ  هک  دـننادب  نینم  ؤم  مه  دنـشاب و  باذـع  یتسپ و  يراوخ و  رظتنم  هتـشاد و  ساره  یهلا  تردـق  زا  نانمـشد 

دنوادخ زا  ناشطابترا  ات  دننکن  شیوخ  هب  ءاکتا  رورغ و  ساسحا  یفرط  زا  دنک و  یم  ییامن  تردـق  دـنوادخ  هک  دـننک  شمارآ  ساسحا 
هدرک نمـشد  اب  هلباقم  تمواقم و  یفده  هچ  يارب  هک  دننک  شومارف  هکنیا  ات  دننکن  بلط  کمک  وا  زا  دوش و  فیعـض  ای  هدش  عطق  لاعتم 

هب نینم  ؤم  رما  زا  سپ  لاعتم  دنوادخ  یتیبرت  نینچ  يارب  دننک و  هدایپ  ار  نآ  دنور و  دـنوادخ  نوناق  ریغ  تیمکاح  لابند  تیاهن  رد  دـنا و 
مهیدیاب و هللا  مهبذـعی  مهولتاق  نینم  ؤم  متنک  نا  هوشخت  نا  قحا  هللااف  مهنوشختا  دـیامرف : یم  هدرک و  نینم  ؤم  هب  باطخ  رفک  همئا  اب  لاتق 

ادخ زا  طقف  هک  تسا  رتراوازس  هک  یلاح  رد  دیـسرت  یم  ناشیا  زا  ایآ  (، ) 1594  ) نینم ؤم  موق  رودص  فشی  مهیلع و  مکرـصنی  مهزخی و 
هنیس دهد و  يرای  ناشیا  رب  ار  امش  دنک و  راوخ  باذع و  امش  ناتسد  اب  ار  ناشیا  ادخ  ات  دیگنجب  ناشیا  اب  دیراد ، نامیا  وا  هب  رگا  دیـسرتب 
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تمظع هب  هجوت  دوخ و  اب  رمتـسم  طابترا  دنوادخ  هیآ  نیا  رد  دینک  یم  هظحالم  هچنانچ  دهد ) افـش  سرت -  تلاح  زا  ار -  نانم  ؤم  هورگ 
ناشیا ات  هتسناد  دوخ  هیحان  زا  ار  ناشیا  بلق  توق  نینم و  ؤم  لد  يافـش  ناگدنمزر و  يزوریپ  رد  نینم  ؤم  يارب  ار  نآ  زا  سرت  شیوخ و 

ار نمـشد  هدننک  دوبان  لیلذ و  راوخ و  نمـشد و  رب  ار  ناشیا  هدنهد  هبلغ  رـصان و  اریز  دنـشاب  هتـشاد  يرتشیب  مدق  تابث  هزرابم  نادـیم  رد 
قاقحا هک  دنوادخ  هدارا  نایب  زا  سپ  رگید  ياج  رد  و  دنک ، یم  ییامن  تردق  دنوادخ  هطساو  نیدب  هک  دنناد  یم  لاعتم  دنوادخ  القتسم 

هدرک و یثنخ  ار  نانمـشد  هئطوت  هکنیا  ات  درک  کمک  هکئالم  هطـساو  هب  ار  نینم  ؤم  وا  هکنیا  تسا و  لطاب  لاطبا  هللا و  ۀملک  راهظا  اب  قح 
مهولتقت ملف  دـیامرف : یم  نینم  ؤم  هب  دـناشک ، يدوبان  تلذ و  كاخ  هب  ارنانمـشد  تیاـهن  رد  دومن و  يوق  مکحم و  نآ  اـب  ار  نینم  ؤم  لد 

ار نامشد  امش  سپ  (، ) 1595  ) میلع عیمـس  هللا  نا  انـسح  ءالب  هنم  نینم  ؤملا  یلبیل  یمر و  هللا  نکلو  تیمر  ذا  تیمر  اـم  مهلتق و  هللا  نکلو 
ؤم هکنیا  ات  تخادنا و  ریت  ادخ  نکلو  یتخادنا  یم  ریت  هک  یماگنه  یتخادین  ریت  ربمایپ -  يا  وت -  تشک و  ار  ناشیا  ادـخ  نکلو  دـیتشکن 
نید دنهاوخب  دنشاب و  میقتسم  طارص  ریسم  رد  نینم  ؤم  یتقو  ات  نیاربانب  تساناد .)  ياونش  دنوادخ  یتسارب  دندش ، وکین  راک  نیا  زا  نینم 

ار شتردق  لاعتم  دنوادخ  دننک ، ادیپ  اهنآ  رب  هطلس  نارگمتـس  ای  ادخ  نمـشد  ات  دوش  ادیپ  نآ  رد  يا  هنخر  دنراذگن  دننک و  يرای  ار  قح 
دنک و یم  راهظا  ناشیا ،  مدق  تابث  نینم و  ؤم  لد  تیوقت  ناشیا و  لد  رد  تشحو  بعر و  داجیا  اب  هکئالم  لوزن  هطـساو  هب  ناشیا  هار  زا 

نیملسم مالسا و  دنادرگ و  یمرب  ناشدوخ  هب  ار  نآ  هدرک و  يریگولج  نیملـسم ،  مالـسا و  نانمـشد  هلیح  رکم و  هئطوت و  ندش  رث  ؤم  زا 
ییاج رد  دنک و  یم  نایب  ار  رما  نیا  مالسا  ردص  ناناملسم  هب  تبسن  ( 1596  ) نآرق دروم ، دنچ  رد  هک  نانچمه  دهد  یم  تاجن  نآ  زا  ار 

مکنع و مهیدیا  فکف  مهیدیا  مکیلا  اوطـسبی  نا  موق  مه  ذا  مکیلع  هللا  ۀـمعن  اورکذا  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  هک :  دـنک  یم  نایب  یلک  روط  هب 
یم یهورگ  هک  ار  یماـگنه  دـیوش  روآداـی  شیوخ  رب  ار  ادـخ  تمعن  نینم ؛  ؤـم  يا  (، ) 1597  ) نونم ؤملا  لـکوتیلف  هللا  یلع  هللا و  اوـقتا 
دیاب نینم  ؤم  دینک و  ظفح  ار  ادخ  تفرگ و  ار  اهنآ  ولج  درک و  عطق  امش  زا  ار  ناشتسد  دنوادخ  سپ  دننک  زارد  تسد  امـش  هب  دنتـساوخ 
رکم هب  (، 1598  ) ناشدوخ هب  نآ  نتشگرب  اهناملسم و  هب  تبـسن  نانمـشد  هئطوت  ندش  یثنخ  زا  یتایآ  رد  و  دننک ) لکوت  دنوادخ  رب  طقف 

(، 1599  ) نیرکاملا ریخ  هللا  هللا و  رکمی  نورکمی و  و  دـیامرف : یم  ییاـج  رد  تسا و  قولخم  رکم  زا  رتـالاب  نآ  هک  تسا  هدـش  ریبعت  یهلا 
نینچ ( 1600  ) مـیرک نآرق  تـسا ،)  ناگدـننکرکم  نیرتـهب  دـنوادخ  یلو  دـنک  یم  رکم  مـه  ادـخ  دــننک و  یم  هـلیح  رکم و  ناـشیا  (و 
نایب هک  یتامدقم  ندرک  مهارف  اب  نینم  ؤم  سپ  دـنک ، یم  نایب  مالـسلا  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  یـسیع  ترـضح  هب  تبـسن  زین  ار  ییاهتیانع 
یثنخ و  یجراخ -  هچ  یناسفن و  ياهاوه  ناطیـش و  ینعی  یلخاد  هچ  نمـشد -  نتـشادزاب  راتـساوخ  لاعتم  دـنوادخ  زا  هراومه  دـیاب  دـش 

 ، ینامیا هعماج  رد  دوخ و  دوجو  رد  لطاب  نخـس  یتسپ  يدوبان و  لاوز و  نآ و  يرترب  قح و  نخـس  ندـش  راکـشآ  و  اهنآ ، هئطوت  ندـش 
. دهد روهظ  ار  شتردق  دناسرب و  تباجا  فده  هب  ار  ناشیاعد  نیا  دنوادخ  ات  دنشاب 

یقرواپ

-9 . 57 ناقرف :  - 8 . 47 ءابس : - 7 . 23 يروش :  - 6 . 31 نارمع :  لآ  - 5 . 80 ءاسن : - 4 . 108 فسوی :  - 3 . 3 رمز : - 2 . 35 هدـئام :  - 1
یلعف ملع  احالطـصا  نآ  هب  هک  تسا  تادوجوم  هب  تبـسن  لاعتم  دـنوادخ  زا  یـصاخ  ملع  هب  هراشا  تاریبعت  نیا  - 10 و 3 .  2 توبکنع : 
تـسا دنوادخ  دزن  تادوجوم  روضح  نیع  ملع  نیا  هتبلا  تقلخ ،  زا  سپ  تادوجوم  هب  دنوادخ  ملع  زا  تسا  ترابع  نآ  دوش و  یم  هتفگ 

اب دـنوادخ  لعف  هطبار  زا  قلاخ و ... قزار ،  دـننام  دـنوادخ  یلبق  تافـص  ریاس  دـننام  ملع  نیا  دـشاب . یم  جراخ  ناهج  هب  ام  ملع  زا  ریغ  و 
بجوم لعف  رد  تارییغت  تسا و  نیفرط  عبات  هک  تسا  نیا  نآ  تایصوصخ  زا  دوش و  یم  هداد  تبـسن  دنوادخ  هب  دوش و  یم  عازتنا  شتاذ 

زا لقع  دشاب و  یم  تادوجوم  دوجو  زا  لبق  شتاذ و  نیع  هک  دنوادخ  یتاذ  تافص  فالخرب  یلاعت ،  قح  تاذ  هن  دوش  یم  تفـص  رییغت 
هن تسا  یقالخا  تالاح  تـالاح ،  نیا  زا  دوصقم  - 11 تقلخ .  زا  لبق  تادوجوم  هب  ملع  تایح و  تردق ،  دـننام  دـنک  یم  عازتنا  شتاذ 

اهنآ قیمع  لـیلحت  اـهیهاگآ ، نیا  زا  دارم  زین  دوش و  ثحب  دـیاب  یـسانش  ناور  ياـهثحب  رد  تسا و  یباـستکاریغ  اـعون  هک  یناور  تـالاح 

هللا نیما  ترایز  حرش  نیتبخم : www.Ghaemiyeh.comيامیس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 217 

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


داعبا رد  ناسنا  یناور  یعیبط و  تالاح  نیا  الا  دوش و  یم  هتفرگ  یقـالخا  جـیاتن  نآ  زا  هک  تسا  یلاـمجا  يدـنب  هتـسد  کـی  هکلب  تسین 
-13 . 53 فـسوی :  - 12 تسا .  نوریب  ام  ثحب  هریاد  زا  هک  دراد  ییاـهباتک  نیودـت  هب  زاـین  رگیدـکی  رد  اـهنآ  رثءاـت  ریثءاـت و  فلتخم و 
18 و 19. رشح : - 18 . 2 تمایق :  - 17 18 و 83 . فسوی :  - 16 . 63 لحن :  - 15 . 30 ، 27 فارعا :  - 14 ص 143 . ج 94 ، راونالاراحب ،
ص 116 ج 100 ، راونالاراحب ، - 24 97 و 98 . نونم :  ؤم  - 23 . 10 مور :  - 22 . 9 فارعا :  - 21 . 182 فارعا :  - 20 . 30  - 27 رجف : - 19

نآ لوا  میا  هدرک  رکذ  تارایزلا  لماک  باتک  زا  هک  یترایز  قباطم  - 28 نامه .  - 27 ص 269 و 267 . نامه ،  - 26 نامه .  - 25 . 145 - 
ترایز رد  ناوت  یم  ار  نآ  هک  دنا  هدومرف  مالسلا  مهیلع  همئا  نکل  تسا  هدش  دراو  زین  ترضح  نآ  ترایز  رد  تسا و  ع )   ) یلع رب  مالس 

نیا زا  یلامجا  يانعم  کی  اجنیا  رد  هدش و  ترایز  ماما  نآ  هینک  ای  بقل  ندروآ  نینم و  ؤملاریما  ناونع  فذح  اب  نکل  دـناوخ  رگید  همئا 
یم دورد  مالسلا  هیلع  یلع  هب  نینم  ؤملاریما  ناونع  اب  باطخ  نیا  رد  هتاکرب ،  هللا و  ۀمحر  نینم و  ؤملا  ای  کیلع  مالـسلا  دوش  یم  تمـسق 
یم ترضح  نآ  رب  ار  دنوادخ  تاکرب  تمحر و  لوزن  ياضاقت  نیا ،  رب  هوالع  دوش  یم  رکذ  هک  مالـسا  یناعم  یمامت  هب  هجوت  اب  میتسرف 

روهظ ببـس  نآ  دوش و  یم  یـشان  یلاعت  قح  هیمیحر  هینامحر و  تمحر  زا  شتماما  ماقم  ترـضح و  نآ  دوجو  هکنیا  هب  هجوت  اب  مینک و 
تقیقح رد  ترـضح ،  نآ  يارب  لاـعتم  يادـخ  زا  تکرب  تمحر و  بلط  تهج  نیا  زا  دوـش  یم  وا  ریغ  يارب  دـنوادخ  زا  تفـص  ود  نیا 

 ( (ص ادـخ لوسر  دـک  ؤم  تاشرافـس  قباـطم  نینم  ؤملاریما  یفرط  زا  و  دوش ، رهاـظ  اـم  رب  ناـشیا  قـیرط  زا  هک  دـشاب  یم  ناـمدوخ  يارب 
ج 5 نازیملا ،  - 29 دشاب . ترضح  نآ  ندوب  لصفالب  تفالخ  ندادناشن  تاشرافس ،  همه  نیا  تلع  دیاش  مالسلا و  هیلع  یلع  رد  رـصحنم 
-36 ص 16 . نانجلا :  حیتافم  - 35 . 23 رشح : - 34 . 44 بازحا :  - 33 . 10 سنوی :  - 32 . 61 رون : - 31 . 54 ماعنا :  - 30 ص 29 و 30 .
-43 . 33 میرم :  - 42 . 15 میرم :  - 41 . 181 تافاص :  - 40 . 130 تافاص :  - 39 . 120 تافاص :  - 38 . 109 تافاص :  - 37 . 79 تافاص : 

پاچ یفاـک ،  لوصا  - 48 تیاور 8 . ص 362 ، قودص ،  دـیحوت  - 47 . 29 نـمحر :  - 46 . 107 دوه : - 45 . 24 دعر : - 44 . 58 سی : 
تیاور 19. و ص 147 ، تیاور 8 ، ص 339 ، قودص ،  دیحوت  - 49 ص 442 . ج 1 ، یبرع ، 

ص 819 و 621. یناهارف ،  تاراشتنا  نانجلا ،  حـیتافم  - 52 ص 242 . تالاقملا ،  لـئاوا  - 51 ص 416 . ج 4 ، ناهرب ،  ریـسفت  - 50 188
107 و 125 و 143 و 162 و ءارعش : - 56 . 82 ماعنا :  - 55 تیاور 2 و 7 . ص 79 ، ج 5 ، هعیـشلا ،  لئاسو  - 54 ص 683 . ناـمه ،  - 53
-61 تیاور 4 . نامه ،  - 60 تیاور 2 . ص 177 ، ج 1 ، یفاـک ،  لوصا  - 59 . 165 ءاسن : - 58 ص 82 و 83 . - 57 . 68 فارعا :  178 و 
ج 5، نازیملا ،  - 65 ص 99 . يوضترم ،  تاراشتنا  بغار ،  تادرفم  - 64 نامه .  - 63 ص 128 . ج 102 ، راونالاراحب ، - 62 . 130 ماعنا : 
 : فص ، 15 تارجح :  12 و 74 ، لافنا :  ، 218 هرقب :  20 و 88 ، هبوت :  تسا  هدـمآ  زین  تایآ  نیا  رد  ریبعت  نیا  . 41 هبوت :  - 66 ص 356 .

