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يرورپرظتنم رظتنم و  نز 

: هدنسیون

مالسالانیعم میرم 
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تسرهف
5تسرهف

يرورپرظتنم رظتنم و  13نز 

باتک 13تاصخشم 

13راتفگشیپ

13همدقم

رظتنم نز  ياه  تلاسر  زا  ثحب  ترورض  لوا : زادنا  14مشچ 

یسانش هاگیاج  لوا : 14هلپ 

14هراشا

مالسا رد  نز  هاگیاج  تخانش  لوا : 15مادقا 

15هراشا

درم نز و  نتسناد  اتمه  لوا : 15ماگ 

نانآ میرکت  نانز و  يدنمشزرا  هب  هّجوت  مود : 16ماگ 

یشخب تیوه  وترپ  رد  هتسیاش  نانز  تیبرت  شرورپ و  موس : 16ماگ 

يودهم هعماج  رد  نز  هاگیاج  مود : 17مادقا 

17هراشا

بلاطم 18هصالخ 

یسانش ترورض  مود : 18هلپ 

18هراشا

ینورد شزیگنا  داجیا  ترورض  تخانش  لوا : 18مادقا 

نام زلارخآ  نارود  ياه  يراوشد  تخانش  مود : 19مادقا 

رصاعم نارود  رد  نانز  تیعضو  تخانش  لوا : 19ماگ 

تایاور نامزلا د ر  رخ  نانز آ  مود : 20ماگ 

روهظ رصع  رد  نانز  تیعضو  تخانش  موس : 22مادقا 
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نامزلارخآ روبعلا  بعص  هاگرذگ  زا  تاجن  هار  تخانش  : مراهچ 22مادقا 

22هراشا

شخب تاجن  هار  اهنت  تخانش  لوا : 22ماگ 

یسانشادخ اب  یسانش 1  ماما  دنویپ  مود : 23ماگ 

يریذپ تیالو  تاکرب  راث و  زا آ  يدنم  هرهب  موس : 24ماگ 

یشاداپ تیاده  زا  يدنم  هرهب  . 124

مالّسلا مهیلع  نیموصعم  طسوت  درف  یتسرپرس  نتفرگ  هدهعرب  . 225

یعامتجا يدرف و  تینما  شمارآ و  بسک  . 325

ترخآ ایند و  رد  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  تعافش  زا  يرادروخرب  . 425

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تاراظتنا  هب  ییوگخساپ  مجنپ : 26مادقا 

فیاظو هب  یهّجوت  یب  راثآ  تارطخ و  تخانش  مشش : 26مادقا 

26هراشا

بلاطم 28هصالخ 

یسانش هفیظو  موس : 29هلپ 

رظتنم نز  تکرح  لحارم  تخانش  لوا : 29مادقا 

نید دوب ن  یمتسیس  تّیعماج و  هب  هّجوت  لوا : 29ماگ 

رظتنم نز  يور  شیپ  فلتخم  لحارم  تخانش  مود : 29ماگ 

يدهم ترضح  زا  تبرغ  عفر  ترورض  يدنم و  هفیظو  هب  هجوت  مود : 30مادقا 

مالّسلا اهیلع  همطاف  فسوی  بارطضا  تبرغ و  كرد  لوا : 30ماگ 

ادخ نید  يرای  ترصن و  رد  يدنم  هفیظو  مو : 31ماگ د 

فیلاکت اه و  تیلوئسم  هب  لمع  موس : 32ماگ 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجعرصع  ماما  قارف  رد  ییابیکش  ان  یگنتلد و  مراهچ : 32ماگ 

فده موس : 32مادقا 

يراذگ فده  لوا : 32ماگ 
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لمع ققحت  يارب  مزال  لحارم  تیاعر  مود : 33ماگ 

دنلب ياه  ماگ  نتشادرب  يارب  مزال  سفن  هب  دامتعا  داجیا  موزل  موس : 33ماگ 

اه يراوشد  لّمحت  يارب  مزال  ياه  تیفرظ  داجیا  مراهچ : 33ماگ 

بلاطم 34هصالخ 

وا يداقتعا  یتخانش و  ياه  تلاسر  رظتنم و  نز  مود :  زادنا  35مشچ 

... تسا ءادهشلادیس  باب  زا  ورو د  هار ، نیرتهب  هکدرکروطخ  شنهذ  هب  دوب . هدرکن  راذگورف  یمادقا  چیه  زا  دوب . هتفرگ  وا  زا  نانع  هک  دوب  شوشم  بات و  یب  نانچ  شیالوم  ترایز  يارب  شلد 

35هراشا

یسانش یتسه  یسانشادخ و  لوا : 35مادقا 

عوضوم تیمها  تخانش  لوا : 35ماگ 

ملاع ياه  هدیدپ  هب  تّقد  رّبدت و  اب  هاگن  مود : 35ماگ 

یسانش یتسه  یسانشادخ و  ياه  هتسیاب  موس : 36ماگ 

ملاع رد  رش  ریخ و  تبسن  تخانش  تیمها  مراهچ : 37ماگ 

یسانش ناسنا  مود : 38مادقا 

ناسنا تمظع  تخانش  لوا : 38ماگ 

ناسنا هاگیاج  تخانش  مود : 38ماگ 

رظتنم نز  یناسنا  تیصخش  موس : 38ماگ 

درم نز و  یعیرشت  ینیوکت و  ياه  توافت  هب  هّجوت  مراهچ : 39ماگ 

ناملسم نز  تیصخش  رب  مکاح  لوصا  مجنپ : 40ماگ 

درم نز و  لامک  ياه  هار  ندوب  توافتم  هب  داقتعا  . 140

تعیرش اب  اهنآ  یگنهامه  درمو و  نز  ینیوکت  ياه  توافتدوجو  . 240

درم نز و  تیّلمکم  . 340

یساسا نکر  ناونع  هب  هداوناخ  . 441

قوقح قالخا و  هب  گنهامه  هاگن  ترورض  . 541

یسانش نید  موس : 42مادقا 
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نی ترورض د  تخانش  لوا : 42ماگ 

نید تّیعماج  تخانش  مود : 42ماگ 

مالسا یمتسیس  ماظن  تخانش  موس : 42ماگ 

نید هب  رظتنم  نز  یمتسیس  هاگن  هوحن  مراهچ : 44ماگ 

نید ناکرا  تخانش  مجنپ : 45ماگ 

یسانش فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  مشش : 45ماگ 

تماما هاگیاج  موهفم و  . 145

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  یسانش  تیصخش  . 246

46هراشا

راظتنا تبیغ و  47هفسلف 

روهظ میالع  47طیارش و 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  یناهج  تموکح  نارود  روهظ و  ياه  یگژیو  . 448

یسانش نمشد  مراهچ : 48مادقا 

49هراشا

نازیتس يدهم  تخانش  ترورض  كرد  لوا : 49ماگ 

یسانش ناطیش  مود : 49ماگ 

ناطیش تخانش  ترورض  . 149

نآ اب  هلباقم  هار  ناطیش و  شور  رازبا و  . 250

نردم تیلهاج  تخانش  موس : 51ماگ 

51هراشا

مسین اموا  .151

مسیرالوکس . 252

ییارگ تّیبسن  . 352

ییارگ درف  . 452
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هراّما سفن  تخانش  مراهچ : 53ماگ 

53هراشا

بلاطم 53هصالخ 

. تس وا  رانک  رد  لیئارسا ، ینبورصم  نافعضتسم  هب  متسو  ملظرد  هارمه و  لالضو ، یهارمگ  رد  تسا و  يدام  يایند  قرب  قرز و  تاوهش و  تالمجت و  هتفیش  رصم ، نیشن  خاک  هکلم  هکدرک  یم  نامگ  نوعرف 

54هراشا

یسانش هداوناخ  لوا : 54مادقا 

54هراشا

هداوناخ لیکشت  تیمها  تخانش  لوا : 54ماگ 

هداوناخ ياه  درکراک  تخانش  مود : 55ماگ 

هداوناخ ماکحتسا  ترورض  كرد  موس : 55ماگ 

هداوناخ یسانش  بیسآ  مراهچ : 56ماگ 

داوناخ ه) رد  نز  هاگیاج   ) یسانش تلزنم  مود : 57مادقا 

57هراشا

ییالو لسن  تیبرت  داوناخ ه و  رد  نز  هاگیاج  شقن و  لوا : 57ماگ 

نآ تلاصا  هداوناخ و  داهن  نتشاگنا  مهم  ترورض  مود : 59ماگ 

( رظتنم لسن  تیبرت  ياهراک  وزاس   ) یسانش تراهم  موس : 60مادقا 

60هراشا

هتسیاش باختنا  لوا : 61ماگ 

هفطن داقعنا  ماگنه  ینید  ياه  هزومآ  هب  هّجوت  مود : 61ماگ 

يرادراب نارود  تامازلا  تیاعر  موس : 62ماگ 

دلوت ودب  مهم  یلو  کچوک  ياه  هزومآ  هب  هّجوت  مراهچ : 62ماگ 

یهدریش نارود  مجنپ : 63ماگ 

یک دوک  نارود  رد  ادخ  ّیلو  هب  تّبحم  ياقلا  مشش : 63ماگ 

یناوجون نارود  رد  ادخ  یلو  هب  تّبحم  قیمعت  متفه : 65ماگ 
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یناوج نارود  ادخ د ر  یلو  هب  تّبحم  جیورت  متشه : 66ماگ 

بلاطم 67هصالخ 

. دومن هدنمرش  خیراترد  ار ، هتشاذگ  رارف  هب  اپ  نادرم  هک  دومن  عاف  د  ص )  ) ادخ لوسر  ناج  زا  هناناج  دش و  رازراک  هصرع  دراو  نانچ  یلو  دوب ، نز  هچ  رگا  وا  دوب .... نامرحمان  زا  نامرحم  نادرمان و  زا  نادرم  ندومزآ  تقو  دندوب . هدش  رارق  یب  یتسه ، ملاع  رد  يراج  نوخ  نیرت  كاپ  هب  ندیسر  شطع  زا  نمشد  ریشمش  ياه  غیت  دش . یم  رت  کیدزن  ناشیا  هب  هظحل  ره  نمشد  دوب  هدنام  اهنت  شیوخ ، نارای  دودعم  نایم  رد  ص )  ) ادخ لوسر  دندوب . هدرک  رارف  یخرب  حورجم و  هتشک و  ناناملسم  زا  يا  هدع  دش  یم  کیدزن  شیوخ  ساسح  تاظحل  هب  دحا  گنج 

68هراشا

یسانش هاگیاج  لوا : 68مادقا 

ینونکرصعرد عامتجا  هاگیاج  شقن و  تخانش  لوا : 68ماگ 

عامتجارد نز  هاگیاج  شقن و  نییبت  مود : 69ماگ 

نانز یعامتجا  تکراشم  نوماریپ  مالسا  هاگدی  تخانش د  موس : 69ماگ 

نآ رد  رظتنم  نز  هاگیاج  روهظ و  رصع  تخانش  مراهچ : 71ماگ 

71هراشا

نامزلارخآ هعماج  . 171

یناهج تموکح  روهظ و  رصع  هعماج  . 272

72هراشا

روهظ رصعرد  يداصتقا  تیعضو  . 1-272

روهظ رصعرد  یسایس  تیعضو  . 2-274

روهظ رصع  رد  یگنهرف  تیعضو  . 2-374

روهظ رصع  رد  هعماج  تیعضو  يدنب  76عمج 

یسانش تلاسر  مود : 77مادقا 

روهظ يزاس  هنیمز  رد  تکراشم  لوا : 77ماگ 

77هراشا

روهظ نازاس  هنیمز  ياه  یگژیو  . 177

يراوتسا تبالص و  . 1-177

هزرابم لها  . 1-277

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  نارای  یهارمه  یلدمه و  . 3-178
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روهظ زاس  هنیمز  تلود  لیکشت  تکراشم د ر  ورظتنم  نز  . 278

78هراشا

یعامتجا حالصا  هصرع  رد  لاّعف  روضح  مود : 79ماگ 

یفارخ ياه  هشیدنا  یفارحنا و  ياه  نایرج  اب  هلباقم  موس : 80ماگ 

تیودهم ياه  هزومآ  نتخاس  يدربراک  مراهچ : 80ماگ 

رظتنم نانز  یمئا  شاب د  هدام  آ  مجنپ : 80ماگ 

عامتجا تالیامت  تساوخ و  هب  یهد  تهج  مشش : 81ماگ 

یسانش بیسآ  موس : 82مادقا 

82هراشا

جرف راظتنا  یگنوگچزا  یفارحنا  ياه  تشا  درب  تخانش  لوا : 83ماگ 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  زا  رهق  رهم و  هرهچ  هئارا  رد  طیرفت  طارفا و  اب  هلباقم  مود : 84ماگ 

روهظ رما  قّقحت  رد  نتشاد  هلجع  اب  هلباقم  موس : 84ماگ 

روهظ تقو  نییعت  اب  هلباقم  مراهچ : 85ماگ 

یفارحنا ياه  هقرف  نیغورد و  نایعدم  تخانش  مجنپ : 85ماگ 

اه بیسآ  تافارحناریاس و  اب  ییانشآ  مشش : 85ماگ 

بلاطم 85هصالخ 

موس زادنا  86مشچ 

. داد یمن  نآرق  تایآ  اب  زج  ار  مدرم  مالک  خساپ  تفگ ، یمن  نخس  نآرق  اب  زج  شیوخ ، فیرش  رمع  رخآ  لاس  تسیب  رد  هک  دنی  وگ  یم  وا  لیاضف  رد  دوب و  هدیسر  ير  ورس  ماقم  هب  س )  ) ارهزلا همطاف  يزینک  زا  وا  دوب  هتشگ  هداوناخ  ياضعا  زا  يوضع  راکمه و  کی  ناونع  هب  هک  دوب  هتفای  يونعم  ماقمو  هدرک  تلیضف  بسک  نانچ  ص )  ) ربمایپ رتخد  هناخرد  وا  دندرک . یمن  هاگن  زینک  کی  نوچمه  وا  هب  زین  هناخ  لها  درک . یمن  ضوع  رگید  زیچ  چیه  اب  ار  ناتسآ  نیا  يزینک  هکدوب  هتفای  تدارا  نادناخ  نیا  هب  نانچ  یل  ودوب  يدنه  يا  هدازهاش  هچرگ 

86هراشا

هنانمؤم راتفر  يارب  نید  همانرب  تخانش  لوا : 86مادقا 

هنانمؤم یگدنز  لحارم  تخانش  لوا : 86ماگ 

يرادنید بتارم  تخانش  مود : 87ماگ 

87هراشا

مالسا لوا : 88هلحرم 
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نامیا مود : 88هلحرم 

نانیمطا موس : 88هلحرم 

يرادنید فلتخم  بتارم  رد  راتفر  هاگیاج  تخانش  مود : 88مادقا 

راتفر تخانش  لوا : 88ماگ 

هنانمؤم یگدنز  رد  راتفر  هاگیاج  تخانش  مود : 89ماگ 

بلاطم 89هصالخ 

. دتس رفب  ماش  هب  ار  دوب  هدرک  مادقا  لطاب  هرهچ  زا  يرادرب  هدرپ  ییاوسر و  هب  نیفص ، گنج  دولآ  قافن  رازراک  رد  هک  ییوناب  ریخلا ، ما  تساوخ  هفوک  رد  دوخ  یلاو  زا  دوب ، هتفای  یقیقح  نانموم  زا  يریگ  ماقتنا  يارب  یتصرف  ع ،)  ) یلع ترضح  تداهش  زا  سپ  هک  هی  واعم  تفای  نانآ  يارب  يدننامه  ناوت  یم  یتخس  هب  هک  دوب  دنهاوخریصب  هتسیاش و  ینانموم  دننک ، عافد  نآ  زا  هناناج  کیکفت و  لطاب  زا  ار  قح  هدومن و  دصر  ار  طیارش  تریصب ، اب  دنناوتب  هک  یناسک  ددرگ . یم  راوشد  رایسب  هفیظو  فیلکت و  تخانش  هدش ، هریت  اهزرم  دنریگب ، ار  قح  یناشفا  وترپ  يولج  هداد و  هولج  قح  ار  لطاب  ات  دننک  یم  شالت  نیقفانم  هک  يرا  وشد  تخس ، تاشیامزآ  رد 

90هراشا

ير ادنید  شجنس  ناکما  ترورض و  یسررب  لوا : 90مادقا 

ینی ياه د  هزومآ  رد  يرادنید  شجنس  ناکما  لوا : 90ماگ 

يرادنید شجنس  سفن و  هبساحم  ترورض  مود : 91ماگ 

ینید نوتم  رد  يرادنید  شجنس  ياه  كالم  اه و  صخاش  مود : 92مادقا 

لامعا يدنب  هبتر  هوحن  لوا : 92ماگ 

رادنید درف  ياه  هصخاش  فاصوا و  مود : 92ماگ 

92هراشا

يدرکلمع دعب  رد  يرادنید  ناگناشن  فاصوا و  . 193

یقالخا یشزیگنا و  یفطاع ، دعب  رد  يرادنید  ناگناشن  فاصوا و  . 293

يداقتعا یتخانش و  دعب  رد  يرادنید  ناگناشن  فاصوا و  . 393

بلاطم 93هصالخ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  94هرابرد 
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يرورپرظتنم رظتنم و  نز 

باتک تاصخشم 

میرم / يرورپرظتنم رظتنم و  نز  روآدـــیدپ :  ماـــن  ناوــنع و  مـیرم 1331 -  مالـسالانیعم  هسانــشرس :  ناریا  یلم :  یــسانشباتک  هراـمش 
(، جع  ) نسح نبدمحم  رگفیصوت :   60 ص 37 -  زییاپ 1386 :  ش 22 ،   ( ، تیودهم نز و  هژیو  دوعوم (  راظتنا  هلاقم :  اشنم  مالسالانیعم 

هداوناـخ رگفیـصوت :  یگنهرف  مجاـهت  رگفیـصوت :  مالـسا  رگفیـصوت :  تـیبرت  رگفیــصوت :  رداـم  رگفیــصوت :  مهدزاود 255ق -  ماـما 
نادنزرف رگفیصوت :  تیالو  رگفیصوت :  تیودهم  رگفیصوت : 

راتفگشیپ

یب نوعاط  هتفای . ناگرگ  هزوز  يادص  اب  دنیاشوخان  یتلـصو  بش ، یکیرات  تاملظ و  تسا . هتخادنا  شیوخ  نوماریپ  هب  یهاگن  ملق ، نیا 
هک يا  هرجنپ  هناگی  ات  دنـشالت  رد  تملظ  لهج و  دونج  شدنناوخ . یم  نامّزلارخآ  تسا ؛ یعاضوا  دـب  هتفرگ . ار  اج  همه  تلفغ ، ینید و 
هن يرون ؛ هن  دنرادرب . هلاچ  هایس  فک  زا  ار  نابدرن  دندنبب . دهد ، یم  هیده  ّتیرشب  هب  ار  یبآو  لالز  نامـسآو  تسا  دیـشروخ  راونا  نمأم 
رب هزرل  تسا . هداد  تسد  زا  ار  دوخ  شمارآو  ییاتـسیا  دنک . نامتک  دناوت  یمن  ار  شیوخ  بارطـضا  تشحو و  بعر و  ملق ، هن ... یهار ؛

یهاـگن هناـسمتلم و  یتسد  یتـح  تسا و  هداتـسیا  راوتـسا  ناـبدرن  تسا ، ناـیرج  رد  دیـشروخ  تسا ، زاـب  هرجنپ  اـما  هداـتفا و ... شمادـنا 
مادم دراد . نارگن  یلو  افص  رهم و  زا  راشرس  ییادص  دناوخ . یم  ارف  ییانشور  یکاپ و  لالز  هب  ار  یکیرات  تملظ و  نانیشنرعق  هنانابرهم ،

يادـص هظحل  ره  ندـش  کیدزن  اه ، شرف  گنـس  یکانمن  زوس ، ناوختـسا  نازوس و  يامرـس  تملظ ، یکیراـت و  نّفعت ، يوب  دـیوگ : یم 
يریگتـسد يارب  ندش  هدیـشک  ناوت  نیا  زا  شیب  تسد  هّلپ ؛ کی  طقف  مدـق ؛ کی  طقف  دـیاب . یتّمه  تسا !  سب  اهراتفک و ... اه و  گرگ 

هب مّمـصم  دهد . یم  یناماس  رـس و  ار  دوخ  دوش . یم  راودیما  دریگ . یم  یـشمارآ  ملق ، دیاب ... یتّمه  تسا . سب  توخر  یتسـس و  درادن .
نیا دنز : یم  دایرف  دیما  میب و  زا  هدنکآ  ییادـص  اب  دـهد . یم  دـنویپ  مه  هب  ار  اه  هرازگ  دوخ ، بّکرم  ياه  شقن  اب  دـیآ . یم  رد  تکرح 

ار هاگن  يامرگ  تسد و  سامتلا  دـنیامن ، یـشاقن  ار  شیاه  هلپ  ناـبدرن و  دـننک ، ریوصت  ار  هرجنپ  هکنآ  دـیما  هب  دـنا  هدـمآ  مهدرگ  روطس 
زا تسا ، نازرل  زونه  تسا ، قمر  مک  ملق  رگا  دـنهد و ... رادـشه  ار  تاساجر  اه و  يدـیلپ  زا  طـیحم  ندـش  هدـنکآ  ار ، تلفغ  فیـصوت ،

، هتـشون نآ  یکاپ  اب  ار  روطـس  کت  کت  و  هتفرگ ، هرجنپ  زا  ییادـها  منبـش  تارطق  اـب  هک  ییوضو  هب  ار  نآ  دـنام و ... یم  بقع  تاـملک 
هب ناـتیاه  شوگ  یهاوگ  هب  شتاـیآ ، تقادـص  هب  ناتنامـشچ  قیدـصت  هب  شیاوتحم ، تقیقح  رب  ناـتیاهلد  یهاوـگ  هب  ار  نآ  شدیـشخبب !

دّیس و يا  نابدرن ؛ يراوتسا  هدنرادهاگن  هاگن و  هدننک  ادها  تسد ، هدنریگ  هرجنپ ، هدنیاشگ  يا  وت  و  شدیـشخبب ! شت ، ای  اور  اب  ییانـشآ 
رب نآ  ریثأت  رب  هد و  شتکرب  وت  دوب ؛ وا  تعاضب  نیا  شخبب ... شا  یناوتان  رطاخب  ار  ملق  زین  وت  مالّـسلا ، امهیلع  همطاف  يدـهم   ! اـم يـالوم 

. ازفیب سوفن 

همدقم

ناشیا هاگیاج  سدقم و  دوجو  نآ  تخانش  دمزاین  وس  کی  زا  مالّـسلا ،  امهیلع  همطاف  يدهم  ناکما ، ملاع  بطق  رـضحم  هب  تدارا  راهظا 
یتسه هناگی  نآ  لابق  رد  هک  تسا  یفیاظو  اـه و  تیلوئـسم  شیوخ و  نتـشیوخ  تخانـش  مزلتـسم  رگید  يوس  زا  تسا و  یتسه  ملاـع  رد 
ّبحم هطبار  يزیر  حرط  رد  یتسه  قلاخ  تاراظتنا  هب  خساپ  رد  یلمع  مادقا  تسین و  یفاک  زین  فرـص  یهاگآ  تخانـش و  میراد . هدهعرب 

دیما نیا  هب  روطـس ، نیا  تسا . زاـین  ـالاو  ّتینو  شزیگنا  تسین و  دـصقم  هب  هدـنناسر  ییاـهنت  هب  زین  یلمع  مادـقا  تـسا . مزـال  بوـبحم  و 
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هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  ناروای  هاگودرا  رد  روضح  يارب  نز ، کی  هک  ییاه  تلاسر  نییبت  روظنم  هب  ات  دـنا  هدـمآ  مهدرگ 
هب طوبرم  ياه  تحاس  ییاهزادنا ، مشچ  بلاق  رد  روظنم  نیدب  دیامن . یـشالت  دراد ، هدهعرب  يودـهم  هعماج  رد  شقن  يافیا  فیرـشلا و 

ياه شزیگنا  داجیا  نودب  هک  تسا  هدوب  رواب  نیا  رب  ملق  بحاص  تسا . هداد  رارق  یسررب  دروم  ار  راتفر  ماجنا  تخانـش و  هزیگنا ، بسک 
یم هزیگنا ، تبغر و  داجیا  زا  سپ  دنک . یم  هولج  راوشد  ریسم  هدنیوپ  يارب  يودهم ، هعماج  ققحت  تمس  هب  تکرح  ریـسم  ندومیپ  مزال ،
نیا رد  هک  یقوش  زین ، نایاپ  رد  ددرگ . نادنچ  ود  ریسم  ندومیپ  ینیریش  ات  ددرگ  نییبت  یـشنیب ،  یتخانـش و  فیاظو  اه و  تلاسر  تسیاب 

یلحارم اه ، تحاس  نیا  زا  کی  ره  رد  دنامن . یقاب  ینابز  هغلغل  فرـص  هب  ات  دروخب  هرگ  لمع  راتفر و  اب  تسیاب  یم  هدـش ، لصاح  ریـسم 
ار يا  هلپ  نمؤم ، هک  هلپ  هد  ینابدرن  دننام  ار  نامیا  هک «  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ياویش  مالک  نیا  زا  يریگ  ماهلا  اب  دوش . یط  تسیاب  یم 

لمع یهاگآ و  هزیگنا و  زا  ولمم  یقیقح و  ناـمیا  يارب  هدـنراگن  رظن  هب  هک  يا  هلپ  هد  دـندومن ، فیـصوت  دور ،» یم  ـالاب  يرگید  زا  سپ 
تسین انعم  نادب  هتبلا  . تسا هدش  ریوصت  تسا ، مزال  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  بحاص  ترـضح  زا  تبرغ  عفر  راظتنا و  هب  رظتنم  نز 

ریـسم نآرد  شقن  هچنآ  ره  هداد و  هئارا  رظتنم  نز  ياه  تلاسر  نییبت  يا  رب  صقن  هنوگ  ره  نودب  لماک و  عماج و  يا  همانرب  رثا ، نیا  هک 
دیعب ییاغ ، فده  هب  لین  اهنآ ، نودب  هک  هچنآره  اه و  تلاسر  نیرتمهم  ات  هدش  شالت  هکلب  تسا ، هدومن  نایب  لامک  مامت و  هب  ار  هتـشاد 

هزیگنا تسا ، هتفاین  رظتنم ، نز  ياه  تلاسر  شزادرپ  هوحن  نیا  هاـگن و  نیا  اـب  يرثا  هدـنراگن ، هک  اـجنآ  زا  ددرگ . ناـیب  دـسر  یم  رظن  هب 
تاکن ناگتخیهرف ، نادنمـشیدنا و  یحالـصا  تارظن  هطقن  هئارا  اـب  تسا  دـیما  هک  هدـش  داـجیا  وا  رد  باـتک  نیا  شراـگن  يارب  يرایـسب 

هک یمالغ  یلع  ياقآ  بانج  ملضاف  هبلط و  دنزرف  ياه  شالت  زا  تسا  مزال  نایاپ  رد  ددرگ . تیوقت  نآ  تبثم  تاکن  عفترم و  نآ  فعض 
هنامیمـص تفای ، یمن  شیاریو  شراگن و  رثا  نیا  دوبن ، باتک  زا  يددـعتم  ياـه  شخب  نتـشون  بلاـطم و  يروآدرگ  رد  يو  ماـمتها  رگا 

رد هک  دابآ  دـیجم  ياقآ  بانج  زین  يراختفا و  هرهز  يدارمهاش و  میرم  یلماش ، همطاف  یلماش ، هیـضار  اه  مناخ  زا  نینچمه  میامن . رکـشت 
ظفح تکرب  هب  هک  یمالغ  همطاف  مناخ  مزیزع ، رتخد  زا  منک . یم  يراذگـساپس  دندرک  افیا  يدـج  شقن  پاچ  يارب  رثا  نیا  يزاس  هدامآ 

نیـسح ياقآ  بانج  مدنمرنه  دنزرف  رگید  زا  دندومن و  مامتها  تایآ ، نتم  ینآرق و  ياه  سردآ  ءهلباقم  حیحـصت و  رد  دـیجم ، نآرق  لک 
مّظعملا 1430/ نابعـش  مالـسالا  نیعم  میرم  مق / هللادمحل  او  منک . یم  رکـشت  دندومن ، شالت  باتک ، لوصف  دلج و  یحارط  رد  هک  یمالغ 

هام 1388 دادرم 

رظتنم نز  ياه  تلاسر  زا  ثحب  ترورض  لوا : زادنا  مشچ 

یسانش هاگیاج  لوا : هلپ 

هراشا

. درک یم  داجیا  یبیجع  سرت  رصق ، رد  نی  رضاح  ناج  قمع  رد  شتآ ، ياه  هلعش  تشحو  دیـشک و  یم  هنابز  شتآ  یـسم ، رونت  نورد  زا 

. دش هتخادنا  رونت  هتخادگ ي  شتآ  نورد  دـنزرف  . دیـشک یم  رپ  شنادـنزرف  يارب  شتآ ، ياه  هنابز  يادـنلب  هب  شناج ، دوب و  ردام  هنایص 
رونت نایم  زا  یمک  هلـصاف  اب  مه  ود م  دنزرف  هلان  يادص  رتسکاخودش ... هتخادـگ  شتآ ، ياه  هلعـش  هارمه  هب  مه  هنایـص  بلق  زا  یـشخب 

یم زابرـس  نم ، شتـسرپ  زا  يراد و  نامیا  اتکی  دحا و  يادخ و  هب  مه  زونه  ایآ  دیـسر : شوگ  هب  هراب  ود  نوعرف  هرعن  يادـص  دـش . دـنلب 
تبیـصم نیا  دیـسر . شراوخریـش  دـنزرف  هب  تبون  دوبن . هللا  هب  شنامیا  ررکم  مالعا  زا  عنام  وا ، ناـما  یب  ياـه  هیرگ  هنایـص ، ضغب  ینز ؟

رد هنایص  نتخادنا  اب  دش . یمرت  هتخ  ورفارب  هظحل  ره  نوعرف  مشخ  یل  ودوب  ندشدرـس  لاح  رد  رگید  رونت  شتآ  دوبن .. لمحت  لباق  رگید 
وعرف رتخد  رگـشیارآ  مه  نآ  رگـشیارآ ، نز  کی  هک  دـنمهفب  مدرم  رگا  تخوس  یم  شتآ  رد  نوعرف  تموکح  ياه  هیاـپ  ییوگ  شتآ ،

، يدیحوت تاداقتعا  هاررد  مدـق  تابث  نیا  ساپ  هب  دـنوادخ  دـش ...؟ دـهاوخ  هچ  تسا ، هداتـسیا  رـصم  مدرم  يادـخ  لباقم  رد  هنوگنیا  ن ،
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زا نوحشم  خیرات ، دومن . تیانع  هطش  ام  هنایـص  هب  ار  جع )  ) يدهم ترـضح  رازگراک  رفن  عمج 313  رد  روضح  ددجم و  یگدـنز  قیفوت 
يارب دـندادرارق و  ناگدـنیآ  دـید  ضرعم  رد  خـیرات  ماجنارـس  ات  فاب ، نیرز  ییولبات  نانوچ  ار  شیوخ  ناـمیا  تبالـص  هک  تسا  یناـنز 

رد (ع ) قداص ماما  تیا  ور  هب  . ) دنتـشاذگ ناگمه  نیـسحت  شیامن و  هب  ار ، دـیحوت  وترپ  رد  نز  یعقا  تلزنم و  هاگیاج و  خـیرات ، هشیمه 
.( دیئامن هعجارم  ص 314  يربط ، ریرج  نب  دمحم  فیلأت  همامالا ، لئالد 

مالسا رد  نز  هاگیاج  تخانش  لوا : مادقا 

هراشا

، تشاذـگ ماگ  رظتنم » نز   » کی ناونع  هب  يودـهم  رهـشنامرآرد  نآ ، زا  ناوتب  هک  يا  هلپ  هب  ندیـسر  ناـمیا و  ناـبدرن  زا  نتفر  ـالاب  يارب 
ییاه يدنمناوت  نانز و  هب  دنوادخ  دامتعا  نازیم  تخانش  نودب  تسا . ینید  هشیدنارد  نز  تلزنم  هاگیاج و  تخانش  ترورـض  هلپ ، نیلوا 

ياهزارف نایمرد  دـسر . یم  رظن  هب  نکممان  راوشد و  ناملـسم ، نز  نهذ  رد  نامیا  نابدرن  ياه  هلپ  ندومیپ  هداـهن ، هعیدو  هب  ناـنآ  رد  هک 
نز و یعقاو  تلزنم  هاـگیاج و  نآ ، رد  هک  دـندز  مقر  ار  یطیارـش  ملـسو ، هلاو  هیلع  هللا  یلـص  متاـخ  لوـسر  مالـسا و  نیبـم  نید  خـیرات ،
، تسا بلطم  نیا  رب  هاوگ  نیرتهب  مالـسا ، زا  سپ  مالـسا و  زا  شیپ  نانز  تیعـضو  هسیاقم  دش . نادنچ  دـص  وگلا ، هوسا و  ینانز  شرورپ 

مالـسا ياه  ناغمرا  زا  یخرب  هب  هنومن  ناونع  هب  همادا  رد   1. دهد یمن  تسد  هب  ار  نآ  زا  یلیصفت  نخـس  تصرف  لاجم ، نیا  هنافـسأتم  هک 
دـنا و تاناویح  زا  رتراوخ  رتدـیلپ و  نانز  هک  دـندوب  داقتعا  نیا  رب  یخرب  ناتـساب  نانوی  رد  هنومن ، روط  هب  .1 ددرگ : یم  هراشا  ناـنز  يارب 
. تسناد یم  تیرشب  طاطحنا  أشنم  نیرتگرزب  ار  نز  دوجو  ینانوی ، گرزب  فوسلیف  طارقـس ، دنتـسناد . یم  ناطیـش  هلالـس  زا  ار  نز  یتح 

هانگ لماع  ار  اوح  نایدوهی ، سدقم  باتک  دنیرفآ . یم  ار  نز  درم ، ندیرفآ  زا  یماکان  رطاخب  تعیبط  هک  دوب  رواب  نیا  رب  وطسرا  نینچمه 
هب تیحیسم  دننک  یم  رکش  تسا ، هدیرفاین  نز  ار  نانآ  هکنیا  رطاخب  ار  دنوادخ  یهاگحبص ، ياعد  رد  يدوهی  نادرم  هتـسناد و  مدآ  هیلوا 

نیناوق یطـسو ، نورق  رد  دـنک . یم  مکح  دّرجت  هب  لیم  جاودزا و  ندوب  مومذـم  هب  دـناد ، یم  هیلوا  ناسنا  هانگ  لماع  ار  نز  هکنآ  هطـساو 
دید انز ن ا ز  تاونب ، يرگ ، هب : كر  ، ) دشورفب ار  نز  دـهاوخب ، هک  تقو  ره  دـهد  یم  هزاجا  وا  هب  هتـسناد و  نز  کلام  ار  درم  سیلگنا ،

(. 45 و 47 ص 7،8 ، هدنیوپ ، رفعج  همجرت  نادرم ، 

درم نز و  نتسناد  اتمه  لوا : ماگ 

رتخد هدژم  نانآ ، زا  یکی  هب  هک  هاگنآ  دوب و «  ردپ  مشخ  یگتسکشرس و  اب  هارمه  رتخد  دلوت  ربخ  ّتیلهاج ، گنهرف  رد  هک  یطیارـش  رد 
درک یم  رکف  نیا  هب  تفرگ و  یم  هلـصاف  دب ، ربخ  نیا  لیلد  هب  شیوخ  هفیاط  زا  دش و  یم  هایـس  مشخ  تدش  زا  شا  هرهچ  دـش ، یم  هداد 

، تیلهاج رـصع  رتخد  هک  يا  هنامز  رد  1 و  » ؟ دیامن شنوفدـم  كاخ  رد  ای  دراد  هگن  دوخ  دزن  تفخ  یگتـسکشرس و  اب  ار  رتخد  نیا  هک 
2، دـش یم  هدرب  ثرا  هب  وا  لاوما  رانک  رد  رهوش ، گرم  زا  سپ  تفرگ و  یمن  یبیـصن  هیرهم  زا  تشادـن و  يراـیتخا  رـسمه ، باـختنا  رد 
نز و نتسناد  ربارب   3. دوب درم  نز و  نتـسناد  اتمه  اهنآ ، زا  یکی  هک  دز  تسد  مهم  مادقا  دـنچ  هب  ملـسو ، هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
نارمع و لآ  مور ، ياه  هروس  زا  یتایآ  رد  نآرق   4. تسا مالسا  یـشرگن  لوصا  زا  يونعم ، لامک  ياه  هّلق  هب  یبایتسد  ّتیناسنا و  رد  درم 

ناسکی درم  نز و  هب  میرک  نآرق  زا  یتایآ  دنـشاب . یم  تنیط  تشرـس و  کی  ياراد  درم  نز و  هک  دنک  یم  نایب  تحارـص  لامک  اب  ءاسن ،
، رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بلاـق  رد  یمالـسا  هعماـج  حالـصا  تاـکز و  ياـطعا  زاـمن ، هماـقا  رد  ار  ود  ره  دـهد و  یم  تشهب  هدـعو 
نوعرف و رسمه  یفرعم   6 دراذگ . یم  یناسکی  شزرا  درم  نز و  تفع  عوشخ و  ربص ، تقادص ، میلست ، نامیا و  رب  5 و  درامش یم  لوئسم 

دناوت یم  زین  نز  یمالـسا ، گنهرف  رد  هک  تساـنعم  نیا  هب  نمؤم 7  نز  درم و  يارب  ییوگلا  لثملا و  برـض  ناونع  هب  مالـسلااهیلع  میرم 
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رد هداوناخ  نز و  اضردمحم « ، داژن ، ییابیز  3.ر.ك : ص 50 . ج 1 ، تی ، اده  غورف  رفعج ، یناحبس ، ر.ك : /58 و 59 2 . لحن یغارچ 1 .
و 72 6  71 هبوت / . 5 . 195 نارمع / لآ  ، 40/ رفاغ ، 1 24/ ءاسن ، 97 لـحن / ك : ر . . 4 هرامش 20 . اروح ، هیرـشن  ربمایپ ،» هریـس  یناوخ  زاب 

ترضح هک  دوش  یم  نایامن  هاگنآ  یمالسا ، هاگن  رد  نز  یناسنا  تیـصخش  جوا   1. دشاب نادرم  هارارف  1 1و 12 . میرحت / . 7 35 بازحا / .
هّللا لوسر  هنبا  یف  دنه « : یمر د  رق ا  شیوخ  يادـتقم  ار  نز  کی  تیرـشب ، ملاع  یجنم  ناونع  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم 

بیسآ هب « : ك  ر . . 1 2 . « تسوکین ییوگلا  نم  يارب  مالّسلاامهیلع ، ارهز  همطاف  ملسو ، هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  ۀنـسح : ةوسا  یل 
هیرشن نانز ، تاقیقحت  تاعلاطم و  رتفد  ملسو ،»  هلاو  هیلع  هللا  یلص  يوبن  گنهرفز  هتفرگرب ا  يدرکیور  اب  هداوناخ  نز و  هب  اگن ه  یسانش 

ص 180. ج 53 ، اون ر ، الار  احب  رقابدمحم ، یسلجم ، . 2 هرامش 20 . اروح ،

نانآ میرکت  نانز و  يدنمشزرا  هب  هّجوت  مود : ماگ 

اب یکین ، ارادم و  لها  سنوم ، ناونع  هب  نانآ  زا  یگدنز ، رد  نارتخد  هژیو  هاگیاج  هب  نداد  هّجوت  نمـض  ملـسو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 
رب هزرابم  هب  یلهاج  برع  نایم  رد  یـشک  رتخد  هنالدگنـس  تنـس  اب  هدرک و  دای  یگدنز 3  توارط  ببـس  یگزیکاپ و  لها  تکرب ، وریخ 

یتسپ زا  یـشان  ار  نانز  هب  تناها  دـناد ، یم  نانز  قح  رد  نانآ  نیرت  هاوخریخ  ار  مدرم  نیرتهب  هک  یتارابع  بلاق  رد  نینچمه   4. دزیخ یم 
هعماج رد  ملسو  هلاو  هیلع  هللا  یلص  تبترم  یمتخ  ترـضح   5. دهد یم  رارق  تشهب  ار  نانز  نارتخد و  زا  تیامح  شاداپ  درامـش و  یم  رب 

نوچمه تبون ، دنچ  رد  دز و  یگنهرف  یـسایس - میظع  بالقنا  کی  هب  تسد  دش ، یم  دادملق  الاک  نوچمه  تسپ و  يرـصنع  نز  هک  يا 
هلاو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رابرهوگ  نانخس  6. دومن تعیب  نانز  اب  هکم ، حـتف  رد  زین  تفرگ و  ماجنا  ترجه  زا  لـبق  هک  هبقع  تعیب  رد 

: هب ك  ر . . 4 ح 1 248 . هحاصفلا ، جهنو  ح6 2730 و 4 2731  هعیشلا ، لیاسو   : هب ك  ر . نوچ 3 . یناوناب  زا  لیلجت  فیصوت و  رد  ملسو 
هجیدخ . 10 هنحتمم / هب : ك  ر . . 6 ح 0 477،152 1 و 1728 . هحاصفلا ، جهن  هب : ك  ر . . 5 ص 48 . ج 1 ، تیدب ، غورف ا  رفعج ، یناحبس 

تیاضر و هب  ار  دـنوادخ  مشخ  تیاضر و  هک  مالّـسلااهیلع  همطاف  هژیو  هب  مالّـسلااهیلع و  میرم  مالّـسلااهیلع ،  هیـسآ  مالّـسلااهیلع ، يربک 
میرم میرک ، نآرق  هکنیا  تسا . مالـسا  رد  نز  تلزنم  يدنمـشزرا و  ناشخرد  تاحفـص  زا  يرگید  گرب  دهد 1 ، یم  دـنویپ  همطاف  مشخ 

اه باجح  مامت  دـناوت  یم  نز  هک  دراد  نآ  زا  ناشن  تسا 2 ، هتسناد  ناگتشرف  اب  نخس  مه  تمـصع و  ياراد  لماک ، ینز  ار  مالّـسلااهیلع 
ناشیا نتفرگ  رظن  رد  نایعدم و  روضح  دوجو  اب  هلهابم ، يارب  مالّسلااهیلع  همطاف  باختنا  هرخالاب ، و  دسرب . تالامک  هلق  هب  ددرونرد و  ار 

نز هاگیاج  رگ  نایامن  لکـش  نیرتهب  هب  زین  دمآ 3  دورف  نانآ  نأش  رد  ریهطت  هیآ  هک  ءاسک  باحـصا  نایم  رد  يروحم  يرـصنع  ناونع  هب 
: هب كر  . 3 . 47-42 نارمع / لآ  هب : ك  2 ر . ص 94 . مالّـسلااهیلع ،  ارهزلا  همطاف  ینیما ، همالع  هب : كر  . 1 4. تسا یمالسا  هشیدنا  رد 

هیرشن ملسو ،  هلاو  هیلع  هللا  یلص  يوبن  گنهرف  زا  هتفرگرب  يدرکیور  ؛  هداوناخو نز  هب  هاگن  یـسانش  بیـسآ   :» هب ك  ر . . 4 . 33 بازحا /
هرامش 20. ءاروح ،

یشخب تیوه  وترپ  رد  هتسیاش  نانز  تیبرت  شرورپ و  موس : ماگ 

نآ ياه  هزومآ  ساسارب  هک  تسا  یناسک  ًاصوصخ  بتکم ، نآ  ياه  همانرب  زا  یـشان  راثآ  یـسررب  بتکم ، ره  تخانـش  ياه  هار  زا  یکی 
هک دنتـسه  ینانز  زا  ییاه  هنومن  مالّـسلااهیلع و ... يربک  بنیز  مالّـسلااهیلع ،  همطاـف  مالّـسلااهیلع ،  هجیدـخ  دـنا . هتفاـی  شرورپ  بتکم ،
نز زیامت  هوجو  نایب  زا  سپ  متاـخ ، نید  دـن . دیـشخر  يرـشب د  هعماـج  يوگلا  ناونع  هب  مالـسا ، شخب  تیوه  ینغ و  ياـه  هزومآ  تحت 

ياهزرم نآ  رد  روضح  زا  درف  هک  دنک  یم  میـسرت  يا  هنوگ  هب  ار  یعامتجا و ... یگنهرف ، یبهذم ، یقالخا ، ياهزرم  نمؤمریغ ، زا  نمؤم 
رارمتـسا رد  ناملـسم  نز  دنز . یم  مقر  ار  ناملـسم  نز  يدنمـشزرا  راختفا ، ساسحا  نیا  زا  یـشان  سفن  هب  دامتعا  دیامن . راختفا  ساسحا 
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تیوـه تشگ و  رادروـخرب  ییـالاو  هاـگیاج  تـلزنم و  زا  یمالـسا ، دنمهوکـش  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  شیوـخ ، راـختفا  تزع و  ریـسم 
یمطاـف ملـسو و  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  يوبن  گـنهرف  زا  هتفرگرب  ییوگلا  هئارا  تمـس  هب  تکرح  نونکا ، هک  يا  هنوـگ  هب  تفاـی . يددـجم 

. تسا هتخاس  هجاوم  يدج  شلاچ  اب  ار  یتسینیمفو  یبرغ  تایبدا  نامتفگ و  مالّسلااهیلع ، 

يودهم هعماج  رد  نز  هاگیاج  مود : مادقا 

هراشا

، کش نودـب  تشاد . دـهاوخن  ییایاپ  ماود و  ای  هدوب و  صقان  یلاقتنا  اـی  دریگن ، تروص  نآ  حیحـص  يارجم  زا  هچناـنچ  گـنهرف  لاـقتنا 
یب ناوارف و ... هلـصوح  ربص و  فطاوع ، لاقتنا  راشرـس ، تاساسحا  دوجو  بسانم ، يریگ  طابترا  نوچمه  نانز  یتیـصخش  ياـه  یگژیو 

دارفا ندـش  هدامآ  تاـیاور ، رد  رگا   1. تسین نانز  هب  لاعتم  دـنوادخ  يوس  زا  لـسن  تیبرت  يروآ و  دـنزرف  تیلوئـسم  ندرپس  اـب  طاـبترا 
، هدـش رکذ  روهظ  ياه  هناشن  زا  یکی  ناونع  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  یناـهج  تموکح  شریذـپ  يارب  هعماـج 
فازگ و ینخس  لسن ، نیا  ناگدننک  تیبرت  ناونع  هب  نانز  شقن  يافیا  ییامنرنه و  نودب  هدامآ ، نمؤم و  لسن  نیا  زا  نخس  دیدرت  نودب 

یگداوناخ ياه  هصرع  رد  نانآ  ياه  شقن  يدرف ، هاگیاج  ثیح  زا  يودهم  هعماج  رد  نانز  شقن  هاگیاج و  اذل  دوب . دهاوخ  عقاو  زا  رود 
وزج هک  دنبای  یم  یتلزنم  یگتسیاش و  نانچ  نانز ، زا  یخرب  دشاب . یم  یـسررب  لباق  روهظ ، زا  سپ  شیپ و  رد  عامتجا  رب  نانآ  تاریثأت  و 
لاثم روط  هب  نایم 1 . زا  رفن  هک 50  يا  هنوگ  هب  دندرگ . یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هژیو  نارازگراک  باحـصا و 
اـسآ هزجعم  لباقتم و  هبناجود ، كدوک ، ردام و  نایم  هطبار  : » تسا هدروآ  نینج ، یـسانش  ناور  باـتک  هحفـص 13 ، رد  نیلرپمچ ، دیوید 

، دازون سامت  هاگن و  رد  دـتفا ... یم  نایرج  هب  هیرگ  اب  وا  يارب  نیمز  يور  ریـش  نیرتلماـک  نیرتهب و  ینعی  رداـم ؛ ریـش  دازون ، هیرگ   . تسا
313 دوش .» یم  نسحاوحن  هب  يردام  فیاظو  ماجنا  يارب  مزال  ياه  تراهم  تاساسحا و  کـیرحت  بجوم  هک  دراد  دوجو  تاـیح  يورین 

دنهاوخ يدنا  دصیـس و  دنگوس ! ادـخ  هب  دـندومرف « : هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ینامعن  دنـشاب . یم  نز  ترـضح ، صاخ  رای 
وةاضقلا ءابّجنلا و  مه  : » دنیامرف یم  رفن  نیا 313  ياه  یگژیو  نایب  رد  همادا ، رد  ترـضح  تسا .»  نانآ  نایم  رد  زین  نز  رفن  هاجنپ  دمآ و 

تیاکح صیاصخ ، نیا  هک   1« دنـشاب یم  نید  رد  ناهیقف  نامکاح و  ناگدننک ، تواضق  ناگدیزگرب ، نانآ  و  نیّدلا : یف  اهقفلا  ماّکحلا و 
ترـضح هارمه  هب  زین  هدـیزگرب  يوناب  دـصراهچ  صاخ ، یباحـص  هاجنپ  نیا  رب  هوـالع  دراد . هدـیزگرب  نز  نیا 50  هاـگیاج  تـلزنم و  زا 

هلاو هیلع  هللا  یلص  مرکاربمایپ  زا  هچنانچ  تفاتش . دنهاوخ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  کمک  هب  مالـسلا  هیلع  یـسیع 
2 «. دمآ دهاوخ  نیمز  يور  دارفا  نیرت  هتسیاش  نیرتهب و  زا  نز  دص  راهچ  درم و  دصتشه  هارمه  هب  میرم ، نب  یـسیع   » هک هدش  لقن  ملـسو 

هدـنز رگید  راب  هک  دنتـسه  يا  هتـسجرب  نانز  دنـشاب ، یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نسحلا  نب  تّجح  رگ  يرای  هک  یناـنز  رگید  زا 
هدش هداد  ربخ  ناشندمآ  زا  طقف  رگید ، یخرب  تسا و  هدمآ  ینید  نوتم  رد  ناشناشن  مان و  نانز ، نیا  زا  یخرب  دنیامن . یم  تعجر  هدـش و 

... دوب دنهاوخ  نز  هدزیس  مئاق ، هارمه  دندومرف « : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هدرک  لقن  رمع  نب  لضفم  زا  همامالا  لئالد  رد  يربط  تسا .
دلاخ ما  هدـیبز  رـسای ،) راـمع  رداـم   ) هیمـس هیبلاو ، هباـبح  نمیا ، ما  يرجه ، دیـشر  رتخد  ءاونق  دومرف : دـیئامرفب . اراـهنآ  ماـن  مدرک  ضرع 

هک دنیامن  یم  لمع  ایوپ  لاّعف و  نانچ  نانز  یخرب  دـیدرگ ، هظحالم  هچنانچ   3  «. هَینهج دلاخ  ما  هطشام ، هنایص  هیفنح ، دیعس  ما  هیّـسمحا ،
ياـه يراوشد  مغر  یلع  دـنیامن و  یم  لـمع  زارفارـس  تسا ، يودـهم  هعماـج  تیبرت  يزاـس  هداـمآ  هک  دوخ  یلـصا  تلاـسر  رد  اـهنت  هن 

ياه هصرع  رد  هکلب  دننک ، یم  تیبرت  ار  رواب  يدهم  یلـسن  هدومن و  ظفح  تبالـص  اب  ار  شیوخ  نامیا  اهنت  هن  نامزلارخآ ، رد  يرادـنید 
دمحم ینامعن ، . 1 دنریگ . یم  هدهعرب  ار  ناشیا  يروای  يرازگراک و  زین  فیرشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ترـضح  یناهج  تلود  تیلاعف 

هئامثالث و هللا  ءیجی و  و   » دندومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یفعج  دیزی  نبرباج  نینچمه  ص 279 . هبیغلا ، ، میهاربا نب 
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هدع نیا  زا  رفن  هاچنپ  هک  دنیآ  یم  رفن  هد  زا  رتالاب  دصیـس و  دنگوس ! ادخ  هب  هّکمب .» ... نوعمتجی  ةارما  نوسمخ  مهیف  ًالجر  رـشع  ۀعـضب 
اـمالا م مـجعم  یلع ، ین ، ار  وـکل  ص 315 و ا  ،ج 7 ، دـئ اوزلا  عمجم  ر.ك : .. ) دـش دـنهاوخ  عمج  رگیدـکی  رانک  هکم ، رد  دنتـسه و  نز 

لجر ةأم  نامث  یلع  میرم  نب  یسیع  لزنی  : » ملسو هلاو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  . 2 ص 500 .) ج 1 ، فیرشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا 
ج فیرـشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهملا  امالا م  مجعم  یلع ، یناروکلا ،  « ) یـضم نم  حلـصا  ضرالا و  یلع  نمرایخ  ةارما  هأم  عبرا  و 

ص 314. همامالا ، لئالد  ریرج ، نب  دمحم  يربط ، . 3 ص 534 .) ، 1

بلاطم هصالخ 

رد روضح  قیفوت  بسک  ناـمیا و  ناـبدرن  ياـه  هلپ  ندومیپ  روظنم  هب  دوـخ ، رد  مزـال  یگ  داـمآو  سفن  هب  داـمتعا  داـجیا  يارب  رظتنم  نز 
یگژیو اب  بسانتم  ًالماک  الاو و  هاگیاج  مالـسا ، هک  دنادب  تسیاب  یم  فیرـشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  ناروای  هاگودرا 

يا هژیو  ياـه  هماـنرب  بولطم ، هاـگیاج  نیا  هب  ندیـسر  نز و  تیعقوم  ياـقترا  روظنم  هب  تسا . هتفرگ  رظنرد  وا  يارب  ار  یتیـصخش  ياـه 
راک روتسد  رد  ار  وگلا  هتسیاش و  نانز  تیبرت  شرورپ و  زین  نانآ و  میرکت  نانز و  يدنمـشزرا  هب  هّجوت  درم ، نز و  نتـسناد  اتمه  نوچمه 

شرورپ و رد  مه  اه ، هنیمز  يزاـس  هداـمآ  رد  مه  ناـنز  يودـهم ، رهـشنامرآرد  هک  تسا  نیا  اـه  هماـنرب  نیا  ۀـجیتن  تسا . هداد  رارق  دوخ 
هعلاطم تهج  عبانم  دـنراد . يا  هتـسجرب  وزاتمم  شقن  یناهج ، تموکح  رد  ترـضح  يروای  يرازگراک و  رد  مه  يودـهم و  لسن  تیبرت 

نز هلاقم  . 2 موس . مود و  ياه  لصف  داژن ، ییابیز  اضردمحم  یناحبس و  یقتدمحم  مالسا ، رد  نز  تیـصخش  ماظن  رب  يدمآرد   . 1 رتشیب :
رد نز  . 4 ناـگ . دنـسیون  زا  یعمج  نز ، یـسانش  یتسه  رد  يراتـسج  . 3 ملـسو . هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هریـس  یناوخزاب  رد  هداوناـخ  و 

ص 0-26 1. ییابطابط ، همالع  نآرق ،

یسانش ترورض  مود : هلپ 

هراشا

هب دورو  يارب  دوب و  هاتوک  لزنم  ردرـس  . دندمآ یم  ناشلزنم  هب  ، دندوب دوخ  رـصع  دیلقت  عجرم  هک  ناشیا  رادـید  يارب  زور  ره  يدایزدارفا 
در و وخ  یم  ردرـس  يالاب  هب  شرـس  دـش ، یم  هناخ  دراو  هک  راب  ره  هراچیب  دوب ؛ دیـشر  شدـق  يدـش ... یم  مخ  یمک  تسیاب  یم  هناـخ ،

درم . دننک كاپ  اروارـس  ياه  نوخو  دندرگب  دناب  لامتـسد و  لابند  هک  دوب  نآ  هناخرد  نیرـضاح  راک  دمآ  یم  هک  راب  ره  دمآ . یم  نوخ 
: دـنتفگ یم  رگیدـکی  اـب  مارآ  دـندرک . یم  هراـظن  ار  وا  فساـت ، محرت ، لاـح  اـب  زین  نیرـضاحو  تسیرگن  یمار  فارطا  تکاـس   ، نونجم
هب یگـشیمه  هنینامط  نآ  اب  اقآ  رگی ...! تسا د  هناوید  دنک . یم  رارکت  ار  راک  نیا  راب ، ره  دوش و  یمن  هجوتم  هک  تسا  يّدح  هب  شنونج 
ارچ نارود ، گرزب  عجرم  هک  دـننیبب  دنتـساوخ  یم  همه  تفرگ . ار  اج  همه  توکـس  میتسه  نونج  ياراد  مهاـم  دـنتفگ : يا  هلمج  یمارآ 

، دوش لصاح  ّتنج  نآ  هلیـس  وب  دوش و  تدابع  نآ  اب  راگدرورپ  هچنآ  ار  لقع  اـملع ، دـنداد : همادا  اـقآ  میتسه ! نونجم  همه  دـنیوگ : یم 
نونج یلقع و  یب  نیع  وا  لقع  دنک ، هانگو  تیصعم  زور  ره  ودشابن  نومنهر  دنوادخ  تدابع  هب  ار  وا  یسک ، لقع  رگا  دنا  هدرک  فیرعت 

میوـش و یم  بلقنم  همه  هناوـید ، نیا  ندـید  زا  میراد !؟ یقرف  هچ  نوـنجم  نیا  اـب  میتـسه ، یهلا  تیـصعم  لاـح  رد  زور  ره  هک  اـم  تسا .
هب ار  ناشرهم  زارپ  لد  دنک ، یم  بلقنم  ار  ناشیا  ام  ناهانگ  زور  ره  هک  جـع )  ) نامز ماما  هراچیب  مینک ؛ یم  محرت  فسأت و  راهظا  شیارب 

... دروآ یمدرد 

ینورد شزیگنا  داجیا  ترورض  تخانش  لوا : مادقا 
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، دـنک روبع  نآ  زا  دراذـگ و  ماگ  نآرب  يودـهم ، توارطاب  ابیز و  رهـش  هب  ندیـسر  يارب  تسیاـب  یم  رظتنم » نز   » هک یناـبدرن  زا  مود  هلپ 
قیفوت زین  نامزلارخآ و  نارود  رد  تیـصعم  هانگ و  زا  يرود  شیوخ و  نامیا  ظفح  يارب  هک  دـنادب  دـیاب  يو  تسا . یـسانش »  ترورـض  »

رب یفیاظو  رگا  دـنک ؛ هاگن  رظتنم » نز   » کـی ناونع  هب  دوخ  هب  هک  دراد  یترورـض  هچ  ترـضح ، ناراـی  نازابرـس و  هرمز  رد  نتفرگ  رارق 
زج هب  ایآ  تشاد ؟ دهاوخ  یپ  رد  ار  یتابوقع  هچ  دـنک ، یهّجوت  یب  نآ  هب  هچنانچ  هدـش ، هداد  رارق  رظتنم  لسن  تیبرت  تهج  رد  وا  هدـهع 

تلاسر هب  تبـسن  لمع  رکفت و  ترورـض  تخانـش  يارب  و ... تسوا ؟ هدـهع  رب  زین  يرگید  هفیظو  هزور و ،... زامن ، نوچمه  هک  یتاداـبع 
سپس دوش . یم  هراشا  نامزلا  رخآ  نارود  رد  روضح  هطساو  هب  رصاعم  نز  يور  شیپ  ریسم  ياه  يراوشد  هب  ادتبا  رظتنم ،» نز   » کی ياه 
نایاپ ددرگ . یم  نییبت  دور ، یم  رظتنم  نز  کی  زا  هک  یتاراظتنا  همادا ، رد  هتفرگ و  رارق  یسررب  دروم  نیگمهس  ياه  هندرگ  زا  تاجن  هار 
لاؤس نیا  هب  هک  تسا  نآ  راد  هدـهع  شخب  نیا  تشاد . دـهاوخ  صاـصتخا  فیاـظو  اـه و  تلاـسر  هب  یهّجوت  یب  راـثآ  هب  زین  شخب  نیا 

هب تبسن  دارفا ، یخرب  هک  میا  هدید  رایسب  دوش ؟ یمن  لمع  هب  جتنم  ناسنا ، کی  ملع  دوش  یم  هنوگچ  هک  دهد  خساپ  یتایح  مهم و  رایسب 
دشاب هتشاد  نیقی  يدرف  دوش  یم  هنوگچ  دنوش . یم  نآ  بکترم  لمع ، هنحـص  رد  نکیلو  دنراد  نیقی  ملع و  ًالماک  يراتفر ، یتشز  حبق و 

دشاب و هدرک  هعلاطم  ار  باتک  نیدـنچ  نآ ، تابوقع  راثآ و  صوصخ  رد  تسا و  ناطیـش  ياهریت  زا  نیگآرهز  يریت  مرحمان ، هب  هاگن  هک 
عوقو رد  یهاگآ  ملع و  ریثأت  يارب  ینید ، نادنمشیدنا  ناگرزب و  زا  یخرب  دوش !؟ نآ  بکترم  نکیلو  دشاب  هتـشادن  دیدرت  نآ  تمرح  رد 

هب تبـسن  یهاگآ  ملع و   1. دـنناد یم  درف  ياه  شزیگنا  هیحان  زا  ار  رگید  ریثأت  دـصرد  دنلئاق و50  ریثأت  دـصرد  رثکادح 50  راتفر ، کی 
ياپ دـنمزاین  ملاس ، مشچ  رب  هوالع  شیوخ ، رفـس  رد  درف  ره  دـنک . یم  يزاب  رفاسم  کی  يارب  ار  نیبزیت  ملاس و  مشچ  شقن  ینید  لیاسم 

ار وا  تکرح  رازبا  بکرم و  هک  تسا  یلمع  لقع  زا  حیحـص  هدافتـساو  نامیا  اـه ، هزیگنا  نیا  تسه . زین  تساـنم  هیلقن  هلیـسو  اـی  ملاـس و 
یم شیوخ ، ياه  تلاسر  فیاظو و  تخانـش  رب  هوالع  يودهم ، هعماج  رد  روضح  تهج  ندش  اّیهم  يارب  رظتنم » نز  . » دهد یم  لیکـشت 

میمـصت خسار و  مزع  نودب  دـیامن . هریخذ  داجیا و  دوخ  رد  ار  شحب  تداعـس  ریـسم  نیا  ندومیپ  يارب  مزال  يژرنا  اه و  شزیگنا  تسیاب 
يدعب شخب  رد  مزال ، شزیگنا  بسک  زا  دعب  رظتنم  نز  درب . دهاوخن  شیپ  زا  يراک  دوب و  دهاوخ  زاورپ  يارب  یصقان  لاب  ملع ، وا ، يّدج 

هب هک  موس  هلحرم  يارب  ار  دوخ  هدروآ و  تسد  هب  ار  بسانم  یهاـگآ  ملع و  دراد ، صاـصتخا  يداـقتعا  یتخانـش و  ياـه  تلاـسر  هب  هک 
( هللاءاشنا . ) دنک یم  ایهم  دزادرپ ، یم  يراتفر  ياه  تلاسر 

نام زلارخآ  نارود  ياه  يراوشد  تخانش  مود : مادقا 

رصاعم نارود  رد  نانز  تیعضو  تخانش  لوا : ماگ 

اه و یگژیو  نیا  نانز ، هک  تسا  يرورض  تسا و  نامزلارخآ  هرود  رد  نانز  تیعـضو  نوماریپ  تیودهم ، هزوح  رد  ام  تایاور  زا  یـشخب 
لجع يدهم  ترضح  یناهج  تموکح  رد  نانز  يارب  هک  یبولطم  تیعضو  اب  ار  نانز  دوجوم  تیعضو  دنسانشب و  یبوخب  ار  تایـصوصخ 

، هللا هظفح  یلمآ  يداوج  هللا  تیآ  ترضح  يارب 1 . نانآ  تساوخرد  شطع و  ات  دنیامن  هسیاقم  دوش  یم  داجیا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا 
هکلب تسین  هشیدـنا  طقف  ناسنا  یلو  دـنک . یم  تیریدـم  ار  دـشاب  یم  سح و .. مهو ، لماش  هک  هشیدـنا  شخب  ًافرـص  ملع ، هک  دـندقتعم 

هدش فیرعت  نانجلا »  هب  بستکا  نمحرلا و  هب  دبع  ام  هب «  هک  یلمع  لقع  نامیا و  هزیگنا ، دراد . ملع  زا  رتشیب  ای  يواسم  یتّیمها  وا  هزیگنا 
ریـسفت لیذ  نآرق ، ریـسفت  سرد  رد  هل  مّظعم  تانایب  ر.ك :  ) دـشاب یم  تیـصعم  هانگ و  باکترا  زا  يریگولج  رد  مهم  سب  یلماع  تسا ،
تیعضو تیعقوم و  هب  ًاددجم  نامزلارخآ  هرود  رد  نانز  ینید ، ياه  هزومآ  ساسارب  ددرگ . رتشیب  روهظ  (. 9/87 خر 23 / وم  ءارسا ، هروس 

یم وا  اب  ناگدرب  هلماعم  دوب و  هرهب  یب  دوخ  یناسنا  قوقح  یمامت  زا  نز  یلوا ، تیلهاج  هرود  رد  دـندرگ . یمرب  تیلهاـج  هرود  رد  دوخ 
تاـغیلبت اـب  یگنهرف  ناـمجاهم  تسا . هدـیدرگ  مورحم  دوخ  ندوـب  نز  قوـقح  زا  نز  نردـم ، تیلهاـجوترپ  رد  ناـمزلارخآ و  رد  دـش و 
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یم هرهب  یئوجدوس  رازبا  کـی  ناوـنع  هب  نز  دوـجو  زا  دوـخ ، بیج  ندرکرپ  يارب  ناـشدوخ و  یناـسفن  لاـیما  هب  ندیـسر  يارب  یناـهج ،
یم نادیم  هب  ار  وا  ربارب ، يواست و  نز ، يدازآ  نز ، قوقح  لثم  ییاهراعـش  نداد  اب  دنناشک و  یم  یهابت  داسف و  نادـیم  هب  ار  وا  دـنریگ و 

خیراـت ءیـش  نوچمه  ار  وا  یتدـم  زا  دـعب  دـنیوج و  یم  هرهب  وا  زا  تسا  رادروخرب  یناوج  طاـشن  توارط و  زا  هک  یناـمز  اـت  دـنناشک و 
ياه هکبـش  رد  هیناث  ره  رد  هکنیا  یتاغیلبت و  ياهرزیت  رد  نز  مسج  زا  هدافتـسا  سکـس و  رازاب  جاور  دنیامن . یم  درط  هتـشذگ ، فرـصم 

زج ایآ  دـننک ، یم  مالعا  ار  يو  هعجارم  لـحم  نفلت و  هرامـش  تمیق و  ددرگ و  یم  هضرع  نز  زا  یناوارف  نجهتـسم  ریواـصت  يا  هراوهاـم 
ناونع هب  نز  زا  يداصتقا  نارگادوس  نآرب ، هوالع  دراد !؟ نیـشیپ  يراد  هدرب  اب  یتواـفت  هدـیدرگرت  نردـم  نز ، شورف  ياـه  هویـش  هکنآ 

هدروآرد یناگدرب  ناونع  هب  ًالمع  ار  نانز  دنـشخب و  تعرـس  باتـش و  دوخ  يراجت  ياهالاک  شورف  رد  ات  دنیوج  یم  هرهب  یتاغیلبت  رازبا 
هـصالخ نأش  مسج  رد  اهنآ  شزرا  یمامت  و  دـنوش . یم  هلماعم  دراو  یناسفن  لایما  تراجت و  رازاـب  رد  اـهنآ  زا  ندرب  هرهب  يارب  طـقف  هک 

: دنیامن یم  فیـصوت  نینچ  نیا  ار  دوخ  تیعـضو  ییاپورا ، نانز  زا  یکی  تسا . هتفرگ  رارق  اهنآ  تسد  هبعلم  مه  مسج  مامت  هک  هدـیدرگ 
هب ياپ  هک  یتقو  دنریگ و  یم  رارق  نادرم  ّتبحم  رهم و  دروم  دنتسه  ناوج  هک  یتقو  ات  دنا ، هدش  تلاوت  يذغاک  لامتسد  نانز  اپورا ، رد  »

دوخ يارب  دنرادن و  شمارآ  نوکـس و  يارب  ییاج  درگلو ، ياه  گس  لثم  هک  دـنوش  یم  دورطم  هعماج  زا  نانچ  دـنراذگ  یم  يریپ  نس 
هک یتـیعقاو   www.Imamalmahdi.ir.1 1 «. دــندرگ یم  یناور  یحور و  ضارما  راـچد  دــننک و  یمن  ادــیپ  يوـنعم  یهاـگهانپ 

رهوگ نیرت  جرا  رپ  یگدـنز و  قفا  هراتـس  نیرت  هدنـشخرد  تسیاـب  یم  هک  ار  نامزلارخآرـصع  نز  هک  تسا  نیا  دـشاب ، یم  ریذـپانراکنا 
تاودا رازبا و  نارسوه و  نادرم  ياههاگارچ  دحرـس  ات  دشاب ، يرـشب  لسن  موادت  زمر  لاصتا و  هقلح  تلیـضف و  ره  ساساو  هیاپ  یتسه و 

ياقب زمر  هک  هعماج  هرکیپ  زا  یمین  برغ ، رد  نابلط ، تصرف  موش  تامادـقا  هلیـسو  هب  دـنا . هداد  لزنت  تسپ  ياه  مدآ  یناـسفن  تـالیامت 
دوخ يالاو  شزرا  تمارک و  نانز ، زا  یناوارف  دادعت  تفرگ و  رارق  داسف  ضرعم  رد  ضرغم ، نایرج  دوس و  ماد  رد  نداتفا  اب  دوب ، تیرشب 
ءیـش کی  هب  لیدبت  ار  دوخ  دـنداد و  قوس  یهابت  داسف و  يوس  هب  مه  ار  هعماج  هرکیپ  زا  رگید  یمین  دوخ ، داسف  اب  دـنداد و  تسد  زا  ار 

دوخ باتک  هحفص 70  رد  ندوب » نز   » باتک هدنـسیون  تنرگ ، ینوت  مناخ  . 1 1. دـندومن رازاب  هچوک و  ره  رد  سرتسد  لباق  شزرا و  یب 
روش و لاـبند  هب  دراد . یکدـنا  ياـهرایعم  دـسر  یم  رظن  هب  تسا . سرتسد  رد  هتـسویپ  هدـش و  ناـسآ  لهـس و  يزورما ، نز  : » دـسیون یم 
 « نز تردق  باتک «  هحفـص 129  رد  زین  رگنیـسلش  ار  مناخ ال  تسا .»  هجوت  یب  دوخ  یـشیدنارود  تسارف و  هب  یلو  دور  یم  شتاناجیه 

... «. تسین هنانز  مرش  تفع و  نأش ، زا  عافد  لابند  هب  سک  چیه  هنامز ، نیا  رد  دسیون «: یم 

تایاور نامزلا د ر  رخ  نانز آ  مود : ماگ 

یم دیدهت  يدج  تروص  هب  ار  یمالسا  عماوج  یتح  نآ ، رطخ  هک  دوش  یم  هدناشک  لاذتبا  هب  ردقنآ  نامزلارخآ  هرود  رد  نانز  تیعـضو 
تّما اـب  هطبار  رد  مالّـسلا  مهیلعراـهطا  هّمئا  ملـسو و  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  يوس  زا  هک  یتاـیاور  هعوـمجمرد  ور ، نیا  زا  دـنک .

