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تسرهف
5تسرهف

هاگن کی  رد  58ناهفصا 

باتک 58تاصخشم 

ناهفصا ییایفارغج  58تیعقوم 

58هچخیرات

نامز رذگ  رد  59ناهفصا 

يرایز جیوادرم  هرود  رد  59ناهفصا 

يرایز جیوادرم  هرود  رد  59ناهفصا 

ناهفصا رد  جیوادرم  ییاریذپ  60ياهخاک 

هملاید هرود  رد  60ناهفصا 

هملاید هرود  رد  60ناهفصا 

" يوکاک نانارمکح  هرود   " هملاید هرود  رخاوا  رد  61ناهفصا 

نایونزغ دهع  رد  61ناهفصا 

یقوجلس ناهاشداپ  نارود  رد  62ناهفصا 

هاشکلم هرود  رد  62ناهفصا 

ناهفصا رد  63نایدا 

63نایدا

مالسا 63نید 

مالساو ناهفصا  مدرم  63نید 

ناریا رد  64هعیش 

64هدنسیون

64همدقم

ناریا رد  عّیشت  64زاغآ 
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تاره رد  نایرهاط  65ییاورنامرف 

نایولع 66تلود 

لوا تمسق  نایولع  66تلود 

مود تمسق  نایولع  70تلود 

اه 76یقرواپ 

نآ یخیرات  هقباس  78هعیش و 

78هدنسیون

هعیش يوغل  79ینعم 

؟ دش زاغآ  ینامز  هچ  زا  عیشت  هب  82توعد 

عیشت 83راشتنا 

عیشت هب  ِتوعد  ِندش  84ینلع 

زامن 85هفسلف 

85هراشا

دودرم 87ياهزامن 

نیموصعم 88ياهزامن 

زامن 88بادآ 

شیاه هارمهو  88زامن 

حور زاورپ  88زامن 

تادابع 89هفسلف 

89هراشا

ترطف 90اما 

ملع 90اما 

قیقحت ای  91هناهب 

91یقرواپ
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؟ تسیچ كاخ  رب  هدجس  92هفسلف 

92لاوس

92خساپ

دوجس 93فیرعت 

تقیقح يامنهار  93هدیزگ 

باتک 93تاصخشم 

93همدقم

لّوا 94لصف 

نآ شرتسگ  هعیش و  94خیرات 

تلاسر رصع  رد  98هعیش 

مود 99لصف 

یبیغ ياهتردق  ادخ و  يایلوا  تاماقم  هعیش  99دیاقع 

موس 118لصف 

هعیش دزن  نآرق  118تلزنم 

مراهچ 122لصف 

هعیش دزن  122تماما 

مجنپ 131لصف 

مالّسلا مهیلع  تیب  131لها 

مشش 137لصف 

مالسا رد  137تیودهم 

متفه 143لصف 

یهقف 143لئاسم 

متشه 154لصف 

یخیرات 154لئاسم 
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مهن 157لصف 

157هباحص

159یقرواپ

ناهفصا دجاسم  هیملع و  165ياههزوح 

ناهفصا دجسم  166نیلوا 

ناهفصا 166ياههدازماما 

میدق ناهفصا  رد  یبهذم  ینید و  167ياهتیلقا 

167هراشا

حیسم 167نید 

167هراشا

افلج کناو  ياسیلک  يانب  تهج  لوا ، سابع  هاش  169نامرف 

ناهفصا ناینمرا  هناگهدزاود  169ياسیلک 

ناینمرا 170ناتسربق 

دوهی 170نید 

دوهی 170نید 

ناهفصا نایمیلک  171ياههسینک 

تشترز 172نید 

تشترز 172نید 

نایتشترز ياه  172هاگشتسرپ 

ناهفصا 172ياههدکشتآ 

اههدکشتآ رد  شتآ  نتخورفا  173نییآ 

ناهفصا رد  173نایجراخ 

ناهفصا رد  نوفدم  نایجراخ  173تشذگرس 

نایجراخ 175هاگمارآ 
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نایجراخ هاگمارآ  178خیرات 

«17  » 178نرق

«18  » 180نرق

«19  » 181نرق

«20  » 182نرق

هیمست 185هجو 

185هراشا

ناهفصا رهش  187تیعمج 

فلتخم ياه  هرود  187رد 

ناهفصا یسانش  187باتک 

اه باتک  187تسیل 

ناهفصا رخافم  189ریهاشم و 

189ارعش

یناهفصا 189جرفلاوبا 

یناهفصا 190بغار 

یناهفصا قازرلادبع  نبدمحم  نیدلا  190لامج 

قازرلادبع نیدلا  لامج  نب  لیعمسا  نیدلا  190لامک 

هیوکسم 190نبا 

یناهفصا 190هزمح 

یناهفصا فتاه  دمحا  191دیس 

يزیربت 191بئاص 

ییافش 191میکح 

یناهفصا 191قشاع 

يدرگتسد 191دیحو 
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یناهفصا یغارم  يدحوا  نیسح  نب  نیدلادحوا  192خیش 

یناهفصا شورس  یلع  دمحم  192ازریم 

یناهفصا طاشن  باهولادبع  192ازریم 

ناهفصا گزب  192املع ي 

یسراف 192ناملس 

192دامادریم

ییاهب 193خیش 

یکسردنف مساقلاوبا  193ریم 

یئوجاوخ لیعامسا  193الم 

یناهفصا ياهچرد  رقابدمحم  193دیس 

یناهفصا نیسحلاوبا  193دیس 

بابرا میحر  اقآ  194جاح 

سردم نسح  194دیس 

نیما ترصن  194هدیس 

يدابآدیب دمحم  194اقآ 

یسابلک میهاربا  دمحم  194یجاح 

یناهفصا 194میعنوبا 

يدنه 195لضاف 

ییاقشق ناخ  ریگناهج  195میکح 

( هر  ) یسلجم رقاب  دمحم  195همالع 

یتفش دیس  مالسالا  195هجح 

یماما هللا  ءاطع  195دیس 

196نادنمرنه

ناهفصا يرگشدرگ  196ياهروحم 
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دالوف تخت  هب  دابآ  نسح  196روحم 

هرابیوج 196روحم 

196تاحیضوت

197هرابیوج

197هراشا

197هرابیوج

یتشد عماج  198دجسم 

جاک عماج  198دجسم 

هرابیوج برد  198دجسم 

ناخ رداهب  دیعسوبا  ناطلس  198دجسم 

ایعش 198دجسم 

يرصم 199دجسم 

لیعامسا 199هدازماما 

هیرفعج 199هعقب 

نسح دیس  هجاوخ  200هربقم 

لیعامسا نیدلا  لامک  200هربقم 

هناخشوق غاب  200هرانم 

نارتخد لهچ  200هرانم 

هفایضلاراد هرانم  200ود 

نابراس 201هرانم 

يدوهی ياه  201هناخ 

زاغ 202رازاب 

هلادسا هاش  هناخ  مامح و  202رازاب و 

نارفعز 202مامح 
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یچقوط 202هزاورد 

ناهج شقن  بونج  203روحم 

هلامج 203روحم 

افلج 203روحم 

203تاحیضوت

204افلج

204هراشا

204افلج

مخدیب 205ياسیلک 

میرم 206ياسیلک 

كرویگ 206ياسیلک 

کناو ياسیلک  206هزوم 

پوکاه 206ياسیلک 

میرم هناخزامن  207هچوک 

دباع هجاوخ  207هچوک 

سدقم ناینیراتاک  207هسردم 

نایتاناک 207هسردم 

افلج 207نادیم 

208وسراهچ

208یناقاخ

ناشوپ هایس  208رید 

یمیدق 208مامح 

هنمارا میدق  209هاگشاب 

تشدرد 209روحم 
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209تاحیضوت

تشد 209رد 

209هراشا

209تشدرد

ناهفصا عماج  210دجسم 

يروش دجسم  211هدازماما و 

تشدرد هراچ  211دجسم 

تشدرد 211يارسناوراک 

تشدرد 211رازاب 

روناقآ 211دجسم 

مساق اباب  212هسردم 

مساق اباب  212هربقم 

اغآ تخب  ناطلس  212هاگمارآ 

دمحم نیدلاءالع  هاش  هاگمارآ  ناهشهش و  213هعقب 

تشدرد 213مامح 

ریزو 213مامح 

ماما برد  213هعومجم 

رفعج دمحم  جاح  رازاب  213دجسم و 

افص 214دجسم 

هتسدلگاپ 214دجسم 

انیس نبا  214دبنگ 

هیرون 214هسردم 

یناخ 215يارس 

تیالو 215نوراه 
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یلع 215دجسم 

یلع دجسم  216رانم 

ناهفصا 216روحم 

کلملا ماظن  هینوراه . 216روحم 

دابآدیب 216روحم 

217تاحیضوت

دابآ 217دیب 

217هراشا

دابآ 217دیب 

217اقآیلقیلع

اقآ یلقیلع  218دجسم 

اقآ یلق  یلع  218مامح 

اقآ یلقیلع  قوس  راهچ  218هچرازاب و 

اقآ یلقیلع  218يارسناوراک 

نسح اباب  218يوج 

يدرخب 219هناخ 

يزار دوعسم  وبا  خیش  219هعقب 

کشوک 219برد 

219هراشا

کشوک 219برد 

( هیرقاب ریشاپ ،  ) کشوکبرد 220هسردم 

( ریشاپ  ) کشوکبرد 220دجسم 

کشوک برد  220ردرس 

یمیدق کشوک  220نابایخ 
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یمیدق 220لاچخی 

ناخ میحر  221دجسم 

دیس 221دجسم 

نیسح ازریم  222هسردم 

دابآدیب 222هچرازاب 

یشاب رطاش  222هچرازاب 

یتفش 222هناخ 

هدنهانپ 223هناخ 

ماما نادیم  223بونج 

کلملا ماظن  - 223هینوراه

223هلامج

دالوف تخت  هب  دابآ  223نسح 

ناهفصا دیدج  میدق و  ياه  ناتسربق  دالوف و  224تخت 

دالوف 224تخت 

دالوف تخت  224هچخیرات 

دالوف تخت  ییایفارغج  تیعقوم  یخیرات و  224قباوس 

دالوف تخت  هیمست  225هجو 

ضرالا 225ناسل 

دالوف تخت  فورعم  226يایاکت 

226هراشا

نیدلا نکر  اباب  226هیکت 

یکسردنفریم 226هیکت 

دیجملادبع 227هاگمارآ 

يراسناوخ نیسح  اقآ  227هیکت 
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يدابآ نوتاخ  228هیکت 

نیقارعلا دیس  228هیکت 

بارس لضاف  229هیکت 

هلاو 229هیکت 

کلملا نکر  230دجسم 

یناکرسیوت 230هیکت 

یسابلک یلاعملاوبا  ازریم  230هیکت 

ضرالا ناسل  231هیکت 

کلم 231هیکت 

يدنه لضاف  232هیکت 

ضیف 232هربقم 

هدزاش ردام  233هیکت 

دالوف تخت  ياهرابنا  233بآ 

خیرات رذگ  رد  دالوف  تخت  233ناتسروگ 

مالسا زا  شیپ  دالوف  233تخت 

یمالسا نیتسخن  نورق  رد  دالوف  234تخت 

يرجه مهن  ات  مجنپ  نورق  رد  دالوف  234تخت 

هیوفص هرود  رد  دالوف  235تخت 

235هچخیرات

يوفص هرود  235لیاوا 

يوفص هرود  236طساوا 

يوفص هرود  236رخاوا 

هیدنز هیراشفا و  هرود  رد  دالوف  237تخت 

هیراجاق هرود  رد  دالوف  237تخت 
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راجاق هرود  237لیاوا 

راجاق هرود  237طساوا 

راجاق هرود  238رخاوا 

يولهپ هرود  رد  دالوف  238تخت 

رصاعم هرود  رد  دالوف  239تخت 

ادهش ناتسلگ  ياه  239هیکت 

ادهش ناتسلگ  239هچخیرات 

نهک 240يایاکت 

نهک يایاکت  241هچخیرات 

ضرالا ناسل  241هیکت 

يدنه لضاف  242هیکت 

ییوجاوخ 243هیکت 

کلم 244هیکت 

اه ینجورب  244هیکت 

یقداص دمحم  ریم  245هیکت 

ییحم ناخ  دمحا  ازریم  246هیکت 

یهوک 247هیکت 

ناهفصا 247ياهناتسروگ 

نارادمان زا  یخرب  نفد  لحم  248ناهفصا 

داّبع نب  248بحاص 

عشوی 248ترضح 

ربمغیپ 248يایعش 

249دامعریم

کلملا ماظن  249هجاوخ 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 551زکرم  هحفص 17 

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


شیورد 249دیجملادبع 

مشاه 249دمحم 

لیعامسا نیدلا  249لامک 

قاتشم یلعدیس  249ریم 

249بئاص

نیدباعلا 249نیز 

249يراصنا

هچرد رقابدمحم  249دیس 

نیما مناخ  250هیجاح 

ییامه لالج  250داتسا 

جات لالج  250داتسا 

بابرا میحر  اقآ  250جاح 

250روای

250تفلا

یمکح یضترم  250رتکد 

باون 250رتکد 

یکلملا روصم  250جاح 

یمشاه ردص  250دمحم 

سابع ازریم  251جاح 

نیدباعلا نیز  251جاح 

ییاتخ نیسح  251جاح 

یماما اقآ  ازریم  251جاح 

یسدق نیسحلادبع  251ازریم 

یباتک 251نیدلاردب 
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یضیرع 251نیسح 

یناهفصا 251هلاو 

251ماصمص

ییاولح دالوف  251اباب 

اتنپس 252نیسحلادبع 

یماما اقآ  252ازریم 

يروطالف 252داوجلادبع 

یفجن ماما  نیسح  252دمحم 

یماما برد  يوسوم  دومحم  252دیس 

يا هچرد  يدهم  دمحم  252دیس 

يدابآدیب دمحا  252خیش 

( یکشوک برد   ) يدرجورب یئابطابط  نسحلاوبا  دیس  هللا  253تیآ 

يدرجورب نیدلا  رینم  253جاح 

یقوس راهچ  حیسم  253ازریم 

( یتشهب  ) هاوخداد هللادسا  253دیس 

يراسناوخ هانپ  رواد  نسحدمحم  253خیش 

داژن یتشهب  یفطصم  اقآ  253جاح 

يدابآ دیب  داوج  دمحم  ازریم  هللا  253تیآ 

يدابآ دیب  جورم  مظاک  254الم 

یفجن اضردمحم  254خیش 

يدابآ دمحا  هیقف  هللا  254تیآ 

راجتلا نیما  254یلعدمحم 

یماما برد  عیدب  254ازریم 

نیظعاولا نایب  دمحا  254خیش 
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ینامرک دنز  رقاب  دمحم  خیش  هللا  254تیآ 

نیقارعلا دیس  نیسحلادبع  دیس  255ریم 

يدابآ سمش  هب  روهشم  لوسر  لآ  نسحلاوبا  دیس  255جاح 

نیقیدص رقاب  دمحم  255خیش 

یفجن نیدلا  لامج  255خیش 

نیقیدص یلعنیسح  255خیش 

یقداص یلعدمحم  دیس  256جاح 

يا هچرد  رقاب  دمحم  256دیس 

یناسارخ اضردمحم  دیس  هللا  256تیآ 

يزگ میرکلادبع  256خیش 

یناهفصا یفرشا  دیهش  هللا  256تیآ 

یسابلک نیدلا  لامج  256ازریم 

ییوجاوخ فیطل  دمحم  256دیس 

يدابآ نوتاخ  سردم  قداص  دمحم  257دیس 

یناسارخ اضردمحم  257دیس 

ییاپوک نیدلاردص  257دیس 

تاکشم دمحا  257خیش 

يا هکرابم  یلعدمحم  257دیس 

دیفم دومحم  257خیش 

سدقم دمحم  دیس  258جاح 

يدابآ فجن  دمحم  258دیس 

ردصلا بیان  نیسح  258دیس 

ینامیا هیقف  رقابدمحم  258خیش 

ینورزاک 258نیسحدمحم 
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يوضر نیدباعلا  258نیز 

کلاس دومحم  259خیش 

یناکرسیوت رافغلادبع  259دیس 

یناکرسیوت رقاب  دمحم  259ازریم 

ءابطالا قیدص  قداص  دمحم  259دیس 

ییامه نیدلا  259لالج 

يودهم نیدلا  حلصم  260دیس 

يراصنا يرباج  ناخ  نسح  260ازریم 

کلملا 260نکر 

یقفشم یلع  260ازریم 

يزیر نیظعاولا  سمش  هللا  فطل  خیش  نیثدحملا  هقث  260موحرم 

ادیش ناخ  261سابع 

261یکسردنفریم

یکراشف نیسح  دمحم  خیش  هللا  261تیآ 

شخبرون ناجاقآ  261دیس 

یشاک 261دنوخآ 

يدابآ فجن  تیآ  یلعدیس  261ریم 

کلملا 262حتاف 

یسابلک يدهلاوبا  262ازریم 

یمامه دمحم  262الم 

يدنره اضر  اقآ  262جاح 

یفجن تجح  یضترم  262خیش 

یناچوق ینشا  نیسح  دمحم  262خیش 

یماما هللا  ءاطع  263دیس 
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همان 263یگدنز 

یماما 263نادناخ 

تنوکس 263ّلحم 

263ترهش

یملع 264نادناخ 

265نادنزرف

نفدم 266تافو و 

عبانم 267تسرهف 

ناوضر 268غاب 

268هچخیرات

لوا 268لصف 

مود 277لصف 

ناهفصا يزاسزاب  282تمرم و 

یسابع غاب  راهچ  یقرش  هندب  ءایحا  282هژورپ 

یهاش هناخ  راصع  يایحا  283تمرم و 

قیتع نادیم  ءایحا  283هژورپ 

اقآ یلقیلع  هچرازاب  يایحا  283تمرم و 

اه 284هچرازاب 

رتوبک جرب  284تمرم 

اه هداز  ماما  اه و  284هعقب 

اه ناتسلگ  284یهدناماس 

یخیرات 285ياهرذگ 

یخیرات ياه  285مامح 

285هراشا
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اقآ یلقیلع  مامح  يایحا  285تمرم و 

اه هدازهاش  مامح  يایحا  285تمرم و 

ناهفصا ییاهب  خیش  285مامح 

ناهفصا يرادرهش  موس  هلاس  جنپ  همانرب  يداهنشیپ  ياه  286هژورپ 

286همدقم

اهیناوجخن يارسناوراک  نیمز  رد  لته  ثادحا  286هژورپ 

کناو ياسیلک  راوید  286تمرم 

یخیرات ياه  287هناخ 

287هراشا

ییادخدک یخیرات  هناخ  يایحا  287تمرم و 

تیطورشم یخیرات  هناخ  287تمرم 

نابراس یخیرات  رانم  287تمرم 

288ایاکت

288هراشا

بارس لضاف  هیکت  يزاسزاب  288تمرم و 

نایناریا 288همانزورون 

زورون نشج  288شیادیپ 

زورون نشج  هام  ای  288اهزور 

يروس 289هبنشراهچ 

يزورون 289ریم 

زورون ومع  289هصق 

لاس رخآ  هبنشجنپ  ناگدرم و  290ياهزور 

یناکت 290هناخ 

هزبس 290نتشاک 
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نیس تفه  290هرفس 

ون سابل  291ندیشوپ 

يزورون ياه  291كاروخ 

یندید دیع  ای  يزورون ، دیدزاب  291دید و 

لوا 292زورون 

يدیع ای  يزورون ، 292هیده 

ردب 292هدزیس 

هنایماع 292ياهرواب 

ناهفصا یخیرات  293راثآ 

ماما نادیم  293هعومجم 

نادیم 293هرابرد 

نادیم یندید  293ياهتمسق 

ماما 294دجسم 

ماف يا  هزوریف  باعل  زا  یششوپ  رد  یمالسا  لیصا  يرامعم  زا  يا  294هرتسگ 

دجسم 294ياهیگژیو 

يدورو 295ردرس 

دجسم دبنگ  ياه  295یگژیو 

هلا فطل  خیش  296دجسم 

ناهفصا يرامعم  ياهراکهاش  هنیجنگ  رد  نیشن  ردص  296يرهوگ 

دجسم نیا  ياه  یگژیو  296زا 

وپاق یلاع  297خاک 

يوفص دهع  يانب  نیرت  297عیفر 

نامتخاس ياه  297یگژیو 

يزکرم هزاورد  وپاق  یلاع  297خاک 
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خاک 298نامتخاس 

خاک صاخ  298یگژیو 

هیرصیق رد  299رس 

299تیعقوم

رازاب نیا  ياه  یگژیو  299زا 

ناهفصا يازریم  جاح  300هاچ 

: یخیرات رثا  نیا  اب  یلامِجا  300یئانشآ 

: هاچ نیا  یناسربآ  متسیس  حاّرط  یساقآ ، ازریم  ّجاح  رابهودنا  300تبقاع 

: ناریا فلتخم  طاقن  رد  ازریم ، جاح  ياههاچ  301راکزرط 

: ناهفصا رد  ازریم  جاح  هاچ  ندش  روهشم  301ببس 

: یساقآ ازریم  جاح  موحرم  هیلع  زیمآ  نیهوت  تاعیاش  یبای  302هشیر 

اه 302هرانم 

نابنج 302رانم 

ماما دجسم  303رانم 

نابراس 303رانم 

ع)  ) یلع دجسم  303رانم 

نارتخد لهچ  304رانم 

هفایضلاراد هرانم  304ود 

هناخشوق غاب  304رانم 

کلملا ماظن  هجاوخ  305رانم 

ایعش دجسم  305رانم 

رابلگ 305رانم 

یجنربهت 305رانم 

هعمج دجسم  305رانم 
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تیالو نوراه  306رانم 

خاش 306رانم 

یتشد 306رانم 

دوعسم خیش  306رانم 

نیس دجسم  306رانم 

رایز 306رانم 

هلپ هاگتسد  ود  اب  307راگرانم 

نایسرب 307رانم 

ناورهر 307رانم 

زگ 307رانم 

307دجاسم

دجاسم 307تسیل 

عماج 309دجسم 

309تیعقوم

دجسم 309ياهانب 

ماما 311دجسم 

یمالسا لیصا  يرامعم  زا  يا  311هرتسگ 

دجسم 311ياهیگژیو 

يدورو 312ردرس 

دجسم دبنگ  ياه  312یگژیو 

هلا فطل  خیش  313دجسم 

ناهفصا يرامعم  ياهراکهاش  هنیجنگ  رد  نیشن  ردص  313يرهوگ 

دجسم نیا  ياه  یگژیو  313زا 

میکح 314دجسم 
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هنافراع تاساسحا  نیرتصلاخ  315هدننازیگنارب 

دیس 316دجسم 

316تیعقوم

دجسم نیا  316ياهانب 

رون اقآ  317دجسم 

کلملا نکر  317دجسم 

يا هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  318دجسم 

راقفلاوذ 319دجسم 

یلع 319دجسم 

افص 320دجسم 

ناخ 320دجسم 

ناخ میحر  320دجسم 

یچلیا 321دجسم 

کیب دوصقم  321دجسم 

اقآ یلقیلع  322دجسم 

يرصم 322دجسم 

323هیبطق

نابنل 323دجسم 

یقوس رقابدمحم  ازریم  اقآ  323دجسم 

مشاه دمحم  ازریماقآ  323دجسم 

هتخوس اباب  324دجسم 

یجاح غاب  324دجسم 

یقتوراس گرزب  324دجسم 

یچراج 324دجسم 
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ناریزا عماج  324دجسم 

نایسرب عماج  324دجسم 

ریجروج عماج  324دجسم 

( هدس  ) نازوخ عماج  324دجسم 

جاک عماج  324دجسم 

هرابیوج 325دجسم 

داوجدیس جاح  325دجسم 

دیما دمحم  جاح  325دجسم 

يدهمدمحم جاح  325دجسم 

رهچونم جاح  325دجسم 

قداص دمحم  ازریم  جاح  325دجسم 

سنوی جاح  325دجسم 

( هشیش  ) نیشن تولخ  325دجسم 

دابآ نسح  هزاورد  326دجسم 

یتشد 326دجسم 

( یچ هرفس   ) یخرس 326دجسم 

ریبج نب  دیعس  326دجسم 

کیب نامیلس  326دجسم 

نیس 326دجسم 

ایعش 326دجسم 

( کیب دوصقم  دجسم   ) تاملظ 326دجسم 

حتف 327دجسم 

یقتوراس کچوک  327دجسم 

راگ 327دجسم 
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زگ 327دجسم 

ون هلحم  327دجسم 

یکمن 327دجسم 

ون 327دجسم 

هیوشفه 328دجسم 

یمیدق 328سرادم 

ناهفصا یمیدق  سرادم  یماسا  328تسیل 

غابراهچ 328هسردم 

غابراهچ 328هسردم 

هسردم یندید  329ياهتمسق 

روفاک اقآ  330هسردم 

یماما 330هسردم 

گرزب هدج  331هسردم 

کچوک هدج  331هسردم 

هیلالج 331هسردم 

هینامیلس 332هسردم 

هیعیفش 332هسردم 

رازاب ردص  332هسردم 

نارگ هساک  333هسردم 

هللادبعالم 333هسردم 

نیسح ازریم  334هسردم 

یسابع هسردم  ای  يرصان  334هسردم 

دروآ مین  334هسردم 

( هیماما  ) مساق اباب  335هسردم 
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( هیرقاب  ) کشوکبرد 335هسردم 

اهکرت 335هسردم 

مالسالا هقث  335هسردم 

نسح یجاح  335هسردم 

دابآ سمش  335هسردم 

هیرون 335هسردم 

هینوراه 335هسردم 

اه 336لپ 

لپ هس  336یس و 

336وجاوخ

337ناتسرهش

338نانرام

338ییوج

اهترامع اه  رالات  اه  338خاک 

ناهفصا ياهخاک  338تسیل 

نوتس لهچ  339خاک 

يوفص رصع  يرامعم  رسارس  رب  یغارچ  لهچ  ایند " ياهانب  نیرت  كرابم   " خیرات هدام  339اب 

خاک هیمست  339هجو 

خاک 339نامتخاس 

وپاق یلاع  340خاک 

يوفص دهع  يانب  نیرت  340عیفر 

نامتخاس ياه  340یگژیو 

ماما نادیم  هدودحم  ياهرصق  هیلک  لخدم  يزکرم و  هزاورد  وپاق  یلاع  341خاک 

خاک 341نامتخاس 
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خاک صاخ  341یگژیو 

تشهب تشه  342خاک 

زیگنا لایخ  342ییوترازه 

خاک نیا  هجوت  لباق  راثآ  342زا 

ملاع خاک  342نیرتابیز 

خاک 343نامتخاس 

هناخ بیکر  343ترامع 

فرشا 344رالات 

يرومیت 344رالات 

اه هسینک  345اهاسیلک و 

345اهاسیلک

345هراشا

افلج 347ياهاسیلک 

کناو 347ياسیلک 

347تاصخشم

نامتخاس ياهیگژیو  347زا 

افلج ياسیلک  347نیرتگرزب 

اسیلک هناخ  زامن  347نامتخاس 

اسیلک 348نامتخاس 

اسیلک فلتخم  348ياهتمسق 

میرم 348ياسیلک 

محللا تیب  348ياسیلک 

سدقم بوکاه  349ياسیلک 

كرویگ 349ياسیلک 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 551زکرم  هحفص 31 

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


سوناپتسا نس  349ياسیلک 

انحوی 349ياسیلک 

روگیرگ 349ياسیلک 

سیکرس 349ياسیلک 

سسرن 350ياسیلک 

سویاغوکین 350ياسیلک 

مخدیب 350ياسیلک 

اه 350هسینک 

یمیدق ياه  350هناخ 

کلم 350ناتسروگنا 

351یپیترس

351ملعا

مالسالا 352خیش 

352یسدق

353اهدنبلعن

اهیلوسر 353جاح 

354یقیقح

354یهللادی

اه 355ینیوزق 

یکلملا روصم  356جاح 

يدرخب 356هناخ 

ییوطسرا 357هناخ 

هناخ 357دیحوت 

يروفغ نسح  جاح  357هناخ 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 551زکرم  هحفص 32 

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


358سورطپ

358دیواد

359سایکوس

زرتیپ 359اترام 

360هاگشتآ

360هاگشتآ

انب 360یگژیو 

هاگشتآ نامتخاس  دروم  360رد 

عاقب اه و  360هاگمارآ 

یماسا 361تسیل 

تیالو 361نوراه 

ماما 362برد 

دیز هاش  هداز  363ماما 

دمحا 363هدازماما 

لیعامسا 364هدازماما 

یلخ دشارلا  هعقب  - میهاربا هدازماما  - نیسح 364هدازماما 

( هیرفعج هعقب   ) رفعج 365هدازماما 

ناگدازهاش هربقم  همطاف و  یتس  365هعقب 

( خیطبلا راد   ) کلملا ماظن  هجاوخ  365هاگمارآ 

ناهشهش 366هعقب 

يزار دوعسموبا  خیش  366هعقب 

نیدلا نکر  اباب  366هربقم 

مساق اباب  367هربقم 

اهیلصم ایاکت و  368هینیسح ،
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یماسا 368تسیل 

مالسالا خیش  369هینیسح 

یناتساب شزرو  هناخروز و  369هچخیرات 

ناهفصا ياه  هناخروز  369یماسا 

هناخروز 369نامتخاس 

مد 369رَس 

یناتساب شزرو  370ياهرازفا 

ناتساب شزرو  370ياههماج 

هناخروز 370ناگدننادرگ 

هناخروز رد  ناراکشزرو  371ماقم 

یناتساب شزرو  371هویش 

دوگ رد  ناراکشزرو  نداتسیا  372ياج 

ندیشک 374هداّبک 

ندرک 375اعد 

نازیر 375لگ 

مانب هب  375ناناولهپ 

376اهرازاب

376اهرازاب

اهرازاب 376فیصوت 

رازاب رد  دوجوم  377رصانع 

اهرازاب 377رگید 

ناهفصا گرزب  377رازاب 

یهاش ای  هیرصیق  377رازاب 

اهشورف یلاقثم  ای  اهزاسروامس  378رازاب 
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یشاب یچراج  ای  نشلگ  378رازاب 

هتخوس تخرد  378رازاب 

نارگنهآ اه و  فاول  378رازاب 

زاغ 378رازاب 

اهزودهالک 378رازاب 

اهدانق 378رازاب 

یسلجم 378رازاب 

هلک هلامج  378رازاب 

هینوراه 379رازاب 

اه تفاب  ایروب  379رازاب 

اهیزاریش قوسراهچ  379هچرازاب 

ریم نادیم  379رازاب 

رایخ 379رازاب 

یقت راس و  379رازاب 

غرم 379رازاب 

یشنم 379رازاب 

اهراجن 379رازاب 

ناشورف مدنگ  380رازاب 

اقآ یلقیلع  380رازاب 

یچراج ای  نشلگ  380رازاب 

فرشا هزاورد  380رازاب 

اهزودشفک 380رازاب 

اهزرگنر 380رازاب 

یشاقن وسراهچ  380رازاب 
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کیب دوصقم  381رازاب 

نامسیر 381رازاب 

اه يدابآ  فجن  381رازاب 

نابرع رازاب  لباقم  381رازاب 

دروآ مین  381رازاب 

اهرگرز 381رازاب 

ناخ هللا  بیبح  381رازاب 

رانمود 382رازاب 

اه 382هچرازاب 

اه 382هچرازاب 

تشد رد  382هچرازاب 

دابآ دیب  382هچرازاب 

یضاق مامح  382هچرازاب 

ناخ میحر  382هچرازاب 

اقآ 382هچرازاب 

ياهدابآرفعج دمحم  جاح  382هچرازاب 

اهیزاریش قوسراهچ  383هچرازاب 

هسوک لیعامسا  383هچرازاب 

دابآ نسح  هچ  383رازاب 

اه قوس  383راهچ 

383هچخیرات

اه 384ارسناوراک 

اه 384ارسناوراک 

( یسابع يارسنامهم  ) هاشردام 385يارسناوراک 
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راّطع دوصقم  385يارسناوراک 

ناهفصا 385ياهارسناوراک 

اه 386هناخراصع 

386هچخیرات

یهاش 387هناخراصع 

رتوبک ياه  387جرب 

387هچخیرات

اه 388هناخاقس 

هللا زیزع  388هناخاقس 

یسلجم رد  رس  388هناخاقس 

یچقوط 388هناخاقس 

یتاضور هلادسا  ازریم  اقآ  389هناخاقس 

تشدرد 389هناخاقس 

عاجش اقآ  جاح  390هناخاقس 

نید هبنشجنپ  391هناخاقس 

ریجروج دجسم  391هناخاقس 

ماما برد  392هناخاقس 

392تیعقوم

ماما برد  نالاد  392هناخاقس 

ماما برد  یلامش  نحص  393هناخاقس 

ماما برد  رواجم  393هناخاقس 

میکح دجسم  393هناخاقس 

هینوراه 393هناخاقس 

کشوک برد  394هناخاقس 
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دابآ دیب  394هناخاقس 

رفعج دمحم  جاح  394هناخاقس 

تشدرد رصق  395هناخاقس 

قاری گرگ  395هناخاقس 

هینوراه رذگ  395هناخاقس 

یلع جاح  395هناخاقس 

رون اقآ  395هناخاقس 

اهکرت 396هناخاقس 

دیس دجسم  396هناخاقس 

نیدلا جات  396هناخاقس 

نابنل دجسم  396هناخاقس 

هللارکذ دجسم  397هناخاقس 

397اهباگنس

397هچخیرات

اهگنس 400ریش 

400هچخیرات

اه 400هبامرگ 

401هچخیرات

ناهفصا فورعم  ياهمامح  403تسیل 

اقآ ورسخ  404ماّمح 

هاش 404ماّمح 

اقآ یلق  یلع  404ماّمح 

اههجاوخ 404ماّمح 

اه هدازهاش  405ماّمح 
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یلدگیب 405ماّمح 

وجاوخ 405ماّمح 

ییاهب خیش  405ماّمح 

اهزاستیچ ماّمح  گنس  405ماّمح 

راقفلاوذ 405ماّمح 

ناخمتسر 405ماّمح 

نیدلافیس 405ماّمح 

هللا حور  ازریم  405ماّمح 

کیب 405ماّمح ا هللا 

یقتوراس 405ماّمح 

هللا فطل  خیش  406ماّمح 

اهشارت 406ماّمح 

کلملاریشم 406ماّمح 

یلعریش 406ماّمح 

ییالبرک 406ماّمح 

اه 407غاب 

407هچخیرات

ناهفصا 407ياهغاب 

ناهج شقن  407غاب 

ناتسماداب 407غاب 

نییآ تشهب  407غاب 

ناتسروگنا 407غاب 

هناخ هواجک  408غاب 

هایس دمحا  408غاب 
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ناراک 408غاب 

دابآ جات  408غاب 

تخت 408غاب 

هناخ سوواط  408غاب 

نرتسن 408غاب 

ناخیدهم ازریم  408غاب 

ریما اباب  409غاب 

رظن 409غاب 

تیانع لَک  409غاب 

هناخشوق 409غاب 

هاش 409غاب 

کشرز 409غاب 

هلودلا دمتعم  ناخ  رهچونم  409غاب 

هغوراد 409غاب 

هناخ ینیچ  410غاب 

دابآ حرف  410غاب 

بیرج رازه  410غاب 

هموک 410غاب 

یجاح 410غاب 

فلخ 410غاب 

ندع 411غاب 

جاک 411غاب 

یفوتسم 411غاب 

ناتسرانا 411غاب 
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ناتسراگن 411غاب 

ریدغ 411غاب 

ناهفصا نهک  412ناتخرد 

رانچ 412تخرد 

لیعامسا هدازماما  412رانچ 

نودلگ 412رانچ 

درگتسد 412رانچ 

نارهز 412رانچ 

گشرز غاب  412رانچ 

اناداپآ 413رانچ 

خیطبلاراد 413رانچ 

رانچاپ 413رانچ 

اه 413هلحم 

ناهفصا 413ياهنابایخ 

ناهفصا میدق  414ياههلحم 

ناهفصا 415ياهنابایخ 

ناریا تختیاپ  415ناهفصا 

اه 417بایسآ 

417همدقم

ناهفصا ياه  بایسآ  417یماسا 

بایسآ 418نامتخاس 

اه 419لاچخی 

419هچخیرات

یتّنس قیرط  هب  خی  هیهت  420زرط 
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ناهفصا یتسد  420عیانص 

ناهفصا رد  یتسد  عیانص  420هچخیرات 

421متاخ

421انیم

422يربچگ

ینیچ 422هرگ 

يزاس 423نادملق 

423يرگسم

يراک 424تبنم 

424یشاقن

یناتساب 424یشاقن 

مالسا رد  425یشاقن 

یناهفصا 428کبس 

429نادملق

ناهفصا رد  یشاقن  432ناتسرنه 

گنربآ 434یشاقن 

قرعم 435تخوس و 

437یفاحص

438يرگلافس

438روتاینیم

هچیلاق 439یلاق و 

ناهفصا رد  هچیلاق  یلاق و  439هچخیرات 

ناهفصاو ناریا  رد  هچیلاق  یلاق و  ياههشقن  439حرط 

شرف یعیبط  ياهگنر  نتخاس  441زرط 
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یفاب لمخم  441يرز و 

442راکملق

جنرب سم و  يور  442ینزملق 

ناهفصا يرگشدرگ  ياه  444هبذاج 

ناگدنرپ 444غاب 

444همدقم

ناگدنرپ غاب  445هریزج 

445تکام

يرادا 445نامتخاس 

جرب 445نامتخاس 

غاب ياه  445يدورو 

446ششوپ

ناتخرد 446عاونا 

اه هچتخرد  446عاونا 

ناگدنرپ غاب  رد  یئارجا  ياه  446دحاو 

447هیذغت

447هراشا

راوخ هناد  447ناگدنرپ 

راوخیهام 447ناگدنرپ 

راوختشوگ 447ناگدنرپ 

راوخ هویم  447ناگدنرپ 

راوخ زیچ  همه  448ناگدنرپ 

448کینیلک

449هنیطنرق
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449تشادهب

449رامآ

450تاقیقحت

ریثکت 450دحاو 

450هراشا

اه یطوط  451عاونا 

نایکام 451عاونا 

اه چنف  451عاونا 

ناگدنرپ 451عاونا 

شرورپ 451دحاو 

452یمردیسکات

452هراشا

لاس 1382 رد  هدش  يرادیرخ  ناگدنرپ  453تاصخشم 

ارآ ياه  453یطوط 

454ناکوت

درز جات  454يوتاکوک 

غرم رتش  455هجوج 

یناتسهل سورخ  455غرم و 

ریدغ 455غاب 

ریدغ غاب  455هچخیرات 

455اهانب

ینیما همالع  دوبدای  455يانب 

ینیما همالع  یمومع  456هناخباتک 

ریدغ غاب  یشزرو  456هعومجم 
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ناوجون كدوک و  456هناخ 

برد رس  456هعومجم 

اهلگ 456غاب 

اهلگ غاب  456هچخیرات 

اهلگ غاب  هعومجم  فلتخم  ياهتمسق  457یفرعم 

يدورو 457نویواپ 

ياهرخص 457غاب 

غاب 457راشبآ 

457هکرب

ناکدوک صوصخم  458هطوحم 

غاب 458هطوحم 

زر 458غاب 

زابور رتائت  458یفمآ 

458هناخلگ

غاب فارطا  458ياههدرن 

یکاروخ ییوراد و  یناهایگ  458غاب 

اهگرب ینزوس  459غاب 

يزایپ ناهایگ  459غاب 

قبنز ياههنوگ  459هعومجم 

هب  شخب  نیا  رد  ییارجا  تایلمع  لوط  هک  هدیدرگ  هدافتسا  کشرز  و  داشمش ، عاونا  تروم ، هنوگ  اب  توافتم  ياهنیچرپ  زا  فلتخم  تاعطق  کیکفت  يزاسادج و  روظنم  هبنیچرپ  هعومجم 

يدوواد ياههنوگ  459هعومجم 

امن 459بآ 

اهلگ غاب  ینف  460تاصخشم 

كدف 460غاب 
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460هچخیرات

نآ ياهیدام  460دورهدنیاز و 

460هصالخ

دور 460هدنیاز 

دور هدنیاز  يور  رب  هدش  ثادحا  464ياهلپ 

ناهفصا ياه  466همشچ 

هفص 468هوک 

468هچخیرات

هفص ناتسهوک  یخیرات  469تالوحت 

هفص ناتسهوک  یخیرات  469تالوحت 

ناتساب نارود  رد  هفص  469ناتسهوک 

یمالسا هنایم  نورق  رد  هفص  469ناتسهوک 

هیوفص هرود  رد  هفص  470ناتسهوک 

رضاح هرود  رد  هفص  470ناتسهوک 

يرگشدرگ ياه  هبذاج  471عبانم و 

يرگشدرگ ياه  هبذاج  471عبانم و 

یعیبط ياه  هبذاج  471عبانم و 

یگنهرف یخیرات  ياه  هبذاج  472عبانم و 

یحیرفت یشزرو  ياه  هبذاج  472عبانم و 

یشزومآ یملع و  ياه  هبذاج  472عبانم و 

472هراشا

کین کیپ  یعمج و  جرفت  ياه  هبذاج  472عبانم و 

هفص هوک  یندید  طاقن  اب  472ییانشآ 

هفص هوک  یندید  طاقن  اب  472ییانشآ 
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( وید هعلق   ) زدهاش 473هعلق 

نامیلس تخت  رانچاپ و  474همشچ 

( کیچاخ  ) شیورد 475همشچ 

شیورد هاچ  475همشچ 

هنیآ راوید  درز و  لگ  475همشچ 

داب 476هندرگ 

ریگبآ یگنس  هراوید  یعونصم و  476راشبآ 

زبس ياضف  یهایگ و  476ششوپ 

476ناوژان

476هچخیرات

ناوژان راهنا  478اهیدام و 

ناهفصا ياه  يدام  478هچخیرات 

ناهفصا ياه  يدام  ییایفارغج  479تیعقوم 

ناهفصا رهش  حطس  ياهیدام  479تاصخشم 

ناهفصا رهش  حطس  ياه  يدام  راهنا و  تالکشم  479لئاسم و 

اه يدام  ياه  يزاسزاب  ءایحا و  480ياهشور 

اه يدام  راهنا و  نارمع  480يزاسزاب و 

ناهفصا رد  اه  يدام  يزاسزاب  ظفح و  تیمها  اهدربهار و  481فادها و 

ناوژان زبس  ياضف  481دحاو 

ناوژان ناتخرد  زبس  482ياضف 

هفص ناوژان و  یهدناماس  حرط  تیریدم  482فادها 

لاس 1383 رد  ناوژان  یعیبط  كراپ  ياه  هژورپ  484ناونع 

ناهفصا 484تاغوس 

ناهفصا 484زگ 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 551زکرم  هحفص 47 

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


یهافر یتامدخ  485زکارم 

اه 485يرادرهش 

يرادرهش 485هچخیرات 

يزکرم 486يرادرهش 

قطانم ياه  486يرادرهش 

یترفاسم ياه  488سناژآ 

اه 488کناب 

نیزنب 488پمپ 

488اهامنیس

یگنهرف 488زکارم 

یبهذم 488زکارم 

یشزومآ 488زکارم 

اه 489ناتسرامیب 

489نیما

489هیتجح

یضرغ 489رتکد 

489ناگرهم

489هیدمحا

کینیلک 489ناهفصا 

490ارهزلا

هیوقرج ینیمخ  490ماما 

مظاک یسوم  490ماما 

ع)  ) 490نینموملاریما

490ناتسراهب
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490یناجرج

س)  ) ارهز 490ترضح 

مالسلا هیلع  ادهشلادیس  491ترضح 

یتعیرش یلع  491رتکد 

نارمچ 491رتکد 

491ناهاپس

491يدعس

491انیس

یتشهب 492دیهش 

492هیرگسع

میرم نب  492یسیع 

492یباراف

492ضیف

492یناشاک

رغصا یلع  492رون و 

اه 493هناخوراد 

تقو مین  ياه  493هناخوراد 

يزور هنابش  ياه  494هناخوراد 

اه هاگنامرد  495اهءافشلاراد و 

س)  ) هیضرم يارهز  495ترضح 

لوسرلا دجسم  495يادهش 

مالسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  495هیریخ 

495نایگنهرف

درگتسد 495هیتآ 
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495ءادهشلادیس

( عافد عیانص   ) 495تثعب

س)  ) 496هیمطاف

مالسلا هیلع  نامز  ماما  يراکددم  496نمجنا 

یماظتنا 496يورین 

مالسلا هیلع  قداص  رفعج  496ماما 

ناهاپس این  يوضر  496هیریخ 

مالسلا هیلع  لضفلاوبا  496ترضح 

496دیما

نایجیسب ادهش  رالاس  496هیریخ 

مالسلا هیلع  همئالا  496نماث 

مالسلا هیلع  496همئالاداوج 

496سیدرپ

یتعنص 497هاگشناد 

هکرابم 497دالوف 

497ایرآ

ناهاپس تمالس  میسن  تکرش  - 497یج

داگراساپ 497نارگنامرد 

اه 497هاگشزرو 

498اهرختسا

يربرفاسم ياه  498لانیمرت 

دور هدنیاز  498لانیمرت 

هفص 498لانیمرت 

498هاگدورف
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وردوخ ياه  498یگدنیامن 

یناشن 498شتآ 

یتلود 498تارادا 

یصوصخ 499تارادا 

اه 499لته 

اه 499ریذپنامهم 

اه 499هناخرفاسم 

اه 499هناخباتک 

یتسد 500عیانص 

یبهذم ياهمچرپ  500يزودلگ 

اه 500هزوم 

نوتسلهچ 500هزوم 

هزوم اب  500طابترا 

500هچخیرات

اه هعومجم  501یفرعم 

یبناج ياه  501همانرب 

هدش ماجنا  ياهتیلاعف  زا  501یخرب 

شرورپ شزومآ و  501هزوم 

هزوم اب  501طابترا 

502هچخیرات

سیسات زا  502فده 

اه هعومجم  ریز  502یفرعم 

رصاعم ياهرنه  504هزوم 

هزوم اب  504طابترا 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 551زکرم  هحفص 51 

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


504هچخیرات

هزوم 504فادها 

هزوم ياهتیلاعف  504هدمع 

ینیئزت ياهرنه  505هزوم 

هزوم اب  505طابترا 

اههورگ هب  تالیهست  505هئارا 

505هچخیرات

هزوم هناگ  تفه  506ياهشخب 

صاخ 507یگژیو 

هزوم یصصخت  508هناخباتک 

یبناج ياه  508همانرب 

هدش رازگرب  ياه  هاگشیامن  زا  508یخرب 

ادهش 508هزوم 

هزوم اب  508طابترا 

509هچخیرات

اه هعومجم  509یفرعم 

هزوم 509فیاظو 

یعیبط یخیرات  509هزوم 

هزوم اب  509طابترا 

509هچخیرات

یتآ ياه  همانرب  510فادها و 

اه هعومجم  510یفرعم 

شرورپ شزومآ و  نونف  مولع و  511هزوم 

هزوم اب  511طابترا 
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511همدقم

نونف مولع و  هزوم  512فادها 

« هزوم یملع  ياوتحم  اه و  شخب  »512

کناو ياسیلک  512هزوم 

هزوم اب  512طابترا 

اههورگ هب  تالیهست  513هئارا 

513هچخیرات

کناو هزوم  ریدم  هاگدید  زا  هزوم  513تیوقت 

يرادا 513هاگشیامن 

يرامآ 513تاعالطا 

صاخ 513یگژیو 

ناهج فصن  514هاگشیامن 

514یفرعم

515لغاشم

اه 515ناروتسر 

اه پاش  515یفاک 

515تاجناخراک

یصوصخ ياه  515کنیلک 

اه 515رختسا 

اه 515هاگشزرو 

اه یشورف  516الط 

516تالآریش

تالآ 516نیشام 

516هنایار
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516ناملبم

یبوچ 516عیانص 

516لیابوم

516كالما

گنس 517عیانص 

یگناخ 517مزاول 

پاچ 517عیانص 

نامتخاس 517عیانص 

اه 517گنیکراپ 

اه 517یسکات 

يزلف 517عیانص 

517شرف

اه کناب  518تسپ 

یطابترا تامدخ  518رتافد 

ناهفصا ياه  هدناوخ  518رهاوخ 

یماسا 518تسیل 

نیچ 519نایش - 

يزلام 519روپمالالاوک - 

ناملآ 520گروبیارف - 

ایلاتیا  - 522سنارولف

ینامور  - 523شای

ایناپسا  - 523نولسراب

ناتسنمرا  - 524ناوریا

تیوک 524تیوک - 
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ابوک  - 524اناواه

هیسور گروبزرتپ -  526نس 

هدنیآ رد  ناهفصا  527يورتم 

527فادها

ناهفصا ناتسا  527ياهناتسرهش 

ناشاک یخیرات  527رهش 

527هچخیرات

یناتساب یخیرات و  528زکارم 

اه يدرجورب  528هناخ 

يرهپس بارهس  528هاگمارآ 

یناشاک لضفا  اباب  528هاگمارآ 

یناشاک مشتحم  529هاگمارآ 

یناشاک ضیف  529هاگمارآ 

ناشاک گرزب  اقآ  529هسردم 

نیف یخیرات  خاک  529غاب و 

کلیس ياه  529هپت 

ناخ قازرلادبع  530مامح 

لاهدرا هعومجم  530مامح 

ناشاک نس  نس  يارس  530ناوراک 

باجنرم يارس  530ناوراک 

یعیبط ياه  530هبذاج 

دنه زیرف  خرس  530بآ 

ناشاک رساین  531راغ 

یبهذم یترایز و  531نکاما 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 551زکرم  هحفص 55 

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


دامعریم 531دجسم 

یسوم نب  بیبح  هداز  531ماما 

ییحی یسیع و  هدازهاش  531هدازماما 

( نیدلا عاجش  اباب   ) ؤلؤلوبا 531هعقب 

رساین یخیرات  532رهش 

532هچخیرات

رساین راشبآ  هیردنکسا و  532همشچ 

533یقاتراچ

یقاتراچ ياپ  533ناتسربق 

مالسلا هیلع  يرگسع  نسح  ماما  533دجسم 

رالات 533رانچ 

رالات 533مسقم 

کشوک ترامع  رالات و  533غاب 

سییر 534راغ 

نآ راوجمه  رازم  لامک و  جاح  534ترایز 

هدازماما جنپ  ترایز  يوفص و  مامح  یبآ ، 534بایسآ 

534یقاتراچ

سییر 535راغ 

مالسلا هیلع  يرگسع  نسح  ماما  536دجسم 

هنایبا یخیرات  539رهش 

539هچخیرات

نیئان یخیرات  540رهش 

540هچخیرات

یناتساب یخیرات و  540زکارم 
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هعلق نیران  ای  540جنران 

نارفاب متسر  540هعلق 

کناتسین هبورخم  540هعلق 

ناتسدرا یخیرات  541رهش 

541هچخیرات

ناتسدرا هیمست  541هجو 

ناتسدرا 541تالحم 

رهش 541نکاما 

هتسجرب 541ياهتیصخش 

هراوز یخیرات  543رهش 

543هچخیرات

مریمس 544ناتسرهش 

544هچخیرات

خلم بآ  544ياتسور 

544هچخیرات

ناگیاپلگ 545ناتسرهش 

545هچخیرات

546هقباسم

546تالاوس

لاسرا 548هقیرط 

یشک هعرق  548خیرات 

زکرم 548هرابرد 
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هاگن کی  رد  ناهفصا 

باتک تاصخشم 

یناهفصا یلازغ  نیسح  هدننک : هیهت  لاس 1387 /) رد  يروآدرگ   ) هاگن کی  رد  ناهفصا  روآدیدپ : مان  ناونع و 
. 1384 ناهفصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  ناهفصا ؛ رشن : تاصخشم 

هنایار هارمه و  نفلت  رازفا  مرن  يرهاظ : تاصخشم 
یخیرات نکاما --  : عوضوم
يرامعم هعیش --  : عوضوم

یخیرات نکاما  : عوضوم

ناهفصا ییایفارغج  تیعقوم 

هچخیرات

نیا تسا . هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  روشک  لک  تحاـسم  زا  دـصرد   6 دودـح 25 /  عبرم ، رتمولیک  تحاسم 106179  اب  ناهفصا  ناتـسا 
رد یقرش  لوط  هقیقد  هجرد و 32  ات 55  هقیقد  هجرد و 36  یلامش و 49  ضرع  هقیقد  هجرد و 30  ات 34  هقیقد  هجرد و 42  نیب 30  ناتسا 

ییایفارغج 32 ضرع  یقرش و  هیناث  هقیقد و 40  هجرد و 39  ییایفارغج 51  لوط  اب  ناهفـصا  رهـش  هک  یلاح  رد  دراد ، رارق  يزکرم  ناریا 
هناـگهد ياهناتـسا  اـب  ناهفـصا  ناتـسا  تسا . ناریا  گرزب  رهـش  نیموس  دهـشم  نارهت و  زا  دـعب  یلامـش  هیناـث  هـقیقد و 30  هـجرد و 38 

ياهناتسا اب  قرشم  زا  دمحاریوب  هیولیکهک و  سراف و  ياهناتـسا  هب  بونج  زا  نانمـس ، يزکرم و  ياهناتـسا  هب  لامـش  زا  دراد ، یگیاسمه 
دعب ناهفصا  ناتسا  تعسو ، رظن  زا  دوشیم  دودحم  ناتسرل  يرایتخب و  لاحمراهچ و  ناتسزوخ و  ياهناتـسا  هب  برغم  زا  ناسارخ و  دزی و 

يروشک تامیـسقت  رظن  هطقن  زا  ناهفـصا  ناتـسا  تسا . مجنپ  ماقم  زئاح  سراـف  ناتـسچولب و  ناتـسیس و  ناـمرک ، ناـسارخ ، ياهناتـسا  زا 
ناتسا ناونع  هب  تسا ، يروشک  تامیـسقت  ندش  ینوناق  خیرات  هک  لاس 1316  زا  هک  يروط  هب  تسا  هدوب  لوحت  رییغت و  لاح  رد  هتـسویپ 
دوجو هب  يروشک  ياهیدنبمیـسقت  رد  يددـعتم  تارییغت  تدـم ، نیا  لوط  رد  دوب . هدـش  لیکـشت  دزی  ناهفـصا و  ناتـسرهش  ود  زا  مهد و 

رهش لماش 67  هک  هدش  میسقت  ناتسرهش  هب 18  لاس 1375  رد  ناهفصا  ناتسا  يروشک  تامیـسقت  نیرخآ  ساسا  رب  هچنانچ  تسا . هدمآ 
ياهلاس 1372- رد  ناتسا  ياهناتسرهش  زا  کی  ره  رد  دوجوم  ياهرهش  اهناتسهد و  اهشخب ، دادعت  هک  تسا . ناتسهد  شخب و 117  و 38 

رییغت لاح  رد  نآ  تعـسو  یتح  ناتـسا و  نیا  يرادا  ياهدحاو  هک  تسا  تیعقاو  نیا  هدننک  نایب  لیذ  لودج  مینکیم . هدـهاشم  ار   1375
هدش هفاضا  ناتسا  ياهرهش  هب  رهش  هد  ات 1375 ، ياهلاس 1372  لالخ  رد  ینعی  دوشیم  هفاضا  ناتسا  ياهرهش  دادعت  رب  هتسویپ  ای  تسا و 

تسا .
هنکـــس 2349 ياراد  يداــبآ  دادــعت  رهــش 57  دادــعت  ناتــسهد 116  دادــعت  شخب 36  دادــــعت  ناتــسرهش 17  دادــعت  لاـس 1372 

عبرمرتمولیکهبتحاسم 1061795
هنکـــس 2349 ياراد  يداــبآ  دادــعت  رهــش 67  دادــعت  ناتــسهد 117  دادــعت  شخب 38  دادــــعت  ناتــسرهش 18  دادــعت  لاـس 1375 

عبرمرتمولیکهبتحاسم 1070036
هنکـــس 2349 ياراد  يداــبآ  دادــعت  رهــش 92  دادــعت  ناتــسهد 122  دادــعت  شخب 44  دادــــعت  ناتــسرهش 21  دادــعت  لاـس 1385 

عبرمرتمولیکهبتحاسم 1070443
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دادعت رب  هتـسویپ  ای  تسا و  رییغت  لاح  رد  نآ  تعـسو  یتح  ناتـسا و  نیا  يرادا  ياهدحاو  هک  تسا  تیعقاو  نیا  هدـننکنایب  قوف  لودـج 
یخیرات رهـش  تسا . هدش  هفاضا  ناتـسا  ياهرهـش  هب  رهـش  هد  ات 1375 ، ياهلاس 1372  لـالخ  رد  ینعی  دوشیم  هفاـضا  ناتـسا  ياـهرهش 

نارهت 425 ات  ناهفصا  هلصاف  دشابیم . روشک  حطـس  رد  تیعمج  رظن  زا  موس  ماقم  ياراد  نونکا  تسا و  ناهفـصا  ناتـسا  زکرم  ناهفـصا 
هتـسویپ دراد . رارق  ناریا  تـالف  بلق  رد  هک  بساـنم  رایـسب  ییاـیفارغج  عقوم  لـیلد  هب  رهـش  يا  دراد . رارق  نآ  بونج  رد  تسا و  رتمولیک 

هلسلس قرـش  رد  دراد و  عافترا  رتم  دودح 1580  اهایرد  یمومع  حطـس  زا  ناهفـصا  تسا . هدوب  یتکلمم  ناریدم  نیطالـس و  هجوت  دروم 
دمآ تفر و  لحم  خیرات  یط  رد  دراد و  رارق  روشک  یبرغ  - یقرش یبونج و  - یلامش هارراهچ  رد  رهش  نیا  تسا . هدش  عقاو  سرگاز  لابج 

تمسق ددرگیم و  دودحم  ریوک  هب  یقرش  یلامش و  تمسق  رد  ناهفـصا  گرزب  هقطنم  تسا . هدوب  فلتخم  ياهگنهرف  ماوقا و  دروخرب  و 
زا هک  تسناد  ییاـهبآ  نویدـم  دـیاب  ار  رهـش  نـیا  شیاریپ  يدوـجو و  تـلع  دوـشیم . یهتنم  سرگاز  تاـعافترا  هـب  نآ  یبوـنج  یبرغ و 
رد ناهفـصا  يابیز  رهـش  هجیتن  رد  هدروآ و  دوجو  هب  ار  دورهدـنیاز  هتفرگ و  همـشچرس  يرایتخب  هوکدرز  مان  هب  عفترم  سرگاز  ياههوک 
انب یقرش  لامـش  فرط  هب  دصرد و  دودح 2  یبیش  اب  فاص  اتبـسن " یتشد  يور  رب  ناهفـصا  رهـش  تسا . هتفرگ  رارق  دورهدنیاز  فرط  ود 

رتمک زین  یگدولآ  رتناوارف و  بآ  هقطنم  نیا  رد  اریز  هدوب ، یبرغ  بونج  تمـس  هب  يداـمتم  نورق  یط  رد  رهـش  يهعـسوت  تسا  هدـیدرگ 
نایـشنماخه هرود  زا  هتفای و  لیدبت  نایباگ )  ) هب سپـس  هدوب و  نازنا )  ) ادتبا رد  ناهفـصا  مان  : " دیوگیم یناملآ  فورعم   ) نوبارتسا تسا .

هب ناداپـسآ )  ) هملک هک  دیآیمرب  نینچ  یخیرات  دوجوم  لئالد  عبانم و  هب  هعجارم  اب  تسا . هدش  لیدبت  یج )  ) هب اهدعب  و  یگ )  ) هب دعب  هب 
يولهپ هملک  اساسا " نیقی  هب  بیرق  لامتحا  هب  تسا و  یمیدق  ظفل  کی  زورما  ناهفصا  برع و  ناهفـصا  يولهپ و  ناهاپـس )  ) سویملط و
هدشیم هدیمان  یج )  ) رهش نیا  برع  مجاهم  ياوق  تسد  هب  ناهفصا  فرصت  ماگنه  تسین . فوشکم  نآ  يولهپ  زا  رتمیدق  هشیر  تسا و 

رهش ار  ناهفصا  يومح  توقای  تسا . هدیسریم  رهش  ياپ  هب  يدابآ  رد  هک  هدوب  رهش  ربتعم  فورعم و  رایسب  ياهاتسور  زا  یکی  یج  ای  و 
هدش لقن  لقوح  نبا  زا  نادلبلا ) میوقت   ) باتک رد  دنادیم . هاپس  زا  قتشم  ار  ناهاپـسا  ای  ناهفـصا  هملک  یناهفـصا  هزمح  هدیمان و  ناراوس 

ناشاک و هب  دعب  ناهفصا  زا  دراد . همرس  ندعم  تسا . اهرهش  نیرتتمعنرپ  بونج و  تهج  زا  تسا  ناتسهوک  رخآ  رد  ناهفـصا  هک  تسا 
. دندوب عمج  اجنآ  يراکیب  تقو  رد  مجع  هاپس  هک  اریز  اهرگشل  ینعم  هب  تسا  ناهاپس )  ) نآ لصا  دنسریم  مق 

نامز رذگ  رد  ناهفصا 

يرایز جیوادرم  هرود  رد  ناهفصا 

يرایز جیوادرم  هرود  رد  ناهفصا 

عبات هک  رایز  رـسپ  زیوادرم )  ) اـی جـیوادرم  يرجه  لاس 319  رد  دوب . یقاب  افلخ  هطلـس  تحت  رد  يرجه  مراـهچ  نرق  يادـتبا  اـت  ناهفـصا 
دز زا  سپ  دـیدرگ و  ير  ياورناـمرف  دوـب  هدـناوخ  لقتـسم  ار  دوـخ  هتـشارفارب و  ناـیغط  مـلع  دـعب  هدوـب و  ناردـنزام  يوـلع  ناـنارمکح 

نسح و یلع و  مان  هب  ریگیهام  هیوب  رسپ  هس  درک و  دوخ  ورملق  همیمض  ار  ناتسربط  دومن  یملید  رادرـس  یکاک  ناکام  اب  هک  ییاهدروخو 
رد داد و  یلع  هب  ار  جرک  تموکح  جیوادرم  دندمآرد . جیوادرم  تمدخ  هب  نامز  نیا  زا  دـندرکیم  تمدـخ  ناکام  رگـشل  رد  هک  دـمحا 

ردتقملایسابع هفیلخ  دیدرگ  وا  ورملق  همیمض  دوب  لابج  تالایا  زا  زین  ناهفـصا  نیاربانب  دومن  حتف  ار  لابج  يرجه  ینعی 319  لاس  نامه 
دیـسر و لتق  هب  هفیلخ  دعب  یمک  یلو  دیامن  هیلخت  ار  ناهفـصا  جیوادرم  هک  تفریذـپ  طرـش  نیا  هب  هدـش  حـتف  یحاون  رب  ار  يو  تموکح 
ار ناهفصا  هکنیا  طرش  هب  ار  جیوادرم  هلابرهاقلایـسابع  هفیلخ  يرجه  لاس 322  رد  تشادهاگن . شیوخ  ورملق  رد  ار  ناهفـصا  جیوادرم 
داد نامرف  ناهفـصا  مکاح  ریگمـشو )  ) شردارب هب  هدومن  تعاطا  ار  هفیلخ  رما  جیوادرم  تشاذگ و  یقاب  شیوخ  راک  رـس  رب  دیوگ  كرت 

دوـخ ورملق  رد  ار  ناهفـصا  رگید  راـب  جـیوادرم  داـتفا و  تفـالخ  زا  هلاـبرهاقلا  ماـیا  نیمه  رد  نکل  دراذـگاو  هـفیلخ  هداتـسرف  هـب  ار  رهش 
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تفالخ ياج  هب  ار  نایناساس  یهاشنهاش  هاگتـسد  هرابود  دـنک و  كاپ  ناـیزات  يـالیتسا  زا  ار  ناریا  تشاد  دـصق  جـیوادرم  تشادـهاگن .
. دنتشادن ناریا  نایاشگروشک  زا  کیچیه  یمالسا  ياههرود  رد  ار ، وا  تبیه  هوکش و  درتسگب . هلجد  رانک  رد  دادغب  يافلخ 

ناهفصا رد  جیوادرم  ییاریذپ  ياهخاک 

درک و حتف  تسا  مان  نیمه  هب  يدور  رانک  رد  نادـمه  لامـش  یگنـسرف  تسیب  رد  هک  ار  رونید )  ) رهـش نادـمه  ریخـست  زا  سپ  جـیوادرم 
هک ار  ییاهخاک  دندیسر  ناهفصا  هب  نوچ  اهنآ  داتسرف . ناهفصا  هب  شیوخ  نایرگشل  زا  یتمـسق  اب  ار  دوخ  هاپـس  نارـس  زا  نت  دنچ  سپس 

فلدوبا و دندرک .. هدامآ  ریمعت و  جیوادرم  ییاریذپ  يارب  دوب  ناهفـصا  نامتخاس  نیرتابیز  هتخاس و  رهـش  نآ  رد  فلدوبا )  ) رـسپ دـمحا 
هک دـندوب  هتخاس  اـبیز  رایـسب  ياهارـس  ناهفـصا  رد  دـندوب و  ناریا  يزکرم  یحاون  رد  دادـغب  راـبرد  فورعم  نارازگراـک  زارحا  شرـسپ 

ریمعت هنوگنیا  هب  ار  اهخاک  نیا  تشاد و  ریمعت  هب  تجاح  دوب  هدنام  كورتم  يدنچ  نوچ  تفریم و  رامش  هب  رهش  ياهنامتخاس  نیرتمهم 
دشاب . هتشاد  رایتخا  رد  ياهناهاش  يارس  ناهفصا  هب  تشگزاب  رد  جیوادرم  ات  دندرک 

نادمه زا  دوخ  نایهاپس  رازه  هاجنپ  ات  لهچ  اب  جیوادرم  دش  مهارف  ابیز  ياهناتسب  اهنآ  درگادرگ  دیـسر و  نایاپ  هب  اهخاک  ریمعت  هک  نیمه 
مهارف هلیسو  زیوادرم  لاس 323  رد  دندش . هدنکارپ  رهش  رد  يو  نایرگشل  تفرگ و  ياج  اهخاک  نآ  رد  دیسر و  ناهفصا  هب  داتفا و  هار  هب 

دنیـشنب و تخت  هب  دادغب  رد  یناساس  ناهاشنهاش  ياج  هب  دوخ  دزادنارب و  ار  يزات  يافلخ  تخت  جات و  دور و  دادغب  يوس  هب  هک  درکیم 
هچ ره  هک  داتسرفیم  روتـسد  یپ  رد  یپ  يو  دنک . زاغآ  تفگـش  رفـس  نیا  هب  نآ  زا  سپ  درذگب و  لاس  نآ  ناتـسمز  هک  دوب  نآ  وا  دصق 

نامز رد  هکیتروص  هب  ار  نآ  دـننک و  ریمعت  نوفـسیت  رد  ار  یناساس  ناهاشنهاش  فورعم  خاـک  ینعی  نئادـم  ناویا  يرـسک و  قاـط  رتدوز 
یلو دنیشنب . تخت  رب  یناساس  ناهاش  دننام  قاط  نآ  ریز  رد  دزادنارب  ار  هفیلخ  دریگب و  ار  دادغب  نوچ  ات  دننادرگرب  تسا  هتشاد  نایناساس 
هلیح هب  ماجنارس  دنتشابنایم . هسیک  مکـش و  وا  لیفط  هب  هتفرگ و  ار  وا  درگ  هک  ینادرمناوجان  هلاب و  یـضارلا  هناگیب  هفیلخ  هکنآ  زا  لفاغ 

رد لاـس 323  نمهب  زور 13  زیوادرم  دـنیبب  مشچ  هب  ار  لاـس  نآ  راـهب  هدرک و  یلمع  ار  دوـخ  دوـصقم  يو  تشاذـگ  دـهاوخن  تناـیخ  و 
. دیسر لتق  هب  دوب  هدش  هداد  بیترت  وا  كرت  نامالغ  نارس و  هلیسو  هب  هک  ياهئطوت  لابند  هب  هبامرگ 

هملاید هرود  رد  ناهفصا 

هملاید هرود  رد  ناهفصا 

نسح داتسرف و  ناهفصا  ریخـست  هب  ار  هلودلانکر  هب  فورعم  نسح  دوخ  ردارب  هلودلادامع  هب  بقلم  هیوب  رـسپ  یلع  جیوادرم  لتق  زا  سپ 
تسد زا  ار  ناهفـصا  يرایز  ریگمـشو  لاس 327  رد  اّما  دـش . ناشاک  مق و  نیوزق و  ير و  نادـمه و  ریخـست  مزاـع  ناهفـصا  حـتف  زا  سپ 

تفرگ و الاب  شتکوشو  تردق  دمآ و  لئان  زین  توملا  هعلق  حتف  هب  سپـس  يرایز  ریما  تخیرگ  رخظـصا  هب  نسح  تفرگ و  هیوبنب  نسح 
دنتفگ كرت  ار  رصنریما  لاس 328  رد  دوب  هدرب  هانپ  یناماس  رصنریما  رابرد  هب  جیوادرم  تایح  رد  هک  یملید  فورعم  رادرـس  ناکام  نوچ 

هداتـسرف ناگرگ  ریخـست  هب  ار  یناغچ  یلعوبا  دوخ  فورعم  رادرـس  رـصنریما  دوب و  هدش  ناگرگ  رومأم  هدـمآرد و  ریگمـشو  رما  تحت  و 
هیوب و رـسپ  نسح  دنتـسرفب  ناـکام  کـمک  هب  یلعوبا  اـب  گـنج  يارب  ار  دوخ  نایهاپـس  هدـمع  تمـسق  دوب  هدـش  روبجم  ریگمـشو  ودوب 

ریگتـسد ار  ریگمـشو  یهاپـس  نارـس  زا  یعمج  دـندروآ و  دوـخ  راـیتخا  رد  ار  ناهفـصا  اددـجم  هدرک  هدافتــسا  تـصرف  زا  یلع  شردارب 
رد رمق  هکیزور  دناهتفگ  دیشوک  نآ  هعسوت  طسب و  رد  هلودلانکر  نسح  دیدرگ و  هیوبلآ  ورملق  دعب  هب  نامز  نیا  زا  ناهفـصا  دندومن ..

دننک . زاغآ  رهش  ود  هب  ار  یئوراب  نامتخاس  داد  روتسد  هلودلانکر  دوب  سوق  جرب 
ات یچقوط  هزاورد  نوریب  رد  نآ  فارطا  قدـنخ  روبرف و  يوراـب  زا  يراـثآ  لـبق  لاـس  دـنچ  اـت  تسا . هدوب  ماـگ  رازه  راـب و 21  نیا  رود 
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دش و ضیرم  دوب  هدیسر  داتفه  هب  کیدزن  شرمع  هک  هلودلانکر  لاس 365  رخاوا  رد  تسا .. هدوب  یقاب  هزاورد  نییاپ  هرابیوج و  هزاورد 
دهعیلو و هب  ار  هلودلادضع  ورسخ  هانپ  عاجشوبا  دندوب  هدمآ  عمج  ملید  یهاپس  نارـس  وا و  رـسپ  هس  هک  یگرزب  تفایـض  رد  ناهفـصا  رد 
هلودـلارخف و یلعنسحلاوبا  دوخ  رگید  رـسپ  هب  ار  اـهنآ  رواـجم  یحاوـن  نیوزق و  ير و  نادـمه و  دوـمن و  یفرعم  شیوـخ  کـلم  ثراو 

تعاـطا زا  هک  دومن  هیـصوت  دوخ  موـس  مود و  نادـنزرف  هب  تشاذـگاو و  هلودـلادیؤم )  ) هیوـب روـصنموبا  دوـخ  مّوـس  رـسپ  هب  ار  ناهفـصا 
دابعنبلیعامسا بحاص  نتفای  هار  اب  تشذگرد .. مرحم 366  رد  اجنآ  رد  تشگرب و  ير  هب  ناهفصا  زا  سپس  دنوشن . جراخ  هلودلارصنع 

نایشنم و زا  هک  دابعنببحاص  دش . یعیسو  رهـش  ناهفـصا  یملید  ریما  ود  نیا  ترازو  هلودلارخف و  هلودلادیؤم و  تموکح  هاگتـسد  رد 
رد هدوب و  قوش  لاذب و  ارعـش و  هب  تبـسن  هدنـشخب و  تسودلضف و  میرک و  يدرم  ( 385-326  ) تسا یبرع  نابز  فورعم  رایـسب  ياغلب 
یم باتک  هتفگ و  یم  رعـش  وا  مان  هب  هتـسیزیم و  یبدا  رعـش و  ثحب و  ملع و  لـها  زا  يریثک  عمج  وا  درگ  رد  تقو  همه  ناهفـصا  ير و 

. دنا هتشون 

" يوکاک نانارمکح  هرود   " هملاید هرود  رخاوا  رد  ناهفصا 

نوتاخ هدیـس  شاهجوز  دندوب  هدیـسر  دـشر  دـح  هب  وا  نارـسپ  نوچ  تفای و  تافو  زین  هلودـلارخف  دابع  نببحاص  توف  زا  دـعب  لاس  ود 
تراما دزمان  هلودلادجم  بقل  اب  ار  متـسر  بلاطوبا  دوخ  هلاس  راهچ  رـسپ  وا  دش و  تکلمم  روما  يدـصتم  نابزرمنبمتـسر  دبهپـسا  رتخد 

درپس . هلودلاسمش  رهاطوبا  دوخ  رگید  رسپ  هب  مه  ار  هاشنامرک  نادمه و  درک و  رهوش  ینیشناج  ير و 
. تشاذگاو دیدرگ  بقلم  هلودـلاءالع "  " بقل هب  تشاد  مان  رایزنمـشد  نبدـمحم  رفعجوبا  هک  دوخ  لاخ  رـسپ  هب  ار  ناهفـصا  تموکح  و 

هتخاس دوب  ماگ  رازه  هدزناپ  زا  شیب  نآ  لوط  هک  ار  رهش  راصح  هیوکاک  هلودلا  ءالع  دنداد ، تعسو  ار  ناهفصا  رهـش  يوکاک  نانارمکح 
يارس کشوک و  رازه  رهش  یلخاد  تنیز  رخافم و  هلمج  زا  دوب و  روتسم  غرفم  زا  هک  تشاد  گرزب  هزاورد  هدزاود  عقوم  نیا  رد  رهـش  و 
هلحم رد  هدـشیم و  حـبذ  واـگ  سأر  دـص  دنفــسوگ و  رازه  ود  زور  ره  هتــشاد . بوـخ  دـجاسم  یلاـع و  ياهارــسناوراکو  تـسا  هدوـب 

تالحم زا  دابآدیب  هلحم  هب  هک  تسا  فورعم  وراب " تشپ   " مان هب  ناهفـصا  زورما  تالحم  زا  یکی  تسا . هدوب  دجـسم  هاجنپ  نآاورک " "

. دـشابیم هلودـلاءالع  يوراب  جراـخ  دـح  تمـسق  نیا  دوشیم  مولعم  نآ  مسا  زا  هکناـنچ  دراد و  لاـصتا  ناهفـصا  تیعمج  رپ  یمیدـق و 
: زا دندوب  ترابع  تسا  هدروآ  ناهفصا  نساحم  رد  یخورفام "  " هک یبیترت  هب  دناهدشیم  عقاو  وراب  نیا  زا  جراخ  رد  هک  يرگید  تالحم 

ریهـش فوسلیف  انیـس  یلعوبا  سیئرلا  خیـش  دابآدـیو . - نابنل - ناهکـشا - نآاورک - زیزعلادـبعغاب - ناسرف - ناـچرخ - نالبنـس - نآارب - نآیک
انیسنبا سردم  هبق  هدرکیم ، مه  سیردت  ترازو  لغش  هب  لاغتشا  نمض  رد  تسا و  هتـشاد  هدهع  هب  ار  هلودلاءالع  ترازو  يدنچ  یناریا 

. دنناوخ یم  انیسیلع "  " مان هب  ار  نآ  دودح  نآ  مدرم  تسا و  یقاب  زونه  زورما " تشد  رد   " تشدلاباب رد 

نایونزغ دهع  رد  ناهفصا 

رظتنم هک  دومحم  دش و  لسوتم  يونزغ  دومحم  ناطلس  هب  دوبن  نمیا  شیوخ  نایرگشل  رّش  زا  هک  یملید  هلودلادجم  يرجه  لاس 420  رد 
لاس رخالاعیبر  رد  زین  وا  دوخ  سپـس  دـیامن  ریگتـسد  ار  هلودـلادجم  هک  داد  روتـسد  داتـسرف و  ير  هب  ار  بجاح  یلع  دوب . یتصرف  نینچ 

تموکح تفرگ . دوخ  فرـصت  ار  هلودـلادجم  تارهاوج  رانید  رازه  دـصناپ  دـقن و  هجو  راـنید  نویلیم  کـی  بیرق  دیـسر و  ير  هب   420
، داد رظن  مه  وا  کلامم  هب  هتفای و  تسد  نیوزق  ير و  هب  دومحم  هک  دـید  نوچ  وا  دوب و  هیوکاک  هلودـلاءالع  اـب  خـیرات  نیا  رد  ناهفـصا 
رد ناـنچمه  هلودـلاءالع  دـشن و  وا  ضرتـعم  مه  دومحم  دـناوخ . هبطخ  يوـنزغ  دوـمحم  ناطلـس  ماـن  هب  ناهفـصا  رد  دوـمن و  یتسدـشیپ 

نوریب هلودـلاأالع  تسد  زا  ار  اجنآ  درب و  هلمح  ناهفـصا  هب  دوعـسم  شرـسپ  دومحم  تعجارم  زا  سپ  دـنام . یقاب  دوخ  تیالو  تموکح 
ار وا  دندیروش و  دوعسم  هتشامگرب  ناهفصا  مدرم  اّما  تشگرب ، ير  هب  تشامگ و  ناهفـصا  تموکح  هب  ار  یـسک  دوخ  بناج  زا  دروآ و 
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تشک و ار  مدرم  زا  رفن  رازه  هاجنپ  هب  بیرق  دز و  تسد  ناهفـصا  مدرم  راتـشک  هب  دمآ و  ناهفـصا  هب  ير  زا  رگید  راب  دوعـسم  دنتـشک و 
نآ تارامع  زا  يرایسب  هدش و  تراغ  ناهفصا  هلمح  نیا  رد  دش . يراوتم  يرارف و  هلودلاءالع  دروآرد و  دوخ  رما  تحت  ار  رهـش  اددجم 

. تسا هدیدرگ  بارخ  زین 

یقوجلس ناهاشداپ  نارود  رد  ناهفصا 

دـشن و اـجنآ  ندوشگ  هب  رداـق  اـْما  تفرگ  هرـصاحم  رد  ار  رهـش  ناهفـصا  ریخـست  مزع  هب  یقوجلـس  تلود  سـسؤم  لرغط  لاـس 438  رد 
حتف رـس  زا  دـناوخب و  هبطخ  لرغط  تبقاع  درک  يرادـیاپ  تخـس  یقوجلـس  ناطلـس  لباقم  رد  هلودـلاءالع  هرینب  هیوکاک  زرمارف  روصنموبا 

تشذگ . ناهفصا 
تخادنا دیدش  تمحز  رد  ار  مدرم  دومن و  روصحم  ار  رهش  لامت  لاسک  درک و  هرصاحم  ار  ناهفصا  لاس 442  مرحم  رد  رگید  راب  لرغط 

زا ار  زرمارف  روصنموبا  تخادـنارب و  رهـش  نیا  زا  ار  هیوکاک  هملاید  تلود  هدـمآ  لیان  ناهفـصا  ریخـست  هب  مرحم " لاس 443"  رد  تبقاع 
مجنپ نرق  رد  ناریا  فورعم  درگناهج و  رعاـش و  يرجه )  481-394  ) ینایدابق ورسخرصان  داتـسرف . وقربا  دزی و  تموکح  هب  دوخ  بناج 

زا رتنادابآ  رتعماج و  رتوکین و  يرهـش  نایوگیـسراپ  نیمز  يهمه  رد  نم  دیوگیم : تسا  هدـید  ار  ناهفـصا  مایا  نیا  نراقم  هک  يرجه 
ير رد  یگلاس  نس 70  رد  درک و  تنطلس  لاس  بیرق 26  ناضمر 455  ات  لاوش 429  زا  یقوجلس  تلود  سسؤم  لرغط  مدیدن  ناهفـصا 

... دوب وا  ریزو  هاشداپ و  هجّوت  دروم  کلملاماظن  هجاوخ  ترازو  ودومن  تافو 

هاشکلم هرود  رد  ناهفصا 

. تسا هدیسر  دوخ  تمظع  تعسو و  ياهتنم  هب  وا  دهع  رد  نایقوجلس  تلود  داتسا و  یقوجلـس  نیطالـس  نیرتگرزب  تهج  ره  هب  هاکـشلم 
یقرش و مور  روتارپما  دنناوخیم و  هبطخ  وا  مان  هب  نمی  ءاروام  ات  قاچبق  تشد  مزراوخ و  هچایرد  لامـش  زا  هنارتیدم و  ات  نیچ  دح  زا  هچ 
زا یکی  اـیند و  دـالب  نیرتـمهم  زا  کـلملاماظن  هجاوخ  وا و  دـهعرد  ناهفـصا  دـندادیم و  هزیج  جارخ و  وا  هب  ناتـسجرگ  يوـسیع  يارما 

اهنآ زا  يدادعت  زونه  هک  دنتخادرپ  گرزب  ياههینبا  نتخاس  هب  یقوجلـس  رگید  نایعا  لامع و  ریزو و  هاشداپ و  نیا  هدوب و  اهنآ  نیرتدابآ 
اهکـشوک و زا  رایـسب  ياهترامع  دومن و  باختنا  شیوخ  یتختیاپ  هب  ار  ناهفـصا  " امـسر نالـسرابلا  دوخ  ردپ  زا  دعب  هاشکلم  تساجرب .
 " اهغاب نیا  نیرتّمهم  هوک ، زد  رهـش و  هعلق  رکب ، غاب  هایـس ، دمحا  غاب  ناسالف و  غاب  ناراک ، غاب  دننام : دـمآ . دوجو  هب  وا  روتـسد  هب  اهغاب 

رارق تارامع  اههعلق و  اهنآ  نیب  رهش و  نادیم  فرط  هب  يرگید  دورهدنیاز و  رب  فرـشم  یکی  هتـشاد  رـصق  ود  هک  تسا  هدوب  ناراک " غاب 
تسا . هتشاد 

هرود ترهـش  زین  يرجه  متـشه  نرق  ات  ناراک  غاب  تسا . یقوجلـس  هاشکلم  هرود  ناراک  غاب  زا  یتمـسق  زورما  يوجاوخ  هلحم  دـنیوگیم 
رد ياهدیصق  ناهفصا " تسا  ناهفصا  یلعا  سودرف  هخسن   " رد يوره  نیدلارطس  داتسا  هلیـسو  هب   724 لاس رد  اریز  تسا . هدوب  یقوجلس 
بآ ناتسوب  غاب و  تسا و  بآ  همه  یـشاب  اجک  ره  مرک  ناسحا و  تسا و  فطل  همه  یتیب  ار  هک  ره  دنک : یم  دای  نینچ  ناهفـصا  فصو 
دور دص  هچرگ  " دنک : یم  دای  نینچ  ناهفـصا  زا  ظفاح  " و  نارک رب  نارک  غاب  دراد  هک  وا  دورهدنز  مرا  ناتـسب  شیپ  ییوگ  تسا  ناویح 

تسا و کلملاماظن  هجاوخ  دـبنگ  یکی  یقوجلـس  هاشکلم  هرود  راثآ  نیرتمّهم  زا  داب  دای  ناراک  غاـب  دورهدـنز و  مادـم  ممـشچ  رد  تسا 
رد کلملا  جات  ناهفـصا و  بونج  فرط  رد  کلملاماظن  هجاوخ  دبنگ  دشابیم  ناهفـصا  عماج  دجـسم  رد  هک  کلملاجات  دـبنگ  يرگید 
اب هقجالـس  هرود  زا  ناریا  یخیرات  يانب  نیرتمّهم  الک " و  تسا . هدـش  انب  اه  هدکـشتآ  نامتخاس  هویـش  هب  دـبنگ  ود  ره  هک  دجـسم  لامش 

خیرات نرق  هدراهچ  ینیئزت  يرامعم و  فلتخم  ياهکبـس  زا  ياهعومجم  رـضاح ، رـصع  ات  هقجالـس  زا  دعب  ياههسلـس  تاقاحلا  تافاضا و 
نیا ياـههبیتک  حاولا و  رد  ار  ییاـنب  ناوارف  طوطخ  قیلعتـسن و  ثلث ، طـخ  عاونا  یفوک  فلتخم  طوطخ  تـالوحت   " تسا یناریا  یمالـسا 
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تـسا هدوب  عماج  دجـسم  هب  کیدزن  تشدرد و  هلحم  رد  هسردم  نیا  هک  کلملاماظن  هجاوخ  هسردم  و  دومن " . هعلاطم  ناوت  یم  دجـسم 
. درادن دوجو  هزورما  یلو 

ناهفصا رد  نایدا 

نایدا

ياهنید نادقتعم  ياهترجاهم  رد  هدمآیم و  رامـش  هب  فلتخم  ياهنید  بهاذـم و  نوگانوگ و  ياهتیلم  یگدـنز  لحم  هراومه  ناهفـصا 
ذاختا اب  یـشنماخه  هاشنهاش  شوروک  لبق  لاس  دـصناپ  رازه و  ود  زا  شیب  تسا . هدوب  ریذـپرجاهم  گرزب  ياهرهـش  وزج  زین  نوگاـنوگ 

هدش ریسا  رصن ) دکوبن   ) رصنلاتخب تسد  هب  هک  ار  نایدوهی  اهنآ ، نوگانوگ  ياهرواب  فلتخم و  ياهتلم  ربارب  رد  ارادم  تسایـس  شور و 
هدش و ناریا  دراو  ياهدع  هتشگزاب و  دوخ  نیمزرـس  هب  نانآ  زا  یـشخب  هک  داد  ییاهر  دندوب  هدش  هداد  ناکـسا  رابجا  هب  نیرهنلانیب  رد  و 
هب نیدـقتعم  زین  ناهفـصا  رد  نایناریا ، يوس  زا  نید  نآ  لوبق  ناریا و  هب  مالـسا  دورو  اب  اهدـعب  دـندیزگ . تماـقا  ناهفـصا  رد  اـهنآ  رتشیب 

دنتسیزیم . مه  رانک  رد  تشترز ، نید  ناوریپ  تیدوهی و  تیحیسم ، مالسا ،
ددعتم فلتخم و  یبهذم  ياههقرف  یگدـنز  لحم  مه  زاب  ناهفـصا  مالـسا ، رد  فلتخم  یبهذـم  ياههقرف  ندـمآدیدپ  اب  دـعب ، ياهنرق  رد 
یسوم حیسم و  ناوریپ  زین  ییاهشخب  رد  نایعیش و  تمسق  کی  رد  نایفنح ، رگید  ياهشوگ  رد  نایعفاش ، نآ  زا  ياهشوگ  رد  دوب . یمالسا 

رد یلحم  هب  ناتـسنمرا  يافلج  زا  ار  یحیـسم  ناینمرا  لوا ، سابع  هاش  هک  یماگنه  زین  نایوفـص  دـهع  رد  دـندرکیم . یگدـنز  تشترز  و 
نیا اریز  دـنتفرگ . ياـج  یلبق  ناـیدا  ماوقا و  راـنک  رد  دوخ  هژیو  یبهذـم  ياـههقرف  نید و  اـب  يدـیدج  موق  داد ، چوـک  ناهفـصا  یکیدزن 
هدوب ینید  یبهذم و  هدیقع  اههد  هاگتـسیز  هراومه  ناهفـصا  بیترت  نیدب  دندوب . حیـسم  نید  زا  یفلتخم  ياههقرف  وریپ  زین  هزات  نارجاهم 

. دنوشیم هدرمشرب  دنتسه ، یقاب  زونه  هدوب و  رهش  نیا  رد  هک  یگرزب  ياهنید  اهنت  اجنیا  رد  اما  تسا .

مالسا نید 

مالساو ناهفصا  مدرم  نید 

رد دزادرپیم و  تفلاخم  هب  هدرک و  رفـس  ناریا  رانک  هشوگ و  رد  دنواهن  تسکـش  زا  سپ  درگدزی  دـش  هّجوتم  نیملـسم  مود  هفیلخ  رمع ،
اب ات  داد  نامرف  نابتع  نب  هللادبع  هب  رمع  تسا . هدش  ناهفـصا  دراو  روظنم  نیمه  هب  دنک و  مهارف  ار  يددجم  گنج  تامّدقم  تسا  ددـص 
ار وا  برع  هک  ناپـسوذاپ  ناـمرف  تحت  هک  دوـب  یمیظع  يورین  ياراد  ناهفـصا  عـقوم  نیا  رد  دـیامن . تکرح  ناهفـصا  فرط  هب  ینوـشق 

یهاپـس وا  دوـب . هیوداـجزارب » رهـش   » ماـن هـب  هدروخلاـس  يدرم  زین  ناهفـصا  عفادـم  ياوـق  هدـنامرف  دـشیم . هرادا  دـیمانیم ، نافـسوذاف » »
تخادرپ و نت  هب  نت  گنج  هب  دوب  زرابم  عاجش و  يدرم  هک  نابتع  هللادبع  اب  یناوتان  يریپ و  مغر  هب  دش و  دربن  هدامآ  دومن و  يروآعمج 

دنتفرگ . شیپ  رارف  هار  وا  هاپس  هک  دش  هتشک 
. دش هدیمان  خیشلا » قاتسر   » گنج نیا  لحم  تبـسانم  نیمه  هب  دندناوخیم ، خیـش  ار  وا  بارعا  دوب  هدروخلاس  زاُرب » رهـش   » هکنیا تلع  هب 
. دمآرد نمشد  هرـصاحم  هب  هدوب ، دابآ  ّتیعمجرپ و  زکارم  زا  زور  نآ  تسا و  ینونک  ناهفـصا  قرـشم  رد  هک  یج  تسکـش ، نیا  زا  سپ 

یسک وت  نم و  هاپـس  زا  هک  تسا  نآ  رتهب  هک  داتـسرف  ماغیپ  هللادبع  هب  دش و  جراخ  رهـش  زا  تشاد ، ار  هاش  مکح  هک  ناهفـصا  نافـسوذاپ 
مناد و نم  تقو  نآ  متـشک  ار  وت  نم  رگا  دـش و  دـهاوخ  وت  میلـست  هاپـس  نیا  یتشک  ارم  رگا  نک . هزرابم  نم  اـب  ًاصخـش  وت  دوشن . هتـشک 
زا هللادبع  ناهفـصا ، ناپـسوذاف  لوا  هلمح  هزرابم و  ماگنه  رد  درک . لوبق  ار  طرـش  نیا  دمآیم ، رامـش  هب  زرابم  يدرم  هک  هللادبع  بارعا .

مدومزآ ار  وت  يریلد  نم  تفگ  وا  هب  مه  ناپسوذاف  دش . راوس  دیرپ و  بسا  رب  زاب  یکالاچ  لامک  رد  تعرس و  اب  یلو  داتفا  نیمز  هب  بسا 
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هنوگ نیدب  میتسه . حلص  هدامآ  ام  مراد ، غیرد  وت  نتـشک  زا  یلو  مربب ، ورف  وت  بلق  هب  ار  هزین  متـسناوتیم  هنرگو  مشکب  ار  وت  متـساوخن  و 
. تفای هار  ناهفصا  هب  مالسا  نید  بیترت  نیدب  دش و  ناهفصا  دراو  یلادج  گنج و  عنام و  چیه  نودب  برع  هاپس 

ناریا رد  هعیش 

هدنسیون

یتجح رقابدمحم  دیس  مجرتم : رّفظم  نیسحدمحم  هدنسیون :

همدقم

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هب هک  دوـب  هدیـسرن  ناـیاپ  هب  ناریا  حـتف  زوـنه  دـندش و  مالـسا  دراو  یپ  رد  یپ  نآ ، مدرم  دـندرک  حـتف  نیملـسم  ار  ناریا  هـک  نآ  زا  سپ 

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تفالخ  مایا  ات  یتح  هکلب  نآ ، مدرم  ِندروآ  مالسا  زاغآ  رد  ناریا  دمآ . رد  یمالـسا  راطقا  زا  یکی  تروص 
يارب ار  ترضح  نآ  هناگ  هس  ياه  گنج  رد  اه  یناریا  تکرش  هک  هدرکن  دای  ار  یبلطم  خیرات  اریز  دوب ؛ هدناسرن  مه  هب  ییانـشآ  عیـشت  اب 

هک تسین  نآ  يایوگ  خـیرات  هک  نانچ  دوب ؛ هدـیبلط  دوخ  يرای  هب  ار  ناریا  رد  دوخ  نارازگراک  ترـضح  نآ  هک  نیا  اب  دزاس ، وگزاـب  اـم 
هک مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تفالخ  تضهن و  مایا  رد  دنشاب . هدرک  راهظا  ار  وا  يالو  ّبح و  مالـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  نامز  رد  اه  یناریا 

کی چیه  كرت ، مالغ  زج  هک  تسا  هدماین  خیرات  رد  هکلب  مینیب ؛ یم  لاونم  نیمه  هب  عیـشت  اب  هطبار  رد  ار  ناریا  عاضوا  دوب  هاتوک  شتدم 
هدوب و هارمه  ترضح  نآ  اب  تمدخ  يارب  ًافرص  كرت  مالغ  نیا  تسا . هدوب  هارمه  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  اروشاع  زور  رد  نایناریا  زا 

. دنتشاد روضح  هدنکارپ  روط  هب  قارع  زاجح و  رد  نامز  نآ  رد  اه  یناریا  هک  نیا  اب  تفاین ، روضح  البرک  رد  وا  يرای  ترصن و  يارب 

ناریا رد  عّیشت  زاغآ 

هک توافت  نیا  اب  تفای  یم  هار  اجنادب  نآ  رانک  رد  عیشت  دش  یم  دراو  مالسا  هک  اج  ره  دوب و  ماگمه  مالـسا  اب  هناش  هب  هناش  عیـشت  يرآ ،
. تسا هدوب  نینچ  راک  ادـتبا ، رد  ناریا  رد  هک  نانچ  تفرگ ؛ یم  ماجنا  يدـنُک  هب  اه  نیمزرـس  زا  يا  هراپ  رد  عیـشت  تکرح  ریـس و  یهاـگ 
ود نیا  درک . روهظ  هیما  ینب  تموکح  اب  نامزمه  و  مالسلا ) امهیلع   ) قداص ماما  رقاب و  ماما  مایا  رد  يرجه  لوا  نرق  زا  دعب  ناریا  رد  عیشت 
نآ يوس  هب  ار  دوخ  یلام  قوقح  و  دنتشاذگ ، یم  نایم  رد  ترضح  نآ  اب  ار  یلئاسم  هبتاکم  قیرط  زا  هک  دنتـشاد  ناریا  رد  ینایعیـش  ماما ،
رد ار  دوخ  عولط  عیشت  ینعی  درک ؛ وجتسج  ناسارخ  رد  دیاب  ار  ناریا  رد  عیـشت  روهظ  زکرم  نیتسخن  دنداتـسرف . یم  ای  دندرب و  یم  ناماما 

دالب رب  سابع  ینب  هک  نآ  زا  سپ  و  دنور ، یم  رامش  هب  یسابع  تموکح  خاک  يانب  ریز  گنـس  اه  یناسارخ  دومن . زاغآ  ناسارخ  زا  ناریا 
تیبلا لها  یلع و  یتسود  زا  ترابع  ًافرـص  شروهظ  زاغآ  رد  عیـشت  اریز  دنا ؛ هدوب  اه  نآ  وریپ  ناسارخ  مدرم  رثکا  دنتفای  طلـست  یمالـسا 

قرف و نیا  و  دندید ، یمن  یـسابع  يولع و  نایم  یقرف  و  دنتـسه ، مشاه  ینب  طقف  تیبلا  لها  دنتـشاد  داقتعا  تسا و  هدوب  مالـسلا ) مهیلع  )
هزیکاپ كاپ و  ار  نانآ  و  هدرتس ، اه  نآ  زا  ار  اه  يدـیلپ  دـنوادخ  هک   » تیب لها  زا  دوصقم  هک  دـندیمهف  مدرم  دـش و  رهاظ  یتقو  تواـفت 

رب دـنیوج و  کسمت  اـه  نآ  هب  هک  داد  روتـسد   ) هلآو هیلع  هللا  یّلـص   ) مرکا ربماـیپ  و  دـنور ، یم  رامـش  هب  نیلقث  زا  یکی  و  تسا » هتخاـس 
زا يا  هدع  تریصب و  لها  زج  نآ  زا  لبق  اما  دوب ؛ هتـشذگ  سابع  ینب  تموکح  زا  یتدم  دنتـسه ، یناسک  هچ  دنیآ  رد  نانآ  تاجن  یتشک 

قرف اجنیا  رد  يرآ ! دنتـسه . یناسک  هچ  زا  ترابع  تیب » لها   » و تسیچ ؟  ) مالـسلا مهیلع  تیب ) لـها  يـالو  دنتـسناد  یمن  هعیـش  ّصاوخ 
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نآ نایلاو  هیما و  ینب  زا  هک  نآ  زا  سپ  اه  یناریا  همه  تشاد . دوجو  مشاـه  ینب  ناوریپ  هیما و  ینب  ناوریپ  ینعی  هقرف ؛ ود  ناـیم  يراکـشآ 
تاین و نانچ  ندرب  نایم  زا  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  هک  دندرک  هدهاشم  ار  يا  هدیهوکن  ياهراتفر  هویـش و  ءوس و  تاّین  اه 
زا اه  یناریا  همه  يرآ ! دیدرگ  ثوعبم  يرشب  عماوج  رکیپ  زا  نآ  ياه  هشیر  نتخاس  دوبان  ندیشک و  نوریب  ملاع و  رـسارس  زا  ءوس  لامعا 

. دـنراد هتـشاد و  دوخ  لد  رد  ار  یتـبحم  ـالِو و  مشاـه  ینب  هب  تبـسن  و  دـندرک ، یم  هنیک  ساـسحا  هیما  ینب  هب  تبـسن  دوخ ، رد  سپ ، نآ 
کی يو  هک  تفرگ  یم  هشیر  اجنآ  زا  هکلب  تسا ؛ يولع  ینیسح  ًافرـص  هک  دوبن  نآ  يارب  طقف  دیز  نب  ییحی  يربهر  اب  اه  یناریا  تضهن 

روظنم هب  دیز  نب  ییحی  اب  دندوب و  رادروخرب  یفاک  شنیب  زا  یلیلق  هدع  طقف  تسا . هدش  يورایور  يوما  نادناخ  اب  هک  تسا  یمشاه  درف 
يراگزور نانچ  رد  ناریا  مدرم  هدوت  اریز  دـندرک ؛ یم  یهارمه  اه  نآ  هب  تبـسن  یفاک  تخانـش  ابو  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  زا  تیامح 

روهظ ناریا ، هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ندمآ  زا  سپ  زج  دوخ  ّصاخ  موهفم  اب  عیشت  دنتخانـش . یمن  تسرد  ار   ) مالـسلا مهیلع  تیبلا ) لها 
ناکما نیاربانب  دروآ ؛ یمن  لمع  هب  تعنامم  ترـضح  نآ  اب  اه  نآ  عمجت  مالـسلا و  هیلع  اضر  ماما  دزن  نایعیـش  روضح  زا  نومأـم  درکن و 

ناگدننک هرظانم  ندش  جلف  موکحم و  و  نومأم ، روتسد  هب  فلتخم  نونف  رد  يو  اب  املع  هرظانمو  وا ، اب  مدرم  عمجتو  ماما  نآ  هب  یـسرتسد 
يارب ترـضح  نآ  رتشیب  تیحالـص  رت و  نوزف  یگتـسیاش  هب  ار  تریـصب  لها  ياهرظن  ترـضح  نآ  لئاضف  هدـهاشم  تاـمارک و  روهظ  و 

ملع همـشچرس  وا  دادـجا  ابآ و  ترـضح و  نآ  هک  تخاس  یم  تقیقح  نیا  هجوتم  ار  اه  نآ  ناهذا  و  دومن ، یم  بلج  تفالخ  ماقم  زارحا 
نیا دـش و  هتـشارفَارب  مق  رد  عیـشت  لعـشم  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ماـیا  رد  دنـشاب . یم  قح  هب  ناـماما  یحو و  ناروجنگ  يوـبن و 
اضر ماما  تماقا  دندرب . یم  رـس  هب  یقثوم  ِتاُور  املع و  زا  یناگتـسجرب  ناگرزب و  نآ  رد  هک  دوب  هدید  دوخ  هب  ار  یمهم  هرود  نیمزرس ،

هک دیـسر  روهظ  هب  ترـضح  نآ  زا  یتامارک  لئاضف و  تدـم  نیا  یهاـتوک  مغریلع  درکن و  زواـجت  لاـس  ود  زا  ناـسارخ  رد  مالـسلا  هیلع 
هیلع اضرلا  یـسوم  نب  یلع  نسحلاوبا  لئاضف  هرابرد  مدرم  داقتعا  تخانـش و  رب  نومأم  یتقو  دـیدرگ . روراب  مدرم  رد  وا  تماما  هب  داـقتعا 

ترضح نآ  نوماریپ  مدرم  دنیبب  ددرگ و  هجاوم  يا  هدش  ماجنا  لمع  اب  هرابکی  دیاشگب و  هرهچ  تقیقح  نیا  دیـسرت  تشگ  فقاو  مالـسلا 
ینعی دوخ ؛ فده  هب  ماجنارـس  و  دزاس ؛ مومـسم  گنرین  هلیح و  اب  ار  ماما  نآ  دمآرب  ددـصرد  اذـل  دـنیامن ؛ مالعا  ار  وا  تماما  هتفرگ و  ار 

تفای . تسد  ترضح  نآ  نتشادرب  نایم  زا  نتشک و 
، ییورایور رد  هیاـپ  هچ  اـت  ساـبع  ینب  هک  میناد  یم  نکل  درک ؛ زاـغآ  ار  دوخ  جاور  راـشتنا و  تکرح و  عیـشت  هک  دوب  اـه  هرود  نیمه  زا 

نانچ اب  سابع  ینب  مسر  هار و  هریـس و  دـندوب . هدرک  باـختنا  عضوم  اـه  نآ  نایعیـش  مالـسلا و  هیلع  یلع  نادـنزرف  اـب  گـنج  يریگرد و 
ییاه ییاورنامرف  اه و  تموکح  دش . یم  هداهن  عیشت  هار  رـس  رد  هک  دوب  ینیرفآ  دروکر  هدننازغل و  یعنام  تروص  هب  ًانایحا  يریگ  عضوم 

درک داینب  ار  عیشت  راوتسا  ساسا  ناریا  و  داد ، رارق  وا  يوزاب  رد  وزاب  هتفرگرب و  ار  عیشت  تسد  هک  دمآ  دیدپ  ناریا  نیمزرس  رد  نایعیش  زا 
ییاورنامرف تراما و  لاثما : زا  دـنترابع  دـندمآ  دـیدپ  ناریا  رد  هک  اه  ییاورنامرف  اـه و  تموکح  نیا  تخاـس . اـپ  رـس  رب  ار  نآ  ناـکرا  و 

. نارگید اه و  لوغم  تموکح  هیوب ، لآ  تنطلس  نایولع ، تلود  نایرهاط ،

تاره رد  نایرهاط  ییاورنامرف 

یعازخ نیـسح  نب  رهاط  تسا ) بوسنم  ودب  روکذم  نادـناخ  هک  نآ  و   ) نادـناخ نیا  هلـسلسرس  ییاورنامرف و  نیا  راذـگ  هیاپ  سـسؤم و 
درک اطعا  رهاط  هب  یتقو  ار  تمـس  نیا  و  درامگ . ق  لاس 205 ه . هب  ناسارخ  ینعی  نآ ، گرزب  دالب  تاره و  هب  ار  يو  نومأم  هک  دـشابیم 

تختیاپ هب  وا  تفای و  رارقتـسا  یمالـسا  ياه  نیمزرـس  رب  نومأم  تموکح  دـیدرگ و  قفوم  نیما ، شردارب  نتـشک  دادـغب و  حـتف  هب  وا  هک 
ود  ) هللادبع هحلط ، زا : دنترابع  اه  نآ  و  دندوب ، تاره  تموکح  راد  هدهع  يا  هدع  نایرهاط  زا  تشگزاب . دادغب  ینعی  سابع ؛ ینب  تفالخ 

فعـض هب  ور  نایرهاط  ییاورنامرف  هک  دوب  رهاط  نب  دـمحم  تموکح  مایا  رد  رهاط . نب  دـمحم  رهاط و  نب  هللادـبع  نب  رهاط  رهاط ،) رـسپ 
وا يریگتـسد  اـب  درک و  ریگتـسد  ار  شا  هداوناـخ  وا و  تفاـی و  ـالیتسا  يو  رب  دوب  هدرک  زاـغآ  دربـن  وا  اـب  هک  راّفـص  ثیل  بوقعی  داـهن و 
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لیبق زا  تشاد  رارق  نایرهاط  زا  يا  هدـع  تموکح  تحت  تاره  یحاون  زا  يا  هراپ  دیـسر . نایاپ  هب  ق  لاس 259 ه . رد  نایرهاط  تموکح 
هک يدربن  گـنج و  هب  عجار  ق  لاس 250ه . ثداوح  رد  ریثا  نبا  اه . نآ  زج  هللادـبع و  نب  نامیلـس  رهاط ، نب  هللادـبع  نب  رهاط  نب  هللادـبع 
رد گنج  اه  نآ  نایم  یتقو  : » دسیون یم  داد  يور  يرهاط  هللادـبع  نب  نامیلـس  نایم  درک و  روهظ  ملید  رد  هک  يولع  دـیز  نب  نسح  نایم 

دوخ و دینـش  ار  ربخ  نیا  نامیلـس  یتقو  دـندمآ ؛ رد  نآ  رب  دـنداهن و  يور  يراـس ، يوس  هب  دـیز  نب  نسح  ناهدـنامرف  زا  یـضعب  تفرگ 
دـیز و نب  نسح  و  دـنداهن ، ياج  هب  يراـس  رد  ار  دوخ  لاوما  هنبوراـب و  نادـنزرف و  هداوناـخ و  دنتـشاذگ و  تمیزه  هب  يور  شناـهارمه 

تمیزه نیا  تبغر  لیم و  اب  هدارا و  رایتخا و  اب  نامیلس  دسیون : یم  هک  اجنآ  ات  دنتفای .» تسد  هریغ  هنبوراب و  لاوما و  نیا  همه  رب  شنارای 
يراددوخ وا  اب  گنج  زا  يرهاط  نامیلـس  دمآ  ناتـسربط  هب  دیز  نب  نسح  یتقو  دـنا . هدوب  یعیـش  یگمه  نایرهاط  اریز  تشگ ؛ اریذـپ  ار 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  نامیلس  اذل  و  دشاب ؛ یم  عیشت  رد  راوتسا  ینایعیش  زا  هللادبع  تسناد  یم  نوچ  دیزرو 
ًانیح تلَبقَا  دیز  نب  َلیخ  ُتئُّبن 

انیّرمالا انیسحتل  اندیُرت 
لوسر دنع  ُرذـُعلاَف  انیلاوُملا  َسأر  مهینب  نِم  ُنوکأ  اُنِبئاتَک  تّفطـصا  اذاف  انا  اما  انیرهاطلا  عیمج  یل و  ُلیولاف  هَقِداص  ُءابنالا  َتناک  نا  ِموَق  ای 

انییمطافلا 1 َءامِد  ُتبستحا  اذا  طسبنُم  ِهللا 
هب عیشت  تسین و  مولعمان  یفخم و  یسک  رب  يروالد ، تماهـش و  رد  اه  نآ  یگتـسجرب  دشاب و  یم  نایرهاط  رابخا  زا  راشرـس  خیرات  بتک 

. تسا هدوب  ماگمه  هارمه و  دندرک  یم  تکرح  هک  اج  ره  اه  نآ  لابند 

نایولع تلود 

لوا تمسق  نایولع  تلود 

هب ار  ملید  تموکح  هک  تسا  اـه  نآ  زا  درف  نیلوا  دـیز ، نب  نسح  دـندنار و  تموکح  ملید  رب  ناـیولع  زا  نت  راـهچ  دـیز  نب  نسح  فلا 
هب ناـیور  سولاـچ و  تشد ،)  ) رـالک ملید ، مدرم  داـهن و  يور  وس  نادـب  ملید ، مدرم  توعد  هب  تسیز و  یم  ير  رد  يو  دـنتفرگ . تسد 

نوریب راید  نیا  زا  ار  سوا » نبا   » نارازگراک دـندومن و  تعیب  وا  اب  یگمه  اذـل  دـننک ؛ تعیب  يو  اـب  هک  دـندید  نآ  رب  حالـص  مه ، قاـّفتا 
ناشداق و ناگنمس و  لابج  دننام  ناتسربط  لابج  مدرم  دنداهن ، يور  يراس ) يوس  هب   ) يرهاط هللادبع  نب  نامیلس  اب  گنج  يارب  دندنار و 
زا سپ  شنارای  تعامج  تفای و  الیتسا  لمآ  رب  هاـگنآ  دنتـسویپ ، دـیز  نب  نسح  هب  اـه  هوک  نیا  هنماد  مدرم  زا  یتعاـمج  هداـتق و  نب  ثیل 

ًانایحا درک و  یم  هبلغ  اه  نآ  رب  یهاگ  هک  داد  يور  ییاه  گنج  نایرهاط  دـیز و  نب  نسح  نایم  دـنداهن . ینوزف  هب  ور  لـمآ  رب  يـالیتسا 
ماجنارس دندوبر . یم  اه  نآ  تسد  زا  ار  ناتـسربط  ًانایحا  دندش و  یم  زوریپ  ناتـسربط  رب  یهاگ  شنایهاپـس ، دش . یم  عقاو  اه  نآ  بولغم 

نب دـمحم  ییاورنامرف  یتقو   2 دـش زوریپ  زین  ناگرگ  ير و  رب  ات  دـیناسر  مه  هب  دوخ  رد  یناوارف  رادـتقا  هتفرگ و  الاب  دـیز  نب  نسح  راـک 
نکل تفای ؛ ینوزف  يولع  دـیز  نب  نسح  رادـتقا  تکوش و  درک  هبلغ  وا  رب  راّفـص  ثیل  نب  بوقعی  دراذـگ و  فعـض  هب  ور  يرهاط  رهاـط 

اب گنج  يارب  ار  یهاپـس  اذل  دـهد ؛ همادا  اه  نآ  رد  دوخ  تموکح  هب  دروآ  تسد  هب  هک  ار  يدالب  دـیز ، نب  نسح  تساوخ  یمن  بوقعی 
الیتسا يراس  لمآ و  رب  ثیل  نبا  بوقعی  داهن و  يور  ملید  هب  دروخ و  تسکش  دیز  نب  نسح  دید ، هیهت  ق  لاس 260ه . رد  دیز  نب  نسح 

نآ زا  یتخـس  هب  دـش و  هجاوم  يال  لگ و  ناراب و  اب  یلو  درک ؛ تکرح  ناتـسربط  لابج  يوس  هب  دـیز  نب  نسح  يوجتـسج  يارب  تفای و 
نآ ات  دنار  یم  تموکح  نیمزرـس  نیا  رب  هراومه  تفای و  تسد  ناتـسربط  رب  تشگزاب و  دـیز  نب  نسح  ق  لاس 261ه . رد  تفای . تاجن 
نب دمحم  3 ب  دیماجنا لوط  هب  زور  شش  هام و  تشه  لاس و  هدزون  تدم  شتموکح  دوبر . رد  ار  وا  گرم  ق  لاس 270ه . بجر  رد  هک 
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گنج اب  هجاوم  دیز  نب  دمحم  تموکح  مایا  رـسارس  دش . يو  نیـشناج  دمحم  شردارب ، تفر  ایند  زا  دیز  نب  نسح  هک  هاگنآ  يولع  دیز 
ياه گـنج  زا  یکی  رد  و  درک ، یم  دربن  یناـماس  دـمحا  نب  لیعامـسا  اـب  یناـمز  نایرافـص و  اـب  یهاـگ  دوب . تخـس  ياهدادـیور  اـه و 
گنج نیا  رد  تشادرب . یتحارج  داد  يور  دـمآ  وا  اب  گنج  هب  یناماس  لیعامـسا  يوس  زا  هک  نوراه  نب  دـمحم  وا و  نایم  هک  یکاـنلوه 

: دیوگ یم  ریثا  نبا  تفر 4  ایند  زا  لاس 287  رد  تشادرب  تحارج  هک  يدنچ  زا  سپ  دیز  نب  دمحم  هاگنآ  دش ، ریسا  دیز  شرـسپ  هک  دوب 
: تفگ اه  نآ  هب  دـیز  نب  دـمحم  دـندمآ . دـیز  نب  دـمحم  دزن  دوب  یلع  يرگید  مان  هیواعم و  اـه  نآ  زا  یکی  ماـن  هک  هعفارم  يارب  رفن  ود 

هیواـعم تسیچ ؟ ربـخ  نیا  تفگ : دـیز  نب  دـمحم  تسا ، يربـخ  ماـن  ود  نیا  ریز  تفگ : هیواـعم  تسا . نشور  امـش  ناـیم  يرواد  مکح و 
اما دنک ؛ ظفح  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمـشد  اه و  یبصان  ّرـش  زا  ارم  ات  داهن  نم  رب  هیواعم  مان  دوب و  نیتسار  نایعیـش  زا  یکی  نم  ردپ  تفگ :

لومـشم ار  وا  دومن و  یکین  يو  هب  درک و  یمـسبت  دیز  نب  دـمحم  داهن ؛ یلع  ار  وا  مان  یعیـش ، نایولع  سرت  زا  هدوب و  یبصان  یلع ، ردـپ 
داد . رارق  دوخ  تبحم 

( مالـسلا امهیلع  نیـسح ) ماما  بلاط و  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  دقرم  يانب  يارب  يدایز  لاوما  هک  دوب  نسح  ردارب ش  ای  دـمحم و  نیمه 
دیز نب  دـمحم  یتقو  شورطا  یلع  نب  نسح  ج  میدومن . هراشا  البرک  فجن و  هب  عجار  نامراتفگ  رد  بلطم  نیا  هب  هک  ناـنچ  درک ؛ هنیزه 

هدزیـس دـش و  دراو  ملید  رب  شورطا »  » هب فورعم  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نب  یلع  نب  رمع  نب  نسح  نب  یلع  نب  نسح  تفر  اـیند  زا  يولع 
نب نسح  دندمآ . درگ  وا  نوماریپ  دندروآ و  مالسا  ملید  مدرم  زا  يرایسب  درک . یم  توعد  مالسا  هب  ار  مدرم  تشاد و  تماقا  نآ  رد  لاس 

مالـسا وا  تسد  هب  دندرک  یم  یناگدـنز  لمآ  هیحان  ات  دور 5  دیعـس  تشپ  رد  هک  ملید  مدرم  زا  درک و  انب  يدـجاسم  ملید  دـالب  رد  یلع 
دیز نب  دمحم  گنج ، رد  هک  دوب . نآ  ییاونش  رد  وا  شوگ  ینیگنس  يرک و  تلع  دنا . هدوب  یعیش  دیز و  نب  نسح  بهذم  وریپ  هدروآ و 

ددـصرد یلع  نب  نسح  دوـب و  ناـیناماس  هطلـس  تحت  راـگزور  نآ  رد  ناتـسربط  دروآ 6  دورف  شرـس  رب  يا  هبرـض  ریـشمش  اـب  شورطا ،
دـش و زوریپ  ناـیناماس  هاپـس  رب  داد  يور  ناتـسربط  رد  ناـیناماس  هدـناشن  تسد  یلاو  وا و  ناـیم  هک  یگنج  زا  سپ  دـمآرب و  نآ  فرـصت 
وا يوس  هب  گنج  يارب  ناسارخ  زا  ق  لاس 304ه . هب  یناماس  نایهاپس  هاگنآ  دش ؛ رادربمان  رصانلا »  » هب دروآ و  رد  فرصت  هب  ار  ناتـسربط 
هب یعادلا »  » هب فورعم  يولع ، مساق  نب  نسح  وا  داماد  یلع ، نب  نسح  زا  سپ  یعاد  مساق  نب  نسح  د  دندناسر . لتق  هب  ار  يو  دـنتخات و 

. دروآ رد  دوخ  فرصت  هب  ار  مق  رهبا و  ناجنز ، نیوزق ، سپس  دنار ؛ نوریب  نآ  زا  ار  نایناماس  نارادفرط  تفای و  الیتسا  ير  رب  و  تساخاپ ،
نیا رد  یعاد ، درک . ادیپ  الیتسا  ناتـسربط  رب  دناسر و  مه  هب  یتمظع  تردق و  دروآ و  رب  رـس  یملید  هیوریـش  نب  رافـسا  يو ، راگزور  رد 

رد ینینوخ  گـنج  ود  نآ  ناـیم  تشگزاـب و  ناتـسربط  هب  دیـسر  يو  يارب  رافـسا  هب  طوبرم  شرازگ  یتقو  درب . یم  رـس  هب  ير  رد  ناـمز 
مـساق نب  نسح  نایهاپـس  نارای و  رثکا  رارف  مازهنا و  داد . يور  ق  لاس 316ه . رد  هعقاو  نیا  دـش . هتـشک  نآ  رد  يولع » یعاد   » هک تفرگ 

مدرم و هب  ملظ  زا  ار  نانآ  دـننک و  لـمع  تسرد  داد  یم  روتـسد  دوخ  ناراـی  هب  یعاد »  » هک دوب  نآ  شتلع  تفرگ  تروص  ًادـمعت  یعاد ،
نب نیـسحلاوبا  دـننک ، ریگتـسد  اتدوک  اـب  ار  وا  دنتـشاد  میمـصت  دـنتفرگ و  لد  هب  ار  یعاد  هنیک  تهج  نیمه  هب  درک ! یم  عنم  رمخ  برش 
دـش هاگآ  اه ، نآ  تاّین  هئطوت و  زا  یعاد  مساق  نب  نسح  یتقو  دـنناوخب . وا  مان  هب  هبطخ  دـنیامن و  باختنا  دوخ  یهدـنامرف  هب  ار  شورطا 
ددص رد  مارهب  نب  نوراه  وا  رومأم  هتشامگ و  درک  ساسحا  هیوریـش ، نب  رافـسا  دیناسر . لتق  هب  دندوب  هدرک  هئطوت  وا  هیلع  هک  ار  یناسک 
لمآ فارـشا  هداوناـخ  زا  یکی  اـب  داد  روتـسد  دـناوخارف و  دوخ  يوس  هب  ار  وا  اذـل  تسا ؛ هدـمآ  رب  يولع  رفعجوبا  يوس  هب  مدرم  توـعد 
زور دـنک . راضحا  سلجم  نآ  رد  ار  اه  نآ  دـیامن و  توعد  دوخ  یـسورع  سلجم  هب  ار  يولع  ياـسؤر  ریاـس  رفعجوبا و  دـنک و  تلـصو 

، دش رو  هلمح  نوراه  هناخ  هب  ناهگان  دیـسر و  لمآ  هب  نیعم  ِدـعوم  رـس  رد  رافـسا  دـیناسر . ماجنا  هب  ار  راک  نیا  درک و  نیعم  ار  یّـصاخ 
مایا رد  هک  نآ  ات  تخاس ، ینادـنز  اجنآ  رد  داتـسرف و  اراخب  يوس  هب  ار  اه  نآ  درک و  ریگتـسد  ار  يولع  هتـسجرب  لاجر  ریاـس  رفعجوبا و 

زا يا  هراپ  رد  عیشت  نایولع ، توعد  رذگهر  زا  دش . یـشالتم  ناتـسربط  ملید و  رد  نایولع  عاضوا  دندش 7 و  اهر  نادـنز  زا  ایرکزوبا  هنتف 
رد هیوب  لآ  رادتقا  تموکح و  ناریا  رد  هیوب 8  لآ  هعیـش و  تشاذگ . راشتنا  جاور و  هب  ور  هدرک و  بسک  دـنمجرا  یماقم  ناریا  نیمزرس 
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. تفای شرتسگ  اه  نآ  رد  هدرک و  ذوفن  سابع  ینب  هطلس  ریز  دالب  مامت  هب  هکلب  قارع ، ناریا و  رسارس  هب  نآ  ذوفن  هاگنآ  دش ؛ زاغآ  زاریش 
لبمـس کی  ًافرـص  یـسابع  هفیلخ  دنتـشاد و  ذوفن  یـسایس  ییآراک  ریبدـت و  اب  مأوت  تکلمم  رـسارس  رد  دوخ  تموکح  نامز  رد  هیوب  لآ 

مولعم و ًالماک  دشاب  هتفرگ  یسررب  هعلاطم و  هب  ار  هطوبرم  خیرات  زا  يرادقم  هک  یـسک  ره  يارب  هتکن  نیا  تفر . یم  رامـش  هب  یتافیرـشت 
هک یناونع  قباطم  ناریا  رد  هعیـش  هیوب و  لآ  هب  عجار  طقف  میهاوخ  یم  ام  دنک  روصت  باتک  نیا  هدننک  هعلاطم  تسا  نکمم  تسا . نشور 
یم ارف  ار  اه  نآ  هیوب  لآ  هطلـس  هک  ار  رگید  ياهاج  قارع و  هداد و  میمعت  ار  دوخ  ثحب  ام  نکل  میزادرپب ؛ وگتفگ  ثحب و  هب  دش  حرطم 

. میا هتـسشن  وگتفگ  هب  ناریا  هرابرد  لـصف  نیا  رد  هک  تسا  نیا  يارب  ناریا  هب  ثحب  نداد  صاـصتخا  زا  اـم  فدـه  و  میدرک . داـی  تفرگ 
رد اه  نآ  ییادـیپ  روهظ و  مغریلع  هیوب  لآ  تشاد و  دوخ  شـشوپ  ریز  ار  قارع  ناریا و  دالب  رثکا  هیوب  لآ  نامز  رد  تنـس  لـها  بهذـم 

راتفر هنوگنامه  هعیـش  اب  ینـس ، نارادـمامز  سکع ، هب  دنتـساخن ، رب  زیتس  تفلاخم و  هب  ننـست  اب  نآ  هب  تبـسن  دـیدش  یگتـسبلد  عیـشت و 
ياه نیمزرس  تفالخ و  رب  دندوب و  رادروخرب  فرگش  يرادتقا  تکوش و  زا  هک  نیا  اب  هیوب  لآ  يرآ ! میهاگآ . نآ  زا  ام  همه  هک  دندرک 
یمن لمع  زیمآ  بصعت  تنس  لها  اب  دوخ  عیشت  رطاخ  هب  دنتفرگ و  شیپ  رد  ّتیعر  اب  وکین  يراتفر  هویش و  دنتشاد ، طلست  ًالماک  یمالـسا 
یعیش ناطلس  زا  دوب ، هدیسر  مه  هب  تنس  لها  يوس  زا  هنتف  هک  داد  خر  ینس  هعیـش و  نایم  یثداوح  اه  نآ  تموکح  مایا  رد  هکلب  دندرک ؛

هب ار  تنـس  لها  هعیـش  زا  تیامح  عافد و  ماقم  رد  هیوب  لآ  اذـه  عم  دـندادن ؛ رارق  رظن  ّدـم  ار  ناطلـس  تردـق  توطـس و  و  دـندرکن ، اـیح 
یمالسا ياه  نیمزرـس  ارچ  هک  میرب  یم  یپ  هتکن  نیا  هب  لماکلا »  » باتک رد  ق  لاس 440ه . زا  سپ  ثداوح  هعلاطم  اب  دـنتفرگن . تازاجم 

اب دـندرگ  ور  هب  ور  يدایز  تالکـشم  ّلح  اب  هک  نیا  نودـب  نانآ  هدوب و  مار  دـندوب  اطع  تردـق و  بحاص  هک  هیوب  نایاورنامرف  ربارب  رد 
بهذم هب  تمدخ ، رد  دندوب  دنبیاپ  بهاذم  زا  یکی  هب  هک  ییارما  كولم و  ریاس  دننام  هیوب  لآ  دنداد . یم  همادا  دوخ  تموکح  هب  رادتقا 
اـضتقا اه  نآ  تامولعم  تاعالطا و  هک  يرادقم  نامه  هب  ییاناوت و  هزادنا  هب  بهذم  زا  عافد  ماقم  رد  هیوب  لآ  اریز  دـندوب ؛ هدـش  هتـشرس 

( تیب لها  بهاذم  جـیورت  یعـس و  نارود  دـیاب  ار  هیوب  لآ  تموکح  نارود  رـسارس  اذـل  دنتـشاد ؛ یم  لوذـبم  ار  دوخ  شـشوک  درک  یم 
( هلآو هیلع  هللا  یّلص   ) مرکا لوسر  كاپ  ترتع  ماقم  ندرب  الاب  بهذم و  نیا  زا  عافد  يارب  هک  دینیب  یم  خیرات  رد  تسناد .  ) مالـسلا مهیلع 

هللا یّلـص   ) ادخ لوسر  هک  تسا  يزور  مخریدغ و  زور  هجح ، يذ  مهدجیه  زور  دندیدرون . یم  رد  ار  نآ  هتـسج و  یم  هرهب  یهار  ره  زا 
یلع تیبلا و  لها  تلیضف  نایب  ماقم  رد  ترضح  نآ  دندوب ، هتخادرپ  نارتش  لمحم  زا  ار  نآ  ناناملـسم  هک  دمآ  يربنم  زارف  رب   ) هلآو هیلع 

: دنتفگ نیملسم  متسین ؟ رتراوازس  امـش  دوخ  زا  امـش  هب  تبـسن  نم  ایآ  دومرف : نآ  نمـض  دومرف و  داریا  يا  هبطخ  مالـسلا  مهیلع  یـضترم 
یلع نیا  مشاـب  یم  وا  رب  وا  ِدوـخ  زا  رتراوازـس  ـالوم و  نم  هک  سک  ره  دوـمرف : تفرگ ، رارقا  بلطم  نـیا  هـب  عـجار  مدرم  زا  یتـقو  يرآ .

زا يا  هراـپ  هلمج  نیا  دراد . یم  نمـشد  ار  وا  هک  نآ  رادـب  نمـشد  دراد و  یم  تسود  ار  وا  هک  نآ  رادـب  تسود  ایادـخ ! تسوا ، يـالوم 
نینچ هب  هعیش  دومرف . داریا  مالسلا  هیلع  یضترم  ّیلع  نسحلاوبا ، هرابرد  هک  دهد  یم  لیکـشت  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نانخس 

، ماما ناونع  هب  ار  مالسلا  هیلع  یضترم  ّیلع  هلآ ،(  هیلع و  هللا  یّلص  ادخ ) لوسر  اریز  تسیرگن ؛ یم  گرزب  دایعا  زا  یکی  ناونع  هب  يزور 
نآ زا  هدرمش و  رب  گرزب  ار  زور  نیا  هک  دندوب  رتراوازس  نایعیش  نیاربانب  دومرف ؛ بوصنم  ناشدوخ  هب  تبسن  مدرم  زا  رتراوازـس  هفیلخ و 

دندیـشوک و یم  اراکـشآ  نآ  تشاد  یمارگ  سیدـقت و  رد  دنتـشاد و  یم  یمارگ  تخـس  ار  زور  نیا  هیوـب  لآ  دـنروآ . لـمع  هب  لـیلجت 
یم ینامداش  رورـس و  راهظا  دـندز ، یمن  ییاهراک  نانچ  هب  تسد  نآ  زج  يدـیع  چـیه  رد  هک  دـنداد  یم  تروص  زور  نیا  رد  ییاـهراک 

هک يروط  هب  دنتشاد  یم  راک  هب  یتافیرشت  ياه  هرفس  ندرتسگ  ماعطا و  رد  يدایز  شـشوک  دنتفرگ و  یم  رب  رد  رخاف  ياه  هماج  دندرک ،
یم هداشگ  ار  اه  تسد  قافنا  شـشخب و  رد  دـنتخاس و  یم  هدامآ  اه  هرفـس  نیا  يور  رب  رفاسم  میقم و  يارب  ار  اـه  كاروخ  نیرت  عوبطم 
راک نیا  هب  ار  نانآ  يزور  نینچ  زا  لیلجت  مالـسلا و  هیلع  یـضترم  ّیلع  هب  تبـسن  اه  نآ  تبحم  يالو و  هک  اهراک  هنوگنیا  لاثما  دندرک ؛

رـصم نییمطاف  هلمج  نآ  زا  هک  دندرک  يوریپ  دـندرب  یم  رـس  هب  هک  هطقن  ره  رد  هیوب  لآ  زا  هعیـش ، نایاورنامرف  كولم و  دـناوخ . یم  ارف 
یم رارق  دیع  زور  ناونع  هب  ار  نآ  دندرک و  یم  ینامداش  راهظا  ریدغ »  » ینعی زور ؛ نینچ  رد  هعیش  هک  بلطم  نیا  دهاوش  زا  یکی  دنتـسه .
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تسا دادغب  رد  يا  هلحم  هک  ةرصبلا » باب   » مدرم لاس  نیا  رد  : » دسیون یم  يو  تسا . ق  لاس 308ه . ثداوح  هرابرد  ریثا  نبا  راتفگ  دنداد 
مهدجیه زور  رد  ناسنیدـب  دـنهد ؛ یم  ناشن  یناوارف  ینامداش  هدرک و  اپ  رب  يدنمهوکـش  يدـنب  نیذآ  هجح  يذ  مشـش  تسیب و  زور  رد 

« خرَک  » نایعیش هک  تسا  نیا  نآ  تلع  دنوش ؛ یم  نآ  راک  ردنا  تسد  اروشاع  زور  رد  نایعیش  هک  دندرگ  یم  یلامعا  راک  هب  تسد  مرحم 
. دنریگ یم  دوخ  رب  رد  تنیز  يارب  رخاف  ياه  هماج  دنزارفا و  یمرب  اهدـبنگ  اه و  هبق  تسا  ریدـغ  زور  هک  هجح  يذ  مهدـجیه  زور  رد   9

مدرم تسا . روهـشم  هک  دـنهد  یم  ماجنا  ییاهراک  هودـنا  مغ و  راـهظا  هحون و  يراوگوس و  اـب  هطبار  رد  اروشاـع  زور  رد  نایعیـش  نیمه 
زور نیا  رد  دنیوگ : یم  دننک و  یم  اپ  هب  رورـس  نشج و  نایعیـش  دننام  ریدغ 10  دیع  زا  دـعب  زور  تشه  راک  نیا  ربارب  رد  ةرـصبلا » باب  »

رد نایعیش  دننام  هب  ار  اروشاع  زا  سپ  زور  تشه  نینچ  مه  هرـصبلا  باب  مدرم  دندش . راغ  دراو  رکبوبا  و   ) هلآو هیلع  هللا  یّلـص   ) مرکا ّیبن 
زور راغ  زور  رگا  دیـسر 11  لتق  هب  ریبز  نب  بعـصم  زور  نیا  رد  دنیوگ : یم  و  دنزادرپ ، یم  يرادازع  هب  دـنریگ و  یم  متام  اروشاع  زور 
زور اب  ناوت  یم  ار  بعـصم  لتق  زور  ایآ  اما  دروآ . یمن  دوجو  هب  یلکـشم  هعیـش  يارب  دشاب  هودنا  نزح و  زور  بعـصم  لتق  زور  و  دـیع ،

مالـسلا هیلع  یلع  دندمآ و  مه  درگ  زور  نآ  رد  ناملـسم  رازه  دص  زا  شیب  هک  تسین  يزور  نامه  ریدـغ  زور  ایآ  درک ؟ هسیاقم  اروشاع 
کل خـب  خـب  دـندرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ییوگ  کیربت  ماقم  رد  رمع  رکبوبا و  یتح  دـنتفگ ؟ تینهت  شیالاو  ماـقم  رطاـخ  هب  ار 
يداش کیرش  يزور  نینچ  يارب  رورـس  نشج و  رد  نیملـسم  همه  تسا  مزال  نیاربانب  12 ؛ ۀنمؤم :» نمؤم و  لک  یلوم  يالوم و  تحبـصا 
تسا نیا  هن  رگم  دنوش ؛ نیگهودنا  هدرسفا و  يزور  نینچ  يارب  ملاع  ناناملسم  مامت  هک  تسازس  ینیـسح ، ياروشاع  زور  اما  دنـشاب . مه 

دنوادخ هک  دوب  یتیب  لها  هرمز  زا  و  اسک ، باحصا  سماخ  وا ، هناحیر  و  هلآو ،) هیلع  هللا  یّلص   ) مرکا لوسر  طبس  مالسلا  هیلع  نیـسح  هک 
هثداح وا  تداهـش  هثداـح  هک  تسا  نیا  هن  اـیآ  تسا ؟ هدوبن  تشهب  لـها  رورـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اـیآ  درتس ؟ اـه  نآ  زا  ار  اـه  يدـیلپ 

مینک داـی  ار  يا  هزیگنا  ترـضح  نآ  رب  هودـنا  نزح و  يارب  هک  نیا  يارب  تسا ؟ هدـیدن  دوخ  هب  ارنآ  دـننام  راـگزور  هک  تسا  یکاـندرد 
مرکا لوسر  اریز  میروآ ؛ رد  ارجا  هب  ار  وا  نامرف  مییامن و  يدردـمه  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص   ) مرکا لوسر  اب  دـیاب  مییوگب : هک  تسا  یفاـک 

هودـنا و نزح و  هب  ار  مدرم  و  تشگ ، نیگهودـنا  تسیرگ و  يزور  نینچ  يارب  اروشاـع  هـعقاو  زا  شیپ  لاـس  اـه  هد  هـلآو  هـیلع  هللا  یلص 
هودنا مغ و  راهظا  هحون و  يراوگوس ، تهج  اروشاع  زور  رد  دیوگ : یم  ریثا  نبا  هک  هنوگنامه  هعیش  داد . نامرف  ترضح  نآ  رب  نتسیرگ 

اریز دنتخاسن ؛ دودحم  هعیش  هب  ار  نآ  دنداد و  میمعت  دالب  مامت  رد  ار  راک  نیا  هیوب  لآ  نکل  تسا ؛ روهـشم  هک  دنهد  یم  ماجنا  ییاهراک 
هحون و دنیامن ، لیطعت  ار  شورف  دیرخ و  رازاب و  دندنبب ، ار  دوخ  نیکاکد  اروشاع  زور  رد  داد  روتـسد  مدرم  هب  هیوب  نب  دمحا  هلودلاّزعم ،
لاس 252ه ثداوح  رد  لماکلا ، دندومن .) لمع  روتسد  قبط  زین  مدرم  دنننک  رب  رد  نشخ  هنیمشپ و  ییاه  هماج  دنریگ و  شیپ  رد  نتسیرگ 

نتـسیرگ هودنا و  نزح و  زور  ناونع  هب  ار  نآ  هیوب  لآ  نایاورنامرف  هک  تفرگ  رظن  رد  هنوگنآ  دـیاب  ار  يزور  نینچ  ّتیعقوم  ماقم و  ق .( 
نیا رارمتسا  هیاس  رد  نایعیش  دیابن  ارچ  تقیقح  نیا  هب  هجوت  اب  دندومن . یم  قیوشت  يراوگوس  يریگ و  متام  هب  ار  مدرم  دندرک و  باختنا 

ود نیا  دنتفرگ ! ؟ یم  دییأت  هناشن  هب  ار  اه  نآ  تسد  زین  نایاورنامرف  روبزم ، رئاعـش  يارجا  رد  هک  یلاح  رد  دنـشاب  هدـشن  دـنمورین  رئاعش ،
اب تنـس  لها  يامعز  دندومن و  یم  دییأت  ار  ود  نآ  یعیـش  نارادمامز  تهج  نیمه  هب  تسا ؛ هدوب  یعیـش  رهظم  ود  اروشاع ) ریدغ و   ) زور
قح دندرگ . يورایور  نایعیـش  اب  زور  ود  نآ  ندرک  ررقم  اب  دنتـساوخ  دندرک و  ررقم  ار  يرگید » زور  ود   » دندیزرویم و تفلاخم  ود  نآ 
ود نآ  هب  عجار  هعیش  دوبن  ازس  هک  نانچ  دنتساخ ؛ یمن  رب  تفلاخم  هب  اروشاع  ریدغ و  زور  هرابرد  هعیش  اب  تنس  لها  هک  تسه  دوب و  نیا 

نیا رـس  رب  تسازـس  هکلب   ) دننز تفلاخم  زا  مد  اه  نآ  اب  دندرک  مالعا  ازع  زور  ار  يرگید  ینامداش و  زور  ار  یکی  تنـس  لها  هک  يزور 
نایعیش اب  اروشاع  زور  رد  يراوگوس  نزح و  رهاظم  زا  يرایسب  رد  تنس  لها  نونکا  مه  مینیب  یم  هک  نانچ  دنسرب ) قفاوت  هب  لئاسم  هنوگ 

مغ رد  ار  دوـخ  هدـش و  زاوآ  مه  دـندرک  شوـمارف  تسا  هناروـکروک  بصعت  زا  یـشان  هـک  ار  هدـیهوکن  ییوراـیور  نـیا  هـک  نآ  زا  سپ 
رورس رهاظم  هب  ًافرص  عیشت ، بهذم  هب  تمدخ  تهج  رد  هیوب  لآ  دننک . یم  مالعا  میهـس  کیرـش و  ازع ، مسارم  يارجا  اب  نانآ  تبیـصم 

رد ییاناوت  ردق  هب  نکمم و  هلیـسو  ره  هب  ار  شیوخ  یعاسم  هکلب  دـندومنن ؛ افتکا  اروشاع  زور  رد  هودـنا  نزح و  رئاعـش  ریدـغ و  زور  رد 
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زا اه  نآ  هرابرد  دنتـشاد و  یم  یمارگ  تاناکما  لیاسو و  ماـمت  اـب  ار  هعیـش  ياـملع  ناـنآ  دنتـشاد ؛ یم  فورـصم  تیبلا  لـها  هب  تمدـخ 
دش و یم  بکرم  رب  راوس  يدنمهوکش  عضو  اب  هلودلادضع  یتح  دندرک ؛ یمن  غیرد  ناوارف  لاوما  لذب  تیانع و  زاربا  لیلجت و  هنوگچیه 

یم ق  لاس 372ه . ثداوح  رد  ریثا  نبا  هک  اجنآ  ات  تفر . یم  هارث ) باط   ) ناـمعن نب  دـمحم  نب  دـمحم  دـیفم ، خیـش  رادـید  تراـیز و  هب 
ات تسـشن  یم  نانآ  اب  درک و  یمن  غیرد  اه  نآ  هب  ناسحا  زا  داهن ، یم  جرا  املع  هب  هدوب و  ملع  لها  ملع و  رادتـسود  هلودلادضع  دسیون :

هللادبعوبا و تسا : هدـمآ  هلودـلادضع 14  لاح  حرـش  نمـض  ینالقاب  دـیهمتلا »  » باتک لیذ  رد  . 13 دنزادرپب هرظانم  هب  مه  اـب  لـئاسم  رد 
املع زا  يدایز  رامش  زا  نوحشم  وا  سلجم  و  تسا ، هدوب  املع  ملع و  رادتـسود  یملید  هیوب  نب  ورـسخ  انف  هلودلادضع  دنا : هتفگ  نارگید 

یم دقعنم  هرظانم  يارب  یـسلاجم  اه  نآ  يارب  هلودلادضع  دنتفای ، یم  لکـشت  نیملکتم  اهقف و  زا  اه  نآ  رثکا  دوب و  یّنف  ره  نادنمـشناد  و 
هلمج نآ  زا  هک  دـندرک  یم  فیلأت  ییاه  باتک  وا  مان  هب  وا و  يارب  دـندومن و  یم  وا  رـضحم  گنهآ  يرهـش  ره  زا  نادنمـشناد  تخاـس .

هاوگ و ریثا » نبا   » نخس نیا  ( 15 . ) تسا اه  نآ  زج  خـیرات و  رد  یجاتلا » ، » بط رد  یکلملا » «، » تاءارقلا یف  هجحلا  ، » وحن رد  حاضیإلا » »
هعیـش ياملع  هب  وا ، تبحم  مارتحا و  دـیزرویم و  تبحم  ینـس  هعیـش و  زا  ّمعا  شناد  لها  همه  هب  تبـسن  هلودـلادضع  هک  تسا  نآ  دـیؤم 
لها بهذـم  اب  هیوب  لآ  هک  نیا  رب  ینبم  تخاس  نومنهر  میدرک  دای  هیوب  لآ  هب  عجار  ًالبق  هک  ینخـس  هب  ار  اـم  هتکن  نیمه  دوبن . دودـحم 

لآ دنداد . یم  رارق  دوخ  تیامح  دییأت و  لومـشم  یبتکم  بهذم و  ره  زا  ار  ملع  هکلب  دندمآ ؛ یمن  رب  ّتیدـض  هضراعم و  ماقم  رد  تنس 
تبسن ششخب  اطع و  رد  دندومن و  نییعت  اه  نآ  يارب  ییاه  هنیزه  مظنم و  ياه  يررقم  دنداد و  ناکسا  هفّرشم  ِدهاشم  ردار  نایعیـش  هیوب 

نآ يوس  هب  نارجاهم  دش  یم  هافر  شیاسآ و  زا  رادروخرب  یناگدنز  رظن  زا  هک  هاگنآ  دهاشم ، نیا  اریز  دنتـشاد ؛ هداشگ  یتسد  اه  نآ  هب 
دهاشم رد  يدنمهوکـش  میظع و  ياهانب  هیوب  لآ  تشگ . یم  عوبطم  ریذـپ و  ناـکما  نارئاز  يارب  اـه  نآ  رد  تماـقا  دـندیچوک و  یم  اـه 

يارب لاسکی  هب  بیرق  شنایهاپـس  هلودلادضع و  یتح  دنتـشارفارب ؛ سدقم  ياه  حیرـض  يور  رب  یعیفر  ياهدبنگ  و  دـندرک ، اپ  رب  هفرـشم 
لیمکت تمظع  هوکـش و  تیاهن  رد  ار  نآ  هدومن و  تماقا  فرـشا  فجن  رد  نآ  هعـسوت  لـیمکت و  مالـسلا و  هیلع  يولع  دـقرم  ناـمتخاس 
ششخب زا  ار  فیرش  دقرم  نیا  نایلوتم  نانابهگن و  نارواجم ، املع ، نایولع ، زاب  یتسد  اب  و  دومن ، انب  اجنآ  رد  اه  طابر  اه و  هناخ  و  درک ،

ینیـسح دهـشم  رد  ناسنیدـب  و  درک . يزاسزاب  حالـصا و  دـندوب  هدرک  داجیا  نَیعا  لآ  هک  ار  یتانق  تخاس و  دـنم  هرهب  دوخ  ناوارف  ياه 
راّوز و يارب  لاوـما  فرـص  يزاـسزاب و  هعـسوت و  هب  و  دز ، تسد  یبلاـج  ياـهراک  هب  تاـیحتلا ) یکزا  هباحـصا  هلآ و  هفرـش و  نم  یلع  )

گنهآ ترایز ، يارب  دوخ  تایح  نامز  رد  هراومه  هیوب  لآ  درامگ . تمه  البرک  رد   ) مالسلا هیلع   ) نیـسح ماما  دقرم  نارواجم  نایلوتم و 
كاخ هب  اه  نآ  راوج  رد  ات  دندرب  یم  سدقم  ياه  ناکم  نیا  هب  گرم  زا  سپ  ار  اه  نآ  ياه  هزانج  دندومن و  یم  فیرـش  ياهدقرم  نیا 

. مدرک رادید  ار  اه  نآ  روبق  تسا  فورعم  یسوطلا » باب   » هب هک  نحص  رد  رانک  دقرم  تشپ  رد  يولع  دقرم  نحـص  رد  نم  دنوش . هدرپس 
هب دنتفرگ و  راک  هب  ار  دوخ  یعاسم  همه  دنتـسناوت  ات  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  بتکم  بهذـم و  هب  تمدـخ  رد  هیوب  لآ  هک : نآ  هصالخ 

؛ دندمآرب عیشت  يایحا  ماقم  رد  شیوخ  تعاطتسا  هزادنا 

مود تمسق  نایولع  تلود 

هب نابز  نانآ ، ییاورنامرف  دـهع  رد  نایعیـش  رامـش  ینوزف  اه و  نآ  تموکح  نامز  رد  عیـشت  راـشتنا  جاور و  هب  نیخروم  زا  يا  هراـپ  یتح 
، تسا هتـشاد  هاگن  نادیواج  ار  راثآ  نیا  زین  خـیرات  تسا ؛ نخـس  نیمه  رب  هاوگ  قارع  ناریا و  رد  نادـناخ  نیا  راثآ  و  دـندوشگ ؛ فارتعا 

شقن دراد  ییانـشآ  هیوب  لآ  اب  ناـمزمه  هیوب و  لآ  تموکح  زا  لـبق  ناریا  خـیرات  هب  هک  یـسک  دـنداهن . یناریو  هب  ور  راـثآ  نیا  هچ  رگا 
رارقتـسا و روظنم  هب  هیوب  لآ  مییوگب  تسا  یفاک  ردـق  نیمه  دسانـش ، یم  یبوخ  هب  ار  نآ  رـشن  عیـشت و  ظـفح  رد  هیوب  لآ  رثؤم  میظع و 
، دـندش یم  عـمج  وا  درگ  يرامـش  یب  يارعـش  اـملع و  دـندیزگرب . ترازو  هـب  ار  ( 16  ) دابع نب  بحاص  دـننام  یتیـصخش ، عیـشت  راشتنا 
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باط  ) هیوباب هک  دوب  وا  يارب  دوب . هدماین  مهارف  ییاورنامرف  میعز و  چیه  يارب  نادـمح  لآ  هلودـلا  فیـس  يارب  زج  هک  ریظن  یب  یعامتجا 
ناکلخ نبا  درک . فیلأـت  وا  يارعـش  وا و  لاوحا  شرازگ  رد  ار  رهدـلا » همیتی   » باـتک یبلاـعث  تشاـگن و  ار  راـبخالا » نویع   » باـتک هارث )

بلاط یبا  نب  یلع  لیضفت  رد  باتک  نیا  رد  بحاص »  » هک تسا  ۀمامإلا »  » باتک هلمج  نآ  زا  دنک ، یم  دای  دابع  نب  بحاص  زا  یتافنـصم 
دمحم هناخباتک  رد  ار  باتک  نیا  زا  يا  هخسن  نم  تغل . رد  طیحملا »  » باتک يرگید  و  تسا . هدرک  ثحب  وا  تماما  تابثا  مالـسلا و  هیلع 
يرعـش دهاوش  هک  دشاب  یم  لیلخ  نیعلا »  » باتک صیخلت  باتک ، نیا  دوب . هدرک  خاسنتـسا  دوخ  ملق  هب  ار  نآ  هک  مدید  فجن  رد  يوامس 
فیرـش  » هک دوب  هتـشگ  عیفر  ناـنچ  نآ  داـبع  نب  بحاـص  ماـقم  تسا . هدـش  میظنت  بیوبت و  هجو  نیرتهب  هب  نآ  لوصف  فذـح و  نآ  رد 

و دش ، هداز  ق  لاس 326ه . هب  دابع  نبا  بحاص  تسا . هدورـس  وا  يارب  يا  هیثرم  شتافو  زا  سپ  هتفگ و  حدـم  شتایح  رد  ار  يو  یـضر »
تامدخ هرابرد  ار  نخـس  میهاوخب  رگا  درک . یم  يراکادـف  نآ  رـشن  هار  رد  دوب و  راکـشآ  وا  عیـشت  هک  تفر . ایند  زا  ق  لاس 385 ه . رد 

زاجیا و هک  دوخ  روظنم  فده و  زا  هتشگ و  ینالوط  ام  ثحب  میزاس ، هدرتسگ  عیـشت  زا  اه  نآ  تیامح  عافد و  هیوب و  لآ  یبهذم  ینید و 
، دودحم نینچ  نیا  ییاه  هفیحص  هک  تسا  رامـش  یب  ناوارف و  نانچ  نآ  نادناخ  نیا  راثآ  نیا ، رب  هوالع  میوش ؛ یم  جراخ  تسا  راصتخا 

یلع اـه  لوغم  هیوب و  لآ  ییاورناـمرف  تموکح و  ناـیم  ناریا  رد  ( 17  ) اه لوغم  هعیـش و  درادن . ار  اه  نآ  نتـشاگن  نتفریذـپ و  شیاجنگ 
عیشت زا  هک  درادن  دوجو  يرکذ  لباق  مهم و  تموکح  تلود و  دزاس  یم  ادج  مه  زا  ار  اه  نآ  ینالوط ، یتفاسم  نامز  رظن  زا  هک  نآ  مغر 

اپ هب  دندوب  تکوش  تردق و  ياراد  هک  اه  تموکح  زا  يا  هراپ  ًانایحا  هکلب  دـشاب ؛ هدرک  يریگتـسد  نایعیـش  زا  هدروآ و  لمع  هب  تیامح 
هزیتس رد  اه  نآ  راتفر  هک  نایقوجلـس  دـننام  دـنداد ؛ رارق  دوخ  ياه  ینمـشد  جامآ  ار  اه  نآ  هدومن و  زیتس  گنج و  هعیـش  اـب  دنتـساوخ و 
دنلبرس اه  لوغم  تموکح  تلود و  ماجنارـس  ( 18  ) تسا هدش  طبـض  تبث و  خیرات  بتک  رد  نآ  زج  دادغب و  رد  هعیـش  اب  ینمـشدو  يرگ 

همه هب  تخاس و  ضرقنم  ار  سابع  ینب  تفالخ  تموکح و  درب ، شروی  قارع  رب  رگید  راـب  تفاـی و  ـالیتسا  ناریا  رب  ناـخوکالوه  درک و 
دندرب . یم  رس  هب  وا  ذوفن  ریز  هک  يدالب  مامت  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بهذم  هلمج  زا  داد ؛ يدازآ  بهاذم 

یمن کلـسم  مه  وا  اب  هچ  رگا  داهن ؛ یم  جرا  ار  تقایل  اب  دارفا  ملع و  لها  تشاذـگ و  یم  مارتحا  شناوریپ  ناـیدا و  همه  هب  ناـخوکالوه 
. دـناسر مه  هب  یگتـسبمه  ییامهدرگ و  تنـس  لها  هعیـش و  ياملع  نایم  دـش  دادـغب  دراو  هناحتاف  هک  يزور  نآ  تهج  نیمه  هب  دـندوب ؛
اب ینمشد  ماقم  رد  ناخوکالوه  مییوگب  ات  تفر  یم  رامش  هب  یمالسا  رهـش  کی  دادغب  هک  تسا  هدوبن  ور  نآ  زا  دادغب  رد  وا  ياهراتـشک 
یم تمواقم  وا  شروی  لباقم  ردو  هتـشگ  يورایور  وا  اب  دادـغب  هک  تسا  هدوب  ور  نآ  زا  هکلب  تسا ؛ هدـیزای  تسد  راتـشک  نیا  هب  مالـسا 

اب رگا  مه  مدرم  دنچ  ره  تساخ  یم  رب  گنج  هب  وا  ربارب  رد  هک  يا  هقطنم  ره  رد  هدوب و  زیرنوخ  كاّفس و  وجگنج و  ًاتاذ  وکالوه ، درک ،
هداون نادنزرف و  هدوب و  دازآ  ناخوکالوه  نامز  رد  نایدا  نیاربانب  دز . یم  يزیرنوخ  هب  تسد  يزوریپ  هبلغ و  يارب  دـندوب  کلـسم  مه  وا 

لها بهذم  يرادیاپ  تایح و  هعیـش و  یناگدـنز  تایح و  يارب  ًاساسا  ( 19 دندوب .) هتـشاذگ  دازآ  ار  بهاذـم  لاونم  نیمه  هب  زین  وا  ياه 
ریما ای  ریزو و  يوس  زا  نآ  اب  يرایمه  عیشت و  هعیش و  زا  تیامح  اما  ددرگ ؛ اطعا  لمع  يدازآ  اهنآ  هب  ًافرص  دوب  یفاک  مالسلا  مهیلع  تیب 

يدازآ عیشت  بهذم  هب  هلمج  نآ  زا  بهاذم  نایدا و  هب  ناخوکالوه  یتقو  درمش . رب  عیشت  هعیش و  بولطم  هدیا  اه و  هتساوخ  قوف  دیاب  ار 
روصت نیا  یضعب  رد  تخاسن  دراو  دندوب  یعیش  رهـش  دنچ  نیا  مدرم  همه  هک  فجن  البرک و  هلح ، مدرم  رب  یبیـسآ  دنزگ و  و  درک ، اطعا 

يرادنپ دیاب  ار  يروصت  نینچ  میوش : یم  روآدای  اما  تسا ؛ هداهن  ندرگ  عیـشت  بهذم  هب  هدروآ و  مالـسا  ناخوکالوه  هک  دمآ  دوجو  هب 
نیا هک  نآ  هژیو  هب  تسناد ، رما  نیا  يارب  یلیلد  ناوـت  یمن  ار  هدـش  داـی  ياهرهـش  مدرم  ندـیدن  بیـسآ  ًافرـص  اریز  درمـش ؛ رب  تسرداـن 

اما دسرب ؛) عیـشت  بهذم  هب  تبون  ات  تشادـن  مالـسا  نید  هب  صاصتخا  ًاساسا  و   ) تشاد شرتسگ  نایدا  بهاذـم و  همه  هب  تبـسن  يدازآ 
؛ تسا هدوب  هدش  دای  ياهرهش  رکف  اب  لاجر  املع و  ریبدت  هجیتن  ناخوکالوه  ياه  يزیرنوخ  بیسآ و  زا  روکذم  ياهرهش  مدرم  تینوصم 
ور نآ  زا  طلغ ، روصت  نیا  دزاسن . نانآ  هجوتم  یبیـسآ  هک  داد  لوق  اه  نآ  هب  مه  وا  دنتـساوخ و  ناما  وا  زا  دادـغب  حـتف  زا  لبق  اه  نآ  اریز 

افتخا زا  دندید  یمن  دوخ  هار  رس  رب  یعنام  یتقو  ًالومعم  مه  نایعیش  دش و  یم  دراو  راشف  نایعیش  رب  ناخوکالوه  زا  لبق  نوچ  دمآ ، دیدپ 
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يارب یتاقییضت  اه  نآ  نانمـشد  هک  دش  یم  ثعاب  دندوب  هتفرگ  وخ  نادب  نایعیـش  هک  یتداع  نیمه  و  دندرک . یم  ملع  دق  هدروآ و  رب  رس 
زا ار  يدازآ  رگا  ناخوکالوه  دـننام  هک  دنتـسناد  یمن  اـما  دـننک ؛ داـجیا  یعناوم  اـه  نآ  ياـه  هتـساوخ  ربارب  رد  و  دـنروآ ، مهارف  اـه  نآ 

ار وا  دیاب  دوب  یقاب  شیوخ  رفک  رب  ناخوکالوه  رگا  ضرف  رب  اریز  دیامن ؛ بلس  عیشت  بهذم  زا  هک  دوبن  لوقعم  دشاب  هدرک  بلس  بهذم 
عیـشت هب  هدروآ و  مالـسا  يو  دـندرک  روصت  یخرب  دـنام  لوهجم  نایعیـش  رب  هتکن  نیا  نوچ  اما  درمـش . رب  یمالـسا  بهاذـم  همه  نمـشد 

؛ دـش یم  هدـیمان  دـمحا »  » هک ناخوکالوه  نب  رادوکت  زا : دـنترابع  هک  دـندروآ  مالـسا  نت  راهچ  لوغم  ناـهاشداپ  زا  تسا . هداـهن  ندرگ 
دوب و فورعم  هدنبادخ » دمحم  ناطلـس   » هب هک  نازاغ  ردارب  سوالوکین  تشاد ؛ مان  دومحم »  » هک ناخوکالوه  نب  اغب  نب  نوغرا  نب  نازاغ 

ناخوکالوه نب  ناخاقابا  شردارب  یتقو  اریز  دییاپن ؛ يرید  وا  تموکح  تدم  دمحا ، اما  هدنبادخ ؛ دمحم  رسپ  دیعسوبا  ناخ  رداهب  نآ  اقلا 
هاگنآ وا  نازاغ ، اما  و  درک . هبلغ  يو  رب  يزیرگ  گنج و  زا  سپ  ناـخاقابا  نبا  نوغرا  شا  هدازردارب  نکل  تسـشن ؛ تخت  رب  تفر  اـیند  زا 
نکل دروآ ؛ مالسا  دیسر  یم  رتشیب  ای  نت و  رازه  دص  هب  هک  شنایرگشل  هارمه  تفای  رارقتسا  شتموکح  رما  تشگ و  زوریپ  ودیاب »  » رب هک 

هک ییاه  هناشن  تاراما و  تشاد  هجوت  دیاب  یلو  دشاب ؛ عطاق  دناوت  یمن  رظن  راهظا  نیا  تفگ  دیاب  دش ؟ اریذـپ  ار  عیـشت  نآ  زا  سپ  وا  ایآ 
داهن و يور  هلح  يوس  رد  دـمآ  قارع  هب  ق  لاس 696ه . رد  نازاغ  یتقو  هک : نیا  زا  دـنترابع  هک  دراد  دوجو  تسا  نازاغ  عیـشت  زا  یکاح 

یناوارف لاوما  هوجو و  هک  دادروتسد  درک و  ترایز  ار  ترـضح  نآ  سدقم  حیرـض  دومن ، مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دهـشم  گنهآ 
دهـشم رد  هک  هنوگ  نامه  اجنآ  رد  تشگ و  مزاع  البرک  رد  ینیـسح  دهـشم  يوس  هب  ترایز  يارب  هاگنآ  دـنهد . رارق  ناـیولع  راـیتخا  رد 

لاس هب  نازاغ  ( 20  ) درک لمع  دوب  هدـمآ  قارع  هب  رگید  راب  هک  ق  لاس 698ه . رد  ناسنیدب  نینچمه  دومن . رداص  روتسد  دیـشوک  يولع 
يانب يارب  یناوارف  لاوما  داهن ، مان  ةدایسلارود »  » ارنآ درک و  انب  دندوب  دادغب  میقم  هک  نایولع  تفایض  يارب  ییاه  هناخ  دادغب  رد  ق  696ه .

درک . فقو  نآ  رب  ییاه  نیمز  كالما و  دومن و  فرص  نآ 
دوش یم  بجوم  هک  اـهراک  هنوگ  نیا  لاـثما  و  ( 21  ) دـش یم  يراـج  ـالبرک  رهـش  هب  اـه  نآ  زا  یکی  هک  درک : رفح  تارف  زا  رهن  هس  يو 
یمن ماجنا  دراد  نایرج  وا  قورع  رد  عیـشت  نوخ  هک  یـسک  زج  ًابلاغ  ار  اهراک  نیا  لاثما  اریز  درامـش ؛ رب  یعیـش  ار  وا  يوق ، ّنظ  هب  ناسنا 

نیدـلا ماظن  یتقو  دوب . یفنح  بهذـم  قبط  رب  رما  زاغآ  رد  وا  مالـسا  دروآ  مالـسا  هک  هاـگنآ  هدـنبادخ ، دـمحم  سوـالوکین  اـما  و  دـهد .
شیوخ کـلامم  همه  تاـضقلا » یـضاق   » ناونع هب  ار  يو  دـمآ  رد  وا  رب  دوـب  تنـس  لـها  نادنمـشناد  نیرتملاـع  هک  یعفاـش  کلملادـبع 

یتقو تخاس . یم  موکحم  دوخ  تالالدتـسا  رد  ار  نانآ  تخادرپ و  یم  یفنح  ياملع  اـب  هرظاـنم  هب  ناطلـس  رـضحم  رد  وا  درک . بوصنم 
زا هدـنبادخ  دـمحم  دـمآ  یم  رب  ناطلـس  يارب  یعفاش  بهذـم  زا  نیـسحت  ماقم  رد  زین  وا  دوخ  و  دـید ، یم  هرظاـنم  رد  ار  وا  هبلغ  ناـطلس ،

کی ره  تفای و  رارمتـسا  یفنح  ياملع  کلملادبع و  نیدلا  ماظن  نایم  هرظانم  هک  یماگنه  اما  دمآ ؛ رد  یعفاش  بهذـم  هب  یفنح  بهذـم 
ترودـک و دیـسر  یم  رظن  هب  شوخاـن  نید  رما  رد  اـه  نآ  لاـثما  هک  داد  یم  تبـسن  رگید  فرط  بهذـم  هب  ییاوـتف  يأر و  فرط  ود  زا 

بّرقم يارما  زا  یکی  دوب . هتفگ  كرت  ار  مالـسا  نییآ  یتدم  ًاساسا  دنیوگ  و  دش ؛ رثأتم  تخـس  دمآ و  دـیدپ  ناطلـس  رد  يرطاخ  شجنر 
وا هتخاس و  انشآ  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  بهذم  نساحم  هب  ار  ناطلـس  دمآرب  ددصرد  يو  دوب ؛ یعیـش  یـشخبوجن ، نب  راطمرط  ریما  وا ،
اب هارمه  یماما  يوآ  نیدلا  جات  دیـس  ناوا  نیا  رد  دمآ . دیدپ  بهذم  نیا  هب  یـشیارگ  ناطلـس  رد  وا ، یعاسم  زا  سپ  دناوخ ؛ ارف  نادـب  ار 
رد یتارظانم  ناطلـس  روضح  رد  کلملادـبع  نیدـلا  ماظن  نیدـلا و  جات  دیـس  نایم  دـمآ ؛ هدـنبادخ  دـمحم  ناطلـس  دزن  هعیـش  زا  یتعامج 
هک دید  یباوخ  درک ، ترایز  فجن  رد  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دقرم  تفر و  قارع  يوس  هب  هرظانم  نیا  زا  سپ  ناطلس  هاگنآ  تفرگ ،

ییارما زا  هتـسد  نآ  درک ؛ هضرع  دوخ  يارما  رب  ار  نآ  اذل  دومن ؛ یم  رگید  بهاذم  زا  رت  يوق  وا  هاگدید  زا  هیماما  بهذم  نآ  رذگهر  زا 
. دنیایب وا  سلجم  هب  املع  داد  روتـسد  هدنبادخ  دمحم  دندرک . قیوشت  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  بهذم  نتفریذپ  هب  ار  وا  دندوب  یعیـش  هک 

همالع اب  داد  روتسد  نیدلا  ماظن  تاضقلا  یضاق  هب  ناطلـس  دیناسر . مه  هب  روضح  سلجم  نیا  رد  رهطم  نب  فسوی  نب  نسح  یلح ، همالع 
هلأسم رد  نیدلا  ماظن  همالع و  نایم  هرظانم  دندش و  رضاح  نآ  رد  لضف  لها  املع و  هک  تخاس  هدامآ  ار  یسلجم  دزادرپب . هرظانم  هب  یلح 
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وا رب  یلح  همالع  تشگ و  بولغم  نیدلا  ماظن  تاضقلا  یضاق  ماجنارـس  ات  داد ؛ یم  ارف  شوگ  هرظانم  نیا  هب  ناطلـس  و  دش ، زاغآ  تفالخ 
رسارس رد  دناوخ و  ارف  عیشت  هب  ار  تکلمم  لها  نایهاپس و  درک و  راهظا  ار  دوخ  عیـشت  هظحل  نامه  زا  هدنبادخ  دمحم  ناطلـس  دش . زوریپ 

بوصنم و کلامملا » بیقن   » ناونع تمس و  هب  ار  يوآ  دمحم  نیدلا  جات  دیس  و  دروآ . رد  ارجا  هب  ار  یماما  بهذم  مسارم  یمالـسا  دالب 
رب نآ  عاعـش  هک  اجنآ  ات  تشگ ، ناریا  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص   ) دـمحم لآ  بهذـم  راشتنا  جاور و  ثعاب  هرظاـنم  نیمه  تخاـس . نَونعُم 
هک يزور  زا  يو  هک  میوش  یم  روآدای  دیعسوبا ، ناخرداهب  ینعی  هدنبادخ  دمحم  ناطلس  رسپ  هب  عجار  اما  دنکفا ؛ وترپ  ناریا  دالب  رـسارس 

ضرقنم ناریا  نیمزرـس  رب  اـه  لوغم  تموکح  وا  گرم  اـب  دوب ، مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لـها  بهذـم  رب  تفرگ  تسد  هب  ار  تموکح  ماـمز 
دیدرگ .

میسن رصع  نیا  رد  نایعیش  اریز  تسا ؛ هدوب  ناریا  رد  اه  لوغم  تموکح  رـصع  عیـشت ، ياهرـصع  نیرت  ناشخرد  زا  یکی  هک : نآ  هصالخ 
هتـسجرب ياملع  هب  رـصع  نیا  دنتخادرپ . یم  رگید  بهاذـم  ناوریپ  اب  هلداجم  هرظانم و  هب  ًانلع  اه  نآ  ياملع  دـندرک و  ساسحا  ار  يدازآ 

بحاص ققحم ، اـه  نآ  هلمج  زا  هک  دیعـس ، لآ  لاـثما : دروخ ؛ یم  مشچ  هب  رگید  يرـصع  رد  رتمک  اـه  نآ  ریظن  هک  دـنک  یم  راـختفا  يا 
ود نیدلادجم و  راکوکین  دنمـشناد  تسا : اه  نآ  هلمج  زا  هک  سوواط ، لآ  دنـشاب . یم  وا  رـسپ  ردپ و  یلح و  همالع  و  مالـسالا » عیارـش  »

، یسوط نیدلاریـصن  هجاوخ  و  دندوب . قارع  رد  نییبلاط  بیقن  اه ، لوغم  رـصع  رد  ود  نیا  هک  نیدلا  ثایغ  نیدلا و  یـضر  راوگرزب : دیس 
نادنمشناد و  تشاد . رایتخا  رد  اه  لوغم  کلامم  رد  ار  فاقوا  یتسرپرس  ناخوکالوه  نامز  رد  هک  یـسک  نامه  مالک ، هفـسلف و  ياوشیپ 

لوغم ییاورناـمرف  تموکح و  یتقو  ناریا  رد  ( 22 هیوفص ) هعیش و  دندیـسر . رمث  هب  ناریا  رد  هرود  نیا  رد  هک  يرگید  هتـسجرب  ناوارف و 
کلامم و زا  یـشخب  یتلود ، ره  هک  دـش  میـسقت  یعیـش  کچوک  تلود  دـنچ  هب  اه  نآ  تموکح  تحت  ياه  نیمزرـس  دـش ، ضرقنم  اـه 
، مجع قارع  ناجیابرذآ ، هک  اه  یناپوچ  تلود  دننام : دوب ، هدروآ  رد  دوخ  لاغشا  فرصت و  هب  ار  اه  لوغم  تموکح  تحت  ياه  نیمزرس 

قارع ات  یبرغ  ناجیابرذآ  دودح  زا  ناریا  زا  یـشخب  هک  اه  ناخلیا  تلود  و  دـندوب ؛ هدرک  فرـصت  ار  مور  دودـح  زا  یتمـسق  رکب و  راید 
تموکح و  دش . دودحم  برع  قارع  هب  طقف  اه  نآ  تموکح  یتدـم  نتـشذگ  زا  سپ  دنتـشاد و  دوخ  فرـصت  رد  ار  یبرغ  تارف  برع و 

هتفای الیتسا  رگید  دالب  ناردنزام و  لمآ و  رب  هک  اه  یـشعرم  تلود  و  دندنار ، یم  مکح  اه  نآ  زج  راوزبس و  ناسارخ و  رب  هک  هیرادـبرس 
هب دشاب  مکاح  ناریا  دالب  رـسارس  رب  هک  یتموکح  تلود و  دیـسر  تموکح  هب  يوفـص  لیعامـسا  هاش  هک  یتقو  ات  اه  لوغم  زا  دعب  دندوب .

الیتسا نآ  رب  دـنادرگزاب و  ار  برع  قارع  دـیدرگ و  قفوم  ناریا  ياه  نیمزرـس  مامت  فرـصت  هب  ( 23 يوفص ) لیعامـسا  هاش  دماین  دوجو 
دجـسم مالـسلا و  امهیلع  نییمظاک  مرح  نامتخاس  هلمج : نآ  زا  دـش ، انب  هسدـقم  باتعا  رد  یمهم  راثآ  لیعامـسا ، هاـش  ناـمز  رد  تفاـی .
بهذـم جـیورت  هب  وا  نامز  رد  هک  تسا  يوفـص  هاشداپ  نیتسخن  وا  تسا . فورعم  هیوفـص » دجـسم   » هب نونکا  مه  هک  مرح  تشپ  گرزب 

ییاه نیمزرـس  هب  ار  نیغلبم  وا  تشاد  لوذبم  یتیانع  مامتها و  دوب  هتفای  شرتسگ  نآ  رد  يو  تموکح  هک  يدالب  مامت  رد  عیـشت  هیماما و 
. دننک توعد  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  بهذم  عیـشت و  هب  ار  دالب  نآ  مدرم  ات  داتـسرف  یم  دروآ  رد  فرـصت  هب  ار  اه  نآ  تساوخ  یم  هک 

املع زا  يا  هدع  و  دیدرگ ، یم  لوذبم  يدنیآ ، شوخ  عوبطم و  راتفر  یتسود و  تبحم و  نایولع  املع و  هب  تبسن  لیعامـسا  هاش  نامز  رد 
هب دش و  یم  دادمتسا  نآ  ناکرا  تیوقت  عیشت و  بهذم  جیورت  رـشن و  يارب  املع  زا  دندش . بوصنم  ردص »  » و بیقن »  » ناونع هب  نایولع  و 

دیدرگن هجاوم  يراومهان  تخس و  ياه  هندرگ  اب  دوخ  تفرشیپ  يارب  نامز  نیا  رد  عیـشت  دندناوخ . یم  هبطخ  ربانم  رب  رـشع  ینثا  همئا  مان 
هاش نامز  رد  هلح  یلاوح  رهن  اریز  دوب ؛ لاونم  نیمه  هب  عضو  زین  هیوفص  نیطالس  ریاس  نامز  رد  دزاس . دکار  ار  اه  نآ  تکرح  ریـس و  هک 
ایند زا  ق  لاس 948ه . رد  دیسر و  تنطلس  هب  ق  لاس 930ه . رد  دمآ و  ایند  هب  ق  لاس 919ه . هجح  يذ  متشه  تسیب و  رد  يو  بسامهط .)

ياـه شـشوک  مغر  یلع  نکل  دـسرب ؛ فجن  هب  نآ  بآ  اـت  دـندرک  رفح  ار  يرهن  هک  دوب  وا  ناـمز  رد  زین  و  دوـب . هدـمآ  دوـجو  هب   ) تفر
لاس هب  وا  لوا ) سابع  هاش  نامز  رد  دوب . رتدنلب  رهن  يارجم  زا  فجن  نیمز  نوچ  دیـسرن ؛ فجن  هب  بآ  دـش  فرـص  نآ  يارب  هک  یمیظع 
رـشن يارب  يرت  عیـسو  ياه  ماگ  تفر .(  اـیند  زا  ق  لاـس 1037ه . هب  تسـشن و  تخت  هب  ًامـسر  ق  لاـس 996ه . رد  و  دـش ، هداز  ق  979ه .
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نیا رد  دوب . هتفرگ  ماجنا  لیعامسا  هاش  نامز  رد  هک  دوب  ییاهراک  زا  رت  مهم  نآ  جیاتن  هک  دش  هتـشادرب  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  بهذم 
هب تبسن  هک  تسا  یترـصن  یعاسم و  زا  یکاح  هک  دنک  یم  رظن  بلج  یگرزب  تامدخ  مهم و  راثآ  لوا  سابع  هاش  نارود  رد  ینعی  نامز 

یلماع نیدلاءاهب  دمحم  خیـش  ینعی  گرزب ؛ دنمـشناد  ود  ياهدومنهر  اب  مهم  بلاج و  ياهراک  یعاسم و  نیا  دیدرگ . یم  لوذبم  عیـشت 
هب تبسن  ناریا ) یعیش  مدرم  هجوت  بلج  ماقم  رد   ) لوا سابع  هاش  تفریذپ . تروص  داماد  رقاب  دمحم  ریم  دیس  و  ییاهب » خیش   » هب فورعم 
اه ترایز  نیا  زا  یکی  رد  تفر ، مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترایز  هب  اهراب  هلمج : زا  داد ؛ یم  ناشن  یبیجع  مارتحا  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها 

تلود و ناگرزب  هک  درک  یط  هدایپ  ياپ  اب  ار  ناسارخ  رد  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  دـقرم  اـت  ناهفـصا  ینعی  دوخ ؛ تختیاـپ  ناـیم  تفاـسم 
ترایز رد  و  دیـسر . یم  خسرف  هن  دون و  دصکی و  هب  يریگ  هزادنا  قبط  تفاسم  نیا  دندرک ، یم  یهارمه  ار  وا  رفـس  نیا  رد  زین  تموکح 

راثآ اما  درک ؛ ثادحا  دـقرم  رانک  رد  یّمهم  ياه  تانق  دـنلب و  ياه  نامتخاس  هداد و  هعـسوت  ار  يوضر  نحـص  ق  لاس 1021ه . هب  رگید 
شزرااب و ياه  باتک  سیفن ، ياه  نآرق  اـهب ، نارگ  ياـه  هفحت  رهاوج ، ندرپس  زا  تراـبع  دـشاب  یم  ناـمز  نیمه  هب  طوبرم  هک  يرگید 

یقاب نونکات  سابع  هاش  نامز  زا  هک  يو  دیواج  تانـسح  زا  تسا . قارع  رد  رگید  همئا  نئازخ  يوضر و  سدق  ناتـسآ  هنازخ  هب  نآ  لاثما 
. دشاب یم  قارع  هسدقم  دهاشم  نارفاسم  ریسم  رد  اهارسناوراک  هینبا و  تاونق ، زین  رگید و  ياهرهش  ناهفـصا و  ياه  هنذأم  دجاسم و  دنام 
تسا و فورعم  مدرم  نایم  رد  هک  هنوگنامه  و  تسا ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دـقرم  ینونک  نحـص  يانب  نامز  نیا  بلاج  راثآ  زا  زین  و 

يددعتم عیسو  ياه  هاچ  دیاب  هک  نانچ  دش ؛ انب  ییاهب  خیش  يرامعم  یسدنهم و  اب  روکذم  نحـص  دننک  یم  وگزاب  مه  يارب  نابز  هب  نابز 
نامز نیا  رد  ( 24  ) تسناد هرود  نیمه  هب  طوبرم  راثآ  زا  دشاب  یم  فورعم  تایسابع » هاش   » هب تسا و  یقاب  فجن  رد  نونکا  مه  ات  هک  ار 

زا فورعم و  نامز  نیا  رد  ملع  رازاب  قنور  جاور و  اذل  و  دـندرک ؛ یم  ینادردـق  املع  زا  و  دـنداهن ، یم  جرا  ملع  لها  هب  تقو  ره  زا  شیب 
یم ربخ  یب  نآ  زا  یسک  رتمک  هک  تسا  یبلطم  دش  فقو  نایولع  املع و  هب  تمدخ  تهج  رد  هرود  نیا  رد  هچنآ  و  تسا . نآ  تاصخشم 
نیا لاناک  زا  بآ  اریز  لوا : سابع  هاش  هن  تسا ، یفـص  هاش  هرود  راثآ  زا  هاشلا » رهن   » ای هیرکُم »  » هب فورعم  رهن  ًارهاظ  لاـح ، ره  هب  دـشاب 

يوفـص تموکح  هک : نآ  هصالخ  دوب . هتفر  ایند  زا  ق  لاس 1037ه . رد  لوا  سابع  هاش  تفای و  ناـیرج  فجن  هب  ق  لاس 1042ه . رد  رهن 
هب داد ، یم  ناشن  يدایز  مامتها  عیشت  جیورت  نید و  هب  تمدخ  تهج  رد  تموکح  نیا  هکلب  تسا ؛ هدوبن  یسایس  تموکح  کی  ًافرـص  اه 

رـصع و نیا  رد  ناـهاشداپ  تسا . ریگمـشچ  اـه  نآ  نارود  رد  ینید  تامدـخ  راـثآ  هک  لوا  ساـبع  هاـش  لیعامـسا و  هاـش  ناـمز  رد  هژیو 
مدرم هک  دوب  ییاضف  ّوج و  زین  نآ  تلع  دندوب ؛) دنبیاپ  تخـس  نآ  هب  رهاظت  رد  و   ) دندرک یم  راختفا  نید  جیورت  هب  نآ  لبقام  ياهرـصع 

دنتشاذگ یم  مارتحا  املع  هب  ًاعبط  ناهاشداپ  دیاش  هک  نیا  ای  تسا و  هدوب  مکاح  اضف  نیا  رد  ینید  حور  هک  ارچ  دندرب ؛ یم  رس  هب  نآ  رد 
رد تعیرش  نیناوق  ینید و  همانرب  يارجا  املع ، راک  ًالوصا  دنریگ . هرهب  نانآ  يارآ  زا  هتسج و  برقت  اه  نآ  هب  هک  دنتـشاد  نآ  رب  یعـس  و 

دالب و رب  نید  هماـنرب  تشاد ، شقن  تموکح  رد  اـه  نآ  ياـهدومنهر  لاوقا و  اـملع ، رظن  يأر و  هک  ینارود  رد  تسا . هدوب  يا  هرود  ره 
کی ینامز  ره  رد  رگا  و  دـندش . یم  دـنبیاپ  نادـب  زین  مدرم  تشاذـگ و  یم  راـشتنا  جاور و  هب  ور  ینید  نیناوق  دوب و  مکاـح  اـه  نیمزرس 

یم رب  ینید  رهاظم  نید و  میرح  زا  عافد  ینابهاگن و  ددـص  رد  اـملع  تساـخ  یم  رب  تفلاـخم  هب  تعیرـش  ماـکحا  اـب  رادـمامز  هاـشداپ و 
يراـیمه نیهر  نارود  نیا  رد  تعیرـش  جـیورت  رـشن و  ماود  ماوـق و  دـنداد . یم  رادـشه  یهلا  نییآ  هـب  تبـسن  رادـمامز  نآ  هـب  دـندمآ و 

هک تسا  يا  هرود  تفاـی  جاور  تعیرـش  اـب  تفلاـخم  ینید و  یب  مـینیب  یم  هـک  يا  هرود  ره  رد  تـسا . هدوـب  ینید  ياـملع  نارادـمامز و 
دنم هرهب  اه  نآ  ياه  توعد  ارآ و  زا  دنا و  هدادـن  ارف  شوگ  اه  نآ  حـیاصن  هب  دـنا و  هتفرگ  هلـصاف  ینید  ياملع  زا  هرود  نآ  نارادـمامز 
میناد یم  میتسه و  انـشآ  دیـسر  مه  هب  هاش  ردان  يارب  هک  یتاحوتف  هب  اـم  همه  ناریا  رد  ( 25 هاشردان ) تموکح  نارود  هعیـش و  دنا . هدوبن 

مامتها هنوگنآ  هاشردان  نامز  رد  تفای . الیتسا  یهاتوک  ًاتبـسن  تدم  یط  رگید  دالب  اراخب و  ناغفا ، نیرحب ، قارع ، دـنه ، ناریا ، رب  يو  هک 
ياملع هب  هاشردان  دوش . یمن  هدید  دش  یم  لوذبم  اه  يوفص  نامز  رد  هک  املع  زا  ینادردق  ملع و  زا  جیورت  ینید و  نوئـش  هب  تبـسن  هک 

مهیلع تیبلا  لها  همئا و  ياهدـقرم  دروم  رد  هک  یتامدـخ  وا  نامز  رد  اما  دـننک ؛ تلاخد  تلود  تموکح و  راک  رد  داد  یمن  هزاجا  ینید 
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نیزم الط  شکور  اب  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دـقرم  يارب  دـبنگ  يانب  اریز  تسین ؛ اه  يوفـص  نارود  زا  رتمک  تفرگ  ماـجنا  مالـسلا 
وا هناحتاف  تشگزاب  زا  سپ  هاشردان  هرود  رد  یگمه  هک  هریغ ، رهاوج و  اه و  لوپ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دقرم  هنازخ  ندش  رپ  هدش و 

نیمه رد  هک  نانچ  دـیدرگ ؛ لوذـبم  هرود  نیا  رد  یگرزب  تامدـخ  بلاج و  ياه  شـشوک  هچ  هک  دـهد  یم  ناشن  تفرگ  ماجنا  دـنه  زا 
ساسارب هاشردان  دندوب . هدروآ  ناجیابرذآ  زا  ار  نآ  رمرم  ياه  گنس  هک  دش  هتخاس  يوضر  دهشم  رد  یمیظع  يانب  هک  تسا  هدوب  هرود 
بهاذـم ریاس  لثم  ار  يرفعج  بهذـم  ّتیمـسر  ینامثع ، تلود  دـیاب  هک  دوب  نیا  اـه  نآ  زا  یکی  هک  درک  حلـص  اـه  یناـمثع  اـب  یطورش 

عافد تیامح و  تنایـص ، موس ، و  همرکم . هکم  رد  يرفعج  بهذم  يارب  یّـصاخ  نکر  نتخاس  رگید  و  دنک . نالعا  تنـس  لها  هناگراهچ 
تیمـسر ینعی  مود  لوا و  طرـش  هب  تبـسن  صوصخ  هب  طورـش  نیا  زا  کی  چـیه  هب  اه ، یناـمثع  نکل  دوب ؛ هکم  هار  رد  ناریا  جاـجح  زا 

ینس یعیش و  نادنمشناد  دمآ  قارع  هب  هاشردان  یتقو  دندرکن . افو  هکم  رد  يرفعج  بهذم  هژیو  نکر  نتخاس  يرفعج و  بهذم  نتخانش 
هرظانم و ییامهدرگ و  عامتجا و  نیا  ندـناسر  مه  هب  رد  هچ  رگا  تشاداو ؛ بهذـم  رد  تدـحو  هرظاـنم و  هب  ار  اـه  نآ  دروآ و  مهارف  ار 

هاشردان توطـس  سرت  زا  یهاتوک  تدـم  یط  هچ  رگا  دـنام ؛ ماکان  بهذـم  تدـحو  داجیا  يارب  نکل  دوب ؛ قفوم  ناـنآ  لـباقتم  لالدتـسا 
زا شیب  دنتـسناوتن  هیراشفا  نادناخ  دش و  هجاوم  ییاه  هنتف  اه و  گنج  اب  هاشردان  زا  سپ  ناریا  هاگنآ  دندرک . یم  یبهذم  تدـحو  راهظا 
هک نآ  ات  دـنا ، هدوب  تباقر  یلخاد و  ياـه  گـنج  راـتفرگ  زین  تدـم  نیا  رد  و  دـنهد . همادا  دوخ  ییاورناـمرف  تموکح و  هب  یلاـس  دـنچ 
اه يدنز  تموکح  اریز  تفرگن ؛ تروص  نایعیش  بهذم و  هب  تبسن  یمهم  ياهراک  اه  نآ  هرود  رد  دمآ . راک  رس  رب  اه  يدنز  تموکح 

هاشداپ نیلوا  اب  زیتس  گنج و  هب  اه  نآ  راگزور  اـه  نیا  رب  هوـالع  داد ؛ یمن  رارق  دوخ  شـشوپ  ریز  ار  ناریا  دـالب  همه  دـیاب ، هک  ناـنچنآ 
مایا اب  اه  يراجاق  ندروآ  رب  رـس  زاغآ  ناریا  رد  ( 26  ) اه يراجاق  تموکح  نارود  هعیـش و  دش . يرپس  ناخ  دـمحماغآ  ینعی  اه ؛ يراجاق 
يارب ق  لاـس 1202ه . رد  ناـخ  دـمحماغآ  تسد  هـب  اـه  يدـنز  تموـکح  ضارقنا  زا  سپ  زج  ناریا  و  دوـب ، هجاوـم  هاـشردان  تموـکح 

قرط زا  دش و  هداعا  تموکح  رد  تیناحور  ذوفن  دندز  هیکت  تموکح  تخت  زارف  رب  اهراجاق  یتقو  دوب . هتفاین  یگدامآ  اهراجاق  تموکح 
رادروخرب ییاونـش  شوگ  زا  ًاتبـسن  املع  ربارب  رد  هلـسلس  نیا  ناـهاشداپ  زا  يا  هراـپ  و  تفرگ ، تروص  یتامدـخ  اـملع  هب  تبـسن  فلتخم 

هب ار  مدرم  بولق  رذـگهر  نیا  زا  ات  تشاذـگ  یم  مارتحا  املع  هب  شتموکح  هطلـس و  تیوقت  يارب  ًارهاظ  هک  هاش  یلعحتف  لیبق  زا  دـندوب ؛
فیلأت هاش  یلعحتف  مان  هب  يددـعتم  ياه  باتک  دـنتفرگ و ) رارق  اـبیرف  رهاوظ  نیا  ریثأـت  تحت   ) اـملع زا  يا  هدـع  دـشاب . هدرک  بلج  دوخ 

ملع و زا  لیلجت  هب  هاشداپ  نیا  لاح  ره  هب  دومن . فیلأت  وا  يارب  ار  اطغلا » فشک   » باتک هک  رفعج  خیـش  ربکا ، همالع  هلمج  نآ  زا  دندرک ؛
هب دوخ  باتک  هچابید  رد  هدـش  دای  رفعج  خیـش  هک  داهن  یم  عقو  اه  نآ  هب  و  درک ) یم  رهاظت   ) اـجنآ اـت  نید  هب  ماـمتها  اـملع و  زا  ریدـقت 

فجن زا  رفعج  خیش  هک  يزور  اه  نآ  میرکت  املع و  هب  تبـسن  دوخ  مارتحا  نتخاس  ناشن  رطاخ  روظنم  هب  هاش  نیمه  تخادرپ ، وا  شیاتس 
مجن  » باتک هرـس ) سدـق   ) يداـبآرتسا رفعج  دـمحم  ازریم  نینچمه  تفاتـش . يو  لابقتـسا  هب  هنهرب  ياـپ  اـب  دوب  هدـمآ  ناریا  رادـید  يارب 

هب تسا  فراعم  قالخا و  نید و  لوصا  رد  ریخا ، باتک  نیا  هک  ار  فراعملا » هدـبز   » باتک یناهفـصا ، یجیا  ربکا  یلع  یلوم  و  هیادـهلا »
هب وا  تنطلـس  نامز  رد  هک  یکین  ياهراک  هلمج  زا  تسا . هدـش  فیلأت  وا  مان  هب  يرگید  ياـه  باـتک  زین  و  دـندرک . فیلأـت  هاـش  نیا  ماـن 

. ترضح نآ  حیرض  رب  هرقن  زا  ییاه  هرجنپ  بصن  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  دقرم  ناویا  دبنگ و  رب  الط  شکور  زا : دنترابع  دیـسر  ماجنا 
امهیلع  ) رفعج نب  یـسوم  رتخد  هموصعم ) ترـضح   ) همطاف هدیـس  دـبنگ  رب  الط  شـشوپ  مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح  دـقرم  دـبنگ  ياـنب 
بصن وا . سدقم  مرح  يارب  نیّرز ، ياه  لیدنق  يادها  مالسلا و  هیلع  اضر  ماما  نحص  يانب  نآ . يارب  عیسو  نحص  يانب  مق و  رد  مالسلا )

( زاریش رد  دمحا  دیس  دقرم  رب  هرقن  حیرض  بصن  ير .) رهـش   ) نارهت یکیدزن  رد  نوفدم  (، 27 میظعلادبع .) ترضح  دقرم  رب  هرقن  حیرض 
زا عافد  مالـسلا و  مهیلع  تیبلا  لها  هب  تمدخ  يارب  نامز  نآ  مدرم  مامتها  هدـنهد  ناشن  هک  اه  نآ  لاثما  سرادـم و  دـجاسم و  يانب  ( 28

ارعـش و هب  تفای ؛ تسد  دوخ  قنور  جاور و  هب  زین  بدا  هکلب  دشن ؛ هدنـسب  شناد  نید و  جیورت  هب  اهنت  نامز  نیا  رد  تسا . عیـشت  بهذـم 
دندروآ و يور  ناریا  هب  برع  یناریا و  زا  بدا  بابرا  هک  تفر  شیپ  ینادردق  نیا  اجنآ  ات  یتح  دش ؛ یم  میدقت  یناوارف  ياه  هیدـه  ابدا 
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نیا اب  نامزمه  هجیتن  رد  دش ؛ یم  لدب  در و  نخـس  فئارظ  رداون و  یبدا و  ياهوگتفگ  اه  نآ  رد  هک  دیدرگ  اپ  رـس  رب  یبدا  ياه  نمجنا 
تیانع و اـه  هرود  نیا  رد  دوب . لاونم  نیمه  هب  عضو  زین  هاـش  نیدلارـصان  ناـمز  رد  دـندمآ . دـیدپ  ییاـناوت  تسد و  هریچ  يارعـش  هرود ،

يایاطع زا  ار  نانآ  دـنداهن و  یم  جرا  اه  نآ  هب  تبـسن  نارادـمامز  دـیدرگ و  یم  لوذـبم  ناریا  قارع و  رد  نییناحور  هب  تبـسن  یماـمتها 
( مالسلا امهیلع   ) نییرکسع دبنگ  رب  الط  ششوپ  تفرگ : ماجنا  حرش  نیدب  ییاهراک  هاش  نیدلارـصان  نامز  رد  دنتخاس  یم  دنم  هرهب  دوخ 

هیلع ینـسح  میظعلادبع  ترـضح  دبنگ  رب  الط  شـشوپ  الط . اب  يوضر  دهـشم  رد   ) مالـسلا هیلع   ) اضر ماما  مرح  ناویا  شـشوپ  ارماس . رد 
هرود رد  هک : نآ  هصالخ  دـش . فیلأت  هاش  نیا  نامز  رد  اه  نآ  زج  و  خـیراوتلا » خـسان   » و نادـلبلا » تآرم   » ياـه باـتک  ير . رد  مالـسلا 

ملع يرای  هب  دوخ ) تموکح  ياه  هیاپ  تیوقت  يارب   ) اه نآ  دمآ ، لمع  هب  تیامح  جیورت و  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  بهذم  زا  اهراجاق 
هرود نیا  رد  زین  یناریا  نادنمشناد  زا  يا  هدع  دیشخرد . یم  ناوارف ، هتسجرب  ياملع  دوجو  زا  هرود  نیا  رد  ناریا  دنتساخ و  یم  رب  املع  و 
قارع ناریا و  رد  ملع  ناتسوب  اذل  دیـسر ؛ یم  رفن  رازه  هد  دودح  هب  رجاهم  ياملع  نیا  رامـش  هک  دندوب  هدرک  ترجاهم  فجن  هب  ناریا  زا 

رد هک  نآ  ات  دوب ، عوبطم  ییاه  هویم  شوخ و  يرظانم  زا  راشرـس  دـیدرگ  یم  لوذـبم  ملع  لها  هب  تبـسن  هک  یتیاـنع  ماـمتها و  رطاـخ  هب 
عطق قارع  رجاهم  ياملع  اب  ناریا  طابترا  دـندش و  یناماسبان  عضو  راچد  ملع  لها  دـمآ ، دـیدپ  یبوشآ  بالقنا و  هاش  یلع  دـمحم  ناـمز 

رذگهر زا  دمآ ، دیدپ  یگنـس  پاچ  ياه  هناخپاچ  عباطم و  اهراجاق  تموکح  مایا  رد  دننک . تعجارم  ناریا  هب  دـندش  ریزگان  اذـل  و  دـش ؛
رهش و زا  معا  تکلمم  نیا  نیمزرس  ناریا و  دالب  مامت  ّتیناحور  ذوفن  تفای و  راشتنا  ملع  نونف  ریاس  ینید و  یهقف و  بتک  زا  يرایسب  نآ 

سپ يرجه  لوا  نرق  رد  ناریا  هک : نآ  نخـس  هصالخ  تشگ . ضرقنم  اهراجاق  تموکح  ات  تشاد  شـشوپ  ریز  ار  ناـبایب  تشد و  هوک و 
اب ناـمزمه  مود  نرق  رد  و  تشادـن . ییانـشآ  مالـسلا  مهیلع  تیبـلا  لـها  هب  تبـسن  تبحم  ـالو و  اـب  دـندرک  حـتف  ارنآ  نیملـسم  هک  نآ  زا 

نرق رخاوا  رد  عیشت  دندش . سونأم  يّدح  ات  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  يالو  اب  مدرم  دیناود و  هشیر  نآ  رد  عیـشت  هک  دوب  نایوما  تموکح 
رد و  درک . زاغآ  ار  دوخ  روهظ  ناسارخ  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تماـقا  زا  سپ  ساـبع و  ینب  تموکح  نارود  لوا  ثلث  رد  موس  مود و 

ماجنارـس دیدرگ ؛ فقوت  دوکر و  راتفرگ  نایقوجلـس  دهع  رد  یتدم  ّیط  تفای و  راشتنا  هیوب  لآ  تموکح  اب  نامزمه  مجنپ  مراهچ و  نرق 
رب مهد  نرق  رد  يوفـص  لیعامـسا  هاـش  هک  نآ  اـت  داـهن  شرتسگ  هب  ور  ناریا  رد  عیـشت  هنماد  متفه ) نرق  زا   ) اـه لوغم  تموکح  هرود  رد 
زا يا  هدع  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا  تفرگ ؛ دوخ  شـشوپ  ریز  ار  ناریا  نیمزرـس  همه  عیـشت  هک  دوب  نرق  نیمه  زا  تفای و  تسد  تموکح 

و  ) بونج ياه  برع  زا  يا  هدع  نینچ  مه  و  دنرب ) یم  رس  هب  ناتـسدرک  رد  و   ) دندنام یقاب  ّتنـس  لها  بهذم  رب  نیمزرـس  نیا  رد  دارکا 
هب ام  يارب  یتیعقاو  نینچ  یتقو  دنـشاب . یم  تنـس  لها  بهذم  وریپ  ناریا ) ناتـسچولب  نادهاز و  مدرم  زا  یهورگ  زین  و  لامـش ، زا  یمدرم 

ار نآ  عیـشت  شیادـیپ  زا  سپ  اه  لاس  هک  دنتـسه  یمدرم  نامه  اه ، یناریا  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  دـش  نشور  نادـجو  ناهرب و  ددـم 
يروصت دیاب  ار  دش  عورش  ناریا  زا  عیشت  هک  روصت  نیا  و  دریگ . رب  رد  ار  ناریا  نیمزرس  همه  تسناوت  اه  نرق  زا  سپ  عیشت  دندش و  اریذپ 

قورع رد  دیـشوج و  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص   ) مرکا ّیبـن  تاـیح  اـب  ناـمزمه  هک  يا  هدـیدپ  نآ  مییوگب  تسا  حیحـص  اـیآ  درمـش . رب  یهاو 
ناتهب هابتـشا و  یهاو و  روصت  نیا  زا  دیاب  مینک ؟ وجتـسج  ناریا  رد  مهد  نرق  رد  ار  نآ  عبنم  تفای  نایرج  وا  هدیزگرب  هباحـص  زا  یهورگ 

لاح رد  ار  باتفآ  دوجو  هتـسنادان  ای  هتـسناد و  هک  دناشک  یم  اجنآ  هب  ار  ناسنا  فالتخا ، رب  رارـصا  دانع و  هکلب  درب ؛ هانپ  ادـخ  هب  گرزب 
لها هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  زا  ام  فدـه  دـتفا . یم  راک  زا  هدراهچ  بش  رد  باـتهام  تیؤر  رد  وا  ناگدـید  دـنک و  یم  راـکنا  شعولط 

هک جاجوعا  فارحنا و  راتفرگ  یقیرط  زا  هن  نشور و  میقتـسم و  يا  هداج  زا  ار  قیاـقح  اـت  دـشاب  يرادـشه  ار  قح  ناگدـنیوپ  تریـصب و 
. دندرگ ایوج  ددرگ  یم  لیَو  هاچ  رد  طوقس  بجوم  هتخاس و  رود  هب  میقتسم  طارص  زا  ار  ناسنا 

اه یقرواپ 

ام هب  ار  تسکـش  خـلت  معط  اـت  هدرک  اـم  گـنهآ  دـیز  نب  نسح  ياـه  ماـظن  هراوـس  هک  دـندرک  شرازگ  نم  هب  ص40 . ج7 ، لماکلا ، -1
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رد نم  دنیآرد  فص  هب  منایرگشل  هک  هاگنآ  نم  اما  نایرهاط . همه  نم و  رب  ياو  سپ  دشاب ، تسار  رابخا  نیا  رگا  نم ! نارای  يا  دناشچب .
نوخ نوچ  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دزن  نم  رذـع  نیاربانب  متـسه . دمآرـس  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لـها  يـالو  رظن  زا  اـه  نآ  ناـیم 

تسا . هتفریذپ  لوبقم و  ما  هدرک  هریخذ  شاداپ  تفایرد  يارب  تمایق  زور  رد  دوخ  يارب  ار  نآ  ما و  هتخیرن  ار  نایمطاف 
ق . 257ه . ، 255 ، 252 ، 251 ياه 250 ، لاس  ثداوح  رد  66 و 82  ، 57 ، 53 ص40 ، ج7 ، لماکلا ، ك : ر . -. 2

ص136 ج7 ، لماکلا ، -3
ص166 . ج7 ، لماکلا ، -4

دور دیفس  ایوگ  -5
ص26 و 27 ج8 ، لماکلا ، -6

ص59 ج8 ، لماکلا ، -7
دـش هراشا  هک  هنوگنامه  دـسر . یم  مالـسا  زا  لبق  ناریا  ناورـسخ  ناـهاشداپ و  هب  اـه  نآ  بسن  هلـسلس  دنتـسه و  ناـیملید  زا  هیوب  لآ  -8

هب هلـسلس  نیا  زا  هک  ینایاورنامرف  نیلوا  دیـسر . نایاپ  هب  ق  لاس 447ه . رد  دیدرگ و  زاغآ  زاریـش  رد  ق  لاس 321ه . رد  اـه  نآ  تموکح 
لاس هب  هک  هیوب  نب  دـمحا  نیدـلازعم  و  تفر . ایند  زا  ق  لاس 338ه . رد  هک  هیوب  نب  یلع  نیدلادامع  دـنردارب : هس  دـنتفای  تسد  تموکح 

هلـسلس نیا  ياورناـمرف  نیرخآ  و  داد . يور  ق  لاـس 366ه . رد  وا  تاـفو  هک  هیوب  نب  نسح  نیدـلا  نکر  و  تفگ . عادو  ار  اـیند  ق  356ه .
دنا . بوسنم  ودب  قارع  رد  ناقاخ  هلیبق  دنیوگ  یم  هک  تسا  میحرلا » کلملا  »

ریغ يدرف  دندوب و  یعیـش  نآ  مدرم  مامت  درک ، یم  هطاحا  يراصح  راوید و  ار  نآ  فارطا  هک  دوب  دادغب  برغ  رد  یعیـسو  هلحم  خرک  -9
مان هب  رـسارس  ار  دادغب  زا  تمـسق  نیا  هدرک و  دای  ار  هتکن  نیمه  نادلبلا  مجعم  رد  توقای  هک  نانچ  دش ؛ یمن  هدید  اه  نآ  نایم  رد  یعیش 

تسا هدیمان  خرک » »
هجح يذ  مشش  تسیب و  زور  ینعی  -10

ص54 ج9 ، لماکلا ، -11
یتشگ ناملسم  نز  درم و  ره  رورس  ام و  رورس  نونکا  مه  هک  وت  رب  نیرفآ  -12

هب نایوجـشناد  بـالط و  ندرک  راداو  و  یملع ، شبنج  تـکرح و  داـجیا  مـلع  رادتـسود  راوـگرزب و  تیـصخش  نـیا  فدـه  اـیوگ  -. 13
دصقم و هلودـلادضع  تهج  نیمه  هب  دَراذـگ ؛ ینوزف  هب  ور  نادنمـشناد  رامـش  رذـگهر  نیا  زا  هک  تسا  هدوب  مولع  لیـصحت  شـشوک و 

دوش فیلأت  وا  مان  هب  ییاه  باتک  هک  دوب  ازس  هدوب و  ملع  لاجر  دوصقم 
14-ص 246

ق لاس 372ه . ثداوح  رد  ص8 ، ج9 ، لماکلا ، -15
هب ردقنارگ  ياه  تیصخش  زا  ایند  نید و  بدا ، ملع ، رد  تسا و  هدوب  رعاش  ملکتم و  بیدا و  ملاع و  هیوب و  لآ  هلودلارخف  ریزو  يو  -16

دور یم  رامش 
ضرقنم نادناخ  نیا  تموکح  ق  لاس 736ه . رد  دیعـس  یبا  گرم  اب  دـش و  زاغآ  ق  لاس 650ه . هب  ناریا  رد  ناـخوکالوه  تموکح  -17

دیدرگ
: تسا هدـمآ  نآ  رد ص 85  تسا  هدرک  همجرت  یبرع  هـب  یکرت  زا  ار  نآ  رهاـط  هزمح  هـک  ۀیمالـسالا » هراـضحلا  خـیرات   » باـتک رد  -18

مجنپ نرق  ود  نایم  هلصاف  نیاربانب  دنربب . نایم  زا  ًالماک  ار  عیشت  دنتسناوتن  نکل  دنتفرگ ؛ هدهع  هب  ناریا  رد  ار  تنـس  لها  قوفت  نایقوجلس 
تسناد ناریا  رد  ینید  تخس  هلداجم  نارود  دیاب  ار  يرجه  مشش  و 

مایا رد  لوغم » نایناخلیا  ناوید  بحاص   » ینیوج کلم  اـطع  هک  تسا  نیا  اـه  لوغم  ناـمز  رد  ناـیدا  يدازآ  ياـطعا  دـهاوش  زا  یکی  -19
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هب بآ  دوب  رتدنلب  تارف  يارجم  زا  فجن  نیمزرـس  نوچ  دنک و  رفح  فجن  هب  تارف  زا  يرهن  دمآرب  ددصرد  ناخوکالوه  نب  اقابا  ناطلس 
فجن هب  ق  لاـس 672ه . رد  ار  بآ  قیرط  نیا  زا  ماجنارـس  درک و  رفح  فجن  يوـس  هب  رهن  نیا  زا  یتاـنق  هاـگنآ  دیـسرن . فـجن  نیمزرس 
سوواط نبا  يرغلا » هحرف   » باتک رد  هک  ناـنچ  دوب ؛ هدومن  يزیر  یپ  ارنآ  لاـس  نیمه  رد  هک  درک  داـینب  فجن  رد  ار  یطاـبر  وا  دـیناسر .

تسا هدوبن  ینیوج  بهذم  رب  وکالوه ، نب  اقابا  هک  نیا  اب  تسا ؛ هدش  دای  بلطم  نیا  هارث  باط 
ق ياه 696 و 698ه . لاس  ثداوح  رد  ۀعماجلا ، ثداوحلا  ك : 20-ر .

ص 141 دادغب ، خیرات  رصتخم  -21
دیـسر و نایاپ  هب  تفرگ  تسد  هب  ار  روما  مامز  هاـشردان  هک  ق  لاس 1148ه . رد  دـش و  زاغآ  ق  لاس 905ه . رد  اه  يوفـص  تموکح  -22

یم هک  نانچ  هیوفـص  ناهاش  دوب و  اورنامرف  هدـنامرف و  کی  ًافرـص  راـگزور  نآ  رد  هاـشردان  تسـسگ . ار  موس  ساـبع  هاـش  ماـن  هب  هبطخ 
لها هرمز  زا  هدوب و  تقیرط  لها  هیفوص  باطقا  زا  اه  يوفص  دادجا  ابآ و  هک  دننآرب  نیخروم  زا  یـضعب  دنا . هدوب  يوسوم  يولع  دنیوگ 

تسا يوفص  لیعامسا  هاش  دومن ، عیشت  راهظا  هلسلس  نیا  زا  هک  یسک  نیتسخن  دنتفر و  یم  رامش  هب  تنس 
اـه و يراـشفا  اـه ، يوفـص  هب  طوبرم  ثحب  رد  تفر . اـیند  زا  ق  لاـس 930ه . هب  لـیبدرا  رد  و  تساـخ ، اـپ  هب  ق  لاـس 905ه . رد  يو  -23

زیزعلادـبع خیـش  رـصاعم  ققحم  لضاف و  زا  تسا  هعیـش  ناهاشداپ  هرابرد  هک  نآ  موس  ءزج  ۀـیمامالا » هعیـشلا  راثآ   » باتک هب  اـه  يراـجاق 
میا هدرب  هرهب  هدش  دای  باتک  زا  دوخ  باتک  زا  يرگید  دراوم  رد  هکنانچ  میتسه ؛ ضیفتسم  نآ  زا  هتسج و  دانتسا  يرهاوج 

زا يوضر  نحص  يانب  هک  هدروآ  نیدهـشملا  هرامع  یف  نیمرحلا  لها  ههزن  دوخ : هدرـشف  باتک  رد  ردص  نسح  دیـس  مالـسالا  هجح  -24
سابع هاش  تفر و  ایند  زا  دسرب  مامتا  هب  هک  نآ  زا  لبق  اما  درک ؛ زاغآ  نآ  نتخاس  هب  یفص  هاش  وا  ردپ  تسا و  مود  سابع  هاش  نامز  راثآ 

دومن . لیمکت  ار  نآ  مود 
هب ق  لاس 1160ه . هب  یلوالا  يداـمج  ردو  درک  سولج  تنطلـس  تخترب  ق  1148ه . لاس رد  دـش و  هداز  ق  لاس 1100ه . هب  هاشردان  -25

دیسر لتق 
لاس کی  تسیب و  دودـح  يو  تسا . هدوب  ناخ  دـمحماغآ  تفای  الیتسا  ناریا  ياه  نیمزرـس  همه  رب  هک  هلـسلس  نیا  زا  هاـشداپ  نیلوا  -26

هسیسد اب  ق  لاس 1344ه . رد  هک  تسا  هدوب  هاش  دـمحا  هلـسلس  نیا  هاـشداپ  نیرخآ  دیـسر . لـتق  هب  ق  لاـس 1211ه . رد  و  درک ، تنطلس 
دیدرگ علخ  تنطلس  زا  ناخاضر 

: تسا هدمآ  لامعألا » باوث   » رد تسا . مالـسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  دیز  نب  نسح  نب  یلع  نب  هللادـبع  دـنزرف  يو  -27
یم ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  درک : ضرع  يدوب ؟ اجک  دومرف : ترـضح  دـش . دراو  مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما  رب  ير  مدرم  زا  يدرم 

ار نیـسح  ماما  هک  يدوب  یـسک  دننام  يدرک ، ترایز  دراد  رارق  ير  رد  ینعی  امـش  رانک  رد  هک  ار  میظعلادـبع  ربق  وت  نوچ  دومرف : مدرک .
تسا هدرک  ترایز  البرک  رد 

یم تسود  ار  وا  شردـپ  دـشاب ، یم  مالـسلا  هیلع  مظاـک  یـسوم  ماـما  دـنزرف  يو  تسا ؛ فورعم  غارچ »! هاـش   » هب مدرم  ناـیم  هزورما  -28
ماـما تیاـنع  هجوت و  زین  تلیـضف و  هب  عـجار  درک ، دازآ  ار  هدرب  رازه  يو  دـنیوگ : دیـشخب . وا  هب  ار  ةریـسیلا »  » هب فورعم  نیمز  تشاد و 

دنک یم  رظن  بلج  لاجر  بتک  رد  یبلاطم  وا  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  مظاک 

نآ یخیرات  هقباس  هعیش و 

هدنسیون

رفظم نیسح  دمحم  فیلأت :
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یتجح رقاب  دمحم  دیس  رتکد  همجرت :

هعیش يوغل  ینعم 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
نودـب ثنؤـم  رکذـم و  عـمج و  هینثت و  درفم و  رب  یظفل  ِناـمتخاس  نیمه  اـب  و  تسا ، راـصنا  ناراـی و  ناوریپ و  ینعم  هب  تغل  رظن  زا  هعیش 

رد ًاصاصتخا  هژاو  نیا  تسا . ندرک  يوریپ  هعواطم و  ِینعم  هب  تَعَیاـشُم "  " نآ هشیر  و  ددرگیم ، قـالطا  نآ  ریبعت  ِبلاـق  رییغت  هب  يزاـین 
رگا هک  اجنآ  ات  دنراد  داقتعا  اهنآ  تماما  هب  دنتسه و  مالسلا  مهیلع  وا  ِنادنزرف  یلع و  ِرادتسود  هک  دوریم  راک  هب  يدارفا  ای  درف و  ِدروم 

هب لئاق  هک  دوشیم  فرـصنم  يدارفا  نانچ  هب  ناهذا  دشابن  راک  رد  ياهنیرق  دوش و  هدرب  راک  هب  یفاضا  ِطرـش  دیق و  نودـب  هعیـش "  " هژاو
و تسا ، ناوریپ  نارای و  ِینعم  هب  يوغل  ظاحل  زا  هعیـش  دسیونیم " : رَبِعلا ص138  " همدقم رد  نودلخ  نبا  دنتـسه . هدش  دای  ِناماما  ِتماما 

صاصتخا هقباس  ددرگیم . قالطا  مهنع ) هللا  یضر   ) شنادنزرف یلع و  ناوریپ  رب  ناینیشیپ  ناینیسپ و  زا  معا  نیمّلکتم  اهقف و  حالطصا  رد 
یتدـم ِتشذـگ  زا  سپ  زج  هعیـش "  " ناونع مینک  روـصت  دـیاش  نآ : هب  طوـبرم  تاـیاور  مالـسلا و  مهیلع  همئا  ناوریپ  هب  هعیـش "  " ناوـنع

ناتـسود هک  هاـگنآ  ینعم  نیدـب  تفاـین  صاـصتخا   ) مالـسلا مهیلع  تیبلالـها ) ناوریپ  نارادتـسود و  هب  مالـسا  ِروـهظ  ِناـمز  زا  ینـالوط 
نیریاس زا  اـت  تشگ  بوسنم  اهنادـب  ناونع  نیا  دـندنکارپ  فلتخم  ياهنیمزرـس  رد  دـنداهن و  ینوزف  هب  ور   ) مالـسلا مهیلع  تیبلالـها )

نیا صاصتخا  هک  میباییمزاب  میزادرپ  وجتـسج  هب  يوبن  ثیداحا  رد  رگا  اریز  تسین ؛ تسرد  روصت  نیا  نکل  دـنوش ، صخـشم  زاـتمم و 
ِروراب ِگرب  خاش و  و  دشابیم ، هقباس  ياراد  درک  عولط  مالسا  هک  يزور  نامه  اب  هارمه   ) مالسلا مهیلع  تیبلالها ) نارادتـسود  هب  ناونع 
عـضو دوخ  ار  ناونع  مان و  نیا  مالـسا  عراش  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  زین  و  دـش ، سرغ  نآ  ِلاهن  هک  تسا  ینارود  نامه  هب  طوبرم  نآ 

ار اهنآ  هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  ثیدح  زا  یئاهششخرد  دینارذگیم  رظن  زا  سپ  نیا  زا  هک  یبلاطم  دوب . هدرک 
ربمایپ زا  راربالا " عیبر   " رد يرشخمز  دندرگ . ایوگ  وت  يارب  ار  تقیقح  نیا  ًالآم  يراداو و  نخـس  هب  ار  اهنآ  ات  میهدیم  رارق  وت  يورایور 
كدلو ذخاو  یتزجحب ، تذخا  تناو  هللا ، هزجحب  تذخا  همایقلا  موی  ناک  اذا  یلع  ای  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا 

دـسر مه  هب  تمایق  زور  یتقو  یلع ! يا  ( 1 ( ؟ انبرمؤی نیا  َيرنف  مهزجحب  كدلو  هعیـش  ذخأو  کتزجحب  كدلو  هعیـش  ذخأو  کتزجحب 
نآ ِراظتنا  رد  هاگنآ  ار ؛ اهنآ  ِنماد  وت  نادنزرف  هعیـش  و  ار ، وت  ِنماد  وت  نادـنزرفو  ارم ، رمک  دـنب  نماد و  وت  و  مریگیم ، ار  ادـخ  ِنماد  نم 
" هزْجُح  " هملک هنتنیئاپ ، ِشوپنت  گُنل و  دوخ  هب  هاگنآ  تسا ، هماج  گُنل و  ِدنب  هزْجُح  دنرب . اجک  هب  ار  ام  دنهد  روتـسد  هک  دوب  میهاوخ 
زا يوریپ  رد  هغلابم  رگیدـکی و  يرادـهاگن  تّدـش  زا  هیانک  رگیدـکی  ِرمک  ِدـنب  نماد و  نتفرگ  و  دـناهدرک ، قالطا  ترواـجم  باـب  زا  ار 

یلیلخ نا  دوـمرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  یناربـط  تسا : هدـمآ  رجح  نبا  زا  ۀـقِرْحُملا " قـعاَوَّصلا   " رد تـسا . رگیدـمه 
َّمث نیحمقُم ، ًاباَضغ  كّودع  هیلع  مدقیو  نیّیـضرم ، نیـضار  ُکتعیـشو  هللا  یلع  مدقتـس  کنا  یلع ! ای  لاق : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

هکیلاحرد دش  یهاوخ  دراو  ادخ  ربوت  یلع ! يا  دومرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ادخ ) لوسر  نم  تسود  ( 2 حامقالا ) مهیُری  هدی  یلع  عمج 
هب اهنآ  ِرَس  كانمشخ و  دونشخان و  هکیلاح  رد  دیآیم  رد  وا  رب  وت  نمـشد  و  تسا ، یـضار  اهنآ  زا  زین  ادخ  یـضار و  ادخ  زا  وت  هعیش 

شندرگ رد  ار  شتـسد  دهد  ناشن  ار  تلاح  نیا  هکنیا  يارب  هاگنآ  دـناهدز . ماگل  اهنآ  ِناهد  هب  ای  هتفرگ و  رارق  الاب  رد  لُغ  یگنت  ّتلع 
نیا ایآ  منادیمن  نم  دنتـسه ! تنـسلها  زا  ترابع  اجنیا  رد  هعیـش  زا  روظنم  هتـشادنپ  رجحنبا  هک  تسا  یتفگـش  یـسب  ياـج  درک . عمج 

تأشن هقرف  ود  نیا  ِتدـحو  زا  وا  ِراـتفگ  اـی  و  دـنوریم ،! رامـش  هب  فدارتم  ِظـفل  ود  تنـسلها  هعیـش و  هک  تسا  ورنآ  زا  رجحنبا  ِنخس 
منادیمن ای  دنراد ،! رارق  هعیش  زا  يرترادومن  حطس  رد  تیبلها  هب  تبـسن  یتسود  يوریپ و  ظاحل  زا  تنـس  لها  هکنآ  ای  و  تسا ،! هتفرگ 

َنیِذَّلا َّنِإ  دش : لزان  ریز  هیآ  یتقو  هک  تساهدروآ  سابعنبا  زا  يدنرز  نیدلالامج  ظفاح  تسا : هتفگ  نینچمه  رجحنبا  تسیچ ! ؟ يارب 
مالـسلا مهیلع  تیبلها  ِتلیـضف  رد  هک  یمتـشه  هیآ  لابند  هب  ار  ثیدـح  نیا  رَجَح  نبا  ِۀَّیِرَْبلا . ُْریَخ  ْمُه  َِکئلوُأ  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ 
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متسه یسک  هدنزرمآ  نم  (: 3 { ) يدَتْها َُّمث  ًاِحلاص  َلِمَع  َو  َنَمآ  َو  َبات  ْنَِمل  ٌراَّفََغل  یِّنِإ  َو  : } زا تسا  ترابع  هیآ  نآ  و  دنکیم ، دای  هدروآ 
هب ار  هیآ  نیا  رجح  نبا  و  دبایزاب . ار  هار  هاگنآ  هتخاس ، دوخ  هشیپ  ار  هتـسیاشراک  هدروآ و  نامیا  ددرگزاب و  نم  يوس  هب  دـنک و  هبوت  هک 
هیآ یتقو  تفگ  ساـبع  نبا  تسا ، هدـش  لزاـن   ) مالـسلا مهیلع  تیبلالـها ) ِلـضف  رد  هک  هدروآ  دوخ  باـتک  رد  یتاـیآ  نیمهدزاـی  ناونع 

همایقلا موی  کتعیـش  تنأ و  یتأت  کتعیـش . تنا و  وه  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـیدرگ  لزان  روکذـم 
دوخ هعیش  اب  وت  تسا . وت  هعیش  وت و  ناگدیرفآ ] نیرتهب  هیربلا =  ریخو   ] هیآ نیا  روظنم  - َنیحَمْقُم ًاباَضغ  كّودع  یتأی  و  نیّیضرم ، نیضار 
ادخ رب  وت  نمـشد  و  دشابیم ، دونـشوخ  امـش  زا  زین  ادخ  دیتسه و  دونـشخ  ادـخ  زا  هکیلاح  رد  دـییآیم  ادـخ  هاگـشیپ  هب  تمایق  زور  رد 

نیمهد زا  سپ  زین  و  دناهتفرگ } الاب  هب  لغ  ِیگنت  رطاخ  هب  ار  ناشرـس  ای  دـنراد و  ناهدرب  ماگل  هدوب و  نیگمـشخ  هکیلاحرد  دـیآیمرد 
ار وت  نانچنآ  تراگدورپ  ( 4 یضْرَتَف .) َکُّبَر  َکیِطُْعی  َفْوََسلَو  : } هیآ ینعی  تسا ،  هدرک  رکذ  تیبلها  تلیـضف  هرابرد  هک  یتایآ  زا  هیآ 

هللا یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدروآ  بقانملا "  " رد دمحا  دیوگیم : رجح  نبا  يدرگ . دونشخ  هک  تخاس  دهاوخ  دوخ  يایاطع  لومشم 
يوس رد  یماـقم  اـم  ناوریپ  هعیـش و  و  دیـشاب ، نم  اـب  نیـسح  نسح و  وت و  يرادیمن  تسود  اـیآ  دومرف :) مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآو  هیلع 

مالـسلا هیلع  یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخلوسر  هک  هدروآ  نینچ  یناربـط  تسا : هـتفگ  وـمه  و  ( 5 ( ؟ دنـشاب هتـشاد  ام  پچ  تسار و 
يرفن راهچ  ِهورگ ]  ] نیلوا ًاقیقحت  ( 6  ) انلئامش اننامیأ و  نع  انتعیش  و  نیـسحلا ، نسحلا و  تنأ و  انأ و  هّنجلا  نولخدی  هعبرأ  لوا  ّنا  :" دومرف

تساومه زا  و  دنیآیم . رد  نآ  رب  ام  ِپچ  تسار و  ِفارطا  زا  ام  نایعیش  و  میتسه ، نیـسح  نسح و  وت و  نم و  دندرگیم  تشهب  دراو  هک 
کلرفُغ دـق  ُّیلع ! اـی  : دومرف مالـسلا ) هیلع  یلع ) هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ادـخ ) لوسر  هک  تسا  هدرک  داـی  ار  یثیدـح  یناربـط  تفگیم :
نینچمه و  تسا .) هدش  روظنم  یهلا  تمحرم  شزرمآ و  وت  نایعیـش  تنادنزرف و  وت و  يارب  یلع ! کتعیـش  ّیبُحمو  کتعیـشلو  کتّیرذلو 

تنأ و اّمأ  نسحلا ! ابا  :ا  دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ّیبن  هک  هدروآ  دوخ  باتک  رد  یثیدح  ینطقراد  تسا : هتفگ 
هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ِثیدح  همَلَـس  ما  زا  ینطقراد  زینو  (. 7  ) دـیراد ياج  تشهب  رد  وت  هعیـش  وت و  اّما  نسحلاوبا ! هنجلا  یف  کتعیش 

و دیراد ، ياج  تشهب  رد  تنارای  وت و  هنجلا  یف  کتعیشو  ۀنجلا ، یف  کباحصاو  تنا  : دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  هک  تسا  هدروآ  ار  هلآو 
هدرک دای  نینچ  حـمق "  " هّدام نمـض  رثـألا " ثیدـحلا و  بیرغ  یف  هیاـهنلا   " رد يرزج  ریثا  نبا  ( 8 . ) دـننیزگ ینکـس  تشهب  رد  وت  هعیش 

نیـضار کتعیـش  تنا و  هللا  یلع  مدقتـس  : دومرف وا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  یبن  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ثیدـح  رد  تسا :
دیهاوخ دراو  ادخرب  ًابیرق  وت  هعیـش  وت و  حامقالا  فیک  مهیری  هقنع  یلا  هدی  عمج  مث  نیحمقم ، ًاباضغ  كودـع  کیلع  مدـقی  و  نییـضرم ،

ناشندرگ هب  ناشیاهتسد  نیگمشخ و  هکیلاح  رد  تمایق ] زور  رد   ] وت نانمشد  و  دیتسه ، ادخ  تیاضر  دروم  دونـشخ و  هکیلاحرد  دش 
(. 9 دـهد .) ناشن  ار  ندیـشک  لغ  هب  تیفیک  اـهنآ  هب  اـت  دروآ  مهارف  ندرگرب  ار  اـهتسد  ادـخ  لوسر  هاـگنآ  دـنیآرد . وترب  تسا  هتـسب 
زا رکاـسع  نبا  تسا : هتفگ  ِۀَّیِرَبـْلا * ) ُْریَخ  ْمُه  َکـِئلوُأ  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  : * ) ۀـیآ ریـسفت  نمـض  شریـسفت  رد  یطویس 

یلع انثا  نیا  رد  میدوب ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ّیبن  دزن  ام  تفگیم : رباج  هک  تسا  هدرک  دای  دوخ  باتک  رد  یثیدـح  هللادـبع  نبرباـج 
نوزئافلا مهل  هتعیش  اذه و  نا  هدیب  یـسفن  يذلاو  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ندید  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ّیبن  دش . دراو  مالـسلا  هیلع 

و مالسلا ] هیلع  یلع  ینعی   ] صخـش نیا  تسا  وا  ِتردق  ِدَی  رد  نم  ِناج  هکنآ  هب  دنگوس  (... { 10 اُونَمآ .) َنیِذَّلا  َّنِإ  تلزنو : ۀمایقلا ، موی 
نیارد نینچمه  یطویـس  تسا } . هدش  لزان  اهنآ ] هرابرد  { ] اُونَمآ َنیِذَّلا  َّنِإ  : } ۀـیآ و  دـناقفوم ، راگتـسر و  زئاف و  تمایق  زور  رد  وا  هعیش 

ْمُه َِکئلوُأ  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  : * ) ۀیآ یتقو  تفگیم : يو  هک  هدروآ  سابعنبا  زا  یثیدح  ّيِدَع  نبا  تسا : هتفگ  ریسفت 
تنا یتاتروثأملاب  ریـسفتلا  یف  روثنملا  ردـلا   " مان هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـش  لزان  ِۀَّیِرَْبلا * ) ُْریَخ 

هک هدروآ  یثیدـح  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ْْهیَوَدْرَم  نبا  تسا : هـتفگ  ریـسفت  ناـمه  رد  وـمه  و  ( 11 نیّیضرم .) نیـضار  همایقلا  موی  کتعیـشو 
ُْریَخ ْمُه  َکـِئلوُأ  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  : * ) هللا لوـق  عمـست  ملا  دوـمرف : نم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تفگیم :

ِنخـس نیا  ایآ  یلع ]! يا   ] َنیلّجُحم ًاّرُغ  ًادغ  نوعدـت  باسحلل ، ممُالا  تءاج  اذا  ضوحلا  مکدـعومو  يدـعومو  کتعیـشو ، تنا  ِۀَّیِرَْبلا * )
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هاگ هدعو  نم و  هاگ  هدعو  دنتسه . وت  هعیش  وت و  زا  ترابع  نانیا  ِۀَّیِرَْبلا } ُْریَخ  ْمُه  َِکئلوُأ  اُونَمآ ... َنیِذَّلا  َّنِإ  : } دومرف هک  يدینـشن  ار  ادخ 
= نیلجحم ِّرغ   " ِناونع اب  تمایق  يادرف  رد  ار  امـش  دـنیآیم  یـسرپزاب  باـسح و  يارب  اـهْتُُّما  هک  یتقو  تسا ، رثوک ]  ] ِضوح راـنک  اـمش 

سَنَا هک  تـسا  هدـمآ  کـلام  نـبا  سَنَاهبدانـسااب  یلزاـغم "  " زا مارملا " هیاـغ  " باـتکرد  ) 12 . ) دـننکیم داـی  نادیفـسور " نادـنموربآ و 
مالـسلا هیلع  یلع  یلا  تفتلا  مث  مهیلع ، باسحال .(  ًافلا  نوعبـس  هنجلا  یتما  نم  لخدی  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگیم :

لمع هب  اهنآ  دروم  رد  یـسرپزاب  باـسح و  هک  دـندرگیم  تشهب  دراو  رفن  رازه  داـتفه  نم  تما  زا  - مهماـما تنا  کتعیـش و  مه  لاـقف :
هیاغ  " باتک نامه  رد  یـشابیم . اهنآ  ربهر  ماما و  وت  و  دنتـسه ، وت  هعیـش  ناـنیا  دومرف : مالـسلا و  هیلع  یلع  هب  درک  ور  هاـگنآ  دـیآیمن ،

، تشاد سولج  تایاکـش  هب  یگدیـسر  يارب  وا  دـمآ و  رد  یقناود  روصنم  رب  شَمْعَا  تفگیم : هک  تسا  هدـمآ  دـیز  نب  ریثک  زا  مارملا "
ْمَرْدَـص منیـشنب  اـجره  دوـخ ، نـم  تـفگ : شمعا  نیـشنب . سلجم  ِردـص  اـیب  نامیلـس ! يا  تـفگ : وا  هـب  داـتفا  شمعا  هـب  شمـشچ  یتـقو 

ات درک ] وجتسج  ماهتسشن  نم  هک  یهاگیاج  رد  ار  ردص  دیاب  منیشنب و  اجک  ات  تسا ، طوبرم  نیکم  هب  هکلب  تسین ، ناکم  هب  ینیـشنردص  ]
: لاقف ًافنا  مالـسلا  هیلع  لیئاربج  یناتا  دومرف : هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ارم  درک  ثیدح  دش : روآدای  شیوگتفگ  نمـض  هک  اجنآ 

لیئاربج شیپ  یتاظحل  ۀنجلاب - هتعیشلو  ۀمامالاب ، هدلولو  ۀیصولاب ، یلعلو  ةوبنلاب ، یلو  ۀینادحولاب ، دهش هللا  رجح  لوا  هناف  قیقعلاب ؛ اومتخت 
هب ادـخ  يارب  هک  تسا  یگنـس  نیتـسخن  قـیقع  اریز  دـیئارایب ؛ قـیقع  يرتـشگنا  اـب  ار  دوـخ  ناتـشگنا  تفگ  دـمآ و  نم  دزن  مالـسلا  هـیلع 

یهاوگ تشهب  هب  یلع  نایعیـش  يارب  و  تماما ، هب  شنادنزرف  يارب  و  تفالخ ، تیاصو و  هب  یلع  يارب  و  توبن ، هب  نم  يارب  و  تینادحو ،
هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  ناملس  هدمآ : یسراف  ناملس  ات  دانسأ  رکذ  اب  دمحا  نب  قفوم  زا  باتک  نامه  رد  زین  و  ( 13 . ) تسا هداد 

لیئاربج و لاق : نوبرقملا ؟ اـمو  هللا ! لوسر  اـی  لاـق : نیبرقملا . نم  نکت  نیمیلاـب  متخت  یلع ! اـی  : دومرف ترـضحنآ  هک  تسا  هدرک  تیاور 
، ۀمامالاب كدلولو  ۀیـصولاب ، کلو  ةوبنلاب ، یلو  ۀینادحولاب ، هللارقا  لبج  هناف  رمحالا ؛ قیقعلاب  لاق : هللا ؟ لوسر  ای  متختا  امبف  لاق : لیئاکیم .
زا نآ  رذـگهر  زا  هک  هد  رارق  دوـخ  ِتسار  تسد  تشگنا  رد  ار  يرتـشگنا  یلع ! يا  ( 14  ) سودرفلاب كدلو  هعیـشلو  ۀّنجلاب ، کیبحملو 
هچ اـب  درک  ضرع  لـیئاکیم . لـیئاربج و  دوـمرف : دنتـسه ؟ یناـسک  هچ  نیبرقم  هللا : لوـسر  اـی  درک : ضرع  يور . رامـش  هـب  نـیبرقم  هرمز 

و توبن ، هب  نم  يارب  و  تینادحو ، هب  ادـخ  يارب  هک  تسا  یهوک  قیقع  اریز  خرـس ؛ ِقیقع  ِيرتشگنا  اب  دومرف  میارایب ؟ ار  متـسد  يرتشگنا 
سودرف و هـب  ( 15  ) وت نایعیـش  ياربو  تشهب ، هب  وـت  ِنارادتـسود  يارب  تماـما و  هب  وـت  ِنادـنزرف  يارب  و  تفـالخ ، تیـصو و  هب  وـت  يارب 

اهنآ رد  هک  تسا  يرایـسب  زا  یکدـنا  و  ّمَی ، زا  یمن  ثیداحا  نیا  تسا . هدرک  رارقا  دـیور ، یهایگ  ره  زا  نآ  رد  هک  تشهب  رد  يراـبدور 
نیا رب  امش  نتخاس  هاگآ  رد  ام  فده  تسا . هدیمان  هعیش "  " ار شدالوا  ِنارادتسود  یلع و  ناتسود  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ِدوخ 
هئارا وا  نادـناخ  هعیـش  یلع و  هعیـش  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  میـشاب  ییاهدـیون  اهتراشب و  لماح  هک  دوبن  نانچ  تاـیاور 
هعیـش تسا  ازـس  تسا و  لقن  تیاور و  ظفح و  ِروخ  رد  اهتراشب  نیا  هچرگا  تسا ، هتخاس  ناشن  رطاخ  اهنآ  هب  ار  اهدیون  نیا  هدومرف و 

تیبلالها ناوریپ  ناتـسود و  هب  تبـسن  زیزع ] هدـننک  هعلاطم   ] وت هک  دوب  نآ  ام  ِفدـه  هکلب  دـنک . راختفا  اهنادـب  تسا  یقاب  راـگزور  اـت 
اهنآرب شروی  رد  نیاربانب  ییامن . یبایزرا  هعیش  اب  یگنهآمه  ماگنههب  ار  نتشیوخ  ینک و  شنیزگ  ار  فاصنا  زا  یهاگیاپ  مالـسلا  مهیلع 

نانآ یباییمزاب  يراداو  فاصنا  هب  ار  نتـشیوخ  رگا  اریز  يریگن ؛ باتـش  دنتـسه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  ِلآ  هعیـش  هکنآ  فرـص  هب 
ِيروادشیپ یگدزباتش و  هک  یـسریم  هجیتن  نیا  هب  زین  و  ْدَناوخیم ، ارف  اهنادب  ار  مدرم  تنـس  باتک و  هک  دنتـسه  ییالاو  رخافم  ياراد 

دشابیم . تدوخرب  اهنآرب و  ینار  متس  اهنآ  هرابرد  زیمآریقحت 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ینعی  مالـسا  تعیرـش  بحاص  ار  هعیـش "  " هژاو تسناد  یهاوخ  اـهنآ  ِلاـثما  ثیداـحا و  نیا  رذـگهر  زا 

دیق و نودب  حالطصا  ای  هژاو  نیا  هچنانچ  نیاربانب  سپ  دنتسه . وا  نادناخ  ترتع و  ِوریپ  رادتـسود و  هک  تسا  هدرب  راک  هب  یناسک  هرابرد 
درف هعیش "  " زا روظنم  هک  دشیم  هدافتسا  نآ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ِتایح  اب  ِنامزمه  راگزور و  نامه  زا  دور  راک  هب  طرش 
نیا هک  دش  دهاوخ  نشور  وت  يارب  و  تسا . هتشگ  اریذپ  ار  مالـسلا  مهیلع  وا  نادنزرف  یلع و  يالو  اهنآ  ياهلد  هک  دنتـسه  يدارفا  ای  و 
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. تسا هدوب  نامز  نامه  رد  تاَیَّمَسُم  قیداصم و  نیمه  ياراد  ناونع  مسا و 

؟ دش زاغآ  ینامز  هچ  زا  عیشت  هب  توعد 

رد هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  اهناسنا  ِگرزب  ِشخب  ییاهر  هک  دـش  زاغآ  يزور  ناـمه  زا  عیـشت  هب  توعد  مییوگب : رگا  تسین  فازگ 
16 . } ) َنِیبَْرقألا َکَتَریِـشَع  ْرِذـْنَأَو  : } ۀـیآ یتقو  اریز  دروآرب ؛ هکم  ياههوک  اههرد و  رد  هللا " الا  هلا  " ال  هملک هب  اوآ  گناب و  زور ، نامه 

تخاس كانمیب  ادخ  باذـع  زا  ار  نانآ  ِلد  داد و  رادـشه  اهنآ  هب  دروآ و  درگ  ار  مشاهینب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  یبن  دـش و  لزان  )
زا سپ  ات  دهدیم  يرای  ارم  امش  زا  کیمادک  ( 17 ( ؟ يدعب مکیف  یتفیلخو  ییـصوو  يریزوو  یثراوو  یخا  نوکیل  ینرزاؤی  مکیا  دومرف :

یلع زج  ترـضحنآِتساوخردهبنارضاح  زاکیچـیه  دـشاب ؟ امـش  ناـیم  رد  منیــشناج  هـفیلخ و  یــصو و  ریزو و  ثراو و  ردارب و  نـم 
اوعمساف يدعب  مکیف  یتفیلخ  ییصو و  يریزو و  یثراو و  یخا و  اذه  : دومرف اهنآ  هب  ادخ  لوسر  دادن . تبثم  ِخساپ  مالـسلا  هیلع  یـضترم 

ارف شوگ  وا  رما  هب  تسا  امش  نایم  رد  نم  نیـشناج  یـصو و  ریزو و  ثراو و  ردارب و  نم  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  یلع  ینعی   ] نیا اوعیطا  هل و 
ماگمه و تلاسر ، ِبحاـص  يوس  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نسحلا  یبا  زا  يوریپ  عیـشت و  هب  ِتوعد  نیارباـنب  ( 18 . ) دیرب نامرف  وا  زا  دـیهد و 
نیمراهچ و ار  وا  دیاب  هدوب و  مالسلا  هیلع  یلع  هعیش  يرافِغ  ّرذوبا  تهج  نیمه  هب  تسا ؛ هتفریذپ  تروص  نیتداهـش  هب  توعد  اب  نامزمه 
فده و تابثا  تهج  رد  ناملالدتسا  دییأت  زا  ار  ام  یلعدرک ، دمحم  نخس  تسج . تقبس  مالـسا  هب  هک  دروآ  رامـش  هب  يدرف  نیمـشش  ای 
تیالو و هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامز  رد  هباحـص  ِناگرزب  زا  یهورگ  : " تفگیم يو  هک  ارچ  تسا ، هتخاس  زاینیب  ام  روظنم 

میدرک تعیب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  تفگیم : هک  یسراف  ِناملـس  دننام  دناهدوب ، فورعم  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  تبـسن  یتسود 
هک يردخ  دیعسوبا  و  میشاب . مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نبیلع  ِرادتسود  وریپ و  میزرون و  غیرد  نیملسم  داشرا  تحیصن و  زا  هکنیا  رب  ینبم 
رما راهچ  نآ  هب  عجار  وا  زا  یتقو  دـنتفگ . كرت  ار  رما  کی  دـندرک و  لمع  رما  راهچ  هب  اّما  دنتـشگ ، فظوم  رما  جـنپ  هب  مدرم  تفگیم :

هب مدرم  هک  ار  يرما  نآ  دندیسرپ  دندوب .] دنبياپ  ًالمع  اهنادب  مدرم  هک   ] جح و  ناضمر ، ِهام  هزور  تاکز ، زامن ، داد : خساپ  دندرک  لاؤس 
رد رما و  راهچ  نآ  دننام  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  ایآ  دنتفگ : مالسلا . هیلع  بلاطیبانبیلع  ِتیالو  تفگ : تسیچ ؟ دندرک  ییانتعایب  نآ 

. تسا ترورض  بوجو و  زا  رادروخرب  اهنآ  ِناس  هب  زین  رما  نیا  رما  راهچ  نآ  هارمه  يرآ ، داد : خساپ  تسا ؟ بجاو  ضرف و  اهنآ  رانک 
نب دیعـس  نب  دـلاخو  يراصنا ، بویاوباو  تباث ، نب  همیزخ  ینعی  نیتداهـشلايذو  نامیلا  نب  هفیذـح  و  رـساینبرامع ، و  يراـفغ ، ّرذیبا  و 

دمحم هاـگنآ  " دـناهدوب . فورعم  روماـن و  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  تبـسن  عیـشت  تیـالو و  هب  یگمه  هک  هداـبع  نب  دعـس  نب  سیقو  صاـع ،
اهتعدب و زا  عیـشت " ِبهذم  ِلها   " ِناونع هب  یهورگ  ِندـمآدیدپ  هکنیا  رب  ینبم  ناگدنـسیون  زا  ياهراپ  هیرظن  اما  : " دـیوگیم یلعدرک 
هب تبـسن  ناگدنـسیون  نیا  ِتفرعم  ِتَِّلق  زا  تسا و  تسردان  ياهّیرظن  دـشابیم  ءاَدْوَسلا " نبا   " هب فورعم  أبـس ، نب  هللادـبع  ياـهيروآون 

بتارم زا  دنک و  بسک  یعالطا  هعیش  هاگدید  زا  ( 19 . ) درم نیا  هب  عجار  یسک  رگا  دریگیم . هشیر  عیشت " ِبهذم  ِلها   " ِبتکم ِتقیقح 
نعط و دروم  ار  يو  یفـالتخا  هنوگچیهیب  هک  ار  هعیـش  نادنمـشناد  نخـس  و  ددرگ ، هاـگآ  شرادرک  راـتفگ و  وا و  هب  تبـسن  هعیـش  رفنت 

باوص هب  ناگدنـسیون  هنوگنیا  هیرظن  يرادقم  دح و  هچ  ات  هک  دربیمیپ  هتکن  نیا  هب  دهد  رارق  هعلاطم  دروم  دناهداد  رارق  شروی  فدـه 
هک زاجح  رد  راب  نیتسخن  هعیـش  دیدرت  نودب  تسا .] تحـص  دقاف  تیعقاو و  زا  یهت  نانآ  هیرظن  دش  دهاوخ  هجوتم  ینعی  [ ؟ تسا کیدزن 

بجوم یملع  ِياوقت  تناما و  نکل  تسین ؛ هعیـش  ِناعفادم  زا  ای  هعیـش و  یلعدرک  دمحم  " دمآ . دـیدپ  درمـشرب  عیـشت  نیمزرـس  ارنآ  دـیاب 
، دـیامن راهظا  دریگ ، رارق  یبهذـم  تابـصعت  ریثأت  تحت  هکنیا  نودـب  يزرو و  ضرغ  هبئاـش  نودـب  صلاـخ و  ار  تقیقح  نیا  يو  تشگ 
رد هعیـش  شیادیپ  هک  دوشیم  روآدای  سپـس  یلعدرک  دمحم  تسا . هتخاس  هنوگرگد  ار  تقیقحةرهچ  هدرکعیاض و  ارقح  هک  یتابـصعت 

بحاص تایح  اب  ناـمزمه  عیـشت  ِروهظ  رب  لالدتـسا  هاـتوک و  هدرـشف و  ِنخـس  نیا  اـب  يو  ( 20" . ) ددـنویپیم يرجه  لوا  نرق  هب  قـشمد 
. دزاسیم زاینیب  تقیقح  نیا  رب  لالدتسا  همادا  زا  ار  ام  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  تلاسر 
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عیشت راشتنا 

هیلع یلع ) ینیـشناج  تفـالخ و  يارب  هعماـج  حالـصا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  تمکح  لوـسر  هک  دوـب  ياهنیمز  نیرخآ  مـخ  ِریدـغ  تـعیب 
شیاهبآ مخریدـغ  هکرب و  دـندش . هجاوم  نآ  اب  مدرم  ناهگان  هک  دوب  ياهثداح  مخریدـغ  نایرج  تخاس . هداـمآ  دوخ  زا  سپ  مالـسلا )

رب تشگ  رومأم  ادـخ  يوس  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تشاد  دوجو  گرزب  نشگ و  ِناتخرد  اـجنآ  رد  درک ، شکورف  ماـگنهبان 
. دندوب ترضح  نآ  رانک  یناکم  نینچ  رد  ماگنه  نآ  رد  نیملـسم  زا  رتشیب  ای  رفن و  رازه  دص  دنک ، فقوت  تخرد  نیا  ریز  ياهراخ  يور 

ندرمش تمینغ  يارب  یبسانم  ِلحم  ار  هطقن  نیا  ادخ  لوسر  دننکارپب . اجنآ  رد  دوب  نکمم  مدرم  تشاد و  رارق  یهار  ود  رـس  رب  مخ  ریدغ 
تقیقح نیا  دوخ  هبون  هب  زین  نانآ  و  دنک ، تعیب  اهنآ  اب  مالعا و  ار  تقیقح  دنوش  هدنکارپ  هکنآ  زا  لبق  نارضاح  همه  هب  ات  تفای  تصرف 

دندناسرن مه  هب  روضح  هسلج  نیا  رد  دندوب و  بیاغ  هک  نانآ  دـنزاس . ناشنرطاخ  دنتـشادن  روضح  میظع  لفحم  نیا  رد  هک  یناسک  هب  ار 
زا يدرف  هک  درک  روصت  ناوتیم  تروص  نیا  رد  اـیآ  دیـسر . اـهنآ  شوگ  هب  ًاـعطق  يدـالب  ره  زا  تیعمج  ترثک  هب  هجوت  اـب  تقیقح  نیا 
هیآ مدرم  ِعمجت  فقوت و  هب  روتـسد  زا  لبق  هک  دوب  ناکم  نیمه  رد  دـشاب ! ؟ هدـنام  ربخیب  یتعیب  نینچ  زا  اهزور  نآ  رد  مالـسا  نادـنزرف 

يوس زا  هک  ار  هچنآ  نم ]  ] هداتـسرف يا  ( " ُهََتلاسِر َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  : * ) دـش لزاـن  ریز 
نخس ندناسر  نوچ  و   ) 21 يدومنن .) غالبا  ار  یهلا  تلاسر  هک  نادب ]  ] ینکن نینچ  رگا  نک ، غالبا  مدرم  هب  دـش  لزان  وت  هب  تراگدرورپ 

تـسرد يربنم  نارتش  جدوه  لمحم و  زا  داد  روتـسد  دیـسریم  رظن  هب  نکممریغ  ربنم  نودـب  میظع  يرامـش  نینچ  اـب  نارـضاح  شوگ  هب 
هتکن نیا  تسا  هدوب  وا  روتـسد  هب  ادخ و  يوس  زا  یلع  يارب  نتفرگ  تعیب  دنکیم  شرازگ  ام  يارب  هک  هنوگنامه  روکذـم  هیآ  و  دـندرک .

ِتماما مالعا  ياهنم  مالـسلا و  هیلع  یلع  يارب  نتفرگ  تعیب  نودب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ِتلاسر  هک  دزاسیم  ناشن  رطاخ  زین  ار 
یـسررب ربدت و  تحت  ار  بلطم  هک  یـسک  يارب  هتکن  نیا  دـیدرگ . لماک  ترـضح  نآ  ِتلاسر  وا  ِتماما  مالعا  اب  دوب و  مامتان  مدرم  رب  وا 

ینید و یسایس و  ییارجا و  يراذگنوناق و  ِفلتخم  ِفیاظو  رادهدهع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  اریز  تسا ؛ راکشآ  ًالماک  دریگیم 
مدرم دیسریم  ارف  ترضحنآ  گرم  رگا  اّما  درکیم . یگدیسر  ًاصخش  ار  اهنآ  همه  و  دوب ، رگید  روما  زا  يدایز  رامـش  اضق و  يرادا و 

رد فیاظو  ياداهب  مایق  و  دنـشاب . زاینیب  تسا  ّیبن  ياهیگژیو  زا  هک  يراذگنوناق  زج  فیاظو  نیا  يادا  يارب  یلوؤسم  زا  دنتـسناوتیمن 
دادمتـسا و یلعا  ألم  زا  ار  دوخ  يأر  ملع و  هک  یماما  دوبن ، هتخاس  موصعم  ماـما  زج  یـسک  زا  يراذـگنوناق  زا  ریغ  رگید  نؤوش  اـب  هطبار 
، هدـناسر رمث  هب  ار  ماما  نیا  هک  یـسک  يارب  زج  يربهر  ماقم  يارب  وا  ِتقایل  تیافک و  زا  عالطا  ماما و  نینچ  ِیئاسانـش  درکیم . تفاـیرد 
و دمآ ، ربنم  ِزارفرب  تساخرب و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوب . نکمم  ریغ  دشابیم  یمالـسا  تما  رب  ِنیما  هک  یلوسر  يارب  زج  ینعی 

رـس يالاب  ار  دوخ  ِدنلب  نهاریپ  زا  یتمـسق  دندش  ریزگان  دـندرک و  فقوت  ناکم  نیا  رد  مدرم  دوب  مرگ  رایـسب  اوه  هک  زور  زا  ياهظحل  رد 
یلص مرکایبن  دننیبن . همدص  نیمز  ِغاد  ِگیر  زا  هدشن و  یگدزباتفآ  راچد  دیشروخ  نازوس  ِشباتزا  اتدنهدرارق  اپریز  ار  رگید  یتمسقو 

رد دوخ  ياهتدـهاجم  زاو  تفای ، همادا  رهظ  ماگنه  اـت  زور  نیتسخن  تاـعاس  زا  ینارنخـس  نیا  و  درک ، زاـغآ  ینارنخـس  هب  هلآو  هیلع  هللا 
نمـض دروآ و  نایم  هب  نخـس  دوخ  زا  دـعب  یهلا  ِربهار  ماما و  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  باختنا  و  مدرم ، داـشرا  يزوسلد و  و  ادـخهار ،

؟ متـسین تیالو  زا  رترادروخرب  رتراوازـس و  ناشدوخ  هب  تبـسن  نینمؤم  زا  نم  ایآ  مهـسفنا  نم  نینمؤملاب  یلوأ  تسلا  دومرف : دوخ  هباطخ 
هب تبسن  تیالو  ياراد  نم  هکنآ  هالوم  یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  دومرف : هاگنآ  يرآ . مییوگیم ] ام  هک  شاب  هاوگ   ] ایادخ دنتفگ : مدرم 
هک دـمآ  مهارف  تیولوا  ِتلزنم  ماقم و  نامه  یلع  يارب  قیرط  نیدـب  تسا . وا  هب  تبـسن  تیالو  ياراد  نم  ناس  هب  زین  یلع  نیا  متـسه ، وا 

هیلع یلع  نیمه  اب  زور  ناـمه  رد  مدرم  و  دوب . یهلا  تفـالخ  ماـقم  زا  تراـبع  نآ  و  دیـسر ؛ مه  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يارب 
یلوم انالوم و  تحبـصا  بلاط  یبا  نبا  ای  کل  ًائینه  دـندرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  رمع  رکبوبا و  هک  اجنآ  ات  دـندرک  تعیب  مالـسلا 

نیا "" ۀنمؤمو نمؤم  لک  یلوم  تیـسما  : " دندرک ضرع  مالـسلا  هیلع  یلع  هبرمع  رکبوبا و  دـیوگیم : رجح  نبا  ( 22 .) ۀنمؤم نمؤم و  لک 
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زونه " دوب . یهاوخ  نامیا  اب  نز  درم و  ره  يالوم  اـم و  يـالوم  سپ  نیا  زا  وت  بلاـطیبانب . یلع  ْيا  داـب  اراوگ  هدـنخرف و  وت  يارب  ماـقم 
مه ( 23 . ) ًانیِد َمالْـسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِـضَر  َو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  دـش : لزان  ریز  هیآ  هک  دـندنکارپن  مه  زا  مدرم 
هب ار  مالسا  و  متخاس ، ققحم  یصقن  هنوگچیه  نودب  امش  هب  تبسن  ار  شیوخ  ِناسحا  تمعن و  و  مدرک ، لماک  ناتیارب  ار  امش  ِنییآ  زورما 

تماما و رذگهر  زا  تفگ  ناوتیم  هیآ  نیا  هب  هجوت  اب  " مدومن . لجـسم  ررقم و  امـش  يارب  لوبق  دروم  هتفریذـپ و  ِتعیرـش  نییآ و  ناونع 
تما هب  لوبق  دروم  ینییآ  هدیدنسپ و  ینید  ناونع  هب  مالسا  و  دیسر ، لامک  هب  یهلا  ِتمعن  مالسا و  نییآ  هک  دوب  مالسلا  هیلع  یلع  ِتیالو 

تفرگیم رارق  مالـسلا  هیلع  یلع  رایتخا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  سپ  مدرم  هرادا  تموکح و  ِراک  رگا  دـش . مالعا  یمالـسا 
ياج هب  مدرم  همه  دناهدوب  ترضحنآ  ِتلیـضف  يایوگ  یگمه  هک  تایاور  نانچ  دورو  تایآ و  نانچ  لوزن  زا  سپ  تعیب و  نانچ  زا  دعب 

یعناوم تفالخ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ِندیـسر  تهج  رد  نوچ  اما  دنتفریذپیم ؛ ار  عیـشت  نییآ  بهذم ، بتکم و  رد  یناشیرپ  ییارگهقرف و 
روما هرادا  هفیلخ  ِناونع  هب  رکب  یبا  هک  دییاپن  يرید  دـندش  هجاوم  دـندرکیمن  ینیبشیپ  ًالبق  هک  یتانایرج  اب  ناهگان  مدرم  دـمآ و  دـیدپ 

هب تبـسن  عیـشت  ءالو و  رب  مدرم  تشاد  راظتنا  ناوتیم  هنوگچ  دوب  هدمآ  دـیدپ  هک  یطیارـش  نینچ  دوجو  اب  تفرگ ، تسد  هب  ار  نیملـسم 
نیا نامزنآ  رد  هک  دندوب  مدرم  زا  ياهدع  اهنت  يرآ  دندوب . تموکح  تردق و  وریپ  هک  یمدرم  دندنامیم ، یقاب  مالسلا  مهیلع  تیبلالها 

اب عیـشت  اذـل  دزاس . لزلزتم  مالـسلا  هیلع  یلع  تماما  تیالو و  رب  ار  نانآ  ِيدرمیاپ  تابث و  تسناوتن  ناماسبان  هثداح  یناهگان و  ناـیرج 
هچروم شبنج  دننام  مالـسا  ِروانهپ  ياهنیمزرـس  رد  ناشیرپ  هثداح  نیا  زا  سپ  نآ  راشتنا  و  تشگ ، اوزنا  راچد  مالـسلا  هیلع  یلع  ياوزنا 

رد ار  شدازون  عیشت  هک  دنامن  یقاب  ینیمزرس  هلیبق و  چیه  تخاسیمن . فوطعم  دوخ  هب  ار  راظنا  دوب و  ادص  رسیب و  گنـس  هتخت  يوررب 
. دََربرس هب  شیاسآ  شمارآ و  رد  دناوتب  دازون  نیا  دشاب و  هداهن  اهنآ  نایم 

عیشت هب  ِتوعد  ِندش  ینلع 

تقو ياهتموکح  اهتلود و  تهج  نیمه  هب  تسین ؛ دقتعم  مالـسلا  مهیلع  شنادنزرف  یلع و  زج  یـسکچیه  يارب  ار  یهلا  ِتفالخ  هعیش 
؛ دنک قاشنتسا  ار  ياهزیکاپ  ياوه  دازآ و  ِمیسن  بهذم ، نیا  دنتـساوخیمن  و  دندروآیمن ، مهارف  نآ  راشتنا  جاور و  يارب  یلاجم  نیرتمک 

نآ ِمیب  نآ  ندش  دنمورین  عیشت و  روهظ  اب  اریز  دندرکیم ؛ داجیا  نآ  يارب  يروآ  ناقفخ  طیحم  دنتـسناوتیم  ات  نامز  ياهتموکح  هکلب 
دوخ هب  عیـشت  روهظ  ربارب  رد  عناوم  داـجیا  زا  ار  هیماینب  ناـمثع و  اـیند  ددرگ . لزلزتـم  اـهنآ  ِتموکح  ِناـمزاس  تالیکـشت و  هک  تفریم 

تفاـی و دوـخ  يوـس  هب  مدرم  هجوـت  يارب  یلاـجم  یتسرپاـیند  هب  تقو  تموـکح  ندوـب  مرگرـس  رطاـخ  هب  بتکم  نیا  تخاـس و  مرگرس 
شاهتسد وراد  ماوقا و  نامثع و  نوچ  و  دنک . دیدجت  ناهذا  رد  ار  توبن  تیبلها  یـضترم و  یلع  لیاضف  مخریدغ و  زور  هرطاخ  تسناوت 

عایـض شـشخب  لذب و  اب  نامثع  و  دنتفرگ ، دوخ  رایتخا  رد  ار  اهتسپ  و  دنداد ، صاصتخا  دوخ  هب  ارنآ  دـمآرد  تکلمم  ییاراد  دروم  رد 
مسر هار و  فالخرب  ار  ییاهراک  اهنآ  هب  اهبنارگ  لاوما  و  . ) 26  ) ایافص سمخ و  نتخاس  رـصحنم  زین  دوخ و  ماوقا  هب   ) 25  ) راقع و  ( 24)

هب یـشوخ  يور  تسناوتیم  ات  نامثع  تشگ . راشرـس  نانآ  هب  تبـسن  هنیک  زا  مدرم  ياهلد  هجیتن  رد  هک  دوب  هتفرگ  شیپ  رد  دوخ  ِفلس 
يرذیبا درکیم ، دروخرب  وا  لیبق  زا  يدارفا  رذیبا و  اب  هنوگرگد  ریغتم و  ياهرهچ  اب  هکلب  دادیمن ؛ ناـشن  هنع ) هللا  یـضر   ) رذیبا لاـثما 

دنلب يادـص  اب  تشگیم و  نافوط  ناس  هب  هنیدـم  ِمدرم  ياههناخ  نوماریپ  و  دـشیم ، روآدای  مدرم  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ِيالو  ًاـنلع  هک 
ّیلع یتسود  بح و  ساسارب  ار  یناگدنز  نیئآ  ( 27 . ) هُّما نأش  یف  اورظناف  َیبَا  نمف  یلع ، بح  یلع  مکدالوا  اوبّدا  هک : دروآیمرب  گناب 

ِتراهط رد  دـیراد  قح  ینعی   ] دـیروآ لمع  هب  هعلاطم  شردام  هراـبرد  دزرو  يراددوخ  راـک  نیا  زا  هکنآ  دـیهد  میلعت  دوخ  نادـنزرف  هب 
رذیبا و دناوخیم . ارف  مالـسلا  هیلع  یلع  يالو  هب  ار  مدرم  رذ  یبا  ِدننامه  زین  يراصنا  هللادبع  نبرباج  دـییامن .] دـیدرت  يدرف  نینچ  ِدـِلْوَم 

شروـی داـب  هـب  ار  اـهيراکهبت  دـندمآیمرب و  تسرداـن  ياـهراک  هـب  تبـسن  ضارتـعا  داـقتنا و  ماـقم  رد  دنتـسناوتیم  اـت  وا  ِناکلـسممه 
هدـعو و تشادـنرب و  دوخ  ِشور  زا  تسد  زین  ماش  رد  دـنک . دـیعبت  ماش  هب  ار  يو  نامثع  ات  تشگ  بجوم  ّرذیبا  راک  نیمه  دـنتفرگیم .
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دیـسرت هیواعم  دش ؛ روراب  بولطم  یهدزاب  هب  ماش  رد  وا  ِضارتعا  ياهدایرف  دهن . وسکی  هب  شتلاسر  یـشم و  طخ  زا  ار  وا  تسناوتن  دـیعو 
شنادـناخ یلع و  يالو  ِرتچ  ریز  ار  مدرم  دـهد و  همادا  دوخ  زیمآ  ضارتعا  ياهاوآ  هب  رذوبا  رگا  دـننک و  اـپرب  شروش  وا  هیلع  ماـش  مدرم 

روتـسد اذل  دزاسیم ؛ شلاح  ناشیرپ  دربیم و  نایم  زا  رذوبا  لمع  ِيدازآ  نیا  ار  وا  ِشوخ  ياهباوخ  اهوزرآ و  دهد  رارق  مالـسلا  مهیلع 
ات دـندناریم  تعرـس  هب  ارنآ  و  دـنتفرگ ، رظنرد  هنیدـم  هب  وا  تشگزاب  يارب  ار  بکرم  نیرتنشخ  دـننادرگزاب و  هنیدـم  هب  ار  رذیبا  داد 
ار ناراکهبت  هک  وا  هدـنلخ  نابز  هکلب  تشگ ! ؟ مارآ  هنیدـم  رد  رذیبا  رگم  اما  . ] دـش هدـیرد  مه  زا  شیاـهنار  هلاـچک  تشوگ  هک  اـجنآ 
شنزرـس و ای  و  لام ، هب  عیمطت  اـی  دـیعبت ، درادـن و  دوجو  ياهراـچ  هار  رذیبا  توکـس  يارب  دـید  ناـمثع  نوچ  و  دـش ] رتاـیوگ  درزآیم 

دربیم رـس  هب  نآ  رد  مالـسا  زا  لبق  هک  ییاجنامه  ینعی  هذبر "  " هب ار  وا  ددرگ  وا  ياهداقتنا  هفیظو و  يادا  زا  عنام  دـناوتیمن  تفوکرس 
هچو دـنکیم ، هچ  ناـسنا  اـب  هک  دـینیبب  ار  قح  نخـس  ربکا ، هللا  ( 28 . ) تفر اـیند  زا  یگنـسرگ  ّتلع  هب  اـجنآ  رد  ماجنارـس  و  درک ، دـیعبت 

رذیبا هک  تسین  تفگـش  ددرگیم . ناـسنا  دـیاع  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هفیظو  يادا  رطاـخ  هب  هک  تـسا  اهیتخـس  اهتبیـصم و 
چیه و  دـهدن ، هار  دوـخ  هـب  ساره  يرگتمـالم  چـیه  شنزرـس  زا  ادـخ  هار  رد  دراد  میمـصت  هـکنآ . اریز  دوـش ، یتشونرـس  نـینچ  راـچد 

زا زاب  شوغآ  اب  هتخاس و  هداـمآ  اههمدـص  اههجنکـش و  اهیـشوخان و  لـمحت  يارب  ار  نتـشیوخ  دریگن  دوخ  ریثأـت  تحت  ار  وا  یتفوکرس 
هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسناد : زیچان  رگید  یبئاصم  رانک  رد  دیاب  ار  يدرمیاپ  نینچ  ًاقح  اّما  دنکیم . لابقتسا  اهیتحاران  هنوگنیا 

هب هک  درک  لابقتـسا  یبئاصم  زا  رذوبا  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  و  دـید . دوخ  هب  ار  رتكاندرد  رتتخـس و  یبئاصم  رذیبا  زا  لـبق 
دوخ تسا  لطاب  لاطبا  قح و  قاقحا  رب  ممـصم  ناهاوخ و  هک  ره  ناسنیدب  و  تسا . هدوب  رذیبا  بئاصم  زا  رتعیجف  رتكانزوس و  بتارم 

، تخاسن نادـیواج  شزرارپ  ياهیناشفناج  اهيراکادـف و  هنوگنیا  زج  ار  نانامرهق  نیا  مان  دـنکیم . هداـمآ  اهيراکادـف  هنوگنیا  يارب  ار 
هدنکفا هیاس  مدرم  رس  رب  یهارمگ  طوقس و  لماوع  هک  ینارود  نانچ  رد  هژیو  هب  دنوریم ، رامـش  هب  ياهنومن  دارفا  اهوگلا و  نیرتهب  نانیا 

هجیتن دنتفرگن . رارق  یطیحم  لماوع  ریثأت  تحت  هجو  چیه  هب  تماقتـسا  يدرمیاپ و  اب  دندش و  راکدناتسد  یناسک  هچ  دید  دـیاب  اما  دوب ؛
مهرد رامع و  تازاجم  و  رذوبا ، ِدیعبت  هبرح  اب  تسناوتن  نامثع  درک و  زاغآ  ندیـشخرد  نامثع  نامز  زا  عیـشت  ِتوعد  ِندـش  ینلع  هکنآ 

. داد همتاخ  نآ  هب  دنک و  هفخ  نآ  ِقاحم  رد  ار  توعد  نیا  شیُولْهَپ  ياهناوختسا  نتسکش 

زامن هفسلف 

هراشا

یم هتـشذگ  حالـصا  هبوت و  هب  توعد  ار  ناسنا  هاوخان  هاوخ  هک  ارچ  تسا  یهلا  شزرمآ  ترفغم و  ناـهانگ و  زا  يوشتـسش  هلیـسو  زاـمن 
فاص و بآ  زا  يرهن  امـش  زا  یکی  هناخ  رد  رب  رگا  درک : لاوس  دوخ  نارای  زا  یکی  زا  مرکا  ربمایپ  هک  میناوخ  یم  یثیدح  رد  اذـل  دـنک ،

خـساپ رد  دـنام ؟ یم  امـش  ندـب  رد  تفاثک  یگدولآ و  زا  يزیچ  ایآ  دـیهدب ، وشتـسش  نآرد  ار  دوخ  راب  جـنپ  زور  ره  رد  دـشاب و  هزیکاپ 
ماجنا وا  زامن  ود  نیب  رد  یناهانگ  دناوخ  یم  يزامن  ناسنا  هک  زورره  تسا ، يراج  بآ  نیا  دـننامه  تسرد  زامن  دومرف  هن ! درک : ضرع 

ار يوقت  لاهن  دنک و  یم  تیوقت  ناسنا  رد  ار  نامیا  حور  هک  ارچ  تسا  هدنیآ  ناهانگ  ربارب  رد  يدس  زامن  -3 دور . یم  نیب  زا  تسا  هدش 
هب قوف  هیآ  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  تسا و  هانگ  ربارب  رد  دـس  نیرتدـنمورین  يوقت  ناـمیا و  میناد  یم  و  دـهد ، یم  شرورپ  لد  رد 

يارب ار  اهنآ  لاح  حرـش  هک  دـندوب  يراکهانگ  دارفا  هک  میناوخ  یم  فلتخم  ثیداـحا  رد  تسا . هدـش  ناـیب  رکنم  اـشحف و  زا  یهن  ناونع 
نیرتگرزب تسادُز ؛ تلفغ  زامن  -4 درک . ودنک  یم  حالـصا  ار  اهنآ  زامن  دیروخم ، مغ  دـندومرف : نایاوشیپ  دـندرک ، نایب  مالـسا  نایاوشیپ 

یم رذگدوز  ذیاذل  يدام و  یگدنز  رد  قرغ  ودننک  یم  شومارف  ار  دوخ  شنیرفآ  زا  فده  هک  تسا  نآ  قح  هار  ناورهر  يارب  تبیـصم 
ودـهد یم  راطخا  ار  ناسنا  ابترم  دوش ، یم  ماـجنا  هبترم  جـنپ  زور  هنابـش  ره  رد  فلتخم و  لـصاوف  رد  هک  نیا  مکح  هب  زاـمن  اـما  دـندرگ 
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ربک ینیبدوخ و  زامن  -5 تسا . هداد  رارق  ناسنا  رایتخا  رد  ادخ  هک  تسا  یگرزب  تمعن  نیا  دنک و  یم  دزشوگ  وا  هب  ار  وا  شنیرفآ  فده 
ار دوخ  دراذگ ، یم  ادـخ  ربارب  رد  كاخ  رب  یناشیپ  رابود  تعکر  ره  رد  زور و  هنابـش  ره  رد  تعکر  هدـفه  ناسنا  هک  ارچ  دنکـش  یم  ار 

نیتسخن نامیا  زا  دـعب  یلع  ماما  لیلد  نیمه  هب  دراذـگ  یم  رانک  ار  یهاوخدوخ  رورغ و  ياـه  هدرپ  دـنیب . یم  وا  تمظع  ربارب  رد  يا  هرذ 
هدرک و بجاو  کش  زا  ناسنا  يزاسکاپ  يارب  ار  نامیا  دـنوادخ  دـیامرف : یم  دـنک و  یم  نییبت  فدـه  نیمه  اب  تسا  زامن  هک  ار  تداـبع 

دودـحم ناهج  زا  ار  ناسنا  هک  ارچ  تسا ، ناسنا  يونعم  لماکت  یقالخا و  لیاضف  شرورپ  هلیـسو  زامن  -6 ربک . زا  يزاسکاپ  يارب  ار  زاـمن 
دوخ دزاس ، یم  زاوآ  مه  ادص و  مه  ناگتـشرف  اب  ودـنک  یم  توعد  اهنامـسآ  توکلم  هب  درب ، یم  نوریب  تعیبط  ملاع  راوید  راهچ  هدام و 
يور هیکت  اب  مه  نآ  زور  هنابـش  رد  لمع  نیا  رارکت  دنیـشن ، یم  وگتفگ  هب  وا  اب  دـنیب و  یم  ادـخ  ربارب  رد  هطـساو  چـیه  هب  زاـین  نودـب  ار 

توعد نیرتهب  هک  دمح  زا  ادعب  نآرق  فلتخم  ياه  هروس  زا  نتفرگ  کمک  اب  اصوصخم  وا  تمظع  تیمیحر و  تینامحر و  ادخ ، تافص 
ماما زا  یثیدح  رد  اذـل  دراد . ناسنا  دوجو  رد  یقالخا  لیاضف  شرورپ  رد  يا  هظحالم  لباق  رثا  تسا  اه  یکاپ  اه و  یکین  يوس  هب  هدـننک 
ریاس هب  زامن  -7 تسا . ادـخ  هب  يراگزیهرپ  ره  برقت  يارب  يا  هلیـسو  زاـمن  دـندومرف : زاـمن  هفـسلف  رد  هک  میناوخ  یم  مالـسلا  هیلع  یلع 
راتفگ صلاخ و  تین  زا  تسا  يا  هعومجم  زامن  اریز  دنک ؛ یم  هدـنز  ار  صالخا  حور  زامن  هک  ارچ  دـهد  یم  حور  شزرا و  ناسنا  لامعا 

تیوقت ار  صالخا  حور  دـشاپ و  یم  ناسنا  ناج  رد  ار  کین  لامعا  ریاس  رذـب  زور  هنابـش  رد  عومجم  نیا  رارکت  هناصلاخ ، لامعا  كاپ و 
نبا ریشمش  اب  شکرابم  قرف  هکنآ  زا  دعب  دوخ  يایاصو  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمومریما  هک  میناوخ  یم  فورعم  یثیدح  رد  اذل  دنک  یم 

تسامش . نید  نوتس  هک  ارچ  زامن ، هرابرد  ار ، ادخ  ار ، ادخ  دندومرف : دش  هتفاکش  راکتیانج  مجلم 
نینچمه درادن ، يرثا  دشاب  مکحم  فارطا  ياه  خیم  اه و  بانط  ردقره  دنکب  طوقس  ای  دنکشب  مه  رد  همیخ  دومع  هک  یماگنه  میناد  یم 

هیلع قداص  ماما  زا  یثیدـح  رد  دـهد . یم  تسد  زا  ار  دوخ  رگید  لامعا  دورب  نایم  زا  زامن  قیرط  زا  ادـخ  اب  ناگدـنب  طابترا  هک  یماگنه 
دوش و یم  لوبق  ناشلامعا  ریاس  دتفا  لوبقم  رگا  تسا  زامن  دوش  یم  باسح  ناگدنب  زا  تمایق  رد  هک  يزیچ  نیتسخن  میناوخ : یم  مالسلا 

روطب رگا  تسا  قلاخ  اب  قلخ  طاـبترا  زمر  زاـمن  هک  دـشاب  نآ  نخـس  نیا  لـیلد  دـیاش  دوش . یم  دودرم  زین  لاـمعا  ریاـس  دـش  دودرم  رگا 
هدولآو بوشم  وا  لامعا  هیقب  هنرگ  دوش و  یم  هدنز  وا  رد  تسا  لامعا  ریاس  یلوبق  هلیسو  هک  صالخا  تبرق و  دصق  ددرگ  ماجنا  حیحص 

يزاس كاپ  هب  توعد  تحـص ، طیارـش  هب  هجوت  اب  شدوخ  ياوتحم  زا  رظن  عطق  زاـمن  -8 ددرگ . یم  طـقاس  راـبتعا  هجرد  زا  ددرگ و  یم 
یم وضو  نآ  اب  هک  یبآ  دناوخ ، یم  زامن  نآ  يور  رب  هک  یـشرف  رازگزامن ، سابل  رازگزامن ، ناکم  میناد  یم  هک  ارچ  دـنک ، یم  یگدـنز 

یـسک دشاب . كاپ  نارگید  قوقح  هب  زواجت  بصغ و  هنوگره  زا  دیاب  دـنک  یم  لسغ  وضو و  اجنآ  رد  هک  یلحم  دـنک ، یم  لسغ  ودریگ 
مهارف ار  زامن  تامدـقم  دـناوت  یم  هنوگچ  دـشاب  مارح  لام  بسک  يراوخ و  هوشر  یـشورف ، مک  بصغ ، ابر ، ملظ ، زواجت و  هب  هدولآ  هک 

، تحص طیارش  رب  هوالع  زامن  -9 نارگید . قوقح  تیاعر  يوس  هب  یتوعد  دوخ  زور  هنابـش  رد  تبون  جـنپ  رد  زامن  رارکت  نیاربانب  دـنک .
یهقف و بتک  رد  تسا ، ناهانگ  زا  يرایـسب  كرت  يارب  رگید  رثوم  لماع  کی  زین  اه  نآ  تیاعر  هک  دراد  لاـمک  طیارـش  لوبق و  طـیارش 

زامن تسا : هدـمآ  تایاور  رد  هک  تسا  رمخ  برـش  هلاسم  هلمج  زا  تسا  هدـش  رکذ  زامن  لوبق  عناوم  ناونع  هب  يدایز  روما  یثیدـح  عبانم 
لوبق اهنآ  زامن  هک  یناسک  هلمج  زا  میناوخ  یم  يددـعتم  تایاور  رد  و  دـنک . هبوت  هکنیا  رگم  دـتفا  یمن  لوبقم  زور  لهچ  ات  راوخ  بارش 

و دش . دـهاوخن  لوبق  دـهد  یمن  تاکز  هک  یـسک  زامن  هک  هدـش  حیرـصت  تایاور  زا  یـضعب  رد  تسا . نارگمتـس  ياوشیپ  دـش  دـهاوخن 
نیا ندروآ  مهارف  هک  تسادـیپ  تسا . زامن  لوبق  عناوم  زا  ینیب  دوخ  بجع و  ای  مارح  اذـغ  ندروخ  دـیوگ : یم  يرگید  تایاور  نینچمه 

ماجنا ینیعم  تاقوا  رد  دیاب  اقیقد  هک  ارچ  دـنک ، یم  تیوقت  ناسنا  رد  ار  طابـضنا  حور  زامن  -10 تسا . هدنزاس  دـح  هچ  ات  یلوبق  طیارش 
دوجـس و عوکر و  مایق و  تین و  دروم  رد  رگید  ماکحا  بادآ و  نینچمه  تسا و  زامن  نالطب  بجوم  ودره  نآ  میدـقت  ریخاـت و  هک  دریگ 

يوسب ناـسنا  تکرح  -11 دزاس . یم  ناسآ  ـالماک  یگدـنز  ياـه  هماـنرب  رد  ار  طابـضنا  شریذـپ  اـهنآ ، تیاـعر  هک  اـهنیا  دـننام  دوعق و 
تساهراک . نیرتهب  هک  زامن  يارب  باتشب  دوش : یم  هتفگ  هبترم  راهچ  هماقا  ناذا و  رد  قلطم  ریخ  يوسب  تکرح  ریخ و  ياهراک 

هاگن کی  رد  www.Ghaemiyeh.comناهفصا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 551زکرم  هحفص 86 

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


دنوادـخ بوبحم  زین  اهنآ  ماجنا  اریز  دـشاب ، هجوت  دروم  هعفنملا  ماع  ریخ و  ياهراک  اهنآ  رد  هک  دـیارگ  یم  تاـیونعم  يوسب  يا  هعماـج 
هک تسا  یـسک  لجوزع  دـنوادخ  دزن  ناگدـنب  نیرت  بوبحم  دـنیامرف : یم  مرکا  ربمایپ  دزاس . یم  کـیدزن  دـنوادخ  هب  ار  ناـسنا  تسا و 

بوبحم مدرم  هاگدـید  رد  ار  اهنآ  ماجنا  ریخ و  ياهراک  دـنک و  تیاعر  رتشیب  ار  دـنوادخ  قوقح  دـسرب و  رتشیب  ادـخ  ناگدـنب  هب  شعفن 
یم دنوادخ  زا  ار  تسار  ار ه  هدرک و  تیاده  بلط  اهناسنا  همه  يارب  زامن  رد  اهنآ  يارب  اعد  نارگید و  هب  تبـسن  یهاوخریخ  -12 دزاس .

یگتـسبمه مالعا  زامن  ياه  مالـس  رد  ناهج  لک  رد  ناحلاص  ناصلخم و  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  ناسنا  یبلق  طاـبترا  -13 دهاوخ .
، نیعتـسن كایا  دـبعن و  كایا   )) نتفگ اب  زاـمن  رد  يربت  یلوت و  -14 مییامن . یم  ناهج  ناحلاص  ناـصلخم و  مرکا و  ربماـیپ  اـب  ار  شیوخ 

ادهش نیقیدص و  ایبنا و  قح و  ترضح  یتسود  تیالو و  اه و ... مالس  نینچمه  و  مهیلع )) تمعنا  نیذلا  طارص  میقتـسملا  طارـصلا  اندها 
شور هار و  زا  نیلاـضلاال )) مـهیلع و  بوـضغملا  ریغ   )) نـتفگ اـب  مییاـمن و  یم  تـکرح  يوـس  نادـب  هداد و  رارق  فدــه  ار  نیحلاـص  و 

مارآ لماع  اهنت  ار  ادخ  دای  نآرق  یحور  تردـق  یبلق و  شمارآ  -15 مییوج . یم  يربت  يرازیب و  ناهارمگ  اه و  هدـش  هدـنار  نیبوضغم و 
ترطف ییاهن  فدـه  دـنوادخ  الوا  هک : تسا  تهج  نیا  زا  یبلق  شمارآ  داجیا  رد  دـنوادخ  هب  هجوت  ریثات  تسا . هدرک  یفرعم  اهلد  شخب 
یضار دریگ و  یمن  رارق  مارآ و  دسرن  نآ  هب  ات  تسا و  بات  بت و  رد  ییاهن  بولطم  نیا  نیا  بلط  رد  دوخ  هب  دوخ  ناسنا  تسا و  ناسنا 

رد ردق  ره  درف  نینچ  تسا ، يرهاظ  يدام و  ياه  يرادروخرب  ایند و  هب  وا  هجوت  اعبط  درادن ، دنوادخ  هب  هجوت  هک  یسک  ایناث ، دوش . یمن 
هک تسا  ياهزیچ  ترـسح  رد  دوش و  یمن  یـضار  زگره  دـبایب  تسد  یناوارف  ياه  هرهب  هب  دـنک و  شالت  ییایند  ياـهتمعن  بسک  تهج 

زگره اذـل  تسا  ساره  میب و  رد  هراومه  زین  دـنوش  لیاز  هدـش و  تافآ  شوختـسد  شدوجوم  ياهتمعن  هک  نیا  زا  رگید  فرط  زا  درادـن ،
هودنا و شوختـسد  تعرـس  هب  زین  تالکـشم  بئاصم و  اب  ههجاوم  رد  درادـن و  رارق  مارآ و  شلد  دـنیب و  یمن  ار  شیاسآ  یتحار و  يور 

ریبعت اهلد  تایح  بولق و  الج  اهلد و  رون  ناونع  هب  دـنوادخ  دای  زا  یمالـسا  میلاعت  رد  لقع  لد و  تینارون  -16 دوش . یم  یحور  تاملات 
هب ناسنا  نیدـلا ) موی  کلام   ) نتفگ اب  زامن  رد  تسا . ایند  نیا  لامعا  هجیتن  ایند  نآ  هک  نیا  تمایق و  زور  هب  ناـسنا  هجوت  -17 تسا . هدش 
اریز تسا . هدش  هتفگ  نیدلا ) موی  کلام   ) تسا ناهج  نآ  ناهج و  نیا  کلام  دـنوادخ  هک  نیا  اب  دـتفا . یم  زور  نآ  تمظع  تمایق و  دای 
اهنیا همه  دشاب . وا  نذا  هب  هکنیا  رگم  درادن  نتفگ  نخـس  یتح  راک و  قح  یـسک  هک  دراد  لماک  روهظ  لاعتم  دنوادخ  تیکلام  ناهج  رد 

تعامج نامه  زامن  حور  هک  مییازفایب  نآرب  ار  تعامج  یگژیو  رگا  دراد و  دوجو  تعامج  هلاسم  زا  رظن  عطق  زامن ، رد  هک  تسا  يدیاوف 
. دراد يرگید  رامشیب  تاکرب  تسا و 

دودرم ياهزامن 

شزرا و دـقاف  ار  دارفا  زا  یخرب  زامن  ثیداحا  رد  يرتشم . یب  سنج  لـثم  دریگن ، رارق  لوبق  دروم  یلو  دـشاب  حیحـص  یلمع  تسا  نکمم 
هک یناسک  زامن  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  اه : تواـفت  یب  -1 دوش . یم  هراـشا  هنومن  دـنچ  هب  هک  دـنا  هدروآ  باـسح  هب  دودرم 

مارح زامن  دـندومرف : هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ناراوخ : مارح  -2 تسین . لوبق  دـنتوافت ، یب  هعماج  ناگراوآ  ناگنهرب و  هب  تبـسن 
دمآرد زا  هک  ینز  زامن  دنیامرف : یم  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هناخ : رد  نادهعت  یب  -3 تسا . گیر  رب  نامتخاس  يانب  لثم  ناراوخ ،

دراوم رثـکا  رد  نآرق  رد  تاـکز : ناـکرات  -4 تسین . هتفریذـپ  دـنک ، یمن  لـمع  دوـخ  یهلا  تیلوئـسم  هب  یلو  دوـش  یم  دـنم  هرهب  رهوـش 
دنهد یمن  ار  شیوخ  لام  تاـکز  هکناـنآ  زاـمن  هک  هدـمآ  يرایـسب  ثیداـحا  رد  هدروآ و  زاـمن  نتـشاداپرب  راـنک  رد  ار  تاـکز  تخادرپ 

، دـهد یمن  ماجنا  بولطم  روطب  زامن  رد  ار  شدوجـس  عوکر و  اـی  تسین  اوقت  لـها  هک  یـسک  زاـمن  یلاـباال : دارفا  -5 دوش . یمن  هتفریذـپ 
تسین . هتفریذپ 

یم یمـسج  ياهررـض  راچد  هدروآ و  راشف  دوخ  هب  هلیـسونیدب  دراد و  یم  هاگن  ار  دوخ  طیاغ  لوب و  هک  یـسک  ینعی  بقاح : نقاح و  -6
ار ناکم  نیا  تسین  رـضاح  مه  وا  یلو  دـیآ  یمن  ناشـشوخ  زامنـشیپ  کی  زا  مدرم  يدجـسم  رد  یهاگ  بوجحم : ریغ  زامنـشیپ  -7 دوش .
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. تسا هدش  هدرمش  دودرم  یناسک  نینچ  زامن  تایاور  رد  دوش . یم  دجسم  ندش  تولخ  بجوم  يدروم  نینچ  دنک ، كرت 

نیموصعم ياهزامن 

یم طاشن  تشاد و  هبذاج  نانچ  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يارب  ناذا  يادص  مینک  یم  هراشا  نید  ایلوا  زامن  زا  يا  هنومن  هب  اجنیا  رد 
يادص یسک  هک  دندومرف  ترـضح  نآ  و  شخب . ییاهر  هودنا  یخلت و  مغ و  زا  ار  ام  لالب  يا  دومرف : یم  لالب  هب  ناذا  ماگنه  هک  دروآ ،

تقو دـندومرف : یم  ودـیزرل  یم  دـیرپ و  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  هرهچ  گنر  زامن  ماگنه  تسا . هدرک  افج  دـشاب  توافت  یب  دونـشب و  ناذا 
دندیسرت . هدرک و  يرود  نآ  لوبق  زا  اهنآ  اما  درک ، هضرع  اههوک  نیمز و  اهنامسآ و  رب  ادخ  هک  یتناما  تقو  هدیسر ، زامن 

دندز . هناوید  نم  مان  هب  لاف  هعرق  دیشک  ناوتن  تناما  راب  نامسآ  ظفاح : لوق  هب 
رد وا  درک  یم  لایخ  هدننیب  ات  درک ، یم  رارکت  ردقنآ  دیـسر ، یم  نیدـلا  موی  کلام  هلمج  هب  زامن ، رد  هک  نیمه  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 

هنابش رد  مالسلا ، هیلع  داجس  ماما  مردپ  دنیامرف : یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دش . یم  قرع  رد  قرغ  هدجس  رد  زین  تسا و  نداد  ناج  هناتسآ 
يونعم لاح  تخانـش و  یمن  ار  یـسک  هک  ایوگ  دیـسر ، یم  ارف  زامن  نامز  هک  تقو  ره  ادـخ  لوسر  دـناوخ . یم  زاـمن  تعکر  رازه  زور ،

رد مالسلا  هیلع  یلع  موش . یم  ریس  زامن  زا  نم  یلو  دوش  یم  ریس  بآ  زا  هنشت  ریـس و  اذغ  زا  هنـسرگ  دومرف : یم  درک و  یم  ادیپ  یـصاخ 
زامن هکنیا  يارب  دـندومرف : دیـسرپ  ناشیا  زا  ارنآ  تلع  سابع  نبا  درک . یم  هاگن  نامـسآ  هب  یهاگ  دوب و  دیـشروخ  بقارم  نیفـص  گنج 

يرآ دندومرف : الاح ، تفگ  دورن . متسد  زا  تقو  لوا 

زامن بادآ 

. تسا رثوم  تدابع  نیا  لامک  رد  دـنوادخ و ) ... هب  هجوت  تفاظن و  كاوسم ، نوچه   ) دوش یم  طوبرم  زامن  بادآ  هب  هک  یتاـکن  تیاـعر 

. دوش هدـناوخ  هجوت  اب  هک  دوش  یم  لوبق  رادـقم  نآ  زامن ، زا  اریز  شاب ، هتـشاد  ادـخ  هب  هجوت  زامن ، رد  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
دوش و یم  وت  زامن  صقن  ببس  اهراک ، نیا  همه  اریز  نکن ، يزاب  دوخ  تروص  تسد و  رس ، اب  زامن  ماگنه  رد  دیامرف  یم  ترضح  سپس 

هاجنپ یهاگ  : دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا . ناقفانم  نآزا  يزامن ، نینچ  اریز  وشم ، زامن  لوغشم  ینیگنس  تلاسک و  تلاح  رد 
تعکر ود  تسا : هدش  لقن  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  تسا . هتفریذپن  ار  وا  زامن  کی  یتح  دنوادخ ، یلو  درذگ  یم  ناسنا  رب  لاس 

. تسا رتهب  كاوسم  نودب  تعکر  داتفه  زا  دنک ، كاوسم  هک  یسک  زامن 

شیاه هارمهو  زامن 

هب رما  قافنا ، تاکز ، دـننام  تسا  هدـمآ  زین  يرگید  نامرف  نآ  راـنک  رد  تسا ، هدـش  حرطم  زاـمن  هک  نآرق  تاـیآ  زا  يددـعتم  دراوم  رد 
رد هک  دـناسر  یم  ار  يدابع  ماکحا  تیعماج  نیا  تسا . ناـمورحم  هب  ماو  تروصب  هک  دـنوادخ ، هب  نداد  ضرق  رکنم ، زا  یهن  فورعم و 

. تسا حرطم  مه  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ماجنا  نادنمزاین و  هب  یگدیسر  یعامتجا و  يداصتقا و  لئاسم  راگدرورپ ، اب  طابترا  رانک 
. رگید تایآ  زا  يرایسب  لمزم 20 و  نامقل 17 و  ، 71 هبوت لافنا 3 ، ، 83 هرقب : درک هعجارم  قوف  ياه  هنیمز  رد  تایآ ، نیا  هب  ناوت  یم 

حور زاورپ  زامن 

تیونعم و ياـضف  رد  هکلب  نامـسآ  ياـضف  رد  هن  زاورپ  جورع و  نیا  نکیل  تسا ، هدـش  داـی  نموم  جارعم  ناوـنع  هب  زاـمن  زا  ثیداـحا  رد 
، زامن تدابع و  رد  -1: دینک هجوت  دروخ  یم  رب  نآ  هب  رازگ  زامن  هک  ییاه  هتکن  هب  تسا . راگدرورپ  برق  هب  ندیسر  يارب  تسا و  یگدنب 
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نودـب ملاس و  نآ  نایاپ  هک  تسا  شزرااب  یتقو  تداـبع  عورـش  -2 تسا . تدابع  عورـش  سفن و  ياوه  رب  هبلغ  راـشف ، یتخـس و  نیرتشیب 
رـضحم هب  نتفای  راب  زامن و  رد  -4 کیبل .) ال   ) تساه تیدوبع  همه  یفن  صلاخ و  هجوت  جاـتحم  رازگزاـمن  یحور  جارعم  -3 دشاب . تفآ 

مه ار  سانلا  قح  هللا ، قح  رانک  رد  دـشاب . یم  مزال  زین  مدرم  اب  طابترا  ادـخ  اب  طابترا  هارمه  زاـمن  رد  -5 تسا . مزال  میلـس  بلق  دنوادخ ،
هب ار  ناسنا  ایر  كرش و  تدابع ، رد  -7 تسا . یتوکلم  زاورپ  همدقم  زین  بحتـسم  ياهرکذ  هماقا و  ناذا ، زامن ، تامدقم  -6 درک . ادا  دیاب 

حابم ياهتذـل  تحارتسا و  مه  یهاگ  تدابع ، شیاین و  راـنک  رد  ناـسنا  -9 تسا . روتـسد  قبط  تدابع  زامن و  -8 دنکفا . یم  طوقـس  هرد 
دشاب . یم  توکلم  جوا  رد  هک  راگنا  دوش  یم  رتکچوک  شرظن  رد  ادخ  ریغ  دوش  یم  انشآ  ادخ  تمظع  اب  هچره  یهلا  ناسنا  -10 دراد .
ياپز وت  يدید ؟ غرم  ناریط  يدعس : لوق  هب  تسا  جوا  رد  هراومه  یلومعم ، دارفا  یگدنب  زامن و  هب  تبسن  هچرگ  زین  هللا  ایلوا  تدابع  -11

تیمدآ ناریط  ینیبب  ات  يآ  ردب  توهش  دنب 
هدش هدیـسرپ  زامن  هفـسلف  هرابرد  هک  يا  همان  خساپ  رد  ماما  میهد . یم  نایاپ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یثیدح  اب  ار  زامن  هفـسلف  رد  راتفگ 

رد ماـیق  یتسرپ و  تب  كرـش و  اـب  هزراـبم  تسا و  دـنوادخ  تیبوبر  هب  رارقا  هجوت و  هک  تسا  نیا  زاـمن  عیرـشت  تلع  دومرف : نینچ  تسا 
همه نیمز  رب  یناشیپ  نداهن  هتشذگ و  یصاعم  زا  شـشخب  ياضاقتو  ناهانگ  هب  فارتعا  ینتورف و  عضاوت و  تیاهن  رد  راگدرورپ  هاگـشیپ 

، دنیـشن وا  لد  رب  يراک  شومارف  رابغو  درگ  دشاب ، رکذتم  رایـشوه و  هشیمه  ناسنا  هک  تسا  نیا  فده  زین  راگدرورپ و  میظعت  يارب  زور 
رکذ تموادـم  هک  نیارب  هوالع  ددرگ . ایند  نید و  بهاوم  رد  ینوزفا  دـنم  هقالع  بلاـط و  دـشاب ، عضاـخ  عشاـخ و  دوشن ، رورغم  تسم و 
حور دنکن ، شومارف  ار  دوخ  قلاخ  ربدـم و  الوم ، ناسنا  هک  دوش  یم  ببـس  ددرگ ، یم  لصاح  زامن  وترپ  رد  هک  زور  بش و  رد  دـنوادخ 

. دراد یم  زاب  یصاعم  زا  ار  ناسنا  وا  ربارب  رد  مایق  دنوادخ و  هب  هجوت  نیمه  دنکن و  هبلغ  وا  رب  يرگ  نایغط  یشکرس و 

تادابع هفسلف 

هراشا

یم ارف  رکفت  لقعت و و  هب  ار  مدرم  هک  ثیدحو ، هیآ  اهدـص  لیلدـب  الوا  دراد . هفـسلفو  تمکح  همه  مالـسا ، يدابع  ياه  همانرب  ماکحا و 
، ناتسرپ تب  ناکرشم و  رب  نآرق  دیدش  ياهداقتنا  زا  یکی  ایناث  تسا . هدرکن  توعد  ندیـشیدنا  هب  مالـسا ، هزادنا  هب  یبتکم  چیه  دناوخ و 
. تسا هدرک  هراشا  مه  نآ  لیلدـب  اهروتـسد ، ماکحا و  نایب  رانکرد  اهراب  نآرق ، دوخ  اثلاث  تسا . ناکاین  زا  لـیلد  یب  هناروکروک و  دـیلقت 

مادقا عوضوم  نیا  نوماریپ  ییاهباتک  فیلات  هب  یهاگ  یمالسا ، نادنمشناد  هتخادرپ و  اهتمکح  نیا  نایب  هب  تایاور ، رد  زین  موصعم  ناماما 
رمع زا  هچره  دوش و  یم  هتـشادرب  ینید  ياهروتـسد  یهلا و  ماکحا  رارـسا  زا  هدرپ  زورب  زور  يرـشب ، شناد  تفرـشیپ  اب  هوالعب  دنا . هدرک 

ار ماکحا  همه  لیلد  تسین  مزال  -1: هک دوش  یم  روآدای  قوف ، تاکن  هب  هجوت  اب  دوش . یم  هدوزفا  نآ  هولج  تمظع و  رب  درذگ  یم  مالسا 
يداصتقا و دـعب  هب  اهنت  تشاد و  اـهنآ  يداـم  راـثآ  دـیاوف و  هب  رظن  دـیابن  اـهنت  ماـکحا ، هفـسلف  رد  -2 دـننادب . اـهنامز  همه  رد  مدرم  هـمه 

ساسا رب  ار  شیاهروتـسد  میکح و  ار  ادـخ  هک  یـسک  -3 دوب . لـفاغ  نآ  یترخآ  يوـنعم و  یحور ، راـثآ  زا  درک و  هجوـت  یتشادـهب و ...
لیلد ثیدـح ، نآرق و  زا  اج  ره  رد  -4 دنک . فلخت  نآ  ماجنا  زا  دـناد  یمن  ار  یمکح  لیلد  زورما  هکنیا  رطاخب  دـیابن  دـناد ، یم  تمکح 

یضعب زا  رگا  -5 مینکن . یشارت  لیلد  تایسدح ، تاهیجوت و  يرس  کی  اب  میشاب و  تکاس  تسا  رتهب  میرادن ، یمکح  هفـسلف  رب  یمکحم 
هب میوشن و  جراخ  يداع  رادم  زا  -6 مینادب . ار  زیچ  همه  لیلد  هک  میشاب  هتشادن  عقوت  میوشن و  رورغم  میدش ، هاگآ  یتسه  ناهج  رارسا  زا 
مه دـنوادخ ، هک  ارچ  دـننک . لمع  دـنریذپب و و  دـیاب  دـنهن ، یم  ندرگ  ادـخ  نوناق  هب  هک  مه  ینید  لـئاسم  رد  میتفاـین ، اـه  هسوسو  نماد 

ار ادـخ  مکح  رارـسا  زا  يا  هشوـگ  رگا  -7 ینطاـب . رهاـظ و  راـثآ  مه  دـناد و  یم  ار  هدـنیآ  مه  رت ، میکح  اـناد و  مـه  تـسا و  رت  ناـبرهم 
مامت هدیمهف ، هچنآ  دنک  لایخ  دناوت  یمن  دمهفب ، ار  ار  یمکح  هفسلف  هکنآ  میتشگ . فقاو  رارـسا  همه  رب  هک  مینک  نامگ  دیابن  میتخانش ،
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همـشچرس ادخ  ياهتنا  یب  ملع  زا  هک  یماکحا  قمع  هب  ناوت  یم  یناسنا ، دودـحم  رکف  لقع و  اب  رگم  تسین . نآ  زج  يزیچ  رگید  تسا و 
درب ؟ یپ  هتفرگ ،

نامه نیا  سرپب ، ناهاگآ  زا  یتسنادن ، ییاج  رگا  دیوگ : یم  نامه  دـنک ، یم  توعد  ماکحا  هفـسلف  ندـیمهف  هب  ار  ام  هک  یلقع  نامه  -8
یم رگید  ياج  رد  دراد . یم  زاب  رکنم  اـشحف و  زا  ار  ناـسنا  زاـمن ، دـیوگ : یم  زاـمن  هراـبرد  نآرق : اـما  تسا . نید  ياـیلوا  ربارب  رد  دـبعت 

هزور دیوگ : یم  هزور  هرابرد  دریگ . یم  مارآ  اهلد  ادخ  دای  اب  دیوگ : یم  رگید  ياج  رد  دیراد . اپب  نم  هب  هجوت  دای و  يارب  ار  زامن  : دیوگ
هب دـیوگ : یم  جـح  هرابرد  تسا . توهـش  بضغ و  هزیرغ  ناروف  زا  ناـهانگ  رتشیب  نوچ  دـیوش . اوقت  لـها  هکنآ  اـت  دـش ، بجاو  امـش  رب 

حور زا   ) ار نانآ  ات  ریگب ، تاکز  ناشلاوما  مدرم و  زا  دـیامرف : یم  تاکز  هرابرد  دـنروآ . تسدـب  ناوارف  یعفانم  ات  دـنورب ، جـح  تراـیز 
ار امش  دنک و  یم  رارقرب  هنیک  ینمشد و  امـش  نایم  اهنآ  طسوت  ناطیـش  دیوگ : یم  بارـش  رامق و  هرابرد  ینک . كاپ  یتسرپ ) ایند  لخب و 
هدرم و هعماج  نآ  دـسرن  رفیک  هب  راکتیانج  رگا  هعماج ، رد  هک  ارچ  دـناد  یم  عامتجا  تایح  هیام  ار  صاصق  و  دزاس . یم  رود  ادـخ  دای  زا 

هراشا یهلا  ماکحا  یهلا  ياهتمکح  راثآ و  هب  هک  دوب  نآرق  یهلا  تایآ  زا  يا  هنومن  اهنیا  دور . یم  نیب  زا  ینمیا  دوش و  یم  رورپ  تیاـنج 
جهن رد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  نانخـس  زا  یکی  زا  هلمج  دـنچ  هی  اهنت  عوضوم ، نیا  ثیداحا  هوبنا  ناـیم  زا  ثیدـح : اـما  تسا . هتـشاد 

: مینک یم  هراشا  هغالبلا 
يارب يزاس  ببـس  ناونعب  ار  تاکز  ربکت و  زا  نتخاس  كاپ  يارب  ار  زامن  تخاس و  بجاو  كرـش ، زا  يزاسکاپ  يارب  ار  نامیا  دـنوادخ ،

... يزور و قزر و 

ترطف اما 

، تنایخ غورد ، ندوب  مارح  يدب و  ینامز ، یطیارش و  ره  رد  ناسنا  ره  تسا . فرتعم  فقاو و  ماکحا  زا  یخرب  هفـسلف  هب  رین  ناسنا  ترطف 
یم اجب  بوخ و  ار  نارگید و ... هب  تمدـخ  یکاپ ، تلادـع ، یبوخ ، و  دراد . لوبق  ار  یـشورف و ... مک  متـس ، يدزد ، یـشک ، مدآ  تمهت ،

اهمهلاف : ) هدومرف هک  تسا  یهلا  ماهلا  نیا ، دنک و  یم  كرد  ار  اه  یبوخ  اه و  يدـب  زا  زا  یخرب  ترطف ، اهناسنا و  تایرطف  زا  اهنیا  دـناد .
(. اهاوقت اهروجف و 

ملع اما 

. تسا هدز  رانک  ار  يرایسب  ياه  هدرپ  هدرک و  ماکحا  هفـسلف  نییبت  هب  یتامدخ  فلتخم ، ياه  هتـشر  رد  مولع  تفرـشیپ  هک  دوب  لفاغ  دیابن 
هشوگ نیا  تسین . هدیـشوپ  یـسک  رب  ناسنا  ندب  دبک و  يارب  یلکلا  داوم  ياهنایز  ای  كوخ  تشوگ  رد  نیـشیرت  ودک و  مرک  دوجو  الثم 

نداتسیا هک  هداد  ناشن  ملعو  هدرک  یهن  ار  نداتسیا  لاح  رد  راردا  مالسا  دهد . یم  ناشن  ار  بارش  ای  كوخ  تشوگ  میرحت  هفـسلف  زا  يا 
کیتاپمـس و باصعا  تیلاعف  راثآ  ندودز  يارب  تسا ، لسغ  هرابرد  هچنآ  ای  دوشن . جراخ  یتحار  هب  لوب  مامت  دوش  یم  ثعاب  ندرک  لوب 

بوچ اب  ندرک  لالخ  زا  مالـسا  رگا  تسا . دناودخ  زا  تلفغ  لاح  ندودز  يارب  ادـخ  هب  هجوت  زین  دـشاب و  یم  تبانج  لاح  رد  نوخراشف 
مالـسا ياهروتـسد  تروـص ، نیمه  هب  دراد . یـصاخ  تیـساسح  نآ  لـباقم  رد  اـه  هثل  هک  تسا  نآ  يارب  تسا ، هدرک  یهن  راـنا  تـخرد 

همه یگدنز ، لئاسمو  لئاسو  یکاشوپ ، یکاروخ ، يراتفر و  ياه  هنیمز  رد  تاهورکم ، تابحتسم و  یتح  تامرحم و  تابجاو و  درومرد 
نیرتگرزب میلـست  تسا . هدش  هتـشون  گرزب  نادنمـشناد  طسوت  مه  يدایز  ياهباتک  اهنآ  هرابرد  هک  دراد  یقیقد  دنلب و  ياهتمکح  همه  و 

یپ رد  یهلا ، ياهنامرف  ماکحا و  مامت  رد  تسین  مزال  یلو  تسا  لیلد  هفسلف و  ياراد  حرش  ماکحا  ادخ و  ياهروتسد  کش ، نودب  هفسلف :
لامک شریذپ ، میلست و  هیحور  نیا  دشاب و  میلـست  یحو ، مایپ  ربارب  رد  دیاب  ناملـسم  میـشاب . نآ  یملع  یتشادهب و  يداصتقا ، لیلد  نتفای 
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شدـنزرف ندرک  ینابرق  يارب  میهاربا ، هب  دـنوادخ  نامرف  تسا . یگدـنب  میلـست و  حور  ندومزآ  يارب  تاروتـسد  زا  یخرب  تسا و  یمدآ 
يارب نیرمت  روتـسد و  شریذـپ  میلـست و  فدـه ، یهاگ  مه ، یهلا  ماکحا  يدابع و  ياهروتـسد  رد  دـشاب . یم  نآ  زا  يا  هنومن  لیعامـسا 

یـشزرو تاکرح  هک  هنوگنآ  تسا ، ناسنا  حور  شرورپ  تدابع ، فدـه  دـشاب . یم  راگیدرفآ  زا  ضحم  تعاطا  دوبعم و  تیاـضر  بلج 
رد متسه . وت  هدنب  هک  سب  نیمه  مراختفا  ایادخ  دنیوگ : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  مالسلا و  هیلع  داجـس  ماما  دشاب . یم  مسج  تیبرت  يارب 

مالـسلا هیلع  یلع  !... )) مراد تسود  ار  وت  نم  هک  درک  مهاوخ  مالعا  نایخزود  هب  خزود ، رد  ارم  رگا  ایادخ  میناوخ : یم  هینابعـش  تاجانم 
یم ما و  هتفاـی  تداـبع  هتـسیاش  ار  وـت  هکلب  تسا ، خزود  زا  سرت  اـی  تشهب  هب  عـمط  يور  زا  هن  نم  تداـبع  ایادـخ ، هـک  دراد  یم  مـالعا 

هب هقالع  یـسک  یهاگ  دنا . مورحم  ادخ  دای  تدابع و  تدابع  ینیریـش  زا  ناراکهانگ  دنرب و  یم  تذل  وا  تادابع  زا  ادخ  ایلوا  متـسرپ )) .
الاو تیـصخش  نآ  هب  تمدـخ  دوخ  دـشاب . هتـشاد  يداصتقا  فدـه  یلام و  تشادمـشچ  هکنآ  نودـب  دراد . ار  یـصخش  هب  يرازگتمدـخ 

. یعامتجا تیعقوم  هب  ندیسر  ههجو و  بسک  ای  شناد  بسک  یتح  هن  تسا و  دنمشزرا  فده و  شیارب 

قیقحت ای  هناهب 

فیلکت و راب  زا  هناش  ات  دنا  هناهب  یپ  رد  دنرادن و  میلست  دبعت و  هیحور  هک  دنتـسه  یناسک  هک  دوش  یم  مولعم  تشذگ ، هچنآ  هب  هجوت  اب 
مه یلیخ  ودـندرگ  یم  لیلد  هفـسلف و  لابند  ینید  روتـسد  ره  يارب  دـننک و  یم  ناونع  ار  قیقحت  هلاسم  ور  نیا  زا  دـننک . یلاخ  يرادـنید 

دنهاوخ یم  یهورگ  : ) دـیامرف یم  تمایق  هب  داقتعا  هرابرد  دارفا  هنوگنیا  زا  یخرب  هب  تبـسن  میرک  نآرق  دـننز . یم  اج  رکفنـشور  ار  دوخ 
دنریگ و یم  هناهب  هظحل  ره  هک  دنتسه  يریگ  هناهب  ناکدوک  لثم  نانآ  تسا ) ؟ یک  تمایق  زور  دنسرپ : یم  دنریگب ، شیپ  رد  ار  هانگ  هار 

ایبـنا تازجعم  ادـخ و  تردـق  زا  يا  هناـشن  رگا  : ) دـیوگ یم  ناـسک  نینچ  هراـبرد  نآرق  دـنریگ . یم  رگید  يا  هناـهب  دـش ، ماـجنا  هک  نآ 
هدنـسیون مکح ، رارـسا  هفـسلف  عبانم : تسا ) . یگـشیمه  یلومعم و  يوداج  رحـس و  نامه  نیا  دنیوگ : یم  هدرک ، ضارعا  دننک ، هدهاشم 

یتئارق نسحم  زامن ، رارسا  زا  يوترپ  يدیحو  دمحم 

یقرواپ

راربألا عیبر  زا  لقن  هب  ص176 ، تیب ،: لها  بقانم  -1
ص449 ج2 ، هقرحملا ، قعاوصلا  -2

82 هط : -3
انلئامش نع  اننامیأ و  نع  انتعیشو  نیسحلاو  نسحلاو  هّنجلا  یف  یعم  ّکنا  َیضرت  اما  . 5 یحضلا : -4

ص467 – 468 ج2 ، هقرحملا ، قعاوصلا  -5
ص466 ج2 ، هقرحملا ، قعاوصلا  -6
ص468 ج2 ، هقرحملا ، قعاوصلا  -7
ص468 ج2 ، هقرحملا ، قعاوصلا  -8

ص106 ج4 ، ریثا ، نبا  هیاهنلا  -9
ص379 ج6 ، روثنملا ، ردلا  -10

تشذگ باتک  نیمه  هحفص 11  رد  ثیدح  نیا  همجرت  ص379 ، ج6 ، روثنملا ، ردلا  -11
ص379 ج6 ، روثنملا ، ردلا  -12
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ح4 ص120 ، ج1 ، مارملا ، هیاغ  -13
ح6 ص120 ، ج1 ، مارملا ، هیاغ  -14

ح14 ص125 ، ج1 ، مارملا ، هیاغ  -15
214 ءارعش : -16

133 باب ص170 ، ج1 ، عیارشلا ، للع  زا  لقن  هب  ص178  ج18 ، راونالا ، راحب  -17
133 باب ص170 ، ج1 ، عیارشلا ، للع  زا  لقن  هب  ص178  ج18 ، راونالا ، راحب  -18

نیا رد  قیقحت  نیرتعماج  تشادن . یجراخ  دوجو  ًالصا  هک  دننادیم  ياهناسفا  یگتخاس و  ناققحم  زا  يدایز  هورگ  ار  تیصخش  نیا  -19
خیراوت رد  اهنآ  مان  هک  رگید  یباحص  هاجنپ  دص و  دودح  وا و  ًاساسا  هک  تسا  يرکسع  یضترم  همالع  رثا  أبس " نب  هللادبع   " باتک هنیمز 

( دنمشناد نیمه  زا  قلتخم " یباحص  نوسمخ  هئام و   " هب دیرگنب   ) تسا نایارس  هناسفا  هتخاس  لوعجم و  تسا  هدمآ 
. ) 251 و 256  / 5 ماشلا ، ططخ  -20

: لوزنلا بابـسا  یطویـس ، روثنملا : ردلا  هب : دیرگنب  دناهدرک ، تیاور  ءاملع  زا  یهورگ  ریدغ  زور  رد  ار  روکذم  هیآ  لوزن  . 68 هدئام : -21
اهنآ لاثما  يزار و  نیدلارخف  ریبکلا : ریسفتلا  ْمیَُعنوبا ، هّیلحلا : یبلعث ، نآرقلا : ریسفت  نع  نایبلا  فشکلا و  ریسفت  يدحاو ،

نآرب ار  رکبیبا  تینهت  هدرک و  دای  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هب  رمع  تینهت  خـیرات ، ثیدـح و  لـئاضف و  بتک  ِناگدنـسیون  -22
ءاُرب زا  ارنآ  هک  لبنح  نب  دمحا  دنْسُمو  ْغَِّلب } ... ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای   } هیآ ریسفت  نمض  يزار  نیدلارخف  ریبکلا : ریسفتلا  هب : دیرگنب  دناهدوزفا ،

مهدزای ههبش  نمض  نآ  لئاوا  رد  رجح  نبا  قعاوصلاو : یبلعث ، نآرقلا : ریسفت  نع  نایبلا  فشکلا و  ریسفت  و  دنکیم ، تیاور  بزاع  نب 
و ریدغ ، ِثیدح  ِقُرُط  زا  هدقع  نباو  يربط ، ياههتشون  و  رکاسع ، نبا  و  يدادغب ، بیطخ  خیرات  و  روثنملا ، ردلا  هب : دیرگنب  . 3 هدئام : -23

نارگید یعفاش و  ِيرزج  ظفاحو  یلزاغملا ، نبا  و  یبلعث ،
زیخلصاح نیمز  بآ و  -24

شزرا اب  لاوما  -25
راب رپ  يامرخ  تخرد  ریش ، رپ  رتش  -26

ح4744 ص493 ، ج3 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  -27
زا یـشخب  هب  دیهاوخیم  رگا  دناهدرک ، دای  دید  دوخ  هب  قح  قاقحا  ادـخ و  هار  رد  هک  یبئاصم  رذیبا و  لاوحا  همجرت  ناخروم  همه  -28

دینک هعجارم  ص376  ج2 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلا  جهن  حرش  هب  دیوش  هاگآ  نایرج  نیا 

؟ تسیچ كاخ  رب  هدجس  هفسلف 

لاوس

؟ دنک یم  هدجس  البرک  تبرت  رهم و  رب  هعیش  ارچ  و  تسیچ ؟ كاخ  رب  هدجس  هفسلف 

خساپ

ار هعیـش  قیرط  نیا  زا  دوش و  یم  حرطم  نافلاخم  فرط  زا  هک  ینمـشد –  ای  لهج  يور  زا  هعیـش –  هیلع  زیگنارب  لاـجنج  لـئاسم  زا  یکی 
هنوـگره زا  رود  هب  فاـصنا و  قـح و  يور  زا  هلئـسم  نیا  رگا  هک  یلاـح  رد  تسا . كاـخ  رب  هدجـس  هلئـسم  دـنهد ، یم  رارق  هلمح  دروـم 

، دنک یم  هدجس  كاخ  رب  هعیش  هک  اریز  دنهد ؛ یم  تبسن  هعیـش  هب  هک  تسا  يزیچ  نآ  سکعرب  تسرد  نآ  هجیتن  دوش ، یـسررب  بصعت 
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زا یتلاـح  یلوا  دـیدرت  نودـب  يزیچ . رب  هدجـس  يرگید  يزیچ و  يارب  هدجـس  یکی  تسا ؛ مسق  ود  رب  هدجـس  هـک  ارچ  كاـخ ؛ يارب  هـن 
هب زاین  شتابثا  تسا و  ادخ  ریغ  يارب  ینینچ  نیا  دوجس  هک  نیا  يارب  دناد ؛ یم  مارح  ار  هدجـس  زا  عون  نیا  هعیـش  تسا و  كرـش  تالاح 

، عوضوم تقیقح  هلئسم و  ندش  نشور  يارب  میهد  یم  عاجرا  هلئسم  نیا  رد  هعیش  ياملع  ياواتف  هب  ار  امش  و  درادن ، دایز  شالت  نیهارب و 
. میزادرپ یم  هدنیآ  ثحابم  نمض  رد  نآ  یسررب  لیلحت و  هب 

دوجس فیرعت 

رد نآ  ریغ  ای  نیمز  رب  یناشیپ  زا  يرادقم  نداهن  يانعم  هب  سدـقم  عرـش  رد  تسا . هدـمآ  یگداتفا و ... ینتورف ، يانعم  هب  تغل  رد  دوجس 
یماگنه : " دیوگ یم  هک  تسا  یتیاور  نآ  لیلد  دشابن . هلـصاف  لیاح و  دوش ، یم  هدجـس  نآ  رب  هک  يزیچ  یناشیپ و  نیب  يزیچ  هک  یلاح 

هراب نیا  رد  نینچمه  [ 1 ( " . ] نیمز رب  غالک  ندز  كون  دننام  ( ؛ نزن نیمز  هب  عیرـس  راذگب و  نیمز  رب  ار  تا  یناشیپ  ینک  یم  هدجـس  هک 
میدرک و تیاکـش  ناـمیاه  تسد  یناـشیپ و  رد  هنیدـم  هکم و  نیمز  یمرگ  ترارح و  زا  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دزن  : " تسا تـیاور 

يادـخ هک  ارچ  تسا ؛ بجاو  اهقف  املع و  مامت  عامجا  هب  هدجـس  [ 2" . ] دادن تبثم  باوج  ام  تیاکـش  هب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
نیا هک  تسا  یهیدب  هلئسم  ندوب  یهقف  [ 3 ... " . ] دیروآ اج  هب  هدجس  دینک و  عوکر  دیا : هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  : " دیامرف یم  لاعتم 

لئاسم رد  فالتخا  دراد . طابترا  قلعت و  فلکم  لعف  هب  هدجـس  هک  اریز  یمـالک ؛ لـئاسم  زا  هن  تسا ، یهقف  لـئاسم  زا  دوجـس )  ) عوضوم
بهذم راهچ  هب  دوخ  تنس  لها  بهذم  مینک ، یم  هدهاشم  هک  تسا  نیا  نآ ، لیلد  نیرتهب  تسا و  ناوارف  تنس ) لها  هعیش و  دزن   ) یهقف

. دنراد فالتخا  مه  اب  یهقف  یعرف  لئاسم  زا  يرایسب  رد  بهذم  راهچ  نیا  هک  دوش  یم  میسقت  یلصا 

تقیقح يامنهار  هدیزگ 

باتک تاصخشم 

-1308 رفعج ، يزیربتیناحبس ، : هسانشرس
هدیزگرب . هعیش . دیاقع  نوماریپ  خساپ  شسرپ و  تقیقح : يامنهار  : يدادرارق ناونع 

یناحبس . رفعج  / تقیقح يامنهار  هدیزگ  : روآدیدپ مان  ناونع و 
. 1386 رعشم ، نارهت : : رشن تاصخشم 

:271 ص . يرهاظ تاصخشم 
لایر 5-29-540-964  13000: کباش

اپیف : یسیون تسرهف  تیعضو 
سیونریز . تروص  هب  همانباتک  : تشاددای

اهخساپ . اهشسرپ و  دیاقع --  هعیش --  : عوضوم
BP211/5/س18ر2015 هرگنک : يدنب  هدر 

297/4172 ییوید : يدنب  هدر 
1027406 یلم : یسانشباتک  هرامش 

همدقم

هاگن کی  رد  www.Ghaemiyeh.comناهفصا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 551زکرم  هحفص 93 

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


هب نییبت و  ار  مالـسا  هلحرم ، هب  هلحرم  تیاده  اب  داد و  ماجنا  یبوخ  هب  ار  دوخ  تلاسر  لاس ، لوط 23  رد  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ادخ  لوسر 
ماما و ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نبا  یلع  یفرعم  اب  مخ  ریدـغ  رد  زین ، ترجه  مهد  لاس  هجحیذ  مهدـجیه  رد  دومن و  یفرعم  مدرم 
ود شیوخ  تافو  زا  شیپ  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  تسب . ورف  ناهج  زا  مشچ  درب و  نایاپ  هب  ار  شیوخ  تلاـسر  یمالـسا ، تما  ياوشیپ 

لامک تیادـه و  هب  اهنآ  زا  يوریپ  تیعبت و  اب  تساوخ  ناـنآ  زا  داـهن و  تعیدو  هب  مدرم  ناـیم  رد  ار  ترتع  نآرق و  ینعی  اـهبنارگ ؛ رهوگ 
يدـعب اّولـضت  نل  امهب  متکّـسمت  نإ  ام  یترتعو  هللا  باتک  نیلقثلا ؛ مکیف  كرات  ینإ  . ) دـنبای تاجن  یهارمگ  تلالـض و  زا  هتفاـی و  تسد 

نآ تیـصو  هب  تسین ، نآ  ناـیب  تصرف  نونکا  مه  هک  یلیـالد  هب  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  هنافـسأتم  نکیل  ًادـبأ .)
یمالـسا هعماج  يارب  یناوارف  تالکـشم  نامز ، تشذگ  اب  هتفر  هتفر  داتفا و  ییادـج  ترتع  زا  يوریپ  نآرق و  نایم  دـشن و  لمع  ترـضح 

داجیا يزیگناهتف و  اـب  مدرم ، یناداـن  لـهج و  زا  يریگهرهب  اـب  تلاـسر  نید و  نانمـشد  تفاـی و  هعـسوت  یبهذـم  تاـفالتخا  دـمآ ، دـیدپ 
دننک تراغ  ار  یمالسا  ياهروشک  عبانم  ریاخذ و  دنتـسناوت  رذگهر  نیا  زا  دنتخادنا و  رگیدکی  ناج  هب  ار  ناناملـسم  یتدیقع ، ياهههبش 
رگید راب  لاس ، يدـنا  دـصراهچ و  رازه و  زا  شیب  تشذـگ  اب  زین  زورما  دـنراد . هگن  یگدـنامبقع  ینادان و  رقف و  رد  ار  اهنآ  نانکاس  و 

اب ناتـسناغفا  قارع و  نوچمه  اهروشک  زا  يدادعت  رد  هدـمآ و  نادـیم  هب  هبرح  نامه  زا  هدافتـسا  اب  یللملا  نیب  نارگتراغ  نارگرامثتـسا و 
نوخ كاخ و  هب  ار  هانگیب  ناکدوک  ناـنز و  نادرم ، برخم ، ياهحالـس  بمب و  زا  يریگهرهب  اـب  رتماـمت و  هچره  یمحریب  تواـسق و 
ردص رد  نانآ  تایانج  جراوخ و  يارجام  رگید  راب  کی  و  دنیوجیم ! ار  تشهب  قیرط  نیا  زا  دـننکیم و  هعطق  هعطق  ار  نانآ  دنـشکیم و 
دیاب وس  کی  زا  دنراد ؛ هژیو  مهم و  سب  یشقن  نادنمـشناد  املع و  یتیعـضو  نینچ  رد  تسا  یعیبط  دننکیم . هدنز  اههرطاخ  رد  ار  مالـسا 
يوس زا  دنناکـشخب و  مالـسا  ناهج  رد  ار  راکفا  هنوگنیا  هشیر  ینید ، تفرعم  داجیا  اب  ات  دـنهد  خـساپ  ار  تاهبـش  هدرک ، نایب  ار  قیاـقح 

هب دنکیم و  لابند  ار  یتلاسر  نینچ  تسا  امـش  يور  شیپ  رد  هک  یباتک  دننک . يریگولج  یمالـسا  هعماج  نایم  فاکـش  هقرفت و  زا  رگید 
تیصخش تسا . هدمآ  رد  ریرحت  هتشر  هب  هتاکرب  تماد  یناحبس  رفعج  خیش  جاح  ياقآ  هللاۀیآ  ترـضح  هنازرف  رکفتم و  هیقف  داتـسا و  ملق 

یفرعم رد  یگنس  نارگ  راثآ  هدرک و  يرپس  یمالسا  فراعم  مولع و  نییبت  قیقحت و  هار  رد  ار  شیوخ  رمع  هک  يراوگرزب  سانش و  نامز 
لوط یتمالـس و  ناشیا  يارب  لاعتم  دنوادخ  زا  دـناهدرک . هئارا  تقیقح  ناگدـنیوج  نابلاط و  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  زا  عافد  و 
ررکم ياهتساوخرد  هب  هجوت  اب  هک  دیـسر  پاچ  هب  هحفـص  رد 659  نیا  زا  شیپ  باـتک  نیا  میراد . تلأـسم  نوزفازور  تیقفوـم  رمع و 

ددرگیم . میدقت  ینونک  لکش  هب  نآ ، هدیزگ  نادنمقالع ،
شهوژپ شزومآ و  نواعم 
يربهر مظعم  ماقم  هثعب 

1386  / 1  / 20

لّوا لصف 

نآ شرتسگ  هعیش و  خیرات 

زا عیشت  دییامرفب  تسا ، هدش  حرطم  یفلتخم  تایرظن  اههیضرف و  هعیـش  شیادیپ  هرابرد  لاؤس : تسا ! ؟ هدمآ  دیدپ  ینامز  هچ  رد  عیـشت  1
زا سپ  هک  دوشیم  حرطم  یبهذم  ياههقرف  یمالک و  ياههلحن  هرابرد  اهشـسرپ  عون  نیا  ًالومعم  خـساپ : تسا ؟ هدـمآ  دـیدپ  ینامز  هچ 

بهذم دوشیم : هتفگ  خساپ  رد  هدمآ ؟ دیدپ  ینامز  هچ  زا  هنوگچ و  يرعشا  بهذم  دنیوگیم : ًالثم  دناهدمآ ؛ دیدپ  مالـسا  ربمایپ  تلحر 
هلزتعم بهذم  نآ ، لباقم  رد  درک . يزیریپ  ار  نآ  مراهچ  نرق  زاغآ  رد  260324ه }  } يرعشا نسحلاوبا  هک  تسا  یمالک  یبتکم  يرعشا 
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نیا رد  داهن . ناینب  ار  نآ  م110ه }  } يرصب نسح  درگاش  {80 130ه } اطع نب  لصاو  تسا و  یمالک  بهذـم  کی  مه  نآ  هک  دراد  رارق 
بهذـم تسا . قداـص  زین  یهقف  بهاذـم  صوصخ  رد  هتفگ  نیا  درک . نییعت  یـصخشم  خـیرات  بهذـم ، شیادـیپ  يارب  ناوتیم  دراوـم ،

رگید نینچمه  دمآ و  دـیدپ  {150 204ه } یعفاش سیردا  نب  دـمحم  هلیـسو  هب  یعفاش  بهذـم  و  {80 150ه } هفینحوبا هلیـسو  هب  یفنح 
تشذگرد مالسا و  شیادیپ  زا  سپ  هک  تسین  یهقف  یمالک و  بهذم  کی  عیـشت  اّما  دنراد . یـصخشم  شیادیپ  خیرات  زین  یهقف  بهاذم 

ادخ ربمایپ  هک  تسا  یمالسا  نامه  عیشت  عقاو  رد  دراد . ناسکی  خیرات  مالسا  اب  عیـشت ، دشاب . هدمآ  دیدپ  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر 
هلیـسو هب  نییعت و  ادـخ  بناـج  زا  هک  تسا  يدرف  هلیـسو  هب  تماـما  يربـهر و  رارمتـسا  نآ ، میلاـعت  زا  یکی  هدروآ و  هلآو  هیلع  هللا  یّلص 

نامز رد  دـهدیم ، لیکـشت  ار  عیـشت  تیوه  تسا و  مالـسا  ياقب  نماض  هک  یـساسا  لصا  نیا  دوشیم . یفرعم  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ 
تشذگرد زا  سپ  دنتفریذپ و  ار  نآ  ربمایپ ، هباحص  زا  یهورگ  دش و  مالعا  ترـضح  نآ  هلیـسو  هب  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دوخ 

وا زا  سپ  هلآو و  هیلع  هللا  یّلص  ادخ  لوسر  رصع  رد  عیـشت  ناماگـشیپ  نانیا  دندنام . یقاب  نامیپ  نامه  رب  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر 
مالـسا و زج  یخیراـت  ینعم ، نیا  هب  عّیـشت  دنتـسناد . يرگید  نآ  زا  ار  يربـهر  هتفرگ و  هدـیدان  ار  لـصا  نـیا  رگید ، یهورگ  اـّما  دـندوب .

ربمایپ تایح  نامز  رد  هدوب و  مالـسا  میلاعت  زا  یئزج  دنوادخ ، بناج  زا  ماما  ربهر و  نییعت  ینعی  لصا ؛ نیا  درادن و  نییآ  نیا  زج  یتیعقاو 
، مینزب قرو  ار  خیرات  ثیداحا و  تاحفص  هک  نآ  زا  شیپ  ربهر  شنیزگ  هویـش  رد  ینالقع  درکیور  تسا . هدش  مالعا  هلآو  هیلع  هللا  یّلص 

مالسا ربمایپ  ایآ  هک  نیا  نخس  لصاح  مییوگیم . نخس  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  سپ  یمالـسا  تموکح  هویـش  هرابرد  تسخن 
راذـگاو راصنا  نیرجاهم و  هب  ار  نآ  هک  نیا  ای  درک ، نیعم  ار  يدرف  تلحر ، زا  سپ  روشک  روما  هرادا  تماعز و  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یّلص 

نیعم تماعز  يارب  ار  يدرف  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  هک  دـنکیم  تباث  ینـشور  هب  یعاـمتجا  تابـساحم  تسویپ ؟ هّللا  ءاـقل  هب  و  دومن ،
هـس هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  تلحر  ماگنه  هب  اریز  داد ، حیجرت  تما » باختنا   » رب ار  دنوادخ » مکح  ، » یهلا رما  هب  دروم ، نیا  رد  درک و 

رد یحیـسم و  نایمور  برغ  بناج  زا  تسرپ ، شتآ  سوجم  قرـش  بناج  زا  درکیم . دیدهت  ار  یمالـسا  هعماج  دـنمورین ، يوق و  نمـشد 
رد ناـقفانم  هراـبرد  یناوارف  تاـیآ  هک  نیا  هاوـگ  هب  تشاد ، یعاـمتجا  ياـههشیر  تردـق و  دوـخ ، يارب  هک  قاـفن  مـجنپ  نوتـس  لـخاد ،

، هاگآ ملاع ، دنمورین ، يدرف  ربمایپ  هک  درکیم  باجیا  یمالسا  هعماج  تحلـصم  یتیعـضو ، نینچ  رد  تسا . هدش  لزان  فلتخم  ياههروس 
يارب وا  نامرف  تحت  اهورین  همه  دوش و  یقلت  هتفای  همتاخ  هلأسم  نیا  وا ، تشذگرد  زا  سپ  ات  دـنک ، نیعم  تماعز  يارب  ار  اسراپ  دـهاز و 

لکشم هدش ، دای  لکشم  هس  رب  هوالع  درکیم ، توکس  دروم  نیا  رد  رگا  هک  یلاح  رد  دنشوکب . هتفگشیپ  ثلثم  اب  هلباقم  مالسا و  ظفح 
، یخیرات قیاقح  نیا  هب  هجوت  اب  دـشیم . هدیـشک  یلخاد  گنج  هب  اسب  هچ  دـمآیم و  دـیدپ  ناناملـسم  نورد  رد  فالتخا  ماـن  هب  يرگید 

هیرظن و  صیـصنت »  » هیرظن تـسین ، شیب  رظن  ود  تموـکح ، هویـش  رد  نخـس ، رگید  هـب  و  دـباییم . تیوـلوا  باـختنا  رب  باـصتنا  لاـمتحا 
ضرف هس  زا  هلأـسم  اریز  مینکیم ؛ یـسررب  کـیدزن  زا  ار  ربماـیپ  عضوم  دروـم ، نیا  رد  راـصنا . نیرجاـهم و  هلیـسو  هب  مه  نآ  شنیزگ ،» »

: تسین نوریب 
عضوم تموکح ، هویش  هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  . 2 دشاب . هتفگن  ینخـس  شیوخ  زا  سپ  تموکح  هویـش  هرابرد  ربمایپ  ًالوصا  . 1

ندوب لماک  اب  تسخن ، هیـضرف  دـنیزگرب . يربهر  يارب  دوخ  ناگتفای  تیبرت  ناـیم  زا  ار  یقیـال  درف  . 3 دراذـگاو . اروـش  هب  ار  نآ  هتفرگ و 
یـصخش و تادابع  هب  رـصحنم  نآ  میلاعت  تسین و  يدرف  نییآ  کی  مالـسا  اریز  درادـن ؛ يراگزاس  زیخاتـسر  زور  اـت  نآ  رارمتـسا  نید و 

افکدوخ تروص  هب  دنکیم و  زاینیب  عیرـشت  نینقت و  هنوگره  زا  ار  رـشب  هک  تسا  عماج  نیرتکد  کی  هکلب  دـشابیمن ، يدرف  ياهشیاین 
رایتخا توکس  تسا ، نید  ياقب  نماض  هک  تموکح ، لئاسم  هب  تبـسن  دناوتیمن  ینییآ  نینچ  هدنروآ  تفر . دهاوخ  شیپ  ناهج  نایاپ  ات 

تبثم عضوم  ربماـیپ ، هک  نیا  نآ  تسا و  یلوبقم  هیرظن  يدـح  اـت  مود  هیرظن  دریگب . دوخ  هب  یلاـعفنا  عضوم  و  دـشاب . تواـفت  یب  دـنک و 
رد هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  دـیاب  دوب ، اروش  ساسا  رب  تموکح  هویـش  رگا  یلو  هدوبن ، تواـفتیب  یتموکح  لـئاسم  هب  تبـسن  هتـشاد و 
رد ار  نآ  ناناملـسم ، نداد  شزومآ  يارب  دـیامن و  نییبت  قیقد  وحن  هب  ار  اروش  طباوض  طیارـش و  هدومرف ، هراـشا  رما  نیا  هب  دوخ  تاـملک 
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هک یلاح  رد  دنوشن ، ینادرگرـس  تریح و  راچد  وا  تشذگرد  زا  سپ  ناناملـسم  ات  دـنک  هدایپ  یلمع  ياهتروص  هب  دوخ  یگدـنز  لوط 
، تسا ییاروش  ماظن  تموکح ، ماظن  هک  نیا  رب  یحیرـص  صن  وا ، یناگدـنز  خـیرات  ثیداحا و  هلآو و  هیلع  هللا  یّلـص  ربماـیپ  تاـملک  رد 
هب ار  روما  مامز  يدرف  یلبق ، هفیلخ  نییعت  اب  هکلب  هدوبن ، اروش  ساسا  رب  ًابلاغ  هفیلخ ، نییعت  هویـش  لّوا  هفیلخ  زا  دـعب  یتح  دوشیمن ، هدـید 

هکلب دریذپ ، نایاپ  ( 1 « ) ْمُهَْنَیب يروُش  ْمُهُْرمَأَو   » هلمج کی  اب  هک  تسین  ارذگ  هاتوک و  یلصف  مالـسا ، رد  تموکح  تسا . هتفرگیم  تسد 
، موس هیرظن  ًاعبط  دـبلطیم . طیارـش ، تایئزج و  نییبت  يارب  ار  ربمایپ  تیانع  هک  دریگیم ، ربرد  ار  روما  ماکحا و  زا  ياهدرتسگ  ياهشخب 
ار نآ  ینشور  هب  ترضح  نآ  تایح  خیرات  هلآو و  هیلع  هللا  یّلص  ادخ  لوسر  ثیداحا  ًاقافتا  تسا و  شریذپ  لباق  رگید  هیرظن  ود  زا  شیب 

لوسر تاملک  رد  هعیـش  . 1 میزادرپیم . خـیرات  ثیدـح و  رظن  زا  شـسرپ  خـساپ  هب  نونکا  یعامتجا ، لیلحت  کی  زا  سپ  دـنکیم . تباث 
تایاور هدـش و  زاغآ  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربماـیپ  دوخ  ناـمز  زا  هعیـش ، هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناوریپ  يراذـگمان  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادـخ 

هاگنآ دننکیم  لقن  نارـسفم  ناثدـحم و  تسا . هداهن  مالـسلا  هیلع  یلع  ناوریپ  رب  ار  مان  نیا  ترـضح  نآ  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  یناوارف 
مالـسلا هیلع  یلع  هب  ور  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  دـمآ ، دورف  . ) 2 « ) ۀـّیِرَْبلا ُْریَخ  ْمُه  َِکئلوُأ  تاـِحلاّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیذـّلا  َّنِإ   » هیآ هک 

وت : » دومرف رگید  ثیدح  رد  دیتسه .» هدیدنسپ  دونشخ و  تمایق  زور  هک  دیـشابیم  تنایعیـش  وت و  ترابع ، نیا  زا  دوصقم  : » دومرف درک و 
، دنیآیم اجنآ  هب  یـسرباسح  يارب  اهتما  هک  هاگنآ  تسا . رثوک  ضوح  دزن  تمایق  زور  رد  امـش  نم و  هدعو  دیتسه ، دوصقم  تناوریپ  و 

هیلع یلع  نایعیـش  قح  رد  هیآ  نیا  لوزن  هب  طوبرم  تایاور  تسا .» نابات  امـش  یناشیپ  هرهچ و  زا  رون  هک  یلاح  رد  دـنناوخیم  ارف  ار  اـمش 
هنومن يارب  تسا ، هدش  دراو  فلتخم  ياهباتک  رد  دیمان ، هعیش  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ناوریپ  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  هک  نیا  مالـسلا و 
ماجنا هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ادخ  لوسر  بناج  زا  هعیش ، هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناوریپ  يراذگمان  نیاربانب ، (. 3 . ) دوش هعجارم  ریز  كرادم  هب 
یکـش تّوبن  دازمه  تماما ، . 2 دوریم . رامـش  هب  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربماـیپ  زا  سپ  تموکح  هویـش  نییعت  رد  ییاـنبم  دوـخ  نیا  هدـش و 

یحو هدننک  تفایرد  هن  ماما  هک  یلاح  رد  تسا ، نید  راذگهیاپ  یحو و  هدـنریگ  ربمایپ  دراد . توافت  توبن  ماقم  اب  تماما  ماقم  هک  تسین 
زا سپ  تشاد ، هدهعرب  اهنآ  يارجا  ماکحا و  نایب  ورملق  رد  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  یفیاظو  هکلب  نید ، راذـگهیاپ  هن  تسا و 

، تایاور ربانب  لصا و  نیا  هب  هجوت  اب  تسا . روشک  روما  ریدـم  یمالـسا و  دـیاقع  ماکحا و  ناـیب  عجرم  ماـما  دـشابیم . ماـما  هدـهعرب  يو 
دومن و مالعا  زین  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  يربهر  ینیـشناج و  درک ، نایب  مشاهینب  يارب  ار  دوخ  توبن  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  يزور 

نیا دنوشیم . نیعم  یهلا  یحو  هلیـسو  هب  ادـخ  بناج  زا  بصنم  ود  ره  هدـنراد  هدوب و  دازمه  تماما  توبن و  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  نیا 
هیآ اب  ار  وا  ادـخ  هک  هاگنآ  تشاد . یناهنپ  توعد  لاس  هس  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  یمارگ  ربمایپ  تسا : هدـمآ  نینچ  یخیرات  عبانم  رد  هلأسم 

، دندوب مشاهینب  ياهتیصخش  زا  یگمه  هک  ار  دوخ  ناگتـسب  زا  نت  لهچ  زا  شیب  وا  تخاس ، بطاخم  (. 4 « ) نیبَْرقَألا َکَتریشَع  ْرِْذنَأَو  »
يزیچ دوخ  ناسک  يارب  مدرم  زا  سک  چیه  : ) درک زاغآ  هنوگنیا  ار  دوخ  نانخـس  اذغ ، فرـص  زا  سپ  درک و  توعد  راهان  تفایـض  يارب 

هب ار  امش  هک  هداد  نامرف  نم  هب  میادخ  ماهدروآ ، امش  يارب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  نم  تسا . هدرواین  ماهدروآ ، امش  يارب  نم  هچنآ  زا  رتهب 
نم نیـشناج  یـصو و  ردارب و  ات  دنکیم  کمک  هار  نیا  رد  ارم  امـش  زا  یـسک  هچ  منک . توعد  شیوخ  تلاسر  يو و  یگناگی  دیحوت و 

. دنهدیم تبثم  خساپ  وا  يادن  هب  نانآ  زا  کی  مادک  دنیبب  ات  درک  گنرد  یکدنا  تفگ و  ار  هلمج  نیا  ترضح  نآ  ( ؟ دشاب امش  نایم  رد 
هتفر ورف  رکف  رد  هدـنکفا و  ریز  هب  رـس  یگمه  دوب و  هدرتسگ  هیاس  سلجم  رب  ریحت  تهب و  اـب  هتخیمآ  قلطم و  یتوکـس  تاـظحل ، نآ  رد 

ربمایپ هب  ور  تساخرب و  تسکش و  مهرد  ار  توکس  درکیمن ، زواجت  لاس  زا 15  زور  نآ  رد  وا  نس  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ناهگان  دندوب .
ات درک  زارد  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  يوس  هب  ار  دوخ  تسد  هاگنآ  منکیم .) يرای  هار  نیا  رد  ار  وت  نم  ادخ ، ربمایپ  يا  : ) تفگ درک و 

رگید راب  دنیشنب . مالسلا  هیلع  یلع  هک  داد  روتسد  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  ماگنه  نیا  رد  دراشفب . يراکادف  نامیپ  ناونع  هب  ار  وا  تسد 
هیلع هللا  یّلـص  ربمایپ  زین  راب  نیا  درک . مالعا  ار  دوخ  یگدامآ  تساخرب و  یلع  زاب  درک . رارکت  ار  دوخ  راتفگ  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربماـیپ 

ینابیتشپ هک  دوب  وا  اهنت  تساخنرب و  مالسلا  هیلع  یلع  زج  یسک  نیـشیپ ، تاعفد  دننام  زین  موس  هبترم  رد  دنیـشنب . داد  روتـسد  يو  هب  هلآو 
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هیلع یلع  تسد  رب  ار  دوخ  تسد  لاح  نیا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ  درک . مالعا  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ  سدقم  فادها  زا  ار  دوخ 
یلع نم ! ناگتـسب  ناشیوخ و  يا  ناه ! : ) تفگ درک و  نایب  وا  هرابرد  مشاهینب  ناـگرزب  سلجم  رد  ار  دوخ  یخیراـت  هلمج  دز و  مالـسلا 

هک ییانعم  هب  ار  تماماو  توبن  ندوب  دازمه  عیـشت و  خـیرات  ینـشور  هب  ثیدـح  نیا   ) 5 ( ) تسامـش ناـیم  رد  نم  هفیلخ  یـصو و  ردارب و 
، دـنکیم نییعت  ار  دوخ  زا  سپ  ناناملـسم  ربهر  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  هک  تسین  يدروم  اهنت  نیا  هتبلا  دـنکیم . نایب  میدـش  روآداـی 

تلزنم ثیدح  تلزنم  ثیدح  . 3 مینکیم . هراشا  اهنآ  هب  ارذگ  تروص  هب  هک  دندومرف  حیرـصت  بلطم  نیا  رب  زین  يرگید  دراوم  رد  هکلب 
مکیف یتفیلخو  ّییـصوو  یخأ  اذـه  ّنإ  . ) تسا نینچ  نآ  لامجا  دـناهدرک و  لقن  ناراگن  خـیرات  ناثّدـحم و  هک  تسا  یفورعم  ثیداحا  زا 

ار مالـسلا  هیلع  یلع  دـیدرگ ، كوبت  نیمزرـس  رد  نایمور  اب  دربن  یهار  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  هک  هاـگنآ  ( " 6 ( ) اوعیطأو هل  اوعمساف 
يزادرپهعیاـش هب  نانمـشد  یلو  دوب ، يرورـض  مزـال و  ناـقفانم ، يرگهنتف  زا  يریگولج  يارب  هنیدـم  رد  وا  دوجو  اریز  دربـن ؛ دوـخ  هارمه 

یلع تسا . هدربن  دوخ  هارمه  هب  ار  وا  اذل  هدییارگ ، یگریت  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  طباور  دنتفگ : دندز و  تسد 
غورد نانآ  : » دومرف خـساپ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  دومن . وگزاـب  ار  هعیاـش  نیا  دـناسر و  مالـسا  هاگرگـشل  هب  ار  دوخ  مالـسلا  هیلع 
تدوخ هداوناخ  نم و  هداوناخ  رد  نم  نیشناج  درگزاب و  سپ  ماهتخاس . شیوخ  نیشناج  ماهداوناخ  هناخ و  ظفح  يارب  ار  وت  نم  دناهتفگ .

نیا 1 تسین »؟ نم  زا  سپ  يربمایپ  هک  توافت  کـی  اـب  دوب ، یـسوم  يارب  نوراـه  هک  یـشاب  هنوگ  نآ  نم  يارب  يرادـن  شوخ  اـیآ  شاـب .
. تسا هدوب  اراد  توبن  زج  ار  مالسلا  هیلع  نوراه  تارایتخا  اهتیحالـص و  مامت  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  نآ  رگنایب  ینـشور  هب  ثیدح 

َنوُراه ِیلْهَأ *  نم  ًاریزَو  ِیل  ْلَـعْجاَو  دـیامرفیم :» هک  ناـنچ  تسا ، هدوب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  يارب  وا  ترازو  نوراـه ، بصاـنم  زا  یکی 
نآ زا  یکاح  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ادخ  لوسر  مالک  رد  توبن  يانثتـسا  ( 7  ») هد رارق  نم  ریزو  تسا ، نم  نادـناخ  زا  هک  ار  نوراه  «. » یخَأ
یلک هطباض  کی  هکلب  تشادن ، صاصتخا  كوبت  گنج  هب  اهنت  ینیشناج  نیاو  دوب  اراد  زین  یلع  ار  نوراه  ياهتیلوئـسم  هیلک  هک  تسا 
نیا هب  يزاین  دوب ، رفس  نیا  صوصخ  رد  ینیشناج  دوصقم  رگا  دمآیم و  رامش  هب  نآ  قیداصم  زا  یکی  كوبت  هوزغ  رد  ینیشناج  هک  دوب 

دوبن . توبن  يانثتسا  یلک و  هطباض 
هس هب  ثحب  نیا  رد  تسا ، هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  تماعز  رگنایب  هک  ناوارف  لیالد  نایم  زا  ریدغ  ثیدح  . 4 . 

. ادخ لوسر  رمع  رخاوا  رد  ریدغ  ثیدح  تلاسر و  يانثا  رد  تلزنم »  » ثیدح تلاسر ، زاغآرد  رادلا » موی   » ثیدح مینکیم : هدنـسب  لیلد 
هضیرف ماجنا  يارب  ترجه  مهد  لاس  رد  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  مالـسا  ربمایپ  تلاسر : ياهزور  نیرخآ  رد  نیـشناج  نییعت  زا  یلامجا  نونکا 

عماج ياهینارنخس  انم  هفرع و  ياهزور  رد  درک و  تکرح  يرفن  رازه  هد  تیعمج  کی  بلاق  رد  ناناملـسم ، هب  نآ  کسانم  میلعت  جح و 
یبآ هکرب  کیدزن  هب  اهناوراک  نوچ  دندرک ، كرت  ار  هکم  نطو ، دصق  هب  ناگمه  دیـسر ، نایاپ  هب  جح  مسارم  دومرف . داریا  ياهدنزرا  و 
هیلع هللا  یّلـص  یمارگ  لوسر  هب  ادخ  داد ، فقوت  نامرف  ار  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  دمآ و  دورف  یحو  کیپ  دندیـسر ، مخ  ریدـغ  مان  هب 

(8  ) ِساّنلا َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهّللاَو  ُهتلاسِر  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإَو  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  اـم  ْغَِّلب  لوسّرلا  اـهُّیَأ  اـی  دوب : هداد  ناـمرف  نینچ  هلآو 
دنوادخ ياهدرواین و  اج  هب  ار  يادـخ  تلاسر  ینکن ، نینچ  رگا  ناسرب و  مدرم  هب  هدـمآ ، دورف  وت  رب  تراگدرورپ  زا  ار  هچنآ  ربمایپ ، يا  )

هلآو هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  سپـس  تفرگ ، ارف  ار  نابایب  رـسارس  ناذا  نینط  ساسح  تاظحل  نیا  رد  دـنکیم .(  ظـفح  مدرم  دـنزگ  زا  ار  وت 
رـش زا  و  مینکیم ، لکوت  وا  رب  میهاوخیم و  يرای  وا  زا  میراد . نامیا  وا  هب  تسادـخ و  نآ  زا  شیاتـس  : » درک داریا  ریز  حرـش  هب  ياهبطخ 

رگید وا  دنک ، ییامنهار  ار  سک  ره  ادخ  دـنرادن . ییامنهار  وا  زج  ناهارمگ  هک  میربیم  هانپ  ییادـخ  هب  نامیاهرادرک  يدـب  نتـشیوخ و 
کیدزن مدرم ، يا  ناه ! تسوا . هداتسرف  هدنب و  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  دمحم  تسین و  وا  زج  ییادخ  هک  میهدیم  یهاوگ  دوشیمن و  هارمگ 

الوم و نم  سک  ره  مدرم ، يا  ناه ! دیتسه ... لوئسم  زین  امش  ملوئسم و  نم  مورب . امش  نایم  زا  میوگ و  کیبل  ار  قح  توعد  نم  هک  تسا 
درک و رارکت  راب  هس  ار  رخآ  هلمج  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ  هالْوَم ُ» ) ٌِیلَعَف  ُهالْوَم  ُْتنُک  ْنَم   ) تسوا ربهر  الوم و  زین  یلع  متـسه ، وا  ربهر 
وا سک  ره  شاب . نمـشد  وا  اب  وت  دنک  ینمـشد  وا  اب  سک  ره  رادب و  تسود  ار  وا  وت  دراد ، تسود  ار  یلع  سک  ره  اراگدرورپ ! : » دومرف
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زا ار  اهنآ  دنهد و  ربخ  نابیاغ  هب  نارضاح  تسا  مزال  راذگ . اهنت  ار  وا  زین  وت  دراذگ ، اهنت  ار  وا  سک  ره  و  شاب ، وا  روای  وت  دنک ، يرای  ار 
ار هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  یمارگ  ربمایپ  دـمآ و  دورف  یحو  هتـشرف  هک  دوب  هتفاین  ناـیاپ  هوکـش  اـب  عاـمتجا  نیا  زونه  دـنزاس .» هاـگآ  رما  نیا 

ْمُکنیِد ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  مْوَْیلَا   ) دـیناسر لاـمک  هب  ناـنمؤم  رب  ار  شیوـخ  تمعن  درک و  لـیمکت  ار  دوـخ  نید  زورما  دـنوادخ  هک  داد  تراـشب 
دـش و دـنلب  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  ریبکت  يادـص  هظحل  نیا  رد  {( 3 هدـئام /  "  } ًانیِد َمالْـسِإلا  ُمَُکل  ُتیِـضَرَو  یتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأَو 

سپ مالسلا  مهیلع  یلع  تیالو  نم و  تلاسر  زا  دیناسر  نایاپ  هب  ار  دوخ  تمعن  درک و  لماک  ار  دوخ  نید  هک  مرازگـساپس  ار  ادخ  دومرف :
رورس ار  وا  دنتفگ و  کیربت  مالـسلا  مهیلع  یلع  ترـضح  هب  هورگ  هورگ  وا  نارای  دمآ و  دورف  دوخ  هاگیاج  زا  ربمایپ  دش . دونـشخ  نم  زا 
ربمایپ زا  ار  نآ  یباحص ، مینادب 120  هک  تسا  یفاک  تسا . رتاوتم  ثیداحا  زا  ریدغ  ثیدح  دندناوخ . ینمؤم  نز  درم و  ره  رورس  دوخ و 

ار نآ  یّنس  دنمشناد  ملاع و  نت   360 نرق ، عومجم 14  رد  دناهتخادرپ و  نآ  لقن  هب  رفن  ناعبات 89  زا  دـناهدرک و  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یّلص 
دریگیم رارق  رتاوت  ّدح  نیرتالاب  رد  ثیدـح  هک  دـید  میهاوخ  مینک  همیمـض  نانآ  هب  ار  یعیـش  ناملاع  نایوار و  رگا  و  دـناهدرک ، تیاور 

رـصع رد  هک  دـش  ببـس  اهشرافـس  نیا  مینکیم . هدنـسب  یعطق  ثیدـح  هس  نیمه  هب  ام  اهشرافـس  نیا  وترپ  رد  عیـشت  يریگلکـش  ( 9)
رد یلع  درک  دمحم  ياقآ  فورعم  ققحم  دنوش . روهـشم  وا  زا  يوریپ  هب  دنریگب و  ار  یلع  درگ  یهورگ  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 

هیلع یلع  تالاوم  یتسود و  هب  هباحـص  ناگرزب  زا  یهورگ  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  دوخ  نامز  رد  : » دـسیونیم ماـشلا » طـطخ   » باـتک
يارب یهاوخریخ  لصا : ود  رب  میدرک  تعیب  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  اب  ام  تفگیم : هک  یـسراف  ناملـس  دـننام  دـندوب ؛ فورعم  مالـسلا 
راهچ یلو  دندش  توعد  زیچ  جنپ  هب  مدرم  دیوگیم : يردخ  دیعسوبا  يو . تیالو  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  ادتقا  ناناملـسم و 

هناخ ترایز  ناضمر و  هام  هزور  تاکز ، زامن ، تفگ : تسیچ ؟ دنتفرگ  هک  ار  ات  راهچ  نآ  دش : لاؤس  دندرک . اهر  ار  یکی  دنتفرگ و  ار  ات 
یلع تیالو  ایآ  دش : لاؤس  يو  زا  مالـسلا . هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تیالو  تفگ : تسا ؟ مادک  دندرک  اهر  هک  یکی  نآ  دندیـسرپ : ادـخ .
رامع يرافغ ، رذوبا  دـندارفا : نیمه  زا  و  تسا . بجاو  مزال و  اهنآ  ناس  هب  يرآ ، تفگ : تسا ؟ بجاو  مزـال و  دروم ، راـهچ  نآ  دـننامه 

(10 . ) هدابع نب  دعس  نب  سیق  دیعس و  نب  دلاخ  يراصنا ، بویاوبا  تباث ، نبا  همیزخ  نیتداهشلاوذ  نامی ، نبا  هفیذح  رسای ،

تلاسر رصع  رد  هعیش 

دراو ریسفت  ثیدح و  ياهباتک  رد  نآ  مهم  تمسق  میدش و  روآدای  ار  نآ  ياههنومن  هک  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  دکؤم  ياهشرافس 
هب ار  یلع  تیالو  تلاسر ، رصع  رد  یهورگ  دنک . دشر  جیردت  هب  دوش و  هدیشاپ  مالسا  نیمزرـس  رد  عیـشت  رذب  هک  دش  ببـس  تسا  هدش 

ظفح زین  تلاسر  رـصع  زا  سپ  ماما  اب  ار  دوخ  نامیپ  مامت  يدرمیاـپ  اـب  دـنوش و  روهـشم  مالـسلا  هیلع  یلع  هعیـش  ناونع  هب  دـنریگب و  لد 
هلأسم زا  حیحص  ياهتخانش  هب  هجوت  اب  نامز  لوط  رد  عیشت  سپـس  دندادیم . لیکـشت  مالـسا  ردص  رد  ار  عیـشت  هتـسه  هورگ  نیا  دننک .
زاجح نیمزرـس  دیدرگ . زاغآ  زاجح  زا  عیـشت  دوب . شرتسگ  لاح  رد  هتـسویپ  درک و  زاب  ار  دوخ  هار  مالـسلا  هیلع  یلع  ینیـشناج  تماما و 
طاقن رد  هتـسویپ  تفاـی و  يرتشیب  دـشر  عیـشت  درک ، لـقتنم  قارع  هب  ار  تفـالخ  ّرقم  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  هاـگنآ  تسا و  عیـشت  هاـگداز 
نّنست بهذم  تیرثکا ، دشابیم و  ّتیلقا  رد  ارچ  تسا ، قح  هعیش  رگا  لاؤس : یّنس  تیرثکا  هعیـش و  تیلقا   2 دش . هدرتسگ  ناهج  فلتخم 

حون ترـضح  نامز  زا  ناربمایپ ، غیلبت  لوط  رد  تسین ، نآ  فالخ  هناشن  تیلقا  تیناقح و  هناشن  تیرثکا  هاـگچیه  خـساپ : دـناهتفریذپ ؟ ار 
، دـنکیم دای  ار  ایبنا  ریگیپ  تازرابم  هک  هاگنآ  نآرق  دـندوب . ّتیلقا  رد  نانمؤم  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  متاخ  ترـضح  رـصع  ات  مالـسلا  هیلع 

ّالِإ هَنَس  َْفلَأ  ْمِهِیف  َِثبَلَف  لاس .(  هاجنپ  دصهن و  هک  حون  هرابرد  دندوب . كدنا  رایسب  نانآ  هب  نانمؤم  ناگدنورگ و  دهدیم : رکذت  هتـسویپ 
 ). دندرواین نامیا  وا  هارمه  هب  یکدـنا  زج  ( ) 11  ) لیلق ّالِإ  ُهَعَم  َنَمآ  امَو  : » دـیامرفیم تخادرپ ، غیلبت  هب  {( 14 توبکنع /  "  } اّماع َنیِسْمَخ 

ربماـیپ هب  تیرثکا ، زا  يوریپ  هراـبرد  نآرق  دنرازگـساپس ) نم  ناگدـنب  زا  یکدـنا  روُکَّشلا ) يداـبِع  ْنِم  ٌلـیلَقَو  : » دـیامرفیم رگید  هیآ  رد 
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نیمز يور  مدرم  تیرثــکا  زا  رگا  ( 116 ماعنا /  ( ) هّللا ِلـیبَس  ْنَع  كّولُِـضی  ضْرَـألا  ِیف  ْنَم  َرَثْکَأ  ْعُِطت  ْنِإ  : » دـیامرفیمو دـهدیم  رادـشه 
(103 فسوی /   ) نینِمؤُِمب َتْصَرَح  َْولَو  ِساّنلا  ُرَثْکَأ  امَو  : » دوشیم روآدای  ربمایپ  هب  زاـب  و  دـننکیم .» هارمگ  ادـخ  هار  زا  ار  وت  ینک ، يوریپ 

درایلیم کی  دودح  اب  نیچ  نوچ  ییاهروشک  ِنآ  زا  ناهج  رد  اهتیعمج  نیرتگرزب  دنروآیمن .» نامیا  مدرم  تیرثکا  یـشوکب ، دـنچ  ره 
لیکـشت اهتسرپتب  ناـیارگيدام و  ار  اـهنآ  مدرم  تیرثکا  هک  تسا  تیعمج  رفن  دراـیلیم  کـی  زا  شیب  اـب  دـنه  رفن و  نویلیم  دصیـس  و 

هرک يدرایلیم  تیعمج 6  هب  تبـسن  دوشیم  هدز  نیمخت  نویلیم  دصیـس  درایلیم و  کـی  هک  ار  ناناملـسم  تیعمج  عومجم  رگا  دـنهدیم .
هراـبرد دوخ ، هناـمیکح  نانخـس  زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ناـنمؤمریما  دنتـسین . رادروخرب  تیرثکا  زا  میجنـسب ، نیمز ،

، ینکیم دربن  ریبز  هحلط و  اب  ایآ  درک : لاؤس  نانمؤمریما  زا  يدرم  لمج  گنج  رد  : میوشیم روآدای  هک  دراد  ینایب  لطاب ، قح و  تخانش 
قح و هناشن  صاخـشا ، یگرزب  تمظع و  یهابتـشا . رد  وت  دومرف : خـساپ  رد  ماما  دـنربمایپ ؟ باحـصا  نیرتهتـسجرب  زا  نانآ  هک  یلاح  رد 
ره هعیش  نیا ، زا  هتشذگ  (. 12  ) تخانش یهاوخ  ار  نآ  لها  هاگنآ  سانشب ، ار  لطاب  و  یسانشب ؛ ار  نآ  لها  ات  سانشب  ار  قح  تسین ، لطاب 

بلاغ رد  اذل  دنهدیم و  لیکـشت  ناهج  رد  ار  یمیظع  تیعمج  دوخ ، يارب  یلو  تسا ، ّتیلقا  رد  ناناملـسم ، لک  تیعمج  هب  تبـسن  دـنچ 
لیکـشت نایعیـش  ار  اهنآ  تیرثکا  هک  نانبل  نیرحب و  ناجیابرذآ و  قارع و  ناریا و  ياهروشک  رب  هوالع  دـنراد . رثؤم  روضح  ناهج  طاـقن 

سرادـم و تاسـسؤم ، دـجاسم ، دوخ  يارب  هک  دراد  دوجو  نایعیـش  زا  ياهظحالم  لـباق  تیلقا  یمالـسا ، ياـهروشک  ماـمت  رد  دـنهدیم ،
ياهماظن دـشیم و  هتخانـش  مکاح  ماـظن  فلاـخم  نویـسیزوپا و  ناونع  هب  هعیـش  هک  درک  هجوت  دـیاب  ًـالوصا  دـنراد . یگنهرف  ياـههمانرب 

زا سپ  يونزغ  دومحم  ناطلـس  هنومن ، ناونع  هب  دـندوب . هداد  ضفاور »  » بقل نانآ  هب  اهنآ ، ندرک  نکهشیر  هکلب  بوکرـس  يارب  یـسایس 
ياههناخباتک یملع و  راثآ  هک  نادنچ  درامگ ، تمه  هلزتعم  يرگید  هعیش و  یکی  هورگ ، ود  ندرک  نک  هشیر  هب  ناسارخ ، قرش  رب  طلست 

نمشد ار  هلزتعم  هعیـش و  و  درکیم ، تیوقت  ار  هیمارک  ثیدح و  لها  هتـسویپ  وا  دنامن . یقاب  هلزتعم  عیـشت و  زا  يرثا  ات  درب  نیب  زا  ار  نانآ 
زا يرامـشیب  هورگ  تفرگ و  هعیـش  ماع  لتق  رب  میمـصت  نایمطاف ، هب  تنایخ  زا  سپ  یبویا ، نیدـلا  حالـص  ( 13 . ) تسنادیم دوخ  یلـصا 
رد هعیش   40000 حون ، مان  هب  یفنح  هیقف  کی  ياوتف  رطاخ  هب  میلـس  ناطلـس  نامز  رد  یناـمثع ، تموکح  نارود  رد  ( 14  ) تشک ار  نانآ 

تروص هعیش  یـشکلسن  داتفا و  هار  هب  نوخ  مامح  لماع  لبج  رد  نانبل ، رد  راّزج  تموکح  نارود  رد  ( 15  ) دندش هدیرب  رس  یلعف  هیکرت 
ياهراتـشک نیا  هـب  هجوـت  اـب  ( 16 . ) تخوـسیم ناـیاونان  روـنت  رد  مزیه  ياـج  هـب  اهتدــم  ناـنآ  ياـهباتک  هـک  ياهنوـگ  هـب  تـفرگ ،

یمالسا و ياههتشر  مامت  رد  زربم  نادنمشناد  املع و  نتشاد  عماج و  يوق و  گنهرف  کی  اب  مه  نآ  ناهج ، رد  هعیـش  ياقب  یعمجهتـسد ،
هدـنام و ياـج  هـب  مهدزناـپ  نرق  اـت  فـیرحت  نودــب  نیتـسار  مالــسا  رهظم  شتیاـنع ، وـترپ  رد  هـک  تـسا  یهلا  تازجعم  زا  یکی  یملع ،

راـنک خـیرات  هرهچ  زا  ار  بصعت  لـهج و  ياـههدرپ  هدوـمن و  نشور  ار  اـهناسنا  زا  يرتـشیب  هورگ  هار  نآ ، روـن  زور  هب  زور  هناتخبـشوخ 
. دنزیم

مود لصف 

یبیغ ياهتردق  ادخ و  يایلوا  تاماقم  هعیش  دیاقع 

بابـسا و ناهج  شنیرفآ ، ناهج  خـساپ : دـنراد ؟ زین  ار  هداعلا  قراخ  روما  ماجنا  ناوت  يداع ، ياهتردـق  رب  هوالع  ایلوا ، ایبنا و  ایآ  : لاؤس
هتـسسگ لازیال  تردق  نآ  زا  وا  دـنویپ  رگا  دریگیم و  هرهب  یهلا  تردـق  زا  دوخ  راک  رد  يدرف  ره  تسا . اهلولعم  اهّتلع و  تابّبـسم و 

همـشچرس یهلا  تردق  زا  یگمه  دـنهدیم ، ماجنا  ار  ياهداعلا  قراخ  ياهراک  یهلا  يایلوا  رگا  نیاربانب ، دوشیم . ناوتان  زجاع و  ددرگ ،
ياهراک تشاد . دـهاوخن  يداع  ریغ  يداع و  زا  معا  ار ؛ يراـک  ناوت  يدرف  چـیه  دوش ، عطق  دـنویپ  نیا  رگا  دـشابیم . وا  نذا  هب  هتفرگ و 
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ندومیپ مالـسا و  میلاـعت  هب  لـمع  تیدوبع و  قیرط  یط  رثا  رد  هک  تسادـخ  ّیلو »  » یناور یحور و  لـماکت  لولعم  يداـع  ناوـت  زا  نورب 
لماکت رد  يریـس  دوخ  يارب  تدابع ، رد  صالخا  ادـخ و  یگدـنب  تیدوبع و  هیاس  رد  ناسنا  ( 17 . ) دسریم ماقم  نیا  هب  میقتـسم  طارص 
يونعم ریس  نیا  رد  يدرف  ره  تسا و  نوریب  هدامو  مسج  دودح  زا  ریس  نیا  درادن و  وا  یعامتجاو  يدرف  یگدنز  هب  یطبر  هک  دراد  ینطاب 
دوصقم دیامن . هدـهاشم  گرم  زا  سپ  ای  ناهج و  نیا  رد  ار  اهنآ  اسب  هچ  هک  دروآیم  تسد  هب  ار  یتاماقم  شیوخ  لاح  روخارف  هب  دوخ ،

و ملع »  » لیبق زا  ادـخ ؛ لامج » تافـص   » نامه نآ ، زا  دوصقم  تسا ، یهانتمان  قلطم و  لامک  دـنوادخ  مییوگیم  یتقو  تسیچ ؟ لاـمک  زا 
الاب لامک  نابدرن  زا  دراذگیم و  لامک  تاجرد  رد  ماگ  تعاطا ، هار  ندومیپ  وترپ  رد  ياهدنب  هاگره  تسا . هدارا »  » و تایح »  » و تردق » »

رتهنادواج یتایحو  رتذـفان  ياهدارا  رتداـیز ، تردـق  رتشیب ، ملع  هدروآ و  تسد  هب  يرتشیب  يدوجو  لاـمک  هک  تسا  نیا  دوصقم  دوریم ،
تـسا نآ  ناهاوخ  هتـسویپ  رـشب ، ددرگ . دنمهرهب  يرتشیب  تالامک  زا  دریگ و  رارق  رتالاب  هتـشرف  زا  دناوتیم  تروص  نیا  رد  دنکیم . ادیپ 

زا ناضاترم  زا  یهورگ  لاثم ، ناونع  هب  دهد . ماجنا  دنزجاع ، نآ  ماجنا  زا  يداع  ياهناسنا  هک  ار  يراک  دـنک و  ادـیپ  طلـست  ناهج  رب  هک 
بجوم هک  حیحـص  هار  اّما  دنروآیم . تسد  هب  ار  ییاهتردق  هتخادرپ و  حور  سفن و  تیوقت  هب  هدنهد  رازآ  مارح و  ياهتضایر  قیرط 

، یگدـنب هار  ندومیپ  اب  دریگ و  شیپ  رد  ار  ناهج  يادـخ  ربارب  رد  عوضخ  و  یگدـنب »  » هار هک  تسا  نآ  ددرگیم ، ناهج  ود  ره  تداعس 
هب یثیدـح  نمـض  رد  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  یمارگ  ربمایپ  دـنک . ادـیپ  نیوکت  رد  فرـصت  رب  تردـق  ماجنارـس  هدروآ و  تسد  هب  یتاـماقم 
هب ياهدنب  چیه  : » دیامرفیم لقن  نینچ  ار  راگدرورپ  نخس  هدومن ، هراشا  یگدنبو  تیدوبع  هار  ناگدنیوپ  قح و  هار  ناکلاس  دنلب  تاماقم 

هلفان ياهزامن  ندرازگ  اب  نم  هدنب  دومرف }: هاگنآ  . } دشاب هدوب  ضیارف  ماجنا  زا  رتبوبحم  هک  هتسجن  برقت  نم  هب  تبـسن  يراک ، هلیـسو 
وا مشچو  دونـشیم ، نآ  اب  هک  موشیم  وا  شوگ  نم  دش ، نم  بوبحم  وا  یتقو  مرادیم . تسود  ار  وا  هک  دوشیم  کیدزن  نم  هب  نانچنآ 

دناوخب ارم  هاگره  دنکیم . هلمح  نآ  اب  هک  موشیم  وا  تسد  و  دیوگیم ، نخـس  نآ  اب  هک  مدرگیم  وا  نابز  دنیبیم و  نآ  اب  هک  موشیم 
ماجنا هیاـس  رد  ناـسنا  هک  یلاـمک  تمظع  هب  ار  اـم  ثیدـح ، نیا  رد  تقد  ( 18  ) مشخبیم دـهاوخب  نم  زا  يزیچ  رگا  مـنکیم و  تباـجا 
یهلا تردـق  اـب  هک  دـسریم  يّدـح  هب  ناـسنا  ینورد  تردـق  تلاـح  نیا  رد  دـنکیم . يربهر  یبوخ  هب  دـنکیم ، ادـیپ  لـفاون  ضیارف و 

. دـنیبیم تسین ، اهنآ  ندـید  يارای  ار  يداع  ناگدـید  هک  ار  یحابـشا  روص و  دونـشیم و  دینـشیمن ، يداـع  يورین  اـب  هک  ار  ییاهادـص 
ییادـخ لمع  وا ، لمع  دوشیم و  ادـخ  تسود  هجیتن  رد  دوشیم ، هدروآرب  شیاهتجاح  هدیـشوپ ، لمع  هماج  وا  ياههتـساوخ  ماـجنارس 

رتذـفان و یهلا ، تردـق  وترپ  رد  وا  هدـید  هک  تسا  نیا  ددرگیم ، وا  شوگو  مشچ  ادـخ  هکنیا  زا  دوـصقم  تسین  کـش  ياـج  ددرگیم .
هب تعیبط  ناهج  رد  فرـصت  سفن ، لامک  راثآ  زا  یکی  یناسفن  لامک  یگدنب و  راثآ  ددرگیم . رتهدرتسگ  وا  تردق  رتاونـش و  وا  شوگ 

هکلب دریگیم ، رارق  ناسنا  هدارا  ذوفن  لحم  نامرف و  تحت  ندب  هزوح  اهنت  هن  یگدـنب ، تدابع و  وترپ  رد  هک  نیا  حیـضوت  تسادـخ . نذا 
هدومن بسک  ادـخ  هب  برقت  زا  هک  یتردـق  ورین و  وترپ  رد  ناـهج ، راـگدرورپ  نذا  هب  یمدآ  ددرگیم و  ناـسنا  عـیطم  زین  تعیبـط  ناـهج 

ادیپ نیوکت  رب  طلست  فرصت و  تردق  تقیقح  رد  دوشیم و  تامارک  تازجعم و  هلـسلس  کی  أدبم  دنکیم و  فرـصت  تعیبط  رد  تسا ،
رد دنتـسناوتیم  دـنوادخ  نذا  هب  یناسفن ، لامک  رثا  رب  هک  دـنکیم  لقن  یهلا  يایبنا  زا  ار  یتامارک  نآرق  ایلوا : تامارک  نآرق و  دـنکیم .