-72 . 21 نامقل :  - 71 . 38 توبکنع :  24 و  لمن :  - 70 . 6  - 3 سان :  - 69 . 64 ءارسا : - 68 7 و 8 . سمش :  - 67 35 و 54 . هدئام :  ، 11
ص ج 70 ، راونالاراحب ، - 74 64 و 53 . ءارسا : - 73 تساهنآ .  لاثما  یقالخا و  لیم  زین  وا و  ربارب  رد  عوضخ  قلطم و  لامک  هب  لـیم  دارم 
ج 2، یمق ،  ریسفت  - 78 ص 158 و 159 . و ج 16 ، ص 33 ، ج 1 ، نازیملا ،  - 77 . 69 توبکنع :  - 76 . 5 هنیب :  - 75 تیاور 35 . ، 211
.97 لحن :  - 81 ص 122 . ج 11 ، هعیشلا ،  لئاسو  - 80 ص 50 و 51 . سفن ،  داهج  باب  مکحلاررغ ،  یعوضوم  تسرهف  - 79 ص 151 .
.78 جح :  - 85 تیاور 5 . ص 84 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 84 40 و 41 . تاعزان :  - 83 ص 391 . مکحلاررغ ،  یعوـضوم  تسرهف  - 82
ص ج 3 ، نازیملا ،  - 88 . 102 نارمع :  لآ  - 87 دشاب . یم   452 نازیملا ج 14 ص 455 -  زا  سابتقا  هیآ  لـیذ  رد  بلاـطم  هدـمع  - 86
 : لحن ، 19 روط : ، 39 تافاص :  ، 54 سی :  - 93 40 تافاص :  - 92 160 تافاص :  - 91 . 45 ص 47 -  - 90 . 131 هرقب :  - 89 405 و 406 .

مکحلاررغ یعوضوم  تسرهف  تیاور ،))  ص 242 ، ج 70 ، راونالاراحب ، - 95 . 99 لحن :  ، 65 ءارسا : ، 42 رجح : - 94 . 43 تالسرم :  ، 32
 ، تنس زا  دارم  - 99 . 20 هدئام :  - 98 تیاور 4 . ص 191 ، ج 1 ، یفاـک ،  لوصا  - 97 . 322 ص 327 -  ج 1 ، نازیملا ،  - 96 ص 92 . ، 
يا هرتاوتم  تاـیاور  هلمج  نآ  زا  تسا و  هدـش  تباـث  ترـضح  نآ  زا  عطق  روط  هب  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تاـشیامرف 

تـسد هب  يارب  نیاربانب  مییامن .  يوریپ  ناشیا  زا  روما  یمامت  رد  ات  تسا  هداد  عاـجرا  مالـسلا  مهیلع  همئا  هب  ار  اـم  ترـضح  نآ  هک  تسا 
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اهنآ هک  مینک  عوجر  مالسلا  مهیلع  يده  همئا  لاوقا  هب  دیاب  ینید ،  فراعم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ینیقی  تاشیامرف  ندروآ 
هبطخ 125. نامه ،  - 102 هبطخ 105 . نامه ،  - 101 هبطخ 110 . هغالبلا ،  جهن  ظافلال  سرهفملا  مجعملا  - 100 تسا .  تجح  ام  يارب 
ج 3، میدق ،  پاچ  یفاو ،  - 107 . 30  - 27 رجف : - 106 هبطخ 192 . نامه ،  - 105 هبطخ 182 . نامه ،  - 104 هبطخ 164 . نامه ،  - 103
تیاور 2. ص 87 ، ج 5 ، راونالاراحب ، - 111 . 42 لافنا :  - 110 ص 128 . ج 3 ، یفاک ،  عورف  - 109 . 99 رجح : - 108 ص 39 . تمسق 2 ،
 ، یشایع ریسفت  - 115 تیاور 35 . ص 110  نامه ،  - 114 تیاور 3 . ص 87 ، نامه ،  - 113 تیاور 4 و 5 و 6 . ص 88 ، نامه ،  - 112

: رمق - 119 ص 421 . نامه ،  - 118 ص 409 . بـغار ،  تادرفم  - 117 ص 100 . ج 19 ، نازیملا ،  - 116 تیاور 111 . ص 63 ، ج 1 ،
لآ ، 117 هرقب :  - 121 . 40 هط :  ، 12 رمق : ، 10 تلصف :  ، 18 نونم :  ؤـم  38 و 39 ، سی :  - 120 . 3 یلعا :  ، 21 رجح : ، 2 ناـقرف :  ، 49

.82 سی :  - 124 . 85 ءارسا : - 123 . 21 میرم :  ، 20 رفاغ : ، 23 ءارسا : ، 44 لافنا :  ، 42 رمز : - 122 . 68 رفاغ : ، 30 میرم :  ، 47 نارمع : 
تیاور 68. ص 122 ، ج 5 ، راونالاراحب ، - 125

مامت اب  ناـسنا  تقلخ  - 129 . 39 دعر : - 128 و 421 . ص 420  ج 11  نازیملا ،  - 127 و 65 . و 64  تـیاور 69  ناـمه ،  - 126 189
هب دـنچ  ره  وا ، باختنا  رکفت و  رایتخا و  تردـق  یتح  وا  يدوجو  ياوق  ءاضعا و  زین  یفنـص و  يداژن و  یناـکم و  یناـمز و  تایـصوصخ 

هاگتسد راک  سفنت و  دننام  دوش  یم  رداص  وا  زا  زین  یعیبط  تروص  هب  هک  یلاعفا  درادن . وا  رایتخا  اب  یطبر  نکل  تسا  طبترم  یهلا  ریدقت 
زین وا  تسود  دوش و  یم  جراخ  يراک  ماجنا  يارب  هناخ  زا  رایتخا  اب  یـسک  هکنیا  دننام  - 130 دشاب . یم  هنوگ  نیا  اهنآ ، لاثما  شراوگ و 

يرایتخا ریغ  طباور  کی  يرایتخا  راک  نیا  دـنک ، یم  تاـقالم  وا  اـب  هار  نیب  رد  ینیب  شیپ  نودـب  دوش ، یم  جراـخ  هناـخ  دوخ  راـیتخا  اـب 
ترضح ندمآ  هیضق  هلمج :  زا  دراد  زین  نآرق  رد  ییاه  هنومن  بلطم  نیا  دناد و  یم  لاعتم  دنوادخ  نکل  میتسین  علطم  نآ  زا  ام  هک  هتشاد 
شریخا ءزج  هک  تسا  یتامدقم  ياراد  ناسنا  لاعفا  یمامت  - 131 41 و 40 . هط :  يربمایپ ،  باختنا  هب  نآ  ندش  یهتنم  نیدم و  هب  یسوم 

لمءات هب  زاین  هک  مهم  لاعفا  رد  طـقف  و  دوش ، یم  ققحم  عیرـس  روط  هب  هرمزور  يداـع و  لاـعفا  رد  تامدـقم  نیا  اـعون  نکل  تسوا  هدارا 
رد وا  لاعفا  ندوب  يدارا  نینچمه  و  رسمه ، یلیـصحت و  هتـشر  لغـش و  باختنا  دننام  دنوش  یم  راکـشآ  دراد  رت  هناهاگآ  باختنا  رتشیب و 

هناهاگآان ای  يدارا  همین  شلاعفا  بلغا  غولب ،  نامز  زا  لبق  ات  دوش و  یم  راکـشآ  شتاـمولعم ،  ندـش  هناـهاگآ  لـقع و  ییافوکـش  ناـمز 
5 و 6. نیت :  - 137 . 115 نونم :  ؤم  - 136 . 85 رجح : ، 3 فاقحا :  - 135 . 4 نیت :  - 134 . 49 رمق : - 133 . 96 تافاص :  - 132 تسا . 
نتفگ و نخس  دننام  تسا  یجراخ  لمع  نآ  لعف  زا  دارم  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  - 139 تیاور 19 . ص 12 ، ج 5 ، راونالاراحب ، - 138

تهج نیا  زا  تسا و  هتـساوخ  زین  وا  ار  بوخ  قابطنا  اب  لمع  هک  دنچ  ره  نآ ،  رب  يدـب  ای  یبوخ  ناونع  ندـش  قبطنم  نودـب  ندروخ و ...
نکل تسا  دنوادخ  یعیرـشت  ینیوکت و  هدارا  دروم  بوخ  تفـص  ای  لمع  نیا  هک  دوش  یم  هتفگ  دنک و  یم  ادـیپ  تبـسن  دـنوادخ  هب  مه 

وا یعیرـشت  هدارا  دروم  دنک و  یمن  ادیپ  دانتـسا  وا  هب  دب  ناونع  ظفح  اب  تهج  نیدب  هدرک و  یهن  نآ  زا  هتـساوخن و  ار  دب  تفـص  ای  لمع 
هیآ 78 و 79 دریگ . یم  رارق  وا  ینیوکت  هدارا  دروم  دنک و  یم  ادیپ  دانتسا  وا  هب  صخش  هطـساو  هب  یجراخ  لمع  دوخ  هک  دنچ  ره  تسین 
-142 تیاور 1 . ص 98 ، ج 70 ، راونالاراحب ، - 141 تیاور 27 . ص 17 ، ج 5 ، راونالاراحب ، - 140 تسا .  راتفگ  نیا  دـهاش  ءاسن  هروس 
-144 باتک 47 . هغالبلا ،  جهن  - 143 تسا .  هدـش  رکذ  يدایز  تایاور  رد  تروشم  باب  راونالاراحب ، رد ج 70  تروشم  لها  فاـصوا 
-147 تیاور 23 و 24 و 25 . ص 101 ، ج 75 ، راونالاراحب ، - 146 . 159 نارمع :  لآ  - 145 . 19 ، 18 ، 17 باوبا 16 ، ج 7 ، راونالاراحب ،
-150 تیاور 1 و 2 . ص 510 ، نامه ،  - 149 تیاور 2 و 3 . ص 140 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 148 تیاور 14 . ص 220 ، ج 6 ، نامه ، 

لابقا - 153 تیاور 4 . ص 357 ، ج 7 ، نامه ،  - 152 تیاور 19 . ص 12 ، ج 5 ، راونالاراحب ، - 151 تیاور 4 . ص 32 ، ج 1 ، نامه ، 
ج 2، یفاک ،  لوصا  - 155 درک . لابند  دیاب  شبسانم  ياج  رد  ار  نآ  تایـصوصخ  طیارـش و  اعد و  رد  ثحب  - 154 ص 348 . لامعالا ، 
 . تسا یعماج  باتک  نانجلا  حیتافم  تهج  نیا  رد  تسا ،  هدـمآ  هیعدا  ياهباتک  رد  - 157 تیاور 8 . نامه ،  - 156 تیاور 1 . ص 466 ،

.53 فسوی :  - 161 18 و 83 . فسوی :  - 160 ص 342 . لامعالا ،  لاـبقا  - 159 . 1 تیاور 9 -  ص 469 ، ج 2 ، یفاـک ،  لوصا  - 158
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.65 ءارسا : ، 99 لحن :  ، 42 رجح : - 163 . 2 تمایق :  - 162
تیاور 1 و 3 و 4 و 6 و 7 ص 60 ، نامه ،  - 166 تیاور 5 . ص 56 ، نامه ،  - 165 تیاور 2 . ص 60 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 164 190
ص نامه ،  - 171 7 و 8 . سنوی :  - 170 تیاور 5 . ص 16 ، نامه ،  - 169 تیاور 13 . نامه ،  - 168 تیاور 11 . نامه ،  - 167 و 8 .
 : نباغت - 175 تیاور 2 . ص 127 ، ج 3 ، یفاـک ،  عورف  - 174 . 27  - 30 رجف : - 173 تیاور 4 . ص 65 ، نامه ،  - 172 تیاور 3 . ، 16
 ، لامعالا لابقا  - 178 تیاور 11 و 11613 . ص 225 ، ج 3 ، یفاـک ،  عورف  - 177 تیاور 4 . ص 369 ، ج 78 ، راونالاراحب ، - 176 . 11

ج راونالاراحب ، - 183 تاـیبا 380 و 382 . لوا ،  رتفد  يولوم ،  يونثم  - 182 . 7 دمح : - 181 . 6 رطاف : - 180 . 69 ءاسن : - 179 ص 76 .
و 8.  7 سمش :  - 187 ياعد 17 . مالسالا ،  ضیف  حرـش  هیداجـس ،  هفیحـص  - 186 . 39 رجح : - 185 . 8 فـهک :  - 184 ص 143 . ، 94

تسرهف - 192 ص 152 . ج 93 ، راونالاراحب ، - 191 ص 496 . ج 2 ، یفاـک ،  لوصا  - 190 . 201 فارعا :  - 189 . 7 تارجح :  - 188
-198 . 28 دعر : - 197 . 45 توبکنع :  - 196 . 152 هرقب :  - 195 نامه .  - 194 نامه .  - 193 هللا .  رکذ  باـب  مکحلاررغ ،  یعوـضوم 

تسرهف - 201 ياعد 20 . هیداجس ،  هفیحص  - 200 ص 151 . ج 94 ، راونالاراحب ، - 199 هللارکذ .  باـب  مکحلاررغ ،  یعوضوم  تسرهف 
ص 687. لامعالا ،  لابقا  - 205 ياعد 11 . هیداجس ،  هفیحص  - 204 نامه .  - 203 نامه .  - 202 هللا .  رکذ  باب  مکحلاررغ ،  یعوضوم 
ص ج 94 ، نامه ،  - 210 ص 151 . ج 94 ، راونالاراحب ، - 209 ص 142 . ج 16 ، نازیملا ،  - 208 . 9 هعمج :  - 207 . 44 لـحن :  - 206
ص نامه ،  - 214 تیاور 2 . ص 496 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 213 تیاور 9 . ج 26 ، راونالاراحب ، - 212 41 و 42 . بازحا :  - 211 . 151
 ، یمق ریسفت  - 217 . 76 فسوی :  83 و 132 و 165 ، ماعنا :  ، 163 نارمع :  لآ  - 216 تیاور 4 . ص 45 ، نامه ،  - 215 تیاور 4 . ، 80

تیاور ص 397 ، نامه ،  - 220 تیاور 8 . نامه ،  - 219 تیاور 1 و 2 و 5 و 10 . ص 289 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 218 ص 308 . ج 2 ،
 : فسوی - 226 . 58  - 72 هعقاو :  - 225 نامه .  - 224 52 و 53 . تلصف :  - 223 . 48  - 42 مجن :  - 222 . 29 نمحر :  - 221 4 و 5 و 6 .