هللا یلـص  مالـسا  مرکم  لوسر  هک  تسا  نامزلارخآ  نانز  تیعـضو  هب  طوبرماهنآ  زا  يدایز  شخب  تسا ، هدیـسر  ام  تسد  هب  ناـمزلارخآ 
بالجنم نیا  رد  نتفر  ورف  هب  تبسن  ار  یمالسا  تّما  هدومن و  دزشوگ  ار  نآ  زا  یشان  تارطخ  تیعضو ، نآ  نایب  نمض  ملـسو ،  هلاو  هیلع 

هب هاگآ و  ریصب و  ینابدید  نوچمه  هدرپس و  ردقنارگ  ظعاوم  نیا  هب  ناج  شوگ  تبیغ  رصع  رد  نانز  تسا  يرورـض  تسا . هداد  رادشه 
هاگیاج رد  رگا  نز  دـنناهرب . كانتـشحو  بادرم  نیا  زا  ار  هعماج  دوخ و  تارطخ ، هب  تبـسن  یهاگآ  اـب  هعماـج ، نازاـس  گـنهرف  ناونع 

ددرگ یم  يدوجوم  هب  لیدبت  تروص  نیا  ریغ  رد  شخب . تایح  هدـنهد و  تاجن  تسا  يدوجوم  دریگ ، رارق  یتسه  ملاع  رد  دوخ  یعقاو 
نانخس زا  یشخب  هب  روهظ  زا  شیپ  هعماج  تیعضو  اب  ییانشآ  يارب  راتشون ، زا  شخب  نیارد  درب . یم  طاطحنا  يوس  هب  ار  هعماج  کی  هک 

فیک : » دندومرف دوخ  یباحـص  عمج  رد  ملـسو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  يزور  دـنیوگ  مییامن . یم  هراشا  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم 
رکنملا ارکنم و  فورعملا  متیأر  اذا  فورعملا و  نع  متیهن  مترما و  لب  فورعملاـب  اورمأـت  مل  مکنابـش و  قسف  مکءاـسن و  تدـسف  اذا  مکب 
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رما ياج  هب  زین  امش  دنیارگب و  روجف  قسف و  هب  امش  ناناوج  دنوش و  دساف  امـش  ياه  نز  هک  یماگنه  امـش  لاح  دوش  یم  هنوگچ  افورعم :
ایآ دندرک : لاؤس  بجعت  اب  باحـصا  فورعم »!  ار  رکنم  دـیرادنپب و  رکنم  ار  فورعم  دـییامن ! فورعم  زا  یهن  رکنم و  هب  رما  فورعم ، هب 
یلب : » دندومرف ملسو  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  کلذ !! نم  رش  معن و  لاق  هللا ؟» لوسر  ای  کلذ  نوکیو  « ؟ دمآ دهاوخ  شیپ  یعـضو  نینچ 

: دندومرف دنتخادرپ و  نامزلارخآ  نارود  تیعضو  رت  یلیصفت  نایب  هب  ملـسو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دعب  و  دش .» دهاوخ  مه  نیا  زا  رتدب 
تکرـش ناشنارـسمه  دتـس  داد و  رد  ایند  عمط  يارب  اه  نز  هک  یماگنه  اینّدـلا : یلع  ًاصیرح  هراـّجتلا  یف  ّنهجاوزا  ءاـسنلا  تکراـشم  اذا  »

هّللا نعل  «. » دـنروآ یم  رد  درم  تروص  هب  ار  دوخ  اه  نز  نز و  تروص  هب  ار  دوخ  اهدرم  لجّرلاب : ءاسّنلاو  ءاسّنلاب  لاـجرلا  هبتـشی  «. » دـننک
ینادرم دنروآ و  یم  رد  درم  تروص  هب  ار  دوخ  هک  ینانز  رب  ادخ  تنعل  ءاسّنلاب : لاجرلا  نم  نیهبـشتملا  لاجرلاب و  ءاسنلا  نم  تاهبـشتملا 

نامزلارخآ نادرم  ناـنز و  زا  يدـنت  نیا  اـب  ملـسو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکاربماـیپ  هکنیا  ّتلع  دـنروآ .» یم  رد  نز  تروص  هب  ار  دوخ  هک 
شنیرفآ ماظن  رب  مکاح  ياه  تنس  دنا و  هتفر  نوریب  ترطف  نییآ  تقلخ و  سومان  زا  اهنآ  هک  تسا  نیا  تهج  هب  دیاش  دنیوگ ، یم  نخس 

نم هب  یفختـسیال  لیللا  ءاسنلا و  هب  حدتمت  انزلا  ناکو  دنیامرف « : یم  همادا  رد  ترـضح  دنا . هداتفارد  شیوخ  تشرـس  اب  هداهن و  اپ  ریز  ار 
، دناشوپب ار  اهنآ  یکیرات  هک  دـنوش  یمن  بش  رظتنم  رگید  دوش ، یم  وگزاب  نز  يارب  تلیـضف  کی  تروص  هب  نداد  انز  هیلا : یلع  هأرجلا 

همادا رد  نینچمه  دوش . یم  هاـنگ  اراکـشآ  هکلب  تسین ، يراـک  یفخم  هب  يزاـین  رگید  ینعی  دـسر .» یم  دـح  نآ  هب  ادـخ  رب  تأرج  اریز 
هیلع قداصدمحم  ماما  ترضح   1. ددرگ یم  هراشا  ناـمزلارخ  ياـهرکنم آ  زا  رگید  یکی  ناونع  هب  درم  نز و  طـالتخا  یناوارف  هب  تیاور 
يراد هیامرـس  ياه  هاگنب   2 «. دـننک یم  بسک  دـمآرد  نانز  داسف  هار  زا  نادرم  زا  یـضعب  نامزلارخآ ، هرود  رد  : » دـنیامرف یم  زین  مالّـسلا 
نهنع بلس  و  لاجرلا ، بایثب  ءاسنلا  تنیزت  اذا  . » تسا بلطم  نیا  رب  يدّیؤم  دنزادرپ  یم  نانز  شورف  دیرخ و  هب  هک  رضاح  لاح  رد  میظع 
تنعل دـنوادخ  ءاسنلا : نم  هلجرلا  هّللا  نعل  « ؛» دوش هتفرگ  اه  نآ  زا  ءایح  شـشوپ  دنـشوپ و  نادرم  هماج  اه  نز  هک  یماـگنه  ءاـیحلا : عاـنق 

زا شیوخ  فیـصوت  همادا  رد  ملـسو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح   3 «. دـهد یم  هولج  درم  تروص  هب  ار  دوـخ  هک  ینز  دـنک 
هنجلا حیر  ّندجی  ال  ّنهسؤر ... یلع  تایراع  تایساک  مهءاسن  لاجر ...، یتما  رخآ  یف  نوکیس  : » دنیامرف یم  نینچ  نامزلارخآ ، تیعـضو 

ناشرسرب دنتسه و  روع  تخل و  ندیـشوپ ، سابل  نیع  رد  ناش  نانز  هک  دنوش  یم  ادیپ  ینادرم  نم ، تّما  رخآرد  نانولعم : ّنهناف  ّنهونعلاف 
و  » 4 «. دتسهرود هب  ادخ  تمحر  زا  اهنآ  هک  دینک  تنعل  اراهنآ  دنونـش . یمن  ار  تشهب  رطع  اهنآ  تسا ، رغال  نارتشا  ناهوک  دننامه  يزیچ 

صص ج 52 ، اونالاراحب ر ، رقابدمحم ، یسلجم ، هب : ك  ر . دعاسی 1 . تیب  ریخ  تیار  لاجرلا و  حاکن  یلع  اهجوز  عناصت  هارملا  تیار  اذا 
هک یماگنه  ّنهقـسف : یلع  ءاسنلا  نامه .  . 4 نامه . ات 260 3 . صص 254  ج 52 ، اون ر ، الار  احب  رق ، اب  دمحم  یـسلجم ، . 2 ات 257 .  254
هک ینیب  یم  دروآ و  یمن  وا  يور  هب  و  دنک ) یم  يزاب  سنج  مه   ) دراد هطبار  دوخ  سنج  مه  اب  وا  هک  تسا  علطم  شرـسمه  زا  نز  ینیبب 

یقالخا يراب  دنب و  یب  داسف و  زا  ولمم  يا  هعماج  روهظ  زا  شیپ  هعماج  . 1« دنک روجف  قسف و  هک  دوش  یم  قیوشت  نز  اه  هناخ  نیرتهب  رد 
تیمسر نآ  هب  دنک و  یم  ادیپ  ینوناق  هبنج  هک  یتروص  هب  تسا . يزاب  سنج  مه  جاور  نامزلارخآ ، هرود  رد  جیار  داسف  هلمج  زا  تسا و 

نب دّمحم  دـنهد . یم  رارق  رخـسمت  دروم  ار  وا  دـنوش و  یم  ضرعتم  نآ  هب  دورن ، یقالخا  داسف  نیا  راب  ریز  يروشک  رگا  دوش و  یم  هداد 
ار دوخ  اهدرم  هک  هاگنآ  : » دندومرف ماما  درک » دهاوخ  روهظ  تقو  هچ  امش  مئاق  مدرک « : ضرع  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  دیوگ  یم  ملـسم 

ماما يرگید  ثیدح  رد  و  . 2  « نانز هب  نانز  دـننک و  ءافتکا  نادرم  هب  نادرم  هک  هاگ  نآ  نادرم ؛ هیبش  ار  دوخ  اه  نز  دـنیامن و  ناـنز  هیبش 
زا نارتخد  يالاب  رامآ   3 «. دنرادن يا  همهاو  چیه  راّفک  هب  دوخ  لذب  زا  هک  ینیب  یم  ار  نانز  نامز ، نآ  رد  : » دـندومرف مالّـسلا  هیلع  قداص 

، دـنهد یم  رارق  شورف  ضرعم  رد  ییاـپورا  ياـهروشک  رد  ناوج  نارتـخد  تراـجت  ياـهرازاب  رد  ار  دوـخ  هک  یمالـسا ، کـلامم  یخرب 
تخل و اه  نز  دننک و  یم  شزیمآ  اه  نز  اب  هک  ینیب  یم  ار  اه  نز  ءاسنلاب :... نجورت  ءاسنلا  تیأر  و  . » دراد تیاور  نیا  قّقحت  زا  تیاکح 
اه تذل  اه و  توهـش  يوس  هب  دنیارگ و  یم  اه  هنتف  هب  دنور و  یم  نوریب  نید  زا  دننک و  یم  راکـشآ  ار  ناشیاه  تنیز  دنـشاب و  یم  روع 

دننک یم  راتفر  ناش  نارسمهاب  تنوشخ  اب  هک  ینیب  یم  ار  نانز  یماگنه  دنتسه . نادواج  مّنهج  رد  لالح و  ار  یهلا  تامرحم  دنباتش ، یم 
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.4 ص 254 . ج 52 ، اون ر ، الار  احب  رقابدمحم ، یسلجم ، . 3 ص 524 . امه ن ، . 2 امه ن . . 1 4 ... «. دنهد و ماجنا  دـهاوخ  یمن  وا  هچنآ  و 
تکرش دوخ  نارسمه  راک  بسک و  رد  ایند ، هب  صرح  رطاخ  هب  نانز  نامزلارخآ ، رد  : » دنیامرف یم  زین  مالّسلا  هیلع  یلع  ترـضح  امه ن .

هک یهلا  فطل  نیا  هب  هّجوت  یب  ناراد ، هیامرس  يزودنا  تورث  يزاب  رد  نانز  هک  دشاب  هتشاد  نآ  هب  هراشا  تیاور  نیا  دیاش   1 «. دنیامن یم 
تاجناخراکو اه  تکرـش  رد  ار  ماش  ات  حبـص  زا  نادرم  شوداشود  تسا ، هدرک  غراف  یگدنز  جراخم  جاتحیام و  نیمأت  هفیظو  زا  ار  نانآ 

هدش نامزلارخآ  زا  هک  یتافیـصوت  دـنیامن . یم  مورحم  يزرو  هفطاع  تیبرت و  تمعنزا  ار  شیوخ  هداوناخ  نادـنزرف و  دـننک و  یم  يرپس 
كدنا اهدرم  رامـش  ددرگ ، یم  عیاش  يراوخ  بورـشم  انز و  دوش ، یم  ریگارف  ینادان  دوش ، یم  هتـشادرب  ملع  هک  ینارود  نوچمه : تسا 

ص 67. ج 2 ، ۀمعنلا ، مامتاو  نیدلا  لامک  هیوباب ، نب  یلع  نبدمحم  قودص ، . 1 ددرگ .» یم 

روهظ رصع  رد  نانز  تیعضو  تخانش  موس : مادقا 

ینابرق دندرگ و  یم  رب  تیلهاج  رصع  جوا  هب  ًاددجم  دنریگ و  یم  رارق  كانفـسا  رایـسب  یتیعـضو  رد  نانز  هک  نامزلارخآ  هرود  فالخرب 
هک یلـصا  هاـگیاج  زا  دـنهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  ندوب »  نز   » هب طوبرم  قوقح  هیلک  دـنوش و  یم  ناـبلط  تصرف  ناـیوجدوس و  عفاـنم 
رب یتسه  ملاع  رد  ناشدوخ  عیفر  هاگیاج  هب  نانز  هرابود  روهظ  هرود  رد  دـنوش ، یم  جراخ  تسا  هدومن  یحارط  اهنآ  يارب  اه  ناسنا  قلاخ 

لامک رد  ینامرآ  رایـسب  یگدـنز  نانز ، ددرگ . یم  افیتسا  لماک  تروص  هب  نانآ  ندوب  نز  قوقح  مه  یناسنا و  قوقح  مه  دـندرگ و  یم 
نارود درومرد  ملسو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  دننک . یم  ادیپ  یلاعت  دشر و  تیونعم و  ملع و  زا  راشرـس  تینما و  هافر و 

زا سپ  رصع  رد   2 «. دنبای یم  تسد  دوخ  یناسنا  یمالسا و  هاگیاج  هب  هداوناخ  نز و  روهظ ، زا  سپ  ناهج  اّما  : » دنیامرف یم  روهظ  زا  سپ 
هیلع یلع  ماـما  دوش . یم  ریگارف  اـه  هداوناـخ  ناـنز و  يارب  شیاـسآ  تینما و  طیارـش  هتفر و  ناـیم  زا  یعاـمتجا  ینما  اـن  هنوگ  ره  روهظ ،
ماش ات  قارع  زا  دوخ ، رویز  رز و  ۀمه  اب  نز ، هک  دوش  یم  داجیا  ینما  طیحم  نانچ  ناراگزور  نآ  رد  : » دـنیامرف یم  هطبار  نیا  رد  مالّـسلا 

ج6، اونالار ر ، احب  رقابدمحم ، یـسلجم ، . 2 ص 418 . ج 2 ، لاصخ ، هبوباب ، یلع  نبدمحم  قودـص ، . 1 1« دـناسرتن ار  وا  يزیچ  و  دورب ...
ص 213.

نامزلارخآ روبعلا  بعص  هاگرذگ  زا  تاجن  هار  تخانش  : مراهچ مادقا 

هراشا

اب ار  تیرشب  تقلخ ، ماظن  ریبدترد  دنوادخ  ایآ  هک  دیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  نامزلارخآ ، نارود  راوشد  تخس و  طیارش  اب  ییانشآ  زا  سپ 
رازبا نابیتشپ و  نودـب  ار  شیوخ  تّما  ملـسو ،  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  تمحر  یبن  اـیآ  تسا ؟ هدراذـگ  اـهر  اـهنت و  ناطیـش ، نیگنـس  همجه 

؟ تسا هدرپس  نامزلارخ  زادنارب آ  نامیا  كانتشحو  ياه  نافوط  تسد  هب  مزال ، یعافد 

شخب تاجن  هار  اهنت  تخانش  لوا : ماگ 

، دـیحوت اـب  شیوخرـصع  تّما  يزاسانـشآ  ددـصرداهنآ  همه  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدافتـسا  یهلا  ناـیدا  ياـه  هزومآ  هدـهاشم  زا  هچنآ 
هدومن ناوارف  دیکأت  نآ ، تیمها  تیالو و  هلئـسم  رب  قوف ، ياه  هزومآ  یفرعم  رب  هوالع  مالـسا ، بتکم  اّما  دـنا . هدوب  داعم  لدـع و  توبن ،

مامت نید و  ندیدرگ  لیمکت  ملـسو ،  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تیمتاخ  تیعورـشم  یتح  دنوادخ  يوس  زا  هک  يا  هنوگ  هب  تسا .
لوسّرلا اهّیا  ای  . » 2 2. تسا هدش  ملسو  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  يوس  زا  دنوادخ  بناج  زا  بوصنم  یلو »   » یفرعم هب  طونم  تمعن ، ندش 

، هدـش لزان  تیالو )  تماما و  هرابرد   ) تراگدرورپ زا  هچنآ  لوسر ! يا  هتلاسر و :... تغّلب  امف  لعفت  ّمل  نا  ّکبّر و  نم  کیلا  لزنا  ام  غّلب 
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نم اورفک  نیذـلا  سئی  مویلا  (. » 67/ هدـئام ... «) يا هتـشادن  رب  یماگ  چـیه  شیوخ  توبن  تلاسر و  رد  ییوگ  ینکن  نینچ  رگا  امن . غـالبا 
( ریدـغ زور   ) زورما اـنید : مالـسالا  مکل  تیـضر  یتـمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  موـیلا  نوـشخا .  مهوـشخت و  ـالف  مکنید 

لماک امـش  رب  دوخ ر ا  نید  زورما  دیـسرت . دـنهاوخ  امـش  زا  نانآ  هکلب  دیـسارهناهنآ  زا  سپ  دـندش ! سویأم  امـش  نید  رب  هبلغ  زا  نارفاک 
هزادنا هب  مالـسا  ياه  هزومآ  دزن  رد  تماما  تیالو و  شزرا  (. 3/ هدئام  « ) مدش یضار  مالـسا  هب  مدومن و  مامت  امـش  رب  ار  متمعن  مدومن و 

: هک تسا  هدش  لقن  ملـسو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  نخـس  نیا  دّدعتم ، تارابع  اب  ینـس ، هعیـش و  یثیدـح  عبانم  رد  هک  تسا  يا 
1  «. تسا هتفر  ایند  زا  تیلهاج  گرم  هب  دسانـشن  ار  شنامز  ماـما  دریمب و  سکره  هیلهاـج : هتیم  تاـم  هناـمز  ماـما  فرعی  مل  تاـم و  نم  »

دوب نیا  مالـسا ) روهظ  زا  شیپ   ) تیلهاج نارود  تیـصوصخ  اریز  تسا . تلالـض  قافن و  رفک ، لاح  رد  ندرم  هب  هراشا  تیلهاـج ، گرم 
رد ماما »   » و ادـخ » یلو   » زاـتمم شقن  نیا  رطاـخب  دوب . مکاـح  هعماـج  رب  تنوشخ  شحوت و  یمالـسا ، فراـعم  هب  لـهج  قاـفن ، رفک ، هک 
نآ زا  زارف  نیا  و  قیرغ »  ياعد   » ندـناوخ هب  نامزلارخآ  نارود  تبیغ و  رـصع  رد  نیملـسم  هک  تساه  تلالـض  اه و  یکیراـت  زا  ییاـهر 

! ایادـخراب ۀـیلهاج :... ۀـتیم  ینتمتال  ّمهّللا  ینید ، نع  تللـض  کتّجح ، ینفرعت  مل  نا  ّکناف  کـتّجح ، ینفّرع  مهّللا  دـنا « : هدـش  شراـفس 
تیلهاـج گرم  هب  ارم  ایادـخ  موـش . یم  هارمگ  منید  زا  ینکن  یفرعم  نم  هـب  ار  دوـخ  تّـجح  رگا  هـک  ناسانـشب  نـم  هـب  ار  دوـخ  تـجح 

رد تیلهاج  یهارمگ و  زا  تسا 3 و  نمؤم  دسانشب ، ار  تیب  لها  هک  سک  ره  مالّـسلا ، هیلع  قداص  ماما  هدومرف  هب  هک  لاح   2 ناریمن .» ...
مالسا تما  تیاده ، تمحر و  یبن  يوس  زا  زین  تقلخ و  ملاع  ریبدت  رد  هک  دش  دهاوخ  نشور  هتفگ  شیپ  لاؤس  باوج  دوب ، دهاوخ  ناما 
نیرتهب مالّـسلا ، مهیلع  نیموصعم  تارـضح  سدقم  دوجو  دنا . هدـشن  هدراذـگاو  دوخ  لاح  هب  نامزلارخآ ، روبعلا  بعـص  ياه  هندرگ  رد 

هب یـضار  مالّـسلا ، هیلع  نیـسحلا  هللادـبعابا  صخألب  نان ، آزا  کی  ره  دنتـسه . نامزلارخآ  هدز  نافوط  يایرد  زا  رارف  يارب  تاـجن  یتشک 
ةراّفک  » نانآ هک  یناوخ  یم  ناشدوخ ، نابز  زا  هیعدارد  اذل  دنـشاب . نینمؤم  يارب  یهلا  تمحر  باب  ات  دـندیدرگ  یناوارف  بیاصم  اهالب و 
ایالب رب  ربص  اب  زین  نانآ  دوش ، یم  لاعتم  ادخ  يوس  زا  هانگ  ششخب  بجوم  هرافک ، نداد  هک  هنوگنامه  ینعی  دنتسه . انل » ۀّیکزت  انبونذل و 

، اه یگدولآ  اه و  یکیرات  هک  یطیارش  رد  نتـسیز  كاپ  ندش  لهـس  یـصاعم و  زا  اه  هیکزت  یکاپ و  ببـس  نآ ، هب  تیاضر  بیاصم و  و 
دّدعتم بتک  رد  ثیدح  نیا  نومضم  ص 350 ؛ ج 10 ، ریبکلا ، مجعملا  ، دمحا نب  نامیلس  یناربط ، . 1 دنا . هدیدرگ  هتفرگرب ، رد  ار  ناسنا 

ج 3، دص ، اقم  حرش  ج 44 ؛ اّبح ن ، نب  حیحص ا  ص 13 ؛ ج 2 ، يراخب ، حیحص  ص 1 2 و 22 ؛ ج 2 ، ملسم ، حیحص  هلمج  زا  تنس  لها 
هدنسیون هک  يا  هنوگ  هب  تسا . هدش  لقن  نوگانوگ  ياه  ترابع  اب  ص 259 و ... دوو ، اد  نب  ننس ا  ص 96 ؛ ج 4 ، دمحادنسم ، ص 375 ؛

هدرک رکذ  ار  دنا  هدوب  ثیدـح  نیا  هدـننک  لقن  هک  هباحـص  تنـس و  لها  زا  يوار  زا 40  شیب  یماسا  تبیغ ،»  رـصعرد  فیاظو   » باـتک
نمؤم تخانـش ، ار  ام  سک  ره  أنمؤم :... ناک  انفرع  نم  .» 3 قیرغ . ياعد  نانجلا ، حیت  افم  سابع ، خیـش  یمق ، ثدـحم  هب : ر.ك . . 2 تسا .

(. ص 181 ج1 ، یفاک ، بوقعی ، نب  دمحم  ینیلک ، هب . ك  ر .  « ) تسا

یسانشادخ اب  یسانش 1  ماما  دنویپ  مود : ماگ 

یگدنب اب  ًافرـص  تفرعم  نیا  تسین . ادخ  تفرعم  زج  يزیچ  تقلخ  فده  دـیرفآ و  ادـخ  تفرعم  تدابع و  يارب  ار  سنا  نج و  دـنوادخ ،
لها امش  سک  ره  هللا : فرع  دقف  مکفرع  نم  . » تسا یهلا  يایلوا  قیدصت  میلست و  مزلتـسم  ماقم ، نیا  هب  ندیـسر  دوش و  یم  لصاح  ادخ 

« ادخ تّجح   » هطـساو هب  زج  فده  نیا  تسادـخ و  تدابع  تفرعم و  يارب  ملاع  همه  شنیرفآ   2  «. تسا هتخانش  ار  ادخ  تخانـش ، ار  تیب 
لثم لثم  هک  دنا  هدرک  ریـسفت  هنوگنیا  ار  ءیـش » هلثمک  سیل   » نیرّـسفم هک  تسا  تلزنم  نیمه  رطاخب  تسین . یـسرتسد  لباق  یـسک  يارب 

هب هک  تسا  ینازیم  هب  مالّـسلا  مهیلع  همئا  رد  یهلا  تافـص  تالامک و  ندش  يراج  عقاو ، رد  تسین . یـسک  دنتـسه ،) تیب  لها  هک   ) ادـخ
سنالا نجلا و  تقلخ  ام  و  . 1 3. دنتسه راگدرورپ  یلامک  تافـص  ندوب  اراد  ثیح  زا  دنوادخ  هب  دارفا  نیرت  هیبش  لماک ،»  ناسنا   » ناونع
کیرـش دنوادخ  يارب  هک  تسین  نآ  زیمآ  رفک  يانعم  هب  نیا  هتبلا  . 3 هریبک . هعماج  ترایز  نانجلا ، حیتافم  . 2 (. 56 تایراذ /  ) نودبعیلالا
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: » دننک یم  فیصوت  نینچ  ار  ادخ  اب  ییانشآ  تفرعم و  درف  هب  رـصحنم  هقیرط  نیا  مالّـسلا ، هیلع  يداه  ماما  دننامه  ار  یـسک  هدش و  لئاق 
زا دش  دّحوم  هک  ره  دنک و  یم  عورش  امش  اب  درک  ادخ  مزع  هک  ره  مکب : هّجوت  هدصق  نم  و  مکنع ، لبق  هدّحو  نم  مکبءدب و  هللا  دارا  نم 
زاب ادخ  يوس  هب  هک  يرد  اهنت  تساهنآ و  رون  وترپ  رد  سفنا  قافآ و  ریـس   1 «. دروآ يور  امـش  هب  دومن  ادخ  دصق  هک  ره  تخومآ و  امش 

یّلجت يولبات  اهنت  تسا و  هدـش  هداد  رارق  ادـخ  نید  زا  هک  یلامک  هناـشن  اـهنت  دوش ، یم  یهتنم  یهلا  برق  هب  هک  یهار  اـهنت  تسا ، هدـش 
هیلع قداص  ماـما   2. تسا ناشیا  زا  تعاطا  هب  اـهنت  ادـخ  هار  ندومیپ  دنتـسه و  هدوب و  یهلا  جـجح  قح ، ترـضح  تافـص  ءامـسا و  ماـمت 

ام رگا  دـش و  یمن  هتخانـش  ادـخ  میدوبن  ام  رگا  هّللادـبع : انب  هللا و  فرع  انب  هّللادـبع ، ام  انالول  هّللا و  فرعام  انالول  : » دـندومرف زین  مالّـسلا 
تیالو هاگیاج  تیمها  هک  لاح   3 «. دش هدیتسرپ  لاعتم  يادخ  ام  هطساو  هب  دش و  هتخانش  ادخ  ام  هطساو  هب  دش . یمن  شتسرپ  ادخ  میدوبن 

هیلع نیسح  ماما  ینارون  مالک  نیا  يانعم  دیدرگ ، نشور  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  قیرط  زا  ادخ  قیقد  حیحـص و  تخانـش  ندوب  رـصحنم  و 
رارق یهلا  یهاـنتمان  تاذ  ددرگ : یم  صخــشم   4، دیـسرپ یم  ادـخ » تفرعم   » یتـسیچ صوصخ  رد  هک  يدرف  لاؤس  هب  خـساپ  رد  مالّـسلا 
چیه هک  دنشاب  یم  يدنمزاین  تیدودحم و  ياراد  ناسنا ، کی  ناونع  هب  دنیادخ و  قولخم  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  ءایلوا و  ءایبنا و  میهد .

تافص ندوباراد  رد  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  تهابـش  يالاب  نازیم  نایب  دوصقم ، ًافرـص  هکلب  دنرادن . هار  یهلا  سدقا  تاذ  رداهنآ  زا  کی 
انش ماما  هیرشن  ادخ ،» تجح  اب  ادخ  نید  یگتسویپ  . » 2 ص 896 . هریبک ، هعماج  ترایز  نانجلا ، حیت  افم  . 1 تسا . قلطم  لامک  هب  یلامک 

ماما ینامز  ره  لها  رگا  : » دندومرف ترـضح  ص 83 . ج 23 ، راونالاراحب ، . 4 ص 25 . هعمـاللا ، راونا  . 3 رذآ 1387 . مجنپ ، هرامـش  یس ،
زا یهلا  تعاطا  ریسم  رذگ  یـسانش و  ادخ  اب  یـسانش  ماما  طابترا  نیا  دنک .» یم  ادیپ  ار  ادخ  هب  تفرعم  دسانـشب ، ار  دوخ  هعاطالا  بجاو 
الاب یـسانش  ماما  هلأسم  رگا  : » تسا هدش  حیرـشت  نینچ  نیا  هللا ، ۀمحر  تجهب  یمظعلا  هّللا  تیآ  نوچمه  یناگرزب  مالک  رد  ماما  تخانش 

1 «. دهد یم  ناشن  ار  ملاع  مامت  تقیقح  هک  تسا  يا  هنیآ  ماما  مالّـسلا ؟ هیلع  ماما  زا  رتالاب  یتیآ  هچ  دور . یم  الاب  مه  یـسانش  ادـخ  دور ،
ص 2. دادرم 387 1 ، لوا ، هرامش  یس ، انش  اما م  هیرشن  . 1

يریذپ تیالو  تاکرب  راث و  زا آ  يدنم  هرهب  موس : ماگ 

یشاداپ تیاده  زا  يدنم  هرهب  . 1

نیا دنشخب . یم  الج  هوکش و  ار  حور  یب  درـس و  ناتـسمز  ییابیز ، توارط و  زا  راشرـس  يراهب  نوچمه  کی  ره  مالّـسلا  هیلع  راهطا  هّمئا 
مالّـسلا  » هک میهد  یم  رارق  باطخ  دروم  نینچ  ار  نانآ  هیعدا ، رد  هکنیا  تسا . راذـگ  رثا  ناگدز ، ناتـسمز  یگدـنز  داعبا  همهرد  ناراـهب 

. تسا نانآ  يدوجو  تاکرب  راثآ و  زا  یکاـح  ، 2  « ناراگزور توارط  نامدرم و  یگدنز  ناراهب  رب  مالـس  ماّیالا » ةرـضن  مانالا و  عیبر  یلع 
تایح رـسارس  یخرب ، يارب  تسا و  نانآ  یگدـنز  رگید  ياه  لـصف  راـنک  رد  یلـصف  نوچمه  یتقوم و  یخرب  يارب  ناراـهب ، توارط  نیا 

یتح اه و  ناسنا  هیلک  دوش . یم  يراج  هنوگ  ود  هب  مالّسلا  مهیلع  راهطا  همئا  سدقم  دوجو  قیرط  زا  یهلا  تیاده  دریگ . یمرب  رد  ار  نانآ 
زا یهلا ، تمحر  هطـساوب  ناّینج  اه و  ناـسنا  همه  . 3 ،ص 531 . نانجلا حـیت  افم  . 2 3  « ییادـتبا تیادـه   » زا شیوخ ، تایح  زاغآ  زا  هّنجا 
رد اهنت  تمحر  فطل و  نیا  دـیامن . یم  تیافک  نامیا  لها  هرمز  رد  نانآ  نتفرگ  رارق  يارب  هک  دوب  دـهاوخ  رادروخرب  تیادـه  زا  يّدـح 

راهطا هّمئا  یهلا و  سدـقم  تاذ  هب  تبـسن  شیوخ  فیلاکت  فیاظو و  هب  تبـسن  رایتخا ، يور  زا  دوخ  درف  هک  دـش  دـهاوخ  عطق  یتروص 
فیاظو هچناـنچ  دوب و  دـنهاوخ  رادروخرب  دـیامن . راـیتخا  ار  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  زا  يرود  ریـسم  هدرک و  یهّجوت  یب  مالّـسلا  مهیلع 
نامـسیر نیا  هب  ندز  گنچ  هطـساو  هب  اه  يدیلپ  اه و  یکیرات  زا  ار  دوخ  هدناسر و  ماجنا  هب  یهلا  ریگارف  فطل  نیا  هب  تبـسن  ار  شیوخ 

هظحل هظحل  هلحرم  نیا  رد  دـیدرگ . دـنهاوخ  رادروخرب  یـشاداپ »  تیادـه   » ناوـنع تحت  تیادـه ، يدـعب  هلحرم  زا  دـنهد ، تاـجن  یهلا 
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. دوب دهاوخ  هارمه  مالّسلا ،  مهیلع  يده  هّمئا  ینعی  تمحر  بابسا  قیرط  زا  یهلا  تمحر  زا  يدنم  هرهب  اب  یگدنز ،

مالّسلا مهیلع  نیموصعم  طسوت  درف  یتسرپرس  نتفرگ  هدهعرب  . 2

ماکحا رد  رگا  دراد . هدـهعرب  اراهنآ  تیالو  هک  دوش  یناسک  روما  راد  هدـهع  تسرپرـس ،»   » و یلو »   » هک تسا  نآ  تیالو  يانعم  ًـالوصا 
زا تسیاب  یم  دوش ، یم  بوسحم  هیفس »   » تسا و ناوتان  يداصتقا  تالماعم  رد  هک  یسک  تسین و  هتفریذپ  غلابان  كدوک  هلماعم  یعرش ،

هیفـس و كدوک و  یناوتاـن  رطاـخب  دـهد ، ماـجنا  ار  دوخروما  تسوا ، یلو »  و «  مّیق »  هک «  يرگید  درف  اـی  عرـش و  مکاـح  اـی  ردـپ  قیرط 
، مینک تعاطا  نانآ  زا  مینک و  كرد  ار  نانآ  ماقم  مینادب و  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  جاتحم  ار  دوخ  زین  ام  رگا  تسا . مّیق  یلو و  يدنمناوت 

. دنوش یم  ام  يونعم  يدام و  روما  مامت  راد  هدهع  ّیلو و  نانآ 

یعامتجا يدرف و  تینما  شمارآ و  بسک  . 3

نیا ییادتبا : تیاده  . 1. تسا هنوگ  ود  تیاده  اذـل  هک  تسا  نیا  شیانعم   1 ... « اونمآ نیذلا  یلو  هّللا  دیامرف « : یم  ررکم  دـنوادخ  هکنیا 
رگید تیادـه ، نیا  هلیـسوب  دریگ . یم  تروص  یهلا  ياـیلوا  ءاـیبنا و  طـسوت  نوریب  زا  ترطف و  هلیـسو  هب  ناـسنا  نورد  زا  تیادـه  زا  عون 

شاداـپ زا  ترخآ  اـیند و  رد  تفریذـپ ، ار  ییادـتبا  تیادـه  سک  ره  یــشاداپ : تیادــه  دـشاب 2 . هارمگ  هـک  دـنام  یمن  یقاـب  سکچیه 
لمع نآ  هب  هتفریذپ و  ار  ییادتبا  تیاده  هک  تسا  يدرف  هب  یهلا  شاداپ  زامن و .. هب  قوش  لد ، تینارون  ردص ، هعـس  ددرگ  یم  رادروخرب 

شریذـپ رد  نانچمه  هک  تسا  نآ  زا  یـشان  میرادـن ، زامن  هماقا  هب  یقاـیتشا  نادـنچ  یلو  دـسر  یم  ارف  زاـمن  تقو  هک  مینیب  یم  رگا  دـنک 
، یگدنز ریـسم  رد  بوخ  ناتـسود  نتفرگ  رارق  اذل  میا  هدربن  يا  هرهب  نادنچ  یـشاداپ  تیاده  زا  میتسه و  لکـشم  راچد  ییادتبا  تیادـه 
ار نینمؤم  روما  یتسرپرـس  دوخ  دـنوادخ  . 257 هرقب / . 1 تسا . یهلا  شاداـپ  قیفوت و  تیادـه و  زا  یـشان  همه  لیـصحت و ... رد  تیقفوـم 
زج دهد و  یم  ماجنا  ادخ  ینعی  وا  یلو  ار ، وا  راک  هکنیا  رگم  دنک و .... یمن  شوگ  دنیب ، یمن  دیوگ ، یمن  نخـس  نمؤم  هتفرگ و  هدهعرب 

، یعامتجا يدرف و  داـعبا  رد  مالّـسلا ،  مهیلع  راـهطا  همئا  تیـالو  عیطم  دـقتعم و  ناـسنا  هک  دوش  یم  نینچ  دـهد . یمن  ماـجنا  یهلا  لاوما 
درف هب  ار  يزاتمم  تیـصخش  یهلا ، راونا  تیالو  هب  کسمت  نیا  يدرف ، داعبا  رد  دوش . یم  سّدـقم  راونا  نیا  تاـکرب  راـثآ و  زا  رادروخرب 

نایرج هطساو  هب  ار  دوخ  هک  تهج  نآ  زا  مالّسلا ،  مهیلع  همئا  تیالو  تحت  نانآ  دنیرفآ . یم  شمارآ  هنینأمط و  وا ، حور  رد  هداد ، هیده 
. تسا راودـیما  هراومه  ددـنب . یم  لد  نانآ  تمحر  تفأر و  هب  هدومن و  هیکت  ناـنآرب  هراومه  دـنیب ، یم  هتـسباو  یتسه  همهرد  یهلا  ضیف 
رد دوش و ... یم  هانگ  شزغل و  راچد  رتمک  دنیب ، یم  نانآ  رضحم  رد  ار  دوخ  نوچ  دوش و  یم  یحور  یگتفـشآ  بارطـضا و  راچد  رتمک 

تیاعر زین  ییاونمه و  یگتـسبمه و  نآ  رد  هک  تسا  يا  هعماج  مالّـسلا ،  مهیلع  نیموصعم  تیالو  هب  نیدقتعم  هعماج  زین ، یعامتجا  دـعب 
رب فاصنا  يرتسگداد و  تلادع ، تسامرفمکح . نآ  رد  يرتشیب  تینما  مظن و  دراد . دوجو  ییالاب  رایـسب  ّدح  رد  ینید  ياهراجنه  رایـسب 

ص65. ینید ، ياه  سایقم  يرظن  ینابم  ناگدنسیون ، زا  یعمج  . 1 1. دراد هرطیس  نآ  دعاوق  نیناوق و 

ترخآ ایند و  رد  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  تعافش  زا  يرادروخرب  . 4

يارب دوش و  یم  هانگ  شزغل و  راچد  یگدـنز  لحارم  زا  یخرب  رد  شیوخ ، يدـنمرایتخا  هطـساو  هب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  ّبحم  ناسنا 
يرورـض نانچنآ  ترخآ ، رد  تعافـش  نیا  هب  يدنمزاین  دشاب . یم  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  تعافـش  جاتحم  یهلا ، باذع  زا  يرود 
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يارب يا  هدع  ًافرـص و  تشهب ، هتبلا  دناسرب . یهلا  ناوضر  زا  يدنم  هرهب  تشهب و  هب  ار  ام  دـناوت  یمن  ًاعطق  ام  لامعا  نآ ، نودـب  هک  تسا 
اه و یبوخ  ای  اه و  يدـیلپ  لیاذر و  ندـش  يراج  نازیم  دوب . دـهاوخ  مّنهج  ای  تشهب  رد  زین  ایند  نیمه  رد  ناـسنا  تسین و  ترخآ  يارس 
رد مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  نمؤم  هک  یتذـل  دـنادرگ . یم  وا  تشهب  ای  مّنهج  ار  طیحم  نآ  درف ، ره  یگدـنز  طیحم  رد  هنـسح  تاـفص 
هب میجاتحم ، ترخآ  رد  تعافـش  هب  اهنت  هن  اذل  تسین . نانآ  تیانع  زا  ناگدیرب  تیعـضو  اب  هسیاقم  لباق  درب  یم  شیوخ  يویند  یگدـنز 

نیدـب دوب . دـهاوخ  درف  ره  يریذـپ  تیالو  نازیم  هب  تعافـش ، نیا  نازیم  میدـنمزاین . تدـش  هب  زین  ایند  نیمه  رد  تعافـش  زا  يدـنم  هرهب 
. دشاب یم  ترخآ  ایند و  رد  یهلا  يایلوا  تعافش  زا  يدنم  هرهب  يریذپ ، تیالو  تاکرب  راثآ و  زا  رگید  یکی  تهج 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تاراظتنا  هب  ییوگخساپ  مجنپ : مادقا 

ار زور  نآ  یگنـشت  یگنـسرگ و  هک  مینیب  یم  ار  اه  یندیـشون  اـه و  یکاروخ  باوخ  ردـقنآ  بش  میناـمب ، هنـشت  هنـسرگ و  زور ، رگا  اـم 
یم فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  تبـسن  نام  ّتبحم  یمک  زا  باوخ  ماـگنه ، بش  اـم ، زا  کیمادـک  اـّما  دـنک . یم  ناربج 
...؟ ددرگ یم  هدننک  ناشیرپ  هتفشآ و  باوخ  زا  ندیرپ  بجوم  ییالو ، حیحـص  تیبرت  هب  تبـسن  نامتکرح  يدنک  ام ، زا  کیمادک  مینیب ؟

. تسا هدیدرگن  ام  یلـصا  هغدغد  نامتمعن ، یلو  تاراظتنا  هب  ییوگخـساپ  هغدغد  يودـهم و  تیبرت  زا  يدـنم  هرهب  هک  تسا  نآ  تیعقاو 
دورو اه و  یگدولآ  تاساجن و  زا  ندش  كاپ  تسا ، هدیدرگ  رکذ  هیعدا  بتک  رد  یتامّدـقم  سّدـقم ، نکاما  هب  دورو  يارب  هک  روطنامه 

نآ تاراظتنا  هب  ییوگخساپ  يارب  شالت  تامّدقم ، نیرتمهم  زا  یکی  تسا . تامّدقم  یخرب  دنمزاین  زین  مالّسلا  مهیلع  همئا  تیالو  باب  هب 
ینغّلبی نا  کلئـسا  ترابع «  اب  هک  اروشاع  ترایز  رد  اـم  همزمز  نیا  هک  تسا  تروص  نیا  رد  اـهنت  تسا . تمحر  رون و  نزاـخم  عباـنم و 

ینعی دومحم - ماقم  دوش . یم  جراخ  تقیقح  دقاف  مالک  اعّدا و  کی  زا  مینک ، یم  ار  دومحم  ماقم  هب  ندیسر  ياضاقت  : 1« دومحملا ماقملا 
زور رد  دندید و  ار  ماقم  نآ  مالّسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  تمارک  هب  اروشاع  بش  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  باحصا  هک  یماقم  نامه 

فیاظو هب  هک  دش  دـهاوخ  هداد  یناسک  هب  دـنزب - جوم  نانآ  راتفر  هرهچ و  رد  تداهـش  يارب  یبات  یب  يرارق و  یب  دـش  بجوم  اروشاع ،
اهنآ تیالو  رد  یکـش  دنک و  نانآ  وحم  ار  دوخ  ًاتقیقح  دـیاب  نانآ  تسین و  اعّدا  فرح و  هب  ًافرـص  وگلا  هب  یـسأت  دـنیامن . لمع  زین  دوخ 

هراشا يدعب  ياه  شخب  رد  تاراظتنا  فیاظو و  نیا  هب  دـش  دـهاوخ  شالت  دـشاب . فقاو  شیوخ  فیاظو  تاراظتنا و  هب  دـشاب و  هتـشادن 
. اروشاع ترایز  ، نانجلا حیتافم  .1 ددرگ .

فیاظو هب  یهّجوت  یب  راثآ  تارطخ و  تخانش  مشش : مادقا 

هراشا

تیبرت يارب  نید  يایلوا  مالّسلا و  هیلع  نیموصعم  مه  تسا . رفک  همئاو  مالّسلا  مهیلع  يده  هّمئا  كرتشم  دصقم  ناسنا ، شرورپ  تیبرت و 
ره شیوخ ، رایتخا  هطساوب  هک  تسا  ناسنا  دنشاب . یم  وپاکت  شالت و  لاح  رد  ناسنا ، يداحلا  تیبرت  يارب  وا ، نارای  ناطیش و  مه  یهلا و 
رد یـشحاف  توافت  داجیا  بجوم  یمدآ ، باختنا  نیا  دـهد . یم  رارق  شیوخ  ياـمنهار  یبرم و  ناونع  هب  دـهاوخب ، هک  ار  ناـنآ  زا  مادـک 
اه تیبولطم  رییغت  دش ، فرحنم  تسا ، یهلا  ترطف  نامه  هک  نآ  یعیبط  يارجم  زا  ریـسم  دصقم و  یتقو  ددرگ . یم  راثآ  ریـسم و  دصقم ،

، تسا هدومن  باختنا  ار  رفک  همئا  تیالو  تسا و  يدام  هک  يا  هعماـج  درف و  رد  ًـالثم  دوب . دـهاوخ  نآ  ریذـپان  زیرگ  راـثآ  زا  اـه ، هوسا  و 
دنیبب ار  مرحمان  نادرم  وا  هن  هک  تسا  رتهب  نز  يارب   » هک ناشیا  مالک  نیا  دشاب و  نانز  هوسا  دناوت  یمن  مالّسلا  اهیلع  هرهاط  هقیدص  رگید 
ناسنا هوسا  یهلا ، يایلوا  ءایبنا و  مالّـسلا و  مهیلع  يده  همئا  هک  ارچ  دـش . دـهاوخ  شریذـپ  لباق  ریغ  یمالک   1« ار وا  مرحماـن  نادرم  هن  و 

اعدا هب  ًافرـص  زین  تیالو  شریذـپ  هک  دـش  هتفگ  نیا  زا  شیپ  دـنا . هتفریذـپ  ار  نانآ  تیالو  هتفر و  رتارف  تایدام  زا  هک  دوب  دـنهاوخ  ییاه 
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هک تسا  نآ  فیاظو  هب  یهّجوت  یب  مهم  راثآ  زا  یکی  اذـل  تسا  یهلا  ریـسم  نایامنهار  تاراظتنا  فیاظو و  هب  لـمع  شا  همزـال  تسین و 
نوچ ییاه  هوسا  دناوت  یمن  رگید  دش ، نینچ  رگا  ددرگ و  یم  رفک  همئا  تیالو  لخاد  جراخ و  مالّـسلا  مهیلع  يده  همئا  تیالو  زا  ناسنا 

، راونالاراحب  « ) لاجرلا ّنهاریال  لاجرلا و  نیریال  نا  ءاسنلل  ریخ   . مالّـسلا اهیلع  ارهز  ترـضح  هللادبعابا 1 « . مالّسلا ،  اهیلع  ارهز  ترـضح 
موی لک  تسا «  هدـش  هتفگ  هکنیا   1. دریذپب ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجعدوعوم  يدهم  مالّـسلا و  هیلع  نیـسحلا  ص 6 3 .) ج 101 ،

، ناحتما نیا  رد  دـنوش . یم  ناحتما  اروشاع  هب  خـیرات  راصعا  همه  رد  اه  ناسنا  همه  هک  تسا  نیا  زا  یـشان  البرک » ضرا  لـک  اروشاـع و 
ناحتما نیا  لباقم  رد  هظحل  نیمهرد  ام  زا  کی  ره  دیزی .» ای «  مالّـسلا »  هیلع  نیـسح  : » تسا هنیزگ  ود  نیا  زا  یکی  ریزگان  تالاؤس  خساپ 

فیاظو و هب  ندرکن  لمع  قیرط  زا  رفک  تیالو  هب  ای  میریذپ  یم  ادخ  یلو  زا  تعاطا  یسأت و  قیرط  زا  ار  یهلا  تیالو  ایآ  هک  میراد  رارق 
یفاک داقتعا  ملع و  اهنت  نآرد ، تسا و  راذـگ  ریثأت  يدـج و  رایـسب  ام ، باختنا  نیا  میئآ ؟ یم  رد  ناطیـش  ياه  هسوسو  لـباقمرد  میلـست 

، ادخ هب  هدیقع  ملع و  ندوب  اراد  اب  حـیبست و  رکذ و  تدابع ، لاس  رازه  شـش  نتـشاد  اب  سیلبا  هکنیا  تسا . زاین  فیاظو  هب  لمع  تسین و 
يارب مالّسلا  هیلع  مدآ  ترضح  ربارب  رد  ندرواین  دورف  میظعت  رس  ادخ و  تجح  تمظع  لباقم  رد  ندشن  میلست  مرج  هب  تمایق ، ناربمایپ و 

زا يزیچ  رارسا ، اب  ییانشآ  شناد و  ملع ، رد  وا  تسا . هلئسم  نیا  تیمها  زا  یکاح   2، دش هدنکفارس  میجر و  نوعلم ، رفاک ، خیرات ، هشیمه 
نیمه .1 3. دنک یمن  تاشامم  ارادم و  يدـحا  اب  یهلا ، تّجح  شریذـپ  هب  تبـسن  لاعتم  يادـخ  دوش  یم  مولعم  اما  تشادـن ، مک  نارگید 
یقاـب وا  يارب  ار  ههبـش  کـش و  ياـج  رگید  یـسوم  تازجعم  تسا و  قح  رب  یـسوم  تسناد  یم  هکنآ  اـب  يو  داـتفا . نوعرف  يارب  قاـقتا 

هک تسا  نیا  یهلا  ّتنـس  دبای . تیاده  تسناوتن  رگید  وا  هک  دـش  نینچ  دز . یم  زابرـس  ادـخ  تّجح  نیا  شریذـپ  زا  یلو  دوب ، هتـشاذگن 
. دنیبب ار  قیاقح  دناوت  یمن  رگید  درف  نآ  هدش و  هتـشادرب  وا  زا  یهلا  فطل  دنک ، رارف  نآ  هب  لمع  زا  یلو  دـنادب  ار  یبلطم  یـسک  هچنانچ 
زا یهّجوت ، یب  رثا  رد  ات  دزرون  یهاتوک  شیوخ  فیاظو  هب  تبـسن  دـنک و  لمع  دزومآ  یم  هچنآ  ره  هب  هک  تسا  نیا  رظتنم  نز  تلاـسر 

وربور تازاجم  دشا  اب  دـننک  یهاتوک  رما  نیا  رد  هک  یناسک  .3 تاـیآ 71-85 . هروس ص / هب : ك  2.ر . دوشن . اهر  هدـنار و  یهلا  هاگرد 
وت زا  ار  منهج  قح ، هب  دـنگوس  نیعمجا : مهنم  کعبت  نّمم  کنم و  مّنهج  ّنالمال  : » دـیامرف یم  هروس ص  هیآ 85  رد  دنوادخ  دنوش . یم 
هب تبـسن  فیاظو  هب  یهّجوت  یب  رطخ  نیا  هتـشادن  میظعت  میلـست و  ادخ  تجح  لباقم  رد  و   ) دـننک يوریپ  وت  زا  هک  یناسک  زا  و  سیلبا ) )

، قحال مکل  مزّاللا  و  قرام ، مکنع  ۀـبغاّرلاف  تسا « . هدـیدرگ  نییبت  یبوخ  هب  هریبک  هعماج  تاـیز  زا  زارف  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  يدـه  هّمئا 
جراخ ادخ  نید  زا  دشاب ، لیام  نارگید  هب  دنک و  یلیم  یب  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  امش  هب  تبـسن  هک  نآ  قهاز و :... مکّقح  یف  رّـصقملاو 

هک تسا  تسرد  1 ...«. تفردهاوخ و نیب  زا  دنک ، یهاتوک  امش  قح  رد  هک  ره  دوش و  یم  قحلم  امـش  هب  دشاب  امـش  مزالم  هک  ره  تسا و 
ار اهریسم  نیا  زا  کی  ره  جیاتن  راثآ و  ناوارف ، تایآ  رد  نکیلو  تسا  هداد  رارق  راتخم  تلالض  ای  تیاده  باختنا  نایم  ار  ناسنا  دنوادخ 

نادرگ يور  نم  دای  زا  سک  ره  و  یکنض :  هشیعم  هل  ّناف  يرکذ  نع  ضرعا  نمو  : » هفیرـش هیآ  رد  لاثم  روطب  تسا . هدومن  صخـشم  زین 
ار راوشد  هدولآ و  بارطـضا  یگدنز  نینمؤم و  نآ  زا  ار  شیاسآ  تذـل و  میرک ، نآرق  . 2  « تشاد دهاوخ  یگنت  تخـس و  یگدنز  دوش ،

يدهم ترـضح  هلمج  زا  يدـه  هّمئا  تیالو  زا  ضارعا  یهّجوت و  یب  اذـل  تسا . هداد  رارق  یهلا  تیالو  ریـسم  زا  ناگدـننک  ضارعا  يارب 
ياه باذـع  زا  یکی  نآرق  رد  هکنیا  دز . دـهاوخ  مقر  یتخـس  بارطـضا و  اب  هارمه  ار  ناسنا  یگدـنز  فیرـشلا ،  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع 

نآ زا  یکاح  دنا ، هدش  هداد  هدعو  نآ ، زا  ندرب  تذل  هبّیط و  رجش ? زا  لوانت  هب  نانمؤم  هدش و  یفرعم  مّوقز 3  ةرجش  زا  ندروخ  نارفاک ،
ار باذع  درد و  رفک ، هّمئا  تیالو  باختنا  عقاو ، رد  و  تسا . هدومن  باختنا  ار  یهلا  شاداپ  ای  باذـع  دوخ  ایند ، نیا  رد  درف  ره  هک  تسا 
آ ذ ر مجنپ ، هر  امـش  یـسانش ، ام م  هیرـشن ا  «، ادخ تجح  اب  ادخ  نید  یگتـسویپ  ر.ك « :  ) درک مهاوخ  رپ  دنـشاب ،) ناسنا  اب  ایند  نیمه  زا 

يارب رطخ  نیا  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  دومن . دهاوخ  هارمه  . 52 هعقاو / . 3 . 124 هط / هریبک 2 . هعماج  ترایز  انجلا ن ، حیت  افم  . 1 (. 1387
زا یکی  ناونع  هب  ناـنز  رد  هک  تسا  یهلا  ترطف  زا  هتفرگ  تأـشن  لاـیما  هلمج  زا  یبلط ، عونت  یتـسود و  ییاـبیز  تسا . نادـنچ  ود  ناـنز 

، دـندرگ لّمجت  جّربت و  هب  رجنم  دـندرگن و  حیحـص  تیادـه  هچنانچ  لایما  نیا  نکیل  تسا . هدـش  هداد  رارق  یهلا ، لامج  ییابیز و  رهاظم 
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ّنا هک « : دنهد  یم  رادشه  نینچ  هغالبلا ، جهن  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  تیـساسح  نیمه  هطـساو  هب  دوب . دنهاوخ  كانرطخ 
دنزادرپن و شیوخ  سفن  تیبرت  هب  هچنانچ  ناوناب ، اذـل   1  «. تسا ییایند  یگدنز  نتـسارآ  ناشتّمه ، نانز  اینّدلا : ةویحلا  ۀینز  ّنهّمه  ءاسنلا 

هتبلا دنا 2 . هتخاس  هابت  ار  ترخآ  دنزرو ، تلفغ  ادخ  تّجح  لباقم  رد  شیوخ  فیاظو  زا  دـنهد ، رارق  شیوخ  تّمه  هجو  ار  یهاوخ  ایند 
هلمج زا  مالّـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  يونعم  ياـه  ییاـبیز  لاـمج و  هچناـنچ  شیوخ ، یتسود  ییاـبیز  هطـساوب  ناـنز  هکـس ، رگید  يور  رد 

هدومن و سح  دوجو  مامت  اب  رتشیب  ار  یتوکلم  راونا  نیا  تلزنم  ردـق و  دـننک ، كرد  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح 
نیا هدومن و  كرد  ار  ندوب  رظتنم » نز  شزرا «  ییاـبیز و  نتم ، نیا  بطاـخم  هک  اـجنآ  زا  تفاـی . دـنهاوخ  ناـنآ  هب  رت  مکحتـسم  یناـمیا 

ریطخ و سب  یتیعقوم  هک  دنادب  دیاب  دـنک ، یم  هعلاطم  يودـهم ، هعماج  رد  شیوخ  ياه  تلاسر  اب  ییانـشآ  وجتـسج و  دـیما  هب  ار  روطس 
دوخ دسانـشب و  سدقم  دوجو  نآ  ياه  ییابیز  مامت  اب  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامزلا  رـصعلا و  بحاص  رگا  وا  در . ساسح د ا 

كرت هک  دـشاب  هتـشاد  هّجوت  دـیاب  دـنادب 1  شیوـخ  لاـمعا  ماـمت  رب  رظاـن  ار  ناـشیا  دروآ و  رد  ترـضح  نآ  تیبرت  تیـالو و  تـحت  ار 
. تخادـنا دـهاوخ  ناطیـش ، تیالو  هب  یهلا  تیالو  نماد  زازین  ار  وا  دـش ، نیمز  هب  تشهب  زا  مدآ  طوبه  بجوم  هک  هنوگ  نامه  فیاـظو ،

لخادرد يزیچ  دـنزیرب ، نآ  رد  بآ  هچ  ره  دوش ، سکعرب  هنوراو و  هچنانچ  فرظ  کی  هک  هنوگ  ناـمه  . 2 هبطخ 153 . هغالبلا ، جهن  .1
یهلا و فراعم  بسک  فرظ  دـننک ، یهجوت  یب  ادـخ  تّجح  لـباقم  رد  شیوخ  فیاـظو  هب  هچناـنچ  زین  دارفا  دوش ، یمن  عمج  فرظ  نآ 

فرظ نآ  دـنزیرب ، فرظ  نآ  رد  تالامک  هچ  ره  دریگ و  یم  رارق  یهلا  تهج  فـالخرب  هدـش و  سوکعم  ناـنآ ، تاـمعن  زا  يدـنم  هرهب 
ریـسم رد  نتفرگرارق  هلمج  زا  دنوادخ  تامعن  هک  دنادب  دیاب  رظتنم  نز  تشاد . دـهاوخن  ار  تالامک  نآ  يرادـهگن  يروآ و  عمج  ّتیلباق 
نودب تسا و  ییادتبا  ترضح ، نآ  باحصا  ناونع  هب  شقن  يافیا  يارب  شالت  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  تیاده 

نیا رد  ندـنام  یقاب  نکیل  دوش . یم  هداد  وا  هب  قیفوت  نیا  یهلا ، تمحر  لّضفت و  باب  زا  دـشاب  هتـشاد  نآ  يارب  یفاـک  تقاـیل  درف ، هکنیا 
ياراد دارفا  هب  تبـسن  یهلا  تایانع  اما  تسا  زاب  هبوت  هار  هچرگ   2. تسا فیاظو  هب  ندرکن  یهّجوت  یب  نارفک و  مدع  هب  طورشم  ریـسم ،

هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  یّتح  دنوادخ ، هکنیا  زا  دنک . دوخ  هجوتم  ار  بولق  هشیمه  دنک و  وفع  هشیمه  هک  تسین  هنوگنیاو  تسا  زرم  دـح و 
حیحص ریسم  فالخ  رد  يورب و  ههاریب  هب  هچنانچ  هک  دنک  یم  دیدهت  تدش  هب  ار  تسا ، ناگدنب  تاقولخم و  فرشا  هک  ملـسو  هلاو  هیلع 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  .1 3 دوش . یم  نشور  حوضو  هب  اـم  فیلکت  مریگ ، یم  سپ  زاـب  ار  ما  هداد  وت  هب  هچنآ  ره  يرادرب ، ماـگ 

ام دنام . یمن  یفخم  هدیشوپ و  ام  رب  امش  عاضوا  زا  يزیچ  چیهو  میهاگآ  امـش  لاوحا  رابخا و  رب  ام  دیفم « : خیـش  هب  يا  همان  رد  فیرـشلا 
اه يراوشد  اه و  تبیصم  دوب ، نیا  زج  رگا  هک  میا  هدربن  رطاخ  زا  ار  امش  دای  میدرکن و  لامها  یهاتوک و  امش  یتسرپرس  یگدیـسر و  رد 
اَم ُرِّیَُغی  َهّللا ال  َّنِا  .» 2 ص 596 .) ج2 ، حاجتحالا ، ، یلع نبدمحا  یسربط ، «. ) دندرک یم  نک  هشیر  ار  امش  نانمشد  دمآ و  یم  ورف  امـش  رب 

3.ر. (. 11 دعر / « ) دنهد رییغت  ار  دوخ  عضواهنآ  ات  دهد  یمن  رییغت  ار  یموق  تشونرـس  دـنوادخ  دـیدرت  یب  ْمِهِـسُفنِاب : اَم  ْاوُرِّیَُغی  یَّتَح  ٍمْوَِقب 
.86 ءارسا / ك :

بلاطم هصالخ 

مادقا هنوگ  ره  هک  دش  نایب  تشاد ، صاصتخا  رظتنم  نز  يوس  زا  فیاظو  هب  تبسن  لمع  تخانش و  یـسانش  ترورـض  هب  هک  مود  هلپ  رد 
اه و يراوشد  هکدش  نایب  سپـس  دوب . دهاوخ  هجیتن  یب  یمادقا  ینورد ، مزال  ياه  شزیگنا  داجیا  نودب  يودهم ، هعماج  رد  روضح  يارب 

ءهراشا دروم  هک  نامزلارخآرد  نانز  تیعـضو  زا  هچنآ  زین  رـصاعم و  نارود  رد  نز  راب  فسا  تیعـضو  نامزلارخآ و  نارود  ياـه  یتخس 
ملاس نوصم و  ياـه  هار  تخانـش  تمـس  هب  تکرح  شزیخ و  يارب  رظتنم  نز  رد  هزیگنا  داـجیا  لـماع  نیرتهب  تسا ، هتفرگ  رارق  تاـیاور 

حیرـشت زا  سپ  دـش و  هتفگ  نخـس  شخب  تاجن  اهنت  نیرتهب و  ناونع  هب  ادـخ » یلو  زا «  همادا  رد  تسا . كانلوه  تیعـضو  نیازا  ندـنام 
ترورـض هب  هراشا  نمـض  زین  همتاخ  رد  دش . نایب  یتاکن  نانآ ، تیالو  هب  یـسأت  تاکرب  راثآزا و  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هاگیاج  ماقم و 
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قرع ردقنآ  رتشیب : هعلاطم  تهج  عبانم  تفرگ . رارق  یسررب  دروم  فیاظو ، هب  یهّجوت  یب  راثآ  تارظخ و  نانآ ، تاراظتنا  هب  ییوگخساپ 
، دـندرک یم  سامتلا  رتشیب  وا  هب  اهاپ  هچره  دنتـشادن . ناوت  رگید  شی  اهاپ  دـنتخادنا . بآ  زا  رپ  ضوح  کی  رد  ونوا  راگنا  هک  دوب  هدرک 

راگنا دـندوب  هدـیدن  دوخ  هب  تحارتسا  گنر  اهاپ  تشذـگ و  یم  اه  تعاس  هن ! طـقف  دوب ...  هن  باوج  داد . یم  ناـشن  يرتشیب  یتخـسرس 
درک اهاپ  هبور  دنک . راتفر  اهنآ ، لد  هب  هدش  هک  مه  رابکی  هک  دنتـشادن  راظتنا  دندش . هدز  قوذ  شیاهاپ  داتـسیا .. دوب  هدمآ  محر  هب  شلد 

. داد همادا  دوخ  تکرح  هب  ناود  ناود  دسر  یم  ارف  مه  امش  تحارتسا  نامز  دیشاب  رظتنم  دیا . هتـسخ  مناد  یم  نم ! هتـسخ  ياهاپ  تفگو :
قوشعم يوس  هب  ناود  ناود  مه ،  تداهـش  هظحل  رد  یتح  هک  دوب  نیا  نارمچ  تقایل  رخآ  راـجفنا ... بیهم  يادـص  ناـهگان  دـیود ... یم 
هداوناخ نانز و  روما  زکرم  تّمه  هب  یلدـب ، درم  هچباتک  . 1 دنتفای . میعن  ناوضر  راوج  رد  تحارتسا  لاجم  نونکا  وا . هتـسخ  ياهاپ  دودب .

خیـش نیدلا ، لامک  . 4 یـسانش . هعیـش  ناهج  عمجم  همان  هژیو  یـسانش ، ماما  هماـنهام  . 3 تنرگ . ینوـت  ندوـب ، نز  . 2 يروهمج . تساـیر 
. سومد یل  یسنان  دزاس ، یم  دازآ  ار  اهنآ  هک  یقیاقح  دننک و  یم  رواب  نانز  هک  ییاه  غورد  . 5 قودص .

یسانش هفیظو  موس : هلپ 

رظتنم نز  تکرح  لحارم  تخانش  لوا : مادقا 

نید دوب ن  یمتسیس  تّیعماج و  هب  هّجوت  لوا : ماگ 

نید شخب  رد  دراد . دوجو  لماک  یگنهامه  نآ ، يازجا  مامت  نایم  هک  تسا  هچراپکی  متـسیس  ماظن و  کی  مالـسا ، نید  هک  میدـقتعم  اـم 
ناـیدا ریاـس  هب  تبـسن  نآ  يرترب  زاـیتما و  بجوم  مالـسا ، ندوـب  رگن  هبناـج  همه  تیعماـج و  هنوـگچ  هک  داد  میهاوـخ  حیـضوت  یـسانش 

لئاق شزرا  یبلق  لامعا  قالخا و  يارب  تسا ، هداد  اهب  فیلاکت  قوقح و  هب  هک  نازیم  ناـمه  هب  رترب ، نیئآ  نیا  تسا . هدـیدرگ  بهاذـمو 
هب ًافرص  ندش  یعقاو  ناملـسم  اذل  تسادنمـشزرا و .... زین  عامتجا  هداوناخ و  تسا ، شزرا  ّتیمها و  ياراد  درف ، هک  ردقنامه  تسا . هدش 

. تسا نوگانوگ  بناوج  داعبا و  ياراد  ناملسم ، کی  فیاظو  هکلب  تسین ؛ بلق  رد  داقتعا  ای  راتفگ 

رظتنم نز  يور  شیپ  فلتخم  لحارم  تخانش  مود : ماگ 

تـسیاب یم  دهد ، ماجنا  یتسرد  هب  ار  شیوخ  فیاظو  دنک و  ایهم  يودهم  هعماج  رد  روضح  يارب  ار  دوخ  دـهاوخ  یم  هک  یناملـسم  نز 
، ادخ تخانش  : 2-1 تسا : هلحرم  ود  ياراد  هک  تخانـش  . 2 شیوخ ؛ رد  مزال  ياه  شزیگنا  داـجیا  . 1 در : ذگ ا  رـس  تشپ  ار  ریز  لحارم 

هتخانـش هچنآ  هب  نامیا  داقتعا و  . 3 ینید ؛ ياـه  هرازگ  زا  کـی  ره  شزرا  ّتیمها و  نازیم  تخانـش  : 2-2 نمـشد ؛ نید و  ناسنا ، یتسه ،
قوش ناسنا  هب  هک  هچنآ  دشاب . یم  شزرا  رثا و  دقاف  هزیگنا ، نودب  لمع  داقتعا و  تخانش ، نامیا ؛ داقتعا و  قباطم  راتفر  لمع و  . 4 تسا ؛

نیدـنچ نآ  رثا  میا ، هداد  ماجنا  يوق  هزیگنا  اب  ار  يراک  هچنانچ  هک  میا  هدومن  ناـحتما  اـم  همه  تسوا . ياـه  شزیگنا  دـشخب ، یم  ورین  و 
مزال ياه  شزیگنا  رظتنم ، نز  هک  تسا  نیا  لوا  ماگ  اذل  میا . هدرک  مامتهااهنآ  هب  فیلکت  يراچان و  رـس  زا  هک  تسا  هدوب  ییاهراک  ربارب 

دنوادخ زا  یحیحـص  تخانـش  تسیاب  یم  رظتنم  نز  مود ، ماگ  رد  دـنک . داجیا  دوخ  رد  ار  يودـهم  هعماج  تمـس  هب  نتـشادرب  زیخ  يارب 
دنوادخ هک  ار  یهاگیاج  دبای و  یهاگآ  تفرعم و  زین  شیوخ  نتشیوخ  هب  تبسن  تسیاب  یم  دسانـشب . یتسرد  هب  ار  ملاع  یتسه و  هتفای و 

يارب لاعتم  دنوادخ  يوس  زا  هک  ناسنا  یناگدنز  لمع  همانرب  نید و  دهد . رارق  شواک  دروم  تسا ، هداد  رارق  تقلخ  ملاع  رد  ناسنا  يارب 
نآ تخانش  هب  دنمزاین  رظتنم ، نز  هک  تسا  يروما  رگید  زا  دننک ، یم  یشارت  عنام  يو  هار  رس  رب  هک  ینانمـشد  زین  تسا و  هدش  میظنت  وا 

شزرا هتخانش و  زین  ار  تقلخ  ملاع  يازجا  نایم  هطبار  تبـسن و  تسیاب  یم  هکلب  هدوبن  یفاکاهنآ  زا  کی  ره  تخانـش  فرـص  هتبلا  تسا .
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هلحرم هچنانچ  دهد . رارق  هجوت  دروم  زین  ار  ینید  ياه  هرازگ  زا  کی  ره  هب  داقتعا  زا  یـشان  راثآ  يرگید و  اب  تبـسن  رد  اهنآ  زا  کی  ره 
فیلکت عفر  لابند  هب  ًافرص  دبای و  یم  تادابع  ماجنا  هب  تبـسن  نادنچ  دص  قوش  ناسنا  دریگ ، ماجنا  یتسرد  هب  هاگیاج  شزرا و  تخانش 

. دیآ یم  مزال  تسا ، هتخانش  هچ  نآ  هب  نامیا  دافتعا و  حیحص ، تخانش  بسک  زا  سپ  دور . یمن  تادابع  غارس  هب  یهلا ، باذع  زا  رارف  و 
صقان و تروصب  ار  دوخ  فیلاکت  لایعا و  دـسرن ، دراد ، تخانـش  یهاگآ و  نآ ، هب  تبـسن  هک  هچنآ  هب  نیقی  داقتعا و  هلحرم  هب  ات  ناسنا 

هتبلا دیامن . یم  لمع  تسا ، هدرک  ادیی  داقتعا  نامیا و  نادب  تسا و  هتخانـش  هچنآ  هب  ناسنا  ییاهن ، ماگرد  داد . دـهاوخ  ماجنا  دـمآراکان ،
شیوخ فیلاکت  هب  اهنآ  لوصح  نامز  ات  سپ  ما ، هتفاین  یفاک  تخانـش  نیقی  اـی  هزیگنا  نم  نوچ  دـیوگب  يدرف  هک  تسین  اـنعم  نادـب  نیا 

، شیوخ نامیا  هجرد  ياقترا  روظنم  هب  دـهد و  ماـجنا  یهلا  باذـع  عفر  يارب  ار  یعرـش  فیلاـکت  تسیاـب  یم  يو  هکلب  منک . یمن  لـمع 
رد مزال  ياه  شزیگنا  لّوا ، زادـنا  مشچ  رد  هک  تسا  نیا  رب  باـتک  نیارد  اـم  شـالت  دـیامن . يّدـج  شـالت  زین  اـه  هبنج  ریاـس  هب  تبـسن 

ددرگ و انـشآ  یعامتجا  یگداوناخ و  يدرف ، هصرع  رد  شیوخ  یتخانـش  ياه  تلاسر  اب  يو  مّود ، زادـنا  مشچ  رد  دوش و  داجیا  بطاخم 
. دـیامن لمع  نآ ، قباطم  دسانـشب و  ار  شیوخ  يراتفر  ياه  هصخاش  موس ، زادـنا  مشچ  رد  تسا ، هتخانـش  هچنآ  هب  نامیا  داقتعازا و  سپ 
هک شخب  نیا  یشزیگنا  هتکن  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  زا  تبرغ  عفر  ترورـض  يدنم و  هفیظو  هب  هّجوت  مود : مادقا 
هب هّجوت  هک  تسا  نیا  دـشاب ، یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  لباقمرد  نانز  يدـنم  هفیظو  هب  نداد  هّجوت  راد  هدـهع 

یتسرپرـس تیالو و  زا  يدنم  هرهب  بلاط  هک  ینز  ًاعطق  تفرگ . دـهاوخ  ار  فیاظو  هب  یهّجوت  یب  تلفغ و  هنوگره  يولج  تاکن ، یخرب 
نآ هب  تبـسن  شیوـخ  يدـنم  هفیظو  ترـضح و  نارجه  تبرغ و  زا  دـناوت  یمن  تسا  فیرـشلا  هـجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح 

. دشاب هّجوت  یب  لاح  نیا  اب  دونشب و  ترضح ،

يدهم ترضح  زا  تبرغ  عفر  ترورض  يدنم و  هفیظو  هب  هجوت  مود : مادقا 

مالّسلا اهیلع  همطاف  فسوی  بارطضا  تبرغ و  كرد  لوا : ماگ 

هب هاگ  هک  دراد  یناوارف  ياه  يراتفرگ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  زا  هچنآ 
محر هطـساو  هب  یهلا و  نذا  اـب  هک  تسا  نآ  هطـساو  هب  تسا  هدـش  جرف »  هب «  ریبـعت  ترـضح ، ماـیق  زا  هـکنیا  تـلع   1. دسر یم  رارطضا 
تسا نآ  زا  یکاح   2  « جرفلا لیجعت  اعّدلاو  رثکا  نوچ «  مه  يریباعت  دوش . یم  يراتفرگ  عفر  ناشیا  زا  ترـضح  نآ  رارطـضا  هب  دنوادخ 

تالکشم و تدش  هک  یسک  ینعی   . تسا رطضملا »  » ترضح باقلا  زا  یکی  تهج  نیمه  هب   . جنر و 1 رد  مالّسلا  اهیلع  همطاف  فسوی  هک 
هب ترـضح  ياه  يراتفرگ  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  تسا  هدنامن  یقاب  وا  يارب  يا  هراچ  رگید  هک  تسا  هدیـسر  يدـح  هب  اه  يراتفرگ 

هفیرش هیآ  دتسیا و  یم  زامن  هب  میها ، ربا  ماقم  تشپ  هتفر و  مارحلادجسم  هب  لاح  نآ  رد  هداتفا و  رارطـضا  لاح  هب  ناشیا  هک  دسریم  يدح 
.2 ص 48 .) ج 51 ، اونالار ر ، احب  . ) دـناوخ یم  ار  ( 62/ لمن  « ) ضرالا ءافلخ  مکلعجی  ءوّسلا و  فشکیو  هاـعد  اذا  ّرطـضملا  بیجی  نّما  » 

يارب لاعتم  دنوادخ  زا  مدرم  ياعد  تساوخرد و  نازیم  هب  یگتـسب  اه ، يراوشد  نیا  عفر  تسا و  يراتفرگ  ص 92 . ج 52 ، اونالاراحب ر ،
رفن زونه 313  اه ، نرق  زا  سپ  هک  تسا  نانچ  نآ  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لجعرـصع  ماـما  تبرغ  تدـش  دراد . اـه  يراـتفرگ  نیا  عفر 
هدرک تداع  دوخ  نایم  رد  ناشیا  روضح  مدع  هب  مدرم ، دننک و  اّیهم  سّدـقم  دوجو  نآ  زا  تبرغ  عفر  يرای و  يارب  ار  دوخ  دـنا  هتـسناوتن 

وا ندناسر  تداهش  هب  رد  دنسانشب ، ار  وا  نانمشد  هچنانچ  ودشاب  هتشاد  يداع  یگدنز  هعماج  نایم  رد  دناوت  یمن  یّتح  ترضح ، نآ  دنا .
، تیـصعم زا  یـشان  مغ  اه ، يراتفرگ  نیا  زا  یمظعا  شخب  هک  تساجنیا  همه  زا  رت  خلت  درک . دنهاوخن  گنرد  شرهاط ، دادـجا  نوچمه 

دنزرف مغ  زا  هظحل  کی  دـناوت  یمن  هک  يردام  ناسب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  ماـما  تسا . نایعیـش  ياـه  يراوشد  جـنر و  هاـنگ و 
یم ماما  تیـصخش  فیـصوت  رد  مالّـسلا ،  هیلع  اضر  ماما  دزوس . یم  عمـش  نوچ  نایعیـش  تالکـشم  هودنا  رد  دشاب ، غراف  دوخ  لاسدرخ 
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دنزرف هب  هک  تسا  يردام  و  ردام ، ردپ و  کی  زا  ینت  تسا  يردارب  تسا ، زوسلد  يردپ  تسا ، ارادـم  لها  قیفر و  یـسینا  ماما ، : » دـیامرف
بلق تالکـشم ، واه  يراتفرگ  رد  اه  نیمزرـس  راصعا و  مامترد  نایعیـش  راـب  ّتقر  ياـه  هبـال  زجع و  . 1« دـنک یم  ّتبحم  دوخ  لاسدرخ 
ناـج مسج و  اـسب  هچ  هدـید ، مخز  حور  بلق و  نـیا  دـیازفا . یم  هدرزآ  لد  نـیا  ياـه  مـخز  رب  یمخز  دـنازوس و  یم  ار  ناـشیا  سّدـقم 

رد ار  نایعیـش  نارای و  هب  تبـسن  موصعم  ماما  یناـبرهم  تفوطع و  نیا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دـنک . درد  شجنر و  راـچد  ار  ترـضح 
، دوش یمن  رامیب  ینمؤم  چیه  هلیمر ، يا  دـنکیم « : فیـصوت  نینچ  دوب ، هدـش  يرامیب  راچد  هک  شیوخ  نارای  زا  یکی  هب  باطخ  یتالمج 
، هلیمر يا  میوش .... یم  نیگمغ  وا  مغ  رد  مه  ام  هکنیا  رگم  دوش  یمن  نیگمغ  و  میوش ، یم  رامیب  وا  يراـمیب  رطاـخ  هب  مه  اـم  هکنیا  رگم 
، يدـنق هب : ك  ر . . 2 ص 200 . ج 1 ، یفاـکلا ، بوقعی ، نبدـمحم  ینیلک ، . 1 . 2  « تسین ناـهنپ  اـم  نیمز  برغ  قرـش و  رد  ینمؤم  چـیه 