، فسوی تقرافم  رثا  رب  بوقعی  ردپ  ییانیب  يارب  فسوی  فرصت  . 1: مینکیم هراشا  اهنآ  هب  ارذگ  یتروص  هب  نونکا  دننک . فرصت  نیوکت 
دورب و ناعنک  هب  هک  داد  تیرومأم  يدرف  هب  فسوی  اهلاس ، زا  سپ  داد . تسد  زا  ار  دوخ  ییاـنیب  رمع  رخآ  رد  درک و  هیرگ  زارد  ناـیلاس 

ییانیب وا  هظحل  نامه  رد  درک و  لمع  ار  وا  روتـسد  دـمآ و  ناسر  هدژم  دـبای . زاب  ار  دوخ  ییانیب  اـت  دـنکفیب  بوقعی  هرهچ  رب  ار  وا  نهاریپ 
هب ار  فسوی  نهاریپ  دمآ ، ناسر  هدژم  هک  یماگنه   »( 96 فسوی /  « ) ًاریَصب َّدتراف  ِههْجَو  یلع  ُهاَقلَأ  ریشَْبلا  َءاج  ْنَأ  اّمَلَف  . » تفای زاب  ار  دوخ 

فـسوی تساوخ  نامه  هک  ببـس »  » هب ادـخ  یلو  تسادـخ ، یعقاو  رثؤم  هک  تسین  یکـش  تفایزاب .» ار  دوخ  ییاـنیب  وا  دـنکفا  وا  تروص 
هداس ببـس  کـی  اـب  ار  میظع  راـک  نیا  وا  هک  نیا  دوش . یلمع  شاهتـساوخ  دـنک ، يزیچ  هدارا  رگا  هک  تسا  هدیـشخب  ار  ناوت  نیا  تسا ،

تروص هداـس  روـما  هلیـسو  هب  ناربماـیپ  تاـمارک  تازجعم و  هک  دراد  نآ  زا  ناـشن  دـیناسر ، ماـجنا  هب  ردـپ } هرهچ  رب  نهاریپ  ندـنکفا  }
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یگمه نامیلـس  نارای  ییامن  تردق  . 2 تسا . هدز  تسد  راـک  نیا  هب  یتعنـص  یملع و  قیرط  زا  وا  هک  دـننکن  روـصت  مدرم  اـت  دریذـپیم 
دوخ سلجم  رد  نارضاح  هب  نامیلـس  دسرب ، نامیلـس  روضح  هب  يو  هک  نآ  زا  شیپ  یلو  درک ، راضحا  ار  أبـس  هکلم  نامیلـس  هک  مینادیم 

تخت دناوتیم  امـش  زا  کیمادک  تعامج  يا  ( ) 38 لمن /   ) َنیِملْـسُم ینُوتْأَی  ْنَأ  َْلبَق  اهِـشْرَِعب  ینیتْأَی  ْمُکُّیَأ  ُؤَلَملا  اَهُّیَأ  اـی  تفگ ...« : نینچ 
ِِهب َکیتآ  اَنَأ  تفگ ...« : نایّنج  زا  رفن  کی  ( »؟ دـنوش دراو  هناـعیطم  وا  ناـهارمه } سیقلب و   } هک نآ  زا  شیپ  درواـیب ، نم  يارب  ار  سیقلب 

ار نآ  نم  دـسر } نایاپ  هب  سلجم  } يزیخرب دوخ  ياج  زا  وت  هکنآ  زا  شیپ  ( 39 لمن /   ) ٌنیمَأ ٌّيوََقل  ِْهیَلَع  ینِإَو  َکِماقَم  ْنِم  َموُقَت  ْنَأ  َلـْبَق 
، دـننادیم وا  هداز  رهاوخو  نامیلـس  ریزو  ایخرب » نب  فصآ   » ار وا  مان  نارـسفم  هک  يرگید  درف  منیما .» اـناوت و  راـک  نیا  رب  نم  مروآیم و 

َکیتآ اَنَأ  ِباتِْکلا  َنِم  ٌْملِع  ُهَْدنِع  يّذلا  َلاق  : » دیامرفیم دنوادخ  هکنانچ  دروایب ، ار  نآ  دناوتیم  ندز  مه  هب  مشچ  کی  رد  هک  درک  مالعا 
هک } دوب باتک  زا  یـشناد  وا  دزن  هک  یـسک  ( 40 لمن /  . ) یبَر ِلْضَف  ْنِم  اذـه  َلاق  ُهَدـْنِع  ًاّرِقَتْـسُم  ُهآَر  اّمَلَف  َُکفْرَط  َْکَیلِإ  َّدـَتْرَی  ْنَأ  َلـْبَق  ِِهب 

سلجم نیا  رد  ار  نآ  ینزب ، مه  رب  مشچ  وت  هکنآ  زا  شیپ  تفگ : نینچ  درک ،} وگتفگ  رگید  ییاج  رد  دـیاب  باـتک  نیا  تقیقح  هراـبرد 
تقد تایآ  نیا  دافم  رد  دـیاب  نم .» رب  ادـخ  بناج  زا  تسا  یتمعن  نیا  تفگ : دـید ، رـضاح  دوخ  ربارب  رد  ار  تخت  یتقو  منکیم . رـضاح 

نیا لماع  ایآ  تسیچ ؟ نامیلـس } سلجم  هب  هلـصاف  اهگنـسرف  زا  سیقلب » تخت   » راضحا  } هداعلاقراخ ياهراک  نیا  لماع  مینیبب  ات  مینک 
ینارگـشیامن نارگید ، و  ایخرب » فصآ   » دـهدیم و ماجنا  تعیبط  رد  ار  شهج  نیا  هک  تسا  وا  و  تسا ؟ ادـخ  ًامیقتـسم  هداعلاقراخ  راک 

یهلا تردق  اب  يداع  دارفا  هک  رگید  راک  نارازه  ناس  هب  راک  نیا  لماع  هکنیا  ای  دـنرادن ؟ اهراک  نآ  رد  يریثأت  نیرتکچوک  هک  دنتـسه 
نیا لماع  دوخ  ذـفان  هدارا  اب  هدروآ و  تسد  هب  یهلا  برق  زا  ار  تردـق  نیا  نانآ  تسه  هک  يزیچ  دنـشابیم ؛ اهنآ  دوخ  دـنهدیم  ماـجنا 

ار راک  نیا  هک  دهاوخیم  نانآ  زا  نامیلـس  ًالّوا ، : اریز دنکیم ، دییأت  ار  مود  رظن  هناگهس  تایآ  رهاظ  دنـشابیم . هداعلاقراخ  ياهراک  عون 
ياج زا  نامیلـس  هکنآ  زا  شیپ  ار ، سیقلب  تخت  نم  تفگ : هک  یـصخش  ًایناث ، دـنادیم . اناوت  رداق و  راـک  نیا  رب  ار  ناـنآ  دـنهد و  ماـجنا 
دوخ هب  میاـناوت و  رداـق و  راـک ، نیا  رب  نم  «: » نیِمَأ يِوََقل  ِهیَلَع  ّینإَو  : » درک فیـصوت  ریز  هلمج  اـب  ار  دوخ  منکیم ، رـضاح  دزیخرب  دوـخ 
نیما رداق و  راک  نیا  رب  نم  : » دیوگب هک  درادن  یلیلد  رگید  دشابن ، رثؤم  راک  نیا  رد  وا  هدارا  صخـش و  نیا  دوجو  هاگره  مراد .» نانیمطا 

داد تبـسن  دوخ  هب  ار  هداعلاقراخ  راک  نیا  مروآیم و  ندز } مه  هب  مشچ  کی   } ینامز كدنا  رد  ار  نآ  نم  تفگ : یمود  ًاثلاث ، متـسه .»
رگید ناـنآ و  تساوـخ  هدارا و  اـیلوا و  سوـفن  هک  دـنک  حیرـصت  تقیقح  نـیا  هـب  نآرق  هـک  دوـب  اـنب  رگا  مروآیم .» کـیتآ : : » تـفگ و 
نامز ناکاکش  ات  دیوگب  هنوگچ  نیا ، زا  رتنشور  تسا ، رثؤم  اههداعلاقراخ  مامت  تامارکو و  اههزجعم  داجیا  رد  گرزب ، ياهتیـصخش 

یـشناد دنادیم ، باتک  ملع  هب  وا  ییانـشآ  روآتفگـش ، راک  نیا  رب  ار  یمود  ییاناوت  تلع  دنوادخ  ًاعبار : دننکن . لیوأت  دنریذپب و  ار  نآ 
لوصحم ییاهشناد  نینچ  اب  طابترا  و  دـشابیم ، ادـخ  ناگدـنب  صوصخم  هک  تسا  یمولع  زا  تسا و  جراخ  يداـع  دارفا  راـیتخا  زا  هک 

باتک زا  یـشناد  وا  دزن  رد  هک  یـسک  ...«: » ِباتِکلا َنِم  ٌْملِع  ُهَْدنِع  يّذلا  َلاق  : » دومرف هکنانچ  دـنراد ، ادـخ  اب  دارفا  عون  نیا  هک  تسا  یبرق 
هک فرط  ره  هب  وا  نامرف  هب  داب  دیامرفیم : تحارـص  اب  یبن  نامیلـس  هرابرد  دیجم  نآرق  نامیلـس  ییامن  تردق  مه  زاب  . 3 تفگ .»... دوب ،

: دـیامرفیم هکنانچ  دـیدرگیم ، نییعت  نامیلـس  ذـفان  هدارا  هب  تسا ، شنیرفآ  ماظن  وزج  هک  داـب  ریـسم  درکیم . ادـیپ  ناـیرج  تساوخیم 
يارب ار  دـنت  هدـنفوت و  داب  ( » 81 ءایبنا /  « ) َنیِملاع ٍءیَـش  ِّلُِکب  اّنُکَو  اهِیف  انْکَراب  یّتلا  ِضْرَـألا  َیلِإ  ِهِْرمَأـِب  يرَْجت  هَفِـصاع  َحـیِّرلا  َناْمیَلُِـسلَو  »

«. میتسه ملاع  زیچ  همه  هب  امو  درکیم  ادـیپ  نایرج  میداد ، تکرب  هک  ینیمزرـس  يوس  هب  يو  نامرف  هب  هک  يروط  هب  میدرک ؛ مار  نامیلس 
ذفان هدارا   } نامیلس رما  لولعم  ار  نآ  تمسو  ریـسم  نییعت  داب و  نایرج  رتلماک ، هچ  ره  تحارـص  اب  هیآ  نیا  هک  تسا  نیا  هجوت  لباق  هتکن 
ناونع هب  نآ  زا  نامیلس  هک  يداب  میناوخیم :  1 رگید هیآ  رد  تشاد ») نایرج  وا  نامرف  هب  «: » هرمأب يرَجت  : » دیامرفیم هکنانچ  دنادیم  وا }
یهلا درم  نیا  درکیم و  یط  ار  رگید  هاـم  کـی  تفاـسم  بش  اـت  رهظ  زا  هاـم و  کـی  تفاـسم  رهظ  اـت  حبـص  زا  درکیم ، هدافتـسا  بکرم 

هک تسا  تسرد  دـنک . یط  زور  کی  فرظ  رد  دـندرکیم ، یط  هامود  فرظ  رد  ًاـبیرقت  زور  نآ  ياـهبکرم  هک  ار  یتفاـسم  تسناوتیم 
« داتـسیایمن زاب  تکرح  زا  درکیم و  تکرح  نامیلـس  نامرف  هب  « » ِهِْرمَِأب يِرَْجت   » هلمج اّما  دوب ، هدرک  رّخـسم  مار و  وا  يارب  ار  داب  دنوادخ 
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نآ ریـسمو  تکرح  تقو  نییعت  ًالثم  تسا ؛ هدوب  رثؤم  ًالماک  یعیبط ، هدیدپ  نیا  زا  يرادربهرهب  رد  نامیلـس  هدارا  رما و  هک  دراد  تحارص 
نآ دوشیم و  هدافتسا  زین  يرگید  هتکن  نامیلـس ، هب  طوبرم  تایآ  زا  تشاد . نامیلـس  ذفان  هدارا  هب  یگتـسب  تکرح  زا  نآ  نداتـسیا  زاب  و 

تلوهـس و لامک  اب  اهنآ  زا  تساوخیم  هک  هنوگره  وا  دوب و  هدرک  مار  وا  يارب  ار  یعیبط  شکرـس  ياههدیدپ  زا  يرایـسب  دنوادخ  هکنیا 
هچ ره  دیآیم و  رد  یناور  همشچ  تروص  هب  ادخ  نامرف  هب  وا  يارب  دراد ، هک  یتبالـص  مامت  اب  سم  ندعم  ًالثم  درکیم ؛ هدافتـسا  یناسآ 

ناور وا  يارب  ار  باذـُم } } سم همـشچ  و   ) 12 أبـس /  ِرْطِقلا ...) َْنیَع  َُهل  اْنلَـسَا  َو  دیامرفیم ... هکنانچ  دنکیم ؛ هدافتـسا  اهنآ  زا  دـهاوخیم 
ماـجنا تساوخیم ، اـهنآ  زا  وا  هچنآ  دـندوب و  يو  ریخـست  رد  دـنوشیمن ، هدـید  يداـع  ناگدـید  اـب  هک  نج  دـننام  یتادوـجوم  میدرک .»

هب وا  ربارب  رد  نـج  زا  یهورگ   ) 12 أبـس /  …  ) ُءاشَی ام  َُهل  َنُولَمْعَی  ِهِّبَر ... ِنْذِِإب  ِْهیَدَی  َْنَیب  ُلَمْعَی  ْنَم  ِّنِجلا  َنِمَودیامرفیم  هکنانچ  دـندادیم ،
وا يرادربهرهب  یگنوگچ  هک  تسا  نیا  تایآ  عومجم  رهاظ  دندادیم .» ماجنا  تساوخیم  هچنآ  وا  يارب  دندرکیم ... راک  دنوادخ  نامرف 
وا هدارا  لاح  نیع  رد  اّما  دوب ، هدرک  ریخـست  وا  يارب  ار  اههدـیدپ  نیا  گرزب  دـنوادخ  هک  تسا  تسرد  تسا . هدوب  ناسکی  هریغ  داب و  زا 

همه دادیمن . ماجنا  ار  يراک  نج  تشگیمن و  ناور  بآ  همـشچ  تروص  هب  سم  ندـعم  تفرگیمن ، قلعت  نامیلـس  هدارا  اـت  دوبن . رثایب 
یّتـح تعیبـط و  هک  دـباییم  یتـلزنم  دراد ، ادـخ  هب  هک  یبرق  رثا  رب  يربماـیپ  تسا : نیا  نآ  ینعم  تسا و  نیوکت  رب  تیـالو  یعوـن  اـهنیا 
نآرق حیسم  ترضح  ياهفرـصت  . 4 دـنوشن . جراخ  وا  ذوفن  هزوح  زا  دنـشاب و  وا  ناـمرف  هب  ادـخ  نذا  هب  نج ، ماـن  هب  یئرماـن  تادوجوم 
هدارا ینطاب و  يورین  زا  اهراک  نیا  همه  هک  دنکیم  نایب  دـهدیم و  تبـسن  حیـسم »  » ترـضح هب  ار  هداعلاقوف  ياهراک  زا  یـضعب  دـیجم 

َهَمْکَألا ُئِْربُأَو  ِهّللا  ِنْذِِإب  ًاْریَط  ُنوُکَیَف  ِهیف  ُخُْفنَأَف  ِْریَّطلا  هَْئیَهَک  ِنیِّطلا  َنِم  ْمَُکل  ُُقلْخَأ  ّینَأ  دـیامرفیم : هکنانچ  تفرگیم ، همـشچرس  وا  قالخ 
ادـخ نذا  هب  هک  ممدیم  نآ  رد  مزاسیم و  یغرم  لکـش  لِگ ، زا  امـش  يارب  نم  . ) 49 نارمع /  لآ  ... ) ِهّللا ِنْذِِإب  یتوَْملا  یْحُأَو  َصَْربَـألاَو 

ار ریز  روما  حیسم ، ترـضح  تایآ  نیا  رد  منکیم .» هدنز  ادخ  نذا  هب  ار  ناگدرمو  مهدیم  افـش  ار  سیپ  دازردام و  روک  دوشیم ، هدنرپ 
يرامیب ِنامرد  . 4 داز . ردام  روک  يافـش  . 3 نآ . ندرک  هدنز  هدنرپ و  رد  ندـیمد  . 2 لِگ . زا  ياهدـنرپ  نتخاس  . 1: دهدیم تبسن  دوخ  هب 

هکلب دهد ، ماجنا  ادـخ  دـنک و  تساوخرد  وا  هکنیا  هن  دـنادیم ، روما  نیا  لعاف  ار  دوخ  حیـسم  ترـضح  ناگدرم . ندرک  هدـنز  . 5 یسیپ .
یظفل هزاـجا  کـی  دراوم  نیا  رد  نذا  اـیآ  تسیچ ؟ دراوـم  نیا  رد  ادـخ  نذا  مهدیم .» ماـجنا  ادـخ  نذا  هب  نم  ار  اـهراک  نیا  : » دـیوگیم

تردـق و لامک و  ناـنچنآ  دوخ  هدـنب  هب  ادـخ  هک  ینعم  نیا  هب  تسا . ینطاـب  نذا  نآ  زا  دوصقم  هکلب  تسین ، نینچ  ملـسم  روط  هب  تسا ؟
ادـخ نذا  هب  يداع  ریغ  روما  رد  اهنت  هن  رـشب  هک  تسا  نآ  اعّدـم  نیا  هاوگ  ددرگیم . اـناوت  يروما  نینچ  ماـجنا  هب  يو  هک  دـشخبیم  ورین 
نامه دراوم ، مامت  رد  یهلا  نذا  دریذپیمن . تروص  وا  نذا  نودب  يراکچـیه  دراد و  زاین  ادـخ  نذا  هب  روما  مامت  رد  هکلب  تسا ، دـنمزاین 
تبسن دوخ  هب  ار  هدش  دای  روما  ققحت  حیـسم  ترـضح  ثحب ، دروم  هیآ  رد  دشابیم . شیوخ  تمحر  تردق و  زا  لعاف  ندرک  رادروخرب 

ِْریَّطلا هَْئیَهَک  ِنیِّطلا  َنِم  ُُقلَْخت  ْذِإَو  دـیوگیم : دـهدیم و  تبـسن  وا  دوخ  هب  ار  روبزم  روما  ًاحیرـص  زین  ادـخ  دوخ  رگید ، هیآ  رد  دـهدیم و 
تروص لگ  زا  یماـگنه  ( 110 هدـئام /   ) ِینْذِِإب یتوَْملا  ُجِرُْخت  ْذِإَو  ِینْذِِإب  َصَْربَألاَو  َهَمْکَألا  ُئِْرُبتَو  ِینْذِِإب  ًاْریَط  ُنوُکَتَف  اـهِیف  ُخـُْفنَتَف  ِینْذِإـِب 

و یهدیم ، افـش  نم  نذا  هب  ار  سیپ  دازرداـم و  روک  دوشیم و  هدـنرپ  نم  نذا  هب  و  یمدیم ، نآ  رد  يزاـسیم و  نم  نذا  هب  ار  ياهدـنرپ 
روما نیا  هدـنهد  ماجنا  لعاف و  نآرق ، رظن  زا  هک  دوش  نشور  اـت  مینک  يرتشیب  تقد  هیآ  نیا  ياـههلمج  رد  ینکیم »... هدـنز  ار  ناـگدرم 

«: ُئِْرُبتَو ، » ياهدیرفآ وت  ُُقلَْختْذِإ :» : » دیوگیم هکلب  مدرک » هدنز  نم  «، » مداد افـش  نم  «، » مدیرفآ غرم  نم   » دیوگیمن ادـخ  زگره  تسیک ؟
راک رد  يرشب  چیه  هک  نیا  نایب  رد  میرک  نآرق  یلو  نیا ؟ زا  رتالاب  یتحارص  هچ  يدرک . هدنز  وت  یتوَْملا :» ُجِرُْخت  ْذِإ  ، » يدیشخب يدوبهب 
زاین ادخ  هب  دوخ  شنیرفآ  رد  رـشب  دننکیم  روصت  هک  ناتـسرپ  هناگود  و  هلزتعم »  » حیحـص ریغ  راکفا  ّدر  يارب  و  درادـن ، لالقتـسا  داجیا ،
نذا هب  دـّیقم  ار  حیـسم  ترـضح  ياهراک  دراوم  نیا  همه  رد  تسا ؛ زاینیب  ادـخ  زا  لقتـسم و  ًالماک  دوخ  ياهراک  لاعفا و  رد  یلو  دراد ،

زا ولغ  هلأسم  ینیوکت و  تیالو  تسا . هدومن  تیاعر  دوریم ، رامـش  هب  دـیحوت  بتارم  زا  هک  ار ، لاـعفا  رد  دـیحوت  عوضوم  هدرک و  یهلا 
یتروص رد  تسا ، نایاوشیپ  ّقح  رد  ولغ »  » هیام يداقتعا  نینچ  دوشیم  روصت  هک  تسا  نیا  فرصت  رب  تیالو  دروم  رد  لطاب  ياههشیدنا 
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ار وا  لاعفا  ادخ و  تافـص  هدرب و  الاب  تیدوبع  ماقم  زا  ار  ادخ  ناگدنب  هک  تسا  یـسک  یلاغ » . » درادن ولغ  هب  یطابترا  يداقتعا  نینچ  هک 
یلع تیمم » . » و ییحم » «، » قزار «، » قلاخ  » نانآ تسا . موصعم  نایاوشیپ  نآ  زا  شنیرفآ  ماظن  ریبدـت  : » دـیوگب ًالثم  دـنک ؛ تباث  نانآ  يارب 

زا مادکچیه  هک  یلاح  رد  میـسانشب ، ( 19  ) ییادخ لاعفا  أدبم  ای  مینادـب و  ادـخ  ار  اهنآ  ای  هک  تسا  نیا  ولغ  تقیقح  دنـشابیم .» قالطالا 
تابثا اهنآ  يارب  ار  یهلا  ياهراک  لاعفا و  هن  دـنادیم و  ادـخ  ار  اـهنآ  یـسک  هن  اریز  تسین ؛ دوجوم  ینیوکت  تیـالو  رد  كـالم ، ود  نیا 
داشرا هزیگنا  هک  يدراوم  رد  دـنناوتیم  دـنوادخ  نذا  هب  هک  دـنوشیم  یتردـق  ياراد  یهلا ، برق  وترپ  رد  نانآ  مییوگیم  هکلب  دـنکیم ،

نآ نیب  یتهابش  ناوتیم  تمحز  هب  هک  دنراد  هلـصاف  مه  اب  نانچنآ  رکفت ، عون  ود  نیا  دننک . فرـصت  شنیرفآ  ناهج  رد  دشاب ، حالـصاو 
دوشیمن مک  وا  تردـق  زا  يزیچ  تخاس ، رداق  مدرم  داشرا  روظنم  هب  يراک  ماجنا  هب  ار  دوخ  هدـنب  دـنوادخ  هاگره  اریز  دومن ؛ روصت  ود 

هیامرس اب  هک  تسا  يدنزرف  تیعقوم  ادخ ، هب  تبسن  لماک  ناسنا  تیعقوم  دراذگیمن . رتارف  تیدوبع  ماقم  زا  ماگ  تیالو ، بحاص  هدنبو 
طلـست و دـنکیم . راک  بسک و  شیوخ ، لکوم  هیامرـس  اب  هک  تسا  یلیکو  ناس  هب  ای  تسا و  یناگرزاب  لوغـشم  وا  هناـختراجت  رد  ردـپ 
، هدوبن كرش  هیام  زگره  طلـست  تردق و  عون  نیا  تهج ، نیا  زا  تسا . لکوم  ردپ و  تساوخ  هدارا و  زا  ياهخاش  لیکو ، دنزرف و  تردق 
ار همه  نارابگنس و  ار  طول  موق  نیمزرس  هک  دهدب  تردق  یناگتشرف  ای  هتـشرف و  هب  دنوادخ  اسب  هچ  دهدیمن . مه  ار  كرـش  يوب  هکلب 

رگا نیاربانب ، ددرگیمن . ادـخ  اب  ناگتـشرف  ییاتمه  كرـش و  مزلتـسم  زگره  اهنآ ، رد  یتردـق  نینچ  دوجو  هب  داقتعا  اّما  دـننک ، ور  ریز و 
هب لسوت   2 دنیـشنب . وا  ییایربک  نماد  رب  يدرگ  هک  دوشیمن  ببـس  زین  نیا  دنک ، تیانع  یناگدنب  ای  هدنب و  هب  ار  یتردـق  نینچ  دـنوادخ 

؟ دراد هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  تنـس  ادـخ و  باتک  رد  هشیر  تسا و  عورـشم  حیحـص و  یهلا  يایلوا  هب  لسوت  ایآ  لاؤس : یهلا  ياـیلوا 
اب نامیا و  اب  هعماج  هب  هتسویپ  نآرق  تسا و  هدش  توعد  نآ  هب  نآرق  رد  هک  تسا  هلیسو »  » هب کسمت  یعون  یهلا  يایلوا  هب  لسوت  خساپ :

ِهلیبَس یف  اوُدِهاجو  هَلیسَولا  ِهیلِإ  اوُغَتباو  هّللا  اوقَّتا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اهُّیَأ  ای  : » دیامرفیم هک  نانچ  دنورب ، هلیسو  لابند  هب  هک  دهدیم  روتـسد  اوقت 
{ دییوج لسوت   } دیروآ مهارف  ياهلیسو  وا ، هب  ندیـسر  يارب  دینک و  هشیپ  ار  یهلا  ياوقت  نامیا ، اب  دارفا  يا  ( 35 هدئام /   ) نوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل 
هک دناسریم  هیآ  رد  ّربدـت  تسیچ ؟ هلیـسو  لیـصحت  زا  دوصقم  دـید  دـیاب  نونکا  دـیوش .» راگتـسر  هک  دـشاب  دـینک ، داهج  شهار  رد  و 

اهنآ زا  یخرب  هب  هک  تسه  ینوگانوگ  بابـسا  لیاسو و  ادخ  هب  بّرقت  يارب  تسادـخ . هب  یکیدزن  هلیـسو  بّرقت و  ببـس  نآ ، زا  دوصقم 
نانخس زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  تسا . یهلا  هاگرد  هب  برقت  بابـسا  زا  یکی  تابجاو  ماجنا  ضیارف  ماجنا  . 1 مینکیم . هراشا 

اپ هب  ادخ و  هار  رد  داهج  لوسر و  هب  ادخ و  هب  نامیا  دنیوجیم ، لسوت  نادب  ادـخ  هب  نالّـسوتم  هک  يزیچ  نیرتهب  : » دـیوگیم نینچ  دوخ 
ادخ تافص  امـسا و  هب  لسوت  . )) 2 هبطخ 110 . هغالبلا ، جـهن   ) دـشابیم تاکز  نداد  تسا و  تعیرـش  تقیرط و  ساسا  هک  زامن  نتـشاد 

مهیلع تیب  لها  هیعدا  رد  صوصخ  هب  تایاور ، رد  لـسوت  عون  نیا  تسوا . تافـص  امـسا و  هب  دـنوادخ  ندـناوخ  لـسوت ، ماـسقا  زا  یکی 
لقن هدـیرب »  » زا دوخ  ننـس  رد  يذـمرت  فلا . مینکیم : هدنـسب  ثیدـح  ود  هب  دروم  نیا  رد  تسا . ریگمـشچ  زراـب و  هداـعلا  قوف  مالـسلا ،

نآ وت  هک  نیا  رب  مایهاوگ  هب  منکیم  تساوخرد  وـت  زا  نم  ایادـخ ! : » دـیوگیم نینچ  يدرم  دینـش  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربماـیپ  دـنکیم ،
تفاـی يدـننام  وا  يارب  هن  تسا و  هدـش  هدـییاز  هن  دـیازیم و  هن  هک  یتـسه  دمـص  دـحا و  وت  تسین ، ییادـخ  وـت  زج  هک  یتـسه  ییادـخ 

تباـجا دوش ، هدـناوخ  مسا  نآ  هب  وا  رگا  هک  يدـناوخ ، وا  مظعا  مسا  هلیـسو  هب  ار  ادـخ  وت  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربماـیپ  دوـشیم ...
ياعد هب  فورعم  مالـسلا  امهیلع  قداص  رقاـب و  ماـما  زا  ییاـعد  رد  ب . ( 20 دـیامنیم )». اطع  دوش ، هتـساوخ  يزیچ  وا  زا  رگا  دـنکیم و 

مان نآ  هب  رگا  هک  یماـن  ترترب ، رتیمارگ و  رتگرزب ، گرزب و  ماـن  هب  منکیم  لاؤس  وت  زا  نم  ایادـخ ! : » تسا هدـش  دراو  نینچ  تاـمس }
هدوشگ يوش  هدـناوخ  نیمز  ياـهرد  شیاـشگ  رب  ماـن ، نآ  هب  رگاو  دوشیم ، زاـب  يوـش  هدـناوخ  نامـسآ  هتـسب  ياـهرد  ندـش  زاـب  يارب 

هک تسا  لسوت  عون  نیا  زا  زراب  ياهنومن  ریبک  نشوج  ياعد  ( 21 «. ) ددرگ ناسآ  يوش  هدـناوخ  یناسآ  يارب  مان  نآ  هب  رگا  و  ددرگیم ،
ادخ زا  نآ ، هلیسو  هب  دناوخب و  ار  نآرق  ناسنا  هک  تسا  نیا  لسوت  ياههار  زا  یکی  میرک  نآرق  هب  لسوت  . 3 میناوخیم . ردق  ياهبش  رد 
هلآو هیلع  هللا  یّلص  هللا  لوسر  بلق  رب  هک  تسادخ  مالک  نآرق  اریز  تسا ؛ ادخ  لعف  هب  لسوت  لسوت ، عون  نیا  تقیقح ، رد  دبلطب . تجاح 
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ار نآرق  : » دومرفیم هک  مدینـش  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  زا  هک  دـنکیم  لـقن  نیـصح  نب  نارمع  زا  لـبنح  نب  دـمحا  تسا . هدـش  لزاـن 
رد رظن  ناعما  تقد و  ( 22 « ) دننک لاؤس  مدرم  زا  نآ  هلیسو  هب  دنیایب و  یهورگ  هکنآ  زا  شیپ  دینک ، لاؤس  نآ  هلیسو  هب  ادخ  زا  دیناوخب و 
اذل تسا ، زیاج  دشاب  هتـشاد  تمارک  تلزنم و  ادـخ  دزن  هک  يدوجوم  ره  هب  لسوت  هکنیا : نآ  دزاسیم و  نشور  ار  ياهتکن  قوف ، ثیدـح 
ورف هک  یباـتک  نیا  هلیـسو  هب  وـت  زا  نم  اراـگدرورپ ! : » دـناوخب ار  اـعد  نیاو  دـنک  زاـب  ار  نآرق  ناـسنا  تسا  بحتـسم  ردـق  ياـهبش  رد 

(23 ...« ) تسه باتک  نیا  رد  تیابیز  يامسا  تگرزب و  مان  اراگدرورپ ! منکیم . لاؤس  تسا  نآ  رد  هچنآ  ياهداتسرف و 
وا قح  رد  دهاوخب  دوخ  نمؤم  ردارب  زا  ناسنا  هک  تسا  نیا  ادـخ ، ترفغم  بلج  لسوت و  بابـسا  زا  یکی  نمؤم  ردارب  ياعد  هب  لسوت  . 4

دارفا هرابرد  یهلا  شرع  نالماح  مینادب  هک  تسا  یفاک  دروم  نیا  رد  تسا و  ناهج  نادحوم  همه  قافتا  دروم  لسوت  عون  نیا  دـنک و  اعد 
، دنیامنیم شزرمآ  بلط  نانآ  هرابرد  هک  دنتسین  ناگتشرف  اهنت  نیا  ( 7 رفاغ /  اُونَمآ .») َنیذِّلل  َنورِفْغَتْسَی   » دننکیم ترفغم  بلط  نامیا ، اب 
! اراگدرورپ ( » 10 رشح /  نامیِإلِاب )» انوُقَبَس  نیذَّلا  اِنناوخِإل  َو  اَنل  ْرِفْغا  اّنبَر   » دنهدیم ماجنا  يراک  نینچ  ناگتشذگ  هرابرد  زین  نانمؤم  هکلب 
وا قح  رد  هک  دـهاوخیم  یمالـسا  تما  زا  یمارگ  ربمایپ  ياشخبب .» دـناهتفرگ  یـشیپ  ام  رب  ندروآ  نامیا  رد  هک  نامناردارب  نآ  رب  ام و  رب 

تسین و هتـسیاش  ادخ  ناگدنب  زا  یکی  رب  زج  هک  تشهب  رد  تسا  یماقم  نآ  دـیبلطب و  هلیـسو  ادـخ  زا  نم  يارب  : » دـیامرفیم دـننک و  اعد 
ج4، راونألاراحب ، كردتـسم  ددرگیم .») لالح  وا  رب  نم  تعافـش  دـبلطب ، یماقم  نینچ  نم  يارب  سک  ره  مشاـب . ومه  نم  هک  مراودـیما 

نیرتیمارگ نیرتفیرـش و  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  یمارگ  لوسر  تایح  نامز  رد  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربماـیپ  ياـعد  هب  لـسوت  . 5 ص 61 )
نیا رد  اهنآ  لقن  هک  دنراد  یناوارف  تاراشا  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  تلزنم  ماقم و  هب  ینآرق  تایآ  تسا . هدیرفآ  ادخ  هک  تسا  یناسنا 

درامـشیم و باذع  زا  مدرم  تینوصم  هیام  ار  وا  ادـخ  مینادـب  هک  تسا  یفاک  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  تلزنم  رد  دـجنگیمن . رـصتخم 
َناک اَمَو  ْمِهیف  َْتنَأَو  ْمَُهبِّذَُعِیل  ُهّللا  َناک  امَو  : » دنکیمن تازاجم  باذع  لوزن  اب  ار  نانآ  ادخ  تسا  مدرم  نایم  رد  وا  ات  هک  دنکیم  حیرـصت 

ار ناشیا  هک  نانچ  مه  دنکیمن ، تازاجم  ار  نانآ  زگره  دنوادخ  یتسه ، نانآ  نایم  رد  وت  ات  ( » 33 لافنا /  «. ) نورفْغَتْسَی ْمُهو  مَهبِّذعُم  ُهّللا 
مان رانک  رد  ار  وا  مان  ادخ  هک  تسا  یفاک  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  تمظع  رد  دنکیمن .» باذـع  دـننکیم ، شزرمآ  بلط  هک  ینامز  ات 

تایآ نیا   ) 71 بازحا /  « ) ًاـمیظَع ًازوَف  َزاـف  ْدَـقَف  َُهلوُسَرَو  َهّللا  ِعُِطی  ْنَمَو  : » تسا هداد  رارق  شیوخ  تعاـطا  راـنک  رد  ار  وا  تعاـطا  دوخ و 
يارب تسین . شنیرفآ  هصرع  رد  يریظن  نآ  يارب  هک  یتلزنم  دـنکیم ؛ تیاـکح  ترـضح  نآ  تلزنم  تمارک و  زا  یگمه  رگید ، تاـیآو 

وا زا  دنورب و  ربمایپ  رـضحم  هب  هک  هدش  هداد  روتـسد  ناراکهنگ  هب  اذل  دوشیمن ، در  وا  ياعد  ادخ ، هاگـشیپ  رد  ربمایپ  یـسدق  ماقم  نیمه 
. ( 1 دنادیم قاـفن  هناـشن  ار  ربماـیپ  زا  رافغتـسا  بلط  زا  يراددوخ  یتـح  نیا ، زا  رتارف  دـنک : رافغتـسا  ناـنآ  ّقح  رد  هک  دـننک  تساوخرد 

هاگره . ») 64 ءاسن /  «. ) ًامیِحَر ًاباَّوت  َهّللا  اوُدَـجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفغَتـساَو  هّللا  اوُرَفْغَتـساَف  َكُؤاج  ْمُهَـسُفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْولَو   ») 5 نوقفانم / 
ار ادخ  دنک ، ترفغم  بلط  نانآ  يارب  زین  ربمایپ  دـننک و  ترفغم  بلط  ادـخ  زا  دـنیایب و  وت  دزن  دـناهدرک  متـس  شیوخ  رب  هک  ینامز  نانآ 

رافغتـسا تساوـخرد  ناـنآ  زا  زین  نیـشیپ  ناربماـیپ  ياـهتما  هک  دوـشیم  هدافتـسا  تاـیآ  یخرب  زا  تفاـی .» دـنهاوخ  میحر  ریذـپ و  هبوـت 
نیئِطاخ اّنُک  ّانِإ  اَنبُونُذ  اَنل  ْرِفْغَتسا  اَنابَأ  اَی  : » دنتفگ ردپ  هب  تشگ  راکشآ  نانآ  ياطخ  هک  هاگنآ  بوقعی  نادنزرف  هنومن  ناونع  هب  دندرکیم .

بلط دـنوادخ  زا  ام  ناهانگ  ترفغم  يارب  ناجردـپ !  ») و 98  97 فسوی /   ) 1 «. } میحَّرلا ُروُفَغلا  َوُه  ُهَّنإ  ّیبَر  ْمَُکل  ُرِفْغَتْـسأ  َفوَـس  َلاـق  * 
«. تسا میحر  هدنزرمآ و  وا  انامه  درک ، مهاوخ  ترفغم  بلط  مراگدرورپ  زا  فوس } : } تفگ بوقعی ] . ] میدوب راکاطخ  ام  نک ؛ شزرمآ 

ببـس زا  یهاگآ  تسا  مهم  هک  يزیچ  دروخیمن . مشچ  هب  نآ  اب  یتفلاخم  تسین و  وگتفگ  ثحب و  چـیه  ياج  لسوت ، عون  نیا  زاوج  رد 
اب تلحر  زا  سپ  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  ياعد  هب  لسوت  . 6 تساهنآ . یـسدق  هاگیاج  تلزنم و  نآ ، تسا و  ناربمایپ  ياعد  تباجتـسا 

یح و خزرب ، ناهج  رد  الاو  ياهناسنا  هک  دـش  تباث  دـیدرگ ، حرطم  طاـبترا  ناـکما  هب  طوبرم  لاؤس  رد  هک  هناـگراهچ ، لوصا  هب  هجوت 
ًالماک یخزرب ، يویند و  تایح  تلاح ؛ ود  ره  رد  نانآ  زا  اعد  تساوخرد  تروص  نیا  رد  تسا ، رارقرب  نانآ  اب  ام  طابترا  و  دنتـسه ، هدنز 
اوُـمَلَظ ذِإ  ْمُهَّنَأ  وـَلَو  :. » دـیامرفیم هک  اـجنآ  دریگیمربرد ، ار  تلاـح  ود  ره  رافغتـسا ، تساوـخرد  هب  طوـبرم  هیآ  دوـب و  دـهاوخ  یقطنم 
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متـس دوخ  رب  هک  یماـگنه  ناـنآ  رگا  و   ») 64 ءاسن /  «. ) ًامیحَر ًاباَّوت  هّللا  اوُدَـجََول  لوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْـساَو  هّللا  اوُرَفغَتْـساَف  َكوؤاـج  ْمُهَـسُفنَأ 
ناـبرهم ریذـپ و  هبوت  ار  ادـخ  دـنک ، شزرمآ  بلط  ناـنآ  يارب  زین  ربماـیپ  دـنهاوخب و  شزرمآ  ادـخ  زا  دوخ  و  دـنیایب ، وت  دزن  هب  دـناهدرک 

هب درک . وجتسج  دنوادخ  هب  تبسن  ناشیا  برق  میرک و  سفن  كاپ و  حور  رد  دیاب  ار  ربمایپ  ياعد  تباجتسا  هشیر  ًامّلسم  تفای .» دنهاوخ 
نودـب یهلا ، رهم  زا  ّولمم  بلق  كاپ و  حور  زا  هتـساخرب  ياعد  اریز  دریذـپیم ؛ ار  وا  ياـعد  دـنوادخ  هک  تسا  يونعم  تمارک  نیا  ساـپ 

هدـش داـی  هیآ  هک  نیا  رب  هاوگ  تسین . یخزرب  تاـیح  يّداـم و  تاـیح  نیب  یقرف  دروم ، نیا  رد  دـسریم و  تباـجا  فدـه  هب  ارچ  نوچ و 
، زورما هب  ات  ناعبات  هباحـص و  رـصع  زا  ناهج  ناناملـسم  هک  تسا  نیا  درادـن ، هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تایح  نامز  هب  صاصتخا 

دای هیآ  ربمایپ ، دنمجرا  هاگـشیپ  هب  دورد  مالـس و  میدـقت  زا  سپ  نونکا  زین  رّهطم  هضور  نارئاز  دـننادیم و  زاب  ار  تمحر  باب  نیا  ًالمع 
ره رد  يدرف  ره  دـنک و  شزرمآ  بلط  نانآ  يارب  هک  دـنهاوخیم  ربمایپ  زا  یهلا ، هاـگرد  هب  رافغتـسا  نمـض  دـننکیم و  توـالت  ار  هدـش 

هرابرد ّتنـس ، لها  ناگرزب  راتفگ  زا  ییاههنومن  نونکا  دـباییم . تلاح  نیا  رد  ار  نارئاز  دوش ، فرـشم  ترـضح  نآ  مرح  هب  هک  یناـمز 
هتسجرب ناثدحم  زا  هک  يوون  نیدلا  ییحم  . 1 مینکیم : رکذ  ار  ناشیا  تلحر  زا  سپ  ترضح ، نآ  هب  لّسوت  اعد و  تساوخرد  هیآ و  نیا 

هب وا  هلیـسو  هب  دوش و  لسوتم  وا  هب  شیوخ  هرابرد  دـنک و  ادـخ  لوسر  هب  ور  رئاز  دـسیونیم : تسا ، ملـسم  حیحـص  حراش  تنـس و  لـها 
یبتع دناهدرک . لقن  یبتع  زا  ام  دیتاسا  رگید  بیطلاوبا و  یضاق  يدروام ، هک  تسا  نامه  اهزیچ  نیرتابیز  زا  دیوج و  تعافـش  ادخ  يوس 

هّللا تعمـس  هّللا  لوسر  ای  کیلع  مالـسلا  : » تفگ دمآ و  نابایب  زا  يدرم  مدوب ، هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ربق  رانک  يزور  دیوگیم :
یبنذ نم  ًارفغتسم  کتئج  دق  و  ًامیحَر » ًاباَّوت  هّللا  اوُدَجََول  لوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْساَو  هّللا  اورفغَتْـساَف  َكؤاج  ْمُهَـسُفنَأ  اوُمَلَظ  ذِإ  ْمُهَّنَأ  َولَو  : » لوقی
مالس ( » داشرالا هبتکم  پاچ  ص 256 ، ج8 ، ملسم ، حیحص  رب  حرش  يزاریش و  بذهم  حرـش  عومجم ، يوون ، «. ) ّیبر یلإ  َِکب  ًاعفـشتسم 

دننک و شزرمآ  بلط  ادخ  زا  دنیایب و  وت  دزن  دننک و  متس  شیوخ  رب  نانآ  هاگره  : » دیامرفیم دنوادخ  هک  مدینش  ادخ . هداتـسرف  يا  وت  رب 
، مدمآ وت  دزن  هب  نونکا  ادخ ، لوسر  يا  تفای . دنهاوخ  نابرهم  ریذپ و  هبوت  ار  ادـخ  دـنک ، ترفغم  تساوخرد  نانآ  يارب  زین  ادـخ  لوسر 

ترایز بادآ  رد  ینغم »  » باتک بحاص  یلبنح  همادـق  نبا  . 2 مهدیم .» رارق  مراگدرورپ  دزن  هب  عیفـش  ار  وت  منکیم و  رافغتـسا  مهانگ  زا 
دنکیم لقن  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ  زا  تسا ، بحتسم  ترضح  نآ  ترایز  هک  بلطم  نیا  حرط  نمـض  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ 

« يوون  » زا هک  ار  هدـش  دای  برع  تشذگرـس  یبتع »  » زا سپـس  میوگیم . ار  وا  مالـس  خـساپ  نم  دـنک ، مالـس  نم  هب  سک  ره  دومرف : هک 
يافوتم  } یلازغ . 3 تسا . ّبحتسم  هویش  نیا  هب  ترضح ، نآ  ترایز  هک  تسا  نآ  ناتساد  نیا  لقن  زا  يو  فده  دنکیم و  لقن  میدروآ ،

نایاپ هب  زا  سپ  : » دـیوگیم هدروآ و  لیـصفت  هب  ار  ترـضح  نآ  تراـیز  یگنوگچ  هنیدـم ، تراـیز  تلیـضف  هب  طوبرم  شخب  رد  { 505
ار مهَّنأ »... ولو   » هیآ سپـس  دتـسرفب . ربمایپ  هب  یناوارف  دورد  دـیوگب و  انث  دـمح و  ار . ادـخ  هداتـسیا ، ربماـیپ  ربق  هب  ور  اـهدورد ، ندـناسر 

نم انروهظ  لـقثأ  اَـمو  اـنبونذ ، یف  کـیلإ  هب  نیعفـشتم  کـّیبن ، انْدَـصَقو  كَْرمأ  اـنْعَطأو  کـلوق  انْعِمَـس  اـّنا  مهّللا  دـیوگبو : دـنک  توـالت 
وت ربماـیپ  دزن  میدرک و  تعاـطا  ار  وـت  رما  میدینـش و  ار  وـت  نخـس  اراـگدرورپ ، « ؛) هفرعملاراد پاـچ  ، 259  / 1: مولعلا ءایحا  ...« ) اـنرازوأ
رب هوالع  تسا .» نیگنـس  ناهانگ  راب  زا  ام  تشپ  میاهداد و  رارق  نامناهانگ  شزرمآ  يارب  وت  دزن  دوخ  عیفـش  ار  وا  هک  یلاـح  رد  میدـمآ ،
اب دروم ، نیا  رد  زین  رگید  یهورگ  دنهدیم ، رارق  دیکأت  دروم  هدش  دای  وحن  هب  ار  ترضح  نآ  ترایز  هویش  هک  تنس  لها  گرزب  ناملاع 

ناناملـسم هک  یلامعا  نایم  رد  لّسوت  هرابرد  ییاهشـسرپ  دش . يراددوخ  اهنآ  لقن  زا  راصتخا ، تیاعر  يارب  هک  دنـشابیم  ادصمه  نانآ 
نیا رد  نانآ  دریگیم . رارق  نایباهو  داقتنا  دروم  همه  زا  شیب  لسوت  دـنهدیم ، ماجنا  رگید  طاقن  ای  هلآو و  هیلع  هللا  یّلـص  ربماـیپ  مرح  رد 
نیا رب  اهنآ  تسین ؟ وا  شتـسرپ  ّتیم ، زا  اعد  تساوخرد  ایآ  . 1 میزادرپیم : اهنآ  لیلحت  هب  شخب  نیا  رد  هک  دـنراد  ییاـهضارتعا  دروم 

ره ای  اعد و  تساوخرد  یلو  تسین ، شتسرپ  تسا و  زیاج  تسوا ، هتساوخ  ماجنا  رب  رداق  هک  هدنز  ناسنا  زا  اعد  تساوخرد  هک : دناهدیقع 
رامـش رد  نآ  هدـنهد  ماـجنا  ًاـعبط  دوریم و  رامـش  هب  ّتیم  شتـسرپ  یعوـن  تسین ، نآ  ماـجنا  رب  رداـق  هک  هتـشذگرد  درف  زا  رگید  لـمع 

شتـسرپ و تدابع و  كالم  هدـنوش ، تساوخرد  ندوب  هدرم  هدـنز و  ای  توم و  تایح و  هاـگچیه  ًـالّوأ ، خـساپ : دریگیم . رارق  ناکرـشم 
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هتشذگرد درف  زا  اعد  نامه  تساوخرد  یلو  دشاب ، دیحوت  نیع  هدنز  درف  زا  اعد  تساوخرد  تسا  نکمم  هنوگچ  تسین . دیحوت  كرش و 
، تسا تایح  دیق  رد  یکی  رد  هدنوش } تساوخرد   } فرط هک  نیا  زج  تسا ، یکی  لمع  تیهام  هک  یلاح  رد  دور ، رامش  هب  كرـش  نیع 
، يرآ تسا . هدرکن  یفرعم  كرـش  دیحوت و  نازیم  ار  توم  تایح و  يدّـحوم ، چـیه  زگره  تسا و  هتـسبرب  ناهج  زا  تخر  يرگید  رد  و 

لالدتـسا ساسا  ًایناث : درادن . يریثأت  كرـش  دیحوت و  رد  اّما  دشاب ، رثؤم  تساوخرد  نیا  ندوبن  ندوب و  دیفم  رد  دـناوتیم  توم  تایح و 
، نانآ يارب  دـننادیم و  نانآ  یناگدـنز  نایاپ  ار  ایلوا  ایبنا و  گرم  هک  تسا  نیا  دـننادیم ، كرـش  ار  تیم  زا  اعد  تساوخرد  هک  یناسک 

سپ نامرجم ، یّتح  ایلوا و  ایبنا ، نادیهش ، هک  دش  تباث  ینـشور  هب  لصف  نیا  تسخن  لاؤس  رد  هک  یلاح  رد  دنتـسین ، لئاق  یخزرب  تایح 
هراــبرد ناــسناهک  دریگیم  دوـخ  هـب  كرــش  گــنر  یماــگنه  تساوـخرد  توــعد و  عوــن  ره  ًاــثلاث : دــناتایح . لاــح  رد  گرم  زا 

؛ درف نآ  زا  تساوخرد  هک  تسا  یتلاـح  نینچ  رد  دوش ، لـئاق  يو  هب  روما  ضیوفت  يراگدـنوادخ و  تیهوـلایعون و  هدـنوشتساوخرد ،
تسا و هتسراو  ناسنا  کی  وا  هک  هدیقع  نیا  اب  صخش ، کی  زا  اعد  تساوخرد  یلو  دوریم ، رامـش  هب  يو  شتـسرپ  هدرم ، ای  دشاب  هدنز 
هب ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  رـضحم  رد  ناهج ، ناناملـسم  مامت  درادن و  كرـش  هب  یطابترا  تسوا ، تساوخرد  اعد و  ياریذپ  ادخ 

تباـجا هب  رداـق  هـتفر و  اـیند  زا  هـک  یـسک  دـندقتعم  یخرب  تـسین ؟ هدـیافیب  تـیم  زا  اـعد  تساوـخرد  اـیآ  . 2 دنیاتـسیم . فـصو  نیا 
ناهج عون  کی  لاؤس  نیا  أشنم  خـساپ : دـشابیم . ياهدوهیب  وغل و  لمع  وا  زا  اعد  تساوخرد  لسوت و  عون  ره  تسین ، لسوتم  تساوخرد 

هک یلوصا  هب  هجوت  اب  یلو  تسین ، لئاق  یخزرب  یگدـنز  تایح و  نانآ  يارب  هتـسناد و  یگدـنز  نایاپ  ار  ایلوا  گرم  هک  تسا  يّدام  ینیب 
، تسا هدشن  عطق  نانآ  اب  ام  طابترا  دنونشیم و  ار  ام  نخـس  دنرادروخرب ، ییالاب  تایح  زا  نانآ  هک  دش  تباث  میدش ، روآدای  هتـشذگ  رد 
هب هن ، ای  دـنیوگیم  تبثم  خـساپ  ام  تساوخرد  هب  نانآ  هک  نیا  اـّما  تسین ، هدوهیب  وغل و  هدوب و  ییـالقع  يرما  اـعد  تساوخرد  نیارباـنب 

؟ دراد دوجو  یعنام  دـناهتفر ، ایند  زا  هک  یناسک  ام و  ناـیم  اـیآ  . 3 دراد . یگتـسب  تساوخرد  عوضومو  هدننکتساوخرد  تیعـضو  دوجو 
هب دوشیم ، نانآ  اب  ام  طابترا  زا  عنام  هک  دراد  دوجو  یلئاح  دناهتـسبرب ، تخر  ناهج  زا  هک  يدارفا  ام و  ناـیم  هک  دـنرواب  نیا  رب  ياهدـع 

دوجو یعنام  تمایق  زور  ات  نانآ ، يور  شیپ  رد   ») 100 نونمؤم /  نُوثَْعُبی ) .» موَی  یلِإ  ٌخَزَْرب  ْمِهئارَو  ْنِمَو  : » دـیامرفیم نآرق  هک  نیا  هاوگ 
، تسا يویند  تایح  هب  ناگتفر ، ددجم  تشگزاب  هب  طوبرم  عنام  نیا  یلو  تسا ، عنام  لئاح و  ینعم  هب  برع  تغل  رد  خزرب  خساپ : دراد .»

امِیف ًاِحلاص  ُلَمْعَأ  یّلعل  نوُعجرا *  َِّبر  َلاَق  ُتوَملا  ُمُهدحَأ  َءاج  اذِإ  یّتَح  : » تسا هیآ  نیا  ام  بلطم  نیا  دـهاش  نانآ ، اب  طابترا  زا  عنام  هن 
ایند هب  ارم  اراگدرورپ ! دـیوگیم : دـسر  ارف  ناـشیا  زا  یکی  گرم  هک  هاـگنآ  اـت   ») 99100 نونمؤم /  « ) اـُهِلئاق َوُه  هَملَک  اـّهنِإ  ّـالَک  ُتکََرت 

وا هک  تسا  ینخـس  نیا  تسین ، نینچ  زگره  دـسریم ]: باطخ  . ] مهد ماجنا  یکین . راک  ماهداهناو ، هک  هچنآ  رد  نم  هک  دـشاب  نادرگزاب ،
ْمِهئارَو ْنِمَو  : » دـیامرفیم وا  تساوخرد  در  رد  نآرق  تسایند ، نیا  هب  تشگزاب  ناهاوخ  راکهنگ ، هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسا .» نآ  هدـنیوگ 

يریگوـلج ناـنآ  يوزرآ  قـقحت  اـیند و  نیا  هب  تشگزاـب  زا  هک  دراد  دوـجو  یعناـم  لـئاح و  ناـنآ  يور  شیپ  «. » نوـُثَْعُبی موَـی  یلِإ  ٌخَزَْرب 
زا تعافش  تساوخرد   3 ناگتفر . ناگدنز و  نایم  طابترا  یهاگآ و  زا  عنام  هن  تسا ، ایند  هب  تشگزاب  زا  عنام  لئاح ، نیاربانب ، دـنکیم .»

تعافش هب  داقتعا  خساپ : دوریمن ؟ رامش  هب  نانآ  شتسرپ  یعون  تسین و  كرش  هیام  ایلوا  زا  تعافش  تساوخرد  ایآ  لاؤس : یهلا  يایلوا 
هژیو هب  ناربمایپ و  تعافش  هب  یمالسا  قرف  همه  درادن و  دیدرت  کش و  نآ  رد  یسک  هک  تسا  یلوصا  زا  زیخاتـسر ، زور  رد  یهلا  يایلوا 

رد باهولادبع  نب  دمحم  متشه و  نرق  رد  هیمیت  نبا  روهظ  زا  سپ  هک  یفالتخا  اهنت  دنراد . خسار  داقتعا  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  متاخ  ربمایپ 
تنس باتک و  رظن  زا  اهنآ  ندوب  عیفش  هک  یعقاو  ناعیفش  زا  زین  ناهج  نیا  رد  ناوتیم  ایآ  هک  دوب  نیا  دمآ ، شیپ  مهدزاود  نرق  ياههمین 

دنع ًاهیجو  ای  ( ؟» نک تعافش  نم  هرابرد  زیخاتسر  زور  رد  ادخ  هاگرد  بوبحم  يا  : » تفگ ًالثم  درک و  تعافش  تساوخرد  تسا ، یعطق 
ناوریپ هدش و  دای  درف  ود  زج  دنراد ، رظن  قافتا  نآ ، نابحاص  زا  تعافش  تساوخرد  تحص  رب  نید ، ناملاع  همه  هّللا ) . دنع  انل  عفشا  هّللا 

عیفـش ار  ربمایپ  ایادخ ! تفگ : دیاب  هکلب  دومن ، تعافـش  تساوخرد  ناهج  نیا  رد  تعافـش  نابحاص  زا  ناوتیمن  : » دـنیوگیم هک  ود  نآ 
تقیقح دوـش . هتـشادرب  تـقیقح  هرهچ  زا  هدرپ  اـت  مـینک  یم  هـضرع  ربماـیپ  تنـس  ادـخ و  باـتک  رب  ار  هلأـسم  نـیا  نوـنکا  هد .» رارق  نـم 
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ادخ زا  ترفغم  بلط  زج  ازج ، زور  رد  نیتسار  ناعفاش  رگید  هلآو و  هیلع  هللا  یّلـص  یمارگ  ربمایپ  تعافـش  تسیچ ؟ تعافـش  تساوخرد 
رد نانآ ، ياعد  دوب و  دـهاوخ  نانآ  زا  اـعد  بلط  عقاو  رد  تعافـش ، بلط  تروص ، نیا  رد  تسین ، يرگید  زیچ  تما  ناراـکهنگ  هراـبرد 

تـساوخرد یفرط ، زا  ددرگیم . ادخ  ترفغم  لومـشم  راکهنگ  ًاعبط  دسریم و  تباجا  فده  هب  دنراد ، ادخ  دزن  هک  یماقم  برق و  هیاس 
«، هّللا دنع  انل  عفـشا  هّللادنع ، ًاهیجو  ای  : » مییوگیم ام  رگا  درادن ، یلاکـشا  نیرتکچوک  یمارگ  یبن  زا  نآ ، زا  رتارف  نمؤم و  ردارب  زا  اعد 

تجاح ای  دشخبب  ار  ام  هانگ  ادخ  نک  اعد   } نک تعافش  ام  هرابرد  ادخ  دزن  رد  يراد ، یماقم  هاج و  ادخ  هاگشیپ  رد  هک  یـسک  يا   » ینعی
؛ تسا هدش  دراو  اعد  تساوخرد  ینعم  هب  يریسفت  یثیدح و  ياهباتک  رد  تعافش ، بلط  ینعی  عافشتسا »  » ًالوصا دنک .»} هدروآرب  ار  ام 

ياوشیپ زا  یطحق  ماگنه  رد  مدرم  هاگره  : » تسا هدروآ  ناونع  نیا  اب  ار  یباب  دوخ ، حیحـص  رد  تنـس  لها  فورعم  ثدحم  يراخب ، ًالثم 
تـساوخرد هرابرد  دـیابن  لصا ، نیا  هب  هجوت  اب  دـنک .» ّدر  ار  نانآ  تساوخرد  دـیابن  دـبلطب ، ناراب  ادـخ  زا  ناـنآ  يارب  هک  دـنهاوخب  دوخ 

ایبنا هب  دسر  هچ  تسا ، هدیدنسپ  روما  زا  نمؤم  زا  اعد  تساوخرد  اریز  درک ؛ دیدرت  کش و  تساعد ، تساوخرد  نآ  تقیقح  هک  تعافش 
تعافـش تساوخرد  ناشیا ، تشذـگرد  زا  سپ  ای  تایح و  نامز  رد  ترـضح  نآ  دوخ  زا  ربمایپ  نارای  زا  یخرب  هتـشذگ ، نیا  زا  اـیلوا . و 

نب سنا  زا  هناگراهچ ، ننـس  ناگدنـسیون  زا  یکی  يذمرت  کلام  نب  سنا  ثیدح  . 1 میوشیم : روآدای  ار  ییاههنومن  نونکا  دـندرکیم ،
ار راک  نیا  نم  تفگ : تفریذپ و  يو  دنک . تعافش  نم  هرابرد  تمایق  زور  رد  هک  مدرک  تساوخرد  ربمایپ  زا  : » دنکیم لقن  نینچ  کلام 
اب سنا  ثیدح 2433 ) ص 621 ، ج 4 ، يذمرت ، ننس  طارص » رانک  رد  دومرف : منک ؟ وجتسج  اجک  ار  امـش  متفگ : ربمایپ  هب  مهدیم . ماجنا 

تـساوخرد هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  یمارگ  ربمایپ  زا  تسین ، يرگید  زیچ  اـعد  تساوخرد  زج  تعافـش  تساوخرد  هک  دوخ  ترطف  زا  ماـهلا 
ار وا  زین  و  تسا ، كرـش  یعون  تعافـش ، تساوخرد  هک  دنکیمن  روصت  زگره  دهدیم و  دعاسم  لوق  واهب  زین  ربمایپو  دـنکیم ، تعافش 

هلآو هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  هرابرد  تسادـخ . لوسر  نارای  زا  براق  نب  داوس  براق  نب  داوس  ثیدـح  . 2 درادیمن . زاـب  تساوخرد  نیا  زا 
هباصا  ) براق نب  ِداوس  نع  ًالیتَف  نغُمب  هعافش  ُوذ  َموی ال  ًاعیفَش  یل  نُکَو  دیوگیم : دنکیم و  تعافش  تساوخرد  وا  زا  هدورس و  يراعـشا 
تمایق زور  رد  یمارگ ، ربماـیپ  يا  تسا ) هدرک  لـقن  هناگـشش  قرط  اـب  ار  تساوخرد  نیا  : 3583 همجرت هرامش  ص 95 ، ج2 ، رجح ، نبا 
ثیدح . 3 دـشخبیمن . يدوس  امرخ ، هتـسه  طسو  هتـشر  رادـقم  هب  براق  نب  داوس  لاـح  هب  نارگید  تعافـش  هک  يزور  شاـب ؛ نم  عیفش 

رانک رد  ناناملـسم  هک  دندوب  رظتنم  هدیناشوپ ، ياهچراپ  اب  ار  وا  كرابم  ندب  تشذگرد ، هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  یمارگ  ربمایپ  یتقو  رکبوبا 
هیلع هللا  یّلـص  ربمایپ  هناخ  دراو  رکبوبا  یتقو  ماگنه ، نیا  رد  دریگ . ماجنا  نیفدـت  زامن و  لیـسغتو و  زیهجت »  » مسارم ات  دـنیآ  درگ  دجـسم 

رد وت  داب ! وت  يادف  مردام  ردپ و  تفگ : نینچ  دیـسوب و  ار  وا  دنکفا . شرکیپ  يور  ار  دوخ  تفرگرب ، ربمایپ  هرهچ  زا  ار  هچراپ  دـش ، هلآو 
ص ج3 ، یبلح ، هریس  . ) شاب هتـشاد  رطاخ  هب  ار  ام  نک و  دای  تیادخ  دزن  دمحم  يا  ار  ام  یتسه . هزیکاپ  كاپ و  گرم  زا  سپ  یگدنز و 

مالـسلا هیلع  یلع  ثیدـح  . 4 تسین . يزیچ  تعافـش  تساوـخرد  زج  کـّبر » دـنع  اـنرکذا   » ياـههلمج توریب ) هفرعملاراد ، پاـچ  ، 474
لـسغ ماگنه  هب  تشگ ، ربمایپ  لیـسغت  لوغـشم  مالـسلا  هیلع  یلع  تشذگرد ، هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  هک  هاگنآ  دننکیم  لقن  ناثدحم 

ص ، 12 سلجم دـیفم ، سلاجم  شاب ) هتـشاد  رطاخ  هب  ار  ام  نک و  دای  تیادـخ  دزن  ار  ام  داب ! وت  يادـف  مردام  ردـپ و  : » تفگ نینچ  نداد 
هیلع هللا  یّلص  ربمایپ  يوس  هب  ام  نادناخ  زا  یناوجون  دنکیم : لقن  یملسا  نب  بعصم  ناوجون  ثیدح  . ) 5 هبطخ 235 » هغالبلا ، جهن  103 ؛

یناـسک زا  ارم  مهاوخیم  وت  زا  : » ناوجون تسیچ ؟ نآ  هلآو : هیلع  هللا  یّلـص  ربماـیپ  مهاوخیم . يزیچ  وت  زا  نم  تفگ : وا  هب  دـمآ و  هلآو 
هدرک ییامنهار  راـک  نیا  هب  ار  وت  یـسک  هچ  هلآو : هیلع  هللا  یّلـص  ربماـیپ  ینکیم .» تعافـش  ناـنآ  هراـبرد  تماـیق  زور  رد  هک  یهد  رارق 
عمجم  ) منکیم تعافـش  وت  قح  رد  تمایق  زور  رد  نم  هلآو : هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  مداتفا . رکف  نیا  هب  مدوخ  سک . چـیه  ناوجون : تسا ؟

نیرتشیب لقن  هک  تسا  ناوارف  اـیاضق  عون  نیا  ياـههنومن  تسا ) هدرک  لـقن  يداـیز  ياـیاضق  دروم  نیا  رد  يو  ص 369 ، ج10 ، دئاوزلا ،
ایبنا و تاماقم  لسوت ، ماقم  رد  یخرب  لاؤس : تسین ؟ كرـش  ایلوا  ماقم  هب  ادـخ  نداد  دـنگوس  اـیآ   4 ددرگیم . نخـس  هلاطا  بجوم  اهنآ 

هلآو هیلع  هللا  یّلص  مظعا  لوسر  قح  هب  ایادخ ! دنیوگیم : ًالثم  دنهدیم ؛ دنگوس  نانآ ، ياهیگتسیاش  هب  ار  ادخ  هتفرگ و  رظن  رد  ار  ایلوا 
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رد قح  زا  دوصقم  خساپ : میهد . دنگوس  نانآ  قح  هب  ار  ادخ  ات  درادن ، قح  ادخ  ندرگ  رب  سک  چیه  هک  یتروص  رد  هدـب ، افـش  ارم  رامیب 
هب ادخ  هک  تسا  یقح  دوش ، هدرمـش  قح  تلزنم ، نیا  مه  رگا  و  دنراد ، ادـخ  دزن  اهنآ  هک  تسا  ییالاو  ماقم  تلزنم و  نامه  اهریبعت ، نیا 

، دنکیم یفرعم  راکهدب  ار  دوخ  قحيذ و  ار  دوخ  هدنب  دراوم ، زا  یخرب  رد  ادـخ  اریز  تسا ؛ دـیحوت  نیع  بلطم ، نیا  تسا و  هداد  نانآ 
هدـش دراو  يوبن  ثیدـح  رد  اـم .» رب  تسا  یقح  نمؤم  دارفا  ندرک  يراـی   )» 47 مور /  «. ) َنینِمْؤُملا ُرْـصَن  اْنیَلَع  ًاّقَح  َناک  : » دـیامرفیم ًـالثم 

هعجارم . ) ص 33 ریغـصلا ، عماج  یطویـس ،  ) دنک کمک  هدرک ، جاودزا  تفع ، ظفح  رطاخ  هب  هک  یـسک  هب  تسادخ  رب  : » دومرف هک  تسا 
دنیوگیم هک  نیا  زا  دوصقم  تسا . تنس  باتک و  رد  جیار  يرما  ادخ ، رب  ناگدنب  قوقح  عون  نیا  هک  دنکیم  نشور  تایاور  تایآ و  هب 

لضفت و يور  زا  ادخ  هک  تسین  نآ  زا  عنام  نیا  یلو  درادن ، یقح  ادخ  رب  تاذلاب  سک  چـیه  هک  تسا  نیا  درادـن ، یقح  ادـخ  رب  یـسک 
 / دیدح  ) 1 «. } ًانـسَح ًاضْرَق  َهّللا  ُضِْرُقی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم  : » دـیوگب دـهاوخب و  ماو  نانآ  زا  یتح  دـنک و  یفرعم  قح  يذ  ار  يدارفا  يراوگرزب ،
هک میدـناوخ  لسوت  شخب  رد  اـنیبان  درف  هب  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربماـیپ  شزومآ  ثیدـح  رد  دـهدب .»؟ وکین  ماو  ادـخ  هب  هک  تسیک   ») 11

. ۀـمحرلا ّیبن  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  دـمحم  کّیبنب  کیلإ  هّجوتأو  کلأسأ  ّینا  ّمهّللا  دـیوگب : هک  تخومآ  وا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربماـیپ 
تربمایپ رطاخ  هب  وت  زا  نم  ایادخ  هک  تسا  نیا  هلمج  ینعم  و  کیلإ »} هجوتأ   » و کلأسأ » : » تسا نیشیپ  لعف  ود  هب  قلعتم  کّیبنب  هملک  }

نفد ماگنه  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  یمارگ  ربمایپ  مروآیم . يور  وت  يوس  هب  منکیم و  تساوخرد  تمحر ، ربمایپ  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  دمحم 
قح هب  نادرگ ، خارف  هدرتسگ و  ار  وا  هاگیاج  شخبب و  ار  دـسا  تنب  همطاـف  مرداـم  ایادـخ ! : » درک اـعد  نینچ  وا  ّقح  رد  دـسا  تنب  همطاـف 

(382  / 4: هباصالا هیشاح  رد  باعیتسا  121 ؛  / 3: ءایلوألا هیلح  108 ؛  / 3: مکاح كردتـسم  «. ) دندوب نم  زا  شیپ  هک  یناربمایپ  تربمایپ و 
، تسا هدـش  لقن  ناـنآ  زا  یناوارف  هب  نداد  دـنگوس  عون  نیا  تسا ، هدیـسر  اـم  هب  تیب  لـها  همئا  زا  هک  ییاـهاعد  هیداجـس و  هفیحـص  رد 

رذن یهلا  يایلوا  يارب  ناناملـسم ، زا  یهورگ  هکلب  نایعیـش ، لاؤس : ادخ  ریغ  يارب  رذن   5 دنیامرف .. هعجارم  اهنآ  هب  دنناوتیم  نادـنمهقالع 
ریغ يارب  رذن  هک  یلاح  رد  تسا ، مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ای  هلآو و  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  رذن  دنفـسوگ  نیا  دـنیوگیم : دـننکیم و 
نانآ تیاـضر  بلج  بّرقت و  ّتین  هب  ادـخ  ناگدـنب  يارب  ندرک  رذـن  . 1 دراد : تروص  ود  ادخ  ریغ  يارب  رذـن  خـساپ : تسین . زیاج  ادـخ 
یلمع رذن  . 2 تسا . یتسرپ  تب  هلزنم  هب  كرـش و  یعون  يراتفر ، نینچ  تسا  نشور  ادـخ .} يدنـسرخ  ای  يدونـشخ و  هب  هجوت  نودـب  }

هب ادـخ  يدونـشخ  رذـگهر  نیا  زا  ات  یهلا  يایلوا  زا  یکی  هب  نآ  باوث  هیدـه  وا و  تیاضر  بلج  ادـخ و  هب  برقت  رطاخ  هب  هنادنـسپادخ 
و دوشیم ، لاؤس  بجوم  هچنآ  تسا . شیاتـس  روخرد  هدیدنـسپ و  يراک  كاپ ، تین  دـصق و  نینچ  اب  ندرک  رذـن  کشیب ، دـیآ . تسد 

دیاب تسا ، يدابع  رما  کی  رذن »  » هک نیا  مکح  هب  تسا . رذن  ماقم  رد  ریبعت  ود  ندوب  ناسکی  هباشت و  دزادـنایم ، هابتـشا  هب  ار  دارفا  ًانایحا 
، دش هدروآرب  نم  تجاح  رگا  منکیم : دهعت  ادخ  هب  برقت  اضر و  بسک  يارب  ینعی  دیوگب : رذان »  » دریذپ و تروص  ادخ  هب  برقت  يارب 

ییوگ هصالخ  ای  یهاگآان ، رطاخ  هب  مدرم  ًابلاغ  یلو  دش ، هتفگ  هک  تسا  نیا  رذن  حیحـص  هغیـص  منک . حبذ  ربمایپ  يارب  ار  دنفـسوگ  نیا 
، یبنلل دنیوگیم : دننکیم و  رذن  ربمایپ  يارب  هنوگچ  هک  تسا  نیا  لاؤس  دروم  لاح  ره  رد  ّیبنلل . اذـه  ُترذـن  ای  ّیبنلل ، اذـه  دـنیوگیم :
: دیامرفیم نآرق  هک  نانچ  تسا  برقت  يارب  ّیلع » هّلل   » هلمج رد  مال »  » هک تسا  نیا  لاؤس  خساپ  دشاب . ادخ  يارب  دیاب  رذـن  هک  یلاح  رد 
« عافتنا  » مال یبنلل »  » رد مال »  » هک یلاح  رد  دـینک .» مایق  ادـخ  يارب  ییاهنت  هب  اـی  رفن  ود  رفن  ود   ») 46 أبـس /  يداُرفَو ») یْنثَم  هّلل  اُوموُقَت  ْنَأ  »

نادنمتـسم ناتـسدیهت و  يارب  تاکز   ») 60 هبوت /  « ) نیکاـسَملاو ءارقُْفِلل  تاقدَـصلا  اـّمنِإ  : » میناوـخیم تاـیآ  یخرب  رد  هک  ناـنچ  تسا 
يارب اهتب و  مان  هب  ار  دوخ  ياهینابرق  نانآ  دراد ؛ يرهوج  توافت  ناکرـشم ، لـمع  اـب  نادـحوم  لـمع  دوشیم  نشور  اـجنیا  زا  تسا .»

حبذ اهتب  يارب  هچنآ  و  ( » 3 هدئام /  « ) ٌقِْسف َِکلذ  ِبُصُّنلا  یَلَع  َِحبُذ  اَمَو  : » دیامرفیم دروم  نیا  رد  نآرق  دندرکیم و  حـبذ  نانآ  هب  برقت 
راک باوث  اما  دـنروآیم ، نابز  هب  ار  وا  مان  دـننکیم و  رذـن  ادـخ  يارب  نادـحوم  هک  یلاح  رد  تسا ..» نید  زا  جورخ  راک  نیا  دوشیم ...

دیسر و هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  روضح  هب  يدرم  دنیوجیم . برقت  یهلا  هاگرد  هب  قیرط  نیا  زا  دننکیم و  هیده  ایلوا  هب  ار  دوخ  کین 
يدوس وا  مهدب  هقدص  وا  فرط  زا  رگا  دادیم ، هقدص  دوب ، هدـنز  وا  رگا  منادیم  تسا و  هتفر  ایند  زا  مردام  ادـخ ، ربمایپ  يا  درک : ضرع 
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نیا رد  بآ . دومرف : دراد ؟ يرتشیب  دوس  اههقدـص  زا  کی  مادـک  تفگ : هاـگنآ  يرآ . دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  یمارگ  لوسر  دربیم ؟
ّمُأل  » رد مال  دشاب .» دعس  ردام  يارب  هاچ  نیا  ندنک  باوث  «، » دعس ّمُأل  هذه  : » تفگ ندش  هدامآ  زا  سپ  دنک و  یهاچ  هدننک  لاؤس  ماگنه ،

حور یلو  بّرقت . مال  هن  تسا  عافتنا  مـال »  » حالطـصا هب  هک   ) ص 133 نآرقلا ، ناقرف   ) تسا هلآو » هیلع  هللا  یّلـص  یبنلل   » مال نامه  دـعس »
هب قیرط ، نیا  زا  ات  منک  ادـها  ربماـیپ  هب  ار  نآ  باوث  منک و  حـبذ  ار  یناویح  مدـش  دـهعتم  یهلا  هاـگرد  هب  بّرقت  يارب  هک  تسا  نیا  رذـن 

يایلوا تشادگرزب  لاؤس : ادخ  يایلوا  تایفو  دـیلاوم و  تشادـگرزب   6 دهد .. افـش  ار  مرامیب  ادخ  دیاش  میوجب  برقت  يدـنوادخ  هاگرد 
نآ ام  هنوگچ  نونکا  تسا . هدش  ادیپ  اهدعب  هدوبن و  هباحـص  رـصع  رد  هک  تسا  يروهظون  رما  اهنآ ، تشذگرد  دـلوت و  زورلاس  رد  یهلا 

نـشج لاس  ره  رد  ار  یمارگ  ربمایپ  تدالو  زور  ناهج ، ناناملـسم  رود ، ياهنامز  زا  هک  دهدیم  یهاوگ  خـیرات  خـساپ : میهد ؟ ماجنا  ار 
هک تسا  لاس  اهدـص  یلو  تسین  نشور  ًاقیقد  اهنشج  عون  نیا  أدـبم  دـنتخادرپیم . ترـضح  نآ  حـیادم  رکذ  هب  ناـبیطخ  دـنتفرگیم و 

نرق روهشم  ياملع  زا  يافوتم 92ه ،}  } ینالطـسق هب  فورعم  دمحم ، نب  دـمحا  دراد . هتـشاد و  جاور  یمالـسا  دالب  رد  اهنشج  هنوگنیا 
. دنریگیم نشج  ربمایپ  دالیم  هام  رد  هتسویپ  ناناملسم ، دیوگیم : نینچ  دریگیم ، ماجنا  ربمایپ  تدالو  هام  رد  هک  ییاهنشج  هرابرد  مهن ،

يراعـشا تئارق  هب  و  دننکیم . نادنچ  ود  ار  اهیکین  هدرک و  ینامداش  راهظا  دنزادرپیم . تاقدص  عاونا  شخپ  هب  اهبش  دننکیم . ماعطا 
ياهبش هک  داب  یناسک  رب  ادـخ  تمحر  دوشیم . نایامن  لاس  ره  رد  ترـضح  نآ  تاکرب  دـنزادرپیم . ترـضح  نآ  تدـالو  تینهت  رد 

نب نیسح   ) 27  / 1: هیندـللا بهاوملا  دـنیازفایم )) تسه ، ضرم  وا  بلق  رد  هک  یـسک  ياهدرد  رب  يدرد  هتفرگ و  دـیع  ار  وا  دالیم  هاـم ،
: دـسیونیم دوـخ  خـیرات  رد  تفریم ، رامـش  هـب  هـکم  تاـضق  زا  هـک  زین ، ياـفوتم 960ه } « } يرکبراـید  » هب فورعم  نسح ، نـب  دـمحم 
رورـس و راهظا  دـنهدیم . هقدـص  اهبش  دـننکیم . ماـعطا  دـنریگیم . نشج  ار  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربماـیپ  دـالیم  هاـم  هتـسویپ  ناناملـسم 

نایامن ینامز  ره  رد  ترـضح  نآ  تامارک  دنزادرپیم و  هیدولوم  ندـناوخ  هب  دـنزرویم . رارـصا  ناریقف  هب  یکین  رد  دـننکیم . ینامداش 
تدـالو زور  تشادـگرزب  هک  دـهدیم  ناـشن  تسا ، مهد  نرق  هب  طوبرم  هک  یخیراـت  ّصن  ود  نیا   ) 323  / 1: سیمخلا خیرات  ددرگیم )

زج یموهفم  لمع  نیا  دناهداهنیم و  هحص  لمع  نیا  رب  ناملسم  نادنمـشناد  املع و  هتـشاد و  هنیرید  هشیر  مالـسا ، خیرات  رد  یهلا  يایلوا 
هب میرکت  يزرو و  رهم  میوشیم : رکذـتم  ار  تشادـگرزب  نیا  یعرـش  لیلد  لصا ، نیا  هب  هجوت  اب  درادـن . ربمایپ  تحاـس  هب  تدوم  راـهظا 

يدرف چـیه  تسا و  ینآرق  روتـسد  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربماـیپ  هب  رهم  تّدوـم و  تسا  مالـسا  لوـصا  زا  یکی  هلآو  هـیلع  هللا  یّلـص  ربماـیپ 
هدنـسب هیآ  ود  رکذ  هب  دروـم  نیا  رد  اـم  تـسا و  لـصا  نـیا  هـب  ندیـشخب  مّـسجت  وا  دـالیم  تشادـگرزب  دـنک و  راـکنا  ار  نآ  دـناوتیمن 
نِکاسَمَو اـهداسَک  َنوَشَْخت  هَراـِجتَو  اـهوُُمْتفرَْتقا  ٌلاْومَأَو  ْمُکتریـشَعَو  ْمُکُجاوزَأَو  ْمُُکناوْخِإَو  ْمُکؤاـْنبَأَو  ْمُکُؤاـبآ  َناـک  ْنِإ  ْلـُق  . » 1: مینکیم

وگب ( » 24 هبوت /  نیقِـساْفلا ») َموَْقلا  يِدـْهَی  ُهّللاَو ال  ِهِْرمَِأب  ُهّللا  ِیتْأَی  یّتَح  اوَُّصبَرَتَف  ِِهلیبَس  ِیف  داـهجَو  ِِهلوُسَرَو  ِهّللا  َنِم  ْمُْکَیلِإ  َّبحَأ  اـهَنوَضَْرت 
هک ییاهارس  دیکانمیب و  نآ  يداسک  زا  هک  یتراجت  دیاهدروآدرگ و  هک  یلاوما  امـش و  نادناخ  نانز و  ناردارب و  نارـسپ و  ناردپ و  رگا 

ققحم ار  دوخ  هتـساوخ  ادخ  هک  دیـشاب  رظتنم  سپ  تسا ، رتینتـشاد  تسود  يو  هار  رد  داهج  شربمایپ و  ادخ و  زا  امـش  دزن  دیدنـسپیم 
یهلا تابجاو  زا  ادخ  یتسود  رانک  رد  ربمایپ  یتسود  هک  دنکیم  نایب  ینشور  هب  هیآ  نیا  دنکیمن .» ییامنهار  ار  ناقـساف  ادخ  دزاسیم و 
ربمایپ رهم  هاگرذگ  زا  تعیرش  هب  لمع  لاح ، نیع  رد  یلو  وا ، ماکحا  تعیرش و  هب  لمع  يارب  تسا  ياهمدقم  یتسود  نیا  دنچ  ره  تسا ،
يّذلا َروُّنلا  اوُعَبَّتاو  ُهوُرَـصَنو  ُهورَّزَعَو  هب  اُونَمآ  َنیِّذلاَف  : » دنکیم فیـصوت  نینچ  ار  نانمؤم  رگید  هیآ  رد  . 2 درذگیم . هلآو  هیلع  هللا  یّلص 

ار وا  هتخادرپ و  وا  میرکت  هب  هدروآ و  ناـمیا  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربماـیپ  هب  هک  ناـنآ   ») 157 فارعا /  «. ) نوِحْلفُملا ُمُه  َکـِئلوُأ  ُهَعَم  َلِْزنُأ 
روتـسد راهچ  ناناملـسم ، هب  هیآ  نیا  دنناراگتـسر .» نامه  نانآ  دـننکیم ، يوریپ  هدـمآ  دورف  يو  هارمه  هک  يرون  زا  دـنناسریم و  يراـی 

. دننک يرای  ار  وا  اهیتخس  رد  هورصنو :» . » 3 دنزادرپب . وا  میظعت  میرکت و  هب  هورّزع :» . » 2 دنروایب . نامیا  ربمایپ  هب  هب :» اونمآ  . » 1 دهدیم :
زا ار  وا  میرکت  ربمایپ و  رهم  هک  هیآ  ود  نیا  هب  هجوت  اب  دننک . يوریپ  هدـش ، هداتـسرف  وا  اب  هک  ینآرق  زا  هعم :» لزنأ  يذـّلا  رونلا  اوعبتاو  . » 4
هب ریخ ؟ ای  تسه  هیآ  ود  نیا  هب  ندیـشخب  ققحت  ربمایپ  دـلوت  زور  رد  ناناملـسم  ییامهدرگ  اـیآ  دوشیم ، لاؤس  نونکا  دـنادیم ، ضئارف 
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لمع نیاربانب ، دنادیم . زیزعت  میرکت و  تّدوم و  رهم و  راهظا  یعون  ار  نآ  دنک ، ندید  سلاجم  نیا  زا  هک  يدرف  ره  و  يرآ . ملـسم ، روط 
نآرق و رد  هک  تسا  يروهظون  راک  نآ  تعدب  دوب . دهاوخن  تعدـب  ًاعبط  تروص  نیا  رد  دراد . ینامـسآ  لصا  ینآرق و  هشیر  ناناملـسم 
، میدرک هزاوآ  دـنلب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  ام  هک  دوشیم  روآدای  حارـشنا »  » هروس رد  ادـخ  دـشابن . یـساسا  لصا و  نآ  يارب  تنس 

ربمایپ عیفرت  هک  تسا  یکاح  هیآ  نیا  میتخاسن .»؟ هزاوآدـنلب  ار  تمان  ام  اـیآ   ») 4 حارـشنا /  َكَرْکِذ ) .» ََکل  انْعَفَرَو  : » دیامرفیم هک  نانچ 
«، ربمایپ عیفرت   » رازبا زا  یکی  تسا . هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  رب  یهلا  ياهتمعن  زا  یکی  وا ، ندرک  هزاوآدنلب  هلآو و  هیلع  هللا  یّلص 

دنلب هلآو و  هیلع  هللا  یّلـص  یبن  عیفرت  یعون  یگمه  تدالو ، زور  رد  هاـنگ  وهل و  عون  ره  زا  رود  هب  یناـمداش  تسا و  وا  دـالیم  تشادوکن 
لْزنَأ اّنبَر  : » دیامرفیم دنکیم و  یفرعم  دیع  شنارای  يارب  ار  يوامـس  هدئام  لوزن  زور  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  تسوا . ندرک  هزاوآ 

نامـسآ زا  اراگدرورپ ! ( » 114 هدـئام /  «. ) نیقِزاّرلا ُریَخ  َْتنَأَو  اْنقُزراَو  َْکنِم  هیآو  انرخآَو  اـنلّوأل  ًادـیِع  اـَنل  ُنوُکَت  ِءاـمَّسلا  َنِم  هدـئام  اـْنیَلَع 
هب یناگدنهد .» يزور  نیرتهب  وت  هک  هد  يزور  ام  هب  دشاب و  وت  بناج  زا  ياهناشن  ام و  رخآ  لوا و  يارب  يدیع  ات  رآ  دورف  ام  يارب  یناوخ 

ارچ و دراد ، ار  اـهلاس  ماـمت  رد  زور  نآ  نتفرگ  نشج  قاقحتـسا  تسا } رذـگدوز  دودـحم و  یتمعن  هک   } هدـئام لوزن  زور  رگا  یتـسار 
نینچ قاقحتـسا  تسا } تیرـشب  يارب  یهلا  نادـیواج  گرزب و  تمعن  هک   } وا ثعبم  زور  اـی  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربماـیپ  تدـالو  هنوگچ 

، نآ رد  دـنهد و  لیکـشت  یـسلجم  یلاس  هام و  ره  یبش و  زور و  ره  رد  ناناملـسم  هاگره  نیارباـنب ، دـشاب ! ؟ هتـشادن  ار  يرورـس  نشج و 
وا حدـم  رد  ار  يراعـشا  دـننک و  توالت  هدـش  دراو  وا  قح  رد  هک  یتایآ  دـنوش و  روآدای  ار  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  بقاـنم  لـئاضف و 

ار تدالو  زور  اـهنت  هک  نیا  ّتلع  دـناهدروآرد و  ارجا  هب  يو  عیفرت  میرکت و  يزرورهم و  هنیمز  رد  ار  ادـخ  ناـمرف  تقیقح  رد  دنیارـسب ،
راـک نآ  هب  زور  نیا  رد  تبـسانم  نیمه  هب  دوـب . یگرزب  تمعن  وا  دـّلوت  وا و  دوـجو  هک  تسا  نـیا  دـنهدیم ، صاـصتخا  راـک  نـیا  يارب 

تسا و شنیزگ  یعون  زور  نآ  باختنا  هکلب  دنهدب ، تبـسن  سدـقم  عرـش  هب  ار  زور  نآ  صوصخ  رد  نشج  هک  نیا  نودـب  دـنزادرپیم ،
ترایز هکلب  ناکاپ ، روبق  ترایز  خـساپ : تسا ؟ بحتـسم  ناکاپ  روبق  ترایز  اـیآ  لاؤس : ناـکاپ  روبق  تراـیز   7 درادن . عرـش  هب  یطابترا 

زجع  » رگناشن هک  يداو ، نیا  زا  رادید  مینک : یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  ياهدـنزاس  راثآ  اتـسور ، رهـش و  ره  رد  ناشوماخ  يداو 
تقر عضو  نیا  هدـهاشم  اب  دنمـشوه ، ناسنا  دراد . شخبتایح  هدـنزاس و  راثآ  تسا ، يّدام  ياهتنکم  اهتردـق و  لاوز  ناسنا و  یتاذ »

زا ار  دوخ  شنیرفآ » ناهج  يرادـفده   » كرد اـب  دـیآیمرب و  ییوجهراـچ  ماـقم  رد  هدرک و  سمل  کـیدزن  زا  ار  ناـهج  يرادـیاپان  راـب ،
هیلع هللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  دتفایم . دیواج » تایح   » يورخا و تداعـس  لیـصحت  هشیدنا  هب  دشکیم و  نوریب  یهاوخدوخ  تلفغ و  بادرگ 

،500  / 1: هجام نبا  ننـس  تسا ») ترخآ  يارـس  دای  هیام  هک  دـیورب  روبق  ترایز  هب  : » دـیامرفیم هداهن ، تشگنا  یتیبرت  هتکن  نیا  رب  هلآو 
 / 15: لامعلا زنک  «. ) تسا تربع  سرد  امـش  يارب  نآ  رد  اریز  دیورب  روبق  ترایز  هب  : » دـیامرفیم دوخ  نخـس  رگید  رد  و   ) ثیدح 1569

ترایز تسا . نادیهـش  تبرت  ترایز  نآ ، زا  رتالاب  یلو  تسا ، يداـع  دارفا  روبق  تراـیز  هراـبرد  دـش  هتفگ  هچنآ   ) ثیدح 42558 ، 647
ناج یهلا  یناسنا و  گرزب  ياهنامرآ  زا  يرادـساپ  هار  رد  هدرک و  عاـفد  یتّلم  تّزع  فرـش و  زا  شیوخ  نوخ  اـب  هک  ینادـهاجم  تبرت 

یعون یتیبرت ، یحور و  هدـنزاس  راثآ  رب  هوالع  قح ، هار  نادیهـش  تبرت  رب  روضح  دراد . يداـع  روبق  تراـیز  زا  رتارف  یموهفم  دـناهتخاب ،
ار ناشدنمشزرا  سدقم و  نامرآ  تسا و  رادافو  نادیهش  هار  هب  هک  درادیم  مالعا  روضح  نیا  اب  رئاز ، صخش  تسا . نانآ  اب  نتـسب  نامیپ 

مالتـسا ار  دوسا » رجح  ، » فاوط زا  شیپ  ادخ  هناخ  رئاز  میهدیم : هجوت  هدنز  لاثم  کی  هب  بلطم ، رتشیب  ندش  نشور  يارب  درادیم . ساپ 
یعـس و نآ  رـشن  رد  دشاب و  مدق  تباث  دیحوت »  » رد هک  دـنکیم  تعیب  مالـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  اب  نآ ، رب  تسد  ندراذـگ  اب  دـنکیم و 
رد دهدیم . ماجنا  ار  تعیب  مسارم  هداهن و  تسد  وا ، زا  هدنامزاب  رثا  هب  دـسریمن ، دـیحوت  نامرهق  هب  رئاز  تسد  نوچ  یلو  دـیامن ، شالت 

دوخ تعیب  مدرک و  ادا  دوب  ماهمذ  رب  هک  یتناما  : » دیوگب نینچ  رجح  مالتسا  ماگنه  هب  ادخ  هناخ  رئاز  هک  تسا  هدش  دراو  یمالسا  ثیداحا 
نادیهش روبق  ترایز  ثیدـح 1 ) فاوط ، باوبا  زا  باب 12  ، 400  / 10 هعیـشلا : لئاسو  «. ) یهد یهاوگ  نآ  يادا  هب  ات  مدومن  دـیدجت  ار 

ربارب رد  روضح  اـب  دـهاشَم  نیا  نارئاز  تسا و  تقیقح  نیا  رگمیـسرت  زین  نوـخ ، هب  هتفخ  نازیزع  رگید  ـالبرک و  دـُحا و  ردـب و  نیمزرس 
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ربق ترایز  نخـس ، رگید  هب  و  دنـشاب . ناشیا  هار  شخب  موادـت  هک  دـننکیم  دـهعت  ناشکاپ ، ناور  رب  دورد  نداتـسرف  نانآ و  ربق  حـیرض و 
دیهش هب  زین  سک  ره  تسا ، شیوخ  ياههدیا  اهنامرآ و  هتشک  دیهش ، هک  اجنآ  زا  تسوا و  هب  مارتحاو  میرکت  یعون  دیهش 

هیلع هللا  یّلص  ربمایپ  مرح  رد  روضح  تسا . هتـسناد  يو  مارم  هار و  وریپ  ار  دوخ  هدرمـش و  سدقم  ار  وا  نامرآ  تقیقح  رد  دراذگ  مارتحا 
اهيراکادف و زا  ساپس  ریدقت و  رب  هوالع  زین ، مالـسلا  مهیلع  وا  كاپ  نانیـشناج  ای  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  مرکا  لوسر  مرح  رد  روضح  هلآو 

هراـبرد دوخ  نانخـس  زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماـما  دراد . ار  ناـشیا  اـب  تعیب  یعون  مکح  قلخ ، تیادـه  رد  ناـنآ  ياـهیناشفناج 
روبق ترایز  دراد و  شیوخ  نایعیـش  ناتـسود و  همذ  رب  یقاثیم  دـهع و  یماما  ره  : » دومرف نینچ  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هاـگراب  تراـیز 
ماگنه رئاز  صخش  عقاو ، رد  ( 2 ثیدح رازم ، باوبا  زا  باب 44  ، 346  / 10 هعیـشلا : لئاسو  «. ) تسا دّهعت  نیا  هب  لمع  زا  یـشخب  ناماما ،

مرح رئاز  دنکن . بیقعت  ار  یـشور  نانآ ، مسر  هار و  زج  یگدـنز ، رد  هک  ددـنبیم  نامیپ  اهنآ  اب  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ربمایپ و  ربق  ترایز 
زا هک  دندرک  تعیب  وت  اب  هیبیَدُح  رد  راصنا  رجاهم و  رگا  ادـخ ، لوسر  يا  دـیوگیم : نینچ  لاح  نابز  اب  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
وت اب  هکم  نامیا  اـب  ناـنز  رگا  و  {( 18 حـتف /  ... "  } ةرَجَّشلا َتَْحت  َکَنوُِعیاُبی  ْذِإ  َنینِمْؤُْملا  ِنَع  هّللا  یـضَر  ْدََـقل   ) دـننک عافد  تلاسر  میرح 

نانمؤم رگا  و  { ) 12 هنحتمم /  "  } هّللِاب َنکِرُْـشی  ْنَأ ال  یلَع  َکَنِعیاُبی  تانمْؤُْملا  َكَءاج  اذِإ   ) دـنزیهرپب هانگ  كرـش و  زا  هک  دـندرک  تعیب 
اوُمَلَظ ذِإ  مّهنَأ  ولو  ، ) ینک شزرمآ  بلط  ناـنآ  ّقح  رد  هک  دـننک  تساوخرد  وت  زا  هدیـسر و  وت  روـضح  هب  هک  دـناهتفای  روتـسد  راـکهنگ 

، تما عیفش  يا  و  یمارگ ، لوسر  يا  زین  نم  { ) 64 ءاسن /  "  } ًامیحَر ًاباَّوت  هّللا  اوُدَجََول  لوُسَّرلا  مهل  رفغتساو  هّللا  اورَفْغَتْساف  َكُؤاج  ْمُهسُفنَأ 
رد میوج و  يرود  ناهانگ  رگید  كرـش و  زا  مشاب و  تیاهنامرآ  رادـساپ  هک  منکیم  تعیب  وت  اب  تتبرت ، ِمالتـساو  تمرح  رد  روضح  اب 

، یهقف بهاذم  مامت  رد  روبق  ترایز  بابحتسا  هک  اجنآ  زا  ینک . شزرمآ  بلط  یهلا  هاگرد  زا  میارب  هک  مهاوخیم  وت  زا  لمع ، نیا  يازا 
هاگره درکیم و  عیقب  دـصق  یهاـگ  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربماـیپ  دوخ  یّتح  میزادرپیمن  نآ  تاـیاور  لـقن  هب  رگید  تسا ، بحتـسم  يرما 

هدعو امش  هب  ار  هچنآ  دنوادخ  نامیا ، اب  دارفا  هناخ  نانکاس  يا  امـش  رب  دورد  : » دومنیم باطخ  نینچ  ار  نانآ  دشیم ، نیمزرـس  نیا  دراو 
ار عیقب  لها  اراگدرورپ ! تسویپ . میهاوخ  امـش  هب  زین  ام  دـیربیم و  رـس  هب  زیخاتـسر  گرم و  ناـیم  امـش  دـیامرف . اـطع  امـش  هب  ادرف  هداد 

عونمم نانز ، يارب  روبق  ترایز  ایآ  لاؤس : شـسرپ  ود  هب  خـساپ  روبق و  ترایز  ناـنز و   8 زئانج ) باتک  ، 63  / 3: ملسم حیحص  !«. ) زرمایب
درمو نز  هرابرد  مالـسا  ماکحا  اریز  دنراد ؛ ناسکی  یمکح  یهلا ، يایلوا  ای  دوخ و  نازیزع  روبق  ترایز  رد  نادرم ، نانز و  خساپ : تسین ؟

ناسکی رب  لیلد  هکلب  تسین ، صاصتخا  رب  یلیلد  اـهنت  هن  ناـنز  تراـیز  دروم  رد  دـشاب و  صاـصتخا  رب  یلیلد  هک  اـجنآ  رگم  تسا ، یکی 
، دیباتشب روبق  ترایز  هب  : » دیامرفیم یمالسا  هعماج  هب  دوخ  باطخ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  یمارگ  ربمایپ  دراد . دوجو  سنج  ود  ره  ندوب 
رد اریز  دیورب ؛ روبق  ترایز  هب  : » دـیامرفیم رگید  ثیدـح  رد  و  ثیدح 1569 ) ، 500  / 1 هجام : نبا  ننـس  «. ) تسا ترخآ  دای  هیام  اریز 

ندوب رکذم  یهاوگ  هب  باطخ ، نیا  هک  تسا  تسرد  ثیدح 42558 ) ، 647  / 15: لامعلا زنک  «. ) تسا تربع  سرد  امـش  يارب  لمع  نیا 
درم هقبط  هجوتم  رهاظ  هب  هک  ثیدـح  نآرق و  ياـهباطخ  هیلک  دـننادیم  یگمه  هک  روطناـمه  یلو  تسا  نادرم  هجوتم  باـطخ  هغیص ،

ره دنکیم ، توعد  تاکز  زامن و  هب  ار  مدرم  هک  یتایآ  اذـل  دـشاب و  كارتشا  مدـع  رب  لیلد  هکنیا  رگم  دوشیم ، لماش  زین  ار  نانز  تسا ،
ْمُکِـسُْفنَأل اُومِّدَُقتامَو  هاکَّزلا  اُوتآَو  هالَّصلا  اوُمِیقَأَو  : » دیامرفیم هک  نانچ  دوشیم ، لماش  زین  ار  نانز  یلو  تسا ، نادرم  هب  باطخ  هک  دنچ 

ادخ دزن  دیتساوخیم ، شیوخ  يارب  ریخ  ناونع  هب  ًالبق  هک  هچنآ  دیهدب ، تاکز  دـیراد ، اپب  زامن  ( » 110 هرقب /  «. ) هّللاَْدنِع ُهوُدَِجت  ْریَخ  ْنِم 
: هک نیا  هجیتن  تسا . هورگ  ود  ره  ِنآ  زا  مکح  هجیتن  یلو  تسا  نادرم  هجوتم  یبرع  دعاوق  رظن  زا  تایآ  نآ  رد  باطخ  دـیباییم .» ار  نآ 
، ثیدـح نیا  زا  هتـشذگ  تسا . یناگمه  نآ  هجیتن  یلو  تسا  نادرم  هجوتم  دـنچ  ره  روبقلا » اوروز   » ناونع هب  ثیدـح  ود  ره  رد  باـطخ 
زا دوخ  حیحص  رد  ملسم  . 1 میزادرپیم : تایاور  نیا  لقن  هب  نونکا  دـهدیم . یهاوگ  نانز  يارب  ترایز  ندوب  زیاج  رب  يرگید  تاـیاور 
رد دیباتـشب و  عیقب  لها  ترایز  هب  دهدیم  نامرف  تراگدرورپ  تفگ : نم  هب  دمآ و  دورف  لیئربج  دنکیم : لقن  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ 

هلآو هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  بیقعت  هب  زین  هشیاع  تفر . عیقب  يوس  هب  تساخرب و  دوخ  باوختخر  زا  ربمایپ  دـینکب . شزرمآ  بلط  نانآ  قح 
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نانمؤم زا  نیمزرس ؛ نیا  یلاها  رب  دورد  وگب  دومرف : ربمایپ  منک ؟ ترایز  ار  عیقب  لها  هنوگچ  نم  تفگ : ربمایپ  هب  ماگنه  نیا  رد  تخادرپ .
زا " اهلهأل ، ءاعدـلاو  روبقلا  لوخد  دـنع  لاقی  ام   " باب ، 64  / 3: ملسم حیحص   ) دنک تمحر  ار  ناگدنیآ  ناگتـشذگ و  ادخ  ناناملـسم . و 

یگنوگچ ربمایپ  هنوگچ  دوب ، مارح  نانز  يارب  روبق  ترایز  رگا  تسا . هشیاع  رب  ترایز  تیفیک  شزومآ  لالدتـسا ، روحم  زئانجلا ) باتک 
نیا ناگمه  یقلت  دنکیم ، لقن  رگید  نانز  يارب  ار  تشذگرس  نیا  هشیاع  هک  هاگنآ  نیا ، زا  هتـشذگ  تخومآ . دوخ  رـسمه  رب  ار  ترایز 
اهیلع  } همطاف . 2 دنـشابیم . ناسکی  یهلا  مکح  ربارب  رد  نمؤم  نانز  رگید  وا و  رـسمه  تسا و  زیاج  ناـنآ  همه  رب  عیقب  تراـیز  هک  تسا 

رد دوخ  يومع  ربق  ترایز  هب  ردپ ، تشذگرد  زا  سپ  مالسلا  مهیلع  ابع  لآ  زا  یکی  هلآو و  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  یمارگ  تخد  مالـسلا }
نایوار دـیوگیم : تیاور  نیا  لقن  زا  سپ  يروباشین  مکاح  درکیم . هیرگ  درازگیم و  زاـمن  تعکر  ود  وا  ربق  راـنک  رد  تفریم و  دـُحا 

پاچ ، 377  / 1: مکاح كردتـسم  دـنرادن ) یقرف  ملـسم  يراـخب و  حیحـص  ناـیوار  اـب  رظن  نیا  زا  دـنالداع و  هقث و  یگمه  ثیدـح  نیا 
، تشذگرد یـشبُح »  » مان هب  ياهطقن  رد  رکبوبا  دنزرف  نامحرلادبع  یتقو  دـنکیم : لقن  هکیلم  یبا  نب  هّللادـبع  زا  يذـمرت  . 3 ۀفرعملاراد )

تفر نامحرلادبع »  » ربق ترایز  هب  دمآ  هکم  هب  هشیاع ، وا ، رهاوخ  هک  اهدعب  دندرپس . كاخ  هب  اجنآ  رد  هدرک و  لمح  هکم  هب  ار  وا  هزانج 
یّلص ربمایپ  دسیونیم : يراخ  . ) ح1055 4 ، 371  / 3: يذمرت ننس   ) دناوخ ردارب  رازم  رس  رب  دوب ، وا  رثأت  تدش  زا  یکاح  هک  رعـش ، ود  و 

 / 2: يراخب حیحـص  نک ) ربص  نازیزع  قارف  رد  شاب و  راددوخ  دومرف : يو  هب  دنکیم ، هیرگ  هک  دید  يربق  رانک  رد  ار  ینز  هلآو  هیلع  هللا 
دوخ ننـس  رد  دوادوبا  یلو  هدرکن ، لقن  ار  ثیدـح  هلابند  يراخب   ) زئانجلا باتک  زا  " يربصا ، ربقلا ، دـنع  هأرملل  لـجرلا  وق ل   " باـب ، 93
نیا رد  يراد . راک  هچ  نم  تبیـصم  اـب  وت  تفگ : درک و  ضارتعا  وا  هب  تخانـشن و  ار  ربماـیپ  نز  نآ  تسا : هداد  همادا  هنوگنیا  ار  ثیدـح 

هب دوخ ، راـک  ناربج  يارب  نز  نآ  دوب  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربماـیپ  وا  یتخانـش ؟ ار  درم  نیا  تفگ : وا  هب  دوب ، وا  راـنک  رد  هک  ینز  ماـگنه 
: دوـمرف وا  هب  ربماـیپ  متخانـشن . ار  امـش  شخبب ، ارم  یمارگ ، لوـسر  يا  درک : ضرع  ناـشیا  هب  تفر و  هـلآو  هـیلع  هللا  یّلـص  ربماـیپ  هناـخ 
، ربص روتـسد  ياج  هب  ربماـیپ  دوب  مارح  نازیزع  ربق  تراـیز  رگا  ح3123 ) ، 192  / 3: دواد یبا  ننس   ) تسا هتـسیاش  تبیـصم ، رد  يرابدرب 

یهورگ شسرپ  ود  هب  خساپ  ربق . زا  يرود  هن  داد ، تبیـصم  رد  ربص  هب  روتـسد  هک  یلاح  رد  تسا  مارح  وت  راک  تفگیم : وا  هب  اراکـشآ 
« دـنک رود  شتمحر  زا  ار  روبق  رئاز  نانز  ادـخ  . » 1 دـننکیم : لالدتـسا  ریز  رد  هدـش  دای  ثیدـح  ود  هب  هدرک و  میرحت  نانز  رب  ار  ترایز 

تسا هدمآ  " تارئاز " ، " تاراوز  " ياج هب  یمود  رد  ثیدح 3236 و  ، 218  / 3: دواد یبأ  ننس  ثیدح 1576 ؛ ، 503  / 1: هجام نبا  ننس  )
لها زا  ناثدحم  زا  یخرب  ًاقافتاو  تسناد  خوسنم  ار  نآ  دیاب  نیشیپ  لیالد  هب  اریز  تسا ؛ لالدتسا  رب  مزال  طرـش  دقاف  ثیدح  نیا  خساپ  ). 

تسا و روبق  ترایز  زیوجت  زا  شیپ  نارود  هب  طوبرم  ثیدـح  نیا  دـیوگیم : ثیدـح  لقان  يذـمرت  ًالثم  دناهتـسناد ؛ خوسنم  ار  نآ  تنس 
نم ءاج  ام  باـب  ، 371  / 3: يذـمرت ننـس   ) دناهتـشگ ناسکی  نآ  ربارب  رد  درم  نز و  درک ، زیوجت  ناگمه  رب  ار  روبق  تراـیز  ربماـیپ  یتقو 

ار دوخ  تقو  رتشیب  هک  تسا  ینانز  هب  طوبرم  ثیدـح  نیا  دـیوگیم : یبطرق  تسا ) هغلابم  هغیـص  هژاو  نیا  هک  روبقلا . هراـیز  یف  هصخرلا 
راک هب  تاراّوز »  » هژاو هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربماـیپ  اریز  دـنزاسیم ؛ لاـمیاپ  ار  دوخ  رهوش  قوقح  قیرط  نیا  زا  هدـنارذگ و  اهناتـسربق  رد 

رد ار  ینانز  دمآ و  نوریب  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ  دنکیم : لقن  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  هجام  نبا  مینادیم 2 . ام  همه  هدرب و 
لمح دومرف : هن . دنتفگ : داد ؟ دیهاوخ  لسغ  دومرف : میتسه . هزانج  رظتنم  دنتفگ : دیاهتسشن ؟ هچ  يارب  دومرف : درک و  هدهاشم  هتـسشن  لاح 
حتف شاداپ ) ناگدنراد  هن  دیناراکهانگ ، زا  دیدرگرب ، دومرف : هن . دنتفگ : درک ؟ دیهاوخ  ربق  دراو  ار  نآ  دومرف : هن . دـنتفگ : درک ؟ دـیهاوخ 

، نآ دنس  رد  اریز  تسین ؛ لالدتسا  لباق  تلالد  دنـس و  رظن  زا  ثیدح  نیا  خساپ   ) ثیدح 1283 روبقلا ، ةرایز  باب 31 ، ، 148  / 3 يرابلا :
نآ يوار  هک  یثیدح  ایآ  تسا . هدش  یفرعم  راکاطخ  كورتم و  باذک ، لوهجم ، ناسانـش ، يوار  رظن  زا  هک  هدـش  دراو  ورمع » نب  رانید  »
اریز درادن ؛ روبق  ترایز  هب  یطابترا  دنس  تحص  ضرف  رب  نآ  نومضم  نینچمه  دومن ؟ لالدتسا  نآ  هب  ناوتیم  دشاب ، فیعض  ّدح  نیا  ات 

ياهتکن درادن . روبق  ترایز  هب  یطابترا  نیاو  دندمآیمن  ناتـسربق  هب  یبحتـسم  ای  هضیرف  ماجنا  يارب  هک  دوب  ینانز  هجوتم  ربمایپ  شهوکن 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یّلص  مالـسا  ربمایپ  تسا و  حمـس  لهـس و  نید  ترطف و  نید  مالـسا  هک  تسا  نآ  دیامنیم  يرورـض  نآ  رکذت  هک 
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ص 199. ج3 ، دمحا ، دنسم  قفرب . هیف  لغوأف  نیتم ، نیدلا  اذه  ّنا   ) دیوش دراو  ارادم  قفر و  هب  نآ  اب  تسا و  يراوتـسا  نییآ  مالـسا  نییآ 
اهنت تسا ، نازوس  وا  بلق  دـناهدرک و  نفد  كاـخ  اـهراورخ  ریز  ار  وا  دـسج  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  دیـشر  دـنزرف  هک  ینمؤـم  رداـم  ( 9
ناهج همه  رد  هک  ییالقع  لمع  نینچ  زا  ردام  نتـشادزاب  تروص  نیا  رد  تسا . دنزرف  ربق  ترایز  دـهد  یلـست  ار  وا  دـناوتیم  هک  يزیچ 
ناسآ لهـس و  ار  نید  هاگنآ  دـنک ، یهن  یلمع  نینچ  زا  مالـسا  تعیرـش  تسا  نکمم  ایآ  دوب . دـهاوخ  يو  یحور  راشف  هیام  دراد ، جاور 
هنوگچ تسا ، هارمه  نازیزع  رب  هحتاـف  نآرق و  تئارق  اـب  دراد و  ترخآ  يروآداـی  يزومآ و  تربـع  هبنج  روـبق  تراـیز  ًـالوصا  دـمانب ! ؟

لباـق تسا ، تربـع  هیاـم  ترخآ و  يروآداـی  هک  روـبق ، تراـیز  هفـسلف  نخـس ، رگید  هب  و  درک ؟ مورحم  ضیف  نـیا  زا  ار  ناـنز  ناوـتیم 
نیا يارب  دیاش  هدوب ، راک  رد  مه  یهن  ضرف ، هب  رگا  دـشاب و  هتـساریپ  فالخ  هانگ و  عون  ره  زا  دـیاب  روبق  ترایز  هتبلا  تسین . صیـصخت 

: خـساپ تسا ؟ زیاج  روبق  يور  رب  انب ، ایآ  لاؤس : روبق  يور  رب  انب  تخاس  دـندرکیمن . تیاعر  ار  طیارـش  نیا  نانز  نامز ، نآ  رد  هک  هدوب 
حلاص فلس  هریس  . 1 مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  يدراوم  هب  نونکا  درک . تباث  ناوتیم  نوگانوگ  ياههار  زا  ار  ناکاپ  روبق  رب  انب  تیعورـشم 
عولط زا  لبق  هدوب و  یناسنا  هنیرید  تنـس  ایبنا  ایلوا و  روبق  يور  رب  انب  ظفح  تخاس و  هک  دـهدیم  یهاوگ  خـیرات  ناربمایپ  روبق  ظفح  رد 

ماش ندرا و  نیطسلف و  رد  ار  قطانم  نیا  ناناملسم  هک  يزور  تسا و  هدوب  انب  ياراد  یگمه  هریغ ، لیئارساینب و  يایبنا  روبق  مالسا ، هراتس 
اهانب نیا  رب  ياهشدخ  اهنت  هن  ناناملـسم  تسا . هدنام  یقاب  تلاح  نامه  هب  زورما  هب  ات  دندیـشوک و  اهنآ  تنایـص  ظفح و  رد  دندرک ، حـتف 
ظفح راثآ ، ظـفح  . 2 دـندیزرو . ماـمتها  تظاـفح ، تمدـخ و  يارب  يدارفا  ندراـمگ  اـهنآ و  يزاـسون  ریمعت و  رد  هـکلب  دـندرکن ، دراو 

نادنزرف و نارـسمه و  ربق  يو و  نفدم  دـننام  هلآو ، هیلع  هللا  یّلـص  یمارگ  ربمایپ  راثآ  صوصخ  هب  راثآ ، ظفح  رد  ًالوصا  تسا  اهتلاصا 
ياهمدقم یط  هک  تسا  یمیظع  هدـیاف  هدرازگ ، زامن  اهنآ  رد  هک  يدـجاسم  هدرک و  یگدـنز  اجنآ  رد  هک  ییاههناخ  وا و  نارای  هباحص و 

لیجنا و وا  باتک  میرم و  وا  ردام  مالـسلا و  هیلع  حیـسم  دوجو  حیـسم ، دالیم  زا  نرق  تسیب  تشذـگ  زا  سپ  زورما  مینکیم . هراشا  نآ  هب 
هب ینامـسآ ، درم  نینچ  دوجو  رد  ناسانـش  قرـش  زا  یهورگ  هک  تسا  هدمآرد  یخیرات  هناسفا  تروص  هب  برغ  رد  وا ، نویراوح  نارای و 
«، یلیل  » يو قوشعم  و  يرماع » نونجم   » ناس هب  ياهناسفا  ار  نآ  هدرک و  کیکـشت  تسا ، لیجنا  وا  باتک  میرم و  شرداـم  هک  حیـسم  ماـن 

روط هب  ًالثم  تسین ؛ تسد  رد  حیـسم  زا  سوملم  یعقاو  رثا  کی  هک  نیا  رطاخ  هب  ارچ ؟ تساههشیدنا ، اهرادنپ و  هدییاز  هک  دننکیم  یقلت 
، دـش هدرپس  كاخ  هب  يراصن  هدـیقع  هب  نآ  رد  هک  ییاج  درک و  یگدـنز  هک  ياهناخ  دـیدرگ و  دـلوتم  نآ  رد  وا  هک  ياهطقن  صخـشم ،
لتق و نایرج  مادـک  ره  رخآ  رد  هک  هناگراهچ ، لیجانا  نیا  هدـیدرگ و  فیرحت  شوختـسد  زین  وا  ینامـسآ  باتک  تسین . نشور  مولعم و 

اهنآ ناققحم  زا  يرایسب  تهج  نیا  زا  دناهدش . نیودت  يو  زا  سپ  دیدرتیب  تسین و  وا  هب  طوبرم  ملسم  روط  هب  تسا ، هدمآ  یسیع  نفد 
یهاوگ وا  تلاصا  رب  ینشور  هب  دنامیم ، ظوفحم  وا  هب  طوبرم  تایـصوصخ  مامت  رگا  یلو  دنا . هتـسناد  يدالیم  مود  نرق  یبدا  راثآ  زا  ار 

: دنیوگیم ناهج  مدرم  هب  باطخ  اراکـشآ  ناناملـسم  یلو  دراذگیمن . یقاب  کیکـشت  ياج  ناکاکـش ، نافاب و  لایخ  نیا  يارب  دادیم و 
تـسد هب  یگرزب  تیقفوم  هار  نیا  رد  دش و  هتخیگنارب  يرـشب  هعماج  يربهر  يارب  يدرم  زاجح  نیمزرـس  رد  لبق  لاس  دـصراهچ  رازه و 

یتح ددرگ . هدهاشم  درمگرزب  نآ  یگدنز  رد  یماهبا  نیرتکچوک  هک  نآ  یب  تسا ، ظوفحم  وا  یگدـنز  تایـصوصخ  مامت  و  دروآ ؛
هک تسا  وا  دجسم  نیا  دیدرگیم و  لزان  وا  رب  اجنآ  رد  یحو  هک  تسا  ارح  هوک  نیا  تسا و  صخـشم  هدش  دلوتم  نآ  رد  وا  هک  ياهناخ 

تسا و وا  ناگتـسب  نارـسمه و  نادـنزرف و  ياههناخ  اهنیا  دـش و  هدرپس  كاخ  هب  اجنآ  رد  هک  تسا  ياهناخ  نیا  درازگیم و  زامن  نآ  رد 
ياههناشن دوجو و  میالع  ًاعبط  میربب ، نایم  زا  ار  راثآ  نیا  همه  رگا  نونکا  دشابیم و ... وا  نارـسمه  افلخ و  ایـصوا و  نادنزرف و  روبق  نیا 

، تمـصع نادـناخ  تلاسر و  راثآ  ندرک  ناریو  نیاربانب  میاهتخاـس . هداـمآ  مالـسا  نانمـشد  يارب  ار  هنیمز  میاهدرب و  نیب  زا  ار  وا  تلاـصا 
، مالـسا نییآ  دـشابیم . زین  ربمایپ  تلاسر  تلاصا  مالـسا و  تلاصا  رهاظم  اـب  هزراـبم  تسا ، یمارتحایب  کـته و  یعون  هک  نیا  رب  هوـالع 
هب دیاب  دـنیآیم ، لاس  نارازه  زا  سپ  هک  ییاهلسن  دـشابیم . اهناسنا  يارب  تیادـه  نییآ  تمایق  زور  ات  تسا و  ینادواج  يدـبا و  نییآ 

قیرط نیا  زا  مینک و  ظفح  ار  تلاسر  بحاص  ياههناشن  راثآ و  مامت  هتـسویپ  دیاب  فدـه ، نیا  نیمأت  يارب  اذـل  دـننک . ناعذا  نآ ، تلاصا 
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ترضح نییآ  تشونرس  هب  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  توبن  هک  مینکن  يراک  میرادرب و  هدنیآ  راصعا  رد  نید  ياقب  هار  رد  یماگ 
عورفرپ یغارچ  هب  ار  ادـخ  رون  رون ،»  » هیآ هب  فورعم  هیآ  رد  دـیجم ، نآرق  ناربماـیپ  ياـههناخ  عـیفرت  3 ددرگ . راچد  مالـسلا  هیلع  یـسیع 

اهنآ رد  هک  دـنادیم  یتویب  ار  نازورف  لعـشم  نیا  هاـگیاج  يدـعب  هیآ  رد  هاـگنآ  دـشخردیم . نازورف  هراتـس  ناـسب  هک  دـنکیم  هیبشت 
اهِیف َُهل  ُحِّبَُسی  ُهُمْسا  اهِیف  َرَکُْذیَو  َعَفُْرت  ْنَأ  هّللا  َنِذَأ  تُوُیب  یف  : » دیامرفیم هک  اجنآ  دنیوگیم ، حیبست  ار  ادخ  ماش  حبـص و  هتـسراو ، ینادرم 
ددرگ الاو  اهنآ  تلزنم  ردق و  هک  هداد  تصخر . ادخ  هک  تسا  نشور  ییاههناخ  رد  نازورف ] غارچ  نیا  ( »] 37 رون /  لاصآلاَو .»...) ّوُدُغلِاب 

؟ تسیچ تویب  نآ  زا  دوصقم  دید  دیاب  نونکا  دنیوگ .» یم  ادخ  حـیبست  ناهاگماش  نادادـماب و  اههناخ  نآ  رد  دوش ، دای  اهنآ  رد  وا  مان  و 
زا دنیوگیم ، تیب  ناسنا  نکـسم  هب  رگا  تسا و  ندناسر » نایاپ  هب  ار  بش  ینعم  هب  هتوتیب ، زا  تیب  اریز  تسا ؛ دجـسم  زا  ریغ  تیب  ًامّلـسم 

، دیوگیم نخس  ناناملسم  یعمج  ِهاگشتسرپ  دبعم و  هرابرد  هک  اج  ره  نآرق ، دناسریم . حبـص  هب  ار  بش  اجنآ  رد  ناسنا  هک  تسور  نآ 
هک یلاـح  رد  تسا ، هتفر  راـک  هب  درفم  عمج و  تروص  هب  راـب  نآرق 28  رد  هژاو  نیا  اذـل  دربیم و  راک  هب  ار  دـجاسم »  » ای دجـسم »  » ظفل
رد راب  هژاو 66  نیا  اذـل  دریگیم . هرهب  درفم  ای  عمج  تروص  هب  تیب »  » هژاو زا  دروآ ، نایم  هب  نخـس  يوأم »  » و نکـسم »  » زا نآرق  هاگره 

، ود نآ  ندرمـش  یکی  و  هدوبن ، یکی  ًاقادـصم  دجـسم ،»  » و تیب »  » نآرق ناـبز  رد  هک  نیا  هجیتـن  تسا . هتفر  راـک  هب  دروم  نیمه  رد  نآرق 
ادخ ماش ، حبص و  اهنآ ، رد  هک  تسا  هتسراو  ياهناسنا  ایلوا و  ایبنا و  تویب  تویب ، نیا  زا  دوصقم  مّلسم ، روط  هب  تسا . لیلد  یب  ییاعدم 
َنِذَأ تُوُیب  یف   » هیآ هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  ینامز  دنکیم : لقن  کلام  نب  سنا  زا  یطویـس ، نیدلالالج  دنیوگیم . حیبست  ار 

اههناخ نیا  زا  دوصقم  دیـسرپ : تساخ و  اپ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ناراـی  زا  يدرف  درک ، توـالت  دجـسم  رد  ار  َعَفُرت » ْنَأ  هّللا 
هراشا  } هناخ نیا  ادـخ ، ربمایپ  يا  تفگ : تساخرب و  رکبوبا  ماگنه  نیا  رد  ناربمایپ . ياههناخ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  تسیچ ؟
ربمایپ تسا ؟ هداد  اهنآ  تلزنم  ندرب  الاب  تعفر و  رب  تصخر  ادـخ  هک  تساههناخ  نیمه  زا  مالـسلا } } اـمهیلع   } همطاـف یلع و  هناـخ  هب 

ياـههناخ تویب  زا  دوصقم  هک  دـش  نشور  اـج  نیا  اـت  ( 203  / 6: روـثنملا ردـلا  «. ) تساـهنآ نیرترب  زا  يرآ  دوـمرف : هلآو  هیلع  هللا  یّلص 
.2 تسا . یـسح  عفر  عفر ، زا  دوصقم  . 1 تسا : لامتحا  ود  اجنیا  رد  تسیچ ؟ عفر  زا  دوصقم  دـید  دـیاب  نونکا  دـجاسم ، هن  تسا  ناربمایپ 

َعَفَر : » دـیامرفیم هیآ  رد  هک  نانچ  تسا ، فقـس  ندز  اهراوید و  ندرب  الاب  دوصقم ، لّوا ، لامتحا  رباـنب  تسا . يونعم  عفر  عفر ، زا  دوصقم 
عفر عیفرت ،»  » زا دوصقم  ًاعبط  دـنراد  فقـس  راوید و  هک  دـنیوگیم  نخـس  یتویب  هرابرد  نآرق  نوچ  یلو  ( 28 تاعزان /   ) اهاّوسَف اـهَکْمَس 

هب ظـفح و  یگدولآ  عون  ره  زا  هک  تسا  نآ  تویب  نیا  عیفرت  رهاـظم  زا  یکی  اـهنآ و  تشادـگرزب  تلزنم و  تعفر و  ینعی  تسا ؛ يونعم 
دای ار  ادخ  هتخادرپ و  زاین  زار و  هب  اههناخ  نآ  رد  هک  تسا  یگرزب  نادرم  روضح  ساپ  هب  اهیگژیو  نیا  دـنوش . ریمعت  یگدوسرف  ماگنه 

تسا هداد  نذا  ادخ  اهتیصخش ، نیا  دوجو  ساپ  هب  درادیمن . زاب  تاکز  تخادرپ  زامن و  نتشاداپ  رب  زا  ار  نانآ  دتـس ، داد و  دننک و  یم 
یّلص یمارگ  ربمایپ  هک  مینادیم  یگمه  ددرگ . تنایـص  یگدولآ  یناریو و  زا  دوش و  هتـسیرگن  میرکت  میظعت و  هدید  زا  راثآ ، نیا  هب  هک 
مکح هب  يو ، هناخ  دومنیم . شیاتـس  درکیم و  دای  ار  ادـخ  هک  ياهطقن  نآ  رد  ینعی  دـش ؛ هدرپس  كاـخ  هب  دوخ  هناـخ  رد  هلآو  هیلع  هللا 

روتـسد فـالخ  رب  نآ و  نأـش  زا  رود  نآ ، رد  یگدولآ  داـجیا  بیرخت و  یناریو و  داـجیا  عون  ره  هدوـب و  مارتـحا  جرا و  ياراد  هیآ ، نیا 
مظنم ار  نآ  تـشارفارب و  ار  نآ  فقــس  . "2 تسا : یگرزب  ياهتیـصخش  هاـگمارآ  نفدـم و  هنیدـم  توـیب  زا  یـشخب  هکلب  تسا . نآرق 
كاخ هب  تسا  دوجوم  زین  نونکات  هک  دوخ  هناـخ  رد  مالـسلا } اـهیلع   } ارهز ترـضح  ، 1 حیحـص تیاور  ربانبو  ( 28 تاعزان /  "  ) تخاـس

. دندش هدرپس  كاخ  هب  دندرکیم  شتسرپ  ار  ادخ  هک  ییاههناخ  رد  زین  مالسلا } امهیلع   } يرکسع ترضح  يداه و  ترضح  دش . هدرپس 
تسا . راگزاسان  هیآ  نیا  دافم  اب  اهنآ  بیرخت  دنتسه و  تعفر  تلزنم و  ياراد  هیآ ، حیرصت  هب  اههناخ  نیا  تروص  نیا  رد 

ش لاس 15ه . رد  دوخ  هدنراگن  دوب و  اپرب  مالسلا  مهیلع  قداص  ماما  هسردم  نینـسح و  ياههناخ  لبق  يدنچ  ات  هنیدم ، مشاهینب  هلحم  رد 
دجسم هعسوت  هک  یلاح  رد  دیدرگ ، دوبان  راثآ  نیا  همه  يوبن  دجسم  هعـسوت  ناونع  هب  هنافـسأتم  یلو  متفای ، فرـشت  تویب  نیا  ترایز  هب 

هلآو هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ  یتسود  تسا  تبحم  رهم و  هناشن  روبق ، تنایص  . 4 تشادن . یتافانم  راثآ  نیا  ظفح  اب  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  یبنلا 
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هـس : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  دهدیم . یهاوگ  دروم  نیا  رب  یتایاور  تایآ و  تسا و  مالـسا  دکؤم  لوصا  زا  وا  نادناخ  و 
همه زا  ناسنا  دزن  وا ، ربمایپ  ادـخ و  هک  تسا  نیا  اهنآ  زا  یکی  دـشچیم . ار  ناـمیا  نیریـش  هزم  دـشاب ، اراد  ار  نآ  سک  ره  هک  تسا  زیچ 
یّلص ربمایپ  هب  ندیزرو  رهم  دوش )} هعجارم  زین  ياه 20 و 21  ثیدح  هب  ثیدح 22{ ، 37  / 1: لوصالا عماج  ...«. ) دنشاب رتبوبحم  زیچ 

ياهراگدای راثآ و  تنایص  ظفح و  اهنآ . ياههمانرب  نانخس و  رشن  مینکیم : هراشا  یخرب  هب  هک  دراد  ینوگانوگ  ياهشور  هلآو  هیلع  هللا 
ربمایپ : » هک دنکیم  لقن  دوخ  ننـس  رد  يذمرت  دوشیم . هدرمـش  نانآ  هب  يزرورهم  یعون  روما ، نیا  همه  نانآ . روبق  رب  دوبدای  يانب  نانآ .

ار اـهنآ  رداـم  ردـپ و  كدوک و  ود  نیا  ارم و  سک  ره  دومرف : تفرگ و  ار  مالـسلا } اـمهیلع   } نیـسح نسح و  تسد  هلآو  هیلع  هللا  یّلص 
ربکا طبس  مینادیم  یگمه  هرامش 6706 ) ثیدح  ، 157  / 9: لوصالا عماج   ) 1 «. } دوب دهاوخ  هبتر  مه  نم  اب  زیخاتسر  زور  درادب ، تسود 

ناناملسم هاگترایز  هتسویپ  ناشدقرم  دناهدش و  هدرپس  كاخ  هب  البرک  رد  يو  رغصا  طبـس  عیقب و  نیمزرـس  رد  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ 
هللا یّلـص  ربمایپ  راوگرزب  طبـس  ود  هب  تبحم  زاربا  یعون  نانآ  كاپ  تبرت  زا  تظافح  يارب  ناـبیاس  عون  ره  نتخاـس  دوب . دـهاوخ  هدوب و 
للم زورما  تسا . هدش  رکذـتم  قوف  تیاور  رد  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  هک  تشاد  دـهاوخ  ار  شاداپ  نامه  لمع  نیا  تسا و  هلآو  هیلع 

هب ار  گنهرف } هصرع  نارگحالـصا  یـسایس و  یماظن ، نارـس   } شیوخ یبهذم  یلم و  ياهتیـصخش  دای  هک  دننکیم  یعـس  ناهج  هدنز 
كاخ هب  یّللجم  يانب  تحت  افص  اب  یلحم  رد  دننکیم و  عییشت  تمظع  اب  ار  نانآ  رکیپ  رطاخ  نیدب  دنراد و  هگن  هدنز  نوگانوگ  لاکـشا 

یتسیاب زین  ناناملسم  ام  دنرادب ، یمارگ  هتشاد و  رظندم  هراومه  ار  روبزم  ياهتیصخش  رضاح ، لسن  نوچمه  زین  ناگدنیآ  ات  دنراپـسیم 
نیا هب  هجوت  اب  میرادـب . ساپ  ار  شیوخ  ریظنیب  رترب و  ياهتیـصخش  هریغ } دوبدای و  يانب  هاگمارآ ، نتخاـس   } نوگاـنوگ ياههویـش  اـب 

یعون ایلوا  هب  طوبرم  هینبا  ظفح  ج . تسا .. اهتلاصا  ظفح  راثآ ، تنایص  ب . نیشیپ . يایبنا  روبق  ظفح  رد  حلاص  فلس  هریـس  فلا . هلدا :
رب يانب  هک  دـنامیمن  یقاب  دـیدرت  کش و  ياج  يدـحا  يارب  تسا . اهنآ  تّدوم  رهم و  رهظم  ایلوا  راثآ  ظـفح  د . تسا . اـهنآ  تویب  عیفرت 

ماما ایلوا  روبق  ریمعت  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یثیدـح  تسا . بوغرم  بولطم و  يرما  هکلب  درادـن ، یعرـش  لکـشم  اـهنت  هن  روبق ،
هللا یّلص  ربمایپ  هک  درک  لقن  مالسلا  مهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  زا  وا  یلع و  نب  نیسح  زا  وا  شردپ و  زا  مردپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص 

ربمایپ هب  دیوگیم : مالسلا  هیلع  یلع  يوشیم . هدرپس  كاخ  هب  اجنآ  رد  دنـشکیم و  قارع  نیمزرـس  رد  ار  وت  یلع ! يا  دومرف : هلآو  هیلع 
، دنیامن دمآ  تفر و  اجنآ  هب  هتـسویپ  دنـشوکب و  نآ  يدابآ  رد  دننک و  ترایز  ار  ام  ياهربق  هک  یناسک  مدرک : ضرع  هلآو  هیلع  هللا  یّلص 
تشهب و نیمزرـس  زا  یـشخب  ار  وت  نادنزرف  دـقرم  وت و  دـقرم  ادـخ  نسحلاابا ! يا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  دـنراد ؟ یـشاداپ  هچ 
. تسا هتخاس  دنمهقالع  امـش  هب  ار  دوخ  ناگدنب  زا  هدـیزگرب  راوگرزب و  ياهناسنا  ياهلد  ادـخ  تسا و  هداد  رارق  نآ  كاخ  زا  یتمـسق 

یّلص ربمایپ  هب  یتسود  راهظا  ادخ و  هب  برقت  يارب  مه  نآ  دننکیم و  دابآ  ار  امش  روبق  دنوشیم . اریذپ  امش  هار  رد  ار  رازآ  تیذا و  نانآ 
ایبنا و ربق  رانک  رد  اعد  زامن و  اـیآ  لاؤس : اـیلوا  روبق  دزن  ندرازگ  زاـمن  ثیدح 5 ) ، 22 ماکحالا 6 /  بیذهت  یسوط  خیـش   ) هلآو هیلع  هللا 

نآ رد  ندـناوخ  زامن  ایلوا و  روبق  دزن  اـعد  دـنراد ، یـصاخ  تیـساسح  نآ  هب  ناـیباهو  هک  یلئاـسم  هلمج  زا  خـساپ : تسا ؟ عورـشم  اـیلوا 
ناونع هب  هلأسم  نیا  یتدـم  دـییامرف ) . هعلاطم  ار  ثیدـح  هلابند  ًاـفطل   1 ثیدح باب 26 ، رازم ، باوبا  زا  هعیـشلا : لـیاسو  . ) تسا اـهناکم 

. تسا هدیسر  كرش  هلحرم  هب  سپس  عونمم  هلحرم  هب  هورکم  هلحرم  زا  نامز  رورم  هب  هلأسم  نیا  دشیم . یقلت  نانآ  نایم  رد  هورکم  لمع 
هک دهدیم  روتـسد  ادخ  هناخ  نارئاز  هب  نآرق  . 1 دوش . نشور  نآ  مکح  ات  مینک  یم  هضرع  نیملـسم  هریـسو  نآرق  رب  ار  هلأسم  نیا  نونکا 

هاگنآ  ») 125 هرقب /  ...«. ) یلَصُم َِمیهاْربإ  ِماَقَم  ْنِم  اوُذِخَّتاو  ًاَْنمأو  ِساَّنِلل  َهباَثَم  َْتیَْبلا  اَْنلَعَج  ْذِإَو  : » دیامرفیم دنرازگبزامن و  میهاربا  ماقم  رد 
ارچ دوشیم : لاوئـس  نونکا  دینیزگرب .» دوخ  يارب  یهاگزامن  میهاربا ، ماقم  زاو  میداد ، رارق  نما  یهاگیاج  مدرم و  هاگترایز  ار  هبعک  هک 

مّلعم نآ  ياج  زا  دـهاوخیم . هک  تسا  نیا  زج  بلطم  ایآ  دـننک . باختنا  دوخ  يارب  یهاگزامن  میهاربا  ماقم  زا  هک  دـهدیم  نامرف  ادـخ 
هاگمارآ ناربمایپ و  ماقم  نایم  ایو  تسه ؟ یتوافت  مالـسا ، ربمایپ  ماـقم  میهاربا و  ماـقم  ناـیم  اـیآ  تروص  نیا  رد  مییوج ؟ كربت  دـیحوت ،

محل تیب  انیـس و  روط  هنیدـم و  رد  جارعم ، بش  رد  یمارگ  ربمایپ  ثیداـحا ، قبط  . 2 تسه ؟ یقرف  هتفرگرب ، رد  ار  نانآ  داـسجا  هک  ناـنآ 
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هب هک  يدـناوخ  زامن  هبیط »  » رد وت  يدـناوخ ؟ زامن  اجک  ینادیم  ادـخ ، ربمایپ  يا  تفگ : وا  هب  لیئربج  دـناوخ  زامن  اجنآ  رد  دـمآ و  دورف 
هک يدرازگ  زامن  محل  تیب  رد  و  تسا ؛ هتفگ  نخس  یسوم  اب  اجنآ  رد  ادخ  هک  يدرازگ  زامن  انیس  روط  رد  و  درک . یهاوخ  ترجه  اجنآ 

هاگداز و نیب  ناوتیم  ثیدـح  نیا  هب  هجوت  اب  اـیآ   ) 154  / 1 يربک ، صئاصخ  یطویـس ، نیدلا  لالج   ) تسا هدش  دلوتم  اجنآ  رد  یـسیع 
ندـب اب  هک  ینیمز  هک  نیا  نآ  دـننکیم و  هراشا  یلک  هطباض  کی  هب  یگمه  تیاور  نیا  هیآ و  نآ  هک  نیا  ای  دـش ؟ لئاق  یتوافت  هاگمارآ 

همه دـنک و  تدابع  ار  ادـخ  هطقن  نآ  رد  ناسنا  هک  رتهب  هچ  تسا و  یکرابم  ياج  تسه ؛ هدوب و  سامت  رد  ادـخ  نادرم  دـیحوت و  لاجر 
ناسنا کی  ياهشالت  یهاگ  تسا . كربتم  نکاما  رد  ادـخ  شتـسرپ  هکلب  تسین ، اهناسنا  تدابع  اههاگیاج ، نیا  رد  شتـسرپ  مینادیم ،

رجاه دـننام  دـننک ، شتـسرپ  ار  ادـخ  هطقن  نآ  رد  اهناسنا  دوش و  هاگتدابع  وا ، ياپ  ياج  هک  دوش  یم  ببـس  ناـمیااب ، نز  کـی  روبص و 
هک داد  نامرف  داد و  رارق  تدابع  لحم  ار  وا  ياـپ  ياـج  ادـخ  دومن ، لـمحت  ار  اهجـنر  درک و  ربص  ادـخ  هار  رد  نوچ  هک  لیعامـسا  رداـم 

تسا هدش  ببس  گرزب  يوناب  نیا  يرابدربو  ربص  رگا  دوب . هدرک  یعس  رجاه  هکنانچمه  دننک ، یعس  هورم  افص و  نیب  ادخ ، هناخ  نارئاز 
رد ار  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  مظعا  یبن  رهطم  رکیپ  هک  یهاگیاج  ارچ  ددرگ ، ادـخ  نارئاز  تدابع  لـحم  كربتم و  وا  ياهمدـق  هاـگیاج  هک 

تفگـش تسا ! هدـش  تالکـشم  بئاـصم و  لّـمحتم  ادـخ  هار  رد  رجاـه »  » زا شیب  وا  هک  یلاـح  رد  دـشابن ، سدـقم  كراـبم و  هـتفرگرب ،
رجاه و يرابدرب  ماجنارـس ، دـیوگیم : يو  تسا . هدرک  فارتعا  تقیقح  نیا  هب  هاـگآ  دوخاـن  هیمیت ، نبا  درگاـش  میق ، نبا  هک  تساـجنیا 

نانز نادرم و  تدابع  زکرم  دنزرف ، ردام و  ياپ  رثا  هک  دش  یهتنم  اجنیا  هب  دنزرف ، حبذ  يارب  ردام  یگدامآ  ییاهنت و  يرود و  رب  وا  دنزرف 
پاچ ، 17  / 1: داـعملا داز  میق ، نبا  دـشخبیم ) تعفر  دـهاوخب  هک  تاـقولخم  زا  سکره  هب  هک  تسادـخ  تنـس  نیا  تفرگ . رارق  نمؤـم 
رانک رد  زامن  رگا  دنزادرپیم . ادـخ  شتـسرپ  هب  ربمایپ  ربق  رانک  رد  هک  تسا  نرق  هدراهچ  ناهج ، ناناملـسم  . 3  ) رکفلاراد تسفا ، هرهاق ،
یسک رگا  و  دناهدرکن ؟ ضارتعا  بلطم  نیا  رب  املع  ناعبات و  هباحص و  زا  يدحا  ارچ  سپ  تسا ، لطاب  مارح و  ای  هورکم و  ناربمایپ ، روبق 
نینچ تفگ : ناوتیم  ایآ  تفرگ . دهاوخ  رارق  وا  يور  شیپ  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ  ربق  درازگب ، زامن  هفص  تمسق  رد  ربمایپ  دجسم  رد 

وا قح  رد  ربمایپ  هک  تسا  یگرزب  يوناب  وا  میتسه . انـشآ  یمارگ  ربمایپ  تخد  يالاو  ماقم  اـب  یگمه  . 4 تسا ؟ هورکم  ای  لطاب و  يزاـمن 
بقانم باب  ج 5 ، حیحـص ، يراخب ، «. ) تسا هدرک  نیگمـشخ  ارم  دنک  نیگمـشخ  ار  وا  هک  یـسک  سپ  تسا ، نم  نت  هراپ  همطاف  : » دومرف

ربق ترایز  هب  هعمج  ياهزور  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  یمارگ  ربمایپ  تخد  نیمه  ثیدح 3714 ) مَّلس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یَّلص  هّللا  لوسر  هبارق 
1 نیحیحصلا ، كردتسم  مکاح ، ، 78  / 4 ننـس ، یقهیب ، تخیریم ) کشا  وا  ربق  رانک  رد  درازگیم و  زامن  تفریم ، هزمح  دوخ  يومع 
رد ار  ربمایپ  ندب  هک  يا  هرجح  رد  درک و  یگدنز  ترضح  نآ  زا  سپ  زارد  ینایلاس  هشیاع ، هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  رـسمه  . 5  ) 377 / 
دای افولا  ءافو  رد  يدوهمـس  درکن . یـضارتعا  نینچ  وا  هب  يدـحاو  درک  یم  تدابع  ار  ادـخو  درازگ  یم  زامن  دـندوب ، هدرپس  كاخ  هب  نآ 
نآ زا  یلو  دوبن ، هناگ  هس  روبق  نم و  نایم  ياهلصاف  دندرپس ، كاخ  هب  نم  هرجح  رد  ار  رمع  هک  يزور  ات  تفگ : هشیاع  هک  دوش  یم  روآ 

هدزناپ بیرق  ربمایپ  رسمه  هک  دهدیم  ناشن  هلأسم  نیا  ص544 ) ج2 ، افولا ، ءافو  يدوهمس ، دش ) هتخاس  روبق  نم و  نایم  يراوید  دعب ، هب 
هرجح زا  زامن  هماـقا  يارب  يو  هک  هدـشن  رکذ  یخیراـت  چـیه  رد  زگره  هدرازگ و  زاـمن  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادـخلوسر  ربق  راـنک  رد  لاـس 
هدادن اوتف  اهقف  زا  کیچیه  تسا و  لیعامـسا  وا ، دـنزرف  رجاه و  هاگمارآ  لیعامـسا » رجح   » هک مینادیم  یگمه  . 6 تسا . هدشیم  جراخ 

هکلب دـننکیم ، میرحت  ار  ادهـش  روـبق  راـنک  رد  زاـمن  اـهنت  هن  هورگ ، نیا  اـما  تسا . لـطاب  اـیو  هورکم  لیعامـسا  رجح  رد  زاـمن  هک  تسا 
مرح رد  روصنم  رفعج  وبا  هک  یلاحرد  درک ، اعد  داتـسیا و  هلبق  هب  ور  دـیاب  هکلب  تسیرگن ، ربمایپ  هرجح  هب  دـیابن  اعد  ماـگنه  هب  دـندقتعم 

ار ادخ  منک و  ور  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  ربق  هب  ای  منک ، اعد  متـسیاب و  هلبق  هبور  نم  ایآ  دیـسرپ : سنا  نب  کلام  هنیدـم ، هیقف  زا  ربمایپ 
. تسا مدآ  تردپو  وت  تاجن  هلیسو  وا  هک  یلاح  رد  ینادرگیم ، يور  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ  زا  ارچ  تفگ : خساپ  رد  کلام  مناوخب ؟
، هناگشش لیالد  نیا  هب  هجوت  اب  ص1376 ) ج4 ، نامه ،  ) دهدیم رارق  وت  عیفـش  ار  وا  ادخ  هاوخب . تعافـش  وا  زا  نک و  ور  ربمایپ  يوس  هب 

حیحـص نکاما  نآ  رد  زامن  هک  یلاح  رد  مینادـب ، رتشزرایب  مه  تاوم  ياهنیمز  زا  یتح  ار  ایلوا  اـیبنا و  دـهاشم  هک  درادـن  یلیلد  رگید 
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يارب يرادازع  هفـسلف  خـساپ : دراد ؟ ياهفـسلف  هچ  قح  هار  نادیهـش  يارب  يرادازع  لاؤـس : نادیهـش  يارب  يراوـگوس   11 تسا . لوـبقمو 
هب ندادن  نت  نید و  هار  رد  يراکادـف  ار  نآ  ساسا  هک  یبتکم  تسا ؛ اهنآ  بتکم  ظفح  نانآ و  دای  تشادـگرزب  نامه  قح ، هار  نادـیهش 
ادخ نید  يدنلبرس  يارب  نانآ  تسا .» نیگنن  یگدنز  زا  هب  خرس  گرم   » هک تسا  هدوب  نینچ  نانآ  قطنم  دهدیم . لیکشت  يراوخ  ّتلذ و 

هتخومآ و سرد  اهنآ  زا  اهتلم  دنامب و  اجرب  اپ  اهنآ  قطنم  هک  دوشیم  ببـس  نانآ  تشادیمارگ  دناهدیـسر . تداهـش  هب  نانمؤم  تّزع  و 
ندیشخب نایاپ  نوخ و  نتخیر  اب  اریز  دزاسیم ؛ نشور  ار  دوخ  نوماریپ  دزوسیم و  هک  تسا  یعمش  ناسهب  دیهش  دنهد . همادا  ار  اهنآ  هار 

يراک لقع ، قطنم و  رظن  زا  يدارفا  نینچ  تشادگرزب  ایآ  دزاسیم . دازآ  نارگمتـس  تموکح  یگدنب و  دنب  زا  ار  هعماج  يّدام ، تایح  هب 
يارب هک  درادن  اج  ایآ  دنهدیم ، رـس  هلان  زین  نارگید  دـیرگیم و  يداع  ناگتفر  تسد  زا  يارب  ربمایپ  هک  ییاج  تسین ؟ هدیدنـسپ  وکن و 

نایم رد  دوش ؟ لیکـشت  سلاـجم  دریگ و  ماـجنا  یتشادـگرزب  نوگاـنوگ ، ياهتبـسانم  هب  نادیهـش ، زا  میرکت  تداهـش و  بتکم  ياـیحا 
رگید زا  شیب  وا  اریز  ددرگیم ؛ دقعنم  ناگدازآ ، ربهر  ادهـشلاوبا ، مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  مان  هب  سلاجم  نیرتشیب  قح  هار  يادـهش 

ریز ندرپس  ناج  هنادنمتفارـش و  گرم  وا  تخومآ . نایناهج  هب  ار  نتفرن  متـس  ملظ و  راب  ریز  نتـسیز و  دازآ  مسر  هار و  قح ، هار  نادیهش 
رد يراکادف  راثیا و  هتخابلد  وا  تسویپ . هّللا  ءاقل  هب  تداهش » رتسب   » رد ماجنارس  دیزگرب و  راب  ّتلذ  یگدنز  رب  ار  نمشد  ریـشمش  تابرض 

شگرم رگا  میوگ  وت  اب  نمؤم  درم  ناشن  تفاتـش . تداهـش  لابقتـسا  هب  نادنخ  یبل  زاب و  هرهچ  اب  تهج  نیا  زا  دوب ، قح  هملک  يالعا  هار 
ار نمـشد  ناما  دز و  مرحمان  هنیـس  رب  در  تسد  وا  یلو  درک ، زارد  وا  يوس  هب  نداد  ناما  يارب  ار  دوخ  تسد  نمـشد  دریمب  نادنخ  دـسر 
هک تسا  یبـلطم  همجرت  تفاـی ، شراـگن  هچنآ  تسا . یعقاو  گرم  يراوـخ و  تلذ و  ناـما ، شریذـپ  رد  هک  تـسنادیم  اریز  تفریذـپن ؛

لهأ دّیس  : » میوش انشآ  وا  ریبعت  اب  تسا  هتـسیاش  دراد . مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ناگدازآ  رورـس  هرابرد  دیدحلایبا  نبا  خیرات  ققحم 
هیلع بلاطیبأ  نب  یلع  نبا  نیـسحلا  هّللا  دـبع  وبأ  ۀـّیندلا ، یلع  هل  ًارایتخا  فویـسلا  لالظ  تحت  توملاو  هّیمحلا  سانلا  مّلع  يذـلا  ءاـبإلا ،
حرش «. ) کلذ یلع  توملا  راتخاف  هلتقی  مل  نإ  ناوهلا ، نم  عونب  هلانی  نأ  دایز  نبا  نم  فاخو  لذلا ، نم  فنأف  نامألا  هیلع  ضرع  مالـسلا .
يارب ارچ  . 2 تسا ؟ هیرگ  هودنا و  بهذم  هعیش ، بهذم  ایآ  . 1 تشگ : نشور  رگید  شسرپ  ود  خساپ  نایب  نیا  زا  ( 249  / 3: هغالبلا جهن 
لاؤـس خـساپ  رد  دراد ؟ يرمث  هچ  تشهب  لـها  يارب  هیرگ  تسا ؟ تشهب  رد  وا  هک  نیا  اـب  دـینکیم ، يرادازع  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما 

هیرگ و بهذـم  زگره  تسا و  هار  نیا  رد  هزرابم  داهج و  ییوج و  تلادـع  یبلط و  قح  بهذـم  هعیـش  بهذـم  میوشیم : روآدای  تسخن 
لها هب  هفطاع  زا  نانآ  بولق  دـنوشیم و  رثأتم  هتفر  تسد  زا  نازیزع  يارب  شنارای  یمارگ و  ربمایپ  ناسب  لاح  نیع  رد  یلو  تسین ، هلاـن 

فطاوع و راهظا  اب  هارمه  یبهذم  راعشا  ندورس  رگید ، يریبعت  هب  دراذگیم . یگدنز  رد  ار  دوخ  راثآ  دنزیم و  جوم  مالسلا  مهیلع  تیب 
ار نآ  ساـسا  هک  یبتکم  تساـهنآ ؛ بتکم  ظـفح  ناـهاوخ  قیرط ، نیا  زا  تسا و  قح  هار  نادیهـش  اـب  یهارمه  يدردـمه و  یعون  رثأـت ،

دیدـجت لاس  ره  رد  ادهـش  دای  دوش و  لـیطعت  سلاـجم  نیا  رگا  دـهدیم . لیکـشت  يراوخ  تلذ و  هب  ندادـن  نت  نید و  هار  رد  يراکادـف 
قطنم رفـص ، مرحم و  ياههام  رد  يراوگوس  سلاجم  ندرک  اپرب  اب  نایعیـش  دوشیم . هدرپس  یـشومارف  هب  تداهـش  راـثیا و  بتکم  ددرگن ،
نیسح ماما  رب  هیرگ  میزاسیم : ناشن  رطاخ  مود  شسرپ  هرابرد  دننکیم . ایحا  تسادهـش ، همه  قطنم  هک  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 

هب ام  هیرگ  میشاب ، نامداش  لاحـشوخ و  دیاب  تهج  نیا  زا  ًامّلـسم  دربیم ، رـس  هب  تشهب  رد  نونکا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  هن  مالـسلا  هیلع 
ناراـی و زا  نت  اـب 72  هنـشت  بل  اـب  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربماـیپ  هنادرد  دـش و  هتـشاد  اور  يو  رب  هک  تـسا  ییاهمتـس  اـهملظ و  نآ  رطاـخ 

نیـشنمه ناگتـشرف  اب  وا  هک  دوب  نیا  رطاـخ  هب  هن  هزمح ، شیوخ  يومع  رب  ربماـیپ  هیرگ  تسا . هدرپس  ناـج  بآ  رهن  راـنک  رد  شنادـناخ 
ار وا  مکش  دوب  هداد  روتـسد  نایفـسوبا  رـسمه  راوخرگج ، دنه  دندوب و  هتـشاد  اور  وا  رب  هک  تسا  ياهناشنمدد  متـس  رطاخ  هب  هکلب  تسا ،

هفـسلف هرابرد  نخـس  مینکیم . هاـتوک  ار  نخـس  نماد  نونکا  دـیاسب . ار  نآ  شیوخ  نادـند  هب  اـت  دـنروآ  نوریب  ار  شرگج  دـننک و  هراـپ 
. دبلطیم يرگید  لاجم  داد ، تاجن  ار  مالسا  نآ  اب  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش 
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موس لصف 

هعیش دزن  نآرق  تلزنم 

رظن زا  خساپ : تسا ؟ تسرد  نیا  ایآ  هدش ، فیرحت  نآرق  هک  تسا  دقتعم  هعیـش  دـنیوگیم  لاؤس : هعیـش  دزن  رد  نآرق  هاگیاج  تلزنم و  1
. دراد رارق  ناهج  ناناملـسم  همه  رایتخا  رد  هیلوا  تروص  نامه  هب  نونکا  مه  هک  تسا  هدـشن  فیرحت  ینامـسآ  باتک  هناگی  نآرق  هعیش ،

همه نآ ، زا  ریغ  تسین و  ناناملـسم  راـیتخا  رد  نآرق  زج  یحیحـص  باـتک  چـیه  تسا . حیحـص  نآ  رـسارس  هک  تـسا  یباـتک  اـهنت  نآرق 
تفایرد باتک  نآ  زا  ار  ود  ره  ناناملسم  دیاب  هک  تسا  تعیرش  هدیقع و  دنـس  نآرق  دنتـسه . یـسررب  دقن و  لباق  انثتـسا ، نودب  اهباتک ،

زا ریغ  نایعیـش ، نایم  رد  خـیرات ، رـساترس  رد  تسا . نآرق  هلأـسم ، نآ  دروم  رد  رواد  مَکَح و  داد ، خر  ياهلأـسم  رد  یفـالتخا  رگا  دـننک .
ياـههناخباتک رد  عوبطم  طوطخم و  نآرق  رازه  اهدـص  نونکا  مه  تسا و  هدوبن  يرگید  نآرق  راـصعا ، ماـمت  رد  دوجوم  ینوـنک و  نآرق 

فالتخا یکدنا  اب  یتح  ینآرق  ناناملسم ، همه  دزن  رد  دوجوم  ِنآرق  نیمه  زج  تسا و  دوجوم  نایعیـش  ياههناخ  یـصوصخ و  یمومع و 
. دریگیم همشچرس  هعیـش  اب  ینمـشد  ای  یهاگآان  زا  هک  تسا  هنادرمناوجان  ییارتفا  هعیـش ، هب  فیرحت  تبـسن  درادن . دوجو  نانآ  نایم  رد 
هک دناهدرک  مهّتم  ار  هعیش  هتفرگ و  رارق  نافلاخم  زیواتسد  تسا ، فیرحت  زا  یکاح  رهاظ  هب  هک  ثیدح  بتک  رد  تیاور  دنچ  دوجو  اهنت 
رد فیرحت  تایاور  دوجو  دـشاب  انب  رگا  تسا و  شزرا  دـقاف  نآرق ، اب  داضت  رطاخ  هب  تایاور  نیا  هک  یلاح  رد  دراد ، فیرحت  هب  داـقتعا 

تایاور نانآ  یثیدح  ياهباتک  رد  اریز  درک ؛ مهتم  فیرحت  هب  دیاب  زین  ار  رگید  بهاذم  دـشاب ، ياهدـیقع  نینچ  رب  لیلد  یثیدـح ، بتک 
یعطق عبانم  زا  دیاب  ار  یتدیقع  لوصا  دنتـسین و  يداقتعا  ياهباتک  یثیدح ، ياهباتک  میاهتفگ ، اهراب  هک  نانچ  تسا و  ناوارف  فیرحت 
هرابرد ار  هعیـش  ناگرزب  زا  یخرب  تاملک  شخب  نیا  رد  درک . ذـخا  رفاضتم  رتاوتم و  تایاور  عطاـق و  نشور و  لـقع  دـیجم ، نآرق  دـننام 

فرط زا  رتـشیب  دـیجم  نآرق  فـیرحت  همزمز  میزادرپیم : فـیرحت  مدـع  لـصا  تاـبثا  هب  نآ ، زا  شیپ  اـّما  مینکیم ، لـقن  فـیرحت  مدـع 
شوختـسد نامز ، تشذگ  اب  موق  ود  نیا  ینامـسآ  بتک  خـیرات ، مّلـسم  تداهـش  هب  هک  اجنآ  زا  تسا . هدـش  زاس  اهيدوهی  اهیحیـسم و 

هبئاـش هب  زین  ار  میرک  نآرق  هک  دـننکیم  شـشوک  ناـنآ  تسا ، هداد  تـسد  زا  ار  دوـخ  یلـصا  شزرا  راـبتعا و  هتـشگ و  رییغت  فـیرحت و 
رد ًاصوصخ  یخیرات  فلتخم  ثداوح  نایرج  رد  اهراب  تاروت »  » ياههخـسن هک  دهدیم  یهاوگ  تیعطاق  اب  خیرات  دنزاس ! هدولآ  فیرحت 

ياهباتک هب  . ) دناهدروآرد ریرحت  هتـشر  هب  ًادعب  ار  نآ  دوهی ، ِیبهذم  لاجر  زا  ياهّدع  هتفر و  نایم  زا  سدـقملاتیب  هب  رـصن  تخب  هلمح 
زا سپ  اـهلاس  زین  هناـگراهچ  ياـهلیجنا  خـیرات ، یهاوگ  هب  دوـش ) هعجارم  یفطـصملا " نید  یلا  يدـهلا  سدـقم "و"  باـتک  سوماـق  "

رب ینامـسآ  باتک  کی  تروص  هب  هک  یلیجنا  زا  بیترت  نیدب  هدمآرد و  ریرحت  هتـشر  هب  ياهّدع  هلیـسو  هب  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح 
" یفطصملا نید  یلا  يدهلا  سدقم "و"  باتک  سوماق   " ياهباتک هب  . ) تسین تسد  رد  یناشن  هدش ، لزان  مالسلا  هیلع  یسیع  ترـضح 

نامه هب  زین  ار  نآرق  دنلیام  دناهتشاذگ ؛ ناینب  ییاهباتک  نینچ  ساسا  رب  ار  دوخ  یبهذم  لوصا  فراعم و  مامت  هک  یناسک   ) دوش هعجارم 
هوحن هک  یلاـح  رد  تسا . هدـش  فیرحت  شوختـسد  ناـمز  تشذـگ  اـب  مه  نآرق  هک  دـناهدش  یعدـم  ور  نیا  زا  دـنزاس . مهتم  تشونرس 

لباق ّتیحیـسم  ّتیدوهی و  راودا  رد  لیجنا  تاروت و  خیرات  اب  ًاساسا  یمالـسا ، خیرات  راودا  مامت  رد  میرک  نآرق  يرادـهگن  يروآعمج و 
نیا رد  تسا . هدوبن  یگدیچیپ  ماهبا و  راچد  یمالـسا  راودا  زا  مادک  چـیه  رد  میرک  نآرق  عضو  هک  دـهدیم  ناشن  خـیرات  تسین . هسیاقم 

نوؤش همه  رد  هک  دوـب  یباـتک  میرک  نآرق  . 1 مینک : هّجوت  دراد ، هتفهن  دوخ  رد  ار  تالاؤس  زا  يرایـسب  خـساپ  هک  هتکن  ود  هب  دـیاب  باـب 
ساسا رب  نیون ، یگدنز  کی  نآ  ياج  هب  دیبوک و  مهرد  ار  اهنآ  قباس  یگدـنز  نآرق  درک . داجیا  یبالقنا  ناناملـسم ، یعامتجا  یگدـنز 

، تسایـس اهنآ  تشاد و  طابترا  ناناملـسم  یگدـنز  یلـصا  نوؤش  اب  هک  دوب  یباـتک  نآرق  نیارباـنب ، دروآ . دـیدپ  یناـسنا  لوصا  ناـمیا و 
رد راب  جنپ  زور  هنابش  رد  دنتفرگیم . ینامـسآ  باتک  نیا  زا  ار  دوخ  یگداوناخ  ترـشاعم  موسر  بادآ و  یّتح  یقالخا و  نیناوق  داصتقا ،
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هیلع هللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  شور  ّتنـس و  هب  سپـس  نآرق و  هب  لّوا  هّرمزور ، ثداوح  همه  رد  هرخالاب  دنتـشاد و  راک  رـس و  نآ  اب  اـهزامن 
اهنآ هدافتـسا  هعجارم و  دروم  دـح  نیا  ات  هتخیمآ و  مدرم  یگدـنز  اب  هزادـنا  نیا  اـت  هک  یباـتک  تروص ، نیا  رد  دـندرکیم . هعجارم  هلآو 
عقاو فیرحت  نآرق  رد  هک  نیا ، لامتحا  ددرگن ؟ نآ  هّجوتم  صاوخ  ای  ماوع  راـکفا  دوش و  عقاو  فیرحت  دروم  تسا  نکمم  هنوگچ  هدوب ،

یـسک یلو  دوش ، داجیا  يرییغت  یگرزب ، ّتلم  یـساسا  نوناق  رد  میهد  لامتحا  هک  تسا  نیا  دننام  هب  هدیدرگن ، نآ  هّجوتم  یـسک  هدـش و 
دنلب نآ  يادص  رـس و  دـنمهفن و  مدرم  یلو  دوش ، فیرحت  شوختـسد  ّتلم  کی  یـساسا  نوناق  ّداوم  تسا  نکمم  ایآ  ددرگن . نآ  هّجوتم 
نیدب و  هدوب ، زورما  ياهّتلم  یگدنز  رد  یساسا  نوناق  کی  شقن  زا  شیب  بتارم  هب  ناناملسم ، یعامتجا  یگدنز  رد  نآرق  شقن  دوشن ؟

دـیدرگیم و هجاوـم  يدـیدش  لـمعلا  سکع  اـب  دادیم ، خر  نآ  رد  فـیرحت  نیرتـمک  رگا  هک  دوـب  نآ  هّجوـتم  راـکفا  ناـنچ  نآ  بیترت 
قوف ّتیمها  هلآو و  هیلع  هللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  ناـمز  رد  نآرق  يروآعمج  هب  طوـبرم  خـیرات  . 2 دـشیم . عورـش  هیحان  ره  زا  اهضارتعا 
نآرق زا  ياهملک  ندش  مک  یّتح  هک  دنکیم  تباث  دندادیم ، ناشن  نآرق  تباتک  ظفح و  هب  ناناملـسم  ترـضح و  نآ  هک  ياهژیوو  هداعلا 

هک دنمشناد  ناناملسم  زا  يدایز  هّدع  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  نامز  رد  خیرات ، تداهش  هب  تسا . هتـشادن  ناکما  هجوچیه  هب  میرک 
ار ياهروس  ای  هیآ و  ره  ترضح  نآ  روتـسد  هب   ) ص 20 مشـش ، لصف  یناجنز ، نآرقلا  خیرات   ) دناهتـشون رفن  هس  لهچ و  ات  ار  نانآ  دادعت 
هک اهنآ  نیرتفورعم  دشیم . يرادهگن  ناناملسم  نایم  رد  رتمامت  هچره  ششوک  مامتها و  اب  اههتشون  نیا  دنتـشونیم و  لوزن ، ضحم  هب 

بیترت نیدب  دندوب و  تباث  نب  دیز  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ترضح  دوب ، نارگید  زا  شیب  بتارم  هب  نآرق  نتشون  هب  ناشمامتها 
، نآرق زا  هدافتسا  تئارق و  رد  هک  تشاد  دوجو  ناناملسم  نایم  رد  يدّدعتم  ياههخسن  دشیم ، هتشون  دارفا  نیا  هلیسو  هب  هک  ییاهنآرق  زا 
رد اهنیا  دندوب . هدرک  رب  زا  ار  نآرق  ياههروس  تایآ و  ناناملـسم ، زا  يدایز  هّدـع  نیا ، رب  هوالع  دوب . ناناملـسم  همه  يزورهنابـش  عجرم 

« نایراق  » اهنآ هب  هک  هّدع  نیا  دننکن . راذگورف  ار  ینامسآ  باتک  نیا  زا  ياهملک  یّتح  دنتشاد  یعس  دندوب و  قیقد  رایـسب  نآرق  ظفح  راک 
يّدح هب  نآرق  يرادهگن  ظفح و  هب  نایراق  ناناملسم و  هّجوت  دندوب . نآرق  تئارق  رد  مدرم  هدافتسا  هعجارم و  دروم  هتسویپ  دشیم ، هتفگ 

« هّللا ِلـیبَس  ِیف  اـهَنوُقِْفُنی  َـالَو  هَّضِْفلاَو  َبَهَّذـلا  َنوُِزنْکَی  َنیِذَّلاَو   » هیآ هراـبرد  تقو  هفیلخ  ناـمثع »  » و بعک » نب  ّیبُا   » ناـیم يزور  هک  دوـب 
، ددرگ فذح  نآرق  ياه  هخـسن  زا  و }  } هملک نیا  دـیاب  واو و  نودـب  تسا  نیذـّلا »  » یهلا یحو  هک  دوب  یعّدـم  نامثع  داد ، خر  یفالتخا 
. تفرگرد رفن  ود  نایم  وگم  وگب  میاهدینـش . تسا  دوجوم  اـهنآرق  رد  هک  روط  ناـمه  ار  هیآ  نیا  ادـخ  لوسر  زا  اـم  تفگیم  یبا »  » یلو
!« مزیریم ار  وا  نوخ  مریگیم و  رب  ریشمش  درادرب ، نآرق  زا  ار  فرح  نیا  دهاوخب  سک  ره  : » تفگ رتمامت  هچ  ره  تّدش  اب  یبُا »  » ناهگان
هب نآرق  زا  فرح  کی  رییغت  رس  رب  ثحب  یتقو  ( 379  / 4: روثنملا ردلا  . } ) دریگب سپ  ار  دوخ  فرح  هفیلخ  هک  دش  ببس  یبُا »  » يراشفاپ
ود رب  هوالع  تسا ؟ هدـیدرگ  فذـح  نآ  زا  یتاـیآ  هدـش و  فیرحت  شوختـسد  نآرق  هک  تفگ  ناوتیم  اـیآ  دوش ، رجنم  ییارجاـم  نینچ 

ینامـسآ باتک  نیا  هک  نیا  نآرق و  فیرحت  مدع  هلأسم  هب  میرک ، نآرق  زا  يدّدعتم  تایآ  رد  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  قوف ، یـساسا  بلطم 
هیآ رجح ، هروس  َنوُِظفاَحل ) .» َُهل  اَّنِإَو  َرکِّذلا  اَْنلََّزن  ُنَْحن  ّانِإ  : » دیامرفیم هک  اجنآ  تسا ؛ هدش  حیرـصت  دوب ، دهاوخ  نوصم  لیدبت  رییغت و  زا 

دناهدرک حیرصت  مالک  ریسفت و  ياهباتک  رد  زین  یمالسا  نادنمشناد  املع و  مینآ ..»! رادهگن  عطق  روط  هب  میدرک و  لزان  ار  نآرق  ام   ») 9
هب دقتعم  هک  هدش  ادـیپ  یـسک  نادنمـشناد  نایم  رد  ًانایحا  رگا  هدادـن و  خر  یفیرحت  نآرق  رد  هک  دـنراد  عامجا  ناملـسم  نادنمـشناد  هک 

نیا تسا  یهیدـب  دـناهدرک . دراو  ثیداحا  بتک  رد  نیـضرغم  زا  یـضعب  هک  تسا  لوعجم  رابخا  زا  ياهراپ  رثا  رب  هدوب ، فیرحت  عوضوم 
اهیلع  } همطاف فحصم   2 دـناهدرکن . فشک  ار  نآ  یعقاو  موهفم  ینعم و  هک  هدوب  يرابخا  ای  تسا و  طـقاس  راـبتعا  هجرد  زا  راـبخا  هنوگ 

؟ دراد تحـص  هزادـنا  هچ  ات  بلطم  نیا  دـنراد ، مالـسلا »} اهیلع   } همطاف فحـصم   » ماـن هب  ینآرق  نایعیـش  دوشیم  هتفگ  لاؤس : مالـسلا }
هک هاگنآ   ») 10: ریوکت «. ) ْتَرُِـشن ُفُحُّصلا  اذِإَو  : » دیامرفیم هک  نانچ  تسا ، هدمآ  باتک  قلطم  يانعم  هب  نآرق  رد  فحـص »  » هژاو خساپ :

ياههفیحـص رد  نیا ، ( » و 19  18: یلعا «. ) یـسُومَو َمیهاْربِإ  ِفُحُـص  یلوُـألا *  ِفُـحُّصلا  یَِفل  اذـه  َّنِإ  «. » ددرگ رـشتنم  لاـمعا  ياـههمان 
راک هب  هدش  دلج  باتک  ای  رتفد  يانعم  هب  هدش و  ذخا  هدام  نیمه  زا  زین  فحصم »  » نینچمه و  تسا .» یسوم  میهاربا و  باتک  رد  نیتسخن ،
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نبا دندیمانیم . فحصم  ار  يدّلجم  باتک  ره  هکلب  دوبن  نآرق  مان  فحـصم » ربمایپ ، تشذگرد  زا  سپ  یتح  مالـسا  ردص  رد  تفریم و 
هلآو هـیلع  هللا  یّلـص  ربماـیپ  یتـقو  دـنکیم : لـقن  نیریـس  نـب  دـمحم  زا  یفحــصم  رد  نآرق ، يروآدرگ  باـب  رد  یناتــسجس  دوواد  یبا 

رد ار  نآرق  هک  نیا  ات  هعمج ، زامن  يارب  رگم  دزادنین  شود  رب  ادر  هک  یلع  درک  دای  دنگوس  : » تفگ نینچ  مالـسلا  هیلع  یلع  تشذگرد ،
رمع : » دنکیم لقن  زین  و  دندرک .» عمج  یفحـصم  رد  رکبوبا  تفالخ  رد  ار  نآرق  نانآ  : » دـنکیم لقن  هیلاعلاوبا  زینو  منک .» عمج  يدـلجم 
ظفاح شراگن  فحاصم ، باتک  درک .») عمج  فحـصم  رد  ار  نآرق  هک  تسا  یـسک  لوا  وا  داد و  نآرق  يروآدرگ  هب  نامرف  باـطخ  نب 

ای گرزب و  رتفد  يانعم  هب  فحـصم  راگزور ، نآ  رد  هک  تسا  یکاح  اـههلمج  نیا   ) ص 10 9 یناتـسجس ، دوواد  یبا  نب  هّللادبع  رکبوبا 
تایاور ًاقافتا  تسا . هتفای  نآرق  هب  صاـصتخا  ناـمز  رورم  هب  سپـس  هدرکیم ، ظـفح  ندـش  هدـنکارپ  زا  ار  قاروا  هک  هدوب  دـلجم  یباـتک 
مالـسلا هیلع  قداص  ماما  تسا . هدوب  بوتکم  رتفد  ای  باتک و  يانعم  هب  فحـصم  ِظفل  نانآ ، نامز  رد  یتح  هک  تسا  یکاح  اـم  ناـیاوشیپ 
یثیدـح رد  زین  و  ( 613  / 2: یفاـک لوصا  دریگیم .») هرهب  دوـخ  مشچ  زا  دـناوخب ، دـلجم  ياـهگرب  يور  زا  ار  نآرق  سک  ره  : » دوـمرف
ناخّروم ( 613  / 2: یفاک لوصا  «. ) دـنکیم مک  ردام  ردـپ و  زا  ار  باذـع  دـلجم ، ياهگرب  يور  زا  نآرق  ندـناوخ  : » تسا هدـمآ  رگید 
هریگتـسد اـههمکد و  نآ  هک  دوب  هدرک  طبـض  يرتـفد  رد  ار  دوخ  شناد  نادـعم  نب  دـلاخ  : » دنـسیونیم نادـعم  نب  دـلاخ  همجرت  هراـبرد 

ریثا نبا  و  تسا . هدرک  كرد  ار  یباحـص  داـتفه  هدوـب و  نیعباـت  زا  نادـعم  نـب  دـلاخ   ) ص134 و135 یناتـسجس ، فحاصملا  «. ) تشاد
نایاپ ات  هک  دش  نشور  اجنیا  ات  سپ   ) 62و63  / 3: ریثا نبا  باسنألا ، بیذهت  یف  بابللا  { ) 2 . } تسا هدروآ  یعالک  هدام  رد  ار  وا  همجرت 

. دندرکیم طبـض  نآ  رد  ار  دوخ  یهاگآ  شناد و  دارفا  هک  دوب  هدش  دلج  هچرتفد  ای  دـلجم و  باتک  يانعم  هب  فحـصم »  » ظفل لوا ، نرق 
نیا هب  هجوت  اب  دمآرد . دّلجم  تروص  هب  دش و  هتـشون  اهگرب  رب  دـمآ و  نوریب  اهنهذ  زا  نوچ  دـناهتفگ ، فحـصم  ار  نآرق  اهدـعب  رگا 

شراوگرزب ردپ  زا  هک  ار ، دوخ  ياهیهاگآ  شناد و  دـشاب و  یفحـصم  ياراد  ربمایپ  یمارگ  تخد  هک  میـشاب  تفگـش  رد  دـیابن  هلأسم ،
اهیلع  } همطاف نادـنزرف  هناتخبـشوخ  دراذـگب . راـگدای  هب  ثاریم ، نیرتهب  تروص  هب  دوخ ، نادـنزرف  يارب  دـسیونب و  نآ  رد  دوب ، هتفرگرب 

هدینش و شراوگرزب  ردپ  زا  هک  ییاهیهاگآ  هتشر  کی  زج  فحصم ، نیا  دناهتفگو : هدناسانش  ار  فحصم  نیا  عقاو  تقیقح و  مالـسلا }
: دومرف مالـسلا } اـمهیلع   } یلع نب  نسح  میروآیم : ار  تاـیاور  زا  یخرب  نونکا  تسین . يرگید  زیچ  هدروآ ، تسد  هب  رگید  قیرط  زا  اـی 
زا ياهملک  نآ  رد  هک  یلاح  رد  تسه  مالـسلا } اهیلع   } همطاـف فحـصم  هدـش و  دراو  مارحو  لـالح  نآ  رد  هک  تسا  ياهعماـج  اـم  دزن  »

، تاجردلا رئاصب  تسام .( .» رایتخا  رد  یگمه  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  ّطخ  هلآو و  هیلع  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  يالما  هکلب  تسین  نآرق 
یحو دوش  روصت  ادابم  ات  تسین  یمارح  لالح و  نآ  رد  هک  دوشیم  روآدای  لماک  تیانع  اـب  مالـسلا  هیلع  ماـما  ص 157و 158 ) رافصلا ،

ادخ هب  : » دیوگیم همطاف  فحـصم  فیـصوت  رد  رگید  تیاور  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا . هدشیم  لزان  ربمایپ  تخد  رب  یعیرـشت 
زا هن  یلو  هلب ، دیوگیم : خساپ  رد  ماما  تسا ؟ شناد  نآ  رد  ایآ  مدیسرپ : دیوگیم : يوار  تسین . نآ  رد  امـش  نآرق  زا  ياهملک  دنگوس ،

{ مالـسلا اـهیلع   } همطاـف فحـصم  هک  ددرگیم  نشور  دـش ، هتفگ  هچنآ  هـب  هجوـت  اـب   ) 1 ثیدـح نامه ، یفاـک ، یلومعم ) .» ياـهشناد 
قیقحت نودب  هناهاگآان و  دنـشابن ، ضرغم  رگا  دناهداد ، رارق  نآرق  فیرحت  يارب  يزیواتـسد  ار  نآ  هک  یناسک  درادن و  نآرق  هب  یطابترا 

رد ملـسم  فراعم  زا  یکی  مالـسا  رد  ثّدحم » : » مینکیم نایب  ناگدـنناوخ  يارب  ار  تیعقاو  نونکا  دـنیوگیم . نخـس  نآ  تیعقاو  هرابرد 
نیع رد  یلو  دوشیمن ، لزان  یحو  وا  رب  تسین و  ربمایپ  ثَدحم »  » درف تسا . ناناملسم  نایم  رد  ثَّدحم »  » دارفا دوجو  مالسا ، ياملع  نایم 

هک اریز  تسا ؛ هتفرگ  مان  لوعفم  مسا  نزو  رب  ثَّدـحم »  » وا اذـل  و  دونـشیم ، ار  نانآ  نخـس  دـنیوگیم و  نخـس  يو  اب  ناگتـشرف ، لاـح ،
ینادرم لیئارـساینب ، زا  ناینیـشیپ  نایم  رد  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  هک  دـنکیم  لقن  يراخب  دـیوگیم . ثیدـح »  » وا اـب  هتـشرف 

نب رمع  نآ  دشاب ، يدرف  نینچ  نم  تما  نایم  رد  رگا  و  دنـشاب . ربمایپ  هک  نیا  نودب  دشیم ، هتفگ  نخـس  بیغ  ملاع  زا  اهنآ  اب  هک  دـندوب 
قیرط زا  یمالـسا  تما  نایم  رد  ثّدحم »  » هرابرد تیاور   ) باطخلا نب  رمع  بقانم  باب  ص 194 ، ج2 ، حیحص ، يراخب ، «. ) تسا باطخ 

، دروم نیا  رد  يراـخب  حیحـص  ناـحراش  و  دوش ، لـقن  اـج  نیا  رد  هک  تسا  نآ  زا  شیب  هژاو  نیا  ریـسفت  رد  ناـنآ  نانخـس  تنـس و  لـها 
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هَِّمئَألا ّنإ   » ناونع تحت  یباب  یفاـک  باـتک  رد  ینیلک   ) ص 99 ج6 ، يراخبلا ، حیحص  حرـشب  يراسلا  داشرا  . ) دناهداد یفاک  تاحیـضوت 
دنیوگیم یـسک  هب  ثّدـحم  تسا  نآ  زا  یکاح  تایاور  نیا  مامت  تسا . هدرک  لقن  دروم  نیا  رد  یتاـیاور  هدروآ و  َنوُمّهَفُم » َنُوثَّدَُـحم ،

لوصا . ) دنتـسه ثّدحم »  » یگمه مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  دنکیم : هفاضا  هاگنآ  دنیبیمن . ار  وا  یلو  دونـشیم ، ار  هتـشرف  توص  هک 
هب ثّدحم »  » دارفا زا  يدوجو ، لامک  رطاخ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  یمارگ  تخد  تسا  هثَّدحم »  » همطاف ص 325 327 ) ج1 ، یفاک ،

مغ و تشذگرد . شماقمالاو  ردپ  هک  داد  خر  ینامز  نایرج ، نیا  دیدیمن و  ار  وا  یلو  دینـشیم ، ار  هتـشرف  يادـص  ینعی  دوریم ؛ رامش 
نیا زا  دوـمنیم و  وگزاـب  وا  يارب  هدـنیآ ، زا  ار  يراـبخا  دـمآ . دورف  یهلا  ناـمرف  هب  نیما  لـیئربج  ماـگنه  نیا  رد  تفرگ . ارف  ار  وا  هودـنا 
نایب وا  نادنزرف  نابز  زا  ار  مالسلا } اهیلع   } همطاف فحصم  ياهیگژیو  نونکا  دروآیم . مهارف  ار  وا  رطاخ  یّلـست  تیلـست و  هیام  قیرط ،

رد ار  مالـسلا } اهیلع   } همطاف یناوارف  هودـنا  درک ، حور  ضبق  ار  شربمایپ  ادـخ  هک  هاگنآ  دـیامرفیم : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مینکیم :
. تخاس هاگآ  دینـشیم ، هچنآ  زا  ار  نانمؤم  ریما  مالـسلا } اهیلع   } همطاف دیوگب . تیلـست  ار  وا  ات  داتـسرف  ار  ياهتـشرف  دـنوادخ  تفرگرب .
هب هتشرف  قیرط  زا  هک  اهشرازگ  نیا  مسیونب . دیوگیم ، هچنآ  ات  نک  هاگآ  ارم  يدینش ، ار  هتشرف  يادص  هاگره  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع 
رد یلو  تفرگ ، دوخ  هب  فحـصم  مان  دش و  عمج  يرتفد  رد  داهنیم ، مالـسلا  هیلع  یلع  رایتخا  رد  وا  دیـسریم و  مالـسلا } اهیلع   } همطاف

فحصم  3 ( 2 ثیدح هفیحـصلا ، رکذ  هیف  باب  ج1 ، یفاک ، . ) تسا هدـنیآ  زا  ییاهشرازگ  اهنت  هکلب  تسین ، مارح  لـالح و  زا  يزیچ  نآ 
: دوشیم حرطم  هویش  ود  هب  لاؤس  نیا  خساپ : تسا ؟ هتشاد  هناگادج  یفحصم  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ایآ  لاؤس : مالسلا  هیلع  یلع 
؟ تسیچ مالـسلا  هیلع  یلع  باتک  زا  دوصقم  دوشیم  هتفگ  مه  یهاگ  تسیچ ؟ مالـسلا  هیلع  یلع  فحـصم  زا  دوصقم  دـنیوگیم  یهاـگ 

ساـسحا ناـنمؤمریما  دـسیونیم : تسرهف »  » رد میدـن  نبا  تسا . لوزن  بیترت  هب  نآرق  يروآعمج  مالـسلا  هیلع  یلع  فحـصم  زا  دوصقم 
. دنک يروآدرگ  ار  نآرق  هک  نیا  رگم  دراذگن ، نیمز  رب  ادر  هک  درک  دای  دنگوس  دناهتفرگ ، دب  لاف  هب  ار  ربمایپ  تشذگرد  مدرم  هک  درک 
اب هرهاق ، پاچ  {م1360ه } یناجنز هّللادبعوبا  فیلأت  ص 76 ، نآرقلا ، خیرات  . ) دروآ دجسم  هب  درک و  يروآعمج  زور  هس  رد  ار  نآرق  وا 
ار نآ  درک و  عمج  ار  نآرق  ادخ ، ربمایپ  تشذگرد  زا  سپ  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دسیونیم : یبوقعی  يرصم ) نیما  دمحا  همدقم 
?، رابخا حضاو  نبا  } یبوقعی خیرات  دوشیم ) . روآدای  ار  نآ  رد  دراو  ياههروس  هناگتفه و  يازجا  همه  هاگنآ  دومن . میسقت  ءزج  تفه  رب 

ددـع رد  یفالتخا  نیرتکـچوک  هک  دـهدیم  ناـشن  هدرک ، هئارا  مالـسلا  هیلع  یلع  نآرق  زا  یبوقعی  هک  یتسرهف  رد  تقد   ) ص126 ج2 ،
، دـشاب تیعقاو  ياراد  یفحـصم  نینچ  رگا  تسا . نآرق  ياههروس  عمج  تیفیک  رد  تسه  یفالتخا  رگاو  درادـن ، یلعف  نآرق  اـب  اـههروس 
، دوب شرظن  دروم  هک  یلکـش  هب  ار  نآرق  هک  تسین  مالـسلا  هیلع  یلع  اهنت  نیا  درادـن ، فیرحت  زا  نآرق  تنایـص  اب  یتافانم  نیرتکچوک 

خـساپ لاؤس  مود  تروـص  هب  هک  تسا  هدیـسرنآ  تقو  نوـنکا  تشاد . یتواـفت  نینچ  زین  ساـبع  نب  هّللادـبع  فحـصم  هکلب  درک ، عـمج 
ار نآ  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تاـیح  لاـح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  هک  تسا  يزیچ  مالـسلا  هیلع  یلع  باـتک  مییوگب :

ثداحا عومجم  تشونیم ، ار  همه  دینشیم ، بلاطم  رگید  مارح و  لالح و  زا  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  یمارگ  ربمایپ  زا  هچنآ  يو  تسا  هتشون 
باتک نیا  تسا و  هتفرگ  مان  یلع » باتک  ، » دوب مالـسلا  هیلع  یلع  شراگن  وا و  يالما  هب  هک  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  عومـسم 

نایب ار  یماکحا  اهنآ  هب  هعجارم  اب  مالـسلا } اـمهیلع   } قداـص ماـما  رقاـب و  ماـما  ًاـنایحا  تشگیم و  تلاـسر  نادـناخ  رد  تسد ، هب  تسد 
رقاب ماما  دزن  هبیتع  نب  مکح  اب  دنکیم : لقن  شردپ  زا  یفریـص  رفاذع  نب  دمحم  همجرت  رد  هعیـش ، یلاجر  دنمـشناد  یـشاجن ، دندرکیم .

دوجو هب  فالتخا  ناشنایم  يدروم ، رد  یلو  دادیم ، خساپ  زین  وا  درکیم . لاؤس  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هتسویپ  مَکَح  مدوب ، مالـسلا  هیلع 
زا تفر و  وا  روایب . ار  مالـسلا  هیلع  یلع  باتک  زیخرب و  مدنزرف ! تفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  شدنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دـمآ ،

مکح هب  درک و  ادیپ  ار  دوخ  رظن  دروم  هطقن  مالـسلا  هیلع  ماما  دروآ ، دوب ، هدـش  هدـیچیپ  راموط  تروص  هب  هک  یگرزب  باتک  هناخ  نورد 
تتـسود وت و  تفگ : درک و  وا  هب  ور  هاگنآ  تسا . هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  يالما  مالـسلا و  هیلع  یلع  طـخ  نیا  تفگ : هبیتع  نب 

ادیپ دـشیم  لزان  اهنآ  رب  لیئربج  هک  یناسک  شناد  زا  رتراوتـسا  یـشناد  دـیور ، اج  ره  هب  مادـقملاوبا ، ترگید  تسود  لیهک و  نب  هملس 
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هب نآ  تماخـض  عارذ و  داـتفه  باـتک  نیا  لوط  هک  دـیآیمرب  نینچ  رگید  تاـیاور  زا  همجرت 967 ) هرامـش  یـشاجن ، لاجر  دینکیمن ) .
هفیحص مان  هب  يرگید  باتک  باتک ، نیا  رب  هوالع  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  دوب . هدش  هدیچیپ  يراموط  تروص  هب  باتک  رتش و  نار  هزادنا 
موحرم هنازرف ، ققحم  تسا . هدـمآ  یثیدـح  بتک  رد  هفیحـص  نیا  زا  یناوارف  تایاور  تسا و  هدـش  عمج  نآ  رد  تاـید  ماـکحا  هک  دراد 

هدرک عمج  ار  همه  هدرامگ و  تّمه  هدـش ، دراو  یثیدـح  ياهباتک  رد  هفیحـص  زا  هک  یتایاور  يروآدرگ  هب  یجنایم ، یلع  ازریم  بانج 
یمالسالا هقفلا  خیرات   » باتک رد  يو ، هفیحـص  مالـسلا و  هیلع  یلع  باتک  هرابرد  زین  ام  و   ) صص 66 71 ج1 ، لوسرلا ، بیتاکم  . ) تسا

هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  میوشیم : روآدای  نایاپ  رد  ص 118 ) هراودأ ، یمالسإلا و  هقفلا  خیرات  . ) میاهتفگ نخس  لیصفت  هب  هراوداو »
ای تباتک و  هب  مادقا  دش ، میرحت  ثیدح  تباتک  هک  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ  تشذگرد  زور  نیتسخن  زا  وا ، نایعیش  نادنزرف و  مالسلا و 

ییانتعا دش ، هجاوم  تسکش  اب  لاس  زا 100  دعب  هک  یسایس ، ياهتیعونمم  هب  دندرک و  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ثیدح  تنایص 
ارچ لاؤس : نآرق  زا  شیب  اعد  هب  مامتها  هشیدنا   4 مینک . وگتفگ  نآ  هرابرد  دیاب  دوخ  ياج  رد  هک  تسا  یلقتـسم  عوضوم  نیا  دندرکن و 

هدیـسر ام  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  زا  هک  ینید ، ياـههزومآ  رد  خـساپ : دزرویم ؟ ماـمتها  نآرق  زا  شیب  اـعد  ياـهباتک  هب  هعیش 
ینامـسآ بتک  زا  هقلح  نیرخآ  نادواج و  هزجعم  نآرق ، درادن . دوجو  داد ، اهب  دـیاب  نآرق  توالت  زا  شیب  اعد  هب  هک  یبلطم  نینچ  تسا ،

رد هدیـسر و  شوخ  يادص  اب  نآ  توالت  ظفح و  تئارق و  رب  دیکأت  رد  يدایز  تایاور  دـشخردیم و  راصعا  كرات  رب  هتـسویپ  هک  تسا 
« مالـسلا مهیلع  تیب  لها  تایاور  رد  نآرق   » باتک هب  دروم  نیا  رد  تسا  یفاک  تسا . هدـمآرد  شراـگن  هب  ياهژیو  ياـهباتک  دروم  نیا 
هب نایاوشیپ  دزن  ار  ینامـسآ  باتک  نیا  تیمها  تمظع و  باـتک ، نیا  هب  هعجارم  دـینک . هعجارم  تسا ، هدـش  رـشتنم  رـصم  ناریا و  رد  هک 

یتـح نارهاوـخ و  ناردارب و  ناـیم  رد  نآرق  ظـفح  هب  یناوارف  ماـمتها  ناریا ، یمالـسا  يروـهمج  رد  نوـنکا  مه  دـنکیم . تباـث  ینـشور 
هدنرب یللملانیب  تاقباسم  رد  هدش و  نآرق  لک  ظفاح  رتشیب ، یمک  ای  یگلاس  نس 5  رد  یناکدوک  هک  اجنآ  ات  تسا . هدمآ  دیدپ  نالاهنون 

ناگدـیزگرب یللملانیب ، نارواد  زا  توعد  اـب  دوشیم و  رازگرب  یللملا  نیب  تاـقباسم  هلاـس  همه  زین  روشک  لـخاد  رد  دناهتـشگ و  زیاوج 
ياههمانرب هتعاس ، هک 24  هدـش  سیـسأت  نآرق  هژیو  ياهناسر  زین  و  دـنوشیم . قیوشت  هزیاج  ياطعا  اب  ریـسفت  همجرت و  ظفح ، ياههتـشر 

یعمج هتـسد  تروص  هب  هک  تسا  هبدـن  لیمک و  ياعد  دروم  رد  رتشیب  مدرم ، نایم  رد  هیعدا  هب  هژیو  هجوت  دـنکیم . شخپ  ارجا و  ینآرق 
هب تیانع  زا  شیب  اعد  هب  تیانع  هک  دـیآ  شیپ  مهوت  نیا  تسا  هدـش  ببـس  نیمه  دوشیم و  هدـناوخ  هعمج  حبـص  هعمج و  ياـهبش  رد 
مک رایـسب  اعد  هب  نانآ  تیانع  اذـل  دراد ، دوجو  رتمک  ياهدـنزاس  اسر و  غیلب و  هیعدا  نینچ  ّتنـس  لها  ناـیم  رد  هک  اـجنآ  زا  تسا . نآرق 

بتارم نیرتالاو  زا  ادخ ، اب  زاین  زار و  و  اعد »  » ندناوخ دیآ . رظن  هب  رتریگمـشچ  اعد  هب  هعیـش  تیانع  هک  تسا  هدـش  ببـس  نیمه  تسا و 
زغم ادـخ ، اب  زاین  زار و   ): » اعد هدام  ، 1: راحبلا هنیفس  « ) ةدابعلا ّخم  ءاعدلا  : » تسا هدش  هتفگ  نآ  قح  رد  هک  تسا  ادخ  شتـسرپ  تدابع و 

«. تسا تدابع 

مراهچ لصف 

هعیش دزن  تماما 

سپ هعماج  تیریدم  هک  نیا  رد  خساپ : تسا ؟ هتفگن  نخس  دروم  نیا  رد  نآرق  ارچ  تسا ، لوصا  زا  تماما  رگا  لاؤس : نآرق  رد  تماما   1
يرواد لصا  نیا  رب  یفصنم  ناسنا  ره  درخ  تسین و  وگتفگ  ياج  تسا ، دنمزاین  ییالاو  تیصخش  هب  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  یمارگ  ربمایپ  زا 
حرطم ار  تماـما  هک  یتاـیآ  دـنکیم . حرطم  یلک  تروص  هب  ار  تماـما } } تّما يربهر  رگـشسرپ  رظن  فـالخ  رب  نآرق  ًاـقافتا  دـنکیم و 

(55 هدـئام /  «. ) نوُعِکار ْمُهَو  هاـکَّزلا  َنُوتُْؤیَو  هـالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  ُهلوُسَرَو  هّللا  ُمُکُِّیلَو  اـّمنِإ  . » تیالو 1 هیآ  . 1 دننکیم :
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تاکز عوکر  لاح  رد  دـنرادیم و  اـپرب  زاـمن  هک  یناـسک  ناـمه  دـناهدروآ ؛ ناـمیا  هک  یناـسک  تسوا و  ربماـیپ  ادـخ و  اـهنت  امـش  ّیلو  »
. درک کمک  تساوخرد  دش و  دجـسم  دراو  یلئاس  : » دناهدرک لقن  نینچ  ثیدح  لها  نارـسفم و  زا  يرایـسب  ار  هیآ  لوزن  نأش  دنهدیم .»

درک هراشا  ریقف  هب  دوب  نآ  رد  يرتشگنا  هک  دوخ  تشگنا  اب  دوب ، عوکر  رد  هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دادـن ، يزیچ  وا  هب  یـسک 
«. تفر دوخ  راک  لابند  دروآرد و  ماما  تسد  زا  ار  رتشگنا  دـمآ و  ولج  زین  وا  دـیامن . جاـیتحا  عفر  دروآرد و  وا  تسد  زا  ار  يرتشگنا  هک 
زا یـسوم  يارب  هک  روط  نامه  اراگدرورپ ! : » دومن تساوخرد  نینچ  ادـخ  زا  يو  دیـسر . هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  هب  ربخ  ماگنه  نیا  رد 

ار هدـش  دای  هیآ  دـمآ و  دورف  یحو  هتـشرف  هظحل  نیا  رد  اـمرف .» نیعم  يریزو  متیب  لـها  زا  زین  نم  يارب  يدومن ، نیعم  يریزو  شنادـناخ 
رد یتوافت ، رـصتخم  اب  تنـس  لها  گرزب  ناملکتم  ناثدـحم و  زا  نت   66 هعیـش ، ياملع  رب  هوالع  ار  لوزن  نأش  نیا  دـناوخ . ربماـیپ  يارب 
ات ص 156  ج3 ، ریدغلا ، . ) تسا هدروآ  ریدـغلا »  » فیرـش باتک  رد  ار  نآ  رداصم  ینیما  همّالع  هنازرف  ققحم  دـناهدروآ . دوخ  ياهباتک 

تسرپرـس و ینعم  هب  هدـش  دای  هیآ  رد  یلو » : » هک نیا  حیـضوت  دـنکیم : حرطم  ار  تماما  هلأـسم  هیآ  نیا  هنوگچ  دـید  دـیاب  نونکا   ) 162
ّیلو مکاحلا   » و لفطلا ،» ّیلو  بـألا  : » دـنیوگیم دـنناوخیم و  یلو  ار  مکاـح  ردـپ و  اذـل  دریگ ، تسد  هب  ار  روما  ماـمز  هک  تسا  یـسک 

دوجوم نئارق  یتح  دوب ، دهاوخ  اهنآ  مکاح  ماما و  هّللا » مکیلو   » زا دوصقم  ًاعبط ، تسا ، نانمؤم » یلو   » نخـس روحم  هک  اجنآ  زا  رـصاقلا .»
رد یلو »  » زا دوصقم  رگا  . 1 نئارق : کنیا  تسا . یتسرپرـس  تماما و  یلو ،»  » زا دارم  هک  تسا  هاوگ  نیرتنشور  نآ ، لوزن  نأش  هیآ و  رد 

تروص نیا  رد  تسا ، رـصان »  » و ّبحم »  » نآ زا  دوصقم  دوش  هتفگ  ًالثم  دـشاب ، یتسرپرـس  ماقم  ینید و  تماعز  تیالو و  زا  ریغ  مکّیلو » »
هب صاصتخا  دنرگیدکی و  رای  رـصان و  تسود و  بحم و  نامیا ، اب  دارفا  همه  اریز  دوب ، دهاوخ  تهجیب  درف ، هس  هب  ماقم  ندرک  رـصحنم 

تیالو هک  یهورگ  دیاب  تروص  نیا  رد  دنراد ، تیالو  ناناملسم  هعماج  رب  نت  هس  نیا  اهنت  هک  تسا  نیا  هیآ  رهاظ  . 2 درادن . رفن  هس  نیا 
هورگ ود  نیا  ًاعبط  میریگب ، ناناملسم  روما  تسرپرس  ربهر و  ینعم  هب  ار  یلو  رگا  دنتسه . تیالو  تحت  هک  دنـشاب  یهورگ  زا  ریغ  دنراد ،

بحم و دارفا ، همه  اریز  دـنوشیم ؛ یکی  هورگ ، ود  نیا  میریگب ، روای  تسود و  ینعم  هب  ار  نآ  رگا  اـّما  دـنوشیم ، زیاـمتم  ادـج و  مه  زا 
دوش و افتکا  اُونَمآ » َنیذـّلا   » هب اهنت  تسیابیم  دـشاب ، ترـصن  یتسود و  دوصقم  هاـگره  . 3 دنتـسه . مه  روای  رـصان و  رگیدکی و  تسود 
تسود و رگیدکی  اب  دارفا  همه  نامیا ، اب  هعماج  رد  اریز  دـشابن ، يزاین  دـنهدیم ،» تاکز  عوکر  لاح  رد   » هک هلمج  نیا  ندروآ  هب  رگید 

یکی رد  هلآو ، هیلع  هللا  یّلـص  یمارگ  ربمایپ  هک  تسا  نامه  هیآ ، دافم  ور  نیا  زا  هن . ای  دنهدب  تاکز  عوکر  تلاح  رد  هاوخ  دنتـسه ؛ روای 
ج4، دمحا ، دنسم  ص 111 ؛ ج3 ، مکاح ، كردتـسم  «. ) یتسه نامیا  اب  درف  ره  ّیلو  نم  زا  سپ  وت  یلع ! يا  : » تسا هدومرف  شنانخـس  زا 
، تسا يویند  ینید و  روما  رد  یتسرپرس  تموکح و  يربهر و  ماقم  نامه  یلو »  » زا دوصقم  هک  تسا  نیا  رب  هاوگ  يدعب »  » ظفل ص 437 )

هیآ رمـالا » اولوأ   » هیآ . 4 تشادـن . صاصتخا  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  تشذـگرد  ناـمز  هب  دوب ، یتسود  رگا  اریز  یتسود ؛ تبحم و  هن 
رگید ياهنومن  زین  رمالا » ولوا   » تعاطا هیآ  هکلب  دـنکیم ، حرطم  لصا  کی  تروص  هب  ار  تیالو  تماـما و  هک  تسین  ياهیآ  اـهنت  نیـشیپ 
نامیا هک  یناسک  يا  ( » 59 ءاسن /  ...«. ) ْمُْکنِم ِْرمألا  یلوُأَو  لوُسَّرلا  اوُعیطَأَو  َهّللا  اوُعیطَأ  اُونَمآ  َنیذـّلا  اهُّیَأ  اـی  : » دـیامرفیم هک  ناـنچ  تسا ،

، تسا نایاورنامرف »  » يانعم هب  هک  هیآ  رد  رمـالا » ولوا  ...«. » دـیرب ناـمرف  دوخ  رما  ياـیلوا  ربماـیپ و  زا  دـینک و  تعاـطا  ار  ادـخ  دـیاهدروآ ،
نایب دوخ ، ریـسفت  رد  يزاررخف  تسا . هتفرگ  رارق  لوسر ، ادـخ و  تعاطا  رانک  رد  نانآ  تعاطا  هک  تسا  یهورگ  ییاورناـمرف  زا  یکاـح 

هانگ و زا  موصعم  بصنم ، نیا  نابحاص  هک  تفگ  دیاب  هتفرگ ، رارق  لوسر ، ادخ و  رانک  رد  رمالاولوا  هک  نیا  زا  دیوگیم : دراد و  ییاویش 
{، دنشاب نوگمه  ود  نآ  اب  دیاب  دناهدش و  عقاو  { ربمایپ ادخ و   } موصعم درف  ود  رانک  رد  هک  نیا  زا  هتـشذگ   } اریز دندوب ؛ اطخ  زا  هتـساریپ 

هتساریپ هک  دنتسه  یموصعم  ياهناسنا  نایاورنامرف ، نیا  تفگ  دیاب  هدش ، هدرمش  مزال  طرـش  دیق و  نودب  رمألا » ولوا   » تعاطا هک  نیا  زا 
تعاطا زرم  ّدح و  نودب  نآرق ، هک  یلاح  رد  ددرگ ، دودحم  اهنآ  تعاطا  دودح  دـیاب  ًامتح  دوب ، نآ  ریغ  رگا  دنـشابیم و  اطخ  هانگ و  زا 

تماما هلأسم  رمالا }  ولوا  تیالو و  ياـههیآ   } هیآ ود  نیا   ) 144  / 10: يزار ریسفت  هب  فورعم  بیغلا  حیتافم  . ) تسا هدرمـش  مزال  ار  اهنآ 
تسا یکاح  نآ  لوزن  نأش  یلو  دنکیمن  حرطم  ار  تماما  هلأسم  دنچ  ره  تایآ  زا  یخرب  هک  یلاح  رد  دنکیم ، حرطم  لقتـسم  روط  هب  ار 
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ُمَُکل ُتیـضَرَو  یتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأَو  ْمُکَنید  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َموَْیلَا   » لاـمکا هیآ  . 5 لامکا .»  » هیآ دـننام  تسا ، هدـش  لزان  دروم  نیا  رد  هک 
(3 هدئام /  ...«. ) ًانیِد َمالْسإلا 

...«. مدیدنـسپ امـش  يارب  نید  ناونع  هب  ار  مالـسا  مدومن و  مامت  امـش  رب  ار  شیوخ  تمعن  متخاس و  لماک  امـش  يارب  ار  امـش  نید  زورما  »
بوصنم تماما  ماقم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  يزور  مخ  ریدغ  زور  رد  عادولا  هجح  رد  ار  هیآ  نیا  لوزن  ناثّدحم ، زا  یهورگ  نارـسفم و 

و تسا ، حرطم  نآرق  رد  تیالو  تماما و  هلأـسم  هک  دوشیم  نشور  لاؤس  خـساپ  هیآ ، هس  نیا  هب  هجوت  اـب  ( 24 . ) دناهدش روآدای  تشگ ،
: خساپ تسا ؟ هدماین  دـیجم  نآرق  رد  هناگهدزاود  ناماما  مان  ارچ  لاؤس : نآرق  رد  ناماما  مان   2 تسا . هتـشاذگن  هتفگان  ار  نآ  نآرق  زگره 

ادخ لوسر  دشابیم . یمارگ  ربمایپ  هدـهعرب  ًابلاغ  تایئزج  قیداصم و  حیرـشت  تسا . یمومع  لوصا  تایلک و  نایب  نآرق  یـشزومآ  شور 
رْکِّذلا َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأَو  : » دیامرفیم هک  نانچ  تشاد ، تیرومأم  زین  نآ  نییبت  رد  هکلب  دوب ، نآرق  توالت  هب  رومأم  اهنت  هن  هلآو  هیلع  هللا  یّلص 

نایب اهنآ  يارب  تسا ، هدـش  لزان  مدرم  يارب  هچنآ  ات  میداتـسرف  وت  رب  ار  نآرق  ( » 44 لحن /  «. ) نوُرَّکَفَتَی ْمُهَّلََعلَو  ْمِْهَیلِإ  َلُّزن  ام  ِساـّنِلل  َنِّیَُبِتل 
هناشن نیا  و  ولتیل »  » ای أرقتل » : » دیوگیمن و  نّیَُبتل » : » دیامرفیم دینک ، تقد  هدش  دای  هیآ  رد  دنـشیدنیب .» نانآ  دـیاش  يزاسراکـشآ ، ینک و 

تایئزج قیداصم و  هک  نیا  راظتنا  نیاربانب ، دنک . نشور  ار  ینآرق  قیاقح  دـیاب  توالت ، رب  هوالع  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  هک  تسا  نآ 
ياهشور زا  یخرب  نونکا  دوش . رکذ  روشک  یـساسا  نوناق  رد  تاـیئزج  همه  مشاـب  هتـشاد  راـظتنا  هک  تسا  نیا  دـننامه  دـیایب ، نآرق  رد 

هکنانچ دنک ، یفرعم  مان  هب  ار  يدرف  هک  دـنکیم  باجیا  تیعـضو  یهاگ  مان  هب  یفرعم  . 1 مینکیم : نایب  دارفا  یفرعم  ماـقم  رد  ار  ینآرق 
زا سپ  هک  مهدیم  ار  يربمایپ  هدژم  امـش  هب  دیوگیم }: یـسیع  ( »} 6 فص /  « ) دَمْحَأ ُهُمْـسا  يدَْعب  ْنِم  ِیتْأَی  لوُسَرب  ًارّـشَبُمَو  : » دیامرفیم
زا ار  نآ  زین  نآرق  دـنکیم و  یفرعم  ماـن  هب  ار  شیوـخ  زا  سپ  ربماـیپ  حیـسم ، ترـضح  هیآ ، نیا  رد  تسا .» دـمحا  شماـن  دـیآیم و  نم 

: دـیامرفیم هک  نانچ  دـنک ، یفرعم  ددـع  اب  ار  يدارفا  هک  دـنکیم  باجیا  تیعقوم  یهاگ  ددـع و  اـب  یفرعم  . 2 دیامنیم . لقن  شترـضح 
نانآ زا  تفرگ و  ناـمیپ  لیئارـسا  نادـنزرف  زا  ادـخ  و  ( 11 هدـئام /  ...«. ) ًابیِقَن َرَـشَع  یَْنثا  ُمُْهنِم  اْنثََعبَو  َلیئارـسِإ  یَنب  َقاثیِم  هّللا  َذَـخَأ  ْدََـقلَو  »

؛ دنک یفرعم  فاصوا  اب  ار  رظن  دروم  درف  هک  تسا  ياهنوگهب  تیعـضو  تاقوا  یـضعب  تفـص  اب  یفرعم  . 3 میتخیگنارب .» هورگرس  هدزاود 
ًابُوتْکَم ُهَنوُدِـجَی  يذـّلا  یّمُألا  َّیبّنلا  لوُسَّرلا  َنوُِعبَّتَی  َنیذـّلا   » تسا هدرک  یفرعم  یتافـص  اب  لیجنا ، تاروت و  رد  ار  متاـخ  ربماـیپ  هک  ناـنچ 

ْمُهَرْـصِإ ْمُْهنَع  ُعَضَیَو  ِثئابَخلا  ُمِْهیَلَع  ُمّرَُحیَو  تابّیَّطلا  ُمَُهل  ُّلُِـحیو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  ْمُهاـْهنَیَو  ِفوُْرعَْملاـِب  ْمُهُُرماَـی  لـیِْجنِإلاَو  هاروَّتلا  ِیف  ْمُهدـْنِع 
وا تایصوصخ  مان و  هک  دننکیم  يوریپ  ياهدناوخان  سرد  یبن  لوسر و  زا  هک  یناسک  ( » 157 فارعا /  ...«. ) ْمِْهیَلَع َْتناک  یّتلا  َلالْغَألاَو 

لالح ناـنآ  يارب  ار  اـهیکاپ  درادیم ، ناـشزاب  اهيدـب  زا  هدرک و  توعد  یکین  هب  ار  ناـنآ  هک  دـنباییم ، هتـشون  لـیجنا  تاروت و  رد  ار 
زا دوب ، نانآ  رب  هک  ییاهریجنز  نارگ و  ياهراب  دنکیم و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  نانآ  دـیامنیم و  میرحت  ار  اهیکاپان  هدرک و 

يراظتنا دـیایب ، نآرق  رد  ردام  ردـپ و  یماسا  مان و  رکذ  اب  ماما  هدزاود  یماسا  هک  نیا  راظتنا  شور ، نیا  هب  هجوت  اـب  درادیمرب .»... ناـشیا 
میریذپب و ار  لصا  نیا  رگا  فصو . اب  یفرعم  ًانایحا  ددـع و  هب  یفرعم  یهاگ  تسا و  مان  هب  یفرعم  رد  تحلـصم  یهاگ  اریز  تسا ؛ اج  یب 

اهدـص دـیاب  تروص  نیا  رد  دوشن ؛ هقرفت  راچد  ناناملـسم  ات  دـنک ، رکذ  نآرق  رد  ار  نیرفآ  فالتخا  لـئاسم  هیلک  دـیاب  دـنوادخ  مییوگب 
نایم رد  يزیرنوخ  لدـج و  گنج و  هیام  اـهنرق  هک  یلئاـسم  دـشاب ، هدـش  رکذ  نآرق  رد  یعیرـشت  یهقف و  یتدـیقع و  یمـالک و  هلأـسم 
تافص . 1 دننام : تسا ، هتفگن  نخـس  دشاب  عازن  هدننک  نکهشیر  هک  عطاق  حیرـص و  روط  هب  اهنآ  هرابرد  نآرق  یلو  تسا ، هدش  ناناملـسم 

.4 ادخ . مالک  ندوب  ثداح  ای  میدق  . 3 تسیچ ؟ شرع  رب  ياوتسا  دننام  يربخ  تافص  تقیقح  . 2 تاذ ؟ رب  دیاز  ای  تسوا  تاذ  نیع  ادخ 
نایم زا  هرـس  کی  ار  عازن  هک  عطاق  فافـش و  نانچنآ  یلو  تسا ، هدافتـسا  لباق  نآرق  زا  دـنچ  ره  اهنآ  لاثما  لیاسم و  نیا  رایتخا . ربج و 
نایب دـنکیم ، توعد  تاـیآ  داـفم  رد  تقد  رکفت و  هب  ار  مدرم  نآرق  هک  تسا  نیا  رد  نآ  تمکح  تسا و  هدـشن  دراو  نآرق  رد  درادرب ،

تـسین فالتخا  هدـننک  فرطرب  مان ، هب  یفرعم  تسا . لصا  نیا  فالخ  رب  دزاس ، یـضار  ار  مدرم  همه  هک  ياهنوگ  هب  لـئاسم ، همه  عطاـق 
؛ درادـن تیلک  لصا  نیا  هک  یلاح  رد  تفریم ، نیب  زا  فالتخا  دـمآیم ، نآرق  رد  ناماما  ای  ماما و  ماـن  رگا  هک  دـنکیم  روصت  رگـشسرپ 
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زا نانآ  يارب  ییاورنامرف  دنتساوخ  دوخ  ربمایپ  زا  لیئارسا ، ینب  تسا . هتـشگ  مکاح  زین  فالتخا  یلو  هدش  مان  هب  حیرـصت  يدروم  رد  اریز 
اجنآ دنزاس . دازآ  ار  دوخ  ناریـسا  دنناتـسزاب و  ار  دوخ  هدش  بصغ  ياهنیمز  دنزادرپب و  داهج  هب  وا  رما  تحت  ات  دنک  نییعت  ادـخ  بناج 

ام يارب  دـنتفگ : دوـخ  ناربماـیپ  زا  یکی  هـب  ناـنآ  ( » 246 هرقب /  «. ) هّللا ِلـیبَس  ِیف  ْلـِتاُقن  ًاـِکلَم  اـَنل  ثَْعبا  ُمَُـهل  ِّیبَِـنل  اُولاـق  ْذِإ  : » دـنتفگ هـک 
ْدَق َهّللا  َّنِإ  : » تفگ درک و  یفرعم  مان  هب  ار  اورنامرف  یهلا  رما  هب  نانآ ، ربماـیپ  میزادرپب .»... ادـخ  هار  رد  گـنج  هب  اـت  نک  نیعم  ياورناـمرف 

اب اورنامرف  مان  هکنیا  اب  تسا .» هدیزگرب  امـش  ییاورنامرف  هب  ار  تولاط  ادخ  هک  یتسار  هب  ( 247 هرقب /  { ) 2 ...«. } ًاکلَم َتُولاط  ْمَُکل  َثََعب 
َْملَو ُْهنِم  ِْکلُْملِاب  ُّقَحَأ  ُنَْحنَو  اْنیَلَع  ُْکلُْملا  َُهل  ُنوُکَی  ّینَأ  : » دنتفگ دنتخادرپ و  یشارت  لاکـشا  هب  دنتفرن و  راب  ریز  نانآ  دش ، هتفگ  تحارص 

وا و  میرت ، هتـسیاش  وا  زا  ییاورنامرف  هب  ام  هک  نآ  لاـح  دـشاب ، اـم  ياورناـمرف  دـناوتیم  اـجک  زا  ( 247 هرقب /  ...«. ) ِلاـملا َنِم  هَعَـس  َتُؤی 
هدامآ هعماج ، تیعقوم  دـیاب  هکلب  تسین ، یفاک  فالتخا  عفر  يارب  مان  رکذ  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  رما ، نیا  درادـن .»...؟ یلاـم  يدـنمناوت 

زا ات  دنزادرپب  یـشک  لسن  هب  تسایر  تموکح و  نادنمزآ  هک  دـشیم  ببـس  هناگهدزاود ، نایاوشیپ  یماسا  رکذ  اسب  هچ  دـشاب . ییاریذـپ 
دش هدیربب  رس  لفط  نارازه  دص  فورعم : لوق  هبو  داد  خر  یسوم  ترـضح  هرابرد  هلأسم  نیا  هک  نانچ  دننک ، يریگولج  ناماما  نآ  دلوت 

دیدپ یناوارف  ياهتیساسح  دش ، ناشیا  نادناخ  بسن و  هب  ياهراشا  هک  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هرابرد  دش  هدنز  یـسوم  هّللا  میلک  ات 
هچ ره  دـلوت ، تروص  رد  دـیاین و  ایند  هب  وا  زا  يدـنزرف  ات  دوب  تبقارم  رظن و  تحت  اهتدـم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح  هناخ  دـمآ و 
هک نیا  راظتنا  تسا . یـساسا  نوناق  ناس  هب  نآرق  دـش ، هتفگ  هک  روطنامه  میوشیم : روآدای  نایاپ  رد  دـنهد . همتاخ  وا  تاـیح  هب  رتدوز 

نآرق رد  یلک  روط  هب  تسا  مالـسا  ضیارف  نیرتیلاع  زا  هک  تاـکز  هزور و  زاـمن و  تسا . درومیب  ًـالماک  دوش ، هدروآ  نآ  رد  زیچ  همه 
ایآ لاؤس : نت  هدزاود  تماما  هب  داـقتعا  ناـمز   3 تسا .. هدـش  هتفرگ  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  تنـس  زا  اهنآ  تایئزج  مامت  هدـش و  دراو 
هب داقتعا  خساپ : تسا ؟ هدش  ادیپ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  تافو  زا  سپ  ای  هتـشاد  دوجو  تلاسر  دـهع  رد  نت  هدزاود  تماما  هب  داقتعا 

هتفرگ ماجنا  جـیردت  هب  نانآ  تیوه  یماسا و  هب  ییانـشآ  یلو  هدوب ، حرطم  ربمایپ  رـصع  رد  مشاهینب  زا  اـی  شیرق  زا  نت  هدزاود  تفـالخ 
یّلص مالسا  ربمایپ  هک  دهدیم  ناشن  عطاق  لیالد  هک : نیا  حیـضوت  دومنیم . یفرعم  نیعم و  ار  يدعب  ماما  یـصو و  یماما ، ره  اریز  تسا ؛
یلع يربهر  ینعم  هب  عیـشت  درک و  مـالعا  ریدـغ  زور  رد  هژیو  هب  فلتخم و  عقاوم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  يربهر  تماـما و  هلآو  هیلع  هللا 

{ مالسلا امهیلع   } نیـسح نسح و  دوخ ، هدید  رون  ود  ییاوشیپ  تماما و  هک  نانچمه  دمآرد ، يداقتعا  لصا  کی  تروص  هب  مالـسلا  هیلع 
و دـنریگب ، تسد  هب  ًامـسر  ار  روما  مامز  هاوخ  دـنتما ، ياوشیپ  ود  ره  نیـسح  نسح و  : » تسا هدومرف  هدرک و  حرطم  دوخ  رـصع  رد  زین  ار 

دنزرف هجوتم  تّما  ناگدید  نایوما ، تفالخ  ییاوسر  و  مالسلا } امهیلع   } یلع نب  نیـسح  تداهـش  زا  سپ  ( 25 «. ) دنشاب نیشنهناخ  هاوخ 
هلآو و هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  ّتنـس  رگایحا  مالـسلا } امهیلع   } قداص ماما  رقاـب و  ماـما  يو ، زا  سپ  و  دـش ، مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  يو 
رد ار  دوخ  هفیظو  اهانگنت ، اهناقفخ و  یمامت  دوجو  اب  دوخ ، رـصع  رد  یماـما  ره  بترت ، نیمه  هب  دنتـشگ و  ناـهیقف  ناثّدـحم و  ياوشیپ 

ترـضح نارود  رد  ناماما  تماما  هب  داقتعا  هک  نیا  روصت  دنتـشاد . خـسار  داـقتعا  ناـنآ  تماـما  هب  زین  نایعیـش  داد و  ماـجنا  ناـکما  دـح 
هدرتسگ تروص  هب  هراب  نیا  رد  تسخن  لصف  رد  تسا و  عیـشت  خـیرات  زا  یهاگآان  زا  یـشان  دـشاب ، هتفرگ  لکـش  مالـسلا  هیلع  يرکـسع 

ارچ لاؤس : مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تیاصو   4 دـننک . هعجارم  باتک  نیا  زا  تسخن  لصف  هب  رتشیب  یهاگآ  يارب  نادـنمهقالع  میتفگ . نخس 
هلحرم . 1 تسا . هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  یمارگ  ربمایپ  یصو  هلحرم ، ود  رد  یلع  ماما  خساپ : دینادیم ؟ ربمایپ  یصو  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 

لیـسغت و مسارم  هک  درک  شرافـس  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  دوب ، هداتفا  يرامیب  رتسب  رد  هک  دوخ  یناگدـنز  ینایاپ  ياهزور  رد  ربمایپ  زیهجت :
يراک چیه  هب  تسد  لامعا ، نیا  ماجنا  زا  شیپ  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  اذل  دزادرپب . ار  وا  ياهیهدب  دریگب و  هدهعرب  ار  وا  نفد  نیفکت و 

هللا یّلص  ربمایپ  ربمایپ : بناج  زا  ینیـشناج  ( 26 . ) دـنراد هیرظن  قافتا  نآ  رب  ناگمه  هدرکن و  راـکنا  یـسک  ار  ینعم  نیا  هب  تیاـصو  دزن .
فاصنا و هدید  اب  رگا  داد و  رارق  دوخ  نیشناج  هفیلخ و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نیملسم ، یتسرپرس  تماعز و  هب  طوبرم  لئاسم  رد  هلآو  هیلع 

هرود نامه  رد  ربمایپ ، بناج  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ینیـشناج  تفالخ و  هک  دـید  میهاوخ  میرگنب ، هلأسم  رب  بصعت  نودـب  یفرطیب و 
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نامز نآ  رثن  مظن و  رد  بقل  نیا  تفریم و  رامـش  هب  ماما  باقلا  زا  یکی  یـصو »  » هژاو هک  اـجنآ  اـت  دوب ، راکـشآ  حـضاو و  ياهلأـسم  زین 
نینچ نآ ، لوزن  نأش  ناـیب  رد  ناثدـحم  و  ( 214 ءارعش /  « ) نیبَْرقَألا َکتَریـشَع  ْرِْذنَأَو   » هیآ ریـسفت  رد  نارـسفم  دروخیم . مشچ  هب  ناوارف 
لزان دنک  توعد  مالـسا  نییآ  هب  ار  دوخ  ناکیدزن  ات  دـهدیم  نامرف  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  هب  هک  هدـش  دای  هیآ  یتقو  دـننکیم : لقن 

، بلّطملادـبع نادـنزرف  يا  دومرف : هاگنآ  درک . هضرع  اهنآ  رب  ار  دوخ  نییآ  دروآ و  لمع  هب  توعد  مشاهینب  ناگرزب  زا  ربماـیپ  دـیدرگ ،
نیا رد  ارم  امـش  زا  مادک  : » منک توعد  نآ  هب  ار  اهامـش  هک  هدرک  رومأم  ارم  میادخ  ماهدروآ . ار  ترخآ  ایند و  ياهیبوخ  امـش  يارب  نم 
اهنآ نیرتکچوک  هک  یلع  زج  تفگن ، خساپ  ار  ربمایپ  توعد  یـسک  دشاب .» امـش  نایم  رد  نم  نیـشناج  یـصو و  وا  ات  دنکیم  يرای  رما 

شتعاطا دیونشب و  ار  وا  نخس  تسامش ، نایم  رد  نم  نیشناج  یـصو و  ردارب و  وا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  ماگنه  نیا  رد  دوب .
هلأسم لیالد  ( 27  ) دناهدرک لقن  ار  نآ  ناراگن  هریـس  ناثدحم و  زا  يرایـسب  تسا و  فورعم  رادلا » موی  ثیدح   » هب ثیدـح ، نیا  دـینک .»
يارب هک  تسا  وا  تیاصو  رب  هاوگ  یگمه  ریدـغ »  » و هنیفـس » «، » نیلقث  » ثیدـح هکلب  دوشیمن ، رـصحنم  دـش  هتفگ  هچنآ  هب  ماما  تیاصو 

هّیـصَولا ُمِهِیف  َو  : » دـیامرفیم ربمایپ » تیب  لـها   » هراـبرد دوخ  نانخـس  زا  یکی  رد  ناـنمؤم  ریما  مینکیم : يراددوخ  اـهنآ  رکذ  زا  راـصتخا 
رصع يارعش  رعش  رد  ماما  ندوب  تیاصو  دنتـسه . ربمایپ  ناثراو  نانآ  هدومن و  تیـصو  نآ  هرابرد  ربمایپ  ( 2 هبطخ هغالبلا ، جهن  « ) ۀَثارِولاَو

، تسخن رـصع  نارعاش  هک  اجنآ  ات  دوب ، رادروخرب  ییـالاب  رایـسب  ترهـش  زا  نآ ، زا  سپ  تلاـسر و  رـصع  رد  ماـما  ندوب  یـصو  تلاـسر 
نیا رد  ار  نانآ  ياههدورـس  زا  هنومن  دنچ  نونکا  دـناهدناوخ ، بقل  نیا  هب  ار  وا  دوخ  راعـشا  رد  هتـسناد و  ماما  باقلا  زا  یکی  ار  یـصو » »

هدیزگرب و ربمایپ  یصو  وا  ُُهبِراُقی  اذ  ْنَمَو  ِهِیناُدی  اذ  ْنَمَف  ِهّمَع  ُْنبا  َو  یفَطْصُملا  ِّیبّنلا  ُّیِـصَو  نایفـس  یبا  نب  هّللادبع  . 1: مینکیم رکذ  دروم 
یّلَص ْنَم  ُلّوأ  َو  ِهّمَع  ُنباَو  یفَطْصُْملا  ُّیِصَو  ًاِّیلَع  لیعج  نمحرلادبع  . 2 دریگ ! ؟ رارق  وا  فیدر  رد  هک  یسک  تسیک  تسا  وا  يومع  رـسپ 
نبا . 3 تـسا راگزیهرپ  رادنید و  درازگ ، زامن  هک  یـسک  نیتسخن  تسا  وا  يومع  رـسپ  یفطـصم و  یبن }  } یـصو یلع  یقُّتلاَو  نیِّدـلا  اخَأ 
دوب یفخم  هچنآ  تسا  ام  تسرپرس  ماما و  یصو ، ُرارْسَألا  ِتَحابَو  ُءافَخلا  َحَِرب  انُِّیلَوَو  انُمامِإ  َّیصَولا  َّنِإ  ردب  گنج  رد  نارـضاح  زا  ناهیتلا 
ماما يو ، زا  سپ  تلاسر و  رصع  يارعش  اهنآ ، رد  هک  هدرک  لقن  يدایز  راعشا  لصف ، نیا  رد  دیدحلا  یبا  نبا  دش  وگزاب  اهزار  و  راکشآ ،

هب یـصاخشا  هک  تسا  نیا  دوش ، حرطم  تسا  نکمم  هک  ینخـس  اـهنت  ( 28 { ) 1 . } دناهدرک یفرعم  یـصو  ناونع  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 
یـسک هب  درپس و  ناج  نم  هناخ  رد  ربماـیپ  هک  تفگیم  خـساپ  رد  وا  دندیـسرپیم ، يو  زا  ماـما  تیاـصو  هراـبرد  هدرک و  هعجارم  هشیاـع 

؛ تسا هیاپیب  ًالماک  لالدتـسا  یلو  دوب ، نارود  نآ  رد  بلطم  نیا  راهتـشا  زا  یکاح  دوخ  هشیاـع  هب  ررکم  تاـعجارم  ( 29 درکن ) تیصو 
لیلد وا  هتفگ  یلو  دـشاب ، هدرکن  تیـصو  یـسک  هب  تلاح  نآ  رد  هدرپس و  ناج  وا  رانک  رد  هشیاع و  هناخ  رد  ربمایپ  هک  نیا  ضرف  هب  اریز 

ار یلع  دوب ، نارگید  هناخ  رد  هک  يرامیب ، لیاوا  ای  تیفاع و  تحـص و  ناـمز  رد  ربماـیپ  تسا  نکمم  اـسب  هچ  دوشیمن ، تیاـصو  یفن  رب 
ُُهتّیِـصَو َو  ّالِإ  نیَتَْلَیل  ُتیبَی  ِهِیف  یـصُوی  ٌءْیَـش  َُهل  ِملْـسُم  ئرما  ُّقَح  ام  : » دـیوگب مدرم  هب  ربمایپ  تسا  نکمم  ایآ  دـشاب . هداد  رارق  دوخ  یـصو 
دباوخب بش  ود  دنک  تیصو  دیاب  هک  يدروم  رد  تسین  هتسیاش  ناملـسم  درف  رب  " ! ؟ دنکن تیـصو  ًالـصا  دوخ  یلو  (، 30 « ) ُهَْدنِع َهبُوتْکَم 

َنیّذلا اهُّیَأ  ای   » هکرابم هیآ  رد  رمألا » یلوا   » ارچ لاؤس : تسیک ؟ رمألا  یلوا  زا  دوصقم   5" دشاب . وا  دزن  رد  بوتکم  وا  تیصو  هک  نیا  رگم 
یلوا  » زا دوصقم  هک  نیا  رد  خـساپ : دوشیم ! ؟ ریـسفت  صاخ  دارفا  هب  ( 59 ءاسن /  « ) ْمُْکنِم ِْرمَـألا  یلوُأو  لوُسَّرلا  اوُعیطَأَو  َهّللا  اوُعیطَأ  اُونَمآ 
رهاظ رطاخ  هب  یهورگ  دنتسه . نادنمشناد  املع و  روظنم ، . 2 دنامالسا . هاپس  ناهدنامرف  دوصقم ، . 1 دراد : دوجو  هیرظن  ود  تسیچ ، رمالا »

هب ریـسفت  نیا  هک  یلاح  رد  دنایماظن ؛ ناهدنامرف  دوصقم  دنیوگیم : هدیورگ و  لّوا  ینعم  هب  دوشیم ، ریـسفت  نامرف »  » هب هک  رمالا »  » ظفل
ًالماک مود  ریـسفت  اب  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  تلزنم » نأش و   » ياـنعم هب  رمـألا »  » ظـفل دراد  لاـمتحا  ًـالّوا : . 1 تسین : حیحـص  تهج  ود 

ریـسفت اب  نآ ، لوزن  نأش  میروآیم و  ًادـعب  ار  نآ  همجرت  نتم و  هک  تسا  يدـعب  هیآ  زاسهنیمز  ثحب ، دروم  هیآ  . 2 دوب . دهاوخ  راگزاس 
درم کی  اب  ناملـسم  رهاظ  هب  يدرف  دـنیوگیم : نآ  لوزن  نأش  هرابرد  نارـسفم  دـنکیم . دـییأت  ار  مود  لوق  هکلب  تسین ، راگزاس  تسخن 

تـسنادیم يدوهی  درم  تسا  ینتفگ  میربب ، دمحم »  » دزن ار  عوضوم  تفگ : يدوهی  درف  دـندرک ، ادـیپ  فالتخا  یعوضوم  رـس  رب  يدوهی 
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؛ دشاب يدوهی  فرـشا  نب  بعک  امـش  نم و  نایم  مَکَح  تفگ : قفانم }  } ناملـسم رهاظ  هب  درم  اّما  دریذـپیمن ، هوشر  دـمحم  ترـضح  هک 
لزان نآ  زا  سپ  هیآ  رمـالا و  یلوا  هیآ  ارجاـم  نیا  رد  ( 31  ) دـنکیم يرواد  هدـنهد  هوشر  عفن  هب  دریگیم و  هوشر  وا  هک  تسنادیم  اریز 
ُهوُّدُرَف ءیَـش  ِیف  ُْمتْعَزانَت  ْنِإَف  ْمُْکنِم  ِْرمـألا  یلوُأَو  َلوُسَّرلا  اوُعیطَأَو  َهّللا  اوُعیطَأ  اُونَمآ  َنیذَّلا  اـهُّیَأ  اَـی  : » تسا نینچ  هیآ  ود  نیا  نتم  دـیدرگ .

، ار ادخ  دـینک  تعاطا  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  «. » ًالیوَْأت ُنَسْحَأَو  ٌْریَخ  َِکلذ  ِرِخآلا  ِمْوَْیلاَو  ِهّللِاب  َنُونِمُْؤت  ُْمْتنُک  ْنِإ  َلوُسَّرلاَو  ِهّللا  َیلِإ 
هب رگا  دیبلطب ] يرواد  وا  زا   ] دینادرگزاب ربمایپ  ادخ و  هب  ار  نآ  دیتشاد ، عازن  يزیچ  رد  هاگره  ار  رمالا  یلوا  ار و  ادخ  ربمایپ  دینک  تعاطا 
اَِمب اُونَمآ  ْمُهَّنَأ  َنوُمُعْزَی  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْملَأ  «. » تسا رتوکین  نآ  نایاپ  تبقاع و  رتهب و  امش  يارب  راک  نیا  دیراد ، نامیا  زیخاتسر  زور  ادخ و 

«. ًادیَعب ًالَالَـض  ْمُهَّلُِـضی  ْنَأ  ُناْطیَّشلا  ُدیُریَو  ِِهب  اوُرُفْکَی  ْنَأ  اوُِرمُأ  ْدَـقَو  ِتوُغاَّطلا  َیلِإ  اوُمَکاحَتَی  ْنَأ  َنوُدـیُری  َِکْلبَق  ْنِم  َلِْزنُأ  اَمَو  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ 
یلو دـناهدروآ  نامیا  هدـش  لزان  وت  زا  شیپ  هچنآ  هب  وت و  رب  ینامـسآ ] ياهباتک  زا   ] هچنآ هب  دـننکیم  نامگ  هک  ار  یناسک  يدـیدن  ایآ  »

ناطیـش اما  دنزرو ، رفک  توغاط  هب  هک  دناهدش  هداد  نامرف  هک  نیا  اب  دنورب  ارگلطاب  نامکاح  توغاط و  دزن  هب  يرواد  يارب  دنهاوخیم 
لئاـسم اریز  تسا ؛ نیعتم  مود  هیرظن  دـش ، هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اـب  دـنکفیب .» یتـسدرود  ياـهههاریب  هب  دـنک و  هارمگ  ار  اـهنآ  دـهاوخیم 

یهورگای دنتـسه  نادنمـشنادو  املع  همه  دوصقمایآهک ، تسا  اج  نیا  نخـس  یلو  ناهدـنامرف . هن  تسا ، ینید  ناملاع  هب  طوبرم  ییاـضق 
فطع لوسرلا »  » ظفل رب  رمالا » یلوأ   » ظـفل . 1 درک . طابنتـسا  هیآ  دوخ  زا  ناوتیم  ار  لاؤس  نیا  خـساپ  درادـن ؟ هار  اهنآ  رب  اطخ  هکصاخ 

فوطعم هک  تسا  یکاح  نیاو  مکنم » رمـألا  یلوأو  لوسرلا  اوُعیطَأ  : » دومرف هک  ناـنچ  تسا ، لـعف  کـی  ود  ره  رد  بصن  لـماع  و  هدـش ،
يرواد اضق و  رد  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  مظعا  لوسر  هک  روط  نامه  ینعی  تسا ؛ لوسر »  » نیرق يرواد ، تواضق و  هلحرم  رد  رمالا ،} یلوا  }

هانگ زا  هک  دوب  دنهاوخ  یناملاع  دوصقم ، تروص  نیا  رد  دنتـسه . وا  دننامه  تهج  نیا  زا  زین  رمالا » یلوا  ، » ددرگیمن اطخ  هانگ و  راچد 
ار نآ  هک  نیا  نودـب  دـنادیم ، یمازلا  طرـش  دـیق و  نودـب  اـقلطم و  ار  رمـالا » یلوا   » تعاـطا ثحب ، دروم  هیآ  . 2 دنـشاب . موصعم  اطخ  و 

مازلا نیا  زا  دنوشن .» اطخ  هابتشا و  راچد  ای  دننکن  عرش  فالخ  هانگ و  هب  رما  هک  نیا  طرش  هب  دینک ، تعاطا  : » دیوگب ًالثم  دزاس و  دودحم 
همزال دنوشیمن و  هابتشا  راچد  زگره  نانآ  هدوبن و  عرش  فالخ  رب  هاگچیه  نانآ  يرواد  تواضق و  هک  دوشیم  طابنتسا  طرش ، دیق و  یب 
ًانْسُح ِهیَدلاِوب  َناْسنِإلا  انیّـصَوَو  : » دیامرفیم هتخاس و  دودحم  ار  نیدلاو  تعاطا  دنوادخ  تسا . اطخ  هانگ و  ره  زا  هورگ  نیا  تمـصع  نآ ،

دنک و یکین  ردام  ردپ و  هب  هک  میدرک  شرافـس  ناسنا  هب  ( » 8 توبکنع /  «. ) امُهْعُِطت الَف  ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  یب  َكِرُْـشِتل  َكادَهاج  نإو 
«. نکم يوریپ  اهنآ  زا  يرادـن ، ملع  نآ  هب  هک  یلاـح  رد  يوش ، لـئاق  ییاـتمه  نم  يارب  هک  دـننک  شـالت  دنـشاب و ] كرـشم  ود  نآ   ] رگا

دقاف قلطم و  ًالماک  ثحب  دروم  هیآ  رد  رمالا » یلوا   » تعاطا هک  یلاح  رد  تسین ، طرـش  دیق و  یب  قلطم و  هیآ  نیا  رد  ردام  ردپ و  تعاطا 
یمارگ لوسر  تسا . مارح  دهد ، عرش  فالخ  هب  نامرف  هک  يدروم  رد  قولخم  تعاطا  هک  مینادیم  رگید ، يوس  زا  تسا . يدیق  هنوگره 

نانچ تسا ؛ هدمآ  زین  نآرق  رد  ثیدح  نیا  دافم  هناتخبـشوخ  ( 32 « ) ِقلاْخلا هَیِـصْعَم  ِیف  قُولْخَِمل  هَعاط  ال  : » دیامرفیم هلآو  هیلع  هللا  یّلص 
دـیق و نودـب  هیآ  رد  رمالا  یلوا  تعاطا  فلا : بلطم : ود  نیا  هب  هجوت  اب  ( 28 فارعا /  { ) 2 «. } ِءاشْحَْفلِاب ُُرمْأَی  َهّللا ال  ّنِإ  : » دـیامرفیم هک 

میریگیم هجیتن  تسا . مارح  دـهد  روتـسد  عرـش  فـالخ  رب  هک  هاـگنآ  سکره  زا  تعاـطا  ب : تسا . هدـش  هدرمـش  بجاو  مزـال و  طرش 
بکترم دوخ  راک  رد  هدومنن و  توعد  عرش  فالخ  رب  هاگچیه  هدوب و  موصعم  دنکیم ، دای  رمالا » یلوا   » ریبعت اب  اهنآ  زا  نآرق  هک  يدارفا 

هدوبن و موصعم  یسک  دارفا ، نیا  زج  ناناملسم ، همه  قافتا  هب  اریز  تسین ؛ رمالا  یلوا  قادصم  یـسک  رـشعانثا ، همئا  زج  دنوشیمن و  اطخ 
هدش و دراو  رمالا » یلوا   » ریسفت رد  لسرم  دنسم و  تروص  هب  ثیدح  یس  زا  زواجتم  هیآ ، نومضم  رب  هوالع  دنـشابیمن . اطخ  زا  هتـساریپ 

(33 . ) دننکیم ریسفت  موصعم  ناماما  هب  ار  نآ 
زا یکاح  تسا ، هدـمآ  لاؤس  رد  هچنآ  خـساپ : نیمألا ؟» ناخ  : » دـنیوگیم راب  هس  زامن  زا  سپ  نایعیـش  اـیآ  لاؤس : نیمـألا  ناـخ  هناـسفا   6

تسا هتخاس  هدولآ  ار  رگشسرپ  نهذ  هداد و  هعیش  هب  ار  تبسن  نیا  هک  يدرف  تسا . مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناوریپ  رب  غورد  ارتفا و  یعون 
نادناخ نیا  زا  دنامب و  هتـسویپ  بوقعی  نادناخ  رد  دیاب  توبن  هتـشر  هک  دندوب  دقتعم  نایدوهی  هک  نیا  حیـضوت  تسین . هاگآ  نآ  هشیر  زا 
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مهتم تنایخ  هب  ار  لیئربج  هک  دنداتفا  رکف  نیا  هب  دش ، رهاظ  یعطق  لیالد  اب  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  یمارگ  ربمایپ  هک  هاگنآ  یلو  دورن ، نوریب 
ار توبن  هک  نآ  ياج  هب  دیزرو و  تنایخ  یهلا  یحو  رد  وا  ینعی  نیمألا »! ناخ  نیمألا ! ناخ  نیمألا ! ناخ  : » دنداد رس  ار  راعش  نیا  دننک و 

رخف تسه . نیما  لیئربج  تخس  رس  نانمـشد  زا  دوهی  تهج ، نیمه  زا  درک و  لقتنم  لیعامـسا  نادنزرف  هب  دنک ، اقبا  قاحـسا  نادنزرف  رد 
هک دوب  هداد  روتـسد  وا  هب  ادخ  دنتفگیم : وا  هرابرد  و  دنمانیم ، باذع  هتـشرف  ار  لیئربج  دوهی ، هعماج  دـسیونیم : دوخ  ریـسفت  رد  يزار 

هورگ نیا  هب  طوبرم  تنایخ  هب  لیئربج  ماهتا  داد ! لیعامـسا  نادـنزرف  هب  ار  نآ  يو  یلو  دـهد  رارق  لیئارـسا  نادـنزرف  هلـسلس  رد  ار  توبن 
رهاظت لـیئاکیم  یتسود  هب  1 و  دندرمـشیم نمـشد  ار  وا  یللع  هب  هدرک و  مهتم  توـبن  لـحم  ندرک  ضوـع  رد  تناـیخ  هب  ار  وا  هک  تسا 

ِْهیَدَی َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم  ِهّللا  ِنْذإب  َِکْبلَق  یلَع  َُهلَّزن  ُّهناف  لیْربِِجل  ًاّوُدَع  َناک  ْنَم  ُْلق  : » دیامرفیم نانآ  هدیقع  زا  داقتنا  ماقم  رد  نآرق  دندرکیم .
هب هک  تسین  شیب  يرومأم  وا  و  تسادخ ، ] نمـشد  ] دـشاب نمـشد  لیئربج  اب  سک  ره  وگب   ) 97 هرقب /  { ) 2 «. } نینِمْؤُْمِلل يرُْشبَو  يدُهَو 

نونکا تسا .» تراشب  هیام  هدومن و  تیاده  ار  نانمؤم  و  دنکیم ، قیدصت  ار  نیـشیپ  ياهباتک  هدرک ، لزان  وت  بلق  رب  ار  نآرق  ادـخ  نذا 
هب ار  نآ  یمالـسا ، تدحو  نانمـشد  اوقتیب و  دارفا  زا  یخرب  هنوگچ  دندادیم ، راعـش  ناناملـسم  ّدض  رب  نآ  اب  دوهی  هک  ار  یبلطم  دـینیبب 

، دنک بوصنم  توبن  ماقم  هب  ار  یلع  هک  نیا  ياج  هب  هدرک و  تنایخ  لیئربج  هک  تسا  دـقتعم  هعیـش  دـنیوگیم : دـنهدیم و  تبـسن  هعیش 
کی یتح  نانآ  نایم  زا  و  دنرازگیم ، زامن  ناهج  رد  نایعیش  زا  رفن  اهنویلیم  تسا ! هدرک  اطع  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  مالـسا  ربمایپ  هب  ار  نآ 

زا یتح  نانآ ، زا  يرایـسب  دـنیوگیم و  ربکا » هّللا   » راب هس  اهتسد ، ندرک  دـنلب  اب  اهنآ  همه  هکلب  دروآیمن ، نابز  رب  ار  یترابع  نینچ  رفن 
هب ار  تمصع  خساپ : تسیچ ؟ هعیش  ناماما  تمصع  لیلد  لاؤس : ناماما  تمصع   7 دنربخیب . دوشیم ، دراو  نانآ  رب  یماهتا  نینچ  هک  نیا 

تمکح رطاخ  هب  هدوب و  هتـساریپ  هابتـشا  اطخ و  زا  دوخ ، هدرتسگ  ملع  هیاس  رد  هک  وا  تسادـخ ، نآ  زا  تاذـلاب  مینک ، ریـسفت  ییاـنعم  ره 
رداق ملاع و  وا  تسا . لیبق  نیا  زا  زین  تافـص  رگید  هکلب  درادن ، تمـصع  هب  صاصتخا  هتکن  نیا  تساّربم . تسیاشان  ياهراک  زا  شیوخ ،

هک نانچ  تسا ، تاذـلاب  ریقف  وا  ریغ  قلطم و  ینغ  وا  ریبعت ، کی  هب  تسوا . نآ  زا  نارگید  تایح  تردـق و  ملع و  تسا و  تاذـلاب  ّیح  و 
ادخ دیتسه و  دنمزاین  ادخ  هب  یگمه  امش  مدرم ! يا  ( » 15 رطاف /  «. ) دیمَحلا ُِّینَْغلا  َوُه  ُهّللاَو  ِهّللا  یلِإ  ُءارَقُفلا  ُُمْتنَأ  ساّنلا  اهُّیَأ  ای  : » دیامرفیم

(34  ) ملعا هّللاو  دشن  زگره  ادج  ملاع  ود  رد  نکمم  ییور ز  هیس  يرتسبش : دومحم  خیش  ریبعت  هب  و  تسا .» یشیاتس  ره  هتـسیاش  زاین و  یب 
هلأسم دنشاب . اناوت  اناد و  هدنز و  هتفرگ ، هرهب  لیثمت . ناونع  تحت  وا ، يانغ  زا  تانکمم  رگید  هک  دوشیم  ببـس  ادخ  تاذلاب  يانغ  نیمه 

هب دنتسه ، اه  ناسنا  نارگتیاده  رـشب و  ناملعم  هک  ار ، دوخ  ناگدنب  زا  یهورگ  تحلـصم ، رب  انب  ادخ  هک  تسا  هلوقم  نیا  زا  زین  تمـصع 
زا هک  ورین  نیا  تسا  نکمم  اسب  هچ  دننامب . نوصم  هابتـشا  اطخ و  زا  دنزیهرپب و  نآ  زا  هانگ ، رب  تردق  نیع  رد  هک  دـنکیم  زّهجم  ییورین 

، نیاربانب درادـب . زاب  شزغل  زا  ار  نانآ  ياهتـشرف  ًالثم  دـشاب ؛ نآ  زا  جراخ  ای  اهنآ ، دوجو  نورد  رد  دـننکیم ، ریبعت  سدـقلا » حور   » هب نآ 
هک نانچ  دنشاب ، هابتشا  هانگ و  زا  هتـساریپ  زین  ناربمایپ  هک  تسین  نآ  زا  عنام  یتاذ  تمـصع  يانعم  هب  ادخ  هب  صاصتخا  نیع  رد  تمـصع 

ربمایپ تمصع  ّهلدا  و  دننادیم ، موصعم  هابتـشا } فالخ و   } هلحرم ود  ره  رد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  ناهج ، ناناملـسم  همه 
ناماما تمـصع  اّماو  تسا . هدـش  ناـیب  هلزتعم  هرعاـشا و  هیماـما و  زا  معا  یمالـسا ؛ ناـملکتم  یمـالک  ياـهباتک  رد  هلآو  هیلع  هللا  یّلص 
یناسمه ینوگمه و  ییاتمه ، همزال  دنانآرق و  ياتمه  لدع و  نیلقث ، ثیدـح  مکح  هب  نانآ  . 1 تسا . یعطق  لقن ، قیرط  زا  هناگهدزاود ،

رد اریز  دـشاب ؛ نینچ  دـیاب  زین  اهنآ  ياتمه  دوشیمن ، فرحنم  یتسرد  عقاو و  زا  ینزوس  رـس  تسا و  قح  نخـس  نآرق ، هک  اجنآ  زا  تسا .
ات ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق و  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  هک  اجنآ  زا  نخـس ، رگید  هب  دوب . دنهاوخن  نآرق  ياتمه  تروص ، نیا  ریغ 

هابتـشا فالخ و  زا  ود  ره  دیاب  دنـسرب ، يو  هب  رثوک  ضوح  رانک  رد  ود  ره  هک  ینامز  ات  دـنکیم ، یفرعم  تیادـه  هلیـسو  زیخاتـسر  زور 
هک ریهطت  هیآ  . 2 دنوش . بکترم  یهابتشا  اطخ و  دنتسه ، زیخاتسر  زور  ات  رشب  تیاده  هلیسو  هک  يدارفا  درادن  ناکما  اریز  دنشاب ، نوصم 
زا ار  نانآ  هک  تسا  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  ادخ  یعطق  ینیوکت و  هدارا  هک  دوشیم  روآدای  دـیوگیم ، نخـس  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هرابرد 
هب مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ندینادرگ  كاپ  ریهطت و  هدارا  هک  دش  هراشا  هلأسم  نیا  هب  هتشذگ  ياهشخب  رد  دنادرگ . كاپ  يدیلپ  عون  ره 
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هدارا . 2 دـنوش . رود  اهيدـیلپ  زا  نانآ  دـهاوخیم  ًانوناق  ادـخ  هک  انعم  نیا  هب  ینوناق ، یعیرـشت و  هدارا  . 1 دوش : ریـسفت  دناوتیم  انعم  ود 
، تسخن ياـنعم  هب  هدارا  تسا . هدـش  نیجع  ناـنآ  ناور  ناـج و  اـب  هتخیمآرد و  ناـنآ  دوجو  اـب  یکاـپ  ریهطت و  هک  اـنعم  نیا  هب  ینیوـکت ،

هار هب  اهناسنا  همه  دهاوخیم  ادـخ  عیرـشت ، ماقم  رد  اریز  تساهناسنا ؛ همه  هب  قلعتم  هکلب  درادـن  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  صاصتخا 
هدش دراو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ  تیب  لها  دروم  رد  یّـصاخ  باطخ  هیآ ، نیا  رد  هک  یلاح  رد  دنوشن ، فرحنم  نآ  زا  دنورب و  تسار 

ریغ رد  اریز  تسا ؛ ياهژیو  هدارا  هدارا ، نیا  ًاـعبط  ًاریهطَت .» ْمُکرِّهَُطیَو  ِْتیَبلا  لـهَأ  َسجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  هّللا  ُدـیُری  اـّمنِإ  : » تسا هدومرف  و 
ینیوـکت و هدارا  دوـصقم ، هک  مییوـگب  دـیاب  تهج  نیا  زا  تسا . هتفرگ  قـلعت  ناـگمه  رب  هک  دوـب  دـهاوخ  هدرتـسگ  هدارا  تروـص ، نـیا 

موحرم تسا . هدرکن  بلـس  نانآ  زا  ار  هانگ  ماجنا  تردق  لاح  نیع  رد  یلو  هدـش ، هیبعت  نانآ  دوجو  رد  یکاپ  لماوع  هک  تسا  یـشنیرفآ 
: تسا هدروآ  نینچ  لاثم  کی  رکذ  اب  دنکیم ، بلس  ناسنا  زا  ار  هانگ  ماجنا  تردق  تمصع  هک  نیا  تمصع و  يانعم  حیرشت  يارب  دیفم ،
رد وا  دنـشک . نوریب  بآ  زا  ار  وا  نارگید  دنزب و  گنچ  نآ  هب  ات  دننکیم  باترپ  وا  يوس  هب  ار  یبانط  تسا ، ندـش  قرغ  لاح  رد  یناسنا 

تمـصع رب  لئالد  دهدیم . تاجن  ندـش  قرغ  زا  ار  دوخ  دـنزیم و  گنچ  نآ  هب  لقاع  درف  یلو  تسا ، ریخم  قرغ  تاجن و  نیب  لاح  نیا 
ملع لاؤس : بیغ  زا  یهاگآ  مالسلا و  مهیلع  همئا   8 ددرگ . یم  يراددوخ  اهنآ  رکذ  زا  راصتخا  يارب  هک  تسا  ناوارف  هناگهدزاود  ناـماما 
اریز دوشیم ؛ نشور  زین  شیپ  باوج  زا  شسرپ ، نیا  خساپ  دنهاگآ ؟ بیغ  زا  هعیش  ناماما  یتح  ناربمایپ و  هنوگچ  تسادخ ، نآ  زا  بیغ 

دح نآ  يارب  تسین و  یباستکا  هتفرگ ، همشچرس  دوجوم  نورد  زا  هک  یشناد  یتاذ ؛ بیغ  ملع  . 1 ددرگیم : قالطا  ینعم  ود  هب  بیغ  ملع 
رد هچنآ  ادخ ، زا  ریغ  اریز  تسین ؛ وا  ياتمه  ملع  عون  نیا  رد  یقولخم  چیه  تسادخ و  نآ  زا  اهنت  یبیغ  ملع  نینچ  درادن . دوجو  يزرم  و 

سوسحم ریغ  سوسحم و  هب  ملع  نیب  تمسق ، نیا  رد  دریگیم . ادخ  زا  ار  ییاناوت  شناد و  هدوب ، تاذلاب  ریقف  دراد ، دوجو  شنیرفآ  ملاع 
رب انب  یهلا  هدارا  هاگره  دونـشیم . ار  یتوص  جاوما  ای  دنیبیم و  ار  ایـشا  دنکیم و  زاب  هدـید  ادـخ  تردـق  هدارا و  اب  ناسنا  تسین . یتوافت 

يارب تسا و  یندش  نکمم و  رما  نیا  دزاس ، هاگآ  بیغ  هدرپ  سپ  زا  یـصاخ  دراوم  رد  ار  ییالاو  ناسنا  هک  دریگب  قلعت  نیا  رب  تحلـصم 
ایبنا و دـننام  ییالاو  ياهناسنا  هب  دـسر  هچ  ات  دـنراد ، بیغ  ناهج  هب  ینوگانوگ  ياههچیرد  يداع  دارفا  تسین . یعنام  نیرتکچوک  نآ 

رارق ثحب  دروم  ار  یتایآ  دنراد ، يرتشیب  عوضخ  نآرق  تایآ  ربارب  رد  هک  تسا  یهورگ  اب  اهثحب  نیا  رد  نخس  يور  هک  اجنآ  زا  ایلوا .
زا سپ  دنادیم ، ینامسآ  یحو  ار  نآرق  هک  یناملسم  درف  چیه  دنکیم و  حیرصت  یبیغ  روما  زا  ناربمایپ  یهاگآ  هب  اراکـشآ  هک  میهدیم 

نیا رد  هک  یتایآ  دنک . لیوأت  ار  اهنآ  لیلد  تلع و  نودب  و  دشاب ، یتلیـضف  نینچ  رکنم  دناوتیمن  نآ ، دافم  رد  تقد  تایآ و  نیا  ندـینش 
ناربمایپ دنوادخ  دیامرفیم  دنکیم و  قیدصت  بیغ  زا  ار  ناربمایپ  یهاگآ  یلک  روط  هب  هک  یتایآ  تسخن ، دناهتسد : ود  هدش ، دراو  هنیمز 

ربخ بیغ  زا  یـصوصخم  دراوم  رد  ناربمایپ  هک  دـنهدیم  یهاوگ  ینـشور  هب  هک  یتایآ  مود ، دزاـسیم . هاـگآ  ناـهنپ  روما  زا  ار  شیوخ 
تایآ دـناشوپیم . لمع  هماج  تایآ  نیا  رد  دزاـسیم } هاـگآ  بیغ  زا  ار  دوخ  ناربماـیپ  دـنوادخ   } تسخن هورگ  نومـضم  هب  دـناهداد و 

َهّللا َّنِکلَو  ِْبیَْغلا  یلَع  ْمُکَِعلُْطیل  ُهّللا  َناک  امَو  ِبِّیَّطلا  َنِم  َثیبَْخلا  َزیمَی  یّتَح  ِْهیَلَع  ُْمْتنَأ  ام  یلَع  َنینِمْؤُْملا  َرَذَِیل  ُهّللا  َناک  ام  . » تسخن 1 هورگ 
نیا رب  ار  نانمؤم  دنوادخ  هیآ 179 ) نارمع ، لآ  هروس  «. ) ٌمیظَع ٌرْجَأ  ْمُکَلَف  اوُقَّتَتَو  اُونِمُْؤت  ْنِإَو  ِِهلُسُرَو  ِهّللِاب  اُونِمآَف  ُءاشَی  ْنَم  ِِهلُسُر  ْنِم  یبَتْجَی 

هک ره  شیوخ  ناگداتـسرف  زا  یلو  دزاسیمن ، علطم  بیغ  زا  ار  امـش  ادخ  دنک ، ادج  كاپ  زا  ار  دیلپ  ات  دراذگیمن ، دیتسه  امـش  هک  لاح 
زگره هک  تسا  نیا  هیآ ، روـظنم  تسا .» امـش  يارب  گرزب  شاداـپ  دـینک  يراـگزیهرپ  دـیروایب و  ناـمیا  رگا  و  دـنیزگیمرب ، دـهاوخب  ار 

: دـهدیم تروص  راک  ود  فدـه  نیا  ماجنا  يارب  دـنوشن و  یـسانشزاب  نمؤم  زا  قفانم  و  بیط ؛ زا  ثیبخ  هک  داد  دـهاوخن  هزاجا  دـنوادخ 
هّللا َناک  ام  : » دـنکیم هراشا  هلمج  نیا  اب  هار  نیا  هب  دزاسیم و  صخـشم  ناقفانم  زا  ار  یعقاو  نانمؤم  شیامزآ ، ناـحتما و  قیرط  زا  فلا .

نادـیم رد  یهلا  ياـهناحتما  هورگ ، نیا  يزاسادـج  يارب  هار  نیرتهب  و  ِبِّیَّطلا » َنِم  َثیبَْـخلا  َزیمَی  یّتـح  هیَلَع  ُْمْتنَأ  اـم  یلع  نینمؤُملا  رذَِـیل 
اب بلطم  نیا  هب  دنسانش و  زاب  ار  دارفا  نیا  قیرط  نیا  زا  نانآ  ات  دزاسیم ، هاگآ  بیغ  هدرپ  سپ  زا  ار  نالوسر  زا  یهورگ  ب . تسا . داهج 

ادـخ هک  تسا  نآ  زا  یکاح  هلمج  نیا  ءاشَی .» ْنَم  ِِهلُـسُر  ْنِم  یبَتْجَی  َّنِکلَو  ِْبیَْغلا  یلَع  ْمُکَِعلُْطِیل  ُهّللا  َناک  اـمَو  : » دـنکیم هراـشا  هلمج  نیا 
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تقد هیآ  دافم  رد  رگا  تسا . بیغ  زا  ناـنآ  یهاـگآ  رب  لـیلد  دوخ  نیا  دـنیزگیمرب و  بیغ  زا  نتخاـس  هاـگآ  يارب  ار  نـالوسر  زا  یخرب 
رب ِهلُـسُر » ْنِم   » ظفل دشابیم و  نانآ  زا  ياهدیزگرب  هورگ  نآ  زا  هکلب  تسین ، زین  ناربمایپ  همه  نآ  زا  تلیـضف  نیا  هک  دید  میهاوخ  مینک ،
زا هک  تسا  نیا  ِِهلُـسُر » ْنِم  یبَـتْجَی   » هلمج ینعم  تسا . باـختنا  ضیعبت و  ینعم  هب  نآ  رد  ْنِم »  » ظـفل اریز  دـهدیم ؛ یهاوـگ  بلطم  نـیا 

ْنِمَو ِْهیَدَـی  ِْنَیب  ْنِم  ُُکلْـسَی  ُهَّنِإَف  لوُسَر  ْنِم  یـضَتْرا  ِنَم  ّالِإ  ًادَـحَأ *  ِِهْبیَغ  یلَع  ُرِهُْظی  ـالَف  ِْبیَْغلا  ُِملاـع  . » 2 دـنکیم . باختنا  دوخ  نالوسر 
دنیزگرب هک  سک  نآ  رگم  دزاسیمن  علطم  شیوخ  بیغ  زا  ار  سک  چـیه  تسا ، وا  بیغ  ياناد  ( » هیآ 26 27 نج ، هروس  «. ) ًادَصَر ِهِْفلَخ 

علطم طلسم و  بیغ  رب  ار  یـسک  زگره  هک  دناسریم  دنادیم و  ادخ  نآ  زا  ار  بیغ  ملع  تقیقح  رد  تسا و  نشور  هیآ  دافم  ربمایپ .»... زا 
زا ناربمایپ  هک  يدراوم  زا  یخرب  هب  تسا  هدیـسر  نآ  تقو  نونکا  ددرگیم .» علطم  بیغ  زا  وا  میلعت  اب  هک  شیوخ  لوسر  زج  دزاـسیمن ،

ناربمایپ یهاگآ  دروم  رد  هک  یتایآ  یسررب  اب  دناهداد  ربخ  بیغ  زا  ناربمایپ  هک  يدراوم  : میشاب هتـشاد  ارذگ  ياهراشا  دناهداد ، ربخ  بیغ 
دناهداد شرازگ  بیغ  هدرپ  سپ  زا  درکیم ، باجیا  تحلـصم  هک  يدراوم  رد  یهلا  ناربمایپ  هک  تفگ  ناوتیم  تسا ، هدش  دراو  بیغ  زا 

َنیِرفاْکلا َنِم  ِضْرَألا  یلَع  ْرَذَت  ّبر ال  : » دومرف حون  بیغ  زا  یهاگآ  حون و  ترـضح  فلا : مینکیم : نایب  راصتخا  هب  ار  اهنآ  زا  یخرب  هک 
يور ار  یـسک  نارفاک  زا  اراگدرورپ ! ( » 26 و 27 هیآ حون ، هروس  «. ) ًاراّفَک ًارجاف  ّالإ  اوُدـِلَی  الو  كَدابِع  اوُّلـُضی  ْمُهْرَذـَت  ْنِإ  ّکنِإ  ًاراـّیَد * 

نیا دنروآیمن .» راب  هب  ساپـسان  راکدب و  زج  دنزاسیم و  هارمگ  ار  وت  نامیا  اب  ناگدنب  یهد ، لاجم  ار  نانآ  رگا  اریز  راذگم ؛ یقاب  نیمز 
نامیا يو  هب  نارفاـک  زا  سکچـیه  دـعب ، هب  نیا  زا  . 1 تسا : هداد  ربـخ  ناـهنپ  یفخم و  ًـالماک  بلطم  ود  زا  هیآ  نیا  رد  ردـقیلاع  ربماـیپ 

دنروآیمن .
زا لامالام  فسوی  هروس  یبیغ  ياهربخ  فسوی و  بوقعی و  ب : دش . دهاوخن  ّدلوتم  یـسک  ساپـسان ، راکدـب و  زج  هورگ ، نیا  لسن  زا  . 2

اجنیا رد  هک  ددرگیم . راکـشآ  یبیغ  رابخا  زا  نانآ  یهاگآ  ارذگ ، یهاگن  اب  تسا و  فسوی }  } وا زیزع  دـنزرف  بوقعی و  یبیغ  ياهربخ 
یناسر هدژم  هب  ار  دوخ  نهاریپو  درک  یفرعم  نانآ  هب  ار  دوخ  ناردارب ، اب  شیوخ  تاقالم  نیرخآ  رد  فسوی  مینکیم : هراـشا  دروم  ود  هب 

َحیر ُدجأل  ّینِإ  : » تفگ گنردیب  بوقعی  دـندرک ، كرت  ار  رـصم  ناسر ، هدژم  فسوی و  ناردارب  یتقو  دـنناسرب . بوقعی  هب  ار  نآ  ات  داد 
، هلصاف اهگنسرف  زا  مالسلا  هیلع  بوقعی  دینکن .» هئطخت  ارم  رگا  مونشیم ، ار  فسوی  يوب  نم  ( » 95 فسوی /  «. ) نودّنُفت ْنَأ  الَول  َفسُوی 
هک دش  ور  هب  ور  دنبمه  ود  اب  زیزع ، نادنز  رد  مالـسلا  هیلع  فسوی  نینچمه  دـهدیم . ربخ  کیدزن  لاصو  زا  دونـشیم و  ار  فسوی  يوب 

ریبعت یتسرد  هب  ار  نانآ  باوخ  دـیحوت ، هب  ناـنآ  توعد  زا  سپ  فسوی  دـندرک . لـقن  يو  يارب  ار  دوخ  باوخ  دـندوب و  كرـشم  ود  ره 
41 فسوی /  ِهسأَر ) .» ْنِم  ُریَّطلا  ُلُکأتَف  ُبَلـُصیَف  ُرَخآلا  اّمَأو  ًارمَخ  ُهَّبر  یقْـسَیَف  امُکُدَـحَأ  اـّمَأ  : » دومرف تشادرب و  بیغ  يور  زا  هدرپ  درک و 

یهلا ناربمایپ  اهنت  نیا  ج : دـنروخیم .» ار  وا  رـس  زغم  ناگدـنرپ  دـننزیم و  راد  هب  ار  يرگید  یلو  دوشیم ، هاشداپ  یقاس  امـش  زا  یکی  )»
نتسکش . 1 داد : ربخ  بیغ  زا  دادـیور  هس  رد  دوب ، زین  وا  ملعم  هک  یـسوم  بحاـصم  دـنهدیم ، ربـخ  بیغ  زا  دـنوادخ  نذا  هب  هک  دنتـسین 

راوید . ریمعت  . 3 ناوجون . نتشک  . 2 یتشک .
هلآو هیلع  هللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  نیـشیپ و  ناربمایپ  نایم  لاصتا  هقلح  نیرخآ  هک  حیـسم  ترـضح  حیـسم  ترـضح  یبیغ  ياهربخ  د: ( 35)

َنوُرخَّدَت اَمَو  َنُولُکَْأت  اِمب  ْمُُکئِّبنُأو  . » 1 دیامرفیم : هدرک ، فیـصوت  ریز  هلمج  اب  ار  شیوخ  وا  دوریم . رامـش  هب  بیغ  هب  ناهاگآ  زا  تسا ،
زا ار  رما  نیاو  دـینکیم .» هریخذ  هناخ  رد  ار  ییاهزیچ  هچ  دـیروخیم و  هچ  هک  مهدیم  ربخ  امـش  هب  نم   ) 49 نارمع /  لآ  «. ) مُِکتُوُیب ِیف 
ِیف َنوُرِخَّدـَت  اـمَو  َنُولُکْأـَت  اـِمب  ْمُکئبـنُأَو  هّللا  ِنْذِإـِب  یتوَْملا  یْحُأو  َصَْربَـألاَو  َهَمْکـألا  ُءيْربُأَو  : » دـیامرفیم درامـشیمرب و  دوخ  تازجعم 

زا ار  امش  منکیم و  هدنز  دنوادخ  نذا  هب  ار  ناگدرم  مشخبیم و  افش  ار  یـسیپ  يرامیب  هب  نایالبتم  نایانیبان و  نم  ( » 6 فص /  ْمُِکتُوُیب .»)
ایلوا زا  یخرب  یهاگآ  تابثا  يارب  ار  هار  تایآ ، زا  رادقم  نیمه  دـیاش  مهدیم .» ربخ  دـینکیم ، هریخذ  ناتاههناخ  رد  دـیروخیم و  هچنآ 

هناگهزاود ناماما  هلآو و  هیلع  هللا  یّلص  مظعا  ربمایپ  یبیغ  ياهربخ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  هدیـسر  نآ  تقو  نونکا  دشاب . هدوشگ  بیغ ، زا 
تـسد هب  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  تداهـش  ربـخ  هلآو 1 . هـیلع  هللا  یّلـص  مـظعا  ربماـیپ  یبـیغ  ياـهربخ  ه : مـینک . هراـشا  مالـسلا  مـهیلع 
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نینچ رد  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  هب  دوب ، هدز  هقلح  وا  ناگدید  رد  کشا  هک  یلاح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  اهناسنا : نیرتتخبدب 
هتـشک خـیرات  ياهناسنا  نیرتتخبدـب  تسد  هب  زاـمن  لاـح  رد  هک  منیبیم  نم  دوشیم ، هدرمـش  لـالح  وت  نوخ  ناـضمر } هاـم   } یهاـم

(36 . ) دنکیم نیگنر  ترس  نوخ  زا  ار  تنساحم  دنزیم و  ترس  رب  یتبرض  تسا ، لدگنس  حلاص  هقان  هدننک  یپ  دننامه  هک  وا  يوشیم .
، دزیخرب ياج  زا  هک  دروآ  راشف  دوخ  بکرم  رب  هچ  ره  دـنام ، بقع  مالـسا  شترا  زا  اهگنج  زا  یکی  رد  رذوبا  ییاـهنت : رد  رذوبا  گرم 
رد مالـسا  شترا  دسرب . ناناملـسم  هب  رتدوز  هچ  ره  ات  داتفا  هار  هب  داهن و  دوخ  تشپ  رب  ار  رفـس  ثاثا  درک و  اهر  ار  رتش  دیـشخبن ، يدوس 

هدایپ نارگ  راب  اب  هک  یـصخش  یهایـس  ناهگان  دـندوب ، هتخادرپ  تحارتسا  هب  هدرک و  لزنم  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربماـیپ  روتـسد  هب  ياهطقن 
اهنت هک  درم  نیا  تفگ : ربماـیپ  هب  تخانـش و  ار  وا  رود  زا  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ناراـی  زا  یکی  دـش . ناـیامن  رود  زا  دـمآیم ،
اهنت دریمیم و  اهنت  دوریم ، هار  اهنت  هک  دنک  تمحر  ار  رذوبا  ادخ  : » تفگ هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  هظحل  نیا  رد  تسا ، رذوبا  دیآیم ،

زا رود  دیعبت ، رد  هذبر »  » نابایب رد  يو  اریز  دوب ؛ عقاو  نیع  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  ربخ  هک  داد  ناشن  هدـنیآ  ( 37 «. ) دوشیم هتخیگنارب 
دیدرگ و حرطم  هک  تسا  یمارگ  ربمایپ  یبیغ  ياهربخ  زا  ياهنومن  ود ، نیا  درپس . ناج  رابّتقر  یعـضو  اب  شیوخ  رتخد  رانک  رد  عامتجا 
هب نطاب ، يافـص  رثا  رب  یهلا  يایلوا  ساسا ، نیا  رب  دراد . زاین  لقتـسم  یباتک  هب  دوخ  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  یبیغ  ياهربخ  رکذ  هنرگ 

مالـسلا هیلع  نانمؤمریما  یبیغ  ياهربخ  دنرادرب . بیغ  هرهچ  زا  هدرپ  ندوب ، ثَّدـحم  رطاخ  هب  اسب  هچ  دـنهدیم و  ربخ  هدـنیآ  زا  یهلا  نذا 
افتکا اهنآ  زا  هنومن  دنچ  رکذ  هب  هک  دناهداد  بیغ  زا  ییاهشرازگ  ندوب ، ثّدـحم  رطاخ  هب  مالـسلا  مهیلع  هناگهدزای  ناماما  نانمؤمریما و 

ماما دندش ، هتشک  ریبز  هحلط و  دیدرگ و  رام  رات و  نمشد  هاپس  دش و  حتف  هرـصب  لمج  گنج  رد  دوشیم  قرغ  هرـصب  رهـش  . 1 مینکیم :
قرغ امـش  رهـش  دـنگوس  ادـخ  هب  : » تفگ هدرک ، مدرم  هب  ور  ياهمدـقم ، زا  سپ  تفرگ ، رارق  ربنم  يور  دـش و  دجـسم  دراو  مالـسلا  هیلع 
هدـید ددرگیم } رهاظ  بآ  يور  نآ  هنیـس  اهنت  و  دوریم ، ورف  بآ  رد  نآ  هندـب  هک   } یتشک هنیـس  ناـس  هب  امـش  دجـسم  دـش و  دـهاوخ 

رد رابود  نونکات  هرـصب  : » دیوگیم دیدحلا  یبا  نبا  ( 38 «. ) داتـسرف دهاوخ  رهـش  نیا  هب  نییاپ  الاب و  زا  ار  دوخ  باذع  دـنوادخ  دوشیم .
لیـس ياهناراب  سراف و  جـیلخ  ياهبآ  نایغط  هّللاب » مئاقلا   » نامز رد  رگید  راب  و  هّللاب » رداقلا   » نامز رد  راب  کـی  تسا ، هدـش  قرغ  بآ 
هنیـس ناس  هب  تشاد ، رارق  يدـنلب  رد  هک  عماج  دجـسم  ياههرگنک  اـهنت  ناـمتخاس  همه  نآ  ناـیم  زا  درب و  ورف  بآ  رد  ار  رهـش  نیا  اـسآ 

زا لبق  دوخ ، گرم  زا  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ددرگیم  طلسم  قارع  نیمزرس  رب  هیواعم  ( 39 «. ) دشیم هدید  ایرد  رد  غرم  هنیس  ای  یتشک 
، دربیمن مان  هیواعم  زا  ناشیا  هتبلا  ددرگیم . طلـسم  قارع  لها  رب  ترـضح  نآ  زا  سپ  هیواـعم  هک  درک  مـالعا  داد و  ربخ  هیواـعم ، گرم 

نم زا  دییوگب و  ازسان  نم  هب  هک  دهاوخیم  امـش  زا  : » دیامرفیم سپـس  تسین ، یـسک  هیواعم  زج  هک  ددرگیم  رکذتم  ار  وا  تافـص  یلو 
رد زگره  یلو  تسا ، امش  تاجن  نم و  یکاپ  هیام  نآ  اریز  دییامنب ؛ ییوگدب  دینک ، ییوگدب  نم  زا  دنهاوخب  امـش  زا  رگا  دییوجب  يرازیب 

هنیدم رد  ادخ  لوسر  هب  ماهدروآ و  مالـسا  همه  زا  لبق  ماهدوشگ و  ناهج  هب  مشچ  مالـسا  ترطف  رب  نم  اریز  دییوجن ؛ يرازیب  نم  زا  نطاب 
رد جراوخ  ماما و  نایم  هک  يدربن  رد  دوشیمن  هتـشک  رفن  هد  مناراـی  زا  دـنربیمن و  تمالـس  هب  ناـج  جراوخ  زا  رفن  هد  . ) 40 «. ) ماهتسویپ

نینچ درک و  دوـخ  ناراـی  هب  ور  ماـما ، فوفـص  هب  جراوـخ  زا  یهورگ  تشگزاـب  تجح و  ماـمتا  زا  سپ  ماـما  داد ، خر  ناورهن  نـیمزرس 
هتشک نت  هد  مه  امش  زا  دنربیمن و  تمالـس  هب  ناج  رفن  هد  جراوخ  هورگ  زا  ادخ  هب  دنگوس  تسا  ناورهن  بآ  رانک  نانآ  هاگلتق  : » دومرف

روط هب  نآ  تحـص  تسا و  ماما  تامارک  زا  یکی  یبیغ ، ربخ  نیا  : » دیوگیم دـیدحلا  یبا  نبا  هبطخ 58 ) هغالبلا ، جهن  { ) 1 «. } دوشیمن
یلع نارای  نایم  زا  دـندرب و  تمالـس  هب  ناج  رفن  هن  داد ، خر  ناورهن  جراوخ  ماما و  نازابرـس  نایم  هک  يدربن  رد  تسا و  هدـش  لـقن  رتاوت 

«. دندیسر تداهش  هب  نت  تشه  اهنت 

مجنپ لصف 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها 
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مالّسلا مهیلع  تیب  لها 

رد دیوگیم . نخس  اهيدیلپ  لئاذر و  زا  تیب  لها  ریهطت  رب  ادخ  هدارا  قلعت  زا  نآرق  لاؤس : دنتسه ؟ یناسک  هچ  تیب  لها  هعیش  رظن  رد   1
هکرابم هیآ  هب  لئاس  رظن  خساپ : دنتـسه ؟ یناسک  هچ  هعیـش  رظن  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  قیداصم  هک  دوشیم  حرطم  لاؤس  نیا  اج  نیا 

ار اهيدیلپ  دهاوخیم  دنوادخ  ( » 33 بازحا /  «. ) ًاریهْطَت ْمُکرّهُطیَو  ِْتیَبلا  َلهَأ  َسجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  هّللا  ُدیُری  اّمنِإ  : » دیامرفیم هک  تسا 
.1 دریگ : رارق  ثحب  دروم  بلطم  ود  تسا  مزال  ریهطت »  » هیآیـسرربيارب دنادرگ .» كاپ  ًالماک  ار  امـش  دـنک و  رود  هداوناخ  امـش  زا  اهنت 

نییبت تسا ؟ هدـش  لزان  یناسک  هچ  دروم  رد  هیآ  نیا  . 2 دربیم ؟ راـک  هب  يدروم  هچ  رد  ار  هژاو  نیا  برع  تسیچ و  تیب » لـها   » موهفم
حیرشت يارب  تسا و  راکشآ  حضاو و  هملک  ود  ره  موهفم  تیب . . 2 لها . . 1 تسا : هملک  ود  زا  بکرم  تیب » لها   » هژاو تیب » لها   » موهفم

یسراپ و نابز  هب  نآ  دورو  رطاخ  هب  یلو  تسا ، یبرع  دنچ  ره  لها »  » هژاو اریز  تسین ؛ يزاین  برع  ناسیون  گنهرف  نانخـس  لقن  هب  نآ ،
فاضم تروص  هب  نآ  تالامعتـسا  عومجم  زا  تسا و  هدروآرد  یـسراف  تاملک  فیدر  رد  ار  نآ  نرق ، دنچ  لوط  رد  ظفل  نیا  اب  ام  سنُا 

لها ینامـسآ . ياهباتک  ناوریپ  باتک : لها  لیجنا . ناوریپ  لیجنا : لها  نارادـمامز . رما : لها  داد : حیـضوت  نینچ  ار  نآ  موهفم  ناوتیم 
رد يدنواشیوخ ، دنویپ  هیاس  رد  هک  یناسک  تیب : لها  دنراد . يدنواشیوخ  دنویپ  يدرم  اب  هک  یناسک  لجرلا : لها  مالسا . ناوریپ  مالـسا :

دراوم هب  هجوت  اب  دـننکیم . یگدـنز  نآ  رانک  ای  ایرد  بآ  رد  هک  یتادوجوم  ءاملا : لها  دـننکیم . یگدـنز  كرتشم  تروص  هب  ياهناـخ 
عون کی  هیلا } فاضم   } یعوضوم هب  تبـسن  هک  یناـسنا  ره  درک : دـیدحت  ریز  حرـش  هب  ار  ظـفل  نیا  موهفم  ناوتیم  هملک  نیا  لامعتـسا 
ُلهأ : » دیوگیم برعلا » ناسل   » رد روظنم » نبا   » ورنیا زا  دـنیوگیم ، ءیـش » نآ  لها   » نآ هب  دراد ، یـسنا  تفلا و  صاصتخا و  ای  باستنا 

دنتـسه یناسک  دوصقم  لجرلا » لها   » دوش هتفگ  هاگره  نخـس ، رگید  هب  تسوا .» لها  يدرم ، ره  ناصیّـصِخو  « ؛» هب سانلا  ّصخأ  لـجرلا 
هک دراد  یعیـسو  موهفم  تیب  لها  تفگ : دـیاب  ناـیب ، نیا  ساـسا  رب  دـنوریم و  رامـش  هب  وا  ناـقلعتم  عاـبتا و  زا  و  هدوب ، هتـسباو  وا  هب  هک 
هک تسا  هدروآ  هدرب و  راـک  هـب  مـیهاربا  رـسمه  دروـم  رد  ار  نآ  ینـشور  هـب  نآرق  اذـل  دریگیمربرد ، زین  ار  ناـسنا  نارـسمه  نادـنزرف و 

دوصقم داب .» نادناخ  امش  رب  یهلا  تاکرب  تمحر و  ( » 74 دوه /  «. ) ْتیَبلا َلْهَأ  ْمُْکیَلَع  ُهتاکََربَو  ِهّللا  هَمْحَر  : » دنتفگ وا  هب  باطخ  ناگتشرف 
رب یلیلد  هاـگره  دوش . نشور  ریهطت  هیآ  رد  تیب  لـها  زا  دوصقم  هک  تسا  هدیـسر  نآ  تقو  نوـنکا  دنتـسه ؟ یناـسک  هچ  تیب » لـها   » زا

عطاق نئارق  یلو  درک ، لمح  عیـسو  ینعم  نامه  رب  ار  نآ  دیاب  دوشن ، هماقا  نادنزرف  صوصخ  ای  نارـسمه  رـسمه و  رب  موهفم  نیا  راصحنا 
. تسین لماش  ار  دارفا  رگید  دنتـسه و  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف ، یلع ، هلآو ، هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  دوصقم ، هک  دهدیم  ناشن 

هکلب تسین  قارغتـسا  اـی  سنج  لا  تیبلا ،»  » هژاو رد  لا » . » دراد هراـشا  ینیعم  تیب  هب  تیبـلا » . » 1 زا : دناترابع  هتفگ  نیا  نئارق  دـهاوش و 
دیاب دوب ، هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ  نارـسمه  ياههناخ  هیآ  دوصقم  رگا  اریز  تسا ؛ هیآ  تیانع  دروم  هک  تسا  دوهعم  تیب  کی  هب  هراشا 

ِیف َنْرَقَو  : » دیامرفیم درفم و  هغیص  هن  دربیم ، راک  هب  عمج  هغیص  دیوگیم ، نخـس  نانآ  هرابرد  هک  اجنآ  اذل  و  تویبلا ،» لهأ  : » تفگیم
ياهییابیز تسخن ، تیلهاج  نارود  دـننام  دـیریگ و  رارق  دوخ  ياههناخ  رد  ( » 33 بازحا /  «. ) یلوُألا هّیلِهاجلا  َجُّرَبَت  َنجَّرَبَت  ـالَو  َّنُِکتُوُیب 

رد دوب ، وا  نارسمه  زا  یکی  هب  قلعتم  هک  هدش  بوسحم  یتیب  ادخ  لوسر  نانز  ياهقاتا  زا  یقاتا  ره  هیآ  نیا  رد  دینکن .» راکـشآ  ار  دوخ 
ياهتیب زا  یکی  تیب »  » نیا تفگ  ناوتیمن  مینک ، نیعم  ار  تیب  کی  نیا  دیاب  ًاعبط  تسا و  حرطم  صخـشم  تیب  کی  هیآ ، رد  هک  یلاح 

، دوب دهاوخ  لمجم  هتفر و  ورف  ماهبا  رد  ًالماک  هیآ  موهفم  تروص  نیا  رد  اریز  تسا ؛ هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نارـسمه  هب  قلعتم 
جاوزا تویب  زا  ادـج  تیب ، نیا  دـیاب  تهج  نیا  زا  میهد . حـیجرت  رگید  تیب  تشه  رب  ار  اهتیب  زا  یکی  هک  درادـن  یلیلد  نیا  زا  هتـشذگ 

نآ رد  تشاد و  قلعت  زین  ربمایپ  هب  يو ، هب  قلعت  نیع  رد  هک  تسین  مالـسلا } اـهیلع   } همطاـف تیب  زج  يزیچ  تیب  نآ  دـشاب و  ادـخ  لوسر 
(36 رون /  « ) َعَفُرت ْنَأ  هّللا  َنِذَأ  تُوُیب  یف   » هیآ ریـسفت  رد  یطویـس  هک  تسا  یثیدح  بلطم  نیا  دیؤم  دندرکیم . یگدنز  ًاکرتشم  رفن  راهچ 
زا تساـخرب و  يدرف  درک ، توـالت  دجـسم  رد  ار  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربماـیپ  دـش و  لزاـن  هیآ  نیا  یتقو  دـسیونیم : وا  تسا . هدروآ 
رد تساخرب و  رکبوبا  ماگنه  نیا  رد  تسا .» ناربمایپ  ایبنا و  تویب  : » دومرف ربمایپ  تسیک ؟ نآ  زا  تمظع  اب  تویب  نیا  دیـسرپ : ادخ  لوسر 
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هلآو هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  تساههناخ ؟ نآ  زا  زین  هناخ  نیا  ایآ  تفگ : درک ، هراـشا  مالـسلا } اـمهیلع   } یلع همطاـف و  هناـخ  هب  هک  یلاـح 
یس هیآ  ات  مهن  تسیب و  هیآ  زا  بازحا  هروس  رد  نآرق  ریامض  ندوب  رکذم  . 2 تساهنآ .» نیرترب  زا  يرآ ! ( 41 « ) اهلضافأ نم  معن  : » دومرف

ثنؤم یبدا  دعاوق  قباطم  ار  ربمایپ  نارسمه  هب  طوبرم  ریامـض  تایآ ، مامت  رد  دنکیم و  وگتفگ  ثحب و  ربمایپ  نارـسمه  هرابرد  مراهچ  و 
 * َنْدُِرت َّنُکْحِّرَـسُأ *  َّنُکْعِّتَمُأ *  َنَیلاعَتَف *  َُّنْتنُک *  : » دـیامرفیم دربیم و  راک  هب  ثنؤم  ریمـض  تسیب  زا  زواـجتم  دروم  نیا  رد  دروآیم ،

دروـم هیآ  هب  هک  یماـگنه  یلو  و .»... َنْرُکْذاَو *  َنْعِطَأ *  َْنِیَتآ *  َنْجَّرَبـَت *  َّنُِکتوـُُیب *  یف  َنْرَق  َنلق *  َنْعَـضَْخت *  ـالَف  َُّنْتیَقَّتا *   * َُّنتَْـسل
رکذـم ار  ریامـض  ددرگیم ، ضوـع  بطاـخم  دوـشیم و  نوـگرگد  نخـس  نحل  دـسریم ، دراد  رارق  هس  یـس و  هیآ  لـیذ  رد  هک  ثـحب 

نیا تـسیچ ؟ ینوـگرگد  نـیا  زا  فدـه  هـک  درک  تـقد  دــیاب  تروـص  نـیا  رد  ْمُـکَرِّهَُطی .»  » و َسْجِّرلا » ُمُْـکنَع  : » دــیوگیم دروآیم و 
هک نیا  تسا . هدمآ  اهنآ  هب  طوبرم  تایآ  قایـس  رد  دنچ  ره  هدـش ، لزان  نانز }  } هورگ نیا  ریغ  هرابرد  هیآ  هک  تسین  نیا  زج  ینوگرگد 
هب نانآ  ریغ  هب  طوبرم  بلطمو  دوشیم  نوگرگد  باطخ  فرط  ناـهگان  نارـسمه ، اـب  يوگتفگ  ياـنثا  رد  ارچ  تسیچ و  لخادـت »  » تلع

لها . 3 داد . میهاوخ  رارق  ثحب  دروم  يرگید  ياج  رد  ار  ددرگیم و ... زاب  نارـسمه  نوماریپ  ثحب  هب  رگید  راب  هاـگنآ ، دـیآیم و  ناـیم 
نیا رد  هک  دهدیم  ناشن  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ  زا  رتاوتم  هکلب  رفاضتم  تایاور  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ  ناسل  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب 
یّلص ربمایپ  زا  هباحص  زا  یهورگ  ار  تایاور  نیا  تسین و  دوصقم  يدحا  همطاف ، هناخ  نانکاس  هلآو و  هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ  دوخ  زج  هیآ ،

عقسالا 5. نب  هلثاو  قاحساوبا 4 . کلام 3 . نب  سنا  يردخ 2 . دیعسوبا  . 1 زا : دـناترابع  اهنآ  زا  یخرب  هک  دـناهدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا 
یمارگ ربمایپ  هک  تسا  یکاح  ثیداحا  نومـضم  ساـبع . نبا  هملس 10 . ّما  هشیاع 9 . صاقو 8 . یبأ  نب  دعـس  ءارمحلاوبا 7 . هریرهوبا 6 .

: تسا هجوت  لباق  دوخ  عون  رد  مادـکره  هک  تسا  هداد  ماجنا  نیعم  راـک  ود  تیب ، لـها  زا  دوصقم  ندرک  نشور  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یّلص 
نیا تشادزاب و  اسِک  تحت  لوخد  زا  تشاد ، ار  اسک  ریز  هب  دورو  دصق  هک  ار  هملس  ّما  دنکفا و  نت  جنپ  رس  رب  ياهفیطق  ای  ابع و  اسک و  . 1
عقوم رتشیب ، ای  هاـم و  تشه  تدـم  هب  . 2 زاس .»! رود  نانآ  زا  ار  يدـیلپ  اراگدرورپ ! دنتـسه ، نم  تیب  لها  ناـنیا  ایادـخ ! : » تفگ ار  هلمج 

. دومنیم توالت  ار  روکذم  هیآ  درکیم و  توعد  زامن  يارب  ار  نانآ  تفریم و  ارهز  هناخ  هب  حبـص ، زامن  ندرازگ  يارب  دجـسم  هب  نتفر 
لقن همجرت و  هب  هدرشف  تروص  هب  نونکا  تسا . هدومرف  نییعت  ار  هیآ  قیداصم  ًالماک  لمع ، ود  نیا  اب  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ  نیا ، ربانب 

همطاف یلع و  نم و  هرابرد  هیآ  نیا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یّلص  هّللا  لوسر  : » دیوگیم يردخ  دیعـس  وبا  . 1 میزادرپیم : ثیداحا  زا  یخرب 
هب ییاذـغ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  زور  نامه  دـیدرگ . لزاـن  نم  هناـخ  رد  هیآ  نیا  دـیوگیم : هملـس  ّما  تسا .» هدـمآ  دورف  نیـسح  نسح و  و 

دوب هتفرگ  ار  دوخ  نادنزرف  تسد  هک  یلاح  رد  ارهز  روایب . ار  دوخ  دـنزرف  ود  یلع و  تیومع  رـسپ  ورب  دومرفربمایپ : دروآ . ربمایپ  روضح 
یلع تفرگ و  شوغآ  رد  ار  نینسح  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  دندش . ادخ  لوسر  رـضحم  دراو  درکیم ، تکرح  وا  رـس  تشپ  زین  یلع  و 

یمارگ تخد  هک  دندش  ییاذغ  ندروخ  لوغشم  رفن  جنپ  ره  دنتسشن و  وا  پچ  تمس  رد  وا  تخد  ربمایپ و  تسار  تمس  رد  مالـسلا  هیلع 
ییاسک ربمایپ  ماگنه  نیا  رد  دروآ . دورف  ار  ریهطت  هیآ  دش و  لزان  یحو  هتـشرف  ناهگان  دوب . هدروآ  ربمایپ  روضح  هب  هدرک و  هدامآ  ربمایپ 
نامسآ هب  دروآ و  نوریب  اسک  ریز  زا  ار  دوخ  تسد  داد و  رارق  اسک  نآ  ریز  ار  همه  تشادرب و  دیشکیم ، دوخ  يور  هب  ار  نآ  اهبش  هک  ار 

اسک هشوگ  تهج  نیا  زا  مدرگ . یتلیضف  نینچ  لومـشم  میآرد و  اسِک  ریز  متـساوخ  هلمج  نیا  ندینـش  اب  نم  دومرف : راب  هس  درک و  هراشا 
نودب ربمایپ  متـسین ! ؟ وت  تیبلها  زا  نم  ایآ  ادـخ ، لوسر  يا  متفگ : دیـشک . نم  تسد  زا  ار  نآ  ربمایپ  موش . قحلم  نانآ  هب  ات  مدز  الاب  ار 

رد هک  ثیدـح  نومـضم  یـشابیم .» ربماـیپ  نارـسمه  زا  یتسه و  یکین  نز  وت  : » دومرف دـنک  قیدـصت  ار  هیـضق  فرط  ود  زا  یکی  هک  نیا 
یتح نت ، جـنپ  نآ  ریغ  تسا و  رفن  جـنپ  نیا  صیاصخ  زا  هیآ  دافم  هک  تسا  نآ  رگنایب  یگمه  هدـش ، لـقن  ریـسفت  ثیدـح و  ياـهباتک 
رگید تیاور  هب  زور و  لهچ  یتیاور  هب  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  یمارگ  لوسر  دنرادن . تکرش  تلیضف  نیا  رد  وا  نارـسمه  نیرتکاپ  نیرتهب و 

دـمآیم و مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد  هب  تفریم ، دجـسم  هب  حبـص  زامن  ندرازگ  يارب  هک  یماگنه  هام ، ُهن  موس ، تیاور  هب  هاـم و  تشه 
زاب تایاور  نیا  هب  هجوت  اـب  اـیآ  ( 42 «. ) ًاریهْطَت مُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبهْذـُِیل  ُهّللا  ُدـیُری  امَّنِإ  ، » ُةـالَّصلا ُةـالَّصلا ، : تفگیم
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هک تسا  ریهظ » یهلا  ناسحا   » ناتـسکاپ روهال  ثیدـحلا » نامجرت   » هلجم ریبد  رـس  زا  تفگـش  تسج ؟ يرگید  ریـسفت  هیآ ، يارب  ناوتیم 
نیا هب  ریهطت  صاصتخا  رگناشن  هک  ار  ثیداحا  همه  نیا  یـصاخ  ییاورپیب  اب  اّما  دـنادیم ؛ يوبن  ثیداـحا  يوگنخـس  مجرتم و  ار  دوخ 

نارـسمه دوصقم  دـیوگیم : هدرک و  دامتعا  یجراخ  همرکع }  } تیاور هب  تیبلا » لـهاو  هعیـشلا   » باـتک رد  هتفرگ و  هدـیدان  تسا  هورگ 
يالبال رد  ریهطت  هیآ  ارچ  هک  تسا  نیا  دنامیم  یقاب  هک  یلاؤس  اهنت  دنالخاد . نآ  رد  ًازاجم  زین  وا  نادـنزرف  هک  دـیازفایم  تسا و  ربمایپ 

ار نآ  دیوگیم ، نخس  یعوضوم  هرابرد  هک  یلاح  رد  نآرق  یهاگ  هک  تسا  نیا  نآ  خساپ  تسا ؟ هدمآ  ربمایپ  نارسمه  هب  طوبرم  تایآ 
نآ زا  هنوـمن  کـی  هـک  ددرگیمرب  تـسخن  عوـضوم  ناـمه  هـب  راـب  رگید  دــعب ، یکدــنا  دزادرپیم و  رگید  یعوـضوم  هـب  هدرک و  اـهر 
دوخ رـسمه  هب  ور  زیزع  دـش ، هاگآ  نایرج  زا  شرهوش  داتفارب و  زیزع  رـسمه  تنایخ  زا  هدرپ  هک  هاگنآ  فسوی ، ناتـساد  رد  میروآیمار :

گرزب امـش  ياههلیح  تسا و  نانز  امـش  رکم  راک  نیا  تفگ : ( » 28 فسوی /  «. ) میظَع َّنُکَدـیَک  َّنِإ  َّنُکَِدـْیَک  ْنِم  ُهَّنِإ  َلاَـق  : » تفگ درک و 
اذه ْنَع  ْضِرْعَأ  ُفُسُوی  : » دـیوگیم دـنکیم و  هجوتم  فسوی  هب  ار  باطخ  ناهگان  دـیوگیم  نخـس  دوخ  رـسمه  اب  هک  یلاح  رد  تسا .»

ياهداد ماـجنا  هک  یهاـنگ  زا  زین  اـخیلز ! يا  وت  و  رذـگرد ، وا  زا  فسوی  ( » 29 فسوی /  «. ) نیئِطاخلا َنِم  ِْتنُک  ِکَّنِإ  ِِکْبنَذـِل  يرِفْغَتْـساَو 
لها هلأسم  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  نانز  هرابرد  وگتفگ  يالبال  رد  ارچ  هک  دروم  نیا  رد  اّماو  ياهدوب .» ناراکاطخ  زا  وت  نک ، رافغتـسا 
نخـس هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  ناـنز  هراـبرد  هک  یلاـح  رد  ادـخ  . 1 درک : داـی  ناوـتیم  تلع  ود  زا  تسا ، هدـمآ  مالـسلا  مـهیلع  تـیب 
َناکَو نیَفْعِـض  باذَـعلا  اَهل  فَعاُضی  هَنّیَبُم  هَشِحاِفب  َّنُْکنِم  ِتْأَی  ْنَم  یبَّنلا  َءاِسن  ای  : » دـیوگیم دـنکیم و  دـیدهت  ار  اهنآ  یهاگ  دـیوگیم ،
نادـنچ ود  وا  باذـع  دوش ، بکترم  یـشحاف  راکـشآ و  هانگ  امـش  زا  کی  ره  ربماـیپ ، ناـنز  يا  ( » 30 بازحا /  «. ) ًاریـسَی ِهّللا  یلَع  َکـِلذ 

هک دناسرب  دهاوخیم  نانآ ، تالامک  تیب و  لها  ندرک  حرطم  اب  تیعـضو ، نیا  رد  تسا .» ناسآ  لهـس و  ادـخ  يارب  نیاو  دـش ، دـهاوخ 
مالسا ردص  ناناملـسم  زا  يرایـسب  . 2 دشاب . امـش  یگدنز  طخرـس  نانآ ، یگدـنز  رتهب  هچ  دنتـسه ، وگلا  نیرتهب  امـش  يارب  نادـناخ  نیا 

ياههوزغ رد  ماما  تسد  هب  نانآ  زا  يدرف  هک  دوبن  ياهریشع  هلیبق و  چیه  دنتشاد . تیـساسح  ًالماک  وا  نادناخ  مالـسلا و  هیلع  یلع  هرابرد 
زا سپ  هنیک ، ضغب و  عون  نیا  دـندوب و  تحاران  هدرزآ و  لد  تخـس  ماما  زا  ناـنآ  زا  يرایـسب  نیمه  يارب  دـشاب . هدـشن  هتـشک  یمالـسا 
هللا یّلص  ربمایپ  یتیـساسح  نینچ  رطاخ  هب  دنتفرگ . ماقتنا  وا  هداوناخ  ماما و  زا  یعون  هب  يدایز  ياههورگ  دش و  راکـشآ  ربمایپ  تشذگرد 

یلجت ات  داد  رارق  ربمایپ  نارـسمه  هب  طوبرم  تایآ  يالبال  رد  ار  نادـناخ  نیا  تمـصع  تراهط و  هب  طوبرم  هیآ  ادـخ  نامرف  هب  هلآو  هیلع 
دصقم زا  هدرپ  تخادرپ و  هیآ  نیا  دافم  حیضوت  هب  ثیدح  ّتنس و  قیرط  زا  دنکن ، هابتشا  داجیا  هک  نیا  يارب  هاگنآ  دشاب . هتـشادن  يدایز 

رد هناخ  نورد  رد  ار  اهبنارگ  یتمیق و  رایسب  يایشا  هبرجت  اب  دنمدرخ و  دارفا  هک  تسا  نیا  دننام  تسرد  نایرج  نیا  تشادرب . هیآ  یقیقح 
اب ار  ثحب  نیا  دنتـسه . هاگآ  نآ  نورد  زا  هناخ  لها  دوخ  دنچ  ره  دنکن ، هجوت  بلج  نادنچ  هناگیب  يارب  هک  دـنهدیم  رارق  ییایـشا  نایم 

، هلهابم يارجام  رد  هک  دـنکیم  لقن  صاقو  دعـس  زا  دوخ  حیحـص  رد  يذـمرت  میناسریم : نایاپ  هب  صاـقو  یبا  نب  دعـس  زا  یتیاور  لـقن 
هک تسا  هدروآ  دوخ  حیحـص  زا  يرگید  شخب  رد  يو  ِیلْهَأ .» ِءالؤه  َّمُهّللَا  : » تفگ تساوخ و  ار  نیـسح  نسح و  همطاف ، یلع و  ربماـیپ ،

. دنتسه نم  تیب  لها  نانآ  ایادخ ! : » دومرف دیناشوپ و  هچراپ  اب  ار  مالسلا  مهیلع  همطاف  یلع و  نیـسحو و  نسح  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ 
نانآ زا  مه  نم  ادـخ ، ربماـیپ  يا  تشاد : هضرع  هملـس  ّما  نادرگ ! هزیکاـپ  یبوخ ، وحن  هب  ار  ناـنآ  زاـس و  رود  ناـنآ  زا  ار  يدـیلپ  ایادـخ !

{ مالسلا اهیلع   } ارهز همطاف  اب  هتشرف  نتفگ  نخـس  ( 43 «. ) یتسه یبوخ  نز  وت  وشم } اسک  دراو   } شاـب دوخ  ياـج  رب  وت  دومرف : متـسه ؟
هتـشرف هک  تسین  يدـیدرت  تسا ؟ هیجوت  لباق  هنوگچ  مالـسلا } اهیلع   } ارهز همطاف  ربماـیپ ، یمارگ  تخد  اـب  هتـشرف  نتفگ  نخـس  لاؤس :
ناربمایپ هب  نانآ  نتفگ  نخس  یلو  دنراذگیم ، نانآ  رایتخا  رد  ار  یهلا  یحو  دنیوگیم و  نخس  ایلوا  ایبنا و  اب  ناگتـشرف  رگید  ای  یحو و 

لثمتم اـهنآ  ربارب  رد  ناگتـشرف  هک  ار  یهورگ  دـنیوگیم و  نخـس  زین  دنـشابن  یبن  دـنچ  ره  ـالاو  ياـهناسنا  اـب  هکلب  درادـن ، صاـصتخا 
یناسک اهنآ  دـنوشیم و  یفرعم  ثّدـحم  مان  هب  یهورگ  نیقیرف  ثیداحا  رد  دـنمانیم . ثَّدـحم » ، » دـنیوگیم نخـس  نانآ  اب  دـنوشیم و 

شوگ اب  ار  یخزرب  تاوصا  دناوتب  هک  دسرب  ياهیاپ  هب  دـیاب  لامک  رظن  زا  ثَّدـحم  درف  دزادرپ . یم  وگتفگ  هب  ناشیا  اب  هتـشرف  هک  دنتـسه 
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اهنآ ندینـش  ندید و  يارای  يدنمناوت ، نتـشادن  رطاخ  هب  ار  اهناسنا  بلغا  هک  تسا  یخزرب  تاوصا  روص و  زا  رپ  ناهج ، دونـشب . يویند 
اجنآ ات  دننک ، كرد  دنونـشب و  ار  یخزرب  روص  تاوصا و  نیا  دنناوتیم  دـناهتفر ، الاب  تلیـضف  لامک و  نابدرن  زا  هک  یهورگ  اّما  تسین ،

یمارگ تخد  تایاور ، رد  تهج ، نیا  زا  دنونشیم . ار  وا  نخس  اهنآ  دیوگیم و  نخـس  اهنآ  اب  نیمألا » حور   » نوچ یماقمالاو  هتـشرف  هک 
ناربمایپ ریغ  اب  هتشرف  نتفگ  نخـس  نارظنهتوک ، تسا . رترب  لامک  زا  یکاح  دوخ  هک  هدش  یفرعم  ( 44  ) هثّدحم هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ 

هک اـجنآ  تسا ، میرم  ترـضح  حیـسم ، رداـم  اـب  هتـشرف  نتفگ  نخـس  روآداـی  میرک  نآرق  هک  یلاـح  رد  دنرامـشیم ، تیعقاو  زا  رود  ار 
هب هکئالم  هک  هاگ  نآ  ( » 42 ءاسن /  «. ) نیَملاْعلا ِءاِسن  یلَع  ِكافَطْصاَو  ِكَّرَهَطَو  ِكافَطْصا  َهّللا  َّنِإ  ُمَیْرَم  ای  هَِکئالَْملا  َِتلاَق  ْذِإَو  : » دیامرفیم

، درف اب  ناگتـشرف  نتفگ  نخـس  تسا .» هدیـشخب  يرترب  ناهج  نانز  رب  ار  وت  هدرک و  كاپ  یگدولآ  زا  هدیزگرب و  ار  وت  ادخ  دنتفگ : میرم 
نیا زا  دهدیم . ار  ناگتشرف  يادص  ندینش  ناوت  وا  هب  هک  تسا  لامک  هّلق  هب  بطاخم  ياقترا  هناشن  هکلب  تسین ، وا  تلاسر  توبن و  هناشن 
ِهّللا ِْرمَأ  ْنِم  َنیبَْجعَتَأ  اُولاق  : » دیامرفیم دوشیم و  روآدای  رجاه  میهاربا ، ترضح  رسمه  اب  ار  ناگتشرف  نتفگ  نخس  میرک ، نآرق  هتـشذگ ،

وا تاکرب  تمحر و  یتسه ، تفگش  رد  ادخ  هدارا  نامرف و  زا  ایآ  ( » 73 دوه /  «. ) دیجَم ٌدیمَح  ّهنإ  ْتیَبلا  لهَأ  ْمُْکیَلَع  هتاکَربو  هّللا  ُتمْحَر 
نیا رد  هک  تسا  یفـسلف  یمالک و  هدرتسگ  هلأـسم  یهلا  ياـیلوا  دروم  رد  یبیغ  تاـحوتف  ماـهلا و  هلأـسم  داـب »... توبن ] ] نادـناخ امـش  رب 
قیرط زا  اـهناسنا  يربـهر  ینعم  هب  تلاـسر  توبن و  رـصع  هک  تفگ  ناوتیم  هدرـشف  روط  هب  یلو  تسین ، نآ  ییوگزاـب  لاـجم  رـصتخم ،

تاـحوتف و باـب  زگره  یلو  دـمآ ، دـهاوخن  یلوسر  یبن و  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  متاـخ  لوسر  زا  سپ  تسا و  هدـش  يرپس  یعیرـشت  یحو 
دننیبیمن و نارگید  هک  ار  هچنآ  رترب ، شوه  یخزرب و  دـید  اب  ییاهناسنا  اسب  هچ  تسا . هدـشن  هتـسب  وا  يور  هب  ناسنا  یتفرعم  ییافوکش 

نامیا اب  دارفا  يا  ( » 29 لافنا /  « ) ًاناقُْرف ْمَُکل  ْلَعْجَی  َهّللا  اوُقَّتَت  نِإ  اونَمآ  َنیِذَّلا  اهُّیَأ  ای  : » دیامرفیم دیجم  نآرق  دنونشب . دننیبب و  دنونـشیمن ،
ياهناسنا هرابرد  نانمؤم  ریما  دیزاسیم .» ادج  لطاب  زا  ار  قح  نورد  زا  هک  دـهدیم  امـش  هب  يرون  هوق و  ادـخ  دـینک ، زیهرپ  هانگ  زا  رگا 

تسا هدناریم  ار  شتوهش  هتخاس و  هدنز  ار  دوخ  لقع  : » دیامرفیم نینچ  دناهدومن ، لامک  بسک  يراکزیهرپ  اوقت و  قیرط  زا  هک  هتسراو ،
ار تیادـه  هار  هدیـشخرد و  شدوجو  رد  رونرپ  یقرب  تسا . هدـش  لیدـبت  یمرن  هب  وا  ییوخدـنت  هدـییارگ و  يرغال  هب  شنت  هک  اج  نآ  ات 

هاـگیاج رد  هتفاـی و  هار  رگید  يرد  هب  يرد  زا  لـماکت  ریـسم  رد  هتـسویپ  تسا . هدرب  شیپ  هب  ار  وا  ادـخ  هار  رد  هتخاـس و  نـشور  وا  يارب 
لیـصفت هب  اهشـسرپ  نیا  زا  یخرب  خساپ  رد  تسا ، ینتفگ  هبطخ 22 ) هغالبلا ، جـهن  «. ) تسا هتفرگ  مارآ  هداهن و  ياـپ  شیاـسآ  تینما و 

هیلع هللا  یّلـص  ربمایپ  رب  هنوگچ  لاؤس : هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  رب  تاولـص  تیفیک   3 میاهتفگ . نخس  مالـسا  رد  ثَّدحم »  » دارفا هرابرد 
تقبـس راک  نیا  رب  دوخ  دنوادخ ، هک  تسا  هنادنـسپ  ادخ  یلمع  اهناسنا ، نیرتالاو  رب  دورد  نداتـسرف  خـساپ : دـیتسرفیم ؟ تاولـص  هلآو 

ای ِّیبَنلا  یَلَع  َنوُّلَُـصی  ُهَتِکئالمَو  َهّللا  َّنِإ  : » دـیامرفیم هک  نانچ  دنتـسرفب ؛ دورد  وا  رب  هک  تسا  هداد  نامرف  ار  ناـنمؤم  ناگتـشرف و  هتفرگ و 
رب دیدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  دنتسرفیم . دورد  ربمایپ  رب  ناگتشرف  ادخ و  ( » 56 بازحا /  «. ) ًامِیلْسَت اوُمِّلَسَو  ِهیلَع  اوُّلَص  اُونَمآ  َنیّذلا  اهُّیَأ 

نامز و هک  نآ  نودـب  هکرابم  هیآ  تسا و  بحتـسم  يرما  تالاح ، مامت  رد  ناـمز و  ره  رد  تاولـص  رکذ  دـیتسرفب .» مالـس  تاولـص و  وا 
ار وا  مان  نآرق  ندـناوخ  ای  ناذا و  ماگنه  هب  ناسنا  هک  یماگنه  صوصخ  هب  دـهدیم ، ناـمرف  نآ  هب  دـنک ، نییعت  نآ  يارب  یـصاخ  ناـکم 
، هزجع نب  بعک  زا  یلیل ، یبا  نب  نامحرلادبع  ثیدح  رد  هلآو ، هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ  رب  تاولص  تیفیک  ددرگ . يراج  شنابز  رب  ای  دونشب 

نب بعک  میزادرپیم : نآ  زا  یـشخب  همجرت  هب  هک  تسا  هدش  لقن  تنـس  لها  رظن  زا  یثیدح  بتک  حـصا  رد  دراو و  مالـسا  مَّرکم  یبن  زا 
؟ منک ادـها  وـت  هب  ياهیدـه  ناوـنع  هب  ماهدینـش  هلآو  هـیلع  هللا  یّلـص  ربماـیپ  زا  هـک  ار  یثیدـح  ياهداـمآ  نامحرلادـبع : هـب  باـطخ  هزجع 
رد میتسرفب ، دورد  هنوگچ  تیب  لها  امش  رب  میدرک ، ضرع  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ  هب  هزجع : نب  بعک  ماهدامآ . رضاح و  نامحرلادبع :

َْتیَّلَص امَک  دَّمَُحمِلآ ، یلَعَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  : » دییوگب هلآو : هیلع  هللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  میهاگآ . مالس  نداد  تیفیک  زا  هک  یلاح 
َمیهاْربِإِلآَو َمیهاْربِإ  یلَع  َتْکَراـب  اـمَک  دَّمَُحم  ِلآ  یلَعَو  دَّمَُحم  یلَع  ْكِراـب  َّمُهّللا  ٌدـیِجَم ، ٌدـیمَح  َکَّنِإ  َمـیهاْربِإ  ِلآ  یلَعَو  َمـیهاْربِإ  یلَع 

لماک تاولـص  ات  مینک  رکذ  زین  ار  دمحم  لآ  دیاب  تاولـص ، نداتـسرف  عقوم  رد  هک  دوشیم  نشور  نایب  نیا  زا  ( 45 «. ) ٌدیِجَم ٌدیِمَح  َکَّنِإ 
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رب ًالماک  ملسو ،» هیلع  هّللا  یّلص  : » دنیوگیم دنتـسرفیم و  دورد  ربمایپ  رب  اهنت  اههتـشون ، اهینارنخـس و  رد  هزورما  ياهدع  هک  نیا  دوش و 
: دومرف ترـضح  نآ  هک  دـنکیم  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربماـیپ  زا  { 974  - 899  } یمثیه رجح  نبا  تسا . ادـخ  لوسر  روتـسد  فالخ 

یلع ّلص  ّمهللا  دییوگن : دومرف : تسیچ ؟ دوصقم  دش  ضرع  دیتسرفن ، هدیرب  عوطقم و  دورد  نم  يارب  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ 
لماک تاولص  هعیش ، تاولص  ور  نیا  زا  ( 46 .« ) دّمحم لآ  یلعو  دّمحم  یلع  ّلص  ّمهّللا  دییوگب : تسا  مزال  هکلب  دینک ، توکسو  دّمحم ،

امَک  » هلمج تاولص ، رکذ  زا  سپ  هک  تسا  هتسیاش  هتبلا  تسا . تنس  لها  یثیدح  بتک  حصا  هک  يراخب  حیحص  تیاور  اب  تسا  قباطم  و 
هللا یّلـص  ربماـیپ  دوخ  هک  ناـنچ  دوشیم ، كرت  هلمج  نیا  راـصتخا  تهج  هب  یهاـگ  یلو  دوـش ، هتفگ  میهاْربِإ » ِلآَو  َمیهاْربِإ  یلَع  َْتیَّلَص 

تاولص ءزج  میهاْربِإِلآَو » َمیهاْربِإ  یلَع  َْتیَّلَـص  امَک   » هلمج تفگ  ناوتیم  نیا ، زا  هتـشذگ  درک . هدنـسب  نآ  هب  مود  تیاور  رد  هلآو  هیلع 
تاولـص زین  وا  لآ  دّـمحم و  رب  دـیتسرفیم  تاولـص  وا  لآ  میهاربا و  رب  هک  روـط  ناـمه  ینعی  نآ ؛ میلعت  يارب  تسا  يریبـعت  هکلب  تسین ،
یتروص رد  هدماین ، نایم  هب  هباحـص  زا  یمان  اهباتک ، رگید  نیحیحـص و  رد  هک  نآ  تفگـش  دیزاسن و  ادج  مه  زا  ار  ود  نیا  و  دیتسرفب ،

لها هرابرد  ّولغ   4 هباحـصو .» هلآ  یلعو  : » دنیوگیم دننکیم و  فطع  لآ  رب  ار  هباحـص  لماک ، دورد  نداتـسرف  ماگنه  هب  تنـس  لها  هک 
تیب ،» لها  هرابرد  هعیش  هدیقع  ایآ  : لاؤس مالسلا  مهیلع  تیب 

بلق و صصختم  ناونع  هب  یمومع ، کشزپ  ًالثم  تسا ؛ زرم » دح و  زا  زواجت   » يانعم هب  یبرع  گنهرف  رد  ولغ » : » خساپ تسین ؟ زیمآ  ولغ 
رما کـی  ولغ  هک  اـجنآ  زا  و  دوـش . هتفگ  نخـس  ّدـح  زا  شیب  يدرف ، يوـنعم  يرهاـظ و  ياـهییابیز  شیاتـس  رد  اـی  دوـش ، یفرعم  قورع 

اُْولغَت ِباتِْکلا ال  َلْهَأ  ای  : » دیامرفیم هک  نانچ  دننکن ؛ يور  هدایز  دوخ  نید  رد  هک  دـهدیم  دـنپ  ار  باتک  لها  دـنوادخ  تسا ، هدـیهوکن 
ادخ ار  رشب  هک  نیا  زا  رتالاب  يولغ  هچ  «، } دینکن يور  هدایز  ولغ و  دوخ  نید  رد  باتک ، لها  يا  ( » 77 هدئام /  ، 171 ءاسن /  «. ) مُِکنیِد ِیف 

هاگیاج ام  : » دیامرفیم دنکیم و  یفرعم  هدیقع  تعیرش و  زرم  دح و  ار  ربمایپ  تیب  لها  راتفگ  راتفر و  نانمؤمریما ، دننادب .} ادخ  دنزرف  و 
، هغالبلا جـهن  «. ) دـندرگزاب ام  يوس  هب  دـیاب  هدـننک ، ولغ  ِناوردـنت  دـنوش و  قحلم  ام  هب  دـیاب  ناگدـنام  بقع  میتسه . طسو  دـح  هناـیم و 
ینابم و ای  نانآ و  دـیاقع  زا  یهاگآان  رثا  رب  هک  تسا  یلطاـب  هشیدـنا  ولغ ، هب  تیب  لـها  ناوریپ  ندرک  مهتم  هرامش 109 ) راصق ، تاملک 
ای ادـخ و  ار  اهنآ  دربب و  رتارف  یگدـنبو  تیدوبع  ماقم  زا  ار  ناماما  هک  تسا  یـسک  یلاغ  دـیحوت ، ورملق  رد  دـیآیم . دـیدپ  اـهنآ  لـیالد 
زا سپ  شنیرفآ  ماظن  ریبدت  هک  دشاب  دقتعم  ای  { تیقلاخ رد  كرـش  } دننامـسآ نیمز و  قلاخ  نانآ  دیوگب : ًالثم  درادنپب ؛ ادخ  لاعفا  ردصم 

هدش و راذگاو  نانآ  هب  عیرشت  رما  دیوگب : ای  ریبدت .} رد  كرش  . } دنشابیم تیمم »  » و ییحم » «، » قزار  » اهنآ تسا و  اهنآ  تسد  هب  داجیا 
زا ياهّرذ  میدش ، روآدای  ار  یخرب  هک  دیحوت  بتارم  مامت  رد  تیب  لها  ناوریپ  نینقت .} رد  كرـش   } تسا اهنآ  تسد  رد  لیلحت  میرحت و 

هدیقع هب  دنرامـشیم . الاو  رترب و  ياهناسنا  ار  ناماما  دـننادیم و  عّرـشم  ربدـم و  قلاخ ، ار  ادـخ  اهنت  هدرکن ، زواجت  یقیقح  دـیحوت  زرم 
نذا هب  یگمه  دنک ، ادیپ  افـش  يرامیب  ای  دهد و  خر  شنیرفآ  ناهج  رد  یلّوحت  نانآ ، ياعد  وترپ  رد  صاخ و  دروم  کی  رد  رگا  نایعیش ،

تسا و ادخ  نذا  هب  مه  زیخاتـسر  زور  رد  نانآ  تعافـش  دشابیم . مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  ياسآ  هزجعم  ياهراک  هیبش  هدوب و  ادخ 
نادـناخ هب  تدوم  رهم و  راهظا  یعون  زین  نانآ  بقانم  لیاضف و  رکذ  دـنراد . ادـخ  دزن  نانآ  هک  تسا  یتیعقوم  رطاـخ  هب  ناـنآ ، هب  لـسوت 

نآ رب  تنـس  نآرق و  هک  تسا  یلوصا  زا  یبرقلا  يوذ  تدوم  ترتع و  بح  دشابیم . ربمایپ  تنـس  نآرق و  دـیکأت  دروم  هک  تسا  تلاسر 
. دـنهدیم ربـخ  بیغ  زا  يو  میلعت  یهلا و  نذا  هب  ناـنآ  هک  تسا  نآ  ياـنعم  هب  زین  بیغ  زا  ناـنآ  یهاـگآ  هـب  داـقتعا  ( 47 . ) دنراد دیکأت 
زا يدرف  داد . ربخ  داد ، دهاوخ  خر  هرـصب  رهـش  رد  هدنیآ  رد  هک  یگرزب  ياهدادیور  زا  تفر و  ربنم  زارفرب  هرـصب  حتف  زا  سپ  نانمؤمریما 

، تسین بیغ  ملع  مهدیم  شرازگ  هچنآ  دومرف : دیدنخ و  ماما  هدش ؟ هداد  بیغ  ملع  امـش  هب  ایآ  بیغلا :»؟ َملِع  تَیِطُعا  دـق  : » تفگ نارای 
ِنآ زا  یـشزومآ } یباستکا و  هن  ، } یتاذ بیغ » ملع   » نیاربانب هبطخ 128 ) هغالبلا ، جـهن  . ) تسا ربمایپ }  } ملع بحاص  زا  یـشزومآ  هکلب 

: دیامرفیم هتسناد و  ادخ  نآ  زا  ار  بیغ  ملع  نآرق ، رگا  دشابیم . یـشزومآ  یباستکا و  تروص  هب  بیغ  زا  نارگید  یهاگآ  تسا و  ادخ 
زج دننادیمن ، ار  بیغ  دنتـسه ، نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  یناسک  وگب  ( » 65 لمن /  «. ) هّللا ّالِإ  ضْرَألاَو  ِتاوامَّسلا  ِیف  بیَْغلا  ُمَْلعَی  ـال  ْلـُق  »
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، نیاربانب دنـشابیم . وا  دنمزاین  زیچ  همه  رد  وا ، ریغ  تسا و  یتسه  راگدیرفآ  ِنآ  زا  هک  تسا  دودحمان  یتاذ و  بیغ  ملع  دوصقم ، ادـخ .»
زا ار  نانآ  هتـسج و  يّربت  نایلاغ  زا  هتـسویپ  ام  ناماما  تسناد . نانآ  هرابرد  يور  هدایز  ولغ و  هناشن  ار  دیاقع  نیا  ناوتیمن  ناونع  چـیه  هب 
نآ دنیزگ . یم  يرود  يّربت و  دوخ  نامز  نایلاغ  زا  شیوخ ، ياهاعد  زا  یکی  رد  مالـسلا ، هیلع  متـشه  ماما  دـندرکیم . درط  دوخ  تحاس 
اعد نیا  دیوجیم . يّربت  دنتـسنادیم ، ناماما  تسد  هب  ار  ناگدنب  نداد  يزور  ناهج و  تقلخ  هک  نایلاغ ، هدیقع  زا  اعد  نیا  رد  ترـضح 
اذل دندادیم  هار  دوخ  هب  ار  یحیحص  ریغ  اوران و  ياههشیدنا  نانآ ، زا  هداعلاقراخ  روما  هدهاشم  اب  نارظنهتوک  زا  یخرب  هک  تسا  یکاح 

هک دنیوگیم  ار  یبلاطم  ام  قح  رد  هک  یناسک  راتفگ  زا  نم  اراگدرورپ ! : » دراد ریز  حرش  هب  ییاعد  لطاب ، ياههشیدنا  زا  يّربت  يارب  ماما 
...«. میبلطیم کمک  وت  زا  میتسرپیم و  ار  وت  تسا . وت  نآ  زا  ناگدـنب  يزور  ناهج و  تقلخ  اراـگدرورپ ! میوجیم . يّربت  میاهتفگن ، اـم 

روصت هک  یناسک  زا  تسا ، وت  هتـسیاش  تیهولا  تیبوبر و  اراگدرورپ ! یتسه . ام  نادنزرف  ناردپ و  راگدیرفآ  ام و  راگدـیرفآ  وت  اهلاراب ! »
نانخـس نیا  ام  اهلاراب ! مییوجیم . يرازیب  تئارب و  میتسه ، اهنآ  قزار  قلاخ و  هک  دنـشیدنایم  ای  میتسه و  اهنآ  راگدرورپ  ام  هک  دننکیم 

زا هتـساخرب و  لطاب  ياههشیدـنا  نآ  زا  داقتنا  هب  زاین ، زار و  نیا  اب  ماـما  ( 48 !«. ) نکن هذـخاؤم  نانآ  راتفگ  هب  ار  ام  میاهتفگن ، ناـنآ  هب  ار 
نیمز و هدـننیرفآ  دـنوادخ ، بناج  زا  نانآ  هدـش و  ضیوفت  ناماما  ربماـیپ و  هب  یتسه  ناـهج  تمومیق  یتسرپرـس و  دـندقتعم  هک  یناـسک 
ناـماما و تـسا . هتـسج  يرازیب  دنـشابیم ، زیخاتـسر  زور  ناـهج و  رد  ناـنآ  هدـنناریم  هدـننک و  هدـنز  ناگدـنب و  هدـنهد  يزور  نامـسآ ،

ضیف ياههطـساو  زا  کیچیه  نیـشناج  دشاب ، هتـشاد  رارق  الاب  ماقم  رد  هک  دنچ  ره  رـشب ، دارفا  زا  کی  چیه  یعیبط  بابـسا  زا  يریگهرهب 
یگمه اههچنغ ، ندـش  هتفکـش  ناراـب و  فرب و  شزیر  دیـشروخ ، هعـشا  دریگیم ، اههطـساو  ناـمه  زا  ار  ضیف  وا  دوخ  هکلب  ددرگیمن ،

کلم ار  وا  ناج  دناسریم و  ربمایپ  هب  هتـشرف  ار  یحو  هکنانچمه  تسا ، یهلا  يایلواو  موصعم  نایاوشیپ  ناربمایپ و  یگدـنز  هدـننک  نیمأت 
هدرامگ وا  یقـالخا  لـیاضف  تاـکلم و  لـیمکت  وا و  ناـج  تظاـفح  يارب  ناـنابهگن  ناـظفاح و  تسخن  زور  زا  و  (. 49  ) دریگیم توـملا 

کی چیه  نیشناج  زگره  هدوب و  دنمهرهب  یتیگ  یلولعم  یّلع و  ماظن  زا  لماک ، ياهناسنا  یتح  رـشب ، دارفا  مامت  نیاربانب ، (. 50 . ) دنوشیم
يوه و زا  رود  هب  تحلـصم و  رب  انب  یهاگ  نانآ  هک  تسین  نآ  زا  عناـم  تقیقح ، نیا  یلو  دـندرگیمن ، يونعم  يداـم و  ضیف  طـیاسو  زا 

. دنهد ماجنا  یتافرصت  تقلخ ، ناهج  رد  یبیغ ، هراشا  هب  دندرگ و  ناهج  رد  یتافرصت  تامارک و  أدبم  سوه ،

مشش لصف 

مالسا رد  تیودهم 

مالـسلا هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ایآ  ًالوصا  و  تسا ؟ هدش  دلوتم  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  ایآ  : لاؤس وا  دـلوت  مالـسلا و  هیلع  نامز  ماما   1
زا یلوـق 256  هب  و  لاس 255ق . نابعـش  همین  بش  رد  ترـضح  نآ  هک  دنراد  قافتا  هعیـش  ياملع  یمامت  خـساپ : تسا ؟ هتـشاد  يدـنزرف 

يدایز تایاور  دروم ، نیا  رد  دوشگ و  ناهج  هب  هدید  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هناخ  رد  اّرماس و  رد  نوتاخ  سجرن  مان  هب  يردام 
يدهم ترـضح  دلوت  هک  اجنآ  زا  دشکیم . ازارد  هب  نخـس  اهنآ  لقن  اب  هک  هدش  دراو  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح  شدنمجرا  ردپ  زا 

رد هدرک و  يریگولج  وا  دلوت  زا  هک  دندوب  ددص  رد  نایسابع  هتـسویپ  دوب ، زور  نآ  دساف  ياهماظن  مامت  يارب  يرطخ  گنز  مالـسلا  هیلع 
دوب نیا  دندوب ، هتفرگ  رظن  تحت  اّرماس  رد  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  ترـضح  هک  نیا  للع  زا  یکی  دنهد . همتاخ  شتایح  هب  دلوت ، تروص 

، یسابع تموکح  نارومأم  یپایپ  ياهتبقارم  اب  دوب . زیمآ  زاجعا  مالسلا  هیلع  یسوم  دلوت  دننام  وا  دلوت  دنوش . هاگآ  وا  دنزرف  دلوت  زا  هک 
یماسا تشاد . هاگن  ظوفحم  نانمشد  دنزگ  زا  نآ ، زا  سپ  دلوت و  زا  شیپ  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  لسن  زا  ار  دوخ  یـصو  نیرخآ  ادخ 

: تسا رارق  نیا  زا  دناهدومن ، هدـهاشم  دـلوت  زا  سپ  ار  ترـضح  نآ  ای  هتـشاد و  روضح  ترـضح  نآ  دـلوت  نامز  رد  هک  یناسک  زا  یخرب 
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هیلع نسح  ماما  هناخ  هب  يزور  دـیوگیم : وا  تسا . مالـسلا } امهیلع   } يرکـسع نسح  ماما  همع  یقت و  دـمحم  ماما  رتخد  نوتاخ  همیکح 
! ناج همع  دومرف : مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هک  مدرگزاب  لزنم  هب  لاس 255  نابعش  همین  هاگنابش  متساوخیم  مدش . فرشم  مالسلا 
زا دومرف : تنازینک ؟ زا  کی  مادـک  زا  مدیـسرپ  دـش ، دـهاوخ  دـلوتم  بش  نیا  رد  نم  نیـشناج  ادـخ و  یلو  اریز  شاب ؛ ام  هناـخ  رد  بشما 
هک دیـشکن  یلوط  مدـیباوخ ، قاتا  کی  رد  نسوس  اب  راـطفا  زا  دـعب  مدـیدن ، يو  رد  يرادراـب  زا  يرثا  مدرک  وجتـسج  هچ  ره  نم  نسوس .

بـش زامن  هب  تساخرب و  باوخ  زا  مه  نسوس  مدـش . بش  زامن  لوغـشم  مدیـشیدنایم . مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  شیامرف  هب  مدـش ، رادـیب 
راچد دیدرت  کش و  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  نخـس  هرابرد  دوب  کیدزن  دوبن . لمح  عضو  زا  يرثا  مه  زاب  مد ، هدیپس  کیدزن  یتح  تخادرپ .

یتاظحل تسا . هدش  کیدزن  مدنزرف  دلوت  شاب ، هتشادن  دیدرت  ناج ! همع  دومرف : هک  دمآ  رگید  قاتا  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  يادص  هک  موش 
رد دش  قفوم  یسک  رتمک  نایـسابع ، ياهتبقارم  رطاخ  هب  ( 51 ... ) مدرب ماما  دزن  ار  كدوک  دمآ ... ، ایند  هب  هزیکاپ  كاپ و  ادخ  ّیلو  دـعب 
هب دامتعا  دروم  کـیدزن و  رایـسب  دارفا  زا  یهورگ  لاـح  نیع  رد  یلو  دـنیبب ، کـیدزن  زا  ار  ماـما  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح  تاـیح 

: دیوگیم مداخ  مناغوبا  . 1: میزادرپیم نانآ  زا  یکدنا  رامـش  یماسا  رکذ  هب  نونکا  دندش . قفوم  شدلاو  تایح  رد  ترـضح  نآ  ترایز 
نیا دومرف : داد و  ناشن  شباحصا  هب  ار  كدوک  نآ  موس  زور  دندیمان . دمحم »  » ار وا  هک  دش  دلوتم  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  يارب  يدنزرف 

يولع نب  نیسح  نب  نسح  . 2 ( 52 . ) دنشابیم شراظتنا  رد  همه  هک  تسا  یمئاق  نامه  نیا  تسامـش و  ماما  بحاص و  نم  زا  سپ  مدنزرف 
: دیوگیم رذـنم  نب  نسح  . 3 ( 53 . ) متفگ کیربت  ار  شدـنزرف  دـلوت  مدیـسر ، مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  تمدـخ  اّرماس  رد  دـیوگیم :

روتـسد نکیل  درک ، اطع  يدنزرف  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  ادخ  بشید  هک  داب  تراشب  تفگ : دـمآ و  نم  دزن  حـتف  یبا  نب  هزمح  يزور 
ماما تمدخ  يزور  دیوگیم : قاحـسا  نب  دـمحا  . 4 ( 54 . ) تسا دـمحم »  » شمان تفگ : مدیـسرپ ، ار  شماـن  دـشاب . یفخم  شرما  هک  داد 

نب دـمحا  يا  دومرف : درک و  زاغآ  نخـس  دوخ  بانج ، نآ  منک . لاؤس  شنیـشناج  زا  متـشاد  دـصق  مدیـسر . مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح 
هب دراذگیمن ، هتـشاذگن و  یلاخ  تجح  زا  زگره  ار  نیمز  تمایق ، ات  دیرفآ  ار  مالـسلا  هیلع  مدآ  هک  یماگنه  زا  لاعتم  دـنوادخ  قاحـسا !
ای مدرک : ضرع  دـهدیم . نوریب  ار  شتاکرب  نیمز  ددرگیم و  لزان  ناراب  دوشیم و  عفد  نیمز  زا  ـالب  هک  تسادـخ  تجح  دوجو  تکرب 

دروآ نوریب  دوخ  اب  ار  ياهلاس  هس  كدوک  تفر و  هناخ  نورد  هب  بانج  نآ  تسیک ؟ امـش  نیـشناج  ماما و  امـش ، زا  دـعب  هّللا ! لوسر  نبا 
ار مدنزرف  يدوبن ، یمارگ  ناماما  ادخ و  دزن  وت  رگا  دمحا ! دومرف : دوب . هتفرگ  شود  رب  ار  وا  دوب . مهدراهچ  بش  هام  دـننام  ییابیز  زا  هک 
. دنکیم داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  تسا  یـسک  نامه  تسادخ ؛ لوسر  هینک  مهو  مانمه  كدوک  نیا  هک  نادـب  مدادیمن . ناشن  وت  هب 

تسد هب  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  تایح  نامز  رد  ار  ماما  ترایز  قیفوت  هک  دندوب  نایعیـش  هتـسجرب  ياهتیـصخش  زا  یخرب  اهنیا  ( 55)
تاـقالم يو  هناـخ  رد  شردـپ  یگدـنز  ناـمز  رد  ار  ترـضح  نآ  يرتشیب  هورگ  دوبن و  ناـشیا  هب  رـصحنم  قیفوت  نیا  دـنچ  ره  دـندروآ ،

بختنم باتک  هب  دروم  نیا  رد  دناهدرک . حیرصت  وا  تدالو  هب  تنس  لها  ناگرزب  زا  یهورگ  هک  میوشیم  روآدای  نایاپ  رد  ( 56 . ) دندرک
هب دوخ ، ياـهباتک  رد  هک  تسا  هدرب  ماـن  ار  تنـس  لـها  زا  رفن  باـتک 68  نیا  فلؤم  دوـش . هعجارم  ات 92  ص 71  دـیدج ، پاچ  رثالا ،

ماما تبیغ  تلع   2 دنیامرف . هعجارم  نآ  هب  دنناوتیم  نادنمقالع  دناهدومن ، حیرصت  مالسلا  هیلع  يرکسع  ترضح  زا  ترـضح  نآ  تدالو 
یلو ترضح  تبیغ  خساپ : درادن ؟ روضح  مدرم  نایم  رد  همئا  رگید  دننام  ارچ  تسیچ و  يدهم  ترـضح  تبیغ  ّتلع  لاؤس : مالـسلا  هیلع 

ناربهر تقوم  تبیغ  میربب . یپ  نآ  ِْهنُک  هب  میناوتن  اـم  تسا  نکمم  هدوب و  یهلا  ياـهزار  زا  یکی  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هّللا  لّـجع  رـصع 
دش بیاغ  دوخ  تما  زا  زور  لهچ  مالسلا  هیلع  نارمع  نب  یسوم  هک  نانچ  تسا ؛ هتشاد  هقباس  زین  نیشیپ  ياهتما  رد  مدرم ، نایم  زا  یهلا 

نانمشد دیدرگ و  ناهنپ  شیوخ  تما  هاگدید  زا  یهلا  تیشم  هب  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  ( 142 فارعا /  درب ) . رـس  هب  تاـقیم  رد  و 
هاگره ًالوصا  ( 140 تافاص /  . ) تشگ بیاغ  دوخ  موق  زا  یتدم  زین  مالسلا  هیلع  سنوی  ترضح  ( 158 ءاسن /  . ) دنتشگن وا  نتشک  هب  رداق 

رد اریز  دهد ؛ رارق  راکنا  ای  دـیدرت  دروم  ار  نآ  دـیابن  دربب ، یپ  ًالماک  نآ  زار  هب  دـناوتن  ناسنا  یلو  دوش  تباث  رتاوتم  لقن  قیرط  زا  یبلطم 
تبیغ دریگیم . رارق  دیدرت  دروم  دوریم ، رامش  هب  مالسا  نید  تایرورض  تامّلـسم و  زا  هک  یهلا ، ماکحا  زا  یمیظع  شخب  تروص  نیا 
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دیدرت زّوجم  نآ ، یقیقح  رارسا  ای  ّرس  زا  عالطا  مدعو  تسین  ینثتسم  هدعاق  نیا  زا  زین  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هّللا  لّجع  رصع  یلو  ترضح 
هجرف یلاعت  هّللا  لّجع  يدـهم  ترـضح  تفایرد . رـشب  هشیدـنا  دـح  رد  ار  تبیغ  زار  ناوتیم  همه ، نیا  اب  دـشاب . دـناوتیمن  نآ  راـکنا  اـی 
دیحوت مچرپ  ندروآرد  زازتها  هب  ریگارف و  لدـع  شرتسگ   } گرزب یناـمرآ  ققحت  يارب  هک  تسا  یهلا  موصعم  تجح  نیرخآ  فیرـشلا 

، دراد تیرشب  یحور  یگدامآ  رشب و  شناد  لقع و  ییافوکـش  نامز و  تشذگ  هب  زاین  نامرآ  نیا  تسا و  هدش  هتفرگ  رظن  رد  ناهج } رد 
دهاوخن لابند  هب  ار  ياهدرتسگ  یلک و  مایق  ترـضح ، نآ  ماـگنه  دوز  روهظ  دور . يدازآو  لدـع  ماـما  نآ  بکوم  لابقتـسا  هب  ناـهج  اـت 

{ تداهـش  } یهلا ياهتجح  رگید  نانوچ  یتشونرـس  دوش ، رهاظ  مدرم  نایم  رد  تامدـقم  ندـش  مهارف  زا  شیپ  ناـشیا  رگا  اریز  تشاد ؛
. دناهدرک هراشا  تمکح  نیا  هب  زین  تایاور  رد  موصعم  نایاوشیپ  تسب . دهاوخرب  ناهج  زا  هدـید  گرزب ، نامرآ  نآ  ققحت  زا  لبق  هتفای و 

ماما دیسرپ . نآ  تلع  زا  يوار  روهظ . زا  لبق  تسا  یتبیغ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هّللا  لّجع  مئاق  ترضح  يارب  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
نیدب تسا ؛ هدـش  حرطم  قلخ  ندومزآ  ناحتما و  هلأسم  تایاور  یخرب  رد  نیا ، زا  هتـشذگ  ( 57  ) ندش هتـشک  زا  يریگولج  يارب  : » دومرف

(58  ) دوشیم هدیجنـس  داقتعاو  نامیا  رد  نانآ  يراوتـسا  بتارم  دـنریگیم و  رارق  یهلا  شیامزآ  هتوب  رد  تبیغ  رـصع  رد  مدرم  هک  ینعم 
یهلا دحاو  تموکح  داجیا  رشب و  هبناج  همه  لماکت  يارب  هک  تسا  یهلا  يایصوا  زا  یصو  نیرخآ  يدهم  ترضح  هک  نیا  نخس  لامجا 
هتـشاد دوجو  یتجح  نینچ  شریذپ  يارب  یگدامآ  يرـشب ، هعماج  رد  هک  دریذپیم  ققحت  یماگنه  وزرآ  هدیا و  نیا  تسا . هدـش  هدـیرفآ 

نیا زا  تفای . دهاوخن  ققحت  یلاع  فده  نآ  تشاد و  دـهاوخن  يا  هجیتن  يدوبان  ندـش و  هتـشک  زج  روهظ  تروص ، نیا  ریغ  رد  دـشاب و 
یلو دـننیبیم ، ار  وا  مدرم  دـنکیم و  یگدـنز  مدرم  ناـیم  رد  هک  یلاـح  رد  دربیم و  رـس  هب  تبیغ  هدرپ  سپ  رد  ترـضح ، دوـجو  تهج 

یناهج تموکح  يو  تموکح  هک  اجنآ  زا  هتشذگ ، نیا  زا  دنامیم . نوصم  تلادع  قح و  نانمـشد  دنزگ  زا  قیرط  نیا  زا  دنـسانشیمن و 
ادیپ ققحت  نامز  رورم  هب  طیارش  نیا  تسا . هتشادن  دوجو  دلوت ، ماگنه  رد  هک  تسا  یطیارـش  داجیا  ورگ  رد  رما  نیا  ققحت  دوب و  دهاوخ 

: لاؤس تبیغ  نامز  رد  مدرم  هرهب   3 داد . میهاوخ  حیضوت  مشش  شسرپ  هب  خساپ  رد  ار  طیارـش  نیا  ام  تسا و  شیادیپ  لاح  رد  ای  هدرک و 
ّیلو دناهتـسد : ود  یهلا  ياـیلوا  میرک ، نآرق  رظن  زا  خـساپ : دـنربیم ؟ ياهرهب  هچ  تبیغ  ناـمز  رد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  زا  مدرم 

ربخاب نانآ  لاح  زا  هدوب و  اهنآ  نایم  رد  وا  هچرگ  دنـسانشیمن ، ار  وا  مدرم  هک  راظنا ، زا  بیاغ  ّیلو  دنـسانشیم و  ار  يو  مدرم  هک  رهاظ ،
رد وا  ّتقوم  بحاـصم  يرگید  نارمع و  نب  یـسوم  یکی  تسا : هدـش  ناـیب  ناـمزمه  روط  هب  ّیلو ، ود  ره  دوجو  فهک ، هروـس  رد  تسا .

ییامنهار هب  اهنت  دوبن و  انـشآ  وا  اب  یـسوم  یتح  هک  دوب  ياهنوگ  هب  یهلا  یلو  نیا  تسا . فورعم  رـضخ  مان  هب  هک  ینیمز  ییاـیرد و  رفس 
 * ًاملِع ّانَُدل  ْنِم  ُهانْمَّلَعَو  انِْدنِع  ْنِم  هَمْحَر  ُهاْنیَتآ  انِدابِع  ْنِم  ًاْدبَع  ادَـجَوَف  :» دـیامرفیم هکنانچ  تفرگ ؛ هرهب  شملع  زا  تخانـش و  ار  وا  ادـخ 
يو هک  دنتفای  ایرد } بل  رد   } ار ام  ناگدنب  زا  ياهدنب  شهارمه  یـسوم و  «. » ًادْشُر ِلُع  َتْمّ اّمِم  ِلَُعت  ِنَمّ ْنَأ  یلَع  َکُِعبَّتَأ  ْلَه  یـسُوم  َُهل  َلاق 

وت هارمه  یهدیم  هزاـجا  اـیآ  تفگ : يو  هب  یـسوم  میدوب . هتخومآ  یملع  وا  هب  شیوـخ  بناـج  زا  هداد و  رارق  دوـخ  تمحر  لومـشم  ار 
یهلا یلو  نآ  دنمدوس  دیفم و  ياهراک  زا  یحرش  سپـس  نآرق  ( 6566 فهک /  ( »؟ يزومایب نم  هب  شیوخ  نیرفآ  دـشر  مولع  زا  ات  مشاب 

(82 71 تایآ : فهک ، هروس  . ) دـناهدوب دـنمهرهب  شتاـکرب  راـثآ و  زا  یلو  هتخانـشیمن ، ار  وا  مدرم  هک  دـهدیم  ناـشن  دـنکیم و  ناـیب 
ياهراک أدـبم  لاح  نیع  رد  تسا و  ياهتخانـشان  ّیلو  یـسوم ، بحاصم  ناس  هب  زین  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هّللا  لّجع  رـصع  یلو  ترـضح 

رد هک  هنوـگ  ناـمه  وا  هکلب  تسین ، هعماـج  زا  وا  ییادـج  لاـصفنا و  ینعم  هب  ماـما  تبیغ  بیترت ، نیدـب  دـشابیم . تما  يارب  يدـنمدوس 
رون و نیمز  لها  هب  اّما  دننیبیمن ، ار  نآ  ناگدید  هک  تسا  ربا  تشپ  رد  دیـشروخ  ناسهب  هدـش  دراو  زین  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور 

دوس وا  زا  مدرم  دـیزگرب ، توبن  هب  ارم  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  يرآ  : » دوـمرف هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  یمارگ  ربماـیپ  ( 59 . ) دشخبیم یمرگ 
(60 «. ) دنربیم هرهب  اهربا  تشپ  نتفرگ  رارق  ماگنه  هب  دیـشروخ  زا  هک  نانچ  دنریگیم ؛ هرهب  تبیغ ، نارود  رد  شتیالو  رون  زا  دنربیم و 

مغریلع هک  تسا  ياهظحالم  لباق  راثآ  ياراد  تسا ، ناهن  تبیغ  ياـهربا  تشپ  رد  هک  یلاـح  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  دوجو  يونعم  هعـشا 
: میزادرپیم راثآ  نیا  زا  یخرب  نایب  هب  اج  نیا  رد  دزاسیم . راکشآ  ار  شدوجو  تمکح  میقتـسم ، يربهر  تیبرت و  میلعت و  هلأسم  لیطعت 
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هب فـلتخم  ياـهشیارگ  یبهذـم و  لـئاسم  هب  یـصخش  راـکفا  اههقیلـس و  نتخیمآ  ناـمز و  تشذـگ  اـب  یهلا  نییآ  زا  يرادـساپ  فـلا }
دوریم و تسد  زا  نیناوق  نیا  زا  ياهراـپ  تلاـصا  ینامـسآ ، میهاـفم  يوـس  هب  ناـیوج  هدـسفَم  تسد  ندـش  زارد  یفارحنا و  ياـهبتکم 

هریت جیردت  هب  نآ ، نیا و  ياهزغم  زا  روبع  اب  هدش ، لزان  یحو  نامـسآ  زا  هک  لالز  بآ  نیا  ددرگیم . یـشخبنایز  تارییغت  شوختسد 
رتگـنرمک کـیرات ، راـکفا  یناـملظ  ياههشیـش  زا  روبع  اـب  غورفرپ ، رون  نیا  دـهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  نیتسخن  يافـص  هتـشگ ، راـت  و 

ناسنا یهاگ  هک  دوشیم  نانچ  نآ ، هب  هزات  ياهگرب  خاش و  ندوزفا  دارفا و  هنانیب  هتوک  ياه  شیاریپ  اهشیارآ و  اب  هصـالخ  ددرگیم .
یپ رد  ار  وت  عرـش  دـیوگیم : هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربماـیپ  هب  باـطخ  رعاـش ، نآ  ددرگیم . لاکـشا  راـچد  یلـصا ، لـئاسم  یـسانشزاب  رد 

رد هک  تسین  يرورض  ایآ  لاح ، نیا  اب  رگد  یـسانشن  ینیبب  وت  رگ  رب  گرب و  نآ  رب  دندوزف  هک  ْسب  دنـشیاریپ  یپ  زا  ار  وت  نید  دنـشیارآ 
؟ دـنک يرادهگن  ناگدـنیآ  يارب  ظفح و  شایلـصا  لکـش  هب  ار  یمالـسا  میلاعت  ریذـپانانف  میهافم  هک  دـشاب  یـسک  ناناملـسم  عمج  نایم 

ظوفحم نادزد  دربتـسد  زا  ات  دـننکیم  يرادهگن  نآ  رد  ار  مهم  دانـسا  هک  دراد  دوجو  يزوسن  قودنـص  یمهم ، هسـسؤم  ره  رد  مینادیم 
كرادم دانـسا و  نآ  ظفح  ورگ  رد  هسـسؤم  نآ  تیثیح  رابتعا و  هک  ارچ  دشاب ؛ نوصم  قیرح  رطخ  زا  يزوس ، شتآ  تروص  رد  دـنامب و 

نیا ینامـسآ  ياـهیگژیو  نیتـسخن و  ياـهتلاصا  همه  هک  تسا  یهلا  نـییآ  دانـسا  ظـفح  هچقودنـص  وا ، دـنلب  حور  ماـما و  هنیـس  دراد .
یکی نیا  و  دیارگن ؛ » یـشوماخ  هب  ددرگن و  لطاب  راگدرورپ  نشور  ياههناشن  یهلا و  لیالد  ات  ، » دنکیم يرادهاگن  دوخ  رد  ار  تامیلعت 
مدرم زا  یلک  هب  تبیغ  نامز  رد  ماما  هطبار  دـنرادنپیم ، یـضعب  هچنآ  فالخ  رب  هاگآ  نارظتنم  تیبرت  ب } تسا . وا  دوجو  راثآ  زا  رگید 

رپ یلد  ادخ و  قشع  زا  روش  رپ  يرس  هک  دارفا  نیرتهدامآ  زا  یکدنا  رامش  دیآیمرب ، یمالسا  تایاور  زا  هک  هنوگ  نآ  هکلب  تسین ، هدیرب 
هیلع ماما  تبیغ  يانعم  دـناطابترا . رد  شترـضح  اب  دـنراد  ناهج  حالـصا  نامرآ  هب  ندیـشخب  قّقحت  يارب  هداـعلا  قوف  صـالخا  ناـمیا و 
مارآ یعیبـط و  یگدـنز  کـی  زا  وا  هکلب  دـیآیم ، رد  ادـیپان  یعاعـش  اـی  یئرماـن و  حور  لکـش  هب  ترـضح  نآ  هک  تـسین  نـیا  مالـسلا ،

دریگیم و رایتخا  رد  دنیزگیمرب و  ار  هدامآ  رایسب  ياهلد  دراد . دمآ  تفر و  اهناسنا  نیمه  نایم  رد  هتخانـشان  روط  هب  تسا ؛ رادروخرب 
ار تداعـس  نیا  كرد  قیفوت  دوخ ، یگتـسیاش  دادعتـسا و  نازیم  توافت  هب  دعتـسم ، دارفا  دزاسیم . دنکیم و  هدامآ  شیپ  زا  شیب  ار  اهنآ 

سامت رد  مالـسلا  هیلع  هللا  هیقب  ترـضح  اب  اهلاس  یعمج  زور و  دنچ  ای  تعاس  دنچ  یخرب  هظحل و  دـنچ  نانآ  زا  یـضعب  دـننکیم . ادـیپ 
رود ياهامیپاوه  نارفاسم  نوچمه  هک  دـناهتفر  الاب  هتفرگ و  رارق  اوقت  شناد و  ِرپ  لاـب و  رب  ناـنچ  نآ  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـنآ  دـناهدوب .

هک یلاح  رد  تسین ، باـتفآ  شخبناـهج  شباـت  هار  رـس  رب  یعناـم  باـجح و  هاگچـیه  هک  اـج  نآ  دـنریگیم ، رارق  اـهربا  زارف  رب  زاورپ ،
هک دشاب  هتشاد  راظتنا  یسک  تسا . نیمه  زین  حیحص  باسح  یتسرد  هب  دنربیم . رس  هب  فیعض  رون  یکیرات و  رد  اهربا و  ریز  رد  نارگید 
هک میتسه  ام  نیا  تسین . شیب  لطاب  يرادنپ  گرزب و  یهابتـشا  يراظتنا ، نینچ  دـنیبب . ار  نآ  هرهچ  ات  دروآ  دورف  اهربا  نییاپ  هب  ار  باتفآ 

، رظتنم هورگ  نیا  تیبرت  لاح ، ره  هب  میدرگ . باریـس  میـشونب و  هعرج  هعرج  ار  باتفآ  هنادواج  عاعـش  ات  مینک ، زاورپ  اهربا  زا  رتالاب  دیاب 
یئرم وترپ  کی  دیـشروخ  مینادیم ، هک  نانچ  ادیپ  ان  یناحور و  ذوفن  ج } تسا . ترـضح  نآ  تبیغ  رد  هتفهن  ياهتمکح  زا  رگید  یکی 
نودام هعشا   » و شفنب » ءاروام  هعشا   » هک دراد  زین  یئرمان  هعشا  هلسلس  کی  و  دوشیم ؛ ادیپ  فورعم  گنر  تفه  اهنآ ، هیزجت  زا  هک  دراد 

راتفگ و قیرط  زا  هک  یعیرـشت  تیبرت  رب  هوالع  ماما ، ای  دشاب  ربمایپ  هاوخ  ینامـسآ ، گرزب  ربهر  کی  نینچمه  تسا . هدـش  هدـیمان  زمرق »
ناوتیم دوشیم و  لامعا  اهرکف  اهلد و  رد  يونعم  ذوفن  هار  زا  هک  دراد  یناحور  تیبرت  دریگیم  تروص  يداع  تیبرت  میلعت و  راـتفر و 

رثؤم ینورد  ششک  هبذاج و  اهنت  هکلب  دیآیمن ، راک  هب  رادرک  راتفگ و  تاملک و  ظافلا و  اج  نآ  رد  تشاذگ . مان  ینیوکت  تیبرت  ار  نآ 
« تیصخش ذوفن   » هنمادرپ دنمورین و  عاعش  قیرط  زا  هک  دراد  ار  رثا  نیا  زین ، تبیغ  ياهربا  تشپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  كرابم  دوجو  تسا .

ناـنآ زا  دزادرپیم و  اـهنآ  لـماکت  تیبرت و  هب  هداد ، رارق  صوـصخم  هبذـج  ریثأـت  تـحت  رود ، کـیدزن و  رد  ار  هداـمآ  ياـهلد  دوـخ ،
رد امنبطق ، ياههبرقع  يور  اـهنآ  رثا  یلو  مینیبیمن ، دوخ  مشچ  اـب  ار  نیمز  یـسیطانغم  ياـهبطق  اـم  دزاـسیم . رتلـماک  ییاـهناسنا 

نیا تکرب  زا  نیمز ، هرک  رساترس  رد  تسا . رگید  لئاسوو  اهامیپاوه  يامنهار  اهنامسآ ، اهارحص و  رد  تساهیتشک و  يامنهار  اهایرد ،
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کچوک ًارهاظ  هبرقع  نیمه  نامرف  هب  کچوک  گرزب و  هیلقن  لئاسو  دـننکیم . ادـیپ  دـصقم  يوس  هب  ار  دوخ  هار  رفاسم  اهنویلیم  جاوما ،
راکفا دوخ ، يونعم  هبذاج  جاوما  اب  تبیغ ، نامز  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  كرابم  دوجو  رگا  دراد  بجعت  ایآ  دنباییم . ییاهر  ینادرگرـس  زا 
جاوما هک  درک  شومارف  دیابن  هتبلا  دشخب ؟ ییاهر  ینادرگرـس  زا  دنک و  تیاده  دـنراد ، رارق  کیدزن  ای  رود  رد  هک  ار  يدایز  ياهناج  و 

ییاـبرنهآ تیـصاخ  هک  یـساسح  فـیرظ و  ياـههبرقع  رب  اـهنت  هکلب  دراذـگیمن ، رثا  شزرایب  هراـپ  نهآ  ره  يور  نـیمز ، یـسیطانغم 
هک ییاهلد  بیترت  نیدـب  دراذـگیم . رثا  دـناهدرک ، ادـیپ  یـسیطانغم  جاوما  هدنتـسرف  بطق  اـب  تهابـش  تیخنـس و  عون  کـی  دـناهتفای و 

يدوجو و راثآ  دنریگیم . رارق  یناحور  هبذج  نآ  ریثأت  تحت  دناهدومن ، داجیا  دوخ  رد  ار  یتهابـش  دنراد و  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  یطابترا 
. مـینکیم هدنـسب  رـصتخم  نـیمه  هـب  ور  نـیا  زا  دـجنگب ، رـصتخم  نـیا  رد  هـک  تـسا  نآ  زا  شیب  تـبیغ  ناـمز  رد  ترـضح  نآ  تاـکرب 

ماما  4 مینکیم . هیصوت  نادنمقالع  هب  ار  اهنآ  هعلاطم  هک  دناهتخادرپ  طسب  حرش و  شراگن و  هب  هراب  نیا  رد  یمالسا  ناققحم  هناتخبـشوخ 
زا 1000 شیب  وا  دلوت  زا  نونکا  تسا و  هدوشگ  ناهج  هب  هدید  لاس 255ق . رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  لاؤس : ینالوط  رمع  نامز و 

شور . 1 تفگ : خـساپ  ناوتیم  هار  ود  زا  ار  لاؤس  نیا  خـساپ : دـشاب ؟ هتـشاد  ینالوط  رمع  نینچ  دـناوتیم  رـشب  هنوگچ  درذـگیم . لاس 
قیبطت اـم  ياـهسایقم  اـب  زگره  هک  دـهدیم  شرازگ  یهورگ  رمع  ندوب  ینـالوط  زا  تاـیاور  دـیجم و  نآرق  هک  هچنآ  هب  هجوت  اـب  یبیغ 

 / توبکنع «. ) ًاماع َنیسْمَخ  ّالِإ  هَنَـس  َْفلَأ  ِِهِیف  َِثبَلَف  : » دیامرفیم مالـسلا  هیلع  حون  هرابرد  نآرق  داد . خساپ  لاؤس  نیا  هب  ناوتیم  دنکیمن .
رادقم هچ  نافوط  زا  سپ  هک  نیا  اّما  دراد . هراشا  ترـضح  نآ  غیلبت  نارود  هب  اهنت  هیآ  نیا  تسیز .» لاس  دوخ 950  موق  نایم  رد  وا  ( » 14

دوشیم روآدای  مالـسلا  هیلع  سنوی  هرابرد  نآرق  نینچمهد  تسین . نآ  رکذتم  هیآ  دوب ، هدرک  رمع  رادـقم  هچ  غیلبت  زا  لبق  ای  درک و  رمع 
َِثبََلل َنیحِّبَسُملا *  َنِم  َناک  ُّهنا  الَْولَو  : » دنامیم یهام  نآ  مکش  رد  زیخاتـسر  زور  ات  تفگیمن ، حیبست  ار  ادخ  یهام  مکـش  رد  وا  رگا  هک 
نامه نیاربانب ، دـنامیم .» نآ  مکـش  رد  زیخاتـسر  زور  ات  دوبن ، نایوگ  حـیبست  زا  رگا  ( » 144 143 تاـفاص /  «. ) نُوثَْعُبی ِموَـی  یلِإ  ِِهنَْطب  یف 

تایانع تحت  ار  دوخ  هریخذ  یصو و  نیرخآ  ارچ  دراد ، هاگن  هدنز  تسناوتیم  ای  هتـشاد  هاگن  هدنز  دح  نیا  ات  ار  یلو  ود  نیا  هک  ییادخ 
هتسیاش هک  نانچ  ار  ادخ  اهنآ  ( » 91 ماعنا /  «. ) ِهِرْدَق َّقَح  َهّللا  اوُرَدَق  امَو  : » دینک هجوت  هفیرـش  هیآ  هب  دروم  نیا  رد  درادن ؟ هاگن  هدـنز  دوخ ،
بئاصم رامشیب و  ياهدادیور  دوبن ، وا  تایانع  رگا  تسا و  یهلا  تایانع  هلأسم  رصع ، یلو  ترضح  رمع  لوط  هلأسم  دنتخانـشن .» تسوا 

هب تسا و  هدیـشخب  ینالوط  رمع  هدرک و  ظفح  ثداوح  نیا  زا  ار  وا  هک  تسادـخ  دوب . ترـضح  نآ  نیمک  رد  دـب  ياهدـمایپ  راـگزور و 
يارب یـسانش ، تسیز  بط و  ملع  رد  هک  اـجنآ  زا  یعیبط  شور  دراد 2 . هدنز  ار  یتجح  دناوت  دراد  هدـنیاپ  ناهج  هک  ییادـخ  رعاش : لوق 

لوط اهنآ ، اب  هلباقم  سردوز و  گرم  يریپ و  للع  نتفای  اب  ناوتیم  دشاب ، هتـشادن  ناکما  نآ  زا  زواجت  هک  هدشن  نیعم  يدـح  ناسنا  رمع 
رمع لوط  طسوتم  هتفرشیپ ، ياهروشک  رد  یمومع  تشادهب  بط و  ملع  ياهتفرشیپ  رثا  رب  نونکا  مه  هک  نانچ  داد ، شیازفا  ار  رشب  رمع 
لاس رد  یلو  هدوب ، لاس  51 نانز 80 /  لاس و  48 نادرم 23 /  طسوتم  رمع  لاس 1901 ، رد  اکیرمآ  رد  ًالثم  تسا ، هتفای  شیازفا  اـهناسنا 

نارود رد  تشادهب  هیذغت و  عضو  لماش  رتشیب  شیازفا  نیا  تسا . هدیـسر  لاس  68 هب 95 /  نانز  63 و  هب 50 /  نادرم  طـسوتم  رمع   1944
بلـصت دـننام  ياهلاحتـسا  ياـهيرامیب  رد  یلو  تسا  رادریگاو  ياـهيرامیب  رد  ًاـصوصخم  يریگـشیپ  ناـمرد و  عضو  دوبهب  یکدوـک و 

نامرد تشادهب و  لیاسو  نونکا  یلو  تسا ، نیـشیپ  راصعا  هب  طوبرم  رامآ  نیا  ( 61 . ) تسا هدشن  لصاح  ینادنچ  تفرشیپ  زونه  نییارش 
رظن زا  لغـش  راک و  عون  تسیز ، طیحم  تثارو ، هب  رتشیب  رمع  لوط  تسا . هتفر  ـالاب  رمع  نیگناـیم  ناریا ، رد  یتح  هتفاـی و  دوبهب  هیذـغت  و 

اهيرامیب و رثا  رب  هکلب  تسین ، گرم  تلع  دوخ  يدوخ  هب  رمع  لوط  شیازفا  دراد . یگتـسب  حیحـص  هیذـغت  زین  یبصع و  یحور و  راشف 
ییاهروشک رد  دوشیم و  هدید  ناوارف  لاس  دص  يالاب  رمع  نونکا  مه  دنتفایم . راک  زا  هدش و  هدوسرف  ندب  یلصا  ياضعا  رضم ، تاداع 

هدـید ناوارف  لاس  دـص  يالاب  دارفا  ملاس ، یعیبط و  هیذـغت  یطیحم و  تسیز  طیارـش  تلع  هب  ناـکلاب ، ياـهروشک  زاـقفق و  هیکرت و  ریظن 
5 تسا .. هدش  هتـشون  نورّمعملا »  » ناونع تحت  ییاهباتک  یتح  دناهدش ، هدـید  ناوارف  رّمعم  دارفا  ناسنا ، یگدـنز  خـیرات  رد  دـنوشیم .
ناربمایپ و همانرب  اب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  همانرب  خساپ : دنکیمن ؟ روهظ  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  ارچ  لاؤس : روهظ  رد  ریخأت 
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مامت رد  ییارجا  ینعم  مامت  هب  هماـنرب  کـی  هکلب  تسین ، يراذـگنوناق  يو  هماـنرب  هک  نیا  نآ  دراد و  یلک  تواـفت  کـی  ناـیاوشیپ  ریاـس 
قح و يرگداد و  تلادـع و  لوصا  دـنک و  هدایپ  ناهج  رد  ار  مالـسا  میلاعت  لوصا  مامت  دراد  تیرومأـم  وا  هک  ینعم  نیا  هب  تسا . ناـهج 
تلادع و لوصا  نآ  هلیـسو  هب  هک  یناهج ، یبالقنا  همانرب  نینچ  ندش  هدایپ  هک  تسا  نشور  دنارتسگب . يرـشب  هعماج  نایم  رد  ار  تقیقح 

لماکت رورم و  اب  زج  اهنآ  ققحت  هک  دراد  زاین  یتامّدقم  طیارـش و  هب  دـبای ، شرتسگ  ناهج  مدرم  همه  نایم  رد  تقیقح  ّقح و  يرگداد و 
يارجا يارب  ناهج  مدرم  دـیاب  تسخن  هجرد  رد  یحور  یگدامآ  . 1 زا : دنترابع  تامدـقم  نآ  زا  یخرب  تسین ؛ نکمم  عامتجا  هبناج  همه 
دهاوخن رثؤم  يونعم  يّدام و  همانرب  عون  ره  هضرع » ، » دـشابن ییاضاقت  ناهج  مدرم  رد  هک  ینامز  ات  دـندرگ و  هداـمآ  هنـشت و  لوصا ، نیا 

لوصا يونعم و  ياههمانرب  هضرع  رد  ماظن  نیا  هباشم  هکلب  تسامرفمکح ، يداصتقا  یگدـنز  ماظن  رد  اهنت  هن  اضاقت  هضرع و  نوناـق  دوب .
، دـشابن یتساوخرد  اضاقت و  روما  عون  نیا  يارب  مدرم  لد  قامعا  رد  ات  دـشابیم و  مکاـح  زین  یبـالقنا  یـسایس و  ياـهبتکم  یقـالخا و 

یّلـص دّمحم  لآ  مئاق  هک  يزور  : » دیامرفیم مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تفر . دهاوخن  شیپ  زا  يراک  هدش و  ور  هب  ور  تسکـش  اب  نآ  هضرع 
لامک دح  هب  نانآ  روعش  دنادرگیم و  عمج  ار  اهدرخ  نآ  وترپ  رد  دراذگیم ، ناگدنب  رس  رب  ار  دوخ  تسد  ادخ  دنک ، مایق  هلآو  هیلع  هللا 

هاگترپ بل  رب  ّتیرـشب  ندش  هدیـشک  یناهج و  ياهتسبنب  ندمآ  دـیدپ  يّدام و  نیناوق  تسکـش  نامز و  تشذـگ  هّتبلا  ( 62 «. ) دسریم
هب ياـهنامزاس  يّداـم و  نیناوق  لوـصا و  هک  تخاـس  دـهاوخ  فـقاو  تقیقح  نیا  هب  ار  ناـنآ  هدروآ و  گـنت  هب  ار  ناـهج  مدرم  گـنج ،

یگتسخ و نیمه  هکلب  دنزاس ، امرفمکح  ناهج  رد  ار  تلادع  دننک و  لح  ار  یگدنز  تالکـشم  دنناوتیمن  اهنت  هن  یللملا ، نیب  حالطـصا 
ات دراد  نامز  تشذـگ  هب  زاین  عوضوم  نیا  هک  مینادیم  دزاسیم و  هدامآ  اّیهم و  يداینب  بـالقنا  کـی  شریذـپ  يارب  ار  اـیند  مدرم  سأـی ،

ّتینما يرارقرب  قح و  قاقحا  تلادع و  لوصا  يارجا  رد  يرشب  ياهنامزاس  يّدام و  تاماظن  مامت  هک  دنک  تباث  یگدنز  خلت  ياههبرجت 
یهلا نامرآ  نانچ  قّقحت  يارب  یتیگ  مدرم  رد  اضاقت  نیا  يدـیمون ، سأـی و  رثا  رب  دـیاب  ماجنارـس  دنـشابیم و  ناوتاـن  زجاـع و  شمارآ ، و 
مولع لماکت  . 2 (. 63 . ) ددرگ دعاسم  رظن  ره  زا  ینامسآ ، یهلا و  درم  کی  هلیـسو  هب  یناهج  بالقنا  کی  هضرع  يارب  هنیمز  دیآ و  دیدپ 

مولع و تفرـشیپ  هب  ناوارف  زاین  داد ، لدـع و  ساسا  رب  یناهج  تموکح  کی  نتخاـس  رارقرب  يارب  رگید  يوس  زا  یناـسنا  ياـهگنهرف  و 
يرارقرب ددرگیمن . رّـسیم  نکمم و  نامز ، تشذگ  يرکف و  تفرـشیپ  نودب  زین  نآ  هک  تسا  یمدرم  یعامتجا و  ياهگنهرف  اهشناد و 

يدرف و ياـیازم  هیلک  زا  ناـهج  مدرم  همه  دـنک و  تموکح  نوناـق  داد و  لدـع و  ناـهج  رـسارس  رد  نآ ، وـترپ  رد  هک  یناـهج  تموـکح 
کی نودـب  زگره  تسین و  ریذـپ  ناکما  يرـشب  نوؤش  هّیلک  رد  هتفرـشیپ  گنهرف  کی  دوجو  نودـب  دـندرگ  دـنمهرهب  یمالـسا  یعامتجا 

، رگید يوس  زا  یعمج  طابترا  لیاسو  لـماکت  . 3 دراد . نامز  تشذـگ  هب  جایتحا  زین  نیا  دـشوپیمن . دوخ  هب  لمع  هماج  لماک ، گـنهرف 
قرط زا  ار  یناـسنا  لوصا  ماـکحا و  تارّرقم و  دـناوتب  نآ  وترپ  رد  اـت  دراد  زاـین  یعمج  طاـبترا  لـماک  لـیاسو  دوجو  هب  یتموکح  نینچ 

.4 دوشیمن . ققحم  نامز  تشذـگ  یناسنا و  عیانـص  لـماکت  نودـب  زین  رما  نیا  دـنک . مـالعا  ناـهج  مدرم  هب  یهاـتوک  تّدـم  رد  فلتخم 
زاین یناسنا  هدـنزاس  لاّعف و  يورین  کی  هب  یبالقنا ، نانچ  يزیریپ  یفدـه و  نینچ  دربشیپ  هتـشذگ ، اـهنیا  همه  زا  یناـسنا  يورین  شرورپ 

هک يراکادف ، هتخابکاپ و  دارفا  نینچ  ندمآ  دوجو  هب  یشترا و  نینچ  لیکشت  دهدیم . لیکشت  ار  یناهج  بالقنا  شترا  عقاو  رد  هک  دراد 
ندش ینالوط  هفـسلف  هک  میناوخیم  تایاور  زا  یخرب  رد  رگا  دراد . زاین  نامز  تشذگ  هب  دنرذگب ، زیچ  همه  زا  تقیقح  فدـه و  هار  رد 

مالـسا قطنم  رد  شیامزآ  ناحتما و  اریز  دـشاب ؛ هتکن  نیمه  هب  رظان  تسا  نکمم  تسا ، مدرم  شیامزآ  ناحتما و  نامه  نامز ، ماـما  تبیغ 
رثکادـح ندروآ  دـیدپ  كاـپ و  تاـّیحور  شرورپ  نآ  زا  دوـصقم  هـکلب  تـسین ؛ یناـهنپ  روـما  فـشک  یلوـمعم و  ياـهنومزآ  ینعم  هـب 

ساسا رب  یناهج  تموکح  شریذپ  يارب  يرکف  یحور و  یگدامآ  و  64 ؛ )  ) هناگراهچ تاهج  نیا  عومجم  دشابیم . دارفا  رد  یگدیزرو 
هّللا لّجع  يدـهم  ترـضح  هلیـسو  یناهج  حطـس  رد  یّـصاخ  تاناکما  لیاسو و  اب  همانرب  نیا  هاگنآ  دـیآ ؛ دـیدپ  مدرم  رد  تلادـع  ّقح و 

هرابرد هک  یهلا  ياـهنومزآ  ماـمت  مالـسلا .. هیلع  ماـما  ینـالوط  تبیغ  هفـسلف  زا  ياهشوگ  تسا  نیا  ددرگ و  هداـیپ  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت 
هک نانچ  دومزآ ، ینیگنـس  فیاـظو  فیلاـکت و  اـب  ار  میهاربا  ادـخ  رگا  تسا . روظنم  نیمه  يارب  دریگیم  ماـجنا  يو  ياـیلوا  ناربماـیپ و 
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يردق هب  یهلا  درمدار  نیا  ات  تسا  هدوب  فده  نیمه  يارب  هیآ 124 ) هرقب ، هروس  "  ) َّنُهَّمَتَأَف ٍٍتاملَِکب  ُهُّبَر  َمیهاْربِإ  یلَْتبا  ِذِإَو  : " دـیامرفیم
.. دیآرد هدید  بآ  دالوف  تروص  هب  تماقتسا  تبالص و  رد  هک  دریگ  رارق  ثداوح  ناروک  رد 

متفه لصف 

یهقف لئاسم 

! ؟ دـنیوشیم الاب  هب  نییاپ  زا  نارگید  هک  یلاح  رد  دـنیوشیم  نییاپ  هب  الاب  زا  ار  اـهتسد  نایعیـش  ارچ  لاؤس : اـهتسد  نتـسش  تیفیک   1
َیلِإ ُْمتُْمق  اذِإ  اُونَمآ  َنیذـّلا  اَهُّیَأ  اـی  : » میناوخیم هدـئام  هکراـبم  هروس  رد  تسا . زاـمن  تامدـقم  زا  یکی  وضو  هک  مینادیم  یگمه  خـساپ :

هاگره نامیا  اـب  دارفا  يا  ( » 6 هدـئام /  «. ) ِْنیَبْعَکلا َیلِإ  ْمُکَلُجْرَأ  َو  ْمُکِـسؤُِرب  اوُحَْـسما  َو  ِِقفارَملا  َیلِإ  ْمُکَیدـیَأَو  ْمُکَهوُجُو  اُولِـسْغاَف  هالَّصلا 
هلمج رد  دینک .» حسم  یگدمآرب } ود  } نیبعک ات  ار  اهاپ  رـس و  دییوشب و  جـنرآ  ات  ار  دوخ  ياهتسد  تروص و  دـیتساخ ، اپ  هب  زامن  يارب 

ود نتفرگ  رظن  رد  اب  تسا و  تسد  ینعم  هب  دی »  » عمج هک  هتفر  راک  هب  يدـیأ »  » ظفل ِقفارَملا » َیلِإ  ْمُکَیدـیَأَو  ْمُکَهوُجُو  اُولِـسْغاَف   » تسخن
ًافرص هاگ  دراد و  یفلتخم  تالامعتسا  یبرع  نابز  رد  دی »  » هملک . 1 تسش . نییاپ  هب  الاب  زا  ار  اهتسد  دیاب  ارچ  هک  دوشیم  نشور  بلطم 

قالطا فتک ، ات  ناتـشگنا  رـس  زا  تسد  ّلک  هب  هاگ  هرخألاب . و  جـنرآ ، ات  ناتـشگنا  هب  هاـگ  چـم ، اـت  ناتـشگنا  هب  هاـگ  تسد ، ناتـشگنا  هب 
هدرب راک  هب  ار  ِقفارَملا » َیلِإ   » ظفل نآرق  اذل  تسا ، ناتشگنا  رس  ات  قفرم  نایم  هلـصاف  وضو  رد  تسد  نتـسش  زا  بجاو  رادقم  . 2 دوشیم .