-230 23 و 10 . ، 30 ، 29 تیاور 28 ، ص 52 ، ج 4 ، راونالاراحب ، - 229 3 و 4 . دیدح : - 228 ص 74 . ج 77 ، راونالاراحب ، - 227 . 108
تیاور 5. نامه ،  - 233 تیاور 12 . ص 4 ، ج 12 ، راونالاراحب ، - 232 . 78  - 81 ءارعش : - 231 تیاور 27 . ص 20 ، ج 70 ، راونالاراحب ،
تیاور 15. ص 115 ، قودص ،  دیحوت  - 237 نامه .  - 236 . 39 ص 40 -  مود ،  تمسق  ج 3 ، یفاو ،  - 235 تیاور 13 . نامه ،  - 234
ص ج 72 ، راونالاراحب ، - 241 . 106 فسوی :  - 240 ص 288 . لوقعلا ،  فحت  - 239 تیاور 108 . ص 58 ، ج 47 ، راونالاراحب ، - 238

نامه - 245 تیاور 2 . ص 173 ، ج 23 ، نامه ،  - 244 10 و 11 . قالط ،  - 243 تیاور 27 و 28 . نامه ،  - 242 تیاور 21 و 24 . ، 98
تیاور 5. ص 265 ، ج 3 ، یفاک ،  عورف  - 247 جح .  باب  رد  ییاور  بتک  زین  تارایزلا و  لماک  هب  دوش  عوجر  - 246 . 188 ص 172 -  ، 
ص یعادلا ،  ةدـع  - 251 تیاور 3 . ص 39 ، ج 1 ، یفاـک ،  لوصا  - 250 ص 238 . قودص ،  دـیحوت  - 249 تیاور 1 . ناـمه ،  - 248
-255 رطس 22 . ص 95 ، ج 94 ، راونالاراحب ، - 254 ص 709 . لامعالا ،  لاـبقا  - 253 تیاور 5 . ، 240 ج 4 ، یفاـک ،  عورف  - 252 . 176

نامه - 260 تیاور 5 . نامه ،  - 259 تیاور 2 . ص 468 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 258 . 77 ناقرف :  - 257 . 44 ءارسا : - 256 . 29 نمحر : 
 : لافنا - 264 تیاور 6 و 7 . نامه ،  - 263 تیاور 1 و 4 و 3 . ص 468 ، نامه ،  - 262 تیاور 8 . نامه ،  - 261 تیاور 1 . ص 466 ، ، 

ص ج 1 ، یمق ،  ریسفت  - 268 ص 18 . ج 5 ، نایبلا ،  عمجم  - 267 . 25  - 27 هبوت :  - 266 ص 525 . ج 4 ، نایبلا ،  عمجم  - 265 . 9  - 26
.287

،159 تافاص :  - 272 تیاور 8 . نامه ،  - 271 . 60 ناقرف :  - 270 تیاور 1 و 2 و 5 و 7 . ص 466 ، ج 2 ، یفاـک ،  لوصا  - 269 191
-276 . 15 رطاف : - 275 . 350 ص 339 -  لاـمعالا ،  لاـبقا  - 274 مدرم .  اـیبنا و  رب  همئا  لیـضفت  باـب  ج 26 ، راونـالاراحب ، - 273 . 160

تاملک هغالبلا ،  جهن  - 279 تیاور 18 . ص 97 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 278 ص 72 . هینسلارهاوج ،  - 277 ص 270 . قالخالا ،  مراکم 
تیاور 1 و 5. ص 472 ، ج 2 ، یفاـک ،  لوصا  - 282 . 12 سنوی :  - 281 تیاور 3 . ص 472 ، ج 2 ، یفاـک ،  لوصا  - 280 . 302 راصق :
 ، یفاک لوصا  - 286 تیاور 22 . ص 244 ، ج 14 ، راونالاراحب ، - 285 تیاور 8 . ص 470 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 284 . 42 مجن :  - 283
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.186 هرقب :  - 289 تیاور 34 . ص 130 ، ج 13 ، راونـالاراحب ، - 288 . 158 ماـعنا :  و 85 ،  84 رفاغ : - 287 تیاور 6 . ص 472 ، ج 2 ،
-295 ص 373 . ناـمه ،  - 294 ص 335 . ناـمه ،  - 293 نامه .  - 292 ص 325 . ناـمه ،  - 291 ص 290 . ج 93 ، راونـالاراحب ، - 290
-299 ص 305 . ج 93 ، راونـالاراحب ، - 298 ص 350 . رطاوخلا ، هیبـنت  - 297 ص 476 . ج 2 ، یفاـک ،  لوـصا  - 296 ص 374 . ناـمه ، 
ص نامه ،  - 303 ص 321 . ج 93 ، راونالاراحب ، - 302 ص 129 . ج 2 ، لامآلا ،  یهتنم  - 301 ص 375 . نامه ،  - 300 ص 376 . نامه ، 
تیاور 6 ص 318 ، ج 73 ، نامه ،  - 308 نامه .  - 307 ص 305 . نامه ،  - 306 ص 313 . نامه ،  - 305 ص 322 . نامه ،  - 304 . 372
ص 373. ج 93 ، نامه ،  - 312 تیاور 20 . ص 312 ، ج 75 ، نامه ،  - 311 تیاور 11 . نامه ،  - 310 تیاور 12 . نامه ،  - 309 و 9 .
ص مکحلاررغ ،  یعوضوم  تسرهف  - 316 تیاور 1 . نامه ،  تیاور 2 315 - ص 511 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 314 . 67 ناقرف :  - 313
-320 تیاور 5 . ص 489 ، ج 2 ، یفاـک ،  لوصا  - 319 . 89 سنوی :  - 318 ص 248 . ج 1 ، یمق ،  ریـسفت  175 و  فارعا :  - 317 . 104
ص نامه ،  - 325 ص 313 . ج 93 ، راونالاراحب ، - 324 . 186 هرقب :  - 323 . 60 رفاغ : - 322 تیاور 9 . نامه ،  - 321 تیاور 1 . نامه ، 
تیاور 11. ص 310 ، ج 93 ، نامه ،  - 328 تیاور 22 . ص 54 ، ج 94 ، راونالاراحب ، - 327 ص 275 . قالخالا ،  مراـکم  - 326 . 315
تیاور 1. ص 545 ، تیاور 1 و 2 ، ص 544 ، نامه ،  - 331 تیاور 4 . نامه ،  - 330 تیاور 3 . ص 491 ، ج 2 ، یفاـک ،  لوصا  - 329
-335 . 298 ص 290 -  ج 14 ، ناـمه ،  - 334 تیاور 23 . ص 318 ، ج 93 ، راونـالاراحب ، - 333 تیاور 4 . ص 566 ، ناـمه ،  - 332
 ، هغالبلا جهن  - 338 ص 303 . ج 93 ، نامه ،  - 337 تیاور 7 . ص 274 ، ج 69 ، نامه ،  - 336 تیاور 20 . ص 314 ، ج 93 ، نامه ، 

ص 129، ج 13 ، راونالاراحب ، - 341 ص 474 . ج 2 ، نیلقثلارون ،  ریسفت  - 340 ص 205 . ج 77 ، راونالاراحب ، - 339 . 47 راصق ، تاملک 
 . نامه - 346 ص 341 . نامه ،  - 345 ص 312 . نامه ،  - 344 ص 313 . نامه ،  - 343 ص 327 . ج 93 ، نامه ،  - 342 تیاور 30 .

تیاور نامه ،  - 350 تیاور 3 . ص 477 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 349 . 169 ص 167 -  تارایزلا ،  لماک  - 348 ص 305 . نامه ،  - 347
 ، نامه - 356 تیاور 3 . نامه ،  - 355 نامه .  - 354 تیاور 4 و 6 . ص 475 ، نامه ،  - 353 نامه .  - 352 نامه .  - 351 4 و 5 و 6 .

1 و نباغت :  وا 24 ، رشح : رون 41 ، ، 44 ءارسا : ، 1 فص ،  ، 1 دیدح : - 358 ص 342 . ج 93 ، راونالاراحب ، - 357 تیاور 1 . ص 501 ،
-362 ص 29 . هیداجـس ،  هفیحـص  - 361 ص 396 . ج 93 ، راونـالاراحب ، - 360 . 6 نـمحر :  ، 18 جـح :  ، 49 لـحن :  - 359 . 1 هـعمج : 
-367 و 12 .  11 رمز : - 366 . 3 رمز : - 365 . 5 هـنیب :  - 364 ص 51 . هیداجـس ،  هفیحـص  - 363 . 395 ص 390 -  ج 93 ، راونالاراحب ،
ج ریبک ، ریسفت  - 373 . 90 ماعنا :  - 372 . 57 ناقرف :  - 371 . 47 ءابس : - 370 . 104 فسوی :  - 369 . 31 نارمع :  لآ  - 368 . 108 فسوی : 

.253 ص 236 -  ج 23 ، راونالاراحب ، - 376 . 107 ءایبنا : - 375 . 23 يروش :  - 374 ص 276 . ج 2 ، یمق ،  ریسفت  ص 164 ، ، 27
،33 نارمع :  لآ  - 378 ص 7 . ج 6 ، روثنملا ، رد  ریـسفت  ص 165 ، ج 27 ، يزار ،  رخف  ریــسفت  ص 466 ، ج 4 ، فاـشک ،  - 377 192

هرقب - 382 . 19 لمن :  ، 83 ءارعش : ، 101 فسوی :  - 381 72 و 86 . ءایبنا : - 380 . 7 بازحا :  - 379 . 47 32 و ص :  رطاف : ، 144 فارعا : 
دنترابع دراد  نامیا  نتشاد  تاجرد  رب  تلالد  هک  یتایآ  ، 2  - 4 لافنا :  - 384 . 196 فارعا :  - 383 . 27 توبکنع :  ، 122 لحن :  ، 130 : 

ص 26، ج 4 ، راونالاراحب ، - 386 . 10 رطاف : - 385 . 11 هلداـجم :  ، 19 فاـقحا :  و 132 ،  83 ماـعنا :  ، 96 ءاسن : ، 163 نارمع :  لآ  زا :
نیکرشم هب  تبسن  یتایآ  رد   28 يروش :  - 388 . 68 نارمع :  لآ  ، 257 هرقب :  - 387 تیاور 1 و 2 و 10 و 19 و 21 و 23 و 24 و 29 .

-392 . 37 دعر : ، 120 هرقب :  - 391 8 و 44 . يروش :  - 390 8 و 44 . يروش :  - 389 تسین .  یلو  ادخ  زا  ریغ  ناشیا  يارب  هک  دیامرف  یم 
ج 26، راونالاراحب ، - 396 تیاور 66 . ص 425 ، ج 1 ، یفاک ،  لوصا  - 395 . 108 فسوی :  - 394 . 196 فارعا :  - 393 . 101 فسوی : 
ص 11، ج 1 ، لاــمعلازنک ،  - 399 تـیاور 4 . ص 75 ، ج 27 ، ناــمه ،  - 398 باـب 7 . ناـمه ،  - 397 ءایبنالا . یلع  مهلیـضفت  باـب 
ص 278، ج 8 ، نامه ،  - 402 ص 212 . ج 7 ، نامه ،  - 401 ص 103 . ص 218 و ج 7 ، ج 6 ، نامه ،  - 400 ص 103 . راصبالارون ،
-406 ص 18 . یبقعلا ،  رئاـخذ  - 405 ص 165 . ج 27 ، ریبک ، ریـسفت  - 404 ص 5 . قئاـقحلازونک ،  - 403 ص 103 . هقرحملا ،  قـعاوص 
ج 27، راونالاراحب ، - 408 ص 122 . ج 3 ، دادغب ، خـیرات  - 407 ص 143 . هقرحملا ،  قـعاوص  ص 150 ، ج 3 ، نیحیحصلا ،  كردتـسم 
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باب 5، نامه ،  - 412 تیاور 13 . ص 162 ، نامه ،  - 411 نامه .  - 410 تیاور 3 و 4 . ص 158 ، نامه ،  - 409 تیاور 52 . ص 92 ،
.87 ص 75 -  ج 2 ، هتسلا ،  حاحـصلا  نم  ۀسمخلا  لیاضف  ص 467 ، ج 3 ، فاشک ،  ریـسفت  - 413 ص 289 و 290 . ج 3 ، دادغب ، خیرات 
 ، هغالبلا جـهن  - 417 تیاور 15 . ناـمه ،  - 416 تیاور 13 . ص 78 ، ناـمه ،  - 415 تیاور 3 . ص 74 ، ج 2 ، یفاـک ،  لوـصا  - 414

.420 ص 221 -  ناوخالا ،  قوقح  باوبا  ج 74 ، راونالاراحب ، - 419 تیاور 8 . ص 54 ، ج 27 ، راونالاراحب ، - 418 . 295 راصق ، تاملک 
تیاور نامه ،  - 423 تیاور 6 . ص 125 ، ج 2 ، یفاـک ،  لوصا  - 422 . 22 هلداجم :  - 421 تیاور 24 . ص 83 ، ج 27 ، نامه ،  - 420

-426 تیاور 16 . ص 127 ، ج 2 ، یفاـک ،  لوصا  - 425 و 19 و 15 . و 18  و 17  تیاور 16  ص 57 ، ج 27 ، راونالاراحب ، - 424 . 11
ج 8، نامه ،  - 428 تیاور 139 . ص 137 ، ج 27 ، ص 246 ، ج 69 ، راونالاراحب ، - 427 ص 392 . رابخالا ، یناعم  تیاور 10 ، نامه ، 
ج نامه ،  - 431 هبطخ 154 . هغالبلا ،  جهن  - 430 تیاور 139 . ص 137 ، ج 27 ، ص 246 ، ج 69 ، نامه ،  - 429 تیاور 12 . ص 121 ،
ص 113، ج 68 ، راونالاراحب ، - 434 . 97 لحن :  - 433 تیاور 96 . ص 147 ، نامه ،  - 432 تیاور 46 . تیاور 54 و 62 و ص 25 ، ، 68
ص 79، ج 27 ، نامه ،  - 437 تیاور 24 . ص 18 ، نامه ،  - 436 تیاور 34 و 36 . ص 20 ، نامه ،  - 435 18 و 19 . تیاور 27 و 46 ،
 ، نامه - 442 تیاور 64 . نامه ،  - 441 تیاور 53 . نامه ،  - 440 تیاور 39 . ص 88 ، نامه ،  - 439 نامه .  - 438 تیاور 13 و 14 .