ص 22. مینک ،... ير  ای  ار  دییایب ا و  يدهم ،

ادخ نید  يرای  ترصن و  رد  يدنم  هفیظو  مو : ماگ د 

دنبای قیفوت  هک  ناـنآ   1. دـنزادرپب ادـخ » یلو  يرای «  ترـصن و  هب  زین  نانآ  هک  دوش  یم  دارفا  لاح  لـماش  یناـمز  یهلا ، يراـی  ترـصن و 
هلاو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دش . دنهاوخ  رادروخرب  ییالاو  ماقم  هاگیاج و  زا  دنشاب ، ادخ  یلو  یتسرپرس  وترپ  رد  ادخ  نید  رازگتمدخ 

هک دوخ  ناتـسود  زا  کی  چیه  هب  لجوّزع ، يادخ  : » دیامرف یم  مالّـسلا  مهیلع  يده  همئا  ناگدـننک  ترـصن  تلزنم  صوصخ  رد  ملـسو ،
ینعی  ) یلعا قـیفر  رد  ار  وا  هک  نیا  رگم  دـنکفا  یمن  رظن  دزادـنا ، تـمحز  هـب  شماـما  يارب  یهاوـخ  ریخ  تعاـطا و  رد  ار  شیوـخ  ناـج 

« ادـخ یلو  ترـصن  نومزآ «  هب  رـشب  دارفا  همه  . 2« دـهد ياج  ام  رانک  رد  تشهب ) رد  ناـحلاص  ادهـش و  ناقیّدـص و  ناربماـیپ و  هاـگیاج 
هب ندیـسر  هک  هنوگ  نامه   3. دریگ یمن  رارق  ادـخ  نید  نارای  هرمز  رد  یـسک  ّتبحم ، یتسود و  ياـعّدا  فرـص  هب  دـنوش و  یم  ناـحتما 

یلاعت هللا  لجع  يدـهم  ماما  شزرا  رپ  جـنگ  هب  یبایتسد  درذـگ ، یم  يویند  ياهالب  اه و  نومزآ  مخو  چـیپ  رپ  هار  زا  یتشهب  ياـه  تمعن 
هک تسا  هدرک  هدارا  دـنوادخ  هک  اـجنآ  زا  تـسا . هـتفهن  یلمع ، ناوارف  تاـشیامزآ  رد  زین  وا  یهارمه  يراـی و  قـیفوت  فیرـشلا و  هـجرف 

تاشیامزآ زا  ار  نامزلارخآ  صوصخ  هب  ایند و  دـیامن ، کیکفت  نوگانوگ  ياه  نومزآ  هلیـسو  هب  ار  نیغورد  نایعّدـم  زا  نیتسار  نینمؤم 
ثداوح اب  ییورایور  یگنوگچ  ربص و  کحم  هب  ار  نانمؤم  ناـمیا  راـیع  اـه ، نومزآ  نیا  ترارح  رپ  ءهتوب  رد  هتخاـس و  زیربل  نوگاـنوگ 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجعرصع  ماما  نوچ  یجنگ  نداد  رارق  اب  وس  کی  زا  اذل  دجنس . یم  ادخ ، یلو  ترصن  يرای و  هوحن  راگزور و 
يا مکمادقا : تبّثی  مکرصنی و  هللا  اورـصنت  نا  اونما  نیذلا  اهیا  ای  زاب 1 . تمعن  رپ  جـنگ  نیا  زا  يدـنم  هرهب  يوس  هب  ار  هار  مدرم ، نایم  رد 

« دومن دهاوخ  راوتسا  زین  ار  ناتیاه  ماگ  درک و  دهاوخ  يرای  ار  امش  زین  دنوادخ  دینک ، يرای  ار  دنوادخ  رگا  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک 
نامیا دنتفگ  نابز  هب  هک  دح  نیمه  هب  دـنا  هدرک  نامگ  مدرم  ایآ  . » 3 ص 403 . ج 1 ، یف ، اکلا  ، بوقعی نب  دمحم  ینیلک ، . 2 (. 7/ دمحم )

، ناوارف ياهالب  اـه و  جـنر  نداد  رارق  اـب  رگید  يوس  زا  هدومن و  (. 2/ توبکنع ( ؟! ... دـش دـنهاوخن  ناحتما  راچد  تسا و  یفاک  میدروآ ،
ماـما ّتبحم  دوخ ، لد  رد  نایعیـش  مومع   1. دـیامزآ یم  ار  یعقاو  ناقاتـشم  يروبـص  هدرک و  هاتوک  نآ  هب  ندیـسر  زا  ار  نامرحمان  تسد 
دنناد یمن  دارفا  زا  يرایسب  دنرادن . ار  ترضح  يرای  ترـصن و  قیفوت  نانآ  رثکا  نکیل  دنرازیب  مه  ناشیا  نانمـشد  زا  دنراد و  ار  ناشنامز 
ماما هدـنهد  يرای  رـصان و  ّتبحم ، رب  هوالع  یعقاو  هعیـش  دراد و  دوجو  ترـصن »  ماقم   » مان هب  يرگید  هبترم  ّتبحم »  ماقم   » زا رتـالاب  هک 
ماما نآ  بلق  دوخ ، یصاعم  ناهانگ و  اب  رگید  تسا ، هدیسر  ترـصن  ماقم  هب  هک  یـسک   2. دشاب یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجعرـصع 

ۀمحردیفم خیـش  دوخ - نیتسار  نارای  زا  یکی  هب  دوخ  همان  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  درازآ . یمن  ار  نابرهم  فوئر و 
نآ دسر و  یم  ام  هب  ناشیا  زا  هک  تسا  يدنسپ  ان  ياهراک  دراد ، یم  هدیشوپ  نامنایعیش ) نانآ ( زا  ار  ام  هک  يزیچ  اهنت  دیامرف « : یم  هللا -
احب . 3 ص 51 . ناـمه ، . 2 ص 35 . ...، مینک يرای  ار  وادـییایب  يدـهم ، يدـنق ، .1 . 3« دور یمن  راـظتنا  ناـنآ  زا  تسیندـنیاشوخ و  اـهراک 

ص 177. ج 53 ، راونالار ، 
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فیلاکت اه و  تیلوئسم  هب  لمع  موس : ماگ 

، فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  تّجح  ترـضح  يرای  لباقم  رد  ام  هک  میروایب  ناـمیا  یناـبز  ياـه  هغلغل  زا  رتارف  بلطم  نیا  هب  دـیاب  اـم 
ياه هم  انرب  یقاچ ، ياه  بیـسآ  زا  یتمالـس  ظفح  مادنا و  يابیز  يارب  ام  زا  يرایـسب  هک  هنوگ  نامه  شاک  يا  میتسه . لوئـسم  فّلکم و 

يرادقم مینک  یم  لابند  ناوارف  هقالع  هزیگنا و  اب  هارمه  ریذپان و  یگتسخ  يا  هیحور  اب  ار  ییادغ  ياه  میژر  راوشد  رایـسب  اسرف و  تقاط 
شالت فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ینعی  ناج  مسج و  بیبط  لباقم  رد  شیوخ  فیاظو  اه و  تیلوئسم  هب  لمع  رد  زین 

یم كرد  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجعرـصع  ماما  يراـی  تمعن  زا  يدـنم  هرهب  ینیریـش  توـالح و  شاـک  يا  میدرک . یم  وپاـکت  و 
دنمدرد و نایعیش  يرای  اب  شاک  يا  میزاس . دنم  هرهب  عّلطم و  دنمشزرا  جنگ  نیا  زا  زین  ار  نارگید  هک  میتسناد  یم  دوخ  فیلکت  میدرک و 

تابجوم میدش و  یم  میهـس  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجعرـصع  ماما  ياه  جنر  نیکـست  رد  نانآ ، يراتفرگ  عفر  ترـضح و  نآ  روجنر 
... شاک يا  و  میدروآ . یم  مهارف  ار  يراکتسردو  قداص  نارای  نینچ  نتشاد  زا  ترضح  نآ  راختفا  تّزع و 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجعرصع  ماما  قارف  رد  ییابیکش  ان  یگنتلد و  مراهچ : ماگ 

دشاب و ترضح  رایتخا  رد  یسک  بلق  تسا  نکمم  هنوگچ  دنا . هدرکن  تداع  ناشیا  قارف  هب  دنـشاب و  یم  ناشیا  گنتلد  ترـضح ، نارای 
، دراد ماما  هب  رـشب  هک  یجایتحا  زاین و  همه  نیا  اب  تخادـنا ! ؟ ییادـج  مسج  بلق و  ناـیم  ناوت  یم  رگم  دـشاب . هدرک  تداـع  وا  تبیغ  هب 

زیزع نآ  قارف  گنتلد  هک  دنـشاب  هتـشاد  یتخـس  بلق  نانچ  دـهدن و  ناکت  ار  دارفا  زا  یخرب  بلق  گرزب ، ءالخ  نیا  تسا  نکمم  هنوگچ 
هچ شیوخ  بلق  رد  هک  دـنیبب  هک  تسا  نیا  نومزآ  نیرتـهب  دراد ، سّدـقم  دوـجو  نآ  هب  یبـلق  ّتبحم  ياـعدا  یـسک  رگا  دـنوشن . نارود 

. تسا نیگهودنا  نوزحم و  ناشیا  قارف  مغ  زا  رادقم 

فده موس : مادقا 

يراذگ فده  لوا : ماگ 

یم هک  دیا  هدینـش  ًالامتحا  مینک . تکرح  نآ  تمـس  هب  دوش و  داجیا  ام  رد  فیاظو  هب  لمع  هزیگنا  هک  تسا  نیا  دش  نایب  هچنآ  زا  فده 
هبرجت و اب  دارفا  هیـصوت  ینار  لیبموتا  تاقباسم  رد  ًـالثم  دـنک .» یم  رکف  نآ  هب  هک  دور  یم  ییاـهزیچ  ناـمه  تمـس  هب  ناـسنا  دـنیوگ « :

یصخش تایبرجت  درک . دیهاوخ  فداصت  هاگآدوخان  دینک ، رکف  ور  شیپ  عناوم  فداصت و  هب  رگا  تعرس ، نیح  رد  هک  تسا  نیا  نایبرم 
یمن هک  ییاجنآ  هب  هن  دنکرکف و  دسرب  نآ  هب  دـهاوخ  یم  هک  هچنآ  هب  تسیاب  یم  ناسنا  اذـل  تسا . یبلطم  نینچ  دـیؤم  زین  ام  زا  کی  ره 

يریسم هچ  رد  میا  هتفرگ  میمصت  نآ  ساسا  رب  میهاوخ و  یم  هچ  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  تارضح  زا  ام  هکنیا  هتبلا  دسرب . نآ  هب  دهاوخ 
همدقم مینک . یـسأت  نانآ  تالامک  هب  میهاوخ  یم  ردقچ  میناد و  یم  دـح  هچ  رد  ار  نانآ  هاگیاج  هک  دراد  نیا  هب  یگتـسب  مینک ، تکرح 

هب ار  يودهم  هعماج  رد  تیمها  شقن و  ياراد  رظتنم و  نز  کی  ياه  صخاش  میهاوخ  یم  رگا  اذل  تسا . قوشعم  تخانـش  ندـش ، قشاع 
بـسک لابند  هب  نآ ، تخانـش  نازیم  هب  هتفای و  تسد  يودـهم  لآ  هدـیا  هوسا و  نز  کی  زا  یفاک  تخانـش  هب  تسیاـب  یم  میروآ ، تسد 

هللا لجع  يدهم  ترـضح  هکنیا  تسین . مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  تهابـش  بسک  ریـسم  زج  يزیچ  ریـسم ، نیا  هک  ارچ  میـشاب . تالامک 
( مالّـسلا اهیلع  همطاف  ترـضح   ) ادخ لوسر  رتخد  رد  نم  يارب  ۀنـسح : ةوسا  یل  هّللا  لوسر  ۀـنبا  یف  دـنیامرف « : یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت 
هشیدنا و مامت  دنک و  رکف  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تلزنم  هاگیاج و  هب  دـیاب  رظتنم ، نز  هک  دراد  نآ  زا  ناشن  تسا 1 .» وکین  يوگلا 

. دنک ترضح  نآ  تالامک  تمس  هب  تکرح  رد  زکرمتم  ار  شیوخ  تّمه 
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لمع ققحت  يارب  مزال  لحارم  تیاعر  مود : ماگ 

ياراد 3 تیبرت  هک  مینادب  دـیاب  مینک . یمن  تیاعر  ار  مزال  نیناوق  طباوض و  ریـسم ، نیا  رد  تکرح  يارب  ام  هک  تسا  نیا  یلـصا  لکـشم 
هّجوت مینک و  یم  زاغآ  راتفر  حالصا  هلحرم  زا  تاقوا  رثکا  رد  ام  هنافّسأتم  راتفر  حالصا  شور 3. حالص  شنیب 2.ا  حالصا  .1 تسا : هلحرم 

تنس دشاب . یم  میا  هدرک  باختنا  اه  شنیب  نآ  اب  بسانتم  هک  ییاه  شور  زین  ام و  ياه  تخانش  اه و  شنیب  زا  یـشان  ام  راتفر  هک  میرادن 
نیمز کی  رد  دراد . یگتـسب  تامّدـقم  ماجنا  تیفیک  هب  بوغرم ، هرمث  هویم و  کـی  ندروآ  تسد  هب  هک  تسا  نیمه  زین  تعیبط  رد  یهلا 
هلیسو هب  نیمز  شرورپ  ّتیوقت و  هب  بآ ، نداد  رایـش و  ندنک  اب  سپـس  تخیر و  رود  ار  كاشاخ  اه و  لاغـشآ  تسیاب  یم  ادتبا  یعارز ،

هتـشادرب هتوب  ای  تخرد  کی  تشاک  هار  رـس  زا  عناوم  لحارم ، نیا  ماجنا  اب  هزات  دوش . هدامآ  رذـب  ندیـشاپ  يارب  طیارـش  ات  تخادرپ  دوک 
ص 180. ج 53 ، اونالاراحب ر ،  1 2. دیامن یط  ار  لوصحم  هب  لیدبت  دوخ و  دشر  لحارم  هک  دـبای  یم  ار  اضتقا  نیا  رذـب ، هناد  دوش و  یم 
ار عناوم  تسیاب  یم  ادـتبا  دوش ، هدامآ  نامیا  ماقم  تهج  رد  درف  هکنآ  يارب  دوش . یم  هتفگ  هیلهت  هیلخت و  لحارم ، نیا  هب  حالطـصا  رد  .2

فرظ دید  دـیاب  یـضتقم ، داجیا  عنام و  عفر  زا  دـعب  دـنک  اّیهم  ار  نامیا  بسک  ياضتقم  هیلهت ، هلحرم  رد  هدومن و  عفترم  هیلخت  هلحرم  رد 
رت بسانم  نآ ،  هیلخت  یعارز و  نیمز  نازیم  ره  هب  میشاب . هتـشاد  لوصحم  راظتنا  تبـسن  نامه  هب  ات  تسا  ردقچ  شا  هزادنا  درف ، يدوجو 

. دوش یم  لصاح  يرت  بوغرم  لوصحم  دریگ ، تروص 

دنلب ياه  ماگ  نتشادرب  يارب  مزال  سفن  هب  دامتعا  داجیا  موزل  موس : ماگ 

رظن رد  دنمـشزرا  ياهرایعم  یلاع و  فادها  تسیاب  یم  نید ، نیداینب  گرزب و  تارییغت  ندـمآ  دوجو  هب  يارب  هک  دـنادب  دـیاب  رظتنم  نز 
رگید زا  زین  تیوه  ساـسحا  سفن و  هب  داـمتعا  هلـصوح ، دنـشاب . هدـننکراودیما  شخبورین و  طاـشن ، اـب  تسیاـب  یم  اـهوگلا  دوش . هتفرگ 

. ددرگ یمن  لیلذ  راـخ و  دوش و  یمن  ریقح  دـشورف ، یمن  نازرا  ار  دوخ  رگید  دـش ، گرزب  تفاـی و  سفن  تّزع  رگا  وا  تسا . تاـموزلم 
هب تهابـش  نازیم  شیازفا  ندش و  دنوادخ  تیانع  قیال  هک  دنادب  دیاب  يو  تسا . تیرـشب  ملاع  رگتیاده  باکر  رد  تمدخ  قیفوتوا  ياهب 

، دـنیب یم  گرزب  ار  دوخ  هک  یـسک   2. تسا شیوخ  نتـشیوخ  ندـید  گرزب  ندـش و  گرزب  نازیم  هب  طونم  مالّـسلا ،  مهیلع  تیب  لـها 
وا رد  ناطیـش  تیالو  هانگ و  زا  يرود  هکلم  اذـل  ددرگ و  یم  رتشیب  شـسفن  تمارک  هجیتن ، رد  دـبای و  یم  شیازفا  وا  رد  سفن  هب  داـمتعا 

ار یلاعتم  ياه  حور  ياراد  گرزب و  ياه  ناسنا  اـب  ینیـشنمهو  یتسود  زین  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  دوش . یم  داـجیا 
يدوجو فرظ  هچره  اذل  دنراذگ . یم  قرف  ماوع ، دارفا  اهنآ و  نایم  دنهد و  یم  رارق  هّجوت  دروم  رتشیب  ار  دارفا  هنوگ  نیا  دنراد و  تسود 

زا یخرب  دراد . دوجو  بآ  ناوارف  ياـهرهن  زین ، تعیبط  رد  ددرگ . یم  اـم  لاـح  لـماش  يرتشیب  تاـیانع  دـشاب ، رت  گرزب  رت و  عیـسو  اـم ،
ایرد هب - قحلم  یخرب  دنسر ؛ یم  ایرد  یکیدزن  هب  یخرب  دنوش ؟ یم  کشخ  ایرد ، زا  رایسب  هلصاف  اب  ایرد ، تمس  هب  تکرح  ریسم  رداهنآ 

زین ناسنا  دـنور . یم  شیپ  نآ ، زا  یقمع  ات  هتفاکـش و  ار  ایرد  ياه  بآ  هدـش ، ایرد  دراو  ناشورخ  تروص  هب  رگید  یخرب  و  دـنوش ؛ یم 
. تسا تکرح  رد  یهلا  يایلوا  فاطلا  تامارک و  یهانتمان  يایرد  تمس  هب  شیوخ ، يدوجو  فرظ  تعـسو  زین  یگرزب و  نازیم  هب  هتـسب 

مهارف يارب  رتشیب ؛ رت و  قیمع  رتعیرـس ، مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  يایرد  هب  نآ  قاحلا  رتشیب ، تعـسو  اب  رت و  ناشورخ  رت ، هزیگنا  اـب  هچره 
لوقع و لماکت  صاخ ، نارای  ندـش  اّیهم  یعامتجا ، گرزب  هدـیدپ  نیا  كرد  روظنم  هب  اه  تیفرظ  شیازفا  رب  هوـالع  روهظ ، هنیمز  ندـش 

دنهد ناشن  ناشّنـس  زا  رت  گرزب  ار  دوخ  دنهاوخ  یم  ناناوج  ناناوجون و  هکنیا  .2 تسا . زاین  دروم  مدرم ، ینید  شنیب  تفرعم و  تفرـشیپ 
. تسا يرطف  یعیبط و  لیم  کی  لیم ، نیا  هک  دهد  یم  ناشن  دنراد ، هقالع  دنوش  رت  گرزب  هکنیا  هب  و 

اه يراوشد  لّمحت  يارب  مزال  ياه  تیفرظ  داجیا  مراهچ : ماگ 

يرورپرظتنم رظتنم و  www.Ghaemiyeh.comنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 96زکرم  هحفص 33 

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


يّدـج مزع  دـنمزاین  ندوب ، شخب  تذـل  مغر  یلع  هک  ار  ریـسم  نیا  ياه  يراوشد  اه و  یتخـس  هک  تسا  نیا  رظتنم  نز  فیاظو  هلمج  زا 
راوشد ییاذغ  ياه  میژر  هب  دنبیاپ  ار  دوخ  بسانم ، مادنا  ندروآ  تسدب  يارب  نانز ، زا  يرایـسب  هک  هنوگنامه  دنک . راومه  دوخرب  تسا ،

تـسیاب یم  شیوخ ، حور  يزاس  ابیز  شرورپ و  يارب  زین  رظتنم  نز  دنرذگ ، یم  دنا ، هتـسبلد  نآ  هب  هک  ییاهزیچ  زا  يرایـسب  زا  هدومن و 
(، دب ای  بوخ  ، ) راک کی  ماجنا  يارب  ناسنا  هک  تسا  نیا  تقلخ  ملاع  رد  جیار  لومرف  دنیبب . يونعم  یحور - میژر  کی  هب  مزتلم  ار  دوخ 
یم گنرمک  شرظن  رد  اه  یتخـس  دـنک و  یم  تداـع  نآ  هب  رورم  هب  دـنک ؛ یم  لّـمحت  نآ  ياـه  يراوشد  اـه و  یتخـس  هب  تبـسن  ادـتبا 

تـسا نآ  مهم  دوش . یم  یـضار  راک  نآ  كرت  هب  تبـسن  یتخـس  هب  رگید  درب و  یم  تذل  راک  نآ  ماجنا  زا  وا  يدعب  هلحرم  رد  دـندرگ ،
لـصاح تسا و  هدـش  يراختفا  ترهـش و  نینچ  ياراد  نوسیدا »  ، » هزورما رگا  . 1 1. دوش لّمحت  راک  يادـتبا  ياه  يراوشد  اـه و  یتخس 

ناونع هب  بسانم  زلف  باختنا  يارب  يو  هک  تسا  نآ  زا  یشان  تسا ، هدومن  یلّوحت  نینچ  راچد  ار  يرـشب  یگدنز  قرب ، دیلوترد  وا  شالت 
هب تبـسن  ار  وا  دـندرک و  هعجارم  وا  هب  يددـعتم  دارفا  تاـشیامزآ ، نیح  رد  داد  رارق  شیاـم  زآ  روم د  ار  زلف  رازه  زا  شیب  پمـال ، هتـشر 
هک دـنک  یم  اطعا  یناسک  هب  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  هب  شیارگ  هقالع و  دـنوادخ ، ثبع و  تاشیامزآ  رارکت 

دنادب دیاب  رظتنم  نز  هتبلا  دنشاب . هدرک  يرپس  راظتنا ، ریسم  ياه  يراوشد  لّمحت  دوخ و  فیاظو  هب  لمعرد  زین  ار  یتّدم  داقتعا ، رب  هوالع 
هب توافت  نیا  زین  فیاظو  هب  لمع  یـسانش و  هفیظو  رد  دراد ؛ دوجو  درم  نز و  ناـیم  ییاـه  تواـفت  عیرـشت ، نیوکت و  رد  هک  هنوگناـمه 

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع  تجح  ترـضح  لـباقم  رد  ناـسنا  ره  یموـمع  فیاـظو  رب  هوـالع  يدـعب ، ياـه  شخب  رد  اذـل  دروـخ . یم  مشچ 
رارق تمـالم  شنزرـس و  دروم  شا ، هدوـهیب   1. درمـش میهاوخرب  زین  ار  سّدـقم  دوجو  نآ  لباقم  رد  نانز  یـصاصتخا  فیاـظو  فیرـشلا ،

، تسیود دـص ، شیامزآ  زا  سپ  دوب  وا  ياـج  هب  سکره  يدرک . یم  ادـیپ  لوا  زلف  دـصرد  ینک  ادـیپ  دوب  رارق  رگا  دـنتفگ : یم  دـنداد و 
هکلب دشن ، هتسخ  ریسم  نیا  رد  اهنت  هن  نوسیدا  اّما  دوبن . تاشیامزآ  نیا  همادا  هب  رضاح  دش و  یم  هتـسخ  لوا  زلف  دصناپ  رثکادح  دصیس و 
شیپ ینز  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  هکنیا  .1 دـش . رادروخرب  زین  نآ  نیریـش  هرمث  زا  داد و  همادا  ار  دوخ  ياه  تیلاعف  يرتشیب  تبغر  اـب 
مخز منک ، یم  ربص  مرهوش  دوبنرد  منک ، یم  يرادهگن  اه  هچب  زا  نم  هللا ؛ لوسر  ای  : » تفگ دمآ و  ملسو  هلاو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

دنوادـخ : » دومرف باوجرد  ملـسو  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  و  تسا !؟ نانز  زا  شیب  نادـهاجم  رجا  یلو  منک و ... یم  رامیت  ار  مدرم  ياـه 
 «، لّعبتلا نسح  ةأرما  داهج  دـنا « . هتـسناد  يرادرـسمه  بوخ  ار  نز  داهج  رگید  ياج  رد  زین  و  تسا »  هداد  رارق  يداهج  یـسک  ره  يارب 

. دزادرپب شقن  يافیا  هب  نآ  اب  بسانتم  هتخانـش و  ار  دوخ  شقن  هاگیاج و  تسیاـب  یم  درف  ره  هکنیا  تسا : یتیبرت  مهم  هتکن  کـی  يواـح 
ناهدنامرف هک  یلاح  رد  دنزادرپ ، یم  نانآ  میرکت  هب  دنیوگ و  یم  نخـس  گنج  ناهدنامرف  تداشر  زا  اه  هناسر  رد  هنافـسأتم  هکنآ  لاح 

دامع  » دیهـش ردام  هکنیا  دـنتخاس . مهارف  ار  گنج  هب  نانآ  نتفر  هنیمز  دـندرک و  تیبرت  نینچ  نیا  ار  نادرم  نیا  هک  دـندوب  ینانز  یلـصا 
نآزا یکاح   ، مداد یم  مالـسا  هار  رد  ار  همه  متـشاد ، دـنزرف  دـنچ  نم  رگا  هک  دـیوگ  یم  نانبل ، هللا  بزح  شبنج  ناهدـنامرف  زا  هینغم ،» 

 «. تسا دیهش  نیا  ردام  یلصا ، هدنامرف  هک  تسا 

بلاطم هصالخ 

شزیگنا داجیا  لماش : هک  يو  دـهم  هعماج  رد  روضح  يارب  رظتنم  نز  فیاظو  مالـسا ، ندوب  رگن  هبناج  همه  ّتیعماـج و  هب  هراـشا  زا  سپ 
لباقمرد رظتنم  نز  يدـنم  هفیظو  هب  همادا  رد  تفرگ . رارق  یـسررب  دروم  تسا ، راتفر  لمع و  و  نامیا ، داـقتعا و  تخانـش ، هب  مزـال  ياـه 

تداع فیلاکت و  اه و  تیلوئسم  هب  لمع  دش و  هراشا  ادخ  نید  يرای  ترصن و  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  تبرغ 
رهشنامرآ تمـس  هب  دنلب  ياه  ماگ  نتـشادرب  يارب  مزال  سفن  هب  دامتعا  داجیا  دنا . هتـسناد  يو  فیاظو  هلمج  زا  ترـضح  قارف  هب  ندرکن 

زا ریـسم ، نیا  ياه  يراوشد  لّمحت  يارب  مزال  ياه  تیفرظ  داجیاو  تیبرت  لـحارم  بیترت  تیاـعر  و  بساـنم ، يراذـگ  فدـه  يودـهم ،
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لجع نامز  ماما  اب  یتشآ  . 2 يدنق . يدهم  مینک ، يرای  ار  وا  دـییایب  . 1 رتشیب : هعلاطم  تهج  عبانم  تسا . رظتنم  نز  ياـه  تیلوئـسم  رگید 
رد ام  فیاظو  . 4 جیسب . تمواقم  يورین  نیـسدنهم  جیـسب  نامزاس  یقالخا ، ياه  تلیـضف  . 3 یعاجـش . يدهم  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا 

. یهدراوز يرکاش  هللا  حور  تیودهم ، ثحابم  حرط  ترورض  . 5 یناوضر . رغصا  یلع  تبیغ ، رصع 

وا يداقتعا  یتخانش و  ياه  تلاسر  رظتنم و  نز  مود :  زادنا  مشچ 

شنهذ هب  دوب . هدرکن  راذـگورف  یمادـقا  چـیه  زا  دوب . هتفرگ  وا  زا  نانع  هک  دوب  شوشم  بات و  یب  نانچ  شیـالوم  تراـیز  يارب  شلد 
... تسا ءادهشلادیس  باب  زا  ورو د  هار ، نیرتهب  هکدرکروطخ 

هراشا

دجـسم رد  وبرخآ د . اهزور ي  مریگ . یماروشاع  ترایز  مت  ـ خدجـسم لهچ  رد  هعمج  لهچ  جـع ،)  ) رـصع ماـما  رـضحم  هب  فرـشت  يارب 
، کشا تارطق  یـسیخ  يال  هبال  زا  شرگید  هاگن  دوب ، اروشاع  ترایز  تاراـبع  هب  شهاـگن  کـی  اروشاـع . تراـیز  لوغـشم  دوب ، هتـسشن 

هناخ نآ  تسا . یبیجع  رون  دز .  رانک  اه  مشچ  کـمدرم  يولج  زا  ار  اـه  کـشا  دـیلام . ار  شنامـشچ  درک . یموجتـسج  ار  ـالوم  راـسخر 
ور ي رب  يدیفـس  هچراپ  هک  قاتا  رانک  رد  يا  هزانج  رون !.. ولالت  نیا  دـش . دراو  هزاجا  اب  دز و  ار  رد  دجـسم !.. وربور ي  کچوک  رّقحم ،

مالـس دوب ، هتـسشن  هزانج  رانک  هک  يدرم  هب  ناریح . دوب و  هدـش  جـیگ  داد . یمن  شناما  کـشا  درک . بلج  اروا  هجوتدـندوب  هتخادـنا  نآ 
کت کت  ییانشآ  هب  ییادص  يزاس !؟ یم  دراو  دوخرب  ار  ییاه  جنر  نینچ  درگ ي و  یم  نم  لابند  هنوگنیا  ارچ  دینش .. مالس  باوج  . درک

یباجح یب  نارود  رد  وناب  نیا  میایب . امـش  لابند  نم  ات  دیـشاب  درف  نیا  لثم  داد : همادا  درک و  هراشا  هزانج  هب  دوب . اروشاع  ترایز  تارابع 
اتـسیس دـهتجم  رقاب  هللا  تیآ  زا  لقن  هب  نارظتنم ، كولـس  . ) دـنیببار وا  مرحمان  درم  ادابم  دـماین ، نوریب  هناخ  زا  لاس  تفه  هاشاضر ) نامز  )

(. دیلقت عجارمزا  یناتسیس  یلعدیس  یمظعلا  هللا  تیآ  ردپ  ین ،

یسانش یتسه  یسانشادخ و  لوا : مادقا 

عوضوم تیمها  تخانش  لوا : ماگ 

روـهظ هب  دـقتعم  هعیـش  ناملـسم و  درف  ره  هک  تسا  ییاـه  شنیب  فراـعم و  نآ  هب  طوـبرم  رظتنم ، نز  یتخانـش  ياـه  تلاـسر  زا  یـشخب 
تسناد و رظتنم  نز  ره  يرکف  ماظن  يانبم  ناوت  یم  ار  فراعم  نیا  دشاب . انشآ  نآ  اب  دیاب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح 

نودـب دوب . دـهاوخ  اج  یب  فازگ و  عامتجا ، هداوناخ و  زا  يرثؤم  وضع  ناونع  هب  رظتنم  نز  ياه  تلاسر  زا  نخـس  اهنآ ، تخانـش  نودـب 
هب ناسنا  هاگیاج  یتسه ، يازجا  یماـمت  تقلخ و  يدـنمفده  وا ، تافـص  یهلا و  تاذ  هب  تبـسن  خـسار  ناـمیاو  داـقتعا  يور  زا  تخاـنش 

ياه تلاسر  ریاس  تخانش  ریسم  رد  ماگ  ناوت  یمن  ناسنا ، يورارف  نانمـشد  عناوم و  زین  لمع و  همانرب  نید و  تیعماج  هّللا ، هفیلخ  ناونع 
تالکشم زا  يرایـسب  نکیلو  دیامن  یم  لهـس  هداس و  اه ، تلاسر  نیا  زا  يرایـسب  رما ، ودب  رد  دراذگ . رظتنم  نز  کی  يراتفر  یتخانش و 

تخانـش هتبلا  دـشاب . یم  اه  هفلؤم  نیا  تخانـش  رد  فعـض  زا  یـشان  ناطیـش ، تیالو  لباقمرد  میلـست  یهلا و  یگدـنب  فعـض  رد  ناـسنا 
شتخانـش هچنآ  هب  لاجم ، نیا  رد  نکیلو  دـشاب  یم  یمالک  يداقتعا و  بتک  هدـهع  رب  اه ، تلاـسر  زا  شخب  نیا  عماـج  قیقد و  حـیحص ،

. ددرگ یم  یهاتوک  هراشا  تسا ، يرورض 

ملاع ياه  هدیدپ  هب  تّقد  رّبدت و  اب  هاگن  مود : ماگ 
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تداع دیـشروخ  ندید  هب  رگید  دنک . یم  ام  هیدـه  ار  دوخ  ناشخرد  ياهوترپ  یگـشیمه ، تداع  کی  رد  دیـشروخ  یباتفآ ، ياهزور  رد 
دنچ ندش  ناهنپ   ) فرگـش هعقاو  نیا  نویزیولت ، ویدار و  رابخا  لاس ، زا  یـصاخ  ياهزور  رد  دیـشر  وخ  یگتفرگ  ماگنه  اذـل  میا و  هدرک 

هیواز نامه  اب  زین  وا  هب  ام  هاگن  تسین و  يداع  ياهزور  نوچمه  دیـشروخ  هک  ارچ  دهد . یم  يا  هدرتسگ  باتزاب  ار  دیـشروخ ) يا  هظحل 
تداع زین  نآ  يور  رب  نتفر  هار  رب  هک  تسا  هدـنارتسگ  نایمدآ  ياپ  ریز  رد  ار  شتعـسو  ناـنچ  زین  نیمز  هرک  دـشاب . یمن  یگـشیمه  دـید 

ّربدت هب  ار  ناسنا  هرمزور ، تاداع  زا  ناسنا  جورخ  يارب  میرک  نآرق  تسا . هدش  یگرمزور  تداع و  رـسارس  ام ، یگدنز  ًالـصا  میا . هدرک 
نیا تیمها  نارگید ، زا  شیب  دنهاگآ ، یکلف  ياهدادخر  موجن و  زا  هک  ییاه  ناسنا  تسیچ ؟ نآ  زار  دناوخ . یم  ارف  نیمز  اهنامسآ و  رد 

هک تسا  ینیمز  هرک  زا  رتگرزب  ربارب ! رازه  دـصناپ  نویلیم و  کی  دیـشروخ ، هک  دـنادب  رگا  یمدآ  دـنبای . یم  رد  ار  میرک  نآرق  شراـفس 
ياراد يریش ، هار  ناشکهک  دنادب  رگا  لّمأت ،  رکف و  لها  ناسنا  دبای ؟ یم  یساسحا  هچ  دجنگ ، یم  درف  رّوصترد  یتخـس  هب  نآ ، تعـسو 
يرون لاس  هلـصاف 4  يریـش ؛ هار  ناشکهک  تعاس  رد  رتمولیک  تعرـس 150  دنک ؟ یم  ادیپ  یلاح  هچ  دـشاب ، یم  هراتـس  رازه  دـصراهچ 

مایپ کـی  نآ ، رّوصت  هک  تسا  یبلاـطم  اـم ، اـب  ناـشکهک  نیرتکیدزن  يرون  لاـس  نویلیم  ود  هلـصاف  اـی  دیـشروخ و  هب  هراتـس  نیرتکیدزن 
تمظع و نیا  اب  طابترا  یب  نیمز  اهنامسآردّربدت و  هب  نآرق  ناوخارف  ّتلع  نآ ؛ قلاخ  یتسه و  ملاع  رّوصت  لباقریغ  تمظع  دراد : يدیلک 

يادخ ًاعطق  دراذگ . یم  یفرگـش  ریثأت  تقلخ  ملاع  قلاخ و  دوخ ، هب  شرگن  عونرد  یتسه ، زا  ناسنا  یّقلت  اریز  دـشاب . یمن  یتسه  هوکش 
تمظع تانیاک و  رب  مکاح  يادـخ  اب  میهد ، یم  رارق  مسق  دروم  شزرا  یب  ياـهزیچ  رد  ار  وا  ماـن  اـهراب  هک  هرمزور  یگدـنز  رد  رـضاح 

مامت ایند ، تالآرویز  دنیب و  یمن  تایدام  رـشب و  جاتحم  ار  دوخ  ناسنا  رگید  دوش ، كرد  تمظع  تردـق  نیا  رگا  تسا . توافتم  یتسه 
دنوادخ تمظع  كرد  زج  ییانعم  تسا ، نآ  لابند  هب  رظتنم  نز  کی  هک  یعقاو  دـیحوت  دـنک . یمن  فوطعم  دوخ  هب  ار  وا  شالت  تّمه و 

ره زا  رترب  ادخ ، رکذ  هک  دوش  یم  نینچ  نیا  درادـن . نتـسناد ، وا  جاتحم  اه ، هبنج  همه  رد  ار  دوخو  یگدـنز  داعبا  مامت  رد  وا  شتـسرپ  و 
هّللا تیآ  ترـضح  هک  تسا  یتسه  قلاخ  تمظع  یتسه و  زا  كرد  نیا  تیمها  رطاخ  هب  دبای . یم  نایرج  ناسنا  یگدـنز  رد  رگید ، رکذ 
دای ار  ادـخ  هک  ره  دـنادب  هک  یـسک  میوگ : یم  رگد  راب  ما و  هتفگ  اهراب  دـیامرف « . یم  هّللا  یلا  کلاس  کـی  ناونع  هب  هللا  ۀـمحر  تجهب 

تکرح و رد  یتسه  ملاع  ماـمت   1 «. دنکن دیاب  هچ  دنکب و  دیاب  هچ  دناد  یم  درادـن ؛ یظعو  چـیه  هب  جایتحا  تسوا ، نیـشنمه  ادـخ  دـنک ،
هک تسا  بولطم  نآ  رد  دوش و  یمن  لصاح  بولطم  نودـب  بلط ، نیا  ددرگ . یم  یـشان  یتساوخرد  بلط و  زا  یتکرح  ره  تسوپاکت و 

نیا رد  دشاب . یمن  لاعتم  دـنوادخ  راوج  رد  رارقلاراد » زج «  يزیچ  بولطم  نآ  ددرگ . یم  لدـبم  شمارآ  نوکـس و  هب  وپاکت ، تکرح و 
: هّللا یلا  اوّرفف  هفیرـش «  هیآ  دـناشک . یم  ادـخ  تمـس  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  اه  هبذاج  اهورین و  دـنیآرب  ملاـع ، يازجا  تکرح 

دنوادخ یلو  دنک ، یم  رارف  نآزا  زیچ  کی  زا  سرت  تدش  رطاخب  ًالومعم  هچرگ  ناسنا  هک  دهد  یم  ناشن   2 «. دیزیرگب ادخ  يوس  هب  سپ 
ایهم هبذاج و  زا  ناشن  نیا  دننک . رارف  ادخ )  ) يزیچ يوس  هب  يزیچ ، زا  رارف  ياج  هب  ینعی  دـننک و  رارف  وا  يوس  هب  دـهاوخ  یم  نینمؤم  زا 

/ تایراذ نابآ 87 2 . رهم و  متفه ، هرامش  قلخ ، یتیبرت  یقالخ - همانهام ا  . 1 دراد . دنوادخ  تمس  هب  تعرس  اب  تکرح  ياه  هنیمز  ندوب 
.50

یسانش یتسه  یسانشادخ و  ياه  هتسیاب  موس : ماگ 

زا یعماج  حیحـص و  تخانـش  هب  راـگدرورپ ، تمـس  هب  شیوخ  تکرح  رد  ملاـع ، يازجا  ماـمتاب  گـنهامه  تسیاـب  یم  رظتنم  نز  کـی 
رازه رکذ  رب  رارمتـسا  دنکن . وجتـسج  رگید  روما  رد  هابتـشا  هب  ار  اه  تیبولطم  تالامک و  شیوخ ، تکرحرد  ات  دـبای  تسد  یهلا  تافص 
تهج رد  شیوخ  تکرح  هب  هک  دـهد  یم  رظتنم  نز  هب  ار  ناکما  نیا  نآ ، نیماضم  رد  رّکفت  ریبک و  نشوج  ياعد  رد  یهلا  لاـمک  مسا و 
خساپ مان ، تفص و  ره  هک  تسا  بلطم  نیا  هب  هدنهدرکذت  ینید ، نوتم  رد  یهلا  ءامـسا  یناوارف  دشخبب . يرتشیب  باتـش  تعرـس و  یهلا ،
تافص ادخ ، تخانش  يرطف  یلقع و  ياه  هار  رورم  دراد . ناسنا  یگدنز  رد  رمثرپ  لاعف و  روضح  دنوادخ  اذل  تسا و  ناسنا  زاین  کی  هب 
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تاذ و تخانش  هک  دیآ  شیپ  ههبـش  نیا  تسا  نکمم  تسا . رظتنم  نز  یتخانـش  ياه  تلاسر  هلمج  زا  هیبلـس ، تافـص  زین  هیلعف و  هیتاذ و 
ساسا هک  میئوگب  دیاب  خساپ  رد  دراد ؟ یترورض  هچ  میا  هدروآ  نامیا  مالـسا  هب  هک  ام  يارب  هطوبرم ، ياه  ناهرب  یـسررب  یهلا و  تافص 

تمظع و تخانش  مدع  هب  رگید ، يوس  زا  میشاب  نامزلارخآ  نینمؤم  تسا  رارق  هک  یناسک  ناونع  هب  ام  وس و  کی  زا  رشب  تالکـشم  همه 
رگا  1. میهد یم  رارق  وا  کیرش  ار  نارگید  شیوخ ، راتفر  لمع و  رد  یلو  میا  هتفریذپ  رهاظ  هب  ار  ادخ  ددرگ . یم  زاب  یهلا  لازیال  تردق 

ار راظتنا  ریسمرد  شیوخ  ياه  ماگ  میسانشب ، یتسرد  هب  ار  یهلا  ياه  تنس  دنک ، يرای  ار  تیرشب  یجنم  دهاوخ  یم  هک  یـسک  ناونع  هب 
تنس نایدا 3 ، ریاـس  رب  مالـسا  يرترب  رتمک 2 و  تاناکما  دادـعت و  اب  ولو  راّفک  رب  ناـنمؤم  هبلغ  تنـس  میراد . یم  رب  يرتشیب  تلوهـس  اـب 
لاوما زا  ششخب  نامهیم و  زا  توعد  ای  قافنا و  هب  ینید  ياه  هزومآ  هیـصوت  ای  ینیب 4 و  شیپ  لباقریغ  قرط  زا  نیقتم  هب  ندـناسر  يزور 

هب هدرک و  جراخ  شیوخ  تالداعم  زا  ار  ادـخ  هک  یبرغ  رـشب  سکعرب  هک  دـیامن  یم  ار  کـمک  نیا  و ... يراداـن ، رقف و  ياـه  ناـمز  رد 
شیوخ تابساحم  رد  لخاد  ار  یهلا  راذگریثأت  تردق  یلصا و  رصنع  تسا ، هدرک  افتکا  یضایر  تابساحم  يدام و  للع  بابسا و  فرص 

نیمز هب  نامسآ  زا  طوقس  نوچمه  ادخ  هب  كرـش  ینید ، ياه  هزومآ  رد  . 1 میریگب . ددـم  وا  زا  مینیبب و  وا  هیحان  زا  ار  زیچ  همه  میئامن و 
زا دوخ  روما  رد  هک  یـسک  ریوصت  دناوت  یم  تسا ، هدش  باترپ  نیمز  هب  عفترم  يدنلب  يالاب  زا  رفن  کی  هک  دـشاب  هدـید  رگا  ناسنا  تسا 

: هللا نذاب  ةریثک  هئف  تبلغ  ۀلیلق  هئف  نم  مک  . » 2 دنکروصت . ار  دهد  یم  رارق  یهلا  تاذ  يارب  کیرـش  عقاو  رد  دبلط و  یم  کمک  ادخ  ریغ 
ات نوکرـشملا : هرکولو  هّلک  نیّدلا  یلع  هرهظیل  . » 3 (. 249 هرقب /  «. ) هتفای هبلغ  يرایـسب  هورگ  رب  ادخ  تساوخ  هب  كدـنا  یهورگ  اسب  هچ 

ثیح نم  هقزری  اجرخم و  ّهل  لـعجی  هّللا  ّقتی  نمو  . » 4 (. 33/ هبوت «.) دیاین شوخ  ار  ناکرـشم  دنچ  ره  دنادرگ  زوریپ  اه  نید  همه  رب  ار  نآ 
درب یمن  نامگ  هک  ییاج  زا  ار  وا  دروآ و  یم  دیدپ  تالکـشم )  هانگ و  زا   ) یجورخ هار  وا  يارب  دـنک ، اورپ  ادـخ  زا  هکره  و  بستحی : ال 

(. 3-2 قالط /  «. ) ده یم د  يزور 

ملاع رد  رش  ریخ و  تبسن  تخانش  تیمها  مراهچ : ماگ 

اب ریسم  نیا  يدام ، يایند  رد  بابـسا  محازت  رطاخب  هکنیا  رگم  دسرب  بولطم  لامک  هطقن  هب  یئیـش  ره  هک  هتفرگ  ّقلعت  نیا  رب  یهلا  تیانع 
ًامتح تسا و  یبسن  رـش  دـسر ، یم  ام  هب  رورـش  زا  هچنآ  هدـش و  هداهن  انب  ریخ  هیاپ  رب  ملاع  مینادـب  هک  تسا  نیا  مهف  دوش 1 . وربور  للخ 
نیا ءارـسا  هروس  هفیرـش 83  هیآ  تسا . هدـینارتسگ  ار  تامعن  شیوخ  ياهتنم  یب  تمحر  اـب  لاـعتم  دـنوادخ  دـشاب 2 . یم  تاریخ  ياراد 
دوخ هب  ار  تمعن  ياطعا   3، مّلکتم هغیص  زا  هدافتـسا  هلیـسو  هب  میحر  نامحر و  راگدرورپ  تسا . هدومن  ریوصت  یبوخ  هب  ار  یهلا  تمحر 
یمن تمقن  ورش  یـسک  هب  دنوادخ  هک  دهد  یم  ناشن  دنک » یم  سمل  ار  وا  يدب  هک  یماگنه  ّرّـشلا : هّسم  اذا  ریبعت «  یلو  دهد  یم  تبـسن 

ناهدرد هناد  ینابرهم  اب  نامز  کی  رد  هدـنرپ  کی  هکنیا  تسا . یمدآ  راتفرءوس  يداـم و  ماـظن  رد  محازت  ماـظن  لوصحم  رورـش ، دـهد و 
راک ود  ره  دـنریگب ، ارف  ار  زاورپ  ات  دـنک  یم  باترپ  نوریب  هب  هنال  زا  هدز و  كون  ار  نانآ  دـعب ، يا  هظحل  دراذـگ و  یم  دوخ  ياه  هجوج 

هک دوـشن  نشور  رظتنم  نز  يارب  هلئـسم  نیا  رگا  تسا . هدرک  زورب  تواـفتم  هرهچ  ود  رد  هک  تسا  تـمحر  شنادـنزرف  هـب  تبـسن  رداـم 
اه و یتخـس  لبافم  رد   4  «، تسامش ریخ  نآرد  هک  یلاح  رد  دیرامـشب  دنـسپان  ار  يزیچ  اسب  هچ  مکل : ریخ  وه  ائیـش و  اوهرکت  نا  یـسع  »

هرک کی  تاناویح ، يایند  رد  ًالثم  لزلزت 1 . راچد  هدش و  تسا - تیـصعم  نیرتگرزب  هک  یهلا - تمحر  زا  سویأم  تسا  نکمم  بیاصم 
.2 درد . یم  ارنآ  گرگ  کـی  اـما  تسا ، هدـش  مهارف  نآ  قّقحت  يارب  تایـضتقم  طیارـش و  ماـمت  دوش و  لیدـبت  بسا  هب  تسا  رارق  بسا 

ضرم شیازفا  بجوم  كانرطخ  یّمـس  نوچمه  درف ، هدعم  مخز  يرامیب  رطاخب  بسچلد  ابیز و  رایـسب  نیریـش و  هویم  کی  تاقوا  یهاگ 
. » 3 دشاب . رـش  کی  هلزنم  هب  يو  يارب  هک  تسا  هدش  بجوم  درف  يرامیب  نیا  هکلب  تسین  رـش  ياراد  توارطاب  هویم  نآ  اذـل  دوش . یم  وا 

يرود دـنادرگ و  یم  يور  میراد  ینازرا  تمعن  ناسنا  هب  نوچ  و  اسؤی : ناک  ّرّـشلا  هّسم  اذا  هبناجب و  ائنو  ضرعا  ناـسنالا  یلع  اـنمعنا  اذاو 
نیب زا  یندشدوبان و  ًاعطق  لطاب  رش و  رگید ، فرط  زا  دوش . نامیا  . 216/ هرقب  4 «. . ددرگ یم  دیمون  دسر  يدب  يو  هب  نوچ  و  دنیزگ ، یم 
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لمع مادقا و  نآ  ندرب  نیب  زا  يارب  دیاب  هکلب  تسین  ینتفر  نیب  زا  دوخ  هب  دوخ  لطاب  نیا  ءایبنا  هروس  هیآ 18  قباطم  نکیل  تسا 1 . ینتفر 
رارق دیکأت  دروم  شخب  نیا  رد  هک  ام  یلصا  هفیظو  تشاد . دهاوخن  ار  قح  لباقم  رد  هلباقم  ناکما  لطاب  دوش ، نینچ  رگا  دریگ و  تروص 

زا فدـه  رگا  ددرگ . یمن  لصاح  تسا ، تخانـش  هویم  هک  تداـبع  نآ ، قلاـخ  یتسه و  حیحـص  تخانـش  نودـب  هک  تسا  نیا  دریگ  یم 
اب تداـبع  نیا   2  «، نودـبعیل اـّلا  سنـالا  ّنجلا و  تقلخ  اـم  و  تسا « ، راـگدرورپ  تداـبع  یتسه  ملاـع  يازجا  ریاـس  و  سناو ، نج  تقلخ 

تمظع و تخانـش  يور  زا  تسا  یتدابع  نیا  دوب . دهاوخ  توافتم  میهد ، یم  ماجنا  فیلکت  عفر  رـس  زا  بلق و  روضح  نودب  هک  یتادابع 
شیوخ نهذ  هکلم  ار  اهنآ  یهلا ، تافـص  ءامـسا و  تایآ و  رد  رورم  لمأت و  اب  مادـم  تسیاب  یم  سپ  یتسه . قلاـخ  هاـگیاج  اـب  بساـنتم 

هکنیا يا  رب  رگم  میدـیرفاین  ار  سنا  نجو و   .» 2 (. 81 ءارـسا /  «. ) تسا یندـش  دوبان  لطاب  کش  یب  ًاقوهز : اناک  لطابلا  ّنا  . » 1 مینادرگ .
(. 56 تایراذ / « ) دننک یگدنب  ارم 

یسانش ناسنا  مود : مادقا 

ناسنا تمظع  تخانش  لوا : ماگ 

بلق نکیلو  درادـن  ار  ادـخ  شیاجنگ  نآ ، تمظع  ماـمت  اـب  یتسه  لـک  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ تقلخ  ملاـع  دوجوم  نیرت  هدـیچیپ  ناـسنا 
نامـسآ و هک  یهلا  گرزب  تناما   3. تسا نیمز  رد  ادخ  نیـشناج  هفیلخ و  تاقولخم و  فرـشا  ناسنا  دشاب . ادخ  نابزیم  دـناوت  یم  نمؤم 

نانچ زا  ناسنا   4. دش هدرپس  ناسنا  هب  یتسه  قلاخ  يوس  زا  دندیدن ، دوخ  رد  ار  نآ  نتفریذـپ  ناوت  دـندز و  زابرـس  نآ  نتفریذـپ  زا  نیمز 
برق و نانچنآ  دـیمان 1. نیقلاـخلا »  نسحاو   » دومن نیـسحت  ار  دوخ  نآ ، تقلخ  هطـساو  هب  تاـنیاک ، قلاـخ  هک  تسا  رادروخرب  یتـمظع 

ریخ رپ  سپ  نیقلاخلا : نسحا  هللا  كرابتف  . »... 1 دروآ 2 . رد  وا  ریخست  هب  ار  تسا  نیمز  نامـسآرد و  هچنآ  ره  دنوادخ ، هک  تفای  تلزنم 
ایآ ضرالا : یف  امو  تاومّسلا  یف  اّم  مکلرّخس  هّللا  ّنا  اورت  ملا   .» 2 (. 14 نونمؤم /  «. ) تسا ناگدننیرفآ  نیرتهب  هک  ییادخ  تسا  هدنیاپ  و 

رد ا نز  تیـصخش  اـظنرب م  يدـم  آرد  ك : ر . (. ) 20/ نامقل تخاس ( »  امـش  رّخـسم  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  ادخ  هک  دـیدیدن 
نیمز رد  نم  تفگ  ناگتـشرف  هب  تراگدرورپ  هک  هاگنآو  ۀفیلخ .... ضرالا  یف  لعاج  ّینا  ۀکئالملل  ّکبر  لاق  ذا  و  . » 3 ص 38 .) مالس ،

اهلمحو اهنم  نقفشاو  اهنلمحی  نا  نیبأف  لابجلاو  ضرالاو  تاومّسلا  یلع  ۀنامالا  انـضرع  ّانا  . » 4 (. 30 هرقب /  «. ) تشامگ مهاوخ  ینیشناج 
: ناسنالا

ناسنا هاگیاج  تخانش  مود : ماگ 

رظتنم نز  یناسنا  تیصخش  موس : ماگ 

هب ناـسنا  نیرت  کـیدزن  هک  لـماک  ناـسنا  تمـس  هب  دـنک و  یط  هّللا  یلا  دوعـص  يوـسب  ار  ناـبدرن  ياـه  هلپ  هک  تـسا  هدـمآ  رظتنم ، نز 
یم رارق  شیوخ  یلاعت  دـشر و  تمدـخ  رد  ار  شزیارغ  لایما و  وا  دـیامن . تکرح  تسا ، تلیـضف  لامک و  رـسارس  شدوجو  راگدرورپ و 

زا ناسنا  دـشاب و  یم  ضراوع  درد و  ياراد  یمـسج  ياه  يراـمیب  ناسنا 1 . زا  شیب  وا  طاـشن  تذـل و  هک  تسا  رطاـخ  نیمه  هب  دـهد و 
زا هتـسد  نآ  ناسنا ، ياه  يرامیب  نیرت  كانرطخ  اما  درب . یم  یپ  شیوخ  ندب  رد  سوریو  ذوفن  يرامیب و  تّدـش  هب  جـنر ، درد و  تّدـش 

. تسا هدناسر  ار  دوخ  بیـسآ  يرامیب ، نآ  رگید  هک  دوش  یم  هاگآ  اهنآ  زا  ینامز  ناسنا  هدوب و  راثآ  درد و  نودب  هک  دنتـسه  اه  يرامیب 

. تسین اـهنآ  زا  ییاـهر  ياراـی  ار  ناـسنا  رگید  هک  دـننک  یم  ریخـست  ار  یمدآ  دوـجو  شوماـخ  ناـنچ  زین  یحور  ياـه  يراـمیب  زا  یخرب 
، زیارغ تـالیامت و  اهدادعتـسا ، هب  نتخادرپ  رد  نوگمهاـن  ناـسنا  هک  دـناد  یم  وا  تسا . يداـم  . 4/ نیتلا .4 . 84 ءا / رسا  .3 . 72 بازحا / .2
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هدنخ زین ، گنهامهان  يدعب و  کت  ناسنا  تسا ، کحضم  راد و  هدنخ  روتاکیراک ، کی  هک  هنوگنامه  تسا و  روتاکیراک  کی  نوچمه 
کیدزن دـیما  هب  ار  شتکرح  زا  هظحل  ره  تسا و  هدومن  میظنت  لماک  ناسنا  تمـس  هب  ار  دوخ  تکرح  تهج  رظتنم ، نز  دوب . دـهاوخ  راد 

العا ّدـح  رد  اراهنآو  دزادرپ  یم  دوخ  یناسنا  ياـه  شزرا  همه  هب  هک  تسا  نیا  لـماک  ناـسنا  یگژیو  رگا  دـنک . یم  یط  وا  هب  ندـش  رت 
لیم و کی  دح  زا  شیب  دشر  هک  دناد  یم  زین  رظتنم  نز  دهد ، یم  رارق  هّجوت  دروم  ار  ماجسنا  یگنهامه و  دشر ، نیا  رد  دهد و  یم  دشر 

نیرظتنم نوچمه  وا   1 درادـن . اه  شزرا  تاکلم و  ریاس  نتفر  نیب  زا  زج  يا  هجیتن  اه ، شزرا  لایما و  ریاـس  زا  تلفغ  شزرا و  کـی  یّتح 
رارق دوخ  نیعلا  بصن  ار  لماک  ناسنا  نداد  رارق  وگلارد  نانآ  يانعم  رپ  راـتفگ  نیا  دنـشاب ، یم  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  دوخ  هک  یعقاو 

2 می .»  یمرد آ  وا  تمدـخ  هب  رمع  مامت  منک ، كرد  مباـیرد و  ار  فیرـشلا )  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم   ) وا هچناـنچ  : » هک دـهد  یم 
بوبحم هلحرم  هب  ندوب  ادخ  ّبحم  هلحرم  زا  ناسنا  هک  تسا  ریسم  نیا  رد  تسا و  لماک  ناسناریسم  رد  تکرح  راظتنا ، ریسم  رد  تکرح 

زا هتـسویپ  وت  مدآ ! دنزرف  يا  هک « : تسا  هتفرگ  ارف  ار  رظتنم  نز  دوجو  رـسارس  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ياوجن  نیا  دـسر . یم  ندوب  ادـخ 
، يراد تسد  رد  هک  يا  هیامرـس  سپ  یتسه . شیوخرمع  ندرک  يرپس  يدوبان و  لاح  رد  يدـمآ ، اـیند  هب  دوخ  رداـم  مکـش  زا  هک  یتقو 
زا يریگ  هرهب  ییارگ و  تذـل  رکف  رد  رفاـک  تسا و  هشوت  داز و  هیهت  هشیدـنا  رد  نمؤـم  هک  ارچ  ریگراـک ؛ هب  يراد ، شیپ  رد  هچنآ  يارب 
هب دح  زا  شیب  نتخادرپ  نکیل  تسا ، يرورض  مهم و  رایسب  ياه  شزرا  زا  تیّرح ، يدازآ و  شزرا  هک  هنوگنامه  . 1 3  « نارذگ ملاع  نیا 

، يرهطم ك : ر . رتـشیب ، هعلاـطم  يارب  . ) ددرگ یم  ادـخ  لـباقم  رد  تعاـطا  یگدـنب و  نوچمه  اـه  شزرا  ریاـس  نتفر  نیب  زا  بجوم  نآ ،
كرمع مده  یف  لزت  مل  ّکنا  مدآ  ینب  ای  . » 3 ص 252 . ج 46 ، باب 13 ، هبیغلا ، ، میه رب ا  نب ا  دـمحم  ین ، امعن  . 2 لماک .) ناسنا  ، یضترم

(. ص 112 ج 75 ، راونالاراحب ،  « ) عتمتی رفاکلاو  دوزتی  نمؤملا  ناف  کیدی ؛  یف  اّمم  ذخف  کّما ، نطب  نم  تطقت  ذنم 

درم نز و  یعیرشت  ینیوکت و  ياه  توافت  هب  هّجوت  مراهچ : ماگ 

وا و نایم  ییاه  توافت  یتسه ، قلاخ  لماک ، ناسنا  تمس  هب  تکرح  هلیسو  عون و  باختنا  رد  هک  دنادب  رظتنم  نز  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن 
، عیرـشت نیوکت و  هیحان  رد  نکیلو  دوش  یمن  لامک  برق و  هب  ندیـسر  رد  تواـفت  بجوم  هچرگ  اـه  تواـفت  نیا  تسا . هداد  رارق  نادرم 

داعبا رد  ینیوکت  یعیبط و  ياه  توافت  اه و  یگژیو  زا  یبسانم  فیـصوت  تسیاب  یم  ادـتبا  رظتنم  نز   1. دروآ یم  دوجوب  ار  ییاه  توافت 
، نآ وترپ  رد  ات  دوش  فقاو  اه  توافت  اه و  یگژیو  نیا  زا  کی  ره  راثآ  اه و  شزرا  هب  سپـس  دبایب . يراتفر  یـشزیگنا و  یناور ، یحور ،

نز کی  زا  مالـسا  راظتنا  دروم  بولطم و  يوگلا  دربب و  یپ  شیوخ  دوجو  رد  اهنآ  نداد  رارق  زا  میکح  رداق و  يادـخ  فادـها  هب  دـناوتب 
لیلحت هدش  هداد  رارق  وا  يارب  هک  ییاه  يرادروخرب  زین  فیلاکت و  قوقح و  رد  توافت  دناوت  یم  دش ، نینچ  رگا  دنک . كرد  ار  ناملسم 

رداق قلاخ  هک  دـیدرگ  نییبت  نونکات   2. دربب یپ  عامتجا ، هداوناخ و  ياضعا  رگید  لباقم  رد  شیوخ  ياـه  تلاـسر  فیاـظو و  هب  هدومن و 
نیا داد . رارق  نیمز  رد  دوـخ  هفیلخ  ناوـنع  هب  ار  ناـسنا  دوـمن و  قـلخ  دـنمفده  تروـصب  یندـشان ، فـصو  تمظع  اـب  ار  یتـسه  لاـعتم ،
مغر یلع  مالـسا ، هک  دـش  هراشا  نیا  زا  شیپ  اما  دـیآ . دوجوب  درم  نز و  رد  ییاه  توافت  دـیدرگ  بجوم  اهناسنا ، تقلخ  رد  يدـنمفده 

لیصا شنیرفآ  نز ، يارب  هتسناد و  ربارب  تیناسنا  رد  ار  درمو  نز  رگید ، بتاکم  زا  يرایسب  سکعرب  اه ، يدنمناوتو  اه  توافت  نیا  دوجو 
رب مکاـح  لوصا   » هب اـهنآ ، هعومجم  زا  ناوـت  یم  هک  تسا  يرگید  داـعبا  ياراد  قوـف ، دراوـم  رب  هوـالع  نز ، هب  مالـسا  هاـگن  تسا . لـئاق 

عون زغم ، ياه  هرکمین  زا  کی  ره  ییآراک  هزادـنا و  رد  توافت  دـننام  یعیبط  ياه  توافت  یخرب  . 1 دومن . ریبعت   « مالسا رد  نز  تیصخش 
یناوارف راثآ  ياراد  هک  دراد  دوجو  درم  نز و  نایم  اه و ... موزومورک  شنیچ  هوحن  تالـضع ، هزادنا  دوش ، یم  حشرت  هک  ییاه  نومروه 

ياـه تواـفت  هیرهم و ... هقفن ، فـیلکت ، نـس  هزور ، زاـمن ، نوـچمه  زین  یعرـش  ماـکحا  رد  نـینچمه  تـسا . درم  نز و  راـتفر  ناور و  رد 
ارد نز  تیصخش  ماظن  رب  يدمآرد  هب : ك  ر . . 2 تسا . هدش  عضو  یصاخ  روظنم  هب  ًاعطق  هکدراد  دوجو  درم  نز و  نایم  يراکنا  لباقریغ 

ص 7. مالس ،
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ناملسم نز  تیصخش  رب  مکاح  لوصا  مجنپ : ماگ 

درم نز و  لامک  ياه  هار  ندوب  توافتم  هب  داقتعا  . 1

هب تکرح  نیا  اما  دـناد . یم  كرتشم  فدـه  ياراد  ار  ود  ره  ربارب و  یهلا ، برق  هنادواـج و  تداعـس  هب  ندیـسر  رد  ار  درمو  نز  مالـسا ،
هک هنوگنامه  تسا . هدوبن  اهدادعتـسا  اه و  تیفرظ  اـب  نآ  بساـنت  هب  هّجوت  نودـب  یتسه ، قلاـخ  هناـمیکح  ریبدـت  ساـسارب  لاـمک ، يوس 

صصخت شیارگ و  هب  دوخ ، ياهدادعتـسا  قیالع و  ساسارب  کی  ره  نکیلو  تسا  یملع  دشر  هاگـشناد ، کی  نایوجـشناد  یمامت  فده 
فیاـظو و نکیلو  تسا  هدرک  میـسرت  ناـسکی  تروصب  درم  نز و  يارب  ار  تقلخ  ییاـغ  فدـه  هچرگ  زین  دـنوادخ  دزادرپ ، یم  یـصاخ 

مرکاربمایپ هکنانچ  تسا . هدومنن  فیرعت  اه  تیفرظ  دادعتـسا و  قیالع ، هب  هّجوت  نودـب  هباشم و  ًالماک  تروصب  ار  ناـنآ  ياـه  تیلوئـسم 
1. دنا هتسناد  وکین  يراد  رهوش  ار  نانز  داهج  ادخ و  هار  رد  ناج  لام و  لذب  ار  نادرم  داهج  رّرکم ، تروصب  زین  ملسو  هلاو  هیلع  هللا  یلص 
؛ اه تلاسر  زا  رگید  يا  هعومجم  ماجنا  اب  نز  دـسر و  یم  یهلا  برق  لامک و  هب  ییاه  تیلاـعف  فیاـظو و  زا  يرـسکی  ماـجنا  اـب  درم  اذـل 
زا رترب  سنج ، ود  زا  کی  چیه  عومجم ، رد  هک  تسا  هدـش  میـسقت  نادرم  نانز و  نایم  يا  هنوگ  هب  اه  تیلاعف  فیاظو و  نیا  هکنآ  نمض 
نز هک  تسا  نآ  مهم  دنتوافتم . رگیدکی  اب  ریـسم  رد  یلو  دنربارب  مه  اب  برق  لامک و  هب  ندیـسر  رد  ود  ره  هکنآ  نمـض  تسین . يرگید 

. دیامن يزیر  همانرب  نامه  اب  قباطم  دسانشب و  یبوخ  هب  ار  اه  توافت  نیا  رظتنم ،

تعیرش اب  اهنآ  یگنهامه  درمو و  نز  ینیوکت  ياه  توافتدوجو  . 2

اب شیوخ  تعیبط  رد  ییاه  توافت  ياراد  یلو  دنـشاب  یم  لوئـسم  یهلا  فیلاکت  لباقم  رد  ود  ره  دـنربارب و  تیناسنا  رد  هچرگ  درمو  نز 
توافت 103،ص247 . جو 100،ص7 جو ص 66  ، 77 جو ص107  جو 18 ، ص 99  ج 10 ، راونـالاراحب ، هـب : ك  1.ر . دنـشاب . یم  نادرم 

نانز رد  میلع ، میکح و  قلاـخ  يوس  زا  فدـه  لـیلد و  نودـب  كدوکریـش ، نیمأـت  زینو  يروآ  دـنزرف  يروراـب و  تردـق  نوچمه  ییاـه 
اه توافت  نیا  هک  تسا  نیا  دـیآ  یم  تسدـب  یملع  یعطق  ياـه  هتفاـی  زین  تاـیاور و  تاـیآ و  هظحـالم  زا  هچنآ   1. تسا هدشن  هدادرارق 

ياراد نز ، درم و  سنج  زا  کی  ره  رد  ناشدوجو  دراد و  دوجو  زین  راتفر  نهذ و  حور ،  تاـساسحا ، هیحاـن  رد  یمـسج ، داـعبارب  هوـالع 
نیا نداد  رارق  زا  راگدرورپ  يدـنمفده  حوضو ، هب  طابترا ، ماجـسنا و  نیا  زا  دـشاب . یم  نانآ  ياه  یگژیو  ریاس  اـب  طاـبترا  یگنهاـمه و 

اه یگژیو  نیا  اب  بسانتم  زین  تاررقم  فراعم و  مالسا ، تعیرش  رد  هک  يروطب  ددرگ . یم  صخـشم  سنج  ود  زا  کی  ره  رد  اه  یگژیو 
، یهلا يراذـگنوناق  عیرـشت و  مه  تعیبط و  نیوکت و  مه  اذـل  دراد . دوجو  تواـفت  درم  نز و  ناـیم  یعرـش ، ماـکحا  رد  هدـش و  هدادرارق 
هتفرگ و هدـیدان  ار  یعیبـط  ياـه  تواـفت  نیا  هک  تسا  نیا  اـه  تـسینیمف  تالکـشم  زا  یکی   . 1 دنتـسه . دحاو  صّخـشم و  فده  ياراد 

یم رارق  يدـمع  تلفغ  دروم  ار  نز  درم و  داهنرد  اـه  یگژیو  نیا  نداد  رارق  زا  وا  يدـنمفده  اـه و  تواـفت  نیا  قلاـخ  ریبدـت  تمکح و 
.. یتخانـش و ابیز  ياه  هبنج  يریذـپ ، کیرحت  زغم ، ياه  هرکمین  تیلاـعف  عون  یندـب ،  ناـمتخاس  رد  هک  تسا  هدـش  تباـث  هزورما  دـنهد .

، دراد دوجو  نادرم  نانز و  نایم  يراکنا  لباقریغ  ياه  توافت 

درم نز و  تیّلمکم  . 3
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بجوم هک  تسا 2  دوجوم  تادوجوم  یماـمت  رد  ّثنؤم  رّکذـم و  سنج  ناـیم  تواـفت  تیجوز و  یتسه ، ملاـع  زیگنا  تفگـش  رارـسا  زا 
برق لامک و  هب  ندیسر  روظنم  هب  ار  ناسنا  وس  کی  زا  دنوادخ ، هک  اجنآ  زا  تسا . هدیدرگ  سنج  ود  نایم  یگتسویپ  یگتـسبلد و  داجیا 

ود نایم  شیوخ ، هنامیکح  ریبدت  رد  دـشاب ، یم  ییاهدوبمک  ناصقن و  راچد  ریـسم  نیا  رد  اهنآ  زا  کی  ره  رگید ، يوس  زا  دـیرفآ و  یهلا 
يرورـض مزال و  شیوخ ، یلاعتو  دـشر  يارب  ار  يرگید  سنج ، ود  زا  کـیره  اـت  دـیرفآ  رگیدـکی  هب  يدـنمزاین  لـباقتم و  دـنویپ  سنج 

درادن و ار  بولطم  لامک  هب  ندیـسر  تردق  کی  چیه  درم ، نودب  نز  هن  نز و  نودـب  درم  هن  هک  تسا  نیا  رب  تقلخ  یلک  هدـعاق   1. دنیبب
يدوبان أشنم  رـس  ناوت  یم  هک  تسا  مهم  يدـیلک و  ناـنچنآ  تیّلمکم  هاگدـید   2. دـیامن یم  ناربج  ار  يرگید  فعـض  صقن و  کی ، ره 
يرگید زا  کـی  ره  يانغتـسا  ساـسحا  نآ و  هب  یهّجوـت  یب  رد  ار  یبرغ  درم  نز و  یناـسنا  تیـصخش  نتفر  نـیب  زا  برغ و  رد  هداوناـخ 

تسا نیا  وا  ياه  هناشن  زا  و  ۀمحر : ةّدؤم و  مکنیب  لعج  اهیلا و  اونکسِتل  ًاجاوزا  مکـسفنا  نّم  مکل  قلخ  نا  هتایآ  نم  و  . » 1 دومن . وجتسج 
نمو . » 2 هی 21 .) آ  مور / «. ) داهن ینابرهم  یتسود و  ناتنایم  و  دـیریگب ، مارآ  ناشرانک  رد  ات  دـیرفآ  امـش  يارب  ینارـسمه  ناـتدوخ  زا  هک 

(. 49 تایر / ذ ا  «. ) دیوش رکذتم  دیاش  میدیرفآ  تفج  کی  زیچ  ره  زا  و  نورکذت : مکّلعل  نیجوز  انقلخ  ءیش  لک 

یساسا نکر  ناونع  هب  هداوناخ  . 4

هـسیاقم رد  نآ  ندوب  لصا  نکر و  نیا  تیمها  صوصخرد  لیـصفت  هب  یگداوناخ  هصرع  رد  رظتنم  نز  ياه  تلاسر  هب  طوبرم  شخب  رد 
لمکم تواـفتم و  دوجوم  ود  ناونع  هب  درم  نز و  هک  میدرگ  یم  رکذـتم  راـصتخا  هب  اـما  دـش . دـهاوخ  هراـشا  رگید ، روما  زا  يرایـسب  اـب 

. دبای یمن  دوخ  صقاون  عفر  روظنم  هب  رگید  سنج  ياهدـنمناوت  زا  يدـنم  هرهب  يارب  ار  هداوناخ  زا  رت  بسانمو  رتهب  يا  هصرع  رگیدـکی ،
. دیامن افیا  لامک  هب  ود  نآ  ندیسر  رد  ار  شقن  نیرتشیب  دناوت  یم  هداوناخ ، نمأم 

قوقح قالخا و  هب  گنهامه  هاگن  ترورض  . 5

فیطلت رد  قالخا  تیمها  هب  هّجوت  نودـب  یخرب ، ددرگ . یم  زاـب  رگیدـکی  هب  درمو  نز  یقوقح  هاـگن  هب  هداوناـخ  تالکـشم  زا  يرایـسب 
ردان و دارفا  دوجو  فیاظو 2 . فیلاکتو و  دوخ  قوقح  هب  ًافرص  طابترا ، نسح  مهافت و  يارب  اه  هزیگنا  کیرحت  طاشن و  داجیا  اه ، هطبار 

یلک هدعاق  نیا  هدننک  ضقن  دناوت  یمن  دنتفای ، تسد  لامک  زا  یبتارم  هب  لباقم ، سنج  ياه  يدنمناوت  زا  يریگ  هرهب  نودب  هک  ییانثتـسا 
یم لیمکت  هد ، وب  صقان  نآ  زا  شیپ  ات  هک  هدننک  جاودزا  درف  نید  زا  یمین  جاودزا ، هطساو  هب  هک  هدش  حیرـصت  تایاور  رد  هکنیا  دشاب .