رگناـیب ِقفارَملا » َیلِإ   » رد یلإ »  » هملک دراد ، ینوگاـنوگ  ياـهدربراک  دـی »  » ظـفل نوچ  میریگیم : هجیتـن  دـنک . ناـیب  ار  بجاو  رادـقم  اـت 
« تیفیک  » هب رظان  زگره  رتشیب و  هن  رتمک و  هن  دوش  هتـسش  جـنرآ  ات  اهتـسد  دـیاب  ینعی  دوش  هتـسش  دـیاب  هک  تسا  وضع  ءازجا  زا  يرادـقم 

نآ تسا ؟ هنوگچ  وشتـسش  تیفیک  اما  تسین ، ـالاب } هب  نییاـپ  زا  اـی  دریگ  تروص  نییاـپ  هب  ـالاب  زا  ًـالثم  هک   } تسد يوشتـسش  لـسَغ و 
ياپ دییوشب ، وناز  ات  ار  رامیب  ياپ  دـهد  روتـسد  کشزپ  رگا  لثملایف  دـنیوشیم . نییاپ  هب  الاب  زا  ًالومعم  تسا و  تداعو  فرع  هب  طوبرم 
نییاپ زا  هاگچـیه  نک ، گنر  فقـس  ات  ار  قاتا  نیا  دـیوگب  يراکگنر  هب  یناسنا  رگا  ای  سکعلاب  هن  دـنیوشیم ، نییاـپ  هب  ـالاب  زا  ار  يو 

تروص و وضو ، ماگنه  رد  هک  تسا  دـقتعم  هیماما  هعیـش  ور ، نیا  زا  دـسرب . نییاپ  هب  ات  هدرک  عورـش  ـالاب  زا  هکلب  دـنکیمن ، زاـغآ  راوید 
، یبرع نابز  رد  یلإ »  » ای و  یـسراف ، نابز  رد  ات »  » هملک اریز  دنادیمن . حیحـص  ار  نآ  فالخ  تسـش و  نییاپ  هب  الاب  زا  یتسیاب  ار  اهتسد 

رگنایب دننآرق ، لدِـع  هک  تیب ، لها  همئا  هریـس  نیا ، زا  هتـشذگ  نآ . ماجنا  تیفیک  هن  تسا  لمع  لحم  رادـقم  نایب  هب  رظان  دراوم ، نیا  رد 
ار اهاپ  نتسش ، ياج  هب  نایعیش  ارچ  لاؤس : نتـسش  ياج  هب  اپ  حسم   2 دنتسشیم . نییاپ  هب  الاب  زا  ار  اهتسد  نانآ  تسا و  نتـسش  تیفیک 

هیآ رهاظ  مینکیم : نایب  زجوم  تروص  هب  ار  ود  ره  نونکا  دراد ، یثیدـح  ینآرق و  هناوتـشپ  وضو  رد  اهاپ  حـسم  خـساپ : دـننکیم ؟ حـسم 
و تسد } تروص و  دروم  رد   } نتـسش یکی  دراد : هفیظو  ود  وضو  ماگنه  هب  رازگزامن  ناسنا  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  هدـئام  هروس  مشش 

َیلِإ ْمُکَیدیَأَو  ْمُکَهوُجُو  اُولِسْغاَف  . » 1 دوشیم : نشور  ریز  هلمج  ود  هسیاقم  نراقت و  زا  بلطم  نیا  اهاپ .} رـس و  دروم  رد   } حـسم يرگید 
هب قوبـسم  وا  نهذ  هک  یناـبز  برع  درف  هب  ار  هـلمج  ود  نـیا  اـم  هچناـنچ  ِْنیَبـْعَکلا .» َیلِإ  ْمُـکَلُجْرَأ  َو  ْمُکِـسؤُِرب  اوُحَْـسما  َو  . » 2 قـِفارَملا ؛ »
رس هب  تبسن  و  نتـسش ؛ تسد ، تروص و  هب  تبـسن  ام  هفیظو  هیآ  نیا  قبط  هک  تفگ  دهاوخ  دیدرتیب  مینک ، هئارا  دشابن  یهقف  تافالتخا 

و تساهاپ ، حـسم  ناـمه  نآ  هجیتن  هک  دـشاب  مکـسؤر »  » هملک رب  فطع  دـیاب  مکلجرأ »  » ظـفل یبدا ، دـعاوق  رظن  زا  تسا . حـسم  اـهاپ ، و 
فوطعم نایم  هک  تسا  نیا  نآ  همزال  اریز  دـشابیم ؛ اـهاپ  نتـسش  نآ  هجیتن  هک  درک  فطع  مکیدـیأو »  » نیـشیپ ظـفل  رب  ار  نآ  ناوتیمن 

تسین و حیحـص  یبرع  دـعاوق  رظن  زا  هک  دریگ ، رارق  مکـسؤرب » اوحـسماف   » يا هضرتـعم  هلمج  مکیدـیأو »  » هیلع ٌفوـطعم  و  مـکلجرأَو » »
دوجو بصن  تئارق  ّرج و  تئارق  نایم  یقرف  اهاپ } ندرک  حسم   } تمـسق نیا  رد  ًانمـض  دـشابیم . دوصقم  رد  هابتـشا  هیام  نیا  زا  هتـشذگ 
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دوش فطع  مکـسؤر  رهاظ  رب  رگا  هک  تواـفت  نیا  اـب  تسا ؛ مکـسؤر »  » هملک رب  فطع  مکلجرأ »  » هملک تئارق ، ود  ره  ياـنبمرب  درادـن و 
هک دـنراد  ياهدرتسگ  ياهثحب  وضو  هیآ  دافم  قیقحت  رد  هیماـما  ياـملع  دوب . دـهاوخ  بوصنم  دوش  فطع  نآ  ّلـحم  رب  رگا  و  رورجم ،

هفیظو هک  تسا  نآ  زا  یکاح  هیآ ، رهاـظ  دـیدرت  یب  فـالتخا  هشیر  ( 65 . ) تسا هدرک  هراشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  ناـیبلا  عمجم  رد  یـسربط 
رب حسم  ناتحسم : . 2 تروص . اهتسد و  نتسش  ناتلسغ : . 1 تسین : شیب  هملک  ود  هیآ ، دافم  و  تساهاپ ، حـسم  وضو ، ماگنه  هب  رازگزاـمن 
رب حسم  رب  یهلا  یحو  حـسملاب : ُنآرقلا  َلزن  تفگیم : خـساپ  رد  وا  دندیـسرپیم ، وضو  تیفیک  دروم  رد  سابع  نبا  زا  هاگره  اهاپ . رس و 

هنوگچ دید  دیاب  یلو  ( 66 «. ) تسا هداد  نامرف  حسم  هک  یلاح  رد  دـندرک ، نتـسش  رب  رارـصا  مدرم  : » تفگیم زین  و  تسا . هدـش  دراو  اپ 
عیرشت خیرات  تایاور و  یـسررب  زا  . 1040  / 1: فالخلا اهیف  ماد  لئاسم  یف  فاصنالا  دـمآ ؛ ، دـیدپ  حـسم  رد  هیآ  روهظ  اب  فـالتخا  نیا 

اهتموکح اههطلـس و  اهتموکح  اههطلـس و  . 1 تسا : هدـش  هیآ  رهاظ  زا  فارحنا  شیادـیپ  ببـس  لـماع  ود  هک  دـیآیم  تسد  هب  وضو 
یگدولآ اریز  دوش ، هتسش  اهاپ  دیاب  دیزرویم  رارصا  هک  فسوی  نب  جاجح  صخالاب  دنتـشاد ، اهاپ  حسم  مکح  رییغت  رد  ار  ریثأت  نیرتشیب 

يرمع هک  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ  باحـصا  زا  کلام ، نب  سنا  دوب . هدننک  تحاران  رایـسب  دندوب ، هنهرب  اپ  ًابلاغ  هک  نارازگزامن  ياهاپ 
، نطاب رهاظ و  امهَروهظو : امهَنوطب  اولِـسغاف  دـیوگیم : جاجح  هک  دـنداد  ربخ  يو  هب  درکیم . یگدـنز  هفوک  رد  یتدـم  تشاد ، ینالوط 

ْمُکِـسؤُِرب اوُحَْـسماَو  : » یلاعت هّللا  لاق  ُجاّجحلا  َبِذَکو  ُهّللا  قَدَص  تفگ : دـیروش و  تخـس  دینـش ، ار  هلمج  نیا  يو  یتقو  دـنیوشب ، ار  اهاپ 
تأرج رـصاعم ، ناـهیقف  هک  ياهنوگ  هب  دوـب  هناتخـسرس  يدـج و  رایـسب  اـهيوما  فرط  زا  اـپ  نتـسش  رب  مدرم  توـعد  ( 67 «. ) مُکَلُجْرَأَو

دوخ ناگتسب  هب  يو  هک  دنکیم  لقن  يرعشا  کلاموبا  زا  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  لبنح  نب  دمحا  دنتـشادن . تفلاخم 
ياهناگیب امش  نایم  رد  تفگ : يو  دندمآ ، درگ  ناگمه  یتقو  مناوخب ، امـش  يارب  ار  ادخ  لوسر  زامن  نم  ات  دینک  ربخ  ار  رگیدمه  تفگ :

اپ يور  رـس و  رب  هاگنآ  تسـش ، ار  اهتسد  تروص و  راب  هس  ینیب ، ناهد و  نتـسش  زا  سپ  دـیبلط ، یبآ  فرظ  يو  ریخ ، دـنتفگ : تسین ؟
ساسا ربماـیپ ، ثیدـحو  ینآرق  صن  رب  تحلـصم  میدـقت  هیآ  روهظ  رب  یـشیدنا  تحلـصم  میدـقت  . 2 ( 68 . ) درازگ زاـمن  دیـشک و  حـسم 

زا لودع  هزیگنا  هیرظن ، نیمه  ًاقافتا  میاهدرک ، هراشا  تعدب »  » مان هب  یـصاخ  باتک  رد  اهنآ  زا  یتمـسق  هب  ام  تسا و  اهتعدب  زا  يرایـسب 
وـضو هیآ  دسیونیم : نآرقلا » ماکحا   » باتک رد  { 70 05} صاصج هب  فورعم  يزار ، رکبوبا  تسا . هدـش  لسغ  هب  ندروآ  يور  حـسم و 
ماجنا لامتحا  ود  ره  تروص ، نیا  رد  اریز  دوش ؛ هتـسش  اهاپ  هک  تسا  نیا  طاـیتحا  همزـال  تسا ، لـمجم  لـسغ ، اـی  حـسم  بوجو  رظن  زا 

دیاب دشاب ، طایتحا  رب  انب  رگا  هوالع  هب  تسین ؛ راگزاس  تسا ، هفیظو  نایب  ماقم  رد  هک  نآ  فدـه  اب  هیآ  رد  لامجا  ياعدا  ( 69 . ) دریگیم
رب حسم  موزل  رد  هیآ  روهظ  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  رانملا »  » فلؤم تسا . توافتم  لسغ  اب  حسم  تیهام  اریز  دوش ، هتفرگ  وضو  هرابود 

تلفغ هتکن  کـی  زا  وا  ( 70 ( ! ؟ دراد يدوس  هچ  هدولآ  فیثک و  ياـهاپ  ندرک  رت  دـیوگیم : رگید  فرط  زا  یلو  دـنکیمن ، راـکنا  ار  اـپ 
نیا دوشیم و  لماش  نامزمه  ار  يودب  يرهش و  یهلا  یحو  هکلب  تسین ، فیظن  ریغ  ياهناسنا  اهيودب و  ِنآ  زا  اهنت  وضو  هیآ  هک  هدرک 

یفاـک ار  نآ  یعفاـش  هک   } تشگنا کـی  اـب  رـس ، رب  حـسم  میـسرپب : راـنملا  فلؤم  زا  دراد  اـج  تسا . هدـنبات  زیخاتـسر  زور  اـت  یهلا  روـن 
اهنت وضو  نیا ، زا  هتشذگ  دوشیم ؟ یفرعم  عورـشمان  يرگید  ینالقع و  زیاج و  ود ، نآ  زا  یکی  لیلد  هچ  هب  دراد ؟ يدوس  هچ  دنادیم ،}

ار اهاپ  ادـتبا  دـیاب  مه  فیظن  ریغ  ناسنا  و  دـنریگب ، وضو  زامن  يارب  دـیاب  دارفا  نیرتفیظن  تسا ، تداـبع  اـب  هتخیمآ  هکلب  تسین  تفاـظن 
: مینکیم حرطم  تایاور  رد  ار  حـسم  لیالد  نونکا  دوب ، نآرق  زا  ياهیآ  هب  طوبرم  ام  يوگتفگ  اـج  نیا  اـت  دریگب . وضو  سپـس  دـیوشب و 

حـسم موزل  هرابرد  ربمایپ  زا  یتیاور  تنـس ، لها  بتک  رد  هک  دننک  روصت  یخرب  دیاش  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  یمارگ  ربمایپ  زا  حسم  تایاور 
باحصا ادخ و  لوسر  يوضو  رگنایب  اهنآ  زا  يرایسب  هک  میتفای  تیاور  یس  زا  شیب  یسررب ، کی  اب  هک  یلاح  رد  تسا ، هدشن  دراو  اپ  رب 

هلأسم نیا  رد  تنـس  لها  ناهیقف  هک  دـنکیم  باجیا  دروم ، نیا  رد  ریگ  مشچ  تایاور  حـسم و  موزل  رب  وضو  هیآ  نشور  تلالد  تسا . وا 
ناعبات هباحـص و  ناگرزب  زا  يریثک  هورگ  زا  دروم  نیا  رد  دنرادرب و  راتفر  رد  تدـحو  يوس  هب  یماگ  قیرط  نیا  زا  دـننک و  رظن  دـیدجت 

بلاط یبا  نب  یلع  ماما  . 1 میروآیم : اج  نیا  رد  ار  نانآ  زا  یخرب  یماسا  نونکا  دننک ، يوریپ  دوب ، اپرب  حـسم  ساسا  رب  نانآ  يوضو  هک 
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مالـسلا هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  ماما  دیوگ : هّللادـبع  نب  رباج  . 2 ( 71 .« ) امهرَهاظ َحَـسمی  َهّللا  َلوُسَر  ُتیأَر  : » دومرف مالـسلا  هیلع 
َکِـسْأَر یلَع  حَـسِما  : » دوـمرف نم  هب  ( 72  ) تسا ناـگمه  قاـفتا  دروـم  وا  تهاـقف  یملع و  تلـالج  تمظع و  هک  مولعلارقاـب  هـب  فورعم 

دیشک و حسم  راب  هس  اهاپ  رس و  رب  تفرگ و  وضو  نامثع  دیوگیم : دیعـس  نب  رـسب  . 3 ( 73 .« ) شکب حسم  تیاهاپ  رـس و  رب  «، » َکیَمَدَقَو
هلآو هیلع  هللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ  دـنکیم : لقن  وا  زا  نامثع  مالغ  نابأ  نب  نارمح  . 4 ( 74 . ) تفرگیم وضو  نینچ  نیا  ادـخ  لوسر  تفگ :

ربمایپ دیوگیم : هرامع  نبا  هب  فورعم  ینزام ، دـیز  نب  هّللادـبع  . 5 ( 75 . ) دیشکیم حسم  اهاپ  رـس و  رب  تسد ، تروص و  نتـسش  زا  سپ 
ناتلسغ و ءوضولا  ّنإ  تفگیم : هتسویپ  سابع ، نب  هّللادبع  . 6 ( 76 . ) دیشک حسم  ار  شیاهاپ  رس و  هیلجرو ؛ » هسأر  حسم   » تفرگ و وضو 
، وضو زا  لدب  ممیت  رد  اذل  دهدیم و  لیکشت  ندیـشک  حسم  ود  نتـسش و  ود  ار  وضو  ساسا  تفگیم : یبعـشلا ، رماع  . 7 ( 77 . ) ناتحسم

هیلع هللا  یّلص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  عفار  نب  هعافر  . 8)78 . ) تسا هدش  ءاغلا  حسم  هاگیاج  هدـنام و  ظوفحم  ممیت  يارب  نتـسش  عضاوم 
یباحص يرعـشا ، کلام  وبا  . 9 ( 79 . ) دیـشکیم حـسم  یگدامآرب  ود  ات  اهاپ ، رـس و  رب  ربمایپ  دـنکیم : لـقن  نینچ  ترـضح  نآ  زا  هلآو ،
یباحص عفار ، نب  هعافر  . 10 ( 80 . ) دیـشک حسم  اهاپ  يور  رب  نایاپ  رد  داد و  شزومآ  ار  ادخ  لوسر  يوضو  دوخ  هریـشع  هب  ادخ ، لوسر 

، دریگب لماک  يوضو  ات  دوشیمن  هتفریذپ  امش  زا  کیچیه  زامن  : » دومرف هک  دنکیم  لقن  ترضح  نآ  زا  هلآو ، هیلع  هللا  یّلص  ادخ  لوسر 
افتکا رفن  هد  رکذ  هب  ناعبات  هباحـص و  مالعا  نایم  زا  اـم  ( 81 «. ) دنک حسم  یگدامآرب  ود  ات  ار  اهاپ  رـس و  دـیوشب و  ار  اهتسد  تروص و 
باتک رد  دـناهدرک ، لقن  ناعبات  هباحـص و  ناـگرزب  هلآو و  هیلع  هللا  یّلـص  ربماـیپ  زا  ار  رـس  رب  حـسم  هک  ییاهتیـصخش  یماـسا  میدرک ،
ناذا رد  نایعیش  ارچ  لاؤس : ناذا  رد  لمعلا » ریخ  یلَع  َّیَح   » 3 تسا . هدش  دراو  ص 56 95  ج1 ، فالخلا ،» اهیف  ماد  لئاسم  یف  فاصنالا  »

« لمعلا ریخ  یلَع  ّیَح   » رابود حالفلا ،» یلَع  ّیح   » زا سپ  هعیـش ، ناذا  رد  خساپ : دننکیم ! ؟ هفاضا  ار  لمعلا » ریخ  یلَع  َّیَح   » رکذ هماقا ، و 
تنـس لها  ینونک  ناذا  رد  هک  یلاح  رد  تسا ، هدـش  یفرعم  ناذا  وزج  هلمج  نیا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  تایاور  رد  دوشیم . هتفگ 

هک میوشیم  روآدای  تسا . هدش  فذح  ناذا  زا  هلمج  نیا  هنوگچ  تسا و  اجک  فالتخا  نیا  هشیر  دید  دیاب  نونکا  تسین . ياهلمج  نینچ 
هدرمش مدقم  تنس  نآرق و  رد  ادخ  مکح  رب  یشیدناتحلصم ، اسب  هچ  تشاد ، يرتشیب  جاور  یـشیدنا » تحلـصم  ، » مود هفیلخ  رـصع  رد 

کی رد  قالط  هس  مود ، هفیلخ  تفالخ  زا  یشخب  یتح  تسخن و  هفیلخ  رصع  هلآو و  هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ  رصع  رد  هنومن ، باب  زا  دشیم .
رد نز  ندرک  هقالط  هس  تشگ و  نوگرگد  مکح  نیا  مود  هفیلخ  تفالخ  مود  همین  رد  اـّما  دـشیم ، بوسحم  قـالط  کـی  اـهنت  سلجم ،
َّیَح  » فذح هک  درک  میهاوخ  تباث  همادا  رد  ( 82 . ) دش بلس  رهوش  زا  عوجر  قح  عون  ره  دیدرگ و  یقلت  یعقاو  قالط  هس  سلجم ، کی 
َّیَح  » هلمج هک  دنکیم  تباث  ینشور  هب  هماقا  ناذا و  خیرات  یسررب  تسا . هداد  خر  مود  هفیلخ  رـصع  رد  ناذا ، لوصف  زا  لمعلا » ریخ  یلَع 
هلمج نیا  ترـضح ، نآ  زا  سپ  یتدم  هلآو و  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  رـصع  رد  نانذؤم  تسا و  هدوب  ناذا  یعطق  لوصف  زا  لمعلا » ریخ  یلَع 
لقن تنس  لها  ياملع  دیوگیم : یضترم  دیـس  فلا . دیدرگ . فذح  ناذا  زا  یللع  ای  تلع و  هب  سپـس  دنتفگیم . رگید  لوصف  نمـض  ار 
یبرع نبا  ب . ( " . 83 . ) تسا هدش  خسن  ًادـعب  یلو  دـشیم  هتفگ  لمعلا ،» ریخ  یلَع  ّیَح   » هلمج تلاسر ، ياهلاس  یخرب  رد  هک  دـناهدرک 

رس ادن  نانآ  زا  رفن  کی  دیسر ، ارف  زامن  تقو  نوچ  دندنکیم ، قدنخ  ربمایپ  هباحـص  هک  هاگنآ  قدنخ ، گنج  رد  دیوگیم : تاحوتف  رد 
باـتک رد  ياـفوتم 1221 }  } یغایـس هب  فورعم  نیدـلا  فرـش  ج . ( 84 . ) دـش هنـسح  تنــس  ناـمز  نآ  زا  و  لـمعلا » ریخ  یلع  َّیَح  : » داد

رظن قافتا  ناگمه  نیا  رب  هتـشذگ  تسا ، هدـش  عیرـشت  لمعلا » ریخ  یلَع  َّیَح   » اـب ناذا  هک  تسا  نآ  حیحـص  دـیوگیم : ریـضنلا » ضورلا  »
بتکم وریپ  هک  هیلیعامـسا  هیدـیز و  هیماما ، گرزب  هفیاط  هس  د . ( 85 . ) تسا هدوب  ناذا  وزج  هلمج  نیا  قدـنخ ، زور  رد  هک  نیا  رب  دـنراد 

لامعلازنک رد  يدنه  یقتم  . 1 مینکیم : هراشا  دروم  نیا  رد  تایاور  زا  یخرب  هب  نونکا  ( 86 . ) دننادیم ناذا  وزج  ار  نآ  دنتسه ، تیب  لها 
« لمعلا ریخ  یلَع  ّیح   » حبـص ناذا  رد  لالب  ( 87 « ) لمعلا ریخ  یلَع  ّیَح  : » لوقیف حبـصلاب  نذؤی  لالب  ناک  دـنکیم : لقن  یناربط  مجعم  زا 

یبا  » زا دنـسم  روـط  هب  لـمعلا » ریخ  یلع  ّیحب  ناذـألا   » ماـن هـب  دوـخ  صاـخ  هلاـسر  رد  { 445 367  } يدـیز يولع  ظـفاح  . 2 تفگیم .
ریخ یلَع  ّیَح   » نآ لوصف  زا  یکی  تخومآ و  ناذا  يو  هب  ربماـیپ  هک  دـنکیم  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  یباحـص  هروذـحم »
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يو هب  نینح »  » گـنج زا  تشگزاـب  زا  سپ  ار  ناذا  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  دـنراد  رظن  قاـفتا  ناـسیون  هریـس  و  ( 88 . ) دوب لمعلا »
نآ اـت  ناذا  زا  لـصف  نیا  هک  تسا  یکاـح  نیا  داد و  خر  هکم  حـتف  زا  سپ  يرجه ، متـشه  لاـس  رخاوا  رد  نینح  هوزغ  و  ( 89 . ) تخومآ
هللا یّلص  ادخ  لوسر  رـصع  رد  ناذا  زا  لصف  نیا  دوجو  رگنایب  هک  تسا  یتایاور  زا  هنومن  ود  نیا  تسا . هدوب  یهلا  هضیرف  نیا  وزج  زور ،
یلع یحب  ناذألا  ياهمان  هب  تسا  هتفای  شراگن  يدـیز  ملاـع  ود  هنالـضاف  ملق  هب  هک  هناـققحم  رایـسب  هلاـسر  ود  رد  تسا . هدوب  هلآو  هیلع 

ياهتیصخش زا  م1029 ؛}  } يدیزلا دمحم  نب  مساق  ماما  فیلأت  هّللا ، لبحب  ماصتعالا  {. 445 72} دیز يولع  ظفاح  شراگن  لمعلا ، ریخ 
ياههتفگ یماسا و  رکذ  دـندوب . ناذا  زا  لصف  نیا  نتفگ  هب  مزتلم  دوخ  هماقا  ناذا و  رد  یگمه  هک  هدـش  لقن  ناعبات  هباحـص و  زا  یگرزب 

زا لصف  نیا  تیعورـشم  لصا  رد  دیابن  نیاربانب ، دنیامرف . هعجارم  باتک  ود  نیا  هب  دنناوتیم  ناققحم  دجنگیمن و  رـصتخم  نیا  رد  نانآ ،
تحلصم  » زج راک  نیا  هنافـسأتم  دننک . نایب  ار  نآ  تلع  دیاب  دناهدرک ، فذح  ناذا  لوصف  زا  ار  نآ  هک  یناسک  عقاو  رد  درک . کش  ناذا 

نب ییحی  نب  نسح   » زا يدنـس  هب  لمعلا » ریخ  یلَع  ّیحب  ناذألا   » باتک رد  يولع  ظـفاح  تسا . هتـشادن  يرگید  لـیلد  یـصخش » یـشیدنا 
رصع رد  نانذؤم  دنراد و  رظن  قافتا  ناذا  رد  نآ  دوجو  رب  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  لآ  هک  دنکیم  لقن  یلع » نب  دیز  نب  نیـسحلا 

لغتشی الئل  لمعلا  ریخ  یلَع  ّیح  اوعد  : » تفگ تفرگ ، تسد  هب  ار  تفالخ  مامز  رمع  یتقو  اّما  دنتفگیم ، ناذا  هویـش  نیمه  هب  زین  رکبوبا 
لمع نیرتهب  زاـمن  هک  نیا  هناـهب  هب  مدرم  اـت  دـینک  كرت  ار  لـمعلا  ریخ  یلع  ّیح  نتفگ  (« 90  ») اهکرت نم  لّوأ  ناکف  داـهجلا  نع  ساـنلا 

ینازاـتفت نیدلادعـس  ریهـش ، قـقحم  درک .» كرت  ار  ناذا  زا  لـصف  نیا  هک  دوـب  يدرف  نیتـسخن  رمع } } وا دـننکن .» كرت  ار  داـهج  تسا ،
هب تبسن  باطخ  نب  رمع  دنیوگیم : يافوتم 879 }  } یجشوق نیدلا  ءالع  مان  هب  يرعـشا  فورعم  ملکتم  و  دصاقم ؛ حرـش  رد  { 71279}

هدنهد ماجنا  و  مرادیم ، زاب  اهنآ  زا  نم  تشاد و  تیمسر  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دهع  رد  زیچ  هس  : » تفگ داد و  رادشه  زیچ  هس 
هک نیا  رب  هوالع  هفیلخ ، یشیدنا  تلحـصم  (« 91  ) لـمعلا ریَخ  یلَع  ّیَح  نتفگ  . 3 جح ، هعتم  . 2 نانز ، هعتم  . 1 میامنیم : هذـخاؤم  ار  نآ 
زا ناگدـنیآ  رگا  ناگدـنیآ . نارگید و  يارب  هن  دـشاب  تجح  وا  دوخ  يارب  دـناوتیم  اهنت  دـیآیم ، رامـش  هب  صن  لباقم  رد  داهتجا  یعون 
دـض رب  يداهج  رگید  تسا و  هدیدرگ  نوگرگد  كالم  هک  نآ  هژیو  هب  دنرادب ، مدقم  تعدب  رب  ار  تنـس  دیاب  دـندش ، هاگآ  رما  تقیقح 

هب نانچمه  هدشن و  لئاق  شزرا  یهن  نیا  رب  ناگرزب  زا  دنچ  ینت  دوبن ، یناسآ  راک  یتعدـب  نینچ  تیبثت  هک  اجنآ  زا  تسین . كرـش  رفک و 
رد نیسحلا  نب  یلع  رمع و  نبا  هّللادبع  دسیونیم : دوخ  هریـس  رد  { 1044 975  } یبلح نیدلا  ناهرب  دـنتفگیم . ار  هلمج  نیا  ناذا  ماگنه 

، دوب تفلاخم  راعـش  یعون  هلمج  نیا  نتفگ  هک  اـجنآ  زا  و  ( 92  ) دـنتفگیم لمعلا » ریخ  یلع  ّیح   » هلمج حـالفلا » یلع  ّیَح   » زا سپ  ناذا 
بحاص  } نسح نب  یلع  نب  نیـسح  هک  هاگنآ  اهینـسح ، هضافتنا  رد  دـنتفرگیم . هرهب  نآ  زا  فلاـخم  قفاوم و  خـیرات ، لوط  رد  هتـسویپ 
تفرگ رارق  تسا ، هلآو  هیلع  هللا  یّلص  یمارگ  ربمایپ  دقرم  يور  هک  ياهرانم  يالاب  رب  سطفأ  نسح  نب  هّللا  دبع  دش ، طلسم  هنیدم  رب  خف }
یعیـش تالیامت  هک  هیوب  لآ  تلود  رد  زین  و  ( 93 . ) دـنار ناـبز  هب  ار  هلمج  نیا  زین  نذؤم  لـمعلا » ریخ  یلع  یح  : » وگب تفگ : نذؤم  هب  و 

، دیدرگ عونمم  راعش  نیا  دندمآ  راک  يور  اهیقوجلس  هک  هاگنآ  دوب ، لمعلا » ریخ  یلَع  ّیَح   » هلمج اهناذا  رد  دادغب  نایعیش  راعش  دنتشاد ،
(94 . ) داد خر  لاس 448  رد  نایرج  نیا  و  دنیوگب ، ار  مونلا » نم  ریخ  هالصلا   » هلمج حبـص ، ناذا  رد  دنداد  نامرف  هک  تسا  نیا  تفگـش  و 

ناذا رد  نایعیش  خساپ : دنهدیم ؟ تداهش  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  رب  ناذا  رد  نایعیش  ارچ  لاؤس : مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  تداهـش   4
و دنهدیم ، یهاوگ  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤمریما  تیالو  رب  هلآو ، هیلع  هللا  یّلـص  یمارگ  ربمایپ  تلاسر  رب  تداهـش  زا  سپ 

قافتا هتکن  نیا  رب  هعیش  ياهقف  یمامت  . 1 تسا : يرورض  هتکن  دنچ  حیضوت  هراب  نیا  رد  دوشیم ، هدهاشم  یعیش  دالب  مامت  رد  هلأسم  نیا 
ار نآ  دنرامشیم ، ار  ناذا  لوصف  هک  یماگنه  اذل  تسین و  ناذا  وزج  مالسلا » هیلع  یلع  تیالو  رب  تداهـش   » هثلاث تداهـش  هک  دنراد  رظن 

هیلع هللا  یّلـص  ربمایپ  تلاسر  رب  تداهـش  راب   2 ادخ ، تینادحو  رب  تداهـش  راب   2 ریبکت ،  4 زا : دنترابع  هک  دـننادیمن  رتشیب  لصف  هدـجه 
هک تسا  ینخـس  نیا  لیلهت و  راب  ریبکت و 2  2 لمعلا ،» ریخ  یلع  ّیح   » راـب  2 حالفلا ،» یلع  یح   » راـب  2 ةالـصلا ،» یلع  ّیح   » راب  2 هلآو ،

هدرک هاـنگ  هدـش و  بکترم  یمارح  راـک  دـیوگب ، ناذا  زا  یئزج  ناونع  هب  ار  موس  تداهـش  يدرف  رگا  . 2 دننآ . رب  یگلمج  هعیـش  ياهقف 
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هب مالـسلا  هیلع  یلع  فلا : دراد : انبم  ود  بابحتـسا ، نیا  تسا و  بحتـسم  ای  زیاج و  تیئزج  دصق  نودب  ناذا ، رد  موس  تداهـش  . 3 تسا .
ربمایپ تلاسر  هب  هاگ  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ب : تسادـخ . ّیلو  هلآو ، هیلع  هللا  یّلـص  یمارگ  لوسر  ثیدـح  نآرق و  مکح 

یلو مالسلا  هیلع  یلع  هک  نیا  تسخن و  لصا  تابثا  رد  دیهد . یهاوگ  زین  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  رب  دیداد ، تداهش  هلآو  هیلع  هللا  یّلص 
ّیلو تنأ  ّیلع  ای  تسا : هدومرف  ًارارک  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  یمارگ  ربمایپ  هک  رتاوتم  تایاور  ریدغ و  رتاوتم  ثیدـح  زا  هتـشذگ  تسادـخ ،

ُهلوسرو ُهّللا  مُکُّیلو  اّمنِإ  : » دـیامرفیم هک  اجنآ  تسا ، هدرک  حیرـصت  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو  رب  زین  دـیجم  نآرق  ( 95 ، ) يدعب نمؤم  ّلک 
.« نُوِبلاْغلا ُمُه  هّللا  َبزِح  َّنِإَف  اُونَمآ  َنیذـّلاَو  ُهلوُسَرَو  هّللا  َلَّوَتَی  ْنَمَو  نوُعِکار *  ْمُهَو  هاکَّزلا  َنُوتُْؤیَو  هـالَّصلا  َنوُمیُقی  َنیذـّلا  اُونَمآ  َنیذـّلاَو 

لاح رد  دنرادیم و  اپرب  ار  زامن  هک  اهنامه  دناهدروآ ؛ نامیا  هک  اهنآ  وا و  ربمایپ  تسادخ و  امـش  تسرپرـس  یلو و  اهنت  ( » 5556 هدئام /  )
نارـسفم تسا .» زوریپ  ادـخ  تیعمج  بزح و  دـنریذپب ، ار  نامیا  اب  دارفا  وا و  ربمایپ  ادـخ و  تیالو  هک  یناسک  دـنهدیم و  تاـکز  عوکر 

مدرم زا  دـش و  دجـسم  دراو  يریقف  هک  هاـگنآ  تسا ، هدـش  دراو  مالـسلا  هـیلع  یلع  ناـنمؤمریما  ّقـح  رد  هـیآ  نـیا  هـک  دـنراد  رظن  قاـفتا 
رد دریگرب و  وا  تسد  زا  ار  رتشگنا  هک  درک  هراشا  ریقف  هب  دوخ  تشگنا  اـب  دوب ، عوکر  لاـح  رد  هک  ترـضح  درک و  کـمک  تساوخرد 
دنچ هب  هنومن  ناونع  هب  اّما  دوش ، رکذ  اجنیا  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتنوزف  ثیدح  نیا  لوزن  كرادـم  دـمآ . دورف  هدـش  دای  هیآ  ود  ماگنه  نآ 

هک ددرگیم  راکـشآ  رگید ، ددـعتم  تاـیاور  تاـیآ و  روکذـم و  هیآ  هب  هجوت  اـب  بیترت ، نیدـب  ( 96 . ) مینکیم هراـشا  یقرواـپ  رد  دروم 
ماما باحـصا  زا  هیواـعم ، نب  مساـق  زین  مود  هتکن  صوصخ  رد  تسا . ادـخ  بناـج  زا  ناـنمؤم  تسرپرـس  یلو و  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما 

ربمایپ تلاسر  ادـخ و  تینادـحو  هب  امـش  زا  یـسک  هاگ  ره  : » تسا هدرک  لقن  نینچ  ترـضح  نآ  زا  مالـسلا ،} اـمهیلع   } مظاـک قداـص و 
هب ار  نآ  نایعیـش  زا  يدحا  دش ، هتفگ  هچنآ  ربانب  ( 97 «. ) دهد یهاوگ  زین  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  تداهـش  لیمکت  يارب  داد ، یهاوگ 

نیا رد  دنیوگیم و  ار  نآ  راب  کی  طقف  دوش ، هداد  زیمت  ازجا  رگید  زا  هکنیا  يارب  هماقا  رد  یخرب  یتحو  دـیوگیمن  ناذا  زا  یئزج  ناونع 
رارق خـساپ : دـنناوخیم ؟ زامن  زاب  تسد  اب  نایعیـش  ارچ  لاؤس : زاب  تسد  اب  زامن  نایعیش و  5 دوب . دهاوخن  دروم  نیا  رد  یلکـشم  تروص 

زا بهذم  هس  ياهقف  نیب  نآ  بابحتسا  هک  تسا  يروما  زا  ندناوخ } زامن  هتـسب  تسد   } زامن رد  پچ  تسد  يور  رب  تسار  تسد  نداد 
يارب و  تسین ، بجاوو  تسا  ّتنس  زامن ، رد  اهتسد  نتشاذگ  مه  يور  : دنیوگیم اهیفنح  تسا : روهشم  ّتنـس  لها  هناگراهچ  بهاذم 

اهیعفاـش دراذـگب . شاهنیـس  رب  ار  اـهتسد  نز  و  دـهد ، رارق  فاـن  ریز  پچ ، تسد  تشپ  رب  ار  شتـسار  تسد  فک  هک  تسا  رتهب  درم 
تـسد تشپ  رب  ار  تسار  تسد  فک  هک  تسا  رتهب  تسا و  ّتنـس  نز  درم و  يارب  زامن ، رد  رگیدکی ، يور  تسد  نتـشاذگ  دـنیوگیم :

فک هک  تسا  رتهب  تسا و  ّتنس  مه ، يور  اهتسد  نتشاذگ  دنیوگیم : اهیلبنح  دهد . رارق  پچ  تمس  هب  فان  يالاب  هنیـس و  ریز  پچ 
رد اهتسد  ِنتخیوآ  دنیوگیم : قوف  بهذم  هس  فالخ  رب  هّیکلام  هقرف  دـنهد . رارق  فان  ریز  هداهن ، پچ  تسد  تشپ  رب  ار  تسار  تسد 
نب دیعـس  ریبز ، نب  هّللادـبع  دـناهلمج : نآ  زا  هک  دـناهتفگ  ار  لوق  نیمه  یتعامج  زین  اهیکلام  زا  لـبق  تسا ، بحتـسم  بجاو ، ياـهزامن 

هک تسا  لوـقنم  یعازوا  ماـما  زا  اـهقف . زا  یتعاـمج  نیریـس و  نبا  يرـصب ، نسح  یعخن ، حـیرج ، نـبا  ءاـطع ، ریبـج ، نـب  دیعـس  ّبیـسم ،
نداد رارق  هک  تسا  نآ  هّیماـما  هعیـش  نیب  روهـشم  اـّما  ( 98 . ) تسا ریخم  اـهنآ  نداد  رارق  مه  يور  اـی  اـهتسد  نتخیوآ  نـیب  رازگزاـمن ،

وبا دـننام  هدـش ، تهارک  هب  لئاق  یـسک  هعیـش  ياهقف  زا  تردـن  هب  تسا و  زامن  نالطب  بجوم  و  مارح ، زامن ، رد  رگیدـکی  يور  اهتسد 
نداد رارق  ّتنـس ، لها  رگید  بهاذـم  اهیکلام ، زج  هب  هک  نیا  اب  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  زامن  تیفیک  ( 99 . ) یفاک رد  یبلح  حالـصلا 

رب یّتح  ياهدننک  عناق  لیلد  لاح  نیا  اب  دناهتفگ ، رایسب  نخس  هلأسم  نیا  هرابرد  دناهدرمش و  زیاج  ار  زامن  رد  تسار  تسد  رب  پچ  تسد 
نیقیرف زا  هک  یتایاور  دراد و  دوجو  نانآ  ياعدا  فالخ  رب  یلیالد  هک  درک  اعّدا  ناوتیم  هکلب  بابحتـسا . رب  دسر  هچ  دـنرادن ، نآ  زاوج 

نایم هب  ینخـس  رگیدـکی  رب  اهتسد  نتـشاذگ  زا  تسا ، هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  مرکا  لوسر  ندرازگ  زاـمن  هقیرط  رگناـیب  یّنـس } هعیـش و  }
نونکا دیامن . كرت  نآ } زا  یـشخب  ای  } دوخ تایح  لوط  رد  ار  یّبحتـسم  رما  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  هک  درادن  ناکما  تسا و  هدرواین 

یگنوگچ تیاور ، ود  ره  هک  مینکیم  رکذ  ار  هّیماـما  هعیـش  قیرط  زا  يرگید  ّتنـس و  لـها  قیرط  زا  دروم  ود  تاـیاور ، نیا  زا  هنوـمن  هس 
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هب دـسر  هچ  هدـشن ، تسد  نداد  رارق  مه  يور  هب  ياهراشا  نیرتکچوک  کیچـیه  رد  دـنکیم و  ناـیب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربماـیپ  زاـمن 
باتک زا  ام  دناهدرک و  تیاور  یّنـس }  } ناثّدحم زا  یخرب  ار  يدعاس  دیمُح  یبا  ثیدح  يدعاس  دیمُح  یبا  ثیدح  فلا : نآ : یگنوگچ 

هلآو هیلع  هللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زامن  هب  امـش  نیرتاـناد  نم  تفگ : درک و  ربماـیپ  باحـصا  هب  ور  وا  تفگ : هک  مینکیم  لـقن  یقهیب  ننس 
: دنتفگ ارچ ، تفگ : ياهدرک . شتبحاصم  ام  زا  رتنوزفا  هن  ياهدوب و  ترـضح  نآ  وریپ  ام  زا  شیب  هن  وت  اریز  ببـس ؟ هچ  هب  دنتفگ : متـسه .

زاـمن هب  تساوـخیم  هاـگره  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  تفگ : دـیمُحوبا  نک . هضرع  اـم  رب  ار } ترـضح  نآ  زاـمن  ّتیفیک   } سپ
دوخ ياج  رد  لادـتعا  لاح  هب  شیاضعا  همه  هک  یماگنه  تفگیم و  ریبکت  سپـس  دُربیم ، الاب  شیاههناش  ربارب  اـت  ار  اـهتسد  دتـسیاب ،

ود تفریم و  عوکر  هب  نآ  زا  سپ  دُربیم ، الاب  هناش  ربارب  اـت  ار  اـهتسد  تفگیم و  ریبکت  هاـگنآ  تخادرپیم ، تئارق  هب  تفرگیم  رارق 
. دادیم ماجنا  ار  عوکر  تخادـنایم ، نییاپ  هن  تفرگیم و  الاب  ار  شرـس  هن  هک  لادـتعا  لاح  رد  تشاذـگیم و  اـهوناز  رب  ار  تسد  فک 

ریبکت دُربیم و  الاب  اههناش  ربارب  ات  ار  اهتسد  هاـگنآ  هدـمح . نمل  هّللا  عمـس  تفگیم : و  داتـسیایم } } درکیم دـنلب  رـس  عوکر  زا  سپس 
هدجس زا  رـس  هاگنآ  تفرگیم ، ادج  شیاهولهپ  زا  هدجـس } رد   } ار شیاهتسد  هدش و  نیمز  هّجوتم  هدجـس } يارب   } سپـس تفگیم ،

هنوگنیمه زین  ار  مود  هدجس  دومنیم و  زاب  هدجس  رد  ار  شیاهاپ  ناتشگنا  تسشنیم . نآ  رب  درکیم و  مخ  ار  شپچ  ياپ  تشادیمرب و 
رارق لادتعا  لاح  هب  يوضع  ره  هک  یلاح  رد  تسشنیم  نآ  رب  هدرک  مخ  ار  شیاپ  سپس  تفگیم ، ریبکت  هدجس ، زا  سپ  دادیم و  ماجنا 

ات ار  شیاـهتسد  تفگیم و  ریبـکت  ماـیق  لاـح  رد  تعکر  ود  زا  سپ  دادیم و  ماـجنا  ّتیفیک  نیمه  هب  مه  ار  يدـعب  تعکر  تفرگیم .
. رخآ هدجـس  هب  ات  درکیم  لمع  روطنیمه  زین  شزامن  هّیقب  رد  دادیم و  ماجنا  ار  هّیحاـتتفا  ریبکت  هک  هنوگناـمه  دربیم  ـالاب  اـههناش  ربارب 

تسشنیم . ( 100  ) ِكرَو رب  پچ  تمس  رب  دادیم و  رارق  بقع  ار  پچ  ياپ  تفگیم ، مالس  نآ  زا  سپ 
نایب ماقم  رد  یثیدـح  دوب  نیا  ( 101 . ) درازگیم زامن  هنوگ  نیدب  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تفگ ، تسار  دـیمحوبا  دـنتفگ : همه 

هک یثیدح  هب  نونکا  میتسناد . ار  نآ  تلالد  هجو  هک  هدـش  تیاور  ّتنـس  لها  قیرط  زا  هک  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زامن  ّتیفیک 
هک هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  یـسیع  نب  داّمح  یـسیع  نب  داّمح  ثیدح  ب : دـینک : هجوت  هدرک  تیاور  هیماما  هعیش 

هدادـن ماجنا  لماک  طیارـش  اب  زامن  کی  درذـگب و  شرمع  زا  لاس  ای 70  هک 60  يدرم  يارب  تسا  دنـسپان  ردـق  هچ  دومرف : ترـضح  نآ 
طیارـش اب   } ار زامن  موش ، تیادـف  مدرک : ضرع  مدرک و  تراقح  ساسحا  ملد  رد  مالـسلا }  هیلع  ماما  نخـس  نیا  زا  تفگ : داّـمح  دـشاب .

شیاهتسد داتسیا و  هلبق  هب  ور  تماق  تسار  مالسلا } } امهیلع   } دّمحم نب  رفعج  مالـسلا  هیلع  هّللادبعوبا  سپ  امرف . میلعت  نم  هب  لماک }
ور همه  شیاهاپ  ناتشگنا  داد و  رارق  زاب  تشگنا  هس  هلصاف  هب  مه  هب  کیدزن  ار  شیاهاپ  تخادنا و  شیاهنار  يور  رب  هتسب  ناتشگنا  اب  ار 
اب ار  دـحا  هّللا  وه  لـق  دـمح و  هروس  تفگ و  ریبکت  سپ  دوب ، ماـمت  ینتورف  عوشخ و  اـب  درکیمن و  فرحنم  هلبق  زا  ار  اـهنآ  دوب و  هلبق  هب 

، دوب هداتـسیا  زونه  هک  یلاح  رد  تفگ  ریبکت  نآ  زا  سپ  درک و  ربص  ماـیق  لاـح  رد  یندیـشک  سفن  هزادـنا  هب  سپـس  درک ، تئارق  لـیترت 
دش فاص  شتشپ  ات  داد  بقع  هب  ار  اهوناز  داد و  رارق  شیاهوناز  هساک  يور  زاب  ناتـشگنا  اب  ار  شتـسد  فک  ود  تفر و  عوکر  هب  هاگنآ 

ماما تشگیمن ، لـیام  فرط  چـیه  هب  شتـشپ  ندوب  تسار  هطـساو  هب  دـشیم  هتخیر  شتـشپ  رب  نغور  اـی  بآ  ياهرطق  رگا  هک  يروط  هب 
سپـس تفگ ، هدمحبو } میظعلا  ّیبَر  ناحبـس   } حیبست لیترت  اب  هبترم  هس  تسب و  ار  شنامـشچ  تفرگ و  تسار  عوکر } رد   } ار شندرگ 

تفگ و ریبکت  مایق ، لاح  نامه  رد  نآ  زا  دعب  و  هدـمح » نمل  هّللا  عمـس  : » تفگ دـمآرد ، مایق  لاح  هب  ًالماک  نوچ  داتـسیا و  تماق  تسار 
ناحبس تفگ : هبترم  هس  تشاذگ و  نیمز  رب  اهوناز  زا  لبق  ار  شیاهتسد  تفر و  هدجس  هب  هاگنآ  و  دروآ ، الاب  تروص  لباقم  ات  ار  اهتـسد 

فک ود  یناشیپ ، درک : هدجـس  عضوم  تشه  رب  تشاذـگن و  رگید  وضع  رب  ار  شندـب  زا  يوضع  هدجـس } رد   } و هدـمحبو ، یلعـألا  ّیبر 
ینیب ، و  اپ ، ماهبا  تشگنا  ود  وناز ، هساک  ود  تسد ،

هدجس زا  رس  سپس  دوشیم .} هدیمان  ماغِرا  هک  تسا  ّتنس  كاخ  رب  ینیب  نتشاذگ  بجاو و  نیمز  رب  هدجس  رد  عضوم  تفه  نتشاذگ  } 
فک رب  ار  شتـسار  ياپ  تشپ  تسـشن و  نآ  يور  هدرک ، مخ  ار  پچ  ياپ  قاـس  تفگ و  ریبکت  تسـشن ، تسار  هک  یماـگنه  تشادرب و 
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هدجـس دننام  ار  مود  هدجـس  دعب  تفگ و  ریبکت  هتـسشن  لاح  نامه  رد  و  هیلإ ،» بوتأ  ّیبر و  هّللا  رفغتـسأ  : » تفگ تشاذـگ و  شپچ  ياپ 
کمک دوجـس  عوـکر و  رد  رگید  وـضع  يارب  شندـب  زا  يوـضع  زا  تفگ و  زین  مود  هدجـس  رد  ار  حـیبست  رکذ  ناـمه  دروآ و  اـجب  لّوا 

ود بیترت  نیدب  تشاذـگن و  نیمز  رب  ار  اهتـسد  ِعارذ  تفرگ و  ادـج  شندـب  زا  لاب  تروص  هب  ار  شیاهتسد  هدجـس  لاح  رد  تفرگن و 
تناتشگنا اهتسد و  اب  نکم و  تافتلا  ییوس  چیه  هب  زامن  رد  و  ناوخب ، زامن  هنوگ  نیا  داّمح ، يا  دومرف : سپـس  دروآ . اجب  زامن  تعکر 

ّتیفیک نایب  ددـص  رد  تیاور  ود  ره  دوشیم  هظحالم  هک  نانچ  ( 102 . ) زادـنیم تیور  شیپ  ای  پچ  تسار و  هب  ناهد  بآ  نکم و  يزاب 
، دوب ّتنـس  تسد  نتفرگ  رگا  اریز  تسا ، هدـشن  اهتسد  نتـشاذگ  مه  يور  هب  ياهراـشا  نیرتکچوک  مادـکچیه  رد  تسا و  بجاو  زاـمن 

هیلع هللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زامن  دوخ ، لمع  اب  ترـضح  نآ  هک  نیا  لاح  درکیمن و  كرت  ار  نآ  دوخ  نایب  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
هیلع نانمؤمریما  زا  اهنآ  شناردـپ و  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  مالـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  شردـپ  زا  وا  نوچ  درکیم ، مّسجم  ام  يارب  ار  هلآو 
اریز تسا ؛ تعدـب  زاـمن  رد  نتـشاذگ  تسد  يور  تسد  نیارباـنب ، دـناهتفرگ . نیعمجا  مهیلع  هّللا  تاولـص  مـظعا  لوـسر  زا  وا  مالـسلا و 

دناوخیمن حیحص  زامن  هک  یسک  هب  زامن  شزومآ  ج . تسین . تعیرش  زا  هک  تعیرش  رد  تسا  يزیچ  ندرک  لخاد  عقاو  رد  تسد  نتفرگ 
رد دناوخیمن ، حیحص  ار  دوخ  زامن  هک  یـسک  ثیدح  ینعی  ُهتالـص » ءیـسملا  ثیدح   » مان هب  تسا  یثیدح  تنـس  لها  ناثدحم  نایم  رد 

روضح هب  سپـس  درازگ ، زامن  دش و  دجـسم  دراو  زین  يدرم  دش ، دجـسم  دراو  ربمایپ  دیوگیم : هریرهوبا  تسا : هدـمآ  نینچ  ثیدـح  نیا 
ربمایپ يوس  هب  درازگ و  زامن  تفر و  ناوخب ، زامن  هبترم  ود  درگرب و  دومرف : تفگ و  خـساپ  ار  وا  مالـس  ربمایپ  درک . مالـس  دـمآ و  ربماـیپ 

ار وت  هک  ییادخ  هب  دنگوس  درک : ضرع  درم  نآ  ماجنارس  دش ، رارکت  راب  هس  راک  نیا  رازگب ، زامن  زاب  درگرب  دومرف : زین  ربمایپ  تشگزاب ،
ربماـیپ ماـگنه  نیا  رد  يزوماـیب . نم  هب  ار  زاـمن  هک  رتـهب  هچ  منادیمن ، يزیچ  مهدیم ، ماـجنا  هچنآ  زج  نم  تسا ، هدرک  ثوـعبم  قـح  هب 

مارآ تندـب  هک  ياهنوگ  هب  نک  عوکر  سپـس  ناوخب ، ینادیم ، نآرق  تایآ  زا  هچنآ  سپـس  وگب ، ریبکت  يداتـسیا  زامن  هب  هاـگره  دومرف :
پچ تسد  رب  تسار  تسد  ندراذـگ  هـب  ياهراـشا  چـیه  و  ( 103  ) تخوـمآیم وا  هب  ار  زاـمن  طورـش  ازجا و  رگید  ربماـیپ  هاـگنآ  ددرگ ،

مالسلا مهیلع  تیب  لها  هّمئا  رظن  درکیمن . يراددوخ  نآ  نتفگ  زا  دوب ، دکؤم  بحتـسم  ای  بجاو و  راک  نیا  رگا  هک  یلاح  رد  دنکیمن ،
تهج نیدب  تسا ، هدشن  تباث  زامن  رد  نتـشاذگ  تسد  يور  تسد  ندوب  تنـس  هک  دـیدرگ  نشور  دـش ، هتفگ  نونکات  هچنآ  هب  هجوت  اب 
لباقم رد  سوجم  لاعفا  زا  ار  نآ  دـندرکیم و  زارتحا  زاـمن ،} رد  تسد  نتفرگ   } لـمع نیا  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هّمئا  هک  مینیبیم 

ترـضح نآ  هب  دیوگیم : هدرک ، تیاور  مالـسلا } امهیلع   } رقاب دّمحم  ماما  ای  قداص  رفعج  ماما  زا  ملـسم  نب  دّمحم  دنتـسنادیم . هاشداپ 
. دوش ماجنا  دیابن  تسا و  ریفکت  لمع ، نیا  دومرف : تسیچ ؟ دراذگیم ، رگید  تسد  رب  زامن  رد  ار  شتسد  هک  یـسک  مکح  مدرک : ضرع 

داب وت  رب  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماـما  ترـضح  زا  هرارز  تسا .} ناـهاشداپ  لـباقم  رد  میظعت  ینعم  هب  ریفکت  }
ریما زا  يدنـس  هب  قودص  دنهدیم . ماجنا  ار  لمع  نیا  سوجم  اریز  راذـگم ،} مه  رب  ار  تیاهتـسد  } نکم ریفکت  زامن  رد  و  زامن ، هب  هجوت 

لباقم رد  هک  یلاح  رد  دـنکیمن و  عمج  زامن  رد  ار  شیاهتـسد  ناملـسم  دومرف : ترـضح  نآ  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم 
یلع رتکد  ياقآ  هک  مینکیم  يروآدای  همتاـخ  رد  ( 104 . ) دزرویمن سوجم } ینعی   } رفک لها  هب  هّبـشت  تسا ، هداتـسیا  ّلجو  ّزع  يادخ 

تـسد هک  یناسک  هب  زامن } لاح  رد  رگیدـکی  رب  اهتسد  نداهن  دروم  رد  ، } یّنـس هعیـش و  ياهقف  ياواتف  تایرظن و  لقن  زا  دـعب  سولاس 
ار نآ  اهنت  ای  دنتسه  لمع  نیا  ندوب  لطبم  تمرح و  هب  لئاق  هک  یناسک  : » دیوگیم هدرک و  هلمح  دننادیم  مارح  ار  نتـشاذگ  تسد  يور 

رگا دوش : هدیـسرپ  ناشیا  زا  دراد  اـج  ( 105 «. ) دننکیم داجیا  هقرفت  فالتخا و  نیملـسم  نیب  یبهذم ، بصعت  هطـساو  هب  دـننادیم ، مارح 
مرکا یبن  زا  دـعب  هک  تسا  يرما  زامن ، رد  تسد  نتفرگ  هک  هدـناسر  هجیتن  نیا  هب  ار  هعیـش  ّتنـس ، باتک و  رد  قیقحتو  یـسررب  شالت و 

هک دنک  نامگ  سک  ره  تروص  نیا  رد  و  تسیچ ؟ هعیـش  هانگ  دندشیم ، رما  نآ  هب  افلخ  نامز  رد  مدرم  هدش و  ادـیپ  هلآو  هیلع  هللا  یّلص 
هک یـسک  يازج  ایآ  تسین . نید  زا  هک  هداهن  تعدب  ار  يرما  نید  رد  ًاقیقحت  بحتـسم ، ای  دشاب  بجاو  هچ  تسا  زامن  زا  یئزج  لمع  نآ 

نیا رگا  دریگ ؟ رارق  فده  دروم  فالتخا ، داجیا  یبهذم و  بّصعت  هب  ماّهتا  ریت  اب  هک  تسا  نیا  دیامن  قیقحت  داهتجا و  ّتنـس  باتک و  رد 
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. دـنادیم هورکم  بجاو ، ِزامن  رد  ای  ًاقلطم ، ار  تسد  نتفرگ  وا  اریز  درک ؟ مهّتم  هنوگ  نیا  ناوتیم  زین  ار  کلام  ماما  ایآ  دـشاب ، اجب  ماّهتا 
بّـصعت هناشن  ار  ندـناوخ  زامن  هتـسب  تسد  لیلد  هچ  هب  درک ؟ مهّتم  فـالخ  داـجیا  یبهذـم و  بّصعت  هب  ار  هرجهلاراد  ماـما  ناوتیم  اـیآ 

تبرت رب  زامن ، رد  هیماـما ، هعیـش  ارچ  لاؤس : تبرت  رب  هدجـس   6 تسامـش . اب  تواضق  دینادیمن ؟ نیملـسم  نیب  فالتخا  هب  لیم  یبهذـم و 
نیمز رب  یناشیپ  ناوتیمن  وا  ریغ  رب  و  تسا ، زیاج  هتسیاش و  ادخ  يارب  طقف  هدجس  مالسا ، سدقم  تعیرش  رظن  زا  خساپ : دنکیم ؟ هدجس 

دوشیم و طوبرم  رگید  دروم  هب  دراد ، دوجو  یفالتخا  رگا  دنراد . هیرظن  قافتا  نآ  رب  مالـسا  ياهقف  همه  هک  تسا  ینخـس  نیا  و  دـییاس ،
نیمز زا  هک  يزیچ  . 2 ود . نآ  دننام  گنس و  كاخ و  دننام  نیمز ، . 1 درک : هدجس  زیچ  ود  رب  ناوتیم  طقف  یعیـش  هقف  رظن  زا  هک  نیا  نآ 
مشپ زا  یتاجوسنم  رب  هدجس  اهنآ  تسا ، رتعیسو  مکح  هریاد  ینس ، هقف  رظن  زا  دشابن . یندروخ  یندیشوپ و  هک  نیا  رب  طورـشم  دیوریم ،

. تسین زیاج  هدجـس  نهاریپ  نیتسآ  هماـج و  فارطا  راتـسد و  هشوگ  رب  دـیوگیم : هک  تسا  یعفاـش  اـهنت  دـننادیم ، زیاـج  ار  وم  هبنپ و  و 
ود زا  کی  مادک  تسا ، هدش  دراو  يو  راتفر  راتفگ و  ورملق  رد  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  یمارگ  ربمایپ  زا  هک  یتایاور  دید  دـیاب  نونکا  ( 106)

ار دوخ  يأر  دناوتیمن  يدرف  چیه  تسا و  وگلا » هوسا و  ، » نآرق مکح  هب  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  یمارگ  ربمایپ  ًاملسم  دنکیم . دییأت  ار  هیرظن 
ییاهن مکح  هک  دنکیم  تباث  ار  بلطم  نیا  هدش ، دراو  ننس  حاحص و  رد  هک  یمالسا  ثیداحا  یـسررب  درادب . مدقم  وا  راتفر  راتفگ و  رب 
عیرـشت نیمز  رب  هدجـس  طقف  تسخن  هلحرم  رد  تسا . هدـیدرگ  نایب  هلحرم  هس  رد  دوجـسلا ،» هیلع  ّحـصی  ام   » ناهیقف ریبعت  هب  هاگدـجس و 

یمارگ لوسر  دندرکیم  تیاکش  يوبن  دجسم  ياههزیرگنـس  یمرگ  زا  ربمایپ  نارای  مه  هچ  ره  و  دوبن ، زیاج  نآ  ریغ  رب  هدجـس  دیدرگ و 
یّلص یمارگ  لوسر  درکیم ، هدجس  دوخ  راتسد  هشوگ  رب  یـصخش  رگا  یتحو  دادیمن ، رثا  بیترت  نانآ  تیاکـش  هب  هلآو  هیلع  هللا  یّلص 

ندوب یمازلا  رطاخ  هب  نک . دولآ  كاخ  ار  دوخ  تروص  ینعی  بّرت »! : » دومرفیم ًارارک  دیـشکیم و  وا  یناشیپ  ریز  زا  ار  نآ  هلآو  هیلع  هللا 
يرادـقم ات  دنتـشادیم  هاگن  دوخ  تسد  رد  ار  اههزیرگنـس  امرگ ، زا  زیهرپ  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  نارای  نیمز ، رب  هدـجس 

تروص هب  مه  نآ  نیمز ، رب  هدجس  طقف  طقف و  هلحرم  نیا  رد  دندرکیم . هدجس  اهنآ  رب  هدجـس ، يارب  دورف  ماگنه  هب  هاگنآ  دوش  کنخ 
یگمه و  دش ، عیرشت  زین  ایروب  ریصح و  رب  هدجس  داد و  هعـسوت  ار  عوضوم  تحلـصم ، ربانب  یهلا  یحو  مود ، هلحرم  رد  دوب . زیاج  یعیبط 

هب هک  دش  هداد  هزاجا  موس  هلحرم  رد  دمآ . دیدپ  هدجس  رما  رد  یشیاشگ  تهج  نیا  زا  تسا و  اهیندییور  زا  ایروب  ریصح و  هک  مینادیم 
رب ندرک  هدجس  زا  ترورض  ریغ  رد  و  دننک ، هدجس  نآ  دننام  راتسد و  هشوگ  رب  هریغ ، دیدش و  يامرگ  دننام  يراچان ، ترورض و  ماگنه 
هللا یّلص  ربمایپ  تانایب  رد  كاخ  رب  هدجس  هفسلف  تسا . هدجس  عوضوم  رد  عیرـشت  هناگهس  لحارم  نیا  دنزیهرپب . اهیندییور  نیمز و  ریغ 

هدرک نایب  یثیدـح  رد  ار  كاخ  رب  هدجـس  هفـسلف  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  یمارگ  لوسر  صخـش  هک  تسا  نآ  رکذ  هب  مزـال  هتکن  هلآو  هیلع 
زا یسک  هاگره  : » دومرف شترضح  تسا . هتشاد  یتیبرت  هبنج  نیمز ، رب  هدجس  رب  یمالسا  عیرـشت  رارـصا  هک  دناسریم  ینـشور  هب  تسا و 

ماما زا  مکح  نب  ماـشه  ( 107 «. { ) دزاس راکـشآ  ار  دوخ  عوضخو  تلذ  ات  دـهد  رارق  نیمز  رب  ار  دوخ  ینیب  یناشیپ و  درازگ ، زاـمن  اـمش 
تسا و ادخ  ربارب  رد  ینتورف  عوضخ و  هدجس ، اریز  دومرف : نینچ  وا  خساپ  رد  ماما  دیسرپ . ار  نیمز  رب  هدجـس  هفـسلف  مالـسلا  هیلع  قداص 
. تسا كاـشوپ  كاروخ و  ناتـسرپایند  دوبعم  اریز  دـنک ؛ هدجـس  اهیندیـشوپ  اـهیندروخ و  رب  رگـشتسرپ ، ناـسنا  تسین  هتـسیاش  زگره 
ینتورف و رهظم  نیرترب  نیرتالاب و  نیمز ، كاخ و  رب  هدجـس  هک  یلاح  رد  درک ، هدجـس  تسا  ناتـسرپ  ایند  دوبعم  هچنآ  رب  دـیابن  نیاربانب 

ریصح رب  زیزعلادبع  نب  رمع  تسا ، یگدنب  راهظا  تیدوبع و  لماک  رهظم  كاخ  رب  هدجـس  هک  اجنآ  زا  ( 108 . ) تسادخ ربارب  رد  عوضخ 
: دـیوگیم يراخب  حیحـص  حرـش  رد  رجح  نبا  دومنیم . هدجـس  نآ  رب  تخیریم و  ریـصح  رب  كاخ  يرادـقم  هکلب  درکیمن ، افتکا  اهنت 
زج زین  ریبز  نب  هورع  یّتح  ( 109 . ) هیَلَع دُجـسیَو  َبارُّتلا  اْهیَلَع  ُعَضَی  َناک  َْلب  ةَرمَخلاب ، یفَتکی  يَومَألا ال  هَفیلَخلا  زیزَعلا  دـبَع  ُْنب  ُرَمُع  َناک 
رد ات  تشادیمرب  دوخ  اـب  ار  یتشخ  رفـس ، ماـگنه  هب  تسا ، ناـعبات  زا  یکی  هک  قورـسم  ( 110 . ) درکیمن هدجـس  رگید  زیچ  رب  نـیمز  رب 

تسا يرما  تسا } رادكرک  شرف  یعون  هک  « } هسفنط  » رب زامن  دیوگیم : يراخب  خیش  هبیـش ، یبا  نبا  ( 111 . ) دنک هدجس  نآ  رب  یتشک 
(112 . ) تسا تعدب  هقباس  یب  رما  ره  تسا و  هقباسیب  رما  روما ، نیرتدب  هک  تسا  هدش  تیاور  حیحـص  دنـس  هب  ادخ  لوسر  زا  و  دیدج ؛
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ار البرک  كاـخ  ناـهج ، ياهنیمزرـس  ناـیم  زا  نایعیـش  ارچ  هک  تسا  حرطم  یلاؤس  اـجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تبرت  رب  هدـجس 
ای دوخ  ياههناخ  دجاسم و  رد  ار  هدش  دای  تبرت  زا  ییاههعطق  ارچ  دنیامن و  هدجـس  نآ  رب  زامن  ماگنه  هب  دنهدیم  حیجرت  دـناهدیزگرب و 

و دشاب ، كاپ  یگدولآ  ره  زا  دیاب  هاگدجس  هک  نیا  نآ  تسا و  نشور  شـسرپ  نیا  خساپ  دنراد ؟ هارمه  هب  شیوخ  اب  ترفاسم  ماگنه  هب 
ار كاپ  كاخ  زا  یشخب  عدجأ » نب  قورسم   » گرزب یعبات  زا  يوریپ  هب  تسین ، ریذپ  ناکما  كاپ  نیمز  رب  هدجـس  طیارـش  همه  رد  نوچ 
، رفس لاح  رد  هک  یناسک  دننام  تسرد  دشاب ، ریذپ  ناکما  كاپ  كاخ  رب  هدجس  اج  همه  رد  ات  دنراد  هارمه  هدروآرد و  هعطق  تروص  هب 

البرک تبرت  اهكاخ ، نایم  زا  ارچ  هکنیا  اّماو  دننک  ممیت  نآ  رب  دندرک ، ادیپ  ممیت  هب  يزاین  رگا  هک  دـنربیم  دوخ  هارمه  كاخ  يرادـقم 
ریظنیب ياهيراکادـف  دراذـگیم ، سدـقم  كاـخ  نآ  رب  ار  دوـخ  یناـشیپ  رازگزاـمن  یتـقو  هـک  تـسا  نآ  تـلع  دــناهدرک ، باـختنا  ار 

ملظ راب  ریز  دومن و  ادف  مالـسا  يالتعا  هار  رد  ار  دوخ  نادنزرف  لام و  ناج و  هک  دروآیم  دای  هب  ار  تلاسر  نادناخ  زا  خـیرات  درمگرزب 
ریسم زا  ار  ناسنا  اهنت  هن  مالسلا  هیلع  نیسح  تبرت  رب  هدجس  تخومآ . نایناهج  هب  ینید  تریغ  تیمح و  یگدازآ و  سرد  تفرن و  متس  و 
هدامآ تسا  نآ  زا  یئزج  زاـمن  هک  نید  هار  رد  يراکادـف  يارب  ار  وا  دـشخبیم و  صـالخا  وا  دوجـس  هب  هکلب  دزاـسیمن ، جراـخ  دـیحوت 

(113  ) ِْهیَلَع ُدُجْـسَأ  هَورَملا  ِراـجحَأ  ْنِم  حوَِلب  َّیلِإ  ْثَْعبا  نَأ  تشوـن : نیزر »  » هب تسا  ناـعبات  زا  هک  ساـبع  نب  هّللادـبع  نب  یلع  دزاـسیم .
ینامیا اب  نز  ياهيراکادـف  دـهاش  هورم  هوک  هکارچ  منک ». هدجـس  نآ  رب  ات  تسرفب  نم  يارب  ار  هورم  هوک  ياهگنـس  زا  یگنـس  هعطق  »

رامع نب  هیواعم  زا  دوخ  دنس  اب  یسوط  خیش  دومن . لمحت  اهیتخـس  ادخ ، هار  ردو  دیود ، هوکود  نایم  رابتفه  بآ ، هیهت  يارب  هک  تسا 
هسیک نآ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  زا  يرادقم  هک  تشاد  ابید »  » سنج زا  یگنر  درز  هسیک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دنکیم  لقن 
یعون ار  البرک  تبرت  رب  هدجـس  هک  یناسک  ( 114 . ) درکیم هدجـس  نآ  رب  تخیریم و  دوخ  هداجـس  يور  رب  ار  نآ  زامن  ماـگنه  هب  دوب ،

« هل دوجسم   » وا تسا و  ادخ  يارب  هدجس  لاوحا  مامت  رد  دناهتخانشن ، زاب  هیلع » دوجسم   » زا ار  هل » دوجسم  ، » دننکیم یقلت  ناسنا  شتـسرپ 
گنـس ای  هنیدـم و  كاخ  ای  دـشاب ، البرک  كاخ  شرف ، اـی  دـشاب  كاـخ  تسا ؛ هیلع » دوجـسم  میهنیم  نآ  رب  یناـشیپ  هک  يزیچ  و  تسا ،
لئاسم زا  نیتالصلا » نیب  عمج  هلأسم » خساپ : دنناوخیم ؟ تقو  هس  رد  ار  هناگجنپ  ياهزامن  نایعیش  ارچ  لاؤس : زامن  ود  نیب  عمج   7 هورم .

دننکیم روصت  یخرب  اریز  تسا ؛ هتفرگ  رارق  یسررب  ثحب و  دروم  هعیش  ققحم  نادنمشناد  فرط  زا  ًاریخا  هک  تسا  ساسح  یهقف و  مهم 
(115 : ) میوشیم روآدای  ار  یتاکن  ادتبا  عوضوم  ندش  نشور  يارب  تسا ، یعرش  تقو  ریغ  رد  زامن  ندناوخ  یعون  زامن  ود  نیب  عمج  هک 
مه و اب  رهظ ، تقو  رد  ار  رـصع  رهظ و  زامن  ود  ره  ناوتیم  تافرع » رد » هک  دـنراد  رظن  قافتا  هلأسم  نیا  رد  یمالـسا  ياـههورگ  همه  . 1

زامن نیب  عمج  دنیوگیم : اهیفنح  . 2 دروآ . اجب  اشع  تقو  رد  ار  اشع  برغم و  زامن  تسا  زیاج  زین  هفلدزم »  » رد و  درک ، ادا  هلـصاف  نودب 
، دراوم ریاس  رد  تسا و  زیاج  هفلدزم » و » هفرع » دروم » ود  نامه  رد  اهنت  تقو ، کی  رد  اشع  برغم و  زامن  و  تقو ، کی  رد  رـصع  رهظ و 

تقو کی  رد  اشع  برغم و  زامن  نایم  عمج  ای  رـصع و  رهظ و  زامن  نیب  عمج  دـنیوگیم : اهیعفاش  اهیکلام و  اهیلبنح ، . 3 تسین . زیاج 
؛ يرارطضا دراوم  رد  ار  زامن  ود  ندناوخ  مه  اب  اههورگ ، نیا  زا  یخرب  تسا . زیاج  زین  رفـس  لاح  رد  هدش ، دای  دروم  ود  رب  هوالع  صاخ ،
زا کی  ره  هک  تسا  نآ  رب  هعیش  . 4 ( 116 . ) دننادیم زیاج  دشاب ، نمـشد  زا  ساره  رد  ای  رامیب  رازگزامن  ای  درابب و  ناراب  هک  ینامز  دننام 

زاغآ زا  رهظ ، زامن  صاخ  تقو  فلا . ؛ » كرتشم تقو   » کی دنراد و  صاخ » تقو   » کی اشع ، برغم و  ياهزامن  رصع و  رهظ و  ياهزامن 
ناوتیم ار  رهظ  زامن  اهنت  دودحم ، تّدم  نیا  رد  دوشیم ، هدناوخ  زامن  تعکر  راهچ  هک  ینامز  رادقم  ات  تسا  لاوز } تقو  } یعرـش رهظ 
تـصرف رـصع ، زامن  ندناوخ  تّدـم  هزادـنا  هب  اهنت  بورغ ، تقو  ات  هظحل  نآ  زا  هک  تسا  ینامز  رـصع ، زامن  ّصاخ  تقو  ب . دروآ . اجب 

هعیش نخس  تسا . رصع  زامن  صاخ  تقو  يادتبا  ات  رهظ ، زامن  صاخ  تقو  ياهتنا  زا  رـصع ، رهظ و  زامن  ود  نیب  كرتشم  تقو  ج . دشاب .
یصاخ هاگدید  رطاخ  هب  تنس  لها  دناوخ . هلـصاف  نودب  مه و  اب  ار  رـصع  رهظ و  زامن  ناوتیم  كرتشم ، تقو  نیا  مامت  رد  هک  تسا  نآ 

لّوا زا  هک  دندقتعم  اریز  دنتسین ، لئاق  ًالثم  رـصع  رهظ و  نایم  كرتشم  تقو  هب  هاگچیه  دنراد ، بورغ } ات  لاوز  زا   } تقو میـسقت  رد  هک 
هب نآ  زا  دروآ ، اج  هب  تقو  نیا  رد  ار  رـصع  زامن  ناوتیمن  تسا و  رهظ  زامن  صتخم  تقو  ددرگ ، نآ  هزادـنا  هب  صخاـش  هیاـس  اـت  لاوز 
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اریز درک ، عمج  زامن  ود  نیب  ناوتیمن  زگره  یهاگدید  نینچ  اب  دشابیم  نآ  هب  صتخم  و  بورغ ، ات  ددرگیم  زاغآ  رصع  زامن  تقو  دعب 
ود ره  تلیضف  تقو  هب  طوبرم  يدنبمیسقت ، نیا  هک  دندقتعم  نایعیـش  دشاب . دوخ  تقو  ریغ  رد  نآ  زا  یکی  ماجنا  هک  تسا  نیا  نآ  همزال 
نآ زا  لبق  یـسک  رگا  یلو  دشاب ، نآ  هزادنا  هب  صخاش  هیاس  هک  دناوخ  یعقوم  ار  رـصع  زامن  تسا  رتهب  ینعی  ءازجا ، تقو  هن  تسا ، زامن 

نودب رـضح  رد  ًانایحا  رفـس و  رد  ادـخ ، لوسر  هک  تسا  یکاح  يدایز  تایاور  رگید  فرط  زا  دـییامرف . تقد  تسا ، يزجم  دـناوخب  مه 
هب ار  تایاور  نیا  هک  دندش  راچان  تقو  میـسقت  رد  دوخ  هاگدید  ظفح  يارب  نانآ  تسا و  هدومن  عمج  زامن  ود  نایم  رذـع ، نیرتکچوک 
رب هک  تسا  نآ  رب  هعیـش  فلا . : دینک هجوت  تنـس  لها  نایعیـش و  هاگدید  زا  تایاور  نیا  ریـسفت  هب  دننک ، هیجوت  عقاو  زا  دـیعب  رایـسب  وحن 

اـشع زامن  ناوتیم  برغم ، زامن  ندناوخ  زا  سپ  نینچمه  دروآ و  اجب  ار  رـصع  زامن  ناوتیم  رهظ ، زامن  مامتا  زا  سپ  تایاور ، نیا  يانبم 
هب نارگید  ب . تسا . زیاج  تقو ، همه  اج و  همه  رد  هکلب  درادـن ، یگتـسب  یّـصاخ  طیارـش  ای  ناکم  ای  ناـمز  هب  هلأـسم  نیا  دومن و  ادا  ار 

و نآ ، تقو  رخآ  رد  رهظ ، زامن  هک  تسا  نیا  تیاور  دوصقم  دـنیوگیم : ءازجا  تقو  هب  تقو  ندرک  رـصحنم  كرتشم و  تقو  یفن  رطاخ 
تلع اریز  دزاسیم ، نشور  ار  ریـسفت  نیا  یگیاـپیب  زاـمن ، ود  نیب  عمج  هفـسلف  رد  تقد  دوش . هدروآ  اـجب  نآ  تقو  لّوا  رد  رـصع  زاـمن 
کی رد  ًالثم  ار  رـصع  رهظ و  زامن  ود  ره  تالاح  مامت  رد  دـنناوتب  هک  تسا  یمالـسا  تما  رب  تلوهـس  داجیا  نیتالـصلا ، نیب  عمج  زیوجت 
تقو  » اهنامز هیقب  رخآ ، زا  تعکر  راهچ  لّوا و  زا  تعکر  راهچ  رادـقم  هب  زج  هک  دـنکیم  ادـیپ  ققحت  یتروص  رد  نیا  دـنناوخب و  نامز 

ار رهظ  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ  مییوگب  مینک و  ریسفت  تنس  لها  رظن  اب  قباطم  ار  زامن  ود  نیب  عمج  رگا  اّما  دشاب . زامن  ود  ره  كرتشم »
هب تروص  نیا  رد  دـناوخب ، ار  رـصع  زامن  هلـصافالب  سپـس  دوش و  نآ  دوخ  هزادـنا  هب  صخاش  هیاس  نآ ، نایاپ  اب  هک  دروآ  اجب  یتقو  رد 

رازبا و هک  یقطانم  رد  ًاصوصخ  راصعا ، مامت  رد  نآ  رخآ  تقو و  لوا  تخانـش  اریز  میاهدرک ، رتهدیچیپ  لکـشم و  ار  راک  لیهـست ، ياج 
یگنج مئانغ  رد  طقف  ار  سمخ  ینس  ناهیقف  لاؤس : یگنج  مئانغ  ریغ  رد  سمخ   8 تسا . یلکشم  راک  رایسب  دشابن ، دوجوم  قیقد  تاودا 

رگید رد  تسا ، بجاو  یگنج  مئاـنغ  رد  هک  هنوـگ  ناـمه  سمخ ، خـساپ : دـناهداد ؟ هعـسوت  ار  نآ  هعیـش  ناـهیقف  ارچ  دـننادیم ، بـجاو 
یّلص ربمایپ  تنس  نآرق و  رب  ار  هلأسم  نونکا  تسا . مزال  بجاو و  دناهتفگ ، سمخ  باتک  رد  اهقف  هک  یطیارش  اب  زین ، عورشم  ياهدمآرد 

یماـتَْیلاَو یبرُْقلا  يِذـِلَو  ِلوُسَّرِللَو  ُهَسُمُخ  ِهِّلل  َّنَأَـف  ءیَـش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  اـّمنَأ  اوُـمَلْعاَو  : » دـیامرفیم میرک  نآرق  مینکیم . هضرع  هلآو  هیلع  هللا 
 / لافنا « ) ٌریِدَـق ٍءیَـش  ِّلُک  یلَع  ُهّللاَو  ِناعْمَْجلا  یَقَتلا  َمْوَی  ِناقرُْفلا  َمْوَی  انِدـْبَع  یلَع  اْنلَْزنَأ  امَو  ِهّللِاب  ُْمْتنَمآ  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِلیبَّسلا  ِنبا  ِنیِکاـسَْملاَو و 
رد ناگدناماو  نانیکـسم و  نامیتی و  ناکیدزن و  ربمایپ و  ادخ و  يارب  نآ  مجنپ  کی  دـیدروآ ، تسد  هب  هک  یتمینغ  هنوگره  دـینادب  ( » 41

دنوادخ دیراد ، نامیا  هدرک ، لزان  هورگ  ود  يریگرد  زور  لطاب و  زا  قح  ییادج  زور  رد  دوخ  هدنب  رب  هک  هچنآ  ادخ و  هب  رگا  تسا ، هار 
دیاب شسرپ ، نیا  هب  خساپ  يارب  دراد ؟ هدرتسگ  عیـسو و  لولدم  ای  تسا ، یگنج  مئانغ  هب  رظان  اهنت  هکرابم  هیآ  ایآ  تساناوت  يراک  ره  رب 
مئانغ نآ ، دروم  ًالومعم  دور ، ، راـک  هب  تمینغ  ظـفل  هک  هاـگره  یهقف  ياـهباتک  رد  دریگ . رارق  یـسررب  دروم  تغل  رظن  زا  منغ »  » هّداـم

ار يدـمآرد  ره  هک  هیآ  قالطا  هکلب  مینک ، یگنج  ياهدـمآرد  هب  دودـحم  ار  هیآ  تلـالد  اـم  هک  دوشیمن  ببـس  نیا  یلو  تسا ، یگنج 
یگنج مئانغ  هب  صاصتخا  هک  دـننکیم  رکذ  یعیـسو  ینعم  تمینغ  ظفل  يارب  برع  ناسیون  تغل  دـشابیم . تجح  ام  يارب  تسا ، لماش 

، دروآ تسد  هب  جـنر  نودـب  ناسنا  هک  ار  هچ  ره  : » دـیوگیم م170ه }  } يدیهارف دـمحا  نب  لیلخ  . 1: میوشیم روآدای  ار  یخرب  درادـن .
نبا . 3 ( 118 «. ) تسا تمینغ  زا  يرادربهرهب  ماـنتغا ، تسا و  يزیچ  ندروآ  تسد  هب  مـنغ  : » دـیوگیم يرهزا  . 2 ( 117 تسا ) .» تمینغ 

رد دـعب ، تسا و  هدوبن  نآ  ياراد  رتشیپ  هک  تسا  يزیچ  ندروآ  تسد  هب  زا  یکاح  هک  تسین  شیب  هشیر  کی  منغ  : » دـسیونیم سراـف 
ریسفت هک  هتکن  نیا  رکذ  اب  مینکیم ، افتکا  بدا  ناگرزب  راتفگ  زا  رادقم  نیمه  هب  اج  نیا  رد  ( 119 «. ) دوریم راک  هب  یگنج  مئانغ  دروم 

راـک هب  ندرب » دوس   » قـلطم رد  ار  هژاو  نیا  نآرق  ًاـقافتا  ( 120 . ) تسا هدـش  دراو  یبرع  ياـههمانتغل  بلغا  رد  دـمآرد ،»  » قلطم هب  تمینغ 
َنوُغَْتبَت ًانِمُْؤم  َتَْسل  مالَّسلا  ُمُْکَیلِإ  یْقلَأ  ِنَِمل  اُولوُقَت  الَو  اُونَّیَبَتَف  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُْمْتبَرَـض  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » دـیامرفیم هک  اـجنآ  دربیم ،
دینکیم رفس  داهج  يارب  دینزیم  ماگ  ادخ  هار  رد  هک  یماگنه  نامیا ، اب  دارفا  يا  ( 894 ءاسن /   ) هَرِیثَک ُِمناغَم  ِهّللا  َْدنِعَف  اْینُّدلا  هایَْحلا  َضَرَع 
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دزن اریز  دیبای ، تسد  يویند  ياهالاک  هب  هار  نیا  زا  دیهاوخب  ات  یتسین ، نمؤم  دییوگن  دنکیم  مالس  امـش  رب  هک  یـسک  هب  و  دینک . قیقحت 
هب طوبرم  دنچ  ره  دوشیم ، لماش  ار  يورخا  يویند و  ياهشاداپ  هیآ ، نیا  رد  مناغم » هّللا  دنعف   » هلمج تسا .» یناوارف  ياههرهب  دـنوادخ 

یگدـنز ياهالاک  «، » اینُّدـلا هایَْحلا  َضَرَع   » لـباقم رد  تسا ، يورخا  شاداـپ  نآ ، زا  دارم  تفگ  ناوتیم  هکلب  دـشابن ، یگنج  ياهدـمآرد 
تاکز تفایرد  ماگنه  هب  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  هک  دنکیم  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  دوخ ، ننـس  رد  هجامنبا  يویند .»

زا لبنح  نب  دمحا  ( 121 «. ) هدم رارق  نایز  ررـض و  ار  نآ  هد و  رارق  شاداپ  دوس و  نآ  هدنزادرپ  يارب  ار  تاکز  نیا  ادنوادخ ! : » دومرفیم
فیـصوت نینچ  ار  ناضمر  هام  شترـضح  ( 122 « ) تسا تشهب  ادـخ ، دای  ِسلاـجم  دوس  : » دـنکیم لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 

هدـش لزاـن  یگنج  مئاـنغ  دروم  رد  دـنچ  ره  هیآ  هک  نیا  رب  هاوـگ  نیرتنشور  تسا .» تشهب  يارب  يدوـس  . ) 123 « ) ۀّنجلل منغ  : » دـنکیم
هدمآ تسد  هب  لام  هک  يدراوم  رد  ّتنـس ، لها  بهذم  راهچ  ياهقف  هک  تسا  نیا  درادن ، لوزن  دروم  هب  صاصتخا  نآ  مکح  یلو  تسا ،
یکی نداعم  رد  سمخ  نداعم  رد  سمخ  دناهدومن . لالدتسا  هفیرش  هیآ  اب  هتسناد و  مزال  ار  سمخ  تخادرپ  تسا ، هدوبن  یگنج  مئانغ  زا 

ود اب  نداعم  رد  سمخ  بوجو  رب  لالدتـسا  ماگنه  هب  یفنح  ناهیقف  تسا و  هدرک  بجاو  ار  نآ  مالـسا  هک  تسا  یمالـسا  ياـهتایلام  زا 
« ُسُمُْخلا ِزاکِّرلا  یفو  : » هلآو هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  ثیدـح  . 2 . { میدرک رکذ  ار  نآ  رتشیپ  هک   } تـمینغ هـیآ  . 1: دناهدرک لالدتسا  زیچ 

هلمج يددعتم  تایاور  رد  هک  تسا  نآ  رگنایب  ثیدح  بتک  یسررب  تسا .» بجاو  سمخ  جنگ  ندعم و  یکاخ  ریز  ياهزیچ  رد  ( » 124)
، درف کی  یبسک  ياهدمآرد  هیلک  هب  هعیـش  رظن  زا  راک  بسک و  دـمآرد  سمخ  تسا . هدـش  دراو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  زا  هدـش  دای 

هکلب تسین ، نآ  ناـیب  لاـجم  اـجنیا  هک  تسا  مزـال  يرگید  طیارـش  هلأـسم  نیا  رد  هتبلا  دریگیم . قلعت  سمخ  لاـس ، هنیزه  رـسک  زا  سپ 
ًالماک دننکیم ، لقن  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  زا  ّتنـس  لها  هک  یتایاور  اب  اج  نیا  رد  هیماما  لوق  میهد  ناشن  هک  تسا  نیا  فدـه 

هدنـسب اهنآ  زا  یخرب  لقن  هب  مینک ، لقن  تسا ، هدـمآ  هلأسم  نیا  رد  هک  ار  هچنآ  همه  میناوتیمن  رـصتخم  نیا  رد  هک  اجنآ  زا  تسا . قفاوم 
ءاسحا و فیطق و  مدرم  زین  زورما  و  دندرکیم ، یگدنز  ناتسبرع  قرـش  هقطنم  رد  سیقلادبع  هلیبق  سیقلادبع »  » یمازعا تئیه  . 1: مینکیم
ام و نایم  تفگ : دیسر و  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ  روضح  هب  سیقلادبع  مان  هب  هلیبق  سیئر  دنـشابیم . هلیبق  نیمه  هب  بستنم  نیرحب  یتح 

میهاوخیم امش  زا  میسرب . امش  روضح  هب  مارح ، ياههام  رد  زج  ام ، دنهدیمن  هزاجا  دنتـسه و  كرـشم  هک  دننکیم  یگدنز  یلیابق  امش ،
راک راهچ  هب  ار  امـش  نم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  مینک ، لقتنم  نارگید  هب  ار  اهنآ  زین  ام  دـیهدب و  اـم  هب  ار  مزـال  ياـهشزومآ 

، وا یگناگی  هب  تداهـش  تسیچ ؟ ادخ  هب  نامیا  دینادیم  ادخ و  هب  نامیا  هب  مهدیم  نامرف  . 1 مرادیم : زاب  راک  راهچ  زا  مهدیم و  نامرف 
ود اجنیا  رد  تسیچ ؟ منغم  زا  دوصقم  هک  دوش  تقد  دیاب  ( 125 «. ) تمینغ زا  سمخ  تخادرپ  . 4 تاکز ، تخادرپ  . 3 زامن ، ییاپرب  هب  . 2

دنتفگیم اراکشآ  یسیقلادبع  تئیه  اریز  تسا ، یفنم  تسخن  لامتحا  ًامّلسم  لالح . ياهدمآرد  ب . یگنج . مئانغ  :أ . دراد دوجو  لامتحا 
. تسا يزیرنوخ  رطخ و  هیام  لیابق ، نایم  زا  روبع  هقطنم و  زا  ام  جورخ  اریز  میرادـن ؛ مارح  ياههام  رد  زج  ار  امـش  اب  تاقالم  ناوت  ام  هک 

نذا نودـب  نمـشد  اب  داهج  هتـشذگ  نیا  زا  دـنریگب ! ؟ تمینغ  اهنآ  زا  دـنزادرپب و  نمـشد  اب  گنج  هب  دنتـسناوتیم  هنوگچ  یمدرم  نینچ 
حیحـص زین  لاـمتحا  نیا  تسا . ندرک  تراـغ  ندز و  نوخیبـش  دوصقم ، هک  دوـش  رّوـصت  تسا  نکمم  تسین . زیاـج  وا  نیـشناج  ربماـیپ و 

ّیبنلا یهن  : » هک تسا  هدش  دراو  ثیدح  بتک  رد  ناشیا  نخس  هدرک و  یهن  تراغ  عون  ره  زا  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  اریز  تسین ،
يرگید زیچ  اههنیزه ، رسک  زا  سپ  ناسنا ، لالح  ياهدمآرد  زج  تروص  نیا  رد  درک ». یهن  يرگتراغ  زا  ربمایپ  ( » 126 ( ؛»... بهنلا نع 

زا یشخب  هک  تشون  وا  يارب  ینامرف  درک ، مازعا  نمی  هب  ار  مزح  نب  ورمع  هک  هاگنآ  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ  . 2 دوب . دهاوخن  رظن  دروم 
ام ُرـشُع  راقِْعلا  َنِم  هَقَدَّصلا  َنِم  َنینِمْؤُْملا  یلَع  َبَتَک  امَو  ِهّللا  َسمُخ  ِِمناغَْملا  َنِم  َذُخْأَی  ْنَأَو  ِهّلُک ، ِهِْرمَأ  یف  هّللا  يَْوقَِتب  ُهَرَمَأ  : » تسا نینچ  نآ 

حیـضوت ار  ناـمرف  رد  هـتفر  راـک  هـب  ناـگژاو  زا  یخرب  تـسخن  (. 127  ) برغلا یَقَـس  اّـمِم  رـشُعلا  ُفصنَو  ُءاـمَّسلا ، ِتَقَـسَو  َلـعَبلا ، یقَس 
هب زاین  هک  تسا  یناـتخرد  لـعبلا » . » ب تسا . يزرواـشک  ياـهنیمز  دوصقم ، اـج  نیا  رد  تسا و  نیمز  ینعم  هب  راـقعلا » . » فلا : میهدیم

تسا و گرزب  ولد  ینعم  هب  برغلا » . » ج دـنکیم . هدافتـسا  اههناخدور  رواجم  یحطـس  ياهبآ  زا  نانآ  ياههشیر  اریز  دـنرادن ؛ يراـیبآ 
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، اوقت هب  رما  زا  سپ  ثیدح ، نیا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  یمارگ  ربمایپ  دنوشیم . يرایبآ  ولد ، اب  بآ  ندیشک  اب  هک  تسا  یناتخرد  روظنم 
هلیـسو هب  هک  ینیمز  متـسیب  کی  هاگ  مهد و  کی  یهاگ  نیمز ، تاـکز  . 2 مئانغ . سمخ  . 1: دوشیم روآدای  ار  یمالـسا  تاـیلام  عون  ود 

، دوشیم يرایبآ  هاچ  زا  بآ  ندیشک  ولد و  اب  هک  ینیمز  مهد و  کی  هنیزه  ندوب  رتمک  رطاخ  هب  دوشیم . باریـس  رواجم  ياهبآ  ای  ناراب 
اب اجنآ  رد  هک  یماظن  درف  کی  ناونع  هب  هن  درک ، مازعا  نمی  رادنامرف  ناونع  هب  ار  مزح  نب  ورمع  هلآو ، هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  متـسیب . کی 

لالح ياهدمآرد  هّللا » َسُمُخ  ِمناغَملا  َنِم  ذُخأَی  ْنأو   » هلمج زا  دوصقم  ًاعبط  دندوب ، هتفریذپ  ار  مالسا  نمی  لها  اریز  دنک ، داهج  ناکرشم 
هریزج هبـش  فارطا  رد  هک  ییاهتیـصخش  هب  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربماـیپ  بناـج  زا  یناوارف  ياههماندـهع  دروـم ، نـیا  رد  تـسا . بـسک 

یماظن و ناهدنامرف  دارفا ، نیا  هک  یلاح  رد  تسا ، هدش  دراو  مئانغ  زا  سمخ  تخادرپ  اهنآ  همه  رد  هدـش و  هتـشون  دـندرکیم ، یگدـنز 
سمخ هک  دـهدیم  روتـسد  اهنآ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربماـیپ  دنتـشاد و  تساـیر  يربهر و  دوخ  هقطنم  رد  هکلب  دـندوبن ، یگنج  لاـجر 

نیمز و ریز  : » تشون نینچ  دیز  نب  هنیهج  هب  يدهع  نمـض  رد  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  . 3 دنتـسرفب . وا  يارب  دننک و  عمج  ار  اهدمآرد 
هک نآ  طرـش  هب  دینک ، فرـصم  اهنآ  بآ  زا  دینک و  هدافتـسا  نآ  ياههاگارچ  زا  دـشاب ، امـش  نآ  زا  اهنآ  يور  اههرد و  فک  نآ و  يور 
رد دنتسه ، نآ  گنس  مه  نآرق و  ياتمه  هک  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  نیا ، زا  هتـشذگ  ( 128 «. ) دیزادرپب ار  دوخ  دـمآرد  مجنپ  کی 

دیاب دناهداهن ، تّحـص  رهم  نیلقث  ثیدح  رب  هک  یناسک  دناهتـسناد . بجاو  يرورـض و  ار  اهدـمآرد  مجنپ  کی  تخادرپ  یناوارف  تایاور 
. دننادب بجاو  مزال و  ار  نانآ  نخس  زا  يوریپ 

متشه لصف 

یخیرات لئاسم 

؟ دوبن هیواعم  اب  تیب  لها  طباور  نسح  هدـنهد  ناشن  هیواعم  اب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  حلـص  ایآ  لاؤس : مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  حلـص   1
اههلاسر اهباتک و  هتفگ و  نخـس  داـیز  نآ  هراـبرد  ناـققحم  هک  تسا  مالـسا  ردـص  یخیراـت  ياهدادـیور  زا  نسح  ماـما  حلـص  خـساپ :

میرح زا  عافد  مایق و  هدامآ  تسخن  زور  زا  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دناهدیسر  هجیتن  نیا  هب  اهنآ  همه  دناهتخاس . نشور  ار  یقیاقح  دناهتشون و 
دجـسم رد  هک  داد  روتـسد  دیـسر ، هفوک  هب  ماش  زا  هیواعم  تکرح  ربخ  یتقو  اذل  دوبن ، وا  همانرب  رد  شزاس  حلـص و  زگره  دوب و  تفالخ 

اب هزرابم  رد  یگداتسیا  ادخ و  هار  رد  داهج  هب  ار  مدرم  هیواعم ، ياهورین  جیـسب  هب  هراشا  زا  سپ  درک و  زاغآ  ياهبطخ  هاگنآ  دنوش ، عمج 
مدرم هیحور  زا  هک  یعالطا  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  درک . دزـشوگ  اهیراوشد ر ا  لمحت  يراکادـف و  ربص و  موزل  دومن و  توعد  لطاب  ناوریپ 

دـندرک و توکـس  همه  ترـضح ، جـّیهم  هبطخ  نایاپ  زا  سپ  دـش و  روط  نیمه  ًاقافتا  دـننکن . تباجا  ار  وا  توعد  هک  دوب  نارگن  تشاد ،
عاجـش ریلد و  ناراـی  زا  یکی  هـک  دوـب  هدـنهد  ناـکت  زیگنافـسا و  يردـق  هـب  هنحـص  نـیا  درکن ! دـییأت  ار  ترـضح  نآ  نانخـس  يدـحا 

نانامرهق ار  اهنآ  درک و  خیبوت  تدش  هب  یگدرسفا  یتسس و  نیا  رطاخ  هب  ار  مدرم  تشاد ، روضح  سلجم  رد  هک  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما 
(129 . ) دندرگ هدامآ  ماش  لها  اب  گنج  يارب  ماما  باکر  رد  هک  درک  توعد  اهنآ  زا  دناوخ و  تعاجش  دقاف  وسرت و  یمدرم  نیغورد و 

، تدهاجم يروشحلس و  روش و  شتآ  دندوب و  هدییارگ  یلاحیب  یتسـس و  هب  دح  هچ  ات  قارع  مدرم  هک  دهدیم  ناشن  یخیرات  دنـس  نیا 
گرزب نارای  زا  ياهدع  ياهینارنخس  اهتیلاعف و  زا  سپ  ماجنارـس  دننک . تکرـش  گنج  رد  دندوبن  رـضاح  دوب و  هدش  شوماخ  اهنآ  رد 

رد یلحم  درک و  كرت  ار  هفوک  یمک  هدـع  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  گـنج ، يارب  مدرم  کـیرحت  اـهورین و  جیـسب  روظنم  هب  یبتجم  ترـضح 
« رفن رازه  راهچ   » اعمج هزات ، ياوق  ندیسر  راظتنا  هب  هلیخن »  » رد تماقا  زور  هد  زا  سپ  داد و  رارق  هاگودرا  ار  هَْلیُخن »  » مان هب  هفوک  یکیدزن 

تهج يرتيّدـج  هزاـت و  تامادـقا  ددرگرب و  هفوـک  هب  هراـبود  دـش  ریزگاـن  ماـما  تـهج  نـیمه  هـب  دـندمآ ! درگ  ترـضح  هاـگودرا  رد 
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رـصانع دوجو  فرط و  کی  زا  ناورهن  نیفـص و  لـمج ، گـنج  هس  زا  سپ  قارع  مدرم  یگتـسخ  ( 130  ) دروآ لمع  هب  هاپـس  يروآدرگ 
ماما ار  تقیقح  نیا  دوش . لیمحت  ماما  رب  حلـص  هک  دش  ببـس  موس  فرط  زا  وا  ناهدـنامرف  تنایخ  رگید و  فرط  زا  ماما  هاپـس  رد  داضتم 

ینارای ناوعا و  هک  مدرک  راذگاو  هیواعم  هب  ار  يرادـمامز  تموکح و  تلع  نیا  هب  نم  دـیامرفیم : هدرک و  نایب  دوخ  نانخـس  زا  یکی  رد 
اهراب مسانشیم و  بوخ  ار  نایفوک  نم  دوش . هرسکی  راک  ات  مدیگنج  یم  وا  اب  زور  هنابش  متشاد ، ینارای  رگا  متـشادن . يو  اب  گنج  يارب 

دندنبیاپ و دوخ  ياهنامیپ  تادهعت و  هب  هن  دنرادافو ، هن  دش ، دنهاوخن  حالـصا  هک  دنتـسه  يدـساف  نامدرم  اهنآ  ماهدرک . ناحتما  ار  اهنآ 
مود ياوشیپ  دنهارمه . ام  نانمشد  اب  لمع  رد  یلو  دننکیم ، هقالع  تعاطا و  راهظا  ام  هب  رهاظ  بسحرب  دنقفاوم . مه  اب  نانآ  زا  رفن  ود  هن 

متفگـشرد تفگ : نینچ  نآ  رد  دومرف و  داریا  ياهبطخ  يزور  دوب ، ّرثأتم  تحاران و  تدش  هب  دوخ  نارای  يراکمه  مدـع  یتسـس و  زا  هک 
افو هداد ، امـش  هب  نم  نتـشک  ربارب  رد  هک  ییاه  هدعو  زا  کی  چـیه  هب  هیواعم  امـشرب ! ياو  ایح . مرـش و  هن  دـنراد و  نید  هن  هک  یمدرم  زا 

هیواعم تسد  هب  راک  رگا  یلو  مهدب ، ماجنا  مناوت  یم  زورما  زا  رتهب  ار  دوخ  یصخش  فیاظو  منک ، تعیب  هیواعم  اب  نم  رگا  درک . دهاوخن 
مدـش ریزگان  امـش } ییافویب  یتسـس و  تلع  هب   } دـنگوس ادـخ  هب  منک . ارجا  هعماج  رد  ار  ربماـیپ  مدـج  نییآ  تشاذـگ  دـهاوخن  دـتفیب ،

دید و دیهاوخن  ینامداش  شوخ و  يور  زگره  هیما  ینب  تموکح  مچرپ  ریز  دینادب  نیقی  منک ، راذگاو  هیواعم  هب  ار  ناناملـسم  يرادـمامز 
هداتسیا اهنآ  نادنزرف  هناخ  رد  رب  امش  نادنزرف  ادرف  هک  منیب  یم  دوخ  مشچ  هب  ییوگ  نونکا  دش . دیهاوخ  اهرازآ  اهتیذا و  عاونا  راتفرگ 

ینب یلو  تسا ، هداد  رارق  اهنآ  يارب  ار  نآ  دـنوادخ  هدوب و  امـش  نادـنزرف  ِنآ  زا  هک  ینان  بآ و  درک ؛ دـنهاوخ  ناـن  بآ و  تساوخرد  و 
اب گـنج  رد  هک  متـشاد  یناراـی  رگا  : » دوزفا ماـما  هاـگنآ  تخاـس .» دـنهاوخ  مورحم  دوخ  قح  زا  هدـنار و  دوـخ  هناـخ  رد  زا  ار  اـهنآ  هیما 

(131  ) تسا مارح  هیما  ینب  رب  تفالخ  اریز  مدرک ، یمن  راذـگاو  هیواعم  هب  ار  تفالخ  زگره  دـندرک ، یم  يراکمه  نم  اـب  ادـخ  نانمـشد 
روای و نادـقف  رطاخ  هب  هکلب  دوبن ، حلـص  ناهاوخ  ماما  ًالّوا ، : هک دـهدیم  ناشن  درادیمرب و  یخیرات  دادـیور  نیا  هرهچ  زا  هدرپ  نایب ، نیا 

ناوریپ هیواعم و  اب  طباور  نسح  هناشن  ترضح  حلص  ًایناث ، دش . اریذپ  ار  حلـص  دش ، هراشا  اهنآ  هب  هک  یلماوع  رگید  هفوک و  مدرم  یتسس 
: خـساپ تسین ؟ طـباور  نسح  رب  هاوگ  مالـسلا  هیلع  یلع  رتـخد  موثلک  ما  اـب  رمع  جاودزا  اـیآ  لاؤـس : موـثلک  ّما  جاودزا   2 تسا . هدوـبن  وا 

هتشذگ رد  ام  دراد . افلخ  هرابرد  یعیش  ياههشیدنا  دیاقع و  اب  ینتسسگان  دنویپ  هکلب  تسین  ضحم  یخیرات  لاؤس  کی  هدش ، دای  شسرپ 
اهیلع  } ارهز ترـضح  هناخ  هلآو ، هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  تشذـگرد  زا  سپ  هک  میاهدرک  تباـث  ینـشور  هب  اهشـسرپ  زا  یخرب  خـساپ  رد 

هناخ هب  شاـک ، يا  هک  درکیم  وزرآ  یگدـنز ، ياـهزور  نیرخآ  رد  تسخن ، هفیلخ  هک  ياهنوگ  هب  تفرگ ؛ رارق  زواـجت  دروم  مالـسلا ،}
هنوگچ طیارش  نیا  اب  دش ... رـضاح  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  یمارگ  تخد  هناخ  ربارب  رد  شتآ  اب  زین  مود  هفیلخ  درکیمن . زواجت  یحو 

، زاب لد  تسد و  اب  رتخد  ناسک  ردپ و  هدرک و  يراگتساوخ  مالـسلا } اهیلع   } ارهز رتخد  زا  زواجتم ، درف  هک  تفریذپ  یناسآ  هب  ناوتیم ،
یـسررب ثحب و  دروم  لاس  رازه  زا  شیب  داعبا ، ددعت  رطاخ  هب  یلئاسم  نینچ  تهج  نیا  زا  ! ؟ دنـشاب هدرک  ادـها  يو  هب  ار  ارهز  لگ  هتـسد 

اجنیا رد  ار  یعیــش  ثیدـح  مـالک و  ناـنکفا  یپ  نوگاـنوگ  تاـیرظن  اـهنت  تـسا ، دودـحم  باـتک  تاحفــص  نوـچ  تـسا و  هـتفرگ  رارق 
هدرک و کیکشت  نآ  تحـص  رد  هتـشون ، عوضوم  نیا  رد  هک  ياهژیو  هلاسر  رد  {، 413 336  } دیفم خیش  دیفم  خیـش  هیرظن  . 1: میروآیم
، دوب مالـسلا  هیلع  یلع  نانمـشد  زا  وا  هک  صوصخ  هب  تسین ، دامتعا  دروم  وا  هدـش و  لقن  راـکب  نب  ریبز  قیرط  زا  جـیوزت  ربخ  دـیوگیم :
هک تسا  نیا  دـیدرگ ، ربخ  نیا  راشتنا  هیاـم  هچنآ  دوب . دـهاوخن  شریذـپ  لـباق  تسا ، مشاـهینب  هب  طوبرم  هچنآ  هژیو  هب  يو ، لـقن  ًاـعبط 

یهورگ تسا ، هدرک  لقن  ار  نآ  يولع  يدرف  هک  اجنآ  زا  هدرک و  لـقن  دوخ  بسنلا »  » باـتک رد  ار  نآ  يولع  ییحی  نب  نسح  دـمحموبا ،
خیرات زا  هعطق  نیا  لقن  رد  بیرغ  بیجع و  ياهفالتخا  اهضقانت و  دوجو  هب  هعیـش ، دـیاقع  داتـسا  دـیفم ، خیـش  هاگنآ  دـنتفریذپ . ار  نآ 

. دروآرد رمع  دقع  هب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  . 1 هک : نیا  هلمج  زا  دراد ، دوجو  هراب  نیا  رد  یفلتخم  ياهلقن  دـیوگیم : دـنکیم و  هراشا 
تروص یسورع  . 4 تفرگ . ماجنا  دـیدهت  يور  زا  راـک  نیا  . 3 تفریذـپ . تروص  مالـسلا  هیلع  یلع  يومع  سابع  هلیـسو  هب  راـک  نیا  . 2

وا . 7 دوب . يدنزرف  ياراد  زین  دیز  . 6 دش . هتشک  یسورع  مسارم  زا  شیپ  هفیلخ  . 5 دش . دیز »  » مان هب  يدنزرف  ياراد  وا  زا  رمع  تفریذپ و 
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رازه لهچ  وا  هیرهم   10 (.. 132) دوب هدنز  يو  زا  سپ  شردام  . 9 دندش . هتشک  زور  کی  رد  شردام  وا و  . 8 تشادن . یثراو  دش و  هتشک 
هدنز ناسنا  نهذ  رد  ار  دـیدرت  کش و  اهفالتخا  نیا  دوب . مهرد  دـصناپ  وا  هیرهم  . 12 دوب . مهرد  رازه  راـهچ  وا  هیرهم  . 11 دوب . مهرد 

هب هک  یموثلک  ّما  دندقتعم  ناگدنسیون  زا  یخرب  دوب  مالسلا  هیلع  ماما  هبیبر  موثلک  ّما  . 2 ( 133 . ) دربیم لاؤس  ریز  ار  جیوزت  لصا  هدرک و 
یبا نب  رفعج  تشذـگرد  زا  سپ  سیمع  تنب  ءامـسا  اریز  وا ؛ یبلـص  رتـخد  هن  دوـب ، مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هبیبر  دـمآرد ، هفیلخ  جـیوزت 
هیلع یلع  اب  ءامـسا  تسخن ، هفیلخ  تشذگرد  زا  سپ  دش . دـلوتم  موثلک  ّما  مان  هب  يرتخد  جاودزا  نیا  زا  درک و  جاودزا  رکبوبا  اب  بلاط ،

هیرظن نیا  دـمآرد . باـطخ  نب  رمع  دـقع  هب  هبیبر  نیمه  سپـس  دروآ ، ماـما  هناـخ  هب  هبیبر  ناونع  هب  ار  دوخ  رتخد  درک و  جاودزا  مالـسلا 
دیز مان  هب  راصنا ، زا  یکی  رتخد  هبیبح »  » وا ردام  یلو  تشاد ، موثلک  ّما  مان  هب  يرتخد  رکبوبا  هک  تسا  تسرد  اریز  تسین ؛ راوتسا  نادنچ 
ایند هب  هشیاع  ایرکز و  دـمحم و  ياـهمان  هب  ینادـنزرف  وا  زا  درک و  جـیوزت  هّللادـیبع  نب  هحلط  ار  رکبیبا  رتخد  موثلک  ّما  دوب . هجراـخ  نب 

، رکبیبا اب  جاودزا  اب  سیمع  تنب  ءامـسا  هک  نیا  هصالخ  درک . جیوزت  ار  يو  هّللادبع  نب  نمحرلادبع  هحلط ، ندش  هتـشک  زا  سپ  دندمآ .
ًالصا اریز  تسا ؛ سیمع  تنب  ءامسا  رتخد  وگتفگ ، دروم  موثلک  ّما  تفگ  ناوتیمن  نیاربانب ، درواین . ایند  هب  دمحم »  » مان هب  دنزرف  کی  زج 

هن  } هّللادیبع نب  هحلط  اب  مه  وا  هدش و  دلوتم  هلیتق .( »  » مان هب  يردام  زا  دوب ، رکبوبا  رتخد  هک  موثلک  ّما  تشادن و  رکبوبا  زا  يرتخد  ءامسا 
یثیدح جاودزا ، يارب  هفیلخ  يرهاظ  هزیگنا  هفیلخ  يراگتـساوخ  ربارب  رد  فلتخم  ياهشنکاو  . 3 ( 134  ) درک جاودزا  باطخ } نبا  رمع 

ببـس ای  بسن  قیرط  زا  نم  اب  دنویپ  زج  دوشیم ، هتـسسگ  مه  زا  تمایق  زور  یببـس  یبسن و  دـنویپ  عون  ره  درکیم : لقن  ربمایپ  زا  هک  دوب 
راک رد  يرگید  هزیگنا  نطاب  رد  یلو  دریگب . ماجنا  راک  نیا  مهاوخیم  ماهدرک ، یگدنز  اهتّدـم  ربمایپ  اب  نم  دوزفا : هفیلخ  هاگنآ  ( 135)

یـشومارف هب  هتـشذگ  يدنواشیوخ ، دـنویپ  نآ  اب  دراذـگب و  شوپرـس  دوخ  هتـشذگ  لامعا  رب  تساوخیم  قیرط  نیا  زا  هک  نیا  نآ  دوب و 
. فلا دریگن : ماجنا  راک  نیا  هک  تساوخ  رذـع  فلتخم  ياـهتروص  هب  ناـنمؤمریما  تفرگ ، ماـجنا  يراگتـساوخ  هک  هاـگنآ  دوش . هدرپس 

روظنم مینادیم  ام  تسین ، نآ  وت  روظنم  دنگوس  ادخ  هب  داد : خساپ  هفیلخ  تسین .} وا  جاودزا  ماگنه  ًالعف   } تسا کچوک  مرتخد  دومرف :
رذـع راـب  نیا  ترـضح  درک ، رارـصا  يراگتـساوخ  رب  رمع  رگید  راـب  ب . ( 136 . ) ینک يریگولج  راـک  نیا  زا  یتـساوخ  وـت  تسیچ ، وـت 

بلطملادـبع نب  سابع  ماما ، يومع  نآ  يدـصتم  هداد و  خر  جاودزا  هدـش ، دراو  نیقیرف  ياـهباتک  رد  هچنآ  هب  هجوت  اـب  دروآ . يرگید 
هدوب رثؤم  نآ  رد  لخاد  جراخ و  زا  ییاهراشف  ای  هتفرگ و  ماجنا  رطاـخ  بیط  اـب  دـنویپ ، نیا  اـیآ  هک  تسا  اـجنیا  نخـس  یلو  تسا ، هدوب 

. دیروایب تسد  هب  تبغر  عوط و  سفن و  بیط  رظنم  زا  ار  جاودزا  نیا  هیاپ  دیناوتیم  نادجو  يرواد  هاتوک و  هبـساحم  کی  اب  امـش  تسا .
یمارگ تخد  تمرح  کته  یحو و  هناخ  هب  شرویو  دوب  رات  هریت و  ًـالماک  تقو  هفیلخ  اـب  تلاـسر  نادـناخ  طـباور  هک  تسین  یکـش  . 1

.2 میدرک . هئارا  اهشـسرپ  زا  یکی  هب  خساپ  رد  ار  نآ  كرادـم  ام  دومن و  راکنا  ار  نآ  ناوتب  هک  تسین  يزیچ  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ 
: دـنتفگ دـندرک و  ضارتعا  رما  نیا  رب  هباحـص  زا  یهورگ  دـیزگرب ، تفالخ  رب  ار  وا  هفیلخ  هک  یماـگنه  دوب ، وخدـنت  نشخ و  يدرف  رمع 

درک يراگتساوخ  موثلک » ما   » مان هب  رکبوبا  رتخد  زا  تسخن  هفیلخ ، دسیونیم : يربط  . 3 يدرک ؟ طلسم  ام  رب  ار  وخدنت  نشخ و  درف  کی 
نـسح هناشن  ار  جاودزا  نیا  ناوتیمن  نیاربانب  ( 137 . ) دز يراگتـساوخ  نیا  رب  در  تسد  هفیلخ ، قالخا  يدـنت  رطاخ  هب  رکبوبا  رتخد  یلو 
نادنچ هن ، ای  هتفرگ  ماجنا  يرگید  مسارم  هک  نیا  اّما  و  سب . هدوب و  يدقع  اهنت  دوشیم ، هدافتسا  یعیش  كرادم  زا  هچنآ  تسناد . طباور 

هناخ هب  ار  موثلک  ما  شرتخد  نانمؤمریما ، تشذگرد ، باطخ  نب  رمع  هک  يزور  دیامرفیم : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  یتح  تسین . نشور 
مصاع و دیوگیم : (، 139 . ) تشادـن دـنزرف  مان  هب  ياهرمث  تسبن و  یفرط  جاودزا  نیا  زا  رمع  دـسیونیم : يدوعـسم  ( 138 . ) دروآ دوخ 
، هثداح نیا  رانک  رد  تسا . هدـش  دـلوتم  موثلک  ما  زا  دـیز  دـنیوگیم : نارگید  هک  یلاح  رد  دـناهدش  دـلوتم  ردام  کی  زا  دـیزو  هّللادـیبع 

تلاسر نادـناخ  تفع  تمارک و  اب  تسین و  شریذـپ  لباق  هاگچیه  هک  دـناهدش  رکذـتم  ار  یبلاطم  ناسیون  لاـجر  ناـخروم و  زا  يرایـسب 
. مینکیم يراددوخ  اهنآ  ندروآ  زا  اذل  و  تسا ، دودرم  شودخم و  زین  اهنآ  دیناسا  هتشذگ  نیا  زا  دشابیمن . راگزاس 
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مهن لصف 

هباحص

هلیـسو هب  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  یمارگ  ربمایپ  زا  هک  یتایاور  خساپ : دریذـپیمن ؟ ار  هباحـص  تایاور  هعیـش  ارچ  لاؤس : یباحـص  تایاور   1
مـسق ود  هب  ناهج  يالقع  همه  دـحاو . ربخ  . 3 ملع . دـیفم  نئارق  هب  نورقم  ربـخ  . 2 رتاوتم . ربـخ  . 1: دناهتـسد هس  رب  دوشیم ، لقن  ناـیوار 
نیرفآ ملع  هک  تسا  يدـح  هب  تردـق ، توق و  رظن  زا  ربخ  اریز  دـنرگنیمن ؛ وا  طیارـش  يوار و  عضو  هب  زگره  دـننکیم و  لمع  تسخن 
نیرفآ ملع  هک  نئارق  هب  نورقم  ربـخ  اـی  دراد و  یطیارـش  هچ  تسیچ و  رتاوتم  ربـخ  اـّما  دربیم . نیب  زا  ار  دـیدرت  کـش و  عون  ره  هدوـب و 
يالقع زا  یهورگ  ناونع  هب  مه  هعیش  هدش و  هتفگ  نخـس  اهنآ  هرابرد  هیارد  ملع  هژیو  هب  لوصا و  ملع  ياهباتک  رد  تسا ؟ مادک  تسا ،

نامیا و فده  يداقتعا ، لئاسم  رد  هک  اجنآ  زا  : تسا تایاور  زا  موس  هتسد  هرابرد  نخس  دنکیم . لمع  تایاور  زا  هتسد  ود  نیا  رب  ناهج 
ماکحا و هب  طوبرم  ربخ  رگا  یلو  دوشیمن ، لصاح  نآ  زا  بولطم  هجیتن  اریز  تسا ؛ شزرا  دقاف  هصرع  نیا  رد  دـحاو  ربخ  تسا و  داقتعا 
، دروم نیا  رد  دنکیم و  لمع  ثیدح  نیا  هب  هعیش  دنشاب ، راگزیهرپ  نمادکاپ و  لداع و  یگمه  دنس ، هلـسلس  هاگره  دشاب ، یلمع  لئاسم 

جاجتحا لباق  هدوبن و  تجح  يربخ  نینچ  دشاب ، فیعـض  شودخم و  نایوار ، زا  یکی  رگا  یلو  تسین . لئاق  یباحـص  یعبات و  نایم  یقرف 
هناتخبشوخ تسا . قداص  مکاح و  زین  دوشیم  لقن  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  زا  نایوار  هلیـسو  هب  هک  یتایاور  رد  هطباض  نیمه  تسین ،

مهیلع تیب  لها  ناماما  قیرط  زا  اهنآ  زا  یـشخب  تسام ، راـیتخا  رد  حیحـص  قرط  زا  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  تاـیاور  زا  یتمـسق 
رد هچنآ  دنکیم . لمع  اهنیا  همه  هب  هعیش  و  اوقت ، اب  ربتعم و  نایوار  قیرط  زا  رگید  یخرب  هدش و  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ  زا  مالسلا 

هدمآ زین  ننس  رگید  ملسم و  يراخب و  حیحص  رد  تسا ، هعیـش  ناهیقف  لمع  دروم  هک  یتایاور  زا  یخرب  تسین . شیب  یلایخ  هدمآ ، لاؤس 
دنتسه یبصان  هک  یناسک  ام ، هقف  رظن  زا  هک  مینکیم  يروآدای  نایاپ  رد  دشاب . حرج  دقن و  زا  هتساریپ  دنس  هک  تسا  نیا  مهم  یلو  تسا ،
یثیدـح ياهباتک  زا  یخرب  رد  نازیم  نیا  هنافـسأتم  یلو  دـندامتعا ، لباق  ریغ  رفاـک و  دـنراد ، لد  رد  ار  مالـسلا  مهیلع  تیبلـها  ضغب  و 

زا هک  دراد  دوجو  هریغ  يراخب و  حیحص  ياهدنس  هلـسلس  رد  دراد ، رارق  جراوخ  سأر  رد  هک  ناّطح ، نب  نارمع  ًالثم  هدش ، هتفرگ  هدیدان 
هدیسر ام  هب  اهنآ  هلیسو  هب  نید  نوچ  دوشیم ، لزلزتم  نید  هباحـص ، زا  داقتنا  اب  لاؤس : هباحـص  زا  داقتنا   2 دشابیمن . دامتعا  لباق  ام  رظن 
لوبقم ریغ  دودرم و  ربمایپ ، هباحص  همه  تایاور  هک  نیا  نآ  تسا و  راوتسا  ياهدشن  هتفریذپ  ساسا  هیاپ و  رب  ینخس  نینچ  خساپ : تسا ! ؟
لوبقم و  حلاصان ؛ حلاص و  هب  ناعبات ، دننامه  زین  ربمایپ  نارای  هک  میدش  روآدای  هتشذگ  رد  درادن . تحـص  لصا ، نیا  هک  یلاح  رد  تسا ؛

طقاس رابتعا  هجرد  زا  ربمایپ  هباحـص  تایاور  همه  هک  تسین  نیا  رب  لیلد  مود ، فنـص  تایاور  نتفریذپن  دـنوشیم و  میـسقت  لوبقم  ریغ  و 
مالسلا و هیلع  بلاطیبأ  نب  یلع  ینعی  مالسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  قیرط  زا  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  تایاور  هتـشذگ ، نیا  زا  تسا .
لوهجم و ای  فیعـض  ياهناسنا  تایاور  نتفریذپن  تسا و  هتفرگ  رارق  ام  رایتخا  رد  دناهدوب ، هباحـص  نیرترب  زا  دوخ  هک  تلاسر ، نادناخ 
هب دوـخ  زا  اـهبنارگ  تّجح  ود  هلآو  هـیلع  هللا  یّلـص  یمارگ  ربماـیپ  اریز  ددرگیمن ، نـید  لزلزت  ببـس  تـسین و  یلک  یفن  رب  لـیلد  مـهبم 

هدننک لاؤس  تسا ، روآتفگش  شسرپ  نیا  ًالوصا  دوب . دنهاوخ  زاینیب  یعجرم  ره  زا  ود ، نیا  هب  کسمت  اب  یمالسا  تّما  هداهن و  راگدای 
ینید هک  یلاح  رد  دوشیم ، لزلزتم  نید  دنشاب ، ریذپ  دقن  هباحص  رگا  دیوگیم : دزاس ، راوتسا  مکحم و  ار  نید  ياههیاپ  هک  نیا  ياج  هب 

اب ، » تسا یقاب  تمایق  زور  ات  یهلا  هدعو  اب  هدـش و  هتـشاذگ  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  یمارگ  ربمایپ  لاعتم و  دـنوادخ  هلیـسو  هب  نآ  ساسا  هک 
هچ هب  درکیم ، دییأت  ار  افلخ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  لاؤس : افلخ  دییأت  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما   3 دش . دهاوخن  لزلزتم  زگره  رفن » دنچ  دقن 

.1: داد رارق  یسررب  دروم  هنیمز  ود  رد  دیاب  ار  افلخ  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  راتفر  خساپ : دیریذپیمن ؟ ار  نانآ  تفالخ  نایعیش  امـش  لیلد 
زا دیاب  بلطم  ود  نیا  و  یسایس . تالکشم  ینید و  تالضعم  لح  رد  افلخ  هاگتسد  اب  ماما  يراکمه  . 2 نانآ . تفالخ  نتخانش  تیمسر  هب 
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لیالد دروم  رد  تبثم . مود  دروم  رد  دوب و  یفنم  ًالماک  لّوا  دروم  رد  ماما  عضوم  هک  مییوگیم  نیقی  عطق و  اـب  دوش . کـیکفت  رگیدـکی 
رد دسانشب ، تیمـسر  هب  ار  نارگید  تفالخ  دناوتیم  هنوگچ  مالـسلا  هیلع  یلع  ًالّوا : : تفگ دیاب  تسخن  دروم  رد  ماما  عضوم  ندوب  یفنم 

؟ تسا هدـش  یفرعم  نانآ  تسرپرـس  ناناملـسم و  یلو  ناونع  هب  ریدـغ ، زور  هژیو  هب  فلتخم و  عضاوم  رد  ادـخ  بناـج  زا  يو  هک  یلاـح 
نِمْؤُِمل َناک  امَو  : » دیامرفیم هک  نانچ  دزاس ، نوگرگد  ار  نآ  دناوتیمن  يدرف  چـیه  ادـخ ، زج  هک  دوب  ینامـسآ  مکح  کی  ماما ، تیالو 

هک یماگنه  درادن  قح  ینامیا  اب  نز  درم و  چیه  ( » 36 بازحا /  «. ) مِهِرمَأ ْنِم  هریخلا  ُمَُهل  َنوُکَی  ْنَأ  ًاْرمَأ  ُُهلوُسَرَو  ُهّللا  یَـضَق  اذِإ  هَنِمُْؤم  الَو 
نآ زا  هک  دوبن  يو  یـصخش  قح  ماما  تماما  دشاب .» هتـشاد  ادخ } نامرف  ربارب  رد   } يرایتخا دننک ، یمکح  يرما  هرابرد  وا  ربمایپ  ادـخ و 

تحلصم دشابن ، مهارف  مکح  نیا  يارجا  يارب  طیارش  رگا  اّما  تسین ، نآ  رییغت  رب  رداق  یسک  هک  دوب  یهلا  مکح  هکلب  دنک ، یشوپ  مشچ 
هیلع ماما  یگدنز  یـسررب  هفیقـس و  خیرات  ًایناث : دـناشنب . دوخ  ياج  ار  يرگید  هک  نیا  هن  دـنک ، توکـس  نآ  هرابرد  هک  دـنکیم  باجیا 

ياههمان زا  یکی  رد  هیواعم  درکن . زارد  افلخ  يوس  هب  تعیب  تسد  اهراشف ، نیرتدـیدش  دوجو  اـب  ترـضح  نآ  هک  تسا  یکاـح  مالـسلا 
نآ رگنایب  هلمج  نیا  و  دندیشک ؛ » تعیب  يوس  هب  هدز  راسفا  رتش  ناس  هب  هک  یتسه  یـسک  نامه  وت  : » دسیونیم مالـسلا  هیلع  یلع  هب  دوخ 

همان خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  دندرب . دجـسم  هب  دندرک و  نوریب  دوخ  هناخ  زا  روز  هب  ار  ماما  هک  دوب  يدح  هب  تعیب  يارب  راشف  هک  تسا 
نوچمه هک  یتفگ  : » دیامرفیم هک  اجنآ  تسوا ، تیمولظم  هناشن  نیا  هک  دنکیم  حیرـصت  یلو  دنکیمن ، راکنا  ار  یتمرحیب  نیا  هیواعم ،

ینک اوسر  یتساوخ  يدوتـس . هاگآ  دوخان  یلو  ینک  تمذم  یتساوخ  دنگوس  ادخ  هب  ابجع ! منک ، تعیب  هک  دندیـشک  دـندز و  راسفا  رتش ،
دوخ نیقی  رد  دـشاب و  هتـشادن  دـیدرت  دوخ  نید  رد  هک  ماداـم  دوش ، عقاو  مولظم  هک  تسین  صقن  ناملـسم  کـی  يارب  يدـش . اوـسر  یلو 

باتک رد  هتـشون ، شیوخ  رـصع  رب  مکاح  تسایـس  قفو  رب  ار  دوخ  یثیدـح  باتک  هک  يراخب ، : ًاثلاث همان 28 ) هغالبلا ، جهن  . ) دـنکن کش 
وا ثاریم  فلا . : دنادرگرب ار  زیچ  هس  ات  داتسرف  رکبوبا  دزن  هب  ار  یسک  ربمایپ  تخد  همطاف  : دنکیم لقن  نینچ  هشیاع  زا  يدنس  هب  يزاغم » »

: تسا هدینش  ربمایپ  زا  تفگ : خساپ  رد  رکبوبا  تسا . هدنام  ربیخ  میانغ  سمخ  زا  هچنآ  ج . كدف . ب . هلآو . هیلع  هللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا 
زا هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  دمحم  لآ  یگدنز  و  تسا » هقدص  دنامیم ، یقاب  ام  زا  هچنآ  میراذگیمن ، ثرا  ام  «: » ۀـقدص هانکرت  ام  ثرَُون ، «ال 

نخـس وا  اب  رگید  درک و  كرت  ار  وا  دش . نیگمـشخ  رکبوبا  یفنم  يریگعضوم  زا  همطاف  دـیوگیم : هک  نیا  ات  دوشیم . نیمأت  لام  نیمه 
نفد هنابش  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  شرهوش  تشذگرد ، مالـسلا } اهیلع   } همطاف یتقو  ( 140 . ) دوب هدنز  هام  شـش  ربمایپ  زا  سپ  تفگن و 

تسا یکاح  هدش  دای  ثیدح  ( 141 . ) درکن تعیب  رکبوبا  اب  یلع  دوب ، هدـنز  همطاف  ات  تخاسن و  هاـگآ  وا  تشذـگرد  زا  ار  رکبوبا  درک و 
رتخد ارچ  دوب ، طیارشلا  عماج  حالطصا  هب  یعرش و  رکبوبا ، تفالخ  رگا  دندز . زابرس  وا  اب  تعیب  زا  هام  شش  تدم  شرـسمه ، ماما و  هک 
تعیب تسد  وا  اب  هام  شش  ات  زین  وا  رسمه  درک و  عادو  ار  ناهج  دوب ، نیگمشخ  وا  رب  هک  یلاح  رد  مالـسلا } اهیلع   } همطاف ربمایپ ، یمارگ 

هفیلخ اب  ربمایپ ، یمارگ  تخد  هک  دـناهیرظن  نیا  رب  ناخروم  اریز  دراد ؛ دوجو  تنـس  لها  لوصا  رظن  زا  ضقاـنت  یعون  اـج  نیا  رد  دادـن ؟
هیلع یلع  دوب ، تایح  دیق  رد  ربمایپ  یمارگ  تخد  هک  مادام  دنیوگیم  یتح  تفگن . نخـس  وا  اب  یگدـنز ، هظحل  نیرخآ  ات  درکن و  تعیب 
لقن دیناسم  حاحص و  رد  یفرط  زا  ( 142 . ) دومن تعیب  وا  اب  هفیقس  هثداح  زا  هام  شش  نتشذگ  زا  سپ  هکلب  درکن ، تعیب  رکبوبا  اب  مالسلا 
سک ره  : » دنکیم لقن  نینچ  دوخ  حیحص  رد  ملسم  تسا . تیلهاج  گرم  وا  گرم  دنکن ، تعیب  دوخ  نامز  ماما  اب  سک  ره  هک  دننکیم 
لقن دوخ  دنـسم  رد  لـبنح  نب  دـمحا  زین  و  ( 143 «. ) تسا هتفر  ناـهج  زا  تیلهاـج  گرم  اـب  دـشابن ، یماـما ]  ] تعیب وا  ندرگ  رد  دریمب و 

ار هرازگ  ود  نـیا  نوـنکا  ( 144 «. ) تسا تیلهاـج  رد  دارفا  گرم  ناـس  هب  وا  گرم  دریمب ، دوخ  ماـما  تخانـش  نودـب  سکره  : » دـنکیم
، تسادخ مشخ  هناشن  وا  مشخ  ادخ و  يدونشخ  كالم  مالسلا } اهیلع   } ارهز يدونـشخو  تیاضر  فرط ، کی  زا  مینک ؟ قیدصت  هنوگچ 

تعیب هفیلخ  اب  وا  رگید  فرط  زا  دوب . دـهاوخ  موصعم  كاـپ و  يدرف ، نینچ  کـی  ًاـعبط  ( 145 . ) تسا ناهج  ناـنز  نارورـس  زا  يو  زین  و 
اهیلع  } رهطا يارهز  گرم  فلا . درک : لح  قیرط  ود  زا  یکی  هب  ار  ضراعت  نیا  دـیاب  نونکا  تسویپ . هّللا  ءاقل  هب  تلاح  ناـمه  هب  درکن و 
هدوب تیلهاج  گرم  هّللاب  ذوعن  دوخ  رـصع  ماـما  اـب  تعیب  مدـع  رثا  رب  دوب ، تشهب  ناـنز  رورـس  یهلا و  مشخ  اـضر و  روحم  هک  مالـسلا }
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رد هک  دوـب  يدرف  ناـمه  ماـما  تسا و  هدرک  لاغـشا  ار  تفـالخ  بصنم  تهج  نودـب  هدوـبن و  دوـخ  ناـمز  ماـما  تقو ، هفیلخ  ب . تـسا .
ندـب رد  ناوت  بل و  رب  ناج  ات  هدرک و  تعیب  وا  اـب  تسخن  زور  زا  مالـسلا } اـهیلع   } ارهز دـش و  صیـصنت  وا  تفـالخ  رب  ریدـغ ، نیمزرس 

ار دوخ  یگدـنز ، تاظحل  نیرخآ  ات  وا  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  فلتخم  دراوم  رد  ماـما  تاـملک  ًاـعبار : داتـسیان . زاـب  وا  يراـی  زا  تشاد ،
اب همه  هک  هیقـشقش »  » هبطخ رب  هوالع  دروم ، نیا  رد  دش . هتفرگ  يو  زا  دوب و  وا  ملـسم  قح  تفالخ  هک  نیا  تسنادیم و  تفالخ  هتـسیاش 

هراشا ترضح  نآ  نانخس  زا  یخرب  هب  اج  نیا  رد  ام  هک  تسا  وا  ندز  بقع  تفالخ و  بصغ  زا  یکاح  وا  رگید  نانخس  میتسه ، انـشآ  وا 
هدش بلس  نم  زا  نم  ملـسم  قح  هراومه  زورما  ات  تفرگ  لیوحت  ار  شیوخ  ربمایپ  ناج  ادخ  هک  يزور  زا  دنگوس  ادخ  هب  . » فلا : مینکیم

: متفگ وا  هب  یـصیرح ؛ تفـالخ  رما  رب  وت  بلاـطوبا ! رـسپ  تفگ : نم  هب  یعمج  روضح  رد  یـصخش  : » ب هبطخ 6 ) هغالبلا ، جـهن  «. ) تسا
دیهاوخیم امـش  مدرک و  بلط  ار  دوخ  قح  نم  مرتکـیدزن . یمـسج  یحور و  رظن  زا  نم  دـیرترود و  ربـمغیپ  زا  رتصیرح و  امـش  هکلب  »

نآ ای  تسا  رتصیرح  دهاوخیم  ار  شیوخ  قح  هک  نآ  ایآ  دیزاس . فرـصنم  نآ  زا  ارم  دـیوش و  عنام  لئاح و  نم  صاخ  قح  نم و  نایم 
رد تسنادیمن  دـمآ و  دوـخ  هب  مدـیبوک  لالدتـسا  يورین  اـب  نارـضاح  ربارب  رد  ار  وا  هک  نیمه  تسا ؟ هتخود  مشچ  نارگید  قـح  هـب  هـک 

دیوگب .» هچ  نم  باوج 
دیدـحلا یبا  نبا  تسا . هدـش  حرطم  تقو  هچ  رد  ضارتـعا  نیا  هدوـب و  یـسک  هچ  هدـننک  ضارتـعا  تسین  موـلعم  خ172 ) هغالبلا ، جـهن  )
هدیبعوبا هدننک  ضارتعا  هک  دندقتعم  هیماما  یلو  دـیوگیم : سپـس  اروش . زور  رد  مه  نآ  هدوب ، صاقو  دعـس  هدـننک  ضارتعا  دـیوگیم :

وت هب  اـهنآ  ناتـسدمه  شیرق و  ملظ  زا  ایادـخ ! : » دـیامرفیم همادا  رد  ترـضح  تسا . هدرک  ضارتـعا  نینچ  هفیقـس  زور  رد  هدوب و  حارج 
صاخ قح  هک  يرما  دروم  رد  دـندرک  قافتا  دـندومن . ریقحت  ارم  گرزب  تلزنم  ماقم و  دـندرک و  محر  عطق  نم  اب  اهنیا  منکیم . تیاـکش 

درکن و هحلاصم  افلخ  اب  تماما  تفـالخ و  هلأـسم  رد  زگره  ماـما  هک  دـیدرگ  نشور  اـج  نیا  اـت  ( 146 «. ) دـننک مایق  نم  ّدـض  رب  دوب ، نم 
ینید و لئاسم  رد  تفالخ  اب  ماما  يراکمه  مود ، هتکن  تخاسیم . هاگآ  قیاقح  زا  ار  اهلسن  تفگیم و  نخس  دوخ  تیمولظم  زا  هتـسویپ 
اب يراکمه  تلع  دوخ ، ياههمان  زا  یکی  رد  ناشیا  دوب . تبثم  ًالماک  دروم  نیا  رد  ماما  عضوم  هک  تسا  اـفلخ  تالکـشم  لـح  یـسایس و 
هب مدرکیمن و  رکف  زگره  دنگوس  ادخ  هب  : » میروآیم اج  نیا  رد  ار  ماما  همان  همجرت  نونکا  دنکیم . نایب  ینـشور  هب  ار  تفالخ  هاگتـسد 

رواب دـنهد و  رارق  رگید  ياج  رد  و   } دـننادرگب وا  تیب  لها  زا  ار  يربهر  تماـما و  رما  ربماـیپ ؛ زا  دـعب  برع  هک  درکیمن  روطخ  مرطاـخ 
تـسد دننک . تعیب  وا  اب  هک  دوب  نالف ... فارطا  مدرم  عامتجا  درک  تحاران  ارم  هک  يزیچ  اهنت  دنزاس ! رود  نم  زا  ار  نآ  اهنآ  مدرکیمن }

دوبان ار  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  دمحم  نید  دنهاوخیم  هتـشگزاب و  مالـسا  زا  یهورگ  مدید  دوخ  مشچ  اب  هک  نیا  ات  مدراذگ  تسد  يور  رب 
يارب نآ  تبیصم  هک  مشاب  مالسا  رد  فاکش  يدوبان و  دهاش  منکن ، يرای  ار  شلها  مالـسا و  رگا  مدیـسرت  هک  دوب } اج  نیا  رد  . } دنزاس

. دوشیم مامت  لیاز و  هک  تسا  ایند  یگدنز  هاتوک  نارود  هرهب  نیا  هک  ارچ  دوب ؛ رتگرزب  امـش  رب  تموکح  تفالخ و  نتخاس  اهر  زا  نم 
نایم زا  لطاب  ات  متساخ  اپ  هب  ثداوح  نیا  عفد  يارب  سپ  دنشاپیم . مه  زا  هک  ییاهربا  نوچمه  ای  دوشیم و  مامت  بارـس »  » هک روط  نامه 

زا داقتنا  نیع  رد  ماما  هک  دـنکیم  نایب  ینـشور  هب  هماـن  نیا  همان 62 ) هغالبلا  جـهن  «. ) دـیدرگ مکحم  اجرب و  اپ  نید  دـش و  دوباـن  تفر و 
لح و نسحا ، وحن  هب  ار  نانآ  یسایس  یملع و  تالضعم  درک و  يراکمه  نانآ  اب  تشاد  ناکما  هک  اجنآ  ات  مالسا  تنایـص  يارب  تفالخ ،

. دومن لصف 

یقرواپ

. 38 يروش /  -1
{7 هنیب ، . } دنتسه مدرم  نیرتهب  نانآ  دناهداد ، ماجنا  وکین  لمع  هدروآ و  نامیا  هک  نانآ  -2
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و ص 293 ؛ یلزاغم ، نبا  بقانم  ص 106 ؛ ج4 ، حمق ، هدام  ریثا ، نبا  هیاهن  ص 161 ؛ هقرحملا ، قعاوصلا  ص 589 ؛ ج6 ، روثنملا ، ردلا  -3
تسا هدرک  لقن  رکاسع  نبا  خیرات  يربط و  ریسفت  زا  ار  ثیداحا  نیا  روثنملاردلا  رد  یطویس  هتبلا  نآ . ریغ 

{224 ءارعش ، !} هد میب  یهلا  باذع  زا  ار  دوخ  کیدزن  ناگتسب  -4
باب ، } هجام نبا  ننس  ص 120 ؛ ج7 ، یلع ، لئاضف  باب  ملسم ، حیحـص  پاچ 1314 ؛ ص 3 ، ج6 ، كوبت ،} هوزغ  ، } يراخب حیحـص  -5

ص 519 520 ج2 ، ماشه ، نبا  هریس  ص 55 ؛ ج1 ، ربمایپ ،} باحصا  لئاضف 
هریس توریب ؛ رداصراد  پاچ  ص 62 36 ج2 ، ریثا ، نبا  لماک  خـیرات  رـصم ؛ فراعملا  راد  پاـچ  ص 319 321 ، ج2 ، يربط ، خیرات  -6
ءالع نزاخ ، ریسفت  توریب ، پاچ  ثیدح 139 140 141 ، ص 65 ، ج1 ، رکاسع ، نبا  خیرات  رصم ؛ رد  هیهبلا  پاچ  ج71 ص 311 ، یبلح ،

هریغ رصم و  پاچ  ص 371 ، ج3 ، یعفاش ، نیدلا 
. 30 29 هط /  -7

67 هدئام /  -8
ج3، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  يروباسینلا ، مکاحلا  ثیدح 121 ؛ ص 45 ، ج1 ، ننس ، هجام ، نبا  ص 297 ؛ ج5 ، حیحص ، يذمرت ، -9

یبا نبا  50 ؛ ، 95 ص 94 ، صئاصخ ، یئاـسن ، هریغ ، و  ص 672 ؛ ج2 ، ص 88 ، ج1 ، ثیدح 961 ، دنـسم ... ، لبنح ، نب  دمحا  ص 110 ؛
ص 169، ج2 ، ةرضنلا ، ضایرلا  يربط ، نیدلا  بحم  ص 246 ؛ ج3 ، حیباصملا ، هاکشم  ثیدح 12167 ، ص78 ، ج12 ، فنصملا ، هبیش ،

نادنمـشناد ناعبات و  هباحـص و  زا  نایوار  تالاح  زا  یهاگآ  هب  دـنمقالع  هک  یناسک  مینکیم ، هدنـسب  رادـقم  نیمه  هب  ام  یجناخ ، پاـچ 
داهنـشیپ ار  باـتک  ود  هعلاـطم  اـهنآ  ناـیم  زا  دـننک . هعجارم  هدـش  هتـشون  ریدـغ  ثیدـح  نوـماریپ  هـک  ییاـهباتک  هـب  دـنناوتیم  دنـشاب ،

نیـسحلادبع ردـقیلاع  ققحم  فیلأـت  ریدـغلا ، ب . ياـفوتم 1306ه .}  } يدـنه نیـسح  دـماح  ریم  فیلأـت  راونـألا ، تاـقبع  فلا . : مینکیم
{1320 1390ه} ینیما

ص 251) ج5 ، ماشلا ، ططخ  یلعدرک ، دمحم  -10
13 أبس /  . 3 . 40 دوه /  -11

نیسح هط  رتکد  زا  هونب  یلع و  باتک  زا  لقن  هب  یلع  ماما  هعفاد  هبذاج و  کیلع ... سوبلم  لجرل  ّکنإ  -12
زا هک  دـینادرگ  دوخ  بهذـم  عبات  ار  ریثک  یعمج  ریوزت ، هلیح و  ییایر و  دـهز  هب  مارک  نب  هّللادـبع  هب  موسوم  ناسارخ  مدرم  زا  یکی  -13
هب ص 60 } ج7 ، یشاوح ، ینیوزق ، ياهتشاددای   } دش مالک  لها  هعیش و  يارب  یمیظع  يالب  هک  دوب  دومحم  ناطلس  یکی  وا  عابتا  هلمج 

ادخهد همانتغل  زا  لقن 
ص 192) هعیشلا ، خیرات  رفظم ، ص 30 ، ج3 ، هعیشلا ، نایعا   – 14

ار ددع 70000  ياج 40000 ، هب  وا   } ص30 13 ج1 ، ۀعیشلا ، نایعا  :36م ؛ پاچ ص 40 ، يرـصح ، هینامثعلا ، هلودلاو  هیبرعلا  دالبلا  -15
فجن پاچ  ص 140 ، همهملا ، ??? فلا یلماع ، نیدلا  فرش  تسا ؛ هدروآ 

ییحی میهاربا  لاح  حرش  رد  یناتسبلا ، داؤف  هینانبللا ، فراعملا  هرئاد  -16
. دـشابیم عونمم  مارح و  هار  نآ  ندومیپ  یلو  تسه  تضاـیر  ماـن  هب  يرگید  هار  هداـعلا ، قراـخ  روـما  ماـجنا  هب  ندیـسر  يارب  يرآ  -17

ییانثتـسا هبنج  نیا  و  دنتـسه ، نآ  دقاف  نارگید  هک  دسرب  یلامک  هب  یکدوک ، نارود  رد  يدرف  هک  دنکیم  باجیا  یبیغ  حـلاصم  یهاگو 
دراد

هیمالسالا بتکلاراد  پاچ  ص 352  ج2 ، یفاک ، لوصا  -18
هب لعف  نآ  هاوخ  دـشابن ، یکتم  یماقم  هب  نآ  ماجنا  رد  هدوب و  لقتـسم  دوخ  لعف  رد  لعاف  هک  تسا  نیا  ییادـخ " لاـعفا   " زا دوصقم  -19

تداع قراخ  هویش  هب  ای  دریگ ، ماجنا  یعیبط  لعف  تروص 
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هرامش 3475 ، 515  / 5: يذمرت ننس  -20
374: دجهتملا حابصم  یسوط ، -21

4454: لبنح نب  دمحا  دنسم  -22
41: لابقا سوواط : نبا  -23

ینیما همالع  موحرم  ص 463 ؛ ج6 ، رانملا ، ریسفت  ص 120 ؛ هدوملا ، عیبانی  ص 57 ؛ ج2 ، ریدقلا ، حتف  ص 298 ؛ ج2 ، روثنملاردلا ، -24
هدرک لقن  عبنم  زا 16  ص 447 458  ج1 ، ریدغلا ،  } تسا هدرک  لقن  يرایسب  كرادم  زا  ریدغ  زور  رد  ار  هیآ  نیا  لوزن  ریدغلا ، باتک  رد 

تسا
48  / 26: قحلا قاقحا  ص 18 و 68 ؛ یقهیب ، همارک  نب  نسحملا  دعساوبا ، شراگن  هماعلا ، هحیصن  یف  هلاسرلا  -25

رصم ط  ، 1/260: دمحا دنسم  ، 1/362: مکاح كردتسم  ثیدح 1006 ، ، 2/487: یعفاش رکاسع  نبا  خیرات  -26
5/41: دمحا دنسم  هیشاح  رد  لامعلا  زنک  بختنم  ، 63 12/62: ریثا نبا  لماک  خیرات  رصم ، فراعملا  راد  ط  ، 321 2/319: يربط خیرات  -27

42
رصم پاچ   1/143150: دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  -28

2741 ثیدح ایاصو ، باتک  ، 1 يراخب ، حیحص  -29
ثیدح 2738 ایاصو ، باتک  نامه ، -30

2/264: نایبلا عمجم  -31
ثیدح 7 جحلا ، بوجو  باوبا  باب 59 ، ج 8 ، هعیشلا ، لئاسو  -32

ص381 386 ج1 ، ناهرب ، ریسفت  -33
ص 41 يرتسبش ، دومحم  خیش  زار ، نشلگ  -34

دوش هعجارم  ات 82  ياههیآ 60  فهک ، هروس  هب  -35
هبطخ 151 هغالبلا ، جهن  ص 132 ؛ ج2 ، دربم ، لماک  ص 135 ؛ ج1 ، دادغب ، خیرات  -36

ص 523 ج2 ، ماشه ، نبا  هریس  -37
هبطخ 12 هغالبلا ، جهن  -38

ج71 ص 253 يدیدح ، حرش  -39
ج71 ص 253 يدیدح ، حرش  -40

18/174: یناعملا حور  رون ؛ هروس  ریسفت  ، 6/203: روثنملا ردلا  -41
دییامرف هعجارم   199 5/198: روثنملا ردلا  ریسفت  :22/57 و  يربط ریسفت  هب  نتم  رد  هدش  دای  ثیداحا  عبانم  زا  یهاگآ  هرابرد  -42

ص 101 102 ج10 ، لوصُألا ، عماج  -43
ثیدح 66 67 ص79 ، :ج43 ، راونالاراحب -44

تاومالا باتک  ، 157 و ج7 /  بازحا ، هروس  ریسفت  باب  ، 27 و ج6 /  قلخلا ، ءدب  باتک  ، 118  / 4: يراخب حیحص  -45
146 هقرحملا ، قعاوصلا  -46

177  / 3: مکاح كردتسم  ياههرامش 3772 و 37751 ؛ بقانم ، باتک  يذمرت ، ننس  -47
ص 243 ج25 ، راونألا ، راحب  -48

": اُنلُسُر ُْهتَّفََوت  ُتوَْملا  ُمُکَدَحَأ  َءاج  اذِإ  یّتَح  هَظَفَح  ْمُْکیَلَع  ُلِسُْریَو  : " دیوگیم نینچ  هیآ 61  ماعنا  هروس  رد  میرک  نآرق  دروم  نیا  رد  -49
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دنریگیم ار  وا  ناج  ام  نارومأم  دیسر  ارف  امش  لجا  هک  یماگنه  درامگیم و  امش  رب  ینانابهگن  "

َناک ْنَأ  ْنُدـَل  ْنِم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِِهب  ُهّللا  َنَرَق  ْدََـقلَو   " دـیامرفیم هعـصاق )  ) هبطخ 234 هغالبلا  جـهن  رد  مالَّسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  -50
زا ياهتشرف  دش ، هتفرگ  ریـش  زا  ربمایپ  هک  يزور  زا  " : " َِملاعلا ِقالخَأ  َنِساحَمَو  ِمِراکَْملا  َقیرَط  هب ِ  ُُکلْـسَی  هتَِکئالَم  ْنِم  کَلَم  َمَظْعَأ  ًامیطَف 

دنک يربهر  وکین  قالخا  يراوگرزب و  ياههار  هب  ار  وا  هک  دیدرگ  رومأم  ادخ  بناج 
ص 141 یسوط ، خیش  تبیغ ، -51

ص 431 ج6 ، ةادهلا ، تابثا  -52
ص 433 ج6 ، ةادهلا ، تابثا  -53
ص 439 ج6 ، ةادهلا ، تابثا  -54
ص 23 ج52 ، راونألاراحب ، -55

، هدوملا عیبانی  ص 16 ؛ ص 311 و 425 و ج7 ، ج6 ، تازجعملاو ، صوصنلاب  هادـهلا  تابثا  ص 25 و 78 و 86 ؛ ج52 ، راونألاراحب ، -56
باب 82

10 ، 9 ثیدح 8 ، باب 14 ، قودص ، خیش  نیدلا ، لامک  -57
تیقوتلا نع  یهنلا  صیحمتلا و  باب  ، 114 113 102  / 52 راونألاراحب ، یسلجم ، -58

ص 485 ثیدح 4 ، باب 45 ، قودص ، خیش  نیدلا ، لامک  -59
قودص خیش  نیدلا  لامک  زا  لقن  هب  ص 93{ ج52 ، راونألاراحب ، -60

ات 182 ص 177  ناهج ، رتسگداد  -61
ح21 لقعلا ، باتک  ، 25  / 1: یفاک -62

روج ار  يرشب  عامتجا  رسارس  هک  تسا  نیا  دنراد  قاّفتا  نآ  رب  یگمه  یمالسا  ثیداحا  هک  نامز  ماما  مایق  نشور  ياههناشن  زا  یکی  -63
ملظ و راشف  تقیقح  رد  دزاسیم و  هریت  ار  یناسنا  هعماج  یگدـنز  يدـیمون  سأی و  ياهربا  دریگیم و  ارف  يرگدادـیب  يّدـعت و  متـس و  و 
اناوت و تسد  هب  يداـینب  قیمع و  یبـالقنا  رگید ، بـالقنا  شریذـپ  يارب  ار  ناـسنا  هک  دـنکیم  ینیگنـس  ناـنآ  شود  رب  ناـنچ  نآ  يّدـعت 

دزاسیم . هدامآ  یهلا  درم  کی  دنمورین 
لیاسو لـماکت  . 3 یگنهرف ، لـماکت  . 2 یحور ، لـماکت  دومن 1 . هصـالخ  ریز  روما  رد  ناوـتیم  ار  هناـگراهچ  تاـهج  نیا  عوـمجم  -64

ياهظحالم لباق  نامز  هک  دراد  نیا  هب  زاین  راکادـف  هتخابکاپ و  تیعمج  کی  زا  یناـهج  بـالقنا  شترا  کـی  لیکـشت  . 4 یعمج ، طابترا 
دورب شیپ  تاهج  يرایسب  زا  ناهج  درذگب و 

167 163  / 2: نایبلا عمجم  -65
. 14  / 3: روثنملا ردلا  -66

. 20  / 2: ریثک نبا  نآرق  ریسفت  ، 82  / 6: يربط ریسفت  -67
هرامش 3412 . ، 28  / 3: یناربط ریبک  مجعم  342 ؛  / 5: دمحا دنسم  -68

. 346  / 2: نآرقلا ماکحا  -69
234  / 6: رانملا -70

هرامش 91 و ص 183  ، 739 هرامش ، 153  / 1: دمحا دنسم  -71
124  / 1: ظافحلا هرکذت  -72

82  / 6: يربط ریسفت  -73
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ثیدح 489 ، 109  / 1: دمحا دنسم  -74
هرامش 26863 ، 436  / 9: لامعلازنک -75

ثیدح 26922 ، 451  / 9: لامعلازنک -76
82  / 6: يربط ریسفت  -77
82  / 6: يربط ریسفت  -78

226  / 2: یئاسن ننس  ثیدح 460 ؛ ، 1: هجام نبا  ننس  -79
342  / 5: دمحا دنسم  -80

241  / 1: مکاح كردتسم  -81
ناـخروم و ناـیم  بلطم  نـیا  رد  ات 210 و  ص 175  دـییامرفب ، تئارق  هنـسلاو " باتکلاب  ماـصتعالا   " باـتک رد  ار  شخب  نیا  ریـسفت  -82

هعجارم  279  / 1: روثنملا ردلا  339 ؛  / 7: یقهیب ننس  3 ؛ ثیدـح 1 ، ثالثلا ، قالطلا  باب  ، 4: ملسم حیحـص  هب  تسه ؛ رظن  قافتا  ناثدحم 
دوش

لمعلا ریخ  یلَع  ّیَح   " لوق بوجو  باب  ، 137: راصتنالا -83
400  / 1: هیکملا تاحوتفلا  -84

542  / 1: رضنلا ضورلا  -85
91": لمعلا ریخ  یلَع  ّیح   " هب ناذالا  باتک  رد  يولع  ظفاح  -86

ح23174 ، 342: لامعلازنک -87
رشن ماع 1029 ، یفوتملا  يدـیزلا  دـمحم  نب  مساق  مامإلا  فیلأت  هّللا  لـبحب  ماـصتعالا  29 و  ، 27 ، 26 لـمعلا : ریخ  یلع  ّیحب  ناذـألا  -88

نامع هیعمجلا  عباطم 
408  / 3: دمحا دنسم  -89

29: لمعلا ریخ  یلع  یحب  ناذألا  -90
تماما ثحب  یجشوق : دیرجت  حرش  ، 2835 دصاقم : حرش  -91

305  / 2: یبلح هریس  -92
هفرعملا راد  پاچ  ، 446 {، 356 284} یناهفصا جرفلاوبا  شراگن  نییبلاطلا : لتاقم  -93

305  / 2: یبلح هریس  -94
ثیدح 6048 ، 396  / 6: لامعلا زنک  -95

رد يرشخمز  :148 ؛ لوزنلا بابسا  رد  يروباشین  يدحاو  نسحلاوبا  542 ؛  / 2: نآرقلا ماکحأ  صاصج : رکب  وبا  86 ؛  / 6: يربط ریسفت  -96
ناسح یّتح  تسا ، هدرک  لقن  ینس  عبنم  زا 66  مالَّسلا  هیلع  بلاطیبا  نبایلع  ّقح  رد  ار  هیآ  لوزن  ینیما  همّالع  موحرم  422و   / 1: فاشک
عکار تنأ  ذإ  تیطعأ  يذـلا  تنأف  : میوشیم روآدای  ار  یکی  هک  تفگ  دادـیور  نیا  هرابرد  یتیب  دـنچ  دوب ، رـضاح  هعقاو  رد  هک  تباث  نب 

هدننک عوکر  نیرتهب  يا  ددرگ ، وت  يادف  نارگید  حاورا  يدیشخب . عوکر  لاح  رد  هک  یتسه  یسک  وت  عکار  ریخ  ای  موقلا  سوفن  کتدف 
83: یسربط جاجتحا  -97

ص 5 دیمحلادبع ، رتکد  زا  لدسلا "ا  هرصتخم  هلاسر   " دوش هظحالمو  ص 110 ، هسمخلا ، بهاذملا  یلع  هقفلا  هینغم : داوج  دّمحم  -98
1516  / 11: مالکلا رهاوج  یفجن ، نسح  دمحم  -99

دهد رارق  پچ  ياپ  فک  رب  ار  تسار  ياپ  يورو  دنیشنب ، پچ  ياپ  يور  رب  نتسشن  لاح  رد  ناسنا  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  كرو  -100
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باب ، 98  / 2: يذمرت ننس  ثیدح 730736 ؛ ةالّـصلا ، حاتتفا  باب  ، 194  / 1: دواد یبأ  ننس  102 ؛ ، 101 ، 73 ، 72  / 2: یقهیب ننس  -101
ةالّصلا هفص 

ثیدح 1و2 باب 17 ، و  ثیدح 1 ، زامن ، لاعفا  باوبا  زا  باب 1  ، 4 هعیشلا ، لئاسو  یلماع : ّرح  خیش  -102
11  / 2: ملسم حیحص  هرامش 793 ؛ ص 189 ، ج1 ، يراخب ، حیحص  -103

2و 7 ثیدح 1 ، ةالّصلا ، عطاوق  باوبا  زا  باب 15  ، 4: هعیشلا لئاسو  یلماع ، ّرح  خیش  -104
183: هعبرألا بهاذملا  نیب  هنیب و  فالخلا  عضاومو  هیمامإلا  هعیشلا  هقف  -105

رگید كرادم  113 و  هلأسم 112 ، ، 358 357  / 1 یسوط خیش  فالخ  -106
مغر هدام  ، 2: ریثأ نبا  هیاهن  -107

هیلع دوجسلا  ّحصی  ام  باب  ، 147  / 82: راونألاراحب -108
272  / 1: يذوحالا حرش  410 ؛  / 1: يرابلا حتف  -109
272  / 1: يذوحالا حرش  410 ؛  / 1: يرابلا حتف  -110

توریب پاچ  ، 79  / 6: يربک تاقبط  -111
2: فنصملا -112

151  / 3 یقرزا فیلأت  هکم ، رابخا  -113
دوجسلا هیلع  ّحصی  ام  باوبا  زا  باب 16  ، 608  / 3: لئاسو -114

عمجلا و  یلماع ، نیدلا  فرش  همالع  شراگن  هیهقف  لئاسر  دننام : تسا ، هدش  هتشون  ياهدنزرا  ياههلاسر  نیتالص  نیب  عمج  هرابرد  -115
ياهراصع دیناوخیم  اجنیا  رد  هچنآ  ملق . نیا  زا  فالخلا ، اهیف  َماد  َِلئاسم  یف  فاصنالا  و  يرکـسع ، نیدـلا  مجن  شراگن  نیتالـصلا ، نیب 

تسا " دهدیم ، خساپ  هعیش   " باتک رد  بسنینیسح  اضر  دیس  ياقآ  ملق  هب  ناگتشذگ ، تاقیقحت  زا 
اریخأت ًامیدقت و  نیتالصلا  نیب  عمجلا  ةالصلا ، باتک  " هعبرألا ، بهاذملا  یلع  هقفلا  :" زا سابتقا  اب  -116

منغ هدام  ص 426 ، ج4 ، نیعلا ، باتک  -117
منغ هدام  هغللا ، بیذهت  -118
منغ هدام  هغللا ، سییاقم  -119

دییامرف هعجارم  منغ  هدام  يدیبز ، سورعلا  جات  يدابآ ، زوریف  سوماق  و  ریثا ، نبا  هیاهن  -120
1797 ثیدح ةاکزلا ، جارخا  دنع  لاقی  ام  باب  تاکز ، باتک  هجام ، نبا  ننس  -121

ص 330 و 374 و 524 ج2 ، دمحا ، دنسم  -122
ص 377 ج2 ، دمحا ، دنسم  -123

پاچ 1373 ص839 ، ج2 ، هجام ، نبا  ننس  ص 314 ؛ ج1 ، دمحا ، دنسم  ص 776 ؛ ج2 ، هّتلدأو ، یمالسإلا  هقفلا  -124
رمألا باب  ص 35 36 ، ج1 ، ملـسم ، حیحـص  دـیحوت ؛ باتک  زا  نولمعت " امو  مکقلخ  هّللاو   " باب ص 250 ، ج4 ، يراخب ، حیحص  -125

نامیالاب
يراخب حیحص  زا  لقن  هب  ص 334 ، ج4 ، لوصالل ، عماجلا  جاتلا  -126

ص 265 ج4 ، ماشه ، نبا  هریس  نمی ؛ باب  ص 81 ، ج1 ، نادلبلا ، حوتف  -127
هرامش 157 ص 265 ، ۀیسایسلا ، قئاثولا  -128

، يرذالبلا ییحی  نب  دـمحا  ص39  ق ، 1385ه . ۀـیردیحلا ، هبتکملا  تاروشنم  فـجن ، ط 2 ، نییبلاطلا ، لـتاقم  یناهفـصا ، جرفلاوبا  -129
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ص32 1397ه ق ، تاعوبطملل ، فراعتلا  راد  توریب ، يدومحم ، رقاب  دمحم  خیش  قیقحت : ص60 ، ط 1 ، فارشألا ، باسنا 
ص102 هیمظاکلا ، یف  هیقارعلا  بتکلاراد  تاروشنم  ط 2 ، نسحلا ، حلص  یضار ، خیش  نیسای ، 130-آ ل 

، هیمالـسإلا هبتکملا  نارهت ، راونألا ، راـحب  یـسلجم ، ( ) ص 345 346 ج1 ، یتریـصب ، هبتکم  مق ، نویُعلا ، ءـالج  هللادـبع ، دیـس  رَّبُش ، -131
ص 157 هیوضترملا ، هعبطملا  فجن ، جاجتحا ، یسربط ، ص147  ج 44 ، ق ، 1393ه .

تشذگرد لاس 256  هب  هکم  رد  هک  تسا  یسابع  مصتعم  رصع  یضاق  یباحص ، ریبز  دالوا  زا  راکب  نب  ریبز  -132
شراـگن ةرهاـطلا " هیرذـلا   " باـتک رد  هدرک ، هراـشا  نآ  هب  خیـش  هک  زیگنا  ثحب  تاـفالتخا  ، 90 ، 86 ، 7: دیفملا خیشلا  تافنـصم  -133

تسا هدمآ   162 تاحفص 157 ، یبالود 224 310 ، رشبیبا 
ص 395 ج5 ، هباغلادسا ، -134

ص 463 ج8 ، يربکلا ، تاقبطلا  -135
ص 155 {، 360 224  } یبالود رشب  یبا  هرهاطلا ، هیرذلا  ص 464 ؛ ج8 ، يربکلا ، تاقبطلا  -136

ص 58 ج5 ، يربط ، خیرات  -137
ص 115 ج6 ، یفاک ، -138

سلدنالا راد  پاچ  ص 321 ، ج2 ، بهذلا ، جورم  -139
لعف يراخب ، حیحـص  ققحم  تیفّوت " یّتح  هملکت  ملف  هترجهف  کـلذ  یف  رکبیبأ  یلع  همطاـف  ْتدـجوف  : " تسا نینچ  ثیدـح  نتم  -140

. دوب نیگمـشخ  تقو  هفیلخ  زا  هک  یلاح  رد  داد  نیرفآ  ناج  هب  ناـج  همطاـف  نیارباـنب ، تسا . هدرک  ریـسفت  تبـضغ "  " هب ار  تدـجوف " "

همطاف : " دومرف ترـضح  نآ  هک  دـنکیم  لقن  ، 3714 مَّلـس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یَّلـص  هّللا  لوسر  هبارق  بقاـنم  باـب   " رد يراـخب  نینچمه 
ینبضغأ اهبضغأ ، نمف  یّنم ، هعضب 

ثیدح 4241 ربیخ ، هوزغ  باب  يراخب ، حیحص  -141
3093 ثیدح سمخلا ، ضرف  باتک  يراخب ، حیحص  -142

88 ثیدح ص 58 ، هراما ، باب  ملسم ، حیحص  -143
96  / 2: دمحا دنسم  -144

156  / 3: مکاح كردتسم  -145
ص 605 ج29 ، راونألاراحب ، -146

ناهفصا دجاسم  هیملع و  ياههزوح 

تروص هب  هک  ار  هچنآ  دندز . نآ  هیفصت  هب  تسد  دوخ  ینغ  رنه  گنهرف و  اب  دنتفریذپ ، ار  مالـسا  نیبم  نید  ناهفـصا  مدرم  هکنیا  زا  سپ 
دیاقع راکفا و  رشن  تهج  دجسم  هسردم و  هزوح ، مان  هب  ییابیز  مهم و  زکارم  دندودز . دوب ، هدش  یلصا  بتکم  دراو  تاقحلم  تافارخ و 

دوخ تامحز  لصاح  دنتخادرپ و  همجرت  فیلأت و  سیردت و  هب  یناهفصا  یناریا و  زربم  نادنمشناد  ناداتـسا و  دندرک . انب  مالـسا  نییآ  و 
نارود زا  اما  دندوب  تعامج  تنس و  لها  وریپ  ینامزرید  ات  ناهفصا  یلاها  رتشیب  هچرگا  دنتخاس . رـشتنم  ناهج  رد  یمالـسا  راثآ  مان  هب  ار 

بتک و رشن  میلعت و  زکرم  دجاسم ، اههسردم و  اههزوح و  تفای  لماک  جاور  ناهفصا  رد  يرشع  ینثا  هعیش  بهذم  هک  هیوفـص  تموکح 
ياهفالتخا رد  ياهزات  نارود  هکلب  دنتشاد  ّتیلاعف  شالت و  عّیـشت  جاور  هعـسوت و  رد  اهنت  هن  هیوفـص  نیطالـس  رثکا  دیدرگ و  هعیـش  نییآ 

دش . نیگنس  عیشت  عفن  هب  وزارت  نیا  هفک  لبق  فالخ  رب  راب  نیا  دندروآ و  دیدپ  یبهذم 
تافلترپ ینالوط و  ياهگنج  دومنیم . نکمم  ریغ  اهنآ  يارب  هعیـشریغ  ياهتلم  مدرم و  ندـید  لمحت  هک  دوب  يدـح  هب  یبهذـم  تابـصعت 
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هب مه  اب  اهلاس  یتمعن  يردـیح و  فورعم  هورگ  ود  ناهفـصا  رد  نینچمه  تشاد . یبهذـم  هشیر  رتشیب  هیوفـص  ناـمز  رد  یناـمثع  ناریا و 
، دابآدزی دابآدمحا ، ناپرک ، هعلقاپ ، فسوی ، خیش  ناگساورت ، ناراک ، غاب  وجاوخ ، ياههّلحم  رد  اهیتمعن  دنتخادرپ . شکمشک  لادج و 

ناهـشهش نایدمحا و  دیـس  هزاورد ، نوریب  هتخوس ، رانچ  کیب ، دوصقم  دوگ  روتل ، هرابیوج ، هنهک ، نادیم  راهبلگ ، ِریم  نادیم  خیطبلاراد ،
، ون هلحم  شیش ، دابآدیب ، ون ، هزاورد  نویامه ، غاب  میکح ، دجـسم  دروآمین ، هلامج ، تشدرد ، تّالحم  رد  اهیردیح  دندرکیم و  یگدنز 

یبهذم ياهگنج  شتآ  دـندربیم و  رـس  هب  ینمـشد  لاح  رد  رگیدـکی  اب  ًامیاد  اههلحم  نیا  دـندوب . نکاس  نابنل  دابآ و  سمـش  وسراهچ ،
. دوب نشور  اهنآ  نایم 

ناهفصا دجسم  نیلوا 

هّلحم رد  مالسلا  هیلع  ریما  ترـضح  تفالخ  نامز  رد  هدمآ : نینچ  ناهفـصا  رد  دجـسم  نیلوا  دروم  رد  ير » ناهفـصا و  خیرات   » باتک رد 
: هدش هتـشون  خـسن  طخ  هب  نآ  هرجنپ  رب  هک  هدـش  هتخاس  یگرزب  دجـسم  تسا ، لیعامـسا  هدازماما  هربقم  اعیـش و  دـقرم  هک  اجنآ  راهبلگ ،

ياهیشاقن قّرعم و  ياهیشاک  ياراد  هتـشاد و  تحاسم  رتم  رازه  هس  دجـسم  نیا  بلاطیبا . نب  یلع  نب  نسح  نب  نسح  نب  دیز  نب  لیعمـسا 
نیا دوب . ابیز  سیفن و  رایـسب  هدش و  هتخاس  بوکالط  دالوف  زا  نآ  حیرـض  دوب و  يراکدالوف  اهنآ  يور  هک  یبوچ  ّتبنم  ياهرد  حّـقنم و 

لیعامـسا هدازماما  رد  هعمج  ياهبـش  دش . جارات  دعب  ياهلاس  رد  هیقب  تفر و  تقرـس  هب  یـسمش  لاس 1336  رد  دالوف  ياهبنارگ  تاـعطق 
الاب نابدرن  زا  اهنآ  ندرکنشور  تهج  هک  هدوب  دنلب  يردق  هب  اهعمش  نیا  دندرک . یم  نشور  الط  ياهنادعمـش  رد  دنلب  يروفاک  ياهعمش 

رامـش هب  ناهفـصا  یخیرات  ياهانب  نیرتیمیدق  زا  هک  دناهتـسناد  عماج  دجـسم  ناهفـصا  رد  نیخروم  رثکا  ار  دجـسم  نیلوا  اما  دـنتفریم .
هیوفـص هرود  رد  تسا . هدوب  نایتشترز  ياههاگـشتآ  دباعم و  زا  ادتبا  دراد و  يدّدعتم  ياههرجح  اهناویا و  مظعم و  ياهناخباتک  دوریم و 

ار 180 دجاسم  دادعت  فقو ، هچخیرات  باتک  هدش ، رکذ  باب  ناهفصا 57  رد  یبهذم  سرادم  دادعت  يوسنارف  حاّیس  ندراش ، هتشون  هب  انب 
سیردـت اجنآ  رد  یگرزب  دنمـشناد و  نیـسردم  هتـشاد و  هناخباتک  هیملع  ياـههوزوح  دـجاسم و  سرادـم و  نیا  همه  تسا . هدروآ  باـب 

دنتخادرپیم . هباطخ  ظعو و  هب  دندومنیم و 
مولع بالط  هک  هدوب  يدّدعتم  ياهقاطا  ياراد  اهنآ  زا  یضعب  تسا . هدرکیم  نیمأت  ار  اهنآ  جراخم  هک  دندوب  یتافوقوم  ياراد  اهنآ  رتشیب 

لاغتشا سیردت  هب  ینید  زکارم  نیا  رد  هک  ییافرع  الـضف و  نادنمـشناد و  مها  دندرکیم . یگدنز  يزورهنابـش  تروص  هب  اجنآ  رد  ینید 
هب یفوتم  یناهفصا  هزمح  يرمق ، لاس 360  هب  یفوتم  یناهفصا  جرفلاوبا  يرجه ، لاس 280  هب  یفوتم  لهس  نب  یلع  زا : دناترابع  دنتشاد 

یناهفـصا بغار  مجنپ ، نرق  لوا  همین  رد  یفوتم  یموـصعم  هللادـبعوبا  مراـهچ ، نرق  يادـتبا  رد  یفوـتم  میعنوـبا  ظـفاح  يرمق ، لاس 360 
قّقحم داّبع و  نب  بحاص  یخورفام ، نیسح  نب  دعس  نب  لضفم  يرجه ، لاس 240  هب  یفوتم  هیوکسم  یلعوبا  يرمق ، لاس 565  هب  یفوتم 

، یـسلجم همّـالع  اردـصالم ، انیـس ، نبا  هلمج : زا  رگید  فورعم  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  اـهنیا  رب  هوـالع  یناـث . قـقحم  هب  فورعم  یکرک 
هیملع ياههزوح  رد  ییامه ، لالج  داتـسا  بابرا و  میحر  اـقآ  جاـح  هللا  تیآ  زین  رخاوا  نیا  رد  ییاـهب و  خیـش  یکـسردنفریم ، داـمادریم ،

مناخ هیجاح  روهـشم و  هدـهتجم  نیما  مناخ  هیجاـح  راکرـس  دنمـشناد ، لـضاف و  ناوناـب  زا  دناهتـشاد . لاغتـشا  مولع  سیردـت  هب  ناهفـصا 
ناهفصا دنیآیم . رامش  هب  ناهفصا  رصاعم  لضاف  ردقیلاع و  نیسردم  زا  زین  دناهدوب  ناهفـصا  رد  همطاف  بتکم  نیـسسؤم  زا  هک  ینویامه 

مولع بّالط  ناهوژپشناد و  رتشیب  تسا . هتشاد  ترهش  ملعلاراد  هب  نادنمشناد  ارعش و  افرع و  الضف و  املع و  زا  يرایـسب  دوجو  تکرب  هب 
یهقف یملع و  تاجرد  هب  دوخ  دـندرکیم و  ضیف  بسک  یناهفـصا  نادنمـشناد  مولع  نارکیب  يایرد  زا  دـندمآیم و  رهـش  نیا  هب  ینید 

. دنتشگیم زاب  دوخ  ياهرهش  کلامم و  هب  سیردت  میلعت و  تهج  هدمآ  لیان 

ناهفصا ياههدازماما 
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هک ناهفصا  ياههدازماما  نیرتفورعم  دناهتسناد . كوکشم  ار  اهنآ  زا  یخرب  همانهرجش  هک  دراد  دوجو  يددعتم  ياههدازماما  ناهفـصا  رد 
هدازماما دیزهاش 5- هدازماما  هینوراه 4- هدازماما  لیعامسا 3- هدازماما  دمحا 2- هدازماما  -1 زا : دناترابع  دنراد ، ترهـش  مه  هدازهاش  هب 

هیرفعج 11- هدازماما  یلع 10- دیـس  هدازماما  هزمحریما 9- هاش  هدازماـما  میهاربا 8- هدازهاش )  ) هدازماـما ماما 7- برد  هدازماـما  رقاب 6-
هدازماما نسحم 17- هدازماما  یسوم 16- هدازماما  ولقود 15- هدازماما  يروش 14- هدازماما  همطاف 13- یتس  هدازماما  هّیبنیز 12- هدازماما 

. قحسا هدازماما  دمحم 18- هدازهاش ) )

میدق ناهفصا  رد  یبهذم  ینید و  ياهتیلقا 

هراشا

ینتفگ هتبلا  دوهی  اراصن و  ربگ و  یبئاص و  نمؤم و  رـضاح  اجنیا  رد  قاـفآ  هلمج  رد  هچ  ره  میدـق  ناهفـصا  رد  یبهذـم  ینید و  ياـهتیلقا 
زا یـضعب  هک  دناهتـشاد  دوجو  زین  يرگید  یبهذم  ياهتیلقا  ناناملـسم  نایوسیع و  نایدوهی و  نایتشترز و  رب  هوالع  ناهفـصا  رد  هک  تسا 

، دش دای  هتشذگ  نایدا  يایاقب  مان  هب  هچنآ  دناهدمآ . دیدپ  یلـصا  هناگراهچ  نایدا  قوقـش  زا  زین  یخرب  دناهدوب و  میدق  نایدا  يایاقب  اهنآ 
دنداهن و نادشتآ  اجنآ  رد  دنتخیر و  نوریب  هاگشتآ  هوک  هاگشتسرپ  زا  ار  اهنآ  ياهتب  تشترز  نید  ناوریپ  هک  دندوب  ناتسرپتب  تسخن 
يراصن و دوهی و  ياهنید  فالخرب  هورگ  نیا  تاداقتعا  دـناهدوب . نیئباص  ناهفـصا  رگید  ینید  ياـهتیلقا  زا  دـیدرگ . لیدـبت  هدکـشتآ  هب 

ياههقرف زا  یـضعب  نینچمه  دنـسانشیم . دیـشروخ  هراتـس و  هام و  ندیتسرپ  هب  ار  اهنآ  یخرب ، هدوب . رتکیدزن  نایتشترز  هب  هدوب و  مالـسا 
رد هقرف  نیدـنچ  مه  مالـسا  نید  ياـههقرف  زا  دناهتـشاد و  دوجو  تیلقا  تروص  هب  اـفلج ، ینمرا  نایحیـسم  ناـیم  زین  حیـسم  نید  فـلتخم 

تنس لها  وریپ  یناهفصا  ناناملسم  رتشیب  دوش ، يرشعینثا  هعیش  ناریا  یمـسر  بهذم  هیوفـص ، نامز  رد  هکنیا  زا  لبق  دناهدوب . ناهفـصا 
. دناهتشاد ناهفصا  رد  یناوریپ  ننست ، لها  زا  یلبنح  یعفاش و  یکلام ، یفنح ، هقرف  راهچ  ره  هک  دناهدوب 

حیسم نید 

هراشا

سکدترا هقرف  عبات  ناهفصا  يافلج  ناینمرا  مظعا  تمسق  دشابیم . ناتـستورپ  سکدترا و  کیلوتاک ، گرزب  هقرف  هس  ياراد  حیـسم  نید 
هک دنیوگیم  نایـسیجرج »  » ای و  نایروگیرگ »  » ار اهنآ  دناهتفریذپ  ار  حیـسم  نید  رّونم ،» روگیرگ   » ترـضح طسوت  نوچ  یلو  دنـشابیم ،

هیکرت ینعی  ینامثع  تلود  اب  هتسویپ  هک  دندرکیم  یگدنز  ناتـسنمرا  رد  ادتبا  ناهفـصا  ناینمرا  تسا . روگیرگ  نامه  برعم  سیجرج » »
« افلج  » هبصق رد  دندش و  هدناچوک  ناهفـصا  هب  سرا  هناخدور  کیدزن  ناتـسنمرا و  زا  يرجه  لاس  رد  دندوب و  لادج  گنج و  رد  ینونک 

ناینمرا هبـصق  دننام  افلج  تفاب  تسا . هدمآ  ههالوج » ، » یـسراف عبانم  رد  مسا  نیا  دنیوگیم . اغوج »  » ار افلج  دوخ ، ناینمرا  دندش . نکاس 
اهنآ يارب  سابع  هاش  ناینمرا ، چوک  زا  سپ  تسا . هدش  هدیمان  مان  نامه  هب  هتخاس و  لوا  سابع  هاش  روتـسد  هب  هک  دشابیم  ناتـسنمرا  رد 

رتنالکو یضاق  دنرخب و  هناخ  دوخ  يارب  نایدوهیو  رگید  نایوسیع  فالخرب  دنتسناوتیم  هکنانچ  دومن . نییعت  یّـصاخ  تازایتما  قوقح و 
دشاب و نکاس  افلج  رد  تشادن  قح  یناملـسم  چیه  دنـشاب . هتـشاد  لمع  يدازآ  دوخ  یبهذم  یتّنـس و  مسارم  يارجا  رد  دنیامن و  باختنا 

مامت ینامرف  یط  ساـبع  هاـش  يرجه ، لاس 1028  لاوش  هام  رد  دیـسریمرفیک . هب  دومنیم ، يراتفردـب  ناـینمرا  هب  تبـسن  یناملـسم  رگا 
گرزب و ياسیلک  نتخاس  روتسد  يرجه  لاس 1023  رد  دیـشخب و  اهنآ  هب  دـندوب  هتخاس  هناخ  دوخ  يارب  نآ  رد  ناینمرا  هک  ار  ییاهنیمز 

ناهفـصا هب  ناتـسنمرا  ناینمرا  ندناچوک  دومن . رداص  ناهفـصا  يافلج  رد  یـسایس  لئاسم  هب  هّجوت  حیـسم و  نید  ناوریپ  تهج  ار  یّمهم 
رظن -2 دنک . يریگولج  ناهفـصا  هب  يرایتخب  ریاشع  تالمح  زا  افلج  رد  ناینمرا  رارقتـسا  اب  تساوخیم  سابع  هاش  -1 تشاد : تلع  دنچ 
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هینب تردـق و  تیوقت  تهج  سابع  هاش  دنتـشاد ، يراجت  ياهطبار  رگید  للم  ناتـسودنه و  اب  دـندوب و  ياهبرجت  اب  راّجت  ناـینمرا  هکنیا  هب 
اهنآ دوجو  هتـشر ، نیا  رد  نانآ  یـشوک  تخـس  يزرواشک و  روما  رد  ناینمرا  عالطا  هب  رظن  -3 تشاد . زاین  اهنآ  دوجو  هب  روشک  يراـجت 

تختیاپ هب  ناتـسنمرا  زا  اهنآ  ندـناچوک  بجوم  لماوع  نیا  همه  دوب . ّتیمها  لامک  ناـیاش  يرادماد ، نینچمه  نارمع و  يداـبآ و  تهج 
يدایز ياهینادابآ  یناب  ءاشنم و  هک  دندش  ادـیپ  ناینمرا  نیب  يدایز  نادـنمتورث  هک  دـییاپن  يرید  دـیدرگ و  هیوفـص  نامز  رد  ناریا  روشک 

یـشاقن و يرامعم و  زا  معا  نآ ، نیگنـس  جراخم  مامت  هک  کناو »  » فورعم ياسیلک  نوچمه  یخیراـت  هینبا  نتخاـس  هلمج  زا  دـندیدرگ ،
هجاوخ  » ای رظن » هجاوخ   » مان هب  ینمرا  کی  لوپ  تمه و  هب  هک  رظن  نابایخ  هلمج  زا  اهنابایخ  ثادـحا  دـنتفرگ . هدـهع  هب  دوخ  ار  تاـنیئزت 

دندرک و چوک  ناهفـصا  ندیرف  هب  يرادماد  يزرواشک و  تهج  دندوب  ییاتـسور  هک  افلج  ناینمرا  زا  يدایز  هدع  دیدرگ . ثادـحا  رازان »
يارب ییاهتیدودحم  هیراجاق  نارود  رد  دنتخادرپ . يرورپماد  يزرواشک و  يدابآ و  هب  هداد ، رارق  دوخ  تنوکس  لحم  ار  هیرق  لهچ  بیرق 

یضعب اریز  یناراب ، ياهزور  رد  صوصخب  دنتشادن ، ار  ّتیعمجرپ  زکارم  رازاب و  هب  دورو  قح  ناینمرا  هک  ییاجنآ  ات  دندش ، لیاق  ناینمرا 
ینادنز دوخ  ياههناخ  رد  ینمرا  ياهنز  رثکا  دش . دـنهاوخ  سجن  اهنآ  اب  سامت  رثا  رب  ناناملـسم  دـندوب  دـقتعم  یمالـسا  ینید  ياملع  زا 

ناتـسودنه یهار  ناینمرا  زا  يدایز  هورگ  تبـسانم  نیمه  هب  دندرکیم . رـس  هب  رداچ  یتسیاب  دنتـشاد ، نتفر  نوریب  دصق  هچنانچ  دندوب و 
هب ناینمرا  ناهفـصا ، هب  ناغفا  هلمح  نامز  رد  صوصخ  هب  دـندید . یناوارف  ياهنایز  افلج  ناینمرا  زین  نیـسح  ناطلـس  هاش  نامز  رد  دـندش .

هورگ هلیـسو  هب  مه  دـندش و  لّمحتم  یناوارف  نایز  تنطلـس  هاگتـسد  فرط  زا  مه  نیـسح  ناطلـس  هاش  هاگتـسد  رد  نویناحور  ذوفن  تلع 
سپ دش و  رداص  اهنآ  ماع  لتق  روتسد  هک  اجنآ  ات  تفرگ . رارق  هنایشحو  موجه  ربتسد و  دروم  ناشیگدنز  سومان و  لام و  ناغفا  زواجتم 
اهنآ ياههناخ  هب  نایناغفا  دنتـشادن  ار  ینیگنـس  غلبم  نینچ  نوچ  یلو  دـندیدرگ . موکحم  ناموت  هب  یهاـنگیب ، تاـبثا  يراز و  هیرگ و  زا 

نادیم گرزب 2- نادیم  -1 تسا : هدش  لیکـشت  هّلحم  تشه  زا  ًالعف  افلج  دـندرب . امغی  هب  ار  ناشهیثاثا  تارهاوج و  الط و  هدروآ و  موجه 
ناریا رد  ناوریا . هّلحم  اهیزیربت 8- هّلحم  اهشارتگنس 7- هّلحم  لکاراق 6- هّلحم  ناجپوکاه 5- هّلحم  افلج 4- قوسراهچ  هّلحم  کچوک 3-

. کناو ياسیلک  ّلحم  رد  ناهفصا ، يافلج  رد  یموس  ناجیابرذآ و  رد  يرگید  نارهت ، رد  یکی  دراد . دوجو  يرگهفیلخ  هس  ناینمرا  يارب 

. دنراد رارق  ناهفصا  يافلج  رد  رگید  رید  ود  یبرغ و  ناجیابرذآ  رد  رید  ود  هک  دنراد  گرزب  ياسیلک  ینعی  رید ، راهچ  ناریا  رد  ناینمرا 
هب طوبرم  هک  ناشوپ  هایس  رید  مود  دشابیم و  کناو  مظعم  ياسیلک  نامه  هک  تسا  ناگمه  هدنهدافش  رید  مان  هب  یکی  ناهفـصا  ياهرید 

، لیجنا مجنپ ، نرق  لیاوا  ات  درادـن . دوجو  نآ  رد  ياهبهار  رگید  دـعب ، هب  يدالیم  لاس 1954  زا  یلو  تسایند . كرات  نارتخد  اـههبهار و 
هب ناینمرا ، زا  پرـسم »  » مان هب  یـصخش  خیرات  نیا  زا  اما  دشیم ، هدناوخ  اهاسیلک  رد  يروشا  ینانوی و  نابز  هب  نایحیـسم ، سّدقم  باتک 

هفاضا نآ  هب  رگید  فرح  ود  ًادـعب  هک  دومن  عارتخا  فرح  اب 36  ار  ینمرا  يابفلا  يدـالیم ، لاس 406  رد  داتفا و  ینمرا  طـخ  عارتخا  رکف 
اب یطابترا  چـیه  تسا و  کـچوک  گرزب و  فورح  ياراد  دوشیم ، هتـشون  تسار  هب  پچ  زا  طـخ  نیا  دـیدرگ . فرح  لماش 38  دـش و 
رد یستاراسگروتاچاخ »  » هفیلخ طسوت  ینمرا ، نابز  هب  يدالیم  لاس 1638  رد  هنایمرواخ  ناریا و  رد  باتک  نیلوا  درادن . ییاپورا  طوطخ 

پاچ هاگتسد  نیا  زا  دنتفرگ . نشج  ار  باتک  نآ  پاچ  درگلاس  نیمهاجنپ  دصیـس و  لبق  لاس  دنچ  هک  دیـسر ، پاچ  هب  ناهفـصا  يافلج 
ماـن هب  هسردـم  نیا  دـیدرگ . سیـسأت  مهدزون  نرق  رد  اـفلج  ناـینمرا  هنارـسپ  هسردـم  نیلوا  تسا . هدافتـسا  لـباق  دوجوم و  یفورح  زونه 

و سانیم »  » ياسیلک هطّوحم  رد  زین  ناینوتاراه »  » هسردـم دـشیم . لیکـشت  میرم  ترـضح  ياسیلک  هطّوحمرد  هک  دوب  نایراکبا » نوطراه  »
ماـن هب  زکرمتم و  اـج  کـی  رد  لاس 1880  رد  سرادـم  نیا  تشاد . رارق  سوناپتـسا »  » ياـسیلک هطّوحم  رد  نایـسایکوسراکرام »  » هسردـم

سیسأت ناینادروه » كونام   » هلیسو هب  يدالیم ، لاس 1858  رد  افلج  ناینمرا  هنارتخد  یّلم  هسردم  نیلوا  دش . هدیمان  يزکرم  یّلم  سرادـم 
زا يد  مظعم  دش . هدیمان  افلج  ناینمرا  طلتخم  هسردـم  مان  هب  تشگ و  قحلم  هنارـسپ  هسردـم  هب  يدالیم  لاس 1892  رد  هسردم  نیا  دـش .
زا باتک  دـلج  رازه  دودـح 25  رد  تسا . سیفن  رایـسب  یّطخ  نوگانوگ  ياـهنابز  ياههخـسن  هخـسن –  دادـعت  دراد و  دودـح 50  نآ – 

( دـشابیم کناو  ياسیلک  هناخباتک  افلج ، ناینمرا  هناـخباتک  نیرت  هقیتع   ) ءایـشا هعطق  زا 500  شیب  اـسیلک  نیا  هزوم  فلتخم و  تاراـشتنا 
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هک هتـشذگ  رد  افلج  تسا . هدش  يرادـهگن  اهنآ  زا  نسحا  وحن  هب  هک  دراد  دوجو  رود  ياههتـشذگ  زا  لیـصا ، یـشاقن  ياهولبات  سیفن و 
طقف نونکا  تسا و  هداهن  یناریو  هب  ور  اهنآ  زا  یـضعب  نامز  رورم  رثا  رب  اما  هدوب  اسیلک  ياراد 24  دندوب ، نکاس  نآ  رد  يرتشیب  ّتیعمج 

« مهخدـیب  » ياسیلک افلج  ياسیلک  نیرتلّلجم  کناو  ياسیلک  زا  دـعب  تسا . يروگیرگ  ناینمرا  هب  طوبرم  هک  دـشابیم  اـسیلک  ياراد 13 
یبهذم يابیز  ریواصت  هب  نّیزم  شّقنم و  نآ  فقـس  اهراوید و  کناو  ياسیلک  دننام  دـنیوگیم و  زین  مخدـیب »  » هک دـشابیم  محلا ) تیب  )

هدرک نییعت  وا  هک  یلحم  رد  سابع و  هاش  نامرف  هب  اـنب  ناهفـصا ، ياـفلج  رد  اـسیلک  نیلوا  دـشابیم . شوپود  میظع  دـبنگ  ياراد  تسا و 
دش . هتخاس  ياهتسیاش  وحن  هب  دوب ،

: تسا حرش  نیدب  هاش  نامرف 

افلج کناو  ياسیلک  يانب  تهج  لوا ، سابع  هاش  نامرف 

هب ناهفصا  هنطلسلاراد  نینکاس  ناینمرا  يایاعر  نایادخدک و  نادیفـس و  شیر  ناکلم و  نانابهر و  ناشیـشک و  هکنآ  دش  نویامه  نامرف  »
هنایم نوچ  هک  دـننادب  هدوب  راودـیما  رـضحتسم و  زارفارـس و  رختفم و  هناهاشداپ  تیاهنیب  تمحرم  تقفـش و  هناهاش و  تیاـغیب  تیاـنع 

ّتبحم و لامک  هیوسیعلا  نیطالسلاهرق  هانپ  تکوش  تنطلـس و  ًاصوصخ  هّیحیـسم  نأشلاعیفر  نیطالـس  تارـضح  نویامه و  بایماک  باون 
هشیمه هک  تسا  قلعتم  نآ  هب  فرـشا  رطاخ  هّجوت  تسین و  ییادج  ًالـصا  تسا و  یگناگی  هّیحیـسم  فیاوط  ام و  هنایم  رد  تسا و  یتسود 
فیاوط هقبط و  ره  زا  نویامه و  تختیاپ  ناهفصا  هنطلسلا  راد  نوچ  دنیامن و  دش  دمآ و  راید  نیدب  بناوج  فارطا و  زا  هّیحیـسم  فیاوط 

تنیز تعفر و  لامک  رد  یلاـع  ياـسیلک  هروکذـم  هنطلـسلاراد  رد  هّیحیـسم  مدرم  تهج  هک  میهاوخیم  دنتـسه ، اـجنآ  رد  تلم  ره  مدرم 
میهاوخ اپاپ  ترضح  دزن  سک  دنیامن و  تدابع  دوخ  نییآ  شیک و  هب  اجنآ  رد  هّیحیـسم  مدرم  عیمج  هدوب و  ناشیا  دبعم  هک  میهد  بیترت 
فیاوط هدومن ، مایق  تدابع  بادآ  هب  اـسیلک  نآ  رد  هک  دتـسرف  ناهافـص  هنطلـسلارادب  یحیـسم  تلم  ناـنابهر  ناشیـشک و  زا  هک  داتـسرف 
ناوریا ياسیلک  جوا  رد  گرزب  گنـس  ددع  دنچ  نوچ  و  میـشاب . دنمهرهب  تدابع  نآ  باوث  زا  زین  دـنیامن و  بیغرت  تعاط  هب  ار  هّیحیـسم 

ياهناوختـسا اجنآ  شیـشک  تشادـن و  ریمعت  یگتـسیاش  رگید  هتفاـی ، هار  نآ  هب  ماـمت  یبارخ  هتـشگ ، مدـهنم  اـسیلک  نآ  تراـمع  هدوب و 
تّزع تفارـش و  زا  ار  ماقم  نآ  هتخورف ، نایاسرت  اراصن و  تعامج  هب  هدروآ  نوریب  اجنآ  زا  دـندوب ، نوفدـم  ناکم  نآ  رد  هک  ار  ناربمغیپ 
اجنآ رد  هک  یلاع  ياسیلک  رد  هک  میدومرف  ناهفصا  هنطلسلاراد  هناور  هدروآ  نوریب  اجنآ  زا  ار  روکذم  ياهگنس  نآ  نیاربانب  دوب . هتخادنا 

میظعت و يور  زا  هدومن  عمج  ار  هّیحیـسم  فیاوط  یگمه  دندروآ ، اجنادب  ار  روکذم  ياهگنـس  نوچ  دیابیم  مییامرف . بصن  میهد  بیترت 
هانپ تعفر  ناهفصا و  هنطلسلاراد  ریزو  ایلعلا  ثراولل  ًاسمـش  هانپ  ترازو  تدایـس و  قافتا  هب  هدروآ  ار  اهگنـس  هدرک  لابقتـسا  مامت  مارتحا 
هدرب هارمه  ار  هفیرـش  هّصاخ  نارامعم  رگیدـکی  قافتا  هب  دـنراذگب و  دـنناد ، بسانم  هک  ییاج  رد  ار  اهنآ  کیب  یلع  بحم  هعفرلا ، لامک 

، دـنهد رارق  ماظع  نایرداپ  ناشیـشک و  هک  یلاع  ياسیلک  کی  حرط  میدوب ، هداد  رارق  اـسیلک  تهج  هک  ینیمز  رد  گـشرز  غاـب  تشپ  رد 
عورش ناداتـسا  هک  مییامرف  رما  هظحالم  زا  دعب  مییامن و  هظحالم  هک  هداتـسرف  فرـشا  تمدخ  هب  هدیـشک  ذغاک  هتخت و  رد  حرط  هتخادنا ،
نابعش رهش  .« » دنشاب لوذبم  هناورـسخ  غیردیب  تقفـش  هب  یتهج  همه  هب  هتـسناد ، مزال  مامتها  باب  نیا  رد  دنناسر  مامتا  هب  هدرک  راک  رد 

مظعملا 1023»

ناهفصا ناینمرا  هناگهدزاود  ياسیلک 

عقاو كرُویگ : ياسیلک  -2 يدالیم . لاس 1607  تخاس : نامز  میرم . ياسیلک  هطّوحم  رد  گرزب ، نادـیم  رد  عقاو  بوکاه : ياـسیلک  -1
هب فورعم  گرزب  نادـیم  رد  عقاو  میرم : ياـسیلک  -3 يدالیم . لاس 1611  تخاس : نامز  یماظن . میکح  ناـبایخ  رد  کـچوک  نادـیم  رد 
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-5 يدالیم . لاس 1714  تخاس : نامز  ناجبوقعی . هچوک  رد  عقاو  سوناپتا : ياسیلک  -4 يدالیم . لاس 1613  تخاس : نامز  افلج . نادیم 
قوس راهچ  هّلحم  رد  عقاو  هنیراـتاک : ياـسیلک  -6 يدالیم . لاس 1621  تخاس : نامز  اـفلج . قوس  راـهچ  هّلحم  رد  عقاو  اـّنحوی : ياـسیلک 

. يدالیم لاس 1628  تخاس : نامز  رظن . نابایخ  رد  گرزب  نادیم  رد  عقاو  مخدـیب : ياسیلک  -7 يدالیم . لاس 1623  تخاس : نامز  افلج .

. کچوک نادـیم  رد  عقاو  روکیرگ : ياـسیلک  -9 يدالیم . لاس 1630  تخاس : ناـمز  لـکاراق . هّلحم  رد  عقاو  سویاـغ : وکین  ياـسیلک  -8
ياسیلک -11 يدالیم . لاس 1659  تخاس : نامز  افلج . ياهیزیربت  هّلحم  رد  عقاو  سانیم : ياـسیلک  -10 يدالیم . لاس 1633  تخاس : نامز 

: تخاس نامز  اهشارتگنس . هّلحم  رد  عقاو  سـسرن : ياسیلک  -12 يدالیم . لاس 1659  تخاس : نامز  اهـشارتگنس . هّلحم  رد  عقاو  سیکرس :
. يدالیم لاس 1666 

ناینمرا ناتسربق 

زا دناهدیـشارت . نآ  روـبق  يارب  ییاـبیز  ياهگنـس  ینمرا  تسدربز  ناراّـجح  هـک  هدـش  عـقاو  هفـص  هوـک  هـنماد  رد  ناهفـصا و  بوـنج  رد 
ًانمض تسا . هدش  دیهش  هار  نیا  رد  هدوب و  ینید  نازرابم  زا  هک  تسا  يوسنارف  زاستعاس  فلدور »  » ربق ناتـسروگ  نیا  روبق  نیرتیمیدق 

هک دروـخیم  مشچ  هب  هیوفـص  ناـمز  زا  يروـبق  مه  زوـنه  تسا . ناـینمرا  هاـگترایز  هک  دراد  دوـجو  لـحم  نیا  رد  ینیـشنرید  دـهاز  ربـق 
. تسا هدش  هتسکش  نیسح  ناطلس  هاش  نامز  رد  نآ  طخ  شوخ  شوقن و  رپ  ياهگنس  زا  يرایسب  یبهذم  ياملع  تفلاخم  رثا  رب  هنافسأتم 

دوهی نید 

دوهی نید 

عفن هب  رادهنماد  ياهگنج  نیا  هرخالاب  دیدرگ و  عقاو  دوهی  موق  اهیروشآ و  نیب  يرادهنماد  ياهگنج  دالیم ، زا  لبق  ات 720  ياهلاس 741  زا 
همتاخ دوهی  موق  لالقتـسا  هب  رـصنلاتخب  هکینامز  دندمآرد . نایروشآ  تراسا  هب  نایدوهی  زا  يدایز  هدـع  دیـسر و  مامتا  هب  روشآ  تلود 

رظن اهدعب  هک  تشاد  دوجو  دنمشناد  لضاف و  ینامدرم  دوهی  يارسا  نیب  رد  درب ، لباب  هب  هدرک  نوریب  میلشروا  زا  ار  نانآ  زا  ياهدع  داد و 
هب دالیم  زا  لـبق  لاـس 538  رد  لـباب ، حـتف  زا  دـعب  شوروک  دـندرک . بلج  دوخ  هب  ار  وا  زا  دـعب  ناـهاش  ناریا و  هاـشنهاش  ریبک  شوروک 
هک دومن  قیوشت  نطو  هب  تشگزاب  هب  ار  ناـیدوهی  شروک  دـندیمان . دوهی  موق  يدازآ  لاـس  ار  لاـس  نیا  هک  داد  ناـیاپ  دوهی  موق  تراـسا 

ياهترجاهم دالیم  زا  لـبق  ات 524  ياهلاس 535  نیب  دـنتخادرپ . تراجت  لغـش  هب  دـندنام و  لـباب  رد  یخرب  دنتـشگزاب و  نطو  هب  ياهدـع 
يرادـفرط دوهی  موق  زا  هتـسویپ  ناریا  هاـشداپ  نوچ  تفرگ و  تروص  ناـتابکا  داـگراساپ و  زاوـها و  شوـش و  هب  لـباب  بوـنج  زا  یگرزب 

تخت یلاوح  نادمه و  ناتسا  سراف ، ناتسا  دننام  دندومنیم ، یگدنز  ناریا  ناهاش  تموکح  ّرقم  ياهیکیدزن  رد  رتشیب  موق  نیا  درکیم 
هب دـناهدمآ . ناهفـصا  هب  قطانم  نیمه  زا  زین  ناهفـصا  نایدوهی  يوق  لامتحا  هب  هدوب و  ناریا  تختیاپ  نایـشنماخه  نارود  رد  هک  دیـشمج 
دای یکین  هب  شروک  زا  تسا  ینامـسآ  باتک  هک  تاروت  رد  هدرک  دوهی  موق  هب  نیمز  ناریا  گرزب  هاشداپ  شروک  هک  یتامدـخ  تبـسانم 

ماگنه هب  نایدوهی  دوب و  هتفرگ  رارق  دراد ، ترهـش  هیدوهی  ماـن  هب  هک  یّلحم  نیمه  رد  یلـصا  ناهفـصا   » كدـسیونیم لـقوح  نبا  هدـش .
هب یتهابـش  كاـخ  اوه و  بآ و  رظن  زا  هک  ار  یلحم  اـت  دنتـشاد  هارمه  ار  دوخ  رهـش  كاـخ  بآ و  زا  يرادـقم  دوـخ  نیمزرـس  زا  جورخ 

. دندیزگرب ناهگشا  مان  هب  ار  یلحم  دندمآ و  دورف  ناهفصا  هیدوهی  لحم  رد  دنیامن و  باختنا  تنوکس  تهج  دشاب  هتـشاد  دوخ  نیمزرس 
هژاو نیمه  هتفای  رییغت  تسا  عقاو  ناهفـصا  قرـشم  رد  هک  دنواکـشا .»  » دـیاش مینیـشنیماجنیا .» رد   » يانعم هب  تسا و  يربع  هژاو  ناهگـشا 

ای هرابیوج »  » مان هب  يرجه  مجنپ  نرق  زا  دـیدرگ . فرعم  دوهیلا » راد   » اـی هیدوهی »  » هب دـندش  رقتـسم  نآ  رد  ناـیدوهی  هک  ياهقطنم  دـشاب .
ِّلاد هک  یـسانشناتساب  كرادم  نیرتمیدق  زا  دوریم . رامـش  هب  ناهفـصا  تّالحم  نیرتّتیعمج  رپ  زا  یکی  ًالعف  تفای و  مان  رییغت  هرابوج » »
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ریپ يداـبآ  رد  عقاو  ناهفـصا ، یبرغ  بونج  يرتمولیک  رد 25  نوتاخرتسا »  » هاگترایز تسا ، ناهفـصا  هقطنم  هب  ناـیدوهی  دورو  تمدـق  رب 
نفد لحم  تسا و  یگرزب  ناتـسربق  ياراد  هک  دنیوگیم  رـشآ » تباراس   » هاگترایز ار  هاگترایز  ناتـسربق و  نیا  نایدوهی  دشابیم . نارکب 

هک تسا  یـشنماخه  هاشرایاشخ  رابت  يدوهی  رـسمه  رتسا »  » تسا هدـمآ  خـیرات  رد  نینچمه  تاروت و  رد  هکناـنچ  تسا . ناـیدوهی  تاوما 
نایم ینینوخ  یبهذـم  ياهدروخرب  ببـسم  هداد و  رارق  تیامح  دروم  ار  نایدوهی  هتـشاد  هک  يذوفن  رثا  رب  هدوب و  هاش  هقـالع  دروم  رایـسب 
هدوب تختیاپ  ناهفصا  هک  هقجالس  رصع  لوط  هب  ياهتشون  گنـس  ناتـسربق  نیا  رد  تسا . سدقم  نایدوهی  دزن  هدوب و  نایناریا  نایدوهی و 

رد دـمآ و  راک  يور  هک  دوب  نایدوهی  هیلع  يدـیدج  تضهن  هیلیعامـسا  هقرف  شیادـیپ  یلو  دـندوب  رادروخرب  يرتشیب  يدازآ  زا  نایدوهی 
رارق يوفص  نیطالس  يرهمیب  دروم  نایدوهی  زین  هیوفص  نارود  رد  دندش . هتشک  نایدوهی  زا  يدایز  هورگ  زین  لوغم  رومیت و  هلمح  نامز 

اب زین  اهنآ  باروج  هالک و  دنـشاب  زیامتم  ناناملـسم  زا  ات  دنیامن  قاصلا  دوخ  سابل  هب  یتمالع  دـندش  روبجم  نایدوهی  هک  اجنآ  ات  دنتـشاد 
دیسر دوخ  جوا  هب  نایدوهی  تیذا  رازآ و  تنطلس ، هاگتسد  رد  مالـسا  ّتیناحور  ذوفن  مود و  سابع  هاش  نامز  رد  دوب . توافتم  ناناملـسم 

تبسانم نیمه  هب  تسا . یقاب  زونه  نآ  راثآ  زا  یضعب  هک  دندزیم  شتآ  ار  اهنآ  ياههسینک  دندرکیم و  هلمح  اهنآ  لزانم  هب  هکیروط  هب 
رد يداژن  فالتخا  اهدعب  تلع  نیمه  هب  دـندش و  ناملـسم  نایدوهی ، زا  ياهدـع  هیراجاقو  هیوفـص  نامز  رد  یطارفا  ناناملـسم  سرت  زا  و 
رد هرابیوج  ینعی  ناهفـصا  نیـشن  يدوهی  هّلحم  دوب . توافتم  یناهفـصا  نایناریا  اب  نایدوهی  يداژن  تاّصخـشم  نوچ  دمآ  دـیدپ  ناهفـصا 
ای هچیرد  برد  نایدمحا ، دیس  هزبرخ ،) رازاب  ای   ) خیطبلا راد  ریم ، نادیم  ياهمان  هب  کچوک  هّلحم  زا 9  هدش و  عقاو  ناهفصا  یقرش  لامش 

رانکرد هکنیا ، هرابیوج  هیمـست  هجو  تسا . هتفای  لیکـشت  روتل  ای  رف  تل  چیپ و  هدزای  خاش ، اب  رجنـس ، ناطلـس  دوصقم ، دوگ  هچرد ، برد 
تشد رد  هلحم  اهنا  زا  یکی  هدشیم ، لیکشت  گرزب  هّلحم  نیدنچ  زا  دایز و  ّتیعمج  اب  هدوب  يرهش  ادتبا  هرابیوج  هتشاد . رارق  یبآ  يوج 

لمح ار  وا  ياهباتک  رتش  دصراهچ  دنیوگ  هک  یملید  ناهاشداپ  دنمـشناد  ریزو  داّبع ، نب  بحاص  دنتفگیم . زین  تشدـلباب  ار  نآ  هک  هدوب 
زا یکی  هراـبوج  تـسا . نـفد  تـشد  رد  لـحم  نـیمه  رد  هدوـب ، ناـمز  ياـملع  دمآرـس  ریبدـت  تسایـس و  شناد و  مـلع و  رد  هدرکیم و 
نآ ياهطایح  دوگ ، نآ  ياههناخ  تسا . مخ  چـیپرپ و  کیراتو و  گنت  نآ  ياـههچوک  دوریم ، رامـش  هب  ناهفـصا  تّـالحم  نیرتفیثک 

رتشیبو دننک  یم  یگدنز  رّقحم  قاطا  کی  رد  هداوناخ  ره  هداوناخ و  دنچ  کچوک  هناخ  ره  رد  تسا . هدـش  شرف  گنـس  هولق  زا  رّقحم و 
رصع نویناحور  زا  یکی  هلیسو  هب  هیوفص  نامز  رد  دنراد . لاغتـشا  تبابط  تراجت و  یـشورفهقیتع ، یـشورفهچراپ ، دننام  یلغاشم  هب  اهنآ 

نآ حرـش  هب  عـالطا  تهج  هک  دـمآرد  ارجا  دروم  هب  دـیدرگ و  عـضو  اـهنآ  یگدـنز  تهج  ياهژیو  تارّرقم  یـسلجم  یقتدـمحم  ماـن  هب 
دـنروآرد 3- دیفـس  گنر  هب  ار  دوخ  ياهقاطا  دـیابن  نایدوهی  دـنرادن 2- ار  ابیز  ترامع  نتخاس  قح  ناـیدوهی  -1 میزادرپیم : تاررقم 

دیاب نایدوهی  هناخ  يدورو  رد  دشاب 5- هتشاد  رد  رس  دیابن  نایدوهی  ياههناخ  دشاب 4- ناناملسم  هناخ  زا  رتهاتوک  دیاب  نایدوهی  ياههناخ 
مان هب  ياهناگادج  تایلام  دـنرادن 7- ار  نابایخ  رازاب و  رد  هزاغم  ناکد و  ندرکزاب  قح  ناـیدوهی  دشاب 6- ناناملـسم  هناخ  رد  زا  رتهاتوک 

یّنیعم صّخـشم و  هّلحم  رد  دـیاب  ناـیدوهی  دـنرادن 9- ابیز  ياههسینک  نتخاس  هزاـجا  ناـیدوهی  دوش 8- تفاـیرد  ناـیدوهی  زا  دـیاب  هیزج 
طقف نایدوهی  تسا  عونمم  دیدج  ياههسینک  نتخاس  دنشورفب 11- نایدوهی  هب  ار  دوخ  ياههناخ  دنرادن  قح  ناناملسم  دننک 10- یگدنز 

. دنیامن ریمعت  ار  دوخ  یمیدق  ياههسینک  دنراد  قح 

ناهفصا نایمیلک  ياههسینک 

يولهپ نارود  يادتبا  زا  اریز  تسا . هدـنکارپ  رهـش  فلتخم  طاقن  رد  هک  دنـشابیم  هاگترایز  هسینک و  ياراد 21  ناهفـصا  زورما  نایدوهی 
نایم 21 زا  دنـشاب . هتـشاد  لغـش  هدرک و  رایتخا  تنوکـس  دنتـسناوتیم  ناهفـصا  قطانم  همه  رد  دـندرک و  ادـیپ  يرتشیب  يدازآ  ناـیدوهی 

ناتـسریبد رد  هسینک  کـی  راـهبلگ و  هچوک  رد  هسینک  کـی  تشدرد و  هّلحم  رد  هسینک   2 هراـبیوج ، رد  نآ  هسینک   16 نایدوهی ، هسینک 
نارکبریپ رد  نوتاخارتسا  فورعم  ناتـسربق  زا  ریغ  نایدوهی  دراد . رارق  ینونک ) نیطـسلف   ) سابع هاش  هارراهچ  رد  مه  هسینک  کی  داّحتا و 
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زین ناتسربق  هدش و  عقاو  باّهق  تّالحم  زا  نوکرگ »  » مان هب  ياهدکهد  رد  هک  دنراد  ناهفصا  قرـشم  يرتمولیک  رد 5  زین  يرگید  ناتسربق 
تسا و ریاد  هتفه  رد  زور  هس  هک  دـنراد  زودهراپ  ریپ  هچوک  رد  هرابیوج و  هّلحم  رد  یـصاصتخا  ماّمح  کی  ناـیدوهی  تسا . ماـن  نیمه  هب 

. دننکیم هدافتسا  دوخ  لزانم  ياهماّمح  یمومع و  ياهماّمح  زا  اهزور  هیقب 

تشترز نید 

تشترز نید 

تشترز نید   – فلا
تـشترز نید  تسا . تشترز  نید  درک ، عنم  یتسرپتب  زا  هدومن و  توعد  اتکی  دنوادخ  شیاتـس  هب  ار  مدرم  هک  ییاهنید  نیرتیمیدـق  زا 

هدمآ زین  هرتشوت » هرز   » اتـسوا رد  هک  تسا  تشدرز  ای  تشترز  نید ، نیا  راذـگناینب  تسا . هدوب  نایناریا  یمـسر  ياهنید  نیرتیمیدـق  زا 
( خـلب  ) مزراوخ رد  بساتـشگ  يرایرهـش  نامز  رد  وا  تسا . هدوب  هنمتیپس »  » هداوناخ زا  اودـغد ،»  » شرداـم و  بسـشوروپ »  » شردـپ تسا .

یگلاسلهچ نس  زا  دیسر و  يربمغیپ  هب  یگلاس  یس  نس  رد  يو  دننادیم . ير  لها  یهورگ  ناجیابرذآ و  لها  ار  وا  يا  هدع  هتـسیزیم .
زا لبق  لاس 558  ار  وا  تشذـگرد  دالیم و  زا  لـبق  ار 628  وا  ّدلوت  یخرب  تسین . صّخـشم  ًاقیقد  تشترز  دـّلوت  خـیرات  تخادرپ . غیلبت  هب 

ار تشترز  یگدنز  یهورگ  تسا . هدش  هتشک  دندوب  هدرک  هلمح  خلب  هب  هک  نایناروت  اب  گنج  رد  یگلاس  نس 77  رد  دندقتعم  یم  دالیم 
. دنهدیم تبسن  دام  تلود  لیکشت  زا  لبق  ینعی  دنناد و  یم  دالیم  زا  لبق  هب 1000 

نایتشترز ياه  هاگشتسرپ 

يرتمولیک رد 8  هوک  نیا  تسا . هدوب  هاگـشتآ  هوک  رد  ناهفـصا  رد  اـهنآ  نیرتمهم  هک  دـنیوگیم  هاگـشتآ  ار  ناـیتشترز  ياههاگـشتسرپ 
ياهپت تقیقح  رد  هوک  نیا  تسا . هاگـشتآ  هوک  نیمه  هطـساو  هب  زین  هدس  ترهـش  تسا . هِدِس  بونج  يرتمولیک  هس  رد  ناهفـصا و  برغ 

هاگـشتآ هوک  هرابرد  بهذـلا » جورم   » باتک رد  يدوعـسم  دراد . رارق  ناهفـصا  نیبرام  زیخلـصاح  هقطنم  رد  هک  رتم  رازه  عافترا  هب  تسا 
، دندوب هتخاس  هوک  نیا  يور  رب  هک  يدبعم  رد  هک  ینعم  نیا  هب  تسا  هدوب  ناتسرپتب  هاگتشسرپ  تفه  زا  یکی  هوک  نیا  هک ؛ تسا  هتشون 
رد رهش  تفه  زا  ناهفصا » خیرات  رکذ   » باتک رد  میعنوبا  ظفاح  تسا . هتفرگیم  رارق  شتـسرپ  شیاتـس و  دروم  هتـشاد و  دوجو  ییاهتب 

نامز رد  تسا . هدوب  هوک  نیا  رانک  رد  هتـشاد و  دوجو  زین  مالـسا  روهظ  ات  نیرهم »  » ماـن هب  اـهنا  زا  یکی  هک  دـنکیم  داـی  ناهفـصا  هقطنم 
هب لیدـبت  یتارییغت  اب  ار  نآ  ناـکباب  ریـشدرا  هتخیر و  نوریب  ار  نآ  تـالآ  مزاول و  دـندرک و  بارخ  ار  تب  شتـسرپ  دـبعم  نیا  ناـیناساس 

. تسا هدش  هتخاس  یعیبط  ياهگنس  يور  گرزب ، ياهتشخ  اب  هشوگ ، تشه  هعلق  تروص  هب  هدکشتآ  نیا  دومن . هب  ناهفصا  ياههاگـشتآ 
« سوجم شتآ   » مان هب  دوب و  هدش  هتخاس  نآ  يور  رب  نادـشتآ  هک  هتـشاد  یگدـمآرب  طسو  رد  نامتخاس ، فک  لکـش و  یلاله  اهلخدـم 

. تشاد ترهش 

ناهفصا ياههدکشتآ 

ادتبا هک  ناهفصا  عماج  دجـسم  -1 زا : دناترابع  هک  هتشاد  دوجو  زین  رگید  ياههدکـشتآ  ناهفـصا  رد  هاگـشتآ ، هوک  هدکـشتآ  زا  ریغ  هب 
طوبرم هک  مریمس  یگنس  نادشتآ  -2 تسا . هدش  دجسم  هب  لیدبت  یتارییغت  اب  ناهفصا  هب  بارعا  طلـست  موجه و  زا  سپ  هدوب و  هاگـشتآ 

هتخاس ریشدرا  نامز  رد  رهم »  » هدکشتآ -4 تسا . نایناساس  نامز  هب  قلعتم  نآ  يانب  هک  ناورُز »  » هدکشتآ -3 تسا . نایشنماخه  نارود  هب 
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-6 تسا . هداهن  انب  ار  نآ  ینایک  بساتـشگ  دراد و  رارق  دابآ » راـنا   » رد هک  قاتـسر »  » هدکـشتآ -5 دراد . رارق  ناتـسدرا  هقطنم  رد  هدـش و 
نینچمه تسا . هتـشاد  ترهـش  نارذآ » شورـس   » هدکـشتآ مان  هب  دراد و  رارق  یج  ناورج »  » هدـکهد رد  زین  فاتکالاوذ  روپاـش  هدکـشتآ 
هدکـشتآ هلمج ، زا  تسا . هداتفا  رابتعا  ّتیمها و  زا  ای  دوبان ، نافلاخمو  ناگناگیب  شروی  ناـمز و  رورم  رثا  رب  هک  رگید  هدکـشتآ  نیدـنچ 

هک ناـنزرا »  » اـی كراد »  » هیرق رد  ياهدکـشتآ  نینچمه  دـندرک . بارخ  ار  هیقب  نآ  فارطا  راـصح  زج  هاـشکلم  ناـمز  رد  هک  يزبهـعلق » »
دـنناوخیم و اعد  زامن و  دوخ  دادـجا  ياهیـشوَرَف  يارب  دـنمانیم و  یـشَوَرَف »  » ار نآ  دـنراد و  اقتعا  حور  هب  نایتشترز  تسا . هدـش  بارخ 

رارق زابرـس  هظفحم  رد  ار  دوخ  ناـگدرم  دوشن  هدولآ  بآ  كاـخ و  هکنیا  يارب  دـننادیم و  سجن  ار  هدرم  دوـجوم  ره  دـننکیم . یناـبرق 
دننام ار  اهنآ  دننادیم و  دیلپ  دنروخیم ، ار  ناگدرم  هک  ار  يزوم  تارـشح  مرک و  هچروم و  سگم و  دنوش . ناگدنرپ  همعط  ات  دـنهدیم 
هقالع رایسب  مدنگ  نتشاک  صوصخ  هب  عرزو ، تشک  هب  دنیوجیم . يرود  تب ، وداج و  رحس و  زا  هتـسویپ  دنمانیم و  ونیمهرگنا »  » ناطیش

دنراگنایمریوزت غورد و  لحم  ار  رازاب  دننادیم . غورد  ار  هانگ  نیرتگرزب  دناشفایم ». یکین  دراکیم ، مدنگ  سک  ره   » دندقتعم دنراد و 
. دشابن رازاب  کیدزن  اهنآ  سرادم  دنراد و  هگن  رود  رازاب  زا  ار  اههچب  دننکیم  یعس  و 

اههدکشتآ رد  شتآ  نتخورفا  نییآ 

ار لدنص  بوچ  تاعطق  دشوپیم . دیپس  سابل  سپس  دهدیم . وش  تسش و  ار  دوخ  هدرک ، ماّمح  دبوم  ادتبا  هدکـشتآ  ندرک  نشور  يارب 
، تسه نآ  طسو  رد  ینزور  هک  یـصوصخم  دنلب  قشاق  اب  تسد ، تلاخد  نودب  دـهدیم و  رارق  نادـشتآ  يور  رب  هدـش  هدیـشارت  ًالبق  هک 

يارب دنکیم . نشور  ار  نادـشتآ  دـناوخیم ، ار  صوصخم  ياعد  هکیلاح  رد  دزیریم و  اهبوچ  يور  ار  وبـشوخ  لدنـص  بوچ  ياههدارب 
نیرتسّدقم زور  نیرتمهم  دننادیم ، هاگشتآ  دیفـس 16  هچراپ  اب  ار  ینیب  ناهد و  ولج  دننکن ، هدولآ  دوخ  سفنت )  ) مَد اب  ار  شتآ  هک  نیا 

كّربت نّمیت و  ناونع  هب  دـبوم  زامن ، اعد و  شیاین و  ماجنا  دـنناشوپیم . یکزاـن  زا و  سپ  دنرامـش . یم  زورون  ار  شیاـین  شتآ  ار ، شتآ 
تروص هب  تکرب  ضیف و  بسک  تهج  ار  رتسکاخ  نیا  زا  یکدـنا  اهنآ  دـهدیم و  نارازگزاـمن  هب  ار  نادـشتآ  رتسکاـخ  زا  یمک  رادـقم 

. دنلامیم دوخ 

ناهفصا رد  نایجراخ 

ناهفصا رد  نوفدم  نایجراخ  تشذگرس 

تهج رد  لاس 1616  هب  ناهفـصا ، رد  یقرـش  دنه  تکرـش  لماع  لب ، مایلیو  ناهفـصا  رد  نوفدم  نایجراخ  تشذگرـس  زا  یهاتوک  حرش 
رد يریگرگنل ، زا  سپ  هک  دوب  ینیشنرس  نیتسخن  درک و  تمیزع  ناریا  هب  زمیج  ینابداب  یتشک  اب  روبزم ، تکرـش  هلومحم  نیتسخن  لمح 
لاح رد  هدنهد  رازآ  یمسر  ياهتاقالم  بش  تشذگ 7  یپ  رد  لب  یقرش . دنه  تکرش  شرازگ  دانتسا  هب  انب  دیـسر . لحا  هب  کساج  ردنب 

ناوریپ یمامت  هنمارا ، ياسؤر  رظاـن ، اـیلوک  میقم ، ياـه  کـنارف  دـنله ، عاـبتا  شا  هزاـنج  عییـشت  مسارم  یط  رد  تشذـگ . رد  بت  شزوس 
ریثک تیعمج  نیا  تکرش  هزیگنا  دندرک . تکرش  یموب  ریغ  نایحیسم  رگید  نایئافلج و  نامدود  زا  نت  دادعت 5000  هب  لقادح  اسیلک …و 

صـصختم زنکویب ، ترب  يو   1658 دـشاب . دـناوت  یم  زین  ناتـسلگنا  ریفـس  ربمترون ، ناهوژ  يراپـسکاخ  هب  مسارم  اب  ینامزمه  مسارم ، رد 
، نول سینکوـل  مهلیو  رگرز 1665  ناگرزاب و  موربساـم ، لـیئاخیم  ناریا 1660  رد  رقتـسم  دنله ، یقرـش  دـنه  تکرـش  رد  لغاش  ساملا ،
رد هسنارف  هاش  يوس  زا  دـیامن : یم  ناونع  يو  ربق  گنـس  همجرت  ردـیهاس ، دـیواد  دیعـس  نومیـس  دنله 1682  یقرـش  دنه  تکرـش  ریدم 

عالطا رارق  هب  چـیوناریم ، ردائت   1686 دوب . بصعتم  کیلوتاک  رایـسب  لاـس و  تدم 34  هب  يرـش  دنه  يدـنله  تکرـش  رد  سیراپ  روشک 
گنج یناتسهل  ناگراوآ  روبق  يو  هاگمارآ  ياپ  رد  هدیدرگ و  بصن  روبق  رگید  فالخ  رب  وا  ربق  گنس  هیوفـص ، رابرد  هب  ناتـسهل  ریفس 
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جرد يو  ربق  گنـس  رب  سود ، تژاپ  ریپ  یقرش 1702  دنه  تکرش  ریدم  نجولتـساک ، سوکنارف   1697 دروخ . یم  مشچ  هب  مود  یناـهج 
ایند مامت  تایضایر ، تایهلا و  رد  جیربمک  جلاک  لیصحتلا  غراف  سود  تژاپ  رتکد  دیریم . یم  مه  امش  هک  دینکن  شومارف  تسا . هدیدرگ 

رد لاس  تدـم 50  هب  دوش . رتابیز  ایند  نیا  ات  درک  یم  شالت  دوب . روهـشم  تژاپ  رتکد  دـندوب . اـه  نینچ  یپ  رد  مدرم  دـندوب . لاحـشوخ 
جلاک زاتمم  يوجشناد  تیگاپ  رتکد  شیشک  تیگاپ ، دراودا   1703 ددرگزاب . شروشک  هب  دنتشاد  لیم  هکیلاح  رد  درک  یگدنز  ناهفصا 
تئیه ءاضعا  زا  تایضایر ، داتـسا  یتنطلس 1682 ، نمجنا  وضع  جیربمک 1679  جـلاک  یمداکآ  وضع  ياهلاس 1671-2  یط  رد  جـیربمک 

گنروا رابرد  هب  تیرومأـم   Sir William Norris سیرون مایلیورس  یـصخش  شیـشک  حیسم 1682-95 ، ترضح  ناتـسرامیب  ءانما 
1703 تشذـگ . رد  ناهفــصا  رد  شنطوـم ، هـب  ناتــسودنه  زا  تشگزاـب  هار  رــس  رب  ماجنارــس  بـیز Aurznezeb 1702، 1699 و 

لاس تدم 45  هب  دنله  تکرش  مجرتم  دیهاس ، وکیـسنارف  دنله 1721  یقرش  دنه  تکرش  ریدم  نجولتساک  سوکنارف  رـسمه  ابوکاژاراس ،
نف سویتام  تشذگرـس  نتم  رد  دشاب . هدنـسیون  روراخـسا  دسر  یم  رظن  هب  روراخـسا ، سالکین  ياقآ  تمدخ  رد  نودـیم ، انایلوژ   1722
رهش رد  یئبمب و  هار  ریسم  یط  رد  دادغب  رد  یقرش  دنه  تکرش  هدنیامن  سمیج ، سویدولک   1821 تسا . هدش  هراشا  يو  مان  هب  گیزپیال 

دلانودکم یج ، لنلک  شنابرهم  تسود  تساوخرد  هب  انب  زاریـش  ناتـسروگ  بیرخت  نراقم  تشذگ . رد  ابو  يرامیب  هب  التبا  رثا  رب  زاریش ،
هملک ًاهابتـشا  سمیج  ياج  هب  ناریا ، رد  نایـسیلگنا  باتک  رد  تفای . لاقتنا  ناهفـصا  هب  شا  هزانج   J. Macdonald Kinneir رینیک

رد هوـحن  یگنوـگچ  اـب  هطبار  رد  و  دوـش ، یم  طابنتـسا  سمیج  ندوـب  هدنـسیون  هحفـص 150 ، رد  جردـنم  فیرعت  زا  تسا ! هدـمآ  چـیر 
زا يرابخا  دهد . یم  ناشن  ار  سرت  زا  يراثآ  زاریـش  رد  يرامیب  عویـش  زا  شیپ  یکدنا  شا  هنازور  شرازگ  نیع  هحفص 91  رد  شتشذگ 

ناجزارب زا  شهار  رس  رد  يروتسا  ياقآ  تسا . نینچ  ریسمرگ  رسارس  رد  دشک . یم  ار  رفن  یـس  هنازور  هدش و  عیاش  اجنآ  رد  ابو  رهـشوب ؛
ار شنانیشنرس  زا  رفن  هس  تعاس  هدزناپ  رد  هتخادنا  رگنل  رهشوب  رد  هک  لوپرویل  یتشک  هدش . وربور  ناگدرم  داسجا  اب  اج  همه  رهـشوب  هب 
، یئبمب یکشزپ  هسسؤم  یعمجباوبا  کشزپ  رولیت ، ناج   1822 دنا . هدرم  مه  همدخ  زا  يدایز  هدع  حارج و  هک  دش  هدینـش  هداد . تسد  زا 

هزانج لاس 1826  رد  شنفد ، لحم  ناتسروگ  بیرخت  لیلد  هب  دش . هدرپس  كاخ  هب  رهش  نامه  رد  تشذگرد و  زاریش  رد  لاس 1822  رد 
نیا زا  دـش . دوخ  ملع  ینابرق  هک  يدنمـشناد  تسا : هدـیدرگ  جرد  يو  گنـس  رب  ناتوب ، نیترام  ریپ   1838 تفای . لاقتنا  ناهفـصا  هب  يو 

فارگلت هرادا  دـنمراک  زویه ، یلناتـسا  ناج   1871 تسا . هدـنام  اجب  یهاگـشیامزآ  هشیـش  اههد  يواح  یکچوک  هبعج  دنمـشناد ، یفوتم 
ردپ و اب  ناریا  رد  نایسیلگنا  باتک  رد  سا . ما . یـس . اسیلک  نمجنا  رنویـسیم  سورب ، تربار  بانجیلاع  رتخد  سورب ، نودرگ  نیلوا   1873

مدـق نیتسخن  دـش ، ناریا  رد  نایـسیلگنا  یحیـسم  تاـغیلبت  هلیـسو  نیرتمهم  هک  ندـنل  یحیـسم  نیلـسرم  تئیه  هک  تسا  هدـمآ  يو  رداـم 
يارب ات  داتسرف  ناهفـصا  هب  سورب  تربار  بانجیلاع  مان  هب  ار  دوخ  ناغلبم  زا  یکی  هک  دوب  یماگنه  نآ  تشادرب و  رد 1896  ار  هناطاتحم 

دنچ هک  دوب ، یلـضاف  رغال و  زارد ، يدنلریا  سورب  دنامب . رهـش  نآ  رد  لاس  ود  نیترام  لیجنا  همجرت  حالـصا  یـسراف و  نابز  نتفرگ  دای 
. دش فداصم  رهش  نیا  رد  ابو  یطحق و  عویش  اب  ناهفصا  رد  شتماقا  دوب و  هدنارذگ  دنه  رد  یحیسم  نیلـسرم  تئیه  تمدخ  رد  ار  یلاس 

سیلگنا مدرم  هک  ار  یتارابتعا  نانآ  دـنتفرگ . هدـهع  رب  ار  ناینمرا  ًاصوصخم  مدرم ، يریگتـسد  روما  يربهر  شرـسمه  وا و  (. 1870-71)
هاگشرورپ و داجیا  راک  نیا  زا  یشخب  ناونع  هب  سورب  دنتـشاد . رایتخا  رد  دنتـشاذگ ، یم  نایناریا  هب  کمک  داینب  رایتخا  رد  هنادنمتواخس 
اب ندنل  رد  نیلسرم  تئیه  دنامب . ناریا  رد  تباث  روط  هب  دش  روبجم  يدوز  هب  درک و  زاغآ  ناملسم  ینمرا و  ناکدوک  يارب  ار  ینف  هسردم 

سورب دزادرپب . مه  سدـقم  باتک  یقاب  همجرت  هب  دـنک و  لابند  لیجنا  حالـصا  هنیمز  رد  ار  شراک  هکنیا  طرـش  هب  درک  تقفاوم  راک  نیا 
نیلـسرم تئیه  هکنیا  ات  داد  همادا  ار  دوخ  راک  درک  یم  یگدـنز  شدوخ  دـمآرد  زا  رتشیب  هکیلاـح  رد  ات 1875  تفریذـپ و  ار  هفیظو  نیا 
یکشزپ وا  دیسر و  ناهفصا  هب  سورب  رایتسد  نیتسخن  رد 1880  دروآ . مهارف  ناهفصا  رد  نیلسرم  تئیه  يارب  یتالیهست  تفرگ  میمـصت 

نایم رد  دـندرک  یم  هرادا  ار  اـهراک  شرـسمه  سورب و  اـهنت  نآ  زا  شیپ  دوب .  E. F. Hoernle لنروه مان  هب  وربنیدا  لیـصحتلا  غراـف 
کی افلج  رد  ینمرا  ناملعم  کمک  اب  سورب  مناـخ  اـقآ و  دـندوب . لوغـشم  تیلاـعف  هب  ناـشدوخ  یگدـنز  لـحم  رد  ینعی  اـفلج ، ناـینمرا 
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رقم هک  دعب  لاس  یس  ات  دیرخ و  یعیسو  نیمز  سورب  یلحم  ياهتفلاخم  مغریلع  رد 1872  دندرک . سیسأت  هنارتخد  کی  هنارسپ و  هسردم 
گنس رانک  رد  هجوت  نایاش  هتکن  وب ، لیو  تربسج   1898 تخاس . رقتسم  اجنآ  رد  ار  دوخ  تاسیسأت  تفای  لاقتنا  ناهفصا  رهـش  هب  تئیه 

نیرازس  1914 دنا . هدرک  جرد  شگنس  رانک  رد  رگید  گنس  يور  رب  ار  دوخ  مان  شناتسودو  هداوناخ  ءاضعا  دروخ ! یم  مشچ  هب  يو  ربق 
رب نایلکارآ ، لاکساپ   1914 یبهذم . هژیو  یگدـنز  لاس  یط 32  اب  فزوژ و  بهذـم  وریپ  تسا : هتـشون  يو  گنـس  رب  روسارب ، نیلراـش 

کیردرف  1917 تسا . هدرک  تمدخ  ناریا  رد  لاس   50 دوش : یم  هدید  هلمج  نیا  دروخ  یم  مشچ  هب  زین  ینمرا  طخ  هک  يو  گنـس  يور 
يرم نومدا و  رتخد  سا ، ما . یـس . ویـسیم ن  کشزپ  دیاس ، نوریا  يرم  نیرتاک  ناهفصا 1921  رد  ناتـسلگنا  رای  لوسنک  سیره ، سکان 
نایم رد  يو  تمدخ  لحم  هکنآ  هب  رظن  تشذگرد . هیرلا  تاذ  يرامیب  هب  التبا  رثا  رب  درب و  رس  هب  ناریا  رد  لاس 1905  زا  هک  دیاس  نوریا 

نمجنا هدـنیامن  رـسمه  پوه ، نیلتاک  یلیما   1931 دـندرپس . كاـخ  هب  عماـج  ياـسیلک  رد  ار  وا  تبحم ، مارتـحا و  تهج  رد  دوـب  هـنمارا 
ترجاهم ناریا  هب  ناملآ  رد  نایدوهی  رب  اهیزان  تموکح  راشف  لامعا  رثا  رب  عـالطا  رارق  هب  ساـیلا ، اـیرام   1940 هسدقم ؟ بتک  ییایناتیرب 

! ددرگ یم  روهـشم  هابور  هزیـشود  هب  یخوش  هب  مه  نانکراک  نیب  رد  دزادرپ و  یم  راکب  لفوتـسیرک  نایانیبان  نامزاس  رد  یتدم  دنک . یم 
يراتسرپ شخب  تسرپرـس  تمـس  عالطا  رارق  هب  سا ، ما . یـس . نمجنا  زا  لگنیتیان ، ادلیه   1943 دور ! یم  اـیند  زا  ناـمزاس  كرت  زا  سپ 

چتیو  1961 دور . یم  ایند  زا  هبصح  يرامیب  هب  التبا  رثا  رد  تسا و  هدوب  راد  هدهع  ار  یلعف ) میرم  نبا  یسیع   ) ناهفصا یحیسم  ناتسرامیب 
( یلعف ارهز  همطاف   ) ناهفصا نیئآ  رون  نایانیبان  هنارتخد  هاگشزومآ  رد  زین  شرـسمه  تسا و  هدوب  هناخراک  سدنهم  عالطا  رارق  هب  رلفوک ،

یناهج گنج  رد  ار  شرسمه  دش . دلوتم  یناملآ  يردامو  یسور  يردپ  زا  عالطا  رارق  هب  روتاموت ، ایدیل   1965 تشاد . لاغتشا  تمدخ  هب 
ناتـسرامیب رد  لغاش  کشزپ  سامات ، ناـیا   1972 درب . یم  رـس  هب  لفوتـسیرک  ناـیانیبان  ناـمزاس  تمدـخ  رد  هدربماـن  داد . تسد  زا  مود 

اب دوب ، هدرک  تمیزع  نارامیب  نامرد  تهج  رد  ناهفصا  فارطا  ياهرهش  هب  هک  يرفس  یط  رد  یلعف ) میرم  نبا  یسیع   ) ناهفصا یحیـسم 
ناج مد  رد  راتـسرپ  ود  يو و  هدراو  تاحارج  تدش  رثا  رب  درک . فداصت  ینویماک  اب  تشاد  هدهعب  ار  نآ  یگدـننار  دوخ  هک  ییوردوخ 

هب ناهفـصا  رد  شرـسمه  تساوخرد  هب  انب  دوب و  دـنزرف  ود  رـسمه و  ياراد  هدربماـن  دـنوش . یم  یمخز  تدـش  هب  رگید  نت  ود  هدرپس و 
نورب فداصت  کی  یط  هک  يدرگناهج  ناتـسلگنا ،  BATH تب رهـش  دلوتم  ندـله ، لیئاکیم  تربور  نایردآ   1974 دـش . هدرپس  كاخ 

زا ایوگ  هک  نوس  نراه  مان  هب  يرگید  درف  نینچمه  دـش . هدرپس  كاخ  هب  ناهفـصا  رد  شناهارمه  تساوخرد  هب  انب  تشذـگرد و  يرهش 
كاخ هب  تسا  گنـس  دقاف  مه  نونکات  هک  يربق  رد  درپس و  ناج  ناهفـصا  زاریـش و  هار  نیب  فداصت  رد  دشاب  یم  یبونج  ياقیرفآ  عابتا 

. درک تمدـخ  ناریا  یفقـسا  هرئاد  ياهاسیلک  رد  لاس  تدـم 38  هب  هک  سا ، ما . یـس . نمجنا  شیـشک  ینرگ ، دـیوید   1974 دش . هدرپس 
دمآرد و ياپ  زا  هلولگ  برـضب  دوب  رادراب  ههام  هکیلاح 5  رد  هدربمان  باصعا . زغم و  روهـشم  حارج  صـصختم و  مظتنم ، هلیرباگ   1982

. دش هدرپس  كاخ  هب  دالوف  تخت  هاگمارآ  ناینادمه  هیکت  رد 

نایجراخ هاگمارآ 

هب زمیج  ینابداب  یتشک  اب  روبزم ، تکرش  هلومحم  نیتسخن  لمح  تهج  رد  لاس 1616  هب  نافصا ، رد  یقرش  دنه  تکرش  لماع  لب ، مایلی 
دنه تکرـش  شرازگ  دانتـسا  هب  انب  دیـسر . لحاس  هب  کساج  دنب  رد  يریگرگنل ، زا  سپ  هک  دوب  ینیـشنرس  نیتسخن  درک و  تیمزع  ناریا 

عابتا شا  هزانج  عییشت  مسارم  یط  رد  تشذگ . رد  بت  شزوس  لاح  رد  هدنهد  رازآ  یمسر  ياهتاقالم  بش  تشذگ 7  یپ  رد  لب  یقرش .
رگید نایئافلج و  نامدود  زا  نت  دادعت 5000  هب  لقادـح  اسیلک …و  ناوریپ  یمامت  هنمارا ، ياسؤر  رظان ، ایلوک  میقم ، ياه  کنارف  دـنله ،

، ربمترون ناهوژ  يراپـسکاخ  هب  مسارم  اـب  یناـمزمه  مسارم ، رد  ریثک  تیعمج  نیا  تکرـش  هزیگنا  دنتـشاد . تکرـش  یموب  ریغ  نایحیـسم 
دشاب . دناوت  یم  زین  ناتسلگنا  ریفس 

-- ناریا رد  رقتسم  دنله ، یقرش  دنه  تکرش  رد  لغاش  ساملا ، صصختم  زنکویب ، ترب  يو   1658
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-- رگرز ناگرزاب و  موربسام ، لیئاخیم   1660
-- دنله یقرش  دنه  تکرش  ریدم  نول ، سینکول  مهلیو   1665

يدنله تکرـش  رد  سیراپ  روشک  رد  هسنارف  هاش  يوس  زا  دیامن : یم  ناونع  يو  ربق  گنـس  همجرت  ردیهاس ، دیواد  دیعـس  نومیـس   1682
. -- دوب بصعتم  کیلوتاک  رایسب  لاس و  تدم 34  هب  يرش  دنه 

هاگمارآ ياپ  رد  هدیدرگ و  بصن  روبق  رگید  فالخ  رب  وا  ربق  گنس  هیوفص ، رابرد  هب  ناتسهل  ریفس  عالطا  رارق  هب  چیوناریم ، ردائت   1686
. -- دروخ یم  مشچ  هب  مود  یناهج  گنج  یناتسهل  ناگراوآ  روبق  يو 

-- یقرش دنه  تکرش  ریدم  نجولتساک ، سوکنارف   1697
لیـصحتلا غراف  سود  تژاپ  رتکد  دیریم . یم  مه  امـش  هک  دینکن  شومارف  تسا . هدیدرگ  جرد  يو  ربق  گنـس  رب  سود ، تژاپ  ریپ   1702

درک یم  شالت  دوب . روهشم  تژاپ  رتکد  دندوب . اه  نینچ  یپ  رد  مدرم  دندوب . لاحشوخ  ایند  مامت  تایـضایر ، تایهلا و  رد  جیربمک  جلاک 
، تیگاپ دراودا   1703 ددرگزاب . شروشک  هب  دنتشاد  لیم  هکیلاح  رد  درک  یگدنز  ناهفـصا  رد  لاس  تدم 50  هب  دوش . رتابیز  ایند  نیا  ات 

نمجنا وـضع  جـیربمک 1679  جـلاک  یمداکآ  وضع  ياهلاس 1671-2  یط  رد  جـیربمک  جـلاک  زاـتمم  يوجـشناد  تیگاـپ  رتکد  شیـشک 
Sir سیرون مایلیورس  یصخش  شیـشک  حیسم 1682-95 ، ترضح  ناتـسرامیب  ءانما  تئیه  ءاضعا  زا  تایـضایر ، داتـسا  یتنطلس 1682 ،
هب ناتسودنه  زا  تشگزاب  هار  رـس  رب  ماجنارـس  بیز Aurznezeb 1702، 1699 و  گنروا  رابرد  هب  تیرومأـم   William Norris

. -- تشذگ رد  ناهفصا  رد  شنطوم ،
-- دنله یقرش  دنه  تکرش  ریدم  نجولتساک  سوکنارف  رسمه  ابوکاژاراس ،  1703

-- لاس تدم 45  هب  دنله  تکرش  مجرتم  دیهاس ، وکیسنارف   1721
نف سویتام  تشذگرـس  نتم  رد  دشاب . هدنـسیون  روراخـسا  دسر  یم  رظن  هب  روراخـسا ، سالکین  ياقآ  تمدخ  رد  نودـیم ، انایلوژ   1722

. -- تسا هدش  هراشا  يو  مان  هب  گیزپیال 
رد ابو  يرامیب  هب  التبا  رثا  رب  زاریش ، رهش  رد  یئبمب و  هار  ریـسم  یط  رد  دادغب  رد  یقرـش  دنه  تکرـش  هدنیامن  سمیج ، سویدولک   1821
J. Macdonald Kinneir رینیک دلانودکم  یج ، لنلک  شنابرهم  تسود  تساوخرد  هب  انب  زاریش  ناتسروگ  بیرخت  نراقم  تشذگ .
رد جردنم  فیرعت  زا  تسا ! هدمآ  چیر  هملک  ًاهابتشا  سمیج  ياج  هب  ناریا ، رد  نایـسیلگنا  باتک  رد  تفای . لاقتنا  ناهفـصا  هب  شا  هزانج 

هنازور شرازگ  نیع  هحفص 91  رد  شتـشذگرد  هوحن  یگنوگچ  اب  هطبار  رد  و  دوش ، یم  طابنتـسا  سمیج  ندوب  هدنـسیون  هحفص 150 ،
یس هنازور  هدش و  عیاش  اجنآ  رد  ابو  رهـشوب ؛ زا  يرابخا  دهد . یم  ناشن  ار  سرت  زا  يراثآ  زاریـش  رد  يرامیب  عویـش  زا  شیپ  یکدنا  شا 

وربور ناگدرم  داسجا  اب  اج  همه  رهـشوب  هب  ناجزارب  زا  شهار  رـس  رد  يروتـسا  ياقآ  تسا . نینچ  ریـسمرگ  رـسارس  رد  دشک . یم  ار  رفن 
هدع حارج و  هک  دش  هدینش  هداد . تسد  زا  ار  شنانیشنرس  زا  رفن  هس  تعاس  هدزناپ  رد  هتخادنا  رگنل  رهـشوب  رد  هک  لوپرویل  یتشک  هدش .

. -- دنا هدرم  مه  همدخ  زا  يدایز 
. دش هدرپس  كاخ  هب  رهش  نامه  رد  تشذگرد و  زاریش  رد  لاس 1822  رد  یئبمب ، یکشزپ  هسسؤم  یعمجباوبا  کشزپ  رولیت ، ناج   1822

. -- تفای لاقتنا  ناهفصا  هب  يو  هزانج  لاس 1826  رد  شنفد ، لحم  ناتسروگ  بیرخت  لیلد  هب 
یکچوک هبعج  دنمشناد ، یفوتم  نیا  زا  دش . دوخ  ملع  ینابرق  هک  يدنمشناد  تسا : هدیدرگ  جرد  يو  گنـس  رب  ناتوب ، نیترام  ریپ   1838

. -- تسا هدنام  اجب  یهاگشیامزآ  هشیش  اههد  يواح 
-- فارگلت هرادا  دنمراک  زویه ، یلناتسا  ناج   1871

ردپ و اب  ناریا  رد  نایسیلگنا  باتک  رد  سا . ما . یـس . اسیلک  نمجنا  رنویـسیم  سورب ، تربار  بانجیلاع  رتخد  سورب ، نودرگ  نیلوا   1873
مدـق نیتسخن  دـش ، ناریا  رد  نایـسیلگنا  یحیـسم  تاـغیلبت  هلیـسو  نیرتمهم  هک  ندـنل  یحیـسم  نیلـسرم  تئیه  هک  تسا  هدـمآ  يو  رداـم 
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يارب ات  داتسرف  ناهفـصا  هب  سورب  تربار  بانجیلاع  مان  هب  ار  دوخ  ناغلبم  زا  یکی  هک  دوب  یماگنه  نآ  تشادرب و  رد 1896  ار  هناطاتحم 
دنچ هک  دوب ، یلـضاف  رغال و  زارد ، يدنلریا  سورب  دنامب . رهـش  نآ  رد  لاس  ود  نیترام  لیجنا  همجرت  حالـصا  یـسراف و  نابز  نتفرگ  دای 

. دش فداصم  رهش  نیا  رد  ابو  یطحق و  عویش  اب  ناهفصا  رد  شتماقا  دوب و  هدنارذگ  دنه  رد  یحیسم  نیلـسرم  تئیه  تمدخ  رد  ار  یلاس 
سیلگنا مدرم  هک  ار  یتارابتعا  نانآ  دـنتفرگ . هدـهع  رب  ار  ناینمرا  ًاصوصخم  مدرم ، يریگتـسد  روما  يربهر  شرـسمه  وا و  (. 1870-71)

هاگشرورپ و داجیا  راک  نیا  زا  یشخب  ناونع  هب  سورب  دنتـشاد . رایتخا  رد  دنتـشاذگ ، یم  نایناریا  هب  کمک  داینب  رایتخا  رد  هنادنمتواخس 
اب ندنل  رد  نیلسرم  تئیه  دنامب . ناریا  رد  تباث  روط  هب  دش  روبجم  يدوز  هب  درک و  زاغآ  ناملسم  ینمرا و  ناکدوک  يارب  ار  ینف  هسردم 

سورب دزادرپب . مه  سدـقم  باتک  یقاب  همجرت  هب  دـنک و  لابند  لیجنا  حالـصا  هنیمز  رد  ار  شراک  هکنیا  طرـش  هب  درک  تقفاوم  راک  نیا 
نیلـسرم تئیه  هکنیا  ات  داد  همادا  ار  دوخ  راک  درک  یم  یگدـنز  شدوخ  دـمآرد  زا  رتشیب  هکیلاـح  رد  ات 1875  تفریذـپ و  ار  هفیظو  نیا 
یکشزپ وا  دیسر و  ناهفصا  هب  سورب  رایتسد  نیتسخن  رد 1880  دروآ . مهارف  ناهفصا  رد  نیلسرم  تئیه  يارب  یتالیهست  تفرگ  میمـصت 

نایم رد  دـندرک  یم  هرادا  ار  اـهراک  شرـسمه  سورب و  اـهنت  نآ  زا  شیپ  دوب .  E. F. Hoernle لنروه مان  هب  وربنیدا  لیـصحتلا  غراـف 
کی افلج  رد  ینمرا  ناملعم  کمک  اب  سورب  مناـخ  اـقآ و  دـندوب . لوغـشم  تیلاـعف  هب  ناـشدوخ  یگدـنز  لـحم  رد  ینعی  اـفلج ، ناـینمرا 

رقم هک  دعب  لاس  یس  ات  دیرخ و  یعیسو  نیمز  سورب  یلحم  ياهتفلاخم  مغریلع  رد 1872  دندرک . سیسأت  هنارتخد  کی  هنارسپ و  هسردم 
. -- تخاس رقتسم  اجنآ  رد  ار  دوخ  تاسیسأت  تفای  لاقتنا  ناهفصا  رهش  هب  تئیه 

يور رب  ار  دوخ  مان  شناتـسودو  هداوناخ  ءاضعا  دروخ ! یم  مشچ  هب  يو  ربق  گنـس  رانک  رد  هجوت  ناـیاش  هتکن  وب ، لـیو  تربسج   1898
. -- دنا هدرک  جرد  شگنس  رانک  رد  رگید  گنس 

. -- یبهذم هژیو  یگدنز  لاس  یط 32  اب  فزوژ و  بهذم  وریپ  تسا : هتشون  يو  گنس  رب  روسارب ، نیلراش  نیرازس   1914
تمدخ ناریا  رد  لاس   50 دوش : یم  هدید  هلمج  نیا  دروخ  یم  مشچ  هب  زین  ینمرا  طخ  هک  يو  گنس  يور  رب  نایلکارآ ، لاکـساپ   1914

. -- تسا هدرک 
-- ناهفصا رد  ناتسلگنا  رای  لوسنک  سیره ، سکان  کیردرف   1917

درب و رس  هب  ناریا  رد  لاس 1905  زا  هک  دیاس  نوریا  يرم  نومدا و  رتخد  سا ، ما . یس . نویسیم  کشزپ  دیاس ، نوریا  يرم  نیرتاک   1921
رد ار  وا  تبحم ، مارتـحا و  تهج  رد  دوـب  هنمارا  ناـیم  رد  يو  تمدـخ  لـحم  هکنآ  هب  رظن  تشذـگرد . هیرلا  تاذ  يراـمیب  هب  ـالتبا  رثا  رب 

دندرپس . كاخ  هب  عماج  ياسیلک 
-- ؟ هسدقم بتک  ییایناتیرب  نمجنا  هدنیامن  رسمه  پوه ، نیلتاک  یلیما   1931

نامزاس رد  یتدم  دنک . یم  ترجاهم  ناریا  هب  ناملآ  رد  نایدوهی  رب  اهیزان  تموکح  راشف  لامعا  رثا  رب  عالطا  رارق  هب  سایلا ، ایرام   1940
ایند زا  نامزاس  كرت  زا  سپ  ددرگ ! یم  روهشم  هابور  هزیـشود  هب  یخوش  هب  مه  نانکراک  نیب  رد  دزادرپ و  یم  راکب  لفوتـسیرک  نایانیبان 

! دور یم 
نبا یسیع   ) ناهفصا یحیسم  ناتسرامیب  يراتـسرپ  شخب  تسرپرـس  تمـس  عالطا  رارق  هب  سا ، ما . یـس . نمجنا  زا  لگنیتیان ، ادلیه   1943

. -- دور یم  ایند  زا  هبصح  يرامیب  هب  التبا  رثا  رد  تسا و  هدوب  راد  هدهع  ار  یلعف ) میرم 
همطاف  ) ناهفصا نیئآ  رون  نایانیبان  هنارتخد  هاگشزومآ  رد  زین  شرـسمه  تسا و  هدوب  هناخراک  سدنهم  عالطا  رارق  هب  رلفوک ، چتیو   1961

تشاد . لاغتشا  تمدخ  هب  یلعف ) ارهز 
. داد تسد  زا  مود  یناهج  گنج  رد  ار  شرـسمه  دـش . دـلوتم  یناـملآ  يرداـمو  یـسور  يردـپ  زا  عـالطا  رارق  هب  روتاـموت ، ایدـیل   1965

. -- درب یم  رس  هب  لفوتسیرک  نایانیبان  نامزاس  تمدخ  رد  هدربمان 
ناهفصا فارطا  ياهرهش  هب  هک  يرفس  یط  رد  یلعف ) میرم  نبا  یسیع  ) ناهفصا یحیسم  ناتسرامیب  رد  لغاش  کشزپ  سامات ، نایا   1972
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تدش رثا  رب  درک . فداصت  ینویماک  اب  تشاد  هدهعب  ار  نآ  یگدننار  دوخ  هک  ییوردوخ  اب  دوب ، هدرک  تمیزع  نارامیب  نامرد  تهج  رد 
دوب و دنزرف  ود  رـسمه و  ياراد  هدربمان  دنوش . یم  یمخز  تدش  هب  رگید  نت  ود  هدرپس و  ناج  مد  رد  راتـسرپ  ود  يو و  هدراو  تاحارج 

. -- دش هدرپس  كاخ  هب  ناهفصا  رد  شرسمه  تساوخرد  هب  انب 
تشذگرد و يرهش  نورب  فداصت  کی  یط  هک  يدرگناهج  ناتـسلگنا ،  BATH تب رهـش  دلوتم  ندله ، لیئاکیم  تربور  نایردآ   1974

دش . هدرپس  كاخ  هب  ناهفصا  رد  شناهارمه  تساوخرد  هب  انب 
درپس و ناج  ناهفـصا  زاریـش و  هار  نیب  فداصت  رد  دـشاب  یم  یبونج  ياقیرفآ  عابتا  زا  ایوگ  هک  نوس  نراه  ماـن  هب  يرگید  درف  نینچمه 

. -- دش هدرپس  كاخ  هب  تسا  گنس  دقاف  مه  نونکات  هک  يربق  رد 
. -- درک تمدخ  ناریا  یفقسا  هرئاد  ياهاسیلک  رد  لاس  تدم 38  هب  هک  سا ، ما . یس . نمجنا  شیشک  ینرگ ، دیوید   1974

دمآرد و ياپ  زا  هلولگ  برـضب  دوب  رادراب  ههام  هکیلاح 5  رد  هدربمان  باصعا . زغم و  روهـشم  حارج  صـصختم و  مظتنم ، هلیرباگ   1982
-- دش هدرپس  كاخ  هب  دالوف  تخت  هاگمارآ  ناینادمه  هیکت  رد 

نایجراخ هاگمارآ  خیرات 

«17  » نرق

**** هنمارا هاگمارآ  سیلگنا  Johan north umber 1591-1624 ربمترن ناهوژ 
**** سیلگنا William Bell 1591-1624 لب ماویلو 

**** سیئوس  Rodolf stadlor 1609-1637 رلدتشا فلدور 
**** Dominicus de babilion siis 1639 زیس نولیباب  سوکینیمود 

**** Pere dim dela croix639 سکیرک الد  امید  ریپ 
**** هسنارف  Gewesen Arl Aelvan 1640 نولا لرا  نسویگ 

**** هسنارف Johannes Malom 1606-1646 کشزپ )  ) مولام سناهوج 
**** Ebrahim de babilon 1649 نولیالبد میهاربا 

**** Christianan Biit 1652 تیب انیتسیرک 
**** Jeanna de Roy 1657 يرداد اناج 

**** دنله  Huy bert Buekens 1658 زنکویب ترب  يوه 
**** Lucis de Bablylone 1659 نولیبابد یسول 

**** Lusina Mtrona Babilon 1659 نولیبب انورتام  انیسول 
**** Nicolaus Pantaleone1634-1659 نولاتناپ سالکین 

Janiie D. Pove 1659 وپد یناج 
**** هسنارف Alexandre de Rhodes1593-1660 دورو ردناسکلا د 

**** هسنارف  Michael Masbrum1660 موربسام یلئاخیم 
**** Dionyse Acoroa spinifa 1605-1661 افین یپسا  اروکا  یسینوید 
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**** Patris Daniol Pommre 1661 اماپ لایناد  سیرتاپ 
**** Marcus Pantaleo 1653-1662 ولاتناپ سوکرام 

**** Anna Ioverida 1663 ادیرووی انآ 
**** Abdallah Ioverida1664 ادیرووی هلادبا 

**** هسنارف  Charles Duvoyer 1664 ریاود زلراچ 
**** Maria Gomez de Babilon 1587-1664 نولیباب زمگ د  ایرام 

**** هنمارا هاگمارآ  دنله  Wilhem Lokins Leven 1665 نول سنیکول  مهلیو 
**** Velentin Dangers1599-1665 زرگناد نستلو 

**** William Lok 1665 كول مایلیو 
**** Perica Babilons 1666 نولیباب اکیریپ 

**** هسنارف  Laurens De Lestoile لاوتلود سنرال 
**** هسنارف Alexander De Lestoile1666 لاوتلود ردناسکلا 

**** هسنارف  Maria De Lestoile 1666 لاوتلود ایرام 
**** هسنارف  MaRCUS De Lestoile 1667 لاوتلود سوکرام 

**** هسنارف  Isaac Boute De Lestoile 1591-1667 لاوتلود هتوب  كازیا 
**** هسنارف Maria De Lestoile 1668 لاوتلود ایرام 

**** هسنارف  Claude Muzen 1668 نزوم درالک 
**** دنله  Jacobus Kemel 1670 لیمک بوکاژ 

**** petro 1671 ورتپ
**** هسنارف  Mie An Bernard 1671 درانرب نا  یم 

**** هسنارف  Caterine De Lesoile 1671 لاوتلود نیرتاک 
**** Fredrick boudwyns 1673 سنودویب کیردرف 

**** Manuel Rodrecuiz Luista 1673 اتیسول زوگیردر  لئونام 
**** Michael Bourri 1673 لیزوس يروب  لکیام 

**** هسنارف Marcus De Marez 1673 زرامد سوکرام 
**** هسنارف  Louis Rouper 1673 رگرز )  ) رپور ییول 

**** سیئوس Michel Roupert Lorrain 1673( رگرز  ) نیارل تربور  لشیم 
**** هسنارف Cleric J. C Mercier1643-1674 ریشرم کیرلک ج س 

**** Georgh Wilmson 1675 نوسملیو جروج 
**** Maria vxor petki oban 1679 نابوا یکتپ  يروسکو  ایرام 

**** Innoceno Muzen نزوم ونوکین 
**** Margueritte Muzen 1680 نزوم تیرگرام 

**** Georgi Ioveri 1681 يروی جروج 
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**** هنمارا هاگمارآ   Ignatia Manuel Rodrigioz 1681 زوگیر در  لئونام  اتانگی 
**** هسنارف J. B. Casamon Vis. APO 1682 وپا سیو  نومازاک  ج ب 

**** هسنارف Simon Said David Sahidor 1684 ردیهاس دیواد  دیعس  نومیس 
**** John Baptist Casmon 1685 نمساک تسیتپاب  ناج 

**** Maria Robin 1686 نیبور ایرام 
**** Maria Babilions1686 سنولیباب ایرام 

**** Maria Babilions 1686 سنولیباب ایرام 
**** ناتسهل  Theador Miranovich 1686 چیوناریم ردائت 

**** Boris Daniloff 1686 فولیناد سیروب 
**** Demetrius heodore Shustoff 1686 ووتسوش رودوئت  سویرتیمید 

**** Michael Ignatius Telyanikoff 1695 فوکونیلت سویتانکی  لیئاخیم 
**** عماج دجسم  یلاوح  هسنارف  Raphael du Mans 1696 نامود لیئافار 

**** هنمارا هاگمارآ  دنله  Francois Castelujn 1697 نجولتساک سوکنارف 
**** Maria De Guitherme 1700 مریتوگد ایرام 

«18  » نرق

**** هسنارف Lous Guelherme de Lestoile 1701 لاوتلود مرهلیگ  ییول 
**** سیلگنا Pierre Paget doc 1702 سود تژاپ  ریپ 

**** Enim Spahan 1702 ناهاپسا مینا 
**** سیلگنا  Edward Paget 1653-1703 تیگاپ دراودا 

**** دنله  Sara Jacoba chandelier 1703 ریلدناچ ابوکاژ  اراس 
**** Tabraha Mvs wisnick 1703 کینسو زوم  ماهاربات 

**** Sara Nomine 1704 نیمون اراس 
**** Carluos Dv Romano 1715 ونامرد سولراک 

**** کناو اسیلک   Franciscus Sahid 1721 دیهاس وکسیسنارف 
**** هنمارا هاگمارآ  دنله   Juliana Meiduan 1722 نودیم انایلوژ 

**** دنله  Jacob Schorer 1727 وروش بوکاژ 
**** کیلوتاک میدق  اسیلک  هسنارف  Antoni Hermeet1664-1729 کشزپ )  ) تمره ینوتنآ 
**** هنمارا هاگمارآ  دنله   Maria Judithe von lepzig 1730 گیزپیال نف  تیدوج  ایرام 

**** Gelena Sahid 1730 دیهاس انله 
**** Akob Vlij 1731 چیلو بوگا 

**** دنله  Anton Von Lepizig 1730-1731 گیزپیال نف  نوتنآ 
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**** کیلوتاک میدق  اسیلک   Eropnei Yakavicff Levashoff 1732 فوشاو فوکو ل  اکای  یفوری 
**** هنمارا هاگمارآ   Josefh Said1696-1735 مجرت )  ) دیعس فزوژ 

**** Clara Varenel 1737 لینراو ارالک 
**** Hiligiet Delqtq 1737 تکلد تلگ  یلیه 

**** Tassus 1738 سوزات
**** دنله  Matheus Van Leipzig 1739 گیزپیال نف  سویتام 

**** Menden and Belegen 1739 نل یگیدنا  نیدنم 
**** کیلوتاک میدق  اسیلک   Angela Said1694-1744 دیعس الژنآ 

**** هنمارا هاگمارآ  هسنارف  Andre De Lestoile1745 لاوتلود هردنآ 
**** کیلوتاک میدق  اسیلک   Elisabeth Marisset 1751 هبهار )  ) تس يرام  تبازیلا 

**** هنمارا هاگمارآ  هسنارف  Jacob Roussean1699-1753 وسور بوکاژ 
**** کیلوتاک میدق  اسیلک   Maria Said1691-1774 دیعس ایرام 

«19  » نرق

کناو اسیلک  سیلگنا  Claudius James 1821 سمیج سویدولک 
سیلگنا  Andrew Jukes 1778-1821 سکوج وردنا 

سیلگنا  John Taylor 1822 رولیت ناج 
سلگنا George Malcolm1805-1826 ملوکالم جروج 

سیلگنا Charles Darnley Stuart1805-1826 تراوتسا یلنراد  زلراچ 
سیلگنا Arther Stock 1776-1831 درگرس )  ) كاتسا روترآ 

کیلوتاک میدق  اسیلک  هسنارف  Pierre Marthin botan1793-1838 ناتوب نیترام  ریپ 
هسنارف Borwsky Isidore 1838 ردیذیا یکسفورب 

هنمارا هاگمارآ  هسنارف  Xavier Hommair Hell1631-1848 لهویاموه ریواخ 
Carus Duvoyer 1849 ریاود سولراک 
Pere Darderian 1852 نایردرد ریپ 
D. J. Terterian 1852 نایرترت د ج 

کناو اسیلک  سیلگنا  Stuart Cumming Mcdonald1867-1868 دلاندکم گنیموک  تراوتسا 
سیلگنا  John A. DR. Ford 1850-1869 دروفآ ناج 

سیلگنا  Fredrick William WaDDELL1871 1871 لداو مایلو  کیردرف 
سیلگنا  John Staley Huhes 1843-1871 زویه یلناتسا  ناج 

هنمارا هاگمارآ  هسنارف   Monteil Sacerdos 1873 سدرکاس لیتنم 
کناو اسیلک  سیلگنا  Eveline Gordon Bruce 1872-1873 سورب نودرگ  نیلوا 
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هنمارا هاگمارآ  ناملآ  Barbara Heltzer 1877-1877 رستلوه ارایراب 
ناملآ  E. M Hoeltzer 1877 رستلوه یئ م 

ناملآ  James William 1877-1877 مایلیو زمیج 
ناملآ O. W Hoeltzer 1875-1878 رستلوه و  ا .’

Elizabet Victoria 1881-1882 ایروتکیو تبازیلا 
George Allen Horatio1877-1882 رویتاره نلا  جروج 

Eliza H. C. Whittinc back 1856-1883 خاب سنیتیو  یس  ازیلا ه 
دنله  Emanuel Duvigneau1884 وینگیود لئوناما 

کیلوتاک میدق  اسیلک   Whilem Bernard Colignon 1885 ننگ یلک  درانرب  ملیو 
هنمارا هاگمارآ   Isabl Fwbr…? 1886 ربوف لبازیا 

Annie Flora1886-1887 ارولف ینآ 
سیلگنا  Eric Baggaley 1888-1888 یلاگاب کیرا 

ناملآ  Gregoris Holtzer 1887-1888 رستلوخ سیروگیرگ 
سیلگنا  Herbert baggaley 1891-1892 یلاگاب تربره 

ناملآ  Nicola Hoeltzer 1870-1892 رستلوه الکین 
Odorechild erected 1892 دتکیرا دلیچردا 

Rosie 1893-1893 يزر
هنمارا هاگمارآ   Helen Beloved 1851-1894 دولب نله 
Hierruth Lmerioden… 1894 ندوریمل تریه 

Gysber Willemboom1865-1898 وب لیو  تربسج 
سیلگنا  E. H. P Glover 1842-1898 روولگ ي ه پ 

Cedachtenisaan Onzencelie 1865-1899 یلنیزنوا ناسیندجتاک 

«20  » نرق

George Papkow 1904 وکپاپ جروج 
Joannhs B. Tfapphsis 1904 سیفاوت سنآوج ب 

کیلوتاک میدق  اسیلک   Joseph Elias 1905 سایلا فزوژ 
هنمارا هاگمارآ   Albert Simler 1884-1907 رلمیس تربلآ 

Mark Mevchan 1908 ناچویم كرام 
ناملآ  Ernest Hoeltzer1835-1911 رستلوه تسنرا 
ناملآ  Martha Hoeltzer1835-1911 رستلوه اترام 

ناملآ  Eghnenz Hoeltzer1835-1911 رستلوه زننگا 
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سیلگنا  Sambar Glover 1842-1912 روولگ رابماس 
کیلوتاک میدق  اسیلکهسنارف  Cesarine Brassevr 1860-1914 روسارب نیرازس 

نانبل Pascal Arakelian 1914 نایلکارآ لاکساپ 
کناو اسیلک  سور  Boris Predbragensky 1870 1914 یکسنگاربدرپ سیروب 

سور  Alexandre Dekaver 1915 رواکد ردناسکلا 
سیلگنا  Fredrick Knox Harris 1889-1917 سیره سکان  کیردرف 
هنمارا هاگمارآ  سیلگنا   Charleh L. Arter1857-1919 رترا یلراچ ل 

Mariam Hildza 1843-1919 زدلیه میرم 
William Fulcher1864-1919 رچلوف مایلیو 

کناو اسیلک  سیلگنا   Catrine Mary Ironsid1872-1921 دیاس نوریا  يرم  نیرتاک 
هنمارا هاگمارآ   Peter Marrable 1922-1922 لبارا رطپ 

Paul Neumann1888-1926 نموین لاپ 
Ernest Charles 1882-1927 یلراچ تسنرا 

Locinda Jane Epcar 1892-1927 راکپا ناج  ادنیسول 
کیلوتاک میدق  اسیلک  هسنارف  Josephine Bidat sathet 1927 هبهار )  ) دتسا تادیب  نیفزوژ 

هنمارا هاگمارآ   Thomas Hilton Burns1894-1929 زنرب نتله  ساموت 
سیلگنا  Emily Kathalecn Hope 1931 پوه نیلتاک  یلیما 

هسنارف Pierre Taussag 1933 گازوت ریپ 
سیلگنا  James L. Garland 1872-1934 دنلراگ زمیج ل 

ناملآ  Rridel Wurm Bach 1899-1934 رفش )  ) خاب مرو  لدیرف 
Fridel Wurmdach 1892-1934 چادمرو لدارف 
Henrich Starke1896-1936 كراتسا کیرنه 

Karl Bergne1911-1937 نگرب لراک 
Leonard Douglas1899-1937 سالگود رانوئل 

Ruth Zingor19121937 روگنیز تور 
هسنارف  Felix Puyaubreau 1938 شیشک )  ) اربویایوپ سکیلیف 

ناملآ  George Hemeer 1901-1940 رمه گروئگ )  ) جروج
ناملآ  Maria Elias1920-1940 سایلا ایرام 

HambarsoumHaroutunian 1940 ناینوتراه موس  رابماه 
سیلگنا  R. C Skipworth Harris 1907-1942 سیره ثروپیکسا  یس  رآ .

ایلارتسا  Leslie Griffiths1899-1942 ستیفیرگ یلسل 
ایلارتسا Jan Griffiths 1930-1942 ستیفیرگ ناج 

ناتسهل Krystyna Barska 1926-1942 اکسراب انایتسیرک 
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ناتسهل Izabela Stefanska 1931-1942 اکنافتسا البازیا 
Danuta Betle Jemska 1932-1943 اکسمج هلتب  اتوناد 

Stanislawa Mazur 1927-1943 روزام والسیلانتسا 
ناتسهل  Helena Olechnowiez 1927-1943 زیو ناچلوا  انله 

سیلگنا Hilda Nightingale1897-1943 لگنیتیان ادلیه 
ناتسهل  Michalina Terbeka 1887-1943 اکبرت انیلاکیم 

Zofia Wierzbicka1905-1943 رتومسا ایفوز 
هنمارا هاگمارآ  ناتسهل   Kornela Koszyrocska 1944 اکسوریزوک النرک 

ناتسهل  Jan Mazur 1931-1944 روزام ناج 
Agnieszka Janicka 1879-1944 اکیناج اکسزینگا 

Polski Zmarl 1944 لرامز یکسلپ 
ناتسهل Joanna Pozanska 1875-1945 اکسنازوپ انآوج 

P. Pulkownik 1883-1945 کینووک لپ  یپ 
Daridow (nntv)18761946 ودیراد

هسنارف  Emilie Lamauroux 1946 هبهار )  ) سکورومال یلیما 
Elizabeth Margaret Rubin1950-1950 نیبور تاگرام  تبازیلا 

John Hall Paxton 1899-1952 نتسکاپ لاه  ناج 
Amy Florence Hemming 1907-1954 گنیمه سنرولف  یما 

ناملآ Ernest J Christoffel1876-1955 لفوتسیرک تسنرا ج 
Helen Richards 1958 سدراچیر نله 

Vincent Apcarian Rose 1960( شیشک  ) زر نیراکپآ  تنس  نیو 
Datl? Is Danion1896-1961 نوینادزیا لتاد 
ناملآ Voytiech Kuffler1894-1965 رلفوک چیتیو 

ناملآ سور   Lydia Tomator 1879-1965 روتاموتایدیل
Frnc Zingor 1903-1966 روگنیز سنرف 

Flora Pat Hovyvian1908-1966 نایویوه تاپارولف 
وجاوخ لپ  قرش  اکیرمآ   Arthur Upham Pope 1881-1969 پوپ ماهپاروترآ 

هنمارا هاگمارآ   Piere Azizian 1903-1972 نایزیزع ریپ 
یفقسا سیلک  هاگمارآ  ایلارتسا   Lan Thomas 1937-1972 سامات نایا 

سیلگنا Adrian Rpbrt Michael Olden 1950-1974 ندلوا لیئاکیم  تربور  نایردآ 
Harn Son نوس نراه 

ایلارتسا David Gurney 1909-1974 ینرگ دیوید 
هنمارا هاگمارآ  سیلگنا   Tommy H. Glover1915-1975 روولگه یموت 
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هنمارا هاگمارآ   Ilona Bekes Edikenk 1890-1975 کنکیدا زیکب  انولی 
وجاوخ لپ  قرش  اکیرمآ  Phyllis Ackeman 1977 نمرکا سیلیف 

یفقسا اسیلک  هاگمارآ  سیلگنا   Armenouhi Aidin 1891-1981 نیدیآ یهونمرآ 
دالوف تخت  هاگمارآ  ناملآ  Gabriele Montazem 1946-1982 مظتنم هلیرباگ 

یفقسا اسیلک  هاگمارآ  ناریا  سپس  سیلگنا و   Mary Isaac1910-1986 كازیآ يرم 
Elizabeth Margaret Rubin1950-1950 نیبور تاگرام  تبازیلا 

John Hall Paxton 1899-1952 نتسکاپ لاه  ناج 
Amy Florence Hemming 1907-1954 گنیمه سنرولف  یما 

ناملآ Ernest J Christoffel1876-1955 لفوتسیرک تسنرا ج 
Helen Richards 1958 سدراچیر نله 

Vincent Apcarian Rose 1960( شیشک  ) زر نیراکپآ  تنس  نیو 
ناملآ  Voytiech Kuffler 1894-1965 رلفوک چیتیو 

ناملآ سور   Lydia Tomator 1879-1965 روتاموتایدیل
Frnc Zingor 1903-1966 روگنیز سنرف 

Flora Pat Hovyvian 1908-1966 نایویوه تاپارولف 
وجاوخ لپ  قرش  اکیرمآ   Arthur Upham Pope 1881-1969 پوپ ماهپاروترآ 

هنمارا هاگمارآ   Piere Azizian 1903-1972 نایزیزع ریپ 
یفقسا سیلک  هاگمارآ  ایلارتسا   Lan Thomas 1937-1972 سامات نایا 

سیلگنا  Adrian Rpbrt Michael Olden 1950-1974 ندلوا لیئاکیم  تربور  نایردآ 
Harn Son نوس نراه 

ایلارتسا  David Gurney 1909-1974 ینرگ دیوید 
هنمارا هاگمارآ  سیلگنا   Tommy H. Glover1915-1975 روولگه یموت 

هنمارا هاگمارآ   Ilona Bekes Edikenk 1890-1975 کنکیدا زیکب  انولی 
وجاوخ لپ  قرش  اکیرمآ   Phyllis Ackeman 1977 نمرکا سیلیف 

یفقسا اسیلک  هاگمارآ  سیلگنا   Armenouhi Aidin 1891-1981 نیدیآ یهونمرآ 
دالوف تخت  هاگمارآ  ناملآ  Gabriele Montazem 1946-1982 مظتنم هلیرباگ 

یفقسا اسیلک  هاگمارآ  ناریا  سپس  سیلگنا و  Mary Isaac1910-1986 كازیآ يرم 

هیمست هجو 

هراشا

رهـش دراد . رارق  ناریا  تـالف  لد  رد  عبرمرتمولیک ، هاـجنپ  تسیود و  دودـح  ياهنهپ  اـب  ناهفـصا ، ناتـسا  ناتـسرهش  زکرم  ناهفـصا ، رهش 
، هنادپـسا نادپـسآ ، ناهاپـسا ، انداپـسا ، انتاپـسا ، ناهبـسا ، ناهابـسا ، ناهفصآ ، اناداپآ ، ياهمان : هب  نونک  ات  نهک  ناراگزور  زا  ناهفـصا 
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، كراپ كاتراپ ، ناهافسب ، نازنا ، کناهفصا ، ناهفـصا ، ناهافـصا ، هنادپـصا ، ناهبـصا ، ناهابـصا ، ناهفـسا ، ناهافـسا ، رنیپسا ، ناهپـسا ،
، یبگ هیباگ ، نایباگ ، اباگ ، نوهافـص ، ناهافـص ، ناتـسرهش ، هناپـس ، ناهاپـس ، یجروشر ، يدوهیلاراد ، یج ، ناکیترپ ، نکاتیراپ ، يراـپ ،

نارود رد  هژیو  هب  مالسا ، زا  شیپ  هیحان  نیا  نوچ  هک  دنرواب  نیا  رب  ناگدنسیون  رتشیب  تسا . هدوب  سانشرس  هیدوهی  ناهج و  فصن  یگ ،
درگ هیحان  نیا  رد  ناتسیس و ... ناتـسزوخ ، سراف ، نامرک ، دننام : ناریا ، یبونج  قطانم  نایهاپـس  دوب و  هاپـس  ندمآدرگ  زکرم  نایناساس ،
نیا تسا . هدمآرد  ناهفـصا »  » تروص هب  هدـش و  یبرع  سپـس  هتفگ ، ناهپـسا »  » ار اجنآ  دـندرکیم ، تکرح  دربن  لحم  يوس  هب  هدـمآ و 

. اباگ یگ ، یبگ ، یج ، هیباگ ، نایباگ ، نازنا ، : دـننام درادـن ، يدـنویپ  هنوگ  چـیه  نآ ، ینونک  مان  اب  هک  تسا  يرتنهک  ناگژاو  ياراد  رهش 
شزرا : » دیوگیم دوادروپ ، داتسا  دشابیم ». گس  هاپس و  ینعم  هب  هک  تسا  هابسا  هیلک  زا  ناهپسا  ای  ناهفـصا  : » دسیونیم يومح ، توقای 

هدش روآدای  دوادروپ  تسا » هدوب  زین  گس  ینعم  هب  هابـسا  یناهفـصا ، میدـق  هجهل  رد  دـناسریم  هک  تسا  نیا  رد  طقف  قاقتـشا  هجو  نیا 
رارق ناهاپسا  يور  ناهفصا  هژاو  دیوگیم  سپس  هتشاگن ، نادپسا »  » ار رهش  نیا  مان  يدالیم ، مود  هدس  راگن  ایفارغج  سویملطب ، هک  تسا 

مان هب  رهـش  نیا  زا  ملاعلا  دودـح  باتک  هدنـسیون  تسا . هاپـس  ياج  ینعی  ناکم ، مسا  ناـه  شترا و  ینعم  هب  هاپـس  لـماش  دوخ  هک  هتفرگ 
ره رد  ناتسرهش و  ار  یکی  دنناوخ و  نادوهج  ار  یکی  تسا : رهش  ود  نآ  تسا و  میظع  يرهـش  ناهاپـس  : » دیوگیم هدرک ، دای  ناهاپـس » »

يرهـش نآ  تسا و  ناهاپـسا  برعم  ناهابـصا ، : » تسا هتـشون  ناهفـصا ، مان  هرابرد  يزیربت ، فلخ  نب  نیـسح  دمحم  دناهداهن »... ربنم  ود 
رد دنناوخ ». زین  کناهفـصا  ار  نآ  یقیـسوم و  ماقم  هدزاود  هلمج  زا  تسا  یماقم  مان  و  تسا . نیا  وا  یلـصا  مان  قارع و  رد  روهـشم  تسا 
زا سپ  هدوب و  هیحان  نیا  رد  نایشنماخه  تردق  زکرم  شروک ، زا  شیپ  هدوب و  ناهفـصا  هیحان  لماش  نازنا  یـشنماخه ، یـسراپ  ياههبیتک 

دلفـستره تفای . رییغت  یج  هب  هتفر  هتفر  ناـیباگ  تسا و  هدـناوخ  ماـن  نیمه  هب  ار  نآ  مه  نبارتسا  هتفاـی و  لیدـبت  ناـیباگ  هب  نازنا  شروک 
« یج  » هب دش و  یبرع  سپس  و  یگ »  » اهدعب یبگ  تسا . هدوب  یبگ »  » رهـش مان  ناک و  تیرپ  تیالو  زا  یکولب  مان  ناهفـصا  تسا : هتـشاگن 
زا ار  یـشنماخه  نامز  یـسراپ  ي  انادپـسا »  » يو دوشیم . هدید  سویملطب  هشقن  رد  انادپـسا  یبگ و  مان  يدالیم ، هدس 2  رد  تفای . لیدـبت 

هدش میـسرت  سویملطب  زا  شیپ  لاس  هک 100  امن  ناهج  هشقن  کی  رد  دوب . هتـشادرب  ینودقم  ردنکـسا  هناخباتک  ریدـم  سنتـسترا ، باتک 
لابند ماگنه  ینودقم  ردنکسا  تسا . نایرکـشل  ياج  نآ ، ینعم  هدش و  هتـشاگن  ناهاپـس  ینعی  هناپـس »  » یناساس تروص  هب  مان  نیا  تسا ،

كاـتراپ تموکح  هب  دوب  شوش  یلاو  هک  ار  رزاـسکا  دوـشگ و  ار  نآ  دـمآ و  یگاـی  كراـپ  اـی  كاـتراپ  هب  یـشنماخه  شوـیراد  ندرک 
. دنناوخیم ندیرف  زورما  دـنتفگیم و  ناکیترپ  يزور  نآ  یـسراپ  هب  هک  دـناهدیمان  نکاتیراپ  ار  كاتراپ  نیـشیپ ، ناراگن  خـیرات  درامگ .

ناهفـصا نساحم  باتک  هدنـسیون  یناهفـصا ، یخورفام  نیـسح  نبدعـس  لضفم  تسا . هدـشیم  قالطا  ناهفـصا  هیحان  یمامت  هب  ناکیترپ 
نبزردوگ سرف ، مایا  رد  هک  ارچ  دوب ، ناهافـسا  ناهفـصا ، مان  ظـفل  لـصا  هک  دـناهتفگ  نینچمه  و  دـسیونیم ...« : ناهفـصا ، ماـن  هراـبرد 

همه دنتشگ ، راوس  وا  اب  وا  یبلص  رسپ  داتـشه  يدروآ  راهظتـسا  باکر  رد  رادتقا  ياپ  هک  تقو  ره  دوب و  کلام  یلوتـسم و  نآ  رب  داوشگ 
دنتفگیم مدرم  دـندشیم  راوس  نوچ  عابتا  دابع و  عایـشا و  دافحا و  رب  ترایز  هنادرم  یگنهرف  ناروالد  یگلمج  هنازرف و  یگنج  ناراوس 

، هدروآ نایم  هب  يریگیهاپس  هاپـس و  زا  نخـس  رگید  راب  یخورفام  داهن ». مان  نادب  ار  ناهفـصا  ماوع  مالک ، لوادت  رکـشل ، ینعی  ناهافـسا ،
ددم نایناهفصا  ات  تشادن  تردق  کلم  جیه  الیتسا  هبلغ و  رب  یکلم  چیه  زگره  تفگ  ناکباب  ریـشدرا  هک  تسا  تیاور  رد  دیوگیم ...« :

تیمامت رب  ار  ناهفصا  هاپس  رکـشل و  ناوریـشونا  ناهفـصا و  لها  ددم  تنواعم  هب  الا  تفرگن  رارق  ام  رب  کلم  راک  تفگ  زیورپ  دندومنب و 
ای لوا  رسک  هب  ناهفـصا  : » دسیونیم بابللا  باتک  رد  ریثا  نبا  درک ». رایتخا  ار  ندیرف  لها  ناشیا  نایم  زا  داد و  لیـصفت  ناهج  ياهرکـشل 

عمج تمالع  ناه  رکشل و  ینعم  هب  هاپس  تسا و  ناهاپس  فرعم  هک  دناهتفگ  ناهفصا  تهج  نآ  زا  ار  نآ  تسا و  لابج  دالب  رهش  نآ  حتف 
هک هدش  هتفرگ  هاپس  زا  ناهاپسا  ای  ناهفصا  هژاو  هک  دوب  رواب  نیا  رب  یناهفصا  هزمح  تسا ». هدوب  هرـساکا  هاپـس  عمجت  لحم  اجنیا  تسا و 

هدـش قالطا  هیحان  نیا  هب  ناهاپـسا  هژاو  اهتراپ ، راگزور  زا  هک  دوب  رواـب  نیا  رب  زین  تراـهکال  تسا . گـس  نوشق و  ینعم  هب  یـسراف  رد 
هن تسا  هتشاد  هدهع  هب  یج »  » ار یشقن  نینچ  دیاش  تسا و  هتـشاد  یگتـسب  يرگیهاپـس  هاپـس و  اب  مان  نیا  هک  دناسریم  الاب  راتفگ  تسا .
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اریز تسا ، هدـمآ  زین  بسا  ینعم  هب  ناتـساب  یـسراپ  رد  هاپـس  هژاو  تسا . هدروآ  دوجو  هب  ار  ینونک  ناهفـصا  نآ ، شرتسگ  هک  هیدوهی » »
هتـسناد نایهاپـس  هاگیاج  ار  ناهفـصا  نیمه  تسا و  بسا  ربارب  هاپـس  دـیوگیم  يومح ، توقای  هکناـنچ  تسا  هدوب  هاپـس  راـک  وزج  بسا 

: دننام دـناهدشیم ، يراذـگمان  بسا  مان  هب  یناریا  ناروآمان  نارگرزب و  زا  يرایـسب  تسا و  هدوب  مرتحم  شزرااب و  اهییایرآ  دزن  رد  تسا .
هـس ود  ات  داتفا و  اهبرع  تسد  هب  رمع  تفالخ  نامز  رد  ناهفـصا  دـنراد . بسا  هژاو  اـهمان  نیا  همه  هک  بساـماج ، بسارهل و  بساتـشگ ،

نارود ات  نایقوجلـس  زا  سپ  دوب . تختیاپ  نایقوجلـس  هیوب و  لآ  نارود  رد  دـندرکیم . ییاورنامرف  نآ  رد  افلخ  يوس  زا  یناـمکاح  هدـس 
لوـغم و هـلمح  رد  ناهفـصا  دـش . یبارخ  لواـپچ و  راتـشک ، شوختــسد  يوفــص  نارود  رخاوا  رد  یلو  دوـب ، ناریا  تختیاـپ  زین  هیوـفص 

باتک هدنـسیون  هتفگ  هب  درک و  اپرب  ياهرانم  رهـش ، نیا  مدرم  هدیربرـس  رازه  داتفه  زا  گنل  رومیت  دـید . يداـیز  ياـهتراسخ  گـنلرومیت 
رد یلو  تسا ، هدنامن  یمهم  راثآ  ناهفـصا  رد  هیدنز  هیراشفا و  نارود  زا  دنامن . هدـنز  یـسک  دور ، هدـنز  زج  ناهفـصا  رد  ریـسلا ، بیبح 

. دش داجیا  هجوت  لباق  يانب  دنچ  ریخ  نادرم  ششوک  هب  هیراجاق  نامز 

ناهفصا رهش  تیعمج 

فلتخم ياه  هرود  رد 
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دالوف تخت  ناتـسروگ  یـسررب  ناهفـصا 15 -  ناتـسا  یمومع  گنهرف  ياه  یگژیو  عاـضوا و  یـسررب  ناهفـصا 14 -  رتوبک  ياه  جرب 
: ناهفـصا دمآ  رد  شیپ  ناهفصا 18 -  هقطنم  یهایگ  شـشوپ  ناهفصا 17 -  ياهباگنس  اه و  هناخ  اقـس  هرابرد  یـشهوژپ  ناهفصا 16 - 
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لاس لهچودص  کی  رد  ناهفـصا  يافلج  ناینمرا  خـیرات  ناطلسلا 20 -  لظ  رـصع  رد  ناهفـصا  یعامتجا  خیرات  رشب 19 -  عون  فینـصت 
نرق نایاپ  ات  لوا  نرق  زا   ) ناهفصا عیشت  خیرات  راثآ 23 -  هینبا و  هبتت   ) راثآ هینبا و  دلجم  ناهفصا  خیرات  ناهفصا 22 -  خیرات  ریخا 21 - 

A short history of the historical building at I ناهفصا 26 -  يافلج  خیرات  ناهفصا 25 -  رد  رتائت  خیرات   - 24 مهد )
 - یلئاضف 30 هلا  بیبح  داتـسا  همان  دای  لـئاضف  یلجت  اه 29 -  رهـش  تمرم  رد  نیون  يا  هبرجت  ناهفـصا 28 -  تاعوبطم  هچخیرات   - 27

يامنهار كاپ ، تبرت  رضاح 32 -  رصع  ات  مجنپ  نرق  زا  ناهفصا  ناتسا  ارعش  ترکذت  تایونثم 31 -  راعشا و  همیمض  هب  روبقلا ، ترکذت 
ناهفـصا رد  نایزبآ  شرورپ  ریثکت و  یخورف 34 -  ام  نیسح  نبا  دعـس  نبا  لصفم   ) ناهفـصا نساحم  همجرت  ناهفصا 33 -  دالوف  تخت 

 - ناهفـصا 38 يایفارغج   - 37 یسرد ) ياهباتک   ) ناهفـصا ناتـسا  يایفارغج  زاریش 36 -  نارهت ، ناهفـصا ، نآ 35 -  جیورت  رب  دـیکاتو 
هرود ياه  هماـن  ناـیاپ  هدـیکچ   - 40 هطورـشم ... خـیرات   ) يراـیتخب ناهفـصا و  ناتـسرپ  نطو  شبنج  ناهفـصا 39 -  رد  رنه  ياـه  هولج 
راهچ دادـیب ، بارـضم  راهچ  ناهفـصا 42 -  هاگـشناد  یلیمکت  تالیـصحت  ياه  همان  ناـیاپ  هدـیکچ  هاگشناد 41 -  یلیمکت  تالیـصحت 

زا يداـی  دور ؛ هدــنز  هـطخ  ناـگتخورفا  هرهچ  ناهفـصا 44 -  تایب  بارـضم  راـهچ  هاـگراهچ ؛ بارـضم  راـهچ  ناهفصا 43 -  بارـضم 
لا نورقلا  یف  ناهفص  الا  یف  هیبرعلا  هیرکفلا  هکرحلا  ناریا 46 -  یساکع  خیرات  زا  يا  هشوگ   ) ناهفـصا ناراگن  هرهچ  ناگتخیهرف 45 - 
خیش نادناخ   - 49 ناریا ... یتنـس  ياه  هناخ  رد  طایح  طایح ؛ رد  طایح   - 48 ياه ... هشیدنا  یناگدنز و  حرـش  ییاسراپ ؛ تیاکح   - 47

دصقلا و هدـیرخ  یماسا 51 -  تارییغت  تسرهف  مامـضنا  هب  ناهفـصا  یتلود  تامدـخ   - 50 لاس ... دصراهچ  لوط  رد  ناهفـصا  مالـسالا 
 - 54 ناهفـصا ... زوریناوه  نانابلخ  زا  یتارطاـخ  ناـنابلخ ؛ ناهفـصا 53 -  ياه  هناـخ  ناهفـصا 52 -  لها  ءالـضف  رکذ  یف  رـصعلا  دیرج 

هدیزگرب هدیلوژ  كرتخد  ناهفصا 57 -  ناگرزب  نادنمشناد و  ناهفـصا 56 -  رد  اراس  اراد و  ناهفصا 55 -  ياه  هبیتک  رد  یسیونشوخ 
ياهرنه ناگدـیزگرب  راثآ  یگدـنز و   ) رنه لها  هگرد  ناهفصا 59 -  يرهش  تیوه  يوجتـسج  رد   - 58 ناریا ... یقیـسوم  ناگرزب  راثآ 

 - ناهفـصا 63 يوجاوخ  لپ  يراـمعم  اـمن و  رد  ناـهنپ  هسدـنه  زار  ناهفـصا 62 -  راـبخا  رکذ  ناهفـصا 61 -  ياه  یندـید  یتنس 60 - 
 - ناهفـصا 66 ناتـسا  هب  رفـس  يامنهار  ناهفصا 65 -  یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  یـشزومآ  عماج  يامنهار  ناهفـصا 64 -  نفلت  يامنهار 

همان رفـس   - Vers Isfahan 68 ناهفـصا يوس  هب  هماـن  رفـس  عماج 67 -  هشقن  هارمه  هب  ناهفـصا  گرزب  رهـش  یتحایـس  ياـمنهار 
 - 71 هلمح ... هرابرد  زتننالیگ  ياهشرازگ  ناهفصا ؛ طوقس  یکسنیسورک 70 -  تیاور  هب  ناهفصا  طوقس  ناهفصا 69 -  شخب  ندراش :

یکشزپ مولع  هاگشناد  تمالـس  يامیـس  ناهفصا 73 -  ناتـسا  یعامتجا  يامیـس   - 72 لاغتـشا و ... شیازفا  هراـبرد  يداهنـشیپ  حرط  هس 
ناهفصا 78 رعش  ناگیاپلگ  رعش  هراق 77 -  هبش  یناهفصا  يارعش  قارف 76 -  درد  حرش  ناریا 75 -  ندراش و   - 74 یتشادهب ... تامدخو 

هیلع یگناخ  تنوشخ  هدـیدپ  یـسررب  یلم  حرط  ناهفصا 81 -  هرطاخ  هنحـص  ناهفصا 80 -  ناتـسا  تخانـش  قوشعم 79 -  تیاکـش  - 
تلود درکلمع  میلـست 85 -  هیحت و  مسر  یف  میظن  رد  هرـسالا  اـملع  ساـی 84 -  رطع   - 83 میدـق و ... نارهت  تفاـبو  حرط   - 82 نانز ...

هب ناهفصا  یتنـس  ياهاذغ  تسا 87 -  ینامرد  تامدخو  یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  هلاس  درکلمع 8  ناهفصا 86 -  تلود  رد  تاحالـصا 
90 زا ... ناهفصا  یتعنص  هاگشناد  نالیصحتلا  غراف  زورما 89 -  ات  زورید  زا  ناهفـصا  نادرم  لزغ  ناگرزب 88 -  زا  هتسجرب  یتاکن  هارمه 

ياهیدابآ اه و  مان  عماـج  گـنهرف  ناهفـصا 92 -  ناتـسا  ياهیدابآ  یتسپ  گنهرف  دجاسملا 91 -  سرادم و  لاوحا  یف  دـئاوفلا  دـئاوف  - 
 – یعامتجا يرامـشرس  ناهفـصا 1380 96 -  ناتـسا  يرامآ  همانلاس  ناـگتخیهرف 95 -  تـسیز 94 -  گـنهرف و  ناهفـصا 93 -  نهک 

 - 99 یهاگ 1381 ... راـک  یمومع  يرامـشرس   - 98 ندـعم ... تعنـص و  یمومع  يرامـشرس   - 97 هدـنچوک 1366 ... ریاشع  يداصتقا 
هراودای هنادواـج  ناـتماق  ورـس   - 101 1375 نکـسمو -  سوـفن  یموـمع  يرامــشرس   - 100 يزرواـشک 1367 ... یمومع  يرامـشرس 
تسایر رفس  زا  یشرازگ  ناهفـصا ؛ رفـس   - 103 يروهمج ... ، تسایر  رفـس  زا  شرازگ  ناهفـصا ؛ رفـس   - 102 ناریدم ... ناهدـنامرف و 
ناهفصا همان  رفس  ناهفصا 106 -  همان  رفس   - 105 مرتحم ... تسایر  رفس  زا  یشرازگ  ناهفصا ؛ رفـس  ناونع :  - 104 يروهمج ... مرتحم 
یناتـساب ياه  هار   - 109 رد ... دوجوم  تایرـشن  تسرهف  تاـعوبطم ، ياـمنهار  هنیجنگ 1365 108 -  لـغاشم  ياـمنهار  زاریش 107 -  و 
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 - شکرـس 112 رگ  حالـصا  یـسابع  اـضر  رنه 111 -  بدا و  مـلع و  رد  ناهفــصا  لاــجر   - 110 هتـسباو ... اهانب ي  ناهفـصا و  هیحاـن 
ياهشور  - 114 كرادم ... دانـسا و  تیاور  هب  یمالـسا  بالقنا  رامـش  زور   - 113 ياه ... هتفای  ( لوا جوم   ) ناـیناریا یگنهرف  ياـهراتفر 

 - ینامسآ 117 نیمز   - Recycling indust 116 ناهفصا نیا  لایرتسادنیا  گنیلکیاسیر  یگناخ 115 -  قرب  ياضاقت  عبات  نیمخت 
زکرم لامش و  هب  رفـس  ناریا 120 -  هب  دـنه  زا  هطوطب 119 -  نبا  همانرفـس   - 118 ناهفـصا ... ، ناتـسا  يزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس 

همانرفس ناهفصا 124 -  رد  ترفاسم  هام  کی  ناریا 123 -  رد  نایزینو  همانرفس  ناهفصالا 122 -  فیرعت  یف  ناهج  فصن  ناریا 121 - 
 - سراف 129 جیلخ  زا  ناریا  زا  روبع  نایناریا 128 -  نایم  رد  لاسکی  زنراب 127 -  همانرفس  همئا 126 -  نیمزرس  ناریا  نژوا 125 -  نئوا 
رفس ینورب 132 -  ینورک  همانرفـس  ونورب 131 -  سیروم  همانرفـس  لاس 1860 و 1861 130 -  رد  ناریا  هب  سورپ  یتنطلـس  تئیه  رفس 

ناتسنمرا 136 ناریا –  ناتسجرگ -  همان  رفس  یناریا 135 -  ناوز  نود  ناریا 134 -  نامسآ  ریز  رد  قرش 133 -  رد  ینورب  ینروک  همان 
ناهفصا هینروات 140 -  همان  رفس  هداز 139 -  ریپ  یجاح  همان  رفس  ناهفصا 138 -  رادید  یلهد –  تاظحالم  كالوپ 137 -  همان  رفس  - 

هلاسر ناریا 144 -  رد  رفس  لاحو 143 -  هتشذگ  رد  ناریا  ناریا 142 -  قیرط  زا  ناتسلگنا  هب  ناتسودنه  زا  يرفـس  ناهج 141 -  فصن 
مادام همان  رفس  هلاو 147 -  الودورتیپ  همان  رفس  ناریا 146 -  برغ  رد  يزیئاپ  رفس  کی  همان 145 -  تریصب  هب  موسوم  یگنهرف  حایس  ي 
هیوفص تلود  گرزب 152 -  یفوص  روـشک  ناریا 151 -  هب  رفـس  يرایتخب 150 -  ات  ناـسارخ  زا  ناریا 149 -  هب  رفـس  اوفال 148 -  وید 

همان رفس  ناریا 156 -  ناتسنمرا و  هب  رفس  زدراچیر 155 -  درف  همان  رفس  اه 154 -  همان  تحایس  رد  ناریا  یئاپورا 153 -  ناسیون  رفسو 
 - ندراش 160 همان  رفـس  هلودلا 159 -  فیس  همان  رفـس   - 158 زا ... ناهفـصا  هرابرد  ناناد  یفارغج  ناحایـس و  تایرظن  نوسناس 157 - 

مهدجه نرق  هسنارف  هشیدنا  رد  نآ  رثا  ناریا و  رد  تحایس   - 162 نایئاپورا ... هاگ  دید  زا  يوفص  ناریا  ندراش 161 -  ناژ  همان  تحایس 
 - 166 1 سایقم 700 و 12 : ناهفصا  رهش  سلطا  ناهفصا 165 -  روهـشم  يافرع  ءامکح و  راکفا  راثآ و  یلرش 164 -  همان  رفس   - 163

و امنیس ، رتائت ، نارگیزاب  اب  ییانشآ  نم 169 -  لد  ناهن  ناهفصا  هعسوت 168 -  ناهفصا و  باوج 167 -  رضاح  خوش و  ياه  یناهفصا 
تداهش تیصخش و  یگدنز و  اب  یئانـشآ  ناهج 172 -  نیگن  ناهفـصا  ناریا 171 -  نیمزرس  نیگن  ناهفـصا  ناهفصا 170 -  نویزیولت 

 - هدـنز 176 هشیمه  هزوم  ناهفـصا  ناـهج 175 -  فصن  ناهفـصا  ناهفصا 174 -  یخیرات  رهـش  اب  یئانـشآ  نامز 173 -  ماما  هتخاـبلد 
. لصف راهچ  رب  لمتشم  ناهفصا 178 -  نارسپ  یقیسوم  ناتسرنه  شزومآ  ماظن  اب  یئانـشآ  ناهفصا 177 -  ناتسا  یعیبط  عبانم  اب  یئانـشآ 

یسایس بلق  ناهفصا  ناهفصا 182 -  ناتسا  همانرامآ  رهم 181 -  هنایشآ  ناهفصا 180 -  ایلاتیا و   - 179 راثآ ... هینبا و  ایفارغج ، خیرات ،
رهش ناهفصا  رنه 185 -  تعنص و  رهش  ناهفـصا  ناهج 184 -  ناسانش  رواخ  ناحایـس و  هاگدید  زا  میدق  ناهفـصا  رصاعم 183 -  ناریا 

نارحب 189 هرود  بالقنا : رد  ناهفصا   - 188 لامک ) لامج و  هاگداز   ) ناهفصا اهلاس 187 -  هوکش  ناهفصا ، یناهج 186 -  ياه  هرهچ 
ناهفصا  - 192 یناماس ) هرود   ) مالـسا زا  شیپ  ناهفـصا  ینیمز 191 -  اما  کـچوک  یتشهب  ناهفـصا  تشهب 190 -  ریوصت  ناهفـصا  - 

 - Isfahan GH 196 یجراخ 195 -  ناحایس  دید  زا  ناهفـصا  رگید 194 -  یهاگن  زا  ناهفـصا  تسوزرآ 193 -  مناریا  دوب  هناـهب 
یماسا ناهفـصا 199 -  رنه  غاب  هب  يا  هچیرد  طخ ، هعومجم  ملق ، کـشا  ناهفصا 198 -  ناتسا  ناهفصا 197 -  رد  تداهـش  ياه  هوسا 

باتش هاگـشناد : ات  هناخ  بتکم  زا  ناهفصا 201 -  یخیرات  رهش  اب  یئانـشآ   - 200 ناهفصا و ... ناتسا  يرتسگ  داد  یمسر  ناسانـشراک 
دننک ایمیک  رظن  هب  ار  كاخ  هک  نانآ  یگنازرف 203 -  نیئآ  صا 202 -  مدرم  ياه  ینوگرگد 

ناهفصا رخافم  ریهاشم و 

ارعش

یناهفصا جرفلاوبا 
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امن وشن و  دادغب  رد  دـش و  دـلوتم  ناهفـصا  رد  نادیقیـسوم ، رعاش و  بیدا ، ثدـحم ، خروم ، 356 ق )  – 284 :) مثیه نب  نیـسح  نب  یلع 
دادـغب رد  يو  تفگیم . وـکین  ار  رعـش  دوـب و  رحبتم  ثیدـح  موـجن و  بـط ، باـسنا ، ریـس ، خـیرات ، تـغل ، تاـیبدا ، رد  جرفلاوـبا  تفاـی 

. تسا یناغالا »  » باتک هتخاس  هنادواج  ار  وا  هک  شرثا  نیرتمهم  دش . نفد  اج  نامه  تشذگرد و 

یناهفصا بغار 

قالخا و یگدنسیون و  رعش و  ثیدح و  تغل ، ناداتسا  زا  یناهفصا ، بغار  هب  فورعم  دمحم ، نب  لضفم  نب  دمحم  نب  نیـسح  مساقلاوبا 
بغار تسا . هدومن  تافو  يرجه  مشـش  نرق  لیاوا  رد  تسا  ناریا  مالـسا و  مشـش  مجنپ و  نرق  گرزب  نادنمـشناد  زا  مـالک و  تمکح و 

، هعیرـشلا مراکم  یلا  هعیرذلا  نیتداعـسلا ، لیـصحت  نیتأشنلا و  لیـصفت  میرک ، نآرق  ریـسفت  اهنآ : هلمج  زا  هک  هدوب  یمهم  تافیلأت  ياراد 
. درب مان  ناوت  یم  ار  ءاغلبلا  ءارعشلا و  تارواحم  ءابدالا و  تارضاحم  نآرقلا ، بیزه  یف  تادرفملا 

یناهفصا قازرلادبع  نبدمحم  نیدلا  لامج 

نارصاعم زا  نیدلالامج  هدنارذگ  ناهفصا  رد  ار  دوخ  رمع  رتشیب  يو  تسا . ناریا  فورعم  نایارس  هدیـصق  زا  مشـش و  نرق  روآ  مان  رعاش 
تمکح رد  تریصب  يرونخـس و  زا  ریغ  نیدلالامج  تسا . قاروا  يازفاتنیز  یناقاخ  اب  وا  رثن  مظن و  تالـسارم  تسا و  یماظن  یناقاخ و 

. تسا هدوب  رهام  مه  یشاقن  يرگرز و  تعنص  رد  یضایر  و 

قازرلادبع نیدلا  لامج  نب  لیعمسا  نیدلا  لامک 

حدم رد  ار  راگزور  يو  دور . یم  رامشب  يرمق  يرجه  متفه  نرق  رد  یقارع . کبـس  گرزب  نایارـس  هدیـصق  نارعاش و  زا  یناعملا  قالخ 
يداتـسا و هب  يو  درک  كرد  یماـمت  هب  ار  لوغم  هلمح  كانتـشحو  هرود  نیدـلالامک  دـینارذگ . دوخ  رـصاعم  ناـهاش  ناهفـصا و  رباـکا 

هدید ناهفـصا  شهاگداز  هب  تبـسن  یـصاخ  هجوت  شدیاصق ، رد  دراد و  رفاو  ترهـش  راوشد ، تامازتلا  قیقد و  یناعم  ندروآرد  تراهم 
. دیسر لتق  هب  یلوغم  تسدب  ق  لاس 653 ه . هب  دوشیم .

هیوکسم نبا 

ياهداوناخ رد  نزاخ . هب  بقلم  هیوب . لآ  یشنم  هدنسیون و  بیدا ، فوسلیف ، فو 421ق )  ) بوقعی نبدمحم  نب  دمحا  هللادبعوبا  یلعوبا / 
رد دوب . دوـخ  ناـمز  یگنهرف  یلقع و  تاـیح  رد  ياهتـسجرب  هرهچ  هیوکـسم  نبا  دروآ . مالـسا  دـعب  نکیل  دـش . دـلوتم  ير  رد  یتـشترز 
يو تشادرب  دوب . دنمهقالع  تخس  هبیرغ  مولع  يرگایمیک و  هب  تشاد . رحبت  یکـشزپ  هفـسلف و  مالک ، ملع  خیرات ، نوگانوگ ، ياههتـشر 

: يو گرزب  راثآ  رگید  زا  تسا  خـیرات  رد  ممهلا » بقاوع  ملالا و  براجت   » وا مهم  راثآ  زا  دوب . ینالقع  يدـح  ات  یفـسلف و  رتشیب  نید  زا 
. تسا قالخا  هفسلف  رد  قارعالا .» ریهطتو  قالخالا  بیهذت  »

یناهفصا هزمح 

دلوـتم ناهفـصا  رد  يرمق  يرجه  لاـس 270  دودـح  رد  هتـسجرب ، گرزب و  ناـبیدا  نیخروـم و  زا  یناهفـصا  نسح  نـب  هزمح  هللادـبعوبا 
تاعالطا رب  نآ  لامتـشا  ظاحل  هب  هک  دشابیم  ءایبنالا  ضرالا و  كولملا  ینـس  خیرات  روهـشم  باتک  يو ، راثآ  هلمج  زا  تسا ، هدـیدرگ 

دای ناوتیم  رشبلارابک  باتک  فیحصتلا و  باتک  زا  يو ، هب  بوسنم  ياهباتک  رگید  زا  تسا . ناوارف  تیمها  ياراد  ناریا ، هب  عجار  ریثک 
. تسا هدومن  تافو  يرمق  يرجه  تصش  دصیس و  هنس  زا  لبق  هزمح ، درک .
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یناهفصا فتاه  دمحا  دیس 

، ناهفصا رهش  هس  نیب  ًابلاغ  هدوب و  بط  تمکح و  یضایر  رد  يو  تالیـصحت  تسا . نایدنز  نایراشفا و  هرود  يافرع  ارعـش و  ریهاشم  زا 
بکرم شناوید  هدورسیم و  رعش  یبرع  یسراف و  نابز  ود  ره  هب  وا  دنیزگیم . ینکس  مق  رد  رمع  رخآ  تسا . هدرکیم  رفس  مق  ناشاک و 

. تسوا ینافرع  دنب  عیجرت  هطساو  هب  فتاه  ترهش  هدمع  دشابیم . تایعابر  تاعطقم و  تایلزغ ، دیاصق ، زا 

يزیربت بئاص 

. دش نطوتم  ناهفـصا  دابآ  سابع  هلحم  رد  هدـیچوک و  زیربت  زا  لوا  سابع  هاش  رما  هب  هک  تسا  میحرلادـبع  ازریم  رـسپ  یلعدـمحم ، ازریم 
هتفریم رامش  هب  يوفص  هرود  رعش  ربتعم  ناگدنیوگ  زا  يو  تفای . ترهش  هدرک و  امن  وشن و  رهش  نیا  رد  هدش  دلوتم  ناهفصا  رد  بئاص 
هددعتم نیواود  بئاصدش  رختفم  ییارعشلا  کلم  بقل  هب  یناث  سابع  هاش  فرط  زا  تسا . هتـشاد  صاخ  یکبـس  یئارـس  نخـس  رد  تسا .

. دراد مه  يونثم  هدیصق و  یلو  تسا  لزغ  رتشیب  هک  تسا  تیب  رازه  تسیب  دصکی و  هب  بیرق  شراثآ  هعومجم  دراد ،

ییافش میکح 

نامز روهشم  ناکشزپ  ناملاع و  زا  ییافش ، هب  روهشم  یناهفصا  الم  میکح  نب  نسح  نیدلا  فرش  میکح  ق) 1037 ه . م . ق /  966 ه . (ت .
رب هوالع  وا  تسا . هدوب  يو  میدن  صاخ و  بیبط  يوفص و  سابع  هاش  نامز  روهشم  ناکـشزپ  ناملاع و  زا  يو  تسا . يوفـص  سابع  هاش 

هدرک ییامزآعبط  يونثم  لزغ و  هدیـصق و  زا  مظن  عاونا  رد  تسا . هتـشاد  یلاع  یماقم  زین  بدا  رعـش و  تمکح و  رد  تبابط  خـماش  ماـقم 
رهم و يونثم  رادیب ، هدید  يونثم  بط ، رد  باب  تسیب  يو : تافیلأت  نیرتمهم  زا  تسا . تیب  رازه  هدزناپ  دودح  رد  يو  راثآ  تایلک  تسا .

. درب مان  ناوتیم  ار  نادکمن  تبحم و 

یناهفصا قشاع 

یطایخ لغش  هب  اجنآ  رد  هتشاد و  هرجح  ناهفصا  سرادم  زا  یکی  رد  یناهفصا  طایخ  دمحم  اقآ  ق) م 1181 ه . ق /  مهدزاود ه . نرق  (ت 
هلص و لوبق  هدوب و  یلاع  عبط  تعانق  ياراد  تسا  هدوب  ملسم  يداتسا  هب  رعش  نف  رد  هتـشاد ، يا  هرهب  هیمتـسر  مولع  زا  تسا . هتخادرپ  یم 

تـسد رد  هک  ار  يزیچ  هدـش ، یم  شرطاخ  دراو  يرعـش  هاگ  ره  هتـشاد و  دوخ  دزن  ینادـملق  ضاـیب و  تسا . هدومن  یمن  یـسک  زا  ماـعنا 
هتسج ددم  هناقشاع  نیماضم  زا  اهنآ  رد  هدیسر و  تیب  رازه  هد  هب  وا  تایلزغ  ناوید  تسا . هتخادرپ  یم  نآ  نتـشون  هب  هداهن و  رانک  هتـشاد 

. تسا

يدرگتسد دیحو 

فورعم يارعش  ءابدا و  گرزب و  ناققحم  زا  مساق ، دنزرف  نسح  ( نارهت هللادبع  هدازماما  ش ، م 1321 ه . درگتسد /  هیرق  ش  (ت 1258 ه .
زاغآ رد  دـیناسر . ناـیاپ  هب  ناهفـصا  گرزب  دـیتاسا  دزن  رد  تمکح ، هقف و  یبرع ، یـسراف ، تاـیبدا  هتـشر  رد  ار  شتالیـصحت  ناهفـصا ،
رشتنم لاس  تدم 22  هک  درک  سیـسات  نارهت  رد  ار  ناغمرا  یبدا  هلجم  ش  لاس 1298 ه . رد  تسویپ . ناهاوخیدازآ  هگرج  هب  تیطورـشم 

، ریشدرا تشذگرس  دیحو ، دروآ  هر  یبدا ، بالقنا  يو : تافیلات  نیرتمهم  زا  درک . پاچ  هیشخ و  حیحـصت ، ار  يرایـسب  ياهباتک  دیدرگ .
. تسا راعشا و …  نیرتهب  هنیفس 
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یناهفصا یغارم  يدحوا  نیسح  نب  نیدلادحوا  خیش 

زا تسخن  ناراـگزور  رد  يدـحوا  یناگدـنز  تسا . هدوب  شیوخ  رـصع  روهـشم  ناـفراع  زا  ( هغارم ق  م 738 ه . هــغارم /  ق ، (ت 673 ه .
هب سپس  دیزگ ، تنوکس  شردپ  هاگداز  ناهفـصا  رد  یلاس  دنچ  تخادرپ و  تحایـس  هب  يدنچ  هاگ  نآ  دش . يرپس  هغارم  رد  يو  تایح 
رب اهدعب  یلو  درک  یم  صلخت  یناص »  » زاغآ رد  يو  دش . دوخ  هنافراع  راعشا  مظن  زین  داشرا و  مرگرس  اج  نآ  رد  هتـشگزاب و  ناجیابرذآ 

تـشه غلاب  تایلزغ  تاعیجرت و  دیاصق و  ناوید  لماش  يو  راثآ  داد . رییغت  يدحوا  هب  ار  نآ  ینامرک ، نیدـلا  دـحوا  خیـش  هب  شتدارا  رثا 
. دشاب یم  مج » ماج   » يونثم قاشعلا و  قطنم  همان ي  هد  يونثم  تیب ، رازه 

یناهفصا شورس  یلع  دمحم  ازریم 

. داد زورب  يرطف  دادعتسا  درک و  تفرعم  لامک و  بسک  یناوج  زا  ءارعشلا  سمـش  ( نارهت ق  1285 ه . م . ناهفصا /  هدس  ق  (ت 1228 ه .
و هاش ، دـمحم  هرود  مامت  هاشیلعحتف  دـهع  زا  یتمـسق  شورـس  دـیزگ . تماـقا  زیربت  رد  یتدـم  هتخادرپ و  ترفاـسم  هب  ناریا  ياهرهـش  رد 

دوب وا  نیصوصخم  زا  تنطلس  هب  هاش  نیدلارصان  سولج  عقوم  رد  يو  درک . كرد  راجاق  هاش  نیدلارـصان  یهاشداپ  زا  لاس  تسیب  دودح 
زا يرگید  راثآ  تاعطق …  تایلزغ و  دـیاصق و  ناوید  زا  هتـشذگ  شورـس  دوب . هدـهع  هب  تینهت  راعـشا  یتنطلـس ، سلاجم  داـیعا و  رد  و 

هدولآ هنارعاش و  یعیبط  هبذاج  ندادن  تسد  زا  وا  تیفورعم  للع  زا  یکی  دراد . دـنب و …  تصـش  بقانملا ، سمـش  راونالا ، هضور  هلمج :
. دوب اهباتک  یگتخاس  تانیقلت  هب  دوخ  باذج  یتاذ  یگداس  ندرکن 

یناهفصا طاشن  باهولادبع  ازریم 

لیمکت ناهفـصا  رد  ار  هریغ  بط و  دننام  دوخ  تالیـصحت  هلودلا  دمتعم  موحرم  ( فجن ق : م 1219 ه . ناهفصا /  ق  مهدزیـس ه . نرق  (ت 
هتـشون یم  نامز  نآ  بولـسا  اب  هنایتسنم  لـئاسم  رثن و  مظن و  ناـبز  هس  ره  هب  هتـسناد و  یم  بوخ  ار  یـسراف  یبرع و  یکرت ، ناـبز  دومن .

هب ار  دوخ  لئاسر  بصنم  هدومن و  شراضحا  نارهت  هب  دیسر  هاشیلعحتف  شوگ  هب  یطخ  شوخ  ءاشنا و  نف  رد  وا  تراهم  هک  ینامز  تسا .
« طاشن هنیجنگ   » مان هب  دراد  یباتک  دروآ و  یم  اج  هب  مات  مامتها  تقو  هاشداپ  هب  اـهنآ  یفرعم  الـضف و  تیبرت  رد  طاـشن  دومن . راذـگاو  وا 

. تسا هدومن  عمج  نآ  رد  ار  دوخ  راعشا  تاشنم و  یلاهل  هک 

ناهفصا گزب  املع ي 

یسراف ناملس 

لیلد هب  يو  هدوب . ناهفـصا  یج »  » هیحان زا  ياهدازناقهد  يو  مالـسا ؛ گرزب  رایـسب  ياهتیـصخش  زا  ربمغیپ و  هباحـص  ریهاـشم  زا  یکی 
میالع اههتفگ و  نوچ  هدش و  هاگآ  مالـسا  ربمایپ  روهظ  زا  اجنآ  رد  دوریم . ماش  تمـس  هب  ردپ ، تفلاخم  مغریلع  يوسیع ، نید  هب  لیامت 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تافو  زا  سپ  دروآ . مالسا  يدوز  هب  دیدب ، ربمغیپ  رد  دوب  هدینش  دوخ  دارم  شیـشک  زا  هک  ییاههناشن  و 
. تسا هداتفا  قافتا  ق  ای 36 ه . لاس 35  هب  يو  تافو  دش . بوسنم  نئادم  تموکح  هب  باطخلا ، نبرمع  تفالخ  رد 

دامادریم

لوقعم و مولع  رد  ملاع  میکح ، فوسلیف ، يدابآرتسا ، ینیـسح ، دـمحم  نیدـلا  سمـش  ریم  نب  رقاـب  دـمحم  ریم  . ( 1631 م ه /   1041 م . )
هاش دزن  ود  ره  دوب و  اتمه  تسود و  ییاهب  خیـش  اـب  داـماد  هب  بقلم  شردـپ  یکرک و  ققحم  رتخد  شرداـم  رعاـش ، ملکتم ، هیقف ، لوقنم ،
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. دشاب یم  ناشیارعش  ناوید  دادشلا و  عبسلا  نیتملا ، لبح  نامزلا ، هآرم  لئاسملا ، نویع  تاسبق ، شراثآ : زا  دنتشاد . برقت  سابع 

ییاهب خیش 

، هیقف ییاهب  خیـش  هب  فورعم  دهـشم ) ق : 1030 ه . م . کـبلعب /  ق : 953 ه . ت :  ) یلماع دمـصلادبع  نب  نیـسح  نبدمحم  نیدلاءاهب  خیش 
. تفای تیبرت  ناملاع  زا  یضعب  ردپ و  رـضحم  رد  دمآ . ناریا  هب  شاهداوناخ  ردپ و  هارمه  هب  یگلاسدرخ  رد  خروم  رعاش و  مجنم ، میکح ،

خیـش هب  فورعم  مامح  ثادـحا  ناهفـصا ، رد  يو  تامادـقا  نیرتصخاش  زا  دوب . وا  نابرقم  زا  سابع و  هاـش  هاـگرد  مزـالم  ناهفـصا  رد 
حاتفم یـسابع ، عماج  يو ، تافیلأت  نیرتمهم  هلمج  زا  تسا  دور  هدـنز  بآ  راموط  میظنت  زین  ماما و  دجـسم  یـشکهشقن  یحارط و  ییاهب ،

رد دورسیم و  رعـش  یـسراپ  هب  يزات و  هب  نیدلاءاهب  درب . مان  ناوتیم  ار  لوکـشک ... باسحلا ، هصالخ  كالفالا ، عیرـشت  نیعبرا ، حالفلا 
. درکیم صلخت  ییاهب  رعش 

یکسردنف مساقلاوبا  ریم 

یماقم ياراد  نافرع  رد  نامز و  هناگی  یلقع ، مولع  هیلک  رد  تسا . يوفص  یفص  هاش  ریبک و  سابع  هاش  رـصع  فورعم  يافرع  امکح و  زا 
ساـبل رتشیب  هدومنیم و  زارتحا  هاـج  ناـبحاص  اـب  ترـشاعم  زا  هتخادرپیم و  لاـح  لـها  ءارقف و  تبحاـصم  هب  ًاـبلاغ  يو  تسا . هدوب  عیفر 

. هیعانـص هلاـسر  هلزملا و  قیقحت  هیوفـصلا ، خـیرات  زا : دـنترابع  یکـسردنفریم  تاـفیلأت  نیرتفورعم  تسا . هدیـشوپیم  هنیمـشپ  هیاـمورف و 
. تسا هدش  هدرپس  كاخ  هب  ریم  هیکت  رد  دالوف  تخت  رد  هتشذگرد و  ق  لاس 1050 ه . رد  یکسردنفریم 

یئوجاوخ لیعامسا  الم 

اهقف و رباکا  زا  هفـسلف و  ملع و  تایآ  زا  يو  یناردنزام ، دمحم  نیدلاءالع  نب  اضردمحم  نب  نیـسح  دـمحم  نب  لیعامـسا  دـمحم  یلوم 
. تسا هدوب  ملسم  داتسا  تمکح  رد  ًاصوصخم  رحبتم و  رایـسب  لاجر  ثیدح و  هقف و  مالک و  هفـسلف و  تمکح و  رد  هک  مالـسا  نیملکتم 
هقف و رد  وا  تافیلأت  تسا . هدوب  زین  یناـحور  تاـماقم  ياراد  هرهاـظ ، مراـکم  هیملع و  بتارم  رب  هوـالع  هدوب و  یـشوخ  طـخ  ياراد  يو 

دالوف تخت  رد  وا  ربق  دـناهدرک و  طبـض   1177 نابعـش 1173 /  مهدزای  رد  ار  وا  تافو  دـشابیم . رایـسب  هریغ  نافرع و  مـالک و  لاـجر و 
. تسا يدنه  لضاف  ربق  کیدزن 

یناهفصا ياهچرد  رقابدمحم  دیس 

وا زا  يرایـسب  هک  يروطب  هدـشیم  هتخانـش  گرزب  عجارم  زا  دوخ  رـصع  رد  دـیدرگ . دـلوتم  ناجنل  هچرد  هیرق  رد  يرمق  لاس 1264  رد 
یتافیلأت ياراد  ياهچرد  موحرم  دومن . تافو  ناـهگان  هچرد  ماـمح  رد  رخالا 1342  عیبر  هام  هعمج 28  بش  رد  يو  دناهدومنیم . دـیلقت 

. درب مان  ناوتیم  ار  رجاتم  رب  هیشاح  زین  دلج و  هدزناش  رد  لوصا  هقف و  هزوح  کی  اهنآ ، نیرتمهم  هلمج  زا  هک  تسا  هدوب 

یناهفصا نیسحلاوبا  دیس 

مان هب  ناهفصا  ناجنل  ياهاتسور  زا  یکی  رد  دوب . ناهبهب  يوسوم  تاداس  زا  ًالصا  هعیش ، يالعا  عجرم  دهتجم و  ملاع ، دمحم  دیـس  دنزرف 
نس 88 رد  تشگ ، هعیـش  ملـسم  عجرم  اهنت  دـش و  لوحم  يو  هب  ماـمت  تروص  هب  هعیـش  تیعجرم  لاس 1355ق  رد  دـمآ . ایند  هب  هسیدـم 
و هاجنلا » هلیـسو  : » شراثآ زا  دش . هدرپس  كاخ  هب  یناسارخ  دنوخآ  هللاتیآ  شداتـسا ، رانک  رد  فجن  رد  تفگ و  تایح  دوردـب  یگلاس 
؛» همالع هرـصبت  هیـشاح  «، « » نیحلاـصلا هریخذ  « ؛» داـعملا مویل  داـبعلا  هریخذ  « ؛» هاـیحلا هعیرذ   » و هاـجنلا » طارـص   » نآ یـسراف  ياـههمجرت 
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. ودرا نابز  هب  يواتف  هعومجم  ماوعلا ،» هفحت  « ؛» کسانم « ؛» نیدلقملا سینا  « ؛» لئاسرلا بختنم  »

بابرا میحر  اقآ  جاح 

هقف و هفسلف و  تمکح و  ناشخرد  ياههرهچ  زا  یکی  بابرا  میحر  اقآ  جاح  ياقآ  هللا  هیآ  ردقیلاع  بیدا  هیقف و  هنازرف و  فراع  میکح و 
. دیدرگ دلوتم  ناهفصا  عباوت  زا  یکی  رد  يرمق  لاس 1297  رد  تسا  یمالسا  فراعم  رگید 

سردم نسح  دیس 

، یناخاضر نارود  تیطورشم و  رصع  زرابم  یناحور  رمشاک ) ق : ش 1356 ه . وچک /  هبارس  ياتسور  ق : ت 1287 ه .  ) سردم نسح  دیس 
مود هرود  رد  دـمآ . لئان  داهتجا  هجرد  هب  نامز  نآ  گرزب  دـیتاسا  دزن  هتـشگ ، تایلاع  تابتع  مزاع  یتامدـقم ، تالیـصحت  مامتا  زا  سپ 

باختنا یگدنیامن  هب  نارهت  مدرم  بناج  زا  موس  هرود  رد  و  لوا ، زارط  ملاع  ناونع  هب  هعیـش ، عجارم  یمامت  فرط  زا  یلم  ياروش  سلجم 
. دیدرگ دیهش  يولهپ  لماوع  تسد  هب  رمشاک  رد  روهشم ، لوق  ربانب  دیعبت ، سبح و  لاس  دنچ  زا  سپ  دش .

نیما ترصن  هدیس 

هب یکدوک  زا  یناهفصا ، راجتلا  نیما  یلعدمحم  دیـس  جاح  دنزرف  مناخ ، ترـصن  هیجاح  مگیب  هنمآ  هدهتجم  ملاع و  1405 ق )  – 1308)
راثآ يو  دیسر .. طابنتسا  هبترم  هب  مالک  تمکح و  لوقنم و  لوقعم و  مولع  لوصا و  هقف و  تامدقم  يریگارف  زا  سپ  تخادرپ و  لیصحت 

؛» كولـس ریـس و  «، » ثیدـح لهچ  حرـش  «، » هیمـشاهلا نیعبرالا  : » شراثآ هلمج  زا  درکیم . رـشتنم  یناریا » يوناب  کی   » ماـن تحت  ار  دوخ 
ریسفت ، » نآرق مولع  رد  نافرعلازنک »  » و نافرعلا » نزخم  ، » هللا ءیلوا  شور  رد  كولـس » ریـس و  « » نارهاوخ هب  هیـصوت  یتخبـشوخ و  شور  »

؛ فراعم تادـهاشم  تایفـشک و  يواح  هیبلقلا » تادراولا  یف  هینامحرلا  تاحفنلا  «، » رـشب ریـس  نیرخآ  اـی  داـعم  « ؛ دـلج هدزناـپ  رد  نآرق ،»
« یلاوملا یلوم  لیاضف  یف  یلائللا  نزخم  »

يدابآدیب دمحم  اقآ 

يرجه مهدزاود  نرق  يامکح  ریهاشم  زا  ینـالیگ  عیفردـمحم  ـالم  دـنزرف  يدابآدـیب ، دـمحم  اـقآ  لد ، هنازرف  فراـع  راوگرزب و  میکح 
نامز لثملا  برض  سفن ، بیذهت  يوقت و  تضایر و  كولـس و  ریـس و  رد  ملـسم و  ناداتـسا  زا  نافرع  هفـسلف و  تمکح و  رد  يو  تسا .
تسا یمیـش  ملع  زا  یعون  هک  ایمیک  ملع  رد  هتـشون و  اهقف  ءامکح و  زا  نیققحم  بتک  رب  یتاقیلعت  يدابآدیب  دمحم  اقآ  تسا . هدوب  دوخ 

شردـپ ربق  بنج  دالوپ  تخت  رد  هتفای و  تاـفو  ق  لاـس 1197 ه . رد  يو  تسا . هتخادرپیم  زین  شیاـمزآ  هب  یتـح  تسا و  هدوب  دراو  زین 
. دیدرگ نفد  اهيراسناوخ  هیکت  تشپ 

یسابلک میهاربا  دمحم  یجاح 

تاراشا اهنآ ، نیرتمهم  هلمج  زا  هک  تسا  يدایز  لئاسر  یـشاوح و  تافلؤم و  ياراد  دیدرگ . دـلوتم  ناهفـصا  رد  يرجه  لاس 1180  رد 
دجسم برد  لباقم  هعقب  رد  وا  نفدم  تفای  تافو  لاس 1261  رد  درب . مان  ناوتیم  ار  هیادهلا  جاهنم  هیادهلا و  عراوش  تاضاقیا ، لوصالا ،

. تسا میکح 

یناهفصا میعنوبا 
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ضایر  » بحاـص هتفگ  هب  یناهفـصا . ظـفاح  هب  فورعم  خروم ، فراـع و  ثدـحم ، 430ق ،)  – 336  / 334  ) هللادیبع هللادـبع /  نبدـمحا 
راهچ زا  شیب  دش . دـلوتم  ناهفـصا  رد  تخاس . مأوت  ثیدـح  اب  ار  فوصت  هقف و  يو  تسا . یـسلجم  همالع  گرزب  ياین  میعنوبا  ءاملعلا »
هبقنم : » شراثآ هلمج  زا  تسا . هدش  هتخانـش  يوار  اهنت  يو  نانآ  زا  یـضعب  يارب  هک  دنداد  تیاور  هزاجا  وا  هب  ثیدح  ملاع  یـس  دـص و 

ای ناهفـصا » خـیرات  « ؛» ءایفـصالا تاقبط  ءایلوالا و  هیلح  « ؛» مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  یف  نآرقلا  نم  لزن  اـم  « ؛» نیبیطلا هبترم  نیرهطملا و 
« بطلا یف  افـشلا   » ای بطلا » باتک  « » یبنلا بط  « ؛» ثیدـحلا مولع  « ؛» قافنلا « ؛» هباحـصلا لـیاضف  « ؛)؛ دـلجم ود  رد  ناهفـصا » راـبخا  رکذ  »

«. دجاسملا همرح  « » خویشلا مجعم  « » ملعتملا هضایر  »

يدنه لضاف 

لـضاف هب  يور  نیا  زا  هدربیم ، رـسب  ناتـسودنه  رد  یناگدـنز  لـیاوا  رد  يرجه  دلوتم 1062  يدنه ، لضاف  هب  بقلم  دـمحم  نیدـلاءاهب 
هلمج زا  تسا . هدیدرگ  فورعم  زین  اهقفلا » جات   » هب هک  يروطب  تسا  ماقم  یلاع  ياهقف  مانب و  ياملع  زا  يو  تسا . هدـش  فورعم  يدـنه 

رد ناـضمر 1137  رد 25  ناـغفا و  هنتف  رد  وا  توـف  تسا . ماـکحالا » دـعاوق  نع  ماـثللا  فـشک  فورعم » باـتک  وا ، تافینـصت  نیرتـمهم 
. دیدرگ نوفدم  دالوف  تخت  رد  داتفا و  قافتا  ناهفصا 

ییاقشق ناخ  ریگناهج  میکح 

ق لاس 1243 ه . رد  هک  تسا  ناهفصا  نادنمـشناد  هلجا  امکح و  مظاعا  زا  يروش ، هرد  ییاقـشق  ناخدمحم  موحرم  دنزرف  ناخ  ریگناهج 
ناهفـصا يوس  هب  ار  وا  شناد  مولع و  لیـصحت  هب  قوش  ناهگان  یگلاس  لـهچ  رد  یلو  درک  یکدـنا  لیـصحت  رمع  ادـتبا  رد  دـش . دـلوتم 

ناهفصا رد  يرمق  لاس 1328  رد  دیدرگ . ملـسم  داتـسا  تئیه  یـضایر و  لوصا و  تمکح و  رد  يدنچ  زا  سپ  هک  يا  هنوگ  هب  هدـناشک 
. دیدرگ نوفدم  دالوف  تخت  كرت  دمحم  دیس  هیکت  رد  دش و  توف 

( هر  ) یسلجم رقاب  دمحم  همالع 

نیرتفورعم نیرتگرزب و  زا  ناهفصا ) ق : ای 1110 ه .  1111 م . ناهفصا /  ق : 1037 ه . ت . ( ) هر  ) یسلجم یقت  دمحم  الم  نب  رقابدمحم  الم 
یمالسالا و خیش  هبتر  ياراد  نیسح  ناطلس  هاش  نارود  هدمع  تمسق  نامیلـس و  هاش  دهع  رخاوا  رد  تسا . هیوفـص  دهع  رد  هعیـش  ياملع 

باـتک همه ، زا  رتفورعم  هک  تسا  دـلجم  زا 60  زواـجتم  يو  تاـفیلأت  عومجم  دوب . روشک  لـک  ینید  روما  راـیتخا  بحاـص  هعمج و  ماـما 
. تسا بولقلا و ... تایح  نیقتملا ، هیلح  نیقیلا ، قح  يو : مهم  تافیلأت  رگید  زا  دشابیم  راونالاراحب 

یتفش دیس  مالسالا  هجح 

هقف و رد  هیماما و  رخاوا  ياملع  مظاعا  زا  يو  دیدرگ . دلوتم  نالیگ  تفـش  هیرق  رد  ق  لاس 1180 ه . رد  يوسوم  یقت  نب  رقابدمحم  دیس 
تداـبع و رد  راـگزور و  دـیحو  هیقـالخا  لـحارم  رد  ناـمز و  ریهاـشم  زا  هیبرع  نوـنف  هبیدا و  موـلع  تئیه و  تیاور و  لاـجر و  لوـصا و 
لوصا و یهقف و  بتک  رتشیب  مالسالا ، هجح  تافنصم  تسا . هدیدرگ  لوقنم  يرایسب  رداون  وا ، دودح  هماقا  ایاطع و  تواخس و  تاجانم و 

. تسا راونالا » علاطم   » باتک رتروهشم  اهنآ  مامت  زا  تسا و  بدا  وحن و  لاجر و  رد  زین  هدع  کی  ماکحا و  تایآ و 

یماما هللا  ءاطع  دیس 

ماما برد  هدازماما  هب  ناشیا  تبسن  هک  یماما  برد  تاداس  زا  راگزیهرپ ، ملاع  دمحم ، دیس  اقآ  دنزرف  ینیـسح  یماما  برد  هللا  ءاطع  دیس 
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. دومن ملع  بسک  یفجن  اضر  دمحم  خیش  یشاک و  دنوخآ  نوچ  یگرزب  ياملع  دزن  يو  دوش . یم  یهتنم 

نادنمرنه

، تسرپ ظفاح  روصنم  ینزملق ، روپ ، سابع  نیـسحدمحم  ینزملق ، يردنکـسا ، دـمحم  هتـسجرب ، ینزملق  یتیآ ، ریگناهج  يزاس ، همـسجم 
، يزابرس ینیسح  یـضترم  يزاسانیم ، دیـشرف ، یلع  دمحم  ینزملق ، نزملقیظفاح ، یلع  ینزملق ، یناردایلايرادملع ، يدهمدیـس  ینزملق ،

یهلا ضیف  یلعمالغ  يزاسانیم ، یهلاضیف ، اضرمالغ  يزاسانیم ،
، یفیرـش اضردمحم  یناریا ، يرگراگن  ءامـسلا ، ردب  اضر  یناریا ، يرگراگن  یلیعامـسا ، یـضترم  يزاسانیم ، رگدالوف ، رغـصا  يزاسانیم ،
، یـشاقن یهلاضیف ، هرهز ، یتنـس  يرگراـگن  ییاضرهـشيردص ، دادرهم  بیهذـت ، يرگراـگن و  یحاـتف ، رفعج  دیـس  یناریا ، يرگراـگن 

یحاتف اضر  دیس  یشاقن ، يرباص ، تعلط 
، طخ یشاقن  يرهچونم ، نمهب  نغور ، گنر  گنربآ و  یشاقن  افص ، روپ  یلعسابع  یشاقن ، يدرکهد ، یفجن  یماما  نیدلا  ءایـض  یـشاقن ،
، يرفعج یلعدمحم  سیونشوخ ، نامداش ، یلعدمحم  طخ ، یشاقن  یسیونشوخ و  یقیرط ، هللا  ناما  یساکع ، یشاقن و  امیپ ، هار  اضرمالغ 

هداز کلم  يدهم  يراک ، قرعم  هداز ، قدصم  یلع  نیسح  یشاک ، قرعم 
، تسیروتاکیراک یناهفصا ، هداز  سیونشوخ  یلع  یسیونشوخ ، یبوک و  الط  قرعم و  تخوس  هداز ، ناملس  دیمح  هشیش ، گنس و  قرعم 

سمـش نیـشفا  تسیروتاـکیراک ، ناـشخر ، دیـشروخ  کیــسالک ، رعــش  لاـیر ، دازآ  درخ  اـضر  ریما  تسیروتاـکیراک ، يزیمت ، يدـهم 
یقیقح هدازردفص  هللاضیف  فابتسد ، شرف  یخرفهق ،

، يراک متاخ  ینیئان ، يداجـس  يدهم  دیـس  رگـشهوژپ ، برع ، نیـسحمالغ  ساکع ، نیماخ ، ربکا  امنیـس ، یئ ، يدهم  ربکا  شرف ، یحارط 
یناهفصا هویم  هاش  هلادسا 

ناهفصا يرگشدرگ  ياهروحم 

دالوف تخت  هب  دابآ  نسح  روحم 

قیرط زا  عورش و  دوصقم  قوسراهچ  هچرازاب  زا  دشاب  یم  رازاب  یخیرات  یگنهرف  روحم  ياهشخب  نیرت  یمیدق  زا  لصا  رد  هک  روحم  نیا 
دشاب و یم  ناهفصا  ياه  هزاورد  نیرت  یمیدق  زا  يوسنارف  فورعم  حایس  ندراش  زا  لقن  هب  هک  دابآ  نسح  هزاورد  هب  دابآ  نسح  هچرازاب 
زا وجاوخ و  لپ  هب  وجاوخ  غابراهچ  قیرط  زا  هدیسر و  وجاوخ  هنیکم  یشاقن و  قوسراهچ  هب  اجنآ  زا  تسا و  هدوب  نسح  هاشرـصق  لخدم 
یم مالـسا  زا  لبق  ياه  هرود  هب  شتمدق  هک  دالوف  تخت  ناتـسربق  ددرگ . یم  یهتنم  دالوف  تخت  یـضارا  هب  ردص  غابراهچ  قیرط  زا  اجنآ 

. تسا هدش  یم  بوسحم  ناهفصا  رهش  ناتسربق  نیرتمهم  زا  دعب  هب  هیوفص  هرود  زا  هک  دسر 

هرابیوج روحم 

تاحیضوت

روتـسد هب  نایدوهی  ترجاهم  یـشنماخه و  تموکح  لیاوا  هب  نآ  أـشنم  هک  تسا  ناهفـصا  رهـش  هیلوا  هتـسه  نیرت  یلـصا  هراـبیوج  هلحم 
تسا . هدوب  فورعم  هدوهیلا  راد  هب  يرجه  جنپ  نرق  ات  دندنکفا  تماقا  لحر  نآ  رد  نایدوهی  هک  يا  هطقن  ددرگ . یمرب  شوروک 

دش ناهفصا  رهـش  ياه  هلحم  زا  یکی  مالـسا  زا  دعب  ياه  هرود  رد  هرابیوج  دش . فورعم  هرابیوج  ای  هرابناهج  هب  داد و  مان  رییغت  اهدعب  اما 
رگنـشور نارتخد  لهچ  رانم  نابراس و  رانم  نوچمه  نهک  یخیرات  راثآ  دوجو  هک  درک  ادـیپ  رهـش  يارب  یتیزکرم  یقوجلـس  نارود  رد  و 
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دنچ ندیشک  اب  يولهپ  تموکح  دندرپس و  یگدوسرف  تسد  هب  ار  نآ  هلحم  نیا  هب  ییانتعا  یب  اب  نایراجاق  نایوفص و  تسا . عوضوم  نیا 
. دنام اهر  كورتم  ًالمع  تفرگ و  رارق  يرهم  یب  دروم  ناهفـصا  هرابیوج  هلحم  بیترت  نیا  هب  درک و  هکت  هکت  ار  میدق  تفاب  رکیپ  نابایخ 
. تسا هدروآ  تسد  هب  يدودـح  ات  رهـش  راـتخاس  رد  ار  دوخ  یناـکم  تیزکرم  مادـقا  تسد  رد  يزاـسهب  ياـه  حرط  اـب  هلحم  نیا  نونکا 

هربقم اه ، هسینک  هعومجم  هب  هرابیوج  هلحم  زا  روبع  اب  عورـش و  زاغ  رازاب  و  یلعف ) مایق  نادـیم   ) ناهفـصا قیتع  نادـیم  زا  روبزم  هدودـحم 
اجنآ زا  رقاب و  ازریم  هچرازاب  نابراس و  رانم  هب  لامک  كراپ  قیرط  زا  هدیسر و  لامک  نابایخ  هب  ًاتیاهن  هفایـضلاراد و  رانم  ود  نیدلا ، لامک 

زا هدوب و  میدق  ناهفصا  هزاورد  هب  یقوجلس  رهـش  زکرم  یـسرتسد  ياهروحم  زا  یکی  روحم  نیا  ددرگ . یم  یهتنم  نارتخد  لهچ  رانم  هب 
. تسا دوجوم  ياهروحم  نیرت  یمیدق  زا  تمدق  ظاحل 

هرابیوج

هراشا

هدازماما نارتخد ، لهچ  هرانم  هلادـسا ، هاش  هناخ  مامح و  رازاب و  یتشد ، عماج  دجـسم  يرـصم ، دجـسم  هناخـشوق ، غاب  هرانم  زاغ ، رازاـب  ، 
، نابراس هرانم  یچقوط ، هزاورد  هرابیوج ، برد  دجسم  هیرفعج ، هعقب  هفایضلاراد ، هرانم  ود  نارفعز ، مامح  جاک ، عماج  دجسم  لیعامـسا ،

ایعش دجسم  لیعامسا ، نیدلا  لامک  هربقم  يدوهی ، ياه  هناخ  ناخرداهب ، دیعسوبا  ناطلس  دجسم  نسح ، دیس  هجاوخ  هربقم 

هرابیوج

هب بونج  زا  هک  تسا  هدش  عقاو  یلعف  ناهفصا  یقرش  لامش  رد  هرابیوج  هلحم  هتشاد . رارق  یبآ  يوج  رانکرد  هکنیا ، هرابیوج  هیمست  هجو 
زا یثـلثم  لکـش  هب  تقیقح  رد  تسا و  دودـحم  شورـس  ناـبایخ  هـب  لامـش  زا  فتاـه و  ناـبایخ  هـب  برغ  زا  و  جـع )  ) رـصعیلو ناـبایخ 

ترابع هب  رهـش و  زا  هطقن  کی  رد  ناریا  نایدوهی  عمتجم  یگدـنز  دـنکیم . هجوت  بلج  ناهفـصا  رهـش  يزکرم  ياههتـسه  نیرتیمیدـق 
ادیپ تدش  باطخلانبرمع  نامز  زا  یمالسا  کلامم  رد  نایدوهی  یعمجهتسد  یگدنز  دراد . نهک  ياههشیر  نیعم  يهلحم  کی  رد  رگید 

ياهتیدودحم زا  یکی  دش . يریگولج  تدش  هب  اهنآ  يدازآ  زا  دمآ و  لمع  هب  نایدوهی  هب  تبسن  ییاهتیدودحم  يو  روتـسد  هب  اریز  درک ،
دروم رد  هک  دـش  رکذـتم  دـیاب  هتبلا  تسا . هدوـب  ینیعم  صخـش و  يهلحم  رد  ناـنآ  عـمتجم  یگدـنز  هرود ، نآ  رد  دوـهی  موـق  يارب  مهم 

رد هتسویپ  دندادیم و  لیکشت  ار  ناهفصا  رهش  یمیدق  نینکاس  دوخ  ناهفصا  نایدوهی  اریز  تسین . قداص  يرما  نینچ  ناهفـصا  نایدوهی 
ناهفـصا رهـش  تمدق  اب  دیاب  ار  نهک  يهلحم  نیا  تمدـق  هک  يروط  هب  دـندرکیم ، یگدـنز  دوب  هدـش  داجیا  میدـق  نامز  زا  هک  ياهلحم 

، دـجاسم هک  تسا ، هدوب  يرهـش  روحم  کی  یخیرات  ياههشقن  كرادـم و  دانـسا و  هب  هجوت  اب  یخیرات  روحم  نیا  تسناد . ناسکی  یلعف 
هب هجوت  اب  تسا . هتـشاد  رارق  یخیرات  روحم  نیا  هیـشاح  رد  مهم  رـصانع  اهدرکلمع و  زا  اهارـسناوراک و ... مامح ، اههبـسک ، اـههچرازاب ،
هک نآ ، تمسق  نیرتیمیدق  تشادنپ . نیشنيدوهی  الماک " ار  هلحم  نیا  ناوتیمن  هزورما  اما  هدوب  نیشنيدوهی  هلحم  کی  هرابیوج  هکنیا 

دیاب هرابیوج  هیمـست  هجو  يهرابرد  تسا . نیـشن  يدوهی  زونه  تشاد ، رارق  هلحم  نیا  زکرم  رد  دشیم و  هدـیمان  دوهیلاراد "  " هتـشذگ رد 
هراب تغل  هتبلا  دشابیم . شندش  ناور  يراج و  هراب  کچوک و  رهن  ینعم  هب  وج  اریز  تسا ، کچوک  رهن  ندش  يراج  ینعم  هب  هک  تفگ 

هب لصتم  روبزم  يهلحم  هک  هدوب  نیا  تلع  هب  لحم  نیا  هیمـست  هجو  تسا . هدـمآ  وراـب  ناـمه  زا  هک  مینادیم  مه  رهـش  راوید  ینعم  هب  ار 
هدش لیدـبت  هرابوج  هب  نامز  رورم  لامعتـسا و  ترثک  رثا  رب  هرابیوج  تشذـگیم و  رهـش  راصح  زا  هک  تسا  هدوب  بآ  هاگرذـگ  يوج و 
دعب تسا . هتشاد  گرزب  يهلحم  هن  تسه ، هدوب و  رهش  لوا  هرابیوج  لصا  و  : " دسیونیم ... یناهفصا  رادلیوحت  ناخنیـسح  ازریم  تسا .

روبزم يهلحم  ود  نیمه  هدـش  بارخ  هرابیوج  هک  لاح  دـشیم . باسح  نآ  يهلحم  کی  هراـبیوج  ماـمت  هدـش  گرزب  ناهفـصا  رهـش  هک 
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هداد شرورپ  دوخ  رد  ار  يرایسب  يارعـش  ءاملع و  نادنمـشناد و  مایالامیدق  زا  هرابیوج  هلحم  تسا . یقاب  نآ  زا  تشدرد  هرابیوج و  ینعی 
، نیسحلاوبا ه-ق "2- تاــــفو 465   " يرابوجلاءامــــسا نیـــــسحلانبیلعنبدمحم  رکبوــــبا  گرزب  ثدــــحم  -1 هـــــــلمج : زا 

قازرلادبع نیدـلالامج  روهـشم ، رعاش  مـجنپ ه-ق 3- نرق  گرزب  هـیقف  ثیدـح و  يوار  يرابوجيرذــنم ، نبحــلاصنبمیهاربانبدمحا 
تافو 635 ه-ق"  " قازرلادبعنیدلالامجنبلیعامسانیدلالامک ردقنارگ  رعاش  تافو 585 ه-ق "4- "

یتشد عماج  دجسم 

یتشد و عماج  دجـسم  يرجه  متـشه  نرق  زا  یخیرات  يانب  ود  یبونج ، نآارب  كولب  رد  برغم  هب  قرـشم  زا  دورهدنیاز  یبونج  لحاس  رد 
. تسا هدنام  ياج  رب  ناری  زا  دجسم 

جاک عماج  دجسم 

. دنشابیم یلامش ) نآارب   ) كولب ءزج  هدش و  عقاو  دورهدنیاز  رتسب  لامش  رد  ناهفصا  قرش  يرتمولیک  دنچ  رد  جاک 

هرابیوج برد  دجسم 

زین زودهنیپریپ "  " دجـسم اـی  هراـبیوج و  دجـسم  ار  نآ  هـک  هدـش  عـقاو  ياهداـس  رقحم و  دجـسم  هراـبیوج  هـلحم  ياـههچوک  زا  یکی  رد 
هبنج هقباس و  نآ  مود  هیمـست  هجو  یلو  تسا  حـضاو  هدـش  عقاو  هراـبیوج  هلحم  رد  هکنآ  تلع  هب  هراـبیوج  هب  نآ  هیمـست  هجو  دـنمانیم .
هیلک هک  تسا  هدوب  یبلاج  تانیئزت  ياراد  میدق  رد  نآ  رد  رس  یلو  تسین  يرامعم  تیمها  هنوگچیه  ياراد  دجـسم  يانب  درادن . یخیرات 

دوشیم طابنتسا  دجسم  نیا  رد  رس  هبیتک  زا  تسا  هدش  بصن  غاب  یبونج  علض  ياهراوید  زا  یکی  رب  هتفای و  لاقتنا  نوتـسلهچ  غاب  هب  اهنآ 
مان هک  يدروجال  هنیمز  رب  قرعم  دیفـس  یـشاک  اب  ثلث  طخ  اب  هک  هدش  هتخاس  یلع " دـمحم  رتهم   " لوا بسامهط  هاش  تنطلـس  هرود  رد 

. دشابیم يرجه  لاس 955  هب  ربابدمحمخیش "و  " نآ طاطخ 

ناخ رداهب  دیعسوبا  ناطلس  دجسم 

دجـسم تسا . هتـشاد  دوجو  متـشه  نرق  زا  ناهفـصا  یخیرات  دجاسم  زا  یکی  يرجه  مهدزیـس  نرق  رخاوا  ات  هناخـشوقغاب  هرانم  هب  لصتم 
فیصوت زین  دجسم  نیا  زا  دناهدید و  ار  ناهفصا  يرجه  مهدزیس  نرق  رد  هک  یجراخ  ناحایس  ریواصت  اههمانرفس و  زا  هکیروط  هب  روبزم 

نحص کی  نآ و  ناویا  نیفرط  رد  کچوک  هرانم  ود  اب  يراکیشاک  دبنگ  کی  يراکیشراک و  رد  رـس  کی  زا  دوشیم  طابنتـسا  دناهدومن 
( ناهفصالافیرعتیف - ناهج فصن   ) باتک فلؤم  تسا . هتشاد  رارق  نآ  ردرس  بنج  هناخشوقغاب  یلعف  هرانم  هدشیم و  لیکـشت  بسانتم 

دح زا  جرد  زین  میدـق  دابآ  هنکما  یـضعب  ":و  دـسیونیم ... نینچ  دربیم و  مان  ناخرداهب  دیعـسوبا  ناطلـس  دجـسم  ماـن  هب  دجـسم  نیا  زا 
بارخ رـصع  نیا  رد  هدوب و  یقاب  تاقوا  نیا  ات  هک  ناخ  رداهبدیعـسوباناطلس  دجـسم  یقرـشم  لامـش  فرط  هچناـنچ  هدوب  لاـح  روکذـم 

. دیامنیم ار  نآ  تیاکح  تسا  یقاب  نآ  زا  ياهرانم  نونکا  دندومن و 

ایعش دجسم 

يانب تسین و  یمیدق  یلیخ  مه  یلعف  دقرم  نامتخاس  تسین . مولعم  ام  رب  دننکیم  ترایز  ارنآ  ایعش )  ) مان هب  العف " هک  يدقرم  هیمست  هجو 
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رد تسا . رتم  نآ 1  ضرع  رتـم و   1  / 70 دودح رد  دقرم  عافترا  دـناهدومن . دودـنا  چـگ  اب  ار  نآ  يور  هک  تسا  یلکـش  يروشنم  يرجآ 
نآ زا  يرثا  چیه  هک  هدش  انب  يدجسم  هدوب  فورعم  نانیشوخ )  ) مان هب  هک  لحم  نیمه  رد  ارهاظ " ناهفصا  رد  مالـسا  بهذم  جاور  هرود 

ناهفـصاب هک  دوب  دجـسم  نیتسخن  نانیـشوخ  عماج  : " دسیونیم دوخ  باتک  رد  صـصقلا  خـیراوتلا و  لمجم  بحاص  تسا . هدـنامن  یقاب 
یلامـش بناج  رب  مالـسلا ، هیلع  بلاطیبانبیلع  تفالخ  رد  درک  باطخیبرمع  نینمؤملاریمایلوم  سانخوبا  نآ  يانب  مالـسا و  رد  دـندرک 

رد هک  ار  یگرزب  دجـسم  نیلوا  هک  تسا " دوجوم  يوفـص  نیـسح  ناطلـس  هاـش  هرود  زا  هتـسجرب  قیلعتـسن  طـخ  هب  ياهبیتک  ایعـش  دـقرم 
تفالخ هرود  رد  یتفم  سابعوبا  ار  روبزم  دجسم  هکنیا  زا  دراد  تیاکح  زین  دنکیم و  یفرعم  ایعش ) دجـسم   ) مان هب  هدش  هتخاس  ناهفـصا 

رازه و لاس  هب  خروم  یماما و  یقنیلع  طخ  هب  هبیتک  نتم  تسا . هدرک  ریمعت  ار  نآ  نالـسرا  بلا  هدرک و  انب  مالـسلا  هیلع  بلاطیبانبیلع 
. تسا يرجه  هدزاود  دص و 

يرصم دجسم 

عقاو رتم  لهچ  ضرع  هاجنپ و  لوط  هب  يرصم " دجسم   " مان هب  دجسم  يرصم  هچوک  رد  روش  ناتسربق  کیدزن  هرابیوج و  هیحان  لامش  رد 
بـصن دجـسم  لخاد  رد  هک  يرمرم  یگنـس  حول  کی  هبیتک  بجوم  هب  نآ  یناب  نوچ  تسا و  هدش  انب  مود  سابع  هاش  هرود  رد  هک  هدـش 

رد رس  تسا . هدش  فورعم  يرصم " دجـسم   " مان هب  دجـسم  هدوب ، يرـصم  رجات  هب  روهـشم  ناخ  ازریم  یجاح  مان  هب  یـصخش  تسا  هدش 
رمرم زا  یگنس  حول  دجسم  یباتهم  بارحم  لخاد  رد  تسا . تانیئزت  دقاف  هدش و  هدیشوپ  چگ  اب  نآ  لخاد  یلو  هدش  يراکیشاک  دجسم ،

هدنسیون مان  و  يرجه )  1061  ) نآ يانب  لاس  رد  ناخازریمیجاح  نآ  یناب  مان  هک  هدش  بصن  رتمیتناس  ضرع 64  رتم و   1 لوط 118 /  هب 
تـشخ یـشاک  هنیمز  رب  دیفـس  ثلث  طـخ  هب  دجـسم  رد  رـس  هبیتک  دراد . رب  رد  هتـسجرب  قیلعتـسن  طـخ  هب  ار  یماـما  اضردـمحم  نآ  هبیتک 

. دشابیم يرجه  هدزناش  دص و  رازه و  لاس  هب  خروم  هللادبعنبارفعج  ملق  هب  رطس و  ود  رد  يدروجال 

لیعامسا هدازماما 

زا سیفن  يا  هعومجم  هدـش  هدیـشک  ناهفـصا  رهـش  تمـسق  نیرتیمیدـق  رد  تسا و  فورعم  فتاه  مان  هب  هک  یناـبایخ  یقرـش  هیـشاح  رد 
کی لماش  یلاع  هعومجم  نیا  دراد . ترهـش  لیعامـسا  هدازماما  مان  هب  هک  دوشیم  هدـید  يوفـص  یقوجلـس و  دـهع  تاـنیئزت  يراـمعم و 
عون زا  يرجآ  يابیز  گرزب  دبنگ  کی  نآ و  نحص  ردرس و  قاور و  لیعامسا و  هدازماما  هربقم  ایلش و  دجسم  مان  هب  یمیدق  رایسب  دجسم 

. تسا هدش  هتخاس  ینیعم  نامز  رد  اهنآ  زا  کی  ره  هک  تسنآ  ردرس  زارفرب  ناهفصا  ياهوسراهچ  ياهدبنگ 

هیرفعج هعقب 

ناـبایخ یبرغ  هیـشاح  رد  هک  تسا  لوـغم  ناملـسم  ناـناخلیا  ینارمکح  هرود  زا  يرجه و  متـشه  نرق  دـننام  جرب  ياـهانب  زا  هیرفعج  هعقب 
نونکا یلو  هتـشاد  رارق  یعیـسو  نحـص  طـسو  رد  اـقباس " اـنب  نیا  تسا . هدـش  عقاو  لیعامـسا  هدازماـما  هچوک  لـباقم  ناهفـصا و  فتاـه 

لوغم ناـنارمکح  هرود  رباـقم  زا  یلماـک  هنومن  هیرفعج  دـبنگ  تسا . هدـمآرد  ینوکـسم  ياـههناخ  تروـص  هب  نآ  فارطا  زا  ییاهتمـسق 
یعلـض و تشه  نییاپ  تمـسق  رد  هعقب  لکـش  دوشیم  هدـید  ناریا  طاقن  زا  رگید  یـضعب  ناجیابرذآ و  رد  نآ  ریاظن  دوشیم و  بوسحم 

تانیئزت یلعف  دبنگ  تسا . هدش  بارخ  اهدعب  هک  هدوب  لکش  یمره  دبنگ  هک  دسریم  رظن  هب  نینچ  دشابیم و  حطـسم  هاتوک و  نآ  حطس 
. دراد یشاک  زا  يرصتخم 
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نسح دیس  هجاوخ  هربقم 

هبیتک هب  هجوت  اب  یلو  هدشن  هدرب  وا  زا  یمان  هرکذـت  خـیرات و  بتک  رد  هک  هدـش  عقاو  نسحدیـس  هجاوخ  هربقم  يرـصم  دجـسم  لباقم  رد 
هایس و گنس  زا  ربق ، گنـس  هبیتک  تسا . هدوب  يرجه  متـشه  نرق  مود  هیمن  یمان  يافرع  زا  يو  هک  دنکیم  تیاکح  هنوگنیا  وا  ربق  گنس 

. دوشیم دوهشم  سوسحم و  تکرح  زین  تسا  یگرزب  يوکس  تروص  هب 

لیعامسا نیدلا  لامک  هربقم 

متفه نرق  رد  یقارع  کبـس  گرزب  نایارـسهدیصق  نارعاش و  زا  یناعملاقالخ " " هب بقلم  قازرلادبعنیدلالامجنبلیعامـسانیدلالامک 
یمامت هب  ار  لوغم  هلمح  كانتـشحو  يهرود  نیدلالامک  دینارذگ . دوخ  رـصاعم  ناهاش  ناهفـصا و  رباکا  حدـم  رد  ار  راگزور  يو  ه-ق 
فورعم قیقد  یناعم  ندرک  قلخ  تراهم  يداتسا و  هب  يو  دید . دوخ  مشچ  هب  ناهفصا  رد  " 633 ه-ق " ار لوغم  ماع  لتق و  درک و  كرد 

رهش زا  نوریب  ياهشوگ  رد  لاس 653 ه-ق  رد  لیعامسا  نیدلالامک  دراد . ار  ناهفصا  شهاگداز  هب  تبسن  یصاخ  هجوت  شدیاصق  رد  و 
نابراس هرانم  یکیدزن  رد  هرابیوج  هلحم  رد  ردقنارگ  رعاش  نیا  هربقم  دش . هتـشک  یلوغم  تسد  هب  هک  درکیم  یگدنز  تضایر  دهز و  هب 

. دشابیم

هناخشوق غاب  هرانم 

هرانم ار  نآ  هک  هناخشوقغاب  هرانم  تسا  هدش  رهش  ءزج  هزورما  هک  قباس  رهش  جراخ  هلحم  کی  رد  هرابیوج و  هلحم  یلامـش  هیلایهتنم  رد 
راـثآ زا  تسا و  رتم  عافترا 38  اب  هک  دـنمانیم  زین  لهـسنبیلع )  ) هرانم تسا  لهـسنبیلع  هاگمارآ  کیدزن  هکنیا  رطاخ  هب  یچقوط "و  "

. دشابیم متشه  نرق 

نارتخد لهچ  هرانم 

هک دـسریم  رظن  هب  دراد و  عافترا  رتم  دودح 21  رد  هرانم  نیا  تسا . هدـش  عقاو  هرابیوج  هلحم  یلامـش  هیلایهتنم  رد  نارتخد  لهچ  هرانم 
. دراد رارق  بونج  تمـس  هب  ور  نآ  هندـب  مود  ثلث  رد  رانم و  يالاب  تمـسق  رد  یگرزب  هرجنپ  دـشاب . هتفر  نیب  زا  هراـنم  كون  زا  یتمـسق 
زا یمین  هک  تسا  یکچوک  درگ  ياهنوتـس  شنیفرط  رد  بوچ و  زا  نآ  يـالاب  تمـسق  تسا و  لیطتـسم  عبرم  لکـش  هب  هرجنپ  نیا  هناـهد 

يرجآ هنیمز  رب  هتـسجرب  يرجآ  یفوک  طخ  هب  نارتخد  لهچ  هرانم  هدـعاق  عالـضا  زا  یکی  يور  رب  دراد . رارق  هرانم  راوید  لخاد  رد  اهنآ 
نامتخاس مامتا  لاس  یجوهندـحاولادبعنبدمحمنبحتفلایبا "و   " ار نآ  نامتخاس  یناـب  هک  تسا  دوجوم  ياهبیتک  رطـس  شـش  رد  هداـس 

. تسا هدیسر  تبث  هب  ناریا  یلم  راثآ  تسرهف  رد  هرامش 231  هب  نارتخد  لهچ  هرانم  دنکیم . نییعت  يرجه   501

هفایضلاراد هرانم  ود 

هک دـناهدش  عـقاو  رودـم  هراـنم  ود  هراـبیوج  هلحم  رد  هدوـب و  فورعم  مظاـک " جاـح   " هچوـک هب  مایالامیدـق  زا  هک  ياهچوـک  نیفرط  رد 
ياهیـسررب تاقیقحت و  دـنکیم  طوبرم  لوغم  هرود  هب  ار  نآ  هرانم  ود  نیا  تانیئزت  کبـس  دراد . ار  ییابیز  رایـسب  يراکسنرقم  تانیئزت 

: دنیوگیم نیخروم  دسریم . يرجه  متـشه  نرق  لوا  عبر  هب  هرانم  ود  نیا  تمدق  هک  دنکیم  نشور  ار  هتکن  نیا  نارگـشهوژپ  نیققحم و 
هب هک  هدوب  دابآ  هدـنبادخ  دـمحم  ناطلـس  تموکح  نامز  يدالیم و  مهدراهچ  نرق  رد  هک  گرزب  يهعومجم  کی  ياـیاقب  هراـنم  ود  نیا 
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. تسا هدیسر  تبث  هب  یلم  راثآ  تسرهف  رد   272 هرامش هب  هرانم  ود  نیا  دناهدادیم . تامدخ  نیرفاسم 

نابراس هرانم 

ناهفصا نیشنيدوهی  هیحان  هرابیوج )  ) هلحم یلامش  ياهتنا  رد  تسا  ناهفصا  رد  هقجالـس  دهع  ياههرانم  نیرتابیز  زا  یکی  هک  هرانم  نیا 
هرانم ياپ  رد  یکچوک  دجـسم  لحم  نآ  نامتخاس  نامز  رد  انیقی " هک  کچوک  نادـیم  کـی  يهشوگ  رد  نارتخد  لـهچ  هراـنم  کـیدزن 

تمسق تفه  يراد  الاب  هب  نییاپ  زا  دشابیم و  رتم  نآ 14  هدعاق  طیحم  تسا و  رتم  دودح 48  رد  هرانم  نیا  عافترا  تسا . هدش  عقاو  هدوب ،
هرانم لوا  جات  نآ  مراهچ  تمسق  يرجآ و  یلاع  تانیئزت  ياراد  نآ  موس  مود و  تمسق  هداس و  ینیچ  رجآ  نآ  لوا  تمـسق  تسا : زیامتم 

تمسق يرجآ و  تانیئزت  نآ  مجنپ  تمسق  تسا . تلاح  رپ  بلاج و  رایسب  دراد و  ياهزوریف  یـشاک  اب  مأوت  يرجآ  ياهسنرقم  هک  تسا 
گنر نیرتـهب  زا  اـبیز  رایـسب  هبیتـک  ود  هراـنم  نیا  جاـت  ود  هدـعاق  رد  تسا . هراـنم  كراـت  نآ  متفه  تمـسق  هراـنم و  مود  جاـت  نآ  مشش 

نامتخاس لاس  پوپ  روسفورپ  تسین . دوجوم  نآ  یلعف  ياههبیتک  رد  هرانم  نیا  نامتخاس  لاس  دوشیم  هدناوخ  هدـید و  یـشاک  ياهزوریف 
نیمخت يرجه  ات 688  ياهلاس 550  نیب  ار  نآ  نامتخاس  ثیمـس  تنمب  نوریاپ  ياقآ  دـنادیم و  يرجه  مجنپ  نرق  رخاوا  رد  ار  هرانم  نیا 

. تسا هدز 

يدوهی ياه  هناخ 

ياراد نایمیلک  ياههناخ  دنکیم  ادج  ناناملسم  ياهنکـسم  زا  ار  اهنآ  تساراد و  ار  دوخ  صاخ  تایـصوصخ  هرابیوج  رد  نایدوهی  هناخ 
نیا هک  هدوب  یتیدودـحم  لیالد  زا  یکی  دـناهدرک . رکذ  عوضوم  نیا  رب  یلیالد  نارگـشهوژپ  نیققحم و  زا  یخرب  تسا . يداـیز  ياـهقاتا 
هناخ شورف  زا  ناکمالایتح  زین  ناناملسم  دنتشادن و  ار  دیدج  ياههناخ  دیرخ  قح  ناناملسم  نوچمه  اهنآ  دناهتشاد . خیرات  لوط  رد  موق 

یگدـنز هناخ  کی  رد  راوناخ  دـنچ  دـندوب  ریزگان  هک  ارچ  دوب  بلطم  نیا  يارب  رگید  یلیلد  زین  اهنآ  رقف  دـناهدرکیم  يراددوخ  اـهنآ  هب 
رتدایز یلامتحا  تارطخ  ربارب  رد  ار  اهنآ  تینما  راوناخ  دنچ  عامتجا  دندشیم  عقاو  يرهمیب  دیدهت و  دروم  هاگ  نوچ  نآ  رب  هوالع  دننک 

طایح هب  یهاتوک  فقـس  ياهنالاد  يهلیـسو  هب  دسریم  لبق  نرق  کی  هب  لقادح  اهنآ  خیرات  هک  هنهک  یمیدق و  ياههناخ  بلغا  درکیم .
هدوب رظن  دروم  نآ  یعافد  ياههبنج  یهاتوک ، نیا  زا  روظنم  هک  هدـش  هتخاس  هاتوک  هداعلاقوف  زین  اهنآ  يدورو  برد  دـنکیم و  ادـیپ  هار 

نازابرس دورو  زا  تعنامم  يارب  یتح  دنوش و  لزانم  دراو  بسا  اب  دنناوتن  نمـشد  ناراوس  ات  دشیم  بجوم  يدورو  برد  یهاتوک  تسا .
. دشیم هتـسب  ینماان  عقاوم  رد  هتـشاد و  ار  هزاورد  شقن  هک  دناهتـشاذگ  تسبنب  ره  يدورو  هب  ییاهرد  اههچوک  لخاد  هب  نمـشد  هراوس 
. تسا هدوب  ینوکـسم  ياهدـحاو  لخاد  هب  نمـشد  نازابرـس  دورو  عناـم  هک  میروخیمرب  یتشخ  هاـتوک  قاـط  نیدـنچ  هب  هچوک  لوط  رد 

یکی دـشیم . هتخاس  نآ  يور  رب  ینابهدـید  کقالطا  یهاگ  هک  تسا  رتم   2 رثکادح 5 /  رتم و   1 لقادـح 5 /  رباعم  هنوگنیا  قاط  عافترا 
هک دـنتخاسیم  طایح  فارطا  رد  ار  اهقاتا  الوصا " تسا . هدوب  یناتـسمز  يامرـس  ناتـسبات و  يامرگ  زا  يریگولج  اهقاط  لـماوع  زا  رگید 
ریز رد  نکاس  ياهرابنا  بآ  تسا . هدشیم  هدافتـسا  تشخ  لگ و  حـلاصم  زا  رتشیب  هدوب و  لکـش  يدـبنگ  قاط  ياراد  بلغا  اهنآ  فقس 

لامش هب  ور  ياهقاتا  ریز  الومعم " اهنیمزریز  یلو  تسا  هدشیم  داجیا  ییایفارغج  تاهج  نتفرگ  رظن  رد  نودب  ینوکـسم  ياهقاتا  زا  یکی 
تمـسق نیا  هب  دوـشیم  ماـجنا  یبهذـم  مسارم  اـهنآ  رد  هک  دراد  دوـجو  ماـن ... هـب  ياهژیو  ياـهنیمزریز  یبوـنج  تمـسق  رد  تـسا . هدوـب 

ياهیدازآ نایدوهی  راجاق  يهرود  زا  دـعب  دـناهدوب . وربور  يداـیز  ياهتیدودـحم  اـب  خـیرات  لوط  رد  ناـیمیلک  دـنیوگیم . مه  هناـخلسغ 
رضاح لاح  رد  دنوش . نکاس  ناهفصا  رهـش  رگید  طاقن  رد  هدش و  جراخ  هرابیوج  زا  دنتـسناوت  اهنآ  زا  یخرب  دندروآ و  تسد  هب  يرتشیب 
قوقح قح و  زا  دـنناوتیم  هعماـج  راـشقا  رگید  نوـچمه  دـنرادن و  يزاـسنامتخاس و ... يارب  یتیدودـحم  هنوـگچیه  ناهفـصا  ناـیدوهی 
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صوصخب هدوب ، ریغتم  خیرات  لوط  رد  نایدوهی  يدازآ  یعامتجا و  یگدنز و  عضو  نوچ  : يدوهی ياه  هسینک  دنشاب . رادروخرب  یعامتجا 
طاقن رد  هک  دـنراد  هاگترایز  هسینک و  ناهفصا 21  نایدوهی  رضاح  لاح  رد  اما  دنتـشادن . یبلاج  ياههسینک  موق  نیا  يوفـص  يهرود  رد 

هب دناهدروآ . تسد  هب  موق  نیا  هک  تسا  ییاهیدازآ  رطاخ  هب  هدش  رتشیب  اههسینک  نیا  دادعت  هکنیا  تلع  دنشابیم . هدنکارپ  رهـش  فلتخم 
رد مه  هسینک  داحتا و 1  ناتـسریبد  رد  هسینک  تشدرد و 1  هلحم  رد  هـسینک  هراـبیوج و 2  رد  هسینک  هسینک 16  نیا 21  نایم  زا  لاـح  ره 

رظن زا  ناهفـصا  ياههسینک  دنـشابیم . رابلگ و ... ایقرخ ، ایح ، یـشوم  نوینـالم ، هسینک  اـهنآ  نیرتفورعم  هک  دراد  رارق  نیطـسلف  هارراـهچ 
ظعو يارب  هک  دناهتخاس  رتدنلب  وکس ، دننام  ار  یتمسق  هسینک  لخاد  رد  دنرادن ، رگیدمه  هب  یصاخ  تهابش  ینامتخاس  يرامعم و  کبس 

. درادن ینادنچ  قنور  نید  نیا  ناوریپ  دادعت  لیلد  هب  ناهفصا  ياههسینک  یلک  روط  هب  دوشیم . هدافتسا  نآ  زا  هباطخ  و 

زاغ رازاب 

هب ار  زاغ  رازاب  نایتشهب  موحرم  دروخیم . مشچ  هب  نآ  زا  یمان  ناهفصا  هب  طوبرم  بتک  رثکا  رد  هک  تسا  یفورعم  ياهرازاب  زا  زاغ  رازاب 
رخآ زا  رازاب  نیا  دـسیونیم : رازاب  نیا  دروم  رد  يدابآرهم  یعیفر  دـناد . یم  یمیدـق  ياـهرازاب  ياـیاقب  زا  رگید  ياـهرازاب  یخرب  هارمه 

دش . یم  لصتم  گرزب  رازاب  هب  رگید  فرط  زا  تشاد و  لاصتا  هرابیوج  هلحم  هب  عورش و  قیتع  نادیم 
رازاب نیا  تسا  هدشیم  طبترم  هرابیوج  هلحم  هب  لامـش  فرط  زا  یهتنم و  هنهک  نادـیم  هب  هک  هدوب  یحرطم  مهم و  ياهرازاب  زا  زاغ  رازاب 

هب تبسن  هتفرگ و  رارق  يدنلب  يور  رد  رازاب  نیا  هک  دنتسه  هدیقع  نیا  رب  نازاسرهش  نیققحم و  زا  يرایـسب  تسا  رئاد  زین  رـضاح  لاح  رد 
هب طوبرم  نآ  هرود  نیرخآ  هک  دـشاب  هدـش  يزاسزاب  بیرخت و  فلتخم  ياههرود  رد  هک  دراد  رایـسب  ناکما  دراد . عافترا  فارطا  طیحم 

. تسا يوفص 

هلادسا هاش  هناخ  مامح و  رازاب و 

تفاب نتفرگ  رظن  رد  اب  هتفرگ و  تروص  لحم  رد  هک  یبوانتم  ياهیـسررب  اب  اما  دشن . هدـید  هعومجم  نیا  زا  یمان  چـیه  عبانم  هب  هعجارم  اب 
شمان هک  دنکیم  رکذ  شباتک  رد  ار  يدجـسم  يراصنا "  " موحرم تسا . هدوب  يوفـص  رـصع  هب  قلعتم  مامح  نیا  هرابیوج  هلحم  یمیدـق 
راگزور نآ  نیرتفورعم  زا  یکی  هلادـسا  هاـش  هک  درک  طابنتـسا  نینچ  ناوتیم  نیارباـنب  تسا . زیفق  بیرق 9  نآ  تحاسم  هلادـسا و  هاـش  "

. دناهتفر نایم  زا  نامز  رورم  هب  هک  تسا  هتخاس  یمامح  هچرازاب  دجسم و  هک  هدوب 

نارفعز مامح 

موحرم اهنت  دـناهدومن . افتکا  نآ  زا  یمان  رکذ  اب  طقف  مامح  نیا  زا  ذـخأم  عباـنم و  رد  تسا . هدـش  عقاو  هراـبیوج  هلحم  رد  نارفعز  ماـمح 
مامح بنج  ار  نآ  ینارفعز  دجسم  یفرعم  ماگنه  شباتک  رد  زین  يراصنا  موحرم  دنتشادن . رتم  ار 15  نآ  ضرع  ار 20 و  نآ  لوط  بانج 

. تسا هدش  جراخ  یلصا  تیعضو  زا  ابیرقت " هک  هدوب  هیوفص  نامزرد  مامح  نیا  لصا  تسا  ملسم  هچنآ  اما  تسا . هتشون 

یچقوط هزاورد 

دوجو هب  تالمح  ربارب  رد  يدس  اهنآ  نتسب  اب  نمـشد  موجه  عقوم  رد  هک  هتـشاد  رهـش  فلتخم  تاهج  رد  ییاههزاورد  میدق  زا  ناهفـصا 
مـشچ هب  یبلاطم  رهـش  نیا  ددعتم  ياههزاورد  زا  دناهدرک  یفرعم  ار  ناهفـصا  فلتخم ، راودا  رد  هک  يذخأم  عبانم و  رثکا  رد  دندروآیم .