تیاور 4 و 5 تیاور 89 و 90 و 118 و 141 و ص 150 ، ص 43 ، ج 68 ، نامه ،  - 444 تیاور 12 . ص 78 ، نامه ،  - 443 تیاور 54 .
ص 123، تیاور 93 ، ص 37 ، ج 47 ، نامه ،  - 445 تیاور 81 و 83 و 89 و 94 و 110 . ص 108 ، ج 27 ، و 31 و 34 و 48 ، و 30 

تیاور 11 و 27 و 25 و 30. ص 154 ، ج 68 ، نامه ،  - 446 تیاور 172 .
 ، نامه - 450 تیاور 70 . ص 56 ، ج 8 ، نامه ،  - 449 تیاور 28 . ص 113 ، نامه ،  - 448 تیاور 128 . ص 70 ، نامه ،  - 447 193

تیاور 21 و 23 ص 109 ، نامه ،  - 453 تیاور 15 . نامه ،  - 452 تیاور 16 . ص 104 ، نامه ،  - 451 تیاور 114 . ص 63 ، ج 68 ،
.11 فارعا :  - 456 تیاور 8 . ص 142 ، نامه ،  - 455 تیاور 14 . ص 145 ، ج 11 ، نامه ،  - 454 و 29 و 33 و 36 و 54 و 93 و 96 .
ص نامه ،  - 458 فلتخم .  نیوانع  اب  رگید  ثیدح  نارازه  نیلقث و  ثیدح  تدوم ،  هیآ  تلزنم ،  هنیفـس ،  ریدغ ، ثیدـح  قباطم  - 457

نامه - 462 تیاور 70 . ص 56 ، ج 8 ، نامه ،  - 461 تیاور 19 و 27 و 88 . نامه ،  - 460 نامه .  - 459 باب 16 . تیاور 18 و  ، 104
ج 68، نامه ،  - 464 ص 282 309 . ص 18 154 و ج 70 ، ص 170 227 و ج 69 ، ج 71 ، نامه ،  - 463 . 377 ص 312 -  ج 73 ، ، 
ج ، 33 تیاور 1 ، ص 98 ، ج 68 ، نامه ،  - 466 تیاور 2 و 12 و 77 و 116 . ص 214 ، ج 6 ، نامه ،  - 465 تیاور 7 و 22 . ص 101 ،

نامه - 469 تیاور 22 و 23 . ص 40 ، ج 8 ، نامه ،  - 468 تیاور 5 . ص 100 ، نامه ،  - 467 تیاور 24 و 54 و 55 و 57 . ص 40 ، ، 8
تیاور 4 و 18 و ص 34 ، ج 8 ، نامه ،  - 470 تیاور 12 و 15 و 31 و 32 و 35 و 38 و 39 و 41 و 44 و 47 و 91 . ص 103 ، ج 68 ، ، 

تافص باب  ج 68 ، نامه ،  - 473 61 و 81 . تیاور 31 و 48 و 7 و 51 و 52 ، ص 42 ، نامه ،  - 472 نامه .  - 471 12 و 21 و 77 .
 ، نامه - 475 تیاور 2 و 3 و 9 و 10 و 11 . ص 227 ، و ج 26 ، تیاور 1 و 4 و 6 و ،)) ص 196 ، ج 38 ، راونالاراحب ، - 474 هعیشلا . 

نامه - 479 ص 150 . ج 37 ، نامه ،  - 478 نامه .  - 477 تیاور 3 و 4 و 5 . ص 231 ، ج 26 ، نامه ،  - 476 تیاور 8 و 9 . ص 199 ،
ج 25، نامه ،  - 483 . 321 ص 311 -  ج 47 ، نامه ،  - 482 نامه .  - 481 نامه .  - 480 ص 239 . ج 49 ، ص 127 و 333 ، ج 46 ، ، 
1 ص 26 -  نامه ،  - 487 نامه .  - 486 تیاور 51 و 50 . ص 19 ، نامه ،  - 485 . 64 ص 81 -  ج 2 ، نامه ،  - 484 . 327 ص 262 - 
 ، نامه - 490 نامه .  - 489 ص 257 . ج 45 ، تیاور 15 و 16 و 25 و 28 و 29 ، ص 282 ، ج 44 ، نامه ،  - 488 . 59 و ص 124 - 

تیاور 7. نامه ،  - 494 تیاور 4 . نامه ،  - 493 تیاور 9 و 31 و 32 . نامه ،  - 492 تیاور 14 . ص 282 ، نامه ،  - 491 باب 34 .

.64 هدئام :  - 498 . 8 فص :  ، 32 هبوت :  - 497 شفیرش .  ربق  رب  افلخ  متس  هرابرد  باب 5  ج 45 ، نامه ،  - 496 تیاور 31 . نامه ،  - 495
-503 . 10 حتف :  - 502 . 51 يروش :  ، 163 ءاسن : - 501 28 و 32 . لحن :  ، 11 هدجس :  ، 42 رمز ، - 500 . 5 تاعزان :  ، 3 سنوی :  - 499
-506 ص 252 . صاــصتخا ،  تیاور 4 و  ص 143 ، ناـمه ،  - 505 . 180 فارعا :  - 504 تیاور 7 . ص 183 ، ج 1 ، یفاـک ،  لوـصا 
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تیاور 1 و 2 و 4 و 5 ص 491 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 508 . 319 ص 334 ، ج 26 ، نامه ،  - 507 تیاور 3 . ص 2 ، ج 94 ، راونالاراحب ،
 ، نامه - 511 تیاور 1 . ص 116 ، ج 100 ، نامه ،  - 510 ص 231 254 . ص 47 1 و ج 102 ، ص 94 ، راونالاراحب ، - 509 و 12 و 16 .

ج 100 و 101 و 102. نامه ،  - 513 . 124 ص 138 -  ج 100 ، نامه ،  - 512 تیاور 19 و 29 و 57 و 75 . ص 79 ، ج 27 ،
.54 هدئام :  - 518 . 31 نارمع :  لآ  - 517 ج 100 و 101 و 102 . نامه ،  - 516 نامه .  - 515 . 47 ص 72 -  ج 94 ، نامه ،  - 514 194
 : هبوت ، 76 نارمع :  لآ  - 522 . 108 هبوت :  ، 222 هرقب :  - 521 13 و 93 . هدئام :  ، 134 نارمع :  لآ  ، 195 هرقب :  - 520 . 96 میرم :  - 519
 : هرقب - 527 . 4 فص :  - 526 . 8 هنحتمم :  ، 9 تارجح :  ، 42 هدئام ::  - 525 . 159 نارمع :  لآ  - 524 . 146 نارمع :  لآ  - 523 4 و 7 .

-531 . 45 مور :  ، 32 نارمع :  لآ  - 530 . 276 هرقب :  - 529 . 77 صصق :  ، 64 هدئام :  ، 205 هرقب :  - 528 . 55 فارعا :  ، 87 هدئام :  ، 190
.38 جح :  - 536 . 23 لحن :  - 535 . 148 ءاسن : - 534 . 107 ءاسن : - 533 . 23 دیدح : ، 36 ءاسن : - 532 . 40 يروـش :  ، 57 نارمع :  لآ 
 : یفاک لوصا  - 542 . 77  - 79 هعقاو :  - 541 . 82 ماعنا :  - 540 . 58 لافنا :  - 539 . 31 فارعا :  ، 141 ماعنا :  - 538 . 76 صصق :  - 537
هب جارعم ،  ثیدح  زا  اهزارف  نیا  رتشیب  حیـضوت  يارب  - 544 ص 40 . مود ،  تمـسق  ج 3 ، یفاو ،  - 543 تیاور 8 و 7 . ص 352 ، ج 2 ،

. دوش عوجر  یلاعلا  هلظ  ماد  رورپ  تداعس  یلع  خیـش  جاح  هللا  ۀیآ  داتـسا  ترـضح  فیلءات  ءارـسالارس  دنمـشزرا  رایـسب  فیرـش و  باتک 

.7  - 9 رفاغ : - 547 تیاور 12 و 16 . ص 92 ، ج 4 ، ناهرب :  ریـسفت  - 546 تیاور 9 و 54 و 75 . ص 338 ، ج 23 ، راونالاراحب ، - 545
ص ج 4 ، ناهرب ،  ریسفت  - 551 تیاور 2 و 3 و 4 . ص 87 ، ج 24 ، راونالاراحب ، - 550 . 75 رمز : - 549 ص 326 . ج 17 ، نازیملا ،  - 548
ص 257. ج 100 ، راونالاراحب ، - 553 تیاور 556 . ص 365 ، یفاک ،  هضور  - 552 تیاور 3 و 4 و 5 و 10 و 11 و 13 و 16 و 17 . ، 91
تیاور 16 و ص 303 ، ج 60 ، نامه ،  - 556 تیاور 7 و 24 و 60 . ص 166 ، ج 1 ، نامه ،  - 555 . 52 ص 68 -  ج 101 ، نامه ،  - 554
 . نامه - 559 نامه .  - 558 . 1 فص :  ، 1 دیدح : 1 و 24 ، رشح : ، 41 رون : ، 13 دعر : ، 44 ءارسا : - 557 تیاور 53 . ص 65 ، ج 101 ،
 ، یفاک هضور  - 564 . 12 حون :  ، 52 دوه : - 563 . 96 فارعا :  - 562 . 93 میرم :  - 561 . 18 جح :  49 و 48 ، لحن :  ، 15 دعر : - 560

تیاور ص 254 ، ج 3 ، یفاک ،  عورف  - 566 ص 279 . ج 78 ، راونالاراحب ، - 565 تیاور 15 . ص 272 ، تیاور 344 و ج 2 ، ص 246 ،
ص نامه ،  - 571 تیاور 2 . ص 275 ، ج 74 ، راونالاراحب ، - 570 . 67 فرخز :  - 569 . 10 تارجح :  - 568 . 72 لاـفنا :  - 567 . 13
.3 تیاور 1 ، نامه ،  - 574 تیاور 8 . ص 268 ، نامه ،  - 573 تیاور 6 و 7 و 8 . تیاور 8 و ص 276 ، نامه ،  - 572 تیاور 8 . ، 268
-579 تیاور 9 . ص 270 ، نامه ،  - 578 تیاور 1 و 6 . ص 279 ، نامه ،  - 577 نامه .  - 576 تیاور 4 و 5 . ص 276 ، نامه ،  - 575

تیاور ص 161 ،  نامه ،  - 582 تیاور 3 . ص 186 ، نامه ،  - 581 تیاور 2 . ص 281 ، نامه ،  - 580 تیاور 7 . ص 186 ، نامه ، 
قوقح باب  ج 74 ، ناـمه ،  - 586 تیاور 40 . ص 238 ، ناـمه ،  - 585 تـیاور 25 . ناـمه ،  - 584 تـیاور 24 . ناـمه ،  - 583 . 22

-590 تیاور 9 . ص 223 : نامه ،  - 589 تیاور 56 . ص 258 ، نامه ،  - 588 تیاور 2 و ص 223 . ص 221 ، نامه ،  - 587 ناوخالا . 
-593 تیاور 11 . نامه ،  - 592 تیاور 13 . ص 254 ، نامه ،  - 591 تیاور 11 . تیاور 1 و ص 239 ، ص 241 ، ج 3 ، یفاک ،  عورف 

تیاور ص 505 ، ج 3 ، یفاک ،  عورف  - 595 تیاور 46 . ج 73 ، راونالاراحب ، - 594 تیاور 1 . تیاور 12 و ص 241 ، ص 239  نامه ، 
.20 دیدح : 70 و 130 ، ماعنا :  ، 185 نارمع :  لآ  - 598 . 26 دعر : - 597 تیاور 11 و 91 . ص 316 ، ج 52 ، راونالاراحب ، - 596 . 17

هبطخ 64. نامه ،  - 602 هبطخ 156 . هغالبلا ،  جهن  - 601 . 77 صصق :  - 600 . 20 دیدح : - 599
: رفاغ - 607 . 4 دلب : - 606 تیاور 17 . ص 36 ، نامه ،  - 605 تیاور 87 . ص 100 ، ج 73 ، راونالاراحب ، - 604 . 7 هدجس :  - 603 195
 : کلم - 613 . 7 فهک :  - 612 . 165 ماعنا :  - 611 . 7 دوه : - 610 تیاور 45 . ص 82 ، ج 73 ، راونالاراحب ، - 609 . 3 نباغت :  - 608 . 64

-618 95 و 94 . فارعا :  - 617 تیاور 3 . ص 252 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 616 هبطخ 63 . هغالبلا ،  جهن  - 615 . 155 هرقب :  - 614 . 2
.65  - 66 توبکنع :  ، 22  - 24 سنوی :  - 622 . 97 نارمع :  لآ  - 621 . 6 توبکنع :  - 620 . 22  - 24 دیدح : - 619 43 و 42 . ماعنا : 
ص نامه ،  - 626 تیاور 47 . ص 350 ، ج 73 ، ناـمه ،  - 625 تیاور 14 . ص 211 ، ج 67 ، راونالاراحب ، - 624 . 29 نـمحر :  - 623
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ج 12، نامه ،  - 630 تیاور 38 . نامه ،  - 629 تیاور 29 . نامه ،  - 628 تیاور 13 . ، 210 ج 67 ، نامه ،  - 627 تیاور 12 . ، 375
ج نامه ،  - 633 تیاور 29 . ص 90 ، ج 45 ، راونالاراحب ، - 632 تیاور 2 . ص 450 ، ج 2 ، یفاـک ،  لوصا  - 631 تیاور 11 . ص 35 ،
-638 و 77 .  55 رفاغ : ، 60 مور :  - 637 . 39 ق :  ، 130 هـط :  - 636 . 109 سنوـی :  - 635 . 157  - 153 هرقب :  - 634 ص 329 . ، 44
-641 ربـص . باـب  مکحلاررغ ،  یعوـضوم  تسرهف  - 640 تیاور 18 . ص 81 ، ج 71 ، راونـالاراحب ، - 639 . 48 مــلق :  35 و  فاـقحا : 
تیاور 1 و 3 و ص 325 ، ج 72 ، نامه ،  - 644 . 86 فسوی :  - 643 تیاور 35 . نامه ،  - 642 تیاور 38 . ص 87 ، ج 71 ، راونالاراحب ،
.4 دیدح : - 649 . 54 تلصف :  - 648 نامه .  - 647 ربص . باب  مکحلاررغ ،  یعوضوم  تسرهف  - 646 . 65  - 66 لافنا :  - 645 10 و 11 .
.75 ناقرف :  ، 24 دعر : - 654 . 54 صصق :  - 653 . 96 لحن :  - 652 . 146 نارمع :  لآ  - 651 153 و 249 . هرقب :  46 و 66 ، لافنا :  - 650
14 و لحن :  ، 26 لافنا :  - 659 ص 272 و 130 . بـغار ،  تادرفم  - 658 . 127 لحن :  - 657 . 35 فاقحا :  - 656 . 24 هدجـس :  - 655
.114 لحن :  - 663 . 66 رمز : - 662 . 123 نارمع :  لآ  - 661 6 و 89 . هدئام :  52 و 56 و 158 ، هرقب :  - 660 . 12 رطاف : ، 46 مور :  ، 78
،18 لحن :  - 667 تیاور 64 . ص 49 ، نامه ،  - 666 تیاور 64 . ص 49 ، نامه ،  - 665 تیاور 7 . ص 29 ، ج 71 ، راونالاراحب ، - 664