رب هوـالع  هک  تسا  نیا  مالـسا  یتـیبرت  هماـنرب  دـنزادرپ . یم  شیوـخ  لـباقم  رد  يرگید  تسا . جاودزا  تـیلمکم  شقن  زا  یکاـح  ددرگ ،
هلباقم رد  هحماسم  هب  هتخادرپ و  یفطاع  ياهدـنویپ  یقالخا و  طباور  میکحت  هب  درم ، نز و  زا  کی  ره  طـباوض  اـهزرم و  ندرک  صخـشم 
هداوناخ ناوت  یمن  هک  هنوگنامه  تسا . هداد  روتسد  دوشن ، هداوناخ  نایک  هب  همطل  ثعاب  هک  اجنآ  ات  يرگید  ياه  يراک  مک  تاهابتـشا و 
حلاصم تیاعر  زا  یلاخ  فیلاکت  قوقح و  اب  درک ، هرادا  طباوض  فیاظو و  ندرک  صخـشم  نودب  فرـص و  یقالخا  ياه  فیـصوت  اب  ار 

مـشچ دـنزرف ، نز و  رتشیب  هافر  يارب  یگدـنز  هعـسوت  لاثم ، يارب  .1 1. تشاد طاشن  اب  اـیوپ و  يا  هداوناـخ  راـظتنا  ناوت  یمن  زین  یقـالخا 
، لباقم رد  تسا . نادرم  هب  یقالخا  ياه  هیصوت  هلمج  زا  رسمه ، هب  هیده  میدقت  نادنزرف ، هب  تبحم  تمحر و  رسمه ، ياهاطخ  زا  یـشوپ 

يراکمه یگنهامه و  رـسمه ، لباقم  رد  یگتـسارآ  رهوش ، هب  کمک  يراد و  هناخ  تسا . هدومن  یقالخا  ياه  هیـصوت  زین  نانز  هب  مالـسا 
يدمآرد باتک  هب  مالسا ، رد  نز  تیـصخش  لوصا  داعبا  صوصخ  رد  رتشیب  هعلاطم  يارب  . ) تسا اه  هیـصوت  نیا  هلمج  زا  يو ، اب  کیدزن 

شیوخ نورد  يادن  هب  هک  نانآ  دییامرف .) هعجارم  صص 53-86  مالسا ، رد  نز  تیصخش  لوصا  شخب  مالسا ، رد  نز  تیصخش  ماظن  رب 
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رد دنوش . یم  هدیمان  رادنید » ، » دشاب تافارخ  فارحنا و  اب  هارمه  نانآ  داقتعا  ولو  دنتسه - هدننیرفآ  هب  لئاق  شنیرفآ ، يارب  هتفگ و  خساپ 
يدام و تالاعفنا  لعف و  لولعم  ًافرص  ای  یفداصت و  ار  ناهج  ياه  هدیدپ  شیادیپ  هدوبن و  يا  هدننیرفآ  هب  دقتعم  ًاقلطم  هک  یناسک  لباقم ،

(. ص 10 دئ ، اقع  شزومآ  ، یقتدمحم يدزی ، حابصم  ك : ر . . ) دنوش یم  هدیمان  نید »  یب  ، » دنناد یم  یعیبط 

یسانش نید  موس : مادقا 

نی ترورض د  تخانش  لوا : ماگ 

نیرق هارمه و  رمع ، ماـمت  رد  هک  تساـه  تیعقاو  زا  عـالطا  قیاـقح و  نتخانـش  هب  وا  يزیرغ  يرطف و  لـیم  ناـسنا ، ياـه  یگژیو  هلمج  زا 
داعبا يراد  لیم ، نیا  هک  اجنآ  زا  دـیامن . یـسررب  ار  تقلخ  ملاع  ثداوح  ات  دـنک  یم  کمک  ناسنا  هب  ییوج  تقیقح  ترطف  نیا  تسوا .

شیارگ نیا  یخرب  هتبلا  دـشاب . یم  يا  هژیو  تیمها  ياراد  تسا ، هدروخ  دـنویپ  ناسنا  يدـبا  تواقـش  ای  تداعـس و  اب  دوب و  يا  هدرتسگ 
يوس زا  اهنآ  زا  یخرب  هک  دراد  دوجو  ایندرد  یفلتخم  نایدا  هزورما ، دننز 2 . یم  لفاغت  هب  ار  دوخ  هنادـماع  ای  هدومن و  شوماخ  ار  يرطف 
ءایبنا همه  هک  هچنآ  نیرت و  عماج  نیرتلماک و  هک  دندقتعم  ناناملـسم  تسا . رـشب  تسد  هتخاس  رگید ، یخرب  هدش و  هدروآ  یهلا  ناربمایپ 

« ملـسو هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ءایبنا  متاخ   » طـسوت هک  تسا  مالـسا »  نید  ، » دـنا هدومن  يزاـس  هنیمز  نآ  يارب  تقلخ ، يادـتبا  زا  نـالوسر  و 
یتسه راگدرورپ  ییاهن  همانرب  هدوب و  ینادواج  یناهج و  نید ، نیا  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  ناوارف  نیارق  اـه و  ناـهرب  تسا . هدـش  هدروآ 

صص 0 277-29. نامه ، ك : ر . . 1 1. تسا تیرشب  يارب 

نید تّیعماج  تخانش  مود : ماگ 

ار یعامتجا  یگداوناخ و  يدرف ، ياه  هزوح  مامت  ناسنا و  لامعا  راکفا و  کت  کت  هک  تسا  نآ  مالـسا  درف  هب  رـصحنم  ياه  یگژیو  زا 
ياـه هزوح  رد  تسا . هدرکن  يا  هژیو  ناـکم  یّـصاخ و  ناـمز  رد  رـصحنم  ار  ادـخ  اـب  طاـبترا  تداـبع و  هدادرارق و  دوـخ  شـشوپ  تحت 
ورازه تشذـگ  زا  سپ  هک  تسا  هداد  هئارا  یمکحم  نقتم و  ياهراکهار  اه و  همانرب  یماظن و ... یگنهرف ، يداصتقا ، یعامتجا ، یـسایس ،

یگژیو اما  تسا  هتسویپ  مه  هب  يازجا  متـسیس و  ياراد  يرکف ، ماظن  بتکم و  ره  تسا . شخبرثا  باداش و  ایوپ ، نانچمه  لاسدصراهچ ،
قیمع هاگن  کی  زا  هتساخرب  یمالسا ، ماکحا  فراعم و  مامت  هکیروطب  تسا . دنمفده  گنهامه و  عماج ، متسیس ، نیا  هک  تسا  نآ  مالسا 
ینید مالـسا ، دروآ . یم  ناـغمرا  هب  ًاـمأوت  ار  عاـمتجا  درف و  تداعـس  تسا و  ناـسنا  تشونرـس  يدنمتداعـس و  یتـسه ، هـب  هبناـج  هـمه  و 

تکاس ار  تداعس  داعبا  زا  يا  هبنج  زا  نخس  دشاب و  یم  ایوگ  تسا ، ناسنا  تداعس  هب  طوبرم  هک  هچنآ  ره  هب  تبـسن  عماج و  يرثکادح ،
دنک و یمن  فیرعت  ترخآ  ناهج  رد  ًافرـص  زین  ار  تداعـس  تسین و  ناسنا  هبناج  همه  تداعـس  زج  يزیچ  مالـسا  تیهام  تسا . هدراذگن 

. دنک هارمه  تینما  هافر و  يداش ، حرف ، اب  ار  ترخآ  مه  ایند و  مه  ات  تسا  هدمآ 

مالسا یمتسیس  ماظن  تخانش  موس : ماگ 

هدیچیپ بکرم  کی  متـسیس ، ره  میزادرپ . یم  نآ  ياه  یگژیو  نایب  متـسیس و  فیرعت  هب  ادتبا  مالـسا ، یمتـسیس  ماظن  ندـش  نشور  يارب 
دنکیم لابند  ار  صخشم  تیاغ  فده و  کی  دراد و  دوجو  نآ  يازجا  رصانع و  نایم  لماک  یگنهامه  هدوب و  یگتـسویپ  ياراد  هک  تسا 

رد دنناوت  یمن  رصانع  نآ  رگید  مینک ، عطق  ار  رگی  دکی  اب  رصانع  ابترا ط  رگا  دنراد و  ریثأت  متـسیس  لک  رد  متـسیس ، رـصانع  زا  کی  ره 
. درادن دوجو  ییاهنت  هب  نآ  ياضعا  زا  کی  چیهرد  هک  دراد  دوجو  يراثآ  متـسیس ، هعومجم  رد  هشیمه   1 دنشاب . راذگ  ریثات  متسیس  لک 
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یتوافتم ياهدرکراک  صاوخ و  اذل  هدروخ و  مه  هب  متسیس  نآ  زا  یشان  راثآ  تابسانم و  متـسیس ، هب  رـصنع  کی  ندرک  دراو  اب  نینچمه 
دورو زا  لبق  رصانع  رگید ، يوس  زا   2. دوش یم  متسیس  لک  یگدروخ  مه  هب  بجوم  متـسیس ، يازجا  یگدروخ  مه  هب  اذل  دنک . یم  ادیپ 
سپ هتشاد و  یصاخ  موهفم  ریوصت و  لزاپ ، هعطق  ره  ًالثم  دنشاب . یم  بیکرت  زا  سپ  نامز  زا  توافتم  یتلاح  ياراد  بیکرت ، متسیس و  هب 
همه دـنراد و  رارق  یلوط  تروص  هب  رـصانع  متـسیس ، ره  رد  دوش . یم  لصاح  لماک  ریوصت  لزاپ ، يازجا  ریاس  رانک  رد  نآ  نداد  رارق  زا 

مه هب  اراهنآ  خن  کی  هک  تسا  حیبست  ياه  هناد  دننام  ملاع  هک  روّصت  نیا  اذل  دنتـسین . حطـس  کی  رد  ربارب و  رگیدـکی  اب  متـسیس  يازجا 
افش ینامز  ات  وراد  کی  ًالثم  میقتسمریغ 1 . میقتسم و  تاطابترا  متسیس  يازجا  نایم  هک  ارچ  دشاب . یمن  یتسرد  روّصت  تسا ، هداد  طابترا 
راک نیا  هچنانچ  دنوش و  بیکرت  رگیدکی  اب  هژیو  طیارش  رد  صخشم و  نازیم  تبسن و  اب  نآ ، ییایمیش  يازجا  رـصانع و  هک  تسا  شخب 

ناونع هب  تایبدا  نابز و  رد  ًالثم  . 2 دوش . رامیب  گرم  ثعاب  یتح  تسا  نکمم  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  یشخبافش  وراد ، دریذپن ، تروص 
لاقتنا هک  دوخ  تلاسر  دناوت  یمن  ترابع  نآ  دریگن ، رارق  دوخ  بسانم  هاگیاج  رد  نابز  يازجا  زا  کی  ره  هچنانچ  هدیچیپ ، متـسیس  کی 

چیه نآ  زا  هک  تسا  هدـش  ثعاب  دـشک » یم  غیج  زبس   » هلمج لـعافو  لـعف  هاـگیاج  رد  رییغت  هنومن  ناونع  هب  دـهد . ماـجنا  ار  تسا  موهفم 
میـسرت هوحن  زا  زین  بتاکم  اه و  يژولوئدـیا  توافت  ًالوصا  دراد . دوجو  طباور  اـه و  تبـسن  یگدـیچیپ  ناوارف و  دوشن . هدـیمهف  ییاـنعم 

رد ار  داصتقا  هداد و  رارق  یتسه  مره  هدـعاق  نییاپ  حطـس و  رد  ار  ادـخ  مسیـسکرام ، لاثم ، ناونع  هب  دوش . یم  یـشان  یلوط  طباور  نیمه 
؛ تسین ادـخ  هب  داقتعا  مدـع  ای  داقتعارد و  توافت  تیحیـسم ، نوچمه  نایدا  ریاس  ای  رفک و  اب  مالـسا  نایم  ای  و  دـهد . یم  ياج  نآ  سأر 

تدحو نیع  رد  هناگ ، هس  يادخ  هب  یکی  دنک ، یم  وجتسج  بوچ  گنـس و  رد  ار  ادخ  یکی  تسادخ . شزرا  هاگیاج و  رد  توافت  هکلب 
ماظن دـننام   ) اه ماـظن  هدرخ  فادـها ، زا  متـسیس ، کـی  ناونع  هب  زین  مالـسا  دـنک . یم  شتـسرپ  ار  دـحاو  يادـخ  يرگید ، تسا و  دـقتعم 

فیلاکت قوقح و  قالخا ، شنیب ، مالـسا ، همانرب  رد  تسا . هدـش  لیکـشت  يرظن و ... ینابم  یعامتجا و ،)... ماظن  یـسایس ، ماظن  يداصتقا ،
دروم اه  همانرب  ریاس  دوش و  هّجوت  همانرب  دـنچ  ای  کـی  هب  هچناـنچ  هک  تسا  هدـش  ناـیب  رّرکم  هتفرگ و  رارق  هّجوت  دروم  ناـسکی  تروصب 
مامت دـنک و  یم  لابند  ار  درف  يدنمتداعـس  مالـسا ، متـسیس  مامت  ددرگ . یمن  لـصاح  مالـسا  متـسیس  زا  بولطم  هجیتن  دریگ ، رارق  تلفغ 
مدع زا  ینید  ياه  هزومآ  هب  تبسن  تاهبـش  زا  يرایـسب  .1 1. دـنا هدـش  میظنت  فدـه  نیمه  اب  بسانتم  گنهامه  تروصب  زین  نآ  يازجا 

، داصتقا تسایـس ، نوچمه  ییاه  ماظن  هدرخ  مالـسا ، ماظن  هعومجم  ریز  رد  هک  مینادـب  رگا  اـم  دوش . یم  یـشان  مالـسا  هب  یمتـسیس  هاـگن 
هدرخ نیا  نایم  تبـسن  هطبار و  ظاحل  اب  دراددوجو ، رت  ییزج  ياه  ماظن  هدرخ  اهنآ ، زا  کی  ره  شخب  ریز  رد  دراد و  دوجو  هداوناـخ و ..

لاح تسا . مالـسا  هب  یلـصا  تاداریا  زا  یکی  درم  نز و  ثرا  رد  توافت  لاثم  روطب  مینک . لح  ار  تاهبـش  زا  يرایـسب  میناوت  یم  اه  ماظن 
ثحب هب  دـناوت  یم  دـنک ، هجوت  هداوناخ  یلام  ماظن  هب  نآ ، هعومجم  ریز  رد  هتفرگ و  رظن  رد  ار  هداوناخ  ماظن  یمتـسیس ، هاـگن  اـب  درف  رگا 

يا هفیظو  نز  مالسا ، رد  هداوناخ  یلام  ماظن  متـسیس  رد  دیامن . یتوافتم  هاگن  هداوناخ  یلام  ماظن  ياه  هعومجمریز  زا  یکی  ناونع  هب  ثرا 
نآ هب  تبـسن  سکچیه  دراد و  قلعت  شدوخ  هب  دروآ  یم  تسدـب  هچ  ره  درادـن و  هدـهع  رب  هداوناخ  جراخم  نیمأت  يداصتقا و  دـیلوت  رد 

ّقلعت وا  هب  يرتشیب  مهـس  تس  یلام  هلئـسم  کی  هک  ثرا  رد  اذـل  تسا و  یلام  ياهزاین  نیمأـت  لـفکتم  درم  لـباقم ، رد  یلو  درادـن  یقح 
یحور و تالاح  هکلب  تسین  ناسنا  راتفر  لامعا و  هب  طوبرم  ًافرص  فیلاکت  مالسا ، رد  دیامن . هرادا  ار  هداوناخ  ماظن  دناوتب  ات  تسا  هتفرگ 
زا ادتبا  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  ملسو و  هلاو  هیلع  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  هلمج  زا  ءایبنا  مامت  دنرادروخرب 1 . يرتشیب  تیمها  زا  اه  هشیدنا 

، راتفر هک  ارچ  دـنتخادرپ . یم  اهراتفر  حالـصا  هب  تیاهنرد ، هدرک و  حالـصا  ار  اه  شور  سپـس  هدومن ، زاغآ  اه  شنیب  اه و  شرگن  رییغت 
یعقاو ناملسم  اذل  تسا . هدش  فیرعت  ناسّللاب »  ةداهش  حراوجلاب و  لمع  بلقلاب ، قیدصت  : » نامیا تسا . شرگن  شنیب و  هویم  لوصحم و 

ات دـنک  یم  شالت  نآ ، زا  شیپ  شیب و  هکلب  دـنک  یمن  فیرعت  اهراتفر  اه و  تیلاـعف  یخرب  ماـجنا  هب  ًافرـص  ار  تداـبع  رگن ، یمتـسیس  و 
يرما ار  تدابع  یخرب ، رگا  دشاب . هتشاد  يا  هنانمؤم  راتفر  نآ ، عبت  هب  ات  دروآرد  راگدرورپ  تدابع  تحت  ار  دوخ  ياه  شور  اه و  شنیب 

ماظن کی  یمتـسیس و  تروصب  ار  مالـسا  هک  تسا  نیارطاخب  دـنرب ، یمن  تذـل  زامن  ندـناوخ  زا  دـنناد و  یم  راـب  تّقـشم  روآ و  فّلکت 
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، ددرگن حالصا  دراوم  نیا  ات  و  دنشاب . یم  ناسنا و ... یتسه ، ادخ ، هب  تبـسن  دوخ  هاگدید  رد  حالـصا  دنمزاین  نانآ  دنا . هدیدن  گنهامه 
يارب هک  دوب  نآ  رطاخب  تفای ، تسد  تیبلا »  لها  اّنم   » ماقم هب  یـسراف  ناملـس  هکنیا  درب . دـهاوخن  شخب  تذـل  درف  نآ  يارب  زین  تدابع 

راگدرورپ هطبار  یمتـسیس ، هاگن  دقاف  درف  شیوخ . هّمذ  تئارب  فیلکت و  عفر  يارب  هن  درک  یم  شالت  راگدرورپ  هب  برق  لامک و  دـشر و 
فیلکت عفر  شدصق  طقف  دهد و  یم  تادابع  هب  نت  یهلا ، باذع  زا  رارف  يارب  هدرک و  فیرعت  یلوم  دـبع و  هطبار  ًافرـص  ار  دوخ  اب  ملاع 

راگدرورپ اب  يزاب  قشع  يارب  هک  يزامن  تسه . زین  قوشعم  بوبحم و  ندوب ، تعاطا  دروم  رب  هوـالع  دـنوادخ  هکنآ  لاـح  سب ؛ تسا و 
، دراد رایتخا  نآ  رد  ناـسنا  هک  هچنآ  ره  هب  مالـسا ، رد  فیلاـکت  . 1 اـجک !؟ هّمذ  تئارب  فّلکت و  يور  زا  زاـمن  اـجک و  دوش  یم  هدـناوخ 

نانمـشد زا  تئارب  ًالثم  دریگ . یم  رارق  تساوخزاب  دروم  هدوب و  فیلاکت  هرمز  رد  زین  ناسنا  ضیارغ  تاّین و  راکفا ، اذـل  دوش . یم  طوبرم 
رهاظ ناـسنا  لاـعفا  رد  هکنآ  زا  شیپ  تسا ، هدـش  دـیکأت  نآ  تیمها  رب  يّربت »   » ناونع تحت  ًاررکم  هک  راـفک  مالّـسلا و  مهیلع  تیب  لـها 

ازجا و مامت  اب  ییانشآ  .1 تساراک : هس  دنمزاین  مالـسا  هب  عماج  یمتـسیس و  هاگن  هب  یبایتسد  يارب  رظتنم  نز  دـشاب . یم  یبلق  يرما  دوش ،
یگدـنز رد  دـنناوت  یم  هـک  یـشقن  راـثآ و  ازجا و  نـیا  زا  کـی  ره  تـیمها  شزرا و  اـب  ییانــشآ  . 2 یفیـصوت ) ماـظن   ) نید ياـه  شخب 

تسا نیا  ام  بلغا  لکشم  یفیلکت ) ماظن   ) نید رد  هدش  صخـشم  فیاظو  فیلاکت و  ماجنا  . 3 یشزرا ) ماظن   ) دنیامن افیا  وا  هنادنمتداعس 
ود ات  هک  میرادن  هّجوت  مینیب و  یم  ار  نید  رد  هدش  صخـشم  یعرـش  فیلاکت  اهدیابن و  اهدیاب و  و  یفیلکت ) ماظن   ) موس تمـسق  طقف  هک 

تافص هک  نیا  تافیـصوت ، ماظن  رد  ًالثم  دش . دهاوخن  ماجنا  لماک  حیحـص و  تروصب  موس  شخب  دریگن ، رارق  مامتها  دروم  رگید  شخب 
ماـظن رد  اـی  و  تـسا ؟ یتـبترم  هـچرد  یتـسه ، ملاـع  طـباور  ماـمت  هدـنهدرییغت  هدـننک و  نـییعت  ناوـنع  هـب  ادـخ  هاـگیاج  تـسیچ و  یهلا 

میقتسم تروصب  ؟1  دروآ یم  ناـغمرا  هب  يدـیاوف  راـثآ و  هچ  میهد  ماـجنا  لـماک  عماـج و  تروصب  ار  زاـمن  رگا  هک  نیا  يراذگـشزرا ،
بلق و روضح  نودب  زامن  هماقا  زا  سپ  هک  دوش  یم  نآ  قوف  شخب  ود  هب  یهّجوت  یب  هجیتن  درادرثا . زامن  نوچمه  یفیلکت  ماجنا  هوحنرد 

تایاور تایآ و  رد  هکنیا  .1 میوش . یم  هداوناخ و ... هب  یهّجوت  یب  یـشورف ، مک  ییوگ ، غورد  هب  لوغـشم  ًاددـجم  فیلکت ، عفر  يور  زا 
: رکنملا ءاشحفلا و  نع  یهنت  ةالّصلا  ّنا  ص 133 « ؛) ج 1 ، مالسالا ، مئاعد   « ) تسا نید  نوتس  زامن  نیدلا : دومع  ةالـصلا  هک «  هدش  نایب 

اذا اهاوس و  ام  لبق  تلبق  نا  ةالـصلا ... دبعلا  هب  بساحی  ام  لّوا  (، » 45 توبکنع / « ) ددرگ یم  رکنم  اشحف و  زا  يرود  بجوم  زامن  اـنامه 
هیقب دوش  لوبق  رگا  تسا . زامن  دریگ ، یم  رارق  هبـساحم  دروم  نآ  دروم  رد  تماـیق ، رد  دـبع  هک  يزیچ  نیلوا  هلمع : ریاـس  ّدر  هیلع ، ّتدر 

ج 1، هی ، ـ قفلا هرضحی  نم ال  هیوباب ، یلع  نبدمحم  قودص ، « ) دوش یم  در  زین  لامعا  ریاس  دوش ، در  هچنانچ  دش و  دهاوخ  لوبق  زین  لامعا 
. تسا زامن  هژیو  هاگیاج  تیمها و  زا  یکاح  ص 208 )

نید هب  رظتنم  نز  یمتسیس  هاگن  هوحن  مراهچ : ماگ 

رگیدکی 1 و اب  هندب  رصانع  هطبار  اهدیابن ،) اهدیاب و  ماکحا و   ) نید هندب  يرظن ، ینابم  فادها ، هب  نید ، حیحص  تخانش  يارب  رظتنم  نز 
یمن شومارف  ار  یهلا  برق  رکنم و  اشحف و  زا  يرود  يارب  زامن  عیرشت  فادها  ًالثم  اذل  دنک . یم  هّجوت  ناسکی  تروصباهنآ  نایم  تبـسن 

فیرعت دوخ  اب  تولخ  ینیشن و  هشوگ  دهز و  رد  ار  بیذهت  وا  دیامن . یمن  افتکا  زامن ، ناونع  هب  تاکرح  يرسکی  ماجنا  فرص  هب  دنک و 
نز دـشیدنا . یم  مأوت  تروصب  هعماج  دوخ و  حالـصا  هب  رگیدـکی ، رب  ود  نیا  ّرثأت  ریثأت و  عامتجا و  اب  دوخ  هطبار  كرد  اـب  دـنک و  یمن 

هدودـحم یلـصا ، ياه  نابایخ  هدرک و  هاـگن  نآ  هب  ـالاب  زا  هعیـش ، رهـش  نـالک  ياـه  هچوک  سپ  هچوک  ماـمت  رد  تکرح  ياـج  هب  رظتنم 
دبای تسد  هاگن  شنیب و  نیرتلماک  نیرتهب و  هب  ات  دنک  یم  ییاسانش  ار  رگید و ... تمس  هب  تمـس  کی  زا  تکرح  ياهریـسم  ییایفارغج ،

هب تهابش  بسک  یهلا و  برق  هک  دراد  ارنآ  ياضتقا  تادابع  لامعا و  هچرگ  هک  دناد  یم  وا  دشاب . هتـشاد  يرتناسآ  رتعیرـس و  تکرح  و 
توارط و هک  دراد  ار  نآ  ياضتقا  ناراب  هک  هنوگنامه  تشادرب . هار  رـس  زا  زین  ار  عناوم  تسیاب  یم  یلو  دنزب  مقر  ار  يودهم  لآ  هدیا  نز 

اذـل تشاد . دـهاوخن  یپ  رد  ار  راثآ  نیازا  کی  چـیه  درابب ، راز  هروش  نیمز  کی  رد  هچنانچ  یلو  دروایب  هارمه  هب  ار  يزبسرـس  یباداش و 
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دنم و ماظن  هاگن  رد  ار  نآ  عفر  هار  دناد و  یم  ناسنا و ... یتسه ، ادخ ، هب  دوخ  هاگن  شنیب و  حالـصا  ار  عناوم  نیرتمهم  زا  یکی  رظتنم  نز 
توافتم هداس  يرازاب  کی  اب  ملاع  درف  کی  رد  فیلکت  هب  هاگن  عون  هک  هنوگناـمه  هک  دـناد  یم  وا  دـنک . یم  وجتـسج  اـهنآ  هب  یمتـسیس 

ناسنا هک  دشاب  راذگرثا  دـناوت  یم  یتقو  زامن  ًالثم  . 1 دـشاب . یم  توافتم  يداع  نز  کی  اب  زین  رظتنم  نز  يوس  زا  فیلکت  هب  هاگن  تسا ،
ات دشاب  هداد  ماجنا  ار   ... یتسود و هداوناخ  تاکز ، سمخ ، تخادرپ  لیبق  زا  دوخ  فیاظو  ریاس  زین  هداتـسیا و  یـسک  هچ  لباقم  رد  دنادب 

. دشاب راذگ  رثا  دناوتب  ءازجا  ریاس  راک  رد  متسیس  زا  ءزج  نیا 

نید ناکرا  تخانش  مجنپ : ماگ 

. دراد ار  نید  نآ  هشیر  ساسا و  هیاپ ، مکح  يداقتعا ، لوصا  نآ  زا  یـشخب  هدـش ، هدراذـگ  ناینب  نآ  هیاپرب  نید  کـی  هک  هچنآ  ناـیم  رد 
نیا زا  یلماک  تخانـش  تسیاب  یم  رظتنم  نز  تسا 1 . هتفرگ  تأشن  يا  هشیر  تاداقتعا  نآ  عباوت  تاـموزلم و  مزاول و  زا  زینرگید  یـشخب 

شخب رد  تسا و  يرورـض  تلادع  تماما و  داعم ، توبن ، دیحوت ، هب  یلیـصفت  داقتعا  تخانـش و  لوا ، شخب  رد  دروآ . تسدب  شخب  ود 
یم دـیحوت  لصا  نید و  تخانـش  هب  لوا  ماگ  رد  رظتنم  نز  دوش . یم  هتخادرپ  لوصا ، نیا  زا  هتـساخرب  ماکحا  تاداـقتعا و  ریاـس  هب  مود ،

هب طوبرم  يدعب  ماگ  دز 3 . رپ د ا  یم  نآ  هب  طوبرم  بلاطم  و  توبن ، یحو و  هب  رشب  يدنمزاین  یـسررب  هب  يدعب  هلحرمرد  يو ،  2. دزادرپ
يرورـض نآ ، یلیـصفت  تخانـش  هک  تسا  یـساسح  ریطخ و  لئاسم  هلمج  زا  زین  تماما  لصا  تسا 4 . نآ  بناوج  داعم و  لـصا  تخاـنش 
صوصخ رد  هعلاطم  درادـن ، ار  قوف  یعرف  یلک و  ياه  تخانـش  زا  کی  ره  لیـصفت  هب  نتخادرپ  لاجم  باتک ، نیا  هک  اـجنآ  زا  تسا 5 .

لجع يدهم  ترضح  نایعیش  مهدزاود  ماما  اب  باتک  نیا  عوضوم  هک  اجنآ  زا  دهد . یم  عاجرا  یمالک  يداقتعا و  بتک  هب  ار  بلاطم  نیا 
شخب .1 دوش . یم  هتفگ  نخـس  ناشیا  سدـقم  دوجو  صوصخرد  لامجا  هب  تبـسانم  نیا  هب  تسا ، هدروخ  هرگ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا 

رظتنم نز  ص 12 و 14 .) دی ، اقع  شزومآ  ، یقتدمحم يدزی ، حابصم  هب : ك  ر . . ) دنمان یم  نید  عورف  ار  مود  شخب  نید و  لوصا  ار  لوا 
تافص ادخ ، دوجو  تابثا  ياه  هار  ادخ ، تخانش  ترورض  نید ، ییوج  یپ  ترورـض  نید ، عورف  لوصا و  نید ، موهفم  تسیاب  یم  ادتبا 
شناد ناصقن  .3 دسانشب . قیقد  تروص  هب  ار  یهلا  ياه  تنس  ریاس  ردق و  اضق و  تلادع ، رایتخا ، وربج  موهفم  یهلا ، هیبلـس  هیلعف و  هیتاذ ،

تخانش مالسا ، ربمایپ  تلاسر  تابثا  ناربمایپ ، ياه  یگژیو  توبن ، تابثا  ياه  هار  ءایبنا ، تمـصع  تابثا  لئالد  ترورـض و  يرـشب ، ياه 
، ملـسو هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تلاـسر  ندوب  ینادواـج  یناـهج و  نآ ، فیرحت  مدـع  تاـبثا  یهلا ، هغلاـب  هزجعم  ناونع  هب  نآرق 

تابثا اب  حور  تابثا  هطبار  داعم ، هب  داـقتعا  تیمها  .4 تخادرپ . دـهاوخ  نآ  هب  رظتنم  نز  هک  تسا  یلئاسم  هلمج  زا  مالـسا و ... ّتیمتاـخ 
یگنوگچ ترخآ ، ملاع  ياه  یگژیو  داعم ، یمتح  عوقو  ینآرق  دـهاوش  داـعم ، تاـبثا  هب  طوبرم  ياـه  ناـهرب  حور ، درجت  لـیالد  داـعم ،

یبلاطم هلمج  زا  تعافـش و ... هلأسم  تابثا  تمایق ، رد  یـسرباسح  هوحن  ترخ ، ایند و آ  هطبار  یخزرب ، تایح  تمایق ، ییاپرب  ایند و  نایاپ 
، تماـما موهفم  هب  تبـسن  یفاـک  تخانـش  تسیاـب  یم  رظتنم  نز  . 5 دـشاب . هتـشاد  لـماک  فوـقو  نآ  هب  تسیاـب  یم  رظتنم  نز  هک  تـسا 

هوحن مالّـسلا ،  مهیلع  نیموصعم  تیـالو  تیناّـقح  تاـبثا  ماـما ، ملع  تمـصع و  یگنوـگچ  ماـما ، بصن  ياـههار  ماـما ، دوـجو  ترورض 
. دشاب هتشاد  نیموصعم و ... زا  کی  ره  یناگدنز 

یسانش فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  مشش : ماگ 

تماما هاگیاج  موهفم و  . 1

دیکأت ًاددجم  اجنیارد  دش . هتفگ  نخس  سدقم  دوجو  نآ  تخانـش  ترورـض  موصعم و  ماما  هب  ناسنا  يدنمزاین  صوصخرد  نیا  زا  شیپ 
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هک دـنا  هدـمآ  نآ  يارب  تاـیآ  نیا  مینیبب و  وا  تاـیآ  رد  ار  ادـخ  هک  دوش  یم  لـصاح  یناـمز  یهلا  سدـقم  تاذ  هب  تفرعم  هک  دوش  یم 
رد اذل  دنشاب و  یم  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  تارضح  ینعی  لماک  ناسنا  یهلا ، هناشن  هیآ و  نیرتهب  دنـشاب . دنوادخ  هدنهد  ناشن  یکاح و 

و دوش » یم  هتخانش  ادخ  ام  هلیـسوب  هللا : فرع  انب   » و دوش » یم  تعاطا  ادخ  ام  هلیـسوب  هللادبع : انب  : » هدش فیـصوت  نینچ  نانآ  ماقم  هیعدا ،
ردقنآ تماما  تلزنم  هاگیاج و  هلئـسم  و ... تسا »  هتخانـش  ار  ادـخ  قیقحت  هب  سپ  تخانـش  ار  امـش  سکره  هللا : فرع  دـقف  مکفرع  نم  »
تماما هک  تسا  دقتعم  هعیش   1. تسا هدیدرگ  مالسا  خیرات  رد  نّنـست  لها  عّیـشت و  هقرف  ود  ندمآدوجو  هب  یلـصا  لماع  هک  دراد  تیمها 

زا اهنت  نآ  بصن  تسا و  ناگدنب  هب  یهلا  تمحر  ضیف و  هطساو  قلخ و  نایم  رد  ادخ  تجح  ماما ، هدوب و  نید  لوصا  وزج  توبن و  همادا 
ماکحا هدننک  نایب  هکلب  یمالـسا ، هعماج  ریدم  تسرپرـس و  اهنت  هن  اما  دشاب . یم  ملـسو  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  طسوت  دنوادخ و  قیرط 

اریز ددرگ . یم  تابثا  ءایبنا  ترورض  ّهلدا  نامه  هطساو  هب  زین  ماما  هب  زاین  ترورض  تسا 2 . تداعس  هار  ربهار  میرک و  نآرق  رّسفم  یهلا ،
ماقم ياراد  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  تسا و  یهلا  نارکیب  ملع  زا  هتفرگرب  ماما  ملع  هک  تسا  دـقتعم  هعیـش  تسا . تّوبن  نامه  رارمتـسا  تماـما 

تماما نّنـست ، لـها  رظن  رد  . 1 دنـشاب . یم  لماک  ناـسنا  قادـصم  نیرتلماـک  نیرتهب و  ناـنآ  هدوب و  یـشزغل  اـطخ و  هنوگره  زا  تمـصع 
نیملسم هعماج  تسرپرس  اذل  ددرگ . یم  هرادا  یتسرپرس و  نیملـسم  هعماج  نآ  رذگهر  زا  هک  تسا  یهلا ) یبصنم  هنو   ) يویند یتّیمکاح 

یماظن ياتدوک  یتح  ای  نیـشیپ و  هفیلخ  تیـصو  هعماج ، ناـگرزب  مدرم ، تیرثکا  ءارآ  هب  عوجر  نوچمه  یفلتخم  ياـه  هار  زا  دـناوت  یم 
ص 19. تیودهم ،) فراعم  شزومآ   ) شیرف نیگن آ  ، ناگدنسیونزا یعمج  هب : ك  ر . . 2 دوش . باختنا 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  یسانش  تیصخش  . 2

هراشا

نـسح ماما  نایعیـش - مهدزای  ماما  دـنزرف  فیرـشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هک  دراد  دوجو  قاّفتا  يرـشع ، ینثا  هعیـش  نایم  رد 
ناـهج هب  مـشچ  ارماـس  رد  يرمق  يرجه  نابعش 255  هعمج 15  هاگحبـص  رد  نوتاـخ  سجرن  ماـن  هب  يرداـم  زا  مالّـسلا و  هیلع  يرکـسع 
یفخم نارگید  مشچ  زا  تفرگ و  تروص  هناـیفخم  تروص  هب  ترـضح  لـمح  نارود  تارطخ ، عفد  يارب  یهلا و  تمکح  هب  اـنب  دوشگ .
تدالو زاغآ  زا  ترضح  نآ  ءافتخا : نارود  . 1 دومن : میسقت  هرود  هس  هب  ناوت  یم  ار  ترـضح  نآ  یگدنز  نارود  ارذگ ، یهاگنرد  دنام .
تداهش ماگنه  زا  يرغـص : تبیغ  نارود  دومن 2 . یگدـنز  هنایفخم  تروصب  لاس  تدم 5  هب  مالّسلا  هیلع  يرگسع  ماما  تداهـش  نامز  ات 

.3 دنتخادرپ . یم  مدرم  ياه  يدنمزاین  عفر  هب  هعبرا  باّون  قیرط  زا  ترـضح  تشاد و  همادا  لاس  داتفه  تدم  هب  مالّـسلا  هیلع  مهدزای  ماما 
عوـضوم دراد . همادا  ناـنچمه  هک  دـش  زاـغآ  يربـک  تبیغ  ینـالوط  نارود  يرغـص ، تبیغ  ینـالوط  نارود  زا  سپ  يربـک : تبیغ  نارود 

تسا 2. هدیدرگ  نایب  لیـصفت  هب  يددعتم  تایاور  تایآ و  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  یناهج  روهظ  تموکح و 
لجع يدهم  ترضح  نایعیش ، یهارمگ  تریح و  زا  يریگولج  يارب  مالّسلا  هیلع  يرگسع  ماما  رد 1. اهنت  هن  یجنم  روهظ  هب  داقتعا  هلئسم 

هب خساپ  نارود ، نیا  رد  ترضح  تازجعم  زا  داد . ناشن  یفرعم و  هعیش ، ناگرزب  زا  یهورگ  هب  نارود  نیا  رد  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا 
زا مارح  لاوما  کیکفت  قاحسا و  نب  دمحا  هب  نایعیش  یلاسرا  لاوما  نابحاص  یفرعم  زین  هللادبع و  نب  دعس  يداقتعا  یمالک و  ياهـشسرپ 

هعجارم ات 53  صص 48  شنیرف ، نیگن آ  باتک  هب  تایاور  تایآ و  اب  ییانشآ  يارب  . 2 ص 43 و 44 .) شنیرف ، نیگن آ  ر.ك:  ) دوب لالح 
ترـضح هب  طوبرم  ثیداـحا  هک  يروط  هب  تسا . هشدـخ  لـباقریغ  یقاـفتا و  یمالـسا ، قرف  همه  رد  هکلب  بهاذـم  ناـیدا و  همه  دـیئامن .

رد ار  یلقتسم  بتک  تنس ، لها  نادنمـشناد  املع و  هدش و  لقن  روفو  هب  تنـس  لها  ربتعم  عبانم  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم 
ات 85. صص 56  امه ن ، . 1 1. دنا هتشون  نارکنم  در  ترضح و  نآ  صوصخ 
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راظتنا تبیغ و  هفسلف 

هیلع یسیع  ترـضح  مالّـسلا و  هیلع  یبنرـضخ  نوچمه  هتـشذگ  ناربمایپ  زا  يدادعت  نایمرد  هتـشادن و  ناشیا  هب  صاصتخا  هک  تبیغ  نیا 
دراوم یخرب  رد  اذل  تسا . نارگید  هّجوت  هاگنزا و  ندوب  هدیشوپ  يانعم  هب  هکلب  تسین  ندوبن  رضاح  ینعم  هب  تسا ، هداد  خر  زین  مالّسلا ، 
ندنام هتخانـشان  مدرم و  نایمرد  روضح  هب  رگید  دراوم  یخرب  رد  تسا و  مدرم  ناگدـید  زا  ندـنام  ناهنپ  تروص  هب  ترـضح  نآ  تبیغ 
يرما فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ناـمز  ماـما  تبیغ  هک  تسا  نیا  یتسه  ملاـع  يدـنمفده  لاـعتم و  دـنوادخ  تمکح  ياـضتقا  تسا .

ترورض هب  ناوت  یماهنآ  هلمج  زا  هک  تسا  هدش  رکذ  يددعتم  لیالد  نآ ، تلع  هفـسلف و  صوصخ  رد  اذل  دشابن . لیلد  نودب  یفداصت و 
ماما روهظ  هب  تبـسن  راظتنا  دومن . هراشا  تیالو و ... تمعن  هب  تبـسن  سانـشان  ردـق  نامدرم  بیدأت  مدرم ، شیامزآ  ترـضح ، ناج  ظفح 

یم هعماج  رد  ار  ییایوپ  طاشن و  دـیما ، حور  یهلا ، تاضویف  همه  هطـساو  یتسه و  روحم  ناونع  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لجعرـصع 
درادن و ندوب  هار  هب  مشچ  زج  ییانعم  حیحـص ، راظتنا  دراذگ . دهاوخ  ياج  رب  مدرم  يزاس  دوخ  حالـصا و  رد  يدج  یتیبرت  راثآ  دمد و 

لجع يدهم  ترضح  روهظ  راظتنا  زا  نیمه ، رطاخ  هب  تسا . رظن  دروم  فده  هب  ندیـسر  تهج  رد  شالت  ندوبن و  توافت  یب  نآ ، همزال 
3. تسا هدش  هتسناد  مالسا  ردص  يادهش  شاداپ  اب  يواسم  نارظتنم ، شاداپ  هدش 2 و  دای  لمع  نیرتهب  ناونع  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا 

هیلع داّجس  ماما  . 3 ص 122 .) ج 52 ، راونالار ، احب   «. ) تسا جرف  راظتنا  نم ، تّما  لامعا  نیرتهب  ملسو «  هلاو  هیلع  هللا  یلص  مرکاربمایپ  . 2
رازه شاداپ  دنوادخ  دشاب ، راوتسا  ام  تیالو  رب  مئاق  تبیغ  نامز  رد  هک  یسک  مالّسلا « 

روهظ میالع  طیارش و 

یم دای  نآ  مئالع  روهظ و  ياه  هنیمز  ناونع  هب  اهنآ  زا  هک  دراد  ییاه  هناشن  طیارـش و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  روهظ 
دتفا یم  قافتا  روهظ  اهنآ ، ندش  مهارف  اب  دـنراد و  یعقاو  ریثأت  روهظ  قّقحت  رد  اه  هنیمز  هک  تسا  نیا  رد  مئالع  اب  اه  هنیمز  توافت  دوش .

یپ نآ  ندـش  کیدزن  ای  روهظ  لصا  هب  ناوت  یم  اهنآ  هلیـسو  هب  هک  دنتـسه  ییاه  هناشن  اهنت  دـنرادن و  یـشقن  روهظ  عوقو  رد  مئالع  یلو 
حرط و . 1 درک : هراشا  ریز  دراوم  هب  ناوت  یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  یناهج  بـالقنا  ماـیق  ياـه  هنیمز  هلمج  زا  درب .

زین روهظ  مئالع  هتسیاش  نارای  دوجو  دنمناوت 3 . يربهر  عماج 2 . لماک و  نوناق  نیودـت  دوجوم و  ياه  يراجنهان  اب  هزرابم  يارب  هماـنرب 
2، ءادیب فسخ  ینایفـس 1 ، جورخ  هب  ناوت  یم  مئـالع  نیا  هلمج  زا  دـهد . یم  ترـضح  نآ  ماـیق  یکیدزن  زا  ربـخ  هک  تسا  ییاـه  هناـشن 
هب ار  دحا  ردب و  گنج  يادهش  زا  دیهش  یگتفرگ و  دیـشروخ  لاّجد 1 ، جورخ  هّیکز 5 ، سفن  لتق  ینامسآ 4 ، هحیص  ینامی 3 ،  جورخ 
هک دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  زا   01 ص 592 .) ح 6 ، باب 31 ، ج2 ، نی ، دـلا  امک ل  هیوباب ، یلع  نبدـمحم  قودـص ، «. ) داد دـهاوخ  وا 

لتق و زا  هک  تسا  يراک  تیاـنج  وا  دـنک  یم  ماـیق  ماـش  نیمزرـس  زا  روهظ  زا  شیپ  یکدـنا  هک  تسا  نایفـسوبا  لـسن  زا  يدرم  یناـیفس ،
ماش و فرصت  زا  سپ  زاغآ و  ار  دوخ  مایق  بجر  هام  رد  وا  دنک . یم  راتفر  یعیجف  لکش  هب  دوخ  نانمشد  اب  درادن و  ییاورپ  چیه  راتـشک 

هقطنم ءادیب »  » نتفرورف و يانعم  هب  فسخ » . » 2 دنز . یم  تسد  يا  هدرتسگ  راتـشک  هب  اجنآ  رد  هدرک و  هلمح  قارع  هب  نآ ، فارطا  قطانم 
هب هکم ، تمس  هب  تمیزع  نامز  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  اب  هلباقم  يارب  ینایفس  رگـشل  تسا . هنیدم  هکم و  نایم  يا 

.4 دنک . یم  مایق  نمی  نیمزرـس  زا  هک  تسا  نمؤمو  حلاص  يدرم  ینامی  دور 3 . یم  ورف  نیمز  رد  ءادـیب  هقطنم  رد  ییاسآ  هزجعم  تروص 
ماما مایق  زا  شیپ  یکدنا  دنک 05  یم  مالعا  ار  ترضح  نآ  مایق  ناهج ، مدرم  همه  هب  دوش و  یم  هدینش  ناضمر  هام  رد  ینامسآ  يادن  نیا 

یناسارخ دّیس  مایق  ناضمر ، هام  رد  یگتفرگ  هام  نآ  نافلاخم  تسد  هب  یهانگ  یب  ای  هتسجرب و  تیصخش  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع 
ار ترـضح  یناهج  ماـیق  مئـالع  هتخانـش و  یتسرد  هب  ار  روهظ  يزاـس  هنیمز  رد  دوخ  شقن  اـت  تسا  مزـال  رظتنم  نز  رب  دومن . هراـشا  و ...

. درو تسد آ  هب  حیحص  عبانم  زا  قیقد  تروصب 
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  یناهج  تموکح  نارود  روهظ و  ياه  یگژیو  . 4

، تایاور رد  اذل  دراد و  یگتـسب  نآ  ياه  هنیمز  ندش  مهارف  یهلا و  هدارا  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  روهظ  نامز 
دیما حور  موادت  هب  ناوت  یم  اهنآ  هلمج  زا  هک  دراد  یناوارف  ياه  تمکح  روهظ ، نامز  ندوب  یفخم  نیا  تسا . هدـیدرگن  نییعت  نآ  تقو 

روظنم هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  یناهج  مایق  درک . هراشا  ترـضح ، نآ  مایق  يارب  يزاس  هنیمز  هزیگنا  شیازفا  و 
هللا لجع  يدهم  ماما  تموکح  نارود  رد  دریگ . یم  ارف  ار  ملاع  رـسارس  هدش و  زاغآ  هکم  زا  ناهج ، رد  تلادـع  شرتسگ  يونعم و  دـشر 

اب هزرابم  هدش و  افوکش  ملع  هتفای ، شرتسگ  قالخا  هدش ، ایحا  ملسو  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ّتنـس  یهلا و  باتک  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت 
ار ناهج  ینادابآ  نارمع و  شرتسگ  یعیبط و  عبانم  زا  لماک  يرو  هرهب  تموکح ، نیا  يداصتقا ، هصرع  رد  دبای . یم  شرتسگ  اه  تعدـب 

تلادـع ددرگ . یم  ارجا  هعماـجرد  یهلا  ماـکحا  هدـش و  اـیحا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  عاـمتجا ، هصرع  رد  تـشاد . دـهاوخ  یپ  رد 
ملع و دشر  یمومع ، تینما  رقف ، عفر  تاکرب ، ینوزف  هعماج ، یحور  یمـسج و  یتمالـس  یلدمه ، داّحتا و  نامیا ، قالخا و  دـشر  ریگارف ،

لـصاحاهنآ همه  ات  دـبای  یم  همادا  ردـقنآ  ترـضح ، یناهج  تموکح  هک  تسا  ییاهدرواتـسد  مالـسا ، یناهج  تیمکاح  رفک و  يدوباـن 
باحصا ياه  یگژیو  زا  یخرب  هب  دریگ ، رارق  ترضح  نارای  باحصا و  هرمز  رد  هک  تسا  نآ  رظتنم  نز  شالت  مامت  هک  اجنآ  زا   2. ددرگ

رگ و هلیح  يدوجوم  . 1 دوش . یم  هتشک  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ترـضح  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ناروای  و 
شنیرف نیگن آ  باـتک  هب  شخب  نیا  بلاـطم  صوـصخ  رد  یلیـصفت  هعلاـطم  يارب  . 2 دـنک . یم  هارمگ  ار  اه  ناـسنا  زا  يرایـسب  هک  دـیلپ 

ماـما تسا . یهلا  تیاـضر  بسک  تسا ، مهم  ناـنآ  رظن  رد  هـچنآ  دنتـسه و  صلخم  يدارفا  ناـنآ  01 ددرگ : یم  هراـشا  دـییامرف . هعجارم 
313  ) دادعت نیا  فیرـشلا ،) هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم   ) وا يارب  هک  یماگنه  و  دنیامرف « : یم  ینـسح  میظعلادـبع  هب  مالّـسلا  هیلعداوج 

ماما ریبعت  هب  هک  دـنراد  یتماقتـسا  نیقی و  نانچ  ناـنآ   02 1 «. درک دـهاوخ  رهاظ  ار  وا  رما  دـنوادخ  هدـش ، عمج  صـالخا »  لـها   » زا رفن )
زا رتمکحم  درادن ، دوجو  ادـخ  هب  عجاراهنآ  بولق  رد  یکـش  تسا ، نهآ  ياه  هکت  دـننام  هب  اه  نآ  ياه  بلق  ایوگ   » مالّـسلا هیلع  قداص 

نیا مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دنا . هتخانـش  ار  ادخ  عماج  لماک و  تروص  هب  دـندقتعم و  دـیحوت ، هب  ًاتقیقح  نانآ  . 3 2 ... «. تسا گنس 
تفرعم دنوادخ  هب  هک  دمآ  دنهاوخ  نمؤم  ینامدرم  : » دننک یم  فیصوت  نینچ  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  باحـصا  تفص 

تلود ناریزو  هک  تسا  نـیا  بلاـج  هـتکن   3 «. دنـشاب یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامزلارخآ  يدـهم  راصنا  ناـنآ  دـنراد و  یعقاو 
انامه : » دـنیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دنتـسه . ناناوج  نایم  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح 

نیرتمک هشوت و  رد  کمن  دننامه  ای  مشچ و  رد  همرس  دننام  هب  رگم  درادن  دوجو  لاسنهک  اهنآ  نایم  رد  زگره  دنا و  ناوج  مئاق  باحـصا 
ناـمدوخ رد  ار  قوـف  ياـه  یگژیو  تسیاـب  یم  میتـسه ، ترـضح  نآ  باحـصا  هرمز  رد  اـیآ  مینادـب  هـکنآ  يارب   4  « تسا کـمن  هشوت ،

ترضح ناروای  هاگودرا  رد  رضاح  رظتنم » نز   » ار دوخ  میناوت  یمن  میا ، هدرکن  تیوقت  ار  یسانشادخ و ... نیقی ، صالخا ، رگا  مییامزایب .
ردرگا مینک ، یمن  ساسحا  دراد ، ماما  هب  رشب  هک  يزاین  همه  دوجو  اب  ار  ناشیا  دوجو  ءالخ  میا و  هدرک  تداع  ناشیا  قارف  هب  رگا  مینادب .

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  تبرغ  غاد  هک  میا  هدرک  ادیپ  یتخس  بلق  نانچ  رگاو  میوش  یمن  ناشیا  گنتلد  يا  هرذ  زور ، هنابش 
ص 377 و 388. ج 2 ، همعنلا ، امتاو م  نیدلا  لامک  . 1 میدرگ . رظتنم » نز   » لادم قیال  هک  میشاب  هتشاد  راظتنا  دیابن  دهد ، یمن  ناکت  ارنآ 
، روهظ هماگنه  باتک : هب  اه ، یگژیو  یـسررب  يارب   ) ص 82 ح 83 ج 1 5 ، اونالاراحب ر ، . 3 ح 82 . ص 7 0 3 ، ج 52 ، راونالار ، احب  . 2

یف حـلملاک  وا  نیعلا  یف  لحکلاک  الا  مهیف  لوهکال  بابـش  مئاقلا  باحـصا  نا  . » 4 دینک .) هعجارم  ص 63  یناوضر ، رغـصا  یلع  فیلأت 
(. ص 284 بیغلا ، ، نسح نبدمحم  یسوط ، ص 315 و  هبیغلا ، ، میهاربا نبدمحم  ینامعن ،  « ) حلملا دازلا  لقا  دازلا و 

یسانش نمشد  مراهچ : مادقا 
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هراشا

هک ددرگ  یم  زاغآ  هزات  يرگید  هار  دـش ، هتخانـش  دنتـسه  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـهااهنآ  نیرترب  هک  یهلا  تاـیآ  قیرط  زا  ادـخ  رون  یتقو 
یلو دنبای  یم  تسد  ییاه  تیقفوم  هب  دنیامیپ و  یم  ار  لوا  هار  زا  يدایز  شخب  دارفا ، زا  يرایـسب  تسادخ . نانمـشد  تخانـش  هار  نامه 

. دننام یم  ماکان  دوصقم  لزنمرس  هب  ندیسر  رد  مود ، هار  رد  یماکان  هطساوب 

نازیتس يدهم  تخانش  ترورض  كرد  لوا : ماگ 

یلو دنـشاب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هتـسبلد  رای  یعقاو و  رظتنم  دنـشاب ، بوخ  دنهاوخ  یم  هک  يدارفا  رایـسب  هچ 
. دنوش یم  ادخ  نمـشد  ربارب  رد  میلـست  ادخ ، یلو  لباقم  رد  میلـست  ياج  هب  هدروآرد و  ياپ  زا  ار  نانآ  لطاب ، موجه  لباقمرد  بات  مدـع 
رد رطع  نیرتوبـشوخ  نیرتهب و  رگا  هک  ارچ  دوش . عمج  لطاب  طاسب  هک  دسر  یم  بولطم  لامک  هب  یتقو  دیحوت  هب  داقتعا  ادـخ و  تفرعم 

بحاص ترـضح  مادـقا  نیلوا  هک  تسا  تهج  نیدـب  دریگ . یم  ار  رطع  ییوبـشوخ  توارط و  نجل ، يوب  دوش ، مامـشتسا  راز  نجل  راـنک 
لجع يدهم  دوش . قح  نید  ادخ و  یلو  شریذـپ  هدامآ  هعماج  نآ ، زا  سپ  ات  تسا  لطاب  طاسب  ندـیچرب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 
هدـش زاغآ  یهلا  ءایبنا  لوزن  يادـتبا  زا  هک  لطاب  قح و  دربن  گنج و  اذـل  تسا و  اـه  یبوخ  لـیاضف و  هراـصع  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  دسر . یم  دوخ  ساسح  فطع و  هطقن  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  روهظ  اب  تسا ،
روهظ زا  شیپ  رد  لطاب  اب  دوخ  یـصخش  ياهدربن  رد  رظتنم ، نز  رگا  اذـل  دـنگنج و  یم  اه  يدـیلپ  اه و  یتشز  مامت  اب  اه ، یبوخ  ماـمت  و 

زا يرایـسب  ياعد  دریگ . رارق  قح  ههبج  رد  دناوت  یمن  دنک ، ظفح  نمـشد  هلمج  زا  ار  اه  یبوخ  قیاقح و  دناوتن  و  دشاب ، هدروخ  تسکش 
مه هب  هزادـنا  هب  یّتح  زگره  ارم  دـنوادخ  ًادـبا : نیع  ۀـفرط  یـسفن  یلا  ینلکتال  یهلا  میهاوخ «  یم  ادـخ  زا  هک  زامن  تونق  ماـگنه  رد  اـم 

یفاک دراذگاو ، شدوخ  لاح  هب  و  دـنک » اهر   » ار ناسنا  يا  هظحل  طقف  ادـخ ، رگا  هک  دـهد  یم  ناشن  راذـگماو » مدوخ  هب  مشچ ، ندروخ 
رظتنم نز  نانمشد  هک  لطاب ، نارای  نیرتمهم  دوش . راگدرورپ  هدروخ  مسق  نانمشد  یشحو و  ناگرگ  همعط  ایند ، نابایب  رد  ناسنا  ات  تسا 

: میوش یم  انشآ  رتشیب  نانمشد  نیا  اب  همادا  رد  تسا . ناسنا  دوخ  سفن  وا و  نارایتسد  ناطیش و  دنهد  یم  لیکشت  ار 

یسانش ناطیش  مود : ماگ 

ناطیش تخانش  ترورض  . 1

فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  تمایق  زور  ات  ادخ  نامرف  لباقم  رد  یچیپرـس  هظحل  زا  ناطیـش  هدیـسر ، تایاور  ساسارب 
هب سپ  دنا 1 . هدوب  روهظ  ربارب  رد  يدج  عناوم  زا  یکی  ناتفص ، ناطیش  ناطیش و  هشیمه  اذل  دیامن ، یم  دوخ  زات  تخات و  هصرع  ار  نیمز 

، دروآ دهاوخرد  ادص  هب  ار  وا  هاپـس  مادهنا  سیلبا و  گرم  سوقان  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  كرابم  روهظ  هکنآ  تهج 
هب هجوت  زا  مدرم  نتـشادزاب  روهظ و  تقو  نتخادنا  قیوعت  هب  يارب  ار  شیوخ  ناوت  شالت و  مامت  وا ، نایرکـشل  ناطیـش و  هک  تسا  یعیبط 

دنوادخ رـضحم  رد  ناراذگ  تدابع  زا  یهلا و  تردق  هب  ناملاع  زا  هک  ناطیـش  دنریگ . راک  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما 
ار یهلا  هاگرد  زا  ندش  هدنار  زا  ار  دوخ  مشخ  ادخ ، یلو  لباقم  رد  هدجس  ینتورف و  رب  ینبم  یهلا  نامرف  زا  یچیپرس  ربکت و  زا  سپ  دوب ،

هیلع اضر  ماما  هارمگ 1. ار  ناـنآ  همه  دـنگوس ، تتّزع  هب  نیـصلخملا : مهنم  كداـبع  اـّلا  نیعمجا  مهّنیوغـال  کـتّزعبف  داد « : ناـشن  نینچ 
نیدلا لامک  تسا »  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ام  مئاق  روهظ  زور  تسا ، مولعم  ناطیـش  یگدنز  نایاپ  يارب  ناگمه  دزن  هک  یتقو  مالـسلا « :
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ساسارب ار  تقلخ  ریبدت  هک  زین  دنوادخ   1 «. اهنآ نایم  زا  وت  هدش  صلاخ  ناگدـنب  نآ  رگم  درک ، مهاوخ  ص 371 .) ج 2 ، همعنلا ، مامتاو 
ناطیّشلا نا  دومرف « : دزشوگ  نینچ  اه  ناسنا  یمامت  هب  ار  ینمـشد  نیا  ندوب  يدج  دوب ، هدز  مقر  ناسنا  يالتبا  شیامزآ و  يدنمرایتخا و 

تسا و ندرک  توعد  طقف  ناطیش  راک  هتبلا  دیریگب .» نمـشد  ار  وا  سپ  تسامـش ، نمـشد  ناطیـش  تقیقح  رد  ًاّودع : هوذّختاف  ّودع  مکل 
زا هک  تسا  ناسنا  دوخ  نیا  درادـن و  ناسنا  رب  یطلـست  هنوگچیه  اذـل  تسا . ناسنا  یهلا  ترطف  فیعـضت  اـنامه  هدروخ ، مسق  نآرب  هچنآ 

مهکراش و  هفیرـش ...«  هیآ  دنک . یم  ادخ  نیزگیاج  دهد و  یم  ياج  تسا ، هللا  مرح  هک  شیوخ  بلق  رد  ار  وا  دـنک و  یم  توعد  ناطیش 
بحاص ار  دوخ  درف ، نآ  روما  مامت  رد  هدـش و  کیرـش  يو  اب  ناطیـش  ناسنا ، توعد  زا  سپ  هک  دراد  یم  نایب  دالوالا » ... لاومـالا و  یف 

رود ادخ  زا  هک  هزادنا  نامه  هب  ناسنا  دهد و ... یم  شوگ  هن  دونش ، یم  هن  دنیب ، یم  هن  ناسنا  کیرش ، هزاجا  نودب  رگید  دیامن . یم  قح 
یم ثعاـب  ناطیـش  هب  یکیدزن  برق و  درک ، لد  مرحم  ار  وا  داد و  رارق  تسود  ار  ناطیـش  یتـقو  ددرگ . یم  کـیدزن  ناطیـش  هب  دوش  یم 

. دـش یم  ییادـخ  وا  شوـگ  مشچ و  ناـبز ، تفاـی ، یم  ادـخ  برق  رگا  هک  هنوگناـمه  ددرگ . ناطیـش  شوـگ  مشچ و  ناـبز ، وا  هک  دوـش 
ناطیـش يارب  هچره  دارفا ، یخرب  دـنیامن « : یم  هیبشت  فیـصوت و  نینچار  بلطم  نیا  هغـالبلا  جـهن  هبطخ 7  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

، دنک یم  هنایـشآ  اجنآ  رد  دـشاهنآ ، لد  دراو  هک  یماگنه  دـشک و  یم  ماد  هب  ار  دارفا  نیا  زین  ناطیـش  دـنریذپ . یم  ار  نآ  تسا ، بولطم 
يزاب و لحم  ار  وا  بلق  هنیس و  ياضف  مک  مک  اه  هجوج  نیا  دیآ . یم  رد  هجوج  اه ، مخت  نآ  زا  دیامن و  یم  يراذگ  مخت  یتدم  زا  سپ 

رارق دوخ  یگدـنز  لحم  ار  وا  دوجو  مامت  ناـبز و  شوگ و  مک ، مک  دـننک و  یم  دـشر  خارف ، نماد  نیا  رد  دـنهد . یم  رارق  دوخ  كرحت 
هدافتـسا وا  شوگ  زا  دونـشب ، يزیچ  دهاوخب  رگا  دنک و  یم  هاگن  وا  مشچ  قیرط  زا  دنک ، هاگن  يزیچ  هب  دهاوخب  رگا  ناطیـش  دـنهد .» یم 

ادخ حلاص  ناگدنب  دنک ، یم  روبع  دجـسم  رانک  زا  زور  ره  يدرف  نینچ  دشاب . یم  ناطیـش  هاگلزنم  يدرف  نینچ  حراوج  اضعا و  دنک . یم 
رک هچرگ  دونش . یم  ار  قیاقح  هن  دنیب و  یم  اراهنآ  هن  ییوگ  یلو  دونـش و ... یم  ار  یهلا  يایلوا  تامارک  دنریگ ، یم  رارق  اوا  هار  رـس  رد 

مرحمان نابز ، شوگ و  مشچ و  اب  دناوت . یم  طقف  تسا  هتسب  ادخ  تمـس  هب  ار  شوگ  مشچ و  ياه  هچیرد  نوچ  یلو  تسین  انیبان  لال و  و 
نخـس انیبان  لال و  رک و  تروص  هب  تمایق  رد  دارفا  نیا  ندش  روشحم  زا  نآرق ، رد  هکنیا  دنک . تبیغ  دهد و  شوگ  مارح  یقیـسوم  دـنیب ،

هک دزاس  هکلم  دوخ  يارب  ار  بلطم  نیا  ناوارف ، نیقلت  اب  تسیاب  یم  رظتنم  نز  تساهنآ . يویند  لامعا  نیمه  باـتزاب  رطاـخب  هدـش  هتفگ 
ص/ . 1 دوب . وا  ياپ  ياج  بقارم  یگدنز  ياج  ياجرد  یتسیاب  دشاب . یمن  یحطـس  ناسنا ، اب  نآ  ینمـشد  تسین و  موهوم  يرما  ناطیش ،

.6 رطاف / 82 و 83 2 .

نآ اب  هلباقم  هار  ناطیش و  شور  رازبا و  . 2

اجنآ هک  دور  یم  راکب  ییاهاج  رد  ًالومعم  تنیز ، هک  تسا  نآ  هجوت  لـباق  هتکن  ناـسنا : رظن  رد  ءایـشا  تنیز  . 2 ناسنا . بیرف  ءاوغا و  .1
طـسوت اهزیچ  نیرت  فیثک  نیرتدـیلپ و  اذـل  ددرگ . زیچ  نآ  يرهاظ  ییابیز  شیازفا  بجوم  تنیز ، زا  هدافتـسا  ای  دـشاب و  هتـشادن  ییابیز 

رظتنم نز  دروخ . یم  ار  سیلدت  نیا  بیرف  نامیا ، رد  یتسـسرطاخب  درف  دوش و  یم  هدنایامن  ابیز  هدـش و  هداد  تنیز  ناسنا  رظن  رد  ناطیش 
ءاوغا بیرف و  يارب  وا  یهاوخ  ییابیز  یبلط و  ّعونت  سح  زا  لّمجت ، جّربت و  هطساو  هب  ناطیش  ات  دشاب  بقارم  نارگید  زا  شیب  تسیاب  یم 
رـصع رد  رگا  دنـشکب و  دراد  ناکما  هک  اجنآ  ات  دـننک  یم  یعـس  رگید  نانمـشد  هک  تسا  نیا  رگید  مهم  هتکن  دنکن 10 1 . هدافتـسا  يو 

نیا تسا . يودـهم  نز  فیاـظو  نیرتـمهم  زا  یکی  نآ ، هب  تبـسن  ترفن  هنیک و  ضغب ، زاربا  ناطیـش و  زا  نتـسج  تئارب  يرازیب و  تبیغ ،
یپ رد  دیاب  رظتنم  نز  دراد و  ناطیـش  کیژتارتسا  ياه  همانرب  صیخـشت  يارب  تیارد ، ینیبزیت و  تفرعم و  تریـصب ، هب  يدـج  زاین  مادـقا 

دنک و یم  ذوفن  اهنآ  قیرط  زا  رتشیب  ناطیـش  هک  يذفانم  نآ  تخانـش  هلیـسو  هب  ار  دوخ  فعـض  طاقن  دیاب  يو  دـشاب . طیارـش  نیا  بسک 
لباقم رد  اهنآ  زا  تبقارم  تانکس و  تاکرح و  راتفر و  رب  تقد  دنک . مادقا  ذفانم  نآ  ندرک  دودسم  هب  تبسن  دسانـشب و  دراد  هیکتاهنآرب 
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دوخ دوجو  ياهزرم  يداقتعا  ياهرگنـس  زا  یناب  هدـید  تسیاب  یم  مه  نانآ  تسا . رظتنم  نانز  مهم  ياه  تیلوئـسم  زا  ناطیـش  تامجاهت 
یمالـسا هعماج  هداوناخ و  ورملق  يارب  تریـصب  اب  نیبزیت و  یناب  هدید  مه  دندنبب و  ار  شیوخ  ناج  روشکرد  ناطیـش  خوسر  هار  دنیامن و 

. دنروآ لمع  هب  هلباقم  يارب  ار  مزال  تامادقا  یناطیـش ، گنهرف  روضح  زا  رطخ  ساسحا  ضحم  هب  هدوب و  دوخ  نایفارطا  بقارم  دنـشاب و 

. دنک لدب  دوخ  یبلط  لامک  يارب  تصرف  کی  هب  ارنآ  دناوت  یم  دـنمدرخ  ناسنا  یلو  دوش  یم  بوسحم  دـیدهت  کی  هچرگ  ناطیـش  هتبلا 
بجوم بیقر  اریز  دـنک . یم  هدافتـسا  دوخ  لامک  تهج  رتشیب  تباقر  يارب  بیقر  زا  دنمـشوه  ناـسنا  مینادـب ، دوخ  بیقر  ار  ناطیـش  رگا 

. دوش یم  ام  ندش  دنمفده  زکرمت و  هزیگنا ، داجیا 

نردم تیلهاج  تخانش  موس : ماگ 

هراشا

شیوخ ياهورین  تسناوت  ناطیـش  هک  اجنآ  تسناد . ناطیـش  تیقفوم  جوا  ار  نامزلارخآ  نارود  رد  نردم  تیلهاج  ناوت  یم  قارغا  نودب 
یلو دـنریگب  ریـسا  دـشن  شیوخ  يزاین  یب  هدـناشن و  ادـخ  ياج  هب  ار  دوخ  يرگ ، نایغط  تیاهن  رد  ناسنا  هک  دـنک  یهد  ناماس  نانچ  ار 

زا سپ  ار  ناسنارگا  ناطیـش  دـنک . لیدـبت  شدوخ  ياهورین  هب  ار  همه  اـت  دریگ  یم  ریـسا  طـقف  دـناوت  یم  اـت  هک  تسا  نیا  ناطیـش  شور 
زات تخات و  بکرم  ناونع  هب  ناسنا ،  زا  دـهاوخ  یم  دـهد و  یمن  تیاضر  نتـشک  هب  وا  یلو  دوب  تحار  هلأسم  تشک ، یم  نداد  تسکش 

شتسرپ هب  ینلع  تروصب  يا  هدع  یتح  هک  هتفای  یتردق  نانچ  تلاهج  یـشکرس و  نیا  دیامن . مالعا  يراگدرورپ  ره  زا  ار  دنک . هدافتـسا 
. دومن تفای  يرگید  یخیرات  رصع  رد  ناوتب  یتخس  هب  ار  يا  هنماد  تعسو و  نینچ  اب  حیرـص  ینلع و  نایغط  نینچ  دننک . یم  مادقا  ناطیش 
 » بلاق رد  هزورما  هک  تسا  یناطیش  گنهرف  اب  هزرابم  يوبن و  هریس  يایحا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  مهم  ياه  تلاسر  زا 
رد نز  زا  تیناسنا  نتفرگ  اب  ملسو  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  هنوگ  نامه  تسا . هدناشک  لاوز  هب  ار  یناسنا  ياه  شزرا  مامت  هتینردم ،» 
نز زا  ار  ندوب  نز  نآ ، رد  هک  ینردم  تیلهاج  اب  زین  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  تخادرپ ، هزرابم  هب  تیلهاج  رـصع 

یناویح داعبا  تمدـخرد  زیچ  همه  تسا و  يدام  هافر  ذّذـلت و  رب  لـصا  نآ ، رد  هک  یتیلهاـج  تساوخ . دـهاوخرب  هزراـبم  هب  تسا ، هتفرگ 
نوچمه هتـسهآ ، هدـنزخ و  تروصب  تسا و  هدـش  دراو  زین  ام  تولخ  طاـیح  رد  یتح  یخرب ، ریبعت  هب  نردـم ، گـنهرف  نیا  تسا . ناـسنا 

هب تسا . رظتنم  نز  مهم  ياه  تلاسر  زا  یکی  نآ  داعبا  تخانـش  اذـل  دناکـشخ . یم  دوج و  یم  ار  اـم  ینید  هعماـج  ياـه  هشیر  هناـیروم ،
: ددرگ یم  یهاتوک  هراشا  مجاهم ، گنهرف  ینابم  هب  همادارد  تهج  نیمه 

مسین اموا  .1

هداد رارق  ریثأت  تحت  ار  یبرغ  رـشب  تایح  مامت  نونکات ، سپ  نآ  زا  دوب و  مسیناموا  اـی  يروحم  ناـسنا  هشیدـنا  سناـسنر ، هناوج  نیتسخن 
تسا لقتسم  يدوجوم  ناسنا  تسا . یتسه  همه  رادم  روحم و  هعیبطلاءاروام ، روما  زا  هدیرب  ینیمز و  يدام و  ناسنا  هشیدنا ، نیارد  تسا .
تهج نیمه  هب  تسا . ناسنا »  دوخ «  ناسنا ، یبایماک  ییاـهر و  هار  دـنرادن و  وا  تشونرـس  رد  يریثأـت  يداـم ، ناـهج  نیا  ءارواـم  روما  و 

یگنهرب گنهرف  ینیمز و  قشع  جـیورت  اب  تسخن  یتسیناـموا ، رکفت  . 1 1. دشاب یم  یتسیناموا  رّکفت  ریذپان  ییادج  شخب  ییارگ ، تذـل 
. تفرگارف یبرغ ر ا  ناسنا  تایح  نوئش  مامت  جیردت  هب  درک و  روهظ  يزاس  همسجم  یشاّقن و  رد 
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مسیرالوکس . 2

ورملق کیکفت  نیا  هب  تسا . ینید  ياه  شزرا  دویق و  زا  یگدـنز  ياضف  هعماج و  يزاس  كاـپ  هب  شیارگ  مسیناـموا ، ياهدـمایپ  زا  یکی 
يژولوئدیا بتاکم و  روهظ  یمدآ ، تایح  زا  ادخ  ندراذگ  رانک  هجیتن   1. دنیوگ یم  مسیرالوکس  تسایس ، عامتجا و  ياه  هزوح  زا  نید 

تعفنم صرح و  دوس و  ندـش  حرطم  يراد و  هیامرـس  نآ ، جـیاتن  رگید  زا  دـنا . هدوب  ءالخ  نیا  ندرکرپ  ددـصرد  هک  دوب  يددـعتم  ياه 
ار نید  هتـشاذگ و  رتارف  ار  اپ  هکلب  دـنلئاق  کیکفت  نیا  هب  اهنت  هن  اـه ، تسیرالوکـس  زا  یخرب  . 1 دوب . هعماج  شزرا  اـهنت  ناونع  هب  رتشیب 

. دنشاب یمن  يرگید  يایند  هب  لئاق  ایند ، نیا  زج  هب  هتسناد و  رشب  تسد  هتخاس 

ییارگ تّیبسن  . 3

تخانـش ییاناوت  لقع ، هک  دوب  دـقتعم  تشاد و  مان  ییارگ  لقع  بتکم ، کـی  درک . روهظ  يرکف  بتکم  ود  سناـسنر ، زا  سپ  برغ  رد 
لقع بتکم  تسناد . یم  هبرجت  سح و  ار  تفرعم  تخانـش و  هار  اـهنت  هـک  دوـب  ییارگ  هـبرجت  رگید  بـتکم  دراد . ار  یتـسه  تـقیقح و 

زا نایارگ ، هبرجت  تیمکاح  اـب  تفر . راـنک  برغ ، هنحـص  زا  درواـیب و  ماود  ییارگ  هبرجت  لـباقم  رد  نرق  کـی  زا  شیب  تسناوتن  ییارگ 
یکرتشم نامرآ  شزرا و  چیه  مک  مک  اذل  تخانش ، ناوت  یمن  هبرجت  سح و  هلیـسوب  ار  یقوقح  یقالخا و  ياه  شزرا  لوصا و  هک  اجنآ 

، یصخش يروما  یگدنز ، ياهوگلا  قالخا و  بیترت  نیا  هب  دشاب . دبو  بوخ  نییعت  رایعم  تسناوت  یم  سکره  دنامن و  یقاب  اهناسنا  نایم 
يارب یهّجوم  لیلد  دش و  دازآ  یناسنا  ياه  شزرا  یقالخا و  دویق  همه  زا  ناسنا  هک  دش  نینچ  رکفت  نیا  هجیتن  دندیدرگ . یبسن  هاوخلد و 

. درک ادیپاهنآ  لباقم  رد  یشکرس 

ییارگ درف  . 4

قوقح صیخـشت  روحم  راـیعم و  درف ، ره  هک  اـنعم  نیا  هب  دوب . ییارگ  درف  ناونع  هب  يدـیدج  موهفم  مسیرالوکـس ، مسیناـموا و  لوصحم 
ياراد يدرف  قوقح  درک ، ادیپ  ضراعت  قوقح  ریاس  ای  عمج و  قوقح  اب  درف  قوقح  هاگره  دوش . هتشاد  ساپ  وا  قوقح  تسیاب  یم  هدوب و 

لاح دـشاب . یم  ّتیحجرا  ياراد  درف  قح  هداوناخ ، قح  اب  هداوناخ  ياضعا  زا  کی  ره  قوقح  نایم  ضراعت  رد  ًـالثم  دـشاب . یم  ّتیحجرا 
تحلـصم و طقف  اضعا  زا  کی  ره  رگا  تسا ، يدرف  ياـه  هتـساوخ  قیالـس و  زا  تشذـگ  راـثیا و  لـحم  هک  يا  هداوناـخ  رد  دـینک  روصت 

داجیا اب  دـهد ، یم  لیکـشت  ار  یبرغ  گنهرف  هلکاـش  هک  یناـبم  نیا  دـیآ 1 . یم  هداوناخ  رـس  هب  ییـالب  هچ  دـنیبب ، ار  دوخ  يدرف  قوقح 
یتـسرپ توهـش  تهج  يرازبا  هب  تفرگ و  ار  وا  ندوب »  نز  هک «  درک  یلامدـگل  ناـنچ  ار  یبرغ  نز  تیوه  مسینیمف ، نوچمه  یتاـنایرج 

هک دهد  یم  ناشن  یـسنج ، زاین  ياضرا  یناویح  ياهوگلا  تمـس  هب  تکرح  برغ و  رد  هداوناخ  ناینب  ندیـشاپ  مه  زا  درک . لیدبت  نادرم 
هرطیـس زا  هدافتـسا  اب  یبرغ  گنهرف  هک  مینیب  یم  رـضاح  رـصع  رد  رگا  دروآرد . دوخ  ریخـست  هب  ار  یبرغ  ناسنا  تسناوت  هنوگچ  ناطیش 

نشخ و یتیصخش  هئارا  اب  دنک  یم  یعـس  هتفرگ و  راک  هب  تیودهم  گنهرف  فیرحت  تهج  ار  شیوخ  مزع  مامتها و  مامت  دوخ ، یتاغیلبت 
، دیامن شودخم  تمحر ، ریخ و  رسارس  دوجو  نآ  هب  تبسن  ار  ناهج  مدرم  ناهذا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  مامازا  كانتـشحو 

ییاـپرب ترـضح و  روهظ  هک  دـنناد  یم  یبوخ  هب  ناـنآ  دراد . ترـضح  نآ  ّقـح  لدـع و  تموـکح  ییاـپرب  زا  هک  تسا  یتـشحو  رطاـخب 
رد یعس  تاناکما ، یمامت  زا  يریگ  هرهب  اب  تهج  نیدب  تساهنآ و  یناطیش  يرابکتـسا و  تموکح  همتاخ  ینعم  هب  یهلا ، لدع  تموکح 

گنهرف نیا  دورو  يارب  ندـش  عنام  ناطیـش و  ذوفن  دامن  رهظم و  ناونع  هب  برغ  گنهرف  زا  تئارب  دـنراد . یجنم  نآ  روهظ  زا  يریگولج 

يرورپرظتنم رظتنم و  www.Ghaemiyeh.comنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 96زکرم  هحفص 52 

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


ناونع هب  ناشیاه  هناخ  یگنهرف  يداقتعا و  ياهزرم  زا  ینابزرم  اب  نانآ  تسا . رظتنم  ناوناب  يّدـج  ياه  تلاسر  زا  یکی  ام ، موب  زرم و  رد 
، هداوناخ نز و  رب  یبرغ  ینابم  راثآ  صوصخ  رد  رتشیب  هعلاطم  يارب  . 1 دنرادرب . ناطیش  اب  هلباقم  رد  ار  ماگ  نیرتهب  دنناوت  یم  هناخریدم ،

. دینک هعجارم  ات 31  تاحفص 15  مالس ، ارد  نز  تیصخش  ماظنرب  يدم  آرد  باتک  هب 

هراّما سفن  تخانش  مراهچ : ماگ 

هراشا

ناسنا دوخ  سفن  فیرـشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  ناروای  هاگودرا  هب  ندیـسر  هار  رد  رظتنم  نز  نانمـشد  زا  رگید  یکی 
باختنا هب  تسد  هنادازآ  یناطیـش ، ای  یهلاریـسم  باختنا  رد  دناوتب  ناسنا  هظحل ، ره  رد  هک  تسا  هدـش  بجوم  ناسنا  يدـنمرایتخا  تسا .