تیمها راودا  همه  رد  هدوب و  رهـش  ياـهروحم  زا  یکی  عورـش  هطقن  هزاورد  نیا  نیققحم  هتـشون  هب  یچقوـط ، هزاورد  هلمج  زا  دروـخیم ،
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رتالاب هک  دوب  نامز  نیا  رد  درک . رییغت  رهش  یلامش  ياههزاورد  تفای  تعسو  ناهفصا  رهش  هک  هیوفص  راگزور  رد  تسا . تشاد  یـصاخ 
ناحایس زا  يرایسب  دیدرگ ، ثادحا  هناخشوق  هب  فورعم  غاب  ردرس  هزاورد  نیا  فرط  کی  رد  دش . هتخاس  یغاب  راهچ  یچقوط  هزاورد  زا 

رازم هک  تسا  هدـش  عقاو  دابعنببحاص  هاگمارآ  هقطنم  نیا  رد  دناهتـشون  یبلاطم  غاب  نیا  رانک  رد  سیفن  یلاع و  دجـسم  کـی  دوجو  زا 
لپ رد  نونکا  هک  هتشاد  دوجو  یگنـس  ریـش  ود  هزاورد  فارطا  رد  دشابیم . ناهفـصا  مدرم  هاگترایز  اهنرق  رعاش  بیدا و  دنمـشناد و  نیا 

زا راجاق  هاشیلعحتف  تنطلـس  مایا  یناهفـصا "و  ردـص  ناخ  نیـسح  دـمحم  جاـح   " تاروص ناـمز  رد  ریـش  ود  نیا  تسا . بصن  وجاوخ 
. تسا هدـش  زاربا  ینوگانوگ  تارظن  یچقوط )  ) هب هلحم  نیا  هیمـست  هجو  دروم  رد  تسا . هدـیدرگ  لـقتنم  وجاوخ  لـپ  هب  یچقوط  هزاورد 
زا یچقوط )  ) هیوبلآ هرود  رد  تسا . هدوب  فورعم  هیرد )  ) اـی هبرد ) "  ) ـالبق هک  دـننادیم   ) ياهلحم ناـمه  ار  ( یچقوط  ) نیققحم زا  یخرب 
رد زین  توف  زا  دـعب  دـندوب و  نکاس  هلحم  نیا  رد  راگزور  نآ  رد  رهـش  ناگرزب  رثکا  هک  دـمآیم  باـسح  هب  یثادـحالا  دـیدج  تـالحم 
زا دـجاسم  رهـش و  گرزب  نادـیم  اب  یکیدزن  تلع  هب  یچقوط  هلحم  زین  نایقوجلـس  هرود  رد  دـندشیم . هدرپس  كاـخ  هب  دوخ  ياـههناخ 

باب اب 80  هیوفـص  رـصع  رد  ار  هلحم  نیا  ندراـش  دوب . حرطم  مهم و  یچقوط  هلحم  زین  هیوفـص  هرود  رد  دوب . رادروخرب  يرایـسب  تیمها 
زا یچقوط  هلحم  زین  هزورما  تسا . هتـشون  هلحم  نیا  یمدـق  هاجنپ  دـص و  رد  زین  ار  یتنطلـس  غاب  ای  هناخـشوقغاب  هدرب و  مان  رازاب  و 4  هناخ 

. دوریم رامش  هب  رهش  مهم  گرزب و  تالحم 

ناهج شقن  بونج  روحم 

وزج هک  دـشاب  یم  برغ  زا  يرادناتـسا  نابایخ  بونج و  زا  يداشرف  نابایخ  قرـش  زا  داـبآ  نسح  هچرازاـب  نیب  رد  هدودـحم  روبزم  روحم 
دور . یم  رامش  هب  ناهفصا  رهش  تالحم  نیرت  یمیدق 

يارـس نوتاـخ ، همیحر  يارـس  اـهیناوجخن ، کـیب و  دوصقم  يارـسناوراک  دوصقم ، قوسراـهچ  هچرازاـب  ریظن  يدنمـشزرا  رـصانع  دوجو 
یکیرات هچوک  هب  فورعم  یمیدـق  هدیـشوپ  رـس  رذـگ  یخیرات و  هیملع  سرادـم  دـجاسم و  یخیرات ، لزانم  زا  يرایـسب  دادـعت  اـهفابیلاق ،

. دزاس یم  مهارف  يرگشدرگ  ياضف  کی  داجیا  يارب  ار  یعونتم  رایسب  تیاس 

هلامج روحم 

هک دیآ  یم  باسح  هب  ناهفـصا  گرزب  تشدرد  هلحم  زا  يا  هعومجم  ریز  دـسر  یم  هیوفـص  زا  لبق  هرود  هب  نآ  تمدـق  هک  هلامج  هلحم 
زا روحم  نیا  دراد . رب  رد  يا  هلحم  زکارم  ناونع  هب  ار  رانم  ود  هچرازاب  ریزو و  هچرازاـب  يا ، هداـبآ  رفعج  دـمحم  جاـح  هچرازاـب  هس  دوخ 

. دسر یم  مایق )  ) قیتع نادیم  هب  ًاتیاهن  یلع و  هاش  مامح  هب  هلحم  لخاد  رباعم  زا  روبع  اب  عورش و  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب 

افلج روحم 

تاحیضوت

زا يرهـش  يوگلا  کی  ناونع  هب  ناهفـصا  هعـسوت  دش و  يزاسزاب  دـش  باختنا  یتختیاپ  هب  ناهفـصا  يرجه  لاس 1000  رد  هک  یماـگنه 
هب يوفص  نادناخ  لاس  نارود 250  عیاقو  نیرتمهم  زا  یکی  نامز  نآ  رد  ناهفـصا  هعـسوت  اب  تفرگ . رارق  هجوت  دروم  سابع  هاـش  فرط 

افلج تیعمج  دوب . ون  يافلج  ثادحا  ناهفصا و  رد  اهنآ  ناکسا  سرا و  دور  رانک  افلج ، رهـش  زا  هنمارا  گرزب  چوک  نآ  تسویپ و  عوقو 
شزرا اب  یخیرات و  تالحم  زا  یکی  ناونع  هب  افلج  هکنیا  ات  تفرگ  ینوزف  هب  ور  ابیز  ياه  هناخ  اـهاسیلک و  ياـهزاس  تخاـس و  اـب  هارمه 

ابیز و ياضف  نیا  تمظع  روآدای  نآ  ياهنامتخاس  هوکـش و  اب  ياهاسیلک  یمیدق و  ياه  هناخ  مه  رـضاح  لاح  رد  دمآرد . ناهفـصا  رهش 
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دشاب . یم  یخیرات  مهم 
میکح نابایخ  هب  کناو  ياسیلک  هچوک  افلج و  نادـیم  قیرط  زا  هدـش و  عورـش  میرم  هناخزامن  هچوک  دـیحوت و  نابایخ  زا  روکذـم  روحم 
هچوـک هـب  جـیان  جـیاش و  يداـم  روـحم  دوـصقم و  قوسراـهچ  هچوـک  قـیرط  زا  یناـقاخ  زا  روـبع  زا  سپ  دـسر و  یم  یناـقاخ  یماـظن و 

دوخ لوط  رد  یمیدق  دنمـشزرا  ياسیلک  یخیرات و 13  هناخ  دوجو 25  لیلد  هب  روحم  نیا  ددرگ . یم  متخ  اـهیزیربت  هلحم  اهـشارتگنس و 
اب یگنهرف  تبارق  يراـگزاس و  فرط و  کـی  زا  درب  ماـن  ار  کـناو  مـحلا و  تـیب  مـیرم  ياـسیلک  ناوـت  یم  اـهنآ  نـیرت  صخاـش  زا  هـک 

. تسا هتخاس  مهارف  تسیروت  بذج  يارب  ار  یبولطم  ياهیگژیو  رگید  يوس  زا  یجراخ  نارگشدرگ 

افلج

هراشا

ناینیراتاک هسردـم  ناشوپ ، هایـس  رید  میرم ، ياسیلک  دـباع ، هجاوخ  هچوک  یناقاخ ، مخدـیب ، ياـسیلک  میرم ، هناـخزامن  هچوک  وسراـهچ ،
پوکاه ياسیلک  افلج ، نادیم  هنمارا ، میدق  هاگشاب  کناو ، ياسیلک  هزوم  نایتاناک ، هسردم  یمیدق ، مامح  كرویگ ، ياسیلک  سدقم ،

افلج

هدش عقاو  رهـش  بونج  رد  و  يدالیم )  1606  ) هدوب سابع  هاش  نامز  زا  نآ  يانب  هک  تسا  ناهفـصا  رهـش  قطانم  زا  یکی  ناهفـصا  يافلج 
ای ناـجپوکاه  کـچوک ، نادـیم  گرزب ، نادـیم  ياـهمان  هب  هلحم  جـنپ  نیـشنینمرا ، كرهـش  نیا  نیوـکت  ياـهزور  نیتـسخن  زا  تسا .

نینکاس تسا و  هدوب  سابع  هاش  رـصع  داینبون  كرهـش  نیا  يهدـنهد  لیکـشت  لک  اراق  قوسراهچ  اهفابریـصح ، يهلحم  ای  ناـجبوقعی و 
يهنمارا هک  داد  روتسد  وا  دش و  هفاضا  نآ  تعسو  رب  مود  سابع  هاش  تنطلـس  نارود  رد  دندادیم . لیکـشت  ناجیابرذآ  ناییافلج  ار  اهنآ 
کیدزن رد  هک  نایتشترز  يهلحم  يدالیم )  1655  ) دنوش لقتنم  افلج  هب  دنتشاد  تنوکس  مه  دابآسابع  دابآسمش و  رد  هک  رهـش  لخاد 

مان هب  هلحم  نیا  لیلد  نیمه  هب  دوب و  يراجح  دیدج  نیرجاهم  بلغا  لغـش  نوچ  دـش و  هداد  لیوحت  هنمارا  هب  دوب ، هتـسویپ  نادـب  افلج و 
( ناوریا  ) اهیناوریا يوک  ینعی  رگید  يهلحم  ود  يرهش ، يهعسوت  نیا  لابند  هب  تسا . مان  نیمه  هب  مه  زونه  هک  دش  هدیمان  ناشارتگنس 

یبرغ بونج  بونج و  رد  ثادحالادیدج  تالحم  دمآ . دوجو  هب  دندوب  هدمآ  رکذلاقوف  رهش  ود  زا  اهنآ  نینکاس  هک  اهیزیربت  يهلحم  و 
یکاح یجراخ  ناحایس  شرازگ  دیدرگ . قالطا  افلج  يهمه  هب  مسا  نیا  اهدعب  دنتفگ و  ون  يافلج  ار  اجنآ  تفرگ و  لکـش  میدق  يافلج 

هـس ار  دـیدج  يافلج  دـیدج .) میدـق و  يافلج   ) هدوب کیکفت  لباق  توافتم  يهقطنم  ود  هب  يداصتقا  یعاـمتجا و  رظن  زا  اـفلج  هک  تسا 
اهاسیلک و دندوب و  رتتعاضب  مک  میدق  يافلج  اب  هسیاقم  رد  نآ  نینکاس  هک  دادیم  لیکشت  اهیزیربت  اهیناوریا و  ناشارتگنـس ، يهلحم 

هنمارا دورو  زا  لبق  دنیوگیم . اغوج "  " ار نآ  ینمرا  نابز  رد  هالوج "و   " تروص هب  افلج  مسا  یسراف  عبانم  رد  دنتسه . هداس  بلغا  هناخ 
راذـگاو هنمارا  هب  ینامرف ، نمـض  يدـالیم  لاـس 1618  رد  هک  تفر  یم  رامـش  هب  یتنطلـس  كـالما  زا  يزرواـشک  ياـهنیمز  ناهفـصا ، هب 

هب ار  یمومع  رباعم  افلج ، كرهـش  داجیا  اب  دـشیم ، لیکـشت  گرزب  کـچوک و  ياـهیوج  رهن و  زا  نآ  یناـسربآ  هکبـش  نوچ  دـیدرگ و 
نرق مین  رد  افلج  دیدج  هعسوت ي  یتح  هدوب و  دایز  یلیخ  اههچوک  مخ  چیپ و  اذل  دشاب  اهبآ  میرح  اب  قبطنم  هک  دندروآ  دوجو  هب  يروط 

نابایخ  ) یبرغ - یقرش نابایخ  کی  ياراد  میدق  يافلج  دنکیم . تیعبت  عرازم  یناسربآ  میرح  زا  رـضاح ، لاح  رد  نآ  همادا ي  هتـشذگ و 
ناینامی ار  یقرش  نایزارقرس و  ار  یبرغ  يهدزاورد  دشیم . هتسب  اهبـش  هک  تشاد  برغ  قرـش و  رد  هزاورد  ود  زین  نابایخ  نآ  دوب و  رظن )
طوقـس زا  دعب  دنتـشاد . شقن  نآ  ثادحا  رد  هک  دوب  هدـش  هتفرگ  افلج  يهنمارا  فورعم  هداوناخ ي  ود  زا  هزاورد  ود  نیا  مان  دـنتفگیم .

هب دـش ، هتـساک  تدـش  هب  نآ  تیعمج  تعـسو و  زا  هتـسویپ  هیراجاق  هژیو  هب  هیدـنز و  هیراشفا ، هنغافا ، ندـمآراک  يور  اب  ینعی  ناـیوفص 
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ندمآراک يور  اب  هتـشذگ  نرق  کی  رد  تفر ، نیب  زا  الماک " اهنآ  زا  یمین  داهن و  یناریو  هب  ور  نآ  ياهاسیلک  نکاس و  بلغا  هک  يروط 
اب قـبطنم  هـک  دـیدج  ياهیـشکنابایخ  اـب  رهـش  دـیدرگ و  یگرزب  لوـحت  رییغت و  شوختـسد  روـشک  رد  ینیــشنرهش  يوـلهپ  يهلــسلس 

لاس 1314 رد  یبرغ  یقرش و  تهج  اب  رظن  نابایخ  داجیا  افلج  رد  درک . ادیپ  ار  يدیدج  ییاضف  يراتخاس  دوب ، يروتوم  ياههخرچراهچ 
رذآ يزلف و  نانرام ، ياهلپ  درک و  میـسقت  هناگادج  دحاو  راهچ  هب  ابیرقت " ار  افلج  یبونج ، یلامـش و  تهج  اب  یماظنمیکح  نابایخ  ش و 

لقتسم و الماک " كرهش  کی  تروص  هب  هتـشذگرد  ناهفـصا  يافلج  درک . رارقرب  رهـش  یلامـش  تمـسق  اب  ار  يرهـش  شخب  نیا  طابترا 
هدش لیکشت  عرازم  تاغاب و  زبس و  ياهاضف  زا  هک  هتشاد  دوجو  زین  افلج  ناهفـصا و  نیب  ياهلـصاف  یتح  هدوب و  ناهفـصا  رهـش  زا  يادج 

رد هنمارا  تراهم  هتشذگ  رد  تسا . هدیدرگ  لیدبت  ینوکسم  قطانم  هب  زبس  ياهاضف  بلغا  يرهش ، يهعـسوت  اب  ریخا  نرق  مین  رد  اما  دوب ،
یمدـق كدـنا  رد  دـنبای و  تسد  یگرزب  ياهتیعقوم  هب  دتـس  وداد  رد  ینمرا  ناناگرزاب  اـت  دـش  ثعاـب  ناـنآ  تقادـص  مشیربا و  تراـجت 
سیفن ياهولبات  هب  شوقنم  ابیز  ياهرالات  اب  للجم  ياههناخ  تخاس  نامز  نیا  زا  دنیآ  رد  ناهفصا  نادنمتورث  يهرمز  رد  نانآ  زا  يرایسب 

ریثأت تحت  ار  نایجراخ  زا  یخرب  نانچنآ  اههناخ  نیا  ییابیز  دـش . زاغآ  مه  هرقن و ... الط و  بآ  هب  نیزم  ياهیلدنـص  یلاع و  ياهـشرف  و 
ياهخاک اهرـصق و  فیدر  رد  ار  اهنآ  ناوتیم  هک  تسا  یلاع  هوکـشاب و  نانچ  اـهنآ  زا  یخرب  ... " دـسیونیم اـهنآ  زا  یکی  هک  هداد  رارق 

نیا رد  هنمارا  تشاد و  همادا  هیوفـص  نارود  مامت  رد  هافر  يدازآ و  نیا  نیققحم  نیخروم و  هتـشون  ساـسا  رب  " دروآ ... رامـش  هب  یتنطلس 
" هلاوالودورتیپ  " هک یماگنه  دنزادرپب . دوخ  یبهذم  مسارم  هب  دنزاسب و  يددـعتم  ياهاسیلک  دنتـسناوت  يدازآ  تینما و  تیاهن  رد  تدـم 
، اسیلک ات 16  هنیروات 15  ترفاسم  نامز  رد  اسیلک و  سویرائلوا 12  مارآزس  راگزور  هب  اسیلک و   10 هدرک ، دیدزاب  افلج  زا  ییایلاتیا  حایس 

تیعمج هدـش  هئارا  ماقرا  ساسا  رب  هک  نانچ  دـشیم ، نوزفا  زور  هب  زور  زین  اـفلج  تیعمج  تسا . هدوب  ریاد  اـفلج  رد  اـسیلک ، ندراش 30 
رد رفن و  هب 15000  سابع ) هاش  نیشناج   ) یفص هاش  تنطلس  لیاوا  رد  تسا  هدوب  رفن  ات 10000  نیب 5000  يرجه  نرق 11  زاغآ  رد  افلج 

تسنرا تسا ، هدیسر  رفن  هب 30000  مود  سابع  هاش  نانیشناج  نامز  رد  هرخالاب  رفن و   20000 یفص ) هاش  نیشناج   ) مود سابع  هاش  نامز 
رکذ رفن   2658 يدالیم )  1880  ) لاس رد  ار  افلج  رد  نکاس  هنمارا  دادـعت  تسا و  هدرک  یگدـنز  ناهفـصا  رد  راجاق  هرود  رد  هک  رتسلوه 

یمیدق و ياههناخ  زین  زونه  دش  مکاح  افلج  هب  هیوفـص  زا  دعب  هک  یلزنت  لوفا و  همه  اب  دنا . هدرک  یم  یگدنز  هناخ  رد 380  هک  دنکیم 
ینمرا دودح 6500 رد  افلج  رضاح  لاح  رد  دشاب . یم  یخیرات  مهم  ابیز و  هلحم  نیا  تمظع  روآدای  نآ  ياهنامتخاس  هوکشاب  ياهاسیلک 

، اهـشارتگنس هلحم  لگرات -  نایپوکاه -  قوسراـهچ -  هلحم  - کـچوک نادـیم  - گرزب نادـیم  تـالحم  رد  هک  هداد  ياـج  دوخ  رد  ار 
رد یتلود  تارادا  یخرب  بعش  دوریم و  رامش  هب  ناهفصا  رهش  مجنپ  شخب  يرهش  تامیـسقت  رظن  زا  دننکیم  یگدنز  ناوریا  اهیزیربت و 

. دنتسه رقتسم  نآ 

مخدیب ياسیلک 

ترواجم رد  افلج و  نادیم  رد  هک  تسا . محللاتیب "  " ای مخدیب  روهشم  ياسیلک  لوا  سابع  هاش  هرود  زا  افلج  یخیرات  ياسیلک  نیرتمهم 
یشاقن و تانیئزت  نآ  لخاد  رد  هدش و  هتخاس  سرطپ " هجاوخ   " مان هب  ینمرا  راجت  زا  یکی  هلیسو  هب  اسیلک  نیا  هدش ، عقاو  میرم  ياسیلک 

تانیئزت اب  نآ  بناوج  وو  فارطا  اهراوید و  مامت  اسیلک و  نیا  لخاد  تانیئزت  يرامعم و  تسا . دوجوم  حیـسم ، یناگدـنز  زا  ییاهولبات  و 
هدش و نیئزت  دنکیم ، یفرعم  ار  حیسم  یناگدنز  تسا و  سوسحم  اهنآ  رد  ییایلاتیا  یشاقن  ذوفن  هک  ییاهولبات  یناریا و  کبس  هب  یشاقن 
زا دراد و  دوجو  یشاقن  افلج  ياهاسیلک  ریاس  زا  شیب  اسیلک  نیا  رد  تسا . هدش  هتسارآ  گنرتفه  تشخ  ياهیـشاک  اب  اسیلک  ياههزا  زا 

تسا و یناریا  ناداتـسا  راک  نآ  يراکالط  تانیئزت  اـسیلک و  يراـمعم  دوشیم . بوسحم  درف  هب  رـصحنم  ياـسیلک  يراـکالط  ترثک  رظن 
رد کناو  ياسیلک  يدورو  ردرس  هبیتک  تسا . هدش  یـشاقن  ییاپورا  ینمرا و  نادنمرنه  هلیـسو  هب  دنیوگیم  هکنانچ  نآ  یـشاقن  ياهولبات 

مود و سابع  هاش  تنطلس  نامز  رد  يرجه  لاس 1104 هب  يدروجال  تشخ  یـشاک  هنیمز  رب  گنر  یئالط  ینمرا  طخ  هب  نآ  یبرغ  بناـج 
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. تسا هدش  هتشون  هدیسر  نایاپ  هب  يرجه  1113

میرم ياسیلک 

. دندرک انب  میرم "  " مان هب  يرتگرزب  ياسیلک  دنداد و  تعسو  دوب  کچوک  رایـسب  هک  ار  پوکاه "  " مان هب  دوخ  یلوا  ياسیلک  افلج  هنمارا 
يور هک  تسا  یبهذـم  ياهولبات  یـشاقن و  تانیئزت  ياراد  اـسیلک  نیا  لـخاد  تسا . نوتـس  نودـب  یعلـض و  راـهچ  اـسیلک  نیا  ناـمتخاس 
رازه دص و  رازه و  لاس  هب  خروم  رادخیرات  ياههبیتک  تسا . ینمرا  طخ  نابز و  هب  نآ  ياههبیتک  نیبرود  هدش و  یشاقن  یچگ  ياهراوید 
راهچ هک  دنوریم  رامش  هب  ییاسیلک  یـشاقن  ياههنومن  نیرتهب  زا  میرم  ياسیلک  ياهیـشاقن  تسا . دوجوم  ینمرا ) لاس   ) هدزناپ دص و  و 

لاح رد  شاهداوناخ  اب  صخـش  نیا  ریواصت  زا  یکی  رد  تسا . هدرک  هیدـه  اسیلک  هب  ار  نآ  اقآفارگ " هدـش و" یـشاقن  زیند  رد  نآ  ولبات 
دارفا زا  صخش  نیا  هلاوالودورتپ "  " هتـشون هب  تسا . هدش  عقاو  کیروآ " هجاوخ   " هربقم اسیلک  یبرغ  تمـسق  رد  دنوشیم . هدید  شیاین 

. دیناسر فرصم  هب  يزاس  اسیلک  هار  رد  ار  دوخ  میظع  تورث  هک  دوب  افلج  راکوکین  ریخ و 

كرویگ ياسیلک 

افلج مدرم  دوشیم  بوسحم  افلج  یمیدق  ياهاسیلک  فیدر  رد  کچوک  نادیم  هلحم  رد  مه  كرویگ  ياسیلک  پوکاه  ياسیلک  زا  دـعب 
نآ بارحم  تمـسق  رد  یمیدـق  یـشاقن  يولبات  کی  طقف  تسا و  هداس  رایـسب  اسیلک  نیا  لخاد  دـنمانیم  بیرغ )  ) ياسیلک ار  اسیلک  نیا 

یمیدـق ياـسیلک  ياهگنـس  هعطق  هدزیـس  هک  تسا  اـسیلک  همیمـض  ياـهانب  زا  يرگید  ناـمتخاس  نتـشاد  هب  نآ  تیمها  یلو  هدـش  بـصن 
زا یکی  دناهتـشاذگ و  ياج  هب  لحم  نیا  رد  دـناهدروآ  هارمه  دوخ  اـب  ناهفـصا  هب  ترجاـهم  عقوم  رد  هنمارا  هک  اـسیلک ) جوا   ) ناتـسنمرا

بصن يراکیـشاک  يولبات  کی  نیـسح  ناطلـس  هاش  تنطلـس  هرود  رد  اسیلک  نیا  ردرـس  رد  دوشیم . بوسحم  افلج  هنمارا  هسدقم  نکاما 
رد دناهداد و  شیامن  گنر  تفه  تشخ  ياهیشاک  اب  دناهدروآ  یئایاده  هک  ار  رگید  رفن  دنچ  حیـسم و  میرم و  ترـضح  ریوصت  هک  هدش 

يدالیم هدزون  دصتفه و  رازه و  لاس  هب  ار  نآ  خیرات  هک  يدروجال  تشخ  یشاک  هنیمز  رب  ینمرا  دیفس  طخب  رطس  کی  رد  ولبات  نیا  ریز 
. تسا هدش  هتشون 

کناو ياسیلک  هزوم 

راثآ ءایـشا و  ددـعتم و  ياهنلاس  ياراد  هدـش و  عقاو  نآ  لامـش  رد  اـسیلک و  بنج  رد  هک  تسا  یخیراـت  ياهزوم  ياراد  کـناو  ياـسیلک 
اپورا هب  هک  ینمرا  ناـناگرزاب  فرط  زا  یـشاقن  ددـعتم  ياـهولبات  هدـش و  هتخاـس  يدـالیم  لاـس 1905  رد  هزوم  تراـمع  تسا . یخیراـت 

اهنآ نیرتیمیدـق  تسا و  ینمرا  نابز  هب  یطخ  باتک  دـلج  ياراد 700  اسیلک  هزوم  تسا . هدـش  ءادـها  اسیلک  هب  دـناهدوب  هدرک  ترفاسم 
پاچ هب  ناهفـصا  يافلج  رد  هنمارا  هلیـسو  هب  هک  یباتک  نیلوا  هدـش  هتـشون  يرجه ) مراـهچ  نرق   ) يدـالیم مهد  نرق  رد  هک  تسیاهخـسن 

هرابرد سابع  هاش  زا  دـعب  ناریا  نیطالـس  هک  ینیمارف  هعومجمدوشیم  يرادـهاگن  هزوم  نیا  رد  هدـش  هدرب  راک  هب  فورح  نیا  هدیـسر و 
زا هعطق  دـنچ  تسا . افلج  هزوم  بلاج  ياههعومجم  زا  دوشیم و  يرادـهاگن  هزوم  نیا  ياهنلاس  زا  یکی  رد  دـناهدرک  رداص  اـفلج  هنمارا 

ياهرـصق يراکالط  يربچگ و  تانیئزت  زا  يراثآ  اهنت  مود  سابع  هاش  هرود  ياهانب  زا  هناخ  هنیآ  تسد و  تفه  ياـهخاک  سفن  تاـنیئزت 
. درک هدهاشم  ار  اهنآ  ناوتیم  هزوم  نیا  رد  طقف  هک  تسا  هیوفص  هدش  مدهنم 

پوکاه ياسیلک 
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میرم ياسیلک  یلعف  نحص  یبرغ  لامـش  هشوگ  رد  هک  تسا  پوکاه )  ) سدقم بوقعی  ياسیلک  رتیمیدق  همه  زا  افلج  ياهاسیلک  نیب  رد 
ینمرا لاس  هب  لاس  هکیتروص 551  رد   " ینمرا لاس  هب  ار 1056  نآ  نامتخاس  خیرات  تسا  ینمرا  نابز  هب  هک  نآ  ردرس  هبیتک  دراد و  رارق 

انب ناهفـصا  ياـفلج  رد  هنمارا  هک  تسا  ییاـسیک  نیلوا  نیا  دـنکیم و  نییعت  1014 ه-ق  دـیآیم " . تسد  هب  يدالیم  لاس  مینک  هفاـضا 
. دنا هدرک 

میرم هناخزامن  هچوک 

هلحم امیقتسم " یلامش  رذگ  تسا . بونج  رد  يرگید  میرم و  ياسیلک  لامش  رد  اهنآ  زا  یکی  دراد . دوجو  مان  نیا  هب  هچوک  ود  افلج  رد 
ياسیلک هچوک  افلج و  نادـیم  هب  اجنآ  زا  مامح و  هچوک  هب  هلحم  نامه  قیرط  زا  یبونج  رذـگ  دـنکیم . طوبرم  اـفلج  نادـیم  هب  ار  یقرش 

. دوشیم طوبرم  کناو 

دباع هجاوخ  هچوک 

ود دوجو  اب  دباع  هجاوخ  رذـگ  دـنکیم . یقالت  افلج  رذـگ  اب  نایچرکـش  يوسراهچ  هلیـسو  هب  هک  افلج  روهـشم  صخاش و  ياهرذـگ  زا 
هک دوریم  رامـش  هب  افلج  يابیز  رایـسب  زبسرـس و  ياههچوک  زا  دناهدوب  فورعم  جیان ) رهن   ) و جیاش ) رهن   ) ياهمان هب  میدـق  زا  هک  يدام 
هب دناهتـشاد  ترهـش  ناهفـصا  رد  مایالامیدق  زا  جیان  جیاش و  رهن  ود  تسا . هداد  رذگ  نیا  هب  یـصاخ  هولج  نآ  يابیز  دـنمونت و  ناتخرد 
بآ میـسقت  شخب  رد  ناهفـصا ، خـیرات  رد  هدـنزرا  گنـسنارگ و  باتک  رد  يراصنا " يرباج  ناـخ  نسح  ازریم  جاـح   " موحرم هکیروط 

. دنا هدرب  یمهس  يدام  ود  نیا  زا  هک  دنکیم  رکذ  ار  یفلتخم  قطانم  هدرب و  مان  رهن  ود  نیا  زا  تارک  هب  دورهدنیاز 

سدقم ناینیراتاک  هسردم 

گب سوئدات   " مظعا فقـسا  داهنـشیپ  هب  تسا . هدـش  هتخاس  سدـقم  ناـینیراتاک  هعموص  هطوحم  رد  يدـالیم  لاـس 1858 هب  هسردـم  نیا 
رد وسراهچ و  هلحم  رد  يدالیم   1899 دش . هتخاس  دوب  هواج  نکاس  هک  ناینادروه " كوئام   " هنیزه هب  تقو و  یبهذـم  ياوشیپ  نایرظن "
رد درک  راک  هب  عورش  لحم  نآ  رد  امـسر " لاس 1900  زا  دش و  هتخاس  سدـقم  ناینیراتاک "  " هنارتخد هسردـم  اههبهار  هعموص  یکیدزن 

ناکم نیا  تخاس  هب  هک  تسا  یناسک  ماـن  يواـح  هدرک و  رکذ  ار  يدـالیم  خیرات 1900  تسا  دوجوم  هسردـم  رـس  رد  هک  ياهبیتک  لاس 
یم هدافتسا  هنارسپ  ناتـسریبد  ییامنهار و  هسردم  ناونع  هب  رـضاح  لاح  رد  سدقم " ناینیراتاک   " هسردم زا  دنا . هدرک  کمک  یـشزومآ 

. دوش

نایتاناک هسردم 

" نایناتاک هراوراو   " هنیزه هب  يدـالیم  لاس 1903  رد  هدش و  عقاو  سدـقم " ناینیراتاک  " هسردـم برغ  رد  وسراهچ  هلحم  رد  هسردـم  نیا 
نیا نامتخاس  تسا . هتخاس  هدوب  هسردم  ریدم  وکسم  رد  هک  " نایناتاک كروئگ  " شرسمه دای  هب  ار  انب  نیا  هسردم ، نیا  یناب  دش .. هتخاس 

هنوگنیا نیا  ار  نآ  نایاپ  عورش و  خیرات  یشاک  يور  یبونج  تمـس  يالاب  يامنرد  دشابیم . مکحم  رایـسب  هدش و  انب  هقبط  ود  رد  هسردم 
نایناتاک 1905." كروئگ  یلم  هسردم   1901:" تسا هتشون 

افلج نادیم 
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هک دوب  یگرزب  يارـسناوراک  نادیم  نیا  رانک  رد  هک  تسافلج  یمیدق  ياهنادیم  زا  دوشیم  هدیمان  گرزب  نادیم  مان  هب  زورما  هک  ینادیم 
تامدـخ ریاـس  اهبـسا و  يرادـهاگن  يارب  یلحم  زین  ارــسناوراک  فرط  کـی  رد  دوـب . هدرک  هطاـحا  هـقبط  ود  ناـمتخاس  ار  نآ  فرط  ود 

هناخ ياراد 54  يدالیم  يرامشرس 1851  رد  گرزب  نادیم  هلحم  تسین . يرثا  ارسناوراک  نیا  زا  رـضاح  لاح  رد  هک  دوب . هدش  ینیبشیپ 
. دنتسه نایراکبآ  هداوناخ  زا  اتدمع " هلحم  نیا  نانکاس  دناهدرکیم  یگدنز  اجنآ  رد  نز  درم و 200  هک 191  هدوب 

وسراهچ

افلج روهـشم  گرزب و  تالحم  زا  نارگـشهوژپ  نیققحم و  هتـشون  هب  هک  هلحم  نیا  تسا . وسراهچ  هلحم  اـفلج  روهـشم  تـالحم  زا  یکی 
بوسحم افلج  یلـصا  ياهرذـگ  زا  قوس ، راـهچ  هچوک  تسا . هتـشاد  صاـصتخا  نارگتعنـص  تنوکـس  هب  هیوفـص  نارود  رد  تسا . هدوب 
یطابترا زکرم  هچوک  نیا  هک  تسا  بلطم  نیا  رگنایب  وسراـهچ  ماـن  دـنکیم  طوبرم  اهـشارتگنس  هلحم  هب  ار  یناـقاخ  ناـبایخ  هک  دوشیم 

مه داـبآ " ربـگ   " ار هلحم  نیا  دوریم . رامـش  هب  اـفلج  تـالحم  نیرتیمیدـق  زا  یکی  اهـشارتگنس  هلحم  تسا . هدوـب  فـلتخم  ياهرذـگ 
رد هک  ینمرا  نارجاهم  زا  یهورگ  لوا  سابع  هاش  تنطلـس  رخاوا  رد  دناهدوب  نکاس  نآ  رد  نایتشترز  هنمارا  چوک  زا  لبق  اریز  دنیوگیم .

نراقم  ) يدالیم اب 1630  ربارب  يرجه  لاس 1049  رد  دندیزگ . ینکـس  اج  نیا  رد  هدـش و  هدروآ  هلحم  نیا  هب  دنتـشاد  تراهم  شارتگنس 
. دندش هدناچوک  لحم  نیا  هب  زین  رگید  راوناخ   200 یفص ) هاش  تنطلس 

یناقاخ

ریاس نوچمه  زین  ناهفصا  رهـش  رد  هک  ریخا  ههد  دنچ  رد  دش . تسرد  نآ  رد  يدنچ  یعرف  یلـصا و  رباعم  افلج  كرهـش  ثادحا  زا  سپ 
ياهنابایخ مه  افلج  رد  دش . ثادحا  نآ  رد  يددعتم  ياهنابایخ  اههچوک و  دـش و  ماجنا  يددـعتم  ياهزاس  تخاس و  نامروشک  ياهرهش 

هب ار  یماظن  میکح  نابایخ  یبرغ  - یقرـش ریـسم  اب  هک  نابایخ  نیا  تسا . یناقاخ  ناـبایخ  اـهنآ  زا  یکی  هک  دـش  هدیـشک  ییاـبیز  دـیدج و 
اتـسار نیا  رد  نابایخ  نیا  ثادحا  زا  لبق  هکنیا  تسا  ملـسم  هچنآ  دیدرگ . ثادحا  یلبق  ههد  جنپ  دودح  رد  دنکیم  لصتم  دـیحو  نابایخ 

ياهنابایخ سرادم و  اهاسیلک ، نوچمه  یمیدق  فلتخم و  ياهناکم  هب  ار  نابایخ  نیا  هک  يددعتم  ياههچوک  تسا . هتـشاد  دوجو  يرذگ 
يزاریـش و سناوه  ياههچوک  نابایخ و  نیب  لامـش  رد  ناـخ  بوقعی  کـچوک ، نادـیم  هناـخفارگلت ، ياـههچوک  دـنکیم . لـصتم  رگید 

. تسا زورما  یناقاخ  نابایخ  ياج  هب  گرزب  رذگ  کی  دوجو  نیبم  نآ  بونج  رد  يدجنس 

ناشوپ هایس  رید 

هدـش عقاو  سناوه )  ) انحوی ياسیلک  ترواجم  رد  وسراهچ و  هلحم  رد  تسا . فورعم  مه  نیراتاک "  " رید هب  هک  ناشوپهایـس  ای  هبهار  رید 
زا ییاپورا  ناحایـس  رثکا  دـش . انب  افلج  راکوکین  دارفا  زا  یکی  هنیزه  اب  اب 1032 ه-ق  ربارب  لاس 1623م  رد  کچوک  ياـسیلک  نیا  تسا .

طقف رضاح  لاح  رد  هک  هدوب  هرجح  ياراد 33 البق " هک  تسا . هتشاد  صاصتخا  تسرپرـسیب  نارتخد  رید  نیا  هب  ندراش  هینروات و  هلمج 
. تسا یقاب  اهنآ  زا  هرجح   2

یمیدق مامح 

. دـندیمانیم ناینامی " رهـش   " هنمارا ار  گرزب  مامح  دوب . کچوک  يرگید  گرزب و  یکی  هک  تشاد  دوجو  مامح  ود  اـفلج  رد  میدـق  رد 
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جرخ اب  تسا  راوتسا  اهنوتـس  رب  نآ  فقـس  هک  مامح  نیا  دسیونیم  هدرک و  یفرعم  دنمهوکـش  ار  مامح  نیا  افلج  خیرات  باتک  هدنـسیون 
. تسا هدش  هتخاس  دایز  رایسب 

هنمارا میدق  هاگشاب 

زا سپ  دـشیم . هدـیمان  هنمارا " هاگـشاب   " یمالـسا بـالقنا  يزوریپ  زا  لـبق  اـت  هک  تسا  یگرزب  ناـمتخاس  کـناو  ياـسیلک  یکیدزن  رد 
ناهفصا ناتسا  یندب  تیبرت  لک  هرادا  رظن  ریز  نامتخاس  نیا  زا  یتمسق  رـضاح  لاح  رد  لیطعت و  هاگـشاب  نیا  یتدم  يارب  يدنچ  بالقنا 

. دوش یم  هدیمان  " سیسام " مان هب  هدش و  لیدبت  يزاسندب  هاگشاب  هب 

تشدرد روحم 

تاحیضوت

تشد و برد  لیبق  زا  نوگانوگ  ياهمان  هب  فلتخم  عبانم  رد  هلحم  نیا  تسا  تشدرد  هلحم  ناهفصا  روهـشم  مهم و  یمیدق و  تالحم  زا 
ناهفـصا هب  لباب  زا  دوهی  موق  هک  ینامز  دـنیوگ : یم  تشدـلا  باب  ای  تشدرد  هرابرد  یمیدـق  نایدوهی  تسا . هدـش  هدـیمان  تشدـلا  باب 

ظفح ار  شیوخ  یلبق  نطو  مسا  ات  دنداهن  نآ  رب  ار  تشد  لباب  مان  دندرک  باختنا  دوخ  یگدـنز  يارب  ار  تشدرد  یلعف  لحم  دندیـسر و 
هدوب ناهفـصا  رهـش  یملع  مهم  زکارم  زا  نایقوجلـس  هملاید و  هرودرد  صوصخ  هب  مالـسا و  زا  دـعب  ياه  هرود  رد  تشدرد  هلحم  دـننک ،

زا هدیسر و  زاغآ  تخب  ناطلس  هربقم  تشدرد و  رانم  ود  هب  تشدرد  هچرازاب  زا  روبع  اب  عورـش و  انیـس  نبا  سردم و  زا  روحم  نیا  تسا .
. ددرگ یم  یهتنم  مایق )  ) قیتع نادیم  هب  ًاتیاهن  گرزب و  رازاب  ییاهب و  خیش  مامح  هناخراصع و  هب  اجنآ 

تشد رد 

هراشا

، دـمحم نیدـلاءالع  هاش  هاگمارآ  ناهـشهش و  هعقب  هیرون ، هسردـم  ناهفـصا ، عماج  دجـسم  اغآ ، تخب  ناطلـس  هاگمارآ  انیـس ، نبا  دـبنگ 
، تشدرد يارـسناوراک  ریزو ، مامح  تیالو ، نوراه  تشدرد ، هراـچ  دجـسم  تشدرد ، ماـمح  یناـخ ، يارـس  يروش ، دجـسم  هدازماـما و 
، افـص دجـسم  روناقآ ، دجـسم  رفعج ، دـمحم  جاح  رازاب  دجـسم و  یلع ، دجـسم  هرانم  تشدرد ، رازاب  ماما ، برد  هعومجم  یلع ، دجـسم 

مساق اباب  هربقم  هتسدلگاپ ، دجسم  مساق ، اباب  هسردم 

تشدرد

رد تسا . هداد  ياج  دوخ  رد  ار  یهجوت  بلاج  یخیرات  ياهانب  هک  دـیآیم ، رامـش  هب  ناهفـصا  روهـشم  یمیدـق و  تـالحم  زا  هلحم  نیا 
مه تشدـلاباب  اهاگ " ار  هلحم  نیا  تسا . هدـش  یفرعم  ناهفـصا  تالحم  زا  یکی  تشدرد  ناسنالا ، بیذـهت  یف  بابللا  نادـلبلامجعم و 

هعـسوت ناهفـصا  رهـش  هک  ادعب  هدوب و  هلحم  دنچ  ياراد  هرابیوج  میدـق  رد  دـسیونیم ": تشدرد  يهرابرد  نیققحم  زا  یکی  دـنیوگیم .
یناگرزب هلحم  نیا  رد  -1 تسا . هدـنامیقاب  نآ  زا  تشدرد " هرابیوج "و"   " هلحم ود  لاح  هدـش و  باسح  هلحم  کی  هرابیوج  مامت  هتفاـی 
یتـشدرد نسح  دـنزرف  نوـنجم  هب  صلختم  میرکدـمحمجاحالم  -2 ه-ق ) تاـفو 898   ) یماـج یتشدرد  نامحرلادـبع  نیدـلارویا  نوچ 

رد هک  نیملکتملاکلم  هب  بقلم  فورعم و  یناهفـصایتشدرد  نسحم  دنزرف  یتشهب  هلارـصنازریمجاح  -3 ه-ق ) تافو 1285   ) یناهفصا

هاگن کی  رد  www.Ghaemiyeh.comناهفصا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 551زکرم  هحفص 209 

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


روهـشم ناـهاوخیدازآ  گرزب و  لاـجر  زا  کـلم  موـحرم  . ) دیـسر تداهــش  هـب  راـجاق  یئازریم  یلعدـمحم  تـسد  هـب  لاس 1336 ه-ق 
هب لباب "  " زا دوهی  موق  هک  ینامز  دـنیوگیم  تشدـلاباب  ای  تشدرد  يهراـبرد  زین  ناـیدوهی  تسا . هداد  شرورپ  دوخرد  ار  تیطورـشم )

یلبق نطو  مسا  ات  دـنداهن  نآ  رب  ار  تشدـلالباب )  ) مان دـندومن و  باختنا  دوخ  یگدـنز  يارب  ار  تشدرد  یلعف  لـحم  دندیـسر ، ناهفـصا 
رهـش مهم  زکارم  زا  نایقوجلـس  هملاـید و  صوصخ  هب  هتـشذگ  ياـههرود  رد  تشدرد  هلحم  تسا  ملـسم  هچنآ  دـنیامن . ظـفح  ار  شیوخ 

. تسا هدوب  ناهفصا 

ناهفصا عماج  دجسم 

هنومن دجاسم  ثادـحا  عوضوم  دـشابیم  تقد  هعلاطم و  نایاش  یمالـسا  يرامعم  خـیرات  رد  هک  یلئاسم  نیرتبلاج  زا  یکی  کش  نودـب 
کی دنتسین . ناسکی  تیمها ، ثیح  زا  هتسد  ود  نیا  دنوشیم و  يدنبمیسقت  هتـسد  ود  هب  هدش  هتخاس  ناریا  رد  هک  يدجاسم  تسا . یناریا 

صلاخ یناریا  دجاسم  رگید ، هتسد  تسنآ و  تاقتشم  اب  برع  ییادتبا  کبس  هشقن  نامه  اهنآ  هشقن  هک  تسیاهینبا  لیلق  هدع  لماش  هتـسد 
هب تفریذپ  ار  مالـسا  نییآ  هک  ناریا  تسا . هدنامن  یقاب  اهنآ  زا  يزیچ  هک  تسا ، هاتوک  یکدنا  اما  نشور  لوا  هتـسد  دجاسم  خیرات  تسا .

یتعنـص و قوذ  شیوخ و  صوصخم  ننـس  زا  دـجاسم  ياـنب  هوحن  رد  یلو  دوـمن  يوریپ  دـجاسم  ثادـحا  رد  ار  بارعا  شور  مازلا  روـط 
خوسنم یلک  هب  ناریا  هلوادـتم  ياهیرامعم  رد  یبرع  دجـسم  يهشقن  هک  تشذـگن  يرید  نیاربانب  دومن . يوریپ  دوخ  ینامتخاس  ياـهکبس 

هعمج دجـسم  دیدرگ . هیلوا  دجاسم  نیزگیاج  دعب  هب  يرجه  مجنپ  نرق  زا  تسا  یناریا  يرامعم  هنومن  هک  یناویا  راهچ  دجاسم  دیدرگ و 
تـالوحت نیارباـنب  دراد  رب  رد  ار  مالـسا  زا  دـعب  راودا  زا  ناریا  ياـبیز  ياـهرنه  يراـمعم و  عیانـص  زا  ياهعوـمجم  تـقیقح  رد  ناهفـصا 

رد بحاص ) هفص   ) هک هعمج  دجسم  ناویا  راهچ  دومن . هعلاطم  ناوتیم  نآ  رد  یبوخ  هب  ریخا  نرق  هدراهچ  یط  ار  ناریا  یمالسا  يرامعم 
يزاسسنرقم و تانیئزت  اب  دنوشیم و  هدیمان  درگاش " هفص   " قرشم رد  داتسا "و  هفص   " برغم رد  " شیورد ، هفـص   " لامـش رد  بونج ،

مهن نرق  هب  طوبرم  نآ  ياهیراکیـشاک  دجـسم و  یلخاد  ياـمن  دـننک . یم  ناـیب  ار  ناریا  يراـمعم  بلاـج  رایـسب  نونف  زا  یکی  يدـنبراک 
ریز ياه  شخب  لماش  ناهفـصا  هعمج  دجـسم  يانب  یلک  روط  هب  دـشاب . یم  نامز  نیمه  هب  طوبرم  زین  اههرانم  ـالامتحا " هک  تسا  يرجه 

ناویا رد  هک  نآ  فارطا  ياهنوتسلهچ  دبنگ و  . - تسا نایملید  رصع  هب  طوبرم  هک  ابیز  رایسب  ياهيربچگ  ای  دجـسم  ناتـسبش  :- دشاب یم 
کلملاماظن هجاوخ  ترازو  هاشکلم و  تنطلس  نامز  رد  دبنگ  نیا  تسا . هدش  انب  ات 485 ه-ق  ياهلاس 465  هلصاف  رد  هدش و  عقاو  یبونج 

ابیز دبنگ  نیا  ثادحا  هدش ، انب  کی ه-ق  داتـشه و  ودصراهچ  لاس  رد  هک  تسا  کلملاماظن  هجاوخ  دـبنگ  هنیرق  زا  تسا و  هدـش  هتخاس 
دراد رارق  یکچوک  ناتسبش  داتسا ، ناویا  لامش  رد  . - دنهد یم  تبسن  یقوجلس  رصع  يارزو  زا  رگید  یکی  کلملاجات " مئانغلاوبا   " هب ار 
هباثم هب  هک  تسا  یبارحم  ياراد  تسا  فورعم  وتیاجلوا " دجسم   " هب هک  ناتسبش  نیا  درادرب . رد  ار  دجسم  يربچگ  بارحم  نیرتابیز  هک 

ناخلیا هدـنبادخ " دـمحم  ناطلـس   " مان اـبیز  بارحم  نیا  رب  تسا . رادروخرب  میظع  یترهـش  زا  ناـهج  رد  یناریا  رنه  زا  كاـنبات  يرهوگ 
" يواس دمحم   " مان بارحم  نیا  رب  نآ ، رب  هوالع  تشاد . بقل  وتیاجلوا "  " مالسا نید  هب  فرشت  زا  لبق  هک  دروخیم . مشچ  هب  یناملسم ،
زا دراد  دوـجو  بارحم  نیا  راـنک  رد  هک  يربـنم  تـسا . هدـش  هتـشون  ینعی 710 ه-ق  نآ  تخاس  لاـس  دـمحم و  ناطلـس  دنمـشناد  ریزو 

فورعم ءاتشلاتیب "  " هب هک  دروخیم  مشچ  هب  دجسم  یناتسمز  ناتـسبش  وتیاجلوا  دجـسم  رانک  رد  . - تسا يراکتبنم  رنه  ياهراکهاش 
زین دامع " ناتـسبش   " هب تلع  نیمه  هب  تسا . هدـش  هتخاـس  ياهنزرو " رفظمنبداـمع   " روتـسد هب  ناـیرومیت  ناـمز  رد  ناتـسبش  نیا  تسا .

گنس زا  ياهعطق  قاط  همشچ  ره  طسو  رد  هک  لکش  ياهمیخ  ياهقاط  هاتوک و  روطق و  ياهنوتس  اب  هوکـشاب  ناتـسبش  نیا  تسا . فورعم 
تسا . دجسم  ياهیندید  زا  دنکیم  نیمأت  ار  نآ  رون  رمرم 

يرنه ینف و  رظن  زا  زین  یمالـسا و  فـلتخم  راودا  رنه  نوگاـنوگ  ياـههنومن  نتـشادرب  رد  تلع  هب  فورعم  سیفن و  هوکـشاب و  رثا  نـیا  -
. دـنهد یم  رارق  دـیدزاب  دروم  ار  نآ  یجراـخ  یناریا و  نادـنمهقالع  زا  رامـشیب  ياـههورگ  هلاـس  همه  هک  يروـط  هب  دراد  رایـسب  تیمها 
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تبـسن و نامه  یلک  روط  هب  . - دـنا هدـش  رـشتنم  پاچ و  اهنآ  رثکا  هک  تسا  هلاسر  باتک و  دـلج  اههد  اهیـسررب  اهدـیدزاب و  نیا  لصاح 
تـالحم هعمج و  دجـسم  تسا . يوفـص  نارود  رنه  يراـمعم و  روآداـی  نآ  فارطا  یخیراـت  تاراـمع  ناـهجشقن و  نادـیم  هک  هزادـنا 

رد هرامـش 328  هب  ناهفـصا  هعمج  دجـسم  . - دراد یم  ناـیب  ار  نآ  زا  شیپ  راـگزور  نایقوجلـس و  دـهع  رد  یگدـنز  هناـسفا  نآ  نوماریپ 
. تسا هدیسر  تبث  هب  یلم  راثآ  تسرهف 

يروش دجسم  هدازماما و 

هب ياهبیتک  هنوگچیه  هدازماما  لخاد  رد  دـنیوگیم . زین  هلادـبع " هدازماـما   " هک دراد  دوجو  يروش  ماـن  هب  ياهدازماـما  تشدرد  هلحم  رد 
قیلعتـسن طخ  هب  نآ  هبیتک  هک  هدـش  بصن  راوید  رب  یکچوک  یگنـس  حول  نآ  ياـهرزج  زا  یکی  یجراـخ  ياـمن  رب  اـما  دروخیمن  مشچ 

هب هک  هدش  عقاو  یکچوک  دجسم  هدازماما  نیا  يوربور  تسا . هدش  هراشا  هلادبع " دیس   " مان هب  نآ  رد  هک  تسا  يراعـشا  يواح  هتـسجرب 
ياهبیتک تسا . یقاب  زونه  خیرات 919 ه-ق  هب  نآ  یمیدق  برد  اما  تسا ، هدنامن  ياج  رب  يراثآ  دجـسم  لخاد  رد  دنیوگ . یم  مان  نیمه 

. تسا هدش  هراشا  یناهفصافسوی " سیئرنبلدبع  هجاوخ   " مان هب  قوف  خیرات  رب  هوالع  هتسجرب  ثلث  طخ  هب  هدش  هتشون  روبزم  رد  رب  هک 
هدازماما و هک  دـهدیم  ناشن  رما  رهاوظ  یلو  تسا ، هدیـسرن  تبث  هب  نونک  ات  دجـسم  نیا  ناهفـصا " یلم  راـثآ   " باـتک فلؤم  هتـشون  هب 

. دشاب يرامعم  يرنه و  ياهشزرا  دقاف  يروش  دجسم 

تشدرد هراچ  دجسم 

هک يدجاسم   " ناونع اب  ار  دجسم  دودح 150  يدابآرهم  یعیفر  دنسانشیم . هارراهچ  دجسم  هب  ار  دجسم  نیا  مدرم  ینادیم  تاقیقحت  رد 
. تسا هدروآ  اهدجسم  نآ  فیدر  رد  ار  هراچ "  " دجسم هدرک و  رکذ  دنتـسین " .. مهم  نادنچ  یـشاک  تانیئزت  یحیرات و  قباوس  ظاحل  زا 
. تسا هدرب  مان  هراچ  دجسم  زا  یمیدق " دجاسم  سرادم و  ریاس  یماسا   " ناونع اب  دوخ  باتک  مئامض  شخب  رد  مه  رفرنه  هلافطل  رتکد 

تشدرد يارسناوراک 

لغاشم هب  ارسناوراک  نیا  رضاح  لاح  رد  دناهتـشون  تشدرد " هزاورد   " ار ارـسناوراک  نیا  ود  ره  يدابآرهمیعیفر  رفرنه و  هلافطل  رتکد 
. دراد صاصتخا  يراکتلافسآ و ... شورفحلاصم و  دننام  فلتخم 

تشدرد رازاب 

هدنـسیون نینچمه  دـناهدرکیم . ثادـحا  تالحم  رد  هک  دـنادیم  یبلاج  گرزب و  ياهرازاب  زا  ار  رازاب  نیا  ناـیتشهب  سابعدیـس  موحرم 
مکح رد  دوخ  هدـیدرگ و  عقاو  تشدرد  هلحم  رد  هچرازاب  نیا  رد  دـسیونیم . هدـیمان و  هچرازاب  ار  رازاـب  نیا  ناهفـصا  یلم  راـثآ  باـتک 

. تسا يوفص  نارود  راثآ  زا  رازاب  نیا  تسا . یگرزب  رازاب 

روناقآ دجسم 

هدش هتخاس  لوا  سابع  هاش  یهاشداپ  هرود  رد  هک  تسا  ییاهانب  زا  نیدلانکراباب  هعقب  دننام  تسا  عقاو  تشدرد  هلحم  رد  هک  دجسم  نیا 
هاشداپ ود  ره  مان  هب  یقرش  ردرس  رد  دجسم  یلصا  هیبتک  رد  تبسانم  نیا  هب  تسا و  هدیـسر  مامتا  هب  یفـص  هاش  تنطلـس  لاس  نیلوا  رد  و 
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هب دجسم  يانب  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  هدش  هتشون  گنر  يدروجال  تشخ  یـشاک  هنیمز  رب  دیفـس  ثلث  طخ  هب  هک  هبیتک  نیا  تسا . هدمآ 
مامتا هب  یفص  هاش  وا  نیشناج  تنطلس  لوا  لاس  رد  هدش و  عورش  ریبک  سابع  هاش  یهاشداپ  هرود  رد  یناهفـصا ) دمحمنیدلارون   ) هلیـسو

دشاب . یم  يرجه  هن  یس و  رازه و  لاس  هب  خروم  یماماياضر و  دمحم  طخ  هب  ردرس  هبیتک  تسا . هدیسر 
. دوشیم نیمأت  فافش  رمرم  گنس  زا  یتاعطق  هلیسو  هب  نآ  رون  هک  تسا  نآ  ياهراکهاش  سیافن و  زا  دجـسم  نیا  بلاج  ابیز و  ناتـسبش 

ياهبیتک دجسم  لامش  ردرـس  تسا . هدش  هتـشون  یبهذم  تارابع  درز  هنیمز  رب  هداس  یکـشم  ییانب  طخ  اب  ناتـسبش  نیا  بارحم  نیفرط  رب 
گرزب سیونشوخ  يزاریش  رقابدمحم  هبیتک  نیا  طاطخ  تسا . هدش  هتشون  گنر  يدروجال  یـشاک  هنیمز  رب  دیفـس  ثلث  طخ  هب  هک  دراد 

. دش يزاسزاب  لوا  هویش  هب  هک  دید  رایسب  بیسآ  یلیمحت  گنج  رد  روناقآ  دجسم  تسا  راجاق  رصع 

مساق اباب  هسردم 

رد هک  تسا  یناهفصا  مساقاباب  دوریم  رامش  هب  يروهشم  هاگترایز  زونه  نرق  دنچ  زا  سپ  شرازم  هک  ناهفـصا  فورعم  ياهاباب  زا  یکی 
تیبوبحم ترهـش و  دوخ  نامز  رد  هدوب و  تقیقح  هار  رد  کلاس  فراع و  نادرم  زا  تسا و  هدرکیم  یگدنز  يرجه  متـشه  نرق  يادتبا 

لاس 725 رد  یناهفـصا  مساقاباب  دوخ  داتـسا  يارب  یناغماد " تولاطنسحلا  یبانامیلـس   " مان هب  وا  فورعم  نادیرم  زا  یکی  تسا . هتـشاد 
هاگمارآ هسردم  نیا  کیدزن  زین  يو  تافو  زا  سپ  هدوب و  لوغشم  سیردت  هب  هسردم  نآ  رد  مساقاباب  هک  تسا  هتخاس  ياهسردم  يرجه 

ناویا و راهچ  طسو و  رد  یطایح  هک  تسا  ییابیز  يانب  دـنمانیم  زین  هیماما  هسردـم  رد  ار  نآ  هک  مساـقاباب  هسردـم  تسا  هدرک  اـنب  ار  وا 
ناهفـصا نیـشنهبلط  دوجوم  سرادـم  نیرتیمیدـق  زا  هک  هسردـم  نیا  نامتخاس  دراد . فارطا  رد  تسا  هدوب  بالط  تارجح  هک  یئاـهقاطا 
ياهیـشاک اـب  هسردـم  کـچوک  گرزب و  ياـهناویا  نحـص و  یجراـخ  ياـمن  دراد . یتارجح  زین  مود  هقبط  رد  تسا و  هقبط  ود  دـشابیم 

هدـید هلمج  دجـسم  رد  رمع  هفـص  بارحم  رد  طقف  نآ  ریظن  تسا و  یـصوصخم  گنر  یـشاک ، باعل  تهج  زا  هک  هرود  نیا  صوصخم 
دراد و یتانیئزت  هبنج  اهنآ  زا  یـضعب  هک  دشابیم  يراکیـشاک  ياهـسنرقم  ياراد  کچوک  گرزب و  ياهناویا  تسا . هدـش  نیئزت  دوشیم 

. تسا هدش  نیئزت  ثلث  یفوک و  ییانب و  طوطخ  اب  رگید  یضعب 

مساق اباب  هربقم 

ناـمه دـش و  هدرپـس  كاـخ  هـب  تشذـگ  نآ  حرــش  هدرکیم و  سیردـت  نآ  رد  هـک  ياهسردـم  کـیدزن  رد  شتاـفو  زا  سپ  مساـق  اـباب 
تانیئزت اب  مساق  اباب  هربقم  جراخ  لـخاد و  تسا . هدرک  اـنب  یهاـگمارآ  هربقم و  وا  رازم  رب  یناـغماد " تولاطنسحلایبانامیلـس  " شدـیرم

اب ییانب  طخ  هب  نآ  لباقتم  كرت  ود  ره  رب  هک  تسا  كرت  تشه  ياراد  لکـش و  یمره  نآ  دبنگ  تسا . هدش  نیزم  يراکیـشاکو  يرجآ 
ردرـس یخیرات  هبیتک  تسا  شوقنم  ناهرب  ای  ناطلـس ، ای  ناحبـس ، ای  ناید ، ای  هلاءامـسا  زا  یکی  يرجآ  هنیمز  رب  يدروجـال  قرعم  یـشاک 

. دشاب یم  يرجه  لاس 741  هب  خروم  يدروجال و  هنیمز  رب  قرعم  دیفس  یشاک  اب  ثلث  طخ  هب  هربقم 

اغآ تخب  ناطلس  هاگمارآ 

گنس دوخ  تایح  نامز  رد  هاشورـسخ " رتخد   " وا هاگمارآ  گنـس  هبیتک  بجوم  هب  روجنیا  ورـسخیک  نیدلاثایغریما  رتخد  ناطلـس  ناخ 
. دشابیم اغآتخب ) ناطلس   ) گنـس نیا  هبیتک  رد  وا  مان  تسا و  هدش  هداد  رارق  وا  رازم  رب  شلتق  زا  سپ  هک  هتـشون  دوخ  يارب  یـسیفن  ربق 

. تسا تشدرد  ياه  هرانم  هب  لصتم  هک  وا  هاگمارآ  هعقب  لخاد  رد  هک  تسا  یسیفن  قامس  هچراپکی  اغآتخب  ناطلس  ربق  گنس 
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دمحم نیدلاءالع  هاش  هاگمارآ  ناهشهش و  هعقب 

بنج ناهفـصا  هعمج  دجـسم  ترواجم  رد  ناهـشهش و  هلحم  رد  هک  تسا  ناـهاش " هاـش   " ناهـشهش هعقب  ناهفـصا  هکربتم  عاـقب  زا  یکی 
ءایقن فارـشا و  تاداس و  هلجا  زا  هک  دّمحمنیدلاءالع  هاش  هعقب  نیا  رد  دشابیم . هسردـم  هینیـسح و  ياراد  هدـش و  عقاو  افـص ) دجـسم  )

. تسا هدیدرگ  نوفدم  هدوب  ناهفصا 

تشدرد مامح 

ار دجسم  نیا  تسا . هتشاد  ار  هعومجم  کی  مکح  ارسناوراک  رازاب و  اب  هشذگ  رد  هدش و  عقاو  ارسناوراک  یکیدزن  رد  هک  تشدرد  مامح 
مامح دوشیم . هدـیمان  زین  نمؤم " اقآ   " نآ یناب  ماـن  هب  ماـمح  نیا  تسا  هدـش  هتخاـس  دجـسم  ماـمتا  زا  دـعب  هک  روناـقآ  ردارب  نمؤم  اـقآ 

. تسا روناقآ  دجسم  فقو  تشدرد 

ریزو مامح 

ظفح اب  تفرگ و  رارق  هجوت  دروم  بالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  ماـمح  نیا  دروخیم . مشچ  هب  نآ  ماـن  طـقف  فلتخم  عباـنم  رد  ریزو  ماـمح  زا 
. تفرگ رارق  ناناوجون  ناکدوک و  يرکف  شرورپ  نوناک  رایتخا  رد  يزاسزاب  زا  سپ  دش و  تمرم  نآ  يرامعم  ياهیگژیو  تلاصا و 

ماما برد  هعومجم 

هک داد  رارق  هدازماما  ود  هعقب  دوب  هدش  عقاو  ناتسلبنس " ای  نالبنس   " فورعم هلحم  يراگزور  هک  یلحم  رد  غاب و  راهچ  نابایخ  قرـشم  رد 
ود نیا  رباقم  تسا . هدیـسر  نایاپ  هب  ولنویوقارق " هاـشناهج   " تموکح ناـمز  رد  يدـالیم  اـب 1453  ربارب  857 ه-ق  لاس رد  نآ  ناـمتخاس 

هیلع قداصرفعج  ماـما  باـقعا  زا  یلع  نیدـباعلانیز  ینتم و  نسح  ناگدـنامزاب  زا  ییاـبطابط  میهاربا  يوفـص  هبیتک  هب  هجوت  اـب  هدازماـما 
مهدزناپ نرق  طـساوا  هب  طوبرم  نآ  رادخـیرات  شخب  نیرتیمیدـق  تسا . هرود  دـنچ  هب  طوبرم  هعطق  نیا  ياـنب  تسا . هدـش  یفرعم  مالـسلا 

کی لکش و  عبرم  یتشه  کی  هارمه  هب  دراد  دوخ  رب  ار  يرجه  خیرات 857  هک  تسا  قاط  شیپ  کی  زا  ترابع  شخب  نیا  تسا  يدالیم 
زا يرایـسب  دـشاب . یم  نحـص  هس  يراکیـشاک و  رد  رـس  کـی  کـچوک و  گرزب و  دـبنگ  ود  ياراد  هوکـشاب  ياـنب  نیا  تسا . هاـگمارآ 

ياهدبنگ تسا . هدمآ  دوجو  هب  انب  رد  هیوفص  رصع  رد  صوصخ  هب  اهدعب و  هک  دناهدرک  هراشا  یتارییغت  هب  راذگ  هدنآ  هلمج  زا  نیققحم 
رد کچوک  دـبنگ  ْاما  تسا  هدـش  هتخاس  هقعب  نامتخاس  اب  نامزمه  مهن  نرق  رد  گرزب  دـبنگ  دـناهدماین . دوجو  هب  نامز  کی  رد  دوجوم 

. دنا هدش  ریمعت  یـسمش  لاس 1328  رد  نآ  یلامـش  یقرـش و  ياهناویا  ماما و  برد  گرزب  دـبنگ  تسا . هدـش  هتخاس  يرجه  لاس 1081 
هاشناهج رداـم  هاـگمارآ  هدازماـما  ود  نیا  راوج  رد  دـناهدش . تمرم  لاس 1332  ردانب  یبرغ  ياهتمـسق  کـچوک و  دـبنگ  ياهیراکیـشاک 

. دراد يراک  رپ  یچگ  ياه  سنرقم  ابیز و  رایسب  يراکیشاک  زا  یتانیئزت  نآ  رواجم  ياهراویدو  هعقب  یجراخ  يامن  دراد . رارق  ولنویوقارق 
رد يربچگ  يراکیـشاک و  هوکـشاب  رایـسب  تانیئزت  يرامعم و  يرنه و  ياهـشزرا  نتـشاد  ربرد  لیلد  هب  ماـما  برد  هعومجم  یلک  روط  هب 

يرنه و ياهـشزرا  دوجو  ظاحل  هب  ماما  برد  دنمهوکـش  سیفن و  رثا  دوریم . رامـش  هب  ناریا  يرنه  ملـسم  ياـهراکهاش  زا  یکی  دادـعا 
هدرک یتاعلاطم  نآ  دروم  رد  نانآ  زا  يرایسب  هتفرگ و  رارق  يرایسب  نارگـشهوژپ  نارامعم و  هجوت  دروم  ولنویوقارق "  " نانامکرت يرامعم 

. تسا هدش  تبث  ناریا  یلم  راثآ  تسرهف  رد  هرامش 217  هب  ماما  برد  هعومجم  دنا .

رفعج دمحم  جاح  رازاب  دجسم و 
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راگدای هب  ناهفصا  رازاب  رد  يدجسم  يو  زا  هک  تسا  يرجه  مهدزیس  نرق  رد  ناهفـصا  روهـشم  نویناحور  زا  ياهدابآ  رفعجدمحم  جاح 
زا رفعجدمحم  جاح  موحرم  تسا  هدنام  یقاب  وا  مان  هب  هدش  هدرپس  كاخ  هب  اجنآ  رد  هک  ناهفصا  دالوفتخت  لوا  رد  زین  ياهیکت  هدنام و 

حرـش لوصا و  رد  ایارم " یلالدتـسا و"  هقف  رد  لئاسملا " ذوفن   " يو راثآ  زا  تسا . یتفـش  مالـسالاتجح  روهـشم  هتـسجرب و  نادرگاـش 
درف هب  رـصحنم  زاتمم و  تیعقوم  ياراد  یلحم  تاطابترا  ظاـحل  زا  هدـش و  عقاو  تشدرد  هلحم  رد  دجـسم  نیا  دـشابیم . مـالکلا  دـیرجت 

دجسم یناب  رمع  نوچ  یلو  تسا  بلاج  يراکهرگ "  " عون زا  يراکیـشاک  تانیئزتو  ماکحتـسا  ظاحل  زا  رفعجدمحم  جاح  دجـسم  تسا .
رب دیفس  ثلث  طخ  هب  دجسم  یقرـش  ردرـس  هبیتک  تسا . هدنام  مامتان  نآ  زا  یمهم  ياهتمـسق  يراکیـشاک  هدرکن  تیافک  راک ، مامتا  يارب 

تسا ياهیبتک  زین  یلامـش  ناوای  رد  دشابیم . هبیتک 1296 ه-ق  نیا  خـیرات  هک  تسا  ینآرق  تایآ  لماش  يدروجال  تشخ  یـشاک  هنیمز 
بارحم تسا . هتـشون  يرمق  يرجه  تشه  تصـش و  دصیـس و  رازه و  یبرغ  ناوـیا  يرمق و  يرجه  داتـشه  تسیود و  رازه و  خـیرات  هک 

مسر اب  زین  دجـسم  سیفن  ربنم  دراد . دیـس  دجـسم  يراکیـشاک  اب  مان  تهابـش  هدش و  نییزت  یتشخ  گنر  تفه  یـشاک  اب  دجـسم  یفـصا 
یلیمحت گنج  رد  ياهدابآ  رفعجدـمحم  جاح  دجـسم  دـشاب . یم  يرنه  ياـهراکهاش  زا  هدـش و  نییزت  نیگنر  یبوچ  یـسدنه  ياـههرگ 

رد هرامـش 388  هب  انب  نیا  دـش . يزاسزاب  هیلوا  هویـش  هب  لوئـسم  ياهنامزاس  کـمک  یگنهرف و  ثاریم  هلیـسو  هب  هک  دـید  رایـسب  بیـسآ 
. تسا هدیسر  تبث  هب  یلم  راثآ  تسرهف 

افص دجسم 

افص دجسم  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  دجسم  ردرس  هبیتک  تسا . هدش  انب  ناهشهش  یخیرات  هعقب  کیدزن  ناهـشهش و  هلحم  رد  افـص  دجـسم 
يدروجال تشخ  یشاک  هنیمز  رب  دیفس  ثلث  طخ  هب  دجسم  ردرـس  هبیتک  تسا . هتفریذپ  مامتا  هناتـسلگ  یلعدمحمدیـس  مامتها  یعـس و  هب 

. دشاب یم  لاس 1290 ه-ق  هب  خروم  میهاربادمحمنبیقتدمحم  ملق  هب  گنر و 

هتسدلگاپ دجسم 

دراد دوجو  یمیدق  هرانم  هیاپ  نآ  رانک  رد  هک  تسا  يدجسم  انیسیلعوبا  هبیتک  ترواجم  رد  هیعیفش و  هسردم  کیدزن  تشدرد  هلحم  رد 
اب روبزم  هرانم  نامتخاس  هک  داد  لامتحا  ناوتیم  تسا . هدـش  انب  دجـسم  هتـسدلگ "  " مابتشپ فک  زا  رتم  هس  عافترا  هب  نآ  يـالاب  رب  هک 
هب طوبرم  ار  هرانم  نیا  يایاقب  رفرنه  رتکد  دنمانیم . هتـسدلگاپ  اجنآ  یلاها  ار  دجـسم  نیا  تسا . هدوب  طوبرم  میدـق ، رد  دـبنگ  نامتخاس 

. دنمان یم  یقوجلس  نارود 

انیس نبا  دبنگ 

یگدـنز دروم  رد  ذـخآم  عبانم و  هب  هجوت  اب  دـشابیم . ابیز  يرجآ  دـبنگ  کـی  ياراد  تسا و  فورعم  زین  انیـسنبا " هسردـم   " هب اـنب  نیا 
هدرک یم  سیردت  لحم  نیا  رد  هتـشاد و  هدـهع  رب  ار  هلودـلاءالع "  " ترازو ناهفـصا  رد  یتدـم  یناریا ، گرزب  فوسلیف  انیـسیلعوب " "

. تسا

هیرون هسردم 

تبسن يوفـص  نیـسح  ناطلـس  هاش  تنطلـس  زاغآ  نامیلـس و  هاش  تنطلـس  نامز  هب  ار  نآ  هدش و  عقاو  نابرع  رازاب  ياهتنا  رد  هسردم  نیا 
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نیا دنتـسه . رباج " هب  فورعم  هلودـلالالج  هجاوخ  نامیلـس و"  هاش  ریزو  يراصنا " يرباـج  دّـمحمنیدلارونازریم   " نآ یناـب  دـنهدیم .
ياهردـنلق غاب  فارطا  رد  ناکد  دـنچ  ناهفـصا و  نآارب  كولب  رد  عقاو  داـبآرتوبک  هیرق  هلمج  زا  هک  هتـشاد  یتاـفوقوم  میدـق  زا  هسردـم 

اقآ نوچ  يروهشم  ناسیونـشوخ  نادنمرنه و  نارعاش و  تنوکـس  لحم  زابرید  زا  هسردم  نیا  تسا . هدوب  هسردم  نیا  رد  فقاو  ناهفـصا 
نیا هکنآ  اب  تسا . هدوب  یناهفصا  رادمان  رعاش  فورعم و  سیونخسن  تورپناجاقآ  ازریم  رجاق و  رصع  گرزب  دنمرنه  بهذم  یلعدمحم 
دروم دیاب  هک  روطنآ  هدوب و  بلاج  تانیئزت  دقاف  اّما  دراد  زین  یهجوت  لباق  اتبسن " تافوقوم  تسا و  هیوفص  هرود  رخاوا  هب  طوبرم  هسردم 

. تسا هتفرگن  رارق  هجوت 

یناخ يارس 

موحرم هتشون  هب  تسا  هتشاد  دادتما  قازرلادبع  نابایخ  یلعف  لحم  ات  عماج  دجـسم  زا  هک  هدوب  نابرع  رازاب  ناهفـصا  فورعم  ياهرازاب  زا 
. دشاب یم  راثآ  هلمج  نآ  زا  زین  یناخ  يارس  هک  هدوب  يددعتم  ياهانب  اههسردم و  اهارس و  رازاب  نیا  رد  نایتشهب 

تیالو نوراه 

تسا يرجه  لاس 918  هب  خروم  لوا و  لیعامسا  هاش  تنطلس  هرود  راثآ  زا  نآ  يراکیشاک  ردرس  هعقب و  هک  تیالو  نوراه  یخیرات  يانب 
يراکیشاک و دبنگ  کی  قاور و  حیرض و  هعقب و  ياراد  هک  دوریم  رامـش  هب  ناهفـصا  رهـش  هدمع  ياههاگترایز  هسدقم و  نکاما  زا  هک 

نآ و  : " دـنک یم  نیعم  ریز  حرـش  هب  هعقب  رد  نوفدـم  هدازماما  باسنالا  نازیم  باـتک  بحاـص  تسا . هعقب  برغم  لامـش و  رد  نحـص  ود 
یضعب رد  هچنانچ  دشابیم  مالسلا  هولصلاهیلع و  یقنلایلع  ماما  يداه  ترضح  ءافحا  دالوا و  زا  یلعنبنوراه  هک  تسا  نیا  رهاظ  بانج 

رد ار  وا  هک  دـشابیم  نسحلانبدـیزنبدمحمنبنوراه  وا  هک  هدـش  روکذـم  ناـسنا  بتک  زا  یـضعب  رد  هدـش و  روکذـم  هربـقم  بـتک  زا 
وا هک  دـنیامنیم  روکذـم  یـضعب  دـشابیم و  مالـسلاوهاولصلاهیلع  یبتجمنسحماما  ترـضح  ءافحا  دالوا و  زا  دـندرک و  دیهـش  ناهفـصا 

هدایز ریخا  لوق  هکلب  هدـشن  مولعم  نآ  رابتعا  ریقف  نیا  دزن  لوق  ود  نیا  زا  کیچیه  نکل  دـشابیم  مالـسلاامهیلع  رفعجنبیـسومنبنوراه 
ناـمتخاس یناـب  ماـن  يدروجـال  یـشاک  هـنیمز  رب  قرعم  دیفــس  قیلعتــسن  طـخ  هـب  يدورو  رد  يـالاب  حوـل  کـی  رد  دـیامن . یم  فـیعض 

اب هک  تسا  نآ  ردرـس  اـنب  رد  دوجوم  ياـهراکهاش  زا  تسا . هدـش  هتـشون  لیعامـسا  هاـش  راـبرد  يارزو  زا  یکی  نیـسحناخشیمرود " "

برغم رد  دشابیم . انب  رد  دوجوم  ياهراکهاش  زا  يدروجال  هنیمز  رب  قرعم  دیفس  یـشاک  اب  ثلث  طخ  هب  ياهبیتک  يراکیـشاک و  تانیئزت 
لـصتم هینوراه  نحـص  هب  یللجم  ردرـس  اـب  هسردـم  نیا  دراد ، دوجو  نآ  فارطا  رد  یتارجح  هک  هدـش  عقاو  ياهسردـم  تیـالو  نوراـه 

رارق یلع  دجسم  يوربور  انب  یقرش  ردرس  تسا و  هدش  نیئزت  قرعم  یشاک  اب  هک  هدش  عقاو  یبونج  ناویا  رد  انب  يابیز  بارحم  ددرگیم .
. تسا هدش  نیئزت  قرعم  یشاک  اب  مه  نآ  هک  هتفرگ 

یلع دجسم 

يانب کی  یلع  دجسم  تسا . یلع  دجسم  دراد  رارق  هعمج  دجسم  میدق و  نادیم  ترواجم  رد  هک  ناهفصا  بلاج  یخیرات  ياهانب  زا  یکی 
ازریم  ) هلیـسو هـب  يوفـص  لوا  لیعامـسا  هاـش  هرود  رد  هداـهن و  یناریو  مادـهنا و  هـب  ور  هیوفـص  دـهع  رد  هـک  دـشابیم  یقوجلــس  هرود 
ناوـنع هدوـب و  لیعامـسا  هاـش  تـلود  لاـجر  زا  هدـمآ و  دجـسم  ردرـس  یلـصا  هبیتـک  رد  وا  ماـن  هـک  یناهفـصا ) نیـسحهاش  نیدـلالامک 

. تسا هدش  هتـسارآ  یچگ  ياهـسنرقم  يراکیـشاک و  تانیئزت  هب  هدش و  نامتخاس  دـیدجت  تسا . هتـشاد  هلودـلادامتعا ) هنطلـسلالیکو و  )
هک دیوگیم  هدرب و  مان  هیرجنس  دجسم  مان  هب  دجسم  نیا  زا  هدوب  ناهفصا  رد  يرجه  مهدزای  نرق  رد  هک  يوسنارف  روهشم  حایـس  ندراش 
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. تسا هدوب  نآ  هدـنزاس  هک  دـسریم  رظن  هب  روطنیا  تسا و  هدـش  هتـشون  ییـالط  طـخ  اـب  گرزب  لیعامـسا  هاـش  ماـن  هب  نآ  ردرـس  هبیتک 
لخاد رد  دجـسم  یمومع  هرظنم  تسا . ریظنیب  ناهفـصا  یخیرات  دجاسم  رد  نآ  فارطا  ددعتم  ياهناویا  ياهنامتخاس  دجـسم و  يرامعم 

هـس رد  تسنآ و  یبرغ  علـض  رد  دجـسم  يدورو  رد  تسا . یچگ  ياهیدـنب  راـطق  نآ ، یـصاصتخا  تاـنیئزت  دـشابیم و  يرجآ  زونه  نآ 
رد دجسم  راددبنگ  ناتسبش  دشابیم و  اهناویا  ریاس  زا  رتعیسو  یبونج  ناویا  دراد . دوجو  ییاهناویا  نآ  یبونج  یلامـش و  یقرـش و  بناج 

هدش نیئزت  یچگ  ياهسنرقم  اب  لخاد  رد  یلو  تسا  هداس  رجآ  جراخ  زا  یلع  دجـسم  دبنگ  يامن  تسا . هدش  عقاو  ناویا  نیا  یبونج  علض 
تسا . هدش  هتسارآ  یچگ  يا  هنیمز  رب  هتسجرب  يربگ  ییالط  ثلث  طخ  هب  نآ  فارطا  هبیتک  و 

کبـس هدش و  انب  دجـسم  حطـس  زا  رتنییاپ  یمک  نآ  یبونج  دـبنگ  ناویا و  ریزو  یقرـش  بونج  هشوگ  رد  دجـسم  یناتـسمز  ياهناتـسبش 
ردرـس هیبتک  دنک . یم  لصتم  دبنگ  ناویا و  ریز  ناتـسبش  هب  ار  دجـسم  حطـس  هک  یناکلپ  عورـش  يادتبا  رد  دشابیم . بلاج  نآ  نامتخاس 
تسا لیعمسا "  " مان رکذ  ظاحل  زا  طقف  اهنآ  طابترا  هجو  هک  قرعم  ثلث  طخ  هب  گنر  يدروجال  یشاک  يور  فیدر  ود  رد  یلعدجـسم 

. دشاب یم  ق  لاس 929 ه . هب  خروم  يزیربت  نیدلاسمش  طخ  هب  هک 

یلع دجسم  رانم 

هجو هک  دراد . رارق  یقوجلس ) دجسم  کی  لحم  رد  لوا  لیعامسا  هاش  هرود  زا   ) یلع دجسم  یبرغ  لامش  هشوگ  رد  هک  یلع  دجسم  هرانم 
مشش نرق  لیاوا  ای  مجنپ  نرق  رخاوا  رد  تسا و  هقجالس  هرود  زا  نآ  لصا  هک  تسا  یلع  دجسم  اب  ترواجم  تبسانم  هب  نآ  یلعف  هیمـست 
نییاپ هب  الاب  زا  هرانم  نیا  تسا . هدوب  رتشیب  نامز  نآ  رد  یلو  دشابیم  رتم   51 دودح 5 /  رد  هزورما  نآ  عافترا  تسا . هدش  هتخاس  يرجه 

" هللاالاهلاال  " هلمج رارکت  هرانم  يالاب  تمـسق  رد  يرجآ  هنیمز  رب  ياهزوریف  یـشاک  اب  یفوک  طـخ  هب  لوا  هبیتک  :- تسا هبیتک  جـنپ  لـماش 
طخ هب  موس  هبیتک  . - تسا هللاکـلملا "  " هلمج رارکت  هراـنم و  ياهـسنرقم  ریز  رد  ياهزوریف  یـشاک  اـب  یفوک  طـخ  هب  مود  هبیتـک  . - تسا

گرزب ياهعبرم  رد  یجنرطش  هنیمز  رب  یچگ  ییانب  طخ  هب  مراهچ  هبیتک  . - تسا هللالوسر " دّمحم  هللاالاهلاال   " ياهزوریف یشاک  اب  یفوک 
. دشابیم یلع  دجـسم  ماب  اب  حطـس  مه  هک  یچگ  هنیمز  رب  هتـسجرب  يرجآ  ییانب  طخ  هب  مجنپ  هبیتک  . - دشاب یم  وهالاهلااليذـلاهللاوه " "

" طسقلاب امئاک " ملعلا  اولوا  هکئلملا و  وهالاهلاال و  هنا  هللادهش  "

ناهفصا روحم 

نادیم زا  دنور  یم  رامش  هب  نآ  تاباعشنا  زا  یعون  هب  رکذلا  قوف  ياهروحم  دشاب و  یم  يوفص  رهش  روحم  نیرت  یلصا  زا  هک  روحم  نیا 
تاغاب يوفص  هموکحلاد  یتموکح و  گرا  زا  روبع  اب  هدیـسر و  ماما )  ) ناهج شقن  نادیم  هب  گرزب  رازاب  قیرط  زا  عورـش و  مایق )  ) قیتع

یم یهتنم  بیرج  رازه  ياه  غاب  الاب و  غابراهچ  لپ و  هس  یس و  هب  اجنآ  زا  هدیـسر و  یـسابع  غابراهچ  هب  ماما )  ) ناهج شقن  نادیم  برغ 
. ددرگ

کلملا ماظن  هینوراه . روحم 

رفعج و هدازماما  هربقم  هب  ازریم  ردیح  ناخولج  زا  روبع  اب  عورش و  یلع  دجسم  هینوراه و  مایق – )  ) قیتع نادیم  یبونج  علض  زا  روحم  نیا 
هلحم زکرم  میهاربا و  هدازماـما  رد  ًاـتیاهن  هدیـسر و  کـلملا  ماـظن  هجاوخ  هربـقم  ناـخ و  دجـسم  لیعامـسا و  هدازماـما  هربـقم  هب  اـجنآ  زا 

. ددرگ یم  متخ  خیطبلاراد 

دابآدیب روحم 
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تاحیضوت

کی تروص  هب  هتشذگ  رد  هدش و  عقاو  دور  هدنیاز  لامش  رد  هلحم  نیا  دشاب . یم  ناهفصا  رهش  فورعم  مهم و  تالحم  زا  دابآدیب  هلحم 
هب رضاح  لاح  رد  هلحم  نیا  تسا ، هدومن  یم  لمع  هدوب  زین  يرتکچوک  تالحم  تامیسقت و  لماش  هک  گرزب  يا  هلحم  رد  يرهش  هیحان 

هلحم زکارم  ياراد  روکذم  هلحم  تسا . هدیدرگ  میـسقت  يرتکچوک  تالحم  هب  هدش و  هراپ  دنچ  ثادـحالا  دـیدج  رباعم  اهنابایخ و  تلع 
جراخ يرجه  نرق 4  رد  هلحم  نیا  دشاب . یم  اقآ  ازریم  یـشاب و  رطاش  دابآدیب ، شیـش  کشوک ، برد  اقآ ، یلقیلع  دابآدیب ، ياهمان  هب  يا 

اقآ یلقیلع  دـننام  راگزور  لاجر  هک  اجنآ  ات  تشگ  رادروخرب  صاخ  ياه  شزرا  زا  يرجه  مجنپ  نرق  رد  اما  هدوب  رهـش  ياـه  هزاورد  زا 
دندومن . نآ  رد  هعفنملا  ماع  ياهانب  ثادحا  هب  تردابم 

دیس دجسم  نابایخ  دش و  هدوزفا  نآ  تیعقوم  رب  دیس  دجسم  ثادحا  اب  دومن و  ادیپ  يدایز  رایسب  تیمها  دابآدیب  هلحم  زین  راجاق  هرود  رد 
ندـف و يدام  هب  ناخ  میحر  هچرازاب  قیرط  زا  اجنآ  زا  دـسر و  یم  کشوک  ناـبایخ  یـشابرطاش و  هچرازاـب  هب  دابآدـیب  هچرازاـب  قیرط  زا 

لامـش رد  اقآ  یلقیلع  هچرازاب  دجـسم و  مامح و  نوچمه  يرـصانع  دوجو  ددرگ . یم  یهتنم  کـشوک  برد  هسردـم  دجـسم و  هعومجم 
هچرازاب نوچمه  يوق  رصانع  رارقتسا  نینچمه  فرط و  کی  زا  دنک  یم  لمع  لاعف  هلحم  ناونع  هب  زین  رـضاح  لاح  رد  هک  روکذم  روحم 

يارب مزال  هنیمز  هلحم  داصتقا  حطس  ندوب  الاب  رب  هوالع  روحم  نیا  رد  ددعتم  ياه  هچرازاب  ناخ و  میحر  دجسم  دیـس و  دجـسم  دابآدیب و 
. دزاس یم  مهارف  زین  ار  يرگشدرگ  یخیرات  روحم  کی  ایحا 

دابآ دیب 

هراشا

يزار دوعسم  وبا  خیش  هعقب  اقآ ، یلقیلع  مامح  يدرخب ، هناخ  اقآ ، یلقیلع  دجسم  نسح ، اباب  يوج  اقآیلقیلعاقآ ، یلقیلع  يارسناوراک 
اقآ یلقیلع  قوس  راهچ  هچرازاب و  ، 

دابآ دیب 

هلحم يرجه  مراهچ  نرق  رد  تسا . هدـش  عقاو  دورهدـنیاز  لامـش  رد  هک  تسا  یخیراـت  فورعم  مّهم و  رایـسب  تـالحم  زا  دابآدـیب  هلحم 
راگزور نآ  لاجر  ات  دش  ببس  تیّمها  تمظع  نیمه  تسا  هتـشاد  رارق  رهـش  راصح  لخاد  رد  هدوب و  رهـش  ياههزاورد  زا  جراخ  دابآدیب 

نیا زا  دوب . رادروخرب  یمهم  تیعقوم  زا  مه  يدـعب  ياههورد  رد  دـیامنب  ياهعفنملاماع  ياهانب  ثادـحا  هب  ترداـبم  اـقآیلقیلع "  " دـننام
- مجنپ نرق  روهـشم  ثدـحم  دـهاز و  يدابآدـیب . هقام  نب  قاحـسا  نب  هللادـبعوبا  نوچ  یناـگرزب  ناثدـحم و  اـملع و  نادنمـشناد و  هلحم 

یندـلگیب عیفر  دـمّحمالم  نبدّـمحم  اقآ  مجنپ و  نرق  روهـشم  رادـمان و  ثدـحم  يدابآدـیب  حـلاص  نبدـمحمنب  روصنمنبرباج  دّـمحموبا 
اب دابآدیب  هلحم  یکیدزن  لیلد  هب  تشذـگرد . ناهفـصا  رد  ق  لاس 1197 ه . رد  هک  دوب  كولـس  ریـس و  لضافا  امکح و  زا  هک  يدابآدـیب 

هدوب رادروخرب  يزاتمم  تیعقوم  زا  مه  هیوفـص  زا  دـعب  تشدرد  کـشوکبرد ، داـبآساّبع ، نوچ  یگرزب  تـالحم  یـساّبع و  غاـبراهچ 
، نسح اباب  يوج  ارسناوراک ، قوسراهچ ، هچرازاب ، مامح ، دجسم ، لماش  هک  اقآیلقیلع  هعومجم  تساراد . ار  يرایسب  راثآ  اهانب و  تسا و 

... يدرخب و هناخ  دابآدیب ، هچرازاب  يزار ، دوعسموبا  خیش  هعقب 

اقآیلقیلع
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يوفـص نیـسح  ناطلـس  هاش  نامیلـس و  هاش  تنطلـس  نامز  رد  هک  تسا  هیوفـص  هرود  رخاوا  راکوکین  فورعم و  ناگجاوخ  زا  اقآیلقیلع 
. دناهتشاذگ راگدای  هب  دوخ  زا  یهجوت  لباق  راثآ  اقآورسخ  شردارب  هارمه  اقآیلقیلع  تسا . هدرکیم  یگدنز 

اقآ یلقیلع  دجسم 

دجسم رد  رس  هبیتک  تسا . هدش  نیئزت  هرگ  عون  زا  ییاهیشاک  اب  نآ  فارطا  هک  تسا  ییابیز  ناتسبش  کچوک و  نحص  ياراد  دجسم  نیا 
هبیتک طاطخ  اقآیلقیلع "و   " مان هبیتک  نایاپ  رد  تسا و  یبرع  نابز  هب  یتارابع  يواح  رمرم  گنـس  هب  هتـسجرب  گنر  ياهوهق  ثلث  طخ  اب 

هب هک  دراد  ییابیز  هبیتک  زین  دجسم  ناتسبش  رد  رـس  تسا . هدمآ  ق  خیرات 1122 ه . يوفص و  رصع  رادمان  سیونشوخ  یماما " یقنیلع  "

ماـن هب  یـصخش  هک  تسا  نیا  زا  یکاـح  هک  دراد  ار  يرجه  خیرات 1297  هک  تسا  گنر  يدروجال  یـشاک  هنیمز  رب  هنیـس  قیلعتـسن  طخ 
مان هب  یصخش  زین  نآ  رامعم  هتشون و  داوجلادبع  ار  نآ  طخ  هدورس و  یمان  ییحی  ار  نآ  راعشا  هدرک و  انب  ار  ناتسبش  نیا  مساقلاوبایضاق 
نیا تسا . هدیـسر  تبث  هب  یلم  راـثآ  تسرهف  رد  جـنپ  تسیب و  تسیود و  هرامـش  هب  اـقآیلقیلع  دجـسم  تسا . هدوب  لیعامـسا " دـمْحم  "

رگید شوقن  اب  هدـش  گـنهامه  يراـجح و  شوقناـب  ییاـبیز  بآ  گنـس  نآ  يدورو  رد  هدـش و  تبنم  یبوچ  برد  کـی  ياراد  دجـسم 
... ياهیشاک اب  نآ  فارطا  هک  ابیز  ناتسبش  کچوک و  نحص  کی  ياراد  دشابیم .

اقآ یلق  یلع  مامح 

ره هک  هنانز " هنادرم و  مامح   " تسا ولقود  هک  صاخ ، ياهیگژیو  ياراد  مامح  نیا  دشابیم . اقآیلقیلع  دجسم  يوربور  اقآیلقیلع  مامح 
تاـنیئزت ياراد  هک  تسا  نیـشن و ... هاـش  ضوـح ، راـهچ  هنیزخ ، هناـخمرگ ، هنیبرـس ، يدورو ، هلمج : زا  یفلتخم  ياهتمـسق  ياراد  مادـک 

لاس 1112 رد  مامح  نیا  دناهدرب . مان  نآ  زا  نیققحم  رثکا  هک  هدوب  ناهفصا  ياهمامح  نیرتهب  زا  دشابیم و  ابیز  ياهیراکیشاک  یشاقن و 
يزاسهب يزاسون و  ناـمزاس  تمه  اـب  نونکا  مه  تسا و  هدیـسر  تبث  هب  ناریا  یلم  راـثآ  تسرهف  رد  هرامـش 226  هب  هدش و  هتخاس  ق  ه .

. تسا هدش  زیهجت  یسانش  مدرم  هزوم  کی  ناونع  هب  هنادرم  مامح  هینبرس  تمسق  هدش و  تمرم 

اقآ یلقیلع  قوس  راهچ  هچرازاب و 

لباق ياهوسراهچ  زا  هک  داد  لکـش  هعومجم  نیا  رد  ار  ییابیز  رایـسب  يوسراهچ  هک  تخاـس  رگیدـکی  رب  دومع  هچرازاـب  ود  اـقآیلقیلع 
هدز لیلد  نیا  هب  هچرازاب  نیا  دناهتشون  بلطم  نآ  يهرابرد  هدرک و  دیدزاب  نآ  زا  نارگشهوژپ  زا  يرایسب  دشاب و  یم  رهـش  نیا  رد  هجوت 

. دشاب دجسم  يرادهاگن  جرخ  نآ  زا  هلصاح  دمآرد  هک  هدش 

اقآ یلقیلع  يارسناوراک 

دـسیونیم ناهفـصالا "  " باتک رد  بانج  موحرم  یلو  دوشیمن  نآ  زا  ياهدافتـسا  چـیه  تسا و  هبورخم  ارـسناوراک  نیا  رـضاح  لاح  رد 
. دراد ضرع  رتم  لوط و 22  رتم  اقآیلقیلع 40  يارسناوراک 

نسح اباب  يوج 

يراصنايرباج ناخنسح  ازریمجاح  موحرم  درذگیم . اقآیلقیلع  دجـسم  مامح و  ولج  زا  هک  تسا  ندف  رهن  زا  ياهخاش  نسح  اباب  يوج 
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هلافطل رتکد  درذـگ . یم  مامح  دجـسم و  نایم  تسا ، ندـف  يدام  زا  ياهبعـش  هک  نسح  اباب  رهن  :" دـسیونیم ناهفـصا  خـیرات  باتک  رد 
هلـصاف رد  هک  دـنکیم ، هراشا  هتکن  نیا  هب  یقرواپ  رد  مساقاباب  هسردـم  یفرعم  ماـگنه  نسح " اـباب   " رهن نیا  هیمـست  هجو  دروم  رد  رفرنه 

دنچ یفرعم  زا  دعب  دناهتشاد و  اباب  ناونع  هک  دناهدرکیم  یگدنز  ناهفـصا  رد  هفوصتم  شیوارد و  زا  ياهدع  يرجه  ات 900 اهلاس ي700 
. دنک یم  هراشا  دابآ  دیب  هلحم  رد  نسح  اباب  هب  فراع 

يدرخب هناخ 

نیا داد  رییغت  يدرخب  هب  ار  دوخ  یگداوناخ  مان  هناخ  کلام  نیرخآ  هک  نآ  زا  سپ  اّما  تسا . اهیلوسرجاح "  " هناـخ هب  فورعم  هناـخ  نیا 
تنطلـس رخاوا  رد  هناـخ  نیا  ناـمتخاس  دوـشیم . هتخانـش  اـهمان  نیا  ود  ره  هب  زورما  هـک  يروـط  هـب  دـش . روهـشم  ماـن  نـیا  هـب  زین  هناـخ 

یلامش نیمزریز  لثم  رگید  ياهتمسق  اّما  دسریم  نایاپ  هب  وا  تنطلس  نارود  رد  نآ  زا  ییاهتمسق  دوشیم و  عورش  راجاق  هاش  نیدلارـصان 
انب رهاظ  زا  تسا  هدوب  ياهطایح  هب  فرـشم  هدوب و  طایح  ود  نیا  طسو  رد  رالات  هک  هتـشاد  طایح  ود  لصا  رد  هناخ  نیا  دنام . یم  مامت  ان 

رخاوا صاـخ  تاـنیئزت  يدرخب  هناـخ  تسا . هدوب  نوردـنا  یبونج  تمـسق  تولخ و  طاـیح  نآ  یلامـش  ههبج  هک  دوشیم  طابنتـسا  نینچ 
رد تسا و  یگنهرف  ثاریم  نامزاس  تیکلام  رد  يدرخب  هناخ  تسا . هدش  نیئزت  یـشاقن  يربچگ و  اب  طایح  هندـب  دراد و  ار  راجاق  نارود 

. دشاب یم  تمرم  تسد  رد  رضاح  لاح  رد  تسا و  هدش  تبث  ناریا  یخیرات  ياهانب  تسرهف 

يزار دوعسم  وبا  خیش  هعقب 

هعقب  " زورما هـک  یلحم  رد  هـک  تـسا  يرجه  مّوـس  نرق  گرزب  نیثدـحم  نادنمـشناد و  زا  یکی  يزار  تارف  نبدـمحا  دوعــسموبا  خـیش 
خیـش هاـقناخ  دوعـسموبا و  خیـش  هلحم  هب  راـگزور  نآ  رد  هک  تسا ، هتخادرپیم  مدرم  داـشرا  تیادـه و  هـب  دوـشیم  هدـیمان  هیدوعـسم "

ياهعومجم لماش  ار  نآ  دناهتشون  یبلاطم  ناهفصا  هرابرد  دعب  هب  يرجه  مراهچ  نرق  زا  هک  ینیخروم  تسا و  هدوب  روهشم  مه  دوعسموبا 
هدـنام ياج  رب  یهجوت  لباق  ردرـس  زورما  روهـشم  هعومجم  نیا  زا  دناهتـشون . غاب  مامح و  وسراهچ و  رازاـب و  هاـقناخ و  زا  بکرم  عیـسو 

هبیتک نیا  نایاپ  رد  تسا . هدـش  هتـشون  يدروجال  هنیمز  رب  قرعم  دیفـس  یـشاک  اب  ثلث  طـخ  هب  ییاـبیز  هبیتک  ردرـس  نیا  يـالاب  رب  تسا .
هعقب تسا . هدـمآ  يوزیلا ) بتاکلا  باهـش  نبلامک   ) نآ بتاـک  و  ولنویوت ) بوقعی  ناطلـس   ) ناـخرداهب بوقعی  ماـن  ق و  خیرات 895 ه .

. تسا هدیسر  یخیرات  راثآ  تبث  هب  هرامش 219  هب  دوعسموبا  خیش 

کشوک برد 

هراشا

، یتفش هناخ  کشوکبرد ، دجسم  ناخ ، میحر  دجسم  یشاب ، رطاش  هچرازاب  کشوکبرد ، هسردم  یمیدق ، لاچخی  دابآ ، ، دیب  هچرازاب 
یمیدق کشوک  نابایخ  نیسح ، ازریم  هسردم  هدنهانپ ، هناخ  کشوک ، برد  ردرس  دیس ، دجسم 

کشوک برد 

گرزب تالحم  زا  ار  هلحم  نیا  يراصنا " يرباـج   " موحرم تسا . هدوب  روهـشم  فورعم و  میدـق  رد  هک  هدوب  یتـالحم  زا  کـشوکبرد 
هلحم نیا  رد  نانآ  یتموکح  ياهخاک  نوردنا و  رابرد و  هدوب و  نانآ  هرامالاراد  لحم  ولنویوقاقآ  نیطالس  نامز  رد  هک  دنادیم  ناهفـصا 

نوچمه ینید  یملع و  ناگرزب  یگدـنز  دـلوت و  لحم  هکنآ  لیلد  هب  یخیرات  ياهانب  یخرب  دوجو  رب  هوـالع  هلحم  نیا  تسا . هتـشاد  رارق 
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. تسا هدوـب  یناهفـصا  میعنوـبا  خـیاشم  زا  هـک  ق ) لاس 290 ه . هب  تاـفو   ) یکـشوک باـب  ینیدـم  هلادـبع  نب  دـهاجم  نب  دـمحارفعجوبا 
نب لیعامـسا  الم  جاـح  تسا . هدوب  روهـشم  فورعم و  نیثدـحم  زا  هک  ق ) تافو 350 ه .  ) یکـشوک باب  بدؤم  دیز  نب  مساق  دـمّحموبا 

مساقلاوبا دیس  نوچمه  ياهتسجرب  نادرگاش  هک  هدوب  یگرزب  نادنمـشناد  زا  يو  ق ) تافو 1304 ه .  ) یکشوک باب  میکح  رفعج  دّمحم 
. داد شرورپ  ار  يدرکهد 

( هیرقاب ریشاپ ،  ) کشوکبرد هسردم 

رورم هب  هک  هدوب  یهجوت  بلاج  تانیئزت  قرعم و  ياهیـشاک  هسردم  نیا  تایـصوصخ  زا  تسا . عقاو  کشوک  برد  هلحم  رد  هسردم  نیا 
رقاب مان  هب  یصخش  نآ  یناب  هک  اجنآ  زا  تسا . هدوب  فورعم  مه  ریشاپ  هدوب و  لحم  نآ  رد  یگنس  يریش  نوچ  و  تسا . هتفر  نیب  زا  نامز 

. دناهتشونن دجسم  تمدق  هب  عجار  یبلطم  یعبنم  چیه  رد  اّما  تسا . روهشم  زین  هیرقاب  هب  هدوب 

( ریشاپ  ) کشوکبرد دجسم 

( گنـساپ  ) رگید مان  هب  ار  نآ  يدابآرهم  یعیفر  موحرم  اّما  تسا . هدرب  مسا  ریـشاپ  مان  هب  طقف  دجـسم  نیا  زا  دوخ  باـتک  رد  رفرنه  رتکد 
. تسا هدیمان  مه 

کشوک برد  ردرس 

متـسر رفظملاوـبا  ینارمکح  هرود  راـثآ  زا  دناهتـشون . زین  رـصقلاباب " هـیواز  رد  رــس   " ار نآ  نـیققحم  رثـکا  هـک  کـشوک  برد  رد  رس 
هب یبلاطم  يواح  گنر ، يدروجال  یشاک  هنیمز  هب  قرعم  دیفس  ثلث  طخ  هب  کشوکبرد  ردرس  هبیتک  تسا . هدوب  ولنویوققآ  ناخرداهب 

هدـمآ زین  انرب ) کیبیلع   ) مان هب  يرگید  صخـش  مان  نارمکح  نیا  مان  رب  هوـالع  تسا و  يرجه  هبیتک 902  نیا  خـیرات  تسا  یبرع  نابز 
لخاد رد  تسا . هدش  هتشون  گنر  يدروجال  یشاک  هنیمز  رب  دیفـس  ییانب  طخ  هب  یبهذم  تارابع  زین  ردرـس  ياهسنرقم  لخاد  رد  تسا 

تسرهف رد  هرامش 97  هب  کشوکبرد  ردرس  دروخیم . مشچ  هب  يدروجال  یشاک  هنیمز  رب  دیفس  ییانب  طخ  هب  يراعشا  ردرس  ياهراطق 
. تسا هدیسر  تبث  هب  ناریا  یلم  راثآ 

یمیدق کشوک  نابایخ 

هب دربیم و  مان  نابایخ  نیا  زا  يرجه  مهدراهچ  نرق  لئاوا  رد  ناهفـصا " رهـش  ياهنابایخ   " ناونع تحت  یباتک  يداـبآرهم  یعیفر  موحرم 
ار هلحم  نیا  یبرغ  دح  تلود  هزاورد  هلحم  یفرعم  رد  ناهفـصا  تالحم  ناونع  یثحب  رد  هدنـسیون  دنک . یم  هراشا  کشوک  برد  نابایخ 

. دشن هدهاشم  یمیدق  کشوک  نابایخ  مان  یمیدق  عبنم  چیه  رد  یلو  دراد  همادا  ورابتشپ  ات  هک  دنادیم  کشوکبرد  نابایخ 

یمیدق لاچخی 

رد لاچخی ) هچوک   ) مان هب  ياهچوک  ش  ياهلاس 1355-1350 ه . دودح  ات  دنتسه  نکاس  کشوک  برد  هلحم  رد  هک  نسم  دارفا  هتفگ  هب 
رد هک  تسا  نآ  رگناـیب  ماـن  نـیا  دوـشیم  هدرب  نآ  زا  یماـن  مدرم ، تارواـحم  رد  زوـنه  هـک  تـسا  هتـشاد  دوـجو  کـشوک  برد  هـلحم 

اهناتـسبات يارب  یـصاخ  بیکرت  اب  ار  یناتـسمز  ياهخی  نآ  رد  هتـشاد و  دوجو  لحم  نیا  رد  لاچخی  نیدـنچ  زا  یکی  هتـشذگ  ناراـگزور 
. دشن هدید  لاچخی  زا  یمان  یمیدق  عبانم  رد  یلو  دندرکیم  هریخذ 
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ناخ میحر  دجسم 

زا نآ  طوطخ  تانیئزت و  يرامعم و  هویـش  دوشیم و  هدـید  فلتخم  یخیراـت  ياـهلاس  ق  لاس 1304 ه . ات  لاس 1290  زا  دجـسم  نیا  رد 
نامتخاس اب  رصاعم  دوخ  هک  ناهفصالا ) فیرعت  یف  ناهج  فصن   ) خیرات فلؤم  بابرا  يدهمدمّحم  ياقآ  تسا  هدش  سابتقا  دیس  دجسم 
یناهفصا دهتجم  نسحدیس  ریم  موحرم  ار  نآ  هک  ءانبلادیدج  تسا  يدجسم  رگید  دجسم  : " دسیونیم نینچ  دوخ  باتک  رد  هدوب  دجسم 

رگلیب ناخمیحردـمحم  وا  زا  دـعب  دیـسر . رخآ  هب  شرمع  هدومنن و  نآ  ترامع  مامت  اب  تدـعاسم  نادـنچ  نامز  هدومن و  اـنب  ون  هلحم  رد 
نآ تراـمع  هب  وا  زا  دـعب  ناخنیـسحدمحم  ناخمیرکدـمحم و  شناردارب  دومن و  یهاـتوک  زین  وا  رمع  تخادرپ و  نآ  تراـمع  هب  یگیب 

. دـشابیم مامتالابیرق  تسا و  لوغـشم  نآ  راک  هب  ناخنیـسحدمحم  دومن و  تاـفو  ناخمیرکدـمحم  اـنثا  نآ  رد  زاـب  دـندش و  لوغـشم 
ود هتخاس و  عضو  شوخ  يدـبنگ  نآ  هلبق  تمـس  هدـش ، وکین  يدجـسم  هک  هدومن  نآ  رد  مامتا  لـیجعت  هک  دـیامرف  اـطع  قیفوت  دـنوادخ 

یباتهم ضوح و  دراد  یتعسو  هدعاق  اب  ار  نآ  نحص  هدش ، هوکشاب  يدجسم  دناهتخاس و  گنس  ياهنوتـس  اب  دننام  هفـص  زین  ار  نآ  فرط 
بناـج هب  رگید  قرـشم و  فرط  هب  یکی  دراد  هزاورد  هس  دجـسم  نیا  دـنتخاس ، بوخ  دوـخ  تلود  تمه و  قـفاوم  دـناهتخادنا و  نآ  رد 

رب دیفس  ثلث  طخ  هب  دجسم  یقرش  ردرس  هبیتک  تسا  نآ  بنج  رد  موحرم  نسحدیـسریم  هربقم  هک  لامـش  فرط  هب  رگید  برد  برغم و 
. تسا هدـش  هراشا  شناردارب  ناخمیحر و  راجاقهاشنیدلارـصان ، ياهمان  هب  هک  ق  لاس 1301 ه . هب  خروم  گنر  يدروجال  یـشاک  هنیمز 

هبیتک تسا . هدـنام  مامتان  نآ  یناب  تشذـگرد  تلع  هب  نآ  فارطا  ياهناتـسبش  ناخمیحردجـسم و  دـبنگ  ناویا و  لـخاد  ياهیراکیـشاک 
رد هدش و  هتشون  هدئام  يهروس  هیآ 55  هبوت و  هروس  تایآ 18 و 19  يدروجال  تشخ  یشاک  هنیمز  رب  دیفس  ثلث  طخ  هب  بارحم  فارطا 
طخ هب  دراد  رارق  یبوـنج  ناوـیا  ریز  رد  هک  ناـخمیحر  دجـسم  هچراـپکی  سیفن و  باگنـس  تـسا . هدـمآ  ق  خـیرات 1304 ه . هبیتک  رخآ 
دوـخ باـتک  یقرواـپ  رد  رفرنه  هلافـطل  رتـکد  تـسا . هدـش  رکذ  ق  خیرات 1299 ه . رخآ  رد  هدـش و  هتـشون  يراعـشا  هتـسجرب  قیلعتـسن 

، هدش يرادربهدوگ  دیـس  دجـسم  زا  زین  یبونج  ناویا  ياههبیتک  یتح  هدـش و  انب  دیـس  دجـسم  هیبش  ابیرقت " ناخمیحر  دجـسم  دـسیونیم 
ود نآ  نیفرط  رد  تسا و  تلاح  رپ  رایـسب  دیـس و  دجـسم  دبنگ  زا  رتگرزب  نآ  دبنگ  دراد  گنر ) تفه   ) عون زا  ییابیز  یتشخ  ياهیـشاک 
هب دجـسم  نیا  تسا . هدشن  نآ  مامتا  هب  مادقا  خیرات  نیا  ات  هدـنام و  مامتان  نآ  ياهیراکیـشاک  زا  یلیخ  یلو  تسا  عیـسو  اتبـسن " ناتـسبش 

. دوریم رامش  هب  رصع  نیا  صخاش  سیفن و  هوکشاب و  راثآ  ءزج  راجاق  رصع  بلاج  يرامعم  ابیز و  رایسب  طوطخ  نتشادرب  رد  لیلد 

دیس دجسم 

یتفش رقابدمحمدیسجاح  مالسالاهجح  هلیسو  هب  هک  تسا  يرجه  مهدزیس  نرق  زا  ناهفصا  دجاسم  نیرتروهـشم  نیرتگرزب و  دیـسدجسم 
عورـش نآ  نامتخاس  يرجه  مهدزیـس  نرق  لوا  همین  رخاوا  رد  هعیـش  ردـقیلاع  عجارم  زا  ناهفـصا و  گرزب  نویناحور  زا  ( 1260-1180)

نآ تانیئزت  ماـمتا  يارب  مالـسالاهجح  رمع  نوچ  هک  ینعم  نیا  هب  تسا  هتـشاد  همادا  نرق  نآ  مود  همین  ناـیاپ  اـت  نآ  يراکیـشاک  هدـش و 
هدیسر مامتا  هب  رقاب  دمحم  دیس  جاح  شاهداون  هلیسو  هب  یتمسق  و  یناثدیس )  ) هلادسا دیس  جاح  شدنزرف  هلیسو  هب  یتمـسق  هدرکن  تیافک 
ياهانب هنومن  نیرتهب  هیراجاق  دهع  يراکیشاک  هعلاطم  يارب  دیس  دجسم  تسا . هدنام  مامتان  نانچمه  نآ  زا  ییاهتمسق  تانیئزت  زونه  یلو 

هرود راثآ  نیرتهب  زا  گنر  تفه  یـشاک  ییانب و  طـخ  يراـکهرگ ، يراـمعم ، رنه  ظاـحل  هب  دجـسم  نیا  نینچمه  تسا  ناهفـصا  دوجوم 
فک عیسو  یباتهم  ود  نوتسلهچ ، ود  گرزب ، کچوک و  دبنگ  ود  گرزب ، ناتسبش  ود  یلصا ، برد  راهچ  اب  دیس  دجسم  دشابیم . راجاق 

رتم اعمج "8075  زیلهد و  دـنچ  هرجح و  زا 45  شیب  عیفر و  یتعاس  مظعم ، هتـسدلگ  کی  ناویا و  هس  نییاپ ، هقبط  یباتهم  راـهچ  طاـیح ،
یتانیئزت ار  نآ  نیفرط  هک  تسا  وکس  ود  اب  عیفر  يرد  دیآیم  باسح  هب  نآ  یلصا  يدورو  هک  دجسم  یلامش  ردرـس  دراد . تعـسو  عبرم 

گنر و تفه  ياهیشاک  اب  مه  دجـسم  یبرغ  بونج  رد  هک  دناهتفرگ  رارق  ثلث  طخ  هب  ییاههبیتک  هتوب و  لگ و  گنر و  تفه  یـشاک  زا 
فرط ود  رد  تسا . راجاق  رصع  گرزب  سیونشوخ  يزاریش  رقاب  دّمحم  موحرم  ردرـس  نیا  ياههبیتک  هدنـسیون  تسا . هدش  نیئزت  اههبیتک 
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فرط ود  رد  تسا . راجاق  رصع  گرزب  سیونشوخ  يزاریش  رقاب  دّمحم  موحرم  ردرـس  نیا  ياههبیتک  هدنـسیون  تسا . هدش  نیئزت  اههبیتک 
رد دـنا . هدـش  ثادـحا  ینید  مولع  باّلط  تنوکـس  يارب  یتارجح  اهناویا  فارطا  رد  دـناهدش  هتخاس  یباتهم  راـهچ  دجـسم  برغ  قرش و 

یتفش مالسالاهجح  هاگمارآ  دجسم  یقرش  لامش  رد  تسا . روهشم  ناهفـصا  رد  هک  دراد  رارق  دجـسم  گرزب  تعاس  یبونج  ناویا  يالاب 
يالاب رد  تسا . هدـش  هتـسارآ  يربچگ  يراکیـشاک و  تاـنیئزت  اـب  قاور  هعقب و  نیا  لـخاد  تسا  نآ  لـباقم  یقاور  هعقب و  هک  هدـش  عقاو 

يراکیشاک يرامعم و  ياههبنج  رب  هوالع  دیس  دجسم  تسا . هدش  هتشون  ثلث  طخ  اب  یتفش  مالسالاهجح  توف  خیرات  هعقب  يدورو  ردرس 
نآ رد  هکنیا  حیضوت  دراد . ییالاو  هاگیاج  ام  روشک  راثآ  نیب  رد  تشاد  يراکیـشاک  رنه  رد  رـصع  نآ  رد  هک  يریثأت  لیلد  هب  تانیئزت  و 

هفقو راچد  يزاس  دجـسم  یلک  روطب  يراکیـشاک و  دوب  هدـش  ام  روشک  ریگناـبیرگ  يداـصتقا  عضو  رظن  زا  هک  يدروکر  اـب  ناراـگزور 
تسرهف رد   387 هرامش هب  دیـسدجسم  دیـشخب . یقنور  ناریا  رد  رگید  راب  ار  دجاسم  تخاس  دجـسم ، نیا  ثادحا  نیاربانب  دش . سوسحم 

. تسا هدیسر  تبث  هب  یلم  راثآ 

نیسح ازریم  هسردم 

، هدش عقاو  دیـسدجسم  کیدزن  دابآدیب و  هلحم  رد  هک  تسا  نیـسحازریم  هسردـم  هیوفـص  يهرود  زا  ناهفـصا  یمیدـق  سرادـم  زا  یکی 
ردرس هبیتک  تسا . هدش  انب  يرجه   1099 لاس رد  يوفص  نامیلس  هاش  هرود  رد  تسا و  ناهفصا  نیشنهبلط  سرادم  زا  نیسحازریم  هسردم 

نآ بوخ  رایـسب  سرادـم  زا  ار  هسردـم  نیا  نیققحم ، رثکا  دـشابیم . يدروجال  تشخ  یـشاک  هنیمز  رب  دیفـس  قیلعتـسن  طخ  هب  هسردـم 
تسا . هتشون  مین  بیرج و  ود  ار  هسردم  نیا  تحاسم  يراصنا  موحرم  تسا . هدوب  نیشنهبلط  اههرود  یمامت  رد  هک  دناهتشون  راگزور 

هک تسا  نیا  زا  یکاح  تارابع  نیا  دافم  تسا . هدش  هتشون  هتسجرب  قیلعتسن  طخ  هب  یتارابع  نآ  رب  هک  دراد  یسیفن  باگنـس  هسردم  نیا 
تنطلـس نامز  ینعی  يرجه  باگنـس 1275  نیا  خـیرات  تسا . هدرک  هسردـم  فقو  ار  باگنـس  نیا  مظاکدـمحمجاح "  " مان هب  یـصخش 

. دشاب یم  راجح  ياضر  دّمحم  داتسا  نب  نیسح  دّمحم  داتسا  زین  نآ  هدنزاس  تسا و  راجاق  هاش  نیدلارصان 

دابآدیب هچرازاب 

ناـبایخ ثادـحا  رد  نآ  زا  يرادـقم  هک  تسا  هدوـب  وسراـهچ  دـبنگ و  يربـخ و  ياـهقاط  ياراد  هچرازاـب  نـیا  یعیفر  موـحرم  هتـشون  هـب 
یباتک رد  نایتشهب  موحرم  تسا  هتشاد  دوجو  زین  ياهسردم  دجسم و  هچرازاب  نیا  رد  ققحم  نیا  هتـشون  هب  تسا . هتفر  نیب  زا  دّیـسدجسم 

لاس دنچ  ات  هک  دوب  دابآدیب  هلحم  رد  زین  يرازاب  دیوگیم : دنکیم و  هراشا  دابآدیب  رازاب  هب  تسا  هتـشون  ناهفـصا  ياهرازاب  هب  عجار  هک 
. دوب ینالوط  رایسب  تسویپیم و  ناخهلابیبح  رازاب  نامسیر و  رازاب  هب  لبق 

یشاب رطاش  هچرازاب 

نامه رد  دوب و  اونان  نآ  ینابنوچ  هلحم  نسم  دارفا  زا  رفن  دنچ  راهظا  هب  انب  اّما  دـشن ، هراشا  عبانم  رد  یـشابرطاش  هب  نآ  يراذـگمان  ّتلع 
ياهرازاب زا  یـشابرطاش  هچرازاب  درک ) . دامتعا  ناوتیمن  هیمـست  هجو  نیا  هب  اّما  . ) تسا هدش  يراذگمان  مسا  نیا  هب  هدوب و  نکاس  یلّحم 

. تسا یبوچ  نآ  فقس  هدنامیقاب و  نآ  زا  رتم  دودح 30  رضاح  لاح  رد  هک  تسا  دّیسدجسم  فارطا  هجّوت  بلاج 

یتفش هناخ 

لـصافدح هناخیتشه  تسا و  یبونج  یلامـش و  طایح  ود  لماش  هک  تسا  ياهناخ  نآ  لامـش  تمـسق  رد  دابآدـیب و  هچرازاـب  ياـهتنا  رد 
طایح تسا . هدرکیم  یگدـنز  نآ  رد  یتفـش  مالـسالاتجح  موحرم  ایوگ  هک  تسا  نیا  یتفـش  هناـخ  هب  نآ  يراذـگمان  ّتلع  تساـهنآ .

هـس رالات  کی  لماش  هک  تسا  یلامـش  ههبج  لماش  طایح  نیا  تسا . يرفعج ) هداوناخ  ینعی   ) یتفـش موحرم  هثرو  هب  قلعتم  هناـخ  یبونج 
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نیـشنهاش تروص  هب  هدش و  هتخاس  یبرغ  ههبج  رد  هک  یقاتا  هناخ  تمـسق  نیرتابیز  تسا . نآ  نیفرط  رد  رتکچوک  قاتا  ود  تسا و  يرد 
ياهـشزرا ندوب  اراد  لیلد  هب  یتفـش  هناخ  دیرخ  تسا . ریظنیب  دوخ  عون  رد  تانیئزت  يرامعم و  رظن  زا  نآ  نیمزریز  قاتا و  نیا  دشابیم .

. تسا طبریذ  ياهنامزاس  راک  روتسد  رد  يرنه  يرامعم و 

هدنهانپ هناخ 

دراد انبریز  عبرمرتم  دودح 1200  هک  هناخ  نیا  تسا . هدش  عقاو  هدنهانپ  هناخ  نآ  یبرغ  تمـسق  رد  یلعدّمحمجاح و  هچرازاب  ياهتنا  رد 
دراد تعسو  عبرمرتم  دودح 1000  هک  رتگرزب  طایح  دـشابیم . تولخ  طایح  ای  یتشه  کیدزن  زا  رتکچوک  طایح  تسا . طایح  ود  لماش 

. دـنراد طابترا  مه  هب  ییاهورهار  طسوت  هک  تسا  قاتا  هس  ياراد  یلامـش  تمـسق  تسا . یبونج  یلامـش و  ناـمتخاس  تمـسق  ود  لـماش 
دراد رارق  ییابیز  رایسب  رالات  یبونج ، تمسق  رد  تسا . هدش  عقاو  تمـسق  نیا  رد  یگدنز  زاین  دروم  ياهاضف  رگید  خبطم و  تاسیـسأت و 

هک تسا  عقاو  بونج  رد  هناـخ  ریظنیب  سیفن و  رایـسب  هناخـضوح  دـناهدش  عقاو  رتـکچوک  رـالات  ود  یبرغ ) یقرـش و   ) نآ نیفرط  رد  هک 
یـشاقن و تاـنیئزت  اـب  يدنبیمـسر  يراد  ناـمتخاس  يزکرم  رـالات  تـسا  فارطا  رد  کـچوک  ناوـیا  هـس  برغ و  رد  قاـتا  کـی  لـماش 
زا هک  دراد  رارق  ییابیز  رایـسب  کبـشم  يردهس  هناخـضوح  رالات و  لصافدح  دنکیم  یعادت  ار  راجاق  هرود  تانیئزت  هک  تسا  يراکالط 

9 خیرات 18 /  رد  يرامعم  شزرا  ظاحل  هب  هک  تسا  ییاههناخ  نیرتسیفن  نیرتابیز و  زا  یکی  هدـنهانپ  هناخ  تسا . تانیئزت  ياراد  وسود 
. تسا هدیسر  تبث  هب  یلم  راثآ  تسرهف  رد   1354 / 

ماما نادیم  بونج 

وزج هک  دـشابیم  برغ  زا  يرادناتـسا  نابایخ  بونج و  زا  يداـشرف  ناـبایخ  قرـش ، زا  داـبآنسح  هچرازاـب  نیب  رد  دودـحم  روبزم  روحم 
يارسناوراک دوصقم ، قوسراهچ  دابآنسح و  هچرازاب  ریظن  يدنمشزرا  رصانع  دوجو  دوریم . رامشب  ناهفصا  رهـش  تالحم  نیرتیمیدق 

رذگ یخیرات و  هیملع  سرادم  دجاسم و  یخیرات ، لزانم  رایـسب  دادعت  اهفابیلاق ، يارـس  نوتاخ ، همیحر  يارـس  اهیناوجخن ، کیبدوصقم و 
. دزاس یممهارف  يرگشدرگ  ياضف  کی  داجیا  يارب  ار  یعونتم  رایسب  تیاس  یکیرات  هچوک  هب  فورعم  یمیدق  هدیشوپرس 

کلملا ماظن  - هینوراه

رفعج و هدازماما  هربقم  هب  ازریم  ردیح  ناخولج  زا  روبع  اب  عورش و  یلع  دجـسم  هینوراه و  مایق ،)  ) قیتع نادیم  یبونج  علـض  زا  روحم  نیا 
هلحم زکرم  میهاربا و  هدازماـما  رد  اـتیاهن " هدیـسر و  کـلملا  ماـظن  هجاوخ  هربقم  ناـخ و  دجـسمو  لیعامـسا  هدازماـما  هربـقم  هب  اـجنآ  زا 

. ددرگ یم  متخ  خیطبلاراد 

هلامج

دوخ هک  دیآیم  باسح  هب  ناهفصا  گرزب  تشدرد  هلحم  زا  ياهعومجم  ریز  دسریم  هیوفص  زا  لبق  هرود  هب  نآ  تمدق  هک  هلامج  هلحم 
جاح هچرازاب  زا  روحم  نیا  درادرب . رد  ياهلحم  زکارم  ناونعب  ار  رانمود  هچرازاب  ریزو و  هچرازاب  ياهدابآرفعج ، دـمحم  جاح  هچرازاب  هس 
مامح هب  هلحم  لخاد  رباعم  زا  روبع  اب  هدیسر و  نالیمج  رـصق  هب  ماما  برد  هدازماما  هربقم  ریزو و  مامح  زا  روبع  اب  عورـش و  رفعج  دمحم 

. دسریم مایق )  ) قیتع نادیم  هب  اتیاهن " یلع و  هاش 

دالوف تخت  هب  دابآ  نسح 
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قیرط زا  عورـش و  دوصقم  وسراهچ  هچرازاب  زا  دشاب  یم  رازاب  یخیرات  یگنهرف  روحم  ياهـشخب  نیرت  یمیدـق  زا  لصا  رد  هک  روحم  نیا 
زا و  تسا ، هدوب  نسح  هاش  رـصق  لخدم  دشاب و  یم  ناهفـصا  ياه  هزاورد  نیرت  یمیدق  زا  هک  دابآ ، نسح  هزاورد  هب  دابآ  نسح  هچرازاب 
هب ردـص  غاـبراهچ  قیرط  زا  اـجنآ  زا  وجاوخ و  لـپ  هب  وجاوخ  غاـبراهچ  قیرط  زا  هدیـسر و  هجاوـخ  هنیکم  یـشاقن و  قوسراـهچ  هب  اـجنآ 
نآ زا  دعب  هیوفص و  هرود  زا  دسر  یم  مالسا  زا  لبق  ياه  هرود  هب  شتمدق  هک  دالوف  تخت  ناتسربق  ددرگ . یم  یهتنم  دالوف  تخت  یضارا 

. تسا هدش  یم  بوسحم  ناهفصارهش  ناتسربق  نیرتمهم 

ناهفصا دیدج  میدق و  ياه  ناتسربق  دالوف و  تخت 

دالوف تخت 

دالوف تخت  هچخیرات 

ردود يارس  هب  ار  ایند  ام  رّکفتم  دنمـشناد و  ناینیـشیپ  وت  يوجاوخ  لپ  درآیمن  نم  کشا  بات  دوخ  رای  رجه  هب  رگ  میرگب  ادالوپ ، تخت 
لوط رد  سک  ره  دوشیم و  راپـسهر  یقاب  راید  هب  رگید  رد  زا  هدـش ، دراو  نآ  رد  کی  زا  ناـسنا  هک  دـناهدومن  هیبشت  ییارـسناوراک  اـی  و 
دراو ناهج  يارـسناوراک  هب  هک  ینایناوراک  نیب  رد  دزادرپیم . تمدـخ  شـشوک و  راک و  تیلاّـعف و  شـالت و  هب  دوخ  دـح  رد  یگدـنز ،
هافر تهج  هدومن ، ّتیرشب  عونمه و  هب  تمدخ  فرص  ار  دوخ  رمع  هک  دنباییم  شرورپ  يزاتمم  يرنه  یملع و  ياهّتیصخش  دنوشیم ،

. دندرگیم رـشب  عون  شیاسآ  داشرا و  تداعـس و  ثعاب  دنهدیم و  ماجنا  يریگمـشچ  هدـنزرا و  تامدـخ  اهناسنا  ییامنهار  شیاسآ و  و 
راثآ هک  هداتفا  قافتا  رایسب  هچ  اما  دنتسه ، دیواج  هدنز و  یکاخ  ناهج  رد  هراومه  دوخ  یبدا  يرنه و  یملع و  راثآ  تکرب  هب  اهناسنا  نیا 

دناهدییارگ . یشومارف  هب  كدنا  كدنا  هدش و  فلتخم  ثداوح  شوختسد  الاو  ياهناسنا  هدنزرا 
هتشاد يدابآ  صّخشم و  هاگمارآ  دیاب  لقادح  دنتسه ، تکلمم  رهش و  یخیرات  تاراختفا  رنه ، بدا و  ملع و  ناگرزب  نیا  هکنیا  هب  رظن  اما 

هک يروط  نامه  دنیامن . راختفا  زین  اهنآ  تبرت  هب  دنوش و  انشآ  رتشیب  اهنآ  تیوه  اب  هدومن ، ترایز  ار  اهنآ  روبق  هدنیآ ، ياهلـسن  ات  دنـشاب 
یتفگش هب  ار  ناسنا  هریخ و  ار  هدننیب  ره  مشچ  دنتسه و  یهاگراب  هّبق و  نانچ  ياراد  نارگید  انیسنبا و  يدعـس و  ظفاح و  دننام  یناگرزب 

تامدخ و راثآ و  هب  درف  ره  تیناسنا  تمظع و  هنرگو  دزاسیم  زاتمم  یلومعم  دارفا  زا  ار  اهنآ  روبق  لقادـح  هاگراب  هّبق و  نیا  درادیم . او 
دنادیم . دنوادخ  طقف  مه  ار  وا  رگید  تانّسحم  دراد و  یگتسب  وا  يونعم  شزرا 

ارعـش و نادنمـشناد و  املع و  نیرتفورعم  نفد  شرورپ و  لحم  تبـسانم  نیمه  هب  هدوب ، ملعلاراد  رنه و  دهم  خـیرات  يادـتبا  زا  ناهفـصا 
ياهرنه يرامعم و  تهج  زا  یخیرات  ياهانب  رب  هوالع  اهنآ ، يدـبا  هاگمارآ  دـالوف  تخت  ناتـسروگ  هک  تسا  ناـهج  روشک و  نادـنمرنه 

. دشابیم ریظنیب  رگید 

دالوف تخت  ییایفارغج  تیعقوم  یخیرات و  قباوس 

زا یکی  اهنت  تشادن و  ینادنچ  قنور  هیوفـص  نامز  زا  لبق  ات  دراد . رارق  دور  هدنیاز  بونج  ناهفـصا و  بونج  رد  دالوف  تخت  ناتـسروگ 
هقطنم نیا  نآ ، زا  لبق  دش . ناهفصا  رهش  یمسر  ناتسروگ  هیوفـص  هلـسلس  نامز  زا  ًالمع  اما  دمآیم . رامـش  هب  ناهفـصا  ناتـسروگ  دنچ 
يافلج بونج  رد  يرگید  لحم  هب  اهربگ  ناـمز  نآ  رد  دـشیم . بوسحم  دـندوب –  روهـشم  اـهربگ  هب  هک  ناـیتشترز –  تنوکـس  لـحم 

نامز رد  یلو  دندش ، رادروخرب  زین  يوفص  ناهاشداپ  تیامح  زا  دنتفای و  لاقتنا  دراد –  ترهش  دابآ  نیـسح  مان  هب  زورما  هک  ناهفـصا – 
اور اهنآ  رب  هک  يراتـشک  روج و  ملظ و  هنغاـفا و  ِیبهذـم  تابّـصعت  رثا  رب  تفرگ –  رارق  موق  نیا  موجه  دروم  ناهفـصا  هک  ناـغفا –  هنتف 
زین يرگید  هورگ  دـندش . ناتـسودنه  یهار  یهورگ  دـندرک و  اـهر  ار  دوـخ  يدادـجا  ءاـبآ و  تـکلمم  هـتفگ  نـطو  يـالج  دنتـشادیم ،
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رد دوخ  تنوکس  لحم  يوفص ، نیطالـس  روتـسد  هب  انب  نایتشترز ، هکنیا  زا  سپ  دندومن . باختنا  تماقا  تهج  ار  نامرک  دزی و  ياهرهش 
نیا رد  یفورعم  ابیز و  ياهغاب  اهخاک و  يوفـص  ناـهاش  دـندش ، نکاـس  اـفلج  بونج  رد  هدرک و  هیلخت  ار  دـالوف  تخت  ینونک  ياـهنیمز 

ترامع ناتـسلگ ، غاب  نادـکمن ، رـصق  هناخهنییآ ، رالات  تسد ، تفه  فورعم  ياـهترامع  هلمج ، زا  هک  دـنتخاس  اوه  بآ و  شوخ  هقطنم 
هک دالوف  تخت  ناتسروگ  و  دندش . هتخاس  هقطنم  نیمه  رد  ناتـسراگن  ناتـسرانا و  ياهغاب  دابآتداعـس و  يابیز  مظعم و  خاک  هچایرد و 

يارعـش املع و  ریهاشم و  زا  دنچ  ینت  يرجه و   769 لاس هب  یفوتم  نیدـلانکر  اباب  هب  فورعم  يواضیبلا  هللادـبع  لماک  فراع  نفد  لحم 
ًالمع دش و  هدیمان  دالوپ  تخت  ای  نکراباب و  ناتسروگ  هب  ماقمالاو  فراع  ریمض و  نشور  ریپ  نیمه  تبسانم  هب  نامز و  نیا  زا  دوب ، رگید 

هزاورد فرط  هب  الاب  غابراهچ  تازاوم  هب  ینابایخ  بونج ، فرط  هب  وجاوخ  لپ  دادتما  رد  دیدرگ . دادملق  ناهفصا  رهش  یمسر  ناتسروگ 
رازه لّلجم  رصق  گرزب و  غاب  هب  نینچمه  نابایخ  نیا  دشیم . بوسحم  زاریش  هب  ناهفصا  هار  اهنت  نامز  نآ  رد  هک  دیدرگ  ثادحا  زاریش 

نکراباب روهـشم ، فراع  هربقم  تبـسانم  هب  دوب . یهاش  رابرد  لاـجر  تلود و  ناـکرا  دـمآ  تفر و  صوصخم  تشگیم و  یهتنم  بیرج 
ابیز رایسب  ياهغاب  عیسو ، نابایخ  نیا  فارطا  تشاد . ترهش  وا  مان  هب  وجاوخ  لپ  دالوف و  تخت  ناتـسروگ  ینونک و  ضیف  نابایخ  نیدلا ،

. دناهدوب ناتسراگن  غاب  ناتسرانا و  غاب  یفوتسم ، غاب  جاک ، غاب  لماش  هک  دوب  هدش  هتخاس  تمظع  اب  ياهخاک  یلاع و  ياهردرس  و 

دالوف تخت  هیمست  هجو 

، املع نادنمشناد ، نفد  لحم  هک  دوریم  رامش  هب  ناهفصا  یگنهرف  ثاریم  نیرتدنمشزرا  زا  یکی  دالوف  تخت  یناتساب  عیسو و  ناتسروگ 
اباـب ضرـالاناسل و  دـالوف ، تـخت  ياـهمان  هـب  تـسا و  ناریا  ناهفـصا و  ناـگرزب  رگید  ناداتـسا و  یـسایس و  لاـجر  نادـنمرنه و  ارعش ،

تخت تسا : هدش  نایب  نینچ  یجراخ  یلخاد و  نادنمشناد  نیخروم و  نیقّقحم و  لوق  زا  اهیراذگمان  نیا  تلع  تسا . فورعم  نیدلانکر 
يوداج زا  ار  ماما  هدرک و  تبحص  وا  اب  دالوف  تخت  نیمز  ًارهاظ  دندمآ  ناهفـصا  هب  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  ترـضح  یتقو  دنیوگ  دالوف :

نآ يور  هدومن و  بصن  لـحم  نیا  رد  هدومرف و  هیهت  دـالوف  زا  یتـخت  دوهی  يوداـج  عـفر  تهج  مه  ماـما  تسا . هتخاـس  عـّلطم  ناـیدوهی 
رهچونم ددم  هب  دوب  هدش  یغای  نایهیوب ، عابتا  زا  دالوپ  رسپ  ير ، رد  هک  تسا  هدمآ  ناهفـصا  خیرات  رد  دوشن . رگراک  وداج  ات  دناهتـسشن 

زا یتخت  دوب و  دیـشر  يریلد  هک  تسوا  ردپ  هب  بوصنم  دالوپ  تخت  دنداد و  وا  هب  ار  ناهفـصا  تیلوت  درک  راچان  ار  نیلوؤسم  سوباق  نب 
هتسکش یگنـس  تخت  نیا  هیراجاق  نامز  رد  دنتفرگیم . یتشک  تخت  نآ  فارطا  رد  ناریگیتشک  هتـسشنیم و  نآ  يور  رب  هتخاس  گنس 

تخت هیمـست  هجو  رد  يوسنارف  فورعم  حاّیـس  ندراش  دـش . هدیـشک  یناریو  هب  رگید  ياهخاک  اهیدابآ و  زا  يرایـسب  لثم  زین  لحم  نآ  و 
هب نیمز  نیا  تشاد ، بقل  وزابدالوپ »  » شیاهیزوریپ رطاخ  هب  هک  نیمزرس  نآ  رد  یگرزب  رادرس  تنوکس  تبـسانم  هب  تسا . هتـشون  دالوف 

. تسا هدش  فورعم  دالوف  تخت 

ضرالا ناسل 

باوج رد  دـییایب ،» تهارک  هب  ای  لیم  هب  : » دومرف نیمز  اهنامـسآ و  هب  باطخ  دـنوادخ  هک ؛ دـناهتفگ  زین  ضرالاناسل  هیمـست  هجو  هرابرد 
نیمه هب  دوب . دالوپ  تخت  نیمز  زا  تمـسق  نیا  دنداد  خساپ  نینچ  هک  ییاهنیمز  هلمج  زا  لیم .» يرادرب و  نامرف  يور  زا  میدمآ  : » دـنتفگ

تهابـش ضرـالاناسل  رگید  هیمـست  هجو  دراد . دوجو  زین  یثیدـح  هراـب  نیا  رد  دـیدرگ . فورعم  نیمز » ناـبز   » ضرـالاناسل هب  تبـسانم 
مه نکراباب  ناتسربق  مان  هب  ناتسروگ  نیا  نکراباب : تسا . هتفای  ترهش  ضرالاناسل  مان  هب  هدوب و  نابز  لکش  هک  تسا  نیمز  نآ  يرهاظ 

افرع و تضایر  تدابع و  لحم  هاگیاج  نیا  ور  نیمه  زا  تسا و  هدوب  لحم  نیا  رد  نیدـلانکر  اباب  دـهاز ، فراع  نفد  تلع  هب  هک  هدـمآ 
رد مه  ناهفـصا و  رد  مه  هک  تسا  هدـشیم  قالطا  اباب » ، » گرزب يافرع  هب  متـشه  متفه و  نرق  رد  تسا . هدوب  داّهز  داـّبع و  نیـضاترم و 

. تفای تافو  يرجه  لاس 769  رد  گرزب  یفوص  فراع و  نیا  تسه . نآ  زا  یناوارف  ياههنومن  ناریا  رسارس 
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دالوف تخت  فورعم  يایاکت 

هراشا

راوید هلیـسو  هب  هک  تسا  ییایاکت  لماش  لوا  تمـسق  تسا : هتفای  لیکـشت  هناگادج  تمـسق  ود  زا  دالوف  تخت  یمیدـق  مظعم و  ناتـسربق 
ییاهنت هب  صاخشا  هک  دنشابیم  فارطا  رد  ییازجم  ياهقاطا  دازآ و  ياضف  ياراد  اههیکت  نیا  دراد . یگرزب  يدورو  رد  هدش و  روصحم 

هدوب صوصخ  هب  هداوناخ  دـنچ  ای  هداوناخ و  کی  نفد  لحم  دـندشیم و  نآ  جراخم  لّبقتم  یعمج  هتـسد  دوخ و  هداوناـخ  هارمه  هب  اـی  و 
: تروص ره  رد  یلو  هدوب . ناگمه  نفد  لحم  هک  تسا  يراصح  نودب  دازآ و  زبس  ياضف  لماش  مود  تمسق  تسا .

ره  *** تس يا  هدازآ  هرهچ  یقرو  ره  / تسیک كاـخ  نیا  رد  هک  دـناد  هچ  كاـخ   *** تسیز كاـخ  نیا  رد  هک  سک  نآ  دـش  كاـخ 
تس ياهداز  کلم  قرف  یمدق 

نیدلا نکر  اباب  هیکت 

یخیرات راثآ  تبث  هب  نا  يانب  هیکت و  هدیدرگ و  روهـشم  فورعم و  نیدلا  نکر  اباب  متـشه  نرق  یمان  فراع  نفدـم  تبـسانم  هب  هیکت  نیا 
طوطخ نیرتابیز  زا  یکی  انب ، رد  رس  هبیتک  تسا . هتفای  تنیز  سیفن  ياهیراکیشاک  اب  هک  تسا  یمره  يدبنگ  ياراد  انب  نیا  تسا . هدیسر 

الضف و املع و  زا  يرایسب  نامز  رید  زا  ردقیلاع  فراع  نیا  رانک  رد  هیکت و  نیا  رد  تسا . یناهفصا  حلاص  دمحم  طخ  هب  ناسیونـشوخ و 
پاچ هب  يودهم  نیدلا  حلـصم  تّمه  هب  هک  يدابآبیبح  مّلعم  روبقلا » هرکذت   » هب دیاب  لماک  عالطا  تهج  دناهدیدرگ . نفد  ارعـش  افرع و 
سابع هاش  نامز  رد  هک  ناخیدرو  هلا  هاگمارآ  میزادرپیم : نانآ  زا  دـنچ  ینت  یفرعم  هب  راـصتخا  هب  اـجنیا  رد  اـم  و  دوش . هعجارم  هدیـسر ،
رـصع رد  تسا . ناـکم  نیا  رد  هدومن ، توـف  ق  1072 ه . لاس رد  هدوب و  یناث  سابع  هاـش  یـساقآ  رللوق  رادـمان و  ياهتیـصخش  زا  يوفص 

رد هک  ینامرک –  مالـسالا  تجح  دمحا  خیـش  دنزرف  فورعم و  سانـشناتساب  خیرات و  داتـسا  ابهـص ، هداز  دـجم  داوج  داتـسا  زین  رـضاح 
قّقحم يراصنا  رباج  ناخ  نسح  ازریم  جاـح  نینچمه  تسا . هدـش  نفد  هیکت  نیا  رد  هدومن –  تلحر  يدیـشروخ  لاس 1324  تشهبیدرا 

. تسا نوفدم  هیکت  نیا  رد  ناهج و … فصن  هب  فورعم  ناهفصا  خیرات  ير ، ناهفصا و  خیرات  هلمج  زا  يددعتم  تافیلأت  ياراد  رصاعم 

یکسردنفریم هیکت 

نیدـلاردص ریما  نب  کـیب  ازریم  دـنزرف  یکـسردنف  مساـقلاوبا  ریم  هاـگمارآ  دراد ، تعـسو  رتـم  رازه  هدـجیه  بیرق  هک  گرزب  هیکت  نیا 
هناگی بدا  رعش و  هیلقع و  مولع  یضایر و  یعیبط و  یهلا و  تمکح  رد  هک  وج  تقیقح  يافرع  امکح و  زا  یکسردنف –  ینیسح  يوسوم 
فراع نیا  هدنزرا  راثآ  زا  تسا . هدیدرگ  نفد  هیکت  نیا  رد  هتـشاد –  یتلزنم  ماقم و  یفـص  هاش  لوا و  سابع  هاش  دزن  رد  هدوب و  راگزور 

« ۀینیع  » هدیصق زارط  رد  هک  درب  مان  فورعم  هیمکح » هدیصق   » و هیعانـص » هلاسر  «، » هلزلزلا قیقحت  «، » هیوفـصلا خیرات   » زا ناوتیم  راوگرزب 
هدیـصق زا  یتیب  دنچ  تسا . رگید  مولع  رب  طلـست  رعـش و  ندورـس  رد  وا  ییاناوت  تردـق و  يدازآ و  یگتخپ و  زا  يزراب  هناشن  انیـسنبا و 

: یکسردنفریم فورعم 
یتسابیز شوخ و  زغن و  نارتخا  نیا  اب  خرچ 

/ یتسالاب رد  هچنآ  دراد  ریز  رد  یتروص 
تفرعم نابدرن  اب  رگا  ابیز  تروص 

/ یساتکی دوخ  لصا  اب  نامه  الاب  دَوَرَرب 
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دوب نادیواج  نایاپیب و  هک  یلقع  تروص 
یتساتکی مه  عومجم و  همه  یپ  مه  همه  اب 

هاگترایز لاح  ات  نامز  نآ  زا  شفیرـش  رازم  دـیدرگ و  نفد  هیکت  نیا  رد  تفاتـش و  یقاـب  يارـس  هب  يرجه  لاس 1050  رد  یکـسردنفریم 
تیصخش فّرعم  هک  هدش  بصن  وا  هربقم  یبرغ  تمسق  رد  ییابیز  هبیتک  هاگمارآ ، ِنیرمرم  ياهگنـس  رب  هوالع  تسا و  تفرعم  لد و  لها 

دمحم ازریم  یکسردنفریم ، بلاطوبا  دیـس  زا : دناترابع  دناهدش  نفد  هربقم  نیا  رد  هک  يرگید  ياملع  نادنمـشناد و  دشاب . راوگرزب  نآ 
هللا حور  دیـس  باسنالا ،» هدـبز   » باـتک بحاـص  بیدا و  رعاـش و  نیما ، دـمحم  نبرفعج  دیـس  یفاـص ، هب  صّلختم  رعاـش ، بیدا و  نیما ،

سابع اقنع ، هب  فورعم  ارعـشلا ، کلم  بیدا و  ریهـش و  رعاش  يزاریـش  يامه  ناخیلق  اضر  دنزرف  نیـسحدمحم ، دـنمجرا ، لضاف  یفـشک 
«، دالوف تخت  خـیرات   » فلؤم ناهفـصا و  یخیرات  ثاریم  اهانب و  هب  دـنمقالع  لاّعف و  رایـسب  نادرم  زا  رـصاعم و  قّقحم  لضاف و  ناـیتشهب ،
رد درک  لمحت  ناهفـصا  یخیرات  ياهانب  ظفح  يارب  هک  یجنر  ساـپ  هب  هک  هریغ  و  اـههناخراّصع » «، » اـههناخرتوبک «، » یلم راـثآ  هنیجنگ  »
هب صلختم  رعاـش  بیدا و  لـضاف و  ریبد  یـسلجم ، لاـمک  ازریم  نینچمه  هیکت  نیا  رد  تـسا . هدـیدرگ  داـی  وا  زا  زین  باـتک  نـیا  هچاـبید 

نوفدـم رگید  نادنمـشناد  ارعـش و  زا  دـنچ  ینت  دـیما و  هب  صّلختم  بیدا  رعاش و  ناخرقاب  دـنزرف  یناگـساروخ ، دـمحم  ازریم  فکاـع و 
هبیتک رد  زاریـش  ظفاح  فورعم  لزغ  هدوب و  نانیـشن  تولخ  تضایر  تدابع و  هاگیاج  یکـسردنف  ریم  هاگمارآ  رـس  يالاب  قاـطا  دنتـسه .

: تسا نینچ  لزغ  نآ  علطم  تسا ، هدش  هتشون  دامعریم  طخ  هب  نآ  ناویا  يالاب 
تسا ناشیورد  تمدخ  یمشتحم  هیام  تسا  ناشیورد  تولخ  نیرب  دلخ  هضور 

دیجملادبع هاگمارآ 

، ناریا سیونهتـسکش  نیرتـگرزب  طـخ ، مّلـسم  داتـسا  هاـگمارآ  نآ  طـسو  رد  ًاـبیرقت  هـک  تـسا  یکچوـک  ناتـسربق  ریم ، هـیکت  رد  لـباقم 
یناوج زاغآ  زا  اما  دشابیم  ناقلاط  لها  وا  هچرگا  تسا . هدش  بصن  نآ  يور  يرمرم  کچوک  گنـس  هک  دشابیم  شیورد  دـیجملادبع 
سیفن راثآ  اما  تشذگرد  یناوج  نس  رد  دیجملادبع  داتسا  هک  يدوجو  اب  دیسر . يرنه  ماقم  نیرتالاب  هب  اجنیا  رد  هدوب و  ناهفصا  نکاس 

رد نونکا  هک  وا  يدعـس  تاّیلک  درف  هب  رـصحنم  هخـسن  تسا . هتـشاذگ  راگدای  هب  دوخ  زا  باتک  عّقرم و  هعطق و  زا  معا  یناوارف  هدنزرا  و 
رعـش رد  هدوب و  زین  ییاـناوت  رعاـش  یـسیونشوخ  رب  هوـالع  شیورد  تسا . ناریا  يرنه  ياـهراکهاش  زا  تسا  دوـجوم  یتنطلـس  هناـخباتک 
هدـش نفد  ناکم  نیا  رد  هداتفا و  قافتا  ناهفـصا  رد  یگلاـس ، رد 35  يرجه  لاـس 1185  هب  وا  تاـفو  تسا . هدرکیم  صّلخت  شومخ » »

. تسا

يراسناوخ نیسح  اقآ  هیکت 

یناریو فرـش  رد  هّجوت  مدع  رثا  رب  هک  دراد  یعیفر  شوپود و  دبنگ  هّجوت و  لباق  يانب  تسا  يوفـص  نامیلـس  هاش  دهع  راثآ  زا  هیکت  نیا 
تسا . هتخیر  نآ  ياهیشاک  یضعب  تسا و 

لاس 1099 هب  یفوتم  يراسناوخ  نیـسحاقآ  ناشیا  نیرتمهم  هک  تسا  هدـش  هدـیمان  املعلا » هعقب   » املع الـضف و  روبق  تبـسانم  هب  هیکت  نیا 
یبدا و مولع  رد  دـنچ  یتاـفیلأت  تسا . هدوب  نامیلـس  هاـش  رـصاعم  يوفـص و  نارود  يارعـش  نادنمـشناد و  ناـگرزب و  زا  وا  تسا . يرجه 

: تسوا زا  یعابر  نیا  دراد . یفسلف 
ییآیم ازف  برط  ابص  داب  يا 

/ ییآیم اپ  فک  نیمادک  فرط  زا 
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وگب تسار  ياهتساخرب  هک  يوک  زا 
/ ییآیم انشآ  ممشچ  هب  درگ  يا 

نامز نآ  یبهذـم  نایاوشیپ  ریهاشم و  زا  ردـپ و  تالامک  ثراو  هک  تسا  وا  دـنزرف  يراـسناوخ  لاـمج  اـقآ  هیکت ، نیا  نینوفدـم  زا  رگید 
یـسلجم نیدلارون  ازریم  هعقب ، نیا  رد  نوفدـم  رگید  ياملع  زا  تسا . هتـشاد  هدـهع  هب  ناهفـصا  رد  ار  یگرزب  هیملع  هزوح  تسایر  هدوب ،

تخت هاـگدورف  راـنک  رد  كورتـم  یخیراـت  ياـنب  نیا  اـعیفر : ازریم  هیکت  تسا . هدرکیم  صّلخت  هرهچ »  » هدوب و رعاـش  بیدا و  هک  تسا 
هاش نامز  هب  طوبرم  انب  نیا  دـنکیم . هولج  كانبات  يرهوگ  نوچمه  هک  هدـنام  یقاب  ییابیز  رایـسب  دـبنگ  طـقف  نآ  زا  دراد و  رارق  دـالوف 

نیدلاعیفر اعیفر ، ازریم  مان  تسا . هدـش  هتخاس  يو  هاگمارآ  يور  رب  اعیفر  ازریم  زاتمم  ّتیـصخش  مارتحا  هب  هک  دـشابیم  يوفـص  نامیلس 
. تسا هدوب  يدایز  تافیلأت  ياراد  هک  تسا  هیوفـص  نارود  فورعم  ياملع  زا  ییابطابط و  تاداس  زا  یلع  نیدلا  نیز  نبردیح  نب  دمحم 

دهع فورعم  رعاـش  رمجم ،»  » نیـسح دیـس  دـمحم و  نیدـلاءاهب  نسحلاوبا  نوـچمه  ینادـنزرف  ياراد  يرجه و  لاـس 1080  هب  یفوـتم  وا 
. تسا هدوب  هیراجاق 

يدابآ نوتاخ  هیکت 

ناطلس هاش  نامز  رد  تسا و  هیوفص  راثآ  زا  انب  نیا  تسا . یناریو  فرش  رد  هتفر  هتفر  هدوب ، یـسیفن  يراکیـشاک  ياراد  هک  ابیز  يانب  نیا 
دمحمریم تسا . هدش  انب  ریبک  ریسفت  بحاص  هداوناخ و  نیا  ناگرزب  زا  یکی  يدابآ ، نوتاخ  لیعامسا  دمحمریم  هاگمارآ  يور  رب  نیـسح 

فارطا رد  تسا . هتفای  تافو  يرجه  لاس 1116  هب  هک  دشابیم  هعلق  اپ  تاداس  دج  هیوفـص و  نارود  رخاوا  فورعم  ياملع  زا  لیعامـسا 
. دناهدش نفد  یهلا  تمعن  هلسلس  ناگرزب  زا  يرایسب  هیکت  نیا 

نیقارعلا دیس  هیکت 

نآ نینوفدم  هلمج  زا  تسا  يدابآنوتاخ  هیکت  هب  لصتم  ناهفصا و  روآمان  يارعـش  الـضف و  یبهذم و  نایاوشیپ  زا  يریثک  عمج  هاگمارآ 
: تسوا زا  لزغ  نیا  هک  تسا  يرجه  لاس 1260  هب  یفوتم  مّعنم ،»  » هب صّلختم  هللارکش 

تسین وت  راتفرگ  هک  وک  یلد  رهش  نیا  ردنا 
/ تسین وت  رادیرخ  هک  وک  یکی  کلم  نیا  ردناو 

رگد میناوخن  هتسپ  ار  وت  نادنخ  بل 
/ تسین وت  رابرکش  لعل  کمن  ار  وا  هکناز 

زودرب سگرن  هدید  نزب  هزمغ  زا  يریت 
/ تسین وت  رادید  قیال  سک  همه  مشچ  هکناز 

بیبط داد  مرکش  ْلگ  مدش  رامیب  هک  نم 
/ تسین وت  راسخر  لگ  زج  يرکش ، ْلگ  نم  رهب 

ریقح تسا  یعاتم  هک  مزیرن  وت  ياپ  هب  ناج 
/ تسین وت  راوازس  هک  مزاین  وت  ياپ  هب  رس 

تسا رس  هب  ات  ار  وت  رای ، بل  روش  امعنم 
/ تسین وت  راتفگ  ینیریش  هب  دنق  رّکش و 
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لامک و یبدا  ياـهنمجنا  سییر  يدرکهد و  قاحـسا  دـنزرف  ادیـش  ساـبع  ازریم  موحرم  نیفارعلا ، دیـس  هیکت  فورعم  نینوفدـم  زا  رگید 
زا لزغ  نیا  تسا . يدیشروخ  لاس 1328  هب  یفوتم  ادیش  تسا . هدرکیم  رـشتنم  ار  هدکـشناد  مان  هب  ياهلجم  هک  تسا  ناهفـصا  رد  ادیش 

: تسوا
مزیخرب وت  يوک  زک  يدنب  مخر  هب  ردرگ 

/ مزیوآرد هقلح  نوچ  رد ، نیا  رب  رس و  مبوک 
مزاس یم  مزوس و  یم  یماکان  هب  عمش  نوچ 

/ مزیر یم  مزرل و  یم  مغ  کشرس  هدید  زو 
يدنمدرخ نییآ  دنکفا  بآ  رد  وت  رهم 

/ مزیهرپ هماج  رد  شتآ  دزب  وت  قشع 
نیشنب سوه  ران  يا  زیخرب  نایم  مغ ز  يا 

/ مزیخرب منیشنب و  شوخ  يرانک  هب  نم  ات 
مرآ تسد  هب  راب  کی  تفلز  رس  رات  ات ،

/ مزیگنارب رهش  زا  رکیپ  دص  ود  بوشآ 
یپ زا  درگ  وچ  دنچ  ات  ادیش ، نم  یتفر و 
/ مزیمآ هر  ِكاخ  اب  يدیمون  يداو  رد 

جات ناهفصا ، يارس  ناتساد  لبلب  ریظنیب  دنمرنه  هنازرف و  داتـسا  ردپ  نیظعاولا  جات  لیعامـسا  خیـش  هیکت ، نیا  فورعم  نینوفدم  زا  رگید 
. دوب ناهفصا  رهش  فورعم  ظاّعو  زا  وا  تفای . تافو  لاس 1326  دادرم  رد  نیظعاولا  جات  تسا . یناهفصا 

بارس لضاف  هیکت 

دنچ مارتحا  هب  نیـسح  ناطلـس  هاش  نامز  رد  هک  تسا  هیوفـص  هرود  رخآ  ياهانب  زا  هتفرگ و  رارق  ضیف  نابایخ  قرـش  بناج  رد  هیکت  نیا 
هلجا زا  هک  بارس » لضاف   » هب روهشم  يرجه ، لاس 1124  هب  یفوتم  ینباکنت ، حاتفلادبع  نبدمحم  هلمج  زا  رصع ، نآ  روهشم  ءاملع  زا  نت 
ازریم هیکت ، نیا  رد  نوفدـم  يارعـش  املع و  زا  رگید  یکی  دـشابیم . زین  یتافیلأت  ياراد  لـضاف »  » تسا هدـش  اـنب  هدوب ، ناـمز  نآ  ياـملع 

. تسا هتفای  تافو  يرجه  لاس 1349  رد  هک  تسا  ناهفصا  رصاعم  روهشم و  يارعش  زا  شتآ »  » هب صلختم  ناخنسح 

هلاو هیکت 

رد هتشاد و  تعسو  رتم  رازه  هد  بیرق  هک  تسه  هیّهلاو »  » مان هب  یگرزب  غاب  ضیف ، نابایخ  برغ  بناج  رد  بارـس ، لضاف  هیکت  لباقم  رد 
. تسا هیراجاق  دهع  فورعم  ناسیونشوخ  ارعش و  زا  یناهفـصا  هلاو  مظاکدمحم  اقآ  هاگمارآ  هک  هدش  انب  ییابیز  هنارعاش و  هعقب  نآ  نایم 

هتخاس وا  يارب  هدرک و  اـطع  وا  هب  ار  غاـب  نیا  ردـص ، موحرم  هتـسیزیم و  مظعا  ردـص  ناـخنسح  ازریم  ترازو  ترادـص و  ناـمز  رد  وا 
تسا .

زا سپ  هتـشاد و  تماقا  غاب  نیا  رد  یلاس  دنچ  هلاو  تسا . هیوفـص  دـهع  زا  يراگدای  هک  هدوب  ناتـسراگن  فورعم  غاب  زا  یتمـسق  اضف  نیا 
گنـس هدوب . مّلـسم  يداتـسا  ینخان »  » و قیلعت »  » و عاقر »  » طخ یـسیونشوخ  رد  هلاو  مظاک  دـمحم  تسا . هدـش  نفد  لحم  ناـمه  رد  توف 

لاس 1229 هب  وا  تسا . ناهفـصا  يرنه  دنمـشزرا  هدـنزرا و  راثآ  زا  هک  هتـشون  ابیز  رایـسب  قیلعتـسن  طخ  اـب  ار  دوخ  هاـگمارآ  سیفن  رمرم 
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. تسا هدش  مه  پاچ  دیدجت  هدیسر و  پاچ  هب  ییامه  لالج  داتسا  حیحصت  اب  وا  ناوید  تفای . تافو  يرجه 

کلملا نکر  دجسم 

نکر ناخ  نامیلس  ار  دجسم  نیا  تسا . هلاو  هیکت  هب  لصّتم  دشابیم ، هّجوت  لباق  رایسب  يراکیشاک  يرامعم و  رظن  زا  هک  ابیز  دجـسم  نیا 
جاح موحرم  تسا . هدیسر  نایاپ  هب  يرجه  لاس 1321  رد  هک  هداهن  انب  یـصخش  هوجو  زا  هدوب ، دوخ  نامز  فورعم  لاجر  زا  هک  کلملا 

: تسا هدورس  نینچ  دجسم  نیا  يانب  خیرات  رد  فورعم ، یفجن » اقآ   » ردارب هللارون  اقآ 
نحص یکی  تسا ، تمسق  ود  لماش  دجسم  نیا  يانب  نیتم  یصقالا  دجسم  يانب  دش  نامیلـس  زا  دورـس  یخیرات  رهب  رون و  دروآ  نورب  رس 

هتفرگ و رارق  رابنا  بآ  رانک  رد  نآ ، هشوگ  رد  هک  تسا  يرتکچوک  نحـص  يرگید  ضوح و  نحـص و  ناتـسبش و  دبنگ و  لماش  گرزب 
رد ياهدابآ : هیکت  تسا . نوفدم  دشابیم  نحـص  ود  نیا  لصاف  دح  هک  یقاطا  رد  دجـسم  یناب  دوشیم . هدـید  ضیف  نابایخ  زا  نآ  ردرس 

دهع گرزب  ياملع  زا  هک  ياهدابآ ، رفعجدمحم  جاح  هیکت  هب  فورعم  تسا ، ياهیکت  نآ  هب  لصّتم  کلملانکر و  دجـسم  بونج  تمس 
زا ریخ  لامعا  یناب  ياهدابآ  رفعجدـمحم  جاح  تسا . هدوب  دوخ  ناـمز  مدرم  مارتحا  دروم  روهـشم و  يوقت و  اـب  نویناـحور  زا  هیراـجاق و 
زین یخیرات  هینبا  تبث  هب  ًاریخا  هک  تسا  رفعجدـمحم  جاح  دجـسم  مان  هب  ناهفـصا ، هس  شخب  هلاـمج ، هّلحم  رد  يدجـسم  ثادـحا  هلمج 

زا يراسناوخ  هللادـبع  ـالم  دـناهدش ، نفد  هیکت  نیا  رد  هک  يرگید  ناـگرزب  زا  تسا . هدومن  توف  يرجه  لاس 1280  هب  وا  تسا . هدیـسر 
ناهاوخیدازآ زا  یکی  نیثدـحملاردص  هب  روهـشم  يراـسناوخ  دومحم  ازریم  شدـنزرف  يرجه و  لاس 1293  هب  یفوتم  ربنم  لـها  ناـگرزب 

همانزور ریدم  ردص ، نسح  ياقآ  ناهفـصا و  فورعم  ظاعو  زا  نیثدحملاردص  نیـسحلادبع  ازریم  موحرم  ردپ  تیطورـشم و  ردص  زرابم 
« مالـسا رد  نز  قوقح   » »و یهانتمان درم   » باتک وا  مهم  تافیلأت  زا  هک  تسا  رـصاعم  روهـشم  نارونخـس  زا  ّفلؤم و  قّقحم و  ناریا و  ماـیق 

. دشابیم

یناکرسیوت هیکت 

زا يداـیز  هورگ  هیکت  نیا  رد  تسا . هدـش  عقاو  یناکرـسیوت  هیکت  نآ ، بونج  تمـس  هک  دراد  رارق  ياهچوک  اـهیاهدابآ  هیکت  بوـنج  رد 
شدنزرف ود  یناکرـسیوت و  رافغلادـبع  ازریم  هلمج  نآ  زا  دـنانوفدم ، هیراجاق  نامز  زا  ناریا  رادـمان  نادـنمرنه  ارعـش و  املع و  ریهاشم و 

یناکرسیوت . نسحلاوبا  دیس  جاح  یناکرسیوت و  رقابدمحم  دیس  جاح 
یلعدیـس ریم  جاـح  نینچمه  هیکت ، نیا  رد  دـنیآیم . رامـش  هب  نیققحم  نادنمـشناد و  اـملع و  زا  ناهفـصا  رد  یناکرـسیوت ، ياـههداوناخ 

هب تسا  هتفای  تافو  يرجه  لاس 1365  هب  هک  دایز  تافیلأت  بحاص  روهـشم و  ظاّعو  زا  ياهکرابم  یلعدیـس  جاح  يدابآفجن و  دهتجم 
لاـس 1336 هب  یفوتم  قـثاو ،»  » هب صّلختم  رقاـب  دـمحم  خیـش  هیکت ، نیا  رد  نوفدـم  فورعم  يارعـش  زا  رگید  تسا . هدـش  هدرپـس  كاـخ 

ریهـش سیونـشوخ  دـنزرف  یـسدق »  » هب فورعم  سیونـشوخ ، نیـسحلادبع  ازریم  یـسدق ، فورعم  هداوناخ  ِگرزب  نینچمه  تسا . يرجه 
نایگنهرف زا  نیسحلادبع  ازریم  موحرم  تسا . نیدباعلانیز  نادرگاش  زا  ناهفصا و  روهـشم  ناسیونـشوخ  زا  سیونخسن ، یلعدمحم  ازریم 

ناتسریبد نیا  نادرگاش  زا  تکلمم  لاجر  زا  يرایسب  هک  تسا  ناهفصا  هیسدق  هسردم  سّـسؤم  نیون و  گنهرف  ناراذگهیاپ  زا  روهـشم و 
ازریم هدـش  نفد  هیکت  نیا  رد  هک  يرگید  رعاـش  تسا . هدوب  زین  ییاـناوت  رعاـش  يرجه ، لاس 1366  هب  یفوتم  یـسدق –  موحرم  دـناهدوب .

. تسا هدرکیم  صلخت  رمث »  » هک تسا  يرجه  لاس 1344  هب  یفوتم  ناخنسح 

یسابلک یلاعملاوبا  ازریم  هیکت 
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هدوب دوخ  نامز  روهـشم  راکزیهرپ و  ياملع  زا  هک  تسا  یلاعملاوبا  ازریم  یـسابلک  میهاربا  دمحم  یجاح  دـنزرف  دـمحم ، مان  هب  هیکت  نیا 
دناهدش . نفد  هیکت  نیا  رد  یسابلک  هداوناخ  رتشیب  تسا . هتفای  تافو  يرجه  لاس 1315  هب  وا  تسا .

: تسا وا  راعشا  هنومن  زا  لزغ  نیا  تسا . هدش  نفد  هیکت  نیا  رد  زین  ناهفصا  يارعش  زا  يراصنا  یسوم  ازریم  نینچمه 
تسین هناگیب  ره  ياج  لد  تولخ  میرح  رد 

/ تسین هناخ  نیا  رد  هار  ار  سک  تسود  لایخ  زج 
ناج هب  مدرک  بلط  وا  لعل  توقای  زا  هسوب 

/ تسین هنادکی  رهوگ  راهب  ناج  دقن  تفگ 
ناور جنگ  نیتسآ  ردنا  میشود و  رب  هناخ 

/ تسین هناخ  لام و  جنگ و  ییوگن  ار  نایادگ  ات 
عمج هتشگ  ناشیرپ  ياهلد  قاّشع  زا  هکسب 
/ تسین هناش  هار  وت  زیوالد  فلز  رس  رب 

ایراصنا برق  يوک  رد  هر  تسین  شیوک  هب  زج 
/ تسین هناخبحاص  ریصقت  دوب  لهاک  ادگ  رگ 

ضرالا ناسل  هیکت 

ترضح اریز  دوریم  رامش  هب  ناهفصا  ياهناتـسروگ  نیرتیمیدق  زا  یتایاور ، هب  انب  دراد و  رارق  دالوف  تخت  ناتـسروگ  یقرـش  علـض  رد 
ناهفصا هب  هتفای و  تاجن  لباب  هاشداپ  رـصنلاتخب  تراسا  زا  یـشنماخه  هاشداپ  ریبک  شروک  نامز  رد  هک  لییارـساینب  ناربمغیپ  زا  عشوی 

هدوب مدرم  هاگترایز  ندـش ، بارخ  زا  لبق  ات  یلو  دـناهدرک  بارخ  ار  نآ  هک  هتـشاد  ياهربقم  هدـیدرگ و  نفد  لـحم  نیا  رد  تسا ، هدـمآ 
. دوشیم هدید  هیکت  نآ  رد  زین  يرگید  روبق  تسا و  دوجوم  هک  دشابیم  یخیرات  گرزب و  رابنا  بآ  ياراد  هیکت  نیا  تسا .

کلم هیکت 

هلق اپ  رد  عقاو  دوخ  یـصخش  لزنم  رد   1341 لاس هب  وا  تسا . یناهفـصا  راّجتلا  کلم  میهاربا  دـمحم  جاح  موحرم  زا  هیکت  نیا  هیلوا  يانب 
نیـسّردم ءامکح و  هّلجا  زا  نت  ود  مارتحا  ساپ  هب  ار  هیکت  نیا  کلم  دش . هدرپس  كاخ  هب  اج  نامه  رد  دوخ  ّتیـصو  هب  انب  تفای و  تافو 

املع و زا  يرایـسب  نفدم  هیکت  نیا  هک  دیـشکن  یلوط  درک و  انب  یناسارخ  دـمحم  خیـش  موحرم  یناشاک و  دـمحم  الم  موحرم  نافرع  لها 
کـشزپ گرزب و  رعاش  یناهفـصا ، بیبط »  » هاـگمارآ نینچمه  و  هتفـشآ »  » هب صّلختم  یلعنیـسح  موحرم  هلمج  زا  دـیدرگ . ناـمز  يارعش 

زا اویـش  لزغ  نیا  تسا . هدـش  بصن  نآ  يور  یـسیفن  رمرم  گنـس  دراد و  رارق  هیکت  نیا  رد  يدـنلب  يوکـس  رد  هاشردان ، رابرد  فورعم 
: تسا بیبط  فورعم  تایلزغ  هلمج 

دنیش لد  هناخناهن  رد  تمغ 
/ دنیشن لمحم  هب  یلیل  هک  يزان  هب 

میرگ راز  نانچ  لمحم  لابند  هب 
/ دنیشن لگ  رد  هقان  ماهیرگ  زا  هک 

مرآرب ناسآ  يراخ  اپ  هب  رگ  دلخ 
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/ دنیشن لد  رد  هک  يراخ  هب  مزاس  هچ 
یشحو غرم  نیا  هک  ار  ملد  ناجنرم 

/ دنیشن لکشم  تساخرب  هک  یماب  ز 
اجنآ هک  تبحم  مزب  هب  مزانب 

/ دنیشن لباقم  یهاش  هب  ییادگ 
اسایم یتیگ  ود  رد  بلط  زا  بیبط !

/ دنیشن لزنم  ود  نایم  نوچ  یسک 
موحرم هدرکیم و  صّلخت  هناوید »  » رعـش رد  هک  هدـش  هدرپس  كاخ  هب  فورعم  رعاش  فراع و  هللادـسا ، خیـش  هیکت ، نیا  قرـش  بناج  رد 

: تسا وا  راعشا  هلمج  زا  تسا . هتخاس  رشتنم  پاچ و  ياهعومجم  رد  ار  وا  راعشا  دنمشناد  قّقحم  بیدا و  تفلا 
تسین راگزور  نونج  راگزور  رتشوخ ز 
/ تسین راید  ّتبحم  راید  زا  رتوکین 

تسادخ قشع  ناکاپ  هر  رد  تسین  هک  رس  نآ 
/ تسین رای  ناماد  نمیشن  هتسیاش 

دشک یگناریو  هب  هک  هد  قشع  هب  لد  ور 
/ تسین رایرهش  نیا  ورملق  رد  هک  يرهش 

درذگب يوج  زا  تبقاع  هچرگا  لقاع 
/ تسین راو  هناوید  هک  تسا  مّلسم  اما 

بیدا نیـسحلادبع  يرگید  و  راشتـسم »  » هب فورعم  باهولادبع  دیـس  یکی  دـنانوفدم ، هیکت  نیا  رد  هک  رگید  فورعم  يارعـش  زا  نت  ود 
. تسا يرجه  لاس 1353  هب  یفوتم 

يدنه لضاف  هیکت 

نوچ هک  مود –  یسلجم  نادرگاش  زا  یناهفصا  نسح  نیدلا  جات  نبدمحم  هلمج  زا  نادنمشناد  ارعـش و  ءاملع و  زا  يرایـسب  هیکت  نیا  رد 
دوب . هدومن  رفس  دنه  هب  یناوج  رد 

هب یفوتم  و  ءایض »  » هب صلختم  یناهفصا  هللارون  مان  هب  یفص ، هاش  ِرـصاعم  ِرعاش  نینچمه  دنانوفدم . تفای –  ترهـش  يدنه  لضاف  مان  هب 
هیکت نیا  رد  تسا ، هدیدرگ  دوقفم  ناتسربق ، یناریو  یـسمش و  لاس 1333  لیس  رد  وا  هاگمارآ  سیفن  رایسب  گنـس  هک  ق  لاس 1052 ه .

: تسا وا  زا  رعش  نیا  تسا . نوفدم 
ییادیش هب  رس  هدروآرب  ین  ییاج  ره  درگ  هزره  تب  يا 

/ ییاوسر هب  دشکیم  تبقاع  ییامیپ  هداب  يدرگ و  هزره 
دوس درادن  نم  دنپ  منک  هچ  دوسرف  نم  نابز  متفگ  هکسب 

.../

ضیف هربقم 
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ضیف تسوا . مان  هب  زین  نابایخ  هک  دراد  رارق  یناهفـصا  هاشیلع  ضیف  هب  بّقلم  نیـسحلادبع  ازریم  هاگمارآ  ضیف  ناـبایخ  برغ  تمـس  رد 
بانج ردپ  تسا و  هدش  دلوتم  ناهفـصا  هنطلـسلاراد  رد  يو  تسا . نافرع  فّوصت و  ملاع  گرزب  باطقا  زا  یکی  لاس 1194 و  هب  یفوتم 
دمحم نینچمه  یناث و  ضیف  هب  بقلم  قداص  دـمحم  ریم  تسا . هدوب  هاـشیلع  قاتـشم  دـشرم  هاـشیلع و  موصعم  دیـس  دـیرم  هاـشیلع و  رون 

. دناهدش نفد  هیکت  نیا  رد  زین  خسن  طخ  مپلسم  داتسا  مشاه 

هدزاش ردام  هیکت 

هیکت يدرجورب ، هیکت  زا  دیاب  اهنیا  رب  هوالع  تسا . هدوب  راجاق  هاشیلعحتف  رـسپ  ازریم  دمحم  هلودلا  فیـس  هیاد  میرم ، هب  طوبرم  هیکت  نیا 
یناتسدرا و لضاف  هیکت  یناهفصا ، قاتشم  اناوت  رعاش  هاگمارآ  نیدلانیز ، خیـش  هیکت  رازلگ و  هیکت  بستـشگ ، دزیا  هیکت  یـضترم ، خیش 

درب . مان  تسا  روشک  ناتسا و  يرنه  یبدا و  یملع ، مهم  ياهّتیصخش  هاگمارآ  رتسب و  هک  رگید  يابیز  فورعم و  يایاکت  زا  يرایسب 
. درک هعجارم  يودهم  نیدلا  حلصم  دیس  فیلأت  ناهفصا » دالوف  تخت  خیرات  رد  يریس   » باتک هب  ناوتیم  رتشیب  عالطا  يارب 

دالوف تخت  ياهرابنا  بآ 

بآ هک  دـندوب  هتخاس  ییاهرابنا  بآ  لبق ، لاس  دـنچ  ات  تسا . برـش  لـباق  ریغ  روش و  دـالوف  تخت  رد  ینیمزریز  ياـهبآ  هک  نیا  هب  رظن 
هب عبرم  ای  هریاد  لکـش  هب  ار  ینیمز  روظنم  نیا  يارب  دندرکیم ، هدافتـسا  نآ  زا  مدرم  دشیم و  هریخذ  نآ  رد  اههاچ  نیریـش  بآ  ای  ناراب 

لثم مکحم  حلاصم  اب  ار  نآ  فقس  دندرکیم و  ذوفن  لباقریغ  ار  نآ  فک  هدرک  رفح  رتم  هد  دودح  رطق  هب  نیمز و  حطـس  زا  رتم  هد  قمع 
هدـش هتخاس  نیمز  قمع  رد  هک  رابنا  بآ  نزخم  هب  يرجآ  ياههلپ  هلیـسو  هب  نیمز  حطـس  زا  دـنتخاسیم و  دـبنگ  لکـش  هب  رجآ  گنس و 

، رگید عقاوم  ناتسبات و  رد  دندرکیم و  يروآعمج  نزاخم  نیا  رد  ار  نیریـش  بآ  ياههاچ  ای  ناراب  بآ  بیترت  نیدب  دنتفاییم . هار  دوب ،
مها دشیم . تعارز  وشتـسش و  هناخـضوح و  ضوح و  فرـص  هقطنم  ياههچ  روش  بآ  دندادیم و  رارق  هدافتـسا  دروم  ندـیماشآ  تهج 

هک یسلجم  هیکت  رابنا  بآ  -2 تسا . هدش  هتخاس  یـسمش  لاس 1342  رد  هک  ینورزاک  هیکت  راـبنا  بآ  -1 زا : دـناترابع  اهرابنا  با  نیا 
دجسم رابنا  بآ  -4 تسا . هدـش  هتخاس  مهدزای  مهد و  نرق  رد  هک  ضرالا  ناسل  رابنا  بآ  -3 تسا . يرجه  مهد  نرق  هب  طوبرم  نآ  يانب 

: تسا هتخاس  نآ  يارب  علطم  نیا  هب  يرعش  هعطق  ناهفصا  رعاش  بیطخ ، هک  يرجه  لاس 1325  هب  طوبرم  کلملا  نکر 
مرتحم و راّجت  زا  یکی  هک  نایئامس  رابنا  بآ  دش 5- ناویح  همشچرس  رابنا  بآ  شدجسم  رد  دش  ناهافص  رومعم  کلملا  نکر  تمه  زا 

دهع راثآ  زا  هک  یّلـصم  دجـسم  رابنا  بآ  -6 تسا . هتخاـس  ار  راـبنا  بآ  نـیا  يرجه  لاس 1360  رد  هدوب و  ناهفـصا  نّیدـتم  ناناگرزاب 
هب طوبرم  مه  نآ  هک  نیدلا  نکر  اباب  هیکت  یبرغ  تمـسق  رابنا  بآ  -7 دناهتـسناد . طوبرم  هیوفـص  زا  لبق  هب  ار  نآ  یخرب  تسا و  هیوفص 

یـشکهلول بآ  زا  یلاها  دش و  كورتم  یتشادـهب ، ریغ  ياهرابنا  بآ  نیا  ناهفـصا  بآ  یـشکهلول  زا  دـعب  تسا . يرجه  مهد  مهن و  نرق 
. دنیامنیم هدافتسا 

خیرات رذگ  رد  دالوف  تخت  ناتسروگ 

مالسا زا  شیپ  دالوف  تخت 

یم هراشا  ضرالا » ناسل   » ناونع هب  دالوف  تخت  زا  یـشخب  تمدق  هب  ناهفـصا » رابخا  رکذ   » مان هب  دوخ  باتک  رد  یناهفـصا  میعنوبا  ظفاح 
باوج دنوادخ  هب  ناهفـصا  نیمز  دییایب » تهارک  ای  لیم  هب   » دومرف نیمز  اهنامـسآ و  هب  باطخ  دنوادخ  هک  هاگ  نآ  تسا  دـقتعم  دـنک و 

نامـسآ و تقلخ  اب  دالوف  تخت  رد  ضرالا  ناسل  تیمها  تمدق و  نیاربانب  دش . هدیمان  ضرالا » ناسل   » ای نیمز  نابز  يور  نیا  زا  تفگ و 
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زین مالـسا  زا  لبق  ناکم  نیا  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  هدوب و  سدـقم  نیمز  نیا  یخیراـت  هقباـس  رگناـشن  بلطم  نیا  دوش . یم  زاـغآ  نیمز 
ضرالا ناسل  رد  هک  تسا  هدـمآ  ناهفـصالا » فیرعت  یف  ناهج  فصن   » باتک رد  تسا . هدوب  ناهفـصا  رهـش  مدرم  تیاـنع  هجوت و  دروم 

زا شیپ  هب  ار  هقطنم  نیا  تمدق  ضرالا  ناسل  هیحان  رد  زین  ربق  نیا  دوجو  عقاو  رد  دراد . ترهش  یبن » عشوی   » ربق هب  هک  تسا  دوجوم  يربق 
دنادرگیم . زاب  مالسا 

هاشداپ شوروک  دوب ، هتخادرپ  اهنآ  تیذا  رازآ و  هب  هدـیناچوک و  نیطـسلف  زا  ار  دوهی  موق  رـصنلا  تخب  هک  یناـمز  مالـسا ، زا  لـبق  اـهنرق 
نیا دینادرگ . نکاس  ناهفصا  رد  ار  اهنآ  زا  يدادعت  داد و  چوک  ناریا  هب  اراهنآ  داد و  تاجن  لباب  تراسا  زا  ار  نایدوهی  ناریا ، یشنماخه 
اهنآ زا  يدادعت  زونه  تسا و  هدوب  عقاو  ناهفصا  یلعف  هرابیوج »  » لحم رد  هک  دندرک  ثادحا  هیدوهی »  » مان هب  يرهـش  دوخ  يارب  نایدوهی 

رد عـشوی »  » و ایعـش »  » ياـهمان هب  ناـنآ  یبهذـم  ناـیاوشیپ  ناربماـیپ و  زا  نت  ود  دوـشیم  هتفگ  هکناـنچ  دـننکیم . یگدـنز  هقطنم  نیا  رد 
ناسل یـضارا  رد  دالوف  تخت  رد  عشوی »  » راهبلگ و هلحم  رد  لیعامـسا  هدازماما  رد  ایعـش » . » دندش هدرپس  كاخ  هب  هتفای و  تافو  ناهفـصا 

ینب ناربمایپ  زا  یکی  ناونع  هب  ار  وا  دننادیم و  یبن » عشوی   » ار ضرالا  ناسل  رد  نوفدـم  عشوی »  » ناهفـصا مدرم  دـیدرگ . نوفدـم  ضرالا 
هب هجوت  اـب  دـشاب . نوفدـم  ناهفـصا  رد  دوهی  ناربماـیپ  زا  عـشوی »  » هک تسا  هدـشن  ياهراـشا  يدوـهی  عباـنم  رد  اـما  دنـسانشیم ؛ لیئارـسا 

موق رد  سیدق  يدرف  نویناحور و  ناگرزب و  زا  دالوف  تخت  رد  نوفدم  یبن » عشوی   » هک هدیدرگ  صخـشم  هدش  ماجنا  ًاریخا  هک  یتاقیقحت 
« عشوی  » هربقم دوجو  لاحرهب  تسا . هدوب  ناناملسم  نایدوهی و  هجوت  دروم  نآ  زا  دعب  هچ  مالسا و  زا  لبق  هچ  خیرات  لوط  رد  هدوب و  دوهب 

. دشاب دالوف  تخت  نیمزرس  ینالوط  هقباس  رگناشن  دناوتیم 

یمالسا نیتسخن  نورق  رد  دالوف  تخت 

لاس 316 ه. رد  رایز  لآ  نانارمکح  زا  يرایز » جیوادرم   » هکنآ ات  هدوب  یسابع  يافلخ  هطلس  تخت  يرجه  مراهچ  هدس  لیاوا  ات  ناهفـصا 
نـشج يزاب و  شتآ  هام ) نمهب  مهد   ) هدس نشج  ماگنه  رد  ناتـساب ، ناریا  ياهنییآ  ندرک  هدنز  ياتـسار  رد  يو  دیامنیم . حـتف  ارنآ  ق 

قبط رب  دیامن . یم  اپ  رب  دریگ  یم  نایم  رد  ار  ضرالا  ناسل  دالوف و  تخت  یضارا  هک  هرد  رازه  دور و  هدنیاز  نایم  ياهنیمز  رد  ار  یگرزب 
ناروـالد و زا  دـالوپ »  » زین هیوـب  لآ  نارود  رد  تسا . هدوـبن  شیب  یعرزی  مل  نیمز  ناـمز  نآ  رد  دـالوف  تخت  يوـق  ناـمگ  هب  بلطم  نـیا 
هتــسشنیم و نآ  رب  هتخاـس و  دوـخ  ماـن  هـب  دـالوف  تـخت  هزاورد  وـجاوخ و  لـپ  نـیب  یناـکم  رد  یگنــس  یتـخت  هملاـید  یماـن  نارادرس 

تسد هب  دالوف  تخت  رد  يراثآ  يرجه  موس  ات  لوا  نرق  زا  دنتخادرپیم . یتشک  هب  یحطـسم  نیمز  رب  وا  ربارب  رد  ناناولهپ  ناریگیتشک و 
نیدلا و نکراباب  هیکت  رد  هک  یتاریمعت  نایرج  رد  تسا . دوجوم  دالوف  تخت  خـیرات  رب  يدـهاوش  دـعب  هب  مراهچ  نرق  زااما  تسا ، هدـماین 

يرامعم رگناشن  هک  هدمآ  تسد  هب  طوطخ  ینییزت و  ياهحرط  هب  شوقنم  هتـشون  رجآ  يدادعت  هتفرگ  تروص  دالوف  تخت  يایاکت  یخرب 
اب اهنآ  هسیاقمو  یـسررب  تسا و  شوقنم  ینییزت  ياههتوب  لگ و  یفوک و  طوطخ  هب  اهرجآ  نیا  دشابیم  نایقوجلـس  هملاید و  دـهع  رنه  و 

مراهچ نرق  زا  فلتخم  ياههرود  هب  قلعتم  اهرجآ  نیا  هک  دهدیم  ناشن  ناریا  یخیرات  هینبا  ياههتـشون  رجآ  حرط  طخ و  ياههنومن  ریاس 
دنشابیم . يرجه  مشش  ات 

ود ات  تسا . هدـش  تفای  یگنهرف  ثاریم  نامزاس  طـسوت  هقطنم  نیا  رد  يرجه  مجنپ  مراـهچ و  نورق  هب  قلعتم  زین  يروبق  گنـس  نینچمه 
ياهتمـسق زا  یـضعب  رد  ناسانـش  ناتـساب  یخرب  هتفگ  هب  هک  تشاد  دوجو  عشوی »  » ربق رب  ینامتخاس  ضرالا  ناسل  لحم  رد  زین  شیپ  ههد 

. دوب راکشآ  یبوخ  هب  یملید  کبس  يرجآ  راثآ  نآ 

يرجه مهن  ات  مجنپ  نورق  رد  دالوف  تخت 
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اجنآ رد  داهز  ودابع  نایفوص و  افرع و  هدوب و  تضایر  تدابع و  ياههاگیاج  زا  یکی  دـالوف  تخت  رازم  يرجه  مهن  اـت  مجنپ  ياـهنرق  رد 
لامک  » هچنانچ دـندوب ، لوغـشم  لاعتم  دـنوادخ  اب  زاین  زار و  تدابع و  هب  زور  بش و  اـهنآ  رد  دـندوب و  هتخاـس  هناـخ  تداـبع  دوخ  يارب 

دش . هتشک  نالوغم  تسد  هب  دالوف  تخت  ياههناخ  تدابع  نیمه  زا  یکی  رد  فورعم ، رعاش  یناهفصا » لیعامسا  نیدلا 
كربتم ناکم  نیا  رد  دنتـشاد  ترهـش  ومع »  » و اباب »  » هب ًامومع  دـهع  نآ  رد  هک  گرزب  ياـفرع  زا  ياهدـع  يرجه  متـشه  متفه و  نرق  رد 

رد ار  يو  نیدـلا ، نکراباب  تافو  زا  سپ  دـشابیم . فورعم  یفوص  فراع و  نیدـلا ،» نکر  اباب   » اـهنآ همه  زا  رتمهم  هک  دـناهدوب  نکاـس 
تدابع تضایر و  هاگیاج  يو  رازم  تفای و  ترهـش  نیدـلا » نکراباب  رازم   » مان هب  هیحان  نیا  سپ  نآ  زا  دـندرپس و  كاخ  هب  دـالوف  تخت 

. دیدرگ نایاسراپ  افرع و 

هیوفص هرود  رد  دالوف  تخت 

هچخیرات

یمسر ناتسروگ  دالوف  تخت  ًانیقی  اما  دندشیم ، نفد  دالوف  تخت  رد  يرگید  ناگرزب  یهاگ  هیوفص  دهع  ات  نیدلا  نکراباب  نفد  زا  سپ 
دناهتشاد . یلحم  ناتسروگ  دوخ  يارب  ناهفصا  رهش  تالحم  زا  کی  ره  تسا و  هدش  یمن  بوسحم  ناهفصا  رهش 

نکراباب هربقم  يابیز  میظع و  يانب  رهـش و  گرزب  يالـصم  ثادـحا  تسناد . دالوف  تخت  رابتعا  ترهـش و  جوا  ناوتیم  ار  هیوفـص  هرود 
رد ناهفـصا  دـنچ  ره  دـش . هدوزفا  نآ  ینادابآ  رب  زور  هب  زور  دراد و  رارق  مدرم  املع و  ارما و  هجوت  نوناـک  رد  ار  ناتـسروگ  نیا  نیدـلا ،

نفد اب  نیدـلا  نکراباب  ناتـسروگ  نکیل  دوب  گرزب  ناتـسروگ  هدزاود  ياراد  یـصوصخ ، رباقم  اه و  هدازماـما  يانثتـسا  هب  هیوفـص  هرود 
هتـشون زا  هکنانچ  هتفای و  يدایز  شرتسگ  هدودـحم  نیا  نارود  نیارد  تفاـی . يا  هژیو  تیمها  یکـسردنفریم و …  نوچ  یگرزب  ياـملع 
لاچخی رابنا و  بآ  یلصم ، دجسم ، ارسنامهم ، غاب ، ارـسناوراک ، هعقب ، هاقناخ و  هیکت و  رب  هوالع  هدودحم  نیا  رد  دیآ  یم  رب  ندراش  ياه 

. تسا هتشاد  دوجو  زین 

يوفص هرود  لیاوا 

هقالع دروم  يافرع  زا  دالوف » اباب   » هب روهـشم  ییاولح  عاجـش  داتـسا  نب  دالوف  يوفـص ، بسامهط  هاش  تنطلـس  نراقم  ق  لاس 959 ه . رد 
تفای و قنور  دالوف  تخت  جـیردت  هب  يرجه  مهد  نرق  مود  همین  زا  دـش . هدرپس  كاخ  هب  نیمزرـس  نیا  رد  تشذـگ و  رد  ناهفـصا  مدرم 
هک لوا  سابع  هاش  نامز  رد  دندش . هدرپس  كاخ  هب  ناهفصا  يالصم  راوج  رد  ای  نیدلا و  نکراباب  ربق  راوج  رد  ناهفـصا  مدرم  زا  ياهدع 

هجوت دروم  دوب  مانب  نایفوص  اـفرع و  زا  هک  نیدـلا  نکراـباب  رازم  دوجو  ببـس  هب  دـالوف  تخت  دـش  هدـیزگرب  ناریا  یتختیاـپ  هب  ناهفـصا 
املع و زا  یخرب  دنتشاذگیم و  يدایز  مارتحا  نیدلا  نکراباب  رازم  هب  ییاهب » خیـش   » نوچمه یگرزب  ياملع  هچنانچ  تفرگ ، رارق  يرتشیب 

ببس هب  نامز  نیا  رد  نیدلا » نکراباب  هیکت  . » دندوب هدیزگرب  دوخ  تضایر  تدابع و  يارب  ار  نیمزرس  نآ  یکـسردنفریم »  » نوچمه افرع 
«، قداص شیورد  هیکت  «، » یکـسردنف ریم  هیکت   » نوچ ییایاکت  هرود  نیا  رد  تشاد . يزاتمم  تیعقوم  يو ، هب  ساـبع  هاـش  صاـخ  تدارا 

 – یقرش تهج  رد  ناتسروگ  هیکت و  مامح  دجـسم ، ارـسناوراک ، رازاب ، لماش  دالوف  تخت  یخیرات  روحمو  رظان » کیب  یلع  دمحم  هیکت  »
هیکت  » و دالوف » تخت  يالـصم   » نامتخاس دوب . هدـش  عقاو  زاریـش  هب  ناهفـصا  هداج  راـنک  رد  یخیراـت  روحم  نیا  هک  تفرگ  لکـش  یبرغ 

، دش هتخاس  دالوف  تخت  رد  يرایـسب  يایاکت  يرجه  مهدزای  نرق  مود  همین  رد  دناهدش . هتخاس  اهلاس  نیمه  رد  ًالامتحا  زین  ضرالا » ناسل 
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. درب مان  ناوتیم  ار  یکز » دمحمالم  هیکت   » و یناتسدرا » لضاف  هیکت  «، » ناخیدرو هللا  هربقم   » ایاکت نیا  هلمج  زا  هک 

يوفص هرود  طساوا 

رد تسا و  فورعم  وجاوخ » لپ   » مان هب  زورما  هک  ار  گیب » نسح   » ای دابآ » نسح   » یخیرات لپ  مود  سابع  هاش  ق  لاس 1068 ه . دودح  رد 
سابع هاش  ياههشیدـنا  زا  يوریپ  هب  يو  دومن . دـیدجت  ینونک  تمظع  تروص و  هب  دوب ، یلعف  لپ  زا  رتکچوک  یلیخ  یگنـس و  نامز  نآ 

رد هک  دناهتـسیزیم  ناهفـصا  رد  ماـیالا  میدـق  زا  ناـیتشترز  زا  یهورگ  دومن . لوذـبم  صاـخ  یهجوت  وجاوخ  لـپ  یبونج  شخب  هب  لوا ،
هقطنم نیا  رد  زین  یناتـسربق  دـناهدوب و  نکاس  داـبآربگ »  » هب موسوم  دـالوف  تخت  برغ  رد  نیـشن  یتشترز  یلحم  رد  هیوفـص  هرود  لـیاوا 
سابع هاش  دوب ) هدش  يراذگمان  تبسانم  نیا  هب  دوش ، یم  هدناوخ  مان  نیا  هب  ناهفصا  مدرم  هاوفا  رد  زونه  هک  اناداپآ »  » نابایخ . ) دناهتشاد

افلج زا  تمـسق  نیا  هب  نایتشترز  دوش و  هداد  اهنآ  هب  تنوکـس  يارب  یناکم  نیمز و  ناهفـصا ، يافلج  دودح  رد  ات  دهدیم  روتـسد  ادـتبا 
«، نادکمن رـصق  «، » هناخ هنییآ  رالات  «، » تسد تفه  ترامع  : » دننام يددعتم  ياهغاب  اهخاک و  ثادحا  روتـسد  سپـس  دـنیامن ، ناکم  لقن 

لاح رد  هک  ددرگیم  ثادحا  زاریش  هار  تمـس  هب  وجاوخ  لپ  بونج  زا  زین  ینابایخ  دهدیم و  ار  و …  هچایرد » ترامع  «، » ناتـسلگ غاب  »
راهچ نیا  دهدیم . ار  زاریش  هب  ناهفـصا  هداج  رد  گرزب  یغاب  راهچ  يزادنا  حرط  روتـسد  نینچمه  يو  دراد . مان  ضیف » نابایخ   » رـضاح

ياهغاب لماش  هدوب و  فورعم  دابآربگ » غاب  راهچ   » هب هدـشیم  متخ  دالوف  تخت  هزاورد  هب  هدـش و  زاغآ  دابآ  نسح  لـپ  بونج  زا  هک  غاـب 
هنتف رد  اهدعب  هک  تشاد  دوجو  جاک » غاب   » مان هب  دور  هدنیاز  رب  فرشم  يرصق  غاب و  لپ ، فرط  ود  قرـش و  بناج  رد  -1 تسا : هدوب  ریز 

لباقم رد  -2 دیدرگ . فورعم  دومحم » غاب   » هب درب  یم  رـس  هب  غاب  نیا  رد  تختیاپ  یلاها  نایغط  میب  زا  یتدم  ییاجلغ  دومحم  نوچ  ناغفا ،
فرشم هناخ  هنییآ  رالات  رانک  رد  هک  ناتسلگ  غاب  هب  تشاد و  دوجو  یفوتسم » غاب   » مان هب  یترامع  اب  عیـسو  یغاب  نابایخ ، برغ  غاب و  نیا 

رد رکذـلاقوف و  ياه  غاب  بونج  رد  تشاد ، گرزب  ياهچایرد  اهنامتخاس و  هک  ناتـسراگن » غاـب  -» 3 دش . یم  لصتم  دوب  دور  هدـنیاز  هب 
تسا . هتشاد  رارق  ناتسراگن  غاب  يور  هبور  قرش و  بناج  رد  ناتسرانا » غاب  -» 4 تسا . هدوب  عقاو  نابایخ  نیا  برغ  بناج 

رد تشاد  دوجو  نابایخ  طسو  رد  اهغاب  نیا  رد  رـس  يولج  يراشبآ  گرزب و  یـضوح  دوب و  هدـش  اـنب  رگیدـکی  لـباقم  رد  یلوا  غاـب  ود 
هب نامز  نآ  رد  زین  ضیف  نابایخ  تشاد . دوجو  يرگید  راشبآ  ضوح و  نابایخ  طسو  رد  زین  ناتـسراگن  ناتـسرانا و  غاب  ود  رد  رـس  لباقم 

هتخاس نآ  فرط  ود  رد  گرزب  غاب  راهچ  اهرصق و  اهردرس و  هتـشاد و  مان  نیدلا » نکراباب   » ًارهاظ هدوب و  یلعف  نابایخ  زا  رتعیـسو  بتارم 
رد دوش  یم  هتفگ  هک  يروط  هب  هدیسر ، دوخ  تعسو  رثکادح  هب  دالوف  تخت  ناتسروگ  هدودحم  يوفص  نامیلـس  هاش  نامز  رد  دوب . هدش 

همادا يوفـص ) هزاورد   ) نامز نآ  هزاورد  ات  يوفـص  رهـش  شرتسگ  تسا  ملـسم  هچنآ  تسا . هتـشاد  دوجو  هاقناخ  هیکت و  نامز 400  نیا 
، دـش هتخاس  يوفـص  نامیلـس  هاش  نامز  رد  هک  ییایاکت  زا  تسا . هدـشیم  بوسحم  رهـش  جراخ  تالحم  زا  دالوف  تخت  نیاربانب  هتفاـی و 

. درب مان  ناوتیم  ار  يراسناوخ » هیکت   » و اعیفر » ازریم  هیکت  »

يوفص هرود  رخاوا 

زا هک  یـسلجم  رقاب  دـمحمالم  دوشیم . زاغآ  دالوف  تخت  يایاکت  بیرخت  نیـسح  ناطلـس  هاش  نامز  صوصخ  هب  يوفـص  هرود  رخاوا  زا 
دایز تقو  نآ  رد  هک  ار  هفوصتم  هفیاط  هک  دومن  مکح  دوب ، نیـسح  ناطلـس  هاش  تنطلـس  لیاوا  نامیلـس و  هاش  دهع  رخاوا  گرزب  ياملع 

ریم «، » يزاریش یضر  دیس  اقآ   » يایاکت نامز  نیا  رد  دندومن . بارخ  ار  اههاقناخ  ایاکت و  زا  يرایـسب  هدومن و  جارخا  رهـش  زا  دندوب  هدش 
. دندش هتخاس  ییوجاوخ » مساقلاوبا  دیس   » و بارس » لضاف  دمحم  الم  «، » يدابآ نوتاخ  لیعامسا  دیس 
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هیدنز هیراشفا و  هرود  رد  دالوف  تخت 

يرایـسب ياهانب  ناهفـصا  هب  هنغافا  هلمح  رد  دـش . ناوارف  بیرخت  لمحتم  دالوف  تخت  دـمآ  رد  اهناغفا  هرـصاحم  هب  ناهفـصا  هک  یماگنه 
لابند هب  نآ  زا  سپ  دش و  ناریو  ایاکت  زا  یخرب  رهـش  راصح  نتخاس  يارب  نینچمه  دیدرگ . مودعم  یناوارف  ياهربق  گنـس  دـش و  ناریو 

هب تفرگ و  رارق  یهجوت  یب  دروم  دالوف  تخت  رهش ، تیعمج  زا  ندش  هتساک  اهیرامیب و  عویـش  مدرم و  راتـشک  هعجاف  ناهفـصا و  طوقس 
دوجوم هینبا  دش  ببس  ناهفصا  هب  هیدنزو  هیراشفا  ياهتلود  ياهیهجوت  یب  هیوفص و  تلود  طوقـس  عقاو  رد  تفر . شیپ  یناریو  يوس 

دریگ . رارق  مادهنا  ضرعم  رد  دالوف  تخت  رد 
ياملع رازم  رـس  رب  تشاذـگ و  يدوبان  هب  ور  نآ  یندـید  ياـهغاب  دـشن ، داـجیا  دـالوف  تخت  رد  یمهم  ياـنب  هیدـنز  هیراـشفا و  هرود  رد 

نیا راگدای  اهنت  دیدرگن . ثادحا  ییانب  ییوجاوخ » لیعامـسا  دـمحم  الم   » و يدـنه ») لضاف   ) یناهفـصا دـمحم  نیدـلااهب   » نوچ یگرزب 
. درک هراشا  ناوتیم  ضیف " هعقب   " هب هلمج  زا  هک  دوب  کچوک  یقاط  راهچ  هعقب و  دنچ  هرود 

هیراجاق هرود  رد  دالوف  تخت 

راجاق هرود  لیاوا 

تمس هب  سپس  ناهفصا و  مکاح  تمس  هب  ادتبا  یناهفصا » ردص  ناخ  نیسح  دمحم   » باختنا راجاق و  هاش  یلعحتف  ندیـسر  تنطلـس  هب  اب 
رهش ینادابآ  رد  دوب  راکوکین  رادنید و  يدرم  هک  ردص  ناخ  نیـسح  دمحم  تفرگ . هرابود  یقنور  دالوف  تخت  هاش ، یلعحتف  مظعا  ردص 
راثآ ریمعت  ایحا و  ماقم  رد  هلودلا » نیما  ناخ  هللادبع   » شدنزرف سپـس  يو و  دومن . انب  ار  يدجاسم  سرادـم و  دیـشوک و  رایـسب  ناهفـصا 

لپ زا  سپـس  وجاوخ و  لپ  ات  دابآ  نسح  هزاورد  زا  ار  یغابراهچ  هیوفـص ، زا  دـیلقت  هب  دـندمآرب و  دابآ » ربگ  غاب  راـهچ   » هلمج زا  يوفص 
هیکت و نامز  نیا  رد  دندیمان . دابآ » نیما  غابراهچ   » ای هلودلا » نیما  غابراهچ   » ارنآ هدرک و  يزیر  حرط  دالوف  تخت  يارسناوراک  ات  وجاوخ 

قیلعت هتـسکش و  طخ  روهـشم  ناسیونـشوخ  زا  یناهفـصا » هلا  مظاک و  دـمحم  اقآ   » راگزور نآ  هتـسراو  فراع  رعاـش و  يارب  اـبیز  یغاـب 
هاش یلعحتف  دـنزرف  ناهفـصا و  تقو  مکاح  هلودـلا » فیـس   » هیاد مگیب » میرم   » رازم رـس  رب  هدازهاش » رداـم  هیکت   » نینچمه دـش ، ثادـحا 

ياهغاب زا  هدـش  هیهت  يدالیم  لاـس 1851  رد  تسا و  ناهفـصا  زا  دوجوم  هشقن  نیرت  یمیدـق  هک  فکیرچ  هشقن  رد  دـیدرگ . اـنب  راـجاق 
نیا رد  هقطنم  نیا  تسا . هدـش  دای  زین  دالوف  تخت  يایاکت  هینبا و  نینچمه  نآ و  رد  دوجوم  ياهخاک  ضیف و  نابایخ  روحم  راـنک  يوفص 

دالوف تخت  هد  هچراپ و  هلوک  هد  ياهمان  هب  اتسور  ود  هشقن  نیا  نیوانع  رد  تسا . هدش  یم  بوسحم  رهش  زا  جراخ  یحاون  وزج  زین  نامز 
. دنهدیم لیکشت  ار  ناهفصا  دالوف  تخت  هچراپ و  هلوک  ياه  هلحم  هیلوا  هتسه  اتسور  ود  نیا  هک  دناهدش  صخشم 

راجاق هرود  طساوا 

دوب ناهفـصا  نارمکح  هاش  نیدلا  رـصان  دـنزرف  ناطـسلا » لظ   » نآ بلغا  رد  هک  راجاق  هاش  نیدـلا  رـصان  هاش و  دـمحم  تنطلـس  نامز  رد 
اهنآ بلغا  هک  دش  هتخاس  زین  يرایـسب  يایاکت  نامز  نیا  رد  تفر . نیب  زا  هدش و  بیرخت  دمع  هب  دالوف  تخت  يوفـص  ياهانب  زا  يرایـسب 
رفعج دـمحم  جاـح  هیکت   » رکذ لـباق  مهم و  ياـیاکت  هلمج  زا  دوـب . ناهفـصا  رهـش  گرزب  نیدـهتجم  فورعم و  ياـملع  هربـقم  رطاـخ  هب 

راب نامز  نیا  رد  دالوف  تخت  ناتـسروگ  دنتـسه . ییاقـشق ») ناخ  ریگناهج   ) كرت دـمحم  دیـس  اقآ  هیکت   » و یناهـشهش » هیکت  «، » ياهدابآ
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. دش عقاو  ناهفصا  رهش  ناگرزب  مدرم و  هجوت  دروم  ناهفصا  رهش  ناتسروگ  نیرتمهم  ناونع  هب  رگید 

راجاق هرود  رخاوا 

یقت دمحم  ازریم  «، » راجتلا کلم  میهاربا  ازریم  «، » يزاریـش کلملا  نکر  ناخ  نامیلـس  ازریم   » نوچمه راکوکین  نادـنمتورث  نامز  نیا  رد 
بآ دجـسم و  . » دندیزرو مامتها  دالوف  تخت  رد  ایاکت  دجاسم و  ریمعت  ای  نتخاس و  هب  ینورزاک » يرجات  نیـسح  دمحم   » و هنیـشقن » رجات 

انب دالوف  تخت  رد  ناهفصا  مکاح  ناطلـسلا  لظ  هموکحلا  بیان  يزاریـش  کلملا  نکر  ناخ  نامیلـس  ازریم  روتـسد  هب  کلملا » نکر  رابنا 
داد ... روتسد  نینچمه  يو  دش .

يارـسناوراک  » درک و انب  یناشاک » دمحم  الم  دنوخآ   » يارب ار  کلم » هیکت   » راجتلا کلم  دوش . انب  يدابآ » دیب  دـمحم  اقآ   » رازمرب ياهعقب 
دومن . تمرم  ار  دالوف » تخت 

دمحم ازریم   » تخاس و نآ  لباقم  رد  يرابنا  بآ  دومن و  انب  يزگ » میرکلادبع  الم   » يارب ار  ینورزاک » هیکت   » مه ینورزاک  نیسح  دمحم 
دومن . تردابم  دالوف » تخت  يالصم   » و اهیراسناوخ » هیکت   » ریمعت هب  هنیشقن » یقت 

«، یناکرـسیوت «، » تاضور بحاص  «، » یـسابلک یلاعملاوبا  ازریم   » يایاکت ناـمز  نآ  گرزب  ياـفرع  اـملع و  يارب  اـهتیلاعف  نیا  راـنک  رد 
دوخ يارب  ار  اهیرایتخب » هیکت   » ریم هیکت  راوج  رد  يرایتخب  نیناوخ  نینچمه  دش . هتخاس  نیما »  » و سلجم » اقآ  جاح  «، » یشاباغآ «، » يزیر »

. دیدرگ هدنکآ  روبق  زا  اهناتسروگ  ایاکت و  داهن و  شرتسگ  هب  ور  دالوف  تخت  ناتسروگ  جیردت  هب  تالوحت  نیا  اب  نامزمه  دنداهن . داینب 

يولهپ هرود  رد  دالوف  تخت 

ثادحا ياهعقب  نآ  ناگرزب  املع و  رازم  رسرب  بلغا  هک  دشانب  راگزور  نآ  نیریخ  تسد  هب  دالوف و  تخت  رد  ییایاکت  يولهپ  نارود  رد 
ییوجاوخ ،» فیطل  دمحم  دیس  اقآ   » يایاکت هب  ناوت  یم  هرود  نیا  مهم  يایاکت  هلمج  زا  دوب . هدش 

هراشا سدـقم »  » و رازلگ » «، » یفجن تجح  «، » يدرجورب «، » بسـشگدزیا «، » ینیوزق رقاـب  اـقآ  «، » هعمج ماـما  «، » نیقارعلا دیـس  «، » اـهرگرز »
درک .

رهـش زاـین  هب  ییوگباوج  دـیدج و  تاوـما  نفد  يارب  ییاـج  هدـش و  لـیمکت  دـالوف  تخت  ناتـسروگ  تیفرظ  يوـلهپ  تموـکح  رخاوا  رد 
تشادن . دوجو  ناهفصا  تیعمجرپ 

یگتخیـسگ بجوم  ضیف  دابآ و  تداعـس  ياهنابایخ  ثادـحا  دالوف و  تخت  بونج  یـضارا  رد  ناهفـصا  هاگدورف  ثادـحا  ناـمز  نیارد 
دش . دالوف  تخت  یخیرات  تفاب 

اب نارود  نیا  رد  دوب . نآ  نوماریپ  یحاوـن  دـالوف و  تخت  هدودـحم  رد  زاـس  تخاـس و  يوـلهپ  دـهع  رد  دـالوف  تخت  ياهبیـسآ  رگید  زا 
زکارم ینوکسم و  ياه  هلحم  نوچمه  يرگید  ياه  يربراک  هب  دالوف  تخت  یضارا  زا  ییاهتمسق  بونج ، تمس  هب  هژیو  هب  رهش  شرتسگ 

تارامع اهغاب و  يایاقب  يزرواشک و  ياهنیمز  يور  رب  هک  دش  لیدـبت  اه و …  کناب  یتسیزهب ، ینامرد و  زکارم  سرادـم ، دـننام  یتلود 
اهناتـسربق و فرـصت  بیرخت و  دالوف ، تخت  یخیرات  تفاب  نورد  رد  ینوکـسم  قطانم  هعـسوت  نایرج  رد  دندش . ثادـحا  يوفـص  رـصع 

هرود رد  دوب . هارمه  تقو  يرادرهـش  هژیوب  یتلود  تاـماقم  یتواـفت  یب  اـب  ًاتدـمع  هک  تفرگ  يرتـشیب  تعرـس  زین  دـالوف  تخت  ياـیاکت 
هب دالوف  تخت  هدش و  بیرخت  حیطست و  رهش  لخاد  ياهناتسربق  هیلک  دیدرگ و  عونمم  رهـش  ياهناتـسربق  رد  تاوما  نفد  هاشاضر  تنطلس 

ناتسروگ و هب  زین  ریاب  يزرواشک و  ياهنیمز  دش و  روبق  زا  ولمم  ایاکت  زا  يرایسب  تفرگ . رارق  هدافتسا  دروم  رهـش  ناتـسروگ  اهنت  ناونع 
ضرالا ناسل  یکیدزن  رد  هژیو  هب  دالوف  تخت  رد  بالقنا  يادهش  نفد  نارود  نیا  رد  دالوف  تخت  مهم  عیاقو  نیرخآ  زا  دش . لیدبت  هیکت 
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رطع دـندوب . هدیـسر  تداهـش  هب  میژر  نارومام  تسد  هب  هدز و  هزراـبم  هب  تسد  يولهپ  میژر  هیلع  هک  دـندوب  یناـسک  نادیهـش  نیا  دوب .
اب قاثیم  دـیدجت  اهدای و  ظفح  يارب  دـش  ینمام  دیـشخب و  دالوف  تخت  هب  نادـنچ  ود  ییوبو  گنر  سپ  نیا  زا  بالقنا  ياه  هلـال  روضح 

یمالسا ناریا  ياهنامرآ 

رصاعم هرود  رد  دالوف  تخت 

ناریا و گنج  عورـش  اب  دش . هدـیمان  ادهـش » ناتـسلگ   » مان هب  ضرالا  ناسل  هیکت  بونج  نآ  زا  سپ  یتدـم  یمالـسا و  بالقنا  اب  نامزمه 
عیمجت کلم »  » و اهینجورب » « » یهوک «، » ضرالا ناـسل   » نوچمه رواـجم  ياـیاکت  ءادهـش ، دادـعت  شیازفا  ش و  لاـس 1359 ه . رد  قارع 

رهـش قرـش  رد  ناوضر  غاب  دـیدج  ناتـسروگ  ثادـحا  زا  سپ  رگید  فرط  زا  دـیدرگ . قحلم  ادهـش  ناتـسلگ  هب  تفای و  هعـسوت  هدـش و 
طقف دـش و  عونمم  یلک  روط  هب  دالوف  تخت  رد  تاوما  نفد  دزی ، ناهفـصا –  هداـج  ریـسم  رد  تروگ »  » ياتـسور یکیدزن  رد  ناهفـصا و 

جیردـت هب  دـالوف  تخت  ش  لاس 1363 ه . رد  تاوما  نفد  تیعونمم  اب  دـندش . هدرپس  كاـخ  هب  دـالوف  تخت  يادهـش  ناتـسلگ  رد  ادـهش 
طیحم رد  راکفالخ  رـصانع  روضح  ببـس  دالوف  تخت  ندنام  تسرپرـس  نودب  داد . تسد  زا  ار  دوخ  قنور  هتـسهآ  هتـسهآ  دش و  هکورتم 

رد دالوف  تخت  رد  دوجوم  راثآ  عاقب و  ایاکت و  جیردت  هب  دالوف ، تخت  ندش  هکورتم  اب  رگید  فرط  زا  دـیدرگ . هدودـحم  نیا  هتـسب  ياه 
دنتفرگ . رارق  بیرخت  ضرعم 

داجیا ناهفـصا  یبدا  یملع و  ياه  هرهچ  املع و  هژیو  هب  دالوف  تخت  هب  دنمقالع  مدرم  نیب  رد  یعیـسو  ياه  ینارگن  دش  ببـس  هلأسم  نیا 
ناگدنـسیون و املع و  زا  لکـشتم  انما  تاـیه  لیکـشت  اـب  لاـس 1369  رد  اـملع  مدرم و  تساوخ  هب  خـساپ  رد  ناهفـصا  يرادرهـش  دوـش .

یهدـناماس زکرم  سیـسات  هب  رجنم  تامادـقا  نیا  تخادرپ . دـالوف  تخت  يارب  يریگ  میمـصت  يزیر و  هماـنرب  هب  دـالوف  تخت  نادـنمقالع 
یگنهرف هعومجم  . » تفای رییغت  دالوف » تخت  یبهذم  یگنهرف  هعومجم   » هب نآ  مان  یتدـم  زا  سپ  هک  دـیدرگ  لاس 1372  رد  دالوف  تخت 

. تخادرپ دالوف  تخت  یفرعم  یهدناماس و  هب  ینارمع  یگنهرف و  نامزمه  تامادقا  اب  دوب  ناهفصا  يرادرهش  عبات  هک  دالوف  تخت  یبهذم 
لوذبم هدودـحم  نیا  هب  ار  یـصاخ  هجوت  ناریا  یلم  راثآ  ناونع  هب  لاس 1375  رد  دالوف  تخت  هدودـحم  تبث  اب  یگنهرف  ثاریم  ناـمزاس 

تشاد .
یخیرات يرامعم و  شزرا  دقاف  ياهقاتا  اه و  هیکت  هتـشذگ ، ياه  هرود  هدنزرا  راثآ  یخیرات و  تفاب  ظفح  رب  دـیکات  نمـض  اهلاس  نیا  رد 

ریمعت و زبس و  ياضف  ثادـحا  دالوف و  تخت  طیحم  يزاسابیز  اـب  رگید  فرط  زا  دورب . ناـیم  زا  ناراـکفالخ  نما  طـیحم  اـت  دـش  بیرخت 
تخت یبهذم  یگنهرف  هعومجم   » تامادقا رگید  زا  دـیدرگ . ایحا  یخیرات  هطوحم  نیا  دنمـشزرا ، یخیرات  ياهنامتخاس  ایاکت و  يزاسزاب 

لالج داتسا  «، » ییاقشق ناخریگناهج  «، » بابرا میحر  اقآ  جاح   » لیبق زا  دالوف  تخت  ریهاشم  رازمرـس  رب  هعقب  ثادحا  اهلاس  نیا  رد  دالوف »
، تسا هدوب  يدابآ » دیب  دمحم  اقآ   » و يدنه » لضاف  «، » یئوجاوخ لیعامسا  دمحم  الم  «، » یناهفصا یفرشا  تیآ ا .. دیهش  «، » یناهفصا جات 

. دنتفرگ رارق  تمرم  ریمعت و  دروم  املع  ياه  هعقب  دالوف و  تخت  يایاکت  رتشیب  نینچمه 

ادهش ناتسلگ  ياه  هیکت 

ادهش ناتسلگ  هچخیرات 

یمالـسا - یناریا رنه  شناد و  گنهرف ، نوناک  يدامتم  نورق  یط  دوریم و  رامـش  هب  ناهج  یخیرات  ياهرهـش  نیرتاـبیز  زا  یکی  ناهفـصا 
تختیاپ نایوفص  نایقوجلس و  هیوب ، لآ  یخیرات  هرود  هس  رد  درک و  ادیپ  شرتسگ  دشر و  یمارآ  هب  مالـسا  زا  سپ  رهـش  نیا  تسا . هدوب 
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، دجاسم درک و  ادیپ  يرتشیب  ششخرد  هیوفص  راگزور  رد  ناهفصا  لابقا  هراتس  دشیم . بوسحم  عّیشت  مالـسا و  گنهرف  اهتلود و  نیا 
هتخاس رهش  نیا  رد  یهوکـشاب  تارازم  تّالحم و  اهارـسناوراک ، اههاگجرفت ، اهغاب و  اهنادیم ، اهرـصق ، یلاع ، هینبا  تارامع و  سرادم ،

نآ هک  تسا  نادنچ  رهش  نیا  تعسو  دسیونیم »: تسا  هتشاد  رادید  ناهفصا  زا  رـصع  نآ  رد  هک  یناملآ  حایـس  رفپْمَک  هک  هنوگنآ  دش .
.« دروآ باسح  هب  ناوتیم  گنگ  يوس  نیا  رد  ایسآ  رهش  نیرتگرزب  ار 

بذـج اـب  دوب و  رنه  بدا و  ملع و  هبترم  دـنلب  دنمـشزرا و  ياـه  هولج  غوبن  دادعتـسا و  روـهظ  هاـگیّلجت  راـگزور  نیا  رد  ناهفـصا  رهش 
نانآ يدبا  هاگیاج  داد و  شرورپ  دوخ  رد  ار  دنمرنه  بیدا و  دنمشناد و  نارازه  اهرهـش  رگید  یندمت  یگنهرف و  نافوکـش  ياهدادعتـسا 

یخورفام لیعامـسا ، نیّدـلا  لامک  قازّرلادـبع و  نیّدـلا  لامج  یناهفـصا ، میُعنوبا  داـّبَع ، نب  بحاـص  نوچمه  يدارفا  دـیدرگ . رهـش  نیا 
دّمحم نیّدـلاءاهب  يراسناوخ ، لامجاقآ  يراسناوخ ، نیـسح  اقآ  یکـسردنف ، مساـقلاوباریم  میکح  يواـضیب ، نیّدـلا  نکراـباب  یناهفـصا ،
دنوخآ یقوسراهچ ، يراسناوخ  رقاب  دّمحم  دّیس  يدابآدیب ، دّمحم  اقآ  میکح  ییوجاوخ ، لیعامـساّالم  میکح  يدنه ،) لضاف   ) یناهفـصا

دنا . هدیمرآ  رهش  نیا  رد  هتفای و  تسد  یملع  هوکش  جوا  هب  ییاقشق  ناخریگناهج  یشاک و 
شناد ياه  هناوتسا  نیا  یفدص  نوچمه  دالوف  تخت  نالبنُس و  یچقوط ، ناشخبآ ، نوچمه  يرایسب  ياهناتسروگ  ناهفصا  مالسا  زا  سپ 

ملع و ناگراتس  نادنمرنه و  ارعش ، نادنمـشناد ، املع و  نیا  زا  يرایـسب  نفدم  دالوف  تخت  ناتـسربق  هژیو  هب  هداد ، ياج  دوخ  رد  ار  اوقت  و 
ناـیم رد  يا  هژیو  هاـگیاج  يرنه  یخیراـت و  یگنهرف ، رظن  زا  ناتـسروگ  نیا  ببـس  نیمه  هـب  دـشابیم . هیوفـص  راـگزور  ناهفـصا  بدا 

اب ناـمزمه  ددرگیم . بوـسحم  هعیـش  سّدـقم  رازم  نیمود  فـجن ، مالـسلايداو  ناتـسروگ  زا  سپ  هدرک و  ادـیپ  مالـسا  ناـهج  تارازم 
يراذگمان ناهفصا  يادهـش  ناتـسلگ  مان  هب  هک  هتفرگ  لکـش  ینیون  رازم  دالوف ، تخت  یقرـش  يایاکت  نایم  رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ 

یگتـشذگدوخ يراکادـف و  نشور  ياـه  هوـلج  گرتـس و  ياـه  هناوتـسا  نکـش و  بش  نادرم  ریلد  نفدـم  سّدـقم  رازم  نیا  تسا . هدـش 
دیلپ و نارودزم  طسوت  هک  ياه  لاس  تشه  گنج  ياه  ههبج  رد  تدهاجم  لاس  دـنچ  زا  سپ  نانآ  زا  یخرب  هک  ینادرمروالد  دـشابیم .

سیدـنت نیا  دـندرک . عافد  یمالـسا  ناریا  كاخ  زا  زواجتم  نمـشد  ربارب  رد  دوب ، هتـشگ  لیمحت  ناریا  ّتلم  رب  یناهج  رابکتـسا  راکتیانج 
همیزُخ رتشا ، نب  کلام  رـسای ، نبراّمع  مالـسا  ردص  يدهـش  نادهاجم و  نوچمه  دوخ  نوخ  راثیا  اب  يراکادـف  ياهداهن  تمواقم و  ياه 

رب ار  یفرگش  ياه  هسامح  دوخ  ياه  یناشفناج  اب  دندرک و  باریس  ار  مالسا  ياپ  ون  لاهن  يْدنِک  يدع  نبرجُح  نیتداهـشلاوذ و  تباث  نب 
هشیدنا زا  يریگ  هرهب  اب  یمالسا  بالقنا  يادهش  دنتـشاد . ظوفحم  نوصم و  زواجتم  نمـشد  رطخ  زا  ار  یمالـسا  نهیم  دنتـشاذگ و  ياج 

نیدنچ هار  دوخ  دوجو  عمش  دبلاک و  ندرکادف  اب  تمواقم  ياه  هروطسا  نیا  دندرک . ادتقا  شنارای  نیسح و  ماما  هب  اروشاع  بتکم  يالاو 
ام يور  شیپ  رد  نادیهش  لیخ  نیا  میئام و  نونکا  دندیدرگ . معنتم  نوقزری  مهبر  دنع  دندومیپ و  هبش  کی  ار  نافراع  كولس  ریس و  هلاس 
هار موادت  اریز  میراد  ساپ  ار  نآ  هتخانـش  زاب  دراد ، موادت  خیرات  لوط  رد  هک  ار  خیرات  دهاش  نادیهـش  هار  تداهـش و  خرـس  گنهرف  هک 

ینیمخ ماما  هک  هنوگ  نآ  تسا ، يرورپ  دیهش  تداهش و  بتکم  مکحم  نامسیر  هب  لاصتا  یگتـشذگدوخ و  زا  يراکادف و  نوهرم  نانآ 
یبلاطم دوبدهاوخ ». ناگدازآ  يافشلاراد  ناگتخوسلد و  نافراع و  ناقشاع و  رازم  تمایق  ات  هک  تسا  نادیهش  كاپ  تبرت  : » تسا هدومرف 

نهک و ییاـکت  یفرعم  هب  تسخن  شخب  تسا . هدرک  یـسررب  ار  ناهفـصا  يادهـش  ناتـسلگ  يریگلکـش  لـحارم  دـیراد  ور  شیپ  رد  هک 
ناتـسلگ نوگانوگ  ياه  هعطق  یناـمز  بیترت  هب  مود  شخب  رد  دزادرپیم و  دـنا ، هدـیمرآ  نآ  رد  هک  اوقت  ملع و  ياـه  هروطـسا  زا  یخرب 

ناریا ّتلم  سّدقم  عافد  رد  هک  ینارادرس  تمواقم و  ياه  هوسا  نیا  زا  یخرب  راکفا  یگدنز و  زا  يرصتخم  حرش  هدیدرگ و  یفرعم  ادهش 
اـضریلع زابناج  ردارب  ياهیهارمه  زا  نایاپ  رد  دـنیاشخبب . ام  رب  قیقحت  لها  ار  اهیتساک  تسا  دـیما  تسا . هدـش  هتخادرپ  دـنا ، هدوب  رثؤم 

. دیسریمن ماجنا  هب  مهم  نیا  يو  یهارمه  يرای و  دوبن  رگا  میامنیم  ینادردق  رکشت و  ییانس  هاش 

نهک يایاکت 

هاگن کی  رد  www.Ghaemiyeh.comناهفصا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 551زکرم  هحفص 240 

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


نهک يایاکت  هچخیرات 

زاغآ یمالسا  بالقنا  زا  شیپ  نارود  زا  اهنآ  شرتسگ  هدش و  لیکشت  نهک  هیکت  نیدنچ  زا  هک  دشابیم  ینیون  ییاکت  زا  ادهـش  ناتـسلگ 
: زا دندوب  ترابع  ایاکت  نیا  تسا ، هدش 

ضرالا ناسل  هیکت 

نیا دراد . رارق  نآ  رد  نیمز ) نابز   ) ضرالا ناسل  دجـسم  یبن و  عشوی  هب  بوسنم  هربقم  و  دشابیم ، يزورما  يادهـش  ناتـسلگ  لامـش  رد 
اب نهک  يرابنا  بآ  یمیدـق و  هبورخم  ياهراوید  تاراـمع و  یـسمش  لاس 1361  ات  تسا و  دـالوف  تخت  ناتـسربق  نهک  ییاـکت  زا  هیکت 

، نارهت رباقم ،) ایاکت و  لصف   ) تارامع هینبا و  دّلجم  ناهفصا  خیرات  ییامه ، نیّدلا  لالج  . ) تشاد دوجو  دجسم  برغ  رد  گرزب  يدبنگ 
دلوتم ناهفصا  يرعش  ابطا و  زا  ناهفـصا و  رتنالک  " يوسوم ، یقابلادبع  دّیـس  :" زا دنترابع  نآ  رد  نینوفدم  زا  یخرب  ص 487 .) امه ، رشن 

یمومع ياه  هناخباتک  نمجنا  ناهفـصا ، ناهفـصا ، دالوف  تخت  رد  يریـس  يودهم ، نیدلا  حلـصم  . ) دشابیم یفوـتم 1171 ه . و  1117 ه .
ازریم . ) دشابیم يرجه  یفوتم 1260  باون ، رقاب  دّمحم  ازریم  دـنزرف  " یناجیهال ، باون  دّـمحم  ازریم  ص 189" .) 1370 ش ، ناهفصا ،

دلج 1364 ش . طاشن ، پاچ  ناهفـصا ، یتاضور ، یلع  دّـمحم  دّیـس  جاح  شـشوک  هب  راثالآ ، مراـکم  يداـبآ ، بیبح  ملعم  یلع  دّـمحم 
 ». برط هب » صلختم  میکح  فراع و  رعاش و  ریـصن ، دّمحم  مساقلاوبا  ازریم  دـنزرف  " ییامه ، نیّدـلا  الج ل  داتـسا  ص 1233" .) مراهچ ،
ّالم یناهفـصا ، دـمحا  ازریم  يدزی ، یلع  خیـش  اـقآ  ناهفـصا  هزوـح  گرزب  ناداتـسا  ردـپ و  دزن  یبدا  موـلع  تامدـقم  بسک  زا  سپ  يو 

خیـش میکح  يا ، هنیدآ  داوجّالم  میکح  يدابآ ، نوتاخ  قداص  دّمحم  ریم  جاح  هّللاۀیآ  يا ، هچرد  يدهمدّیـس  هّللاۀـیآ  يزگ ، میرکلادـبع 
رـصان میکح  بابرا ، میحر  اقآ  جاح  هّللاۀـیآ  يا ، هچرد  رقاب  دّـمحم  دّیـس  هّللاۀـیآ  يزاریـش ، ياـقآ  یلع  ازریم  هّللاۀـیآ  یناـسارخ ، دّـمحم 
موحرم تفرگ . تیاور  داهتجا و  هزاجا  یکراشف  نیـسح  دّمحم  خیـش  هّللاۀـیآ  زا  دومن و  ملع  بسک  بانج  یلعدّیـس  ریم  جاح  تمکح و 

رد 1314 ش. دـش و  لوغـشم  سیردـت  هب  نونفلاراد  رد  تفر و  نارهت  هب  لاس 1307 ش . رد  ناهفـصا  هزوح  رد  سیردـت  زا  سپ  ییامه 
هرود ثاریم  تأیه ، رد  نیمز  نامـسآ و  عیدب  باتک  يو : راثآ  هلمج  زا  دش . توعد  نارهت  هاگـشناد  تایبدا  هدکـشناد  رد  سیردـت  يارب 
پاچ نآ  رباقم  ایاکت و  لصف  نادنمرنه و  شخب  هک  ناهفـصا  خـیرات  دـلجم ، جـنپ  رد  یـسراف  تایبدا  خـیرات  یـسراف  نابز  روتـسد  لماک 

هیادهلا و حابـصم  حیحـصت  میهفتلا ، حیحـصت  هماندلو ، حیحـصت  همان ، یلازغ  یـسراف ، نایب  یناعم و  هرود  کی  هفـسلف ، هرود  کی  هدـش ،
دعاوق باتک  یناهفصا ، شورس  لاوحا  حرش  همان ، يراتخم  يونزغ ، يراتخم  ناوید  حیحـصت  كولملا ، هحیـصن  حیحـصت  ۀیافکلا ، حاتفم 
لوسر ثعبم  رد  هلاسر  ظفاح ، ماقم  رد  هلاسر  همان ، یمایخ  برط ، لاح  حرش  همان ، يولوم  يولوم ، تایبا  تالکشم  حرش  یسراف ، هب  دقن 

، ناهفصا لاجر  یباتک ، رقاب  دّمحم  دّیس  ، ) اروشاع هعقاو  راثآ  رارسا و  یمالسا ، مولع  خیرات  رد  هلاسر  یمالـسا ، هفـسلف  رد  هلاسر  ود  هّللا ،
ناـبز ناداتـسا  نمجنا  نارهت ، هماـنیئامه ، ققحم ، يدـهم  ص 469 ؛ 1375ش . اـهلگ ، تاراـشتنا  ناهفـصا و  يرادرهـش  یگنهرف  روما 

هامریت 1359 ش. هبنش 28  قباطم  ق . ناضمر 1400 ه . رد 6  ماجنارس  ییامه ) داتسا  راعـشا . ناوید  ص 38 . 1355 ش ، یسراف ، تایبداو 

. يراوزبس یحولریم  باقعا  زا  یقت  دّمحم  دّیـس  دنزرف  " یمـشاه ، ازریم  اقآ  جاح  . " دیدرگ نوفدـم  ناکم  نیا  رد  تفگ و  تایح  دوردـب 
میکح هّللاۀیآ  هیصوت  هب  فجن  مق و  رد  فراعم  مولع و  بسک  زا  سپ  يو  دوب . دابآ  سابع  نابایخ  رد  ینورزاک  دجسم  تعامج  ماما  يو 
نسح دوخ  دیهش  دنزرف  ود  رانک  رد  تفگ و  تایح  دوردب  ناضمر 1407 ه . مکی  تسیب و  زور  رهظ  رد  ماجنارس  تشگزاب و  ناهفصا  هب 

دیّس جاح  نیملسملا  مالسالاۀجح و  (- ص 190" دالوف ، تخت  رد  يریس  يودهم ، نیدلا  حلصم  . ) دش هدرپس  كاخ  هب  یمـشاه  نیـسح  و 
هجح دجسم  یناشاک و  هّللاۀیآ  نابایخ  رد  هقچرق ) هاش -  يوجرس   ) یتشهب دجـسم  رد  قلختم و  نابرهم و  یملاع  يو  " داژنیتشهب ، دّمحم 
ياعد تشاد و  لاعف  تکرش  یعامتجا  روما  رد  دمحم  دّیـس  جاح  موحرم  دوب . تعامج  ماما  هاش  يوج  لابند  هچوک  رد  جع )  ) نسحلا نب 
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ياه ههبج  هب  هیودهم  تدحو و  ناوراک  یناسر  کمک  رد  دوب و  روهـشم  يرـشع  ینثا  هیودهم  تأیه  رد  هعمج  ياه  حبـص  رد  يو  هبدن 
رد ینابر  ملاع  نیا  دشابیم . يداقتعا  ياهخساپ  شسرپ و  باتک  يو  راثآ  هلمج  زا  تشاد . یمهم  شقن  ناریا  هیلع  قارع  یلیمحت  گنج 

یمـشاه یقت  دّیـس  مالـسالاۀجح  . - " دیدرگ نفد  ناکم  نیا  رد  تفگ و  تایح  دوردب  1 ش .  / 1 اب 1368 /  قباـطم  نابعش 1409 ه .  14
15 ش.  / 11 اـب 1369 /  قباـطم  1411 ه . بجر رد 18  یفوتم  ضرالا ، ناسل  دجـسم  تعامج  ماـما  نیـسح ، دّیـس  دـنزرف  " یخرـسهد ،

. دشابیم

يدنه لضاف  هیکت 

لـضاف هربقم  ببـس  هب  تسا و  هتفرگ  لکـش  هیوفـص  راگزور  رد  هک  تسا  هدوب  دالوف  تخت  گرزب  سدـقم و  كربتم و  تارازم  زا  یکی 
ضیف نابایخ  زا  يدورو  ردرـس  ات  ادهـش  ناتـسلگ  برغ  تهج  رد  نونکا  هیکت  نیا  دنیوگیم . نالـضاف  نآ  هب  ینیئان  دّمحم  ّالم  يدـنه و 

لوا ساـبع  هاـش  اـب  رـصاعم  ءایـض ، هب  صلختم  بیدا ، رعاـش  " ینارفک ، هّللاروـن  ازریم  :- " زا دـنترابع  نآ  رد  نینوفدـم  زا  یخرب  درادرارق .
لبح هناخپاچ  ناهفصا ، یلم  راثآ  نمجنا  ناهفـصا ، یلم ، راثآ  هنیجنگ  زا  یـشخب  نایتشهب ، سابع  . - دوب یناوید  ناگدنـسیون  زا  يوفص و 

یناجیهال نیزح  ق . لاس 1062 ه . دلوتم  يدنه ، لضاف  هب  روهشم  " یناهفصا ، نیسح  نب  دّمحم  نیدلاءاهب  . - ص 79" 1341 ش ، نیتملا ،
. تشاد هدوتس  تیاغ  هب  یقالخا  دوب و  دوخ  نامز  لها  عجرم  تایعرش  رد  لوغـشم و  هینید  ملاعم  هدافا  هب  اهتدم  : » دسیونیم يو  هرابرد 
، ناهفـصا دییات  یـشورفباتک  ناهفـصا ، نیزح ، خیرات  .«- دوب روهـشم  يدنه  لضاف  هب  دوب  هداتفا  دـنه  هب  دوخ  دـلاو  اب  نس  رغـص  رد  نوچ 

نامیلس نب  دّمحم  . - دیـسر داهتجا  بصنم  هب  یگلاس  هدجیه  نس  رد  دوب و  یـسلجم  رقاب  دّمحم  ّالم  نادرگاش  زا  يو  ص 64 . 1332 ش ،
، يوضر سدـق  ناتـسآ  یمالـسا  ياه  شهوژپ  داینب  دهـشم ، هدـنرپ ، اضرمالغ  يرهظا و  اضر  دّـمحم  مامتها  هب  ءاملعلا ، هرکذـت  ینباکنت ،
، هعمل حرـش  هب  یـشاوح  تسا ، هقف  رد  یلح  همّالع  ماکحالا  دـعاوق  حرـش  هک  ماّثللا  فشک  باتک  يو  راثآ  هلمج  زا  ص 169 . 1372ش ،

دّمحم . - نآرق ریسفت  رد  یباتک  انیس و  یلعوب  یفش  باتک  صیخلت  يریمح ، دّیس  هدیـصق  حرـش  هّیهبلا ، ۀضورلا  حرـش  یف  هیوسلا  جهانملا 
، یگنهرف هعومجم  رتفد  یگزات  هب  داتفا . قاـفتا  ناهفـصا  رد  لاس 1137 ه . ناضمر  رد 25  وا  توف  ص 69 . ناهفـصا ، لاجر  یباتک ، رقاب 

دّیس دنزرف  " یناسارخ ، فسوی  دّیـس  جاح  . - " تسا هدرک  ثادحا  یمان  هیقف  میکح و  نیا  هربقم  يور  رب  ییابیز  هعقب  دالوف  تخت  یبهذم 
رد فسوی  دّیس  جاح  تخادرپ . ملع  بسک  هب  هدرک و  ترجاهم  ناهفصا  هب  نئاق  دوخ  هاگداز  زا  ردپ  قافتا  هب  يو  ینیئاق . ینیسح  دّمحم 
رب هیـشاح  ناج ، ازریمّالم  هیـشاح  رب  هیـشاح  يو ، راثآ  هلمج  زا  درکیم . تعامج  تماما  نشلگ  رازاب  رد  اضر  یجاح  یچراـج و  دجـسم 

یبرغ بونج  پچ  تمـس  رد  يو  ربق  داـتفا . قاـفتا  لاس 1264 ه . لوـالا  عیبر  رد 24  يو  تافو  دشابیم . هیئایـضلا  بکاوکلا  كرادـم و 
، ناهفصا لاجر  یباتک ، رقاب  دّمحم  ص 168 ؛ دالوف ، تخت  خیرات  رد  يریـس  يودهم ، نیدلا  حلـصم  . ) دراد رارق  يدنه  لضاف  هعقب  ناویا 

دجـسم رد  دـهاز  ملاع  نیا  یناسارخ . فسوی  دـنزرف  اضر ، دّـمحم  دّیـس  جاـح  دـنزرف  " یناـسارخ ، داوج  دّـمحم  دّیـس  جاـح  (- ص122"
رد يا  هلاسر  باوخ ، ریبعت  رد  يا  هلاسر  يو ، راثآ  هلمج  زا  دوب . روهـشم  یچراج  هب  ببـس  نیمه  هب  دومنیم و  تعامج  تماما  یچراـج 

هعقب نییاـپ  رد  يو  ربق  دوب . رد 1352 ه . یفوـتم  و  لاس 1271 ه . دلوتم  يو  دوخ . دّـج  ردـپ و  لاح  حرـش  رد  يا  هلاسر  هقداص ، ياهایؤر 
يریس يودهم ، نیدلا  حلصم  ص 1982 ؛ مشـش ، دلج  راثآلا ، مراکم  يدابآ ، بیبح  ملعم  . ) دراد رارق  هعقب  برغ  تمـس  رد  يدنه  لضاف 

نادرگاـش زا  يو  ق . دلوتم 1311 ه . داوج ، دّمحمدّیـس  دنزرف  " یناسارخ ، اضردّمحم  دّیـس  هّللا  ۀیآ  (- ص 162" دالوف ، تخت  خـیرات  رد 
رازاب ردص  هسردم  هناخباتک  دوب و  غابراهچ  هسردم  رازاب و  ردص  هسردم  سّردم  ینابر  ملاع  نیا  دوب . يا  هچرد  رقاب  دّمحم  دّیـس  هّللاۀیآ 

تعامج تماما  اهبش  رازاب و  یچراج  دجسم  رد  اهرهظ  تشاد و  هدهعرب  ار  ناهفصا  هیملع  هزوح  تسایر  اهلاس  يو  درک . سیـسأت  ار 
هربـقم تسار  تمـس  رد  داد و  يور  لاـس 1397 ه . بجر  رد 29  يو  تافو  تشاد . هدـهعرب  ار  یلعف  نیطـسلف  هارراهچ  یـصقالا  دجـسم 

، دالوف تخت  خیرات  رد  يریس  يودهم ، نیدلا  حلصم  ص 235 ؛ ناهفـصا ، لاجر  یباتک ، رقاب  دّمحم  دش ) . هدرپس  كاخ  هب  يدنه  لضاف 
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زا ینیئان  موحرم  دوب . میکح  دجـسم  تعامج  همئا  زا  یکی  یـسابلک و  میهاربا  جاح  رهاوخ  رهوش  يو  " ینیئان ، دّـمحم  ّـالم  . (- ص163"
رد يدـنه  لضاف  ربق  يور  ولج  يو  ربق  تفای . تافو  ق . لاس 1263 ه . لاوش  رد 20  دوب و  ینیئان  لضاف  هب  روهشم  هعیـش و  رادمان  ياهقف 

ص 318. يرو ، ناهفصا  خیرات  يراصنا ، يرباج  ناخ  نسح  ازریم  ص 165 ؛ ناهفصا ، لاجر  یباتک ، رقاب  دّمحم  . ) دراد رارق  پچ  تمس 
هیقف لیلج و  لضاف  ملاع  نیا  دوب . سردم  نسح  دّیـس  ریم  همّالع  هداز  ردارب  " ینیـسح ، یلعدّیـس  نب  رقاب  دّـمحم  ریم  نب  نسحم  دّیـس  (- "
نید لوصا  رد  هلاسر  -1 هلمج : زا  دوب  یتافیلأت  ياراد  يو  دومنیم  تعامج  هماقا  ناخ ) میحر   ) سردم نسح  دّیـس  ریم  دجـسم  رد  دهاز 

نییاپ رد  داتفا و  قافتا  يرجه  لاس 1328  یلوالا  يدامج  هبنشود 6  زور  يو  تافو  دوقعلا . غیص  رد  هلاسر  - مولعلارحب دّیس  ّهرد  حرـش  -2
، ناهفـصا خیرات  ییامه ، نیّدلا  لالج  ص 165 ؛ دالوف ، تخت  خیرات  رد  يریـس  يودهم ، نیدلا  حلـصم  دّیـس  . ) دش نفد  يدنه  لضاف  ربق 

نکاس وقربا  یلاها  زا  دـهاز ، رعاش  لماک و  فراع  ملاـع و  " ییوقربا ، ییاـبطابط  نیدـباعلا  نیز  دّیـس  . (- ص 326" رباقم ، ایاکت و  لـصف 
نیـسحلادبع خیـش  جاح  هللا  هیآ  لوصا  هقف و  رد  يو  ناداتـسا  ینامرک ، هار  راهچ  ظفاح  ناـبایخ  رد  اـباب  یلع  اـقآ  دجـسم  هّلحم  ناهفـصا 

يو زا  دندوب . بابرا  میحر  اقآ  جاح  هللا  هیآ  يدابآ و  فجن  دّمحم  دّیـس  هّللا  هیآ  يدابآ ، نوتاخ  قداص  دّمحم  ازریم  جاح  هللاۀـیآ  یفجن ،
دقع و رد  هلاسر  هعمجلا 5- ةالص  افرع 4- تالاح  نزحلا 3- حیرفت  نیقتملا 2- ۀیالو  -1 هلمج : زا  تسا  هدـنام  یقاب  هلاسر  باتک و  دـنچ 

رفص رد 8  فراع  هیقف  نیا  ماجنارس  دندومنیم . شیاتس  يو  يوقت  دهز و  ملع و  زا  اهراب  یمشاه  لیعامـسا  دّیـس  هّللاۀیآ  موحرم . جیوزت 
، مق نیقتملا ، ۀیالو  ییابطابط ، نیدباعلانیز  دّیـس  . ) دیدرگ نوفدم  يدـنه  لضاف  ربق  یقرـش  بونج  رد  تفر و  ایند  زا  يرجه  لاس 1372 

. ( ص 33 1366ش ، یمالسا ، تاغیلبت  رتفد 

ییوجاوخ هیکت 

ّالم نفدم  دوجو  تبسانم  هب  هک  دراد  دوجو  نادنمشناد  املع و  زا  یعمج  روبق  یسابلک  یلامعلاوبا  هیکت  بونج  نالضاف و  هیکت  لامش  رد 
ّالم :- " زا دـنترابع  هیکت  نیا  رد  نوفدـم  نادنمـشناد  املع و  زا  یخرب  تسا . روهـشم  ییوجاوخ  هیکت  هب  هطوحم  نیا  ییوجاوخ ، لیعامـسا 

يوجاوخ هلّحم  رد  تنوکس  تبسانم  هب  يو  یناردنزام ، دّمحم  نیدلاءالع  نب  اضردّمحم  نب  نیسح  دّمحم  دنزرف  " ییوجاوخ ، لیعامـسا 
لوقعم و لوقنم و  مولع  عماج  نیسردم و  نیدهتجم و  ءاهقف و  ناگرزب  زا  هیامنارگ  میکح  نیا  تسا . هدش  روهشم  ییوجاوخ  هب  ناهفصا ،

دوخ دهع  رد  ییوجاوخ  دوب . یلقن  یلقع و  مولع  سرّدم  مه  قالخا و  دشرم  یبرم و  مه  يدنه  لضاف  شداتـسا  نوچمه  يو  دوب . نافرع 
دنا هتشاگن  یبرع  یسراف و  هب .. هلاسر  باتک و  هاجنپ  دصکی و  ار  وا  تافیلأت  دوب . ثیدح  هقف و  نافرع ، مالک ، هفـسلف و  داتـسا  نیرتگرزب 

هّیفوص 5- دـیاقع  در  رد  هلاـسر  دوجو 4- تدـحو  هلاسر  ثیدـح 3- لهچ  لـماش  نیعبرا  حابص 2- ياعد  حرـش  -1 تـسا : هـلمج  نآ  زا 
نیرت تخس  ترتف و  هرود  رد  هتخیهرف  دنمـشناد  نیا  انغ ، قیقحت  رد  هلاسر  نایمطاف 7- تلیضف  هلاسر  زورون 6- دـیع  قیقحت  رد  هّیزورون 
تـسد يو و  يدوـجو  تاـکرب  شـشوک و  تّـمه و  زا  درکیم و  یگدـنز  هیدـنز  هرود  اـت  هنغاـفا  موـش  هـنتف  زا  ناهفـصا  هثداـح  رپ  ماـیا 

هیملع هزوح  و  دیسر . ترتف  نارود  زا  سپ  ثاریم  هب  یلقن  یلقع و  مولع  يرجه  یفوتم 1198  يدابآدیب  دّمحم  اقآ  نوچمه  شناگدرورپ 
اب يرجآ  ییوکـس  يو  هربـقم  نیا  زا  شیپ  داد . يور  يرجه  لاس 1173  نابعـش  هدزای  رد  دهاز  فراع  نیا  تافو  دیدرگ . ایحا  ناهفـصا 

یهوکش اب  هعقب  دالوف  تخت  یبهذم  یگنهرف  هعومجم  تّمه  هب  هزورما  یلو  دوب  ابیز  رایسب  ثلت  طخ  هب  یبرع  نتم  اب  يرمرم  حول  گنس 
ص نامه ، تراشب . ( ) ص333 رباقم ، ایاکت و  لصف  ناهفصا  خیرات  ییامه ، نیّدلا  لالج  . ) تسا هدش  هتخاس  گرزب  ملاع  نیا  رازم  رس  رب 

ءاهقف زا  " نیسحلا ، یبا  نب  هللادبع  ّالم  . (- ص 116" ناهفصا ، دالوف  تخت  خیرات  رد  يریس  يودهم ، نیّدلا  حلصم  دّیس   ) هعیـشلا . ( 334
لیعامسا دّمحم  ّالم  . - " تسا هدوب  يرجه  لاس 1184  هدعق  يذ  هام  يو  توف  دشابیم . هیراجاق  ات  هیوفـص  نایم  ترتف  هرود  نیثّدـحم  و 

عیبر رد 25  دوب و  يرون  یلعّالم  جاح  دوخ و  ردپ  نادرگاش  زا  يو  ییوجاوخ ، لیعامـسا  دّمحم  الم  نب  رفعج  دّمحم  دنزرف  " ییوجاوخ ،
سنج زا  شحول  گنـس  تسا . هدرپس  كاخ  هب  ییوجاوخ  لیعامـسا  ّالم  شّدج  ردپ و  راوج  رد  تفر و  ایند  زا  يرجه  لاس 1282  لوالا 
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ص رباقم ، ایاکت و  لصف  ناهفـصا  خـیرات  ییامه ، . ) دـشابیم یناهفـصا  شاّفک  نسحدّـمحم  مه  ؛ إقآ زا  قیلعتـسن  طخ  هب  يراعـشا  رمرم و 
ماما ناهفـصا و  هرابیوج  هّلحم  نکاـس  یلوصا  هیقف  دـهاز و  مّلکتم ، " يا ، هیجا  رقاـب  دّـمحم  نبا  ربکا  یلع  ّـالم  نب  هللادـبع  ّـالم  . (- "338
لاس رفـص  هام  رد 12  دّـجمم  دـهتجم  دـهاز و  لـضاف  ملاـع  نیا  دوـب . ناهفـصا  تشدور  هیجا  هیرق  هـب  بوـسنم  یلع و  دجـسم  تعاـمج 

یبرع طـخ  هب  رمرم و  سنج  زا  ثلث و  طـخ  هب  يو  رازم  حوـل  گنـس  دـش . هدرپـس  كاـخ  هب  ناـکم  نیا  رد  تفر و  اـیند  زا  يرجه  1332
. ( ص 342 رباقم ، ایاکت و  لصف  ناهفصا  خیرات  ییامه ، . ) دشابیم

کلم هیکت 

ناسل هیکت  یـضارا  رد  يو  نفد  یناشاک و  دّمحم  ّالم  دـنوخآ  موحرم  تافو  زا  سپ  یناهفـصا  راجتلا  کلم  میهاربا  دّـمحم  جاح  موحرم 
نیا دـندش . نوفدـم  نآ  رد  ابدا  امکح و  الـضف و  املع و  ناگرزب  زا  يا  هدـع  نآ  زا  سپ  داهن و  اـنب  يا  هیکت  موحرم  نآ  تهج  ضرـالا ،

زا یخرب  تسا . هدش  لیدبت  اعد  ءادهش و  مسارم  يرازگرب  نلاس  هب  نونکا  مه  دشابیم و  نآ  زکرم  رد  ادهش و  ناتسلگ  وزج  نونکا  هیکت 
هّدج هسردم  رد  دمآ و  ناهفصا  هب  ناشاک  زا  یناوج  رد  " یناشاک ، دّمحم  ّالم  دنوخآ  :- زا " دنترابع  هیکت  نیا  رد  نادنمشناد  زا  نینوفدم 

مّلسم داتسا  تایضایر  تایبدا و  لوصا و  هقف و  هفـسلف ، تمکح و  رد  يو  دش . لوغـشم  سیردت  هب  ردص  هسردم  رد  سپـس  دش و  نکاس 
وا یملع  ناوخ  زا  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  عمج  تخادرپ و  میلعت  سیردـت و  هب  رتمامت  هچره  هقالع  قشع و  اب  لاـس  هاـجنپ  زا  شیب  دوب و 

جاح سردم ، نسح  دّیس  راوگرزب  دیهش  یناسارخ ، میکح  دّمحم  خیش  بابرا ، میحر  اقآ  جاح  هّللاۀیآ  وا  نادرگاش  هلمج  زا  دنتسج . دوس 
رادقم یلاع  میکح  نیا  ماجنارس  دندوب . يدرجورب  نیسح  اقآ  جاح  هّللاۀیآ  یناهفصا و  دیفم  دومحم  خیش  میکح  يزاریـش ، اقآ  یلع  ازریم 

يو هربقم  نونکا  دـش . هتخاس  يو  يارب  کـلم  هیکت  وا  نفد  زا  سپ  تفگ و  عادو  ار  یناـف  راد  ق . لاس 1333 ه . نابعش  هبنش 20  زور  رد 
خیرات رد  يریس  يودهم ، نیدلا  حلـصم  . ) دنا هدرک  بصن  يو  هربقم  فرط  راهچ  رد  یگنـس  نوتـس  راهچ  تسا و  یگرزب  گنـس  ياراد 

هّلجا زا  رفعج ، يدهـشم  دنزرف  " يا ، هشمق  میکح  هلادسا  خیـش  (- ص399" ناهفـصا ، لاجر  یباتک ، رقاب  دّمحم  ص 204 ؛ دـالوف ، تخت 
رتـشیب يو  راعـشا  تشاد . یهاـگآ  هسنارف  ناـبز  هب  تخوـمآ و  دـیدج  میدـق و  شور  ود  هب  ار  یـضایر  يو  دوـب . ارعـش  اـملع و  اـمکح و 

راد ق . هدعقیذ 1334 ه . رد 18  یگلاس  شش  یس و  نس  رد  تشاد . صلخت  هناوید  هب  دراد و  یناحور  قیمع  نیماضم  ینافرع و  ياهلزغ 
تخت خیرات  رد  يریـس  يودهم ، نیدلا  حلـصم  ص 406 ؛ نامه ، . ) دـیدرگ نوفدـم  یـشاک  دـنوخآ  ربق  نییاـپ  رد  تفگ و  عادو  ار  یناـف 
یـشاک دـنوخآ  رـس  تشپ  رد  نوفدـم  يرجه و  یفوتم 1341  نیدـهتجملا  اـهقفلا و  هدـمع  يا ،» هشمق  یـضترم  خیـش  ( » ص 202 دـالوف ،

نب نیدباعلا  نیز  دنزرف  " یناسارخ ، میکح  دّمحم  خیش  (- ص 494" رباقم ، ایاکت و  لصف  ناهفـصا  خیرات  ییامه ، نیّدلا  لالج   ) دشابیم
هـسردم رد  یناسارخ  میکح  دوب . یناشاک  دّـمحم  ّالم  دـنوخآ  ییاقـشق و  ناخ  ریگناهج  ازریم  هتـسجرب  نادرگاش  زا  يو  قداـص . دّـمحم 
ماجنارس دوب . هفسلف  سرد  ياه  هزوح  نیرتفورعم  زا  تشاد و  ییاردص  هفـسلف  سرد  هقلح  نیدنچ  زور  هنابـش  دوب و  نکاس  رازاب  ردص 

. تشگ نوفدم  یـشاک  دنوخآ  دوخ  داتـسا  بنج  تشذـگ و  رد  لاس 1355 ه . هجح  يذ  هام  زاغآ  رد  رادـقم  یلاـع  فراـع  میکح و  نیا 
ص 451) ناهفصا ، لاجر  یباتک ، رقاب  دّمحم  ص 204 ؛ نامه ، )

اه ینجورب  هیکت 

زا دنتسه . نوفدم  نآ  رد  جنپ  راهچ و  يالبرک  تایلمع  يادهـش  تسا و  یلعف  يادهـش  ناتـسلگ  کلم و  هیکت  یبرغ  لامـش  رد  هیکت  نیا 
یفوتم نیسحلادبع ، ازریم  دنزرف  داوجلا ، دبع  ازریم  دنزرف  ق ، . لاس 1300 ه . دلوتم  " يوحن ، سابع  ازریم  اقآ  : - " نآ رد  نینوفدم  هلمج 
تناید هسردم  دوب و  ناهفصا  رد  دیدج  سرادم  ناراذگناینب  زا  هیامنارگ  بیدا  نیا  تسا . هدوب  یـسیونشوخ  رنه  دیتاسا  زا  ق . 1326 ه .

يا هلاسر  يو : راثآ  هلمج  زا  دوب . ناهفصا  ياه  ناتسریبد  ینید  مولع  تایبدا و  ریبد  رخاوا  رد  ناتسبد و  ریدم  یتدم  يو  درک . سیـسأت  ار 
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لاس هیناثلا  يدامج  رد 2  ماجنارـس  سرادم . تهج  تایعرـش  باتک  وحن و  فرـص و  رد  یباتک  يدنره ، يوحن  نادناخ  لاوحا  حرـش  رد 
. ( ص 89 دالوف ، تخت  خیرات  رد  يریس  يودهم ، نیدلا  حلصم  دّیس  . )- دش نوفدم  اهینجورب  هیکت  رد  تفر و  ایند  زا  ق . 1371 ه .

یقداص دمحم  ریم  هیکت 

دّمحمریم ینیسح  تاداس  نادناخ  هب  بوسنم  تسا و  هتشاد  رارق  کلم ) هیکت   ) ءادهـش ناتـسلگ  ینیـسح  همیخ  یبرغ  بونج  رد  هیکت  نیا 
یناثلا 1285ه. عیبر  دلوتم 12  نسحم ، دّیس  دنزرف  " مالـسالا ، ۀقث  هللادبع  دّیـس  :- " زا دنترابع  نآ  رد  نینوفدم  زا  یخرب  دشابیم . یقداص 

نـسح دّمحم  ازریم  ماظع  تایآ  دزن  تفر و  فرـشا  فجن  هب  یگلاس  هدجیه  نس  رد  مولع  تامدـقم  بسک  زا  سپ  يو  ناهفـصا . رد  ق .
رتشیب يو  درک . لیـصحت  یناسارخ  دـنوخآ  يدزی و  مظاـک  دّـمحم  دّیـس  اـقآ  یتشر ، هّللا  بیبح  ازریم  یتشر ، یلع  دّـمحم  ازریم  يزاریش ،

تافیلأت رامش  تشگزاب . ناهفصا  هب  لاس 1330ه . رد  دشیم . هدرمش  يو  صاوخ  زا  دنارذگ و  یناسارخ  دنوخآ  دزن  ار  دوخ  تالیـصحت 
دنمشناد دزن  فلؤم  یطخ  هخـسن  هک  فجنلا  خیرات  یف  فدصلا  ؤلؤل  يو  هدش  پاچ  ياهباتک  هلمج  زا  دشابیم . ددع  زا 20  شیب  يو 
ماجنارـس دشابیم . خزود  تشهب و  خزرب و  لاوحا  رد  نیفراعلا  سینا  باتک  رگید  دشابیم . یتاضور  یلع  دّمحم  دّیـس  هّللاۀـیآ  هیامنارگ 

. دیدرگ نوفدم  یقداص  دّمحمریم  هیکت  رد  درک و  تافو  ناهفـصا  رد  ق . لاس 1382 ه . رفص  هام  مشش  زور  رد  رادقم  یلاع  دنمشناد  نیا 
حلصم دّیس  ( ) هرامش 1595 ص 2678 ، یتاضور ، یلع  دّـمحم  دّیـس  شـشوک  هب  راثالا ، مراکم  يداـبآ ، بیبح  ملعم  یلع  دّـمحم  ازریم  )

. قداص دّمحم  دّیـس  دنزرف  " یقداص ، دّمحمریم  یلع  دّمحم  دّیـس  هّللا  ۀـیآ  ص 222" ) . ناهفـصا ، ناگرزب  نادنمـشناد و  يودهم ، نیدلا 
دّیـس هّللاۀـیآ  يداـبآ ، سمـش  هّللاۀـیآ  یتشهب ، یفطـصم  اـقآ  جاـح  هّللاۀـیآ  دزن  ناهفـصا  هّیملع  هزوح  رد  دـشابیم . دـلوتم 1346 ه . يو 

هب ق . لاس 1372ه . رد  وا  دید . میلعت  یمداخ  نیـسح  دّیـس  هّللاۀیآ  و  يدابآ ، فجن  نسح  دّـمحم  خیـش  هّللاۀـیآ  بیغتـسد و  نیـسحلادبع 
زا فـجن  رد  يو  تخادرپ . لوـصا  يریگارف  هب  یّلح  نـسح  خیـش  هّللاۀـیآ  يدورهاـش ، دوـمحم  دّیـس  هّللاۀـیآ  رـضحم  رد  تـفر و  فـجن 

لاس 1390ه. رد  تفرگ و  ق . لاس 1381ه . رد  تیاور  داهتجا و  هزاجا  هدربمان  زا  دوب و  یناف  همّالع  یلع  دّیسریم  هّللاۀیآ  صاخ  نادرگاش 
قیقحت هتفیش  هیامنارگ  دنمشناد  نیا  تخادرپ . ناهفصا  هیملع  هزوح  رد  هقف  جراخ  لوصا و  سرد  سیردت  هب  تشگزاب و  ناهفـصا  هب  ق .

، نآرق فیرحت  مدـع  رد  یهلاسر  راـیتخا ، ربج و  رد  یهلاـسر  یناـف ، همـالع  لوصا  هقف و  تاریرقت  يو  تاـفیلأت  هلمج  زا  دوب . شهوژپ  و 
، یناف همّالع  زا  ماما  ملع  هلاسر  همجرت  مالـسا ، هاگدـید  زا  تافـص  تاذ و  دـیحوت  اهکناب ، ماکحا  ناطلـس و  زئاوج  هعمج ، هروس  ریـسفت 
سیـسأت و رد  هلمج  زا  تشاد . لاّعف  يروضح  یعامتجا  ياهّتیلاعف  رد  رازگتمدـخ  ملاع  نیا  دـشابیم . داعم  هغـالبلا و  جـهن  رب  يریـسفت 

نامرک ناتسا  دمحاریوب و  هیولیگهک و  يرایتخب و  لاحمراهچ و  ناهفصا ، ياهناتسا  رد  دجسم  دودح 45  تخاس  رد  کمک  يراکمه و 
ق. یناثلا 1417ه . عیبر  رد 20  ینابر  ملاع  نیا  ماجنارـس  تشاد . هدهع  رب  ار  یعیفـش  دجـسم  تعامج  تماما  اهلاس  يو  تشاد . تکرش 

هیقف یناگدـنز   ) باتفآ هنیئآ  ینامقل ، دـمحا  . ) دـیدرگ نوفدـم  یقداص  دّـمحمریم  هیکت  رد  تفر و  ایند  زا  15ش .  / 6 اب 1375 /  قباطم 
. ( ص 107 نامه ، . ( ) ص 36 1337ش ، . یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  مق ، یقداص ،) هّللاۀیآ  هنازرف 

اقآ جاح  ناـجنل . نیهمرچ  ياتـسور  رد  ق . یناثلايدامج 1297ه . دـلوتم 12  هانپ ، یلع  جاح  دـنزرف  " بابرا ، میحر  اقآ  جاـح  هّللا  ۀـیآ  "

رقاب دّمحم  دّیـس  هّللاۀیآ  یماما ، برد  عیدب  ازریم  جاح  دزن  ناهفـصا  رد  دناوخ و  یمامه  دّمحم  ّالم  دزن  شهاگداز  رد  ار  تامدقم  میحر 
لیـصحت یـشاک  دّمحم  ّالم  دـنوخآ  ییاقـشق و  ناخ  ریگناهج  يدابآدـمحا ، رینم  اقآ  جاح  يدرکهد ، مساقلاوبا  دّیـس  هّللاۀـیآ  يا ، هچرد 

اب هبترم  دنلب  ملاع  نیا  درک . یط  ناشیا  دزن  ار  كولس  ریـس و  لحارم  دوب و  یـشاک  دنوخآ  ناخ و  ریگناهج  صاخ  نادرگاش  زا  يو  درک .
زا تشاد . تبحاصم  يدابآ  فجن  نسح  دّمحم  خیش  جاح  هّللاۀیآ  يزاریـش و  اقآیلع  ازریم  جاح  هّللاۀیآ  یناسارخ ، دّمحم  هّللاۀیآ  میکح 

جاح ییامه ، نیّدـلا  لالج  داتـسا  یتشهب ، یفطـصم  اقآ  جاح  يا ، هکرابم  دّـمحم  دّیـس  یناسارخ ، اضر  دّـمحم  دّیـس  يو  نادرگاش  هلمج 
هعمج زامن  دومنیم و  تعامج  تماما  قاری  گرگ  دجسم  رد  ینابر  ملاع  نیا  دندوب . یـسابلک  دّمحم  خیـش  جاح  يداوج و  هّللادسا  خیش 
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دندرکیم . هماقا  نیبرام  رد  ناتروگ  دجسم  کشوک و  برد  نانهر ، عماج ، دجسم  میکح ، قاری ، گرگ  دجسم  رد  بیترت  هب  ار 
ص 1375 ش ، یمالـسا ، داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  ناهفـصا ، بابرا ، میحر  اقآ  جاح  هّللاۀیآ  هلأتم  میکح  هماندای  ، ) بابرا دیمح  رتکد  -

يدنه لضاف  هیکت  هدودحم  رد  تفگ و  عادو  ار  یناف  راد  ق . لاس 1396ه . هّجحیذ  رد 18  هبترم  دنلب  فراع  میکح و  نیا  ماجنارس  . ( 63
بابرا هّللاۀیآ  : دیوگیم ناکم  نیا  رد  يو  نفد  ّتلع  هرابرد  ناب  هیکت  نینمؤملا  مداخ  یلع  دّمحم  ياقآ  دش . نوفدم  یقداص  دّـمحمریم  و 

رد ینیمز  هعطق  ناشیا  ربق  يرب  دنتـساوخ  نینمؤملا  مداخ  یلعمالغ  مردپ  زا  يزور  دندمآیم . یـشاک  دـنوخآ  ربق  ترایز  هب  هبنـشجنپ  ره 
رقاب دّـمحم  . ) دـش هدرپس  كاخ  هب  لحم  نیا  رد  ناشیا ، توف ، زا  سپ  دریگب . رظن  رد  یقداص  دّـمحم  ریم  يدـنه و  لضاف  هیکت  هدودـحم 

، یـسانشراک هلاسر  رد  ییانـس ، هاش  اضریلع  زا  لقن  هب  نینمؤملا  مداخ  یلع  دّـمحم  ياـقآ  هبحاـصم  . ( ) ص 450 ناهفـصا ، لاجر  یباتک ،
. ( ص 59 لوا ، دلج  1378ش ، . ناهفصا ، هاگشناد  مئاقلا ، رظتنم  رغصا  ییامنهار  هب  خیرات ، هرتسگ  رد  ناهفصا  يادهش  ناتسلگ 

ق. یناثلا 1343ه . يداـمج  رد 24  دوب و  یناهفـصا  لیعامـسا  ّالم  دـنوخآ  میکح  ناگداون  زا  يو  " يروطالف ، داوجلادـبع  جاـح  میکح  "

فراعم مولع و  بسک  هب  دهشم  نارهت و  ناهفصا ، ياهرهش  رد  هنازرف  دنمـشناد  نیا  دش . دلوتم  ناهفـصا  رد  هاميد 1304ش . قباطم 29 
، یلمآ یقت  دّـمحم  خیـش  ینایتشآ ، يدـهم  ازریم  يدابآ ، هاش  یلع  دّـمحم  خیـش  نوچمه  یگرزب  دـیتاسا  رـضحم  زا  تخادرپ و  یمالـسا 
هب لیـصحت  همادا  يرب  لاس 1333ش . رد  تسج . دوس  يروباشین  ینکدک  يداه  خیـش  یـسابلک و  اضر  دّمحم  خیـش  يراسناوخ ، هّللاۀـیآ 

هلاسر زا  تخادرپ و  قیقحت  هعلاطم و  هب  نایدا  یعامتجا و  مولع  یتیبرت ، مولع  یـسانشناور ، هفـسلف ، ياههتـشر  رد  تفر و  ناـملآ  روشک 
نیتال و ینانوی و  هلمج  زا  نابز  نیدـنچ  هب  يو  درک . عاـفد  يدـالیم  رد 1965  مارتحا  وترپ  رد  تناک  قـالخا  ریـسفت  ماـن  هب  دوخ  يرتکد 
 / 1377ش يروطالف ، ناتـسود  تّمه  هب  ناملآ ، نلک  هاگـشناد  رد  يروطالف  روسفورپ  تشادـگرزب  همان ، يروطالف  . ) دوب طلـسم  یناملآ 

نیرتمهم درک و  يراذگ  هیاپ  یـسانش  هعیـش  تاقیقحت  زکرم  کی  ناملآ  نلک  رهـش  رد  هتخیهرف  میکح  نیا  دعب ) . هب  ص 259  1998 م ،
نوگانوگ ثحابم  یمالسا و  تاقیقحت  يرب  یمداکآ  کی  دش  قفوم  دروآ و  درگ  نآ  رد  ار  هعیش  یفسلف  یمالک و  یلوصا ، یهقف ، عبانم 

سرادم یسرد  ياهباتک  زا  ار  مالسا  سّدقم  نییآ  هب  تناها  يزاسکاپ  حرط  تاناکما  نیا  زا  هدافتـسا  اب  ماجنارـس  دروآ . دوجو  هب  هعیش 
تایهلا 2- ادخ و  -1 درک : میـسقت  ریز  داعبا  رد  ار  مالـسا  هرابرد  یـسرد  ياهباتک  ياوتحم  هزاوآ  دنلب  ققحم  نآ  تخاس . یلمع  ناملآ 
رد مالـسا  ینونک  تیعقوم  خیرات 7- مالـسا 6- یحیـسم و  يدوهی ، نایدا  نیب  هطبار  یبهذم 5- لامعا  دیجم 4- نآرق  دّمحم 3- ترضح 

ناتسبات راهب و  مشـش ، لاس  هرامـش 1 و2 ، رـصاعم ، گنهرف  خـیرات و  هلجم  يروطالف ، هلاقم  ققحم ، يدـهم  . ) ناملآ روشک  رد  ناـهج و 
شیپ زا  ییاپورا  روشک  هدـفه  یـسرد  ياهباتک  يروطالف  دـنلب  شـشوک  اب  ص 434 ) . یمالـسا ، ياهیـسررب  زکرم  مـق ، 1376 ش ، .

« هلاقم يرفعج ، يدـهم  دّـمحم  دّیـس  . ) دـندش یفرعم  هتـسیاش  ياهویـش  هب  هّللا  لوسر  نآرق و  مالـسا و  يزاسکاپ و  هناضرغم  ياهيرواد 
ناتسبات راهب و  مشـش ، لاس  هرامـش 1 و 2 ، رـصاعم ، گنهرف  خیرات و  هلجم  دنمدرد ،«  یلد  دـنلب و  یتمه  الاو ، یعبط  يروطالف  روسفورپ 

زا یناملآ  نابز  هب  هلاقم  باتک و   60 زا : دنترابع  شالترپ  ققحم  نیا  راثآ  یخرب  ص467 ) . یمالسا ، ياهیسررب  زکرم  مق ، 1376 ش ، .
لامج دّیـس  هرابرد  دازآ  ههبج  یـسراف ، نابز  هب  هلاقم   15 یمالـسا ، هشیدـنا  زرط  رثا  رب  ینانوی  هفـسلف  ناینب  ینوگرگد  باتک  اهنآ  هلمج 

رد ناریا  خـیرات  يدـلج  ود  باتک  همجرت  پاچ 1332 ، اردـصّالم  رعاـشم  باـتک  حرـش  همجرت و  پاچ 1332 ش ، . يدابآدسا ، نیدـلا 
ماجنارـس ون . ياهویـش  هب  ناـیبصلا  باـصن  حیحـصت  هناـگ و  هس  ياـفلخ  هراـبرد  موکحم  نانیـشناج  رلوپـشا ، رثا  یمالـسا  نورق  نیتـسخن 

دیلک لدابت و  ترورـض  دـعب ؛ هب  ص 259  همان ، يروطـالف  هام 1375ش ) . يد  مهد  خـیرات  رد  یگلاـس  نس 71  رد  يروطـالف  روسفورپ 
روـسفورپ تشادـگرزب  هرگنک  یملع  هـتیمک  يروآدرگ : يروطـالف ، ياـه  هبحاـصم  تـالاقم و  هعوـمجم  يروطـالف ،) هماـن   ) اـهگنهرف

کیدزن ناهفصا  يادهش  ناتـسلگ  رد  تفر و  ایند  زا  ق . نابعش 1417ه . اب 19  قباطم  ناتسبات 1377 ش ) . ناهفصا ، هاگشناد  يروطالف ،
. دش نوفدم  بابرا  هّللاۀیآ  هربقم 

ییحم ناخ  دمحا  ازریم  هیکت 
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بابرا هّللاۀـیآ  هربقم  قرـش  ورهدایپ  رد  ادهـش و  ناتـسلگ  بونج  رد  نونکا  هک  تشاد  رارق  یقداـص  دّـمحمریم  هیکت  بونج  رد  هیکت  نیا 
. حارج نسح  ازریمآ  دنزرف  " ییحم ، ناخ  دمحا  ازریم  رتکد  : - " زا دـنترابع  نآ  رد  نینوفدـم  هک  دوب  یقاتا  هیکت  نیا  لامـش  رد  دـشابیم .

يو تسا . اجرب  اپ  رارقرب و  ون  هّلحم  يوک  یناقلاط ، ناـبایخ  نیـشیپ  ناـکم  ناـمه  رد  زونه  هک  تسا  هّیدـمحا  ناتـسرامیب  راذـگناینب  يو 
مرحم 1371ه. رد  يو  تافو  ناخ . دمحا  ازریم  دنزرف  " ییحم ، نیـسح  رتکد  . - " دشابیم 23 ش   / 7 قباطم 1332 /  رفص 1371ه . یّفوتم 
اب قباطم  14ش .  / 5 رد 1353 /  يو  توف  ناخ . دمحا  ازریم  دـنزرف  " ییحم ، رغـصا  یلع  رتکد  . - " داد يور  7ش .  / 7 اب 1332 /  قباطم 

. ( هدنسیون تادهاشم  ص 214 و  دالوف ، تخت  خیرات  رد  يریس  يودهم ، نیدلا  حلصم  داتفا ) قافتا  1394ه .

یهوک هیکت 

برغ رد  رهاظم  نب  بیبح  هعطق  هلظنح و  يادهـش  هعطق  نونکا  تشاد و  رارق  ادهـش  ناتـسلگ  یبونج  يدورو  برد  کیدزن  رد  هیکت  نیا 
ادهش بیرخت و  اهنآ  نابحاص  تیاضر  اب  هک  تشاد  يدایز  ياهقاتا  هیکت  نیا  دهدیم . لیکشت  ار  یناهفصا  یفرـشا  دیهـش  هّللاۀیآ  هربقم 

دنترابع هیکت  نیا  رد  نینوفدم  زا  یخرب  هدنسیون .))  ) ادهش ناتسلگ  قباس  یلخاد  ریدم  رایلع  ربکا  ياقآ  اب  هرکاذم  . ) دندشیم نفد  نآ  رد 
ار مدرم  يو  نیریـش  فیاطل  نیـشنلد و  يادص  هک  دوب  ناهفـصا  روهـشم  ظاعو  هلمج  زا  يو  " يدـنره ، ینیـسح  اضر  دّـمحم  دّیـس  :- " زا

يداهلادبع هّللاۀـیآ  و  یناهفـصا ، نسحلاوبا  دّیـس  هّللاۀـیآ  يدابآ ، فجن  یلع  دّیـس  هّللاۀـیآ  يو  دـیتاسا  هلمج  زا  درکیم . دوخ  بوذـجم 
یناثلا عیبر  اب 7  قباطم  نمهب 1360ش . رد 12  یگلاس ، جـنپ  داتـشه و  نس  رد  تیب : لها  هتفیـش  فراع و  نیا  ماجنارـس  دـندوب . يزاریش 
هلاسر ییانـس ، هاش  اـضریلع  . ) دـش هدرپس  كاـخ  هب  رهاـظم  نب  بیبح  هلظنح و  ياـه  هعطق  برغ  رد  تفاتـش و  یقاـب  راـید  هب  ق . 1402ه .
دّمحم ازریم  جاح  دـنزرف  " يرتنالک ، باهولادـبع  ازریم  ص 56" ) . لوا ، دلج  خیرات ، هرتسگ  رد  ناهفصا  يادهش  ناتـسلگ  یـسانشراک ،

. دنا هتـساخرب  نابیبط  و  ارعـش ، امکح ، زا  يا  هدع  نادناخ  نیا  زا  دندوب . يوسوم  تاداس  زا  يرتنالک و  نادناخ  زا  یناهفـصا ، رتنالک  یلع 
رفص 1389 هام  اب  قباطم  تشهبیدرا 1349 ش . رد  يو  دوب . ترشاعم  نسح  رد  هدیدنسپ  تافص  ياراد  لضاف و  یبیدا  باهولادبع  ازریم 
هک ییایاکت  زج  هب  ص 177 ) دالوف ، تخت  خیرات  رد  يریس  يودهم ، نیدلا  حلصم  . ) دیدرگ نوفدم  یهوک  هیکت  رد  تفر و  ایند  زا  ق . ه .

جاح هیکت  زا  دـنترابع  هک  دـنا  هدرب  مان  تسا  هدوب  کـلم  هیکت  فارطا  رد  هک  يرگید  کـچوک  ییاـکت  زا  عباـنم  یخرب  دـندش  هدرب  ماـن 
ناهفـصا خیرات  ییامه ، نیّدـلا  لالج  . ) یکتـسا هیکت  بابرا و  نیـسحدّمحم  جاح  هیکت  نایبلح ، نیـسحلادبع  هیکت  یعیدـب ، باهولادـبع 

. (. ص 500 رباقم ، ایاکت و  لصف 

ناهفصا ياهناتسروگ 

نادنمـشناد و  » باتک هدنـسیون  اـما  تسا . هدرک  رکذ  باـب  هدزاود  ار  ناهفـصا  ياهناتـسروگ  دادـعت  دوخ  همانرفـس  رد  يوسنارف  ندراـش 
هب ناهفـصا  ياهناتـسروگ  هرابرد  دالوف » تخت  خیرات  رد  يریـس   » باتک رد  هتـسناد و  باب  هاجنپ  بیرق  ار  اهنآ  دادـعت  ناهفـصا » ناگرزب 

هاگمارآ دراد و  ترهـش  نانروم »  » هب زورما  هدشیم و  هدـیمان  نابورم » ، » لبق لاس  رازه  هک  ناشخب : بآ  رازم  تسا : هدـمآ  نینچ  راصتخا 
ناتسروگ دناهدرک . بارخ  ار  نآ  یسمش  لاس 1310  رد  هدوب و  مالسا  زا  لبق  هب  طوبرم  هک  نالبمچ : ناتسروگ  تساجنآ . میعنوبا  ظفاح 

طوبرم هزمح : ریم  هاش  ناتسروگ  تسا . هدوب  هیوفص  نارود  زا  يربتعم  رباقم  ياراد  هک  تسا  اهیزاریـش  قوس  راهچ  هّلحم  رد  همطاف : یتس 
هک فتاه  ناتسریبد  یلعف  لحم  یچقوط : ناتـسروگ  تسا . هدش  بارخ  یـسمش  لاس 1363  رد  مه  نآ  هک  هدوب  دـنجخ » لآ   » نادـناخ هب 
نآ ياـج  رب  هدرک و  بارخ  ار  نآ  يرادرهـش  شیپ  لاـس  دـنچ  هـک  هناتـسلگ : ناتــسروگ  تـسا . هدوـب  دـعاص » لآ   » نادـناخ هـب  طوـبرم 

هلمج زا  ارعـش  اـفرع و  نفد  لـحم  هتـشاد و  رارق  هزمح  ریم  هاـش  یلاوـح  هزاورد و  نییاـپ  رد  ناتـسروگ  نـیا  تـسا . هتخاـس  هاـگراوخریش 
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هناخ و هب  کنیا  هدوب و  ناهفـصا  یمیدـق  ياهناتـسروگ  زا  هک  اعد : هلبق  ناتـسروگ  تسا . هدوب  نفد  نآ  رد  زین  سیونهتـسکش  ياعیفـش » »
نفد لحم  هتشاد و  رارق  نادوس  هّلحم  ات  یچقوط  هزاورد  لصاف  دح  رد  ناتسروگ  نیا  : هرابیوج هّلحم  ناتـسروگ  تسا . هدش  لیدبت  نابایخ 
اجنآ روبق  هک  یناـمز  تسا . هدوب  قازرلادـبع  نیدـلالامج  لهـس و  نب  یلع  دـننام  ماـن  هب  يارعـش  نادنمـشناد و  اـههدازماما و  تاداـس و 

. دـناهتفای اـجنآ  رد  زین  ار  ناـیتشترز  نیبئاـص و  زا  يروبق  تسا و  هدوب  هقبط  راـهچ  ناتـسروگ  نیا  روـبق  هک  دـندش  هّجوـتم  دـش ، هتفاـکش 
زا يروـبق  تسا . هتـشاد  تعـسو  رتـم  رازه  هاـجنپ  زا  شیب  هدوـب و  عـقاو  تشدرد  هلحم  رد  یمیدـق  ناتـسروگ  نـیا  ناتـسلبنس : ناتـسروگ 

نیا اهیلاغز : ناتـسروگ  تسا . هدوب  هرمُخ  رد  ناگدرم  داسجا  هک  هدش  فشک  نآ  رد  مالـسا  زا  لبق  زا  رگید  بهاذـم  ناوریپ  نایتشترز و 
هک هدوب  هناگادج  یلحم  رد  مادک  ره  رگید  نایدا  ياهناتسروگ  تسا . هتـشادن  يدایز  تعـسو  یلو  هدوب  كربط  هعلق  کیدزن  ناتـسروگ 

فورعم ناتـسربق  ود  زابرید  زا  ناـیدوهی  اـهیدوهی : ناتـسربق  دـننام : دـناهدرکیم ، نفد  دوخ  صاـخ  نادـقتعم  هقیرط  هب  ار  دوخ  ناـگدرم 
ناهفصا قرشم  يرتمولیک  رد 5  ناکروگ »  » ناتسربق يرگید  نارکبریپ و  عیسو  ياتسور  رد  نوتاخرتِسا »  » یمیدق ناتسربق  یکی  دناهتـشاد .

هک تسا  هدش  عقاو  هفص  هوک  هنماد  رد  ناهفصا و  بونج  رد  ناتسربق  نیا  هنمارا : ناتسربق  دراد . رارق  باّهق  تالحم  رد  ياهدکهد  رد  هک 
رد تسا . یندید  ابیز و  رایسب  ناتسربق  نیا  روبق  ياهگنس  دندرکیم . نفد  نآ  رد  ار  رگید  نایحیـسم  زا  یـضعب  هنمارا و  هیوفـص ، نامز  زا 

میرم شنز  یناساس و  روهشم  هاشداپ  زیورپورسخ  نامز  هب  طوبرم  هک  هتـشاد  دوجو  يراصن  صاخ  دبعم  ود  زین  راهبلگ  هلحم  ناهـشهش و 
دنلب و لکـش  یطورخم  جرب  دوخ  ناگدرم  نفد  تهج  نایتشترز  هتـشذگ  ياهنامز  رد  دندیمانیم . يراصنلا » هبق   » ار اجنآ  هک  هدوب  یمور 

كاروخ ات  دـندادیم  ياـج  نآ ، نورد  رد  جرب  يـالاب  خاروس  زا  ار  ناـگدرم  دـندرکیم و  ذوفن  لـباقریغ  ار  نآ  هیاـپ  هتخاـس و  یمکحم 
ناگدرم رگید ، ياهنید  ناوریپ  دننامه  زین  نایتشترز  نونکا  نکیلو  دـیالاین . ار  شتآ  كاخ و  بآ و  اهنآ  هدولآ  مسج  دـنوش و  ناگدـنرپ 

نفد اههرمخ  رد  ار  ناگدرم  هک  هدش  ادـیپ  ییاهربق  نَورَک »  » ياتـسور رد  نارهنگ »  » هدودـحم رد  دـسیونیم : یخورفام  دـننکیم . نفد  ار 
روبق نیا  ریظن  مه  ناتـسلبنس  رد  دندرکیم . شتـسرپ  ار  هراتـس  هام و  باتفآ و  هک  هدوب  نیبئاص  زا  ناگدرم  نآ  دوریم  نامگ  دـناهدرک و 

دوخ يارب  ناهفصا  تابصق  زا  يرایسب  یلو  هدوب  ناهفصا  فورعم  ياهناتسروگ  اهنیا  تسا . هدش  هدید  دناهدوب  هرمخ  رد  نآ  ناگدرم  هک 
غاب ناهفصا  رهش  مظعم  ناتسروگ  اهنت  زورما  دناهدرکیم . نفد  اجنآ  رد  ار  دوخ  ناشیوخ  ماوقا و  هک  هتشاد  یلحم  هناگادج و  ناتـسروگ 

هدش و يراکتخرد  يدنبهعطق و  روظنم  نیمه  هب  دراد و  رارق  یج  هیحان  رد  ناهفـصا و  قرـشم  رد  یلوا  تسادهـش . ناتـسروگ  ناوضر و 
يرادرهش رظن  ریز  دوشیم و  قالطا  یمومع  ناتسروگ  دراد و  لیوط  ضیرع و  ياهنابایخ  دناهتـشاک و  نمچ  لگ و  نآ  زا  ییاهتمـسق  رد 

ياـهدروخرب اـی  قارع و  ناریا و  گـنج  رد  هک  تسا  یناـناوج  نفد  لـحم  هـک  تسادهـش  ناتـسروگ  يرگید ، ددرگیم . هرادا  ناهفـصا 
. دراد رارق  دالوف  تخت  یمیدق  ناتسروگ  بونج  رد  ناتسروگ  نیا  دناهدش . دیهش  یجراخ  یلخاد و  یتینما  یسایس و 

نارادمان زا  یخرب  نفد  لحم  ناهفصا 

داّبع نب  بحاص 

. دراد رارق  یچقوط  رد  شهاگمارآ  هک  ناگدنسیون  ارعش و  قّوشم  هیوب  لآ  نادنمشناد  ریزو 

عشوی ترضح 

. دشابیم ضرالاناسل »  » رد شهاگمارآ  هک  نایشنماخه  هرود  هب  طوبرم  دوهی و  ناربمغیپ  زا 

ربمغیپ يایعش 
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. تسا هتشاد  رارق  لیعامسا  هدازماما  بنج  دابآدمحا ، رد  هتشاد و  دوجو  ياهیربچگ  نآ  ربق  يور  هدوب و  یبوچ  حیرض  ياراد  وا  هاگمارآ 

دامعریم

یچقوط يادتبا  رازاب و  ياهتنا  رد  کیب ، دوصقم  دجسم  رد  شهاگمارآ  هک  هیوفص  نارود  هب  طوبرم  ناریا ، قیلعتسن  ناسیونشوخ  دمآرس 
. تسا

کلملا ماظن  هجاوخ 

. دشابیم ریم  هیکت  لباقم  وا  هاگمارآ  تسا و  یقوجلس  هاشکلم  تموکح  رادمتسایس  دنمشناد و  ریزو 

شیورد دیجملادبع 

. دشابیم ریم  هیکت  لباقم  وا  هاگمارآ  تسا و  قیلعتسن  هتسکش  رد  یسیونشوخ  داتسا  نیرتگرزب 

مشاه دمحم 

. تسا نوفدم  هاشیلع  ضیف  هیکت  رد  تسا و  دوجوم  فلتخم  ياهعطق  رد  وا  سیفن  ياهنآرق  هک  فورعم  سیون  خسن 

لیعامسا نیدلا  لامک 

. تسا هرابیوج  هّلحم  رد  وا  هربقم  دیسر و  لتق  هب  اهنآ  تسد  هب  هک  لوغم  نامز  رد  ناریا  يارسهدیصق  نیرتگرزب 

قاتشم یلعدیس  ریم 

. تسا نیدلانیز  خیش  هیکت  رد  وا  هاگمارآ  تسا . یبدا  تشگزاب  هرود  راذگناینب  ناهفصا و  گرزب  رعاش 

بئاص

. تسا بئاص  نابایخ  رد  وا  هاگمارآ  هک  تسا  هیوفص  نارود  رد  یناهفصا ) ای   ) يدنه کبس  بحاص  روهشم و  يارعش  زا 

نیدباعلا نیز 

. تسا نوفدم  یمومع  ناتسربق  رد  دالوف ، تخت  رد  هک  ناریا ، رد  خسن  طخ  گرزب  داتسا  باّتکلا ،» فرشا   » هب فورعم 

يراصنا

. تسا نیدلانکر  اباب  هیکت  رد  وا  هاگمارآ  هک  بیدا  رعاش و  خّروم و  يراصنا  ناخ  نسح  ازریم  جاح 

هچرد رقابدمحم  دیس 

. دشابیم ریم  هیکت  بونج  رد  وا  هاگمارآ  تسا . هدوب  فورعم  دنمشناد و  یناحور  دیلقت و  عجرم 
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نیما مناخ  هیجاح 

. تسا راجتلا  نیما  هیکت  رد  وا  هاگمارآ  هک  تسا  رصاعم  دهتجم  دنمشناد و  نانز  زا  يو 

ییامه لالج  داتسا 

. دشابیم ضرالاناسل  هیکت  رد  وا  هاگمارآ  هک  رصاعم  دنمشناد  رعاش و  بیدا ، همّالع 

جات لالج  داتسا 

. تسا نیقارعلا  دیس  هیکت  رد  وا  هاگمارآ  هک  ناریا  نانادیقیسوم  ناگدنناوخ و  دمآرس 

بابرا میحر  اقآ  جاح 

همه نیا  زا  سپ  دندیـسرپ  ناشیا  زا  یتقو  تسا . ینورزاک  هیکت  رد  وا  هاگمارآ  هک  رـصاعم  فورعم  دنمـشناد  دـهتجم و  باـبرا ، هللا  تیآ 
مرادن . ییاعدا  چیه  یملع  لیاسم  رد  دندومرف : ناشیا  هن . ای  دیراد  مه  ییاعدا  ایآ  رمع 

مرحمان هب  ممشچ  مرمع  لوط  رد  هکنآ  مود  مدینشن  تبیغ  متفگن و  تبیغ  مرمع  هب  هکنآ  یکی  مراد : اعدا  ود  دوخ  یصخش  لیاسم  رد  اما 
. داتفین

روای

. تسا یلاعملاوبا  ازریم  هیکت  رد  وا  هاگمارآ  هک  ناهفصا  یمدرم  نادیقیسوم  ین و  روهشم  هدنزاون 

تفلا

. دشابیم دمحا  هداز  ماما  رد  وا  هاگمارآ  هک  رصاعم  قّقحم  رعاش و  دنمشناد ، بیدا 

یمکح یضترم  رتکد 

. تسا يدرجورب  هیکت  لباقم  هعیرشلا  مداخ  هیکت  وا  هاگمارآ  هک  ناهفصا  مانشوخ  حاّرج  دنمشناد و  کشزپ 

باون رتکد 

. تسا یتشهب  تاداس  هربقم  رد  وا  هاگمارآ  دوب . تایبدا  هدکشناد  سییر  نادنمرنه و  قّوشم  دنمشناد و  بیدا ،

یکلملا روصم  جاح 

. دشابیم کلم  هیکت  رد  وا  هاگمارآ  هک  یناهفصا  گرزب  حارط  روتاینیم و  رد  یشاقن  ریظن  مک  داتسا 

یمشاه ردص  دمحم 

. تسا يدابآسمش  هیکت  رد  وا  هربقم  تسا و  ناهفصا  روهشم  نایگنهرف  زا  بیدا و  لضاف و  قّقحم 

هاگن کی  رد  www.Ghaemiyeh.comناهفصا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 551زکرم  هحفص 250 

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


. تسا يدابآسمش  هیکت  رد  وا  هربقم  تسا و  ناهفصا  روهشم  نایگنهرف  زا  بیدا و  لضاف و  قّقحم 

سابع ازریم  جاح 

. تسا هدش  نفد  نیقارعلا  دیس  فورعم  هیکت  رد  یهللا  تمعن  شیوارد  هقرف  بطق  ریمض و  نشور  فراع 

نیدباعلا نیز  جاح 

شیوارد داّهز و  نیب  رد  نیقارعلا و  دیـس  هیکت  رد  دـیآیم ، رامـش  هب  یهللا  تمعن  هقرف  روهـشم  باطقا  زا  هک  دـهاز  فراع  نیا  هاـگمارآ 
. تسا ریمض  نشور 

ییاتخ نیسح  جاح 

. تسا دالوف  تخت  لوا  هرابیوج ، هیکت  رد  وا  هاگمارآ  هدوب و  روتاینیم  تخوس و  داتسا 

یماما اقآ  ازریم  جاح 

. تساهرگرز هیکت  رد  وا  هاگمارآ  هک  ناریا  قرعم  تخوس و  روتاینیم و  گرزب  داتسا 

یسدق نیسحلادبع  ازریم 

. تسا یناکرسیوت  هیکت  رد  وا  هاگمارآ  دوب و  طاّطخ  رعاش و  لضاف ، بیدا ، یسدق ، هداوناخ  گرزب 

یباتک نیدلاردب 

. دشابیم ناوضر  غاب  هعطق 17  رد  وا  هاگمارآ  دوب و  ناهفصا  فورعم  نایهاگشناد  نایگنهرف و  زا  دنمشناد و  قّقحم 

یضیرع نیسح 

. دشابیم ناوضر  غاب  ناروآمان  هعطق  رد  وا  هاگمارآ  تسا و  شیاتس  لباق  وا  یگنهرف  تامدخ  هک  ّفلؤم  ملعم و  قّقحم ،

یناهفصا هلاو 

. تسا هّیهلاو  هیکت  رد  وا  هاگمارآ  دوب . رعاش  ینخان و  قیلعت و  طخ  گرزب  ناسیونشوخ  زا 

ماصمص

. تسا کشوک  برد  هیکت  وا  نفد  لحم  دوب و  لولهب  هب  فورعم  هک  رصاعم  نامز  رد  افعض  یماح  ریمض و  نشور  فراع 

ییاولح دالوف  اباب 

هیکت یلاوح  رد  ار  وا  هاگمارآ  تسا . هدـش  هدـیمان  وا  مان  هب  لحم  نیا  تایاور  زا  یکی  رباـنب  هدوب و  دـالوف  تخت  نیمز  رد  وا  هاـگتخت  هک 
. دناهتشون نیقارعلا  دیس 
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اتنپس نیسحلادبع 

. تسا بآ 250  نابایخ  رد  یّلصم  دجسم  لباقم  وا  هاگمارآ  رصاعم ، دنمرنه  رعاش و 

یماما اقآ  ازریم 

دای زا  رنه  رگایحا  هتسجرب و  راک  تخوس  تسیروتاینیم و  ینیسح ، نیسح  دمحم  دیس  دنزرف  یماما  ازریم  جاح  فورعم  يدهم  ازریم  جاح 
تسا . تخوس  دلج  تخاس  ینعی  يوفص  رصع  هتفر 

هربقم رد  تفاـی و  تاـفو  يرمق  لاس 1375  رد  یمان  دـنمرنه  نیا  تسا . هدـنام  ياج  هب  یـسیفن  ياـهولبات  هدـنزرا و  راـثآ  دـنمرنه  نیا  زا 
. دیدرگ نوفدم  یلصم  تشپ  ناتسربق  رد  یماما  نادناخ 

يروطالف داوجلادبع 

ناملآ رد  یسانش  هعیش  زکرم  ناراذگناینب  زا  یکی  وا  دوب . یناهفـصا  ییوجاوخ  لیعامـسا  الم  میکح  ناگداون  زا  دنمـشناد  هنازرف و  ملاع 
دنمـشناد نیا  دـناد . یم  میرک  نآرق  زا  ددـم  ناوارف و  يریگ  هرهب  هب  ار  برغ  رد  مالـسا  غیلبت  رد  دوـخ  تیقفوـم  تلع  هراوـمه  يو  دوـب .

. دش هدرپس  كاخ  هب  ادهش ) ناتسلگ   ) یقداص دمحمریم  هیکت  رد  تفای و  تافو  يرمق  لاس 1417  رد  هیامنارگ 

یفجن ماما  نیسح  دمحم 

نوفدم يرمق ، يرجه  یفوتم 1329  تسوا  راثآ  زا  تسه » ادخ   » باتک دوب . رهام  تمکح  لوصا و  هقف و  رد  يو  یفجن . امج  خیش  دنزرف 
هدازهاش ردام  هیکت  رد 

یماما برد  يوسوم  دومحم  دیس 

هدوب املع  هژیو  هب  نامز  نآ  تاقبط  مامت  هجوت  دروم  يو  يربنم  ظعاوم  ریـسفت  هظعوم و  صوصخ  رد  تاـیحلا » تارمث   » باـتک بحاـص 
دندوب . يو  ظعاوم  عمتسم  يا  هچرد  رقاب  دومحم  دیس  اقآ  نوچ  ییاملع  هکنانچ 
. تفایرد شباتک  زا  ناوت  یم  ار  تایاور  رابخا و  رب  يو  یلاع  طلست  یتسدریز و 

يا هچرد  يدهم  دمحم  دیس 

. دندرک یم  هعجارم  وا  هب  یهقف  لئاسم  رد  دوب و  ناهفـصا  مدرم  تاقبط  مامت  دامتعا  دروم  هتـسویپ  هک  دیلقت  عجارم  زا  دهاز  هیقف  همالع و 
. دشاب یم  نوفدم  ینورزاک  هیکت  رد  تفای و  تافو  يرمق  لاس 1364  هب  يو  دوب . ناهفصا  طیارشلا  عماج  ملعا و  دهتجم  رمع  رخاوا  رد 

يدابآدیب دمحا  خیش 

هظفاح و رد  هک  ناهفصا  هتسجرب  نیدهتجم  اهقف و  زا  يدابآ ) هاش  هللا  تیآ  گرزب  ردارب   ) يدابآ نیسح  دهتجم  داوج  دمحم  ازریم  دنزرف 
دوب . رهد  هبوجعا  یهقف  لئاسم  هب  هطاحا  شوه و 

. دش نفد  يدرجورب  هیکت  رد  تشذگرد و  يرمق  لاس 1357  رد  يو 
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( یکشوک برد   ) يدرجورب یئابطابط  نسحلاوبا  دیس  هللا  تیآ 

زا دوب . مدرم  هجوت  هقالع و  دروم  رایـسب  هک  ناهفـصا ، هتـسجرب  نیدهتجم  اهقف و  زا  يرمق  یفوتم 1348  يدرجورب ، یلع  دیـس  ریم  دنزرف 
دندرک . روهظ  مالسا  ناهج  رد  يا  هتسجرب  عجارم  ءاملع و  نادناخ  نیا 

. دشاب یم  نوفدم  يدرجورب  هیکت  رد  يو 

يدرجورب نیدلا  رینم  جاح 

رد نوفدم  يرمق  یفوتم 1342  تشاد . رحبت  صصخت و  هیارد  لاجر و  ملع  رد  دوب و  یمق  يازریم  يرتخد  هداون  يو  هتـسجرب ، هیقف  ملاع 
( ءادهش ناتسلگ   ) کلم هیکت 

یقوس راهچ  حیسم  ازریم 

بحاـص هیکت  رد  نوفدـم  يرمق  یفوتم 1325  تشاد . ترهـش  قـالخا  دـهز و  ملع و  رد  ردـپ  نوـچمه  هک  تاـضور » بحاـص   » دـنزرف
تاضور

( یتشهب  ) هاوخداد هللادسا  دیس 

یگدنیامن زا  هطورـشم  هرود  رد  دوب . ماع  صاخ و  دزنابز  نانآ  يرای  مدرم و  روما  یگدیـسر  هب  ناهفـصا  رد  دـهتجم . هیقف  لضاف و  ملاع 
تشاد . ترهش  لیکو »  » هب هدوب و  ناهفصا  مدرم  نانیمطا  دروم 

اهرگرز هیکت  رد  نوفدم  يرمق  لاس 1363  هب  یفوتم 

يراسناوخ هانپ  رواد  نسحدمحم  خیش 

لیلج ملاع  نیا  یقالخا  لیاضف  مولع و  رد  تیعماج  زا  يدابآ  سمـش  هللا  تیآ  دیهـش  موحرم  لوقنم . لوقعم و  مولع  عماـج  لـیلج ، ملاـع 
دومن . تمدخ  شترا  رد  رگسع » یضاق   » ناونع هب  اه  لاس  ملاع  هیقف  نیا  دومن . یم  لیلجت 

نیقارعلا دیس  هیکت  رد  نوفدم  يرمق  یفوتم 1382 

داژن یتشهب  یفطصم  اقآ  جاح 

یتشهب تاداس  هیکت  رد  نوفدم  يرمق  لاس 1397  هب  یفوتم  دوب . هتسجرب  رایسب  يوقت  دهز و  رد  هک  راگزیهرپ  لضاف  ملاع 

يدابآ دیب  داوج  دمحم  ازریم  هللا  تیآ 

رحب فلا ) نوچ : يدنمـشزرا  راثآ  بحاص  تفرگ . داهتجا  هزاجا  ناشیا  زا  هک  رهاوج  بحاص  نادرگاش  زا  راگزیهرپ  ملاع  ققحم و  هیقف ،
تسا . نیحایرلا  نیطاسب  یلایللا ج ) زونک  ءاکبلا ب )

يرمق لاس 1312  هب  یفوتم  دنـشاب . یم  يدابآ  هاش  یلعدمحم  خیـش  هللا  تیآ  يدابآ و  دیب  دهتجم  دـمحا  خیـش  اقآ  راوگرزب  ردـپ  ناشیا 
هدازهاش ردام  هیکت  بادرس  رد  نوفدم 
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يدابآ دیب  جورم  مظاک  الم 

: نوچ يدنمـشزرا  راثآ  بحاص  يو  دـیدرگ . بقلم  ماکحالا » جورم   » هب نید  جـیورت  تهج  هب  هک  راگزیهرپ  رعاش  بیدا و  لیلج و  ملاع 
دشاب . یم  راعشا و ... ناوید  مالّسلا ب ) هیلع  یلع  ترضح  لیاضف  رد  ثیدح  نیعبرا  فلا )

يدرجورب هیکت  رد  نوفدم  يرمق  یفوتم 1367 

یفجن اضردمحم  خیش 

یبرع نابز  هب  هعیـش و  یبدا  یملع و  رخافم  زا  نداد و  یـضایر  ملکتم ، بیدا  هیقف ، همالع  دجملاوبا  هب  بقلم  نیـسح ، دمحم  خیـش  دنزرف 
تشذگرد . يرمق  لاس 1362  هب  يو  دورس . یم  رعش 

. دشاب یم  نوفدم  يزار ) یقتدمحم  خیش   ) هدازهاش هیکت  رد  و 

يدابآ دمحا  هیقف  هللا  تیآ 

هدش هتـشون  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  هیـصوت  هب  هک  مراکملا  لایکم  دنمـشزرا  باتک  بحاص  رعاش  بیدا  رـسفم و  ثدـحم  راوگرزب ، هیقف 
تسا .

. دش هدرپس  كاخ  هب  شدوخ  مان  هب  هیکت  رد  تفگ و  عادو  ار  یناف  راد  يرمق  لاس 1348  رد  یگلاس  نس 47  رد  يو 

راجتلا نیما  یلعدمحم 

راجاق . رصع  رخاوا  رد  ناهفصا  مان  شوخ  ربتعم و  راجت  زا  و  نیما ، هدهتجم  وناب  ردپ 
يرمق لاس 1326  هب  یفوتم 

یماما برد  عیدب  ازریم 

یم ثعاب  يو  ياه  یجنس  هتکن  اهینابز و  نیریش  لوصا . هقف و  رد  ناهفصا  روهشم  نیـسردم  زا  طاطخ  رعاش  دهتجم و  هیقف  بیدا و  ملاع 
دوب . یناهفصا  نسحلاوبا  دیس  اقآ  هتسجرب  نادرگاش  زا  ناشیا  دوشن . ریس  يو  اب  یتبحص  مه  زا  سک  چیه  هک  دش 

: شتافیلأت هلمج  زا 
. یناهشهش هیکت  رد  نوفدم  يرمق  لاس 1323  هب  یفوتم  درب . مان  ناوت  یم  ار  نیناوق  رب  هیشاح  همساقم ب ) جارخ و  رد  هلاسر  فلا )

نیظعاولا نایب  دمحا  خیش 

رگید باتک  نیدنچ  راعشا و  ناوید  نیظعاو ب ) ءابطخ و  یماسا  هرابرد  دلج  هد  رد  نیرب » دلخ   » باتک فلا ) فلوم : بیدا  ظعاو و  ملاع 
تسا .

يدرجورب هیکت  رد  نوفدم  يرمق  لاس 1371  هب  یفوتم 

ینامرک دنز  رقاب  دمحم  خیش  هللا  تیآ 

نویناحور زا  مق و  هیملع  هزوح  سـسوم  يرئاح  میرکلادـبع  عیـشت  ردـقیلاع  عجرم  نادرگاش  زا  هتـسجرب  دـهتجم  ظعاو  هیقف  لضاف  ملاـع 
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دالوف تخت  یلـصم  رد  نارازگزامن  زا  يدایز  تیعمج  اب  ار  رطف  دـیع  زامن  يو  دوب  یجراخ  ناـبز  دـنچ  هب  انـشآ  دـیدج و  مولع  هب  هاـگآ 
دوب . ناهفصا  رهش  رد  هیرگسع  ناتسرامیب  سیسأت  نوچمه  يدنمشزرا  یعامتجا  تامدخ  یناب  ثعاب و  ناشیا  دومن . یم  رازگرب 

تفن هچخیرات  رد  هلاسر  هیالولا د ) هراما  هعمالا ج ) تازویفلا  اـهبآ ب ) ماـکحا  رد  یلالدتـسا  هلاـسر  فلا ) هب  ناوت  یم  وا  راـثآ  هلمج  زا 
دومن . هراشا 

ینامرک دنز  هیکت  رد  نوفدم  يرمق  یفوتم 1389 

نیقارعلا دیس  نیسحلادبع  دیس  ریم 

دمآ لیان  داهتجا  هجرد  هب  یناسارخ  دنوخآ  بناج  زا  دوب . هطورشم  نایماح  زا  ناهفصا  رد  يو  ناهفصا ، هتـسجرب  ياهقف  زا  لیلج و  ملاع 
لوا هجرد  ملاع  ناونع  هب  زین  یفجن  هللارون  اقآ  تافو  زا  سپ  تخادرپ . ناهفصا  مدرم  یبلط  هطورشم  تضهن  زا  تیامح  هب  يو  يوس  زا  و 

دوب . حرطم  ناهفصا 
نیقارعلا دیس  هیکت  رد  نوفدم  يرمق  یفوتم 1350 

يدابآ سمش  هب  روهشم  لوسر  لآ  نسحلاوبا  دیس  جاح 

دناب طسوت  يو  دشاب . یم  میهاربا و ... ترضح  هظعوم  هیداجس ب ) هفیحص  رب  حرـش  فلا ) نوچ  يدنمـشزرا  راثآ  بحاص  بیدا و  هیقف 
دیسر . تداهش  هب  یسمش  لاس 1355  رد  مودعم  یمشاه  يدهم  فرحنم 

. دش هدرپس  كاخ  هب  ادهش  ناتسلگ  رد  شکاپ  رکیپ  و 

نیقیدص رقاب  دمحم  خیش 

مدرم نیب  رد  سفن  هیکزت ي  یقـالخا و  شوخ  هب  هک  ناهفـصا  مرتحم  ياـملع  زا  لـضاف . ملاـع  يرمق  یفوتم 1414  یلعنیـسح  الم  دنزرف 
دوب . ریظن  مک  هراختسا  نتفرگ  زین  باوخ و  ریبعت  ملع  رد  تشاد و  ترهش 

. دشاب یم  نوفدم  ینورزاک  هیکت  رد  يو 

یفجن نیدلا  لامج  خیش 

هللارون و اقآ  یفجن » اقآ   » هب فورعم  یفجن  یقت  دمحم  خیش  شیوخ  ناردارب  هارمه  هب  هک  دهاجم  هیقف  ملاع  یفجن  رقاب  دمحم  خیش  دنزرف 
رظن دنلب  رایسب  یلو  تشادن  چیه  لانم  لام و  زا  هک  دنا  هتـشون  وا  لاوحا  رد  دنتخادرپ . نید  جیورت  هب  اهلاس  مالـسالا  هقث  یلع  دمحم  خیش 

نارهت هب  ار  راوگرزب  ملاع  نیا  سور ، ياوق  طسوت  ناریا  لاغشا  ماگنه  تفریذپ . یمن  يدحا  زا  دزم  تسد  ای  هیده  مسر  هب  يرانید  دوب و 
يرمق یفوتم 1354  دندومن . یم  تکرـش  نآ  رد  يریثک  عمج  تفرگ و  یم  ءایحا  اعیفر  ازریم  هیکت  رد  هعمج  ياهبـش  يو  دندومن . دـیعبت 

يزار یقت  دمحم  خیش  هیکت  رد  نوفدم 

نیقیدص یلعنیسح  خیش 

دینارذگ . بیذهت  هیکزت و  هب  ار  شرمع  دوب . نشور  فاص و  يریمض  ياراد  هک  یفراع  لضاف ، ملاع  لیعامسا  دمحم  دنزرف 
ینورزاک هیکت  رد  نوفدم  يرمق  یفوتم 1368 
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یقداص یلعدمحم  دیس  جاح 

درب هرهب  هتسجرب  دیتاسا  رضحم  زا  فجن  رد  ار  یتدم  هک  ناریا  رـصاعم  گرزب و  ياهقف  زا  يرمق  یفوتم 1417  قداص  دمحم  دیس  دنزرف 
هلمج زا  دوب . ناهفصا  هیملع  هزوح  سیئر  يو  تخادرپ . هقف  لوصا و  سیردت  هب  تشگزاب و  ناهفـصا  هب  داهتجا  هزاجا  تفایرد  زا  دعب  و 

دوب . دیجم  نآرق  توالت  تقو و  لوا  زامن  يو  يدابع  مهم  ياه  لمعلاروتسد 
. دشاب یم  اه ) یقداص  دمحم  ریم  هیکت   ) ادهش ناتسلگ  رد  شرازم 

يا هچرد  رقاب  دمحم  دیس 

هیقف نیا  دشاب . یم  دلج  هدزناش  رد  لوصا  هقف و  هرود  کی  بحاص  هک  دیلقت  عجارم  زا  ءاملعلا و  داتسا  هیقف ، همالع  یضترم ، دیـس  دنزرف 
دندومن . ملع  بسک  يو  رضحم  زا  راگزور  نآ  لوا  هجرد  ياملع  زا  يرایسب  تشاد . يا  هداس  رایسب  یگدنز  ردقیلاع 

. دیدرگ نوفدم  ینورزاک  هیکت  رد  تفای و  تافو  يرمق  لاس 1314  رد  يو 

یناسارخ اضردمحم  دیس  هللا  تیآ 

سیئر نیرخآ  يو  ناهفـصا و  رازاب  ردـص  هسردـم  هناخباتک  یناب  ناهفـصا و  هزوح  سیئر  ققحم ، ملاع  هیقف و  داوج ، دیـس  جاـح  دـنزرف 
دوب . بالقنا  زا  لبق  رد  ناهفصا  هیملع  هزوح 

. دش هدرپس  كاخ  هب  نالضاف  هیکت  رد  تفای و  تافو  يرمق  لاس 1379  هب  هک 

يزگ میرکلادبع  خیش 

هرکذت  » باتک اهنآ  نیرتفورعم  هک  ددعتم  یملع  راثآ  بحاص  رعاش ، بیدا  لاجر ، ملع  دنمـشناد  هیقف ، لیلج و  یملاع  يدهم ، الم  دـنزرف 
درک . يرپس  یتسیز  هداس  دهز و  هب  ار  يرمع  يو  دشاب . یم  روبقلا »

. دش هدرپس  كاخ  هب  ینورزاک  هیکت  رد  تفای و  تافو  يرمق  لاس 1339  هب  و 

یناهفصا یفرشا  دیهش  هللا  تیآ 

نیرخآ زا  دیـسر  تداهـش  هب  لد  روک  نیقفانم  تسد  هب  هعمج  زامن  بارحم  رد  ماجنارـس  هک  هاـشنامرک  هعمج  ماـما  و  هر )  ) ماـما هدـنیامن 
« مشاب بارحم  دیهش  نیمراهچ  مراودیما  : » دندومرف هک  دوب  نیا  ناشیا  ياه  تبحص 

ناهفصا يادهش  ناتسلگ  نفدم : هاشنامرک  عماج  دجسم   61  / 7  / 23 تداهش :

یسابلک نیدلا  لامج  ازریم 

رد شردارب  يو و  رگید  راثآ  هقف و  لوصا  هیهلا ب ) صیخلت  فلا ) راثآ : فلوم  ردـقلا  لیلج  لماک و  دـهتجم  هیقف و  یلاـعملاوبا ، دـنزرف 
هقیقد رمع  تدم  مامت  رد  دوب و  نیشن  هشوگ  ردپ  دننام  زین  ناشیا  دندوب . فورعم  نامز  رذوبا  ناملس و  هب  يوقت  دهز و  ظاحل  زا  ناهفصا 

دش . یم  بوسحم  ناهفصا  تاعامج  نیرت  هدبز  زا  ناشیا  زامن  دوبن . لفاغ  تدابع  سیردت و  فیلأت و  زا  يا 
. دنشاب یم  نوفدم  یسابلک  هیکت  رد  ناشیا  يرمق  یفوتم 1350 

ییوجاوخ فیطل  دمحم  دیس 
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رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  يرایـسب  شـشوک  يو  دوب . ماع  صاخ و  دزنابز  يوقت  دهز و  رد  هک  لضاف  ملاع  عیفـش ، دمحم  دـنزرف 
تشاد .

. دش نفد  تسا  فورعم  ناشیا  مان  هب  هک  يا  هیکت  رد  دالوف  تخت  رد  دومن و  تافو  يرمق  لاس 1378  هب  يو 

يدابآ نوتاخ  سردم  قداص  دمحم  دیس 

رفص 1348 رد 20  هک  یناسارخ  دنوخآ  هتسجرب  نادرگاش  زا  راوگرزب  دهتجم  هیقف و  ملاع  ردصلا  بیان  نیسح  ازریم  جاح  موحرم  دنزرف 
تفای . تافو  يرمق 

( نیقارعلا دیس  هیکت  . ) دش هدرپس  كاخ  هب  ناهفصا  دالوف  تخت  رد  و 

یناسارخ اضردمحم  دیس 

سیئر نیرخآ  يو  ناهفـصا و  رازاب  ردـص  هسردـم  هناخباتک  یناب  ناهفـصا و  هزوح  سیئر  ققحم ، ملاع  هیقف و  داوج ، دیـس  جاـح  دـنزرف 
دوب . بالقنا  زا  لبق  رد  ناهفصا  هیملع  هزوح 

. دش هدرپس  كاخ  هب  نالضاف  هیکت  رد  تفای و  تافو  يرمق  لاس 1379  هب  هک 

ییاپوک نیدلاردص  دیس 

ره هک  ناوارف  هدنزرا  راثآ  بحاص  بیدا و  رّسفم و  ینابر ، ملاع  راوگرزب ، میکح  هیقف و  يرمق  یفوتم 1372  یئابطابط  نیسح  دیس  دنزرف 
دهد . یم  ناشن  ار  یملع  يالاب  تیعقوم  نآ  زا  مادک 

. دیدرگ نوفدم  يدرجورب  هیکت  رد  دومن و  تافو  يرمق  لاس 1372  هب  ماجنارس  تسیز و  سفن  تّزع  تعانق و  تیاهن  رد  يو 

تاکشم دمحا  خیش 

دمآ . ایند  هب  ناهفصا  رد  یناحور  هداوناخ  رد  مشاه ، دمحم  الم  دنزرف  تاکشم  دمحا  الم  حلاص  ظعاو 
. دش هدرپس  كاخ  هب  يدرجورب  هیکت  نوریب  یقرش  يوکس  رد  توف و  يرمق  هدعقلا 1359  يذ  رد 25  يو 

يا هکرابم  یلعدمحم  دیس 

ییافص شراعـشا  رد  تسا . دلج  رد 5  ناهفـصا  خـیرات  باتک  هلمج  زا  ددـعتم  راثآ  بحاص  ریهـش . ظعاو  راوگرزب و  بیدا  هنازرف ، ملاع 
. دش هدرپس  كاخ  هب  یناکرسیوت  هیکت  رد  دومن و  تافو  يرمق  لاس 1365  رد  هیامنارگ  بیدا  ملاع و  نیا  دومن . یم  صلخت 

دیفم دومحم  خیش 

هداس تعانق و  هب  ار  يرمع  دوب . ریظن  مک  يوقت  تدابع و  دهز و  رد  هک  تمکح  هفـسلف و  سردم  راوگرزب و  میکح  لماک و  هیقف  ملاع و 
دوب . رکذلا  مئاد  يدباع  رضحم و  شوخ  نایب و  شوخ  يدنمشناد  يو  درک . یم  یگدنز  یمانمگ  نیع  رد  هدنراذگ و  سفن  یتسیز 

. دش نفد  يدابآدیب  هیکت  رد  دومن و  تافو  يرمق  لاس 1382  هب  ردقیلاع  هیقف  نیا 
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سدقم دمحم  دیس  جاح 

جیورت مولع و  سیردـت  هب  ناهفـصا  رد  داهتجا  هجرد  ذـخا  زا  سپ  هک  ناهفـصا  ردـقیلاع  هیقف  ملاع و  ینیـسح  نیـسحلادبع  دیـس  دـنزرف 
یپاچ یطخ و  بتک  زا  ربتعم  مهم و  يا  هناخباتک  دوب . ناهفصا  رهـش  رد  يدرجورب  یمظعلا  هللا  تیآ  هدنیامن  يو  تخادرپ . ینید  فراعم 
باتک یهقف ، تاریرقت  لئاوالا ، باتک  يو  راـثآ  زا  تفاـی . لاـقتنا  مق  مظعا  هناـخباتک  هب  ناـشیا  تشذـگرد  زا  سپ  هک  دوب  هدروآ  مهارف 

دشاب ، یم  نامقل  حیاصن  رخاوالا ،
. دش نوفدم  سدقم ) هیکت   ) دالوف تخت  رد  تفای و  تافو  يرمق  لاس 1378  هب  ردقیلاع  هیقف  نیا 

يدابآ فجن  دمحم  دیس 

دشاب . یم  ناهفصا  لوا  زارط  ياملع  زا  یلوصا و  دهتجم  سردم ،»  » روهشم يرمق  یفوتم 1358  ینیسح ، نیسحدمحم  دیس  دنزرف 
. دش هدرپس  كاخ  هب  نیقارعلا  دیس  هیکت  رد  تافو  زا  سپ  دوب و  هتسراو  قالخا و  شوخ  یملاع  يو 

ردصلا بیان  نیسح  دیس 

هیکت بادرس  رد  هک  يراصنا  یضترم  خیش  هتـسجرب  نادرگاش  زا  راجاق و  رـصع  رد  ناهفـصا  نیدهتجم  اهقف و  زا  هتـسراو ، هیقف  فراع و 
دشاب . یم  نوفدم  يدابآ  نوتاخ 

يرمق يرجه  نوفدم 1326 

ینامیا هیقف  رقابدمحم  خیش 

يرایسب عوضوم  هدومن و  فیلأت  باتک  دلج  داتفه  زا  شیب  هک  ناهفصا  رصاعم  نادنمشناد  زا  ققحم ، هیقف  ثدحم و  رّسفم  راوگرزب ، ملاع 
لآ مئاق  يرای  ياه  هویش   » شیاهباتک هلمج  زا  دشاب  یم  فیّرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  لاصخ  یگدنز و  هرابرد  اهنآ  زا 

دشاب . یم  مالسلا » مهیلع  دمحم 
. دش نفد  ینورزاک  هیکت  رد  تشذگرد و  يرمق  لاس 1370  هب  يو 

ینورزاک نیسحدمحم 

هب يو  زا  دالوف  تخت  رد  صوصخ  هب  ناهفصا و  رهـش  رد  يرامـش  یب  هیریخ  راثآ  هک  دوب  ناهفـصا  راک  وکین  نیدتم و  ناناگرزاب  زا  يو 
سیـسأت هب  و  تشاد . يراکمه  یناهفـصا  هللارون  اقآ  جاح  نوچمه  ناهفـصا  گرزب  ياملع  اب  هطورـشم  تضهن  رد  تسا . هدـنام  راـگدای 

هرود نآ  گرزب  ياـملع  عـجارم و  اـب  یجراـخ  ياـهالاک  ربارب  رد  یلخاد  ياـهالاک  زا  تیاـمح  غـیلبت و  روـظنم  هب  هک  هیمالـسا  تـکرش 
دش . نفد  هیکت  نیا  رد  تشذگرد و  يرمق  لاس 1351  رد  يو  دومن . یهارمه 

. دندومن نفد  سدقم  رازم  نآ  رد  هدرک و  لقتنم  فرشا  فجن  هب  ار  وا  ياهناوختسا  يرمق  لاس 1363  رد 

يوضر نیدباعلا  نیز 

هیلع نامز  ماما  اب  تاقالم  فرـش  هک  دوب  يدارفا  هلمج  زا  يو  هعیرـشلا .» ماسح   » باتک فلؤم  يرمق  یفوتم 1307  راوگرزب ، هیقف  ملاع و 
هک دوب  هوعدلا  باجتسم  تامارک و  بحاص  دومن و  كرد  ار  مالسلا 
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. تسا نوفدم  یسابلک  هیکت  زا  رت  نییاپ  يوضر  یگداوناخ  هیکت  رد 

کلاس دومحم  خیش 

دوب و قح  هار  کلاس  یتسار  هب  وا  دومن . ملع  بسک  يرئاح  میرکلادبع  خیش  نوچمه  یناگرزب  رـضحم  زا  راگزیهرپ . ظعاو  حلاص ، ملاع 
تسناد . یقیقح  ناملسم  ار  وا  ناوت  یم  قحلا 

ییوجاوخ فیطل  هیکت  رد  نوفدم  يرمق  یفوتم 1389 

یناکرسیوت رافغلادبع  دیس 

اقآ نوچمه  یناگرزب  رضحم  زا  هک  لوقنم  لوقعم و  مولع  عماج  ماقم  یلاع  دهتجم  هیقف و  لیلج ، همالع  ینیسح ، نیسحدمحم  دیس  دنزرف 
باـتک فیلأـت  رد  تاـضور  بحاـص  نیقّوشم  زا  یکی  يو  دوـمن . ملع  بسک  یناکرـسیوت و ... یلعنیـسح  ـالم  یناهـشهش و  دـمحم  دـیس 

تاراشا حرـش  رب  هیـشاح  رافـسا ، رب  یـشاوح  نوچمه : يدنمـشزرا  راثآ  بحاـص  زین  دوخ  هدوب و  تاـنجلا » تاـضور   » شیوخ دنمـشزرا 
دشاب . یم  عیارش و ... رب  هیشاح 

. دش روهشم  یناکرسیوت  رافغلادبع  هیکت  هب  يو  مان  هب  شرازم  لحم  دومن  تافو  يرمق  لاس 1319  هب  يو 

یناکرسیوت رقاب  دمحم  ازریم 

یف نانجلا  ضور  نایبلا  حور  ریسفت  رب  یشاوح  نوچ : يدنمشزرا  راثآ  بحاص  راگزیهرپ و  ياهقف  املع و  زا  رافغلادبع  ازریم  جاح  دنزرف 
دشاب . یم  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  لاوحا  رد  ءایضلا  هاکشم  فیّرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامزلا  بحاص  تالاح 

یناکرسیوت هیکت  رد  نوفدم  يرمق   1374: یفوتم

ءابطالا قیدص  قداص  دمحم  دیس 

نونفلاراد هسردـم  هب  یکـشزپ  ملع  لیـصحت  يارب  ناشیا  قیوشت  هب  يزگ  میرکلادـبع  خیـش  صاخ  نادرگاش  زا  ینامقل ، رتکد  هب  روهـشم 
زین یلام  کمک  اهنآ  هب  یتح  درک و  یمن  تفایرد  تبابط  قح  ارقف  ياوادم  تهج  ناشیا  دیدرگ . سانشرس  قذاح و  یبیبط  تفر و  نارهت 

دومن . یم  لمع  ناس  نیدب  زین  دوخ  تراجت و  هن  تسا  تدابع  تبابط  تشاد  داقتعا  ءابطالا  قیدص  دومن . یم 
ینورزاک هیکت  قرش  رد  نوفدم  يرمق  يرجه   1374 یفوتم :

ییامه نیدلا  لالج 

هک دروآ  ریرحت  هتشر  هب  يدایز  ياهباتک  يو  دوب . شیوخ  راگزور  گرزب  يارعش  زا  برط  هب  صلختم  اناوت ، بیدا  هتـسجرب و  دنمـشناد 
زا دومن . هراشا  راعـشا و ... ناوید  دلجم ه ) هد  رد  ناهفـصا  خیرات  دلج ب ) جنپ  رد  یـسراف  تایبدا  خـیرات  فلا ) هب  ناوت  یم  هلمج  نآ  زا 

: دورس شرمع  رخآ  ياهزور  رد  هک  وا  راعشا 
ییارس نخس  بش  نایاپ  »

/ ییامه لد  زوس  تفگ ز  یم 
لگهک طابر  نیزک  دایرف 

/ لد منک  یمن  منک و  یم  ناج 
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ءادهش ناتسلگ  رد  نوفدم  يرمق  يرجه   1400: یفوتم

يودهم نیدلا  حلصم  دیس 

بحاص ناهفصا ، رهـش  نیّدتم  زوسلد و  نیملعم  زا  لاجر . ملع  ناگرزب  ناخروم و  زا  یـسمش  یفوتم 1374  يوحن ، نیدلا  باهـش  دنزرف 
دشاب . یم  يو  هتسجرب  راثآ  زا  ناهفصا » دالوف  تخت  رد  يریس   » باتک ناهفصا و  گنهرف  خیرات و  لاجر و  لاح  حرش  رد  يددعتم  راثآ 

. دشاب یم  نوفدم  يودهم  یگداوناخ  هیکت  رد  دنمجرا  ققحم  نیا 

يراصنا يرباج  ناخ  نسح  ازریم 

دنوخآ يا و  هچرد  رقابدمحم  دیـس  اقآ  نوچ  یناگرزب  رـضحم  زا  ناهفـصا  رد  يو  ءابدالا » ردص   » هب بقلم  هنازرف ، بیدا  ققحم و  خروم 
ناهج همه  ناهج و  فصن  خیرات  ناهج ب ) همه  ير و  ناهفصا و  خیرات  فلا ) نوچ : یمهم  راثآ  هدنسیون  يو  دومن . ملع  بسک  یشاک 

ناهفصا ناهاوخ  هطورـشم  نینچمه  نآرق و  نیرـسفم  وزج  يو  تسا . رگید  راثآ  هدنـشخرد و  باتفآ  ناهج د ) راک  زا  ناهـش  یهگآ  ج )
دشاب . یم 

نیدلا نکر  اباب  هیکت  رد  نوفدم  يرمق  يرجه   1376 یفوتم :

کلملا نکر 

يو دیدرگ . پاچ  ینید  بتک  زا  يرایسب  ناشیا  تمه  هب  فلخ .»  » هب صلختم  هیراجاق ، هرود  رد  راکوکین  مانـشوخ و  یـسایس  ناگرزب  زا 
بحاص لاجر  زا  تیطورشم  رـصع  یـسایس  يایاضق  رد  نیا  رب  هوالع  دومن . یم  زاربا  ار  تدارا  تیاهن  نادنمتـسم  افرع و  املع ، هب  تبـسن 

هب دالوف  تخت  ياـیاکت  رد  هژیو  هب  يرایـسب  هیریخ  راـثآ  يو  زا  درک . یم  اـپ  رب  ار  ارعـش  نمجنا  دوخ  هناـخ  رد  وا  دوب . راذـگریثأت  ذوفن و 
تسا . هدنام  راگدای 

کلملا نکر  دجسم  رد  نوفدم  يرمق  يرجه   1331 یفوتم :

یقفشم یلع  ازریم 

كاخ هب  رازلگ  هیکت  رد  تفای و  تافو  یـسمش  لاس 1357  رد  يو  دوب . رظن  بحاص  موجن  یضایر و  ملع  رد  هک  هتـسجرب  بیدا  رعاش و 
. دش هدرپس 

يزیر نیظعاولا  سمش  هللا  فطل  خیش  نیثدحملا  هقث  موحرم 

رتخد شردام  هدـیدرگ  دـلوتم  يرمق  لاس 1288  دودـح  رد  ناهفـصا  فورعم  نایربنم  زا  یقتم  ظعاو  دـهاز ، لضاف  نیـسحلادبع ، دـنزرف 
هیلع يداشیلک  دومحم  دیس  اقآ  رضحم  رد  وا  هدوب ... هیلع  هللا  همحر  يزیر  یضترم  خیـش  اقآ  هیقف  همالع  رهاوخ  يزیر ، باهولادبع  همالع 
هدوب زردنا  حیاصن و  رابخا و  ثیدح و  زا  هیفاک  ظعاوم  رب  لمتشم  شربانم  هدرک . تاضویف  بسک  يا  هچرد  رقابدمحم  دیس  اقآ  همحرلا و 
دیدرگ نوفدـم  دالوف  تخت  يزیر  هیکت  هعقب  نوریب  رد  هتفاـی و  تاـفو  لاوش 1356  رد 7  دوب  لـماع  دـقتعم و  تفگ  یم  هچنادـب  دوخ  و 

. دندیمان هعلاط  سمش  ًادعب  ار  اهنآ  هک  هتشون  بادآ  ظعاوم و  رد  باتک  نیدنچ 
هحفص 468 روبقلا  هرکذت  زا  لقن 
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ادیش ناخ  سابع 

جیورت هب  درک و  یم  عمج  مه  رود  ار  ارعش  دوب . هدرک  سیسأت  هک  یبدا  نمجنا  اب  ناهفصا  رد  اه  لاس  يو  ادیش . هب  صلختم  بیدا ، رعاش 
دوب . هدکشناد » هلجم   » ریدم ادیش  تخادرپ . یم  بدا  رعش و 

نیقارعلا دیس  هیکت  رد  نوفدم  يرمق  يرجه  لاس 1369  هب  یفوتم 

یکسردنفریم

قنور و رد  هک  يوفـص  رـصع  فوسلیف  میکح و  رعاش ، بیدا و  فراع ، ملاع  يدابآرتسا . يوسوم  نیدلاردص  دیـس  نب  کیب  ازریم  دنزرف 
تشاد . ازسب  مهس  ناهفصا  یفسلف  بتکم  هب  ندیشخب  رابتعا 

. دشاب یم  فورعم  یکسردنفریم  هیکت  هب  شرازم  لحم  هک  دش  هدرپس  كاخ  هب  دالوف  تخت  رد  دومن و  تافو  يرمق  لاس 1050  هب  يو 

یکراشف نیسح  دمحم  خیش  هللا  تیآ 

. دوب روهشم  مدرم  دزن  دهز  اوقت و  رد  داتسا و  لوصا  هقف و  رد  هک  يوتف ، بحاص  نیدهتجم  زا  ردقیلاع و  هیقف  ملاع و  رفعجدمحم ، دنزرف 
دومن . یم  رایسب  شالت  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  يو 

. دش هدرپس  كاخ  هب  يزیر  هیکت  رد  تشذگرد و  يرمق  لاس 1353  رد  ردقیلاع  هیقف  نیا 

شخبرون ناجاقآ  دیس 

دوب . لوا  هجرد  رد  درف و  هب  رصحنم  ناهفصا  نویناحور  مومع  یهاوگ  هب  لوطم  ینغم و  سیردت  رد  هک  ظعاو  لضاف  ملاع 
دوب و هباطخ  نف  رد  يدایز  تردق  ياراد  بلاطم ، رب  طلست  یملع و  ماقم  رب  هوالع  دندش  یم  رـضاح  يو  سرد  رد  الـضف  زا  يدایز  هدع 

. دش یم  بوسحم  ربنم  لها  ناگرزب  زا 

یشاک دنوخآ 

زا يرایـسب  عمج  دوب . ملـسم  داتـسا  یـضایر  تایبدا و  لوصا  هقف و  هفـسلف ، تمکح و  رد  هک  راجاق  رـصع  رخاوا  گرزب  فراع  میکح و 
هک هدـش  لـقن  یتافـشاکم  بیرغ و  تـالاح  يو  زا  دوب . ریظن  یب  زین  تداـبع  ودـهز  رد  ناـشیا  دـندومن . ملع  بسک  يو  زا  ناریا  ياـملع 

تسا . راوگرزب  نآ  یحور  تمظع  رب  تلالد  یگمه 
. دش نفد  کلم  هیکت  رد  تفای و  تافو  يرمق  لاس 1333  هب  فراع  ملاع  نیا 

يدابآ فجن  تیآ  یلعدیس  ریم 

تمکح و لوـصا و  هقف و  رد  دوـب . وا  تیعماـج  هب  یهیقف  رتـمک  رمع  رخاوا  رد  هک  شیدـنا  فرژ  دـهتجم  هتـسجرب و  هیقف  لـضاف ، ملاـع 
هللا تاولـص  راهطا  همئا  تیالو  هب  ار  شربانم  رتشیب  درک . یم  یگدـنز  یتسیز  هداس  تعانق و  تیاهن  رد  دوب . رهام  رایـسب  مـالک  ًاـصوصخ 
هام رد  هلاس  همه  تشاد . رایـسب  تساخرب  تسـشن و  مدرم  اب  دوب  ردـق  یلاع  یهیقف  گرزب و  يدـهتجم  هکنیا  اـب  دومن . یم  رازگرب  مهیلع 

شراثآ زا  دـندومن . یم  ملع  بسک  وا  رـضحم  زا  املع  زا  يرایـسب  و  دومن . یم  رازگرب  نآرق  ریـسفت  هسلج ي  ردـص  هسردـم  رد  ناـضمر 
ریم يزاریش ، اقآ  یلع  ازریم  جاح  هب : ناوت  یم  ناشیا  نادرگاش  زا  درب . مان  ناوت  یم  ار  هیافک  رب  یقارع  نیدلا  ءایض  اقآ  هیـشاح  رب  هیـشاح 
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دومن . هراشا  يدابآ  سمش  نسحلاوبا  دیس  دیهش  نیما و  وناب  یناف ، همالع  یلع  دیس 
دمحم ققحملا  همالعلل  حابّصلا  ءاعد  حرـش  یف  حاّجنلا  حابـصم  حالفلا و  حاتفم  یناکرـسیوت  هیکت  رد  نوفدم  يرمق  يرجه  یفوتم 1362 

یئاجّرلا ّيدهم  دیّسلا  قیقحت  يرمق  يرجه  هنس 1173  یفوتملا  یئوجاوخلا  یناردنزاملا  اضر  دّمحم  نب  نیسحلا  نب  لیعامسا 

کلملا حتاف 

دوب . ناهفصا  مدرم  لیکو  یلم  ياروش  سلجم  مود  هرود  رد  ناهفصا  یتیالو  نمجنا  ياضعا  زا  تیطورشم و  ردص  ناهاوخیدازآ  زا 
. دشاب یم  نوفدم  يزیر  هیکت  رد  وا 

یسابلک يدهلاوبا  ازریم 

يدنمـشزرا راثآ  فلوم  دوب . يریظن  مک  داتـسا  هیارد  لاجر و  ملع  رد  هژیو  هب  ناهفـصا  هتـسجرب ي  ياملع  اهقف و  زا  یلاـعملاوبا ، دـنزرف 
زین یناحور  تالاح  تافـشاکم و  هب  يو  دیـشک . تمحز  نآ  فیلأت  يارب  لاس  یـس  هک  لاجر  ملع  رد  لاقملا  ءامـس  ماـمتلا و  ردـب  نوچ 
یم ار  هچنآ  ور  نیا  زا  دراد . باوث  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  تامارک  تازجعم و  طبـض  تبث و  تشاد  هدـیقع  يدـهلاوبا  دوب . هتفاـی  تسد 

درک . یم  يروآ  عمج  دنس  ظفح  اب  دینش 
یسابلک هیکت ي  رد  نوفدم  يرمق  یفوتم 1356 

یمامه دمحم  الم 

هیکت رد  تفاتـش و  یقاـب  راـید  هب  يرمق  رفـص 1400  رد  هک  ناهفـصا  یملع  رخافم  زا  هیامنارگ و  بیدا  لـضاف و  ملاـع  نسحـالم  دـنزرف 
. دش هدرپس  كاخ  هب  يدرجورب 

يدنره اضر  اقآ  جاح 

دوخ تمـس  هب  ار  يدایز  دارفا  شروش ، رپ  ربانم  نیـشنلد و  يادص  اب  هک  ناهفـصا  روهـشم  ظاعو  زا  يدـنره ، ینیـسح  اضر  دـمحم  دـیس 
تاجن مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  طسوت  هک  دـندوب  هدـش  گرم  هب  دـیدهت  ناییاهب )  ) نید نانمـشد  طسوت  راب  کـی  ناـشیا  درک . یم  بذـج 

دنتفای .
ءادهش ناتسلگ  رد  نوفدم  یسمش  یفوتم 1360 

یفجن تجح  یضترم  خیش 

شوخ بوبحم و  لضاف ، ملاع  مالـسالا » دامع   » هب بقلم  یفجن ) اقآ   ) یفجن یقت  دمحم  خیـش  داماد  و  یفجن ، نیدـلا  لامج  خیـش  دـنزرف 
نوتاخ قداص  دـمحم  ریم  جاح  يدرجورب  نیدـلارینم  اقآ  جاح  هلمج  زا  ناهفـصا  ياملع  دزن  دوب . مدرم  مارتحا  هقالع و  دروم  هک  قـالخا 
قالخا اب  ار  رمع  لوط  مامت  رد  يو  دومن . ملع  بسک  یفجن  نیدـلا  لامج  خیـش  شیوخ  راوگرزب  ردـپ  یفجن و  هللا  رون  اقآ  جاح  يداـبآ 

دنتشاد . هقالع  شنانخس  وا و  هب  یهورگ  هقبط و  ره  زا  مدرم  دومن . یم  هظعوم  نیشنلد  نانخس  هلضاف و 
یفجن هللا  تجح  هیکت  رد  نوفدم  يرمق  یفوتم 1386 

یناچوق ینشا  نیسح  دمحم  خیش 
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يو تسا . هدش  لقن  ناشیا  زا  یتمارک  صوصخ  نیا  رد  تشاد و  رایـسب  دیکات  بش  زامن  دجهت و  هب  ناشیا  دـهاز  هیقف  هتـسجرب و  دـهتجم 
دشاب . یم  يدنمشزرا  راثآ  بحاص 

ینورزاک هیکت  رد  نوفدم  يرمق  یفوتم 1375 

یماما هللا  ءاطع  دیس 

همان یگدنز 

ماما برد  هدازماما  هب  ناشیا  تبسن  هک  یماما  برد  تاداس  زا  راگزیهرپ ، ملاع  دمحم ، دیس  اقآ  دنزرف  ینیـسح  یماما  برد  هللا  ءاطع  دیس 
دومن . ملع  بسک  یفجن  اضر  دمحم  خیش  یشاک و  دنوخآ  نوچ  یگرزب  ياملع  دزن  يو  دوش . یم  یهتنم 

بارس لضاف  هیکت  رد  نوفدم  یسمش  یفوتم 1387 

یماما نادناخ 

تنوکس ّلحم 

؛ دنراد تنوکس  هّلحم  نیا  رد  اهنآ  زا  يرامش  زین  نونکا  و  هتشاد ، تنوکس  ناهفـصا  ماما  برد  هّلحم  رد  رود  ياهنامز  زا  یماما  نادناخ 
هتـشاد تنوکـس  یمیدق  هّلحم  نیمه  رد  هک  تسا  یماما  یملع  نادناخ  هتـسجرب  ياههرهچ  زا  یکی  زین  نیـسح  دّـمحم  دّیـس  جاح  موحرم 

هدـش عقاو  ناتـسلبنس »  » مان هب  يرتگرزب  هّلحم  رد  هک  تسا  ناهفـصا  یمیدـق  رایـسب  ياـههّلحم  زا  یکی  ناهفـصا ، ماـما  برد  هّلحم  تسا .
هّلحم نیا  تسا . هدوب  هقطنم  نیا  رد  یناساس  ناگرزب  ياهرـصق  اهکشوک و  هچنانچ  دسریم ، مالـسا  زا  شیپ  هب  ناتـسلبنس  تمدق  تسا .

هک ار  یناکم  دمآ ، ناهفـصا  هب  یثعـشا  نمحرلادـبع  هارمه  لاس 81 ه ق  رد  ریبج  نب  دیعـس  یتقو  هتـشاد و  قنور  یمالـسا  هّیلوا  نورق  رد 
. داد رارق  دوخ  تدابع  ّلحم  دوشیم ، هدیمان  ریبج  نب  دیعس  دجسم  دراد و  رارق  ماما  برد  هداز  ماما  یلامش  نحص  یبرغ  علـض  رد  نونکا 
زا ییابطابط  میهاربا  دّیس  هداز  ماما  -1 ياهمان : هب  نأشلا  میظع  ناگداز  ماما  زا  رفن  هس  نفدـم  ماما  برد  هداز  ماما  هک : تسا  رکذ  هب  مزـال 

، نیدباعلا نیز  هب  بّقلم  یلع  نسحلاوبا  ییابطابط 3- میهاربا  دّیس  دنزرف  نسح  دّیس  مالسلا 2- هیلعنسح  ماما  دنزرف  یّنثم  نسح  ياههریبن 
(. 11  ) دشابیم

ترهش

رتمک هک  تشاد  ییاهیگژیو  يو  دوب ؛ ناهفصا  ِنامز  نآ  ریبخ  ِناثّدحم  ریهش و  ناظعاو  زا  یکی  یماما ، نیسح  دّمحم  دّیـس  جاح  موحرم 
ّنف رد  مالـسلا ، مهیلعنیموصعم  تایاور  نآرق و  تایآ  رب  هطاحا  رایـسب و  تاـمولعم  رب  هوـالع  وا  دروخیم . مشچ  هب  اـجکی  یـصخش  رد 

وا ّتیقفوم  ترهـش و  بجوم  هک  دوب  يدراوم  همه  همه و  هک  تشاد ؛ زین  ییابیز  يادـص  باّذـج و  هرهچ  و  دوب ، ریظنیب  يداتـسا  هباطخ 
 »، یفجن اقآ  هب » فورعم  یهاش  دجسم  یقت  دّمحم  خیش  اقآ  موحرم  رادمان  عجرم  هک  دیسر  ییاج  هب  ترهـش  نیا  و  دیدرگ ، ناهفـصا  رد 
رهش هب  ّصاخ  نیسح  دّمحم  دّیـس  جاح  موحرم  ترهـش  یلو  (. 12  ) درکیم توعد  نامز  نآ  ّمهم  سلاـجم  رد  ینارنخـس  يارب  ار  ناـشیا 
يو نانخـس  هک  دزادرپیم ، ینارنخـس  هباطخ و  داریا  هب  داشرهوگ  دجـسم  رد  دهـشم  سّدقم  رهـش  رد  ناشیا  ینامز  هکلب  هدوبن ، ناهفـصا 

، ياهمانریدقت حول  نمض  رد  ناشیا  هب  يو  و  (، 13  ) دریگیم رارق  يوضر  سدق  ناتسآ  ِتقو  نآ  ّیلوتم  هژیو  هب  مدرم و  هّجوت  دروم  رایسب 
ماوق یجاح  هب » مدرم  هّماع  دزن  رد  نیـسح  دّـمحم  دّیـس  جاح  موحرم  دـعب  هب  ناـمز  نآ  زا  هک  دـنکیم ، ءاـطعا  ار   » نیثّدـحملا ماوق  بقل »
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داشرهوگ دجـسم  رد  ینارنخـس  يارب  ماوق  موحرم  زا  لاـس  ره  يوضر  سدـق  ناتـسآ  ّیلوتم  نیا ، رب  هوـالع  دوشیم . روهـشم  فورعم و  »
(. 14  ) تسا هدومنیم  ءاطعا  ناشیا  هب  هناتسآ  فرط  زا  زین  ییایاده  هدروآیم و  لمع  هب  توعد 

یملع نادناخ 

باجتـسم و  هتفای ، تسد  دـنلب  ياهبترم  هب  یملع  تاماقم  رد  و  هدوب ، مارتحا  دروم  ءاملع  زا  يو  یماما  یقابلادـبع  دّیـس  اـقآ  موحرم  ردـپ :
، مالسلا هیلعنیسح  ماما  مرح  رد  راوگرزب  نآ  تسا . هدیـسر  تباجا  فده  هب  هدرک  دوخ  لسن  دالوا و  دروم  رد  هک  ییاعد  هدوب و  هوعدلا 

دّیس اقآ  یلعأ : ّدج  (. 15  ) تسا هدیدرگ  لئان  ینیسح  میرح  هب  برق  فرش  هب  و  هدش ، نفد   ) يرتم جنپ  ابیرقت  هلصاف  رد  رّهطم ) ِرـس  يالاب 
يراسناوخ نیسح  اقآ  ّلکلا  داتسا  رادمان و  قّقحم  نادرگاش  زا  و  یماما ، نادناخ  یملع  هرهچ  نیرتمهم  زا  یکی  يو  یضیرعلا  یماما  یلع 

اهنآ زا  یضعب  هک  هتـشاذگ ، راگدای  هب  دوخ  زا  يرایـسب  یملع  راثآ  تافیلأت و  وا  تسا . هدوب  هرـس  سدقیـسلجم  هماّلع  زین  و  هللا ، همحر 
همجرت -2 (. 16  ) تسا هدروآ  ار  اهنآ  تارابع  ءاهقف و  لاوقا  نآ  رد  هدوب و  گرزب  دـلج  دـنچ  هک  هقف ، رد  حـیجارتلا  -1 تسا : رارق  نیدب 

باتک -4 (. 18  ) یسراف هب  انیـس ، یلعوب  سیئرلا  خیـش  تاراشا  باتک  همجرت  -3 (. 17  ) یسراف هب  انیس ، یلعوب  سیئرلا  خیـش  ءافـش  باتک 
هک  » سودرفلا هّنج  همّدـقم » رد  فـّلؤم  یـسراف ؛ هب  تسا  هعیـش  ثیدـح  ياـهباتک  زا  باـتک  تشه  همجرت  حرـش و  هک  تـشهب ، تـشه 

: دـیوگ  » ناخ رداهب  ّيوفـصلا  ّيوسوملا  ّینیـسحلا  هاـشداپ  نامیلـس  ناطلـس  ماـن » رکذ  زا  سپ  تسا ، باـتک  تشه  نیا  زا  باـتک  نیتسخن 
بیترت نیا  هب  ثیدح  باتک  تشه  همجرت  حرـش و  هب  - تسا یناطلـس  فطاوع  لومـشم  ّدج  نع  ًابأ  هک  - هرهاق تلود  ماود  یعاد  نیاربانب 

حرـش میعنلا ، هّنج  یفاـک ؛ حرـش  دـلخلا ، هّنج  هیقفلا ؛ هرـضحیال  نم  حرـش  سودرفلا ، هّنج  تخاـس ... موـسوم   » تشهب تشه  هب » هتخادرپ ،
حرش ندع ، هّنج  19 ؛)  ) یلامأ حرـش  قدصلا ، هّنج  ۀمعنلا ؛ مامت  نیدلا و  لامک  حرـش  ماقملا ، هّنج  راصبتـسا ؛ حرـش  يوأملا ، هّنج  بیذهت ؛

هک درف  هب  رصحنم  دنمشزرا و  تسا  یباتک  ینامیلس ؛ عماج  -5 (. 21  ) مالسلا هیلعاضرلا  رابخأ  نویع  حرش  (، 20  ) مالسلا هّنج  عئارشلا ؛ للع 
ماود یعاد  باتک : زاغآ  تسا . هدـمآ  یمالـسا  قالخا  مالـسلا و  مهیلعنیرهاـط  هّمئا  ءاـیبنا و  لاوحا  حرـش  رد  هدـیزگرب  یثیداـحا  نآ  رد 

بیارغ رب  هک  دنچ  ثیدح  تشهب ...«  تشه  هب » موسوم  باتک  حرـش  زا  دعب  ّیمامإلا ... ّینیـسحلا  دّمحم  دّیـس  نب  یلع  دّیـس  هرهاق  تلود 
دروآرد ریرحت  مظن  ریرقت و  کلـس  رد   » ینامیلـس عماـج  هب » تسا  موسوم  هک  هلاـسر  نیا  رد  تسا ، لمتـشم  تاـیاور  قیاـقد  تاـیاکح و 

نیا مان  هب  مالسلا ، هنج  سودرفلا و  هّنج  دوخ : باتک  ود  همّدقم  رد  ّفلؤم  هک  تسا  ثیدح  باتک  نیا  عوضوم  نیرحبلا ؛ عمجم  -6 (. 22)
زا ار  ییاوتف  یهقف  ماکحا  باتک  نیا  رد  يو  یماـما ؛ هرکذـت  -7 (. 23  ) دشابیم دّلجم  جـنپ  لهچ و  رد  دـسیونیم : و  هدومن ، هراشا  باتک 
زین ّهلدا  هب  یهاگ  تسا و  هتشاگن  یسراف  هب  ماوع  صاوخ و  تهج  هب  مالسالا  عیارش  باتک  يدنب  میسقت  شور  هب  تاید  ات  تراهط  باتک 
هقث -8 (. 24  ) بوبرملا هّیبن  بوبحملا و  هّیفص  یلع  مالسلا  هولصلاو و  بویغلا ، حانم  بولقلا  حاتف  هَّلل  دمحلا  باتک : زاغآ  دیامنیم . هراشا 
یلع مالـسلا  هولـصلا و  یلعألا و  ّیلعلا  هَّلل  دمحلا  باتک : زاغآ  تسا . هدـش  هتـشاگن  هقف  عوضوم  رد  یبرع و  نابز  هب  باتک  نیا  ۀـّیمامالا ؛

؛ هللا همحرقودص  خیـش  لاصخ  زا  تسا  ياهمجرت  هدیزگ و  باتک  نیا  ۀّیمامإلا ؛ هداعـسلا  -9 (. 25  ) امهترتع ّیلع و  يرولا و  ریخ  دّـمحم 
(26 . ) تسا هدومن  همجرت  یسراف  هب  دنس  فذح  اب  باختنا و  باتک  نیا  زا  یتایاور  ّفلؤم 

يو لاوحا  حرش  نمض  رد   » ءاملعلا ضایر  باتک » رد  یناهفصا  يدنفا  هَّللادبع  ازریم  موحرم  اّما  تسین ، مولعم  لضاف  ملاع  نیا  تافو  لاس 
تـشذگرد يدنفا ، موحرم  ِترابع  نیا  هب  هّجوت  اب  یـضعب  دیاش  هک  27 ؛)  ») ناهفـصاب راصعألا  هذه  یف  دّیـسلا  اذه  تام  و  دسیونیم ...»:

(. 28  ) دناهتسناد لاس 1120 ه ق  دودح  ار  يو 
: يردام ّدج  (. 29  ) دشابیم اجنآ  قاور  ای  ماما  برد  نحص  رد  یضعب  نامگ  هب  یلو  تسین ، صّخشم  هنافّـسأتم  زین  ینّابر  ملاع  نیا  نفدم 

 »، زامنشیپ هب » فورعم  یناهفصا ، یلماع  ینیسح  رقاب  دّمحم  دنزرف  اضریلع ، دّیس  دنزرف  يو  یلماع  ینیسح  رقاب  دّمحم  دّیـس  ازریم  موحرم 
رابخا و زا  يرایـسب  ياهباتک  هکنیا : وا  تامدخ  زا  تسا . هدوب  یـساّبع  دیدج  عماج  دجـسم  تعامج  ماما  ناهفـصا و  راوگرزب  ءاملع  زا 
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نیسح اقآ  موحرم  نادرگاش  زا  ناونع  بحاص  (. 30  ) تسا هدنام  یقاب  نونکات  نآ  زا  يرادـقم  هک  دومن ، هّینید  مولع  باّلط  فقو  ار  هریغ 
؛ هدـش هتـشون  تشه ، داتـشه و  رازهکی و  مود  يادامج  خـیرات  هب  هک  تسا  یتیاور  هزاـجا  هب  يو  زا  زاـجم  زین  و  هدوب ، يراـسناوخ  قّقحم 

کلاس ّیکزلا  دقوتملا  عرولا  ّیقنلا  ّیقتلا  لماکلا  لضافلا  بیسحلا  بیجنلا  دّیـسلا  هدوتـس »: نینچ  ار  يو  هزاجا  نیا  رد  يراسناوخ  قّقحم 
هماّلع نادرگاـش  زا  وا  (. 31 ... ») اضریلع دّیـسلا  موحرملا  دّیـسلا  نب  رقاب  دّـمحم  دّیـسلا  دادـسلا  يوقتلا و  کسانم  کسان  داشرلا ، کلاسم 
هماّلع دناوخیم ، ار  مالـسلا  مهیلعراهطا  هّمئا  رابخا  ماکحا و  لئاسم و  زا  يرایـسب  يو  دزن  رد  هکنآ  زا  سپ  و  هدوب ، زین  هللا  همحریـسلجم 

ناک اّمل  دنکیم ...»: شیاتـس  دای و  نینچ  وا  زا  دسیونیم و  تفه  داتـشه و  رازهکی و  هّجحلا  يذ  مشـش  خیرات  هب  یطوسبم  هزاجا  وا  يارب 
نصغ هّیدّمحملا و  هبّیطلا  هرجشلا  عرف  بیجنلا ، بیسنلا  بیسحلا  عرابلا  عرولا  ّیکذلا  ّیقتلا  لماکلا  لضافلا  فینملا  فیرشلا  دیألا  دّیـسلا 

لامعألل اًمزالم  ۀّیناسفنلا ، قالخألل  ًابّذهم  هّینیدلا  مولعلا  لیصحت  یف  هبابـش  ناوفنع  فرـصل  یلاعت  هَّللا  هقّفو  نّمم  ۀّیولعلا ... هیلعلا  هحورلا 
راثآلاو هّیوبنلا  ثیداحألا  رـشن  مانألا و  داشرا  هّیربلا و  هیادـه  ماکحألا و  قیقحت  مولعلا و  داـیدزا  یف  هرمع  یقاـب  فرـص  اًـمزتلم  ۀّیـضرملا ،

ّرح خیـش  موحرم  زا  یطوسبم  تیاور  هزاـجا  یلماـع ، زامنـشیپ  موحرم  نینچمه  (. 32 ... ») هتبحـصب نامزلا  نم  ههرب  تفرـش  دقو  ۀـّیمامإلا ،
زا هک  - یلماع زامنشیپ  موحرم  رگید  همان  هزاجا  ود  هارمه  همان  هزاجا  نیا  لصا  هخسن  هک  تفه ، داتـشه و  رازهکی و  خیرات  هب  دراد  یلماع 
زا يدّلجم  هب  ّمضنم  هس ، تسیب و  دصکی و  رازهکی و  رفـص  مجنپ  خیرات  هب  اضریلع  دّیـس  شدـنزرف  هب  يو  هزاجا  زین  -و  میتفگ نخـس  نآ 
زا سپ  یناـمز  تّدـم  هب  هکنآ  اـت  دـشیم  يرادـهگن  شنادـناخ  رد  درک و  فـقو  زامنـشیپ  موـحرم  دوـخ  ار  نآ  هک  تـسا  یفاـک  لوـصا 

قّرفتم يو  ربتعم  هناخباتک  ( 33  )) یّفوتم 1267 ه ق زامنـشیپ ، موحرم  باقعا  زا  ردصلا ) بیان  يدهم  دّمحم  دّیـس  اقآ  موحرم  تشذگرد 
لاس رد  ماجنارـس  یلماع  رقاب  دّمحم  ازریم  موحرم  (. 34  ) تفای لاقتنا  ءارهزلا  هناخباتک  هب  هدش  دای  هفوقوم  هخـسن  رخاوا  نیا  رد  دـیدرگ و 

رب (. 35  ) دـش هدرپس  كاخ  هب  یـضر ، اقآ  هیکت  رد  دالوف  تخت  ناتـسربق  رد  درک و  تافو  يرمق  يرجه  هس  تسیب و  دـصکی و  رازهکی و 
دمحا ازریم  ذـیمالت  ّطخ  هیبش  ابیز  رایـسب  ثلث  ّطـخ  اـب  (، 36  ) تسا دـق  مامت  یلاع  دیفـس  رمرم  گنـس  هک  لـضاف ، ملاـع  نیا  ربق  گـنس 

لضافلا دّیؤملا  دّدسملا  دنـسلا  دیألا  دّیـسلا  یّفوت  دقل   » ناف اهیلع  نم  ّلک  میحّرلا » نمحّرلا  هَّللا  مسب  یقابلا  وه  هدش : هتـشون  نینچ  يزیرین ،
ّینغلا رفاغلا  ّهبر  همحر  یلإ  لصاولا  داشرلا  قیرط  یلإ  مهیداه  داـبعلا و  يدـتقم  داـبعلا و  هوسأ  داّـهزلا و  هودـق  ّیقنلا  ّیقتلا  لـماعلا  ملاـعلا 

قوف هئام  نیرشع و  ثلث و  هنس  روهش  نم  لاّوش  رهـش  یف  یـساّبعلا  ریبکلا  دیدجلا  عماجلا  یف  هعامجلا  مامإلا  ّینیـسحلا  رقاب  دّمحم  دّیـسلا 
تباتک و خـیرات  . « ) یف 1123 باسح  ریغب  هّنجلاب  دّیـس  لخد   » ۀفیرـشلا هرقفلا  کلت  هتاـفو  خـیرات  راـص  و  ۀـسّدقملا ، هرجهلا  نم  فلـألا 

(. تسوا تافو  زا  دعب  یتّدم  هنس 1194  رد  حول  گنس  يراّجح 

نادنزرف

لیلج ظعاو  یماما  لضفلاوبأ  دّیس  جاح  موحرم  اناوت  بیطخ  -1 زا : دنترابع  هک  هدوب  رتخد  ود  رسپ و  تفه  ياراد  نیثّدحملا  ماوق  موحرم 
نسُح ابیز و  يادص  هدوب ؛ رادروخرب  يرایسب  ترهش  زا  ناهفصا  ِربنم  لها  نایم  رد  هک  نیظعاولا ،«  هوکـشم  هب » فورعم  لضاف ، بیطخ  و 

رد ار  شیوخ  نادنزرف  ّدلوت  خـیرات  نیثّدـحملا  ماوق  موحرم  تسا . هتـشاد  وا  تیقّفوم  ترهـش و  رد  يرایـسب  شقن  وا  حـیلم  هرهچ  قلُخ و 
ابیز تارابع  نیا  اب  ار  هوکـشم  موحرم  ّدلوت  لاس  و  هدومن ، طبـض  تبث و  هدـش ، یگنـس  پاچ  لاس 1286 ه ق  هب  هک  ینآرق  یناـیاپ  گرب 

انحور نیسحلا  هَّللادبع  ابأ  ترضح  نابساپ  کلم  ناتـسآ  رکاچ  مارک  مشچ  رون  ّدلوت  خیرات  میحّرلا ، نمحّرلا  هَّللا  مسب  تسا : هتـشون  نینچ 
نومیم ار  شمدق  دنوادخ  هنس 1317 ، هدنام  رهظ  هب  تعاس  مین  ابیرقت  یلوألا  يدامج  رهش  مهدراهچ  هبنشجنپ  زور  لضفلاوبا  ازریمآ  هادف 

ریهش و بیطخ  نیا  ماجنارس  راهطألا . هلآ  دّمحم و  ّقحب  فرـش  لضف و  لمع و  ملع و  قزر ، تعـسو  رمع و  لوط  عم  دنادرگب ، كرابم  و 
رازهکی و لاس  ِنابرق  دیع  زور  رد  تکرب ، ریخ و  رپ  ِرمع  لاس  جنپ  داتفه و  زا  سپ  ینیسح ، سّدقم  ناتـسآ  ِصالخا  اب  رازگتمدخ  و  اناوت ،

کی رد  بارـس ) لضاف  هیکت  رد  دالوف  تخت  ناتـسربق  رد  سپـس  تفگ و  میلـست  نیرفآ  ناـج  هب  ناـج  يرمق  يرجه  ود  دون و  دـصیس و 
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هتـشون تارابع  نیا  تسا ، رمرم  سنج  زا  هک  ناشیا  رازم  گنـس  رب  دـش . هدرپس  كاخ  هب   ) هتـشگ قحلم  هیکت  نیا  هب  هک  يزاـبور  هطّوحم 
لـضفلاوبا دّیـس  جاح  نیرکاذـلا  هودـق  نیثّدـحملا و  هقث  اناوت  بیطخ  ریهـش و  غّلبم  روفغم  موحرم  تافو  تومی  يذـّلا ال  ّیحلا  وه  هدـش :

جاح موحرم  -2 هنس 1392 ه ق . یحضألا  دیع  موی  یف  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هَّللادبع  یبأ  هالوم  عم  هَّللا  هرـشح  نیظعاولا  هوکـشمب  بّقلملا 
تفای و تافو  ناهفصا  رد  لاس 1382 ه ش  رد  و  ّدلوتم ، لاس 1322 ه ق  مارحلا  مّرحم  مهدزیس  هبنشراهچ  زور  ناهفصا  رد  يو  ربکا  دّیس 

جاح هَّللا  هیآ  موحرم  دامتعا  دروم  یمیمـص و  رایـسب  ناتـسود  زا  ردقلا  لیلج  دّیـس  نیا  تفر . كاخ  هب  كولب 4  هعطق 3  ناوضر  غاـب  رد 
هب عجار  روما  طبـض  تبث و  هب  ناشیا  لزنم  رد  لاـس  دـنچ  تّدـم  هب  هک  دـندوب ،  ) هّجحلا 1396 ق يذ  یّفوتم 3  یتفـش ) اضر  دّمحم  دّیس 

لاس 1325 ه ق، بّجرملا  بجر  مّوس  هبنش  هس  زور  رد  وا  هَّللا  حور  دّیـس  جاح  موحرم  -3 دنتشاد . لاغتشا  ناهفصا  دّیس  دجسم  تافوقوم 
. دش هدرپس  كاخ  هب  كولب 1  هعطق 5  ناهفصا  ناوضر  غاب  رد  تفای و  تافو  لاس 1423 ه ق  بجر  هعمج 19  زور  رد  ماجنارس  و  ّدلوتم ،

ناوضر غاب  رد  تفای و  تافو  لاس 1376 ه ش  رد  و  ّدلوتم ، لاس 1329 ه ق  مارحلا  مّرحم  مهدزیس  رد  يو  هَّللا  حیبذ  دّیس  جاح  موحرم  -4
و دش ، ّدلوتم  لاس 1333 ه ق ، هیناثلا  يدامج  مهن  هعمج  زور  رد  وا  اضر  دّیـس  جاح  موحرم  -5 دیدرگ . نوفدم  كولب 2  هعطق 5  ناهفصا 

همّلس - هَّللا دسا  دّیس  جاح  ياقآ  -6 دـیدرگ . نوفدـم  ءارهز  تشهب  رد  تفگ و  عادو  ار  یناـف  راد  نارهت  رد  لاس 1373 ه ش  رد  ماجنارس 
لاح حرش  نیا  رد  ام  دنتسه ؛ نکاس  نارهت  رد  دنـشابیم و  تایح  دیق  رد  - هَّللادمحب - نونکا راوگرزب  نیا  لاس 1299 ه ش ، هب  ّدلوتم  - هَّللا
دّیس جاح  ياقآ  -7 مییامنیم . رّکـشت  ناـشیا  زا  هلیـسو  نیدـب  هک  میدرب ، ناشردـپ  موحرم  دروم  رد  ناـشیا  تاـعالّطا  زا  ناوارف  هدافتـسا 

- هَّللا همّلس  - رفعج
ییاهب نارگ  تاعالّطا  و  دنتـسه ؛ نارهت  رهـش  نکاس  دنـشابیم و  تایح  دیق  رد  - هَّللا دـمحب  - نونکا زین  ناشیا  لاس 1301 ه ش ، هب  ّدلوتم 
رسمه مگیب  رهوگ  همرتحم  هّیولع  هموحرم  -8 مینکیم . رّکـشت  ناشیا  زا  هنامیمـص  هک  دنداد ، رارق  ام  رایتخا  رد  ناشردپ  موحرم  هب  عجار 
دمحا دّیس  جاح  هَّللا  هیآ  موحرم  یکی : رسپ  دنزرف  ود  ناشیا  زا  هک  یماما ، هیقف  هَّللا  ءاطع  دّیـس  جاح  هَّللا  هیآ  موحرم  دوخ  یمارگ  ّمع  نبا 
نـسح دّیـس  جاح  هَّللا  هیآ  ترـضح  يرگید  و  ساّبعلاوبا ،(  هداز  ماما  راوج  رد  نوفدم  هیناثلا 1414 ه ق ، يدامج  یّفوتم 10  یماما ) هیقف 

و دوـشگ ، ناـهج  هب  مـشچ  رّفظملا 1320 ه ق  رفـص  مجنپ  رد  همّرکم  يوناـب  نیا  دـنام . زاـب  رتخد  راـهچ  -و  یلاـعلا هّلظ  ماد  - یماـما هیقف 
تاّلحم زا  ناگـساروخ  رد  عقاو  سابعلاوبا ، نأشلا  میظع  هداز  ماـما  راوج  رد  و  تفاـی ، تاـفو  یلوألا 1412 ه ق  يدامج  رد 22  ماجنارس 

. ینارکش نسح  ازریم  جاح  موحرم  رسمه  همرتحم  هیولع  -9 دش . هدرپس  كاخ  هب  ناهفصا ، یقرش 

نفدم تافو و 

دصیـس و رازهکی و  لاس  مّظعملا  نابعـش  هام  مهن  زور  رد  نیثّدحملا ،«  ماوق  هب » بّقلم  یـضیرعلا ، یماما  نیـسح  دّمحم  ریم  جاح  ماجنارس 
ناتـسربق رد  تفای و  تافو  ناهفـصا  رد  دوب ، هتـشذگ  شتکرب  رپ  رمع  زا  لاس  هاجنپ  زا  شیب  هک  یلاـح  رد  يرمق ، يرجه  شـش  لـهچ و 

یّفوتم 10 هرـس ) سدق  یماما  هیقف  دمحا  دّیـس  جاح  هَّللا  هیآ  موحرم  دـش . هدرپس  كاخ  هب   » بارـس لضاف  هیکت » رد  ناهفـصا  دالوف  تخت 
رمع ناضمر  هام  نیرخآ  رد  اـقاّفتا  هک  دوخ  ياهینارنخـس  زا  یکی  رد  نیثّدـحملا ، ماوق  موحرم  يرتخد  هداون   ) یناثلا 1414 ه ق يدامج 

مردـپ یتقو  دـنتفگیم : نم  ردام  هموحرم  دـناهدرک »: تیاکح  نینچ  دوخ  يرداـم  ّدـج  رمع  یناـیاپ  ياـههظحل  زا  هدـش ، داریا  ناـشفیرش 
چیه دندوب و  لماک  شوهیب  تعاس  هدزاود  ات  هد  دودح  دیشکن ، لوط  رتشیب  ناشیرامیب  تعاس  راهچ  تسیب و  دنورب ، ایند  زا  دنتـساوخیم 
دوخ ياج  زا  دـندوب ، شوهیب  ـالماک  هک  ناـشیا  مدـید  ناـهگان  دوب ، ناشدـنزرف  نماد  رد  ناـشیا  ِرـس  هک  یلاـح  رد  و  دـنتفگیمن ؛ نخس 
دننام دنتفگ ، هک  ار   » ءادف هملک » هزمه  ءادفلا ؛«  کل  یحور  هَّللادبع  ابا  ای  کیلع  مالـسلا  دنتفگ »: هتـشاذگ و  هنیـس  رب  تسد  هتـساوخرب و 

:« دناهدومرف لقن  دوخ  هّدج  زا  ار  یندناوخ  تیاکح  نیا  ینارنخس ، همادا  رد  نینچمه  ناشیا  دناهتفر .«  ایند  زا  تسا  لاس  رازه  هک  دوب  نیا 
دادم دنتفگ : هدش و  رادیب  باوخ  زا  ناهگان  مدید  یبش  ناشتوف  زا  لبق  هام  کی  دنتفگیم : ] نیثّدحملا ماوق  موحرم  رـسمه  ینعی  ام ] هّدـج 
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ذغاک يور  رب  يرعـش  نتـشون  هب  عورـش  ناشیا  سپ  مدروآ ؛ يذـغاک  دادـم و  متفر  هتـساوخرب و  اج  زا  مه  نم  دـیهدب . نم  هب  يذـغاک  و 
نینچ ابیز  رعـش  نآ  و  دنتـشون ، ناشربق  يور  رب  ار  رعـش  نآ  ناشیا  توف  زا  دعب  هک  دیـسیونب . نم  ربق  رب  ار  رعـش  نیا  دنتفگ : دعب  دندرک و 

: تسا
موریم ناج  یپ  زا  نم  دش و  لصاو  قح  هب  ناج 

/ موریم ناسآ  نم  نکیل  هر  تسا  راوشد  هچ  رگ 
تسین وت  زا  ریغ  سک  هب  مدیما  مشچ  اهاشداپ 

/ موریم نایرع  هک  نونکا  هد  فاطلا  متعلخ ز 
وا لآ  یفطصم و  رهم  يرادافو  رد 

/ موریم ناملس  وچمه  مدرک  فرص  نیریش  رمع 
تمحرم و تافو  تومی  يّذلا ال  ّیحلا  وه  تسا : هدش  هتـشون  نینچ  تسا ، يدروجال  یـشاک  سنج  زا  هک  نیثّدـحملا  ماوق  موحرم  ربق  رب 

ماوقب بّقلملا  ّیمامإلا  نیـسح  دّمحم  ریم  جاحلا  دیعـسلا  دّیـسلا  نیرکاذـلا  هوسأ  نیظعاولا و  هدـمع  هاگمارآ ، ناوضر  ّتنج و  هانپ ، نارفغ 
هنس 1346. مّظعملا  نابعش  رهش  مهن  یف  نیثّدحملا 

عبانم تسرهف 

نیدلا حلصم  دّیس  یسلجم ، هماّلع  همانیگدنز  -12 . 1332 ناهفصا ، یتاضور ، یلع  دّمحم  دّیس  جاح  یقوس ، راهچ  هَّللا  هیآ  همانیگدنز  -11
نمجنا ناهفـصا ، يودـهم ، نیدـلا  حلـصم  دّیـس  ناهفـصا ، دـالوف  تخت  خـیرات  رد  يریـس  -13 هداز . داـمع  هّینیـسح  ناهفـصا ، يودـهم ،
ءارهزلا هناـخباتک  رد  دوجوم  ِلـصا  زا  هدـش  هّیهت  ریوـصت  یماـما ، نادـناخ  هماـن  هرجـش  -14 ش . ناتـسبات 1370  یمومع ، ياـههناخباتک 

دیعس دّیـس  رتکد  راوخرب ، زگ  خیراتو  گنهرف  -16 ش .  1378 راّوز ، رـشن  نارهت ، دادماب ، يدهم  ناریا ، لاجر  لاح  حرـش  -15 ناهفصا .
، ناهفصا یتاضور ، یلع  دّمحم  دّیـس  ناهفـصا ، یّطخ  بتک  تسرهف  -17 رویرهش 1381ش . میقم ، رشن  ناهفـصا ، يزج ، يداّجـس  نیدلا 

عمجم مق ، یمـساق ، میحر  ناهفـصا ، هناخباتک  هس  یّطخ  ياههخـسن  تسرهف  -18 ش .  1386 س ،(  ءارهزلا ) یتاـعلاطم  یگنهرف  هسّـسؤم 
هناخباتک رـشن  دهـشم ، ترکف ، فصآ  دمحم  يوضر ، سدق  ناتـسآ  هناخباتک  یّطخ  ياههخـسن  تسرهف  -19 1386ش . یمالسا ، رئاخذ 
هناخباتک رشن  مق ، يروکشا ، دمحا  دیس  یفجن ، یشعرم  هَّللا  هیآ  هناخباتک  یّطخ  ياههخسن  تسرهف  -20 1369ش . يوضر ، سدق  ناتسآ 
ییاردـص یلع  ثیدـحلاراد ، تاـقیقحت  زکرم  یـصصخت  هناـخباتک  یّطخ  ياههخـسن  تسرهف  -21 ش .  1366 یفجن ، یـشعرم  هَّللا  هـیآ 

رفعج دّیـس  رازاب ، ردـص  هسردـم  هناـخباتک  یّطخ  ياههخـسن  تسرهف  -22 ش .  1384 ثیدـحلاراد ، رـشن  پاـچ و  ناـمزاس  مق ، ییوـخ ،
شناد یقت  دـمحم  نارهت ، هاگـشناد  يزکرم  هناخباتک  یّطخ  ياههخـسن  تسرهف  -23 ش .  1384 یمالـسا ، رئاخذ  عمجم  مق ، يروکـشا ،

، یماما هیقف  دمحا  دّیس  هَّللا  هیآ  س ،(  ءارهزلا ) هبتکم  یّطخ  ياههخسن  تسرهف  -24 1348ش . نارهت ، هاگشناد  يزکرم  رشن  نارهت ، هوژپ ،
1350 ش. نابات ، نارهت ، یناوریـش ، دّـمحم  دزی ، يریزو  هناخباتک  یّطخ  ياههخـسن  تسرهف  -25 ش .  1385 یمالـسا ، رئاخذ  عمجم  مق ،
رفعج و نــب  ّیلع  لــئاسم  -27 ش . 1350 یفقث ، تاراـشتنا  ناهفــصا ، رفرنه ، هَّللا  فـطل  رتـکد  ناهفــصا ، یخیراــت  راــثآ  هـنیجنگ  -26
- یماما هیقف  نسح  دّیس  جاح  هَّللا  هیآ  ترـضح  اب  هبحاصم  -28 1409 ق . مالسلا ، هیلعاضرلا  مامإل  یملاعلا  رمتؤملا  دهشم ، اهتاکردتـسم ،
مالـسإلا و هّجح  اب  هبحاـصم  -30 هّلظ . ماد  - یماما هیقف  يدـهم  دّیـس  جاـح  نیملـسملا  مالـسإلا و  هّجح  اـب  هبحاـصم  -29 یلاـعلا . هـّلظ  ماد 
-32 هّلظ . ماد  - یتفش يدهم  دّیس  جاح  نیملسملا  مالسإلا و  هّجح  اب  هبحاصم  -31 هّلظ . ماد  - یماما هیقف  نیسح  دّمحم  دّیس  جاح  نیملسملا 

موحرم دنزرف  یماما ، رفعج  دّیس  ياقآ  بانج  اب  هبحاصم  -33 نیثّدحملا . ماوق  موحرم  دنزرف  یماما ، هَّللادسا  دّیـس  ياقآ  بانج  اب  هبحاصم 
هَّللا هیآ  موحرم  ینارنخس  راون  -35 هَّللا . حور  دّیس  جاح  موحرم  دنزرف  یماما ، نیـسح  دّیـس  ياقآ  بانج  اب  هبحاصم  -34 نیثّدحملا . ماوق 
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هیآ هراودای  -36 تسا . هتفای  تاجن  هورگ  اهنت  هعیش  عوضوم : قه ، ناضمر 1413  مهدزناپ  زور  رد  هرس  سدق  یماما  هیقف  دمحا  دّیس  جاح 
1414 ه ق. ع ،(  يداه ) ماما  هنسحلا  ضرق  قودنص  ناهفصا ، یحطبا ، دّحوم  هّجح  دّیس  ریم  هرس ، سدق  یماما  هیقف  هَّللا 

ناوضر غاب 

هچخیرات

لوا لصف 

رارق باهق  كولب  زا  ْتْرَوَگ  هیرق  يالاب  رد  رهش  يرتمولیک  دنچ  تسیب و  هلصاف  رد  یقرش  بونج  تمس  رد  هک  ناهفصا  دیدج  ناتسروگ 
هدیدرگ انب  یتلود  تارادا  هسردم و  هزاغم و  هناخ و  فرط  دنچ  زا  هک  نآ  تبـسانم  هب  دالوفتخت  ینعی  ناهفـصا  میدـق  ناتـسروگ  دراد .