تیاور ص 47 ، ج 71 ، راونالاراحب ، - 670 . 290 راصق ، تاملک  هغالبلا ،  جهن  - 669 ص 95 . ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 668 . 34 میهاربا : 
نامه - 674 تیاور 15 . ص 34 ، ج 71 ، راونالاراحب ، - 673 راصق 11 . تاملک  هغالبلا ،  جهن  - 672 باتک 69 . هغالبلا ،  جهن  - 671 . 60

تیاور 8 و 72 و 66. نامه ،  - 678 تیاور 12 . نامه ،  - 677 تیاور 13 . نامه ،  - 676 تیاور 14 و 56 . نامه ،  - 675 تیاور 17 . ، 
حون - 683 . 80 ءاسن : - 682 تیاور 25 و 47 . نامه ،  - 681 تیاور 5 و 73 و 34 . نامه ،  - 680 تیاور 10 و 28 و 36 . نامه ،  - 679

-687 تیاور 24 و 23 . نامه ،  - 686 تیاور 22 و 75 و 86 . ص 36 ، ج 71 ، راونالاراحب ، - 685 . 47 ءایس : ، 57 ناقرف :  - 684 . 34 : 
ص 24، ج 71 ، نامه ،  - 690 تیاور 13 . ص 204 ، ج 70 ، راونالاراحب ، - 689 راصق 237 . تاملک  هغالبلا ،  جـهن  - 688 . 121 لحن : 
ص 40، ج 71 ، راونالاراحب ، - 695 . 7 میهاربا :  - 694 . 40 لمن :  نامه و  - 693 . 12 نامقل :  - 692 . 269 هرقب :  - 691 تیاور 3 و 64 .
.147 ءاسن : - 699 تیاور 67 . نامه ،  - 698 نامه .  - 697 تیاور 66 . ص 49 ، نامه ،  - 696 تیاور 27 و 28 و 43 و 44 و 60 و 63 .
-703 نامه .  رکـش 702 - باـب  مکحلاررغ ،  یعوضوم  تسرهف  - 701 . 158 هرقب :  ، 17 نباغت :  ، 23 يروـش :  و 34 ،  30 رطاف : - 700
ج راونالاراحب ، - 707 رکـش . باب  مکحلاررغ ،  یعوضوم  تسرهف  - 706 . 7 میهاربا :  - 705 ياعد 1 . هیداجس ،  هفیحـص  - 704 نامه . 
ج راونالاراحب ، - 711 . 8 رثاکت : - 710 . 20 تلصف :  - 709 رکـش . باب  مکحلاررغ ،  یعوضوم  تسرهف  - 708 تیاور 58 . ص 47 ، ، 71

تیاور 68. ص 50 ، ج 71 ، نامه ،  - 712 تیاور 1 و 3 و 11 . ص 258 ، ، 7
فارعا - 715 تیاور 9 . ص 176 ، ج 2 ، مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - 714 رکش . باب  مکحلاررغ ،  یعوضوم  تسرهف  - 713 196

.53 تلصف :  - 719 ياعد 1 . ناـمه ،  - 718 ياعد 1 . هیداجس ،  هفیحـص  - 717 . 22 سنوـی :  ، 189 فارعا :  ، 63 ماـعنا :  - 716 . 17 : 

.74 فارعا :  - 725 78 و 76 . صصق :  - 724 . 54 تلصف :  - 723 . 3 رطاف : - 722 . 7 هدجس :  - 721 ص 520 . بـغار ،  تادرفم  - 720
82 صصق :  - 732 . 7 سنوی :  - 731 . 108 لحن :  - 730 . 146 فارعا :  - 729 . 6  - 8 مور :  - 728 . 7 هدئام :  - 727 . 69 فارعا :  - 726

لآ - 739 . 16 ءارسا : - 738 . 58 سنوی :  - 737 . 75 رفاغ : - 736 . 26 دعر : - 735 . 48 يروش :  ، 36 مور :  - 734 . 83 رفاغ : - 733 . 76 - 
 ، نامه - 743 تیاور 26 . نامه ،  - 742 تیاور 22 و 12 . ص 25 ، ج 1 ، یفاک ،  لوصا  - 741 . 10 کلم :  - 740 . 190  - 191 نارمع : 

،168 فارعا :  - 748 . 94 فارعا :  - 747 هبطخ 1 . هغالبلا ،  جـهن  - 746 . 5  - 9 میهاربا :  - 745 . 21  - 23 ۀیشاغ :  - 744 تیاور 12 .
-752 راصق 244 . تاملک  هغالبلا ،  جهن  - 751 ص 58 . لامعالا ،  لابقا  - 750 . 20 نامقل :  - 749 . 41 مور :  ، 21 هدجس :  ، 48 فرخز : 
 : بازحا - 758 . 7 بازحا :  - 757 . 107 ءایبنا : - 756 . 110  - 115 هدئام :  - 755 . 6 میهاربا :  - 754 47 و 122 . هرقب :  - 753 . 20 هدئام : 

ص 16، ج 70 ، راونالاراحب ، - 764 . 3 رطاف : - 763 . 11 هدئام :  - 762 . 7 هدئام :  - 761 . 103 نارمع :  لآ  - 760 . 3 هدئام :  - 759 . 40
تسرهف - 768 تـیاور 11 . ناـمه ،  - 767 و 10 . تـیاور 20  ناـمه ،  - 766 و 19 . و 18  تـیاور 12  ناـمه ،  - 765 و 1 . تیاور 7 
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.88 صصق :  - 772 53 و 54 . تلصف :  - 771 ص 348 و 349 . لامعالا :  لابقا  - 770 . 15 رطاف : - 769 ص 387 . مکحلاررغ ،  یعوضوم 

.6  - 8 مور :  - 778 . 106 فسوی :  - 777 . 54 تلصف :  - 776 . 102 ماعنا :  - 775 18 و 17 . هدئام :  - 774 و 27 .  26 نـمحر :  - 773

.69 توبکنع :  ، 128 لحن :  36 و 123 ، هبوت :  ، 66 لافنا :  153 و 194 و 249 ، هرقب :  - 781 . 257 هرقب :  - 780 . 108 فسوی :  - 779
-788 . 110 فهک :  - 787 . 45 سنوی :  ، 31 ماعنا :  - 786 . 7 سنوی :  - 785 . 8 مور :  - 784 3 و 4 . دیدح : - 783 . 17 لافنا :  - 782
.103 ماعنا :  - 794 . 155  - 157 هرقب :  - 793 . 42  - 43 ملق :  - 792 . 22 ق :  - 791 . 16 رفاغ : - 790 . 25 رون : - 789 10 و 9 . سنوی : 
ص ج 4 ، راونالاراحب ، - 797 . 8  - 16 مجن :  - 796 تیاور 4 و 7 و 12 و 13 و 16 و 17 و 22 و 23 . ص 29 ، ج 4 ، راونالاراحب ، - 795
-799 تیاور 17 . ص 224 ، ج 1 ، نامه ،  - 798 تیاور 1 و 2 و 10 و 15 و 19 و 21 و 23 و 24 و 28 و 29 و 30 و 32 و 34 . ، 26
.37 ص 28 -  ج 19 ، ، 281 ص 248 -  ج 8 ، نازیملا ،  - 802 . 8  - 18 مجن :  - 801 . 143  - 144 فارعا :  - 800 . 55 ءارسا : ، 253 هرقب : 
 : لحن ، 130 هرقب :  - 807 . 101 فسوی :  - 806 . 19 لمن :  - 805 . 83 ءارعش : - 804 . 50 ملق :  72 و 75 و 86 ، ءایبنا : ، 85 ماعنا :  - 803
 ، نامه - 811 . 186 ص 162 -  ج 1 ، نامه ،  - 810 . 212 ص 182 -  ج 2 ، نامه ،  - 809 . 196 فارعا :  - 808 . 27 توبکنع :  ، 1220

جهن - 814 باتک 62 . هغـالبلا ،  جـهن  و 22 و  ياعد 45  هیداجس ،  هفیحـص  - 813 تیاور 9 . ناـمه ،  - 812 تیاور 7 . ص 36 ، ج 4 ،
-817 تیاور 7 . ص 16 ، ج 70 ، راونالاراحب ، - 816 راصق 237 . تاملک  ناـمه ،  - 815 و 59 . باتک 87  و 193 ، هبطخ 97  هغـالبلا ، 

نیففطم ، 13 راطفنا : - 821 . 9 ناسنا :  - 820 ياعد 21 . نامه ،  - 819 ياعد 47 . هیداجس ،  هفیحص  - 818 تیاور 12 . ص 355 ، نامه ، 
 ، قودص دیحوت  - 826 نامه .  - 825 ص 208 . ج 2 ، یمق ،  ریسفت  - 824 . 10 رطاف : - 823 ص 40 . تمسق 2 ، ج 3 ، یفاو ،  - 822 . 22 : 

تیاور 8. ص 177 ،
.75  - 79 ماعنا :  - 830 تیاور 2 . ص 53 ، ج 2 ، یفاـک ،  لوصا  - 829 . 5  - 7 رثاکت : - 828 ص 133 . ج 19 ، نازیملا ،  - 827 197

تیاور ص 121 ، قودص ،  دیحوت  - 835 . 143  - 144 فارعا :  - 834 . 260 هرقب :  - 833 . 185 فارعا :  - 832 . 82  - 83 سی :  - 831
-839 ص 94 . ج 98 ، نامه ،  - 838 تیاور 8 و 7 . ص 352 ، ج 2 ، یفاـک ،  لوصا  - 837 ص 40 . تمسق 2 ، ج 3 ، یفاو ،  - 836 . 24
-842 تیاور 3 . ص 175 ، ج 4 ، راونالاراحب ، - 841 . 72 ص 62 -  ج 4 ، راونالاراحب ، هبطخ 1 ، هغالبلا ،  جـهن  - 840 ص 92 . نامه ، 
ص نامه ،  - 846 ص 687 . نامه ،  - 845 ص 349 . لامعالا ،  لابقا  - 844 تیاور 14 7 . ص 5 ، ج 4 ، راونالاراحب ، - 843 . 88 صصق : 
47 ص :  - 850 ص 240 . لوقعلا ،  فحت  - 849 تیاور 1 . ص 85 ، ج 1 ، یفاک ،  لوصا  - 848 ص 87 . ج 77 ، راونالاراحب ، - 847 . 67
ص 304، ج 4 ، ناـمه ،  - 853 تیاور 27 . ص 327 ، ج 3 ، راونـالاراحب ، - 852 . 40 ص 41 -  تمسق 2 ، ج 3 ، یفاو ،  - 851 . 45 - 

تیاور ص 119 ، قودص ،  دـیحوت  - 856 تیاور 108 . ص 58 ، ج 47 ، نامه ،  - 855 تیاور 3 . ص 227 ، نامه ،  - 854 تیاور 34 .
دنوادـخ یلجت  اب  هطبار  رد  هرایزلا ،  لـماک  - 859 راصق 432 . تاملک  هغالبلا ،  جـهن  - 858 ص 4 . تمسق 2 ، ج 3 ، یفاو ،  - 857 . 15

همان هغالبلا ،  جهن  - 861 تشهب .  زا  ثحب  باب  ج 8 ، راونالاراحب ، - 860 تیاور 6 . ص 70 ، ع ،)   ) نیـسح ماما  هار  زا  ص )   ) ربمایپ يارب 
تیاور 2. ص 14 ، ج 70 ، راونـالاراحب ، - 864 و 45 . ياعد 22  هیداجس ،  هفیحـص  - 863 هبطخ 193 . ناـمه ،  - 862 و 59 . و 78   62

ياعد نامه ،  - 869 ياعد 21 . هیداجس ،  هفیحص  - 868 ص 30 . نامه ،  - 867 ص 89 . هینسلا ،  رهاوج  - 866 تیاور 9 . نامه ،  - 865
یعوـضوم تسرهف  - 873 هـبطخ 5 . هغـالبلا ،  جـهن  - 872 ص 11 . ج 41 ، راونــالاراحب ، - 871 هماـن 62 . هغـالبلا ،  جــهن  - 870 . 54

-880 نامه .  - 879 . 26 فارعا :  ناـمه ،  - 878 نامه .  - 877 نامه .  - 876 نامه .  - 875 نامه .  - 874 يوقت .  باـب  مکحلاررغ ، 
177 و 161 و ءارعش : 87 و 32 و 23 ، نونم :  ؤم  - 885 نامه .  - 884 نامه .  - 883 نامه .  - 882 نامه .  - 881 . 197 هرقب :  نامه ، 
.102 نارمع :  لآ  - 888 . 1 ، 2 تیاور 5 ، ص 304 ، ج 1 ، ناهرب ،  ریسفت  - 887 . 16 نباغت :  - 886 . 124 تافاص :  142 و 124 و 106 ،
-893 يوقت .  باب  مکحلاررغ ،  یعوضوم  تسرهف  - 892 . 36 ، 123 هبوت :  ، 194 هرقب :  - 891 . 33 رمز : - 890 تیاور 3 . نامه ،  - 889

تسرهف - 897 . 27 هدئام :  - 896 يوقت .  باب  مکحلاررغ ،  یعوضوم  تسرهف  - 895 . 201 فارعا :  - 894 ج 77 ص 87 . راونالاراحب ،
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 : نارمع لآ  ، 46 هدئام :  ، 2 هرقب :  - 900 7 و 4 . هبوت :  ، 76 نارمع :  لآ  - 899 . 156 فارعا :  - 898 يوقت .  باب  مکحلاررغ ،  یعوضوم 
ص 262، ج 4 ، ناهرب ،  ریسفت  - 905 55 و 54 . رمق : - 904 52 و 51 . ناخد :  - 903 . 62  - 64 سنوی :  - 902 . 19 هیثاج :  - 901 . 138
-910 . 40 فسوی :  - 909 . 30 مور :  - 908 يوقت .  باـب  مکحلاررغ ،  یعوضوم  تسرهف  - 907 . 2  - 4 قالط :  - 906 . 1 تیاور 4 - 
-914 . 75 صصق :  - 913 . 25 رون : - 912 هبطخ 1 . هغالبلا ،  جهن  - 911 67 و 10 . ءایبنا : ، 16 سنوی :  ، 51 دوه : 242 و 73 و 44 ، هرقب : 
: ءایبنا - 919 تیاور 18 . نامه ،  - 918 تیاور 12 . ص 36 ، ج 3 ، راونالاراحب ، - 917 . 35 سنوی :  - 916 . 87 لحن :  - 915 . 94 ماعنالا : 
 : هرقب - 923 . 150  - 151 ءاسن : - 922 . 152 ءاسن : ، 84 نارمع :  لآ  285 و 136 ، هرقب :  - 921 . 48 هدئام :  - 920 . 179 180 ءارعش : ، 25