، دنکن ظفح  تسا ، لداعت  ریـسم  نامه  هک  یهلا  ترطف  ریـسم  رد  ار  بضغ  توهـش و  هشیدنا ، ینعی  دوخ  یلـصا  ياوق  هچنانچ  اذـل  دـنزب .
رد شکرـس  بسا  نیا  راـهم  سفنرب و  لرتنک  تردـق  بسک  تسا . هدومن  توعد  ناـنآ  تیریدـم  يارب  ناطیـش  زا  هتـساوخان  اـی  هتـساوخ 

. تسا رظتنم  نز  مهم  ياه  تلاسر  زا  یکی  يویند ، ذیاذل  هاگارچ 

بلاطم هصالخ 

یتسه یـسانشادخ و  تقد ، ربدـت و  يور  زا  یهاگن  ابادـتبا  تسیاـب  یم  يدرف ، هصرعرد  شیوخ  ياـه  تلاـسر  تخانـش  يارب  رظتنم  نز 
هـشیر عقاو ، رد  یلو  تسا  يرورـضریغ  رهاـظ  هب  تامادـقا  زا  یکی  هچرگ  هلحرم  نیا  دـهد . رارق  شیوـخ  ياـهراک  هحولرـس  ار  یـسانش 

تمظع و تخانش  هب  تبون  مادقا ، نیازا  سپ  درک . وجتسج  یتسهو  ادخ  هب  تبـسن  شنیب  فعـضرد  تسیاب  یم  ار  تالکـشم  زا  يرایـسب 
تسا هدرک  يزیر  حرط  درم  نز و  رد  دنوادخ  هک  ییاه  توافترد  ّربدت  ناسنا و  زا  حیحص  تخانـش  وترپرد  اهنت  دسر . یم  ناسنا  هاگیاج 

یلوصا يو ، راتفر  تیـصخش و  رب  هک  دـنادب  تسیاب  یم  رظتنم  نز  نینچمه  تشاد . دـیما  رظتنم  نز  یناسنا  تیـصخش  لامک  هب  ناوت  یم 
رارق ّتیولوا  رد  ار  دیوگ  یم  لصا  هک  هچنآ  لوصا ، نآ  لامعا  اب  دنبای ، یم  ضراعت  مه  اب  روما  هک  يدراومرد  دـیاب  یم  هک  تسا  مکاح 

یتسرد هب  ار  نید  رب  مکاـح  متـسیس  ناـکرا و  ّتیعماـج ، ترورـض ، تسیاـب  یم  يو  تسا . رظتنم  نز  يدـعب  مادـقا  یـسانش ، نید  دـهد .
شیوخ نانمشد  رخآ ، ماگ  رد  يو  دنک . كرد  ار  نید  ماظن  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هاگیاج  دناوتب  ات  دسانـشب 

يارب هدرک و  كرد  يّدـج  تروـص  هب  ار  نردـم  تیلهاـج  هراـما و  سفن  ناطیـش ، هلمجزا  يودـهم  هعماـج  تمـس  هب  تـکرح  ریـسم  رد 
اضردمحم مالـسارد ، نز  تیـصخش  ماظن  رب  يدمآرد  . 1 رتشیب : هعلاطم  تهج  عبانم  دـنک . يزیر  همانرب  ناـنآ ، دـنزگ  زا  ندـنام  ظوفحم 

دیهش لماک ، ناسنا  .4 يدزی . حابصم  هللا  تیآ  دیاقع ، شزومآ  . 3 ییامنهار . دمحا  یسانش ، برغ  . 2 یناحبس . یقتدمحم  داژن و  ییابیز 
، روهظ هماگنه  . 7 تیو . دهم  یـصصخت  زکرم  شنیرفآ ، نیگن  . 6 یناحبس . یقتدمحم  ناملسم ، نز  تیـصخش  عماج  يوگلا  .5 يرهطم .
، روهظ رصع  رد  يدهم  ترـضح  تموکح  . 9 تیودهم . یصصخت  زکرم  ینـس ، هعیـش و  ثیداحارد  يدهم  ماما  . 8 یناوضر . رغصا  یلع 

هژیو تیودهم ، نیرتکد  رد  تینالقع  . 11 یبیط . دیهان  مالسالا و  نیعم  میرم  هغالبلا ، جهن  رد  نز  یسانش  ناور  . 10 یناوضر . رغصا  یلع 
. مالس الا  نیعم  میرم  تیودهم ، نیرتکد  یلمللا  نیب  شیامه  همان 

هارمه و لالضو ، یهارمگ  رد  تسا و  يدام  يایند  قرب  قرز و  تاوهش و  تالمجت و  هتفیش  رصم ، نیـشن  خاک  هکلم  هکدرک  یم  نامگ  نوعرف 
. تس وا  رانک  رد  لیئارسا ، ینبورصم  نافعضتسم  هب  متسو  ملظرد 
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هراشا

، فقـس کـیریز  یگدـنز  دوب . هداد  ماـجنا  یبوخ  هب  ار  ع )  ) یـسوم تیبرت  تاـجن و  هب  تبـسن  شیوخ  هفیظ  .و  تشادـن لـمحت  رگید  ... 
ریظن مک  ناـنز  ناـیم  رد  شیاوقتو  یئاـسراپ  صلاـخ و  شناـمیا  هک  ینز  يارب  دـنک ، یم  یفرعم  ّتیبوبر  نیـشندنسمار  دوخ  هک  يدرماـب 
میارب اراگدرورپ !!  دز  دایرف  عمج  روضح  رد  دـنلب  يادـص  اب  تشادرب ، اعد  هب  تسد  دـش . شاف  شزار  ماجنارـس  دوبن . یناسآ  راک  تسا ،

دنتساوخوا زا  هچره  (. 11 میرحتلا /   ) شخب ییاهر  راکمتـس  مدرمزا  ارم  هد و  تاجن  شلمع  نوعرف و  زا  ارم  نک ، انب  تشهب  رد  يا  هناـخ 
نازوس هلعـش  ربارب  رد  ار  وا  دـندیبوک ، نیمز  رب  خـیم  اـب  ار  شیاـهاپ  واـه  تسد  تفریذـپن . دوش ، فرتـعم  نوع  رف  ّتیبوبر  هب  دـنک ، هبوـت 
لمحت لباقریغ  ياه  هجنکش  ضرعم  ار د ر  شندب  ردقنآ  دنداد . رارق  شفیحن  دسج  رب  میظع  گنـس  سپـس  ودندرک  اهر  نابات  دیـشروخ 
شیوخ نامز  یلو  هب  تدارا  زاربا  رد  دـیوشب و  تسد  دوخ  نامیا  داقتعا و  زا  دـشن  رـضاح  رخآ  ات  تخاب . ناج  جـیردت  هب  اـت  دـنداد  رارق 

(. دیئامرف هظحالم  ،ص38  رادمان نانز  یگدنز  زا  ییاه  سرد  باتک  مود  دلج  رد  ار  نوعرف  رسمه  هیسآ  ناتساد  حرش  . ) دنک یهاتوک 

یسانش هداوناخ  لوا : مادقا 

هراشا

یسررب ار  هداوناخ  ياهدرکراک  نوماریپ  مالسا  رظن  سپس  میزادرپ ، یم  هداوناخ  لیکشت  تیمها  یـسررب  هب  ادتبا  هداوناخ ، تخانـش  يارب 
یم رورم  دیامن ، یم  دیدهت  ار  هداوناخ  نایک  هک  ییاه  بیسآ  نایاپ ، رد  حیرشت و  ار  هداوناخ  ماکحتسا  ترورـض  دعب ، هلحرم  رد  هدرک و 

. مینک

هداوناخ لیکشت  تیمها  تخانش  لوا : ماگ 

هدش حیرـصت  ینید  ياه  هزومآ  رد  اذل   1. دوش یم  بوسحم  عامتجا  هدـنزاس  داهن  نیرتهب  یهلا و  يدـنویپ  جاودزا  یمالـسا ، گنهرف  رد 
زا رت  ینتشاد  تسود  دنوادخ ، دزن  رد  یناینب  چیه  مالسارد ، جیوّزتلا » نم  ّزعا  ّلجوّزع و  هّللا  یلا  ّبحا  ءانب  مالسالا  یف  ینب  ام  هک « : تسا 
هک نیا  وا  ياه  هناشن  زا  و  ۀتمحر : هّدوّم و  مکنیب  لعج  اهیلا و  اونکـستل  اجاوزا  مکـسفنا  نّم  مکل  قلخ  نا  هتایآ  نم  و  . » 2  « تسین جاودزا 

جاودزا ینید ، ياـه  هزومآ  رد   3 «. داهن ینابرهم  یتسود و  ناتنایم  دیریگب و  مارآ  ناشرانک  رد  ات  دـیرفآ  امـش  يارب  ینارـسمه  ناتدوخ  زا 
زرحا دقف  جّوزت  نم  تسا « : هدش  هدرمـشرب  یگدنام  بقع  طاطحنا و  لماع  نآ ، هب  یهّجوت  یب  هدـش و  هتـسناد  لامک  دـشر و  زاس  هنیمز 
یسنج زاین  ياضرا  يارب  یناویح  کشخ  موهفم  ًافرص  هزیرغ  مالسا ، رظن  زا  جاودزا 1. سک  ره  یقابلا : فصّنلا  یف  هّللا  قتیلف  هنید ، فصن 

یم زین  یحور  شمارآ  یمـسج ، شمارآ  رب  هوالع  دوش و  یم  لاـمک  لـماع  یناـسنا و  دـعب  ياراد  جاودزا ، اـب  هکلب  تسین  لـسن  ياـقب  و 
ص 2 2، ج 3 0 1 ، اونالار ر ، احب  . 2 يدارم .) دیجم  همجرت  ییوشانز ، دنویپ  داعب  هلاقم ا  نیـسحدمحم ، هللا ، لضف  همالع   : ك ر .  ) دشخب

رگید هفـصن  رد  سپ  هدومن ، لـماک  ار  شنید  فصن  قـیقحت  هب  سپ  دـنک ، . 21/ مور .3 ص383 . ج 3 ، هی ، ـ قفلا هرـضحی  ـال  َنم  ح 0 4 و 
كاپ و هک  یلاح  رد  ار  دـنوادخ  دراد  تسود  هک  سکره  هجوزب : هقلیلف  ًارّهطم  ًارهاـط  هّللا  یقلی  نا  ّبحا  نم   » 1 «. دنک هشیپ  یهلا  ياوقت 

: » نوچمه يرگید  ياـه  هزومآ   2 «. دباتـشب دـنوادخ  تاقالم  هب  تسا  هدرک  رایتخا  یجوز  هک  یلاح  رد  دـیاب  دـنک ، تاـقالم  تسا  رهطم 
دنـشاب ریقف  رگا  دیوگ : یم  دنوادخ  هک  ارچ  تسا ؛ هدومن  نظءوس  دنوادخ  هب  دنک  كرت  یتسدـگنت  زا  سرت  رطاخب  ار  جاودزا  هک  یـسک 

زا تیامح  هک  دـنهورگ  هس  ، » 4  « تسا يزور  شیازفا  بجوم  هک  دـیهد  لیکـشت  هداوناخ  ، » 3« دومن مهاوخ  ناشزاین  یب  دوخ  لـضف  زا 
تیمها زا  ناشن  یگمه  »5 و ... دنک یم  جاودزا  هانگ ) زا  يرود   ) تفع رطاخ  هب  هک  تسا  یسک  هس ، نآ  زا  یکی  تسادخ و  هدهعرب  نانآ 
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شخب رد  هک  هدومن  هتسیاش  رسمه  باختنا  هب  تبسن  یناوارف  ياه  هیـصوت  مالـسا  نینچمه   6 دراد . یتسه  قلاخ  رظن  رد  هداوناخ  لیکـشت 
.3 ح18 . ص 220 ، نامه ، . 2 ح 14 . ص 219 ، ج 103 ، اونالار ر ، احب  . 1 ددرگ . یم  هراشا  نآ  هب  يودـهم  لسن  تیبرت  ياهراک  زاـس و 
رد رتشیب  هعلاـطم  يارب  . 6 ح 1219 . هحاصفلا ، جـهن  . 5 ح 24985 . ناـمه ، . 4 ح 24984 . هعیـشلا ، لئ  اسو  نسح ، نبدـمحم  یلماـع ، رح 

یلصربمایپ هریس  یناوخز  اب  رد  هداوناخ  نز و  هلاقم  اضردمحم « ، داژن ، ییابیز  هب  هداوناخ ، لیکشت  هب  طوبرم  ینید  ياه  هزومآ  صوصخ 
. دییامن هعجارم  متسیب ، هرامش  نانز ، تاقیقحت  تاعلاطم و  رتفد  ءاروح ، هیرشن  ملسو ، هلاو  هیلع  هللا 

هداوناخ ياه  درکراک  تخانش  مود : ماگ 

هک میئوگ  یم  نوـنکا  دنتـسه . لاـمک  هب  ندیـسر  يارب  رگیدـکی  دـنمزاین  درم  نز و  ّتیلّمکم ،  هاگدـید  رباـنب  هک  دـش  هتفگ  نیا  زا  شیپ 
دشر و رد  یناوارف  ياهدرکراک  ياراد  ملاس ، هداوناخ  تسا . لامک  ریـسم  ندومیپو  رگیدکی  لیمکت  يارب  لحم  ناکم و  نیرتهب  هداوناخ ،
رب هوالع  هداوناخرد ، یسنج  ياوق  حیحـص  ياضرا  .1 دوش : یم  هراشااهنآ  زا  یخرب  هب  همادا  رد  هک  تسا  هعماج  ییاـیوپ  اـضعا و  ياـقترا 

هعماج رد  دوش . یم  هعماج  یقالخا  تینوصم  بجوم  یعامتجا و  تمالس  دیدهت  زا  عنام  تسا ، یناور  یمسج و  تمالس  زاس  هنیمز  هکنیا 
لحم نیرتهب  هداوناخ  . 2 تسا . رت  ناوارف  زواجت و ... یـسنج ، ياه  تنوشخ  رامآ  دوشن ، ماـجنا  یتسرد  هب  هداوناـخ  درکراـک  نیا  هک  يا 
مالعا نز و  ياهدادعتسا  زورب  يارب  طیحم  نیرتهب  هداوناخ  . 3 تسا . هدنیآ  لسن  هب  اه  شزرا  لاقتنا  دنزرف و  تیصخش  يریگ  لکش  يارب 

- دراد وا  یحور  یمسج و  ياوق  اب  لماک  بسانت  هک  يرـسمه - يردام و  رد  هک  نز  يزاس  ناسنا  لیدب  یب  شقن  تسوا . ياه  يدنمناوت 
عامتجا ناینب  يراذگ  هیاپ  يارب  هنیزگ  نیرت  بسانم  هداوناخ ، . 4 دـبای . یم  زورب  هجو ، نیرتهب  هب  هک  تسا  هداوناخ  طیحمرد  هتفای ، یّلجت 

1 1. دوب دـنهاوخ  نازرل  تسـس و  ییاه  هتـسه  دوش ، يراذـگ  هیاپ  هداوناخ  زا  ریغ  یلمحم  رد  هچناـنچ  عاـمتجا ،  هیلّوا  ياـه  هتـسه  تسا .
ص 83. مالسارد ، نز  تیصخش  ماظنرب  يدم  آرد  هب : .ر.ك 

هداوناخ ماکحتسا  ترورض  كرد  موس : ماگ 

اه و عازن  شهاک  اذـل  تسا . نیجوز  ناـیم  طاـشناب  یطباور  داـجیا  رب  نید ، تمه  هک  دومن  تشادرب  نینچ  ناوت  یم  ینید  ياـه  هزومآ  زا 
تابولطم هلمج  زا  نیزگیاج ، هار  ندوبن  تروص  رد  قالط  ياهدمایپ  ندرک  مک  قالط و  اب  هداوناخ ، ندشن  هتسسگ  يارب  شالت  اه ، شنت 

هژیو هب  يرادـنید  قـلخ و  نسح  رب  مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  ثیداـحا  رد  تهج  نیدـب  دـشاب . یم  هداوناـخ  ماکحتـسا  صوـصخرد  نید 
سرت دوجو  زین  تشذگ و  ارادم و  هیاپ  رب  یگداوناخ  طباور  داجیا  هتکن ، ود  نیا  تیاعر  رثا  تسا . هتـشگ  يا  هژیو  دـیکأت  رهوش ، يوسزا 

یصوصخ هلمج  زا  نآ  تالکشم  رطاخب  ار  یقوقح  لح  هار  مالـسا  تسا . هداوناخ  نوردرد  يوق  يا  هدننک  لرتنک 116  ناونع  هب  ادخ  زا 
، نز فرط  زا  ًاصوصخ  هاگدادرد ، اوعد  حرط  ياهدمایپ  زا  سرت  اعدا و  تابثا  يارب  دوهش  زا  هدافتـسا  ناکما  دوبن  هداوناخ و  هصرع  ندوب 

ياه هیصوت  تسا . هدومن  فوطعم  یقالخا  ياه  ناینب  تیوقت  يزاس و  گنهرف  رب  ار  دوخ  یلـصا  تّمه  هکلب  تسا . هتـسنادن  لح  هار  اهنت 
هک سک  نآ   » هک تسا  هدمآ  ثیداحارد  قلخ : نسح  ارادم و  رب  دیکأت  . 1 تسا : هداوناخ  ماکحتسا  هب  مالسا  مامتها  زایا  هنومن  ریز ، ینید 
وا رب  ار  شتآ  دـنوادخ  دـیامن ، راتفر  یتحار  یمرن و  لهاست ، اب  هک  سکره  ، » 1  « تسا هدربن  هرهب  یبوخ  چـیه  زا  دربن ، ارادـم  زا  يا  هرهب 

شیاـمن دـب  هکنآ  رگم  دـشن ، هتفرگ  يزیچ  زا  دوزفا و  شییاـبیز  هب  هکنیا  رگم  تـفرگن  رارق  يزیچرب  ارادـمو  قـفو  ، » 2« دنادرگ یم  مارح 
دنوادـخ دـیامن ، لرتنک  دراد ، ار  نآ  لامعا  ناوت  هک  یلاح  رد  ار  دوخ  مشخ  هک  سک  نآ  : » مشخ لرتنک  ربص و  هب  توعد  . 2 »3 و ... درک

ره يازا  هب  دنوادخ  دیامن ، هشیپ  ربص  ادـخ ، رطاخ  هب  شرـسمه ، یقلخدـب  رب  هک  سکره   » 4 «، دومن دـهاوخ  تینما  ناـمیا و  زا  ولمم  ار  وا 
داجیا زا  یهن  . 3 و ...  5« دومن دـهاوخ  اطعا  دوخ ، ياهالب  رب  مالـسلا  هیلع  بویا  باوث  لداـعم  یباوث  دزاـس ، هشیپ  ربص  نآ  رد  هک  يدروم 
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هب تایاور  رد  دارفا  نیا  دـننک . یم  مهارف  ار  هداوناخ  لزلزت  ياه  هنیمز  دوخ ، راتفگ  راتفر و  اب  دارفا  تاقوا ، یهاگ  تنونـشخ : ياـه  هنیمز 
ح لیاسملا ، طبنتسم  لیاسولا و  كردتـسم  یقتدمحم ، نب  نیـسح  یـسربط ، يرون  هک 1 . یماگنه  : » دنا هتفرگ  رارق  خـیبوت  دروم  تّدـش 

شرهوـش هب  نز  ح 5 2531 . هعیـشلا ، لئاسو   . 5 ح 7 . ص 10 ، ج2 ، یفاکلا ، .4 ح265 . نامه ،  . 3 ح 2911 . هحاصفلا ، جـهن   . 2 9959
داهنـشیپ اب  نز  هک  اجنآ  ات  دناسر  رازآ  شرـسمه  هب  هک  يدرم  ره  «. » دوش یم  رثا  یب  شکین  لامعا  ما ، هدـیدن  يریخوت  زا  زگره  دـیوگب :

، درازایب ار  شرهوش  نابز ، اـب  هک  ینز  ره   » 2 «. داد دهاوخن  تیاضر  شّقح  رد  شتآ  زا  رتمک  یتازاجم  هب  دنوادخ  دـناهرب ، ار  دوخ  هیدـف 
ار اـه  بش  دریگب و  هزور  ار  اـهزور  هچرگا  دـنک ، بلج  ار  شتیاـضر  هکنآ  اـت  دریذـپ  یمن  وا  زا  یحلاـص  لـمع  قاـفنا و  چـیه  دـنوادخ 

داجیا يارب  یناوارف  ياه  هیصوت  لباقم ، رد   3 «. دیامن متس  شرسمه  ّقح  رد  هک  هاگ  نآ  درم ، تسا  نینچمه  دراد ... اپرب  تدابع ) لاحرد  )
رظن زین  دـنوادخ  درگن ، یم  وا  هب  زین  شرـسمه  دزاون و  یم  هاگن  اب  ار  شرـسمه  درم  هک  یماـگنه  : » تسا هتفرگ  تروص  تبحم  تدوم و 

زا هاگچیه  مراد ؛ تتسود  دیوگب : شرـسمه  هب  درم  هک  نیا  ، » 5« دیادز یم  ار  اه  هنیک  هیده ، « ؛ 4« دـنکفا یم  ود  نآ  رب  ار  شیوخ  تمحر 
ندرک مک  اب  رهوش  نز و  هک  دـننک  یم  شرافـس  ینید  ياه  هزومآ  تاراظتنا  لیدـعت  هب  هیـصوت  . 4 و ...  6  « تفر دـهاوخن  نوریب  يو  لد 

هللا یلص  مرکاربمایپ  هکنانچ  دنراد . هاگن  یمیمـص  مرگ و  ار  هناخ  ياضف  لباقم ، فرط  ياه  یهاتوک  هب  تبـسن  رذع  شریذپ  تاراظتنا و 
7 «، دنک هدامآ  وت  يارب  دوخ  وا  هکنآ  رگم  هاوخم  يزیچ  ترسمه  زا  مرتخد ، : » دنیامرف یم  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  هب  ملـسو  هلاو  هیلع 
، هح اصفلا  جهن  . 1 »1و ... دنشخب یمن  ار  يو  زا  ییاطخ  چیه  دنریذپ و  یمن  رهوش  زا  ار  يرذع  جیه  هک ... دنا  یناسک  امـش  نانز  نیرتدب  »
لیاسولا و كردتسم  . 5 ح 621 . هحاص ، ـ فلا جـهن  . 4 ح 1 . ص 334 ، ج76 ، اونالار ر ، اـحب  . 3 ح 28597 . هعیـشلا ، لی  اسو  . 2 ح 226 .

عون زا  هچ  تنوـشخ  مشخ  لرتـنک  . 5 ص 31 . ج 43 ، اونالار ر ، اـحب  . 7 ح 24930 . هعیـشلا ، لی  اسو  . 6 ح 15110 . لی ، اسملا  طبنتـسم 
هدـش دـیکات  نآ  لرتنک  ترورـض  رب  تسا و  هتفرگ  رارق  حـیبقت  دروم  ینید  ياه  هزومآ  يوس  زا  يراتفگ ، یناور و  عون  زا  هچ  یکیزیف و 

رپ دنوادخ ، دزن  يا  هعرج  چیه  ، » 2« دراد یمن  اور  تناها  نانآ  هب  تسپ  صخش  زج  دنک و  یمن  میرکت  ار  نانز  میرک ، صخش  زج  : » تسا
هداوناخ هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتدب  ، » 3  « تسین دروـخ  یم  ورف  ار  نآ  دـنوادخ  رطاـخ  هب  صخـش  هک  مشخ  زا  يا  هـعرج  زا  رت  شزرا 

، دنوادخ  » نیجوز نایم  فالتخا  داجیا  قالط و  زا  زیهرپ  ییوشانز و  طباور  حالـصا  هب  توعد  . 6 »4 و ... دهد رارق  راشف  تحت  ار  شیوخ 
دنزرف ردام و  نایم  هک  یـسک  « ؛ 5« تسا رفنتم  يزیگنا  هدـسفم  ریـسم  رد  ییوگتـسار  زا  دراد و  تسود  ار  حالـصا  رطاـخ  هب  ییوگ  غورد 

یناملسم هناخ  زا  رت  هدیهوکن  يزیچ  دنوادخ  دزن  رد  « ؛ 6  « تخادنا دهاوخ  ییادج  شناتسود  وا و  نایم  تشهب  رد  دنوادخ  دزادنا ، هقرفت 
لیاسو . 1 8 درو .» یم آ  هزرل  هـب  ار  یهلا  شرع  قـالط ، هـک  دـیهدن  قـالط  دـینک و  جاودزا   » 7 ؛»  تسین دـشاب ، هدـش  ناریو  قالط  اب  هک 

.5 ح 44972 . لامعلا ، زنک  یلع ، نیدـلا  ءالع  يدـنهلا ، یقتملا   04 ،ح 2628 . نامه .3 ح 1520 . هح ، اصفلا  جـهن  . 2 ح 24957 . هعیشلا ،

ص8. ج 22 ، نامه ، ح 27874 8 . هعیشلا ، لی  اسو   . 7 ح 15642 . لی ، اسملا  طبنتسم  لی و  اسولا  كردتـسم  . 6 ح 782 . هح ، اصفلا  جهن 
رد هد  اوناـخ  نز و  هل  اـقم  ، » اضردـمحم داژن ، ییاـبیز  هب  هداوناـخ  میکحت  تهج  مالـسا  ياـهراکهار  صوـصخ  رد  رتـشیب  هعلاـطم  يارب  )

(. دییامرف هعجارم  ملسو  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هریس  یناوخزاب 

هداوناخ یسانش  بیسآ  مراهچ : ماگ 

هدیـسر يا  هلحرم  هب  برغ ، رد  هداوناخ  هیلع  رب  گنج  هک  يا  هنوگ  هب  تسا . هدوب  يّدـج  ياه  نارحب  دـهاش  ریخا ، ياه  ههد  رد  هداوناخ 
هدهاشم يدج  تروص  هب  ار  برغ  رد  هداوناخ  تایح  لاوز  مئالع  ناوت  یم  هدیدرگ و  يّدج  بیسآ  راچد  هداوناخ ، نوئش  مامت  هک  تسا 

هداوناخ ای  رگیدـکی و  رانک  رد  نازاب  سنجمه  یگدـنز  هب  هدـش و  ضوع  هداوناخ  موهفم  یتح  هک  تسا  هدیـسر  ییاج  هب  طیارـش  دومن .
رتشیب هتفای و  شهاک  تّدـش  هب  جاودزا  هب  لیامت   1! دوش یم  قالطا  هداوناخ »   » ناونع ینوناق ، یمـسر و  تروص  هب  زین  يدـلاو  کت  ياه 

، اـه هـنیمز  هـمه  رد  درم  نز و  ناـیم  يربارب  رب  رارــصا  نوـچمه  یتـسینیمف  ياـه  ناــمرآ   2. دـننک یم  یگدـنز  درجم  تروـصب  ناـناوج 
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مزیه هّیهت  رد  یگمه  هداوناخ و ... نورد  تادّـهعت  اب  هداوناـخ  زا  نوریب  تادّـهعت  ضراـعت  تقو ، ماـمت  لـغاشم  رد  ناـنز  هدرتسگروضح 
اب دربن  رد  یتسینیمف ، يرکف  ینابم  ریثأت  تحت  زین  یللملا  نیب  نیناوق  تادهاعم و  دنا . هدوب  راذگریثأت  هداوناخ ، ناینب  نادنزوس  يارب  شتآ 

نارحب داعبا  حیرـشت  رد  تسا ، ییاداناک  نیرّکفتم  ناگدنـسیون و  زا  هک  رندراـگ » ماـیلیو  ، » لاـثم روطب  دـن . دومن ه ا  اـفیا  شقن  هداوناـخ ،
بیوصت یللملا  نیب  تادـهاعم  : » دـسیون یم  هداوناخ ،»  هیلع  گنج   » ناونع تحت  دوخ  باتک  رد  اداـناک ، اـکیرمآ و  رد  هژیو  هب  هداوناـخ 

دربن دراو  تقو ، مامت  روط  هب  هدرک و  كرت  ار  دوخ  ياه  هداوناخ  دـیاب  ناهج ، نانز  هک  دراد  هلاـسم  نیا  رب  رارـصا  ناـنز ، دروم  رد  هدـش 
یم دنم  هرهب  هداوناخ  کی  قوقح  یمامتزا  نازاب  سنجمه  یبرغ ، ياه  ناملراپ  زا  يرایسب  رد  جّورم 1 . تادهاعم ، هنوگ  نیا  دنوش . راک 

نز و زا  لکشتم  هداوناخ  واهنآ  نایم  یـضیعبت  هنوگچیه  هدش و  بوسحم  هداوناخ  زین  يدلاو  کت  ياه  هداوناح  اپورا ، ناملراپ  رد  دنـشاب 
دازآ ياه  تلـصو  تروصب  لاس ، زا 25  رتمک  ناناوج  دـصرد  دودـح 50  سیراپ ، یلاوح  رد  ، 1990 ههد لیاوا  رد  درادـن  دوجو  رهوش 

هردنآ و لشیم ، . 2 ص 85 .) مالس ، ارد  نز  تیـصخش  اظنرب م  يدمآرد  ك : ر . . ) دندرک یم  یگدنز  مه  اب  هداوناخ  بوچراچ  زا  جراخ 
هجیتن ًاتیاهن  دنک و  یم  دادملق  دارفا  ّقح  ار  ناگیار  نینج  طقـس  تسا و  یتلود  یناگمه  ياهکدوکدـهم  ص 85 . وکسنوی ، مایپ  نارگید ،

. تسا هدوبن  ناما  رد  اه  بیـسآ  نیا  زا  هداوناـخ  زین  ناریا  رد   1 «. دنراد رّفنت  هداوناخ  زا  اهنیا  دنا . هتـشادن  یپ  رد  هداوناخ  فیعـضت  زج  يا 
مک  4، قالط یگداوناـخ و  ياـه  عازن  شیازفا   3، دّرجم تروص  هب  یگدـنز  هب  لـیامت  شیازفا   2، جاودزا ّنس  شیازفا  نوچمه  یتـالّوحت 

دوجوب هداوناخ  يارب  يّدج  تالـضعم  نادنزرف و ... رب  هداوناخ  يراذگریثأت  شقن و  شهاک  نیجوز و  نایم  شزاس  مهافت و  هیحور  ندش 
تالکـشم اب  هعماـج  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  يدـمآراک  یتآ ، ناـیلاسرد  یناریا  هداوناـخ  يدـنور ، نینچ  همادا  تروصرد  تسا . هدرو  آ 

شیازفا بجوم  دـناوت  یم  جاودزا ، نس  نتفر  الاب  .2 ص 356 . هد ، اوناخ  هیلع  لگنج  مایلیو ، رندراـگ ، .1 دش . دهاوخ  هجاوم  يّدج  رایـسب 
يورارف تالکشم  .3 ددرگ .  ... هداوناخ و لیکـشت  قاـیتشا  ندـش  مک  یـسنج ، يّدـج  يریذـپ  بیـسآ  یبصع ، ياـهراشف  اـه و  بارطـضا 
باختنا رد  ناناوج  هک  دـنا  دـش ه  بجوم  نارتخد  تاعّقوت  شیازفا  نآ  عبت  هب  زین  تالیـصحت و  حطـس  شیازفا  هلمج  زا  هداوناـخ  لیکـشت 
جاودزا نس  رد  درجم  نارتـخد  دادـعت  هک  دـش  حرطم  نینچ  هتـشذگ ، ياـهلاس  رد  دـندرگ . لکـشم  راـچد  جاودزا ، يا  رب  بساـنم  هنیزگ 

هیرشن نانز ، تاقیقحت  تاعلاطم و  رتفد  اه ، شسرپ  المأت ت و  یناریا ، هداوناخ  هب : ك  ر .  ) تسا نارسپ  زا  شیب  رفن  نویلیم  ود  هب  کیدزن 
. تسا هدوب  یمقر  ود  قالط ، رامآ  دشر  ریخا ، نایلاس  رد  .4 مهدزون .) هرامش  ءاروح ،

داوناخ ه) رد  نز  هاگیاج   ) یسانش تلزنم  مود : مادقا 

هراشا

بیـسآ همادا  زا  يریگولج  ریـسم  هک  تسین  فازگ  ییاعدا  نیا  نآ ، ماکحتـسا  ظـفح و  ترورـض  هداوناـخ و  شقن  تیمها و  هب  هّجوت  اـب 
یم هاگیاج  نیا  هب  یـشخب  تیمها  هداوناخ و  رد  نز  تلزنم  هاگیاج و  تخانـش  زا  دنک ، یم  دـیدهت  يدـج  تروصب  ار  هداوناخ  هک  ییاه 

ترورـض هداوناخ و  داهن  نتـشاگنا  مهم  رب  نایاپ ، رد  هتخادرپ و  هداوناـخرد  نز  شقن  هاـگیاج و  یـسررب  هب  ادـتبا  روظنم ، نیدـب  درذـگ .
. دوش یمدیکأت  نآ ، هب  نداد  تلاصا 

ییالو لسن  تیبرت  داوناخ ه و  رد  نز  هاگیاج  شقن و  لوا : ماگ 

رد تسا ؛ نآ  لاقتنا  ّیلوتم  هداوناخ  هک  مینادـب  هعیـش  درف  کی  ياـه  شزرا  نیرتمهم  زا  یکی  ار  ادـخ  یلو  هب  ّتبحم  يرادـمتیالو و  رگا 
هّرـس سّدـق  ینیمخ  ماما  ترـضح  بالقنا ، رامعم  تسا و  هدادرارق  نانآ  يارب  اه  ناسنا  قلاخ  یتسه ، ناهجرد  هک  یتلاسر  نامه  ياتـسار 

راد هدـهع  نانز  . 1  « تسا زاـس  ناـسنا  زین  نز  تسا ، زاـس  ناـسنا  نآرق  هک  روـط  ناـمه  هک « : دـندومن  نییبـت  نـینچ  ار  نآ  یبوـخ  هـب  زین 
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یبرم ناونع  هب  نز  مینکوجتـسج ، هداوناخ  رد  ار  عاـمتجا  يارب  درف  حیحـص  دـشر  تیبرت و  یلـصا  هیاـپ  رگا  دنـشاب . یم  ریطخ  یتیلوئـسم 
شقن نیرت  لیـصا  زا  یتسه  لوط  رد  نز  يزاس  ناسنا  شقن  اذل  تفای . دـهاوخ  يا  هژیو  هاگیاج  اه ، شزرا  لاقتنا  یلـصا  لماع  هداوناخ و 
هاگره دنیامرف « : یم  هللا  هظفح  یلمآ  يداوج  هللا  تی  آ  مالسا ، ناهج  ردقیلاع  رّسفم  هک  سب  نیمه  نآ  تیمها  رد  تسا و  هدوب  يو  ياه 
مالـسا يوناب  گرزب  نینچمه  تسا .»  جراـخ  میقتـسم  طارـص  زا  دـهد ، يرـسمهو  يرداـم  زا  ریغ  يرگید  ياـه  شقن  هب  ار  تلاـصا  نز 

.2  « تسا رت  کیدزن  ادخ  هب  دزادرپ  یم  دنزرف  تیبرت  هناخروما و  هب  لزنم  رد  نز  هک  هاگ  نآ  : » دنیامرف یم  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 
يردام و ّرثؤم  يدیلک و  شقن  يافیا  هب  نداد  تلاصا  قیرط  زا  زج  راگدرورپ  يوس  هب  نز  بّرقت  میقتسم و  طارص  رد  تکرح  لاح  ره  هب 

يو راک  نیرتمهمو  نز  یلصا  لغـش  هللا ،  ۀمحر  ینیمخ  ماما  رـضاح  نرق  گرزب  یبرم  تهج  نیمه  هب  دشاب . یمن  رودقم  نادنزرف  تیبرت 
ماقم هّرـس و  سّدـق  ینیمخ  اما م  هاگدـیدز  فلتخم ا  ياه  اظنرد م  نز  شقن  هاگیاج و  باتک  هب  . 1 تسا 3 . هتسناد  يرـسمه  يردام و  ار 

، یتشد . 2 دـییامن . هعجارم  هدـش  میظنت  يروآدرگ و  نارهت ، یمالـسا  داشرا  گـنهرف و  لـک  هرادا  طـسوت  هک  ص 147 ، يربـهر ، مظعم 
رد نز  شقن  هاــگیاج و  . 3 ص 92 . ج 43 ، اونــالاراحب ر ، ص 146 و  ح 91 ، مالـسلا ، اهیلع  همط  اف  ترـضح  نانخـس  گنهرف  دـمحم ،

لیدب یب  ياه  شقن  زا  یکی  عّیشت ، خیرات  لوط  رد  ص 148 . يربهر ، مظعم  ماقمو  هّرس  سّدق  ینیمخ  اما م  هاگدید  فلتخم ا ز  ياهماظن 
هب تیالو  زا  عافد  يارب  نادرم  شقن  هک  تبیغ  رـصع  رد  صخألاب  تسا . هدوب  یهلا  شزرا  نیا  ظفح  يارب  شالت  تیالو و  زا  عافد  ناـنز ،

یمامت نیب  رد  هدومن و  ینیرفآ  شقن  هعماجرد  تیودـهم  گنهرف  ظـفح  يارب  هنـالاّعف  ناـنز  تسا ، هدوب  گـنرمک  دـیدش  قاـنتخا  تهج 
قیرط زا  يودهم ، هشیدـنا  ظفح  هدـنیآ و  لسن  هب  شزرا  نیا  لاقتنا  ییالو و  لسن  تیبرتو  تیودـهم ، گنهرف  ظفح  رد  دوخ ، ياه  شقن 

، عّیشت خیرات  لوط  رد  ینید ، ياه  هزومآ  زا  يریگ  هرهب  اب  هعیش  نانز  دنا . هتشاد  يراکنا  لباقریغ  رثؤم و  رایسب  یـشقن  هداوناخ  يزاس  ایوپ 
اب نانآ  دـنا . هتـشادرب  تیالو  ظفح  يارب  ار  اه  ماگ  نیرتدـنلب  تسا ، يردام  نامه  هک  نانز  درکراک  شقن و  نیرت  یـساسا  هب  نتخادرپ  اـب 

دندوب ناردام  نیا  تبیغ ، رـصعرد  صخألاب  دـندرک و  لقتنم  دوخ  نادـنزرف  هب  ار  ادـخ  یلو  هب  ّبح  تیالو و  شزرا  دوخ ، ینیرفآ  شقن 
یتفرعم یبلق و  هطبار  دنداد و  یم  ناشن  ناشیا  هب  هک  يا  هقالع  زاربا  اب  دوخ و  نامز  ماما  هب  يدنبیاپ  اب  هناخ و  رد  بسانم  يزاساضف  اب  هک 

اّما و  دندیـشوک . مهم  نیا  يایحا  ظفح و  رد  قیرط  نیا  زا  دندرک و  لقتنم  زین  نادـنزرف  هب  ار  هفطاع  هقالع و  نیا  دنتـشاد ، ترـضح  اب  هک 
موجه دهاش  هک  ارچ  تسا . رادروخرب  ییالاب  هاگیاج  تیمها و  زا  تیالو  قشاع  دـمآراک و  ایوپ ، رادـنید  ناسنا  تیبرت  رـضاح ، رـصع  رد 
مظعم ماقم  هک  روط  نامه  دزاسب . هشیر  یب  ّتیوه و  یب  لسن  کی  ام  ناوج  لسن  زا  دراد  اـنب  هک  میتسه  یگنهرف »  يوتاـن  موش «  ناـیرج 

هداد لیکـشت  ار  وتان  یماظن  ياـه  ناـمزاس  اـه ، ّتلم  عفاـنم  رب  ّطلـست  يارب  هک  روز  رز و  یللملا  نیب  ياهدـناب  دـندومرف « : حرطم  يربهر 
یپ رد  يا ... هناسر  هدرتسگ  رایسب  عّونتم و  يا  هریجنز  تاناکما  زا  هدافتـسا  اب  دنتـسه و  یگنهرف »  يوتان  لیکـشت «  یپ  رد  نونکا  دندوب ،
یب یتّلم  ام  هعماج  زا  هدنیآ ، هتشذگ و  نیب  یخیرات  عاطقنا  یگنهرف و  هلاحتسا  اب  هک  دنراد  انب  دنتسه و  يرشب  عماوج  یّلم  تیوه  بیرخت 

رد ناردام  شقن  هک  تساجنیا  . 12/2/84 نانمس ، ناتسا  نایوجشناد  دیتاسا و  عمجرد  يربهر  مظعم  ماقم  ینارنخـس  . 1 . 1« دنزاسب ّتیوه 
نورد رد  یّلم و ... یقالخا ، ینید ، ياه  شزرا  یمامت  هک  ارچ  ددرگ . یم  گنررپ  رایـسب  اه ، شزرا  لاقتنا  ینید و  یّلم و  ّتیوه  زا  عاـفد 
شزرا هلمج  زا  هک  يرادمتیالو ، ياه  شزرا  صخألاب  دوش . یم  لقتنم  هعماج  هب  ددرگ و  یم  هنیداهن  دریگ ، یم  لکش  هک  تسا  هداوناخ 

لقتنم رگید  لسن  هب  یلـسن  زا  هک  تسا  هداوناخ  قیرط  زا  تسا ، هدومن  نآ  هّجوتم  ار  دوخ  هلمح  ناـکیپ  زیت  كون  نمـشد  هک  تسا  ییاـه 
تیبرت يارب  شالت  هدش ، هتشاذگ  اهنآ  هدهع  رب  سدقم  عراش  رط ف  زا  هک  ییاه  تیلوئـسم  زا  یکی  دننادب  دیاب  رظتنم  نرادام  ددرگ . یم 

تسا و یهلا  ضیارف  زا  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تّدوم  تیـالو و  هک  تسا  هدـمآ  ددـعتم  تاـیاور  رد  هک  ارچ  تسا . ییـالو  لـسن  کـی 
ةدوملا مکل  ۀضرتفملا و  ۀعاطلا  لبقت  مکتالاومب  میناوخ « : یم  هریبک  هعماج  ترایز  رد  دیآ . یم  باسح  هب  تادابع  لامعا و  لوبق  كالم 

ملسو هلاو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نینچمه  تسامش .»  يارب  ۀبجاو » ةدوم  دوش و «  یم  هتفریذپ  بجاو  تعاط  امش ، تیالو  ببس  هب  ۀبجاولا :
ضرف نامیا  اب  نز  درمره و  رب  نم  تیب  لها  تّدوم  ۀنمؤم :... نمؤم و  ّلک  یلع  ۀبجاو  ۀضورفم  یتیب  لها  ةّدوملا  نا  دندومرف « : ناملـس  هب 
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نم دندومن « : مالعا  تیب  لها  هب  کّسمت  ار  تداعـس  هب  ندیـسر  زمر  زار و  ملـسو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نینچمه   1  «. تسا بجاو  و 
.4« دوب دهاوخ  ناراگتـسر  زا  دیوج  کّسمت  دنزب و  گنچ  منادناخ  هب  نم ، زا  سپ  سک  ره  نیزئافلا : نم  ناک  يدـعب  نم  یترتعب  کّسمت 
مکّیبن و ّبح  لاصخلا ، ثالث  یلع  مکدالوا  اّوبدا  دندرک « : شرافس  نیدلاو  هب  ملسو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  ور  نیا  زا 

نیرت هدمع  ور  نیا  زا  . 3« دینک بیدأت  تیبرت و  نآرق  نم و  تیب  لها  تبحم  نم و  ّتبحم  اب  ار  ناتنادنزرف  نآرقلا : ۀئارق  ۀـتیب و  لها  ّبح 
رد يدایز  ياه  ینیرفآ  راختفا  عّیـشت  خـیرات  لوط  رد  نانز  هک  روط  نامه  تسا  دـیما  تسا . يرورپ  رظتنم  رظتنم ، نز  ياـه  ینیرفآ  شقن 

، یفجن . 1 دـنیامن . ادا  ینید  هعماج  هب  ار  دوخ  نید  رواب ، يدـهم  لسن  تیبرت  اب  دـنناوتب  مه  رـصع  نیا  رد  دـنا ، هتـشاد  عّیـشت  بتکم  ظفح 
ج راونالا ،  اقبع ت  هصالخ   . 3 ص 23 . رثالا ؛ هیافک  دمحم ، نب  یلع  یمق ، زازخ  . 2 ص 234 . ج 1 ، تیب ، لها  ثیداحا  هعوسوم  يداه ،

ص 255. ، 4

نآ تلاصا  هداوناخ و  داهن  نتشاگنا  مهم  ترورض  مود : ماگ 

. تسا داهن  نیا  ظفح  رد  یعـس  هداوناـخ و  نوناـک  هب  تیمها  رظتنم ،» نز   » مهم ياـه  تلاـسر  زا  یکی  هداوناـخ ، رد  نز  شقن  هب  هّجوت  اـب 
نوناک بیرخت  اب  هک  دـنراد  انب  دـنا و  هدومن  زاغآ  ار  راذـگ  ریثأت  داهن  نیا  هیلع  گنج  یگنهرف ، نامجاهم  هک  رـضاح  رـصع  رد  صخالاب 

هتکن نیا  رب  رظتنم  نز  دندرگ . هدـنیآ  لسن  هب  یّلم  ینید و  ياه  شزرا  لاقتنا  عنام  اه ، شزرا  لاقتنا  زکرم  نیرت  یلـصا  ناونع  هب  هداوناخ ،
لابق رد  نانآ  مهم  یـساسا و  ياه  تلاسر  هب  یبیـسآ  هک  تسا  دنمـشزرا  یتروص  رد  نانز ، یعامتجا  ياـه  تیلاّـعف  هک  دزرو  یم  دـیکأت 

نع لوئـسم  مکّلک  عار و  مکّلک  دنیامرف « . یم  هک  ملـسو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  تیاور  ساسارب  دناسرن . تیبرت  هداوناخ و  هلأسم 
لزنم ياـضعا  لاـبق  رد  هدوب و  تیلوئـسم  ياراد  شرـسمه  هناـخ  رد  نز  ، 1  « مهنع ۀلوئـسم  هدـلو  اـهلعب و  تیب  یلع  ۀـیعار  ةارملا  هتّیعر و 
داهن ظفح  لباقم  رد  صاخ  روط  هب  ار  نز  ملـسو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  ارچ  دناد  یم  لوئـسم  ار  دوخ  ناملـسم  نز  تسا . لوئـسم 
لرتنک لیدعت و  ار  دوخ  یبلط  ّعونت  یهاوخ و  تذل  یبلط ، هافر  یصخش ، عفانم  هک  دیامن  یم  یعـس  وا  سپ  تسا . هدومن  لوئـسم  هداوناخ 

، نادنزرف تیبرت  هداوناخ و  روما  هب  نتخادرپ  ربدم ، هاگآ و  دنمدرخ ، ناملـسم  نز  رظنم  رد  دهد . رارق  هداوناخ  تمدخ  رد  ار  اهنآ  دیامن و 
هعماج راذـگریثأت  لاّعف و  وضع  کی  ناونع  هب  ار  دوخ  اما  تسا ، هناخ  رد  هچرگ  وا  دـشاب . یم  یعاـمتجا  شقن  نیرتّرثؤم  نیرت و  يدـیلک 

زین هداوناخ  زا  نوریب  یعامتجا  ياه  همانرب  هب  هداوناخ ، ندیدن  بیـسآ  طرـش  هب  صاخ ، تائاضتقا  يرورـض و  عقاومرد  هتبلا  درادنپ و  یم 
دهد و يرسمه  يردام و  هب  ار  تلاصا  هک  دنک  یم  ساسحا  ّتیدوبع  ریسم  رد  میقتسم و  طارص  رد  ار  دوخ  ینامز  رظتنم  نز  دزادرپ . یم 

هنیزگ دوخ ، باختنا  رد  رگید ، لیاسم  نآ و  نیب  عمج  ناکما  مدع  ضراعت و  تروص  ص 95 . ریغصلا ، عماج  نیدلا ، لالج  ، یطویس رد 1.
میسقت رد  ملـسو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  ینامز  دشاب . لاحـشوخ  رورـسم و  رایـسب  دوخ  باختنا  نیا  زا  دنیزگرب و  ار  هداوناخ 

، دـندرپس مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ار  نوریب  راکو  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  هب  ار  لزنم  راک  مالّـسلا ، هیلع  یلع  ترـضح  هداوناخ  ياضعا  ناـیم  راـک 
ادخ لوسر  هکنیا  زا  نم  هک  دناد  یم  ادخ  طقف  رورسلا :... ینلخدا  ام  ملعا  هللاو  : » دندومرف مامت  یلاحشوخ  اب  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 

شقن هب  یشخب  تلاصا  نمض  مالّسلا ،  اهیلع  همطاف   1  «. ملاحشوخ ردقچ  دنتشادرب ، نم  شود  زا  ار  هنادرم  راک  ملـسو  هلاو  هیلع  هللا  یلص 
لیم عانقا  نادـنزرف و  رـسمه و  یلاعت  دـشر و  يارب  بسانم  رتسب  هنیمز و  ندومن  مهارف  دوخ و  تلاسر  لماک  ماجنا  يرداـم و  يرـسمه و 

لاعف و روضح  یعامتجا ، ياه  تیلاعف  رد  زین  یـضتقم  عقاومرد  تفوطع ، تبحم و  قشع و  زا  ولمم  ینوناک  هب  هناخ  لیدبت  نانآ و  یفطاع 
یتقو دـش  بجوم  هک  دوب  مامتها  نیمه  تسناد و  یم  هداوناخ  هناـخ و  ار  لـصا  وا  یلو  تسا . نآ  رگ  تیاـکح  خـیرات  هک  هتـشاد  يّرثؤم 

: » دندومرف یتفای ؟ هنوگچ  ار  همطاف  دوخ  رسمه  ناج ، یلع  هک  دندرک  لاؤس  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ملسو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 
شقن يافیا  يا  هنوگ  هب  رـسمه  کی  ناونع  هب  همطاف  ینعی   2  «. تسا یهلا  تعاطا  رد  نم  روای  نیرتهب  همطاـف  هّللا : ۀـعاط  یلع  نوعلا  معن 

یم راومه  رهوش  يارب  ار  تعاطا  ریسم  هنوگ ، نیا  دوش و  یم  یهلا  تعاطا  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دوخ  رـسمه  رگیرای  هک  دنک  یم 
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نوچ ینادنزرف  دوخ  کچوک  رّقحم و  هناخ  رد  تسناوت  ترضح  نآ  ددرگ . یم  راگتسر  تلاسر ، نیا  هب  لمع  هطساو  هب  زین  دوخ  دزاس و 
. دندوب نیرفآ  لّوحت  زاس و  خیرات  دوخ ، تایح  هصرع  رد  مادکره  هک  دیامن  تیبرت  ار  موثلک  ّما  بنیز و  مالّسلا و  امهیلع  نیـسح  نسح و 

ریثأت صوصخ  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  دیامن  مهارف  دوخ  رـسمه  يارب  ار  افـصاب  داش و  ییاضف  تسناوت  مالـسا  هنومن  يوناب  نیا 
ج راونالار ، احب  . 1 3  «. مدرک یم  شومارف  ار  ملاع  مغ  داتفا ، یم  همطاف  هب  ممـشچ  مدمآ و  یم  لزنم  هب  تقو  ره  دـندومرف « : یم  اضف  نیا 

هفرعم یف  همغلا  فشک  یسیع ، نب  یلع  یلبرا ،  . 3 ص313 . ج 3 ، بلاط ،  یبا  لآ  بقانم  بوشآ ، رهـش  نبا  یناردنزام ، . 2 ص 1 8 . ، 43
ص 363. ج 1 ، همئالا ،

( رظتنم لسن  تیبرت  ياهراک  وزاس   ) یسانش تراهم  موس : مادقا 

هراشا

، ریخا هدـس  رد  تسا . تیبرت  یلـصا  یلوتم  ناونع  هب  رظتنم  نز  هلمج  زا  رادـمتیالو  نیدـلاو  ياـه  هغدـغد  هلمج  زا  يودـهم  لـسن  تیبرت 
يوس زا  تسا . هدومن  هجاوم  يّدـج  ياه  شلاچ  اب  يودـهم  تیبرت  يارب  ار  نیدـلاو  یبرغ ، گنهرف  موجه  هداوناخ و  يدـمآراک  شهاک 

. تسا هدرک  راچد  یّصاخ  تبوعص  هب  ار  تیبرت  رما  ینامز ، صاخ  تائاضتقا  تهج  هب  رـضاح  رـصع  رد  ینید  تیبرت  رما  یگدیچیپ  رگید 
يدـهم يرواب و  يدـهم  يداقتعا  ياه  ناینب  تیوقت  يارب  تریـصب  شنیب و  اب  هارمه  ماـمتها  ریذـپان  باـنتجا  ترورـض  لـماوع ، نیا  همه 

هک یتیبرت  ماظن  زا  يرادروخرب  نینچمه  ییالو و  تیبرت  يرطف  هاگیاپ  اه ، شلاچ  نیا  همه  مغر  هب  هک  دـنامن  هتفگان  دـبلط . یم  ار  يروای 
. دـشاب ناردام  صخـألاب  ینید  تیبرت  رما  ناـّیلوتم  يارب  هیامرـس  نیرتهب  دـناوت  یم  دریگ ، یم  همـشچرس  یباـن  ینغ و  یناـبم  روخـشبآ  زا 

تاساسحا فطاوع و  تیوقت  ددـص  رد  ترطف ، یئافوکـش  یئالو و  تیبرت  حیحـص  ياه  هویـش  لوصا و  يریگراکب  اب  تسیاب  یم  ناردام 
نیا رد  دنتـسه . رادروخرب  لماک  ناسنا  يوس  هب  شیارگ  زا  دوخ  نورد  رد  اـهنآ  هک  ارچ  دنـشاب . ناـشنامز  ماـما  هب  تبـسن  دوخ  نادـنزرف 
رکذ زا  ییوگراصتخا ، تهج  ددرگ و  هراشا  رضاح  رصع  رد  يودهم  تیبرت  ياهراک  زاس و  زا  يا  هراپ  هب  هک  تسا  نیا  رب  یعـس  راتـشون 

رظتنم لسن  تیبرت  قیفوت  ات  دنرادرب  دیاب  رظتنم  ناردام  هک  ار  ییاه  ماگ  هکنیا  زا  لبق  دوش . یم  يراددوخ  ینید  یئزج  ياه  لمعلاروتـسد 
يرادـنید و رد  ام  قیفوت  مدـع  مهم  لماوع  زا  یکی  هک  نآ  لوا  هتکن  میئاـمن . بلج  هتکن  دـنچ  هب  ار  نازیزع  هّجوت  هک  دراد  اـج  دـنبایب ، ار 
. تسا هدمآ  رادـنید  لسن  کی  شرورپ  يارب  سّدـقم  عرـش  رد  هک  تسا  یبادآ  ینید و  ياه  هزومآ  هب  هّجوت  مدـع  رادـنید ، لسن  شرورپ 
، تسا هدرک  هئارا  قیقد  زیر و  ياه  لمعلاروتـسد  ام  یگدـنز  لحارم  یمامت  يارب  هک  میتسه  ینغ  یبتکم  زا  رادروخرب  اـم  هک  نیا  مغریلع 

اهنآ هب  لمع  يارب  يّدج  مامتها  میـشاب  هتـشاد  مه  ملع  رگا  میرادن و  یفاک  یهاگآ  اهنآ  هب  تبـسن  ای  ناناملـسم ، ام  بلاغ  هنافـسأتم  یلو 
یم رـس  تشپ  ار  يراد  دنزرف  فلتخم  لحارم  یمامت  مینک و  یم  رـسمه  باختنا  میراد  تسود  دوخ  هک  تروص  ره  هب  ور  نیا  زا  میرادن .

تیاعر هب  تبـسن  ام  مامتها  مدـع  لاحره  هب  میـشاب . هتـشاد  حـلاص  نمؤم و  ییالو ، لسن  میراد  مه  راظتنا  هک  تسا  نیا  بلاـج  میراذـگ .
هدش هئارا  عرـش  فرط  زا  مدق  هب  مدق  قیقد و  تروص  هب  هک  یگلاس  نس 21  ات  رسمه  باختنا  هظحل  زا  هک  يرورپ  دنزرف  یمالـسا  بادآ 

ییالو لسن  تیبرت  زاغآ  نس  هب  هّجوت  رگید ، هتکن  میـشاب . هتـشادن  حـلاص  دـنزرف  تیبرت  رد  ینادـنچ  قیفوت  ام  هک  دوش  یم  بجوم  تسا ،
تروص ینامز  رد  دیاب  ادـخ ، یلو  ّبح  تیالو و  نوچ  یقالخا  یـشزرا و  میهافم  شزومآ  تیبرتو ، میلعت  نادنمـشناد  هاگدـید  زا  تسا .

لقتنم ّیبرتم  هب  یماگنه  دـیاب  ار  ادـخ  یلو  هب  کّسمت  راجنه  دـشاب . هدامآ  بلاطم  نیا  تفایرد  يارب  یتخانـش  یکرادا و  ياوق  هک  دریگ 
، نیاربانب دروآ . مهارف  ادـخ  یلو  اب  طابترا  يارب  ار  بسانم  ياـه  هنیمز  دراد  هفیظو  یبرم  دـشاب . اراد  ار  نآ  هب  مازتلا  یئاـناوت  هک  تخاـس 

كاردا هلحرم  هب  كدوک  ندیسر  زا  شیپ  ار  تسا  مزال  ادخ  یلو  اب  طابترا  يارب  مزال  ياه  تراهم  بسک  يارب  هک  یتادیهمت  دیاب  یبرم 
کّسمت هیحور  داجیا  يارب  يزاس  هنیمز  يدادعا و  هبنج ي  میرامـش  یم  رب  ام  هک  ار  ییاه  ماگ  زا  یـشخب  ور  نیا  زا  دنک . مهارف  مازتلا ، و 
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دیاب ناردام  صخألاب  یتیبرت  ءاـیلوا  هکنآ  رگید  هتکن   1. دنزاس مهارف  ار  اه  هنیمز  نآ  دـیاب  نایبرم  دراد و  ناّیبرتم  رد  ادـخ  یلو  هب  مازتلا  و 
هنوگ نیا  رد  هدننک  لیهـست  ریدـم و  کی  ناونع  هب  نانآ  اریز  دنتـسه . يریگدای  دـنمزاین  تایقالخا  اه و  شزرا  هزوح  رد  اهنآ  هک  دـننادب 

تیبرت ياهراک  زاس و  هب  همادارد ،  2. دنتسه اتـسار  نیا  رد  مزال  ياه  تراهم  بسک  شزومآ و  دنمزاین  ور  نیا  زا  دنیامن . لمع  دیاب  روما 
ياه يروئت  یخرب  هزورما  هچ  رگا  .2 ،ج1 . قالخا ملع  نیداینب  ياه  هزومآ  ، دمحم یناخ ، یلعحتف  1.ر.ك: دوش . یم  هراشا  يودـهم  لسن 

، اهنآ فالخرب  یلو  دنا ، هدومن  زاغآ  وگلا  لصا  ردتقم و  عبانم  فذح  تهج  ار  ییاه  تکرح  نردـم ، تسپ  تایرظن  لثم  یقالخا  تیبرت 
عبانم و نیا  هب  تبسن  یتیبرت  ءایلوا  دیاب  هک  دشاب  یم  لئاق  ار  یصاخ  هاگیاج  ینید ، ياهوگلا  و  تنـس ) نآرق و   ) ردتقم عبانم  يارب  مالـسا 
، مالسا مسینردم و  تسپ  رظنم  یقالخا ا ز  تیبرت  دمحم ، يداجـس ، هب : ك  ر . . ) دنـشاب هتـشاد  یفاک  یهاگآ  هدش  هضرع  ینید  ياهوگلا 

(. یمالسا تیبرت  تاعلاطم و  زکرم 

هتسیاش باختنا  لوا : ماگ 

هعومجم ماود  تّدم  ظاحل  زا  هک  زین  هداوناخ  رد  تسا . هتـسیاش  دنمناوت و  دارفا  باختنا  ملاس ، دمآراک و  يا  هعومجم  داجیا  رد  لوا  مدق 
هک تسا  هلئـسم  نیمه  رطاخ  هب  دراد . يا  هژیو  تیمها  هتـسیاش ، رـسمه  باـختنا  دوش ، یم  بوسحم  ساـسح  يا  هعومجم  نآ ، تیمها  و 

يارب : » دـنیامرف یم  نینچ  رگید  ياـج  رد  1 و   « تسا اسراپ  رـسمه  ایند  عاتم  نیرتهب  دـنیامرف « : یم  ملـسو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
تیبرت رد  ردـپ  شقن  هب  هّجوتاب  2 «. دـیریگب رتخد  نانآ  زا  دـیهد و  رتخد  دوخ  نأش  مه  هب  دـینک ؛ رایتخا  بسانم  يدرف  شیوخ  ياـه  هفطن 

هّجوت یتیبرت  تیلوئـسم  نیا  هب  ًاقیقد  رـسمه  باختنا  ماگنه  رد  تسیاب  یم  دنتـسه ، يودـهم  لسن  کی  تیبرت  بلاط  هک  یناردام  دـنزرف ،
هللا لجع  نامز  ماما  هب  ّتبحم  قشع و  دشاب و  یلیصا  هداوناخ  زا  رادمتیالو و  هک  دننیزگرب  ار  يدرف  ینیزگ ، رسمه  ماگنه  دنشاب و  هتـشاد 

دناوت یمن  دشابن ، شامز  ماما  هب  تبـسن  ّتبحم  قشع و  زا  رادروخرب  دوخ  هک  يردپ  اریز  دشاب . هدش  هنیداهن  وا  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت 
، یهلا مارحو  لالح  هب  تابجاو و  هب  لـمعرد  ردـپ  دـّیقت  رگید ، يوس  زا  دـشاب و  هتـشاد  یقیفوت  يودـهم  لـسن  تیبرت  تلاـسر  ياـفیارد 
. تسا ّرثؤم  هداعلا  قوف  ییالو  لسن  تیبرت  نادـنزرف و  ندرک  رادـنید  رد  هداوناـخ ، هرفـسرس  رب  لـالح  همقل  ندروآ  هب  وا  دـّیقت  صخـالاب 

لـسن تیبرترد  ّقفوم  يردـپ  دـناوتب  هدـنیآرد  هک  تسا  رادـمتیالو  يرـسمه  باختنا  ییـالو ، لـسن  تیبرت  يارب  ماـگ  نیلوا  تهج  نیدـب 
یم لمع  دوخ  ياهرایعم  ساسارب  میزرو و  یم  تلفغ  نآ  زا  رـسمه ، باختنا  نامز  رد  ًابلاغ  هنافّـسأتم  هکنآ  لاح  دشاب . تیالو  رادتـسود 

ح هحاصفلا ، جهن  .2 ،ج100،ص 222،ح37 . راونالاراحب . 1 دش . نینچ  نیا  ارچ  هک  میریگ  یم  ناهد  هب  ترـسح  تشگنا  مه  دـعب  مینک و 
.1131

هفطن داقعنا  ماگنه  ینید  ياه  هزومآ  هب  هّجوت  مود : ماگ 

تـسا هظحل  نیمه  زا  دـنوش . یم  یکی  مه  اب  مووا »  و« مرپسا »  هک «  يا  هظحل  دوش ، یم  زاغآ  حاقل  هظحل  رد  هدـنز  دوجوم  کی  یگدـنز 
یمدآ تایح  رد  ههام  هن  هرود  نیا  دنریگ . یم  هدهع  هب  ار  يدیدج  ساسح  شقن  يافیا  دننک و  یم  ادیپ  ردام  ردپ و  ناونع  نز  درم و  هک 

یناجیه و تلاح  اریز  دراد . بانتجا  لـباقریغ  یبقاوع  یهاـگ  رداـم ، هژیو  هب  نیدـلاو  یهاـتوک  هنوگره  تسا . هدـننک  نییعت  مهم و  رایـسب 
زا یکی  ینید ، ياه  هزومآ  ساسارب   1. دراد نینج  رد  میقتسم  ریثأت  ردام ، ياه  يزادرپ  لایخ  اهایؤر و  زین  هفطن و  داقعنا  هظحل  رد  یفطاع 

يدایز تاروتـسد  ور  نیا  زا  تسا . هفطن  داقعنا  هلحرم  دشاب ، ّرثؤم  دناوت  یم  ام  نادنزرف  ییالو  ینید و  تیـصخش  نیوکت  رد  هک  یلحارم 
تیبرت يارب  ّرثؤم  یماگ  دـناوت  یم  تاروتـسد  نیا  هب  هّجوت  دـیدرت  یب  هک  تسا  هدـیدرگ  رداص  هلحرم  نیا  يارب  سّدـقم  عراـش  يوس  زا 

هک تسا  یتاروتـسد  هلمج  زا  هفطن  داقعنا  نیح  رد  ادخ  هب  هّجوت  زین  بسانم و  یناور  یحور و  طیارـش  نامز و  باختنا  دشاب . ییالو  لسن 
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هتشاد اه  هزومآ  نیا  نوماریپ  يا  هعلاطم  یـسررب و  ناردام ، ناردپ و  دراد  اج  ور  نیا  زا  تسا . هدش  دراو  مالّـسلا  هیلع  نیموصعم  يوس  زا 
ای دایز ، یگتـسخ  ماگنه  دنک  یم  دیکأت  هک  یتایاور  دنیامن . دوخ  دنزرف  هفطن  داقعنا  هب  مادـقا  ینید ، ياه  هزومآ  نیا  هب  هّجوت  اب  دنـشاب و 

نیح يارب  تایاور  رد  هک  يدایز  تابحتـسم  تاـهورکم و  رکذ  نینچمه  دریگن 2 و  تروص  شزیمآ  رپ  مکـش  اب  بش و  هیلوا  تاـعاسرد 
تیفیک هب  هّجوت  هلأـسم  نیا  تیمها  رد   3. دراد درف  يونعم  يدام و  تایح  رد  هظحل  نیا  تیمها  رب  تلـالد  همه  تسا ، هدـش  دراو  شزیمآ 

رارق یتقو  دـنک . یم  تیافک  هتفرگ ، تروص  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  يوس  زا  نآ  یحارط  هک  مالّـسلا  هیلع  ارهز  ترـضح  هفطن  داـقعنا 
دعب دنزادرپ و  یم  تدابع  دّجهت و  هب  زور  هنابش  لهچ  ملـسو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ناشردپ  ددرگ ، دقعنم  ترـضح  هفطن  تسا 

ضیف . 2 ص 181 . دـشر ، یـسانش  اور ن  ربـکا ، یلع  اژن د ، يراعــش  . 1 دوش . یم  هداد  هفطن  داـقعنا  هزاـجا  یتـشهب ، ياذـغ  زا  لواـنت  زا 
ج بیذهت ، لثم :  یعبانم  هب  هعجارم  اب  ار  تایاور  نیا  هعومجم  دنناوت  یم  نادـنمقالع  . 3 ص 20 . ج 2 ، یفاصلاریسفت ، نسحم ، یناشاک ،

تسدب ص 500  ج 5 ، یفاکلاو ، باب 5 0 1  ج 7 ، اکنلا ح ، باتک  هعیـشلا ، لی  اـسو  و  ص 327 ، ج 76 ، اونالار ر ، اـحب  و  ص 407 ، ، 7
. دنروآ

يرادراب نارود  تامازلا  تیاعر  موس : ماگ 

نادنزرف ینید  هلکاش  يریگ  لکـش  رد  هک  تسا  ردام  يرادراب  نارود  يودهم ، لسن  تیبرترد  راذگ  ریثأت  لحارم  عطاقم و  زا  رگید  یکی 
يردام ًافرـص  تسا . راذگ  ریثأت  دـنزرف  رد  ردام  ینهذ  يرکف و  تاروطخ  یتح  اهراتفر و  تانکـس ، تالاح ، هیلک  تسا . ّرثؤم  هداعلا  قوف 

وا یگدـنز  رد  یلمع  دومن  هقلع ، نیا  هتـشاد و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  دوخ  يالوم  اـب  يرکف  یفطاـع و  هقلع  دوخ  هک 
راهطا همئا  اب  طابترا  هدننک  تیوقت  هک  ییاهاعد  ندناوخ  دـهد  یم  ناشن  هبرجت  دـشاب . دوخ  دـنزرف  هب  نآ  هدـننک  لقتنم  دـناوت  یم  دراد ،
ندناوخ هب  شرافـس  يرادراب ، نارود  رد  ینید  ياه  هزومآ  رد  رگا  دـشاب . ّرثؤم  يودـهم  لسن  تیبرت  رد  دـناوت  یم  تسا ، مالّـسلا  مهیلع 
مادتـسم طابترا  هک  تسا  تهج  نیدـب  تسا ، هدـیدرگ  جرف  ياعد  دـهع و  ياعد  اروشاع ، ترایز  هریبک ، هعماج  تراـیز  نوچ  ییاـهاعد 

هک دنرواب  نیا  رب  ناسانـش  ناور   1. دنارورپ یم  ار  تیالو  قشاع  یلـسن  تسا و  راذـگریثأت  نینج  رد  ًامیقتـسم  ییاعد  نیماضم  نیا  اب  ردام 
طیارش رد  هک  ییاه  نومروه  شوارت  تسا . ّرثؤم  كدوک  تیـصخش  رد  ردام ، ینامـسج  ياه  تیلاعف  یّتح  ای  یناجیه و  یناور و  تالاح 

فیرشلا و هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  دای  رکذ و   2. دراذگ یم  نینج  رب  ریثأت  دریگ ، یم  تروص  یناور  ای  یناجیه و  ياهراشف 
لالح همقل  زا  ردام  قازترا  دش ، رکذ  هک  هچنآ  رب  هوالع  دشاب . رثؤم  رظتنم  لسن  تیبرت  رد  دناوت  یم  ردام  يوس  زا  يودهم  فیاظو  ماجنا 
دشر یسانشن  اور  نسح ، يدحا ، هب : ك  ر . . 1 دراد . شقن  ییالو ، رادـنید و  لسن  تیبرت  رد  هک  تسا  یلیاسم  هلمج  زا  يرادراب  لوط  رد 

5 ص 7 5 ـ یتشهب ، هناحیر  هیملع ، هزوح  نارهاوخ  زا  یعمج  يراـکمه  اـب  امیـس ، ربخیم ، . 2 كدوک .) یـسانش  ناور  رد  يداینب  میهافم  )
.11

دلوت ودب  مهم  یلو  کچوک  ياه  هزومآ  هب  هّجوت  مراهچ : ماگ 

تشونرـس و رد  یگرزب  تارثا  یلو  تسا  کچوک  هچرگ  لـیاسم ، زا  یخرب  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدـیمهف  ییاور  نیماـضم  زا  هک  هچنآ 
. تسا دـلوت  ماگنه  دازون  ماک  ندرک  زاب  ای  کینحت  هلأـسم  هتفرگ  رارق  دـیکأت  دروم  نید  رد  هک  اـهنآ  هلمج  زا  دراد . ناـسنا  ینید  هلکاـش 