ناتـسروگ تهج  یبسانم  لحم  هیهت  رکف  هب  يرادرهـش  لبق  لاس  تسیب  دودح  زا  اذـهیلع  دوبن  تاوما  نفد  تهج  هدافتـسا  لباق  رگید  دوب 
هیهت رد  عورش  عقوم ، نامه  زا  دنتسناد . راک  نیا  هتسیاش  ار  قوف  لحم  راک ، بناوج  هیلک  یـسررب  دایز و  تاعلاطم  زا  سپ  هداتفا و  رهـش ] ]

ار دالوف  تخت  ناتـسروگ  ياهیمـالعا  قبط  هام 1363ش  تشهبیدرا  مکی  اـب  قباـطم  بجر 1404ه  خیرات 19 زا  هدـمآرب و  راک  تامدـقم 
دندرک . حاتتفا  ار  دیدج  ناتسروگ  هکورتم و 

ات اهنآ  مان  هب  نونکا  دنتفر  كاخ  هب  اج  نآ  رد  رهش  نیا  ناگرزب  ءارعـش و  ناگدنـسیون ، ءالـضف ، ءاملع ، زا  ياهدع  نونک  ات  خیرات  نآ  زا 
موحرم دـنزرف  ازریم ) اقآ  هب  فورعم  هللادـبع  ازریم  « ) مالـسالا خیـش  ازریم  اقآ  جاح  موحرم  -» 1 دوشیم : هراـشا  میراد  یهگآ  هک  اـج  نآ 

یملع و ياهنادناخ  زا  يراوزبس  ققحم  رقاب  دمحم  الم  همالع  باقعا  زا  مالـسالاخیش  نادناخ  یناهفـصا . مالـسالا  خیـش  ربکا  یلع  ازریم 
هدوب و یقاب  اهنآ  رد  تیناحور  تسایر و  ملع و  نونک  اـت  يراوزبس  ققحم  ناـمز  زا  نرق  راـهچ  لوط  رد  هک  دنـشابیم  ناهفـصا  یناـحور 

دناهدوب . اراد  تثارو  هب  قاقحتسا  هب  ار  ناهفصا  یمالسالاخیش  بصنم 
هب هک  هدومن  فیلأت  مالـسالاخیش » نادـناخ   » مان هب  لقتـسم  یباتک  رد  هدنـسیون  ار  نانآ  یعامتجا  یملع و  راثآ  نادـناخ و  نیا  لاح  حرش 

رتافد  ) قالط دقع و  تالماعم و  ماجنا  زا  یعامتجا ، روما  يدـصتم  اهلاس  ناهفـصا و  ءاملع  زا  ازریم  اقآ  جاح  موحرم  تسا . هدیـسر  عبط 
نس هب  ق  لاس 1404ه . مظعملا  نابعش  هبنشکی 11 رد  ماجنارس  دوب . رهش  نیا  تاقبط  مومع  مارتحا  دروم  هدوب و  قالط ) جاودزا و  تبث و 

یلیطعت زا  سپ  هک  تسا  يدنمـشناد  یناحور و  نیلوا  هیلاراشم  دیدرگ . نوفدم  دیدج  ناتـسروگ  رد  تفای و  تافو  یگلاس  دصکی  بیرق 
« یئوجاوخ يوسوم  یـضرغ  لضفلاوبا  دّیـس  رتکد  -» 2 دـش . هدرپس  كاخ  هب  دـیدج  ناتـسربق  رد  هتفاـی و  تاـفو  دـالوف  تخت  ناتـسروگ 

رازاب رد  فورعم و  تناـید  تناـما و  یتسرد و  هب  هک  دنـشابیم  ناهفـصا  مرتحم  راـجت  لیـصا و  ياهنادـناخ  زا  یـضرغ  مرتحم  تاداـس 
رد هک  دوب  هعماج  نارازگتمدخ  یمالـسا و  بالقنا  هب  نینمؤم  زا  یـضرغ  لضفلاوبا  دّیـس  رتکد  موحرم  دـنراد . رابتعا  ترهـش و  ناهفـصا 

لوا هـهد   ) لاـس 1412ه رد  ناهفـصا  یکیدزن  رد  لـیبموتا  فداـصت  هحناـس  رثا  رد  ماجنارـس  دـیدرگ و  یتامدـخ  ردـصم  ریخا  ياـهلاس 
متخ مسارم  رد  تکرش  تهج  هک  دوب  روشک  یعامتجا  نیمأت  نامزاس  لماع  ریدم  یضرغ  رتکد  موحرم  دیسر . تداهـش  هب  یناثلايدامج )

تعامج همئا  ءاملع و  زا  يدامع » مساقلاوبا  دّیـس  اـقآ  موحرم  -» 3 تفای . تافو  هدرک و  فداصت  هار  رد  دوب و  ناهفـصا  مزاـع  دوخ  رداـم 
. شرف هشقن  یـشاقن و  یحارط و  نف  داتـسا  يدابآ » دیب  گنچرا  دـمحا  داتـسا  -» 4 تفای . تاـفو  ق  لاس 1411ه . بجر  رد 9 هک  ناهفـصا 
« یهدس یحطبا  دمحادّیـس  جاح  رتکد  موحرم  -» 5 ق . لاـس 1410ه . مرکملا  لاوش  هبنـشراهچ 13  رد  یفوتم  شه و  لاس 1293 هب  دـلوتم 

یناـحور یملع و  ياهنادـناخ  زا  یهدـس  یحطبا  نادـناخ  همحرلا . اـمهیلع  یحطبا  رقابدـمحم  دّیـس  جاـح  مالـسالاهجح  موـحرم  دـنزرف 
لاس دودح  تیناحور  ملع و  نادـناخ  رد  ناهفـصا  رد  دمحادّیـس  رتکد  موحرم  دـنراد . هتـشاد و  ترهـش  لضف  ملع و  هب  هدوب و  ناهفـصا 

هب یکـشزپ  رد  ارتـکد  كردـم  ذـخا  زا  سپ  هدـیناسر و  ناـیاپ  هب  ار  دوـخ  تالیـصحت  نارهت  ناهفـصا و  رد  دـیدرگ و  دـلوتم  ق  1340ه .
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یکشزپ يو  تخادرپ . نادنمتسم  ءافعض و  لاح  هب  یگدیـسر  نارامیب و  هجلاعم  هب  تافو  نیح  ات  دورو  ودب  زا  هدیدرگ و  لقتنم  ناهفـصا 
هضراع هب  لاس 1409ه  كرابملاناضمر  هبنـشراهچ 19 زور  رـصع  رد  ماجنارـس  دوب . ماع  صاـخ و  مارتحا  دروم  رازگتمدـخ و  رادـنید و 
يرامی هجلاعم  تهج  هک  اـکیرما ، رد  ق  لاس 1410ه . یناثلاعیبر  رد  هک  ناهفـصا  ناکـشزپ  زا  یئاشنا » ربکا  رتکد  -» 6 تفای . تافو  هتکس 
يزنطن ینیما  رقابدمحم  خیـش  جاح  -» 7 دـیدرگ . نوفدـم  دـیدج  ناتـسروگ  رد  لقتنم و  ناهفـصا  هب  وا  هزانج  هتفای  تاـفو  دوب  هتفر  مشچ 

رد هدـیدرگ و  دـلوتم  زنطن  رد  لاس 1284ش  رد  هک  دوب  رهـش  نیـسردم  تعاـمج و  همئا  ناهفـصا و  نادنمـشناد  ءاـملع و  زا  یناهفـصا »
دّیـس اقآ  يدابآفجن و  دهتجم  یلع  دّیـس  اقآ  یهاش و  دجـسم  اضردمحم  خیـش  اقآ  ماظع  تایآ  نوچمه  يدیتاسا  تمدـخ  رد  ناهفـصا 

میرکلادبع خیش  یناهفـصا ، نسحلاوبا  دّیـس  ینیئان ، ماظع  تایآ  دزن  فجن  رد  يزنطن  موحرم   ) هدرک ذملت  نارگید  يدابآ و  فجن  دمحم 
زا لقن  هب  درک . تفایرد  يرئاـح  میرکلادـبع  خیـش  جاـح  هللاتیآ  زا  ار  دوخ  داـهتجا  هزاـجا  هدرک و  ذـملت  میکح  نسحم  دّیـس  يرئاـح و 

یبنلا دجـسم  رد  رخاوا  نیا  رد  هدّیـسر و  ملع  هیلاع  تاماقم  هب  ات  دنداد ) . لیوحت  باتک  ححـصم  هب  ناشیا  نادناخ  هک  یطخ  همانیگدـنز 
زور رصع  رد  ماجنارس  دوب . نیسّدقم  ءاملع و  زا  تاقبط  مومع  مارتحا  دروم  دومرفیم و  تعامج  هماقا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا و  یلص  مرکا 

تفای . تافو  ناهفصا  رد  ق  لاس 1412ه . مظعملا  نابعش  هبنش 24
رتکد یناهفـصا ، يوسوم  یمداخ  نیـسح  اقآ  جاح  هللاتیآ  نب  دمحم  دّیـس  اقآ  دنمجرا  لضاف  دنزرف  یمداخ » رقاب  دـمحم  دّیـس  رتکد  -» 8

نبا اضریلع  ازریماقآ  نب  نیدلالاله  اقآ  جاح  موحرم  دنزرف  یباتک  نیدلا  ردـب  دّیـس  جاح  -» 9 تفای . تاـفو  ق  لاس 1410ه . رد  زاسوراد 
شورفباتک . ینیسح  قداص  دمحم  ریم  همالع 

مارتحا تیانع و  هجوت و  دروم  هتسارآ و  يوقت  ملع و  رویز  هب  ًامومع  هک  دنشابیم  ناهفصا  بسنلاحیحص  تاداس  هلمج  زا  یباتک  تاداس 
، اناوت ياهدنسیون  هتـسیاش ، یملعم  هتـسراو و  یناسنا  نیدلاردب  اقآ  جاح  موحرم  دنـشابیم . هدوب و  ناگرزب  ءاملع و  هژیو  هب  تاقبط  مومع 

تفاـی يرـشب  عماوج  رد  هاـگهاگ  هک  دوـب  یباـیمک  دارفا  هلمج  زا  هیلاراـشم  هک  نآ  مـالک  هصـالخ  دوـب . بیدا  يرعاـش  قـقحم و  یفراـع 
ار نآ  دنایامنب و  نارگید  هب  ار  دوخ  تالامک  دنک و  شناد  لضف و  ياعدا  هک  نآ  نودـب  تشاد  مأوت  قالخا  لمع و  اب  ار  ملع  دـنوشیم .

گرم زا  سپ  ات  تشاد و  لماک  طلـست  هسنارف  یبرع و  ياهنابز  هب  تسنادیم و  بوخ  ار  هفـسلف  تایبدا و  دهد . رارق  دوخ  يرترب  هلیـسو 
یناسنا یقالخا  نادرگاش  هژیو  هب  صاخـشا  اب  دروخرب  رد  دوب و  رادنتـشیوخ  عضاوتم و  يدرف  وا  تشادـن . ربخ  یـسک  يو  يرعاش  زا  وا 

هتـسخ میلعت  سیردـت و  زا  تخوـمآیم و  ناـنآ  هب  بدا  ناتـسریبد  هاگـشناد و  رد  دوـخ  نادرگاـش  هب  تـسنادیم  هـک  ار  هـچ  ره  تـشاد 
ناتسریبد تسایر  یتدم  يو  ص482 ) 1375ش ، ناهفصا ، يرادرهش  یگنهرف  روما  ناهفـصا ، لاجر  یباتک ، رقابدمحم  ك  ر . . ) دشیمن

لاس رد  ناهفصا  هاگـشناد  تایبدا  هدکـشناد  سیـسأت  رد  دوب و  رادهدهع  ار  ناهفـصا  ناتـسا  گنهرف  لک  هرادا  تلافک  تنواعم و  بدا و 
، هفسلف ياهسرد  هاگشناد  رد  یباتک  موحرم  دوب . وا  اب  ناداتسا  باختنا  يزیرهمانرب  یشزومآ و  روما  تشاد و  ییازـس  هب  مهـس  1337ش 

رتخد شردام  دیدرگ ، دـلوتم  تیناحور  ملع و  هداوناخ  رد  ق  لاس 1330ه . لاوش  رد 9 درکیم . سیردت  هناداتسا  ار  قطنم  یسانشناور و 
لیصحت نارهت  دهشم و  ناهفصا و  رد  دوب . یهاش  دجسم  نادناخ  نیدهتجم  ءاملع و  زا  یفجن  مالـسالاهقث  یلعدمحم  خیـش  جاح  موحرم 

شناد ملع و  هار  رد  ار  يرمع  هصالخ  درک و  همجرت  هسنارف  یبرع و  ياهباتک  زا  درکیم . سیردت  هاگـشناد  ناتـسریبد و  رد  يو  دومن .
راثآ زا  ریز  ياـهباتک  دـنک . تمحر  شیادـخ  تفاـی ، تاـفو  ناهفـصا  رد  ق  لاس 1407ه . مارحلاۀـجحلايذ  رد 6 ماجنارـس  دـینارذگ و 

تسا . هدیسر  پاچ  هب  هک  تسوا 
نوماریپ  » باتک همجرت  -3 یتولریپ . يوسنارف  هدنسیون  زا  همجرت  ناهفـصا » يوس  هب  -» 2 هناژریپ . يوسنارف  هدنـسیون  زا  همجرت  قالخا » -» 1
تالاقم هعومجم  نمـض  نآ  زا  یتمـسق   ) دیما صلخت  اب  راعـشا » ناوید  -» 5 يرصم .] ریهش  هدنـسیون   ] نیـسح هط  رتکد  هتـشون  يوبن » هریس 

هدیدع تالاقم  -7 ادوب .) نیئآ  لاح و  حرـش  رد  . ) هسنارف زا  گربندـلا  ناـمره  هتـشون  رواـخ » غورف   » همجرت -6 تسا .) هدـش  پاچ  ناشیا 
هب ناشیا  توف  زا  سپ  ياهعومجم  نمـض  اهنآ  زا  یتمـسق  هک  ینافرع ] یتیبرت و  یفـسلف ،  ] فلتخم تاعوضوم  رد  هلاـقم ] هاـجنپ  زا  شیب  ]
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هب موحرم  نآ  نادنزرف  تمه  هب  تسا  دیما  هک  ناشیا  هدـشن  پاچ  لئاسر  بتک و  اما  همه .» سرتسد  رد  مزیتونپیه  -» 8 تسا . هدّیسر  پاچ 
لماک هتـشون  یبرع  زا  همجرت  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نسح  ترـضح  یئانـس 2- راطع ، يولوم ، نیدلالالج  فوصت  حیرـشت  -1 دسرب : عبط 

زین باتک  نیا  یباتک ، دومحم  ياـقآ  ناشدـنزرف  هتفگ  هب  . ) نوسلکین نیلآ  دـلونیر  هتـشون  زا  همجرت  یمالـسا  فوصت  هراـبرد  -3 نامیلس .
لاقم نیا  همتاخ  رد  یپکیلپ . تروص  هب  یـسرد  ياههوزج  -5 ولال . راش  روسفورپ  فیلأت  یـسانش » هعماج  ینابم  -» 4 تسا ) . هدـش  پاچ 

مارآ و ربکتیب ، نتورف و  رود و  هب  یئامندوخ  ایر و  زا  دوب . لماک  یناسنا  دـنمجرا و  يداتـسا  هتـسیاش و  یملعم  یباتک  موحرم  میئوگیم 
ناتـسریبد رد  ادـتبا  دنتـشاذگیم . مارتحا  دنتـشادیم و  تسود  ار  يو  ناگمه  تشاذـگیم و  مارتحا  همه  هب  نابرهم و  ینتـشاد و  تسود 

نامز رد  هرخالاب  شرورپ و  شزومآ و  هرادا  تنواعم  هرود  سیردـت ، نامز  لیـصحت ، هرود  رد  هصالخ  هیمراـص ، هسردـم  دـعب  يدـعس و 
تفیرفن و ار  وا  ایند  ياهتسایر  دوب . ناس  کی  اـهنامز  نیا  ماـمت  رد  وا  راـتفر  قـالخا و  یگتـسشنزاب ، ناـمز  ًادـعب  هاگـشناد و  يداتـسا 

دوب . یهلا  تمحر  هتسیاش  هک  دنک  تمحر  شیادخ  درک . يرادهاگن  لاح  ره  رد  ار  شیوخ  نتشیوخ 
زا  ) ناشیا تالاقم  هعومجم  نایاپ  رد  اـهنآ  زا  یخرب  هک  دندورـس  يراعـشا  ناهفـصا  يارعـش  زا  ياهدـع  وا  توف  خـیرات  هداـم  راـثآ و  رد 

لئاضف عماـج  جنـس ، نخـس  بیدا  هیاـمنارگ  رعاـش  هنازرف و  دنمـشناد  هلمج : نآ  زا  تسا  هدّیـسر  پاـچ  هب  هحفـص 504 ) ات  هحفص 477 
یـسدق نیدلالامج  اقآ  موحرم  دـنزرف  یـسدق  رهچونم  ياقآ  موحرم ]  ] داتـسا ریبد و  طاطخ ، رعاش ، بیطخ ، هدنـسیون ، يونعم ، يروص و 

ردپ و زا  ثرا  هب  ار  هعماج  هب  تمدخ  طخ و  رعـش و  بدا و  ملع و  هک  یلعدمحم  ازریم  نب  یـسدق  نیـسحلا  دبع  ازریم  اقآ  موحرم  دـنزرف 
: علطم نیاب  تسا  هدورس  شمان  خیرات و  هدام  موحرم و  نآ  هیثرم  رد  تیب  نمضتم 32  ياهعطق  هدرب ، ّدج 

رنه لضف و  هردان  يا  هآ ،
/ راقو هوک  يا  بدا  رهپس  يا 

هدرک رس  بدا  لضف و  اب  رمع 
/ هتسویپ قح  هب  قلخ و  زا  هتفر 

میلعت هار  زو  رمع  کی  هدناوخ 
/ رفس تخر  اقب  کلم  نیز  هتسب 

راهب لصف  نک  هزات  وت ، قلخ 
/ هدرک رونم  ملع  لفحم 

هتسسگب ادخ  ریغ  همه  زو 
/ میدقت نارای  هب  هلمجنآ  هدرک 

رید دنام  ات  وت  دهع  ار  ضیف 
/ لالح رحس  زا  یتیآ  ملق  هن 
دوبر هشیدنا  فک  رد  لد  هچنآ 
/ ریرقت اهنخس  هدرک  تملق 

لامک دحرس  هب  هتفر  یسراف 
/ دوب وت  يادیش  هویش  نخس  رد 

: دیوگ تیب  زا 12  سپ 
دار لضاف  يا  نیدلاردب  هآ ،

/ يدرک مگ  رگا  داتفه  رمع 
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لمع نازیم  هب  هتشگمگ  هن  نآ 
/ تسایرويور وا  رد  هکتعاط  هننآ 

داهن هزیکاپ  فراع  لدکاپ 
/ يدرک مدرم  شیاسآ  فرص 

لجوزع ادخ  هار  رد  رمع 
/ تسادخ قولخمتمدخیگدنب 

: رگید تیب  زا 3 سپ 
كاپ رهوگ  يا  نیدلاردب  هآ ،

/ لد هب  دنام  تمغ  غاد  یتفر و 
دمآ دای  اب  وت  رکذ  سفن  ره 

/ رس هتفاکشب  وت  رجه  زا  هماخ 
كالفا ات  یکلف  ناج  هدرب 

/ لیاز ددرگن  غاد  نیا  لد  زا 
دمآ دایرف  هب  همان  ملق و 

/ رجعم نوگ  هبش  هدروآهمان 
ص422،  ) هدرکیم صلخت  دیما »  » راعـشا رد  یباتک  موحرم  ق  تسیرگ 1407ه . همان  ملق و  یباتکیب  تسا  يرمق  باـسح  هب  تتوف  لاـس 

: ناشیا راعشا  هنومن  زا  یعابر  ود  کنیا  یباتک ) موحرم  تالاقم  هعومجم 
تسا چیه  ملاع  جنر  هک  الد  شاب  شوه 

/ دید یهاوخ  يرگنب  وچ  درخ  مشچ  اب 
تسا چیه  مک ، رگا  شیب و  رگا  رز  میس و 

/ یسرن نوچ  لد  ماک  هب  رشب  ریغ  اب 
تسا چیه  مغ  يداش و  نارذگ و  ایند 

/ تسا چیه  مدآ  هک  زج  تسه  هک  زیچ  ره 
تسا چیه  ملاع  لصاح  افو  رهم و  زج 

تسا چیه  مدآ  ریغ  هک  بلطب  مدآ 
لاس یناثلاعیبر  دلوتم  ناهفـصا ، هاگـشناد  زا  یکـشزپنادند  هدکـشناد  لیـصحتلاغراف  دادهب ، میهاربا  رتکد  دـنزرف  دادـهب » نمهب  ریما  -» 10

وا توف  تبسانم  هب  فداصت . رثا  رد  ( 69  / 2  / 1  ) ق لاس 1412ه . كرابملاناضمر  هبنش 25 زور  حبص  رد  یفوتم  و  ( 45  / 5  / 2  ) 1386ه
رد ناــهایگ  یئوراد  صاوـخ  : » ناوـنع تـحت  ياهلاــسر  نآ ، رخآ  رد  دیــسر و  عـبط  هـب  ياهماــندای  شتاــفو  لاــس  نـیمکی  مـسارم  رد 

رقاب دمحم  دّیس  ك  رتشیب ر . تاعالطا  يارب  . ) تسا هدیـسر  پاچ  هب  تسا ، هدوب  هیلاراشم  یلیـصحت  همان  نایاپ  هلاسر  هک  یکـشزپنادند ،»
لالج -» 12 ق . لاس 1411ه . بجر  توف 19 ءاملع ، زا  یخرس » هد  يوسوم  یقتدمحمدّیـس  جاح  -» 11 ص483 ) ناهفصا ، لاجر  یباتک ،

تمدخ یتسرد  تقادـص و  لامک  اب  ناهفـصا  ياهناتـسریبد  رد  رعاش ، یناهفـصا ، یخرفهق  نسحم  نب  بلاطوبا  موحرم  دـنزرف  سیجرب »
گنهرف حطـس  ندرب  الاب  هب  ناتـسریبد  عطقم  زومآشناد  اهدص  تیبرت  و  غورف » هاگـشزومآ  : » مان هب  هنابـش  هاگـشزومآ  سیـسأت  اب  درک و 

دوخ و دلوم  رد  ار  شیوخ  تالیصحت  دلوتم و  خرفهق  رد  يرمق ) لاس 1340   ) ش لاس 1300ه . رد  داد . ماجنا  ياهتسیاش  تمدخ  یمومع 
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لامک یبدا  نمجنا  هلمج  نآ  زا  ناهفـصا  یبدا  ياـهنمجنا  رد  هتـسج و  لاغتـشا  يریبد  تمدـخ  هب  سپـس  هدـیناسر و  ناـیاپ  هب  ناهفـصا 
، ناهفصا هاگشناد  داتسا  نامیپ » داوج  رتکد  -» 13 تفای . تافو  ناهفصا  رد  لاس 1408ه  كرابملاناضمر  هام  رد  ماجنارس  هتـسج ، تکرش 

ازریم -» 15 ق . توف 1412ه . ناهفـصا ، یکـشزپ  مولع  هدکـشناد  داتـسا  راجتلا » لیلد  نسح  رتکد  -» 14 ق . لاس 1410ه . رفـص  هاـم  توف 
لـضاف یهاش ، دجـسم  یفجن  مالـسالا  ۀقث  یلعدمحم  خیـش  جاح  نب  يدهم  خیـش  جاح  هللاتیآ  موحرم  دنزرف  هداز » یفجن  نسحدـمحم 

لاس 1407ه هدعقیذ  رد  تسا . هدیدرگ  رشتنم  نآ  هرامش  دنچ  ناهفصا  رد  هک  قرش » رد  مالـسا   » یگتفه همانزور  زایتما  بحاص  دنمجرا ،
تفای . تافو  ناهفصا  رد 

اقآ -» 18 ق . هدعقیذ 1409ه . توف  یلین » نیـسح  سدنهم  -» 17 ق . توف 1412ه . ناهفصا ، فورعم  يابطا  زا  يدحوا » نیـسح  رتکد  -» 16
یمداخ نیسحدمحم  خیش  جاح  -» 19 ق . لاس 1410ه . مارحلاۀجحلايذ  لوا  هبنش  کی  توف  ناهفصا ، يالضف  زا  ینامیا » هیقف  نیسحدّیس 

صلختم بیدا  رعاش و  نسحتسم » نیسحدمحم  -» 20 ق . یناثلاعیبر 1410ه . توف  ظاعو ، ءاملع و  زا  دمحم  خیـش  جاح  دنزرف  ییوجاوخ »
ینیسح رقابدمحم  دّیس  نب  یلعدمحمدّیس  اقآ  دنزرف  یـضیرع » نیـسح  دّیـس  جاح  -» 21 ق . لاس 1412ه . یلوـالايدامج  توف  یـسنا ، هب 

هدکـشناد دنمـشناد  داتـسا  شرورپ و  شزومآ و  قیدـص  نادـنمراک  زا  سانـشنابز  بیدا  لضاف ، راوگرزب ، دنمـشناد  یناهفـصا ، یـضیرع 
ناراذـگ ناینب  زا  شـشوک ، راک و  شناد و  ملع و  درم  ردـقنارگ ، يداتـسا  راوگرزب ، یملعم  دـنمجرا ، یبیدا  ناهفـصا ، هاگـشناد  تاـیبدا 

ش لاس 1308ه . رد  هدنـسیون  دیـشیدنایم . نآ  شزرا  ملع و  هب  طقف  دوخ  رمع  لوط  رد  هک  يدرم  ناهفـصا ، هاگـشناد  تایبدا  هدکـشناد 
هب یتدـم  مدوب . وا  رظان  دـهاش و  کیدزن  زا  ناشیا  توف  ماگنه  ات  خـیرات  نآ  زا  متـشاد . راهبلگ  ناتـسریبد  رد  ار  ناشیا  يدرگاش  راـختفا 

هتـسیاش و يدرف  ار  وا  قحلا  دـنمتدارا ، تسود و  ناونع  هب  اهتدـم  بدا ، ناتـسریبد  رد  راکمه  ناونع  هب  ینامز  درگاـش ، نیرتمک  ناونع 
فیلأـت و يدـنچ  ياـهباتک  تسنادیم و  یبوخ  هب  زین  ار  یبرع  تشاد و  لـماک  طلـست  هسنارف  ناـبز  هب  يو  مدـید . قیقحت  ملع و  قشاـع 
. تسا هدیسر  پاچ  هب  ناهفصا ، تمـسق  يوسنارف  ندراش » همانرفـس   » همجرت -2 ناهفصا .» خیرات  -» 1: تسا هلمج  نآ  زا  هک  درک  هـمجرت 

دمحا دّیـس  تافیلأت  زا  افـصلا » لقْـصِم   » و هّیبیغ » فئاطل  : » ياهباتک هرابرد  نبرک » يرناه  : » فورعم سانـشرواخ  زا  ياهلاـقم  همجرت  -3
رـسپ یلماع ، يولع  نیدباعلانیز  دّیـس  ریما  دنزرف  میولع  نیدـباعلانیز  نب  دـمحا  نیدـلالامک  دّیـس  ریم  . ) دامادریم داماد  درگاش و  يولع 
ملکتم لضاف  راوگرزب و  ققحم  دنمـشناد و  ملاع  نیا  تشاد . هزاجا  ییاهب  خیـش  دامادریم و  زا  يو  دوب . دامادریم  درگاش  داـماد و  هلاـخ و 

نآ زا  تسا . هدـمآ  تسد  هب  هنازرف  میکح  نآ  زا  حرـش  هلاسر و  باتک و  جـنپ  یـس و  نونکات  هک  تسا  هدوب  يرایـسب  تافیلأت  ياراد  يو 
هتشون لاس 1032ه  رد  اراصن  تاهبـش  در  رد  یـسراف  نابز  هب  افـصلا » لقـصم  ، » دـیاقع هب  طوبرم  تایآ  ریـسفت  رد  هیبیغ » فئاـطل  : » هلمج
هیشاح یبرع  نابز  هب  نیقتملا » هضور  ، » دشابیم یبرع  نابز  هب  نآ 1011ه و  فیلأت  خیرات  هک  سدقلا » حیباصم   » ای سدقلا » ضایر  ، » هدش

ات ياهلاس 1054ه  نایم  رد  فیلأت  قیقحت و  يرمع  زا  سپ  نیدلالامک  ماجنارـس  یـسوط ، نیدلاریـصن  هجاوخ  دـیاقعلا  دـیرجت  باتک  رب 
، همدقم يرجه ،  1396 دامادلا ، دّیسلا  بتکم  يدامادریم  نیدلالامج  دیـسر  مامتها  هب  هیبیغ ، فئاطل  ك : ر . تفگ . تایح  دوردب  1060ه 

بناجنیا هلیسو  هب  يدامادریم  نیدلالامج  دّیس  جاح  بانج  مرتحم  دنمشناد  شهاوخ  بسحرب  یـضیرع  ياقآ  موحرم  ار  هلاقم  نیا  ص7 )
ياههشوگ -» 4 ق .) لاس 1398ه . بجر  همجرت 12  خـیرات  . ) دـندرک هفاضا  مزال  تاحیـضوت  هلاقم  نایاپ  رد  دـندومن و  همجرت  هسنارف  زا 

دمحم ناطلس  یبوکرس  يارب  یـسابع  هفیلخ  رـصان  : » دسیونیم یخیرات  ذخآم  قبط  هلاقم  نیا  رد  ناریا » هب  لوغم  هلمح  یخیرات  هتخانـشان 
يرادـساپ و ار  یـسراف  نابز   » ناونع تحت  ياهلاـقم  -5 درک ». توعد  هاشمزراوخ  اـب  گـنج  ناریا و  حـتف  هب  ار  ناـخزیگنچ  هاـشمزراوخ ،

لیمرئیپ ] هتشون  . ] هسنارف نابز  زا  دنه » خیرات   » باتک همجرت  -6 مینک .» يرادهگن 
، تفای تاـفو  ناهفـصا  رد  ق  كرابملاناضمر 1411 ه . رهظزادـعب 23 رد  عامتجا ، ملع و  هب  تمدـخ  رمع  کـی  زا  سپ  یـضیرع  موحرم 

اهلاس هک  بدا ، ناتـسریبد  هب  لزنم  زا  نادنمـشناد  نایگنهرف و  زا  يداـیز  هدـع  روضح  اـب  هبنـشراهچ )  ) ناـضمر زور 24  رد  يو  هزاـنج 
موحرم توف  رد  دیدرگ . نوفدم  ناروآمان »  » هعطق رد  لقتنم و  دیدج  ناتسروگ  هب  یتافیرشت  ماجنا  زا  سپ  لقتنم و  تشاد  ار  نآ  تسایر 
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راوگرزب داتـسا  نآ  هیثرم  رد  رایرهم  دمحم  داتـسا  بانج  هلمج : نآ  زا  دنتفگ  خـیرات  هدام  هیثرم و  ناهفـصا  يارعـش  زا  ياهدـع  یـضیرع 
: دیوگ

تسکش ناما  یب  ارم  خرچ  روج  هک  يدید 
/ ناهج نیا  زا  یتفر  وت  هکنوچ  تسکش  مبلق 

دش شومخ  ترجه  مغ  زا  غابب  لبلب 
/ تفرگ نایرُمق  يولگ  مغز  بجع  یضُغب 

درک هرانک  ناتسلگ  غابز و  افص  فطل و 
/ دش هدیمخ  ذغاک  هحفصب  ملق  كون 

دش هدرسف  یتیگب  لضف  ملع و  رازلگ 
/ دوب هناگی  شنادب  هک  نآ  یضیرع  متفگ 
وا دهع  هک  یضیرع  رهم  فطل و  ناک  نآ 
/ راگزور راّدغ  رهاق و  تسد  هک  يدید 

نامز نیا  دوب و  بدا  رهمز و  یبتکم  وا 
/ نم تسدز  نازیزع  زگرم  هک  الد  يدید 

دوبر نمز  مزیزع  رای  رهپس  رود 
شیپ زا  تفر  افص  تفر و  قدص  تفر و  وا 
/ تسکش نایع  مکشا  هشیش  ناهن و  مبلق 

تسکش ناهفصا  همه  بلق  هک  نم  بلق  ین 
/ تسکش ناتسوب  لد  هآ  درد و  زوس  زو 

تسکش نابغاب  لد  رازهلال  غاب و  رد 
/ تسکش نارمیض  لد  درسف و  نخس  گرب 

تسکش ناد  هماخ  لد  دیرپ و  بدا  گنر 
/ تسکش نامسآ  رگج  رد  گرم  قرب  نوچ 

تسکش ناگیار  ناوت  هک  نآ  دوبن  زگره 
/ تسکش نآ  رب  دماین  چیه  راوتسا و  دوب 

تسکش ناسچ  يوقت  تلیضف و  ندعم  نآ 
/ تسکش ناتسود  لد  تسکش و  بدا  تشپ 

تسکش ناهد  ردنا  مرهوگ  دوبر و  رهوگ 
/ تسکش ناهن  ار  ملد  تسش و  هیرگز  ممشچ 

تسکش ناوت  ناسآ  هن  قشع  دنامب و  یقشع 
جاـح نب  یلعمـالغ  موحرم  دـنزرف  تمه .»  » هب صلختم  رعاـش  ققحم و  هدنـسیون و  بیدا و  شوروـخ » یهللادـبع  نیـسح  اـقآ  جاـح  -» 22

ار شیوخ  دیدج  میدق و  تالیصحت  دیدرگ ، دلوتم  ناهفصا  رد  لاس 1339 ه  بجر  هام  رد  هللابیبح . دنزرف  یناهفصا  رشابم  اضردمحم 
ینید و تاعوضوم  رد  قیقحت  فیلأت و  هعلاطم و  رد  ار  يرمع  هدیناسر ، نایاپ  هب  دیتاسا  دزن  رد  میدـق  دـیدج و  سرادـم  رد  رهـش  نیا  رد 
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ار تلادع » کیپ  : » مان هب  ياهمانزور  یتدم  دوب . شوک  تخـس  يرگـشهوژپ  اناوت و  ياهدنـسیون  ققحم و  يدنمـشناد  دینارذگ . یعامتجا 
هب ار  اهنآ  زا  یخرب  هدرک و  فیلأت  يدایز  ياـهباتک  تشونیم . یتـالاقم  نارهت  ناهفـصا و  ياـههمانزور  زا  یخرب  رد  درکیم و  رـشتنم 

ناهرب -3 عوبطم ) ، ) نیدلالامجدّیس تضهن  ای  بالقنا  ناگرزب 2- دیاقع  راکفا و  -1 تسا : رارق  نیدب  وا  تافیلأت  یماسا  هدـیناسر ، پاچ 
رظن زا  شیر  شارت  -7 عوـبطم ) ، ) باـصعا ناور و  رب  یقیـسوم  ریثأـت  ناهج 6- هدـنیآ  ياوشیپ  تروص 5- تشادـهب  نایدا 4- خـسن  رد 

یعابر 11- هدیصق و  لزغ و  زا  ام  راعشا  ناوید  مالسا 10- تشادهب و  رظن  زا  تایناخد  هدنیآ 9- تارطخ  -8 عوبطم ) ، ) مالسا تشادهب و 
تاغیلبت 16- رهـش  تاساسحا 15- هلعـش  ناریا 14- رد  اـه  یجراـخ  تسایـس  يرنوسامارف 13- ناـمزاس  نیدلالامجدّیـس و  جنرطش 12-

نآرق یگدنز 21- گنهرف  یجراخ 20- ناسانش  مالسا  گنهرف  توهش 19- نایئادف  یحور 18- ياهيرامیب  للع  یعامتجا 17- تلادع 
یقیسوم و رتخاب 24- نادنمشناد  یمان و  نادرم  عامتجا 23- بتکم  رد  مزینومک  یجراخ 22- نادنمشناد  رظن  زا  نآرق  ای  برغ  هفـسالف  و 
ناسانـش و یمالـسا  گنهرف  اهباتک : صوصخ  هب  تسا  هدافتـسا  لباق  یقیقحت و  یهللادبع  موحرم  ياهباتک  اههتـشون و  مومع  مالـسا .

يرورض ناملسم  هدرک  لیصحت  دارفا  هیلک  يارب  نآ  هعلاطم  لماک و  يراکتبا و  دوخ  عوضوم  رد  تسا  یبتک  ًاقح  هک  برغ  هفسالف  نآرق 
سیفن يرثا  هدرک و  تمحز  لوبق  یشاداپ  هنوگ  چیه  تشاد  مشچ  نودب  دهعتم  ناسنا  هک  تسا  قیقحت  هعلاطم و  لاس  یس  بیرق  هجیتن  و 
دیامرف تیانع  وا  هب  ندع  تشهب  رد  ار  تاجرد  نیرتهب  تمدخ  نیا  شاداپ  رد  نابرهم  دنوادخ  تسا  دیما  تسا . هتشاذگ  ياج  هب  دوخ  زا 

تافو ناهفـصا  رد  لاس 1409ه  یلوالايدامج  رد  ماجنارـس  یهللادبع  موحرم  دـنک . فطل  شناگدـنامزاب  هب  ار  یتخبـشوخ  تداعـس و  و 
ياهنابز هدکـشناد  داتـسا  هداز » يداه  اضر  رتکد  -» 23 دـنک . تمحر  شیادـخ  دـش . هدرپس  كاخ  هب  ناوضر  غاب  ناتـسروگ  رد  تفای و 
هدکـشناد تسایر  زین  یتدـم  برع و  تایبدا  نابز و  هورگ  یملع  تأیه  وضع  هداز  يداه  اضر  رتکد   ) دوب ناهفـصا  هاگـشناد  رد  یجراخ 

دشابیم يو  زا  صالخلاب  یمسلا  هیبرعلا  هغللا  روتسد  باتک  قیقحت  حیحـصت و  تشاد و  هدهعرب  ار  ناهفـصا  هاگـشناد  یجراخ  ياهنابز 
هضراع رثارب  ق ) یناثلا 1411ه . يدامج   ) ش هام 1369ه . يد  رد  هک  دناهتـشاگن ) . نآرب  ياهمدقم  هداز  يداه  دیجم  ياقآ  ناشدنزرف  هک 

راوگرزب ثّدحم  باقعا  زا  يرئازج  يوسوم  نسحدّیـس  جاح  موحرم  دـنزرف  يریازج » اضر  دـمحم  دّیـس  جاح  -» 24 تفر . اـیند  زا  هتکس 
رد ناهفصا  نکاس  يرئازج  نادناخ  دشابیم . لاس 1112ه ) هب  یفوتم   ) فورعم ققدـم  ققحم  لیلج  ملاع  يریازج  هللا  تمعن  دّیـس  موحرم 

ناشیا ردپ  دنشابیم . تاعامج  همئا  ظاعو و  ءاملع و  زا  ياهدع  نانآ  نیب  رد  دنتسه و  فورعم  تیعماج  دهز و  ملع و  هب  نرق  راهچ  لوط 
دّیـس جاح  موحرم  دوب . فراع  دهاز  دباع  ملاع  نیقیدص  یلع  نیـسحالم  جاح  مالـسالادجم  موحرم  داماد  ناهفـصا و  ظاعو  نیمرتحم  زا 

، یلیصحت كرادم  تفایرد  زا  سپ  هداد و  ماجنا  نارهت  مق و  رهش و  نیا  رد  ار  دوخ  دیدج  میدق و  تالیـصحت  دلوتم و  ناهفـصا  رد  اضر 
داشرا و هب  زین  ربنم  رد  ًانمـض  هدومن و  هفیظو  ماـجنا  سرادـم  رد  ینید  مولع  تاـیبدا و  ریبد  ناونع  هب  شرورپ  شزومآ و  هرادا  رد  اـهلاس 

هللاۀمحر تفای . تافو  ناهفصا  رد  ق  لاس 1411ه . ناضمر  رد 20 ماجنارس  دوب . اناوت  یظعاو  اناد و  ریبد  يو  تشاد . لاغتشا  مدرم  تیاده 
دنزرف لوالاعیبر 1375 ) توف 12  ) ینورک نیسح  دمحم  الم  دنوخآ  موحرم  دهاز  ملاع  دنزرف  ینورک » يرهاظم  اضر  اقآ  جاح  -» 25 هیلع .

نببیبح بانج  باقعا  زا  ار  نتـشیوخ  دناهدوب و  نورک  ناتـسهد  زکرم  ناریت  نکاس  يرهاظم  نادـناخ  ینورک . يرهاظم  ازریم  نبدـمحم 
ترـضح باکر  رد  ـالبرک  رد  دیهـش  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  راوگرزب  باحـصا  زا  يدـسا  رهظم )  ) رهاـظم

دزن رد  دیدرگ و  دلوتم  يوقت  دهز و  تیناحور و  ملع و  هداوناخ  رد  ناهفصا  رد  اضر  اقآ  جاح  موحرم  دننادیم . مالسلاهیلع  ءادهشلادّیس 
نیدـلالامج اقآ  جاح  -1 مالـسا : جـجح  ماـظع و  تاـیآ  زا  دـنترابع  وا  دـیتاسا  زا  یخرب  درک . لیـصحت  ناهفــصا  نادنمــشناد  دـیتاسا و 

يودهم یفطصم  دّیـس  جاح  يراسناوخ 5- نیدـلالامک  اقآ  یناهبهب 4- یلع  دّیـس  ریم  جاـح  یمداخ 3- نیـسح  اقآ  جاـح  يراسناوخ 2-
نیـسح ماـما  دجـسم  رد  دوب . ناهفـصا  ربـنم  لـها  نیمرتـحم  زا  حـلاص  یظعاو  اـضراقآ ، جاـح  موحرم  نیعمجا . مهیلع  هللاهمحر  ناتـسره 

لاح حرـش  ناهفـصا و  مدرم  تخانـش  رد  دومنیم و  تعامج  هماقا  یماج  نابایخ  دجـسم  و  ناطیق ) نزو  رب   ) نْالیِک هلحم  رد  مالـسلاهیلع 
حرش ریسفت و  مارح و  لالح و  لئاسم  نایب  هیفاش و  ظعاوم  لماش  ناشیا  ربنم  دوب . ریظنمک  قحلا  اهنادناخ  هلسلس و  ره  ریهاشم  ناگرزب و 
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تمصع نادناخ  تبیصم  رکذ  ماقم و  ره  اب  بسانم  تایاکح  اهناتساد و  لقن  مالسلا و  مهیلع  نیموصعم  تارضح  ثیداحا  نآرق و  تایآ 
هب ق  لاس 1410ه . رفـص  هام  موس  زور  رهظزادـعب  رد  تشاد . یلک  يزایتما  رـصاعم  ربنم  لها  نیب  رد  تیعماـج  ثیح  زا  دوب و  تراـهط  و 

نینمؤم و ءاملع و  زا  تاقبط  مومع  تکرـش  هتـسیاش و  عییـشت  اب  رفـص  مراهچ  هبنـش ، هس  زور  رد  يو  هزانج  هتفای و  تافو  هتکـس  هضراـع 
-26 هعـساو . همحر  هیلع  هللاۀـمحر  تفر . كاخ  هب  اج  نآ  رد  لقتنم و  ناوضر  غاب  ناتـسروگ  هب  رادازع  ياههتـسد  اب  یبهذـم  ياـهتئیه 

نکمتم بیجن و  لیـصا و  ياهنادـناخ  زا  يزگ  دـنمورب  نادـناخ  يزگ . ناخ  میرک  دـمحم  موحرم  دـنزرف  يزگ » دـنمورب  ناـخیلق  اـضر  »
رد دنشابیم . نکاس  نارهت  ناهفصا و  رد  ًاریخا  هدوب و  نکاس  راوخرب ، كولب  زکرم  زگ . راوخرب و  درگتسد  رد  ًالبق  هک  دنشابیم  ناهفصا 

موحرم تسا . ناونع  بحاص  هلمج  نآ  زا  هک  دوشیم  تفای  یبهذم  دنمشناد  هدنـسیون و  رعاش و  بیدا و  هدرک و  لیـصحت  دارفا  اهنآ  نیب 
تفایرد ات  ار  دیدج  میدق و  مولع  تالیـصحت  نارهت  ناهفـصا و  رد  هدـیدرگ و  دـلوتم  ناهفـصا  رد  يرمق  لاس 1326  رد  ناخ  یلق  اـضر 

اب نمادکاپ و  تاضق  زا  هتسج ، لاغتشا  تواضق  لغش  هب  يرتسگداد  رد  سپـس  يو  داد . همادا  نارهت  قوقح  هدکـشناد  زا  سناسیل  یهاوگ 
کین ترشاعم و  نسح  زا  لئاضف  هیلک  رب  هوالع  دنمورب  موحرم  درکیم . سیردت  زین  ناهفـصا  تایبدا  هدکـشناد  رد  اهلاس  دوب . تماهش 

لقن ياهعطق  ناهفصا  رتخاب  هلجم  رد  شراعـشا  هنومن  زا  تخادرپیم . نادب  رتمک  نکل  تفگیم  مه  رعـش  ندوب : رـضحم  شوخ  یتریس و 
لاس 1410ه یناثلاعیبر  رد  دـنمورب  موحرم  ماهدرک . لقن  همامت  هب  ص82 ) « ) ناهفصا رصاعم  يارعش  هرکذت  : » رد ار  نآ  هدنـسیون  هک  هدش 

دلوتم دزی  ناکدرا  رد  ش  لاس 1285ه . رد  ناهفصا . ياههاگشزومآ  يرادهب  سیئر  شزاس » هللاحور  رتکد  -» 27 تفای . تافو  ناهفصا  رد 
، هدش لیصحتلاغراف  ش . لاس 1311ه . رد  هداد و  ماجنا  نارهت  ناکدرا و  رد  یکـشزپ  يارتکد  تفایرد  ات  ار  شیوخ  تالیـصحت  دـیدرگ .
سـسؤم و دوخ  هک  اههاگـشزومآ  يرادـهب  تسایر  هب  لـقتنم و  ناهفـصا  هب  سپـس  دوب . لوغـشم  تباـبط  هب  نکاـس و  نارهت  رد  اهتدـم 

لاس نیا  رد  هدومن و  هفیظو  ماجنا  هسسؤم  نیا  رد  تقادص  شـشوک و  یعـس و  لامک  اب  لاس 1349ش  ات  بوصنم و  دوب ، نآ  راذـگناینب 
رد يرامیب  کی  زا  سپ  ق  لاس 1410ه . یناثلايدامج  هبنشکی 22 قباطم  یسمش  هام 1370  يد  متفه  بش  رد  ماجنارس  دش . هتـسشنزاب 

ازریم دنزرف  يروشآ » هللافیس  -» 28 لوا ) هرامش  ییالط ، براجت  زا  لقن  . ) دیدرگ نوفدم  ناوضرغاب  ناتـسروگ  رد  هتفای  تافو  ناهفـصا 
تلع هب  یفیـس  موحرم  ش ) 1272-1332ه . . ) تسا هتـشاد  صلخت  صاخ »  » هدوب و رعاش  زین  شردـپ  یفیـس ، هب  صلختم  بیدا  رعاش  رقاب 

رد یکدـنا  لیـصحت ، قوذ  قوش و  تلع  هب  نکل  هدومنن  دوخ  دادعتـسا  قوذ و  قباـطم  یتالیـصحت  هتفرن و  هسردـم  هب  یلاـم  نکمت  مدـع 
. تسا هدّیسر  پاچ  هب  شراعشا  ناوید  زا  هوزج  ود  دومن . عورش  ار  رعـش  ندورـس  یناوج  لوا  زا  هدناوخ و  سرد  هسردم  طیحم  زا  جراخ 
ق لاس 1411ه . كرابملا  ناضمر  طساوا  رد  دلوتم و  یـسمش  لاس 1302  رد  دومنیم . تکرـش  هناورپ  موحرم  یبدا  نمجنا  رد  هیلاراـشم 
هب یناوج  ناوا  زا  دلوتم و  یـسمش  لاس 1293  رد  مارآ »  » هب صلختم  بیدا  رعاش  تسرپ » ظفاح  یلع  دـنزرف  یلعـسابع  -» 29 تفای . تافو 

تکرـش لامک  یبدا  نمجنا  هلمج  نآ  زا  یبدا  ياهنمجنا  زا  یخرب  رد  هدرک و  زاب  رعـش  ندورـس  هب  بل  يرطف  دادعتـسا  قوذ و  ياضتقم 
: تسوا راعشا  زا  تفای . تافو  ق  لاس 1410ه . لاوش  رد  ماجنارس  هدومن ،

یمانوکین هب  وش  رمس  هک  یهاوخ 
/ ینک هچ  یناد  چیه  هنامز  لها  اب 

يراک تبحم  مخت  لدب  هک  دیاب 
يرادیم اور  نتشیوخب  هک  نک  نآ 

رد دش و  هتشک  فداصت  رثا  رد  هدوب و  یلع » بوبحم   » وا یتقیرط  بقل  و  هانپ »  » هب صلختم  فراع  بیدا ، رعاش  هانپ ،» یناقح  سابع  - » 30
هتفگ خـیرات  هدام  هیثرم و  وا  تهج  انرب »  » هب صلختم  يدامتعا  هللالضف  ياقآ  رـصاعم  رعاش  بیدا و  -31  / 1 دیدرگ . نوفدم  ناوضر  غاب 

: تسا نیا  نآ  خیرات  هدام  تسا . هدّیسر  پاچ  هب  هام 1371ش  رهم  رد 28 ( 211  ) هرامش ناهفصا  دیون  یگتفه  همانزور  رد  هک 
یناقح ماقم  نما و  يداو  يوسب 
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/2 سابع ناهج  زا  شبوبحم  هب  درب  هانپ 
يادـص همانزور  ریدـم  مرکم ، یلع  دـمحم  ازریم  توف  زا  سپ  بدا . رعـش و  هب  نارازگتمدـخ  زا  هدنـسیون  لضاف  ییوراد » یلعـسابع  -» 31

-32 تفای . تاـفو  ق  لاس 1411ه . لوـالاعیبر  رد  دومنیم . رـشتنم  ار  نآ  هتفرگ و  هدـهع  هب  ار  هماـنزور  نآ  یتسرپرـس  یتدـم  ناهفـصا ،
بیدا رعاش  رـصتنم » لوسرلادبع  -» ق 33 لاس 1411ه . یلوـالايدامج  هبنـشود 7 توف  يرتـسگداد ، یـضاق  يزگ » یلوسر  لوسرلادـبع  »

هبنش 5 زور  رد  يو  ناهفصا . رد  يرتسگداد  يرادباسح  یمـسر  سانـشراک  ناریا و  یلم  کناب  هتـسشنزاب  دنمراک  تقیقح ،»  » هب صلختم 
تسا . هدّیسر  پاچ  هب  وا  هتفه  مسارم  هیمالعا  رد  وا  راعشا  زا  ياهعطق  وزج  رعش  رطس  هس  نیا  درک . توف  ق  هدعقیذ 1410ه .

شیوخ درک  زا  هدنامرد  تخس  مدش 
/ هبت ار  بش  زور و  یمه  مدرکب 

ریگب نارمدار  هر  تقیقح 
/ شیرپ متشگ  رادرکز و  نامیشپ 

هنگرپ ماهمان  دوب  رسارس 
ریگ هداتفا  تسد  ياهدنز  ات  وت 

یناهفصا فورعم  طاطخ  یلعمالغ ، اقآ  دنزرف  سیونـشوخ  میحر  دمحم  دنزرف  اضردمحم  جاح  دنزرف  يریـصب » میرکلادبع  موحرم  -» 34
دیدج و فراعم  مولع و  بسک  هب  یگلاس  یـس  دودح  ات  دـلوتم و  يرمق  لاس 1316  رخاوا  رد  میحر . دمحم  دـنزرف  ق ) (1200-1269ه .
لاس 1409ه. بجر  هام  رد  بیدا  رعاش  نیا  ماجنارس  هدش و  هتـسشنزاب  رخاوا  نیا  رد  مادختـسا و  یتلود  تارادا  رد  سپـس  هتخادرپ  میدق 

بیدا ادیـش ، موحرم  ياهنمجنا  رد  تفریم و  رامـش  هب  دـیتاسا  زا  رعـش  رد  دـیدرگ . نوفدـم  ناوضر  غاب  ناتـسروگ  رد  هتفای ، تاـفو  ق 
صلخت ریـصب »  » دوب و رداـق  یعبط  راشرـس و  یقوذ  ياراد  دومنیم . تکرـش  بدا  رعـش و  ياـهنمجنا  زا  رگید  یخرب  لاـمک و  دـنمهرف ،

: تسوا راعشا  زا  درکیم .
داتسا زور  نیتسخن  رد  بتکم  هب 

/ هماختسار تسد  هب  مریگرب  هک 
ار ملق  مرادهگن  نتفر  جکز 

/ دچیپنرس هماخ  تسار ، رطسز 
ار یلو  فرح  ناجز  متفریذپ 

/ روتسد هب  لوا  زا  تسار  نتشون 
رطاخ شقن  دش  یتسار  لوا  زا 

/ دای نینچ  نیا  داد  نمب  ار  نتشون 
همانهب مسیونب  تسار  تسدز )*( 

/ ار مقر  مسیونب  تسار  طخ  هب 
دچیپن رطسم  هر  مسر و  زا  رس 

/ ار یلوا  فرح  تسار  متشون 
روگ بل  ات  میوپن  هر  نیا  زجب 
رخآب رتهب  نیا  زا  ُدب  یشقن  هچ 

ك: ر . )*( )
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مود لصف 

بیدا رعاش  رقاب ، داتسا  دنزرف  اونان » یلع  يدهشم  -» 35 ( 3 ص89 . 1334ش ، دییات ، یشورفباتک  ناهفصا  ناهفصا ، رصاعم  يارعش  هرکذت 
راعشا ندورس  هب  يرطف  دادعتسا  قوذ و  رثا  رد  هدناوخ و  سرد  یکدنا  دیدرگ . دلوتم  یسمش  لاس 1272  دودح  رد  هناوید ،»  » هب صلختم 

. تسا هدیـسر  پاچ  هب  وا  راعـشا  زا  ناوید  ود  هدرک و  عورـش  یعابر  لزغ و  مالـسلاهیلع و  نیموصعم  تارـضح  ییارـس  هحیدم  یبهذم و 
تکرـش هناورپ  یبدا  نمجنا  هلمج  نآ  زا  یبدا  ياهنمجنا  زا  یخرب  رد  تفای . تاـفو  ق  لاس 1407ه . كرابملا  ناضمر  هام  رد  ماـجنارس 
یحطبا رقابدمحم  دّیس  جاح  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  موحرم  دنزرف  یحطبا » یلع  دّیـس  ریم  جاح  مالـسالاۀجح  موحرم  -» 36 دومن . یم 
ازریماقآ -1 تمدخ : رد  ناهفـصا  رد  ناشیا  تالیـصحت  دیدرگ . دلوتم  ناهفـصا  رد  يرمق  لاس 1329  ریدغ  دیع  زور  رـصع  رد  یهدـس ،

اضردمحم خیشاقآ  دوخ 4- دنمـشناد  ردپ  ینیـسح  یحطبا  یلعدـمحم  نب  رقاب  دـمحم  دّیـس  جاح  -3 يودـهم . موحرم  سردم 2- دـمحا 
دمحم دّیس  اقآ  دوخ 7- مظعم  يولاخ  یهدس  دـمحم  دّیـس  جاح  يدابآ 6- فجن  دـهتجم  یلع  دّیـسریم  جاح  یهاش 5- دجـسم  دجملاوبا 

میرکلادبع خیـش  جاح  هللاتیآ  يراسناوخ و  یقتدمحمدّیـس  جاح  موحرم  تمدـخ  هب  مق  رد  ياهچرد و  يدهمدّیـس  اقآ  يدابآ 8- فجن 
ناهفصا رد  لامک  ملع و  هیلاع  تاماقم  هب  لین  زا  سپ  هتشاد ، هزاجا  ییابطابط  میکح  نسحم  دّیـس  جاح  هللاتیآ  موحرم  زا  هدوب و  يرئاح 

دجـسم رد  شاهمّالع  ردپ  توف  زا  سپ  هرخالاب  رازاب و  رد  یلع  جاح  دجـسم  تشدرد ، لحم  رد  اه  يریرح  دـجاسم  رد  تعامج  هماقا  هب 
ياهدع دومنیم و  سیردت  لوصا  هقف و  حوطس  نارگ  هساک  هسردم  رد  رهظزادعب  حبـص و  لیـصحت  مایا  رد  تخادرپیم . ناهفـصا  عماج 

دایز و یتاظوفحم  ياراد  نادهتکن ، رـضحم و  شوخ  نابرهم ، قیلخ و  یملاع  یحطبا  موحرم  دندشیم . ضیفتـسم  وا  رـضحم  زا  بالط  زا 
. دـیدرگ نوفدـم  ناوضر  غاب  رد  تفای و  تافو  ناهفـصا  رد  ق  لاس 1410ه . رفص  هام  هبنشهس 11 زور  حبـص  رد  يو  دوب . نهذلا  رـضاح 

دلوـتم يرمق  لاـس 1317  رد  ءاـجر »  » هب صلختم  بـیدا  رعاـش  دوـمحملا ، دـبع  دـنزرف  ناـیلیلخ » یلع  ازریم  موـحرم  -» هیلع 37 هللاۀـمحر 
، ادیش نمجنا  نوچمه  ناهفصا  یبدا  ياهنمجنا  بلغا  رد  هتسج ، لاغتشا  راک  بسک و  هب  هدومن  یلیـصحت  كدنا  هکنآ  زا  سپ  هدیدرگ ،

هدـعقیذ رد  يو  تسا . هدـش  پاچ  وا  راعـشا  ناوید  دومنیم . تکرـش  لامک  نمجنا  هناورپ ، نمجنا  دـنمهرف ، بیدا  نمجنا  ادیـش ، نمجنا 
نفد هتفاـی ، صاـصتخا  ناگدنـسیون  ءارعـش و  نفد  تهج  هک  ناروآماـن »  » هعطق رد  ناوضر  غاـب  رد  هتفاـی ، تاـفو  ناهفـصا  رد  ق  1411ه .

كرابملا 1412ه. ناضمر  رد  وا  توف  تاعوبطم ، هب  نارازگتمدخ  ناگدنـسیون و  زا  ءایلوا  همانزور  ریدم  ءایلوا » یلعدـمحم  -» 38 دیدرگ .
دّیس جاح  -» 40 دوب . نویناحور  ءاملع و  زا  يو  ق ، 1410ه . مرکملا ، لاوش  هعمج 22 توف  ینابر » یلعدمحم  ازریم  جاح  -» 39 دشابیم . ق 
رهش نیا  سرادم  رد  اهلاس  ناهفـصا . شرورپ  شزومآ و  هرادا  قیدص  نادنمراک  زا  دنمجرا ، لضاف  ياهراّوز » یناف  ییابطابط  یلعدمحم 

ات تشاد  هدـهعرب  ار  يرادـباسح  تساـیر  لاـس  نیدـنچ  هدـیدرگ و  لـقتنم  هرادا  هب  سپـس  تشاد  لاغتـشا  نازوـمآون  تیبرت  مـیلعت و  هـب 
ناطلـس جاح  ياـقآ  فرط  زا  رخاوا  نیا  رد  هتخادرپ و  سفن  هیفـصت  هب  هدروآ و  يور  ناـفرع  فوصت و  هب  يو  دـش . هتـسشنزاب  ماـجنارس 
ماجنارس تخادرپ . نیدعتسم  تیاده  داشرا و  هب  دیدرگ و  نییعت  ناهفـصا  هیفوص  خیـش  ناونع  هب  يدابانگ  هاشیلع  اضر  هدنبات  اقآ  نیـسح 

رد دوب و  ءاملع  زا  یمیلست » نیسحمالغ  خیش  جاح  -» 41 هیلع . هللاهمحر  دش . نوفدم  ناوضر  غاب  رد  تفای ، تافو  ق  1409ه . بجر هام  رد 
هک ناهفـصا  شرورپ  شزومآ و  هرادا  دنمـشناد  ناریبد  زا  بیدا  لضاف  رون » ءایـض  هللا  لـضف  -» 42 تفای . تاـفو  ق  لاس 1409ه . هدعقیذ 

موحرم نوچمه  شناد  ملع و  ناگرزب  زا  یعمج  تمدـخ  ناهفـصا  رد  درکیم . سیردـت  ناهفـصا  هاگـشناد  تایبدا  هدکـشناد  رد  اهلاس 
لیـصحت هریغ  يزاریـش و  اقآ  یلع  ازریم  جاح  موحرم  بابرا و  میحر  اـقآ  جاـح  هللاتیآ  موحرم  يداـبآ و  بیبح  ملاـع  یلعدـمحم  خـیش 

رد يو  دوب . لدـکاپ  نابرهم و  یتسود  هتـسیاش و  يدرف  زین  یناسنا  تافـص  قالخا و  رد  دوب . لماک  يداتـسا  هیامرپ و  يدنمـشناد  هدومن ،
ءالـضف زا  زین  نیـسحلادبع  جاح  دنزرف  اضر  اقآ  جاح  موحرم  حـلاص  ظعاو  شردـپ  تفای . تافو  ناهفـصا  رد  ق  لاس 1406ه . یناثلاعیبر 

، هدنـسیون بیدا و  ینیما » هللا  لضف  -» 43 امهیلع . هللاهمحر  تفای . تاـفو  رهـش  نیا  رد  ق  لاس 1406ه . مرحم  رد  دوب و  ناهفـصا  ربنم  لـها 
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شاقن یماما ، ازریم  اقآ  جاح  موحرم  دنزرف  یماما » نیدلا  رخف  دّیـس  -» 44 ش ) هامدنفسا 1369ه .  ) ق مظعملانابعش 1410ه . هام  رد  یفوتم 
تخومآ ار  روتاینیم  یشاقن و  نف  دوخ  دنمرنه  ردپ  دزن  رسپ  دوب و  ناریا  هکلب  ناهفـصا  يرنه  رخافم  نف و  دیتاسا  زا  شردپ  تسیروتاینیم 

نکل درک  تمدخ  شرورپ  شزومآ و  هرادا  رد  لاس  نیدـنچ  تشاد . ترهـش  تراهم  يداتـسا و  هب  اهلاس  ناهفـصا  رد  دومن و  لیمکت  و 
يو دیدرگ . راک  لوغشم  دازآ  روط  هب  هداد  ءافعتسا  یشاقن  يریبد  لغش  زا  هدیدن ، بسانم  ییامن  تردق  رنه و  ییافوکش  تهج  ار  طیحم 

دودح رد  هدنسیون ، بیدا  یقتدمحم  دّیس  دنزرف  يدرکرهـش » ینیـسح  داز  کین  میرک  -» 45 تفای . تافو  ق  لاس 1412ه . لوالاعیبر  رد 
تمدخ شرورپ  شزومآ و  رد  تالیـصحت ، ماجنا  زا  سپ  ناهفـصا  دوخ و  نطوم  رد  اهلاس  دیدرگ . دلوتم  درکرهـش  رد  ق  لاس 1324ه .

: تسا هلمج  نآ  زا  هک  هدومن  فیلأت  يدنچ  بتک  درکیم . تمدـخ  یگنهرف ) ثاریم   ) یـسانشناتساب هرادا  رد  رخآ  ياهلاس  رد  هدرک و 
رد داز  کین  موحرم  يرایتخب . نیمزرس  تخانش  رایتخب 3- لاحمراهچ و  خیرات  ایفارغج و  لاحمراهچ 2- یعامتجا  يایفارغج  خیرات و  -1
رد ماجنارـس  تسا . هتـشاذگ  راگدای  هب  دوخ  عوضوم  رد  دنمـشزرا  یباتک  هدرب و  راـک  هب  ار  یـسررب  قیقحت و  يـالعا  ّدـح  اـهباتک  نیا 
هب ناهفصا »  » همانزور رد  لاس  نیدنچ  یگتـسشنزاب ، زا  سپ  دازکین  موحرم  تفای . تافو  تخـس  يرامیب  کی  زا  سپ  ق  نابعش 1410ه .

-46 دــنک . تـمحر  شیادــخ  دوـب ، هدنــسیون  یمیمــص  یمیدــق و  ناتــسود  زا  يو  درکیم . راــک  ینیما  یلق  ریما  موــحرم  تیریدــم 
زا هدنسیون . لضاف و  بیدا  یناهفصا ، ینیسح  نیـسح  دّیـس  نب  باهولادبع  نب  یلع  دّیـس  جاح  موحرم  دنزرف  یناقلاط » نیدلالامکدّیـس  »
رد سپـس  هدومن  لیـصحت  راوگرزب  دـیتاسا  دزن  ناهفـصا  ینید  سرادـم  رد  اـهلاس  ناهفـصا ، شرورپ  شزوـمآ و  هرادا  دنمـشناد  ناریبد 
رد اهلاس  دـش . دراو  گنهرف  ترازو  تمدـخ  هب  سناسیل  ذـخا  اـب  هتخادرپ  شیوخ  تالیـصحت  تاـمولعم و  لـیمکت  هب  دـیدج  سرادـم 

ینید و تیبرت  میلعت و  رد  تیدج  یعس و  لامک  اب  درک و  سیسأت  ار  انیسنبا »  » ناتسریبد سپس  هدومن و  سیردت  ناهفـصا  ياهناتـسریبد 
تافیلأت زا  ریز  بتک  تفای . تاـفو  ناهفـصا  رد  ق  لاس 1408ه . مارحلاۀـجحلايذ  لوا  ههد  رد  ماجنارـس  دومن . مامتها  ناناوج  یعاـمتجا 

هباشتم 6- تاغل  یـسراف و  تست  ییاهن 5- تاناحتما  ياهءالما  یسرافنابز 4- روتسد  لوصا  شراگن 3- نیئآ  نخس 2- نیئآ  -1 تسوا :
پاچ هب  هدش و  فیلأت  اهناتسریبد  يارب  اهباتک  نیا  مومع  یـسراف . نابز  روتـسد  رـصتخم  لعتشم 8- گنهرف  یـسراف 7- نابز  يامنهار 

لاس 1305 رخاوا  رد  ییابطابط ، نسحم  دّیس  دنزرف  یناشولک » لامک  دّیـس  -» 47 تسا . هتفرگ  رارق  نازومآشناد  هدافتسا  دروم  هدیـسر و 
مادختـسا رب  ار  یطایخ  دازآ  لغـش  ماجنارـس  دومنیم . سیردت  سرادم  رد  یتدم  هدومن و  لیـصحت  یکدنا  هدیدرگ ، دـلوتم  يدیـشروخ 

رد يو  تسا . هدیسر  پاچ  هب  ریقح »  » صلخت اب  شراعـشا  ناوید  زا  یتمـسق  تشاد . لاغتـشا  راک  نیا  هب  رمع  رخآ  ات  هداد ، حیجرت  یتلود 
لیاوا رد  يو  توف  دوب . ناهفـصا  نادنمـشناد  ءالـضف و  زا  یـشابهد » یبتجم  رتکد  موحرم  -» 48 تفای . تاـفو  ق  لاس 1411ه . بجر  11
رگرز جاح  هب  فورعم  ینیسحدمحم  دّیس  جاح  موحرم  دنزرف  ناویک » یبتجم  دّیس  جاح  -» 49 داتفا . قافتا  ق  لاس 1410ه . یلوالايدامج 
لزنم رد  مرحم  لوا  ههد  رد  لاس  ره  هدوب و  فورعم  ینمادـکاپ  تقادـص و  يوقت و  دـهز و  هب  ناهفـصا و  راـجت  نیمرتحم  زا  يو  یـشاب .

ترضح تهج  يراوگوس  سلجم  هماقا  دراد ) رارق  ییاهب  خیش  یناقلاط و  نابایخ  لصافدح  هچوک  نیا   ) دابآسمـش هچوک  رد  عقاو  دوخ 
اب سلجم  نیا  هک  تسا  لاسدصکی  بیرق  نونک  ات  تفریم و  رامش  هب  تقیقح  اب  روشرپ و  سلاجم  زا  دومنیم و  مالسلاهیلع  ءادهشلادّیس 

يداقتعا هژیو ، هب  اهيزاریـش  قوس  راهچ  دابآسمـش و  تالحم  یلاها  ًامومع و  ناهفـصا  مدرم  دوشیم و  رارقرب  تمظع  هوکـش و  ناـمه 
دّیـس جاح  موحرم  دـننادیم . الع  لـج و  قح  ترـضح  هاـگرد  لوبق  ار  سلجم  نآ  رد  يرادازع  تراـیز و  اـعد و  هتـشاد و  نآ  هب  لـماک 
قیلخ يدنمشناد  يو  دومنیم . صلخت  ناویک »  » دوشیم و بوسحم  بدا  رعش و  نف  دیتاسا  زا  ناهفصا و  ءالـضف  نادنمـشناد و  زا  یبتجم 

نادـناخ رگـشیاتس  رادتـسود و  وا  دوب . رهاـم  یعاـبر  هعطق و  لزغ و  هدیـصق و  زا  رهـش  عاونا  هیلک  رد  داتـسا و  يرعاـش  قیفـش و  یبیدا  و 
مامتا زا  سپ  ناویک  موحرم  تسا . هدیسر  پاچ  هب  ءارعشلا  ةرکذت  ياهباتک  تالجم و  اههمانزور و  رد  وا  راثآ  دوب . تراهط  تمـصع و 
تمدخ هب  سپس  دوب . ناهفصا  یتامدقم  يارس  شناد  مظان  یتدم  هدیدرگ و  شرورپ  شزومآ و  تمدخ  دراو  دیدج  میدق و  تالیـصحت 

هدومن و تکرش  ناهفـصا  یبدا  ياهنمجنا  زا  یخرب  رد  دوب . هسـسؤم  نآ  تنواعم  کناب ، رد  وا  تسپ  نیرخآ  دمآرد و  ناریا  یلم  کناب 
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هعمج 10 رصع  رد  دش و  دلوتم  ناهفـصا  رد  ق ) 1330ه .  ) یسمش لاس 1291  رد  ناویک  موحرم  دشیم . بوسحم  اهنمجنا  دـیتاسا  وزج 
بتک هیلع ، هللاۀمحر  دیدرگ . نوفدم  ناوضر  غاب  رد  هتسیاش  عییشت  اب  هتفای و  تافو  هتکـس  هضراع  هب  ناهفـصا  رد  ق  لاس 1412ه . نابعش 
ناوید -» 3 تایلزغ .» ناوید  -» 2 عوبطم .) ، ) رعاش رفن  لهچ  زا  هدیـصق  لـهچ  هعومجم  غارچلهچ » -» 1 دـشابیم : ناویک  موحرم  راثآ  زا  ریز 
راعشا هعومجم  راخ » لگ و  -» 7 همانهاگ .» -» 6 ررکم .» دنق  -» 5 موظنم .) ، ) هبیط هنیدم  همظعم و  هکم  همانرفس  كاخ » رب  يرس  -» 4 ناویک .»

اقآ جاح  -» 51 ق . لاس 1411ه . مارحلا  هدـعقیذ  هبنـشود 26  توف  ءالـضف ، زا  قیثو » دمحم  خیـش  جاح  -» 50 زغم » رپ  و  زغن  -» 8 یبهذم .
سرادم رد  لیـصحت  زا  سپ  اهلاس  تلود . قیدص  هتـسیاش و  نادنمراک  ءالـضف و  زا  عیفـش  دمحم  ازریم  دنزرف  یئوخ » هدازعیفـش  دمحم 

. دوـب ناریا  یلم  کـناب  تنواـعم  وا ، راـک  لـحم  نیرخآ  هدرک و  تمدـخ  يدـنچ  ياهرهـش  یتـلود و  فـلتخم  رئاود  رد  دـیدج ، میدـق و 
نامز هیراجاق و  دـهع  رخاوا  رد  روشک  یمومع  عضو  زا  عالطا  تهج  دـسرب  پاـچ  هب  رگا  هک  هتـشاد  موقرم  ار  دوخ  یناگدـنز  تارطاـخ 

مارتحا و تزع و  اب  رمع  لاس  زا 93  سپ  يرمق  لاس 1407  رفص  هام  رد  دوب . دهاوخ  دیفم  رایسب  اضردمحم  شرسپ  ناخاضر و  تموکح 
نب نیـسحدمحم  خیـش  نب  هللازیزع  خیـش  اقآ  موحرم  دنزرف  یناهاپـس » دـمحم  موحرم  -» هیلع 52 هللاۀـمحر  تفای . تافو  هناقداص  تمدـخ 

یسمش لاس 1287  رد  اویـش ،»  » هب صلختم  بیدا  رعاش و  يدابآ ، دیب  دـمحم  اقآ  فوسلیف  فراع  میکح  هیقف  همالع  نب  نسح  نب  هللازیزع 
، هتفرگ هدهعرب  ار  ناهفصا  یماما  هناخپاچ  تیریدم  یتدم  ناتسریبد ، نارود  یط  زا  سپ  دیدرگ . دلوتم  ناهفـصا  رد  يرمق ) لاس 1325  )
، هتفرگ هدـهع  هب  هرامـش  نیدـنچ  ار  هلجم  يریبدرـس  ادیـش  ناخ  سابع  ازریم  موحرم  تیریدـم  هب  ناهفـصا  هدکـشناد  هلجم  مود  هرود  رد 
لاعف و دارفا  هلمج  زا  یناهاپس  موحرم  دومن . سیسأت  ار  ارسباتک  یـشورفباتک  هسـسؤم  ماجنارـس  درک . تمدخ  فلتخم  لغاشم  رد  اهلاس 

: تسوا راعشا  زا  تفای . تافو  ناهفصا  رد  ق  لاس 1409ه . رد  تمدخ  يرمع  زا  سپ  هک  دوب  رازگتمدخ  اشوک و 
راظتنا تشاد  ناوت  هچ  لمع  یب  ملع  زا 

/ شیوخ نامز  رد  يرب  هرهب  ملعز  یهاوخ 
راز هروش  هب  دیورن  هناد  بآز و  مدنگ 

/ راوتسا ماگ  لمع  قیرط  رد  راذگب 
ناهفصا رد  رهام ، داتسا و  دوخ  نف  رد  نیدتم و  ناکشزپ  زا  ینیسح ، نمؤم  دّیـس  اقآ  موحرم  دنزرف  يدیهـشلا » نبا  دمحمدّیـس  رتکد  -» 53

هدومن هعجارم  ناهفصا  هب  یکشزپ  رد  ارتکد  تفایرد  را  سپ  هدیناسر  نایاپ  هب  نارهت  ناهفـصا و  رد  ار  دوخ  تالیـصحت  هدیدرگ و  دلوتم 
داتـسا ناهفـصا  یکـشزپ  هدکـشناد  رد  اهلاس  هدومن و  اوادـم  تدایع و  نارامیب  زا  يزوسلد  ینابرهم و  تقفـش و  لامک  اب  رمع  رخآ  ات  و 

يو دومنیم . قیوشت  نیملـسم  هعماج  هب  تمدـخ  تناما و  تناـید و  هب  مزـال ، سورد  سیردـت  رب  هوـالع  ار  یکـشزپ  نایوجـشناد  هدوب و 
لاس بجر  مود  رد  ماجنارـس  دوب . مارتحا  دروم  بوبحم و  عامتجا  تاقبط  مومع  دزن  رد  راکادف و  بصعتم و  نید  رما  رد  رادـنید و  يدرف 
میژر رد  ناهفصا  فاقوا  هرادا  سیئر  نیرخآ  يو  . ) ناهفصا فاقوا  قبسا  سیئر  يدهاز » دومحم  گنهرس  -» 54 تفای . تافو  ق  1412ه .

درک انب  ناهفصا  رد  زین  دجسم  باب  نیدنچ  ًانمض  داد . ماجنا  ناهفصا  تافوقوم  هب  یتامدخ  ماقم ، نیا  رد  وا  يدصت  عقوم  رد  دوب ) يولهپ 
-2 تسا ) . روهـشم  بالقنا » دجـسم   » مان هب  رذوبا و  لپ  يوربور  يرهطم  نابایخ  رد  نونکا  دجـسم  نیا   ) يرهطم نابایخ  -1 هلمج : نآ  زا 

هلش هچوک  رد  -3 تسا ) . عقاو  مرخ  نابایخ  رد  مان  نیمه  هب  ياهچوک  يادتبا  رد  اضرلا » دجسم   » مان هب  نونکا  دجـسم  نیا   ) نارهت هزاورد 
هدومن فقو  دجسم  تهج  ار  اج  نآ  يدرف  هک  دوب  یحول  گنس  نآ  راوید  رد  دوب و  كورتم  هبارخ و  اهلاس  هک  دوب  ینیمز  اهنک  گنر 
دجـسم دـبنگ  تشاد ، رارق  بابرا  هللاتیآ  موحرم  لزنم  لباقم  نآ  لحم  دـش . هتخاس  زین  اـج  نآ  يدـهاز  گنهرـس  موحرم  تمه  هب  دوب .
موحرم هک  زین  ناهفـصا » نیدـتم  مدرم  زا  يرازگـساپس   » و ناهفـصا » فاقوا  هیرات   » مان هب  باـتک  دـلج  ود  دـشابیم . وا  راـثآ  زا  زین  ناـبنل 

پاچ هب  ياهعومجم  زین  درکیم  تمدـخ  شترا  رد  هک  یعقوم  رد  دـیناسر . پاچ  هب  فاـقوا  لـحم  زا  ار  تسا  هتـشون  اتنپـس  نیـسحلادبع 
دمحم نب  نسحدمحم  موحرم  دـنزرف  يرهاظم » یـضترم  خیـش  جاح  -» 55 تفای . تاـفو  ق  لاس 1412ه . مارحلامرحم  لـئاوا  رد  دـیناسر .
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يرمق لاس 1316  یلوالايدامج  مود  بش  رد  ناهفـصا  نیدـهتجم  ءاملع و  زا  عراب . دـهاز  دـهتجم  هیبن ، هیقف  لماک ، لماع  ملاع ، میهاربا 
يراسناوخ 2- بارتوبا  دّیس  اقآ  -1 نوچ : اههزوح  نآ  نیسردم  نیدهتجم و  راوگرزب و  دیتاسا  تمدخ  رد  فجن  ناهفـصا و  رد  دلوتم و 

نیـسحدمحم الم  دنوخآ  یغـالب 5- داوج  خیـش  يدرکهد 4- مساقلاوبادّیـس  اـقآ  یناهفـصا 3- ياهسیدـم  نسحلاوـبا  دّیـس  اـقآ  هللا  تیآ 
يزگ میرکلادبع  الم  یقارع 9- نیدلاءایـض  اقآ  يدابآ 8- نوتاخ  قداص  دـمحمریم  جاـح  ینیئان 7- نیـسحدمحم  ازریم  اقآ  یکراشف 6-

دوخ و راوگرزب  دـیتاسا  زا  داهتجا  یتیاور و  تازاجا  ذـخا  داهتجا و  هیلاع و  تاماقم  هب  لوصو  زا  سپ  يرهاظم  ياقآ  موحرم  درک . ذـملت 
فورعم هب  رما  تعامج و  هماقا  ثحب و  سرد و  هب  هدومن و  هعجارم  ناهفصا  هب  ینارهط ، گرزباقآ  خیش  جاح  عبتتم  ققحم  همالع  موحرم 

-3 هغللا » نسحا  -» 2 هیعدالا » بختم  ءاعدلا و  بادآ  -» 1 تسوا : تافیلأت  زا  ریز  بتک  تخادرپ  بتک  فینـصت  فیلأت و  رکنم و  زا  یهن  و 
« یناعملا نزخم  -» 7 هبیغلا » علق  -» تاقرفتم 6 رد  ۀیورغلا » دـئاوفلا  -» 5 یحللا » قـلح  همرح  یف  یهنلا  يوذ  یلع  هـجحلا  -» 4 یعرش » میوقت  »

حرش رد  لومأملا » ۀیاهن  -» 11 همان » تحیصن  -» توکس 10 لضف  رد  توقایلا » سِبقَم  -» 9 لاجر » ملع  تامدقم  رد  هیلاجرلا » فراعملا  -» 8
تاریرقت لوصا و  هقف و  ثحابم  رد  یلالدتسا  هلاسر  هدزناپ  بیرق  تسا و  هدیـسر  پاچ  هب  ناگمه  اهباتک  نیا  دلج . ود  لوصالا ، ۀیافک 

لاس مارحلاۀجحلايذ  شـش  رد  نآرق ، مالـسا و  هب  تمدخ  رمع  کی  زا  سپ  يرهاظم  مالـسالاۀجح  موحرم  دراد . عبطم  ریغ  دوخ  دـیتاسا 
لاعف نمؤم و  قیدص و  نادنمراک  زا  مایخ . یلع  دّیـس  موحرم  دـنزرف  یمئاق » یـضترم  دّیـس  -» هیلع 56 هللاۀـمحر  تفای . تاـفو  ق  1409ه .

رد لیـصحت  زا  سپ  دـیدرگ . دـلوتم  ناهفـصا  رد  يرمق ) لاـس 1336  قباـطم   ) ش لاـس 1297ه . رد  ناهفــصا . شرورپ  شزوـمآ و  هرادا 
هدش و لقتنم  هرادا  هب  سپـس  هدرک و  عورـش  يراگزومآ  زا  هدش و  شرورپ  شزومآ و  هرادا  دراو  ماظن  تمدخ  ماجنا  ناهفـصا و  سرادم 

ًانمـض تشاد . هدـهع  هب  ار  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  یمومع  طباور  ناهفـصا ، گنهرف  تاراشتنا  تاعالطا و  هرئاد  تسایر  بیترت  هب 
ناونع هب  ناهفصا »  » همانزور رد  یتدم  ًانمض  تشاد . ياهمانزور  زایتما  درک و  تمدخ  یلخاد  ریدم  ناونع  هب  ناهفصا »  » همانزور رد  یتدم 

. تخاس رشتنم  زین  ار  نآ  زا  هرامش  نیدنچ  هتفرگ و  ش  لاس 1329ه . رد  ار  زابرـس » : » مان هب  ياهمانزور  زایتما  درک و  تمدخ  یلخاد  ریدم 
گنهرف هیرشن  هرامش  نیدنچ   » شراثآ زا  تشونیم . بوخ  زین  ار  هتسکش  قیلعتسن و  طخ  یگدنـسیون ، یگنهرف و  تامدخ  رب  هوالع  يو 

رد ار  دوخ  تارطاخ  نیا  رب  هوالع  تسا . هدسر  پاچ  هب  ناهفـصا  ياههمانزور  رد  دنویپ » : » راعتـسم ءاضما  اب  یتالاقم  و  ناهفـصا » ناتـسا 
زا یگنُج  يو  دوب . دهاوخ  دیفم  هدنزرا و  یباتک  دسرب  پاچ  هب  يراگزور  رگا  هک  هتـشون  دلجم  نیدنچ  یط  گنهرف  رد  تمدـخ  تدـم 
-. لاس 1412ه مارحلامرحم  لئاوا  رد  یمئاق  موحرم  تسا . هتـشون  شیوخ » لد  يارب  : » مان هب  یندناوخ  یندینـش و  بلاطم  راصق و  تاملک 

: دیوگ وا  توف  خیرات  هدام  هیثرم و  رد  ناویک  یبتجم  دیس  جاح  موحرم  تفای . تافو  ناهفصا  رد  ق 
نامز مه  دمآ  تفر و  مرحم  هام  هرغ 

/ دوش رتفد  رد  تبث  ات  یمئاق  توف  لاس 
ریت هام  یسمش  داتفه  دصیس و  رازهکی و 
/ یمئاق يازع  اب  نادیهش  رالاس  كوس 

یمئاق ياقدصا  زا  یتسود  نم  اب  تفگ 
یمئاق ياضترم  دّیس  داد  ناناج  هب  ناج 

دمحم نیدلاءالع  هاش  باقعا  زا  یناهفصا  ینیسح  نیظعاولا  ردص  دمحم  دّیس  اقآ  موحرم  دنزرف  یئالع » هاش  یفطصم  دّیس  سدنهم  -» 57
نتفرگ زا  سپ  هدومن  لیـصحت  نارهت  ناهفـصا و  رد  يو  دیدرگ . دلوتم  ناهفـصا  رد  یـسمش )  1288  ) يرمق لاس 1327  رد  یناهـشهش ،

اج نآ  زا  دـیدرگ و  دراو  جرک  يزرواـشک  هدکـشناد  رد  كرت و  ار  اـج  نآ  لاـس  ود  زا  سپ  هدـیدرگ و  دراو  قوقح  هدکـشناد  هب  ملپید 
هب هدیدع  لغاشم  هدـیدرگ  لیـصحتلاغراف  نابز  هتـشر  رد  اکیرما  ناریا و  نمجنا  رد  دـش . يزرواشک  سدـنهم  هدـیدرگ و  لیـصحتلاغراف 

ناوضر غاب  رد  دش و  لقتنم  ناهفصا  هب  وا  هزانج  تفای . تافو  نارهت  رد  يرمق  لاس 1410  یلوالا  يدامج  لوا  رد  ماجنارس  هتشاد . هدهع 
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: تسا هدیسر  پاچ  هب  وا  راثآ  زا  ریز  لئاسر  بتک و  دیدرگ . نوفدم 
اهيرامیب و صاوخ  -» 4 يزرواشک » لاح  هب  دـیفم  تارـشح  -» 3 اـهنآ » تیمها  ودرگ و  ماداـب و  هتـسپ و  -» 2 سالیگ » تخرد  تاـفآ  -» 1
-8 نآ » دـئاوف  اـمرخ و  تخرد  -» 7 نآ » تشک  هچخیراـت  ياـچ و  تخرد  -» هسنارف 6 زا  همجرت  یقرـش ،» ياهناتـساد  -» 5 یبالگ » تافآ 
رد نآ  هدافتـسا  دراوم  هنادـهاش و  « ) ینتفاـب ياـههایگ  -» 11 نآ » ياــهدوس  كزار و  -» 10 نارفعز » تعارز  روتـسد  -» 9 بیـس » تخرد  »

ق توف 1410ه . ق  دلوتم 1316ه . یناهـشهش  یـضترم  اقآ  موحرم  یمارگ  دنمجرا  لضاف  ناشیا  ردارب  هریغ ، خلم و  -12 هریغ ) یکشزپ و 
رد هک  دـندوب  ناهفـصا  نیدـهتجم  ءاـملع و  ءارعـش و  ناگدنـسیون و  ءاـبدا و  ءالـضف و  زا  هدـش  داـی  دارفا  تسا . ناوضر  غاـب  رد  نوفدـم 

و دـناهدش ) نفد  ناوضر  غاب  فلتخم  ياههعطق  رد  هدـش ، هدربمان  نینوفدـم   ) دـندش نوفدـم  ناوضر  غاب  رد  هتفای و  تافو  ریخا  ياـهلاس 
نفد يارب  عبرم  رتـم  رازه  تحاـسم 12  هب  ناروآماـن » نشلگ   » ماـن هب  ناوضر  غاـب  برغ  رد  ياهعطق  هعطق ، رب 45  هوالع  زین  يدایز  راـمش 

هب رنه  شناد و  ملع و  ریهاشم  زا  رفن  جنپ  یس و  79  / 5 خیرات 30 /  ات  هک  تسا  هدیدرگ  سیـسأت  رنه  شناد و  نید و  ناگرزب  فیراعم و 
يارعش زا   70  / 2 یفوتم 14 /  نایلیلخ  یلع  -2 70ش .  / 1 یفوتم 21 /  یضیرع » نیسحدّیس  موحرم  -» 1 دنا : هدـش  نفد  نآ  رد  لیذ  حرش 

70  / 8 یفوتم 1 /  نسحتسم » نیسح  دّیس  -» 4 رصاعم . يارعش  زا  70ش   / 6 یفوتم 11 /  هانپ » یلعسابع  -» 3 ءعاجرا .»  » هب صلختم  رصاعم 
سردم ققحم و   72  / 4 یفوتم 30 /  یحوتف » نیسح  -» 6 . 67  / 10 یفوتم 7 /  هرعاش ، درف » یمـساق  هرهز  مناـخ  -» 5 رصاعم . يارعـش  زا 
هلابیبح -» 9 رـصاعم . يارعــش  زا   72  / 7 یفوـتم 9 /  یفیـص » رغـصا  یلع  -» 8 . 72  / 6 یفوتم 24 /  یچیهاـچ » داوـج  -» 7 هاگشناد .

شوخ نیسح  -» 11 راکیـشاک . نادنمرنه  زا   73  / 2 یفوتم 15 /  هداز » قدصم  دـمحم  -» 10 لاقن . ، 72  / 10 یفوتم 24 /  یتـساوخدزی »
« داژن يدمحم  یضترم  -» 13 ینیما . یلق  ریما  موحرم  رـسمه   74  / 1 یفوتم 6 /  اطعوبا » لوتب  -» 12 دنمرنه . ، 73  / 8 یفوتم 10 /  سیون »

يارعش زا   74  / 5 یفوتم 22 /  ییوجاوخ » یلع  اـباب  ساـبع  -» 14 یناهفـصا .» رتهک   » هب صلختم  رـصاعم  يارعـش  زا   74  / 1 یفوتم 11 / 
یفوتم 2 ییالعریم » دمحا  -» 16 هشیپرنه . ، 74  / 6 یفوتم 8 /  هسمخ » نیسح  -» 15 هناورپ . یبدا  نمجنا  وضع  یقشع ،»  » هب صلختم  رصاعم 

دنمرنه ، 75  / 7 یفوتم 6 /  نایمیهاربا » اقآ  اـضرمالغ  -» 18 دنمرنه . ، 74  / 11 یفوتم 8 /  هدازرغاس » نیـسح  -» 17 هدنسیون . ، 74  / 8 / 
دنمرنه و بیدا ، ، 75  / 9 یفوتم 1 /  یسدق » رهچونم   » هنازرف داتـسا  -20 بیدا . رعاش و  ، 75  / 9 یفوتم 23 /  اینهب » نسح  -» 19 زاسهرگ .

دنمرنه ، 75  / 10 یفوتم 16 /  نایرطع » هللازیزع  -» 22 نادیضایر . دنمرنه و  ، 75  / 10 یفوتم 5 /  یعانصروپ » نسح  -» 21 هاگشناد . داتسا 
لگ لیلج  -» 25 دنمرنه . ، 76  / 2 یفوتم 13 /  يدنرم » دمحم  دّیس  جاح  -» 24 هدنسیون . ، 76  / 1 یفوتم 13 /  یسدق » لالج  -» 23 راکملق .
اقآ -» 27 رباج .»  » هب صلختم  رصاعم  رعاش  ، 76  / 4 یفوتم 25 /  رواج » لوسر  دّیس  -» 26 زاس . متاخ  داتسا  ، 76  / 4 یفوتم 2 /  یمتاخ » زیر 
يو ، 76  / 8 یفوتم 13 /  یلئاضف » هللابیبح  جاـح  داتـسا  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  -» 28 فـلؤم . ، 76  / 8 یفوتم 5 /  یـضیرع » داوج 

ار وا  لاس 63ش  رد  جـح  رفـس  رد  تشاد . ییاناوت  تسد  ریـسفت  نافرع و  تایبدا و  هقف ، رد  تشاد و  یهاگـشناد  يوزوح و  تالیـصحت 
تراهم اب  ار  طوطخ  همه  دوب و  رـضاح  رـصع  رد  ناهفـصا  ناسیونـشوخ  دمآرـس  يو  متفای . تلاسر  نادناخ  هتفیـش  قلختم و  رکذ و  لها 

رد قیقحت  طخ » سلطا  = » فلا يو  راقآ  هلمج  زا  تشاد . لماک  یهاگآ  روهـشم  ناطاطخ  طخ و  يرظن  ینابم  هچخیراـت و  زا  تشونیم و 
و= یناماس » نامع  رارسالا  هنیجنگ " ="  » ه طخ » ناتسوب  = » د راگزور » نیرفآ  درم  = » ج طخ » میلعت  = » طخ ب ناداتـسا  یمالـسا و  طوطخ 

داتسا -» هیلع 29 هللاهمحر  ناهج . ياهروشک  زا  یخرب  ناریا و  راثآ  رد  ناشیا  ياههبیتک  ح = دیجم » نآرق  "  » شراگن ظ"= سر » باحـصا  »
-31 زاسانیم . دـنمرنه  ، 76  / 9 یفوتم 8 /  یهللا » ضیف  نیـسحمالغ  -» 30 هاگشناد . داتـسا  کشزپ و  ، 76  / 8 یفوتم 14 /  هولج » حیـسم 
. موجن یضایر و  صصختم  ، 76  / 12 یفوتم 28 /  نایمارهب » نامرآ  -» 32 یناتساب . راثآ  رامعم  ، 76  / 10 یفوتم 20 /  راِمنس » نسحلاوبا  »

.78  / 1 یفوتم 17 /  يرازتعا » دمحم  -» 34 روتاینیم . دنمرنه  ، 77  / 3 یفوتم 25 /  اطعوبا » اضر  -» 33
یلع ازریم  جاح  دزن  ار  يداع  تالیـصحت  يو  دوشگ . ناهج  هب  هدید  لاس 1304ش  رد  یلعمدق ، دنزرف  یعیفش » نسح  جاح   » موحرم -35
لاس هدزناپ  ینادمص  فراع  نآ  دنارذگ . ياهچرددمحم  ازریماقآ  ییاپهوک و  نیدلاردص  اقآ  جاح  بابرا ، میحر  اقآ  جاح  يزاریـش ، اقآ 
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رد زین  ار  یتدـم  دوـب و  لوغـشم  سیردـت  هب  دوـخ  ینوکـسم  لزنم  رد  رایـسب  ياـهلاس  دوـب و  اـقآیلع  ازریم  جاـح  ناراـی  ناـهارمه و  زا 
یبا نبا  ياههتـشون  حرـش  همجرت و  تلیـضف ،» لیلجت  -» 1 زا : دـنترابع  ناشیا  تافیلأت  درکیم . سیردـت  هغالبلاجـهن  قـالخا و  هاگـشناد ،

رثا زومرلا  زنک  باـتک  قطنم 4- هموظنم  نیبلاـطلا » ۀـجهب  -» نیقتم 3 هبط  حرـش  نیقیلا ،» روـن  -» مالـسلا 2 هیلع  نانمؤمریما  هرابرد  دـیدحلا 
-5 تسا . هدش  پاچ  لاس 1360ش  رد  یعیفش  موحرم  زا  لزغ  جنپ  اب  هارمه  هک  نافرع  كولس و  قالخا و  تیبرت و  رد  يوره  نیـسحریم 

یلع ياقآ  سیونتسد  همان  یگدنز  ك  ر . . ) تفر ایند  زا   78  / 11 خیرات 3 /  رد  هبترم  دنلب  فراع  نیا  ماجنارس  یسراف .» راعـشا  ناوید  »
ناهفـصا ناگدازماما  ای  مق و  رد  دـنا  هتفای  تافو  اهلاس  نیا  لوط  رد  هک  تاـقبط  نیمه  زا  یعیفـش .) موحرم  نادرگاـش  زا  هداز  یـسابرک 

زا دناهدشن . رکذ  ناشنفد  لحم  نانآ و  توف  زا  یهاگآ  مدع  تلع  هب  هک  میدشیم  رکذتم  دیاب  زین  ار  يرگید  هدع  هتبلا  دندیدرگ . نوفدم 
« يدهتجم دمحا  رتکد  -» 36 تاـنمؤملا . نینمؤملا و  عیمجل  يدـلاول و  یلرفغا و  مهللا  منکیم . شزرمآ  بلط  نینمؤم  عیمج  دوـخ و  يارب 
. تشاد لاغتـشا  ناهفـصا  شرورپ  شزومآ و  هرادا  رد  تمدـخ  هب  هک  دوب  زیربـت  يدـهتجم  نادـناخ  زا  يو  دلوتم 1314ش . یلع ، دـنزرف 
زا تشاد . هدـهعرب  ار  هدکـشناد  نیا  تسایر  لاس  جـنپ  تدـم  دوب و  ناهفـصا  هاگـشناد  تایبدا  هدکـشناد  يایفارغج  هورگ  داتـسا  هدربمان 

یملع هلاقم  زا 20  شیب  لعـشم و  پاچ  اهنآ » هب  طوبرم  لئاسم  اهرهـش و   » باتک لعـشم و  پاچ  یناسنا » يایفارغج  تایلک   » يو تاـفیلأت 
ریخ و زوـسلد و  هـتخیهرف و  دنمـشناد ، نـیا  دـشابیم . یجراـخ  یلخاد و  یملع  ياـهشیامه  تـالجم و  رد  یناـسنا  ياـیفارغج  باـب  رد 

لاس یلوالايدامج  مود  اـب  قباـطم  هام 1379ش  رویرهـش  هبنـشجنپ 10  زور  تمدـخ  اهلاس  زا  سپ  ماجنارـس  قـالخاشوخ  راـکوکین و 
تفگ . تایح  دوردب  1421ه 

تـشهبیدرا رد  نآ  زا  يرادربهرهب  عورـش  تسا و  هدـش  داجیا  راتکه  دودـح 400  تحاسم  هب  ینیمز  رد  ناوضر  غاـب  تسا  هجوت  ناـیاش 
يراکلگ ناتخرد و  عاونا  اب  یلاع  رایـسب  زبس  ياضف  ناـگدرم ، نفد  يارب  هعطق  ياراد 45  نونکا  مه  نآ  تاناکما  دـشابیم و  1363ش 
ياههداج ددعتم ، یتشادـهب  ياهسیورـس  ددـعتم ، ياههناخاقـس  دجـسم ، میحرت ، ددـعتم  ياهنلاس  ياهشیـش ، یتشادـهب  هناخلاسغ  ابیز ،

نامزاس ار  ناتـسروگ  نیا  دشابیم . اهوردوخ  تهج  ددعتم  ياههاگفقوت  ناکدوک و  يزاببابـسا  ياههطوحم  بسانم ، یعرف  یلـصا و 
زا دـنکیم . هرادا  یمومع  طباور  تاماظتنا و  تامدـخ ، تایفوتم و  ینف ، رتفد  یلام ، روما  زبس ، ياضف  فلتخم  ياهدـحاو  اـب  ناوضر  غاـب 

. دناهدش نفد  نآ  رد  رفن  رازه  دودح 50  ناوضر  غاب  ناتسروگ  حاتتفا  ماگنه 

ناهفصا يزاسزاب  تمرم و 

یسابع غاب  راهچ  یقرش  هندب  ءایحا  هژورپ 

کی هب  تسا و  هداد  تسد  زا  ار  خیرات  رد  ناهفصا  هعسوت  هدنهد  نامزاس  روحم  ود  زا  یکی  ماقم  رد  دوخ  عیفر  هاگیاج  یسابع  غاب  راهچ 
بیکرت رییغت ، نیا  نایرج  رد  تسا . هداد  تیهام  رییغت  زورما  ناهفـصا  رد  تمیق  نارگ  يراجت  دادتما  کی  ای  راولب و  کی  یلـصا ، نابایخ 

یتیوه یب  هرهچ  يرهش ، گنامهان  هدشن و  تیاده  ياهزاس  تخاس و  تسد  زا  ار  دوخ  یخیرات  درف  هب  رصحنم  ماظن  زین  غابراهچ  ییاضف 
يوفص رصع  ناهفصا  رد  يزاسرهش  خیرات  رد  راب  نیتسخن  يارب  هک  یلوصا  موادت  هب  ءاکتا  اب  رگا  یسابع  غاب  راهچ  تسا . هتفرگ  دوخ  هب 

ییاـضف ناـمزاس  رد  درف  هب  رـصحنم  روحم  کـی  ماـقم  رد  ناـکامک  هک  دراد  ار  نیا  تیلباـق  دـبایزاب  ار  دوخ  یلـصا  تیوه  تفاـی ، روـلبت 
نامزاس نیا  غاب  راهچ  يدبلاک  ياه  یگتخیـسگ  مه  زا  میمرت  يزاسهب و  تالخادم  هعومجم  ور  نیا  زا  دـنک  شقن  يافیا  زورما  ناهفـصا 

: هناگ هس  فادها  هب  ءاکتا  اب  رتارف و  نابایخ  کی  يزاس  هندب  زا  يدج  مزع  اب  ات  هتشاد  نآ  رب  ار 
اتـسار نیا  رد  هک  دـیامن  مادـقا  ییارجا  ياه  حرط  هیهت  هعلاطم و  هب  تبـسن  يداصتقا  یهدزاب  يزورما 3- زیهجت  خـیرات 2- هب  يرادافو  -1

رد هدش و  ثادحا  لوا  سابع  هاش  هرود  رد  هک  تسا  ناهفـصا  رهـش  هاگـشدرگ  نیرتمهم  غاب  راهچ  تسا . هدـش  هدامآ  کی  زاف  تاعلاطم 
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لحم رد  امن  ناهج  ترامع  ناـبایخ  نیا  يادـتبا  تسا  هدـش  لزنم  هزاـغم و  هب  لیدـبت  زورما  هک  هتـشاد  رارق  یتنطلـس  ياـهغاب  نآ  فارطا 
ریخا نرق  مین  رد  لامـش  تمـس  هب  نابایخ  نیا  دادـتما  تسا . هدوب  ناهفـصا  رهـش  بونج  رد  هفـص  هوک  هنماد  نآ  ياـهتنا  تلود و  هزاورد 

ياهنابایخ نیرتابیز  يرجه  لاس 1025  رد  یـسابع  غاب  راهچ  نابایخ  تسا . هدـش  يوریپ  یـسابع  غاب  راـهچ  زا  هشقن  رد  هتفرگ و  تروص 
هک تسا  يربـعم  نیرتاـبیز  ناـبایخ  نیا  تسا  هتـشون  غاـب  راـهچ  ناـبایخ  هب  عجار  يوسنارف  حایـس  عراـش  هک  يروط  هب  تسا  هدوب  ناـهج 

یقرش هندب  تاسیـسات  هزاس و  و 2  زاف 1  يرامعم  هیهت  هب  مادـقا  ناهفـصا  رهـش  يزاسهب  يزاسون و  نامزاس  میا . هدینـش  ای  هدـید  نونکات 
هب ینیمز  رد  رتـم  ضرع 21  رتـم و  لوط 538  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نادیم  ات  رنه  نادـیم  ات  رنه  رازاب  لصاف  دـح  یـسابع  غاب  راهچ 

يرجم تسا و  هدیـسر  روشک  ثاریم  ینف  یلاـع  ياروش  بیوصت  هب  روکذـم  حرط  تسا و  هدومن  هقبط  هس  رد  عبرم  رتـم  تحاسم 11298 
. دشاب یم  تسا  یتامدخ  يراجت و  ياهاضف  لماش  هک  روکذم  هژورپ  يارجا 

یهاش هناخ  راصع  يایحا  تمرم و 

هدش مگ  وپاق  یلاع  هللا و  فطل  خیش  دجسم  ماما  دجسم  دننام  يراثآ  تمظع  هوکش و  رد  هک  میراد  مانمگ  يرثا  ناهفـصا  ماما  نادیم  رد 
تسا .

هدوب هناهاش  لفاحم  یتح  نایناریا و  ياه  هناـخ  ياـه  غارچ  ییانـشور  هیاـم  يراـگزور  تسا  غورف  یب  کـیرات و  دوخ  هچ  رگا  هک  یئاـنب 
تسا . هدش  انب  لوا  سابع  هاش  روتسد  هب  هک  تسا  يوفص  هرود  یشک  نغور  هناخراک  هناخراصع ، زا  روظنم  تسا .

هدوب اراد  ار  تسخن  ماقم  یتعنص  ظاحل  زا  زین  هتشذگ  ياهنامز  رد  دپت  یم  ناهفـصا  ياهتـسد  رد  ناریا  تعنـص  بلق  زورما  هک  هنوگنامه 
گنر تهج  داوم  هیهت  اـهماد و  ياذـغ  یعارز ، ياـه  نیمز  تهج  دوک  غارچ ، نغور  هیهت  تعنـص  رد  هتـشذگ  رد  اـه  هناـخراصع  تسا .

. تسا هدرک  افیا  یمدرم  یگدنز  رد  ار  یمهم  شقن  نوباص  يزیمآ و 

قیتع نادیم  ءایحا  هژورپ 

یتموکح رقم  عماج و  دجسم  نوچمه  يرصانع  هدرک و  لمع  مدرم  تالدابم  لحم  نیرت  یلصا  ناونع  هب  قیتع  نادیم  نایقوجلـس  نامز  رد 
رازاب و روحم  اب  هارمه  هیوفص  نارود  طساوا  ات  شقن  نیا  تسا و  هتشاد  هژیو  شقن  نآ  هب  ندیـشخب  تردق  يریگ و  لکـش  رد  نایقوجلس 
رد هدش و  هتساک  ناهفصا  رهش  نیدایم  تیمها  زا  نارهت  هب  تختیاپ  لاقتنا  لیلد  هب  راجاق  نارود  رد  تسا . هتشاد  همادا  ناهج  شقن  نادیم 

یعامتجا ییاضف و  يدبلاک  یگدنام  بقع  راچد  زورما  جراخ و  دوخ  یلـصا  لکـش  زا  قازرلادـبع  نابایخ  ثادـحا  لیلد  هب  يولهپ  هرود 
یمیدق يارـسناوراک  هسردم و  رازاب ، قیتع ، عماج  دجـسم  نوچمه  نادیم  نیا  فارطا  رد  یخیرات  شزرا  اب  رـصانع  دوجو  تسا . هتـشذگ 

نیا زا  تیمورحم  عفر  روظنم  هب  ناهفـصا  يرادرهـش  يزاسهب  يزاـسون و  ناـمزاس  تسا . هداد  یناتـساب  هعومجم  نیا  هب  ریظن  یب  یـشزرا 
تسا . هتفرگ  نآ  نوماریپ  هعومجم  قیتع و  نادیم  ءایحا  هب  میمصت  یخیرات  روحم  نیا  هرابود  ییافوکش  هقطنم و 

، عبرمرتم  222  / 643= حرط هدودـحم  لک  تحاسم  عبرمرتم   10  / 330 عماج = دجـسم  ناـخولج  هطوحم  عبرمرتم ،  41  / 700= گنیکراپ
اه يراجت  لماش  نادیم  هندب  عبرمرتم ،  34  / 006= نادیم تحاسم  عبرمرتم   27  / 400 ( = يزاس هطوحم  اهنامتخاس و   ) راب هرت  هویم و  نادیم 

عبرم رتم   22  / 000  = يرهش ياهاضف  اه و  قاور 

اقآ یلقیلع  هچرازاب  يایحا  تمرم و 

زا اقآ  یلقیلع  طسوت  يوفص  نیسح  ناطلـس  هاش  نارود  رد  يرمق  يرجه  رد 1122  ییابیز  مامح  دجـسم و  هارمه  هب  اقآ  یلقیلع  هچرازاب 
تیزکرم رد  روکذم  هچرازاب  دسرب . دجسم  يرادهگن  جرخ  هب  نآ  زا  هلصاح  دمآرد  زا  یتمسق  ات  تسا  هدش  هتخاس  رابرد  هصاخ  نامالغ 
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کی زین  کـچوک و  یعرف و  هتــسار  کـی  گرزب و  یلــصا و  هتــسار  ود  ياراد  هدـش و  عـقاو  اـقآ  یلقیلع  یخیراـت  روـحم  دادـتما  رد  و 
دشاب . یم  زکرم  رد  رتم   11 عافترا 27 /  رتم و   11 رطق 10 /  هب  يا  هنهد  اب  قوسراهچ 

لکـش هب  يرجآ و  نآ  تیزکرم  رد  هچرازاب  قوسراهچ  دـشاب . یم  يرجآ  همـشچ و  قاط و  نآ  فقـس  شـشوپ  هدوب و  فقـسم  هچرازاب 
. دیامن یم  لمع  هچرازاب  لقث  زکرم  ناونع  هب  هچرازاب و  ياه  هتسار  هدنهد  لاصتا  شقن  هک  دشاب  یم  یعلض  تشه 

اه هچرازاب 

رقاب ازریم  هچرازاب  . 10 اقآ ، یلقیلع  هچرازاب  . 1
ناخ یلع  جاح  هچرازاب  . 11 ناخ ، میحر  هچرازاب  . 2

هللادسا هاش  هچرازاب  . 12 يزاریش ، قوسراهچ  هچرازاب  . 3
اهزاس گنفت  هچرازاب  . 13 دابآدیب ، هچرازاب  . 4

دوصقم وسراهچ  هچرازاب  . 14 یشاب ، رطاش  هچرازاب  . 5
دابآ نسح  هچرازاب  . 15 تشدرد ، رانمود  هچرازاب  . 6

( یبوط  ) دالوف تخت  یتنس  یگنهرف  هچرازاب  . 16 نیقارعلا ، دیس  هچرازاب  . 7
افلج هچرازاب  . 17 اهرگرز ، رازاب  . 8

نانهر هچرازاب  . 18 اهراجن ، رازاب  . 9

رتوبک جرب  تمرم 

هک تسا  یعفترم  رودم و  ياهجرب  ناهفصا  یخیرات  ابیز و  رهـش  رانک  هشوگ و  فارطا و  رـصانع  نیرتزیگنا  تفگـش  نیرت و  هتـسجرب  زا 
هناخ رتوبک  تسا و  نارتوبک  هب  قلعتم  اهجرب  نیا  هک  یلاح  رد  دنا  هدوب  رهش  مکحتسم  یمیدق و  ياهژد  دننک  یم  روصت  هابتشا  هب  یـضعب 

دراد . مان  رتوبک  جرب  ای 
يزاسون و نامزاس  هک  اهجرب  نیا  زا  یکی  تسا . هدوب  یناویح  دوک  لیصحت  روظنم  هب  نارتوبک  زا  تیامح  اهانب  هنوگنیا  تخاس  زا  فده 

تسا . هدش  عقاو  ناهفصا  قرش  يدنبرمک  رد  تسا  هدومن  نآ  يزاسزاب  هب  مادقا  ناهفصا  يرادرهش  يزاسهب 
رازه نیدنچ  لخاد  رد  الاب  هب  نییاپ  زا  دشاب . یم  رتم  نآ 60  طیحم  رتم و  دودح 14  رد  نآ  عافترا  تسا و  هدـش  هتخاس  تشخ  زا  انب  نیا 
تهج هدـش و  یم  زاب  دوک  ندرک  جراخ  تهج  رابکی  یلاس  طقف  جرب  یلامـش  برد  تسا . هدـش  داجیا  ُسر  لگ  زا  نارتوبک  يارب  هرجح 

جرب هب  رام  هک  تسا  هدوب  يدنفرت  نیا  دریگ و  یم  ارف  ار  روداترود  یچگ  یلقیـص  راون  یجراخ  هندب  ییالاب  همین  رد  نارتوبک  ناج  ظفح 
دباین . هار 

نانهر رتوبک  جرب  مارهب 3- رذآ  رتوبک  جرب  هناخ 2- رتوبک  جرب  -1

اه هداز  ماما  اه و  هعقب 

همطاف یتس  هدازماما  دیز 4 . هدازماما  لوتقم 3 . ناگدازهاش  دوعسموبا 2 . خیش  . 1

اه ناتسلگ  یهدناماس 

نانهر يادهش  ناتسلگ  . 2 ناهفصا يادهش  ناتسلگ  . 1
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یخیرات ياهرذگ 

دالوف تخت  رباعم  افلج 5 . رذگ  يدعس 4 . رذگ  هرابیوج 3 . روحم  رذگ  یشابرطاش 2 . ات  دابآدیب  رذگ  . 1

یخیرات ياه  مامح 

هراشا

ییاهب خیش  مامح  نانهر 5 . مامح  اه 4 . هدازهاش  مامح  تشدرد 3 . مامح  . 2 اقآ یلقیلع  یخیرات  مامح  . 1

اقآ یلقیلع  مامح  يایحا  تمرم و 

هاش يوفص  رصع  هاشداپ  ود  نایرابرد  رثا  اقآ  یلقیلع  صخش  طسوت  ناهفـصا  دابآدیب  هلحم  رد  اقآ  یلقیلع  کچوک  گرزب و  ياه  مامح 
دجـسم و فقو  هدـش و  اـپ  رب  يرمق  يرجه  لاس 1125  هب  تسا  هدوب  نآ  یناـب  دوخ  هک  يا  هعومجم  رد  نیـسح  ناطلـس  هاـش  ناـمیلس و 

مامح ياه  یگژیو  هیلک  هکنآ  رب  هوالع  تسا  هدیـسر  ناریا  یلم  راثآ  تبث  هب  هک  يوفـص  رـصع  يابیز  يانب  نیا  تسا . هدـیدرگ  هسردـم 
تسا . رادروخرب  يرنه  یخیرات  صاخ  ياهشزرا  زا  تساراد  ار  یناریا  ياه 

نارود ياه  یـشاقن  هیوفـص و  نامز  يرب  کهآ  قرعم و  گنر و  تفه  یـشاک  تانیئزت  ياراد  کـچوک  گرزب و  ماـمح  لـماش  اـنب  نیا 
يزاسهب يزاسون و  نامزاس  طسوت  مامح  تمرم  لاس 1379  زا  تسا . هدـش  هدوزفا  تاریمعت  ماگنه  يدـعب  ياه  هرود  رد  هک  تسا  راجاق 

. تفرگ رارق  يرادرب  هرهب  دروم  یسانش  مدرم  هزوم  روظنم  هب  لاس  راهچ  زا  سپ  ًابیرقت  زاغآ و 

اه هدازهاش  مامح  يایحا  تمرم و 

انب يوفـص  ناگدازهاش  زا  یکی  طسوت  ًارهاـظ  تسا و  هدـش  عقاو  ناـگدازهاش  هسردـم  رواـجم  نازرگنر و  رازاـب  رد  اـه  هدازهاـش  ماـمح 
تسا . هدیدرگ 

. دشاب یم  یبناج  ياهتمسق  هناخمرگ و  هنیرس  نآ  هب  طوبرم  ياهـشخب  يدورو و  زا  لکـشتم  یناریا  ياه  مامح  ریاس  دننامه  زین  مامح  نیا 

. تسا یخیرات  مامح  نیا  شخب  تنیز  راجاق  هرود  هب  طوبرم  ياهیـشاقن  يرب و  کهآ  تاـنیئزت  يوفـص  رـصع  هب  طوبرم  ياهیراکیـشاک 
. دشاب یم  ریمعت  لاح  رد  ناهفصا  يرادرهش  يزاسهب  يزاسون و  نامزاس  طسوت  رضاح  لاح  رد  اه  هدازهاش  مامح 

ناهفصا ییاهب  خیش  مامح 

تسا . عقاو  دراد  ترهش  اهبرع  رازاب  هب  ناهفصا  میدق  رازاب  زا  بعشنم  ییاهب  خیش  هچوک  هیماظن  یمیدق  هلحم  رد  ییاهب  خیش  مامح 
یم یمیدق  يرجه  ات 1030  ياهلاس 953  نیب  هدوب و  هیوفـص  نامز  لاجر  زا  یلو  تسا  ییاهب  خیـش  هب  بوسنم  ماـمح  هکنیا  هب  هجوت  اـب 

. تسا هیوفص  هرود  هب  قلعتم  انب  ناینب  لصا و  درک  راهظا  ناوت  یم  تسا  هتسیز 
: لماش گرزب  مامح  هدنهد  لیکشت  رصانع  نیرتمه  تسا . ضوح  راهچ  کچوک و  مامح  گرزب  مامح  لماش : مامح  هتفرگ  لکش  ياضف 

ییاهلوق لقن  عمـش  کی  هلعـش  هلیـسو  هب  مامح  بآ  شیامرگ  دروم  رد  دشاب . یم  یتشادـهب  ياه  سیورـس  هناخمرگ و  هنیبرـس ، يدورو ،
هب دروم  نیا  رد  يدنتـسم  لیلد  هنوگچیه  نونکات  یلو  هدـش  هدز  زاگویب  شیامرگ  متـسیس  زا  هدافتـسا  دروم  رد  یتایـسدح  تسا و  هدـش 

تسا . هدماین  تسد 
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زا ینیئزت  هناـخمرگ  هار  زا  ییاهــشخب  رد  رــضاح  لاـح  رد  هدرک و  رییغت  فـلتخم  ياـه  هرود  یط  ماـمح  نـیا  رد  هـتفر  راــکب  تاــنیئزت 
یخیرات روحم  رد  نتفرگ  رارق  تیعقوم  یخیرات و  رظن  زا  ییاهب  خیـش  ماـمح  دوش . یم  هدـید  کـنوباص  تشه و  تروص  هب  يراکیـشاک 

. تسا یتمرم  هعماج  حرط  دنمزاین  دنهد  یم  مامح  يایحا  هب  تبسن  مدرم  هک  یتیمها  شزراو و  ناهفصا  رهش 

ناهفصا يرادرهش  موس  هلاس  جنپ  همانرب  يداهنشیپ  ياه  هژورپ 

همدقم

همانرب ناونع  هب  هک  دراد  هعلاطم  تسد  رد  زین  ار  يدراوم  دوخ  لاعف  ياه  هژورپ  رب  هوالع  ناهفصا  يرادرهش  يزاسهب  يزاسون و  نامزاس 
: تسا رارق  نیدب  اهنآ  نیوانع  هک  هدش  هئارا  میظنت و  يزیر  همانرب  تیریدم  فرط  زا  موس  هلاس  جنپ 

هدنز زاب  ماما ، دجـسم  تشپ  يرگـشدرگ ، یگنهرف و  یخیرات  ياهروحم  لیمکت  هلامج ، نتب ، هفـص  هژورپ  تشدرد ، قیتع ، نادیم  يایحا 
يزاسون افلج ، هپس ، نابایخ  ءایحا  یهدناماس و  کلملا ، ماظن  هجاوخ  ناهفصا ، رازاب  روحم  ءایحا  هرابیوج ، یسابع ، غابراهچ  روحم  يزاس 

يرگشدرگ هلحم  يزاسوگلا  دالوف ، تخت  ياه  هژورپ  یشهوژپ ، یتاعلاطم و  ياه  هژورپ  دابآدیب ، هدوسرف ، ياهتفاب  يزاسهب  و 
. دشاب یم  ییارجا  یتاعلاطم و  هژورپ  اههد  لماش  قوف  دراوم  زا  مادک  ره  هک 

اهیناوجخن يارسناوراک  نیمز  رد  لته  ثادحا  هژورپ 

رد ناهفـصا  رهـش  يزاسهب  يزاسون و  نامزاس  یتسیروت  تامدخ  لته و  بلاق  رد  نآ  هعـسوت  ءایحا و  اهیناوجخن ، يارـسناوراک  يزاسزاب 
اب اـهیناوجخن  يارـسناوراک  هب  فورعم  عبرمرتم  ًابیرقت 2500  تحاسم  هب  ینیمز  رد  ماـما  نادـیم  یقرـش  بونج  علـض  رد  یتنـس  لـته  رظن 

نیا ناکما  تسین . ریذـپرییغت  رما  نیا  دوش و  يزاسزاب  ًانیع  یخیرات  يانب  ياه  هشقن  ساسا  رب  یتسیاـب  ارـسناوراک  دـیامن . لـیذ  هچخیراـت 
يارب ییاضف  ياهزاین  انب  لصا  هب  یبناج  ياهانب  قاحلا  کلمت و  اب  نینچمه  مزال و  تاقاحلا  اب  ارـسناوراک  ياهاضف  نورد  هک  دراد  دوجو 

اب راوجمه  ياه  تیکلام  لاصتا  قیرط  زا  ًافرص  دیدج  ياه  تیلاعف  لوبق  يارب  ارـسناوراک  يانب  هعـسوت  ددرگ . نیمأت  دیدج  ياه  يربراک 
لاح رد  دنا  هداتفا  ءافتنا  ضیح  زا  یفاک  هراوس  یـسرتسد  مدع  ّتلع  هب  رازاب و  يداصتقا  تالوحت  اب  هداد و  همادا  دوخ  یلاخ  رپ و  بیکرت 

هندـب دـنبای . صاصتخا  بسانم  ياه  تیلاعف  هب  ءایحا و  يدـبلاک  تیهام  ظفح  اـب  ًاددـجم  رـصانع  نیا  هک  تسا  نآ  رب  حـیجرت  زین  رـضاح 
ای لته و  هب  ارسناوراک  لیدبت  اب  تسا . هدوب  اه ) هرجح   ) يراجت زیر  رصانع  زا  لکشتم  یخیرات  هتـشذگ  ظاحل  هب  تروص و  ره  رد  نادیم 

یتسیاش يراجت  ياهدـحاو  تروص  هب  هندـب  نیا  يدرکلمع  تیهام  ظفح  تروص  ره  رد  یلامـش  ياه  تیکلام  اب  بیکرت  رد  نآ  هعـسوت 
ياـه هنادزیر  رد  هتفاـی  بیکرت  رـصانع  مجح  هزادـنا و  نیب  یبتارم  هلـسلس  مظن  کـی  يدـبلاک  ظاـحل  هب  هک  هنوگناـمه  ددرگ . شودـخم 
هلسلس مظن  نیمه  دنا . هتفرگ  رارق  کچوک  ياه  هناخ  اهنآ  نیب  رد  هک  هبترم  هاتوک  طسوتم و  داعبا  اب  ياهارـسناوراک  ای  دنتـسه و  يراجت 

تفر و مجح  عبطلاب  هک  تیلاعف  بطق  کی  ندش  گرزب  دبای . نایرج  روکذم  ياهاضف  رد  يراج  ياهدرکلمع  رد  یتسیاب  ًاتدـعاق  یبتارم 
رـصانع ياه  هبذاج  لباقم  رد  یبیقر  ناونع  هب  دـنز و  مه  رب  ار  نادـیم  دوجوم  مظن  اه  نآ  يدـعب  تاعبت  هداـیپ و  هراوس ، کـیفارت  دـمآ و 

. تسین حیحص  ددرگ  حرطم  نادیم  صخاش  یخیرات 

کناو ياسیلک  راوید  تمرم 

تخاس تمدـق  هدـش . هتخاس  تسا  هدوب  یناریو  هب  ور  هک  يرت  یمیدـق  ياسیلک  لحم  رد  تسا و  افلج  ياسیلک  نیرتابیز  کناو  ياسیلک 
هندـب کناو  ياسیلک  راوید  هژورپ  تسا . یناریا  هویـش  هب  اهیراکالط  بآ  یـشاقن و  اسیلک ، يراـمعم  ددرگ  یمرب  يوفـص  هرود  هب  اـسیلک 
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قباطم يزاسامن  يداینب و  یشخب  ماکحتسا  هب  مادقا  ناهفـصا  يرادرهـش  يزاسهب  يزاسون و  نامزاس  هک  دوش  یم  لماش  ار  ینوریب  يزاس 
. تسا هدومن  هیلوا  حرط  اب 

یخیرات ياه  هناخ 

هراشا

هناخ مشپ 7- عیانـص  يرادا  نامتخاس  اه 6- يوسنارف  هسردم  نایناپتسا 5- هناخ  يدیشر 4- هناخ  هینوراه 3- هناخ  ییادخدک 2- هناخ  -1
هطورشم

ییادخدک یخیرات  هناخ  يایحا  تمرم و 

تـشدرد يرگـشدرگ  یگنهرف  یخیرات  روحم  رد  هک  تسا  راجاق  هرود  هب  قلعتم  يدنمـشزرا  يانب  ییادـخدک  هب  بوسنم  یخیرات  هناـخ 
تسا . هدش  عقاو 

هدش و هدیشوپ  تفه  جنپ و  ياهسوق  اب  اهفقس  اهقاط و  تسا  هدش  هداهن  انب  رب  رابرد  راوید  ساسا  رب  یناریا و  يرامعم  کبـس  هب  نامتخاس 
ياراد مادـک  ره  زین  اهاضف  یقبام  تسا . هتخاس  نایامن  ار  یـصاخ  ییابیز  يا  هزوریف  یئالط و  يزیمآ  گنر  اـه و  سنرقم  اـب  نیـشن  هاـش 

دنشاب . یم  دوخ  هب  صتخم  ياه  سنرقم  اه و  يربچگ 
ود گرزب و  یـسرا  هسامن  رد  یلامـش  شخب  رد  دـشاب . یم  تانیئزت  دـقاف  یبونج  ههبج  طقف  تانیئزت و  ياراد  انب  نیا  طاـیح  زا  ههبج  هس 

دشاب . یم  يرتشیب  ضرع  ياراد  هیقب  زا  ینایم  یسرا  هک  دوش  یم  هدهاشم  يدورو  برد 
برد ود  طسو و  رد  گرزب  يا  هرجنپ  اب  ینایم  یلـصا  ياـضف  هدوب و  هباـشم  تاـنیئزت  يدـنب و  بیکرت  ظاـحل  زا  یبرغ  یقرـش و  تمـسق 
نایاپ هب  لاس 1383  رذآ  زاغآ و  لاس 1382  تشهبیدرا  شزرا  اب  يانب  نیا  تمرم  ییارجا  تایلمع  دوش . یم  هدهاشم  نیفرط  رد  کچوک 

. دشاب یم  ناهفصا  رهش  يزاسهب  يزاسون و  نامزاس  رارقتسا  لحم  رضاح  لاح  رد  هک  دیسر 

تیطورشم یخیرات  هناخ  تمرم 

هطورشم تاسلج  لیکشت  تلع  هب  هناخ  هیمست  هجو  تسا  هدش  ثادحا  راجاق  هرود  رد  انب  يرامعم  ياه  هویـش  دوجوم و  دهاوش  ساسا  رب 
. دراد اـنب  ریز  عبرم  رتم  دودـح 1500  رد  دـشاب و  یم  ینوریب  ینوردـنا  شخب  ود  ياراد  هناخ  نیا  تسا . هناخ  نیا  رد  یناهفـصا  ناـهاوخ 

ًابیرقت ابیز و  ههبج  راهچ  لماش  ینوردـنا  شخب  تسا . هوکـش  اب  ابیز و  يرد  تفه  قاتا  کـی  لـماش  هک  تسا  ههبج  کـی  لـماش  ینوریب 
لماش انب  نیا  رد  هتفر  راکب  تانیئزت  تسا . دوهـشم  ًـالماک  ههبج  راـهچ  نیا  یگنر  ياـبیز  ياـه  هرجنپ  يراـجاق و  اهـسوق  هک  تساـجرباپ 
یکی یخیرات  يابیز  هناخ  نیا  تمرم  دشاب . یم  یگنر  ياه  هشیـش  اب  یـسرا  ياه  هرجنپ  هدش و  يرب  چـگ  رکـش  ریـش و  هویـش  هب  یـشاقن 

. تسا هدیدرگ  زاغآ  ( 1384  ) يراج لاس  رد  هک  دشاب  یم  يزاسهب  يزاسون و  نامزاس  ياه  هژورپ  زا  رگید 

نابراس یخیرات  رانم  تمرم 

( شیپ لاس   900  ) یقوجلـس هرود  هب  رانم  تخاس  تمدق  تسا . هدش  عقاو  ناهفـصا  هرابیوج  یمیدق  هلحم  یلامـش  ياهتنا  رد  نابراس  رانم 
ددرگ . یمرب 

هقبط هس  رد  رودـم و  درفنم  رانم  تساجرب . اپ  ملاس و  تسا  هدرک  ادـیپ  برغ  تمـس  هب  یناـقوف  تمـسق  رد  هک  يرـصتخم  ياـنحنا  زج  هب 
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هدـش هدافتـسا  ینوزلح  ناکلپ  نآ  دوعـص  يارب  دـسر و  یم  لقادـح  هب  اضف  رانم  نورد  تسا . رتم  دودـح 48  رد  نآ  عافترا  هیاپ و  نودـب 
تسا .

يالاب اه  سنرقم  تمرم  یشخب و  ماکحتـسا  تایلمع  دشاب . یم  انب  نیا  شخب  تنیز  قرعم  یـشاک  هب  نیزم  اه  سنرقم  اهامن و  ینیچرجآ 
ناکلپ رانم و  هندـب  یعـضوم  تاریمعت  نینچمه  هدوب و  هتخیر  ورف  نآ  زا  یـشخب  ناـمز  تشذـگ  رثا  رد  هک  نآ  ياـهتنا  يزاـسزاب  راـنم و 

. تسا هتفرگ  ماجنا  ناهفصا  يرادرهش  يزاسهب  يزاسون و  نامزاس  طسوت  نآ  یلخاد 

ایاکت

هراشا

دیس هیکت  يدرجورب 7- هـیکت  -6 يا ، هداـبآ  رفعج  هـیکت  يزیر 5- هـیکت  -4 ریم ، هـیکت  هدزاش 3- رداـم  هیکت  -2 بارـس ، لضاف  هیکت  -1
دیجملادبع شیورد  هیکت  -10 یشاباغآ ، هیکت  يدابآدیب 9- هیکت  -8 نییقارعلا ،

بارس لضاف  هیکت  يزاسزاب  تمرم و 

ناطلس هاش  تنطلس  نامز  رد  يوفص و  هرود  رخاوا  رد  هیکت  نیا  تسا . هدیدرگ  عقاو  ناهفصا  ضیف  نابایخ  قرـش  رد  بارـس  لضاف  هیکت 
تسا . هدش  انب  بارس  لضاف  هب  روهشم  ینباکنت  حاتفلادبع  نب  دمحم  رصع  نآ  ملاع  مارتحا  هب  نیسح 

ازریم ردقیلاع  ملاع  رعاش و  دشاب . یم  يرجآ  دـبنگ  قاط و  اب  نیـشن  هاش  ناویا  راهچ  ياراد  تسا  یگرزب  هعقب  نآ  طسو  رد  هک  هیکت  نیا 
یتشه لماک  يزاسزاب  تایلمع  هلحرم  دنچ  یط  يزاسهب  يزاسون و  نامزاس  تسا . نوفدـم  هیکت  نیا  رد  زین  شتآ  هب  صلختم  ناخ  نسح 
. تسا هداد  رارق  دوخ  راک  روتسد  رد  ار  برد  رس  رواجم  یمیدق  ياه  قاتا  يزاسزاب  اب  هارمه  هیکت  رواجم  يزاسور  هدایپ  يدورو و 

نایناریا همانزورون 

زورون نشج  شیادیپ 

یم تبـسن  ناهاشداپ  نیتسخن  هب  اه  ندـمت  اه و  گنهرف  اه ، مسر  اه ، نییآ  زا  رگید  يرایـسب  دـننام  ار ، زورون  نشج  یـسراف  تاـیبدا  رد 
، هیوکـسم يدوعـسم ، يربط ، ینوریب ، يرـصنع ، يرهچونم ، یـسودرف ، نوچ  يرجه ، مجنپ  مراهچ و  نرق  ناگدنـسیون  نارعاـش و  دـنهد .
ار زورون  نشج  يرازگرب  زورون و  هدوب ، مالسا  زا  شیپ  تایبدا  نامگ  یب  نانآ  يا  هروطسا  یخیرات و  عبنم  هک  رگید  يرایـسب  يزیدرگ و 

، دنناد یم  دیشمج  یهاشداپ  نامز  زا 

زورون نشج  هام  ای  اهزور 

، زورون نشج  یلو  تسین . رتشیب  بش ) کی  ای   ) زور کی  الومعم  رگید ، يرایسب  هدس و  ادلی ، ناگرهم ، نوچ  ییاه  نشج  يرازگرب  تدم 
ینوریب ناحیروبا  دراد . همادا  هتفه  ود  اـی  کـی  مک  تسد  تسا ، رتاـیوگ  يزورون "  ياـه  نییآ  اـه و  نشج  حالطـصا "  شا  هراـبرد  هک 

دیع ار  هام  نیا  ياهزور  همه  ناـهاشداپ  تشذـگرد ، مج  نوچ  دـسیون : یم  هاـم  کـی  دیـشمج  زا  سپ  ار ، زورون  نشج  يرازگرب  تدـم 
هب ار  موـس  زور   5 فارـشا ، هـب  ار  مود  زور   5 دـنداد ، صاصتخا  ناـهاشداپ  هب  ار  تسخن  زور   5 دندومن : شخب  شـش  ار  اهدیع  دـنتفرگ .
رد نارگیزرب ، . هب  ار  مشش  هجنپ  مدرم و  هدوت  هب  ار  مجنپ  زور   5 نایرابرد ، نامیدن و  هب  ار  مراهچ  زور   5 یهاشداپ ، نانکراک  نامداخ و 

يرازگرب یلو  دیـشک .. یم  لوط  هتفه  هس  ات  یمومع  ياه  نادیم  رد  زورون  ياه  نشج  حـیرفت و  اه ، ینامهم  يوفـص ، نامیلـس  هاش  نامز 
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دریذپ یم  نایاپ  ردب "  هدزیس  رد "  زاغآ و  لاس "  رخآ  هبنشراهچ  هجنپ و "  زا  مک  تسد  زورما ، يزورون  مسارم 

يروس هبنشراهچ 

نم يدرز  نم و  زا  وت  یخرس  نتفگ  نآ و  يور  زا  ندیرپ  باتفآ و  بورغ  زا  شتآ  ندرک  نشور  اب  هک  لاس  رخآ  هبنشراهچ  بش  مسارم 
بش زا  یساپ  ات  دوش  هتفرگ  کین  لاف  هب  هک  یتبحص  ندینش  تین  هب  نداتسیا  شوگلاف  ینز و  قشاق  لیجآ .. فرص  اب  سپس  زاغآ و  وت  زا 

دبای یم  همادا 

يزورون ریم 

يریما مکاـح و  یمرگرـس ، یخوش و  يارب  دوـبن ، راـک  هاـم و  لاـس و  ياـهزور  رامـش  رد  هک  هزور ، جـنپ  نشج  نیا  ياـه  نییآ  هلمج  زا 
ار یناسک  نامگ  یب  درک . یم  رارف  نامدرم  رازآ  سرت  زا  نشج  نایاپ  رد  و  دوب ، روآ  هدنخ  شیاهروتـسد  راتفر و  هک  دندرک  یم  باختنا 
، ندـناوخ ندز و  هریاد  اب  نابایخ  رذـگ و  هچوک و  رد  هدـش  هایـس  تروص  گنر و  زمرق  ياه  سابل  اب  نیدرورف ، تسخن  ياـهزور  رد  هک 
" هزور جـنپ  مکاح  يزورون "و"  ریم   " باختنا ياه  یمرگرـس  اه و  یخوش  هدـنامزاب  دـنتفرگ ، یم  یلوپ  دـندرک و  یم  مرگرـس  ار  مدرم 

یم دندناوخ ، یم  هک  ییاهرعـش  رد  دوخ  نانآ  و  رگید ؛ ینـشج  تقو و  رد  هن  دندش ، یم  هدید  يزورون  نشج  ياهزور  رد  اهنت  هک  تسا 
هزور هی  یلاس  هزورون ، دیع  هزوریف ، یجاح  دنتفگ :

زورون ومع  هصق 

نیچرمک هتـسب ، اـنح  شیر  فلز و  يدـمن ، هـالک  اـب  راـهب  لوا  زور  لاـس  ره  هک  زورون  ومع  ماـن  هب  دوب  يدرم  ریپ  دوبن . یکی  دوب ، یکی 
. رهـش هزاورد  تمـس  هب  دمآ  یم  تسد  هب  اصع  داتفا و  یم  هار  هوک  زا  كزان  تخت  هویگ  بصق و  راولـش  یناخ ، لیلخ  لاش  یبآ ، كدـق 

عمج ار  شیاج  دش ، یم  اپ  دوز  حبص  راهب ، ره  لوا  زور  دوب و  زورون  ومع  هتخابلد  هک  درک  یم  یگدنز  ینزریپ  رهش  هزاورد  زا  نوریب  رد 
یم یلصفم  يانح  شیاپ  تسد و  رـس و  هب  درک . یم  زیمت  رت و  یباسح  ار  شدوخ  طایح ، يوراج  بآ و  یناکت و  هناخ  زا  دعب  درک و  یم 
یم نیچرپ  هتیلـش  زمرق و  نابنت  همرت و  لی  درک . یم  شیارآ  كرز  باخرـس و  همرـس و  اـت  هتفرگ  لاـخ  طـخ و  زا  ملق ، تفه  تشاذـگ و 

هب ور  راد  هراوف  هچضوح  ولج  ناویا ، ور  تخادنا  یم  دروآ  یم  ار  ششرف  دز و  یم  شـسیگ  تروص و  رـس و  هب  ربنع  کشم و  دیـشوپ و 
، هکرس ریس ، هزیکاپ  گنشق و  ینیس  کی  رد  يراهب و  گنراگنر  لگ  هفوکـش و  رپ  هویم  تخرد  روج  همه  زا  دوب  رپ  هک  شا  هچغاب  يور 
ار لقنم  دعب  تخیر . یم  تابن  لقن و  کشخ و  هویم  روج  تفه  رگید  ینیـس  کی  رد  دیچ و  یم  ونمـس  و  يزبس ، بیـس ، دجنـس ، قامس ،

زورون ومع  هار  هب  مشچ  اجنامه  تشاذگ و  یمن  شتآ  نایلق  رس  اما ، شتسد . مد  تشاذگ  یم  دروآ  یم  نایلق  تفر  یم  درک و  یم  شتآ 
مک مک  دـمآ و  یم  شغارـس  هب  باوخ  شاوـی  شاوـی  دـش و  یم  نیگنـس  نزریپ  ياـه  کـلپ  هک  دیـشک  یمن  لوـط  نادـنچ  تسـشن . یم 

راهب هشیمه  لگ  هخاش  کی  دنک . رادیب  ار  نزریپ  دمآ  یمن  شلد  دیـسر و  یم  هار  زا  زورون  ومع  نیب  نیا  رد  اوه . هب  تفر  یم  شـسانرخ 
دنچ نایلق و  رـس  تشاذگ  یم  تشاد  یمرب  شتآ  هلگ  کی  لقنم  زا  شرانک . تسـشن  یم  تشاذگ و  یم  وا  هنیـس  ور  دـیچ  یم  هچغاب  زا 
درـس دوز  هکنیا  يارب  ار  لقنم  شتآ  دروخ . یم  بآدـنق  اب  ار  شا  هراپ  کی  درک ؛ یم  فصن  طسو  زا  جـنران  کـی  دز و  یم  نآ  هب  کـپ 
يزیچ لوا  دـش . یم  رادـیب  نزریپ  دـش و  یم  نهپ  ناویا  وت  شاوی  شاوی  باـتفآ  داـتفا . یم  هار  دـش  یم  اـپ  رتسکاـخ و  ریز  درک  یم  دوشن 

. نایلق رـس  هتفر  شتآ  هدروخ . تسد  زیچ  همه  داد  یب  داد  يا  دید  یم  درک  یم  زاب  ار  شمـشچ  هک  هدرخ  کی  اما  دـش . یمن  شریگتـسد 

. دنک رادیب  ار  وا  هتساوخن  هتفر و  هدمآ و  زورون  ومع  هک  دیمهف  یم  تقو  نآ  رتسکاخ ، ریز  دنا  هتفر  اه  شتآ  هدش . فصن  طسو  زا  جنران 
رادیب دیاب  هک  یعقوم  نامه  تسرد  هدیـشک ، زورون  ومع  ندـید  يارب  هک  یتمحز  همه  نآ  زا  دـعب  ارچ  هک  دروخ  یم  هصغ  یلیخ  نز  ریپ 
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ومع دناوتب  ات  دنکن  هچ  دنک و  هچ  هک  درک  یم  لد  درد  نآ  نیا و  شیپ  زور  ره  دنیبب و  ار  زورون  ومع  هتـسناوتن  هدرب و  شباوخ  دـنام  یم 
زورون ومع  دسرب و  راهب  لوا  زور  دزوب و  راهب  داب  رگید  هعفد  کی  زج  درادن  يا  هراچ  تفگ  وا  هب  یـسک  يزور  کی  ات  دـنیبب ؛ ار  زورون 

لاس هک  دناد  یمن  سک  چیه  اما  درک . لوبق  مه  نز  ریپ  دنک . نشور  شرادید  هب  مشچ  دناوتب  وا  رهش و  تمس  هب  دتفیب  هار  هوک  رس  زا  زاب 
اجنآ زا  دسر و  یم  رخآ  هب  ایند  دننیبب  ار  رگیدمه  اه  نیا  رگا  دنیوگ  یم  اه  یـضعب  نوچ  هن . ای  دنیبب  ار  زورون  ومع  تسناوت  نزریپ  رگید 

. دنا هدیدن  ار  رگیدمه  زورون  ومع  نزریپ و  هدیسرن  رخآ  هب  زونه  ایند  هک 

لاس رخآ  هبنشجنپ  ناگدرم و  ياهزور 

هب دنرب و  یم  كاروخ  دنور و  یم  ناتـسروگ  هب  تبـسانم  نیا  هب  هک  تسا  ناگدرم  زا  ندرک  دای  زورون  زا  شیپ  نهک  ياه  نییآ  زا  یکی 
ره دنک و  یمن  شومارف  تشاد  قلعت  يو  هب  هک  ار  یـسک  هاگ  چیه  ناگدرم ، رهورف  ناور و  هک " : دندقتعم  نایتشترز  دـنهد . یم  نارگید 
هب اتـسور ، رهـش و  رد  مسر ، نیا  هدـنام  اجرب  ياه  تروص  زا  یکی   " دـندرگ . یمرب  دوخ  هناشاک  هناخ و  هب  نیدرورف  نشج  ماـگنه  لاـس 
اه هاگترایز  هب  نتفر  دنا . هداد  تسد  زا  ار  يوضع  لاس  لوط  رد  هک  ییاه  هداوناخ  هژیو  هب  تسا ، لاس "  رخآ  هبنشجنپ  نتفر "  ناتسروگ 
اه هداوناخ  زور ، نیا  رد  تسا . ماع  یمـسر  - لاس زور  نیتسخن  دادماب  زورون و  زا  شیپ  زور  زین ، -و  هبنـشجنپ رد   " روبق ، لها  ترایز  و " 

. دننک یم  نشور  غارچ  ای  عمش ، ناگتشذگ  هزات  رازم  رب  دنراذگ و  یم  ناکیدزن  رازم  رب  امرخ  اولح و  نان ، هزبس ،

یناکت هناخ 

ارف تبـسانم  هب  اه ، سابل  اه ، شرف  اهرازبا ، ندرک  ریمعت  ندـیرخ ، ون  ندرک ، زیمت  نتـسش ، دروم  رد  رتشیب  ار  یناـکت "  هناـخ  حالطـصا " 
رد هک  ییاه  هلیـسو  اهرازبا و  یمامت  یتسیاب  دشک ، یم  لوط  هتفه  راهچ  ات  هس  هک  یناکت ، هناخ  نیا  رد  دنرب . یم  راک  هب  زورون ، ندیـسر 

ولبات اه ، شرف  ای  نزو ، نیگنـس  ياهرازبا  زا  یخرب  دریگ . رارق  دوخ  ياج  هب  هرابود  هدـش و  یـسررب  ریمعت و  زیمت ، اج ، هب  اج  تسا ، هناخ 
دوش یم  زیمت  اج و  هب  اج  يزورون ، یناکت  هناخ  رد  مه  نآ  راب ، کی  یلاس  طقف  رگید ، ياه  هلیسو  اه و  هدرپ  اه ،

هزبس نتشاک 

، نهک ناراگزور  زا  نوگش ، نیدامن و  تروص  هب  دیع "  هزبس  نتشاک "  تسا . هلغ  هناد و  نتشاک  ماگنه  ناتـسمز ، ینایاپ  هام  هام ، دنفـسا 
هدزاود رهـش ، نادـیم  رد  زورون ، زا  شیپ  زور  جـنپ  تسیب و  نهک " ، ناریا  رد  تسا . موسرم  اه  هداوناـخ  همه  نیب  رد  اـه و  هناـخ  همه  رد 

هک نابکرم ، هریت  زا  تسا  یهایگ   ) هلیجاک القاب ، جنرب ، بیترت ، هب  وج و  ینوتـسرب  مدـنگ ، ینوتـس  رب  دـش ، یم  اپ  رب  ماخ  تشخ  زا  نوتس 
دورـس و اب  نیدرورف ، زور  نیمـشش  رد  و  دنتـشاکیم ؛ شام  سدع و  دجنک ، دوخن ، ایبول ، ترذ ، نزرا ، تسا ،) رتم  یتناس  هب 50  نآ  هقاس 
رد مسر  نیا  هک " : دـنک  یم  لقن  ناحیروبا  " و  دـندنکارپ . یم  وس  ره  هب  یگدـنخرف  يارب  دـندنک و  یم  ار  اـه  هزبس  نیا  يداـش ، منرت و 

یبوخ و هب  تالغ ، نیا  ندییور  زا  دنراکب و  هناوتـسا  تفه  رد  تالغ  زا  فنـص  تفه  هناخ  رانک  رد  زورون  زور  هک  دـنام  رادـیاپ  نایناریا 
ياه فرظ  رد  زورون ، زا  شیپ  هتفه  ود  ای  زور  هد  هک  تسا  مسر  اه  هناخ  همه  رد  زورما ، . " دننزب سدـح  هنایلاس  لصاح  تعارز و  يدـب 
يور لیوحت و  لاس  عقوم  دـنراک . یم  شام و ... سدـع ، مدـنگ ، نوچ  ییاـه  هناد  هزوک و ... تشپ  باقـشب ، هساـک ، گرزب ، کـچوک و 

 " يارب هک  ینامز  زور  نیا  رد  و  هتـشاد ، هگن  هدزیـس  زور  ات  اه  هداوناخ  رد  ار  اـه  هزبس  نیا  دـنراذگب . هزبس  یتسیاـب  نیـس " تفه   " هرفس
. دنزادنا یم  ناور  بآ  رد  دنور ، یم  نوریب  هناخ  زا  ردب "  هدزیس 

نیس تفه  هرفس 
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دوخ هناشاک  هناخ و  رد  لمح ) جرب  هب  دیـشروخ  دورو  هظحل   ) لیوحت لاس  عقوم  رد  هداوناخ  ياـضعا  همه  هک  تسا  نهک  يرواـب  مسر و 
فرح " س"  اب  هک  تسا  یکاروخ  یندییور  تفه  هلمج ، زا  نیـس ، تفه  گنر  دیفـس  هرفـس  رد  دنیآ . درگ  نیـس  تفه  هرفـس  رانک  رد 
، ریـس قامـس ، دجنـس ، هزبس ، بیـس ، نوچ  - تسا يزرواشک  ياه  هدروارف  اـه و  یندـییور  یناوارف  رب  ینوگـش  داـمن و  و  دوش ، یم  زاـغآ 

گنر غرم  مخت  تسا ، نآ  رد  جـنران  هک  بآ  یفرظ  ریـش ، یفرظ  عمـش ، هنیآ ، نآ  رب  نوزفا  دـنراذگ . یم  - اـه نیا  دـننام  ونمـس و  هکرس ،
... ( اتسوا و نایتشترز  نآرق و  ناناملسم   ) ینید باتک  هکس و  لبنس ، لگ ، بالگ ، يزبس ، نان ، زمرق ، یهام  هنیآ ، يور  یغرم  مخت  هدرک ،

. تسا هدرتسگ  هدزیس  زور  ات  اه  هناخ  رتشیب  رد  هرفس  نیا  تسا . نیس  تفه  هرفس  شخب  تنیز  زین 

ون سابل  ندیشوپ 

. دراد یم  لوغشم  دوخ  هب  ار  ینغ  ریقف و  لیوحت ، لاس  يارب  سابل ، هیهت  تسا . یناگمه  یمسر  يزورون ، ياه  نییآ  رد  ون  سابل  ندیشوپ 
نداد تعلخ  دوب . مازلا  دح  رد  یمسر  - ناکدوک يارب  هژیو  هب  - يزورون سابل  هیهت  يارب  ناتسدریز  ناتسدیهت و  هب  هجوت  یتنـس  هعماج  رد 

كوـلم مسر  دـسیون " : یم  ینوریب  ناـحیروبا  دوـب . ناتـسد  ریز  نارازگراـک و  ندـناشوپ  وـن  يارب  زوروـن ، نشج  رد  ناریما  ناـهاشداپ و 
ياه ندیـشخب  تعلخ  زا  نارعاش  ناخروم و   " دنهد . یم  یناتـسبات  يراهب و  سابل  دوخ  نایهاپـس  هب  مسوم  نیا  رد  هک  تسا  نیا  ناسارخ 
دیع ياه  بش  لاس  ره  : تسا هدمآ  یناجنز  یمشیربا  عیفش  یجاح  همان  فقو  رد  هک  تسا  رواب  نیا  يارب  و  دنا . هدرک  دای  ناوارف  يزورون 

لیوحت میتی  لافطا  هب  هیهت و  هفوقوم  دـیاوع  زا  باروج  شفک و  هارمه  هنارـسپ ، ساـبل  تسد  هاـجنپ  هنارتخد و  ساـبل  تسد  هاـجنپ  زورون 
. دوش

يزورون ياه  كاروخ 

دیاش و  تسا ، مسر  زورون  زور  رد  ولپ  هتشر  زورون و  بش  رد  ندروخ  یهام  ولپ  يزبس  ناریا ، يزکرم  ياهرهش  یخرب  نارهت و  رد  زورما 
نالیگ و زا  ریغ  تفگ  ناوت  یم   ) ناریا يریوک  يزکرم و  ياهرهـش  رد  ولپ "  تسا " . هقطنم  نیا  رد  زورون  صاخ  ياذغ  هک  تفگ  ناوتب 
، اذغ نیرتهب "  " نیا و  دوب . يدنمتورث  هافر و  هناشن  ینامهم و  ياذغ  اه ، نشج  ياذغ  شیپ  يدنچ  ات  ناریا ) ياهرهـش  همه  رد  ناردـنزام 
ار یکلم  ناشاک ، كرتسا  رد  شیپ  لاـس  جـنپ  دـص و  رد  يدرم  کـین  رگا  دوب . زورون  بش  رد  - ینغ ریقف و  - مدرم همه  صاـخ  كاروخ 
روکذ و فیرـش ، عیـضو و  كرتسا ، یلاها  مامت  هب  هقرتسم  هسمخ  رخآ  زا  هدومن  عایتبا  جـنرب  هلاس  همه  نآ  دـمآرد  زا  هک  دـنک  یم  فقو 

. دشابن ولپ "  " یب سک  چیه  هرفس  زورون  بش  رد  هک  هدوب ، تین  نیا  هب  نامگ  یب   " دنناسرب ، هیوسلاب  ریبک ، ریغص و  ثانا ،

یندید دیع  ای  يزورون ، دیدزاب  دید و 

هفیاط و لیماف ، ناگرزب  ندید  هب  تسخن  زورون ، زور  هک  تسا  مسر  تسا . یندید " دیع   " ای دیدزاب ، دید و  يزورون ، ياه  نییآ  هلمج  زا 
" ندید  " دنراد تکرـش  هداوناخ  ناسک  همه  اه ، یندـید  دـیع  نیا  زا  يرایـسب  رد  دـنور . یم  یتلزنم  یعامتجا و  یملع و  ياه  تیـصخش 
هک نیدرورف ، تسخن  ياهزور  رد  تسا ، یـسوبور  یـسوب و  تسد  اب  هارمه  و  دراد ، لابند  ار  اـه  دـیدزاب "  ریزگاـن "  هک  يزورون  ياـه 

، کیدزن رود و  نایانشآ  ناتـسود و  نادنواشیوخ و  نیب  نیدرورف ) رخآ  ات  دنیوگ  یم  و   ) نیدرورف هدزیـس  ات  هاگ  و  تسا ، یمـسر  لیطعت 
دـید و نیا  تسا . هتفرن  ناـیم  زا  زونه  - کـچوک ياهرهـش  رد  هژیو  هب  - هلحم يوـک و  رد  اـه ، هداوناـخ  یهورگ  دـمآ  تفر و  دراد . همادا 

ترفاسم  " هک ینامز  ات  دراد . همادا  دننک ، لیطعت  ار  هنازور  راک  دنناوت  یمن  هک  یناسک  يارب  هژیو  هب  هتشذگ ، بش  زا  یـساپ  ات  اهدیدزاب ،
، تشاد ییاج  هرهچ " هب  هرهچ  طباور  یگیاسمه و"  یلغش و  ياه  ییانـشآ  هک  ییاه  هلحم  اهرهـش و  رد  دوب ، هدشن  مسر  يزورون " ياه 

کی یلاس  طقف  هک  - دنتـسه -و  دندوب ینایانـشآ  اسب  هچ  و  تفر . یم  رامـش  هب  یمازلا  مک  شیب و  يا  هفیظو  يزورون ، ياه  دیدزاب  دید و 
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. دنور یم  رگیدکی  هناخ  هب  يزورون ، ياه  دیدزاب  دید و  رد  مه  نآ  راب ،

لوا زورون 

هداوناـخ نآ  زا  يوضع  تشذـگ  رد  لوا "  زورون  هک "  دـنورب  یناـسک  هناـخ  هب  تسخن  هک  تسا  مسر  يزوروـن  ياهدـیدزاب  دـید و  رد 
نکمم هک  زورون  نیتسخن  دوش ، یم  رازگرب  دجسم  رد  رتشیب  هک  زور ، نیملهچ  نیمتفه و  نیموس ، رب  نوزفا  راوگوس  ياه  هداوناخ  تسا .

نت زا  ار  هایس  سابل  دنواشیوخ  ياه  هداوناخ  هک  تسا  زور  نیا  رد  و  دننیشن . یم  هناخ  رد  درذگب ، افوتم  گرم  زا  هام  هدزای  زا  شیب  تسا 
يزوروـن ياهدـیدزاب  دـید و  ياـضف  زا  لاـح  نیع  رد  دراد ، نیداـمن  هبنج  هـک  لوا "  زوروـن  ياـه "  هـسلج  دـنروآ . یم  رد  ناراوـگوس 

یم ینامداش "  يوزرآ  نانآ "  يارب  هکلب  دنیوگ ، یمن  تیلـست  راوگوس  هداوناخ  هب  لوا ، زورون  رد  ناگ ، دننک  رادید  و  تسا . رادروخرب 
دوب دای  ناونع  هب  ار  دنفـسا  زور  نیرخآ  هک  دوشیم  رازگرب  ییاهرهـش  رد  رتشیب  لوا  زورون  مسر  دننزن . دـب  لاف  ون  لاس  زاغآ  رد  ات  دـننک ،

. دننکن يراوگوس  لاس  ناگتشذگ  رد 

يدیع ای  يزورون ، هیده 

مالسا و زا  شیپ  - يزورون ياه  شـشخب  اه و  شکـشیپ  زا  یخیرات  ياهباتک  تسا ، نهک  یمـسر  زورون  تبـسانم  هب  نداد  يدیع  هیده و 
زا نارعاش ، نارازگراک و  ناریبد ، ناریزو ، هب  نانارمکح  ناهاشداپ و  زا  نانارمکح ، ناهاشداپ  هب  تیعر  زا  دنهد ، یم  ربخ  - مالـسا زا  دعب 

نینچ دادغب  دـبوم  دابرذآ ، هتفگ  زا  ینوریب  ناحیروبا  ار ، يزورون  نداد  هیدـه  مسر  ناکدوک . هژیو  هب  نارتکچوک ، هب  نادـناخ  نارتگرزب 
هب یمک  نآ  زا  هک  دید  يا  ین  يزور  دیـشمج  تخانـش . یمن  ار  نآ  یـسک  نآ  زا  شیپ  دـش ، تفای  زورون  زور  ناریا ، رد  رکـشین  هدروآ :

رگیدکی هب  کیربت  هار  زا  مدرم  و  دنتخاس . رکش  نآ  زا  دنروآ و  نوریب  ار  ین  نیا  درک  رما  تسا ، نیریـش  دید  نوچ  هدرک ، شوارت  نوریب 
. دش مسر  نداد  هیده  و  دندرک ، رارکت  زین  ناگرهم  رد  و  دندرک ، هیده  رکش 

ردب هدزیس 

هب هدیـشک و  راـک  زا  تسد  مدرم  لاـس  هدزیـس  نیلوا  رد  هک  تسا  ردـب  هدزیـس  زور  يزورون  مسارم  تـالیطعت و  زا  زور  نیرخآ  عـقاو  رد 
. دنوریم ارحص  تشد و 

هنایماع ياهرواب 

. دشاب هتشاد  لاس  ياهزور  مامت  يارب  دب  ای  بوخ  يرثا  دناوت  یم  هنایماع ، رواب  هب  زورون ، زور  لیوحت و  لاس  ماگنه  ياهراتفگ  اهراتفر و 
هک تسا  هعماج  رولکلوف  رامش  رد  و  تسا ، یهافش  ياهرواب  رگید  يرایـسب  و  میبای ، یم  زین  یخیرات  ياهباتک  رد  ار  اهرواب  نیا  زا  یخرب 

دنـسرخ شراک  زا  لاس  مامت  دـشوپب ، ون  سابل  زورون  زور  لـیوحت و  لاـس  ماـگنه  رد  هک  یـسک  : - تسا هدیـسر  ثرا  هب  اـه  هداوناـخ  رد 
دوب . دهاوخ 

ره . - تسا نمی  دب  دیروخن  اود  زورون  زور  . - دشاب رود  امـش  زا  هودنا  مغ و  لاس  مامت  ات  دـینک ، رارف  مغ  هودـنا و  زا  لیوحت  لاس  عقوم  -
ملاس اهالب  زا  لاس  همه  رد  دنک ، برچ  ار  دوخ  نت  نوتیز  نغور  اب  دشچب و  رکـش  دـیوگ ، نخـس  هکنآ  زا  شیپ  زورون ، دادـماب  رد  سک 
افـش يدرد  ره  زا  دنک  دود  موم  هراپ  هس  دـشچب و  لسع  هبترم  هس  دـیوگ ، نخـس  هکنآ  زا  شیپ  زورون ، دادـماب  سک  ره  . - دـنام دـهاوخ 

. دیای
اب  ) نشور و ار  غارچ  زیمت ، ار  هناخ  دـیاب  سپ  ددرگ . یم  رب  هناخ  هب  اهنآ  رهورف " ، " زورون ماگنه  راـبکی ، یلاـس  دـنا ، هدرم  هک  یناـسک  -
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دیاب زورون  زور  دنک . یمن  اهر  ار  وا  هودـنا  لاس  نایاپ  ات  دـنک ، هیرگ  زورون  زور  هک  یـسک  . - درک شوخ  يوب  دوع ) ردـنک و  ندـنازوس 
. تسا ریخ  ندرک  رفس  مهدراهچ  زور  دینکن . رفس  هدزیس  زا  شیپ  دیراد  ترفاسم  دصق  رگا  دوش . هناخ  دراو  لوا  مدق " شوخ   " رفن کی 

ناهفصا یخیرات  راثآ 

ماما نادیم  هعومجم 

نادیم هرابرد 

لاـس هاپـس  ناـبایخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نادـیم  تیعقوم : ( يوفـص رـصع  يزاسرهـش  يراـمعم و  يرتـشگنا  نیگن  نیرت  هدنـشخرد  )
هللا و فطل  خیش  دجسم  ماما ، دجسم  يانب  هس  رتم  ضرع 158  رتم و   507 یبیرقت : لوط  لوا ) سابع  هاش  هرود   ) يرمق يرجه   11: سیسات

رـصع نآ  لومعم  ياه  يزاب  تاقباسم و  ماجنا  لحم  نادـیم  نیا  دـنا  هدـش  طوبرم  مه  هب  لکـشلادحتم  ياـهقاط  اـب  هیرـصیق  رازاـب  رد  رس 
نیا رود  ات  رود  هدوب  تراجت  دتـس و  داد و  لحم  هبوکـشا  ود  ياـه  هفرغ  تسا . هدوب  نازابرـس  هژر  ناـس و  و  يزادـنا ) قوپاـق  ناـگوچ ، )

. دنوش یم  طوبرم  نادیم  هب  نادیم  لخاد  ياه  هزاغم  هلیسو  هب  هک  هتفرگ  رارق  رازاب  راهچ  نادیم  فرط  راهچ  تسا . هدرک  هطاحا  ار  نادیم 

نادیم یندید  ياهتمسق 

یگنـس هزاورد  ود  هیرـصیق ، رازاب  رد  رـس  وپاق ، یلاع  ترامع  هللا ، فطل  خیـش  دجـسم  ماما ، دجـسم  فورعم  يانب  راهچ  : زا تسا  تراـبع 
نادیم بونج  لامش و  رد  ناگوچ 

قرـش رد  رتم  ضرع 158  و  یبیرقت 507  لوط  اب  ماـما  میظع  نادـیم  بونج ، فرط  هب  رهـش  شرتسگ  یتختیاـپ و  هب  ناهفـصا  باـختنا  اـب 
یلـصا وضع  ناونع  هب  نادـیم  نیا  يرهـش  یحارط  رد  دـیدرگ . حرطم  يوفـص  رـصع  ياه  یگژیو  زا  یکی  ناونع  هب  غابراهچ  هاگـشدرگ 

ياج هب  ماما  نادیم  دوش . یم  هدیمان  ناهج  ياه  نادیم  نیرتابیز  نیرتگرزب و  زا  دعب  اهتدم  ات  دریگ و  یم  رارق  هجوت  دروم  رهـش  شرتسگ 
رازاب ردرـس  هللا و  فطل  خیـش  ماما و  دجـسم  ود  هک  یماگنه  هب  دیدرگ . ثادحا  دوب  هدنام  یقاب  نایرومیت  نارود  زا  هک  یکچوک  نادـیم 

يزیر و نش  نآ  فک  تانیئزت ، همتاخ  نادیم و  نتفای  نایاپ  اب  دندش و  طوبرم  مه  هب  لکشلادحتم  ياهقاط  اب  انب  نیا 3  دش  هتخاس  هیرصیق 
هدافتسا دروم  يزادنا  قوپاق  ناگوچ و  دننام  رصع  نآ  لومعم  ياه  يزاب  تاقباسم و  ماجنا  يارب  نادیم  هک  دوب  نامز  نیا  زا  دش . حطـسم 

هدش و عقاو  ماما  دجسم  ولج  رد  هک  یگنس  نوتس  ود  دش . یم  ماجنا  لحم  نیمه  رد  زین  نایهاپس  نازابرس و  هژر  ناس و  تفرگ و  یم  رارق 
هرانک درگادرگ  رد  . » دنـشاب یم  نادـیم  رد  اه  شزرو  ریاس  ناگوچ و  يزاب  ماـجنا  رگناـیب  دنتـسه  هیرـصیق  رازاـب  يوربور  زین  اـهنآ  هنیرق 

نادـیم دـنکفا . یم  هیاس  نارذـگهر  رب  رانچ  ناتخرد  زا  یفیدر  رهن  لوط  رد  تشاد . ناـیرج  رتم  قمع 2  رتـم و  ضرع 3  هب  يرهن  نادـیم 
، برع یلاغترپ ، يدـنله ، یـسیلگنا ، ریظن  فلتخم  ياه  تیلم  زا  يدارفا  زور  لوط  رد  دوب و  ناشورفتـسد  رداچ  زا  هدیـشوپ  بلغا  اـهزور 

بـش همیخ  نازاب ، هدبعـش  نارگیزاب ، ددرت  لحم  هب  نادـیم  زین  اهبـش  دـندمآ .» یم  لـحم  نیا  هب  يدـنه  یـسور و  ینمرا ، يدوهی ، كرت ،
دش . یم  لیدبت  نایوگ  هصق  نازاب و  دنب  نازاب ،

رود ات  رود  دنرذگ  یم  نادیم  زا  هک  یئاه  نابایخ  زج  هب  دنا و  هتفرگ  رارق  نادیم  تمس  راهچ  رد  هک  هناگراهچ  یخیرات  ياهانب  زا  ریغ  هب 
دنتشاد . صاصتخا  تراجت  دتس و  داد و  هب  راگزور  نآ  رد  اه  هفرغ  نیا  دنا . هدرک  هطاحا  هبوکشا  ود  ياه  هفرغ  ار  نادیم 

هضرع نارگـشدرگ  نارفاسم و  هب  اهنآ  رد  ناهفـصا  راک  تاجوسنم  یتسد و  عیانـص  عاونا  هدش و  ظفح  يربراک  نیمه  زورما  هک  نانچمه 
رد اهرازاب  نیا  دنوش . یم  طوبرم  نادـیم  هب  نادـیم  لخاد  ياه  هزاغم  هلیـسو  هب  هک  هتفرگ  رارق  رازاب  راهچ  نادـیم ، فرط  راهچ  دوش . یم 

تمظع هوکش و  رب  دنا  هتشون  بلطم  ناهفصا  زا  هک  ینادرگناهج  ناحایـس و  رتشیب  تشاد . صاصتخا  یلغـش  هب  کی  ره  هیوفـص  راگزور 
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رکذ ار  یتارطاخ  نادیم  نیا  رد  رگید  ياهروشک  عابتا  ریاس  یجراخ و  ناگدـنیامن  ارفـس و  روضح  زا  هدرک و  دـیکأت  ناهج  شقن  نادـیم 
یم ماجنا  یجراخ  ناگداتسرف  ناریا و  نادرمتلود  نیب  هک  یخیرات  تارکاذم  زا  يرایـسب  اه ، همان  رفـس  نیا  زا  یخرب  هتـشون  هب  دنا . هدرک 

نادیم يدوز  هب  هدش و  ماجنا  نادیم  یناقوف  هقبط  رد  یمالـسا  گرزب  هزوم  ثادـحا  تامدـقم  تفرگ . یم  تروص  نادـیم  نیمه  رد  دـش 
دوب . دهاوخ  یمالسا  راثآ  هئارا  شیامن و  يارب  یلحم  ماما  تمظع  اب  گرزب و 

اب تسا  رادروخرب  ریظن  یب  ریگمـشچ و  یترهـش  زا  ایند  رد  هک  هوکـش  اب  سیفن و  رثا  نیا  هکنیا  تفگ  ناوت  یم  ماما  نادـیم  هراـبرد  هچنآ 
رنه و نامـسآ  رد  هتـسویپ  هتـشاد  یحیرفت  و  یتسیروت ، يداصتقا ، یبهذـم ، یـسایس ، ياه  شقن  رد  هک  یئاهدرکلمع  رـصانع و  هعومجم 
هب طوبرم  رصانع  یلیمکت و  ياهاضف  اب  هارمه  نادیم  نیا  هک  درک  اعدا  ناوت  یم  تأرج  اب  هک  يروطب  دشخرد . یم  ناهج  ناریا و  یئابیز 
اه یئابیز  مامت  اب  یئاهنت  هب  اهرازاب  هتسار  هیرصیق و  ردرس  هناخ ، دیحوت  ماما ، دجسم  هللا ، فطل  خیش  دجسم  وپاق ، یلاع  ترامع  ینعی  نآ 

. دنک یم  يربارب  ناریا  يدرگناهج  ياه  هبذاج  و 

ماما دجسم 

ماف يا  هزوریف  باعل  زا  یششوپ  رد  یمالسا  لیصا  يرامعم  زا  يا  هرتسگ 

ماما نادیم  یبونج  علض  تیعقوم : هاش ،  دجسم  دیدج ، یناطلس  دجسم  یسابع ، عماج  دجسم  يدهملا ، دجـسم  هیدهم ، دجـسم  : هب فورعم 
: طاطخ هللا ،  کیب  یلع  بحم  نامتخاس  رظان  یناهفصا و  ربکا  یلع  داتـسا  رامعم : لوا ، ) سابع  هاش  هرود   ) يرجه  1020 سیسات : لاس  ، 

یماما حلاص  دمحم  یماما ، اضر  دمحم  يزیربت ، یقابلادبع  یسابع ، اضریلع 

دجسم ياهیگژیو 

یـسابع اضر  یلع  ثلث  طخ  هب  دجـسم  رد  رـس  هبیتک  تسا . هدـش  انب  لوا  سابع  هاش  تنطلـس  لاس  نیمراهچ  تسیب و  رد  : زا تسا  تراـبع 
ادها بسامهط  هاش  دوخ  مظعا  دج  حور  هب  ار  نآ  باوث  هدرک و  انب  دوخ  صلاخ  لام  زا  ار  دجـسم  نیا  سابع  هاش  هک  تسا  نآ  زا  یکاح 

تسا . هدش  لیلجت  ناهفصا  دیدج  عماج  دجسم  رامعم  یسدنهم  يرامعم و  ماقم  زا  ردرس ، رگید  هبیتک  رد  تسا . هدومن 
لخاد ياه  هرانم  عافترا  رتم ، دجسم 52  میظع  دبنگ  تسا  نآ  یبونج  گرزب  دبنگ  زکرم  رد  توص  ساکعنا  دجسم  نیا  بلاج  تاکن  زا 

رد ار  یقیقح  رهظ  هک  صخاش  لکـش  هب  يا  هداـس  گنـس  هعطق  تسا  رتم  ماما 42  نادـیم  رد  نآ  رد  رـس  ياه  هرانم  عافترا  رتم و  نآ 48 
سیفن ياه  گنس  هچراپ ، کی  رمرم  ياه  گنس  گرزب  تاعطق  دهد  یم  ناشن  لصف  راهچ 

دجسم نامتخاس  دور . یم  رامش  هب  يرجه  نرق 11  يرامعم  زا  يا  هدنزرا  هنومن  هک  تساپرب  يدجـسم  ماما  نادیم  یبونج  هیلا  یهتنم  رد 
هب دجسم  نیا  دیـسر . نایاپ  هب  يدالیم  اب 1629  ربارب  يرجه  لاس 1038  رد  دش و  عورـش  يدالیم  اـب 1611  ربارب  يرجه  لاس 1019  رد 

یشاک اب  اه  تمسق  هیقب  اما  تسا  قرعم  یشاک  اب  دجسم  هوکش  اب  ابیز و  ردرـس  دش . هتخاس  مدرم  هدافتـسا  يارب  یمومع  يانب  کی  ناونع 
ار دنراد  توافت  دجسم  لخاد  اب  ردرس  ياه  یشاک  هکنیا  تلع  هیوفص  خیرات  نیعلطم  نیققحم و  زا  يرایـسب  تسا . هدیدرگ  نیئزت  تشخ 

يوفص رصع  هتسجرب  رامعم  یناهفصا  ربکا  یلع  داتسا  دجسم  رامعم  تشاد . دجسم  مامتا  يارب  لوا  سابع  هاش  هک  دنناد  یم  يا  هلجع  رد 
عبانم بتک و  رد  يدهملا و  دجسم  هیدهم ، دجسم  ياه  مان  هب  هیوفص  رصع  رد  دجسم  تسا . هدمآ  ردرـس  يالاب  هبیتک  رد  وا  مان  هک  تسا 

یماسا زا  رگید  یکی  زین  هاش  دجـسم  دـش  یم  هدـیمان  یناطلـس  دجـسم  یـسابع و  عماج  دجـسم  نوچمه  رگید  ياه  مان  هب  اـه  همانرفـس  و 
. دوب دجسم 

هاگن کی  رد  www.Ghaemiyeh.comناهفصا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 551زکرم  هحفص 294 

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


يدورو ردرس 

اب هارمه  گنر  دنچ  ینیئزت  ياه  یشاک  اب  ردرس  نیا  دیازفا . یم  انب  یئابیز  رب  نیفرط  ياه  هرانم  اب  دجـسم  هوکـش  اب  عیفر و  يدورو  ردرس 
هبیتک يالاب  رد  تسا . هدـش  نیئزت  ابیز  عونتم و  ياه  شقن  اب  قرعم  ياه  یـشاک  زا  هدیـشوپ  ياه  سنرقم  هدـنرپ و  هاـیگ و  لـگ و  شوقن 
یشاک اب  هتفرگ و  رارق  نادلگ  کی  نیفرط  رد  هک  سوواط  ود  لکش  تسا . هجوت  بلاج  رایسب  نآ  يراک  یشاک  هک  تسا  يا  هفرغ  ردرس 
سابع هاش  نیشناج  یفص  هاش  تنطلس  نامز  رد  دجـسم  یلـصا  رد  دنور . یم  رامـش  هب  دجـسم  ياه  یندید  زا  دنا  هدش  نیئزت  قرعم  ياه 
خیرات هدام  هدش  هتـشون  رد  رب  ابیز  رایـسب  قیلعتـسن  طخ  اب  زاب » ناهاپـس  رد  هبعک  رد  دـش   » عارـصم اب  هک  يا  هعطق  تسا . هدـش  بصن  لوا 

یگدوشخب رگنایب  هک  دنروخ  یم  مشچ  هب  یئاه  هحول  فلتخم  ياه  تمـسق  رد  دراد . یم  نایب  ار  يرجه  لاس 1047  ینعی  رد  نیا  بصن 
تسا . فلتخم  ياه  نارود  رد  اه  تایلام  زا  یخرب 

دمحم یماما ، اضردمحم  يزیربت ، یقابلادبع  نوچمه  رـصع  نآ  هتـسجرب  گرزب و  دـیتاسا  طخ  هب  هک  ماما  دجـسم  رد  دوجوم  ياه  هبیتک 
یقرش و بونج  هشوگ  ود  رد  دنیازفا . یم  دجسم  ترهش  تمظع و  رب  دنتسه  يوفص  رصع  هتسجرب  ناسیونشوخ  ریاس  یناهفـصا و  حلاص 
هک ار  يرگید  يرـصان و  هسردم  راجاق  هاش  نیدلارـصان  رـصع  تاریمعت  لیلد  هب  ار  یلوا  هک  دنراد  رارق  هسردم  ود  دجـسم  یبرغ  بونج 

ار یعرش  رهظ  لصف  راهچ  رد  هک  صخاش  گنـس  هب  روهـشم  گنـس  دنمان . یم  هینامیلـس  هسردم  هدش  تمرم  يوفـص  نامیلـس  هاش  نامز 
ریظن یب  دنمشناد  یئاهب  خیش  تاعادبا  تاراکتبا و  زا  گنس  نیا  بصن  هیبعت و  هبـساحم و  دراد . رارق  هینامیلـس  هسردم  رد  دهد  یم  ناشن 

نیا لخدم  رد  هک  يا  هبیتک  ود  . ) دهدیم ناشن  لاس  لصف  راهچ  لوط  رد  ار  یعرش  رهظ  صخاش  گنـس  نیا  تسا . لوا  سابع  هاش  رـصع 
(. دنتسه راجاق  نامز  هب  طوبرم  دنشاب  یم  ابیز  رایسب  قیلعتسن  طخ  هب  دنراد و  رارق  هسردم 

دجسم دبنگ  ياه  یگژیو 

اب دبنگ  تسا . هتفرگ  ارف  یئابیز  رایـسب  يراکیـشاک  ار  نآ  رـس  ات  رـس  هک  تسا  يدـنلب  عیـسو و  ياضف  دجـسم  یلامـش  هدیـشوپرس  ناویا 
هناداتسا نیرتراکرپ و  نیرتگرزب و  ار  دبنگ  نیا  دراد . رارق  نحص  نیا  يور  رب  هدش  هتخاس  شوپود  تروص  هب  هک  دجـسم  عیفر  تمظع و 

هب نیا  و  تسا . ادـص  ساکعنا  دراد  عاـفترا  رتم  دودح 54  هک  دـبنگ  نیا  تایـصوصخ  زا  دـنناد . یم  يرجه  نرق 11  يرامعم  راـثآ  نیرت 
زا هک  هدش  عقاو  یسیفن  هچراپکی  يرمرم  یگنس  ربنم  نحـص  نیمه  رد  تسا . دبنگ  ود  نیب  يرتم  ياضف 16  دبنگ و  ندوب  شوپ  ود  رطاخ 

نیا یلخاد  يامن  حطس  دراد . هار  رواجم  ياه  ناتسبش  هب  ضیرع  هناهد  ود  هلیسوب  نحص  نیا  تسا . راگزور  نآ  یشارتگنس  ياهراکهاش 
هدش هتخاس  عیسو  ناتسبش  ود  دجـسم  یبونج  ناویا  يوس  ود  رد  تسابیز . سیفن و  ياه  هبیتک  يراکیـشاک و  زا  هدیـشوپ  زین  ناتـسبش  ود 

دنراذگ . یم  شیامن  هب  ار  يرجه  نورق 10 و 11  هتفرشیپ  يرامعم  ياه  یگژیو  زا  يا  هعومجم  هک 
ینید مولع  بالط  یگدنز  لحم  هب  هیوفـص  نارود  رد  هک  تسا  یئاه  هفرغ  ياراد  هدش  عقاو  دجـسم  یلامـش  تمـسق  رد  هک  یناقوف  هقبط 

نارامعم دنا و  هدرک  هراشا  نآ  هب  زین  نادرگناهج  ناحایس و  رثکا  دنک و  یم  هجوت  بلج  ماما  دجـسم  رد  هک  يا  هلأسم  تشاد . صاصتخا 
. تسا دجـسم  رد  هلبق  تهج  تیاـعر  هلأـسم  دـنا  هدروآ  باـسح  هـب  يراـمعم  ياهدرگـش  نـیرت  هناداتـسا  زا  یکی  ار  نآ  زین  نیـسدنهم  و 

تمـس هب  یخرچ  مین  دوش ، ساسحا  هکنآ  نودب  يدورو  ناویا  نایم  زا  روبع  اب  هک  دنا  هدرک  تسرد  ار  ردرـس  يروط  دجـسم  ناگدنزاس 
دوش . یم  هدز  تسار 

ياه هبیتک  دـش  هتفگ  هک  روطناـمه  تسا . هداد  رارق  هلبق  تهج  رد  ار  دجـسم  هجرد  هیواز 45  کی  اب  رثا  نیا  هتـسجرب  راـمعم  تقیقح  رد 
ار یخیرات  عیاقو  یخرب  دنراذگ  یم  شیامن  هب  ار  ثلث  طخ  صوصخب  یسیونشوخ و  رنه  ياهراکهاش  هکنآ  رب  هوالع  دجسم  رد  دوجوم 

ياهبارحم یلاع و  ياه  ناتسبش  هدیشک و  کلف  هب  رس  ياه  ناویا  عیفر و  ياه  هرانم  اب  ناهفصا  ماما  دجسم  یلک  روطب  دنراد . یم  نایب  زین 
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رصع رد  هک  يدجـسم  تسا . هیوفـص  نامز  يرامعم  ملـسم  ریظن و  یب  ياهراکهاش  زا  دوخ  نزاوتم  هچراپکی و  حرط  اب  نینچمه  سیفن و 
... تسا و نینچ  شیاه  يراکیـشاک  لالج  هوکـش و  داعبا و  تمظع ، حرط ، یئابیز  لیلد  هب  زین  تقیقح  رد  هدوب و  ناـمز  بیاـجع  زا  دوخ 

. تسا يوفص  رصع  رنه  ناشخرد  هراتس 

هلا فطل  خیش  دجسم 

ناهفصا يرامعم  ياهراکهاش  هنیجنگ  رد  نیشن  ردص  يرهوگ 

: رامعم لوا ) سابع  هاش  هرود   ) يرمق يرجه   11 سیسات : لاس  ماما  نادیم  یقرش  علض  تیعقوم : هللا  حتف  دجسم  ردص ، دجـسم  : هب فورعم 
. دیماجنا لوط  هب  لاس  دجسم 18  نیا  تخاس  یسابع  اضر  یلع  : طاطخ یناهفصا  اضر  دمحم  داتسا 

دجسم نیا  ياه  یگژیو  زا 

تبسن بونج  هب  لامش  روحم  زا  هک  يا  هجرد  شخرچ 45  تسا ، انب  کفنیال  ءزج  یمالسا  دجاسم  یمامت  رد  هک  هرانم  نحص و  نتشادن 
نیرمرم نادلگ  نورد  هک  رد  رـس  ياه  هرط  سیفن و  ياه  هبیتک  دجـسم  لیدـب  یب  بارحم  دجـسم ، عافترا  مک  دـبنگ  دراد ، هلبق  روحم  هب 

دنا . هتفرگ  ياج 
هللا حتف  ردص و  دجسم  ار  نآ  هیوفـص  نارود  رد  هک  هدش  عقاو  يدجـسم  وپاق ، یلاع  خاک  يوربور  ناهج و  شقن  نادیم  یقرـش  علـض  رد 

هک ینارود  رد  دـش و  هتخیر  دـمآرد  ءارجا  هلحرم  هب  بیرج  رازه  غاب  غاب و  راهچ  هشقن  هک  ینامز  رد  دجـسم  نیا  حرط  دـندیمان . یم  زین 
تفرگ . رارق  يرادرب  هرهب  دروم  دوب  هدیسر  ییافوکش  هب  هیوفص  يرامعم 

ياهانب اب  نآ  یگنهامه  کچوک و  هزادنا  دهد  یم  رارق  یمالـسا  - یناریا رنه  رازاب  ياه  هنومن  دادـع  رد  ار  هللا  فطل  خیـش  دجـسم  هچنآ 
لاس 1028 ات  نآ  يراکیشاک  تانیئزت  دجـسم و  هیقب  اما  دیـسر  نایاپ  هب  لاس 1012  رد  دجـسم  راکرپ  ابیز و  ردرـس  تسا . نادیم  فارطا 

ءاضما لاس 1012 و  هدش  هتشون  يدروجال  هنیمز  رب  قرعم  دیفس  یشاک  اب  ابیز  رایـسب  ثلث  طخ  هب  هک  ردرـس  هبیتک  دیماجنا . لوطب  يرجه 
دهد . یم  ناشن  ار  يوفص  رصع  هتسجرب  سیونشوخ  یسابع  اضریلع 

یئانثتسا ار  هتکن  نیا  تسا . هللا  فطل  خیش  دجسم  ندوب  یـصاصتخا  دنلوقلا  قفتم  نآ  رب  ناحایـس  نارگـشهوژپ و  نیققحم و  هک  يا  هتکن 
هرانم نحص و  دوجو  مدع  دنک . یم  دییأت  تسا  انب  کفنیال  ءزج  یمالـسا  دجاسم  یمامت  رد  هک  هرانم  نحـص و  مدع  ینعی  دجـسم  ندوب 
دنک . طوبرم  دبنگ  هب  ار  دجسم  ياضف  راکرپ  هناداتسا و  ابیز و  يراکیشاک  زا  هدیشوپ  یقاور  ات  هدش  ثعاب  هللا  فطل  خیش  دجسم  رد 
هتخاس دوب  هدمآ  ناریا  هب  نانبل  زا  هک  راگزور  نآ  هعیش  یناحور  یلماع  لبج  هللا  فطل  خیش  راختفا  مارتحا و  هب  لوا  سابع  هاش  ار  دجـسم 

هتـسجرب دنمـشناد  نیا  سیردـت  يارب  دجـسم  رانک  رد  زین  يا  هسردـم  دـشاب . هتـشاد  صاصتخا  يو  دوخ  مرح و  لها  تدابع  هب  اـت  تسا .
تسین . نآ  زا  يرثا  زورما  هک  دش  هتخاس 

نیا زا  رتمک  دنا  هدرک  دیدزاب  یفاکشوم  يواکجنک و  اب  ار  یئانب  ره  هک  يوفص  رصع  ییاپورا  نادرگناهج  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دیاش 
نآ هرابرد  راجاق  نامز  رد  زین  يوسنارف  ندـنالف  نژوا  تسا . هتخادرپ  نآ  فیـصوت  هب  هلاوـالود  رتیپ و  طـقف  دـنا و  هتـشون  بلطم  دجـسم 

دناهدادیمن .) هار  لخاد  هب  ار  یسک  دجسم  ندوب  یصاصتخا  لیلد  هب  تسا  دقتعم  یجراخ  ناحایس  زا  یکی  . ) تسا هتشون  بلطم 
حالـصا رد  هک  شدرگ  نیا  دراد . هلبق  روحم  هب  تبـسن  بونج  هب  لامـش  روـحم  زا  هک  تسا  يا  هجرد  شخرچ 45  دجـسم  ياهیگژیو  زا 

شخرچ نیا  دنک . یمن  بلج  ار  هدننیب  هجوت  يور  چیه  هب  هک  هتفرگ  تروص  هنارهام  نانچ  دوش  یم  هدیمان  هنشاپ »  » ناریا یتنـس  نارامعم 
هطوحم یلـصا و  ياضف  هب  نآ  هب  لصتم  لیوط  ورهار  زا  روبع  زا  دعب  کیرات و  لخدم  زا  نتـشذگ  زا  سپ  هدـننک  دـیدزاب  ات  هدـش  ثعاب 
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دوش . دراو  دبنگ  ریز 
یب یگنهامه  دـش ، هدرتسگ  دـبنگ  گنر  یکاخ  هنیمز  رب  یهوکـشاب  زرط  هب  هک  تسا  یمیلـسا  طوطخ  يواح  دجـسم  عاـفترا  مک  دـبنگ 
اضر دمحم  ءاضما  خیرات 1028 و  هک  هللا  فطل  خیش  دجسم  لیدب  یب  بارحم  دراذگ . یم  شیامن  هب  گنر  حرط و  شقن و  رد  ار  يریظن 

نیسحت باجعا و  هب  ار  هدننیب  ره  هک  تسا  یناریا  یمالسا  رنه  يرامعم و  ياهراکهاش  زا  دراد  دوخ  رب  ار  یناهفـصا  انب  نیـسح  داتـسا  نب 
دراد . یماو 

لخاد ياه  هبیتک  طوطخ  تسا . میرک  نآرق  ياه  هروس  يواح  يدروجال  هنیمز  رب  قرعم  دیفس  یشاک  اب  ثلث  طخ  هب  دبنگ  یجراخ  هبیتک 
اه هبیتک  نیا  نومضم  دنا . هتشون  تسا  انب  رقاب  داتسا  وا  مان  درادن و  ینادنچ  ترهش  هک  يرگید  طاطخ  یسابع و  اضریلع  ار  دجـسم  دبنگ 
رد تسا . هدـش  تباتک  ینآرق  تایآ  دیفـس  هنیمز  رب  یکـشم  یـشاک  اب  یئانب  طوطخ  نآ  رب  هوالع  تسا . یبهذـم  ترابع  ینآرق و  تاـیآ 
علض رد  تسا . هدش  هتـشون  قرعم  دیفـس  یـشاک  اب  يدروجال  هنیمز  رب  دیفـس  ثلث  طخ  اب  یتایآ  رگید  راب  زین  دجـسم  لخاد  هشوگ  راهچ 

ناسانـشراک راـهظا  هب  اـنب  هک  هدـش  هتـشون  تسا  ثلث  طـخ  هب  مه  نآ  هک  یبرع  ناـبز  هب  يراعـشا  هللا  فطل  خیـش  دجـسم  یبرغ  یقرش و 
تسا . یئاهب  خیش  اهنآ  هدنیارس 

نیا تسا . هدوب  بآ  زا  زیربل  هتسویپ  هک  هتشاد  دوجو  یئابیز  رایسب  شوگ  ضوح 8  دجسم  ولج  رد  تسا . انب  رقاب  زین  اه  هبیتک  نیا  طاطخ 
بلطم نآ  هرابرد  يرتمک  ناحایـس  هک  هدـش  ثعاب  دجـسم  ندوب  یـصاصتخا  هچ  رگا  دـنا . هدرک  بارخ  راجاق  هرود  رخاوا  رد  ار  ضوح 

سیفن و ياه  هبیتک  دوجو  تسا . هیوفص  رـصع  روهـشم  صخاش و  راثآ  دادع  رد  هللا  فطل  خیـش  دجـسم  درک  اعدا  ناوت  یم  اما  دنـسیونب 
يارب نیقی  نیا  هک  دننک  یم  رادیب  هدننیب  نهذ  رد  هنادواج  یئابیز  نانچنآ  دنریگ  یم  ياج  نیرمرم  نادلگ  نورد  رد  هک  ردرـس  ياه  هرط 

. تسا دنوادخ  اب  ناسنا  زامن  درفب  رصحنم  هژیو و  تلاح  ياراد  اریز  تسا . هدوب  یماهلا  رثا  نیا  يرامعم  هک  دوش  یم  لصاح  وا 

وپاق یلاع  خاک 

يوفص دهع  يانب  نیرت  عیفر 

لاس ماما ،  نادیم  یبرغ  علض  تیعقوم : هناختلود ،  رـصق  ناهج ، شقن  هکرابم  هناختلود  هب : فورعم  تختیاپ  بلق  رد  یتموکح  هدنپت  بلق 
( لوا سابع  هاش  هرود   ) يرمق يرجه   11 سیسات :

یسابع اضر  : شاقن تسیروتاینیم و 

نامتخاس ياه  یگژیو 

هقبط رد  تسا  هقبط  ياراد 5  انب  تسا . هدش  هدوزفا  ترامع  نیا  هب  دیراورم  رالات  هناخضوح و  ترامع  لوا  سابع  هاش  نانیشناج  نامز  رد 
هک دراد  دوجو  سم  رمرم و  زا  یئاـبیز  ضوح  ناویا  نیا  طـسو  رد  تسا  راوتـسا  عیفر  دـنلب و  نوتـس  رب 18  هک  تسا  یگرزب  ناویا  موـس 

فورعم توص  قاتا  ای  یقیـسوم  قاتا  هب  نآ  رالات  هک  هقبط ، نیرخآ  ياه  يربچگ  تسا . هتفای  ساکعنا  فقـس  ریز  تاـنیئزت  رد  نآ  هنیرق 
. دسرب شوگ  هب  توص  ساکعنا  نودب  یعیبط و  اهادص  هدش و  هتفرگ  ناگدنزاون  ياه  همغن  زا  هلصاح  ساکعنا  دوش  یم  ثعاب  تسا 

يزکرم هزاورد  وپاق  یلاع  خاک 

ناونع هب  هک  هتـشارفا  رب  رـس  یترامع  هللا  فطل  خیـش  دجـسم  يوربور  ماما و  نادیم  برغ  رد  ماما  نادیم  هدودحم  ياهرـصق  هیلک  لخدم 
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دوجوم ذخأم  عبانم و  هب  هجوت  اب  تسا . رادروخرب  ریگملاع  یترهـش  زا  يرجه  مهدزای  نرق  لئاوا  يرامعم  ياهراکهاش  نیرتمهم  زا  یکی 
ددرگ یم  طابنتسا  نینچ  عیفر  ابیز و  نامتخاس  نیا  دروم  رد  هدش  ماجنا  ياه  یسررب  نتفرگ  رظن  رد  اب  نینچمه  يوفـص و  هلـسلس  هرابرد 

رد دنا . هدش  ثادحا  ماما  نادـیم  هدودـحم  رد  هیوفـص  نارود  رد  هک  تسا  یئاهرـصق  هیلک  لخدـم  يزکرم و  هزاورد  وپاق  یلاع  خاک  هک 
، هناخ هبج  هناخ ، بیکر  دـننام  یتارامع  هناختلود و  هعومجم  هب  ار  ماما  نادـیم  هوکـش  اب  گرزب و  يدورو  کی  هباـثم  هب  اـنب  نیا  تقیقح 

. تسا هدرک  یم  طوبرم  تارامع  رگید  نوتسلهچ و  خاک  هدیشوپرس و  رالات  هلیوط ، رالات  يرومیت ، رالات 

خاک نامتخاس 

ياراد 5 نامتخاس  تسا . هدش  ماجنا  نآ  رد  یتاریمعت  تاقاحلا و  وا  نانیـشناج  هرود  رد  هدش و  ثادـحا  لوا  سابع  هاش  هرود  رد  انب  لصا 
زین زونه  تسا ، هدید  ناوارف  تامطل  هیوفـص  زا  دـعب  ياه  هرود  رد  رـصق  نیا  هچ  رگا  دراد . یـصوصخم  تانیئزت  هقبط  ره  هک  تسا  هقبط 

و یلاع »  » هملک ود  زا  بکرم  وپاق  یلاع  دراد . یماو  نیسحت  هب  ار  ناگدننیب  نآ ، رد  هیوفص  رصع  ياه  یـشاقن  تانیئزت و  زا  یئاهراکهاش 
رـصق هب  هدش  هتخاس  قامـس  گنـس  اب  ًامامت  هک  دنلب  رد  رـس  نیا  زا  دنتـسه . دنلب » هاگرد   » ای دنلب » ردرـس   » يانعم هب  مه  اب  هک  تسا  وپاق » »

دراد دوجو  رالات  ود  فکمه  هقبط  رد  میـسر . یم  یناقوف  تاقبط  هب  دـنا  هدـش  هیبعت  فرط  ود  رد  هک  یناکلپ  هلیـسو  هب  میوش و  یم  دراو 
ناویا موس ، هقبط  رد  دـندش . یم  هدـیمان  هناـخ  کیـشک  اـی  هناخردـص  تشاد و  صاـصتخا  یناوید  يرادا و  روـما  هب  راـگزور  نآ  رد  هک 

گرزب تاحفص  اب  یفقس  هدوب و  هنیئآ  زا  هدیشوپ  نامز  نآ  رد  اه  نوتس  نیا  تسا . راوتـسا  عیفر و  دنلب و  نوتـس  رب 18  هک  تسا  یگرزب 
سم رمرم و  زا  یئابیز  ضوح  ناویا  نیا  طسو  رد  تسا . هتفرگ  رارق  نآ  زارف  رب  دـندوب  هدـش  نیئزت  یبوچ  ياه  تلآ  اـه و  یـشاقن  اـب  هک 

تسا . هتفای  ساکعنا  فقس  ریز  تانیئزت  رد  نآ  هنیرق  هک  دراد  دوجو 
اهقاتا و اب  تسا  یگرزب  رالات  ناویا  نیا  تشپ  رد  تسا . هدش  انب  لوا  سابع  هاش  نانیـشناج  نارود  رد  هک  تسا  خاک  تاقاحلا  زا  رالات  نیا 

هداس ابیز و  دبنگ  تسا  رالات  نیا  تشپ  هک  یکچوک  ناویا  زا  دوش . یم  هدهاشم  نآ  ياهراوید  رب  یئابیز  ياه  یـشاقن  هک  رایـسب  ياهقاط 
نآ زارف  رب  دبنگ  نیا  هک  ینلاس  دوب . شیوارد  نایفوص و  عمجت  لحم  دبنگ  هعمج  ياهبش  رد  هیوفص  نارود  رد  تسا . نایامن  هناخ  دیحوت 

نادرگناهج و رثکا  دراد . صاصتخا  ناهفـصا  سیدرپ  هاگـشناد  سرد  ياهـسالک  هب  رـضاح  لاح  رد  نآ  فارطا  ياـهقاتا  تسا و  راوتـسا 
فلتخم و تاقباسم  نآ  زا  هک  دـنا  هتـسناد  یهاگیاج  هلزنم  هب  ار  رالات  نیا  فلتخم  ياـهروشک  ناگدـنیامن  نینچمه  یجراـخ و  ناـحایس 
طسو و رد  گرزب  نلاس  کی  لماش  مادک  ره  يدعب  تاقبط  دنا . هدرک  یم  اشامت  ار  هریغ  يزاب و  ناگوچ  لثم  رـصع  نآ  لومعم  ياهیزاب 

. دنتسه فارطا  رد  کچوک  قاتا  نیدنچ 

خاک صاخ  یگژیو 

اضر يوفـص  رـصع  فورعم  دنمرنه  راک  ياهروتاینیم  رب  هوالع  تسا  هداد  رارق  سیفن  رایـسب  هوکـشاب و  راثآ  دادع  رد  ار  وپاق  یلاع  هچنآ 
خاک زا  تمـسق  نیا  رد  تسا . فورعم  زین  توص » قاتا   » اـی یقیـسوم » قاـتا   » هب نآ  رـالات  هک  تسا  هقبط  نیرخآ  ياـه  يربچگ  یـسابع ،

راـکتبا تیقـالخ و  یئاـبیز و  شیاـمن  زا  ریغ  هب  لاکـشا  نیا  نتخادرپ  نتخاـس و  تسا  هدـش  هیبعت  راوید  رد  یحارـص  ماـج و  عاونا  لـکش 
فوجم لاکـشا  نیا  هلیـسو  هب  یقیـسوم  دیتاسا  ناگدنزاون و  ياه  همغن  زا  هلـصاح  تاساکعنا  هک  تسا  هدوب  نیا  يارب  راکچگ  نادنمرنه 

هب هیراجاق  رصع  رخاوا  رد  هدوب و  یفورعم  شاقن  دوخ  هک  زدراچیر » درف  . » دنسرب شوگ  هب  ساکعنا  نودب  یعیبط و  اهادص  دوش و  هتفرگ 
يولهپ یصاخ  بسانت  اب  امعم  يزاب  فلتخم  تاعطق  دننام  اه  یگتفروت  نیا  دسیون ...« : یم  قاتا  نیا  يربچگ  تانیئزت  هرابرد  هدمآ  ناریا 

هلمح دننام  رگید  برخم  لماوع  تسا  هدز  ناوارف  تامطل  وپاق  یلاع  هب  هنافسأتم  هک  نامز  تشذگ  زا  هتشذگ  دنا »... هتفرگ  رارق  رگیدکی 
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انب هب  يریذپان  ناربج  تاراسخ  هیوفص  زا  دعب  ماکح  یهجوت  یب  ناهفـصا و  زا  تختیاپ  لاقتنا  فلتخم و  ياه  گنج  اهناغفا و  يالیتسا  و 
تسا . هدروآ  دراو 

ههبج ياه  هبیتک  داد . نآ  ياه  هبیتک  رد  یتارییغت  وا  دوب و  ناطلـسلا  لظ  راک  تنوکـس و  لحم  لاس  دـنچ  وپاـق  یلاـع  هیراـجاق  نارود  رد 
تسا . بلطم  نیمه  نیبم  دنک  یم  هراشا  لاس 1274  تاریمعت  هب  يراعشا  یط  هک  يدورو  ردرس  هتشاگن  طخ  حاولا  انب و  یقرش 

هب یتلود  ياهناگرا  مدرم و  هجوت  تلع  هب  نینچمه  درک و  یم  دیدهت  ار  وپاق  یلاع  خاک  یناریو  رطخ  هک  نآ  لیلد  هب  ریخا  هلاس  لهچ  رد 
تسا . هتفرگ  ماجنا  نآ  رد  یجراخ  یلخاد و  صصختم  ياه  تأیه  طسوت  یئاه  تمرم  یگنهرف ، ياه  ثاریم 

هک هیوفص  نارود  يرامعم  رنه  زا  تسا  يرگید  درواتسد  ابیز  تخاس و  شوخ  یتافیرـشت  يانب  کی  ناونع  هب  وپاق  یلاع  يانب  یلک  روطب 
. تسا نایامن  یبوخ  هب  نآ  هلاس  لوحت 1000  رییغت و  ناهفصا و  یناتساب  رهش  هرظنم  نآ  زارف  زا 

هیرصیق رد  رس 

تیعقوم

( لوا سابع  هاش  هرود   ) يرمق يرجه   11: سیسات لاس  ماما  نادیم  لامش 
. دنا هتخاس  زورما  هیکرت  ریغص  يایسآ  رد  هیرصیق  رهش  ياهانب  زا  یکی  هنومن  يور  زا  هک  تهج  نآ  زا  دنمان  یم  هیرصیق  ار  رد  رس  نیا 

رازاب نیا  ياه  یگژیو  زا 

نانز زا  يریواصت  ناکبزا ، اب  گنج  رد  سابع  هاش  ریوصت  لماش  برد  رس  رد  دوجوم  ياه  یـشاقن  ینیچ ، يرجآ  تانیئزت  اب  یلاع  رد  رس 
ناشن اهدژا  مد  ریش و  ای  ربب  هنت  ناسنا و  رس  اب  ار  يزادناریت  ریوصت  تسا و  ملاس  حیحـص و  هک  يراکیـشاک  یکچل  ود  ییاپورا ، نادرم  و 

دشاب . ایند  ییا  هناسفا  رهش  نیا  ییاسانش  صوصخم  هناشن  هراومه  دناوت  یم  دهد و  یم 
تسا هدیسر  مامتا  هب  لوا  سابع  هاش  نامز  رد  نآ  نامتخاس  دراد . رارق  هیرصیق  رازاب  ردرس  ماما ، دجسم  يوربور  ماما و  نادیم  لامـش  رد 

رهـش يدورو  ياـه  هزاورد  نیرت  تمظع  اـب  نیرتمهم و  هیرـصیق  میظع  ياـنب  ردرـس  تسا . هدوب  یناهفـصا  ربکا  یلع  داتـسا  نآ  راـمعم  و 
یم لصتم  راگزور ) نآ  هنهک  نادیم   ) یقوجلس رهش  هب  ار  دیدج  ناهفصا  تمسق  هیرصیق  گرزب  رازاب  قیرط  زا  هک  هدوب  ناهفصا  يوفص 

ار راگزور  نآ  رد  ناهفـصا  رابرد  میقم  ياه  یئاپورا  اهنآ  زا  یخرب  هک  دوش  یم  هدـهاشم  یـشاقن  ولباـت  دـنچ  ردرـس  نیا  رب  تسا . هدرک 
دازآ ياوه  اب  ترواجم  تلع  هب  تسا  یسابع  اضر  رثا  هک  اه  یشاقن  نیا  هنافسأتم  تسا . یتنطلس  هاگراکش  زین  رگید  ولبات  دهد . یم  ناشن 

نآ لومعم  ياهسابل  اب  درم  زادناریت  هنت  مین  ود  تروص  ردرـس  نیا  تمـسق  نیرتالاب  رد  دنا . هدید  ناوارف  بیـسآ  اوه  يامرگ  تدورب و  و 
ناهفصا یکلف  تروص  رگنایب  تسا  قرعم  یشاک  رب  هک  ریوصت  ود  نیا  تساهدژا . اهنآ  مد  ربب و  ای  ریش  اهنآ  هنت  هک  دنوش  یم  هدید  رصع 

دوخ روهـشم  فورعم و  ياهرهـش  يارب  هک  هدوب  لومعم  ایند  ندمتم  للم  نایم  رد  نهک  ناراگزور  رد  هکنیا  حیـضوت  تسا . سوق  جرب  ای 
رازاب نادرگناهج  رتشیب  دندرک . باختنا  نآ  علاط  يارب  ار  سوق  جرب  یتختیاپ ، هب  ناهفصا  باختنا  زا  سپ  دنوشب و  لئاق  يا  هچیاز  علاط و 

فیرعت هیرصیق  رازاب  زا  لیـصفت  هب  هدرک  یگدنز  ناهفـصا  رد  اهلاس  هک  ندراش  دندرک . فیـصوت  ار  ناهفـصا  ياهرازاب  ریاس  هیرـصیق و 
ریغص يایسآ  رد  ایراسیق  ای  هیرصیق  ياهانب  زا  یکی  لثم  ار  رازاب  نیا  ردرس  هک  دناد  یم  تلع  نیا  هب  ار  هیرـصیق  هب  نآ  يراذگمان  هدرک و 

نآ رد  هدـش و  هدـناشوپ  قامـس  مشی و  گنـس  اب  هک  دراد  دوجو  عیـسو  يوکـس  ود  ردرـس  نیا  فرط  ود  رد  دـنا . هتخاـس  زورما ) هیکرت  )
هضرع نارادیرخ  هب  ار  بایمک  ياه  هکـس  تالآ و  رویز  عاونا  هدرتسگ و  اهنآ  يور  رب  ار  دوخ  طاسب  ناشورف  رهاوج  نارگرز و  راگزور 

رب زین  هناخ  هراقن  ترامع  دوب . هدـش  ناریا  بیـصن  اه  یلاغترپ  اب  گنج  رد  هک  دوب  بصن  یگرزب  تعاـس  ردرـس  يـالاب  رب  دـنا . هدرک  یم 
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مالعا هراقن  اب  ار  باتفآ  بورغ  عولط و  هک  دوب  لوادتم  ناریا  رد  میدق  زا  یبوک  هراقن  ینز و  هراقن  دوب . هدش  هتخاس  هیرصیق  ردرـس  يالاب 
گنج ياه  نادـیم  رد  هراقن  نتخاون  هک  ارچ  دوبن  باتفآ  بورغ  عولط و  مالعا  روظنم  هب  طقف  یبوک  هراقن  ینز و  هراقن  هتبلا  دـندرک . یم 

فلتخم ياه  تبـسانم  هب  نوگانوگ و  ياه  نیئآ  رد  زین  شمارآ  حلـص و  ماگنه  هب  دربن و  هب  ناـنآ  عیجـشت  نازابرـس و  شاـب  هداـمآ  يارب 
رازاب ردرـس  زا  دوب . هدـش  عقاو  یهاش  يارـسناوراک  رگید  فرط  رد  هناخبارـض و  لـحم  هیرـصیق  تراـمع  تسار  تمـس  رد  دوب . لوادـتم 

راگزور رد  هدوب  فورعم  زین  یهاش  هیرصیق و  رازاب  هب  هک  رازاب  نیا  میوش  یم  ناهفـصا  ياهرازاب  نیرتگرزب  نیرت و  للجم  دراو  هیرـصیق 
، ردرـس ولج  رد  دـنا . هتـشاد  یئاه  هرجح  اهنآ  رد  یجراخ  ياـه  یناـپمک  ناگدـنیامن  هدوب و  ءاـهبنارگ  ياـه  هچراـپ  شورف  زکرم  هیوفص 

لظ يازریم  دوعسم  هک  يراگزور  رد  راجاق و  تموکح  نامز  رد  تسین . نآ  زا  يرثا  هزورما  هک  تشاد  دوجو  یگرزب  رایسب  بآ  ضوح 
ردرس بناج  هس  دادتما  رد  يراکیشاک  هیشاح  کی  تفرگ و  تروص  یتارییغت  هیرصیق  ردرس  ياه  ههبج  رد  دوب  ناهفصا  مکاح  ناطلـسلا 

زا یکی  تسا  یهاش  يارـسناوراک  هناخبارـض و  هناخ و  هراقن  ترامع  ردرـس و  لماش  هک  هیرـصیق  هعومجم  یلک  روطب  تسا . هدـش  هفاضا 
ياه همانرفس  تارطاخ و  رد  یجراخ  نیرومأم  نادرگناهج و  ناحایس و  قافتا  هب  بیرق  رثکا  هک  تسا  ناهفصا  رهـش  روهـشم  ياه  هبذاج 
رالات هیرصیق و  عیفر  ردرس  اما  تسین  تسد  رد  يرثا  نآ  يابیز  ياه  یـشاقن  زا  زورما  هچ  رگا  و  دنا . هتفگ  نخـس  نآ  زا  لیـصفت  هب  دوخ 
ناهذا رد  ار  ام  روشک  رنه  داصتقا و  یئافوکش  هرطاخ  هدوب و  اراد  يوفـص  رـصع  ناهفـصا  هک  تسا  یتمظع  هوکـش و  روآدای  نآ  یناقوف 

. دنک یم  هدنز 

ناهفصا يازریم  جاح  هاچ 

: یخیرات رثا  نیا  اب  یلامجِا  یئانشآ 

جاح هاچ  . " تسا هدوب  نامدوخ  نادنمـشناد  تامدـخ  نتفرگ  هرخـسم  هب  یـساپسان و  دنخـشیر و  نایناریا ، اـم  یگـشیمه  نیرید و  تداـع 
دنخشیر رخـسمت و  هب  زین  هدوب ، یکیزیف ) یـضایر   ) یـسدنهم یملع و  تمدخ  کی  هک  ناهج ،) شقن  نادیم  هشوگ   ) ناهفـصا رد  ازریم "
يریبدـت یب  هیاـس  رد  نوـنکا  و  دراد !! یهاـگآ  نآ  تقیقح  زا  یـسک  رتـمک  تسا و  هدـش  هفیطل  كوـج و  کـی  هـب  لیدـبت  ماوـع ، مدرم 

!! تسا هدش  يا  هبارخ  هب  لیدبت  نایناریا ، ام  دوخ  رخسمت  دنخشیر و  نیلوؤسم و 

: هاچ نیا  یناسربآ  متسیس  حاّرط  یساقآ ، ازریم  ّجاح  رابهودنا  تبقاع 

هعماج زا  رخـسمت  دنخـشیر و  زج  شتامدخ  لباقم  رد  هک  میتفا  یم  يزوسلد  دنمـشناد و  ریزو  دای  ناضمر ، كرابم  هام  ندـمآ  اب  لاسره 
! دشن شبیصن  يزیچ  یناریا ،

: تبرغ رد  يو  هنابیرغ  گرم  تیاکح  تسنیا  و 
موحرم لتق  هاش ) نز  ) ایلُعدـهَم هک  تسا ، راجاق  هاشدـمحم  مظعاردـص  البرک ) 1265ق -   ) یـساقآ ازریم  جاح  موحرم  تافو  ناضمر : 12

يزاس و پوت  رد  شتامدـخ  يو  نانمـشد  نابیقر و  تخادـنا و  وا  ندرگب  هسیـسد  اب  دوب ، شنایفارطا  دوخراک و  هک  ار  یناهارف  ماقم  مئاق 
، شناج ظفح  يارب  نانمشد و  سرت  زا  هاش ، توف  زا  سپ  یساقآ  دندرکیم ! هرخسم  هراومه  ار  ناریا  ياج  همه  هب  یناسربآ  یشک و  تانق 
، ناوج هاش  یهارمهب  ریبکریما ، موحرم  ات  تسشن ؛ تسب  اجنآ  رد  دُرب و  هانپ  نارهت ، ير  رهـش  رد  (ع ) میظعلادبع ترـضح  رد  يا  هرجح  هب 

تامدـص زا  تظاـفح  يارب  ناوارف ، مارتـحا  هـب  ار  ناوتاـن  ریپ و  ریزو  نـیا  هدـمآ و  نارهت  هـب  زیربـت  زا  يراذـگجات ، يارب  هاشنیدلارــصان ،
یکیدزن رد  يا  هرجح  رد  ار  وا  شدوخ ، شهاوخ  قبط  دیـسر ، البرک  هب  یـساقآ  یجاح  نوچ  دنداتـسرف . تاـیلاع  تاـبتع  هب  شنانمـشد ،

نامه هاگان  دـش ، هرجح  دراو  هکنیمه  درکیم ... لیـصحت  هرجح  ناـمه  رد  یناوجون  ماـّیا  رد  هک  دـنداد  ناکـِسا  (ع ) ینیـسح رّهطم  نحص 
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: تفگ دش و  دنلب  شرابغ  درگ و  هک  دیبوک  نآ  يور  یتسد  دید و  دوب ، لبق  لاس  هاجنپ  دودح  هب  طوبرم  هک  ار  هنهک  ریصح 
يور يزیخنرب و  رگید  یهلا  هک  باوخب  ناریا ! مدرم  هب  تمدـخ  تبقاع  دوب  نیا  يدـید ! يزارد  لوط و  شوخ و  باوخ  بجع  یجاـح ! »

!« تمایق حبص  ات  ینیبن  مدرم 
... دیباوخ هرطاخرپ  هنهک و  ریصح  نامه  رب  سپس  و 

... تشذگرد هنابیرغ  البرک  رد  یساقآ ، ازریم  جاح  هنوگنیا  و 
ياهتشاددای تارطاخ و  هب  دانتسا  اب  یساقآ ؛ ازریم  جاح  " هعیش -  يارزو   " شخب یناهفصا ، يودهم  رتکد  بهذم ، ملع و  فراعملاةریاد  )

(. ریبکریما رسمه  هلوّدلا ، تّزع  وناب  هنامرحم 

: ناریا فلتخم  طاقن  رد  ازریم ، جاح  ياههاچ  راکزرط 

لاوج اهفابولیز ، اه =(  فاّول  رازاـب  ناـهج ، شقن  نادـیم  رد  تسا و  راـجاق  يوفـص و  هرود  ود  هب  طوبرم  ناهفـصا ، يازریم  جاـح  يارس 
. تسا هدش  عقاو  ازریم  جاح  هاچ  هچوک  اهفاب ،)

 - دنا هتفای  ترهش  ازریم " جاح  هاچ   " هب مه  اهنآ  هک  ناریا  رگید  طاقن  اهرهش و  رد  رگید ، ياه  هاچ  ناسب  ناهفصا -  رد  هاچ  نیا  ثادحا 
ردپ هاشدمحم ، مظعا  ردـص   ) یـساقآ ازریم  جاح  موحرم  ترادـص  نامز  رد  و  راجاق ، دـهع  رد  یلو  ددرگیمزاب ؛ هیوفـص  هرود  هب  هچرگا 

يا هنوگب  اههاچ  نیا  زا  بآ  جارختـسا  متـسیس  راکتمدـخ ، دنمـشناد و  ریزو  نیا  یـسدنهم  یـضایر و  شناد  قبط  راـجاق ) هاشنیدلارـصان 
. تخاسیم ریذپ  ناکما  رتعیرس  رایسب  ار  هاچ  زا  ندیشک  بآ  هک  دوب  هدش  یحارط  بلاج 
: دیوگ ناهفصا ، نارعاش  زا  ینزملق و  تَوسِکشیپ  نادنمرنه  زا  ینوتاخ  رقاب  دمحم  جاح 

بآ زا  رپ  هاچ  هت  رد  اهولد  زا  یکی  یتقو  تشاد . لطـس )  ) ولَد ود  دندیـشک و  یم  نآ  بآ  زا  واگ  اب  هک  دوب  یبآ  هاـچ  ازریم ، جاـح  هاـچ  »
.« تشاد شیاجنگ  رتیل  شش  ای  جنپ  اهولد  زا  مادک  ره  دشیم ؛ هیلخت  هاچ  يالاب  يرگید  دشیم 

(. نهک ینادیم  ازریم و  جاح  هاچ  زا  یتیاکح  سانش : ناهفصا  کی  اب  وگتفگ  ش24 ، دور ، هدنز  یناسر  عالطا  انمیا ؛ يرازگربخ  كر : )

: ناهفصا رد  ازریم  جاح  هاچ  ندش  روهشم  ببس 

هک  ) هکورتم هاچ  نیا  ینونک  ّیلوتم  همه ، زا  شیب  ّلحم و  یلاها  هبـسک و  زا  هدمآ  تسدب  تاعالطا  زین  ناهج و  فصن  تیاس  شرازگ  هب 
زا ایوگ  زین  رضاح  ّیلوتم  هدوب و  هیوفص  هرود  هب  طوبرم  راجاق ، دهع  رد  یساقآ  ازریم  جاح  یشکبآ  متـسیس  يریگراکب  زا  لبق  نآ ، لصا 
هب رود  هار  زا  هک  دوب  ینارفاسم  قارتا  يارب  یلحم  هک  هتـشاد  دوجو  ییابیز  يارـسناوراک  هاچ ، نیا  زا  رت  نییاپ  یمک  دـشاب :) ناـشیا  لـسن 

ازریم جاح  هاچ  انب ، نیا  رانک  رد  هک  ارچ  دوب ؛ ارـسناوراک  نیمه  دندرکیم ، باختنا  تحارتسا  يارب  هک  ییاج  نیلوا  دندیـسریم و  ناهفـصا 
بآ زا  رپ  هاـچ  هت  رد  اـهولد ، نیا  زا  یکی  یتـقو  هک  تشاد  وـلد  ود  هاـچ ، نیا  دندیـشکیم . بآ  نآ  زا  واـگ  اـب  هک  یبآ  هاـچ  تشاد ؛ رارق 
نیا قیرط  زا  ارسناوراک  زاین  دروم  بآ  هک  ارچ  تشاد  ارسناوراک  نآ  يارب  يرایسب  دیاوف  هاچ  نیا  دشیم . هیلخت  هاچ  يالاب  يرگید  دشیم ،

. دشیم هدروآرب  تعرسب  هاچ ،
زوسدرگ و اپمال ، زوس ، هیپ  ياهغارچ  زا  ازریم ، جاح  هاچ  یلخاد  ياضف  یئانـشور  يارب  راجاق ، هاشدمحم  یـساقآ و  یجاح  تافو  زا  دعب 

نتـشادهگن نشور  يارب  هاش ، نیّدلارفظم  موحرم  نامز  رد  قرب  هناخراک  ثادـحا  زا  سپ  اما  دـندرکیم ؛ هدافتـسا  يروت  ای  يروبنز  سوناف 
. دشیم هدافتسا  غارچ  زا  هاچ  یلخاد  ياضف 

؛ دوب نایچ  هکـشرد  فّقوت  عّمجت و  ّلحم  ناهفـصا ، ناـهج  شقن  نادـیم  زا  یئاهـشخب  هک  يولهپ ) هاـشاضر  دـهع  رد   ) لاـس 1320ش رد 
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ظفح ار  دوخ  يربراک  نانچمه  لحم  نیا  و  دـنتفرگ ؛ رظن  رد  اهنآ  قارتا  ناکم  نیا  هب  یناسربآ  يارب  زین  ار  ازریم  جاح  هاـچ  زا  یئاهتمـسق 
هکشرد هنـشت و  نارفاسم  زا  يرایـسب  زاین  ور ، نیمه  زا  دشیم و  هدیـشک  نوریب  هب  واگ  ود  قیرط  زا  بآ  ياهلطـس  هک  يروطب  دوب ؛ هدرک 

. درکیم فرطرب  ار  اه  یچ 
رود ياههار  زا  هک  ینارفاسم  نایچ و  هکـشرد  نایرازاب ، مومع  هدافتـسا  يارب  نآ  بآ  زا  يراگزور  هک  یهاچ  هچخیرات  هصـالخ  دوب  نیا 

هب نآ  لیدبت  و  نآ ، يور  رب  یبوچ  برد  نتشاذگ  کهآ و  نامیـس و  زا  هاچ  نیا  ندرکرپ  اب  رگید  نونکا  اما  دشیم ؛ هدافتـسا  دندیـسریم ،
!! دشاب علّطم  یخیرات ، يانب  نیا  رانک  رد  ناهفصا ، رد  یهاچ  نینچ  دوجو  زا  هک  تفای  ناوتیم  ار  یسک  رتمک  هبارخ ، کی 

: یساقآ ازریم  جاح  موحرم  هیلع  زیمآ  نیهوت  تاعیاش  یبای  هشیر 

شیمواگ  » لثملا برض  ود  رخـسمت ، دنخـشیر و  يارب  هک  سانـشان ، قح  رودزم و  ناگدنـسیون  داوسیب و  مدرم  زنط  هعیاش و  أشنم  دوب  نیا 
ریزو نآ  ّقح  رد  ار  لاثم  ود  نیا  تنایخ ، ای  تلفغ  هب  زونه  زین ، ام  و  دـنا ... هدرک  عیاش  ار  یـساقآ » ازریم  جاح  ولَد   » و یـساقآ » ازریم  جاح 
ناریا بدا  گنهرف و  نارادمدرس  زا  دوخ  هک  ادخهد -  ربکا  یلع  داتسا  هک  تسا  فّسأت  یسب  ياج  و  میربیم ... راکب  مولظم  رازگتمدخ و 

: ریبکریما پاچ   ) دوخ مَکِح " لاثما و   " باتک زا  اجدـنچ  رد  هدوب و  هنافـصنمریغ  تشز و  تاعیاش  نیا  راشتنا  عویـش و  لـماوع  زا  تسا - 
شرازگ ار  یتـالَمهُم  نینچ  تفـص ، ّماوـع  ناگدـنناوخ  دـماشوخ  تهج  ج3/ص1263و1436و1476 ) همّدـقم ج2/ص823 ؛ ج1/ص4 ؛

هک ادـخهد -  نوچ  یناسک  یتقو  و  تسا ؛ دولآ  لگ  همـشچرس  زا  بآ  هک  سوسفا ، دـنکب ! يا  هراشا  اـهنآ  یتسرداـن  هب  هکنآ  یب  هدومن ؛
صصخت یب  ای  رودزم و  ناگدنـسیون  زا  يراظتنا  هچ  رگید  دننزب ، نماد  یـساسا  یب  تاعیاش  نینچ  هب  دنا -  هدوب  ناریا  رد  گنهرف  جِّورم 

( يداّجس دمحا  دّیس  (!؟ تشاد ناوتیم  عالطا ، یب  ّماوع و  مدرم  و  یچوه ) راگن و  همانزور   ) تسیلانروژ و 

اه هرانم 

نابنج رانم 

يرجه متشه  نرق  ياحلـص  داهز و  زا  هللادبع  ومع  ربق  يور  رب  هرانم  ود  هعقب و  کی  يرجه  نرق 8  : سیسات لاس  هاگشتآ  نابایخ  : تیعقوم
هدش و هدوزفا  ناویا  هب  هیوفـص  هرود  رخاوا  رد  اه  هرانم  اما  تسا  ناریا  لوغم  کبـس  ياهانب  هنومن  زا  ناویا  : صاخ یگژیو  تسا . هدش  انب 

دیآ . یم  رد  تکرح  هب  نامتخاس  مامت  مه  رگید و  هرانم  مه  اهنآ  زا  یکی  نداد  تکرح  اب 
یم رامش  هب  ناهفصا  رهـش  زا  یئزج  اتـسور  نیا  زورما  دنیوگ . یم  نادالراک  ار  نآ  هک  تسا  يا  هیرق  دابآ  فجن  هب  ناهفـصا  هار  رـس  رد 

. تسا ینادـالراک  هللادـبع  وـمع  ماـن  هب  يرجه  متـشه  نرق  روهـشم  داّـهز  احلـص و  زا  یکی  رازم  هک  دراد  دوـجو  یئاـنب  هیرق  نیا  رد  دور .
رد گرزب  فراع  نیا  هک  تسا  هتکن  نیا  نیبم  دـهد  یم  ناشن  ار  يرجه  لاس 716  هدش و  هتشون  هللادبع  ومع  گنـس  زارف  رب  هک  یخیرات 
اما تسا  یناخلیا  نارود  یناویا  کت  راثآ  زا  یکی  نابنج  رانم  ناویا  تسا  هتـسیز  یم  ناملـسم  ناـخلیا  هدـنبادخ ) دـمحم   ) ناطلـس ناـمز 

تسا . هدش  هدوزفا  روبزم  ناویا  هب  ًادعب  اه  هرانم  هک  دنراد  هدیقع  نیققحم  زا  یخرب 
هرانم کی  نداد  تکرح  هک  تسا  نیا  دنک  یم  بیغرت  نآ  زا  دیدزاب  يارب  ار  يرفاسم  ره  هدـش و  نابنج  رانم  ترهـش  ثعاب  هک  يا  هتکن 

دوش . یم  شعترم  نامتخاس  یمامت  هکلب  دروآ  یم  رد  تکرح  هب  ار  رگید  هرانم  اهنت  هن 
لیلد چـیه  دـنیوگ  یم  زین  یخرب  اما  دـنا  هتخادرپ  یـسدنهم  ینف و  رظن  راهظا  هب  اه  هرانم  شبنج  هرابرد  ناسدـنهم  نارامعم و  زا  يرایـسب 

ار یئاه  هرانم  دوخ  تادهاشم  رد  دـنا  هدرک  رفـس  ایند  فلتخم  طاقن  هب  هک  ینادرگناهج  تسا . هدـشن  هئارا  اه  هرانم  كرحت  يارب  یقطنم 
ریاس اب  يزیامت  هجو  ناهفصا  نابنج  رانم  هکنیا  ملسم  ردق  اما  دنا . هتشاد  ار  تیـصوصخ  نیمه  ناهج  رگید  طاقن  رد  هک  دنا  هدرک  یفرعم 
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هربقم ناویا  عافترا  دـنک . یم  تکرح  زین  انب  ياه  تمـسق  ریاس  اه  هرانم  تکرح  زا  هتـشذگ  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  كرحتم  ياه  هرانم 
هار دراد و  رارق  هللادـبع  ومع  رازم  ناوـیا  نیا  رد  تسا . رتـم  7 هرانم 5 /  ود  زا  کـیره  عاـفترا  رتم و  هعقب 10  نیمز  حطـس  زا  هللادبع  ومع 

. دوش یم  طوبرم  ماب  هب  چیپرام  یناکلپ  اب  هک  تسا  یکچوک  هاگرد  هلیسو  هب  زین  اه  هرانم  ماب و  هب  دوعص 

ماما دجسم  رانم 

رظن زا  تسا و  يوفـص  رـصع  يرامعم  راکهاش  هک  دوشیم  هدـید  ابیز  رایـسب  رانم  راـهچ  ماـما  نادـیم  رد  عقاو  ناهفـصا  ماـما  دجـسم  رد 
دوشیم . بوسحم  يرنه  ياهراکهاش  زا  رگید  تانیئزت  يراکیشاک و 

رارق دجسم  ِرد  رـس  رد  هک  رگید  رانم  ود  زا  کی  ره  عافترا  تسا . رتم  عافترا 48  هب  مادک  ره  دراد ، رارق  دـبنگ  نیفرط  رد  هک  نآ  رانم  ود 
اهرانم نیا  يرامعم  رنه  دشابیم . ياهزوریف  هنیمز  يور  رب  یجنرطـش  ییاتخ  تروص  هب  رانم  ود  نیا  یمالـسا  شوقن  تسا . رتم  هتفرگ 42 

. مینیبیم مه  يور  هب  ور  ار  اهنآ  هیرصیق  زا  هک  تسا  يروط 

نابراس رانم 

یقوجلـس دـهع  ياه  هرانم  نیرتابیز  زا  يرجه  نرق 6  : سیـسات لاس  شورـس  نابایخ  : تیعقوم ناهفـصا  هرانم  نیرت  تماق  دـنلب  نیرتابیز و 
هدـش هتخاس  هیاپ  نودـب  هقبط و  هس  رد  تسا  رتم  رانم 54  نیا  عافترا  تسا  یفوک  طـخ  هب  قرعم  يراـک  یـشاک  يرجآ و  تاـنیئزت  تسا .

هقبط و هس  رد  نابراس  هرانم  تسا . نابراس  هرانم  دراد  یلع  دجـسم  هرانم  اب  یلک  تهابـش  هک  ناهفـصا  روهـشم  ياه  هراـنم  زا  یکی  تسا 
. تسا هدـش  لیکـشت  یناقوف  شخب  ینایم و  شخب  ینیئاپ ، شخب  تمـسق  زا  هک  تسا  رتم  هرانم 54  عافترا  تسا . هدش  هتخاس  هیاپ  نودـب 

تسا . هدش  نیئزت  ناحیر  یفوک  طخ  کبس  هب  قرعم  يراکیشاک  هدیشارت و  ياهرجآ  نینچمه  هتسجرب و  ینیچ  رجآ  اب  نابراس  هرانم 
زا یکی  یسررب  دروم  هک  ینامز  رد  اه  هبیتک  نیا  دنا . هدش  هتـشون  یفوک  طخ  اب  هک  دنتـسه  ددع  هس  نابراس  هرانم  رد  دوجوم  ياه  هبیتک 

دافم لاح  ره  هب  دندوب . هتشاذگ  نآ  يور  رب  رایسب  رثا  باتفآ  شبات  امرگ و  امرس و  دننام  يوج  لماوع  هدوبن و  ملاس  هتفرگ  رارق  نیققحم 
، تسا نیزم  یبآ  یشاک  هب  زین  نآ  هک  هبیتک  نیمود  رد  تسا . یبهذم  تارابع  لماش  هدش  هتخاس  گنر  یبآ  ياه  یـشاک  اب  هک  لوا  هبیتک 
رب هدیشارت  رجآ  اب  عبرم  یفوک  طخ  هب  هبیتک  نیموس  تسا .) هدش  هتشون  زین  نیـس  هرانم  رد  هیآ  نیا  . ) تسا هدمآ  تلـصف  هروس  زا  هیآ 33 

خیرات هرانم  نیا  تسا . هدـش  دای  نیدـشار  يافلخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  نآ  رد  هدـش و  هتخاـس  یبآ  ياـه  یـشاک  زا  يا  هنیمز 
لاس اه  هبیتک  شراگن  هوحن  يرامعم و  ظاحل  زا  نینچمه  تانیئزت و  رظن  زا  نیس  دجـسم  هرانم  اب  نآ  هزادنا  یب  تهابـش  لیلد  هب  اما  درادن 

. تسا يرمق  يرجه  ات 550  ياهلاس 525  نیب  نآ  تخاس 

ع)  ) یلع دجسم  رانم 

هرانم نیا  يرجه  نرق 6  سیـسات : لاس  هینوراه  هلحم  مایق  نادـیم  : تیعقوم ناهفـصا  رهـش  عفترم  هرانم  نیرت  ملاـس  نیرت و  بیکرت  شوخ 
یفوک طخ  هب  هبیتک  ياراد 4  تسا  رتم  دودح 40  هرانم  عافترا  دوش  یم  رتهاتوک  رتکزان و  الاب  هب  نیئاپ  زا  هک  تسا  شخب  هس  زا  لکـشتم 

ناحایـس و تسا  یلع  دجـسم  هرانم  ناهفـصا  رد  دوجوم  هرانم  نیرتبلاج  تسا  هدش  هدیـشارت  رجآ  اب  یکی  یـشاک و  اب  هبیتک  هس  هک  تسا 
لاکـساپ ندـنالف ، نژوا  ندراش ، ناژ  هلاوالود ، ورتیپ  اهنآ  نیرتروهـشم  دـنا . هتـشون  بلطم  نآ  هراـب  رد  يرایـسب  نیققحم  نادرگناـهج و 

دنشاب . یم  نارگید  دلفستره و  روسفرپ  آوفالوید ، مادام  ْتْسُک ،
یلع دجـسم  ءزج  هرانم  نیا  رـضاح  لاح  رد  دـنناد ، یم  تیالو  نوراـه  هب  قلعتم  ار  اـبیز  عیفر و  هراـنم  نیا  نیققحم  زا  یخرب  لاـح  ره  هب 

زا هک  تسا . شخب  هس  زا  لکشتم  یلع  دجـسم  هرانم  تسا . هدش  هتخاس  نایقوجلـس  نامز  رد  هرانم  نیا  هکنیا  تسا  ققحم  هچنآ  اما  تسا .
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. تسا عبرم  یفوک  طخ  هب  هبیتک  ياراد 4  یلع  دجسم  هرانم  تسا . رتم  دودح 40  رد  هرانم  عافترا  دوش  یم  رتهاتوک  رتکزان و  الاب  هب  نییاپ 
هس رد  تسا . هدش  هتخاس  هدیـشارت  رجآ  اب  تسا  رگید  هبیتک  هس  زا  رت  نییاپ  هک  یمراهچ  گنر و  یبآ  یـشاک  اب  اه  هبیتک  نیا  زا  ددع  هس 

تخاس لاـس  تسا . هدـمآ  نارمع  لآ  هروس  زا  هیآ 16  هبیتک  نیمراهچ  رد  اما  هدـش  هتـشون  رارکت  تروص  هب  یبهذـم  تاراـبع  لوا  هبیتک 
. دنناد یم  يرمق  يرجه  ات 525  ياهلاس 515  نیب  ار  نآ  تخاس  لاس  ناسانشراک  اما  تسین . مولعم  ًاقیقد  یلع  دجسم  هرانم 

نارتخد لهچ  رانم 

هاـشکلم نـب  دـمحم  ناطلـس  یهاـشداپ  هرود   ) يرجه  501: سیـسات لاس  شورـس  ناـبایخ  : تیعقوم ناهفـصا  رهـش  هراـنم  نیرت  تیوه  اـب 
تسا رتم  ًاعمج 29  هیاپ  اـب  هک  رتم  عافترا 24  تسا  هدـش  هتخانـش  ناریا  رد  هک  تسا  يراد  خـیرات  هرانم  نیمود  تمدـق  رظن  زا  ( یقوجلس
هلحم رد  نارتخد  لهچ  هرانم  تسا  خـسن  طخ  هب  یکی  یفوک و  طـخ  هب  نآ  ياـت  ود  هک  تسا  نیزم  هبیتک  هس  هب  تسا و  يرجآ  تاـنیئزت 
هتخاس رجآ  زا  هک  عیفر  هرانم  نیا  تسا . هدش  هتخانـش  ناریا  رد  هک  تسا  يراد  خـیرات  هرانم  نیمود  تمدـق  رظن  زا  هتفرگ و  رارق  هرابیوج 

يات ود  هک  تسا  نیزم  هبیتک  هس  هب  نارتخد  لهچ  هرانم  دراد . عافترا  رتم  ًاعمج 29  هیاپ  اب  هک  تسا  رتم  عافترا 24  هب  رودم  يا  هلیم  هدش 
رگید هبیتک  تسا . هط  هروس  زا  3 و 4  تایآ 2 ، لماش  تسا  یفوک  طخ  هب  هک  هبیتک  نیلوا  تسا . خـسن  طخ  هب  یکی  یفوک و  طخ  هب  اهنآ 
تـسا یفوک  طخ  هب  هک  تمـسق  نیموس  تسا . هدـش  وحم  نآ  زا  یئاه  تمـسق  هک  تسا  یبهذـم  تارابع  لماش  تسا ، خـسن  طـخ  هب  هک 
یگژیو نیا  هک  ارچ  دـننادیمنآ  خـسن  طخ  رد  ارهرانمنیا  ياههبیتک  یلـصا  شزرا  نارگـشهوژپ  رثکا  دراد . دوخرب  ار  يرجه  خیرات 501 

. تسا هدرک  درفب  رصحنم  ار  نارتخد  لهچ  رانم 

هفایضلاراد هرانم  ود 

طوبرم لوغم  هرود  هب  ار  نآ  انب  تانیئزت  کبـس  يرجه  نرق 8 سیـسات : لاس  لامک  نابایخ  تیعقوم : يرفظم  هراـنم  ود  نیرت  شقن  شوخ 
متـشه نرق  رد  یهاشداپ  ای  ریما  هب  هک  دنا  هدوب  يروهـشم  يارـسنامهم  رد  رـس  دنراد و  زین  يراک  یـشاک  تانیئزت  هرانم  ود  نیا  دـنک  یم 

هک دراد  رارق  رودـم  هرانم  ود  هدوب  فورعم  مظاک " جاح   " ماـن هب  میدـق  زا  هک  يا  هچوک  نیفرط  رد  هراـبیوج  هلحم  رد  تسا  هتـشاد  قلعت 
خـسن طخ  هب  هرانم  ود  نیا  ياه  هبیتک  دـنک . یم  طوبرم  لوغم  هرود  هب  ار  نآ  انب  تانیئزت  کبـس  دنتـسه . يراـک  سنرقم  تاـنیئزت  ياراد 
يرجه متـشه  نرق  لوا  عبر  هب  اهنآ  تمدـق  هک  تسا  هتکن  نیا  رگنایب  هرانم  ود  نیا  هراب  رد  نارگـشهوژپ  ياه  یـسررب  تاقیقحت و  تسا .
رارقرب رومعم ، هدنبادخ  دمحم  ناطلس  تموکح  نامز  يدالیم  مهدراهچ  نرق  رد  هک  دنـشاب  یم  گرزب  هعومجم  کی  يایاقب  دسر و  یم 

. تسا هدوب  دابآ  و 

هناخشوق غاب  رانم 

يرجه نرق 8  سیـسات : لاس  هیبنیز  نابایخ  سدـق  نادـیم  تیعقوم : یناخلیا  دـهع  رخاوا  ياه  هرانم  نیرت  نیئزت  رپ  نیرت و  فیرظ  زا  یکی 
ایوگ هک  تسا  يوفـص  لوا  سابع  هاش  هرود  یتنطلـس  ياـه  غاـب  زا  یکی  اـب  نآ  ترواـجم  تبـسانم  هب  هناخـشوق  غاـب  هب  نآ  هیمـست  هجو 
نیا تشاد . رارق  یچقوط  هزاورد  زا  نوریب  رد  يراگزور  هرانم  نیا  دنا  هدش  یم  يرادهگن  غاب  نیا  رد  يوفص  ناهاشداپ  يراکش  ياهزاب 
نیب زا  اهنآ  زا  یکی  هتـشاد و  رارق  یلـصم  ای  هتخوس  اباب  دجـسم  مان  هب  يدجـسم  نیفرط  رد  هک  هدوب  يا  هرانم  ود  زا  یکی  میدـق  رد  هرانم 

ناهفـصا هک  یماـگنه  نایوفـص و  زا  لـبق  هرود  رد  هک  تسا  نیا  هدـش  فورعم  هناخـشوق  غاـب  ماـن  هب  هراـنم  نیا  هک  نآ  تلع  تسا . هتفر 
رد هرانم  عافترا  دنا . هدرک  یم  يرادهگن  نآ  رد  ار  یتنطلـس  ياهـشوق  هک  هدوب  یغاب  لحم  نیا  رد  تسا  هدوب  تختیاپ  هتـشاد و  تیزکرم 

خـسن و طخ  اب  هدـش و  بارخ  نآ  زا  یتمـسق  هک  تسا  دـنبندرگ  لکـش  هب  هراـنم  هبیتک  تسا . یلومعم  نآ  ناـکلپ  تسا و  رتم  دودح 40 
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هب طوبرم  ار  نآ  تخاس  نامز  يرامعم  هوحن  تانیئزت و  هب  هجوت  اب  تسا . هدش  نیئزت  يا  هزوریف  يدروجال و  دیفـس و  قرعم  ياه  یـشاک 
. دناد یم  لوغم  نارود 

کلملا ماظن  هجاوخ  رانم 

نوتس ار  نآ  هک  تسا  عیفر  يردق  هب  رانم  نیا  تسا . هدش  هتخاس  ییابیز  ماجسنا و  تیاهن  رد  دراد و  رارق  تشدرد  هّلحم  رد  دنلب  رانم  نیا 
. تسا یقوجلس  نارود  راگدای  رانم  نیا  دنمانیم . نامسآ  هبق 

ایعش دجسم  رانم 

هیاپ دجسم  نیا  ياهراوید  زا  یکی  رد  دراد . رارق  ایعش  دجسم  فتاه  نابایخ  یقرش  لامش  هیشاح  رد  لیعامسا و  هدازماما  یبرغ  لامـش  رد 
يرجه مشـش  نرق  رد  دایز  لامتحا  هب  تسا و  نایقوجلـس  دهع  هب  قلعتم  هرانم  نامتخاس  تسا . هتفرگ  رارق  هرانم  نیا  یعلـض  تشه  دنلب و 

رجآ زا  ایعش  دجـسم  هرانم  تسا . هدش  هفاضا  يا  هتـسدلگ  ًادعب  هیاپ  زا  دعب  يرتم   5 عافترا 3 /  رد  رودم  هرانم  نیا  هب  تسا . هدـش  هتخاس 
رادروخرب تیمها  زا  یقوجلـس  نارود  يراکرجآ  نتـشادرب  رد  ظاحل  هب  ایعـش  دجـسم  هراـنم  تسا . رگید  تاـنیئزت  اـی  هبیتک  دـقاف  تسا و 

. تسا

رابلگ رانم 

. تسا هجوت  بلاج  رایـسب  يرامعم  رظن  زا  هدـش و  عقاو  نایدـمحا  دیـس  هلحم  رد  دراد  ترهـش  زین  ملاع  هجاوخ  راـنم  ماـن  هب  هک  راـنم  نیا 
هتخاس هدوب ، يرگید  رانم  نتخاس  لوغـشم  تیالو  نوراه  رد  هک  دوخ  داتـسا  زا  ناهنپ  یناهفـصا ، راـمعم  درگاـش  ار  راـنم  نیا  دـنیوگیم 

نآ تراظن  تهج  داتـسا  راک ، نایاپ  زا  سپ  تسا ، هدومن  یفخم  اـهرظن  زا  ار  اـههار  زا  یکی  هتخاـس و  راـنم  رد  هلپ  هار  ود  درگاـش  تسا .
لوغـشم راک  هب  دـیآیم و  نییاپ  یفخم  ورهار  زا  مراهچ  هلپ  زا  دـعب  درگاش  تشگزاب  رد  دوریم . رانم  يالاب  درگاش ، قافتا  هب  دـیآیم و 

رارق قیوشت  دروم  ار  درگاـش  راـک ، ناـیرج  زا  عـالطا  زا  سپ  دـنکیم و  بّجعت  دـنیبیم ، راـنم  نییاـپ  ار  وا  داتـسا  هک  یماـگنه  دوـشیم .
مدرم ًالثم  تسا . جـیار  يدایز  ياههناسفا  دنـشاب  كرد  لباقریغ  هک  ییاههدـیدپ  یخرب  ای  یخیرات  ياهانب  دروم  رد  مدرم  ناـیم  دـهدیم .
. دنکیم تظفاحم  نآ  زا  هدش ، مسلط  هک  دنفسوگ  کی  یگرزب  هب  يرام  تسا و  نفد  رانم  نیا  ریز  یناورسخ  جنگ  دندقتعم  ناهفصا 

یجنربهت رانم 

دجسم نیا  رد  لبق  لاس  دصتشه  دودح  رانم  نیا  هّلحم . دجـسم  مان  هب  دراد  دوجو  یفورعم  یمیدق  دجـسم  یتاضور  دمحا  دیـس  هّلحم  رد 
رگید تایصوصخ  زا  تسا . هتفای  ترهش  یجنربهت  رانم  هب  هدیناشوپ  ار  نآ  یناتحت  تمـسق  فک و  جنرب ، زا  یـششوپ  نوچ  هدش و  هتخاس 

رادراب و يدنچ  زا  سپ  دنهد ، ماجنا  یـصوصخم  مسارم  دـنورب و  رانم  نیا  يالاب  هب  میقع  ياهنز  هچنانچ  دـندقتعم  یخرب  هکنآ ، رانم  نیا 
. دنوشیم دنزرف  بحاص 

هعمج دجسم  رانم 

رد اهرانم  نیا  دنراد . رارق  يدورو  رد  تمسق  رد  دنتسه و  يراکیشاک  ود  ره  دراد . دوجو  ابیز  دنلب و  رانم  ود  ناهفـصا  هعمج  دجـسم  رد 
. دناهدش هتخاس  هقجالس  نامز 
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تیالو نوراه  رانم 

نیا دـننادیم ! تمارک  بحاص  زین  ار  عیفر  ابیز و  رانم  نیا  دراد ، یندینـش  ياهناتـساد  هزجعم  رظن  زا  تیالو  نوراه  دوخ  هک  يروط  نامه 
اهزابدنب هک  تسا  هدیبسچ  نآ  رادج  هب  گرزب  يایسآ  گنس  ود  رانم  نیا  يالاب  تسا . هدش  هتخاس  لیعامسا  هاش  یلگوس  روتـسد  هب  رانم 

. دناهدرک بصن  رانم  ياههرگنک  رد  هدرب و  الاب  ار  نآ 

خاش رانم 

رانم نیا  طیحم  تسا . هدـش  هتخاـس  ییاـهناکد  نآ  فارطا  هک  دراد  رارق  ینادـیم  طـسو  رد  راـنم  تسا . عقاو  تشدرد  هّلحم  رد  راـنم  نیا 
راکش هّلک  زا  هدیـشوپ  نآ  نییاپ  ات  رانم  يالاب  تمـسق  تسا . هدش  هتخاس  کهآ  رجآ و  زا  رانم  نیا  تساپ . تصـش  نآ  عافترا  اپ و  تسیب 

. تسا يوفص  بسامهط  هاش  ای  لیعامسا  هاش  ياهراکش  زا  یکی  راگدای  بیجع  رانم  نیا  دشابیم .

یتشد رانم 

دـندرک و بارخ  ار  راـنم  نیا  يرجه  لاـس 1294  رد  تسا . هدوب  لوغم  دـهع  هب  طوبرم  هدـش و  اـنب  ناهفـصا  یقرـش  بونج  رد  راـنم  نیا 
. دندومن لحم  نامه  رد  ییارسناوراک  نتخاس  فرص  ار  شیاهرجآ 

دوعسم خیش  رانم 

رانم ود  ناتسربق  نآ  تسا . هدوب  ناتسروگ  نآ  رد  وا  هاگمارآ  هعقب و  هک  دوعـسم  خیـش  مان  هب  تشاد  دوجو  یناتـسربق  تشدرد ، هّلحم  رد 
. تسا ینونک  یچقوط  ياهیکیدزن  رد  ناتسربق  نیا  لحم  هتفر ، نیب  زا  هک  هتشاد  دنلب 

نیس دجسم  رانم 

شا هرانم  اب  هک  تسا  يدجـسم  هیرق  نیا  رد  تسا  هدش  عقاو  زگ  لامـش  يرتمولیک  رد 6  هک  تسا  راوخرب  شخب  ياهاتسور  زا  نیـس  هیرق 
هتخانـش ناریا  رد  نونک  ات  هک  تسا  يراکیـشاک  يامن  اب  خیرات  ياراد  یمالـسا  يانب  نیرت  میدـق  انب  نیا  تسا . یقوجلـس  نامز  هب  طوبرم 

یفوک طخ  هب  هبیتک  ود  هرانم  نیارب  دراد . راغ  هرانم  اب  يرایـسب  تهابـش  ناـمتخاس  رد  هتفر  راـک  هب  نونف  رظن  زا  نیـس  هراـنم  تسا . هدـش 
یم تلَـصف  هروس  زا  هیآ 33  لوا  هبیتک  دافم  هدیـشارت . رجآ  اب  نییاپ  رد  يرگید  یبآ و  یـشاک  اـب  راـنم  يـالاب  رب  یکی  تسا . هدـش  شقن 

. تسا هدمآ  يرمق  يرجه  خیرات 526  ایرکز و  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  دمحم  لیعامـسا  وبا  مان  هب  هرانم  یناب  مان  مود  هبیتک  رد  اما  دشاب .
خیرات نیا  : " دـسیون یم  هرانم  نیا  خـیرات  هراب  رد  هدرک  یعماج  تاقیقحت  ناریا  ياه  هرانم  هراب  رد  هک  ینارگـشهوژپ  نیققحم و  زا  یکی 

. " تسا هدش  فشک  گنر  یئانیم  تانیئزت  اب  یناریا  یئانب  رب  نونک  ات  هک  تسا  یخیرات  نیرت  یمیدق 

رایز رانم 

هدش عقاو  دور  هدنیاز  یبونج  لحاس  رد  ناهفصا و  قرشم  يرتمولیک  رد 33  رایز  هدکهد  یقوجلس  رصع  زا  يراتخاس  زیامتم  عطقم  جنپ  اب 
راطق هویـش  زا  هدافتـسا  اب  هرانم  یناقوف  هقبط  ود  تسا . هدـش  اـنب  هقبط  هس  رد  هشوگ  تشه  يرجآ و  هیاـپ  هکت  يور  رب  راـیز  هراـنم  تسا .

تسین . تسد  رد  نآ  زا  يرثا  هک  هتشاد  دوجو  يدجسم  هرانم  هیاپ  رد  تسا ، هدش  نیئزت  يدنب 
. تسا رتم  زا 50  شیب  هرانم  عافترا  تسا  هتفای  هار  نآ  رد  يرتمک  تارییغت  هک  تسا  ناهفـصا  هقبط  هس  ياه  هرانم  هنومن  اهنت  راـیز  هراـنم 
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نآ تهابش  هب  هجوت  اب  تمدق  رظن  زا  تسا . هدش  هتشون  یفوک  طخ  هب  تلصف  هروس  زا  هیآ 33  نآ  رد  هک  دراد  هبیتک  کی  طقف  رایز  رانم 
دناوت یمن  خـیرات  نیا  اـما  تسا . يرجه  ات 688  ياهلاس 550  هب  طوبرم  نآ  تانیئزت  عون  نتفرگ  رظن  رد  اـب  نینچمه  ناـبراس و  هراـنم  اـب 

. دشاب قیقد 

هلپ هاگتسد  ود  اب  راگرانم 

. تسا هدش  عقاو  دور  هدنیاز  یبونج  لحاس  رد  ناهفصا  قرـشم  يرتمولیک  رد 22  دننک  یم  ظفلت  راج  ار  نآ  لحم  مدرم  هک  راگ  هدـکهد 
هدوب و تانیئزت  دقاف  راگ  رانم  تسا . هدـش  انب  یعلـض  يا 8  هیاـپ  رب  تسا و  رجآ  نآ  حـلاصم  هک  درفنم  رودـم و  تسا  يا  هلیم  هراـنم  نیا 

هویـش هک  تسا  هداس  رایـسب  طخ  هب  يا  هبیتک  هیاپ  علـض  یناقوف 4  تمـسق  رد  تسا . هسام  چـگ و  زا  یطولخم  هدـش  هتفرگ  راک  هب  تـالم 
هبیتک نیا  نومضم  تسا . هدوب  لومعم  ناهفصا  رد  يرجه  مشش  نرق  لوا  همین  مجنپ و  نرق  رخاوا  رد  هک  تسا  یکبـس  نامه  نآ  شراگن 

. تسا هدـش  هتخاس  خـیرات 515  رد  مساقلاابا  نب  دـمحا  نب  مساقلا  ءاـسؤرلا  دیـس  روتـسد  هب  هراـنم  هک  تسا  نیا  تسا  یبرع  ناـبز  هب  هک 
. تسا هدش  رارکت  کلملا هللا  هلمج  يرجآ  یجنرطش  هنیمز  رب  هرانم  هندب  طوطخ 

نایسرب رانم 

یم باسح  هب  رثا  نیموس  دنتـسه  خیرات  ياراد  هک  ناهفـصا  ياه  هرانم  نایم  رد  هک  تسا  ناریا  ياه  هرانم  نیرت  میدـق  زا  یکی  هرانم  نیا 
اب هک  تسا  رودم  ینوتس  لکش  هب  هرانم  نیا  تسا . هتفرگ  رارق  ناهفصا  قرـش  رد  دور و  هدنیاز  یلامـش  لحاس  رب  نایـسرب  ياتـسور  دیآ .

ناکلپ تسا . رتم   34 نآ 55 /  عافترا  رتم و   5 نیمز 75 /  حطس  رد  رانم  رطق  درادن . هیاپ  وکس  هرانم  تسا . هدش  هتخاس  چگ  تالم  رجآ و 
هب رثا  نیا  تانیئزت  تسا . يراکیـشاک  دقاف  نایـسرب  هرانم  تسا . هدش  هتخاس  اهدعب  هک  دوش  یم  عورـش  يدجـسم  لخاد  زا  هرانم  چـیپرام 

یفوک طخ  هب  هرانم  نیا  هبیتک  تسا . کیدزن  عبرم  هب  هک  دنزاس  یم  ییاه  يزول  لکش  هب  یـشوقن  رجآ  اب  هک  تسا  فورعم  فاب " رازه  "

ار هرانم  نیا  ینیچ  رجآ  هویش  نیققحم  ناسانشراک و  رثکا  تسا . هدمآ  نآرد  يرمق  يرجه  خیرات 491  اب  جح  هروس  زا  هیآ 76  هک  تسا 
. دنناد یم  مجنپ  نرق  رد  یقوجلس  نارود  ینیچ  رجآ  تعنص  ياه  هنومن  نیرتهب  زا  یکی 

ناورهر رانم 

. تسا هدش  عقاو  ناورهار  ای  ناورهر  ياتسور  ناهفصا  یقرـش  لامـش  يرتمولیک  رد 6  ناهفـصا  رهـش  زا  جراخ  درفنم  هرانم  نیرت  کیدزن 
رد يرجآ  عبرم و  هاتوک ، يا  هیاپ  کت  يور  رب  رانم  نیا  دراد . رارق  اتـسور  نیا  عرازم  نایم  رد  دوش  یم  هدـیمان  مان  نیمه  هب  هک  يا  هراـنم 

ياهیـسررب اما  تسین . مولعم  ًاقیقد  نآ  تخاـس  لاـس  تمدـق  رظن  زا  دراد . عاـفترا  رتم  دودـح 30  رد  هرانم  نیا  تسا . هدـش  اـپرب  هقبط  ود 
هب خسن  طخ  هب  يا  هبیتک  دـنکیم . طوبرم  رایز  نابراس و  یلع و  دجـسم  ياه  هرانم  زا  دـعب  هب  ار  نآ  يانب  خـیرات  ناسانـشراک ، نیققحم و 

. دشاب یم  ًاصلخم ) هللا  لوسردمحم  هللا ، الا  هلاال   ) هلمج هبیتک  نیا  دافم  تسا . هدرک  نیئزت  ار  ناورهر  هرانم  یناقوف  تمسق  یبآ  ياهیشاک 

زگ رانم 

. تسا هدش  هتخاس  مشش  نرق  رد  هک  تسا  هقجالس  نارود  زا  يراگدای  دراد و  رارق  ناهفصا  راوخرب  هقطنم  رد  رانم  نیا 

دجاسم

دجاسم تسیل 
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يرجه نرق 13   – یقوس راهچ  رقابدمحم  ازریماقآ  دجسم  -1
يرجه  1034-1039  - روناقآ دجسم  -2

يرجه نرق 8   - ناریزا دجسم  -3
يرجه  1020-1030  - ماما دجسم  -4

يرجه  919- يروش هدازماما  دجسم  -5
يرجه  1093  - یچلیا دجسم  -6

يرجه  1033  - یجاح غاب  دجسم  -7
هیوفص - یقتوراس گرزب  دجسم  -8

يرجه  1082  - گیب دجسم  -9
يرجه نرق 6   - نازوب دجسم  -10

يرجه  1019  - یچراج دجسم  -11
يرجه نرق 5   - نایسرب عماج  دجسم  -12

دعب هب  يرجه  نرق 2   - قیتع عماج  دجسم  -13
يرجه نرق 8   - نازوخ عماج  دجسم  -14
يرجه نرق 7   - یتشد عماج  دجسم  -15
يرجه نرق 8   - جاک عماج  دجسم  -16

يرجه  525 (- راغ  ) راگ عماج  دجسم  -17
يرجه  1109- دابآ نولگ  عماج  دجسم  -18

هیوفص  - همیم عماج  دجسم  -19
هیوب لآ  (- ریغص عماج   ) ریجروج دجسم  -20
يرجه  1129  - دیما دمحم  یجاح  دجسم  -21

يرجه نرق 13   - ياهدابآرفعج دمحم  یجاح  دجسم  -22
هیوفص رخاوا   - يدهم دمحم  یجاح  دجسم  -23

هیوفص  - رهچونم یجاح  دجسم  -24
هیراجاق لئاوا   - قداص دمحم  ازریم  یجاح  دجسم  -25

يرجه  1067- میکح هیوفص  - سنوی یجاح  دجسم  -26
يرجه  1090- ناخ دجسم  -27

يرجه نرق 10  (- هشیش  ) نیشن تولخ  دجسم  -28
يرجه  1264- دابآ نسح  هزاورد  دجسم  -29

هیوفص - راقفلاوذ دجسم  -30
يرجه نرق 13  - ناخ میحر  دجسم  -31

يرجه نرق 13  - کلملا نکر  دجسم  -32
يرجه  1014 (- یچ هرفس   ) یخرس دجسم  -33
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يرجه نرق 1  - ریبج نب  دیعس  دجسم  -34
يرجه نرق 8  - ناخ رداهب  دیعس  وبا  نب  ناطلس  دجسم  -35

هیوفص - گیب نامیلس  دجسم  -36
يرجه نرق 13  - دیس دجسم  -37
يرجه نرق 6  - نیس دجسم  -38

يرجه نرق 8  - مرک هاش  دجسم  -39
هیوفص - یقوجلس يرجه ، نرق 1  - ایعش دجسم  -40

يرجه  1042- ناتسرهش دجسم  -41
هیوفص - هللا فطل  خیش  دجسم  -42

يرجه نرق 13  (- داوجدیس یجاح  دجسم   ) افص دجسم  -43
يرجه نرق 11  (- کیب دوصقم   ) تاملظ دجسم  -44

يرجه نرق 6  - یلع دجسم  -45
يرجه  1122- اقآ یلقیلع  دجسم  -46

هیوفص - حتف دجسم  -47
يرجه  950- هیبطق دجسم  -48

هیوفص - یقتوراس کچوک  دجسم  -49
يرجه نرق 6  - زگ دجسم  -50

هیوفص نرق 8- - نابنل دجسم  -51
يرجه ات 1276  هیوفص  - ون هلحم  دجسم  -52
يرجه  1010 (- هرابوج  ) يرصم دجسم  -53

یقوجلس - یکمن دجسم  -54
يرجه  1305- ون دجسم  -55

يرجه ات 8  نرق 6  - هنزرو دجسم  -56
( مود دلج  ینایک ، فسوی  دمحم  ناریا ، يرامعم   ) یقوجلس - هیوشتفه دجسم  -57

عماج دجسم 

تیعقوم

نیئزت يرامعم و  ياه  هکـس  زا  یبیکرت  انب  نیا   170*140: دجسم داعبا  يرجه  مود  نرق  : سیسات لاس  یـسلجم  همالع  نابایخ  مایق ، نادیم 
بارعا هک  هدش  هتخاس  يرت  یمیدق  دجـسم  ياه  هناریو  يور  رب  هک  تسا  ناریا  دجاسم  نیرت  یمیدق  زا  تسا  نامز  رذگ  رد  ناریا  يراک 

. دندوب هتخاس  يرجه  مود  نرق  رد  ناهفصا  هموح  نکاس 

دجسم ياهانب 
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، یملید هرود  کچوک  ياه  هفـص  يرفظم ، هسردـم  اهناتـسبش ، یناویا ، راهچ  نحـص  هلمج  زا  تسا  يددـعتم  ياـهانب  ياراد  دجـسم  نیا 
یخیرات يانب  نیرتیمیدق  شیورد  درگاش ، داتـسا ، بحاص ، فورعم  ناویا  راهچ  وتیاجلوا ، بارحم  کلملا ، جات  دبنگ  کلملا ، ماظن  دبنگ 

تسا یقوجلس  هرود  تامادقا  هب  طوبرم  ًاتدمع  دجسم  یلعف  يامیس  درک . یقلت  ناهفـصا  عماج  دجـسم  ای  هعمج  دجـسم  دیاب  ار  ناهفـصا 
لبق لحارم  یسانش  ناتساب  ياه  شواک  رد  اما  دوش . یم  طوبرم  نایوفص  رصع  صوصخ  هب  دعب  ياهنارود  هب  نآ  تاقاحلا  تاریمعت و  اما 

زین مالـسا  زا  لـبق  راـثآ  اـه  شواـک  نیمه  رد  ددرگ . یم  زاـب  يرجه  موس  نرق  هیوـب و  لآ  نارود  هب  هک  هدـمآ  تسد  هب  مه  یقوجلـس  زا 
یم طوبرم  نآ  نوماریپ  تفاب  زا  ییاهـشخب  هب  ار  دجـسم  ياضف  کی  ره  هک  تسا  ددعتم  ياه  يدورو  ياراد  دجـسم  تسا . هدـش  فشک 

هب انب  نوریب  نورد و  نامتخاس  اب  طابترا  رد  خـیرات و  زا  یعطقم  رد  کی  ره  دـنا و  هدـشن  هتخاس  نامز  کی  رد  همه  اه  يدورو  نیا  دـنک 
رهش میدق  تفاب  اب  دجـسم  هک  تسا  يا  هدرتسگ  طابترا  رگنایب  دنراد  دوجو  دجـسم  درگادرگ  رد  هک  يرباعم  اهرذگ و  دنا . هدمآ  دوجو 
دوخ رد  ار  یمالـسا  نارود  نرق  يرامعم 15  يرنه و  تاعادـبا  هک  اجنآ  زا  هدـش و  انب  یناویا  راهچ  هشقن  اب  ناهفـصا  عماج  دجـسم  دراد .
هتکن نیا  فلتخم  ذخآم  عبانم و  هب  هجوت  اب  دراد . ترهش  زورما  يایند  رد  هک  دور  یم  رامـش  هب  يراثآ  نیرتهب  زا  یکی  تسا  هدروآ  درگ 

فلتخم ياه  نارود  ياه  یمارآ  ان  ددـعتم و  ياـه  گـنج  يزوس و  شتآ  ببـس  هب  ناـمز  لوط  رد  عماـج  دجـسم  هک  دوش  یم  صخـشم 
تسا نایناریا  يزاس  دجسم  هویش  هدننک  صخشم  نادیم  فارطا  ناویا  راهچ  تسا . هدش  تمرم  يزاسزاب و  هرابود  هدید و  ناوارف  بیـسآ 

رد شیورد  هفـص  بونج  رد  بحاص  هفـص  ياـهمان  هب  هک  اـه  ناویا  نیا  تسا . هتفاـی  جاور  زین  دـجاسم  ریاـس  رد  نآ  ثادـحا  زا  سپ  هک 
بلاج رایسب  نونف  زا  یکی  يدنبراک  يزاس و  سنرقم  تانیئزت  اب  دنوش  یم  هدیمان  قرـشم  رد  درگاش  هفـص  برغم  رد  داتـسا  هفـص  لامش 

دراد . یم  نایب  ار  ناریا  يرامعم 
یم نامز  نیمه  هب  طوبرم  زین  اه  هرانم  ًالامتحا  هک  تسا  يرجه  مهن  نرق  هب  طوبرم  نآ  ياه  يراکیـشاک  دجـسم و  نحـص  یلخاد  ياـمن 

دشاب . یم  ریز  ياهشخب  لماش  ناهفصا  عماج  دجسم  ینونک  يانب  یلک  روط  هب  دنشاب 
هب طوبرم  تمسق  نیا  تسا . هدش  نیئزت  ابیز  رایسب  ياه  يربچگ  اب  هک  تسا  راوتسا  رودم  ياه  نوتس  رب  هک  ناتسبش  نیا  : دجـسم ناتـسبش 

يرجه ات 485  ياهلاس 465  هلصاف  رد  هدش و  عقاو  دجسم  یبونج  ناویا  رد  هک  نآ  فارطا  ياهنوتـس  لهچ  دبنگ و  تسا . نایملید  رـصع 
تسا . هدش  انب  يرمق 

رـصع ياه  نامتخاس  ردان  ياـه  هنومن  زا  هدـش  هتخاـس  کـلملا  ماـظن  هجاوخ  ترازو  یقوجلـس و  هاـشکلم  تنطلـس  ناـمز  رد  دـبنگ  نیا 
ياه سنرقم  زا  نآ  فقـس  هدـیدرگ و  انب  يرجه  مشـش  نرق  لئاوا  رد  هدـش  عقاو  يرجآ  دـبنگ  نیا  يولج  رد  هک  یناویا  تسا . یقوجلس 

تسا . هدش  بیکرت  تشرد 
هدش و عقاو  دجـسم  طایح  یلامـش  شخب  رد  هک  يدبنگ  دشابیم . چگ  رجآ و  زا  هدـش  هتخاس  ینیئزت  ياهحرط  نیرتابیز  ياراد  دـبنگ  نیا 

تسا . هدیدرگ  انب  لاس 481  رد  تسا  کلملا  ماظن  هجاوخ  دبنگ  هنیرق 
هک بحاص  هفص  هب  فورعم  ناویا  دنهد . یم  تبسن  یقوجلـس  رـصع  يارزو  زا  رگید  یکی  کلملا  جات  مئانغلاوبا  هب  ار  دبنگ  نیا  ثادحا 

ياـهنارود زا  یئاـه  هبیتک  تمـسق  نیا  رد  تسا . يوفـص  ولنویوقارق و  رـصع  هب  طوبرم  نآ  تاـنیئزت  هدـش و  هتخاـس  یقوجلـس  نارود  رد 
اب نایوفص  هرود  رد  هدش و  انب  یقوجلس  رصع  رد  هک  داتـسا  هفـص  هب  فورعم  یبرغ  ناویا  دروخ . یم  مشچ  هب  نایوفـص  هلمج  زا  فلتخم 
هاش تنطلـس  نامز  رد  يرمق و  يرجه  خیرات 1112  هب  هک  قیلعتـسن  ثلث و  طوطخ  رب  هوالع  هفـص  نیا  رد  تسا . هدش  نیئزت  يراکیـشاک 

تارابع و نیا  هعلاطم  اب  تسا . هدش  هتشون  یناهفصا  نیما  دمحم  ءاضما  اب  ابیز و  رایـسب  یئانب  طخ  هب  یتارابع  هدش  تباتک  نیـسح  ناطلس 
ددرگ . یم  صخشم  ابیز  رایسب  تایبا  نیا  یئانب  طوطخ  رد  تقد 

دندیشخب یلع  تبحم  هب  ار  ام  یلو  دوب  ام  هانگ  سک  همه  زا  شیب  *** دندیجنس لمع  نازیم  هب  دندرب و  دندیچیپ  مه  هب  ام  مرج  همان  نوچ 
نارود رد  يرمق  يرجه  مهدزاـی  متـشه و  نرق  رد  هدـش و  اـنب  یقوجلـس  رـصع  رد  هک  دراد  رارق  درگاـش  هفـص  ناوـیا ، نـیا  يور  هـب  ور  /
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نیئزت يرجآ  ياه  سنرقم  اب  تسا و  يراکیـشاک  تانیئزت  دقاف  ناویا  نیا  تسا . هدـش  هفاضا  نآ  هب  یتانیئزت  هیوفـص  ناناخلیا و  تموکح 
رد تسا . هدـش  هتـشون  ییاه  هبیتک  اه و  هحول  نآ  يـالاب  فارطا و  رد  هک  تسا  یـسیفن  هچراـپکی  رمرم  گنـس  ناویا  نیا  رد  تسا . هدـش 

هراشا رفظم  لآ  دومحم  ناطلس  تنطلس  هب  نآ  ناویا  لاله  یخیرات  هبیتک  هک  هدش  عقاو  رمع  هفـص  هعمج  دجـسم  یقرـش  علـض  هیلا  یهتنم 
ینیئزت و طوطخ  هفـص  نیا  فقـس  رد  دـشاب . یم  ظـفاحلا  یقتلا  زیزع  نآ  طاـطخ  تسا و  يرمق  يرجه  هبیتک 768  نیا  خیرات  دـنک . یم 
. تسا هدش  هتـشون  یبنیزلا  یـسابعلا  نسحلا  نب  یـضترم  مان  هب  انب  هدنزاس  یبهذم و  تارابع  یئانب  طخ  اب  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  یخیرات 
هب هفـص  بارحم  هبیتک  طاطخ  یهوقربالا  رایهوک  راکیـشاک و  ناوراک  نسح  نوچمه  رگید  ناراک  داتـسا  مان  هفـص  نیا  رد  نآ  رب  هوـالع 
هک ناتسبش  نیا  دراد . رب  رد  ار  دجسم  يربچگ  بارحم  نیرتابیز  هک  دراد  رارق  یکچوک  ناتسبش  داتسا  ناویا  لامـش  رد  دروخ . یم  مشچ 

رادروخرب میظع  یترهش  زا  ناهج  رد  یناریا  رنه  زا  كانبات  يرهوگ  هباثم  هب  هک  تسا  یبارحم  ياراد  تسا  فورعم  زین  وتیاجلا  دجـسم  هب 
زا دعب  تشاد و  ار  وتیاجلا  بقل  مالسا  نید  هب  فرـشت  زا  لبق  هک  يروهـشم  ناخلیا  هدنبادخ  دمحم  ناطلـس  مان  ابیز  بارحم  نیا  رب  تسا .

. دروخیم مشچ  هب  يرمق  يرجه  ینعی 710  نآ  نامتخاس  لاس  يواس و  دمحم  وا  دنمـشناد  ریزو  دیمان و  هدنب  ادخ  ار  دوخ  ندش  ناملـسم 
دجسم زا  تسا . هدشن  رکذ  نآ  تخاس  لاس  هک  دراد  رارق  دجسم  نیا  رد  زین  ناهفصا  هعمج  دجسم  رد  دوجوم  يراک  تبنم  ربنم  نیرتابیز 

هنزرو رفظملا  نب  دامع  روتسد  هب  نایرومیت  نامز  رد  نآ  رد  رس  هبیتک  بجوم  هب  هک  میسر  یم  ءاتـشلا  تیب  یناتـسمز  ناتـسبش  هب  وتیاجلوا 
ياهقاتا هاتوک و  روطق  ياه  نوتس  ياراد  هوکـش  اب  ناتـسبش  نیا  تسا  فورعم  زین  دامع  ناتـسبش  هب  تلع  نیمه  هب  تسا . هدش  هتخاس  يا 

دنکیم . نیمأت  ار  ناتسبش  رون  هک  هدش  بصن  فافش  رمرم  گنس  هعطق  کی  قاط  همشچ  ره  طسو  رد  تسا . لکش  يا  همیخ 
بیرخت ناهفصا  رهش  نارابمب  رد  هتشاد  رب  رد  ار  کلملا  ماظن  هجاوخ  روهشم  میظع و  هناخباتک  ًالامتحا  هک  دجسم  یقرش  بونج  ناتسبش 

راودا نوگاـنوگ  ياـه  هنوـمن  نتـشاد  رب  رد  تلع  هب  هوکـش  اـب  سیفن و  رثا  نیا  تسا . هدـش  يزاـسزاب  لوا  هویـش  هب  ًاددـجم  هک  هدـیدرگ 
هورگ هلاس  همه  تسافن  ترهش و  نیا  تسا . رادروخرب  یناهج  ترهش  زا  هتـشاد و  يرایـسب  تیمها  يرنه  ینف و  رظن  زا  یمالـسا  فلتخم 
تسا يددعتم  بتک  تالاسر و  تالاقم و  تاعلاطم ، نیا  لصاح  دنک  یم  بلج  دوخ  هب  ار  نارگشهوژپ  نادنمقالع و  زا  يرامش  یب  ياه 

همجرت یسراف  نابز  هب  اهنآ  بلغا  هک  دمآ  رد  ریرحت  هتشر  هب  ناریا  ناهج و  روهشم  ناسانش  ناتساب  نیـسدنهم و  نارامعم و  هلیـسو  هب  هک 
يوفـص نارود  رنه  يرامعم و  دروآ  دای  نآ  فارطا  یخیرات  تارامع  ناهج و  شقن  نادـیم  هک  هزادـنا  ناـمه  هب  یلک  روط  هب  دـنا . هدـش 

. دراد یم  نایب  ار  نآ  زا  شیپ  راگزور  نایقوجلس و  دهع  رد  یگدنز  هناسفا  نآ  نوماریپ  تالحم  هعمج و  دجسم  تسا 

ماما دجسم 

یمالسا لیصا  يرامعم  زا  يا  هرتسگ 

هاش دجسم  دیدج ، یناطلس  دجسم  یسابع ، عماج  دجسم  يدهملا ، دجسم  هیدهم ، دجـسم  : هب فورعم  ماف  يا  هزوریف  باعل  زا  یـششوپ  رد 
( لوا سابع  هاش  هرود   ) يرجه  1020 سیسات : لاس  ماما  نادیم  یبونج  علض  : تیعقوم

، یماما اضر  دمحم  يزیربت ، یقابلادـبع  یـسابع ، اضریلع  طاطخ : هللا  کیب  یلع  بحم  نامتخاس  رظان  یناهفـصا و  ربکا  یلع  داتـسا  : رامعم
یماما حلاص  دمحم 

دجسم ياهیگژیو 

یـسابع اضر  یلع  ثلث  طخ  هب  دجـسم  رد  رـس  هبیتک  تسا  هدـش  انب  لوا  سابع  هاش  تنطلـس  لاس  نیمراـهچ  تسیب و  رد  زا  تسا  تراـبع 
ادها بسامهط  هاش  دوخ  مظعا  دج  حور  هب  ار  نآ  باوث  هدرک و  انب  دوخ  صلاخ  لام  زا  ار  دجـسم  نیا  سابع  هاش  هک  تسا  نآ  زا  یکاح 
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تسا . هدومن 
دجـسم نیا  بلاج  تاکن  زا  تسا  هدش  لیلجت  ناهفـصا  دـیدج  عماج  دجـسم  رامعم  یـسدنهم  يرامعم و  ماقم  زا  ردرـس ، رگید  هبیتک  رد 

هرانم عافترا  رتم و  نآ 48  لخاد  ياه  هرانم  عافترا  رتم ، دجـسم 52  میظع  دبنگ  تسا  نآ  یبونج  گرزب  دبنگ  زکرم  رد  توص  ساکعنا 
تسا . رتم  ماما 42  نادیم  رد  نآ  رد  رس  ياه 

، هچراپ کی  رمرم  ياه  گنس  گرزب  تاعطق  دهد  یم  ناشن  لصف  راهچ  رد  ار  یقیقح  رهظ  هک  صخاش  لکـش  هب  يا  هداس  گنـس  هعطق 
سیفن ياه  گنس 

دجسم نامتخاس  دور . یم  رامش  هب  يرجه  نرق 11  يرامعم  زا  يا  هدنزرا  هنومن  هک  تساپرب  يدجـسم  ماما  نادیم  یبونج  هیلا  یهتنم  رد 
هب دجسم  نیا  دیـسر . نایاپ  هب  يدالیم  اب 1629  ربارب  يرجه  لاس 1038  رد  دش و  عورـش  يدالیم  اـب 1611  ربارب  يرجه  لاس 1019  رد 

یشاک اب  اه  تمسق  هیقب  اما  تسا  قرعم  یشاک  اب  دجسم  هوکش  اب  ابیز و  ردرـس  دش . هتخاس  مدرم  هدافتـسا  يارب  یمومع  يانب  کی  ناونع 
ار دنراد  توافت  دجسم  لخاد  اب  ردرس  ياه  یشاک  هکنیا  تلع  هیوفص  خیرات  نیعلطم  نیققحم و  زا  يرایـسب  تسا . هدیدرگ  نیئزت  تشخ 

تشاد . دجسم  مامتا  يارب  لوا  سابع  هاش  هک  دنناد  یم  يا  هلجع  رد 
رصع رد  دجسم  تسا . هدمآ  ردرس  يالاب  هبیتک  رد  وا  مان  هک  تسا  يوفص  رصع  هتسجرب  رامعم  یناهفصا  ربکا  یلع  داتـسا  دجـسم  رامعم 

یـسابع و عماج  دجـسم  نوچمه  رگید  ياه  مان  هب  اه  همانرفـس  عبانم و  بتک و  رد  يدهملا و  دجـسم  هیدـهم ، دجـسم  ياه  مان  هب  هیوفص 
. دوب سلجم  یماسا  زا  رگید  یکی  زین  هاش  دجسم  دش  یم  هدیمان  یناطلس  دجسم 

يدورو ردرس 

اب هارمه  گنر  دنچ  ینیئزت  ياه  یشاک  اب  ردرس  نیا  دیازفا . یم  انب  یئابیز  رب  نیفرط  ياه  هرانم  اب  دجـسم  هوکـش  اب  عیفر و  يدورو  ردرس 
هبیتک يالاب  رد  تسا . هدـش  نیئزت  ابیز  عونتم و  ياه  شقن  اب  قرعم  ياه  یـشاک  زا  هدیـشوپ  ياه  سنرقم  هدـنرپ و  هاـیگ و  لـگ و  شوقن 
یشاک اب  هتفرگ و  رارق  نادلگ  کی  نیفرط  رد  هک  سوواط  ود  لکش  تسا . هجوت  بلاج  رایسب  نآ  يراک  یشاک  هک  تسا  يا  هفرغ  ردرس 
سابع هاش  نیشناج  یفص  هاش  تنطلس  نامز  رد  دجـسم  یلـصا  رد  دنور . یم  رامـش  هب  دجـسم  ياه  یندید  زا  دنا  هدش  نیئزت  قرعم  ياه 
خیرات هدام  هدش  هتـشون  رد  رب  ابیز  رایـسب  قیلعتـسن  طخ  اب  زاب » ناهاپـس  رد  هبعک  رد  دش   » عارـصم اب  هک  يا  هعطق  تسا . هدش  بیـصن  لوا 

یگدوشخب رگنایب  هک  دنروخ  یم  مشچ  هب  یئاه  هحول  فلتخم  ياه  تمـسق  رد  دراد . یم  نایب  ار  يرجه  لاس 1047  ینعی  رد  نیا  بصن 
تسا . فلتخم  ياه  نارود  رد  اه  تایلام  زا  یخرب 

دمحم یماما ، اضردمحم  يزیربت ، یقابلادبع  نوچمه  رـصع  نآ  هتـسجرب  گرزب و  دـیتاسا  طخ  هب  هک  ماما  دجـسم  رد  دوجوم  ياه  هبیتک 
یقرش و بونج  هشوگ  ود  رد  دنیازفا . یم  دجسم  ترهش  تمظع و  رب  دنتسه  يوفص  رصع  هتسجرب  ناسیونشوخ  ریاس  یناهفـصا و  حلاص 
هک ار  يرگید  يرـصان و  هسردم  راجاق  هاش  نیدلارـصان  رـصع  تاریمعت  لیلد  هب  ار  یلوا  هک  دنراد  رارق  هسردم  ود  دجـسم  یبرغ  بونج 

ار یعرش  رهظ  لصف  راهچ  رد  هک  صخاش  گنـس  هب  روهـشم  گنـس  دنمان . یم  هینامیلـس  هسردم  هدش  تمرم  يوفـص  نامیلـس  هاش  نامز 
ریظن یب  دنمشناد  یئاهب  خیش  تاعادبا  تاراکتبا و  زا  گنس  نیا  بصن  هیبعت و  هبـساحم و  دراد . رارق  هینامیلـس  هسردم  رد  دهد  یم  ناشن 

نیا لخدم  رد  هک  يا  هبیتک  ود  . ) دهدیم ناشن  لاس  لصف  راهچ  لوط  رد  ار  یعرش  رهظ  صخاش  گنـس  نیا  تسا . لوا  سابع  هاش  رـصع 
(. دنتسه راجاق  نامز  هب  طوبرم  دنشاب  یم  ابیز  رایسب  قیلعتسن  طخ  هب  دنراد و  رارق  هسردم 

دجسم دبنگ  ياه  یگژیو 
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اب دبنگ  تسا . هتفرگ  ارف  یئابیز  رایـسب  يراکیـشاک  ار  نآ  رـس  ات  رـس  هک  تسا  يدـنلب  عیـسو و  ياضف  دجـسم  یلامـش  هدیـشوپرس  ناویا 
هناداتسا نیرتراکرپ و  نیرتگرزب و  ار  دبنگ  نیا  دراد . رارق  نحص  نیا  يور  رب  هدش  هتخاس  شوپود  تروص  هب  هک  دجـسم  عیفر  تمظع و 

دنناد . یم  يرجه  نرق 11  يرامعم  راثآ  نیرت 
نیب يرتم  ياضف 16  دبنگ و  ندوب  شوپ  ود  رطاخ  هب  نیا  و  تسا . ادص  ساکعنا  دراد  عافترا  رتم  دودح 54  هک  دبنگ  نیا  تایصوصخ  زا 

تسا . دبنگ  ود 
ود هلیسوب  نحص  نیا  تسا . راگزور  نآ  یشارتگنس  ياهراکهاش  زا  هک  هدش  عقاو  یسیفن  هچراپکی  يرمرم  یگنـس  ربنم  نحـص  نیمه  رد 

سیفن و ياه  هبیتک  يراکیـشاک و  زا  هدیـشوپ  زین  ناتـسبش  ود  نیا  یلخاد  يامن  حطـس  دراد . هار  رواـجم  ياـه  ناتـسبش  هب  ضیرع  هناـهد 
تسابیز .

يرجه نورق 10 و 11  هتفرشیپ  يرامعم  ياه  یگژیو  زا  يا  هعومجم  هک  هدش  هتخاس  عیسو  ناتسبش  ود  دجسم  یبونج  ناویا  يوس  ود  رد 
دنراذگ . یم  شیامن  هب  ار 

ینید مولع  بالط  یگدنز  لحم  هب  هیوفـص  نارود  رد  هک  تسا  یئاه  هفرغ  ياراد  هدش  عقاو  دجـسم  یلامـش  تمـسق  رد  هک  یناقوف  هقبط 
نارامعم دنا و  هدرک  هراشا  نآ  هب  زین  نادرگناهج  ناحایس و  رثکا  دنک و  یم  هجوت  بلج  ماما  دجـسم  رد  هک  يا  هلأسم  تشاد . صاصتخا 

. تسا دجـسم  رد  هلبق  تهج  تیاـعر  هلأـسم  دـنا  هدروآ  باـسح  هـب  يراـمعم  ياهدرگـش  نـیرت  هناداتـسا  زا  یکی  ار  نآ  زین  نیـسدنهم  و 
تمـس هب  یخرچ  مین  دوش ، ساسحا  هکنآ  نودب  يدورو  ناویا  نایم  زا  روبع  اب  هک  دنا  هدرک  تسرد  ار  ردرـس  يروط  دجـسم  ناگدنزاس 

هک روطناـمه  تسا . هداد  رارق  هلبق  تهج  رد  ار  دجـسم  هجرد  هیواز 45  کی  اب  رثا  نیا  هتـسجرب  راـمعم  تقیقح  رد  دوش . یم  هدز  تسار 
دنراذـگ یم  شیامن  هب  ار  ثلث  طخ  صوصخب  یـسیونشوخ و  رنه  ياهراکهاش  هکنآ  رب  هوالع  دجـسم  رد  دوجوم  ياه  هبیتک  دـش  هتفگ 

هدیـشک و کلف  هب  رـس  ياه  ناویا  عیفر و  ياه  هراـنم  اـب  ناهفـصا  ماـما  دجـسم  یلک  روطب  دـنراد . یم  ناـیب  زین  ار  یخیراـت  عیاـقو  یخرب 
نامز يراـمعم  ملـسم  ریظن و  یب  ياـهراکهاش  زا  دوخ  نزاوتم  هچراـپکی و  حرط  اـب  نینچمه  سیفن و  ياـهبارحم  یلاـع و  ياـه  ناتـسبش 
لالج هوکش و  داعبا و  تمظع ، حرط ، یئابیز  لیلد  هب  زین  تقیقح  رد  هدوب و  نامز  بیاجع  زا  دوخ  رـصع  رد  هک  يدجـسم  تسا . هیوفص 

. تسا يوفص  رصع  رنه  ناشخرد  هراتس  تسا و ... نینچ  شیاه  يراکیشاک 

هلا فطل  خیش  دجسم 

ناهفصا يرامعم  ياهراکهاش  هنیجنگ  رد  نیشن  ردص  يرهوگ 

: رامعم لوا ) سابع  هاش  هرود   ) يرمق يرجه   11: سیسات لاس  ماما  نادیم  یقرش  علض  تیعقوم : هللا  حتف  دجسم  ردص ، دجـسم  : هب فورعم 
یناهفصا اضر  دمحم  داتسا 

دیماجنا لوط  هب  لاس  دجسم 18  نیا  تخاس  یسابع  اضر  یلع  طاطخ :

دجسم نیا  ياه  یگژیو  زا 

تبسن بونج  هب  لامش  روحم  زا  هک  يا  هجرد  شخرچ 45  تسا  انب  کفنیال  ءزج  یمالسا  دجاسم  یمامت  رد  هک  هرانم  نحص و  نتـشادن 
ياج نیرمرم  نادلگ  نورد  هک  رد  رس  ياه  هرط  سیفن و  ياه  هبیتک  دجسم  لیدب  یب  بارحم  دجسم  عافترا  مک  دبنگ  دراد  هلبق  روحم  هب 

دنا هتفرگ 
هللا حتف  ردص و  دجسم  ار  نآ  هیوفـص  نارود  رد  هک  هدش  عقاو  يدجـسم  وپاق ، یلاع  خاک  يوربور  ناهج و  شقن  نادیم  یقرـش  علـض  رد 
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هک ینارود  رد  دـش و  هتخیر  دـمآرد  ءارجا  هلحرم  هب  بیرج  رازه  غاب  غاب و  راهچ  هشقن  هک  ینامز  رد  دجـسم  نیا  حرط  دـندیمان . یم  زین 
رنه رازاب  ياه  هنومن  دادع  رد  ار  هللا  فطل  خیش  دجسم  هچنآ  تفرگ . رارق  يرادرب  هرهب  دروم  دوب  هدیـسر  ییافوکـش  هب  هیوفـص  يرامعم 

لاس 1012 رد  دجسم  راکرپ  ابیز و  ردرـس  تسا . نادیم  فارطا  ياهانب  اب  نآ  یگنهامه  کچوک و  هزادنا  دهد  یم  رارق  یمالـسا  - یناریا
اب ابیز  رایسب  ثلث  طخ  هب  هک  ردرـس  هبیتک  دیماجنا . لوطب  يرجه  لاس 1028  ات  نآ  يراکیشاک  تانیئزت  دجسم و  هیقب  اما  دیـسر  نایاپ  هب 
یم ناشن  ار  يوفص  رصع  هتسجرب  سیونـشوخ  یـسابع  اضریلع  ءاضما  لاس 1012 و  هدش  هتشون  يدروجال  هنیمز  رب  قرعم  دیفـس  یـشاک 

دهد .
یئانثتسا ار  هتکن  نیا  تسا . هللا  فطل  خیش  دجسم  ندوب  یـصاصتخا  دنلوقلا  قفتم  نآ  رب  ناحایـس  نارگـشهوژپ و  نیققحم و  هک  يا  هتکن 

هرانم نحص و  دوجو  مدع  دنک . یم  دییأت  تسا  انب  کفنیال  ءزج  یمالـسا  دجاسم  یمامت  رد  هک  هرانم  نحـص و  مدع  ینعی  دجـسم  ندوب 
. دنک طوبرم  دبنگ  هب  ار  دجـسم  ياضف  راکرپ  هناداتـسا و  ابیز و  يراکیـشاک  زا  هدیـشوپ  یقاور  ات  هدـش  ثعاب  هللا  فطل  خیـش  دجـسم  رد 

هتخاس دوب  هدمآ  ناریا  هب  نانبل  زا  هک  راگزور  نآ  هعیش  یناحور  یلماع  لبج  هللا  فطل  خیش  راختفا  مارتحا و  هب  لوا  سابع  هاش  ار  دجـسم 
هتـسجرب دنمـشناد  نیا  سیردـت  يارب  دجـسم  رانک  رد  زین  يا  هسردـم  دـشاب . هتـشاد  صاصتخا  يو  دوخ  مرح و  لها  تدابع  هب  اـت  تسا .

يواکجنک و اب  ار  یئانب  ره  هک  يوفص  رصع  یئاپورا  نادرگناهج  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دیاش  تسین . نآ  زا  يرثا  زورما  هک  دش  هتخاس 
ندنالف نژوا  تسا . هتخادرپ  نآ  فیـصوت  هب  هلاوالود  رتیپ و  طقف  دنا و  هتـشون  بلطم  دجـسم  نیا  زا  رتمک  دـنا  هدرک  دـیدزاب  یفاکـشوم 
دجـسم ندوب  یـصاصتخا  لیلد  هب  تسا  دـقتعم  یجراخ  ناحایـس  زا  یکی  . ) تسا هتـشون  بلطم  نآ  هرابرد  راـجاق  ناـمز  رد  زین  يوسنارف 

هلبق روحم  هب  تبسن  بونج  هب  لامـش  روحم  زا  هک  تسا  يا  هجرد  شخرچ 45  دجسم  ياهیگژیو  زا  دناهدادیمن .) هار  لخاد  هب  ار  یـسک 
هدننیب هجوت  يور  چیه  هب  هک  هتفرگ  تروص  هنارهام  نانچ  دوش  یم  هدیمان  هنشاپ »  » ناریا یتنس  نارامعم  حالصا  رد  هک  شدرگ  نیا  دراد .

هب لصتم  لیوط  ورهار  زا  روبع  زا  دعب  کیرات و  لخدم  زا  نتـشذگ  زا  سپ  هدننک  دیدزاب  ات  هدش  ثعاب  شخرچ  نیا  دـنک . یمن  بلج  ار 
هنیمز رب  یهوکشاب  زرط  هب  هک  تسا  یمیلسا  طوطخ  يواح  دجـسم  عافترا  مک  دبنگ  دوش . دراو  دبنگ  ریز  هطوحم  یلـصا و  ياضف  هب  نآ 

خیش دجـسم  لیدب  یب  بارحم  دراذگ . یم  شیامن  هب  گنر  حرط و  شقن و  رد  ار  يریظن  یب  یگنهامه  دش ، هدرتسگ  دبنگ  گنر  یکاخ 
یمالـسا رنه  يرامعم و  ياهراکهاش  زا  دراد  دوخ  رب  ار  یناهفـصا  انب  نیـسح  داتـسا  نب  اضر  دمحم  ءاضما  خـیرات 1028 و  هک  هللا  فطل 

دراد . یماو  نیسحت  باجعا و  هب  ار  هدننیب  ره  هک  تسا  یناریا 
لخاد ياه  هبیتک  طوطخ  تسا . میرک  نآرق  ياه  هروس  يواح  يدروجال  هنیمز  رب  قرعم  دیفس  یشاک  اب  ثلث  طخ  هب  دبنگ  یجراخ  هبیتک 

اه هبیتک  نیا  نومضم  دنا . هتشون  تسا  انب  رقاب  داتسا  وا  مان  درادن و  ینادنچ  ترهش  هک  يرگید  طاطخ  یسابع و  اضریلع  ار  دجـسم  دبنگ 
رد تسا . هدـش  تباتک  ینآرق  تایآ  دیفـس  هنیمز  رب  یکـشم  یـشاک  اب  یئانب  طوطخ  نآ  رب  هوالع  تسا . یبهذـم  ترابع  ینآرق و  تاـیآ 
علض رد  تسا . هدش  هتـشون  قرعم  دیفـس  یـشاک  اب  يدروجال  هنیمز  رب  دیفـس  ثلث  طخ  اب  یتایآ  رگید  راب  زین  دجـسم  لخاد  هشوگ  راهچ 

ناسانـشراک راـهظا  هب  اـنب  هک  هدـش  هتـشون  تسا  ثلث  طـخ  هب  مه  نآ  هک  یبرع  ناـبز  هب  يراعـشا  هللا  فطل  خیـش  دجـسم  یبرغ  یقرش و 
هک هتشاد  دوجو  یئابیز  رایـسب  شوگ  ضوح 8  دجـسم  ولج  رد  تسا . انب  رقاب  زین  اه  هبیتک  نیا  طاطخ  تسا . یئاـهب  خیـش  اـهنآ  هدـنیارس 
هک هدش  ثعاب  دجـسم  ندوب  یـصاصتخا  هچ  رگا  دنا . هدرک  بارخ  راجاق  هرود  رخاوا  رد  ار  ضوح  نیا  تسا . هدوب  بآ  زا  زیربل  هتـسویپ 

هیوفص رصع  روهشم  صخاش و  راثآ  دادع  رد  هللا  فطل  خیـش  دجـسم  درک  اعدا  ناوت  یم  اما  دنـسیونب  بلطم  نآ  هرابرد  يرتمک  ناحایس 
هدننیب نهذ  رد  هنادواج  یئابیز  نانچنآ  دـنریگ  یم  ياج  نیرمرم  نادـلگ  نورد  رد  هک  ردرـس  ياه  هرط  سیفن و  ياه  هبیتک  دوجو  تسا .

درفب رـصحنم  هژیو و  تلاح  ياراد  اریز  تسا . هدوب  یماـهلا  رثا  نیا  يراـمعم  هک  دوش  یم  لـصاح  وا  يارب  نیقی  نیا  هک  دـننک  یم  رادـیب 
. تسا دنوادخ  اب  ناسنا  زامن 

میکح دجسم 
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هنافراع تاساسحا  نیرتصلاخ  هدننازیگنارب 

هناریو لحم  رد  مود  سابع  هاـش  بیبط  هلیـسو  هب  يرجه  نرق 4  : سیـسات لاس  مکیح  نابایخ  تیعقوم : نازرگنر  عماج  دجـسم  : هب فورعم 
دش . هتخاس  دابع  نب  لیعامسا  بحاص  دجسم  ای  ریجوج  عماج  دجسم  ياه 

لیالد زا  دور  یم  رامـش  هب  مالـسا  ردـص  لوا  زارط  راثآ  زا  یکی  هلاس  تمدق 1000  اب  دجـسم  یمیدق  رد  رـس  یماما  اضر  دمحم  طاطخ :
هلمج زا  تسا  ریظن  مک  سیفن و  رثا  نیا  ياـه  هشوگ  رد  ییاـنب  طوطخ  دوـجو  دجـسم  یلگ  راـتخاس  مرف و  رب  هوـالع  دجـسم  نیا  ترهش 

رادمان دیتاسا  راک  عونتم ، طوطخ  ابیز و  ياهیراکیشاک  هک  تسا  ناهفصا  میکح  دجـسم  يوفـص ، رـصع  روهـشم  بلاج و  رایـسب  دجاسم 
هدش عقاو  يدجسم  لحم  رد  هوکش  اب  دجسم  نیا  تسا . هداد  رارق  یمالـسا  يرامعم  ياهراکهاش  زا  یکی  دادع  رد  ار  نآ  هیوفـص ، رـصع 

فورعم زین  نازرگنر  عماج  هب  هدوب  عقاو  نازرگنر  رازاب  ياهتنا  رد  نوچ  و  دنا . هدیمان  یم  ریجروج  ار  نآ  هملاید  تموکح  نارود  رد  هک 
هدرک رپ  دودـنا  یعون  اب  ار  اه  حطـس  فالتخا  ردرـس  نیا  يامن  رد  تسا . هدـنامن  ياج  رب  يرثا  دجـسم  نیا  ردرـس  زج  زورما  تسا . هدوب 

تمدق لاس  اب 1000  هوکش  اب  سیفن و  ردرس  نیا  تسا . هتـشگ  رادومن  یهجوت  بلاج  رایـسب  ياهحرط  اهدودنا  ندودز  زا  سپ  هک  دندوب 
تلع تسا . هدش  هتخاس  يوفص  مود  سابع  هاش  تنطلـس  نامز  رد  میکح  دجـسم  دور . یم  رامـش  هب  مالـسا  ردص  لوا  زارط  راثآ  زا  یکی 

هدیمان دوواد  میکح  هتشاد و  لاغتشا  تبابط  هب  هک  هدوب  یمان  دوواد » دمحم   » دجسم یناب  هک  هدوب  نیا  میکح »  » هب دجـسم  نیا  يراذگمان 
مود سابع  هاش  بیبط  يو  دنـسیون : یم  صخـش  نیا  هرابرد  دـنا  هدرک  هعلاطم  عبتت و  خـیرات  رد  هک  ینیققحم  نیخروم و  تسا . هدـش  یم 

یخرب دـنک و  یم  یقرت  راـید  نآ  رد  نوـچ  و  دزیرگ . یم  ناتـسودنه  هب  ناـج  میب  زا  و  دریگ . یم  رارق  مشخ  دروـم  یلئـالد  هـب  هـک  هدوـب 
دوواد میکح  دزودـنا . یم  يداـیز  تورث  هدـش و  بقلم  ناـخ  بیرقت  بقل  هب  دوش  یم  عـقاو  رثؤـم  ارما  ناـگرزب و  دروـم  رد  شتاـجلاعم 

دننک . انب  ناهفصا  رهش  رد  یلاع  يدجسم  دهاوخ  یم  نانآ  زا  دتسرف و  یم  ناهفصا  هب  شناسک  يارب  ار  تورث  نیا  زا  يرادقم 
نیا رگنایب  تسا  يدروجال  یشاک  هنیمز  رب  دیفس  ثلث  طخ  هب  دجـسم  یلامـش  ردرـس  هبیتک  دوش . یم  هتخاس  میکح  دجـسم  بیترت  نیدب 

خیرات تسا و  يوفص  رصع  رادمان  خیرات  تسا و  يوفص  رصع  رادمان  سیونـشوخ  یماما  اضر  دمحم  هبیتک  نیا  طاطخ  هک  تسا ، بلطم 
هنیمز رب  دیفـس  قیلعتـسن  طـخ  اـب  کـچوک  هحوـلود  رد  ردرـس  نیا  نـیفرط  رد  تـسا . دجـسم  ماـمتا  لاـس  ینعی  يرمق  يرجه  نآ 1073 
یقرش رد  رس  رب  تسا . هدش  یفرعم  یناهفصا  ءانب  کیب  یلع  داتسا  نب  یلع  دمحم  مان  هب  سیفن  ابیز و  ردرس  نیا  هدنزاس  گنر  يدروجال 

. تسا هدش  هتشون  يرمق  يرجه  ینعی 1067  دجسم  نامتخاس  عورش  لاس  يدروجال  یشاک  هنیمز  رب  دیفس  قیلعتسن  طخ  اب  میکح  دجـسم 
هدش تباتک  يرجه  خیرات 1069  هب  دبنگ  يرجه  خـیرات 1071  یماما و  اضر  دـمحم  مان  ینآرق  تارابع  تایآ و  زا  دـعب  ناویا  لخاد  رد 

. تسا يرجه  تباتک 1071  خیرات  یماما و  اضر  دمحم  زین  بارحم  فارطا  هبیتک  هدنسیون  تسا . یماما  اضر  دمحم  نآ  هدنـسیون  تسا و 
هدش هتشون  یماما  اضردمحم  هلیـسو  هب  يرجه  خیرات 1069  هب  یقرش  ناتـسبش  هبیتک  هک  هتفرگ  رارق  دبنگ  برغ  قرـش و  رد  ناتـسبش  ود 

تسا .
هبیتک يواح  زین  دجسم  یلامـش  ناویا  تسا . يرمق  يرجه  نآ 1254  خیرات  تسا و  يزاریـش  رقاب  دمحم  یبرغ  ناتـسبش  هبیتک  طاطخ  اما 

رد تسا . هدش  هتـشون  يرجه  خـیرات 1071  یماما و  اضر  دـمحم  طخ  هب  میرک  نآرق  تایآ  ناویا  نیا  فارطا  رد  تسا  اـبیز  رایـسب  ياـه 
ناویا رد  تسا . هدش  هتـشون  یگر  هس  هداس  یئانب  طخ  اب  يراعـشا  اهنآ  رب  هک  دـننک  یم  یئامن  دوخ  کچوک  هرجح  ود  ناویا  نیا  نیفرط 

دراد ییابیز  فقسم و  ناتسبش  میکح  دجسم  دروخ . یم  مشچ  هب  يرجه  خیرات 1073  یماما و  اضر  دمحم  مان  اب  ینآرق  تایآ  زین  یبرغ 
هدش هتشون  یلاع  رایسب  دیفس  ثلث  طخ  هب  نآ  هبیتک  هک  دشاب  یم  یبلاج  سیفن و  رایـسب  بارحم  ياراد  هدش و  عقاو  برغم  تمـس  رد  هک 

ناریا یبهذم  ياهانب  نیرتهب  زا  یکی  دادع  رد  ار  نآ  هک  دجسم  یلک  راتخاس  مرف و  رب  هوالع  میکح  دجسم  ترهـش  لیالد  زا  یکی  تسا .
هدافتـسا زاغآ  هک  دراد  ترورـض  هکنیا  حیـضوت  تسا . ریظن  مک  سیفن و  رثا  ود  نیا  ياه  هشوگ  رد  ییانب  طوطخ  دوجو  تسا  هدروآ  رد 
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ءالتعا لامک و  هب  ناهفصا  رد  طخ  نیا  هیوفص  رصع  رد  اما  ددرگ  یم  زاب  نایرومیت  رصع  هب  تسا  یفوک  طخ  زا  یماهلا  هک  ییانب  طخ  زا 
زا دـندرک . هدافتـسا  دـجاسم  هکربتم و  نکاما  رد  نآ  زا  ناداتـسا  ناـطاطخ و  هک  دیـسر  يا  هبترم  هب  دومیپ و  ار  لـماکت  لـحارم  دیـسر و 

نیفرط ياهناتـسبش  هروصقم و  دـبنگ و  تمـسق  هک  ددرگ  یم  صخـشم  هتکن  نیا  میکح  دجـسم  يور  رب  هدـش  ماـجنا  تاـعلاطم  عوـمجم 
شرتسگ نامز  رد  رگید  هلحرم  هیوفـص و  دـهع  رد  دجـسم  تخاس  اب  نامزمه  لوا  هلحرم  تسا . هدـش  هتخاس  هلحم  ود  رد  میکح  دجـسم 

نیا هک  ینارگـشدرگ  دادـعت  رب  دجـسم  یبرغ  ههبج  ندـش  نایامن  میکح و  نابایخ  ثادـحا  اب  دوب . هیوفـص  زا  دـعب  ياه  هرود  رد  دجـسم 
. دننک یم  قایتشا  راهظا  نآ  زا  دیدزاب  يارب  يرایسب  نادنمقالع  هدش و  هدوزفا  دنهد  یم  رارق  دیدزاب  دروم  ار  لیدب  یب  نامتخاس 

دیس دجسم 

تیعقوم

دیـس مالـسالا  تجح  رظن  ریز  اـنب  نیا  عبرم  رتم   8075 تحاسم : راجاق ) هاـش  دـمحم   ) يرجه نرق 13  سیسات : لاس  دیـس  دجـسم  نابایخ 
تسا . هدش  هتخاس  یتفش  رقاب  دمحم 

هدش هداد  شیامن  هک  ییاه  هرظنم  اهنادلگ و  تانیئزت  رد  ًاصوصخم  دجسم  نیا  ياه  يراکیـشاک  رد  يزاریـش  فیرـش  رقاب  دمحم  : طاطخ
. دراد يا  هدمع  شقن  زمرق  گنر 

دجسم نیا  ياهانب 

یباتهم راهچ  طایح ، فک  عیسو  یباتهم  ود  نوتسلهچ ، ود  گرزب ، کچوک و  دبنگ  ود  گرزب ، ناتسبش  ود  یلـصا ، رد  راهچ  زا  دنترابع 
رهـش سیفن  هوکـش و  اب  ياهانب  زا  یکی  زیلهد  دـنچ  هرجح و  زا 45  شیب  عیفر و  یتعاس  مظعم ، هتـسدلگ  کـی  ناویا و  هس  یناـقوف ، هقبط 

رنه يرامعم و  هعلاطم  ثیح  زا  هدش  عقاو  دیس  دجسم  نابایخ  یبونج  علض  رد  هک  روهـشم  هدنزرا و  رثا  نیا  تسا . دیـس  دجـسم  ناهفـصا 
دیس دجـسم  نامتخاس  دراد . رارق  يرجه  نرق 13  راثآ  نیرتهب  رامـش  رد  گنر  یشاک 7  یئانب و  طخ  یشک ، هرگ  ًاصوصخم  يراکیـشاک 

نیاربانب درکن . افو  نآ  نایاپ  يارب  موحرم  نآ  رمع  اما  دش . عورش  دیس  هب  فورعم  یتفش  رقاب  دمحم  دیس  مالـسالا  تجح  موحرم  رظن  ریز 
، گرزب کچوک و  دبنگ  ود  گرزب ، ناتـسبش  ود  یلـصا ، رد  راهچ  اب  دیـس  دجـسم  تفای . همادا  وا  هون  دنزرف و  رظن  ریز  نآ  ياهراک  هیقب 
زا 45 شیب  عیفر و  یتعاس  مظعم ، هتـسدلگ  کی  ناویا و  هس  یناقوف ، هقبط  یباتهم  راـهچ  طاـیح ، فک  عیـسو  یباـتهم  ود  نوتـسلهچ ، ود 

نامروشک يداصتقا  عضو  ریگناـبیرگ  هک  يدوکر  اـب  هیوفـص  ضارقنا  زا  سپ  دراد . تحاـسم  عبرم  رتم  ًاعمج 8075  زیلهد  دـنچ  هرجح و 
دجسم نامتخاس  زاغآ  اب  دیس  موحرم  میئوگب  رگا  نیاربانب  دش . یـسوسحم  هفقو  راچد  يزاس  دجـسم  یلک  روطب  يراکیـشاک و  دوب  هدش 

هب یلصا  يدورو  هک  دجـسم  یلامـش  ردرـس  میا . هتفگن  فازگ  هب  ینخـس  دیـشخب  هزات  یقنور  ار  ناریا  رد  دجـسم  ثادحا  رگید  راب  دیس 
هب یئاه  هبیتک  هتوب و  لگ و  گـنر و  یشاک 7  زا  یتانیئزت  نآ  نیفرط  هک  تسا  یـسراپ  گنـس  زا  وکـس  ود  اب  عیفر  يرد  دیآ  یم  باسح 

تسا . میرک  نآرق  زا  یتایآ  لماش  اه  هبیتک  نیا  دنا . هتفرگ  ياج  ثلث  طخ 
ياه هبیتک  تسا . هدش  نیئزت  بوتکم  ياهرپسا  اه و  هبیتک  گنر و  ياهیشاک 7  اب  تسا  عیفر  يدورو  کی  زین  نآ  هک  یبرغ  بونج  ردرس 

نوچمه عیسو  یناخولج  اب  یقرش  بونج  ردرس  تسا . هدش  تباتک  راجاق  رصع  گرزب  سیونشوخ  يزاریش  رقاب  دمحم  طخ  هب  ردرس  نیا 
یم مشچ  هب  دیـس  موحرم  حدـم  رد  ابیز  رایـسب  قیلعتـسن  طخ  هب  يراعـشا  ردرـس  نیا  نیفرط  ياـهرپسا  رد  دـشخرد . یم  هچوک  رد  ینیگن 

تسا . هدش  نیئزت  یمیلسا  هتوب  لگ و  گنر و  ياهیشاک 7  اب  یلامش  ناویا  هک  تسا  یناویا  راهچ  دجاسم  عون  زا  دیس  دجسم  دروخ 
فرط ود  رد  دنا . هدش  عقاو  دجسم  یناتسمز  ناتسبش  ولج  رد  برغ  قرش و  ياه  ناویا  دراد . رارق  دبنگ  ریز  ناتـسبش  يولج  یبونج  ناویا 

هاگن کی  رد  www.Ghaemiyeh.comناهفصا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 551زکرم  هحفص 316 

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


ياهرپسا رد  دنا . هدش  هتخاس  ینید  مولع  بالط  تنوکس  يارب  یتارجح  اه  ناویا  فارطا  رد  دنا . هدش  هتخاس  یباتهم  راهچ  برغ  قرش و 
یبونج ناویا  يالاب  رد  دراد  ترهش  ناهفصا  رد  هک  دجـسم  گرزب  تعاس  دنا  هتـشون  يراعـشا  تارابع و  یئانب  طخ  اب  اه  یباتهم  فارطا 

قاور هعقب و  نیا  لخاد  تسا . نآ  لباقم  یقاور  هعقب و  هک  هدش  عقاو  مالسالا  تجح  هاگمارآ  دجسم  یقرـش  لامـش  رد  تسا . هتفرگ  رارق 
هتشون ثلث  طخ  اب  مالسالا  تجح  موحرم  توف  خیرات  هعقب  يدورو  ردرس  يالاب  رد  تسا . هدش  هتسارآ  يربچگ  يراکیشاک و  تانیئزت  اب 

زا طوطخ  رگید  یئانب و  طخ  دوجو  یمیلـسا و  هتوب و  لـگ و  بلاـج  رایـسب  تاـنیئزت  دوجو  لـیلد  هب  ناهفـصا  دیـس  دجـسم  تسا . هدـش 
بلاج ياهدرگـش  نآ  هشوگ  هشوگ  رد  هک  دراد  رارق  راجاق  رـصع  يرامعم  ياهراکهاش  زا  یکی  دادـع  رد  راجاق  رـصع  رادـمان  ناداتـسا 

. دنک یم  ییامن  دوخ  یلاع  رایسب  تانیئزت  يرامعم و 

رون اقآ  دجسم 

دجسم ياهیدورو  تسا . هدش  یحارط  هناویا  تروص 4  هب  ناریا  يرامعم  ياهتنس  قبط  هک  دراد  رارق  يدجسم  ناهفصا  تشدرد  هلحم  رد 
یم طوبرم  مان  نیمه  هب  يا  هلحم  تشدرد و  رازاب  هب  فارطا  ياه  هچوک  طسوت  هک  هتفرگ  رارق  دجسم  یقرش  یلامـش و  علـض  رد  رون  اقآ 
لوا سابع  هاش  تنطلـس  نامز  رد  ار  دجـسم  نامتخاس  هک  تسا  راکوکین  ّریخ و  دارفا  زا  یناهفـصا » دمحم  نیدلا  رون   » دجـسم یناب  دوش .

خیرات یماما و  اضر  دمحم  طخ  هب  هک  دجسم  ردرس  هبیتک  تسا . هدیسر  مامتا  هب  یفص  هاش  تنطلـس  لاس  نیلوا  رد  اما  تسا  هدرک  عورش 
تسا . بلطم  نیمه  رگنایب  تسا  يرمق  يرجه   1039

دمحم نامز  يرجه  لاس 1258  هب  خروم  يدروجال  یشاک  هنیمز  رب  دیفس  ثلث  طخ  هب  دراد  دوجو  دجـسم  یبونج  ناویا  رد  هک  يا  هبیتک 
ییانب طوطخ  اب  دراد  دوجو  ناویا  نیا  لخاد  رد  هک  یلکش  عبرم  لاکشا  رد  تسا  يزاریـش  رقاب  دمحم  هبیتک  نیا  طاطخ  تسا . راجاق  هاش 

اب زین  دجـسم  یقرـش  ناویا  رد  تسا . هدـش  هتـشون  ینآرق  تایآ  يا ، هزوریف  هنیمز  رب  یئانح  یئانب  طخ  يرجآ و  هنیمز  رب  يدروجال  هداـس 
لاس هک  تسا  یخیرات  هدام  راعشا  رخآ  عارصم  تسا . هدش  هتشون  يراعشا  يدروجال  تشخ  یـشاک  هنیمز  رب  درز  گنر  هب  قیلعتـسن  طخ 
رمرم گنس  زا  یتاعطق  هلیسوب  ناتسبش  نیا  رون  تسا . نآ  بلاج  ابیز و  ناتـسبش  رون  اقآ  دجـسم  سیافن  زا  یکی  دهد . یم  ناشن  ار   1034
هداس یکشم  یئانب  طخ  اب  ناتسبش  نیا  بارحم  نیفرط  رب  دنتسه . هجوت  بلاج  رایسب  زین  دجسم  ناتـسبش  ياهنوتـس  دوش  یم  نیمأت  فافش 

تسا . هدش  نیئزت  یئانب  طوطخ  هرگ و  یشاک  اب  زین  ناتسبش  نیا  یجراخ  ردرس  تسا  هدش  هتشون  یبهذم  تارابع  درز  هنیمز  رب 
هنیمز رب  دیفس  ثلث  طخ  هب  هک  دراد  يا  هبیتک  رون  اقآ  دجسم  یلامـش  ردرـس  تسا . هدش  قاحلا  دجـسم  هب  مهدزیـس  نرق  رد  ناتـسبش  نیا 

رد رون  اقآ  دجسم  تسا . دیجم  نآرق  تایآ  هبیتک  نیا  نومضم  تسا . هدش  تباتک  يزاریش  رقاب  دمحم  هلیسو  هب  يدروجال  تشخ  یـشاک 
. دش يزاسزاب  لوا  هویش  هب  هک  دید  يرایسب  ياه  بیسآ  یلیمحت  گنج 

کلملا نکر  دجسم 

سیفن و رثا  نیا  تسا . کلملا  نکر  دجـسم  هعومجم  هدـش  هتخاس  يرجه  مهدراهچ  نرق  لئاوا  رد  هک  ناهفـصا  روهـشم  ياهانب  زا  یکی 
عبانم و هب  هجوت  اب  تسا . يزاریـش  کلملا  نکر  ناخ  نامیلـس  ازریم  جاح  ياـهانب  زا  تسا  هدـش  عقاو  دـالوف  تخت  يادـتبا  رد  هک  بلاـج 

ددرگ یم  صخشم  هتکن  نیا  هدمآ  هسردم  دجسم و  ياه  هبیتک  رد  هک  ییاه  خیرات  هدام  نینچمه  هعومجم و  نیا  دروم  رد  دوجوم  ذخآم 
میهاربا دمحم  دنزرف  یقت  دمحم  هلیـسو  هب  هک  هسردم  دجـسم و  ردرـس  هبیتک  تسا . هدیدرگ  انب  يرمق  يرجه  لاس 1321  رد  اـنب  نیا  هک 

طخ اب  يراعشا  ردرس  لاله  رب  تسا . هدرک  تباتک  ار  ینآرق  تایآ  يدروجال  تشخ  یـشاک  هنیمز  رب  ثلث  طخ  اب  هدش  هتـشون  یناهفـصا 
رد دش  هراشا  ناخ  نامیلس  مان  هب  هک  نآ  رب  هوالع  راعشا  نیا  رد  تسا . هدش  هتشون  گنر  يدروجال  تشخ  یشاک  هنیمز  رب  دیفس  قیلعتسن 

دوش یم  لصتم  یکچوک  طایح  هب  ردرـس  نیا  تسا . هدـش  رکذ  تسا  يرمق  يرجه  لاس 1321  هک  ار  انب  مامتا  خیرات  هدام  رخآ  عارـصم 
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گنس رب  هتسجرب  قیلعتسن  طخ  اب  هدش  بصن  رابنا  بآ  راوید  رب  هک  یگنـس  حول  دراد . رارق  تمـسق  نیا  رد  دجـسم  فورعم  رابنا  بآ  هک 
ردرـس لـخاد  رد  هک  يا  هبیتـک  دراد . یم  ناـیب  تسا  يرمق  يرجه  لاس 1325  هک  ار  رابنا  بآ  تخاـس  خـیرات  هداـم  يراعـشا  یط  رمرم ،

. دراد دوخ  رب  ار  یبوط  مشاه  دیس  مان  خیرات 1320 و  گنر  يدروجال  تشخ  یشاک  هنیمز  رب  دیفس  ثلث  طخ  هب  تسا  هسردم  دجـسم و 

. تسا هدـش  شقن  یـشاک  رب  کـلملا  نـکر  ریوـصت  ود  دراد  رارق  نآ  رد  وا  هاـگمارآ  هـک  یقاـتا  راـنک  رد  دجـسم  يدورو  رد  نـیفرط  رد 
يرجه هتشون 1324  نیا  خیرات  تسا . هدش  هتـشون  ریوصت  فارطا  رد  دیفـس  تشخ  یـشاک  هنیمز  رب  يدروجال  قیلعتـسن  طخ  هب  يراعـشا 

يدروجال یشاک  هنیمز  رب  قیلعتسن  طخ  هب  زین  نآ  هک  دجسم  ردرس  یسراف  راعشا  دشاب . یم  داوجلا  دبع  ازریم  نآ  هدنـسیون  تسا و  يرمق 
یـشاک هنیمز  رب  ثلث  طخ  اب  دجـسم  یبونج  ناویا  یجراخ  يامن  تمـسق  رد  تسا . راجاق  رـصع  روهـشم  رعاش  برط  ياهدورـس  زا  تسا 
ناوـیا نیفرط  رد  تـسا . يرمق  يرجه  زین 1257  نآ  خـیرات  تسا و  يزاریـش  رقاـب  دـمحم  طـخ  هب  میرک  نآرق  تاـیآ  يدروجـال  تشخ 

دعب ياهلاس  رد  ناویا  يراک  یشاک  تسا . هدش  هتشون  گنر  درز  تشخ  یشاک  نیمز  رب  دیفس  قیلعتـسن  طخ  هب  کلملا  نکر  زا  يراعـشا 
هنیمز رب  دیفس  قیلعتسن  طخ  اب  کلملا  نکر  زا  يراعشا  زین  دجسم  نحـص  فارطا  رد  تسا . يرمق  يرجه  نآ 1379  خیرات  هدش و  ماجنا 

. تسا يرمق  يرجه  نآ 1324  خیرات  يزاریش و  يامه  نب  برط  راعشا  نیا  هدنـسیون  تسا . هدش  هتـشون  گنر  يدروجال  تشخ  یـشاک 
هدنیارس تسا  هدش  هتشون  يرمق  يرجه  خیرات 1319  هب  يدروجال  یشاک  هنیمز  رب  دیفس  طخ  هب  يراعشا  دجسم  یبونج  ناویا  فارطا  رد 

دیجم نآرق  تایآ  هک  دراد  دوجو  ییابیز  هبیتک  زین  کلملا  نکر  دجـسم  ياـبیز  دـبنگ  فارطا  رد  تسا  بیدا  ماـن  هب  يرعاـش  راعـشا  نیا 
تسا يدروجال  یشاک  هنیمز  رب  دیفس  قیلعتـسن  زین  بارحم  یلخاد  طوطخ  تسا  يرمق  يرجه  هبیتک 1323  نیا  خیرات  تسا . هدش  هتشون 
یـشاک هنیمز  رب  دیفـس  ثلث  طخ  هب  دـبنگ  یجراخ  ياـمن  فارطا  رد  تسا . درز  ثلث  درز و  تشخ  یـشاک  هنیمز  رب  یکـشم  ثلث  طـخ  و 

. تسا يرمق  يرجه  هبیتک 1322  نیا  خیرات  تسا . هدـش  هتـشون  یبرع  نابز  هب  يراعـشا  هارمه  هب  نآرق  زا  یتایآ  گنر  يدروجال  تشخ 
یـشاک هنیمز  رب  دیفـس  ثلث  طخ  هب  هک  نآرق  تایآ  رب  هوالع  ناتـسبش  نیا  هبیتک  رب  دراد  ییاـبیز  فقـسم  ناتـسبش  کـلملا  نکر  دجـسم 

نآ 1318 و خـیرات  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  يدروجال  یـشاک  هنیمز  رب  دیفـس  قیلعتـسن  طخ  اب  زین  يراعـشا  هدـش  هتـشون  گنر  يدروجال 
يراعشا تسا  هدش  ماجنا  شیپ  لاس  دودح 50  رد  نآ  يراک  یشاک  هک  کلملا  نکر  هاگمارآ  لخاد  رد  تسا . بیدا  راعـشا  نآ  هدنیارس 

يرجه هبیتک 1328  نیا  خیرات  تسا . کلملا  نکر  عبط  رثا  هک  تسا  هدش  هتشون  گنر  يدروجال  یشاک  هنیمز  رب  دیفـس  قیلعتـسن  طخ  هب 
دوجو نینچمه  راجاق و  نارود  يرامعم  بلاج  عیدـب و  ياه  هنومن  نتـشاد  رب  رد  ظاحل  هب  ناهفـصا  کـلملا  نکر  دجـسم  تسا . یـسمش 

. تسا رادروخرب  يا  هژیو  تیمها  زا  راگزور  نآ  ناداتسا  هب  قلعتم  قیلعتسن  ثلث و  طخ 

يا هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  دجسم 

دمحم جاح  راگدای  هک  دجسم  نیا  تسا . يا  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  دجسم  ناهفصا ، رد  راجاق  نارود  مهم  سیفن و  رایسب  راثآ  زا  یکی 
صخاش راثآ  دادع  رد  يراک  هرگ  عون  زا  يراکیشاک  تانیئزت  ماکحتـسا و  ظاحل  زا  تسا  راجاق  رـصع  هتـسجرب  یناحور  يا  هدابآ  رفعج 

یب زاتمم و  تیعقوم  ياراد  یلحم  تاطابترا  ظاحل  زا  هک  تسا  عقاو  ناهفـصا  تشدرد  هلحم  رد  دجـسم  نیا  دور . یم  رامـش  هی  ناهفـصا 
هب ریظن  یب  يانب  نیا  ددرگ . یم  طبترم  فارطا  ياهدحاو  بلغا  اب  دوجوم و  ياه  هچوک  هلیسو  هب  رواجم  رازاب  رب  هوالع  اریز  تسا  يریظن 

دیفس ثلث  طخ  هب  دجسم  یقرش  ردرس  هبیتک  دراد . طابترا  یقرش  رازاب  یلامش و  هچوک  اب  قرـش  لامـش و  ياه  ههبج  رد  برد  ود  هلیـسو 
تسا . يرمق  يرجه  هبیتک 1296  نیا  تباتک  خیرات  تسا . ینآرق  تایآ  لماش  يدروجال  تشخ  یشاک  هنیمز  رب 

يا هبیتک  یبرغ  ناویا  رد  دروخ . یم  مشچ  هب  يرمق  يرجه  خیرات 1280  ثلث و  طخ  هب  يا  هبیتک  زین  نآ  فارطا  یلامش و  ناویا  لاله  رد 
ناویا نیفرط  ياه  ناویا  رد  تسا . هدـش  تباتک  يرمق  يرجه  خیرات 1368  اب  نآرق  تایآ  هدـش و  يراکیـشاک  ریخا  ياهلاس  رد  هک  تسا 

ربنم تسا . یبهذم  تارابع  اهنآ  نومـضم  هک  هدـش  هتـشون  یئابیز  رایـسب  یئانب  طوطخ  دجـسم  یلامـش  ناویا  ياهورهار  قاط  رد  یبرغ و 
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یم او  نیسحت  باجعا و  هب  ار  يا  هدننیب  ره  هدش و  نیئزت  نیگنر  یبوچ  ياه  تغل  تلآ و  رپوت و  یسدنه  ياه  مسر  اب  دجـسم  نیا  سیفن 
تسافن و رب  یـسدنه  ياهحرط  یلقعم و  رجآ  یـشاک و  اب  تسا  هدش  عقاو  نامتخاس  یبرغ  علـض  رد  هک  دجـسم  یناتـسمز  ناتـسبش  دراد .

یـشاک اب  مات  یتهابـش  هتفای  نیئزت  یتشخ  گنر  ياهیـشاک 7  اب  هک  رفعج  دمحم  جاح  دجـسم  یلـصا  بارحم  دیازفا . یم  دجـسم  تمظع 
دجـسم تسا . هدوب  یکی  دجـسم  ود  ره  راک  داتـسا  دنراد  هدیقع  ناسانـشراک  نیققحم و  زا  يرایـسب  هکیروط  هب  دراد . دیـس  دجـسم  ياه 

. دش يزاسزاب  لوا  هویش  هب  هک  دید  رایسب  بیسآ  تفرگ و  رارق  کشوم  تباصا  دروم  یلیمحت  گنج  رد  يا  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح 

راقفلاوذ دجسم 

نامز رد  هک  دراد  رارق  دروامین  هلحم  رد  دجـسم  نیا  دوش  یم  هدناوخ  راقفلاوذ  مان  هب  هک  هدـش  عقاو  یکچوک  دجـسم  ناهفـصا  رازاب  رد 
هلسلس نیا  نارمکح  نیمود  يوفص  بسامهط  هاش  تنطلس  نامز  رد  دجسم  نیا  دوب . ناهفـصا  تیعمجرپ  دابآ و  تالحم  زا  یکی  هیوفص 

بسامهط هاش  مان  هب  هدش  هتشون  دجسم  رد  رس  رب  يدروجال  هنیمز  رب  قّرعم  دیفس  یـشاک  اب  ثلث  طخ  هب  هک  يا  هبیتک  تسا . هدش  هتخانش 
نیا رد  تسا . شوایـس  دـمحم  هبیتک  نیا  طاطخ  تسا . يرمق  يرجه  زین 950  نآ  خـیرات  هدرک و  هراشا  تسا  دجـسم  مسا  هک  راقفلاوذ  و 

رد يراعشا  هتسجرب  ثلث  طخ  هب  راقفلاوذ  دجسم  یمیدق  رد  رب  تسا . هدمآ  زین  تسا  هدوب  دجـسم  یناب  هک  یفـص  دمحم  خیـش  مان  هبیتک 
دجسم ردرس  هبیتک  يالاب  رب  تسا . روقنم  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نبا  یلع  ترضح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  شیاتـس  حدم و 

نیا زا  یکاح  ترابع  نیا  دافم  تسا . هدـش  هتـشون  نآ  يور  رب  یتاراـبع  هتـسجرب  ثلث  طـخ  اـب  هک  هدـش  بصن  یگنر  هایـس  یگنـس  حول 
حول تسا . هدوب  رـصن  دمحم  حول  نیا  بتاک  دـنا  هدرک  نییعت  دجـسم  نیا  يارب  یتافوقوم  يرمق  يرجه  لاس 1109  رد  هک  تسا  بلاـطم 

تنطلس لاس  نیرخآ  يرمق  يرجه  حول 1037  نیا  خـیرات  تسا . هدـش  بصن  یبونج  ناویا  رد  تسا  هایـس  گنر  هب  زین  نآ  هک  يرتگرزب 
هب هک  ییاهانب  هعومجم  دوجوم  ذـخآم  عبانم و  هب  هجوت  اب  دـشاب . یم  فانـصا  یخرب  تایلام  یگدوشخب  نآ  دافم  تسا و  لوا  سابع  هاـش 

ار هعومجم  نیا  يراذـگمان  تلع  يوسنارف  ندراش  تسا . هدوب  زین  هسردـم  مامح و  دجـسم  نیا  رب  هوالع  دـنوش  یم  هدـیمان  راقفلاوذ  ماـن 
ناهفصا رد  هک  یماگنه  راقفلاوذ  مامح  هسردم و  دجسم و  تسا . هدش  هتشون  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نبا  یلع  ترـضح  هب  نآ  یناب  تدارا 
تموکح زکرم  هک  ینامز  رد  یتح  ناهفصا  رهـش  هک  تسا  بلطم  نیا  رگنایب  هتکن  نیا  دوب . هدشن  تختیاپ  رهـش  نیا  زونه  هک  دش  هتخاس 

. دنتشاد صوصخم  هجوت  نآ  هب  روشک  ناگرزب  ءارما و  ماّکح و  دوب و  دابآ  مهم و  دوبن  زین 

یلع دجسم 

. تسا هدش  هتخاس  يرمق  يرجه  لاس 929  هب  يوفص  لوا  لیعامسا  هاش  نامز  رد  هک  هتفرگ  رارق  يدجسم  تیالو ، نوراه  هربقم  راوج  رد 
ياهراکهاش زا  یکی  دادـع  رد  رد  رـس  يامن  یگتـسارآ  ظاحل  زا  زین  اه و  هزادـنا  داعبا و  رد  یگنهامه  رظن  زا  اـبیز  هوکـشاب و  ياـنب  نیا 

. تسا هدش  بیرخت  يوفص  رصع  رد  هدوب و  یقوجلس  رصع  هب  قلعتم  هک  هدش  هتخاس  يدجسم  لحم  رد  یلع  دجسم  تسا . يوفص  رـصع 
تسا . هدنام  یقاب  هدش  نیئزت  یشاک  یفوک و  يا  هبیتک  اب  دراد و  عافترا  رتم  دودح 40  هک  نآ  یمیدق  هرانم  اما 

راد دـبنگ  ناتـسبش  ناویا  نیا  تشپ  رد  تسا  رتگرزب  رگید  ياه  ناویا  زا  نآ  یبونج  ناویا  هدـش و  هتخاس  یناویا  لکش 4  هب  یلع  دجسم 
خیرات میرک و  نآرق  زا  یتایآ  لماش  ثلث  طخ  هب  يا  هبیتک  هدـش و  نیئزت  یچگ  ياه  سنرقم  اـب  لـخاد  زا  یلع  دجـسم  دـبنگ  دراد . رارق 

اب ثلث و  طخ  هب  ردرـس  هبیتک  تسا . هدـش  نیئزت  يراکیـشاک  اب  زین  دـبنگ  جراـخ  تسا . هدـش  هتـشون  دـبنگ  ندرگ  رب  يرمق  يرجه   929
دجسم یناب  يوفص و  لیعامسا  هاش  مان  میرک و  نآرق  زا  یتایآ  لماش  يزیربت  نیدلا  سمـش  طخ  اب  یبآ  هنیمز  رب  دیفـس  قّرعم  ياهیـشاک 

دشاب . یم  یناهفصا  نیسح  هاش  ازریم 
يوفص نارود  مهم  رایسب  دجاسم  فیدر  رد  نآ  يراکیشاک  دبنگ و  لخاد  یچگ  ياه  سنرقم  تانیئزت و  يرامعم و  رظن  زا  یلع  دجـسم 
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. دور یم  رامش  هب 

افص دجسم 

راجاق نامز  رد  دجسم  نیا  تسا  فورعم  افص  دجـسم  هب  هک  دراد  دوجو  ییابیز  دجـسم  ناهـشهش  هعقب  ترواجم  رد  ناهـشهش  هلحم  رد 
رب دیفس  ثلث  طخ  هب  دجسم  رد  رـس  رب  هک  دنک  یم  صخـشم  يا  هبیتک  ار  بلطم  نیا  تسا . هناتـسلگ  دمحم  دیـس  نآ  یناب  هدش و  هتخاس 

بتاک دراد . دوخرب  ار  هناتسلگ  رقاب  دمحم  نب  یلع  دمحم  مان  خیرات 1290 و  هبیتک  نیا  تسا . هدش  هتشون  يدروجال  تشخ  یشاک  هنیمز 
یتارابع راعشا و  هدش ، هتشون  ثلث  طخ  هب  هک  یتارابع  رب  هوالع  افص  دجسم  يدورو  رد  يالاب  رد  تسا  میهاربا  نب  یقت  دمحم  هبیتک  نیا 

یبونج ناویا  رد  تسا . هدـش  هتـشون  خـیرات 1289  اب  گنر  درز  تشخ  یـشاک  هنیمز  رب  یکـشم  قیلعتـسن  طـخ  اـب  یـسراف و  ناـبز  هب  زین 
هب يراعشا  زین  دجسم  يابیز  باگنـس  رب  تسا . هدش  هتـشون  خیرات 1291  يرجآ و  هنیمز  رب  یکـشم  یئانب  طخ  اب  صالخا  هروس  دجـسم ،
رد تسا . هدمآ  يرجه  خیرات 1289  اب  یتارابع  دجـسم  ناتـسبش  رد  هگنل  ود  رب  تسا . هدش  يراّجح  يرجه  خیرات 1290  یسراف و  نابز 
هب دـیجم  نآرق  تایآ  اب  هارمه  يدروجال  یـشاک  هنیمز  رب  قّرعم  دیفـس  ثلث  طخ  هب  خیرات 1290  هناتـسلگ و  یلع  دـمحم  مان  زین  بارحم 

دروخ . یم  مشچ 
. تسا هدش  هتشون  رغصا  یلع  نب  میحرلادبع  مان  یگر و  هس  یئانب  طخ  اب  ینآرق  تایآ  یبهذم و  تارابع  بارحم  نیا  فارطا  رد 

ناخ دجسم 

هدش هتخاس  يرمق  يرجه  لاس 1090  هب  يوفـص  نامیلـس  هاش  نامز  رد  هک  تسا  ناخ  دجـسم  يوفـص  نارود  بلاج  راثآ  زا  رگید  یکی 
. دوب راگزور  نآ  نابـصنم  بحاص  زا  هنگنز  ناخیلع  خیـش  نآ  هدنزاس  یناب و  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدیمان  ناخ  مان  هب  هکنیا  تلع  تسا .

یم رامش  هب  رصع  نآ  بلاج  مهم و  راثآ  زا  يرجآ  تانیئزت  ظاحل  هب  اما  دراد  يرتمک  يراکیشاک  هیوفص  راثآ  ریاس  هب  تبسن  دجسم  نیا 
سابع نآ  طاـطخ  هک  تسا  خـیرات 1090  هب  يدروجال  يراکیـشاک  هنیمز  رب  دیفـس  ثلث  طخ  هب  ناـخ  دجـسم  یلامـش  ناویا  هبیتک  دور .
يرجه نآ 1090  خیرات  هک  تسا  يا  هبیتک  زین  یبونج  ناویا  رد  تسا . هدمآ  ناخیلع  خیش  نامیلـس و  هاش  مان  هبیتک  نیا  رد  تسا . يولوم 
نامیلس هاش  مان  هب  تسا  رصع  نآ  هنایشنم  تاحالطصا  تارابع و  نآ  رـسارس  هک  ینالوط  هبیتک  نیا  رد  تسا . یماما  نسحم  نآ  طاطخ  و 

. تسا هدش  هراشا  ناخ  یلع  خیش  و 

ناخ میحر  دجسم 

رد تسا  هدـش  عقاو  وجاوخ  ون  هلحم  رد  هک  بلاج  رثا  نیا  نامتخاس  تسا . ناخ  میحر  دجـسم  ناهفـصا  سیفن  بلاـج و  ياـهانب  زا  یکی 
ناخ میحر  دجسم  تانیئزت  طوطخ و  يرامعم و  هویش  دیسر  نایاپ  هب  يرمق  يرجه  لاس 1304  رد  دش و  عورش  يرمق  يرجه  لاس 1290 
هبیتک زا  دجسم  نیا  ياه  هبیتک  زا  یخرب  دنا  هتشون  نیققحم  ناسانشراک و  زا  يرایسب  هک  هکیروطب  دراد . دیس  دجـسم  اب  يرایـسب  تهابش 

دمحم هلیسو  هب  انب  نیا  هک  تسا  نیا  ناخ  میحر  هب  دجـسم  نیا  يراذگمان  تلع  لاح  ره  هب  تسا . هدش  يرادرب  هدرگ  دیـس  دجـسم  ياه 
یناهفصا دهتجم  نسح  دیس  ریم  ناخ ، میحر  دجـسم  هیلوا  یناب  دیـسر . نایاپ  هب  دوب  ناهفـصا  یگیب  رلگیب  راگزور  نآ  رد  هک  ناخ  میحر 

ردرـس هبیتک  دنداد . ماجنا  شناردارب  زین  يو  گرم  زا  سپ  ناخ و  میحر  دـمحم  ار  روما  هیقب  تشذـگرد ، انب  مامتا  زا  لبق  نوچ  هک  تسا 
مان هب  نآ  رد  هدـش و  تباـتک  لاس 1301  رد  هک  تسا  يدروجـال  تشخ  یـشاک  هنیمز  رب  دیفـس  ثلث  طـخ  هب  ناـخ  میحر  دجـسم  یقرش 

ناویا رد  تسا . هدـش  هراشا  ناخ  نیـسح  دـمحم  ناخ و  میرک  دـمحم  وا  ناردارب  ناخ و  میحر  دـمحم  ناطلـسلا و  لظ  هاش و  نیدلارـصان 
هتـشون میرک  نآرق  تایآ  يدروجال  تشخ  یـشاک  هنیمز  رب  دیفـس  ثلث  طخ  اب  هک  تسا  يا  هبیتک  یجراخ  يامن  تمـسق  دجـسم  یبونج 
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قیلعتسن طخ  اب  يراعـشا  ناویا  نیمه  نیفرط  رب  تسا  يرمق  يرجه  نآ 1304  خیرات  يزاریـش و  رقاب  دمحم  هبیتک  نیا  طاطخ  تسا . هدش 
ناخ نسح  مان  هب  نآ  هدنسیون  یئوج و  اقآ  داتسا  مان  هب  دجسم  رامعم  نآ  یط  رد  هک  هدش  هتشون  يدروجال  تشخ  یـشاک  هنیمز  رب  دیفس 
یئاه هبیتک  هدش و  نیئزت  یـشاک  اب  ناخ  میحر  دجـسم  يابیز  بارحم  تسا . يرمق  يرجه  زین 1304  هبیتک  نیا  خیرات  تسا  هدـش  یفرعم 
هبیتک نیا  خـیرات  تسا . هدـش  هتـشون  میرک  نآرق  تایآ  يدروجـال  تشخ  یـشاک  هنیمز  رب  دیفـس  ثلث  طـخ  اـب  بارحم  فارطا  دراد . زین 

خیرات 1299 اب  يراعشا  هتـسجرب  قیلعتـسن  طخ  اب  هک  دراد  يا  هچراپکی  سیفن و  باگنـس  ناخ  میحر  دجـسم  تسا . يرمق  يرجه   1304
لاس رد  نآ  يراکیـشاک  هک  دراد  رارق  نآ  هوکـش  اب  گرزب و  ناتـسبش  دجـسم  یلامـش  علـض  رد  تسا . هدش  هتـشون  نآ  رب  يرمق  يرجه 

رد دوب . هدشن  يراکیـشاک  نآ  یناب  تشذگرد  تلع  هب  نآ  لخاد  دبنگ و  دجـسم و  ناتـسبش  اریز  تسا  هدـش  ماجنا  يرمق  يرجه   1378
موحرم هربقم  تسا . هدش  تباتک  میرک  نآرق  تایآ  گنر  يدروجال  تشخ  یشاک  هنیمز  رب  دیفـس  ثلث  طخ  هب  زین  دجـسم  یلامـش  ردرس 

. دراد رارق  دجسم  نیا  رد  زین  تسا  هدوب  دجسم  هیلوا  یناب  هک  سردم  نسح  دیس  ریم 

یچلیا دجسم 

دمحا هلحم  رد  هک  دجسم  نیا  تسا . یچلیا  دجسم  تسا ، هدش  هتخاس  يوفص  نامیلس  هاش  نامز  رد  هک  سیفن  ابیز و  رایـسب  راثآ  زا  یکی 
يراذگمان تلع  تسا . هیوفـص  نارود  روهـشم  ياهانب  زا  راکرپ  تانیئزت  ابیز و  رایـسب  یئانب  طوطخ  دوجو  ظاحل  هب  تسا  هدش  عقاو  دابآ 

یچلیا هب  هک  دـمحم  نیدـلا  ماظن  میکح  مان  هب  نامیلـس  هاش  نابـصنم  بحاص  زا  یکی  راکوکین  رتخد  هک  تسا  نیا  یچلیا  هب  دجـسم  نیا 
بلطم نیا  دـیؤم  تسا  یماما  نسحم  ثلث  طخ  اـب  تسا و  دجـسم  ردرـس  رد  هک  يا  هبیتک  تسا . هتخاـس  ار  دجـسم  نیا  تسا  هدوب  بقلم 
یچلیا دجـسم  ردرـس  ياه  سنرقم  لخاد  رد  نینچمه  دجـسم و  ياهوکـس  يالاب  رد  تسا . يرمق  يرجه  هبیتک 1097  نیا  خـیرات  تسا .

ناویا رد  تسا . هدش  یفرعم  کیب  یلع  داتـسا  نب  یلع  دـمحم  مان  هب  دجـسم  هدـنزاس  داتـسا  اهنآ  رد  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  یئانب  طوطخ 
لخاد هبیتک  رب  اـما  تسا  يرجه  نآ 1093  خـیرات  هک  دراد  دوجو  ییابیز  یئاـنب  طوطخ  مه  بارحم  فارطا  رد  دجـسم و  یبونج  گرزب 

هدش هتـشون  یماما  نسح  دـمحم  ءاضما  هب  يرجه و  خـیرات 1094  اب  نآرق  تایآ  يدروجال  یـشاک  هنیمز  رب  دیفـس  ثلث  طخ  اـب  بارحم 
هروس هیآ 45  گـنر  يدروجـال  یـشاک  هنیمز  رب  دیفـس  ثلث  طـخ  اـب  هک  تسا  ییاـبیز  رایـسب  بارحم  دجـسم  کـچوک  ناویا  رد  تسا .

زا یکی  دادع  رد  ابیز  بارحم  نامتخاس و  کی  کچوک و  نحص  کی  اب  دجـسم  نیا  رـضاح  لاح  رد  تسا . هدش  هتـشون  نآ  رب  توبکنع 
ار کچوک  دجـسم  نیا  هچنآ  تسا . هدش  هتخاس  راکوکین  ریخ و  دارفا  هلیـسو  هب  نامز  نآ  رد  هک  تسا  يوفـص  رـصع  بلاج  رایـسب  راثآ 

نیا هشوگ  هشوگ  رد  رنه  نیا  ناداتـسا  هلیـسو  هب  هک  تسا  ییاـبیز  یئاـنب  طوطخ  دوـجو  هداد  رارق  نیققحم  نارگـشهوژپ و  هجوـت  دروـم 
. دروخ یم  مشچ  هب  ترامع 

کیب دوصقم  دجسم 

رد دراد  رارق  ناهج  شقن  نادیم  یقرش  لامش  رد  هک  دجسم  نیا  تسا . کیب  دوصقم  دجسم  ناهفصا  بلاج  ابیز و  رایسب  دجاسم  زا  یکی 
راگزور نآ  رد  هک  يا  هلحم  رد  هک  تسا  نیا  دنناوخ  یم  زین  مان  نیا  هب  ار  نآ  هکنیا  تلع  تسا . فورعم  زین  تاملظ  دجسم  هب  مدرم  نیب 

زا يوریپ  هب  ار  دجـسم  نیا  تسا  هدوب  لک  رظان  لوا  سابع  هاش  نامز  رد  هک  کیب  دوصقم  تسا . هدش  عقاو  دـش  یم  هدـیمان  تاملظ  هیکت 
 »... هب قلعتم  ار  دجسم  نیا  رادگ  هردنآ  تسا . هتخاس  دنا  هدروآ  دوجو  هب  ناهفصا  رد  يراثآ  هک  ناخ  يدرو  هللا  نوچمه  یناگرزب  رگید 

خروم هک  دجسم  نیا  ردرس  هبیتک  دنادیم . دنتـسه »... اویـش  یلاع و  ياه  هبیتک  طخ و  تانیئزت و  هک  سابع  هاش  ياهنامتخاس  هرود  نیرتهب 
هب هبیتک  نیا  رد  تسا . یماما  یلع  رفعج  ملق  هب  يدروجال  هنیمز  رب  قرعم  دیفـس  یـشاک  اب  ثلث  طخ  هب  تسا  يرمق  يرجه  لاس 1010  هب 

. تسا قرعم  يراکیشاک  تانیئزت  ياراد  کیب  دوصقم  دجـسم  یبونج  ناتـسبش  تسا . هدش  هراشا  رظان  کیب  دوصقم  لوا و  سابع  هاش  مان 
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نیا رد  تسا . يرجه  خروم 1011  يدروجال  یشاک  هنیمز  رب  قرعم  دیفس  ثلث  طخ  اب  هک  دراد  يا  هبیتک  نآ  سیفن  ابیز و  رایـسب  بارحم 
هاگمارآ دجـسم  طایح  قرـشم  رد  تسا . هدـش  هراشا  کیب  دوصقم  لوا و  سابع  هاش  ماـن  هب  تسا  یماـما  اـضر  دـمحم  طـخ  هب  هک  هبیتک 

دنتسه لئاق  صاخ  یمارتحا  وا  يارب  ناهفصا  مدرم  هک  هدش  عقاو  ینیوزق  ینـسح  دامع  ریم  موحرم  نایوفـص  راگزور  گرزب  سیونـشوخ 
دقاف روهشم  دنمرنه  نیا  ربق  دنا . هداد  بقل  هیوفص  تلود  يوربآ  ار  وا  نیققحم  زا  يرایسب  هک  تسا  يریظن  یب  ناسیونـشوخ  زا  دامع  ریم 

يراعشا هتسجرب  قیلعتسن  ثلث و  طخ  اب  هک  تسا . هدش  بصن  راوید  رب  يدومع  روط  هب  يرمرم  گنس  هعطق  وا  هاگمارآ  رد  اما  تسا  هبیتک 
ياهانب زا  للجم  ابیز و  رایسب  يراکیشاک  ظاحل  هب  کیب  دوصقم  دجسم  تسا . هدش  هتشون  موصعم  هدراهچ  رب  تاولـص  یـسراف و  نابز  هب 

. تسا يوفص  رصع  روهشم 

اقآ یلقیلع  دجسم 

زا یکی  اقآ  یلقیلع  تسا . روهـشم  اقآ  یلقیلع  مان  هب  هک  دراد  دوجو  ییاـهانب  هعومجم  یمیدـق  يوس  راـهچ  کـیدزن  داـبآ  دـیب  هلحم  رد 
دوخ مان  هب  ییابیز  يوس  راهچ  ارس و  رازاب و  دجسم و  تایح ، نامز  رد  هک  دوب  يوفص  نیسح  ناطلس  هاش  نامز  راکوکین  نایارس  هجاوخ 

کچوک ًاتبسن  نحص  دجسم  تسا . برغم  فرط  هب  دجسم  ردرـس  دنک و  یم  روبع  ادف  ای  ندف  يدام  اقآ  یلقیلع  دجـسم  ولج  رد  تخاس .
یقن یلع  طخ  هب  گنر  يا  هوهق  ثلث  طخ  هب  ردرس  هبیتک  تسا . هدش  نیئزت  يراک  هرگ  عون  زا  ییاهیشاک  اب  نآ  ناتسبش  دراد و  ییابیز  و 

سیفن ابیز و  ناتـسبش  تسا . هدش  هراشا  اقآ  یلقیلع  نیـسح و  ناطلـس  هاش  مان  هب  هبیتک  نیا  رد  تسا . يرمق  يرجه  خیرات 1122  یماما و 
نیا دافم  تسا . هدش  هتشون  يراعـشا  يدروجال  یـشاک  هنیمز  رب  دیفـس  قیلعتـسن  طخ  اب  نآ  هبیتک  رب  دراد و  رارق  طایح  قرـش  رد  دجـسم 

. تسا هدش  قاحلا  دجـسم  هب  راجاق  هاش  نیدلارـصان  تنطلـس  نامز  يرمق  يرجه  لاس 1297  رد  ناتـسبش  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  راعـشا 
گنـس نآ  هرازا  هک  تسا  ییابیز  بارحم  ناویا  بونج  رد  تسا . لیعامـسا  دـمحم  نآ  راکیـشاک  داتـسا  داوجلادـبع و  هبیتک  نیا  طاـطخ 

هک تسا  يوفص  رصع  رخاوا  سیفن  راثآ  زا  رگید  یکی  اقآ  یلقیلع  دجـسم  تسا . هدش  نیئزت  قرعم  يراکیـشاک  اب  الاب  ياهراوید  رمرم و 
هیوفص رصع  هب  طوبرم  قیلعتـسن  ثلث و  يابیز  طوطخ  دوجو  ظاحل  هب  دجـسم  نیا  تسا . هدش  هتخاس  راکوکین  دارفا  يدرمیاپ  تمه و  هب 

هک هدـش  عقاو  اقآ  یلقیلع  مامح  دجـسم  لباقم  رد  دور . یم  رامـش  هب  ناهفـصا  دنمـشزرا  ياـهانب  زا  یکی  سیفن  يراکیـشاک  راـجاق و  و 
. تسا هتفای  لاقتنا  نوتسلهچ  خاک  هب  نآ  سیفن  ياهیشاک  زا  يرادقم  هدیدرگ و  ناریو  نآ  مظعا  تمسق 

يرصم دجسم 

تلع تسا . هدش  هتخاس  مود  سابع  هاش  تنطلـس  نامز  رد  يرمق  يرجه  لاس 1061  رد  هک  دراد  رارق  یکچوک  دجـسم  هرابوج  هلحم  رد 
. تسا هدوب  فورعم  يرصم  رجات  هب  هک  هدوب  ناخ  ازریم  یجاح  مان  هب  یـصخش  دجـسم  یناب  هک  تسا  نیا  يرـصم  هب  دجـسم  يراذگمان 

یماما اضر  دـمحم  نآ  هدنـسیون  هک  هحول  نیا  رب  تسا . بلطم  نیا  رگنایب  تسا  دجـسم  لخاد  رد  رمرم  گنـس  حول  کی  رب  هک  يا  هبیتک 
يدورو ردرـس  دهد . یم  ناشن  ار  يرمق  يرجه  خیرات 1061  نآ  رخآ  عارصم  هک  هدش  هتشون  يراعشا  هتـسجرب  قیلعتـسن  طخ  اب  هک  تسا 

ملق هب  يدروجال  تشخ  یشاک  هنیمز  رب  دیفـس  ثلث  طخ  اب  ردرـس  نیا  هبیتک  تسا . يرمق  يرجه  خیرات 1116  ياراد  تسا  رتدـیدج  هک 
عقاو نآ  ردرس  يوربور  دجسم و  زا  جراخ  رد  اهنآ  زا  یکی  تسا . ابیز  سیفن و  باگنـس  ياراد 2  يرصم  دجسم  تسا . هللادبع  نب  رفعج 

لخاد رد  تسا . هدش  هتـشون  يرمق  يرجه  خیرات 1200  نآ و  فقاو  مان  هایس  گنـس  رب  هتـسجرب  ثلث  طخ  اب  باگنـس  نیا  رب  تسا . هدش 
هتشون يرجه  خیرات 1243  باگنـس و  يرادهگن  دروم  رد  یتارابع  هتـسجرب  قیلعتـسن  طخ  هب  نآ  هبیتک  رب  هک  تسا  یباگنـس  زین  دجـسم 

. تسا هدش 
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هیبطق

. تسا هدش  هتخاس  يوفص  بسامهط  هاش  تنطلس  نامز  رد  نآ  ردرـس  هبیتک  هب  هجوت  اب  هک  دراد  رارق  يدجـسم  زورما  یناقلاط  نابایخ  رد 
هدش بصن  خاک  نیا  ياهراوید  زا  یکی  ترواجم  رد  ردرس  هارمه  هب  دوش و  یم  يرادهگن  نوتسلهچ  خاک  رد  رـضاح  لاح  رد  هبیتک  نیا 
دـش یم  هدیمان  هاش  نآ  زا  دـعب  شوخ و  نابایخ  نامز  نآ  رد  هک  زورما  یناقلاط  نابایخ  هک  شیپ  لاس  دودح 50  رد  هکنیا  حیضوت  تسا .