-926 . 19 لمن :  ، 83 ءارعش : ، 101 فسوی :  - 925 46 و 39 . نارمع :  لآ  ، 85 ماعنا :  86 و 75 و 72 ، ءایبنا : - 924 . 55 ءارسا : ، 253
هبطخ 110. هغالبلا ،  جهن  - 929 . 108 فسوی :  - 928 . 196 فارعا :  - 927 . 27 توبکنع :  ، 122 لمن :  ، 130 هرقب : 

-934 تیاور 2 . ناـمه ،  - 933 تیاور 2 . ص 261 ، ج 2 ، راونالاراحب ، - 932 هبطخ 94 . ناـمه ،  - 931 همان 53 . ناـمه ،  - 930 198
هبطخ 164. هغالبلا ،  جهن  - 937 تیاور 87 و 84 . نامه ،  - 936 تیاور 88 و 85 . ص 313 ، ج 1 ، یشایع ،  ریـسفت  - 935 . 32 هدئام : 
هبطخ 176. نامه ،  - 942 هبطخ 164 . نامه ،  - 941 هبطخ 192 . نامه ،  - 940 هبطخ 105 . نامه ،  - 939 هبطخ 182 . نامه ،  - 938
ص 258، ج 71 ، نامه ،  - 946 تیاور 23 . ص 266 ، ج 2 ، راونالاراحب ، - 945 هبطخ 164 . نامه ،  - 944 هبطخ 154 . نامه ،  - 943
ص ج 76 ، راونالاراحب ، - 949 ص 79 . یفاک ،  هضور  - 948 . 23 همان 53 ، ، 110 ، 125 هبطخ 149 ، هغالبلا ،  جهن  - 947 تیاور 6 و 5 .
-955 . 21 ءابس : - 954 . 99 لـحن :  - 953 . 65 ءارسا : - 952 . 39 ، 40 رجح : ، 82 ، 83 ص :  - 951 . 64 ءارسا : - 950 تیاور 2 . ، 67
. دراد هرقب  هروس  ءاسن و 173  فارعا و 51  هروـس  رون و 90  هروـس  هیآ 20  هب  هراـشا  - 956 تیاور 14 . ص 303 ، ج 24 ، راونالاراحب ،

دننام - 960 ص 62 . ج 2 ، روـثنملا ، رد  ص 585 ، ج 2 ، لاـصخ ،  - 959 هبطخ 154 . هغالبلا ،  جـهن  - 958 تیاور 15 . ناـمه ،  - 957
هک یناسک  زا  ههوکش  ناونع  هب  دنوادخ  - 963 . 56 تایراذ :  - 962 . 93 میرم :  - 961 یبرقلا ...  يوذ  ریدغ و  هنیفـس و  نیلقث و  تیاور 

تلصف ، 83 ءارسا : ، 22 هدجس :  ، 57 فهک :  اهنع ، ضرعاف  هبر  تایآب  رکذ  نمم  ملظا  نم  و  دیامرف : یم  دننک  یم  ضارعا  یهلا  تایآ  زا 
.29 مجن :  - 968 . 199 فارعا :  - 967 . 63 ، 83 ءاسن : - 966 . 30 هدجس :  ، 94 رجح : ، 106 ماعنا :  - 965 . 4 بازحا :  - 964 و 4 .  51
-972 . 21 رون : ، 142 ماعنا :  208 و 168 ، هرقب :  - 971 . 152 ماعنا :  - 970 . 18 هیثاج :  ، 15 يروش :  ، 150 ماعنا :  ، 48 ، 49 هدئام :  - 969
 : هرقب - 977 . 29 ص :  - 976 . 190 ، 191 نارمع :  لآ  - 975 . 7 مور :  - 974 . 15 نامقل :  - 973 . 2 بازحا :  ، 109 سنوی :  ، 106 ماعنا : 
 : نارمع لآ  - 980 . 111 فسوی :  - 979 . 54 رفاغ : ، 18 رمز : - 978 . 9 ، 21 رمز : ص 43 ، ، 52 میهاربا :  ، 19 دعر : ، 7 نارمع :  لآ  ، 269

.51 نونم :  ؤم  - 985 تیاور 52 و 10 . ص 21 ، ج 73 ، راونالاراحب ، - 984 . 114 لحن :  - 983 . 44 ءارسا : - 982 . 53 لحن :  - 981 . 26
 : هعقاو - 990 . 74 هبوت :  - 989 هبطخ 82 . هغالبلا ،  جهن  - 988 تیاور 28 و 19 . ص 48 ، ج 73 ، راونالاراحب ، - 987 . 97 لحن :  - 986

ياعد هیداجس ،  هفیحص  - 994 هبطخ 193 . هغالبلا ،  جهن  - 993 تیاور 51 . ص 87 ، ج 73 ، راونالاراحب ، - 992 . 70 ناقرف :  - 991 . 82
تیاور نامه ،  - 998 تیاور 79 . نامه ،  - 997 تیاور 60 . ص 47 ، نامه ،  - 996 تیاور 7 . ص 29 ، ج 71 ، راونالاراحب ، - 995 لوا . 

-1003 ياعد 47 . هیداجس ،  هفیحـص  - 1002 و 22 . تیاور 75  ناـمه ،  - 1001 تیاور 61 . ناـمه ،  - 1000 . 257 هرقب :  - 999 . 66
 ، جح - 1008 . 1  - 3 دمحم : - 1007 . 23 دوه : - 1006 ص 141 . بغار ،  تادرفم  - 1005 . 46 ، 47 ص :  - 1004 . 159 ، 160 تافاص : 

ج 35، راونالاراحب ، - 1012 . 17  - 24 دوه : - 1011 تیاور 3 . ص 390 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 1010 . 52  - 54 جح ،  - 1009 . 34 ، 35
.20 هیثاج :  ، 43 صصق :  ، 102 ءارسا : ، 203 فارعا :  ، 104 ماعنا :  - 1014 هبطخ 4 . هغالبلا ،  جـهن  - 1013 تیاور 18 و 2 . ص 386 ،
-1019 . 31 نارمع :  لآ  ناضمر 1018 - هام  ما  یـس  زور  لامعا  نانجلا :  حـیتافم  - 1017 125 و 124 . هط :  - 1016 . 19 دعر : - 1015
هبطخ 91. ناـمه ،  - 1022 هبطخ 191 . ناـمه ،  - 1021 هبطخ 193 . هغالبلا ،  جـهن  - 1020 تیاور 10 . ص 130 ، ج 2 ، یفاـک ،  لوصا 
-1027 هبطخ 192 . نامه ،  - 1026 هبطخ 178 . هغالبلا ،  جـهن  - 1025 . 10 رطاف : - 1024 ص 39 . موس ،  تمـسق  ج 3 ، یفاو ،  - 1023
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.16 هلداجم :  ، 2 نوقفانم :  - 1031 . 8 رمز : ، 30 میهاربا :  - 1030 . 12 هدئام :  ، 108 هرقب :  - 1029 . 153 ماعنا :  - 1028 همان 31 . نامه ، 
.6 نامقل :  37 و 36 ، فرخز :  ، 77 هدئام :  - 1035 . 55 ماعنا :  - 1034 . 45 فارعا :  - 1033 . 26 ص :  ، 116 ماعنا :  - 1032

.10 يروش :  - 1040 . 4 هنحتمم :  ، 75 دوه : - 1039 . 15 نامقل :  - 1038 . 24 لمن :  ، 38 توبکنع :  - 1037 . 89 سنوی :  - 1036 199
54 تلصف :  - 1046 . 82 ماعنا :  - 1045 . 108 فسوی :  - 1044 . 106 فسوی :  - 1043 . 69 توبکنع :  - 1042 . 15  - 16 هدئام :  - 1041
-1051 همان 62 . هغالبلا ،  جهن  - 1050 ص 143 . مکحلاررغ ،  یعوـضوم  تسرهف  - 1049 . 59 هبوت :  - 1048 . 69 ءاسن : - 1047 . 53 - 

هیثاج ، 21 مور :  69 و 11 ، لحن :  ، 3 دعر : - 1053 . 24 سنوی :  ، 191 نارمع :  لآ  ، 8 مور :  - 1052 ص 40 . مود ،  تمسق  ج 3 ، یفاو ، 
-1057 ترخآ .  باـب  ناـمه ،  - 1056 رکفت . باـب  مکحلاررغ ،  یعوـضوم  تسرهف  - 1055 . 184 فارعا :  ، 44 لـحن :  - 1054 . 13 : 
 ، نامه - 1062 راصق 385 . تاملک  نامه ،  - 1061 . 73 هط :  - 1060 همان 59 . نامه ،  - 1059 همان 78 . هغالبلا ،  جـهن  - 1058 نامه . 

-1066 تیاور 12 و 18 و 19 . ص 16 ، ج 7 ، راونالاراحب ، - 1065 . 74 فارعا :  - 1064 راصق 237 . تاملک  ناـمه ،  - 1063 همان 24 .
.24 مور :  ، 13 لحن :  ، 4 دعر : ، 164 هرقب :  - 1069 . 190 نارمع :  لآ  - 1068 . 37  - 39 تاعزان :  - 1067 هبطخ 216 . هغالبلا ،  جهن 
.98 ماعنا :  - 1073 . 22 مور :  ، 5 سنوی :  ، 97 ماعنا :  - 1072 . 54 هط :  - 1071 . 13 هیثاج :  ، 21 مور :  ، 3 دعر : ، 219 هرقب :  - 1070
 : لمن - 1078 . 20 تایراذ :  ، 4 هیثاج :  - 1077 . 33 يروش :  ، 58 فارعا :  - 1076 . 6 سنوی :  - 1075 . 3 هیثاج :  ، 99 ماعنا :  - 1074
 . تربـع باـب  مکحلاررغ ،  یعوضوم  تسرهف  - 1081 هبطخ 82 . ناـمه ،  - 1080 هبطخ 103 . هغـالبلا ،  جـهن  - 1079 . 53 مور :  ، 81

جهن - 1086 . 78 لـحن :  - 1085 . 44 ناـقرف :  ، 179 فارعا :  - 1084 . 101 سنوـی :  - 1083 و 52 . مور 53  و 80 ،  81 لـمن :  - 1082
 . نامه - 1090 هبطخ 1 . هغالبلا ،  جـهن  - 1089 ص 423 . ج 18 ، نازیملا :  - 1088 هبطخ 222 . ناـمه ،  - 1087 هبطخ 87 . هغـالبلا ، 

تسرهف - 1094 و 2 . و 7  و 9  تیاور 16  ناـمه ،  - 1093 تیاور 6 . ناـمه ،  - 1092 تیاور 18 . ص 8 ، ج 3 ، راونـالاراحب ، - 1091
.2 لافنا 4 -  - 1097 نامه .  - 1096 تفرعم .  باـب  مکحلاررغ ،  یعوضوم  تسرهف  - 1095 تفرعم .  باـب  مکحلاررغ ،  رد  یعوضوم 

تیاور ص 267 ، ج 3 ، راونالاراحب ، - 1101 . 10 رطاف : - 1100 . 17 دمحم : - 1099 تیاور 10 . ص 194 ، ج 69 ، راونالاراحب ، - 1098
تیاور ص 272 ، نامه ،  - 1105 . 16 ص 198 -  نامه ،  - 1104 تیاور 21 . ص 263 ، نامه ،  - 1103 تیاور 4 . نامه ،  - 1102 . 1

ماعنا - 1109 . 1 تیاور 11 -  ص 159 ، ج 69 ، نامه ،  - 1108 دیحوتلا . عماوج  باب  ج 4 ، نامه ،  - 1107 تیاور 7 . نامه ،  - 1106 . 9
تیاور 21 و 8. ص 16 ، ج 7 ، نامه ،  - 1113 ص 87 . نامه ،  - 1112 ص 74 . ج 77 ، راونالاراحب ، - 1111 . 8 11 مجن :  - 1110 . 75 : 
 ، نامه - 1117 تیاور 3 . ص 227 ، ج 4 ، نامه ،  - 1116 تیاور 27 . ص 327 ، ج 3 ، نامه ،  - 1115 ص 81 . ج 98 ، نامه ،  - 1114
 : مور - 1121 . 42 مجن :  ، 42 رون : ، 18 هدئام :  - 1120 . 6 قاقشنا :  - 1119 تیاور 24 . ص 44 ، نامه ،  - 1118 تیاور 34 . ص 304 ،

-1127 . 122 لافنا :  ، 97 لحن :  - 1126 . 24 لافنا :  - 1125 ص 99 . ج 94 ، راونالاراحب ، - 1124 . 25 رون : - 1123 . 22 ق :  - 1122 . 7
-1130 تیاور 22 . ص 154 و 91 ، نامه ،  - 1129 تیاور 8 . ص 116 ، ج 1 ، راونالاراحب ، - 1128 ص 41 . مود ،  تمسق  ج 3 ، یفاو ، 
-1134 تیاور 5 . نامه ،  - 1133 تیاور 2 . ص 106 ، نامه ،  - 1132 تیاور 6 . ص 84 ، نامه ،  - 1131 تیاور 4 . ص 108 ، نامه ، 

تیاور ص 153 ، ج 4 ، تیاور 8 ، ص 270 ، ج 3 ، راونالاراحب ، - 1136 ص 325 . لوقعلا ،  فحت  - 1135 . 1 ص 200 -  ج 68 ، نامه ، 
،15 ماعنا :  - 1140 همان 24 . هغالبلا ،  جـهن  - 1139 تیاور 10 . ناـمه ،  - 1138 تیاور 9 . ص 365 ، ج 70 ، ناـمه ،  - 1137 . 1  - 8
.40  - 41 تاعزان ،  - 1144 . 50 لحن :  - 1143 همان 59 . هغالبلا ،  جهن  - 1142 ص 708 . لامعالا ،  لابقا  - 1141 . 13 رمز : ، 15 سنوی : 