یبادآ يددـعتم ، تایاور  رد  دـشاب . راذـگ  ریثأت  یگرزب  رد  وا  ياه  شیارگ  قیالع و  رد  دـناوت  یم  دوش ، زاب  دازون  ماک  زیچ  هچ  اب  هکنیا 
: تارفلا ءامب  مکدالوا  اوکنح  دوش « : یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هلأسم  تیمها  لیلد  هب  تسا . هدیـسر  ام  هب  دـنزرف  ماک  ندرک  زاـب  تهج 

کنحی دحا  ّنظا  ام  دومرف « : یلجب  نوراه  نب  نامیلس  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  نینچمه   1 «. دیرادرب تارف  بآ  اب  ار  دوخ  نادازون  ماک 
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زا . 4 در »  دب ا  تسود  ار  نادـناخ  ام  هکنآ  رگم  درادرب  ار  دازون  ماک  تارف  بآ  اب  یـسک  منک  یمن  نامگ  تیب : لها  انّبحا  ّالا  تارفلا  ءامب 
یلـص مرکا  لوسر  تسا . دازون  پچ  شوگ  رد  هماقا  تسار و  شوگ  رد  ناذا  نتفگ  دـلوت ، ودـب  نارود  هب  طوبرم  ینید  تاروتـسد  رگید 
شپچ شوگ  رد  دیوگب و  ناذا  شتـسار  شوگ  رد  دـش ، يدـنزرف  بحاص  سک  ره  دـنیامرف « : یم  هنیمز  نیمه  رد  ملـسو ،  هلاو  هیلع  هللا 

... ردام و ریش  اب  هچب  هیذغت  هقیقع ، دنزرف ، بسانم  يراذگمان   30« دش دهاوخ  ناطیش  يرود  ثعاب  لمع  نیا  هک  یتسرد  هب  دناوخب ، هماقا 
ص 39. ج6 ، ماکحالا ، بیذهت  نسح ، نب  دمحم  یسوط ،  2 ص 24 . ج6 ، یفاکلا ، .1 4. تسا نارود  نیا  هب  طوبرم  ياـه  هزومآ  رگید  زا 

.158  - 166 صص یتشهب ، هناحیر  هب : ر.ك  . 4 ح 6 . ص 24 ، ج 6 ، یفاک ، . 3

یهدریش نارود  مجنپ : ماگ 

دنزرف هب  وضو  اب  هک  يردام  نینچمه  دـنبای و  یم  ار 132  تسا  لالح  همقل  لوصحم  هک  يریـش  اب  دوخ  دنزرف  قازترا  قیفوت  هک  یناردام 
يدهم لسن  تیبرت  قیفوت  نارگید ، زا  شیب  ردام  نیا  ًاعطق  دوش ، یمن  لفاغ  یهدریـش  ماگنه  رد  ادـخ  دای  رکذ و  زا  دـهد و  یم  ریـش  دوخ 

. تسا راـکنا  لـباق  ریغ  مّلـسم و  يرما  نادـنزرف ، يونعم  تیـصخش  شرورپ  رد  رداـم  ریـش  ریثأـت  تشاد . دـهاوخ  ار  رواـی  يدـهم  رواـب و 
زا هک  يراصنا  خیـش  ردام  یندینـش  تیاکح  تسا ، هدـش  رکذ  اـم  ینید  رخاـفم  گرزب و  ياـملع  زا  یخرب  یگدـنز  زا  ییاـبیز  تاـیاکح 
یم يراصنا  خیـش  ردام  تسا . نادـنزرف  يونعم  تیـصخش  نیوکت  رد  ردام  ریـش  شقن  رگنایب  یبوخ  هب  تسا ، عّیـشت  ملاع  گرزب  رخاـفم 
بش همین  مدوبن . وضو  نودب  تقو  چیه  مداد ، ریـش  ار  وا  هک  یلاس  ات 2  نم  هکنیا  يارب  متشاد . رتشیب  عّقوت  مرـسپ  اب  هطبار  رد  نم  دیوگ « :

نودب هاگ  چیه  و  مداد . یم  ریـش  ار  ما  هچب  دعب  متفرگ و  یم  وضو  متـسکش ، یم  ار  ضوح  بآ  خی  ناتـسمز ، يامرـس  رد  مدـش  یم  دـنلب 
لبق مدروخن و  كان  ههبـش  يا  همقل  زگره  هک « : دنک  یم  لقن  یلیبدرا  سّدقم  ردام  نینچمه  . 1  « متشاذگن مدنزرف  ناهد  رب  هنیس  هللا  مسب 

ینیمخ ماما  ترـضح  هداوناخ  مامتها  مدیـشوک .» ... وا  تیبرت  رد  متخادـنین و  مرحماـن  هب  مشچ  ًادـبا  متفرگ و  یم  وضو  هچب  ندادریـش  زا 
ناشیا هداوناخ  تسا . یندینـش  تایاکح  زا  زین  دشاب  هتـشاد  لالح  قازترا  هک  هللا  حور  اقآ  یهدریـش  يارب  يا  هیاد  نتفای  يارب  هّرـس  سّدق 

هک دندنب  یم  دادرارق  یمناخ  اب  ًاتیاهن  دندش و  سویأم  دـشاب  هتـشاد  لالح  دـصرددص  قازترا  هک  يا  هیاد  نتفای  زا  ناوارف ، شالت  زا  سپ 
یم هدروآ  وا  يارب  هک  دشاب  یئاذـغ  زا  يو  قازترا  یمامت  دـنکن و  قازترا  دوخ  ياذـغ  زا  همقل  کی  یتح  دـنزرف ، نیا  یهدریـش  لوط  رد 

اب هتخیمآ  وا  ریـش  هک  يردام  دراد . نادـنزرف  تیـصخشرب  نآ  تیمها  یهدریـش و  هرود  ریثأـت  رب  تلـالد  اـبیز ، تاـیاکح  نیا  همه   2. دوش
نیا ًاعطق  دراد ، بلق  بل و  رب  ار  ماما  دای  رکذ و  دوخ ، یهدریش  لوط  رد  تسا و  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  دای  ورکذ 

اه و هقـالع  فطاوع ، هیّلک  هک  تسا  هلأـسم  نیا  زا  یکاـح  یـسانش  ناور  تاـقیقحت  هک  ارچ  دوش . یم  لـقتنم  وا  دـنزرف  هب  هقـالع  قشع و 
. نامه . 2 ،ص 177 . نامه .1 ددرگ . یم  لقتنم  مه  دنزرف  هب  ندادریش  ماگنه  ردام  ياه  یگتسبلد 

یک دوک  نارود  رد  ادخ  ّیلو  هب  تّبحم  ياقلا  مشش : ماگ 

ندراذگ اهر  دازآ و  رب  لصا  تسا و  دودرم  یکدوک  نارود  رد  هناریگ  تخـس  یمـسر و  شزومآ  هنوگره  مالـسا  یتیبرت  ماظن  رد  هچرگ 
، یفطاـع ینید ، تیـصخش  يریگ  لکـش  نارود  یکدوـک ، نارود  هک  تسا  هتفرگ  رارق  نید  دـیکأت  دروـم  هتکن  نیا  یلو  تـسا ، كدوـک 

تـسناؤم رب  یّـصاخ  تیانع  لوا ) لاس  تفه   ) یکدوک نارود  رد  هک  دنراد  تلالد  هنیمز  نیا  رد  ثیداحا  حور  تسا . كدوک  یلقع و ...
ظاحل هب  یقالخا و  ياه  شزرا  زا  كدوک  مهف  كرد و  تردق  تیدودحم  هب  رظن  تسا . هدـش  یقالخا  یبهذـم و  ياه  هلوقم  اب  كدوک 
تبسن كدوک  رد  سنا  هقالع و  تبغر ، داجیا  رب  فّقوتم  دیاب  هلحرم  نیا  رد  نایبرم  شالت  نیرتشیب  یعامتجا ، ظاحل  زا  وا  یگتفایان  دشر 

يا هژیو  شقن  ردام ، صخالاب  ردام  ردپ و  راتفر  هّیلک  ور  نیا  زا   1. دشاب ادخ  یلو  اب  طابترا  هلأسم  هلمج  زا  یقالخا  میهافم  اه و  شزرا  هب 
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رد دراد و  دنزرف  اب  ار  طابترا  نیرتشیب  هرود ، نیا  رد  هک  تسا  تهج  نآ  زا  ردام  شقن  تیمها  دراد . كدوک  تیصخش  يریگ  لکـش  رد 
رایـسب يرادربملیف  نیبرود  کی  ناسب  كدوک  تیبرت ، میلعت و  ناصـصختم  ریبعت  هب  تسا و  ّرثؤم  دـنزرف  یتیـصخش  هلکاـش  يریگ  لـکش 

راتفر و اب  دشاب ، دوخ  دنزرف  هب  میهافم  شزومآ  ددـصرد  هکنیا  نودـب  ردام  تسا و  ردام  راتفر  زا  هنادنمـشوه  يرادربملیف  لوغـشم  قیقد ،
نودـب نارود ، نیا  رد  ار  اـه  ینتـسناد  اـه و  تراـهم  رثکا  كدوک ، دـشاب . یم  دوخ  دـنزرف  هب  یمـسرریغ  شزومآ  لاـح  رد  دوخ ، رادرک 

ریبـعت هـب  دراد و  ییازـس  هـب  ریثأـت  دریگ ، یم  ارف  كدوـک  هـک  یبـلطم  نـیلوا  هـک  اـجنآ  زا  دـنک . یم  تفاـیرد  دوـخ  هداوناـخ  زا  هطــساو 
یشناد رجحلا : یلع  شقنلاک  رغصلا  یف  ص 5 20 . ناسنا ، لّوحتو  دشر  لحارم  اضردمحم ، یفرـش ، ملعلا 1 . مالّـسلا «  هیلع  نینمؤملاریما 

 » يارب ار  ینیگنـس  تیلوئـسم  هداوناخ ، ياه  هزومآ  يراگدنام  اذـل  1 ؛  « تسا گنـس  رب  هتـشون  دـننام  دوش  یم  هتفرگ  ارف  یکدوـکرد  هک 
هدش تیبرت  هصرع  رد  يرادرک )  ) یلمع و  يراتفگ )  ) يرظن ياه  هبنج  قیفلت  رب  دـیکأت  مالـسا ، یتیبرت  ماظن  رد  دـنز . یم  مقر  رظتنمردام »

ربماـیپ هک  نیا   2. دـشاب یم  اتـسار  نیمه  رد  لـمع  لوق و  تدـحو  رب  دـیکأت  اذـل  تسا . نخـس  راـتفگ و  زا  رتشیب  لـمع ، نزو  یّتح  تسا .
یم ار  لمع  نآ  ماجنا  ياضاقت  لمع ، کی  یعقاو  ینعم  كرد  زا  لبق  زین  مدرم  زا  درک و  یم  لمع  ادتبا  دراوم ، يرایسب  رد  مالسا  یمارگ 
هیاپ هدرمش و  تمینغ  ار  دنزرف  تیصخش  يریگ  لکش  ییالط  تصرف  دیاب  رظتنم  ردام  هک  تسورنیا  زا  تسا . لمع  تیمهارپ  لیلد  دومن ،

هک دراد  انب  رگا  رظتنم  نز  دـیامن . تیوقت  یقالخا ، ینید و  ینابم  زا  هتفرگرب  ياـهراتفر  هیارا  اـب  ار  شدـنزرف  يداـقتعا  ياـه  ناـینب  اـه و 
راتفر رد  هقلع  نیا  و  دشاب ، رتشیب  ترضح  اب  وا  یبلق  طابترا  یگتخابلد و  ّتبحم و  هچره  هک  دنادب  دیاب  دنک ، تیبرت  رواب  يدهم  يدنزرف 

، دوخ دـنزرف  هب  ار  قشع  یگتخابلد و  ّتبحم و  نیا  دـناوت  یم  نازیم  ناـمه  هب  دـشاب ، هتـشاد  ینیع  دومن  تسا ، نآ  دـهاش  دـنزرف  هک  يو 
ار فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  ردام  راشرـس  قشع  دنزرف ، یتقو  دهد . لاقتنا  دشاب ، یمـسر  شزومآ  هب  زاین  هک  نآ  نودب 
رد ّتبحم ، قشع و  زا  هدـنکآ  ياـضف  نیا  دـنک ، یم  ترـضح  رکذ  داـی و  رطع  هب  رّطعم  ار  هناـخ  ياـضف  رداـم  یتقو  دـنک و  یم  هدـهاشم 

یگدنز ياه  تراهم  ابیرف ، دنوسالع ، زا  لقن  هب  ص 319 ؛ ج 1 ، دئ ، اوفلازنک  یلع ، نب  دمحم  حـتفلاوبا  یکجارک ، یتیصخش 1 . نتخاس 
روط هب  ای  ینابز و  روتسد  ياه  هدعاق  تارابع و  ظافلا و  يریگراکب  هب  دودحم  طقف  مالسا ، رد  تیبرت  دنیارف  . 2 ص 17 . ینید ، درکیوراب 

هـصرع هکلب  تسین ، تسا ، هدوب  نامتفگ ) هیرظن   ) اه تسینردـم  تسپ  رظندروم  هک  يا  هرواحم  یتخانـش و  نابز  دـعاوق  هب  دودـحم  یلک 
یقالخا تاروتـسد  یـضعب  هب  ناسنا  رگا  تسا . یمدآ  لمع  دنمزاین  ادتبا  رد  یقالخا ، تاروتـسد  قیقد  مهف  اسب  هچ  دراددوجو و  زین  لمع 

. دوب دهاوخ  ّرثؤم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  تبـسن  قشاع  ّبحم و  دبایرد . ار  نآ  یقیقح  ینعم  دناوت  یمن  دنکن ، لمع 
ياه هبنج  تسا ، راذـگرثا  نارود  نیا  رد  هچنآ  تسین و  قطنم  لالدتـسا و  رازبا  زا  هدافتـسا  نارود  یکدوک ، نارود  هک  ددرگ  یم  دـیکأت 

هب ناردام  هک  میشاب  هتـشاد  هّجوت  مهم  نیا  هب  یئالو  تیبرت  رما  رد  تیقفوم  يارب  دیاب  تسا . یلمع  تروص  هب  مه  نآ  یفطاع ، ساسحا و 
تیبرت زا  یمیظع  شخب  هک  ارچ  دنـشاب ، حیحـص  يراـتفر  يرکف و  ياـه  یگژیو  تافـص و  دـجاو  دـیاب  یبرم ، نیرتـمهم  نیلوا و  ناوـنع 

یلمع ینیع و  ياهراتفر  اـه و  یگژیو  هّجوتم  رداـم ، یتیبرت  هماـنرب  دـیاب  دوش . یم  طوبرم  یلمع  ینیع و  يراـتفر  ياـه  هزوح  هب  یئـالو ،
یگژیو تافـص و  نآ  لوبق  شریذپ و  تهج  دوخ  نادنزرف  رد  ار  مزال  ياه  هنیمز  دناوتب  ات  دشاب  ماع  هدش  هتفریذـپ  ضورفم و  صّخـشم ،

، تخانـش رب  هوالع  یئالو ، لسن  کی  تیبرت  تیبرت و  میلعت و  ینابم  لوصا و  هب  تبـسن  دوخ  دـیاب  رداـم  رگید  ناـیب  هب   1. دیامن مهارف  اه 
. تسا یلمع  مازتلا  یبلق و  داقتعا  زا  یقیفلت  نامیا  اریز  دروایب ، نامیا  دوخ ، تاداقتعا  هب  تسیاب  یم  رظتنم  رداـم  اذـل ،  2. دشاب هتشاد  مازتلا 

رطاخب هک  داد  ناشن  میقتـسم  ریغ  میقتـسم و  تروص  هب  درک و  يراددوخ  ادـخ » یلو   » لیم اب  فلاخم  ياهراتفر  ماجنا  زا  رظتنم  رداـم  رگا 
یلو  » یعقاو روضح  هب  رواب  تسا ، هدرک  يراددوخ  راک  نیا  ماجنا  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ندوب  رظان  روضح و 
يا هنوگ  هب  ار  هناخ  یلخاد  ياضف  دناوت  یم  هداوناخ  یلخاد  ریدم  ناونع  هب  ردام  دوش . یم  تیوقت  يدج  تروص  هب  زین  دـنزرف  رد  ادـخ »
ياه همانرب  هئارا  قیرط  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  تبسن  قشع  ّتبحم و  دای و  زا  راشرس  اضف ، نیا  هک  دیامن  تیریدم 

ياهداهن دارفا و  دهدن ، ماجنا  یتسرد  هب  ار  دوخ  تلاسر  هداوناخ ، رگا  هک  دنک  هّجوت  مهم  هتکن  نیا  هب  دیاب  نینچمه  دشاب . یلمع  ینیع و 
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لیلحتو مسینردمارف  کیجات ، هب : ك  ر . . 1 دنناشکب . يرگید  يداو  هب  ار  دـنزرف  اوران ، ياه  شزومآ  اب  تسا  نکمم  هک  دنتـسه  يرگید 
ص 223. يرقاب ، ورسخ  رتکد  ینارنخس  نتم  یمالسا ،  تیبرت  مود  باتک  هب : ك  ر . . 2 شناد . هعسوت  هسسؤم  نامتفگ ،

یناوجون نارود  رد  ادخ  یلو  هب  تّبحم  قیمعت  متفه : ماگ 

ساـسحا و زا  يا  هزیمآ  تروص  هب  ینید  ياـه  هزومآ  دـیاب  هرود  نیا  رد  تسا . تعاـطا  نارود  مالـسا ، یتـیبرت  ماـظن  رد  یناوجون  نارود 
؛ ینالقع تردـق  زا  رادروخرب  هن  دنتـسه و  ضحم  فطاوع  ساسحا و  ياراد  هن  ناکدوک  هرود ، نیا  رد  اریز  ددرگ . هیارا  اه  هچب  هب  لقع 

ّتبحم هب  یشخب  قمع  یپ  رد  تبحم ، هفطاع و  هشیدنا و  ندز  هرگ  ساسحا و  لقع و  نتخیمآ  اب  هنادنمرنه ، دیاب  تیبرت  ناّیلوتم  ور  نیا  زا 
نادنزرف رد  ار  تفرعم  اب  هارمه  قشع  هرود ، نیارد  هک  دنبای  قیفوت  ناردام  ناردپ و  رگا  دنشاب . ناشنامز  ماما  هب  تبـسن  ناناوجون  قشع  و 

یتیبرت ياه  تراهم  هلمج  زا  دـنیامن . لـمع  ییـالو  لـسن  تیبرت  رد  دوخ  تلاـسر  هب  دـنا  هتـسناوت  يداـیز  دودـح  اـت  دـیامن ، داـجیا  دوخ 
. تسا نیرتدب  رتدب ، دـب ، روطنیمه  نیرت و  بوخ  رت ، بوخ  بوخ ، هب  اهراتفر  روما و  يدـنب  میـسقت  هب  دـیکأت  نارود ، نیا  رد  راذـگریثأت 
، نینچمه  1. دنز یم  باختنا  هب  تسد  دوب و  دـهاوخ  رت  طاتحم  راتفر ، لمع و  هلحرم  رد  دوش ، هنیداهن  كدوک  رد  يدـنب  میـسقت  نیا  رگا 
هب رظتنم » ردام   » هک تسا  ییاه  تراهم  هلمج  زا  نآ ، زا  هدافتـسا  هوحن  زین  لقع و  ياه  ییاراک  هنـالقاع و  راـتفر  رب  ّبترتم  راـثآ  تخاـنش 

تاعانـص زا  هدافتـسا  ناناوجون ، رد  ادـخ » یلو  هب   » تبـسن ّتبحم  قشع و  داجیا  يارب  ّرثؤم  ياـهراکهار  زا  یکی  دزومآ . یم  دوخ  دـنزرف 
. تسا دایز  رایـسب  ناوجون ، رد  حیـصف  نوزوم و  یبدا ، مـالک  ریثأـت  هک  ارچ  تسا . یبدا  ياـه  هیارآ  هراعتـسا و  هیبشت ، زاـجم ، نوچ  یبدا 
، ناوجون رد  یبدا  يزیگنا  لایخ  رـصنع  صخألاب  تسا . دـنمقالع  رایـسب  یبدا ، ياهرویز  هب  هتـسارآ  غیلب و  مـالک  هب  هرود  نیارد  ناوجون 
رد يریذپرثا  هجرد  شیازفا  بجوم  تسا و  ناوجون  ساسحا  هفطاع و  کیرحت  ببس  يزیگنا  لایخ  دراد . يزومرم  تفگش و  رایسب  ریثأت 

نخس 1.ر.ك هب  ار  هتکن  نیا  ناوت  یم  . 2  « ناهرب لیلد و  هن  تسا  هفطاع  ریثأت  تحت  مدرم  رثکا  داقتعا  دیوگ « : یم  لاکـساپ  دوش . یم  وا 
ص 128. تغـالب ، ملع  لوـصا  ، نیـسحمالغ داژناـضر ، هـب : ك  ر . . 2 ص 23 . ینید ، درکیور  اـب  یگدـنز  تراـهم  اـبیرف ، دـنوسالع ، هب :

رادوخرب شا  هیحور  رد  تاـبث  ذوفن و  زا  یتروص  رد  دریذـپ ، یم  ناـهرب  لـیلد و  ساـسارب  ناـسنا  هک  يدـیاقع  یتـح  هک  دوزفا  لاکـساپ 
سوفنرب ّرثؤم  لماوع  نیرت  مهم  زا  لّیخت  دنک « : یم  حیرـصت  هللا  ۀمحر  رّفظم  هماّلع  دوش . هتخیمآ  وا  ساسحا  هفطاع و  اب  هک  دـش  دـهاوخ 

یبتجم نسح  ماما  دوخ ، دنزرف  هک  دـنراد  دـصق  مالّـسلا  هیلع  نایقتم  يالوم  هک  هاگ  نآ  مینیب  یم  هک  تسا  نیا  هجوت  لباق  هتکن   1  «. تسا
ابیز ردقچ  دنناسرب ، ناشدنزرف  هب  ار  شیوخ  يایاصو  نیرخآ  دـنهد و  رارق  باطخ  دروم  دندوب 2 ، یناوجون  نینس  رد  هک  ار  مالّسلا  هیلع 
یم هدافتـسا  هیانک  هراعتـسا و  هیبشت ، زاجم ، زا  معا  یبدا  ياه  هویـش  تاعانـص و  زا  تسا ، نید  یتیبرت  روشنم  هک  هغالبلا  جهن  همان 31  رد 

هب زیگنا  لایخ  ینایب  ياه  بلاق  رد  ار  بان  فراعم  فرژ و  ياه  تمکح  دنلب و  قیاقح  ریثأت  تغالب ، تحاصف و  زا  يریگ  هرهب  اب  ات  دننک 
یم اپرب  ناوجون  نورد  رد  ییاغوغ  تغالب ، تحاصف و  رویز  یبدا و  ياـه  هیارآ  هب  هتـسارآ  یتیبرت  ياـهراتفگ  دـنیامن . ءاـقلا  ناشدـنزرف 

لـسن تیبرت  يارب  یتیبرت ، ناّیلوتم  هرود ، نیا  رد  هک  يا  هتکن  تشاد . دهاوخ  ناوجون  كاپ  ترطف  يزاسرادـیب  رد  يا  هژیو  شقن  دـنک و 
ماظنو نید  ساسا  ار  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  ّبح  هک  نیا  نمـض  ینید ، ياه  هزومآ  رد  هک  تسا  نیا  دنـشاب  نآ  هّجوتم  تسیاب  یم  رظتنم 
تاـم دّـمحم  لآ  ّبح  یلع  تاـم  نم  ـالا و  نوچ « : ییاهدـیون  دـنا . هداد  تیب  لـها  نّیبحم  يارب  زین  يداـیز  ياهدـیون  دـنا ، هتـسناد  نید 
مراهچ باتک  تغـالب ، »  تحاـصف و  ریثأـتو  شقن  دـیمح « ، هداز ، نسح  زا  لـقن  هب  ص406 ، قطنملا ، ، اضردمحم رفظم ، . 1 3 ... « ًادیهش

تعاطا شریذـپ و  دـنروآ و  موجه  موق  هب  ایند  ياه  ینوگرگد  هکنآ  زا  شیپ  دـنیامرف « : یم  همان  نیمه  رد  ترـضح  . 2 یمالسا . تیبرت 
يرذب ره  شریذـپ  هدامآ  هدـشن ، هتـشاک  نیمز  نانوچ  ناوجون  بلق  اریز  متـشون ) ار  همان  نیا  وت  يارب  یناوجون  هرود  رد  ، ) ددرگ لکـشم 

تام نم  الا و   » 138 ص 54 . یقرطلا ، نب  هدمعلا ال  نسح ،  نب  ییحی  يدسا ، . 3 ص 523 .) هغالبلا ، جهن  « ) دوش هدیشاپ  نآ  رد  هک  تسا 
یلع تام  نم  الا و   » 2 ... « نامیالا لمکتـسم  انمؤم  تام  دّمحم  لآ  ّبح  یلع  تام  نم  الا و   » 1 ... « هل روفغم  تام  دّـمحم  لآ  ّبح  یلع 
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نم الا و   » 4 ... « ۀنجلا یلا  ناباب  هل  حـتف  تام  دّـمحم  لآ  ّبح  یلع  تام  نم  الا و   » 3 ... « ۀنجلاب توملا  کلم  هرـشب  تام  دّمحم  لآ  ّبح 
، تسا هدرم  دیهش  دریمب  دمحم  لآ  ّتبحم  اب  سکره  ینعی   5 ۀمح » ... رلا  ۀکئالم  رازم  هربق  یف  هّللا  لعج  تام  دّمحم  لآ  ّبح  یلع  تام 

يور هب  رد  ود  شربـق  رد  دـهد ، یم  هدژم  تشهب  هب  ار  وا  گرم  هتـشرف  دریم ، یم  لـماک  ناـمیا  اـب  دریم ، یم  هبوت  اـب  دوش ، یم  هدـیزرمآ 
مالّـسلا مهیلع  تیب  لها  ّبح  يارب  يدایز  راثآ  نینچمه  دوش و .... یم  یهلا  تمحر  ناگتـشرف  هاگترایز  وا  ربق  دوش ، یم  هدوشگ  تشهب 

9، تسا طارـص  رد  تابث  بجوم   8، تسا تماـیق  رد  ینمیا   7، تسا تماـیق  رد  رون   6، تسا نید  لامک  هلمج : زا  هدـش  حرطم  تاـیاور  رد 
زا تاجن  ترخآ و  ایند و  ریخ  بجوم  ًاـتیاهن  تسا 11 و  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  ندش  روشحم  بجوم   10، دزاس یم  یتشهب  ار  ناسنا 

لجع نامز  یلو  هب  شیارگ  تیوقت  يارب  یبدا  تاعانـص  تغالب و  تحاصف و  نونف  زا  يریگ  هرهب  اب  راثآ ، نیا  نایب  تسا 12 . ربق  باذع 
زا تبحم  دروآ و  یم  ّتبحم  تفرعم ، دندومرف « : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا . راذگریثأت  رایـسب  ناناوجون  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا 

. دشاب تفرعم  اب  هارمه  هک  دنک  یم  ادیپ  قمع  ینامز  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  ّبح  اذل  دروآ .» یم  يوریپ  تیعبت و  هک  تسا  تفرعم  يور 
تایبدا اب  قباطم  دـیاب  رظتنم » نز   » هلمج زا  یتیبرت  ءایلوا  هک  تسا  یناوجون  نارود  مالّـسلا  هیلع  تیب  لـها  هب  تبـسن  تفرعم  داـجیا  ناـمز 

یلاعت هللا  لجع  نامز  ماما  كرابم  دوجو  صخألب  مالّسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هب  تبـسن  تفرعم  هنماد  اهنآ ، قیالـس  هب  هّجوت  اب  و  ناناوجون ،
هک تسا  تروص  نیا  رد  دـیامن و  ادـیپ  قمع  تفرعم  هلیـسوب  یکدوک ، نارود  هداس  طیـسب و  ّبح  ات  دـنیامن ، هدرتسگ  ار  فیرـشلا  هجرف 

هفرعم یف  فـئ  ارطلا  .2 ص 54 . ناـمه ، . 1 تشاد . دـهاوخ  لابند  هب  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  اـب  یهارمه  تیعبت و 
ص 560. ج 24 ؛ قحلا ، قاقحا  حرش  . 6 ص 468 . نامه ، . 5 ص 68 4 . نیعبرالا ، . 4 ص 159 . امه ن ، . 3 ص 159 . فئاوطلا ، بهاذم 

دمحم قودص ، . 10 ص 48 . هعیشلا ، لیاضف  . 9 ص 311 . ج 2 ، لیزنتلا ، دهاوش  . 8 ص 161 . یلاما ، هیوباب ،  یلع  نبدمحم  قودـص ، . 7
. نامه . 12 نامه . . 11 ص 58 . ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  هیوباب ، یلع  نب 

یناوج نارود  ادخ د ر  یلو  هب  تّبحم  جیورت  متشه : ماگ 

ياه ماگ  یمامت  دنشاب  هتفای  قیفوت  یتیبرت  نایلوتم  ردام و  ردپ و  رگا  تسا . یهارمه  ترازو و  هرود  مالسا ، یتیبرت  ماظن  رد  یناوج  هرود 
یم وریپ  دوخ  لقتسم و  قالخا  هلحرم  هک  یقالخا ، لماکت  هلحرم  نیرتالاب  هب  هرود ، نیارد  نانآ  ناوج  دنیامن ، یط  تیقفوم  اب  ار  روکذم 

یکدوک و لحارم  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دریگ . یم  همشچرس  درف  نورد  زا  یقالخاراتفر  رب  مکاح  نیناوق  نآ ، رد  هک  دسر  یم  دشاب 
1. تسا درف  نورد  نادـجو و  هدـنهد ، تهج  وریپ ، دوخ  لقتـسم و  قـالخا  هلحرم  رد  دریگ . یم  روتـسد  نوریب  زا  ّیبرتـم  رتـشیب  یناوجون 

لاـبند هب  ینورد ، ماـهلا  اـب  شوجدوخ و  تروص  هب  هک  دـسر  یم  يا  هلحرم  هب  تسا ، هتفرگ  رارق  حیحـص  لوصا  تیبرت  تحت  هک  یناوج 
يوس هب  ینورد  یـششک  هبذاج و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ترـضح  رد  هدیدنـسپ  تافـص  دوجو  اریز  دنک . یم  تکرح  ادخ  یلو 

، ضیبم . 2 یقـالخا . شرورپ  لاـب ، ج . نمرت ، ك : ر . شوجدوخ و 1 . تروـص  هب  وا  دوـجو  هبرقع  دـنک 3 . یم  داجیا  وا  رد  لماک  ناـسنا 
یلاعت هللا  لجع  نامز  ماما  دوجو  بذـج  دوخ  اهنت  هن  دـنک و  یم  تکرح  لماک  ناـسنا  تمـس  هب  ینورد  ملـسملا . قـالخ  ا  دیعـسدمحم ،

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  هب  تبسن  تفرعم  اب  هارمه  ّتبحم ، قشع و  زا  راشرس  وا  دوجو  مامت  ددرگ و  یم  فیرـشلا  هجرف 
نالؤسم و همه  هب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  باطخ  دشاب . دوخ  ینـس  هورگ  نیب  رد  تیودهم  گنهرف  هدنهد  جیورت  دـناوت  یم  ددرگ ، یم 

هنیمز زا  ، 1« دنرت ناباتش  يریخ  ره  يوس  هب  نانآ  هک  دیبایرد  ار  ناناوج  ریخ :... لک  یلا  عرسا  مّهناف  ثادحالاب  مکیلع  : » دومرف هک  نایبرم 
ياـه ییاـبیز  رگا  دـهد . یم  ربخ  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  هب  تبحم  رذـب  نتـشاک  يارب  یناوج  نارود  دـعاسم  ياـه 
یناهج تموکح  ییاپرب  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  كرابم  دوجو  هزادنا  هب  يزیچ  چیه  دوش ، میـسرت  يودهم  تموکح 

دوخ دنلب  ياهوزرآ  اه و  نامرآ  یمامت  ققحت  ناناوج  هک  اریز  درادن . هبذاج  ناوج  يارب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح 
تیاده یبوخ  هب  اهنآ  ياه  هیامرـس  دنـشاب و  هدـش  تیبرت  حیحـص  رگا  ور  نیا  زا  دـننیب . یم  ترـضح  یناهج  تموکح  یئاپرب  هانپ  رد  ار 

يرورپرظتنم رظتنم و  www.Ghaemiyeh.comنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 96زکرم  هحفص 66 

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


بـسانم یهد  تهج  يریگ و  هرهب  هدافتـسا و  اب  دندرگ . یم  لیدبت  ترـضح  تموکح  يزاس  هنیمز  يارب  دنمتردق  نایرج  کی  هب  دنوش ،
هرهب یبوخ  هب  گنهرف ،  نیا  هعاـشا  يدـهم و  ترـضح  یناـهج  تموکح  ياتـسار  رد  نآ  زا  ناوت  یم  ناناوج 2 ، دنمـشزرا  ياه  هیامرس 
یبرم تسا . لکشم  ساّسح و  رایـسب  يراک  تفگـش ، يورین  نیا  زا  هدافتـسا  اه و  هیامرـس  نیا  یهد  تهج  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  تسج .

اب زین  و  رفاو ... ربص  هلـصوح و  اب  دنـسپ و  ناوج  یتایبدا  اب  ناناوج و  اب  یماگمه  يرکفمه و  اب  داقتعا و  نامیا ، تخانـش ، یهاگآ ، اب  دیاب 
اه هیامرس  . 2 ج 8،ص 93 . یفاکلا ، هب 1. تسیاب  یم  ریـسم  نیا  رد  یبرم  دـیامن . لمع  شیوخ  ریطخ  تلاسر  هب  دوخ ، یئوگلا  هبنج  ظفح 

ياـیحا سفن و  هیکزت  هب  تبغر  لـیم و  یبهذـم ، ساـسحا  نادـجو و  يرادـیب  ـالاب ، شوه  یندـب ، ردـق ت  نوـچمه  ناـناوج  تاـناکما  و 
تارثا يودـهم ، گنهرف  هعاـشا  تمدـخ  رد  نتفرگ  رارق  اـب  دـناوت  یم  يزیتس ، ملظ  یهاوخ و  يدازآ  ناـمیا ، يورین  يونعم و  تیـصخش 

امش همه  هب  دندومرف « : هک  ملسو  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رابرهوگ  نخس  نیا  هلمج  زا  ینید  ياه  هزومآ  دراذگ . ياج  رب  یفرگش 
يرواشم ریزو و  نوچ  ار  نانآ  و  دیرادب ، مرتحم  ار  نانآ  تیصخش  دینک و  راتفر  يراکوکین  یکین و  اب  ناناوج  هب  تبسن  منک  یم  هیـصوت 

يرای هرواـشم و  ناـناوج ، زا  هداد و  رارق  دوخ  نیعلا  بصن   1« دـیهد رارق  شیوخ  هارمه  اراهنآ  ثداوح  روما و  رد  دـینیزگرب و  دوخ  يارب 
ببـس دناوت  یماهنآ  یهّجوت  یب  هابتـشا و  نیرت  کچوک  هک  دنـشاب  هتـشاد  هّجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  ناناوج  یتیبرت  ناّیلوتم  ًانمـض  دـنریگب .

. تسا نانآ  نیمکرد  نمـشد  هک  زورما  يایند  رد  صخألاب  ددرگ . فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ریـسم  زا  اهنآ  ندرک  جراـخ 
تریـصب اب  ینید و  ياه  هزومآ  ساسارب  هک  تسا  یناوج  دسر و  یم  یگلاس  نس 21  هب  یناوج  یتقو  ییاور ، نیماضم  ربانب  هک  تساجنیا 

تیبرت يارب  هناهاگآ  شالت  نیا  هطـساو  هب  ردام  هب  هک  دزاس  یم  رومأم  ار  ناگتـشرف  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تسا ، هدـش  تیبرت  ّتقد  و 
رظتنم ردام  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دنهدب . ار  ناهانگ  مامت  ششخب  ون و  یگدنز  زاغآ  دیون  وا  هب  دنیوگب و  دیـشابن  هتـسخ  ییالو ، لسن 

هیلع هللا  یلـص  مرکاربمایپ  طسوت  هک  دوخ  تلاسر  هب  دنک و  تیبرت  رظتنم  یلـسن  هتفای  قیفوت  هک  دیامن  اعّدا  راختفا  اب  دنلبرـس و  دـناوت  یم 
تسا دیما  دیامن . تیبرت  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  ّبح  ساسارب  ار  دوخ  لسن  هدومن و  لمع  دوب  هدش  هتشاذگ  نیدلاو  شود  هب  ملـسو  هلاو 

تریـصب و نانچ  نانز  هب  هدومن و  يراـی  تسارـضاح  رـصع  رد  اـم  تلاـسر  نیرتمهم  هک  ییـالو  لـسن  تیبرت  رد  ار  اـم  همه  دـنوادخ  هک 
اب دننادن و  یساسا  لیصا و  ادخ » یلو   » عیطم هتـسیاش و  حلاص و  لسن  تیبرت  هزادنا  هب  ار  يرما  چیه  هب  نتخادرپ  هک  دیامن  تیانع  یهاگآ 

یناسنا يورین  تیبرت  هب   2 ... « يدالوا تیبرت  یلع  یّنعا  مهّللا  دندومرف « : هک  مالّسلا  هیلع  داجـس  ماما  هب  یـسأتاب  یهلا و  تاذ  زا  تناعتـسا 
رـصع رد  تیبرت  یگدیچیپ  هک : تفرگ  هجیتن  نینچ  ناوت  یم  هدـش  حرطم  ثحابم  هب  هّجوت  اب  عومجم ، رد  دـنیامن . مادـقا  يودـهم  هعماج 
يّدـج مامتها  گنهرف ، نیا  هعاشا  زا  يریگولج  يودـهم و  گنهرف  بیرخت  يارب  یگنهرف  ناـمجاهم  هفقو  یب  شـالت  نینچمه  رـضاح و 

رد ناوت  یمن  نید ، تاروتـسد  بادآ و  زا  يریگ  هرهب  نودب  اذل  دـبلط . یم  ار  يودـهم  لسن  تیبرت  راک  زاس و  اب  نانآ  یئانـشآ  ناردام و 
همان تمکح  دمحم ،  يرهش ، ير  يدمحم  . 1 دوب . ّقفوم  تسا ،  رظتنم  ردام  کی  ياه  تلاسر  نیرتمهم  زا  یکی  هک  یئالو  لـسن  تیبرت 

ياعد 25. هیداجس ، هفیحص  . 2 ص 52 . ناوج ، 

بلاطم هصالخ 

نآ و ياهدرکراک  هداوناخ و  تیمها  ادتبا ، رد  اذل  میتخادرپ . هداوناخ  هصرعرد  رظتنم  نز  یتخانش  ياه  تلاسر  یـسررب  هب  شخب ، نیارد 
هار زین  نایاپ  رد  میدرک . نییبت  ار  هداوناخ  رد  نز  شقن  هاگیاج و  سپـس  هدومن و  یـسررب  ار  دنک ، یم  دـیدهت  ار  نآ  هک  ییاه  بیـسآزین 
نیا عومجم  زا  میدومن . رورم  ار  يودـهم  هداوناخ  داجیا  ياهراک  زاس و  اه و  تراهم  رظتنم و  لسن  تیبرت  ّلحم  هب  هداوناـخ  لیدـبت  ياـه 

دیامن لمعروهظ  يزاس  همدقم  يودهم و  لسن  تیبرترد  دوخ  تلاسر  هب  دناوت  یم  ینامز  رظتنم » نز  هک «  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  بلاطم 
تیبرت ياه  تراـهم  اـهراک و  زاـس و  هب  لـمع  يریگارف و  هب  تبـسن  هدومن و  ظـفح  ار  يرداـم  يرـسمه و  شقن  هداوناـخ و  تلاـصا  هک 
ییابیز اضردـمحم  ربمایپ ، هریـس  یناوخزاب  رد  هداوناـخ  نز و  . 1 رتشیب : هعلاطم  تهج  عبانم  دـشاب . یعاس  اشوک و  يودـهم ، يا  هداوناـخ 
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هناحیر . 4 نانز . تاـقیقحت  تاـعلاطم و  رتفد  اـه ؛ شـسرپ  تـالّمأت و  یناریا ، هداوناـخ  . 3 رندراگ . ماـیلیو  هداوناـخ ، هیلع  گـنج  . 2 داژن .
. دنوسالع ابیرف  ینید ، درکیور  اب  یگ  دنز  ياه  تراهم  . 5 ناراکمه . ربخیم و  امیس  یتشهب ،

ص)  ) ادخ لوسر  دندوب . هدرک  رارف  یخرب  حورجم و  هتشک و  ناناملسم  زا  يا  هدع  دش  یم  کیدزن  شیوخ  ساسح  تاظحل  هب  دحا  گنج 
هب ندیسر  شطع  زا  نمشد  ریشمش  ياه  غیت  دش . یم  رت  کیدزن  ناشیا  هب  هظحل  ره  نمـشد  دوب  هدنام  اهنت  شیوخ ، نارای  دودعم  نایم  رد 
هچ رگا  وا  دوب .... نامرحمان  زا  نامرحم  نادرمان و  زا  نادرم  ندومزآ  تقو  دندوب . هدش  رارق  یب  یتسه ، ملاع  رد  يراج  نوخ  نیرت  كاپ 

خیراترد ار ، هتـشاذگ  رارف  هب  اپ  نادرم  هک  دومن  عاف  د  ص )  ) ادـخ لوسر  ناج  زا  هناناج  دـش و  رازراک  هصرع  دراو  نانچ  یلو  دوب ، نز 
. دومن هدنمرش 

هراشا

دینـش ار  هللا  لوسر  يادص  هکنآ  ضحم  هب  یلو  تشاد  یمیخو  لاح  دوب و  هدش  حورجم  هچرگ  سویام ؛ نمـشد  دوب و  هدـش  مامت  گنج 
، دحا ياه  گنج  رد  اهنت  هن  هبیـسن  تفرگ . یندشان  فصو  یمایتلا  دشاب ، ترـضح  نیـشنمه  تشهب  رد  هک  دندرک  یم  اعد  وا  قحرد  هک 

تاـظحل رد  وا  راـثیا  يدـنم و  هفیظو  ساـپ  هب  دوب . نیرجاـهم  هرمز  رد  زین  ترجه  ناـیرج  رد  هکلب  تشاد  لاـعف  يروـضح  نینح  ربـیخ و 
( جع  ) يدهم ترضح  اب  یهارمه  تفارش  راختفا و  وا  هب  زین  دن  وادخ  تشاد ، زاین  وا  يرای  هب  نید  هک  یماظن  یسایس و  یعامتجا ، ساسح 

.( دیئامرف هعجارم  ص 110  ج 2 ، رادمان ، نانز  باتک  هب  . ) دومرف تیانع  ار  ترضح  یناهج  تموکحرد  هفیظو  ماجنا  قیفوت  و 

یسانش هاگیاج  لوا : مادقا 

ینونکرصعرد عامتجا  هاگیاج  شقن و  تخانش  لوا : ماگ 

، هتـشذگ رد  رگا  تسا . هدش  يراذگریثأت  دیدج و  ياه  شقن  يراد  هعماج  هتینردم ،»  هرطیـس «  ّتیمکاح و  هطـساو  هب  ینونک ، رـصع  رد 
قیرط زا  ار  دوخ  ياهزاین  زا  یـشخب  دوب و  هدومن  عمج  رگیدـکی  راـنک  رد  ار  دارفا  یعمج ، یهورگ و  یگدـنز  هب  رـشب  یعیبط  يدـنمزاین 
هصرع رد  هعماج ، هب  طوبرم  ياهداهن  هتفر و  رتارف  عامتجا  هب  طوبرم  ياه  هصرع  زا  هلئـسم  هزورما  دندرک ، یم  نیمأت  یعامتجا  تکراشم 
يزاس هدامآ  نادنزرف و  تیبرت  راد  هدـهع  هداوناخ  هتـشذگ ، رد  رگا  لاثم ، روطب  دـنراد . يّدـج  روضح  زین  یگداوناخ  یـصوصخ و  ياه 
روطب شرورپ و ،... شزومآ و  متـسیس  هناسر ، هلمج  زا  دوخ  ياهداهن  اب  نردـم  هعماج  هزورما  تسا ، هدوب  عاـمتجا  رد  روضح  يارب  ناـنآ 
روضح هسردم  رد  دنزرف  هک  یتاعاس  هدش و  حالـس  علخ  هداوناخ  هک  يا  هنوگ  هب  دنک . یم  مادـقا  هعماج  دارفا  دـشر  تیبرت و  هب  میقتـسم 
هداوناخ درکراک  نیرتمهم  هک  تیبرت  اذل  دشاب . یم  نیدلاو  رایتخا  رد  هک  تسا  یتاعاس  زا  شیب  تسا ، نویزیولت  ندید  لوغشم  ای  دراد و 

لئاق يا  هژیو  تیوه  زین  عامتجا  يارب  یگداوناخ ، يدرف و  ّتیوه  ظفح  نیع  رد  مالـسا  نیبم  نید  تسا . هدـش  راذـگا  عامتجا و  هب  تسا ،
زا یکاح  یـسایس ،  یعامتجا و  عونتم  فلتخم و  ياه  هصرع  رد  سدـقم  نید  نیا  قیقد  ياـه  هماـنرب  ّرثؤم و  لاّـعف و  روضح  تسا . هدـش 
هب دسانـشن ، ار  شنامز  ماما  دریمب و  سکره  ۀّیلهاجلا : ۀتیم  تام  هنامز ، ماما  فرعی  مل  تام و  نم  نوچمه «  یتایاور  تسا . تیمها  نیمه 
هک دوش  هّجوت  هتکن  نیا  هب  رگا  دراد . ییازـسب  تیمها  یعاـمتجا ، ّتیوه  مالـسا ، رد  هک  دـهد  یم  ناـشن  ، 1  « تسا هدرم  ّتیلهاـج  گرم 
یم هضرع  یعامتجا  يدرف و  ياه  هصرع  يارب  ار  عّونتم  لماش و  عماج ، يا  همانرب  دراد و  هدهعرب  ار  هعماج  تیادـه  يربهر و  شقن  ماما ،

ار ماما  تسیاب  یم  هعماج  ياضعا  کیاکی  دوش . یم  صخـشم  هعماج  دارفا  کت  کـت  يارب  ماـما »  و «  یلو »  تخانـش «  ترورـض  دـنک ،
مه لمعلاروتـسد و  همانرب و  هضرع  هیحان  رد  مه  مالـسا  اذـل   2. دـننک ّتیعبت  وا  زا  یگمه  دـنوش و  عمج  وا  تیـالو  روحم  لوح  هتخاـنش ،

ار مالـسا  یعامتجا  ياه  همانرب  هب  تبـسن  توافت  یب  هعماج  تسا و  هدـش  لئاق  يا  هژیو  تیمها  عامتجا  يارب  يربهر ، تیادـه و  هیحانرد 
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هللا لجع  يدهم  ترضح  طسوت  ماع  ّصاخ و  نابیان  ندادرارق  دناوخ . یم  رفک  تیلهاج و  رصع  تایـصوصخ  ياراد  یلهاج و  يا  هعماج 
عامتجا ات  دـشاب  یم  ادـخ » یلو   » عامتجا و نایم  طابترا  ظفح  تیمها  زا  ناـشن  يرغـص ، يربک و  تبیغ  نارود  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت 

هعیش مالسا ، رظن  رد  عامتجا  تیمها  هوجو  مامت  مغر  یلع  دبای . ییاهر  یفیلکت  الب  زا  هدومن و  ظفح  ار  شیوخ  يرادیاپ  ماوق و  نیملسم ،
، مالسا خیرات  لوط  مامترد  ًابیرقت  نایعیش  هک  اجنآ  زا  دیامن . هدافتـسا  یتسرد  هب  عامتجا  ياه  ییاراک  اه و  تیفرظ  مامت  زا  هتـسناوتن  زونه 

هـصرع رد  لاّعف  روضح  يارب  یبسانم  يزیر  همانرب  دـنا  هتـسناوتن  دـنا ، هتـشاد  یعفادـت  تلاح  اهتموکح ، ملظ  تحت  هدوب و  هّیقت  تلاح  رد 
، ینازاـتفت ص 13 و  ج 2 ، يراـخب ، حیحـص  هللادـبعوبا ، يراـخب  تسا 1 . هدـش  بجوـم  بیـسآ  نیا  دنـشاب . هتـشاد  تسایـس  عاـمتجا و 
هک تسا  لیلد  نیا  هب  هدـش ، هتفگ  نخـس  ماما  تخانـش  ترورـض  زا  تیاور ، رد  هکنیا   . 2 ص 375 . ج 3 ، دص ، اقملا  حرـش  نیدلادعس ،

ّتیعبت هک  هنوگنامه  اریز  دـمآ . دـهاوخرد  وا  تیالو  تحت  دـیدرت  یب  دسانـشب ، ار  ماما  یـسک  رگا  تسا و  یفاک  تخانـش  ّتیعبت ، همزال 
هک دوش . یم  هدوهیب  ثبع و  تعاطا ، يوریپ و  موزل  هلمج  زا  نآ  راـثآ  هب  مازتلا  نودـب  تخانـش  فرـص  تسا ، هنـالهاج  تخانـش ، نودـب 
راب ات  دنا  هدمآرب  ددصرد  هللا ، ۀمحر  يرهطم  دیهش  نوچمه  یعامتجا  ناحلـصم  اذل  دوش و  هدید  گنرمک  یعامتجا  ياه  هصرع  تیمها 
هللا تیآ  یـسایس  هشیدنا  هب : ك  ر . عامتجا ، نوماریپ  يرهطم  دیهـش  هاگدـید  اب  ییانـشآ  يارب  . 1 دنیامن 1 . دزـشوگ  ار  نآ  تیمها  رگید 

. یمالسا تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  يرهطم ،

عامتجارد نز  هاگیاج  شقن و  نییبت  مود : ماگ 

شقن و زا  عامتجا ،) هدنهد  لیکـشت  دـحاو  ناونع  هب   ) هداوناخرد اه  شزرا  لاقتنا  لماع  نیرتمهم  عامتجا و  هرکیپ  زا  یمین  ناونع  هب  نانز 
تواقـش ای  تداعـس  لماع  دـناوت  یم  نز  هک  درک  اعدا  ناوت  یم  هک  يا  هنوگ  هب  دـنرادروخرب . یعامتجا  ياـه  هصرع  رد  یّمهم  هاـگیاج 

... مسینردم و تسپ  مسینیمف ، هلمج  زا  متـسیب ، نرق  رد  هتفرگ  تروص  یعامتجا  ّرثؤم  مهم و  ياه  شبنج  هب  ارذگ  یهاگن  اب  دشاب . هعماج 
لیاسم هب  مامتها  نیا  تسا . هدوب  اه  شبنج  نیا  مامت  ّمهم  يازجا  زا  ناـنز ، هب  هاـگن  عون  میـسرت  یتیـسنج و  ثحاـبم  هک  ددرگ  یم  نشور 

عیـسو و شبنج  چـیه  نانآ ، زا  نتـسج  کمک  یهارمه و  نودـب  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  نانآ ، يارب  ندـش  لئاق  تیمها  نانز و  هب  طوبرم 
ياه شبنج  نیرتمهم  زا  یکی  ناونع  هب  اروشاع » رگا «  تفای . دـهاوخن  ار  دوخ  فادـها  هب  لین  رد  تیقفوم  ناـکما  یعاـمتجا ، راذـگریثأت 

. تسا نآ  رد  مالّسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  هژیو  هب  نانز  لاّعف  روضح  هطـساو  هب  تسا ، راذگرثا  غورفرپ و  نانچمه  یناسنا ، عماوجرب  ّرثؤم 
راوشد رفـس  نیا  رد  دوخ  اب  ار  ناکدوک  نانز و  ارچ  دـنتفگ  یم  هک  یناسک  داقتنا  هب  خـساپ  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادـبعابا  هک  نانچ 

هدارا اروشاع ، گرزب  بالقنا  رد  ییوگ  دنـشاب .» نم  هارمه  نانآ  هک  تسا  هتفرگ  ّقلعت  نیا  هب  یهلا  هدارا  دومرف « : یم  دـیا ، هتخاس  هارمه 
تسا يرورـض  هتکن  نیا  رکذ  هتبلا  دشاب . يرورـض  یمتح و  نانز  روضح  اروشاع ،»  » ندش اروشاع  يارب  هک  تسا  هتفرگ  ّقلعت  نیارب  یهلا 
طوبرم ياهدیدهت  اه و  شلاچ  اه ، تصرف  تالکشم ،  اه ، هغدغد  تسیاب  یم  هعماج ، رد  نز  هاگیاج  شقن و  حیحـص  تخانـش  يارب  هک 

تیمها و هب  ناعذا  زج  يا  هجیتن  قوف ، دراوم  یـسررب  زا  سپ  کش  یب  درک . یـسررب  نآ  لباقم  رد  ار  نانز  شقن  یـسررب و  ار  هعماـج  هب 
بادآ و ظفح  اب  یتح  ار ، عاـمتجا  رد  ناـنز  روضح  هک  یناـسک  رظن  نـالطب  اذـل  دـش . دـهاوخن  لـصاح  عاـمتجا ، رد  ناـنز  هژیو  هاـگیاج 

یم یفّرعم  مالـسا  رظن  ناونع  هب  ار  عامتجا  هنحـص  زا  نانز  فذـح  رب  ینبم  شیوخ  رظن  هتـسناد و  نیرفآ  هدـسفم  رـضم و  مزـال ، تاـنوئش 
. دوش یم  هتخادرپ  نز  یعامتجا  تکراشم  نوماریپ  مالسا  هاگدید  نییبت  هب  همادا  رد  ددرگ . یم  نشور  دننک ،

نانز یعامتجا  تکراشم  نوماریپ  مالسا  هاگدی  تخانش د  موس : ماگ 

هنحص رد  نانز  روضح  اب  قلطم ، روطب  يا  هّدع  میـشاب . یم  هجاوم  یّلک  هاگدید  هس  اب  نانز ، یعامتجا  تکراشم  هب  طوبرم  يارآ  نایم  رد 
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یعامتجا تکراشم  رگید ، يا  هّدعو  هدوبن  لئاق  نانز  یعامتجا  ياهتیلاعف  يارب  یتیدودـحم  چـیه  زین  یخربو  هدوب  فلاخم  یعامتجا  ياه 
یـسایس و تیلاـعف  روضح و  قلطم  عنم  هب  لـئاق  هک  لوا  هتـسد  دـنناد . یم  عناـمالب  طـباوض  لوصا و  یخرب  تیاـعر  تروص  رد  ار  ناوناـب 

دارفا نیا  دبای . روضح  هصرع  نیا  رد  تسیاب  یمن  یکیزیف  یناور و  ياه  یگژیو  هب  هّجوت  اب  نز  هک  دنرواب  نیارب  دنتـسه ، نانز  یعامتجا 
دنک و راذگاو  نادرم  هب  ار  تسین  راگزاس  نانز  تعیبط  اب  هک  یعامتجا  ياه  تیلاعف  هک  تسا  نیا  رد  نز  تداعس  تمالس و  هک  دندقتعم 

تکراشم قلطم  زاوج  هب  لئاق  هک  دـنراد  رارق  رگید  يا  هتـسد  لوا ، هورگ  لباقم  رد   1. دزادرپب هناخ  ياه  تیلاعف  دـنزرف و  تیبرت  هب  دوخ 
ءاـشنم هدوب و  ردـتقم  یتـموکح  ياراد  هک  سیقلب »  نوچمه «  ناـنز ، زا  يا  هتـسجرب  ياـه  تیـصخش  هدوب و  ناـنز  یـسایس  یعاـمتجا و 

عنم هب  طوـبرم  تاـیاور  هـب  زین  فرخز و  هروـس  هیآ 18  ءاـسن ، هروس  هیآ 4  نوچمه  یتاـیآ  هب  قـلطم  عـنم  هب  نیلئاـق  هدنزرا 1 . تامدـخ 
هدافتسا نینچ  تعیرش  قاذم  زا  هک  دندقتعم  عومجم  رد  دننک و  یم  دانتسا  هریس  عامجا و  نینچمه  نانآ و  اب  تروشم  زین  نز و  تیمکاح 

رب يدهاش  ار   1. تسا هتخادرپ  نآ  ناتـساد  رکذ  هب  نآرق  تسا و  هدوب  یناوارف  دزادرپـب . نوریب  ياـهراک  هب  تسیاـب  یمن  نز  هک  دوش  یم 
هب لـئاق  هن  دـنریذپ و  یم  ار  قلطم  عنم  هن  هک  موس  هورگ  دـنناد 2 . یم  اه  هصرع  نیا  رد  نانز  تکراشم  زا  یلقن  یلقع و  عنم  دوجو  مدـع 

یعامتجا ياه  هصرع  رد  نانز  تکراشم  اب  مالـسا  هک  دنرواب  نیا  رب  دنتـسه ، نانز  یـسایس  یعامتجا و  تیلاعف  طرـش  دیق و  نودـب  زاوج 
هب نانز  بیغرت  قیوشت و  نمـض  مالـسا ، عماج  نید  دراد . یم  رذـحرب  اه ، می  رح  ظفح  هطباض و  نودـب  روضح  زا  نکیلو  هدوبن  فلاـخم 

موزل هب  لئاق  دنک ، يریگولج  ییاه  هدـسفم  زورب  زا  دـیامن و  کمک  یمالـسا  هعماج  ییافوکـش  هب  دـناوت  یم  هک  ییاه  هصرع  رد  روضح 
رد میرح  ظفح  هلمج  زا  ترشاعم ، یمالسا  بادآ  تیاعر  يرسمه و  يردام و  هفیظو  هب  نداد  تلاصا  نوچمه  یطباوض  لوصا و  تیاعر 

یلاعت هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  یناهج  تموکح  ياه  همانرب  هک  اجنآ  زا  تسا . فافع  باجح و  هلئـسم  هب  هجوت  مرحماـن و  اـب  طـالتخا 
هک تسا  بسانم  تسا ، ملسو  هلاو  هیلع  هللا  یلص  يوبن  ّتنـس  رب  قبطنم  نانز ، هب  طوبرم  لیاسم  هلمج  زا  اه  هزوح  همه  رد  فیرـشلا  هجرف 

لوسر ترـضح  هریـس  هب  ارذگ  یهاگن  یعامتجا ، ياه  هصرع  رد  ناملـسم  نز  تکراشم  هب  تبـسن  مالـسا  هاگدید  ندروآ  تسدـب  يارب 
هّجوت هتکن  نیا  هب  هک  دشک  یم  خر  هب  ار  شیوخ  تیمها  ینامز  ملسو  هلاو  هیلع  هللا  یلص  يوبن  هریـس  میزادنیب . ملـسو  هلاو  هیلع  هللا  یلص 

ناتـساد هب  نآرق  رد  هلمج 1. زا  یناـسنا  قوقح  هنوـگره  زا  ناـنز  ملـسو ، هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  مرکم  لوـسر  تثعب  زا  لـبق  هک  مینک 
هدش لقن  هک  داد  یقنور  نانچ  هقطنم  نآ  يزرواشک  هب  برام ، ّدس  نتخاس  اب  دوخ  ّتیمکاح  نارود  رد  هک  هدش  هراشا  ابس  هکلم  سیقلب ،
چیه هدرک و  لقن  ار  تیاکح  نیا  نآرق  هکنیا  زا  دش . یمن  تفای  رگید  ياج  چـیه  رد  دوب ، وا  تموکح  تحت  نیمزرـس  رد  هک  ییاه  هویم 
راوج هب  نیلئاق  .2 تسا . لاکـشا  عنم و  دقاف  ینآرق ، گنهرف  رد  هلاسم  نیا  لصا  هک  دـیمهف  ناوت  یم  تسا ، هتفگن  نآ  نوماریپ  یفنم  هتکن 

يداشرا ًاضعب  ربتعم و  دنس  دقاف  ار  نانز  اب  تروشم  زین  ّتیمکاح و  عنم  هب  طوبرم  تایاور  رکذلا ، قوف  تایآ  هب  دانتـسا  ّدر  نمـض  قلطم ،
هلأسم هب  طوبرم  ار  زاوج  مدـع  ًافرـص  هدـش و  رکنم  ار  هریـس  عامجا و  دوجو  نینچمه  دـنناد . یم  ریاغم  لـقن  لـقع و  اـب  اراـهنآ  هتـسناد و 

رس تشپ  ار  يراب  ّتقر  تیعضو  هدوب و  مورحم  تایح  قح  ص 17 .) هرامش 6 ، لوا ، لاس  نز ، مایپ  هلجم  ك : ر . . ) دنناد یم  نز  تواضق 
رد میظع  یلّوحت  ملـسو ، هلاو  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم  ترـضح  یهلا  توعد  ندـش  ریگارف  زا  سپ  خـیرات ، یهاوگ  هب  اـما  دـندنارذگ . یم 
رب يدیدج  ياه  قفا  هکلب  دندش ، دنم  هرهب  شیوخ  یساسا  قوقح  زا  اهنت  هن  نانآ  دمآ و  دوجو  هب  نانز  هب  تبـسن  یلهاج  بارعا  گنهرف 

مالـسا موادت  ءاقب و  رد  یمهم  رایـسب  ریثأت  هک  مالـسا ، رد  یعامتجا  یـسایس - تکراشم  مهم  ياه  هولج  هلمج  زا  دش . هدوشگ  نانآ  يور 
روظنم هب  لام ، ناج و  نتخادـنا  رطخ  هب  اب  دوخ و  ياه  یگتـسباو  تاقلعت و  یمامت  ندرک  اهر  اب  رجاـهم  1. دوب ترجه »  هلئـسم «  تشاد ،

تایآ 97 رد  میرک  نآرق  دنک . یم  كرت  ار  زیمآرفک  هعماج  بولطم ، طیارش  هب  ندیـسر  دیما  هب  دوجوم و  عضو  هب  ضارتعا  نید و  ظفح 
روضح دـهاش  اذـل  دـناد و  یم  هعماج  زا  ییادزرفک  نید و  ظفح  روظنم  هب  ترجه  هب  فّلکم  نادرم  نوچمه  ار  ناـنز  ءاـسن ، هروس  و 98 
تیوه نانز ، يارب  مالـسا  نآ ، رد  هک  یعامتجا  ياه  هصرع  رگید  زا   2. میتسه یعامتجا  زاس  تشونرـس  میظع و  هثداح  نیا  رد  نانز  لاّعف 

هب مزلم  نآ ، ساسارب  هدننک  تعیب  تسا و  رادروخرب  ییالاو  هاگیاج  زا  ینید ، هشیدنارد  تعیب  تسا . تعیب »  هلئـسم «  دش ، لئاق  هاگیاج  و 
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ناوت یم  اذل  دراذگ . یم  وا  هدهع  رب  یلاو  هک  دنادرگ  یم  یفیلاکت  ماجنا  هب  دّـهعتم  ار  دوخ  ددرگ و  یم  یلاو  تاروتـسد  رماوا و  تیاعر 
. تسا هتشاد  یمالـسا  ياپون  تموکح  ناینب  ظفح  رد  يا  هژیو  شقن  مالـسا ، خیرات  رد  هک  تسناد  یمالـسا  تلود  رادتقا  هلیـسو  ار  تعیب 

تعیب طیارش  نادرم  يارب  هک  هنوگنامه  ملسو  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هتشاد و  روضح  نادرم  شوداشود  نانز  زین  مهم  رایـسب  رما  نیارد 
نیلوا هک  دوب  ریگارف  نانچ  یـسایس  یعامتجا - رما  نیا  رد  ناـنز  روضح  دـندومن . داـجیا  ار  ناـکما  نیا  زین  ناـنز  يارب  دـندرک ، مهارف  ار 

ارهز ترضح  هژیو  هب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هریـس   3. دـندیمان ءاسّنلا » ۀـعیب  ای «  یلوا »  هبقع  ار «  ملـسو  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تعیب 
هب ترجه  . 1 دراد . اه  شزرا  لوصا و  ظفح  تروص  رد  نانز  یسایس  یعامتجا و  تکراشم  زاوج  زا  تیاکح  ینشور  هب  زین  مالسلا  اهیلع 

یلاـعفروضح ناـنز  ود ، ره  رد  هک  تسا  مالـسا  ردـص  رد  ناناملـسم  مهم  ياـه  ترجه  هلمج  زا  هنیدـم ، هـب  هـکم  زا  ترجه  زینو  هـشبح 
هملس و ما  ، سیمع تنب  ءامسا  ملسو ) هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رتخد   ) مالسلا اهیلع  ارهز  ترـضح  نوچمه  ینانز  مان  خیراترد ، . 2 دنتشاد .