زا ناگدننک  دیدزاب  زورما  دش و  لقتنم  نوتسلهچ  خاک  هب  ًانیع  ردرـس  نیاربانب  تفرگ  رارق  يدوبان  ضرعم  رد  ردرـس  نیا  دش  یم  ضیرعت 
رب قرعم  دیفـس  یـشاک  اب  ثلث  طخ  هب  هک  ردرـس  هبیتک  لاح  ره  هب  دننک . یم  هدـهاشم  زین  ار  نآ  هبیتک  ابیز و  ردرـس  نیا  نوتـسلهچ  خاک 

تاـقیقحت هبیتـک و  نیا  داـفم  بجوـم  هب  دراد . دوـخ  رب  ار  يرمق  يرجه  خیرات 905  دـش  هتـشون  یماما  دیعـسوبا  طخ  اب  يدروجال  هنیمز 
ضیرعت لیلد  هب  دراد و  یکچوک  نحص  هیبطق  دجسم  تسا . هدوب  یتشدلا  باب  یلع  نیدلا  بطق  دجسم  نیا  هدنزاس  یناب و  نارگـشهوژپ 

یلامش هفص  رد  يربق  هک  تسا  هفـص  ياراد 4  ناتسبش  نیا  میوش . یم  دراو  راد  دبنگ  ناتـسبش  هب  ًامیقتـسم  دجـسم  يدورو  رد  زا  نابایخ 
هب قلعتم  ار  نآ  ناهفصا  مدرم  اما  دناد  یم  يرگید  صخش  ار  ربق  بحاص  هدش  هتشون  ربق  هایس  گنـس  رب  هک  يا  هبیتک  هچ  رگا  دراد . رارق 
نآ رب  هتسجرب  قیلعتسن  طخ  هب  يراعشا  هک  دراد  رارق  یباگنس  دجـسم  نحـص  رد  دننک . یم  ترایز  دنناد و  یم  یتشدلا  باب  نیدلا  بطق 
هاش نیدلا  رصان  تنطلـس  ماگنه  هب  يرمق  يرجه  لاس 1307  رد  باگنس  نیا  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  راعـشا  نیا  دافم  تسا . هدش  هتـشون 
ابیز رایـسب  مه  زونه  اما  دـنا  هدـید  ناوارف  تامطل  نآ  ياهیـشاک  هدرک و  يرایـسب  تارییغت  دجـسم  نیا  هکنآ  اب  تسا . هدـش  بصن  راجاق 

ياراد ياهباتک  نیرتابیز  هک  دنتـسه  يرـصع  ياهیگژیو  ياراد  اه  یـشاک  نیا  یجراخ ...«  نارگـشهوژپ  زا  یکی  لوق  هب  هک  ارچ  دنتـسه 
...« تسا هدمآ  دوجو  هب  ناریا  یشاوح  بیهذت و 

نابنل دجسم 

رب يوفـص  نامیلـس  هاش  نامز  رد  دجـسم  نیا  تسا . هدـش  عقاو  نابنل  یمیدـق  هلحم  رد  هک  تسا  ناهفـصا  يابیز  دـجاسم  زا  نابنل  دجـسم 
هنیمز رب  دیفـس  ثلث  طـخ  هب  یـشاک  حول  ود  رب  هدـنامیقاب  طوطخ  دوب . هدـش  ثادـحا  متـشه  نرق  رد  هک  هدـش  اـنب  يدجـسم  ياـه  هبارخ 

دجسم يارب  ناهفصا  مدرم  تسا . يرمق  يرجه  لاس 1080  هبیتک  نیا  خیرات  تسا . هدش  هتشون  یماما  اضر  دمحم  ملق  گنر و  يدروجال 
يدورو رد  يالاب  رب  دنا . هدرازگ  زامن  دجـسم  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  دنراد  هدیقع  دنتـسه و  لئاق  یـصاخ  مارتحا  نابنل 

يرجه نآ 1080  خیرات  یماما و  اضر  دمحم  هدنسیون  هک  هدش  هتشون  يراعشا  يدروجال  یشاک  هنیمز  رب  دیفـس  قیلعتـسن  طخ  هب  دجـسم 
دنک . یم  تیاکح  يوفص  نامیلس  هاش  نامز  رد  دجسم  تاریمعت  زا  هبیتک  نیا  دافم  تسا . يرمق 

دمحم هبیتک  نیا  هدنسیون  تسا  يرمق  يرجه  نآ 1256  خیرات  دش و  هفاضا  دجسم  هب  يرجه  مهدزیس  نرق  رد  نابنل  دجسم  ردرـس  هبیتک 
. تسا هدرک  تباتک  ار  ینآرق  تایآ  يدروجال  یشاک  هنیمز  رب  ثلث  طخ  هب  هک  تسا  يزاریش  رقاب 

یقوس رقابدمحم  ازریم  اقآ  دجسم 

هتخاس - اهقف مظاعا  زا   - یقوس راهچ  رقابدمحم  ازریماقآ  طسوت  ٌارهاظ  يرجه  نرق 13  رخاوا  رد  هدیدرگ و  عقاو  وسراهچ  هلحم  رد  انب  نیا 
. تسا هدش 

مشاه دمحم  ازریماقآ  دجسم 

. تسا راجاق  هرود  ياهانب  زا  هدیدرگ و  عقاو  ناهفصا  ياهیزاریش  يوس  راهچ  هلحم  رد  انب  نیا 
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هتخوس اباب  دجسم 

هوکـشاب ابیز و  يرانم  کت  اهنت  نونکا  هک  هدوب  عقاو  هناخـشوق  غاب  رانک  هرابیوج و  هلحم  یلامـش  هیلایهتنم  رد  نرق 13  رخاوا  رد  اـنب  نیا 
دای ناخرداهب  دیعـس  وبا  ناطلـس  دجـسم  رمع و  دجـسم  هتخوساباب ، دجـسم  ناونع  اب  یخیرات  عباـنم  رد  دجـسم  نیا  زا  تسا . هدـنام  یقاـب 

. دناهدرک

یجاح غاب  دجسم 

هجو هک  تسا  هیوفص  هرود  راثآ  زا  یکچوک  دجـسم  هدیدرگ و  عقاو  یجاح  غاب  هچوک  رد  نویامه ) غاب   ) یجاح غاب  یکیدزن  رد  انب  نیا 
. تسا یجاح  غاب  هب  یکیدزن  نآ  هیمست 

یقتوراس گرزب  دجسم 

طسوت يرجه  لاس 1053  رد  هدیدرگ و  عقاو  دمحا  هدازماما  ترواجم  رد  دابآ  نسح  هچرازاب  کیب و  دوصقم  رازاب  نیب  هلصاف  رد  انب  نیا 
. تسا هدش  هتخاس  يرگید  ياهانب  هارمهب  مود  سابع  هاش  یفص و  هاش  مظعا  ردص  یقتوراس ، هب  فورعم  یقتدمحم 

یچراج دجسم 

. تسا هدیدرگ  انب  لوا  سابع  هاش  یشاب  یچراج  ناطلسلا ، کلم  هلیسوب  ق . لاس 1019 ه . رد  هدیدرگ و  عقاو  گرزب  رازاب  رد  انب  نیا 

ناریزا عماج  دجسم 

. تسا یناخلیا  هرود  راثآ  زا  هدیدرگ و  عقاو  دور  هدنیاز  رتسب  بونج  ناهفصا و  قرش  يرتکولیک  رد 30  ناریزا  هدکهد  رد  انب  نیا 

نایسرب عماج  دجسم 

یقوجلس هرود  دنمشزرا  راثآ  زا  هدیدرگ و  عقاو  دور  هدنیاز  رتسب  لامـش  ناهفـصا و  قرـش  يرتمولیک  رد 42  نایسرب  ياتـسور  رد  انب  نیا 
. تسا هتفرگ  تروص  نادب  یتاقاحلا  دعب  ياههرود  رد  هک  تسا 

ریجروج عماج  دجسم 

هک هتشاد  رارق  میکح –  دجـسم  یلعف  ناکم  رد   – ناهفـصا تشدلاباب  هلحم  رد  يراگزور  هدوب  هیوب  لآ  هرود  ياههتخاس  زا  هک  انب  نیا 
. تسا هدنام  یقاب  نآ  ردرس  زا  یشخب  اهنت  هزورما 

( هدس  ) نازوخ عماج  دجسم 

نآ زا  لبق  یتح  یناخلیا و  هرود  هب  طوبرم  نآ  یلصا  يانب  هدیدرگ و  عقاو  ناهفـصا –  رهـش  نیرز  عباوت  زا  - هدس نازوخ  هلحم  رد  انب  نیا 
. تسا هدش  نییزت  يزاسزاب و  دعب  ياههرود  رد  هک  تسا 

جاک عماج  دجسم 
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. دوشیم بوسحم  ق . نرق 8 ه . راثآ  زا  تسا و  هدش  عقاو  دور  هدنیاز  رتسب  لامش  ناهفصا و  يرتمولیک  رد 24  انب  نیا 

هرابیوج دجسم 

نآ ردرـس  اهنت  هک  هدـش  عقاو  یخیرات  يرنه و  ياههبنج  دـقاف  ياهداس  رقحم و  دجـسم  هیدوهی )  ) هراـبیوج هلحم  ياـههچوک  زا  یکی  رد 
نآ یبونج  علـض  ياهراوید  زا  یکی  رب  هتفای و  لاقتنا  نوتـسلهچ  غاب  هب  ریخا  هرود  رد  هک  هدوب  یبلاـج  تاـنییزت  هبیتک و  ياراد  یمیدـق و 

. تسا هدش  بصن 

داوجدیس جاح  دجسم 

یقوس راهچ  رقاب  دمحم  ازریم  اقآ  دنزرف  ... - اطع ا ازریم  طسوت  ق . لاس 1325 ه . رد  هدیدرگ و  عقاو  ناهفصا  يوس  راهچ  هلحم  رد  انب  نیا 
. تسا هدش  انب  -

دیما دمحم  جاح  دجسم 

طسوت ق . لاس 1129ه . رد  دوجوم  ياههبیتک  ساسا  رب  هدیدرگ و  عقاو  هلحم  نآ  یمیدق  مامح  ترواجم  رد  یشنم  رـصق  هلحم  رد  انب  نیا 
. تسا هتفرگ  تروص  نآ  رد  يزاریش  کلملانکر  طسوت  یتاریمعت  ق . لاس 1308 ه . رد  هدش و  هتخاس  دیما  دمحم  یجاح  مانب  یصخش 

يدهمدمحم جاح  دجسم 

مانب یصخش  ق . لاس 1107 ه . رد  نآ  رد  رـس  هتـشون  ساسا  رب  هک  تسا  یکچوک  يانب  عقاو و  اهـشیورد  هچوک  هجاوخ  هلحم  رد  اـنب  نیا 
. تسا هدرک  فقو  نادب  یکالما  انب و  ار  نآ  يدهمدمحم  یجاح 

رهچونم جاح  دجسم 

نیا قـبط  رب  دراد . ق . خروم 1072 ه . ياهمان  فقو  یگنـس  یحول  هک  تسا  یکچوک  دجـسم  عقاو و  ناهفـصا  يوجاوخ  هلحم  رد  انب  نیا 
. تسا هدرک  نآ  فقو  ار  یکالما  ایحا و  ار  دجسم  نیا  لوا  سابع  هاش  نامز  رد  رهچونم  یجاح  مانب  یصخش  هبیتک 

قداص دمحم  ازریم  جاح  دجسم 

ات 1242 ه. ياهلاس 1237  نیب  نآ  ردرس  يراکیشاک  هبیتک  ساسا  رب  هدیدرگ و  عقاو  يرجآ  يوس  راهچ  کیدزن  وجاوخ  هلحم  رد  انب  نیا 
. تسا هدیدرگ  انب  قداص  دمحم  ازریم  جاح  طسوت  - راجاق هاش  یلعحتف  نامز  . - ق

سنوی جاح  دجسم 

- سنوی یجاح  طسوت  ق . لاس 1073 ه . رد  هدیدرگ و  عقاو  ناهشهش  هکلف  کیدزن  یـضاق و  مامح  هچرازاب  رد  تشدرد  هلحم  رد  انب  نیا 
. تسا هدش  هتخاس  - مود سابع  هاش  رابرد  ناگجاوخ  زا 

( هشیش  ) نیشن تولخ  دجسم 
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یکچوک دجـسم  هدیدرگ و  عقاو  دـنکیم  لصتم  ناهفـصا  گرزب  رازاب  هب  ار  میکح  دجـسم  هک  اهردـنلق  غاب  هب  روهـشم  هچوک  رد  انب  نیا 
مساق دمحم  طسوت  يوفص  نامیلس  هاش  نامز  رد  دجـسم  نیا  دناهدناشوپ . ياهشیـش  قاط  اب  ریخا  هرود  رد  ارنآ  کچوک  نحـص  هک  تسا 

. تسا هدیدرگ  انب  - نیشن تولخ  هب  روهشم  - دهاز

دابآ نسح  هزاورد  دجسم 

. تسا هدش  هتخاس  یناملس  نسح  يدهشم  هلیسوب  راجاق  هاش  دمحم  نامز  رد  هدیدرگ و  عقاو  دابآ  نسح  هزاورد  يادتبا  رد  انب  نیا 

یتشد دجسم 

تروـصب هزورما  هک  تسا  يرجه  نرق 8  هب  قلعتم  هدیدرگ و  عقاو  ناهفـصا  قرـش  يرتمولیک  دور و 18  هدـنیاز  یبونج  لحاس  رد  انب  نیا 
. تسا هدمآرد  ناریو  همین 

( یچ هرفس   ) یخرس دجسم 

هک فلخ  مانب  یـصخش  طسوت  ق . لاس 1014 ه . رد  هک  تسا  لوا  سابع  هاش  هرود  ياهانب  زا  هدـیدرگ و  عقاو  یخرـس  هچوک  رد  اـنب  نیا 
. تسا هدش  هتخاس  دوب  سابع  هاش  یچ  هرفس 

ریبج نب  دیعس  دجسم 

. تسا بوسنم  يرجه  هیلوا  نورق  هب  نآ  هیلوا  يانب  هدیدرگ و  عقاو  ناهفصا  ماما  برد  هدازماما  یلامش  نحص  یبرغ  علض  رد  انب  نیا 

کیب نامیلس  دجسم 

رابرد نارازگراک  زا  - کیب نامیلـس  طسوت  هک  تسا  یکچوک  دجـسم  هدـیدرگ و  عقاو  ناخ  هچرازاب  هچوک  ون و  هزاورد  هلحم  رد  انب  نیا 
. تسا هدش  انب  - مود سابع  هاش 

نیس دجسم 

بجوم هب  هک  تسا  یقوجلس  هرود  راثآ  زا  هدش و  عقاو  ناهفصا  لامـش  يرتمولیک  زگ و 24  لامش  يرتمولیک  نیس 6  ياتسور  رد  انب  نیا 
. تسا هدیسر  نایاپ  هب  دجسم  نامتخاس  يرجه  لاس 529  رد  رانم و  نامتخاس  لاس 526  رد  یخیرات ، هبیتک 

ایعش دجسم 

رگید تاسیسأت  ایعش و  دجسم  دقرم و  گرزب ، هناخ  دبنگ  هدازماما ، هعقب  رب  لمتـشم  لیعامـسا ، هدازماما  ياهانب  هعومجم  راوج  رد  انب  نیا 
هرود هب  طوبرم  يراـمعم  دوجوم  كرادـم  قبط  رب  يرجه و  لوا  نرق  هب  طوبرم  نآ  ياـنب  لـصا  بوتکم  عباـنم  قـبط  رب  هدـیدرگ و  عـقاو 

. تسا یقوجلس 

( کیب دوصقم  دجسم   ) تاملظ دجسم 
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لوا – 1010 ه. سابع  هاش  هرود  رد  هدیدرگ و  عقاو  ناهج  شقن  نادیم  یقرـش  لامـش  هشوگ  زا  بعـشنم  تاملظ ، هیکت  هچوک  رد  انب  نیا 
. تسا هدش  هتخاس  - هاش رظان   - کیب دوصقم  طسوت  ق – .

حتف دجسم 

دمحم حوتفلاوبا  ینابر  ملاع  هلیسوب  نآ  ردرس  هبیتک  قبط  رب  هک  تسا  یکچوک  يانب  هدیدرگ و  عقاو  تشدلاباب  یمیدق  هلحم  رد  انب  نیا 
. تسا هدیدرگ  انب  ق . لاس 987 ه . رد 

یقتوراس کچوک  دجسم 

هاش یفـص و  هاش  مظعا  ردص  يزیربت ، تیاده ا ... دنزرف  یقتدمحم  ياههتخاس  زا  هدیدرگ و  عقاو  یقتوراس  رازاب  يوس  راهچ  رد  انب  نیا 
. تسا ق – . لوتقم 1055 ه . - مود سابع 

راگ دجسم 

زا یشخب  يایاقب  هرانم و  اهنت  زورما  هدیدرگ و  عقاو  دور  هدنیاز  یبونج  لحاس  ناهفصا و  قرش  يرتمولیک  رد 22  راگ  ياتسور  رد  انب  نیا 
هورد زا  یتانییزت  هبیتک و  يایاقب  نینچمه  نآ و  یقوجلـس  هبیتک  هرانم و  هب  هجوت  اب  تسا . هدـنام  ياج  رب  دجـسم  هناـخ  دـبنگ  ياـهراوید 
نادـب یتانییزت  بارحم و  هدـش و  يزاسزاب  یناخلیا  هرود  رد  هک  تسا  یقوجلـس  هرود  هب  طوبرم  دجـسم  لصا  هک  تفگ  ناوتیم  یناـخلیا 

. تسا هدیدرگ  قاحلا 

زگ دجسم 

دعب ياههرود  رد  هک  تسا  یقوجلس  هرود  راثآ  زا  نآ  هیلوا  يانب  هرانم و  عقاو و  ناهفصا  لامش  يرتمولیک  رد 18  زگ  ياتسور  رد  انب  نیا 
. تسا هدش  هدوزفا  نادب  ییاهشخب  هتفرگ و  رارق  يزاسزاب  دروم  هدرتسگ  روطب 

ون هلحم  دجسم 

هتفرگ تروص  نادب  یتاقاحلا  تاریمعت و  دعب  ياههرود  رد  هک  تسا  هیوفص  دهع  بلاج  راثآ  زا  هدیدرگ  عقاو  یناقلاط  نابایخ  رد  انب  نیا 
. تسا

یکمن دجسم 

تنب مناخ ، هیجاح  طسوت  مود  سابع  هاـش  ناـمز  رد  دوجوم  یخیراـت  هبیتک  قبط  رب  عقاو و  یکمن  هچوک  ریم و  نادـیم  دودـح  رد  اـنب  نیا 
. تسا هدیدرگ  انب  یکمن  کیب  دمحا  ازریم 

ون دجسم 

رد یهاش  دجـسم  یقتدمحم  نب  رقاب  دمحم  خیـش  جاح  هلیـسوب  يرجه  لاس 1305  رد  هدـیدرگ و  عقاو  ناهفـصا  گرزب  رازاب  رد  اـنب  نیا 
. تسا هدش  هتخاس  بیرج  تفه 
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هیوشفه دجسم 

هب طوبرم  دجـسم  هیلوا  يانب  تسا . هدـنام  اج  رب  ياهناریو  تروصب  ناهفـصا  یقرـشلامش  رد  باهق  كولب  زا  هیوشفه  ياتـسور  رد  انب  نیا 
رجآ زا  هدش و  هتخاس  تشخ  اب  انب  ساسا  تسا . هتفرگ  تروص  نآ  رد  یتانییزت  هدش و  يزاسزاب  لوغم  هرود  رد  هک  تسا  یقوجلس  هرود 

. تسا هدش  هدافتسا  یجراخ  يامن  رد  ینییزت  هداس و  تروصب 

یمیدق سرادم 

ناهفصا یمیدق  سرادم  یماسا  تسیل 

هیراجاق ردص ، هسردم  -1
يرجه نرق 8  مساق ، اباب  هسردم  -2

هیراجاق هعلق ، اپ  هسردم  -3
هیوفص  - ولنویوق قآ  اهکرت ، هسردم  -4

هیوفص گرزب ، هدج  هسردم  -5
هیوفص کچوک ، هدج  هسردم  -6

هیوفص قداص ،) ماما   ) غاب راهچ  هسردم  -7
هیوفص - یقوجلس نسح ، یجاح  هسردم  -8

هیراجاق مالسالا ، هقث  هسردم  -9
کشوکبرد هسردم  -10

هیوفص هینامیلس ، هسردم  -11
هیوفص هیعیفش ، هسردم  -12

هیوفص دابآ ، سمش  هسردم  -13
هیراجاق رازاب ، ردص  هسردم  -14

هیوفص نارگ ، هساک  هسردم  -15
هیوفص ادبع ، ... الم  هسردم  -16

هیوفص نیسح ، ازریم  هسردم  -17
هیراشفا يدهم ، ازریم  هسردم  -18

هیراجاق - هیوفص يرصان ، هسردم  -19
هیوفص هیرون ، هسردم  -20

هیوفص دروآ ، مین  هسردم  -21
( مود دلج  ینایک ، فسوی  دمحم  ناریا ، يرامعم   ) يرجه نرق 10  هینوراه ، هسردم  -22

غابراهچ هسردم 

غابراهچ هسردم 
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: سیـسات لاس  یـسابع  غابراهچ  نابایخ  تیعقوم : مالـسلا  هیلع  قداصرفعج  ماما  هسردم  هاش ، ردام  هسردـم  یناطلـس ، هسردـم  : هب فورعم 
( يوفص نیسح  ناطلس  هاش  هرود   ) يرجه  1116

رهن لاسنهک و  رانچ  ياهتخرد  تسا . هدش  هتخاس  ینید  مولع  بالط  میلعت  سیردت و  يارب  هک  تسا  هیوفـص  دهع  هوکـش  اب  يانب  نیرخآ 
. تسا هدوزفا  انب  نیا  يراکیشاک  سیفن  تانیئزت  ییابیز  رب  دراد  نایرج  نآ  رد  هک  یبآ 

هسردم یندید  ياهتمسق 

کی ربنم  هوکـش  اب  بارحم  هرقن ، الط و  اب  هدـش  نیئزت  للجم  برد  هسردـم ، دـبنگ  يراکیـشاک  يابیز  حرط  يراـمعم و  : زا تسا  تراـبع 
تلآ ياه  هرجنپ  اه و  هبیتک  قیلعتسن  طوطخ  هسردم ، لخدم  ریظن  یب  يراکیـشاک  نیـسح ، ناطلـس  هاش  صوصخم  هرجح  يرمرم ، هچراپ 

رد هک  تسناد  یتمظع  اب  مهم و  يانب  نیرخآ  ار  نآ  ناوت  یم  هک  تسا  یسیفن  هوکشاب و  يانب  غاب  راهچ  نابایخ  یقرش  علض  رد  هدش  يرب 
دش . هتخاس  ناهفصا  رد  نایوفص  رصع 

هلسلس نارمکح  نیرخآ  نیسح  ناطلس  هاش  تنطلس  نامز  رد  هدش  یم  هدیمان  زین  هاش » ردام  هسردم   » و یناطلـس » هسردم   » هک هسردم  نیا 
دوجوم راثآ  زا  کی  چیه  تسا . يرمق  يرجه  نآ 1126  مامتا  لاس  يرمق و  يرجه  ترامع 1116  عورش  خیرات  دیدرگ . ثادحا  يوفص 

ریثأت تحت  ار  یجراخ  ناگدننک  دیدزاب  ناحایس و  نادرگناهج و  ناریا ) يراکیشاک  نویسکلک  ، ) غاب راهچ  هسردم  هزادنا  هب  ناهفـصا  رد 
یترابع اب  ار  هسردم  اهنآ  زا  یخرب  هکیروطب  دنک . یم  دییأت  نانآ  تارطاخ  اه و  هتـشون  ار  بلطم  نیا  تسا . هدادـن  رارق  دوخ  ياه  هبذاج 

دنا . هدرک  فیصوت  ریذپلد  باذج و  زیمآ ، رحس  نوچمه 
هب يوفص  نارود  يرامعم  ملسم  راکهاش  ار  غاب  راهچ  هسردم  هک  دنتـسه  ونیبوگود  تنک  اوفالوید ، ندنالف ، نژوا  ناحایـس : نیا  هلمج  زا 

هسردم تهج  نیدب  هدش و  هتخاس  نیسح  ناطلس  هاش  نامز  رد  هک  تسا  تلع  نیا  هب  یناطلـس  هب  هسردم  هیمـست  هجو  دنا . هدروآ  باسح 
هاش ردام  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هتفگ  هاش  ردام  هسردم  هکنآ  لیلد  و  تسا . هدش  عقاو  غاب  راهچ  نابایخ  رد  هک  دوش  یم  هدیمان  غاب  راهچ 

یناویا راهچ  تروص  هب  غاب  راهچ  هسردم  تسا . هدرک  نآ  رب  فقو  ار  يداصتقا  ياهداهن  ریاس  رازاب و  ارـسناوراک و  دـنچ  نیـسح  ناطلس 
تسا .

ییامندوخ يدورو  رد  فارطا  رد  يرجآ  هقبط  ود  يامن  قاط  هدـفه  تسا  ابیز  هوکـش و  اب  عیفر و  يردرـس  لماش  ترامع  یجراخ  يامن 
شخب هک  تسا  فلتخم  طوطخ  راگن و  شقن و  رپ  ياـه  سنرقم  اـب  هارمه  فیرظ  زیر و  ياهیـشاک  هب  نیزم  ناـمتخاس  ردرـس  دـننک . یم 

دهد . یم  لیکشت  ار  انب  يدورو 
يریازج میحرلادـبع  هلیـسو  هب  دراد و  دوـخ  رب  ار  خیرات 1112  هک  تسا  يدروجال  یـشاک  هنیمز  رب  دیفـس  قیلعتـسن  طخ  هب  ردرـس  هبیتک 

ابیز رایسب  لکـش  هب  ینادلگ  يرمرم ، گنـس  هیاپ  ود  يور  رب  هدش و  نیئزت  يا  هزوریف  ياه  یـشاک  اب  ردرـس  هناهد  ود  تسا . هدش  تباتک 
هدـش نیئزت  هرقن  الط و  اب  هک  هسردـم  یلـصا  رد  دراد . دوجو  یلاـع  سیفن و  رایـسب  رمرم  يوکـس  ود  رد  رـس  نیفرط  رد  تسا  هتفرگ  رارق 

رد نیا  تسار  پچ و  هگنل  ود  رب  تسا . هدیـسر  لماکت  یلاعت و  تیاهن  هب  هیوفـص  نارود  رد  هک  تسا  ینزملق  يرگرز و  رنه  زراـب  هنومن 
سیونـشوخ یناهفـصا  حلاص  دـمحم  راعـشا  نیا  طاطخ  تسا . هدـش  هتـشون  يراعـشا  هتـسجرب ، تروص  هب  ابیز و  رایـسب  قیلعتـسن  طخ  هب 

هسردم تمسق  نیرتابیز  تساهقاطا . هرانم و  دبنگ ، یلخاد ، تایح  يدورو ، یتشه ، لماش  هسردم  یلخاد  تمسق  تسا . رصع  نآ  هتسجرب 
خیرات اب  موصعم  هدراهچ  رب  تاولص  هک  دراد  رارق  یـسیفن  باگنـس  هسردم  نالاد  طسو  رد  تسا . نآ  يدورو  یتشه  يراکیـشاک  رظن  زا 

نحص ياه  هرجح  اه و  ناویا  تسا . یسیونشوخ  یـشارتگنس و  رنه  راکهاش  باگنـس  نیا  تسا . هدش  يراجح  نآ  يور  رب  يرجه   1110
نیا ناهفصا  رد   ) تسا يداشرف  مان  هب  رهن  نیا  درذگ . یم  نآ  نایم  زا  يرابیوج  هک  دراد  رارق  تخرد  رپ  یغاب  هب  ور  هسردم  هناویا  راهچ 
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يرامعم کی  لماک  هنومن  غاب  راهچ  هسردـم  نحـص  تسا . دور  هدـنیاز  زا  يا  هبعـش  يداشرف  يداـم  دـنیوگ .) یم  يداـم  ار  اـهرهن  هنوگ 
هب صاـصتخا  هک  هدـش  هتخاـس  هسردـم  ياـه  ناوـیا  لـصاوف  رد  هقبط و  ود  رد  هـک  ییاـه  هرجح  دور . یم  رامـش  هـب  یموـب  ارگ و  نورد 
هب یتمـسق  ولج و  رد  نمیـشن  قاتا  کـی  زا  هک  تسا  یناـسکی  هشقن  ياراد  اـه  هرجح  نیا  رثکا  تسا . هتـشاد  ینید  مولع  بـالط  تنوکس 

. دراد رارق  یحرط  شوخ  ابیز و  ناویا  اه  هرجح  نیا  يولج  رد  دوش . یم  لیکشت  هناخ  الاب  مان  هب  یتمسق  بقع و  رد  هناخقودنـص  تروص 
ناویا ياه  هرانم  دبنگ و  نآ  لباقم  ههبج  رد  هک  دراد . رارق  دایز  عافترا  ضیرع و  ًاتبـسن  هناهد  اب  یلامـش  ناویا  هسردم ، یلامـش  ههبج  رد 
یلخاد حوطس  یمامت  دشاب . یم  هیوفص  رصع  سیون  شوخ  يریازج  میحرلادبع  طخ  هب  دبنگ  لخاد  یناقوف  هبیتک  دوش . یم  هدید  یبونج 

هدش هتخاس  رمرم  گنـس  زا  هچراپکی  هک  هسردم  هلپ  هدزاود  ربنم  تسا . هدش  نیئزت  یـشاک  اب  هک  دوش  یم  میـسقت  یکچوک  تاعطق  هب  انب 
دراد رارق  هسردـم  يابیز  رایـسب  سیفن و  بارحم  ربنم ، نیا  رانک  رد  تسا . راگزور  نآ  یـشارتگنس  يراجح و  رنه  ياـه  هنومن  نیرتهب  زا 

ابیز رایسب  قیلعتسن  طخ  هب  هسردم  يارسرس  فارطا  رد  هک  يراعـشا  تسا . يریازج  میحرلادبع  طخ  هب  زین  ربنم  بارحم و  يالاب  هبیتک  هک 
هبیتک تسا . يرجه  لاس 1119  هب  خروم  یناهفصا و  حلاص  دمحم  طخ  هب  هدش  هتشون  يدروجال  تشخ  یـشاک  هنیمز  رب  دیفـس  گنر  هب 
یقرش علـض  رد  هک  غاب  راهچ  هسردم  فقـسم  ناتـسبش  تسا . يرجه  خـیرات 1121  يریازج و  میحرلادـبع  طخ  هب  زین  دـبنگ  لخاد  یقفا 

هک دراد  دوجو  بارحم  هس  ناتـسبش  نیا  رد  دوش  یم  طوبرم  دبنگ  ریز  هطوحم  هب  یـسیفن  رایـسب  يراک  تبنم  برد  اب  هدش  عقاو  هسردـم 
ابیز يا  هچرازاب  غاب  راهچ  هسردم  لامـش  رد  تسا . هدرک  تباتک  يرجه  لاس 1118  هب  ینیـسحلا  نمؤم  دمحم  ار  اهنآ  فارطا  ياه  هبیتک 

ياهرازاب زا  يا  هدنزرا  هنومن  هچرازاب  نیا  دش . یم  هدـیمان  زین  یهاش  هچرازاب  دـنلب و  هچرازاب  هیوفـص  رـصع  رد  هک  دراد  دوجو  عفترم  و 
غاب راهچ  هسردم  تسا . زورما  یسابع  يارسنامهم  هک  هدش  عقاو  هاش  ردام  يارسناوراک  غاب  راهچ  هسردم  قرـش  رد  تسا . يوفـص  رـصع 

رایتخا رد  بایمک  سیفن و  رایـسب  بتک  اب  هناخباتک  نیا  تسا  هدـش  دوبان  اهناغفا  هلمح  رد  هک  هدوب  یـشزرا  اب  ریظن و  مک  هناخباتک  ياراد 
لماش هک  تسا  هتـشاد  زین  رایـسب  یتافوقوم  غاب  راهچ  هسردـم  تسا . هدوب  راگزور  نآ  نیققحم  نارگـشهوژپ و  ریاس  ینید و  مولع  بالط 
هدـنام مولعمان  اهناغفا  هلمح  اب  اهنآ  یگنوگچ  هک  تسا  هدوب  تالغتـسم  ریاس  اهارـسناوراک و  اـهناکد ، كـالما ، اهاتـسور ، عرازم ، اـهغاب ،

زا تحاسم  عبرم  رتم  اب 8500  تسا ، هدوب  دجـسم  مه  هسردم و  مه  نیققحم  زا  يرایـسب  لوق  هب  هک  غاب  راهچ  هسردـم  یلک  روط  هب  تسا 
تسا . هدش  هتخاس  ناهفصا  رد  نادناخ  نیا  تموکح  رخاوا  رد  هک  تسا  يوفص  رصع  شزرا  اب  مهم و  راثآ 

هب رضاح  لاح  رد  دش  يراذگمان  مالسلا » هیلع  قداص  ماما  هیملع  هسردم   » یمالسا بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هک  ناهفصا  غاب  راهچ  هسردم 
. دراد صاصتخا  بالط  تماقا  هب  هیوفص  رصع  دننامه  زین  نآ  ياه  هرجح  ینید و  مولع  بالط  شزومآ 

روفاک اقآ  هسردم 

رد سابع  هاش  مرح  ياه  هجاوخ  زا  یکی  روفاک  اقآ  هلیـسوب  هک  دـشاب  یم  مود  سابع  هاش  نارود  راثآ  زا  رگید  یکی  روفاـک  اـقآ  هسردـم 
رد رس  هبیتک  زج  هسردم  نیا  زا  یخیرات " راثآ  هنیجنگ   " باتک فلؤم  هتـشون  هب  دش . هتخاس  نیما  دمحم  یـشاب و  یچپوت  رازاب  ترواجم 
رد تسا . هدنامن  ياج  رب  يرثا  دوش  یم  يرادهاگن  ناخ  دجسم  ياه  هفرغ  زا  یکی  رد  هدش و  هتـشون  يرمرم  گنـس  حول  کی  رب  هک  نآ 
اقآ اما  هدش ، هراشا  يوفص  مود  سابع  هاش  مان  هب  هدش  يراجح  رمرم  گنس  رب  هتسجرب  قیلعتسن  يابیز  رایـسب  طخ  هب  هک  سیفن  هبیتک  نیا 

. تسا يرمق  يرجه  نآ 1069  خیرات  یماما و  اضردمحم  هبیتک  نیا  هدنسیون  تسا . هدش  هتشون  روفاک  یجاح  ار  روفاک ،

یماما هسردم 

ود انب  نامتخاس  تسا . هدش  عقاو  مساق  اباب  هربقم  ترواجم  رد  هک  تسا  ناهفصا  فورعم  ابیز و  یمیدق و  رایسب  سرادم  زا  یماما  هسردم 
تاـنیئزت ياراد  یماـما  هسردـم  تسا . هدـش  هتخاـس  ینید  موـلع  بـالط  سرد  تنوکـس و  يارب  یناوـیا  راـهچ  هشقن  اـب  هـک  تـسا  هـقبط 
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اب هسردم  نیا  تسا . هدش  هدـناشوپ  گنر  قّرعم و 7  ياه  یشاک  اب  نآ  ياهقاط  ناویا و  زا  یئاه  تمـسق  تسا و  ابیز  رایـسب  يراکیـشاک 
زا یئاه  هروس  لماش  اه  هبیتک  نیا  تسا . هدـش  نیئزت  یئانب  طخ  هب  یئاه  هبیتک  اـب  هناـگ  ياه 4  ناویا  نیا  هک  هدـش  هتخاس  یناویا  هشقن 4 

رظن زا  هسردم  نیا  شخب  نیرتمهم  تسا . یبهذم  ثیداحا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  باحـصا  هرابرد  یبلاطم  دـیجم ، نآرق 
نیرتابیز هسردم  بارحم  تسا . هدش  هتـشون  رمع  دـمحم  خیـش  تمـسق ، نیا  راکیـشاک  مان  تسا . نآ  یبونج  دـبنگ  ناویا و  يراکیـشاک ،

مان هب  هسردـم  نیا  تسین . هسردـم  رد  رـضاح  لاح  رد  هک  دوب . هدـش  نیئزت  یگنر  ياه  یـشاک  اب  هک  هداد  یم  لیکـشت  ار  اـنب  نیا  شخب 
سیردت يارب  ار  هسردم  نیا  وا  نادیرم  زا  یکی  هک  دوب  ناهفـصا  يافرع  زا  یکی  مساق  اباب  دوش . یم  هدیمان  زین  هیماما  مساق و  اباب  هسردم 

. تخاس وا 

گرزب هدج  هسردم 

هوکـشاب گرزب و  سرادم  زا  هک  هدـنام  یقاب  مود  سابع  هاش  نامز  زا  هسردـم  ود  اهرگرز  رازاب  یکیدزن  رد  ناهفـصا و  گرزب  رازاب  رد 
. دنا هداد  شرورپ  دوخ  رد  ار  يا  هتسجرب  نویناحور  نادنمـشناد و  دوخ ، تایح  لاس  اههد  لوط  رد  هسردم  ود  نیا  تسا . يوفـص  نارود 

یلـصا رازاـب  رد  هدـش  هتخاـس  هقبط  ود  رد  هک  گرزب  هدـج  هسردـم  دنتـسه . فورعم  کـچوک  هدـج  گرزب و  هدـج  هب  هسردـم  ود  نیا 
. تسا هتخاس  ار  نآ  سابع  هاش  گرزب  هدج  هک  تسا  تلع  نیا  هب  نآ  هیمست  هجو  درذگ . یم  نآ  نایم  زا  یبآ  رهن  تسا و  عقاو  ناهفـصا 
يرمق و يرجه  نآ 1058  خـیرات  تسا . يدروجال  یـشاک  هنیمز  رب  قرعم  یـشاک  اب  ثلث  طخ  اـب  تسا  هسردـم  رد  رـس  رد  هک  يا  هبیتک 

گرزب هدج  هسردم  لخاد  تانیئزت  تسا . هدش  هراشا  وا  هدـج  مود و  سابع  هاش  مان  هب  هبیتک  نیا  رد  تسا . یماما  اضردـمحم  نآ  طاطخ 
لاس 1334 هب  ار  هسردم  ریمعت  خیرات  یکشم  قیلعتسن  طخ  اب  هک  تسا  یکچوک  هحول  هسردم  نحص  یقرش  علـض  رد  تسا . يراکیـشاک 

. تسا هدرک  رکذ 

کچوک هدج  هسردم 

زا هک  هنوگنامه  تسا . فورعم  اه ) یشاک  هوهق  رازاب   ) مان هب  لحم  نیا  تسا . هدش  عقاو  ناهفـصا  گرزب  رازاب  رد  کچوک  هدج  هسردم 
راوید رب  رمرم  گنس  حول  کی  رب  هک  یگرزب  هبیتک  تسا . هدوب  نآ  یناب  مود  سابع  هاش  کچوک  هدج  دوش  یم  صخشم  هسردم  نیا  مان 

نیا رگنایب  دـهد  یم  ناـشن  ار  يرمق  يرجه  خـیرات 1057  هتـسجرب  ثلث  طخ  اب  تسا و  هدـش  بصن  هسردـم  یلامـش  ياه  هفرغ  زا  یکی 
ود کچوک  هدـج  هسردـم  ترامع  تسا . هدوب  هسردـم  نیا  نامتخاس  یناب  مناخ ) مارالد   ) مان هب  مود  ساـبع  هاـش  هدـج  هک  تسا  بلطم 

تاـنیئزت ناـمتخاس  نیا  رد  رـس  فارطا  ياـمن  ياـه  لـغب  تـشپ  تـسا . ینید  موـلع  بـالط  تماـقا  صوـصخم  اـه  هرجح  تـسا و  هـقبط 
هدش هتشون  يرمق  يرجه  خیرات 1056  هب  گنر  يدروجال  يراکیشاک  هنیمز  رب  قرعم  دیفس  ثلث  طخ  هب  هک  يا  هبیتک  دراد . يراکیـشاک 

هتـشون يوفـص  رـصع  روهـشم  سیونـشوخ  یماما  اضردمحم  ار  هبیتک  نیا  تسا . هدرک  هراشا  یفـص  هاش  وا  ردـپ  مود و  سابع  هاش  مان  هب 
. دراد يرتشیب  تحاسم  گرزب  هدج  هسردم  زا  هک  تسا  ناهفصا  سیفن  رایسب  سرادم  زا  کچوک  هدج  هسردم  تسا .

هیلالج هسردم 

هب هک  هسردـم  نیا  تسا . هدـیدرگ  انب  يرمق  يرجه  لاس 1114  هب  نیـسح  ناطلـس  هاش  نامز  رد  يوفـص  رـصع  رخاوا  رد  هیلالج  هسردم 
هـسردم ردرـس  هبیتک  تسا . هدش  عقاو  دابآ  دمحا  هلحم  رد  هدـش  هتخاس  نیـسح ) ناطلـس  هاش  بیبط   ) میکح دـمحم  نیدـلا  لالج  هلیـسو 
هـسردم دننک . یم  رکذ  يرمق  يرجه  ار 1115  انب  ماـمتا  لاـس  نیققحم  زا  یخرب  اـما  دراد  یم  ناـیب  ار  يرمق  يرجه  لاس 1114  هیلالج 

ثلث و طخ  اب  هک  یئاه  هبیتک  اب  دـنا  هتفای  ماجـسنا  ناـمتخاس  ياـه  حاـنج  رد  هک  یئاـه  هرجح  بونج و  لامـش و  رد  ناویا  ود  اـب  هیلـالج 
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هب هیوفـص  هرود  رخاوا  هجوت  بلاج  ياهانب  دادع  رد  يربچگ  يراک و  سنرقم  یلقعم و  يراکیـشاک و  تانیئزت  دنا و  هدش  هتـشون  یفوک 
. تسا هدش  نفد  میکح ) دمحم  نیدلا  لالج   ) هسردم یناب  هیلالج  هسردم  یلامش  ناویا  رد  دیآ . یم  باسح 

هینامیلس هسردم 

هرجح دقاف  نآ  فالخرب  و  يرـصان )  ) هسردم هنیرق  هسردـم  نیا  تسا . هدـش  عقاو  هینامیلـس  هسردـم  ماما  دجـسم  یبرغ  بونج  هشوگ  رد 
زاب دجسم  تشپ  هچوک  هب  هک  يدورو  رد  نیا  دراد . هار  دجـسم  هسردم و  زا  جراخ  هب  يدورو  رد  کی  اب  هسردم  نیا  تسا . بالط  يارب 

یماما و اضردمحم  هبیتک  نیا  طاطخ  تسا . هدش  هتشون  يدروجال  یشاک  هنیمز  رب  دیفـس  ثلث  طخ  هب  هک  تسا  يا  هبیتک  ياراد  دوش  یم 
هب ار  هسردم  هک  یلخدـم  ود  زا  یکی  رد  تسا . هدـش  هراشا  نامیلـس  هاش  تنطلـس  هب  هیبتک  نیا  رد  تسا . يرمق  يرجه  نآ 1078  خیرات 

يرجه لاس 1268  هب  راجاق  هاـش  نیدلارـصان  لاس 1212 و  هب  راجاق  هاشیلعحتف  ناـمز  زا  یگنـس  حول  ود  دـنک  یم  لـصو  دجـسم  نحص 
هتفرگ تروص  هیوفص  رصع  گرزب  دنمشناد  یئاهب  خیـش  هلیـسوب  نآ  بصن  هبـساحم و  هک  دجـسم  فورعم  صخاش  گنـس  تسا . يرمق 

رد یکی  هک  هدش  هتخاس  هناویا  ود  هویش  هب  هینامیلس  هسردم  تسا . هدش  هیبعت  هسردم  نیا  نحص  ياهزرج  زا  یکی  نییاپ  تمسق  رد  تسا 
يراجح و يراک ، سنرقم  يراکیـشاک ، زا  دنترابع  هسردـم  تانیئزت  تسا . هدـش  عقاو  هسردـم  یقرـش  لامـش  رد  يرگید  یبرغ و  بونج 

. دنا هدش  ماجنا  هسردم  نیا  رد  هویش  نیرتهب  هب  هک  هبیتک 

هیعیفش هسردم 

رازاب ردص  هسردم 

نیا تسا . هدـش  عقاو  ناهفـصا  گرزب  رازاب  رد  هک  تسا  ردـص  هسردـم  ناهفـصا  رد  راجاق  نارود  روهـشم  سیفن و  رایـسب  راثآ  زا  یکی 
زا تسا . هدوب  مالـسا  لوا  زارط  نادنمـشناد  ءاملع و  سیردت  لحم  نامز  ره  رد  هدوب و  رئاد  هتـسویپ  نونک  ات  ثادحا  نامز  زا  هک  هسردم 

تسا . یناهفصا  ردص  ناخ  نیسح  دمحم  جاح  موحرم  راثآ 
دوب ناریا  مظعا  ردص  هک  ینارود  رد  ناهفصا و  تموکح  نامز  رد  هک  تسا  راجاق  رصع  لئاوا  مانکین  گرزب و  لاجر  زا  یناهفصا  ردص 

زا اهنآ  زا  يرایسب  تاجن  هیوفـص و  نامز  ياهانب  تمرم  ریمعت و  رب  هوالع  یگنهرف  ياه  ثاریم  ناهفـصا و  رهـش  هب  رایـسب  هقالع  لیلد  هب 
تانیئزت هسردم و  نامتخاس  تسا . فورعم  رازاب  ردص  هسردـم  هب  اهنآ  زا  یکی  هک  تخاس  يراثآ  ناهفـصا  رد  یعطق ؛ يدوبان  مادـهنا و 

هدیـشک و کلف  هب  رـس  ناتخرد  دوجو  لیلد  هب  مامتا  زا  سپ  اما  تسا  هدـنام  ماـمتان  ردـص  موحرم  توف  تلع  هب  هسردـم  یجراـخ  ياـمن 
رب دیفس  قیلعتسن  طخ  اب  ردص  هسردم  رد  رـس  یناقوف  تمـسق  رد  تسا . هتـشاد  ناوارف  نارادفرط  بالط  نیب  رد  هتـسویپ  بلاج ، نامتخاس 

بیطخ داوجلادـبع  هبیتک  نیا  طاطخ  تسا . هدـش  هتـشون  یبهذـم  رگید  تاراـبع  میحرلا "و  نمحرلا  هللا  مسب   " هلمج قرعم  یکـشم  هنیمز 
. تسا يرمق  يرجه  نآ 1342  خیرات  هک  هدش  هتشون  قرعم  یکشم  هنیمز  رب  دیفس  قیلعتسن  طخ  هب  يراعـشا  زین  هسردم  رد  رـس  رد  تسا .
خیرات 1275 اب  هتسجرب  قیلعتـسن  طخ  هب  يا  هبیتک  زین  هسردم  يابیز  سیفن و  باگنـس  رب  تسا . یئامه  لالج  موحرم  راعـشا  نیا  هدنیارس 

یشاک هنیمز  رب  دیفس  قیلعتـسن  طخ  اب  زین  هناخباتک  رد  رـس  رد  تسا . هدش  هتـشون  باگنـس  فقاو  مان  نآرب  هک  دراد  دوجو  يرمق  يرجه 
تسا . هدش  هتشون  يرمق  يرجه  خیرات 1364  یناسارخ و  هلا  تیآ  هناخباتک ، یناب  مان  يدروجال  تشخ 

دادـع رد  ار  ردـص  هسردـم  هچنآ  تسا . هدـش  هتـشون  نآ  زاس  یـشاک  داتـسا  مان  یئامه و  لـالج  موحرم  عبط  رثا  يراعـشا  نآ ، رب  هوـالع 
ناخریگناهج موحرم  نوچمه  یگرزب  نادنمشناد  دوجو  راجاق  نارود  يابیز  يرامعم  رب  هوالع  دنک  یم  یفرعم  ناهفصا  فورعم  سرادم 

هب یگنهرف  ینید و  میظع  داهن  نیا  رد  هک  تسا  يا  هتـسجرب  نویناحور  رگید  يداـبآ و  سمـش  هلا  تیآ  يدرکهد و  هلا  تیآ  ییاقـشق و 
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دنا . هتشاد  لاغتشا  سیردت 
تختیاپ رییغت  اهناغفا و  تالمح  زا  سپ  ناهفصا  رهش  هک  دش  هتخاس  ناهفصا  رد  ینامز  رد  ردص  هسردم  هک  تسا  بسانم  هتکن  نیا  رکذ 

يا هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  دجسم  دیس و  دجـسم  نوچمه  يدجاسم  تخاس  هک  يروط  هب  دوب  هدیدرگ  يراع  يوفـص  نارود  تمظع  زا 
. دور یم  رامش  هب  ناهفصا  تمظع  ددجم  عورش  ردص  هسردم  دننام  یسرادم  و 

نارگ هساک  هسردم 

کیدزن رد  يوفص  نیـسح  ناطلـس  هاش  تموکح  زاغآ  نامیلـس و  هاش  تنطلـس  لاس  نیرخآ  رد  هک  تسا  یئاهانب  زا  نارگ  هساک  هسردم 
هقبط و ود  رد  نارگ  هساک  هسردم  تسا . یناتـسدرا  میکح  يدهم  دمحم  ریما  هسردـم  یناب  دـش ، هتخاس  رازاب  رد  ناهفـصا  عماج  دجـسم 

شوگ لکـش 8  هب  يزکرم  طایح  کی  رد  اه  هرجح  تسا . هدـش  هتخاس  یبرغ  بونج  یقرـش و  لامـش  ياه  حاـنج  رد  ناویا  ود  تروصب 
ملق هب  يرمق  يرجه  خیرات 1105  هب  يدروجال  هنیمز  رب  قرعم  دیفس  یشاک  اب  ثلث  طخ  هب  هسردم  رد  رـس  هبیتک  دنا . هدش  هتخاس  مظنمان 

رد رس  نیفرط  ياهوکس  رب  تسا . هدش  هراشا  یناتسدرا  کلملا  میکح  يوفـص و  نامیلـس  هاش  مان  هب  هبیتک  نیا  رد  تسا . لاجر " هللادبع  "

طخ اب  مه ، هسردم  رد  رس  نیفرط  عبرم  لاکشا  رد  تسا . هدش  هتـشون  يرمق  يرجه  خیرات 1103  هب  نآرق  تایآ  یئانب  طخ  اب  زین  هسردـم 
هتشون خیرات 1103  اب  یناهفـصا " میهاربا  دمحم  یناهفـصا "و" انب  نموم  دمحم  مان "  يراعـشا  نمـض  ثلث  طخ  یئانب و  طخ  قیلعتـسن و 

نیا تسا . هدـش  يربچگ  يا  هوهق  هنیمز  يور  رب  دیفـس  ثلث  طخ  هب  يا  هبیتک  نارگ  هساک  هسردـم  یلامـش  ناویا  فارطا  رد  تسا . هدـش 
زین هبیتک  نیا  خیرات  تسا . هدـش  هتـشون  هللادـبع  نب  رفعج  طخ  هب  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  یتیاور  هک  ینالوط  هبیتک 

هک دراد  دوجو  یلامـش  ناویا  هبیتک  هنیرق  تروص  هب  يا  هبیتک  نارگ  هساـک  هسردـم  یلخاد  ردرـس  فارطا  رد  تسا . يرمق  يرجه   1103
تسا هدوب  قذاح  ءابطا  زا  هک  یناتسدرا  کلملا  میکح  فلتخم ، ذخآم  عبانم و  هتشون  هب  تسا . هدش  هتشون  دیفـس  هنیمز  رب  ثلث ...  زین  نآ 

هیـسمش و ادتبا  رد  هسردم  نیا  نیاربانب  دنک . یم  زاغآ  ار  هسردم  يانب  دیامن و  یم  تعجارم  ناریا  هب  یتدـم  زا  سپ  هتفر و  ناتـسودنه  هب 
راثآ دادع  رد  یئانب  طوطخ  يربچگ و  تانیئزت  نتـشادرب  رد  لیلد  هب  نارگ  هساک  هسردـم  لاحره  هب  دوش . یم  فورعم  هیمیکح  هب  سپس 

. دیآ یم  رامش  هب  هیوفص  هرود  يابیز  رایسب 

هللادبعالم هسردم 

. دراد رارق  هللادبع  الم  هسردم  دش  یم  هدیمان  هاش  يوسراهچ  هیوفـص  نارود  رد  هک  ییابیز  يوسراهچ  ریز  رد  هیرـصیق و  رازاب  يادتبا  رد 
دهع نآ  هتسجرب  نویناحور  زا  یکی  هک  يرتشوش  هللادبع  الم  جاح  سیردت  هب  دش و  هتخاس  يوفص  لوا  سابع  هاش  روتسد  هب  هسردم  نیا 

دنا . هدش  عقاو  بالط  ياه  هرجح  هقبط  ود  ره  رد  هک  هدش  هتخاس  هقبط  ود  رد  هللادبع  الم  هسردم  تفای . صاصتخا  دوب 
اما درادن ، صخشم  تخاس  خیرات  هللادبع  الم  هسردم  دنا . هدش  هتسارآ  قرّعم  يراکیـشاک  تانیئزت  اب  هسردم  نییاپ  الاب و  ياه  لغب  تشپ 

هـسردم یبونج  ناویا  رد  تسا . هدـش  هتخاس  لوا  سابع  هاش  نامز  رد  ًاعطق  دوجوم  ذـخآم  عبانم و  قرعم و  يراکیـشاک  هوحن  هب  هجوت  اـب 
تسا . هدش  هتشون  يرمق  يرجه  خیرات 1088  هب  هتسجرب  قیلعتسن  طخ  هب  هک  هدش  بصن  یسراپ  گنس  زا  یحول 

زین هللادبع  الم  هسردم  رد  رس  هبیتک  تسا . هدرک  نییعت  هسردم  يارب  یتافوقوم  يراکوکین  صخش  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  هبیتک  نیا  دافم 
هک تسا  هدـش  هراشا  یتاریمعت  هب  هبیتک  نیا  رد  تسا . يرمق  يرجه  لاس 1218  هب  خروم  يدروجال  تشخ  یشاک  رب  دیفـس  ثلث  طخ  هب 

تایح نامز  رد  هللادبع  الم  هسردم  تسا . هتفرگ  ماجنا  هسردم  نیا  رد  ناهفصا  رب  یناهفصا  ردص  ناخ  نیـسحدمحم  ینارمکح  نامز  رد 
لیصحتلا غراف  نآ  زا  ناهفصا  هتـسجرب  نویناحور  نادنمـشناد و  زا  يرایـسب  هک  هدوب  ناهفـصا  هوکـشاب  قنور و  رپ  سرادم  زا  هللادبع  الم 

. دنا هدش 
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نیسح ازریم  هسردم 

زا هدش  عقاو  دابآ  دیب  هلحم  رد  دیـس و  دجـسم  یکیدزن  رد  هک  هسردم  نیا  تسا . نیـسح  ازریم  هسردم  ناهفـصا  یمیدق  سرادم  زا  یکی 
يرمق يرجه  لاس 1099  ردرس ، هبیتک  بجوم  هب  هسردم  تخاس  لاس  تسا . هدش  هتخاس  يوفـص  نامیلـس  هاش  نامز  رد  هک  تسا  يراثآ 

لاس 1099 نآ  رخآ  عارصم  هک  تسا  يراعشا  يواح  تسا  يدروجال  تشخ  یشاک  هنیمز  رب  دیفـس  قیلعتـسن  طخ  هب  هک  هبیتک  نیا  تسا .
طخ هب  زین  هسردم  سیفن  باگنـس  تسا . هدـش  هراشا  يوفـص  نامیلـس  هاش  هسردـم و  یناب  مان  هب  راعـشا  نیا  رد  دراد . یم  نایب  ار  يرجه 

. دراد دوخرب  هدنـسیون  مان  اب  ار  راـجاق ) هاـش  نیدلارـصان  تنطلـس  ناـمز   ) يرمق يرجه  خیرات 1275  یسراپ  گنس  رب  هتـسجرب  قیلعتـسن 
. دنا هدش  هتخاس  هقبط  کی  رد  بالط  تارجح  تسا و  هناویا  نیسح 4  ازریم  هسردم 

یسابع هسردم  ای  يرصان  هسردم 

هاش هرود  لئاوا  ای  لوا  سابع  هاش  هرود  رخاوا  هب  ار  نآ  ياـنب  هک  تسا  يا  هسردـم  هاـش ) دجـسم   ) ماـما دجـسم  یقرـش  بونج  هشوگ  رد 
هاش نامز  هب  طوبرم  هسردم  ياه  هبیتک  يراکیشاک و  تانیئزت  تسا  هدمآ  تسد  هب  هک  یئاه  هبیتک  هب  هجوت  اب  اما  دنهد . یم  تبـسن  یفص 

اضردمحم ملق  هب  درز  هنیمز  رب  یکشم  ثلث  طخ  هب  اهنآ  زا  یکی  هک  تسا  یئاه  هبیتک  يرصان  هسردم  یبونج  ناویا  رد  تسا . مود  سابع 
تایآ زین  ناویا  نیا  بارحم  فارطا  رد  دراد . دوخرب  يرجه  خیرات 1077  یماما و  اضردمحم  ءاضما  اب  ار  موصعم  رب 14  تاولص  یماما ،

رب دیفس  ثلث  طخ  هب  يوفص  نامیلس  هاش  تنطلـس  نامز  رد  بارحم  لخاد  هبیتک  تسا . هدمآ  طاطخ  نامه  ءاضما  خیرات و  نامه  اب  نآرق 
ءاضما خیرات 1095 و  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  یتایاور  لماش  هبیتک  نیا  تسا . هدش  هتشون  يدروجال  یـشاک  هنیمز  يور 

ریمعت و راجاق  هاش  نیدلارصان  تنطلس  نامز  رد  هک  تسا  نیا  دنمان  یم  مه  يرـصان  ار  هسردم  نیا  هکنیا  تلع  تسا . یماما  نسح  دمحم 
لامش رد  ناویا  ود  ياراد  هسردم  دنراد . رارق  هسردم  یقرش  بونج  علـض  رد  هک  تسا  یئاه  هرجح  ياراد  هسردم  نیا  تسا . هدش  تمرم 

. تسا هتشون  طخ  يراجح و  يراک ، سنرقم  يراکیشاک ، هسردم  رد  هتفر  راک  هب  تانیئزت  تسا . یبرغ  بونج  یقرش و 

دروآ مین  هسردم 

تسا فورعم  مان  نیمه  هب  هک  رهش  تالحم  را  یکی  رد  ناهفصا و  رازاب  رد  هک  تسا  دروآ  مین  هسردم  ناهفصا  یمیدق  سرادم  زا  یکی 
ناطلـس هاش  نامز  راکوکین  نانز  زا  یکی  ار  هسردـم  نیا  هکنیا  تسا  ملـسم  هچنآ  اما  تسین  مولعم  ًاـقیقد  هسردـم  هیمـست  هجو  دراد . رارق 

هدوب نارگ  هساک  هسردم  یناب  یناتـسدرا  کلملا  میکح  رـسمه  نز  نیا  تسا . هدرک  انب  لاس 1117  رد  مگیب  بنیز  مان  هب  يوفص  نیـسح 
مین هسردـم  ردرـس  هبیتک  تسا . ریظن  یب  يربچگ  يراکیـشاک و  تانیئزت  رظن  زا  هدـش و  اـنب  هناویا  تروـص 4  هب  دروآ  مین  هسردـم  تسا .
رظن هـب  تـسا و  يرمق  يرجه  هبیتک 1349  نیا  خـیرات  تسا . ینآرق  تاـیآ  لـماش  يدروجـال  یـشاک  هنیمز  رب  دیفـس  ثلث  طـخ  هب  دروآ 

ثیداحا نآرق و  زا  یتایآ  لماش  زین  هسردـم  ردرـس  رد  دوجوم  یئاـنب  طوطخ  تسا . هدـش  لـقتنم  هسردـم  نیا  هب  رگید  ياـنب  زا  نیققحم 
هناتسلگ حوتفلاوبا  اهنآ  بتاک  هک  هدش  هتشون  يراعـشا  یکـشم  قیلعتـسن  طخ  هب  يربچگ  ياهراطق  زین  دروآ  مین  هسردم  لخاد  رد  تسا .

لوط رد  هک  تسا  روآ  مان  یئالضف  ءاملع و  ناگرزب و  دوجو  ظاحل  هب  دراد  یتانیئزت  رظن  زا  هک  یترهش  رب  هوالع  دروآ  مین  هسردم  تسا .
نوچمه یناگرزب  مان  اب  ناهفصا  دروآ  من  ای  دروآ  مین  هسردم  هک  يروطب  دنا . هدوب  لوغشم  سیردت  ای  ملع و  بسک  هب  نآ  رد  لاس  اههد 

ملع و ياه  هوسا  زین  رصاعم  نامز  رد  تسا . هارمه  يزج و ... میرکلادبع  اقآ  يا و  هچرد  رقابدمحم  دیـس  اقآ  ینیئان و  نسحالم  نیموحرم 
شناد ملع و  بسک  هب  ناکم  نیا  رد  اهلاس  دنا و  هتـشاد  هرجح  هسردم  نیا  رد  یئامه  لالج  موحرم  يدرجورب و  هللا  تیآ  نوچمه  شناد 

. دنا هدوب  لوغشم 
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( هیماما  ) مساق اباب  هسردم 

نیرت یمیدــق  زا  يرجه و  نرق 8  ياههتخاس  زا  هدـش و  عقاو  مساـقاباب  هربقم  ترواـجم  رد  مساـق  اـباب  هچوک  فتاـه  ناـبایخ  رد  اـنب  نیا 
شاهربقم یخیرات  هبیتک  ياوتحم  ساسا  رب  هک  دوب  يرجه  نرق 8  لوا  همین  گرزب  يافرع  زا  مساق  اباب  تسا . ناهفصا  نیـشن  هبلط  سرادم 

هتخاس وا  سیردت  يارب  ق . لاس 725 ه . دودح  رد  یناغماد  تولاط  نسحلا  یبا  نب  نامیلس  مانب  شنادیرم  زا  یکی  ار  هسردم  دسریم  رظنب 
. تسا

( هیرقاب  ) کشوکبرد هسردم 

هیوفـص زا  لبق  هرود  هب  نآ  يرامعم  هویـش  یلو  دشابیم  تخاس  نامز  كرادم  خیرات و  دقاف  هدـش و  عقاو  کشوک  برد  هلحم  رد  انب  نیا 
. ددرگیمرب

اهکرت هسردم 

هجو هک  دشاب  یم  يرجه - نرق 9   - ولنویوق قآ  ناکرت  ياههتخاس  زا  هدـش و  عقاو  ناخ  رداهب  هچوک  کـشوک و  برد  هلحم  رد  اـنب  نیا 
. دنک یم  دییأت  ارنآ  يراذگ  خیرات  زین  نآ  هیمست 

مالسالا هقث  هسردم 

هب بقلم  یلع  دمحم  خیش  طسوت  ق . لاس 1317 ه . دودح  رد  هدش و  عقاو  یقتوراس  دجسم  یبونج  علض  دابآ و  نسح  هچرازاب  رد  انب  نیا 
هب ناهفـصا  رد  هک  تسا  قیمع  هاچ  هقلح  کی  ياراد  هسردم  نیا  تسا . هدش  هتخاس  یقتوراس  هیوفـص  هرود  هسردـم  ياجب  مالـسالا  هقث 

ارجا يریظن  مک  ابیز و  هویش  هب  رجآ و  اب  شخب  نیا  ششوپ  هک  هتفرگ  رارق  ياهدیشوپ  رس  هطوحم  رد  هاچ  نیا  دنیوگیم . واگ "  هاچ  نآ " 
. دشاب یم  ریاد  اه  هسردم  نیا  تسا . هدش 

نسح یجاح  هسردم 

رد هدش و  هتخاس  یقوجلس  هرود  رد  دسریم  رظنب  نآ  هیلوا  يانب  دراد . رارق  تیالو  نوراه  يوربور  یلع و  دجسم  یکیدزن  رد  هسردم  نیا 
. تسا هدش  دیدجت  هیوفص  هرود 

دابآ سمش  هسردم 

طسوت ق . لاس 1125 ه . يوفـص و  نیـسح  ناطلـس  هاش  هرود  رد  هدش و  عقاو  دابآ  سمـش  هلحم  ییاهب و  خیـش  نابایخ  هیـشاح  رد  انب  نیا 
. تسا هدش  هتخاس  يدابآ  سابع  رجات  یقتدمحم  ازریم 

هیرون هسردم 

يرباج دمحم  نیدلارون  شرافس  هب  يوفـص  مود  سابع  هاش  تموکح  رخاوا  رد  هدش و  عقاو  عماج  دجـسم  رازاب  هنهک و  نادیم  رد  انب  نیا 
. تسا هدش  هتخاس  يراصنا 

هینوراه هسردم 
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زا - ناخ شیورد  طسوت  يوفـص  لیعامـسا  هاش  هرود  رد  ٌارهاـظ  دراد و  رارق  تیـالو  نوراـه  یهاـگترایز  هعومجم  برغ  رد  هسردـم  نیا 
. تسا هدش  هتخاس   - هینوراه هعقب  یناب  لیعامسا و  هاش  يارزو 

اه لپ 

لپ هس  یس و 

( یگنهرف - يدبلاک یطابترا  رد  يروحم  يرصنع   ) ناخیدرو هللا  لپ 
یمالسا بالقنا  نادیم  تیعقوم : دور  هدنیاز  افلج ، غابراهچ ، همشچ ، هس  یس و  ناخیدرو ، هللا  لپ  هب : فورعم 

اما تشاد  همشچ  ًالبق 40  تسا . هدـش  انب  ناخیدرو  هللا  وا  فورعم  رادرـس  تراظن  اب  لوا ) ساـبع  هاـش  هرود   ) يرجه  1005: سیسات لاس 
لپ نیرت  ینـالوط  ضرع  رتم  لوط و 14  رتـم  اب 300  تسا . هدش  دودـسم  هیقب  تسا و  هدـنامن  یقاب  نآ  همـشچ  هسو  یـس  زا  شیب  هزورما 

الاب و رد  ور  هدایپ  کی  شدرگ  يارب  دوش . یم  هدـید  لپ  لوط  رـسارس  رد  هک  تسا  یفقـسم  کـیراب  ربعم  لـپ  نیفرط  تسا . دور  هدـنیاز 
تسا . نیئاپ  رد  فقسم  يور  هدایپ  کی 

« افلج لپ   » هتـشذگ رد  لپ  نیا  تسا  لپ  هس  یـس و  دـش  ثادـحا  دور  هدـنیاز  يور  رب  هیوفـص  نارود  رد  هک  یبلاج  ابیز و  ياهلپ  زا  یکی 
رادرـس اریز  تسا  فورعم  زین  ناخ » يدرو  هللا   » هب دندیـسر .) یم  دوب  هدـش  ثادـحا  هزات  هک  اـفلج  هب  قیرط  نیا  زا  اریز   ) دـش یم  هدـیمان 

الاب غابراهچ  هب  ار  یـسابع  غابراهچ  هک  لپ  نیا  دوش . یم  هدـیمان  مان  نیا  هب  دـیدرگ  رومأم  لپ  نیا  نتخاس  هب  هک  لوا  سابع  هاـش  روهـشم 
رتم لپ 295  دنا . هدش  دودسم  اهنآ  هیقب  تسا و  هدنامن  یقاب  نآ  همشچ  هس  یس و  زا  شیب  زورما  اما  هتشاد  همشچ  ًٌالبق 40  دنک  یم  لصتم 

تسا . هداد  ار  نآ  نتخاس  روتسد  لوا  سابع  هاش  هک  تسا  يراثآ  نیلوا  هرمز  رد  دراد و  ضرع  رتم   13 لوط و 75 / 
الاب رد  شدرگ  يارب  ور  هدایپ  کی  ياراد  لپ  هس  یس و  دوش . یم  هدید  لپ  لوط  رسارس  رد  هک  تسا  یفقـسم  کیراب  ربعم  لپ  نیفرط  رد 

هناخدور رتسب  زا  یمک  هلـصاف  هب  لپ و  يزکرم  ياه  هیاپ  نایم  هک  تسا  یفقـسم  هاگرذگ  نیئاپ  ور  هدایپ  تسا . نییاپ  رد  ور  هدایپ  کی  و 
رد دور و  هدـنیاز  رانک  رد  ناکزیربآ »  » ای نازیربآ »  » نشج هیوفـص  نارود  رد  هکنیا  لپ  هس  یـس و  هراـبرد  اـهینتفگ  زا  تسا . هدـش  داـجیا 

يور هب  بالگ  بآ و  ندیشاپ  اب  مدرم  دشیم  رازگرب  لاس  ره  هامریت  هدزیـس  رد  هک  نشج  نیا  رد  تسا . هدش  یم  رازگرب  لپ  نیا  یکیدزن 
رد گنس  یناقوف و  تمـسق  رد  رجآ  هتفر : راک  هب  لپ  هس  یـس و  تخاس  رد  هک  یحلاصم  دنا . هدرک  یم  تکرـش  مسارم  نیا  رد  رگیدکی 

ناحایـس و رثکا  هک  تسا  ناهفـصا  روهـشم  راثآ  زا  تسا  هدـش  اـنب  يرجه  لاس 1011  رد  هک  ناـخیدرو  هللا  لـپ  تسا . لـپ  یناـتحت  هقبط 
یم نآ  هرابرد  تسا  هدید  اهراجاق  تموکح  رخاوا  رد  ار  لپ  هس  یـس و  هک  ینایجراخ  زا  یکی  دنا . هتخادرپ  نآ  فیـصوت  هب  نادرگناهج 

هب شندـید  يارب  هک  دراد  ار  نآ  شزرا  تسا  هدـنام  ملاس  نآ  تاصخـشم  یگرزب و  اـب  ناـمز  رورم  دوجو  اـب  هک  اـبیز  ياـنب  نیا  دـسیون :
. دنکب يراک  نینچ  ناهج  لپ  نیرت  هوکشاب  دیاش  ندید  يارب  هک  دور  یمن  راظتنا  مه  یسک  زا  ًالامتحا  دنچ  ره  تفر ، ناهفصا 

وجاوخ

وجاوخ نادیم  تیعقوم : دابآ  نسح  زاریش و  نیدلا ، نکر  اباب  یهاش ، لپ  هب : فورعم  هروظنم  دنچ  یبآ  هزاس 
يراک و یـشاک  تاـنیئزت  اـب  نآ  ياـه  هفرغ  دراد . ضرع  رتم  لوط و 12  رتـم   133 مود ) ساـبع  هاـش  هرود   ) يرجه  1060 سیسات : لاس 
رب يراکیشاک  تانیئزت  يرامعم و  لیلد  هب  تفر . یم  رامش  هب  يوفص  رصع  رد  ناهج  ياهلپ  نیرتابیز  زا  یکی  تسا . هدش  هدیشوپ  یشاقن 

یشاقن هب  نیزم  قاتا  دنچ  لماش  هک  هدش  انب  ینامتخاس  لپ  یبرغ  یقرش و  علض  زا  کی  ره  طسو  رد  دراد . يرترب  دور  هدنیاز  ياهلپ  ریاس 
تسا . فورعم  یگیبرلگیب  هبو  تسا 
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لاس 1060 رد  هک  تسا  يوفـص  مود  سابع  هاش  ياهانب  زا  دنا  هدـیمان  مه  دابآ  نسح  زاریـش و  نیدـلا و  نکر  اباب  یهاش و  لپ  ار  لپ  نیا 
. دنا هدیمان  زین  يرگید  یماسا  هب  ار  لپ  نیا  دـش  هتفگ  هک  روط  نامه  تسا  رتم  نآ 12  ضرع  رتم و  لپ 133  لوط  تسا . هدش  انب  يرجه 
هب دندیمان ، یم  دابآ  نسح  دوب ، هدش  عقاو  روهشم  فراع  نیدلا  نکراباب  هیکت  هار  رس  رب  هک  تسا  نیا  نیدلا  نکراباب  هب  نآ  هیمـست  هجو 

يور زا  نامز  نآرد  زاریش  نارفاسم  هکنآ  رطاخ  هب  دنا  هتفگ  زاریش  دش ، هتخیر  نامکرت ) کیب  نسح   ) رـصع رد  نآ  هدولاش  هک  تلع  نیا 
لیلد هب  وجاوخ  لپ  تشاد . رارق  وجاوخ  هلحم  رد  هک  دوب  هدش  رادربمان  وجاوخ  لپ  هب  ببـس  نیا  هب  هرخالاب  دـنا و  هدرک  یم  روبع  لپ  نیا 

هب ناهج  ياهلپ  نیرتابیز  زا  یکی  هیوفص  رصع  رد  هک  وجاوخ  لپ  دراد . يرترب  دور  هدنیاز  ياهلپ  ریاس  رب  يراکیشاک  تانیئزت  يرامعم و 
رد دمآ . یم  دوجو  هب  يا  هچایرد  یبرغ  علض  رد  لپ  ياه  هناهد  نتـسب  اب  هک  انعم  نیا  هب  دوب . دنب  دس و  هلزنم  هب  لصا  رد  تفر  یم  رامش 
هک ناـمتخاس  نـیا  تـسا . یـشاقن  هـب  نـیزم  قاـتا  دـنچ  لـماش  هـک  هدـش  اـنب  یناـمتخاس  لـپ  یبرغ  یقرـش و  علـض  ود  زا  کـیره  طـسو 

انـش و تاقباسم  یعونـصم  هچایرد  داجیا  ماگنه  هب  هک  تشاد  یئارما  ناگرزب و  هب  صاصتخا  رـصع  نآ  رد  دوش  یم  هدیمان  یگیبرلگیب ) )
ار نآ  ياه  یئابیز  اه  هدورـس  نیا  یط  رد  هدورـس و  ییابیز  راعـشا  وجاوخ  لپ  هرابرد  ناهفـصا  يارعـش  دـنا . هدرک  یم  اشامت  ار  ینارقیاق 

دنک یم  رکذ  ار  یناغارچ  نشج و  ياهزور  زا  یکی  الاب  دنلب  يا  هدیصق  اب  هک  تسا  يزیربت  بئاص  ارعش  نیا  هلمج  زا  دنا . هدرک  فیصوت 
سابع هاش  فده  دنا : هدرک  یسررب  هیوفـص  هلـسلس  هرابرد  هک  نیخروم  نیققحم و  هتـشون  هب  تسا . هدش  رازگرب  وجاوخ  لپ  رانک  رد  هک 

دوب زاریش  هار  دالوف و  تخت  اب  دابآ  نسح  هزاورد  وجاوخ و  هلحم  تمسق  ود  طابترا  وجاوخ  لپ  ثادحا  زا  مود 
اب نیفرط  ياـه  هفرغ  ياـمن  وـالاب  ياـه  هفرغ  نییاـپ و  ياـه  همـشچ  ياـه  لـغب  تشپ  ناوارف و  يراکیـشاک  تاـنیئزت   " دوـجو یلک  روـطب 

هرود رد  هک  ینادرگناهج  ناحایس و  هیلک  هک  يروطب  دهد  یم  رارق  ناهفصا  زاتمم  رایـسب  راثآ  رامـش  رد  ار  وجاوخ  لپ  ناولا " ياهیـشاک 
یمالـسا یناریا ، يرامعم  مّلـسم  ياهراکهاش  هرمز  رد  ار  نآ  هدرک و  فصو  ار  وجاوخ  لپ  ياهیئابیز  دنا  هدمآ  ناهفـصا  هب  فلتخم  ياه 

. دنا هدروآ  رامش  هب 

ناتسرهش

ددرگ یم  رب  مالسا  زا  لبق  هب  نآ  هنیشیپ  هک  ناهفـصا  لپ  نیرت  یمیدق  یج  نیـسح ، رـسج  : هب فورعم  دور  هدنیاز  یبآ  هزاس  نیرت  یمیدق 
هوحن زا  لپ  يور  ياـهنامتخاس  یلو  تسا  طوبرم  ناـیناساس  هرود  هب  نآ  داـینب  ساـسا و  تسا  هجوت  بلاـج  هداـعلا  قوف  يراـمعم  رظن  زا 
هتفرگ رارق  ناهفصا  قرش  يرتمولیک  رد 4  هک  تسا  ناتسرهش  لپ  دور ، هدنیاز  لپ  نیرت  یمیدق  دنا . هدیدرگ  رثاتم  یمالسا  هرود  يرامعم 
باتک رد  یناهفـصا  یخورفام  دش . یم  هدـیمان  زین  یج  لپ  نیـسح و  رـسج  میدـق  رد  لپ  نیا  تسا . رهـش  هدودـحم  رد  رـضاح  لاح  رد  و 
رصق مان  هب  دنتسه  نآ  کیدزن  هک  ار  یتارامع  تسا و  هدرک  دای  نیـسح  رـسج  مان  هب  لپ  نیا  زا  تسا  یبرع  نابز  هب  هک  ناهفـصا  نساحم 

ناـیملید و ناـمز  رد  دـیدرگ و  داـجیا  ناـیناساس  ناـمز  رد  لـپ  نیا  ناگدنـسیون  نیـصصختم و  رظن  هـب  درب . یم  ماـن  ییحی  رـصق  هریغم و 
يراـمعم و کبـس  اـما  تسین  دوجوم  لـپ  رد  دـشاب  بلطم  نیا  دـیؤم  هک  يا  هناـشن  اـی  هبیتک  هتبلا  تسا . هدـش  تمرم  ریمعت و  ناـیقوجلس 

تسا . هدش  هدیقع  نیا  زاربا  بجوم  تساجرباپ  طاقن  یضعب  رد  هک  یناساس  هرود  ياه  لپ  اب  نآ  تهباشم 
لپ یکیدزن  رد  تسا . هدش  عقاو  ناهفصا  قرش  رد  مان  نیمه  هب  یئاتسور  رد  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدیمان  ناتسرهش  لپ  نیا  هک  نآ  تلع 

رثکا دش . هتشک  یلیعامسا  نایئادف  زا  یکی  تسد  هب  ناهفصا  رد  يرمق  يرجه  لاس 532  رد  هک  دراد  رارق  یسابع  هفیلخ  هللااب  دشارلا  هعقب 
کی ناونع  هب  لپ  نیا  زا  زدراچیردرف  دنا . هدرک  فیصوت  ار  نآ  هتشون و  بلطم  لیـصفت  هب  ناتـسرهش  لپ  هراب  رد  نادرگناهج  ناحایس و 

ریاس دننام  زین  ناتـسرهش  لپ  ریخا  ياهلاس  رد  دـسیون . یم  میدـق  یگنج  ياه  لپ  زا  يا  هنومن  اهنت  ار  نآ  هدرک و  دای  یماظن  یگنج و  لپ 
رد دوجوم  لـپ  نیرت  میدـق  هک  رظن  نیا  زا  ناتـسرهش  لـپ  تسا . هتفرگ  رارق  تمرم  دروـم  هدـش  ثادـحا  دور  هدـنیاز  يور  رب  هک  یئاـهلپ 

. تسا روهشم  زین  لیلد  نیمه  هب  هدوب و  تیمها  زئاح  دسر . یم  مالسا  زا  لبق  هب  نآ  يانب  هک  تسا  يراثآ  زا  تسا و  ناهفصا 
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نانرام

یبونج یلامش و  لحاس  ود  لاصتا  هطساو  دیحو . لپ  يزلف و  لپ  نیب  يرهطم  نابایخ  : تیعقوم ناهفصا  برغ  هیلا  یهتنم  طبار  یخیرات  لپ 
تسا هدرکن  یساسا  رییغت  يوفص  رـصع  ینامتخاس  يامن  اب  لپ  نیا  يزورما  لکـش  هدوب  ناهفـصا  رهـش  تمـسق  نیرت  یبرغ  رد  هناخدور 

تسا و ییاتسوا  گنهرف  زا  نیبرهم »  » فیحصت مسا  هک  هتـشاد  مان  نیبرام  لصا  رد  لپ  نیا  تسا  هدنراذگ  رـس  ار  يررکم  تاریمعت  یلو 
رصع رد  لپ  نیا  تسا . هدوب  ناهفصا  رهش  تمسق  نیرتیبرغ  رد  هدش و  هتخانش  مان  نیمه  هب  هتسویپ  ناریا  یمالسا  خیرات  نرق  یط 15  رد 

یچیپرام لکش  هب  دور  هدنیاز  هناخدور  هدنام  ناهفـصا  رهـش  هب  گنـسرف  راهچ  تسا . هتـشاد  رّرکم  تاریمعت  یلو  هدرکن  يرییغت  يوفص 
لپ لحم  نیمه  رد  دنا و  هتفگ  نانایرام  ای  نانرام  ار  نانرام  هیرق  تهج  نیمه  هب  هک  دنا  هتفگ  ددرگ و و  یم  رهش  دراو  هتـشگ  مخ  تسار 

هناهد هدـفه  زا  شیب  شیپ  رد  یلو  تسا  هناهد  هدـفه  ياراد  نونکا  روبزم  لپ  دـهد  یم  لاصتا  نانرام  هیرق  هب  ار  افلج  هتخاس و  ار  نانرام 
هاش نامز  رد  هک  دنا  هدرک  نایب  نینچ  ار  شا  هیمـست  هجو  دنا و  هدیمان  مه  زارفرـس  لپ  ار  لپ  نیا  تسا . هدـش  هتـسب  الاح  هک  تسا  هتـشاد 
رد دوب . روهشم  زارفرس  مان  نامه  هب  مه  یتدم  دیدرگ و  لئان  زارفرـس  بقل  هب  تخاس و  ار  نآ  هنمارا  نادنمتورث  زا  یکی  يوفـص  نامیلس 

رتدایز تیعمج  تبسن  هب  رورم  روبع و  هچ  ره  یهتنم  تسا  هتشاد  دوجو  نآ  زا  لبق  لپ  نیا  هچ  تسا  هدرک  يریمعت  روبزم  لومتم  لاح  ره 
شدرگ رد  لپ  نیا  یخیرات  تبث  تسا  هدـیدرگ  یم  لصاح  ءاـنب  دـیدجت  ریمعت و  هب  جاـیتحا  تسا و  هدـیدرگ  یم  هدوسرف  لـپ  هدـش  یم 

. تسا يرادا 

ییوج

1065: سیسات لاس  لیعامسا  لامک  نابایخ  تیعقوم : هچایرد  لپ  تسد و  تفه  لپ  دابآ ، تداعس  : هب فورعم  یصاصتخا  یخیرات  لپ  اهنت 
غاب اب  هناخدور  یبونج  یلامش و  لحاس  ود  یتنطلس  ياه  غاب  طابترا  رتم  نآ 147  لوط  رتم و  نآ 6  ضرع  مود ) سابع  هاش  هرود   ) يرجه
هاش هداوناخ  روبع  لحم  تخاس و  یم  رارقرب  نادکمن  لوکشک و  هناخ ، هنیئآ  تسد ، تفه  هوکـش  اب  ياهانب  و  دابآ ، تداعـس  عیـسو  ياه 

دنتفای . یم  ار  مود  سابع  هاش  اب  تاقالم  هزاجا  هک  دوب  یناریفس  اه و  نامهم  فارشا ، ارما ، يوفص ،
هللا لپ  زا  رتالاب  مدق  دص  دنچ  دوب  هدش  هیبعت  لپ  رب  هک  دوب  یسراپ  گنس  زا  یفیرظ  کچوک  يوج  تبسانم  هب  ییوج  هب  نآ  هیمـست  هجو 

شیب نآ  لوط  عرذ و  لپ 4  ضرع  دوش . یم  هتفگ  یبوچ )  ) ناهفـصا مدرم  تارواحم  رد  لپ  نیا  ددرگ . یم  نایامن  یئوج  لپ  ناـخیدرو 
نیا رصع  نآ  رد  دوب ، هدش  عقاو  یتنطلـس  تارامع  لپ  فرط  ود  رد  نوچ  هک  تسا  نیا  یئوج  لپ  هب  نآ  هیمـست  هجو  تسا . عرذ  زا 100 
یم ترامع  نیا  هب  دـندوب  هدـنک  لپ  يور  رد  هک  یگنـس  يوج  هلیـسوب  زین  ار  بآ  دـندوی و  هتخاـس  تمـسق  ود  نیا  طاـبترا  يارب  ار  لـپ 

ار لـپ  هک  یناـیجراخ  زا  یکی  دـش . یم  يراـج  همـشچ  هس  نآ  هشوگ  ره  زا  هک  تشاد  دوجو  يا  هشوـگ  جرب 6  لپ  طسو  رد  دـندناسر .
لحاس رد  عقاو  تسد  تفه  رـصق  هب  بآ  ندرب  يارب  يربعم  تخیر و  کی  قاط  هدراهچ  اب  لپ   " دسیون ... یم  نآ  هرابرد  هدرک و  دیدزاب 

نیا فارطا  رد  نادکمن  یگنرف ، هالک  هناخ ، هنیآ  تسد ، تفه  دابآ ، تداعـس  هوکـشاب  ابیز و  تارامع  دوب " ... هدـش  هتخاس  دور  هدـنیاز 
. دیدرگ ناسکی  كاخ  اب  بارخ و  راجاق  هاش  نیدلارصان  نامز  رد  ناهفصا  مکاح  ناطلسلا  لظ  يازریم  دوعسم  هلیسوب  هک  تسا  هدوب  لپ 

اهترامع اه  رالات  اه  خاک 

ناهفصا ياهخاک  تسیل 

نابایخ يرومیت ، رالات  يوفـص 4- تشهب ، تشه  خاک  يوفص 3- نوتسلهچ ، خاک  يوفـص 2- وپاق ، یلاع  خاک  -1: دشاب یم  ریز  حرـش  هب 
يوفـص 7- يرادناتـسا ، نابایخ  يرادناتـسا ،)  ) نانج کشر  خاک  يوفـص 6- يرادناتـسا ، نابایخ  فرـش ، رالات ا  يوفص 5- يرادناتـسا ،
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( مود دلج  ینایک ، فسوی  دمحم  ناریا ، يرامعم   ) راجاق هعلق ، اپ  هلحم  کلم ، ناتسروگنا  ترامع  يوفص 8- رامآ ، هرادا  ترامع 

نوتس لهچ  خاک 

يوفص رصع  يرامعم  رسارس  رب  یغارچ  لهچ  ایند " ياهانب  نیرت  كرابم   " خیرات هدام  اب 

عبرم رتم   67000 تحاسم : لوا ) سابع  هاش  هرود   ) يرجه  1057 سیسات : لاس  يرادناتسا  نابایخ  تیعقوم :
ياهناویا هنیئآ ، رالات  یبونج  یلامش و  گرزب  قاتا  ود  نوتس ، رالات 18  هنیئآ ، رالات  ثادحا  لماش  یلک  تارییغت  مود  سابع  هاش  نامز  رد 

خاک نیا  هب  اهفقـس  اهراوید و  يراکیـشاک  يراک و  هنیئآ  یـشاقن و  تانیئزت  مامت  اب  رالات  لباقم  گرزب  ضوح  یهاشداپ و  نلاـس  نیفرط 
، يزکرم ضوح  هشوگ  راهچ  یگنـس  ياهریـش  هنیئآ ، رـالات  نوتـس ، رالات 18  زا  تسا  تراـبع  خاـک  نیا  یندـید  ياهتمـسق  دـش . هدوزفا 
هیبطق و دجسم  رد  رس  دننام  يراثآ  صوصخم  جات  اب  لوا  سابع  هاش  زا  يریوصت  یهاشداپ ، نلاس  ياه  یشاقن  يراکالط و  یلاع  تانیئزت 

غاب یبونج  یبرغ و  علض  ياهراوید  رب  هک  یساقآ  دجسم  هرابیوج و  برد  دجسم  زا  يراثآ  کشوک و  برد  هیواز  ياهرد  رس 
یهاش ياه  خاک  رارقتـسا  حرط  ماما  نادیم  ثادحا  بونج و  فرط  هب  رهـش  شرتسگ  یتختیاپ و  هب  ناهفـصا  باختنا  اب  تسا . هدش  بصن 

هک یئاه  یسررب  دش و  یم  هدیمان  هناختلود )  ) راگزور نآ  رد  هک  يا  هعومجم  رد  عیسو  یئاضف  باختنا  دش . هتخیر  یئاهب  خیش  هلیسو  هب 
خاک هعومجم  دراد . هیوفص  هزاوآ  دنلب  دنمشناد  یئاهب  خیش  تیقالخ  دادعتسا و  قوذ و  زا  تیاکح  ًامامت  تفرگ  یم  تروص  هدنیآ  يارب 
خاک دـنچ  هک  گرزب  هطوحم  نیا  رد  تشاد  همادا  یـسابع  غابراهچ  يزکرم  یلـصا و  نادـیم  ات  دوب  وپاق ) یلاـع   ) اـهنآ عورـش  هک  یئاـه 

دیحوت - تشهب تشه  خاک  - هلیوط رالات  هناخ ، کیـشک  هناـخ ، بیکر  - هناـخ هبج  - فرـشا رـالات  دـننام  یتاراـمع  دوب  رقتـسم  زین  یتنطلس 
. دش هتخاس  رگید  تارامع  یخ  رب  -و  هناخ

خاک هیمست  هجو 

رد درک و  ثادـحا  یگنرف  هالک  ای  کشوک  تروص  هب  امن  ناهج  غاب  رد  لوا  ساـبع  هاـش  هک  دوب  یکچوک  ناـمتخاس  اـهانب  نیا  هلمج  زا 
هنیئآ زا  هیوفـص  نارود  رد  هک  تسا  راوتـسا  نوتـس  تسیب  رب  یلـصا  ناویا  دـش . هدـیمان  نوتـسلهچ  تفای و  هعـسوت  مود  سابع  هاش  ناـمز 

یم ترامع  گرزب  ابیز و  رختسا  رب  نوتس  تسیب  ساکعنا  ار  خاک  هیمست  هجو  نیققحم  زا  يرایسب  دوب . هدش  هدیشوپ  ابیز  رایسب  ياهیراک 
ناشن ددع  نیا   ) دشاب نوتـسلهچ  هب  ترامع  ندش  هدیمان  رب  يرگید  لیلد  دـیاش  زین  دراد  یـسراف  بدا  رد  ددع 40  هک  یـشقن  هتبلا  دنناد .

دنک یم  دادملق  يرصب  يزاب  یعون  ار ...«  نوتـسلهچ  هب  ترامع  نیا  يراذگمان  یمالـسا ) يرامعم   ) باتک فلؤم  تسا .) ترثک  ددعت و 
تسا .»... هتفای  ساکعنا  بآ  رد  نوتس  يدایز  دادعت  اب  یئامن  اریز 

نآ هب  طوبرم  نوتم  بتک و  هب  هعجارم  اب  دـنا و  هدروآ  ناشراعـشا  رد  هیوفـص  رـصع  يارعـش  زا  یـضعب  هک  یئاـهخیرات  هداـم  هب  هجوت  اـب 
( يزیربت بئاـص   ) ارعـش نیا  هلمج  زا  تسا . هدوب  مود  ساـبع  هاـش  تنطلـس  ناـمز  رد  يرجه  نوتـسلهچ 1057  خاک  مامتا  لاس  راـگزور ،

نارادجات هاگ  هلبق  عارصم  اب  هدیصق  رخآ  رد  هدرک و  فیصوت  ار  نوتسلهچ  یئالاب  دنلب  هدیـصق  یط  هک  تسا  راگزور  نآ  ءارعـشلا  کلم 
. تسا هدرک  نایب  ار  يرجه  لاس 1057  ناکم ، نیا  مئاد  داب 

خاک نامتخاس 

يور 4 رب  هک  طسو  نوتس  راهچ  تسا  راوتسا  عیفر  یبوچ و  نوتس  رب 18  هک  شخب  کی  تسا  شخب  ود  زا  بکرم  نوتسلهچ  خاک  ناویا 
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بآ ریش  راهچ  نیا  ناهد  زا  دوش . یم  هداد  ناشن  ناسنا  رس  کی  هب  ریـش  ود  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  اهنآ  يراجح  هتفرگ و  رارق  یگنـس  ریش 
و دهد . یم  لیکشت  ار  رالات  يدورو  ردرـس  تسا  رت  عفترم  یمک  هک  رگید  تمـسق  تخیر . یم  رالات  يرمرم  ضوح  هب  درک و  یم  ناروف 

يراکرپ عیـسو و  يراک  هنیئآ  هب  نیزم  نآ  رـسارس  هتفرگ و  رارق  نوتـس  ود  رب  تمـسق  نیا  دـنا . هدـیمان  هنیئآ  رالات  ار  نآ  عبانم  یـضعب  رد 
ياهباق زا  رالات  فقس  دنا  هتفر  راک  هب  یتشخ  يدق و  ياه  هنیئآ  رانک  رد  قرعم  تروص  هب  شقن  شوخ  زیر و  ياه  هنیئآ  نآ  رد  هک  تسا 

نیا دوش . یم  هدهاشم  فقس  تانیئزت  رد  ناویا  طسو  نیرمرم  ضوح  هنیرق  ریوصت  دنا . هدش  هتخاس  یـسدنه  فلتخم  لاکـشا  هب  یبوچ و 
دراد . وپاق  یلاع  ناویا  اب  يرایسب  تهابش  يزاس  هنیرق 

عیاقو هک  تسا  یئاهیـشاقن  يواح  تشاد  رگید  ياـهروشک  ياـه  تیـصخش  یجراـخ و  ناـنامهیم  هب  صاـصتخا  هک  خاـک  يزکرم  رـالات 
گنراگنر و ياه  یکچل  اب  تسا  راوتـسا  شوقنم  يدـبنگ  رب  هک  هوکـش  اب  نلاـس  نیا  دـنراد . یم  ناـیب  ار  فلتخم  ياـه  نارود  یخیراـت 

دنوش . یم  بوسحم  رصع  نآ  يرنه  ياهراکهاش  زا  فافش  ییالط و  ياهحرط 
هاش مود و  لوا و  سابع  هاش  یئاریذپ  حرش  دنا  هدش  یشاقن  راجاق  رصع  رد  اهنآ  زا  یخرب  هک  خاک  يزکرم  رالات  رد  دوجوم  ياه  یـشاقن 
رد يوربور  یکی  هک  رگید  ریوصت  ود  تسا . ناکبزا  اب  لوا  لیعامـسا  هاش  گـنج  زین  يدـنه و  نویاـمه  ناتـسکرت و  يارما  زا  بساـمهط 
هب ار  راشفا  هاش  ردان  نامز  رد  لانرک  گـنج  لوا و  لیعامـسا  هاـش  نارود  رد  ناردـلاچ  گـنج  تسا  نآ  لـباقم  يرگید  رـالات و  يدورو 
لاح رد  هک  تسا  ییاهقاتا  راد  نوتـس  رالات  فرط  ود  رد  دـنا . هدـش  یـشاقن  هیراجاق  رـصع  لئاوا  رد  ریوصت  ود  نیا  دراذـگ . یم  شیامن 

ملسم راکهاش  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  یئاه  یشاقن  لماش  زین  اهقاتا  نیا  دنریگ . یم  رارق  هدافتسا  دروم  یلصف  ياههاگشیامن  يارب  رـضاح 
کمک اب  هک  دوب  هدـش  ناهنپ  چـگ  زا  يا  هیال  ریز  ناطلـسلا  لـظ  تموکح  ناـمز  رد  اـه  یـشاقن  نیا  رتشیب  دـنیآ . یم  باـسح  هب  یـشاقن 

راهچ رد  ددرگ  یم  اوه  تفاطل  ثعاب  یئابیز  رب  هوالع  خاک  رختسا  دنا . هدش  تمرم  هدمآ و  نوریب  چگ  ریز  زا  ناصصختم  ناسانـشراک و 
لحم نیا  هب  هدیـشوپرس  رـصق  بیرخت  ماگنه  هب  دنتـسین و  نوتـسلهچ  ترامع  هب  طوبرم  هک  دـنراد  رارق  یئاه  همـسجم  رختـسا  نیا  فرط 

رد نآ  زا  ییاهتمـسق  دش و  یبیهم  يزوس  شتآ  راچد  يوفـص  نارود  رخاوا  رد  ترامع  نیا  نیخروم  زا  یخرب  هتـشون  هب  دنا . هدش  لقتنم 
دنا هدوب  ناهفـصا  رد  راگزور  نآ  رد  هک  ینایئاپورا  ارفـس و  زا  يریواصت  نوتـسلهچ  ترامع  يزکرم  نلاـس  فرط  ود  رد  تخوس . شتآ 

هب دنا . هدرک  یشاقن  ار  دندش  یم  هدیمان  ( Lokar راکول  ) و ( Anjel لژنآ  ) هک يدنله  شاقن  رفن  ود  ار  ریواصت  نیا  تسا . هدش  یشاقن 
دنا و هتفرگ  رارق  جنرت  کچل و  يابیز  ياه  بلاق  رد  هک  رالات  فقس  اهراوید و  یبیکرت  شوقن  نوتـسلهچ  یخیرات  ترامع  رد  یلک  روط 
هب ار  هوکـش  اب  رثا  نیا  دنتـسه  عونتم  ددـعتم و  تانیئزت  ریاس  يراکیـشاک و  یـشاقن و  زا  ییابیز  بیکرت  هک  انب  تامیـسقت  یلـصا  طوطخ 
يا هزوم  غاب  تروصب  نوتـسلهچ  ترامع  رـضاح  لاح  رد  تسا . هدروآرد  هیوفـص  نارود  يرامعم  ياه  هنومن  نیرتزراب  زا  یکی  تروص 

نانامهم یجراخ و  نادرگناهج  دـیدزاب  دروم  تسا . ناریا  فلتخم  ياه  نارود  يرنه  راثآ  زا  یخرب  شیامن  لـحم  نآ  يزکرم  نلاـس  هک 
. دریگ یم  رارق  یلخاد 

وپاق یلاع  خاک 

يوفص دهع  يانب  نیرت  عیفر 

لاس ماما  نادـیم  یبرغ  علـض  تیعقوم : هناختلود  رـصق  ناهج ، شقن  هکرابم  هناـختلود  هب : فورعم  تختیاـپ  بلق  رد  یتموکح  هدـنپت  بلق 
یسابع اضر  شاقن : تسیروتاینیم و  لوا ) سابع  هاش  هرود   ) يرمق يرجه   11 سیسات :

نامتخاس ياه  یگژیو 
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هقبط رد  تسا  هقبط  ياراد 5  انب  تسا  هدش  هدوزفا  ترامع  نیا  هب  دیراورم  رالات  هناخضوح و  ترامع  لوا  سابع  هاش  نانیـشناج  نامز  رد 
هک دراد  دوجو  سم  رمرم و  زا  یئاـبیز  ضوح  ناویا  نیا  طـسو  رد  تسا  راوتـسا  عیفر  دـنلب و  نوتـس  رب 18  هک  تسا  یگرزب  ناویا  موـس 

فورعم توص  قاتا  ای  یقیـسوم  قاتا  هب  نآ  رالات  هک  هقبط ، نیرخآ  ياه  يربچگ  تسا  هتفای  ساـکعنا  فقـس  ریز  تاـنیئزت  رد  نآ  هنیرق 
. دسرب شوگ  هب  توص  ساکعنا  نودب  یعیبط و  اهادص  هدش و  هتفرگ  ناگدنزاون  ياه  همغن  زا  هلصاح  ساکعنا  دوش  یم  ثعاب  تسا 

ماما نادیم  هدودحم  ياهرصق  هیلک  لخدم  يزکرم و  هزاورد  وپاق  یلاع  خاک 

لئاوا يرامعم  ياهراکهاش  نیرتمهم  زا  یکی  ناونع  هب  هک  هتشارفا  رب  رس  یترامع  هللا  فطل  خیش  دجـسم  يوربور  ماما و  نادیم  برغ  رد 
رظن رد  اب  نینچمه  يوفـص و  هلـسلس  هرابرد  دوجوم  ذـخأم  عبانم و  هب  هجوت  اب  تسا . رادروخرب  ریگملاع  یترهـش  زا  يرجه  مهدزاـی  نرق 

لخدم يزکرم و  هزاورد  وپاق  یلاع  خاک  هک  ددرگ  یم  طابنتسا  نینچ  عیفر  ابیز و  نامتخاس  نیا  دروم  رد  هدش  ماجنا  ياه  یسررب  نتفرگ 
گرزب و يدورو  کی  هباثم  هب  انب  نیا  تقیقح  رد  دنا . هدش  ثادحا  ماما  نادیم  هدودحم  رد  هیوفـص  نارود  رد  هک  تسا  یئاهرـصق  هیلک 
هدیـشوپرس و رالات  هلیوط ، رالات  يرومیت ، رالات  هناخ ، هبج  هناخ ، بیکر  دـننام  یتارامع  هناختلود و  هعومجم  هب  ار  ماما  نادـیم  هوکـش  اـب 

. تسا هدرک  یم  طوبرم  تارامع  رگید  نوتسلهچ و  خاک 

خاک نامتخاس 

ياراد 5 نامتخاس  تسا . هدش  ماجنا  نآ  رد  یتاریمعت  تاقاحلا و  وا  نانیـشناج  هرود  رد  هدش و  ثادـحا  لوا  سابع  هاش  هرود  رد  انب  لصا 
زین زونه  تسا ، هدید  ناوارف  تامطل  هیوفـص  زا  دـعب  ياه  هرود  رد  رـصق  نیا  هچ  رگا  دراد . یـصوصخم  تانیئزت  هقبط  ره  هک  تسا  هقبط 

و یلاع »  » هملک ود  زا  بکرم  وپاق  یلاع  دراد . یماو  نیسحت  هب  ار  ناگدننیب  نآ ، رد  هیوفص  رصع  ياه  یـشاقن  تانیئزت و  زا  یئاهراکهاش 
رـصق هب  هدش  هتخاس  قامـس  گنـس  اب  ًامامت  هک  دنلب  رد  رـس  نیا  زا  دنتـسه . دنلب » هاگرد   » ای دنلب » ردرـس   » يانعم هب  مه  اب  هک  تسا  وپاق » »

دراد دوجو  رالات  ود  فکمه  هقبط  رد  میـسر . یم  یناقوف  تاقبط  هب  دـنا  هدـش  هیبعت  فرط  ود  رد  هک  یناکلپ  هلیـسو  هب  میوش و  یم  دراو 
ناویا موس ، هقبط  رد  دـندش . یم  هدـیمان  هناـخ  کیـشک  اـی  هناخردـص  تشاد و  صاـصتخا  یناوید  يرادا و  روـما  هب  راـگزور  نآ  رد  هک 

گرزب تاحفص  اب  یفقس  هدوب و  هنیئآ  زا  هدیشوپ  نامز  نآ  رد  اه  نوتس  نیا  تسا . راوتـسا  عیفر و  دنلب و  نوتـس  رب 18  هک  تسا  یگرزب 
سم رمرم و  زا  یئابیز  ضوح  ناویا  نیا  طسو  رد  تسا . هتفرگ  رارق  نآ  زارف  رب  دـندوب  هدـش  نیئزت  یبوچ  ياه  تلآ  اـه و  یـشاقن  اـب  هک 

تسا . هتفای  ساکعنا  فقس  ریز  تانیئزت  رد  نآ  هنیرق  هک  دراد  دوجو 
اهقاتا و اب  تسا  یگرزب  رالات  ناویا  نیا  تشپ  رد  تسا . هدش  انب  لوا  سابع  هاش  نانیـشناج  نارود  رد  هک  تسا  خاک  تاقاحلا  زا  رالات  نیا 

هداس ابیز و  دبنگ  تسا  رالات  نیا  تشپ  هک  یکچوک  ناویا  زا  دوش . یم  هدهاشم  نآ  ياهراوید  رب  یئابیز  ياه  یـشاقن  هک  رایـسب  ياهقاط 
نآ زارف  رب  دبنگ  نیا  هک  ینلاس  دوب . شیوارد  نایفوص و  عمجت  لحم  دبنگ  هعمج  ياهبش  رد  هیوفص  نارود  رد  تسا . نایامن  هناخ  دیحوت 

نادرگناهج و رثکا  دراد . صاصتخا  ناهفـصا  سیدرپ  هاگـشناد  سرد  ياهـسالک  هب  رـضاح  لاح  رد  نآ  فارطا  ياـهقاتا  تسا و  راوتـسا 
فلتخم و تاقباسم  نآ  زا  هک  دـنا  هتـسناد  یهاگیاج  هلزنم  هب  ار  رالات  نیا  فلتخم  ياـهروشک  ناگدـنیامن  نینچمه  یجراـخ و  ناـحایس 
طسو و رد  گرزب  نلاس  کی  لماش  مادک  ره  يدعب  تاقبط  دنا . هدرک  یم  اشامت  ار  هریغ  يزاب و  ناگوچ  لثم  رـصع  نآ  لومعم  ياهیزاب 

. دنتسه فارطا  رد  کچوک  قاتا  نیدنچ 

خاک صاخ  یگژیو 
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اضر يوفـص  رـصع  فورعم  دنمرنه  راک  ياهروتاینیم  رب  هوالع  تسا  هداد  رارق  سیفن  رایـسب  هوکـشاب و  راثآ  دادع  رد  ار  وپاق  یلاع  هچنآ 
خاک زا  تمـسق  نیا  رد  تسا . فورعم  زین  توص » قاتا   » اـی یقیـسوم » قاـتا   » هب نآ  رـالات  هک  تسا  هقبط  نیرخآ  ياـه  يربچگ  یـسابع ،

راـکتبا تیقـالخ و  یئاـبیز و  شیاـمن  زا  ریغ  هب  لاکـشا  نیا  نتخادرپ  نتخاـس و  تسا  هدـش  هیبعت  راوید  رد  یحارـص  ماـج و  عاونا  لـکش 
فوجم لاکـشا  نیا  هلیـسو  هب  یقیـسوم  دیتاسا  ناگدنزاون و  ياه  همغن  زا  هلـصاح  تاساکعنا  هک  تسا  هدوب  نیا  يارب  راکچگ  نادنمرنه 

هب هیراجاق  رصع  رخاوا  رد  هدوب و  یفورعم  شاقن  دوخ  هک  زدراچیر » درف  . » دنسرب شوگ  هب  ساکعنا  نودب  یعیبط و  اهادص  دوش و  هتفرگ 
يولهپ یصاخ  بسانت  اب  امعم  يزاب  فلتخم  تاعطق  دننام  اه  یگتفروت  نیا  دسیون ...« : یم  قاتا  نیا  يربچگ  تانیئزت  هرابرد  هدمآ  ناریا 

هلمح دننام  رگید  برخم  لماوع  تسا  هدز  ناوارف  تامطل  وپاق  یلاع  هب  هنافسأتم  هک  نامز  تشذگ  زا  هتشذگ  دنا »... هتفرگ  رارق  رگیدکی 
انب هب  يریذپان  ناربج  تاراسخ  هیوفص  زا  دعب  ماکح  یهجوت  یب  ناهفـصا و  زا  تختیاپ  لاقتنا  فلتخم و  ياه  گنج  اهناغفا و  يالیتسا  و 

تسا . هدروآ  دراو 
ههبج ياه  هبیتک  داد . نآ  ياه  هبیتک  رد  یتارییغت  وا  دوب و  ناطلـسلا  لظ  راک  تنوکـس و  لحم  لاس  دـنچ  وپاـق  یلاـع  هیراـجاق  نارود  رد 
لهچ رد  تسا . بلطم  نیمه  نیبم  دنک  یم  هراشا  لاس 1274  تاریمعت  هب  يراعشا  یط  هک  يدورو  ردرس  هتـشاگن  طخ  حاولا  انب و  یقرش 

ثاریم هب  یتلود  ياهناگرا  مدرم و  هجوت  تلع  هب  نینچمه  درک و  یم  دـیدهت  ار  وپاق  یلاع  خاک  یناریو  رطخ  هک  نآ  لـیلد  هب  ریخا  هلاـس 
هب وپاق  یلاع  يانب  یلک  روطب  تسا . هتفرگ  ماجنا  نآ  رد  یجراـخ  یلخاد و  صـصختم  ياـه  تأـیه  طـسوت  یئاـه  تمرم  یگنهرف ، ياـه 

رهـش هرظنم  نآ  زارف  زا  هک  هیوفـص  نارود  يراـمعم  رنه  زا  تسا  يرگید  درواتـسد  اـبیز  تخاـس و  شوخ  یتافیرـشت  ياـنب  کـی  ناوـنع 
. تسا نایامن  یبوخ  هب  نآ  هلاس  لوحت 1000  رییغت و  ناهفصا و  یناتساب 

تشهب تشه  خاک 

زیگنا لایخ  ییوترازه 

( نامیلس هاش  هرود   ) يرجه  1080: سیسات لاس  یئاجر  دیهش  كراپ  هتسدلگ  غاب  نابایخ  : تیعقوم تشهب  متشه  هقبط  ناتسآ  رب 

خاک نیا  هجوت  لباق  راثآ  زا 

خاک ینوریب  يامن  رد  هدنزخ  هدنرد و  تاناویح  ناگدنرپ و  عاونا  يراکیشاک  : زا تسا  ترابع 

ملاع خاک  نیرتابیز 

نیا تسا . هدـنام  یقاب  تشهب  تشه  خاک  طقف  دوب  هدـش  ثادـحا  غاب  راهچ  رانک  رد  هک  یئاه  یگنهرف  هالک  افـص و  اب  ياهخاک  هیلک  زا 
رد يوفـص  نامیلـس  هاش  راـگزور  هب  يرجه و  لاس 1080  رد  دـش  یم  هدـیمان  مه  ملاع  خاک  نیرتابیز  يراـگزور  هک  هوکـشاب  تراـمع 

هنومن زا  یکی  ات  هداد  مه  تسد  هب  تسد  گنهامه  ناوارف و  تانیئزت  ابیز و  ياهقاط  اب  هقبط  ود  يانب  نیا  دـش . هتخاس  لـبلب  غاـب  یکیدزن 
دنا هدش  قفوم  هدرک و  دیدزاب  ناهفصا  زا  هک  ینادرگناهج  ناحایس و  هیلک  دنراذگب . شیامن  هب  ار  هیوفـص  رـصع  يرامعم  ناشخرد  ياه 

زیگنا حرف  ترابع ...«  اب  ار  تشهب  تشه  خاک  اهنآ  زا  یکی  دـنا . هدـیمان  ایند  ياهانب  نیرتهب  ار  نآ  دـنبای  هار  تشهب  تشه  خاک  نورد  هب 
شقن گرزب  غاب  زا  یئزج  هدش  عقاو  نآ  رد  ترامع  هک  یعیـسو  غاب  تسا . هدرک  فیـصوت  ییاپورا » کلامم  ياهخاک  نیرت  للجم  زا  رت 

. دش میـسقت  يددعتم  تاعطق  هب  لوا  سابع  هاش  صوصخب  وا  نانیـشناج  نامز  رد  درک و  ثادحا  لوا  لیعامـسا  هاش  هک  تسا  هدوب  ناهج 
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. تسا هدش  یم  هدیمان  تشهب » رد  تشه   » و تشه » هب  تشه  « » تشهب تشه  ترامع   » ثادحا يادتبا  نامه  زا  هوکش  اب  رصق  نیا 

خاک نامتخاس 

تسا راوتسا  هفـص  يانب 4  نیا  زارف  رب  هک  یفقـس  تسا . لامـش  هب  ور  نآ  ناویا  هدـش و  هتخاـس  هفـص  تروص 4  هب  خاـک  يزکرم  شخب 
یـشاقن يربچگ و  زا  یتانیئزت  ترامع  هشوگ  رد 4  لوا  هقبط  ياهقاتا  تسا . حرط  شوخ  گنر و  شوخ  یچگ  ياـه  سنرقم  زا  هدیـشوپ 

هب هقبط  نیا  دـیازفا . یم  نآ  یئابیز  تسافن و  رب  اه  هرجنپ  اـهقاط و  اـهقاتا و  اـه و  قاور  زا  يا  هعومجم  زین  تراـمع  مود  هقبط  رد  دـنراد .
يراوید ياه  يراخب  یـضعب  رد  بآ و  ضوح  یخرب  رد  دـنراد . یـصاخ  تانیئزت  کی  ره  هک  هدـش  میـسقت  يددـعتم  ياهقاتا  اهورهار و 

اهنالاد هدیناشوپ و  یلاع  رایسب  ياه  کیئازوم  زین  ار  خاک  ياه  فقـس  مامت  دندیناشوپ  یم  ناوارف  ياه  هنیآ  زین  ار  اهراوید  دنا  هدش  هیبعت 
هنادنمرنه هوکـشاب و  يدح  هب  هیوفـص  نارود  رد  ترامع  تانیئزت  دـنا . هدرک  هطاحا  ار  اهنآ  گنهامه  ابیز و  رایـسب  ياه  شدرگ  مالغ  و 

نایم هک  تسا  یطابترا  تسا  تیمها  زئاح  ترامع  نیا  رد  هچنآ  تسا . هدرکن  يراددوخ  اهنآ  نیسحت  باجعا و  زا  یحایس  چیه  هک  هدوب 
ینوگانوگ عونت و  نیع  رد  ناهفصا  تشهب  تشه  ترامع  ات  هدش  ثعاب  طابترا  نیا  تسا . هدمآ  دیدپ  نآ  فلتخم  ياه  تمسق  اهاضف و 

ماج اهباق و  راگنرز و  بوچ  ياه  هدرن  زا  زورما  هنافـسأتم  دوش . رادروخرب  هجوت  لباق  تانیئزت  یگچراپکی و  تدـحو و  زا  اـضف  ددـعت  و 
رد صوصخب  هیوفـص و  زا  دـعب  ياه  هرود  رد  هک  ارچ  تسا  هدـنامن  ياج  رب  يرثا  فیرظ  گـنراگنر  يا  هشیـش  ياـه  تلآ  رولب و  ياـه 

باسح هب  راجاق  نارود  زا  ار  نآ  ناحایـس  زا  یخرب  هک  تسا  يدـح  هب  تارییغت  نیا  دـش . هداد  نآ  رد  يرایـسب  تارییغت  ناـیراجاق  رـصع 
دنا . هدروآ 

هیوفـص هرود  ياهبنارگ  سیفن و  ياهرویز  زا  دـمآ و  رد  صاخـشا  یـصوصخ  تیکلام  هب  تشهب  تشه  ترامع  راـجاق  نارود  رخاوا  رد 
رد هک  خرس  دیفس و  سای  ياهلگ  روانت و  رانچ و  ناتخرد  خاک و  لخاد  یگدنبیرف  هوکـش و  همه  نآ  زا  زورما  هک  يروطب  دیدرگ  يراع 

لخد و همه  اـب  تسا . هدـنامن  ياـج  رب  يرثا  ناور  بآ  ياـه  يوج  اـهامن و  بآ  زا  نینچمه  دـندوب و  هدـیئور  نآ  ياـه  ناـبایخ  هیـشاح 
زاب وس  ره  زا  هک  يرالات  اب  تشهب  تشه  خاک  تسا ...« : هدرک  هرادا  ار  ناریا  یـسانشناتساب  اـهلاس  هک  رادـگ » هردـنآ   » هتفگ هب  تافرـصت 

فطل و زا  يرـصتخم  یلـصا و  بیکرت  مه  زونه  دوـخ  هشوـگ  راـهچ  رد  تشهب  تشه  هقبط  رد  یگنرف  هـالک  تراـمع  راـهچ  اـب  تسا و 
.« تسا هدرک  ظفح  ار  هتشذگ  ناراگزور  تحالم 

هارمه هب  تسا  يوفـص  هرود  رخاوا  تانیئزت  يرامعم و  هیحور  هناشن  هک  هشوگ  تشه  خاک  نیا  تانیئزت  هک  دراد  تبـسانم  هتکن  نیا  رکذ 
. تسا هتفرگ  رارق  دیلقت  دروم  یناوارف  هب  اهدعب  تسا  هدش  عقاو  غاب  نایم  هک  نآ  نامتخاس 

هناخ بیکر  ترامع 

یلاع «، » نوتسلهچ خاک  «، » فرشا رالات   » نوچمه يروهشم  ياهانب  کیدزن  ناهفصا و  رهـش  زکرم  رد  هک  هناخ » بیکر   » یخیرات ترامع 
تنطلس اب  نراقم  يرجه  مهدزای  نرق  لئاوا  رد  هک  دور  یم  رامش  هب  ناهفصا  میدق  تفاب  ياهانب  هلمج  زا  دراد  رارق  هناخ » دیحوت   » و وپاق »

اب يوفـص و  نارود  فلتخم  ذخأم  عبانم و  هب  هعجارم  اب  دش . ثادحا  يوفـص  هناختلود  هعومجم  ياهانب  زا  یکی  ناونع  هب  لوا  سابع  هاش 
هدوب یتلود  لبطـصا  تالآ  قاری  يراکراوس و  مزاول  يرادـهگن  لـحم  تراـمع  نیا  هک  دوش  یم  صخـشم  هناـخ » بیکر   » هملک هب  هجوت 

ناخ نیسح  دمحم  جاح  روتسد  هب  راجاق  رصع  رد  اهدعب  دیدرگ و  كورتم  هناخ » بیکر   » ترامع هیوفـص  تموکح  لالحمـضا  اب  تسا .
تاریمعت و ماجنا  زا  دعب  ناطلسلا » لظ  ازریم  دوعـسم   » تموکح هرود  رد  دش . ءایحا  هاشیلعحتف  شیدنا  کین  مظعا  ردص  یناهفـصا  ردص 

دیدرگ . نییعت  مکاح  نیا  یگدنز  لحم  ناونع  هب  دوب  راگزاس  هرود  نآ  اب  هک  یتاقاحلا 
نآ یبرغ  ههبج  رد  ًاصوصخم  نامتخاس و  رد  یتارییغت  دـش و  رقتـسم  لـحم  نیا  رد  ناهفـصا  لاوحا  تبث  راـمآ و  هرادا  يولهپ  نارود  رد 
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تفرگ . تروص 
رد دوجوم  ءایشا  دش  ررقم  يزاسزاب  زا  دعب  تفرگ و  رارق  یساسا  تمرم  دروم  هناخ » بیکر   » یمالسا بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ياهلاس  رد 

دوش . هتشاذگ  مومع  ياشامت  ضرعم  هب  نامتخاس  نیا  رد  لقتنم و  ناهفصا  هب  یمیدق  ءایشا  هیقب  نارهت و  ینیئزت  ياهرنه  ياه  هزوم 
. تفرگ رارق  يرادرب  هرهب  دروم  حاتتفا و  ًامسر  ینیئزت  ياه  هنیجنگ  ناتسبات 1375  رد  فده  نیا  يارجا  رد 

فرشا رالات 

تسب بوچ  اب  لماک  روط  هب  انب  نیا  نیسح  ناطلس  هاش  دهع  رد  ای  نامیلس  هاش  تنطلس  رخاوا  رد  : سیسات لاس  يرادناتسا  نابایخ  : تیعقوم
دروم رابنا  ناونع  هب  لوا  یناهج  گنج  لیاوا  رد  تسا . هدش  هداهن  الط  زا  هدیـشوپ  میخـض  دـنلب  ياه  هیاپ  رب  حطـسم  نآ  ماب  هدـش  هتخاس 

ياه نامتخاس  بیرخت  زا  سپ  لبق  لاس  دودح 80  دوش . یم  لیدبت  یماظن  کیزوم  هتسد  هاگیاج  هب  سپس  یماظن و  ياهدحاو  هدافتـسا 
فراـعم هرادا  رارقتـسا  يارب  ناـمتخاس  سپـس  هدرک و  يریگولج  نآ  یناریو  زا  اـنب  تمرم  اـب  یـسانش  ناتـساب  هرادا  رـالات  تسار  پچ و 

هقطنم رد  هک  تسا  يوفـص  رـصع  ياه  خاک  هدنامیقاب  دوش  یم  هدـیمان  فرـشا  رالات  مان  هب  هک  یترامع  دوش . یم  هتفرگ  رظن  رد  یمومع 
يرومیت رالات  هناخ و  بیکر  خـبطم ، تشپ  خاک  تشهب ، تشه  خاک  هدیـشوپرس ، رالات  نوچمه  يرگید  ياهرـصق  راـنک  رد  هناـخ  تلود 

تسا . هداد  یم  لیکشت  ار  راگزور  نآ  هوکشاب  ياه  خاک  زا  يا  هعومجم 
رگنایب نارگشهوژپ  نیققحم و  تاعلاطم  اما  دنهد . تبسن  ناغفا » فرـشا   » هب ار  ترامع  نیا  نامتخاس  یخرب  ات  هدش  ثعاب  فرـشا »  » هملک

تسا . هدش  لماک  نامیلس  هاش  وا  نیشناج  رصع  رد  هدش و  هتخاس  مود  سابع  هاش  نامز  رد  فرشا » رالات   » هک تسا  هتکن  نیا 
. دراد صاخ  یهوکـش  هولج و  یبرـض  بسانتم  ياهقاط  يربچگ و  ابیز و  ياـه  سنرقم  یـشاقن و  نیئزت و  رنه  ظاـحل  زا  راـگنرز  رثا  نیا 
دنمهوکش و سیفن ، یئانب  ار  فرشا  رالات  دنا  هدمآ  ناهفـصا  رهـش  هب  نارود  نآ  زا  دعب  هیوفـص و  راگزور  رد  هک  ینایجراخ  زا  يرایـسب 

دنا . هدرک  فیصوت  ابیز 
زا یکی  نآ  زا  دـعب  هدوب و  هفولع  رابنا  فرـشا  رالات  يدالیم ) ات 1918   1914  ) لوا یناهج  گنج  لئاوا  رد  دـنا  هتـشون  نیققحم  زا  یخرب 

ناهنپ چگ  زا  يدودنا  ریز  رد  ار  خاک  يابیز  شوقن  اهیربچگ و  هک  تسا  هدوب  نامز  نیا  رد  تسا و  هدش  رقتـسم  نآ  رد  یماظن  ياهدحاو 
هرادا هب  هک  دوب  تاریمعت  نیا  زا  سپ  تفاـی . تاـجن  یناریو  زا  تفرگ و  تروـص  نآ  رد  یئاـه  تمرم  راـجاق ، هرود  رخاوا  رد  دـنا . هدرک 

هدش جراخ  چگ  ریز  زا  هک  یئاه  یشاقن  دمآ و  لمع  هب  ترامع  رد  يرتشیب  تاریمعت  راجاق  نارود  زا  دعب  تفای . صاصتخا  تقو  فراعم 
دندش . میمرت  ناهفصا  دنمرنه  هتسجرب و  ناشاقن  ناراکداتسا و  هلیسو  هب  دندوب 

راگنرز و ياه  یـشاقن  رطاخ  هب  رتشیب  ترهـش  نیا  تسا . ناهفـصا  فورعم  رایـسب  ياهانب  زا  یکی  فرـشا  رالات  ترامع  رـضاح  لاح  رد 
. تسا نآ  راکرپ  ياهیربچگ 

يرومیت رالات 

ناـیلاس یط  هک  اـنب  نیا  تسا . هدـش  عقاو  يرومیت  رـالات  بلاـج  اـبیز و  تراـمع  هناـختلود  هعومجم  رد  يرادناتـسا و  ناـبایخ  بونج  رد 
نارگشهوژپ نیققحم و  رثکا  دوش . یم  هدیمان  يرومیت  رالات  مان  هب  مه  زونه  تسا . هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یلصا  دربراک  لکـش و  يدامتم 

دنناد . یم  يرومیت  نارود  ياهانب  زا  ار  رثا  نیا 
شوخ ياوه  بآ و  لیلد  هب  تماـقا  عقوم  رد  شناـگداون  نینچمه  ناهفـصا و  هب  دوخ  ياـه  شروی  ماـگنه  رد  رومیت  دـنراد  هدـیقع  اـهنآ 

نیا زا  دعب  نایوفص و  نارود  رد  هکنیا  تسا  ققحم  هچنآ  تساهنآ . زا  یکی  يرومیت  رالات  هک  دنا  هتخاس  ییاه  خاک  تارامع و  ناهفـصا 
تسا . هدش  هتساک  نآ  زا  ییاهتمسق  ای  هدش و  هفاضا  نآ  هب  یتاقاحلا  هدمآ و  دوجو  هب  انب  رد  یتارییغت  نادناخ 
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ار نآ  ثادحا  روتـسد  ناهفـصا  مدرم  ماع  لتق  زا  دعب  هک  دـناد  یم  یناکروگ  رومیت  راثآ  زا  ار  انب  نیا  ناهفـصا » یلم  راثآ   » باتک فلؤم 
هدرب مسا  ضوح » راهچ   » مان هب  انب  نیا  زا  يوفـص  نارود  نیخروم  زا  یخرب  نامز  نآ  زا  تسا . هدرک  رداص  ناهج  شقن  غاب  ترواجم  رد 

تسا . هدوب  فورعم  ضوح  راهچ  هب  هک  هتشاد  دوجو  یبآ  ضوح  نآ  رالات  يولج  رد  اریز  دنا 
تموکح لئاوا  رد  تفرگ . رارق  هدافتـسا  دروم  دـمآ و  رد  یناوید  ياـه  ناـمتخاس  دادـع  رد  دـش و  ریمعت  يرومیت  رـالات  راـجاق  هرود  رد 

صاصتخا نارـسفا  هاگـشاب  لحم  هب  ریمعت و  لاس 1327  رد  دوب و  نازابرـس  رکـشل و  لحم  ضوح  راـهچ  نادـیم  يرومیت و  رـالات  يولهپ 
تفای .

هتسجرب و قیلعتسن  طخ  اب  هک  دراد  یسیفن  رایسب  باگنس  تسا ، یچگ  ياهیدنب  راطق  عون  زا  هک  نآ  بلاج  رایـسب  تانیئزت  اب  ترامع  نیا 
تسا . هدش  هتشون  نآ  هندب  رب  يرمق  يرجه  خیرات 1056  اب  يراعشا  ابیز 

هب لـصتم  زین  قاـتا  دـنچ  دراد  رارق  یعفترم  گرزب و  ناوـیا  نآ  يوـلج  هـک  تـسا  یعیـسو  نلاـس  ياراد  تراـمع  نـیا  رــضاح  لاـح  رد 
دنتسه . بلاج  یندید و  رایسب  مه  اهنآ  تانیئزت  هک  دنرگیدکی 

. تسا ناهفصا  یعیبط  خیرات  هزوم  رایتخا  رد  تسا  یمالسا  يرامعم  زا  هرود  دنچ  هدنرادرب  رد  هک  يرومیت  رالات  نامتخاس  کنیا  مه 

اه هسینک  اهاسیلک و 

اهاسیلک

هراشا

یتختیاپ مالعا  زا  سپ  هکنیا  حیـضوت  تسا . ناهفـصا  رد  اهنآ  ناکـسا  ناـجیابرذآ و  زا  هنمارا  لاـقتنا  هیوفـص  نارود  مهم  عیاـقو  زا  یکی 
داد و چوک  ناهفـصا  هب  سرا  دور  رانک  رد  عقاو  ناتـسنمرا  يافلج  زا  ار  هنمارا  زا  یعمج  لوا  سابع  هاش  رما ، تامدـقم  ماـجنا  ناهفـصا و 

ناکرت هک  یتیذا  رازآ و  زا  هنمارا  تاجن  رب  هوالع  راـگزور  نآ  رد  يوفـص  تلود  هزیگنا  داد . تنوکـس  رهـش  تـالحم  زا  یکی  رد  ًاـتقوم 
نیخروم زا  یخرب  دوب . مشیربا  دتس  داد و  رد  ًاصوصخم  تراجت  رد  هقبط  نیا  تراهم  زا  هدافتسا  دنتـشاد . یم  اور  نانآ  هب  تبـسن  ینامثع 

ینمرا هرمتـسم  کی  زا  ار  دوخ  نیرید  نمـشد  ینعی  ناینامثع  تساوخ  یم  سابع  هاش  هک  دـنناد  یم  تلع  نیا  هب  ار  لاـقتنا  لـقن و  نیا  زین 
مالک رهاوج  یلع  موحرم  اما  دنک  یم  دیئأت  یئاجباج  نیا  يارب  ار  قوف  لیلد  ود  ناریا  هیـضق  ناریا و  باتک  هدنـسیون  دـنک . مورحم  نیـشن 

دـهد و رارق  ناتـسگنرف  ناریا و  ییانـشآ  طاـبترا و  هطـساو  ار ...«  هنمارا  هک  دوب  نیا  میظع  چوـک  نیا  زا  ساـبع  هاـش  روـظنم  دراد  هدـیقع 
زا سپ  هنمارا  لاح ، ره  هب  درادن »... توادع  ینمـشد و  هنوگ  چیه  ایند  بهاذم  للم و  ریاس  اب  یناریا  ناملـسم  هک  دنک  دعاقتم  ار  نایگنرف 
زا سپ  دنامب . هدنز  نطو  هرطاخ  ات  دندیمان  ون ) يافلج   ) ار لحم  نیا  دندش و  نکاس  دور  هدـنیاز  یبونج  لحاس  رد  ناهفـصا  هب  ترجاهم 

نیا هلمج  زا  دش . هداد  نادرمتلود  نالوئـسم و  هب  دـیکا  تاروتـسد  اهنآ  شیاسآ  یتحار و  يارب  دـش و  رداص  زین  ینیمارف  ناینمرا  رارقتـسا 
هزاوآ هک  اه  رهـش  ریاس  هنمارا  نامز  رورم  هب  داد . یم  يدازآ  ناش  یبهذـم  مسارم  ماجنا  رد  ار  هنمارا  هیلک  هک  دوب  یلمعلاروتـسد  اهنامرف ،

ناهفصا رهـش  هب  دندش  هاگآ  ناشیکمه  زا  يوفـص  تلود  تیامح  زا  دندینـش و  ار  راگزور  نآ  تموکح  ناهفـصا و  مدرم  يراتفرـشوخ 
ندـیرف و ياهاتـسور  هب  مه  ینمرا  نازرواـشک  نیعراز و  تفرگ و  رارق  اـهنآ  هجوت  دروم  زین  رگید  طاـقن  اهرهـش و  یتح  دنتـشگ  ریزارس 
رب رانچ »... يابیز  ناتخرد  اب  ددعتم  ياهنابایخ  هدش و ...«  لیدبت  تیعمجرپ  دابآ و  یکرهـش  هب  افلج  يدوز  هب  دـندرک . چوک  لاحم  راهچ 

ياه شرف  اب  ار  اهنآ  هدرک و  فیصوت  ار  ناهفصا  يافلج  میقم  ینمرا  راجت  يابیز  ياه  هناخ  ناگدنسیون  زا  يرایسب  دندوزفا . رهش  یئابیز 
لوا سابع  هاش  هرود  رد  هک  یتازایتما  دـنا . هدرک  رکذ  ابیز  ياهولبات  هب  شوقنم  ياهرالات  هرقن و  الط و  بآ  هب  نیزم  ياه  یلدنـص  ابیز و 

هک دش  هداد  قح  نیا  هنمارا  هب  دش  رداص  يرجه  لاس 1042  رد  هک  ینامرف  یط  دیدرگ و  هنیداهن  یفـص  هاش  نامز  رد  دش  هداد  هنمارا  هب 
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نایفوتـسم و دنراذگب . سوقان  بیلـص و  نامتخاس  يالاب  رب  هدرک و  نیئزت  ار  اهنآ  دنزاسب و  اسیلک  دنناوت  یم  دنـشاب  لیام  هک  هطقن  ره  رد 
اهنآ يارب  تمحازم  قح  دنتسه  تدابع  لاح  رد  اهنآ  هک  مادام  دننک  یم  هعجارم  ناشیشک  هب  یناوید  هوجو  تفایرد  يارب  هک  مه  ینازیمم 

رتنالک یـضاق و  مکاـح و  دوخ  يارب  یتح  دـننک و  یگدـنز  ناـیناریا  نوچمه  داد  هزاـجا  هنمارا  هب  رگید  نیمارف  ناـمرف و  نیا  دـنرادن . ار 
ناهفصا زا  رصع ، نآ  رد  هک  ینایجراخ  زا  يرایسب  دنشاب . هتشاد  لماک  يدازآ  دوخ  یبهذم  تافیرشت  مسارم و  ماجنا  رد  هدرک و  باختنا 

هاش گرم  زا  سپ  دنا . هتخاس  ابیز  گرزب و  ياهارـسناوراک  اهاسیلک و  افلج  رد  هک  دنرب  یم  مان  يربتعم  ناناگرزاب  زا  دـنا  هدرک  دـیدزاب 
هک یـشمارآ  تینما و  هیاس  رد  ینمرا  ناناگرزاب  راجت و  دـش . رت  دابآ  رتگرزب و  افلج  تفای و  همادا  هنمارا  زا  تیامح  تسایـس  لوا  سابع 

سانام هجاوخ  نوتلآ و  هجاوخ  دننام  يروهشم  راجت  دندرک و  رفس  فلتخم  ياهروشک  هب  يرگادوس  دتس و  داد و  يارب  دوب  هدمآ  دوجوب 
ناریا هب  رگید  ياـهالاک  دـنتخادرپ و  مشیربا  تراـجت  هب  یناریا  ناـگرزاب  ناونع  هب  دـندرک و  رقتـسم  یگدـنیامن  فلتخم  ياـهروشک  رد 

ناحایـس و هک  يروـطب  دـش  هفاـضا  كرهـش  نیا  هب  يدـنچ  تـالحم  تفاـی و  يداـیز  تعـسو  اـفلج  مود  ساـبع  هاـش  هرود  رد  دـندروآ .
همان رفـس  رد  اهنآ  زا  یکی  دندرب . مان  نآ  تالحم  اه و  شخب  زا  دـندرک و  هراشا  افلج  یئابیز  هب  نوگانوگ  راودا  رد  فلتخم  نادرگناهج 

هناخدور دادتما  رد  للجم  بوخ و  ياه  هناخ  رتشیب  دیوگ ...« : یم  اهنآ  هرابرد  هتـشون و  دـصناپ  رازه و  هس  ار  افلج  ياه  هناخ  دادـعت  شا 
هب یتنطلـس  ياه  خاک  اهرـصق و  فیدر  رد  ار  اهنآ  ناوت  یم  هک  تسا  یلاع  هوکـشاب و  نانچ  راگنرز و  اهنآ  زا  یخرب  تسا . هدـش  هتخاس 

يرایسب دش و  اهناغفا  تراغ  راتفرگ  زین  افلج  رهش  نیا  طوقـس  يرمق و  يرجه  لاس 1135  رد  ناهفـصا  هب  اهناغفا  هلمح  اب  دروآ »... رامش 
اه شکمشک  رد  افلج  تختیاپ ، لاقتنا  اب  داهن  لاوز  هب  ور  تعرـس  هب  تیعمج  رپ  دابآ و  كرهـش  نیا  دیدرگ و  ناریو  نآ  ياهنامتخاس  زا 
هک يروطب  دندرک . ترجاهم  هب  عورـش  هنمارا  يرایـسب  دید و  يدج  ياه  بیـسآ  تسویپ  عوقوب  تنطلـس  نایعدم  نیب  هک  یئاه  گنج  و 

ياه هرود  رد  میدید ) هچنانچ   ) دوب هدرک  رکذ  ار  اهنآ  دادعت  دوب و  هتخادرپ  نآ  ياه  هناخ  فیـصوت  هب  ندراش  يراگزور  هک  افلج ، رهش 
رد نکاس  هنمارا  دادعت  هدرک  یگدنز  ناهفـصا  رد  راجاق  هرود  رد  هک  رتسلوه  تسنرا  دش . لیدبت  تیعمج  مک  کچوک و  یـشخب  هب  دعب 

همه اب  دنا . هدرک  یم  یگدـنز  هناخ  رد 380  هک  دـنک  یم  رکذ  رفن   2658 يرمق ) يرجه  دودح 1305   ) يدالیم لاس 1880  رد  ار  افلج 
یمیدق ياهنامتخاس  هوکشاب و  ياهاسیلک  یمیدق و  ياه  نادیم  اه و  هناخ  زین  زونه  دش  نآ  راتفرگ  هیوفص  زا  دعب  افلج  هک  یلزنت  لوفا و 

رد هک  هداد  ياج  دوخ  رد  ار  ینمرا  دودح 6500  رد  افلج  رضاح  لاح  رد  دنهد . یم  لیکـشت  ار  ناهفـصا  بوخ  ياه  هبذاج  زا  یکی  نآ 
هلحم اه و  يزیربت  هلحم  اهـشارتگنس ، هلحم  لگارق ، هلحم  ناچبوکاه ، هلحم  قوسراهچ ، هلحم  کـچوک ، نادـیم  گرزب ، نادـیم  تـالحم 

رد یتلود  تارادا  زا  یخرب  بعش  دور و  یم  رامش  هب  ناهفصا  رهش  مجنپ  هقطنم  افلج  يرهش  تامیـسقت  رظن  زا  دننک . یم  یگدنز  ناوریا 
هدوـب و رئاد  میدـق  زا  دوـش  یم  هدـیمان  يزکرم  هاگـشزومآ  ماـن  هب  نآ  نیرت  یمیدـق  هـک  اـفلج  یـشزومآ  تاسـسوم  دنتـسه . رقتـسم  نآ 
رد نآ  رارقتـسا  افلج و  زاتمم  تیعقوم  دنراد . لاغتـشا  یمدرم  یگنهرف و  تامدخ  هب  يدـنچ  هیریخ  یگنهرف و  ياه  نمجنا  هاگـشرورپ و 

ياه هبذاج  رظن  زا  دـنزادرپب . یگدـنز  راک و  بسک و  هب  هدـش و  نکاس  اجنآ  رد  زین  ناناملـسم  اـت  هدـش  ثعاـب  رهـش  مهم  طاـقن  زا  یکی 
هجوت دروم  دـنا  هدـش  هتخاس  يدالیم  مهدـفه  نرق  لوا  همین  رد  اهنآ  رثکا  هک  یئاهاسیلک  یمیدـق و  ياه  هناـخ  اـب  اـفلج  زین  يرگـشدرگ 

تبـسانم یب  هتکن  نیا  رکذ  دـننک . یم  دـیدزاب  نآ  فلتخم  ياه  تمـسق  زا  يرایـسب  دادـعت  هنازور  هدوب و  یجراخ  یناریا و  نارگـشدرگ 
رد دنتـشاد  لاغتـشا  يزرواشک  راک  هب  هک  هنمارا  زا  هتـسد  نآ  هکنیا  حیـضوت  دننک . یم  یگدنز  هنمارا  زین  ناهفـصا  فارطا  رد  هک  تسین 

هنمارا تنوکس  لحم  هک  دنتسه  یئاهاتـسور  ناهفـصا  برغم  یناتـسهوک  یحاون  رد  رـضاح  لاح  رد  دندش . نکاس  لاحم  راهچ  ندیرف و 
رظن زا  هک  کتخرد  نارابگنـس ، نوگـشرس ، نوگیچ ، درگالیم ، درگنیـس ، نقرق ، درگامن ، زا : دنترابع  اهاتـسور  نیا  زا  یخرب  دنـشاب . یم 

هدوب و دازآ  دوخ  ینید  تافیرـشت  مسارم و  ماجنا  رد  اهاتـسور  نیا  مدرم  دـنیآ . یم  باسح  هب  ندـیرف  ناتـسرهش  ءزج  يوشک  تامیـسقت 
. دنتسه رادروخرب  يدنورهش  قوقح  هیلک  زا  ناناملسم  نوچمه 

هاگن کی  رد  www.Ghaemiyeh.comناهفصا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 551زکرم  هحفص 346 

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


افلج ياهاسیلک 

زاغآ كرهـش  نیا  رد  اهاسیلک  تخاس  یبهذم  مسارم  يارجا  رد  نانآ  يدازآ  يارب  نامرف  رودـص  افلج و  هعـسوت  يریگ و  لکـش  زا  سپ 
اب ار  اهنآ  دندرک و  اسیلک  نتخاس  هب  عورـش  اج  همه  رد  دندش  هدیناچوک  ناهفـصا  هب  هک  يا  هنمارا  دوجوم  ذخآم  عبانم و  هب  هجوت  اب  دش .
اب اسیلک و  ندراش 30  هتـشون  بجوم  هب  اسیلک و  افلج 10  زا  هلاوالود  رتیپ و  دیدزاب  ماگنه  هب  هک  يروطب  دـندومن . نیئزت  یـصاخ  هوکش 

دوجو افلج  رد  رضاح  لاح  رد  هک  یئاهاسیلک  نایم  زا  تسا . هتشاد  دوجو  افلج  رد  اسیلک  ات 30  نیوربود 27  سولینرک  همانرفس  هب  هجوت 
ریز رد  هچنآ  ددرگ . یم  ءارجا  یبهذـم  مسارم  طـقف  هیقب  رد  دریگ و  یم  رارق  نارگـشدرگ  دـیدزاب  دروم  کـناو )  ) ياـسیلک طـقف  دـنراد 

. تسا افلج  ياهاسیلک  یلامجا  یفرعم  دمآ  دهاوخ 

کناو ياسیلک 

تاصخشم

اـب 1654 قباـطم  يرجه   1065: سیـسات لاس  یقرـش  رظن  ناـبایخ  یماـظن  میکح  هارراـهچ  : تیعقوم چـیک  رپاـنمآود  وس و  نس  : هب فورعم 
يدالیم

نامتخاس ياهیگژیو  زا 

نیرتابیز زا  یخیرات  ياه  یـشاقن  دـبنگ و  لخاد  حطـس  فقـس و  يراکالط  رظن  زا  تسا  ناهفـصا  يافلج  ياسیلک  نیرتابیز  نیرتگرزب و 
هب الط  بآ  نغور و  گنر و  یـشاقن  تانیئزت  زا  نآ  بناوج  فارطا و  ياهراوید  مامت  اسیلک و  لخاد  تسا  ناهفـصا  ياـفلج  ياـهاسیلک 
رد يوربور  سوقان  جرب  تسا  هدـش  نیئزت  ییایلاتیا  یـشاقن  زا  رثاتم  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  یگدـنز  زا  يریواـصت  یناریا و  کـبس 

. تسا هدش  هتخاس  نیسح  ناطلس  هاش  نامز  رد  تسا و  یناریا  کبس  هب  اسیلک  یلصا 

افلج ياسیلک  نیرتگرزب 

لاس 1015 رد  هوکـش  اب  ياسیلک  نیا  تسا . افلج  ياسیلک  نیرتگرزب  دوش  یم  هدـیمان  زین  چـیکرپ  انمآ  روس و  نس  ياـهمان  هب  اـسیلک  نیا 
ربارب 1655 يرمق  يرجه  لاس 1065  رد  لاـس  زا 50  سپ  دـش و  ثادـحا  کشرز  غاـب  یـضارا  رد  يدـالیم  ربارب 1605  يرمق  يرجه 
رد هک  تسابیز  دـنلب و  ياهقاط  عیفر و  ياهراوید  میظع و  يدـبنگ  ياراد  اسیلک  نیا  دـمآ . رد  زورما  تروص  هب  تفای و  هعـسوت  يدـالیم 

. دشاب یم  ناتسودنه  ناریا و  هنمارا  هفیلخ  تماقا  لحم  رضاح  لاح 

اسیلک هناخ  زامن  نامتخاس 

مود تمسق  انب و  ناتسبش  لوا  تمسق  هک  تسا  شوگراهچ  تمسق  ود  لماش  تسا  عالضالا  يزاوتم  لکش  هب  هک  اسیلک  یلـصا  هناخ  زامن 
دنچ یتشخ  ياه  یـشاک  ار  هناخ  زامن  ياهراوید  ياـه  هرازا  تسا . یبهذـم  ياهدورـس  مسارم و  يارجا  لـحم  تسا  هناـخ  دـبنگ  ریز  هک 
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یمامت هدش و  هتفرگ  ماهلا  سدـقم  بتک  زا  هک  دـنا  هدـش  یـشاقن  یئابیز  رایـسب  ریواصت  هرازا  يالاب  ياهتمـسق  رد  تسا . هتفرگ  ارف  گنر 
رب دنا . هدش  میسرت  ینمرا  ناشاقن  هلیـسوب  هک  تسا  اوح  مدآ و  تقلخ  ناتـساد  دبنگ  رود  ات  رود  تسا . هدرک  نیئزت  ار  دبنگ  ياضف  حطس 

اـسیلک دبنگ  یجراخ  يامن  تسا . هدـش  یـشاقن  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  ریوصت  هلمج  زا  يریواصت  زین  اسیلک  يابیز  رایـسب  بارحم 
. تسا هدش  هدناشوپ  هداس  رجآ  اب  تسا و  يراکیشاک  تانیئزت  نودب 

اسیلک نامتخاس 

طایح و نیا  زا  يرگید  هشوگ  رد  تسا . راوتسا  یگنس  نوتس  راهچ  رب  هک  هدش  هتخاس  یگرزب  ابیز و  سوقان  جرب  اسیلک  تایح  هشوگ  رد 
رد دنا . هدش  ماع  لتق  يدالیم  لاس 1915  رد  هک  هدش  هتخاس  ینمرا  رفن  نویلیم   5 دوبدای 1 /  گنس  زا  يدنلب  نوتس  سوقان  جرب  يوربور 
رد ناهفـصا  رد  هک  ییاپورا  ياهروشک  یـسایس  ناگدنیامن  مظعا و  فقـسا  دنچ  هلمج  زا  روهـشم  هنمارا  زا  رفن  دنچ  اسیلک  طایح  نحص 

. دنا هدش  هدرپس  كاخ  هب  دنا  هتشذگ 

اسیلک فلتخم  ياهتمسق 

يدالیم اب 1905  ربارب  يرمق  يرجه  لاس 1322  رد  اسیلک  هزوم  تسا . هناخباتک  هزوم و  دـننام  یفلتخم  تاسیـسأت  ياراد  کناو  ياسیلک 
ناشاقن راک  یـشاقن  ياهولبات  لماش  دنا  هدـش  هتـشاذگ  ناگدـننک  دـیدزاب  ياشامت  ضرعم  هب  نآ  ياه  نلاس  رد  هک  یئایـشا  دـش . هتخاس 

دنوش . یم  يرادهگن  هزوم  نیا  رد  زین  سیفن  یطخ  بتک  يدادعت  دنا . هدرک  ءادها  اسیلک  هب  هک  تسا  یئاپورا 
رداص هنمارا  هراـبرد  ناریا  ماـکح  نیطالـس و  دـعب  هب  هیوفـص  خـیرات  لوط  رد  هک  تسا  ینیمارف  هزوم  نیا  سیفن  ياـه  هعومجم  هلمج  زا 

زا دنور . یم  رامـش  هب  دامتعا  لباق  عبانم  دادع  رد  هدوب و  هظحالم  لباق  مهم و  رایـسب  هنمارا  خـیرات  یـسررب  رظن  زا  نیمارف  نیا  دـنا . هدرک 
روطاـچاخ ماـن  هب  راـگزور  نآ  هنمارا  ياوـشیپ  راـکتبا  شـشوک و  یعـس و  هب  هک  هناـخپاچ  نـیا  تـسا . هناـخپاچ  اـسیلک  تاسیـسأت  رگید 

نیتسخن درک و  راک  هب  عورـش  هناخپاچ  نیلوا  ناونع  هب  يدالیم  لاس 1636  رد  دوب  هدش  سیـسأت  افلج  رد   GZARATSSY یستاراسک
رهـش رد  زین  نآ  تسا و  دوجوم  اـیند  رد  هخـسن  کـی  طـقف  باـتک  نیا  زا  هک  دوـب  دوواد  روـبز  دیـسر  پاـچ  هب  نآ  هلیـسو  هب  هک  یباـتک 

زین کناو  ياسیلک  هناخباتک  تسا . مومع  دیدزاب  ضرعم  رد  اسیلک  هزوم  رد  باتک  نیا  ریوصت  دوش . یم  يرادهگن  ناتـسلگنا  دروفـسکآ 
. دریگیم رارق  نایدا  ریاس  ینمرا و  نارگشهوژپ  نیققحم و  هدافتسا  دروم  عبانم  نیرتهب  زا  یکی  ناونع  هب  باتک  دلج   25 اب 000 / 

میرم ياسیلک 

رد هک  تسا  کیدوآ  هجاوخ  اسیلک  نیا  هدـنزاس  تسا  يرمق  يرجه  اب 1036  ربارب  يدالیم  خیرات 1627  يواح  اسیلک  نیا  ردرـس  هبیتک 
. دشاب یم  نوفدم  اسیلک 

محللا تیب  ياسیلک 

زا یکی  ار  نآ  هدـش و  عقاو  رظن  نابایخ  افلج و  نادـیم  رد  اسیلک  نیا  دـشابیم . سابع  هاش  هرود  رد  افلج  یخیرات  ياـهاسیلک  نیرتمهم  زا 
ترـضح یناگدـنز  یـشاقن  ولبات  زا  معا  ییابیز  تانیئزت  نآ  لخاد  رد  تسا . هتخاس  دوخ  هیامرـس  اب  سرطپ » هجاوخ   » ماـن هب  ینمرا  راّـجت 
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لاس 1627 هک  دراد  يا  هبیتک  اسیلک  ردرـس  تسا . ییاشامت  نآ  بلاج  دبنگ  بّهذم و  نآ  فقـس  دراد . دوجو  رگید  ياهیـشاقن  حیـسم و 
. تسا هجوت  بلاج  ابیز و  رایسب  محللا  تیب  ياسیلک  يراکالط  تانیئزت  دهد . یم  ناشن  ار  يرجه  اب 1036  ربارب  يدالیم 

سدقم بوکاه  ياسیلک 

، هدش هتخاس  میرم  ياسیلک  یلعف  نحـص  یبرغ  لامـش  هشوگ  رد  هک  تسا  پوکاه )  ) سّدـقم بوقعی  ياسیلک  افلج  رد  اسیلک  نیرتمیدـق 
ینعی درک . هفاضا  نآ  هب  لاس   551 دیاب يدالیم  هب  ینمرا  لاس  لیدبت  تهج   ) دناهدومن صخشم  ینمرا  لاس 1056  ار  نآ  نامتخاس  خیرات 

ياـسیلک اـفلج  ياـسیلک  نیرتیمیدـق  پوکاـه »  » ياـسیلک زا  دـعب  تسا ) . يدـالیم  خـیرات  زا  رتـمک  لاـس ، ینمرا 551  خــیرات  عـقاو  رد 
تمـسق رد  سیفن  یـشاقن  ولبات  کی  طقف  تسا و  هداس  رایـسب  اسیلک  نیا  لخاد  دراد ، رارق  یماـظنمیکح  ناـبایخ  رد  هک  تسا  كرویگ » »

ار ناتـسنمرا  نیزایمجا »  » یمیدـق ياـسیلک  ياهگنـس  زا  هعطق  هدزناـپ  هک  تسا  تهج  نآ  زا  اـسیلک  نیا  تیمها  هدـش . بصن  نآ  بارحم 
. دوریم رامـش  هب  هسّدـقم  نکاـما  زا  یکی  اـسیلک  نیا  دـناهدرک ، بصن  اـسیلک  نیا  رد  ار  اـهنآ  زا  یـضعب  هدرک و  لـمح  دوخ  اـب  ناـینمرا 

میرم مان  هب  يرتگرزب  ياسیلک  هداد و  تعـسو  دوب  کچوک  رایـسب  هک  ار  پوکاه  مان  هب  دوخ  هیلوا  ياسیلک  افلج  ناینمرا  میرم : ياـسیلک 
ياراد هدـش و  یـشاقن  یچگ  ياهراوید  يور  هک  تسا  یبهذـم  ياهولبات  یـشاقن و  تانیئزت  ياراد  اسیلک  نیا  لخاد  دـندرک . انب  اجنآ  رد 

اهغارچ و اب  ار  اسیلک  نیا  وا  دـناهدرک . یفرعم  کیدوآ » هجاوخ   » مان هب  ینمرا  ناـگرزاب  کـی  ار  نآ  یناـب  تسا . یفورعم  یخیراـت  هبیتک 
راّجت زا  کیدوآ  هجاوخ  تسا . هتخاس  یـصخش  هنیزه  اب  ًامامت  رگید ، تانیئزت  اـهبنارگ و  یـشاقن  ياـهولبات  نیمیـس و  نیّرز و  ياهلیدـنق 

. تسا هدوب  لوا  سابع  هاش  نامز  رد  مشیربا  فورعم 

كرویگ ياسیلک 

میکح نابایخ  رد  کچوک  نادیم  رد  عقاو  تسا . يرمق  يرجه  اسیلک 1131  نیا  تخاس  لاس  دنمان  یم  بیرغ )  ) ار اسیلک  نیا  افلج  مدرم 
. يدالیم لاس 1611  تخاس : نامز  یماظن .

سوناپتسا نس  ياسیلک 

لاس 1714 تخاـس : ناـمز  ناـجبوقعی . هچوک  رد  عقاو  تسا . يدـالیم  نآ 1714  تخاـس  لاـس  هدـش و  عقاو  ناـجپوکاه  هچوک  رد  هک 
. يدالیم

انحوی ياسیلک 

. تسا يدالیم  نآ 1621  تخاس  لاس  هک  قوسراهچ  هلحم  رد  عقاو 

روگیرگ ياسیلک 

. تسا يدالیم  نآ 1659  تخاس  لاس  هک  کچوک  نادیم  رد  عقاو 

سیکرس ياسیلک 
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. تسا هدش  هتخاس  لاس 1659  هب  ناوریا  هلحم  رد  عقاو 

سسرن ياسیلک 

. تسا هدش  هتخاس  لاس 1659  هب  ناوریا  هلحم  رد  عقاو 

سویاغوکین ياسیلک 

. يدالیم لاس 1630  تخاس : نامز  لکاراق . هّلحم  رد  عقاو 

مخدیب ياسیلک 

. يدالیم لاس 1628  تخاس : نامز  رظن . نابایخ  رد  گرزب  نادیم  رد  عقاو 

اه هسینک 

یتاـنیئزت هنوگچیه  يرنه ، ظاـحل  زا  هک  تسا  هراـبیوج  هلحم  رد  ایعـش ) ومع  هسینک   ) دراد دوـجو  ناهفـصا  رد  هک  يا  هسینک  نیرتیمیدـق 
هتشاد هسینک   20 یسمش ) لاس 1350  رد   ) ناهفـصا نایدوهی  رفرنه  رتکد  هتـشون  هب  تسا . هجوت  بلاج  يرامعم  ياه  هبنج  دـقاف  درادـن و 
سابع هاش  هکلف  رد  زین  هسینک  کی  هرابیوج و  هلحم  رد  هسینک  هدزناش  راهبلگ ، هلحم  رد  هسینک  کی  تشدرد  هلحم  رد  هسینک  ود  هک  دـنا 

نیا يرامعم  رگـشهوژپ  نیا  هتفگ  هب  دنا . هدرک  رکذ  ددـع  ار 12  ناهفـصا  ياه  هسینک  دادعت  یمیلک  نیققحم  زا  یکی  زورما .) نیطـسلف  )
هک تسا  نیا  زین  تلع  دـنرادن . یلخاد  تانیئزت  هنوگچیه  اه  هسینک  هک  توافت  نیا  اـب  تسا . هنمارا  ياـسیلک  اـب  هباـشم  ًـالماک  اـه  هسینک 

اهنآ رتشیب  هدوب و  یقرـش  - یبرغ اه ، هسینک  ياه  نامتخاس  یـسانش ، عون  رظن  هطقن  زا  دننک . یمن  مسر  راوید  رب  ار  ناسنا  ریواصت  نایدوهی 
هک دنتسه  یئاهوکس  دقاف  اه  هسینک  نیا  دنتسه . يزاس  ریوصت  يدنبراک  ياراد  تانیئزت  رظن  زا  اه  هسینک  دنتسه . راجاق  نارود  هب  طوبرم 

هـسینک  - بوقعیالم هسینک  زا : دـنترابع  ناهفـصا  نایدوهی  ياه  هسینک  رـضاح ، لاح  رد  تسا . هدـش  یم  ماجنا  اهنآ  يور  یبهذـم  مسارم 
دوواد و ... رتکد  هسینک   - داحتا هسینک   - راهبلگ هسینک   - یلک هسینک  - کچوک هسینک   - گرزب هسینک   - عیبرالم هسینک   - ناسینالم

هداس یئانب  هک  هسینک  نیا  تسا . هدش  عقاو  زودـنالایریپ )  ) هچوک مان  هب  يا  هچوک  رد  نیـشن  ناملـسم  هلحم  هب  نایدوهی  هسینک  نیرتکیدزن 
نیا رکذ  تسا . هیاریپ  یب  هداس و  ًالماک  جراـخ  زا  ناـمتخاس  نیا  تسا  هدـش  هیبعت  يریگرون  دـبنگ  يـالاب  هک  تسا  يدـبنگ  ياراد  تسا 

هنوگچیه ناناملـسم  اب  یگدـنز  رظن  زا  دنتـسه و  نکاس  زین  رگید  تالحم  رد  ناهفـصا  نایدوهی  رـضاح  لاـح  رد  هک  تسا  بساـنم  هتکن 
. دیسر تبث  هب  یلم  راثآ  تسرهف  رد  ناهفصا  رد  هسینک  تفه  یگزات  هب  دنرادن . یتوافت 

یمیدق ياه  هناخ 

کلم ناتسروگنا 

ناهفصا مدرم  هب  قلعتم  هک  يروگنا  غاب  راشفا  هاشردان  تنطلس  نامز  رد  فسوی  خیـش  هلحم  کلم  نابایخ  - یفقاو فیرـش  نابایخ  : سردآ
یلام روما  لوئسم  فرصت  هب  راجاق  هاش  نیدلارصان  تنطلس  نامز  رد  دمآرد . تلود  فرصت  هب  دش و  هتفرگ  اهنآ  زا  تایلام  ناونع  هب  دوب 

ار ناتـسروگنا  يانب  تشاد  راجتلا  کلم  بقل  هک  ناخ  میهاربا  دمحم  جاح  مان  هب  صخـش  نیا  دنزرف  اهدعب  دـمآرد و  ناهفـصا  تموکح 

هاگن کی  رد  www.Ghaemiyeh.comناهفصا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 551زکرم  هحفص 350 

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


همان فقو  خیرات  تسا و  یچ  نیـسح  داتـسا  مانب  نیا  هدنزاس  رامعم  داد . صاصتخا  هیزعت  يرادازع و  مسارم  يرازگرب  هب  درک و  ثادـحا 
لاس رد  نآ  زا  یئاه  شخب  دـش و  بیرخت  ناتـسروگنا  نیا  زا  یفلتخم  ياـه  تمـسق  ناـمز  لوط  رد  تسا . يرمق  يرجه  لاس 1341  نآ 

تفر . نیب  زا  کلم  نابایخ  ضیرعت  رد  یسمش  يرجه   1333
یکی طایح  اب  نآ  یبیرقت  تحاسم  هک  هناخ  هرفس  کی  دش و  عقاو  لامش  رد  هک  تسا  عیسو  طایح  کی  تسا  هدنام  یقاب  انب  نیا  زا  هچنآ 

یم زاب  یبونج  طایح  هب  هنهد  تفه  یسرا  کی  هلیـسوب  هناخ  هرفـس  ياضف  دریگ . یم  رب  رد  ار  طایح  ههبج  یمامت  هناخ  هرفـس  نیا  تسا .
ههبج هس  ياهاضف  ماب و  تشپ  هدیـشوپرس و  طایح  هناخ و  هرفـس  ياه  یـسرا  زا  هک  يروطب  هدـش  فقـسم  زین  هناـخ  طاـیح  اهدـعب  دوش .
راوید يالاب  يرسارس  ياه  هرجنپ  هارمه  هب  یعلـض  يابیز 8  ریگرون  کی  طایح  فقـس  رد  تسا . هدش  یم  هدافتـسا  هیزعت  يارب  نامتخاس 

نفد لحم  دراد  رارق  هدیـشوپرس  طایح  یلامـش  ههبج  رد  هک  یئاـبیز  يرد  جـنپ  رـالات  دـنک . یم  نیماـت  ار  هیزعت  ياـضف  یئانـشور  طاـیح 
دنا . هدش  هدرپس  كاخ  هب  لحم  نیا  رد  يو  تیصو  هب  انب  هک  تسوا  رسمه  راجتلا و  کلم  موحرم 

يراک و هنیآ  يربچگ ، ناوارف  تانیئزت  ياراد  طایح  فارطا  ياهقاتا  رگید  هربقم و  قاتا  هناخ ، هرفس  هدیشوپرس ، طایح  ياهاضف  هعومجم 
هیاپ و اـما  دنـشاب  یم  یبوچ  ياـه  شکور  ياراد  دنتـسه  طاـیح  هناـخ و  هرفـس  ياـضف  طـسو  رد  هک  یئاـه  نوتـس  دنتـسه . يراکیـشاک 

یبونج طایح  زا  ار  نآ  رون  کبشم  ياهریگرون  هک  دراد  دوجو  ینیمزریز  هناخ  هرفس  ياضف  ریز  رد  دنشاب . یم  تانیئزت  ياراد  اهنوتسرس 
نآ فارطا  رد  یئاهوکـس  دراد و  یئابیز  رایـسب  يدبنگ  فقـس  هک  تسا  هدش  عقاو  یمامح  انب  یقرـش  بونج  هشوگ  رد  دننک . یم  نیمات 

نارود يابیز  رایـسب  ياهانب  زا  کلم  ناتـسروگنا  دنتـسه . يراجح  شوقن  ياراد  هناـخ  نیا  یقرـش  یلامـش و  ههبج  هرازا  دـنا . هدـش  هیبعت 
صاصتخا يرادازع  هیزعت و  نآرق و  تئارق  تاقباسم  يرازگرب  هب  دشاب و  یم  فاقوا  نامزاس  رایتخا  رد  رضاح  لاح  رد  هک  تسا  هیراجاق 

. دشاب یم  یناهفصا  رکتبم  قالخ و  نادنمرنه  يراکیشاک  يراک و  هنیآ  يربچگ و  رنه  رگنایب  انب  نیا  تانیئزت  دراد .

یپیترس

یلامـش و ههبج  ود  رد  هک  دنا  هتفرگ  رارق  ههبج  هس  رد  هناخ  نیا  ياهاضف  هعومجم  هعلقاپ  هچوک  یهلادبع  تسب  نب  کلم  نابایخ  : سردآ
يرد هس  قاتا  ود  اب  دوخ  یبیلص  مین  لکش  اب  هک  تسا . یلامش  ههبج  رالات  هناخ  تمسق  نیرتمهم  دنتـسه ، رت  عفترم  موس  ههبج  زا  یبونج 

نیا رد  زین  يدنبراطق  فیدر  ود  نآ  رب  هوالع  دنتـسه . چـگ  يور  یـشاقن  ناوارف  تانیئزت  ياراد  رالات  نیا  ياهراوید  دراد . طابترا  نیفرط 
لماش یبونج  ههبج  دنا . هتفرگ  ریثات  یئاپورا  ياه  یشاقن  زا  هک  تسا  يراکرپ  ياه  یشاقن  يواح  رالات  فقس  دراد . دوجو  اهراوید  رد و 

یم زاب  طایح  هب  کچوک  يرد  اب  هک  دراد  دوجو  قاـتا  ود  یبرغ  ههبج  رد  تساـهنآ . نیب  رد  نک  شفک  ياـضف  ود  يرد و  هس  قاـتا  هس 
يدورو زین  یقرـش  بونج  هشوگ  رد  تسا . هتفرگ  رارق  ههبج  نیا  هنایم  رد  دـنوش  یم  دراو  هناـخ  طاـیح  هب  نآ  قیرط  زا  هک  ینـالاد  دوش .
تانیئزت یلامش  ههبج  ياه  يرد  هس  يامن  رد  طقف  تسا و  چگ  هداس  دودنا  زا  هدیشوپ  یپیترس  هناخ  ياهامن  دروخ . یم  مشچ  هب  يرگید 

زا يرگید  هنومن  ناهفصا  یپیترس  هناخ  دنتسه . يراجح  شوقن  ياراد  هناخ  نیا  یقرش  یلامش و  ههبج  هرازا  دروخ . یم  مشچ  هب  يربچگ 
. تسا هتفرگ  رارق  يزاسزاب  تمرم و  دروم  يرامعم  يرنه و  ياه  یگژیو  دوجو  لیلد  هب  هک  تسا  ناهفصا  یمیدق  ياه  هناخ 

ملعا

بلق رد  ناقـشاع و  لت  يوربور  يا  هچوک  رد  قازرلادبع و  نابایخ  رد  اهرگرز  تسب  نب  وراب –  تشپ  هلحم  قازرلادبع –  نابایخ  : سردآ
هنیآ و يور  چـگ و  يور  یـشاقن  يرنه و  ياهیگژیو  راکرپ و  تانیئزت  ییابیز و  ظاحل  هب  هک  هتفرگ  رارق  يا  هناـخ  ناهفـصا  میدـق  تفاـب 

هدش اهر  هدافتـسا  الب  ناکلام  فرط  زا  اهلاس  هک  هناخ  نیا  دور . یم  رامـش  هب  ناهفـصا  صخاش  ياهانب  دادع  رد  يراجح  یبوچ و  عیانص 
دوجو هک  وجدوس  دارفا  هلیـسو  هب  بلاج  يانب  نیا  زا  یئاهتمـسق  هنافـسأتم  تفرگ . رارق  يزاسزاب  تمرم و  دروم  يرادیرخ  زا  سپ  دوب ،
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هناخ يابیز  رایسب  ردرـس  يزوسشتآ  هلمج  زا  تسا . هدش  بیرخت  دنتـسنادیم  دوخ  هنایوجدوس  فادها  يارب  یتمحازم  ار  سیفن  رثا  نیا 
درک . یم  ظفح  ار  هناخ  راوتسا  مکحم و  يدنب  تشپ  تروص  هب  دوب و  هدش  هتخاس  یلامش  رذگ  يور  رب  هک  یقاط  بیرخت  و 

موبلآ نوچمه  ملعا  هناخ  يرد  جنپ  قاتا  تسا . نآ  ياه  يربچگ  اه و  یـشاقن  تانیئزت و  عونت  دـنک ، یم  هجوت  بلج  ملعا  هناخ  رد  هچنآ 
ياـهحرط دـهد . یم  رارق  هدـننیب  يور  رد  ور  ار  راـجاق  نارود  ینیئزت  ياـهرنه  يراـک  تبنم  يربچگ و  یـشاقن ، يراـک ، هنیآ  زا  یـسیفن 

يوگلا دناوتیم  یگنر  ياه  هشیـش  هتوب و  لگ و  هارمه  هب  هدـش  هیهت  یئاپورا  یناریا و  رظانم  ناهفـصا و  يابیز  ياه  خاک  زا  هک  يددـعتم 
هب راجاق  نارود  نادـنمرنه  ددـجم  هجوت  رگنایب  هناخ  نیا  تانیئزت  نآرب ، هوـالع  دـش . راـجاق  نارود  ینیئزت  ياـهرنه  يارب  یبساـنم  رایـسب 

. تسا هیوفص  نارود  ياهرنه 

مالسالا خیش 

غابراهچ نابایخ  رد  تسا  رت  بسانم  نآ  يارب  مالسالا  خیش  هیکت  ناونع  هک  مالسالا  خیـش  هناخ  ایـشرپ  لته  هچوک  یتخت  هارراهچ  : سردآ
تسا . هدش  عقاو  یتخت  هارراهچ  نییاپ ،

مالسالا خیش  ياه  هناخ  هعومجم  زا  یئزج  دور ، یم  رامش  هب  ناهفصا  سیفن  راثآ  زا  راجاق  هرود  صاخ  يرامعم  اب  هک  ابیز  رایسب  رثا  نیا 
ياراد دـشاب  یم  هناخ  شخب  نیرتمهم  هک  یبونج  تمـسق  تسا . بونج  لامـش و  رد  نامتخاس  ههبج  ود  ياراد  يرامعم  رظن  زا  هک  تسا 

دشاب . یم  ناویا  طسو  رد  یگنس  ضوح  کی  نوتس و  ود  هتوب و  لگ و  یشاقن  تانیئزت  يراک و  سنرقم  فقس  اب  ناویا  کی 
یئابیز هب  دنا  هدش  نیئزت  يربچگ  یشاقن و  اب  هک  یئاهراوید  یگنر و  ياه  هشیش  اب  ابیز  رایسب  یبوچ  کبـشم  هرجنپ  ددع  ناویا 2  نیا  رد 

دنیازفایم . هناخ 
رایـسب ياـه  تمـسق  زا  رگید  یکی  يراـک  سنرقم  يربـچگ و  رنه  زا  ياهعومجم  اـب  دراد  دوجو  ناویا  نیا  بقع  رد  هک  یکچوـک  قاـتا 

دشاب . یم  هناخ  بلاج 
رد تفرگ . یم  رارق  هدافتسا  دروم  هیزعت  مالسلا و  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  يرادازع  مسارم  يرازگرب  يارب  مایالا  میدق  زا  ابیز  هناخ  نیا 

هجوت و لباق  تانیئزت  یجیردت  لاوز  لیلد  هب  نینچمه  نآ و  يرادـهگن  ظفح و  رد  نیکلام  یئاناوت  مدـع  تلع  هب  بالقنا  زا  لبق  ياهلاس 
تقو رنه  گنهرف و  ترازو  رایتخا  رد  مالـسالا  خیـش  هناخ  نامتخاس  انب ، مادـهنا  بیرخت و  زا  يریگولج  ظاحل  هب  يرامعم و  ياه  شزرا 

تفرگ . رارق 
همه دش و  زاغآ  صصختم  ناراکداتـسا  هلیـسوب  کبـشم  ياهرد  تخاس  تانیئزت و  تمـسق  رد  صوصخب  یتمرم  تامادقا  نامز  نامه  زا 
نیا لاس 1365  رد  هنافـسأتم  دـش . یم  رازگرب  نآ  رد  یمالـسا  داشرا  رظن  ریز  یلحم و  ياه  تایه  طـسوت  يرادازع  هیزعت و  مسارم  هلاـس 

ماجنا تعرس  هب  نآ  تمرم  يزاسزاب و  تایلمع  هک  دید  يدیدج  ياه  بیسآ  انب  یقرـش  بونج  تمـسق  تفرگرارق و  نارابمب  دروم  هناخ 
ياهدـحاو هک  دور  یم  رامـش  هب  ناهفـصا  يابیز  ياـه  هناـخ  زا  عبرم  رتم  تحاسم 1455  اب  مالـسالا  خیـش  هناخ  رـضاح  لاح  رد  تفرگ .

. دنتسه رقتسم  نآ  رد  یگنهرف  ثاریم  نامزاس  یتسد  عیانص 

یسدق

هک هتفرگ  رارق  بلاج  ابیز و  يا  هناخ  ناهفصا  ماما  برد  یکیدزن  رد  هیسدق  هچوک  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادبع  نابایخ  : سردآ
ود ياراد  هناخ  نیا  تسا . هدش  هداد  نآ  رد  يدبلاک  يداینب و  تارییغت  فلتخم  ياه  هرود  رد  تسا و  هیوفـص  نامز  هب  طوبرم  نآ  ساسا 
زا نامتخاس  ناکلپ  اه و  هرازا  دنا . هدش  هتخاس  هقبط  ود  تروص  هب  طایح  فارطا  ههبج  راهچ  رد  اهقاتا  تسا و  لامـش  تمـس  رد  يدورو 

جنرت کچل و  شوقن  یکاکح و  تانیئزت  ياراد  اـنب  یلامـش  ههبج  تسا  راـجاق  اـت  هیوفـص  نارود  هب  طوبرم  نآ  تاـنیئزت  تسا و  گـنس 
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تسا . رادروخرب  یصاخ  تفارظ  زا  هک  تسا  یچگ 
رد دوب . رقتسم  نآ  رد  یـشزومآ  داهن  نیا  اهلاس  تفای و  صاصتخا  هیـسدق  هسردم  لحم  هب  یـسمش  يرجه  لاس 1278  رد  نامتخاس  نیا 

یسانش ناهفصا  زکرم  هب  لیدبت  تهج  ار  هناخ  نیا  ناهفـصا  فورعم  دنمرنه  طاطخ و  رعاش و  یـسدق  رهچونم  داتـسا  موحرم  لاس 1357 
تاـیلمع یگنهرف  ثاریم  يزاسرهـش و  نکـسم و  ناـمزاس  فرط  زا  زین  لاـس 1372  زا  دادرارق . تـقو  رنه  گـنهرف و  ترازو  راـیتخا  رد 

تشگ . زاغآ  نآ  تمرم 
ياه یگژیو  نتـشادرب  رد  ظاحل  هب  نینچمه  شوقن و  یکاکح و  جـنرت و  کـچل و  ياـبیز  رایـسب  تاـنیئزت  دوجو  لـیلد  هب  یـسدق  هناـخ 

. تسا رادروخرب  يرایسب  تیمها  زا  راجاق  ات  يوفص  نارود  يرامعم 

اهدنبلعن

زا رصاعم  قّقحم  یسیفن  دیعس  تسا . هتخاس  هیوفص  نامز  یشاب  دنبلعن  ار  هناخ  نیا  رفعج  دمحم  جاح  دجـسم  لباقم  هلامج ، يوک  : سردآ
دمحم جاح  دجـسم  ِرد  يوربور  ناهفـصا ، هس  شخب  رد  هدروآ : نینچ  نآ  هرابرد  ییاهب  خیـش  لاوحا  باتک  رد  هدرک و  ندـید  هناخ  نیا 

رد دراد . ترهـش  نادـنبلعن  هناخ  هب  دوریم و  رامـش  هب  یگنهرف  ثاریم  راثآ  ءزج  هک  دراد  دوجو  ییابیز  یمیدـق و  هناخ  ياهدابآ ، رفعج 
ییابیز رایـسب  وحن  هب  ناریا  فراعم  زا  یکی  ریوصت  هچقاط  ره  رد  تسا . يدّدعتم  دنلب  ياههچقاط  ياراد  هک  هدـش  هتخاس  ینلاس  هناخ  نیا 
دمحم نیدلا  لالج  یئاسحا ، دمحا  خیش  مهدا ، میهاربا  یماطسب ، دیزیاب  راّطع ، خیش  یکسردنفریم ، مساقلاوبا  ریواصت : لثم  هدش  یـشاقن 

نیا زا  کی  ره  رگید . ياـفرع  زا  يریواـصت  یلیبدرا و  نیدلایفـص  خیـش  ییاهبخیـش ، یلو ، هللاتمعن  هاـش  يزیربت ، نیدلاسمـش  یمور ،
. تسا هدز  مقر  سکع  ره  ریز  هک  هدوب  یناهفصا  یلعبجر  نآ  شاّقن  دراد و  ضرع  رتم  کی  لوط و  مین  رتم و  کی  ریواصت 

اهیلوسر جاح 

یم هیدـنز  نارود  رخاوا  دایز  لامتحا  هب  هناخ  نیا  ياـنب  خـیرات  ناـیجاح  هچوک  کـشوک ، برد  هچوک  نییاـپ ، غاـبراهچ  ناـبایخ  : سردآ
لیطتـسم طایح  ههبج  راهچ  رد  تسا . هدوب  ناهفـصا  مانـشوخ  ربتعم و  راجت  زا  اهیلوسر  جاح  ماـن  هب  یـصخش  ناـمتخاس  نیا  یناـب  دـشاب .

، يدنبراطق سنرقم ، تانیئزت  زا  هدیـشوپ  هک  دـنا  هتفرگ  رارق  ابیز  رالات   4 ههبج ، نیا 4  هنایم  رد  دـنا . هدـش  عقاو  نآ  ياهاضف  هناخ  لکش 
هک يرالات  دنا . هدید  يدایز  بیسآ  نآ  تانیئزت  هناخ و  فلتخم  ياه  تمـسق  هنافـساتم  دنتـسه ، چگ  يور  یـشاقن  يراکالط و  يربچگ ،

یلقتسم هناخ  تروص  هب  هدش و  ادج  نامتخاس  زا  هناخ  ینوردنا  شخب  تسا . رتعیسو  اهرالات  هیقب  زا  تسا  هدش  عقاو  انب  یلامـش  ههبج  رد 
رگیدکی زا  نک  شفک  ود  طسوت  نآ  ياهاضف  هک  تسا  نآ  نیفرط  رد  يرد  هس  قاتا  ود  رالات و  لماش  هناخ  یبونج  ههبج  تسا . هدمآرد 

اب دنا  هدش  عقاو  انب  یبرغ  یقرـش و  ههبج  ود  رد  هک  یئاهرالات  تسا . رگید  قاتا  ود  يرد و  هس  ياهقاتا  لماش  مود  هقبط  دـنوش . یم  ادـج 
هدش بیرخت  ًالماک  یبرغ  یـسرا  دـنوش . یم  زاب  طایح  يوس  هب  هک  دنتـسه  یعیـسو  عفترم و  ياه  یـسرا  ياراد  هقبط  لداعم 2  یعافترا 

اب هک  دراد  رارق  یئابیز  قاتا  یتشه  يالاب  هقبط  رد  تسا . یتشه  رد و  رس  لماش  هدش و  عقاو  هناخ  يدورو  یبرغ ، بونج  هشوگ  رد  تسا .
راوید زا  یتاعطق  تروص  هب  نامز  رورم  هب  طایح  ياهامن  یگنر  يربچگ  ناوارف  تانیئزت  تسا . طبترم  هناخ  یبونج  ههبج  هراوشوگ  قاـتا 

. تسا هدمآ  لمعب  يریگولج  اهنآ  شزیر  زا  دنا و  هدش  تیبثت  یسمش  لاس 1357 و 1364  یتمرم  تایلمع  رد  تاعطق  نیا  دنا . هدش  ادـج 
ضوح دـنا و  هدـید  بیـسآ  اهنآ  رتشیب  هک  دـنراد  یبوچ  ینیچ  هرگ  یگنر و  ياـه  هشیـش  هب  کبـشم  ددـعتم  ياـه  هرجنپ  هناـخ  ياـهامن 
نیکلام یهجوت  یب  نامز و  تشذـگ  هک  نآ  اـب  تسا . هداد  یم  تراـمع  هب  صوصخم  یئاـبیز  هدـش  عقاو  طاـیح  طـسو  رد  هک  یلیطتـسم 

. دور یم  رامش  هب  هیدنز  رخاوا  يرامعم  يابیز  ياه  هنومن  زا  یکی  یمیدق  هناخ  نیا  مه  زونه  تسا  هدروآ  انب  هب  یناوارف  ياه  بیسآ 
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یقیقح

رد تختیاپ  رییغت  زا  لبق  ات  هک  هلحم  نیا  تسا . وراب  تشپ  هلحم  ناهفصا  یمیدق  تالحم  زا  یکی  چیپ  هچوک 11  نیئاپ  غاب  راهچ  سردآ :
هتفر نیب  زا  اهنآ  زا  يرایسب  هنافساتم  هک  دوب  رایسب  للجم  هوکشاب و  ياه  هناخ  ياراد  راگزور  نآ  رد  دوب ، دابآ  تالحم  زا  نایوفص  نامز 

رد هناـخ  نیا  تمرم  تاریمعت و  تسا . هیدـنز  نارود  بلاـج  رایـسب  ياـهانب  زا  هک  تسا  یقیقح  ناوـخا  هناـخ  اـه  هناـخ  نیا  زا  یکی  دـنا .
یقیقح هناخ  يرامعم  تسا . هدـش  يزاسزاب  تمرم و  ریخا  ياهلاس  رد  زین  نآ  زا  یتمـسق  هدـش و  ماجنا  بـالقنا  يزوریپ  زا  لـبق  ياـهلاس 
یعیسو ًاتبسن  یتشه  اب  رواجم  رذگ  اب  هناخ  نیا  طابترا  دوش . یم  هدید  نآ  رد  راجاق  رصنع  رتمک  تسا و  يوفـص  ياه  هناشن  ياراد  ًامامت 
یگرزب ًاتبـسن  ياضف  طاـیح ، هب  دورو  زا  سپ  دریگ . یم  تروص  هجرد  شخرچ 90  کـی  هب  زین  هناـخ  هب  دورو  تسا  هتفرگ  یم  تروص 

ییابیز رایسب  یسرا  هرجنپ  اب  نیـشن  هاش  قاتا  لامـش  تمـسق  رد  دوش . یم  نایامن  هچغاب  هدش و  شرف  رجآ  هک  طایح  فک  - ضوح لماش 
طقف دـنرگیدکی و  هنیرق  نیفرط  ياهقاتا  دـنا . هدـش  نیئزت  يدـنب  یمـسر  یـشاقن  يراک و  سنرقم  تانیئزت  اب  نآ  ياهراوید  هک  دراد  رارق 

. دنک یم  دییات  ار  هیدنز  نارود  هب  هناخ  طابترا  تانیئزت  نیمه  دراد . سیفن  رایسب  يا  هتوب  لگ و  يراکالط و  تانیئزت  یقرـش  لامـش  قاتا 
هتـشادن نانامهیم  اب  یطابترا  هتـشاد و  صاصتخا  هناخ  نانکاس  هب  راگزور  نآ  رد  هک  هدـش  عقاو  يرگید  نلاس  نامتخاس  یقرـش  ههبج  رد 

ای تولخ  ياراد  یناریا  ياـه  هناـخ  ریاـس  نوچمه  یقیقح  هناـخ  تسا . هتفرگ  رارق  نآ  نیفرط  ياـهورهار  اـهقاتا و  یبرغ ، ههبج  رد  تسا .
رد هک  دوب  دارفا  یصوصخ  تیکلام  رد  بالقنا  زا  لبق  ات  یقیقح  ناوخا  هناخ  تسا . هدش  عقاو  نامتخاس  قرش  تمـس  رد  هک  هدوب  ینوریب 

بیـسآ زین  یلیمحت  گنج  رد  تفرگ . رارق  تقو  رنه  گـنهرف و  ترازو  راـیتخا  رد  يرادـیرخ و  تقو  تلود  طـسوت  ههد 1350  يادتبا 
نیا یسرا  ياه  هرجنپ  هکیروطب  دیدرگ . يزاسزاب  یلصا  هویـش  نامه  هب  یتنـس  نارامعم  ناراکداتـسا و  طسوت  هک  دش  دراو  هناخ  هب  یئاه 

يوفـص و کبـس  سیفن  ياهیراک  سنرقم  ابیز و  رایـسب  تانیئزت  اب  یقیقح  ناوخا  هناـخ  دور . یم  رامـش  هب  کبـشم  رنه  سیاـفن  زا  هناـخ 
لاح رد  هک  تسا  ناهفصا  رهش  یندید  بلاج و  رایسب  راثآ  دادع  رد  اهراوید  ياه  هرازا  تمـسق  رد  یگنر  ياه  يزاس  هدرپ  يدنبراطق و 

تهابـش دهد ، یم  رارق  ناهفـصا  سیفن  ياه  هبذاج  رامـش  رد  ار  بلاج  ابیز و  هناخ  نیا  هچنآ  دـشاب . یم  رنه  هاگـشناد  رایتخا  رد  رـضاح 
ناوت یم  تیعطاق  اب  هک  تسا  يدح  هب  تهابش  نیا  تسا . زاریش  رد  یناخ  میرک  گرا  تانیئزت  اب  نآ  يا  هتوب  لگ و  يراکالط و  تانیئزت 

. تسناد هیدنز  نارود  هب  طوبرم  ار  رثا  نیا 

یهللادی

زا هک  هناخ  نیا  تسا . فورعم  یهللادـی  هناخ  هب  نآ  یلبق  نیکلام  مان  هب  یمیدـق  هناخ  نیا  نیئاپ  غاـبراهچ  يادـتبا  ءادهـش  نادـیم  : سردآ
یبوچ رد  هگنل  ود  هلیـسوب  هتفرگ و  رارق  یبرغ  ههبج  رد  هک  هناخ  يدورو  - فلا تسا : ریز  ياه  تمـسق  لماش  دشاب  یم  راجاق  نامز  راثآ 
قاتا نیا  درادن  یتانیئزت  هنوگچیه  دروخ و  یم  مشچ  هب  يا  همشچ  قاط  فقس  اب  کچوک  قاتا  کی  ههبج  نیا  رد  دراد . طابترا  طایح  هب 

اب هک  تسا  یلیوط  نالاد  ههبج  نیا  هیلا  یهتنم  رد  تسا . هنیرق  یلوا  قاتا  اب  ًـالماک  هک  دوش  یم  طوبرم  رگید  قاـتا  هب  یئورهار  هلیـسو  هب 
ياراد ناویا  ود  نیا  دنراد . دوجو  هنیرق  ناویا  قاتا و 2  کی  هناخ  یبونج  ههبج  رد  ب- دراد . هار  یلـصا  هچوک  یتشه و  هب  يدورو  برد 

نیا لخاد  تسا . هتفای  نیئزت  تغل  تلآ و  یگنر و  یئاه  هشیـش  اب  یبونج  ههبج  قاتا  تسا . يزیمآ  گنر  تانیئزت  نودب  ابیز و  يدـنبراطق 
فیدر ود  اب  اهدـنلب  هچقاط  اههچقاط و  نیا  لصافدـح  هک  دـنروخ  یم  مشچ  هب  ییاه  هچقاـط  تسا  هزیوت  قاـط و  فقـس  ياراد  هک  قاـتا 

هدش هداد  تنیز  یباعل  يزیمآ  گنر  اب  هک  تسا  یچگ  تروصب  قاتا  نیا  رد  دوجوم  تانیئزت  دـنا . هدـش  نیئزت  ابیز  رایـسب  يراک  سنرقم 
تسا .

برد طایح  یلامش  ههبج  رد  د- دراد . رارق  نآ  رد  نامتخاس  سیورس  زا  یتمـسق  هک  تسا  هنهد  زرج و  تروص  هب  هناخ  یقرـش  ههبج  ج-
نیا يدورو  فارطا  رد  تسا . هتفای  نیئزت  یگنر  ياه  هشیـش  يراک و  تلآ  اب  ور  الاب  هب 5  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  یئابیز  یلیطتسم  یسرا 
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نیا يدورو  فارطا  رد  تسا . هتفای  نیئزت  یگنر  ياه  هشیـش  يراک و  تلآ  اب  ور  الاب  هب 5  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  یئابیز  یلیطتسم  یسرا 
يراک و تلآ  لکـش و  لیطتـسم  ياه  هرجنپ  اب  یئاه  کناویا  نآ  رب  هوالع  دنتـسه . رتالاب  طایح  حطـس  زا  هک  تسا  یئاه  هراوشوگ  قاـتا 

تسد ياه  گنس  هلیسوب  طایح  رود  ات  رود  دنتسه  بلاج  ابیز و  رایسب  اهکناویا  نیا  ریز  يدنبراطق  دنا  هدش  نیئزت  فافش  یگنر و  هشیش 
لگ و ياه  یـشاقن  يربچگ و  يراک و  هنیئآ  اب  تشذگ  نآ  رکذ  هک  رالات  قاتا  ه- دنتـسه . رتالاب  طایح  فک  زا  هک  هدـش  هدـناشوپ  شارت 

نک شفک  ود  نیشن و  هاش  کی  دنشاب . یم  هیراجاق  نارود  رنه  زا  یبلاج  رایسب  هنومن  تانیئزت  نیا  دنا . هدش  نیئزت  يراک  هنییآ  يا و  هتوب 
اهراوید حوطـس  رالات  فک  زا  يرتم  کی  حطـس  رد  دنراد . یگنهامه  رالات  تانیئزت  اب  ًالماک  دنا  هدـش  هیبعت  هیوهت  يارب  هک  ریگداب  ود  و 

رد هک  دنتـسه  يرکـش  ریـش  عون  زا  رالات  نیا  تانیئزت  هیلک  دنا . هدـش  یـشاقن  اهباق  نیا  لخاد  هدـش و  نیئزت  يراک  هنیئآ  اب  باق  تروصب 
. دوش یم  یهتنم  نیمزریز  هب  هک  دراد  دوجو  يا  هلپ  هار  برغ  تهج  رد  هناـخ و  يدورو  زا  دـنروخ . یم  مشچ  هب  راـجاق  ياـه  هناـخ  رثکا 

رضاح لاح  رد  دنا . هدش  راک  یلقعم  تروصب  یئاه  تمـسق  رد  هک  دنتـسه  هفـص  تروصب 4  یـسوق و  عون  زا  نیمزریز  نیا  ياـه  فقس 
. دریگیم ماجنا  نآ  رد  يزاسزاب  تمرم و  تایلمع  هدوب و  تلود  تیکلام  رد  یهللادی  کچوک  ابیز و  هناخ 

اه ینیوزق 

رد ههد 1350  لئاوا  ات  هک  هناخ  نیا  تسا . راجاق  هاـش  نیدلارـصان  نارود  ياـهانب  زا  ناهـشهش  هلحم  : سردآ یگنهرف  ثاریم  یلعف  لـحم 
رد هناخ  یلعف  يدورو  دوب . فورعم  اه ) ینیوزق  هناخ   ) مان هب  تفرگ  یم  رارق  هدافتسا  دروم  ینوکسم  هناخ  تروصب  هدوب و  دارفا  تیکلام 

رارق یناشکهک  هناخ  راوید  لیوط  نالاد  نیا  لوط  رد  تسا . هدیشوپرس  نآ  ياهتنا  ادتبا و  هک  هتفرگ  رارق  نالاد  لکـش  هب  یتسب  نب  ياهتنا 
نیا يرامعم  اما  تسا ، یکی  اه  ینیوزق  هناخ  اب  یناشکهک  هناخ  تمدق  هچ  رگا  تسا . هدش  يزاسزاب  يرجآ  کبـشم  تروص  هب  هک  دراد 

ناهـشهش و نادـیم  رد  یکی  هک  تسا  يدورو  ود  ياراد  یناـشکهک  هناـخ  دـسر . یمن  اـه  ینیوزق  هناـخ  تفارظ  هـب  نآ  تاـنیئزت  هناـخ و 
يورهار قیرط  زا  دراو و  اه  ینیوزق  هناخ  هب  يدورو  نیمه  لباقم  زا  تسا . هتفرگ  رارق  اه  ینیوزق  هناخ  يدورو  ورهار  ياـهتنا  رد  يرگید 

رارق ینوردـنا  طایح  یبرغ  یقرـش و  یلامـش ، بناج  هس  رد  هناخ  نیا  نیمزریز  میوش . یم  طبترم  هناخ  طاـیح  نیمزریز و  هب  دـننام  زیلهد 
تخت فقـس  اب  اضف  کی  تروص  هب  یعیـسو  هطوحم  هک  یلامـش  ههبج  رد  ًاـصوصخم  دراد ، يرایـسب  تعـسو  نیمزریز  نیا  تسا . هتفرگ 

فلتخم ياهاضف  اب  لیوط  ینالاد  دراد و  رارق  هعمج  ماـما  هچوک  رد  هک  تسا  یلـصا  يدورو  کـی  ياراد  اـه  ینیوزق  هناـخ  دراد . دوجو 
یئورهار اب  تولخ  طایح  نیا  میسر . یم  تولخ  طایح  هب  تسار  تمس  رد  لیوط  نالاد  نیا  زا  روبع  زا  سپ  دوش . یم  رارقرب  طابترا  هناخ 
یئامندوخ يا  هداس  ابیز و  رایـسب  یتشه  ورهار  نیا  ياهتنا  رد  دـنک . یم  طوبرم  هناخ  طاـیح  هب  ار  تولخ  طاـیح  تسا ، مخ  ياراد 2  هک 

نامتخاس گرزب و  طایح  اب  هک  تسا  ینوردنا  هناخ  نیا  یلصا  تمسق  دوش . یم  طوبرم  ینوردنا  طایح  هب  تسار  تمـس  زا  هک  دنک  یم 
هرجنپ ياراد  نیـشن  هاش  ای  هناخ  یلـصا  نلاس  دنا . هدرک  لاغـشا  ار  هعومجم  نیا  ياضف  نیرتشیب  دـنراد  رارق  نآ  فرط  راهچ  رد  هک  یئاه 

نیا قاط  دنوش . یم  بوسحم  نآ  يابیز  یلصا و  رصانع  زا  شقن  زیر  کبشم  یگنر و  ياه  هشیش  هک  تسا  سیفن  رایـسب  رد  هس  یـسرا و 
. دـنراد هار  رواجم  گرزب  ياه  قاتا  هب  هک  تسا  یئاهرد  نلاس  نیفرط  رد  تسا . هدـش  هداد  شـشوپ  هدـش  يربچگ  ياه  سنرقم  اب  نلاس 

کی هناخ  برغ  رد  دنتسه . تانیئزت  دقاف  هداس و  هزیوت  قاط و  تروص  هب  نلاس  ياه  قاتا  دنتسه . یگنر  ياه  هشیـش  ياراد  زین  اهرد  نیا 
يرد هس  قاـتا  ود  کـچوک و  ناویا  ود  اـب  نآ  نیفرط  تسا و  يربـچگ  يراـک و  هنیئآ  تاـنیئزت  ياراد  هک  تسا  یـسرا  يرد  جـنپ  نلاـس 
اهنت تسا . هدـش  هتخاس  برغ  ههبج  اب  هنیرق  ياـهاضف  قرـش  تمـس  رد  برغ و  ههبج  لـباقم  رد  دـننک . یم  لـماک  ار  یبرغ  ههبج  ياـضف 

هس طایح  بونج  رد  تسابیز . لماک و  نآ  یسرا  برد  اما  تسا . یـشاقن  يراک و  هنییآ  دقاف  هک  تسا  قاتا  تانیئزت  رد  ههبج  نیا  توافت 
رایتخا رد  هدش و  يرادیرخ  تقو  تلود  فرط  زا  لاس 1353  رد  هناخ  نیا  تسا . هدـش  هتخاس  يزاس  هنیرق  لصا  ساسارب  کچوک  ناویا 

یلم نامزاس  لحم  ناونع  هب  دـش و  عورـش  نآ  تمرم  يزاسزاب و  ریمعت و  نامز  نامه  زا  هک  تفرگ . رارق  زور  نآ  رنه  گـنهرف و  ترازو 
ناتسا یگنهرف  ثاریم  لک  هرادا  لحم  یناشکهک  هناخ  ابیز و  هناخ  نیا  رضاح  لاح  رد  تفرگ  رارق  هدافتـسا  دروم  یناتـساب  راثآ  تظافح 
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. تسا

یکلملا روصم  جاح 

تنوکس و لحم  هناخ  نیا  یناشاک  ناتـسرامیب  تشپ  تسب  نب  ون ، هلحم  يوک  یناهفـصا ، دیهـش  هچوک  یناشاک ، هلا  تیآ  نابایخ  : سردآ
هدوب یناهفـصا  هزاوآ  دـنلب  تسیروتاینیم  رعاش و  شاـقن ، حارط ، روصم  هب  روهـشم  یکلملا  روصم  نیـسح  دـمحم  جاـح  موحرم  یگدـنز 

تسا .
هناخ هب  دورو  يادـتبا  رد  تسا . هتفرگ  رارق  لکـش  لیطتـسم  طایح  هب  يوس  راهچ  رد  هک  تسا  یئابیز  عونتم و  ياهاضف  لـماش  هناـخ  نیا 

راوشوگ قاتا  ود  هنایم  رد  هقبط  ود  عافترا  هب  نآ  نیـشن  هاش  هک  تسا  يرالات  لماش  ههبج  نیا  ددرگ . یم  رادـیاپ  اـنب  یقرـش  بونج  ههبج 
تسا . هتفرگ  رارق 

لکـش هب  يا  هناخـضوح  هناخ  یبونج  هشوگ  رد  تسا . هناخ  ياضف  نیرتابیز  سنرقم ، يراک و  هنیآ  یگنر ، يربچگ  تانیئزت  اب  رالات  نیا 
. تسا هدـش  هیبعت  یئابیز  ریگرون  نآ  زارف  رب  دراد و  رارق  هشوگ  یضوح 8  هناخـضوح  نیا  هنایم  رد  دراد . رارق  هقبط  ود  عافترا  هب  بیلص 

دیازفا . یم  انب  یئابیز  هب  سنرقم ، يربچگ و  عونتم  تانیئزت  اب  هناخضوح  نیا 
مک یناویا  اب  مود  هقبط  رد  یعیسو  یباتهم  ابیز و  ینیشن  هاش  عافترا و  مک  يرالات  لماش  هک  تسا  يرگید  هعومجم  هناخ  یبرغ  لامـش  رد 

قاتا ود  طسو و  رد  رالات  کی  ياراد  زین  هناخ  یبرغ  بونج  یقرش و  لامش  ياه  ههبج  دشاب . یم  یباتهم  نیا  ياهتنا  رد  راد  نوتس  قمع و 
اهراوید نیئاپ  رد  هدـش  يراجح  یگنـس  هرازا  الاب و  رد  يراکرجآ  تانیئزت  لماش  طایح  نوماریپ  ياهامن  دنـشاب . یم  نیفرط  رد  يرد  هس 

یم طبترم  طایح  هب  نالاد  ود  زا  روبع  زا  سپ  هک  تسا  رواجم  ياه  هناخ  اب  كرتشم  یتشه  ردرـس و  ياراد  هناخ  یلـصا  يدورو  دنتـسه .
هکنآرب هوالع  یکلملا  روصم  هناخ  تسا . هدش  هتخاس  گنـس  زا  هک  دراد  دوجو  یگرزب  ضوح  یقرـش  بونج  ههبج  رالات  لباقم  رد  دوش 
یـشاقن یـسوواط و  مد  نیگنر  ياه  هشیـش  يرب و  تلآ  ياه  هرجنپ  اهیراک و  هنیآ  تسا و  یتسد  عیانـص  زا  يا  هزوم   " هک ... یئاـهقاتا  اـب 

هک دننک  یم  هدنز  ناهذا  رد  ار  يدنمرنه  هرطاخ  دور . یم  رامش  هب  راجاق  نارود  يرنه  ياهراکهاش  زا  نیزم " ... ياهرد  يراوید و  ياه 
زات هکی  نوگانوگ  ياهرنه  نادیم  رد  نونکات  هیوفص  رصع  زا  یـشاقن  صوصخ  هب  يرنه  لئاسم  ناسانـشراک  نادنمرنه و  بلغا  داقتعا  هب 

. دوب

يدرخب هناخ 

راهچ زا  دـعب  نییاپ ، غاب  راهچ  نابایخ  یبرغ  علـض  رد  هناخ  نیا  زاب  رـس  ياضف  رد  مه  نآ  توافتم  ییاهیربچگ  اب  راجاق  دـهع  زا  يا  هناخ 
ناونع دـشاب و  یم  تمرم  تحت  کی ) وداتـشه  نمهب   ) رـضاح لاح  رد  هک  هتفرگ  رارق  كالپ 17  اهیلوسر  جاـح  هچوک  لـخاد  یتخت  هار 

هنافسأتم دوب ، هتفرگ  رارق  لماک  تمرم  تحت  لبق  لاس  دودح 40  رد  هک  نآ  مغریلع  هناخ  نیا  هداد . صاصتخا  دوخ  هب  ار  تمرم  هاگراک 
دوریم . شیپ  يدنک  هب  نآ  رد  يزاسزاب  تایلمع  ًالعف  هک  هدمآ  رد  یناماسبان  تیعضو  هب  ًاددجم ، تظافح  مدع  لیلد  هب 

نغور ناهفـصا و  چـگ  زا  هک  درب  مان  نآ  طایح  ینوریب  ياـمن  لـک  يربچگ  تاـنییزت  زا  ناوتیم ، هناـخ  نیا  درف  هب  رـصحنم  ياـهیگژیو  زا 
رثا تحت  دازآ و  ياوه  رد  چگ  ات  هدیدرگ ، یم  ثعاب  دریگ و  یم  رارق  هدـنز  مین  چـگ  يوررب  یـششوپ  ناونع  هب  هک  بادـنم " ( " یعیبط )

هتفای . ناماس  ددرگ  تظفاحم  تبوطر  یگدنراب و 
ياهبرد هب  ناوت  یم  هناخ  نیا  رد  زیامتم  دراوم  رگید  زا  ددرگ . یم  هدافتـسا  دـیئولارپ " لام  يرپ   " هب موسوم  ینغور  زا  نآ  ياـج  هب  ًـالعف 

یب ثیح  نیا  زا  ناهفصا  رد  دوجوم ، ياه  هناخ  نآ  گرزب  رایـسب  همرت  هتوب  حرط  تفارظ و  رظن  زا  هک  دومن  هراشا  نآ  نیـشن  هاش  یـسرا 
دشاب . یم  ریظن 
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نآ رد  هدوب و  درف  هب  رصحنم  هک  هدش  هدافتـسا  ییاه  هزاس  متـسیس  زا  نآ ، يرانک  ياهتمـسقو  فقـس  رد  زین  نیـشن  هاش  نیا  نیمزریز  رد 
فک نزو  ات  هدش ، هدافتسا  هجوت  لباق  یقمع  اب  و  رتم ) یتناس  ًالثم 5   ) هداعلا قوف  یتماخض  اب  مه  نآ  يدنب  كرت  تروص  هب  ییاه  سوق 

رایسب طلستو  يروآون  رگناشن  عیدب  ياه  هزاس  شور  نیا  زا  هدافتـسا  کش  یب  دنک . لمحت  ار  هدوب  یبوچ  یـششوپ  ياراد  هک  نیـشن  هاش 
هدنام یقاب  راجاق  دهع  زا  هناخ  نیا  هدوب . اهنآ  یسدنهم  يالاب  ناوت  نیبم  دوجوم و  حلاصم  داوم و  زا  هنیمک  هدافتـسا  رب  نآ  ناحارط  یلاع 

دشاب . یم  عبرم  رتم  رب 1200  غلاب  نآ  تحاسم  دشن و  تفای  نآ  رد  یخیرات  هک 
كالپ 44 اهیلوسر ، جاح  هچوک  لخاد  یتخت  هار  راهچ  زا  دعب  نییاپ ، غاب  راهچ  نابایخ  : سردآ

ییوطسرا هناخ 

رتم هصرع و 350  عبرم  رتم  ياراد 4000  هک  دشاب  یم  راجاق  دهع  ياه  هناخ  زا  رگید  یکی  هناخ  نیا  ناهفصا  ناسیونـشوخ  يارب  ینمجنا 
زا نآ  ینوریب  يامن  تسا . هتفرگ  رارق  تمرم  دروم  لماک  روط  هب  هک  هدوب  یگنهرف  ثاریم  نامزاس  تیکلام  رد  ًالعف  دـشاب . یم  نامتخاس 
چگ زا  نآ  رد  هک  هتفرگ  رارق  یبرغ  علـض  رد  نآ  نیـشن  هاش  ددرگ . یم  یبایزرا  طسوتم  يا  هناخ  ینیئزت  رظن  زا  هدش و  دودـنا  يرخا  لگ 

يراعشا یقفا  مئاق و  تروص  هب  اهزرج  يور  هتسجرب  ياه  يرب  چگ  يور  رب  نآ  طایح  رد  تسا . هدش  هدافتسا  یشاقن و ... بیهذت ، يرب ،
رد نآ  هیلوا  بحاص  دهد  یم  ناشن  هدومن و  داجیا  طایح  یجراخ  ياضف  رد  ار  نییزت  زا  يزیامتم  عون  دوخ  هک  هدمآ  یناشاک  مشتحم  زا 

تـشپ رب  نانز  مسارم  يرازگرب  ماگنه  هدرک و  یم  هدافتـسا  یناوخ " هضور   " مسارم يرازگرب  يارب  یبهذـم ، یناکم  ناونع  هب  لـحم  نیا 
دننک . بصن  نآ  ياهراوید  رب  یبهذم  راعشا  لماح  ياه  هدرپ  هدوبن  مزال  رگید  دنتفای و  یم  رارقتسا  نحص  نیا  هب  رواجم  یبونج  ماب 

رارق نابایخ  زا  يرتم  قمع 50  رد  یشنم  رـصق  يوک  رد  تشهب و  تشه  نابایخ  زا  دعب  ناهفـصا ، طاشن  نابایخ  یقرـش  علـض  رد  هناخ  نیا 
. دومن دیدزاب  نآ  زا  نمجنا  نیلوئسم  اب  یگنهامه  زا  سپ  ناوت  یم  رهظزا  دعب  یلا 7  حبص و3  یلا 11   30 تعاس 8 . زا  زور  ره  هک  هتفرگ 

یشنم رصق  يوک  تشهب ، تشه  نابایخ  زا  دعب  طاشن ، نابایخ  سردآ :

هناخ دیحوت 

وپاق یلاع  تاقاحلا  زا  دـسر  یم  رظن  هب  هدوب و  فورعم  هناخ  دـیحوت  مان  هب  هک  تسا  دوجوم  رگید  یئانب  وپاق  یلاع  ترامع  ترواـجم  رد 
دشاب . یم  رجآ  زا  انب  نیا  ینوریب  دبنگ  يامن  تسا . هدوب  يوفص  رصع  نایفوص  شیوارد و  رارقتسا  لحم  هتفر و  یم  رامشب 

هتسدلگ غاب  نابایخ  هاپس ، نابایخ  نیسح ، ماما  نادیم  سردآ :

يروفغ نسح  جاح  هناخ 

راجاق رصع  هب  قلعتم  نسح  جاح  هناخ  زا  هدنام  ياج  هب  راثآ  زا  يا  هدمع  شخب  نکیلو  هدوب  يوفص  رصع  هب  قلعتم  انب  نیا  یلصا  هدولاش 
تسا .

رد ور  نیا  زا  هدوب و  نیوزق  اـب  یناوارف  يراـجت  تـالدابم  ياراد  هک  تسا  ناهفـصا  فورعم  راـجت  زا  يروـفغ  نسح  جاـح  اـنب  نیا  یناـب 
تسا . روهشم  اه  ینیوزق  هناخ  هب  ناکم  نیا  یمومع  شیوگ 

تسا . رادروخرب  یناوارف  تانیئزت  يرامعم و  زا  هناخ  نیا  ینوردنا  شخب  هدوب و  ینوریب  ینوردنا و  طایح  ود  ياراد  یخیرات  هناخ  نیا 
ياه سنرقم  اب  هک  تسا  یئابیز  رایـسب  فقـس  اه و  یـسرا  ياراد  هک  تسا  نآ  نیـشن  هاش  رالات  انب ، نیا  هجوت  بلاـج  ياهـشخب  هلمج  زا 
نونک ات  هک  يددـعتم  ياه  تمرم  لیلد  هب  نکیلو  هدوب  راجاق  نارود  تاقاحلا  زا  هناخ  نیا  ینوریب  شخب  تسا . هدـش  نیئزت  یبلاج  رایـسب 

، رـضاح لاح  رد  تسا . یئابیز  نیـشن  هاش  رالات  ياراد  زین  شخب  نیا  تسا . هتفاـی  رییغت  نآ  یلـصا  راـتخاس  هتفریذـپ ، تروص  نآ  يور  رب 
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. تسا زکرمتم  هناخ  نیا  رد  ناهفصا  ناتسا  يرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ثاریم  نامزاس  يرادا  ياه  تیلاعف  زا  یشخب 

سورطپ

نایناج یلو  سورطپ  هب  قلعتم  هتفرگ  رارق  یماظن  میکح  هارراهچ  رد  هک  هناخ  نیا  تسا . سورطپ  هناـخ  اـفلج  ياـبیز  ياـه  هناـخ  زا  یکی 
زا هنمارا  نیب  رد  دوب و  يوفص  تلود  يایلوا  هجوت  دروم  تقادص  لیلد  هب  هک  دوب  افلج  روهـشم  دنمتورث و  راجت  زا  یکی  يو  تسا . هدوب 

يرمق يرجه  ربارب 1046  يدالیم  لاس 1668  رد  انب  نیا  تسا  دوجوم  هناـخ  لـحم  رد  هک  يا  هبیتک  قبط  دوب . رادروخرب  صاـخ  یمارتحا 
یم ادج  مه  زا  یغاب  هلیسوب  راگزور  نآ  رد  هک  هدش  لیکـشت  ههبج  ود  زا  سورطپ  هناخ  تسا . هدش  هتخاس  یفـص  هاش  تنطلـس  نامز  رد 
هقبط تسا . هقبط  ود  ياراد  نامتخاس  دوب . هدـش  هتخاس  ناتـسمز  مایا  يارب  رگید  تمـسق  ناتـسبات و  لصف  يارب  تمـسق  کـی  دـنا . هدـش 
هدید يربچگ  لکش  هب  یتانیئزت  قاتا  نیا  راوید  یبونج  تمسق  رد  تسا . هدش  لیکـشت  کچوک  قاتا  ود  يزکرم و  قاتا  کی  زا  فکمه 

وپاق و یلاع  خاک  ياهقاتا  رد  تانیئزت  هویـش  نیا  تسا . رگید  فورظ  و  یحارـص ، هساک ، دـننام  یئاه  مجح  لماش  تاـنیئزت  نیا  دوش . یم 
دنروخ . یم  مشچ  هب  رگید  ياهانب  یخرب 

هک دوش  یم  هدید  یگتفرورف  قاتا  نیا  یبونج  راوید  رد  تسا . هدش  هتخاس  رمرم  گنس  زا  هک  دراد  دوجو  یبآ  ضوح  قاتا  نیا  طسو  رد 
رد دروخ . یم  مشچ  هب  هدش  هتشون  ینمرا  نابز  هب  هک  یطخ  يایاقب  يراوید  يراخب  نیا  يالاب  رد  تسا . هتشاد  صاصتخا  يراخب  ياج  هب 

. دشاب یم  وا 1659  دلوت  لاس  تسا . هدمآ  تسا  هدـش  هدـیمان  هجاوخ  بقل  اب  هک  سرطپ  دـلوت  لاس  سوتام و  انب  هدـنزاس  مان  هتـشون  نیا 
فکمه هقبط  زا  رتشیب  یناقوف  هقبط  تسا . هتشاد  دوجو  زین  يراوید  يراخب  اهنآ  تانیئزت  رد  دنتسه و  رگیدکی  هنیرق  رالات  نیفرط  ياهقاتا 

يزاس هنیرق  تسا  دوهـشم  ًالماک  هقبط  نیا  رد  هچنآ  اـما  دروآ . تسد  هب  ناوت  یم  يرتمک  تاـعالطا  نآ  هراـبرد  نیارباـنب  هدـید ، بیـسآ 
هجاوخ هناخ  ياه  یـشاقن  دروخ . یم  مشچ  هب  حوضو  هب  يزاس  هنیرق  اه  هچقاط  و  اهورهار ، اـه ، هلپ  اهتمـسق  همه  رد  هک  يروط  هب  تسا .

یـشاقن اب  اه  یـشاقن  نیا  تسا . الط  زا  یتاعطق  هلیـسوب  هتفای  تنیز  ياهلگ  اـهگرب و  لـماش  تسا  يراوید  یـشاقن  تروص  هب  هک  سورطپ 
یئاه هرظنم  اه ، یشاقن  رگید  دنراد . مات  تهابـش  وپاق  یلاع  خاک  رد  دوجوم  ياپیلچ  ياه  یـشاقن  نوتـسلهچ و  خاک  یلخاد  ياهقاتا  ياه 

نتشادرب رد  لیلد  هب  زین  هناخ  نیا  تعیبط  رظانم  اهناسنا و  زا  یکچوک  ریواصت  هرخالاب  دنـشاب و  یم  هیبش  روتاینیم  هب  هک  دنتـسه  راکـش  زا 
ماجنا لاح  رد  نآ  رد  يزاسزاب  تمرم و  تایلمع  هتفرگ و  رارق  تلود  رایتخا  رد  تانیئزت  ًاصوصخم  هیوفـص  نارود  يرامعم  ياه  یگژیو 

. دشابیم

دیواد

هناخ نیا  یبونج  تمـسق  رد  راجاق  نامز  رد  هک  تسا  يوفـص  نارود  راثآ  زا  هک  هتفرگ  رارق  دـیواد  هناخ  ساـیکوس ، هناـخ  ترواـجم  رد 
يالاب رد  هک  دراد  يرجآ  ردرـس  کی  هناخ  نیا  يدورو  تسا . هدـش  قاحلا  نآ  هب  هدیـشوپرس  ناویا  کی  قاتا و  ود  دـش و  هداد  یتارییغت 

هب یتشه  نیا  تسا . شوگراهچ  هتفرگ  رارق  يدورو  رد  تشپ  رد  هک  تراـمع  یتشه  دوش . یم  هدـید  يرجآ  یـسدنه  ياـه  کبـشم  نآ 
هیوفص هرود  یلـصا  نامتخاس  لامـش  تمـس  رد  طایح  هب  دورو  زا  سپ  دوش . یم  طوبرم  طایح  هب  يا  هدیـشوپرس  لیوط و  ورهار  هلیـسو 

قرـش و رد  دـشاب . یم  طسو  رد  هیاپ  دـنچ  ياه  سنرقم  اب  همـشچ  قاط و  تروص  هب  يزکرم  نلاس  ياراد  نامتخاس  نیا  دوش . یم  هدـید 
هدـش نیئزت  ابیز  رایـسب  يرجآ  یـسدنه  شوقن  اب  یلامـش  ههبج  يامن  دـنروخ . یم  مشچ  هب  هقبط  ود  تروص  هب  یئاـه  قاـتا  نلاـس  برغ 
يرد هس  ياراد  یبونج  قاتا  دوش . یم  هدید  نآ  بونج  لامش و  رد  قاتا  ود  هک  هتفرگ  رارق  تولخ  طایح  یبرغ  بونج  تمسق  رد  تسا .

زین دیواد  هناخ  دوش . یمن  هدید  اهنآ  زا  يرثا  رضاح  لاح  رد  هک  تسا  هدوب  یشاقن  تانیئزت  ياراد  قاتا  نیا  لخاد  تسابیز . رایسب  یـسرا 
لحم هب  رـضاح  لاح  رد  تفرگ و  رارق  یباراف  هاگـشناد  راـیتخا  رد  دـیرخ  زا  سپ  هیوفـص  نارود  يراـمعم  ياـه  یگژیو  دوجو  لـیلد  هب 
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یناریا و نارگـشدرگ  ناهفـصا ، يابیز  ياه  هبذاج  زا  یکی  تروص  هب  دـناوت  یم  مه  دـیواد  هناخ  دراد . صاـصتخا  تمرم  ياـه  سـالک 
. دنک بلج  دوخ  هب  ار  یمالسا  ناریا  رنه  گنهرف و  هب  نادنمقالع  نارگشهوژپ و  یجراخ و 

سایکوس

هک تسا  هدوب  هچغاب  ود  نیب  کشوک  لصا  رد  هناخ  نیا  دراد . تحاسم  عبرم  رتم  دودح 2000  رد  هک  تسا  يا  هناخ  اه  يزیربت  هلحم  رد 
رد رـس  ياراد  هدـش و  عقاو  اه  يزیربت  هچوک  رب  یلامـش و  ههبج  رد  هناخ  یلـصا  يدورو  دوب . لوادـتم  لومعم و  اـهنآ  تخاـس  میدـق  رد 

يرامعم يراکالط و  یشاقن و  تانیئزت  یلصا  نامتخاس  اما  تسا . هدش  هتخاس  یئاهقاتا  نآ  ترواجم  رد  هک  تسا  یئابیز  هداس و  سنرقم 
ضوح رالات  نیا  طسو  رد  تسا . هدـش  هتخاس  هقبط  ود  تروص  هب  هک  دراد  دوجو  يرالات  یلـصا  نامتخاس  طسو  رد  دراد . یبلاج  رایـسب 
هچقاط لخاد  رد  نیئاپ و  ياه  قاور  رد  تسا . هدـش  هتخاس  هقبط  ود  رد  یئاه  قاور  نآ  فارطا  هک  هتفرگ  رارق  یکچوک  شوگ  یگنس 8 

. دنا هدش  میسرت  هنادنمرنه  رایسب  دنتسه و  یسابع  اضر  هویش  هب  اه  یشاقن  نیا  دنوش . یم  هدید  يوفص  نارود  زا  روتاینیم  ياه  یـشاقن  اه 
هک دنراد  دوجو  يریواصت  ناویا  نیا  برغ  قرـش و  تهج  ود  رد  دوش . یم  ادـج  طسو  رالات  زا  یـسرا  هرجنپ  هس  هلیـسو  هب  یلامـش  ناویا 

تانیئزت دنا . هدش  نیئزت  یئاتخ  یمیلـسا و  تانیئزت  اب  اه  یـشاقن  نیا  ياه  هیـشاح  دنـشاب . یم  ناشنارـسمه  یجراخ و  نایحیـسم  هب  قلعتم 
وت قاتا  ود  تسا . راوتسا  عیفر  یبوچ  نوتس  ود  رب  ناویا  فقـس  تسا . یجنرطـش  تروص  هب  یبوک  هتخت  یبوچ و  يدنب  باق  ناویا  فقس 
اب نییاپ  رد  هک  هدش  نیئزت  ابیز  جـنرت  کی  اب  رالات  فقـس  تسا . تانیئزت  دـقاف  يا  همـشچ  قاط و  فقـس  اب  ناویا  رالات و  نیفرط  يوت  رد 

تاـناویح و لـماش  يریعـشت  شوقن  رـالات ، لوا  هقبط  فارطا  هبیتک  رد  تسا . هتفرگ  یئاـبیز  رایـسب  مرف  یـسدنه  تامیـسقت  يدـنب و  مسر 
يرامعم و ياه  یگژیو  يرنه و  ياه  هبذاج  دوجو  لـیلد  هب  ساـیکوس  هناـخ  تسا . هدـش  یـشاقن  یئـالط  هنیمز  اـب  ناگدـنرپ  ناـتخرد و 
رد تفرگ و  رارق  یباراف  هاگشناد  رایتخا  رد  يزاسزاب  تمرم و  زا  سپ  دش و  يرادیرخ  نیکلام  زا  هیوفص  نارود  راکرپ  تانیئزت  نینچمه 

ناهفصا بلاج  رایسب  ياه  هبذاج  زا  یکی  دناوت  یم  ابیز  هناخ  نیا  دراد . صاصتخا  هاگشناد  نیا  هاگشیامزآ  اههاگراک و  هب  رـضاح ، لاح 
هیوفـص نارود  يراـمعم  رنه  اـب  یئانـشآ  يارب  بولطم  راـثآ  زا  یکی  هتفرگ و  رارق  یجراـخ  یناریا و  نارگـشدرگ  دـیدزاب  دروم  دـشاب و 

. دوب دهاوخ 

زرتیپ اترام 

دوجوم و كرادـم  هب  هجوت  اب  هک  دـشاب  یم  هیوفـص  هرود  شزرا  اب  یخیرات و  ياهانب  زا  یئاج  هناخ  هب  فورعم  زرتیپ  اترام  یمیدـق  هناخ 
تسا . هدوب  یلعف  تحاسم  زا  شیب  نآ  ياه  نامتخاس  نیمز و  تعسو  راگزور  نآ  رد  هدش  ماجنا  ياه  یسررب 

دنچ لماش  هک  تسا  یفلتخم  ياه  شخب  زا  لکـشتم  دراد  رارق  کناو  ياـسیلک  هچوک  یماـظن و  میکح  ناـبایخ  عطاـقت  رد  هک  هناـخ  نیا 
دهد . یم  لیکشت  نآ  یبونج  یناتسبات  شخب  ار  هناخ  یلصا  نامتخاس  دنشاب . یم  فلتخم  ياه  ههبج  رد  رگیدکی  زا  ادج  نامتخاس 

هتفر یم  رامش  هب  هناخ  یلصا  يایاقب  زا  هتشگ  مدهنم  اسیلک  هچوک  ضیرعت  رد  نآ  زا  يرایـسب  شخب  هک  نآ  یلامـش  یناتـسمز  نامتخاس 
تسا . ریز  ياهشخب  لماش  رضاح  لاح  رد  نامتخاس  نیا  لاحره  هب  تسا .

دقاف تمـسق  نیا  دـشاب . یم  قاتا  نیا  برغ  رد  ورهار  کی  قرـش و  رد  ورهار  ود  طسو و  رد  گرزب  قاـتا  کـی  یلامـش  ناـمتخاس  - فلا
رب رد  ار  یتامدخ  ياه  سیورس  ریاس  مامح و  هناخزپشآ و  هدوب و  تانیئزت  نودب  زین  تمـسق  نیا  هک  یقرـش  نامتخاس  ب- تسا . تانیئزت 

تسا . هناخ  نیا  یلصا  شخب  تقیقح  رد  هک  یمیدق  نامتخاس  ج- دریگ . یم 
اهقاتا تمـسق  نیا  رد  دـشاب . یم  یمیدـق  یبوچ  کبـشم  هرجنپ  يدادـعت  يربچگ و  یـشاقن و  اب  گرزب  نلاس  کی  لـماش  ناـمتخاس  نیا 

دنشاب . یم  هیوفص  هرود  تانیئزت  يرامعم و  رگنایب  هک  دنتسه  ابیز  کبشم و  ياه  هرجنپ  ياراد 
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دنرادروخرب . يرایسب  شزرا  زا  دوخ  صاخ  تانیئزت  اب  مادکره  رالات  یبونج  ياهقاتا  یلامش و  ناویا 
یئاه هنومن  دنتسه و  هیوفـص  نارود  یخیرات  ياهانب  اه و  هناخ  زراب  هنومن  هک  هدش  نیئزت  يرجآ  یـسدنه و  شوقن  اب  لامـش  هب  ور  يامن 

درک . هدهاشم  ناوت  یم  ناهفصا  رهش  یمیدق  تفاب  دور و  هدنیاز  لامش  رد  ار  اهنآ  زا 
رد تسا  هدوب  ناهفـصا  ياهاسیلک  نویناحور  زا  یکی  شیـشک  یناج  یگدـنز  تنوکـس و  لحم  هب  هیوفـص  نامز  رد  هک  زرتیپ  اترام  هناخ 

دیدزاب دروم  رهش  زکرم  رد  نتفرگ  رارق  کناو و  ياسیلک  هار  رس  رب  رارقتسا  لیلد  هب  دشاب و  یم  یباراف  هاگـشناد  رایتخا  رد  رـضاح ، لاح 
. دریگ یم  رارق  یجراخ  نارگشدرگ 

هاگشتآ

هاگشتآ

تـسا نایناساس  هرود  هب  طوبرم  هک  دراد  دوجو  هدکـشتآ  هناریو  هوک  يالاب  رد  ناهفـصا  برغ  يرتمولیک  رد 8  هاگشتآ  نابایخ  : تیعقوم
تسا هاگشتآ  هب  موسوم  یئانب  دراد  دوجو  رهش  نیا  رد  ناهفـصا  رود  ياه  هتـشذگ  زا  کنیا  مه  هک  يرثا  نیرت  یمیدق  رثا : نیرت  یمیدق 

نبا هلمج  زا  یمالسا  نیخروم  رثکا  تسا . هتفرگ  رارق  یگنس  هپت  کی  زارفرب  نابنج  رانم  یکیدزن  رد  دابآ  فجن  هب  ناهفـصا  هداج  رد  هک 
هاگشتآ هرابرد  زین  یجراخ  نادنمشناد  دنا و  هدرک  یفرعم  هدکشتآ  ار  نآ  هدرب و  مان  انب  نیا  زا  لقوح  نبا  یفوتسم و  هلادمح  هب و  دادرخ 

. دنتسه يوسنارف  رادگ  هردنآ  وریس و  میسکام  اهنآ  هلمج  زا  هک  دنا  هدرک  یسررب  شهوژپ و 

انب یگژیو 

تسا یئاه  تشخ  نینچنیا  ياراد  يرثا  رتمک  هزادنا  رظن  زا  هک  تسا  هاگشتآ  یلعف  ياه  هناریو  هدنهد  لیکشت  ياهتـشخ  تسا  مهم  هچنآ 
هفاضا نآ  هب  زین  ار  دور  هدنیاز  هیـشاح  ياه  ین  هک  تسا  یئاه  هزیر  گیر  اب  لگ  هارمه  تالم  زا  اه  تشخ  نیا  ناسانـشراک  هتفگ  هب  هک 

نیبراـم و حطـسم  هگلج  رد  هاگـشتآ  هوک  دوجو  دـهد  یم  ناـشن  نادنمـشناد  یـسررب  دـشاب . هتـشاد  يرتشیب  ماکحتـسا  اـت  دـنا  هدرک  یم 
ینیمخ میدق و  هدس  ینعی   ) نآ اب  ناهفصا  یمیدق  رایـسب  ياهاتـسور  زا  یکی  يراوجمه  نینچمه  هدش و  هتخاس  نآ  زارفرب  هک  ینامتخاس 

. دنک یم  دیئأت  یمیدق  هپت  نیا  شوح  لوح و  رد  ار  اهناسنا  عامتجا  زکارم  نیرت  یمیدق  زورما ) رهش 

هاگشتآ نامتخاس  دروم  رد 

ندمت نارود  هب  ار  هاگـشتآ  يانب  تمدق  ( IZMEO ونمزیا  ) هسـسؤم تاعلاطم  دنناد . یم  نایناساس  رـصع  زا  رت  میدق  ار  انب  تخاس  نامز 
رب ياه  هدکـشتآ  يور  رب  هدش  ماجنا  ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  ار  رظن  نیا  تسا . هدش  یم  هدیمان  نازنا  هک  دـناسر  یم  یتموکح  مالیع و 
رب ار  اه  هدکـشتآ  ناراگزور  نآ  رد  هک  ارچ  دـننکیم  دـییأت  نیئان  ناجیابرذآ و  دزی و  ناشاک و  زنطن و  رد  یناساس  نارود  زا  هدـنام  ياج 
یم نیاربانب  دشاب  ناسآ  اهنآ  هب  یـسرتسد  هک  دـندش  یم  ثادـحا  ییاهناکم  رد  اه  هدکـشتآ  هکلب  دـنتخاس  یمن  هپت  زارف  رب  ای  هوک  يور 
اجنآ زا  دروآ . رامش  هب  نآ  زا  لبق  ياه  هلسلس  یناساس و  زا  رت  میدق  ياه  ندمت  روضح  زا  يا  هناشن  ار  ناهفصا  هاگشتآ  تیعطاق  اب  ناوت 

هک تسا  هدـش  یناوارف  تاعیاض  راچد  هدوب و  ریذـپ  بیـسآ  یعیبط  ضراوع  ربارب  رد  ًاعبط  تسا  لگ  تشخ و  زا  هاگـشتآ  يانب  هزاـس  هک 
. تسا هدش  ماجنا  نآ  يور  رب  یتمرم  یشخب و  ماکحتسا  تایلمع 

عاقب اه و  هاگمارآ 
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یماسا تسیل 

: دشاب یم  ریز  حرش  هب  یماسا  تسیل 
هیوفص کلهتسم ، هلحم  میهاربا ، هدازماما  -1
هیوفص ناجنسآ ، هلحم  قاحسا ، هدازماما  -2

ق . 563 ه . دابآ ، نسح  هلحم  دمحا ، هدازماما  -3
ق . 1112 ه . فتاه ، نابایخ  لیعامسا ، هدازماما  -4

ق . 725 ه . فتاه ، نابایخ  رفعج ، هدازماما  -5
يرجه  1270 وجاوخ ، غابراهچ  نابایخ  رقاب ، هدازماما  -6

يرجه  857 تشد ، رد  هلحم  ترواجم  ماما ، برد  هدازماما  -7
يرجه  1242 قوسراهچ ، هلحم  همطاف ، یتس  هدازماما  -8

يرجه  994 ناکساورت ، هلحم  دیز ، هدازماما  -9
یفقاو فیرش  نابایخ  یلع ، دیس  هاش  هعقب  -10

يرجه  1091 تشد ، رد  هلحم  يروش ، هدازماما  -11
يرجه  918 هنهک ، نادیم  هلحم  تیالو ، نوراه  -12

يرجه  741 فتاه ، نابایخ  مساق ، اباب  هعقب  -13
هیراجاق دیس ، دجسم  بنج  یتشر ، مالسالا  تجح  دیس  هعقب  -14

يرومیت هرود  ناهشهش ، هلحم  ناهشهش ، هعقب  -15
يرجه  895 خیش ، رد  هلحم  يزار ، دوعسموبا  خیش  هعقب  -16

يرجه نرق 8  نارکب ، ریپ  نارکب ، ریپ  هربقم  -17
يرجه نرق 13  یقوجلس –  خیطبلاراد ، هعقب  -18

هیراجاق - دالوف تخت  نیدلا ، نکر  اباب  هربقم  -19
لوغم نابنجرانم ،) ... ) ادبعریما هعقب  -20

هیراجاق میهاربا ، نیسح و  هدازماما  -21
هیراجاق مساقلاوبا ، هدازهاش  هعقب  -22
یقوجلس یج ، اب ، ... دشارلا  هعقب  -23

( مود دلج  ینایک ، فسوی  دمحم  ناریا ، يرامعم   ) يرجه  1041 ناگدازهاش ، همطاف و  یتس  هعقب  -24

تیالو نوراه 

رد يرمق  يرجه  لاس 918  رد  نآ  رد  رـس  هبیتک  بجوم  هب  هک  تسا  يوفـص  هرود  یبهذـم  ياهانب  نیرت  یمیدـق  زا  یکی  تیالو  نوراه 
یخیرات كرادم  هب  هجوت  اب  تسا . هدش  لیمکت  هتفای و  هعـسوت  يو  نانیـشناج  نارود  رد  هدش و  هتخاس  يوفـص  لوا  لیعامـسا  هاش  نامز 

تسا . مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  نادالوا  زا  یکی  یلع  نب  نوراه  هب  قلعتم  تیالو  نوراه  هربقم 
تانیئزت اب  انب  نیا  للجم  هوکشاب و  ردرس  تسا . يراکیشاک  دبنگ  کی  برغم و  لامش و  رد  نحص  ود  ردرـس ، لماش  تیالو  نوراه  يانب 

دراد . یم  نایب  تسا  يرجه  هک 918  ار  نآ  تخاس  لاس  يدروجال  هنیمز  رب  قرعم  دیفس  یشاک  اب  ثلث  طخ  هب  يا  هیبتک  يراکیشاک و 
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دراد . یم  نایب  تسا  يرجه  هک 918  ار  نآ  تخاس  لاس  يدروجال  هنیمز  رب  قرعم  دیفس  یشاک  اب  ثلث  طخ  هب  يا  هیبتک  يراکیشاک و 
لماش تسا  برغم  رد  هک  یناـمتخاس  دوش و  یم  زاـب  دـنا  هدـش  عقاو  ردرـس  لامـشو  برغم  رد  هک  لکـش  عبرم  هطوحم  ود  هب  ردرـس  نیا 

تسا . هدش  هتخاس  یئاه  هرجح  نآ  فارطا  رد  هک  تسا  یکچوک  هسردم 
هدش عقاو  یلع  دجسم  يوربور  تیالو  نوراه  یقرـش  ردرـس  تسا  هدش  نیئزت  قرّعم  یـشاک  اب  هک  تسا  یئابیز  بارحم  یبونج  ناویا  رد 

یتارییغت تاریمعت و  رگنایب  دنراد  دوجو  تیالو  نوراه  يانب  ياه  تمسق  رد  هک  یفلتخم  ياه  هبیتک  تسا . قرّعم  یـشاک  نآ  تانیئزت  هک 
هنیمز رب  دیفـس و  گنر  هب  هتـسجرب  قیلعتـسن  طخ  هب  یئاه  هبیتک  هلمج  زا  تسا . هدـش  ماجنا  تیالو  نوراه  رد  فلتخم  راودا  رد  هک  تسا 

بارحم رد  دنک . یم  هراشا  مود  سابع  هاش  تنطلس  نامز  رد  يرمق  يرجه  ياهلاس 1066 و 1067  تاریمعت  هب  يراعشا  یط  تسا و  یبآ 
یبآ هنیمز  رب  دیفـس  گـنر  هب  يرگید  هبیتک  يرمق و  يرجه  خـیرات 1298  اب  یئاه  هتـشون  اهنآ  رد  هک  دراد  دوجو  کـچوک  حول  هس  زین 

ياهیشاک تسا  هدیناسر  ترهـش  هب  نآ  یبهذم  هبنج  زا  ادج  ار  تیالو  نوراه  يانب  هچنآ  دراد . دوخرب  ار  يرجه  خیرات 1329  يا  هیشاح 
. تسا یناهفصا  ناملسم  نادنمرنه  ياهراکهاش  زا  هک  دنتسه  نآ  ناجیه  زا  راشرس  هدنز و  فافش 

ماما برد 

ود هعقب  ناهفـصا  تشدرد  یمیدـق  هلحم  یکیدزن  رد  و  ناتـسلبنس )  ) نالیمج یمیدـق  ناتـسربق  رد  نیئاـپ و  غاـب  راـهچ  ناـبایخ  قرـش  رد 
نایاپ هب  ولنویوقارق  هاشناهج  تموکح  نامز  رد  يدالیم  اب 1453  ربارب  يرمق  يرجه  ياهلاس 857  رد  نآ  نامتخاس  هک  هدش  عقاو  هدازماما 

تسا . هدیسر 
نیا رد  هک  دنتـسه  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یلع  یّنثم و  نسح  ناگداون  داـفحا و  زا  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  میهاربا و  هدازماـما  ود  نیا 

هـس رد  نحـص  هس  يراکیـشاک و  رد  رـس  کی  کچوک و  گرزب و  دبنگ  ود  زا  ماما  برد  یخیرات  يانب  دنا . هدش  هدرپس  كاخ  هب  لحم 
ابیز رایسب  نوزوم و  قرّعم  ياهیشاک  اب  هدش و  عقاو  یلامش  هطوحم  رد  یلـصا  رد  رـس  تسا . هدش  لیکـشت  برغ  قرـش و  لامـش و  تهج 

هراشا هیوفـص  صوصخ  هب  فلتخم و  ياه  هرود  رد  انب  يدعب  تارییغت  هب  رادـگ  هردـنآ  هلمج  زا  نیققحم  زا  يرایـسب  تسا . هدـش  هتخاس 
تسا . هدش  هتشون  یسراف  نابز  هب  يدروجال  یبآ  هنیمز  رب  قرّعم  یشاک  اب  دیفس  ثلث  طخ  هب  ردرس  هبیتک  دنا  هدرک 

ياه هبیتک  هک  تسا  يرگید  ردرس  ردرس ، نیا  قرـش  تمـس  رد  تسا . هدش  هراشا  خـیرات 857  ولنویوقارق و  هاشناهج  مان  هب  هبیتک  نیا  رد 
مان هب  يرگید  طاطخ  یماما و  اضردمحم  اه  هبیتک  نیا  هدنـسیون  دنک  یم  هراشا  يوفـص  نیـسح  ناطلـس  هاش  هرود  رد  انب  تاریمعت  هب  نآ 

دنشاب . یم  میحرلادبع 
هتخاس مهن  نرق  رد  هعقب  نامتخاس  اب  نامزمه  گرزب  دبنگ  دنا . هدشن  هتخاس  نامز  کی  رد  ماما  برد  یخیرات  يانب  رد  دوجوم  ياهدبنگ 

نیا هبیتک  تسا . هدـش  هتخاس  يرجه  لاس 1081  رد  کچوک  دـبنگ  اما  دنـشاب . یم  دـیجم  نآرق  تایآ  لماش  نآ  ياه  هبیتک  تسا . هدـش 
تسا یناگرزب  زا  ریبج  نب  دیعس  هب  بوسنم  هک  تسا  یکچوک  دجسم  ماما  برد  هطوحم  برغ  رد  تسا . یماما  اضردمحم  طخ  هب  دبنگ 

ياهناویا لخاد  رد  تسا . هدش  نیئزت  گنرـشوخ  رایـسب  ياه  یـشاک  اب  هعقب  لخاد  تسا . هتـشاد  تماما  ناهفـصا  رد  مالـسا  لیاوا  رد  هک 
. تسا راگزور  نآ  رد  ناهفـصا  نادنمرنه  تیقالخ  راکتبا و  قوذ و  رگنایب  هک  تسا  ییابیز  رایـسب  ياه  يدنب  راطق  اه و  يرب  چـگ  یبرغ 

تمسق کچوک و  دبنگ  ياهیراکیـشاک  دنا . هدش  ریمعت  یـسمش  لاس 1328  رد  یلامـش  یقرـش و  ياه  ناویا  ماما و  برد  گرزب  دـبنگ 
ابیز و رایـسب  يراکیـشاک  زا  یتانیئزت  زین  نآ  رواجم  ياهراوید  هعقب و  یجراخ  يامن  دـنا . هدـیدرگ  تمرم  لاس 1332  رد  انب  یبرغ  ياـه 

هوکشاب رایسب  تانیئزت  يرامعم و  يرنه و  ياهیگژیو  لیلد  هب  ناهفصا  ماما  برد  هعومجم  یلک  روط  هب  تسا . راکرپ  یچگ  ياه  سنرقم 
ياهنارود رد  ناریا  يرامعم  رنه  ریس  رگنایب  هک  دور  یم  رامش  هب  ناریا  يرنه  ملسم  ياهراکهاش  زا  یکی  دادع  رد  يربچگ  يراکیشاک و 

نارگـشهوژپ و نارامعم و  هجوت  دروم  ولنویوقارق )  ) نانامکرت تموکح  نارود  يراـمعم  ياـهیگژیو  رظن  زا  سیفن  رثا  نیا  تسا . فلتخم 
. دنا هداد  راشتنا  ار  دوخ  تاعلاطم  لصاح  هدرک و  یسررب  نآ  دروم  رد  نانآ  زا  يرایسب  هتفرگ و  رارق  ناسانش  ناتساب 
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دیز هاش  هداز  ماما 

ياهانب دادع  رد  نآ  دبنگ  ًاصوصخم  يراکیشاک  تانیئزت  يرامعم و  رظن  زا  هک  تسا  يا  هدازماما  ناهفصا  ناکـسا  لت و  یمیدق  هلحم  رد 
هاش  ) دیزاش هب  اجنآ  زا   " دسیون ... یم  ناهفصا  یقرش  ياه  تمسق  فیـصوت  زا  سپ  ندراش  دور . یم  رامـش  هب  ناهفـصا  بلاج  سیفن و 
... " تسا هدـش  اـپرب  هلحم  نیا  رد  نسح  ماـما  نارـسپ  زا  یکی  راـختفا  هب  هک  تسا  یهاـقناخ  دوجو  نآ  هیمـست  هجو  هک  میـسر  یم  دـیز )
هاش تنطلـس  نامز  رد  اما  هدـش  هتخاـس  يرمق  يرجه  لاـس 994  هب  هیوفـص و  نارود  يرجه و  مـهد  نرق  رخاوا  رد  هـعقب  نـیا  ناـمتخاس 

نارگـشهوژپ نیققحم و  یخرب  خیرات  ود  نیا  هب  هجوت  اب  تفرگ . ماجنا  نآ  رد  ییاه  تمرم  يرمق  يرجه  لاس 1097  رد  يوفص  نامیلس 
نارود رد  دـبنگ  يراکیـشاک  تانیئزت  اما  هدـش  هتخاس  سابع ) هاش  ردـپ   ) هدـنبادخ دـمحم  ناطلـس  تنطلـس  نامز  رد  اـنب  نیا  دـنیوگ  یم 

ياهراوید هک  تسا  یبلاج  يراوید  ياهیـشاقن  دوجو  دـنک  یم  فعاضم  ار  انب  نیا  شزرا  هچنآ  تسا . هدـش  ماجنا  نامیلـس  هاش  تموکح 
يامن رد  دنا . هدش  یـشاقن  يرجه  نرق 14  رد  هک  تسا  یبهذم  عیاقو  اه  یـشاقن  نیا  عوضوم  تسا . هدـیناشوپ  ار  نآ  راددـبنگ  ناتـسبش 
یسمش خیرات 1314 و 1315  هدش و  هتشون  نآرق  تایآ  يرجآ  هنیمز  رد  يا  هزوریف  یکـشم و  یگنر  هس  یئانب  طخ  هب  دبنگ  نیا  یجراخ 

رد دروـخ . یم  مشچ  هـب  يرمق  يرجه  خـیرات 994  يرهوج و  هفیحـص  مان  هتـسجرب  ثلث  طـخ  اـب  هربقم  رد  پچ  هگنل  رب  دراد . دوخرب  ار 
طاطخ دنک ، یم  هراشا  لاس 97 ، رد  نامیلس  هاش  نامز  تاریمعت  هب  لکش  ثلثم  حول  رب  هعقب  يور  رب  تسار  تمس  يوکس  يالاب  تمـسق 
هتشون یگنر  هایس  یگنـس  حولرب  هتـسجرب  قیلعتـسن  طخ  هب  يراعـشا  دیز  هاش  هعقب  تسار  تمـس  ناویا  رد  تسا . یماما  نسحم  هبیتک  نیا 
عارصم رد  تسا . هدوب  دیز  هاش  هناتسآ  مداخ  هک  دنک  یم  هراشا  اضردمحم  مان  هب  یـصخش  تامدخ  تامادقا و  هب  راعـشا  نیا  تسا . هدش 

. دشاب یم  هک 1083  دیآ  یم  تسد  هب  یخیرات  هدام  راعشا  نیا  رخآ 

دمحا هدازماما 

دمحم ماما  دافحا  زا  یکی  هربقم  نیققحم  نیخروم و  هتشون  هب  انب  هک  دراد  رارق  دمحا  هدازماما  یمیدق  يانب  دوصقم  وس  راهچ  یکیدزن  رد 
نیمز حطـس  زا  تسا و  عبرم  لکـش  هب  زین  هاگمارآ  دوخ  دراد و  يدبنگ  یفقـس  هک  هتفرگ  رارق  یئانب  رد  رازم  نیا  تسا . مالـسلا  هیلع  رقاب 
هیقب تسا و  يوفص  نیسح  ناطلس  هاش  نامز  هب  طوبرم  نآ  مظعا  تمـسق  هک  تسا  یئاه  يراکیـشاک  زا  ترابع  انب  تانیئزت  تسا . رتدنلب 

اـب 1703 ربارب  يرمق  يرجه  رازم 1115  لاس  خـیرات  دـنا . هدـناشوپ  یگنر  ياه  يربچگ  اب  راجاق  هاش  نیدلارـصان  نامز  رد  ار  اه  یـشاک 
قرّعم دیفس  یشاک  اب  ثلث  طخ  هب  دمحا  هدازماما  نحص  رد  رس  هبیتک  تسا . هدش  هتخاس  راجاق  نامز  رد  نآ  یبوچ  حیرـض  هدوب ، يدالیم 
ناطلـس هاش  مان  هب  نآ  رد  تسا و  يرمق  يرجه  هبیتک 1115  نیا  خـیرات  تسا . یماما  یقن  یلع  نآ  طاطخ  هک  تسا  يدروجـال  هنیمز  رب 

هدازماما يدورو  ناویا  رد  هک  يا  هبیتک  تسا . دـیجم  نآرق  ياـه  هروس  زین  رد  رـس  نیا  یئاـنب  طوطخ  تسا . هدـش  هراـشا  يوفـص  نیـسح 
زین هبیتک  نیا  خیرات  تسا . ینیـسح  دمحا  نآ  هدنـسیون  هدش و  يربچگ  گنر  يدروجال  هنیمز  رد  ییالط  ثلث  طخ  هب  دراد  دوجو  دـمحا 
انب هدـنزاس  هک  هدـش  هراشا  مجنملا  فیرـش  فرـش  دـمحم  مان  هب  نیـسح  ناطلـس  هاـش  ماـن  رب  هوـالع  نآ  رد  تسا و  يرمق  يرجه   1115
یلع نسحم  دمحم  طخ  هب  رهد  هروس  هک  دراد  دوجو  يدروجال  هنیمز  رب  ییالط  ثلث  طخ  هب  يا  هبیتک  هداز  ماما  هعقب  لخاد  رد  دـشابیم .

نآ 1290 خیرات  هک  هدش  هتشون  يراعـشا  هدازماما  یبوچ  حیرـض  فارطا  رد  تسا . هدش  هتـشون  يرمق  يرجه  خیرات 1115  یماما و  یقن 
نامز هک  هدش  هتشون  يرمق  يرجه  خیرات 1247  هب  هتسجرب  قیلعتسن  طخ  هب  يا  هبیتک  دمحا  هدازماما  یبرغ  ناویا  رد  تسا . يرمق  يرجه 
يور رب  سیفن  هچراپکی  رمرم  ياهگنس  هک  دراد  دوجو  يروبق  دمحا  هدازماما  نحـص  یلامـش  علـض  رد  تسا . راجاق  هاش  یلعحتف  تنطلس 
گنس هعطق  هچوک  فرط  هب  راوید  تشپ  رد  دنا . هدش  تباتک  راجاق  نارود  رد  هک  هدش  هتـشون  يراعـشا  زین  اهگنـس  نیا  رب  دراد . رارق  نآ 

تسا و تاـنموس  گنـس  هب  فورعم  هک  هدـش  بصن  هدازماـما  يدورو  رد  ترواـجم  رد  یجراـخ و  راوید  رد  رتم  لوط 3  هب  فافـش  هایس 
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نآ 563 خیرات  هک  هدش  هتشون  خسن  طخ  هب  يا  هبیتک  گنس  نیا  رب  تسا . هدروآ  دنه  زا  ار  نآ  يونزغ  دومحم  ناطلس  دنراد  هدیقع  مدرم 
. تسا يرمق  يرجه 

لیعامسا هدازماما 

نامتخاس هک  تسا . هدش  عقاو  لیعامسا  هدازماما  ایعش و  دجسم  زا  بکرم  يا  هعومجم  رفعج  هدازماما  يوربور  فتاه و  نابایخ  قرـش  رد 
نارود هب  قلعتم  ینونک  نامتخاس  زا  یتمـسق  هرانم و  اـما  دـنهد ، یم  تبـسن  مالـسا  زا  لـبق  نارود  هب  ار  ایعـش  دـقرم  دجـسم و  هدازماـما و 

تسا . هدش  هفاضا  یقوجلس  يانب  هب  ًادعب  نحص  قاور و  هعقب و  نامتخاس  دننام  يوفص  نارود  زا  يراثآ  تسا . یقوجلس 
هبیتک 1041 نیا  خیرات  تسا . یماما  اضردـمحم  طخ  هب  يدروجال  هنیمز  رب  قرعم  یـشاک  اب  دیفـس  ثلث  طخ  هب  هعقب  قاور  رد  رـس  هبیتک 

تسا . هدش  هراشا  هاش  نیا  مان  هب  نآرد  هدش و  هتشون  لوا  سابع  هاش  نیشناج  یفص  هاش  نامز  رد  هک  تسا  يرمق  يرجه 
. تسا هدرک  رکذ  ار  نیسح  ناطلـس  هاش  نامز  رد  انب  تاریمعت  تسا و  ثلث  طخ  هب  هک  دراد  دوجو  يرگید  هبیتک  هعقب  یبوچ  رد  يالاب  رد 
خیرات 1111 يراعشا  یط  هدش و  يربچگ  یناهفصا  حلاص  دمحم  ملق  هب  يدروجال  هنیمز  رب  قیلعتسن  طخ  هب  يراعـشا  زین  هعقب  فارطا  رد 

ياه هبیتک  تسا . يرمق  يرجه  اهنآ 1049  زا  یکی  خیرات  هک  دراد  دوجو  سیفن  باگنس  ود  هدازماما  نحص  رد  دراد . یم  نایب  ار  يرجه 
يرجه و نآ 1043  خـیرات  هک  تسا  يا  هبیتـک  هدازماـما  یبوـنج  ردرـس  رد  تسا . موـصعم  هدراـهچ  رب  تاولـص  لـماش  باگنـس  ود  نیا 

نیسح ناطلس  هاش  نامز  رد  يرمق  يرجه  لاس 1114  رد  هک  تسا  يرگید  هبیتک  هبیتک ، نیا  ریز  رد  تسا . یماما  اضردمحم  نآ  هدنسیون 
تسا . هدش  هتشون 

تروص هب  هلحم  زکرم  هعومجم  نیا  رانک  رد  هک  ددرگ  یم  طابنتـسا  نینچ  هدـمآ  لمع  هب  هعومجم  نیا  هراب  رد  هک  یتاعلاطم  هعومجم  زا 
يراثآ نحـص  رود  هناخ  هبلط  ياهقاتا  ریز  رد  هدـش  ماجنا  ریخا  ياهلاس  رد  هک  یئاهـشواک  رد  تسا . تشاد  دوجو  هچرازاب  قوس و  راهچ 

ینیچ هیال  تروص  هب  یشاقن  فلتخم  ياه  کبس  اب  لیعامسا  هدازماما  فلتخم  ياهتمسق  دراد . قلعت  هیوفص  نارود  هب  هک  هدیدرگ  نایامن 
رد لیلد  هب  لیعامسا  هدازماما  هعومجم  تسا . هدش  نیئزت  قیلعتسن  ثلث و  طوطخ  هتسجرب و  يا  هراتـس  یطخ و  ياه  هبیتک  يدنب و  باق  و 
هک تسا  ناهفـصا  رهـش  بلاـج  رایـسب  ياـهانب  زا  يوفـص  نارود  حاوـلا  تاـنیئزت و  یقوجلـس و  نارود  يراـمعم  ياـه  یگژیو  نتـشادرب 

. دنا هداد  ماجنا  یئاه  یسررب  تاعلاطم و  نآ  هراب  رد  يرایسب  نارگشهوژپ 

یلخ دشارلا  هعقب  - میهاربا هدازماما  - نیسح هدازماما 

یمیدـق ياهنامتخاس  زا  يا  هعومجم  تسا  ناهفـصا  رهـش  ءزج  زورما  هدوب و  ناتـسرهش  هیرق  يراگزور  هک  اجنآ  ناتـسرهش  لـپ  يوربور 
تسا دوجوم  ربق  ود  هعومجم  نیا  يرجآ  دبنگ  لخاد  رد  دسر . یم  رظن  هب  یقوجلـس  هرود  کبـس  هب  نآ  يرجآ  دبنگ  هک  تسا  هدنامیقاب 
موـمع هکیلاـح  رد  دـنا  هدرک  یم  تراـیز  یلع  نب  نسح  نب  نیـسح  میهاربا و  هدازهاـش  ماـن  هب  ار  اـهنآ  ناتـسرهش  هیرق  یلاـها  اـهلاس  هک 

هلحم رد  يرمق  يرجه  ناضمر 532  رد  هک  دنناد  یم  یسابع  هفیلخ  هللااب  دشارلا  هب  قلعتم  ار  هربقم  نیا  نارگشهوژپ  نیققحم و  نیخروم و 
دشارلا هاگمارآ  ار  لحم  نیا  ًاتحارـص  هک  میدق  نیخروم  زا  دش . نفد  لحم  نیمه  رد  دش و  هتـشک  یلیعامـسا  نایئادف  تسد  هب  میدق  یج 

زین صـصقلا  خـیراوتلا و  لـمجم  باـتک  بحاـص  تسا . نادـلبلا  مجعم  هدـنزرا  گنـسنارگ و  باـتک  فلوم  يوـمح  توقاـی  هدرک ، رکذ 
تسا و يرجآ  یقوجلـس  رـصع  ياه  هبیتک  ریاس  دـننام  هعقب  یجراخ  يامن  لاحره  هب  تسا . هتـشون  ناهفـصا  رد  ار  هللااب  دـشارلا  هاـگمارآ 
هک دنا  هدرک  دبنگ  يراکیـشاک  هب  مادقا  اهدعب  دنا  هتـسناد  یم  هدازماما  ار  لحم  نیا  هک  مدرم  داقتعا  هب  هجوت  اب  درادن  یتانیئزت  هنوگچیه 
هک دراد  دوجو  چگ  هنیمز  رب  هتـسجرب  یفوک  طخ  هب  يا  هبیتک  هعقب  لخاد  رد  دنا . هتخیر  ورف  يوج  لماوع  نامز و  رورم  رثا  رب  اهنآ  رتشیب 

. تسا هدش  ریمعت  راجاق  هاش  نیدلارفظم  نامز  رد  يرمق  يرجه  لاس 1316  رد  هعقب  نیا  تسا . میرک  نآرق  تایآ  لماش 
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( هیرفعج هعقب   ) رفعج هدازماما 

هدش انب  یعلض  یجرب 8  تروص  هب  هک  هدـش  عقاو  رفعج  هدازماما  يانب  لیعامـسا  هدازماما  هچوک  لباقم  فتاه و  نابایخ  یبرغ  هیـشاح  رد 
رباـقم و زا  لـماک  يا  هنومن  دـنک  یم  فیـصوت  بیرفلد  تفـص  اـب  ار  نآ  نیققحم  زا  یکی  هک  اـبیز  رایـسب  کـچوک  تراـمع  نیا  تسا .
زا نونکا  هک  هتـشاد  لکـش  یمره  يدـبنگ  قباس  رد  انب  نیا  دـش . یم  هتخاس  ناریا  رد  لوغم  نانارمکح  هرود  رد  هک  تسا  یئاه  هاـگمارآ 

يدروجال هنیمز  رب  قرّعم  دیفـس  ثلث  طخ  هب  هبیتک  نیلوا  دراد . دوجو  هبیتک  تفج  کی  دبنگ  یجراخ  يامن  تمـسق  رد  تسا . هتفر  نایم 
طخ هب  يرگید  هبیتک  هبیتک ، نیا  يالاب  رد  تسا . هدمآ  يرمق  يرجه  خیرات 725  نآ  رخآ  رد  هک  تسا  یسرکلا  هیآ  لماش  هدش و  هتشون 

رب قرعم  دیفـس  ثلث  طخ  اب  رفعج  هدازماما  يدورو  رد  يالاب  هحولرب  تسا . دـیجم  نآرق  زا  یتایآ  لماش  يا  هزوریف  هنیمز  رب  یفوک  هداـس 
یضترم دیس  نب  رفعج  دقرم  بحاص  هدازماما ، ربق  گنس  ساسارب  تسا . هدش  هتشون  موصعم  هدراهچ  رب  تاولـص  يدروجال  یـشاک  هنیمز 

. دسر یم  مالسلا  هیلع  نیسح  نب  دمحم  نب  نیسح  نب  نسح  هب  وا  تبسن  تسا و 

ناگدازهاش هربقم  همطاف و  یتس  هعقب 

ترـضح رتخد  يرغـص  همطاف  دـنیوگ  یم  دـنراد و  داقتعا  نآ  هب  ناهفـصا  مدرم  هک  تسا  همطاـف  یتس  ناهفـصا  هسدـقم  نکاـما  زا  یکی 
یمن هدید  نآ  زا  یمان  دننک  یم  یفرعم  ار  ناگدازماما  هک  یعبانم  بتک و  رد  اما  تسا  نوفدم  لحم  نیا  رد  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم 
دبنگ فارطا  رد  همطاف و  یتس  هعقب  لخاد  رد  دوش . یم  طوبرم  هیوفـص  نامز  هب  همطاـف  یتس  هعقب  نحـص و  ناـمتخاس  لاـحره ، هب  دوش .

راعشا تسا . راجاق  هاشیلعحتف  نامز  يرجه و  نآ 1242  خیرات  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  يدروجال  هنیمز  رب  دیفس  قیلعتسن  طخ  اب  يراعـشا 
نحص یبونج  علض  رد  ناگدازهاش ، هعقب  تسا . هتخاس  ار  هاگمارآ  نیا  هبق  ناخ  یلع  دمحم  مان  هب  یصخش  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  روبزم 

يراکیـشاک اب  نآ  نوریب  حطـس  يربچگ و  اب  نآ  لخاد  دش و  هتخاس  يوفـص  مود  سابع  هاش  نامز  رد  نآ  يانب  هک  درادرارق  همطاف  یتس 
لیعامـسا هاش  ياه  هون  لحم  نیا  رد  تسا . هتفر  نیب  زا  نآ  زا  یئاه  تمـسق  هک  هدنام  ياجرب  يا  هبیتک  هعقب  لخاد  رد  تسا . هدـش  نیئزت 

نیا رب  هوالع  دنا . هدش  هتشک  هیوفـص  محریب  نیطالـس  زا  یکی  یفـص  هاش  تسد  هب  يرمق  يرجه  لاس 1041  رد  هک  دنتـسه  نوفدم  لوا 
رب دنا . هدـش  هدرپس  كاخ  هب  لحم  نیا  رد  زین  لوا  سابع  هاش  نارادرـس  زا  یکی  نادـنزرف  دـنا ، هدـش  هتـشک  یکدوک  رد  هک  ناگدازهاش 
اه گنس  نیا  زا  مادکره  دنـشاب . یم  فلتخم  شوقن  هب  شقنم  هک  دنراد  رارق  سیفن  يرمرم  هچراپکی  ياه  گنـس  ناگدازهاش  روبق  يور 

هعطق کی  رب  زین  ناگدازهاش  هعقب  لخاد  یبونج  علض  رد  دنتسه . قیلعتسن  طخ  هب  فارطا  رد  يراعشا  الاب و  تمـسق  رد  هبیتک  کی  ياراد 
خیرات اهربق  گنس  زا  یکی  تسا . هدش  هتشون  يراعشا  هدش  بصن  راوید  نیئاپ  تمسق  رد  يدومع  تلاح  هب  هک  فافش  رایسب  رمرم  گنس 

. تسا هتشون  ار  نآ  یماما  اضردمحم  هیوفص  رصع  روهشم  سیونشوخ  دراد و  دوخرب  ار  يرمق  يرجه   1041

( خیطبلا راد   ) کلملا ماظن  هجاوخ  هاگمارآ 

رد ناریا  تسایس  بدا و  ملع و  گرزب  درم  یـسوط ، کلملا  ماظن  هجاوخ  هاگمارآ  تسا ، دابآ  دمحا  هلحم  زورما  هک  خیطبلا  راد  هلحم  رد 
رظن هب  هتفرگ و  رارق  یقوجلـس  ناـهاش  زا  نت  دـنچ  روبق  راـنک  رد  هجاوخ  هاـگمارآ  تسا . هدـش  عـقاو  يرمق  يرجه  و 485  ياهلاس 465 

تسا . هتشاد  دوجو  روبق  نیا  رب  زین  یبسانم  يانب  هتشذگ  رد  ناسانشراک  نیققحم و  زا  يرایسب 
بصن یئابیز  رایسب  نیرمرم  گنـس  هجاوخ  نفدم  رب  دنتـسه . سیفن  رمرم  گنـس  ياراد  بلغا  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  ربق  لحم 8  نیا  رد 

تسا . هدش  هتشون  رگید  تاملک  یسرکلا و  هیآ  لماش  يا  هبیتک  نآ  فارطا  رد  هک  تسا 
دمحم ناطلس  قرایکرب و  دننام  وا  نادنزرف  یقوجلس و  هاشکلم  رسمه  نوتاخ  ناکرت  دراد . رارق  لحم  نیمه  رد  زین  یقوجلس  هاشکلم  رازم 
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، یقوجلـس نامز  هب  طوبرم  ياه  خیرات  رب  هوالع  لحم  نیا  رد  دوجوم  ياه  گنـس  رب  دنتـسه . نوفدـم  لحم  نیا  رد  زین  دومحم  ناطلـس  و 
تسا . هدش  هتشون  يرمق  يرجه  يرمق و 937 و 953  يرجه  هلمج 859  زا  خیراوت  یخرب 

یم خیطبلا  راد  رانچاپ  ار  نآ  ناهفـصا  مدرم  هک  تشاد  دوجو  یهاگمارآ  هعومجم  نیا  نامتخاس  رد  رب  یلاسنهک  رانچ  شیپ  لاس  دـنچ  ات 
. تسین دوجوم  يرثا  رانچ  نیا  زا  زورما  دنتفگ .

ناهشهش هعقب 

. تسا نایرومیت  نامز  هب  طوبرم  نآ  ناـمتخاس  ساـسا  هک  دراد  رارق  يا  هعقب  ناهـشهش  هلحم  رد  ناهفـصا و  عماـج  دجـسم  ترواـجم  رد 
زا دمحم  نیدلا  ءالع  هاش  هاگمارآ  هعقب  نیا  تسا . هتفرگ  ماجنا  رومیت  ریما  هداون  رقنـسیاب  نب  دـمحم  ناطلـس  نامز  رد  هعقب  نیا  نامتخاس 

تلع نیخروم  تسا . هدیـسر  تداهـش  هب  يرومیت  خرهاـش  روتـسد  هب  يرمق  يرجه  لاس 850  رد  هک  تسا  ناهفـصا  ناـگرزب  تاداـس و 
يرومیت و هدازهاش  ود  عازن  هتـشاد و  وا  هب  رقنـسیاب  نب  دمحم  ناطلـس  هک  دنناد  یم  يا  هقالع  زا  یـشان  ار  ردـقلا  لیلج  دیـس  نیا  تداهش 

دمحم ناطلس  ددجم  طلست  خرهاش و  گرم  زا  سپ  دوش . یم  گرزب  درم  نیا  ندش  هتشک  يو و  مشخ  بجوم  ناهفصا  هب  خرهاش  طلست 
یم نییعت  وا  رازم  يارب  زین  یتافوقوم  دـننک و  یم  انب  يا  هعقب  دـمحم  نیدـلا  ءالع  هاـش  هینیـسح  هسردـم و  رد  يو  روتـسد  هب  ناهفـصا  هب 

. تسا هدش  تمرم  يولهپ  تموکح  لئاوا  رد  نآ  دبنگ  هدـش و  نیئزت  يراکیـشاک  يربچگ و  اب  جراخ  لخاد و  زا  هعقب  لاحره  هب  دـنیامن .
ار یتارابع  راعـشا و  هدـش ، يربچگ  ثلث  طخ  هب  هک  تسا  يرجه  مهن  نرق  روهـشم  سیونـشوخ  شاقن  دومحم  هعقب  یلـصا  هبیتک  طاـطخ 

هتشون دیفس  قیلعتسن  طخ  هب  يراعشا  ناهشهش  هعقب  لخاد  یقرش  راوید  رب  تسا . هدرک  هراشا  دمحم  نیدلاءالع  هاش  تداهـش  هب  هتـشون و 
خیرات هب  زمرق  زبس و  يا و  هوهق  هنیمز  رب  دیفـس  ثلث  طـخ  هب  يربچگ  اـب  هک  تسا  يا  هبیتک  زین  هعقب  لـخاد  یلامـش  راوید  رب  تسا . هدـش 

وا مان  هک  دنک  یم  هراشا  يراکوکین  يوناب  تامادقا  هب  هبیتک  نیا  دافم  تسا . هدش  تباتک  یسراف  یفیحص  هلیـسو  هب  يرمق  يرجه   1013
ماجنا هعقب  رد  يوفـص  لوا  سابع  هاش  تنطلـس  نامز  رد  هک  تسا  یتاریمعت  رگنایب  هبیتک  نیا  تارابع  نینچمه  تسا . هدوب  ناطلـس  مناـخ 

. تسا هتفرگ 

يزار دوعسموبا  خیش  هعقب 

يزیچ ابیز  رایسب  هجوت و  لباق  يردرس  زج  زورما  تسا  هدوب  فورعم  هیدوعسم  هعقب  ای  يزار  دوعسموبا  خیش  هاقناخ  مان  هب  هک  یتارامع  زا 
گرزب دنمشناد  ثدحم و  خروم و  میعنوبا  ظفاح  هدوب و  ناهفـصا  یمومع  ناتـسربق  رود  ياه  هتـشذگرد  لحم  نیا  تسا . هدنامن  ياجرب 

زا يزار  دوعسموبا  خیـش  يدالیم .) اـب 1038  ربارب  يرمق  يرجه  لاـس 430  هب  یفوتم  . ) تسا هدـش  هدرپس  كاـخ  هب  لـحم  نیمه  رد  زین 
رد یگرزب  رایـسب  غاب  مامح و  وسراـهچ و  لـماش  هعومجم  کـی  گرم  زا  سپ  هک  تسا  يرجه  مهن  نرق  رادـمان  نادنمـشناد  نیثدـحم و 

اهولنویوق قآ  نارود  یطاطخ  يرامعم و  رگنایب  هدنامیقاب و  نونکا  هک  يردرـس  تفای . ترهـش  خیـش  برد  هب  دـش و  هتخاس  وا  رازم  رانک 
هب یکی  رطـس  ود  رد  هبیتک  نیا  تسا . هدرک  فیـصوت  ابیز  رایـسب  هوکـش و  اب  ارنآ  هدش و  نیئزت  یئانیم  یـشاک  اب  هک  تسا  يا  هبیتک  تسا 

بوقعی نامز  رد  هبیتک  نیا  تسا . هدـش  هتـشون  یبآ  هنیمزرب  یئالط  زیر  فورح  اب  ثلث  طخ  هب  يرگید  دیفـس و  گنر  هب  یلج  ثلث  طـخ 
رظن هب  تـسا . يرمق  يرجه  نآ 895  خیرات  يدزی و  باهـش  نب  نیدـلا  لامک  نآ  بتاک  هدـش و  هتـشون  ولنویوق  قآ  نسح  نوزوا  دـنزرف 

اهدعب ردرس  نیا  يراکیـشاک  دنا  هدرک  یـسررب  یناخلیا  نارود  يراکیـشاک  يرامعم و  هراب  رد  هک  ینارگـشهوژپ  نیققحم و  زا  يرایـسب 
. تسا هدوب  ناهفصا  ناراک  یشاک  زا  يرایسب  شخب  ماهلا 

نیدلا نکر  اباب  هربقم 
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دیعـسوبا تنطلـس  نامز  رد  هک  تسا  نیدلا  نکراباب  هب  فورعم  يواضیب  هللادـبع  نب  دوعـسم  يرجه  متـشه  نرق  ءاملع  خـیاشم و  زا  یکی 
دور هدـنیاز  یبونج  لـحاس  رد  تفاـی و  تاـفو  يرمق  يرجه  لاـس 769  رد  گرزب  درم  نیا  تسا  هتـسیز  یم  ناهفـصا  رد  لوـغم  هاـشداپ 

مارتحا و نیا  دنک . یگدـنز  مارتحا  تیاهن  اب  یگدـنز  لوط  رد  ات  دـش  ثعاب  گرزب  درم  نیا  عرو  دـهز و  یملع و  ماقم  دـیدرگ . نوفدـم 
ناهفـصا و رد  هک  یناسیونـشوخ  ارعـش و  اهقف و  ءاملع و  ریهاشم  زا  يرایـسب  هدـع  هکیروطب  دوب  رارقرب  زین  يو  تشذـگرد  زا  سپ  تزع 

لیدبت گرزب  یناتـسروگ  هب  جـیردت  هب  لحم  نیا  نامز  نآ  زا  دـندش . هدرپس  كاخ  هب  وا  ترواجم  رد  دنتـشذگرد  ناریا  ياهرهـش  ریاس 
تخت ناتسرازم  رد  دوجوم  ربق  گنس  نیلوا  نیققحم  ناحایس و  زا  يرایسب  هکیروط  هب  دش . فورعم  نیدلا  نکراباب  ناتـسربق  مان  هب  دش و 

نامتخاس و يوفـص  لوا  سابع  هاش  تموکح  رخاوا  رد  ات  دش  ببـس  نیدـلا  نکراباب  ینافرع  یملع و  ماقم  دـننادیم . وا  هب  قلعتم  ار  دالوف 
هب هیبش  هک  هعقب  نیا  دـسرب . نایاپ  هب  سابع  هاش  توف  زا  دـعب  لاس  کـی  يرمق  يرجه  لاس 1039  رد  دوش و  عورـش  وا  هعقب  زاتمم  دـبنگ 

هدش يراکیشاک  نآ  رد  رس  نیدلا و  نکراباب  هعقب  یجراخ  يامن  تسا . ناشیورد  هالک  لکـش  هب  دوش  یم  هتفگ  دشاب  یم  مساقاباب  دبنگ 
هب تسا . هدش  هتخاس  دبنگ  ریز  هطوحم  درگادرگ  رب  هباشم  ناویا  جنپ  هک  تسا  یعالـضالا  يواستم  یعلـض  جـنپ  دـبنگ  نیا  هدـعاق  تسا .

نیا رب  تسا . یهجو  دنچ  زین  نآ  هک  دنا  هداهن  یندرگ  یعلـض  جنپ  نیا  رد  دنا . هدرک  هفاضا  یناوخـشیپ  یعلـض  جـنپ  نیا  عالـضا  زا  یکی 
یبآ ياه  گنر  هب  یـشوقن  هک  ابیز  ياهیـشاک  اب  لکـش ، یطورخم  فقـس  نیا  دـناشوپ  یم  ار  یلخاد  دـبنگ  هک  هدـش  اپرب  یفقـس  ندرگ 
هدش عقاو  نیدلا  نکر  اباب  هاگمارآ  ياه  ناویا  زا  یکی  لخاد  رد  تسا . هدوب  نیزم  هتشاد  يا  هزوریف  یبآ  هنیمز  رب  دیفـس  هایـس و  ییایرد ،

نآ رب  يدومع  روط  هب  زین  یسیفن  رمرم  گنـس  هعطق  دراد . رارق  رتم   1 ضرع 16 /  رتم و  زا 2  شیب  لوط  هب  يرمرم  گنـس  نآ  يور  رب  و 
زین رد  رـس  هبیتک  دشاب . یم  ناهفـصا  رد  دوجوم  ياهراکهاش  دادع  رد  طخ  ییابیز  يراجح و  رظن  زا  گنـس  نیا  هبیتک  تسا . هدش  بصن 

تسا هدش  هتشون  خیرات 1309  یناهفصا و  حلاص  دمحم  طخ  هب  گنر  يدروجال  یشاک  هنیمز  رب  دیفـس  گنر  هب  ابیز  رایـسب  ثلث  طخ  هب 
مان هدش و  تباتک  يرمق  يرجه  خیرات 1200  گنس  نیا  رب  تسا . هدش  بصن  لکش  عبرم  یـسراپ  گنـس  زا  یحول  زین  هبیتک  نیا  ریز  رد 

نکراباب هربقم  ترواجم  رد  تسا . هدرک  تمرم  ریمعت و  ار  هعقب  خیرات  نیا  رد  صخش  نیا  تسا  هدمآ  یماطسب  دیزیاب  ریـصن  دمحم  ازریم 
تمسق نیا  رد  شیوارد  ًاقباس  هدوب و  فورعم  هناخ  هلچ  هب  اه  نآ  زا  یکی  هک  هتشاد  دوجو  رگیدکی  هب  طوبرم  کچوک  قاتا  دنچ  نیدلا 

هب ابهـص  هدازدجم  داوجدـمحم  موحرم  هک  تسا  یکچوک  قاتا  نیدـلا  نکراباب  هعقب  يدورو  ناویا  قرـش  رد  دـنا . هدرک  یم  ینیـشن  هلچ 
هرادا رب  يو  تسایر  تدـم  رد  هک  دوب  یگنهرف  ياه  ثاریم  یخیرات و  ياـهانب  یعقاو  نارادتـسود  زا  درم  نیا  تسا . هدـش  هدرپس  كاـخ 

نآ هک  ابهص  موحرم  رازم  گنس  تفای . تاجن  مادهنا  رطخ  زا  ناتسا  ياهرهش  ریاس  ناهفصا و  راثآ  زا  يرایـسب  ناهفـصا  یـسانش  ناتـساب 
قیلعتـسن طخ  اب  هک  گنـس  نیا  طاطخ  دهد  یم  ناشن  یـسمش  لاس 1324  رد  ار  ابهـص  توف  خـیرات  تسا  یـسیونشوخ  زا  يراکهاش  زین 

هاگمارآ هک  نآ  رب  هوالع  نآ  يابیز  رایسب  دبنگ  اب  نیدلا  نکراباب  هعقب  یلک  روط  هب  تسا . میهاربا  لآ  رفعج  موحرم  هدش  تباتک  هتسجرب 
هتسجرب ناراکیـشاک  نارامعم و  ناراکداتـسا و  نادنمرنه و  رنه  رگنایب  تسا  يرجه  متـشه  نرق  نادنمـشناد  داهز و  افرع و  زا  یکی  يدبا 

یم راجاق  نایوفـص و  نامز  رد  ناریا  گرزب  ناطاطخ  یـسیونشوخ  رنه  رگنایامن  يرامعم  رنه  شیامن  رب  هوـالع  هک  تسا  يوفـص  رـصع 
. دشاب

مساق اباب  هربقم 

زا سپ  هک  تسا  یناهفـصا  مساق  اباب  تسا  هدرک  یم  یگدـنز  ناهفـصا  رد  يرجه  متـشه  نرق  لئاوا  رد  هک  روهـشم  داهز  افرع و  زا  یکی 
مهد ات  متـشه  نرق  زا  هک  دراد  ترورـض  هتکن  نیا  حیـضوت  اباب  هملک  دروم  رد  تسا . ناهفـصا  مدرم  هاگترایز  نانچمه  وا  رازم  نرق  دنچ 
نیا لاح  حرـش  یخیرات و  نوتم  یـسررب  زا  دنا  هتـشاد  اباب  ناونع  هک  دـنا  هدرک  یم  یگدـنز  ناهفـصا  رد  هیفوص  افرع  زا  يا  هدـع  يرجه 

رد مساق  اباب  لاح  ره  هب  دـنا . هدرک  یم  هفاضا  اهنآ  مان  هب  تشادـگرزب  مارتحا و  يارب  ار  هملک  نیا  هک  ددرگ  یم  طابنتـسا  نینچ  ناـگرزب 
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سیردت دندوب  هتخاس  وا  مان  هب  یچقوط  هلحم  رد  هک  يا  هسردم  رد  درک و  یم  یگدنز  مارتحا  تزع و  اب  ناهفـصا  رهـش  رد  تایح  تدم 
نامیلـس مان  هب  نادرگاش  زا  یکی  دندرپس و  كاخ  هب  شا  هسردم  یکیدزن  ار  يو  شنادرگاش  نادـیرم و  وا  تشذـگرد  زا  سپ  درک . یم 

طخ اـب  نآ  كرت  ود  ره  هک  تسا  كرت  لکـش 8  یمره  هعقب  دـبنگ  درک . انب  یهاگمارآ  هربقم و  وا  رازم  رب  یناغماد  تولاـط  نسحلا  یبا 
یم رارکت  یبهذـم  تارابع  تالمج و  مه  دـبنگ  هندرگ  رب  تسا . شوقنم  یهلا  ءامـسا  يرجآ  هنیمز  رب  يدروجـال  قرعم  یـشاک  یئاـنب و 

هدمآ هربقم  یناب  مساقاباب و  مان  خیرات 741  يدروجال و  هنیمز  رب  قرعم  دیفس  یـشاک  اب  ثلث  طخ  هب  هربقم  ردرـس  یخیرات  هبیتک  رب  دوش .
یناقوف تمسق  رد  هک  يا  هبیتک  تسا . هدش  شقن  یتالمج  يا  هزوریف  یـشاک  هنیمز  رب  يرجآ  ییانب  طخ  هب  رد  رـس  لباقم  يامن  رد  تسا .
صخش هلیسو  هب  یفـص  هاش  تنطلـس  نراقم  يرجه  لاس 1044  رد  هک  تسا  یتاریمعت  رگنایب  هدـش  بصن  هربقم  رد  رـس  یجراـخ  ياـمن 

لخاد تسا . شوقنم  یبهذم  تارابع  هتـسجرب  ثلث  طخ  اب  زین  هربقم  یبوچ  رد  رب  تسا . هتفرگ  ماجنا  دبنگ  رد  نامز  اقآ  مان  هب  يراکوکین 
یـشاک اب  هک  هبیتک  ود  دبنگ  نیا  رد  تسا . هدـش  يراک  سنرقم  ریظن  یب  ینیچ  رجآ  اب  نآ  قاط  هک  تسا  يریظن  یب  سیفن و  ناتـسبش  انب 

نآرق زا  یتارابع  يواح  هدش و  هتـشون  دـبنگ  ندرگ  ریز  ناتـسبش و  فارطا  رب  اهنآ  زا  یکی  هک  دـنوش . یم  هدـید  دـنا  هدـش  هتخاس  قرعم 
یمیدـق ربق  گنـس  کی  مساق  اباب  هعقب  لخاد  رد  دـنک . یم  هراشا  انب  یناب  ماـن  هب  هدـش  شقن  لوا  هبیتک  ریز  هک  رگید  هبیتک  تسا . دـیجم 

تسا یلع  ازریم  ناولهپ  مان  هب  یصخش  رازم  هب  طوبرم  ربق  گنـس  نیا  تسا . هدش  هتـشون  نآ  رب  موصعم  هدراهچ  یماسا  هک  تسا  دوجوم 
. تسا هدش  هتشون  نآ  رب  یبرع  نابز  هب  خیرات 985  هک 

اهیلصم ایاکت و  هینیسح ،

یماسا تسیل 

: دشاب یم  ریز  حرش  هب  یماسا  تسیل 
هیوفص دالوف ، تخت  ناهفصا ، یلصم  -1

يرجه  1039 دالوف ، تخت  نیدلا ، نکر  اباب  هیکت  -2
هیوفص دالوف ، تخت  یکسردنفریم ، هیکت  -3

هیوفص دالوف ، تخت  يراسناوخ ، نیسح  اقآ  هیکت  -4
هیوفص دالوف ، تخت  اعیفر ، ازریم  هیکت  -5

هیوفص دالوف ، تخت  يدابآ ، نوتاخ  هیکت  -6
ضیف ، نابایخ  بارس ، لضاف  هیکت  -7

هیوفص ضیف ، نابایخ  هلاو ، هیکت  -8
هیراجاق ضیف ، نابایخ  ياهدابآ ، هیکت  -9

هیوفص دالوف ، تخت  يدنه ، لضاف  هیکت  -10
هیراجاق دالوف ، تخت  یلاعملاوبا ، ازریم  هیکت  -11

هیراجاق دالوف ، تخت  کلم ، هیکت  -12
هیراجاق دالوف ، تخت  هدازهاش ، ردام  هیکت  -13

هیوفص دالوف ، تخت  ییوسراهچ ، رقابدمحم  ازریم  هیکت  -14
هیراجاق دالوف ، تخت  يدرجورب ، هیکت  -15
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دالوف تخت  یضترم ، خیش  هیکت  -16
دالوف تخت  بسشگدزیا ، هیکت  -17

دالوف تخت  رازلگ ، هیکت  -18
( مود دلج  ینایک ، فسویدمحم  ناریا ، يرامعم   ) دالوف تخت  نیدلا ، نیز  خیش  هیکت  -19

مالسالا خیش  هینیسح  -20

مالسالا خیش  هینیسح 

هینیسح نیا  هجوت  بلاج  راثآ  زا  دشابیم . مالسالا  خیش  ياههتخاس  هیراجاق و  هرود  راثآ  زا  دراد و  رارق  ناهفـصا  یخیرات  تفاب  رد  انب  نیا 
. تسا هچراپکی  نیرمرم  ضوح 

یناتساب شزرو  هناخروز و  هچخیرات 

ناهفصا ياه  هناخروز  یماسا 

... هریغ یلو و  يایروپ  هناخروز  اقآ 2 - یلق  یلع  هناخروز  - 1

هناخروز نامتخاس 

لکـش هب  نآ  ماب  تسا . دـش  هتخاس  رهـش  ياـه  هچوک  سپ  هچوک  رد  رتشیب  دـننک و  یم  شزرو  نآ  رد  نادرم  هک  تسا  ییاـج  هناـخروز 
هناـخروز لـخاد  درذـگب و  نآ  زا  دـهاوخ  هب  هک  ره  تسا و  یتخل  کـی  هاـتوک و  نآ  رد  تسا . هچوک  فک  زا  رتدوگ  نآ  فک  دـبنگ و 

دنور یم  اجنآ  هب  اشامت  يارب  هک  یناسک  ناراکـشزرو و  هک  دنریگ  یم  هاتوک  ور  نیا  زا  ار  هناخروز  رد  دنیوگ  یم  دوش . مخ  دـیاب  دوشب 
هب ورهار  نآ  دوش و  یم  زاب  هاتوک  فقـس  اب  کـیراب  يورهار  کـی  هب  رد  نیا  دـنوش . مخ  ناـکم  نآ  ناراکـشزرو و  شزرو و  مارتحا  هب 

يافرژ 3 رتم و  يانهپ 4  رتم و  ای 4  يزارد 5  هب  ولهپ  شـش  یهاگ  ولهپ و  تشه  یلادوگ  هناخروز  نایم  رد  دور . یم  هناـخروز » مدرـس  »
كاشاخ هتوب و  نآ  يور  هتـشاذگ و  كاشاخ  هتوب و  هیال  دنچ  دوگ  فک  رد  دوش . یم  هدیمان  دوگ »  » هک هدش  هدـنک  رتم  کی  ات  كراچ 

هک نآ  زا  شیپ  ار  فک  نیا  يور  زور  ره  دـنزیر و  یم  دوگ  فک  یمرن  يارب  ار  كاشاخ  هتوب و  دـنا . هدرک  راومه  هتخیر و  سر  كاـخ 
هرازه ياج  هب  نآ  هبل  تسا و  هدش  دودنا  جوراس  دوگ  هراوید  رسارس  دزیخنرب . درگ  نآ  زا  ات  دننز  یم  من » لگ   » بآ اب  دوش  زاغآ  شزرو 

دوگ رود  الاب و  رد  دوشن . یمخز  ناشنت  دـنروخب  دوگ  بل  هب  شزرو  ماـگنه  ناراکـشزرو  رگا  اـت  تسا  هدـش  هدـناشوپ  بوچ  اـب  يرجآ 
هفرغ ود  یکی  تسا . نانآ  ندیشوپ  هکنت  نتسب  گنل  ناراکشزرو و  هماج  نتشاذگ  نایچاشامت و  نتسشن  ياج  هک  هدش  هتخاس  ییاههفرغ 

. تسا یشزرو  ياهرازفا  هاگیاج  زین  اههفرغ  نیا  زا 

مد رَس 

زا شا  فک  هک  درگ  مین  تسا  يا  هفـص  نآ  تسا و  هدـش  تسرد  هناخروز  يورهار  هب  هدـیبسچ  ياه  هفرغ  زا  یکی  رد  هناـخروز  مد  رس 
هرز و گنلپ و  تسوپ  گنز و  نآ  هب  هک  تسا  یتسب  بوچ  مد » رـس   » يولج رد  تسا . رتدـنلب  رتم  مین  کی و  ات  رتم  کـی  هناـخروز  فک 

دنـشاب هتـشادن  قاجا  هاـگره  دـنزیریم و  شتآ  نآ  رد  هک  هدـش  هدـنک  یقاـجا  تسب  بوچ  ریز  وکـس  يور  رب  تسا . هتخیوآ  وق  رپ  رپس و 
بل اب  دـیآرد . رتاسر  نآ  يادـص  ات  دـنک  یم  مرگ  لقنم  ای  قاـجا  شتآ  اـب  ار  دوخ  کـبنت  دـشرم  دـنراذگ و  یم  تسب  بوچ  ریز  یلقنم 
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تخیر ار  هناخروز  نامتخاس  حرط  هک  یـسک  نیتسخن  دنیوگیم  یلو  يایروپ  مد  زا  نکب  مرگ  ار  هگرج  یلج  هچ  یفخ و  هچ  ارآ  همزمز 
یم يرجه  متـشه  هدس  نیتسخن  همین  متفه و  هدس  مود  همین  رد  وا  تسا و  یمزراوخ ) یلاتق  دومحم   ) یلو يایروپ  مان  دوب . یلو » يایروپ  »

. تسا هتشاد  اریگ  مرگ و  یمد  هدوب و  فراع  رعاش و  ناولهپ و  وا  تسا . هتسیز 

یناتساب شزرو  ياهرازفا 

مه هزادـنا  نیا  زا  رتگرزب  رتکچوک و  یهاگ  رتمیتناـس و  يربتس 2  يانهپ 7 و  رتم و  یتناـس  يازارد 70  هب  راومه  تسا  یبوچ  : انـش هتخت 
: شزرو لیم  تسا . هدش  بوکخیم  رتمیتناس  راهچ  يدنلب  هب  يا ) هقنزوذ   ) یخنز هیاپ  ود  نآ  رس  ود  کیدزن  هتخت  ریز  هب  دوش . یم  هتخاس 

هدزناـپ يازارد  هب  ياهتـسد  نآ  ناـیم  رد  تسا و  درگ  اـی  تخت  نآ  رـس  راومه و  درگ و  نآ  هت  رپوت ، يدـنق و  هلک  یبوـچ و  تسا  يرازفا 
زا رتدـنلب  نآ  هتـسد  یلو  تسا  شزرو  لیم  دـننام  يزاب : لیم  تسا . مرگ  ولیک  لهچ  ات  ولیک  جـنپ  زا  لیم  ره  نزو  دـنا . هدرب  ورف  رتمیتناـس 
مرگ ولیک  شـش  ات  راهچ  زا  يزاب  لیم  ره  نزو  دشاب . ناسآ  شندرک  باترپ  يزاب و  ماگنه  رد  ات  تسا  نآ  زا  رتمک  شنزو  شزرو و  لیم 

یلاله نآ  رب  کی  هدـش و  هدینابـسچ  رگیدـکی  هب  يزلف  ياه  تسب  اب  ازارد  زا  هک  تسا  هشوگ  تسار  هراپود و  گنـس : دوش . یمن  رتشیب 
دنا و هتشاذگ  يا  هریگتـسد  نآ  رد  هک  تسا  یخاروس  گنـس  نایم  رد  تسا . رتمیتناس  داتفه  نآ  يانهپ  رتم و  کی  گنـس  يازارد  تسا ،

دص ات  ولیک  تسیب  زا  گنس  ود  ره  نزو  دنکن . مخز  نتفرگ  گنس  ماگنه  ار  راکـشزرو  تسد  ات  دنا  هدناشوپ  هنهک  ای  دمن  اب  ار  نآ  يور 
تـسا يرازفا  هداّبک : تسا . لـعن  لکـش  هب  اریز  دـندیمان  یم  مه  لـعن ) گنـس   ) و روز ) گنـس   ) میدـق رد  ار  گنـس  تسا . ولیک  تسیب  و 

یـس دـص و  ات  تسیب  دـص و  هب  کیدزن  نآ  يازارد  دراد . یتسد » اج   » شناـیم رد  تسا و  نهآ  زا  نآ  هنت  رـسارس  ناـمک و  دـننام  ینهآ ،
اج نآ  نایم  دراد و  ینهآ  کلوپ  شـش  هقلح  ره  رد  رتشیب و  ای  رتمک  یهاگ  يا و  هقلح  هدزناش  تسا  يریجنز  هداّبک  هلچ  تسا . رتمیتناـس 
یم راکب  دنزاس و  یم  مه  رتکبس  رتنیگنس و  ياههدابک  زین  یهاگ  تسا . ولیک  لهچ  ات  ولیک  هد  زا  هدابک  نزو  تسا . هدش  هتشاذگ  یتسد 

. دنرب

ناتساب شزرو  ياههماج 

. دنـشوپ یم  نتفرگ  یتشک  ندرک و  شزرو  ماگنه  ار  نآ  دـناشوپ و  یم  وناز  ریز  ات  ار  نار  هک  تسا  یهاتوک  راولـش  یعطن : نابنت  ای  هکنت 
هب لیام  یبآ  گنر  هب  رتشیب  نآ  هیور  تسا . هدش  هتخود  یسابرک  رتسآ  هیال  دنچ  ربتـس و  یتوهام  هچراپ  ای  یمرچ  هیور  کی  زا  نابنت  نیا 

جکرـس هّقج  هتوب  رتشیب  یگرزب  ياـه  هتوب  لـگ و  هکنت  ياـهنار  يور  تسا . مرچ  زا  هکنت  يوناز  ود  رـس  هاگنمیـشن و  رمک و  تسا . زبـس 
ای هساـک ) شیپ   ) ار وناز  يور  ضبق ،» شیپ   » دـتفا یم  مکـش  ریز  هک  ار  هکنت  يور  شیپ  جرب ،»  » ار هکنت  يـالاب  تسا . هدـش  يزود  بـالق 

ياج هب  ام  راـگزور  رد  دـندنبیم . هباـمرگ  رد  نادرم  هک  تسا  یگنل  ناـمه  گـُنل : دـنمان . یم  هساـک ) سپ   ) ار وناز  تشپ  و  هساـک ) رـس  )
ار گنل  يانهپ  زا  رس  ود  تسا : نینچ  نآ  نتسب  دنوریم و  دوگ  رد  دندنب و  یم  دوخ  راولش » ریز   » يور یگنل  ناراکشزرو  هکنت ، ندیـشوپ 
رد دـنرب و  یم  الاب  اپ  ود  نایم  زا  دـنریگ و  یم  اـپ  تشپ  زا  تسا  نازیوآ  هک  ار  گـنل  نییاـپ  دـننز و  یم  هرگ  فاـن  يور  رب  هاـگ  رمک  رد 

. دننک یم  ورف  تسا  هرگ »  » نامه هک  ضبق » شیپ  »

هناخروز ناگدننادرگ 

ياه گنهآ  اب  دنیشن و  یم  مد » رـس   » يور شزرو  ماگنه  دراد و  شوخ  يزاوآ  هک  دنیوگ  یم  یـسک  هب  دشرم  هناخروز  رد  زورما  : دشرم
هدیزگرب یـسودرف  همانهاش  زا  رتشیب  هک  یمزر  ياهرعـش  دریگیم و  برـض  تسا  یـشزرو  تاکرح  زا  یکی  هژیو  مادـک  ره  هک  نوگانوگ 

رد دزیگنا . یم  رب  شزرو  هب  ار  نانآ  و  دنک . یم  گنهامه  ناراکشزرو ، تاکرح  اب  ار  دوخ  زاوآ  برـض و  يادص  دناوخ و  یم  دوش  یم 
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شود هب  یگنل  شزرو  ماگنه  رد  راوس  هنهک  دوب . وا  اب  ناناولهپ  ناراکشزرو و  شزومآ  راک  هک  دوب  یـسک  راوس » هنهک   » ای دشرم »  » میدق
ای ناراـک  یناتـساب  تســشن و  یم  دوـگ  راـنک  رد  تـفرگ و  یم  تـسد  رد  دـنتفگ . یم  یمیلعت »  » نآ هـب  هـک  مـه  یبوـچ  تخادـنا و  یم 

نیرتهدوـمزآ نیرتکـباچ و  زا  نادـشرم  اـی  ناراوـس  هـنهک  درک . یم  ییاـمنهار  يریگ  یتـشک  یـشزرو و  ياـهراک  رد  ار  ناریگیتـشک 
هب شزرو  زا  شیپ  هک  تسا  یـسک  یچلام : ُتشُم  دندناوخ .) یم  ریگ » برـض   » ار يزورما  دـشرم  ایوگ  . ) دـندوب ناراکـشزرو  ناناولهپ و 

دور و ردب  ناشنت  زا  یگتـسخ  یگتفوک و  ات  دنکیم ، لام  تشم و  ار  اهنآ  شزرو  زا  سپ  دـهدیم و  هکنت  گنل و  ناناولهپ  ناراکـشزرو و 
. تسا یچلام  تشم  اب  زین  هناخروز  ییوداپ 

هناخروز رد  ناراکشزرو  ماقم 

زا توسک  شیپ  دـشاب . رگید  ناراکـشزرو  زا  رت  هدومزآ  رتدـنملاس و  هک  دـنیوگ  یم  یـسک  هب  هناـخروز  رد  توسک  شیپ  : تَوسِک شیپ 
ار یناتساب  ياهشزرو  نارگید  زا  رت  نیگنس  رتهب و  دناوت  یم  تسا و  هاگآ  نانآ  کیاکی  ياهیراک  هزیر  یناتـساب و  ياهـشزرو  هنوگ  همه 
شیپ و شزرو و  ندنادرگ  دتـسیا و  یم  رگید  ناراکـشزرو  نایم  دشرم و  يوربور  دوگ  رد  هک  تسا  يراکـشزرو  رادـنایم : دـهد . ماجنا 
. دننک یم  يوریپ  وا  یـشزرو  تاکرح  زا  هاگن و  وا  هب  شزرو  ماگنه  ناراکـشزرو  دریگ . یم  هدهع  هب  ار  یـشزرو  ياهراک  نتخادنا  سپ 
ره توسک  شیپ  ًالومعم  دـشاب . اهنآ  کـیاکی  ياـهیراک  هزیر  شزرو و  هنوگ  همه  زا  هاـگآ  هدومزآ و  توسک  شیپ  دـننام  دـیاب  رادـنایم 

هتـشادن يدروامه  دـشاب و  هدرک  راک  کباچ و  هدومزآ و  رایـسب  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  هب  ناولهپ : دوش . یم  اـجنآ  رادـنایم  هناـخروز 
نتفرگ و یتـشک  يارب  هداد و  شرتـسگ  ار  دوـخ  یـشزرو  ياـهراک  هنهپ  هتفاـی و  یگدوـمزآ  هک  تسا  ياهچوـن  ناوـج  هتـساخون : دـشاب .

یتشک ياه  نف  یناولهپ ، رظن  ریز  هک  دوش  یم  هتفگ  يراکشزرو  ناوج  هب  هچون : دور . یم  رگید  ياه  هناخروز  هب  يدوگ » وت   » ياهشزرو
. تسا ناولهپ  نآ  نادرگاش  نیرتهدیزگرب  یکباچ  یتسدرت و  رظن  زا  وا  دور . یم  رامش  هب  وا  درگاش  دزومآ و  یم  ار 

یناتساب شزرو  هویش 

رـس و ریز  ار  یکی  شلاب ، هس  دباوخیم و  تشپ  هب  دنا  هتخادـنا  گنل  هک  نیمز  زا  ییاج  رد  دوگ  يالاب  رد  هدـنریگ  گنـس  : نتفرگ گنس 
يوس هب  ود  نآ  یلاله  ياهرـس  هک  دریگ  یم  نانچ  دوخ  تسد  ود  اب  گنـس  ود  دراذـگ و  یم  پچ  تسار و  يوزاب  ریز  ار  رگید  ياتود 

میقتـسم دراد . تسد  رد  هک  ار  یگنـس  تسا  پچ  يوـلهپ  رب  هک  یماـگنه  دـطلغیم . تسار  پچ و  يوـلهپ  هب  یپ  رد  یپ  دـشاب و  شرس 
دراد پچ  تسد  رد  هک  ار  یگنـس  تسا  تسار  يولهپ  رب  یماگنه  هویـش  نامه  هب  دوش و  تسار  شاهدیمخ  يوزاب  هک  درب  یم  الاب  نانچ 

تـشپ هب  راکـشزرو  هک  تسا  نآ  نتفرگ  گنـس  رگید  هنوگ  دـنیوگ . یم  ناـطلغ »  » ار نتفرگ  گنـس  هنوـگ  نیا  درب . یم  ـالاب  هب  میقتـسم 
( یتفُج  ) ار نتفرگ  گنـس  نیا  درب ، یم  نییاپ  الاب و  هنیـس  يور  یپ  رد  یپ  مهاـب  ار  گنـس  ود  و  دـنک . یم  زارد  ار  شیاـهاپ  دـباوخیم و 

نورد ناراکشزرو  يارب  نتفرگ  برض  مرگرس  رگا  درامـش و  یم  راب  ( 114  ) ای ( 117  ) ات ار  ناراکشزرو  نتفرگ  گنس  دشرم ، دنمانیم .
ای دشرم  تسا و  سدقم  ناراک  یناتـساب  ( 114  ) و ( 117  ) هرامش درامش . یم  ار  وا  ياهگنس  هدنریگ  گنـس  ناتـسود  زا  یکی  دشاب ، دوگ 

هدراهچ دصکی و  هب  هراشا  ( 114  ) تسا و الوم  هتسبرمک  نت  هدفه  دص و  هب  هراشا  ( 117 . ) دنرامش یمن  رتشیب  هرامش  ود  نیا  زا  نارگید 
هک راک  ره  : دناوخ یم  يزاونرس )  ) هدنریگ گنس  هب  ندیشخب  روش  يارب  نتفرگ  گنس  زا  شیپ  دشرم  ای  رامـش  گنـس  تسا . نآرق  هروس 

ار شرامـش  سپـس  هللااب و  الا  هُوق  الو  لوح  وگب ال  گنـس  هقلح  هب  دسر  هک  تتـسد  هللا  دـشخب  وت  ناهانگ  هلمج  ات  هللا  مسب  وگب  ینک  یم 
میظَعلا . یلعلا  هللاِاب  ِالا  َهُوق  الَو  َلوُح  :ال  دنک یم  زاغآ  نینچ 

یلع ياشگ  ربیخ  هجنپ  هللا  ناگراچیب  زاس  هراچ  تانئاک ) دیس   ) ای ببـس  لک  زاس  ببـس  ادخ  تسین  ود  ادخ  لوا  میحرلا  ِنمحّرلا  ِهللا  مِِسب 
ماما ای  هللا  تنم  یب  هدنهد  یمسج  هادف و  یحور  یقت  دمحم  اما  ای  اضر  ماما  ای  متشه  هلبق  جیاوحلا  باب  متفه  ماما  نیسح  ربق  هشوگ  شش 
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كاپ موصعم  هدراهچ  يا  ءایبنا  متاخ  نید  داب  هدایز  تاولص ) راهچ  تشه و  لامج   ) ای تاولـص . نامز  ماما  لامج  لیخد  يرگـسع  نسح 
رب  ) ای تنعل  راگزور  ناتفص  یب  رب  مدآ  ملاع و  رازه  هدجه  يادخ  الوم  هتسب  رمک  هدفه  دص و  الط  هتـسدلگ  هدزناش  دیجم  هللا  مالک  همین 

ملاع ود  درم  سیبود  تسا ) یلع   ) سیلع ربنق  ياقآ  کی ) تسیب و   ) سیب کی  سیلبا  رب  ادـخ  تنعل  تسیب )  ) سیب تنعل ) سانـشن  کـمن 
دعب مولعلا  رقاب   ) ای دیجم  شرع  قاس  شش  اسک  ریز  نت  جنپ  تندب ) نوتـس  راهچ  زان   ) ای البرک )  ) الب برک و  تشد  رامیب  سیبراچ  سیلع 

ُهن اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  اـی  سیب  شه  رفعج  نب  یـسوم  یلع  اـی  سیب  تفه  تسیک )  ) سیک تلثم  یلع  اـی  سیب  هس  تسا  یلع  یبـن ) زا 
هللا دوخ  ناگراچیب  هراچ  رافک  ناـج  یتسین  راـقفلاوذ  شیارب  یـسود  هللاءاـشام  یتفرگ  یـس  کـی  هللا  مـالک  متخ  یـس  هللا  یبن  حون  سیب 
متخ لهچ  الب  نافوط  یس  هن  بلطب  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ای  رفعج  نب  یسوم  ای  لیخد  سابعلا  لضفلاوبا  ای  الوم  دوخ  ناگدنامرد  سرداد 

هجیدخ لچ  جنپ  ارهز  همطاف  ای  لچ  راچ  ادخ  ریش  سیلع  لچ  هس  افطصُم  تسا  دَّمحم  لچ  ود  ادخ  تسا . گرزب  لچ  کی  ءایبنا  ءایلوا و 
راب رازه  هاجنپ ، هللا  یفص  مدآ  لچ  هن  هللا  حور  یسیع  لچ  شه  هللا  میلک  یـسوم  لچ  تفه  هللا  لیلخ  میهاربا  لچ  شـش  نینمؤملا  ما  اربک 

لیئاربج ز رگد ز  برّقُم  ناـکئالم  هللا  لـیلخ  سپ  بوقعی  فسوی و  بیعـش و  هللا  یبن  رگد  اوّح  مدآ و  تاولـص ز  ءاـیبنا  متاـخ  لاـمج  رب 
(117  ) ای ( 114  ) هب نآ  ندناسر  هرامش و  ندرک  لابند  يارب  دشرم  ماگنه  نیا  رد  تاولـص . ار  یلع  وید ، دنب  تصـش  لامج  فسوی  نُسح 

کی هرامـش  هب  ات  هللا ... میلک  یـسوم  لچ  تفه  هللا  حور  یـسیع  لچ  شه  هللا  یفـص  مدآ  لچ  هن  : هنوگنیدب درامـش  یم  نییاپ  هب  هاجنپ  زا 
تصش هرامش  زا  دشرم  رگا  یلو  درامش . یم  الاب  هب  کی  زا  هرابود  ار  ( 114  ) ای ( 117  ) زا هدنامزاب  هرامش  ( 14  ) ای هرامش  ( 17 . ) ددرگرب

یم نییاپ  هب  ار  هرامـش  دوش  یم  هرامـش  ( 114  ) ای ( 117  ) مه يور  هک  هدنام  کی  هب  هرامـش  شـش  ای  هرامـش  هس  دـشاب  هدرمـش  نیئاپ  هب 
دناسر .

. دریگب گنس  راب  ( 114  ) ای ( 117  ) دناوتب هدنریگ  گنس  هک  دیآ  یم  شیپ  یتروص  رد  شرامش  هزادنا  نیا  هتبلا 

دوگ رد  ناراکشزرو  نداتسیا  ياج 

هک اهنآ  نیرتدنملاس  نیرتهدومزآ و  راک  نیرتهتشُک و  راک  دنتـسیا . یم  ییاج  رد  دوخ  ماقم  روخارف  هب  ناراکـشزرو  زا  کی  ره  دوگ  رد 
ناراکـشزرو زا  وا  زا  سپ  هک  يراکـشزرو  دتـسیا . یم  دشرم  يوربور  دوگ  نایم  دوش و  یم  رادنایم »  » دوب دهاوخ  نارگید  توسک  شیپ 

یگتخپ یناتـساب  شزرو  رد  دـشاب و  ي  دّیـس »  » ناراکـشزرو ناـیم  رد  رگا  دتـسیایم . مد ) رـس   ) ياـپ تسا  رت  هدومزآ  رتدـنملاس و  رگید 
نیا رد  دنک . یم  يرادنایم  دور و  یم  دوگ  نایم  رد  تشاد  يرادنایم  یگتسیاش  رگا  دتـسیا و  یم  مد ) رـس   ) ياپ دشاب  هتـشادن  مه  نادنچ 

تسا رت  هتخپان  رت و  هدومزآان  نارگید  زا  هک  يراکشزرو  دتسیا . یم  وا  تشپ  ای  مد ) رس  ياپ   ) وا يوربور  راکشزرو  نیرتهنیـشیپ  تروص 
هب یگدومزآ ) رظن  زا   ) کچوک ات  گرزب  زا  ناراکـشزرو  رگید  تسا . رادنایم  رـس  تشپ  دوگ  رد  شیاج  دنیوگ ، یم  راک ) هزات   ) وا هب  و 
مه يور  يا  هفرغ  رد  هک  ار  اهانـش  هتخت  زا  یکی  رادـنایم  نتفر ، انـش  زا  شیپ  نتفر : انـش  دنتـسیا . یم  رادـنایم  رودارود  دوگ  رانک  بیترت 

سپـس دنتـسیایم . دوـگ  ورد  دـنراد و  یمرب  ار  يا  هتخت  يرگید ، زا  سپ  یکی  ناراکـشزرو  وا  لاـبند  هب  درادیمرب و  تسا  هدـش  هـتخیر 
دـبلط و یم  تصخر  هـمه  زا  هاـگنآ  دـنک . یم  فراـعت  ار  ندرک  يرادـنایم  ناراکـشزرو  زا  کـی  ره  هـب  ددرگیم و  دوـگ  رود  رادـنایم 

یهاگ دریگ . یم  تسد  اـب  ار  انـش  هتخت  هبل  ود  دـهد و  یم  رارق  دوگ  فک  رد  اـپ  هجنپ  ناوناز و  دراذـگ و  یم  دوگ  ناـیم  رد  ار  شاهتخت 
شیپ دناوخب و  ماقم  لاح و  تبسانم  هب  یتیب  دنچ  هک  دنک  یم  تساوخرد  دراد  اریگ  شوخ و  يازوآ  هک  يراکشزرو  زا  رادنایم  ای  دشرم 
تاولص اب  دنتسرف و  یم  تاولص  همه  و  تاولص ) دمحم  هب  شنهد  دزم  : ) دیوگ یم  دشرم »  » ای رادنایم »  » دنک زاغآ  ار  ندناوخ  وا  هکنیا  زا 

: دناسر یم  نایاپ  هب  نینچ  ار  دوخ  زاوآ  ماجنارس  دنک و  یم  رد  یگتسخ  یمک  ناوخ  هزاوآ  ناراکشزرو ، نداتسرف 
ای دـمحم و  یفطـصم  ای  تسد  ریگب  ار  مغ  يداو  ناگداتفا   *** یلع یـضترم  فجن  هاش  قّح  هب  بر  ای  یلجنیـس  ًاـیلع  داـن  قّح  هب  بر  اـی 

هاگن دشرم  هب  دراذگ و  یم  زاب  رگیدکی  زا  درب و  یم  سپ  ار  شیاپ  ود  رادنایم  سپـس  دنتـسرف  یم  تاولـص  همه  هاگنآ  و   / یلع یـضترم 
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کت ره  اب  دنز و  یم  برـض  هب  دروآ و  یم  رد  ادص  هب  ار  گنز  دـشرم  دـننک  یم  نانچ  رادـنایم  زا  يوریپ  هب  مه  ناراکـشزرو  دـنک . یم 
رادنایم نتفر  انش  شکاشک  رد  یهاگ  دننک . یم  کیدزن  مخ و  انش  هتخت  يوس  هب  ار  دوخ  هنیس  ناراکشزرو  دبوک  یم  هک  یمکحم  هبرض 

ار برـض  گنهآ  هک  دنک  یم  هراشا  دشرم  هب  تسد  اب  و  اباب ) یلع   ) دنز یم  دایرف  دـسر  یم  شوگ  هب  هدـیرب  یگتـسخ  زا  هک  ییادـص  اب 
ود يانش  لباقم  اپ  تسد و  يانش  یسرک  يانش  دنور : یم  انش  هنوگ  راهچ  ناراکشزرو  دننک . ضوع  ار  نتفر  انش  هویش  اهنآ  ات  دنک  رتدنت 

دنریگ و یم  ار  نآ  رس  ود  دنتشاذگ  دوگ  فک  رب  ار  انش  هتخت  هک  نیا  زا  سپ  ناراکشزرو  انش  نیا  رد  یسرک : يانـش  چیپ . يانـش  هقالش 
. دـنور یم  انـش  سپـس  دوشن و  دـنلب  دوگ  فک  زا  ناشیاهاپ  فک  هک  دـننک  یم  زاب  مه  زا  نانچ  دـنناوتب  هک  اجنآ  ات  نآ  ربارب  رد  ار  اپ  ود 

دادتما رد  وا  ياهاپ  دراد و  رارق  مه  زا  رتم  یتناس  تسیب  هلصاف  هب  هتخت  يور  رب  راکشزرو  تسد  ود  انش ، نیا  رد  لباقم : اپ  تسد و  يانش 
انش یپایپ  راب  ود  نآ  رد  هک  قرف  نیا  اب  تسا  لباقم ) اپ  تسد و   ) يانش نامه  هقالش  ود  يانش  هقالش : ود  يانش  تسا . تفج  هدیشک و  نت 

شزرو نایاپ  ات  ار  شور  نیا  دنور . یم  انـش  یپایپ  رگید  هرابود  سپـس  دـننک و  یم  رد  یگتـسخ  گنرد و  یمک  نآ  زا  سپ  دـنور و  یم 
رد تسخن  وا  تسا و  زاب  رگیدکی  زا  هتخت  يور  رب  راکـشزرو  ياه  تسد  رگید  ياهانـش  دننام  انـش  نیا  رد  چیپ : يانـش  دـنراد . یم  هاگن 

تسار لغب  ریز  ار  دوخ  رس  مود ، تکرح  رد  دناخرچ و  یم  تسار  يوس  هب  ار  دوخ  هنت  درب و  یم  پچ  لغب  ریز  ار  دوخ  رـس  لوا  تکرح 
دنزیخ و یم  رب  نتفر  انش  زا  سپ  ناراکشزرو  شمرن : دهد . یم  همادا  شور  نیمه  هب  ار  انش  دناخرچ و  یم  پچ  يوس  هب  ار  هنت  درب و  یم 

یم شمرن  ار  تکرح  نیا  دنهدیم و  ناکت  ار  دوخ  ندب  مارآ  مرن و  یگتـسخ  ندرک  رد  يارب  دنرادرب  دوگ  فک  زا  ار  انـش  هتخت  هکنآ  یب 
شمرن شور  دناوخ . یم  شمرن  صوصخم  گنهآ  اب  ار  راعشا  دریگ و  یم  میالم  یگنهآ  ناراکشزرو  ندرک  شمرن  ماگنه  دشرم  دنمان .

رد هک  اهلیم  هژیو  هاگیاج  زا  لیم  تفج  کی  مادـک  ره  ناراکـشزرو  نتفرگ : لیم  دراد . فـالتخا  یکدـنا  رگید  رادـنایم  اـب  رادـنایم  ره 
رگا دنریذپب و  يرادنایم  هک  دنک  یم  فراعت  ناراکـشزرو  زا  کی  ره  هب  رادـنایم  تسخن  دـنراد و  یم  رب  تسا  نآ  کیدزن  دوگ و  يالاب 

یم زاغآ  ار  نتفرگ  لیم  دشرم  برض  ابو  دننک  یم  يوریپ  وا  زا  نارگید  دراذگ و  یم  دوخ  هناش  رب  اهلیم  رادنایم  نامه  تفریذپن ، یسک 
برـض و گنهآ  اب  ناراکـشزرو  نیگنـس : لیم  یتفج . لیم  يزاونرـس )  ) ای یـشکچ  لیم  نیگنـس  لیم  تسا : هنوگ  هس  نتفرگ  لیم  دـننک .

شیپ ار  رگید  لیم  دـنناخرچ و  یم  تسار  هنیـس  ولهپ و  تشپ و  هناش و  يور  ار  تسار  تسد  لیم  راـب  کـی  نیگنـس  مارآ و  دـشرم  زاوآ 
ار رگید  لیم  دنناخرچ و  یم  پچ  هنیـس  ولهپ و  تشپ و  هناش و  يور  ار  پچ  تسد  لیم  رگید  راب  و  دنراد ، یم  هاگن  الاب  هب  ور  پچ  هنیس 

گنهآ اب  ناراکـشزرو  يزاونرـس : ای  یـشکچ  لیم  دـبای . یم  همادا  شور  نیا  هب  راک  نیا  دـنراد . یم  هاـگن  ـالاب  هب  ور  تسار  هنیـس  شیپ 
ار لیم  ود  تسخن  یتفج : لیم  دنناخرچ . یم  يدنت  هب  هنیس  ولهپ و  تشپ و  اه و  هناش  يورب  ار  لیم  تسا  باتـش  اب  دنت و  هک  دشرم  برض 

يارب نتفرگ  لیم  زا  سپ  ناراکـشزرو  دننادرگیمزاب . دنرب و  یم  سپ  هب  مهاب  یپ  رد  یپ  سپـس  دـنراد  یم  هاگن  هنیـس  يور  مه  ربارب  رد 
دنرب یم  سپ  شیپ و  کت  کت  ار  اهلیم  دنراذگ و  یم  دوگ  فک  رب  ار  نآ  هت  دنریگ و  یم  تسد  رد  ار  اهلیم  هتسد  یگتسخ  ندرک  رد 

دنیوگ . یم  يریگ ) مخ   ) ار نتفرگ  لیم  شمرن و  هنوگ  نیا  دنوش . یم  دنلب  دننیشن و  یم  و 
یم مرن )  ) ياپ نآ  هب  هک  دننز  یم  یمارآ  ياپ  تسخن  دنیآ . یم  درگ  وا  نوماریپ  ناراکشزرو  دتـسیا و  یم  دوگ  نایم  رد  رادنایم  ندز : اپ 
دهد یم  ناکت  ار  دوخ  رگید ، ياپ  هجنپ  يور  رب  دنک و  یم  دنلب  نیمز  زا  یکدنا  ار  اپ  کی  هجنپ  راکـشزرو  هک  تسا  نینچ  نآ  دـنیوگ و 

یلگنج 3 ياپ   2 تسار ) پچ و  ياپ   ) لوا ياـپ   1 دـننز : یم  اپ  روج  راهچ  هناـخروز  رد  ناراکـشزرو  دور . یم  سپ  شیپ و  یمارآ  هب  و 
تسار پچ و  هب  یپ  رد  یپ  ار  اهياپ  دتسیا و  یم  اپ  هجنپ  يور  يراکشزرو  لوا : ياپ   1 رخآ . ياپ  موس 4  ياپ  مود و  لوا و  يزیربت  ياپ 
ینوریب هرانک  رد  ار  پچ  ياپ  نآ  یپ  رد  دراذـگ و  یم  پچ  ياپ  ینوریب  هرانک  رد  ار  تسار  ياپ  راـب  کـی  هک  هنوگ  نیدـب  دراذـگ . یم 

: یلگنج ياپ   2 دنابنج . یم  مارآ  مرن و  ار  دوخ  نت  لاح  نیمه  رد  دهد و  یم  همادا  یپ  رد  یپ  دنت و  ار  راک  نیا  دراذگ و  یم  تسار  ياپ 
دزادنا و یم  پچ  ياپ  هجنپ  يور  ار  دوخ  ندب  ینیگنس  راب  کی  دشرم  برض  يادص  زاوآ و  اب  دتسیا و  یم  اپ  ياه  هجنپ  يور  راکشزرو 

دنت راک  نیا  دنک . یم  باترپ  شیپ  هب  ار  پچ  ياپ  دتـسیا و  یم  تسار  ياپ  هجنپ  يور  رگید  راب  دنک و  یم  باترپ  شیپ  هب  ار  تسار  ياپ 
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نیا رد  دـخرچ . یم  دـیآ و  یم  دوگ  نایم  دـبلطیم و  تصخر )  ) ندز یلگنج  ياپ  نایم  راکـشزرو ، یهاگ  دریگ  یم  ماجنا  یپ  رد  یپ  و 
برض اب  گنهآمه  راکـشزرو  لوا : ياپ  فلا  يزیربت . ياپ   3 دننک . یم  هاگن  ار  وا  دتـسیا و  یم  دوگ  رانک  رد  رگید  ناراکـشزرو  ماگنه 

: مود ياپ  ب  دبنجیم . زین  اهتسد  تاکرح  نیا  رد  دنک . یم  باترپ  شیپ  هب  ار  رگید  ياپ  هیکت و  دوخ  ياپ  ود  زا  یکی  رب  راب  ره  دشرم ،
هب رادنایم  دنک و  یم  دنت  ار  برـض  گنهآ  گنرد  یب  دشرم  دنک و  یم  هراشا  دـشرم  هب  تسد  اب  دوگ  نایم  زا  رادـنایم  لوا ، ياپ  زا  سپ 
زا یمک  یکی  یکی  ار  اهياپ  هاگنآ  دـنک و  یم  باترپ  شیپ  هب  ار  پچ  ياپ  رگید  راـب  تسار و  ياـپ  راـبکی  دـنز ، یم  اـپ ) ود   ) ریز حرش 

دهد . یم  ناکت  یمرن  هب  زین  ار  دوخ  ندب  مامت  لاح  نیا  رد  دراذگ و  یم  درادیمرب و  نیمز 
ماگنه نیا  رد  دـنک . یم  ضوع  ار  برـض  گنهآ  دـشرم  دـنک و  یم  هراشا  دـشرم  هب  تسد  اب  زاب  رادـنایم  مود  ياپ  زا  سپ  : موس ياـپ  ج 
هاگنآ دنک و  یم  باترپ  يرگید  زا  سپ  یکی  مه  رـس  تشپ  ار  اپ  هس  راکـشزرو  هک  قرف  نیا  اب  تسا  ندز » اپ  ود   » دـننام اپ » هس   » رادـنایم

دنت و دشرم  زاوآ  اب  دتـسیا و  یم  اپ  ود  ياه  هجنپ  يور  راکـشزرو  رخآ : ياپ   4 دنز . یم  اپ  شور  نیمه  هرابود  دـنک و  یم  گنرد  یمک 
دوخ ياج  رد  هک  تسا  يا  هدنود  ییوگ  دـنادرگ  یم  زاب  درب و  یم  بقع  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  دـنک و  یم  دـنلب  ار  اهاپ  مه  رـس  تشپ 
کت خرچ  ینمچ 4  کبس و  خرچ  زیت 3  خرچ  یلگنج 2  خرچ   1 تسا : هنوگ  جنپ  ندز  خرچ  : ندز خرچ  دور . یمن  شیپ  تسا و  هداتسیا 

ار دوخ  یمرن  هب  دراد و  یم  هاگن  هناش  دادـتما  رد  ار  اهتسد  دـیآ و  یم  دوگ  نایم  رد  راکـشزرو  یلگنج : خرچ  رپ . کـت  هس  خرچ  رپ 5 
دخرچ . یم  دوگ  رود  دشرم ، برض  يادص  اب  گنهآمه  مارآ و  دهد و  یم  ناکت 

لکیه هک  دوش  یم  دایز  ردقنآ  خرچ  تعرـس  یهاگ  دخرچ . یم  دوخ  رود  هب  دـنت  رایـسب  دوگ  رود  ای  دوگ  نایم  رد  راکـشزرو  : زیت خرچ 
ورد هب  ابیز  نیگنس و  هکلب  مارآ  هن  دنت و  هن  ینمچ  کبس و  خرچ  رد  راکشزرو  ینمچ : کبس  خرچ  داد . صیخشت  ناوت  یمن  ار  هدنخرچ 

هب مه  راب  کی  ندیخرچ ، دوخ  رودب  راب  کی  زا  سپ  راکـشزرو  رپ : کت  خرچ  دـیامیپ . یم  مه  ار  دوگ  رود  خرچ  اب  دـخرچ و  یم  دوخ 
یم خرچ  دراذگ و  یم  هنیـس  رب  مه  يور  ار  تسار  تسد  ود  هدـنخرچ  مه  یهاگ  دـنز . یم  دوخ  رود  هب  یخرچ  اوه  رد  دـهج و  یم  اوه 
یم دوخ  رود  هب  راب  هس  راکـشزرو  رپ : کت  هس  دـهد . یم  ماـجنا  دوگ  ياـه  هشوگ  رد  اوه  رد  ار  اـهرپ » کـت   » راکـشزرو ًـالومعم  دـنز .

. دریگ یم  برض  رب  هژیو  یگنهآ  اهخرچ  زا  کی  ره  يارب  دشرم  دنز . یم  اوه  رد  رپ  کت  کی  هاگنآ  دخرچ 

ندیشک هداّبک 

ای دشرم  زا  کت  کت  ای  اتود  اتود  ندز  خرچ  زا  سپ  دنشکب  دنهاوخب  هکیناسک  دنشک و  یمن  ناراکشزرو  همه  ار  هدابک  ندیـشک : هداّبک 
نیا هب  ندیـشک  هدابک  دنراد . یم  هگن  رـس  يالاب  رد  تسد  ود  اب  دـنرادیمرب و  ياهدابک  مادـک  ره  دـنریگ و  یم  تصخُر »  » توسک شیپ 

( سکعرب ناراکشزرو  زا  مه  یخرب  و   ) دریگ یم  پچ  تسد  اب  ار  نآ  ریجنز  تسار و  تسد  اب  ار  هدابک  نامک  راکشزرو  هک  تسا  هنوگ 
دادتما رد  ار  تسار  تسد  راب  کی  دشرم ، زاوآ  برـض و  اب  و  دراد . یم  هگن  تسا  هدش  ات  یمک  وا  يوزاب  ود  تلاح  نیا  رد  رـس  يالاب  و 

و دراد ، یم  هاگن  هناش  دادتما  رد  ار  پچ  تسد  رگید  راب  دناباوخ و  یم  دـنک و  یم  مخ  رـس  يور  رب  ار  پچ  تسد  دراد و  یم  هاگن  هناش 
هجنپ يور  هب  دیاب  وا  دهد . یم  همادا  ار  ندیـشک  هدابک  راکـشزرو  هنوگ  نیدب  دـناباوخ و  یم  دـنک و  یم  مخ  رـس  يور  رب  ار  پچ  تسد 

دورب . سپ  شیپ و  دوشب و  اپ  هب  اپ  هدابک  نداد  تکرح  مرن  هتسهآ و  اب  دتسیا و  هب  اپ  ود  ياه 
ود دـنتفرگ . یم  یتشک  مه  اب  ود  هب  ود  دـنتفر و  یم  دوگ  نایم  ناـناولهپ  ناریگیتشک و  شزرو ، نتفاـی  ناـیاپ  زا  سپ  هتـشذگ  رد  یتشُک 
لُگ  ) رعـش هک  دنراد  هگن  تسد  ات  درک  یم  باترپ  ریگ  یتشک  ود  ره  نایم  هب  یگنل  دشرم  هاگنآ  دـندیبوک ) یم  ورف   ) تسخن ریگ  یتشک 

ار رگید  تسد  رگیدـکی و  ندرگ  رب  ار  تسد  کی  دـندش و  یم  مخ  هلبق  هب  ور  ولهپ ، هب  مه  رانک  رد  ناریگیتشک  دوش . هدـناوخ  یتشُک )
یم دوگ  راوید  هبل  رد  تشاد  یشوخ  زاوآ  هک  ناراکشزرو  زا  یکی  ای  دناوخ  یم  ار  یتشک ) لگ   ) رعـش دشرم  دنتـشاذگ و  یم  وناز  يور 

: دناوخ یم  ار  یتشک  لگ  دیبلط و  یم  تصخُر )  ) نارضاح زا  تسشن و 
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گنج هنهرب  هک  ییاج  تساجنیا  راکیپ  هب  هرز  نالی  دنـشوپ   *** درک دـیاب  یم  گنهن  رگجرب  نوخ  درک  دـیاب  یم  گنرد  اـه  هکرعم  رد 
نیقرشملا بر  تردق ، ار  ناناوج  تّزع ، ار  ناریپ  دوجس ، ار  ادخ  دیوگ : یم  هدنناوخ  ای  دشرم  هکنیا  زا  سپ  ریگ  یتشک  ود  / درک دیاب  یم 

. دندرک یم  زاغآ  ار  یتشک  دندیسوب و  یم  تسد  ار  دوگ  فک  نابذکت ، امکبر  ءالآ  يابف  نیبرغملا  بر  و 

ندرک اعد 

رد دنیـشن . یم  دراذگیم و  رانک  ار  کبنت  دـنز و  یم  گنز  هب  )و  ریخب ملاع  نادرم  رخآ  لوا و   ) دـیوگ یم  دـشرم  شزرو ، نایاپ  زا  سپ 
دـنهد و یم  هیکت  نآ  هبل  هب  دـنیآ و  یم  دوگ  رانک  هب  دـنا  هتخادـنا  شود  رب  یگنل  کی  ره  هک  رگید  ناراکـشزرو  رادـنایم و  ماـگنه  نیا 
ناراکـشزرو و دزادرپ و  یم  ندرک  اـعد  هـب  وا  دوـخ  تفریذـپن  یــسک  رگا  دـنک . یم  فراـعت  دراذـگ و  یم  مارتـحا  ار  نارگید  رادـنایم 

لـسن دنوادخ  دـنکن . درد  دـشرم  هجنپ  تسد و  تسا : نینچ  اعد  دـنیوگ . یم  نیمآ )  ) وا ياهاعد  زا  کی  ره  زا  سپ  مهاب  مه  نایچاشامت 
غیت هک  میهد  یم  تمسق  تلالج  تزع و  قح  هب  اراگدرورپ  دزادنارب . نیمز  هحفص  زا  ار  تاداس  هاوخدب  نمـشد و  دنک و  دایز  ار  تاداس 

. اـمرفن هاـتوک  مـک و  ناـیناریا  درف  درف  ناریا و  كاـخ  بآ و  رـس  زا  ار  شا  هیاـپ  دـنلب  هیاـس  نادرگب ، نارب ) « ) ارب  » ار اـم  هاـنپ  مالــسا  هاـش 
دنا هدرم  هک  ار  شزرو  نایناب  ادنوادخ  نادرگب . رود  مالسا  دالب  زا  ار  نامزلا  رخآ  هراما  سفن  یناهگان ، ياهالب  ناطیش و  رـش  اراگدرورپ 

نابرقم قح  هب  مهد  یم  مسق  ار  وت  اراگدرورپ  امرفب . ایوگ  هللا  الا  هللا  رکذ ال  هب  ار  رام  ناـبز  ترخآ  اـیند و  رد  اـمرفب . تمحر  دـنا  هتفر  و 
یناسک نآ  رب  دیوگ : یم  رادـنایم  سپـس  امنم . هرهب  یب  هللادـبع  ابا  تعافـش  زا  ترخآ  رد  راهطا و  همئا  ترایز  زا  ار  ام  ایند  رد  تهاگرد 

نارـضاح دـینک . متخ  تاولـص  کی  نادرگب . کـین  ماـن  دیفـس و  ور  ار  اـم  ترخآ  اـیند و  رد  هدرک . ناـشتمحر  دـنوادخ  هک  داـب  تمحر 
. دریذپ یم  نایاپ  اعد  دنتسرف و  یم  تاولص 

نازیر لگ 

تـشادگرزب يارب  ناضمر  هام  ياهبـش  رد  رتشیب  نشج  تسا . نازیر ) لگ   ) دوش یم  اپ  رب  هناـخروز  رد  هک  اـهنشج  نیرتیندـید  زا  یکی 
دوش و یم  توعد  لحم  ناسانـشرس  ناگرزب و  هقباس و  اب  یمیدق و  ناراکـشزرو  ناناولهپ و  نآ  رد  دوش و  یم  اپ  رب  نهک  مانب و  ناناولهپ 

ینیریش زیم  يور  صاخ و  ياهاج  رد  دوش . یم  هدیشوپ  لگ  اب  زین  هناخروز  راوید  رد و  دنروآ و  یم  دوخ  اب  یلگ  هتـسد  نانآ  زا  کی  ره 
نیرتتوسک شیپ  زا  یکی  ماـنب ، ناـناولهپ  ناـیم  یتـشک  دـنچ  یـشزرو و  ياـهیزاب  شزرو و  رود  کـی  زا  سپ  دوـش . یم  هدـیچ  هوـیم  و 

و تشادگرزب ، يارب  رتشیب  نازیر » لگ   » نونکا دناریم . نخس  تسا  هدش  اپرب  وا  يارب  نازیر ) لگ   ) هک یناولهپ  ماقم  هرابرد  ناراکشزرو 
يارب یفاک  دـمآرد  هک  یناراکـشزرو  هداوناخ  هب  کـمک  يارب  نینچ  مه  دوش و  یم  اـپرب  یمیدـق  هدومزآ و  راکـشزرو  اـی  ناولهپ  ساـپ 
ناونع اب  ییاه  همان  توعد  نازیر » لگ   » يارب تسا . هدرک  هتفـشآ  ار  ناـنآ  یگدـنز  ییاـهيراتفرگ  اـی  دـنرادن  دوخ  یگدـنز  ندـنارذگ 
. دنهد یم  وا  هداوناخ  ای  راکشزرو  هب  دیآ  یم  درگ  هار  نیا  زا  هک  ار  یلوپ  دننک و  یم  پاچ  نوگانوگ  ياهشزرا  هب  و  یلاع » تمه  »

مانب هب  ناناولهپ 

یلم کناب  هناخروز  يرواخ  راوید  رب  هدـنک و  نآ  رب  نونکات  يرجه  متفه  هدـس  زا  ناریا  ناناولهپ  نیرتسانـشرس  مان  هک  ياهحول  ریز  رد 
: دوش یم  هدروآ  تسا  هدش  هتشاذگ  راک  ناریا 

دمحم ناوـلهپ   3 متـشه . هدـس  یلو ) ياـیروپ   ) یمزراوخ نیدـلا  یلو  نب  دومحم  ناوـلهپ   2 يرجه . متفه  هدـس  ینادـمه  هلیف  ناوـلهپ   1
. مهدزای هدس  یشاک  کیبازیم  ناولهپ   6 مهد . هدس  يرمق  کیب  ناولهپ   5 مهد . هدس  یناهفصا  یقارع  یقادن  ناولهپ   4 مهن . هدس  دیعسوبا 

ناولهپ  10 دعب . هب  مهدزیـس  هدس  يدزی  رگـسع  ناولهپ   9 مهدزیـس . هدس  زود  هردـنل  ناولهپ   8 مهدزاود . هدـس  یناهفـصا  ریبک  ناولهپ   7
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هب مهدزیسهدس  هایس  نابعش  ناولهپ   12 دعب . هب  مهدزیس  هدس  گرزب ) يدزی   ) يدزی میهاربا  ناولهپ   11 دعب . هب  مهدزیس  هدس  رازام  دمحم 
رازلگ نیسح  ناولهپ   15 دعب . هب  مهدزیس  هدس  یلقاضر  بیان  جاح  ناولهپ   14 دعب . هب  مهدزیس  هدس  تفآ  دب  نسح  جاح  ناولهپ   13 دعب .

هب مهدزیـس  هدس  لُدبع )  ) کچوک يدزی  ناولهپ   17 دعب . هب  مهدزیـس  هدس  یناسارخ  ربکا  ناولهپ   16 دعب . هب  مهدزیـس  هدس  یهاشنامرک 
دعب . هب  مهدزیس  هدس  هداز  متاخ  مشاه  دیس  ناولهپ   18 دعب .

ینادـمه يازریم  یلع  ناولهپ   21 دعب . هب  مهدزیـس  هدس  ینوردـنارد  رقاب  ازریم  ناولهپ   20 دعب . هب  مهدزیـس  هدس  راجن  رغـصا  ناولهپ   19
24 دعب . هب  مهدزیـس  هدـس  یُمق  قداص  ناولهپ   23 دعب . هب  مهدزیـس  هدس  کلامملا  فیـس  ناخ  يدهم  ناولهپ   22 دعب . هب  مهدزیـس  هدس 

ناولهپ  26 دعب . هب  مهدزیـس  هدس  شورف  رولب  قداص  دـمحم  جاح  ناولهپ   25 دعب . هب  مهدزیس  هدس  زازّر )  ) تعاجـش نسح  دیـس  ناولهپ 
دعب هب  مهدزیس  هدس  یمق  لمک  یقت  دیس 

اهرازاب

اهرازاب

زاب دوخ  يارب  صاخ  یئاج  یمالـسا  يرامعم  رد  هک  یلـصا  رـصنع  نیا  دـنتفگ . یم  رازاب  ار  یمومع  دتـس  داد و  لحم  ناریا  رد  زابرید  زا 
دهد . یم  طابترا  مه  هب  ار  اهنآ  ابیز  یفقس  ًالومعم  هک  دنتسه  مه  يوربور  هوبنا  ياه  هزاغم  زا  هتسار  ود  لماش  تسا  هدرک 

رد هک  يروط  هب  داد . یم  لیکشت  ار  هلحم  کی  هیلوا  هتسه  دجسم  زا  سپ  هک  تشاد  تیمها  يدح  هب  يرهش  ياهزاس  تخاس و  رد  رازاب 
. درک یم  نیمات  ار  مدرم  ياهزاین  جئاوح و  زین  یلصا  گرزب و  رازاب  کی  دوب و  هچرازاب  دنچ  ای  کی  ياراد  هلحم  ره  گرزب  ياهرهش 

اهرازاب فیصوت 

هوکشاب و ياهرازاب  دادعت  رظن  زا  هتشاد ، مالسا  روهظ  زا  سپ  ًاصوصخم  خیرات و  لوط  رد  هک  یتمظع  تمدق و  لیلد  هب  زین  ناهفـصا  رهش 
زا رهش  فیصوت  ماگنه  هب  فلتخم  ياه  نارود  رد  نیخروم  هکیروطب  تسا  رادروخرب  ییالاو  ماقم  زا  ام  روشک  ياهرهـش  نایم  رد  بلاج 

هدرک رفـس  ناهفـصا  هب  يرمق  يرجه  لاس 444  رد  هک  یحایـس  ورـسخ ، رـصان  دـنا . هدرک  فصو  ار  اهنآ  هتـشون و  یبلاطم  نآ  ياهرازاب 
هدوب لوغشم  دتس  داد و  هب  نآ  رد  فارص  تسیود  هک  دهد  یم  نخس  داد  يرازاب  زا  ناهفصا  رهش  ددعتم  ياهرازاب  فیصوت  نمض  تسا 

راثآ اهانب و  ریاس  نوچمه  خیرات  لوط  رد  دنتسه  هیوفـص  ًاصوصخم  نایقوجلـس  نایملید و  رـصع  راگدای  هک  ناهفـصا  یلعف  ياهرازاب  دنا 
تسا . هدید  دوخ  هب  ار  یفلتخم  ياهبیشن  زارف و  یخیرات  رهش  نیا 

عونت ددعت و  رب  هتفگ و  نخس  ناهفـصا  ياهرازاب  زا  لیـصفت  هب  تسا  هدرک  رفـس  ناریا  هب  شیپ  لاس  دودح 80  رد  هک  یناحایـس  زا  یکی 
یخرب هک  دنا  هتشاد  دوجو  ییابیز  رایسب  ياهوسراهچ  سرادم و  اه و  مامح  ناهفـصا  ياهرازاب  لوط  رد  تسا . هدرک  دیکات  رازاب  لغاشم 
رخاوا رد  زین  وا  هک  ناحایـس  نیا  زا  رگید  یکی  دنتـسه . لوغـشم  راک  هب  میدـق  ياهدربراک  نامه  اب  ًاضعب  هدوب و  اجرباپ  زین  زونه  اـهنآ  زا 

نیرتهوکـشاب نیرتگرزب و  ار  نآ  زاریـش  رد  دنز  ناخ  میرک  رازاب  زا  دعب  هدیمان و  زاتمم  رایـسب  ار  رهـش  نیا  رازاب  هدید  ار  ناهفـصا  راجاق 
رصع ناهفصا  و  هنهک )  ) قیتع نادیم  هب  ار  ماما  نادیم  هک  تسا  هیرصیق  رازاب  ناهفـصا  رازاب  نیرتمهم  دروآ . یم  رامـش  هب  ناریا  ياهرازاب 

ناریا و ياـهرازاب  نیرتهوکـشاب  زا  یکی  هیوفـص  ناـمز  رد  دوش  یم  هدـیمان  زین  یناطلـس  رازاـب  هک  رازاـب  نیا  دـنک . یم  طوبرم  یقوجلس 
لاس رد  هیرـصیق  رازاب  دیـسر . یم  شورف  هب  نآ  رد  فلتخم  سانجا  تمیقنارگ و  ياـه  هچراـپ  عاونا  هک  دوب  دتـس  داد و  زکرم  نیرتگرزب 

 " ... ار نآ  یجراـخ  ناحایـس  زا  یکی  دـش . یم  هدـیمان  هیرـصیق  زین  نآ  سیفن  هوکـشاب و  هزاورد  دـیدرگ و  ثادـحا  يرمق  يرجه   1029
یعیـسو رودم و  ياضف  هک  رازاب  طسو  رد  تسا . لکـش  يدـبنگ  نآ  فقـس  هک  هدـیمان  ناهفـصا " ... ياهرازاب  نیرت  للجم  نیرتگرزب و 
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. دنا هتخاس  یم  ایناپسا  بارعا  هک  دناد  یم  یئاهدبنگ  هب  هیبش  ار  نآ  رادگ  هردنآ  هک  هدش  هتخاس  يا  هبق  تسا .

رازاب رد  دوجوم  رصانع 

هزاغم نییاپ  هقبط  رد  تشاد و  صاصتخا  یناگرزاب  يرتفد و  روما  هب  الاب  هقبط  هک  هدـش  هتخاـس  عفترم  هقبط  ود  رد  هیرـصیق  رازاـب  هتـسار 
زا یخرب  هک  دندش  یم  بعـشنم  يرگید  ياهرازاب  للجم  گرزب و  رازاب  نیا  زا  دندوب . هدش  رقتـسم  مه  رانک  رد  نوگانوگ  فانـصا  ياه 

، نشلگ دروآ  مین  هینوراه ، نابرع ، رازاب  زا : دنترابع  اهرازاب  نیا  زا  یخرب  دنراد . صاصتخا  فلتخم  لغاشم  هب  هدوب و  لاعف  مه  زونه  اهنآ 
" هدیـشوپرس يرلاگ   " ار نآ  نایجراخ  زا  یخرب  هک  فّقـسم  هدیـشوپرس و  هارهاش  نیا  لوط  رد  کیبدوصقم ، و  اهزاس ، روامـس  صلخم ،
هب رگید  دجسم  اههد  یچراج و  دجسم  هشیش ، دجسم  راقفلاوذ ، دجسم  ون ، دجـسم  اه ، طایخ  دجـسم  نوچمه  یبهذم  رـصانع  دنا  هدیمان 

رازاب قنور  رابتعا و  هب  مه  یگنهرف  زکارم  دندرک . یم  تدابع  اهنآ  رد  نوگانوگ  فانـصا  ناناگرزاب و  دنتخادرپ و  یم  یبهذم  ياهتیلاعف 
اب سرادـم  نیا  هللادـبعالم و ... کچوک ، هدـج  گرزب ، هدـج  دروآ ، مین  هینوراه ، نارگ ، هساک  هسردـم  نوچمه  یـسرادم  دـندوزفا . یم 

نوگانوگ ناحایـس  نارامعم و  نیـسدنهم و  تاقیقحت  تالاسر و  اه و  باتک  عوضوم  تسا  لاـس  اـههد  یمالـسا  یناریا  صاـخ  يراـمعم 
" ارس هچمیت "و"   " هک اهداهن  نیا  زا  یخرب  دنا . هتـشاد  دوجو  اهرازاب  رد  هک  دنتـسه  یئاه  هبذاج  رگید  زا  زین  يداصتقا  ياهداهن  دنتـسه ،

تخرداپ يارس  اقآ ، يارس  یناخ ، يارس  اهیناتسدرا ، يارـس  زا : دنترابع  اهارـس  نیا  نیرتروهـشم  دنتـسه . لاعف  زین  زونه  دنوش  یم  هدیمان 
هارمه هب  اهارـس  نیا  رخف ، يارـس  یچراـج و  يارـس  نشلگ ، يارـس  اـه ، يراـسناوخ  يارـس  رـالات ، يارـس  لیعامـساریم ، يارـس  هتخوـس ،

اب دندرک و  یم  دیدزاب  نآ  زا  قایتشا  اب  ناحایس  هک  هدرک  یم  لیدبت  لاعف  يرـصنع  هب  ار  ناهفـصا  رازاب  قنوررپ  ددعتم و  ياهارـسناوراک 
. دندومن یم  یفرعم  ناشیاه  همانرفس  رد  تقد 

اهرازاب رگید 

یم هدـیمان  یماسا  نامه  هب  دـنا و  هدرک  ظفح  ار  دوخ  مان  نونکات  هک  دـنا  هتـشاد  دوجو  يروهـشم  ياـهرازاب  زین  ماـما  نادـیم  فارطا  رد 
رازاب اهنآ  نیرت  فورعم  هک  دنا  هتشاد  دوجو  ناهفصا  رد  مه  يرگید  ياهرازاب  نآ  زا  بعشنم  ياهرازاب  هیرـصیق و  رازاب  رب  هوالع  دنوش .
نیسح ناطلس  هاش  نامز  رد  هیحتف  يارس  هسردم و  هارمه  هب  يدالیم  اب 1706  ربارب  يرجه  لاس 1118  رد  هک  تسا  دنلب  هچرازاب  ای  یهاش 

زا يرجآ  يوسراهچ  اهیزاریـش و  اقآ و  یلقیلع  یـشاقن و  يوسراهچ  دـننام  يروهـشم  يوسراهچ  دـش . هتخاـس  هیوفـص  نارمکح  نیرخآ 
تالحم دـنا . هدـش  یم  ثادـحا  اهرازاب  یئابیز  اهریـسم و  باعـشنا  يارب  ناهفـصا  ياهرازاب  يریگ  لکـش  اب  نامزمه  هک  دنتـسه  يراـثآ 

. دنتسه یقاب  زونه  اه  نآ  زا  یخرب  هک  دندوب  یئاهرازاب  ياراد  مه  ناهفصا 

ناهفصا گرزب  رازاب 

ناهفصا سرادم  دجاسم و  اه و  هچمین  اه و  يارس  هدمع  رازاب  نیا  رد  دوش و  یم  متخ  یچقوط  رازاب  هب  عورـش و  ماما  نادیم  زا  رازاب  نیا 
. تسا هدیدرگ  عقاو 

یهاش ای  هیرصیق  رازاب 

هدیسر نایاپ  هب  يوفـص  لوا  سابع  هاش  طسوت  ق . لاس 1029 ه . رد  نآ  نامتخاس  راک  هدیدرگ و  عقاو  هیرصیق  ردرـس  تشپ  رد  رازاب  نیا 
. تسا
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اهشورف یلاقثم  ای  اهزاسروامس  رازاب 

هب یـضوح  اب  اهـشورف  سابرک  يوسراهچ  مانب  يریظن  یب  يوسراهچ  ياراد  هک  تسا  يوفـص  لوا  سابع  هاش  هرود  راثآ  زا  زین  رازاـب  نیا 
اهشورف یلاقثم  هیمست  هجو  دیسر . ناوتیم  اهزاس  تیچ  يوسراهچ  هب  یکچوک  رازاب  هلیـسو  هب  اجنیا  زا  تسا . نآ  هنایم  رد  يوفـص  کبس 

. تسا هدوب  لاقثم  هب  تفبرز  ياهبنارگ  ياههچراپ  شورف  تهج  هب 

یشاب یچراج  ای  نشلگ  رازاب 

. تسا هیوفص  هرود  راثآ  زا  هتفای و  دادتما  وسراهچ  رازاب  ات  اهردنلق  غاب  يوسراهچ  زا  رازاب  نیا 

هتخوس تخرد  رازاب 

. تسا ناهفصا  ياهرازاب  نیرتیمیدق  زا  هتفرگ و  رارق  نآ  هلابند  رد  نابرع و  رازاب  لباقم  رازاب  نیا 

نارگنهآ اه و  فاول  رازاب 

مانب تسیا  هچوک  اهرگنهآ  رازاـب  قرـش  رد  دـنراد . رارق  دوش  یم  بعـشنم  ماـما  نادـیم  زا  هک  ظـفاح  ناـبایخ  فرط  ود  رد  رازاـب  ود  نیا 
فیاوط زا  ولماش  هلـسلسب  طوبرم  اهیلدگیب  نادناخ  تسا . فورعم  مان  نیمه  هب  مه  يرگید  لحم  یمامح و  گرزب و  یئارـس  اهیلدـگیب و 

رازاب قرشم  هللا و  فطل  خیش  لامـش  رد  کلم  هجاوخ  هسردم  تسا . نادناخ  نیا  فورعم  هرکذت  بحاص  یلدگیب  نآ  دنا و  هدوب  شابلزق 
. تسا هدوب  عقاو  نارگنهآ  نافاول و 

زاغ رازاب 

یم لصتم  گرزب  رازایب  اهزازب  یجورخ  رازاب  هطساوب  رگید  فرط  زا  تشاد و  لاصتا  هرابیوج  هلحم  هب  عورش و  راهبلگ  رخآ  زا  رازاب  نیا 
. دراد رارق  لامک  و  جع )  ) رصعیلو ياه  نابایخ  نیب  رد  نونک  او  دش 

اهزودهالک رازاب 

. تسا هدیدرگ  عقاو  اهدانق  رازاب  لباقم  دوش و  یم  یهتنم  هیرصیق  رد  هب  رازاب  نیا 

اهدانق رازاب 

. تسا هدش  اه  يدانق  رازاب  هب  لیدبت  هیراجاق  نارود  رد  هدوب و  نازاس  لیدنق  اه و  نزملق  صوصخم  رازاب  نیا  هیوفص  دهع  رد 

یسلجم رازاب 

. تسا هتفرگ  رارق  رازاب  نیا  یکیدزن  رد  یسلجم  هربقم  عماج و  دجسم  دراد و  دادتما  یسلجم  هربقم  یکیدزن  زا  هک  تسا  يرازاب 

هلک هلامج  رازاب 

. تسا رازاب  نیا  رد  روبزم  دجسم  دراد و  دادتما  ياهدابآ  رفعج  دمحم  عماج  دجسم  فرط  هب  دروآ  مین  دودح  زا  رازاب  نیا 
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هینوراه رازاب 

. دراد همادا  یلع  دجسم  ات  ددرگ و  یم  بعشنم  درذگ  یم  هینوراه  بنج  زا  نابرع  رازاب  لباقم  رد  هک  يرازاب  زا  رازاب  نیا 

اه تفاب  ایروب  رازاب 

اهفاب ایروب  رازاب  ار  اجنآ  هک  لحم  نآ  رد  اه  فاب  ایروب  ماـن  هب  یئارـسناوراک  ندوب  تبـسانم  هب  هک  تسا  هینوراـه  رازاـب  ناـمه  رازاـب  نیا 
. تسا هدوب  یفاب  ایروب  هب  ارسناوراک  نآرد  يا  هدع  لاغتشا  مان ، نیا  هب  نآ  هیمست  هجو  دراد  دوجو  ارس  نآ  مه  زونه  دنا و  هتفگ 

اهیزاریش قوسراهچ  هچرازاب 

. تسا یگرزب  رازاب  دراد و  رارق  اهیزاریش  قوسراهچ  هلحم  رد  رازاب  نیا 

ریم نادیم  رازاب 

. تسا نابرع  رازاب  زا  بعشنم  عقاو و  ریم  نادیم  هلحم  رد  رازاب  نیا 

رایخ رازاب 

رایخ رازاب  يارـس  مانب  نامـسیر  رازاب  رد  هک  یئارـس  هچ  ددرگ ، یم  قبطنم  تسا  فورعم  نامـسیر  رازاب  ماـن  هب  هک  يرازاـب  اـب  رازاـب  نیا 
رارق دراد  یفلتخم  ياه  مان  هک  رازاب  نیمه  رد  نارگ  هساک  هسردم  دوش و  یم  هدیمان  نامسیر  هک  تسا  يرازاب  نامه  رد  دوش  یم  هدیمان 

. تسا هتفرگ 

یقت راس و  رازاب 

هدازما یکیدزن  رد  دابآ و  نسح  هچرازاب  کیب و  دوصقم  رازاب  نایم  تسا  یناث  سابع  هاش  هلودلادامتعا  یقتوراس  رازاب  هیقب  هک  رازاب  نیا 
دجـسم تسا . بلاج  هک  هدـنام  یقاب  شلزنم  یقتوراس و  دجـسم  رد  رـس  زارفرب  یتمـسق  بارخ و  رازاـب  قاـط  زا  یتمـسق  داد  رارق  دـمحا 

. تسا هدوب  عقاو  رازاب  نیا  رد  وا  لزنم  یقتوراس و 

غرم رازاب 

هدش هدناوخ  مان  نیاب  دنا  هتخورف  یم  غرم  يزور  اجنآ  رد  هکنیا  رابتعا  هب  دیاش  عقاو و  فتاه  نابایخ  رد  عماج  دجـسم  يوربور  رازاب  نیا 
. تسا

یشنم رازاب 

هدـناماجب وا  یـشنم  دجـسم  یـشنم و  مامح  یـشنم و  رـصق  نوچ  يدایز  راثآ  هک  تسا  کلامملا  یـشنم  یـضر  ازریم  ياهانب  زا  رازاب  نیا 
. تسا

اهراجن رازاب 
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. تسا هیرصیق  رازاب  هب  لصتم  اهرازاب ي  ءزج  ًارهاظ  رازاب  نیا 

ناشورف مدنگ  رازاب 

. تسا ناهفصا  هنهک  نادیم  تاباعشنا  زا  رازاب  نیا 

اقآ یلقیلع  رازاب 

زا یکی  اـقآ  یلقیلع  هلیـسوب  نیـسح  ناطلـس  هاـش  نارود  رد  هک  دـشاب  یم  اـبیز  یئوسراـهچ  ياراد  عـقاو و  داـبآ  دـیب  هلحم  رد  رازاـب  نیا 
. دراد رارق  زین  یمامح  ودجسم  رازاب  نیا  رد  تسا و  هدیدرگ  ثادحا  نایرابرد 

یچراج ای  نشلگ  رازاب 

تسا . يوفص  رصع  ياه  نامتخاس  زا  دراد و  دادتما  فرشا  هزاورد  لحم  ات  اهردنلق  يوسراهچ  زا  رازاب  نیا 
الم هسردم  ق)و  1019 ه .  ) ریبک سابع  هاش  دهع  زا  یـشاب  یچراج  کیب  یلع  کلم  دجـسم  هدـش  عقاو  رازاب  نیا  رد  هکیا  همیدـق  نکاما 
هدش عقاو  رازاب  نیا  رد  دنتسه  یتراجت  همه  هک  هچمیت  ود  رخف ، نشلگ ، گرزب ، یشاب ، یچراج  ياهارس : دشاب . یم  ق) 1022 ه .  ) هللادبع

. دنا

فرشا هزاورد  رازاب 

هدج هسردم  تسا . هیوفـص  رـصع  تاثادـحا  زا  دراد و  دادـتما  هللادـبع  الم  هسردـم  هاش و  وسراهچ  ات  عورـش  فرـشا  هزاورد  زا  رازاب  نیا 
. تسا سابع  هاش  ياهانب  زا  هاش  يوسراهچ  تسا ، عقاو  رازاب  نیا  رد  ساـبع  هاـش  ياـهانب  زا  هللادـبع  ـالم  هسردـم  و  ق ) 1058 ه .  ) گرزب

رازاب دـنراد  رارق  رازاب  نیا  رد  هاش  مامح  هناخراصع و  کلم و  هچمیت  اهیـشاک ، هوهق  رد  هچمیت  صلخم ، ناخ ، قداـص  دـمحم  یناـهارس ،
دشاب . یم  یقاب  نآ  يراک  یشاک  زا  یتمسق  تسا و  رازاب  نیا  تاباعشنا  زا  دوش  یم  یهتنم  یقتوراس  يوسراهچ  هب  هک  یشاب  مجنم 

رد رازاب  نیا  هلابند  تسا . عقاو  ( یـشاب مجنم   ) رازاب نیا  رد  زین  یناـث  شاـبع  هاـش  ناـمز  تاثادـحا  زا  ق) 1056 ه .  ) کچوک هدج  هسردـم 
. تسین نآ  زا  يرثا  زورما  هک  هدش  یم  لصتم  یشاب  رادلعشم  گرزب  ینالوط و  رایسب  رازاب  هب  هیوفص  نامز 

اهزودشفک رازاب 

هلابند وپاق  یلاع  خاک  نیفرط  ماما و  نادـیم  برغ  بونج و  بناج  زا  دراد  دادـتما  هاـش  دجـسم  ردـب  هللا  فطل  خیـش  دجـسم  رد  رازاـب  نیا 
. تسا هدوب  هتسویپ  ماما  نادیم  فارطا  رازاب  راهچ 

اهزرگنر رازاب 

. تسا رئاد  مه  نونکا  دوش و  یم  یهتنم  ءافشلاراد  رازاب  هب  اهشافک  رازاب  زا  تسا  سابع  هاش  ياهانب  زا  هک  رازاب  نیا 

یشاقن وسراهچ  رازاب 

رد یشاقن  وسراهچ  مگیب و  می  رم  هسردم  تسا  عقاو  نیطسلف  نابایخ  بونج  رد  نونکا  هدنام و  یقاب  نآ  زا  یتمسق  هک  هدوب  یگرزب  رازاب 
. دنا هدوب  عقاو  رازاب  نیا 
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. دنا هدوب  عقاو  رازاب  نیا 

کیب دوصقم  رازاب 

نسح یکیدزن  رد  رازاب  نیا  رد  یقتوراس ، دجسم  دمحا ، هدازماما  دراد . دادتما  دابآ  نسح  رازاب  ات  ماما  نادیم  یقرـش  بونج  زا  رازاب  نیا 
. دراد رارق  دمحا  هدازماما  کیدزن  رد  زین  اه  هدنبلگ  هیکت  دنا ، هدش  عقاو  دابآ 

نامسیر رازاب 

. تسا عقاو  نامسیر )  ) رازاب نآ  رد  نارگ  هساک  هسردم  لصتم و  مایق  نادیم  هب  نابرع و  رازاب  تاباعشنا  زا  رازاب  نیا 

اه يدابآ  فجن  رازاب 

رازاب نیا  زا  دـشاب . یم  یناتـسدراو  یناخ  دـنراد : رارق  رازاب  نیا  رد  هک  یئاهارـس  تسا و  هدوب  میدـق  نابرع  رازاب  تابعـشنم  زا  رازاـب  نیا 
راثآ زا  تسا  یکچوک  مامح  هار  طسو  رد  دسر  یم  رفظم  لآ  هکلماغآ  تخب  ناطلـس  دـبنگ  هرانم  ود  هب  هک  دوش  یم  بعـشنم  يا  هچوک 

. یئاهب خیش 

نابرع رازاب  لباقم  رازاب 

زا زین  تمـسق  نیا  هتخوس ، تخرد  ای  هتخوس  تخرداپ  هب  فورعم  لحم  ات  هینوراه  بنج  زا  ناـبرع  رازاـب  لـباقم  تسا  يرازاـب  رازاـب  نیا 
یم اهفابایروب  رازاب  رازاب ،  نیا  میدق  رد  دراد و  همادا  یلع  دجسمات  هک  تسا . هینوراه  رازاب  نآ  تابعشنم  زا  ناهفـصا و  یمیدق  ياهرازاب 
نیا رد  عقاو  ياهارـس  دشاب . یم  اقآ  هچرازاب  نابرع  رازاب  رگید  باعـشنا  تسا . یقاب  اه  فابایروب  يارـس  مانب  زونه  مه  یئارـس  دندیمان و 

هچرازاـب نیا  رد   ) ق 918 ه .  ) ولماش ناخ  شیمرود  ياهانب  زا  هینوراه  ياهرد  زا  یکی  تسا . هتخوس  تخرداپ  يارـس  اـقآ و  يارـس  رازاـب 
لحم ق ) 1000ه .  ) لاس دودح  رد  هک  یسابع  هچغاب  تسا  هتفرگ  رارق  یبارخ  دربتسد و  دروم  نآ  رد  رس  يراکیشاک  زا  یتمـسق  دشاب  یم 

، دیفـس يارـس  رازاب : نیا  فورعم  ياهارـس  زا  دـشاب . یم  هینوراـه  لـباقم  رد  عقاو و  رازاـب  نیا  برغ  بناـج  رد  هدوب  ساـبع  هاـش  تماـقا 
يارـس تسا  یتراجت  ریخا  يارـس  هس  میرک  جاح  يارـس  رالات ، يارـس  کـچوک ، ازریم  اـه  شورف  دـیراورم  اهـشکردادرم ، لیعامـساریم ،

. اه ینیوزق  هچمیت  اه  يراسناوخ 

دروآ مین  رازاب 

زا هک  دروآ  مین  یخیرات  هسردـم  ددرگ  یم  لصتم  دـیدج  ناـبایخ  هب  دروآ و  مین  رازاـب  ماـن  هب  دوش  یم  بعـشنم  يرازاـب  رـالات  رازاـب  زا 
رد عقاو  هشیـش  دجـسم  راقفلاوذ ، دجـسم  ون ، دجـسم  اه ، طایخ  دـجاسم : زین  عقاو و  رازاب  نیا  رد  تسا  يوفـص  ناطلـس  هاش  دـهع  ياهانب 

. دنراد رارق  رازاب  نیا  رد  تسا  يرمق  ق ) 1100 ه .  ) نآ خیرات  یماما و  اضر  دمحم  طخ  هب  نآ  هبیتک  هک  اهردنلق  غاب  بنج 

اهرگرز رازاب 

ءافـشلاراد هب  تسا و  یئوسراهچ  نآ  طسو  رد  دوش  یم  یهتنم  اه  یـشاک  هوهق  رازابب  اه  شورف  سابرک  يوسراـهچ  زا  هک  تسا  يرازاـب 
. دراد رارق  یباعشنا  رازاب  نیا  رد  افشلاراد  کچوک  دجسم  هدش  هتفگ  هکنانچ  دوش . یم  بعشنم 

ناخ هللا  بیبح  رازاب 
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. تسین تسدرد  یبلطم 

رانمود رازاب 

. تسین تسدرد  یبلطم 

اه هچرازاب 

اه هچرازاب 

هچرازاب دیدرگ . نایب  دوخ  ياج  رد  زین  هدش  ناریو  ياه  هچرازاب  زا  کی  کی  تسا و  هتـشاد  دوجو  مایالا  میدق  زا  هچ  رازاب  ناهفـصا  رد 
: دراگنیم نیئاپ  رد  هک  تسا  يرارقب  دراد  دوجو  تسا و  هیوفص  صوصخب  نیطالس و  نامتخاس  زا  نآ  رتشیب  هک  یئاه 

تشد رد  هچرازاب 

. تسا یگرزب  رازاب  مکح  رد  دوخ  هدیدرگ و  عقاو  تشدرد  هلحم  رد  هچرازاب  نیا 

دابآ دیب  هچرازاب 

رد عوقو  رثا  رد  نآ  زا  يرادـقم  دـشاب و  یم  زین  وسراهچ  دـبنگ و  یبرـض و  ياهقاط  ياراد  عقاو و  دیـس  دجـسم  دودـح  رد  هچرازاـب  نیا 
. دراد رارق  مه  هسردم  دجسم و  هچرازاب  نیا  رد  تسا . هدش  بارخ  نابایخ 

یضاق مامح  هچرازاب 

رد هک  یناث  سابع  هاش  ناگجاوخ  زا  سنوی  یجاح  کچوک  دجـسم  دراد و  رارق  ناهـشهش  هکلف  کیدزن  تشد  رد  هلحم  رد  هچرازاب  نیا 
. دشاب یم  هچرازاب  نیا  رد  هدش  انب  ق ) (1073ه .

ناخ میحر  هچرازاب 

ثادحا ق ) 1072 ه .  ) رد هک  یناث  سابع  هاش  نارازگراـک  زا  کـیب  نامیلـس  کـچوک  دجـسم  رد  عقاو  ون  هزاورد  هلحم  رد  هچرازاـب  نیا 
. دراد رارق  نآ  رد  هدیدرگ 

اقآ هچرازاب 

. دوش یم  زاب  هچرازاب  نیا  رد  تیالو  نوراه  ياهرد  زا  یکی  نابرع و  رازاب  تاباعشنا  زا  هدش  هتفگ  هک  روطنامه 

ياهدابآرفعج دمحم  جاح  هچرازاب 

نیا رد  مگیباوح  هچمیت  يا و  هدابآرفعج  دـمحم  جاح  دجـسم  تسا . عقاو  هلک  هلامج  هلحم  رد  دروآ و  مین  رازاـب  هلاـبند  رد  هچرازاـب  نیا 
. تسا هتفرگ  رارق  هچرازاب 
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اهیزاریش قوسراهچ  هچرازاب 

. تسا یگرزب  رازاب  دراد و  رارق  اهیزاریش  قوسراهچ  هلحم  رد  رازاب  نیا 

هسوک لیعامسا  هچرازاب 

رارق هچرازاب  نیا  رد  دوب  هدـش  هتخاـس  ناهفـصا  مدرم  هلک  زا  رومیتریما  ناـمز  رد  هک  هلک ، هراـنم  و  عقاو ، تاـغاب ، هلحم  رد  هچرازاـب  نیا 
. تسا هتشاد 

دابآ نسح  هچ  رازاب 

رهـش يزکرم  تفاب  ءزج  جـیردت  هب  اههزاورد  نوگاـنوگ ، ياههلـسلس  تموکح  ناـمز  رد  فلتخم  لـحارم  رد  اهرهـش  شرتسگ  لـیلد  هب 
ناهفـصا رد  دابآنسح  يهزاورد  لاثم  ناونع  هب  تسا  هتفاییم  لیلقت  ياهلحم  سایقم  هب  يرهـش  سایقم  زا  اهنآ  درکلمع  هدـش و  بوسحم 

، تسا هتشاد  رارق  رهش  تاغاب  عرازم و  هیشاح  رد  دسریم ، هملاید  هرود  هب  یخیرات  دانسا  اههشقن و  یضعب  هب  دانتسا  اب  نآ  يانب  هقباس  هک 
نسح یخیرات  روحم  هتفرگ  رارق  هزاورد  نیا  ترواجم  رد  رازاب  ینوکـسم و  ياههدودحم  رهـش ، شرتسگ  لیلد  هب  يوفـص  هرود  رد  یلو 
رذـگ نیرتمهم  هیقوجلـس  هملاید و  نارود  رد  هیوفـص  زا  لبق  ات  دوشیم ، متخ  ردـص  غابراهچ  هب  عورـش و  ماما  نادـیم  بونج  زا  هک  دابآ 

. هدومنیم لصتم  دابآ  نسح  هزاورد  ینعی  رهش  یبونج  هزاورد  هب  ار  یچقوط  - ناهفصا یلامش  هزاورد  هتفریم و  رامش  هب  ناهفصا  يرهش 
ناهفـصا يرهـش  روحم  نیمود  زا  یـشخب  ناونعب  ریـسم  نیا  دابآ ، نسح  هچرازاب  گـیب و  دوصقم  رازاـب  هعومجم  ماـما ، نادـیم  داـجیا  اـب 

ار ام  روحم ، نیا  يرهش  هاگیاج  ءاقترا  تهج  رد  ندیشخب  ماوق  ءایحا و  تسایـس  هب  هجوت  تسا . هدش  هداد  لکـش  هدیدرگ و  یهدنامزاس 
. میریگب رظن  رد  يزیرحرط  یتاـعلاطم و  عوضوم  کـی  ناونع  هب  ار  روـحم  نیا  يرهـش  هاـگیاج  ءاـقترا  ءاـیحا و  تمرم ، هک  تشاد  نآ  رب 
، یتسیز یترورـض  تمرم  رگید ، نایب  هب  دوشیم ، ساسحا  ناسنا  یگدنز  ّلک  رد  نآ  ترورـض  هک  تسا  یتایح  یتیلاعف  : تمرم ترورض 
رارمتـسا و مظن و  هب  يو  شیارگ  باتزاب  هک  دـیآیم  رامـش  هب  ناسنا  یتایح  ياـهتیلاعف  زا  یکی  تمرم ، تسا . يدرکلمع  یترورـض  هن  و 

دنکیم . نیمضت  ار  هدنیآ  هب  ندیشیدنا  مه  تسا و  ناینیشیپ  ثاریم  تظافح  مه  تّمرم  تسا . دنمناماسان  مظنمان و  تارییغت  زا  زیرگ 
رطاش هچرازاب  اهراجن ، هچرازاب  رقاب ، ازریم  هچرازاب  افلج ، هچرازاب  ناخ ، یلع  جاح  هچرازاب  مناخ ، هیجاح  هچرازاب  هللا ، دـسا  هاش  هچرازاب 

یبوط هچرازاب  یشاب ،

اه قوس  راهچ 

هچخیرات

تسا هدش  بیکرت  رازاب  موهفم  هب  یبرع ، « قوس  » یـسراف و ( یبیترت ددع  «) راهچ  » ءزج ود  زا  هک  تس  قوس  راهچ  هملک  نیا  لصا  : وسراهچ
هک تسا  ینادیم  نآ ، دوشیم و  هتفگ  وسراچ »  » هتشگ و طقاس  زین  قوس  هملک  زا  ق »  » فرح هتفای و  شیاس  راهچ  هملک  یلحم  ظفلت  رد  و 

راهچ اما  دراد . يدبنگ  یفقـس  ًالومعم  نیدایم  نیا  دوشیم . لصّتم  نادیم  نآ  هب  شورف ، دـیرخ و  راک و  بسک و  لحم  ینعی  رازاب ، راهچ 
مه هدوـب ، یّمهم  زکرم  تراـجت  رظن  زا  هشیمه  هک  ناهفـصا  رهـش  درادـن . ینادـنچ  تعـسو  تسین و  ینـالوط  یلیخ  نآ ، هب  لـصّتم  ِرازاـب 

ابیز . دّدعتم و  ياهوسراهچ  مه  تسا و  هتشاد  ییالاک  رپ  ینالوط و  ابیز و  ياهرازاب 
وـسراهچ هللادبعالم . هسردم  اهدانق و  رازاب  نیب  لصاف  دح  ماما  نادیم  کیدزن  رد  عقاو  هاش : وسراهچ  زا  دـنا  ترابع  اهوسراهچ  نیرتمهم 

هّلحم وـجاوخ و  هـّلحم  لـصاف  دـح  رد  عـقاو  یـشاقن : وسراـهچ  تـسا . هـتفرگ  رارق  لامــش  فرط  هـب  هاـش  وسراـهچ  یکیدزن  رد  صلخم :
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هدش و یشاقن  نآ  بوغرم  ياهیشاک  يور  رب  ییابیز  ریواصت  دیآیم . رامـش  هب  ناهفـصا  يابیز  فورعم و  ياهوسراهچ  زا  هک  دابآنسح 
کلملانکر هک  اجنآ  زا  تسا و  هدش  تّمرم  راب  نیدنچ  وسراهچ  نیا  تسا . هدش  هدیـشک  ریوصت  هب  فورعم  ناناولهپ  نیطالـس و  سکع 

ره يرجآ : وسراهچ  ندـی و  رف  يوسراهچ  دراد . ترهـش  زین  کلملانکر  يوسراهچ  مان  هب  هدومن ، تّمرم  ار  نآ  ناهفـصا  هموکحلابیان 
هّلحم هک  تسا  یناقلاط  نابایخ  هدودـحم  رد  اهیزاریـش : يوسراهچ  دـنرادن . یهّجوت  لباق  قاور  قاط و  هتـشاد و  رارق  وجاوخ  هّلحم  رد  ود 

تسا . روهشم  مان  نیمه  هب  زین  یگرزب 
رد هک  کچوک : وسراهچ  تسا . یقاب  دوخ  ياج  رد  لاعف و  زونه  نآ  رازاب  یلو  هتفر  نیب  زا  یهّجوتیب  رثا  رب  انب  نیا  تالآتنیز  دـبنگ و 
هب وسراهچ  هس  دابآدیب  هّلحم  رد  دیآیم . رامـش  هب  یمیدـق  ياهوسراهچ  زا  دراد ، رارق  نآ  قرـشم  تمـس  رد  اهیزاریـش و  وسراهچ  نییاپ 
رد خیـش  برد  اقایلقیلع و  ياـهوسراهچ  طـسو و  رد  دابآدـیب  يوسراـهچ  هک  دراد  دوجو  خیـش  برد  دابآدـیب و  اـقآ ، یلقیلع  ياـهمان 

: ونهزاورد يوسراهچ  دراد . يدایز  ترهش  ناهفـصا  رد  تسا و  ماما  نادیم  یکیدزن  رد  عقاو  دوصقم : وسراهچ  دناهتفرگ . رارق  نآ  نیفرط 
تسه . مان  نیمه  هب  ياهّلحم  نآ  کیدزن  رد  دنراد . رارق  ناتسلبنس  یتخت و  غاب  لصاف  دح  نییاپ و  غابراهچ  رواجم  وسراهچ  نیا 

ناهفــصا تّـالحم  رثـکا  رد  قوـف  ياـهوسراهچ  رب  هوـالع  دراد . رارق  ناهفــصا  راـهبلگ  هـّلحم  رد  زین  وسراـهچ  نـیا  : یکمن يوسراــهچ 
، هارراهچ ره  رس  مه  ناهفصا  ياهرازاب  رد  دشابیمن . هدش  رکذ  ياهوسراهچ  ترهش  زا  شیب  اهنآ  ترهـش  هک  دراد  دوجو  ییاهوسراهچ 

رازاب رد  عقاو  اهردنلق  غاب  يوسراهچ  هلمج : زا  تسا . ییابیز  بآرپ و  لکـش  یـسدنه  یگنـس  ضوح  ياراد  هک  دوشیم  هدیمان  وسراهچ 
يوسراهچ اهـشورف ، سابرک  يوسراهچ  اهزاستیچ ، يوسراهچ  هناخباّرـض ، يوسراهچ  یقتوراس ، يوسراهچ  هاش ، وسراـهچ  دروآ ، مین 

يروهمج نادـیم  فرط  هب  یناشاک  هللا  تیآ  نابایخ  ینعی  لامـش  فرط  هب  يزلف  لپ  دادـتما  اهنیا  رب  هوـالع  یـشاقن . وسراـهچ  اـهرگرز و 
هّلحم و دـنراد ، رارق  یناشاک  هللا  تیآ  نابایخ  تسار  تمـس  ود  ره  هک  یناقلاط ، نابایخ  ییاهب و  خیـش  ناـبایخ  نیب  لـصاف  دـح  یمالـسا 

. دراد ناوارف  ترهش  دوشیم و  هدیمان  وسراهچ  هقطنم 

اه ارسناوراک 

اه ارسناوراک 

، دنیامنیم لمح  تلوهـس  هب  ار  راب  رفاسم و  هک  امیپاوه  یتشک و  راطق ، فلتخم ، ياهلیبموتا  لثم  يروتوم  هیلقن  طیاسو  شیادـیپ  زا  لبق 
هب اهترایز  اهترفاسم و  نینچمه  دـندومنیم . لمح  نآ  لاثما  رتش و  رطاق و  غالا و  لثم  نایاپراهچ  هلیـسو  هب  ار  دوخ  ياههراجتلالام  راجت ،
هب دایز  تامحز  تاّقشم و  زا  سپ  نیرفاسم  ای  اههراجتلالام  ات  دیشکیم  لوط  يدیدم  تّدم  هک  تفرگیم  ماجنا  نایاپراهچ  نیمه  هلیسو 
عفر هدومن ، فقوت  یمک  لحم  نآ  رد  ناشبکرم  دوخ و  ات  دنتـشاد  هار  نیب  هاـگتحارتسا  هب  یناوارف  جاـیتحا  نیارباـنب  دنـسرب . دوخ  دـصقم 

ياهرهش نایم  ّزهجم  ياهارسناوراک  نتخاس  رکف  هب  ناریا  میدق  نیطالس  تبسانم  نیمه  هب  دنوش . هدامآ  هار  همادا  يارب  دنیامن و  یگتـسخ 
نینچمه اهنآ و  ياهالاک  تینما  ظفح  نارفاسم و  شیاسآ  لحم  نیرتهب  اهارـسناوراک  نیا  دـنداتفا . یترایز  هسّدـقم  نکاما  ای  يراجت  ّمهم 

ياهبکرم يارب  يّزهجم  ياههلیوط  رفاسم و  تهج  يددـعتم  تارجُح  اهارـسناوراک  دـناهدوب . رگید  ياهرهـش  اب  عالطا  طاـبترا و  لـحم 
هکنانچ دیسر . دوخ  جوا  هب  سابع  هاش  دهع  رد  صوصخ  هب  هیوفص  نامز  رد  ّزهجم  نما و  ياهارسناوراک  عون  نیا  يانب  تسا . هتشاد  اهنآ 

نآ رد  هک  یناحاّیس  زا  يرایسب  تسا . هدومن  ثادحا  روشک  رسارس  رد  ارسناوراک  باب  دادعت 999  سابع  هاش  هدش ، طبض  خیرات  بتک  رد 
ياهارسناوراک زا  یـضعب  : » تسا هتـشون  هینروات  دناهدرک . یگدنز  اجنآ  رد  اهتدم  هدرب و  مان  ار  اهارـسناوراک  نیا  دناهدمآ  ناریا  هب  نامز 

تحارتسا هب  اجنآ  رد  تینما  شیاسآ و  اب  اهتدـم  دـنناوتب  نارفاسم  اـت  هتـشاد ، ناـشیاهالاک  اهبـسا و  اـب  ار  رفاـسم  دـصکی  شیاـجنگ  ناریا 
ضوح ياراد  ارسناوراک  : » تسا هتشون  هتسناد و  باب  ار 250  اهارـسناوراک  نیا  زا  یکی  ياهقاتا  تارجح و  دادعت  ندراش  ناژ  دنزادرپب .»
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. دناهدرک رکذ  باب  هیوفص 182  دهع  رد  ار  ناهفصا  ياهارسناوراک  دادعت  تسا ». فارطا  رد  يدنمونت  ناتخرد  طسو و  رد  یگرزب 

( یسابع يارسنامهم  ) هاشردام يارسناوراک 

ارسناوراک نیا  تسا  هدش  عقاو  ناهفصا  ياهارسناوراک  نیرتگرزب  زا  یکی  غابراهچ  نابایخ  پچ  تمس  رد  غابراهچ و  هسردم  قرـشم  رد 
رد ارسناوراک  دسرب . هسردم  يرادهگن  بالط و  جراخم  فرصم  هب  نآ  دیاوع  دمآرد و  ات  هدش  ثادحا  غابراهچ  هسردم  يانب  اب  نامزمه 

هدش هتخاس  ناهفصا  رد  نایوفـص  تموکح  رخاوا  رد  هک  تسا  يراثآ  نیرخآ  دادع  رد  دش و  هتخاس  يوفـص  نیـسح  هاش  تنطلـس  نامز 
تسا .