.46 نمحر ،  - 1145
ص 90. مکحلاررغ ،  یعوـضوم  تـسرهف  - 1148 تیاور 3 . ناـمه ،  - 1147 تیاور 8 . ص 346 ، ج 70 ، راونـالاراحب ، - 1146 200
-1153 . 13  - 34 ق :  - 1152 . 57  - 61 نونم ،  ؤم  - 1151 . 28 رطاف : - 1150 تیاور 2 و 48 . ص 356 ، ج 70 ، راونالاراحب ، - 1149
ص 226. ج 98 ، راونالاراحب ، - 1156 تیاور 5 . ص 270 ، ج 4 ، ناهرب ،  ریـسفت  - 1155 . 35 ق :  - 1154 ص 123 . ج 19 ، نازیملا ، 
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نامه - 1159 تیاور 22 و 14 و 11 . تیاور 12 و ص 38 ، ص 5 ، ج 12 ، نامه ،  - 1158 تیاور 5 . ص 359 ، ج 70 ، نامه ،  - 1157
و 1. و 2  و 3  تیاور 7  ص 539 ، ج 1 ، ناهرب ،  ریـسفت  - 1162 . 80  - 82 ماـعنا :  - 1161 تیاور 33 . ناـمه ،  - 1160 تیاور 40 . ، 
ج 2، یفاـک ،  لوصا  - 1166 89 و 88 . ءارعش : - 1165 تیاور 2 . ص 25 ، ج 4 ، نامه ،  - 1164 تیاور 3 . ص 567 ، ناـمه ،  - 1163
12 رمز : - 1171 . 36 تایراذ :  - 1170 130 و 128 . هرقب :  - 1169 . 72 سنوی :  - 1168 . 162  - 163 ماعنا :  - 1167 تیاور 5 . ص 16 ،
ج راونالاراحب ، - 1175 ص 41 . مود ،  تمسق  ج 3 ، یفاو ،  - 1174 ص 99 . ج 94 ، راونالاراحب ، - 1173 . 108 فسوی :  - 1172 . 11 - 
ص 460، ج 4 ، ناهرب ،  ریسفت  - 1178 ص 253 . نامه ،  - 1177 تیاور 6 . ص 217 ، ج 16 ، نامه ،  - 1176 تیاور 66 . ص 46 ، ، 47
 : هرقب - 1181 فوخ .  باـب  مکحلاررغ ،  یعوـضوم  تسرهف  - 1180 تیاور 28 . ص 379 ، ج 70 ، راونالاراحب ، - 1179 . 2 تیاور 5 ،

: رجح ، 73 رمز : - 1183 . 30  - 32 لحن :  - 1182 . 13 فاقحا :  ، 62 سنوی :  ، 35 ، 49 فارعا :  ، 69 هدئام :  277 و 274 و 262 و 112 ،
31 و 30. تلصف :  - 1187 . 54 هدئام :  - 1186 . 23 میهاربا :  ، 10 سنوی :  - 1185 . 58 سی :  ، 44 بازحا :  - 1184 . 34 ق :  ، 45  - 48

تیاور ص 35 ، ج 12 ، راونالاراحب ، - 1191 . 253 هرقب :  - 1190 . 68 هط :  - 1189 فوخ .  باب  مکحلاررغ ،  یعوضوم  تسرهف  - 1188
-1195 ص 40 . مود ،  تمـسق  ج 3 ، یفاو ،  - 1194 تیاور 32 . ناـمه ،  - 1193 تیاور 36 . ص 328 ، ج 70 ، ناـمه ،  - 1192 . 12
.186 هرقب :  - 1198 . 60 رفاغ : - 1197 . 103 ، 152 تیاور 208 ، ص 162 ، نامه ،  - 1196 تیاور 195 . ص 198 ، ج 8 ، راونالاراحب ،
تیاور 3. نامه ،  - 1202 تیاور 5 و 1 . ص 472 ، ج 2 ، یفاـک ،  لوصا  - 1201 . 77 ناقرف :  - 1200 همان 31 . هغالبلا ،  جـهن  - 1199

ياعد هیداجس ،  هفیحص  - 1206 . 156 فارعا :  - 1205 . 60 رفاغ : ، 186 هرقب :  - 1204 و 7 و 3 . تیاور 9  ص 489 ، ناـمه ،  - 1203
-1209 . 5 هنحتمم :  ، 10 رشح : ، 8 رفاغ : ، 89 فارعا :  ، 114 هدئام :  ، 127 129 هرقب :  - 1208 . 29 نمحر :  ، 34 میهاربا :  - 1207 . 46
-1213 تیاور 8 و 1 . ص 466 ، نامه ،  - 1212 تیاور 5 . ص 489 ، ج 2 ، یفاـک ،  لوصا  - 1211 . 89 سنوی :  - 1210 . 88 سنوی : 
148 تافاص :  ، 98 سنوی :  ، 48  - 50 ملق :  - 1217 . 87  - 88 ءایبنا : - 1216 . 41  - 44 ص :  - 1215 84 و 83 . ءایبنا : - 1214 . 76 ءایبنا :
،3 دوه : - 1222 . 31 رون : - 1221 90 و 61 و 52 . دوه : - 1220 . 89  - 90 ءایبنا : - 1219 ص 198 . ج 2 ، ناهرب ،  ریسفت  - 1218 . 139 - 
 : تارجح ، 10 رون : 118 و 104  هبوت :  160 و 128 و 54 و 37  هرقب :  - 1225 . 117 هبوت :  - 1224 ص 145 . ج 10 ، نازیملا ،  - 1223 . 2
 : ناقرف - 1231 . 7  - 9 رفاغ : - 1230 . 222 هرقب :  - 1229 . 56 رجح : - 1228 . 53 رمز : - 1227 . 49 رجح : - 1226 46 و 16 . ءاسن : ، 12

هبطخ 28. هغالبلا ،  جهن  74 و  هدئام :  - 1235 ياعد 45 . نامه :  - 1234 ياعد 12 . هیداجس :  هفیحص  - 1233 . 60 میرم :  - 1232 . 70
باب مکحلاررغ ،  یعوضوم  تسرهف  - 1238 تیاور 3 . ص 426 ، ج 2 ، یفاـک ،  لوصا  - 1237 ص 233 . ج 1 ، برعلا ،  ناـسل  - 1236

لوصا - 1242 تیاور 27 . ص 26 ، ج 6 ، راونالاراحب ، - 1241 ص 461 . ج 2 ، یفاـک ،  لوصا  - 1240 116 و 48 . ءاسن : - 1239 هبوت . 
تیاور 6. ص 93 ، ج 75 ، راونالاراحب ، - 1243 تیاور 4 . ص 440 ، ج 2 ، یفاک ، 

-1248 . 47 دوه : - 1247 . 46 دوه : - 1246 . 121 هـط :  - 1245 . 115  - 123 هـط :  ، 19  - 27 فارعا :  ، 35 ، 36 هرقب :  - 1244 201
 : لحن - 1252 . 12 تیاور 13 ، ص 229 ، ج 2 ، ناهرب :  ریسفت  - 1251 . 75 دوه : - 1250 . 88 دوه : - 1249 ياعد 31 . هیداجس ،  هفیحص 

-1256 تیاور 66 . ص 46 ، ج 47 ، نامه ،  - 1255 تیاور 6 . ص 217 ، ج 15 ، راونالاراحب ، - 1254 . 10 يروش :  - 1253 . 120  - 123
-1258 . 40 تیاور 41 ، ص 258 ، نامه ،  - 1257 . 7 تیاور 8 ، ص 37 ، ج 4 ، ناهرب ،  ریـسفت  تیاور 16 و  ص 333 ، ج 26 ، نامه ، 
-1261 تیاور 108 . ص 58 ، ج 48 ، راونالاراحب ، - 1260 . 48 ص 49 ، قودص ،  یلاما  - 1259 تیاور 15 . ص 119 ، قودص ،  دیحوت 
-1265 تیاور 27 . ص 26 ، ج 6 ، راونالاراحب ، - 1264 همان 62 . نامه ،  - 1263 هبطخ 5 . هغالبلا ،  جهن  - 1262 ص 30 . هینسلا ،  رهاوج 
-1268 و 51 . تیاور 52  ناـمه ،  - 1267 تیاور 59 . ص 36 ، ج 6 ، راونـالاراحب ، - 1266 تیاور 4 . ص 440 ، ج 2 ، یفاـک ،  لوصا 
 ، نارمع لآ  - 1272 تیاور 75 و 54 . نامه ،  - 1271 تیاور 69 . نامه ،  - 1270 تیاور 22 و 20 . نامه ،  - 1269 تیاور 23 . نامه ، 

.17 ، 18 ءاسن : - 1275 تیاور 1 . ص 102 ، ج 41 ، تیاور 116 ، ص 277 ، ج 15 ، ناـمه ،  - 1274 تیاور 71 . ناـمه ،  - 1273 . 135
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تیاور 1. نامه ،  - 1279 تیاور 25 . نامه ،  - 1278 تیاور 33 و 4 و 3 . نامه ،  - 1277 تیاور 2 . ص 18 ، ج 6 ، ناـمه ،  - 1276
ص 91، ج 4 ، ناهرب ،  ریسفت  - 1282 . 7  - 9 رفاغ : - 1281 تیاور 23 . ص 199 ، ج 78 ، تیاور 33 ، ص 127 ، ج 77 ، نامه ،  - 1280
، راونالاراحب - 1286 . 64 ءاسن : - 1285 . 97  - 98 فسوی :  - 1284 . 12 هنحتمم :  ، 62 رون : - 1283 تیاور 17 و 16 و 12 و 10 و 5 و 3 .
8 و 7. سمش :  - 1289 تیاور 2 . نامه ،  - 1288 تیاور 3 و 1 . ص 35 ، ج 70 ، نامه ،  - 1287 تیاور 17 و 10 . ص 332 ، ج 73 ،
ص 330، ج 73 ، راونالاراحب ، - 1293 . 96 فارعا :  - 1292 تیاور 13 . ص 330 ، ج 73 ، راونالاراحب ، - 1291 . 22 هلداـجم :  - 1290
43 تایراذ :  - 1298 ص 337 . ج 10 ، نایبلا ،  عمجم  - 1297 . 3 دوه : - 1296 . 52 دوه : - 1295 . 17  - 33 ملق :  - 1294 تیاور 9 و 6 .
ج ناهرب ،  ریسفت  ، 98 سنوی :  - 1303 . 33 لافنا :  - 1302 . 33 لافنا :  - 1301 . 43 رطاف : - 1300 . 13 رجح : ، 38 لافنا :  - 1299 و 41 .
-1306 تیاور 77 و 63 و 49 . ص 41 ، ج 6 ، راونالاراحب ، - 1305 . 21 سنوی :  ، 80 فرخز :  ، 11 راطفنا : - 1304 . 198 ص 203 -  ، 2
.58 مـیرم :  - 1309 و 35 . تیاور 39  ص 71 ، ج 67 ، ناـمه ،  - 1308 و 30 . و 31  تیاور 32  ناـمه ،  - 1307 تیاور 76 . ناـمه ، 
-1314 تیاور 6 . ناـمه ،  - 1313 تیاور 4 . ناـمه ،  - 1312 تیاور 3 . ص 482 ، ج 2 ، یفاـک ،  لوصا  - 1311 . 109 ءارسا : - 1310

لوصا - 1318 ص 41 . نامه ،  - 1317 ص 39 . مود ،  تمسق  ج 3 ، یفاو ،  - 1316 تیاور 7 . نامه ،  - 1315 . 8 تیاور 11 -  نامه ، 
لیاسو - 1321 تیاور 6 . نامه ،  - 1320 تیاور 4 . ص 3 ، ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  - 1319 تیاور 5 و 2 و 1 . ص 481 ، ج 2 ، یفاک ، 

لئاسولا كردتسم  - 1324 . 22 هبطخ 223 ، هغالبلا ،  جهن  - 1323 ص 72 . لامعالا ،  لابقا  - 1322 تیاور 7 . ص 177 ، ج 11 ، هعیشلا ، 
ج لئاسولا ،  كردتسم  - 1328 ص 708 . لامعالا :  لابقا  - 1327 ص 292 . ج 2 ، نامه ،  - 1326 . 28 رطاف : - 1325 ص 295 . ج 2 ، ، 

لابقا - 1331 ءاـکب . باـب  مکحلاررغ ،  یعوضوم  تسرهف  - 1330 تیاور 1 . ص 175 ، ج 11 ، هعیـشلا ،  لـئاسو  - 1329 ص 295 . ، 2
ص ج 4 ، هعیـشلا ،  لئاسو  - 1334 ص 295 . ج 2 ، لئاسولا ،  كردتـسم  - 1333 ص 30 . هینـسلا ،  رهاوج  - 1332 ص 708 . لاـمعالا ، 

تسرهف - 1337 تیاور 60 . ص 356 ، ج 73 ، راونالاراحب ، - 1336 ءاکب . باب  مکحلاررغ ،  یعوضوم  تسرهف  - 1335 تیاور 6 . ، 122
تیاور 5 و 2 و 1. ص 482 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 1339 نامه .  - 1338 هبوت .  باب  مکحلاررغ ،  یعوضوم 

-1345 همان 31 . نامه ،  - 1344 همان 34 . هغالبلا ،  جـهن  - 1343 . 112 ءایبنا : - 1342 . 18 فسوی :  - 1341 . 29 نمحر :  - 1340 202
-1350 همان 53 . نامه ،  - 1349 هبطخ 53 . نامه ،  - 1348 هبطخ 191 . نامه ،  - 1347 هبطخ 99 . نامه ،  - 1346 و 45 .  153 هرقب : 

هیداجس هفیحص  - 1355 . 11 دعر : - 1354 . 21 ءابس : - 1353 . 57 دوه : - 1352 راصق 139 . تاملک  نامه ،  - 1351 هبطخ 214 . نامه ، 
ياعد هیداجس ،  هفیحص  - 1358 تیاور 36 . ص 123 ، ج 13 ، راونالاراحب ، - 1357 ياعد 23 . هیداجس ،  هفیحـص  - 1356 ياعد 23 . ، 

ص 258. نامه ،  - 1362 ص 251 . نامه ،  - 1361 تیاور 34 . ص 130 ، ج 13 ، راونالاراحب ، - 1360 ياعد 46 . نامه ،  - 1359 . 10
،89 لمن :  - 1367 . 160 ماعنا :  - 1366 هبطخ 216 . هغالبلا :  جـهن  - 1365 73 و 72 . لحن :  - 1364 . 18 لحن :  ، 34 میهاربا :  - 1363
ص 334، ناـمه ،  - 1370 و 15 . و 17  تیاور 20  ص 327 ، ج 5 ، ناـمه ،  - 1369 . 84 صـصق :  ، 160 ماـعنا :  - 1368 . 84 صصق : 
 ، نامه - 1374 هبطخ 190 . هغالبلا ،  جـهن  - 1373 ياعد 37 . هیداجس ،  هفیحـص  - 1372 . 335 ص 337 -  ناـمه ،  - 1371 تیاور 1 .