راّفک بناج  زا  تدش  هب  ناناملـسم  هک  تفریذپ  تروص  ینامز  رد  تعیب  نیا  . 3 تسا . هدش  هدروآ  رجاهم  نانز  ناونع  هب  دـسا  تب  همطاف 
يروضح ءامـساو ، عینـص  ما  بعک ، رتخد  هبیـسن  ثراحرتخد ، هبیـسن  نوچمه  ینانز  روضح  زین  یناث »  هبقع  تعیب «  رد  دندوب  راشف  تحت 

ملسو هلاو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  رگیرای  ظفاح و  دنتسه ، دوخ  هداوناخ  ظفاح  هک  هنوگنامه  هک  دنتـسب  نامیپ  دهع و  ربمایپ  اب  دوب و  هنالاعف 
ریما اـب  تعیب  زین  و  دـش . لزاـن  هنحتمم  هروس  هیآ 12  نآ ، نأـش  رد  هک  هکم  حـتف  ناـیرج  رد  ناوـضر  تعیب  رد  ناـنز  روـضح  دنـشاب . زین 

، تسا هدش  هراشا  نآ  هب  ص 112 ، ج 94 ، اونالار ر ، احب  رد  مالسلا  هیلع  قد  اص  اما م  ثیدح  رد  هک  ریدغ  زور  رد  مالسلا  هیلع  نینموملا 
. تسا یعامتجا  یسایس و  ياه  هنحص  رد  نانز  ششخرد  ياه  هولج  رگید  زا 

نآ رد  رظتنم  نز  هاگیاج  روهظ و  رصع  تخانش  مراهچ : ماگ 

هراشا

هلاو هیلع  هللا  یلـص  يوبن  هریـس  اب  یلامجا  ییانـشآزین  عامتجا و  رد  نز  شقن  هاگیاج و  ینونکرـصعرد و  عامتجا  تیمها  یـسررب  زا  سپ 
نامزلارخآ هعماج  رد  رظتنم  نز  هاگیاج  هک  دـسر  یم  نآ  هب  تبون  یعامتجا ، یـسایس و  ياه  هصرع  رد  ناـنز  یهد  تکراـشم  رد  ملـسو 

، يودـهم هعماج  ياه  صخاش  اـب  هدـش و  يا  هدـمع  تـالوحت  ياراد  ناـمزلارخآ  نارود  رد  هعماـج  کـش  یب  دریگرارق . شاـکنک  دروم 
نیا میـسرت  يارب  اذـل  دوب . دـهاوخریطخ  ساسح و  زین  رظتنم  نانز  شقن  هاگیاج و  نآ ، عبت  هب  تشاد . دـهاوخ  يریگمـشچ  ياـه  تواـفت 
دروم هعماج  رد  رظتنم  نانز  هاگیاج  سپـس  هتخادرپ و  روهظ  رـصع  نامزلارخآ و  رد  هعماج  تیعـضو  یلامجا  هسیاقم  هب  ادـتبا  تیـساسح ،

. دریگ یم  رارق  یناوخزاب 

نامزلارخآ هعماج  . 1

، نردم تیلهاج  هک  دیدرگ  نایب  دش و  هتفگ  نخـس  نآ  هب  طوبرم  تایاور  نامزلارخآ و  نارود  تیعـضو  نوماریپ  لیـصفت  هب  نیا  زا  شیپ 
يراتفرگ تالکـشم و  زا  ینونکرـصع  رد  يرـشب  هعماج  دراد . نامزلارخآ  هب  طوبرم  تایاور  رد  روکذم  تایـصوصخ  هب  یناوارف  تهابش 

نآ ناما  هک  يا  هنوگ  هب  درب ؛ یم  جنر  داسف و ... ینما ، ان  جالعال ، ياه  يرامیب  یگنـسرگ ، ضیعبت ، ملظ ، رقف ، نوچمه : يا  هدـیدع  ياه 
زا ار  شیوخ  ناج  یگنـسرگ ، رقف و  رظاخ  هب  يدایز  هّدع  دوش ، یم  هدوزفا  زودنارز  تیلقا  تورث  رب  هک  یلاحرد  زور  ره  تسا . هدـیرب  ار 

درادـن و دوـجو  نآ  زا  تیاکـش  يارب  يا  هحلاـص  هاـگداد  أـجلم و  چـیه  هـک  تـسا  هدیــسر  ییاـج  هـب  ضیعبت  مـلظ و  دـنهد . یم  تـسد 
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. دنناد یم  دوخ  ملـسم  قح  ار  نآ  دننز و  یم  ناکدوک  نانز و  راتـشک  ماع و  لتق  هب  تسد  یمـسر  تروص  هب  لیئارـسا ، نوچ  ییاهروشک 
، یهابت داسف و  ینما و  ان  دـشک . یم  گرم  ماک  هب  ار  يرتشیب  هّدـع  زور  ره  تیتاپه و ... ناطرـس ، زدـیا ، نوچمه  یجالعال  ياـه  يراـمیب 

... تسا و هدناسر  تیناویح  زا  رت  تسپ  ییاهزرم  هب  طوقس  ّدحرس  هب  ار  یناسنا  ياه  شزرا  تیوه و 

یناهج تموکح  روهظ و  رصع  هعماج  . 2

هراشا

ات دـیامن  بسک  روهظ  زا  سپ  نارود  زا  یفاک  تخانـش  تسیاب  یم  تسا ، روهظ  رـصع  يارب  يزاس  هنیمز  رظتنم ، نز  تلاسر  هک  اـجنآ  زا 
رسارس شخب و  شزیگنا  نیرفآ ، دیما  نارود  قّقحت  تهج  شیوخ  تکرح  هب  هتخانش و  رتشیب  ار  ینونک  عامتجا  ياه  يدیلپ  نآ ، وترپ  رد 

ياه یگژیو  زا  دوخ  نادـنزرف  يارب  یهاگآ ، تفرعم و  نیا  زا  يریگ  هرهب  اب  رظتنم ، ناردام  دـشخب . باتـش  روهظ ، رـصع  شیاـسآ  نما و 
هلعش هعماج ، ياضعا  نآ ، عبت  هب  دوخ و  هداوناخ  ياضعا  رد  ار  ترضح  روهظ  هب  تبغر  لیم و  هلیـسو ، نیدب  هتفگ و  نخـس  روهظ  رـصع 

. میزادنا یم  روهظ  رصع  هعماج  یسایس  یگنهرف و  يداصتقا ،  عاضوا  هب  یلامجا  یهاگن  روظنم  نیمه  هب  دنیامن . یم  رو 

روهظ رصعرد  يداصتقا  تیعضو  . 1-2

يرارقرب رب  دیکأت  يداصتقا ، حالـصا  هنوگره  زا  لبق  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  یتموکح  نیرتکد  رد  هک  یلاحرد 
تلادع تینیع  دشاب ، یم  يداصتقا  نارگلواپچ  يّدعت  ملظ و  هنیمز  ندرب  نیب  زا  تلادع و  هعسوت  هیلّوا ، لصا  دوش و  یم  یعامتجا  تلادع 

هتـشادرب نایم  زا  ینغ  ریقف و  قیمع  فاکـش  هدش و  يداصتقا  ریگارف 155  هبناج و  همه  ییافوکـش  بجوم  نآ ، لماک  لکـش  هب  یعامتجا 
یلام ءالخ  رگید  هک  دندرگ  یم  ینغ  زاین و  یب  ردـقنآ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يودـهم  یناهج  تموکح  هانپ  رد  مدرم  دوش . یم 

یم تاکز  تخادرپ  هب  فلکم  هک  يدارفا  ور  نیا  زا  دومنرپ . ار  نآ  تاقدـص و ... تاکز و  هلیـسوب  دـشاب  مزال  اـت  تشاد  دـهاوخن  دوجو 
يداصتقا ماظن  رد  هّجوت  لباق  هتکن  دنیامن . یم  يزاین  یب  مالعا  همه  دـننک و  یمن  ادـیپ  لام  تاکز  تخادرپ  يارب  ار  يریقف  چـیه  دـنوش ،

دشر تهج  هب  دوش و  یم  رارقرب  داصتقا  قالخا و  نیب  هک  يدنویپ  تهج  هب  هک  تسا  نیا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح 
صرح شهاک  بجوم  یحور ، يانغ  نیا  هک  دنـسر  یم  یقالخا  یحور و  يانغ  کی  هب  مدرم  دنک ، یم  ادیپ  هعماج  هک  يونعم  یقالخا و 

مدرم رد  یبلط  هدایز  هنوگره  دـنبلط و  یم  فافک  فاـفع و  هزادـنا  هب  اـیند  زا  ور  نیا  زا  ددرگ و  یم  یهاوخاـیند  اـیند و  هب  تبـسن  علو  و 
دوس رگیدکی  زا  تالماعم  ماجنا  رد  یتح  هک  تسا  نیا  هّجوت  لباق  هتکن  دنیامن . یم  ایند  هب  تبسن  يزاین  یب  ساسحا  ددنب و  یم  رب  تخر 
هویـش هب  یـسرتسد  وترپ  رد  ینیمزریز  عبانم  نداعم و  زا  لماک  يرادرب  هرهب  رگید ، يوس  زا  وس و  کی  زا  یقالخا  لـماکت  دنریگ 1 . یمن 

هیلع یلع  ماما  زا  هک  یتیاور  رد  ددرگ . یم  یعیبط  بهاوم  ینیمزریز و  عبانم  نداعم و  هب  لـماک  یـسرتسد  بجوم  عباـنم ، رب  ّطلـست  ياـه 
ترـضح  ) وا يارب  ار  هرقن ) الط و  نداعم   ) دوخ لد  ياه  هویم  نیمز  دـنیامرف « : یم  هلاـسم  نیا  فیـصوت  رد  ترـضح  هدـش ، دراو  مالـسلا 

نیمز دـنا « : هدومرف  رگید  ياـج  رد  زین  2 و  «. دراپـس یم  وا  هب  ار  شیاهدـیلک  دزیر و  یم  نوریب  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم 
تالوصحم داـیز  دـیلوت  هب  رگید ، یتاـیاور  رد   3 «. دوـش یم  هدـنادرگرب  شبحاـص  هـب  یقح  ره  دزیر و  یم  نوریب  ار  دوـخ  ياـه  تـکرب 

وا تلود  رد  هک «  تسا  هدـمآ  یثیدـحرد  هکناـنچ  دوش . یم  هراـشا  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـما  تلود  رد  يزرواـشک 
رب يرورم  نسح ، یناحبس ، . 1 نیمز ، دبای و  یم  شرتسگ  اهرهن  دوش و  یم  ناوارف  اه  بآ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح 

، یسیع نب  یلع  یلبرا ، . 3 هبطخ 138 . هغالبلا ، جهن  .2 فیرـشلا ص 9 . هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  تموکح  يداصتقا  هوجو 
رد ترضح  تموکح  رد  يزرواشک  قنور   1. دنک یم  ربارب  دنچ  ار  دوخ  تالوصحم   156 ص 465 . ج 2 ، همئالا ، هفرعم  یف  همغلا  فشک 
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دنایور یم  هایگ  نیمز  دراب و  یم  ناراب  ردقنآ  دنک ، مایق  مئاق  نوچ  دنیامرف « : یم  نآ  فیـصوترد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  تسا  يّدح 
رصع ياهدادخر  جیاتن  رگید  زا   2 «. دهن یمن  ماگ  زبسرس  ياه  نیمز  رب  زج  دور و  یم  ماش  هب  قارع  زا  نز  هک  ددرگ ، یم  زبسرـس  نیمز  و 

هافر داجیا  هب  رجنم  يو ، تلود  رد  ینارمع  بسانم  ياـهدرکراک  ترـضح و  يداـصتقا  یحالـصا  تامادـقا  هعومجم  هک  تسا  نیا  روهظ 
زا مدرم  يراد  هر  ـ هبو يداصتقا  هافر  رب  فیرـشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  يداـصتقا  نیرتکد  رد  هک  يروط  هب  ددرگ . یم 
نم تّما  نامز  نآ  رد  : » تسا هدمآ  تایاور  رد  اتـسار  نیا  رد  دشاب . یم  هافر  داجیا  هب  فظوم  تلود  تسا و  هدش  ناوارف  دیکأت  تاناکما 
زیچ چیه  دهد و  یم  لوصحم  نیمز  رساترس  دشاب . هدشن  رادروخرب  تمعن  زا  نانچنآ  یتّما  زگره  هک  دنوش  یم  رادروخرب  تمعن  زا  نانچ 
یم کـمک  وا  هب  گـنرد  یب  دـیامن  یلاـم  کـمک  تساوخرد  دـیآ و  يدـهم  دزن  سکره  دوش ؛ یم  هوبنا  لاوما  درا . دـن  غـیرد  نآ  زا  ار 

شور هب  ار  امـش  دینک  يوریپ  يدهم )   ) قرـش یجنم  زا  امـش  رگا  دیامرف « . یم  تیعـضو  نیا  نییبت  رد  زین  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  . 3« دوش
( یگدنز  ) نیگنس راب  دیشاب و  هدوسآ  یگدنز ) لیاسو  هب  یبایتسد  يارب   ) یتخس بلط و  جنر  زا  ات  دروآ  ملـسو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 

يانغتسا يزاین و  یب  تمـس  هب  تلود  تکرح  تیودهم ، نیرتکد  رد  يداصتقا  کیژتارتسا  فادها  زا  . 4« دیهنب نیمز  رب  ناتیاه  هناش  زا  ار 
يانغتـسا رگناـیب  یبوخ  هب  تیاور  نیا  لاـثم ، روط  هب  تسا . یگدـنز  فلتخم  ياـه  تجاـح  عفر  ناوارف و  تاـناکما  نداد  اـب  مدرم  یعقاو 

ح 3. ص 589 ، رثالا ، بختنم  هللا ؛ فطل  یناگیاپلگ ، یفاـص  روط 1 . هب  ار  اـه  تورث  لاوما و  تسا « : روهظ  رـصع  مدرم  يونعم  يداـم و 
هب مدرم  ناـیم  رد  حیحـص   157 ص 64 . ج 8 ، یفاـک ، لوصا  .4 ص 473 . رثـالا ، بختنم  . 3 ح 11 . ص 317 ، ج 52 ، راونالار ، اـحب  .2

یمارف ار  همه  شتلادع  دنک و  یم  يزاین  یب  زا  رپ  ار  ملسو  هلاو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ناوریپ  ياه  لد  دنک ،... یم  میسقت  يواسم  تروص 
هجرف یلاعت  هللا  لـجع  ماـما  دزیخ . یمنربرفن  کـی  زج  سک  چـیه  دزیخرب . دراد  یلاـم  زاـین  سکره  دـهد  یم  روتـسد  هک  اـجنآ  اـت  دریگ 
صیرح دنمزآ و  ارچ  هک  دوش  یم  نامیشپ  ددرگ و  یم  زاب  يدوز  هب  وا  اما  دنهدب . وا  هب  يا  هظحالم  لباق  لام  دهد  یم  روتـسد  فیرـشلا 

يدـنم و هرهب  هب  تاناکما ، ینوزف  رقف و  عفر  ّتلع  . 1 دیآ : یم  تسد  هب  هتکن  دـنچ  دـش  رکذ  هک  تایاور  هعومجم  نیا  زا   1  «. تسا هدوب 
نیرتکد فالخرب  نیرتکد ، نیا  رد   2. ددرگ یمرب  تلادع  ياضف  قیمعت  مالسا و  ناکرا  هب  لمع  هیحان  زا  رطاخ  شمارآ  تیاضر و  بسک 

، بذاک ياهزاین  داجیا  اب  زور  هب  زور  دوش و  یم  هدـیمد  ناـسنا  یهاوخاـیند  علو  صرح و  هروک  هب  نآ ، رد  هک  يزاـس  یناـهج  يداـصتقا 
يانغ زا  ولمم  ياه  لد  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  يربهر  تحت  مدرم  دنک ، یم  رت  صیرح  ایند  بسک  هب  تبسن  ار  ناسنا 

زا يرایسب  همشچرس  هک  یـصرح  نامه  ددرگ . یم  نک  هشیر  اه  لد  نیمزرـس  زا  صرح »  تشز «  يوخ  قلخ و  تشاد و  دنهاوخ  يونعم 
تورث عمج  رب  اپ  تسد و  مه  زاب  یگدنز ، زاین  دروم  هیامرس  ربارب  نارازه  نتشاد  اب  هک  تسا  زغم  یهت  نازودنا  تورث  هدوهیب  ياه  شالت 

هب يدـنبیاپ  يراکزیهرپ ، فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  تموکح  رد  مدرم  يزاین  یب  رگید  لماع  . 2 3 .... دننک یم  رت  نوزف 
ص ج 2 ، همئ ، الا  هفرعم  یف  همغلا  فشک  یسیع ، نب  یلع  یلبرا ، هداد 1 . هدعو  دنوادخ  هکارچ  تسا . یهلا  تاروتسد  هب  لمع  قالخا و 

لئاسم هب  يرازبا  هاگنو  تسا ، دـنلب  یلاعتم و  فادـها  هب  لین  يارب  هلیـسو  کی  يداصتقا ، تاـناکما  یطیارـش ، نینچ  رد  هک  ارچ  . 2 . 482
یم زاین  یب  يداصتقا  رظن  زا  همه  تیاـفک ، دـحرد  دـهاک و  یم  تورث  لاـم و  يروآ  عمج  رد  ار  ناـسنا  دـیدش  علو  صرح و  يداـصتقا ،

زآ صرح و  راتفرگ  تسا و  هتـشادن  یحور  يانغ  دزیخ ،  یم  ربو  دـنک  یم  زاین  مالعا  هک  مه  درف  نآ  هک  دـهد  یم  ناـشن  تیاور  دنـشاب .
ص، تیودـهم ،  هشیدـنا  رد  تسایـس  تلود و  ناـهج ، هدـنیآ  میحر ، رگراـک : هب :  ك  ر . . ) تسا هدوب  زاـین  یب  یلاـم  رظن  زا  هنرگو  هدوب 

نیا رد  هک  تـسا   158 ص 303 . فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  یناهج  تموکح  رـصان ، يزاریـش ، مراکم  . 3 (. 345
هب رجنم  یعامتجا ، تلادـع  قّقحت  ياتـسار  رد  يودـهم  تلود  شالت  . 3 1. ددرگ یم  لزان  ناـمدرم  رب  نیمز  نامـسآ و  تاـکرب  تروص ،

. ددرگ یم  نکسم ) هیذغت و   ) یگدنز يرورض  تاناکما  هّیهت  نوید و  ملاظم و  ناربجو  در  ناراکهدب ، یهدب  تخادرپ  ییادز ، تیمورحم 
یهدب هکنیا  زج  دنام  یمن  يراکهدـب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  تموکح  نارود  رد  : » دـنیامرف یم  مالّـسلا  هیلع  نانمؤمریما 

رد ار  یسک  ّقح  دنک و  یم  تخادرپ  ار  شا  یهدب  هکنیا  زج  دراذگ  یمن  یقاب )   ) یـسک تسد  ار  یـسک  ّقح  دنک و  یم  تخادرپ  ار  شا 
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ار وا  هید  هکنیا  رگم  دوش ، یمن  هتشک  یسک  دنادرگ . یم  زاب  قح  بحاص  هب  دناتـس و  یم  وا  زا  هکنیا  زج  دراذگ  یمن  یقاب  یـسک  تسد 
رسارس هکنیا  ات  دنک ؛ یم  نیمأت  ار  وا  هداوناخ  یگدنز  دزادرپ و  یم  ار  شا  یهدب  دش  هتشک  هک  سک  نآ  دنک و  یم  میلست  شنابحاص  هب 
يونعم ینید و  ییافوکش  رطاخ  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تموکح  رد  . 1 2 ... «. دزاس یم  رپ  لدع  طسق و  زا  ار  نیمز 

خر ینامیا  مدرم  يارب  نداـعم  یعیبط و  بهاوم  دـبای و  یم  ینوزف  ناـنآ  رب  نیمز  نامـسآ و  ياـهتمعن  یهلا ، تاروتـسد  لـماک  تیاـعر  و 
ص 225. ج 52 ، اون ر ، الار  احب  . 2 ص 340 .) تیودهم ، هشیدنا  رد  تسایس  تلود و  ناهج ، هدنیآ  هب : كر  . ) دنایامن

روهظ رصعرد  یسایس  تیعضو  . 2-2

يارب یطرش  یهلا و  یتبهوم  فیرش و  يرصنع  يدازآ »   » هکنیا نمض  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  یتموکح  ماظن  رد 
نآ يودـهم ، گنهرف  رد  دوش . یم  دـیدحت  یهلا  دودـح  ماکحا و  اب  يدازآ  اّما  دوش ، یم  بوسحم  ناسنا  يدام  لماکت  یّقرت و  یلاـعت و 

، دوش یم  عافد  عورشم  ياه  يدازآ  زا  هکنیا  نمض  يودهم  تموکح  رد  دیامنن 3 . زواجت  یهلا  دودحزا  هک  تسا  نیرفآ  تداعس  يدازآ 
یناسک نانمـشد  فیرـشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  یـسایس  نیرتکد  رد  دوش . یم  يریگولج  عورـشمان  ياـه  يدازآ  زا 

یتموکح تسایس  دنیامن . دنلب  ماما  هیلع  رب  تفلاخم  مچرپ  ای  هدومن و  عنام  لکشم و  داجیا  تموکح  فادها  ققحت  هار  رس  رب  هک  دنتـسه 
تکاله بجوم  دشاب  یهلا  دودح  هدودـحمرد  رگا  یـسنج  هزیرغ  زا  هدافتـسا  يدازآ  لاثم ، روطب   . دروخرب 3 يدارفا  نینچ  ربارب  رد  ماـما 
ترضح تسایس  مالّسلا ،  هیلع  قداص  ماما  زا  هدراو  تایاور  قبط  دشاب . یم  حیرص  هناعطاق و  ددرگ . یم  یعامتجا  دسافم  داجیا  هعماج و 

زیمآ تملاسم  هار  زا  هّمذ ، لها  اب  ترضح  ناشیا ، شیامرف  ربانب  هتبلا  تسا 01  نانمشد  رب  هبلغ  رهق و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق 
زا ار  ناربکتـسم  یمامت  ناشیا  تسا . ملاع  ناملاظ  ناربکتـسم و  یمامت  اب  ماما ، عطاق  ناما و  یب  دربن  گنج و  لاحره  هب  دوش 2 . یم  دراو 

یهلا هدعو  هلیـسو  نیا  هب  دهد و  یم  رارق  نیمز  يور  نامکاح  ار  ملاع  نافعـضتسم  اهنآ ، ياج  هب  دیـشک و  دنهاوخ  ریز  هب  تردـق  هکیرا 
هب میتساوخ  یم  و  نیثراولا : مهلعجن  ۀـمئا و  مهلعجن  ضرـالا و  یف  اوفعـضتسا  نیذـّلا  یلع  ّنّمن  نا  دـیرن  و  : » هک دـبای  یم  ققحت  نآرق  رد 
رد  3  «. مینک نیمز )   ) ناثراو ار  ناشیا  مینادرگ و  مدرم )  ) نایاوشیپ اراهنآ  میهن و  ّتنم  دـنا  هدـش  هدیـشک  ینوبز  هب  نیمز ، رد  هک  یناسک 

نّکمت و  4. دشاب یم  حـلاص  ياه  ناسنا  هب  ّقلعتم  ّتیمکاح ، هنوگره  فیرـشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  یـسایس  نیرتکد 
یم ناغمرا  هب  نارگید  دوخ و  يارب  ار  شمارآ  تینما و  دنهد و  یم  ار  حلاص  یعامتجا  لیکـشت  رادتقا  اب  دوب و  دـهاوخاهنآ  يارب  تردـق 

زواجت متـس و  هب  دنوش و  یمن  رورغ  یتسم و  راچد  دـنبای  یم  تسد  تردـق  هب  هک  یناسک  ترـضح ، تموکح  یـسایس  ماظن  رد  دـنروآ .
نامکاح هک  دوش  یم  بجوم  ندوبن ، یعقاو  نم  ؤم  ندوبن و  حلاص  تسا و  نورد  هیکزت  مدع  زواجت ، يّدـعت و  هشیر  هک  ارچ  دـنتفا . یمن 

ج 52، راونالا ، راحب  . 2 ص 57 . ج 12 ، هعیشلا ، لیاسو  . 1 دنوش . دیدج  یناملاظ  هب  لیدبت  دـنا ، هدومن  مایق  ملاظ  هیلعرب  دوخ  هک  دـیدج 
تاـحلاّصلا اوـلمع  مکنم و  اوـنمآ  نیذـلا  هّللا  دـعو  دراد « : هراـشا  مـهم  نـیا  هـب  زین  نآرق  هفیرـش  هـیآ  نـیا  04 5 صـصق / . 3 ص 367 .

هدعو دنا ، هدرک  هتسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  امش  زا  یناسک  هب  ادخ  مهلبق و :... نم  نیّذلا  فلختسا  امک  ضرالا  یف  مهّنفلختـسیل 
همیرک هیآ  نیا  زا  هـک  روطناـمه  ( . 55 رون / . ) درک نیـشناج  ار  ناشفالـسا  هک  نانچ  دـنک  نیـشناج  نیمز  رد  ار  اهنآ  ًاـمتح  هک  تسا  هداد 
ناسنا دنسر و  یم  تفالخ  هب  يدّحوم  نینمؤم و  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  یناهج  تموکحرد  دوش ، یم  هدافتـسا 

. دنیامن یم  ادیپ  تیمکاح  هک  دنراگتسر  حلاص و  ییاه 

روهظ رصع  رد  یگنهرف  تیعضو  . 2-3

قیمعت  » صخألاب هتـشاد و  يا  هژیو  هاگیاج  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  یتموکح  نیرتکد  رد  یگنهرف  روما  هب  هّجوت 
صخاش دشر  تسا . یگنهرف  ییافوکش  تلود  يودهم ، تلود  دراد . رارق  يودهم  تلود  یگنهرف  ياه  همانرب  سأر  رد  ینید ،»  گنهرف 
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دهاوخ روهظ  رـصع  رد  یگنهرف  هعـسوت  بجوم  قالخا و ... تیونعم ، دشر  تاعالطا ، يروآ  نف  ملع و  دـشر  لثم  یگنهرف  هعـسوت  ياه 
تبغر هّجوت و  زاس و  گنهرف  لماع  نیرتمهم  ناونع  هب  نید  يایحا  روهظ ، رـصع  رد  یگنهرف  دـشر  صخاش  نیرتمهم  هک  يروط  هب  دوب .

یلقع دشر  اب  دنروآ و  یم  يور  مالسا  هب  هقباس  یب  هنوگ  هب  مدرم  تموکح ، نیا  رد  دشاب . یم  الاب  رایسب  دح  رد  نید ، ماکحا  هب  یمومع 
زا یکی  نید ، هب  مدرم  درکیور  رب  هوالع  ًانمض  دنناد . یم  هعسوت  دشر و  لماع  نیرتمهم  ار  مالـسا  نید  ماکحا  هب  لمع  دننک ، یم  ادیپ  هک 

هرهچ تسا و  مالـسا  نید  زا  یعقاوریغ  لئاسم  تافارخ و  اـه و  یـصلاخان  ندودز  تیودـهم ، نیرتکد  رد  یگنهرف  یـساسا  ياـهدرکراک 
ندودز یئادز و  هفارخ  ددرگ . یم  یفرعم  مدرم  هب  تسا  هدروآ  ار  نآ  ملسو  هلاو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  روآ  مایپ  هک  روطنامه  نید ، یعقاو 

دننک یم  نامگ  مدرم  هک  دهد  یم  رییغت  ار  مالـسا  نید  هرهچ  يّدـح  هب  رگید ، يوس  زا  ینید  ماکحا  هب  لمع  نید و  رد  یعقاوریغ  لئاسم 
یبا نع  : » دندومرف هنیمز  نیمه  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا . هدروآ  ار  يدـیدج  نید  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  ترـصح 

، دنک مایق  مئاق  هک  ینامز  روهمجلا : هنع  لضف  رتو  دق  رما  یلا  مهاده  ًادیدج و  مالسالا  یلا  ساّنلا  اعد  مالّـسلا  هیلع  مئاقلا  ماق  اذا  هّللادبع :
اب  1 «. دنا دش ه  هارمگ  نآ  زا  مدرم  تسا و  هتشگ  روجهم  هک  درک  دهاوخ  ییامنهار  يزیچ  هب  ار  اهنآ  دناوخارف و  مالسا  هب  هرابود  ار  مدرم 

مرکاربمایپ تسا و  هدمآ  مدرم  يارب  ملسو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مظعاربمایپ  طسوت  هک  تسا  مالـسا  نید  یهلا ، نید  نیرخآ  هکنیا  هب  هجوت 
رما نیا  رد  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  تسین  دیدج  نید  دـیدج ، رما  زا  روظنم  ور  نیا  زا  دنتـسه ، ءایبنالا  متاخ  ملـسو ، هلاو  هیلع  هللا  یلص 
طقف هک  ماکحا  ص 52 . ج 4 ، فیرـشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهملا  ثی  داـحالا  مجعم  یلع ، یناروکل ، ا  زا 1 . یخرب  ًالوا  دـیدج ،

اهنآ تاـعوضوم  هک  یماـکحا  لـثم   ) تسا هدـشن  غـالبا  مدرم  يارب  زونه  تسا و  موـلعم  ماـما ، ملـس و  هلاو و  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  يارب 
یلو دوب  هدش  غالبا  نیملـسم  هب  هک  یماکحا  ًایناث  هثدحتـسم ،) لئاسم  ریاس  ای  ءاضعا و  دنویپ  دـننام  هتـشادن ؛ دوجو  همئا  ربمایپ و  رـصعرد 

زا دوش . یم  هتـشادرب  یقیقح  ماکحا  هب  یبایتسد  عناوم  ًاثلاث  تسا و  هداد  رییغت  اراهنآ  زا  یخرب  یـصخش  ياهرظن  لامعا  ناـمز و  تشذـگ 
یلبق هعماج  زا  توافتم  يا  هعماج  دـیدج و  نید  ییوگ  هک  دـنک  یم  نوگرگد  ار  هعماج  عضو  ناـنچ  یهلا  ماـکحا  هب  لـمع  رتمهم ، همه 

، يروانف ملع و  شرتسگ  اب  روهظ  رـصع  رد  هک  تسا  رـشب  لـقع  هشیدـنا و  ییافوکـش  زاـس ، گـنهرف  مهم  لـماوع  زا  رگید  یکی   1. تسا
دـشر ددرگ ، یم  داجیا  فلتخم  تاعامتجارد  ناـنز  نادرم و  يارب  يزومآ  ملع  سرد و  ياـه  هقلح  رـشن و  يا  هناـخ  ره  رد  ملع  شناد و 
اهزغم فیرشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  روهظ  تکرب  هب  یهلا و  تیانعاب  دسر . یم  دوخ  جوا  هب  مه  ملع  يرکف و  یلقع و 

یلع هدی  هللا  عضو  انمئاق  ماق  اذا  تسا « : هدمآ  تیاور  رد  هکنانچ  دنوش . یم  افوکـش  اه  هشیدنا  دنیآ و  یم  رد  تکرح  هب  لامک  ریـسم  رد 
رب ار  شتـسد  دـنوادخ  دـنک  مایق  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  هک  یماگنه  مهمالحا : هب  تلمک  مهلوقع و  اهب  عمجف  دابعلا  سوئر 
رد تیرشب  هشیدنا  ملع و  ییافوکـش  . 2« دنک یم  لماک  ار  ناشیا  راکفا  عمج و  ار  اهنآ  ياه  لقع  هلیـسو  نادب  دراذـگ و  یم  ناگدـنب  رس 

یمدرم لباقم ، رد  ددرگ و  یم  یعامتجا  زیمآ  تنوشخ  ياهدروخرب  اه و  يرظن  گنت  اـه و  ینیب  هتوک  نتفر  نیب  زا  بجوم  روهظ ، رـصع 
تموکح دروم  رد  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  .1 دنبای . یم  شرورپ  عیسو  یشنیب  الاو و  یتّمه  هداشگ و  ياه  هنیـس  زاب و  يراکفا  اب  رظن ، دنلب 

یم هدنز  گرم  زا  سپ  ار  نیمز  دنوادخ  اهتوم » دعب  ضرالا  یحی  هّللا  نا  اوملعا   » هیآ لیذ  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  یهلا 
هک دنازیگنا  یم  رب  ینادرم  دنوادخ  هکلب  دنک  یم  هدنز  ناراب  اب  ار  نیمز  دنوادخ  هک  تسین  نیا  روظنم  دـیامرف « : یم  (. 17 دیدح / « ) دنک

ناراب زور  لهچ  ات  تسا  رتدیفم  نآ  يارب  نیمز  رد  دـح  هماقا  دنـشخب و  یگدـنز  نآ ، رد  دـح  هماقا  لدـع و  ندـینادرگ  هدـنز  اب  ار  نیمز 
هوالع ص 483 . رثالا ، بختنم  هللا ، فطل  یناگیاپلگ ، یفاص  . 2 ص 81 .) ج 1 ، مراکملا ، لایکم  یقتدمحم ، یناهفصا ، يوسوم   « ) یپایپ

هللا لجع  يدـهم  ترـضح  تموکح  رد  يزاس  گنهرف  ياه  هاـگیاپ  نیرت  ملاـس  نیرت و  یلـصا  ناونع  هب  دـجاسم  تشذـگ ، هک  هچنآ  رب 
دجاسم يزاس  ناسکی  دجاسم ، حالصا  هدراو ، تایاور  قبط  ور  نیا  زا  دنریگ . یم  رارق  صاخ  تیانع  هّجوت و  دروم  فیرشلا  هجرف  یلاعت 

یم تیوقت  يزاسزاب و  دجاسم  هکنیا  نمض  هتبلا  . 1 دراد 1 . رارق  ترـضح  یگنهرف  ياه  همانرب  سأر  رد  تاناکما  زا  يرادروخرب  رظن  زا 
. ددرگ یم  بیرخت  ترضح ، روتسد  ربانب  دشاب  یمن  يوقت  رب  اهنآ  ناینب  ساساو و  هدش  انب  دنوادخ  روتسد  فالخرب  هک  يدجاسم  دنوش ،
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مدرم ياه  هناخ  هب  فرشم  هک  يدجاسم  ای  هتفرگ و  رارق  هداج  هار  رـس  رد  هک  يدجاسم  نآ ، رب  هوالع  ص 189 .) ج 45 ، اونالا ر ، راحب  )
رما رد  يروآون  تعدـب و  هنوـگره  اـب  و  ص 109 ) ج 2 ، نیقتملا ، هضور  یقتدـمحم ، یـسلجم ، . ) دـنوش یم  بیرخت  یگمه  دـشاب ، یم 

(. ص 208 ج 3 ، همئالا ، هفرعم  یف  همغلا  فشک  . ) دوش یم  هزرابم  دجاسم  زاس  تخاس و 

روهظ رصع  رد  هعماج  تیعضو  يدنب  عمج 

تینما و شمارآ ، هعماج ، یگنهرف  یملع و  حطـس  ریگمـشچ  ياقترا  تردق و  سأر  رد  ناحلاص  تیمکاح  يداصتقا ، ییافوکـش  وترپ  رد 
دهـش دشاب ، یم  اه  هفلؤم  ریاس  رد  حالـصا  نزاوت و  لوصحم  هک  یعامتجا  تینما  نیا  دوش . یم  امرفمکح  یتیگ  رب  ریگارف  یناهج  حـلص 

زا ار  ییاه  تعیب  دوخ ، تموکح  زاـغآ  رد  یعاـمتجا ، تینما  نیا  يرارقرب  يارب  ترـضح  دـناشچ . یم  ناـهج  ناـمدرم  هب  ار  دوخ  نیریش 
، دننکن يدزد  هک « : تسا  نیا  اه  تعیب  نیا  دافم  هلمج  زا  تسا ، هدش  دراو  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  هک  یثیدح  ربانب  هک  دنریگ  یم  مدرم 

لیلد نودب  ار  یـسک  دنربن ، موجه  يا  هناخ  هب  دننکن ، ار  یـسک  تمرح  کته  دـنهدن ، مانـشد  شحف و  یناملـسم  هب  دـنوشن ، انز  بکترم 
ترـضح دـننکن .» ... راکتحا  ار  یئاذـغ  داوم  دـننکن و  نما  ان  ار  یهار  دـننکن ، ینزهار  دـننکن ، هریخذ  وج  مدـنگ و  هرقن و  ـالط و  دـننزن ،

راوس نانآ  دـننامه  یبکرم  دنـشوپب ، نانآ  ساـبل  عونزا  دـننک ، راـتفر  مدرم  دـننام  : » هکنیا هلمج  زا  دـنراذگ  یم  دوخ  يارب  مه  ار  یطورش 
رارق دوخ  يارب  نابرد  بجاح و  دـننک ، تدابع  تسا  هتـسیاش  هکنانچ  ار  ادـخ  دـننکرپ ، داد  زا  ار  نیمز  دـننک ، تعاـنق  كدـنا  هب  دـنوش ،

، ایوپ باداش و  يا  هعماج  دور و  یم  نیب  زا  یعامتجا  ینما  ان  اه ، تعیب  هنوگ  نیا  هلمج  زا  ترـضح  یتموکح  ریبادت  هب  هجوت  اب  . 1« دنهدن
يدهم ماما  تسا . مدرم  نیب  تافالتخا  يزرو و  هنیک  عفر  ایوپ ، يا  هعماج  داجیا  يارب  یساسا  ياه  ماگزا  رگید  یکی   2. دش دهاوخ  داجیا 

يردارب دندیشاپ ، دوخ  باحصا  نایم  رد  ار  توخا  رذب  هک  ملسو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مظعاربمایپ  نوچمه  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 
تموکح کی  يودـهم ، هعماجرد  هک  تفگ  ناوت  یم  عومجم  رد  دـنیامن . یم  داجیا  نیملـسم  نیب  ار  یناهج  ریگارف و  تّوخا  هناصلاخ و 

ایر و متـس و  نیزگیاج  هنانمؤم  یگدنز  هدـش و  تینما  شیاسآ و  هافر و  زا  رپ  ایند  نآ ، وترپ  رد  دزادرپ و  یم  روما  هرادا  هب  یناهج  دـحاو 
هک دش  نایب  نیا  زا  شیپ  هکارچ  تسا . يرورـض  نانز  هنالاّعف  روضح  يا ، هعماج  نینچ  ياقب  داجیا و  يزاس ، هنیمز  رد  دش . دهاوخ  ریوزت 

دسانـشن و یتسرد  هب  ار  شیوخ  شقن  هاگیاج و  ناملـسم ، نز  رگا  دـنراد . راکنا  لباقریغ  یـشقن  هعماج ، تواقـش  ای  تداعـس و  رد  ناـنز 
دهاوخن هدش ، راچد  نآ  هب  یبرغ  هتخاب  ّتیوه  نز  هک  هچنآ  زا  رتارف  يدرکراک  دوش ، عامتجا  طیحم  دراو  اه  میرح  لوصا و  ظفح  نودـب 

زا ار  هعماج  دـشاب ، لفاغ  نآ  تیمها  هب  تبـسن  دـنک و  دروخرب  عامتجا  اـب  هنـالعفنم  تروصب  رظتنم ، نز  هچناـنچ  رگید ، يوس  زا  تشاد .
یتح لیبسلا  نمأت  تسا « . هدـمآ  يّددـعتم  تایاور  رد  هک  روطنامه  . 2 ص 309 . ج 27 ، راونالار ، اـحب  حالـصارد 1 . دوخ  هدنزاس  شقن 

ات دوش  یم  نما  اههار  هفاختال : عبـس و  اهجیهی  اهتنیز و ال  اهـسأر  یلع  تابنا و  یلعّالا  اهیمدـق  عضت  ـال  ماـشلا  قارعلا و  نیب  ةأرملا  یـشمت 
چیه دراد ، رارق  شرس  رب  شیاه  تنیز  دراذگ و  یم  مدق  اهراز  نمچ  رد  هک  یلاح  رد  دنک  یم  یط  ار  ماش  قارع و  هار  اهنت  نز  هک  یئاج 

جرخت یتح  : » تسا هدـمآ  تایاور  رد  اـی  و  ص 222 ،) ج 53 ، اونـالاراحب ر ، . « ) دـسرت یمن  زیچ  چـیه  زا  دوش و  یمن  وا  محازم  یناوـیح 
. « دناسر یمن  بیس  وا آ  هب  یسک  دور و  یم  برغ  ات  قرش  زا  یناوتان  نزریپ  ًادحا : اهتهنی  الف  برغملا  دیرت  قرشملا  نم  هفیعـضلا  زوجعلا 

طارفا و نایم  ساّسح  زرم  هک  تسا  نآ  مهم  تسا . هدومن  مورحم  يزاس ، گنهرف  و  ص 230 .) مالسالا ، هراشب  یفطصم ، دیس  یمظاک ، )
ياهدرکراک زا  ار  عامتجا  هن  دیامن و  عامتجا  يادف  ار  دوخ  يدرف  ياه  تلاسر  هداوناخ و  هن  دسانـشب و  ار  عامتجا  هب  نداد  اهب  رد  طیرفت 

يروحم و تعفنم  ییارگدرف ، نوچمه  شیوخ  نیداینب  لوصا  هطـساوب  يراد  هیامرـس  ماظن  هنافـسأتم ، . 1 1 دزاـس . مورحم  شیوخ ، تبثم 
تحت زین  یبرغ  نانز  تسا . هدومن  فیرعت  دوس  دـمآرد و  بسک  روظنم  هب  عاـمتجا  رد  تیلاـعف  هب  ار  یعاـمتجا  تکراـشم  ییوج ، تذـل 
تمیق نازرا  ياـهرگراک  یتاـغیلبت و  رازبا  هب  هدومن و  اـهر  دـمآرد  بسک  لاغتـشا و  ياـهب  هب  ار  هداوناـخ  حیحـصان  فـیرعت  نیا  ياوـغا 
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، حلـص داجیا  رد  نانآو  هدوب  دح  نیا  زا  رتارف  رایـسب  نانز  یعامتجا  ياهدرکراک  هکنآ  لاح  دنا . هتـشگ  لدب  يراد  هیامرـس  ياه  تکرش 
نامزاس هیریخ و  تاسـسؤم  بلاق  رد  تیلاعف  ناکما  رب  هوالع  نانز  اذـل  دـنراد . یلیدـب  یب  شقن  هعماج  يزاـس  يونعم  تیبرت و  شمارآ ،

تقو همین  تقو و  هراپ ،  لاغتـشا  ياه  هنیزگ  هب  تسیاب  یم  از ، دـمآرد  ياـه  تیلاـعف  ماـجنا  موزل  تروص  رد  (، NGO  ) داهن مدرم  ياه 
. دنوشن هداوناخ  زا  تلفغ  یعامتجا و  ياه  تیلاعف  رد  طارفا ، راچد  ات  دنزادرپب 

یسانش تلاسر  مود : مادقا 

روهظ يزاس  هنیمز  رد  تکراشم  لوا : ماگ 

هراشا

شزیخ کی  اـب  یگنهاـمه و  ماجـسنا و  اـب  دـیاب  تسا و  رظتنم  ناـنز  هفیظو  نیرتمهم  ترـضحروهظ ، يارب  طیارـش  هنیمز و  ندومن  مهارف 
لاـبقرد نارظتنم  هفیظو  نیرتمهم  هک  روهظ  هنیمز  ندومن  مهارف  يارب  دـنیامن . مهارف  روضح  يارب  ار  مزـال  رتـسب  هنیمز و  یگنهرف ، گرزب 

اب ات  میوش  انشآ  هدش ، هراشا  اهنآ  هب  تایاور  رد  هک  روهظ  نازاس  هنیمز  ياه  هناشن  اب  دیاب  تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما 
نازاس هنیمز  يارب  ییاه  هناشن  اه و  یگژیو  تایاور ، رد  مییامن . مهارف  ار  روهظ  رتسب  یلمع ، تروص  هب  نامدوخ ، رد  اه  هناشن  نیا  داـجیا 

: ددرگ یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  هنومن  يارب  هک  تسا  هدمآ 

روهظ نازاس  هنیمز  ياه  یگژیو  . 1

يراوتسا تبالص و  . 1-1

یتیاور رد  مالسلا  هیلع  قداصرفعج  ماما  ترـضح  تسا . يراوتـسا  يدنمورین و  تبالـص ، روهظ ، نازاس  هنیمز  زراب  ياه  یگژیو  زا  یکی 
تخس ناگدنب  هدروآ ،  1« دیدش ساب  یلوا  انل  ًادابع  مکیلع  انثعب  امهلوا  دـعو  ءاج  اذاف  هیآ «  لیذ  رد  ار  نآ  ینیلک  بوقعی  نب  دّـمحم  هک 

رد تسا ، فطاوع  تاساسحا و  زکرم  هک  روهظ  نازاس  هنیمز  بولق  تسا . هدرک  فیـصوت  روهظ ) نازاـس  هنیمز   ) رـشق نیمه  ار  دـنمورین ،
: » دنهد یمن  ناشن  نمشد  موش  ياه  همانرب  لباقم  رد  دوخ  زا  یلاعفنا  هنوگچیه  هدش و  لدب  نهآ  ياه  هکت  هب  نایتوغاط  نیطایش و  لباقم 
رد تسا . نمشد  اب  یگنهرف  لماعت  رد  یلاعفنا  دروخرب  ام ، يّدج  تالـضعم  زا  یکی  . 2  « فصاوعلا حایرلا  مهلزت  دـیدحلاربزک ال  مهبولق 

نانز یگنهرف  هلاحتـسا  يارب  نمـشد  موش  ياه  همانرب  لباقم  رد  یمکحم  تبالـص و  اـب  دـیاب  رظتنم ، ناـنز  هلمج  زا  نارظتنم و  هک  یلاـح 
دنتسیاب نمـشد  یمجاهت  ياه  همانرب  لباقم  رد  مکحم  يّدس  نوچمه  رظتنم  نانز  رگا  دنهدن . ناشن  دوخ  زا  یلاعفنا  هنوگ  چیه  دنتـسیاب و 

دهاوخ بآ  رب  شقن  نمـشد ، ياه  هشقن  زا  یمظعا  شخب  دـنکن ، داجیا  لزلزت  نانآ  رد  يا  هّرذ  نیگمهـس ، نامجاهت  ثداوح و  ناـفوط  و 
نارگرامعتـسا لباقمرد  نانز  هک  يا  هعماجرد  هک  دنک  یم  دییأت  ار  هلأسم  نیا  یخیرات  هبرجت  دـنک . یمن  ادـیپ  قّقحت  نانآ  فادـها  دوب و 

ورگ دسر ، ارف  هدـعو  نیتسخن  هک  یماگنه  . » 1 تسا . هدیدرگن  نارگلواپچ  بیصن  يرگید  ناغمرا  يدوبان ، تسکـش و  زج  دنا ، هداتـسیا 
احب . 2 (. 5 ارـسا / ( « ) دنبوک مهرد  تخـس  ار  امـشات   ) میزیگنا یم  امـش  دـض  رب  ار  دوخ  دـنمورین ) تخـس  و   ) يوجراکیپ ناگدـنب  زا  یه 

ص216. ج 60 ، اونالار ر ،

هزرابم لها  . 1-2
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زا برحلا : نم  نّولمیال  دنـشاب « . یم  نمـشد  لباقم  رد  هزرابم  دربن و  لها  هک  تسا  نیا  روهظ ، نازاس  هنیمز  ياـه  یگژیو  زا  رگید  یکی 
یب یگنهرف  دربن  کی  رد  ام  رـضاح  لاح  رد  یگنهرف و  یهاگ  تسا و  یماظن  یهاـگ  هزراـبم  هتبلا  . 1« دنوش یمن  هتسخ  نمـشد  اب  هزرابم 

اب یگنهرف  ياه  هصرعرد  ریذپان  یگتـسخ  هزرابم  هب  دنوشن و  هتـسخ  دربن  نیا  زا  هک  دـنروهظ  زاس  هنیمز  یناسک  میتسه و  نمـشد  اب  ناما 
ياهرگنس زا  دنـشاب و  هتـشاد  يدج  ینیرفآ  شقن  دنناوت  یم  اتـسار  نیا  رد  هعماج  نازاس  گنهرف  ناونع  هب  رظتنم  نانز  دنزادرپب . نمـشد 

گنهرف رهاظم  زا  يدنـسپان  رهظم  ره  اب  دـیاب  رظتنم  نز  دـنیامن . عافد  ریذـپان  یگتـسخ  ناما و  یب  تروصب  دوخ  هعماج  هناـخ و  یگنهرف 
. دهدن دوخ  ياه  هناخ  هب  ار  هناگیب  گنهرف  ذوفن  هزاجا  دزادرپب و  هزرابم  هب  برغ 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  نارای  یهارمه  یلدمه و  . 3-1

ترـضح هک  سب  نیمه  بلطم  نیا  تیمها  رد  تـسا . روـهظ  يزاـسرتسب  يارب  تیقفوـم  یلـصا  زمر  نارواـی ، يدـهم  یهارمه  یلدـمه و 
هب دنوادخ  رگا  دنیامرف « : یم  دـنیامن و  یم  هراشا  هلأسم  نیا  هب  دوخ  هفیرـش  تاعیقوت  زا  یکی  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم 
زا ار  ام  يزیچ  داتفا . یمن  ریخأت  هب  ناشیا  يارب  ام  رادید  دومرف ، یم  تیانع  تسا  ناشیارب  هک  يدهع  هب  يافو  رد  یلدمه  قیفوت  ام  نایعیش 

ینالوط هک  تسا  هلاسم  نیارگنایامن  عیقوت  نیا  نومـضم  . 2« دـسر یم  ام  هب  اهنآزا  هک  يدنـسپان  لامعا  رگم  تسا  هدرکن  سوبحم  ناشیا 
هلمجزا تهج ، نیدب  دـشاب . روهظ  رد  لیجعت  يارب  یلماع  دـناوت  یم  نایعیـش  یلدـمه  تسا و  نایعیـش  یلدـمه  مدـع  هجیتن  تبیغ  ندـش 
تتـشت قیالـس ، فالتخا  دوجو  مغر  یلع  هک  دـسر  ارف  ینامز  هکنآ  دـیما  هب  تسا . مه  اب  یهارمه  یلدـمه و  نازاس ، هنیمز  مهم  طـیارش 

ياه تیفرظ  یمامت  زا  يریگ  هرهب  اب  دـنناوتب  نایعیـش  ددرگ و  یهارمه  یلدـمه و  هب  لیدـبت  یئادـج  هقرفت و  اه ، هماـنرب  راـکفا و  ءارآ و 
ص 16 2. ج 60 ، راونالا ، احب ر  . 2 ص216 . ج60 ، اونالا ر ، راحب  . 1 دنیامن . مهارف  ار  روهظ  رتسب  دوجوم ،

روهظ زاس  هنیمز  تلود  لیکشت  تکراشم د ر  ورظتنم  نز  . 2

هراشا

داجیا هجیتنرد ، ینید و  تموکح  نیون  يوگلا  هئارا  نیمولظم ، زا  عافد  مالـسا ، تّزع  التعا و  دـهاش  نایناهج  یمالـسا ، بـالقنا  تکرب  هب 
هب یهاگن  اـب  تسا . نآ  هاوگ  نیرتهب  مالـسا ، هب  مدرم  تبغر  شیازفا  هک  دـندوب  ناـهج  ناـهاوخ  يدازآ  ناناملـسم و  رد  سفن  هب  داـمتعا 

هروس هیآ 54  رد  هنومن ، روط  هب  تسناد . روهظ  زاس  هنیمز  مهم  ياهرتسب  لماوع و  زا  یکی  ناوت  یم  ار  یمالـسا  بالقنا  تایاور ، تایآ و 
زین نانآ  دراد و  تسود  ار  نانآ  هک  یتیعمج  دنوادخ  هک  دـهد  یم  رادـشه  دـنیامن ، یم  یهاتوک  هک  یناسک  هب  تبـسن  دـنوادخ   1، هدئام
نیا هرابرد  ملـسو  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  هک  یماگنه  دنک . یم  نانآ  نیزگیاج  دـنرگداهج ، عضاوتم و  دـنراد و  تسود  ار  دـنوادخ 

مظعا دندومرف « : سپـس  . 2« دنتـسه وا  نانطومه  نارای و  درم و  نیا  روظنم  : » دندومرف دـندرک و  هراشا  یـسراف  ناملـس  هب  دـش ، لاوس  موق 
هیلع مظاک  ماما  زا   3  «. تسا رت  نوزفا  رگید  ياه  ّتلم  همه  زا  مالسا ، رد  نایناریا  هرهب  بیـصن و  سرافلا : لها  مالـسالا ، یف  ًابیـصن  سانلا 
ياه بلق  هک  دـنوش  یم  عمج  وا  درگ  يدارفا  دـنک . یم  توعد  ادـخ  يوس  هب  ار  مدرم  مق ، زا  يدرم  : » هک تسا  هدـش  تیاور  زین  مالـسلا 
نانآ دامتعا  دنـسرت ؛ یمن  هدشن و  هتـسخ  گنج  زا  دنازغل ، یمن  ار  نانآ  ثداوح ، ياهداب  دنت  تسا ؛ ربتـس  نهآ  ياه  هراپ  نوچمه  ناشیا 

ای .» 1 قرـشملا ، نم  سانلا  جرخی  هک «  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  نینچمه   4 تسا .»  ناراگزیهرپ  نآ  زا  راک ، ماجنارـس  تسادخرب و 
یف نودـهاجی  نیرفاکلا  یلع  ةّزعا  نینمؤملا  یلع  ۀـلّذا  هنّوبحی  مهّبحی و  موقب  هّللا  یتأی  فوسف  هنید  نع  مکنم  ّدـتری  نم  اونمآ  نیذـّلا  اهّیا 

هب ار  یتیعمج  يدوز  هب  ادـخ  ددرگرب ، شنید  زا  امـش  زا  سک  ره  دـیا ! دروآ ه  نامیا  هک  یناسک  يا  مئال :... ۀـمول  نوفاخیال  هللا و  لـیبس 
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زا دننک و  یم  داهج  ادخ  هار  رد  دنریگ ، تخـس  نارفاک  اب  هداتفا و  نانمؤم  اب  دنراد ؛ یم  شتـسود  دراد و  ناشتـسود  هک  دروآ  یم  هصرع 
ج نیقثلارون ، ص 208 و  ج 3 ، نایبلا ، عمجم  نسح ، نب  لضف  یسربط ، هب : ك  2.ر . (. 54 هدئام / « ) دنسرت یمن  يرگ  تمالم  چیه  تمالم 
ص216. ج 57 ، راونالاراحب ،  هب : ك  4.ر . ح 34126 . ص 0 1 ، لامعلازنک ، یلع ، نیدلاءالع  يدنهلا ، یقتملا  هب :  ك  3.ر . ص 642 . ، 1

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  یناهج  بالقنا  يارب  ار  هنیمز  دننک 1 و  یم  مایق  قرشم  زا  ینامدرم  هناطلس : يدهملل  نوئّطویف   168
هدننک لیهـست  مهم  رایـسب  لماوع  زا  یکی  دناوت  یم  یمالـسا ، بالقنا  هک  ددرگ  یم  نشور  قوف ، بلاطم  هب  هّجوتاب   2 «. دنزاس یم  مهارف 

بالقنا : » هّرـس سّدق  ینیمخ  ماما  ترـضح  بالقنا  گرزب  رامعم  ریبعت  هب   3. دشاب فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  روهظ 
نم هچ  نآ  تسا . فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  تّجح  ترـضح  يرادـمچرپ  هب  مالـسا  ناهج  گرزب  بالقنا  عورـش  هطقن  ناریا ، مدرم 

تسا نآ  زا  تسارح  ظفح و  تسام  هفیظو  هچ  نآ   4  «. تسا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  زا  میراد  بالقنا  زا  هچ  نآ  مراد و 
نـالهاان و تسد  هب  بـالقنا  نداـتفازا  تعناـمم  تادـهعت ، نیا  زا  یکی  میـشاب . دـنبیاپ  نآ  لـباقم  رد  شیوـخ  تادّـهعت  هب  تسیاـب  یم  و 
زا تسارح  ياه  هار  نیرتمهم  زا  یکی  یمالـسا ، تلود  لیکـشت  يارب  يزاس  هنیمز  صخألاب  تاباختنا ، ياه  هصرع  دـشاب . یم  ناـمرحمان 

نانز ءارآ  اذل  دنراد و  هدهع  رب  یمالـسا  تلود  لیکـشت  رد  يّرثؤم  يدیلک و  شقن  هعماج ، ياضعا  زا  یمین  ناونع  هب  نانز  تسا . بالقنا 
زین دوخ و  هتـسیاش  باختنا  اب  یهاگآ و  تریـصب و  اب  ناـنآ  تسا . هدوب  هدـننک  نییعت  زاـس و  تشونرـس  هشیمه  نوگاـنوگ ، تاـباختنا  رد 
رارق روما  سأر  رد  ار  راظتنا  گنهرف  هب  دّـهعتم  يودـهم و  تلود  ین  ابم  هب  دـقتعم  یتلود  دـنناوت  یم  بسانم ، باختنا  هب  نارگید  بیغرت 

ح 38657. لاـمعلا ، زنک  هـب : كر  . 2 تسا . ناریا  قرـش ، زا  روـظنم  هک  هدـش  حیرـصت  هحفـص 219  روهظ » رـصع  باـتک «  رد  . 1 دنهد .
هللا لجع  يدهم  ترضح  روهظ  هب  هعیش  داقتعا  هلئسم  اب  بالقنا  نیا  هطبار  رب  دنا ، هتخادرپ  یمالسا  بالقنا  یسررب  هب  هک  ینادنمشیدنا  .3

هک دنک  یم  حیرصت  هلئسم  نیا  رب  ناریارد ،»  یمالسا  بالقنا  باتک «  رد  راگلا  دماح  لاثم ، روطب  دنا . هدرک  دیکأت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت 
، نسح يراخلب ، ك . ر . . ) درک وجتسج  نامز  ماما  تبیغ  هلأسم  عّیشت و  هاگدید  زا  تماما  عوضوم  رد  دیاب  ار  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هشیر 

ص6. ج 2 ، باتفآ ، ياپ  هب  اپ  اضرریما ، هدوتس ، . 4 ص 131 .) یگنهرف ، تو  افت  ای  مجاهت 

یعامتجا حالصا  هصرع  رد  لاّعف  روضح  مود : ماگ 

زا یهن  فورعم و  هب  رما  يایحا  اب  دنـشوکب و  متـس  ملظ و  عفر  تلادع و  رارقتـساو  هعماج  حالـصا  هار  رد  دوخ ، مهـس  هب  دیاب  رظتنم  نانز 
هـضیرف نیا  ماجنا  هب  مادقا  دناوت  یم  عامتجا  هداوناخ و  حطـس  ود  رد  رظتنم  نز  دنروآ . دـیدپ  ار  حلـصم  رظتنم  حـلاص و  يا  هعماج  رکنم ،

نیلوا و هداوناـخ ، ياـضعا  هـب  تبـسن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  قـیرط  زا  هداوناـخ ، حطـس  رد  هـنارگ  حالـصا  تیلاـعف  دـیامن . یهلا 
یناهج تموکح  يارب  يزاـسرداک  وا ، تلاـسر  نیرتمهم  هک  ارچ  تسا . هعماـج  رد  حالـصا  داـجیا  يارب  رظتنم  نز  کـی  مادـقا  نیرتمهم 

تاحالـصا تسا . هعماج  حطـس  رگید ، حطـس  هداوناخ . رد  مزال  یگدامآ  داجیا  قیرط  زا  رگم  دبای  یمن  قّقحت  مهم  نیا  تسا و  ترـضح 
امک دنامب ؛ تکاس  رئاج  مکاح  روج  لابق  رد  دناوت  یمن  رظتنم  نز  دشاب . نآ  ریغ  یتموکح و  حوطـس  هب  تبـسن  دـناوت  یم  نانز  یعامتجا 
رما ار  مکاح  هدومن و  ضارتعا  دنا ، هدرک  یگداتسیا  رئاج  مکاح  ملظ  لباقم  رد  هک  میا  هتـشاد  ار  یعاجـش  نانز  خیرات ، لوط  رد  ام  هکنیا 

هنومن نیرت  یلاع  دنک . یمن  شومارف  ار  دنداتسیا  تبالـص  اب  مکحم و  هک  ار  ینانز  زگره  ام  خیراتو  دنا  هدرک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب 
مکاح ینآرق ، مکحم  ياهدانتسا  لیلد و  اب  و  درک ، هّجاحم  داتسیا ، دوخ  نامز  مکاح  لباقم  رد  هک  تسا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  نآ 

تلاسر نیا  زا  تسد  مه  تراسا  لاح  رد  یّتح  زین  مالسلا  اهیلع  يربک  بنیز  دناشک 1 . ّتلذ  هب  ار  وا  ًاتیاهن  تفرگ و  همکاحم  هب  ار  نامز 
نیا زا  یّسأت  اب  رظتنم ، نانز  دیاب  دومن 2 . اوسر  ار  نامز  تیمکاح  مامت ، رادتقا  اب  ءاقلطلا ،» نبای  نوچ «  ییاه  باطخ  اب  تشادـنرب و  یهلا 
یلص ربمایپ  ینیشناج  ریـسم  رد  فارحنا  اب  ینید  هعماج  دید  هک  ینامز  ترـضح  نآ  دندرگ و 1 . گرزب  یتّما  هب  لیدـبت  ینّابر ، ياهوگلا 

هار رد  ار  دوخ  ناج  ًاتیاهن  درک و  عافد  تماـما  هلأـسم  زا  هناـناج  دـنامن و  تکاـس  ددرگ ، یم  یهاـبت  داـسف و  راـچد  ملـسو ،  هلاو  هیلع  هللا 
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رادـتقا و نداد  ناشن  ارـسا و  هیحور  نتـسکش  مهرد  يارب  ناـمز  هفیلخ  هک  ار  يا  هسلج  ناـشیا   02 دومن . ادـف  يوبن  ياپون  هعماج  حالـصا 
، دوخ هناردـتقم  نانخـس  اب  داد و  ریـسم  رییغت  قح ، ههبج  عفن  هب  دوخ ، هناعاجـش  هنارگنـشور و  نانخـس  اـب  دوب ، هداد  لیکـشت  دوخ  وکش ه 

ساسارب دومن . لمع  شیوخ  گرزب  تلاسر  هب  دوخ ، نامز  هفیلخ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اب  دـناشک و  يراوخ  ّتلذ و  هب  ار  مکاح 
اه و یتشز  لباقم  رد  مکحتـسم  يّدـس  نوچمه   1« رکنملا نع  نوهنی  فورعملاـب و  نورمأـی  ریخلا و  یلا  نوعدـی  ۀـّما  مکنم  نکتلو  هیآ « 

چیه دـندرگ ، مسق  مه  نابز و  مه  لدـمه و  رگیدـکیاب  اه  يدـیلپ  اه و  یتشز  اب  هلباقم  يارب  هعماج  کـی  ناـنز  رگا  دنتـسیاب . اـه  يدـیلپ 
ادتبا دوخ ، فادها  ققحت  يارب  نمشد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  ًاقیقد  تشاد و  دهاوخن  ار  میظع  يورین  نیا  لباقم  رد  لّمحت  بات  یتردق 
یکین هب  هک  دنـشاب  یهورگ  امـش  نایم  رد  دیاب  و  . » 1 دریگن . رارق  مجاهت  دروم  تهج  نیا  زا  ات  دـنک  یم  هارمهدوخ  گنهرف  اـب  ار  ناـنز 

(. 104 نارمع / لآ  «. ) دنناراگتسر نانآ  مه  دنراد و  زاب  هتسیاشان  راک  زا  دنهد و  نامرف 

یفارخ ياه  هشیدنا  یفارحنا و  ياه  نایرج  اب  هلباقم  موس : ماگ 

رد یعـس  یفارحنا ، تانایرج  یفارخ و  ياـه  هشیدـنا  شرتسگ  اـب  دوخ ، موش  فادـها  هب  یباـیتسد  يارب  تیودـهم ،»  گـنهرف  نانمـشد « 
هعسوت دشر و  يارب  يرت  بسانم  هاگیاج  اه  مناخ  لفاحم  رد  ًابلاغ  تانایرج ،  هنوگ  نیا  هکنیا  صخالاب  دنراد . تیودهم  گنهرف  بیرخت 

نانز یـساسا  ياه  تلاسر  زا  یکی  ور  نیا  زا  دیوج . یم  هرهب  یبوخ  هب  یفارخ  ياه  هشیدـنا  شرتسگ  يارب  رتسب  نیا  زا  نمـشد  دـنراد و 
گنهرف يداقتعا  ماظن  زا  فکرب ، ناج  يزابرـس  نوچمه  دـیاب  تسا و  تانایرج  هنوگ  نیا  اـب  یهاـگآ  تریـصب و  يور  زا  هلباـقم  رظتنم ،

ندرک زّهجم  اب  نانز  دنیامن . گنت  دوخ  شنیب  تیارد و  اب  يودهم ، گنهرف  نانمـشد  زات  تخات و  يارب  ار  هصرع  دنیامن و  عافد  يودـهم 
بلاطم هعاشا  اب  دنراد  انب  هک  یناسک  زین  ناتـسرپ و  هفارخ  اب  هک  اجره  تیودـهم ، گنهرف  ینابم  هب  تبـسن  تفرعم  ملع و  حالـس  هب  دوخ 

هنوگ نیا  شرتسگ  دشر و  هزاجا  هدومن و  هلباقم  نانآ  اب  دنوش ، هجاوم  دنیامن ، بیرخت  ار  تیودـهم  گنهرف  هرهچ  یگتخاس ، نیغورد و 
. داد دنهاوخن  هنانز  سلاجمرد  صخالاب  هعماج  رد  ار  ثحابم 

تیودهم ياه  هزومآ  نتخاس  يدربراک  مراهچ : ماگ 

رایـسب حطـس  رد  هرتسگ  هنماد و  افرژ ، رظن  زا  مالـسلا ،  مهیلع  نیموصعم  تایاور  میرک و  نآرق  ینامزلارخآ  ياه  هزومآ  هکنیا  هب  هجوتاـب 
اه هزومآ  نیا  هنهپ  رد  يا  هژیو  شقن  تسا ، نز  کی  ياه  تیلوئسم  هداوناخ و  نانز ، هب  طوبرم  هک  یثحابم  صخالاب  دنراد و  رارق  ییالاب 
نآ دنهد . نآ  هب  يدربراک  هبنج  دنیامن و  جراخ  فرـص  يرظن  ثحابم  حطـس  زا  ار  ثحابم  هنوگ  نیا  تسیاب  یم  رظتنم  نانز  اذـل  دـنراد ،

نانز تسا و  یعامتجا  ياه  هصرع  هب  طوبرم  هک  هچنآ  دـنیامن و  یلمع  اراهنآ  دـیاب  نانز  دراد و  دربراک  هناخ  طیحم  رد  هک  ییاه  هزومآ 
دیاب رظتنم  نز  دـنیامن . مهارف  ار  اه ، هزومآ  نیا  ندومن  یتایلمع  يارب  مزـال  رتسب  ییاسانـش و  ار  دنـشاب  لـیخد  اـهنآ  يارجارد  دـنناوت  یم 

هک دراد  هگن  ایوپ  هدـنز و  يا  هنوگ  هب  هناخ  طیحم  رد  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لجعرـصع  ماـما  هرطاـخ  داـی و  تیودـهم و  گـنهرف 
دنیامن و رارقرب  یفطاع  یبلق و  هطبار  دوخ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اب  دنریگب و  وخ  گنهرف  نیا  اب  یکدوک  زا  نادـنزرف 

. دنیامن ساسحا  یکدوک  زا  دوخ  هناخ  رد  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  بحاص  ترضح  روضح 

رظتنم نانز  یمئا  شاب د  هدام  آ  مجنپ : ماگ 

، یبتکم دـّیقت  ییاسراپ ، نوچ  يداعبا  دراد . ینوگانوگ  داـعبا  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  روهظ  يارب  شاـب  هداـمآ 
همه یگدامآ  تسام ، رظن  دروم  راتـشون  زا  شخب  نیا  رد  هک  هچنآ  یلو  تسا . داعبا  نیا  هلمج  زا  یگنهرف و ... يرکف و  یماظن ، یگدامآ 
دنلب ادخ  هناخ  زا  يدهملا »  انأ   » يادـن هکنیا  ضحم  هب  هک  دنـشاب  روهظ  هدامآ  اّیهم و  يا  هنوگ  هب  دـیاب  نانآ  دـشاب . یم  رظتنم  نانز  هبناج 
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ماما زا  عافد  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  دـنوش و  عمج  یگمه  دراد ، دوجو  رظتنم  ناـنز  نیب  رد  هک  یگنهاـمه  مجـسنم و  تالیکـشت  اـب  دـش ،
نامز رد  دیاب  مجسنم  تالیکـشت  نیا  هتبلا  دنیامن . مالعا  شـسدقم  ریـسم  رد  وا  رانک  رد  یهارمه  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز 
هرود اه ، یئامهدرگ  تاعمجت ، بلاق  رد  نوگانوگ ، ياه  تبسانم  رد  دشاب و  هتفرگ  لکش  هدش  یهد  نامزاس  یلوصا و  لکـش  هب  تبیغ ،

هلح نایعیش  هبدن  ناونع  لیذ  دوخ  همانرفس  رد  هطوطب »  نبا  دشاب « . هتـشاد  روضح  یعامتجا  فلتخم  ياه  هصرع  رد  یـشزوم و ... ياه آ 
هدرپ نآ  رد  رب  هک  دراد  رارق  يدجسم  رهـش ، گرزب  رازاب  یکیدزن  رد  هک « : تسا  هدروآ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  يارب 

، هتخیوآ ياهریـشمش  اب  حّلـسم  درم  رفندـص  زامن ، زا  سپ  اه  بش  دـنناوخ . یم  نامزلا  بحاـص  دجـسم  ار  اـجنآ  تسا و  نازیوآ  يریرح 
یم دجسم  هب  نوچ  دننک و  یم  تکرح  هتسد  نیا  نیفرط  زا  مدرم  ریاس  دنوش . یم  هناور  دجسم  نامه  يوس  هب  هتفرگ و  ار  يرتشا  ای  یبسا 

هتفرگارف و ار  نیمز  يور  یهابت  هک  يآ  نوریب  هللا »!  مسب  نامزلا ؛ بحاص  يا  هللا  مسب  هک « : دـنهد  یم  زاوآ  هداتـسیا ، رد  ربارب  رد  دنـسر 
متفه نرق  فورعم  خروم  يومح ،»  توقای  . » 1« دنک ادج  لطاب  زا  ار  قحوت  هلیسو  هب  ادخ  ات  ییآرب  هک  تسا  نآ  تقو  هتشگ ، ناوارف  متس 

یم جراخ  هزاورد  زا  مد  هدیپس  ماگنه  زور  ره  ناشاک ، رهـش  مدرم  ناریا ، رب  نالوغم  طلـست  تسخن  ياه  لاس  رد  : » دـسیون یم  زین  يرجه 
راوس بسا  نآ  رب  روهظ  تروص  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  ات  دندرب  یم  كدی  ار  يا  هدرک  نیز  بسا  دـندش و 

اریز دشاب . هتـشاد  یلیثمت  نیدامن و  هبنج  اه  یگدامآ  نیا  هکنیا  ولو  دنیامن  مالعا  ار  دوخ  یگدامآ  یلمع  تروصب  دیاب  نایعیـش  . 2« دنوش
ياوجن تارایز ، رد  اذـل  دراد . روهظ  يارب  شالت  ترـضح و  يروآدای  راظتنا و  هب  داـقتعا  نتـشاد  هگن  هدـنز  رد  ییازـس  هب  ریثاـت  رما  نیا 

ملـس : » هک منز  یم  دایرف  مناـج  قمع  زا  و  . 3  « متـسه امـش  يرای  هدامآ  هشیمه  نم  ینعی  ةّدعم :... مکل  یترـصنو  : » هک تسا  نینچ  نایعیش 
ام دنیامرف ...« : یم  هبناج  همه  یمئاد و  شاب  هدامآ  ترورض  صوصخ  رد  هّرـس  سّدق  ینیمخ  ماما  مکبراح .»  نمل  برح  مکملاس و  نمل 

ناشیا ترایز  هب  قفوم  هچنانچ  رگا  هکنیا  يارب  مینک  ایهم  ار  نامدوخ  دـیاب  ام  و  مینک ... اـّیهم  ترـضح  نآ  ندـمآ  يارب  ار  ناـمدوخ  دـیاب 
تاقالم يارب  ار  ناشدوخ  دیاب  ام ... روشک  رد  دن  دـش ه ا  هتفرگ  راکب  نالا  هک  ییاه  هاگتـسد  مامت  میـشاب . دیفـس  ور  ناشیا  شیپ  میدـش ،

: هب ك  ر . . 3 نامه . .2 ص47 . رامش ه 76 ، دوعوم ، هیرـشن  زا  هتفرگ  رب  . 1 4 «. دننک ایهم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح 
ص 207. ج 13 ، رون ، هفیحص  هللا ، حور  ینیمخلا ، يوسوم  . 4 نیعبرا . ترایز  نانجلا  حیتافم 

عامتجا تالیامت  تساوخ و  هب  یهد  تهج  مشش : ماگ 

هنافّـسأتم تسا . روهظ  يارب  اهنآ  لـیامت  مدرم و  تساوخ  فیرـشلا ،  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  رـصع  ماـما  روهظ  طیارـش  نیرتمهم  زا  یکی 
رواب نیا  رب  تسا و  هدومن  تداع  دراد ، یپ  رد  نانآ  يارب  هک  ار  ییاه  يراتفرگ  اه و  تنحم  یمامت  مغر  یلع  یلعف ، طیارـش  هب  ام  هعماـج 
يارب یلاعت  كرابت و  دنوادخ  طسوت  هک  ییاه  هدعو  هب  تبسن  رگا  هک  یلاح  رد  درادن . دوجو  بئاصم  نیا  لمحت  زج  يا  هراچ  هک  تسا 

طیارـش هب  نت  ماگنه ، نآ  دشاب  هتـشاد  نامیا  یهاگآ و  تسا ، هدش  هداد  يرـشب  نمزم  ياهدرد  یمامت  همتاخ  ینامرآ و  تموکح  یئاپرب 
، دریگراکب ینامرآ  طیارـش  نآ  هب  ندیـسر  يارب  ار  دوخ  یعاسم  شالت و  مامت  هناقاتـشم  دـنیبب و  هار  هناگی  ار  نآ  رگا  دـهد . یمن  دوجوم 

دنوادـخ مهـسفناب : اـم  اوّریغی  یّتـح  موـقب  اـم  ّریغیـال  هّللا  ّنا  : » هک تسا  نیا  مهم  هتکن  هتبلا  دـش . دـهاوخ  یلمع  ًاـعطق  زین  دـنوادخ  هدـعو 
مهم ياه  تلاسر  زا  یکی  هتبلا  . 1« دنهد ماجنا  ناشنورد  رد  ار  يرییغت  نینچ  دوخ  هکنآ  رگم  داد  دـهاوخن  رییغت  ار  یموق  چـیه  تشونرس 

دیاـبن تسا . ترـضح  یناـمرآ  تموـکح  هب  تبـسن  مدرم  تاـبلاطم  تساوـخ و  حطـس  ءاـقترا  هعماـج ، نازاـس  گـنهرف  ناوـنع  هـب  ناـنز 
هودنا ینالوط و  مغ  هشیدنا  رد  مه  ار  یتاظحل  هکلب  دشاب ، نامدوخ  تالکشم  لئاسم و  ّلح  تهج  هب  ًافرـص  ترـضح ، روهظ  تساوخرد 
دناوت یمن  یّتح  وا  اما  دـنرادروخرب ، یهلا  بهاوم  زا  ترـضح ، يدوجو  تکرب  هب  همه  تسا و  ناکما  ملاع  بطق  هک  یماما  میـشاب . ماـما 
یمامت زا  هک  یئوا  تسا . تّما  بئاصم  اه و  جـنر  دـهاش  هک  تسا  لاس  يدـنا  رازه و  هک  یئوا  دـنک . دـمآ  تفر و  هنادازآ  مدرم  نایم  رد 

ربص و هب  رومأم  یلو  تسا  نارگمتس  تیانج  يدعت و  زواجت و  ملظ و  همه  نیا  دهاش  تسا و  ربخاب  مالـسا  تّما  ياه  يراتفرگ  بئاصم و 
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هفیظو نیا  دشک و  یم  شود  هب  دنا ، هدرک  شومارف  ار  وا  تّما  هک  یلاح  رد  ینالوط و  یتدم  رد  ار  تّما  کی  هودـنا  وا  دـشاب . یم  لمحت 
رکذو دای  نتخاس  هدنز  روهظ و  ياه  ییابیز  نایب  اب  دنیامن و  ترـضح  هّجوتم  ار  دارفا  فطاوع  بلق و  هماج و  ناهذا  هک  تسا  رظتنم  نانز 

دیاب دـنیامن . وا  بالقنا  ترـضح و  هجوتم  ار  مدرم  نوگانوگ ، ياه  همانرب  لفاحم و  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح 
يدـهم ترـضحام  يـالوم  جورخ  روهظ و  رد  طـقف  طـقف و  تنحم ، همه  نیا  زا  یـصالخ  هار  اـهنت  هک  دومن  تقیقح  نیا  هجوتم  ار  مدرم 

يوس هب  هنازجاع  اه ، تسد  یمامت  هک  ینامز  رگم  درک  دـنهاوخن  روهظ  ترـضح  هک  مینادـب  دـیاب  تسا . فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 
ار مدرم  ياعد  دنوادخ  هک  تسا  یعمج  هتـسد  بلط  نیا  تروص  رد  دنیامن و  یجنم  بلط  یلاعت  كرابت و  يادخ  زا  دـنوش و  دـنلب  ادـخ 

(. 11/ دعر  « ) دنهد رییغت  ار  دوخ  عضو  اهنآ  ات  دهد  یمن  رییغت  ار  یموق  تشونرس  دنوادخ  دیدرت  یب  . » 1 دیامن . یم  تباجا 

یسانش بیسآ  موس : مادقا 

هراشا

تدناعم اه و  ییوج  هزیتس  اب  دننیب ، یم  رطخ  رد  هشیدنا  نآ  هیحان  زا  ار  شیوخ  عفانم  هک  يدارفا  نایم  رد  يراذگریثات ، مهم و  هشیدنا  ره 
وربور یناوارف  ياـه  ینمـشد  اـب  نآ ، يراذـگریثأت  هرتسگ  هب  هّجوت  اـب  زین  تیودـهم  گـنهرف  هشیدـنا و   1. دوـش یم  وربور  یناوارف  ياـه 
داجیا ببـس  هتـشگ و  لدـب  یعامتجا  جـیار  گـنهرف  هب  هشیدـنا ، نیا  هک  تسا  یناـمز  اـه  تفلاـخم  اـه و  تموصخ  جوا  تسا . هدـیدرگ 
یمومع شزیخ  دشابن و  یعامتجا  راثآ  ياراد  تیودهم ،»   » نوچ يرکفت  هشیدنا و  هک  ینامز  ات  اذـل  ددرگ . هعماج  رد  كرحت  شزیگنا و 

هک تسا  يرورض  تهج  نیدب  دریگ . یمن  تروص  نآ  اب  یتفلاخم  نادنچ  دشاب ، هتـشادن  یپ  رد  ار  نیدحلمو  نیربکتـسم  عفانم  لباقم  رد 
ظفح رد  راظتنا  شقن  رب  نمشد  تسود و  یتافآ 1 . تیودهم ، گنهرف  اب  نمشد  هلباقم  ياهرازبا  اه و  هار  تخانش  نمض  رظتنم ، نز  کی 

زا دـیوگ « : یم  تسا  یناملآ  هتـسجرب  ناققحم  زا  یکی  هک  نیبر »  ام  لاثم « ، روطب  دـنراد . دـیکات  يدـیما  ان  سأـی و  زا  يریگولج  نید و 
روهظ راظتنا  رـصع و  تجح  دوجو  هب  داقتعا  دـشاب ، یم  هعیـش  يراگتـسر  يراودـیما و  بجوم  هک  یمهم  رایـسب  یعامتجا  لـیاسم  هلمج 
حطس رد  ار  رکفت  نیا  ياه  هشیر  هنایروم ، نوچمه  تسا  نکمم  هک  ص 64 ؛) تییغ ، رصعرد  ام  فیاظو  رغصا ، یلع  یناوضر ، . « ) تسا

نوچمه یلماوع  هک  دنادب  تسیاب  یم  رظتنم  نز  دهد . تروص  ار  بسانم  مادقا  نآ ، لباقمرد  دسانـشب و  دـهد ، رارق  دـیدهت  دروم  هعماج 
یبلط و تعفنم  یهاوخایند ، زین  و  لطاب ، دـیاقع  رب  اـج  یب  تابـصعت  تیودـهم 1 ، گنهرف  تاکرب  راثآ و  هب  تبـسن  یعالطا  یب  لـهج و 

یم ینمـشد  دانع و  نیا  دـشاب . تیودـهم  گنهرف  اب  هلباقم  زیتس و  لـماوع  هلمج  زا  دـناوت  یم  يرابکتـسا ، هیحور  راـنکرد  ینار ، توهش 
2 دبای . روهظ  زورب و  تنرتنیا و ،... يا ، هنایار  ياه  يزاب  یناگمه ، عونتم  ياه  هناسر  تایرـشن ، بتک ، نوچمه : ییاهرازبا  قیرط  زا  دناوت 
هتخادرپ و یجنم  روهظو  تیودهم  راکنا  هب  دشاب ، رودـقم  هک  اجنآ  ات  نمـشد  هک  تسا  نینچ  زین  ّتیودـهم  ینغ  گنهرف  اب  هزرابم  شور 
ای يزادرپ و  تیـصخش  اب  ات  دـنک  یم  شـالت  دوبن ، رمث  رمثم  قوف  تامادـقا  هچناـنچ  دزادرپ . یم  نآ  بیرخت  فیرحت و  هب  تسناوتن ، رگا 

تیودهم فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  نیزگیاج  ار  يرگید  هشیدنا  ای  صخـش و   3، شخب تاجن  ياه  هخـسن  اه و  هدیا  حرط 
یم هغالبلا  جهن  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ياه 1. بیـسآ  زا  یخرب  بلاطم ،  هب  یلامجا  هراشا  رد  باتک  لاور  رباـنب  همادا ، رد   4. دیامن

جاور دهاش  هزورما  . 2 (. 172، راصق تاملک  هغالبلا ، جهن  دنتـسه ( » نمـشد  دنناد ، یمن  هچنآ  اب  مدرم  اولهج : ام  ءادـعا  سانلا  دـیامرف « :
ياه ملیف  رد  تسا . هداد  رارق  هلمح  دروم  میقتـسم  ریغ  ای  میقتـسم و  روطب  ار  تیودـهم  هشیدـنا  هک  میتسه  یناوارف  يا  هنایار  ياـه  يزاـب 
ییاه تیصخش  نتخاس  . 3 میشاب . یم  نازیتس  يدهم  نیگنـس  همجه  دهاش  روفو  هب  زین  یتنرتنیا و ... ياه  تیاس  یفارحنا ، بتک  ییامنیس ،
ندرک نیزگیاج  يارب  نانمشد  تامادقا  هلمج  زا  و ... تیئاهب ) هقرف  سیئر   ) ءاهب یلعنیسح  هیباب ) هقرف  سیئر   ) باب دمحم  یلع  دیـس  دننام 

لاربـیل ماـظن  یفرعم  نینچمه  تسا . فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  هب  داـقتعا  ياـج  هـب  نـیغورد  نایعدـم  هـب  داـقتعا 
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. تسا يودهم  ینامرآ  ماظن  شخب  افش  هخـسن  هب  داقتعا  يزاس  گنرمک  روظنم  هب  رـشب ، شخب  تاجن  هخـسن  ناونع  هب  برغ  یـسارکومد 

. فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترـضح  یگنهرف  داینب  نازیتس ، يدهم  رباصدمحم ، يرفعج ، هب : ك  رتشیب ر . هعلاطم  يارب 
دنناوت یم  تیودـهم  یـسانش  بیـسآ  ثحب  صوصخ  رد  رتشیب  هعلاـطم  هب  نادـنمقالع  . 1 1. ددرگ یم  نایب  ، راـصتخا هب  تیودـهم  هزوح 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  دوع  وم  يدـهم  ترـضح  یگنهرف  داـینب  اـه ، بیـسآو  تیودـهم  هشیدـنا  رباـص ، دـمحم  يرفعج ، هب : دـننک  عوجر 
. فیرشلا

جرف راظتنا  یگنوگچزا  یفارحنا  ياه  تشا  درب  تخانش  لوا : ماگ 

نامز هچنانچ  اما  تسا . شاب  هدامآ  راظتنا و  لاح  رد  هشیمه  دناد ، یمن  ار  وا  ندمآ  تقو  تسا و  ینتشاد  تسود  صخش  رظتنم  هک  یسک 
2. دزادـنا یم  ریخأت  هب  تاـظحل  نیرخآ  اـت  ار  نآ  هدرکن و  هلجع  دوخ  يزاـس  هداـمآ  يارب  دـنادب ، تسا  رود  يا  هدـنیآ  رد  هک  وا  ندـمآ 
 » یلاعتم هشیدـنا  هتبلا  دـنیچرب . ار  یلبنت  سأی و  طاسب  دراد و  هاگن  شاب  هدامآ  لاح  رد  ار  نایعیـش  ات  تسا  هدـمآ  زین  جرف  راـظتنا  هشیدـنا 

هدومن هدافتـسا  ءوس  تصرف  نیا  زا  تیودهم ، نانمـشد  هک  يا  هنوگ  هب  تسا . هدش  وربور  زین  يدّدعتم  ياه  تشادرب  ءوس  اب  جرف »  راظتنا 
يا هنوگ  هب  دنا . هدومن  جـیورت  غیلبت و  جرف ،»  راظتنا  ناونع «  تحت  دراد ، یفانت  تیودـهم  گنهرف  هشیر  لصا و  اب  هک  تافارحنا  یخرب  و 

هب رما  یّتـح  یخرب  هتـسناد و  یئزج  ياـهرکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  جرفرد و  لـیجعت  يارب  ياـعد  طـقف  ار  دوـخ  فـیلکت  یخرب  هـک 
بجوـم ار  نآ  هدرک و  لابقتـسا  یهاـبت  داـسف و  ملظ ، شیازفا  زا  رگید  يا  هدـع  دـنبات . یمن  رب  زین  ار  ییزج  ياـهرکنم  زا  یهن  فورعم و 

ملظ و شیازفا  هطـساوب  ات  دـننز  یم  نماد  نآ  هب  هکلب  دـنریگ  یمن  ار  یهابت  داـسف و  يولج  اـهنت  هن  رگید ، یخرب  دـنناد . یم  جرف  لـیجعت 
فطل زا  یلاخ  تغل ، لها  هاگن  زا  راـظتنا » ياـنعم «  هب  هجوت  تاـفارحنا ، نیا  داـعبا  ندـش  نشور  يارب  ددرگ . رت  مهارف  روهظ  هنیمز  روج ،

، رغصا یلع  یناوضر ، . 2 3  «. تسا هدنیآ  هب  نتـشاد  دیما  یعون  ندوب و  هار  هب  مشچ  ینابهگن ، روما ، رد  گنرد  يانعم  هب  راظتنا ، تسین « :
نونکات ص166 . ج 12 ، میرکلا ،  نآرقلا  تاـملک  یف  قیقحتلا  هب : ر.ك  . 3 ص 13 . نارکمج ، سدقم  دجـسم  تا  راشتنا  روهظ ، هماگنه 

هب یفارحنا  ياه  هاگن  وترپ  رد  دـشاب . رگناریو  ای  هدـنزاس و  دـناوت  یم  نآ ، هب  هاـگن  عون  هب  هتـسب  راـظتنا  موهفم  هک  تسا  هدـیدرگ  نشور 
بقع يا  هعماج  دـهاش  دـنهد . یمن  ناـشن  یـششوک  شـالت و  دوخ  زا  رتهب ، عضو  قّقحت  يارب  هدوب و  عناـق  دوجوم  عضو  هب  دارفا  راـظتنا ،

رد اما   1 دز . دن ا  یم ا  هیاس  عامتجاو  درف  نوئـش  رب  یتیلوئـسم  یب  یلبنت و  هدوب و  ناگناگیب  لباقم  رد  نوبز  ریذپ و  ّطلـست  لعفنم ، هدنام ،
تهج دارفا  هدـش و  هلباقم  داسف  ملظ و  لباقم  رد  ناوت  رادـقم  هب  روهظ ، ياه  هنیمز  يزاس  مهارف  روظنم  هب  راظتنا ، هب  حیحـص  هاـگن  هیاـس 

لیکـشت لابند  هب  دارفا  هکلب  دراد ، دوجو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هعماج ، رد  اهنت  هن  دـننک . یم  شالت  روهظ  يارب  یگداـمآ  بسک 
هلاو هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تیاور  راظتنا ، زا  قیرط  نیا  دییأت  رد  دنشاب . یم  زین  یمالـسا  نایک  زا  تسارح  ظفح و  حلاص و  تموکح 

یلاعت هللا  لجع  يدهم  ناروای  نارظتنم و  : ) هناطلـس يدهملل  نوئطویف  : » دـنیامرف یم  هک  تساشگراک  یعقاو  نارظتنم  فیـصوت  رد  ملـسو 
داسف ملظ و  هک  دننک  یم  مایق  ینامز  رد  ترضح  نوچ  هک  ههبـش  نیا  . 1 20« دننک یم  يزاس  هنیمز  يدهم  تنطلس  يارب  فیرـشلا ) هجرف 
نینچ دوش ، عیرـست  روهظ  رد  ات  مینزب  نماد  ملظ  داسف و  هب  ای  هدوب و  تکاس  نآ  هب  تبـسن  تسیاب  یم  ام  اذل  دـشاب و  یم  ریگارف  ملاع  رد 
قوقح هب  ملاظ  يا  هدع  تسا . ملاع  رد  ملظ  ندوب  ریگارف  هدنهد  ناشن  یبوخ  هب  ناهج  تیعـضو  هب  ارذگ  یهاگن  هک  دوش  یم  هداد  خساپ 

زا يا  هدع  ملظ ، نیا  رانک  رد  هک  درادن  یتافانم  چیه  اذل  دراد . عویـش  ناهج  رد  یبسن  تروصب  داسف  ملظ و  دـننک و  یم  يدـعت  نیمولظم 
ملظ و اب  هلباقم  هب  طوبرم  تایاور  تایآ و  هکنآ  نمـض  دنیامن . مهارف  ناشیا  روهظ  يارب  ار  همّدقم  هنیمز و  ترـضح ، نارظتنم  ناتـسود و 

لیطعت دـیابن  هک  تسا  یگـشیمه  يروتـسد  هدوبن و  یـصاخ  ناکم  نامز و  هب  طوبرم  زین  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ترورـض  داسف و 
هتبیغ نامز  لها  ّنا  : » هک تسا  هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  نینچمه  ص 568 . ج 2 ، همکحلا ، نازیم  دمحم ، يرهـش ، ير  يدمحم  . 2 دوش .