ضرع رتم  لوط و 93  رتم  ياراد 128  ار  لکش  لیطتسم  یناویا  راهچ  يارسناوراک  نیا  یمالسا ، يرامعم  نارگشهوژپ  ناققحم و  زا  یکی 
دراد . قاتا  نآ 140  هقبط  ود  رد  هک  تسا  هتشون 

یب دروم  ناهفـصا  راثآ  ریاس  دـننام  هیراـجاق  هرود  رد  ارـسناوراک  نیا  تسا . هتـشاد  دوجو  زین  يرـسارس  لبطـصا  ود  اـهقاتا  نیا  تشپ  رد 
یسمش لاس 1343  دودح  رد  دیسر . شورف  هب  مکاح  هدازهاش  نیا  هلیسوب  زین  هرخالاب  تفرگ و  رارق  ناهفـصا  مکاح  ناطلـسلا  لظ  يرهم 
لیدبت یللملا  نیب  يارسنامهم  کی  هب  هیوفص  نارود  يرامعم  ياه  شزرا  يرنه و  ياه  هبنج  ظفح  اب  هاشردام  يارسناوراک  دیدرگ  ررقم 

ددرگ .
دراد اهارسناوراک  صوصخب  ناریا و  يرامعم  رد  يرایـسب  تافیلات  هک  روهـشم  صـصختم  وریـس  میـسکام  هلیـسو  هب  راک  هیلوا  ياه  حرط 

يربچگ اه و  یـشاقن  هژیوب  یخیرات  ياهانب  رد  دوجوم  ياه  یـشاقن  زا  دیلقت  یتنـس و  يرامعم  ياه  هویـش  زا  هدافتـسا  اب  دـیدرگ و  هدامآ 
یسابع يارسنامهم  مان  هب  زورما  هک  ارسنامهم  نیا  دیدرگ . هدامآ  لاس  تدم 8  زا  سپ  روبزم  يارسنامهم  ياه  نلاس  وپاق  یلاع  خاک  ياه 

هبذاج زا  یکی  هوکشاب  ياه  ظفل  تلآ و  سیفن و  یبوچ  راثآ  ابیز و  رایـسب  ياهیربچگ  یـشاقن و  تانیئزت  اه و  یـشاقن  اب  دوش  یم  هدیمان 
یللملا نیب  یلخاد و  ياه  تسشن  اهرانیمس و  اه و  سالجا  ياریذپ  ارسنامهم  نیا  نآرب  هوالع  دور . یم  رامشب  ناهفصا  يابیز  رایسب  ياه 

. ددرگ یم  رازگرب  نآ  ثادحالا  دیدج  ياه  نلاس  رد  هک  تسا 

راّطع دوصقم  يارسناوراک 

هدـش هتخاس  لماک  تازیهجت  اب  فورعم ، يراّطع  تسد  هب  سابع  هاش  هیـصوت  هب  انب  هتـشاد و  رارق  ماـما  نادـیم  یلاوح  رد  ارـسناوراک  نیا 
عافترا 5 هب  هقبط  ود  ياهقاتا  نآ  فارطا  رد  هدوب . رتم  ضرع 60  رتم و  لوط 136  هب  لیطتسم و  عبرم  لکش  هب  روکذم  يارسناوراک  تسا 

ياراد ارـسناوراک  ینییاپ  ياهقاتا  تسا ، هتـشاد  رارق  يدورو  نالاد  نیفرط  رد  ییاهناکد  ارـسناوراک  لخدـم  رد  دوب . هدـش  هتخاس  رتم   7 / 
دناهدوب هتخاس  یگرزب  ضوح  نآ  طسو  رد  شرفگنس و  ارـسناوراک  فک  دناهدوب  هناخقودنـص  ياراد  یناقوف  ياهقاتا  یباتهم و  ناویا و 
تاناویح كاروخ  تحارتسا و  يارب  دـنبراب ، ای  هلیوط  نامتخاس  تشپ  تسا . هتـشاد  دوجو  بآ  هاچ  دـنچ  زین  نامتخاس  رانک  هشوگ و  رد 
ياههبیتک ارـسناوراک  فارطا  رد  تسا . هدوب  ارـسناوراک  لباقم  رد  هتخاس ، ار  ارـسناوراک  نیا  هک  يراّطع  هزاـغم  دوب . هدـش  هتفرگ  رظن  رد 

نیا هلمج  زا  تسا ، هدوب  امنهار  دنمدوس و  نایناوراک  يارب  هک  دوب  هدش  هتشون  قیلعتـسن  طخ  اب  یحیاصن  نآ  رد  هک  هتـشاد  دوجو  ییابیز 
، یـسرب دـصقم  هب  یهاوخ  رگا  «. » نآ ظـفح  يارب  ریـشمش  مود  زاـین و  عفر  يارب  لوپ  لوا  تسا  مزـال  زیچ  ود  رفاـسم  ره  يارب  : » تـالمج

.« دنتسه اهنآ  نارهاوخ  اهبش  ناردارب و  نوچمه  اهزور  «. » رارسا هدننک  شاف  زور  تسافو و  اب  يرادزار  بش  نادب  نک و  تکرح  هاگنابش 

ناهفصا ياهارسناوراک 

تاسرویـس مظاک  دمحم  جاح  برع _  اضردمحم  جاح  یلعدـمحم _  جاح  میهاربا _  يدهـشم  نیـسح  ازریم  فابابع _ ینـشوی  دـمحم 
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کناب ون  یچیق _  ینجورب _   _ هچمیتشخب  _ هزادـنا راب  نیـسحدمحم  یجاح   _ يزغم تاـیناخد   _ اـقآ ورـسخ  ناـخ _  یـضترم  هناـخ _ 
_ هللازیزع گنـساپ _  تشدرد  هزاورد   _ رقاب یجاح  یلع  فسوی  یجاح  اهبرع _  اـهزاس  لـیف  یقوط _  ردـیح _  یجاـح  یـضارقتسا _ 
 _ لیعامـسا ریم  هلَـش  دیفـس _  راّصع _  یلعمالغ  یجاح  اهیرانا _  کیبرکـش _  غرم _   _ اهیناتـسدرا هیهرفز _  یلع _  هاـش  هیدورهق _ 
 _ اهودنه ورکسا _  اهـشکرادرم _  کچوک _  ازریم  رالات _  میرک _  جاح  هیراسناوخ _  یچراج _  یناخ _  جاحریم  اقآ  اهیعامش _ 

رابنا يراّـجت و  زکارم  ناونع  هب  هک  دنتـسه  دوجوم  زین  نونکامه  اهارـسناوراک  نیا  زا  یـضعب   _ نشلگ ... دـنبراب  رخف _  یتسوپ _  میرک 
لدبم يرگید  زکارم  هب  هدش و  ناریو  یلک  روط  هب  زین  اهنآ  زا  یضعب  دنریگیم . رارق  هدافتسا  دروم  ناهفصا  نایرازاب  بسک  لحم  راجت و 

. دناهدیدرگ

اه هناخراصع 

هچخیرات

ناوتیم اهتیلاّعف  نیا  نایم  زا  دناهتشاد . يریگمشچ  تیلاّعف  شالت و  فلتخم  ياههنیمز  رد  نآ  مدرم  هک  تسا  ییاهرهش  هلمج  زا  ناهفـصا 
زا ینغور  ياههناد  تشک  دناهدوب . هجوت  دروم  زاتشیپ و  رهش ، نیا  رد  هراومه  نورق  یط  هک  دومن  هراشا  تعنص  يزرواشک و  هتشر  ود  هب 

جیردـت هب  هک  تسا  هدوب  لومعم  ینغور  ياههناد  تشک  ياپمه  زین  یتّنـس  یـشکنغور  تعنـص  هتـشاد و  جاور  رهـش  نیا  رد  رود  ینامز 
قیرط هب  هتشاد و  ترهش  هناخراّصع  مان  هب  یـشکنغور ، ياههناخراک  دش . هتخاس  راک  نیا  يارب  یّتنـس  مظعم  ياههناخراک  اههاگراک و 

يدـبنگ ياهفقـس  اب  گرزب  کچوک و  وت و  رد  وت  قاتا  دـنچ  زا  هک  دوب  یعفترم  عیـسو و  ناـمتخاس  هناـخراک  دـناهدرکیم : راـک  یتّنس ،
تمـسق يارب  دـشیم . هیبعت  ياهنازور  هرجنپ و  يدـبنگ  ياهفقـس  يور  دوب . رجآ  چـگ و  زا  ًامومع  اهنامتخاس  حـلاصم  تفاـییم  لیکـشت 
یعاعـش رد  قاتا ، نیا  طسو  رد  تسرد  دوب . رتعیـسو  رگید  ياهقاتا  زا  هک  دـشیم  هتفرگ  رظن  رد  یگرزب  نلاس  يراّصع  هناـخراک  یلـصا 

اب هک  تشاد  رارق  یخاروس  هیاـپ  طـسو  رد  دـشیم . هتخاـس  هریاد  لکـش  هب  رتـم و  کـی  عاـفترا  هب  یمکحم  هیاـپ  قاـتا ، طـیحم  زا  رتـمک 
طسو هک  دشیم  هیبعت  یگرزب  لکش  هریاد  يایسآ  گنس  رّودم ، هیاپ  نیا  يور  رب  دشیم . لّصتم  رگید  قاتا  رد  ياهچضوح  هب  یتالاصتا ،

دوب رّودم  نآ  هک  يرگید  يایسآ  گنس  هاگنآ  تشاد . رارق  مه  يورهبور  هیاپ ، نامتخاس  خاروس  اب  گنـس ، نیا  خاروس  دوب . خاروس  نآ 
اب تفلک و  بوچ  کـی  هک  تشاد  دوجو  یخاروس  يدومع  گنـس  نیا  زکرم  رد  دـشیم . هداد  رارق  نیریز  گنـس  يور  يدومع  روط  هب 

ياههناد هاگنآ  دشیم . هتسب  بسا  ای  رتش و  هب  بانط  ای  همست  هلیـسو  هب  هلیم ، ای  بوچ  رگید  ِرـس  دوب . لّصتم  نآ  هب  ینهآ  هلیم  ای  ریت  ماود 
بیـش زکرم ، فرط  هب  یجراـخ  هبل  زا  هک  نـیریز  گنـس  يور  رب  رگید  رادنـغور  ياـههناد  دـجنک و  كَرَزب ، هنادـهاش ، زا  مـعا  ینغور 

لوح راوهریاد  هتسویپ و  یتکرح  رد  ناویح  دندروآیم . رد  تکرح  هب  ار  رگید  هدنخرچ  ای  بسا و  ای  رتش  دنتخیریم و  تشاد ، يرصتخم 
هرذ دشیم و  هتفرگ  اههناد  نغور  تشاد ، رارق  نیریز  گنـس  رب  هک  ییاههناد  يور  رب  يدومع  گنـس  شخرچ  زا  دیخرچیم . رودم  هیاپ 

ورهار و طقف  دوب و  هدش  هدناشوپ  ًالماک  قاتا  نیا  حطس  تخیریم . رواجم  قاتا  هچضوح  هب  هلول  هلیـسو  هب  نیریز  گنـس  خاروس  زا  هرذ 
فرظ هلیسو  هب  دوب  هدش  دراو  نزخم  هب  هک  ینغور  قیرط  نیا  زا  هک  دشیم  لصو  نآ  هب  قاتا  فک  زا  رتنییاپ  هلپ  دنچ  یکچوک ، هچیرد 
قاتا نامتخاس  نیا  رگید  ياهقاتا  زا  دـیدرگیم . لقتنم  دوخ  فرـصم  ياهلحم  هب  هتخیر و  یـصوصخم  ياـهبلح  رد  هیلخت و  يرادهتـسد ،

ناوتیم ار  ناویح ، يرادهگن  يارب  لبطـسا  نینچمه  هناخراک ، نانکراک  تحارتسا  قاتا  هدـش ، هدامآ  ياهنغور  رابنا  قاتا  هیلوا ، داوم  رابنا 
اب دننک . هیوهت  ار  اوه  ات  دوب  هدش  هیبعت  ییاهخاروس  اهنآ  یناقوف  تمـسق  رد  هک  دنتـشاد  يدـبنگ  عفترم و  یفقـس  اهقاتا  نیا  همه  درب . مان 

شخرچ تهج  ناویح  يورین  ياج  هب  ادتبا  درک . رییغت  زین  اههناخراّصع  نیا  راک  عضو و  ینیشام  یگدنز  قرب و  عارتخا  نامز و  تفرـشیپ 
دادعت هموح ، ناهفـصا و  رد  دـمآرد . ینیـشام  نردـم و  تروص  هب  نآ  زیچ  همه  سپـس  دـندومن . هدافتـسا  قرب  يورین  زا  يدومع ، گنس 
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هدافتـسا لباقریغ  هکورتم و  هک  ییاهنآ  هچ  دروخیم ، مشچ  هب  اهنآ  زا  یـضعب  راثآ  مه  زونه  هک  تشاد  دوجو  یّتنـس  هناـخراّصع  يداـیز 
هب اجنیا  رد  دنتسه . راک  هب  لوغشم  ناویح ، يورین  ياج  هب  قرب  هکرحم  هوق  ندرکنیشناج  اب  زونه  رهش  هموح  رد  هک  ییاهنآ  هچ  دنتسه و 

نیا تفای . لاقتنا  هدس  هب  نآ  حلاصم  یشکنغور و  ياهگنـس  ندش ، ناریو  زا  سپ  مینکیم : هراشا  هموح  رهـش و  ياههناخراّصع  یـضعب 
ناهفصا غابراهچ  هسردم  لامـش  هیحان  رد  هناخراّصع  نیا  دش . بارخ  تفر و  یناریو  هب  ور  یهّجوتیب  نامز و  رورم  رثا  رب  زین  هناخراّصع 

نابایخ رد  دـنداد . لاقتنا  ناجیردـهق  هب  ار  نآ  زاـین  دروم  حـلاصم  رگید  یـشک و  نغور  ياهگنـس  نآ ، ندرکبارخ  زا  سپ  تشاد . رارق 
تمظع تعسو و  هناخراّصع  نیا  دندرب . درکرهش  هب  ار  نآ  ياهگنس  هدرک و  بارخ  ار  هناخراّصع  نابایخ ، هعسوت  لابند  هب  هک  دوب  فتاه 

يرادـیرخ دوخ  یباسانح  هناخراک  تهج  ناهفـصا  ياهباسانح  ار  نآ  یـشکنغور  ياهگنـس  بیرخت ، یلیطعت و  زا  سپ  تشاد ، ییازـسب 
: درب مان  ناوتیم  دـشابیم  ریاد  زونه  اهنآ  ياـت  ود  یکی  هک  ار  ریز  ياـههناخراّصع  هموح ، ناهفـصا و  ياـههناخراّصع  رگید  زا  دـندومن .

راک یتنـس  کبـس  ناـمه  هب  هناـخراّصع  نیا  یلجم ، رازاـب  رد  عقاو  دـندومن . يرادـیرخ  اـهبرع  رازاـب  هناـخراّصع  زا  ار  نآ  حـلاصم  رتشیب 
رد عقاو  یخیرات  گرزب و  هناخراّصع  ود  ناهفصا  نب  هّلحم  رد  دراد . رارق  تشدرد  کیدزن  ياهچوک  رد  یمیدق  هناخراّصع  نیا  درکیم .

. دندوب لاّعف  ریاد و  میدق  کبس  نامه  هب  رخاوا  نیا  ات  هک  تشاد  دوجو  رگید  هناخراّصع  ود  زین  ناهفصا  رازاب  ردو  ناهفصا  دابآفجن 

یهاش هناخراصع 

رظن زا  ناهفـصا  ياه  يراصع  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا و  ناریا  ياه  هناـخراصع  نیرتمهم  نیرتگرزب و  ياراد  هزورما  ناهفـصا  رازاـب 
دنشاب . یم  رادروخرب  یناوارف  تیمها  زا  هتفرراکب  نآ  رد  هک  یتانییزت  يرامعم و 

يرمق يرجه  نرق 11  رد  هدوب و  هیوفـص  نارود  هب  طوبرم  هک  تسا  یهاش  هناخراصع  ناهفـصا ، ياه  هناـخراصع  نیرت  فورعم  زا  یکی 
دشاب . هللادبع  الم  هسردم  يانب  اب  نامزمه  نآ  يانب  هک  دور  یم  لامتحا  تسا . هدش  انب  لوا  سابع  هاش  تنطلس  اب  نامزمه 

تـسد ملاس و  رـضاح  لاح  رد  یـشک  نغور  هناخراک  نیا  تـالآ  رازبا  یماـمت  دراد . رارق  اـهزاس  گـنفت  رازاـب  راوج  رد  هناـخراصع  نیا 
یم تردابم  هناخراصع  نیمه  يدیلوت  نغور  شورف  هب  نآ  رواجم  ياه  ناکد  نآ  زا  سپ  يوفـص و  رـصع  رد  تسا  هدـنام  یقاب  هدروخن 

دندومن ..
ناهفصا گرزب  رازاب  ماما ، نادیم  : سردآ

رتوبک ياه  جرب 

هچخیرات

رهش یمیدق  ياهژد  ار  اهنآ  ًاهابتشا  يرایسب  هک  دنروخ  یم  مشچ  هب  یعفترم  رودم و  ياه  جرب  ناهفـصا  یخیرات  رهـش  رانک  هشوگ و  رد 
نادرگناهج و زا  يرایـسب  دـنا  هدـش  یم  هدـیمان  هناخرتوبک  ای  ناـخ  رتوبک  هتـشاد و  قلعت  نارتوبک  هب  اـه  جرب  نیا  دـنا . هدروآ  باـسح  هب 

همان رفس  رد  اهجرب  نیا  زا  ییابیز  ریواصت  دنا  هداد  رارق  دیدزاب  دروم  ار  ناهفـصا  دنا و  هدمآ  ناریا  هب  هیوفـص  راگزور  رد  هک  ینایجراخ 
رد میوش . فقاو  اه  جرب  نیا  یجیردت  لاوز  هب  میناوت  یم  اه  همانرفـس  نیا  هعلاطم  اب  دنا . هتـشون  بلطم  اهنآ  هراب  رد  دنا و  هدروآ  ناشیاه 

نیا دـش . یم  هتخاس  نارتوبک  نیا  هلـضف  ندروآ  تسدـب  يارب  اه  هناخ  رتوبک  هدوب و  لومعم  ناریا  رد  رتوبک  يرادـهگن  شرورپ و  میدـق 
. دـنبای شرورپ  رتهب  يزیلاج  ياه  هویم  ریاس  هناودـنه و  هزبرخ و  ات  دـش  یم  یلاع  رایـسب  دوک  كاخ ، اب  ندـش  طولخم  زا  سپ  تـالوضف 

راهظا اهجرب  نیا  يرادهگن  رد  ماکح  نادرمتلود و  يراگنا  لهـس  لامها و  زا  هدید  ار  ناهفـصا  هیراجاق  رـصع  رد  هک  ینایجراخ  زا  یکی 
هک دـنلب  درگ و  ياهجرب  نیا  تروص  ره  هب  دـنک . یم  هراـشا  دـنا  هتـشاد  عرازم  يارب  نارتوبک  نیا  تـالوضف  هک  یتیمها  هدرک و  فساـت 
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نیا يارب  اه  هرجح  نیا  دنـشاب . یم  لخاد  رد  یکچوک  ياه  هرجح  ياراد  دنتـسه  زیگنا  لد  ابیز و  ياهحرط  ياراد  اـهنآ  یناـقوف  تمـسق 
دنزاسب . نآ  رد  ار  دوخ  ياه  هنایشآ  نارتوبک  ات  دنا  هدش  هتخاس 

هعلاطم و رب  هوالع  اریز  دـنا . هدرک  زاغآ  ار  يدـج  تامادـقا  رتوبک  ياهجرب  تمرم  تظافح و  يارب  لوئـسم  ياهنامزاس  ریخا  ياـهلاس  رد 
ییوج هفرص  رب  هوالع  ناراگزور  نآ  رد  یناریا  نارامعم  هک  ددرگ  یم  صخشم  هتکن  نیا  رتشیب  یسررب  اب  یمالـسا  يرامعم  رد  شهوژپ 

رد دندوبن . ناهفصا  صوصخم  رتوبک  ياهجرب  نیا  هتبلا  دنا . هدرب  یم  راک  هب  ییاهدرگش  هچ  يزرواشک  تالوصحم  دوبهب  يارب  نیمز  رد 
. دنا هدش  هتخاس  روظنم  نیمه  يارب  هک  مینیب  یم  ییابیز  ياهجرب  زین  عبات  ياهاتسور  اهناتسرهش و 

اه هناخاقس 

هللا زیزع  هناخاقس 

هتشاد دوجو  عماج  دجـسم  يدورو  گرزب  رد  يور  هب  ور  رازاب  يوس  راهچ  نایم  رد  يرجه  هدراهچ  نرق  لوا  همین  نایاپ  ات  هناخاقـس  نیا 
هدـنامن اج  هب  يرثا  هناخاقـس  دوخ  زا  نونکا  هدـش و  يرادـهگن  یلع  دجـسم  زا  ياهشوگ  رد  هناخاقـس  باگنـس  رازاـب  یناریو  زا  سپ  هک 

مان هب  یـصخش  هلیـسو  هب  لحم  نیا  رد  روبزم  باگنـس  يوفـص  نامیلـس  هاـش  هرود  رد  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  باگنـس  نیا  هبیتک  تسا .
تسا . هدش  بصن  هللازیزع ) )

یقس  ) هاش نامیلس  نید  میلقا  ورـسخ  دهع  هب  ار  یلاع  يانب  نیا  زیزع  داد  ماظن  تسا : رارق  نیا  زا  هتـسجرب  قیلعتـسن  طخ  هب  باگنـس  هبیتک 
دوعسم هماخ  خیرات  یپ  زا  دز  مقر  هاوخرطاخ  نعل  درک  ناوت  دیزی  رب  هک  لالز  بآ  گنس  دیشارت  ریخ  رهب  ز  هیوأم ) هنجلا  لعج  هارث و  هللا 

هللا زیزع  هناخاقس  داب  لیبس 

یسلجم رد  رس  هناخاقس 

هتفرگ و اج  یـسلجم  هاگمارآ  رد  رـس  رانک  عماج ، دجـسم  نـالاد  رد  دراد  ترهـش  یـسلجم  هناخاقـس  هب  ماوع  ناـیم  رد  هک  هناخاقـس  نیا 
. دزاـسیم ادــج  شنورب  زا  ار  نآ  نورد  زورما  یــشقن  اـب  نـینهآ  ياهرجنپ  هدزدود ، رایــسب  يراـک و  سنرقم  یفقــس  اـب  تـسا  کـچوک 

هاگمارآ اب  يراوجمه  تلعب  هک  تسا  نآ  سدـقت  ینید و  راـبتعا  رگناـشن  نآ  باگنـس  فک  هراوید و  رد  اـه  عمـش  ياـیاقب  یگدزدود و 
مان و یگناگود  زا  يزراب  هنومن  هناخاقـس  نیا  تسا . اراد  اههناخاقـس  رگید  نایم  رد  ار  رترب  هژیو و  يرابتعا  نیرئاز  دش  دـمآ و  هدربمان و 

لحم  ) دوخ نیتسخن  هنوگ  زا  هدش و  رتشیب  نآ  هرابرد  ناشیداقتعا  تاکن  نامز  تشذگ  اب  هک  تسا  ماوع  يارب  هناخاقـس  یبهذـم  گنهرف 
ار اهنآ  دراد و  يرتشیب  نیبلاط  هعمج  ياهبش  رد  رطاخ  نیمه  هب  دریگ . یم  رارق  شیاتس  دروم  یمتوت  نوچمه  هتشگ و  ادج  بآ ) ندروخ 
، دبـسچب هتـسشن  نآ  رب  اه  عمـش  زا  یـشان  یبرچ  دود و  هک  شکانبـسچ  هراوید  هب  کچوک  یگیر  اـی  گنـس  رگا  هک  تسا  داـقتعا  نینچ 

دومن فقو  هللا  یلا  هبرق   ) تسا هدش  يراجح  تارابع  نیا  قیلعتـسن  طخ  هب  دراد  فک  رد  هک  یباگنـس  رب  دش . دهاوخ  هدروآرب  ناشتجاح 
(. هنس 1093 یناثلا  يدامج  ًاریرحت  دوش  راتفرگ  ادخ  تنعل  هب  دهد  رییغت  ناکم  نیا  زا  سکره  ریصن  اقآ  دلو  راقفلاوذ  اقآ  ار  جنرب  نیا 

یچقوط هناخاقس 

ناس نیدب  تسا  رابتعا  ياراد  ماوع  نهذ  رد  دراد و  رارق  یچقوط  هلحم  رد  دابع  نبا  بحاص  يوک  یقرش  بونج  تمـس  رد  هناخاقـس  نیا 
شیپ ینایلاس  تفگ : یم  تسا  هناخاقس  روذن  قودنـص  يدصتم  راددیلک و  هک  لحم  هبـسک  زا  یکی  دنک . یم  هدروآرب  ار  ناشتاجاح  هک 
هکنیا اـت  دوـب  هناخاقـس  تازجعم  زا  نیا  دنتـسب و  یم  فـص  هناخاقـس  نیا  يارب  مدرم  دروـخ ، یم  مشچ  هب  ناهفـصا  رد  بآ  دوـبمک  هـک 
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هناخبحاص هک  تشذگ  ینامز  دراد و  هناخاقـس  یبارخ  هب  رما  شا  هناخ  هب  بآ  من  زا  يریگـشیپ  يارب  هناخاقـس  راوید  هب  راوید  هناخبحاص 
هچب مینک  یـشک  هلول  ریمعت و  میتساوخ  ام  هک  مه  دـعب  تسا . هدوب  هناخاقـس  نیرفن  نیا  درپس ؛ ناـج  شنز  هتفه  ود  زا  سپ  تشذـگرد و 

شوپود و یکی  دراد . فقـس  ود  هناخاقـس  نیا  تسا . راددـیلک  نیمه  ياهترپ  ترخ و  راـبنا  هناخاقـس  نیا  زا  یـشخب  دنتـشاذگن . شیاـه 
یـشاقن هنایماع  یبهذـم  ياهعوضوم  اب  ار  شرود  ياهراوید  فرـصم . یب  شکبآ و  يروتوم  اب  دراد  یبآ  هاـچ  يرجآ . یلـصا و  يرگید 

، هدش هتفرگ  البرک  رد  اروشاع  يارجام  زا  اهیـشاقن  ناتـساد  تسا . هتخیر  اهنآ  زا  ییاهـشخب  هدـش و  راک  یلومعم  ياهگنر  زا  دـنا و  هدرک 
نیسح ماما  تکرح  ور  هب  ور  ای  یقرش  راوید  دهد . یم  ناشن  ار  نمشد  اب  وا  گنج  لضفلاوبا و  ترـضح  هرـصاحم  یبونج ، راوید  یـشاقن 

ربکا و یلع  هرهچ  یـشاقن  ياراد  یلامـش  راوید  دـننک . یم  يزادـناریت  وا  هب  نمـشد  نازابرـس  هکنیا  تسا و  نمـشد  يوس  هب  مالـسلا  هیلع 
هب ار  بآ  کـشم  مالـسلا  هیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  دـنناور و  مه  یپ  زا  بسا  رب  راوـس  ود  ره  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  لـضفلاوبا  ترـضح 

هیلع لضفلاوبا  ترضح  ندناسر  بآ  ینعی  البرک ، دادیور  نیرت  یلصا  هدیشوک  شاقن ، هک  تسا  نیا  هجوت  لباق  هتکن  دهد . یم  ناکدوک 
ماما  ) دادیور نیا  یلصا  تیصخش  نینچمه  دنک و  نایب  هداس  رایـسب  مرف )  ) امن هس  رد  ار  هناخاقـس  ناکم  اب  دنویپ  رد  تیب ، لها  هب  مالـسلا 

هتشون نینچ  یلامش  راوید  پچ  تمس  هشوگ  رد  دنوش . هتخانش  ات  هتشون  ناشرانک  رد  ار  ناسک  مان  هداد و  اج  ینایم  يامن  رد  ار  نیـسح )
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  زا  هدـش  باق  يریوصت  هارمه  هب  يداقتعا  ياه  هناشن  زا  يدادـعت  راوید ، رد و  يور  یـسمش . ریمعت 1340  هدش :

. تسا هدش  هدیبوک 

یتاضور هلادسا  ازریم  اقآ  هناخاقس 

: تسا هنوگ  نیدب  نآ  ینوریب  شیامن  تسا . ناهفصا  ياههناخاقس  نیرتابیز  زا  یکی  عقاو و  یناقلاط  نابایخ  یبرغ  فرط  رد  هناخاقس  نیا 
شقن اب  ار  نآ  رد  رس  هدش و  هتشون  یبآ  یشاک  هنیمز  رب  دیفس  گنر  هب  قیلعتسن  طخ  هب  یناشاک  مشتحم  رعش  زا  ییاههحول  نآ  یناشیپ  رب 

نوگانوگ ياههچراپ  هکت  اهلفق و  شاهرجنپ  ياههلیم  رب  دناهداد . رارق  یـسراپ  گنـس  زا  نوتـس  ود  رب  هدناشوپ و  دیـشروخ  يابیز  یلقعم 
كربتم ار  هناخاقس  دزادنایم . نآ  فک  یلوپ  هکـس  يدنمزاین  یهاگ  دراد و  اج  ياهساک  یبآ و  هکـشب  شتـشپ  رب  دنا و  هتـسب  ار  ینیگنر 

ریز حرش  هب  رد  رس  راعـشا  تسا . هناخاقـس  کیدزن  يرگـسم  هدهع  هب  نآ  روما  زا  ياهراپ  هب  یگدیـسر  هناخاقـس و  يراد  دیلک  دننادیم .
تسا .

تسا ملاع  قلخ  رد  هک  تسا  شروش  هچ  نیا  زاب 
/ تسا متام  هچ  ازع و  هچ  هحون و  هچ  نیا  زاب 

تسا میظع  زیختسر  هچ  نیا  زاب 
/ تسا مظعا  شرع  ات  هتساخ  روص  خفن  یب  نیمز  زک 

اجک زا  دیمد  زاب  هریت  حبص  نیا 
/ تسا مهرد  هلمج  ناهج  قلخ  ناهج و  راک  وزک 

باتفآ برغم  زا  دنک  یم  عولط  ایوگ 
/ تسا ملاع  تارذ  یمامت  رد  بوشآک 

تسین دیعب  ایند  تمایق  شمناوخ  رگ 
... 

. دنا هتشونن  اج  یمک  رطاخ  هب  ار  رخآ  تیب  زا  مود  عارصم 

تشدرد هناخاقس 
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تشدرد هناخاقس 

، نیفرط رد  دوش . یم  نآ  نورد  هب  هاگن  ذوفن  زا  عنام  نآ  نوریب  يراکیـشاک  تانییزت  هک  تسا  یهجوت  بلاج  هناخاقـس  تشدرد  رازاب  رد 
رد هک  تسا  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  هرابرد  يراعشا  هب  نیزم  رد  رس  رود  يراکیـشاک  راون  دوش . یم  زاب  لخاد  هب  هک  دراد  رد  ود 

: هدمآ نینچ  قیلعتسن  طخ  هب  ییاههحول 
هللادبع ابا  ای  لضفلاوبا  يالو  نایعیش  رد  وچ  دوب 

/ مالسلا هیلع  نیسحلا  لضفلاوبا  يارب  انب  نیا  تشگ  اپب 
مشاه ینب  هام  ای  تسا  یلاع  تمه  رس ز  هب  ار  نآ  یناب 

/ لضفلاوبا ای  لضفلاوبا  ياول  هیاس  ازج  زور 
جئاوحلا باب  ای  شنیگن  ریز  هب  دوب  یتسه  روشک 

/ سابع ترضح  ای  لضفلاوبا  يادگ  دش  هک  یهشداپ 
میرک ای  سودرف  هب  لیبسلس  میلست و  رثوک و 

/ سابع ترضح  ای  لضفلاوبا  ياطع  فک  زا  لیبس  تسه 
جئاوحلا باب  ای  تعافش  تخت  هب  البرک  هش  دعب 

/ لضفلاوبا ای  لضفلاوبا  ياوس  سک  راوازس  تسین 
مشاه ینب  هام  ای  دمآرب  هنشت  طش و  هب  دش  ورف  هنشت 

/ مالسلا هیلع  نیسحلا  لضفلاوبا  يایح  زا  دنام  ورف  لقع 
هللادبع ابا  ای  تنجرس  رب  تسوا  هاگرد  تمدخ 

/ لضفلاوبا يادخ  وا  هب  دشخب  هک  ات 
رد هناخاقس  یناشیپ  رد  دنک . تنایخ  اهیشاک  هب  هک  یسک  دوش  راتفرگ  ادخ  تنعل  هب  تسا : هدش  هتـشون  نینچ  اهیـشاک  يوس  ود  نییاپ  رد 

گنر تفه  یشاک  ار  حول  نیا  فارطا  هنیمز  دیهشلا .) نیسحلا  هللادبع  ابا  ای  : ) هدش هتشون  خسن  طخ  هب  راعـش  نیا  زین  يرتگرزب  هحول  نایم 
، ینایم هنیمز  رد  تسا . یمیلسا  چیپ  اب  قرعم  یـشاک  زا  هدش ، يزاسزاب  ایوگ  هک  ینایم  نوتـس  ود  هتفرگ و  ارف  یگنـشق  یمیلـسا  ياهلگ  اب 

تیب نیا  دریگ و  یم  شوپ  یبآ  ینز  زا  ار  بآ  کـشم  دراد  هک  دوش  یم  هدـید  بسا  رب  راوس  مالـسلا  هیلع  ساـبع  ترـضح  زا  يریوـصت 
دوش . یم  هدناوخ  هنیمز  نییاپ  رد  قیلعتسن  طخ  هب  رعش 

نک اشامت  تریغرگن  يدرمناوج  نیب  تورم  ایرد  زا  دش  نوریب  بل  کشخ  داهن و  اپ  ایرد  هب 
هدش هدیشک  نوریب  هب  هناخاقس  لخاد  زا  يرهش  یشکهلول  بآ  تسا . هتسجرب  یکچیپ  شقن  ياراد  هناخاقس  نییاپ  نیفرط  رد  هیاپگنس  ود 

. تسا

عاجش اقآ  جاح  هناخاقس 

. دزیگنا یم  رب  ار  یمدآ  نیـسحت  هک  دروخیم  مشچ  هب  یـشاک  يور  شقن  طخ و  زا  یتانییزت  نآ  یبونج  راوید  يور  كربت  هعلق  رازاـب  رد 
تسا . ریز  رارق  هب  قیلعتسن  طخ  هب  يراعشا  ياراد  نآ  رود  ياه  هحول  تسا . تشدرد  هناخاقس  تهابش  هب  ییامن 

هللادبع ابا  ای  البرک  نافوط  هدروخ  تسکش  یتشک 
/ سابعلا لضفلاوبا  ای  البرک  نادیم  هب  هدیپت  نوخ  كاخ و  رد 

هللادبع ابا  ای  نایفوک  دندرک  هقیاضم  مه  بآ  زا 
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/ هللادبع ابا  ای  البرک  نامهم  تمرح  دنتشاد  شوخ 
سابعلا لضفلاوبا  ای  دسر  یم  قویع  هب  زونه  ناگنشت  ناز 

/ هللادبع ابا  ای  البرک  نابایب  شطعلا ز  دایرف 
سابعلا لضفلاوبا  ای  دکم  یم  باریس و  همه  دد  وید و  دندوب 

/ هللادبع ابا  ای  البرک  نامیلس  بآ  طحق  متاخ ز 
هللادبع ابا  ای  تسیرگ  یم  شاف  وا  رب  راگزور  مشچ  رگ 

/ سابعلا لضفلاوبا  ای  البرک  ناویا  رس  زا  تشذگ  یم  نوخ 
هللادبع ابا  ای  مرش  هدرکن  ادعا  رکشل  هک  یمد  زا  هآ 

/ البرک ناطلس  همیخ  هب  ور  دندرک 
ًالامتحا هک  هدش  هتـشون  ددـع 1324  نآ  هنیمز  رد  هتفرگ و  رارق  اـه  هحول  ناـیم  رد  يراکیـشاک  يـالاب  رب  ( میحرلا نمحرلا  هللا  مسب   ) هلمج
هدروآرب رـس  نوریب  هب  نییاپ  رد  ینادـلگ  زا  هک  هتوب  لگ و  شوقن  زا  ینوتـس  هللا ، مسب  هلمج  ریز  تسا . هناخاقـس  نامتخاس  يرمق  خـیرات 

يور ار  ییابیز  یگنرف  زادنامشچ  ود  ناشریز  رد  دـنراد و  نورد  هب  هار  هک  تسا  هتـسب  هرجنپ  ود  الاب و  رد  ار  نوتـس  يوسود  تسادـیپ و 
گنر دناهتسب . اهریش  هب  ریجنز  اب  ار  یناویل  هساک و  دنا و  هدز  نوریب  پچ  تمس  یشاقن  نایم  زا  بآ  ریـش  ود  دنا و  هدرک  یـشاقن  یـشاک 

. سابعلا لضفلاوبا  ای  هتشون : زبس  گنر  هب  نوئن  ولبات  يور  هناخاقس  یناشیپ  رب  تسا . زبس  یبآ و  گنر  راوید ، هنهپ  رد  مکاح 

نید هبنشجنپ  هناخاقس 

نیا لکش  تسا . رت  وس  نآ  مان ، نیمه  هب  نآ  دجسم  دراد و  رارق  نید  هبنشجنپ  هناخاقس  ناهفصا  نیشن ) يدوهی  هقطنم   ) هرابیوج هلحم  رد 
شوقن زا  شا  هرجنپ  نآ . زبس  گنر  زج  درادـن  هناخاقـس  زا  ینادـنچ  ناشن  تسا . هداس  رایـسب  اـه و  هناخاقـس  رگید  زا  تواـفتم  هناـخاقس 

لفق دنچ  هرجنپ  ياه  هلیم  رب  دیآ . یم  رامش  هب  ینمیا  ظافح  زین  دناهتخاسیم و  ینهآ  هلیم  زا  هتـشذگرد  هک  هتفای  تنیز  یگنـشق  هدیچیپ و 
زا يریگولج  ارب ي  هدش و  وراج  هچراپ  کی  هناخاقس  نورد  فک  تسا . هتـسب  مه  هب  ار  هرجنپ  هگنل  ود  مه  یگرزب  لفق  دوش و  یم  هدید 

هدناجنگ و يا  هشوگ  رد  ار  هناخاقس  ترپ  ترخ و  رازبا و  همه  هدیشیدنا و  يا  هراچ  نآ  راددیلک  هناخاقـس ، بور  تفر و  رایـسب  تمحز 
رارق نیا  زا  دـش  هدـید  هناخاقـس  نیا  رد  هچنآ  تسا . یناشنو  سکع  چـیه  یب  شیاهراوید  هدرک و  رابنلت  نآ  باگنـس  رد  ار  رگید  شخب 
کی گرزب ، کچوک و  ياـپمال  غارچ  هناد  دـنچ  دراد . فک  رد  ار  یکچوک  ياـهیدرگ  هک  ینهآ  شوگراـهچ  یعمـشاج  هناد  ود  تسا :

ياهباق نایم ، رد  نیـسح ) ای   ) هژاو اب  رپ  شـش  هراتـس  ناشن  تسد ، هجنپ  ناشن  ود  غارچ ، هس  اب  رتسول  هناد  کی  زیوآ و  اـب  هلـال  غارچ  هناد 
هللا یلص  دمحم  ترـضح  گرزب  ياهلیامـش  زلف ، سنج  زا  نت  جنپ  لیامـش  و  نیـسح ) نسح و  همطاف ، یلع ، دمحم ، هللا ،  ) کچوک یطخ 
ياه يدورو  اهاعد و  هارمه  هب  دـیجم  نآرق  زا  ییاهگرب  کچوک ، ياه  هزادـنا  رد  همئا  لیامـش  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  یلع و  هلآ ، هیلع و 

هللا یلص  دمحم  ترضح  لیامـش  هارمه  هب  یپاچ  میوقت  دنچ  دنا . هدش  هدروخ  راوید ، من  زا  اهنآ  رانک  هشوگ و  رد  هک  هدش  هلول  يراموط 
نیدنچ هایس و  هناد  حیبست  کی  مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  هاگمارآ  زا  يریوصت  اب  دهـشم  زا  يرئاز  همان  نتم  مالـسلا ، هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و 

گنهرف  ) مان هب  يزیچ  رادومن  ءایـشا  هدوت  نیا  راد . هقج  شقن  یکیتسالپ  خرـس  ياهـشوپ  فک  اب  یبآ  يدیـس و  زبس  گنر  هب  هچراـپ  رتم 
. تفر شنخس  رتشیپ  هک  دنتسه  هناخاقس )

ریجروج دجسم  هناخاقس 

، ردرـس نیا  يور  هب  ور  دراد . رارق  ریجروج  رد  رـس  میکح ، دجـسم  یبرغ  لامـش  رد  ریجروج  دجـسم  رد  رـس  يوربور  یمیدـق  هناـخاقس 
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هب فرـشم  نآ  هداتـسیا  هتخت  رب  تسا . هدـمآ  رد  هداس  يانب  ياهنوگ  هب  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  هتـشذگ  هرهچ  هک  هدـش  عقاو  ياهناخاقس 
هرود یمان  نادرم  زا  کیب  ياغچرق   ) هک تسا  نآ  زا  یکاح  هدش و  يراجح  يراعشا  هتسجرب  قیلعتسن  طخ  هب  رد  رـس  يور  هب  ور  هداج و 

نیا ترـصن ) یجاح   ) مان هب  وا  مرح  ناگجاوخ  زا  یکی  مود  سابع  هاش  تنطلـس  هرود  رد  تسا و  هدوب  هدرک  اـنب  يا  هسردـم  یفـص  هاـش 
رد رادهطقن  ياهتمـسق  . ) تسا ریز  حرـش  هب  دشاب  یم  يرجه  خروم 1075  هک  روبزم  باگنـس  راعـشا  تسا . هدومن  فقو  مه  ار  باـگنس 

تسا .) هدش  وحم  یلک  هب  هبیتک 
یفص هاش  ماقم  بنج  هاش 

/ داب تمحر  قیرغ  شناور  هک 
... شناصاخ هدنب ز  تشاد 

.../ رهوگ كاپ 
قح ترضح  هکنآ  کیب  ياغچرق 

/ داد شجح  لوبق  تیانع  زا 
هسردم يانب  یلاع  درک 

/ داد یم  ربخ  کلم  شضیف  هک ز 
دوب ترصن  یجاح  هک  وا  هجاوخ 

/ داژن میرک  هش  ياطع  هب 
تسه هک  فقو  دومن  یبآ  گنس 

.../ لیبسلس رثوک 
تفای يراج  ریخ  هب  تداعس  نیا 

/ داد هب  لدع و  هب  هش  نامز  رد 
تسه وکنآ  یناث  سابع  هاش 

.../ ضیف وچ  دص 
ادن دیسر  نآ  خیرات  رهب 

/ داب سکنآ  رب  يدزیا  تمحر 
هب ماظن  دلو  میحر  اقآ  دومن  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  فقو  :) هدش هتـشون  باگنـس  نیا  هب  لصتم  يرگید  باگنـس  رب  هنس 1075 

. تسا يرهش  یشک  هلول  بآ  ياراد  هناخاقس  نیا  هنس 1114 .) خیرات 

ماما برد  هناخاقس 

تیعقوم

دوش یم  یسررب  هناگادج  کیره  ریز ، رد  هک  دوش  یم  هدید  هناخاقس  باب  هس  ماما  برد  هلحم  رد 

ماما برد  نالاد  هناخاقس 

ظافح و هک  دراد  دوجو  زبس  گنر  هب  یسدنه  دنک  تفه  جنپ و  زا  يردرس  اب  یگرزب  هناخاقس  ماما  برد  هطوحم  یقرـش  علـض  نالاد  رد 
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هیکت یـشکبآ و  خرچ  اب  بآ  هاچ  هقلح  کی  ار  شلخاد  تسا . يرفعج  هرگ  هرپ  تشه  يا  هراتـس  ياـه  هکبـش  ياراد  نآ  یبوچ  ياـهرد 
هک یناـیم  یـسرا  هرجنپ  نیچ  هرگ  زا  یـشخب  دراد . هطوـحم  هب  ور  يروـبنز  هناـخ  يا  هرجنپ  زین  هداد و  لیکـشت  شباگنـس  شکبآ و  هاـگ 

. دنا هتسب  ار  بآ  ياه  هلولرس  یلو  هدش ، يرهش  یشک  هلول  بآ  ياراد  هکنیا  اب  هناخاقس  نیا  تسا . هدش  يزاسزاب  یگزات  هب  هدش  بارخ 

ماما برد  یلامش  نحص  هناخاقس 

هتشگ و دودحم  نیفرط  الاب و  زا  نیچرجآ  یباق  اب  هک  تسا  یهاتوک  ًاتبسن  نهپ و  هناخاقس  هاگمارآ ، نحـص  یلامـش  هچوک  پچ  شبن  رد 
زا شخب  ره  تسا و  شوگراهچ  شخب  هد  ياراد  شا  یبوچ  رد  ظافح و  تسا . یـشاک  يور  دیـشروخ  یپ  رد  یپ  شقن  ياراد  شردرس 

يرهش یشک  هلول  بآ  ياراد  هناخاقس  نیا  دنا . هدش  يزاسزاب  شیپ  لاس  دنچ  رد  هدمآ و  دیدپ  يرفعج  تلآ  هرگ  يا  هراتـس  ياه  هکبش 
طخ هب  يا  هبیتک  نیمز ، رب  فرشم  باگنس  يور  دوش . یم  هدید  نیمز  يور  یجورخ ، بآ  يارب  یکچوک  باگنس  بآ ، ریش  ریز  تسا و 
یم هدروآ  اجنیا  رد  هنوگ  نامه  هک  دنا  هتفر  نایم  زا  صقان و  اه  هژاو  یخرب  هدش و  هتشون  ریز  حرش  هب  یسراپ  گنس  هب  هتسجرب  قیلعتـسن 

: دنوش
زا دزیخ  یم  رب  هآ  گنس  لد  زا  *** هایس ور  ملاع  ود  ره  رد  شلتاق  دشاب  هکنآ  : نیسح نامولظم  هاش  فقو  گنـس  نیا  تشگ  هاگراب  کی 

هار كاخ  زا  رتردق  یب  وا  شیپ  ناویح  *** بآ تسه  هک  ور  ناز  دبا  رمع  وا  بآ  ت ز  نیسح .../ لتق 

ماما برد  رواجم  هناخاقس 

يا هناخاقـس  هچوک ، يور  هب  ور  راوید  رب  دـیامن  یم  طوبرم  نآ  رواـجم  هچوک  هب  ار  هاـگمارآ  یلامـش  نحـص  هک  يا  هچوـک  ياـهتنا  رد 
هبیتـک دراد . یبآ  گـنر  هب  نهآ  زا  یظاـفح  تسا و  گـنر  یبآ  رپ  راـهچ  هراتـس  شقن  اـب  يراکیـشاک  ردرـس  ياراد  هک  تسا  کـچوک 

بآ گنس  نیا  دندومن . مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  فقو  : ) تسا حرش  نیدب  یسراپ  گنس  رب  هتسجرب  قیلعتسن  طخ  هب  نآ  باگنس 
لوالا عیبر  رهش  هرغ  خیرات  هب  دشاب  نانیرتمک  هناخ  بنج  رد  نیدباعلا  نیز  هدازماما  رد  هک  طورـشم  نیا  هب  ردیح  یجاح  موحرم  هثرو  ار 

(. هنس 1117

میکح دجسم  هناخاقس 

یشکهلول بآ  ياراد  دراد و  دوجو  يرفعج  شوگراهچ  کبشم  یسرا  رد  هگنل  ود  اب  يا  هناخاقس  میکح ، دجـسم  یقرـش  رد  يور  هب  ور 
شوگراـهچ باگنـس  ود  هب  عـبنم  نیا  زا  بآ  هک  تـسا  ناـیم  رد  یعبنم  بـقع و  رد  بآ  هاـچ  هـقلح  کـی  ياراد  شنورد  تـسا . يرهش 

ناوت یم  هک  ار  هچنآ  هدش و  هدییاس  پچ  تمس  باگنس  ياه  هتشون  یلو  دوش . یم  هدید  ییاه  هتشون  باگنس  ود  ره  رب  تسا . هتخیریم 
نییاپ رد  ور  رد  ور  ریش  ود  نراقتم  شقن  نینچمه  نیسح .) ماما  ترـضح  فقو   ) نک دیزی  رب  قح  تنعل  یبآ و  شونب  تسا : نینچ  دناوخ 

یلع نب  سابع ا  ترضح  فقو  : ) تسا حرش  نیا  هب  یسراپ  گنس  رب  هتسجرب  قیلعتسن  طخ  هب  تسار  تمس  باگنس  هبیتک  دوش . یم  هدید 
كرابملا ناضمر  رهش  هعمج 26  موی  خیرات  هب  فالع  يدهم  دمحم  اقآ  روفغم  موحرم  دلو  فالع  نادلو  لیعامـسا  دـمحم  یجاح  دومن 

(. هنس 1243

هینوراه هناخاقس 

هب ار  هدننیب  هاگن  نآ  يابیز  هدش و  نیچ  هرگ  هرجنپ  رد و  يامن  هک  تسا  يا  هناخاقـس  تیالو  نوراه  نابایخ  رد  یلع ، دجـسم  هب  هدیـسرن 
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يالاب رب  دروخ . یم  مشچ  هب  یبوچ  ياه  هرگ  زا  هسمـش )  ) دیـشروخ نآ  يالاب  گرزب  هرجنپ  یـسرا و  رد  هس  ره  نایم  رد  دناوخیم . دوخ 
هحول هناخاقس  يامن  قاط  یناشیپ  رب  دوش و  یم  هدید  نآ  نایم  رد  سابعلا ) لضفلاوبا  ای   ) راعش اب  راد  هتوب  لگ و  یشاک  هتشر  کی  هرجنپ 

: تسا هتخیر  ورف  نآ  زا  ییاهشخب  تسا و  ریز  حرش  هب  یشاک  يور  قیلعتسن  طخ  هب  راعشا  زا  ییاه 
هللادبع ابا  ای  نایفوک  دندرک  هقیاضم  مه  بآ  زا 

/ هللادبع ابا  ای  البرک  نامهم  تمرح  دنتشاد  شوخ 
هللادبعابا ای  دیکم  یم  باریس و  همه  دد  وید و  دندوب 

/ هللادبعابا ای  البرک  نامیلس  بآ  طحق  متاخ ز 
هللادبعابا ای  دسر  یم  قویع  هب  زونه  ناگنشت  ناز 

/ هللادبع ابا  ای  البرک  نابایب  شطعلا ز  دایرف 
دنچ هدز  دود  ياج  دنا و  هتخاس  یتشادـهب  دیفـس ، یـشاک  اب  ار  شلخاد  رود  تسا و  رادروخرب  يرهـش  یـشک  هلول  بآ  زا  هناخاقـس  نیا 
هرگ تلآ   ) ینیچ هرگ  رنه  زا  ییابیز  رایسب  هنومن  هناخاقس  نیا  هرجنپ  رد و  دراد . رارق  فک  رد  نآ  باگنـس  تسادیپ و  راوید  يور  عمش ،

. تسا هدنام  ملاس  نونکات  هک  تسا  هدزاود )

کشوک برد  هناخاقس 

هداد تسد  زا  ًادودح  ار  شا  هتشذگ  هرهچ  هک  هتفرگ  رارق  یکچوک  هناخاقس  نآ ، پچ  تمس  رد  کشوک ، برد  هیملع  هسردم  راوج  رد 
يور يدایز  یکرچ  دنا . هتخاس  شیزورما  یتشادـهب و  دیفـس ، ياهیـشاک  اب  هدیـشک و  يراوید  همین  ات  ار  نآ  ولج  هک  هنوگ  نیدـب  تسا .

نیا هتـشذگ  زا  دنا . هتـسب  نآ  رد  هب  بانط  اب  یناویل  هدرک و  نوریب  رـس  اهیـشاک  لد  زا  یبآ  ریـش  دـنا . هتخیر  اهنآ  زا  یمین  تساهیـشاک و 
تفه جنپ و  یـسرا  هرجنپ  رد و  هفاضا  هب  شردرـس  نیفرط  یکچلود  دیفـس و  هایـس و  یبآ و  ياهگنر  اب  یجنرطـش  يراکیـشاک  هناخاقس ،

. دروخ یم  مشچ  هب  شیابیز  هسمش )  ) دیشروخ هرجنپ ، نایم  رد  هک  تسا  هدازود  هرگ  کبشم  دنک 

دابآ دیب  هناخاقس 

لباق شا  ینوریب  يامن  زیچ  ره  زا  شیب  هک  دراد  دوجو  یگرزب  هناخاقـس  تسا  دیـس  دجـسم  راوجمه  هک  دابآدیب  رازاب  یهار  هس  شبن  رد 
هتخاـس و ناـیامن  ار  دوـخ  رازاـب  ياـضف  رد  یـسرا  رد  هگنل  هس  اـب  نآ  نیبوـچ  گـنر  زبـس  هدزاود و  نیچ  هرگ  نهپ  ظاـفح  تسا . هجوـت 
اب هک  هدش  بارخ  یتسار  تمـس  یـسرا  نیچ  هرگ  زا  یـشخب  دنا . هتـشگ  ادج  هنیمز  زا  دیفـس  گنر  اب  شکچوک  گرزب و  ياهدیـشروخ 

يرهـش یـشک  هلول  بآ  ياراد  هناخاقـس  نیا  دراد . اج  یباتهم  غارچ  کی  هناخاقـس  رد  رـس  يـالاب  رب  دـنا . هدـناشوپ  ار  نآ  یبلح  يا  هکت 
. تسا

رفعج دمحم  جاح  هناخاقس 

ریخا ياـهلاس  رد  تسا . عـقاو  قازرلادـبع  ناـبایخ  رد  ماـن و  نیمه  هب  يدجـسم  کـیدزن  رفعج ، دـمحم  جاـح  هچرازاـب  رد  هناخاقـس  نـیا 
يرهـش یـشک  هلول  بآ  ریـش  هب  هدـیدرگ و  یتشادـهب  یـشاک  ياراد  شزیربآ  ناوخـشیپ  هتفای و  تنیز  امن  گنـس  هب  نآ  نیفرط  ياهنوتس 

زا کـیمتیر )  ) یپ رد  یپ  شقن  نآ  زا  رت  نییاـپ  هدـش و  هداـهن  يزیت  کـیدزن  یبوـچ  ياـه  هرط  اـنب ، نـیا  یناـشیپ  رب  تـسا . هدــش  زهجم 
رد تسه و  هسمش )  ) دیشروخ راهچ  ای  هدزاود  ینیچ  هرگ  رنه  زا  یگرزب  کبشم  هرجنپ  اهسنرقم ، ریز  تسا . هتفرگ  اج  نیبوچ  ياهسنرقم 

. تسا دیشروخ  ود  ياراد  مادکره  هک  دراد  اج  کچوک  یسرا  رد  جنپ  نآ  نییاپ 
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تشدرد رصق  هناخاقس 

. تسا ناهفـصا  رد  يراک  هنیآ  هناخاقـس  اهنت  دراد و  رارق  قازرلادـبع  ناـبایخ  يوس  زا  تشدرد  یمیدـق  رـصق  کـیدزن  رد  هناخاقـس  نیا 
دنویپ لـحم  رد  تسا و  مشاـه ) ینب  رمق  اـی   ) حول ود  اـب  یـشاک  يور  هتوب  لـگ و  یمیلـسا و  شوقن  زا  روبزم  هناخاقـس  رد  رـس  یکچلود 
هجنپ ناـشن  نآ ، يـالاب  رب  تسا و  يرفعج  شوگراـهچ  ینیچ  هرگ  هنوـگ  زا  هناخاقـس  یبوـچ  ظاـفح  هـتفرگ . اـج  هللا )  ) هحوـل یکچلود ،

رب هک  یباتهم  غارچ  ود  دـنا و  هتخاس  اـبیز  يراـک  هنیآ  رنه  اـب  ـالاب ، هب  همین  زا  ار  ور  هب  ور  راوید  هناخاقـس ، نورد  دـننک . یم  ییاـمندوخ 
دنچ تسا و  نازیوآ  فقس  زا  زین  رتسول  غارچ  دنچ  نینچمه  هتـشگ ، هناخاقـس  ياضف  رتشیب  شـشخرد  بجوم  دنک  یم  یناشفارون  فقس 
قرب قرز و  ياراد  لاح  نیا  اب  دنایامن  یم  یتنـس  یمیدق و  ار  هناخاقـس  هک  هچنآ  مغر  یلع  تسا . راوید  رانک  ینادلگ  رد  یکیتسالپ  لگ 

. تسا يرهش  شک  هلول  بآ  ياراد  هناخاقس  نیا  تسا . يا  هژیو 

قاری گرگ  هناخاقس 

زا هدش و  رت  ناریو  هکنیا  زج  درادن . ینادنچ  توافت  رفعجدمحم ، جاح  هناخاقـس  اب  تسا و  عقاو  هیکت  رد  هچرازاب  لحم  رد  هناخاقـس  نیا 
تسا يرهش  یشک  هلول  بآ  ریش  ياراد  هناخاقس  نیا  دوش . یم  هدافتسا  لحم  نابـساک  ترپ  ترخ و  ظفح  يارب  يرابنا  نوچمه  شنورد 

. تسا رادروخرب  هدزاود ، ینیچ  هرگ  رنه  زا  شا  هرجنپ  رد و  و 

هینوراه رذگ  هناخاقس 

. تسا هتـسب  نآ  رد  نونکا  هدـش و  یم  هدوشگ  تیالو  نوراه  هدازماما  نحـص  هب  شهار  کـی  هتـشذگ  رد  هک  ییوسراـهچ  هاگرذـگ  رد 
ینوگ هک  ارچ  دـیآیم ، باسح  هب  لحم  نابـساک  يارب  یکچوک  رابنا  زیچ  ره  زا  رتشیب  هک  دراد  دوجو  یناریو  هب  ور  کـچوک و  هناـخاقس 

زا شا  یبوـچ  ظاـفح  هدـش و  بصن  یـشاک  رجآ و  زا  ییاـه  هرط  نآ  رد  رـس  رب  دـننک . یم  يرادـهاگن  نآ  رد  ار  دوـخ  ياـهترپ  ترخ و 
. دراد رارق  مالـسلا  هـیلع  یلع  ترـضح  زا  یـسکع  ور  هـب  ور  راوـید  رب  هتفاـی و  لیکـشت  ینیچ  هرگ  رنه  يرفعج  شوگراـهچ  ياـهخاروس 
، یگرزب یلصا  هناخاقـس  ياراد  هتـشذگ  رد  تیالو  نوراه  هدازماما  هک  دوشیم  هتفگ  دوش . یم  هدید  نآ  رد  بآ  یب  يا  هکـشب  نینچمه 

هتـشون گنـس  نآ ، زا  هدنام  رثا  اهنت  هتفر و  نایم  زا  مک  مک  نامز  تشذگ  اب  هک  هدوب  تیالو  نوراه  نابایخ  رب  فرـشم  هاگمارآ  تشپ  رد 
یم هدید  نآ  يور  رعش  تیبود  زا  اناوخان  عارصم  ود  هتسجرب  قیلعتـسن  طخ  هب  تسادیپ و  راوید  ياپ  رد  هک  تسا  يا  هتـسکش  هدز و  دود 

. دوش

یلع جاح  هناخاقس 

هک شرانک  رد  کچوک  يا  هناخاقس  اب  کچوک  يدجـسم  تسا . نادیم  هزبس  یقرـش  لامـش  علـض  رد  عقاو  زاغ ، رازاب  رد  روبزم  هناخاقس 
ياراد شا  یبوـچ  ظاـفح  دـنا . هدوـمن  يزاـسزاب  يراـک و  گنـس  ار  نآ  راوـید  رد و  شیپ  ناـیلاس  رد  درادـن و  يدربراـک  رگید  نوـنکا 
كاخ درگ و  زا  رپ  شنورد  دراد . يا  هداـس  یـسرا  رد  تسا و  ياهزوریف  یبآ  گـنر  هب  ینیچ  هرگ  رنه  يرفعج  شوگ  راـهچ  ياـههکبش 

يرگید دولآدرگ و  هتسکش و  یباق  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  لیامـش  یکی  هدش  بصن  سکع  باق  ود  شراوید  رب  تسا و 
( دّـمحم  ) و هللا )  ) مان ود  ار  هجنپ  فارطا  تسا . نآ  ریز  رد  ظفاح ) ای   ) راعـش فک و  رد  ییوربا  مشچ و  اب  یتسد  هجنپ  ریوصت  ياراد  یباق 

. تسام روشک  يزاسرتسوپ  راک  رد  یتنس  کیفارگ  رنه  زا  يا  هنومن  ود  ره  هک  هتفرگ  ارف  نآرق  زا  یتایآ  اب 

رون اقآ  هناخاقس 
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ینوریب يامن  رد  هک  یحلاصم  هدش و  يزاسزاب  یتنس  لکش  هب  ریخا  ياهلاس  رد  تسا و  هتفرگ  رارق  روناقآ  دجسم  نالاد  رد  هناخاقـس  نیا 
يریگرون دوخ  يالاب  رد  تسا . نیفرط  رد  هرجنپ  ود  نایم و  رد  يدورو  رد  ياراد  انب  نیا  تسا . رجآ  یشاک و  زا  ترابع  هتفر  راک  هب  شا 

( هسمش  ) دیشروخ یسدنه  شوقن  اه  هرجنپ  رد و  ياه  یکچل  رد  دنتـسه و  کبـشم  ریگرون ، اه و  هرجنپ  دراد . دنک  تفه  جنپ و  هنوگ  هب 
. دنا هتسب  ار  شبآ  نایرج  یلو  دراد ، يرهش  یشک  هلول  بآ  هناخاقس  نیا  دراد . رارق 

اهکرت هناخاقس 

هب ار  رذگهر  هدننیب  هشیدنا  هاگن و  یلو  درادن  یتنس  یمیدق و  هرهچ  هک  تسا  يا  هناخاقـس  اهکرت  دجـسم  کیدزن  کشوکبرد  هلحم  رد 
هتـشذگ شنینهآ  هرجنپ  نایم  زا  هدـیزخ و  الاب  نوریب و  هب  هناخاقـس  فک  زا  هک  تسا  نآ  تخرد  یعوضوم ، ره  زا  شیپ  دـناشکیم . دوخ 

يا هرهچ  اب  تسا  بسا  رب  راوس  يدرم  لماش  ماع  يراوید  یشاقن  تسا : رارق  نیدب  درب  مان  دیاب  هناخاقـس  نیا  نورد  زا  هک  ار  هچنآ  تسا .
هتفر راک  هب  يا  هزوریف  یبآ  زبس و  یشام ، ياهگنر  زا  رتشیب  هک  یمدآ  رس  اب  هدنرپ  بسا  زا  يرگید  شقن  تسد و  هب  يریشمش  هدیـشوپ و 
نسح ماما  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  ياهلیامش  يا  هشیـش  باق  دنا . هدییور  نیمز  رب  ییاه  هتوب  و 

اضر ترضح  بآ و  رانکرد  لخن  ناتخرد  زا  يزادنا  مشچ  شیپ و  رد  هدیمل  يریـش  نانآ و  تشپ  رد  یـشیورد  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  و 
، دیفس ذغاک  رب  هایس  گنر  هب  رس ، درگ  يوترپ  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  لیامـش  زا  يرگید  باق  دوخ ، هاگراب  رانک  رد  مالـسلا  هیلع 

نیا دراد . رارق  ییـالط  گـنر  هب  راـنم  ود  دـبنگ و  زا  فیلور )  ) يا هتـسجرب  شقن  يا  هشوـگ  رد  همئا و  زا  کـچوک  ریواـصت  زا  رپ  یباـق 
. دراد يرهش  یشک  هلول  بآ  هناخاقس 

دیس دجسم  هناخاقس 

کی زا  یـشیامن  رتـشیب  تسا و  نآ  ریز  یبآ  ریـش  دـنا و  هداـهن  ینیبوچ  هچیرد  دیـس  دجـسم  یلـصا  برد  تسار  تمـس  راوـید  ياـمن  رب 
، رپـسا ياـهگنر  شوقن و  همه  زا  شیپ  هتفرگ و  رارق  يا  هدـش  يراکیـشاک  رپـسا  نییاـپ  رد  هچیرد  نیا  هناخاقـس . دوخ  هن  تسا ، هناـخاقس 

نیفرط زا  تسا و  يا  هزوریف  زبـس  گـنر  هب  يراکیـشاک  رپـسا  هنیمز  تسا . دجـسم  ياـمن  تاـنییزت  همه  هلاـبند  عـقاو  رد  هک  دراد  ییاریگ 
هب ياهحول  نآ  يالاب  رد  هتفرگ و  رارق  درز  گنر  هب  يدـننام  لـگ  شقن  رپسا ، ناـیم  رد  هتفر و  ـالاب  هب  یمیلـسا  چـیپ  ود  هناخاقـس  هچیرد 

. تسا هدش  هدیـشک  هناخاقـس  هچیرد  يولهپ  هس  هب  ییابیز  باق  نوچمه  رپسا  هیـشاح  همادا  دوش . یم  هدناوخ  سابعلا ) لضفلاوبا  ای   ) راعش
. درب یم  دوس  يرهش  یشک  هلول  بآ  زا  هناخاقس  نیا 

نیدلا جات  هناخاقس 

هرجنپ رد و  هدش و  عقاو  نادیم  هزبس  هب  هدیسرن  رصعیلو  نابایخ  رد  مان  نیمه  هب  يدجـسم  رانک  رد  هداتفا  راک  زا  کچوک و  هناخاقـس  نیا 
رهـش هنهپ  رد  هک  تسا  يدـننامه  ياه  هناخاقـس  زا  يا  هنومن  هناخاقـس  نیا  تسا . هتفای  تنیز  يرفعج  شوگراهچ  ینیچ  هرگ  رنه  زا  شا 
هدش هراشا  نآ  هب  یمارگ  ناگدـنناوخ  رتشیب  یهاگآ  يارب  اهنت  درادـن . نتفگ  يارب  يا  هزات  هجوت و  لباق  هتکن  دوش و  یم  هدـید  ناهفـصا 

. تسا

نابنل دجسم  هناخاقس 

يور شفقس  هتفرگ و  اج  یسراپ  گنس  زا  درگ  نوتـس  راهچ  ارنآ  هشوگ  راهچ  هک  دراد  رارق  يا  هناخاقـس  نابنل  دجـسم  یقرـش  علـض  رد 
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هداـج رب  هک  یباگنـس  رب  تسا . شوگراـهچ  گرزب و  رگید  ياـت  ود  درگ و  اـتود  تسا . باگنـس  راـهچ  ياراد  هناخاقـس  نیا  تساـهنآ .
: دوش یم  هدناوخ  ریز  حرش  هب  هدش و  يراجح  هتسجرب  قیلعتسن  طخ  هب  هک  يراعشا  تسا  فرشم 

داب تنج  بارش  شماک  هب  هک  ناخ  دمحم  قح  ضیف  هنشت 
/ داب تمحر  رازه  دص  وا  رب  هک  تاریخ  ار  باگنس  نیا  درک 

داب تمایق  رد  خرس  وا  يور  نیسح  ماما  ترضح  مد  زا 
/ داب تمسق  بیصن و  ار  وا  رثوک  رشح  هب  هک  يرهزا  دیما  مراد 

داب تنعل  دیزی  شیر  هب  وگ  بآ  یشونب  نوچ  خیرات  رهب 
: دیآ یم  ریز  رد  هک  هدش  يراجح  الاب  راعشا  زا  ادج  زین  رعش  درف  کی 

تمحر بآ  ضوح  نیز  دشون  هکره  هعرج  کی 
/ تنعل رمش  هب  اداب  خیرات  يارب  زا  تفگ 

هللارکذ دجسم  هناخاقس 

يارب يدیـشروخ  ناتـسبات 1365  رد  تشاد و  رارق  دجـسم  هـب  لـصتم  تـسار ، تمـس  رد  هدـنامن  نآ  زا  يرثا  نوـنکا  هـک  هناخاقـس  نـیا 
دنهاوخ يرگید  یتنـس  ریغ  کـچوک و  هناخاقـس  نآ  ياـج  اـیوگ  دـش و  یناریو  شوختـسد  دجـسم  ياـنب  يزاـسزاب  ندرک و  نوـگرگد 

هدوب و لق  راهچ  هرگ  تلآ  ینیچهرگ  رنه  زا  نآ  هرجنپ  رد و  هکنیا  رگید  تسا و  نآ  لاوحا  يایوگ  دوخ  هدـمآ  سکع  رد  هچنآ  تخاس .
. تسا هدوب  دنمهرهب  يرهش  یشکهلول  بآ  زا 

اهباگنس

هچخیرات

شیدناریخ مدرم  تسا . هتشاد  سّدقت  دیامن ، باریس  ار  هنـشت  مدرم  هک  يرگید  هلیـسو  ره  باگنـس و  هناخاقـس و  مالـسا  زا  دعب  ناریا  رد 
باریـس دنـشونب و  یبآ  ناگنـشت  ات  دندادیم  رارق  اهامنقاط  نهک و  ناتخرد  هیاس  دازآ و  ياوه  رد  نیمز و  يور  ار  بآ  رپ  فورظ  ادـتبا 

هتسب اهنآ  يور  هب  ار  بآ  البرک  رد  هک  وا –  تیب  لها  مالسلا و  هیلع  یلع  نبانیسح  رب  یمالس  ندش  باریـس  زا  دعب  زین ، ناگنـشت  دنوش .
کچوک یقاتا  زا  دوب  ترابع  هک  دش ، هتخاس  هناخاقس  مان  هب  یّلحم  مکمک  اما  دنداتسرفیم . دندوب –  هدرک  دیهـش  هنـشت  بل  اب  ار  اهنآ  و 

رگید تمـسق  رد  دـندرکیم . نشور  عمـش  مدرم ، تاروذـن  ای  هجوت  بلج  يارب  نآ  فارطا  تشاد . رارق  بآ  زا  ینزخم  نآ  طسو  رد  هک 
اههناخاقس زا  یضعب  راوید  يور  دوب . بآ  نزخم  ندرکرپ  تهج  یبانط  ولد و  و  بالود ) ای  هاچ  خرچ   ) یچ هخرچ  اب  بآ ، هاچ  هناخاقس ،

رد دـشیم . هدیـشک  ریوصت  هب  ایقـشا  اب  گنج  تارف و  زا  بآ  ندروآ  لاح  رد  مالـسلا ، هیلع  لضفلاوبا  ترـضح  صوصخ  هب  همئا  لاـثمت 
رب يزبس  لاش  نت و  هب  ییابق  شود و  رب  ییابع  اب  تشاد ، ار  هناخاقـس  یلوتم  مکح  هک  اقـس  درم  فورعم ، گرزب و  ياههناخاقـس  یـضعب 

هناخاقـس هب  بآ  ندیـشون  روـظنم  هب  هک  مدرم  يارب  داتـسیایم و  هناخاقـس  راـنک  رد  تـسد ، رد  یحیبـست  رـس و  رب  زبـس  نـیچقرع  رمک و 
باجتـسم و ناـشیاعد  اـت  دـندزیم  هرگ  هناخاقـس  کبـشم  ياـههرجنپ  هب  ياهچراـپ  هکت  زین  نیدـقتعم  درکیم . نـشور  عمـش  دـندمآیم 

تفایرد یغلابم  راک  نیا  ءازا  رد  اقـس  درم  دندرکیم و  هیرگ  مه  ياهدع  دناوخیم و  مه  هضور  یهاگ  اقـس ، درم  دوش . لح  ناشلکـشم 
هک دوب  یجنرب  رادهبل  ِنهپ  ًاتبسن  هساک  کی  دشیم ، هدافتسا  بآ  ندیشون  يارب  يروخبآ  ناونع  هب  اههناخاقـس  رد  هک  یفرظ  تشادیم .

طـسو ِتسد  دوب . هدش  کح  ياهیعدا  یجنرب  هساک  رانک  رد  تسد و  ياهتـشگنا  يور  دوب . دش  بصن  کچوک  تسد  کی  نآ  طسو  رد 
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مالـسلا و هیلع  نیـسح  ماما  لافطا  يارب  ندروآ  بآ  ماـگنه  ـالبرک و  رد  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  تسد  روآداـی  هساـک ،
لغب و ریز  یبآرپ  کشم  اـب  رازاـب  هچوک و  رد  مه  يدرگهرود  ناگدنـشورف  تسا . يراکادـف  سّدـقت و  لبمـس  هدـیدرگ و  عطق  شناراـی 

ياهبلاق زا  هک  ار  یبآ  فرظ  ناتسبات  مرگ  ياهزور  رد  لزانم  نابحاص  ای  اهرادهزاغم  زا  يرایسب  دنتخورفیم . بآ  تسد ، هب  ییاّقس  هساک 
نیا فورظ  دنناسرب . یباوث  هب  اعد ، اب  ار  فقاو  دنشونب و  نآ  زا  هنشت ، نارذگهر  ات  دنتشاذگیم  دوخ  هزاغم  ای  لزنم  ولج  دوب ، هدش  رپ  خی 

ره هعمج  بش  دندوب  دقتعم  اریز  دشیم  رتشیب  اههناخاقـس  نیا  دادعت  هعمج  ياهبـش  رد  دوب . هدـش  لصّتم  نزخم  هب  يریجنز  اب  اههناخاقس 
تـسا و قـیمع  رایـسب  نآ  بآ  ینیمزریز  عباـنم  هـک  ییاهرهـش  اـی  يریوـک و  ياهناتـسرهش  یـضعب  رد  دراد . يرتـشیب  باوـث  يریخ  راـک 
اهیدام و بآ  زا  رگید  عقاوم  رد  ناراب و  بآ  زا  ناتسمز  لصف  رد  ار  نآ  هک  دنتخاسیم  ییاهرابنا  بآ  دنیامن . هدافتـسا  هاچ  زا  دنناوتیمن 

لبق لاس  نیدنچ  ات  دندومنیم . هدافتسا  نآ  زا  مدرم  دندرکیم و  رپ  هدرکیم ، راک  پمپ  روتوم  ای  هبملت  اب  هک  ییاههاچ  تاونق و  اهیوج و 
فرـصم هب  دـشیم و  رپ  راب  کی  هاگ  دـنچ  ره  یتشادـهب ، ریغ  بولطمان و  عضو  اب  هک  هتـشاد  يراـبنا  بآ  دوخ  يارب  هناـخ  ره  نارهت  رد 

زا مدرم  دیـسر  نایاپ  هب  نارهت  بآ  یـشکهلول  هکنآ  زا  سپ  دوب . مرک  برکیم و  زکرم  هدولآ و  ًامومع  اـهرابنا  بآ  نیا  دیـسریم . هنازور 
هب ییابیز  ياهباگنـس  دشیم  هتخاس  هک  يدّدـعتم  مهم و  مظعم و  دـجاسم  اهانب و  رد  هیوفـص  نامز  زا  دـندش . هدوسآ  میظع  تبیـصم  نیا 

ياهگنـس زا  اهباگنـس  تسا . هدوب  رتم  کی  زا  شیب  اهنآ  زا  یـضعب  رطق  مه  عافترا و  مه  هک  دـشیم  هیبعت  یگرزب  رادبعک  هساک  لـکش 
بآ زا  رپ  ابیز  يرنه و  ياهباگنـس  نیا  دوب . هتـسب  شقن  نآ  يور  ییابیز  امـسم و  اب  راعـشا  شوقن و  هک  دـشیم  هتخاس  ياهدـش  يراجح 
هتسب شقن  نآ  رب  ییابیز  طوطخ  شوقن و  هک  یکچوک  يزلف  هساک  دومنیم . باریس  ار  يدراوهزات  رازگزامن و  ره  و  دوب . کنخ  لالز و 
دیزی رب  قح  تنعل  شونب و  یبآ  :» دروخیم مشچ  هب  عارـصم  نیا  شوخ  طـخ  اـب  اـه  باگنـس  رثـکا  يور  تشاد . رارق  باگنـس  يور  دوب ،

زا تسا . یقاب  اهنآ  زا  يدادـعت  زونه  یلو  هتفر  نیب  زا  اهباگنـس  رتشیب  بآ ، یـشکهلول  اهباگنـس و  ندوبن  یتشادـهب  تلع  هب  هچرگا  نک ».
هتـشون لّصفم  عماج و  ياهبیتک  نآ  يور  رب  تسا و  راجاق  هاش  یلعحتف  نارود  هب  طوبرم  اـبیز  باگنـس  نیا  دّیـس : دجـسم  باگنـس  : هلمج

دراد و رارق  روکذم  دجـسم  یبونج  ناویا  رد  هدش  هتخاس  هچراپکی  گنـس  زا  هک  باگنـس  نیا  ناخ : میحر  دجـسم  باگنـس  تسا . هدـش 
عقاو اهيزاریش  قوسراهچ  رد  دجـسم  نیا  مشاه : ازریم  اقآ  دجـسم  باگنـس  تسا . هتـسب  شقن  نآ  يور  قیلعتـسن  شوخ  طخ  اب  ياهبیتک 

دب موق  يا  الب  برک و  رد  بآ  : » تسا هدش  هتشون  نآ  يور  رب  رعش  نیا  تسا و  قیلعتسن  شوخ  طخ  اب  ياهبیتک  ياراد  نآ  باگنس  تسا .
فقاو مان  هک  دراد  ياهبیتک  تسا و  ییابیز  باگنس  یـسلجم : هربقم  ردرـس  باگنـس  دوبن »؟ ربمغیپ  دنزرف  بل  هنـشت  نیـسح  ای  دوبن ؟ رتخا 

يرگید باگنس  عماج : دجسم  باگنـس  تسا . ق  هنـس 1093 ه . هب  طوبرم  هدش و  یکاکح  نآ  يور  ریـصن – اقآ  دـلو  راقفلاوذ  اقآ  نآ –
شوقنم گرزب و  باگنس  نیا  هناهد  رطق  تسا . هتسکش  نآ  زا  یمین  یهّجوتیب  نامز و  رورم  رثا  رب  هک  هتشاد  دوجو  یسلجم  هعقب  رواجم 

ره یلع  نبا  نیسح  نامولظم  هاش  فقو  درک  : دروخیم مشچ  هب  ثلث  طخ  اب  باگنس  هندب  رد  رعـش  عارـصم  هس  نیا  دشابیم و  رتم   1  / 15
ياراد ابیز  باگنـس  نیا  : ماـما برد  هعقب  باگنـس  یفـص  ناریا  هش  دـهع  رد  ماـج  نیا  ماـمت  دـش  داـیز  نبا  رب  نعل  دـیوگ  بآ  دـشون  هک 
هدومن مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  فقو  ار  باگنس  نیا  وا  تسا  هدرک  رکذ  ردیح  جاح  هثرو  ار  نآ  ِفقاو  هک  قیلعتسن  طخ  هب  تسا  ياهبیتک 

هزوم ًالعف  نارـسفا و  هاگـشاب  بالقنا  زا  شیپ  هک  يرومیت  رالات  يرومیت : رالات  باگنـس  تسا . هدـش  نّیعم  ق  لاس 1117 ه . نآ  خـیرات  و 
طخ اب  راعـشا  نیا  هک  تسا  نآ  ياههچغاب  زا  یکی  شخب  تنیز  یـسیفن  باگنـس  دراد . رارق  هپـس  ناـبایخ  بونج  رد  تسا ، یعیبط  راـثآ 

: تسا هدش  یکاکح  نآ  يور  قیلعتسن 
لامک نیراد  هش  نابغاب  لاعتم  بر  قیفوت ز  تفای 

/ ماج رثوک و  زا  روهرهب  دوش  هک  ماخر  یماج ز  هتسارآ  درک 
یببس ار  نآ  شزرمآ  ددرگ  یبل  هنشت  نآ  زا  بآ  دروخ  ات 

/ لامالام اقب  بآ  زا  دش  نوچ  لامک  ماج  هنس  تشگ  نابغاب » »
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دنزرف نیسح  لمع  : » تسا هدش  هتـشون  نآ  هبیتک  رد  هدیدرگ و  دجـسم  فقو  ق  لاس 1276 ه . رد  باگنس  نیا  ون : هّلحم  دجـسم  باگنس 
نآ هندب  يور  قیلعتسن  طخ  اب  رعش  نیا  تسا و  عقاو  یناقلاط  نابایخ  رد  هبیطق ، دجسم  رد  ابیز  باگنس  نیا  هبیطق : دجسم  باگنـس  اضر .»

زارف رـس  دوش  هک  ات  یباگنـس  درک  لضفلاوبا  فقو  ناهافـص  نینکاس  رقاب ز  رتخد  نارود  هب  فقو  دومن  ناسحا  هر  زا  تسا : هدـش  هتـشون 
ود هداز  ماما  نیا  رد  لیعامسا : هداز  ماما  ياهباگنس  نادیهش  نالتاق  هب  ناوارف  نعل  دیامن  راوگشوخ ، بآ  دروخ  هک  ره  ناحبـس  ترـضح 

ازریم جاح  تنب  يرپهاش »  » مان نآ  هبیتک  رد  هدـش و  نیئزت  هتخاس و  گنرتفه  ياه  یـشاک  اب  نآ  فارطا  هک  دراد  دوجو  سیفن  باگنس 
هدـش و هتخاس  کیر  زا  ود  ره  اهباگنـس  تسا . ثلث  طـخ  هب  هتـسجرب و  هبیتک ، نیا  دروخیم . مشچ  هب  يرجه  هنـس 1049  يزگ و  یلع 

دجسم میکح : دجسم  باگنـس  دناهدش . ریمعت  اهدعب  هک  دناهدروخ  كرت  ناگناگیب  شروی  یعیبط و  ثداوح  رثا  رب  اما  دنتـسه . هچراپکی 
تسا یّهجوت  لباق  ابیز و  ياهباگنـس  ياراد  دجـسم  نیا  تسا ، یمالـسا  طوطخ  راثآ  زا  ياهنیجنگ  ناهفـصا و  مظعم  دجاسم  زا  میکح 
هتـسب شقن  نآ  يور  رب  مه  يراعـشا  هک  هدومن  فقو  يوفـص –  سابع  هاش  مرح  ياـههجاوخ  زا  ترـصن –  یجاـح  ار  اـهنآ  زا  یکی  هک 

: نیسح ازریم  هسردم  ياهباگنس  تسا . هدومن  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  فقو  میحر  اقآ  مان  هب  یـصخش  ار  رگید  باگنـس  تسا .
تخاس هک  هدش  صخشم  نآ  هبیتک  رد  هدومن . فقو  مظاکدمحم  جاح  مان  هب  یصخش  ار  نآ  باگنس  هدش و  عقاو  دابآدیب  رد  هسردم  نیا 

رد غابراهچ : هسردم  ياهباگنس  تسا . هدش  هتخاس  یسمش  هنس 1275  رد  هدوب و  راجح  دمحم  داتسا  دنزرف  نیسحدمحم ، داتسا  لمع  نآ 
زا تسا و  یمیدق  ابیز و  رایسب  هک  هتفرگ  رارق  یبونج  ناویا  لباقم  رد  یکی  دراد . دوجو  ابیز  رایسب  سیفن و  باگنـس  ود  غابراهچ  هسردم 

ياهنادـنمرنه ییابیز  تسافن و  زا  هک  رگید  باگنـس  تسا . هدـش  هداد  لاقتنا  لـحم  نیا  هب  رگید  ياـج  زا  هک  دـیآیم  رب  نینچ  نآ  هبیتک 
رب تاولص  لماش  هک  دراد  قیلعتسن  شوخ  طخ  هب  ياهبیتک  باگنس  نیا  دراد . رارق  يدورو  رد  تشپ  ارـسرس و  طسو  رد  تسا ، رادروخرب 

نازوخ هبصق  نازوخ : دجـسم  باگنـس  تسا . هدش  صخـشم  رهاطدمحم  نآ  هدنزاس  ق و  نآ 1110 ه . خیرات  دـشابیم . موصعم  هدراهچ 
باگنس هک  تسا  یمظعم  دجسم  ياراد  هبـصق  نیا  دنهدیم . لیکـشت  ار  هدس  هک  تسا  یهد  هس  زا  یکی  هک  دراد  رارق  ناهفـصا  هِدِس  رد 

ار 1108 ه. نآ  خیرات  ردیح و  یجاح  ار  فقاو  مان  هک  هتـسب  شقن  نآ  باگنـس  يور  زین  دجـسم  هبیتک  اهنت  هدش و  هتخاس  نآ  رد  ییابیز 
مالسلا هیلع  نیسح  هللادبعابا  فقو  هنس 1275  رد  میهاربا  دمحم  یجاح  ار  سیفن  باگنس  نیا  ردص : هسردم  باگنس  تسا . هدرک  دیق  ق 

هاش دـقرم  يادـف  ار  ناج  نک  دـیزی  رب  قح  تنعل  بآ و  شونیم  : دـناهدرک شقن  نآ  يور  رب  ار  تیب  نیا  قیلعتـسن  شوخ  طخ  اب  هدومن و 
مـشچ هب  رگید  هچراپکی  ياهگنـس  رمرم و  گنـس  زا  سیفن  باگنـس  نیدـنچ  ریظنیب  دجـسم  نیا  رد  ماـما : دجـسم  ياهباگنـسنک  دـیهش 
رمرم ياهباگنس  گرزب و  دبنگ  برغم  رد  عقاو  دجسم  نوتسلهچ  باگنس  لخدم و  يارسرس  باگنس  اجنآ  ياهباگنـس  نیب  رد  دروخیم .

نآ زا  یکی  تسا . رتگرزب  رتسیفن و  اهباگنس  همه  زا  دبنگ  یبرغ  نوتسلهچ  رد  عقاو  باگنـس  یبرغ و  یقرـش و  ياهدبنگ  طسو  رد  عقاو 
هدام تیب  نیرخآ  مود  عارـصم  تسا و  هتـسب  شقن  نآ  يور  رب  ریز  راعـشا  هک  تسا  قیلعتـسن  طخ  اب  ابیز  رایـسب  ياهبیتک  ياراد  اـهباگنس 

تسا . باگنس  خیرات 
ناهج هاش  نامز  نامیلس  نامرف  هب  نوچ 

/ شوگ هب  هقلح  ون  هم  زا  شکلف  دشاب  هکنآ 
دش شغیت  بآ  هزاوآ  زک  ماج  مج  هاش 
/ شومخ دادیب  شتآ  ناهج  نوناک  هب 
مامت بآ  حدق  نیا  هاش  دجسم  رد  تشگ 

/ شورخ هب  دمآ  مج  ماج  وا  یمشچ  مه  هک ز 
زاب بل  دیوگیم  يروخ  بآ  ادهش  دای  هب  نوچ 

/ شون تداب  ناج  هب  هک  وا  حدق 
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تشگیم وس  ره  هب  خیرات  یپ  یماس  رکف 
/ شوج هدز  یناث  هبعک  زا  یمزمز  شمتفگ 

هتفر نیب  زا  ناگناگیب  موجه  ای  یهجوتیب و  رثا  رب  هک  هدوب  ناهفصا  رد  زین  رگید  سیفن  ياهباگنس  زا  يرایـسب  قوف  ياهباگنـس  رب  هوالع 
. تسا

اهگنس ریش 

هچخیرات

سب نآ  ننس  بادآ و  دشاب  رادروخرب  زین  یلاعتم  گنهرف  زا  تمدق  رب  هوالع  تلم  نآ  رگا  دراد ، یّـصاخ  هفـسلف  یتّلم  ره  ننـس  بادآ و 
، تسا هتفرگ  همشچرس  يرایتخب  ریاشع  صوصخ  هب  ریاشع و  زا  ایوگ  هک  ناهفـصا  مدرم  یناتـساب  ننـس  زا  یکی  تسا . هدنزومآ  هدنزرا و 

رگا هک  هدوـب  رارق  نیا  زا  نهک  مسر  نیا  تسین . لوادـتم  رگید  زورما  هک  تسا  هدوـب  صاخـشا  زا  یـضعب  روـبق  يور  یگنـس  ریـش  بصن 
، دُرمیم هتـشاد ، یماقم  ترهـش و  يراکراوس  يزادـناریت و  ای  يرواگنج  رد  هک  يّریخ  راکادـف و  ناسنا  ای  یمان  بحاـص  درم  اـی  یناولهپ 

هدیشارت تسا ، یگنادرم  تعاجش و  لبمس  هک  ریش  لکش  هب  ییابیز  گنس  یفوتم ، شزرا  ّتیمها و  هب  تبـسن  وا  ربق  يور  گرم ، زا  سپ 
گرزب کچوک و  یگنـس  ياهریـش  يرایتخب ، هقطنم  رد  صوصخ  هب  ناریا  ریاـشع  ياهناتـسربق  رد  شیپ  يدـنچ  اـت  دـندرکیم . بصن  و 

زا دوب ، لومعم  مسر  نیا  زین  اهرهش  زا  یـضعب  رد  ریاشع ، رب  هوالع  دادیم . ناتـسروگ  هب  یّـصاخ  هولج  تّهبا و  هک  دشیم  هدید  يرایـسب 
رد یلو  هدوب ، بصن  یمان  ناناولهپ  زا  یضعب  روبق  يور  رب  دالوف ، تخت  ناتسروگ  رد  ییابیز  رایسب  یگنس  ياهریش  زین  ناهفصا  رد  هلمج 

نیا زا  یـضعب  دـندروآ ، اـجنآ  هب  وجاوخ  لـپ  تمرم  تهج  ار  دـالوف  تخت  روبق  ياـبیز  گرزب و  ياهگنـس  زا  يرایـسب  هک  راـجاق  رخاوا 
وجاوخ لپ  بونج  رد  نونکامه  هک  تسا  یگنس  ریش  همسجم  نامه  اهنآ ، زا  یکی  دندرک . جراخ  یلـصا  ناکم  زا  زین  ار  یگنـس  ياهریش 
یگنس ریش  -1 درب : ماـن  ناوتیم  ار  ریز  یگنـس  ياهریـش  تسا ، هتفرن  تمینغ  هب  هک  ناهفـصا  یگنـس  ياهریـش  نیرتمهم  زا  تسا . رقتـسم 

هچراـپکی گنـس  زا  هدوب و  رتمیتناـس  تسیب  رتم و  کـی  نآ  عاـفترا  رتمیتناـس و  داتـشه  رتـم و  کـی  ریـش  نیا  لوط  کـشوک : برد  هّلحم 
تهج ار  يراّجح  راکهاش  نیا  دنتساوخیم  هک  یماگنه  اما  دوب  هدش  هتخاس  يرجه  لاس 1086  رد  يرنه  راکهاش  نیا  دوب . هدش  هدیشارت 
هجوت لباق  یندید و  رایسب  هک  لیعامسا  هداز  ماما  یگنس  ریـش  -2 تسکش . دروخ و  نیمز  دنیامن  نازیوآ  هیرـصیق  رازاب  فقـس  هب  شیامن 

ریش -5 دراد . یخیرات  قباوس  مه  ناشخب  بآ  یگنـسریش  -4 دراد . رارق  دابآ  نسح  هزاورد  رد  هک  دمحا  هداز  ماما  یگنـس  ریـش  -3 تسا .
-7 دننکیم . ییامندوخ  زونه  هزمح  ریما  هاش  رد  گرزب  کچوک و  یگنـس  ریـش  ود  -6 تسا . هدوب  هّجوت  لباق  رایـسب  همطاف  یتس  یگنس 
، تسا یناولهپ  دامن  یگنـس  ریـش  ًاساسا  هکنیا  تبـسانم  هب  همتاخ  رد  تسا . هدوب  هجوت  لباق  ییابیز  تمظع و  رظن  زا  یچقوط  یگنـس  ریش 

: میوشیم روآدای  ار  نیرفآراختفا  ناناولهپ  زا  یضعب  مان 
یچقوط کیب  رگسع  یلع  یناهفصا 4- ینابنل  رگ  فالغ  دمحم  یناهفصا 3- دیفس  وید  هب  روهـشم  رقابّالم ، ینانرام 2- نیسح  ناولهپ  -1
یلعتارب یمریمـس 10- کیب  نسحم  ياهشمق 9- کیبرفعج  يرایتخب 8- ياقآ  تفه 7- ریثـک  ییاد  یناریـشرل 6- روشع  یجاح  یشاب 5-

کیبردنمس یباّـهق 15- کـیب  باراد  ياهیوقرج 14- کـیب  يدروهاـش  یناجنل 13- کیبدمحمریـش  یناـبنل 12- یـشابراّطع  کـیب 11-
یندـیرف 20- کیب  تسدربز  یناردافـسونرو 19- کیبیلع  رفعج  یناشورف 18- کیب  متـسر  ینازوخ 17- بساـمهط  یلاحمراهچ 16-

يراوخرب کیب  میهارباریم  يزگ 22- کیب  نامحر  یئج 21- کیبزردوگ 
. تسا هجوت  لباق  رایسب  هک  هدش  هتخاس  ینازوج  دوعسم  ياقآ  ینادرگراک  هب  یگنس  ياهریش  مان  هب  مه  یملیف 

اه هبامرگ 
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هچخیرات

وش و تسش و  اب  هتـسویپ  ار  شیوخ  نادنزرف  دوخ و  نایناریا ، مومع  هتـشاد و  یّـصاخ  ّتیمها  مامحتـسا  تفاظن و  مالـسا  زا  لبق  ناریا  رد 
تفاظن فیرعت  مدرم و  دیجمت  قیوشت و  هب  دنادیم و  نامیا  زا  ار  تفاظن  زین  مالسا  دنتشادیم . هگن  وبـشوخ  زیمت و  رّطعم  داوم  زا  هدافتـسا 

هدافتـسا نآ  زا  ریهطت  تفاـظن و  تهج  اـهنت  هن  هدوب و  رادروخرب  یّـصاخ  تیمها  زا  ماّـمح  هشیمه  ناریا  رد  تبـسانم  نیمه  هب  دزادرپیم .
ار مسارم  نیا  زا  یخرب  راصتخا  هب  هک  هتفرگیم  رارق  هدافتسا  دروم  زین  رگید  دراوم  زا  يرایسب  رد  جیار ، ننس  بادآ و  قبط  هکلب  دشیم ،
هب وئاز  ناـمیاز ، زور  نیمهد  رد  هک  تسا  نآ  زا  تراـبع  دـنیوگیم و  نولاز » ماـمح   » ار نآ  ماوع  ناـمیاز : ماّـمح  مسارم  میهدیم : حرش 

هنییآ غارچ و  نادلگ ، لگ و  هدومن  نیئزت  ار  ماّمح  ًالبق  زور  نیا  رد  تفریم ، ماّمح  هب  یتافیرشت  یط  کیدزن ، ناگتسب  زا  رفن  دنچ  قافتا 
ات دندومنیم  قرق  ار  ماّمح  دوب ، لومتم  ياههداوناخ  زا  وئاز  رگا  دندرکیم . دودردنُک  دنفسا و  دندادیم ، تبرـش  ینیریـش و  دنتـسبیم و 

رّطعم نوباص  اب  سپـس  هداد ، شلام  ار  وا  ندـب  رّطعم  يوقم و  ياهوراد  اب  هتـسش و  ار  وئاز  یـصاخ  بادآ  اب  هاـگنآ  دـیاین . عمج  رد  هبیرغ 
ندیشون ندروخ و  زاوآ و  صقر و  هب  هدروآ  هنیب  رس  هب  ار  وئاز  يداش  هلهله و  یقیـسوم و  زاوآ و  رعـش و  اب  هاگنآ  دندادیم  وش  تسش و 

، دنتشاد رس  رب  رادلگ  دیفس  ياهرداچ  هک  یلاح  رد  يداش  طاشن و  اب  ناهارمه  وئاز و  نآ ، زا  سپ  دندرکیم و  دود  دنفـسا  دنتخادرپیم .
زا لبق  مسارم  نیا  نادـنبانح : دـنتخادرپیم . راهان  فرـص  هب  همه  دـندرکیم و  یبوکیاپ  صقر و  هراـبود  لزنم  رد  دـندشیم . لزنم  هناور 

دندادیم و وش  تسش و  رّطعم  داوم  اب  هدرب  ماّمح  هب  ار  وا  داماد ، ناتسود  ناگتسب و  زا  یـضعب  هک  هنوگنیدب  تفرگیم ، ماجنا  فافز  بش 
اب ار  داماد  ًاددـجم  هاگنآ  دوش . نیگنر  انح  ات  دـندرکیم  يرپس  يداش  هلهله و  هب  ار  یتعاـس  کـی  دنتـسبیم  اـنح  ار  داـماد  ياـپ  تسد و 
هب هک  نیوعدم  عمج  رد  هناخ و  هب  ار  وا  زاونلد  ياهگنهآو  زاوآ  صقر و  اب  دـندناشوپیم و  ون  سابل  هداد ، وش  تسـش و  رّطعم  ياهنوباص 
رد تیفاع : ماّمح  دشیم . ماجنا  زین  سورع  يارب  رتلّصفم  يردق  راک ، نیمه  ریظن  دندروآیم . دندوب ، هدش  عمج  لزنم  رد  تبسانم  نیمه 

ماّمح هب  طایتحا  ّتقد و  اب  ضرم ، زا  یـشان  تلاسک  عفر  تهج  ار  ضیرم  اهیرامیب ، یـضعب  زا  دعب  زور  لهچ  کشزپ ، زیوجت  هب  انب  میدـق 
. دندنادرگیم رب  هناخ  هب  دریگن ، رارق  داب  ضرعم  رد  رامیب  دندوب ، بظاوم  هک  يروط  دندادیم و  وش  تسش و  یـصاخ  تمیالم  اب  هدرب و 

نیا رد  دشیم . هرادا  يزورهنابـش  تروص  هب  یمومع  ياهماّمح  زورون  مسارم  ون و  لاس  لیوحت  زا  لبق  هتفه  کی  دودح  دیع : بش  ماّمح 
دنتخادرپیم و تفاظن  مامحتسا و  هب  دندشیم و  ماّمح  دراو  یعمجهتسد  تروص  هب  نالک  درخ و  مدرم  زا  يدایز  ّتیعمج  لاس  زا  ماگنه 

تهج يدایز  هورگ  اهزور  نیا  رد  يراوگوس : ياهزور  رد  ریهطت  دنتفریم . یناتساب  زورون  لابقتسا  هب  دنتسبیم و  انح  ار  ناشیاپ  تسد و 
تکرـش رگید  یبهذـم  مـسارم  يرادازع و  هـیزعت و  اروشاـع ، اـعوسات و  مـسارم  رد  وـش  تســش و  ماـجنا  زا  سپ  هـتفر ، ماّـمح  هـب  ریهطت 
نینچمه کـی و  ره  حرـش  هب  رتـشیب  عـالطا  تهج  هک  هتـشاد  دوجو  زین  یـصوصخ  ياـهماّمح  یمومع ، ياـهماّمح  رب  هوـالع  دـندرکیم .

نیطالـس و دـننام  دـنمتورث  نویناـحور  نیلوـمتم و  زا  یـضعب  ناهفـصا : یـصوصخ  ياـهماّمح  میزادرپیم : اـهماّمح  ناـمتخاس  فیـصوت 
يرامعم تسافن و  زا  یلام  تاناکما  هقیلـس و  هب  رظن  هک  دنتـشاد  یـصاصتخا  ماّمح  دوخ  لزانم  رد  اههعمج  ماما  نایرابرد و  اههدازهاش و 

یّتنس مکحم و  ینامتخاس  رمرم و  مشی و  گنس  زا  یسدنه  ياهضوح  یگنر ، ِرمرم  ياهگنس  ياراد  اهماّمح  نیا  دوب . رادروخرب  یّصاخ 
تهج ره  زا  دوب و  هدش  هدیـشوپ  تمیقنارگ  ابیز و  ياهگنـس  اب  ماّمح  فک  دـشیم . نیئزت  ییابیز  ياهیـشاقن  اب  مامح  فارطا  تسا . هدوب 

ای هروک »  » رد بآ ، ندرکمرگ  يارب  دوب . لالز  زیمت و  رایـسب  دـیدرگیم و  نیمأت  هاچ  زا  اـهماّمح  نیا  بآ  دوب . یتشادـهب  سیفن و  اـبیز و 
رظن هدوب ، مدرم  هماع  هدافتـسا  دروم  هک  اهمامح  عون  نیا  یمومع : ياهماّمح  دـندنازوسیم . مزیه  بوچ و  اهمامح  نیا  نخلگ »  » اـی نوت » »

یلومعم طسوتم و  یلاع ، عون  هس  هب  ینامتخاس  حـلاصم  يراـمعم و  کبـس  تعـسو و  رظن  زا  نآ  راـمعم  فقاو و  اـی  کـلام  تاـناکما  هب 
راهچ زا  یلک  روط  هب  ماّمح  ماّمح : نامتخاس  دوب . ینیعم  صخـشم و  ياهتمـسق  ياراد  بولـسا  ینامتخاس و  رظن  زا  یلو  هدـشیم  میـسقت 

اهماّمح هناخمرگ  ياضف  هناـخمرگ ،  – هنیب نیب  لـصاف  دـح  ورهار  - هنیبرـس هطّوحم  - يدورو ياـههلپ  اـی  ورهار  :- دوشیم لیکـشت  تمـسق 
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زا رتنییاپرتم  دـنچ  نآ ، نزاخم  رد  يراـج  بآ  ندـشراوس  نینچمه  ناتـسبات و  رد  ندوب  کـنخ  ناتـسمز و  رد  ندوب  مرگ  تهج  ًاـمومع 
نیا اما  تسا . هدوب  نیمز  حطس  يواسم  نآ  فقس  هک  هتفریم  ورف  نیمز  لخاد  يردق  هب  اهنآ  زا  یضعب  تسا . هدشیم  هتخاس  نیمز  حطس 

هتخاس حطـس  ود  رد  اضف  نیا  هنیبرـس : ياضف  تسا . هتـشاد  مَد » ، » ماوع لوق  هب  دومنیم و  لکـشم  ار  سفنت  دوبن و  یتشادـهب  اهماّمح  عون 
دنتخاسیم و هیوشاپ ، هراوف و  ضوح و  اضف  نیا  طسو  دوب  يدورو  يورهار  رد  هب  لصّتم  حطسمه و  رتنییاپ و  لوا  حطـس  تسا . هدشیم 

مدرم هتـشاد  هک  ییاهیهاگرد  ریز  دـندیچیم و  رگید  هباشون  ياههشیـش  ای  دانومیل  ياهرطب  اـهنایلق و  لـگ و  ياـههزوک  ضوح  فارطا 
ياهچکـشت دوب و  یبوچ  تخت  کی  نآ  تشپ  دوب . هتفرگ  رارق  يزیم  یجورخ  رد  کیدزن  رد  دـندادیم . رارق  اجنآ  رد  ار  دوخ  ياهـشفک 

تفایرد زا  سپ  هدرک  یگدیـسر  اهیرتشم  باسح  هب  دنتـسشنیم و  نآ  يور  کلام » ای  بحاص   » یماّـمح داتـسا  هک  تشاد  رارق  نآ  يور 
کچوک و هسفق  ود  یکی  لحم  نیا  رد  دـنوش . جراخ  نایوگ  تاولـص  هدز ، تروص  هب  اـت  تخیریم  بـالگ  اـهیرتشم  تسد  فک  لوپ ،
هناش و اپ ، گنس  هسیک ، یلومعم ، يرطع و  ياهنوباص  عاونا  زا  معا  مامحتسا ، مزاول  یـضعب  کچوک  هسفق  رد  هک  تشاد  رارق  زین  گرزب 

ياهگُنل رادـمین و  ون و  ياههلوح  عاونا  رتگرزب ، ياههسفق  رد  تشاد . ياـج  رگید ) یتشادـهب  لـیاسو  وپماـش و  زین  رخاوا  نیا  رد  و   ) هریغ
هب هک  دوب  ینالوط  کیراب و  يوکـس  کی  هنیب ، رـس  رتالاب  ای  مود  حطـس  رد  دوب . هدش  هدـیچ  مه  يور  لمعتـسم ، هتفر و  ور  گنر  هزات و 

صوصخم دـیلک  هرامـش و  مادـک  ره  اههسفق  تشاد  نکتخر  ناونع  دوب و  هدـش  هیبعت  یکچوک  یبوچ  دّدـعتم  ياههسفق  نآ  ياهراوید 
تمسق سابل و  ندادرارق  لحم  یطسو  تمـسق  هالک ، نتفرگرارقِلحم  یناقوف  تمـسق  دوب . هدش  لیکـشت  تمـسق  هس  زا  هسفق  ره  تشاد .

« ياهناـخهوهق یـشاقن   » هب هک  یبهذـم  یناولهپ و  ياهروطـسا و  ياهیـشاقن  هنیبرـس ، راوـید  رگید  ياههندـب  رد  دوـب . شفک  ياـج  یناـتحت 
رتشیب رد  اهنآ  هلمج  زا  دوب ، هدـش  هتـشون  مامح  راوید  رب  شوخ  طخ  اـب  تبـسانم ، هب  يراعـشا  ًاـمومع  دوب و  هدـش  میـسرت  تسا ، فورعم 

لوؤسم هدنب  دوقفم  ناکم  نیا  رد  دش  رگا  هک  دورو  تقو  هدنب  هب  دراپسب  دوجوم  یتناما  دراد  هک  ره  : دروخیم مشچ  هب  رعـش  نیا  اهماّمح 
هلوح گُنل و  يدایز  دادـعت  یناراب  یفرب و  ياهناتـسمز  رد  دروخیم ، مشچ  هب  هک  يرگید  زیچ  ماّـمح  زا  تمـسق  نیا  رد  دوب  مهاوخن  نآ 

کشخ دنـشاب . کشخ  دنوشیم ، ماّمح  دراو  هک  دعب ، هورگ  هدافتـسا  يارب  دوش و  هتـشادرب  نآ  ِمَن  ات  دشیم  نازیوآ  بانط  يور  هک  دوب 
لیکشت ار  ماّمح  یلصا  ياضف  هک  تمـسق  نیا  هناخمرگ : تفرگ . یم  ماجنا  راوید  رانک  ماّمح ، جراخ  یباتفآ ، ياهزور  رد  اهگنل  ندرک 

تخاونکی و ياهگنس  هتخت  اب  دوب ، ماّمح  فک  هک  هناخمرگ  هب  يدورو  لخدم  رد  فک ، مه  حطس  رد  دوب : ریز  ياهتمـسق  ياراد  دادیم ،
يدایز دادعت  قاط  ره  فقـس  رد  دوب . همـشچ  قاط و  يدبنگ  فقـس  یگنـس و  نوتـس  دنچ  ياراد  ًامومع  هک  دوب  هدش  شرفگنـس  ییابیز 

تالوضف و هک  هتخاس  یم  گنـس  زا  ار  هناخمرگ  ياـضف  يرادبیـش  کـچوک  ياـهیوج  ماّـمح  فک  ياهـشرفگنس  راـنک  رد  دوب . هشیش 
تـشاد دوجو  مرلو  بآ  زا  رپ  یکچوک  ضوح  هناخمرگ ، يدورو  برد  کیدزن  درکیم . لمح  بالـضاف  جراخ و  هب  ار  یفاـضا  ياـهبآ 

دوجو یکچوک  ياهرختـسا  میدق  للجم  گرزب و  ياهماّمح  زا  یـضعب  رد  دندادیم  وش  تسـش و  نآ  رد  ار  دوخ  ياهاپ  نادراو  هزات  هک 
لوط دندیمان . یم  ضوح  هلاچ  ار  نآ  هک  دندزیم  وراو  کتشپ و  دندرکیم و  انش  يزاببآ و  نآ  رد  نادرمریپ  ای  اهناوج  یـضعب  تشاد .

نیشنهاش هب  یناقوف  تمسق  رد  ماّمح  فک  زا  تمسق  کی  دنتشاد . قمع  زینرتم  ود  دودح  دوب و  رتم  اهنآ 4  ضرع  اهضوح 10 و  هلاچ  نیا 
دنتسبیم دوخ  تروص  تسد و  شیر و  رب  انح ، ای  گنر  هک  یناسک  هدوب و  رتبوغرم  رتفاص و  نآ  شرفگنس  بلغا  هک  هتـشاد  ترهش 

گنر ناشهدـشباضخ ، هتـسب و  انح  شیر  ای  اپ ، تسد و  تروص ، رـس و  ات  دـنتفریم  باوخ  ای  هدیـشک  زارد  لحم  نیا  رد  یتعاس  دـنچ 
. دـشیم هنیزخ »  » دراو هتفر ، ـالاب  هلپ  هس  ود  زا  تسـشیم ، رد  مد  ضوح  رد  ار  دوخ  ياـهاپ  دـشیم  هناـخمرگ  دراو  یتقو  يرتشم  دریگب .

تروص هب  هنیزخ  تشاد . مرگ  بآ  اـهرتگرزب  يارب  مرلو و  بآ  اـههچب  يارب  دـشیم و  هتخاـس  هناـخمرگ  يدورو  برد  لـباقم  اـههنیزخ 
هـشوگ رد  تشاد . رتم  ود  زا  رتمک  یقمع  دوب و  رتم  تشه  یلا  راهچ  نیب  هنیزخ  ره  رطق  دشیم . هتخاس  یعلـض  دـنچ  ای  یـضیب و  ای  هریاد 

. دور بالـضاف  هب  ات  دنتخادنایم  نآ  رد  ار  ینیب  ناهد و  بآ  دندیمانیم و  نودفلِـس »  » ار نآ  هک  تشاد  دوجو  یلکـش  یفیق  لحم  هنیزخ 
يور نآ  زا  سپ  دنتـسشنیم . ماّمح  فک  دـندشیم و  جراـخ  هنیزخ  زا  بآ ، نیا  رد  دوخ  تروص  رـس و  ندـب و  نت و  يوشتـسش  زا  سپ 
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نینچ تلاح  نیا  رد  ار  دوخ  قوشعم  رعاش  دـننزب . نوباص  ار  اهنآ  نارگراک  اـت  دنتـسشنیم  تشاد  دوجو  هناـخمرگ  راـنک  هک  ییاـهوکس 
: تسا هدرک  فیصوت 

مدرک یمد  هبامرگ  هب  هنیشود 
/ وم هیلاغ  یمنص  هتسشن  هک  مدید  ور 

نوباص دوخ  ندب  نیمیس  هب  هدیلام 
/ وا رب  هدیراب  فرب  هک  یلگ  دننام 

شیر ندیـشارت  هب  هناـخمرگ  رود  اـت  رود  ياهوکـس  يور  تشاد  شیر  حالـصا  هب  زاـین  يرتشم  هچناـنچ  نوباـص  هسیک و  مسارم  زا  لـبق 
یـصوصخم داوم  اب  دوب ، هدش  هتخاس  هناخمرگ  ورهار  هشوگ  رد  هک  یـصوصخم  ياهکقاطا  رد  ار  ندب  دیاز  ياهوم  اما  دـشیم . لوغـشم 

هنیزخ دراو  مود  هبترم  يارب  هتـسش و  ار  نت  رـس و  دـنتخیریم ، اهنآ  يور  هب  نارگراک  هک  یبآ  اـب  ندز  نوباـص  زا  سپ  دـندرکیم . هلازا 
تهج ار  يرتشم  یگدامآ  یـصوصخم  دایرف  اب  یماّمح  رگراک  دندشیم . جراخ  هنیزخ  زا  هتخادرپ ، ریهطت  وش و  تسـش و  هب  دـندشیم و 

اب بسانتم  دوب ، هلوح  گًنل و  ددع  ود  زا  ترابع  هک  یمومع ، ای  یـصخش و  ياهنککشخ  هنیبرـس ، زا  هاگ  نآ  تشادیم ، نالعا  جورخ 
هنیبرـس هب  دشیم و  جراخ  دوب ، هدش  دراو  هک  یهار  نامه  زا  وا  دندناشوپیم و  وا  هب  تخادرپیم ، ًالومعم  هک  یلوپ  يرتشم و  ّتیـصخش 

وا نتسشن  يارب  هک  یگٌنل  ای  هلوح و  يور  دوخ  ياهسابل  هسفق  لباقم  رد  تسـشیم و  ضوح  رد  ار  دوخ  ياپ  ادتبا  هنیبرـس ، رد  دیـسریم .
تشم و ار  وا  ماّمح ، یگتسخ  عفر  لام و  تشم و  تهج  يرگراک  دوب ، يزابلد  تسد و  ِيرتشم  رگا  هاگ  نآ  تسـشنیم ، دندوب ، هتخادنا 
. دوب هناـنز  اـهزور  هیقب  هنادرم و  هتفه  رد  زور  هس  زین  اـهنآ  زا  یخرب  دوب . هناـنز  یـضعب  هنادرم و  یـضعب  یمومع  ياـهماّمح  دادیم . لاـم 

اهمناخ رتشیب  دـندوب . هنادرم  هعمج  ياهزور  رـسارس  اما  دـندشیم  هنانز  نآ  زا  سپ  هنادرم و  باتفآ  عولط  زا  لـبق  اـت  اهحبـص  مه  یـضعب 
مه رگید  تالقنت  هویم و  یـشرت و  اذـغ و  یّتح  دـندروآیم . دوخ  اب  دوب ، توافتم  اـهنآ ، یلاـم  نکمت  هب  تبـسن  هک  ار  دوخ  ماّـمح  مزاول 
مان هب  تفلک )  ) نز رگراک  کی  دـشیم و  هتفگ  ماـمح  هچقب  هک  يزیمت  دیفـس و  هچقب  زا  دوب  تراـبع  اـهمناخ  ماّـمح  مزاول  دـندروآیم .

. دوب هنیب ، رـس  رد  نتـسشن  يارب  هچیلاق  لکـش  هب  ياهچراپ  ددـعتم ، ياههلوح  رب  هوالع  مامح  هچقب  رد  دربیم . ماّمح  هب  ار  نآ  شکهچقب ،
، نادهیپ هچلود و  ساط و  لثم  مه  يرگید  مزاول  دندروآیم . دوخ  اب  هناخمرگ  يوت  نآ ، يور  نتسشن  تهج  یّسم  ینیـس  کی  مه  یهاگ 
رطّعم و ياـهوراد  وـم و  هدــننکتیوقت  ياـهوراد  فـیل و  هـسیک و  لـگ و  نوباـص  بـالگ ، رطع و  اـپ ، گنــس  بادیفــس ، هناـش ، هـنیآ ،
هد ات  شش  نیب  بلغا  اهمناخ  مامحتسا  دوب ، هچقب  لخاد  رگید  یشیارآ  مزاول  ملق  نیدنچ  دناهدیلامیم و  ندب  رب  هک  تسوپ  هدننکفیطلت 
رـس یچلام ، تشم و  نزنوباص ، شک ، هسیک  هلمج : زا  دنتـشاد ، صّـصخت  يراک  رد  مادـک  ره  مامح  نارگراک  دیـشکیم . لوط  تعاـس 

مادک ره  اهاتـسور  دـندرکیم . هفیظو  ماجنا  دوب  ماّمح  بحاص  هک  ماّمح  داتـسا  رظن  ریز  اهنآ  همه  یچهروک . وداپ و  رایب ، کشُخ  شارت ،
کی زا  سپ  دندومنیم و  مامحتـسا  نآ  رد  ییاتـسور  ياههداوناخ  هک  دندوب  هنادرم  هنانز و  ماّمح  دنچ  ای  کی  ياراد  ّتیعمج ، هب  تبـسن 

. دوب يزرواشک  تالوصحم  هنیدـقن ، ياج  هب  مامح  لوپ  ًالومعم  دـنتخادرپیم . ماّمح  لوپ  تباـب  یغلبم  هنارـس ، روط  هب  هداوناـخ  ره  لاـس 
لاح دوب . عونمم  نآ  هب  هقرفتم  دارفا  دورو  هک  دنتشاد  ياهناگادج  ياهماّمح  دوخ  ننـس  بادآ و  قبط  مادک  ره  مه  فلتخم  نایدا  ناوریپ 

: میزادرپیم ناهفصا  میدق  فورعم و  ياهماّمح  زا  یضعب  حرش  هب  میدش ، انشآ  مامحتسا  هقیرط  اهتّنس و  نامتخاس و  زرط  هب  هک 

ناهفصا فورعم  ياهمامح  تسیل 

، اههدازهاش مامح  يرجه 5- نرق 6  یلع ، هاش  مامح  هیوفص 4- هاش ، مامح  هیوفص 3- یلدگیب ، مامح  يرجه 2- نرق 11  ناخ ، مامح  -1
، ینایک فسویدـمحم  ناریا ، يرامعم   ) هیوفـص اقآ ، یلقیلع  مامح  هیوفـص 8- یقتوراس ، مامح  هیوفص 7- ییاهب ، خیـش  مامح  هیوفص 6-
ناخمتسر 14- ماّمح  -13 راقفلاوذ ، ماّمح  -12 اهزاستیچ ، ماّمح  گنـس  ماّمح  وجاوخ 11- ماّمح  اقآ 10- ورـسخ  مامح  -9 مود ) دلج 
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کلملاریشم ماّمح  -19 اهشارت ، ماّمح  -18 هللا ، فطل  خیـش  ماّمح  -17 کیب ، هللا  ماّمح  هللا 16- حور  ازریم  ماّـمح  نیدلافیس 15- ماّمح 
خیش 27- ماّمح  اروش 26- ماّمح  ریزو 25- ماّمح  یجوج 24- ماّمح  سمشالم 23- ماّمح  ییالبرک 22- ماّمح  یلعریش 21- ماّمح  -20
یپلچ 32- ماّمح  کلامملا 31- یفوتـسم  ناهج  ردـص  ازریم  ماّمح  کیب 30- مساق  ریم  ماّـمح  کیبرومیت 29- ماّمح  ریـشاقآ 28- ماّمح 

ماّمح نایشقن 38- ماّمح  یشابشارف 37- ماّمح  یشاب 36- روخآریم  ماّمح  کچوک 35- ازریم  ماّمح  تخت 34- ماّمح  نیرزرمک 33- ماّمح 
رقاب ازریم  ماّمح  شارت 42- هصاخ  ماّمح  ردص 41- ازریم  ماّمح  نایوشتخر 40- ماّمح  حیصفازریم 39-

لیعامسا ازریم  ماّمح  -43

اقآ ورسخ  ماّمح 

زا یکی  ار  ماّـمح  نـیا  تـشاد . رارق  ناهفـصا  میدـق  ضوـح  راـهچ  نادـیم  لامـش  رد  یلعف و  هپـس  ناـبایخ  یقرـش  لامـش  رد  ماّـمح  نـیا 
حلاصم يرامعم و  رظن  زا  اقآ  ورسخ  ماّمح  دوب . هتخاس  یصاخ  ماکحتسا  بولـسا و  اب  اقآ  ورـسخ  مان  هب  هیوفـص  نیطالـس  نایارـسهجاوخ 

هتخاس نیمز  حطـس  مه  دـیدرگیم و  نیمأت  هاچ  زا  نآ  یفرـصم  بآ  دـشیم . بوسحم  یخیرات  راثآ  اهانب و  ءزج  تعـسو ، یناـمتخاس و 
لبق لاس  دنچ  تسا . هدنام  راگدای  هب  یبلاج  ياهناتـساد  ابیز  رایـسب  ماّمح  نیا  زا  تشادن . دوبمک  تشادهب  نژیـسکا و  رظن  زا  دوب و  هدـش 

نادنمقالع نادنمرنه و  مدرم و  فرط  زا  مه  هک  دـندرک ، بارخ  نابایخ  ضیرعت  هناهب  ناونع و  اب  هنابـش  ار  ماّمح  نیا  سانـشان )!(  يدارفا 
. درک داجیا  ادص  رس و  ضارتعا و  رایسب  وکسنوی  نامزاس  يوس  زا  مه  ناریا و  يرامعم  راثآ  گنهرف و  خیرات و 

هاش ماّمح 

هدوب ناهفـصا  ياهماّمح  نیرتابیز  نیرتللجم و  زا  اـما  تسین  مولعم  نآ  هدـنزاس  یناـب و  هچرگا  دراد . رارق  ناهفـصا  رازاـب  رد  ماّـمح  نیا 
تهج ییاهـضوح  هلاچ  ماّمح  نیا  رد  تسا . هتفای  نیئزت  دنمـشزرا  ياهیـشاقن  ابیز و  ياهیراکیـشاک  رمرم و  ياهگنـس  اب  هاش  مامح  تسا .

. دوشیمن هدافتسا  نآ  زا  هک  تسا  یلاس  دنچ  یلو  دراد ، دوجو  مه  رضاح  لاح  رد  هک  هتشاد  دوجو  انش  يزاببآ و 

اقآ یلق  یلع  ماّمح 

رظن هک  يروط  هب  هدش ، هتخاس  یلاع  حلاصم  صاخ و  یبولـسا  اب  دراد و  رارق  ندف »  » ای نیدـف »  » رهن رانک  رد  دابآدـیب ، هّلحم  رد  ماّمح  نیا 
نآ رانک  رد  تسا . هدیدرگ  اهنآ  فقو  ماّمح  هدش و  انب  مان  نیمه  هب  ياهسردم  دجـسم و  مامح ، رانک  رد  دـنکیم . بلج  ار  ياهدـننیب  ره 

. دنیامن هدافتسا  ماّمح  زا  ود  ره  دنناوتب  درم  نز و  ات  هدش  هتخاس  يرتکچوک  ماّمح 

اههجاوخ ماّمح 

، هلودلافیـس هک  ینامز  دـنیوگ  تسا . هیوفـص  نارود  زا  يراگدای  هک  هدـش  هتخاس  یتلود  تراـمع  بنج  خـبطم و  تشپ  رد  ماّـمح  نیا 
كاخ ریز  زا  ماّمح  نیا  هدمآ ، لمع  هب  هک  يواک  دـنک و  نیح  رد  هتخیریم ، لحم  نیا  رد  ار  یترامع  يانب  هدولاش  ازریم ، دـمحم  ناطلس 

زا دوب ، دوخ  نامز  ياهماّمح  نیرتابیز  نیرتهب و  زا  یکی  هک  ماّمح  نیا  دوب . هدـنام  یقاب  بیع  نودـب  ملاـس و  هکنیا  بجع  هدـمآ و  نوریب 
، نآ ياهبنارگ  حلاصم  عمط  هب  نادنمزآ ، لبق  لاس  دنچ  دوب . هدش  هتخاس  بوخ  حلاصم  رگید  بوغرم و  ياهیشاک  یلاع و  رمرم  ياهگنس 
ار ریز  ياهماّمح  ناهفـصا  رگید  فورعم  ياهماّمح  هلمج  زا  دـندیناسر . شورف  هب  هدرک و  جارات  ار  نآ  حـلاصم  هدرک و  بارخ  ار  ماّـمح 

: درب مان  ناوتیم 
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اه هدازهاش  ماّمح 

ناهفصا ناغابص  رازاب  رد 

یلدگیب ماّمح 

ماما نادیم  یقرش  لامش  رد 

وجاوخ ماّمح 

ناهفصا ردص  غابراهچ  برغم  رد 

ییاهب خیش  ماّمح 

هدشیم مرگ  نآ  بآ  عمش  کی  اب  هکنیا  هلمج  زا  دوشیم ، لقن  يزیگناتفگـش  ياهناتـساد  ماّمح  نیا  زا  قیتع ، عماج  دجـسم  یلاوح  رد 
. تسا

اهزاستیچ ماّمح  گنس  ماّمح 

ون هّلحم  رد  : تیعقوم

راقفلاوذ ماّمح 

مان نیمه  هب  ياهسردم  دجسم و  کیدزن  گرزب  رازاب  رد 

ناخمتسر ماّمح 

گرزب هعلق  رد 

نیدلافیس ماّمح 

گرزب هعلق  رد 

هللا حور  ازریم  ماّمح 

گرزب هعلق  رد 

کیب ماّمح ا هللا 

گرزب رازاب  رد 

یقتوراس ماّمح 
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یقتوراس رازاب  رد 

هللا فطل  خیش  ماّمح 

ماما نادیم  یقرش  علظ  رد 

اهشارت ماّمح 

قیتع عماج  دجسم  یکیدزن  رد 

کلملاریشم ماّمح 

. تسا هدوب  رادروخرب  یصاخ  ترهش  زا  هک 

یلعریش ماّمح 

. تسا هدوب  رادروخرب  یصاخ  ترهش  زا  هک 

ییالبرک ماّمح 

، سمشالم ماّمح  تشدرد  رگید  ياهماّمح  زا  تسا . هدوب  عقاو  تشدرد  رد  هتشاد و  یصاخ  ترهـش  هک  سابع  هاش  فورعم  ياهکقلد  زا 
درب . مان  ناوتیم  ار  ریشاقآ  ماّمح  خیش و  ماّمح  اروش ، ماّمح  ریزو ، ماّمح  یجوج ، ماّمح 

زا زین  یـسابع  ماّـمح  کـیب . مساـق  ریم  ماّـمح  کـیب و  رومیت  ماّـمح  هلمج  زا  تسا . هتـشاد  دوجو  ماّـمح  تسیب  دودـح  وـجاوخ  هّلحم  رد 
ردص ازریم  ماّمح  هک  هدوب  يددعتم  ياهماّمح  زین  ناهفصا  هنهک  نادیم  رد  تشاد . رارق  یـسابع  هزاورد  رد  هک  هدوب  يروهـشم  ياهماّمح 
هتشاد ماّمح  هدوب ، ناهفصا  میقم  ياهیزیربت  تنوکس  لحم  هک  زین  ناهفصا  دابآسابع  تسا . هدوب  رتمهم  همه  زا  کلامملا  یفوتسم  ناهج 

رد دوخ  لزنم  کـیدزن  دـشابیم  هیوفـص  ناـمز  فورعم  راـجت  زا  هک  لوبناتـسا  یپلچ  ار  ماـمح  نیا  هدوب . یپلچ  ماّـمح  اـهنآ ، نیرتمهم  و 
ماّمح تسا . هدش  هتخاس  سابع  هاش  رادرـس  کیب  رایدنفـسا  تسد  هب  نکراباب  لپ  کیدزن  کیب  رایدنفـسا  ماّمح  تسا . هتخاس  دابآسابع 

ناهفصا يافلج  رد  تسا . هدوب  یتنطلـس  ماّمح  هدش و  هتخاس  هیوفـص  نیطالـس  زا  یکی  تسد  هب  دابآتداعـس  خاک  رد  عقاو  دابآتداعس 
هک هنهک  نادیم  رد  تسا . هتـشاد  ترهـش  مان  نامه  هب  افلج  تّالحم  زا  یکی  رد  مادک  ره  هک  هتـشاد  دوجو  یـصاصتخا  ماّمح  باب  تفه 

، کچوک ازریم  ماّـمح  تخت ، ماّـمح  نیرز ، رمک  ماّـمح  هلمج  زا  هدوب  يرگید  ياـهماّمح  دـشابیم ، ناهفـصا  تیعمجرپ  یمیدـق و  هّلحم 
رگید ياهماّمح  زا  ردص . ازریم  ماّمح  نایوشتخر و  ماّمح  حیصف ، ازریم  ماّمح  نایـشقن ، ماّمح  یـشابشارف ، ماّمح  یـشابروخآ ، ریم  ماّمح 

دیـس و دجـسم  رد  رقاب  ازریم  ماّمح  دروآ –  مین  رد  سابع  هاش  صوصخم  یناملـس  شارت ، هصاخ  ماّمح  تیالو ، نوراه  رد  رادـیاپ  ماّـمح 
زا یضعب  هدوب ، ریاد  ناهفصا  رد  ماّمح  باب  هیوفـص 273  نامز  رد  یلک  روط  هب  درب . مان  ناوتیم  ار  خیّطبلا  راد  رد  لیعامـسا  ازریم  ماّمح 

یتشادـهب ناهفـصا  ياـهماّمح  زا  يرایـسب  ریخا  نرق  رد  تسا . هدـیدرگ  كورتم  بارخ و  نآ  زا  يرایـسب  تسا و  ریاد  زونه  اـهماّمح  نیا 
هک یمومع  ماّمح  رد  ناهفـصا  هعمج  ماـما  مرکم و  ناتـساد  تسا . هدـش  لیدـبت  شود  هب  دوب  برکیم  لاـقتنا  لـماع  هک  هنیزخ  دـیدرگ و 

یمومع یـصاصتخا و  هرمن  هب  یمومع  ياهماّمح  تسا . هدوب  یناهفـصا  مرکم  تاراکتبا  زا  هدنزومآ و  رایـسب  دـش ، اههنیزخ  نتـسب  ثعاب 
. دشابیم مرگ  درس و  بآ  شود  ياراد  اهنآ  همه  هدیدرگ و  میسقت 
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اه غاب 

هچخیرات

یکین دراـکیم  مدـنگ  سک  ره  : » دـندوب دـقتعم  ینید  رظن  زا  دنتـشاد و  یناوارف  هقـالع  لـگ  شرورپ  يراـکتخرد و  هـب  ناتـساب  ناـیناریا 
ّمهم فیاظو  زا  ار  ینادابآ  یمّرخ و  يزبس ، داجیا  تخرد و  نتـشاک  هدرک  ظفح  ار  هقالع  داـقتعا و  نیا  زین  ناهفـصا  یلاـها  دـناشفایم .»
لباق کـمک  هقـالع  داـقتعا و  نیا  هب  زین  نآ  زیخلـصاح  كاـخ  دورهدـنیاز و  بآ  رپ  هناـخدور  ناهفـصا ، ياوه  بآ و  دنتـسنادیم . دوخ 

ترداـبم اـبیز  رایـسب  ياـهغاب  نتخاـس  هب  ناهفـصا  هّفرم  ذـفنتم و  ياهتیـصخش  فـلتخم و  نارود  ناـهاشداپ  رتـشیب  تسا . هدرک  یهّجوـت 
جاک ورس ، نونجم ، دیب  نوران ، رانچ ، ناتخرد  زا  هدیشوپ  اهغاب  نیا  دناهدش . روهـشم  ییابیز  تعـسو و  رظن  زا  اهنآ  زا  یخرب  هک  دناهدومن 

ای خاک  غاب ، طسو  رد  ًالومعم  تسا . هدشیم  هتـشاک  دوخ  بسانم  لحم  رد  ناتخرد  نیا  زا  مادـک  ره  هک  تسا  هدوب  هویم  ناتخرد  عاونا  و 
دنچ ياراد  هک  یسدنه  ياهلکش  هب  گرزب . ییاهضوح  اهترامع  ولج  رد  دشیم . هتخاس  یناریا  لیـصا  يرامعم  رنه  قباطم  ییاهترامع 
نیا تسا . هدیدرگیم  ثادحا  غاب  رانک  طسو و  رد  ییاهنابایخ  هدشیم و  يراکنمچ  يراکلگ و  ضوح ، فارطا  دنتخاسیم . هدوب ، هراوف 

یگدـنز نآ  رد  میاد  روط  هب  ار  لاس  زا  هام  دـنچ  یهاگ  هک  هدوب  کـلام  ناگتـسب  ناـشیوخ و  هداوناـخ و  حـیرفت  شدرگ و  لـحم  اـهغاب 
عاونا اهغاب  نیا  رد  تسا . هدـشیم  هتخاس  یـسدنهم  ياههشقن  حرط و  اب  ابیز و  ياـهغاب  رد  زین  یتنطلـس  ياـهخاک  زا  یـضعب  دـندرکیم .

. تسا هدادیم  شزاون  ار  مشچ  شارتشوخ ، ياههمسجم  گنراگنر و  ياهلگ  یتنیز و  ناتخرد 

ناهفصا ياهغاب 

ناهج شقن  غاب 

هتخاس يوفص  لیعامسا  هاش  روتسد  هب  هدشیم و  بوسحم  یتنطلس  ياهغاب  زا  هک  هتشاد  رارق  نوتسلهچ  خاک  لامش  قرـشم و  رد  غاب  نیا 
. تسا هدش 

ناتسماداب غاب 

خاک اب  اـبیز ، رایـسب  یتنطلـس  غاـب  نیا  تسا . هدوب  عبرم  رتم  رازه  تحاـسم 25  هب  هتـشاد ، رارق  نآ  رد  تشهب  تشه  تراـمع  هک  غاـب  نیا 
. دوب هدیدرگ  راذگاو  هنطلسلالالج  هب  سپس  اهيرایتخب و  هب  ادتبا  نآ  للجم 

نییآ تشهب  غاب 

یمیدـق فورعم و  هنارتـخد  ناتـسریبد  ینونک و  هیحتف  ناـبایخ  هتـشاد و  رارق  تشهب  تشه  راوـج  رد  هک  تسا  هیوفـص  ناـمز  ياـهغاب  زا 
. دیآیم رامش  هب  غاب  نآ  زا  یئزج  نییآ » تشهب  »

ناتسروگنا غاب 

جارختسا عمط  هب  اهناغفا  تسا . هدادیم  لیکشت  ار  یتنطلـس  ياهخاک  ینوردنا  تمـسق  هدوب و  نوتـسلهچ  خاک  هب  لصتم  یتنطلـس  غاب  نیا 
. دندرک بارخ  ار  غاب  نیا  هنیفد 
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هناخ هواجک  غاب 

. تسا هتشاد  تعسو  عرز  رازه  هدوب و 45  ناغابص  رازاب  کیدزن  غاب  نیا 

هایس دمحا  غاب 

يرنه راثآ  نآ  يابیز  ترامع  رد  هدوب و  نوتاخ  ناکرت  هاگتماقا  یقوجلـس  هاشکلم  نامز  رد  هک  هدش  هتخاس  يرجه  موس  نرق  رد  غاب  نیا 
. تسا هدوب  دورهدنیاز  رانک  رد  غاب  نیا  تسا . هتشاد  دوجو  يریظنیب 

ناراک غاب 

دورهدنیاز رانک  وجاوخ و  هّلحم  رد  هدوب و  یقوجلس  هاشکلم  ياهانب  زا  دناهدومن ، فیصوت  ار  نآ  ارعـش  زا  یـضعب  هک  ابیز  رایـسب  غاب  نیا 
: دنکیم فیصوت  نینچ  ار  نآ  یلزغ  رد  هدوب و  نامهم  غاب  نیا  رد  يدنچ  يزاریش  ظفاح  هجاوخ  تسا و  هتشاد  رارق 

داب دای  ناراک  غاب  دور  هدنز  مادم  ممشچ  رد  تسا  دور  دص  هچرگ   *** داب دای  ناراگزور  نآ  داب  دای  داب  دای  نارادتسود  لصو  زور 

دابآ جات  غاب 

هدومنیم تماقا  غاب  نیا  رد  راکـش  ماگنه  هاش  دوب . هدـش  هتخاس  افلج  رد  عقاو  رظن  نابایخ  ینونک  لحم  رد  سابع  هاش  ناـمرف  هب  غاـب  نیا 
. تسا

تخت غاب 

رصق ود  غاب  نیا  رد  تسا . هدوب  عرز  رازه  لهچ  نآ  تحاسم  هتـشاد . رارق  غابراهچ  برغم  رد  هیوفـص و  نارود  ياهانب  زا  گرزب  غاب  نیا 
. هدشیم زاب  ییاهب  خیش  نابایخ  هب  ور  يرگید  برد  غابراهچ و  هب  ور  یکی  برد  هک  هدوب  یتنطلس 

هناخ سوواط  غاب 

زا مرـصاین  يدام  هدوب و  عرز  رازه  لهچ  نآ  تحاسم  دراد . رارق  غابراهچ  قرـشم  رد  هدوب و  مود  سابع  هاش  ياـهانب  زا  یتنطلـس  غاـب  نیا 
. تسا هدرکیم  روبع  نآ  طسو 

نرتسن غاب 

هعیرشلا نیما  هب  ابیز  غاب  نیا  تسا . هدوب  دور  هدنیاز  هناخدور  هب  لصّتم  مرـصاین و  يدام  رانک  رد  هدش و  هتخاس  هیوفـص  نامز  رد  غاب  نیا 
. تسا هتشاد  قلعت  یناهفصا 

ناخیدهم ازریم  غاب 

هدوب ناخیدهم  ازریم  راثآ  زا  عرز و  رازه  نآ 27  تحاسم  تسا . هتشاد  رارق  نوگژاو ) لت   ) ناکساولت رد  هدوب و  هیوفـص  راثآ  زا  غاب  نیا 
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. تسا

ریما اباب  غاب 

. تسا هتشاد  رارق  نآ  طسو  رد  ییابیز  ترامع  هدوب و  عرز  رازه  یـس  نآ  تحاسم  هدش . ثادحا  غابراهچ  رد  هیوفـص  نارود  رد  غاب  نیا 
. تسا هدمآرد  هلودلا  مراص  تیکلام  هب  هاش  نیدلارصان  نامز  رد  غاب  نیا 

رظن غاب 

غاب نیا  هتشذگیم ، نآ  طسو  زا  مرصاین  يدام  تسا و  هتشاد  تحاسم  عبرم  رتم  رازه  جنپ  لهچ و  هدوب . هیوفـص  نارود  هب  طوبرم  غاب  نیا 
. تسا هدوب  نیقارعلا  خیش  هب  ّقلعتم 

تیانع لَک  غاب 

هدوب ینونک  يانیس  نبا  نابایخ  لحم  رد  تسا ه  هدوب  سابع  هاش  فورعم  کقلد  تیانع ، لَک  هب  قلعتم  هیوفـص و  نامز  هب  طوبرم  غاب  نیا 
. تسا روهشم  اجنآ  رد  تیانع  غاب  هچوک  نونکا  و 

هناخشوق غاب 

. تسا هتشاد  رارق  هیبنیز  ریسم  رد  یچقوط و  لحم  رد  هدوب ، یتنطلس  ياهشوق  يرادهاگن  لحم  هک  غاب  نیا 

هاش غاب 

هدرکیم تحارتسا  غاب  نیا  ناگوچ ر  يزاب  ياشامت  زا  سپ  هاش  هدوب و  ناهج  شقن  نادـیم  یلاوح  رد  یهاش و  رابرد  هب  لـصّتم  غاـب  نیا 
. تسا

کشرز غاب 

ترامع و ياراد  تسا . هتـشاد  رارق  الاب –  غابراهچ  رد  عقاو  مشپ –  عیانـص  هناخراک  یلعف  لحم  دورهدنیاز و  بونج  رد  فورعم  غاب  نیا 
. تسا هدوب  ّطلسم  دورهدنیاز  افلج و  هب  هتشاد و  تعسو  عبرم  رتم  رازه  داتشه  هدوب و  راشبآ  هچایرد و 

هلودلا دمتعم  ناخ  رهچونم  غاب 

لکش هب  هقبط ، ود  یترامع  نآ  رد  ابیز و  عیسو و  یغاب  تسا . هتشاد  رارق  خبطم  تشپ  لحم  رد  هدش و  ثادحا  هیوفص  نارود  رد  غاب  نیا 
. تسا هدوب  یگنرف  هالک 

هغوراد غاب 
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. تسا دوب ه  عرز  رازه  هدزناپ  تحاسم  هب  غاب  نیا 

هناخ ینیچ  غاب 

رازه تحاـسم 25  هب  یگیب  ناوید  غاـب  عرز و  رازه  تسا 28  هدش  هتخاس  هیوفـص  نامز  رد  هتـشاد و  رارق  نوتـسلهچ  خاک  لباقم  غاب  نیا 
یناهفصا رادمتعیرـش  نیّدلالامک  اقآ  هب  ّقلعتم  هتـشاد و  رارق  رگیدکی  رانک  رد  عرز ، رازه  یـس  تحاسم  هب  یـساغآ  یچگنفت  غاب  عرز و 

. تسا هدوب 

دابآ حرف  غاب 

وا روتسد  هب  هک  هدوب  يوفص  نیسح  ناطلس  هاش  هقالع  هّجوت و  دروم  هتـشاد ، رارق  ناهفـصا  بونج  رد  هک  گرزب  اّفـصم و  رایـسب  غاب  نیا 
شیع و هب  نآ  رد  اههام  نیسح  ناطلس  هاش  هدوب و  گنسرف  مین  نآ  ضرع  گنسرف و  کی  نآ  لوط  دوب . هدش  هتخاس  هفص  هوک  هنماد  رد 

دومحم هب  اجکی  ار  تکلمم  غاب و  نیـسح ، ناطلـس  هاش  داـتفا و  قاـفتا  ناریا  خـیرات  نیگنن  هعقاو  غاـب ، نیا  رد  تسا . هتخادرپیم  ترـشع 
. دومن میلست  ناغفا 

بیرج رازه  غاب 

هنافسأتم دندوب . هتخاس  افص  اب  يراشبآ  ابیز و  یترامع  نآ  رد  هک  هدوب  هیوفص  ياهانب  زا  هتشاد ، رارق  الاب  غابراهچ  ياهتنا  رد  هک  غاب  نیا 
. دش هدیشک  یناریو  هب  ناهفصا  رگید  راثآ  زا  يرایسب  هارمه  هاش ، نیدلارصان  رسپ  ناطلسلا  لظ  تسد  هب  اهنآ  همه 

هموک غاب 

هدوب و سابع  هاش  هاگراکش  غاب  نیا  تسا . يوفص  نامز  هب  قلعتم  هدش و  عقاو  ناجنل  كولب  رد  هک  تسا  ناهفصا  رهـش  نوریب  ياهغاب  زا 
هتخاس ياهچایرد  گرزب  غاب  نیا  رد  دـناهدوب . زاورپ  رد  يداـیز  ناگدـنرپ  نآ  یلاوح  رد  هک  هتـشاد  دوجو  یگرزب  بآ  رهن  نآ  راـنک  رد 

اب غاب  هطبار  دنتشادیم  رب  ار  لپ  نوچ  دنتفریم و  هریزج  نآ  هب  یکّرحتم  لپ  هلیـسو  هب  هک  هتـشاد  رارق  نآ  طسو  رد  ياهریزج  و  دوب . هدش 
ِگـس  » هموک غاب  ای  ماک و  غاب  مان  هب  هتـشاد و  دوجو  ابیز  تارامع  یتنیز و  ناتخرد  اهلگ و  عاونا  غاـب  نیا  رد  تسا . هدـشیم  عطق  هریزج 

. تسا هتشاد  ترهش  دوب –  هداد  دوخ  هب  سابع  هاش  هک  یبقل  یلعِبلک  «- یلع

یجاح غاب 

ینامز دشیم . هدیمان  نویامه  غاب  مان  هب  هک  دوب  هدش  هتخاس  ناتـسودنه  هاشداپ  هاش » نویامه   » تماقا تهج  نییاپ و  غاب  راهچ  رد  غاب  نیا 
. تسا يوفـص  نارود  هب  قلعتم  غاب  نیا  تفای . ترهـش  یجاح  غاب  مان  هب  دیدرگ ، نآ  ریمعت  رومأم  ناخمیرک  فرط  زا  ناخدمحم  اغآ  هک 

نامرهق ناریا و  یمان  ناولهپ  یتخت ، اضرمالغ  دایهدنز  تشادگرزب  ساپ  هب  هک  تسا  یتخت  فورعم  هاگشزرو  وزج  نآ ، زا  یتمـسق  زورما 
. دوشیم هدیمان  مسا  نیا  هب  ناهج  یتشک 

فلخ غاب 
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. تسا هدوب  یتنطلس  ترامع  دایز و  تعسو  ياراد  هتشاد و  رارق  ماما  نادیم  یبرغ  بونج  رد  غاب  نیا 

ندع غاب 

تشهب تشه  نالاد  هب  هدوب و  نایقوجلـس  نارود  هب  طوبرم  هدمآیم ، رامـش  هب  ناهفـصا  يابیز  ّمهم و  ياهانب  زا  نآ  ياهخاک  هک  غاب  نیا 
دوب و هدومن  باختنا  ارسمرح  تهج  ار  غاب  نیا  یقوجلس  هاشکلم  تسا  هدشیم  میسقت  افّـصم  کچوک  غاب  شـش  هب  هتـشاد و  ترهـش  مه 

. دندرکیم یگدنز  اهغاب  نیا  رد  اهنآ  همدخ  اههمیدن و  اب  هاش  یلگوس  شش 

جاک غاب 

لحم ناغفا  هنتف  رد  غاب  نیا  دوب . هدش  هتخاس  نآ  رد  دورهدنیاز  هناخدور  هب  فرشم  ابیز  يرصق  هتشاد و  رارق  وجاوخ  لپ  یقرش  بونج  رد 
ترهـش زین  دومحم  غاب  هب  تبـسانم  نیمه  هب  دوب . هدـش  یفخم  نآ  رد  تختیاپ  یلاها  میب  زا  هک  دوب  ییاجلغ  دومحم  یگدـنز  تنوکس و 

. تشاد

یفوتسم غاب 

ناتسلگ غاب  هب  لگرپ  رّجشم و  غاب  نیا  دوب . ییابیز  ترامع  ياراد  تشاد و  رارق  ینونک  ضیف  نابایخ  برغ  تمـسق  رد  جاک و  غاب  لباقم 
. دشیم لصّتم  دورهدنیاز –  هب  فرشم  هناخهنییآ و  رالات  رانک  رد  – 

ناتسرانا غاب 

. دراد دوجو  هقطنم  نیا  رد  مان  نیمه  هب  ياهچوک  زین  نونکامه  هک  هتشاد  رارق  ینونک  ضیف  نابایخ  قرشم  رد 

ناتسراگن غاب 

برغ بناج  رد  ناتسراگن  غاب  دوب . هدش  هتخاس  نآ  طسو  گرزب  ياهچایرد  دوب و  ییابیز  رـصق  نامتخاس و  ياراد  گرزب  ابیز و  غاب  نیا 
زونه یلو  دش ، هدیشک  یناریو  هب  یلاخ و  هنکس ، زا  ناغفا  هلمح  رد  رگید  ياهخاک  اهرصق و  زا  يرایسب  دننام  تشاد و  رارق  ضیف  نابایخ 

. تسا یقاب  مان  نامه  هب  نادنملاس  دزن  رد  یخیرات و  دانسا  رد 

ریدغ غاب 

ضوح و نمچ و  لگ و  ياراد  رجـشم  غاب  نیا  تسا . يددـعتم  ياهنلاس  عیـسو و  ییاضف  ياراد  دراد و  رارق  ناهفـصا  قرـشم  رد  غاب  نیا 
نآ ياهنلاس  زا  ینارنخس  تاسلج  یتعنـص و  يرنه و  ياههاگـشیامن  يرازگرب  يارب  هدوب و  هناخباتک  نلاس  یـشزرو و  تاسیـسأت  هراوف و 

نادنمقالع هعلاطم  یـشزرو و  ملاس  تاحیرفت  شدرگ و  لحم  هدمآرد و  يدنموربآ  لکـش  هب  ریخا  ياهلاس  رد  غاب  نیا  دوشیم . هدافتـسا 
رهش نتفای  هعسوت  اب  هک  هتشاد  دوجو  ناهفصا  رانک  هشوگ و  رد  رگید  ياّفـصم  غاب  هد  دصکی و  دودح  هدش  رکذ  ياهغاب  رب  هوالع  تسا .

. تسا هدنام  یقاب  اهنآ  زا  یخرب  مان  راثآ و  طقف  هدش ، مودعم  اهنآ  رثکا  دّدعتم  ياهنامتخاس  اهنابایخ و  ثادحا  و 
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ناهفصا نهک  ناتخرد 

رانچ تخرد 

. دسریم نرق  نیدنچ  هب  یهاگ  تخرد  نیا  رمع  دـنکیم . دـشر  هدـمآ و  لمع  یبوخ  هب  ناهفـصا  رد  دراد و  ینالوط  يرمع  تخرد  نیا 
، دشابیم نهپ  تسد  فک  دننام  رانچ  تخرد  ياهگرب  دنکیم . ادـیپ  یهوبنا  ياههخاش  دـسریم و  رتم  زا 20  شیب  هب  یهاگ  نآ  عاـفترا 

نیا هنت  رطق  دراد . يداـیز  فراـصم  يراـجن  رد  نآ  بوچ  دـیامنیم . فیطل  ار  دوخ  فارطا  ياوه  تسا و  شخب  تّذـل  رایـسب  نآ  هیاـس 
هتشاک دایز  لصاوف  رد  مّظنم  تروص  هب  اهراوید ، کیدزن  اهغاب  رد  عیرـس ، دشر  تبـسانم  هب  دسریم و  رتم  ود  زا  شیب  هب  یهاگ  تخرد 

. دوشیم دنلب  هدرک و  دشر  ًاددجم  هک  دیاپیمن  يرید  یلو  دـنناسریم . شورف  هب  هدومن ، ُربفک  ار  نآ  رابکی  لاس  دـنچ  ره  هک  دوش  یم 
: مینکیم یفرعم  دناهتشاد ، ماود  اهنرق  دنراد و  یهجوت  لباق  ترهش  هک  ار  ناهفصا  یمیدق  رانچ  ناتخرد  زا  هنومن  دنچ  تمسق  نیا  رد 

لیعامسا هدازماما  رانچ 

فسأت لامک  اب  یلو  هدش  هتـشاک  یفـص  هاش  نامز  رد  هیوفـص و  نامز  هب  طوبرم  هک  تسا  هتـشاد  رارق  فتاه  نابایخ  قرـش  رد  رانچ  نیا 
. دش هدیرب  لبق  لاس  نیدنچ 

نودلگ رانچ 

هتـشاد و یبلق  داقتعا  تخرد  نیا  هب  نهک ، رانچ  نیا  کـیدزن  ياهاتـسور  یلاـها  یموب و  مدرم  تسا . هیوفـص  ناـمز  هب  طوبرم  راـنچ  نیا 
. درادن دوجو  رضاح  لاح  رد  هدش و  هدیرب  زین  سدقم  نهک و  رانچ  نیا  دنتسبیم  هچراپ  نآ  هب  دوخ  ياعد  تباجا  تهج 

درگتسد رانچ 

هنت نورد  تسا . سابع  هاش  نامز  هیوفص و  نارود  هب  طوبرم  هک  هدش  هتشاک  ناهفصا  یبرغ  بونج  رد  عقاو  رایخ ، درگتـسد  رد  رانچ  نیا 
دوـب هدـش  هتخاـس  نآ  فارطا  رد  هک  یناوـیا  رد  مدرم  دـندوب و  هتخاـس  هناـخهوهق  هدـش ، كوـپ  نورق  لوـط  رد  هـک  روـطق  تـخرد  نـیا 

. دنتخادرپیم نایلق  ندیشک  ياچ و  ندیشون  هب  دنتسشنیم و 

نارهز رانچ 

ناهفصا برغ  زیخلصاح  رایسب  قطانم  زا  نیبرام –  كولب  رد  عقاو  نارهز  ياتسور  رد  دراد  یهوبنا  ياههخاش  هک  نهک  روطق و  رانچ  نیا 
مان هب  ار  راـنچ  نیا  یلاـها  دـنیامنیم . دّدرت  نآ  فرط  ود  زا  اـهلیبموتا  دناهتـسب و  ار  راـنچ  نیا  فارطا  نآ  زا  تظاـفح  يارب  دراد . رارق  – 

ناوارف مارتحا  نآ  هب  تبـسن  مدرم  تساجرباپ و  نهک  تخرد  نیا  زونه  تسا . تمارک » بحاـص   » هک دـندقتعم  دـنمانیم و  رـضخ  هجاوخ 
. تسا هیوفص  نارود  هب  طوبرم  مه  رانچ  نیا  دنتسه . لئاق 

گشرز غاب  رانچ 

طوبرم تخرد  نیا  تشاد . دوجو  مه  شیپ  لاس  دنچ  ات  هدوب و  الاب  غاب  راهچ  نابایخ  يادتبا  لپ و  هس  یس و  بونج  رد  روهشم  رانچ  نیا 
. دناهدرکیم خبط  ياچ  اذغ و  نارگراک  رانچ  تخرد  نیا  هنت  رد  تسا . هتشاد  ترهش  یسابع  هاش  رانچ  مان  هب  هدوب و  هیوفص  نارود  هب 
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اناداپآ رانچ 

نآ هنت  قیمع  ياهفاکـش  تخرد و  هنت  رطق  دراد . رارق  ناـبایخ  یلامـش  علـض  رد  ياهچوک  لخدـم  رد  اـناداپآ  ناـبایخ  رد  نهک  راـنچ  نیا 
. دراد دتمم  یقباوس  ینالوط و  يرمع  زا  تیاکح 

خیطبلاراد رانچ 

رانچ مان  هب  یخیرات  تخرد  نیا  تسا  هتشاد  رارق  رهش –  لامش  هقطنم  رد  دابآدیب –  هّلحم  رد  هیوفـص و  نارود  هب  طوبرم  نهک  رانچ  نیا 
. تسا هتشاد  ترهش  زین  اهُرل 

رانچاپ رانچ 

هتفای مان  رییغت  رانچاپ  مان  هب  هبصق  تخرد ، نآ  تمظع  تبسانم  هب  هتشاد  دوجو  یسابع  هاش  رانچ  نآ  رد  هک  ناهفصا  ياههبصق  زا  یـضعب 
ای رانچاپ و  هب  ناچیـس  زا  صخاش  نهک و  روطق و  رانچ  دـنچ  دوجو  تلع  هب  هک  درب  ماـن  ناوتیم  ار  ناچیـس  اههبـصق  نیا  هلمج  زا  تسا .

دراد و رارق  یماظن  میکح  نابایخ  رانک  اـفلج ، هّلحم  قرـشم  رد  فورعم  یمیدـق و  هبـصق  نیا  تسا . هدرک  ادـیپ  ماـن  رییغت  ناچیـس  راـنچاپ 
ياهرانچ هدـش  رکذ  ياهرانچ  رب  هوالع  دوشیم . دـیلوت  لحم  نیا  زیخلـصاح  یعارز و  ياهنیمز  رد  ناهفـصا  تاجیزبس  زا  يداـیز  شخب 

هزاورد زا  غابراهچ  ریـسم  لوط  رد  هلمج  زا  دنرادروخرب ، رایـسب  تمدق  زا  هک  هتـشاد  دوجو  ناهفـصا  فانکا  فارطا و  رد  يرگید  ددعتم 
لظ تموکح  نامز  رد  اـهنآ  زا  يداـیز  دادـعت  هنافـسأتم  هک  هدوب  یگرزب  روطق و  ياـهرانچ  هفـص  هوک  هنماد  اـت  بونج  تمـس  هب  تلود 
عطق ینوکـسم  ياـههناخ  ياـنب  اـهنابایخ و  ثادـحا  تبـسانم  هـب  زین  يرگید  دادـعت  هدـش و  هدـیرب  نآ  بوـچ  شورف  عـمط  هـب  ناطلــسلا 

ترهش مه  کسِو »  » تخرد هب  یناهفصا  هجهل  رد  هک  نوران –  تخرد  گرزب ، ياهغاب  زا  يرایسب  رد  رانچ ، تخرد  زا  سپ  دناهدیدرگ .
. تسا یبوـلطم  رایـسب  هیاـس  ياراد  داـیز ، ياـههخاش  دوـجو  تلع  هب  یلو  درادـن  ینادـنچ  عاـفترا  تخرد  نیا  دوـشیم . هتـشاک  دراد – 

یگنر درز  ياهلگ  راهب  لیاوا  رد  فورعم  تخرد  نیا  دراد . يدایز  ياـضف  هب  جاـیتحا  هک  تسا  گرزب  يرتچ  دـننام  تخرد  ياـههخاش 
رد تبسانم  نیمه  هب  دوشیم . هدنکارپ  فارطا  رد  هدش ، ادج  تخرد  زا  یمیالم  میسن  اب  دنیوگیم و  یفرـشا  ای  کلوپ  نآ  هب  هک  دهدیم 

رایـسب رطق و  مک  تخرد  نیا  درب . مان  ناوتیم  ار  هدوبک  ناهفـصا  رگید  ناتخرد  زا  دوشیم . هدافتـسا  رتمک  تخرد  نیا  زا  لزانم  رباعم و 
نیا نتـشاک  هب  ار  نیمز  راتکه  دـنچ  یهاگ  دـنراکیم و  اهغاب  اههشیب و  رد  يراّجن  فراصم  يارب  نآ  بوچ  دربراک  تهج  رتشیب  ار  دـنلب 
ناـبز ناوتیم : ناهفـصا  رگید  ناـتخرد  زا  دـسر . یم  رتـم  دودـح 20  هب  تخرد  عوـن  نیا  عاـفترا  یهاـگ  دـنهدیم . صاـصتخا  تخرد 

. درب مان  ار  جاک  ربونص و  دیب ، دنقرمس ، يزیربت ، کشجنگ ،

اه هلحم 

ناهفصا ياهنابایخ 

نیا زا  یـضعب  دناهتـشاد . ییاّمـسم  اب  ياهمان  اهنآ  رثکا  هک  دـناهدمآ  دـیدپ  یگرزب  کچوک و  ياههلحم  زا  یمیدـق ، گرزب و  ياـهرهش 
یلاها تسا . هدش  دیق  یمـسر  دانـسا  اههلابق و  یخیرات و  بتک  رد  مان  نامه  هب  نامز  رید  زا  هک  دـنراد  یهجوت  لباق  هیمـست  هجو  اههلحم 
تباقر هدوب  طوبرم  مدرم  همه  هب  هک  يروما  رد  ًارثکا  هتخادرپیم و  ینادابآ  ینارمع و  ياهراک  هب  دوخ  هلحم  ترهـش  يارب  هاگ  اـههلحم ،

، تعارز يرادـماد ، رد  نینچمه  دناهتـساخیم . رب  تباقر  هب  مه  اب  یناوخهضور  يراوگوس و  مسارم  يارجا  رد  ًـالثم  دناهتـشاد . يدـیدش 
هتـشاد دوجو  يدیدش  تافالتخا  اهلاس  هّلحم ، ود  نیب  بلغا  هک  يروط  هب  دناهدوب ، رگیدـکی  بیقر  ینارمع  ياهتیلاّعف  ریاس  يراکتخرد و 
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دندرکیم . عانتما  رگیدکی  اب  تلصو  زا  یتح  تسا و  هدشیم  هدیشک  زین  يزیرنوخ  هب  هک 
دیدج لسن  يارب  هنهک و  ار  میدق  ياهمان  زا  يرایسب  دیدج ، ياهمان  اب  اهنابایخ  نیدایم و  ثادحا  يروشک و  تامیسقت  ّتیعمج و  ترثک 

رد یللخ  هتسناوتن  يرییغت  چیه  راصعا  نورق و  لوط  رد  اههلحم ، یـضعب  نینکاس  یلاها و  بّصعت  تلع  هب  یهاگ  اما  تسا . هتخاس  انـشآان 
ّتیعمج و هب  تبسن  رهش  ره  تّالحم  دادعت  دناهدنام . یقاب  دوخ  یناتـساب  مان  نامه  هب  و  دیامن ، داجیا  اهنآ  موسر  بادآ و  هّلحم و  نآ  مان 

. تسا هدشیم  رتشیب  نآ  يدابآ  تعسو و 

ناهفصا میدق  ياههلحم 

ناتسلبنس هب  هک  نالبنچ  -3 دراد . ترهـش  وجاوخ  مان  هب  هزورما  هک  یقرـش  بونج  رد  عقاو  ناراک ، غاب  یبرغ 2- لامـش  رد  عقاو  نابنل ، -1
رب ناهفـصا ، نتفاـی  تعـسو  زا  سپ  تسا . هدوب  لـصتم  مه  هب  اـههلحم  نیا  زا  یخرب  هک  تشدرد ، هرابیوج 6- ناّرک 5- -4 تسا . روهشم 
زا یـضعب  مان  دادیم . لیکـشت  ار  ناهفـصا  رهـش  گرزب ، کچوک و  هّلحم  لـهچ  دودـح  هک  اـجنآ  اـت  هدـش  هدوزفا  نآ  ياـههلحم  دادـعت 

- باخرچ  - دابآ سمـش   - اهیزاریـش وسراهچ   - نابنل  - دابآسابع  - تنج غاب   - تلود هّلحم  :- زا دناهدوب  ترابع  ناهفـصا  میدـق  ياههلحم 
 - راهبلگ  - دابآدزی  - دابآدمحا  - ناّرک (- یـشوم ناتـسربق   ) یـشنم رـصق   - هعلقاپ  - هّلظ (- نوگژاو لت   ) ناکـساو لت  وجاوخ –  - دابآنسح

میکح دجسم   - دروامین  - هلک هلامج   - نالبمچ  - یچلفلف  - ناجنسآ ( - ناهشهش  ) ناهاش هاش   - تشدرد  - یچقوط دابآنیـسح   - هرابیوج
نادیم  - دابآدمحا  - هعلقاپ  - فسوی خیش   - تاغاب  - ناجواخ  - نانروم  - کلهتسم  - ون هلحم   - کشوکرد  - شیش  - دابآدیب  - ون هزاورد  –

 - هزاورد نییاپ   - راب لگ   - یچقوط  - ینییاپ هنیـس   - اعد هلبق   - نویامه غاب   - هناخردـیح  - هتخوس رانچ   - کیب دوصقم  دوگ   - روِتل  - میدـق
. رگید گرزبو  کچوک  تالحم  یضعب  اجلخ و   - نانیق  - دابآنیسح  - نانرام  - ناچیس  - افلج  - خبطم تشپ   - دبنگ تخت   - ناشورف الاقاب 
، خیطبلا راد  ریم ، نادیم  رب  تسا  لمتشم  هک  هرابیوج  هّلحم  دننام  دنتسه . رتکچوک  هّلحم  دنچ  لماش  دوخ  گرزب  ياههلحم  نیا  زا  یـضعب 

رارق وراب  تشپ  کیدزن  نییاپ و  غابراهچ  رد  چیپ  هدزای  هچوک  هزورما   ) چیپ هدزای  خاشاب و  رجنـس ، ناطلـس  هچیرد ، برد  نایدمحا ، دیس 
دنوشیم . هدیمان  هتشاد و  ترهش  یلصا  مان  نامه  هب  اجرباپ و  زونه  قوف  ياههلحم  رتشیب  دراد ) .

يرگید و  دـندناوخیم ، یتمعن »  » ای یهلاتمعن  ار  نآ  هک  هراـبیوج  یکی  دوب : هتفاـی  لیکـشت  فورعم  نهک و  هّلحم  ود  زا  میدـق  ناهفـصا 
هب دندوب  نّنـست  لها  تشدرد  یلاها  هکیلاح  رد  دندوب  بهذم  هعیـش  هرابیوج  هّلحم  یلاها  دنتفگیم . يردـیح »  » ار نآ  هک  تشدرد  هّلحم 

خیراوت همه  رد  دناهدوب و  هنشت  مه  نوخ  هب  رگیدکی و  هنیرید  نمشد  یتمعن  يردیح و  هّلحم  ود  يدامتم ، نورق  لوط  رد  تبـسانم  نیمه 
ناهفـصا یلاها  هیحور  رد  یبولطمان  رثا  تافالتخا  نیا  تسا . هدـش  هراـشا  هورگ  ود  نیا  هنامـصخ  ياـهدروخرب  اـهفالتخا و  هب  دانـسا  و 

: تسا هدرک  وزرآ  نینچ  اهنآ  هرابرد  یناهفصا  رعاش  لیعامسا ، لامک  یناعملاقّالخ ، هک  يروط  هب  دوب ، هتشاذگ 
هرابیوج تسه و  تشدرد  هک  ات 

/ هراچ ششک  ششوک و  زا  تسین 
هراّیس تفه  دنوادخ  هک  يا 

/ هراوخنوخ تسرف  یهاشداپ 
تشد وچ  ار  تشدرد  هک  ات 

/ هرابیوج دروآ ز  نوخ  يوج  دنک 
دیازفیب ار  قلخ  ددع 

/ هراپ دص  ود  دنک  ار  یکی  ره 
ناهفصا مکحتسم  ياههزاورد  هدرک  کمک  اهنآ  هب  نایعفاش  دنتخات و  ناهفـصا  هب  لوغم  یـشحو  موق  دش . باجتـسم  رعاش  ياعد  تبقاع 
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ره دندروآرد  دوخ  فّرـصت  هب  ار  رهـش  یتقو  زین  یـشحو  ياهلوغم  دننک . مودعم  ار  یفنح  هفیاط  هکنآ  دیما  هب  دندوشگ ، اهنآ  يور  هب  ار 
رد ناهفصا  عماج  دجسم  يانب  زا  سپ  دنتشاذگن . یقرف  یعفاش  یفنح و  هقرف  ود  نایم  دندنارذگ و  دوخ  رادبآ  ياهغیت  مد  زا  ار  هفیاط  ود 

، نآامک نآءارف ، نالبنـس ، نالفلف ، ناجرخ ، ناوپ ، ناورج ، ناسرف ، ناـقرطاب ، دـمآ : دوجوب  هقطنم  نآ  رد  هّلحم  هدزناـپ  نیا  هیدوهی ، هّلحم 
. نادزوج ناجباخ و  ناکسورب ، نانیشخ ، ناهکشا ، ِنابنل 

ناهفصا ياهنابایخ 

اب یمیدـق و  ماـن  هک  تسا  يددـعتم  ياـهنابایخ  ياراد  نآ ، تعـسو  تمظع و  یخیراـت و  ینـالوط  قباوس  تمدـق و  هب  رظن  ناهفـصا  رهش 
رییغت رثا  رب  راصعا ، نورق و  لوط  رد  یلو  تسا ، هدیـسر  تبث  هب  هدـش و  طبـض  یخیرات  دانـسا  لالخ  رد  اـهنابایخ  نیا  زا  یـضعب  يامـسم 

نیرتاـبیز و زا  اـهنابایخ  نیا  رتـشیب  تـسا . هتخاـس  لکـشم  راـچد  ار  یخیراـت  ناگدـنیوپ  هدـش و  ضوـع  اـهمان  نـیا  زا  یـضعب  اـهتموکح 
شـشک لیاسو  نیا  يارب  هدوبن و  گنهامه  يزورما  هیلقن  طـئاسو  ّتیعمج و  شیازفا  اـب  اـما  دـناهدوب  دوخ  رـصع  ياـهنابایخ  نیرتضیرع 

زونه اهنرق  تشذگ  اب  زین  یضعب  دناهدوبن . ضیرعت  لباق  یخیرات  تیمها  یناکم و  تیعقوم  رطاخ  هب  اهنابایخ  یـضعب  هکنیا  هصاخ  دنرادن .
وحن هب  اهنابایخ  زا  يرایسب  دناهدش . ور  سوبوتا  زورما  هدوب و  ورهکشرد  ورلام و  ًالبق  هک  توافت  نیا  اب  تسا ، راکـشآ  اهنآ  تمظع  راثآ 

رپ رهـش  کی  تفر  دـمآ و  نیگنـس  راب  دـنناوتب  هک  هدـمآ  دـیدپ  اـهنآ  رد  يدـیدج  لـیوط  ضیرع و  ياـهنابایخ  هدـش و  ضیرعت  یبولطم 
ياـهمان هب  اـهنآ  رتـشیب  هناتخبـشوخ  دوـشیم . هدـهاشم  ییاـهدوبمک  زاـب  اـهنیا  همه  دوـجو  اـب  اـما  دـنیامن  لـمحت  ار  یتعنـص  تـّیعمج و 

. دناهدش نّیزم  ناریا و ... ناهفصا و  فورعم  نارعاش  سدقم و  عافدو  یمالسا  بالقنا  يادهش  یبهذم ، روهشم  گرزب و  ياهتیصخش 

ناریا تختیاپ  ناهفصا 

هب راب  نیدـنچ  نونکات  شیپ  لاس  نارازه  زا  نآ ، كاخ  تعـسو  یعیبط و  عاضوا  ییایفارغج ، تیعقوم  یـسایس ، تاظحالم  رب  انب  ناهفـصا 
نیرتمهم تسا . هدش  عنام  یتالکـشم  اما  هدیدرگ ، مهارف  راک  نیا  تامدقم  مه  رگید  تبون  دنچ  رد  تسا و  هدش  باختنا  روشک  یتختیاپ 

ّمهم ياهپارتاس »  » زا یکی  هدوب و  ناریا  تختیاپ  ناهفصا  نایناکشا : دهع  رد  فلا –  تسا : هدوب  ناریا  تختیاپ  ًامسر  ناهفصا  هک  ینارود 
تسا . هدشیم  بوسحم  نامز  نآ 

ناـمز نآ  رد  هک  یناریا  گرزب  هداوناـخ  تفه  زا  ییاـههداوناخ  یتح  هدوب و  روشک  مهم  ياهرهـش  زا  ناهفـصا  : ناـیناساس دـهع  رد  ب– 
هک ینامز  هملاید : هرود  ج –  تسا . هدوب  تختیاپ  هلزنم  هب  ناهفـصا  دـناهدوب و  یناهفـصا  دنتـشاد ، ار  يرگـشل  يروشک و  یلاع  تاـماقم 

هیوب لآ  ورملق  ناهفـصا  نامز  نآ  زا  دروآرد . دوخ  فّرـصت  هب  ار  ناهفـصا  تخاس ، مدهنم  ار  ریگمـشو  هاپـس  یملید ، هلودلا  نکر  نسح 
رهش رود  هب  ار  ییوراب  نتخاس  راک  ات  داد  روتسد  دوب  سوق  جرب  رد  رمق  هک  يزور  دیشوک و  نآ  هعـسوت  طسب و  رد  هلودلانکر  دیدرگ و 

دوجو هزاورد  نییاپ  هرابیوج و  یچقوط و  هزاورد  رد  نآ  راثآ  لـبق ، لاـس  نیدـنچ  اـت  هدوب و  ماـگ  رازه  وراب 21  نیا  طیحم  دـننک ، زاغآ 
رد یگرزب  تفایـض  نامز  نیا  رد  دش . ضیرم  دوب –  هدیـسر  لاس  داتفه  هب  شنـس  هک  هلودلا –  نکر  يرجه ، لاس 365  رد  تسا . هتشاد 
هب ار  ناهفـصا  تشاذگاو و  هلودلارخف  هب  ار  نیوزق  نادمه و  دـیزگرب . دوخ  يدـهعیلو  هب  ار  هلودـلاودضع  ورـسخ ، داد . بیترت  ناهفـصا 

هلودـلادیؤم و ترازو  نامز  رد  داّبع  نب  بحاـص  هب  فورعم  داـّبع  نب  لیعامـسا  تفگ . تاـیح  دوردـب  لاـس 366  رد  داد و  هلودـلادیؤم 
لضاف و يدرم  ترازو ، رب  هوالع  داّبع  نببحاص  دومن . ناوارف  شـشوک  رهـش  نیا  گنهرف  تفرـشیپ  تمظع و  يدابآ و  رد  هلودـلارخف ،
، هدوب هدنـشخب  میرک و  نینچمه  تسا . هدـشیم  بوسحم  برع  ناـبز  ياـغلب  نایـشنم و  زا  هدوب و  رعـش  ثحب و  بدا و  لـها  دنمـشناد و 

هامرد داّبع  نب  بحاص  تسا . هدیزرویم  قشع  یناهفصا  جرفلاوبا  یناغا  باتک  هب  همهنیا  اب  تشادن  ریظن  باتک  دادعت  رظن  زا  وا  هناخباتک 
دـندیردیم و نابیرگ  دـندرکیم و  نویـش  هک  یلاـح  رد  اـهکرت  هملاـید و  زا  يریثک  هورگ  تشذـگرد و  ير  رد  يرجه  لاس 385  رفص 
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. دـندرپس كاـخ  هب  یچقوط  رد  شاهناـخ  زیلهد  رد  هدروآ و  ناهفـصا  هب  ار  شاهزاـنج  درکیم ، تکرح  ناـنآ  ولج  زین  یملید  هلودـلارخف 
هفـص ریجروج و  عماج  دجـسم  كربت ، مهم  هعلق  ناهفـصا  رد  هملاید  مهم  راـثآ  زا  تسا . ناهفـصا  ناـملاع  هاـگترایز  وا  هاـگمارآ  نونکا 
رهش ناهفصا  ریخست  مزع  هب  یقوجلس  تلود  سسؤم  لرغط  يرجه  لاس 438  رد  هقجالـس : هرود  درب – . مان  ناوتیم  ار  داّبع  نب  بحاص 

لاسکی تفرگ و  هرصاحم  رد  ار  ناهفصا  يرجه ، لاس 442  مرحم  رد  رگید  راب  وا  دشن . نآ  ندوشگ  هب  رداق  اما  تفرگ ، هرـصاحم  رد  ار 
ار هملاید  تلود  دـمآ و  لیان  ناهفـصا  ریخـست  هب  لاـس 443 ، مّرحم  رد  اـت  تخادـنا ، داـیز  تـمحز  رد  ار  مدرم  درک و  روـصحم  ار  رهش 

ناهفصا هب  يردق  هب  دوب ، هدرک  هدهاشم  اهنآ  زا  نایغط  فالخ و  راثآ  اهراب  دنتـشادن و  ییافـص  وا  اب  ناهفـصا  یلاها  هکنیا  اب  تخادنارب .
یلاوح و تاثدحتـسم  اهترامع و  جرخ  رانید  رازه  دـصناپ  دودـح  داد و  رارق  دوخ  هاگتماقا  ار  رهـش  نیا  لاس  تدـم 12  هک  تشاد  هقالع 

ير رد  یگلاس  نس 70  رد  يرجه  لاس 455  رد  تنطلس  لاس  زا 26  سپ  لرغط  تسا . هدومن  اههاقناخ  اههناخ و  ریخعاقب ، رهـش ، دودح 
دنمـشناد و ریزو  هاـشداپ و  نآ  هجوـت  دروـم  کـلملا  ماـظن  هجاوـخ  ترازو  نالـسرا و  بـلآ  تنطلــس  هرود  رد  ناهفــصا  تفاـی . تاـفو 
. درک باختنا  دوخ  دـهعیلو  تماـقا  يارب  ار  رهـش  نیا  تشاد ، ءاـکتا  نآ  مدرم  تناـید  رهـش و  نیا  ّتیعقوم  هب  نوچ  و  دوب . وا  رادمتـسایس 
هب ناهفصا  دیسر و  دوخ  تمظع  تعسو و  ياهتنم  هب  یقوجلس  تلود  وا  دهع  رد  هک  تسا  یقوجلس  نیطالـس  نیرتگرزب  زا  یکی  هاشکلم 

میوقت حالصا  هب  مادقا  ناهفصا ، رد  هاشکلم  مهم  ياهراک  زا  دیدرگ . ناهج  دالب  نیرتدابآ  نیرتمهم و  زا  کلملاماظن ، هجاوخ  وا و  تمه 
نامه نیا  هتشاد و  تکرش  نآ  رد  زین  گرزب  فورعم و  نادیضایر  رعاش و  ماّیخ ، رمع  میکح  هک  تسا  يرجه  لاس 467  هب  جیز ، نتسب  و 

، دوخ ردـپ  لتق  زا  دـعب  تشاد ، تماقا  اجنآ  رد  دربیم و  رـس  هب  ناهفـصا  رد  يدـهعیلو  مایا  رد  هک  هاشکلم  تسا . یلالج  فورعم  میوقت 
نکاما اهغاب و  دش و  هتخاس  رهش  نیا  رانک  هشوگ و  رد  وا  روتسد  هب  يرایسب  تارامع  دیزگرب . یتختیاپ  هب  ار  ناهفصا  ًامسر  نالسرا  بلآ 

. دوب یتنطلـس  هنازخ  هک  هوک ، زد  رهـش و  هعلق  رکب ، غاب  هایـس ، دـمحا  غاب  ناـسالف ، غاـب  ناراـک ، غاـب  هلمج ، زا  دـیدرگ ، ثادـحا  ییاـبیز 
دجـسم تسا . یقوجلـس  هاشکلم  نارود  دنمـشزرا  راثآ  زا  کلملاماظن  هجاوخ  هسردـم  کلملاجات و  دـبنگ  کلملاماظن و  دـبنگ  نینچمه 
کلامم تورث  نامز  نیا  رد  تسا . هرود  نیا  مهم  راثآ  زا  دـیآیم  رامـش  هب  ناهج  یخیرات  يرامعم  ياـهراکهاش  زا  هک  ناهفـصا  عماـج 

تهج مدرم  زا  کلملاماظن  هجاوخ  دوش و  عّلطم  مدرم  تورث  زا  تساوخ  هاـشکلم  یتقو  هک  يروط  هب  دـش ، ریزارـس  ناهفـصا  هب  یقوجلس 
تورث دـنیوگ  درک . لبقت  ییاهنت  هب  ار  هجو  نآ  تخادرپ  تشون و  همان  رابرد  هب  ینزریپ  دومن ؛ هبلاطم  فازگ  یغلبم  تکلمم  جـیاوح  عفر 

لتق هاشکلم و  توف  زا  سپ  دـندرکیم . یـشاپبآ  ار  دوخ  لزانم  برد  الط  هباتفآ  اـب  ناهاگحبـص  هک  دوب  يردـق  هب  ناـمز  نیا  رد  مدرم 
. تشگ نایلیعامسا  تازرابم  ياههصرع  زا  یکی  ناهفصا  تفای و  ینوزف  تراغ  لتق و  ناهفصا ، هب  هیلیعامسا  موجه  کلملا ، ماظن  هجاوخ 

هتخادـنا تشحو  هب  ار  همه  حاّبـص  نسح  ناییادـف  نامز  نیا  رد  تسا . هیلیعامـسا  نینوخ  ماـیق  نایقوجلـس ، ناـمز  هعقاو  نیرتمهم  نیارباـنب 
برض هب  دوخ ، لزنم  رد  هنابش  دیدرگ ، نایلیعامسا  عمق  علق و  رومأم  هاشکلم ، روتـسد  هب  ماظن . هراوس  هدنامرف  العلاوبا ، هک  ینامز  دندوب و 
ساره بعر و  اما  دش  راتفرگ  هغوراد  تسد  هب  لتاق  هچرگا  دمآرد . اپ  زا  دوب  هدرک  یفرعم  ادخ  هدـنب  ار  دوخ  هک  يدولآدرگ  درم  رجنخ 
يابیز راـثا  زا  یکی  زین  ندـع  غاـب  دوب . نکاـس  ناهفـصا  نارگرز  هّلحم  رد  دوب و  يدیـشر  درم  ـالعلاوبا  نیا  دـمآ . دـیدپ  نینکاـس  لد  رد 

ه دوب . هدش  هتخاس  نآ  رد  یهاش  مرح  ياهیلگوس  تهج  ابیز  ترامع  شش  و  هتشاد ، رارق  ناهفصا  تشهب  نالاد  رد  هک  تسا  نایقوجلس 
ناهفـصا یلو  دندرکیم . تموکح  نآ  رد  هک  هدوب  ینیطالـس  هقالع  دروم  ناریا و  تختیاپ  فلتخم ، راودا  رد  ناهفـصا  هیوفـص : هرود  – 

ناهفصا نارود  نیا  رد  تسا . هتشادن  ترهش  تیمها و  مود ، لّوا و  سابع  هاش  تنطلس  هیوفص و  هرود  دننامه  راودا ، نیا  زا  کی  چیه  رد 
نادخیرات و قرشتسم و  سانشناتساب و  نارازه  هدیناشک و  دوخ  يوس  هب  ار  ایند  للم  هدوب و  هدیسر  ترهش  یقرت و  لامک  هب  تهج  ره  زا 

شیوخ زیگناباجعا  تادهاشم  ینالوط ، فقوت  زا  سپ  اهنآ  رتشیب  و  دندش . ناهفصا  دراو  هناقشاع  ناهج  رـسارس  زا  دنمـشناد ، دنمرنه و 
تمدـق و زا  يراکنا  لباقریغ  دنـس  اهنآ  زا  مادـک  ره  هک  دـناهداد  راشتنا  ایند  رد  هدروآرد و  ریرحت  هتـشر  هب  يدنمـشزرا ، ياـهباتک  رد  ار 

رظن زا  هک  درک  لقتنم  ناهفـصا  هب  نیوزق  زا  ار  روشک  تختیاپ  لوا  سابع  هاـش  يرجه ، لاس 1000  رد  تسا . نیمزناریا  گـنهرف  تمظع 
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ياهانب یلاع و  ياهرصق  يزاسرهش و  تورث و  رظن  زا  رهش  نیا  هک  دییاپن  يرید  نآ ، زا  سپ  تشاد . يزاتمم  رایسب  ّتیعقوم  یشیجلاقوس 
اهرهش و نیرتابیز  زا  یکی  ریظنیب ، ینف و  مکحتسم و  ياهلپ  عیـسو و  ابیز و  ياهرازاب  لّلجم و  گرزب و  سرادم  دجاسم و  لثم  یخیرات 

نیا دومن . لقتنم  ناهفـصا  هب  ار  تختیاپ  يدـالیم  لاس 1598  هب  سابع  هاش  : » دـسیونیم یناملآ  چـنیم  رتلاو  دـیدرگ . ناهج  ياهتختیاپ 
يارب هک  تسا  یطیارـش  هیلک  ياراد  هکلب  دراد ، رارق  ناریا  بلق  رد  طقف  هن  ناهفـصا  اریز  دوب . تسرد  ياهشیدـنا  رب  ینبم  باـختنا  نسح 
لداعم ینعی  درک . ادـیپ  ّتیعمج  رفن   600 ناهفـصا 000 /  هک  دـییاپن  يرید  : » دـسیونیم اوفالوید  مادام  تسا ». مزال  گرزب  تختیاپ  کی 

زا یتح  نیمز  قرـشم  طاـقن  هیّلک  زا  ار  ناـمز  نآ  ناهفـصا  ییاـیلاتیا ، حاّیـس  هلاوـالد  ورتـیپ  مهدراـهچ ». ییول  ناـمز  رد  سیراـپ  ّتیعمج 
، نیسح ناطلس  هاش  رابتبکن  تنطلـس  نامز  ات  دش و  تختیاپ  لوا  سابع  هاش  نامز  رد  ناهفـصا  تسا . هتـسناد  رتمهم  رتابیز و  هینطنطـسق 

طباور داجیا  -1 تسا : رارق  نیا  زا  ناهفـصا  رد  يوفـص  هلـسلس  هماـنراک  مها  دوب . هیوفـص  تلود  تختیاـپ  لاـس  هاـجنپ  دـصکی و  تّدـم 
تعسو -2 ناهفـصا . هب  یجراـخ  ِیبهذـم  نیغّلبم  ناسانـشناتساب و  نیخروم و  نیقرـشتسم و  دورو  ناـهج و  لـلم  زا  يرایـسب  اـب  یجراـخ 

یجراخ . ياهدتس  داد و  تراجت و 
-4 ریظنیب . ياهلپ  سرادـم و  دـجاسم و  نیدایم و  اههاگـشدرگ ، یتنطلـس ، ياهخاک  یخیرات ، ياهانب  اهارـسناوراک ، اـههار ، ثادـحا  -3

هعیش . ياهباتک  عّیشت و  بهذم  جیورت  رشن و  يرنه و  زکارم  هیملع ، ياههزوح  لیکشت 
، ارسمرح سیسأت  -6 رهشنودیرف . افلج و  رد  اهنآ  نداد  ینکـس  ناهفـصا و  هب  ناتـسجرگ  ناتـسنمرا و  زا  نایجرگ  ناینمرا و  ندناچوک  -5

ریگمشچ روما  زا  يرایسب  و  اهزوسمدآ . اهراوخمدآ و  اهبضغ ، ریم  نارگهجنکش ، شرورپ  -7 هریغ . هناخرانکوک و  هنخهوهق ، هناخبارش ،
يراـمعم هدـنزرا  راـثآ  زا  يرایـسب  ریخا  ياـهلاس  رد  تسا . هدوب  ریظنیب  هّجوت و  لـباق  دوخ  عون  رد  مادـک  ره  هک  رگید  ضیقن  دـض و  و 

یتنطلـس ياهرـصق  یخیرات و  راثآ  اهانب و  زا  يدادـعت  تسا . هدرک  ظـفح  ار  دوخ  ییاـبیز  ناـنچمه  اـهنرق  زا  سپ  هدـش و  تمرم  هیوفص 
نیمه هب  ار  رانچ  ياهتخرد  یّتح  هدرک و  بارخ  نآ  حلاصم  شورف  عمط  هب  ناطلـسلالظ ، صوصخب  راجاق ، ماکح  نیطالـس و  ار ، هیوفص 

دوب و ناریا  یتختیاپ  دزمان  ناهفـصا  یتدـم  هاشدـمحا ، راجاق ، هاشداپ  نیرخآ  نامز  رد  رـصاعم : رخأتم و  ياـههرود  ح –  دـندیرب . روظنم 
یلمع راک  نیا  نایرابرد ، یخرب  تفلاخم  یسایس و  تالوحت  ياهراپ  اما  دنک  لقتنم  ناهفـصا  هب  ار  تختیاپ  تشاد  دصق  دج  هب  هاشدمحا 
دنهد لاقتنا  يرگید  ياج  هب  ار  تختیاپ  نارهت ، زا  ییادز  زکرمت  روظنم  هب  هک  تفرگ  ـالاب  ییاـههمزمز  ریخا ، ياـهلاس  رد  نینچمه  دـشن .

، همهنیا اب  دـیباوخ . اههمزمز  دـش و  یفتنم  ماجنارـس  زین  حرط  نیا  یلو  دوب . یتختیاـپ  دزماـن  يداهنـشیپ و  ياهرهـش  زا  یکی  ناهفـصا ، هک 
. تسا هدش  مالعا  هتخانش و  ناریا  يرنه  تختیاپ  ناونع  هب  ناریزو  تأیه  یمسر  هبوصم  ربانب  ناهفصا 

اه بایسآ 

همدقم

تالغ مدنگ و  ندرک  درآ  يارب  دراد و  دوجو  یتوافتم  ياهتروص  هب  ناهج  فلتخم  طاقن  رد  دشابیم ، هنوحاط  نآ  رگید  مان  هک  بایسآ 
دوشیم . هدافتسا  نآ  زا  فلتخم  فراصم  نتخپ و  نان  تهج  رگید 

دیاب دخرچب  داب  اب  هچنانچ  سایق  نیدب  دنیوگیم و  بآ ) سآ +   ) بایـسآ ار  نآ  دخرچب  بآ  اب  رگا  هک  دـشابیم  ِسآ »  » هملک نیا  هشیر 
رارق مه  يور  رب  هک  تسا  حطـسم  گنـس  ود  دراد  دوـجو  رتـکچوک  عـطق  اـب  لزاـنم ، رد  نآ  یتـسد  عوـن  دوـش . هـتفگ  داـب » ِسآ   » نآ هـب 
تسا سآ ) تسد +   ) ساتـسد بایـسآ ، عون  نیا  مان  دنوشیم و  هدناخرچ  تسد  اب  هک  تسا  لصّتم  نییور  گنـس  هب  ياهتـسد  دنریگیم .

. دنیوگیم بایسآ  ار  نآ  دخرچب ، هچ  ره  اب  هلیسو  نیا  ریخا ، دروم  رد  زج  همهنیا ، اب  دنیوگیم . زین  یچرآ »  » و یچدرآ »  » نادب هک 

ناهفصا ياه  بایسآ  یماسا 
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: دشاب یم  ریز  حرش  هب 
فسوی . خیش  گنس  راهچ  بایسآ  -1

ناتسرهش . لپ  کیدزن  رد  عقاو  فرشا  هپت  گنس  راهچ  بایسآ  -2
نایناخیلع . بایسآ  -3

قاتشم . نابایخ  رد  عقاو  هاشیلع  جاح  نسح  بایسآ  -4
تسا . هتشاد  رارق  هاشیلع  جاح  بایسآ  زا  رتالاب  یمک  هک  هدازنیسح  بایسآ  -5

قاتشم . نابایخ  يالاب  رد  عقاو  نیسح  فورعم  بایسآ  -6
تسا . هدرکیم  راک  گنس  ود  اب  هتشاد و  ترهش  هک  رتنالک  بایسآ  -7

ناتسزان . بایسآ  -8
تشاد . دوجو  شیپ  لاس  نیدنچ  ات  هک  زاریش  هزاورد  بایسآ  -9

تسا . هدوب  فورعم  ناهفصا  رد  هک  ناخ ، ِبایسآ  -10
تسا . هدوب  گنس  راهچ  ياراد  هتشاد و  رارق  ناوژان  هقطنم  رد  بایسا  نیا  ینغور ، ِلوسر  جاح  ِبایسآ  -11

هدوب . گنس  ود  ياراد  هتشاد و  رارق  ناوژان  هیحان  رد  مه  نآ  هک  ( ناوژان بایسآ  هب  فورعم   ) یمیظع هللاتمعن  بایسآ  -12
تسا . هتشاد  رارق  ینونک  دیحو  لپ  ِكراپ  یکیدزن  رد  هدوب و  گنس  هس  ياراد  هک  ناخ  ِبایسآ  -13

تسا . هدوب  كراپ  رظن و  نابایخ  نیب  لصاف  دح  رد  افلج  هنمارا  يرگهفیلخ  هشیب  هلابند  هک  نوسالپ  غاب  بایسآ  -14
افلج نایچرکش  یکیدزن  رد  عقاو  افلج  هنمارا  بایسآ  -15

هتـشاد رارق  ینونک  يالوک  یـسپپ  هناـخراک  کـیدزن  زاریـشهزاورد ، رد  هدوب و  یبارـض  اقآدـمحم  هب  قلعتم  هک  بیرج  رازه  بایـسآ  -16
تسا .

یفطـصم جاـح  هب  قـلعتم  هتـشاد و  رارق  دابآنیـسح  هّلحم  يادـتبا  یماـظن و  مـیکح  ناـبایخ  ياـهتنا  رد  هـک  یفطـصم  جاـح  بایـسآ  -17
تسا . هدوب  يدابآنیسح 

تسا . هدوب  یخی  دومحم  نآ  کلام  نیرخآ  هدوب و  رایخ  درگتسد  رد  هک  یخی  دومحم  بایسآ  -18
تسا . هدوب  گنس  ود  ياراد  هتشاد و  رارق  ناجروالف  رد  ناهفصا و  هموح  رد  مهنآ  هک  اقآ  بایسآ  -19

تسا . هدوب  گنس  ود  ياراد  هتشاد و  رارق  نارکبریپ  رد  هک  يدرآ  یلع  بایسآ  -20
. نانرام رد  عقاو  یماهف  بایسآ  21-و 

بایسآ نامتخاس 

رد بایسآ  تمـسق  نیا  تسا . بایـسآ  ياههرپ  خرچ و  ریگبآ و  لماش  هک  : یجراخ تمـسق  -1: هدش لیکشت  اّزجم  تمـسق  ود  زا  بایـسآ 
دنزاسیم و يراج  رادبیـش  لاناک  کی  رد  ار  بآ  هدرک  ادج  ياهخاش  رهن ، زا  هک  تروص  نیدب  دراد . رارق  بآ  رهن  رانک  دازآ و  ياضف 
رب عافترا  مک  يراشبآ  دننام  هدوب و  ّطلـسم  اهخرچ  رب  بآ ، هک  دنهدیم  رارق  بآ  نایرج  ریـسم  رد  يروط  ار  بایـسآ  ياهخرچ  روحم و 

دنروآیم . رد  شخرچ  هب  ار  روحم  زین  اههرپ  نیا  دروآرد . شخرچ  هب  ار  نآ  دزیرب و  بایسآ  یبوچ  ياههرپ  يور 
ود نایم  نادوان ، کی  هلیسو  هب  هک  مدنگ  ياههناد  و  دخرچیم . نیریز  گنس  يور  هک  تسا  لصتم  بایـسآ ، نییور  گنـس  هب  مه  روحم 

رظن رما  نیمه  هب  رعاش  دنوشیم . لیدبت  درآ  هب  هدش ، مرن  درخ و  گنـس ، ود  كاکطـصا  شیاس و  نیمه  رثا  رب  دنزیریم ، روکذم  گنس 
، بایـسآ یبوچ  ياهخرچ  دننام و  راشبآ  لاناک  نیا  فارطا  دشاب  ایـسآ  نیریز  گنـس  رهد  شکاشک  رد  هک  دیاب  درم  : دـیوگیم هک  دراد 
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تهج یکنخ  کچوک و  هاگـشدرگ  رانچ ، دـیب و  ناـتخرد  نتـشاک  اـب  بایـسآ  ناـبحاص  هک  دـمآیم  دـیدپ  ییاـبیز  ییاـشامت و  ياـضف 
نامتخاس -2 دوزفایم . ناـکما  نیا  ییاـبیز  یکنخ و  هـب  بایـسآ  ياـههرپ  شخرچ  رثا  رب  بآ  ناروـف  دـندرکیم و  هـیهت  مدرم  تحارتـسا 

يرگید تسا و  بایـسآ  لوؤسم  هک  نابایـسآ  تحارتسا  تهج  یکی  هدـش ، هتخاس  قاتا  دـنچ  لحم  نیا  رد  بایـسآ : هناـخراک  اـی  یلخاد 
هتفرگ و رارق  رتالاب  نیمز  حطـس  زا  هک  ینزخم  هرخـالاب  درآ و  ندرک  راـبنا  تهج  موس  قاـتا  دوش ، درآ  دـیاب  هک  ییاهمدـنگ  راـبنا  تهج 

گرزب رّودم  كّرحتم و  گنس  يور  هک  یخاروس  رد  دراد ، رارق  نزخم  نا  نییاپ  رد  هک  ینادوان  هلیسو  هب  ات  دنزیریم  نآ  رد  ار  اهمدنگ 
اهمدنگ تسا . ییالاب  گنس  هزادنا  نامه  هب  تسا و  تباث  هک  دوش  هتخیر  ایسآ  نیریز  گنس  يور  رب  اجنآ  زا  دزیرب و  هدش ، داجیا  ییالاب 

هتخاس هتَک »  » مان هب  يرگید  نزخم  هناخراک ، حطـس  زا  رتنییاپ  تمـسق  رد  دـنیآیم . رد  درآ  تروص  هب  هدـش و  مرن  گنـس  ود  نیا  ناـیم 
سک ره  میدق  رد  دنوشیم . رابنا  هتخیر و  نزخم  نآ  نورد  مود  نادوان  هلیـسو  هب  بایـسآ  گنـس  ود  يالبال  زا  هدامآ ، ياهدرآ  هک  هدش 

صوصخ هب  هک  دشیم  دولآدرگ  تسـشنیم و  شیور  رـس و  هب  اضف  رد  قلعم  ياهدرآ  دـشیم ، اهبایـسآ  یلوق  هب  ای  اههناخراک  نیا  دراو 
مدرم نینچمه  تسا . هدـش  یـشان  اجنآ  زا  میاهدرکن » دیفـس  بایـسآ  رد  ار  اهوم  نیا  ام   » فورعم لَثَم  تشگیم و  دـیپس  وا  هایـس  ياهوم 

مه اب  بوغرم ، بوغرمان و  ياهمدنگ  صوصخ  هب  مدرم  ياهمدنگ  ًالومعم  هک  دندربیم ، بایسآ  هب  ندرک  درآ  يارب  ار  مدنگ  ياههسیک 
مدنگ نابحاص  اجنیا  رد  سکع . هب  دوب و  هداد  لیوحت  بوغرمان  مدنگ  هک  دشیم  یسک  بیـصن  بوخ  ياهدرآ  یهاگ  دشیم و  طولخم 

« دنکیم نابایسآ  ار  هابتشا   » فورعم لَثَم  هک  تسا ». هدش  هابتشا  : » تفگیم تشاد و  هدامآ  یباوج  هشیمه  نابایـسآ  دندرکیم و  ضارتعا 
ناتسرهش لپ  کیدزن  رد  عقاو  فرشا  هپت  گنس  راهچ  بایسآ  فسوی 2- خیش  گنس  راهچ  بایسآ  -1 تسا . هدمآ  دیدپ  اج  نیمه  زا  زین 

جاح بایـسآ  زا  رتالاب  یمک  هک  هدازنیـسح  بایـسآ  قاتـشم 5- نابایخ  رد  عقاو  هاشیلع  جاـح  نسح  بایـسآ  نایناخ 4- یلع  بایـسآ  -3
راک گنس  ود  اب  هتشاد و  ترهش  هک  رتنالک  بایسآ  قاتشم 7- نابایخ  يالاب  رد  عقاو  نیسح  فورعم  بایسآ  -6 تسا . هتشاد  رارق  هاشیلع 

ناهفصا رد  هک  ناخ ، ِبایـسآ  -10 تـشاد دوجو  شیپ  لاس  نیدنچ  ات  هک  زاریـش  هزاورد  بایـسآ  ناتسزان 9- بایسآ  -8 تسا . هدرکیم 
-12 تسا . هدوب  گنـس  راهچ  ياراد  هتـشاد و  رارق  ناوژان  هقطنم  رد  بایـسآ  نیا  ینغور ، ِلوسر  جاح  ِبایـسآ  -11 تسا . هدوب  فورعم 

ناخ ِبایسآ  هدوب 13- گنس  ود  ياراد  هتشاد و  رارق  ناوژان  هیحان  رد  مه  نآ  هک  ( ناوژان بایـسآ  هب  فورعم   ) یمیظع هللاتمعن  بایـسآ 
يرگهفیلخ هشیب  هلابند  هک  نوسالپ  غاب  بایسآ  -14 تسا . هتـشاد  رارق  ینونک  دیحو  لپ  ِكراپ  یکیدزن  رد  هدوب و  گنـس  هس  ياراد  هک 

بایسآ افلج 16- نایچرکـش  یکیدزن  رد  عقاو  افلج  هنمارا  بایـسآ  -15 تسا . هدوب  كراپ  رظن و  نابایخ  نیب  لـصاف  دـح  رد  اـفلج  هنمارا 
-17 تسا . هتـشاد  رارق  ینونک  يـالوک  یـسپپ  هناـخراک  کـیدزن  زاریـش ، هزاورد  رد  هدوب و  یبارـض  اقآدـمحم  هب  قلعتم  هک  بیرج  رازه 

يدابآنیسح یفطصم  جاح  هب  قلعتم  هتشاد و  رارق  دابآنیسح  هّلحم  يادتبا  یماظن و  میکح  نابایخ  ياهتنا  رد  هک  یفطـصم  جاح  بایـسآ 
مهنآ هک  اقآ  بایسآ  -19 تسا . هدوب  یخی  دومحم  نآ  کلام  نیرخآ  هدوب و  رایخ  درگتسد  رد  هک  یخی  دومحم  بایسآ  -18 تسا . هدوب 

هتـشاد و رارق  نارکب  ریپ  رد  هک  يدرآ  یلع  بایـسآ  -20 تسا . هدوب  گنـس  ود  ياراد  هتـشاد و  رارق  ناـجروالف  رد  ناهفـصا و  هموح  رد 
يرایسب رد  ًانمض  تسا . هدش  ینیشام  رـضاح  لاح  رد  یبآ و  ادتبا  هک  نانرام  رد  عقاو  یماهف  بایـسآ  21-و  تسا . هدوب  گنس  ود  ياراد 

زا یمان  طقف  تسا و  هدوب  بایـسآ  کی  لحم  اهنآ  زا  مادـک  ره  هک  دراد  دوجو  بایـسآ  هچوک  مان  هب  ییاههچوک  ناهفـصا  ياهنابایخ  زا 
هدش و بارخ  اهنآ  همه  تسا . هدنامن  یقاب  اهنآ  زا  باب  کی  یتح  هک  هدوب  ناهفـصا  دّدعتم  ياهبایـسآ  زا  يا  هنومن  اهنیا  تسا . هدنام  نآ 

. دوشیم هدافتسا  دنراد  یهّجوت  لباق  ییآراک  هک  یقرب  مظعم  ياههناخراک  زا  نآ  ياج  هب  دناهدش و  لیدبت  كراپ  هناخ و  نابایخ و  هب 

اه لاچخی 

هچخیرات
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عقاوم رد  هدـش و  عقاو  ریوک  هب  کیدزن  ناریا و  يزکرم  هقطنم  رد  رهـش  نیا  یتهج  زا  اّما  تسا . لصف  راهچ  ياوه  بآ و  ياراد  ناهفـصا 
ّتیمها خـی  دوجو  عقاوم  نیا  رد  تبـسانم  نیمه  هب  ناتـسبات . لصف  رد  صوصخب  تسین ، ناما  رد  يریوک  مرگ  ياهداب  دـنزگ  زا  صاـخ ،

رد خی  دندنمزاین . خی  هب  لاس  لوصف  رتشیب  رد  اهیشورفینتسب  اههناخهوهق و  اههناخنامهم ، اهناروتسر ، هتشذگ  نآ  زا  دنکیم . ادیپ  يرتشیب 
. تسا هجوت  بلاج  نآ  هیهت  زرط  زا  عالطا  هک  هدشیم  هیهت  یتّنس  هقیرط  هب  يدامتم  ياهلاس  لوط  رد  ناهفصا 

یتّنس قیرط  هب  خی  هیهت  زرط 

لوط گرزب ب  ياهترک  تروص  هب  ییاهریگبا  نیمز ، رد  دـنتفرگیم . رظن  رد  راک  نیا  يارب  راتکه  دـنچ  تحاسم  هب  یگرزب  نیمز  ادـتبا 
يدرـس هب  اوه  هک  یماگنه  ناتـسمز  لصف  لیاوا  ای  زییاپ  رخاوا  رد  دندرکیم . يریگبآ  هدامآ  رتم  مین  زا  شیب  قمع  رتم و  ضرع 20  50 و 

دنچ رد  میاد  مه  ینارگراک  دوش . دـمجنم  ات  دـندرکیم ، رابنا  اهریگبآ  رد  ار  يدام  ای  هناخدور  بآ  میدـق  رد  ماـگنه ، بش  دـییارگیم ،
عافترا هب  روطق  يراوید  اهنیمز  یبونج  تمس  لوط  رـسارس  رد  ددرگ . رتروطق  رتمجـسنم و  اهخی  ات  دندیـشاپیم  بآ  اهخی  يور  رب  تبون 

شیب لوط  هب  ار  ییاضف  يرتم ، هس  ود  هلصاف  هب  راوید  لامش  تمـسق  رد  هاگنآ  دندرکیم . انب  رگید ، تالم  ای  سر  لگ  زا  رتم  هد  زا  شیب 
دنتخاسیم نیمز  حطس  ات  هّلپ ، اب  ای  رادبیش  یلخدم  دنتخاسیم و  قیمع  یلادوگ  هدرک ، يراّفح  رتم  قمع 2  رتم و  ضرع 6  رتم و  یس  زا 

ار اهترک  هدـش  دـمجنم  ياهخی  دنتـشاد  رایتخا  رد  هک  یلیاسو  اب  شک ، خـی  نارگراک  دـندیناشوپیم . لاشوپ  اـی  ریـصح  اـب  ار  نآ  فک  و 
ردـقنآ راک  نیا  دـندرکیم . لاچ  هدـش  رکذ  لادوگ  رد  هدرک و  لمح  صوصخم  لیاسو  اـب  ار  گرزب  نیگنـس و  تاـعطق  دنتـسکشیم و 

زا سپ  هرابود  دیدرگیم و  رارکت  يریگبآ  لمع  زاب  دشیم  درس  اوه  هک  دعب  ياهبش  رد  سپس  دسرب . مامتا  هب  اهترک  ِخی  ات  دشیم  رارکت 
هعـشا ات  دـندناشوپیم  ار  اهخی  حطـس  لاشوپ  ریـصح و  اب  هاگنآ  دوش . خـب  زا  رپ  لادوگ ، ات  دـشیم  لمح  نزخم  هب  اـهخی  ندـش ، دـمجنم 

هب اهلاچخی ، نابحاص  راهب  طساوا  زا  دنامب . یقاب  نزخم  رد  یهام  دـنچ  دوشن و  بآ  اهخی  دـنکن و  رثا  اهخی  يور  رب  اوه  يامرگ  باتفآ و 
زا نارگراک  دـندرکیم و  هدامآ  هدوب ، شک  خـی  غالا  اـی  يراـگ  زا  تراـبع  هک  راـک  رازبا  تبـسانم  نیمه  هب  دـنتخادرپیم . اـهخی  شورف 
هب لاچخی  لحم  زا  دـندومنیم و  لقتنم  اهیراگ  هب  ار  اهخی  هدز ، رانک  ار  اهلاشوپ  هوبنا  هتفرنییاپ ، لادوگ  رانک  رادهلپ  ای  رادبیـش  لخدـم 
ره عقاوم  نیا  رد  دـندناسریم . شورف  هب  دـندومنیم و  لمح  رگید  زکارم  اهناروتـسر و  اهیـشورفینتسب و  اـههفاک و  فارطا و  ياـهنابایخ 

لاچخی لحم  هب  ًامیقتـسم  یهاگ  یّتح  دـندروآیم . موجه  خـی  ندـیرخ  يارب  رتشیب  اههزاغم  لزانم و  ناـبحاص  دـشیم  رتمرگ  اوه  ردـقچ 
اریز تسین  مولعم  یتسرد  هب  اهلاچخی  نیا  دادعت  دوش . مامت  رتنازرا  ات  دندومنیم  هیهت  هناخراک  لحم  زا  ار  دوخ  خـی  دـندرکیم و  هعجارم 

هب ای  دوخ ، هّلحم  مان  هب  ای  زین  اهلاچخی  نیا  رتشیب  درکیم . نیمأت  ار  اهنآ  خـی  هک  تشاد  لاچخی  ود  یکی  دوخ  ّتیعمج  هب  تبـسن  هّلحم  ره 
اـضردمحم نب  يدـهم  دـمحم  فیلأت  ناهفـصا » فیرعت  یف  ناـهج  فصن   » باـتک رد  دـنتفاییم . ترهـش  خـی  هدـننک  هیهت  کـلام و  ماـن 

. تسا هدوب  دادعت  نیا  زا  شیب  ناهفـصا  ياهلاچخی  دادعت  هک  تسا  هتـشون  هدش و  رکذ  باب  لهچ  ناهفـصا  ياهلاچخی  دادعت  یناهفـصالا 
هدولآ اهترک  ای  نزاخم و  هب  يدورو  بآ  مه  دوب  نکمم  اریز  هدوبن ، یتشادهب  میقتسم ، فرصم  تهج  قوف  یتّنـس  هقیرط  هب  خی  هیهت  هتبلا 
اهخی نیا  زا  رگا  هدوب و  هفرص  هب  نورقم  رایسب  يداصتقا  رظن  زا  اما  دنشاب . هتشاد  یگدولآ  اهریصح  اهلاشوپ و  لاچخی و  نیمز  مه  دشاب و 

رد هک  یعونـصم ، خی  یلوق ، هب  ای  ینیـشام  خی  شیادیپ  زا  سپ  دشیم . عفترم  یگدولآ  هلئـسم  دیدرگیم ، هدافتـسا  میقتـسمریغ  هقیرط  هب 
. تفر نیب  زا  نآ  یگدولآ  لکشم  ددرگیم  هّیهت  صوصخم  ياههناخراک 

ناهفصا یتسد  عیانص 

ناهفصا رد  یتسد  عیانص  هچخیرات 
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رگا ور  نیا  زا  تسا . هدـش  یفرعم  ناهج  رد  یناریا  موق  لیـصا  رنه  هدـنیامن  ناونع  هب  يدامتم  ياـه  نرق  لوط  رد  ناهفـصا  یتسد  عیاـنص 
دننام یناهفـصا  رگتعنـص  یناور  يرکف و  ياه  یگژیو  هک  ارچ  میا . هتفگن  فازگ  هب  ینخـس  میمانب  ناریا  یتسد  عیانـص  دهم  ار  ناهفـصا 
دشاب هتشاد  ناوارف  نارادیرخ  نامروشک  رد  اهنت  هن  ناهفـصا  زاس  تسد  ياه  هدروآرف  ات  تسا  هدش  بجوم  تعانق  راکتـشپ و  رنه ، قوذ ،

ياه هدروآرف  دنشاب . نآ  صاخ  ياه  یگژیو  اب  ناهفصا  ياه  هتخاس  تسد  بلاط  زین  یجراخ  نادنمقالع  نارگشدرگ و  نارفاسم و  هکلب 
لمخم يرز و   - یفاب میلگ   - یفاب یلاق   - یطارخ  - یلامدمن  - فدص يور  یشاقن   - روتاینیم  - انیم  - متاخ زا : دنترابع  ناهفصا  زاس  تسد 

... يزاس و یشاک   - يزاس وشرو   - جنرب سم و  يور  ینزملق   - راکملق  - يزود همشچ   - يزاس هرقن  هلیلم و   - یفاب

متاخ

حطس شیارآ  رنه  عقاو  رد  ریظن  مکو  لیدب  یب  رنه  نیا  تسا . يزاس  متاخ  ناهفصا  رد  یتسد  عیانص  هنادنمرنه  ابیز و  ياه  هنوگ  زا  یکی 
مظنم هچره  لاکـشا  اه و  حرط  رت و  فیرظ  هچره  اه  ثلثم  نیا  تسا . کچوک  ياه  ثلثم  اب  کـیئازوم  هب  هیبش  یتروص  هب  یبوچ  ءایـشا 

. تسا هیلوا  داوم  تیفیک  ندوب  ـالاب  متاـخ  ندوب  دنمـشزرا  تیبوغرم و  لـیالد  زا  رگید  یکی  دوـب . دـهاوخ  رت  بوـغرم  متاـخ  دنـشاب ، رت 
دنتسه . عونتم  رایسب  دننک  یم  هدافتسا  اهنآ  زا  دوخ  تالوصحم  هیهت  يارب  نازاس  متاخ  هک  يداوم 

، واگ رتش ، ناوختـسا  دننام  فلتخم  ياهناوختـسا  بانع ، جنران و  سونبآ ، لفوف ، بوچ  دننام  نوگانوگ  ياه  بوچ  زا : دـنترابع  داوم  نیا 
تروص هب  ار  هیلوا  داوم  متاخ ، نتخاس  يارب  هرقن  الط و  دراوم  یخرب  رد  یجنرب و  یـسم و  اه ي  لوتفم  فدـص و  جاع ، نینچمه  بسا و 

دنروآ . یم  دوجوب  ار  متاخ  فلتخم  ياه  حرط  اهنآ  ندیچ  مه  يولهپ  اب  هدرک و  يزیمآ  گنر  رتمیلیم  ات 2  دودح 1  داعبا  هب  یئاهروشنم 
، دوش یم  هیهت  زاریش  ناهفصا و  نادنمرنه  هلیسو  هب  هک  یئاه  متاخ  دنتـسه و  هرهـش  رنه  نیا  رد  زین  زاریـش  نازاس  متاخ  ناهفـصارب  هوالع 

لیکـشت اب  زاس  متاخ  نادنمرنه  ریخا  ياه  لاس  رد  دنـشاب . یم  فلتخم  عونتم و  فورظ  لماش  اه  هدروآرف  نیا  دراد . يرایـسب  نارادـیرخ 
هب ار  يرتبوغرم  تادـیلوت  هتفای و  يرتهب  ماجـسنا  دـنک  یم  تیلاعف  ناریا  یتسد  عیانـص  نامزاس  رظن  ریز  هک  نازاس  متاخ  ینواـعت  تکرش 

. دننک یم  هضرع  نایجراخ  ًاصوصخم  نارگشدرگ 

انیم

ناوت یم  يراک  زلف  دراوم  هلمج  زا  تسا . تازلف  يور  يراک  هدنک  نیئزت و  رود  ناراگزور  هتشذگ و  راودا  رد  نایناریا  یتسد  ياهرنه  زا 
بـسانت داجیا  رگید و  سنج  زا  يزلف  حطـس  يور  فلتخم  ياهزلف  کچوک  تاعطق  نداد  اج  ندـناشن و  يانعم  هب  هک  درب  ماـن  عیـصرت  زا 

زا يرایـسب  دـننام  زین  يراـکانیم  هک  تسا  بلطم  نیا  رگناـیب  هدـمآ  لـمع  هب  يراـکانیم  دروم  رد  هک  یئاـه  یـسررب  تسا . تاـعطق  ناـیم 
تسا . هتفای  هار  اهروشک  ریاس  هب  سپس  هدمآ و  دوجوب  ناریا  رد  راب  نیلوا  يارب  رگید  ياهرنه 

زین زونه  دش . لیدبت  رنه  نیا  هدمع  زکارم  زا  یکی  هب  ناهفصا  رهش  درک و  رایسب  یّقرت  اهرنه  ریاس  نوچمه  زین  يراکانیم  هیوفص  نامز  رد 
دوش . یم  بوسحم  رنه  نیا  زکرم  اهنت  رهش  نیا 

لگ یمیلـسا و  ياه  شقن  زا  نایوفـص  رـصع  رد  دـنوش . یم  طوبرم  مه  هب  هک  تسا  يا  هدـیچیپ  تـالاعفنا  لـعف و  لـماش  يراـکانیم  رنه 
درک . ادیپ  يرتشیب  فرصم  يراکانیم  رد  زمرق  گنر  دش و  رایسب  هدافتسا 

لاح رد  اما  دندوب  یندعم  ای  یهایگ  راکملق  ياهگنر  دننام  دنتفرگ  یم  رارق  هدافتـسا  دروم  يزاس  انیم  تعنـص  رد  هک  یئاه  گنر  میدق  ر 
گنر الط ، زا  زمرق  گنر  هیهت  يارب  ناراک  انیم  دوش . یم  هدافتسا  یئایمیش  ياه  گنر  زا  یئانیم  ءایشا  ریاس  فورظ و  یشاقن  يارب  رضاح 

دننک . یم  هدافتسا  یشام  لگ  زا  درز  گنر  سم و  زا  زبس 
، رتشگنا دـنبندرگ ، هراوشوگ ، زا : دـنترابع  دـننک  یم  هضرع  رنه  نیا  نادـنمقالع  نارادـیرخ و  هب  نازاس  انیم  نونکا  مه  هک  یئایـشا  رتشیب 
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، باقـشب يراکانیم ، ياـهماج  يروخ ، تبرـش  يروخیاـچ و  سیورـس  راگیـس ، یطوق  شیارآ ، گرزب  کـچوک و  ياـه  هبعج  زیر ، هنیس 
هرماس و فجن و  البرک و  رد  همئا  رباـقم  يارب  هک  یئاـه  هرجنپ  اـهرد و  غارچ ، لـهچوراج  شاـپ ، بـالگ  پیپ ، سکع ، ياـهباق  نادـلگ ،

دنا . هدش  هتخاس  هکربتم  نکاما  ریاس  مق و  دهشم و 
طبریذ ياهنامزاس  فرط  زا  يرنه  هتـشر  نیا  دراد و  يرایـسب  نارادیرخ  نارادفرط و  یناهفـصا  نادنمرنه  راک  يراکانیم  رـضاح  لاح  رد 

. دنریگ یم  رارق  تیامح  دروم  یتسد  عیانص  نامزاس  نوچمه 

يربچگ

ندمت هب  طوبرم  هک  ناتسزوخ  هپت  تفه  رد  یچگ  راثآ  فشک  ار  هتکن  نیا  دنا . هتشاد  یئانشآ  چگ "  " مان هب  يرصنع  اب  زابرید  زا  نایناریا 
يربچگ دنا . هدوب  انشآ  یچگ  تانیئزت  تخاس  يژولونکت  رصنع و  نیا  اب  زین  نایشنماخه  نایناکشا و  نیقی  هب  دنک . یم  دیئات  تسا  یمالیا 
شوقن هارمه  هب  صاخ  ياهشور  کینکت و  یناساس  رـصع  رد  تسا . یناکـشا  ندمت  هب  طوبرم  ناریا  یقرـش  بونج  رد  هجاوخ  هوک  ياه 

هک دمآ  تسد  هب  یهجوت  بلاج  رظانم  فلتخم  ياهشور  قیفلت  اب  تفرگ و  رارق  هجوت  دروم  یـسدنه  یهایگ و  یناسنا ، یناویح ، فلتخم 
نوچمه فلتخم  ياـهحرط  ناریا  رد  مالـسا  شرتسگ  اـب  دـیآ . دوجوب  مالـسا  زاـغآ  دـهع و  نآ  رگید  ياـهرنه  رد  یتـالوحت  دـش  ثعاـب 

اهحرط و نیرتهب  زا  لوغم  نامز  ات  هدمآ  تسدب  ياه  يربچگ  رد  دش و  هتفرگ  راک  هب  سرادم  دجاسم و  نیئزت  رد  یئاتخ " یمیلسا "و"  "

بارحم دش  یبهذم  ياهاضف  اهانب و  نیئزت  یئابیز و  لماع  اهنت  چگ  يراکیـشاک ، جاور  زا  شیپ  ات  هک  يروطب  دـش . یم  هدافتـسا  اه  هشقن 
نایعا و لزانم  لخاد  رد  اهنت  يربچگ  زا  نایوفـص  ندمآراک  يور  اب  دشاب . یم  رنه  نیا  یئافوکـش  دشر و  رگنایب  ناهفـصا  عماج  دجـسم 

شیپ ياه  يربچگ  جاور  لیلد  هب  يولهپ  نارود  رد  تشاد . همادا  چـگ  زا  هدافتـسا  زین  راجاق  نارود  اـت  دـش و  یم  هدافتـسا  تقو  فارـشا 
لوغشم میدق  زا  هدنام  یقاب  راثآ  تمرم  هب  اهنت  یمیدق  ربچگ  ناداتسا  زورما  هک  يروطب  تفرگ  رارق  طوقس  یبیـشارس  رد  رنه  نیا  هتخاس 

رادروخرب ریگملاع  یترهـش  زا  ناریا  رد  يربچگ  راثآ  زا  یخرب  زورما  تسا . بلاج  عیدب و  راثآ  قلخ  یپ  رد  يراکداتـسا  رتمک  دنتـسه و 
زا دنـشاب . یم  خـسن  طـخ  صوـصخ  هب  یمالـسا و  طوـطخ  دـنریگ  یم  رارق  هدافتـسا  دروـم  يربـچگ  رد  هـک  یئاـهرنه  رگید  زا  دنتـسه .

دجـسم بارحم  يرمق ،) يرجه  لاس 477  هب  طوبرم   ) نامرک کلم  دجـسم  بارحم  دـنا . هدـش  نیئزت  يربچگ  اـب  هک  یفورعم  ياـهبارحم 
لاس 710 هب  طوبرم   ) ناهفـصا عماـج  دجـسم  رد  وتیاـجلوا  دجـسم  بارحم  يرمق ،) يرجه  خـیرات 530  اب  ناتـسدرا  یکیدزن  رد   ) هراوز

هتخاس يرمق  يرجه  لاس 1039  رد  هک   ) رون اقآ  دجـسم  بارحم  وتیاجلوا و  هب  فورعم  هدنبادخ ، دـمحم  ناطلـس  تموکح  نامز  يرجه 
هک یفورعم  راثآ  زا  دنتـسه . یحایر  نسح  داتـسا  یمظعا و  اضر  داتـسا  رـضاح  لاح  رد  رنه  نیا  فورعم  دیتاسا  زا  دشاب . یم  تسا ) هدش 

تسا . هینوراه  ياهیربچگ  بارحم  تسا  هتخاس  یمظعا  داتسا 
نینچمه راجاق  هیوفـص و  نارود  زا  هدـنام  اج  هب  یمیدـق  ياـه  هناـخ  رد  هک  یئاـه  يربچگ  هب  ناوت  یم  زین  یحاـیر  نسح  داتـسا  راـثآ  زا 

زا سپ  ياـهلاس  رد  درک . هراـشا  ناهـشهش  ياـهیراک  هنیآ  اـه و  يدـنبراطق  تمرم و  هـعمج و  ماـما  فورعم  هناـخ  ياـهیربچگ  يزاـسزاب 
نادرگاش ناراکداتـسا و  زا  هدافتـسا  اب  اـهداهن  ریاـس  یگنهرف و  ثاریم  ناـمزاس  نوچمه  لوئـسم  طـبریذ و  ياـهنامزاس  بـالقنا  يزوریپ 

يرثوم ياهماگ  یناریا  لیـصا  رنه  نیا  ءایحا  هار  رد  هتخادرپ و  یمیدـق  ياهانب  يربچگ  ياـهراکهاش  زا  يرایـسب  تمرم  هب  ناـنآ  دعتـسم 
. دنا هتشادرب 

ینیچ هرگ 

هب بوچ  هک  يا  هژیو  تیعقوم  تسا . هدوب  ناریا  يرامعم  رد  هدافتسا  دروم  یمئاد  رـصانع  زا  یکی  بوچ  زورما  هب  ات  هتـشذگ  ياهنامز  زا 
اهماب تشپ  شـشوپ  زا  دوشب و  يرایـسب  ياه  هدافتـسا  رـصنع  نیا  زا  ات  دـش  ثعاب  نآ  عاونا  عّونت  دراد  ینامتخاس  حـلاصم  زا  یکی  ناونع 
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تهج رد  یناریا  قّالخ  قوذ و  اب  نادـنمرنه  دریگ . رارق  هدافتـسا  دروم  بوچ  يزلف ، ءایـشا  تخاس  اه و  هرجنپ  ینیئزت  ياه  باق  ات  هتفرگ 
، متاخ ّتبنم ، هک  دنریگ . رارق  هجوت  دروم  ازجم  يرنه  ناونع  هب  مادکره  هک  دننک  قلخ  يراثآ  دنا  هتسناوت  اهنامتخاس  اهانب و  ندش  رتابیز 

یخرب تسین . تسد  رد  یقیقد  عالطا  ناریا  رد  کّبـشم " ینیچ و  هرگ  هقباس "  زا  دنتـسه . هلمج  نآ  زا  کبـشم و ... ینیچ و  هرگ  قّرعم ،
هدش عورش  یسابع  ءافلخ  نارود  زا  تغل  تلآ و  تلاح  رد  هچ  کّبشم و  تلاح  رد  هچ  رنه  نیا  زا  هدافتسا  دنا  هداد  لامتحا  نارگـشهوژپ 

رد ًالومعم  راک  کبس  نیا  زا  تسا . هدیسر  ناریا  هب  نامز  نامه  زا  تسا و  هدش  لوادتم  هیروس  رصم و  رد  يرمق  يرجه  ات 8  نرق 6  رد  و 
نارود زا  تسا . هدـش  یم  هدافتـسا  اه  هدرن  اهخاک ، لزانم و  ياه  هرجنپ  رد  کّبـشم  زا  و  ربانم ، رباـقم ، هسدـقم ، نکاـما  ياـهرد  تخاـس 
لیدب یب  ناداتسا  زا  دیدرگ . روهشم  یـسرا "  " هب ًاحالطـصا  هدش و  جیار  کّبـشم  ياه  بوچ  رد  یگنر  ياه  هشیـش  هیبعت  دعب  هب  هّیوفص 

هرگ کّبشم و  يدنب ، یمسر  يدنبراطق ، يراک ، سنرقم  رد  وا  زا  یشزرااب  راثآ  هک  تسا  نایمیهاربا  اقآ  اضرمالغ  داتـسا  موحرم  رنه  نیا 
رد تسا . دنمرنه  نیا  راثآ  زا  زین  یسابع  لته  ياه  هرجنپ  اهرد و  هیلک  تسا . دوجوم  ناهفـصا  یخیرات  ياهانب  تایلاع و  تابتع  رد  ینیچ 

هاتوک ياه  هرود  يرازگرب  هب  مادـقا  کّبـشم  ینیچ و  هرگ  تمرم  ياههاگراک  سیـسأت  رب  هوـالع  یگنهرف  ثاریم  ناـمزاس  رـضاح  لاـح 
داتسا یقاّشع ، يدهم  داتسا  موحرم  هب  ناوت  یم  یمیدق  لیصا و  رنه  نیا  ناداتـسا  رگید  زا  تسا . هدرک  نادنمقالع  يارب  رنه  نیا  شزومآ 

. درک هراشا  يرهاظم  یلع  داتسا  یئایلوا و  يدهم  داتسا  یقاّشع ، سابع  یلع 

يزاس نادملق 

رد رنه  نیا  دوجو  زا  و  تسا . هدربن  یئاج  هب  هار  دنربب . یپ  ناتـساب  ناریا  رد  نادملق  مان  هب  يا  هدـیدپ  هب  هکنیا  يارب  نیققحم  ياهـشهوژپ 
، اه هسردم  رد  تشگ و  لومعم  يریرحت  ياهراک  يارب  نادملق  زا  هدافتسا  مالسا ، روهظ  اب  تسین . تسد  رد  یعالطا  مالـسا  زا  لبق  راودا 
هب ناریبد  ناگدنـسیون و  ءارعـش و  زا  هک  یتیامح  رثارب  نایقوجلـس  هرود  رد  تفرگ . رارق  هدافتـسا  دروم  یناوید  عجارم  اه و  هناـخ  بتکم 

رگنایب هدش  ماجنا  ياه  یسررب  تشاد . همادا  نایرومیت  رصع  ات  یّقرت  تفرـشیپ و  نیا  درک . رایـسب  تفرـشیپ  يزاس  نادملق  رنه  دمآ ، لمع 
ياه نادملق  دیـسر و  جوا  هب  زین  يزاس  نادـملق  رنه  دیـسر  یلاعت  یقرت و  تیاهن  هب  یـسیونشوخ  هک  هیوفـص  رـصع  رد  تسا . بلطم  نیا 

نآ زا  هدـنام  ياجرب  ياهنادـملق  تفر . یم  رامـش  هب  ناریا  یگنهرف  ياه  ثاریم  نیرت  سیفن  نیرتاهبنارگ و  زا  رـصع  نیا  رد  هدـش  هتخاس 
ناریا ياه  هزوم  شخب  تنیز  تسا . هدش  هتشون  ینآرق  تایآ  زین  یضعب  رب  دنتـسه و  عّصرم  بوکالط و  ناشنرهوگ و  یخرب  هک  راگزور 

ياهنادـملق دوب و  جوا  رد  نایوفـص  راگزور  لثم  يزاس  نادـملق  رنه  زین  هیدـنز  هیراجاق و  هرود  رد  دنـشاب . یم  ناهج  ياهروشک  ریاس  و 
یم هیراجاق  هیدنز و  هیوفص و  نارود  نازاس  نادملق  نیرتروهشم  زا  دنتـسه . یناهفـصا  نادنمرنه  رنه  رگنایامن  هرود  نیا  رد  هدش  هتخاس 

میحرلادـبع یلقفجن ، نب  مظاک  یناهفـصا ، یماما  قداصدـمحم  یمریمـس ، دادادـخ ، دـمحم  دادادـخ ، نسح  رگراگن ، نامز  دـمحم  ناوت 
درب . مان  ار  نادملق  فجن  اقآ  یناهفصا و 

نیا زا  ناکامک  یناریا  یمالـسا  ياهرنه  هب  نادنمقالع  اما  دریگ  یمن  رارق  هدافتـسا  دروم  هتـشذگ  دـننام  نادـملق  رـضاح  لاح  رد  هچ  رگا 
. دنتسه نآ  بلاط  ناهاوخ و  هدرک و  لابقتسا  يرنه  هدروارف 

يرگسم

. دننک یم  هدافتسا  يراک  شکچ  هلیسوب  یسم  قرو  هیهت  يارب  یسم  شمش  زا  تسا . ناریا  يابیز  میدق و  یتسد  عیانص  زا  یکی  يرگـسم 
دیآ تسد  هب  رظن  دروم  لکـش  ات  دـننک  یم  يراـک  شکچ  ار  نآ  ردـقنآ  هدافتـسا و  سم  هکت  کـی  زا  کـچوک  ياـهفرظ  تخاـس  يارب 

، گنت گید ، فلتخم ، ياه  ینیـس  زا  دـنترابع  يرگ  سم  هدـمع  تالوصحم  دوش . یم  هتخاس  یـسم  قرو  دـنچ  ای  ود  زا  رتگرزب  فورظ 
. رگید فورظ  نادلگ و 
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يراک تبنم 

هک ار  یـشقن  زین  نارامعم  ناشاقن و  دننک . یم  فیرعت  بوچ  يور  يراک  هدنک  هتـسجرب و  شقن  ار  تبنم  يانعم  تغل  بتک  اه و  گنهرف 
هب ناریا  رد  يراک  ّتبنم  هقباس  نیققحم ، ياه  شهوژپ  یخیرات و  دهاوش  هب  هجوت  اب  دنیوگ . یم  ّتبنم  دشاب  رتدنلب  دوخ  هنیمز  زا  یکدـنا 

مالسا روهظ  اب  تسا . هتشاد  یمهم  هاگیاج  رنه  نیا  زین  نایناساس  نایشنماخه و  رـصع  رد  نآ  زا  سپ  دسر . یم  نایـشنماخه  نارود  زا  لبق 
سدقم و نکاما  يزاسابیز  نیئزت و  هب  ار  دوخ  ششوک  یعس و  نارورنه  ریاس  نوچمه  راک  ّتبنم  نادنمرنه  ناریا  رد  نید  نیا  شرتسگ  و 

راگزور ندیـسر  ارف  اب  دندرک . هدافتـسا  دوخ  راثآ  رد  هدـنز  تادوجوم  شوقن  زا  ناراک  ّتبنم  زین  نامز  نیا  زا  دـندرک . فوطعم  یبهذـم 
تفرگ قنور  ناهفـصا  رد  هیوفـص  راگزور  رد  يراک  ّتبنم  هچ  رگا  داهن . یئافوکـش  هب  يور  یتسد  ياهرنه  ریاس  دننام  زین  ّتبنم  هیوفص 
باتک فلوم  هتـشون  هب  دـبای . یم  هار  اه  هناخ  هب  یلدنـص  لـبم و  هک  تسا  هرود  نیا  رد  اریز  درک  يرتشیب  تفرـشیپ  راـجاق  رـصع  رد  اـما 

رد دنمان . یم  راجاق  کبس  لبم  ار  اهنآ  دنا و  هدش  يراک  هدنک  یناریا  هویش  هب  هک  هدنام  ياجرب  یئاه  لبم  راجاق  نارود  زا  ناهنپ " جنگ  "

تبنم هدافتـسا  دروم  هک  یئاهرازبا  هکلب  دوش  یمن  ماجنا  وقاچ  اب  ّتبنم  برغ  ندمت  ذوفن  دیدج و  ياه  هناخ  ندـش  هتخاس  اب  رـضاح  لاح 
نادـنمرنه اـما  دوش  یمن  هتخاـس  هیلوا  لیـصا و  تروص  هب  ناهفـصا  ّتبنم  زورما  هکنآ  اـب  دنتـسه . یجراـخ  رتـشیب  دریگ  یم  رارق  ناراـک 

ناوت یم  هتشر  نیا  فورعم  دیتاسا  زا  دنروآ . یم  دوجوب  بوچ  يور  رب  یبلاج  رایسب  راثآ  ناشیابیز  رایسب  ياهحرط  اب  ناکامک  یناهفصا 
راب نیلوا  يارب  هک  یناداتسا  نیرتمهم  درب . مان  ار  یلئاسم  لامک  داتسا  دنولاد و  میهاربا  داتسا  يرباج ، بوقعی  داتـسا  يرقاب ، هللادبع  داتـسا 

، نایربکا نایاقآ ، یسوم  یعینص ، دحا  داتسا  دندرک : ءایـشا  ریاس  لیتسا و  ياه  لبم  تخاس  هب  مادقا  یگنرف  ای  دیدج  ّتبنم  اب  ناهفـصا  رد 
. دنشاب یم  نزملق و ...

یشاقن

یناتساب یشاقن 

راصعا نرق و  لوط  رد  ار  دوخ  يرنه  یگنهرف و  ياهدروآتسد  دناهدوب ، رادروخرب  ینغ  رابرپ و  یندمت  گنهرف و  زا  هک  ناتساب  نایناریا 
ياهرنه نآ  هلمج  زا  دـناهدینارتسگ . تشاد ، ینونک  ناریا  ربارب  نیدـنچ  یتعـسو  هک  دوخ  ورملق  عیـسو  هنماد  رد  فلتخم  ياـهتروص  هب 

تهج توص ، زا  سپ  رشب  تسا و  هدوب  هیلوا  رشب  تاینمت  نابز و  رگنایب  نامز  رید  زا  یشاقن  تسا . یـشاقن  دنمـشزرا  ایوگ و  رنه  هدنزرا ،
هک دـناهدوب  دـصاقم  ناـیب  يارب  ياهلیـسو  هک  فیلوگره  يریوـصت و  طـخ  ًـالثم  تسا . هدرکیم  هدافتـسا  یـشاقن  زا  دوـخ  دـصاقم  ناـیب 

نیا رد  یـشاقن  هک  دـهدیم  ناـشن  ناریا  رد  یـسانشناتساب  یملع و  ياهـشواک  دنتـسه . یـشاقن  رنه  يـالاو  شزرا  تـیمها و  هدـنهدناشن 
ینامز و هچ  زا  هتـسبرس ، ياهقاطا  اهترامع و  ياهراوید  رب  دعب  ياهنامز  رد  اههوک و  هندب  رد  هچ  فورظ و  ءایـشا و  يور  رب  هچ  نیمزرس 
رب نآ  زا  لبق  نایشنماخه و  نامز  رد  هک  یشوقن  رب  هوالع  تسا . هتفای  هار  اهروشک  مادک  هب  ناریا  زا  هدوب و  لومعم  یبولطم  تیفیک  هچ  اب 

كاخ رعق  زا  یتمیق  یتنیز و  ءایـشا  يدایز  رادقم  ناسانـشناتساب  نارگـشواک و  هدنام ، اجب  اههوک  هندـب  رب  هقیتع و  ءایـشا  فورظ و  يور 
زا مادک  ره  هدوب و  نیمز  ناریا  ناشخرد  ندـمت  زا  یکاح  رگید ، زکارم  ای  دیـشمج  تخت  لیـصا  شوقن  دـننام  اهنآ  همه  هک  دـناهدروآرد 

هدیـشک ریوصت  هب  رگید  ءایـشا  ذـغاک و  يور  نّودـم و  تروص  هب  هچنآ  تسا . ناهج  فورعم  ياـههزوم  زا  یکی  شخبتنیز  ءایـشا ، نآ 
باتک يابیز  اهبنارگ و  قاروا  و  ینام » ، » یناریا دنمرنه  درم  گرزب  یـشاقن  راثآ  هدش  ظفح  اههزوم  رد  دوجوم و  زورما  يایند  رد  هدـش و 
نینزغ نئازخ  رد  رـضاح  لاح  رد  باتک  نیا  تسا . هدـشیم  هدافتـسا  یبهذـم  يرظن  تاغیلبت  ناونع  هب  نآ  زا  هک  تسا  گنژرا »  » فورعم

: هدومرف نآ  هرابرد  همانهاش  رد  زین  یسودرف  مساقلاوبا  داتسا  تسا . دوجوم 
نیمز دنیبن  رّوصم  وا  نوچ  هک  نیچ  ایوگ ز  درم  یکی  دمایب 
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دش و دلوتم  يدالیم  لاس 215  رد  ینام  دوب . یناساس  ناهاشداپ  نادـناخ  زا  یتیاور  هب  شردام  ناریا و  يابجن  زا  کحتاف »  » دـنزرف یناـم 
هب يدالیم  لاس 275  رد  ینام  دوب . هداد  رارق  توعد  رشن و  هلیسو  دوخ و  تازجعم  زا  ار  یـشاقن  وا  دروآ . دوجو  هب  ار  هیونام  یبهذم  هقرف 
هک تسا  نآ  زا  یکاح  تایاور  یـضعب  تشذگرد . نادنز  رد  دـیدرگ و  ینادـنز  سپـس  موکحم و  همکاحم و  یتشترز  نویناحور  هلیـسو 

« وچوخ  » و نافروت »  » ياهیرافح رد  دندرک . شنازیوآ  روپاش  يدنج  ياههزاورد  زا  یکی  هب  دنتخیر و  شتـسوپ  رد  هاک  دندیرب و  ار  شرس 
. تسا یناـم  دوخ  هب  هیبـش  هک  دـهدیم  ناـشن  ار  یگرزب  درم  تروص  اـهنآ  زا  یکی  تسا . هدـمآ  تسد  هب  ناـیونام  ياهیـشاقن  زا  يراـثآ 
ار روتاینیم  یشاقن و  نوموک »  » لوق ربانب  تسا . هدش  ریوصت  یلوغم  تئیه  هب  تسا و  وا  رس  تشپ  دیـشروخ  صرق  لکـش  هب  رون  زا  ياهلاه 

ياراد هک  دناهدرک  هدهاشم  سراف  رختسا  رد  ار  یگرزب  یـشاقن  باتک  نیخروم ، دندومن . لقتنم  ناتـسکرت  هب  نایناساس  روشک  زا  نایونام 
هدش یشاقن  كزان  رایسب  ياهگرب  يور  رب  سم  ِدرگ  لولحم  ياهرقن و  ییالط و  ياهگنر  زا  یعون  اب  هدوب و  یناساس  ناهاش  زا  يریواصت 
وریپ لاس  تدم 9  مور ، ياسیلک  ردـپ  کیلوتاک و  بهذـم  سـسؤم  هک  ییاجنآ  ات  درک  ذوفن  ناهج  زا  یفلتخم  طاقن  هب  ینام  نید  تسا .

اب یتدم  زا  سپ  تفای و  هار  نیچ  ناتسکرت و  ناتسلوغم و  هب  ینام  نید  هارمه  هب  یقیسوم ، یشاقن و  رنه  تبسانم  نیمه  هب  دوب . ینام  نییآ 
یقرش یحاون  رد  دوخ  ياهشواک  یط  نکاه »  » و رادگ »  » ياهمان هب  يوسنارف  ناسانشناتساب  زا  نت  ود  تشگزاب . ناریا  هب  هرابود  یتارییغت 

نایم رد  تخت ، يور  رب  ار  یناساس  هدازهاش  کی  هتشاد و  ضرع  رتم  لوط و 4  رتم  هک 12  دندرک  فشک  راوید  يور  یشاقن  کی  ناریا ،
هاگراکش اهیشونهداب و  اهنـشج و  زا  یـشاقن  راثآ  ام  : » دسیونیم یمور  مراهچ  نرق  خروم  سونایمآ » . » تسا هدادیم  ناشن  دوخ  نایرابرد 

ناتـساب نایناریا  راکتبا  تسا ، ناماما  ناربماـیپ و  صخـشم  تمـالع  هک  هلاـه ، تروص  هب  يدزیا  رون  ریوصت  میاهدـید ». داـیز  یناریا  ياـه 
. تسا هتخادرپ  وا  هجلاعم  هب  سونیلاج  رادـمان ، کـشزپ  هک  تسا  ياهدـیزگرام  درم  ریوصت  ناریا ، روتاـینیم  ياهیـشاقن  زا  یکی  دـشابیم .

هبنج هک  هتـشاد  دوجو  هنایـشم »  » و یـشم » ، » میدـق ناـیناریا  لوـق  هب  اـی  اوـح  مدآ و  زا  يریوـصت  ینوریب ، ناـحیروبا  میهفتلا »  » رد نینچمه 
. دراد دوجو  هنیدم  هب  ترجاهم  هکم و  كرت  زا  سپ  رکبوبا  رانک  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  زین  يریوصت  دراد و  یبهذم 

زین یـسابع  يافلخ  دوب و  هتخاس  نّیزم  ابیز  شوقن  اب  ار  نآ  فقـس  هک  تخاـس  ماـش  ناـبایب  رد  یکچوک  خاـک  زین  يوما  ياـفلخ  زا  یکی 
. دندادیم تنیز  گنراگنر  ياهراگن  شقن و  اب  هرماس  رد  ار  دوخ  ياهخاک 

مالسا رد  یشاقن 

رکیپ يزاسهمسجم و  رنه  تبـسانم  نیمه  هب  هدوب ، مارح  ای  هورکم و  مالـسا  رد  تروص  هرهچ و  یـشاقن  یـشارت و  رکیپ  يزاسهمـسجم و 
تخت ياهخاک  رد  ناوتیم  ار  شارت  رکیپ  نادـنمرنه  ریظنیب  هدـنزرا و  راثآ  دوب و  مالـسا  زا  لـبق  ناریا  ياـهرنه  نیرتمهم  زا  هک  یـشارت 

نایـشنماخه و نارود  ياـهراگدای  دوـمن و  هدـهاشم  نیمز  ناریا  فاـنکا  فارطا و  ياـههوک  زا  يرایـسب  هندـب  متـسر و  شقن  دیـشمج و 
زاـمن و يرازگرب  لـحم  رد  ناـسنا  هرهچ  یـشاقن و  دوـجو  مالـسا  رظن  زا  نینچمه  تفر . نیب  زا  ًاـبیرقت  مالـسا  زا  دـعب  تسا – . ناـیناساس 

ناشاقن هکنآ  بلاج  تسین و  مارح  دشاب ، هدش  هلثم  یـشاقن  دروم  رگا  هک  دـندوب  هداد  يوتف  اهقف  زا  یخرب  یلو  تسا  هدوب  مارح  دـجاسم 
هب ندراش  همان  تحایـس  هتـشون  ربانب  دشاب . تیؤر  لباق  ینید  رظن  زا  ات  دـندرکیم  روک  یـشاقن  رد  ار  دوخ  ياههژوس  مشچ  ًاصوصخم  زین 

پچ مشچ  دزاسیم  وا  لزنم  يارب  هک  ییاه  یـشاقن  دوب  هداد  روتـسد  دوخ  نامز  یـشاب  شاـقن  هب  یناهفـصا  یـضر  ازریم  تبـسانم  نیمه 
، رادناج روص  یشاقن  صوصخ  هب  یشاقن  یلک  روط  هب  اما  دشاب . رودقم  نآ  رد  زامن  دش  بصن  هناخ  رد  یشاقن  نآ  رگا  ات  دنـشاب  هتـشادن 

ورسخ رصان  میکح  دنتسنادیم . ادخ  راک  رد  تلاخد  نینچمه  یتسرپتب و  يایحا  روآدای و  ار  لمع  نآ  اریز  دوب . هدش  میرحت  مالـسا  رد 
. متـشادن يرگید  زیچ  باتک  دنچ  زج  مدوب و  تنکـسم  رقف و  تیاهن  رد  مدیـسر و  جیلف »  » هب ياهیداب  رد  هکم  زا  تشگزاب  رد  : » دسیونیم

فـصو متـشاد ، هارمه  هک  دروجال  فرجنـش و  يرادقم  اب  يدـیماان  لامک  رد  يزور  دـشن . ادـیپ  يرادـیرخ  مشورفب ، ار  اهباتک  متـساوخ 
نم هب  دندمآ و  نآ  ياشامت  هب  دندش و  عمج  راصح  لها  مدرک . بیهذـت  گرب  خاش و  اب  ار  نآ  متـشون و  یتیب  يدجـسم  راوید  رب  لاحلا ،
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تفایرد امرخ  نم  دص  مدرک و  یشاقن  بارحم  نآ  نم  میهدیم و  ترجا  وت  هب  امرخ  نم  دص  ینک  یـشاقن  ار  دجـسم  بارحم  رگا  دنتفگ 
هک دـیامنیم  نینچ  قوف  بلطم  داتفا ». قاـفتا  يرجه  لاـس 442  هب  هعقاو  نیا  مدومن . عفر  ار  دوخ  یلاـم  تالکـشم  زا  يرایـسب  مدوـمن و 

ناشاقن هک  نایونزغ  نامز  ات  هدوبن . نآ  زا  رتهب  عضو  زین ، کلامم  رگید  رب  اهنآ  طلـست  ناـمز  رد  هدوب و  هتخانـشان  برع  راـید  رد  یـشاقن 
دومحم ناطلس  هک  ینامز  دنیوگ  تسا . هدوب  یتسدهریچ  شاقن  هک  درب  مان  ناوتیم  ار  شاقن  رـصنوبا »  » اهنآ هلمج  زا  دندش ، ادیپ  یفورعم 

ار انیـس  یلعوبا  هرهچ  شاقن ، رـصنوبا  دومحم ، ناطلـس  روتـسد  هب  دندومن ، عانتما  اهنآ  دـناوخ و  ارف  نینزغ  هب  ار  یناریا  دنمـشناد  تساوخ 
نآ زا  لبق  هرود و  نیا  رد  داتسرف . تکلمم  رسارس  هب  انیس  یلعوبا  يریگتسد  ییاسانـش و  يارب  ار  یـشاقن  دومحم  ناطلـس  دومن و  یـشاقن 
رد دوشیم . هدـید  ینیچ  ناشاقن  زا  يریواـصت  هدیـشک ، مظن  هب  یکدور  هک  ياهنمد  هلیلک و  رد  اریز  دـناهدوب . ناریا  رد  زین  ینیچ  ناـشاقن 

دومحم ناطلس  دهع  رد  شاقن  رصنوبا  ار  نآ  یـشاقن  هک  دراد  دوجو  یمیدق  یغرفم  ماج  کی  یغورف ، سدنهم  ناورداش  يرنه  هعومجم 
رد هک  داهن  انب  یـسودرف  مساقلاوبا  میکح  داتـسا  يارب  اـبیز  یلزنم  دوخ  رـصق  یکیدزن  رد  يونزغ  دومحم  ناطلـس  دـنیوگ  تسا . هدیـشک 

يوق هدـنرد  تاناویح  ناناولهپ و  برح  تالآ  ناروت و  ناریا و  ناـهاشداپ  تروص  يریطاـسا و  ياهیـشاقن  داتـسا  روتـسد  هب  نآ  ياـهقاطا 
شیع و لحم  هتخاس و  تاره  رد  یناوج  رد  دوعـسم  ریما  هک  يرـصق  هب  عجار  يدوعـسم  خیرات  رد  مه  یهیب  لضفلاوبا  دوب . هدـش  یـشاقن 

لمآ هالکارق »  » رد زین  يرصق  دوب . هدش  هدیـشک  هیفلـش »  » و هیفلا »  » ياهیـشاقن اهقاطا  نآ  رد  دیوگیم  دنکیم و  تبحـص  هدوب  وا  ترـشع 
مراهچ نرق  رد  یشاقن  رنه  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  اهنیا  همه  تسا . هدوب  یفلتخم  ددعتم و  ياهریوصت  نآ  ياهراوید  رب  هک  هتشاد  دوجو 

زا اما  دناهتشاد  ییاه  تهابش  مه  اب  تایئزج  ياهراپ  رد  نیچ  ناتـسودنه و  ناریا و  رد  یـشاقن  تسا . هتـشاد  دوجو  ناریا  رد  مشـش  نرق  ات 
ینیچ یشاقن  اب  یناریا  یشاقن  نینچمه  دراد . يدایز  ياهتوافت  تسا ، یلوغم  یشاقن  بتکم  هک  يدنه  یـشاقن  اب  یناریا  یـشاقن  یلک ، رظن 
شوخ طخ  دوشیم . طوبرم  نینچ  ناریا و  رد  نآ  دربراک  یفرصم و  داوم  ینیبناهج و  رکفت و  هوحن  هب  یهاگ  اهتوافت  نیا  تسا . توافتم 

وم ملق  کی  زا  دناهدش و  نیجع  مه  اب  نیچ  رد  یلو  دنتسه  زیامتم  مه  زا  رنه  ود  نیا  ناریا  رد  تسا و  هتشاد  شزرا  بوخ  یشاقن  زا  شیب 
هب صاصتخا  دنوشیم  تفای  تعیبط  رد  هک  رگید  دنت  ياهگنر  زا  يرایسب  ینامسآ و  یبآ  گنر  تسا . هدشیم  هدافتـسا  رنه  ود  ره  يارب 

، یناریا یـشاقن  رد  نینچمه  دناهتـشادن . دنت  ياهگنر  باختنا  رد  یتراسج  تردق و  نینچ  يدـنه  ینیچ و  ناشاقن  هتـشاد و  یناریا  ناشاقن 
رد یشاقن  اریز  هتـشادن  ینانچنآ  تعـسو  ناریا  رد  یبهذم  ياهیـشاقن  دراد . هلـصاف  ماگ  کی  هشیمه  یعقاو  ریوصت  اب  هدش  یـشاقن  هنحص 

ربمغیپ و ترضح  جارعم  زا  يریواصت  هب  طقف  ناریا  یبهذم  ياهیشاقن  تبـسانم  نیمه  هب  تسا . هدوبن  دییأت  دروم  هدیدنـسپ و  مالـسا  نید 
فارطا بارحم و  تانیئزت  زا  دوشیم و  هصالخ  مالسلا  امهیلع  نیَنَسَح  ریوصت  مالـسلا و  هیلع  یلع  الوم  ریوصت  رخاوا  نیا  رد  مخ و  ریدغ 

هلمج زا  تسا . هتفای  تعـسو  هتفرگ و  ماهلا  ناـفرع  روهـشم و  نارعاـش  راعـشا  زا  رتشیب  یناریا  ياهیـشاقن  سکعرب  تسا . هدوبن  يربخ  نآ 
تردـق و رپ  گـنر  يوـق ، تکرح  نآ  رد  هک  درک  هدـهاشم  توـمد »  » هماـنهاش رد  ناوـتیم  ار  هرود  نـیا  رد  یـشاقن  زراـب  تایـصوصخ 

حرـش هب  نیاربانب  دیآیم . دیدپ  وا  فورعم  بتکم  دازهب و  روهظ  اب  یناریا  یـشاقن  تمظع  هوکـش و  تسا . ناوترپ  نوزوم و  يدنببیکرت 
ات 855 ياهلاس 844  نیب  هدوب و  يزیربت  دـمحا  ریپ  درگاش  تاره و  مدرم  زا  نیدـلالامک  شمان  دازهب : میزادرپیم : وا  بتکم  یگدـنز و 
زا ار  وا  يوفص  لیعامـسا  هاش  سپـس  هدوب و  ییاون  ریـش  یلع  ریما  تمدخ  رد  يرومیت  هرود  رخاوا  رد  تسخن ، تسا . هدش  دلوتم  يرجه 
لاس ات  دازهب  تسا . هتخومآیم  یشاقن  وا  زا  بسامهط  هاش  هتشاد و  تایح  يوفـص  بسامهط  هاش  تنطلـس  لیاوا  ات  وا  درب  زیربت  هب  تاره 

رـصانع وا  بتکم  رد  دراد . ترهـش  ناـهج  رد  هک  تسا  یفورعم  صاـخ و  بتکم  ياراد  یـشاقن  رد  وا  تسا . هتـشاد  تاـیح  يرجه   984
بتکم نیا  ياـهیگژیو  زا  تسا . زیگناناـجیه  يدـنبحرط ، هناداتـسا و  یحارط  دـنوشیم ، بیکرت  مـه  اـب  لـماک  روـط  هـب  یتنـس  هـتخیمآ 

نآ زا  سپ  رومیت و  نامز  رد  دـسریم . جوا  هب  دازهب  بتکم  رد  یلو  تسا  فیفخ  تاره  بتکم  رد  هک  تسا  ییانیم  ياـهگنر  شـشخرد 
دوخ ییافوکـش  جوا  هب  یـشاقن  رنه  دـندادیم  دـنمرنه  رنه و  هب  هک  یتیمها  نانآ و  قیوشت  هقالع و  رثا  رب  شنادـنزرف ، خرهاش و  هرود  رد 

وا هکنیا  دازهب  ياهیگژیو  زا  رگید  تسا . همانهاش  ریواصت  نآ ، نیرتمهم  هک  دمآ  دیدپ  رغنسیاب  هرود  رد  یتمیق  يذ  هدنزرا و  راثآ  دیـسر .
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رادناج هدـنز و  ییوگ  هک  درک  شقن  نانچ  ار  صاخـشا  ریواصت  تخاس و  کیدزن  نامز  مدرم  یناگدـنز  تعیبط و  هب  ار  یـشاقن  بولـسا 
نیطالـس هقالع  یکی  هرود  نیا  رد  یـشاقن  ییافوکـش  للع  زا  دشیمن . هتخاس  ینیچ  هویـش  هب  وربا  مشچ و  رگید  هرود  نیا  رد  دنیامنیم .

دازهب لیعامسا ، هاش  دیدرگ و  روشک  نادنمرنه  رنه و  زکرم  ناهفصا  نیوزق و  زیربت ، ياهرهش  رد  ناریا  تختیاپ  نآ  رثا  رب  هک  دوب  هیوفص 
« یناهفصا كریم   » ناوتیم اهنآ  نیرتمهم  زا  دنتفای . تیبرت  يدایز  نادرگاش  وا  بتکم  رد  دومن و  بوسنم  یتنطلس  هناخباتک  تسایر  هب  ار 
زا هک  دوب  یتسدهریچ  شاقن  دوخ  زین  يوفص  بسامهط  هاش  دراد . ییازـس  هب  ترهـش  شوحوِنایم ، رد  نونجم »  » مان هب  وا  ولبات  درب . مان  ار 
اب رـس  شـشوپ  صوصخ  هب  سابل ، شـشوپ  هیفوص  یـشاقن  ياهیگژیو  زا  دوب . هدـید  میلعت  شاـقن  دـمحم  ناطلـس  دازهب و  نوچ  یناداتـسا 

يرجه ات 950  ياهلاس 946  نیب  هک  تسا  یماظن  هسمخ  هرود ، نیا  فورعم  سیفن و  رایـسب  راثآ  زا  تسا . هدوب  همامع  دننامه  ییاههالک 
یشاقن سلجم  هدراهچ  نآ ، رد  هدش و  هتشون  يوفص  بسامهط  هاش  يارب  يروباشین ، دومحم  داتـسا  ملق  اب  شوخ  رایـسب  قیلعتـسن  طخ  هب 

بسامهط – و هاـش  ناـمز  فورعم  شاـقن  یناهفـصا ، كریم  دـننام  ناـمز  ناـشاقن  نیرتگرزب  رثا  اـبیز  ياهیـشاقن  نیا  دراد . دوجو  سیفن 
باتک نیا  دشابیم . رگید  فورعم  داتـسا  دنچ  هتـشاد و  هدـهع  هب  ار  زیربت  یـشاقن  ناتـسرنه  تیریدـم  هک  یفورعم  شاقن  دـمحم ، ناطلس 

نیا رد  رگید  گرزب  راثآ  زا  تسا . ناتـسلگنا  رد  ایناتیرب  هزوم  ءایـشا  نیرتدنمـشزرا  زا  ناریا  يرنه  راثآ  زا  يرایـسب  لثم  ریظنیب  سیفن و 
تسیود و زا  شیب  يواح  هدـش و  هتـشون  يوفـص  بسامهط  هاش  هقالع  تساوخ و  هب  انب  هماـنهاش  نیا  تسا . یبساـمهط » هماـنهاش  ، » هرود
فورعم و ناداتسا  ياهروتاینیم  زا  ياهعومجم  باتک ، نیا  دیمان . كرحتم  ياهناخراگن  ار  نآ  ناوتیم  هک  تسا  سیفن  یشاقن  ولبات  هاجنپ 
ار نآ  ياهراک  هیقب  هدومن و  میسرت  نامز  نآ  رادمان  ناشاقن  ار  اهولبات  نیا  یلصا  بولسا  یحارط و  تسا . یناریا  زیگناربراختفا  نادنمرنه 

عفترم دومنیم  هدـهاشم  یـصقن  رگا  درکیم و  تراظن  اهنآ  راک  رب  داتـسا  زین ، نایاپ  رد  دـندیناسریم و  مامتا  هب  نانیمطا  دروم  نادرگاش 
، ناتخرد تاناویح و  ناگدنرپ و  میـسرت  نوزوم ، ياهگنر  دربراک  ریواصت  نیا  رد  یناریا  روتاینیم  یـشاقن  ياهیگژیو  هلمج  زا  تخاسیم .

گنردرز يراحص  رد  قلبا  ياهبسا  دیپس ، ياههفوکش  اب  ناتخرد  هریت ، زبس  گنر  هب  ییاهورَس  ماف ، ياهرقن  ياهبآ  گنر ، ییالط  نامسآ 
یهجوت یـشاقن  هب  ادـتبا  سابع  هاش  دـنراد . يزاون  مشچ  یگنهامه  مه ، اب  هک  تسا  یلین  زمرق و  خرـس و  ياهـسابل  رد  مدرم  ياههورگ  و 

نوچ یناشاقن  زیگنارحس  ياههجنپ  غوبن و  هک  يدنچ  زا  سپ  یلو  دوب  هداد  رارق  دوخ  راک  تیولوا  رد  ار  يزاسرهش  يرامعم و  تشادن و 
رفظم راشفا و  کیب  قداص  دهع  نیا  روهشم  ناشاقن  زا  دز . هسوب  اهنآ  نیرفآرحس  ياهتسد  رب  دومن  هدهاشم  ار  شناراکمه  یسابع و  اضر 

وپاقیلاع خاک  هلمج  زا  ناهفصا  یتنطلس  ياهرصق  رد  ار  وا  ياهراکهاش  درکیم . هدافتسا  ییالط  گنر  زا  رتشیب  یلع  رفظم  دنتـسه . یلع 
رد اریز  دوشیم  هدهاشم  اهیـشاقن  رد  یناریا  ییاپورا و  ياهبولـسا  زا  ياهزیمآ  هیوفـص  دهع  رد  درک . هدـهاشم  ناوتیم  نوتـسلهچ  خاک  و 
هب دـنله  زا  اّنحوی  مان  هب  یفورعم  شاقن  سابع  هاش  نامز  رد  ًاـصوصخم  دـندش . مازعا  ناریا  هب  ییاـپورا  ناـشاقن  راـب  نیلوا  يارب  هرود  نیا 

فورعم خاک  ود  ریواصت  رد  هکنانچ  داد  رارق  ریثأت  تحت  ار  یناریا  ناشاقن  و  دش ، هدرامگ  راک  هب  سابع  هاش  تمدخ  رد  دمآ و  ناهفـصا 
. تسا هتخیمآ  یناریا  روتاینیم  یشاقن و  اب  هک  دوشیم  هدید  ناییاپورا  بولسا  حرط و  نوتـسلهچ  وپاقیلاع و  ینعی  ناهفـصا  رد  سابع  هاش 
مهم و کبـس  هک  میروخیم  رب  ناریا  رنه  نامـسآ  رد  يرگید  ِناـشخرد  هراتـس  هب  يرومیت  نارود  رخاوا  رد  شنادرگاـش  دازهب و  زا  سپ 

فورعم ناشاقن  زا  یسابع : اضر  تسا . روتاینیم  فورعم  داتسا  یسابع  اضر  گرزب  دنمرنه  نیا  دراد . ییازسب  ترهش  هداد و  هئارا  یفورعم 
وا فورعم  هدـنزرا و  راثآ  تسا . هتخادرپ  دوخ  راثآ  قلخ  هب  وا  تمدـخ  رد  يرجه  لاس 1044  ات  هک  تسا  لّوا  سابع  هاش  نامز  روتاـینیم 

نادرگاش هدوب و  کبـس  بحاص  روتاـینیم  رد  یـسابع  اـضر  تسا . شخبتنیز  ناهفـصا  یتنطلـس  ياـهخاک  ناـهج و  ياـههزوم  رثکا  رد 
ناداتـسا زا  زین  وا  هک  یناشاک  اضر  اقآ  اـب  هاـگ  یـسابع  اـضر  دـشابیم . فورعم  روصم » نیعم   » اـهنآ نیرتفورعم  هک  هدرک  تیبرت  يداـیز 

یـشاقن نف  دناهتـشاد . یـشحاف  توافت  اهنآ ، زا  هدافتـسا  اهگنر و  بیکرت  رد  داتـسا  ود  نیا  دوشیم . هتفرگ  هابتـشا  هدوب  دهع  نیا  فورعم 
شاقن نامز ،» دـمحم  ، » سابع هاش  هرود  نیمه  رد  تسا . هتـشاد  ریثأت  یـسابع  اـضر  ياـهراک  يور  مهدزاود  مهدزاـی و  نرق  رد  ییاـپورا 

دیدج و بتکم  شیادیپ  ثعاب  ناهفـصا  رد  هیوفـص  دهع  رد  نادنمرنه  عامتجا  دـیامن . لیمکت  ار  دوخ  رنه  ات  داتـسرف  اپورا  هب  ار  فورعم 
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. دوشیم هتخانش  یناهفصا  کبس  مان  هب  هک  دیدرگ  یفورعم 

یناهفصا کبس 

، دندوب هدش  هدناچوک  نیوزق  هب  هک  زیربت  ناشاقن  صاخ  هقیلس  نامز و  ياضتقم  هب  انب  دوب  يوفص  نیطالس  تختیاپ  نیوزق  هک  یماگنه  ات 
. دش يراذگمان  نیوزق  هویش  مان  هب  هک  دمآ  دیدپ  يدیدج  هویش  دوب و  توافتم  زیربت  بتکم  اب  هک  درکیم  ریـس  یتیفیک  رد  ناریا  روتاینیم 
اب هدـمآ و  ناهفـصا  هب  يدـنه  ناشاقن  نیوزق و  نکاس  ناشاقن  زا  یهورگ  لوا  ساـبع  هاـش  ناـمز  رد  ناهفـصا  هب  تختیاـپ  لاـقتنا  زا  دـعب 

هویـش دـیدج  بتکم  نیا  رد  دوب . نیوزق  زیربت و  ياهبتکم  ياوَس  صاخ و  تایفیک  ياراد  هک  دـندروآ  دوجوب  یکبـس  یناهفـصا ، ناشاقن 
هب تشادـن  یجاور  ًالبق  هک  يزاستروص  کت  هلمج  زا  درک ، لصاح  يریگمـشچ  تارییغت  قباس  هب  تبـسن  ییارآسلجم  يزیمآگنر و 

دندیناسر یلاع  تاجرد  هب  ار  دوخ  رنه  هیاپ  نف  نیا  رد  یسابع  اضر  یناشاک و  اضر  اقآ  نوچ  یناداتـسا  تشگ و  لومعم  ياهناداتـسا  وحن 
ینیـسح و نیدـلا  لضفا  ریظن  یناداتـسا  زین  ییارآ  سلجم  رد  دـندومن . هئارا  يدـعب  ناشاقن  يارب  ار  يزاسهرهچ  کـت  يوگلا  نیرتمهم  و 

هاش دندیناسر . لامک  هب  دنداد و  یصاخ  هوکش  قنور و  دش ، هدیمان  ناهفصا  بتکم  مان  هب  هک  ار  بتکم  نیا  رّوصم  نیعم  یـسابع و  عیفش 
راثآ هاگ  یلجت  و  عیانـصلا » راد   » ار ناهفـصا  هک  اـجنآ  اـت  دـش  نادـنمرنه  قّوشم  تشاد ، یـشاقن  هب  هک  یطرفم  هقـالع  هب  رظن  مه  ساـبع 

زا زیهرپ  ییارآسلجم و  رد  یگیاریپیب  یگداس و  يزیمآگنر ، تفاطل ، ناهفـصا  بتکم  ياهیگژیو  زا  داد . رارق  نانیرفآشقن  ناشخرد 
عیسو و ياهاضف  رد  هرفن  دنچ  هرفن و  ود  ياههنحص  هئارا  ناهفـصا  بتکم  رگید  ياهیگژیو  زا  دوب . تاره  بتکم  ياهیراکهزیر  فّلکت و 

روتاینیم رد  یقرتم  فورعم و  بتاکم  زا  ناهفـصا  بتکم  تسا . هدـش  هدیـشک  ریوصت  هب  ییابیز  یگداس و  لامک  رد  هک  هدوب  دودـحم  اـی 
ناداتـسا دتمم  هبرجت  تسرامم و  هجیتن  هک  دنراد  یـصاخ  يزیگنالد  ییابیز و  تسا  هدش  هتخاس  هویـش  نیا  هب  هک  یـسلاجم  تسا . ناریا 
تفرشیپ جوا  رد  دوخ ، لقتسم  هویش  اب  اهترامع  راوید  نوتس و  فقس و  رد  يراگنرویز  تاعقرم و  بتک و  رد  يراکبیهذت  تسا . نیشیپ 

تـسد زا  ار  دوخ  یگدنـشخرد  یگدنب و  ات  داهن و  طاطحنا  هب  ور  رنه  نیا  دعب  هب  مود  سابع  هاش  نامز  زا  هنافـسأتم  تفرگ . رارق  یقرت  و 
لوفا هب  زین  ناهفـصا  بتکم  دندش ، جراخ  هنودرگ  زا  مساق  دـمحم  فسوی و  دـمحم  نوچمه  بتکم  نیا  ناداتـسا  نیرخآ  هکنیمه  داد و 

یگرزب نادنمرنه  تفر و  لاوز  هب  ور  یـشاقن  ًاصوصخم  رنه  دندوب ، رنه  هب  دنمقالع  دنمرنه و  قّوشم  هک  هیوفـص  هلـسلس  زا  سپ  دییارگ .
لاوز نیا  ناریا ، ناهفصا و  رب  نایناغفا  طلست  زا  سپ  ًاصوصخم  دندش ، يوزنم  شومارف و  یناهفـصا  کیب  یلقیلع  نامز و  دمحم  نوچمه 

قداص و اقآ  نوچمه  دندمآ  راک  يور  يدیدج  نادنمرنه  درک و  لصاح  یقمر  دسج  نیا  هیدنز  هیراشفا و  نارود  رد  یلو  دیسر . جوا  هب 
داد ناشن  هقالع  یـشاقن  رنه  هب  هک  یـسک  نیتسخن  هیراجاق  نارود  رد  دـناهدوب . هیراجاق  بتکم  رادهعیلط  هس  ره  هک  ناـمزاقآ  فجناـقآ و 

دوجو هصرع  هب  اـپ  ياهجنپ  يوـق  نازادرپهرهچ  رهاـم و  ناّروـصم  ناریا ، رنه  هنـشت  هعماـج  رد  تبـسانم  نیمه  هب  دوـب . راـجاق  هاـشیلعحتف 
متخ کلملالامک  داتسا  هب  عورش و  اباباقآ  قداصاقآ و  نامزاقآ و  زا  اهنآ  نیرتفورعم  دندومن . عادبا  ار  هیراجاق  صاخ  هویـش  دنتـشاذگ و 

دش قلخ  يدنمشزرا  ياهنادملق  سیفن و  ياهباتک  یـشاقن و  ياهولبات  نیطالـس ، زا  یـضعب  ینابیتشپ  هقالع و  هب  انب  هرود  نیا  رد  دوشیم .
يراّفغ نسحلاوبا  ازریم  دوجو  دـیدرگ . بوسحم  يرابرد  لغاشم  وزج  یـشاب  شاقن  لغـش  دـندوب . زاتمم  ریظنیب و  دوخ  عون  رد  همه  هک 

هب شنادـنزرف و  هارمه  هب  هدـش ، روهـشم  ناریا  لـئافار  هب  تسا و  ناریا  رد  یـشاقن  هسردـم  نیلوا  سـسؤم  هک  کـلملا  عینـص  هب  فورعم 
عاونا ناریا  رد  یشاقن  دیآیم . باسح  هب  ناریا  هرود  نیا  یـشاقن  رنه  رد  یفطع  هطقن  کلملالامک  داتـسا  شدنمرنه  هدازردارب  صوصخ 

هک رگید  ياههویـش  عاونا  ملق و  هایـس  قرعم ، تخوس و  گنربآ ، نغور ، گنر  روتاینیم ، زا : دناترابع  اهنآ  نیرتمهم  هک  هتـشاد  یفلتخم 
هک تسا  هناخهوهق »  » یشاقن ناریا ، ياهیشاقن  عاونا  زا  یکی  دجنگیمن . هلوقم  نیا  رد  نآ  حرش  تسا و  یصاخ  ياهبتکم  ياراد  مادک  ره 
زا تسا . هدشیم  هدیـشک  ریوصت  هب  دـنلب ، ياهولبات  رد  یّلم  نانامرهق  یـسامح و  ياهناتـساد  یبهذـم و  نایاوشیپ  ياهروطـسا و  نانامرهق 

ترهش هتشر  نیا  رد  یناهفصا  ناشاقن  اهزاسنادملق و  راثآ  هک  تسا  نادملق »  » یشاقن ناریا ، هدش  هتخانـش  ياهیـشاقن  نیرتفورعم  عاونا 
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. دراد یناهج 

نادملق

زا یخرب  دراد و  یللملا  نـیب  ترهــش  دنمــشزرا  فـیرظ و  رنه  نـیا  تـسا . يزاسنادـملق  رنه  ناهفــصا ، رد  یــشاقن  رنه  عاوـنا  زا  یکی 
فیرظ و ياههژوس  ياراد  اهنادملق  دشابیم . ناهج  ياههزوم  نیرتگرزب  شخبتنیز  یناهفـصا  نادـنمرنه  هتخادرپ  هتخاس و  ياهنادـملق 

تاناویح ناگدنرپ و  مزر ، مزب و  سلاجم  هاگراکش ، يزاسهرهچ ، هتب ، لگ و  غرم ، لگ و  روتاینیم ، یشاقن  هلمج ، زا  تسا  یفلتخم  يابیز 
رثکا تسا . هدش  هدید  اهنادملق  زا  یضعب  يور  رب  ییاپورا  ياههویش  اهکبس و  مه  یهاگ  و  ناسیونـشوخ ؛ طخ  هب  یـسراف  يابیز  راعـشا  و 

هاش نامرف  هب  هک  هیوفـص  هرود  فورعم  ناشاقن  زا  فسوی  جاح  دنزرف  نامز : دـمحم  دـناهدش . بیهذـت  يزادـناالط و  سیفن ، ياهنادـملق 
رد ییایلاتیا  ناشیشک  ریثأت  تحت  تفرگ و  میلعت  راید  نآ  ناداتسا  زا  دش و  هداتـسرف  ایلاتیا  هب  يرگراگن  دعاوق  نتفرگارف  يارب  مود  سابع 

ناملسم ایوگ  تشگزاب و  ناریا  هب  يدنچ  زا  سپ  یلو  تفر  ناتسودنه  هب  يوفص  هاشداپ  میب  زا  ناریا  هب  تشگزاب  رد  دش . یحیـسم  اجنآ 
خیـش هصق  لماش  رتشیب  دوخ  ياهنادـملق  يور  رب  نامز  دـمحم  یباختنا  ياههژوس  دزیم . مقر  نامزلا ) بحاص  ای   ) ار دوخ  راـثآ  اریز  دـش 

. دوب يوفـص  ناگدازهاش  نیطالـس و  زا  يددـعتم  ریواصت  يدـنه و  ياههژوس  زا  یـضعب  میرم و  یـسیع و  ریوصت  اسرت ، رتخد  ناـعنص و 
هک مانب  نایارـس  یهاکف  ناسیونزنط و  زا  راجاق و  هاش  دمحم  رـصع  فورعم  ناراکهنیرز  زا  بلاطوبا  دنزرف  یناهفـصا : بّهذم  یلعدمحم 
زا یلعبجر  یناهفـصا : یلعبجر  تسا . هدروآرد  شراـگن  هـب  هاـش  دـمحم  يارب  ار  هیلاـچخی »  » باـتک هدرکیم و  صلخت  راـهب » ، » رعـش رد 

گنر و یشاقن  رد  مه  يراثآ  نادملق  رب  هوالع  هدوب و  ینافرع  برشم  ياراد  تسا . راجاق  هاشیلعحتف  نامز  رد  هتشر  نیا  فورعم  ناداتسا 
دج يدـهم ، یماما : يدـهم  تسا . هدزیم  مقر  شراثآ  ریز  ار  تسا » یلعز  یلعبجر ، ِکلک  ِنسُح   » ترابع اـضما ، ياـج  هب  دراد و  نغور 

بیهذـت و رد  نآ  رب  هوـالع  هدوـب . مّلـسم  داتـسا  هتب  لـگ و  نتخاـس  رد  دـنمرنه  نیا  تـسا . ناهفـصا  ياـهیماما  دـنمرنه  هداوناـخ  يـالعا 
رد هدوب و  راجاق  هاشدمحم  هاشیلعحتف و  هرود  نادنمرنه  زا  نسحلاوبا  یناهفصا : نسحلاوبا  تسا . هتشاد  رحبت  ناشفارز  ینغور  يزاسدلج 

. تسا هتخادرپیم  هنیآ  باق  یـشاقن  نتخاس و  راک  هب  ار  دوخ  تاقوا  رتشیب  نسحلاوبا  تسا . هدوب  داتـسا  زین  گـنربآ  يزاـسهیبش و  هتـشر 
رد وا  تسا  هدوب  فجن » اقآ   » هب فورعم  نامز و  ینام  هب  بّقلم  راجاق ، طساوا  ناداتـسا  نیرتروآماـن  زا  یلع  فجن  یناهفـصا : یلع  فجن 

هدرب راک  هب  ار  هقیلس  نیرتهب  ناگدنرد  ناگدنرپ و  ریوصت  يزادرپهرهچ و  هاگراکش و  یمزر و  یمزب و  اههنحـص  زا  باذج  راثآ  ندیرفآ 
نیب ار  یلع  فجن  تافو  تسا . هدوب  يدـنمرنه  نادـنزرف  نادرگاش و  ياراد  وا  تسا . فیرظ  ابیز و  ياهنادـملق  يور  وا  راثآ  رتشیب  تسا .

يزادرپ و هنحص  رد  هدوب . فجن  اقآ  ردارب  یشاقن و  غباون  زا  لیعامسادمحم  لیعامـسادمحم : دناهتـسناد . يرجه  ات 1282  ياهلاس 1280 
ماگشیپ لیعامسا  دمحم  تسا . هدروآ  دیدپ  هویش  ود  نیا  نیب  یـشزیمآ  هدوب و  اناوت  هدیزرو و  یگنرف  یناریا و  بتکم  ود  رد  يزاسهرهچ 
تینابهر سلاجم  نینچمه  تسا . هدرکیم  ادیپ  ارعش  افرع و  راعـشا  ناوید  لالخ  زا  ار  دوخ  ياههژوس  تسا و  هیراجاق » کبـس   » داجیا رد 

اقآ تسوا . ردـقنارگ  ياهراگدای  هدـنزرا و  راثآ  هلمج  زا  يوجنگ ، یماـظن  نیریـش  ورـسخ و  دـبنگ و  تفه  ياهناتـساد  حیـسم و  نییآ  و 
رد و  دروآ . دیدپ  يدیدج  کبـس  دوخ ، ردپ  کبـس  زا  يوریپ  رب  هوالع  وا  تسا . یناهفـصا  فجن  اقآ  نادنزرف  زا  یکی  مظاک  اقآ  مظاک :

دیلقت نوتسلهچ  خاک  فورعم  ياهیشاقن  زا  نینچمه  تسا . هدرک  ییامن  تردق  نیریـش  ورـسخ  دبنگ و  تفه  ینایک و  ياهنادملق  نتخاس 
ناشاقن نیرتهتسجرب  زا  دمحا  یلع : فجن  نب  دمحا  دراد . يداتسا  تمس  زین  غرم  لگ  هتب و  لگ و  نتخاس  رد  وا  تسا  هدوب  قفوم  هدرک و 

نتخادرپ رازتشک و  رد  هرظنم  غرم ، لگ و  نتخاس  رد  وا  تسا . هتفرگ  تقبس  نف  نیا  رد  دوخ  ناردارب  زا  هک  دوشیم  دادملق  يرصان  رصع 
وا تسا . هدش  فورعم  زاسلگـشوخ » اقآ  دمحا   » هب هک  هدرکیم  راک  ابیز  يردـق  هب  هدوب و  نیرفآ  رنه  قوشعم  قشاع و  يابیز  ياههرهچ 

ناهفصا و شزرارپ  ياهرنه  زا  یکی  هک  يراکانیم  رد  یشاقن ، رب  هوالع  اقآ  دمحا  تسا . هدادیم  حیجرت  یگنرف  هب  ار  يزاس  یناریا  هویش 
کبـس زا  هک  هدوب  ییاـناوت  داتـسا  وا  تسا . فجن  اـقآ  رـسپ  نیموس  رفعج  یلع : فجن  نبرفعج  تسا . هتـشاد  يداتـسا  تمـس  تسا  ناریا 
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هدوب داتـسا  نیا  راک  ياهیگژیو  زا  تفارظ  تفاـطل و  تشاد . يوق  تردـقرپ و  یتسد  زین  غرم  لـگ و  نتخاـس  رد  درکیم و  يوریپ  یگنرف 
رد زیر  ياهتروص  ندیـشک  يزاسهرهچ و  اـناوت ، داتـسا  نیا  تاصخـشم  زا  تسا . نادـملق  زّربم  زاـتمم و  ناداتـسا  زا  وا  یلعردـیح : تسا .

مأوت مه و  رانک  رد  غرم  لـگ  اـب  ار  يزاـسهرهچ  یلعردـیح  تسا . هدـش  يریگرود  رز  ملق  اـب  هک  تسا  لکـش  هریاد  یـضیب و  ياـهرداک 
رد يربتعم  هاگراک  وا  تسا . هدوب  يرصان  هرود  فیراعم  زا  هتب  لگ و  يزاسهرهچ و  رد  دمحم  دیس  یماما : دمحم  دیـس  تسا . هتخاسیم 

ییامنرنه و مرگرس  هاگراک  نآ  رد  يرگید  هدنزرا  نادنمرنه  یـشابشاقن و  لیعامـسا  دمحم  دننام  یگرزب  ناداتـسا  هک  درک  ریاد  نارهت 
نیسحدمحم اقآ  تسا . هتفرگ  تأشن  یماظن  یمزب  همانهاش و  یسامح  ياهناتساد  زا  راکرپ و  ًامومع  دمحم  دیس  ياهنادملق  دندوب . یشاقن 

دمحم اقآ  هب  هتخاسیم و  هتب  لگ و  رتشیب  دمحماقآ  دشابیم . ناریا  روتاینیم  فورعم  دـنمرنه  یماما  اقآ  ازریم  ردـپ  نیـسحدمحم ، یماما :
یماما و رقابدـمحم  یماما  ياههداوناخ  زا  تسا . هدزیم  مقر  نیـسحلا » هللادـبع  ابا  ای   » اـب ار  شراـثآ  وا  دوب . هدـش  فورعم  زاـسهتب  لـگ و 

رگید نادنمرنه  زا  دناهدوب . مان  هب  ناداتسا  زا  همه  ینیسحلامشاه  نینچمه  یماما و  قداص  دمحم  یماما و  داوج  اقآ  یماما و  نیسحدمحم 
هتشاد یشابشاقن  تمس  هللارصن  درب . مان  ناوتیم  ار  یماما  یقتدمحم  و  یماما ، اضرمالغ  یماما ، اضردمحم  یماما ، هللارـصن  هداوناخ  نیا 
دنمرنه هداوناـخ  هلـسلسرس  یـشاقن و  فلتخم  نونف  رد  ریظن  مک  گرزب و  ناداتـسا  زا  میهاربا  دـمحم  یهللا : تمعن  میهاربا  دـمحم  تسا .
میهاربا دمحم  دوب . يزاتمم  صخشم و  بتکم  بحاص  تشاد و  ییازـسب  تراهم  يزاسنادملق  رد  وا  دشابیم . ناهفـصا  رد  یهللا  تمعن 

یقاب دوخ  زا  زاقفق  کبـس  هب  ياهدـنزرا  راثآ  تعجارم  رد  تخادرپ و  یـشاقن  رنه  لیـصحت  هب  تفر و  هیـسور  هب  يرـصان  هرود  رخاوا  رد 
هیاـس رد  وا  دروخیم . مشچ  هب  وا  صوصخم  ياـهیگژیو  اـب  بسا  دنفـسوگ و  واـگ و  ياـههاگارچ  میهاربا  دـمحم  کبـس  رد  تشاذـگ .

گرزب ناداتسا  زا  نویامه  عینص  نویامه : عینص  نیـسحلادبع  تسا . هتـشاد  مامت  یتردق  اناوت و  یتسد  يزادرپهرهچ  يریگملق و  نشور و 
شدوخ راک  رگا  هدمآیم  نوریب  هاگراک  نآ  زا  هک  ییاهنادملق  هتشاد . یمظعم  یشاقن  هاگراک  وا  هدوب ، هیراجاق  هرود  یشاقن  هیامنارگ  و 

رد تسا . هدوب  رّحبتم  اناوت و  رایسب  ابیز  نانز  ددعتم  هرهچ  ندیشک  رد  وا  تسا . ریظنمک  تسافن  ییامنرنه و  رد  دشاب ، هدش  ءاضما  هدوب و 
رقابدمحم دنتـسه . یطوط  لثم  ياهدنرپ  ندرک  شزاون  مرگرـس  ای  دـنراد  تسد  رد  ياهدـنرپ  هک  دـنوشیم  هدـید  ابیز  ینانز  وا  ياهولبات 

دروم یتاذ ، دادعتـسا  رثا  رب  هک  تسا  ناطلـسلا  لظ  نابغاب  نارـسپ  زا  یکی  وا  تسا . ناریا  رنه  ناشخرد  ياههرهچ  زا  رقابدمحم  یمریمس :
يروط وا  راک  کبس  درادن . تهابش  يرگید  شاقن  چیه  راثآ  اب  نادملق  رد  رقاب  دمحم  کبس  تفرگ . رارق  راجاق  هدازهاش  قیوشت  هجوت و 
رتشیب وا  ياهنادملق  تسا . رادناج  هدـنز و  رایـسب  وا  ياهراک  رد  يزاسهرهچ  تسا . هتـشاد  يرامـشیب  نارادـفرط  نادـنمقالع و  هک  تسا 
نارـس ازریم و  دوعـسم  هاش و  نیدلارـصان  زا  نغور  گنر و  هرهچ  نیدنچ  نادملق  رب  هوالع  یمریمـس  تسا . رورپحور  ریذپلد و  ناشنرز ،

یکاکح رنه  ناهفـصا  يابیز  هدنزرا و  ياهرنه  زا  یکی  كاکح : رهاط  دـمحم  تسا . ریظنیب  دوخ  عون  رد  مادـک  ره  هک  هتخاس  يرایتخب 
نیا رد  راجاق  هرود  یمان  نادنمرنه  زا  رهاط  دمحم  دشابیم . قیقع  يور  یکاکح  نآ ، نیرتفورعم  هک  تسا  رگید  ءایـشا  تازلف و  يور  رب 

هاگداز رد  یگلاس  نس 90  رد  هدرکیم و  یگدنز  راجاق  هاش  نیدلارصان  تنطلس  لیاوا  ات  وا  تسا . هتـشاد  يداتـسا  تمـس  هدوب و  هتـشر 
ره رد  هرود و  ره  رد  دوریم و  رامـش  هب  ناهج  يامن  مامن  رنه  زا  ییاهبنارگ  هنیجنگ  ناهفـصا  تسا . هتفگ  تایح  دوردـب  ناهفـصا  دوخ ،

ناداتـسا زا  یکی  راثآ  یگدـنز و  لاح و  حرـش  هب  اجنیا  رد  دـناهدوب . نادـنمرنه  همه  دمآرـس  هک  هداد  لیوحت  هعماج  هب  یناروآمان  هتـشر 
رد یـسمش  لاـس 1269  رد  وا  دوب . یکلملا  روـصم  نیـسحدمحم  رـصاعم ، ِدـنمرنه  نیا  ماـن  یکلملا : روـصم  داتـسا  میزادرپیم : روتاـینیم 
زا داتـسا  دوشیم . لابند  هیوفـص  هرود  ات  يو  هداوناخ  رد  یثوروم  رنه  نیا  هشیر  دندوب . یـشاقن  رنه  لها  وا  هداوناخ  دش . دلوتم  ناهفـصا 

يور یـشاقن  رد  هک  دـنمرنه  ردـپ  نیا  دراد ،» نایرج  گنر  نوخ ، ياج  هب  ام  ياـهگر  رد  : » تسا هتفگ  هک  دـنکیم  فیرعت  شردـپ  لوق 
یتسه تروص  ریسا  یتقو  ات  ینک . ادیپ  هار  ءایـشا  نطاب  هب  دیاب  يوشب  شاقن  یهاوخیم  رگا  : » تسا هتفگ  هدوب ، بصعتم  رّحبتم و  نادملق 

مشچ طقف  دوشیم و  داجیا  اهگنر  یگنهامه  زا  هک  تسا  یقیسوم  یعون  یـشاقن  : » دوب هتخومآ  وا  هب  شردپ  یتسین ». شاقن  يدلقم ، کی 
گنج هک  دوب  هلاس  هدزناپ  نیسحدمحم  يزومایب ». ار  یقیسوم  نیا  دیاب  یـشاب  شاقن  یهاوخب  رگا  وت  دونـشیم و  ار  یقیـسوم  نآ  يادص 
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تـسد زا  ار  دوخ  ردپ  نامز  نیمه  رد  وا  دش . ینماان  جرم و  جره و  راچد  ناهفـصا  داد و  خر  دادبتـسا  نارادفرط  ناهاوخهطورـشم و  نیب 
. دنک نیمأت  ار  هداوناخ  یگدنز  جراخم  ات  درک  لابند  نادملق  نتخاس  رد  ار  ردپ  راک  تفرگ و  هدهعرب  ار  هداوناخ  تیلوؤسم  ریزگان  داد و 
، هیـسور قیرط  زا  نایدوهی ، زا  یکی  قافتا  هب  يولهپ  هاش  هاضر  تنطلـس  يادـتبا  رد  تخادرپ . نغور  گنر و  یـشاقن  بیهذـت و  هب  سپس 

نامز نیا  رد  هک  شرـسمه  پوپ و  روسفرپ  اب  اجنآ  رد  دومن . تماقا  هسنارف  رد  هام  شـش  تدـم  دـش و  سیراـپ  دراو  کـیژلب ، ناتـسهل و 
يرای ار  وا  شباتک  يزاسریوصت  رد  دومن  اضاقت  داتسا  زا  پوپ  روسفرپ  دش . انـشآ  دوب  ناریا  رنه  هرابرد  شفورعم  باتک  شراگن  لوغـشم 

هتفای ار  دوخ  هار  درکیم  سح  ناریا  هب  تشگزاـب  رد  نیارباـنب  تشاد . لاغتـشا  راـک  نیا  هب  اـهتعاس  زور  ره  تفریذـپ و  مه  داتـسا  دـهد .
، روتاینیم ولبات  نیا  دش . هتـشاذگ  شیامن  هب  یکملا  روصم  زا  ییولبات  دوب ، هدش  رازگرب  ندنل  رد  هک  یناهج  هاگـشیامن  نیتسخن  رد  تسا .

زین یکلملا  روصم  دیامن . يرادـیرخ  ار  نآ  دـیایب و  ناهفـصا  هب  ات  درک  رومأم  ار  پوپ  روسفرپ  تفرگ و  رارق  ناتـسلگنا  هکلم  هجوت  دروم 
روصم دیدرگ . رختفم  يراذگجات  مسارم  هژیو  لادم  تفایرد  هب  ناتـسلگنا  هکلم  یتنطلـس  هداوناخ  فرط  زا  داتـسرف و  هکلم  يارب  ار  ولبات 

. دیسر لامک  جوا  هب  روتاینیم  یشاقن و  ره  رد  دوب . کلـسم  شیورد  يرعاش  هتـسراو و  یناسنا  اناوت و  یـشاقن  تسدربز ، یحارط  یکلملا 
هب اهلاس  ریظنیب ، سیفن و  ولبات  نیا  میسرت  يارب  وا  دیزرویم . قشع  دیشمج  تخت  ولبات  هب  شاهدنزرا ، راثآ  همه  نایم  زا  دوخ  داتـسا ، نیا 

« دلفستره  » و زدراچیر » رتسم   » ياهمان هب  دیـشمج  تخت  رد  فورعم  رافح  سانـشناتساب و  ود  ياهینتـسناد  زا  تخادرپ و  شواک  اشامت و 
دوخ وا  تسا . هدیـشک  ریوصت  هب  ولبات  نیا  رد  هرهچ  رازه  راهچ  دیـشمج ، تخت  مظعم  نامتخاس  رب  هوـالع  داتـسا  دومن . هدافتـسا  یناـملآ 
ولبات دنتـساوخ  نامز  نامه  تسا .» ملاس  نیا  یلو  هدش  ناریو  نآ   » هک تسا  نیا  رد  وا  ولبات  دیـشمج و  تخت  خاک  نایم  قرف  تسا  دـقتعم 

ّتیـصو زین  شیوخ  نادالوا  هب  دومن و  عانتما  نآ  شورف  زا  یتعاضبیب ، دوجو  اب  داتـسا  یلو  دنیامن  يرادیرخ  ناموت  نویلیم  هد  غلبم  هب  ار 
هب ولبات  نیا  ندیـشک  ریوصت  هب  تهج   » دیوگیم وا  دنناسرن . شورف  هب  دنرادب و  زیزع  تسا  یلم  شزرا  ياراد  هک  ار  يرنه  رثا  نیا  هدومن 

. مدینشیم اهشرفگنس  يور  ار  نادیواج  نازابرـس  نیگنـس  ياهمدق  یتح  دوب . دیـشمج  تخت  زا  هتـشابنا  منهذ  مامت  هک  مدیـسر  ياهلحرم 
، مدینـشیم دشیم . وحم  اههبارا  يوهایه  رد  هک  ار  اهبـسا  مس  نینط  دـندوب و  تکرح  رد  هک  ناشکچوک  تخمز و  ياهخرچ  اب  ار  اههبارا 

موحرم یکلملا ، روصم  مدرکیم ». سح  ار  همه  دروخیم ، مشچ  هب  دولآرابغ ، گنرمک و  نتم  رد  هک  ار  ییاهغاب  اناداپآ ، زادنامشچ  رد 
ياهولبات زا  تسا . هدوتس  روتاینیم  هتشر  رد  ار  نایچشرف  يزاریش و  متسر  هتسناد و  یعقاو  دنمرنه  توسک و  شیپ  ار  یماما  اقآ  ازریم  جاح 

نآ ِناهج  تردقربا  راهچ  زا  ریوصت  راهچ  نآ  هارمه  تشاد و  یناهج  هبنج  هک  تسا  مود  للملا  نیب  گنج  هنحـص  داتـسا ، رگید  فورعم 
اب رگید  رفن  هس  نیلاتسا  زا  ریغ  هک  داتسرف  اهنآ  يارب  تخاس و  جاع  يور  رب  کچ  ياک  کنایچ  نیلاتـسا و  لیچرچ ، تلوزور ، ینعی  زور 
اب يدعس  يولبات  درب . مان  ناوتیم  ار  ریز  سیفن  ياهولبات  داتسا ، رگید  هدنزرا  فورعم و  راثآ  زا  دندومن . ینادردق  رکشت و  داتـسا  زا  همان 

يولبات ناهج ، شقن  نادیم  رد  يزابناگوچ  يولبات  تخیوآ ،» منماد  رد  تخیرب و  لگ  نماد  متفگب  نخس  نیا  نم  هک  لاح  رد   » نومـضم
يولبات ناتـسکرت ، ياورنامرف  ناخدمحم  یلو  زا  سابع  هاش  ییاریذـپ  سلجم  نوتـسلهچ و  خاک  يانب  يولبات  اسرت ، رتخد  ناعنـص و  خـیش 
ییانشآ یشاقن  فلتخم  ياههویش  هب  یکلملا  روصم  جاح  رگید . ياهولبات  يرایسب  و  دشابیم ، داتـسا  رخآ  ياهراک  زا  هک  تاناویح  حلص 

مه شرف  يابیز  رایـسب  ياههشقن  نغور و  گنر  ياـهولبات  بیهذـت ، ریعـشت و  يریگملق و  یحارط و  روتاـینیم و  رب  هوـالع  تشاد . لـماک 
دیدرگ راچد  تسد  شزرل  هب  نآ  رثا  رب  دـش و  یگتخوس  راچد  دوب  نامک » نغور   » نتخپ هیهت و  لوغـشم  هک  یماگنه  داتـسا  تخاـسیم .

خیرات 24 رد  دعب  لاس  هد  دـیدرگ . جـلف  وا  تسار  تسد  دـش و  هتکـس  راچد  داتـسا  یتدـم  زا  دـعب  دادیم . رازآ  ار  وا  شرمع  رخآ  ات  هک 
یسامح راعـشا  نزو  رب  ار  هعطق  نیا  تشاد و  مه  رعـش  عبط  داتـسا ، دش . نفد  دالوف  تخت  رد  تفگ و  تایح  دوردب  یـسمش  هامید 1346 

: تسا هدورس  يدنه  هاشدمحم  ردان و  گنج  ولبات  تهج  یسودرف  مساقلاوبا  میکح 
نم يوم  هبش  دش  نوگ  روفاک  وچ 

/ نم يوس  هپس  يریپ  تخات  مغ  ز 
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ناور مدرک  هشیدنا  یهاپس ز 
/ ناتسودنه گنج  ردان و  يوس 

تسکش يریپ  راب  زا  نم  تشپ  وچ 
/ تسد هب  يریپ  هب  متفرگ  رب  ملق 

متخادرپ هب  ردان  گنج  نیا  رب 
/ متخاس ار  گنج  همه  يریپ  هب 

تشاد گنج  رس  نم  رس  يریپ  هب 
/ تشاد گنهآ  گنج  رب  دوب و  ناوج 

نم راک  نیا  رب  مدرب  جنر  یسب 
/ نمجنا نیا  رب  دنامب  ممان  هک 

راگزور زا  مشقن  نوچ  كاپ  دوش 
/ راگدای نم  دنام ز  شقن  نیمه 

نیا رب  يدرک  هک  ره  رظن  نم  زا  سپ 
/ نیرفآ رازه  مناور  رب  دنک 

ناهفصا رد  یشاقن  ناتسرنه 

رنه ءایحا  تهج  هاـشاضر ، روتـسد  هب  لاس 1315  رد  ناتـسرنه  نیا  تسا . ناهفـصا  يابیز  ياـهرنه  ناتـسرنه  ناریا ، يرنه  مهم  زکارم  زا 
رفن کی  هدـهع  هب  نآ  تساـیر  تشادـن و  رتشیب  يرگدورد  يراـکزلف و  هبعـش  ود  ادـتبا  رد  هک  دـیدرگ  سیـسأت  ناهفـصا  رد  نیمز  ناریا 

يرایسب دش و  لقتنم  دورهدنیاز  هناخدور  رانک  رد  یلعف  لحم  هب  تفای و  تعسو  ناتـسرنه  يدنچ  زا  سپ  دوب . ریام » مهلیو   » مان هب  یناملآ 
هب ور  هک  یفاـبيرز  رنه  رتمهم  همه  زا  درک و  هدـنز  ار  شرف  یگدـنفاب  يراـکتبنم ، يراکیـشاک ، روتاـینیم ، هلمج  زا  لیـصا  ياـهرنه  زا 
هک يرداهب  یسیع  داتـسا  دای  هدنز  تفرگ . قنور  دش و  هدنز  یناهفـصا  نادنمرنه  ياناوت  ياهتـسد  اب  ناتـسرنه و  نیا  رد  تفریم  يدوبان 

ناتسرنه تسایر  يرداهب  یسیع  داتسا  درکن . غیرد  یـششوک  چیه  زا  ناتـسرنه  نیا  تمظع  التعا و  رد  دوب ، روشک  مانب  نادنمرنه  زا  دوخ 
رد روتاینیم ، میلعت  رب  هوالع  دـنیآیم ، رامـش  هب  ناهفـصا  قوذ  بحاص  روهـشم و  ناداتـسا  زا  هک  اطعوبا  داتـسا  دوب و  هتفرگ  هدـهع  هب  ار 

داتسا زا : دندوب  ترابع  دنتخادرپیم  یشاقن  میلعت  هب  ناتسرنه  نیا  رد  هک  یناداتسا  تشاد . هنامیمـص  يراکمه  ناتـسرنه ، تنواعم  تمس 
، نایچشرف دومحم  نایاقآ  زین  ناتسرنه  نیا  نایوجرنه  زا  یـضعب  افـصروپ . یلعـسابع  داتـسا  يزاریـش ، متـسر  داوج  داتـسا  یکلملا ، روصم 

گنـشوه ریما  یقازر ، یـضترم  نایتشر ، دـمحا  روپيرـصم ، ربکا  ناـیناجهاش ، یئاـسی  موحرم  یحاـیر ، ریمجاـت  دـمحم  یقیرط ، هللاناـما 
يادتبا رد  هک  یشاقن  هتشر  يوجرنه  تفه  دنـشابیم . رـضاح  رـصع  ناداتـسا  زا  همه  هک  دندوب  رگید  نایوجرنه  زا  يرایـسب  هدازيزج و 

دمحا افصم و  اضرمالغ  یعافـش ، نسح  يراکتفا ، داوج  يزاریـش ، متـسر  داوج  اطعوبا ، اضر  نایاقآ  دندش  دراو  نادب  ناتـسرنه  سیـسأت 
ناهفـصا رازاب  رد  یقنیلع  جاح  يارـسناوراک  ناتـسرنه ، رب  هوـالع  دـناهدش . یگرزب  ناداتـسا  دوخ  دـح  رد  مادـک  ره  هک  دـندوب  ناـیبابرا 

هـضرع رنه  ناهج  هب  ار  دوخ  راـثآ  هتـشاد و  يرنه  تیلاـعف  اـجنآ  رد  ناهفـصا  ياهفرح  ناـشاقن  زا  يرایـسب  هک  تشاد  يددـعتم  تارجح 
رد وا  تسا . يزاریش  متسر  داوج  داتسا  ناریا ، ناهفصا و  مانب  ناداتسا  هتسراو و  نادنمرنه  زا  یکی  يزاریش : متسر  داوج  داتسا  دنتشادیم .
هب داد . ناشن  یـشاقن  هب  ار  دوخ  هقالع  یکدوک  نامه  زا  دوشگ و  ناـهج  هب  هدـید  ناهفـصا  يوس  راـهچ  ون  هلحم  رد  یـسمش  لاس 1298 

ینادملق شگرزبردپ  و  دیـشک ، ریوصت  هب  ار  یناوخهضور  ینزریجنز و  ینزهمق و  ياههنحـص  زا  يرظانم  یگلاس  جنپ  نس  رد  هک  يروط 
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راک هب  لاغتشا  تلع  هب  ردپ  یلو  تخاس . ناشنرطاخ  ار  وا  دادعتسا  دشاب  داتسا  ردپ  هک  شدنزرف  هب  داد و  هزیاج  وا  هب  نآ  تافلخم  هیلک  اب 
گرزب رعاش  تروص  مراهچ ، لاس  رد  درک . یط  هیّلِع ، ناتـسبد  رد  ار  ییادـتبا  هرود  داتـسا  دومنن . يدایز  هجوت  ردـپ  شرافـس  هب  لیبموتا 
ریوصت هب  باتک  سکع  يور  زا  یشاقن  نیا  تفرگ . رارق  هسردم  ءایلوا  هجوت  دروم  هک  دیشک  ریوصت  هب  ار  یسودرف  مساقلاوبا  داتسا  یلم ،

، هدش ناتسرنه  دراو  ابیز  ياهرنه  ناتسرنه  سیسأت  زا  سپ  درک و  عورش  يدعس  ناتسریبد  زا  ار  ناتسریبد  نارود  داتسا ، دوب . هدش  هدیشک 
یناداتسا رظن  ریز  اجنآ  تفای و  هار  نارهت  هاگشناد  هدکرنه  هب  ناتسرنه  مامتا  زا  سپ  تخادرپ . روتاینیم  هب  سپس  يزاس و  تعیبط  هب  ادتبا 

کبـس اپورا و  رنه  دیدزاب  تهج  نآ  زا  سپ  داد . همادا  ار  یـشاقن  راک  نایلادـناتفآ ، یغورف و  نسحم  سدـنهم  نایردـیح و  نایاقآ  دـننام 
ياهـشرف زا  ییابیز  رایـسب  ياههشقن  ناتـسلگنا  رد  تخادرپ و  هعلاطم  هب  دنله  ایلاتیا و  ناتـسلگنا و  رد  هام  راهچ  تدم  هب  نانآ  ياهیـشاقن 

تمـس هک  يرداـهب  داتـسا  يوس  زا  ناهفـصا  هب  تعجارم  رد  تشاذـگ . راـگدای  هب  هدوـمن ، یـشاقن  یحارط و  ار  ناریا  ناهفـصا و  لیـصا 
يدایز نادرگاش  يداتسا ، تمس  رد  لاس  یـس  تدم  دش و  راک  هب  توعد  تشاد ، هدهع  هب  ار  ناهفـصا  يابیز  ياهرنه  ناتـسرنه  تسایر 

ياهخاک رد  هیوفـص  نارود  یـشاقن  راثآ  میمرت  هب  ار  يراکیب  تاعاس  داتـسا  داد . لیوحت  رنه  هعماج  هب  هدومن و  تیبرت  روتاینیم  هتـشر  رد 
ریظنیب سیفن و  شرف  هلمج  نآ  زا  تشاد  هدـهع  هب  ار  شرف  لیـصا  ياـههشقن  میـسرت  یحارط و  نینچمه  تخادرپیم . ناهفـصا  یتنطلس 
يزاریش متسر  داوج  داتـسا  تسا . داتـسا  دنمـشزرا  ياهراک  زا  دشابیم ، ریظنیب  يراکهاش  هک  رتم  داـعبا 11×11  هب  یلم  ياروش  سلجم 

رد لاس 1958  رد  تسا . هدومن  تکرـش  یناهج  هاگـشیامن  لهچ  رد  وا  دیـسر . لامک  دح  هب  روتاینیم  بیهذـت و  شرف ، هشقن  یحارط ، رد 
، نایناجهاش موحرم  روپيرـصم ، هدازيزج ، داتـسا ، فورعم  نادرگاش  زا  دـیدرگ . الط  هزیاج  هدـنرب  کـیژلب  رد  یـشاقن  هاگـشیامن  کـی 
زا دنادیم . داتـسا  قیوشت  ییامنهار و  نوهرم  ار  دوخ  يرنه  تیقفوم  نایمیهاربا  درب . مان  ناوتیم  ار  شواک  سدنهم  هدازنمهب و  سدنهم 

دادعتسا قحلا  دنکیم و  لابند  ار  ردپ  هار  هتشاد  لاغتشا  لیصحت  هب  ابیز  ياهرنه  ناتسرنه  رد  هک  يزاریش  متسر  دازهب  داتسا ، نادنزرف  نیب 
دنمـشزرا و راثآ  قلخ  فرـص  ار  شیوخ  يزورهنابـش  تاقوا  زا  تعاس  نیدـنچ  تلاسک  دوجو  اب  داتـسا  تسا . هداد  ناشن  دوخ  زا  يدایز 

دومنیم . لیصا 
هدـید ات   *** دیـسر حبـص  مه  هب  میداهن  هدـید  ات  : تفگ باوج  رد  وا  درک ، هرطاخ  ياضاقت  يزاریـش  متـسر  داوج  داتـسا  زا  فلؤم  یتقو 

زا سپ  دوشگ و  ناهج  هب  هدـید  ناهفـصا  رد  یـسمش  لاس 1300  رد  افـص  روپ  داتـسا  افـص : روپ  یلعـسابع  تشذگ  زور  مه  میدوشگ ز 
ردپ دـیدرگ . دوب –  هدـش  سیـسأت  اهلاس  نامه  رد  هک  ناهفـصا –  يابیز  ياهرنه  ناتـسرنه  دراو  ییادـتبا  تالیـصحت  نارود  ندـنارذگ 
ربـمت قیقع و  هعومجم  هک  دوب  ینتـسکش  ياـههقیتع  نارادهعومجم  زا  تسودرنه و  يدرم  رازاـب و  راـجت  زا  افـص  روپ  رقابدـمحم  داتـسا ،

انب دیدرگ و  رختفم  گنهرف  یلاع  ياروش  ناشن  ذخا  هب  زاتمم ، هجرد  اب  ندش  لیـصحتلا  غراف  زا  سپ  داتـسا  تسا . هدوب  هجوت  لباق  ناشیا 
افص روپ  ياقآ  تخادرپ . یشاقن  میلعت  سیردت و  هب  هدمآرد و  ناتسرنه  مادختسا  هب  ناتسرنه ، تسایر  يرداهب  یـسیع  داتـسا  داهنـشیپ  هب 

دنمرنه و يداتسا  مادک  ره  هک  دندرک  تیبرت  رایـسب  نادرگاش  زادرپ  يزاستروص و  گنربآ ، تعیبط ، ملقهایـس ، یحارط ، ياههتـشر  رد 
دوخ درم  يو  داد . نم  تسد  هب  ملق  يرداهب  یسیع  داتسا  دیوگیم  دنکیم و  دای  یکین  هب  يرداهب  یسیع  داتسا  زا  وا  دنتـسه . مان  بحاص 

هب زونه  ، » داد باوج  عضاوت  اب  داتـسا  درک و  لاوئـس  وا  راثآ  نیرتهب  زا  فلؤم  دـشابیم . ریظنمک  یـشاقن  عاونا  رد  دادعتـسا و  اب  هتخاس و 
لسکورب مر و  یللملانیب  ياههاگشیامن  رد  هدرک و  ندید  دنله  سیراپ و  ندنل و  یشاقن  ياههزوم  زا  افص  روپ  داتـسا  ماهدیـسرن .» لماکت 

هتـشادن ریظن  دـیاش  يزادرپهرهچ  رد  یلو  هدوب  رکتبم  عدـبم و  ناهفـصا  یخیرات  راثآ  ياهانب و  نتخاـس  رد  هچرگا  تسا . هتـشاد  تکرش 
ياهولبات دراد . يوق  ياهجنپ  اناوت و  یتسد  زین  گنربآ  راک  رد  یلو  تسا ، نغور  گـنر و  تعیبط و  ناـشیا  هتـشر  هک  يدوجو  اـب  دـشاب .

دوجو اب  وا  تسا . ناهفصا  ناریا و  قوذ  بحاص  ياهراد  هعومجم  اههزوم و  رتشیب  شخبتنیز  هتخاس ، دوخ  داتـسا  نیا  فلتخم  هدنزرا و 
. دزادرپیم عیدـب  راـثآ  قلخ  هب  يداتـسا  تراـهم و  لاـمک  اـب  دراد و  عیـسو  يوق و  يدـید  تردـقرپ و  یتسد  نیبزیت و  یمـشچ  نس ، ربک 

يولبات کی  هدـنراگن  دـنکیم . راختفا  وا  دوجو  هب  تسا ، دـنمرنه  نیا  هاگداز  هک  هیدـمحا  ناتـسرامیب  کیدزن  وجاوخ ، هلحم  ناهفـصا و 
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کلملا لامک  داتسا  درگاش  خیش ، داتسا  هب  قلعتم  هک  نآ  لصا  زا  بتارم  هب  هدش و  یشاقن  رخاوا  نیمه  رد  هک  دراد ، وا  ملق  هب  نیس  تفه 
هطاحا روتاینیم  ینعی  ناریا  یتنس  یشاقن  رنه  ياپ  رید  هنیجنگ  رب  هک  تسا  ياهدنهوژپ  داتسا  وا  نایچـشرف : دومحم  تسا . رتایوگ  دشابیم ،
تسا . هتفرگ  وخ  رنه  یللملانیب  رصع  هب  ناهج  یشاقن  فلتخم  ياهکبس  هعلاطم  طاقن و  رثکا  هب  ددعتم  ياهترفاسم  رد  دراد و  لماک 
یشاقن رنه  رد  ار  دنزرف  غوبن  نوچ  دوب و  شرف  تراجت  دیلوت و  راک  رد  شردپ  دش . دلوتم  ناهفصا  رد  یـسمش  لاس 1308  رد  نایچشرف 

هرود ناداتـسا  ياهحرط  اب  هک  دومن  تیاده  یماما  اقآ  ازریم  جاح  دوخ  دنمرنه  تسود  هاگراک  هب  ار  وا  تخادرپ و  وا  قیوشت  هب  تفایرد ،
ریز اجنآ  رد  تفای و  هار  ناهفصا  يابیز  ياهرنه  ناتسرنه  هب  یسمش  لاس 1334  رد  نایچشرف  دیامزایب . ار  دوخ  هحیرق  يوفص  يرومیت و 

گنر ریز  یشاقن و  رازبا  اهگنر و  زومر  هب  تخادرپ و  ناهفـصا  یخیرات  ياهانب  ياهحرط  هب  ادتبا  تفرگ . رارق  يرداهب  یـسیع  داتـسا  رظن 
تخاس . ریذپفاطعنا  فیرظ و  ياهوم  ملق  رتوبک  رپ  ياهتنا  رد  هبرگ  دیفس  ياهوم  ندادرارق  اب  دش . انشآ 

هب ار  وا  کیمارس  ياهنادلگ  زا  یکی  يرداهب  یـسیع  داتـسا  یـسمش  لاس 1328  رد  هک  دیـسر  ياهجرد  هب  کیمارـس  یلاـق و  یحارط  رد 
وا هک  دیسر  اجنادب  یشاقن  رد  نایچشرف  دومن . ادها  دوب ، يدنمقالع  سانـش  ناریا  هک  یللملانیب  فورعم  سانـشناتساب  نیا  پوپ  روسفرپ 

ءاقب عزانت  یناوج و  يریپ و  يداش ، مغ و  دنکیم . ادیپ  قیمع  نیزو و  ياهباتک  لالخ  رد  ار  دوخ  ياههژوس  وا  دندیمان . یتوکلم  شاقن  ار 
ره تسا . ردقنارگ  هدنزرا و  همه  وا  راثآ  دوشیم . هدید  اراکـشآ  تعیرـش  تقیرط و  ياپ  ياج  وا  راثآ  رد  دروخیم . مشچ  هب  وا  راثآ  رد 

ناوید ریثأـت  تحت  یناوج و  رد  ار  دنتـشرسب » مدآ  لـگ   » يولباـت تسا . یبهذـم  یناـفرع و  ياـهزمر  اـههراشا و  زا  راشرـس  راـثآ  زا  کـی 
« البرک هعقاو   » يولبات دنایامنیم . ار  نافرع  فادـها  لوصا و  نایفوص و  عامـس  دـیآیم » راهب   » سیفن يولبات  تسا . هتخاس  ظفاح  یتوکلم 

تسا . ریظنیب  یناد ،» وت  هک  ناوخب  نانچ   » قیمع رایسب  یفسلف و  يولبات  تسا . هتفرگ  تأشن  عیشت  هسامح  زا 
هک لیصا  یقیسوم  هب  دوخ  راثآ  قلخ  ماگنه  نایچشرف  داتسا  تسا . وا  يرنه  ياهراکهاش  زا  کی  اروشاع » رهظ   » و وهآ » نماض   » ياهولبات

.. تسا سمل  لباق  وا  راثآ  همه  رد  تیعقاو  نیا  هک  دهدیم  شوگ  دناشکیم  توکلم  هب  ار  وا  حور 

گنربآ یشاقن 

هدوب لومعم  هنایم  رصع  ياپورا  ات  ناتساب  نیچ  رصم و  رد  یشاقن  عون  نیا  دراد . ینالوط  قباوس  هک  تساه  یـشاقن  عاونا  زا  یکی  گنربآ 
گنربآ ناریا ، رد  ییاپورا  کیـسالک  یـشاقن  جاور  اب  دـیدج  رـصع  رد  تسا . هدـیناشک  دوخ  يوس  هب  زین  ار  دـناربمار  نوچ  یناـگرزب  و 

رد یتسدهریچ  ِناراک  گنربآ  متـسیب  هدـس  رد  تفرگ . قنور  هرابود  دـیدج  کینکت  اـب  تشاد  نهک  هقباـس  اـم  روشک  رد  هک  زین  يراـگن 
مان بحاص  روهـشم و  ناهج  رد  دوخ  هتـشر  رد  اهنآ  زا  نت  دـنچ  دـندوب و  یناهفـصا  ینادـنمرنه  اهنآ  نیرتفورعم  هک  دـندمآ  دـیدپ  ناریا 

نایاپ هب  ناهفـصا  جلاک  رد  ار  دوخ  تالیـصحت  دش . دلوتم  ناهفـصا  يافلج  رد  یـسمش  لاس 1296  رد  دناوری  نایطپاهن : دـناوری  دنتـسه :
ییایلاتیا دنمرنه  نایـسیسرن  ردناسکلا  و  دوب ) هدمآ  ناهفـصا  هب  پوپ  روسفورپ  توعد  هب  هک   ) نایروطاچاخ سیکرـس  رظن  ریز  دـیناسر و 

ار روتاینیم  ياههویـش  یکلملا  روصم  داتـسا  دزن  زین  لاس  هس  تدـم  تخادرپ . میلعت  هب  دوب ) هدـش  ناریا  یهار  مود  یناهج  گنج  رد  هک  )
مانب و نادـنمرنه  زا  هتـشر  نیا  رد  دـشابیم و  گنربآ  یـشاقن  رد  وا  صـصخت  اـما  دراد  نغور  گـنر و  رد  مه  يراـثآ  دـناوری  تخومآ .

ناهفـصا یخیرات  راثآ  زا  يرثا  رتمک  تساناوت . رایـسب  ناهفـصا  یخیرات  ياهانب  زا  یهاگآ  یـشاقن و  یحارط و  رد  دناوری  تسا . روهـشم 
ترهش یشاقن  رنه  هب  نادنمقالع  ناتسودرنه و  نیب  روشک  جراخ  لخاد و  رد  وا  دشاب . هدیشکن  ریوصت  هب  ار  نآ  دناوری  هک  دوشیم  تفای 

تساناوت قیلعتسن ، طخ  ًاصوصخم  یسیونشوخ ، رد  یشاقن  رب  هوالع  نایطپاهن  دناوری  تسا . اههزوم  زا  يرایـسب  شخبتنیز  وا  راثآ  دراد .
رد هتخادرپ و  یـشاقن  هب  یناوجون  زا  دناوری  دراد . تراهم  یمیدق  ياههکـس  ًاصوصخم  هقیتع ، راثآ  نتخانـش  رد  وا  دـسیونیم . نیریـش  و 
ات دتفین  شتسد  زا  ملق  لاس  داتشه  زا  شیب  دیاب  دشاب ، هتشاد  دادعتسا  هچنانچ  شاقن  کی  تسا  دقتعم  وا  تسا . هدیسر  لماکت  هب  راک  نیا 

میلگ چوک و  يراصع ، ناتسبش ، اسیلک ، ياهولبات  یلو  هدرک  هدافتسا  يددعتم  ياههژوس  زا  یشاقن  رد  نایطپاهن  دوش . انـشآ  راک  زومر  هب 
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تالیصحت دش . دلوتم  ناهفـصا  يافلج  رد  یـسمش  لاس 1291  رد  تابمـس  ناـیقرُو : یکرِد  تابمـس  دراد . يرتشیب  ترهـش  وا  سگرن  و 
یشاقن میلعت  هب  نایناجیلو » ایقی   » و نایناطراو » پوکاه   » دننام ینمرا  ناداتـسا  زا  یـضعب  دزن  دیناسر و  نایاپ  هب  ناهفـصا  جلاک  رد  ار  دوخ 

راکگنربآ اب  تخادرپ و  هعلاـطم  هب  تفر و  ناتـسلگنا  هب  لاس 1949م  رد  سپـس  درب . یفاک  هرهب  ناـیروطاچاخ  سیکرـس  زا  تخادرپ و 
هریچ نآ  رد  هک  گنربآ  یـشاقن  رب  هوالع  تابمـس  تفرگ . رارق  وا  هجوت  دروم  دـش و  انـشآ  تنیلف » لسار  مایلیورـس  ، » یـسیلگنا فورعم 

تعیبط هب  تبسن  تابمس  كرد  دراد . ملق  هایس  لتساپ و  شاوگ و  نغور و  گنر و  تروص  هب  زین  يراثآ  دراد ، یـصاخ  ترهـش  یتسد و 
راطق ياهولبات  دروخیم . مشچ  هب  اههزوم  زا  يرایـسب  رد  وا  راثآ  تسا و  ناریا  ياـهراکگنربآ  نیرتروآماـن  زا  وا  تسا . درف  هب  رـصحنم 

وا ياهراکهاش  زا  رـضاح  باتک  رواک »  » ِیـشاقن تسا . روهـشم  وا  ناینمرا  یـسورع  سلجم  رتوبک و  جرب  راـنک  ناـنابراس  تحارتسا  رتش ،
رد وا  یتاذ  دادعتـسا  دش . دـلوتم  ینمرا  هداوناخ  کی  رد  ناهفـصا  يافلج  رد  یـسمش  لاس 1318  رد  نایناجاش  ناـیناجاش : یئاـسی  تسا .

ردام ردـپ و  ناینوگروگ » ماـهاربآ   » ماـن هب  ینمرا  روتاـینیم  ناداتـسا  زا  یکی  هک  يروط  هب  دوب  ریگمـشچ  یناوج  ناوفنع  زا  یـشاقن  هنیمز 
ياـبیز ياـهرنه  ناتـسرنه  دراو  اـفلج ، رد  ییادـتبا  تالیـصحت  ماـمتا  زا  سپ  ناـیناجاش  دومن . قیوشت  وا  تالیـصحت  تهج  ار  ناـیناجاش 

بیهذت و غرم ، لگ  روتاینیم ، ياههتشر  رد  تفرگ و  اههرهب  یکلملا  روصم  يزاریش و  متسر  نوچمه  یناداتسا  رضحم  زا  دش و  ناهفـصا 
ازارد هب  یتسود  نیا  هک  تخیر  یتسود  حرط  وا  اب  تشاد ، نایطپاهن  دـناوری  ياهراک  هب  هک  ياهقالع  رباـنب  سپـس  تفاـی . ترهـش  ریعـشت 

رد تخادرپ . یشاقن  میلعت  هب  اجنآ  رد  لاس  ود  درک و  تمیزع  نانبل  هب  سپس  نایناجاش  تخومآ . وا  زا  زین  ار  گنربآ  راک  زومر  دیـشک و 
تمه دوب ، نوتسلهچ  وپاقیلاع و  ياهخاک  رد  هک  هیوفـص  نارود  هدنزرا  راثآ  يزاسزاب  یگنهرف و  ثاریم  ظفح  هب  ناهفـصا  هب  تعجارم 

بوبحم و هتـسراو ، دنمرنه  یئاسی  دـش . انـشآ  پوپ  روسفورپ  اب  ناریا ، رگید  ياههزوم  کناو و  ياسیلک  راثآ  میمرت  رد  نینچمه  درامگ .
دومن و قیفلت  روتاینیم  اب  ار  گنربآ  تشاذـگ . راگدای  هب  فلتخم  ياههنیمز  رد  ییاهبنارگ  راثآ  دومن و  يدنمـشزرا  تامدـخ  دوب ، بیجن 

تـسد مه  گنربآ  یـشاقن  رد  غرم ، لگ  روتاینیم و  يزادرپهرهچ و  ریعـشت و  بیهذـت و  رب  هوالع  دروآ . دـیدپ  یهجوت  بلاـج  ياـهولبات 
رد وا  فسأت  لامک  اب  دـشابیم . ریظنمک  دوخ  عون  رد  هک  دراد  وا  زا  یقرعم  تخوس و  ولباـت  دوخ  هعومجم  رد  هدـنراگن  تشاد . ییاـناوت 
زا وا  هیراجاق  هیوفـص و  کبـس  روتاینیم  ياهولبات  تسب . ورف  ناهج  زا  مشچ  دـبک  ناطرـس  رثا  رب  یگلاس  نس 48  رد  یـسمش  لاس 1366 

، یبوـبحم نایمتــسر ، ساـبع  هدازيزج ، نوـچمه  ناهفــصا  شاـقن  نادـنمرنه  ناداتــسا و  یفرعم  هـتبلا  دنتــسه . نادـیواج  ياـهراکهاش 
رعاش دنمورب ، بیدا  دجنگیمن . کچوک  هلاقم  نیا  رد  دنرادروخرب ، يرایسب  ترهـش  زا  همه  هک  ار  رگید  ناداتـسا  یقازر و  روپيرـصم ،
لماک روط  هب  ار  یناهفصا  نادملق  ناشاقن  نادملق ،» رنه   » باتک صوصخ  هب  فلتخم  ياهباتک  راشتنا  پاچ و  اب  رـصاعم  سانـشرنه  یلم و 

نیا دراد . ینالوط  قباوس  زین  مارص  گنهرس  ناهفـصا  ناراک  گنربآ  نیب  رد  ماّرـص : گنهرـس  تسا . تمینغ  رایـسب  هک  دناهدومن  یفرعم 
ار نآ  دبای و  هار  ناریا  ریوک  بلق  هب  هدش  قفوم  هک  تسا  یناسک  دودعم  زا  دسانـشیم  ار  ناریا  کیدزن  رود و  طاقن  هک  تسرپنطو  درم 

. تسا یندید  بلاج و  رایسب  يو  مامح  يولبات  تسا . فلتخم  عونتم و  وا  یباختنا  ياههژوس  دنک . ریخست 

قرعم تخوس و 

عون نیا  میزادرپیم . قرعم  تخوس و  مان  هب  دنمـشزرا  اـبیز و  لکـشم و  رایـسب  یـشاقن  عون  کـی  زا  يرـصتخم  حرـش  هب  تمـسق  نیا  رد 
یشاقن نیا  رد  تسا . توافتم  رگید  ياهیشاقن  اب  هک  دراد  یصاخ  ياهیگژیو  تسا ، هدوب  یناهفصا  ناداتـسا  راصحنا  رد  رتشیب  هک  یـشاقن 

ار نآ  دراد و  رارق  تشوگ  تسوپ و  لصاف  دح  رد  تسا و  ذغاک  هحفـص  دننام  هک  یکزان  هقرو  دنفـسوگ و  هدش  یغابد  تسوپ  زا  رتشیب 
، هتخادرپ هتخاس و  مرچ  ياههکت  زا  ار  هریغ  هرهچ و  ای  غرم  لگ و  لثم  رظن  دروم  تاعطق  یـشاقن ، يارب  دوشیم . هدافتـسا  دنمانیم ، ُخر » »

نآ زا  سپ  دننکیم . وفر  دننابسچیم و  دنهدیم و  ياج  هدش  هدیرب  ضرع  لوط و  هزادنا و  نامه  هب  هک  يرگید  مرچ  هنیمز  لخاد  ار  نآ 
نآ ریعـشت  بیهذـت و  مـیمرت و  هـب  دندینابــسچ ، هدرک و  رپ  بساـنت ، هـب  کـچوک ، تاـعطق  زا  ار  مرچ  گرزب  هـنیمز  مـظعا  تمــسق  هـک 
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نیا صقان  رـصتخم و  حرـش  هب  هجوت  اب  دـیامنیم . روصت  هچراـپکی  ار  نآ  هدـشن و  تاـییزج  هجوتم  سک  چـیه  هک  يروط  هب  دـنزادرپیم 
دهتجم و یماما  نیـسح  دمحم  دیـس  دـنزرف  اقآ  ازریم  جاح  یماما : اقآ  ازریم  جاح  میزادرپیم : نف  نیا  زاتمم  داتـسا  دـنچ  یگدـنز  هتـشر ،
لاس 1260 رد  اقآ  ازریم  جاح  تسوا . زا  هاشیلع  رون  هرهچ  یـشاقن  هدوب و  گرزب  يداتـسا  غرم  لگ و  يزاـسهرهچ و  رد  هک  تسا  شاـقن 

هتب لگ و  نتخاس  رد  هک  یمومع  هللارـصن  دیـس  زا  سپـس  ردپ و  دزن  ار  یـشاقن  ادتبا  دش . دلوتم  شاقن  دنمرنه و  هداوناخ  کی  رد  یـسمش 
يداتسا ماقم  هب  هتشر  نیا  رد  درک و  لابند  ار  یسابع  اضر  هویش  اجنآ  رد  دش . نارهت  یهار  سپـس  تخومآ . تسا ، هدوب  لیدبیب  يداتـسا 

هک دوب  نآ  هتـشر  نیا  رد  وا  رّحبت  تلع  دروآ . ناهفـصا  هب  دـشابیم ، روتاینیم  یـشاقن  عون  کـی  هک  ار  يزاـسینیچ  رنه  دوخ  اـب  دیـسر و 
هدنام مامت  همین  رگید  یـضعب  تشاد و  ریمعت  هب  زاین  نآ  زا  یـضعب  هک  دوب  هدش  تفای  ياهعومجم  رد  یـسابع  اضر  ياهیـشاقن  زا  یموبلآ 

. دیسر لامک  دح  هب  قرعم  تخوس و  یلاق و  هشقن  غرم ، لگ و  يزاسهرهچ ، رد  وا  دومن . لیمکت  ار  نآ  يداتسا  لامک  رد  اقآ  ازریم  دوب و 
ناخ يدـهم  جاح  دومنیم و  یـشاقن  حرط و  دوخ  ار  نآ  ياـبیز  ياـههشقن  هک  دوب  یفاـب  یلاـق  هاگتـسد  یـس  دـصکی و  ياراد  اـقآ  ازریم 

لیفارـسا روص  هک  ینامز  رد  تخومآ . وا  زا  ار  اهگنر  زمر  تشاد و  يراـکمه  وا  اـب  دـشابیم  شرف  فورعم  ناگدـننکهیهت  زا  هک  یقیقح 
هک ار  وپاق  یلاع  نوتسلهچ و  خاک  دننام  ناهفصا  یتنطلـس  ياهانب  شوقن  ات  تفای  تیرومأم  داتـسا  تشاد ، هدهع  هب  ار  ناهفـصا  تموکح 

همانتوعد داتسا  يارب  ناتـسلگنا  ناتـسودنه و  زا  دمآرب . راک  نیا  هدهع  زا  یبوخ  هب  دیامن و  تمرم  دوب ، هتفرگ  رارق  ثداوح  شوختـسد 
رنه هب  يدایز  هقـالع  هک  يراـیتخب  دعـسا  رادرـس  دومن . ترفاـسم  همظعم  هکم  تاـبتع و  نارهت و  هب  درک و  در  ار  ود  ره  وا  هک  دوب  هدـمآ 

زا هک  دوب  سیفن  ولبات  شش  ینامهیم  نیا  لصاح  دومن  توعد  يرایتخب  رد  دوخ  هداوناخ  رد  لاس  کی  تدم  هب  ار  داتـسا  تشاد ، یـشاقن 
ياناوت دـنمرنه  يو ، رتخد  اهنآ  نیرتفورعم  هدرک . تیبرت  يدایز  نادرگاش  یماما  اـقآ  ازریم  جاـح  دـیآیم . رامـش  هب  داتـسا  ياـهراکهاش 

، نایچـشرف داتـسا  ییاتخ ، داتـسا  ناشیا ، رگید  فورعم  نادرگاش  زا  دمآ . دـهاوخ  وا  حرـش  هک  تسا  یماما  تاداسلاتنیز  مناخ  رـصاعم ،
يراکمه يو  اب  یتدـم  زین  دازهب  نیـسح  داتـسا  دنـشابیم . یمالـسا  اضر  ازریم  ياقآ  يدـیوجت و  يداه  ياـقآ  نایمالـسا ، نیـسح  داتـسا 

یکی الط : هقرو  هیهت  زرط  تسا . نطو » ردام   » قرعم تخوس و  ریظنیب  ولبات  یماما ، اقآ  ازریم  جاح  ریظنمک  ددـعتم و  راثآ  نیب  زا  دنتـشاد .
كزان ياههقرو  تروص  هب  ار  صلاخ  هکس  ادتبا  دیاب  هک  تسا  بان  يالط  زا  هدافتـسا  تخوس ، روتاینیم و  نادنمرنه  لکـشم  ياهراک  زا 

ماجنا دوش . فرصم  لباق  ات  دنیامن  لح  بآ  رد  ار  ردوپ  سپـس  دنروآرد  ردوپ  تروص  هب  اههام  لوط  رد  هدیبوک و  ار  نآ  هاگنآ  دنزاسب ،
یثوروم ناشمناخ  ردام  فرط  زا  یماما  اقآ  ازریم  داتسا  هداوناخ  رد  رنه  نیا  دراد . هناداتـسا  ياهتراهم  هب  زاین  لکـشم و  رایـسب  اهراک  نیا 

. دـش هدرپس  كاخ  هب  یگداوناـخ  هربقم  رد  اـهرگرز  هیکت  رد  تسب و  ورف  اـیند  زا  مشچ  رذآ 1334  زور 16  اقآ  ازریم  جاـح  تسا . هدوب 
دنمرنه نیا  تسا . هدـشن  ییوگهفازگ  میمانب ، ناریا  شاقن  دـنمرنه  نز  نیرتگرزب  ار  یماما  مناخ  تنیز  رگا  یماما : تاداـسلا  تنیز  مناـخ 

اقآ ازریم  جاح  رـسپ  رتخد و  نادنزرف  نیب  زا  دشابیم . قرعم  تخوس و  روتاینیم و  ملـسم  داتـسا  یماما  اقآ  ازریم  جاح  دنزرف  شوک  تخس 
هب مشچ  یناحور  دنمرنه و  هداوناخ  کی  رد  یـسمش  لاس 1313  هام  نمهب  مهدـجیه  زور  رد  یماما  مناخ  درک . لابند  ار  ردـپ  هار  وا  اهنت 

قالط هب  دوب و  یقفومان  جاودزا  هک  درک  جاودزا  ردـپ  هیـصوت  هب  اـنب  یگلاسهدزیـس  نس  رد  ییادـتبا  تالیـصحت  زا  سپ  دوشگ و  ناـهج 
تخادرپ و یـشاقن  میلعت  هب  ردپ  دزن  ادتبا  یماما  مناخ  تسا . ناهفـصا  نایگنهرف  زا  نونکامه  هک  تسا  یمناخ  رتخد  نآ  لصاح  دیماجنا .
غرم و لگ و  ًاصوصخم  روتاینیم ، هتـشر  رد  ات  داد  همادا  ار  تامیلعت  یکلملا  روصم  داتـسا  دازهب و  داتـسا  ییاتخ ، داتـسا  رـضحم  رد  سپس 

مناخ دراد . يداتسا  تمس  ریعـشت  بیهذت و  ینیچيال ، کبـشم ، تمـسق  رد  هتـشر  ود  نیا  رب  هوالع  وا  دیـسر . لامک  هب  قرعم  تخوس و 
لگ ياهولبات  نامیلس و  ولبات  وا  راثآ  نیب  زا  تسا . هدومن  هدهاشم  یسک  رتمک  رد  ار  تقد  هلصوح و  نوچ  دریذپیم ، وجرنه  رتمک  یماما 

تخوس و هدرک و  راـک  نآ  يور  لاـس  تدـم 17  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  جارعم  ولبات  اـما  دراد ، یـصاخ  شزرا  غرم  و 
ردوپ و تروص  هب  يرنه  هدافتـسا  تهج  ار  بان  يالط  هک  تسا  یناسک  دودـعم  زا  وا  تسا . وا  هدـنزرا  ياـهراکهاش  زا  دـشابیم ، قرعم 

یماما اقآ  ازریم  اب  یتدم  هدوب . ناهفـصا  قرعم  تخوس و  مان  هب  فورعم و  ناداتـسا  زا  ییاتخ : نیـسح  دروآیم . رد  هدافتـسا ، لباق  باذم 
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، هتـسراو يدرم  وا  دـشابیم . ناهفـصا  راـک  قرعم  هدازسیونـشوخ ، نیـسح  داتـسا  ناراـکمه  ناتـسود و  زا  نینچمه  هتـشاد و  يراـکمه 
هتـشاذگ راگدای  هب  دوخ  زا  ییابیز  هدـنزرا و  راثآ  تشاد و  ییالاو  ماقم  يرنه ، تیـصخش  رظن  زا  اما  دوب ، ریگهشوگ  کلـسم و  شیورد 

باـتک و ياهدـلج  یبهذـم و  ياـههژوس  ییاریذـپ ، مزب و  سلجم  هاگراکـش ، سیفن  ياـهولبات  وا  قرعم  تخوـس و  راـثآ  هلمج  زا  تسا ،
داتـسا دنزرف  نیـسح ، وا  مان  هداز : سیونـشوخ  درب . مان  ناوتیم  تساههزوم  شخبتنیز  مادـک  ره  هک  ار  یـسیفن  ابیز و  رایـسب  ياهموبلآ 

نارهت و ناهفـصا و  رد  تالیـصحت  مامتا  زا  سپ  هدش و  دلوتم  ناهفـصا  رد  یـسمش  لاس 1288  رد  تسا . هدوب  ملعم  دـمحم  ازریم  جاـح 
قرعم تخوس و  رنه  میلعت  هب  ردپ  دزن  ادـتبا  تخادرپ . میلعت  سیردـت و  راک  هب  نارهت ، يابیز  ياهرنه  ناتـسرنه  زا  ندـش  لیـصحتلا  غراف 

نايداه ازریم  داتـسا  یمیلـس و  ناخرقاب  زا  ار  روتاینیم  یـشاقن  دومن . ضیف  بسک  نونفلاوذ  ناـخسابع  ازریم  زا  سپـس  دـیدرگ . لوغـشم 
هتـشر رد  هک  تسا  وا  دنمرنه  دنزرف  هداز ، سیونـشوخ  یلع  ادـتبا ، هدومن  تیبرت  هک  يزاتمم  نادرگاش  زا  تفرگ . میلعت  يدـیوجت  راتخم 
رگید زاتمم  درگاش  یعناص  رغصایلع  نینچمه  دیامنیم . لابند  ار  ردپ  راک  یسیونشوخ  ریعشت و  بیهذت و  روتاینیم و  قرعم و  تخوس و 
زکرم اههزوم و  رد  تسا  يزاسدلج  یسیونشوخ و  بیهذت ، یبوکالط ، روتاینیم ، قرعم ، تخوس و  زا  ترابع  هک  داتـسا  نیا  راثآ  تسوا .
هتفرگ رارق  قیوشت  ریدـقت و  دروم  فورعم  ياهتیـصخش  زا  يرایـسب  فرط  زا  داتـسا  دـیامنیم . يرگهولج  رنه  رازاب  رد  عقاو  ناشیا  يرنه 
ریدقت دروم  ار  ناشیا  يوروش  ربهر  نیلاتـسا  ناتـسلگنا و  هاشداپ  تبازیلا  هکلم  اکیرما و  روهمج  ياسؤر  نمورت  يدـنک و  هلمج ، زا  تسا 

. داش شناور  تسب . ورف  ناهج  زا  مشچ  ، 73  / 8 هبنشهس 10 /  زور  داتسا  فسأت ، لامک  اب  دناهداد . رارق 

یفاحص

ناشن دوخ  زا  يدـننام  یب  تیقالخ  راکتبا و  نآ  لماکت  رد  یناهفـصا  نادـنمرنه  دیـسر و  جوا  هب  هیوفـص  رـصع  رد  هک  یئاـهرنه  زا  یکی 
هب ناهفـصا  باختنا  دوب . هدش  يراذگ  هیاپ  تاره  بتکم  رد  صوصخب  نایرومیت و  هرود  رد  رنه  نیا  دوب . يزاسدـلج  یفاحـص و  دـنداد 

هویـش عضو و  نیرتهب  هب  رخاف  للجم و  هتـشون  تسد  ياهنآرق  دش  ثعاب  دمآ  لمع  هب  نادـنمرنه  زا  هک  يا  هبناج  همه  تیامح  یتختیاپ و 
رادـمان و ناگدنیارـس  ریاس  راثآ  یماج و  یماظن ، راعـشا  همانهاش ، زا  يرامـش  یب  ياه  هخـسن  ینامـسآ  باتک  رب  هوالع  هدـش و  یفاحص 

دننام قیلعتـسن  گرزب  ناطاطخ  راثآ  هک  دوب  نامز  نیا  رد  دنوشب . لیدبت  رنه  زا  یئاهراکهاش  هب  نافاحـص  نازاسدلج و  تسد  هب  روهـشم 
دوجوب يراثآ  شیوخ  یعادـبا  ياه  شور  زا  هدافتـسا  اب  نازاسدـلج  دـش و  يروآ  عمج  نارگید  بتاک و  یلعریم  يدهـشم ، یلع  ناطلس 
ماـسقا یفاحـص و  نونف  رد  نف  نیا  گرزب  نادـنمرنه  تسا . ناـهج  گرزب  ياـه  هزوـم  شخب  تنیز  زورما  اـهنآ  زا  يرایـسب  هک  دـندروآ 

تاره بتکم  رب  نارود  نیا  راثآ  زا  يرایـسب  هک  دندناسر  یئاج  هب  ار  رنه  نیا  بتک  يزاس  هیـشاح  هاس و  ینغور و  تخوس و  يزاسدـلج 
دنتفای . يرترب 

عیانص رتشیب  رد  یتسد  تعنص  زا  هتشر  نیا  نادنمرنه  نایوفص  هرود  رد  هک  دراد  ترورـض  هتکن  نیا  حیـضوت  یفاحـص  تعنـص  دروم  رد 
بیهذت یشاقن و  یطاطخ و  رد  مینیب  یم  نادنمرنه  نیا  قافتا  هب  بیرق  رثکا  لاح  حرش  رد  هک  يروطب  دنتشاد  تراهم  راگزور  نآ  هفیرظ 

دمحم کلم   ) هیوفـص نارود  يزاسدلج  یفاحـص و  روهـشم  ناداتـسا  زا  دـندوب . دمآرـس  زین  يزاسذـغاک  يراکانیم و  يزاس و  بکرم  و 
ياه گنج  ناهفـصا و  زا  تختیاپ  لاقتنا  اب  درک . یم  یگدـنز  مود  سابع  هاـش  یفـص و  هاـش  راـگزور  رد  هک  تسا  یناهفـصا ) فاـحص 

یب قاحم  یـشومارف و  هتوب  رد  اهرنه  رگید  دـننام  زین  یفاحـص  رنه  تسویپ  عوقو  هب  فلتخم  ياهنادـناخ  نایم  رهـش  نیا  رد  هک  يددـعتم 
نارود رد  رنه  نیا  ناـگرزب  زا  دـنتخادرپ . رنه  نیا  ءاـیحا  هب  نازاسدـلج  نافاحـص و  رگید  راـب  راـجاق  نارود  رد  اـما  دـش . راـتفرگ  يرهم 

یلاق و ياه  هشقن  حرط  یماـسر و  یحارط و  رد  يزاسدـلج  یفاحـص و  رب  هوـالع  هک  تسا  یناهفـصا  فاحـص  یقتدـمحم  اـقآ  هیراـجاق 
ینیشام پاچ و  تعنص  تفرشیپ  اب  هچ  رگا  دوب . ریظن  یب  دوخ  نامز  رد  رگید  نونف  زا  يرایـسب  تسوپ و  اب  يزاس  قرعم  يراک و  یـشاک 

لابقتـسا دروم  ناشدوخ  راگزور  دننامه  نادنمرنه  نیا  راثآ  اما  درادن ، یقنور  هتـشذگ  نوچمه  رنه  نیا  بتک ، دـیلجت  یفاحـص و  ندـش 
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. دراد یناوارف  نارادیرخ  دریگ و  یم  رارق 

يرگلافس

یناریا رگ  هزوک  خرچ  تسا . هتشاد  قنور  ناریا  رد  زاب  رید  زا  هک  تسا  يرـشب  یتسد  ياهرنه  يرت  یمیدق  نیرتمهم و  زا  یکی  يرگلافس 
رگ هزوک  دنک ، تکرح  ومراب  هلیم  هلیـسو  هب  هک  تسین  یـسیلگنا  رگ  هزوک  خرچ  دـننام  دـنک و  یم  تکرح  اپ  اب  هک  تسا  يدرگ  هحفص 

كاخ ای  سر  لگ  هک  يرگ  هزوک  ماخ  داوم  هب  تسد  اـب  دـنادرگ و  یم  ار  خرچ  دوخ  ياـپ  اـب  تعاـس  هبرقع  تکرح  فلاـخم  تهج  رد 
داجیا يدنمشزرا  يرنه  راثآ  دهد و  یم  دراد ، دوخ  رد  ار  یناریا  ياه  رنه  زا  یشقن  هقیلس  قوذ و  رولبتم  هک  صاخ  ياهلکـش  تسا  سر 

هژیو باعل  اب  هاوخلد  تروص  رد  هداد و  ترارح  صوصخم  تخپ  ياه  هروک  رد  ار  اهنآ  راثآ  نیا  ندرک  راگدنام  يارب  سپـس  ددرگ  یم 
. دنناشوپ یم  يا 

روتاینیم

دروـم رد  درک . هدـهاشم  ناوـت  یم  زین  نیچ  رود و  رواـخ  نپاژ و  رد  ار  نآ  هباـشم  ناریا  زج  هـب  هـک  تـسا  یـشاقن  فـیرظ  رنه  روتاـینیم ،
ینیچ روتاینیم  دروآ و  ناریا  هب  نیچ  زا  ار  روتاینیم  رنه  نیدلا  ثایغ  مان  هب  یصخش  دنراد : هدیقع  نارگشهوژپ  زا  یخرب  رنه  نیا  هچخیرات 

دش . زیامتم  ینیچ  روتاینیم  زا  جیردت  هب  تفرشیپ  لحارم  ندنارذگ  اب  تفای و  لماکت  ناریا  رد 
اب ار  ینیچ  يزاس  همـسجم  يزیمآ و  گنر  یحارط  یناریا  زاس  روتاینیم  نادـنمرنه  هک  ددرگ  یم  طابنتـسا  نینچ  یخیرات  ياه  یـسررب  زا 

هناگیب لوا  هاگن  رد  روتاینیم  هژاو  هچ  رگا  لاحره ، هب  دنا . هدروآ  دوجوب  نآ  رد  یئاه  ینوگرگد  هداد و  رییغت  دوخ  صاخ  قوذ  كاردا و 
بتکم دادـغب )  ) یـسابع بتکم  دـننامه  فلتخم  ياه  بتکم  هک  تسا  یناریا  يرنه  ینونک  داعبا  اب  روتاـینیم  تسین  کـش  اـما  دـیامن  یم 

هدـمآ دوجوب  لوحت  زین  نآ  هویـش  رد  زیربت  هب  تاره  زا  ناریا  يرنه  زکرم  لاقتنا  هیوفـص و  روهظ  اـب  هدـنارذگ و  ار  تاره  بتکم  لوغم ،
یتسد هریچ  ناشاقن  دـمآ  لمع  هب  نارگراگن  ناشاقن و  نادـنمرنه و  زا  هک  يا  هبناج  همه  تیامح  یتختیاپ و  هب  ناهفـصا  باختنا  اب  تسا .

ياهروشک اب  ناریا  طابترا  شرتسگ  لیلد  هب  رصع  نیا  رد  تسا  ناهج  ياه  هزوم  شخب  تنیز  زورما  نانآ  ياهراکهاش  هک  دندرک  روهظ 
باسح هب  ناریا  روتاینیم  خـیرات  رد  يا  هزات  لصف  زاغآ  هیوفـص  نارود  دـش و  یفرعم  هناگیب  ياهروشک  هب  ناریا  رنه  یئایـسآ  یئاـپورا و 

فـسوی دمحم  شاقن و  ياجارـس  هب  روهـشم  مساق  دمحم  رگراگن ، نامز  دمحم  یـسابع ، اضر  نوچمه  ینادنمرنه  هیوفـص  نامز  رد  دمآ 
یناشخرد هولج  یناریا  روتاینیم  رـصاعم  نارود  رد  دندناسر . ءالتعا  تیاهن  هب  ار  رنه  نیا  درفب  رـصحنم  لیدب و  یب  راثآ  قلخ  اب  هک  روّصم 

دناشک . دهاوخ  ازارد  هب  ار  نخس  نآ  تایئزج  هراب  رد  ثحب  هک  هدمآ  دوجوب  يزاتمم  راثآ  ریخا  لاس  دص  یط  رد  هتشاد و 
متاخ دـننام  یناریا  ياهرنه  ریاس  اب  هسیاقم  رد  تسا  زاس  روتاینیم  دـنمرنه  کـی  موزل  دروم  هک  یلئاـسو  رازبا و  روتاـینیم : زاـس  تخاـس و 

تخاس يارب  نادنمرنه  میدـق  رد  وم : ملق  زا : دـنترابع  تسیروتاینیم  کی  رازبا  تسا . دودـحم  رایـسب  يراک و ... تبنم  ینزملق و  يزاس و 
هک نغور : ناوختسا و ... جاع ، ربیف ، اوقم ، ذغاک ، هتخت ، زا  تسا  ترابع  هک  روتاینیم : موب  دندرک . یم  هدافتـسا  باجنـس  مرن  مد  زا  وم  ملق 

دنا . هدرک  یم  هدافتسا  دوخ  زاس  تسد  ياهگنر  زا  نازاس  روتاینیم  رتشیب  هک  گنر : دننک . یم  هدافتسا  نآ  زا  رثا  تظفاحم  يارب 
 – ملق دیفـس  روتاینیم  - یگنر ملق  هایـس  روتاینیم  - یحور گنربآ  روتاـینیم  زا : دـنترابع  دـنراد  دوجو  روتاـینیم  تخاـس  رد  هک  یئاـه  هویش 

یلاع ياه  خاک  هیوفص  رصع  گرزب  نادنمرنه  دش و  یم  هدافتسا  رنه  نیا  زا  یخیرات  ياهانب  رد  هکنآرب  هوالع  ینغور . ریز  ياهروتاینیم 
اه و هنیآ  باق  اهباتک ، ریواصت  موبلآ ، ياهدـلج  لماش : هک  رثا  اهدـص  دـندرک  نیئزت  رنه  نیا  اب  ار  تشهب و ... تشه  نوتـسلهچ و  وپاـق و 

. دنشاب یم  نادنمقالع  ناتسودرنه و  ياشامت  ضرعم  رد  روشک  زا  جراخ  ناریا و  ياه  هزوم  رد  دنشاب  یم  اهنآ  لاثما 
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هچیلاق یلاق و 

ناهفصا رد  هچیلاق  یلاق و  هچخیرات 

هدید ار  ییاهزارف  بیشن و  ناهفـصا  رد  نآ  زا  لبق  ات  هک  رنه  نیا  هیوفـص  نامز  رد  تسا . یفابیلاق  ناهفـصا  یتسد  ياهرنه  زا  رگید  یکی 
ناراکیـشاک و ناراـمعم و  نادـنمرنه و  دـش  باـختنا  روـشک  زکرم  ناوـنع  هـب  ناهفـصا  رهــش  هـک  یناـمز  رد  دیــسر . یقرت  جوا  هـب  دوـب 

متاخ نازاسراکملق و  نانزملق و  هک  یهاش  ياـههاگراک  رد  دـندمآ . رهـش  نیا  هب  طاـقن  یـصقا  زا  يرامـشیب  نارگتعنـص  ناسیونـشوخ و 
رهـش يدوزب  دـش و  یم  هتفاب  زین  فیرظ  نیمـشیربا و  سیفن  ياه  یلاق  دـندوب . لوغـشم  ریظن  یب  ياهراکهاش  قلخ  هب  اهنآ  رد  نازاس و ...

يریظن یب  سیفن و  ياه  یلاق  هب  ناحایـس  يدرگناهج و  ياه  شرازگ  یخرب  رد  دـیدرگ . اهبنارگ  ياـه  یلاـق  دتـس  داد و  زکرم  ناهفـصا 
هیوفـص نامز  رد  دوب . هدش  شورفم  اهنآ  هلیـسوب  نوتـسلهچ و ... تشهب و  تشه  وپاق و  یلاع  دننام  یئاه  خاک  ياه  ناویا  هک  هدش  هراشا 

تفاب گـنر و  هیهت  هشقن و  حرط  هب  نادـنمرنه  دـش و  هتخاـس  یگرزب  ياـههاگراک  دـیدرگ . ناریا  یفاـبیلاق  مهم  زکارم  زا  یکی  ناهفـصا 
هاش تشاد . رارق  هاش  نادـیم  نوتـسلهچ و  نیب  ینعی  يوفـص  ناهاشداپ  یتنطلـس  ياهرـصق  راوج  رد  اههاگراک  نیا  دـنتخادرپ . هنادـنمرنه 

بوغرم و تیفیک  زا  حـلاصم ، تفاب و  گنر و  شقن و  حرط و  رظن  زا  تبـسانم  نیمه  هب  تسا . هتـشاد  هیلاع  تراظن  اـههاگراک  رب  ساـبع 
دناهدوتس دوخ  ياهباتک  رد  ار  اهشرف  نیا  تمظع  تیمها و  یلرش ، تربار  ندراش و  هینروات ، نوچ  یناحاّیس  هکنانچ  دوب . رادروخرب  یلاع 

رد اهناغفا  هلمح  اب  دنـشخردیم . فورعم  ياههزوم  كرات  رب  ینیگن  نوچ  هدـش و  دراو  ناهج  ياههزوم  هب  اـههدروآرف  نیا  زا  يرایـسب  و 
گنج رد  ای  ناگدنفاب  ناحارط و  دـیدرگ و  دوکر  راتفرگ  زین  یفابیلاق  رنه  نایوفـص  طوقـس  يدالیم و  اب 1722  ربارب  يرجه  لاس 1135 

ناحارط تفرگ و  رارق  هجوت  دروم  ناهفـصا  یلاق  رگید  راب  مود  یناهج  گنج  زا  سپ  دندرک . كرت  ار  ناهفـصا  رهـش  ای  دندش و  هتـشک 
راب ناهفـصا  شرف  يدوزب  دنتـشاد . ینایرتشم  اپورا  صوصخب  زور و  نآ  يایند  رد  هک  دـندرک  یئاـه  هچیلاـق  یحارط  هب  عورـش  ناهفـصا 
مهم عیانص  دادع  رد  ار  یفابیلاق  بوغرم  رایسب  تفاب  اب  هارمه  جنرت  کچل و  یمیلـسا و  يابیز  ياه  حرط  تفرگ و  رارق  هجوت  دروم  رگید 

زا هدافتـسا  رنه و  ياههاگـشناد  یخرب  اـبیز و  ياـهرنه  ناتـسرنه  رد  شرف  هشقن  یحارط  شزومآ  اـب  رـضاح  لاـح  رد  داد . رارق  ناهفـصا 
. دندوب شرف  ناحارط  نیرتروهـشم  نیرتهب و  زا  هک  گنچرا  موحرم  ءاطعوبا و  موحرم  يرداهب ، یـسیع  موحرم  دـننام  يدـیتاسا  تایبرجت 

شرف ددرگ  یم  لیکشت  ناریا  ياه  شرف  هضرع  يارب  هک  یئاههاگشیامن  رد  تسا . هدرک  ظفح  ار  دوخ  ناقاتـشم  نانچمه  ناهفـصا  شرف 
ياههتـشون زا  هچنآ  دراد . یئالاو  هاگیاج  ناریا  ياهرهـش  نیب  رد  دراوم  ریاس  اـهگنر و  تیفیک  تفاـب و  حرط و  گـنر و  رظن  زا  ناهفـصا 

هدیـسر لماکت  هب  هتـشاد و  دوجو  هطخ  نیا  رد  شیپ  اهنرق  هکلب  اهلاس  یفاـبیلاق  رنه  هک  نیا  دوشیم  طابنتـسا  ناسانـش  ناتـساب  نیخروم و 
. تسا

ناهفصاو ناریا  رد  هچیلاق  یلاق و  ياههشقن  حرط 

زا يرایسب  ریخا  ياهلاس  رد  هنافسأتم  دراد . هتسجرب  یماقم  صخشم و  یهاگیاج  یناریا  ياهحرط  ناهج ، شرف  فلتخم  ياهحرط  نایم  رد 
. دـناهدرک بحاصت  ار  شرف  رازاب  دـنیامنیم و  رازاـب  دراو  هدرک و  دـیلقت  ار  ناریا  ياـههشقن  اـهحرط و  شرف ، هدـننک  رداـص  ياـهروشک 
هک دنرازاب  نیا  رادنادیم  نونکا  رگید  ياهروشک  زا  یضعب  ینابلآ و  ینامور ، رصم ، نیچ ، ناتسناغفا ، ناتـسکاپ ، ناتـسودنه ، ياهروشک 

شیب تسا ، شرف  هدننک  رداص  روشک  نیرتگرزب  نامز  نیا  رد  هک  ناتسودنه  ًالثم  دنربیم . راک  هب  ار  ناریا  هقورـسم  ياهحرط  زین  یگمه 
يرادربهخسن یناریا  شرف  زا  هک  دهدیم  لیکشت  ییاهشرف  ار  روشک  نیا  دیلوت  % 65 دهدیم . رارق  هدافتسا  دروم  ار  یناریا  حرط  هاجنپ  زا 

فورعم ياههشقن  ناریا  شرف  ياههشقن  نیرتروهـشم  زا  دراد . ترهـش  نآ  تفاب  لحم  مان  هب  ناهج ، رد  یناریا  ياـهحرط  رتشیب  دـناهدش .
ياههشقن ناریا ، شرف  تکرـش  يدنبمیـسقت  ساسا  رب  درب . مان  ناوتیم  ار  لیبدرا  قوراس و  دهـشم ، ناـشاک ، زیربت ، نیئاـن ، مق ، ناهفـصا ،
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راثآ دیشمج و  تخت  هاش ، دجسم  هللافطل ، خیـش  دجـسم  لیبق  زا  یخیرات : راثآ  ياهحرط  دنوشیم : میـسقت  یلـصا  هورگ  هدزون  هب  شرف 
نآ نیرتفورعم  ردژا » نهد   » ِیمیلسا دهدیم . لیکـشت  اهگرب  نایم  رد  ینارود  ياههخاش  ار  نآ  ساسا  یمیلـسا : ياهحرط  رگید . یخیرات 
زا یـسابع  هاش  ناشفا  ییاتخ و  ناشفا  یگتـسویپ . نودب  هدنکارپ و  تروص  هب  اههخاش  اهگرب و  لگ و  زا  تسا  یحرط  ناشفا : حرط  تسا .

ناریا وزج  ًاـقباس  هک  تسا  یکلاـمم  ياـهحرط  اـی  روشک و  يزرم  یحاون  قطاـنم و  ياـهحرط  یـسابتقا : حرط  دوشیم . ساـبتقا  حرط  نیا 
رد هچ   ) شرف رـساترس  رد  حرط  کی  زا  یکچوک  هعطق  نآ  رد  هک  تسا  یحرط  يدـنبحرط : هریغ . يزاقفق و  یناغفا و  حرط  لثم  دـناهدوب 
هک هقِج  هُتب  جکرس و  هُتب  لثم  تسا  یمیدق  لیصا و  رایسب  هک  ياهتب : حرط  ددنویپیم . مه  هب  دعب  دوشیم و  رارکت  ضرع ) رد  هچ  لوط و 

لیکـشت یـصاخ  ياهلگ  ار  حرط  نیا  ساسا  سابع : هاش  ياهحرط  تسا . لوادـتم  مه  دـنه  رد  دراد و  ترهـش  ناهفـصا  راکملق  هُتب  مان  هب 
ار حرط  نیا  ساسا  یتخرد : حرط  تسا . حرط  نیا  تایعرف  زا  هاگراکش  و  جنرت »  » و کچل » . » تسا فورعم  سابع  هاش  مان  هب  هک  دهدیم 

نیا نمکرت : حرط  تسا . ینادلگ  یتخرد  يورـس و  یتخرد  رادجنرت ، یتخرد  نآ  تایعرف  زا  دهدیم . لیکـشت  ناتخرد  ياهگرب  هخاش و 
نآ تاـیعرف  زا  لازغ  نمکرت  حرط  رد  درادـن . هشقن  تساهنیـشن و  چوک  صاـخ  طوطخ ، یگتـسکش  یـسدنه و  لکـش  رظن  زا  شرف  عوـن 
راد جنرت  هاگراکش  نآ  تایعرف  زا  دوشیم . هدید  نآ  رد  یشحو  تاناویح  عاونا  هک  تسا  یتخرد  شرف  زا  یعون  هاگراکـش : حرط  تسا .