-1379 . 80 فرخز :  - 1378 . 10  - 12 راطفنا : - 1377 . 56 دوه : ، 21 ءابس : - 1376 راصق 20 . تاملک  ناـمه ،  - 1375 هبطخ 143 .
ص 38. مود ،  تمسق  ج 3 ، یفاو ،  - 1383 . 1 ءاسن : - 1382 هبطخ 76 . هغالبلا ،  جهن  - 1381 . 12 سی :  - 1380 . 3 ءابس : ، 61 سنوی : 
ج یفاک ،  عورف  - 1387 . 11 هعمج :  ، 39 ءابس : ، 72 نونم :  ؤم  ، 58 جح :  ، 114 هدئام :  - 1386 . 6 دوه : - 1385 ص 41 . نامه ،  - 1384
ص 79، ج 5 ، یفاک ،  عورف  - 1389 . 41 رفاغ : ، 149 نارمع :  لآ  ، 41 تافاص :  ، 50 جح :  ، 4 لافنا :  - 1388 تیاور 10 . ص 79 ، ، 5
-1393 . 1 تیاور 5 -  ص 83 ، نامه ،  - 1392 تیاور 4 . نامه ،  - 1391 تیاور 8 و 2 و 1 . ص 80 ، نامه ،  - 1390 تیاور 2 و 1 .
تیاور 31. ص 140 ، ج 71 ، راونالاراحب ، - 1395 دـصق . باب  مکحلاررغ ،  یعوضوم  تسرهف  - 1394 تیاور 2 و 1 . ص 89 ، نامه ، 

باب مکحلاررغ ،  یعوضوم  تسرهف  - 1398 . 9 تیاور 14 ، ص 346 ، ج 71 ، نامه ،  - 1397 تیاور 8 . ص 9 ، ج 72 ، نامه ،  - 1396

هللا نیما  ترایز  حرش  نیتبخم : www.Ghaemiyeh.comيامیس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 229 

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


تیاور 14 ص 369 ، تیاور 20 و 9 و 6 ، ص 318 ، ج 73 ، نامه ،  - 1400 تیاور 13 . ص 347 ، ج 71 ، راونالاراحب ، - 1399 هقدص . 
،26 دعر : - 1404 . 22  - 23 تایراذ :  - 1403 هبطخ 225 . هغالبلا ،  جهن  - 1402 . 77 ص 79 -  ج 5 ، یفاک ،  عورف  - 1401 و 13 و 3 .
-1406 راصق 273 . هملک  ناـمه ،  - 1405 . 12 يروش :  ، 52 رمز : 39 و 36 ، ءابس : ، 37 مور :  ، 62 توبکنع :  ، 83 صصق :  ، 30 ءارسا :
 ، مکحلاررغ یعوضوم  تسرهف  - 1408 . 1 تیاور 3 -  ص 89 ، ج 5 ، یفاک ،  عورف  - 1407 قزر .  باب  مکحلاررغ ،  یعوضوم  تسرهف 

-1413 . 39 ءابس : - 1412 تیاور 3 . ناـمه ،  - 1411 تیاور 2 . ص 168 ، ج 73 ، راونـالاراحب ، - 1410 ناـمه .  - 1409 قزر .  باـب 
-1417 تیاور 1 . ص 300 ، ج 73 ، راونالاراحب ، - 1416 نامه .  - 1415 نامه .  - 1414 قافنا .  باـب  مکحلاررغ ،  یعوضوم  تسرهف 
.10 رمز : ، 30 رطاف : ، 173 ءاسن : ، 57 نارمع :  لآ  - 1419 . 114 لحن :  ، 142 ماعنا :  ، 88 هدئام :  - 1418 . 22 دعر : ، 3 لافنا :  ، 3 هرقب : 
،26 يروش :  ، 173 ءاسن : - 1423 . 16 ناقرف :  ، 34 رمز : ، 31 لحن :  - 1422 . 36 ، 38 رون : - 1421 . 30 رطاف : 97 و 96 ، لحن :  - 1420
تیاور 57. ص 140 ، ج 8 ، راونالاراحب ، - 1426 تیاور 9 و 8 و 5 . ص 284 ، ج 3 ، ناهرب ،  ریـسفت  - 1425 . 35 ق :  - 1424 . 38 رون :

ریسفت - 1430 ص 39 . تمسق 2 ، ج 3 ، یفاو ،  - 1429 ص 108 . ج 6 ، روثنملارد ، ریسفت  - 1428 تیاور 27 . ص 126 ، نامه ،  - 1427
.133 نارمع :  لآ  - 1434 . 267 هرقب :  ، 32 مـجن :  - 1433 . 48 لـمن :  - 1432 . 74 هدـئام :  - 1431 و 127 . ص 129  ج 3 ، ناـهرب ، 
ص 197. ج 1 ، لامعالا ،  باوث  - 1439 نامه .  - 1438 ياعد 48 . هیداجس ،  هفیحص  - 1437 . 110 ءاسن : - 1436 . 21 دیدح : - 1435

ص 328. ج 1 ، یسوط ،  یلاما  - 1440
ج نامه ،  - 1443 ص 373 و 371 . ج 21 ، تیب ،  لآ  هسـس  ؤم  هعیـشلا ،  لئاسو  - 1442 ص 197 . ج 1 ، لاـمعالا ،  باوث  - 1441 203
-1447 . 98 فسوی :  ، 17 نارمع :  لآ  - 1446 ياعد 12 . هیداجس ،  هفیحص  - 1445 تیاور 7 . نامه ،  - 1444 تیاور 5 . ص 85 ، ، 16
.93 مـیرم :  - 1452 ياعد 13 . هیداجـس ،  هفیحـص  - 1451 . 29 نـمحر :  - 1450 . 44 ءارـسا : - 1449 . 38 دـمحم : - 1448 . 15 رطاف :

جهن - 1458 . 19 لمن :  ، 15 فاقحا :  - 1457 . 7 میهاربا :  - 1456 . 34 میهاربا :  - 1455 . 8  - 11 لیل :  - 1454 7 و 6 . قلع :  - 1453
 ، نامه - 1462 ياعد 47 . ناـمه ،  - 1461 ياعد 54 . هیداجس ،  هفیحـص  - 1460 ص 349 . لامعالا :  لاـبقا  - 1459 همان 31 . هغـالبلا ، 

ياعد هیداجس :  هفیحص  - 1467 نامه .  - 1466 همان 31 . هغالبلا ،  جـهن  - 1465 نامه .  - 1464 ياعد 13 . نامه ،  - 1463 ياعد 25 .
عورف - 1472 و 78 .  79 ءارعش : - 1471 . 14 ماعنا :  - 1470 ص 39 . تمسق 2 ، ج 3 ، یفاو ،  - 1469 ياعد 28 . ناـمه ،  - 1468 . 54

ج راونالاراحب ، - 1474 تیاور 22 و 16 و 15 و 12 و 10 و 8 . ص 294 ، ج 6 ، نامه ،  - 1473 تیاور 2 و 1 . ص 155 ، ج 5 ، یفاک ، 
-1478 . 99 ص 107 -  ج 37 ، راونالاراحب ، - 1477 . 37 نارمع :  لآ  - 1476 . 112  - 115 هدئام :  - 1475 تیاور 27 . ص 99 ، ، 72
تیاور 97 و 71 نامه ،  - 1481 . 18 تیاور 19 -  نامه ،  - 1480 تیاور 17 . ص 362 ، ج 74 ، نامه ،  - 1479 . 24 لافنا :  ، 97 لحن : 
 ، نامه - 1485 تیاور 81 . نامه ،  - 1484 تیاور 74 . نامه ،  - 1483 تیاور 79 و 67 و 43 و 42 و 41 . نامه ،  - 1482 و 70 و 40 .

تیاور 105 و نامه ،  - 1489 تیاور 20 . ص 362 ، ج 74 ، راونالاراحب ، - 1488 . 27 تالسرم :  - 1487 . 30 ءایبنا : - 1486 تیاور 82 .
 : نارمع لآ  - 1493 تیاور 56 . ناـمه ،  - 1492 . 21 ناسنا :  - 1491 . 25  - 28 نیقفطم :  - 1490 و 43 . و 67  و 88  و 90  و 94   98

-1498 تمه .  باـب  مکحلاررغ ،  یعوـضوم  تسرهف  - 1497 . 13 حون :  - 1496 . 9  : لافنا - 1495 . 34  - 35 فـسوی :  - 1494 . 195
یعوـضوم تسرهف  - 1500 تـمه .  باــب  مـکحلاررغ ،  یعوــضوم  تـسرهف  - 1499 تـمه .  باــب  مـکحلاررغ ،  یعوـضوم  تـسرهف 

-1504 تمه .  باـب  مکحلاررغ ،  یعوـضوم  تسرهف  - 1503 و 82 .  83 ص :  - 1502 . 119 هبوت :  - 1501 تمه .  باـب  مکحلاررغ ، 
 . نامه - 1508 . 71 هبوـت :  - 1507 . 34 لاـفنا :  - 1506 و 3 . و 4  و 5  و 8  تیاور 10  ص 31 ، ج 24 ، راونـالاراحب ، - 1505 نامه . 

ج نامه ،  - 1511 . 1 تیاور 3 ، ص 293 ، ج 23 ، نامه ،  - 1510 تیاور 33 و 32 و 30 و 25 . ص 126 ، ج 13 ، راونالاراحب ، - 1509
تیاور ص 24 ، ج 15 ، راونالاراحب ، - 1514 هبطخ 72 . هغالبلا ،  جهن  - 1513 هعیـش .  لیاضف  باب  ج 68 ، نامه ،  - 1512 ص 88 . ، 98

،176 هرقب :  - 1519 . 5 تاعزان :  - 1518 . 5 هدجس :  ، 2 دعر : ، 3 سنوی :  - 1517 . 29 نمحر :  - 1516 تیاور 47 . نامه ،  - 1515 . 43
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یبنلا یلع  ةالصلا  لصف  باب  ج 94 ، راونالاراحب ، - 1521 . 50 لافنا :  ، 11 هدجس :  ، 42 رمز : ، 6 ماعنا :  - 1520 . 15 سبع :  ، 193 ءارعش :
. ءایبنا هکئالم و  رب  همئا  تلیـضف  باـب  ج 26 ، راونـالاراحب ، - 1524 . 35 هدـئام :  - 1523 ياعد 45 . هیداجـس ،  هفیحـص  - 1522 (ص .) 
.6 بازحا :  - 1529 . 257 هرقب :  - 1528 هبطخ 4 . هغالبلا ،  جـهن  - 1527 همئا .  ءایبنا و  هب  لسوت  باـب  ناـمه ،  - 1526 ناـمه .  - 1525
،4 هدجـس :  ، 22 توـبکنع :  - 1532 ص 293 . ج 2 ، روـثنملا ، رد  ، 281 ص 206 -  ج 35 ، راونـالاراحب ، - 1531 . 55 هدـئام :  - 1530
 : يروش - 1537 . 44 تاعزان :  ، 42 مجن :  - 1536 . 28 دعر : - 1535 27 و 30 . فارعا :  - 1534 . 19 هیثاج :  - 1533 . 31 ، 9 يروش : 

تالاح زا  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  - 1542 . 93 میرم :  - 1541 . 42  - 45 تاعزان :  - 1540 . 94 ماعنا :  - 1539 . 16 رفاغ : - 1538 . 52
قح كاندـبع  اـم  هک :  دـیامرف  یم  لـقن  ار  مـالک  نیا  منهج  هار  زا  یهلا  بضغروهظ  هب  هجوت  اـب  لاـعتم و  دـنوادخ  اـب  هطبار  رد  هکئـالم 

ياعد 3.  ، هیداجس هفیحص  دشاب ،)) تراوازس  هک  يروط  نآ  میدرکن ،  یگدنب  ار  وت  ایادخ   ...،)) کتدابع
فارعا 94 و 24 ، ماعنا :  ، 30 سنوی :  - 1547 . 194 فارعا :  - 1546 . 11 دمحم : - 1545 . 286 هرقب :  - 1544 . 257 هرقب :  - 1543 204

.7-9 رفاغ : - 1551 . 5 يروش :  - 1550 . 4 میرحت :  - 1549 . 78 جح :  ، 40 لافنا :  ، 105 نارمع :  لآ  - 1548 . 87 لحن :  ، 21 دوه : ، 53 : 
هفیحص - 1556 . 41 مـیهاربا :  - 1555 . 28 حوـن :  - 1554 . 193 نارمع :  لآ  ، 10 رشح : - 1553 . 62 رون : ، 159 نارمع :  لآ  - 1552

-1560 وفع . باـب  مکحلاررغ ،  یعوـضوم  تسرهف  - 1559 . 22 رون : - 1558 ص 537 . لاـصخ :  - 1557 و 39 . ياعد 45  هیداـجس ، 
-1566 . 13 هدئام :  ، 134 نارمع :  لآ  - 1565 . 178 هرقب :  - 1564 نارفغ .  باب  نامه ،  - 1563 نامه .  - 1562 نامه .  - 1561 نامه . 
: رطاف - 1567 . 62 فرخز :  ، 60 سی :  ،15 صصق :  123 و 117 ، هط :  ، 5 فسوی :  24 و 22 ، فارعا :  ، 142 ماعنا :  208 و 168 ، هرقب : 
، راونالاراحب - 1572 . 113 دوه : - 1571 تیاور 6 . ص 125 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 1570 . 4 هنحتمم :  - 1569 . 7 هنحتمم :  - 1568 . 6
-1576 نارگمتس .  اب  طابترا  باب  نامه ،  - 1575 تیاور 17 . نامه ،  - 1574 تیاور 34 . نامه ،  - 1573 تیاور 15 . ص 371 ، ج 75 ،
 : نامقل - 1580 تیاور 2 . ص 171 ، ج 2 ، یفاک :  لوصا  - 1579 . 59  - 60 لافنا :  - 1578 . 201 فارعا :  - 1577 تیاور 40 . نامه ، 
 : نارمع لآ  - 1584 . 42 رجح : - 1583 100 و 99 . لحن :  - 1582 . 60 نارمع :  لآ  ، 147 هرقب :  - 1581 . 6 جح :  ، 116 نونم :  ؤم  ، 30
 : حتف - 1590 . 53 لافنا :  ، 11 دعر : - 1589 . 16 رشح : ، 22 میهاربا :  - 1588 . 4 حتف :  - 1587 . 26 هبوت :  - 1586 . 7 دمحم : - 1585 . 13

-1596 . 17 لافنا :  - 1595 14 و 13 . هبوت :  - 1594 . 14 فص :  - 1593 . 9  : فص ، 28 حتف :  ، 33 هبوت :  - 1592 . 40 هبوت :  - 1591 . 23
.110 هدئام :  ، 54 نارمع :  لآ  - 1600 . 30 لافنا :  - 1599 43 و 10 . رطاف : - 1598 . 11 هدئام :  - 1597 24 و 20 . حتف : 
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