ًارـس و هّللا  نید  یلا  ةاعّدلا  ًاقدص و  انتعیـش  ًاقح و  نوصلخملا  کئلوا  نامز ... لک  لها  نم  لضفا  هروهظل ، نیرظتنملا  هتمام و  اب  نیلئاقلا  و 
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نیـصلخم نانآ  دـنرترب ... نامز  ره  نامدرم  زا  وا ، روهظ  نیرظتنم  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  تماـما  هب  نیدـقتعم  و  ًارهج :
، یلع نبدـمحا  یـسربط ، هب : ر.ك  « ) دنـشاب یم  ناـهن  راکـشآرد و  ادـخ  نید  هب  نارگید  ناگدـننک  توعد  قیدـص و  نایعیـش  یقیقح و 

یعامتجا يدرف و  تایح  فلتخم  ياه  هصرع  یمامت  هب  هک  تسا  يراظتنا  نینچ  تبیغ  نامز  ناـمدرم  اـنامه  ص 317 .) ج 2 ، جاجتحالا ،
ملظ یهاوخ و  تلادـع  هوق  تیوقت  بجوم  یحور ، طاشن  داـجیا  هدـنیآ و  هب  دـیما  نوچمه : ییاـهدرکراک  يارادو  دـهد  یم  تهج  دارفا 

رهوج یلک ، روطب  دـشاب . یم  یعاـمتجا و ... یـسایس و  یهدوـگلا  ییابیکش 2 ، تماقتـسا و  نواعت 1 ، يریگتـسد و  يزاـسدوخ ، يزیتس ،
يرای تلادـع و  رظتنم  هک  یـسک  اریز  . 1 دومن . وجتـسج  عامتجاو  درف  هبناـج  همه  یگـشیمه و  یگداـمآ  رد  ناوت  یم  ار  حیحـص  راـظتنا 

تماقتسا نیرباص و  تایاور ، رد  . 2 دن . زب  نماد  نآ  هب  ای  دنک و  لمحت  ار  نارگید  رقف  ملظ و  دـناوت  یمن  دوخ  هاگچیه  تسا  نادنمتـسم 
(. ص306 ج 63 ، راونالاراحب ، .... « ) هتبیغ یف  نیرباصلل  یبوط  : » دنا هتفرگ  رارق  قیوشت  دیجمت و  دروم  نینچ  تبیغ ، نامز  رد  ناگدننک 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  زا  رهق  رهم و  هرهچ  هئارا  رد  طیرفت  طارفا و  اب  هلباقم  مود : ماگ 

فرع نم  جرفلا ، راظتنا  انتعیش  لامعا  لضفا  ، » 3  « جرفلا راظتنا  هدابعلا ، لضفا  نوچمه « : یتایاور  قادصم  دـناوت  یم  يراظتنا  نینچ  اهنت 
يذلا هّللا  ءایلوا  کئلوا  هروهظ ، یف  هل  نیعیطملا  ۀتبیغ و  روهظل  نیرظتنملا  انمئاق ، ۀعیـشل  بوط  ، » 4  « هراظتناب هنیع  هّللا  جّرف  دقف  رمالا  اذـه 

ار 3. تدـهاجم  هزرابم و  هنوگره  ترـضح ، زیمآرهم  ياه  هبنج  رد  طارفا  اـب  یخرب  دـشاب . یم  »5 و ... نونزحی مه  مهیلع و ال  فوخ  ـال 
هیلع داوج  ماما   . 4 ح 11 .) ص 25 ، ج 52 ، اونالاراحب ر ،  « ) تسا جرف  راـظتنا  لاـمعا ، نیرترب  ملـسو « : هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
یم فرطرب  وا  زا  ار  يراتفرگ  شراظتنا ، تهج  هب  دنوادخ  دسانشب ، ار  رما  نیا  سکره  تسا . جرف  راظتنا  نایعیش ، لامعا  نیرترب  : » مالسلا

رظتنم هک  یناسک  ام ، مئاق  نایعیـش  لاح  هب  اشوخ   : » مالـسلا هیلع  قداـص  ماـما  . 5 ح1 .) ص 384 ، همعنلا ، مامتا  نیدـلا و  لاـمک  دـنک ( .»
هدوبن و اـهنآ  رب  فوخ  هک  یناـسک  نآ  دـنیادخ ، ياـیلوا  ناـنآ  دوب . دـهاوخ  وا  عیطم  شروهظ ، ماـگنه  هک  یناـسکو  دـنیوا  تبیغ  روـهظ 

تازجعم وترپ  رد  ار  تالکشم  لح  دننک و  یم  یفن  ترضح  زا  ح 54 .) ص 357 ، همعنلا ، مامتاو  نیدلا  لامک  دوب ( » . دنهاوخن  نوزحم 
هیلع انمئاق  جرخ  دق  ول  دـندومرف ...« : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  تسا  هدوب  هاگدـید  نیا  لباقم  رد  دـننک . یم  وجتـسج  ترـضح  يوس  زا 

نتخیر و قرع  زج  دـنک ، مایق  هک  مئاق  دـینامز . نآ  زا  رت  لاب  کبـس  زورما  امـش  جورّـسلا : یلع  مّونلا  قرعلا و  قلعلا و  اـّلا  نکی  مل  مالـسلا 
زیمآرهق و ياه  هبنج  نایب  اـب  زینرگید  هاگدـید   1  «. تسین اـه ) بسا   ) نیز يور  یپ ) رد  یپ  ياـه  تدـهاجم  یگتـسخ و  طرف  زا   ) باوخ
اب ترـضح  هکنآ  لاـح  دـنیامن . یم  مهارف  ار  ترـضح  روهظ  زا  سرت  ترفن و  هنیمز  ترـضح ، زا  نشخ  يا  هرهچ  هئارا  دولآ و  تنوـشخ 

قیرط زا  زج  هک  یناسک  هب  تبسن  طقف  دنزرو و  یم  قشع  ناشیا  هب  دنیآ و  یم  ترـضح  غارـس  هب  هناقاتـشم  زین  مدرم  هدوب و  نابرهم  مدرم 
ص باب 5 ، هبیغلا ، ، میهاربا نب  دـمحم  یناـمعن ، . 1 2. دوش یم  هدافتـسا  تنوـشخ  رهق و  زا  دـنراد ، یمن  رب  يدـعت  داـحلا و  زا  تسد  روز ،

یلع نبدمحم  قودص ، .3 . 36 ات صـص 31  اه ، بیـسآ  تیودهم و  هشیدنا  ، رباصدـمحم يرفعج ، هب : ك  ر . رتشیب ، هعلاطم  يارب  . 2 . 285
اراهنآ راک ، نیا  يارب  مدرم  باتش  دنیامرف « : یم  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ص 378 . ، 36 باب ج 2 ، همعنلا ، مامتاو  نیدلا  لامک  هیوباب ،

، دسر ارف  شنایاپ  رگا  دریذپ . نایاپ  دیاب  هک  تسا  یتدم  رما  نیا  يارب  دنک . یمن  باتـش  مدرم ، باتـش  تهج  هب  دـنوادخ  تخاس . كاله 
(. ص 369 ج 1 ، یفاکلا ، بوقعی ،  نب  دمحم  ینیلک ، . « ) دنکفین سپ  شیپ و  یتعاس  ار  نآ 

روهظ رما  قّقحت  رد  نتشاد  هلجع  اب  هلباقم  موس : ماگ 

کش و سأی و  داجیا  بجوم  هک  روهظ  رما  ققحت  رد  یگدز  باتش  زا  راظتنا ، ربص و  رب  دیکأت  نمض  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور  رد 
، تبیغ نارود  رد  نولجعتسملا : اهیف  کلهی  : » دنیامرف یم  نینچ  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  هنومن ، روطب  تسا . هدش  شهوکن  دوش ، یم  دیدرت 
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.3« دنوش یم  كاله  روهظ  رما  رد  ناگدز  باتش 

روهظ تقو  نییعت  اب  هلباقم  مراهچ : ماگ 

روهظ تقو  زا  هک  دنک  اعدا  دناوت  یمن  يدحا  دـنامب ، ناهنپ  روهظ  تقو  هک  تسا  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  یهلا  تمکح  ّتیـشم و  هک  اجنآ  زا 
؟ تسا ینیعم  تقو  روهظ  رما  يارب  ایآ  دیسرپ « : یم  هک  یباحصا  زا  یکی  باوج  رد  صوصخ  نیمهرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  تسا . علّطم 
ص هبیغلا ، ، نسح نب  دمحم  یسوط ، هب : ك  ر . . 1 1 دنیوگ .» یم  غورد  دننک ، یم  نییعت  نآ  يارب  یتقو  هک  نانآ  دـندومرف « : هبترم  هس  « 

.42 5

یفارحنا ياه  هقرف  نیغورد و  نایعدم  تخانش  مجنپ : ماگ 

دارفا ای  هدومن و  ترـضح  زا  تباین  ای  تیودهم و  ياعّدا  غورد ، هب  هک  دنا  هدوب  یناوارف  ياه  هقرف  دارفا و  نونکات ، تبیغ  رـصع  يادتبا  زا 
دنا هتفرگ  هرهب  ینید  قیمع  تافالتخا  داجیا  مدرم و  یهارمگ  يارب  تصرف  نیا  زا  زین  نید  نانمشد  دنا . هداد  یتبسن  نینچ  اهنآ  هب  يرگید 

هئارا اعدا و  فرـص  هب  هک  تشاد  هّجوت  تسیاب  یم  دـنا . هدـناشک  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ریـسم  زا  يرود  هطرو  هب  زین  ار  يداـیز  دارفا  و 
ءوس ینید  كاـپ  تاداـقتعا  زا  هک  ینار  سوه  وجدوس و  دارفا  نینچ  ماد  رد  دـیابن  تسا ، مکحم  يدنـس  لـیلد و  دـقاف  هک  دـهاوش  یخرب 

. داتفا دنیامن ، یم  هدافتسا 

اه بیسآ  تافارحناریاس و  اب  ییانشآ  مشش : ماگ 

دادعت جاودزا ، تیعضو  ترـضح ، رارقتـسا  ناکم  نوچمه  يرورـض  ریغ  بلاطم  هب  نتخادرپ  هب  ناوت  یم  اه  بیـسآ  تافارحنا و  رگید  زا 
هتـشاد زاب  تیودهم  مهم  يدیلک و  ثحابم  رد  یـسررب  روغ و  زا  ار  دارفا  دوخ ، هب  ناهذا  نتخاس  لوغـشم  اب  هک  درک  هراشا  نادـنزرف و ...

هب ار  نآ  هباـشم ، هثداـح  ره  زورب  ضحم  هب  روهظ ، ياـه  هناـشن  مئـالع و  یخرب  ندینـش  اـی  ندـناوخ  زا  سپ  دارفا ، یخرب  نینچمه  تسا .
دوجوب مدرم  مومعرد  يدـیما  ان  سأی و  ینیبدـب ، تابجوم  باوصان ، ياه  قیبطت  نیا  رثا  رد  دـنیامن . یم  لمح  روهظ  نامز  ندوب  کـیدزن 

یتدم زا  سپ  هدرک و  هصالخ  ترـضح  اب  تاقالم  رد  ار  زیچ  همه  يا  هدع  هک  تسا  نیا  تیودـهم  ياه  بیـسآ  زا  رگید  یکی  دـیآ . یم 
عقاو هکنآ  لاح  دنوش . یم  نیبدب  تیودهم  هب  دوخ  داقتعا  لصا  هب  تبـسن  ناشیا ، اب  تاقالم  رادید و  طیارـش  لوصح  مدع  رثا  رد  شالت ،

یم ام  غارـس  هب  ناشیا  دوخ  هکلب  میدرگب ، ترـضح  لابند  هب  تسین  مزـال  میهد ، ماـجنا  یتسرد  هب  ار  دوخ  فیاـظو  اـم  رگا  هک  تسا  نآ 
لمع شیوخ  فیاظو  هب  هتسناد و  یفاک  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  تبحم  داقتعا و  اهنت  زین  نیفرحنم  زا  یخرب  دنیآ .

هک تفگ  دیاب  نایاپ ، رد  دنا . هداد  رارق  شیوخ  عماطم  عفانم و  هب  ندیسر  هلیسو  ار  ترضح  هک  دنتسه  یناسک  نانآ ، زا  رتدب  دنیامن . یمن 
هار رد  هک  تسا  یـسک  دننام  دشاب ، فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم   ) ام ماما  رظتنم  هک  یـسک  هک « : تسا  هدـمآ  تایاور  رد  رگا 
اهنت هن  رظتنم  نز  دهد . ناشن  دوخ  زا  تسیاب  یم  هک  تساه  يرایشوه  اه و  تقد  نیمه  هطـساو  هب   1  «، تسا رو  هطوغ  دوخ  نوخرد  ادخ 

هداوناخ و هب  شرگید  مشچ  تسیاب  یم  نآ ، رب  هوالع  هکلب  دراد ، هاگن  تیودـهم  هزوح  ياه  تفآ  ياه و  بیـسآ  زا  ار  دوخ  تسیاـب  یم 
ح6. ص 645 ، همعنلا ، مامتا  نیدلا و  لامک  . 1 دشاب . اشوک  زین  اهنآ  حالصا  هب  تبسن  و  هدوب ، عامتجا 

بلاطم هصالخ 

هنیمز روظنم  هب  یعاـمتجا ، یگنهرف و  ياـه  هصرعرد  شیوخ  هنارگ  يراـی  روـضح  يارب  رظتنم  نز  هک  هچنآ  هک  دـش  ناـیب  شخب  نیا  رد 
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یعامتجا فلتخم  ياه  هصرعرد  شیوخ  هاگیاج  عامتجا و  اب  یفاک  ییانـشآ  هک  تسا  نآرب  ففوتم  دهد ، ماجنا  تسیاب  یم  روهظ  يزاس 
لیلحت نییبت و  مالـسا ، رظندم  لوصا  ظفح  اب  هتـسناد و  ار  نانز  یـسایس  یعامتجا و  تکراشم  هب  تبـسن  مالـسا  رظن  سپـس  دشاب . هتـشاد 

ياـه تلاـسر  تسیاـب  یم  يدـعب ، ماـگ  رد  دروآ . تسدـب  عاـمتجا  هصرع  رد  رظتنم » نز   » ناوـنع هب  دوـخ  روـضح  هوـحن  زا  ار  یحیحص 
عبانم دیامن . ییاسانش  یتسرد  هب  دنک ، یم  دیدهت  ار  يودهم  هعماج  هک  ییاه  بیسآ  نایاپ ، رد  هتخانش و  لیـصفت  هب  ار  شیوخ  یعامتجا 

تاـقیقحت تاـعلاطم و  زکرم  يرهطم ، هللا  تیآ  یـسایس  هشیدـنا   02 روپ . يدـبع  نسح  راـظتنا ، یعاـمتجا  شقن  . 1 رتشیب : هعلاـطم  تهج 
يدهم . 5 يرفعج . رباص  دـمحم  اه ، بیـسآ  تیو و  دـهم  . 4 يزاریـش . مراکم  هللا  تیآ  يدـهم ، ترـضح  یناهج  تموکح  . 3 یمالسا .

مشچ . 8 مالـسالا . نیعم  میرم  مالـسا ، یتیبرت  هماـنرب  ناـنز و  . 7 یناوضر . رغـصا  یلع  روـهظ ، هماـگنه  . 6 يرفعج . رباصدـمحم  نازیتس ،
، یـسایس یگنهرف ، يداصتقا ، ياه  دادنورب  یقیبطت  هسیاقم  . 9 هرامش 5 . راظتنا ، همانلـصف  يو ، دهم  تیبرت  ياه  بیـسآ  یخرب  رب  يزادنا 

. تیودهم نیرتک  یللملا د  نیب  شیامه  همان  هژیو  مالسالا ، نیعم  میرم  يزاس ، یناهج  اب  تیودهم  نیرتکد  رد  یعامتجا 

موس زادنا  مشچ 

لها درک . یمن  ضوع  رگید  زیچ  چیه  اب  ار  ناتسآ  نیا  يزینک  هکدوب  هتفای  تدارا  نادناخ  نیا  هب  نانچ  یل  ودوب  يدنه  يا  هدازهاش  هچرگ 
هب هک  دوب  هتفای  يونعم  ماقمو  هدرک  تلیـضف  بسک  نانچ  ص )  ) ربمایپ رتخد  هناخرد  وا  دندرک . یمن  هاگن  زینک  کی  نوچمه  وا  هب  زین  هناخ 
یم وا  لیاضف  رد  دوب و  هدیسر  ير  ورس  ماقم  هب  س )  ) ارهزلا همطاف  يزینک  زا  وا  دوب  هتشگ  هداوناخ  ياضعا  زا  يوضع  راکمه و  کی  ناونع 

. داد یمن  نآرق  تایآ  اب  زج  ار  مدرم  مالک  خساپ  تفگ ، یمن  نخس  نآرق  اب  زج  شیوخ ، فیرش  رمع  رخآ  لاس  تسیب  رد  هک  دنی  وگ 

هراشا

بئاصم و س ،)  ) يربک بنیز  نوچمه  توبن ،  نادـناخ  نانز  ریاس  رانک  رد  یقـالخا  لـئاضف  نآرق و  رب  هطاـحا  یملع ، ماـقم  رب  هوـالع  وا 
هک سب  نیمه  هّضف  تیصخش  تمظعو  ماقم  رد  دشن . هتـساک  ع )  ) تیب لها  هب  شتدارا  زا  يا  هرذ  یلو  دش  لمحتم  ار  یناوارف  تالکـشم 

نینچ دـندنبب ، ار  نفک  هرگ  هک  نآ  زا  لـبق  دـند ، وـب  س )  ) رهطا يارهز  رهطم  ندـب  ندرک  نفک  لوغـشم  ع )  ) نینموـملاریما هک  یماـگنه 
يراختفا هچ  س ،)  ) ارهز زینک  هضف  يارب  دیریگرب . هشوت  ناتردام  زا  دـیئ  ایب  نیـسح ؛ نسح و  هضف ، هنیکـس ، موثلک ، ما  بنیز ، دـندومرف : 

همه هک  داد  ناشن  شیوخ  تکرب  رپ  رمع  اب  هضف  دنه ؟ را د  رق  باطخدروم  س ،)  ) ارهز نادـنزرف  هرمز  رد  ار  وا  ترـضح  هکنیا ، زا  رتالاب 
يدنم هرهب  ینیـشنمه و  هک  تسا  ناتـسآ  نیا  رد  هفیظو  ماجنا  و  يراذگتمدخ ، رد  تسا و  هتفهن  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  رد  لیاضف 

ص112 مود ، دـلج   ، رادـمان نانز  یگدـنز  زا  ییاه  سرد  باتک  هب  هضف  تمظع  اـب  ییانـشآ  يارب  . ) دوش یم  لـصاح  ناـنآ  تاـضویف  زا 
.( دیئامن هجارم 

هنانمؤم راتفر  يارب  نید  همانرب  تخانش  لوا : مادقا 

هنانمؤم یگدنز  لحارم  تخانش  لوا : ماگ 

. دـشاب نوریب  نید  روضح  ورملق  ذوفن و  زا  هک  تفای  ناوت  یمن  ار  یـشخب  چـیه  دراد و  يّدـج  روضح  تاـیح  ياـه  هصرع  ماـمت  رد  نید 
هک اجنآ  زا  درادـن . يراک  هزوح  نآ  هب  هک  دـنک  مالعا  هدرک و  اهر  ار  نآ  نید ، هک  تفاـی  ار  ناـسنا  تاـیح  زا  شخب  کـی  تسین  نکمم 

. تسا هتفرگ  رارق  نید  ياـه  هماـنرب  هرمز  رد  تسا ، طـبترم  ناـسنا  تداعـس  اـب  هک  هچنآ  ره  تسا ، هدـمآ  هبناـج  همه  تداعـس  يارب  نید 
هدمآ نید  تسا و  یفاک  یمدآ  راتفر  رییغت  ًافرـص  يدنمتداعـس ، يارب  هک  دننک  یم  رکف  یخرب  هک  دوش  یم  زاغآ  اجنیا  زا  یلـصا  لکـشم 
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حالصا ار  ناسنا  شنیب  تخانش و  دنک : یم  راک  هس  نید  هکنآ  لاح  دیامن . شیوخ  ياه  هزومآ  یخرب  قباطم  ار  درف  راتفر  هوحن  هک  تسا 
رد ؛2  تسا رادقم  هچاهنآ  زا  کی  ره  شزرا  تسا و  دنمـشرزا  ییاهزیچ  هچ  دـنک  یم  نایب  هدومن و  يراذگـشزرا  ؛1  دشخب یم  لماکت  و 
یم نامگ  هک  دارفا  زا  يرایسب  رّوصت  سکعرب   3. دهد ماجنا  اراهنآ  تسیاب  یم  درف  هک  دـنک  یم  نایب  ار  یتامازلا  فیلاکت و  رخآ ، هلحرم 

هس هک  دسر  یم  رظن  هب  تسا ، هداد  رارق  نآ  رب  ار  شیوخ  تّمه  مامت  دشاب و  یم  فیلاکت  تامازلا و  ینعی  موس  هلحرم  یلوتم  نید ، دننک 
اذـل درادـن . حـیجرت  يرگید  رب  اهنآ  زا  کی  چـیه  هتفرگ و  رارق  نید  هّجوت  دروم  ناسکی  تروصب  فیلاکت ، اه و  شزرا  اـه ، شنیب  هزوح 

تخانـش نودـب  ًاعطق  دوش ، یم  یفرعم  نید  يوس  زا  قوشعم ، اـب  قشاـع  طاـبترا  يارب  يا  هنیمز  نمؤم و  جارعم  ناونع  هب  زاـمن  هک  یناـمز 
، اعّدـم نیا  رب  دـهاش  دوش . یمن  لصاح  یتدابع  نینچ  زامن ، شزرا  راـثآ و  ّتیمها ، زا  یهاـگآ  زین  و  ادـخ و .. یتسه ، ناـسنا ، زا  حـیحص 
. دوش یم  هدـناوخ  تمحز  تّقـشم و  هارمه  يونعم و  جورع  نودـب  فیلکت و  عفر  يور  زا  ًافرـص  هک  تسام  زا  يرایـسب  هنازور  ياـهزامن 
زا یکاح   1  « تسادخ تخانش  تفرعم و  نید ، زاغآرس  هتفرعم : نیّدلا  لّوا  دنیامرف « : یم  هغالبلا  جهن  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هکنیا 
زا ادتبا  زین  یهلا  ءایبنا  دبای . یمن  ققحت  يرادنید  ینید ، ياهراتفر  ماجنا  فرص  هب  و  نید ، زا  حیحص  شنیب  تخانش و  نودب  هک  تسا  نآ 
... لئاذر و لئاضف و  اهدب ، اه و  بوخ  اوحلفت ،» هّللا  ّالا  هلا  اولوق ال  یشنیب « : راعش  نایب  اب  دندرک و  یم  زاغآ  اه  شنیب  اه و  شرگن  حالصا 
هب تسا و  لماک  یگنهامه  رد  نیوکت  ماظن  اب  عیرـشت  ماظن  هک  اـجنآ  زا  دـندناوخ . یم  ارف  هزور و ... زاـمن و  هب  ار  مدرم  سپـس  نییبت و  ار 

يروما ًافرـص  دـنک ، یم  نایب  نید  هک  یفیلکت  یـشزرا و  یـشنیب ، روما  مامت  دنتـسه ، هّیعقاو  دـسافم  حـلاصم و  ياراد  ماـکحا  اـهقف ، ریبعت 
زا دومن ، ریبعت  تافیصوت  ماظن  هب  نآ  زا  ناوت  یم  هک  شخب  نیا  رد  . 1 دنشاب . یم  تایح  ملاع  رد  راثآ  تقیقح و  ياراد  هدوبن و  يرابتعا 

، دب بوخ و  اب  يراذگشزرا ، ثحب  رد  . 2 تسا . شخب  نیا  نییبت  راد  هدهع  ینید ،»  دیاقع  دوش « . یم  هتفگ  نخـس  اه  تسین  اه و  تسه 
زا نید  هک  ییاهدیابن  اهدـیاب و  . 3 تساه . هرازگ  نیا  نییعت  صیخـشت و  یلوتم  ینید ،»  قـالخا  ماـظن  میتسه « . وربور  اـبیز و ... تشز و 

. دهد یم  لیکشت  ار  فیلاکت  یعرش و  ماکحا  دیوگ ، یم  نخس  اهنآ 

يرادنید بتارم  تخانش  مود : ماگ 

هراشا

شیامزآ یتقو  ات  هدوب و  يا ) هیراع   ) راعم نامیا  ياراد  یخرب  دنتسه . فلتخم  بتارم  ياراد  يرادنید ، نامیا و  فعض  تّدش و  رد  مدرم 
. دـنهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  نامیا  یلکـشم ، نیرتکچوک  زورب  اب  دـنرادنید و  تسا ، هدـماین  اهنآ  غارـس  هب  اه  يراـتفرگ  اـهالب و  هدـشن و 

هنانمؤم تایح  نامیا و  یگدنز ، طیارش  189 و  لوا . هبطخ  هغالبلا ، جهن  لحارم 1. همه  رد  هتشاد و  رادیاپ  میقتـسم و  نامیا  رگید ، یخرب 
دوجو يرادنید  نازیم  رد  يدرف  ياه  توافت  اهنت  هن  هک  دـهد  یم  ناشن  زین  یجنـس  ناور  تاقیقحت  یمالـسا و  نوتم  دـننک . یمن  كرت  ار 

رد دارفا  زا  یمک  دادـعت  ینعی  تسا . یعیبط  تروصب  ناسنا ، ياه  یگژیو  ریاـس  نوچمه  اـه  ناـسنا  ناـیم  رد  يرادـنید  عیزوت  هکلب  دراد 
، دارفا اذل  دنراد . یمک  رایـسب  هرهب  يرادنید  زا  زین  یکدنا  دادـعت  ینایم و  بتارم  رد  مدرم  ّتیرثکا  دـنراد و  رارق  يرادـنید  يالاب  بتارم 

نایب ییابیز  تیاور  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   1. دنشاب یم  يرادنید  زا  یتوافتم  هبترم  ياراد  دوخ ، ياهدادعتـسا  اه و  تیفرظ  هب  هتـسب 
تأرج و ًالصا  دارفا  یخرب   2 «. دور یم  الاب  رگید  هلپ  زا  سپ  ار  يا  هلپ  نمؤم ، هک  تسا  هلپ  هد  یناب  هدرن  دـننام  ناـمیا  هک « : دـنیامرف  یم 

رگید یخرب  دنهد . یم  فارـصنا  ریـسم  همادا  زا  هتفر و  الاب  هلپ  دـنچ  اهنت  رگید  یخرب  دنـشک . یمن  ار  نامیا  ياه  هلپ  زا  نتفر  الاب  تمحز 
توافت ینید ، ياه  هزومآ  رد  . دننیشن یم  توکلم  ییابیز  ایند و  تراقح  هراظن  هب  نامیا ، ناب  هدرن  زارف  زا  اه ، هلپ  مامت  زا  نتفر  الاب  زا  سپ 

ص 184. ینید ،  ياـه  ساـیقم  يرظن  یناـبم  ناگدنـسیون ، زا  یعمج  . 1 داد : ياـج  ریز  هلحرم  هس  رد  ناوـت  یم  ار  يرادـنید  بـتارم  رد 
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ص 74. ج 3 ، یفاک ، لوصا  .2

مالسا لوا : هلحرم 

هلحرم هتفرگ و  رارق  نیملسم  هرمز  رد  کسانم ، یخرب  ماجنا  ینید و  ياه  همانرب  تاروتسد و  هب  یلامجا  داقتعا  نیتداهـش و  نتفگ  اب  دارفا 
تسا يرهاظ  ياهراتفر  هلحرم ، نیا  رد  كالم  دنراذگ . یم  رس  تشپ  ار  لوا 

نامیا مود : هلحرم 

نید زا  یحیحـص  مهف  داقتعا و  رواب و  اب  هارمه  اما  دشاب  دنبیاپ  نید  کسانم  هب  دزرو و  تردابم  ینید  ياهراتفر  ماجنا  هب  یـسک  رگا  هتبلا 
کسنتم ال ّبر  دنیامرف « : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هنیمز  نیمه  رد  درک . یقلت  یعقاو  نارادـنید  فیدر  رد  ار  وا  ناوت  یمن  دـشابن ،
هب شیوخ  بلق  رد  نمؤم ، تسا و  ندروآ  مالسا  زا  رتالاب  نامیا  . 1« دشابن رادنید  یلو  دهد  ماجنا  ار  ینید  کسانم  يدرف  اسب  هچ  هل : نید 

نینچ ار  هلحرم  نیا  ییاـبیز  هب  میرک ، نآرق  دزرو . یم  ماـمتها  اـهنآ  ماـجنا  هب  دروآ و  یم  ناـمیا  نآ  راـثآ  ینید و  کـسانم  اـه و  هماـنرب 
نامیا ام  هک  دنتفگ  بارعا  مکبولق : یف  نامیالا  لخدـی  اّمل  انمَلـسَا و  اولوق  نکل  اونموت و  مل  لق  اّنمآ  بارعالا  تلاق  دـنک « : یم  فیـصوت 

یم نازیملا  فیرـش  ریـسفت  رد  هللا  ۀـمحر  ییابطابط  همالع  . 2  « میدروآ مالـسا  دـییوگب  هدـشن ، دراو  ناتبلق  رد  ناـمیا  نوچ  وگب  میدروآ ،
هب هکنآ  رگم  تسین ، نامیا  داقتعا ، فرـص  سپ  تسا ... نآ  مزاول  هب  مازتلا  يزیچ و  قیدـصت  ناـعذا و  ياـنعم  هب  ناـمیا  هملک  دـنیامرف « :

.3 . 14 تارجح / . 2 ص 73 . ج6 ، مکحلا ، ررغ  حرش  . 1 3  «. میریذپب ار  نآ  راثآ  میوش و  مزتلم  میا  هدش  دتقعم  نادب  هک  يزیچ  نآ  مزاول 
ص 4. ج 5 1 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  نیسحدمحم ، ییابطابط ،

نانیمطا موس : هلحرم 

دوش یم  هدیمان  نانیمطا  يا  هلحرم  نینچ  دنام . یمن  یقاب  وا  يارب  يدـیدرت  کش و  هنوگچیه  هک  دـسر  یم  يا  هبترم  نانچ  هب  نمؤم ، درف 
، میرک نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  مالـسلا و  هیلع  میهاربا  ترـضح  يوگتفگ  ناـیرج  تسا . يرادـنید  هبترم  نیرتدنمـشزرا  نیرتـالاو و  هک 

میهاربا یتقو  یبلق : َّنئمطیل  نکل  یلب و  لاق  نمؤت  ملَوَا  لاق  یتوملا  یحت  فیک  ینرا  ّبر  میهاربا  لاـق  ذا  و  دراد « : هلحرم  نیمه  هب  هراـشا 
هلحرم هـب  مهاوـخ  یم  یلو  یلب ؛ درک  ضرع  يرادـن ؟ ناـمیا  رگم  دوـمرف : ینک ؟ یم  هدـنز  ار  اـه  هدرم  هنوـگچ  اراـگدرورپ ، درک  ضرع 

2. تسا هناگ  هس  لحارم  نیا  زا  کی  ره  رد  نتفرگ  رارق  هوحن  يرادنید ، نازیم  رد  توافت  یـساسا  لماوع  هلمج  زا  اذـل  . 1  « مسرب نانیمطا 
ص 21و 22. ینید ، ياه  سایقم  يرظن  ینابم   ، ناگدنسیون زا  یعمج  هب : كر  رتشیب ، هعلاطم  يارب  . 2 . 260 هرقب / . 1

يرادنید فلتخم  بتارم  رد  راتفر  هاگیاج  تخانش  مود : مادقا 

راتفر تخانش  لوا : ماگ 

نوگانوگ و ياه  هزوح  رد  رظتنم  نز  تخانـش  شنیب و  شیازفا  رد  اـت  میدومن  شـالت  نیـشیپ ، ياـه  هلپ  اهزادـنا و  مشچ  رد  هک  اـجنآ  زا 
زا نخس  ّیلوتم  هک  شخب  نیارد  میرادرب ، ییاه  ماگ  هداد و  ماجنا  یتامادقا  اه ، یهاگآ  نیا  بسک  یـسانش  ترورـض  رد  شزیگنا  داجیا 
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یم رظتنم  نز  هک  يراتفر  لامعا و  ناـیب  زا  لـبق  ددرگ . یم  هئارا  یبلاـطم  راـتفر ، شقن  تیمها و  نوماریپ  تسا ، رظتنم  نز  لـمع  راـتفر و 
 » رگا میئامن . یم  یـسررب  ار  نآ  هاگیاج  راتفر و  فیرعت  ادـتبا  دـهد ، ماجنا  يودـهم  رهـشنامرآ  تمـس  هب  دوخ  تکرح  ریـسم  رد  تسیاب 

دنوادـخ هک  میئاـمن  هجوت  رگید ، يوس  زا  مینک 3 و  فیرعت  دـهد  یم  ماجنا  ناسنا  هک  يا  هدـهاشم  لـباق  شنکاو  شنک و  ره  ار ، راـتفر »
دوش یم  صخشم  دراد ، دوجو  ییاه  توافت  رش ، ای  ریخ و  نازیم  رد  طقف  رش و  ای  تسا و  هداد  رارق  ریخ  هتـسد  رد  ای  ملاع  رد  ار  زیچ  همه 

ملاع و راگدرورپ  زا  يرود  بجوم  زیمآ و  ترارـش  يراتفر  ای  تسا و  یهلا  برق  بجوم  ریخ و  اب  هارمه  يراتفر  اـی  یمدآ ، راـتفر  ره  هک 
راکـشآ ناهنپ و  دـعب  ود  ياراد  اهراتفر  رگید ، يوس  زا  زیمآرفک . رگید  یخرب  هدوب و  هنانمؤم  اـهراتفر  زا  یخرب  اذـل  ناطیـش . هب  یکیدزن 

ص 12. نامه ، .3 دنبای . یم  يرهاظ  دومن  رگید ، یخرب  هدوب و  ینورد  اهراتفر  یخرب  ینعی  دنشاب . یم 

هنانمؤم یگدنز  رد  راتفر  هاگیاج  تخانش  مود : ماگ 

ياهراتفر ماجنا  روظنم  هب  یفیلاکت  هئارا  ار  نید  تلاسر  اذـل  دـننک و  یم  فیرعت  هنانمؤم  راتفر  هب  ار  نامیا  یخرب ، هک  میتفگ  نیا  زا  شیپ 
رد ار  ینید  فیلاکت  ناوت  یمن  هک  دش  نایب  اهراتفر ، اه و  شنیب  اه و  شزرا  هب  نید  نامزمه  هجوت  هب  هراشا  اب  نینچمه  دنناد . یم  هنانمؤم 

تالاح  ) فطاوع راتفر ، هزوح  هس  نآرق  هک ، تسا  نیا  دـیآ  یم  تسد  هب  ینآرق  ياـه  هزومآ  زا  هچنآ  درک . هصـالخ  يرهاـظ  ياـهراتفر 
ءاـضعا و هب  طوبرم  ًافرـص  فیلکت  ینعی  دـناد . یم  یهلا  تاروتـسد  فیلاـکت و  نیبطاـخم  هرمز  رد  زین  ار  راـکفا )  ) اـه هشیدـنا  و  یحور )
، اـهنآ رد  یهاـتوک  هب  تبـسن  دراد و  ناـیرج  فیلکت  زین  یمدآ  راـکفا  یحور و  تـالاح  رد  هکلب  تسین  اـهراتفر  یخرب  ماـجنا  حراوج و 

راتخم زین  اه  هشیدـنا  فطاوع و  رد  ام  دور و  یم  ناسنا  يرایتخا  لاـعفا  يور  رب  فیلکت  اریز  تفرگ . دـهاوخ  تروص  باـقع  هذـخاؤم و 
تداهـش حراوج و  اضعا و  اب  لمع  یبلق ، قیدصت  نامیا ، هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـشاب . یم  اهنآ  هب  طوبرم  ام ، لاعفا  زا  یخرب  میتسه و 

هچنانچ اذـل  دـنک و  یمن  قح  میلـست  رایتخا  يور  زا  ار  شیوخ  بلق  نطاب و  سفن ، ناسنا ، یهاگ  ینعی  تسا . هدـش  فیرعت  نابز  هلیـسوب 
راتفر لمع و  فرص  تهج ، نیمه  هب  دش . دهاوخن  وا  يرادنید  نامیا و  هجرد  شیازفا  بجوم  دهد ، ماجنا  زین  ار  هنانمؤم  رهاظ  هب  يراتفر 

. دـشاب رهاظت و ... تداـع ، قاـفن ، اـیر ، زا  یـشان  وا  راـتفر  هک  تسا  نکمم  اریز  تسین . یفاـک  رادـنید  ریغ  زا  رادـنید  درف  صیخـشت  يارب 
راتفر ًافرـص  هک  هنوگنامه  رگید  يوس  زا  تساعّدـم . نیا  رب  يدـهاش  اروشاع و ...  زور  رد  دعـسرمع  هاپـس  زاـین  جراوخ ، دـیدش  تاداـبع 

زین لمع  نودب  يرادنید  فیلاکت و  اه و  تیلوئسم  فیاظو ، ماجنا  مدع  دوش ، یمن  نامیا  بسک  تداعس و  بجوم  هدوبن و  یفاک  يرهاظ 
یناوارف یفیک  یمک و  تارییغت  زین  راتفر  رد  داـقتعا ، شنیب و  نازیم  هب  هتـسب  تسا و  تخانـش  هویم  راـتفر ، دوب . دـهاوخ  یفاـکان  صقاـن و 

تسا رطاخ  نیا  هب  تسا ، بحتسم  نامدرم  ریاس  رب  هدوب و  بجاو  ملسو  هلاو  هیلع  هللا  یلص  مرکاربمایپ  رب  بش  زامن  رگا  دوش . یم  لصاح 
لامعا و ماجنا  شیوخ و  راتفر  هوحن  رد  لماک ، ناسنا  هبترم  هب  ندیـسر  تخانـش و  تفرعم و  يـالعا  دـح  هطـساوب  سّدـقم  دوجو  نآ  هک 

. تسین ناگدنب  ریاس  اب  هسیاقم  لباق  وا ، ياهراتفر  شزرا  تشاد و  يداع  مدرم  زا  شیب  هژیو و  فیلاکت  تادابع ،

بلاطم هصالخ 

رب ار  کی  چیه  تسا و  هتسیرگن  ناسکی  تروصب  راتفر  شزرا و  شنیب ، هزوح  هس  هب  هبناج ، همه  تداعـس  يارب  نید  هک  دش  نایب  ادتبا  رد 
هدروآ و مالـسا  طقف  یخرب  دنـشاب و  یم  فعـض  تدش و  ياراد  يرادـنید  رد  مدرم  هک  دـش  نایب  همادارد  تسا . هدادـن  حـیجرت  يرگید 

راتفر هاگیاج  تخانش  يارب  سپـس  دنبای . یم  نانیمطا  دنا  هدروآ  نامیا  هچنآ  هب  یمک ، هدع  دنروآ و  یم  نامیا  نآرب  هوالع  رگید ، یخرب 
، دـهد یم  ماجنا  ناـسنا  هک  يا  هدـهاشم  لـباق  شنکاو  شنک و  ره  ار  نآو  هتخادرپ  راـتفر  فیرعت  هب  ادـتبا  يرادـنید ، فلتخم  بتارم  رد 

نایاپرد راکـشآ ؟ ای  تسا و  ناهنپ  ای  رگید ، يوسزا  زیمآرفک و  اـی  تسا  هناـنمؤم  اـی  اـهراتفر  هک  میدرک  ناـیب  نآزا  سپ  میدرک . فیرعت 
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هنوگنامه تسا . نآ  هرمز  رد  زین  اه  هشیدـنا  فطاوع و  دریگ و  یمن  قلعت  يرهاظ  ياهراتفر  هب  ًافرـص  یعرـش ، ياه  فیلکت  هک  دـش  نایب 
بجوم زین  میا  هتفای  داقتعا  یهاگآ و  نآ  هب  تبـسن  هچنآ  هب  ندرکن  لمع  تسا ، شزرا  دـقاف  یبلق  داقتعا  شنیب و  نودـب  يرهاظراتفر  هک 

زا هدرکن و  هصالخ  يرهاظ  راـتفر  رد  ار  دوخ  فیلاـکت  تاـکن ، نیا  هب  هّجوت  اـب  رظتنم ، نز  ددرگ . شزرا  دـقاف  اـه ، هتـسناد  نآ  دوش  یم 
تهج عبانم  دـنک . یم  يریگیپ  گنهامه  تروصب  ار  اهراتفر  اه و  شزرا  اهـشنیب و  دـشاب و  یمن  هّجوت  یب  زین  نآ  هب  تبـسن  رگید ، يوس 

. ناگدنسیونزا یعمج  ینید ، ياه  سایقم  يرظن  ینابم  . 1 رتشیب : هعلاطم 

هریت اهزرم  دنریگب ، ار  قح  یناشفا  وترپ  يولج  هداد و  هولج  قح  ار  لطاب  ات  دننک  یم  شالت  نیقفانم  هک  يرا  وشد  تخـس ، تاشیامزآ  رد 
کیکفت و لطاب  زا  ار  قح  هدومن و  دصر  ار  طیارش  تریصب ، اب  دنناوتب  هک  یناسک  ددرگ . یم  راوشد  رایـسب  هفیظو  فیلکت و  تخانـش  هدش ،

زا سپ  هک  هی  واعم  تفای  نانآ  يارب  يدننامه  ناوت  یم  یتخـس  هب  هک  دوب  دنهاوخریـصب  هتـسیاش و  ینانموم  دـننک ، عافد  نآ  زا  هناناج 
رد هک  ییوناب  ریخلا ، ما  تساوخ  هفوک  رد  دوخ  یلاو  زا  دوب ، هتفای  یقیقح  نانموم  زا  يریگ  ماقتنا  يارب  یتصرف  ع ،)  ) یلع ترضح  تداهش 

. دتس رفب  ماش  هب  ار  دوب  هدرک  مادقا  لطاب  هرهچ  زا  يرادرب  هدرپ  ییاوسر و  هب  نیفص ، گنج  دولآ  قافن  رازراک 

هراشا

: داد همادا  درک و  نایفارطا  هب  ور  هیواعم  یتفگ !؟ هچ  دـش  هتـشک  نیفـص  گنج  رد  رـسایرامع  هک  يزور  هک  يراد  دای  هب  اـیآ  ریخلا ! ما  .. 
هب یبوـخ  هب  منک  رارکت  مناوـت  یم  دـمح  هروـس  لـثم  مراد ، رطاـخ  هب  نـم  تـفگ : ناـیم  نآ  زا  یکی  دراد ؟ رطاـخ  هـب  امـش  زا  کیمادـک 
هار نشور و  ار  لیلد  راکشآ و  ار  قح  دن  وادخ  دیـسرتب ،  تمایق  زوروادخ  زا  مدرم ، تفگ : یم  تشاد و  نت  رب  یـسابل  هچ  هک  مرادرطاخ 
یم مالـسا  زا  گنج ؟ زا  ای  دینک  یم  رارف  یلع  زا  ایآ  دـیور ...؟ یم  اجک  تشادرب . نایم  زا  ار  ماهبا  لهج و  ياه  هدرپ  تخاس و  ینارون  ار 

دـالوا ماـقتنا  دـهاوخ  یم  هی  واـعم  تسا . تیلهاـج  ياـه  هنیک  دـحا و  ردـب و  ياـه  گـنج  هدـنامیقاب  اـه ، ینمـشد  نـیا  قحاـی ؟ دـیزیرگ 
ار وترگا  ادخ  هب  تفگ : يو  هب  ور  دوب  هدش  نیگمشخ  نیفص  گنج  رد  ریخلا  ما  نانخس  نیا  ندینش  زا  هک  هی  واعم  دریگب . ار  سمشلادبع 
موش و هتشک  وت  نوچ  یتسپ  مدآ  تسد  هب  هک  ملاحش  وخ  ! دنه رسپ  داد : باوج  شیوخ  نامیاو  تبالص  نامه  اب  ریخلا  ما  مروذعم . مشکب 

.( دیئامرف هعجارم  ص 117  مود ، دلج  رادمان ، نانز  یناگدنز  زا  ییاهسرد  باتک  هب  . ) مسرب تداعس  هب 

ير ادنید  شجنس  ناکما  ترورض و  یسررب  لوا : مادقا 

ینی ياه د  هزومآ  رد  يرادنید  شجنس  ناکما  لوا : ماگ 

هدوبن و ریذپ  ناکما  رما  نیا  هک  دنا  هدش  لئاق  یخرب  درک ، يریگ  هزادنا  شجنـس و  ار  ینید  راتفر  ناوت  یم  ایآ  هک  لاوس  نیا  هب  خساپ  رد 
يارب ییاه  كالم  اه و  نومزآ  هکلب  دـنا ، هتـسناد  نکمم  ار  نآ  اـهنت  هن  رگید  یخرب  درادـن . دوجو  يریگ  هزادـنا  شجنـس و  يارب  یهار 

تایآ و زا  يدـهاوش  سپـس  هتخادرپ و  هلاسم  نیا  ناکما  هب  ادـتبا  هک  مینک  یم  شـالت  شخب  نیا  رد  دـنا . هدومن  هئارا  يرادـنید  شجنس 
تمکح تردق و  اب  لاعتم ، دنوادخ  هک  دـهد  یم  ناشن  ینآرق  تایآ  هب  هّجوت  مییامن . هئارا  ییاه  كالم  نایاپ ، رد  هدومن و  هئارا  تایاور 

ٍئـش ُّلُک  انا  دییامرف « : هجوت  ریز  تایآ  هب  لاثم ، روطب  تسا . هدیرفآ  نّیعم  صخـشم و  رادـقم  هزادـنا و  رد  ار  زیچ  همه  شیوخ ، یهانتمان 
دنوادخ دیدرت  یب  اردق : ٍئـش  ّلکل  هّللا  لعج  دق   » 1  «. میدیرفآ تحلـصم  تمکح و  قفو  رب  هزادنا و  هب  میدیرفآ ، هچره  ام  ردـقب : هانقلخ 

یلزا ریدقت  لماک و  تمکح  هب  هدیرفآ و  ار  تادوجوم  همه  ًاریدقت : هرَّدقف  ٍئش  ُّلک  قَلَخ  و   » 2  «. تسا هداد  رارق  يا  هزادنا  زیچ  ره  يارب 
زا ییاه  هناشن  ناوت  یم  رگید  ناوارف  تاـیآ  رد  . 2 ناقرف / .3 . 3/ قالط . 2 . 49 رمق / .1 3  «. تسا هدومرف  نیعم  ار  زیچ  ره  ردـق  دـح و  دوخ ،
... و هچره »  زیچ « ،» همه  نوـچمه «  یماـع  ظاـفلا  زا  تاـیآ  نیا  رد  هـک  اـجنآ  زا   1. تفاـی ار  مولعم  نیعم و  ردـق  هزادـنا و  هب  تقلخ  نیا 
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 « یش لک  ریگارف «  عیـسو و  هریاد  نیا  هرمز  رد  صوصخ ، هب  ینید  راتفر  یلک و  روط  هب  ناسنا  راتفر  هک  تفایرد  ناوت  یم  هدش ، هدافتـسا 
تایآ درب . یپ  راتفر  ره  ندوب  ینید  رادقم  نازیم و  هب  يرادنید ، يریگ  هزادنا  شجنـس و  ياهرازبا  فشک  اب  ناوت  یم  اذل  دریگ . یم  رارق 
دنناوت یم  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  هریس  زین  و  دنا ، هدرک  نایب  ار  هنانمؤم  ریغ  زا  هنانمؤم  راتفر  شجنـس  ياه  كالم  هک  یناوارف  تایاور  و 

هدمآ نونمؤم  هروس  ات 10  تاـیآ 1  رد  هنومن  روطب   2. دـنوش عقاو  دـیفم  يریگ ، هزادـنا  ياه  كالم  اه و  صخاش  نییعت  جارختـسا و  رد 
وغل هدوهیب و  ياهراک  ماجنا  زا  دـنراد ، عوشخ  ناشزامن  رد  هکاهنآ  دنراگتـسر : دنتـسه ، ریز  فاصوا  ياراد  هک  ینانمؤم  نیقی  هب  تسا « :

رب دننک ، یم  تاعارم  ار  تادهعت  اه و  تناما  دننک ، یم  ظفح  ار  دوخ  ياه  تروع  دنزادرپ و  یم  ار  دوخ  لام  تاکز  دننیزگ ، یم  يرود 
، نینمؤم يارب  هک  هنوگنامه  نینچمه  دوب .» دنهاوخ  هشیمه  اجنآ  رد  هک  دنا  سودرف  تشهب  ناثراو  نامه  نانیا  دنراد ، تظفاحم  ناشزامن 

هدرمـش رب  ییاهراتفر  زین  نیقفانم  نارفاک و  يارب  تسا ، هدش  رکذ  نانآ  يراتفر  ياه  هناشن  ناونع  هب  یلامعا  دیاقع و  اه ، یگژیو  تافص ،
یم رب  زامن  هب  هک  یماگنه  دـنریگ ، یم  تسود  نینمؤم  ياج  هب  ار  نارفاـک  تسا « : هدـمآ  نیقفاـنم  صوصخ  رد  هنومن  روطب  تسا . هدـش 

رد هن  دنراد و  رارق  نانمؤم  فص  رد  هن  هک  دنتـسه  یفده  یب  دارفا  دـننک ، یمن  دای  یکدـنا  زج  ار  ادـخ  دـنزیخ ، یم  رب  تلاسک  اب  دـنزیخ 
یناسنا ياهراتفر  هلمج  زا  یتسه  ملاع  ياهزیچ  مامت  رادقم  هزادنا و  ندوب  صخشم  هطـساوب  هک  دیدرگ  نشور  نونکات  . 3  « نارفاک فص 

ناوت یم  تسا ، هدـش  رکذ  ینید  نوتم  رد  هنانمؤم  ریغ  زا  هنانمؤم  راـتفر  صیخـشت  هوحن  صوصخ  رد  هک  ییاـه  كـالم  هب  هّجوت  اـب  زین  و 
اب شیوخ  تیعـضو  قباطت  هلیـسوب  يرادنید  نازیم  ندومزآ  رب  هوالع   1. دومن هئارا  يرادـنید  شجنـس  يارب  ار  ییاه  صخاش  اه و  كالم 

.1 دشاب . هتـشاد  نامیا  تیعـضو  یبایزرا  رد  يزاتمم  شقن  دناوت  یم  زین  درف  ره  ترطف  ینید ، ياه  هزومآ  رد  هدش  صخـشم  ياه  كالم 
/ جح ، 19 دعر / ، 190 نا / رمع  لآ  هب : ك  لاـثم ر . يارب  . 2 . 21 رجح / ، 17 دعر / ، 19 رجه / ، 8/ دعر ، 10 تلـصف / هب : لاثم ر.ك  روطب 

.138 - 143 ءاسن /   . 3 . 15 تایراذ / ، 17 رمز / ، 32

يرادنید شجنس  سفن و  هبساحم  ترورض  مود : ماگ 

ینید ياه  هزومآ  رد  تسا . لامک  لحارم  ندومیپ  اه و  یتساک  عفر  يارب  يا  همدـقم  درف ، دوخ  طّسوت  سک  ره  يرادـنید  نازیم  تخاـنش 
، ینید ياه  كالم  اب  ار  شیوخ  يراتفر  یـشزیگنا و  یتخانـش ، داعبا  رمتـسم ، تروصب  تسیاب  یم  ناملـسم  درف  ره  هک  تسا  هدش  دـیکأت 

ریبعت سفن »  هبـساحم  و «  هبقارم »  هب «  ینید  ياه  هیـصوت  رد  مادقا  نیا  زا  دـهد . رارق  شجنـس  دروم  ار  نآ  قابطنا  نازیم  هدرک و  یـسررب 
. دنکن یگدیـسر  شیوخ  باسح  هبزور  ره  هک  سک  ره  تسین  ام  زا  دـنیامرف « : یم  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هنیمز ، نیمه  رد  تسا . هدـش 
وا زا  يدب  راک  رگا  دـیامن و  شیاتـس  لمع  نآ  رطاخ  هب  ار  وا  دـیامنب و  ار  نآ  شیازفا  تساوخرد  دـنوادخ  زا  هداد ، ماجنا  یکین  راک  رگا 

رامش هب  ناراکزیهرپ  زا  ناسنا  دنیامرف « : یم  زین  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  . 2« دیامن هبوت  وا  يوس  هب  دبلطب و  شزرمآ  دنوادخ  زا  هدش ، رداص 
هبساحم و ترورض  نایب  رب  هوالع  . 3 دوخ » کیرش  هب  تبسن  کیرش  یـسرباسح  زا  رتدیدش  دنک . یـسرباسح  ار  دوخ  هکنیا  ات  دور  یمن 

يارب زا 1 . یـصخش  هنومن ، روطب  تسا . هدـش  هئارا  ییاـه  هیـصوت  ینید ، ياـه  هزومآ  رد  زین  نآ  ماـجنا  هوـحن  صوـصخ  رد  یـسرباسح ،
ًاریخ لمع  ناف  موی  ّلـک  هسفن  بساـحی  مل  نم  اـّنم  سیل  . » 2 . 25 صـص 32 - ینید ، ياه  ساـیقم  يرظن  یناـبم  هب : ك  رتشیب ر . هعلاـطم 
نم لجّرلا  نوکیال  . » 3 ح 24 .) ص 72 ، ج 67 ، راونالا ، راحب   « ) هیلا بات  هّللارفغتـسا و  ًارـش  لمع  نا  هیلع و  هّللا  دمح  هنم و  هّللا  دارنتـسا 
يا دیسرپ « : مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ص 86 .) ج 74 ، راونالاراحب ،  « ) هکیرش کیرّـشلا  ۀبـساحم  نم  دّشا  هسفن  بساحی  یّتح  نیقّتملا 

رد درک ، يرپس  ار  زور  کی  هک  نوچ  دومرف « : ماما  دـنک »؟ یگدیـسر  شیوخ  سفن  باسح  هب  ناـسنا  هنوگچ  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤملاریما 
تشگ و دهاوخن  زاب  وت  يوس  هب  زگره  تشذگ و  وت  رب  هک  دوب  يزور  نیا  سفن ! يا  دـیوگب : دـنک و  هعجارم  شیوخ  سفن  هب  زور  نایاپ 
اج هب  ار  يادخ  دمح  رکذ و  ایآ  يدرک ؟  هچ  زور  نیا  رد  لاح  دومن . دهاوخ  لاوس  وت  زا  يداد ، تسد  زا  زور  نیا  رد  هچنآ  رد  دـنوادخ 

يرادـهگن شدـنزرف  هداوناـخ و  زا  وا ، باـیغ  رد  اـیآ  یتخاـس ؟ فرطرب  ار  شهودـنا  اـیآ  يدرک ؟ ادا  ار  ینمؤم  ردارب  قح  اـیآ  يدروآ ؟
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ایآ يدومن ؟ يریگولج  دوخ  نمؤم  ردارب  تبیغ  زا  شیوخ ، يوربآ  اب  ایآ  يدومن ؟ یتسرپرـس  ار  ناگدنامزاب  شگرم  زا  سپ  ایآ  يدرک ؟
هب ار  يادـخ  دوب ، هداد  ماجنا  يریخ  راک  رگا  دـنک . وگزاب  ار  دوخ  ياهراک  هاگنآ  يدرک ؟ هچ  زور  نیا  رد  يدـناسر ؟ يرای  یناملـسم  هب 

دنوادخ زا  دمآ ، شدای  هب  یهاتوک  ای  تیصعم و  هانگ و  رگا  و  درادب . گرزب  ار  وا  دنک و  شیاتـس  هدومرف  تیانع  وا  هب  هک  یقیفوت  رطاخ 
زا هک  دیدرگ  نایب  دـش و  صخـشم  يرادـنید  شجنـس  تیمها  هک  لاح  . 1  « دریگ هدـنیآ  رد  نآ  كرت  هب  میمـصت  دـنک و  شزرمآ  بـلط 

.1 میزادرپ . یم  اه  كالم  نیا  یـسررب  هب  همادا  رد  تسا ، ینید  راـتفر  یباـیزرا  ياـه  كـالم  هب  هجوت  هناـنمؤم ، یگدـنز  ياـه  ترورض 
ص 70. ج 67 ، اونالاراحب ر ،

ینید نوتم  رد  يرادنید  شجنس  ياه  كالم  اه و  صخاش  مود : مادقا 

لامعا يدنب  هبتر  هوحن  لوا : ماگ 

رد اه  ناسنا  يراذگشزرا  يدنب و  هبتر  كالم  هناگی  تسا و  هناصلاخ  یگدنب  تیدوبع و  ناسنا ، شنیرفآ  زا  فده  یمالسا ، گنهرف  رد 
هب دارفا ، تاساسحا  اه و  هشیدنا  لامعا ، تسا . یتسه  راگدرورپ  هب  تبـسن  اه  ناسنا  دـعب  برق و  نازیم  فدـه ، نیا  ققحت  نازیم  شجنس 
زا یـشان  اه ، يدـنب  هبتر  رد  توافت  نیا  زا  یـشخب  دنـشاب . یم  یتواـفتم  هاـگیاج  شزرا و  ياراد  یهلا ، برق  زا  يرود  اـی  یکیدزن  نازیم 

لمع نآ  لعاف  رد  اـه  هفلؤم  یخرب  دوجو  هطـساوب  رگید ، یخرب  تسا و  هتفرگ  رظن  رد  لـمع  نآ  يارب  یتسه  قلاـخ  هک  تسا  یهاـگیاج 
یخرب لاثم ، روطب  دـشاب . ینید  ناگرزب  موصعم و  ناـیاوشیپ  یگدـنز  رد  لـّمأت  تاـیاور و  تاـیآ ، دـناوت  یم  زین  شجنـس  كـالم  تسا .
لکـش هب  لامعا  ریاس  هک  تشاد  راظتنا  ناوت  یمن  اه ، نآ  ماجنا  نودـب  دـنراد و  رگید  لامعا  یخرب  ماـجنا  يارب  ار  همدـقم  شقن  لاـمعا ،

: » تسا ریذپ  ناکما  نآ  يوترپ  رد  ضیارف  ریاس  ییاپ  رب  هک  تسا  یلمع  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هنومن ، يارب  دنبای . ققحت  حیحص 
لامعا ریاس  یلوبق  هک  تسا  هدش  هتخانش  نید  دومع  همیخ و  زامن ، ای  و  . 1« دوش یم  هتشاد  اپرب  ضئارف  ریاس  نآ  هلیسوب  ضئارفلا : ماقت  اهب 

دنتـسه و مالـسا  لوصا  لامعا ، زا  یخرب   2 « . اه اّوس  ام  لبق  تلبق  ناف  ةولـصلا  دـبعلا ، هب  بساـحی  اـم  لوا  تسا « : نآ  شریذـپ  هب  هتـسباو 
لامعا رگید ، يدنب  هبتر  کی  رد  نینچمه  دـنراد ؛ تادابع  ریاس  زا  شیب  یـشزرا  ًاتعیبط  تسا و  هدـش  يراذـگ  ناینب  اهنآ  هیاپ  رب  تعیرش 

اذا لفاّونلاب  ۀبرقال  دنوش « : هتـشاذگ  رانک  دـیاب  دـنوش ، تابجاو  هب  ررـض  ثعاب  تابحتـسم  رگا  یتح  دنتـسه و  مدـقم  بحتـسم  رب  بجاو 
، جح تاکز ، زامن ، تسا : هدش  يراذگ  هیاپ  زیچ  جنپ  رب  مالـسا  دنیامرف « : یم  یثیدح  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   3 ضئارفلاب .»  ترضا 

هداد ماجنا  ار  لمع  راهچ  نآ  مدرم  تسا . هدشن  هداد  ادن  يرگید  زیچ  هب  هدش  شرافـس  تیالو  هب  هک  هنوگنآ  سکچیه  و  تیالو ؛ هزور و 
دریمب تسین  تیالو  ياراد  هک  یلاح  رد  دـنارذگب و  تدابع  هب  ار  اـه  بش  هزور و  هب  ار  اـهزور  يدرف  رگا  دـنا . هدرک  كرت  ار  تیـالو  و 

تابجاو تابحتسم ، رگا  . » 3 ص 268 . ج3 ، یفاکلا ، . 2 ح1 .  ، ص 56 ج 5 ، یفاکلا ، . 1 4. تسین هتفریذپ  شا  هزور  زامن و  زا  مادـکچیه 
لفاّونلا ترضا  اذا  تسا « : هدمآ  رگید  ثیدح  رد  ای  و  تمکح 29 ) هغالبلا ، جهن  «. ) دنزاس یمن  کیدزن  ادخ  هب  ار  هدنب  دنناسر ، نایز  ار 

هیلع قداص  ماما  .4 تمکح 279 .) هغالبلا ، جهن  . « ) دـینک كرت  ار  اهنآ  دـنناسر ، نایز  تابجاو  هب  تابحتـسم  یتقو  اهوضفراف : ضئارفلاب 
دانی مل  و  ۀیالولا ، موّصلا و  ّجحلا و  ةاکزلا و  ةالصلا و  سمخ : یلع  مالسالا  ینب  مالسلا « :

رادنید درف  ياه  هصخاش  فاصوا و  مود : ماگ 

هراشا

تادابع لامعا و  يدـنب  هبتر  يارب  ییاهرایعم  نینچمه  تسا . لامعا  ماجنا  قیرط  زا  دـنوادخ  هب  بّرقت  نازیم  كالم ، هناگی  هک  دـش  ناـیب 
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نیا هلصوح  زا  فاصوا ، مامت  رکذ  هک  تسا  یهیدب  ددرگ . یم  رکذ  رادنید  درف  فاصوا  ناگناشن و  یخرب  لامجا ، هب  همادا  رد  دش . هئارا 
. دوش یم  هراشا  رتمهم  ناگناشن  یخرب  هب  اذل  تسا و  جراخ  روطس 

يدرکلمع دعب  رد  يرادنید  ناگناشن  فاصوا و  . 1

هار رد  لام  ناج و  اب  يراکادـف  تاکز ، تخادرپ  شاعم ، رما  رد  تسرد  يزیر  همانرب  نتفرگ ، هزور  نآ ، رب  تظفاحم  زاین و  تدابع  ماجنا 
وکین رکذ ، ییوگتـسار ، طسق ، هماقا  گنج ،  عافد و  رد  يرادیاپ  ادخ ، هار  رد  يراوتـسا  ندرک ، قافنا  ندرک ، مالـس  حـلاص ، لمع  ادـخ ،

، یتشز زا  يرود  وغل ، زا  يرود  هانگ و  زا  زیهرپ  سفن ، هیکزت  ماما ، لوسر و  ادخ و  زا  هبناج  همه  تعاطا  هنالداع ، تداهـش  نتفگ ، نخس 
.. يراد و تناما  رادرک ، راتفگ و  لد و  یگنهامه  ادخ ، نید  يرای  متس ، زا  زیهرپ  اوقت ، تیاعر  ینمادکاپ ، تّفع و 

یقالخا یشزیگنا و  یفطاع ، دعب  رد  يرادنید  ناگناشن  فاصوا و  . 2

هب یگتسباو  مدع  محر ، هلص  لطاب ، رب  قح  حیجرت  تقادص ، تشذگ ، یهلا ، ياضق  هب  يدونـشخ  اضر و  تیب ، لها  لوسر و  ادخ ، ّتبحم 
هچره نانمؤم ، اب  يدردمه  ءاجر ، فوخ و  دوخ ، نادنواشیوخ  رب  ادخ  نداد  حیجرت  ادـخ ، هب  دامتعا  ندوب ، ادـخ  رما  میلـست  اضر و  ایند ،

زا زیهرپ  يراـبدرب ، ملح و  هداوناـخ ، هب  یهد  تیولوا  يدـنبیاپ و  ادـخ ، هب  یبـلق  هّجوت  دـهاوخب ، زین  نارگید  يارب  دـهاوخ  یم  دوخ  يارب 
هب يدونـشخ  مشخ و  اه ، یتخـس  دئادش و  رد  ربص  تدابع ، رد  عوشخ  يزرورهم ، یتسود و  صالخا ، تادّهعت ، هب  يدـنبیاپ  اجبان ، مشخ 
ماق هراهن و  ماص  ًادحا  ّناولف  هذه ؛ اوکرت  عبراب و  ساّنلا  ذخاف  ۀیالولاب ،  يدون  امک  ءیـشب  دحا  وکین . قالخا  ییور و  هداشگ  ادـخ ، رطاخ 

(. ص 18 ج 2 ، یفاکلا ، ةالص ( »  موص و ال  هل  لبقی  مل  ۀیالو  ریغب  تام  هلیل و 

يداقتعا یتخانش و  دعب  رد  يرادنید  ناگناشن  فاصوا و  . 3

هک يا  هنوگ  هب  رواب  نآرق ، توالت  ماگنه  هب  رواب  شیازفا  ناربمایپ ؛ ینامـسآ و  بتک  هکئالم ، ترخآ ، لوسر ، ادـخ و  هب  رواب  تخانش و 
ك. رتشیب ر . هعلاطم  يارب  .1 1 ... . ندوب و ملع  لابند  هب  ادخ ، نانمـشد  تخانـش  لمع ، نابز و  لد و  هب  رواب  دنک ، قیدـصت  ارنآ  يو  لمع 

صص 209-221. ینید ، ياه  سایقم  يرظن  ینابم  هب :

بلاطم هصالخ 

. تسا هدش  نایب  نآ  يارب  ییاه  كالم  ینید ، ياه  هزومآرد  هدوب و  رودقم  يرما  درف ، ره  يرادنید  نازیم  شجنـس  هک  دش  نایب  ادـتبا  رد 
ياه هزومآرد  هک  دشاب  لامک  لحارم  ندومیپ  اه و  یتساک  عفر  يارب  يا  همدقم  دناوت  یم  يرادنید ، نازیم  تخانش  هک  دش  نایب  نینچمه 

شنیرفآ زا  فدـه  نوچ  هک  دـش  هتفگ  همادا ، رد  تسا . هدـش  ناوارف  دـیکأت  نآ  رب  سفن ، هبقارم  هبـساحم و  نوچمه  ییاـه  هژاو  اـب  ینید 
راگدرورپ هب  تبـسن  اه  ناسنا  دعب  برق و  نازیم  يراذگـشزرا ، يدنب و  هبتر  كالم  هناگی  اذل  تسا ، هناصلاخ  یگدـنب  تیدوبع و  ناسنا ،

اوقت ّتین ، صالخا ، زین  نآ و  هدیاف  يراوشد و  لمع ، هاگیاج  ساسارب  تاساسحا  اه و  هشیدنا  لامعا ، هک  دش  هتسناد  سپس  تسا . یتسه 
 «، يدرکلمع داعبا «  رد  رادنید  درف  ناگناشن  فاصوا و  زین  نایاپ  رد  دنـشاب . یم  یتوافتم  شزرا  ياراد  لمع ، نآ  لعاف  تریـصب  ملع و  و 

بجوم فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  داقتعا  تفرعم و  دش . نایب  يداقتعا »  یتخانـش و  و «  یقالخا »  یـشزیگنا و  یفطاع ، »
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ای دنرادن و  ماما  هب  داقتعا  هک  يدارفا  زا  ار  وا  هک  يا  هنوگ  هب  دشاب  هتـشاد  یّـصاخ  هژیو و  يراتفر  ياه  هصخاش  رظتنم ، نز  هک  ددرگ  یم 
تاساسحا اه و  هشیدـنا  لامعا ، يدنمـشزرا  نازیم  دـناوت  یم  ثحابم  نیا  کمک  هب  رظتنم  نز  دزاـس . یم  زیاـمتم  دنتـسین  ترـضح  رظتنم 

 « یعقاو رظتنم  نز  تایـصوصخ «  هب  ار  دوخ  دـهد و  رارق  شجنـس  یبایزرا و  دروم  هدـش ،  رکذ  ناگناشن  كالم و  هب  هّجوت  اـب  ار  شیوخ 
نینمؤم تافص  هب  طوبرم  هبطخ  . 2 ناگدنـسیون . زا  یعمج  ینید ، ياه  سایقم  يرظن  ینابم  . 1 رتشیب : هعلاطم  تهج  عبانم  دزاس . کـیدزن 

. هغالبلا جهن  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

ْ ْ ُْ ٌْ ُِْ ِ َ َُْ َُِْْ
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