حرط تسا . ینآرق  باـق  یمیلـسا و  باـق  نآ  تاـیعرف  زا  و  هدـش . لیکـشت  یعلـض  دـنچ  ياـهباق  عومجم  زا  حرط  نیا  یباـق : حرط  تسا .
لگ و  لگ ، هتسد  گنرفلگ ، خرس و  لگ  لثم  نشور  دنت و  یعیبط  ياهلگ  اب  یناریا  لیصا  ياهحرط  زا  تسا  یبیکرت  حرط  نیا  گنرفلگ :

نادـلگ کـی  یهاـگ  دروخیم . مشچ  هب  فلتخم  ياههزادـنا  رد  نادـلگ  حرط ، نیا  رد  ینادـلگ : حرط  دراد . يرتشیب  ترهـش  هک  لـبلب  و 
ریاشع و رد  تسا و  یموب  ياهحرط  زا  حرط  نیا  مهرد : یهام  حرط  دراد . ترهـش  نآ  یمناخ » جاح   » حرط دریگیم . ارف  ار  شرف  رـسارس 

یتانیئزت تسا و  هتفرگ  ماهلا  دجسم  بارحم  زا  حرط  نیا  یبارحم : حرط  دراد . ترهش  نآ  يدنجریب  عون  دوشیم . هتفاب  هشقن  نودب  تالیا 
رارکت شرف  رد  هشقن ، کی  زا  یتاعطق  عاونا  حرط ، نیارد  تامّرحم : حرط  دروخیم . مشچ  هب  نآ  رد  گرب  لگ و  نوتس و  لیدنق ، لیبق  زا 

فلتخم لاکشا  زا  حرط  نیا  رد  یـسدنه : حرط  دنیوگیم . مه  ینادملق »  » ار حرط  نیا  دوشیم . میـسقت  فیدر  دنچ  هب  شرف  ضرع  هدش ،
نیرتیمیدـق نیرتلیـصا و  زا  یلیا : ياـهحرط  تسا . فورعم  حرط  نـیا  ییاـتخ  لکـش  دوـشیم . هدافتـسا  یـسوق  اـی  رادهـیواز  یـسدنه ،

حرط دراد . ترهـش  نآ  يراـیتخب »  » و ینوتاـخ »  » عون تسا . هتفرگ  تأـشن  هدـنفاب  نادـنمرنه  یگدـنز  لـحم  تعیبـط و  زا  هک  تساهـشرف 
رد تسا . فورعم  نآ  هداس  فک  جـنرت و  کچل  قیفلت  هک  هدـش  لیکـشت  فلتخم  حرط  دـنچ  اـی  ود  قیفلت  بیکرت و  زا  حرط  نیا  یقیفلت :

حرط جـنرت ، کچل و  ياههشقن  اهحرط و  شرف  یناهج  رازاب  رنه و  يایند  رد  اـما  دوشیم  هتفاـب  هناـگ  هدزون  ياـهحرط  نیا  همه  ناهفـصا 
هک يروط  نامه  تسا . هدرک  بسک  يرتشیب  ترهـش  هاگراکـش ، يورـس و  ریم ، هشقن  مهرد ، یهام  یتخرد ، هچیلاق  یـسابع ، هاـش  ناـشفا 
مه شرف  هشقن  حرط و  رد  فورعم  ناـشاقن  زا  يرایـسب  تفرگ و  قـنور  هیوفـص  ناـمز  زا  ناهفـصا  رد  شرف  ياـههاگراک  میدرک . هراـشا 

حرط و هک  ار  ینادنمرنه  نیرتگرزب  زا  نت  هس  هیوفص ، نامز  رد  ناهفصا  رد  یفابیلاق  رنه  هب  هراشا  نمـض  پوپ  روسفرپ  هتـشاد و  تیلاعف 
یلع دیـس  و  يرجه ) لاس 949  هب  یفتم   ) دـمحم ناطلـس  و  يرجه ) لاس 942  هب  یفوتم   ) دازهب داتـسا  دناهتـشاد ، هدـهع  هب  ار  یلاـق  هشقن 

هدومن و رداص  ار  سیفن  رایسب  شرف  دنچ  تفاب  روتسد  هتشاد ، هقالع  یحارط  یـشاقن و  هب  دوخ  هک  زین  بسامهط  هاش  تسا . هدومن  یفرعم 
زین نالیم  شرف  تسا ، ندنل  يایروتکیو  هزوم  رد  هک  ياهچیلاق  رب  هوالع  تسا . هدومن  هیده  لوبناتسا  رد  عقاو  هینامیلس ، دجـسم  هب  ار  اهنآ 

نونکات نامز  نآ  زا  دنهدیم . تبسن  یماج  نیدلاثایغ  هب  ار  نآ  هشقن  تسا و  هیوفص  هرود  رنه  ياهراکهاش  زا  دشابیم ، هاگراکـش  هک 
ترهـش هک  یناهفـصا  شاقن  نادـنمرنه  تسا . ناـهج  شرف  عون  نیرتیلاـع  نیرتسیفن و  تفاـب  حرط و  زکرم  رنه و  دـهم  ناهفـصا  زونه 

حرط ییابیز  رایـسب  ياههشقن  ییاتخ ، نیـسح  داتـسا  یکلملا و  روصم  جاح  یماـما و  ياـقآ  ازریم  جاـح  دـننامه  دـنراد  هتـشاد و  یناـهج 
سیـسأت ناهفـصا  يابیز  ياـهرنه  ناتـسرنه  هک  یناـمز  دـندرکیم . هرادا  ار  یفاـبیلاق  گرزب  هاـگراک  نیدـنچ  مه  یخرب  دـناهدومنیم و 

زا دوخ  هک  يرداهب  یسیع  داتسا  ناتسرنه ، تسایر  رب  هوالع  اریز  دمآرد . يرتینف  تروص  هب  ناهفصا  لیصا  شرف  هشقن  حرط و  دیدرگ ،
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یناهفصا لیصا  ياهـشرف  هشقن  حرط و  هب  تردابم  وا  هارمه  هب  رگید  هدنزرا  نادنمرنه  زا  يرایـسب  هدوب ، شرف  گرزب  فورعم و  ناحارط 
ردفص یلعمالغ  اطعوبا ، اضر  افص ، روپ  یلعسابع  يزاریش ، متسر  داوج  داژنتمکح ، روپ ، نایفریص  نایچشرف ، دننام  یناداتسا  هک  دندومن 

رگدادح ناریا  مناخ  ناوناب  زا  دناهلمج . نآ  زا  رگید  نادنمرنه  زا  يرایـسب  گنژرا و  داتـسا  یقیقح ، هداز  ردفـص  هللا  ضیف  یقیقح ، هداز 
اب دندومنیم و  سکعنم  شرف  يور  ار  ناشاقن  رنه  هک  یفورعم  ناگدـنفاب  دنتـسه . ناهفـصا  یتنـس  شرف  هشقن  ناحارط  زا  روتاینیم ، شاقن 

رایـسب اـهنآ  یفرعم  دـندوب و  رادروخرب  رایـسب  هزاوآ  ترهـش و  زا  هرود  ره  رد  دـندیرفآیم ، راـختفا  مشیربا  كرک و  مشپ ، خـن و  فاـیلا 
. تسا لکشم 

شرف یعیبط  ياهگنر  نتخاس  زرط 

لین هایس و  جاز  اب  ندرک  طولخم  رانا و  تسوپ  ندناشوج  زا  یکشم  گنر  -2 تسا . هدشیم  هیهت  بآ  اب  لین  جازتما  اب  ياهمرس  گنر  -1
زا ریس  زبس  -4 تسا . هدشیم  مهارف  دیفس  جاز  بیس و  دیب و  ناتخرد  گرب  ندناشوج  زا  ياهتـسپ  زبس  گنر  -3 تسا . هدمآیم  تسد  هب 
اب هایگ  عون  کـی  رتسکاـخ  جازتما  اـب  ار  روخب  گـنر  -5 تسا . هدـشیم  هیهت  جاز  يرادـقم  اب  كرفـسا  زاـج و  تخرد  گرب  ندـناشوج 

گرب ندناشوج  زا  ییومیل  درز  -7 تسا . هدـشیم  هدافتـسا  یعیبط  تروص  هب  رتش  مشپ  زا  يدوخن  درز  -6 دـناهتخاسیم . رن  واگ  باشیپ 
هبوچدرز و ندوزفا  سانر و  لَدـنَگ و  گرب  ندـناشوج  اب  ار  ییالط  درز  ای  یجنران  گـنر  -8 تسا . هدشیم  هیهت  جاز  طولخم  اب  لَدـنَگ 
هب دیفـس  جاز  اب  سانر  بوچ  رتسکاخ  ندـناشوج  زا  ار  خرـس  گنر  -9 دـناهدرکیم . هیهت  رن  واگ  باشیپ  جاز و  يرادـقم  اب  راـنا ، تسوپ 
رد هایگ  عون  کی  رتسکاخ  زا  تساه  يرایتخب  هقالع  دروم  رتشیب  هک  یجنران  گنر  -10 دندرکیم . هیهت  رن  واگ  باشیپ  هروغ ، بآ  هفاضا 

ياهگنر هیهت  يارب  نیـصصختم  ناتـسرهش  ره  رد  نیا  رب  هوالع  تسا . هدـشیم  هیهت  رن  واـگ  باـشیپ  اـب  جازتما  يراـیتخب و  ياهناتـسهوک 
ار شفنب  ریس و  خرس  یبآ و  ياهگنر  دوشیم . هیهت  فلتخم  هایگ  لگ و  ندناشوج  طالتخا و  زا  هک  دنراد  یصاخ  لومرف  یعیبط  یتنس و 

. دندرکیم هیهت  ناهفصا  ياهرازاب  زا 

یفاب لمخم  يرز و 

، تفبرز ياه  هچراپ  زا  تسا  ترابع  يرز  نیاربانب  یئالط ، نیرز و  رز  زا  هدش  هتخاس  ینعی  تسا . رز  هب  بوسنم  یبسن  تفص  کی  يرز 
اب نوتبـالگ  مشیربا و  زا  یئاـهدوپ  راـت و  یتنـس و  ياـهراگن  شقن و  اـب  یئاـه  هچراـپ  رنه  نیا  رد  تسـالط . نآ  ياـهدوپ  هـک  يا  هچراـپ 

، يدنب هشقن  لماش  یفاب  يرز  تفاب  لحارم  تسا . یعیبط  مشیربا  تعنـص  نیا  هیلوا  داوم  دوش . یم  هتفاب  یتسد  یتنـس  ًالماک  ياههاگتـسد 
کبـس هب  هک  تسا  یبوچ  تالآ  رازبا و  ًالومعم  زین  یفاـب  يرز  هاگتـسد  دـشاب . یم  اـه  هناـش  اـهدرو و  زا  مشیربا  ندـنارذگ  یـشک ، هلچ 

رد نایـشنماخه  دنـسیون  یم  نارگـشهوژپ  نیخروم و  دراد . ینالوط  یخیراـت و  هقباـس  یفاـب  يرز  رنه  دوش . یم  هتخاـس  هداـس  یمیدـق و 
ایند رد  دندوب  هدـش  هتفاب  نوتبالگ  ياهخن  اب  هک  یناریا  ناولا  ياه  هدرپ  هدوب و  مدقـشیپ  رخاف  ياه  سابل  فیطل و  ياه  هچراپ  زا  هدافتـسا 

هچراپ نایناساس  نارود  زا  دـنا . هدرک  یم  جرخ  ناریا  ياه  يرز  يارب  یغلابم  هلاس  همه  ناـیمور  هک  يروطب  دـنا  هدوب  فورعم  روهـشم و 
اب یمالـسا  شوقن  هقجالـس  رـصع  رد  صوصخب  مالـسا و  زا  سپ  تسا . دوجوم  اپورا  ياهاسیلک  اه و  هزوم  رد  اـبیز  رایـسب  تفبرز  ياـه 

ندمآراک يور  اب  اما  دیدرگ ، لاوز  راچد  رنه  نیا  لوغم  نارود  رد  تشگ . باب  اه  هچراپ  هیشاح  رد  یفوک  طخ  هدافتسا  قیفلت و  یناساس 
دروم اهرنه  ریاس  دننام  زین  یفاب  يرز  ناهفـصا  یتختیاپ  زا  دعب  صوصخب  هیوفـص و  نارود  رد  تفرگ . رارق  هجوت  دروم  ًاددجم  نایرومیت 
یهاش هاگراک  هک  يزهجم  ياـههاگراک  رد  ناراکداتـسا  نیا  دـندش . توعد  ناهفـصا  هب  ناداتـسا  نیرتهب  تفرگ و  رارق  يدـج  تیاـمح 

رد دنتفای و  شرتسگ  اههاگراک  نیا  يدوزب  دـندش . لوغـشم  ابیز  رایـسب  يرز  ياه  هچراپ  دـیلوت  نادرگاش و  تیبرت  هب  دـندش  یم  هدـیمان 
ياهگنر نوگانوگ و  ياهحرط  اب  یفاب  يرز  هرود  نیا  رد  دـندش . حاتتفا  یهاـش  ياـه  هاـگراک  زین  طاـقن  هیقب  ناـشاک و  دزی و  ياـهرهش 
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لگ ورس ، تخرد  ًاصوصخم  ناتخرد  هایگ ، لگ و  ناگدنرپ ، تاناویح ، ریواصت  زا  یئابیز  رایسب  شوقن  دیـسر و  حطـس  نیرتالاب  هب  عونتم 
نکاما رباقم و  اهنآ  اب  دندش و  نیئزت  قیلعتـسن  خسن و  طوطخ  اب  زین  اه  هتفاب  دـندش و  هتفاب  تفبرز  ياه  هچراپ  رب  یئاتخ  یمیلـسا و  غرم  و 

ارفس ناربهر و  نیطالس و  هب  هیده  تارداص ، تروصب  ناریا  ياه  يرز  تفبرز و  ياه  هچراپ  هیوفـص  نارود  رد  دندش . هدناشوپ  هسدقم 
هب هیوفص  زا  سپ  دروآ . تسدب  يرایـسب  نارادیرخ  نارادفرط و  یناریا  رنه  نیا  دنتفای و  هار  یئاپورا  ياهروشک  هب  رگید  ياه  تروصب  و 

داتسا مامتها  هب  تقو و  تلود  طسوت  یهاگراک  یـسمش  لاس 1309  رد  اما  دش  عقاو  يرهم  یب  دروم  یفاب  يرز  رنه  برغ  زا  دـیلقت  لیلد 
یگنهرف و ثاریم  یفاب  يرز  ياههاگراک  رـضاح  لاـح  رد  دـش . سیـسأت  یقیرط  هللا  بیبح  داتـسا  تساـیر  هب  دازهب و  هدازرهاـط  نیـسح 

زین رنه  نیا  ناراکداتـسا  زا  زورما  دنهد . یم  همادا  دوخ  تایح  هب  ناهفـصا  يابیز  ياهرنه  ناتـسرنه  يزاس  نوتبالگ  یفاب و  يرز  هاگراک 
یم لقتنم  نایوجشناد  هب  ار  دوخ  رابنارگ  تایبرجت  تعنص  نیا  ناداتـسا  دوش و  یم  هدافتـسا  هاگـشناد  رد  سیردت  يارب  راکملق  رنه  دننام 

داتـسا زین  دنتـسه  تایح  دیق  رد  هک  یناداتـسا  زا  درب . مان  دنب  شقنروپ  موحرم  راطعروپ و  موحرم  زا  ناوت  یم  رنه  نیا  ناداتـسا  زا  دـننک .
. دننک یم  يریگولج  رنه  نیا  لاوز  زا  سیفن  ابیز و  راثآ  قلخ  اب  هک  تسا  یلع  سمش  يدهم 

راکملق

هب دندروآ و  يور  رهش  نیا  هب  ناریا  طاقن  یصقا  زا  نارگتعنص  نادنمرنه و  دش  باختنا  نایوفص  یتختیاپ  هب  ناهفـصا  رهـش  هکنآ  زا  سپ 
شقن کی  ره  هک  هژیو  ياهبلاق  زا  هدافتـسا  اب  رنه  نیا  رد  تسا . راکملق  اهرنه  نیا  زا  یکی  دنتخادرپ . فلتخم  تالوصحم  هضرع  دیلوت و 

هک هنوگنادب  دیسر . دوخ  جوا  هب  هیوفص  رصع  رد  رنه  نیا  دریگ . یم  تروص  هچراپ  يور  رب  يزادنا  شقن  دنراد  ینیـشنلد  ابیز و  راگن  و 
. دنتـشاد ناوارف  ترهـش  دـهع  نآ  رد  اـه  هچراـپ  نیا  دـش . یم  هیهت  راـکملق  ياـه  هچراـپ  زا  هنادرم  هناـنز و  ياهـسابل  رتشیب  هرود  نیا  رد 

اما دش . یم  هتفرگرب  روتاینیم  زا  هک  دش  یم  یسلجم  رپ  دنچ  ياهلگ  یمیلسا و  دننامه  ناریا  یتنس  شوقن  لماش  ادتبا  رد  راکملق  ياهـشقن 
نآ جیار  یمدرم  هنایماع و  ياه  یـشاقن  ات  دندش  نآ  رب  يا  هدع  دـمآ  دوجو  هب  نامز  نآ  یـشاقن  رد  هک  یلوحت  اب  راجاق  نارود  رخاوا  رد 

. دننک هدافتسا  راکملق  رد  نامز  نآ  یسامح  ای  یبهذم  شوقن  زا  یتنس  ياه  شقن  زا  هدافتـسا  ياج  هب  دننک و  راکملق  دراو  زین  ار  راگزور 
زاس راکملق  نادـنمرنه  هلیـسوب  زین  یبهذـم  ياه  هدرپ  اه  هچراپ  نیا  رانک  رد  دـش . عادـبا  يا  هناخ  هوهق  راکملق  ياه  هچراپ  بیترت  نیدـب 

اه و هینیـسح  ایاکت و  شخب  تنیز  نادیهـش  رالاس  هسامح  صوصخب  راهطا  همئا  ياه  هسامح  اهگنج و  حرـش  زا  یئاه  هدرپ  دـمآ . دوجوب 
دزی و ير و  رهـش  دـننام  یمهم  گرزب و  ياهرهـش  تفای  ناوارف  ناـبلاط  زین  رگید  ياهرهـش  رد  ناهفـصا  ياـهراکملق  دـندش و  دـجاسم 

عاونا لامتـسد و  يزیمور و  هرفـس و  زامناج و  رادیرخ  يا  هناخ  هوهق  ریواصت  یبهذـم و  ياه  هدرپ  رب  هوالع  نامرک  ناجریـس و  ناشاک و 
، یباراف هاگشناد  دننام  یئاه  هدکشناد  رد  رنه  ياه  هتشر  سیسات  بالقنا و  يزوریپ  اب  دندش . یم  هیهت  ناهفـصا  رد  هک  دندش  یئاه  سابل 

زاـس راـکملق  روهـشم  فورعم و  دـیتاسا  زا  دـیدرگ . يرادرب  هرهب  ناـنآ  تاـیبرجت  زا  دـنتفرگ و  رارق  هجوت  دروم  رنه  نیا  یتنـس  ناداتـسا 
هتفرگ رارق  مومع  دیدزاب  ضرعم  رد  ددعتم  ياههاگـشیامن  یط  نانآ  راثآ  هک  دنتـسه  نایرطع  یهایگ و  یعانـصروپ ، نیموحرم  ناهفـصا 

. تسا

جنرب سم و  يور  ینزملق 

يراجح تروص  هب  ادتبا  تسا  یناریا  موق  ندـمت  گنهرف و  رگنایب  هک  ابیز  هیامنارگ و  رنه  نیا  دراد . ینالوط  دـتمم و  قباوس  ینزملق  رنه 
اهدعب تسا . هدش  هدید  ینیـشنراغ  نارود  رد  یّتح  یخیرات و  ياهانب  ناهاشداپ و  ياهخاک  ینامتخاس  ياهگنـس  يور  اههوک و  هندـب  رد 

يور هب  اـههوک  هندـب  اـهنامتخاس و  ياهگنـس  يور  زا  ریواـصت  شوـقن و  هدـیدرگ و  ینزملق  سپـس  یکاـکح و  هب  لیدـبت  يراـجح ، رنه 
هنیمز دالوف  جنرب و  سم و  هرقن و  الط و  هلمج  زا  تازلف  تبقاع  دش . هدـیمان  یکاکح »  » دـیدرگ و لقتنم  قیقع  ًاصوصخم  یتمیق  ياهگنس 
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تفرگ . مان  ینزملق »  » رنه هتفرگ و  رارق  دنسپلد  ابیز و  طوطخ  شوقن و  نیا  یلصا 
تسا ابیز  ياهرنه  زا  یکی  یشاقن و  یگدنسیون ، : » تسا هدش  انعم  نینچ  نیعم  گنهرف  رد  تغل  نیا  دراد . يددعتم  يانعم  ینزملق »  » ظفل
یملق هلیـسو  هب  داتـسا  لمع ، ماگنه  رد  رگید . تازلف  ای  هرقن  يور  رب  تسا  فلتخم  ياـهحرط  ناـهایگ و  ناروناـج و  شوقن  داـجیا  نآ  و 

« یلالز  » زا ار  تیب  نیا  فیرعت ، نیا  زا  سپ  نیعم  رتکد  دنکیم . راک  تسا  یبوچ  ياهتـسد  ياراد  هک  يدالوف  زیت  كون  شاقنم  ای  يزلف و 
: تسا هدروآ 

تسد دنز  تریح  شیوخ  حرط  هب 
/ تسب نوچ  شقن  نزملق  شچیه  زا  هک 

هدمآ تسد  هب  یسانشناتساب  ياهیرافح  رد  هتسب و  شقن  نآ  يور  رب  ابیز  شوقن  هک  ار  ییاهزنرب  تمدق  یناریا ، سانش  ناتساب  مانهب  زیورپ 
ناتـسرل و یحاون  رد  رتشیب  ءایـشا  نیا  هک  تسا  هتـشون  وا  دناهدرکیم . یگدنز  ناریا  رد  نایـشنماخه  زا  لبق  هک  هتـسناد  یماوقا  هب  طوبرم 

ياههنماد هب  طوبرم  ناتـسرل ، هیحان  رب  هوالع  هدوب ، شقنم  زلف  ای  لافـس  سنج  زا  بلغا  هک  ار  اهنآ  فشک  لحم  هدـش و  تفاـی  ناتـسدرک 
هتخانـش نازنآ »  » هیحان مان  هب  سرگاز  ياههوک  فارطا  اهیمالیا ، ییاورنامرف  نامز  رد  هک  تسا  هدرک  هفاضا  هتـسناد و  سرگاز  ياـههوک 

هک یناملآ  قرـشتسم  دلفـستره  داقتعا  نینچمه  مانهب و  زیورپ  نخـس  نیا  هب  هجوت  اب  لاح  دوب . هدش  میـسقت  تمـسق  راهچ  هب  هک  هدشیم 
هب سپـس  و  یگ »  » هب ادـتبا  دـعب  هب  نایـشنماخه  نامز  زا  هتفای و  لیدـبت  نایباگ »  » هب سپـس  هدوب و  نازنآ »  » ناهفـصا مان  ادـتبا ، تسا  هتفگ 
هک دوشیم  بوسحم  ناهفصا  رد  ینزملق  یکاکح و  رنه  تمدق  زا  ربتعم  يدنـس  دشاب ، یکی  نازنآ  ود  نیا  رگا  تسا ؛ هدش  لیدبت  یج » »

لابج یقرـش  تاعافترا  وزج  زین  يرایتخب  هوکدرز  هکنیا  يروآداـی  اـب  نخـس  نیا  دـناهتخادرپیم و  نادـب  نایـشنماخه ، زا  لـبق  نارود  زا 
زین نایناساس  نارود  زا  دوشیم . کیدزن  تیعقاو  هب  شیپ  زا  شیب  دـیآیم ؛ باسح  هب  مانهب ) زیورپ  هتفگ  هب  « ) نازنآ  » نامه ینعی  سرگاز 

سلاجم یناهایگ و  ناگدـنرپ و  تاناویح و  زا  ییابیز  رایـسب  شوقن  هک  تسا  دوجوم  ناهج  مهم  ياههزوم  رد  يدایز  سیفن  يزلف  ءایـشا 
باجعا و هیام  هک  تسا  هتسب  شقن  هرقن  الط و  يور  رب  رصع  نآ  یتنـس  یقیـسوم  تالآ  اب  يددعتم  نارگـشزاون  اههصاقر و  مزر و  مزب و 

هرقن فورظ  زا  هک  تسا  هتشون  راگن » شقن   » هلجم رد  ناتساب  ناریا  هزوم  سیئر  يوفطصم ، یقتدمحم  تسا . ناهج  ناسانـشرنه  نیـسحت 
ياهعومجم درادرب ، رد  ار  رگید  فلتخم  ياـهعوضوم  مزب و  راکـش و  مزر و  ياههنحـص  ناـهاشنهاش و  شوقن  هک  یناـساس  دـهع  ناوارف 

ياههزوم رد  مه  يرگید  فلتخم  ياههنومن  دوشیم و  يرادـهگن  دارگنینل  ژاتیمرا »  » هزوم رد  هچراپ ، رازه  زا  شیب  رب  لمتـشم  ياهناـسفا 
زا هک  تسا  هدـش  يروآعمج  ناتـساب  ناریا  هزوم  رد  لاس 1336  ات  ینعی  ریخا ، هلاـس  تسیب  رد  زین  هعطق  هدزون  دادـعت  اـکیرمآ و  اـپورا و 

دوجو سیفن  رایـسب  فرظ  راهچ  فورظ  نیا  نیب  رد  دوریم . رامـش  هب  ناریا  یناتـساب  روشک  لخاد  رد  دوجوم  یخیرات  سیاـفن  نیرتمهم 
ییابیز رایسب  هرقن  گنت  فرظ  راهچ  نیا  زا  یکی  دهدیم . ناشن  ار  ناتـساب  دهع  نارگـشمار  تاکرح  یقیـسوم و  تالآ  سابل و  هک  دراد 

تلاح راهچ  گنت ، تمـس  راـهچ  رد  و  تسا . رتمیتناـس   14 گـنت 25 /  رتگرزب  تمـسق  هریاد  رطق  هک  تسا  رتمیتناـس   26 عافترا 5 /  هب 
ياههناد يوتحم  یفرظ  تسار و  تسد  رد  یلگ  هخاش  تلاح  کـی  رد  -1 دـنایامنیم : صقر  ماگنه  رد  ار  ياهشیپ  رنه  يوناب  زا  فلتخم 

رد یلگ  تسار و  تسد  هب  ياهقلح  رگید  ریوـصت  رد  -2 دوشیم . هدـید  یلواـقرق  هاـبور و  يو  فرط  ود  رد  هتفرگ و  پچ  تسد  رب  هویم 
هک تشادـنپ  ناوتیم  یبوخ  هب  هدـیدرگ  مسجم  اپ  كون  اـب  صقر  تلاـح  ریوصت ، نیا  رد  هکنیا  هب  هجوت  اـب  دراد و  رارق  وناـب  پچ  تسد 

رگید ریوصت  -3 دـناهتخاونیم . یـصقر  نینچ  اب  بسانتم  عطقم  ياهگنهآ  اـب  هک  هتفریم  راـک  هب  یکقـشاق  نوچ  تسار  تسد  ياـههقلح 
يورذت کبک و  زین  يو  فرط  ود  رد  تسا  هتفرگ  پچ  تسد  هب  يزوسدوع  تسار و  تسد  رد  گرب ، لگ و  ياراد  یتخرد  دـنلب  هخاش 

ار نآ  هتفرگ و  مُد  زا  ار  یهابور  پچ  تسد  اب  هتشاد و  هاگن  الاب  تمس  هب  تسار ، تسد  رد  ار  ياهدنرپ  مراهچ  ریوصت  -4 دناهدش . میسرت 
ره رب  رود و  وم  ياهگرب  زا  ییاههیـشاح  دوشیم . هدید  يو  بناج  ود  رد  ورذـت  کبک و  ریوصت  مه  زاب  تلاح  نیا  رد  دـهدیم . تکرح 

هدـش و هداد  بیترت  ناتـسکات  رد  یمزب  سلجم  ینیچ  روگنا  مسوم  رد  هک  دـیامنیم  داجیا  ار  مهّوت  نیا  تسا و  هتـسب  شقن  ریوصت  راهچ 
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تاـیلمع یعون  هشیپرنه  صقر  تکرح  دـنکیم . هیبنت  صقر ، فلتخم  تاـکرح  نمـض  هتخادـنا و  ماد  هب  تسا ، روگنا  تفآ  هک  ار  هاـبور 
رنه ياهیگژیو  زا  دریگیم . هرابود  هدرک و  باترپ  اوه  رد  ار  ناویح  نآ  یط  هک  دـهدیم  شیامن  ار  تاناویح  اـب  يزاـب  اـب  مأوت  يزابدـنب 

لگ و عاونا  اهدژا و  ریش و  ِرس  ای  رادلاب  تاناویح  شقن  هدوب ، هرقن  الط و  يور  رب  هتـسجرب  تروص  هب  رتشیب  هک  یناساس  هرود  رد  ینزملق 
تساه . هاگراکش  مزب و  مزر و  سلاجم  نارگشزاون و  یقیسوم و  تالآ  اب  صقر  لاح  رد  اههصاقر  تروص  فلتخم و  ياهغرم 

ياهنرق اب  مرف ، هکلب  شوقن و  راک و  زرط  سنج و  رظن  زا  هدرکن و  یهجوت  لباق  تارییغت  یمالـسا  نارود  رد  ینعی  دعب ، نارود  رد  ینزملق 
ره هک  هتفرگ  تروص  یمیـالم  مارآ و  روط  هب  زین  نآ  ییزج  لوـحت  تسا  هتـشادن  ياهداـعلاقوف  تواـفت  یناـساس  هرود  یتـح  هتـشذگ و 
رد نایمیلید  نارود  رد  دبایرد . ءایشا  رد  نآ  زا  لبق  یمالسا و  نارود  رسارس  رد  ار  اهشور  موادت  دناوتیم  یناسآ  هب  یقوذ  بحاص  هدننیب 

. تسا هدیدرگ  اقلا  هایگ  ناویح و  شوقن  اهنآ  لخاد  رد  هک  دش  ادیپ  لخادتم  ای  ازجم  ياههقلح  تروص  هب  یگدیچیپ  عون  ینزملق ، شوقن 
ای واـگ  هب  ریـش  هلمح  عوـضوم  دـنوشیم . هدـید  تخرد  نیفرط  رد  تشپ ، هب  تشپ  اـی  ورهـبور  تروـص  هـب  یتاـناویح  زین  دـعب  نارود  رد 

راثآ و يوجنگ و  یماظن  همانهاش و  زا  یشوقن  زج  زین  هیراجاق  هیّوفص و  نارود  رد  تسا . هدنام  یقاب  یناساس  هرود  زا  زین  رگید  تاناویح 
ياهحرط رد  یمیلـسا ، تروص  نامه  هب  شوقن ، لصا  هتـشادن و  یهجوت  لباق  رییغت  یعابر  لزغ و  زا  معا  هاتوک  راعـشا  یخیرات و  ياـهانب 

هب قیلعتـسن و  يابیز  طخ  زا  يولهپ  ییاتـسوا و  ای  یخیم  طخ  ياـج  هب  اـما  تسا . هدـش  هصـالخ  ناـسنا  ناویح و  غرم و  لـگ و  فلتخم و 
رگید یمالسا  ینید و  شوقن  میرک و  نآرق  زا  یتالمج  ای  هیعدا  نتشون  رد  رتشیب  خسن  طخ  هک  تسا  هدش  هدافتـسا  خسن  زا  مه  یتابـسانم 
شخب تنیز  فلتخم  ياه  نارود  زا  یمیدـق  هدزملق  ءایـشا  هتـشاد و  لماک  جاور  ناهفـصا  رد  زابرید  زا  ینزملق  رنه  تسا . هتـشاد  دربراک 
شوقن یتسد  ياپرید  تعنص  نیا  رد  تسا . تازلف  يور  رب  یکاکح  یعون  تقیقح  رد  رنه  نیا  تسا . یصوصخ  ياه  هعومجم  اه و  هزوم 

ناریا رد  ینزملق  تسا . شکچ  صوصخم و  ياه  ملق  يدادعت  نزملق  دنمرنه  راک  رازبا  دوش . یم  هدنک  يزلف  ءایشا  حطس  رب  یئاه  حرط  ای 
دودح رد  هک  دـسر  یم  اهاکـس )  ) هب رنه  نیا  یخیرات  هقباس  نارگـشهوژپ  ياه  یـسررب  هب  هجوت  اب  تسا . رادروخرب  ینالوط  يا  هقباس  زا 

زنرب هرقن و  الط و  زا  رثکا  هک  هدمآ  تسدب  يرایـسب  راثآ  موق  نیا  زا  دنا . هدرک  یم  یگدـنز  زاقفق  رد  شیپ  لاس  رازه  تفه  ای  رازه  جـنپ 
داتسا درب . مان  ناوت  یم  ار  هداز  یئاد  میهاربا  یـضیرع ، دمحم  دیـس  جاح  نفوذ ، یقت  دمحم  جاح  رنه  نیا  هتـسجرب  دیتاسا  زا  دنـشاب . یم 

یخیرات و ینآرق ، ياهناتساد  هنیمز  رد  یسیفن  روهشم و  رایـسب  ياهولبات  هک  تسا  رنه  نیا  رکتبم  قالخ و  نادنمرنه  زا  زین  یعار  یلعبجر 
یناهفـصا نادـنمرنه  هدزملق  ءایـشا  رـضاح ، لاح  رد  تسا . هدروآ  دوجوب  کلملا  لامک  ياهراک  یخرب  ندرک  هتـسجرب  یـسامح و  راـثآ 

اب هک  باقشب  فورظ  عاونا  سکع و  باق  کمن و  ياج  راگیس و  یطوق  یجنرب و  یـسم و  گرزب  ياه  هعومجم  نادلگ و  ینیـس و  دننام 
. دنشخب یم  تنیز  ار  یصوصخ  ياه  هعومجم  اه و  هزوم  هدش  ینزملق  يراکدنُج  تروصب  ابیز  رایسب  ياهحرط 

ناهفصا يرگشدرگ  ياه  هبذاج 

ناگدنرپ غاب 

همدقم

ياه هبذاـج  زا  یکی  عبرمرتم  رب 55000  غلاب  یتحاسم  اـب  غاـب  نیا  تسا . هدرک  زاـغآ  هام 1375  دادرم  رد  ار  دوخ  تیلاـعف  ناگدـنرپ  غاـب 
ناگدنرپ ياهغاب  دودعم  زا  تسا  دور  هدنیاز  هناخدور  ناوژان و  یلگنج  كراپ  زا  یشخب  هک  هعومجم  نیا  تسا . ناهفصا  رهـش  یحیرفت 

عافترا هب  كرحتم  نوتـس  يور 16  رب  هک  يروـت  تحاـسم  عبرمرتـم و  غاب 17000  يروت  ریز  یلخاد  تحاـسم  دـشاب . یم  هناـیمرواخ  رد 
تسا . عبرمرتم  تسا 40000  هتفرگ  رارق  رتم  رثکادح 32 

نیا دوش . یم  هرادا  هفـص  ناوژان و  یهدناماس  حرط  تیریدم  تحت  نونکا  تسا و  هدش  ثادحا  ناهفـصا  يرادرهـش  طسوت  ناگدنرپ  غاب 
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. میزادرپ یم  اهنآ  یفرعم  هب  راصتخا  هب  هک  تسا  هدش  لیکشت  یفلتخم  ياهتمسق  زا  هعومجم 

ناگدنرپ غاب  هریزج 

هریزج نیا  تسا . هداد  ناگدنرپ  غاب  هب  يا  هدننک  هریخ  ییابیز  نآ  زبس  ياضف  هک  تسا  دور  هدنیاز  هناخدور  هریزج  نیرتگرزب  هریزج  نیا 
. دوش یم  لصتم  ناگدنرپ  غاب  هب  یبوچ  لپ  کی  اب 

تکام

دیدزاب يارب  ار  غاب  هزاس  راتخاس و  تکام  نیا  تسا . غاب  رد  دازآ  ناگدـنرپ  ياه  هنوگ  یخرب  اب  هارمه  ناگدـنرپ ، غاب  زا  یکچوک  هنومن 
. دراذگ یم  شیامن  هب  دورو  ودب  رد  ناگدننک 

يرادا نامتخاس 

طسوت ناگدنرپ  ناگدننک و  دیدزاب  روما  زا  معا  غاب  هب  طوبرم  روما  هیلک  یگنهامه  دراد . رارق  تمسق  نیا  رد  ناگدنرپ  غاب  يرادا  شخب 
. دریگ یم  تروص  شخب  نیا  لنسرپ  ناسانشراک و 

جرب نامتخاس 

لماـش ناگدـنرپ و  يروآ  داز  ریثـکت و  تهج  یـشک  هجوج  ياههاگتـسد  ياراد  هدـیدرگ  هیبـعت  رتوبک  جرب  لکـش  هب  هک  ناـمتخاس  نیا 
. دشاب یم  یبای  تفج  لاح  رد  نیدلاو  هدش و  دلوتم  هزات  ياه  هجوج  زا  يرادهگن  يارب  ییاهقاطا 

غاب ياه  يدورو 

دورو ریـسم  مود ،) يدورو   ) نآ لـیوحت  يارب  يرگید  و  لوا ) يدورو   ) طـیلب يرادـیرخ  تـهج  یکی  يدورو ؛ نتـشاد  اـب  هعوـمجم  نـیا 
طیحم اب  قباطم  ًابیرقت  هدنرپ  ره  یگدنز  تهج  يا  هژیو  تاناکما  هک  تسا  یناکم  ناگدنرپ  غاب  دزاس . یم  صخـشم  ار  ناگدننک  دیدزاب 

کچوک هکرب   4 اه : هکرب  ( 1 درب : مان  ناوت  یم  ار  ریز  دراوم  تاناکما  نیا  هلمج  زا  تسا . هدـش  هداد  صاصتخا  هدـنرپ  نآ  یعیبط  تسیز 
هکرب دـشاب . یم  اـهزاغ و …  اـهوق ، اـه ، كدرا  عاونا  دـننام  رچبآ  ناگدـنرپ  یگدـنز  لـحم  هک  دراد  دوجو  ناگدـنرپ  غاـب  رد  گرزب  و 

غاب هرخص  هرخص : ( 2 دریگ . یم  رب  رد  ار  رچبآ  ناگدنرپ  نیا  زا  يدایز  دادعت  هکیروطب  تسا  هتفرگ  رارق  غاب  يزکرم  تمـسق  رد  یگرزب 
نیا رد  رتشیب  اهکبک  نوچ  یناگدنرپ  تسا . ینابایب  یناتـسهوک و  ناگدـنرپ  تهج  بسانم  یتسیز  طیحم  هتفرگ  رارق  یقرـش  علـض  رد  هک 

ندوب اراد  اب  اهسفق  نیا  دشاب ، یم  دوخ  صاخ  یمیلقا  طیارش  ياراد  ناهفصا  هک  اجنآ  زا  يا : هشیـش  ياهـسفق  ( 3 دنوش . یم  هدید  طیحم 
صاخ طیارش  اهنآ  یعیبط  تسیز  طیحم  رد  هک  یناگدنرپ  يارب  ار  یبسانم  طیحم  رلوک  ژافوش و  هیوهت ، هاگتـسد  نوچ  يا  هژیو  تاناکما 

اریز تسا . هدش  هتخاس  يراکش  ناگدنرپ  هیذغت  عون  لیلد  هب  اهسفق  نیا  ینهآ : ياهسفق  -4 دیامن . یم  مهارف  تسا ، مکاح  ییاوه  بآ و 
یعیبط تسیز  طیحم  تسا  هدش  یعس  نینچمه  دننک . یم  هدافتـسا  اهنآ  هجوج  ناگدنرپ و  ریاس  زا  طیحم  رد  ندوب  دازآ  تروص  رد  اهنیا 
تـسیز قطانم  هلمج  زا  هک  اضف  نیا  یلگنج : زبس  ياضف  ( 5 ددرگ . ایهم  طوبرم  ياهسفق  رد  تسا  یناتسهوک  يا  هرخـص  قطانم  هک  اهنآ 
فادها نیرتمهم  زا  دننک . یم  زاورپ  اضف  نیا  رد  دازآ  تروص  هب  ناگدنرپ  هدـش و  داجیا  غاب  طیحم  رـساترس  رد  تسا  یلگنج  ناگدـنرپ 

حطـس ندرب  الاب  -2 ناگدـننک . دـیدزاب  ّجرفت  حـیرفت و  تـغارف و  تاـقوا  ندرک  رپ  -1 درب : ماـن  ناوـت  یم  ار  ریز  دراوـم  غاـب  نیا  ثادـحا 
هنوگ زا  یکیتنژ  تظافح  -4 تسیروت . بذج  تهج  بسانم  طیارـش  ندرک  مهارف  -3 ناگدـنرپ . اب  طابترا  رد  مدرم  یهاگآ  تاـعالطا و 
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کی ناونع  هب  هدش  فلت  ياه  هنوگ  یمردیـسکات  -6 دازام . ناگدنرپ  شورف  ردان و  ناگدـنرپ  ریثکت  دـیلوت و  -5 ضارقنا . لاح  رد  ياـه 
كراپ رد  دور و  هدنیاز  هیشاح  رد  دیحو  لپ  برغ  يرتمولیک  رد 4  غاب  نیا  دیدج . ياه  هنوگ  يور  رب  قیقحت  هعلاطم و  -7 رنه . تعنص و 

. تسا هدش  عقاو  ناوژان  یعیبط 

ششوپ

یبالیس تسپ و  یضارا  هب  تبـسن  ًامومع  یـضارا  نیا  تسا . یبوسر  هناد  زیر  داوم  اب  دور  هدنیاز  لحاوس  یتفربآ  یـضارا  زا  ناگدنرپ  غاب 
ًاتبـسن میلقا  یفاـک و  تبوطر  دـعاسم ، كاـخ  تسا . هتـشاد  اـهکاخ  نیا  يزیخلـصاح  رد  يا  هدـمع  شقن  ینیمزریز  بآ  تسا . رت  عـفترم 

. تسا هدروآ  مهارف  ار  هچتخرد  تخرد و  عون  زا  یهایگ  ششوپ  ندش  مهارف  طیارش  دعاسم ، بسانم و 

ناتخرد عاونا 

هدنزخ ورس  کلازلاز 10- رانچ 9- اـه 8- هدوبک  نارهت 7- جاـک  دیفـس 6- توت  نوران 5- رادیپس 4- يا 3- هرقنورـس  ودرگ 2- -1: لماش
کشجنگ و…  نابز  ایقاقا 13- نونجمدیب 12- -11

اه هچتخرد  عاونا 

ایلونگام هلودلا 7- نیما  چیپ  لگ 6- بیس  يرامزر 5- یتخرد 4- یمتخ  کشرز 3- وب 2- گرب  -1: لماش زین 
تسا . هدوزفا  طیحم  توارط  ییابیز و  رب  قوف  ياه  هچتخرد  اه و  تخرد  عاونا 

، زبس ياضف  تمس  هب  بآ ، عبانم  زا  هدافتسا  ژاپمپ و  متسیس  اب  هک  دوش  یم  نیمأت  قیمع  همین  هاچ  هقلح  ود  زا  ناگدنرپ  غاب  زاین  دروم  بآ 
دوش . یم  تیاده  اهرابیوج ... و  هکرب ،

یم هدوزفا  اه  هنوگ  نیا  دادـعت  هب  زور  هب  زور  هدـش و  يروآدرگ  ناگدـنرپ  غاـب  رد  ناـهج  فلتخم  قطاـنم  زا  هدـنرپ  هنوگ  زا 120  شیب 
. دنرب یم  رـس  هب  فلتخم  ياهطیحم  رد  اهنآ ، یعیبط  تسیز  طیارـش  هب  هجوت  اب  هدوب و  هعطق  دودح 2000  رد  ناگدنرپ  نیا  دادعت  ددرگ .

لبلب وگنیمالف 5- نیهاش 4- اهیطوط 3- یباغرم 2- -1 میزادرپ : یم  اهنآ  ياـه  هداوناـخ  عاونا  رکذ  هب  هدـنرپ  هنوگ  نـیا 120  یفرعم  يارب 
رکوک 15- هرهس 14- ای  چنف  هولی 13- روخشال 12- باقع ، زاب ، اکوت 11- رادخاش 10- غرم  رتوبک 9- کنابنج 8- مد  ناکیلپ 7- امرخ 6-

لیصاوح نوملقوب 25- غالک 24- کشجنگ 23- دغج 22- ناکوت 21- وکارت 20- لواقرق 19- هرپ 18- هدرز  كواکچ 17- کلیچبآ 16-
ملاس ياوه  بآ و  زا  هدافتسا  -2 ناگدننک . دیدزاب  تغارف  تاقوا  ندرک  رپ  یمرگرس و  حیرفت و  غرمرتش 1- کل 28- کل  راس 27- -26
هوحن اهنآ ، تایـصوصخ  مان و  اب  ییانـشآ  زا  معا  ناگدـنرپ  دروم  رد  تاـعالطا  هئارا  -4 کیدزن . زا  ناگدنرپ  هدـهاشم  -3 زبس . ياـضف  و 
رواشم -6 ناگدننک . دیدزاب  هب  میوقت  لاتسپ و  تراک  روشرب ، هئارا  -5 دنم . هقالع  ناگدننک  دیدزاب  هب  هاگتسیز و ... هیذغت ، يراذگمخت ،

ياه هنوگ  اب  دازام  ناگدـنرپ  هضواعم  -7 ناگیار . روطب  هناخ ، رد  ناگدنرپ  يرادـهگن  تهج  ناگدـننک  دـیدزاب  ییامنهار  یکـشزپماد و 
قیوشت تهج  ناگیار  دیدزاب  زوجم  هئارا  غاب و  هب  ناگدننک  دیدزاب  طسوت  هدش  ادها  ناگدـنرپ  يرادـهگن  -8 غاب . يارب  زاین  دروم  دیدج 

. یصخش يرادربملیف  یـساکع و  ياهنیبرود  اب  ناگدننک  دیدزاب  طسوت  ناگدنرپ  زا  سکع  ملیف و  هیهت  ناکما  -9 رما . نیا  هب  مدرم  مومع 
هب طوبرم  ياهتیلاعف  هدنرپ و  ياه  هنوگ  دایز  دادعت  هب  هجوت  اب  نادنمقالع . دیدزاب  تهج  ناگدنرپ  مخت  رپ و  ياه  نویسکلک  شیامن  -10

. دنوش یم  یتسرپرس  طوبرم  ناسانشراک  طسوت  هک  تسا  هدیدرگ  ریاد  هعومجم  نیا  رد  ییاهدحاو  اهنآ 

ناگدنرپ غاب  رد  یئارجا  ياه  دحاو 
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هیذغت

هراشا

رد رظنبحاص  دیتاسا  شناد  زا  يریگ  هرهب  اب  ییاذغ  ياه  هریج  ادتبا  رد  دومن . راک  هب  زاغآ  غاب  سیـسأت  ودب  زا  ناگدنرپ  غاب  هیذغت  دـحاو 
اب سپـس  دش . هدامآ  رویط  هیذـغت  رد  هدافتـسا  تهج  میظنت و  ناگدـنرپ  يرادـهگن  هنیمز  رد  قفوم  دارفا  براجت  زا  هدافتـسا  هیذـغت و  رما 
N. يا هیذغت  یملع  لوادج  زا  يریگ  هرهب  ییاذغ و  ياه  هریج  میظنت  هنیمز  رد  غاب  رد  طوبرم  ناسانشراک  موادم  ياهیریگیپ  تاقیقحت و 
هب يا  هیذغت  تاداع  ظاحل  زا  غاب  رد  دوجوم  ناگدنرپ  دش . هیهت  ناگدنرپ  بسانم  هریج  زاغآ و  یـسیون  هریج  تهج  مزال  تامادقا   R. C

دحاو رد  راوـخ  زیچ  همه  راوخ 5- هویم  راوختشوگ 4- راوخیهام 3- راوخ 2- هناد  -1 زا : دنترابع  هک  دنوش  یم  يدـنب  هقبط  هتـسد  دـنچ 
یم نآ  زا  يرـصتخم  حرـش  هب  هک  دریگ  یم  رارق  ناگدنرپ  رایتخا  رد  یفلتخم  ییاذغ  داوم  نآ  هیذغت  عون  هدـنرپ و  هنوگ  بسحرب  هیذـغت 

: میزادرپ

راوخ هناد  ناگدنرپ 

اه لبلب  اهراس =  اهانیم =  اه =  یطوط  اه =  قشع  غرم  اه =  يرانق  اه =  چنف  : عاونا لماش 
، دوخن نادرگباتفآ ، لگ  مخت  هناد ، هایـس  هنادهاش ، ناتک ، نزرا ، ریظن  یفلتخم  ياه  هناد  زا  هدنرپ  عون  هب  هجوت  اب  ناگدنرپ  نیا  هیذـغت  رد 

يرفعج جیوه ، بیس ، ریظن  هزات  تاجیزبس  اه و  هویم  زا  ناگدنرپ  نیا  زاین  دروم  ياه  نیماتیو  نیمأت  تهج  دوش . یم  هدافتسا  ترذ و … 
. دوش یم  هدافتسا  زین  و … 

راوخیهام ناگدنرپ 

اه یئاکاک  اهسارکا =  اهنالکاب =  اهترگا =  اهناکیلپ =  عاونا : لماش 
فرـصم تهج  ، ) حایب وخرـس ، یهام  ناوت  یم  اهنآ  نیرتلوادتم  زا  هک  دریگ  یم  رارق  هدش  رکذ  ناگدـنرپ  رایتخا  رد  اهیهام  فلتخم  عاونا 

. درب مان  ار  راوخیهام ) ناگدنرپ  ریاس  فرصم  تهج   ) اکلیکو اهناکیلپ )

راوختشوگ ناگدنرپ 

اهنیهاش اهسکرک =  اهدغج =  اهباقع =  عاونا : لماش 
ءاشحا ءاعما و  نینچمه  … و  شوگرخ و ) نیچردـلب ، شوم ، رتوبک ، ریظن   ) تاـناویح عاونا  تشوگ  زا  ناگدـنرپ  هورگ  نیا  هیذـغت  تهج 

. دوش یم  هدافتسا  بوانتم  تروص  هب  واگ  دنفسوگ و  ریظن  یتاناویح  هدور ) خرس  شش ، )

راوخ هویم  ناگدنرپ 
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اه یطوط  اهراوخ =  هویم  اهناکوت =  اهوکارت =  : عاونا لماش 
اهنآ ییاذغ  هریج  رد  لصف  اب  بسانتم  دوش  یم  یعـس  دنراد و  زوم …  جیوه و  بیـس ، لیبق  زا  ییاه  هویم  هب  یناوارف  هقالع  ناگدنرپ  نیا 
هدش مهارف  ياه  هناد  لیبق  زا  ییاه  هناد  هب  اه  هویم  هب  لیامت  دوجو  اب  ناگدـنرپ  نیا  هک  تسناد  دـیاب  هتبلا  دوش  هدـناجنگ  هزات  تاج  هویم 

. دنشاب یم  دنم  هقالع  رایسب  زین  اه ) تلپ  ریظن   ) نایکام

راوخ زیچ  همه  ناگدنرپ 

زین تاجیزبس  اه و  هویم  ندروخ  زا  دنراد و  اهنآ  ورال  اهمرک و  تارـشح ، ندروخ  هب  یناوارف  هقالع  يراوخ ، هناد  رب  هوالع  ناگدـنرپ  نیا 
هب هجوت  اب  هچرگ  دوش  هدیناجنگ  اهنآ  ییاذغ  هریج  رد  ناگدنرپ  نیا  زاین  دروم  داوم  هک  هدیدرگ  یعـس  ناگدنرپ  غاب  رد  دـنرب . یم  تذـل 
رد دـشاب . یم  رـسیم  ناگدـنرپ  نیا  يارب  غاب  طیحم  رد  تارـشح  ورال  هب  یبایتسد  هطوحم  رد  ناگدـنرپ  ندوب  دازآ  غاب و  یکیزیف  طیارش 
نآ عبت  هب  غاـب و  رد  دوجوم  ناگدـنرپ  عونت  ریظن  تالکـشم  یخرب  دوجو  مغریلع  ناگدـنرپ  غاـب  هیذـغت  دـحاو  تسا  رکذ  هب  مزـال  ناـیاپ 
رد دزاس و  مهارف  ار  غاب  رد  دوجوم  ناگدنرپ  ياههورگ  همه  ییاذغ  تاجایتحا  يدـح  ات  تسا  هتـسناوت  هورگ  ره  ياهزاین  ندوب  توافتم 

. دراد همادا  نانچمه  تاقیقحت  اتسار  نیا 

کینیلک

تروص هب  لساکوین  لثم  ییاهیرامیب  هیلع  غاب  کـشزپ  ماد  طـسوت  ناگدـنرپ  نویـسانیسکاو  تروص  هب  لاس 1375  زا  دـحاو  نیا  تیلاعف 
نسکاو زا  هدافتـسا  دنراد  دنلب  زاورپ  ییاناوت  دنتـسه و  دازآ  غاب  هطوحم  رد  ناگدنرپ  زا  یخرب  هک  اجنآ  زا  دش . زاغآ  یکاروخ  یقیرزت و 

هب ناگدنرپ  نویسانیسکاو  اذل  تسین  رسّیم  اهنآ  همه  يارب  ییاهنت  هب  تسا ، نآ  هب  نسکاو  قیرزت  هدنرپ و  هب  یسرتسد  مزلتسم  هک  یقیرزت 
ره دروم  رد  هک  نوگانوگ  ياهیرامیب  غاب و  رد  ناگدنرپ  فلتخم  ياه  هنوگ  دوجو  دریذپ . یم  ماجنا  نامأوت  یقیرزت  یکاروخ و  تروص 

رتشیب تخانـش  اب  دریذـپ و  تروص  یملع  ربتعم  تالاقم  بتک و  زا  ییاهیـسررب  تاقیقحت و  دـش  ببـس  دراد  زورب  ناـکما  هدـنرپ  زا  هنوگ 
هب طوبرم  سانشراک  طسوت  رامیب  ناگدنرپ  نامرد  راک  تفای  یم  روضح  غاب  رد  لاکنآ  تروصب  هک  غاب  کشزپ  ماد  کمک  اب  اهیرامیب و 

رایسب ام  روشک  رد  یتنیز  ناگدنرپ  دروم  رد  یفاک  تاعالطا  مدع  لیلد  هب  هک  دمآ  تسد  هب  يدنمـشزرا  جیاتن  دیدرگ و  زاغآ  دحاو  نیا 
اهیطوط و اهقـشع ، غرم  رد  عیاش  یلگنا  يرامیب  یعون  ناگدـنرپ  اـب  هطبار  رد  هدـش  هتخانـش  ياـهیرامیب  زا  یکی  دـشاب . یم  تیمها  زئاـح 
رد هک  یسانش  تسیز  سنارفنک  رد  دحاو  نیا  رد  هدش  ماجنا  تاقیقحت  ات  دش  ببس  نآ  نامرد  عون  تخانش و  تیمها  هک  تسا  اه  يرانق 

همادا غاب  رد  ناگدنرپ  نویسانیسکاو  نامرد و  راک  کینیلک ، ثادحا  اب  زین  نونکا  مه  دوش . هئارا  دیدرگ ، رازگرب  ناهفصا  رد  لاس 1377 
، هلبآ ینوفع ، زیشنورب  لساکوین ، لثم  ياهیرامیب  هیلع  رب  اهنآ  ياه  هجوج  ناگدنرپ و  فلتخم  ياه  هنوگ  دحاو  نیا  تراظن  تحت  دراد و 

زورب زا  يریگـشیپ  تهج  زور ) هس  لقادـح   ) زور دـنچ  تدـم  هب  نآ  زا  سپ  دـنوش و  یم  هنیـسکاو  يدـنبنامز  لودـج  قبط  كراـم و … 
هکرب هیلک  تدـم  نیا  لوط  رد  دوش . یم  هداد  رگید  زاین  دروم  ياه  لمکم  نیماتیو و  یتلوم  کـیتویب و  یتنآ  اـهنآ  هب  هیوناـث  ياـهیرامیب 
رتشیب نانیمطا  تهج  سپـسو  دبای  شیازفا  ناکمالا  یتح  یکاروخ  نویـسانیسکاو  یهدزاب  دصرد  ات  ددرگ  یم  هیلخت  غاب  رد  دوجوم  ياه 

رظن ریز  ادـتبا  زا  دـحاو  نیا  دوش . یم  هداد  زین  یقیرزت  تروص  هب  نسکاو  دراد  دوجو  غاب  رد  اهنآ  هب  یـسرتسد  ناـکما  هک  یناگدـنرپ  هب 
يرورـض عقاوم  رد  لاکنآ  تروص  هب  غاب  کشزپ  ماد  دراد و  دوجو  يراکمه  نیا  زین  نونکا  مه  هدرک و  زاغآ  ار  دوخ  راـک  کـشزپ  ماد 

ماد طسوت  گرم  تلع  ندش  صخـشم  يارب  هدش  فلت  ناگدـنرپ  نینچمه  دـنک . یم  زیوجت  ار  مزال  ياهوراد  دـبای و  یم  روضح  غاب  رد 
هیقب يارب  مزال  ياه  يریگشیپ  گرم  تلع  ندش  صخشم  اب  ددرگ و  یم  هسلجتروص  اهنآ  گرم  تلع  دنوش و  یم  یفاکشدبلاک  کشزپ 
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ماجنا يارب  نآ  هشال  دـشاب  هتـشاد  زاـین  يرتشیب  ياهیـسررب  هب  هدـنرپ  گرم  تلع  صیخـشت  هک  يدراوم  رد  دریذـپ . یم  ماـجنا  ناگدـنرپ 
رارق هدافتسا  دروم  ناگدنرپ  ریاس  رد  يریگشیپ  نامرد و  تهج  شیامزآ  هجیتن  ددرگ و  یم  لقتنم  یکـشزپماد  هاگـشیامزآ  هب  تاشیامزآ 
رچبآ يراکش و  ناگدنرپ  عاونا  اهقشع ، غرم  اه ، یطوط  اهسوواط ، اهلواقرق ، هلمج  زا  ناگدنرپ  زا  یفلتخم  ياه  هنوگ  نونک  ات  دریگ . یم 

اه نیلکیاـسارتت  نیزولیاـت ، میرتلوس ، اهدـیمانوفلوس ، نیـساسکولفورنا ، دـننام  یفلتخم  ياـهکیتویب  یتـنآ  اـهوراد و  زا  هدافتـسا  اـب  راـمیب 
. تسا هدیدرگ  یسررب  زین  فلتخم  ياه  هنوگ  رب  اهکیتویب  یتنآ  رثا  دنا و  هتفرگ  رارق  نامرد  تحت  رامیب  عون  هب  هتـسب  نیـسیاموکنیل و … 

دروم رثؤم و  ياهوراد  هلمج  زا  یجراخ  ياهلگنا  يارب  سکپوک  درگ  یلخاد و  ياـهلگنا  يارب  لوزیماول … ، دـننام : ییاـهوراد  نینچمه 
دروم رد  ناگدننک  دیدزاب  مدرم و  تالاؤس  هب  ییوگخـساپ  هدامآ  هراومه  دحاو  نیا  تسا  رکذ  نایاش  دنـشاب . یم  دـحاو  نیا  رد  هدافتـسا 

. دشاب یم  ییوگخساپ  هدامآ  ناگیار  تروصب  ینفلت و  ای  يروضح  تروصب  رامیب  ناگدنرپ  نامرد  تهج  هرواشم  ناگدنرپ و  يرادهگن 

هنیطنرق

اذـل دـنرادن ، صیخـشت  لباق  ینآ  مئالع  هدوب و  نومک  هرود  ياراد  دـشاب  یم  يرـسم  نامرد و  لـباق  ریغ  هک  ناگدـنرپ  ياـهیرامیب  رتشیب 
رگید ناگدنرپ  هب  اهیرامیب  لاقتنا  زا  يریگولج  اهنآ و  یتمالـس  زا  نانیمطا  يارب  هدش  يرادیرخ  دورولا و  دیدج  ناگدنرپ  ندرک  هنیطنرق 

كوکـشم ياـهراتفر  مئـالع و  دریگ و  یم  رارق  یـسررب  دروم  هدـنرپ  ياـهراتفر  هنیطنرق  تدـم  لوط  رد  دـشاب . یم  ناوارف  تیمها  زئاـح 
هدش داجیا  ياهـسرتسا  زا  دهد و  شزاس  دـیدج  طیحم  اب  ار  دوخ  دوش  یم  هداد  ناکما  هدـنرپ  هب  تدـم  نیا  رد  نینچمه  دوش . یم  نایامن 

ناگدـنرپ هیلک  ناگدـنرپ  غاب  رد  ددرگ . هنیـسکاو  اهیرامیب  یخرب  هیلع  نآ  زا  سپ  دوش و  هتـساک  هدـنرپ  لحم  رییغت  ییاجباج و  زا  یـشان 
قوف دراوم  هیلک  دـنوش و  یم  يرادـهگن  هنیطنرق  رد  هتفه  تدم 2  هب  لقادح  دندرگ  یم  يرادیرخ  ای  دـنوش  یم  ادـها  هک  دورولا  دـیدج 

. دنوش یم  اهر  طوبرم  ياهلحم  رد  غاب  هطوحم  رد  یتمالس  دییأت  زا  سپ  دوش و  یم  ماجنا  هلحرم  هب  هلحرم 

تشادهب

اهتمـسق و همه  رد  یتشادـهب  لوصا  تیاعر  دـشاب  یم  نامرد  زا  رتمهم  يریگـشیپ  ناگدـنرپ  ياهیرامیب  زا  يرایـسب  دروم  رد  هک  اـجنآ  زا 
زا نآ  زا  سپ  یعطقم و  روـط  هب  لاس 1375  زا  رما  نیا  ناگدنرپ  غاب  رد  دسر . یم  رظنب  يرورـض  ًالماک  رما  ود  ناگدـنرپ  نویـسانیسکاو 

اهیرامیب زا  يریگشیپ  هار  نیرتهب  هک  ارچ  تفرگ . رارق  هجوت  دروم  ناگدنرپ  تشادهب  هناگادج  دحاو  تحت  يدج و  تروصب  لاس 1377 
تروص هب  غاب  هطوحم  رد  ناگدنرپ  يرادهگن  ياهطیحم  اهـسفق و  هیلک  ناگدنرپ  غاب  رد  دشاب . یم  يا  هیذغت  یطیحم و  تشادهب  تیاعر 

نینچمه ددرگ . یم  ضیوعت  لماک  روطب  اهنآ  نمیـشن  لحم  رتسب و  هدش و  ینوفع  دض  شتآ  هلعـش  اب  رابکی ) هتفه  ود  رثکادح   ) يا هرود 
دـض اهنآ  يروخبآ  يروخناد و  فورظ  هدش و  تفاظن  وشتـسش و  هنازور  يا  هشیـش  ياهقاتا  رد  دوجوم  یتنیز  ناگدنرپ  يرادـهگن  لحم 

ینوفعدـض داوم  اب  ددرگ و  یم  هیلخت  لماک  روطب  اهقاتا  نیا  هاـم  ره 6  ناگدنرپ  نیا  يدنمـشزرا  ّتیـساسح و  لیلد  هب  ددرگ  یم  ینوفع 
ناگدنرپ سپـس  ددرگ و  یم  ینوفعدض  شتآ  هلعـش  اب  همتاخ  رد  دوش و  یم  وشتـسش  شکچراق  شک و  سوریو  شک ، يرتکاب  فلتخم 

ماگنه ناگدننک  دیدزاب  دراد و  دوجو  ینوفعدض  ياه  هچـضوح  زین  غاب  يدورو  ياهلخدم  رد  دـنوش . یم  هدـنادرگزاب  دوخ  ياهلحم  هب 
، نیادیآ نودـیوپ  زا  دـنترابع  دـنریگ  یم  رارق  هدافتـسا  دروم  رتشیب  هک  ینوفعدـض  داوم  دـننک . روبع  تمـسق  نیا  لخاد  زا  یتسیاب  دورو 

اهنآ ياـه  هجوج  صوصخب  ناگدـنرپ و  رد  يراـمیب  زورب  زا  يریگـشیپ  هار  نیرتمهم  نیدیمیرتس C و …  راددـی و  ياسآ  هب  رلیکومرژ ،
. دشاب یم  اهنآ  ملاس  هیذغت  يرادهگن و  طیحم  رد  لماک  تشادهب  تیاعر 

رامآ
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رارق یـسررب  دروم  غاب  رد  طوبرم  ناسانـشراک  طسوت  هنازور  دش و  یم  هتـشون  یتسد  تروص  هب  اهتمـسق  ریاس  غاب و  ناگدنرپ  رامآ  ادتبا 
نیا هب  هنازور  شرازگ  تروص  هب  ار  دوخ  هنازور  رامآ  اهدـحاو  هیلک  دـیدرگ و  يرتویپماک  اهتمـسق  هیلک  رامآ  لاس 1382  زا  تفرگ  یم 
نلاس زا  معا  فلتخم  ياهتمـسق  رامآ  هک  يروط  هب  دوش  یم  رتویپماـک  دراو  طوبرم  سانـشراک  طـسوت  راـمآ  نیا  دـنک  یم  لـقتنم  دـحاو 

. دشاب یم  سرتسد  رد  زور  هب  تافلت و …  ناگدنرپ ، مخت  اه ، سفق  غاب و  هطوحم  هنیطنرق ، کینیلک ، ریثکت ،

تاقیقحت

بلاطم نینچمه  دورولا و  دیدج  ناگدنرپ  دروم  رد  تاعالطا  تنرتنیا  تیاس  ربتعم و  یملع  تالجم  بتک و  زا  هدافتسا  اب  تمسق  نیا  رد 
ددرگ یم  همجرت  هیهت و  دشاب  زاین  دروم  ناگدنرپ  دروم  رد  هک  یتاعالطا  هنوگ  ره  هنال و  عون  شرورپ ، لثم و  دیلوت  يرادهگن ، دروم  رد 

يرتشیب ششوک  هنیمز  نیا  رد  زین  اهدحاو  هیلک  لاس 1383  عورش  زا  هک  تسا  رکذ  نایاش  دریگ . یم  رارق  فلتخم  ياهتمسق  رایتخا  رد  و 
فلتخم ناگدنرپ  دروم  رد  تاعالطا  تمـسق  نیا  رد  دـنیامن . یم  وجتـسج  ار  زاین  دروم  تاعالطا  طوبرم  دـحاو  اب  هطبار  رد  دـننک و  یم 

دروم مدرم و … ییامنهار  روشورب ، باتک ، هیهت  ناگدـنرپ ، یفرعم  يولباـت  تخاـس  تهج  ددرگ و  یم  هیهت  هطوبرم  ناسانـشراک  طـسوت 
فلتخم ياـهراک  يارب  موزل  عقاوم  رد  دوش و  یم  يرادـهگن  تمـسق  نیا  رد  ناگدـنرپ  ملیف  اهـسکع و  نینچمه  دریگ . یم  رارق  هدافتـسا 

، میوقت لاتـسپ ، تراک  روشورب ، هدـنهد ، رادـشه  ياهولبات  هیهت  ناوت : یم  یمومع  طباور  ياهتیلاعف  ریاس  زا  دریگ  یم  رارق  هدافتـسا  دروم 
. درب مان  ار  ملیف و …  ناگدنرپ ، زا  سکلف 

ریثکت دحاو 

هراشا

، بسانم طیارش  داجیا  اهیرانق و  ندرک  تفج  اب  ادتبا  رد  ار  ریثکت  راک  دومن  زاغآ  لاس 1376  زا  ار  دوخ  تیلاعف  ناگدنرپ  غاب  ریثکت  دحاو 
بایمک هنوگ  نیا  ناوارف  ياهشالت  اب  دش و  زاغآ  لیتاکوک  مان  هب  ابیز  یطوط  عون  کی  ریثکت  هنیمز  رد  یتاقیقحت  نآ  زا  سپ  درک . عورش 
دوجوم ياه  هنوگ  رتشیب  ًابیرقت  رضاح  لاح  رد  دبای و  شیازفا  دحاو  نیا  تیلاعف  هنماد  ات  تشگ  ببس  اهتیقفوم  نیا  دش . ریثکت  دیلوت و  زین 
ریثـکت قیرط  نیا  هب  دـیدرگ و  يرادـیرخ  لاـس 1379  رد  یـشک  هجوـج  هاگتـسد  نیلوا  دنـشاب . یم  اراد  ار  دـحاو  نیا  رد  ریثـکت  تیلباـق 

اب ناگدنرپ  -1 دنوش : یم  میسقت  هتسد  هب 2  ناشیاه  هجوج  عون  ساسارب  ناگدنرپ  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  دـش . زاغآ  ناگدـنرپ  یعونـصم 
نیدـلاو زا  يرود  هب  رداق  مخت  زا  جورخ  ماـگنه  ناگدـنرپ  نیا  ياـه  هجوج  اـه ؛ یطوط  عاونا  دـننام  ( Altricial  ) سررید ياـه  هجوج 

اب ناگدنرپ  -2 دنوش . يرادهگن  هیذغت و  نیدلاو  طسوت  دیاب  يدودحم  تدم  ات  لقادح  دـشاب و  یم  رپ  نودـب  اهنآ  ندـب  ًامومع  دنتـسین و 
نیدـلاو زا  ییادـج  هب  رداق  مخت  زا  جورخ  ماـگنه  ناگدـنرپ  نیا  ياـه  هجوج  ناـیکام ؛ عاونا  دـننام  ( Cortical  ) سردوز ياـه  هجوج 

ار یناگدنرپ  هدش  تفج  هدام  رن و  دحاو ، نیا  رد  دنتسه . تکرح  هیذغت و  هب  رداق  ًالقتسم  دوخ  تسا و  هدیشوپ  ًالماک  اهنآ  ندب  دنتسه و 
نیا يارب  ار  مزال  طیارش  مارآ  تکاس و  یلحم  رد  هداد و  رارق  يرصحنم  سفق  رد  ادج و  ناگدنرپ  هیقب  زا  دنراد  سررید  ياه  هجوج  هک 
ياـه هجوـج  هک  یناگدـنرپ  دـننک . یم  مهارف  اـهنآ  شرورپ  يروآ و  رد  هجوـج  يراذـگ و  مخت  تهج  لـثم  دـیلوت  لـصف  رد  ناگدـنرپ 
هدام سنج  هک  تسا  یماـگنه  یعیبط : شور  یعونصم 1- یعیبط 2- -1 دـنبای . یم  ریثکت  تروص  ود  هب  هعومجم  نیا  رد  دـنراد  سردوز 

نیرتمهم ددرگ . یم  هدافتـسا  هدـش  چرک  غرم  ای  نوملقوب  زا  يروآ  هجوج  تهج  هکنیا  ای  دـباوخ و  یم  شیاهمخت  يور  رب  هدـش و  چرک 
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نیا رثکا  نوچ  تسا ، هدام  رن و  سنج  نییعت  دنراد  سر  رید  ياه  هجوج  هتفای و  ریثکت  یعیبط  شور  هب  هک  یناگدنرپ  لثم  دیلوت  رد  هلئسم 
دنوش . یم  تفج  سنجمه  ریغ  رگید  هدنرپ  کی  اب  اهنت  هدوب و  یجوز  کت  ناگدنرپ 

يروآرد هجوج  تهج  اهمخت  دیاب  دوش و  یمن  چرک  غاب  یعونـصم  طیحم  رد  هدام  سنج  هک  دریگ  یم  ماجنا  ینامز  یعونـصم  شور  -2
هداد شرورپ  یعونصم و …  ردام  لیبق  زا  صاخ  تاناکما  اب  زین  مخت  زا  هدش  جراخ  ياه  هجوج  دنوش و  لقتنم  یشک  هجوج  هاگتـسد  هب 

هراشا ریز  دراوم  هب  ناوت  یم  هلمج  زا  تسا  هتفای  شیازفا  رورم  هب  دـحاو  نیارد  هدـمآ  تسدـب  ياـهتیقفوم  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  دـنوش .
سفق تخاس  -3 ریثکت . تهج  یشک  هجوج  هاگتـسد  نیمود  دیرخ  -2 ناگدنرپ . ریثکت  تهج  دننام  جرب  نامتخاس  کی  ثادـحا  -1 درک :
ریثکت هب  قفوم  ناگدـنرپ  غاب  شرورپ  ریثکت و  دـحاو  نونک  ات  اهنآ . شرورپ  ریثکت و  فلتخم  لحارم  رد  اه  هجوج  تاجایتحا  نیمأت  اـه و 

: زا دنترابع  هک  هدش  غاب  ناگدنرپ  زا  هنوگ  زا 30  شیب 

اه یطوط  عاونا 

بالزر  - یتروص قوط   - ییولهرس قشع  غرم   - زمرق تشپ   - قشع غرم   - لیتاکوک  - نیردناسکلا : - اه یطوط  عاونا  - فلا

نایکام عاونا 

غرم عاونا  (- Lady  ) تسره ما  يدیل  ییالط و  رولیـس ، یلومعم ، لواقرق  لماش  لواقرق  عاونا  - سوواط - اینرفیلاک کبک  - یلومعم کبک  -
غرمرتش  - دیتنیز نارتوبک  عاونا   - جوهیت  - نوملقوب  - يرف رادخاش و  یمشیربا ، يروتاینیم ، یلکاک ، ییوم ، لماش  سورخ  و 

ترگا کنارچ و  واگ   - وسارکا  - نانیم  - مرکوک  - ییلومعم یگناخ و  یساملا ، لماش  يرمق  عاونا  ه-

اه چنف  عاونا 

یلومعم چنف   - هایسرس چنف   - یبساروگ چنف  : - لماش اه  چنف  عاونا  ل-

ناگدنرپ عاونا 

کسوواط  - اهکدرا عاونا   - زاغ : - لماش رچبآ 

شرورپ دحاو 

سردوز ياه  هجوج  ای  ههام و  کی  ياه  هجوج  شرورپ  اـب  دومن و  راـک  هب  زاـغآ  ناگدـنرپ  غاـب  رد  ریثکت  تیلاـعف  عورـش  اـب  دـحاو  نیا 
رد ناگدنرپ  ياه  هنوگ  دادـعت  شیازفا  هب  غاب  هطوحم  هب  یـسنج  غولب  ماگنه  رد  اهنآ  لیوحت  ریثکت و  دـحاو  رد  هدـش  دـیلوت  ( cortial)
رد دـنوش و  یم  اهر  غاب  رد  دوجوم  ياهـسفق  ای  هطوحم  لخاد  زاین ، تروص  رد  غولب  زا  سپ  اـه  هجوج  دـیامن . یم  کـمک  هعومجم  نیا 

غلاب شرورپ  دحاو  رد  دیلوت و  ریثکت  نلاس  رد  هک  ییاه  هنوگ  رثکا  ًابیرقت  دندرگ . یم  هضواعم  زاین  دروم  ناگدـنرپ  اب  زاین ، مدـع  تروص 
دنوش یم  هداد  لیوحت  شرورپ  دـحاو  هب  ریثکت  دـحاو  زا  هک  یناگدـنرپ  هیلک  تسا ؛ رکذ  نایاش  دـنوش . یم  اهر  هطوحم  رد  دـندرگ ، یم 
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رد هک  هدش  قتـشم  تسوپ ، هیهت  يانعم  هب  ینانوی  هملک  کی  زا  یمردیـسکات  دنـشاب . یم  ( cortial  ) ای سردوز  ياه  هجوج  عونا  لـماش 
ناراذگ هیاپ  هک  هدیدرگ  صخـشم  یمردیـسکات  هنیمز  رد  هدمآ  لمع  هب  ياه  یـسررب  اب  دشاب . یم  ییارآ  تسوپ  يانعم  هب  یـسراف  نابز 

نیلوا هدنروآ  دوجوب  یمردیـسکات و  نف  هدننک  عادبا  هزوم و  ردپ  دـنا . هتـشاد  تیلاعف  تاناویح  يرادـهگن  هنیمز  رد  يوحنب  نف  نیا  هّیلوا 
دنک يروآدرگ  یلحم  رد  ار  هدنز  ناویح  يدادعت  تفرگ  میمصت  مهدجیه  نرق  رخاوا  رد  راب  نیلوا  رتوس  دشاب . یم  رتوس " ، " شحو غاب 

تمیق نارگ  ای  ردان  تاناویح  ياه  هنوگ  زا  يرایـسب  هکنیا  هب  هجوت  اب  دـش . لمحتم  يدایز  ياه  هنیزه  تامحز و  راک  نیا  ماجنا  تهج  و 
تـسوپ زا  هنومن  کی  هک  داتفا  رکف  هب  رتوس  تشاد . هارمه  هب  ار  يدایز  تالکـشم  اهنآ  ددـجم  يروآ  عمج  ندـش ، فلت  زا  سپ  دـندوب ،
شیامن هب  ایند  رد  یمردیـسکات  راک  نیلوا  بیترت  نیا  هب  دراذگب و  شیامن  هب  بوچراچ  کی  يور  رب  ار  هدش  فلت  تاناویح  هدش  یغابد 

اهنت هن  یمردیـسکات  دـیدج  یملع  ياهدـتم  اهرازبا و  شیادـیپ  نامز و  تشذـگ  اب  هزورما  تفای . لـماکت  هعـسوت و  نآ  زا  سپ  دـمآرد و 
تاعالطا يانبم  رب  ناگدـنرپ  غاب  یمردیـسکات  دـحاو  ياـهتیلاعف  تسا . هجوت  لـباق  رایـسب  زین  یملع  رظن  زا  هکلب  يرنه  ياـه  هبنج  دـجاو 

. تسا هدش  ماجنا  زین  یتاراکتبا  هنیمز  نیا  رد  هدوب و  ناگدنرپ  یمردیسکات  صوصخ  رد  هدمآ  تسدب  یملع 

یمردیسکات

هراشا

یم غرم  رتش  هک  اهنآ  نیرتگرزب  هلمج  زا  هدنرپ  يدایز  دادـعت  زا  نونک  ات  تسا و  هدومن  عورـش  لاس 1376  زا  ار  دوخ  ّتیلاعف  دـحاو  نیا 
رد هک  هربوه  دننام  یبایمک  ياه  هنوگ  هدش ، یمردیسکات  ياه  هنوگ  نیا  نیب  رد  تسا . هدش  یمردیسکات  ناهفصا  ناگدنرپ  غاب  رد  دشاب 

. درب مان  ناوت  یم  ار  لاد  ییالط و  باقع  نالرط ، نیهاش ، دننام  رگید  بایمک  هدنرپ  نیدنچ  دنک و  یم  یگدـنز  يریوک  کشخ و  قطانم 
زا دـشاب و  طاـبترا  رد  روشک  لـخاد  یمردیـسکات  تاسـسؤم  زکارم و  اـب  تسا  هدیـشوک  هراومه  یملع  تیعقوم  ظـفح  تهج  دـحاو  نیا 
هب هتـسباو  فلتخم  ياه  هتـشر  داجیا  هعـسوت و  هنیمز  رد  دـحاو  نیا  نینچمه  دـیامن . هدافتـسا  یمردیـسکات  ملع  زور  يژولونکتو  براجت 

ریدـقت حول  هدرک و  تکرـش  یلخاد  هاگـشیامن  نیدـنچ  رد  دراد و  تیلاـعف  زین  َرپ  كون و  اـپ ، ياـه  نویـسکلک  هیهت  دـننام  یمردیـسکات 
یلع دـمحم  رتکد  ناریا و  رد  یمردیـسکات  نف  رنه و  راذـگ  ناینب  شخبجاـت  رتکد  ناـیاقآ  زا  تسا  مزـال  اـجنیا  رد  تسا . هدرک  تفاـیرد 
يارب هدنرپ  کی  هشال  هک  یلحارم  دوش . رکشت  ینادردق و  ناهفصا  ناتسا  یعیبط  خیرات  هزوم  سسؤم  ناهفصا و  هاگشناد  داتسا  نایرفعج 

: دشاب یم  ریز  حرش  هب  دیامن  یط  دیاب  یمردیسکات  هنومن  کی  هب  ندش  لیدبت 
: ینک تسوپ  -1

دنک . یم  ادج  تسوپ  زا  هدنرپ  مد  ات  هنیس  هیحان  زا  يرسارس  فاکش  کی  اب  ار  هدنرپ  هشال 
: يریگ یبرچ  -2

اب تسوپ و  يریگ  یبرچ  زا  سپ  دوش  یم  نآ  بیرخت  داـسف و  ثعاـب  تسوـپ  يور  هدـنام  یقاـب  ياـهیبرچ  تشوـگ و  هکنیا  هب  هجوـت  اـب 
ینوفعدـض و تسوپ  ادـج و  تسوپ  رد  دوجوم  ياهیبرچ  نیاربانب  دـسر  یم  نایاپ  هب  هلحرم  نیا  وشتـسش  ینوفعدـض و  یغاـبد  تاـیلمع 

دوش . یم  وشتسش 
: ییارآرپ اهرپ و  ندرک  کشخ  -3

داب روسرپمک  هاگتـسد  هدرـشف  ياوه  نایرج  کمک  هب  اهرپو  دوش  یم  يریگ  تبوطر  سکارب  هرا و  كاخ  هلیـسو  هب  هدـش  هتـسش  تسوپ 
دنوش . یم  مّظنم  دوخ  فیدر  رد  سنپ  کمک  هب  هدناکشخ و 
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: يزاس بلاق  -4
خن لاشوپ و  زا  کچوک  ییاه  بلاق  کچوک  ياه  هشال  يارب  هک  یتروص  هب  دوش . یم  هتفرگ  رظن  رد  یبلاق  هدنرپ  ندب  هزادنا  هب  هجوت  اب 

دوش . یم  هتخاس  سالگربیاف  زا  ییاه  بلاق  گرزب  ياه  هشال  يارب  و 
: يدنب تلکسا  -5

هدـش هتخاس  شیپ  زا  هک  یبلاق  رد  هدـش و  هداد  روبع  اپ  لاـب و  ياهناوختـسا  همجمج و  لـخاد  زا  اـهلوتفم  هیوناـث ، تلکـسا  داـجیا  تهج 
دوش . یم  مکحم 
: نداد تلاح  -6

زا سپ  دوش . یم  هتخود  تقد  اب  نزوس  خـن و  کمک  هب  شرب  لحم  هدیـشک و  هدـش  هدامآ  بلاق  يور  رب  تسوپ  يدـنب ، تلکـسا  زا  سپ 
دحاو رد  دوـش . هداد  یمردیـسکات  هنوـمن  هب  نکمم  تلاـح  نیرت  یعیبـط  هک  دوـش  یم  یعـس  هدـنز  هدـنرپ  قـیقد  هدـهاشم  اـب  راـک  ناـیاپ 
یفرّعم روظنم  هب  نینچمه  تارـشح و  تبوطر و  رابغودرگ ، ریثأت  زا  یـشان  ياه  بیـسآ  زا  هنومن  ظفح  تهج  ناگدنرپ  غاب  یمردیـسکات 

هدش و يزاس  اماروید  ای  ییارآ  هنحص  هدش  يزیمآ  گنر  کشخ و  ناهایگ  سالگربیاف و  داوم  زا  هدافتـسا  اب  هدنرپ  یعیبط  تسیز  طیحم 
ناکما ابیز  لدم  کی  هب  فرـصم  لباقریغ  هشال  کی  لیدبت  اب  دنمـشزرا  رنه  نیا  ددرگ . یم  بصن  هدش  داجیا  ياضف  رد  رظن  دروم  هنومن 
دوش . یم  هدیشک  ریوصت  هب  زین  لکش  نیا  هب  تعیبط  ياه  ییابیز  دنک و  یم  داجیا  ناگدننک  دیدزاب  يارب  ار  قیقد  یسررب  هدهاشم و 

: تامدخ زبس و  ياضف  دحاو  -11
: دشاب یم  ریز  حرشب  راصتخا  هب  ناگدنرپ  غاب  تامدخ  زبس و  ياضف  دحاو  ياهتیلاعف 

ناهایگ و تشاک ، لصف 4- ياهلگ  تشاک  زره 3- ياهفلع  اب  هزرابم  غاب 2- زبس  طیحم  زا  تظافح  فلتخم و  ياهتمـسق  يراک  نمچ  -1
هکرب يوشتسش  زبس 7- ياضف  فلتخم  ياهتمـسق  یهد  دوک  غاب 6- ناتخرد  سره  ناگدنرپ 5- تسیز  طیارـش  اب  بسانتم  ياه  هچتخرد 

هطوحم ناگدـنرپ و  زا  تسارح  تظافح و  ناگدنرپ 9- هیذـغت  تهج  بسانم  هفولع  تشاک  موادـم 8- تروص  هب  غاب  ياهور  هدایپ  اـه و 
تـسیز طیارـش  اب  قباطم  بسانم  ياهـسفق  تخاس  -10 ناگدـنرپ . غاب  تاـماظتنا  طـسوت  يزور  هنابـش  تروص  هب  غاـب  یجراـخ  یلخاد و 

ناگدنرپ

لاس 1382 رد  هدش  يرادیرخ  ناگدنرپ  تاصخشم 

ارآ ياه  یطوط 

، لاب رپ و  عونتم  ياهگنر  لیلد  هب  اـه  یطوط  نیا  دنتـسه  ارآ  ياـه  یطوط  اـه ، یطوط  عاونا  نیرت  لیـصا  نیرتگرزب و  نیرتاـبیز ، زا  یکی 
اه یطوط  نیا  هداوناخ  دنوش . یم  زومآ  تسد  یتحار  هب  دنتسه و  شوه  اب  كریز و  رایسب  نینچمه  دنـشاب و  یم  یندید  باذج و  رایـسب 
زا یطوـط  عوـن  نیا  يرادـیرخ  تامدـقم  راـب  نـیلوا  يارب  لاـس 1378  رد  ناگدـنرپ  غاـب  رد  دنتـسه . رادروـخرب  ییـالاب  رایـسب  شزرا  زا 
اب لاس 1382  رد  ماجنارـس  دـیدرگن و  ریذـپ  ناکما  رما  نیا  غاب  تیریدـم  رییغت  لیلد  هب  یلو  دـش  مهارف  هعومجم  يارب  یبرع  ياـهروشک 

تمیق نارگ  ابیز و  ياه  یطوط  نیا  زا  تفج  ود  دـیدرگ و  رـسیم  رما  نیا  هفـص  ناوژاـن و  یهدـناماس  حرط  مرتحم  لماعریدـم  يراـکمه 
هب ناگدـنرپ  نیا  ندـش  هفاضا  اب  زبس ، لاب  يارآ  ای  هریت  زمرق  يارآ  یطوط  تفج  کـی  یبآ و  يارآ  یطوط  تفج  کـی  دـش . يرادـیرخ 

نیا يرادهگن  لحم  رانک  رد  لمأت  يردق  اب  عوضوم  نیا  تسا و  هدش  نادنچ  دص  ناگدـننک  دـیدزاب  يارب  غاب  هبذاج  دوجوم ، ياه  هنوگ 
دشاب . یم  دوهشم  ًالماک  اهنآ  رظن  راهظا  ناگدننک و  دیدزاب  راتفر  لرتنک  اه و  یطوط 
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: ارآ ياه  یطوط  تاصخشم  يدنب و  هدر 
(Aves  ) ناگدنرپ هدر 

Psittaciformes نالکش یطوط  هتسار 
Aratingidae هداوناخ

Aratinginae هداوناخ ریز 
ییالط یبآ ، يارآ  : یسراف مان  ( Ara ararauna () هنوگ سنج و  :) یملع مان 

Blue and Gold Macaw یسیلگنا مان 
: یبآ يارآ  تاصخشم 

رتمیتناس  90: لوط
هایس اهنآ  كون  دشاب  یم  گنر  زبس  یناشیپ  تمسق  تسا . ناشخرد  درز  هنیس  تمـسق  رد  گنر و  یبآ  یتشپ  تمـسق  رد  لاب  رپ و  گنر 

Ara نآ هنوـگ ) سنج و   ) یملع ماـن  یلو  تـسا  يدـنب  هدر  ناـمه  ياراد  زین  هریت  زمرق  يارآ  دــشاب . یم  هریت  يرتسکاـخ  اـهاپ  گـنر و 
هدنرپ نیا  یلـصا  گنر  تسا  یبونج  ياکیرمآ  لامـش  زا  يا  هدمع  یحاون  هدنرپ : نیا  یعیبط  تسیز  طیحم  دشاب . یم   Chloroptera

. دنـشاب یم  گنر  یبآ  اهرپهاش ، زبس و  لاب ، طسوتم  یـششوپ  ياهرپ  الجرپ ، هریت و  زمرق  لاب  کـچوک ، یـششوپ  ياـهرپ  تسا  هریت  زمرق 
یناقوف تمـسق  تسا . زمرق  اهنآ  یجراخ  تمـسق  یبآ و  مد ، یجراخ  ياهرپ  دـشاب . یم  گـنر  یبآ  اهنآرـس  زمرق و  مد ، یطـسو  ياـهرپ 

. دشاب یم  هایس  نآ  نیریز  تمسق  گنر و  یناوختسا  كون ،

ناکوت

يراـتفر رظن  زا  هچ  و  گـنر ) درز  گرزب و  رایـسب  كوـن   ) يرهاـظ لکـش  رظن  زا  هچ  رگید  ریظن  یب  زیگنا و  باـجعا  هدـنرپ  هنوـگ  کـی 
رارق لاوئس  دروم  ناشندوب  یعیبط  ناگدننکدیدزاب  زا  يرایسب  رظن  زا  هک  دنتسه  یندید  ابیز و  يردق  هب  ناگدنرپ  نیا  دنـشاب . یم  اهناکوت 

ياهراک يزاب و  پوت  دنرداق  دنوش و  یم  زومآ  تسد  یتحار  هب  ناگدنرپ  نیا  دنتسه . يزاب  بابسا  اهنآ  هک  دننک  یم  روصت  دریگ و  یم 
ات یبونج  کیزکم  زا  دنتـسه و  ییاوتـسا  ياکیرمآ  یموب  ناگدنرپ  نیا  دنتـسه . واکجنک  شوهاب و  رایـسب  دـنهد . ماجنا  ار  رگید  نوزوم 
هب تمیق  نارگ  ابیز و  رایـسب  هدـنرپ  نیا  زا  تفج  کی  لاس 1382  مود  همین  رد  دـنوش . یم  تفاـی  نآ  فارطا  رئازج  یبونج و  ياـکیرمآ 

تریح ببـس  هک  يروطب  هدوزفا  رایـسب  غاب  هبذاج  رب  دیدرگ و  يرادـیرخ  ناشیا  مرتحم  رواشم  مامتها  حرط و  مرتحم  لماعریدـم  روتـسد 
اب یلو  دـسر  یم  اهنآ  ندـب  لوط  هزادـنا  هب  یهاگ  اهناکوت  كون  تاصخـشم : ددرگ . یم  تمـسق  نیا  زا  روبع  ماـگنه  ناگدـننک  دـیدزاب 
هب رداق  كون  گرزب  هزادـنا  لیلد  هب  هنوگ  نیا  تسا . رتمیتناـس  ات 40  اهنآ 35  ندب  لوط  هزادـنا  دراد . یمک  نزو  شگرزب  هزادـنا  دوجو 

دهج . یم  رگید  يا  هخاش  هب  يا  هخاش  زا  نتفر  يارب  ًالومعم  دشاب و  یمن  ندرک  زاورپ 
Ramphastos هنوگ ) سنج و   ) یملع ماـن  Ramphastidae هداوناخ Piciformes هتسار (Aves  ) ناگدنرپ هدر  : يدـنب هدر 

ناکوت یسراف  مان  Toco Toucan یسیلگنا مان   toco

درز جات  يوتاکوک 

. دـشاب یم  اتراب  یطوط  ای  درز  جات  يوتاـکوک  یطوط  هدـش  يرادـیرخ  هدـنرپ  رگید  هنوگ   Cacatua sulphurea اـتراب ،) یطوط  )
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. تسا درز  شرـس  یناقوف  تمـسق  شوگ و  يور  ياهرپ  گنر  دیفـس ، شا  یلـصا  گنر  دـشاب . یم  رتمیتناـس  دودح 33  هدـنرپ  نیا  لوط 
طـسوت هک  یتیرومأم  یط  حرط  مرتحم  لـماع  ریدـم  روتـسد  هب  لاس 1382  مود  همین  رد  نینچمه  دـشاب . یم  اـبیز  رایـسب  تاـکرح  ياراد 
سورخ کیلچبآ ، دننام  رچبآ  ناگدنرپ  زا  يرگید  ياه  هنوگ  دـش  ماجنا  روشک  لامـش  هب  ناسانـشراک  زا  یکی  غاب و  لماع  ریدـم  رواشم 

مه دیدرگ . يرادیرخ  دوبن  دوجوم  غاب  رد  هک  رگید  یندید  ابیز و  لواقرق  عون  دنچ  نینچمه  وگنیمالف و  رگنچ ، یـشحو ، كدرا  یلوک ،
ردان و رایـسب  هدنرپ  هنوگ  زا 10  شیب  ندش  هفاضا  دراد . همادا  دیدج  ناگدـنرپ  لثم و …  دـیلوت  يرادـهگن ، طیارـش  يور  رب  راک  نونکا 

. دشاب یم  هقباس  یب  ناگدنرپ  غاب  سیسأت  لوط  رد  هام  دنچ  ضرع  رد  دنمشزرا 

غرم رتش  هجوج 

هکنیا هب  هجوت  اب  دیدرگ و  يرادیرخ  ناگدنرپ  غاب  يارب  لاس 1378  رد  راب  نیلوا  يارب  هک  تسا  ناگدنرپ  نیرت  باذـج  زا  یکی  غرمرتش 
زاغآ لاس 1381  رد  هدنرپ  نیا  يراذـگ  مخت  راب  نیلوا  يارب  اذـل  دـماجنا ، یم  لوطب  لاس ) ًادودح 2   ) ینامز تدم  هدنرپ  نیا  ندـش  غلاب 

رودقم اهنآ  زا  هجوج  دیلوت  هنافـسأتم  یـشک ، هجوج  صوصخم  هاگتـسد  لیبق  زا  اهنآ  ریثکت  تهج  تاناکما  دوبمک  لیلد  هب  یلو  دیدرگ 
هجوج هاگتـسد  زا  هدافتـسا  اب  هدیدرگ و  ریذـپ  ناکما  غرم  رتش  ریثکت  زکرم  کی  يراکمه  اب  لمع  نیا  لاس 82  هام  يد  رد  هکنیا  ات  دـشن 

نیا غرم ، رتش  بساـنم  یـشک  هجوج  هاگتـسد  يرادـیرخ  اـت  تفاـی و  لاـقتنا  ناگدـنرپ  غاـب  هب  ریثـکت و  غرم  رتـش  هجوج  هعطق  هس  یـشک 
. دراد همادا  قوف  زکرم  اب  يراکمه 

یناتسهل سورخ  غرم و 

هب تسدـکی  دیفـس  ًـالماک  ياـهرپ  هلیـسو  هب  هک  دنتـسه  یتنیز  ياـه  غرم  عاونا  نیرت  باذـج  نیرتاـبیز و  زا  یکی  اـه  سورخ  غرم و  نیا 
شیازفا دنراد و  ریثکت  تردـق  یناسآ  هب  ناگدـنرپ  نیا  دـنراد . صاخ  يا  هولج  ناشهایـس  ًالماک  ندـب  ناشرـس و  يور  رب  لکاک  تروص 

يدایز نادـنمقالع  اهنآ  ییابیز  لـیلد  هب  هک  ارچ  دنـشاب  زین  رازاـب  رد  شورف  تهج  یبساـنم  عبنم  دـناوت  یم  هدوزفا و  غاـب  هبذاـج  رب  اـهنآ 
. دنراد

ریدغ غاب 

ریدغ غاب  هچخیرات 

لاس 1364 رخاوا  رد  دش و  حرطم  نیلوئسم  نیب  يرادرهش  فرط  زا  ریدغ  غاب  یگنهرف  هعومجم  ثادحا  رکف  تیاغل 1369  لاس 1362  زا 
 / خیرات 27 رد  هیلوا  ياه  حرط  دش . هتـشاذگ  هقباسم  هب  ریدغ  غاب  رد  ینیما  همالع  دوبدای  يانب  حرط  ناهفـصا ، يرادرهـش  داهنـشیپ  رب  انب 

لاس رد  دش و  عورـش  ریدـغ  غاب  یگنهرف  هعومجم  ثادـحا  راک  هام  دـنچ  زا  سپ  دـیدرگ . لاسرا  ناهفـصا  يرادرهـش  يارب   1364  / 12
. دیدرگ حاتتفا  هعومجم   1372

اهانب

ینیما همالع  دوبدای  يانب 
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. دشابیم ینیما  همالع  دوبدای  هزوم  لماش  هک  ددرگ  یم  بوسحم  هعومجم  نیا  ناکرا  زا  هدش و  سیسأت  ینیما  همالع  دوبدای  هب  انب  نیا 

ینیما همالع  یمومع  هناخباتک 

دلج رب 12000  غلاب  نتـشاد  رایتخا  رد  ناردارب و  نارهاوخ و  هعلاـطم  تهج  ازجم  نلاـس  ود  ياراد  عبرمرتم و  تعـسو 750  هب  یتحاسم  اب 
هناخباتک تمـسق  نیا  رد  دشاب و  یم  زهجم  هزیناکم  متـسیس  هب  تسا و  هدومن  مهارف  شناد  ملع و  نابلاط  تهج  ار  يدـعاسم  هنیمز  باتک 

. دشاب یم  دوجوم  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  يرتویپماک  هناخباتک  نینمؤملاریما و  یصصخت 

ریدغ غاب  یشزرو  هعومجم 

يانوس مامح  رختـسا و  باـب  کـی  ياراد  عبرمرتم  تعـسو 3680  هب  یتحاـسم  اـب  هعومجم  نیا  ( سینت نیمز  ود  رختـسا و  - شزرو نلاـس  )
. دشاب یم  ناردارب  نارهاوخ و  هب  تامدخ  هئارا  هدامآ  زهجم  يزاسندب  نلاس  سینت و  نیمز  ود  راخب ، کشخ و 

ناوجون كدوک و  هناخ 

يرنه و فلتخم  ياهسالک  لیکشت  اب  باتک  هئارا  رب  هوالع  دشاب  یم  ناناوجون  ناکدوک و  يرکف  شرورپ  نوناک  هب  هتسباو  هک  زکرم  نیا 
. تسا هدومن  ایهم  ناوجون  تهج  هدنزومآ  یطیحم  اهنشج ، ییاپرب 

برد رس  هعومجم 

دشاب . یم  یشزومآ  ياه  سالک  يدادعت  هاگشیامن و  روما  يرنه و  ياه  شیامن  يارجا  هژیو  نلاس  ود  ياراد 
رد تکرش  هعومجم ، یشزومآ  يرادا ، نیعجارم  لابقتـسا  لماش  دادعت  نیا  هک  دسر  یم  رفن  ات 000/120  هنالاس  هعومجم  نیعجارم  رامآ 

دشاب . یم  ریدغ  غاب  دازآ  هطوحم  رد  حیرفت  تهج  هداوناخ  روضح  هعومجم و  رد  رقتسم  ياه  نوناک  نالاعف  یتبسانم ، ياه  همانرب 
زین رفن  تیفرظ 200  اب  ریدغلا  نامتخاس  هناخـضوح  رفن و  تیفرظ 300  اب  رد  رـس  تاعامتجا  ياهنلاس  - ریدـغلا يرلاگ  لماش  هعومجم  نیا 

، اه نشج  اه ، نوناک  یمومع  عماجم  اه ، ییامهدرگ  یبدا ، لفاحم  اهرانیمـس ، اـه ، شیاـمه  لـماش : زین  هعومجم  ياـه  مسارم  دـشاب . یم 
دشاب . یم  اه و ... هراوگوس 

. دشاب یم  راتکه  هعومجم 57  یکیزیف  تعسو 

اهلگ غاب 

اهلگ غاب  هچخیرات 

شوـخ نیمز  ناریا  تـالف  زکرم  رد  لیدـبیب  اـهبنارگ و  يدـیراورم  و  ریذـپلد ، یناتـسراگن  ناـنوچ  هـک  يدروجـال  رهـش  نـیا  ناهفـصا ،
گنر رد  گنر  ناینرپ  اب  نیشیپ  ناراگزور  زورید و  زا  رتهوکش  اب  رتابیز و  ینادابآ  قنور  زا  يرگید  نیتسار  عولط  رد  کنیا  دشخردیم ،

ياهاضف رد  ار  یباداش  ییابیز و  ات  دزیمآیم  مه  رد  دـننکیم ، يزاون  مشچ  شنز  رب  هوک و  ره  رد  هک  يزیوالد  زبس و  ياـهاضف  اـهلگ و 
هب ار  هدنز  تادوجوم  ناسنا و  تسیز  طیحم  هدنیالآ ، عیانص  هنوگ  چراق  دشر  و  مسینیشام »  » هک يرـصع  رد  دشخب . هزات  یموهفم  يرهش 
هک خیرات  زا  یلصف  رد  و  تسا ، هدش  یناهگان  ياهریم  گرم و  یسفنت و  ياهیرامیب  زا  يرایـسب  أشنم  رـس  اوه  یگدولآ  هدنکفا و  هرطاخم 
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کیرات ياهدنیآ  تسا و  هتخیگنارب  ار  ناهج  للم  مومع  ینارگن  نزوا  هیال  ندش  كزان  شحوم  شهاک  اوه و  یگدولآ  زا  یشان  تارطخ 
هک مینک  رواب  دیاب  دیزرو . للعت  تالکشم  زا  تفر  نورب  هار  نتفای  یـشیدناهراچ و  رد  ناوتیمن  دناشک ، یم  ریوصت  هب  رـشب  ءانبا  يارب  ار 

سپ دشاب . نادنورهش  مسج  حور و  یتمالـس  نماض  شخب و  مایتلا  دناوتیم  يرهـش  ملاس  طیحم  کی  داجیا  رد  یلم  گرزب  تضهن  کی 
رهش زبس  ياهاضف  وس ، نیا  هب  شیپ  لاس  دنچ  زا  هناتخبشوخ  تسـشن . هراظن  هب  ار  تواخـس  شیور و  دوشگ و  دیما  غاب  هب  ياهچیرد  دیاب 
زبس ياضف  هنارس  ياهنوگ  هب  تسا ، هتفای  شرتسگ  زبس  ياهاضف  اهکراپ و  نامزاس  يرادرهش و  ياهشالت  اهیزیرهمانرب و  وترپ  رد  ناهفصا 

ینعی 15 یناهج  درادناتـسا  لقادح  هب  یلامجا  هسیاقم  کی  رد  هک  هدیـسر  عبرم  رتم   13 دودح 5 /  زرم  هب  دنورهش  ره  يازا  هب  رهـش  نیا 
یناتـسهوک و یلحم و  ياهکراپ  دورهدـنیاز و  هیـشاح  زیگنالد  ياهاضف  رب  لمتـشم  هک  زبس  ياهاضف  نیا  تسا . هدـش  کـیدزن  عبرم  رتم 

رهش ياهکراپ  دقع  هطساو  اهلگ  گرزب  غاب  تسا . هدیدرگ  ثعاب  ار  ناهفـصا  رهـش  ياوه  یبسن  شیالاپ  یباداش و  ییابیز ، تسا  یلگنج 
وجتسج نآ  یقیقحت  یشزومآ و  یگنهرف ، یحیرفت ، هناگدنچ  هوجو  رد  دیاب  ار  غاب  نیا  درف  هب  رصحنم  زایتما  یگژیو و  دوریم . رامش  هب 

. دنک تیوقت  دهد و  شیازفا  شیپ  زا  شیب  ار  ناهفصا  رهش  یتسیروت  ياهدادعتسا  دوخ ، ریگمـشچ  ياه  تیباذج  اب  دوریم  دیما  هک  درک 
نیا یندـید  رظانم  اه و  ییابیز  رب  هلیـسونیدب  ات  دیـسر  يرادربهرهب  هب   22+ ناهفـصا گرزب  مهم و  ياـهحرط  زا  یکی  ناوـنع  هب  حرط  نیا 

رد دننک . يرپس  هایگ  لگ و  اب  ار  دوخ  تغارف  تاقوا  دنیامن و  هدافتـسا  ناکم  نیا  زا  دـنناوتب  ناهوژپشناد  نایوجـشناد و  دـیازفیب و  رهش 
هب ماجنارـس  دـباییم و  نایرج  هاتوک  ییاههراوف  تروص  هب  بآ  هتفرگ و  رارق  هجوت  دروم  ناهفـصا  هقطنم  کـشخ  میلقا  غاـب  نیا  یحارط 

. تسا هتفای  ینیع  رولبت  غاب  نیا  ياهانب  رد  ناهفصا  یتنس  يرامعم  گنهرف  تاصتخم  رصانع و  نینچمه  دنکیم ، دروخرب  هکرب 

اهلگ غاب  هعومجم  فلتخم  ياهتمسق  یفرعم 

يدورو نویواپ 

تمس رد   ) یبونج یلامـش و  تمـسق  ود  رب  لمتـشم  نآ  فکمه  هقبط  هک  تسا  بوکـشا  ود  رد  رتم  عافترا 6  داعبا 6×9 و  هب  ینامتخاس 
تروص هب  لوا  هقبط  دشابیم . اهلگ ) رذب  شیامن  غاب و  تاعالطا  روشورب و  هئارا  تهج  يرتفد  یبونج  تمـس  نامتخاس و  ناکلپ  یلامش 
دیالسا ملیف و  هئارا  يارب  تسا  نلاس  کی  لماش  هک  مود  هقبط  دومن و  هراظن  ار  كراپ  یلک  هطوحم  ناوتیم  هفص  نیا  زا  هک  تسا ، هفص 

. تسا هدیدرگ  روظنم  ناهایگ  عاونا 

ياهرخص غاب 

هتشاک غاب  نیا  رد  دنیامنیم ، هئارا  ار  تعیبط  زا  ییامن  هک  ياهرخص  ناهایگ  هنوگ  تسا و 250  رتم  عافترا 3  رتم و  غاب 2500  نیا  تعسو 
. تسا هدش 

غاب راشبآ 

دنکیم و شزیر  هکرب  لخاد  هب  بآ  زا  یهجوت  لباق  مجح  يرتم  راهچ  عافترا  زا  دراد و  رارق  ياهرخص  غاب  یقرـش  تمـس  رد  راشبآ  نیا 
. دیامن هولج  یعیبط  ًالماک  راشبآ  ات  تسا  هدیدرگ  هدافتسا  ياهناخدور  ياهگنس  عاونا  زا  راشبآ  نامتخاس  رد  دباییم . نایرج 

هکرب
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غاب یقرش  بونج  علض  رد  عبرم  رتم  دودـح 3500  تحاسم  هب  ياهکرب  غاب  حرط  رد  يزبآ ، ناهایگ  عاونا  شرورپ  اوه و  فیطلت  روظنم  هب 
. تسا هدیدرگ  ینیبشیپ 

ناکدوک صوصخم  هطوحم 

ار دوخ  تقو  زا  یتاعاس  ءافتخا  زیرگ و  اب  دـنناوتب  اههچب  هک  تسا  هدـیدرگ  ینیبشیپ  یحرط  اهنیچرپ  عاونا  زا  هدافتـسا  اب  هطوحم  نیا  رد 
. دننارذگب غاب  رد 

غاب هطوحم 

یمئاد هلاس ، ود  هلاسکی ، یلـصف  ياهلگ  زا  هدافتـسا  عونتم  ياهحرط  رد  اههچغاب  عاونا  ینیبشیپ  اب  يراک و  نمچ  غاب  تاعطق  یلک  حطس 
جنرت هتوب و  لگ و  تسا و  ناهفصا  هنیرید  لیصا و  ياهـشقن  زا  یکی  هک  شرف  حرط  غاب  زکرم  رد  ددرگیم . نکمم  یتنیز  ياههچخرد  و 

ياهحرط اب  تینارگ ) ياهگنـس   ) شوپفک یعون  اب  تسا  عبرم  رتم  دودح 5000  هک  غاب  رباعم  ددرگیم ، هدافتـسا  اهلگ  ءاشن  عاونا  زا  شرف 
. تسا هدیدرگ  شورفم  صاخ 

زر غاب 

. تسا هدش  هتفرگ  رظن  رد  ناریا  رد  زر  لگ  عاونا  تشک  روظنم  هب  ییاههچغاب  غاب ، زا  یتمسق  رد 

زابور رتائت  یفمآ 

زا هدافتسا  اب  ینارنخس ، نشج و  مسارم  فلتخم و  ياههاگـشیامن  يرازگرب  روظنم  هب  یلـصا  روحم  ياهتنا  رد  اهلگ ، غاب  یقرـش  علـض  رد 
. دشابیم رفن  دودح 250  نآ  تیفرظ  هک  تسا  هدش  ینیب  شیپ  رتائت  یفمآ  لکش  هب  ییاضف  ناتخرد  هنت 

هناخلگ

رتم تحاسم 700  هب  هناخلگ  هعومجم  ناتسمز ، لصف  رد  لگ  دوبمک  ناهفصا و  یمیلقا  طیارـش  هب  هجوت  اب  اهلگ ، غاب  ندوب  ایوپ  روظنم  هب 
دنناوتیم ناگدننک  دیدزاب  ناتـسمز  لصف  لوط  رد  میلقا  عاونا  ندومن  مهارف  اب  هک  تسا  هدـش  ینیبشیپ  غاب  قرـش  لامـش  علـض  رد  عبرم 

. دنشاب اهلگ  عاونا  رگهراظن 

غاب فارطا  ياههدرن 

هب روصحم ، نیچرپ  عاونا  زبس  راوید  هداس و  ياههدرن  اـب  غاـب  فارطا  دـنراد ، هژیو  تبقارم  هب  زاـین  هک  یناـهایگ  اـهلگ و  عونت  هب  هجوت  اـب 
. دزاس صخشم  ار  غاب  هدودحم  زبس  ياهراوید  تروص  هب  دارفا  ددرت  زا  يریگولج  نمض  هک  ياهنوگ 

یکاروخ ییوراد و  یناهایگ  غاب 
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فلتخم قطاـنم  رد  دوجوم  یکاروخ  ییوراد و  ناـهایگ  عاونا  زا  هنوـگ  ياراد 132  عبرم  رتـم  دودـح 1170  رد  یتحاسم  اب  هعومجم  نیا 
غاب لامـش  رد  هعومجم  نیا  تیعقوم  تسا . هدش  مادقا  نآ  تشک  هب  تبـسن  باختنا و  تاعلاطم ، يرـس  کی  ساسا  رب  هک  دـشابیم  ناریا 

. دشابیم

اهگرب ینزوس  غاب 

رد هداد و  صاـصتخا  دوخ  هب  ار  غاـب  زا  عبرم  رتـم  زا 2166  شیب  یتحاـسم  هک  دـشابیم  گرب  ینزوس  ناـتخرد  عاونا  ياراد  تمـسق  نیا 
. دشابیم هنوگ  رب 86  غلاب  هعومجم  نیا  رد  اه  هنوگ  عونت  تسا . هدیدرگ  عقاو  هچایرد  هیلایهتنم 

يزایپ ناهایگ  غاب 

طیارـش اب  هک  ییاههنوگ  زا  یهجوت  لباق  دادعت  زا  هدافتـسا  اب  هدش  یعـس  نینچمه  هتفرگ ، لکـش  يزایپ  ناهایگ  عاونا  اب  زین  هعومجم  نیا 
نآ تحاسم  هنوگ و  هعومجم 38  نیا  ياههنوگ  دادعت  دوش . هتـشاذگ  شیامن  هب  ییابیز  هرظنم  دنراد ، يراگزاس  ناهفـصا  ییاوه  بآ و 

. تسا عبرم  رتم  رب 740  غلاب 

قبنز ياههنوگ  هعومجم 

هدش ینیبشیپ  یهایگ  هنوگ  دادعت 46  اب  رتائت  یفمآ  رانک  رد  غاب و  یقرش  علض  رد  عبرم  رتم  دودح 900  رد  یتحاسم  اب  زین  هعومجم  نیا 
. دشابیم قبنز  ددعتم  ياههنوگ  ياراد  هک  تسا 

هک هدیدرگ  هدافتـسا  کشرز  و  داشمـش ، عاونا  تروم ، هنوگ  اب  توافتم  ياهنیچرپ  زا  فلتخم  تاعطق  کیکفت  يزاسادج و  روظنم  هبنیچرپ  هعومجم 
. ددرگیم غلاب  رتم  هب 1540  شخب  نیا  رد  ییارجا  تایلمع  لوط 

يدوواد ياههنوگ  هعومجم 

ياراد هک  تسا  هدـش  ینیبشیپ  یهاـیگ  هنوگ  دادـعت 26  اب  غاب  یقرـش  علـض  رد  عبرم  رتم  دودـح 900  رد  یتحاـسم  اـب  زین  هعومجم  نیا 
. دشابیم يدوواد  ياهلگ  زا  ددعتم  ياههنوگ 

امن بآ 

ییابیز توارط و  هک  هدـیدرگ  ارجا  ددـعتم  ياههراوف  اب  هارمه  رتمیتناس  عطق 80×40  هب  ییاهامن  بآ  زا  هدافتـسا  اب  یعرف  یلـصا و  رباعم 
هب ددـجم  تشگرب  زا  سپ  هدـش و  لـصتم  اـهامن  بآ  هیلا  یهتنم  هب  غاـب  زکرم  زا  هدافتـسا  دروم  بآ  تسا . هدیـشخب  هعومجم  هب  یـصاخ 

دباییم . نایرج  یشخرچ  تروص 
هدـش و هدافتـسا  راشف  تحت  يرایبآ  زا  بوطرم ، یطیحم  داجیا  نینچمه  بآ و  زا  هدافتـسا  رثکادـح  يرگراک و  هنیزه  شهاـک  روظنم  هب 
بساـنم و رون  نیمأـت  تهج  تسا . هتفرگ  رارق  قوـف  حرط  شـشوپ  تحت  دراد ، دوـجو  نآ  رد  یناراـب  يراـیبآ  ناـکما  هک  یحوطـس  هیلک 

ياـههیاپ نینچمه  تسا . هدـش  هدافتـسا  زکرمتم  شور  هب  يزادرپرون  تهج  روتکژورپ  هارمه  هب  دـنلب  ياـههیاپ  زا  بش  رد  غاـب  ییانـشور 
هفـسلف هب  تیانع  اب  دـیامنیم . داجیا  بش  رد  ار  ییاـبیز  ياـضف  هک  تسا  هدـیدرگ  ینیبشیپ  تکرح  ياهریـسم  رد  میـالم  رون  اـب  هاـتوک 
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هنوگ دادـعت 395  غاب  فلتخم  ياهتمـسق  رد  ًاعومجم  ناهفـصا  ییاوه  بآ و  طیارـش  اـب  راـگزاس  اـهلگ  عاونا  هئارا  رب  ینبم  غاـب  يدوجو 
. هدش هتشاک  یهایگ 

اهلگ غاب  ینف  تاصخشم 

: يدورو برد  رـس  ناـمتخاس  تحاـسم  ياهشیت ،) عون  زا   ) لوط رتم   4200: غاـب هطوحم  يراذـگلودج  عبرم ، رتم   4000 تینارگ : گنس 
300 ياهشیت : گنس  اب  يزاس  لاناک  لوط ، رتم   600 گنیکراپ : يراذگ  لودج  عبرم ، رتم   4345 گنیکراپ : يزاسهطوحم  عبرم ، رتم   180
زا اههندـب  تاعیاض و  گنـس  زا  هکرب  فک   ) عبرم رتم   3177 هکرب : ثادـحا  عبرم ، رتم   80 ياهشیت : گنـس  اب  اهـضوح  ثادحا  لوط ، رتم 
اب يدورو  يزاـس  هطوحم  عبرم ، رتم   7453 غاب : رباعم  لـک  رد  يزاـس  ریز  عبرم ، رتم   2500 شرف : فک  تسا ،) هدـش  هتخاس  هشال  گـنس 

. لایر  000 . 000 . 200 . 1 يزاس : دازآ  هنیزه  عبرم ، رتم   250 نولام : گنس  اب  يزاس  هندب  عبرم ، رتم   1500 نولام : گنس 

كدف غاب 

هچخیرات

ناگنازرف راولب  رد  ناهفـصا  یقرـش  لامـش  شخب  رد  عبرم ) رتم   850000  ) راتکه تعـسو 85  هب  ینیمز  هعطق  رد  لاس 1375  رد  غاـب  نیا 
اب ًاریخا  یلو  دش  یحارط  تناردیه  يرایبآ  متسیس  اب  یلگنج  تروص  هب  كراپ  ادتبا  رد  دش . ثادحا  زبس  ياضف  اهکراپ و  نامزاس  طسوت 

دودح دوجوم  هچتخرد  تخرد و  دادـعت  دوش . یم  هرادا  يا  هرطق  يرایبآ  متـسیس  اب  يرهـش  كراپ  کی  تروص  هب  هدـش  داجیا  تارییغت 
، نوران ناوغرا ، ایقاقا ، شون ، ورس  يزاریش ، ورـس  يا ، هرقن  ورـس  کشجنگ ، نابز  توت ، يرهـش ، جاک  نارهت ، جاک  لماش  هلـصا  رازه   47

رتم دودـح 12500  يرادا  نامتخاس  فارطا  ینیچ و  هپت  هپت ، لماش  كراپ  هدـش  يراک  نمچ  حطـس  دـشاب . یم  ینپاژ  هب  يداد ، کـسو ،
كراپ تمسق  ود  رد  يزاب  بابسا  نیمز  دشاب . یم  كراپ  یقرش  شخب  رد  عبرمرتم  تعسو 50000000  هب  هدش  هیبعت  هچایرد  تسا . عبرم 
قیچالآ ددع  كراپ 60  یبرغ  بونج  رد  یـشزرو  نیمز  كراپ  برغ  زکرم و  تمـسق  ود  رد  یتشادهب  سیورـس  كراپ ) برغ  زکرم و  )

لوط هب  یبونج  علـض  نابایخ  ثادـحا  یهافر : یتامدـخ  ینارمع  ياهتیلاعف  يرادا  نامتخاس  ثادـحا و  تسد  رد  هعلاطم  نلاـس  ناـمتخاس 
نیمز هعطق  لماش 5  - یبونج علـض  رد  كدـف  غاب  یـشزرو  هعومجم  داجیا  تخاس و  رتم  ضرع 10  - رتم لوط 1000  هب  هداـج  رتم   1000

، نوتنیمدـب نیمز  لابیلاو ، نیمز  لابتکـسب ، نیمز  کچوک ، لگ  لابتوف  اـی  لابدـنه  نیمز   - نکتخر یتشادـهب و  سیورـس  ياراد  یـشزرو 
نیمز ثادـحا  - ناردارب نارهاوخ و  تهج  عـبرم  رتـم  يانبریز 700  اب  هقبط  ود  رد  كراپ ) نلاـس   ) هعلاـطم ناـمتخاس  باـب  کـی  ثادـحا 

کی 400 ره  لوط  هب  هتلافسآ  دناب  راهچ  اب  یلامش  علض  یلـصا  گنیکراپ  لیمکت  ثادحا و  - عبرم رتم  تعسو 1200  اب  رادناتسا  تیکسا 
. اه نویماک  سوبوتا و  يارب  ازجم  گنیکراپ  عبرمرتم و 

نآ ياهیدام  دورهدنیاز و 

هصالخ

، دورهدنیاز بآ  يدنب  مهس  ینوخواگ ، بالات  دورهدنیاز ، تاباعـشنا  ناهفـصا ، ياههمـشچ  دورهدنیاز ، هیمـست  هجو  دورهدنیاز ، ياهلپ 
نارعاش رعش  رد  دورهدنیاز  ناهفصا ، زبس  ياهاضف  اهکراپ و 

دور هدنیاز 
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نیا دراد . نایرج  قرشم  هب  برغم  زا  ناهفـصا ، ناتـسا  ینعی  روشک ، زکرم  رد  هک  تسا  ناریا  ياههناخدور  نیرتگرزب  زا  یکی  دورهدنیاز 
درز ياههنماد  هناخدور ، نیا  همشچرس  دوشیم . بوسحم  ناهفصا  يزیخلصاح  يزبسرس و  یلـصا  لماع  یتایح و  گر  افّـصم ، هناخدور 

رد یتحاسم  اب  رودم  یـضوح  لکـش  هب  دورهدـنیاز  همـشچرس  دراد . رارق  ناتـسرل  ناهفـصا و  نیب  لصاف  دـح  رد  هک  تسا  يرایتخب  هوک 
ریزارـس قرـشم  فرط  هب  دشوجیم و  هیحان  نیا  رد  روکذـم  همـشچ  تسا . فورعم  ناناج » همـشچ   » هب هک  دـشابیم  عرز  دصیـس  دودـح 

هیحان ینعی  هقطنم ، نیا  لامـش  تمـس  زا  نینچمه  دـسریم . همـشچ » لهچ   » ماـن هب  يرگید  همـشچ  هب  گنـسرف ، هس  یط  زا  سپ  دوشیم .
زا دورنیرز  مان  هب  زین  يرگید  باعـشنا  دوشیم . قحلم  دورهناناج  هب  گـنَدوک »  » و گنـسِرُخ »  » ماـن هب  رگید  گرزب  همـشچ  ود  ندـیرف ،

هدـیمان هوکدرز  هک  دراد  رارق  یهوـک  ِریز  ریخا  باعـشنا  یلـصا  عـبنم  دوـشیم . هفاـضا  هناـخدور  نیا  هب  لاـحمراهچ  ینعی  بوـنج  فرط 
رد گنل  تفه  لیا  گندوک و  گنسِرُخ و  هناخدور  رانک  رد  گنل  راهچ  لیا  تسا : هتشون  ناهفصا  نساحم  باتک  رد  یخورفام  دوشیم .
رثا رب  هک  هتـشاد  دوـجو  ییاـهتیعمج  اـهیدابآ و  مـه ، دورهناـناج  فارطا  راـنک و  رد  دـناهدرکیم . یگدـنز  دور  نـیرز  هناـخدور  راـنک 

همـشچ ود  تسا . ریگفرب  هقطنم  نیا  ياههوک  رثکا  دناهدش . عرز  تشک و  لحم  هب  لیدبت  هدـناشک و  یناریو  هب  یموق ، ياهشکمشک 
اما دـننکیم . جارختـسا  یفیطل  دیفـس و  کمن  نآ  زا  یتح  تسا و  روش  نیکمن و  اـهنآ  زا  یکی  هک  دراد ، دوجو  یلاوح  نیا  رد  زین  رگید 

، نآ هب  گـنرهوک  بآ  قاـحلا  زا  سپ  دورهدـنیاز  هناـخدور  تمظع  دـنیامنیم . تعارز  نآ  اـب  تسا و  نیریـش  بآ  ياراد  رگید  همـشچ 
رپ دورهدنیاز  هناخدور  فلتخم  لوصف  رد  دوشیم  ثعاب  هک  تسا  گنرهوک  دورهدنیاز ، یلصا  همشچرس  تقیقح  رد  دوشیم . صخـشم 

ملاع رد  کیبردنکـسا  دنهدیم . تبـسن  بسامهط  هاش  يوفـص و  نامز  هب  دورهدنیاز ، هب  ار  گنرهوک  بآ  لاصتا  دشاب . تکرب  اب  بآ و 
( گنرهوک همشچ   ) يدومحم همشچ  ات  داد  روتسد  یحاون  نآ  مکاح  یناتسرهش  هللا  لضف  ریم  هب  بسامهط  هاش  دسیونیم : یـسابع  يارآ 

دوجو ناوارف ، شالت  راک و  تامدـقم  ماـجنا  مغر  هب  اـما  دـیامن . لـصتم  دورهدـنیاز  هب  هتفریم ، ردـه  ناتـسزوخ  فرط  هب  نآ  بآ  هک  ار 
نارگراک زا  ياهدع  دشیم و  یگفخ  ثعاب  هک  هوک  نآ  رد  درگوگ  نداعم  دوجو  نینچمه  دور ، ود  نیا  نیب  لصاف  دح  رد  میظع  یهوک 

تهج ار  گیب  یلعبحم  ساـبع ، هاـش  لاس 1027  رد  دـیدرگ . فقوتم  نیگنـس  ياههنیزه  فرـص  زا  سپ  راک  نیا  دـناسر ، تکـاله  هب  ار 
مکاح ناخنیسح  سراف و  یگیبرلگیب  ناخیلق  ماما  سابع ، هاش  سپس  دربن . شیپ  زا  يراک  مه  وا  اما  داتسرف ، گنرهوک  هب  راک  نیا  ماجنا 

درک تکرح  دورهدنیاز  همـشچرس  فرط  هب  و  دومن ، مادقا  ًاصخـش  سابع  هاش  ماجنارـس  دندوب . قفومان  زین  اهنآ  داد ، تیرومأم  ار  ناتـسرل 
هب توعد  يوسنارف  نیـسدنهم  زا  یتح  دیدرگ . ماجنا  يدج  یـساسا و  یتامادقا  زین  مود  سابع  هاش  نامز  رد  دادـن . تلهم  ار  وا  لجا  یلو 
رد تبقاع  دوب . نادـنبخی  درـس و  اجنآ  ياوه  لاس ، رتشیب  دایز و  نآ  جراخم  نیگنـس و  راک  اریز  دـنتفاین ، یقیفوت  زین  اهنآ  اما  دـمآ ، لمع 
بآ حاتتفا و  روبزم  لـنوت  یـسمش  لاس 1332  هاـمرهم  رد 24  زاغآ و  گنرهوک  لـنوت  رفح  تامدـقم  یـسمش  لاس 1327  هاـمرهم  متفه 

نآ 11 رطق  رتم و  نآ 2835  لوط  هدـیدرگ . هیبعت  هوک  يرتم  عافترا 2700  رد  گنرهوک  لنوت  دیدرگ . تیاده  دورهدـنیاز  هب  گنرهوک 
بآ تسا . رتـم   2 نآ 5 /  عاـفترا  رتـم و   2 لنوت 75 /  ضرع  دوشیم . هتـسب  زاـب و  ییاـههچیرد  هلیـسو  هب  لـنوت  نیا  دـشابیم . عبرم  رتم 

چیپرپ ياههار  زا  رتمولیک  ندومیپ 360  زا  سپ  هدرک ، بورـشم  ار  نیمز  راتکه  نارازه  روکذم  لنوت  زا  روبع  زا  سپ  دورهدنیاز  هناخدور 
ياههمـشچرس زا  رگید  یکی  دزیریم . ینوخواـگ  قـالتاب  هب  ناهفـصا  یقرـش  بونج  يرتمولیک  رد 140  زیخلـصاح ، زبسرـس و  مـخ و  و 

رد همشچ  نیا  تسا . ناهج  رد  بآ  عون  نیرتیلاع  نیرتملاس و  ياراد  حالما ، برش و  رظن  زا  هک  تسا  همید » همشچ  ، » دورهدنیاز فورعم 
نیمز زا  تخاونکی  روط  هب  لاـس  لوـط  رد  نآ  بآ  هک  تسا  هتفرگ  رارق  نیمز  حطـس  رد  هوـک ، نییاـپ  ناـسراف و  کـیدزن  همید  ياتـسور 
دییأـت لاـبند  هب  هتفرگ و  رارق  شیاـمزآ  دروم  يربتعم  ياههاگـشیامزآ  رد  همـشچ  نیا  بآ  یندـعم  حـالما  ریخا  ياـهلاس  رد  دـشوجیم .

نیا دوش . رداص  ناهج  ياهروشک  هب  یتشادهب . يدنب  هتسب  اب  همشچ  نیا  بآ  ات  تسا  هدش  ثادحا  گرزب  ياهناخراک  نآ ، یلاع  تیفیک 
، تسا هدمآ  دوركدنز  دور و  نز  دورهنیرز ، دورنیرز ، دوردنز ، دورهدنز ، دورهدـنیاز ، ياهمان  هب  ایفارغج  خـیرات و  بتک  رد  هناخدور 

لماـع ار  نآ  زین  یـضعب  تسا . هدـش  هدـیمان  دورهدـنیاز  تبـسانم  نیمه  هـب  و  دـباییم . دـیازت  هدرک ، شیاز  ریـسم  لوـط  رد  نآ  بآ  اریز 
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هک یعقوـم  دـسیونیم : ناهفــصا  نساـحم  باـتک  رد  یخورف  هاـم  دـناهداهن  نآ  رب  دورهدــنز  ماـن  دنتــسنادیم و  ندوبهدــنز  یتمـالس و 
ياراوگ بآ  یتقو  دوب ، هدروآ  دوخ  اب  ندیـشون  يارب  تارف  هناخدور  بآ  زا  دمآ ، ناهفـصا  هب  شناردارب  ردپ و  رادید  يارب  هلودلادضع 

تهج هناخدور ، نیا  زا  دیاشن ». ار  برـش  تارف ، دورهدنز ، دوجو  اب  : » تفگ دنتخیر و  ار  تارف  ياهبآ  داد  روتـسد  دیـشچ ، ار  دورهدـنیاز 
اهنآ هـب  ناهفـصا  شیوـگ  رد  هـک  هدـش  ادـج  گرزب ، هخاـش  جـنپ  ناهفـصا ، یلخاد  ياـهرازتشک  اـهترامع و  اـهغاب و  نتخاـس  بورـشم 

هدوب و یتنطلـس  ياـهترامع  صوصخم  نآ  بآ  هک  هاـش : يوج  -1: دـنوشیم ناهفـصا  دراو  ریز  بیترت  هب  اهیدام  نیا  دـنیوگیم . « يدام »
دور زا  نانرام  لپ  رانک  زا  تسا  ناهفصا  ياهیدام  نیرتگرزب  زا  هک  يدام  نیا  مرـصاین : يدام  -2 تسا . هتشاد  بآ  يداشرف  يدام  فصن 

. دراد بآ  گنس  تسیود  یبآرپ ، ماگنه  هب  يدام ، نیا  دباییم . نایرج  ناهفصا  قرـش  فرط  هب  درذگیم  نابنل  هلحم  بنج  زا  هدش ، ادج 
دزاسیم و بورـشم  ار  دابآسمـش  وسراهچ و  ياههلحم  هدـش ، ادـج  هناخدور  زا  مرـصاین  يدام  زا  رتالاب  يداـم  نیا  يداـشرف : يداـم  -3

هیوفص نیطالس  ار  يدام  نیا  بآ  ندف : يدام  -4 دشابیم . مرصاین  يدام  بآمراهچ  کی  هب  نآ  بآ  درذگیم و  وجاوخ  هلحم  زا  سپس 
تابعش هب  اجنآ  رد  سپـس  تفریم . تلود  هزاورد  هب  تشاد و  رارق  رگید  يدام  هس  زا  رتالاب  يدام  نیا  دندوب . هدرک  دوخ  یتمالـس  فقو 

. دیسریم اه  يزاریش  قوسراهچ  دابآدیب و  هلحم  هب  هتشذگ ، رهـش  برغم  زا  يدام  نیا  نارهط : ای  ناریت  يدام  -5 دشیم . میسقت  یکچوک 
ات دورهدـنیاز  همـشچرس  زا  یلک  روطب  ناخ . هللادـبع  و  شمق ، جـیاش ، جـیان ، ناوجان ، زا  دـناترابع  ناهفـصا  رهـش  گرزب  ياهیدام  ریاس 

اههاچ زا  ار  بآ  هکنآ  تلع  هب  دشاب  اهدام  نامز  هب  طوبرم  يدام  هملک  دیاش  دوشیم . ادـج  هناخدور  نیا  زا  رهن  يدام و  ینوخواگ 154 
، درادن یعارز  هدافتـسا  هک  ینامز  رد  دورهدنیاز  بآ  زا  تشادرب  هدافتـسا و  دـنتخاسیم . يراج  هدروآ و  نیمز  يور  هب  تانق  تروص  هب 

شور هب  هناگـشش  ياـه  كولب  يارب  نآ  كارتـشا  هک  دوشیم  میـسقت  يدنبمهـس  تروص  هب  یبآ ، مک  زاـین و  ناـمز  رد  یلو  تسا  دازآ 
راهچ نیبرام : كولب  مهس 3- راهچ  ناجنلا : كولب  مهس 2- شش  ناجنل : كولب  -1 تسا : ریز  حرش  هب  مهس  لماش 33  ییاهب  خیش  راموط 

ییاهب خیـش  هب  هک  يرگید  راموط  رد  مهـس . هد  نآارب : نیـشدور /  كولب  مهـس 6- هس  جارک : كولب  مهس 5- شـش  یج : كولب  مهس 4-
نوچ دـسریمن ، رظن  هب  حیحـص  ییاهب  خیـش  هب  راـموط  نیا  باـستنا  اـما  دراد . دوجو  زین  يرگید  ییزج  تامیـسقت  دوشیم ، هداد  تبـسن 

يرجه لاس 923  هب  طوبرم  دوجوم و  ناهفـصا  هیلام  رد  نآ  داوس  هک  تسا  يوفـص  بسامهط  هاش  ناـمرف  هب  دورهدـنیاز  بآ  همانمیـسقت 
رد یئزج  یتارییغت  دیسر و  ییاهب  خیـش  دییأت  هب  طقف  ایوگ  هک  دنهدیم  تبـسن  یناتـسرهش  هللا  لضف  ریم  هب  ار  ریخا  راموط  نیاربانب  تسا ،
اه ییابیز  ریثأت  تحت  نارعاش  تسا . هدوب  ناریا  قوذ  شوخ  نارعاش  شخبماهلا  هراومه  افـصم  ابیز و  هناخدور  نیا  تسا . هداد  ماجنا  نآ 

بآ ییاراوگ  تفاطل و  هناخدور و  نیا  فیـصوت  رد  یـشکلد  زغن و  راعـشا  هتـسناد و  یناث  تشهب  ار  نآ  دورهدنیاز ، شخبحرف  لحاوس  و 
ناراکغاب هلحم  دورهدنیاز و  فصو  رد  دابآنکر ، بآ  رگـشیاتس  تسرپ و  ابیز  رعاش  يزاریـش  ظفاح  دناهلمج : نآ  زا  هک  دناهدورـس  نآ 

: تسا هدورس  نینچ 
داب دای  نارادتسود  لصو  زور 

/ داب دای  ناراگزور  نآ  داب  دای 
تشگ رهز  نوچ  مغ  یخلت  زا  مماک 

/ داب دای  ناراوخ  داش  شون  گناب 
الب دنب و  نیا  رد  متشگ  التبم 

/ داب دای  نارازگ  قح  نآ  ششوک 
ناور ممشچ  زا  تسا  دور  دص  هچرگ 

/ داب دای  ناراک  غاب  دور و  هدنز 
هتخادرپ و زاریش  فصو  هب  راید  رهش و  ریثأت  تحت  مود  عارـصم  رد  و  تسا » تایح  بآ  دور  هدنز  هچ  رگا  : » دیوگیم زین  رگید  ياج  رد 

هاگن کی  رد  www.Ghaemiyeh.comناهفصا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 551زکرم  هحفص 462 

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


!« هب ناهفصا  زا  ام  زاریش  یلو  : » دیوگیم
: تسا هتفگ  نینچ  رگید  ياج  رد  زاب  و 

شون یم  زادنا و  دور  هدنز  رد  درخ ،
/ یقارع ناناوج  گنابلگ  هب 

: تسا هدورس  نینچ  ناهفصا » نساحم   » باتک مجرتم  يوآ  اضرلا  یبا  نبا  دمحم  نبا  نیسح 
تسا ناراک  غاب  ياشامت  ياوه  ارم 

/ تسا نآ  راک  نیرتهب  درخ  لها  شیپ  هک 
ردنکسا شتایح  بآ  هعرج  يارب 

/ تسا ناشیرپ  هتشگرس و  هک  تساهلاس  هچ 
: رگید ياج  رد  و 

راوگشوخ یم  ناتسلد و  خر  راهب  میسن  دور و  هدنز  بل 
/ رایرهش رجنخ  متس ، خیب  هک  دَنَک  َرب  لد  هدنا ز  خیب  نانچ 

: تسا هدورس  نینچ  اناوت  يارس  هدیصق  یناورش ، یناقاخ 
تسا لیبسلس  لاسلس و  شبآ  تسا  لیدع  شرثوک  هک  تس  يدور 

/ شبابح دنک  يرگ  هشیش  هگ  شبآ  دیامن  يرگمیس  هگ 
دنناشن نارس  رسدرد  دوز  دنناد  بالگ  ِلََدب  شبآ 

/ لجاع يافش  ار  ییقستسم  لصاح  دننک  وا  تبرش  زا 
هدنز مرا  ناتسب  شیپ  ییوگ  تسا  ناویح  بآ  : تسا هدومن  فصو  نینچ  ار  نآ  لحاوس  دور و  هدنیاز  يوره ، دیعـس  نیدلادعـس  داتـسا  * 

رانک رد  ناراک  غاب  دراد  هک  نآ  تسا  دور 
هدش ز اون  رپ  ناهفـصا  دور  نیرز  باذم  میـس  وچ  يا  : تسا هدوتـس  نینچ  رگید  یمان  اب  ار  دورهدنیاز  يدنجخ ، فیطلادبع  نیدلاردص  * 

تارف تسا  وت  مرش  هتشگ ز  بآ  تارب  رضخ  تشاد  وت  ياقل  رد  *** دور وت 
: هدورس هنوگنیا  زین  يرگید  رعاش  * 

تدور هدنیاز  تسا  راوگشوخ  یم  وچ 
/ مراد تسود  نازر  بآ  تسور  نیا  زا 

ههد رد  هناتخبشوخ  دش . دهاوخ  هناگادج  یباتک  مینک ، يروآعمج  هدش  هدورس  دورهدنیاز  فصو  رد  هک  ار  ینارعاش  رعـش  میهاوخب  رگا 
ثادـحا اب  دـناهدش و  تمرم  نآ  لحاوس  یبوريـال و  هناـخدور  يزاسرهـش ، نیون  ياـهحرط  رباـنب  ناهفـصا و  يزاـسابیز  لاـبند  هب  ریخا 

يزاب و ياهنیمز  نمچ و  لگ و  رپ  یلحاس  ياهکراپ  یگنـس ، ياههلپ  يدنبلودج و  اهیـشکنابایخ و  ینارقیاق و  ياههاگتـسیا  اههراوف ،
زورون نشج  ماگنه  هب  تسا و  هدش  لیدـبت  ناهج  ياه  هاگـشدرگ  نیرتابیز  هب  دورهدـنیاز  لحاوس  نالاسگرزب ، ناکدوک و  يارب  شزرو 

دـس ياـههچیرد  زا  یتمـسق  تبـسانم ، نیمه  هب  ًـالومعم  هک  دـننکیم  ندـید  دورهدـنیاز  ياـبیز  لـحاوس  زا  يزورون  ناـنامهیم  یناتـساب ،
دیامن . هولج  رتنیشنلد  رتبآ و  رپ  دورهدنیاز  يابیز  هناخدور  ات  دوشیم  زاب  گنرهوک 

درذـگیم و نارازتشک  اـههشیب و  اـهغاب ، اهتـشد ، اـههرد ، اـههوک ، ناـیم  زا  دوخ ، يرتمولیک  ریـسم 360  ندوـمیپ  زا  سپ  دورهدـنیاز  پ :
یهاگ ناّرغ ، ناشورخ و  ینامز  دورهدنیاز  دـیامنیم . میـسقت  یبونج  یلامـش و  هقطنم  ود  هب  ار  ناهفـصا  ابیز ، ياهمخ  چـیپ و  اب  ماجنارس 

 – ینوخواگ بالات  دوخ –  هاگمارآ  هب  ات  دـنکیم  باریـس  ار  دوخ  ریـسم  ياهتخرد  اهرازتشک و  دزغلیم ، دوخ  رتسب  رد  ناـمارخ  مارآ و 
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هب اهنآ ، زا  یـضعب  تمدـق  هک  هدـش  هدز  ییاهلپ  هناخدور ، بونج  اب  لامـش  طابترا  تهج  نامزرید  زا  ینـالوط ، تفاـسم  نیا  رد  دـسرب .
یضعب حرش  هب  راصتخا  روط  هب  نونکا  تسا . دورهدنیاز  ياهلپ  نیرتنهک  زا  یکی  ناتسرهش  لپ  هلمج ، زا  تسا . ناهفـصا  تمدق  هزادنا 
اجرباپ رـضاح  نامز  ات  زاـبرید  زا  دـناهدش و  ثادـحا  نآ  يور  رب  دورهدـنیاز  یقرـش  یبرغ –  ریـسم  لوط  رد  هک  میزادرپیم  ییاـهلپ  زا 

. دنتسه

دور هدنیاز  يور  رب  هدش  ثادحا  ياهلپ 

رد زین  لپ  نیا  ناگرَو : لپ  -2 دراد . رارق  گنرهوک  دس  یکیدزن  رد  هک  تسا  دورهدنیاز  یمیدق  ياهلپ  زا  لپ  نیا  یلفس : مرک  ِهد  لپ  -1
لپ نیا  هکنیا  هب  رظن  ناجداوس : اـی  هروه  لـپ  -3 دـشابیم . ناجروالف  لپ  زا  ریغ  دراد و  رارق  یلفـس  راـن  روش و  ُنب  ياتـسور  ود  یکیدزن 
هاش دس  ترواجم  رد  دـشابیم ، دـیدج  ًاتبـسن  هک  لپ  نیا  وس : یـسیا  لپ  -4 دوشیم . هدـیمان  هروه  لپ  هتفرگ  رارق  هروه  هدـکهد  رواـجم 
زین ناماس  لپ  هب  هک  تسا  لوط  رتم  هناهد و 30  ود  ياراد  یمیدق ، لپ  نیا  ناخ : نامز  لپ  -5 تسا . رتم  نآ 80  لوط  هدش و  هتخاس  سابع 
رتم نآ 60  لوط  دراد و  رارق  نارداهب  غاب  تکرب  رپ  زیخلـصاح و  ابیز و  رایـسب  اما  کچوک  رهـش  رد  نارداـهب : غاـب  لـپ  -6 دراد . ترهش 
رانک حیرفت  شدرگ و  يارب  رگید  طاقن  ناهفصا و  مدرم  تسا . هدش  يزاسزاب  راب  نیدنچ  فورعم  یمیدق و  لپ  نیا  هّلک : لپ  -7 دشابیم .

-8 تسا . هدوب  درکرهش  هب  ناهفصا  روبع  هار  ًالبق  هک  دراد  لوط  رتم   98 هدش ، عقاو  ناروگون  هسیدم و  ياتسور  نیب  لپ  نیا  دنوریم . نآ 
. درذگیم نآ  زا  ناتسزوخ  يرایتخب و  لاحمراهچ و  هب  ناهفصا  هداج  هک  هدش  هتخاس  هّلک  لپ  رانک  رد  ریخا  ياهلاس  رد  لپ  نیا  رـس : لپ 

یکی ناجنل : زیر  لپ  -9 دوشیم . بوسحم  ناتسا  ياهلپ  نیرتگرزب  زا  یکی  دراد و  عافترا  رتم  دصکی  لوط و  رتم  دصیس  کیدزن  رس  لپ 
لحم رد  هک  دیدج  ًآتبسن  ياهلپ  زا  هچیزید : لپ  -10 دراد . رارق  رهشنیرز  ِزیر  ياتسور  رد  هک  تسا  دورهدنیاز  يور  یلومعم  ياهلپ  زا 
لوغم ناـمز  هب  نآ  تمدـق  تسا و  یمیدـق  لـپ  نیا  دوـمحم : اـباب  لـپ  -11 تسا . هدـش  هتخاـس  ناهاپـس  نامیـس  هناـخراک  تهج  هچیزید 

لاس هب  هک  تسا  دـیدج  ًاتبـسن  ياهلپ  زا  نهآهار : لـپ  -12 دـشابیم . رتم  لپ 152  نیا  لوط  دـنتفگیم . نازوریف  ار  نآ  لـحم  دـسریم .
تسا و هدیدرگ  ثادـحا  دابآ  یفـص  هاشغاب  هعرزم  لحم  رد  لپ  نیا  هاشغاب : لپ  -13 دش . هتخاس  يزبهعلق  هوک  رواجم  رد  یـسمش   1348

لپ نیا  هچرد : لپ  -15 دراد . رارق  ناگرو  ياتـسور  رد  هک  تسا  دور  هدنیاز  یمیدـق  ياهلپ  زا  ناجروالف : لپ  -14 دراد . لوط  رتم   140
رتم لپ 95  نیا  لوط  دـشابیم . ورنیـشام  هک  هدـش  هتخاس  حلـسم  نوتب  تروص  هب  نآ  رانک  رد  يرگید  لپ  ًاریخا  یلو  هدوب  ور  لام  ادـتبا 

مظعم لپ  نیا  تسا . دـیحو  لپ  درذـگیم  نآ  ریز  زا  ناهفـصا  هب  ندـش  دراو  زا  سپ  دورهدـنیاز  هک  یلپ  نیتسخن  دـیحو : لـپ  -16 تسا .
روبع لحم  دنکیم و  لمع  يدنبرمک  لپ  ناونع  هب  هک  تسا  ناهفصا  برغ  دمآ  تفر و  رپ  مکحتسم و  ياهلپ  زا  اما  درادن  ینادنچ  هقباس 
ضرع رتم  لوط و 22  رتم  دودح 130  لپ  نیا  دننکیم . تکرح  بونج  هب  ناریا  لامـش  زا  هک  تسا  ییاه  نویماک  نیگنـس و  ياهوردوخ 

هب دوش  یم  لصو  نانرام  هیرق  هب  نوچ  هک  دراد  رارق  دیحو  لپ  زا  سپ  ناهفصا و  برغم  رد  رهـش ، رانک  رد  لپ  نیا  نانرام : لپ  -17 دراد .
هب هک  هدوب  زارفارـس  لپ  میدق  رد  لپ  نیا  مان  دـشابیم . ناهفـصا –  ياهینمرا  هلحم  افلج –  هب  لصتم  نانرام  تسا . هتفای  ترهـش  مان  نیا 
رثا رب  نآ  همـشچ  دنچ  بالقنا  زا  سپ  تسا . همـشچ  هدفه  ياراد  هدش و  هتخاس  هیوفـص  نامز  رد  افلج  هنمارا  نادـنمتورث  زا  یکی  تسد 

. دـیدرگ تمرم  یبولطم  وحن  هب  يرادرهـش  هلیـسو  هب  تقو و  ریزوتسخن  صوصخم  روتـسد  لابند  هب  هک  دـش  بارخ  دور  نایغط  لـیس و 
اهراورخ زا  تسا و  مکحم  رایـسب  لپ  نیا  يزلف : لـپ  -18 دراد . رارق  نآ  رانک  رد  ییاـبیز  ياـه  هاگـشدرگ  تسا و  رتم  لپ 160  نیا  لوط 

لـصتم یماـظن  میکح  ناـبایخ  هب  ار  یتـشهب  رتـکد  ناـبایخ  تسا و  ینونک  ناهفـصا  طـسو  رد  ًاـبیرقت  يزلف  لـپ  تسا . هدـش  هتخاـس  نهآ 
نآ فارطا  رد  هدـش و  هتخاس  یـسمش  لاس 1338  رد  لپ  نیا  دـشاب . یم  يرهـش  نیب  ياهـسوبوتا  اـهنویماک و  رثکا  روبع  هار  دـیامنیم و 

يزلف لپ  زا  دـعب  لاس  دـنچ  گرزب  لپ  نیا  رذوبا : لـپ  -19 تسا . رتم  لپ 136  نیا  لوط  تسا . هدیدرگ  ثادـحا  ییابیز  رایـسب  ياهکراپ 
لپ نیا  تسا . مک  رایـسب  هباشم  ياهلپ  هب  تبـسن  بآ  حطـس  زا  نآ  عاـفترا  اـما  تسا . هجوت  لـباق  زین  ماکحتـسا  رظن  زا  هک  هدـش  هتخاـس 
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رد تسرد  ناهفصا و  فورعم  یخیرات و  ياهانب  زا  لپ  نیا  لپ : هس  یـس و  لپ  -20 دزاسیم . لصتم  افلج  رظن و  نابایخ  هب  ار  رذآ  نابایخ 
هس یـس و  غاب ، راهچ  لپ  ياهمان  هب  لپ  نیا  دنکیم . لصتم  الاب  غابراهچ  هب  ار  یـسابع  غاب  راهچ  نابایخ  هک  تسا  هتفرگ  رارق  رهـش  زکرم 

. تسا همشچ  هس  یس و  لوط و  رتم  ياراد 300  تسا و  دورهدنیاز  لپ  نیرتینالوط  لپ  هس  یس و  دراد  ترهـش  زین  ناخیدرو  هلا  لپ  لپ و 
لپ نشج  یط  هک  تفرگیم  ماجنا  یناتساب  لپ  نیا  رانک  رد  نایناریا  نازیر  بآ  یتنس  نشج  تسا . هتـشاد  همـشچ  لهچ  میدق ، رد  لپ  نیا 

نارعاش زا  یکی  دنتفاییم . روضح  نآ  رد  يروشک  يرکشل و  ياهتیصخش  هاش و  ناهفـصا ، یلاها  دندومنیم و  یناغارچ  يدنبنیذآ و  ار 
: تسا هدومن  فیصوت  نینچ  ار  نشج  نیا 

هدوب هدرک  نوگـش  يرـسک  هک   *** مجع مسر  هب  ناـشاپ  بآ  دوب  / رهم گـنچرخ  جرب  زا   *** دزورفارب رهم  نیتـسخن  زور  لاـس  ره  وـچ 
ات تشگ  ناهج  رگدکی *** رب  بآ  دنتخیر  سب  /ز  ماع صاخ و  رُمَـش  زا  شیب  دـندومن *** ماحدزا  غابراچ  رد  زور  نآ  رد  / مج تسا و 

رت هام  یهام و 
: یسودرف لپ  -21 تسا . هدش  هتخاس  يرجه  لاس 1011  رد  شترا  رالاسهپس  ناخیدرو ، هلا  تسد  هب  لوا و  سابع  هاش  روتـسد  هب  لپ  نیا 

بونج لامـش و  مکحتـسم ، لپ  نیا  تسا . هدـش  عقاو  داـبآ ) تداعـس  لـپ   ) ییوج لـپ  غاـبراهچ و  لـپ  نیب  هناـخ و  هنیآ  راولب  رد  لـپ  نیا 
عونمم وجاوخ  ییوج و  غابراهچ و  ياـهلپ  زا  هیلقن  طـیاسو  روبع  هکنیا  هب  رظن  دـیامنیم . لـصّتم  مه  هب  اـبیز  هقطنم  کـی  رد  ار  ناهفـصا 
نادـنچ لیوط  ضیرع و  لپ  نیا  تساهوردوخ . تفر  دـمآ و  لحم  نیرتغولـش  دور و  بناـج  ود  طاـبترا  هلیـسو  نیرتمهم  لـپ  نیا  تسا ،

دابآتداعـس غاب  یبرغ  دـح  رد  تسد و  تفه  ترامع  يذاحم  لپ  نیا  ییوج : لپ  -22 تسا . هدش  هتخاس  ینف  لوصا  اب  تسین و  یمیدـق 
تفه ترامع  هدوب و  یصاصتخا  لپ ، نیا  تسا . هدش  فورعم  مان  نیا  هب  دندوب  هتخاس  نآ  يور  رب  یبآ  يوج  نوچ  هک  تسا  هتـشاد  رارق 
دوجو اب  هدـش و  هتخاـس  مکحم  رایـسب  داـیز ، لوط  مک و  ضرع  مغر  هب  ییوج  لـپ  تسا . هدومنیم  لـصو  دابآتداعـس  غاـب  هب  ار  تسد 

هاش نامز  هب  طوبرم  دیاش  تسین ، صخـشم  لپ  نیا  هدنزاس  مان  انب و  قیقد  خیرات  تسا . هدنام  نوصم  ثداوح  زا  هلاس ، دـص  دـنچ  تمدـق 
ياهانب نیرتاـبیز  زا  یکی  لـپ  نیا  وجاوخ : لـپ  -33 تسا . هدـش  لیدـبت  یبوچ  لپ  هب  یلاها  ظـفلت  رد  ییوج  لـپ  ماـن  دـشاب . مود  ساـبع 

یقالت لحم  نابایخ ، یقرش  ياهتنا  رد  وجاوخ  لپ  تسا . ناریا  ناهفصا و  رد  هیوفص  دهع  يرامعم  يرنه و  راثآ  نیرتدنمشزرا  یخیرات و 
اهربگ لپ  نکراباب و  لپ  کیب ، نسح  لـپ  وجاوخ ، لـپ  ياـهمان  هب  دراد و  رارق  وجاوخ  غاـبراهچ  قاتـشم و  لیعامـسا ، لاـمک  ياـهنابایخ 

«. درادن ییابیز  نیا  هب  يرتسب  اجک ، چیه  رد  دور  هدنیاز  هناخدور  : » تسا هتـشون  نآ  دروم  رد  فورعم  حایـس  هینروات  تسا . هدوب  فورعم 
نونکات هیوفص  نامز  زا  لپ  نیا  يابیز  ياه  يراکالط  اهیشاقن و  تسا . ریظنیب  ماکحتـسا  يرامعم و  ثیح  زا  هقبط و  راهچ  لماش  لپ  نیا 

هتخاس لپ  نآ  يارب  يدس  لاس 1068 ، رد  هدش و  انب  مود  سابع  هاش  روتـسد  هب  يرجه  لاس 1060  رد  وجاوخ  لپ  تسا . ریگمـشچ  زونه 
الاب لپ  تشپ  بآ  ات  دـندادیم  رارق  لپ  ياههمـشچ  ولج  ییاههتخت  روظنم  نیا  يارب  دـننک . ینارقیاق  هناخدور  يور  بآ  عمجت  اب  اـت  دـش 

یبوکیاپ نشج و  یناغارچ و  هب  هک  سابع  هاش  دـنزادرپب . اشامت  حـیرفت و  هب  مدرم  هدومن و  تکرح  نآ  يور  یحیرفت  ياه  قیاق  و  دـیایب ،
تنیز و تهج  ار  نآ  هفرغ  ره  هدومن ، يدـنبنیذآ  ار  لپ  هدرکیم و  باختنا  یناغارچ  اهنـشج و  يارب  ار  لحم  نیا  تشاد ، یـصاخ  هقالع 

تقبـس مه  زا  یناغارچ  نیئزت و  رد  یمـشچ  مه  مشچ و  تباقر و  اب  زین  اـهنآ  درکیم . میـسقت  هقیلـس  بحاـص  نادـنمقالع  نیب  یناـغارچ 
بئاص نایع  طارـص  لپ  رب  یتنج  نامز  هاشداپ  دهع  رد  تشگ  : تسا هدورـس  نینچ  لپ  نیا  ییابیز  فصو  رد  نارعاش  زا  یکی  دنتفرگیم .

: هدرک فیصوت  نینچ  ار  یناغارچ  هتشاد  تکرش  اهنشج  نیا  رد  هک  ناهفصا  ياناوت  گرزب و  رعاش  يزیربت 
تسا هدش  ناغارچ  نشور ز  لد ، کی  ناهفصا ،

/ تسا هدش  نامیلس  تخت  یگتسارآ  لپ ز 
تشهب نابایخ  لپ ز  رس  دای  دهدیم 

/ تسا هدش  نابات  هک  تسا  روح  هرهچ  لگ  عمش و 
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دراد بل  رب  هک  هناتسم  فک  زا  دور  هدنز 
/ تسا هدش  نامارخ  دلخ ، رد  هک  تسا  يریش  يوج 

دلامیم بل  هب  كاخ  دروخیم و  دوخ  نوخ 
/ تسا هدش  نامیشپ  هکسب  دوخ  هبوت  زا  دهاز 

لپ همشچ  ره  هک  دهع  نیا  زا  رود  دب  مشچ 
/ تسا هدش  ناویح  همشچرس  وچ  شخب ، یگدنز 

رپ لیوط و  ضیرع و  لپ  نیا  رهمگرزب : لـپ  -24 تسا . هتـشاد  دوجو  یکچوک  لپ  نآ  لحم  رد  لپ ، نیا  ثادـحا  زا  لبق  هک  تسا  ینتفگ 
رتم نآ 16  ضرع  رتـم و  دودح 130  لپ  لوط  دوریم . رامـش  هب  دورهدنیاز  مهم  ياهلپ  زا  دراد و  رارق  ناهفـصا  قرـش  رد  دـمآ  تفر و 

ياهانب ءزج  هک  لپ  نیا  ناتسرهش : لپ  -25 تسا . هدش  هتخاس  بالقنا  زا  لبق  یـسودرف  رذوبا و  يزلف ، دیحو ، ياهلپ  دننام  لپ  نیا  تسا .
زا یـضعب  دراد . رارق  میدـق ، ناهفـصا  یحاوـن  زا  یج ، هیحاـن  رد  ناهفـصا و  قرـش  يرتـمولیک  هس  رد  تسا  ناهفـصا  روهـشم  یخیراـت و 

اهنت نایقوجلـس  نایملید و  نارود  رد  ناتـسرهش  لپ  دناهداد . تبـسن  نایناساس  نامز  هب  ار  لپ  نیا  داینب  ساسا و  ناسانـشناتساب  نیخروم و 
لپ نیا  تسا . هدمآ  لمع  هب  نآ  رد  یتاریمعت  دـعب  ياهنارود  روکذـم و  هرود  ود  رد  تسا . هدوب  ناهفـصا  لخاد  رد  دورهدـنیاز  مهم  لپ 
لپ نآ ، نامزمه  هباشم و  ياـهلپ  دراد . ترهـش  ماـن  نیا  هب  ناتـسرهش  هیرق  هب  یکیدزن  هب  رظن  تسا و  هدـش  هتخاـس  ماکحتـسا  لاـمک  رد 

وجاوخ و لپ  قرش  يرتمولیک  شش  هلصاف  رد  لپ  نیا  موچ : لپ  -26 دناهدنام . ياج  رب  یناساس  دهع  زا  هک  دـشابیم  رتشوش  لپ  لوفزد و 
راوج رد  ناهفـصا  قرـش  رد  موچ و  لپ  زا  دعب  زین  لپ  نیا  نارداف : شورـس  لپ  -27 تسا . رتم  نآ 116  لوط  دراد . رارق  موچ  هیرق  لـباقم 

، ناهفـصا تشدور  كولب  زا  هنزرو ، راوج  رد  هناـخدور و  یقرـش  هیلا  یهتنم  رد  هنزرو : لـپ  -28 تسا . هتفرگ  رارق  ماـن  نیمه  هب  ياهبـصق 
مان هک  ییاهلپ  زا  یـضعب  درب . مان  ناوتیم  ار  یتشد  لپ  ناغرو و  لپ  نالپ ، لپ  نافراف ، لپ  هیژا ، لپ  دورهدنیاز : رگید  ياهلپ  زا  دراد . رارق 
تلع هب  ناهفـصا  تسا . هداتفا  رابتعا  زا  ای  هدش  ناریو  نآ ، یلاوح  رد  يدیدج  لپ  ثادـحا  ای  هناخدور و  ریـسم  رییغت  تلع  هب  هدـش ، هدرب 

یفلتخم دّدـعتم و  ياههمـشچ  ياراد  ریگفرب . طاـقن  نینچمه  فارطا و  ياـههوک  دورهدـنیاز و  هناـخدور  دوجو  ییاـیفارغج و  تیعقوم 
ياههوک فارطا  رد  ناهفصا  ياههمـشچ  رتشیب  تسا . هدیناکـشخ  ار  اههمـشچ  نآ  زا  يرایـسب  تاونق ، بآ و  ياههاچ  دوجو  یلو  تسا ،

همـشچ بآ  دننام : دوریم ، رامـش  هب  ناهج  بآ  عون  نیرتاراوگ  زا  یندعم  حالما  رظن  زا  اهنآ  زا  یـضعب  بآ  هک  تسا  يرایتخب  ریگفرب 
نیا زا  رگید  بآ  رپ  ياههمـشچ  زا  يرایـسب  نینچمه  تشذـگ و  نآ  حرـش  دراد و  رارق  يرایتخب  ناـسراف  ياتـسور  یکیدزن  رد  هک  همید 

، يزاغ هالک  هفص ، دننام  ناهفـصا  فارطا  ياههوک  هنماد  ياههمـشچ  دور  هدنیاز  ریـسم  فارطا  يرایتخب و  ياههمـشچ  زا  دعب  دناهلمج .
اهنآ حرـش  هب  راصتخا  هب  هک  دراد  دوجو  ییاههمـشچ  مه  ناهفـصا  زکرم  رد  اـهنیا  رب  هوـالع  تسا . هجوت  لـباق  دـمحم  دیـس  هوک و  هاـش 

: میزادرپیم

ناهفصا ياه  همشچ 

دسریم رتم  ات 18  هب 15  همشچ  نیا  رتسب  ضرع  دراد . رارق  همشچرس  هاگتسیا  کیدزن  رد  سّردم و  نابایخ  رد  همشچ  نیا  نوتفه : همشچ 
همشچرس عبنم  ود  زا  هک  ناگساروخ : همشچ  دسریم . نوتفه  هب  رتمولیک  دنچ  زا  سپ  شورس ، نابایخ  یچقوط و  لپ  زا  نتشذگ  زا  سپ  و 

، دوب هدرک  هطاـحا  ار  كربت  هعلق  قدـنخ ، تروص  هب  هملاـید  ناـمز  رد  یمیدـق و  تسا  ياهمـشچ  هک  دارم  غاـب  لـحم  رد  یکی  دریگیم ،
همـشچ ریـسم  هب  رتمولیک  مین  دودح  یتفاسم  یط  زا  سپ  هک  دشابیم  رتم  ضرع 7 هب  لکش  یـضیب  ياهطوحم  رد  هعلق ، اپ  رد  مود ، همـشچ 

رهمگرزب نابایخ  هب  یتفاسم ، ندومیپ  زا  سپ  همـشچ  نیا  دـنهدیم . لیکـشت  ار  ناخرقاب  همـشچ  ًاـعومجم  همـشچ ، ود  ره  دـسریم و  لوا 
دابآدمحا و نابایخ  یبونج  علض  رد  همشچ  نیا  ناورهار : همشچ  دیآیم . رامش  هب  ناهفصا  ياههمشچ  نیرتگرزب  زا  همشچ  نیا  دسریم .
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زا سپ  نآ  بآ  دراد . رارق  ناگـساروخ  همـشچرس  يرتم  رد 30  تسا و  رتـم  همـشچ 9  نیا  ضرع  تسا . عقاو  دارم  غاب  یمیدـق  هلحم  رد 
نسح لباقم  ین  همشچ  اهربگ 2- هوک  رد  عقاو  ین  همـشچ  هفص 1- هوک  ياههمشچ  دسریم . ناورهار ))  )) هب شورس  نابایخ  زا  نتـشذگ 

عقاو یلع  همشچ  دابآ 6- حرف  کیدزن  رز  لگ  همـشچ  هوک 5- بلق  رد  عقاو  کیجاخ  همـشچ  نارپ 4- هدرز  رد  عقاو  راطق  همـشچ  دابآ 3-
همشچ ینوت 2- همشچ  هوک 1- هاش  ياههمشچ  هوک . هنماد  رد  عقاو  شیورد  همشچ  متسر 8- تخت  رد  عقاو  گنل  همشچ  داب 7- هندرگ  رد 

ارگال همشچ  یلع 2- شخب  همشچ  یضاق 1- هالک  هوک  ياههمشچ  راهچور . همـشچ  دجنس 5- همشچ  هلادبع 4- اباب  همشچ  کیراتال 3-
هدس و یلاوح  رد  دش  هتفگ  هچنآ  رب  هوالع  لُگ . بآ  همـشچ  ای  قداص  همـشچ  ینوت 6- همشچ  هدیربدق 5- همشچ  دیب 4- بآ  همشچ  -3

ظفل هب  ای  اهرل » هاش   » راشبآ همـشچ و  نیهمرچ ، گرزب  ياتـسور  رد  نینچمه  دراد . دوجو  يدایز  ياههمـشچ  زین  ناتـسدرا  داـبآ و  فجن 
قالتاب ناهفصا  قرش  يرتمولیک  هلصاف 140  رد  دیآیم . رامش  هب  ییافصم  ابیز و  رایسب  هاگشدرگ  هتشاد و  رایسب  ترهـش  ارولاش »  » یلحم
بالات دراو  ندرک  بورشم  هار و  اهگنسرف  ندومیپ  زا  سپ  دور  هدنیاز  هناخدور  دراد . دوجو  ینوخواگ  بالات  مان  هب  يروهـشم  گرزب و 

برغ نیئان و  ناتـسرهش  یبرغ  بونج  هیوقرج و  یقرـش  لامـش  رد  هنزرو و  لـپ  يرتمولیک  رد 23  ینوخواگ  بـالات  دوریم . ورف  هدـش و 
تسا یبالگ  هیبش  بالات  تسا . هدش  عقاو  نیشدور  ناتسهد  قرش  وقربا و  ریوک  یبرغ  ددعتم  یضارا  لامش  دزی و  ناتسا  زا  نشودن  هقطنم 
بالات فارطا  تسا . رتمولیک  نآ 25  لوط  رتمولیک و  دودح 45  نآ  ضرع  هطقن ، نیرتعیسو  رد  تسا . هدش  هدیشک  بونج  تمـس  هب  هک 

هدـشن و کشخ  نونکات  هک  دراد  یلادوگ  طسو ، رد  رازکمن ، بالات  نیا  تسا . هنکـس  زا  يراـع  رتمولیک  اـههد  اـت  کـشخ و  ینوخواـگ 
نیا فارطا  دوشیم . شخپ  رازکمن  زا  یعیسو  هنهپ  رد  دزیخیم و  رب  نآ  زا  رتم  کی  زا  شیب  عافترا  هب  یجاوما  نافوط  داب و  شزو  ماگنه 
تلع هب  قالتاب  نیا  دـیوریم . هریغ  کبوچ و  ناغ ، قاط ، روش ، زک  دـننام : یـضارا ، نآ  بساـنم  یناـهایگ  نآ  رد  تسا و  رازنـش  بـالات 
تفای ناگدـنرپ  زا  یـضعب  لاغـش و  گرگ و  وهآ ، رخروگ ، نآ  فارطا  رد  یلو  درادـن  ییاـیرد  راکـش  کـمن  جارختـسا  نیمز و  يروش 
يانعم هب  واگ »  » ءزج ود  زا  هک  هدـمآ  زین  هناـخواگ  یناـخواگ و  ینوخواـگ ، ياـهمان : هب  میدـق  ياـهباتک  رد  ینوخواـگ  بـالات  دوشیم .

. تسا ناتسبات  ربارب  دنچ  دسریم  بالات  نیا  هب  ناتسمز  رد  هک  یبآ  رادقم  تسا . هدش  لیکشت  همـشچ ، هاچ و  يانعم  هب  یناخ »  » گرزب و
یلو ددرگیم . يراـج  هدـمآ و  ـالاب  نیمز  زا  ناـمرک  ناجنـسفر و  یلاوح  رد  قـالتاب ، نیا  رد  هتفر  ورف  ياـهبآ  هک  دـنراد  داـقتعا  یـضعب 

زا رود  رایـسب  طاقن  رد  ای  هتفر  ورف  بـالات  رد  هک  یبآ  دـندقتعم  هدوب و  نآ  رکنم  نیمز ، يدـنلب  یتسپ و  رظن  زا  اـیفارغج  ملع  نادنمـشناد 
هدوبن يربخ  یـضرالاتحت  ياهبآ  زا  نآ ، فارطا  رد  قیمع  ياههاچ  رفح  اـب  اریز  دوشیم . رهاـظ  وقربا  ریوک  رد  اـی  دـیآیم و  ـالاب  نیمز 

. تسا هدش  روگ  راتفرگ  ناکم  نیا  رد  هتـشاد  رخروگ  راکـش  صوصخب  راکـش ، هب  یـصاخ  هقالع  هک  روگ  مارهب  دندقتعم  یـضعب  تسا .
هک ناهفـصا  تفرگ  مارهب  روگ  هنوگچ  هک  يدید  رمع  همه  ینتفرگیم  روگ  هک  مارهب  : تسا هدورـس  يروباشین  مایخ  رمع  میکح  هکنانچ 

تاکولب تسا . ناریا  ياهرهـش  نیرتزبسرـس  زا  یکی  دور ، هدنیاز  هناخدور  تکرب  زا  هتفرگ  رارق  ریوک  کیدزن  ناریا و  يزکرم  هقطنم  رد 
ياهطیحم اههشیب و  هدوب و  روتسم  هریغ  يزیربت و  هدوبک و  رانچ و  هدیشک  کلف  هب  رس  ناتخرد  زا  هتـسویپ  دورهدنیاز ، هیـشاح  تابـصق  و 

ناحایس نارفاسم و  رهش و  نیا  یلاها  زا  يریثک  عمج  هتـشاد و  دوجو  دورهدنیاز  ناشورخ  ياهبآ  رانک  رد  حیرفت  شدرگ و  تهج  ییابیز 
نیا زا  يرایسب  رهـش ، تعـسو  اهنامتخاس و  اهنابایخ و  ثادحا  نامز و  رورم  رثا  رب  اما  دنتخادرپیم . انـش  تحارتسا و  حیرفت و  هب  اجنآ  رد 

نهک و ناتخرد  زا  هدیـشوپ  هک  زبسرـس  ياههشیب  نیا  دش . هدرپس  ربت  هشیت و  هّرا و  تسد  هب  شیدناجک ، ناعامط  هلیـسو  هب  نهک  ناتخرد 
دابآحلاص هشیب  هفیلخ ، هشیب  بیبح ، هشیب  نابحاص ، هشیب  ناوژان ، هشیب  دنقرمس ، هشیب  دابآرفعج ، هشیب  زا : دنترابع  دوب  هدیشک  کلف  هب  رس 

ندمت زا  یـشان  مومـس  زا  يریگولج  تهج  هدومن و  یـشیدنارود  يرادرهـش ، تلود و  ریخا  ههد  هس  ود  رد  هناتخبـشوخ  یکیرات . هشیب  و 
، دناهتفرگ ار  اوه  بآ و  یگدولآ  ولج  دورهدنیاز ، هب  اههناخراک  بالـضاف  نتخیر  زا  تعنامم  زبس و  ياضف  اهکراپ و  ثادـحا  اب  ینیـشام 

هدیدرگ ثادحا  دورهدنیاز  لحاس  رد  هلمج  زا  رهش ، فلتخم  طاقن  رد  یعیسو  ياهیراک  لگ  يراکنمچ و  یشزرو و  ياهنادیم  نینچمه 
اهانب و ظفاح  هک  وکـسنوی  یللملانیب  نامزاس  رگید  فرط  زا  تسا . هدـمآ  دوجو  هب  ناناوج  اههداوناخ و  يارب  یملاس  ياـه  هاگـشدرگ  و 
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تمرم نهک و  راثآ  ظفح  رد  یعس  هتسویپ  و  تسا ، هتسناد  ناهج  يابیز  رهش  هد  زا  یکی  هرمز  رد  ار  ناهفصا  تسایند ، ّمهم  یخیرات  راثآ 
. دراد نآ  نتخاس  رتابیز  و 

هفص هوک 

هچخیرات

هداـج هب  لامـش  زا  هوک  نیا  تسا . عـقاو  ناهفـصا  یبرغ  بوـنج  رد  رتـم  عافترا 2257  هطقن  نیرتدـنلب  اـب  هفـص  هوک  تاـعافترا  هعومجم 
هارو رهش  ناهاپس  هب  بونج  زا  ینوکسم و  ياه  عمتجم  اه و  كرهش  هب  قرش  زا  ناخ  هرد  متـسر و  تخت  ياههوک  هب  برغ  زا  يدنبرمک 

. دراد رارق  درز » لگ  همـشچ   » نآ زا  رتالاب  رتم  تسیود  و  شیورد » همـشچ   » ماـن هب  ياهمـشچ  هفـص ، هوک  هنماد  رد  دوش . یم  یهتنم  نهآ 
زا هوک  گنـس  هک  شیورد  همـشچ  لـحم  زا  هفـص  هوک  تسا . راوشد  نآ  هب  ندیـسر  هتفرگ و  رارق  روبعلابعـص  ياهطقن  رد  مود  همـشچ 

نیمه هب  هوک  هک  ددرگیم  یهتنم  هفص )  ) یحطسم یگنـس  ياضف  هب  برغ ، تمـس  رد  دوشیم  بوسحم  هوک  هنماد  هتـشگ و  ادج  كاخ 
زادـنامشچ رانچ  ياهتخرد  بآ و  ياههمـشچ  هک  دـندوب  هتخاس  ییاه  یقاط  راهچ  لـحم  نیا  رد  ًـالبق  تسا . هدـش  هدـیمان  هفـص »  » تهج

نیا زا  رتالاب  دـشیم . نیمأت  هلق  ياـه  باـفرب  زا  نآ  درـس  بآ  هک  دوب  زین  یگرزب  باگنـس  یلاوح  نآ  رد  تسا . هدادیم  نآ  هب  ییافـصم 
هرد رازه  مان  هب  گرزب  کچوک و  ياههپت  هلـسلس  کی  هوک  پچ  تمـس  رد  دوشیم . رادومن  هوک  هلق  مخ ، چیپ و  دـنچ  زا  روبع  اب  لحم ،
راک هب  اهنامتخاس  يزیمآگنر  تنیز و  تهج  هک  تسا  خرس  كاخ  ياراد  اههپت  نیا  درذگیم . نآ  طسو  زا  زاریـش  هداج  هک  هتفرگ  رارق 

زا سپ  هتفرگ و  رارق  هوک  هاش  زین  هفص  هوک  برغ  تمـس  رد  دراد . رارق  یـضاق  هالک  ياههوک  قرـش ، فرط  هب  اههپت  نیا  زا  دعب  دوریم .
رایـسب گنـس و  زا  ًاـمومع  اـهنآ  هراوید  هک  هتـشاد  دوجو  ییاـههعلق  هفـص ، هوک  عفترم  ياـههنماد  رد  ددرگیم . زاـغآ  ناـجنل  كوـلب  نآ 

یقاب زونه  نآ  ياههناریو  هک  هدوب  فورعم  وید  هعلق  مان  هب  اهنآ  نیرتمهم  تسا . هدـشیم  هدافتـسا  عاـفد  يارب  اـهنآ  زا  و  هدوب ، مکحتـسم 
مان هب  هدش و  هتخاس  رتم  مین  عالضا  هب  گرزب  ياهتشخ  اب  هک  هتشاد  دوجو  يرگید  دننام  هعلق  ترامع  هفـص ، هوک  هنماد  برغم  رد  تسا .
نآ نارظنبحاص  یخرب  اما  تسا . هداتفا  قافتا  اجنآ  رد  اراد  ردنکسا و  گنج  مدرم ، ياهرواب  ربانب  اریز  تسا . هدوب  فورعم  متسر  تخت 

هدوب لاعف  زین  هیوفص  نامز  ات  هتشاد و  رارق  یلاوح  نآ  رد  میدق  رایـسب  نارود  زا  اهربگ  هلحم  دنیوگیم  مه  ياهدع  دننادیم . هاگـشتآ  ار 
. دراد عافترا  رتم  نیمز 590  حطـس  زا  هفـص  هوک  هلق  تسا . هداد  تسد  زا  ار  دوخ  قنور  یـسلجم  رقاب  دـمحم  الم  دـنوخآ  هلیـسو  هب  یلو 

بونج فرط  هب  رهـش  هعـسوت  اب  کنیا  تشاد  رارق  رهـش  زا  هلـصاف  اب  ازجم و  يرـصنع  تروص  هب  شیپ  ههد  دـنچ  ات  هک  هفـص  ناتـسهوک 
رصانع زا  یکی  ناونع  هب  هفص  هوک  تسا . هتفای  يرهـش  درکراک  یناتـسهوک  كراپ  ناونع  هب  نآ  زا  یـشخب  هدش و  لصتم  رهـش  هب  الماک 

، دور هدنیاز  هناخدور  یلصا ، ياه  نابایخ  اههارگرزب و  يدنبرمک ، هداج  ریظن  هدمع  رـصانع  ریاس  هارمه  ناهفـصا  رهـش  رد  زراب  يا  هناشن 
تحاسم هب  يا  هصرع  رـضاح  لاح  رد  هک  هفـص  هوک  زبس  ياضف  دهد . یم  لیکـشت  ار  رهـش  یلـصا  راتخاس  ماما  نادـیم  ناوژان و  ياهغاب 

نآ زا  ییاهـشخب  یناتـسهوک و  كراپ  ناونع  هب  دراد و  رارق  هوک  هنماد  ياهتمـسق  رد  تسا  هدرک  زبس  يا  هرظنم  هب  لیدـبت  ار  راتکه   100
حرط قباطم  هک  هفص  یناتسهوک  كراپ  تسا . نارگشدرگ  ناتـسود و  تعیبط  زا  يریثک  عمج  ياریذپ  هنازور  دراد  یلگنج  كراپ  لکش 

قباطم نالک  فدـه  ناونع  هب  اهدربهار  تاـعلاطم و  هجیتن  تسا  هدـش  هئارا  لاس 1380  رد  رهـش  تفاب  رواشم  نیـسدنهم  طسوت  يدربهار 
يدربـهار حرط  رد  حرط  دودـح 72  اـعمج  تسا  هدـیدرگ  هئارا  هیهت و  راـتکه  یبـیرقت 1200  هدودـحم  رد  دادرارق  دروم  تامدـخ  حرش 

ناونع هب  تسا و  فورعم  زین  وید  هعلق  هب  هک  دشاب  یم  زد  هاش  ای  ژدهاش  هعلق  هفص  هوک  رد  روهشم  طاقن  هلمج  زا  تسا . هدیدرگ  داهنشیپ 
هعومجم نیا  هدنپت  بلق  ناونع  هب  کیجاخ  رانچاپ و  همشچ  هلمج  زا  دوجوم  ياه  همشچ  تسا و  هفـص  یناتـسهوک  كراپ  يزکرم  هتـسه 

رانچاپ همشچ  ات  یماظن  میکح  نابایخ  يادتبا  رد  هفص  یلـصا  يدورو  دشخرد  یم  ابیز  ینیگن  نوچمه  لاسنهک  ناتخرد  دوجو  اب  هک  دنا 
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ار ریذپلد  ابیز و  يزادنا  مشچ  نما و  یطیحم  ات  دـنا  هداد  مه  تسد  هب  تسد  همه  تسا و  تارقف  نوتـس  هباثم  هب  یلـصا و  روحم  تروصب 
اذل تفای . تسد  يرهـش  یگدولآ  زا  رود  هب  ریذپلد و  مارآ و  یطیحم  هب  هدش و  ادج  يرهـش  یگدنز  زا  نامز  نیرتمک  اب  ات  دنروآ  مهارف 

هب هک  هدوب  كراپ  یعیبط  يامیـس  بیرخت  زا  يریگولج  ظفح و  ناریدـم ، تسایـس  نیلوا  دوجوم  تالکـشم  هب  هجوت  اـب  فصو و  نیا  اـب 
هفص ناوژان و  یهدناماس  حرط  تسا . مادقا  تسد  رد  هفص  یناتسهوک  كراپ  حرط  يدربهار  بلاق  رد  ریذپ  ناکما  ياهحرط  نآ  تازاوم 

، یعیبط عبانم  زا  هنیهب  هدافتـسا  ساسا  رب  تغارف  تاقوا  ندـنارذگ  تهج  بسانم  ياـضف  داـجیا  فدـه  اـب  ناهفـصا  يرادرهـش  هب  هتـسباو 
یگچراپکی و ظفح  نمـض  هک  يوحن  هب  یتآ  ینونک و  ياهلـسن  يونعم  يداـم و  ياـهزاین  نیماـت  تهج  رد  روشک  یعاـمتجا  یگنهرف و 

نیمات یللملا  نیب  یلحم ، سایقم  رد  ار  فلتخم  راشقا  شیاـسآ  هاـفر و  ناوتب  يداـصتقا  لداـعت  تسیز و  طـیحم  تمالـس  یگنهرف  تیوه 
. تسا هدومن  هفص  یناتسهوک  هقطنم  یهدناماس  هب  مادقا  درک 

هفص ناتسهوک  یخیرات  تالوحت 

هفص ناتسهوک  یخیرات  تالوحت 

نآ هرابرد  نوگانوگ  ياههناسفا  اههصق و  دوجو  نهک و  هتخانـشان و  راـثآ  ياـیاقب  تفگـش ، یعیبط  راـتخاس  نتـشاد  لـیلد  هب  ناتـسهوک 
راغ دناهداد ، مان  وید » هعلق   » ار نآ  یمیدق  ژد  هک  ییاج  ات  تسا  هدرک  ادیپ  هقطنم  مدرم  رواب  نهذ و  رد  ياهروطسا  دولآزار و  یتشذگرس 

دناهتسناد . كربتم  ار  نآ  ياههمشچ  كدنا  بآ  دناهداد ، تبسن  ربمایپ  تشدرز  نفدم  هب  ار  نآ 
. دناهتشادنپ یفوص  شیوارد  يریگهشوگ  ناکم  ار  نآ  يایاوز  زا  یخرب  دناهداد و  تبسن  ردنکسا  اراد و  دربن  لحم  هب  ار  نآ  ياههنماد 

ناتساب نارود  رد  هفص  ناتسهوک 

یخرب دوجو  تسا و  هدوب  نیشن » دهعیلو   » نایهاپس رقم  نایناساس  نارود  رد  دیآیم  رب  ناهاپـس »  » نآ مان  هشیر  زا  هک  روط  نامه  ناهفـصا 
ینیع دـهاوش  یخرب  یخیرات و  هنیمز  نیا  هب  هجوت  اب  دـهد . یم  یهاوگ  رما  نیا  رب  نایتشدرز  ياهروگ  هاگـشتآ و  لثم  هدـنام  اج  هب  راـثآ 

تخاس و هویـش  تسا . هدوب  مدرم  هدافتـسا  دروم  هاگهانپ  هاگیاپ و  ناونع  هب  رود  یلیخ  ياهنامز  زا  هفـص  هوک  هک  تسا  نیا  يوق  لاـمتحا 
روآداـی هفـص  هوـک  فارطا  رد  یگنـس  ياـههرفح  دوـجو  دراد . تهابـش  یناـساس  نارود  ياـههعلق  ریاـس  هـب  هفــص  هوـک  هـعلق  يراـمعم 

یخرب هک  تسین  دیعب  نینچمه  دوشیم . هدهاشم  ناریا  یناتساب  یحاون  زا  يرایسب  رد  هک  تسا  یتشدرز  ياهناد ) ناوختسا  « ) اهنادوتـسا »
. دشاب هدکشتآ  يانب  هب  قلعتم  هفص  هوک  رد  دوجوم  هدش  ناریو  يایاقب  زا 

یمالسا هنایم  نورق  رد  هفص  ناتسهوک 

ياهحرـش ینیوج » ياشگ  ناهج  خیرات   » و دنوار » خیرات  « » ریثا نبا  خیرات   » لثم یمالـسا  هنایم  نورق  هب  طوبرم  یخیرات  ربتعم  ياهباتک  رد 
ناهفصا رد  هیلیعامسا  هعیـش  هقرف  ناوریپ  اب  دندوب  دادغب  يافلخ  رادفرط  بهذم و  ینـس  هک  یقوجلـس ، تلود  تازرابم  هب  عجار  یطوسبم 

یلصا هاگیاپ  ناونع  هب  ناهفصا  رهش  ناریا ، رد  یقوجلس  تلود  سیسات  اب  دوشیم . طوبرم  نآ  هعلق  هفـص و  ناتـسهوک  هب  هک  تسا  هدمآ 
هک یقوجلـس  نارود  مهم  ثداوح  هلمج  زا  تفرگ  رارق  یماظن  یـسایس و  شکاشک  نوناک  رد  لاح  نیع  رد  داهن و  هعـسوت  هب  ور  زور  نآ 

هعلق يزاسزاب  ناهفـصا و  هقطنم  رد  هیلیعامـسا  شبنج  نتفرگ  الاب  دـنکیم ، ادـیپ  طابترا  هفـص  ناتـسهوک  تشذگرـس  اب  میقتـسم  روط  هب 
ماجرف دب  ماجنارس  هفص و  هوک  رب  هیلیعامسا  طلست  يارجام  تسا  یقوجلس  تلود  اب  نایلیعامسا  ینالوط  گنج  هفـص و  هوک  رد  زدهاش » »
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روط هب  هفـص ، هوک  ناهفـصا و  هقطنم  يارب  هرطاخمرپ  یناتـساد  و  ماـع ، روط  هب  ناریا ، خـیرات  تفگـش  فرگـش و  ثداوح  زا  یکی  ناـنآ 
دوریم . رامش  هب  صاخ 

فالتخا و تنطلـس  رـس  رب  دمحم ) دومحم و  قرایکرب ،  ) وا نادنزرف  نایم  تشذگرد  يرمق  يرجه  لاس 485  رد  یقوجلس  هاشکلم  یتقو 
مان هب  ناهفـصا  رد  یلیعامـسا  نـالاعف  نادـقتعم و  زا  یکی  طیارـش ، نیا  رد  دـیدرگ . یقوجلـس  تلود  فیعـضت  ثعاـب  هک  تفرگرد  عازن 

اب نانآ  دروآرد . شنادیرم  دوخ و  فرصت  هب  ار  اجنآ  تخیر و  یتسود  حرط  زدهاش  هعلق  هدنامرف  اب  هناکریز  هویش  هب  شاطع » نبا  دمحا  »
نیا زا  دـنتفرگ . دوخ  رایتخا  رد  ار  اهنآ  جارخ  جاب و  دـندش و  طلـسم  فارطا  یـضارا  رـسارس  رد  هفـص  هوک  یماظن  تاماکحتـسا  تیوقت 

. دندرک ادیپ  عیسو  ترهش  یلیعامـسا  نایئادف  زدهاش و  هعلق  دش و  مکاح  هقطنم  رد  يزیرنوخ  ساره و  گنج و  ینالوط  ياهلاس  رذگهر 
لاس 500 رد  وا  تفرگ  نایلیعامسا  عمق  علق و  هب  میمصت  درک ، تیبثت  ار  دوخ  تردق  تنطلس و  یقوجلس  دمحم  ناطلـس  هک  دعب  یتدم  اما 
درک و حتف  ار  هعلق  ماجنارس  دروخ  دز و  یـسایس و  ینید و  هشقانم  اه  هام  زا  سپ  دروآرد و  هرـصاحم  هب  ار  هفـص  ناتـسهوک  مامت  يرجه 
رـسمه و شاطع و  نبا  دناهتـشون  ناخروم  هک  نانچ  دروآرد . تراسا  هب  ار  نانآ  ناربهر  تشک و  ار  هعلق  نایوجگنج  نانکاس و  هدنامیقاب 

هجنکـش ریقحت و  رازآ و  اب  هارمه  ناهفـصا  رهـش  رد  ار  شاطع  نبا  هتفه  کی  تدم  دندرک  ادیپ  رابهودـنا  شارخلد و  یتشونرـس  شرـسپ 
تسد هب  هک  نآ  يارب  وا  رسمه  اما  دنداتـسرف ، دادغب  هب  ار  شرـسپ  وا و  رـس  دنتـشابنا و  هاک  زا  دندنک و  ار  شتـسوپ  ماجنارـس  دندنادرگ ،

نیا لوط  داد . همتاخ  دوخ  تایح  هب  تخادـنا و  ریز  هب  ار  دوخ  زدـهاش  هعلق  زارف  زا  ریظن  مک  یتماهـش  اب  دوشن ، ریـسا  یقوجلـس  نازاـبرس 
. دیشک لوط  لاس  هدزاود  رگید  یتیاور  هب  لاس و  تفه  یتیاور  هب  تنوشخ  شروش و  هرود ،

هیوفص هرود  رد  هفص  ناتسهوک 

تیمها هوکـشرپ ، يداصتقا و  یـسایس و  مهم  رهـش  کی  هب  نآ  لیدـبت  روشک و  تختیاپ  ناونع  هب  ناهفـصا  باـختنا  اـب  هیوفـص  هرود  رد 
شوخ طاقن  زا  یخرب  هرود  نیا  رد  دش . هدوزفا  نآ  یگنهرف  يرنه و  يرامعم ، شقن  رب  سکعرب  درک و  ادیپ  شهاک  نآ  یعافد  یماظن و 

هاش نامز  رد  دـیدرگ . ثادـحا  رهـش  اهنآ و  نایم  دـیدج  یـسرتسد  یعافترا و  ياهریـسم  تفرگ و  رارق  يزاسزاب  دروم  هفـص  هوک  هرظنم 
فورعم رانچاپ  همشچ  هب  هزورما  هک  هفـص  هوک  هنماد  ياههمـشچ  زا  یکی  لحم  رد  ( 1077  – 1106  ) مود یفص  هاش  ای  يوفـص  نامیلس 
همانرفـس نادرگناهج و  زا  یخرب  تسا  هدش  هدـناوخ  نامیلـس ) تخت   ) مان هب  هک  دـش  هتخاس  نایرابرد  شدرگ  حـیرفت و  يارب  ییانب  تسا 

. دـنکیم راگزور  نآ  رد  اـنب  نیا  تیمها  ترهـش و  زا  تیاـکح  هک  هتخادرپ  نآ  یفرعم  هب  هدرک و  داـی  اـنب  نیا  زا  يوفـص  هرود  ناـسیون 
کشزپ یشنم و  ناونع  هب  هک  یناملآ  کشزپ  نادیعیبط و  حایـس ، 1716 – 1651) (Engelbert Kampher م )  ) رفپمک تربلگنا 

. داد راشتنا  ددعتم  ریواصت  اههشقن و  اب  هارمه  دوخ  تادهاشم  هرابرد  لصفم  ياهمانرفـس  درک و  رفـس  ناریا  هب  اهراب  دئوس  ریفـس  اب  هارمه 
انب لصا  ندش  ناریو  هب  هجوت  اب  هک  تسا  هدرک  هیهت  نامیلس  هاش  دوخ  نامز  رد  رانچاپ )  ) نامیلس تخت  يانب  زا  يریوصت  حرش و  هلمج  زا 

ياهلاس رد  هک  يدـنله  شاقن  حایـس و  ( Cornelis deBrruyn) (1727-1652  ) نیوربود سیلنروک  تسا . دنمشزرا  رایـسب  هزورما 
دودح وا  دیناسر . پاچ  هب  ناریا  راثآ  مدرم و  نیمزرس ، زا  روصم  حورشم و  ياهمانرفس  درک و  رفس  ناهفـصا  ناریا و  هب  ات 1703 )  1701)

(Vardanes usukjian  ) نایچکوزوی سیناطراو  تسا . هداد  هئارا  نامیلـس  تخت  يانب  زا  يرگید  ریوصت  رفپمک  زا  دعب  لاس  هدزناش 
ياهانب فصو  ناونع  اب  ياهمانرفـس  درک و  رفـس  ناهفـصا  ناریا و  هب  راجاق ) هرود   ) لاـس 1844 رد  هک  ینمرا  یناـحور  ياوشیپ  هفیلخ و 
حیرشت ار  نآ  عضو  نامیلس  تخت  يانب  زا  يریوصت  هئارا  نمـض  وا  دیناسر . پاچ  هب  هینطنطـسق  رهـش  رد  لاس 1854  رد  ناهفصا  روهـشم 

. تسا هدرک 

رضاح هرود  رد  هفص  ناتسهوک 
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رد هک  تسا  هدـمآ  دـیدپ  نآ  نوـماریپ  یـضارا  هفـص و  ناتـسهوک  رد  یتارییغت  نآ  ياهدـمآیپ  ناریا و  یمالـسا  بـالقنا  عوـقو  زا  سپ 
هداد رارق  نارمع  هعـسوت و  ضرعم  رد  يرهـش  رـصنع  کی  ناونع  هب  هدروآرد و  هب  یـشومارف  اوزنا و  تلاـح  زا  ار  نآ  تیدوجوم  عومجم 

يامیس دوبهب  ثعاب  يدایز  دودح  ات  هک  تسا  ینارمع  تامادقا  نیرتمهم  زا  یکی  ههد 1360  لیاوا  رد  هفص  دیدج  كراپ  سیسات  تسا .
ثعاب نآ ، یعامتجا  ینمیا  شیازفا  هفـص و  ناتـسهوک  بآ  مک  کـشخ و  هنماد  رد  زبس  ياـضف  شیازفا  تسا . هدـش  نآ  درکلمع  هوک و 
ینونک هدودحم  تسا . هدش  هوک  رد  شدرگ  کین و  کیپ  هعـسوت  هوک و  رهـش و  نایم  رت  کیدزن  دنویپ  يرارقرب  مدرم و  عیـسو  لابقتـسا 
شیارگ لابقتسا و  لیالد  تسا . هتفای  صاصتخا  زبس  ششوپ  هب  نآ  دودح 75 % هک  تسا  راتکه  هب 100  کیدزن  هفص  یناتسهوک  كراپ 

هفص كراپ  زا  مدرم 
هوک یخیرات  یعیبط و  ياه  هبذاج  هب  یکیدزن  يرهـش  ياهیگدولآ  و  رهـش ) لخاد  ياه  كراـپ  ماـحدزا  یتح   ) ماـحدزا رهـش و  زا  يرود 
هریغ یشزرو و  یحیرفت ، عونت  ياهدرکلمع  دوجو  فارطا  تعیبط  رهش و  ياشامت  تاناکما  ناسآ  بسانم و  اتبسن  یسرتسد  نتـشاد  هفص 

. دنکیم لمع  يرهش  هروظنم  دنچ  كراپ  کی  ناونع  هب  هفص  یناتسهوک  كراپ  طیارش  نیا  هب  هجوت  اب 

يرگشدرگ ياه  هبذاج  عبانم و 

يرگشدرگ ياه  هبذاج  عبانم و 

ریز رد  هصالخ  روط  هب  هک  درک  میـسقت  هورگ  جـنپ  هب  ار  هفـص  ناتـسهوک  يرگـشدرگ  فلتخم  ياههبذاج  عباـنم و  ناوتیم  یلک  روط  هب 
. دنوشیم یفرعم 

یعیبط ياه  هبذاج  عبانم و 

دورهدنیاز زبسرس  هگلج  هناخدور و  هب  نآ  لماک  فارشا  رهش و  هب  هدیبسچ  رارقتـسا  تیعقوم  رتم و  عافترا 2241  ندوب  اراد  اب  هفص  هوک 
هعـسوت یطیحم و  یحارط  يرهـش ، زادـنا  مـشچ  رظن  زا  هـک  تـسا  يدرف  هـب  رـصحنم  ییانثتـسا و  طیارـش  ياراد  ناهفـصا  رهــش  هرکیپ  و 

يرهش گرزب  هناشن  کی  ناونع  هب  هفص  هوک  لوا  هجرد  رد  تسا . هدروآ  دوجو  هب  ناهفصا  يارب  یناوارف  ددعتم و  تاناکما  يرگـشدرگ 
ابیز زادنا  مشچ  ياشامت  يارب  ار  ناکما  نیرتهب  رگید  فرط  زا  تسا و  هدهاشم  لباق  رهـش  طاقن  مامت  زا  فرط ، کی  زا  هک  دنکیم  لمع 

ياراد دوخ  نورد  رد  هفص  ناتسهوک  یمومع ، درکلمع  نالک و  هبذاج  نیا  زا  ادج  دراذگیم . رایتخا  رد  ناهفصا  رهـش  لک  گنراگنر  و 
تشگ و نامـسآ ، ياشامت  تعیبط و  هب  یکیدزن  زاین  لثم  نانیـشن  رهـش  نادنورهـش و  قیمع  ياـهزاین  اـب  هک  تسا  ییاـههبذاج  اهـشزرا و 

دوجو زا : تسا  ترابع  هفص  ناتسهوک  هبذاج  رپ  رصانع  زا  یخرب  دراد . یگتسب  اهنیا  دننام  تیلاعف و  كرحت و  شمارآ ، تولخ و  اشامت ،
یعیبط همین  یعیبط و  ياه  هرفح  اهراغ ، عونتم  ددـعتم و  لـلق  اـه و  هرد  اـه ، هندرگ  هوک ، مادـنا  هرکیپ و  رد  زیگنا  لاـیخ  عیدـب و  لاکـشا 
هاگترپ اه و  هراوید  کشخ ، ناتسهوک  نتم  رد  زبسرس  کچوک  طاقن  اه و  همـشچ  هدنزومآ  بلاج و  ردان ، یتخانـش  نیمز  راتخاس  دوجو 

روآ . تفگش  نیگمهس و  ياه 
هژیو یهایگ  ششوپ 

اب ًالماک  هک  تسا  فلتخم  دصاقم  يدابم و  ياههزادنا  لصاوف و  دوجو  يرگـشدرگ ، بذج  رظن  زا  هفـص  هوک  بلاج  ياهیگژیو  زا  یکی 
زا مه  ینامز و  رظن  زا  مه  هوک ، هلق  ات  اج  نآ  زا  هوک و  هنماد  ات  رهـش  هلـصاف  فرط  کی  زا  دراد . قابطنا  هدایپ  تکرح  یناسنا  ياهـسایقم 

يورهدایپ و ياهـسایقم  اـب  هک  تسا  ياهزادـنا  هب  هفـص  هوک  هتـسجرب  رـصانع  ناـیم  لـصاوف  رگید  فرط  زا  تسا و  بساـنم  تفاـسم  رظن 
. دراد یگنهامه  یناوخمه و  رایسب  نآ  یناور  یمسج و  ياهزاین 
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یگنهرف یخیرات  ياه  هبذاج  عبانم و 

هب تسا  هدوب  صاخ  ياههورگ  مدرم و  اهتموکح ، هدافتـسا  دروم  زورما  ات  ناتـساب  نارود  زا  هفـص  ناتـسهوک  دـش ، نایب  البق  هک  روطنامه 
رـصانع نیرتدنمـشزرا  نیرتمهم و  هک  هدـنام  ياج  هب  نآ  رانک  هشوگ و  رد  میدـق  ياهنامز  زا  يداـیز  اتبـسن  ياـیاقب  راـثآ و  لـیلد  نیمه 

: زا دنترابع  هصالخ  روط  هب  حرط  هدودحم  رد  دوجوم 
هعلق نانکاس  ناظفاحم و  تهج  یناسربآ  بآ و  ظفح  تاسیسات  هعلق  یماظن  یعافد و  تاماکحتسا  وید ) هعلق   ) زدهاش یلصا  هعلق  يایاقب 

یحیرفت یشزرو  ياه  هبذاج  عبانم و 

یبوخ رایسب  تاناکما  نآ  ياهیدنلب  یتسپ و  عونت  بسانم و  عافترا  زا  يرادروخرب  ناهفـصا و  رهـش  هب  یکیدزن  لیلد  هب  هفـص  ناتـسهوک 
هعـسوت لیلد  هب  هژیو  هب  تسا . هدروآ  مهارف  يدرونگنـس  يدرونهوک و  يدرون ، هپت  يورهدایپ ، لـثم  یحیرفت  یـشزرو  ياـهتیلاعف  يارب 

زا یکی  تسا . هدرک  ادیپ  شیازفا  یعیسو  وحن  هب  هفص  ناتسهوک  یشزرو  درکلمع  یجرفت ، یشزرو و  ياهزاین  دشر  دیدج و  ینیـشنرهش 
رظن زا  هک  تسا  نآ  فـلتخم  طاـقن  رد  یفنم  ياـه  بیـشن  دوـجو  دـنلب و  میظع و  ياههرخـص  دوـجو  هفـص  ناتـسهوک  مـهم  ياـهیگژیو 

دوجو هب  ناهفـصا  هقطنم  رد  يدرونهوک  شزرو  شرتـسگ  يارب  یبوخ  رایـسب  ناـکما  يدرون ، گنـس  شزومآ  یـصصخت و  يدرونهوک 
يور هفص  ناتسهوک  هب  شزومآ  نیرمت و  يارب  الومعم  دنتسه  لاعف  ناهفصا  رد  هک  يدرونهوک  ياههورگ  رضاح  لاح  رد  تسا . هدروآ 

هب طوبرم  تامدـخ  راوشد ، ياهریـسم  حالـصا  يدرونهوک و  هاگیاپ  هاگهانپ و  هب  کیچاخ  هفاک  لیدـبت  اـب  ریخا  ياـهلاس  رد  دـنروآیم .
ار یلغش  یـسنج و  ینـس ، فلتخم  ياهههورگ  مامت  ًابیرقت  دوجوم  هعومجم  تاناکما  تسا . هدرک  ادیپ  یبسن  دوبهب  يدرونهوک  ياهتیلاعف 

. دنکیم بذج  دوخ  هب 

یشزومآ یملع و  ياه  هبذاج  عبانم و 

هراشا

عیـسو هدافتـسا  دروم  دازآ  شزومآ  اب  ماوت  یحیرفت  ياهتیلاعف  يارب  دناوتیم  هک  تسا  ياهوقلاب  تاناکما  عبانم و  ياراد  هفـص  ناتـسهوک 
. تسا هدش  هجوت  تاناکما  نیا  هب  يدح  ات  هوک ، هنماد  رد  شحو  غاب  داجیا  اب  رضاح ، لاح  رد  دریگ . رارق 

کین کیپ  یعمج و  جرفت  ياه  هبذاج  عبانم و 

یموب و گـنهرف  ینغ  هناوتـشپ  زا  هک  تسا  یعمج  یگداوناـخ و  کـین  کـیپ  تروص  هب  هفـص  ناتـسهوک  رد  بلاـغ  ياـهتیلاعف  زا  یکی 
قارتا يارب  زاب  ياهاضف  دوجو  اهامن ، بآ  بآ و  ياههکرب  هدـنکارپ ، زبس  ياضف  تاناکما  دوجو  تسا . رادروخرب  ناهفـصا  مدرم  يرهش 

. دومن هراشا  اشامت  تشگ و  يورهدایپ ، یعمج و  ياهیزاب  يارب  فلتخم  تاناکما  دوجو  يزپشآ ، و 

هفص هوک  یندید  طاقن  اب  ییانشآ 

هفص هوک  یندید  طاقن  اب  ییانشآ 

مدرم نایم  یفطاع  یسح  قیمع و  يدنویپ  اهیگژیو  نیا  دوجو  هک  دنشابیم  یصاخ  ياهیگژیو  ياراد  هفـص  هوک  رد  دوجوم  یندید  طاقن 
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تیوه رگنایب  هک  دـنراد  هژیو  یمان  دوخ  يارب  هفـص  هوک  يازجا  رـصانع و  زا  کـی  ره  اذـل  تسا . هدروآ  دـیدپ  ار  هفـص  هوک  ناهفـصا و 
. دوشیم هتخادرپ  رصانع  نیا  نیرتمهم  زا  یخرب  هب  ًالیذ  هک  دنلئاق . اهنآ  يارب  مدرم  هک  تسا  یلقتسم 

( وید هعلق   ) زدهاش هعلق 

هب اهنرق و  لوط  رد  زدهاش  هعلق  تشذگرـس  ناتـساد  هچرگا  دراد . رارق  نآ  یبرغ  لامـش  رد  هوک و  هطقن  نیرتدنلب  رد  زدهاش  یلـصا  هعلق 
يالاب رد  اجک و  رد  زدهاش  هک  تسا  هتـسناد  یمن  یتسرد  هب  یـسک  رخاوا  نیمه  ات  یلو  تسا  هدش  لقن  یخیرات  ياهباتک  رد  ررکم  روط 

، نایسانیم وراک   ) ناهفصا نارگشهوژپ  زا  نت  ود  شیپ  نرق  مین  دودح  رد  تسا . هتشاد  رارق  ناهفصا  فارطا  ددعتم  ياههوک  زا  هوک  مادک 
« وید هعلق   » نیمه یخیرات  فورعم  زدهاش  هک  دنتخاس  حرطم  ار  هیرظن  نیا  رگیدکی  زا  كدنا  ياهلـصاف  اب  ازجم و  روط  هب  رایرهم ) دمحم 

تسا . هفص  هوک  ياهناسفا 
نیمه روبعلا ، بعـص  نشخ و  تخـسرس ، تسا  یهوک  یـسانشنیمز  راتخاس  رظن  زا  الوصا  هفـص  هوک  زدـهاش  ناـکم  باـختنا  لـیالد  -1

هعلق هیلوا  ناگدنزاس  ناراذگناینب و  تسا . هدوب  میدق  نارود  رد  یعافد  یماظن و  دـصاقم  يارب  هفـص  هوک  باختنا  لیالد  زا  یکی  یگژیو 
زا هدافتـسا  اب  نانآ  دنک . ادیپ  هار  نآ  نورد  هب  دناوتن  یـسک  هک  دـندوب  هدرک  یحارط  نانچ  ار  هعلق  تاماکحتـسا  و  اههار ، اهانب ، زدـهاش ،
هب ذوفن  یـسرتسد و  ياههار  هدـمع  فلتخم ، طاقن  رد  ددـعتم  ياهراوید  نتخاس  طاقن و  یخرب  ندیـشارت  هوک و  ياههراوید  و  اههاگترپ ،
هوک تاعافترا  هب  دوعص  ياههار  راوشد ، ياهریـسم  حالـصا  دیدج و  ياههار  ثادحا  اب  ریخا  ياهلاس  رد  اما  دندوب . هدرک  دودسم  ار  هعلق 

تسا . هدش  رتهتخانش  رتناسآ و  هفص  ناتسهوک  یخیرات  یعیبط و  راثآ  هب  یسرتسد  و 
داجیا اب  زین  یعیبط و  ياه  هرخـص  اـه و  هراوید  زا  هدافتـسا  اـب  هفـص  هوک  فارطا  ياـه  هنماد  ماـمت  رد  یماـظن  یعاـفد و  تاماکحتـسا  -2

هقوذآ و ياهرابنا  یناب ، هدـید  ياهجرب  يدورو ، ياـههزاورد  یعاـفد ، ياـهراوید  زا  ياـهعومجم  هدیـشارت ، تخاـس و  تسد  تاسیـسأت 
هدـنام و اج  هب  راثآ  نیرتمهم  زا  تسا . هدـنام  یقاب  هوک  فلتخم  یحاون  رد  اهنآ  يایاقب  هک  هدـمآ  دوجو  هب  اـهنیا  دـننام  یگنج و  لـیاسو 

کچوک هعلق  یتظافح ، کچوک  ياهراوید  گرزب ، راوید  ینابهگن ، جرب  دودح 20  هزاورد ، هب 6  ناوتیم  تاماکحتسا  نیا  صیخشت  لباق 
درک . هراشا  یگنس 

، زدـهاش هعلق  یعافد  یماـظن و  تیعقوم  هفـص و  ناتـسهوک  کـشخ  ًاتبـسن  طیارـش  هب  هجوت  اـب  هعلق  یناـسربآ  بآ و  ظـفح  تاسیـسات  -3
روظنم نیمه  هب  تسا ، هتفریم  رامـش  هب  هعلق  ناظفاحم  نانکاس و  یتایح  ياهزاین  زا  یکی  لاس ، لوط  مامت  رد  بآ  ظفح  نیمأـت و  عوضوم 

يرادهگن يروآدرگ و  يارب  یتاسیـسات  تادـیهمت و  هوک  رانک  هشوگ و  رد  دوجوم  کچوک  ياه  همـشچ  ناراب و  بآ  زا  هدافتـسا  يارب 
( هشوبنت  ) تیاده ياهریسم  اه و  هچضوح  اه ، ضوح  ریگبآ ، ياهدنب  تروص  هب  تاسیـسات  نیا  يایاقب  زا  یخرب  دندوب . هدرک  داجیا  بآ 

تسا . هدش  يزاسزاب  هفص  هوک  یبرغ  هرد  رد  هعلق  یلصا  ریگبآ  دس  لحم  تسا . هدنام  اجب 
تسا و هدرکیم  لمع  یعافد  یماظن و  كرهـش  کـی  ناونع  هب  لـصا  رد  زدـهاش  هعلق  هعلق  هدـنهد  لیکـشت  ناـکرا  رـصانع و  تیعقوم  -4

هعلق يزکرم  داتـس  تسا : هداد  یم  لیکـشت  ریز  رـصانع  ار  نآ  ناـکرا  نیرتـمهم  هک  تسا  هدوـب  ددـعتم  تاسیـسات  تاماکحتـسا و  ياراد 
تاسیسات اهرابنا و  راثآ  برغ  تمس  رد  هناخزابرـس  نیدنچ  يایاقب  قرـش ، بونج و  تمـس  رد  هفـص  هلق  یقرـش  لامـش  رد  عقاو  كرا ) )

هعلق شخب  نیرتمهم  هعلق  نوماریپ  رد  ریگبآ  ياهدـنب  یعافد ، ياـه  هراوید  اـههزاورد ، یناـبهگن ، ياـهجرب  راـثآ  رترود  یحاون  رد  رگید 
تـسد رود  زا  دراد و  رارق  هفـص  هوـک  یقرـش  لامـش  هلق  رد  تسا و  وـید  هعلق  هب  روهـشم  هک  تـسا  كرا )  ) يزکرم هـعلق  ناـمه  زدـهاش 

. دنا هدروآرد  هفـص  تروص  هب  هدرک و  حطـسم  ار  هلق  يالاب  هطوحم  هعلق  نیا  نتخاس  يارب  هک  دسریم  رظن  هب  دوشیم . هدید  نآ  ياههناشن 
برغ بونج و  فرط  زا  تسا و  هاگترپ  هب  فرشم  قرش  لامش و  فرط  زا  هک  دراد  تعسو  رتم  رد 200  رتم  دودح 50  كرا  هعلق  هطوحم 

يدومع ًـالماک  ياـه  هرخـص  دوـجو  تلع  هب  یلامـش  ههبج  زا  هعلق  نیا  هب  یـسرتسد  تسا . هدـش  روـصحم  یعاـفد  ددـعتم  ياـهراوید  اـب 
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دودسم ار  هعلق  هب  لوصو  هار  ینابهگن  ياه  هعلق  هدننک و  دس  ياهراوید  عناوم و  داجیا  اب  مه  رگید  ياهریسم  رد  و  تسا . هدوب  نکممریغ 
ات هوک  یقرـش  ههبج  رد  چـیپرام  تروص  هب  هک  تسا  یهار  زا  رـضاح  لاح  رد  ریـسم  نیرتهب  زدـهاش  هعلق  هب  ندیـسر  يارب  دـندوب . هدرک 

بجوم هب  دیـسر . زدـهاش  لحم  هب  ناوتیم  یبرغ  ههبج  زا  دوعـص  هوک و  ندز  رود  اب  اج  نآ  زا  دـناهدرک و  داجیا  درز  لگ  همـشچ  لـحم 
نیا لماش  زدهاش  هعلق  یلـصا  يایاقب  تسا  هدش  نایب  زدهاش )  ) باتک رد  لیـصفت  هب  هک  نایـسانیموراک »  » ینادـیم تادـهاشم  تاعلاطم و 

، اهرابنا یعاـفد ، گرزب  راوید  یناـب ، هدـید  ياـه  هعلق  یبرغ ، هناخزابرـس  یقرـش ، هناخزابرـس  ناهدـنامرف ، هاـگتماقا  كرا ، تسا  رـصانع 
هتخانشان تاسیـسات  ریاس  اهـضوح و  هاچ ، یعرف ، ياهدنب  بآ  یلـصا ، دنب  بآ  جرب ) دودـح 20   ) ینابهگن ياه  جرب  باب )  6  ) اههزاورد

. تسا هدش  هدافتسا  چگ  کهآ و  كاخ ، گنس ، زا  هدمع  روط  هب  هعلق  حلاصم  نیمات  يارب  رگید 

نامیلس تخت  رانچاپ و  همشچ 

بآ لاس  لوصف  نیرتشیب  رد  دراد و  رارق  يرتم  عافترا 1850  رد  هک  تسا  هفص  هوک  یندید  طاقن  نیرت  هبذاج  رپ  زا  یکی  رانچاپ  همـشچ 
هچغاب و بآ ، همـشچ  لاسنهک ، ياهتخرد  هوک ، هاـنپ  رد  هدـمآ  مهارف  ياهفـص  ینعی  یعیبط  هبذاـج  رب  هوـالع  ناـکم  نیا  دراد . ییاراوگ 

نیمه هب  دیاش  دراد ، ناهفـصا  یخیرات  رهـش  فرط  هب  ار  زادنا  مشچ  نیرتهب  تسا ، بسانم  رایـسب  تحارتسا  هتوتیب و  يارب  هک  يدنبـسارت 
-1106  ) يوفـص نامیلـس  هاش  نامز  رد  دراد . نآ  ناتخرد  يزبسرـس و  هب  ياـهراشا  راـنچاپ  ماـن  تسا . هدوب  هجوت  دروم  زاـبرید  زا  لـیلد 
دریگیم و مان  نامیلـس » تخت   » نآ یناب  مان  هب  هاگجرفت  نیا  دش . باختنا  رهـش  هب  فرـشم  هاگجرفت  ثادحا  تهج  ناکما  نیا  1077ه ق )
، رهـش ياشامت  يارب  بسانم  رایـسب  ییاضف  فارطا ، ياـههار  یتخـس  یکـشخ و  هب  هجوت  اـب  تسا . هتـشاد  ماـن  هفـص » تخت   » نآ زا  شیپ 

دنمورین یعامتجا  یخیرات و  هقباس  کی  زا  رانچاپ  همشچ  هفص و  تسا . هدروآ  دیدپ  یگتـسخ  عفر  شیاسآ و  ساسحا  تعیبط ، اب  تولخ 
تفرگ رارق  هجوت  دروم  دیدج  هاگشدرگ  داجیا  يارب  بسانم  ياهناکم  زا  یکی  ناونع  هب  رانچاپ  همشچ  هیوفص  نامز  رد  تسا . رادروخرب 

شاهداوناخ وا و  يارب  ییانب  هک  داد  روتسد  دید و  رانچاپ  لحم  رد  ار  ناهفصا  رهش  ییابیز  راکش ، زا  تشگزاب  رد  يوفص  نامیلس  هاش  و 
تخت هرابرد  دوخ  لصفم  همانرفس  رد  ( 1651 – 1716  ) رفپمک تربلگنا  دیدرگ . فورعم  نامیلـس » تخت   » هب وا  مان  هب  انب  نیا  دـنزاسب و 

کچوک هاـگجرفت  کـی  هفـص  هوک  هنماد  رد  نآ  زا  هلـصاف  رتـم  تسیود  اـب  اـبیرقت  بیرج و  رازه  غاـب  يوس  نآ  رد  : ) دـسیونیم ناـمیلس 
رد هلمج  زا  ینالوط و  نارود  هک  ندراش  ناژ  دـنا و ) ... هدـیمان  نامیلـس  تخت  نآ ، هدـنزاس  مان  زا  تیعبت  هب  اـب  ار  نآ  هک  تسا  یناتـسبات 
هب اپ  رازه  ندومیپ  زا  سپ  هفص  هوک  عافترا  همین  رد  : ) دسیونیم دوخ  تاشرازگ  رد  تسا  هدوب  ناهفصا  رد  نامیلـس  هاش  يراذگجات  نامز 

دنیوگیم اریز  دـناهداد ، نامیلـس  تخت  مان  نآ  هب  تسا و  هدـش  هتخاس  کچوک  ياه  یگنرف  هالک  نآ  رد  هک  تسا  يا  هعموص  الاب  تمس 
عوضوم دید و  بسانم  ار  لحم  نیا  هاش  تسا . هتـشاد  ناوارف  تخرد  بآ و  هک  هدوب  يراغ  اقباس  دـنا و  هتخاس  ار  نآ  نامیلـس  هاش  رما  هب 

زا تسناوت  دـهاوخ  هاش  دـش و  دـهاوخ  بوسحم  يراکهاش  نآ  رامعم  يارب  دوش  هتخاس  اج  نیا  رد  یترامع  رگا  داهن  نایم  رد  رظان  اـب  ار 
هریغ انب و  شارتگنس و  هلمع و  رازه  راهچ  ای  هس  نآ  تخاس  يارب  درپس و  رطاخ  هب  ار  بلطم  رظان ، دهد . ناشن  دوخ  ردام  هب  ار  رهـش  اجنآ 
هیبعت هدرک  هزات  سفن  تحارتسا و  يارب  ییاه  هاگیاج  نیعم  لصاوف  رد  تخاس و  نآ  هب  ندیـسر  يارب  زین  یچیپراـم  ار  يو  درک ). ربخ  ار 

هتشاذگ اج  هب  نامیلس  تخت  زا  ییابیز  ریوصت  هدمآ  ناهفصا  هب  هیوفـص  هرود  رخاوا  رد  هک  يدنله ) درگناهج   ) نیوربود سویلنرک  درک .
هرود رد  سانـش  ناتـساب  ناونع  هب  هک  اوفالوید » مادام  . » تسا هدوب  اجرباپ  راجاق  هرود  رخاوا  اـت  اـیوگ  نامیلـس  تخت  ياـنب  ساـسا  تسا .

نآ یبارخ  هدـش  هتخاس  رجآ  اب  نوچ  نامیلـس  خاـک  . ) تسا هدروآ  نینچ  دوخ  ياههتـشون  رد  تسا  هدرک  رفـس  ناریا  هب  هاـش  نیدلارـصان 
نوصم اهناغفا  بیسآ  زا  تسا  نایامن  اج  نآ  زا  ناهفصا  هوکشاب  ابیز و  يامنرود  هک  رصق  نیا  هناتخبـشوخ  تسا . دابآ  حرف  خاک  زا  رتمک 

ار نآ  عضو  نامیلس  تخت  يانب  زا  يریوصت  هئارا  نمـض  ( 1844  ) ینمرا یناحور  ياوشیپ  هفیلخ و  نایچکوزوی  سیناطراو  تسا ) . هدـنام 
زا كدنا  يراثآ  زج  شیپ  لاس  هاجنپ  دودح  رد  دیآیم  رب  نایسانیموراک »  » شرازگ زا  یلک  روط  هب  دنکیم . حیرـشت  هناریو  همین  تروص  هب 

هاگن کی  رد  www.Ghaemiyeh.comناهفصا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 551زکرم  هحفص 474 

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


هدشیم هدافتـسا  ناروتـسر )  ) ناونع هب  شیورد  همـشچ  دننامه  رانچاپ  ناکم  زا  نامز  نآ  رد  تسا و  هدوب  هدنامن  یقاب  نامیلـس  تخت  يانب 
يراگدای نایم  زا  تسا . هدشن  هدافتسا  نآ  زا  هک  دوب  هدش  هدامآ  هیوفـص  نامز  رد  رتم   2 هزادنا 3 *  رد  یگرزب  هبیتک  هطقن  نیا  رد  تسا .

. تساناوخ حرـش  نیا  هب  نآ  تاملک  رتشیب  دشابیم و  رتمیتناس  یبیرقت 50*40  هزادنا  هب  یکی  هک  دراد  خـیرات  دروم  هس  هدـنام  اج  هب  ياه 
خیرات 1934 هک  هدـش  هتـشون  ینمرا  شوخ  طخ  هب  يا  هبیتک  نآ  ریز  رد  و  ات 1319 )  1329  ) ناهفـصا طلتخم  جوف  لوا  ناهورگ  راگدای  )

خیرات هک  هدنام  اجب  یلع ) هاش  دومحم   ) مان هب  یصخش  زا  يرگید  راگدای  هبیتک ، ود  نیا  پچ  تمس  يرتم  ود  ابیرقت  هلصاف  رد  دراد و  ار 
. دراد ار   1324

( کیچاخ  ) شیورد همشچ 

طاقن زا  هک  دراد  ماـن  شیورد  همـشچ  هک  دراد  دوجو  رتم  یبیرقت 1900  عافترا  رد  ياهمشچ  رانچاپ ، همشچ  قرـش  يرتم  دص  هلـصاف  رد 
کی مکـش  رد  هزبس  بآ و  نتـشاد   ) یعیبط طیارـش  لیلد  هب  همـشچ  نیا  دوشیم . بوسحم  یمیدـق  ياه  هاگجرفت  زا  هفـص و  هوک  بذاـج 

هبذاـج و رپ  یناـکم  هوـک ) هلق  هفـص و  كراـپ  نیب   ) بساـنم ناـکم  هلـصاف و  رد  رارقتـسا  تیعقوـم  لـیلد  هب  مه  و  گرزب ) یگنـس  هرفح 
همـشچ نیا  هب  هک  يذـخام  نیرتنهک  دوشیم . بوسحم  هفـص  ناتـسهوک  زا  ناگدـننک  هدافتـسا  مومع  يارب  شخب  مارآ  یهاـگ  تحارتـسا 

هتشاد ناهفصا  رد  رفس  شـش  ( 1632  – 1668  ) هلـصاف رد  مود  سابع  هاش  نامز  رد  هک  يوسنارف  درگناهج  هنیروات  همانرفـس  دراد  هراـشا 
ره تعنص  تعیبط و  تسد  هک  دوشیم  هدید  گنس  رد  يراغ  کی  قرش ، فرط  رد  . ) دنکیم هراشا  دراد  هفص  هوک  زا  هک  یفیصوت  رد  يو 
مان هک  دراد ) . لزنم  اجنآ  رد  مه  یـشیورد  دـیآ و  یم  نوریب  نآ  زا  بوخ  رایـسب  بآ  همـشچ  کی  دناهتـشاد . تکرـش  نآ  داجیا  رد  ود 

تـصش دودـح  هک  تسا  ینمرا  کی  مان  زا  هتفگ  رب  کیچاخ  ماـن  دـشابیم و  هقطنم  نیا  رد  یـشیورد  روضح  زا  هتفرگرب  شیورد  همـشچ 
. تسا هدرکیم  هرادا  اهلاس  ریاد و  ياهفاک  ناکم  نیا  رد  شیپ  لاس 

شیورد هاچ  همشچ 

زا همـشچ  نیا  حطـس  هک  اـجنآ  زا  دراد . رارق  شیورد  همـشچ  يرتم  ًاـبیرقت 700  هلـصاف  رد  يرتم  عافترا 1800  رد  شیورد  هاـچ  همـشچ 
همـشچ رانچاپ و  همـشچ  بآ  هک  یتاـقوا  رد  یتح  هک  نیا  لـیلد  هب  زین  هدـش و  یمن  يراـج  نآ  بآ  تقوچیه  تسا و  رتنیئاـپ  نآ  فارطا 

هب تسا  هدش  روهـشم  شبورد  هاچ  همـشچ  هب  درک . بآ  ار  یفرظ  ناوتب  هک  تسا  هتـشاد  یکدنا  بآ  همـشچ  نیا  هدشیم  کشخ  شیورد 
. دنیوگیم مه  یچگ  همشچ  نادرونهوک  زا  یضعب  دراد ، رارق  یکهآ  ینیمز  رد  هک  نیا  هطساو  هب  همشچ  نیا 

هنیآ راوید  درز و  لگ  همشچ 

دوجو يرتم  دودح 2000  عافترا  رد  دنلب  یهاگترپ  هبل  رب  کیراب  یهاگرذـگ  هوک ، هلق  هب  دوعـص  ریـسم  رد  شیورد و  همـشچ  يالاب  رد 
هفـص زا  یکی  رد  تسا . هدرک  داجیا  زیگنا  ساره  لاح  نیع  رد  بذاج و  ياضف  قمع  مک  ياه  یگتفر  سپ  یگدـمآ و  شیپ  اـب  هک  دراد 
درز لگ  مان  دوشیم . هدید  هشوبنت )  ) بآ یشک  هلول  هچغاب و  هچـضوح  لثم  ییاههناشن  اب  یمیدق  همـشچ  کی  زا  يراثآ  هاگترپ  نیا  ياه 
رانک رد  تسا . هدیئور  یم  نآ  نوماریپ  رد  همـشچ  یبآرپ  ياهنامز  رد  هک  تسا  یناتـسهوک  یـشحو  ياهلگ  تلـصخ  زا  هتفرگرب  الامتحا 

بسانم و رایـسب  یناکم  تسا و  فورعم  هنیآ  هراوید  اـی  درز  لـگ  هراوید  ماـن  هب  هک  دراد  دوجو  یعیبط  همین  دـنلب و  ياـه  هراوید  همـشچ 
هبذاج رب  هوالع  درز  لـگ  همـشچ  ریـسم  هراوید و  تسا . هدروآ  دـیدپ  نآ  نوماریپ  یحاون  ناهفـصا و  زادـنا  مشچ  ياـشامت  يارب  باذـج 

هب دورو  یلـصا  ياههزاورد  زا  یکی  الامتحا  اهیـسررب  اـهشهوژپ و  یخرب  قبط  تسا . هعلاـطم  هجوت و  بلاـج  زین  یخیراـت  رظن  زا  یعیبط 
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هدش رتناسآ  نآ  هب  یسرتسد  ناکما  ربعم  حالصا  یگنـس و  ياههلپ  داجیا  اب  ریخا  ياهلاس  رد  تسا . هتـشاد  رارق  ناکم  نیا  رد  زدهاش  هعلق 
. تسا

داب هندرگ 

دراد عاـفترا  رتم  دودـح 2000  رد  هک  نآ  سارلا  طـخ  هب  هک  هدـش  عـقاو  يا  هرد  هفـص ، هوـک  بوـنج  رد  تـسرد  هرد و  رازه  دادـتما  رد 
هب فرـشم  هوک  هفـص و  هوک  تاـعافترا  نآ  بونج  لامـش و  رد  هک  تسا  تسا  یتروـص  هب  هندرگ  نیا  تیعقوـم  دـنیوگیم . داـب » هندرگ  »

تدـش هدـش و  زکرمتم  هطقن  نیا  رد  داب  نایرج  تسا ، یقرـش  یبرغ  امومع  ناهفـصا  ياهداب  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  دراد  رارق  رهـش  ناـهاپس 
هب هطقن  نیا  لیلد  نیمه  هب  دزویم ، هقطنم  نیا  رد  يدایز  تدـش  اب  داـب  راـهب  زیئاـپ و  هژیو  هب  لاـس  لوصف  ماـمت  رد  دـنکیم و  ادـیپ  يرتشیب 

. تسا هدش  روهشم  داب  هندرگ 

ریگبآ یگنس  هراوید  یعونصم و  راشبآ 

دنچ یط  دوشیم و  نیمات  يزلف  لپ  هیشاح  تلم  كراپ  رد  عقاو  ياههاچ  زا  هفص  یناتسهوک  كراپ  رد  یعونصم  راشبآ  امنبآ و  بآ ، عبنم 
لحم هب  چنیا  رطق 8  هب  يدالوف  هلول  طخ  ود  قیرط  زا  روانـش  پمپ  هاگتـسد  کی  طسوت  بآ  هس  هرامـش  نزخم  زا  تیاهن  رد  ژاپمپ  هلحرم 

رد ریگبآ  ود  دراو  هوک  يور  رب  شزیر  زا  سپ  دبای و  یم  لاقتنا  هفص  هوک  تاعافترا  یلامش  تمسق  رد  هفص  هوک  عفترم  طاقن  رد  راشبآ 
نیئاپ رد  يرگید  هچـضوح  دراو  مود  ریگبآ  هراوید  يور  زا  زیررـس  زا  سپ  و  ددرگیم . هدـش  ثادـحا  هداج  نیفرط  رد  رتنیئاپ و  تاعافترا 

. دوشیم رارکت  راشبآ  فرط  هب  بآ  تکرح  لکیس  ددرگیم و  دوخ  تکرح  هطقن  نیرت 

زبس ياضف  یهایگ و  ششوپ 

تشاک تسد  یتادراو و  یهایگ  ياه  هنوگ  / هفص یموب  یهایگ  ياه  هنوگ  : تسا یـسررب  لباق  ریز  هتـسد  ود  رد  هفـص  یهایگ  ياه  هنوگ 
اتبـسن عونت  هقطنم  صاخ  طیارـش  لیلد  هب  نآ  شـشوپ  رقف  دوجو  اب  هفـص  یموب  یهایگ  ياه  هنوگ  / هفـص یموب  یهاـیگ  ياـه  هنوگ  -6-1
تروص رد  دنتـسه و  رادروخرب  ییالاب  يزاس  رظنم  شزرا  زا  رام  فلع  كرینپ و  یپتـسا ، ریظن  اـهنآ  زا  یخرب  هنوگ )  154  ) دنراد ییالاب 
ییوراد شزرا  لیبنکسا  هنمرد و  نوگ و  ریظن  رگید  یخرب  دیشخب . دنهاوخ  هفص  هوک  یعیبط  طیحم  هب  یناوارف  تیباذج  ریثکت ، هعـسوت و 

تسا . هداد  رارق  رادیاپان  رایسب  یتیعضو  رد  ار  یموب  ياههنوگ  یمامت  هفص  هوک  رب  مکاح  صاخ  طیارش  لاح  ره  هب  دنراد .
نیا بلاغ  دـناهدش . هتـشاک  هفـص  هقطنم  رد  اریخا  دنتـسه و  یموب  ریغ  ارثکا  ناهایگ  نیا  / تشاک تسد  یتادراو و  یهایگ  ياـه  هنوگ  -6

، گرب نهپ  ياـههنوگ  رد  عونت  دوجو  اـب  هک  نیا  هجوت  بلاـج  هتکن  دـنهدیم . لیکـشت  یتـنیز  ياـه  هچتخرد  ناـتخرد و  ار  شـشوپ  عون 
نیا تیمها  دنهدیم . لیکشت  اهجاک  اهورس و  لیبق  زا  گرب ، ینزوس  ياه  هچتخرد  ناتخرد و  زا  يدودحم  دادعت  ار  كراپ  بلاغ  تشاک 
هفص یهوک  ياپ  یضارا  رد  ار  زبس  هشیمه  ششوپ  هفص  ناتسهوک  فلع  بآ و  مک  کشخ و  طیحم  رد  ام  هک  دوشیم  مولعم  ینامز  هتکن 

. مینیبیم

ناوژان

هچخیرات
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میلاقا و هدومن و  راصح  ار  يزکرم  ناریا  سرگاز  زربلا و  هتشارفا  هشیمه  لابج  هک  دروخ  مقر  نینچ  ام  ینوکسم  هرک  يراتخاس  تاریدقت 
كدنز دور ، هدنز  دننام  يرگید  ياهمان  هب  هک  دور  هدـنیاز  مهم  هناخدور  نآ  تاکرب  زا  دـیامن و  هیدـه  نآ  هب  ار  یـصاخ  يوج  تالوزن 

اههوک و زا  روبع  رتمولیک و  دودح 300  رد  یتفاسم  یط  اب  يراج و  دوش  یم  هدناوخ  زین  ناهفـصا  هناخدور  دور و  نرز  دور ، نیرز  دور ،
نینچ بیـصن  کش  یب  ددرگ . نیمز  ناریا  ندمت  گنهرف و  زکرم  گرزب و  ناهفـصا  راذگ  هیاپ  تیاهن  رد  ددعتم  ياهمخو  چیپ  اه و  هرد 

زا يریثک  تیعمج  هتفرگ و  لکـش  هناخدور  یـشاوح  رد  يا  هریجنز  تروصب  يددـعتم  ياه  يداـبآ  جـیردتب  هک  دـیدرگ  ثعاـب  یتبهوم 
دنهد . همادا  دوخ  تایح  هب  قازترا و  بآ  نیا  تاکرب 

زا لوا  هناخدور  هک  دـهد  یم  لیکـشت  دور  هدـنیاز  ياه  هخاش  ناجـسالپ و  مهم  هناخدور  ود  ار  دور  هدـنیاز  هناـخدور  یلـصا  همـشچرس 
دور هدنیاز  هب  موسوم  مود  هناخدور  دوش و  یم  دور  هدنیاز  هچایرد  دراو  کتیمک  مانب  یلحم  رد  هتفرگ و  همـشچرس  ناگیاپلگ  تاعافترا 

رد زین  دور  هدـنیاز  هب  یهتنم  یعرف  ياه  هخاش  زا  يدایز  دادـعت  دریگ . یم  همـشچرس  گنرهوک  لنوت  يراـیتخب و  هوکدرز  تاـعافترا  زا 
یـضاق هرد  هبروخ ، هرد  همید ، همـشچ  هرد ، مچ  گنرهوکزا ، دنترابع  اهنآ  نیرتمهم  هک  دراد  شقن  دور  هدنیاز  ياه  همـشچرس  لیکـشت 

. ددرگ یم  هناخدور  بآ  شیازفا  بجوم  یـشیاز  تروصب  هک  کیتسراک  عون  زا  یکهآ  ددـعتم  ياه  همـشچ  کناسرخ و  هرد  کچوک ،
هتـشادهگن و راگدایب  دوخ  رد  ار  یخیرات  رهـش  نیا  ياهراز  هشیب  تاغاب و  زا  يراثآ  نونکات  هک  تسا  ناهفـصا  تاکولب  زا  یکی  نیبراـم 
تواـفتم و تاـیاور  نیبراـم  هیمـست  هجو  طاـبترا  رد  دـشاب . یم  عقاو  كولب  نیا  رد  ناهفـصا  برغ  زبـس  ياـضف  هدودـحم  راـتکه   1200

یماف هرقن  رام  دننام  اجنآ  زا  دور  هدنیاز  هناخدور  هک  هدوب  هاگشتآ  مسا  نیبرام   » تسا هدمآ  ناهفـصالا »  » باتک رد  هدش  نایب  ینوگانوگ 
یم سرام  ار  هوک  نیا  رـس  هناختب  نوچ  هک  تسا  هدش  هتفگ  نینچمه  دنا . هتفگ  نیبرام  ار  هوک  فارطا  تاهد  دعب  تسا و  هدش  یم  هدـید 

هدمآ بادرم  ات  همـشچرس  زا  دور  هدنیاز  باتک  رد  دشاب » نیب  سرام  تسا  هدـش  یم  هدـید  هناختب  هوک  فارطا  تاهد  نیا  زا  دـنا و  هتفگ 
تسا هدروآ  نیرهم »  » یناهفصا هزمح  ار  نآ  مان  دراد و  رارق  هاگشتآ  هوک  زارف  رب  هک  يا  هدکشتآ  هعلق و  زا  ار  دوخ  مان  كولب  نیا   » تسا

ناوژان تسا . هدـش  لیدـبت  نیبرهم »  » ًاجیردـت هک  دـشاب  ییاتـسوا  نیرهم »  » نامه فیرحت  نیبراـم  هملک  تقیقح  رد  دـشاب و  هدـش  هتفرگ 
( ناو  ) ربونـص و هدوبک  يزیربت  دنا  هلمج  نآ  هک  ربونـص  هداوناخ  زا  تسا  یهایگ  وژان  ای  ژان  هک  ناو  ژان و  هملک  ود  زا  تسا  هتفای  بیکرت 

برغ رد  تسا  هدوب  یلحم  ینعم  هب  ناوژان  سپ  ربونـص  ژان و  ناتخرد  هاگیاج  ینعم  هب  ناوژان  ای  نان  ژان  ناکم و  اج و  يارب  تسا  دـنوسپ 
تسا . ناهفصا  یموب  کشجنگ و  نابز  هدوبکو  ژان  ناتخرد  زا  هوبنا  ياه  هشیب  اب  ناهفصا 

یعیبط و بهاوم  زا  نطاب  يافـص  تعیبط و  اب  یتسود  هشیدـنا و  رکف و  اب  هنوگچ  ناشدودـحم  تاـناکما  مغریلع  اـم  ناینیـشیپ  فالـسا و 
رد اما  دندومن . تظفاحم  دوخ  ناگدنیآ  ءانبا و  يارب  باداش  زبسرـس و  ار  دور  هدنیاز  زیخرز  هطخ  ياج  ياج  هدش و  دنم  هرهب  يدادادـخ 

کینبرک و زاگ  شیازفا  نیمز ، هرک  ياوه  یجیردت  ندش  مرگ  نزوا ، هیال  نتفر  نیب  زا  دننام  یلئاسم  زورب  دهاش  هزور  همه  رضاح  رـصع 
یطیحم و تسیز  یکیژولوکا و  لداعت  ندروخ  مه  رب  هرخالاب  اهرهـش و  هیوریب  شرتسگ  دارفا و  ترجاهم  یهاـیگ ، شـشوپ  نتفر  نیب  زا 
رد ینونک  رصع  هزادناب  ینامز  چیه  رد  دوخ  یناهج  هرطیس  تمظع و  مامت  اب  ناهفصا  یخیرات  رهش  میشاب . یم  هریغ  یئاذغ و  تینما  مدع 

تخاـس و هب  يزرواـشک  یـضارا  تاـغاب و  لیدـبت  يژوـلونکت و  تعنـص و  هدـعاق  یب  شرتـسگ  یطیحم و  تسیز  ياـه  بیـسآ  ضرعم 
ییایفارغج ضرع  رد  نآ  نتفرگ  رارق  ناریا و  يزکرم  ياهریوک  يورشیپ  هک  تسا  یطیارش  رد  نیا  تسا و  هتـشادن  رارق  يرهـش  ياهزاس 

ات قرعت  ریخبت و  ندوب  الاب  لاـس و  رد  رتمیلیم  زا 100  رتمک  نازیم  هب  کشخ  یحاون  ياهـشراب  لیلقت  ناهج و  کشخ  میلاقا  هطلـس  تحت 
نش و ياهنافوط  ندیراب  موجه و  هدامآ  هدرتسگ و  نآ  نینکاس  رهش و  نیا  رـس  رب  ار  دوخ  یگـشیمه  موش و  هیاس  نانچمه  نآ  ربارب   100

دناد یم  رترب  دوخ  فالسا  زا  مولع  تخانـش  رد  ار  دوخ  هک  ینونک  دنمـشیدنا  رکفتم و  لسن  رگا  دشاب . یم  نآ  ياج  ياج  رب  رابغو  درگ 
هدش و مگ  ياهتشهب  دای  رب  تسشن و  دنهاوخ  گوس  نیا  رد  لسن  نیا  ءانبا  ًاعطق  دننیشنن  دوخ  راید  رهـش و  هدش  مگ  ياهتـشهب  گوس  رد 

هـشیب مربایـس ، هشیب  دورار ، هس  هشیب  ینیو ، هشیب  راشبآ ، هشیب  ناوژان ، هشیب  ناخ ، هلادـبع  هشیب  یکیراـت ، هشیب  ریظن  یگرزب  ياـهراز  هشیب 
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متام کشا  دوش ، یم  هدـید  هدینـش و  یخیرات  راثآ  بتک و  رد  اهنآ  یماسا  طقف  هک  رگید  هشیب  غاب و  اهدـص  دابآرـصن و  هشیب  نوکـسیب ،
یـساسا نوناـق  مهاـجنپ  لـصا  یـشرگن  یـشیدنارود و  نینچ  اـب  روشک  یـساسا  نوناـق  نیودـت  ناراکردـنا  تسد  اـعطق  تخیر . دـنهاوخ 

تایح نآ  رد  دیاب  يدـعب  ياهلـسن  زورما و  لسن  هک  تسیز  طیحم  تظافح  یمالـسا  يروهمج  رد   » دـیوگ یم  هک  ار  یمالـسا  يروهمج 
طیحم یگدوـلآ  اـب  هک  نآ  ریغ  يداـصتقا و  ياـهتیلاعف  ور  نیا  زا  ددرگ ، یم  یقلت  یموـمع  هفیظو  دنـشاب  هتـشاد  يدـشر  هبور  یعاـمتجا 

اب طابترا  رد  لصا  نیمه  طقف  رگا  قحلا  دنا و  هدناسر  بیوصت  هب  تسا » عونمم  دـنک  ادـیپ  همزالم  نآ  ناربج  لباق  ریغ  بیرخت  ای  تسیز 
عفترم ار  هدنیآ  ياه  لسن  ینونک و  لسن  تالکـشم  زا  يا  هدـمع  شخب  دـناوت  یم  ددرگ  يراج  یهایگ  شـشوپ  تعیبط و  ءایحا  ظفح و 
ناشن ناهفصا  رود  ًاتبسن  هتشذگ  ناهفـصا ، برغ  هیحان  هژیوب  فلتخم و  یحاون  رد  راجـشا  سرغ  يرادغاب و  هعـسوت  اب  طابترا  رد  دیامن .

هک هدوب  نازرواشک  نارادـغاب و  يداصتقا  روآدوس و  ياههار  زا  یکی  یتعنـص  ناتخرد  زا  يرادرب  هرهب  تشاد و  تشاـک و  هک  دـهد  یم 
ظفح و تهج  یـساسا  مهم و  لماع   … هینبا و ) ناگدـنزاس  ناشورف و  بوچ  نارادـغاب ، زا  معا   ) هعماج زا  يداحآ  تشیعم  نیماـت  نمض 

توت ودرگ ، ریظن  هدبوچ  رمثم و  زا  معا   ) یتعنص ناتخرد  تشک  اب  رادغاب  ره  دنا ، هدوب  یجراخ  لماوع  تلاخد  نودب  زبس  ياضف  هعـسوت 
رداـق بوچ  تعارز  اـهراز و  هشیب  ثادـحا  رد  هژیوب  هملق  قیرط  زا  اـهنآ  ریثکت  … و  کـشجنگ و ) ناـبز  هدوبک ، راـنچ ، ریظن  رمثم  ریغ  و 

لباق دـمآرد  زا  ودـنیامن  شورف  رازاـب  هناور  هدـیناسر و  یتعنـص  ياـهبوچ  دـیلوت  یهد و  هرهب  هب  ار  ناـتخرد  یـصخشم  هرود  یط  دـندوب 
دیدج و ناتـسغاب  ای  راز  هشیب  شوجاپ  زا  هدافتـسا  ای  ددجم و  يراکلاهن  اب  یهاتوک  ًاتبـسن  تدـم  رد  دـندرگ و  رادروخرب  زین  يا  هظحالم 
یئاپورا و ياهروشک  رد  هزورما  هک  بوچ  دـیلوت  یعون  هب  یفاضا  ياه  هنیزه  لمحت  نودـب  دـنهد و  لیوحت  رهـش  زبس  ياـضف  هب  یناوج 

هویم لقن  لمح و  تافآ و  عفد  یـشاپمس و  تالکـشم  دقاف  اهنت  هن  یـساسا  مادقا  نیا  دـندومن و  یم  تردابم  تسا  موسوم  هیـسور  روشک 
ياوه فیطلت  تسیز و  طیحم  ظفح  رد  هکلب  دـشاب ، یم  هریغ  هراـهب و  يامرـس  گرگت ، ریظن  یعیبط  ياـیالب  تارطخ  زا  یئاـهر  تاـج و 

اهحرط و يارجا  رد  یگنهامه  مدـع  بسانم و  ياه  تیریدـم  دوبن  هنافـساتم  دراد و  یئازـسب  ریثات  زین  رادـغاب  زرواـشک و  داـصتقا  رهش و 
هلاس دـنچ  نیدـنچ و  موسر  یبرجت و  نونف  هک  هدـیدرگ  بجوم  ینف  هریغ  يدـعب و  کـت  ياـه  شرگن  یجیورت و  یـشزومآ  ياـه  هژورپ 

ناتخرد و يرب  کت  لیدـبت و  بیرختو و  ناشن  كات  هن  دـنام  كاـت  زا  يرثا  هن  یتدـم  زا  سپ  هک  دوش  تیادـه  یئاهریـسم  هب  نارادـغاب 
فرـص اب  میناوت  یم  رگن  عماج  دـنمفده و  نامزاس  کی  دوجو  اب  هکیتروص  رد  ددرگ . زاغآ  هقبط  دـنچ  ياه  نامتراپآ  شیادـیپ  روهظ و 

. میروآ لمع  هب  يریگولج  ناربج  لباقریغ  زیگنا و  فسا  عیاقو  عیاجف و  دادخر  زا  بسانم  ياه  هویش  عادبا  دایز و  نادنچ  هن  ياه  هنیزه 

ناوژان راهنا  اهیدام و 

ناهفصا ياه  يدام  هچخیرات 

یلو دراد . دوجو  ییاهب  خیش  هب  بوسنم  یتایس و  طخ  اب  يراموط  ناهفـصا  بآ  میـسقت  رد  نآ  زا  دعب  ای  يرجه  مهد  نرق  زا  اهنت  هچرگا 
يزرواشک نف  هک  ینامز  زا  ناسنا  اریز  دراد . هلاـس  رازه  يا 3  هقباس  دور  هدنیاز  هناخدور  قیرط  زا  ناهفـصا  تشد  يرایبآ  هقباس  تمدق 

ناکما هک  يددـعتم  قطانم  داد  حـیجرت  عتارم  اههوک و  رد  ینارچ  هلگ  ینابـش و  هب  ار  اه  هناخدور  اهبآ و  رانک  رد  رارقتـسا  تخومآ و  ار 
هتسناوت یمن  ًاعطق  هک  دیدرگ  لوغـشم  راک  تشک و  هب  باختنا و  قازترا  یگدنز و  همادا  يارب  تشاد  دوجو  نآ  رد  يزرواشک  تعارز و 

رما رد  ینالوط  اتبـسن  یخیرات  هقباس  دوجو  هدـنهد  ناشن  لقوح  نبا  موس و  نرق  ياه  هتـشون  دـشاب ، بوتکم  یخیراـت  قباوس  ياراد  تسا 
ینیمز ياهبآ  نیرتهب  شبآ  ددرگ . یم  هراشا  دور  هدنیاز  هب  طوبرم  نوتم  زا  یخرب  هب  ًالیذ  دشاب  یم  دور  هدنیاز  هناخدور  بآ  زا  هدافتـسا 

یم دوش  یم  هتفگ  دور  نیرز  نادب  هک  يا  هناخدور  رد  بآ  نیا  تسین و  یفالتخا  اهنآ  تحص  رد  هدیـسر و  ام  هب  نآ  راهنا  هکنانچ  تسا 
رهـش زا  هک  يزیخلـصاح  ياهنیمزرـس  زا  یکی  زا  هک  تسا  يا  همـشچ  زا  بآ  نیا  همـشچرس  تسا  هداهن  کباب  ریـشدرا  ار  ماـن  نیا  دـشاب 
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هکنیا ات  دزاس  یم  بعشنم  نآ  زا  ییاهرهن  باسح  یب  تسا  زاین  بآ  نیدب  هک  ییاهاتسور  رد  دشاب و  یم  تسارود  یخسرف  یس  يزکرم 
میسقت هدوب  هدومن  کباب  نبریـشدرا  يرـسک  هک  یمیـسقت  هب  انب  تشدیور  زورلا و  جوسط  ناجنل  نیبرام و  یج و  ياهاتـسور  هب  بآ  نیا 

هیرق ره  هب  ار  بآ  ینیعم  ياـه  هزادـنا  بسح  رب  هک  دوب  هداد  رارق  مولعم  صخـشم و  یمهـس  اتـسور  نیا  زا  يا  هیرق  ره  يارب  دـننک و  یم 
باتک باسح و  یط  بآ  دور و  یمن  رده  هب  دور  هدـنیاز  بآ  زا  يا  هرذ  دـیوگ : یم  يرجه  موس  نرق  رد  لقوح  نبا  تخاس . یم  يراج 
عقوـم رد  دور و  یم  تشدور  نآارب و  رب  ًاـمامت  زور  ره 9  هناخدور  بآ  دور  یم  اتـسور  هب  دـنا  هدرک  بصن  هک  ياهفاکـش  اه و  هنخر  زا 

. دور یم  تمس  نآ  هب  زور  يراکرذب 40 

ناهفصا ياه  يدام  ییایفارغج  تیعقوم 

هب بونج  زا  تروـخ  هچروـم  هقطنم  لصافدـح  تاـعافترا  هب  تسا  دودـحم  لامـش  زا  راـتکه  لداعم 35000  یتعـسو  اب  ناهفـصا  تشد 
رهش نالک  دوش . یم  یهتنم  يزجس  تشد  یضارا  هب  قرش  تمس  زا  رهش و  ینیمخ  یضارا  هب  برغ  تمس  زا  هفص  هبند و  هوک  تاعافترا 

یلامش و هیحان  ود  هب  دور  هدنیاز  هناخدور  هلیسو  هب  هتفرگ و  رارق  تشد  نیا  یبونج –  علض  رد  راتکه  لداعم 20000  یتعسو  اب  ناهفصا 
بـالات تمـس  هب  رهـش  زا  روبع  زا  سپ  میـالم  ًاتبـسن  بیـش  یقرـش و  یبرغ و  تهج  اـب  دور  هدـنیاز  هناـخدور  ددرگ . یم  میـسقت  یبوـنج 

دایز رایسب  دوش  یم  هدرب  مان  اهنآ  زا  يدام  ناونع  تحت  هک  دور  هدنیاز  هناخدور  زا  هدش  هتفرگرب  تاباعشنا  دیامنیم  قیرط  یط  ینوخواگ 
همادا بایـسآ  دنب  نادرم و  دنب  ات  عورـش و  هلک  لپ  زا  هک  هدـش  رکذ  هتـشر  ات 123  ییاهب  خیـش  هب  بختنم  راموط  رد  اـهنآ  دادـعت  هدوب و 

فلتخم یحاون  رد  هکنیا  هدشیم و  يراج  ناهفـصا  تشد  رد  دور  هدـنیاز  هناخدور  زا  باعـشنا  زا  سپ  هک  ییاهیدام  دادـعت  تسا . هتـشاد 
، ندف يداشرف ، مرصاین ، زا  دنترابع  اهیدام  نیا  تسا . تیور  لباق  نوگانوگ  تالکشم  عناوم  توافتم و  ياهمان  ددعتم و  تاباعشنا  اب  رهش 

. ناخ هللادبع  جیئان و  جیئاش ، مرص ، شیمق ، نادالراک ، هاش ، يوج  ناوجان ، ناریت ،

ناهفصا رهش  حطس  ياهیدام  تاصخشم 

قباس ییاراک  هریغ و  يرایبآ و  ياه  هکبش  يرهش  هعسوت  یعامتجا  تالوحت  ریثأت  تحت  ناهفصا  رهـش  حطـس  ياهیدام  تسا  ملـسم  هچنآ 
هـشیب عرازم و  تاـغاب و  مظعا  شخب  ندـش  لیدـبت  اـب  دـنا و  هداد  تسد  زا  هدوب  يزرواـشک  رما  رد  بآ  لاـقتنا  نآ  نیرتمهم  هک  ار  دوخ 

زواجت و يرهم و  یب  دروم  يدایز  دودـح  ات  زبس  رباعم  اه و  ههاربآ  نیا  قیمع  همین  قیمع و  ياـه  هاـچ  رفح  ینوکـسم و  نکاـما  هب  اـهراز 
ندرک دودسم  مدرم  طسوت  يدام  ریـسم  لوط  زا  یعطاقم  ندرک  دودسم  اه ، يدام  میرح  رد  ینوناق  ریغ  تافرـصت  دنا  هتفرگرارق  فرـصت 

ناتخرد ندـنازوس  راجـشا و  عطق  اه  يدام  لخاد  رد  كاشاخ  هلابز و  نتخیر  اـهناگرا  تارادا و  طـسوت  يداـم  ياـه  هنهد  رـس  زا  یخرب 
لوط رد  يزاسرهـش  اه  هژورپ  اهحرط و  ذوفن  يرایبآ  نامز  رد  تدـم  ینالوط  ریخأت  يرایبآ و  لصاوف  ندرک  ینـالوط  نیزواـجتم  طـسوت 
یمن رظن  هب  یلو  تسا . موادت  لاح  رد  نانچمه  هتفریذپ و  تروص  رـشب  ءانبا  طسوت  هک  تسا  ياهرهم  یب  هلمج  زا  هریغ  اه و  يدام  ریـسم 

هک تسا  یطیحم  تسیز  ياه  هبرض  زا  یکی  نیا  دشاب و  شخب  تایح  هکبش  نیا  راوازس  يا  هنارگناریو  ياهراتفر  نینچ  نتـشاد  اور  دسر 
مارآ حرفم و  ياهناکم  داجیا  رب  هوالع  نیدرمز  رباعم  راهنا و  نیا  هکنیا  زا  لفاغ  هدومن  دراو  دوخ  یگدـنز  طیحم  رب  رـضاح  رـصع  ناسنا 

یگدنراب زا  یشان  زره  ياهبآ  ذوفن  تیاده و  هدولآ  ياوه  يزاسکاپ  فیطلت و  هقطنم و  ياوه  یبسن  تبوطر  شیازفا  رد  دناوت  یم  شخب 
. دشاب هتشاد  ییازسب  شقن  هریغ  ناهفصا و  تشد  ینیمزریز  ياهبآ  عبانم  يزاس  ینغ 

ناهفصا رهش  حطس  ياه  يدام  راهنا و  تالکشم  لئاسم و 
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هب يدنمنوناق  نوناق و  هب  شیارگ  اذل  هدوبن  لئاق  تیمها  شزرا و  اه  متسیسوکا  بیرخت  یطیحم و  تسیز  طیارـش  يارب  هعماج  زا  يراشقا 
یتسیاب هک  تسا  يراک  نیرت  يرورـض  نیناوق  حالـصا  نیناوق و  يارجا  دشاب و  یم  يرورـض  ياهماگ  زا  فلتخم  دارفا  ندرک  عنم  روظنم 

. دریگ رارق  هجوت  دروم 

اه يدام  ياه  يزاسزاب  ءایحا و  ياهشور 

اه يدام  ياه  يزاسزاب  ءایحا و  ياهشور 
کشخ و میلقا  ياهیراجنهان  اب  زیتس  رد  تسا  يدامتم  نایلاس  هک  شخب  تاـیح  اـیوپ و  متـسیسوکا  کـی  زا  دنتـسه  يا  هکبـش  اـه  يداـم 

تسا هتسناوتن  یلو  هتـساک  نآ  رادتقا  زا  يدودح  ات  هکبـش  نیا  نورد  رد  يزاسرهـش  يزاس و  هناخ  ذوفن  هچ  رگا  دنک  یم  هزرابم  يریوک 
هنایـشآ مخ و  چـیپ و  رپ  ياهغاب  هچوک  ناتخرد و  جاـت  يوسارف  زا  ناـنچمه  اـهنآ  هناـبیرغ  داـیرف  دروآ و  مهارف  ار  اـهنآ  يدوباـن  بجوم 

رد هنابیرغ  ياهدایرف  نیا  زا  تیامح  هب  هک  ییاهتـسد  دنتـسه  مه  زونه  دسریم و  كاخ  بآ و  نیا  نادنزرف  رـشب و  ءانبا  شوگب  ناگدـنرپ 
هک دشاب  یم  یئانبریز  یـساسا و  تامادقا  تایلمع و  يرـسکی  ماجنا  هب  زاین  زبس  هکبـش  نیا  يزاس  ءایحا  روظنم  هب  دنـشاب . وپاکت  شالت و 

شخب تایح  یلصا و  رصنع  تسا  ملسم  هچنآ  يرایبآ  میوقت  میظنت  هبآ و  قح  ندرک  صخـشم  -1 ددرگیم . هراشا  دراوم  نیا  مها  هب  ًالیذ 
هتشاد يدیدرت  کش و  دناوتب  یسانشراک  چیه  اه  يدام  نیا  رد  بآ  فرصم  ترورض  رد  دسر  یمن  رظن  هب  تسا و  بآ  یتنـس  راهنا  نیا 

نآ زا  هک  دشخب  یم  ققحت  بآ  فرـصم  رد  ار  ناسنا  فادها  یمامت  ًابیرقت  هدوب و  هروظنم  دنچ  اه  يدام  نیا  رد  بآ  فرـصم  اریز  دشاب 
ءایحا و یغاب ب : یعارز و  تادیلوت  شیازفا  نآ  عبت  هب  ینیمزریز و  ياهبآ  هرفـس  هیذـغت  فلا : دومن : هراشا  لیذ  دراوم  هب  ناوت  یم  هلمج 

رهش رد  نکاس  تیعمج  يارب  يرهش  يامیلک  ورکیم  دوبهب  رهش د : رد  یبسن  تبوطر  شیازفا  اوه و  فیطلت  يرهش ج : زبس  ياضف  هعـسوت 
مدرم جرفت  حیرفت و  روظنم  هب  زبس  رباعم  ظفح  ه :

اب توافتم  صاخشا  هزورما  اه  يدام  هیشاح  ناتخرد  راجـشا و  زا  رمتـسم  يرادهگن  تبقارم و  اه 3- يدام  راهنا و  ینوناق  میرح  ظـفح  -2
یتاراسخ یهاگ  یفنم  ياههاگدـید  هک  دـنهد  یم  ناشن  یتواـفتم  ياـهراتفر  ناـتخرد  اـب  طاـبترا  رد  تواـفتم  ياـهروظنم  اههاگدـید و 

یهدـناماس حرط  هطبار  نیا  رد  دومن  هراشا  ناتخرد  ندـنازوس  ناتخرد ، هنابـش  عطق  هب  ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  هک  دروآ  یم  رابب  ار  نیگنس 
هخاش سره  ماجنا  نیفلختم و  اب  ینوناق  دروخرب  یتظافح و  ياه  هناگی  لیکـشت  تخرد و  زا  تظافح  گنهرف  جـیورت  رد  هفـص  ناوژان و 

. دـنک یم  افیا  ار  یمهم  شقن  یکیژولویب  یکیناکم و  ییایمیـش ، هزرابم  تافآ و  عفد  نینچمه  ناـتخرد و  هب  نداد  مرف  هدیکـشخ و  ياـه 
میرح و اب  ار  يدام  ای  رهن  طسوتم  ضرع  هچنانچ  هک  هدوب  رتم  دودح 186762  ناهفصا  رهش  حطس  هناگ  ياه 12  يدام  راهنا  هکبش  لوط 

دروآرب راتکه  دودح 370  اه  يدام  قیرط  زا  ناهفـصا  رهـش  هب  هدش  هئارا  زبس  ياضف  حطـس  میریگب  رظن  رد  رتم  ناتخرد 20  ششوپ  جات 
. ددرگ یم 

اه يدام  راهنا و  نارمع  يزاسزاب و 

تخاس و هب  لیدبت  اه  يدام  روخبآ  یـضارا  هکینامز  اریز  دشاب  یم  یـسررب  لباق  ینادابآ  ینارمع و  ياه  هبنج  زا  اه  يدام  هب  یهجوت  یب 
زا دیدرگ و  اه  يدام  ریگنابیرگ  یهجوت  یب  دندش  يرهش  ياه  شورف  زاسب و  هب  لیدبت  زبس  هبآ  قح  نازرواشک  نیعراز و  دیدرگ و  زاس 

ياضف هعسوت  فده  اب  ًاتدمع  هک  اهیرادرهش  زج  هب  رضاح  لاح  رد  دش . هدرپس  یشومارف  هب  راهنا  حالـصا  یبوریال و  يزاسزاب و  سپ  نآ 
تـسد هب  ار  يروما  نینچ  ماجنا  يرگید  ناگرا  ای  نامزاس  دـنزادرپ  یم  اه  يدام  نارمع  هب  هاگ  هک  ناـتخرد  راجـشا و  زا  تیاـمح  زبس و 

بآ ثادحا  ای  حالـصا  اه ب : يدام  هنهد  رـس  يزاسزاب  فلا : دریذپ . ماجنا  ریز  تامادـقا  هک  تسا  مزال  اهریـسم  رتشیب  رد  تسا . هتفرگن 
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بیـش حالـصا  يزاس و  هراوید  رذگبآ ه : ياه  لپ  يزاسزاب  ریـسم د : لوط  رد  اهدادسنا  عناوم و  نتـشادرب  یبوریال و  بسانم ج : ياهدنب 
زبس و رباعم  حالـصا  تمرم و  اه ح : يدام  ینوناق  میرح  يزاس  اهر  تخرد ز : دقاف  ياهریـسم  رد  تخرد  لاهن و  يراکاو  یبناج و : ياه 

عطاقم رد  اهولگرتش  يزاسزاب  يرایبآ ك : تایلمع  رد  لیهست  روظنم  هب  زره  ياهفلع  فذح  اه ط : يدام  ریسم  رد  ور  هراوس  ور و  هدایپ 
اه يدام  ریسم  رد  یحیرفت  یهافر و  یتینما و  تاناکما  يرارقرب  بآ م : میسقت  هچیرد و  لرتنک  بصن  اهنابوتا ل : اهنابایخ و  ضرع 

ناهفصا رد  اه  يدام  يزاسزاب  ظفح و  تیمها  اهدربهار و  فادها و 

لیکشت ار  زیخلصاح  یضارا  یسر  یسیلیس و  یتفربآ  زیر و  هناد  تابوسر  هدوب  رادروخرب  يراومه  طیارش  زا  ناهفصا  تشد  هکیئاجنآ  زا 
راذگ هیاپ  هدش و  رگیدکی  نیرق  هطخ  نیا  رد  كاخ  بآ و  ینعی  دیفم  كاپ و  رصنع  ود  نیا  هک  هدوب  نینچ  ریدقت  ساسا  نیا  رب  دنا  هداد 

هایگ و ریظن  يرگید  رـصانع  تشد  نیا  رد  كاخ  بآ و  ندـش  سونأـم  اـب  لاـحرهب  دـندرگ . موب  زرم و  نیا  نادـنزرف  يارب  نهک  یندـمت 
هداس دوش  یم  هتخانش  يدام  ناونع  تحت  یهاگ  هک  راهنا  ددعتم  تاباعـشنا  دیدرگ  زاغآ  یگدنز  هتـسویپ و  عمج  نیا  هب  هدنز  تادوجوم 

هتفرگ و تروص  یناسنا  يورین  زا  هدافتـسا  يرادربکاخ و  لمع  اـب  هک  هدوب  تشد  يور  رب  هناـخدور  زا  بآ  لاـقتنا  هار  نیرتنازرا  نیرت و 
میهد قوس  تسا  هدوب  اتـسور  کی  دـح  رد  کچوک و  دودـحم و  رایـسب  ناهفـصا  رهـش  هک  ینامز  هتـشذگ ، راودا  هب  ار  هشیدـنا  هچناـنچ 

. تسا هدوبن  یلکشم  نادنچ  راک  یـضارا  نآ  ندرب  تشک  ریز  هب  یبوسر و  ياه  تشد  نورد  رهن  کی  تیاده  هک  درک  میهاوخ  هظحالم 
کی ناونع  هب  هکبش  نیا  -1 تسا . هتـشادرب  رد  ناهفـصا  تشد  يارب  ار  لیذ  تانـسحم  عفانم و  نآ  موادت  راک و  نیا  ندش  یلمع  لاحرهب 
هدـش تشد  ینیمزریز  بآ  ياه  هرفـس  تیوقت  ثعاب  هکلب  هدرک  يریگولج  بآ  نتفر  ردـه  زا  اـهنت  هن  هدرک و  لـمع  بآ  شخپ  متـسیس 

-2 تسا . رادروخرب  یبوخ  ءاـنغ  زا  زونه  هرفـس  نیا  تشد  نورد  داـیز  قیمع  همین  قیمع و  ياـههاچ  رفح  دوجو  اـب  نونکا  مه  هکیروـطب 
هجوت اب  -3 ددرگ . یم  بالیـس  طسوت  یلامتحا  ياـه  بیرخت  بآ و  زکرمت  زا  يریگولج  بجوم  هناـخدور  بآ  رپ  لوصف  رد  بآ  شخپ 
ندـش روش  ثعاب  هک  یگدـنراب  نازیم  زا  هنایلاس  ریخبت  نازیم  ندوب  الاب  کـشخ و  همین  کـشخ و  یحاون  رد  یگدـنراب  ندوب  یفاـکان  هب 

زا يریگولج  یـضارا و  موادـم  يوشتـسش  تابجوم  تشد  رد  اه  يدام  طسوت  بآ  شخپ  لـمع  ددرگ  یم  حـالما  ندـمآ  ـالاب  اـهکاخ و 
تخاس و لخاد  رد  هناخدور  زا  بعشنم  ياه  يدام  زا  یتمسق  نونکا  هکنیا  هب  هجوت  اب  -4 ددرگ . یم  هقطنم  ياهکاخ  دح  زا  شیب  يروش 
دوش و بوسحم  يرهش  يویر  ياهورهار  ناونع  هب  دناوت  یم  دیدج  ياه  لاهن  سرغ  دوجوم و  راجشا  ظفح  هتفرگ  رارق  يرهـش  ياهزاس 

کـشخ همین  کشخ و  میلاقا  ورملق  رد  ناهفـصا  رهـش  هکیئاجنآ  زا  -5 ددرگ . نادنورهـش  زاین  دروم  زبس  ياضف  زا  یـشخب  هدـننک  نیمأت 
طیارـش زبس  ياضف  اب  قیفلت  نمـض  هدش و  ینوکـسم  ياه  طیحم  رد  تبوطر  شیازفا  ثعاب  اه  يدام  نیا  رد  بآ  نایرج  دراد  رارق  ناهج 

بوسحم يرایبآ  یعون  یعارز  یـضارا  يور  رب  اه  يدام  قیرط  زا  بآ  لاـقتنا  -6 دروآ . یم  مهارف  يرهـش  تسیز  طیحم  يارب  ار  يرتهب 
یم دـیاع  يزرواشک  يارب  يرتشیب  دـمآرد  تشاد و  دـهاوخن  هریغ  یلیـسف و  تخوس  اـی  قرب  يورین  يژرنا و  هنوگچیه  هب  زاـین  هک  هدـش 

هرفـس هب  ار  اهبآ  نیا  هدرک و  يریگولج  ناراب  بآ  عمجت  زا  دنناوت  یم  اه  يدام  يرهـش  يژولوردـیه  راهم  تیاعر  تروص  رد  -7 دیامن .
حرط فادها  تاجردـنم و  هب  هجوت  اب  هدـش و  دای  فاصوا  اب  دـنروآ . لمع  هب  يریگولج  اهنآ  ریخبت  زا  هدرک و  تیادـه  ینیمزریز  ياهبآ 

تایلمع تیولوا  هدومن و  هجوت  ناوژان  كراپ  هرتسگ  رد  دوجوم  عبانم  هعـسوت  ءایحا و  يرادـهگن و  ظفح و  هب  هک  ناوژان  یـضارا  عماـج 
حرط نارمع  یحارط و  دحاو  اذل  تسا  هداد  دشاب  یم  رتمک  ياهدـیدهت  تالکـشم و  ياراد  یعامتجا  ظاحل  زا  هک  یقطانم  هب  ار  ینارمع 

یئارجا یلیـصفت  حرط  ناونع  تحت  هتفرگ  رارق  حرط  فافـش  گنیر  رد  هک  ار  ناخ  ادـبع … يدام  میرح  هدودـحم و  ناوژاـن  یهدـناماس 
. دیامن یم  هدایپ  ار  يدربهار  فادها  باختنا و  ناخ  ادبع … يدام  حالصا  يزاسزاب و 

ناوژان زبس  ياضف  دحاو 
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ناوژان ناتخرد  زبس  ياضف 

فلتخم ياهزاین  هدوب و  هارمه  وا  اب  نونکات  رـشب  شیادیپ  نامز  زا  هک  دنور  یم  رامـش  هب  ناسنا  تایح  یـساسا  رـصانع  هلمج  زا  ناتخرد 
، امرخ رانچ ، ناتخرد  میدـق  ناریا  رد  تسا  هدوب  رادروخرب  یـصاخ  سیدـقت  زا  تخرد  اـهگنهرف  زا  یخرب  رد  دـنا  هدرک  نیمأـت  ار  یمدآ 

نایناریا دزن  رد  یـصاخ  هاگیاج  هک  تسا  یناتخرد  هلمج  زا  زین  ورـس  تخرد  دـندمآ  یم  رامـش  هب  سدـقم  ناتخرد  ناونع  هب  ریجنا  راـنا ،
دروم مهم  يداصتقا  عبنم  کی  ناونع  هب  هراومه  ناـتخرد  دـنا  هدوتـس  ارنآ  ییاـبیز  ییاـنعر و  یگدازآ ، هراومه  یناریا  نارعاـش  هتـشاد و 

تخرد ره  تسا  رادروخرب  يرتشیب  تیمها  زا  ناتخرد  یطیحم  تسیز  نیزگیاج  لـباقریغ  ياـه  شزرا  زورما  ياـیند  رد  دـنا . هدوب  هجوت 
هتفرگ رارق  هجوت  دروم  دوخ  یعیبط  عبانم  لیلد  هب  ًاتدمع  ناوژان  یضارا  حرط  دنک . یم  فرصم  نبرک  دیسکا  يد  مرگولیک  هنالاس 6  غلاب 
تـسا نآ  دراذـگ  یم  ریثأت  يزیر  همانرب  ياه  هبنج  یمامت  رب  هک  یمهم  ثحب  زورما  يایند  رد  تسد  نیا  زا  يدراوم  هیلک  لـثم  اـما  تسا 

يرو هرهب  هدافتسا و  يانعم  هب  ًاساسا  ناوژان  یضارا  رد  هعـسوت  حرط  اتـسار  نیا  رد  تسیز . طیحم  ظفح  ای  دوش  هداد  هعـسوت  هب  مدقت  هک 
ظفح تسا  یخیرات  تنس  کی  هناخدور  هیـشاح  زبس  ياضف  ظفح  تسا . تغارف  تاقوا  ندنارذگ  تهج  رد  هدودحم  نیا  یعیبط  عبانم  زا 

دوش یم  شالت  اریز  ناریا ،)  ) يزاسرهش خیرات  رد  ریظن  یب  يا  هبرجت  میظع و  تسا  یتیلوئـسم  دوخ  ینونک  نومـضم  لکـش و  رد  ناوژان 
يزرواشک یضارا  يور  رب  رکیپ  رد و  یب  هعسوت  يورـشیپ  زا  عنام  دنمفده  ماگ  هب  ماگ  يزیر  همانرب  کی  اب  عماج و  یتسایـس  ذاختا  اب  هک 

لماوع زا  تخانـش  مدع  یهجوت  یب  رثا  رد  هک  یکراپ  دشاب  یم  رت  مهم  نآ  داجیا  زا  یتح  هدش  داجیا  كراپ  زا  يرادهگن  ددرگ . اهغاب  و 
هیامرس یعامتجا  يداصتقا –  رظن  زا  هکلب  هقطنم  تسیز  طیحم  رکیپ  رب  دوب  دهاوخ  يا  هبرـض  اهنت  هن  دوریم  طاطحنا  هب  ور  ناسر  بیـسآ 
هعـسوت یعارز –  بوغرم  یـضارا  لاغـشا  لیدـبت و  دوب . دـهاوخن  رـسیم  اـهیدوز  نیا  هب  نآ  ناربج  هک  داد  دـهاوخ  داـب  هب  ار  ریظن  یب  يا 

ياه تیدودحم  اب  تسپ و  یضارا  رد  زبس  ياضف  نوزفازور  شیازفا  يریوک و  یناتسهوک –  یخالگنس –  یضارا  رد  يرهش  زبس  ياضف 
هدومن باجیا  ار  ترورض  نیا  اهرهش ، ناکم  رد  زبس  ياضف  يرادهگن  ثادحا و  ياه  هنیزه  شیازفا  بآ –  عبانم  شهاک  - ددعتم یعارز 
راگزاس کیمودنآ  یلگنج  ياه  هنوگ  زا  هدافتسا  اب  یتعنص ) زبس  ياضف   ) یترابع هب  ای  رادیاپ  يراک  لگنج  زبس و  ياضف  داجیا  هک  تسا 

رد زبس  ياضف  دریذپ . ناکما  يریوک  یضارا  ای  هتفای و  شیاسرفو  هبورخم  عتارمو  یضارا  رد  بآ  مک  عقوت و  مک  هنیزه –  مک  ماوداب و  و 
یـضارا اه ، هشیب  اهغاب ، ساسا  نیا  رب  دـنا . هدـش  شورفم  یهایگ  شـشوپ  اب  هک  دوش  یم  یحوطـس  هیلک  لماش  ناوژان  هدودـحم  یـضارا 

هب دشاب  یم  راتکه  دودح 1200  حوطس  نیا  تعسو  دنشاب . یم  زبس  ياهاضف  وزج   … اه و . يدام  هیـشاح  اههار و  هزبس  اهکراپ ، یعارز ،
هدـنکارپ ناوژان  یـضارا  رد  قوف  یگنیزبس  ياهزرم  هیقب  دـنا . هتفرگ  لکـش  هناخدور  روحم  نیفرط  رد  ًاتدـمع  هک  یکراپ  حوطـس  زا  ریغ 

کی ره  هک  ناوژان  هقطنم  صاخ  ياهیگژیو  لیلد  هب  ساسا  نیا  رب  دنروخ . یم  مشچ  هب  رظن  دروم  هدودحم  رانک  هشوگ و  رد  دنا و  هدـش 
دـیلوت و يروآ –  عمج  يارب  یلحم  یـصاصتخا  ترورـض  دـشاب . یم  دوخ  صاخ  ياه  تیدودـحم  زین  کـیژولوکا و  ياـه  ناوت  ياراد 

هامید زا  دش و  هداد  صیخـشت  بسانم  ناوژان  هلول )  ) سودرف غاب  نابایخ  رد  عقاو  روصحم  ینیمز  هعطق  یـسررب و  روبزم  ياه  هنوگ  ریثکت 
تسد رد  هنوگ  ات 80  . ) ددرگ یم  میسقت  ریز  ياه  هتـسد  هب  کیکفت  هب  هک  دش  هایگ  هنوگ  ًاعمج 40  دیلوت  تشک و  هب  مادقا  لاس 1382 
طیارش اب  راگزاس  یبونج ، یبرغ و  سرگاز  ياههاگشیور  هب  طوبرم  وردوخ  رادیاپ و  یلگنج  ياه  هچتخرد  تخرد و  -1 تسا .) شیازفا 

تهج بساـنم  هک  فارطا  ياـههوک  رد  دوجوم  وردوخ  ییوراد  یعترم و  ناـهایگ  باـختنا  -2 ناوژاـن . هقطنم  ییاـمیلک  ییاوه و  بآ و 
. ناوژان یـضارا  رد  تشک  یهایگ و  شـشوپ  يزاس  ینغ  تهج  نینچمه  ییوراد و  فراصم  زین  شیاسرف و  زا  يریگولج  كاخ و  تیبثت 

درگ شهاک  نینچمه  دراذـگ و  یم  دوخ  ینوماریپ  هقطنم  ياوه  بآ و  رب  هک  تسا  یبولطم  تاریثأت  ناهایگ  نیا  شقن  نیرتمهم  هلمج  زا 
. تسا تیمها  زئاح  رایسب  ناهفصا  رهش  رابغ  درگ و  رپ  کنخ و  ياوه  بآ و  رد  رما  نیا  هک  رابغ  و 

هفص ناوژان و  یهدناماس  حرط  تیریدم  فادها 
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تعیبط ظفح  نیع  رد  هک  تاحیرفت  زا  يدرکلمع  داجیا  ناوژان 2 ) یضارا  هدودحم  زاب  زبس و  ياضف  ءاقترا  دوبهب و  شرتسگ  تظافح  (1
هعسوت تیاده  ( 3 دریگ . یمرب  رد  ار  ناهفـصا  هقطنم  نادنورهـش  یناور  ینامـسج و  ياوق  یباـیزاب  دـصق  نآ  زا  يریگ  هرهب  اـب  عباـنم ، و 

(4 دراد . ار  رظن  دروم  هدودحم  رد  هعـسوت  یهد و  ناماس  تیاده ، مود  هلحرم  رد  ینونک و  دـشر  زا  يریگولج  لوا  هلحرم  رد  هک  يرهش 
عبانم و یعیبط  ياه  یگژیو  يرادـهگن  تظافح و  رهـش 5 ) نوماریپ  زا  یندشن  ادج  یئزج  ناونع  هب  اضف  یعیبط  ندوب  زاب  زا  یـسح  داجیا 

جراخ ناهفصا  رهش  یبیوصت  عماج  حرط  ساسارب  ناوژان  یعیبط  كراپ  يراتکه  یضارا 1200  عومجم  ناوژان  هقطنم  یگنهرف  ياهتورث 
هزیگنا اب  ههد 60  زا  ناهفـصا  يرادرهـش  تسا . يزرواشک  ياهنیمز  تاغاب و  یـضارا  يربراک  یظافحتـسا  میرح  هدودحم  رد  رهـش و  زا 

رییغت هب  هجوت  اب  تسا . هدرک  دور  هدنیاز  هناخدور  هیشاح  یضارا  کلمت  هب  عورـش  هدش و  ناوژان  كراپ  دراو  یحیرفت  روحم  کی  داجیا 
اب دیدج و  یهاگن  ناوژان  كراپ  هب  ناهفصا  يرادرهـش  هاگن  ههد 70  لـیاوا  زا  ریخا  ههد  یط 2  هدش  ماجنا  یـسایس  یعامتجا و  لوحت  و 

لیکـشت و ناوژان  كراپ  هریدم  تئیه  ناونع  تحت  عوضوم  تیمها  هب  هجوت  اب  ناوژان  ینف  هتیمک  ههد 70  لیاوا  زا  دیدرگ . یقلت  تیمها 
ندومن هچراپکی  فدـه  اـب  لاـس 1376  لـیاوا  زا  دوـش . ماـجنا  هتیمک  نیا  رظن  ریز  هدودـحم  نیا  تاـقافتا  اهدـنیارف و  هیلک  دـیدرگ  ررقم 

یعیبط كراپ  رواشم  ناونع  هب  هناخ  رهـش و  رواـشم  ناوژاـن ، یعیبط  كراـپ  هناـخدور  بونج  لامـش و  رد  ناهفـصا  يرادرهـش  تامادـقا 
لـصاح دـشاب . یم  ناوژان  یـضارا  عماج  حرط  باتک  دـلج  تاعلاطم 5  نیا  لصاح  هک  دـیدرگ . زاغآ  یتامدـقم  راـک  باـختنا و  ناوژاـن 

زراب تروص  هب  ناهفـصا  يرادرهـش  نالک  تیریدـم  ناهفـصا و  يرادرهـش  يارب  رواشم  تاـعلاطم  زا  سپ  هک  هچنآ  رواـشم و  تاـعلاطم 
رارق تیعـضو  قرـش و  لامـش  هب  برغ  بونج  یبرغ –  ياهداب  ریـسم  رد  كراپ  نیا  نتفرگ  رارق  تیعـضو  هب  هجوت  اـب  هکنیا  دـش  رادومن 

لخد و هنوگره  دـیامن و  یم  لمع  ناهفـصا  رهـش  يارب  یعیبط  رتلیف  ناونع  هب  كراپ  نیا  ناهفـصا  برغ  رد  هدـنیالآ  عیانـص  رثکا  نتفرگ 
نالک يارب  یکانرطخ  تیعضو  ناهفصا و  رهش  یگدولآ  ینارحب  تیعـضو  دیدشت  بجوم  كراپ  نیا  یعیبط  راتخاس  رد  رییغت  فرـصت و 

هدودحم زا  جراخ  تاغاب  هعسوت  يربراک و  ظفح  اب  دیاب  يراتکه  هدودحم 1200  نیا  نیاربانب  سپ  دروآ . دهاوخ  دوجو  هب  ناهفصا  رهش 
روحم دوش . شـالت  نآ  زبس  ياـضف  اـهراز و  هشیب  تاـغاب و  ءاـیحا  تهج  رد  زور  هب  زور  هتفرگ و  رارق  يرهـش  هعـسوت  زاـس و  تخاـس و 

طخ زا  بوانتم و  فلتخم  طاقن  رد  روحم  نیا  ضرع  تسا  دور  هدنیاز  هناخدور  میدـق  بآ  غاد  روحم  ناوژان  یعیبط  كراپ  يرگـشدرگ 
هلـصاف هب  هدـنیاز  هناخدور  هیـشاح  زا  کـیفارت  فذـح  تسا . ریغتم  هناـخدور  يوس  ود  رد  رتم  رثکادـح 250  لقادـح 150 و  نیب  گولات 

رورم روبع و  یتسیاب  یم  هلحرم  هب  هلحرم  تاعلاطم  ساـسا  رب  تسا . هفـص  ناوژاـن و  یهدـناماس  حرط  تامادـقا  زا  هناـخدور  زا  بساـنتم 
روبع ياهریسم  ًاحیجرت  دوش و  نیزگیاج  یمومع  هیلقن  لیاسو  نآ  ياج  هب  هتفرگ و  هلـصاف  دور  هدنیاز  هناخدور  زا  یـصخش  هیلقن  لیاسو 

هناخدور و هیـشاح  ياه  هبذاج  بذـج  فدـه  اب  ناهفـصا  يرادرهـش  لاـس 1379  رد  مادـقا  نیلوا  رد  اتـسار  نیا  رد  دوـش  ثادـحا  هداـیپ 
عبرمرتم رازه  تحاسم 450  هب  رصن  لپ  ات  ناخ  کچوک  ازریم  لپ  زا  يزاس  كراپ  يزاس و  دازآ  هب  مادقا  یکلمت  یضارا  ندرک  هچراپکی 
ثادـحا دادـماب  كراپ  نابایخ  نیا  یلامـش  یـضارا  ندرک  هچراپکی  تفلا و  ناـبایخ  ثادـحا  اـب  دـیدرگ . ثادـحا  تفلا  ناـبایخ  دومن و 

زا کیفارت  فذـح  يزاس و  دازآ  تهج  حرط  نیا  تسا . دـیحو  لپ  ات  نانرام  لپ  لصافدـح  هناخدور  لامـش  رد  هداـج  نیا  هنیرق  دـیدرگ .
ثادحا و يا  هداج  نالالج  رهن  هیـشاح  رد  هلول  كراپ  ات  رـصن  لپ  لصاف  دح  دش  ررقم  يدـعب  مادـقا  رد  هدوب و  هناخدور  لامـش  هیـشاح 

فادها نیرتمهم  زا  یکی  هکنیا  هب  هجوت  اب  دوش . هداد  لاقتنا  يرت  بسانم  هلـصاف  هب  عطق و  هناخدور  هیـشاح  زا  هراوس  رورم  روبع و  ریـسم 
ررقم تسا  ناوژان  كراپ  رد  یتامدـخ  ینوکـسم و  یـضارا  هب  يزرواشک  یـضارا  لیدـبت  زا  يریگولج  ناوژاـن  یعیبط  كراـپ  تیریدـم 

نیا دوش و  هداد  لاقتنا  كراپ  جراخ  هب  ناوژان  كراپ  هدودحم  رد  دوجوم  نامتخاس  دـحاو  هعومجم 60  هلاس  همانرب 3  کی  یط  دیدرگ 
تسا هفص  ناوژان و  یهدناماس  حرط  هژورپ  یلصا  فادها  زا  رگید  یکی  يرهش  هعـسوت  عنام  ثادحا  ددرگرب . هیلوا  تیعـضو  هب  یـضارا 

ینارمع تامادقا  مامت  ساسا  نیا  رب  تسا . ماجنا  لاح  رد  يریگیپ و  يدـج  تروص  هب  حرط  نیا  هیـشاح  یـضارا  کلمت  قفاوت و  راک  هک 
رد دـشاب . یم  تعیبط  اب  یتشآ  تهج  رد  تارییغت و  نیرتمک  داجیا  اـب  نآ و  یعیبط  تیعـضو  بیرخت  زا  يریگولج  فدـه  اـب  ناوژاـن  رد 
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نکاما یشزرو و  غاب  ثادحا  عقاو  رد  ياه  هاگشزرو  تخاس  رد  ناوژان  رد  دوجوم  کیناگرا  ياهروحم  زا  هدافتسا  اه  یسرتسد  ثادحا 
دناوتب هک  یکیژولوکا  متـسیس  کی  ندروآ  دوجو  هب  ناهفـصا و  میدق  ياهراز  هشیب  ایحا  ییاهن  هدیا  مکارتم  ياهغاب  تروص  هب  یتامدخ 

. دنامب یقاب  رادیاپ  تروصب  تدم  زارد  رد 

لاس 1383 رد  ناوژان  یعیبط  كراپ  ياه  هژورپ  ناونع 

ارجا و دابآرـصن ،  هیـشاح  یتظافح  یـضارا  يزاسدازآ  ضوعم و  نیمأت  كراپ ،  یتظافح  دـنبرمک  یـضارا  يزاـسدازآ  ضوعم و  نیمأـت 
يرادـهگن تاریمعت و  دور ، هدـنیاز  هناخدور  يور  هدایپ  رباع  ياه  لپ  ثادـحا  دادـماب ، كراـپ  يزاـس  هطوحم  اـه ،  گـنیکراپ  ثادـحا 

یـشزرو ياـهنیمز  ثادـحا  تفلا ،) هباـشم   ) یلامـش روحم  ثادـحا  ناگدـنرپ ، غاـب  يرادـهگن  تاریمعت و  یمومع ، نکاـما  تاسیـسأت و 
يزاسدازآ زبس ، ياضف  هعـسوت  يرادهگن و  نالالج ،) يوج   ) ینوکـسم ياهدـحاو  ثادـحا  ضوعم و  نیمأت  نایاقآ ، ناوناب و  صوصخم 

قیقدـت و حرط  يرگنزاب  ناوژان ، ییانـشور  لیمکت  راهنا ، اه و  يدام  ءایحا  يزاسزاب و  ناوناب ، غاب  ثادـحا  دوجوم ، ياه  هناـخیاچ  لـحم 
یشزومآ زبس  ياضف  تاریمعت  زیهجت و  يرهش ، هعسوت  عنام  ياهریسم  ثادحا  ناوژان ، یلیضفت 

ساسا رب  ناوژاـن  رد  مدرم  زاـین  دروم  هیلوا  تامدـخ  نیمأـت  عوضوم  ناوژاـن  یعیبط  كراـپ  زا  مدرم  لابقتـسا  هب  هجوت  اـب  لاـس 1383  رد 
بیوصت -1 دشاب . یم  لیذ  حرـش  هب  مادقا  تسد  رد  ياه  هژورپ  حرـش  هک  تفرگ  رارق  تیریدـم  نیا  راک  روتـسد  رد  عماج  حرط  فادـها 

لپ يزیمآ  گنر  فافش 3- گنیر  یضارا  يزاسدازآ  کلمت و  لاس 2- تسیب  تشذگ  زا  دعب  هدام 5  نویسمک  رد  هفـص  ناوژان و  حرط 
يزاس هطوحم  لاـیر 5-  12  / 000 رب 000 /  غلاــب  يا  هـنیزه  رتـم و  لوط 300  هب  ناگدـنرپ  غاب  گـنیکراپ  يراذـگ  لودـج  ناوژان 4-

عبرم و رتم  لوط 350  هب  هلول  غاب  یـشک  راوید  لایر 6-  55  / 000 رب 000 /  غلاـب  يا  هنیزه  رتم و  تحاسم 600  هب  یتشادهب  ياهسیورس 
ییانشور سودرف ، غاب  لابتوف  نیمز  هیمئاق ، هاگـشزرو  تهج  هناخدور  بونج  هب  یناسر  قرب  لایر 7-  15  / 000 رب 000 /  غلاب  يا  هنیزه 

بونج لامش و  دیحو  لپ  ات  رـصن  لپ  لصاف  دح  ناوژان  برـش  بآ  نیمأت  يا 8- همـست  لپ  ات  هلول  كراپ  لصاف  دـح  سودرف  غاب  نابایخ 
شیامن نلاس  یمرد و  یـسکات  نلاس  ثادـحا  رتمولیک 10- رب 6  غلاب  یتحاسم  اب  ناوژاـن  بونج  لامـش و  ریـسم  یـشک  هلول  هناخدور 9-

دودح ریثکت  جرب  ثادحا  لایر 11-  220  / 000 رب 000 /  غلاب  يا  هنیزه  عبرم و  رتم  غلاب 220  یتحاسم  اب  هدش  یمرد  یسکات  ياه  هناورپ 
غلاب يا  هنیزه  عبرمرتم و  دودح 80  ناگدنرپ  غاب  هنیطنرق  کینیلک و  ثادحا  لایر 12-  120 / 000 رب 000 / غلاب  يا  هنیزه  عبرمرتم و   135

عبرمرتم تحاسم 15000  هب  هیمئاق  سودرف و  غاب  رد  هاگـشزرو  ود  ثادـحا  دوجوم 13- تاناکما  زا  هدافتـسا  لایر و   15 / 000 رب 000 /
یشک سنف  لماش 

تدم 2 هب  لایر   120 / 000 رب 000 / غلاب  يا  هنیزه  اب  همـشچ  راهچ  عبرمرتم و  تحاسم 35  هب  یتشادهب  سیورس  هاگتسد  ود  ثادحا  -14
رب غلاب  يا  هنیزه  عبرم و  رتم  تحاسم 3500  هب  ییانشور  تلافسآ و  يراذگ ، لودج  يزاسریز ، لماش  ناوژان  گنیکراپ  ثادحا  هام 15-

سیورس هاگتسد  لماک 6  يزاسزاب  راتکه 17- دودح 15  تحاسم  هب  ناوژان  كراپ  یبونج  ریسم  هب  یناسربآ  لایر 16-  17  / 000  / 000
همشچ 18- دودح 70  دادعت  عبرمرتم ، دودح 600  تحاسم  هب  بالرتسا  ییانـشور ، هرجنپ ، برد و  بصن  يزاس ، فک  لماش  یتشادـهب 

هناخدور بونج  رد  هداوناخ ) غاب   ) هراک همین  یتامدخ  زکرم  ود  ثادحا 
دیحو لپ  بنج  هریزج  ییانشور  يارجا  -19

ناهفصا تاغوس 

ناهفصا زگ 
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هب رهـش  نیا  فارطا  رد  دشاب ، نیبگنازگ  هک  روهـشم  عوبطم و  ینیریـش  نیا  هیلوا  داوم  دشابیم  زگ  ناهفـصا  تاغوس  نیرتفورعم  زا  یکی 
رتشیب دسریم و  رتم  ود  هب  رثکادح  یناتـسهوک  تخرد  نیا  عافترا  تسا . زگ  تخرد  ای  هتب  مان  هب  یهایگ  هشیر  نیبگنا  زگ  دیآیم . لمع 
هداـمآ تخرد  نیا  لوصحم  ناتـسبات  رخاوا  رد  دـیآیم . لـمع  هب  اـههوک  هنماد  رد  راـسناوخ  يراـیتخب و  ياوه  بآ و  شوـخ  قطاـنم  رد 

ناتخرد نابحاص  ماگنه  نیا  رد  دـنزیم . نوریب  تخرد  نیا  ياههقاس  زا  نزرا  هناد  لـثم  یگنر  درز  قاّرب و  ياـههناد  دوشیم و  تشادرب 
هدـش یغابد  تسوپ  لوصحم ، تشادرب  تهج  دـننک . تشادرب  دوش ، عورـش  يزییاپ  ياـهناراب  شزیر  هکنیا  زا  لـبق  ار ، لوصحم  دـیاب  زگ 
نیمه هب  هک  یجک  رـس  بوچ  اب  سپـس  دننکیم  نهپ  هچتخرد  ریز  دنیوگیم –  هلابد  نآ  هب  دشابیم و  دیفـس  زیمت و  هک  ار –  دنفـسوگ 

هلابد لخاد  هدش و  ادج  تخرد  هندب  زا  دننام ، نزرا  ياههناد  ات  دننزیم  هبرض  تخرد  هنت  هب  دنمانیم ، کنگد  ار  نآ  هدش و  هیهت  روظنم 
هدـش هتخاس  روظنم  نیمه  هب  هک  ینهآ  لابرغ  زا  نآ  ندرکزیمت  يارب  هک  تسا  طولخم  رگید  داوم  گرب و  اب  صلاخان و  اهزگ  نیا  دزیرب .
یقاب لابرغ  رد  یفاضا  داوم  هدرک و  روبع  لابرغ  ياهخاروس  زا  زگ  ياههناد  ات  دـننکیم  لاـبرغ  ار  صلاـخان  داوم  نآ  دوشیم و  هدافتـسا 

ددرگیم و بوغرمان  يدـعب  لوصحم  عون  دوش ، رارکت  رتشیب  هچ  ره  هک  دوشیم  رارکت  راـک  نیا  هبترم  هد  رب  غلاـب  لاـس  لوط  رد  دـنامب .
زا دراد . فلتخم  فراـصم  مه ، دـنامیم  یقاـب  لاـبرغ  رد  هک  یفاـضا  داوم  تسا . رتبوغرم  همه  زا  لـگ و  تروص  هب  لوا  راـب  لوصحم 

رایـسب دوشیم  يروآعمج  اـههسیک  رد  هک  یلـصا  زگ  ياـههناد  اـما  دوـشیم . هدافتـسا  یکـشزپ  رد  هک  تسا  یفلع  زگ  داوـم ، نآ  هلمج 
دادعت رگا  تساک و  دهاوخ  زگ  تیبوغرم  زا  دوشب ، یگدنراب  لوصحم  تشادرب  زا  لبق  هچنانچ  دـیآیم . رامـش  هب  یلـصا  هدام  اهبنارگ و 

زگ ياـههناد  یفرـصم ، داوم  زا  یمین  بوغرم  زگ  هیهت  يارب  دـشابیمن . هدافتـسا  لـباق  لوصحم  لاـس ، نآ  رد  دـشاب  داـیز  اـهناراب  شراـب 
ریـش مان  هب  ياهدام  نیذـفنتم  شرافـس  هب  انب  مه  یهاگ  دوشیم . هدافتـسا  رگید  داوم  ماداب و  ای  هتـسپ و  زغم  رکـش و  رگید  یمین  یهایگ و 

هک هدوب  صوصخم  یـشرافس و  زگ  عون  نیا  دنتیخریم . هناودنه  بآ  نآ  رد  صلاخ  بآ  ياج  هب  یتح  دـندر و  : یم هفاضا  زگ  هب  تشخ 
تلع هب  بوغرم  رایـسب  زگ  اما  دـشیمن . تفای  رازاب  رد  هدـشیم و  هداتـسرف  تاغوس  ناونع  هب  رگید  کـلامم  ياـسؤر  ناـهاشداپ و  يارب 

هک اکداب  مان  هب  يرگید  هدام  زا  تمیق ، نتـشاد  هگن  نییاپ  يارب  اهیـشورف  زگ  اهزور  نیا  دوش . یم  هیهت  رتمک  هیلوا ، هدام  ینارگ  دوبمک و 
رگید عون  درادن . ار  یلصا  زگ  تفاطل  معط و  هجو  چیه  هب  زگ  نیا  اما  دننکیم . هدافتسا  یهایگ  زگ  ياج  هب  دوشیم ، هیهت  ینیمز  بیس  زا 

ات دـننکیمن  هدافتـسا  ماداـب  هتـسپ و  زغم  زا  نآ  رد  هک  تسا  چـیپ  تشگنا  زگ  دـسریم ، شورف  هب  يزلف  کـچوک  ياـههبعج  رد  هـک  زگ 
. دنیامن لوانت  ار  نآ  یتحار  هب  ناگدروخلاس 

یهافر یتامدخ  زکارم 

اه يرادرهش 

يرادرهش هچخیرات 

هب زا 1362  سپ  رهـش »  » تیریدـم و هرادا و  ینعم  هب  يراد »  » هک هدـیدرگ  لیکـشت  يراد »  » و رهـش »  » هملک ود  زا  يوغل  رظن  زا  يرادرهش 
رد تسناد و  رهـش  هرادا  ناـمزاس  ناوت  یم  ار  يرادرهـش  يوـغل  رظن  زا  نیارباـنب  دـیدرگ . یم  قـالطا  دـشاب  يرادرهـش  ياراد  هک  ییاـج 

کی رد  نادنورهـش  زاـیندروم  یمومع  تامدـخ  هئارا  یلحم و  روما  هرادا  روظنم  هب  هک  دوـش  یم  هتفگ  يدـحاو  هب  يرادرهـش  حالطـصا ،
ود اب  هیباستحا  هریاد  يرهش  روما  هرادا  ماجنا و  روظنم  هب  ق ) ه .  ) موس نرق  رخاوا  رد  دوش . یم  لیکشت  يرهـش  صیاصخ  اب  یتیعمج  زکرم 
اب راجاق ) نارود   ) هطورـشم تموکح  لیکـشت  نامز  زا  يزورما  موهفم  اب  يرادرهـش  ناـمزاس  اـما  دـش ، لیکـشت  فیظنت  باـستحا و  هبعش 

میظنت و هدام  لصف و 108  رد 5  نوناق  نیا  داهن . دوجو  هصرع  هب  اپ  1286 ش )  ) ق یناثلا 1325 ه . عیبر  بوصم 20  هیدلب  نوناق  بیوصت 
ياهدحاو نمجنا و  ياضعا  تارایتخا  دودـح  فیاظو و  راک ، میـسقت  هیدـلب ، نامزاس  یگنوگچ  مراهچ ، لصف  رد  هک  دوب  هدـش  بیوصت 
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هب یـصخش  دوجو  موزل و  رب  نآ  هدام 93  رد  دوب و  هدومن  نییعت  هیدـلب  روما  رد  ار  مکاح  هلخادـم  تراظن و  لامعا  هوحن  هعبات ، یناـمزاس 
نوناق ش  لاس 1309 ه . رد  روکذـم  نوناق  خـسن  اب  تسا . هدـش  هراشا  دریگب  هدـهع  هب  ار  هیدـلب  روما  هرادا  هک  رادرهـش ،)  ) رتنالک ناونع 

تارادا یتسرپرس  روشک ، ترازو  دش و  بیوصت  اه  يرادرهـش  یلام  تاناکما  تارابتعا و  شیازفا  اب  بسانتم  دیدج و  طباوض  اب  يرگید 
ینف و روما  هیلک  دوش و  ماجنا  یبوخ  هب  يرهـش  تاحالـصا  هکنیا  يارب  روشک  ترازو  ش  لاس 1312 ه . رد  و  تفرگ . هدهع  رب  ار  هیدـلب 

لیکشت تابجوم  یلم  ياروش  سلجم  هب  يا  هحیال  میدقت  اب  دریگ  ماجنا  حیحـص  همانرب  اب  برجم و  نیـسدنهم  رظنریز  اهرهـش  يزاسرهش 
سپس دیدرگ . لیدبت  اه  يرادرهش  روما  لک  هرادا  هب  روبزم  هرادا  ش  لاس 1320 ه . زا  دعب  دومن و  مهارف  هناخترازو  رد  ار  ینف  لک  هرادا 

هب دمآ . دوجوب  اهرهش  عضو  رد  یتالوحت  یعامتجا  یسایس و  رظن  زا  رهـش ، نمجنا  هب  یتارایتخا  ياطعا  اب  ش ) ه .  ) نوناق 1328 ساسا  رب 
عونت و زین  اه  يرادرهـش  تیلاعف  فیاظو و  نادنورهـش ، تاجایتحا  اهزاین و  عونت  نآ  عبت  هب  تیعمج و  شیازفا  اهرهـش و  شرتسگ  لاـبند 
. دنرب یم  مان  يرهش  یتامدخ  نامزاس  نیرت  عونتم  نیرتگرزب و  ناونع  هب  اه  يرادرهـش  زا  هزورما  هک  يا  هنوگ  هب  تفای ، يرتشیب  شرتسگ 

بـالقنا زا  شیپ  اـت  عوـمجم  رد  هدـیدرگ و  سیــسأت  نارهت  رد  ش ) ه .  ) لاـس 1286 رد  ناریا  رد  يرادرهـش  نیتـسخن  تسا  رکذ  ناـیاش 
مادک 46 ره   ) ناردنزام ناهفصا و  ياهناتسا  رد  يرادرهش ، دادعت  نیرتشیب  هک  دیدرگ  سیسأت  روشک  رد  يرادرهـش  دادعت 453  یمالسا 

يرادرهش رضاح 700  لاح  رد  تشاد و  دوجو  يرادرهـش )  4  ) دمحا ریوب  هیولیکهک و  ناتسا  رد  يرادرهـش  دادعت  نیرتمک  و  يرادرهش )
. دنتسه لاعف  روشک  رد 

يزکرم يرادرهش 

137 سامت : نفلت  تلود  هزاورد  ناهفصا – 

قطانم ياه  يرادرهش 

کی هقطنم  رادرهش 
کی هقطنم  يرادرهش  بئاص ، نابایخ  لوا  نانرام ، لپ  یناشن :

03112345678 سامت : ياه  نفلت 
http: / / mun1. isfahan. ir یتنرتنیا : تیاس 

ود هقطنم  رادرهش 
ود هقطنم  يرادرهش  یبرغ ، نادیهش  نابایخ  يزارخ ، دیهش  نابایخ  یناشن :

03113359070 سامت : ياه  نفلت 
http: / / mun2. isfahan. ir یتنرتنیا : تیاس 

هس هقطنم  رادرهش 
هس هقطنم  يرادرهش  لامک –  نابایخ  یناشن :

03112290493 سامت : ياه  نفلت 
http: / / mun3. isfahan. ir یتنرتنیا : تیاس 

راهچ هقطنم  رادرهش 
راهچ هقطنم  يرادرهش  نمهب ، نابایخ 22  رهمگرزب ، نابایخ  یناشن :

03112670007 سامت : ياه  نفلت 
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http: / / mun4. isfahan. ir یتنرتنیا : تیاس 
جنپ هقطنم  رادرهش 

جنپ هقطنم  يرادرهش  یناشن ، شتآ  بنج  یماظن ، میکح  هار  هس  هب  هدیسرن  هاگشناد ، نایایخ  یناشن :
031162669-6240063-6240064 سامت : ياه  نفلت 
http: / / mun5. isfahan. ir یتنرتنیا : تیاس 

شش هقطنم  رادرهش 
ناهفصا شش  هقطنم  يرادرهش  اردصالم ، نابایخ  يدازآ ، نادیم  یناشن :

03116686533 سامت : ياه  نفلت 
http: / / mun6. isfahan. ir یتنرتنیا : تیاس 

تفه هقطنم  رادرهش 
تفه هقطنم  يرادرهش  نارمچ ، دیهش  لپ  یناشن :

03114593557 سامت : ياه  نفلت 
http: / / mun7. isfahan. ir یتنرتنیا : تیاس 

تشه هقطنم  رادرهش 
تشه هقطنم  يرادرهش  يراصنا ، رباج  نابایخ  یناشن :

03114418168 سامت : ياه  نفلت 
http: / / mun8. isfahan. ir یتنرتنیا : تیاس 

هن هقطنم  رادرهش 
هن هقطنم  يرادرهش  رهاط ، ازریم  رخآ  هلپ ، هس  مایخ ، نابایخ  یناشن :

03117717054 سامت : ياه  نفلت 
http: / / mun9. isfahan. ir یتنرتنیا : تیاس 

هد هقطنم  رادرهش 
هد هقطنم  يرادرهش  یسوط  خیش  نابایخ  شبن  نیورپ  نابایخ  یناشن :

03115553033-5553080 سامت : ياه  نفلت 
http: / / mun10. isfahan. ir یتنرتنیا : تیاس 

هدزای هقطنم  رادرهش 
هقطنم 11 يرادرهش  يرهطم ، نابایخ  نانهر ، یناشن :

03117383840 سامت : ياه  نفلت 
http: / / mun11. isfahan. ir یتنرتنیا : تیاس 

هدزاود هقطنم  رادرهش 
هدزاود هقطنم  يرادرهش  - نادیهش نابایخ  ياهتنا  يزارخ  دیهش  هارگرزب  یناشن :

03113870800 سامت : ياه  نفلت 
http: / / mun12. isfahan. ir یتنرتنیا : تیاس 
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هدزیس هقطنم  رادرهش 
هدزیس هقطنم  يرادرهش  لالب ، هچوک  لوا  يزرواشک ، نابایخ  رخآ  مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  هارراهچ  زرواشک ، راولب  یناشن :

03117773001 سامت : ياه  نفلت 
http: / / mun13. isfahan. ir یتنرتنیا : تیاس 

هدراهچ هقطنم  رادرهش 
هدراهچ هقطنم  يرادرهش  نارمچ ، دیهش  هارگرازب  یناشن :

03115516464 سامت : ياه  نفلت 
http: / / mun14. isfahan. ir یتنرتنیا : تیاس 

یترفاسم ياه  سناژآ 

بقع دوخ  يابقر  زا  مییامن و  یفرعم  ایند  هب  ناهفـصا  دـننام  مهار  امـش  ات  دـیریگب  سامت  ام  اب  سپ  تسیلاخ  اـم  رازفا  مرن  رد  امـش  ياـج 
. دینامن

اه کناب 

بقع دوخ  يابقر  زا  مییامن و  یفرعم  ایند  هب  ناهفـصا  دـننام  مهار  امـش  ات  دـیریگب  سامت  ام  اب  سپ  تسیلاخ  اـم  رازفا  مرن  رد  امـش  ياـج 
. دینامن

نیزنب پمپ 

بقع دوخ  يابقر  زا  مییامن و  یفرعم  ایند  هب  ناهفـصا  دـننام  مهار  امـش  ات  دـیریگب  سامت  ام  اب  سپ  تسیلاخ  اـم  رازفا  مرن  رد  امـش  ياـج 
. دینامن

اهامنیس

بقع دوخ  يابقر  زا  مییامن و  یفرعم  ایند  هب  ناهفـصا  دـننام  مهار  امـش  ات  دـیریگب  سامت  ام  اب  سپ  تسیلاخ  اـم  رازفا  مرن  رد  امـش  ياـج 
. دینامن

یگنهرف زکارم 

... دیلوت تسد  رد 

یبهذم زکارم 

... دیلوت تسد  رد 

یشزومآ زکارم 
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... دیلوت تسد  رد 

اه ناتسرامیب 

نیما

یمومع
انیس نبا  خ 

03114455051-8

هیتجح

یمومع
رالاسهپس -خ  داجس خ 

03116306001-4

یضرغ رتکد 

یمومع
رهش کلم  هار  هس  زا  رتالاب  - هواک نابوتا 

03114425901

ناگرهم

یمومع
یئاهب 509 خیش  خ 
03112330043-5

هیدمحا

یمومع
دامادریم -خ  یناقلاط خ 
03112352052

کینیلک ناهفصا 

یمومع
تشهبیدرا هارراهچ  یئاهب  خیش  خ 

03112330015-18
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ارهزلا

یمومع
هفص راولب 

03116680054

هیوقرج ینیمخ  ماما 

یمومع
هیوقرج دابآ  کین 

03117224401-3

مظاک یسوم  ماما 

یگتخوس حناوس و 
شخب 5 - هواک خ 

03113357670-3

ع)  ) نینموملاریما

یمومع
دابآ دمحا  خ 

03112291071-8

ناتسراهب

یمومع
ارهزلا ناتسرامیب  وربور  - هفص خ 

03116275751

یناجرج

یمومع
هیبنیز نابایخ  يادتبا  سدق  هکلف 

03114451996-7

س)  ) ارهز ترضح 

یمومع
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ماما كرهش  يوربور  يرافغ  هلا  تیآ  هیبنیز خ 
03115541197

مالسلا هیلع  ادهشلادیس  ترضح 

يژولوکنا نوخ و 
يداشرف رهن  يوک  - مایخ خ 
03112368005-7

یتعیرش یلع  رتکد 

یمومع
الاب غابراهچ  خ 

03116272001-9

نارمچ رتکد 

قورع بلق و 
یسراف ناملس  -خ  رهمگرزب خ 

03112600961-5

ناهاپس

یمومع
ریم خ 

03116613082-6

يدعس

یمومع
يدروادخ يوک  يدعس  ناتسوب 

03116273031-46

انیس

یمومع
رصق هارراهچ  يدابآ  سمش  خ 

03112368011-5
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یتشهب دیهش 

نامیاز نانز و 
يرهطم داتسا  -خ  يزلف لپ 
03112367001-6

هیرگسع

نامیاز نانز و 
هیرگسع -خ  شورس خ 

0311250041-9

میرم نب  یسیع 

یمومع
دک 81465 - يدابّآ سمش  خ 

03112332065

یباراف

یکشزپناور
هیناوغرا

03115221461-5

ضیف

entیکشزپ و مشچ 
سردم يادتبا خ  - سدق نادیم 

03114452031-8

یناشاک

یمومع
یناشاک خ 

03112330091-9

رغصا یلع  رون و 

یمومع
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بیغتسد دیهش  راولب  بنج  - يرادناتسا خ 
03112222127-34

اه هناخوراد 

تقو مین  ياه  هناخوراد 

دک 0311 نفلتاه و  هناخوراد 
2224197 داجس ، هناخوراد 

3365515 افش ، میکح  هناخوراد 
6274347 يرهچونم ، هناخوراد 

2366005 يرظتنم ، دیهش  هناخوراد 
8-2222127 رغصا ، یلع  ینامرد  زکرم 

2221832 یسودرف ، هناخوراد 
2250571 هداز ، ماسمس  رتکد  هناخوراد 

2254834 يراتخم ، رتکد  هناخوراد 
2255746 روتساپ ، هناخوراد 
6683587 شناد ، هناخوراد 

2363126 يزار ، رتکد  هناخوراد 
6273673 سوواط ، تخت  هناخوراد 

2640577 ناقهد ، رتکد  هناخوراد 
6274721 یسدق ، رتکد  هناخوراد 

2330015 ناهفصا ، ناتسرامیب  هناخوراد 
6272001-9 یتعیرش ، ناتسرامیب  هناخوراد 

2222120 رغصا ، یلع  رون و  ناتسرامیب  هناخوراد 
2228673 يریرح ، رتکد  هناخوراد 

2222480 تمکح ، هناخوراد 
2336747 نیما ، هناخوراد 

4451996-7 یناجرج ، ناتسرامیب  هناخوراد 
2255242 دیشمج ، تخت  هناخوراد 

2367001-5 یتشهب ، ناتسرامیب  هناخوراد 
2255448 رهمگرزب ، هناخوراد 

2291076 مالسلا ، هیلع  نینموملاریما  ناتسرامیب  هناخوراد 
3365600 دادما ، هناخوراد 
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3354660 راهب ، هناخوراد 
2333272 یناملآ ، هناخوراد 
2673156 یمالسا ، هناخوراد 

6685120 نامیا ، هناخوراد 
3354660 راهب ، هناخوراد 
3367770 ورین ، هناخوراد 

2299197 جع ،) ) رصع یلو  هناخوراد 
2334634 کخیم ، هناخوراد 

6249025 ناهج ، شقن  هناخوراد 
6244331 دیحو ، هناخوراد 
2334341 شتآ ، هناخوراد 
6643345 رتخاب ، هناخوراد 
2362022 تثعب ، هناخوراد 

2336191 يزوریپ ، هناخوراد 
7758403 يدهملا ، مداخ  هناخوراد 

4410972 یمزراوخ ، هناخوراد 
6273337 نامرد ، هناخوراد 

2215688 يرغصا ، رتکد  هناخوراد 
2368074 یعراز ، رتکد  هناخوراد 

7760762 نایدهش ، رتکد  هناخوراد 
6278042 یهلادبع ، رتکد  هناخوراد 
7758403 يواضق ، رتکد  هناخوراد 

6249372 یکچوک ، رتکد  هناخوراد 
2225712 هپس ، هناخوراد 
6243287 افش ، هناخوراد 

2331139 بئاص ، هناخوراد 
2333822 رصق ، هناخوراد 

2334494 ششوک ، هناخوراد 
3360036 يزکرم ، هناخوراد 

2335872 ندال ، هناخوراد 

يزور هنابش  ياه  هناخوراد 

2223511 ناهفصا ، هناخوراد 
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4453600 سونیلاج ، هناخوراد 
3365515 افش ، میکح  هناخوراد 

5544767 ناوخا ، رتکد  هناخوراد 
3366504 دازگرزب ، رتکد  هناخوراد 
2294300 یمارهب ، رتکد  هناخوراد 

2220597 یجات ، رتکد  هناخوراد 
7756395 يروصنم ، رتکد  هناخوراد 

6274348 يرهچونم ، رتکد  هناخوراد 
2671481 ایرکز ، هناخوراد 
2224197 داجس ، هناخوراد 

اه هاگنامرد  اهءافشلاراد و 

س)  ) هیضرم يارهز  ترضح 

سدق نادیم  انیس و  نبا  هار  راهچ  نیب  فتاه  خ 

لوسرلا دجسم  يادهش 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  دجسم  يوک  بیرج  رازه  خ 

مالسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  هیریخ 

تیانع غاب  هچوک  همشچرس  سردم  خ 

نایگنهرف

هتسدلگ غاب  هاگدامآ خ  خ 

درگتسد هیتآ 

درگتسد زرواشک  راولب 

ءادهشلادیس

یج نابایخ 

( عافد عیانص   ) تثعب

يزار نامتخاس  رصق  هار  راهچ  يدابآ  سمش  خ 
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س)  ) هیمطاف

هلال كراپ  يوربور  هیبنیز  خ 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  يراکددم  نمجنا 

تسار تمس  ءادهش  فرط  هب  یتخت  هار  راهچ 

یماظتنا يورین 

تلرس يوک  يدابآ  سمش  خ 

مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما 

اقآ یلق  یلع  هچوک  دیس  دجسم  خ 

ناهاپس این  يوضر  هیریخ 

گنهرس لپ  نیورپ  خ 

مالسلا هیلع  لضفلاوبا  ترضح 

هدنزارب نادیم  دمحم  لآ  خ 

دیما

نادوس لپ  یلامش  هیبنیز  خ 

نایجیسب ادهش  رالاس  هیریخ 

نادال هاگتسیا  ژدنهک 

مالسلا هیلع  همئالا  نماث 

گنهرس لپ  هب  هدیسرن  نیورپ  خ 

مالسلا هیلع  همئالاداوج 

طاشن نابایخ  لوا  نکشرکش  هار  راهچ 

سیدرپ

ریدغ راولب  رهش  ناهاپس 
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یتعنص هاگشناد 

یتعنص هاگشناد 

هکرابم دالوف 

یفجن هچوک  هاگدامآ  خ 

ایرآ

هکس زگ  يوربور  ینیمخ  ماما  خ 

ناهاپس تمالس  میسن  تکرش  - یج

يرهطم يوک  يادتبا  لانیمرت  عطاقت  یج  خ 

داگراساپ نارگنامرد 

رویرهش رهش خ 17  کلم 

اه هاگشزرو 

2204098 یتخت ، نابایخ  هناخنفلت ، - یتخت هاگشزرو 
2204070 نییاپ ، غاب  راهچ  ناراگشزرو ، يارس 
4413461 ناهفصا ، هناخ  جوم ، رصق  هعومجم 

4410021 يراصنا ، رباج  لابتوف ، تایه 
2204098 نییاپ ، غاب  راهچ  شزرو ، یکشزپ  تایه 

4412652 هواک ، نابایخ  کیپملا ، هاگشزرو 
6243036 يدازآ ، نادیم  بالقنا ، هاگشزرو 
2288478 یتخت ، هار  راهچ  یتخت ، هاگشزرو 

2286970 يزوریپ ، نابایخ  يزارخ ، هاگشزرو 
2214403 یندم ، نابایخ  يداجس ، هاگشزرو 

2677770 یج ، نابایخ  نیهاش ، هاگشزرو 
5540536 هیبنیز ، رجف ، هاگشزرو 

2228249 لیعامسا ، لامک  سدق ، هاگشزرو 
6278796 یماظن ، میکح  شابلزق ، هاگشزرو 

2253619 رهمگرزب ، رصن ، هاگشزرو 
2281300 یج ، يزوریپ ، هاگشزرو 
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5540800 نارادساپ ، نابایخ  نمهب ، هاگشزرو 22 
6244964 هشیدنا ، یشزرو  پولک 

6247733 یبرغ ، رظن  رهم ، یشزرو  پولک 

اهرختسا

2369024 رذوبا ، نابایخ  رذوبا ، رختسا 
6242070 يدازآ ، نادیم  بالقنا ، رختسا 

2674449 نمهب ، نابایخ 22  ریدغ ، غاب  رختسا 
2284442 یج ، نابایخ  یج ، رختسا 

4416012 هواک ، نابایخ  رجف ، رختسا 
4451062 سدق ، نادیم  نایگنهرف ، رختسا 

يربرفاسم ياه  لانیمرت 

دور هدنیاز  لانیمرت 

7759182: نفلت

هفص لانیمرت 

6688341: نفلت
هواک لانیمرت 

4415055: نفلت

هاگدورف

وردوخ ياه  یگدنیامن 

بقع دوخ  يابقر  زا  مییامن و  یفرعم  ایند  هب  ناهفـصا  دننام  مهار  امـش  ات  دـیریگب  سامت  ام  اب  سپ  تسا  یلاخ  ام  رازفا  مرن  رد  امـش  ياج 
. دینامن

یناشن شتآ 

125 سامت : نفلت 

یتلود تارادا 

بقع دوخ  يابقر  زا  مییامن و  یفرعم  ایند  هب  ناهفـصا  دننام  مهار  امـش  ات  دـیریگب  سامت  ام  اب  سپ  تسا  یلاخ  ام  رازفا  مرن  رد  امـش  ياج 
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. دینامن

یصوصخ تارادا 

بقع دوخ  يابقر  زا  مییامن و  یفرعم  ایند  هب  ناهفـصا  دننام  مهار  امـش  ات  دـیریگب  سامت  ام  اب  سپ  تسا  یلاخ  ام  رازفا  مرن  رد  امـش  ياج 
. دینامن

اه لته 

بقع دوخ  يابقر  زا  مییامن و  یفرعم  ایند  هب  ناهفـصا  دننام  مهار  امـش  ات  دـیریگب  سامت  ام  اب  سپ  تسا  یلاخ  ام  رازفا  مرن  رد  امـش  ياج 
. دینامن

اه ریذپنامهم 

بقع دوخ  يابقر  زا  مییامن و  یفرعم  ایند  هب  ناهفـصا  دننام  مهار  امـش  ات  دـیریگب  سامت  ام  اب  سپ  تسا  یلاخ  ام  رازفا  مرن  رد  امـش  ياج 
. دینامن

اه هناخرفاسم 

بقع دوخ  يابقر  زا  مییامن و  یفرعم  ایند  هب  ناهفـصا  دننام  مهار  امـش  ات  دـیریگب  سامت  ام  اب  سپ  تسا  یلاخ  ام  رازفا  مرن  رد  امـش  ياج 
. دینامن

اه هناخباتک 

2252546 نفلت : - یناشاک نابایخ  ینیما ، یلق  ریما  : اه نفلت  سردآ و  اه  هناخباتک 
4451131 نفلت : - هناخشوق غاب  كاپ  بنج  - هیبنیز نابایخ  ناوج ، 

2258116 نفلت :  - باشوخ هچوک  - ناتستشد -خ  هیرگسع نابایخ  یناهفصا ، بغار 
2299055 نفلت : - يزوریپ رالات  زا  دعب  - حتفم دیهش  نابایخ  يرظتنم ،  دمحم  دیهش 

2286074 نفلت : - کخیم كراپ  - نمهب هچوک 22  - هواک نابایخ  یئارغط ، 
2672013 نفلت : - ینیما همالع  -خ  نمهب نابایخ 22  ینیما ،  همالع 

3863455 نفلت : - سدق كرهش  ینیمخ  ماما  نابایخ  سدق ، 
دابا نیسح  دجسم  بنج  - دابآ نیسح  نابایخ  دابآ ،  نیسح  مظعا  دجسم 

6221100-6221200 نفلت : - تخبکین نابایخ  دامادریم ، 
2291001 نفلت : - لامک نابایخ  لامک ، 

2220070 نفلت : - یلح ریما  دیهش  يوک  شبن  هجاوخ  غابراهچ  هیوکسم ، نبا 
2281015 نفلت : - هناخشوق غاب  كراپ  سدق ، نادیم  هرامش 6 ، داشرا 

2223788 نفلت : - هاگدامآ لوا  قداص ، رفعج  ماما 
2270763 نفلت : - هب غاب  نابایخ  تلم ، ناتسوب  هرامش 9 ، دیحوت 
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یتسد عیانص 

یبهذم ياهمچرپ  يزودلگ 

زا یکی  هـک  دـشاب  یم  راـهطا  هـمئا  سلاـجم  ياـهقریب  اـهمچرپ و  يوررب  يزودـلگ  رنه  ناهفـصا  یبهذـم  ياهلغـش  نـیرت  جـیار  زا  یکی 
مان یلازغ  يدهم  جاح  یلازغ و  اضرمالغ  جاح  يزودلگ  ناوت  یم  ار  ناهفـصا  یخیرات  رهـش  رد  اه  يزودلگ  نیرت  هقباس  اب  نیرتفورعم و 

دندیسر ابیز  اعقاو  رنه  نیا  رد  يریگمشچ  ياه  درواتسد  هب  دندرک و  عورش  هنیمز  نیا  رد  ار  دوخ  تیلاعف  لاس 1342  زا  ردارب  ود  نیا  درب 
دنیامنب . نیئزت  اهقریب  اهمچرپ و  نیا  اب  ناهج  رسارس  رد  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  سلاجم  دنتسناوت  و 

یلازغ يدهم  جاح  يزودلگ  یتسر /  اضرلا  دجسم  بنج  تشدرد –  نابایخ  انیس –  نبا  نابایخ  سردآ :
03114481187  / 03114481194 سامت : ياه  نفلت 

اه هزوم 

نوتسلهچ هزوم 

هزوم اب  طابترا 

2220181: نفلت
يرادناتسا نابایخ  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  نادیم  سردآ :

دیدزاب تاعاس 
يراوگوس مایا  زج  هب  هزور  همه 

یلا 19 زا 8:30  هرسکی  : راهب
یلا 20 یلا 13:30 و 15:30   8:30 ناتسبات :

یلا 17:30 زا 8:30  هرسکی  يد : رذآ ، نابآ ، رهم ،
یلا 18:30 زا 8:30  هرسکی  دنفسا : نمهب و 

هچخیرات

یبهذـم یلم و  ننـس  موسر و  بادآ و  یلجت  ناکم  هزوم  تسا . اهتلم  تفرـشیپ  لماکت و  ریـس  ندـمت و  گـنهرف و  خـیرات ، هاـگیاج  هزوم 
اجک هب  يرـشب  تشونرـس  میتسه و  هچ  میدوب ، هچ  هک  تسا  زورما  يایند  يارب  تربع  راصعا و  خیرات و  ناتـسگنهرف  هتـشذگ و  ياهناسنا 

هدنام اج  هب  راثآ  خاک و  هعومجم  يرادهگن  ظفح و  فادها و  نیا  ياتـسار  رد  تساهگنهرف . هاگیاج  هزوم  یلک  روط  هب  تفر و  دـهاوخ 
دیدرگ . لیدبت  هزوم  هب  نوتسلهچ  خاک  هدنیآ  لسن  هب  یفرعم  هتشذگ و  زا 

هام 1327 رهم  رد  تسا . هدیـسر  ماـمتا  هب  يرجه  لاس 1057  رد  خاک  زاس  تخاـس و  هدوب و  هیوفـص  نارود  هب  طوبرم  ناـمتخاس  ياـمن 
یماسا هک  دیدرگ  لیدبت  هزوم  هب  موب  زرم و  نیا  نادنمقالع  نادنمرنه و  دـیتاسا و  یتکلمم و  تاماقم  نیرتیلاع  روضح  اب  یـسمش  يرجه 

ءایشا و نوتسلهچ  خاک  یـساسا  تاریمعت  روظنم  هب  ش  لاس 1343 ه . رد  تسا . هدیدرگ  طبـضو  تبث  هدـنام و  اج  هب  دوبدای  رتفد  رد  اهنآ 
ناونع هب  رالات  نیا  زا  لاس  جنپ  ًادودح  تشگ و  لقتنم  نوتسلهچ ) خاک  یقرش  بونج  علض  رد  عقاو   ) فرشا رالات  هب  ًاتقوم  یگنهرف  لاوما 
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تظفاحم يرادهگن و  فلتخم  ياهرابنا  رد  يروآ و  عمج  نوتـسلهچ  هزوم  خاک  یگنهرف  لاوما  هیلک  دـش . هدافتـسا  فرـشا ) رالات  هزوم  )
هزوم لاوما  ًاددجم  یمالـسا  داشرا  هرادا  لیکـشت  قباس و  رنه  گنهرف و  يدرگناهج و  هرادا  ود  ماغدا  اب  یمالـسا  بالقنا  نامز  ات  دیدرگ 

نوتسلهچ خاک  ش  لاس 1367ه . رد  یگنهرف  ثاریم  نامزاس  لیکشت  اب  دش  ییاشگزاب  نوتسلهچ  هزوم  لقتنم و  ناکم  نیمه  هب  نوتسلهچ 
" اصوصخ یمالـسا  نارود  هب  قلعتم  ینیئزت  يدربراک و  فورظ  يرگراـگن و  یطخ ، خـسن  هزوم  نیا  رد  دـیدرگ . هزوم  هب  لیدـبت  هراـبود 

خاک زا  دعب  تمدق  ظاحل  زا  هزوم  نیا  ددرگیم . رازگرب  فلتخم  ياهتبسانم  هب  يراودا  ياههاگـشیامن  هدش و  هدراذگ  شیامن  هب  هیوفص 
. دشاب یم  ناریا  هزوم  نیمود  ناتسلگ 

اه هعومجم  یفرعم 

ناهفصا تخاس  یشاک  هنومن  نیلوا  لافس  هعومجم 
نآرق یفوک  یطخ  خسن  - شرف - هنیگبآ ياه  هعومجم 

خیرات لبقام  هکس  راثآ  نیرت  یمیدق 
یمالسا نارود  راثآو  یخیرات  نارود  راثآ 

یلا 500 هب 400  هک  اه  شرف  تمدق  اه : هتـشون  گنـس  عاونا  راجاق  رخآ  ات  دعب  هب  مهن  نرق  جاودزا  ياه  هلابق  عاونا  هیوفـص : نارود  راثآ 
. دشاب یم  یهلا  تایآ  هب  نیزم  هک  دشاب  یم  ریظن  یب  ایند  رد  اهشرف  نیا  زا  عون  ود  هک  ددرگ  یم  رب  شیپ  لاس 

یبناج ياه  همانرب 

یشهوژپ و تاسسوم  اه و  هاگشناد  اب  يراکمه  لاح  هتشذگ و  رد  یناریا  هدنز  خیرات  یفرعم  ناگدننکدیدزاب و  نارگشدرگ و  ییامنهار 
، اـه هزوم  ریاـس  يراـکمه  اـب  يراودا  ياـه  هاگـشیامن  يرازگرب  يرنه  یخیراـت و  ياـه  هماـن  ناـیاپ  شهوژپ و  قیقحت و  رما  رد  یگنهرف 

. ینیسح داز  کین  طسوت  یخیرات  يانب  لاس  باتک  پاچ  هزوم ، يامنهار  پاچ  هزوم  هب  نادنمقالع  نادنمرنه و  اهناگرا ،

هدش ماجنا  ياهتیلاعف  زا  یخرب 

رد هدش  یعس  هک  کلملا  روصم  جاح  يزاریش ، داتسا  نایچشرف ، داتسا  دازهب ، یمالـسا ، موحرم  مهم  دیتاسا  روتاینیم  هاگـشیامن  يرازگرب 
ثاریم هتفه  باـتک ، هتفه  هزوـم ، كدوکیناـهجزور ، ددرگ  یم  رازگرب  هاگـشیامن  لاس 10  ره  طـسوتم  روط  هب  يداـمتم  ياـهلاس  لوط 

اه و ناتسا  ياههاگشیامن  رد  تکرش  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دلوت  نابعش ، همین  ثعبم ، لثم  یبهذم  دایعا  يرگشدرگ و  زور  یگنهرف ،
شهوژپ قـیقحت و  اههاگـشناد  رهـش و  نادـنمرنه  اـب  کـیدزن  طاـبترا  نآرق  یللملا  نـیب  ياههاگـشیامن  یبـنج  ياـههمانرب  رد  يراـکمه 

راثآ زا  یهاگشیامن  يرازگرب  يزلام  هاگشیامن  رد  تکرـش  ایند  ياه  هزوم  اب  طابترا  یـسانش  ناتـساب  يرنه و  ياه  هتـشر  رد  یـسانشراک 
اه ینیچ 

شرورپ شزومآ و  هزوم 

هزوم اب  طابترا 

2334816: نفلت
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شهد يوک  رصق  هارراهچ  يدابآ  سمش  نابایخ  : سردآ
شرورپ شزومآ و  : تیاس بو 

دیدزاب تاعاس 
یلا 17 هبنش 8  راهچ  ات  هبنش  زا 

یلا 12 هبنش 8  جنپ 
ناگیار : طیلب تمیق 

. دنوش یم  هتفریذپ  یلبق  یگنهامه  اب  : دیدزاب ياهروت 

هچخیرات

يراثآ شنیرفآ  اب  خیرات  يادنلب  رد  راید  نیا  نادنمرنه  نادنمشناد و  تسا  ناریا  گنهرف  ندمت و  هاگیاج  هشیدنا و  رنه و  رهـش  ناهفـصا 
راختفا رپ  هرود  نآ  ناثراو  ات  دبلط  یم  عیفر  نینچ  یهاگیاج  دنا  هتـشاد  هضرع  يرـشب  ندمت  گنهرف و  هب  ار  يا  هدنزرا  تامدخ  ریظن  یب 

يا هزوم  داجیا  اتسار  نیا  رد  دنهد . همادا  ار  نیمزرـس  نیا  ناشخرد  گنهرف  ییایوپ  ریـسم  لماکت و  هار  هتـشذگ  رخافم  زا  تسارح  نمض 
نیا لحم  تفرگ . رارق  نامزاس  نیا  فادها  يا  هحولرـس  رد  هعماج  رنه  گنهرف و  نوناک  ناونع  هب  شرورپ  شزومآ و  ثاریم  ظفح  يارب 

زا يا  هعومجم  ياراد  هک  دـشاب  یم  راجاق  هرود  رخاوا  یعامتجا  ياه  تیـصخش  زا  شهد  کلملا  ءاطع  ناورداـش  ینوکـسم  لزنم  هزوم 
هب لاس 1378  رد  يزاس  زاب  زا  سپ  هک  دش  لیدبت  هسردـم  هب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  نامتخاس  نیا  تسا  ییاپورا  یناریا و  رنه 

. تفرگ رارق  هدافتسا  دروم  شرورپ  شزومآ و  هزوم  هاگیاج  ناونع 

سیسات زا  فده 

هتشذگ و یشزومآ  تیعضو  هسیاقم  يارب  یطیارـش  ندروآ  مهارف  ناگتـشذگ  براجت  زا  هدافتـسا  يارب  بسانم  ياه  هنیمز  داجیا  اب  هزوم 
. تسا هتشامگ  تمه  ناش  مان  دای و  ظفح  تیبرت ، میلعت و  ماظن  ناراد  هیالط  ناتوسک و  شیپ  زا  لیلجت  لاح ،

اه هعومجم  ریز  یفرعم 

ناهفصا گنهرف  خیرات و  شیامن  شخب 
لوحت ریس  یمیدق ، یسرد و  ياهباتک  یـشزومآ و  کمک  لیاسو  نازومآ ، شناد  یمیدق ، سرادم  زا  يریواصت  هئارا ي  اب  شخب  نیا  رد 

شرورپ شزومآ و  لک  ناریدـم  ناریبد و  همان ي  یگدـنز  ریوصت و  تسا . هدـش  هتـشاذگ  شیامن  هب  ناهفـصا  ناتـسا  شرورپ  شزومآ و 
راثآ ریواصت و  نینچمه  دهد . یم  رارق  ناگدننک  دـیدزاب  دـید  ضرعم  رد  ار  شرورپ  شزومآ و  هچخیرات ي  زا  یـشخب  ناهفـصا ، ناتـسا 

و…  یسدق )  ) سیونشوخ نیسحلادبع  ازریم  بانج ، نیدلا  ءایـض  دیـس  یئابطابط ، دیعـس  دیـس  جاح  نوچ  یماگـشیپ  نایگنهرف  ریهاشم و 
تسا . تمسق  نیا  شخب  تنیز 

ویشرآ دحاو 
زا ییاه  موبلآ  یشزومآ و  فلتخم  ياه  هرود  یلیصحت  كرادم  زین  شرورپ و  شزومآ و  فراعم و  ترازو  دانـسا  زا  سیفن  يا  هعومجم 

تالیکشت هب  طوبرم  دانـسا  اه و  همان  رامآ  نینچمه  دوش . یم  يرادهگن  دحاو  نیا  رد  یمیدق  سرادم  ناریدم و  نازومآ ، شناد  ریواصت 
راـیتخا رد  هزوـم  طـباوض  هب  هجوـت  اـب  هک  دـنور  یم  رامـش  هب  فـلتخم  تاـقیقحت  يارب  يدنمـشزرا  عـجرم  دوـجوم ، یـشزومآ  يرادا و 
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دریگ . یم  رارق  نادنم  هقالع  نارگشهوژپ و 
هناخباتک

ياهباتک ددرگ . یم  يرادهگن  یمیدق  یـسرد  ياهباتک  زا  ياهعومجم  یگنـس ، پاچ  اب  یطخ  ياهباتک  يدادعت  رب  هوالع  تمـسق  نیا  رد 
شزومآ و هب  طوبرم  تایرـشن  یمیدق و  ياه  همانزور  تالجم و  سرادـم ، ياههمانلاس  ناهفـصا ، خـیرات  ریهاشم و  هب  طوبرم  یـصصخت 
همانزور ي زا  یلماک  هعومجم ي  هناخباتک  نیا  سیافن  هلمج  زا  دنهدیم . لیکشت  ار  هزوم  هناخباتک  زا  یشخب  زین  ناهفصا  ناتـسا  شرورپ 

دشاب . یم  هدش  رشتنم  همانزور ي  نیلوا  گنهرف ،» »
يرصب یعمس و  دحاو 

، ملعم ماقم  تشادگرزب  مسارم  شرورپ ، شزومآ و  یمـسر  تاماقم  ياه  ینارنخـس  ریظن  یتاعوضوم  اب  ییویدیو  ياه  ملیف  دحاو  نیا  رد 
هنایار هدرـشف  ياه  حول  يراد و  هزوم  دنتـسم  ياه  ملیف  نوگانوگ ، سرادـم  مسارم  اه و  نشج  فلتخم ، ياه  ییآ  مهدرگ  اه و  شیاـمه 
هدـمآ درگ  یبلاج  هعومجم ي  ناهج ، گرزب  ياه  هزوم  یفرعم  ناهفـصا و  یندـید  نکاـما  یفرعم  یخیراـت و  ياـه  هنیمز  رد  ( CD  ) يا

ات تسا  هدیدرگ  مهارف  یبسانم  طیارـش  تمـسق  نیا  رد  نینچمه  دنک . یم  هضرع  ناگدـننک  دـیدزاب  هب  ار  يدـنمدوس  تاعالطا  هک  تسا 
دنوش . ییامنهار  هزوم  زا  رتشیب  هدافتسا ي  يارب  یتاحیضوت  هیارا ي  اب  دورو  ودب  رد  ناگدننکدیدزاب 

رصاعم راثآ  هاگشیامن 
ناکم هزوم  رد  تسا . هدـیدرگ  رازگرب  نازومآ  شناد  یگنهرف و  ناراکمه  يرنه  راـثآ  زا  هک  هاگـشیامن  لاح 20  هب  ات  هزوم  سیـسات  زا 
دنناوتب اج  نآ  رد  تسا  هدش  هتفرگ  رظن  رد  یملع  يرنه و  فلتخم  ياه  هتشر  نازومآ  شناد  نایگنهرف و  يارب  بسانم  تاناکما  اب  یمئاد 

دنراذگب . شیامن  هب  یطاطخ و …  یشارت ، رکیپ  یشاقن ، یساکع ، ياه  هنیمز  رد  ار  شیوخ  هدنزرا ي  ياه  شنیرفآ  راثآ و 
یشزرو یملع و  تاراختفا  هاگشیامن 

شناد نالیـصحتلا  غراف  نیلوا  زا  يریواصت  رانک  رد  یـشزرو  ياه  لادـم  اه و  ماـج  هارمه  هب  ناهفـصا  ناتـسا  شزرو  ملعم  نیلوا  ریوصت 
يروشک و ياه  هصرع  رد  نازومآ  شناد  نایگنهرف و  طسوت  هدـمآ  تسد  هب  ياه  هبتر  تاراـختفا و  شیاـمن  زین  ناهفـصا و  یلاـع  يارس 

تسا . تمسق  نیا  شخب  تنیز  یناهج 
سدقم عافد  شورپ و  شزومآ و 

زیزع نادیهـش  زا  هدنام  اجرب  راثآ  سدـقم و  عافد  ياه  لاس  لوط  رد  یجیـسب  هدـنمزر و  نازومآ  شناد  نایگنهرف و  نوگانوگ  ياهتیلاعف 
تسا . هتسارآ  ار  دحاو  نیا  یگنهرف 

هنایار دحاو 
رایتخا رد  ( CD  ) هدرـشف ياـه  حول  تروص  هب  دانـسا  نیا  دوش . یم  يرادـهگن  هزوم  رد  هک  یکرادـم  دانـسا و  تمالـس  ظـفح  روظنم  هب 

هزوم ي دروم  رد  یتاعالطا  هب  یـسرتسد  ناکما  هژیو  ياهرازفا  مرن  هیهت ي  اب  هناـیار  دـحاو  نیا ، رب  هوـالع  دریگ و  یم  رارق  نارگـشهوژپ 
، اهرتسوپ اهروشورب ، يزاـس  هداـمآ  یحارط و  تسا . هدروآ  مهارف  نادـنم  هقـالع  يارب  ار  یـشزومآ و …  تاسـسوم  شرورپ ، شزومآ و 

دشاب . یم  دحاو  نیا  ياه  تیلاعف  رگید  زا  هزوم و …  فلتخم  تایرشن  دلج  حرط 
شهوژپ دحاو 

ندروآ مهارف  یشزومآ ، كرادم  دانسا و  دقن  یناوخزاب و  شرورپ ، شزومآ و  لوحت  ریـس  هنیمز ي  رد  یتاقیقحت  ماجنا  اب  شهوژپ  دحاو 
هک ینارگشهوژپ  تاسسوم و  اب  يراکمه  تسا . هتشاد  نونکات  ار  يدنمـشزرا  ياه  تیلاعف  هزوم ، تایرـشن  زاین  دروم  یـصصخت  بلاطم 

نیا ياه  تیلاعف  رگید  زا  تالاقم  ناوخارف  یملع و  ياه  شیامه  يرازگرب  يارب  يزیر  همانرب  دـنیامن و  یم  هعجارم  هزوم  هب  قیقحت  يارب 
دنیآ . یم  رامش  هب  دحاو 
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هزوم تاراشتنا 
هب هزوم  ياه  تیلاعف  سیسات و  زا  یـشرازگ  راشتنا  ناهفـصا ،» ناتـسا  هب  هژیو  یهاگن  اب  شرورپ  شزومآ و  ریـس   » تالاقم هعومجم  پاچ 

ياهتراک لاتسپ و  تراک  یتاغیلبت ، ياهروشورب  پاچ  هیهت و  دوش ، یم  يرادهگن  هزوم  رد  هک  یعبانم  یفرعم  یصصخت و  تالاقم  هارمه 
نیا رد  نونکات  هک  دشاب  یم  ییاه  تیلاعف  زا  ناهفصا  ناتسا  یگنهرف  نادیهـش  همان ي  یگدنز  راشتنا  يارب  يراکمه  کیربت و  توعد و 

نونکا شرورپ  شزوـمآ و  هزوـم  دـشاب . یم  شخب  نیا  فادـها  زا  زین  یگنهرف  ناـمدای  هماـنهاگ ي  راـشتنا  تسا . هتفرگ  تروـص  شخب 
نآ زا  يرایـسب  نادنم  هقالع  هزور  همه  دـشاب و  یم  گنهرف  ناگتفیـش  نارگـشهوژپ و  نایوجـشناد ، نازومآ ، شناد  نایگنهرف ، هاگداعیم 

. دنروآ یم  لمع  هب  دیدزاب 

رصاعم ياهرنه  هزوم 

هزوم اب  طابترا 

2229121: نفلت
يرادناتسا نابایخ  نیسح  ماما  نادیم  سردآ :

هچخیرات

تموکح نامز  رد  نامتخاس  نیا  دراد . رارق  ناهفـصا  رهـش  زکرم  نوتـسلهچ و  یکیدزن  رد  هک  هیوفـص  هرود  هب  طوبرم  اـبیز  تسا  ییاـنب 
ناونع هب  زین  هتشذگ  میژر  نامز  رد  داد . رارق  دوخ  تنوکس  لحم  ار  اجنآ  ناهفصا  تقو  مکاح  ازریم  دوعسم  هدیدرگ و  انب  دیدجت  راجاق 

تفرگ . یم  رارق  هدافتسا  دروم  يرادناتسا  نامتخاس 
یـضعب رد  تمرم و  ناهفـصا  يرادرهـش  تمه  هب  دوب  هدش  هبورخم  ًابیرقت  هک  ترامع  نیا  دـیدج  لحم  هب  ناهفـصا  يرادناتـسا  لاقتنا  اب 

رارق يرادرب  هرهب  دروـم  ًامـسر  هام 1373  دنفـسا  رد  و  دـش . لیدـبت  ناهفـصا  رـصاعم  ياهرنه  هزوم  هب  دـیدرگ و  لماک  يزاـسزاب  دراوم 
. دشاب یم  تاعامتجا  نلاس  يرادا و  روما  هناخباتک ، یهاگشیامن ، نلاس  ياراد 6  هدش و  انب  هقبط  ود  رد  ابیز  ترامع  نیا  تفرگ .

هزوم فادها 

ریاس ناهفـصا ، رـصاعم  ياهرنه  ندناسانـش  هعماـج 2 . تخانـش  حطـس  شرتـسگ  رـصاعم و  يرنه  راـثآ  شیاـمن  ظـفح و  يروآدرگ ، . 1
ًاصوصخ مدرم و  ندومن  انـشآ  اهروشک 4 . ریاس  رـصاعم و  ياـهرنه  یمئاد  شیاـمن  هضرع و  للملا 3 . نیب  رـصاعم  رنه  ناریا و  ياهناتـسا 

اهروشک 6. ریاس  ناریا و  رد  رـصاعم  رنه  هعاشا  شزومآ و  ظـفح ، زکارم  اـه و  هزوم  اـب  طاـبترا  يرارقرب  رـصاعم 5 . ياهرنه  اب  نادنمرنه 
انشآ تهج  یشزومآ  ياه  همانرب  داجیا  رصاعم 7 . ياهرنه  هنیمز  رد  شهوژپ  قیقحت و  قیوشت ، يارب  مزال  ياه  حرط  هئارا  يزیر و  همانرب 

باتک و راشتنا  ییامهدرگ ، دـیدزاب ، همانرب  ینارنخـس ، تاسلج  يرازگرب  قیرط  زا  رـصاعم  رنه  اـب  نادـنمرنه  ًاـصوصخ  هعماـج و  يزاـس 
رهش هب  هصاخ  تیانع  اب  ناریا  رصاعم  نادنمرنه  تاعالطا  کناب  داجیا  ینف 8 . تامدخ  ماجنا  راثآ و  تمرم  يرصب ، یعمس و  روما  هلجم ،

ناهفصا یخیرات 

هزوم ياهتیلاعف  هدمع 
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یللملا نیب  یلم و  یناتسا ، حوطس  رد  يرنه  ياههاگشیامن  ییاپرب 
يرنه فلتخم  ياه  هتشر  اب  طابترا  رد  یصصخت  ياهرانیمس  ینارنخس و  تاسلج  يرازگرب 

سیفن يرنه  راثآ  شیامن  تمرم و  ظفح ، يروآدرگ ،
رصاعم ياهرنه  اب  نادنمرنه  مدرم و  ندومن  انشآ 

یجراخ یلخاد و  يرنه  یگنهرف ، زکارم  ياه و  هزوم  اب  طابترا  يرارقرب 
يرنه ياه  هنیمز  رد  شهوژپ  قیقحت و 

نادنمرنه عمجت  يارب  بسانم  یلحم  ندومن  مهارف 

ینیئزت ياهرنه  هزوم 

هزوم اب  طابترا 

2218606: نفلت
سیدرپ هاگشناد  يوربور  يرادناتسا  نابایخ  : سردآ

دیدزاب تاعاس 
رهظ یلا 12  هبنش 8  جنپ   - رهظ زا  دعب  یلا 13  هبنشراهچ 8  ات  هبنش 

اههورگ هب  تالیهست  هئارا 

ناگیار همان  یفرعم  هئارا  اب  نایوجشناد ، يزومآ ، شناد  ياههورگ  ناگتسشنزاب ،
ءاهب مین  تروصب  همان  یفرعم  هئارا  اب  يرنه  یگنهرف  يزکارم  سرادم و 

زا يدادعت  هئارا  : دنشاب یمن  هدش  هتخانش  نادنچ  روشک  حطـس  رد  هک  ینادنمرنه  يارب  هاگـشیامن  يرازگرب  تهج  مزال  طیارـش  لحارم و 
ياهمرف قبط  اهیرلاگ ، رد  ندمآ  رد  شیامن  هب  تهج  راثآ  دیئات  تروص  رد  هزوم . يرنه  ناسانـشراک  طسوت  یبایزرا  تهج  دـنمرنه  راثآ 

زین یئاریذپ و  هنیزه  گولاتاک ، روشورب ، رتسوپ ، پاچ  يرلاگ ، هیارک  هنیزه  تخادرپ  صوصخ  رد  راثآ  نابحاص  ای  بحاص  اب  هزوم  هژیو 
مرتـحم تنواـعم  طـسوت  حرط  نیا  دـیئات  زا  سپ  ددرگ . یم  ماـجنا  یتارکاذـم  هدـش  هداد  صیـصخت  ناـکم  هاگـشیامن و  يرازگرب  ناـمز 

. ددرگ یم  اپرب  هاگشیامن  سپس  دیق و  طوبرم  هام  لودج  رد  یلبق  تارکاذم  قبط  همانرب  یعامتجا  یگنهرف 

هچخیرات

ثادحا و لوا ، سابع  هاش  تنطلس  اب  نراقم  شیپ  لاس  دودح 400  ق  مهدزای ه . نرق  لیاوا  رد  هزوم ) یلعف  ناکم  : ) هناخ بیکر  ترامع 
ضارقنا اب  هناخ  بیکر  ترامع  تفرگ . یم  رارق  هدافتسا  دروم  یتنطلـس  ياه  بکرم  تالآ و  قاری  يراک و  راوس  مزاول  يرادهگن  تهج 

ماجنا زا  سپ  راجاق ) هاـش  نیدلارـصان  دـنزرف   ) ناطلـسلا لـظ  ازریم  روتـسد  هب  راـجاق  نارود  رد  اهدـعب  دـش و  كورتم  هیوفـص  تموکح 
يولهپ نارود  رد  تفرگ . رارق  هدافتـسا  دروم  ناطـسلا » لظ   » یـصاصتخا ینوردنا  ناونع  هب  زور ، قایـس  کبـس و  هب  یتاریمعت  تاقاحلا و 
ياهلاس رد  تفرگ . تروص  نآ  یبرغ  ههبج  رد  اصوصخ  یتارییغت  رگید  راب  تفای و  صاصتخا  لاوحا  تبث  رامآ و  هرادا  هب  نامتخاس  نیا 

ددـصرد روشک  یگنهرف  ثاریم  ناـمزاس  ناریا ، يراـمعم  يزاسرهـش و  یلاـع  ياروش  تاـبوصم  وریپ  یمالـسا ، بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ 
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فرص اب  اذل  دنک ، هدافتسا  یگنهرف  هعومجم  کی  ناونع  هب  نآ  زا  دیامن و  يزاسزاب  تمرم و  ار  هناخ » بیکر   » یخیرات ترامع  ات  دمآرب 
ینییزت ییاهرنه  هزوم  زا  يرنه  - یگنهرف رثا  رازه  راهچ  دودـح  لاـقتنا  اـب  لاـیر و  دراـیلیم  کـی  هب  بیرق  هنیزه  تقو و  لاـس  ود  زا  شیب 

تفای و شیاشگ  یسمش  هامدادرم 1375  رد 29  ناریا » ینییزت  ياهرنه  هزوم   » دنوادخ تادـییات  اب  نامزاس  ياه  هزوم  ریاس  نارهت و  قباس 
دیفم ياـضف  رتم  دودـح 1200  عبرم و  رتـم  تحاسم 2600  هب  ییاـضف  اـب  ناریا  ینیئزت  ياـهرنه  هزوم  درک . زاـغآ  ار  دوخ  تیلاـعف  امـسر 

نادنمقالع مومع  دیدزاب  تهج  ار  يرنه  سیفن  رثا  اهدص  نونکا  مه  یبناج ، هناخراگن  اب  یمیاد و  شخب  تفه  نتفرگرب  رد  اب  هاگـشیامن 
. تسا هدومن  هضرع 

هزوم هناگ  تفه  ياهشخب 

یبونج راثآ  يزلف 6- هنیگبآ  يرگراگن 5- یتنس 4- ياه  يزودور  اه و  هتفابتسد  ینغور 3- یکال و  راثآ  تباتک 2- طخ و  -1
: تباتک طخ و  شخب  -1

، يرهبا نموـم  دـمحم  میرک ، نآرق  تادـلجم  قاروا و  تاـعطق ، زا  يا  هعوـمجم  هب  نیزم  كربـتم و  ینیئزت ، ياـهرنه  هزوـم  شخب  نیلوا 
هدـش هتـشاذگ  شیامن  هب  داشرهوگ و ... شرتخد  دامعریم و  يزیربت ، عیفـش  يدزی ، زارط  رد  هک  تسا  راعـشا و ... هیعدا و  بتک  ثیداحا ،

مود و نامز  راثآ  زا  بهذم  عصرم و  نغور  كال و  یبرـض ، قرعم ، تخوس ، لیبق  زا  فلتخم  ياه  هویـش  هب  یمرچ  ياهدلج  عاونا  تسا .
، يزاریـش لاصو  يراسناوخ ، قداص  دمحم  نوچ  ینادنمرنه  طسوت  ریخا  ياه  هدس  تسا . شخب  نیا  راثآ  هلمج  زا  یماما و ... اضردمحم 

دنا . هدش  بوتکم  یناهفصا و ... یلع  دمحم  يوره ، یلعریم 
بهذم و روصم و  يدعـس  تایلک  ییاونریـش و  یلع  ریما  روصم  ناوید  یناهفـصا ، يولول  مشاه  دمحم  ملق  هب  داعملاداز »  » یطخ ياهباتک 

دعب هب  يرجه  متـشه  هدـس  زا  فلتخم  یـسیونشوخ  تاعطق  شخب ، نیا  رد  دوجوم  یطخ  سیفن  راـثآ  رگید  دـنراثآ . نیا  هرمز  رد  عصرم 
ییحم یلعریم و  يدهشم ، یلع  ناطلس  یـسلجم ، اضردمحم  یمـصعتسم ، توقای  هلمج  زا  یـسیونشوخ  گرزب  ناداتـسا  زا  يراثآ  تسا .

دیجملادبع شیورد  یملید ، دیشرلادبع  يوفص ، مارهب  هدازهاش  یناهفصا ، مشاه  بارتوبا ، یناهفصا ، رابجلادبع  يدابانگ ، یـشنم  يوره ،
کچوک . ازریم  یناقلاط ،

: ینغور یکال و  راثآ  شخب  -2
نیا راثآ  موبلآ و ... دـلج  نادبـسچرس ، وزارت ، هنییآ ، باق  هبعج ، راموط ، ياج  نادـملق ، بهذـم ، یکال و  ءایـشا  عاونا  زا  ییابیز  هعومجم 

هللا حـتف  یمریمـس ، يزاریـش  ياـباب  ازریم  قداـص ، اـقآ  نوچ : یناداتـسا  دنمـشزرا  ياـهراگدای  زا  راـثآ  نیا  دـنهد . یم  لیکـشت  ار  شخب 
، جنرت رس  جنرت  يزاس ، تروص  هرهچ ، کت  غرم  لگ و  فلتخم  ياهشقن  اب  هک  دنور  یم  رامش  هب  یناهفصا و ... یلع  فجن  اقآ  يزاریش ،

دنا . هتفای  تنیز  هماع  گنهرف  هاگراکش و 
: یتنس ياه  يزودور  اه و  هتفاب  تسد  شخب  -3

ياه يزکرم  رد  بلغا  راثآ  نیا  تسا . هدـش  هتـشاذگ  شیاـمن  هب  راـجاق  هرود  ياـه  هنومن  زا  ریظن  مک  عونتم و  تاـجوسنم  شخب  نیا  رد 
هب هک  هتفات و ... سلطا ، لمخم ، لاـش ، همرت ، يرز ، عاونا  تسا و  هدـش  هتفاـب  ناـشاک  ناـمرک و  دزی ، ناهفـصا ، ینعی  ناریا  یگدـنفاب  مهم 

هدافتسا دروم  يزیمور و ... هدرپ ، هداجس ، ینزوس ، دقراچ ، تبرت ، ياج  نادملق ، هناش ، ياج  دنق ، هرفـس  لوپ ، هسیک  سابل ، ولبات ، تروص 
هدقن يزود ، هماخ  لگ  يزود ، کبشم  يزود ، هرغز  يزود ، کلوپ  يزود ، بالق  يزود ، نوتبالگ  فلتخم  هویـش  هب  دنا و  هتفرگیم  رارق 
بلاق یشاقن  هویش  هب  هک  تسا  ناهفـصا  تخاس  يراکملق  زا  یـسیفن  ياه  هنومن  شخب  نیا  رگید  راثآ  هلمج  زا  دنا . هتفای  تنیز  يزود ...
داتـسا موحرم  هنادـنمرنه  ابیز و  حرط  ساسا  رب  هک  خرچ » راکـش   » و تیرـشب »  » فورعم هچیلاق  نینچمه  دـنا . هدـش  هیهت  هچراپ  يور  ینز 

دنور . یم  رامش  هب  اه  يزودور  اه و  هتفاب  شخب  زاون  مشچ  راثآ  زا  هدش ، هتفاب  يرداهب  یسیع 
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: يرگ يراگن  شخب  -4
ياهروتاینیم زا  ییاویـش  راثآ  تسا . نلاس  نیا  شخب  تنیز  فلتخم  ياه  هویـش  کبـس و  رد  یناریا  يرگراـگن  راـثآ  زا  یعونتم  هعومجم 

فلتخم ياـه  عوـضوم  نـغور و  گـنر  گـنربآ و  ریواـصت  راـنک  رد  راـجاق  هرهچ  کـت  ياـه  هراـگن  زیربـت و  ناهفـصا ، تاره ، بـتکم 
دنمـشزرا و يولبات  تسا . هدـش  هتـشاذگ  شیامن  هب  هعومجم  نیا  رد  هماع  گنهرف  یمزب ، یبدا ، یـسامح و  سلاجم  باتک ، يرگریوصت 

هلمج زا  زین  تسا  هدش  قلخ  مرچ  يور  روتاینیم  قرعم و  تخوس و  هویش  هب  هک  یناهفصا  یماما  اقآ  ازریم  جاح  داتـسا  رثا  ناگوچ »  » سیفن
دور . یم  رامش  هب  شخب  نیا  راثآ 

ادها لوا  سابع  هاش  هب  میـسرت و  ق  لاس 1008 ه . رد  يزیربت  بهذم  نیدباعلا  نیز  طسوت  هک  يدرف  هب  رـصحنم  يریعـشت  بهذم  يولبات 
بحاص نادنمرنه  هب  قلعتم  شخب  نیا  رد  هدمآ  رد  شیامن  هب  راثآ  ریاس  تسا . شخب  نیا  سیفن  دنمـشزرا و  راثآ  رگید  زا  زین  تسا  هدش 

، کلملا عینـص  ارعـشلا ، کلم  کلملا ، روصم  دازهب ، روصم  نیعم  یطوط ، نیـسح  دـمحم  یـسابع ، اضر  اقآ  نوچ : یمان  بحاص  کبس و 
تسا . یناهفصا  میهاربا  حیسم و  دمحم  نامزلا ، ردان  يوراس ، هللا  بیبح 

يزلف راثآ  شخب  -5
، نایلقرـس نادملق ، لفق و  یطوق ، عاونا  اعد ، باق  رمک ، بالق  دنبرمک و  هرقن ، الط و  ياهرویز  رب  لمتـشم  شخب  نیا  يزلف  راثآ  هعومجم 

فلتخم هویـش  هب  هک  تسا  وقاچ ... یچیق و  رجنخ ، دـیلک ، لهچ  ياه  ماـج  زوسدوع ، نگل ، هباـتفآ و  ناد ، هیفنا  ناد ، توراـب  هنییآ ، باـق 
دنا . هتفای  نیئزت  یتمیق  نارگ  ياهگنس  اب  هدش و  هتخاس  عیصرت  ینزملق و  هلیلم و  يراک ، شکچ  يرگ ، هتخیر  يراک ، کبشم 

لنلک شرافـس  هب  عصرم  يالطم  هلیلم  نادـملق  هدـس 12ه . رد  یناجنز  سابع  داتـسا  راک  ـالط  هرقن و  هلیلم  ینیـس  ناوت  یم  راـثآ  هلمج  زا 
دنور . یم  رامش  هب  شخب  نیا  يابیز  راثآ  زا  هک  يوفص  هرود  هب  طوبرم  عصرم  نگل  هباتفآ  زین  ق و  هدس 13ه . رد  ناخ  پیترس 

یبوچ راثآ  شخب  -6
کبشم يراک ، تبنم  يزاس ، متاخ  دننام  بوچ  رب  يرنه  عیانص  زا  یسیفن  راثآ  دهاش  هدننیب  ناریا ، ینیئزت  ياهرنه  هزوم  زا  شخب  نیا  رد 

هبعج نادـملق ، همامع ، ریز  نآرق ، هبعج  لحر و  سورع ، شفک  هچلگ  هنییآ ، باـق  عاونا  زا : دـنترابع  نآ  زا  ياـه  هنومن  هک  تسا  قرعم  و 
اب هک  تسا  ییا  هنییآ  باق  تبنم و  مامت  هبعج  شخب  نیا  دنمـشزرا  راثآ  زا  يروخ و ... تبرـش  يروخ ، غود  ياه  هقالم  قشاق و  شیارآ ،

تسا . هدش  هتخاس  ق  رد 13ه . يراسناوخ  نیدباعلا  نیز  طسوت  ریگ  تفرگ و  یمیلسا و  يابیز  رایسب  شوقن 
هنییگبآ شخب  -7

ق ات 6 ه . ياه 3  هدـس  هب  طوبرم  هلایپ ) نادرطع ،  ) هشیـش عاونا  هدوزفا و  شقن  اب  راد  شارت  ياه  لاتـسیرک  زا  ییابیز  راـثآ  شخب  نیا  رد 
تنیز هک  درب  مان  ار  یعصرم  يانیم  يروخ  تبرش  ياهناویل  ناوت  یم  رامش  نیا  رد  تسا  هدش  هتشاذگ  شیامن  ضرعم  هب  ناگرگ  تخاس 

تسا . هزوم  زا  تمسق  نیا  شخب 
ظفح و شهوژپ ، یـسررب و  يرنه و  یگنهرف و  ءایـشا  يروآ  عمج  ياتـسار  رد  دوخ  هفیظو  ماـجنا  رب  هوـالع  ناریا  ینیئزت  ياـهرنه  هزوم 

نتـشاد هاـگن  هدـنلاب  هدـنز و  زین  رتـشیب و  ییاـیوپ  یعمج و  تاـناکما  زا  رتـشیب  هچره  هدافتـسا  روـظنم  هب  راـثآ  نیا  شیاـمن  يرادـهگن و 
. دیامن یم  يا  هرود  یلصف و  تروص  هب  هزوم  هنازخ  رد  دوجوم  راثآ  شیامن  هب  مادقا  یگنهرف  ياهتکرح 

صاخ یگژیو 

، حـضاو یمـصعتسم  توقای  یطخ ، راثآ  يزود ، هلیلم  همرت ، لمخم ، يرز ، تفاب  عاونا  يزود ، ور  هتفاب ، تسد  تاـجوسنم  ياـه  هعومجم 
، موس نرق  زا  هک  هشیـش  ياه  هعومجم  رهلک ، اضر  ازریم  يرهـشم و  یلع  ناطلـس  يورم  راثآ  دامعریم ، رتخد  دامعریم و  راثآ  ثلث و  طـخ 

یم هزوم  صاخ  ياهیگژیو  روکذـم  نارود  اـب  ایـشا  تیخنـس  یگدـنز  مزاول  اـنب و  سنج  زا  ییایـشا  نینچمه  يرجه ، مهن  متـشه ، مجنپ ،
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. دشاب

هزوم یصصخت  هناخباتک 

هقباس نتـشاد  هزوم  رد  تیوضع  طیارـش  دراد . رنه  باتک  دلج  دودح 1500  طسوتم  روطب  دـشاب و  یم  یـصصخت  هناخباتک  ياراد  هزوم 
. تسا يرنه  تالیصحت  یهاگشیامن و  يرنه – 

یبناج ياه  همانرب 

 – یـصصخت ياهدرگ  زیم  اهینارنخـس و   - اهـشیامه  - اه تسـشن  يرازگرب   - يرنه فلتخم  ياههاگـشیامن  يرازگرب  لماش  اه  همانرب  نیا 
ره یئاپرب  دشاب . یم  يرنه  فلتخم  ياههاگشیامن  یئاپرب  هزوم  ياهتیلاعف  هدمع  یلک  روطب  دشاب . یم  اهدوبدای و ... هژیو و  مسارم  یئاپرب 

مالعا هزوم و  توعد  ساسارب  روشک  ای  ناتسا  ای  رهش  حطس  رد  فورعم  دیتاسا  دشاب . یم  یـصاخ  ياهیگژیو  طیارـش و  ياراد  هاگـشیامن 
يرنه تاطابترا  ساسا  رب  روشک  زا  جراخ  یئاه  هاگـشیامن  یهاگ  اتـسار  نیا  رد  دنیامن . یم  هاگـشیامن  يرازگرب  هب  مادقا  هزوم  يراکمه 

هدـش ینیب  شیپ  هنیزه  ساسارب  اههاگـشیامن  زا  یخرب  تسا  رکذ  هب  مزال  ددرگ . یم  اـپرب  هدـش ، ینیب  شیپ  ياـهحرط  ساـسارب  نیلوئـسم 
. دشاب یم  نادنمرنه  يارب  هئارا  هدامآ 

هدش رازگرب  ياه  هاگشیامن  زا  یخرب 

يرنه یگژیو  اب  یناهج  لادم  راثآ  هاگشیامن  یشاقن ،) يولبات   ) کلملا روصم  جاح  هاگشیامن 
نیدلا لامک  تشادگرزب  ریواصت ، هطورـشم و  نادرم  تلود  راگن  کت  هاگـشیامن  يراجاق ، ياه  هدرپ  هاگـشیامن  يزلف ، راثآ  هاگـشیامن  ، 

 - هنمارا كاشوپ  هاگشیامن  ناریا ، رد  يدیشروخ  نرق  جنپ  هاگشیامن  راجاق ، ات  هیوفص  زا  یتموکح  نامرف  هاگشیامن  یشاقن ،) راثآ   ) دازهب
ناتسراجم ترافس  يراکمه  اب  ناتسراجم  كاشوپ  يزودور و 

: تسا ریز  حرش  هب  تشهبیدرا 1378  ات  تیلاعف  زاغآ  زا  هزوم  همانراک 
هدس زا  ناریا  رد  یسیونشوخ  رنه  نرق  جنپ  راجاق ، هیوفص و  نارود  یتموکح  ياهنامرف  راجاق ، ات  هیوفص  زا  يزاسغرم  لگ و  هاگـشیامن  ، 

ياههرهچ کت  یشاقن  ياهولبات  هعومجم  یشاقن ، راکملق  ياههدرپ  ياهناخ و  هوهق  ياهیشاقن  تیاور  هب  اروشاع  ق ، مهدزیس ه . ات  متـشه 
ات متشه  نرق  زا  ناسیونشوخ  راثآ  هدیزگرب  هیعدا ، ثیداحا و  دیجم ، هللا  مالک  یطخ  تاعطق  هخـسن و  تیطورـشم ، شبنج  راجاق و  لاجر 

ناسیونـشوخ یـسیون  هتـسکش  راـثآ  نونک ، اـت  هیوفـص  هرود  زا  یفاـب  يرز  ق ، اـت 13 ه . مـهن  نرق  زا  یناریا  يرگراــگن  ق ، مـهدزیس ه .
نارود ياههنیلافس  راجاق ، هیوفص و  نارود  زا  یتنس  يزودور  ياههدرپ  ناهفصا ،)  ) رصاعم ناسیونشوخ  یسیون  هتسکش  راثآ  نیمدقتم ،) )

یمالسا

ادهش هزوم 

هزوم اب  طابترا 

2348878 نفلت :
يدابآ سمش  نابایخ  سردآ :
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زجب رهظزادعب  حبص و 19-15   12-8 ناتـسمز 30 /  زیئاپ و  رهظزادعب ، حبص و 20-16   12-8 ناتـسبات 30 /  راهب و  رد  دیدزاب : تاعاس 
لیطعت ياهزور 

هچخیرات

هرطاخ دای و  نتـشادهگن  هدنز  تداهـش و  راثیا و  گنهرف  جیورت  فدـه  اب  هام 1381  رهم  رد  سدقم  عافد  هتفه  تبـسانم  هب  ادهـش  هزوم 
دش . سیسات  ناوج  لسن  هب  تداهش  دیهش و  یشزرا  میهافم  لاقتنا  ندناسانش و  سدقم و  عافد  لاس  تشه  یمالسا و  بالقنا  نادیهش 

ادهش هرطاخ  دای و  نتشادهگن  هدنز  تداهش ، راثیا و  گنهرف  جیورت  فده 

اه هعومجم  یفرعم 

يادهش مود : رالات  دشابیم . لاس 42  رد  ماما  ترـضح  بالقنا  اهنآ  نیرتمهم  هک  بالقنا  زا  لبق  ات  ریخا  هلاس  تضهن  يادهـش  لوا : رـالات 
نارادرس ناهدنامرف و  یناهفصا ، فرشا  یتشهب ، رتکد  مولظم  دیهـش  صخاش  يادهـش  دیهـش ، ردارب  هس  رـسپ ، ردپ ، ناتـسا  هژیو  صخاش 

، نادـنمرنه ناکـشزپ ، دـننامه  گـنج  رد  فـلتخم  راـشقا  هجوـتم  هـک  فـلتخم  ياـه  فنـص  يادهـش  هـب  صاـصتخا  موـس : رـالات  دـیهش 
هزومو گنج  ياوه  لاح  زا  یملیف  ناگدننکدیدزاب  يارب  شیامن  نلاس  رد  رصب ي : یعمس  رالات  دنشابیم . فلتخم  ياهرشقو  ناراکشزرو 

. دوش یم  هتشاذگ  شیامن  هب 

هزوم فیاظو 

ياهتبسانم هب  يرنه  ياههاگشیامن  یئاپرب  شیامن و  لباق  راثآ  قیرط  زا  ادهش  شور  هریس و  ندناسانش  ادهـش و  دانـسا  راثآ و  يروآ  عمج 
. دشاب یم  فیاظو  هلمج  زا  هللا  مایا  فلتخم و 

یعیبط یخیرات  هزوم 

هزوم اب  طابترا 

2222026 نفلت : یتسپ 81477  دک  يرومیت  رالات  يرادناتسا  نابایخ  ناهفصا  یناشن :

هچخیرات

هدنزرا بلاج و  ياه  هنومن  اه  هزوم  لیبق  نیا  رد  اذل  دنـشاب ، یم  شنیرفآ  ناهج  تعیبط و  خیرات  هدـننک  وگزاب  یعیبط  خـیرات  ياه  هزوم 
رایتخا رد  یگنهرف  یملع  نوناک  تروص  هب  میظنت  يرادـهگن و  یملع  لومعم  ياهـشور  هب  راد  ناج  ناج و  یب  زا  معا  تقلخ  راـثآ  هیلک 

دریگ . یم  رارق  یمومع 
يرادرهـش فرط  زا  هک  نایرومیت ) رـصع  یناتـساب  ياهانب  زا  یکی   ) يرومیت رـالات  رد  دنفسا 1367  رد 15  ناهفـصا  یعیبط  خـیرات  هزوم 

هنیمز رد  هزوم  نیا  هدنزرا  ياه  هعومجم  یعیبط و  راثآ  یمامت  تسا . هدیدرگ  يزادـنا  هار  سیـسات و  هدـش  هداد  رارق  رایتخا  رد  ناهفـصا 
تدم 37 رد  ناهفصا  هاگشناد  داتسا  نایرفعج  رتکد  یـصخش  هیامرـس  تمه و  هب  ییایفارغج  یـسانش و  نیمز  يروناج  یهایگ  مولع  ياه 

يدنب هدر  میظنت و  زا  سپ  هدیدرگ و  هیهت  ای  هلدابم  يرادـیرخ ، يروآدرگ ، روشک  زا  جراخ  ناریا و  فلتخم  طاقن  زا  رمتـسم  شالت  لاس 
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ناهفصا یعیبط  خیرات  هزوم  سیسات  زا  یساسا  فده  تسا . هدش  هداد  رارق  مومع  رایتخا  هدمآرد و ر  ینونک  عضو  هب  یملع  ياهیسررب  و 
ظفح اتکی ، قلاخ  يدـنمتردق  شنیرفآ و  ناهج  تمظع  تایح و  ملاع  هرابرد  هعماـج  یمومع  تاـعالطا  شناد و  حطـس  ندرب  ـالاب  نمض 

یطیحم داجیا  قیرط  زا  هعماج  تمالـس  ظفح  یـشزومآ ، کمک  لیاسو  دوبمک  ناربج  بیرخت ، تراغ و  زا  روشک  یعیبط  هدـنزرا  ثاریم 
یم ناهفـصا  رهـش  روشک و  یتسیروت  ياه  هبذاج  شیازفا  هب  کمک  یعیبط و  مولع  رد  قیقحت  ياه  هنیمز  ندروآ  مهارف  یحیرفت ، ملاس و 

یهاتوک یئاناوت  دح  رد  یـششوک  چیه  زا  یعیبط  خـیرات  عماج  هزوم  کی  دـح  ات  هعومجم  نیا  ندـناسر  رمث  هب  رد  هک  یئاجنآ  زا  دـشاب .
ياه هبنج  هب  صاخ  هجوت  یعیبط ، مولع  ياه  هنیمز  رد  اـه  هنومن  عونت  تیعماـج و  رظن  زا  هزوم  نیا  تفگ  ناوت  یم  تارج  هب  هدـیدرگن و 

صوصخب یتسیز  مولع  ياهـشخب  زا  يا  هراـپ  رد  ریظن  مک  هعومجم  ندوب  اراد  یـشزومآ و  نوگاـنوگ  حوطـس  رد  نآ  یملع  یـشزومآ و 
یگژیو رـصحنم و  ناریا  رد  هتـشذگ  راودا  ياه  هراوگنـس  سلطا و  ریبک و  سونایقا  ياه  فدـص  اـیلارتسا  یحاون  ياـه  جنفـسا  هعومجم 

. دشاب یم  اراد  ار  یصاخ 

یتآ ياه  همانرب  فادها و 

هئارا یـسانش . لیـسف  وتیتسنا  داجیا  اه . هناخباتک  شرتسگ  یعیبط و  مولع  هب  طوبرم  بتک  هنوگره  زین  هلجم و  رـشن  تاراشتنا ، دحاو  داجیا 
نیمز تاقیقحت  هب  کمک  روظنم  هب  تاقیقحت  دـحاو  داـجیا  یمرد . یـسکات  يزاـسزاب و  يریگ ، بلاـق  هژیو  هب  یـسانش  هزوم  ياـه  هرود 

یسانشراک یسانشراک ، زا  معا  یلیصحت  فلتخم  عطاقم  رد  نایوج  شناد  ناهوژپ و  شناد  هب  تامدخ  هئارا  یـسانش و  تسیز  یـسانش و 
رشتیب هعـسوت  ببـس  دوخ  هبون  هب  هک  یعیبط  خیرات  هزوم  یملع  هنیجنگ  زا  یـشخب  ناونع  هب  هلـصاح  جیاتن  زا  يریگ  هرهب  ارتکد و  دشرا و 

. ددرگ یم  هعومجم  نیا  تاراشتنا  هناخباتک و  دحاو 

اه هعومجم  یفرعم 

میظنت هزوم  هب  دورو  ودب  رد  یـشزومآ  ياههورگ  هژیو  هب  ناگدننکدیدزاب  ییامنهار  ییانـشآ و  روظنم  هب  نلاس  نیا  : هزوم يامنهار  نلاس 
دنیامن . لصاح  عالطا  هزوم  یلک  تیعضو  هب  نلاس  ره  ياه  هنومن  اه و  هشقن  هئارا  اب  ات  هدیدرگ 

تروص هب  هک  دنـشاب  یم  نایاپدـنب  نانت و  مرن  ناتـسوپراخ  اه  ناجرم  اه  جنفـسا  اه  یلولـس  کت  عاونا  لماش  : هرهم نودـب  ناروناج  نلاس 
، نانت مرن  یـشزومآ  يزاسزاب  تارـشح  ناهج  اب  یئانـشآ  يدـنب و  هدر  نلاـس  نیا  رد  دـنا . هدـش  هدراذـگ  شیاـمن  هب  يدـنب و  هدر  یملع 

دشاب . ناگدننکدیدزاب  يارب  رت  بلاج  یندید و  دیاش  زیمآرحس  ناگناورپ  سلطا  ریبک و  سونایقا  بایمک  ياهفدص 
روشک زا  جراخ  ياه  هنومن  اب  اهنآ  هسیاقم  موی و  راب  ره  ناریا و  یتعنـص  یئوراد  لگ  یب  رادـلگ  ناهایگ  عاونا  لماش  : یـسانش هایگ  نلاس 

ناتخرد ياه  هنت  صوصخب  ناریا ، اپورا و  هتـشذگ  ياهنارود  هب  طوبرم  هدـش  لیـسف  ناتخرد  هقاـس  گرب و  رثا  ناریا  یتنـس  یئوراد  داوم 
ناریا . لبق  لاس  نویلیم  ياهلگنج 180  یتیردیس ) ای  یسیلیس   ) هدش یندعم 

نیرذآ یبوسر  یندـعم  ياه  گنـس  اـه  لاتـسیرک  اـه  یناـک  نیمز  دـماج  هتـسوپ  هدـنهد  لیکـشت  داوم  هیلک  لـماش  : یـسانش نیمز  نلاـس 
نونکات . لبق  لاس  نویلیم  زا 580  هتشذگ  ياهنارود  یئایرد  ياهلیسف  ای  اه  هراوگنس  يا  هراق  یئایرد و  یبوسر  ياه  تخاس  ینوگرگد 

یـصاخ یگژیو  زا  روشک  زا  جراخ  ياهلیـسف  هدـش  يزاسزاب  ياهژالوم  ناریا  هدـنزرا  باـیمک و  ياـه  هراوگنـس  هعومجم  نلاـس  نیا  رد 
رصحنم و الماک  ناهفـصا  ناتـسا  روشک و  فلتخم  نداعم  يداصتقا  یبایزرا  یئایفارغج و  یگدنکارپ  ای  ییانـشآ  رظن  زا  هدوب و  رادروخرب 

دشاب . یم  یئانثتسا 
یعیبط و يرهـش و  هتـسجرب  ياه  هشقن  یئایفارغج   ) یفارگوپوت ياه  هشقن  زا  یئاه  هنومن  نلاس  نیا  رد  : اه هشقن  یعیبط و  يایفارغج  نلاـس 
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( یئایفارغج شزومآ  ياه  تکام  يزیخ  هلزلز  ینامتخاس و  مه  طاقن  هشقن   ) ناریا یتخاس  نیمز  یسانش و  نیمز  ياه  هشقن  یسانش ) نیمز 
تسا . هدیدرگ  هئارا  هزوم  یتاقیقحت  دحاو  یشهوژپ  ياهراک  ناهفصا و  ناتسا  روشک و  فلتخم  نداعم  شرتسگ  یشهوژپ و  ياه  هشقن 

ناـیهام عاونا  لـماش  تسا  یندـید  يراـمعم  رظن  زا  دوـخ  تسا و  هزوـم  ياـهنلاس  نیرتـگرزب  زا  هک  نلاـس  نیا  : راد هرهم  ناروناـج  نلاـس 
هباشم و ياه  هنومن  یـشزومآ  رظن  زا  یگدـنز و  طیحم  یـسانشزاب  يدـنب و  هدر  تروص  هب  نارادناتـسپ  ناگدـنرپ  ناگدـنزخ  ناتـسیزود 

ناراد هرهم  عمجت  ای  و  ناگدـنزخ ) دروم  رد  صوصخب   ) هدـش یمرد  یـسکات  هدـنز و  ياه  هنومن  یهاگ  هدـش ، هداد  ناشن  اهنآ  فـالتخا 
تسا . هدش  هجوت  اهنآ  ضارقنا  لاح  رد  ای  هدش و  تیامح  يریوک  یئایرد  یشحو  یلها  رضم  دیفم 

لیاسو عاونا  اب  نایوجشناد  نازومآ و  شناد  صوصخب  ناگدننکدیدزاب  نلاس  نیا  رد  : تقلخ ناهج  ياه  یندید  یشزومآ و  کمک  نلاس 
هزوم یـشزومآ  يژولونکت  تاقیقحت و  دـحاو  راک  یعیبط ) يایفارغج  یـسانش  نیمز  یـسانش  تسیز   ) یعیبط ملاـع  رد  یـشزومآ  کـمک 
هنومن مها  دنوش . یم  انشآ  هدیدرگ  هیهت  دشرا ) یسانشراک   ) اه هاگـشناد  ات  یئامنهار  زا  یـشزومآ  فلتخم  حوطـس  رد  هک  یعیبط  خیرات 

: زا دنترابع  نلاس  نیا  ياه 
هب یسانش  روناج  یسانش و  ناسنا  هب  طوبرم  ياهژالوم  یعیبط  مولع  یشزومآ  ياهولبات  یـسانش  نیمز  یـسانش ، تسیز  یـشزومآ  لیاسو 

هیهت زرط  يدـنب  هدر  ياهولبات  رد  اه  نآ  هئارا  هناگادـج و  تروص  هب  یللملا  نیب  باـیمک  ياـه  لیـسف  ژـالوم  یحیرـشت  عونتم و  تروص 
لیـسف لیکـشت  لحارم  هقلخلا  بیجع  ياه  نینج  یعیبط  ژالوم  تروص  هب  ناسنا  نینج  فلتخم  لحارم  يریگ  بلاق  هتـسجرب و  ياه  هشقن 

یسانش ناسنا  زا  ییاه  هنومن  ناراد  هرهم  ناگرهم و  یب  زا 

شرورپ شزومآ و  نونف  مولع و  هزوم 

هزوم اب  طابترا 

یلگ رطاش  يرهم  دیهش  هچوک  یلصم  نابایخ  دابآ  تداعس  نابایخ  سردآ :  6614633: نفلت
. تسا لیطعت  هزوم  لیطعت  ياهزور  هبنشجنپ  ات 20  اهرهظ 17  زا  دعب  ات 12 و  اه 8  حبص  دیدزاب : تاعاس 

همدقم

اما میروخ  یم  رب  يددعتم  دراوم  هب  هدش  ارجا  فلتخم  ياهروشک  رد  یـشزومآ  ماظن  راتخاس  رمتـسم  دوبهب  روظنم  هب  هک  یئاه  همانرب  رد 
نیا هجوتم  هتـسویپ  تیبرت  میلعت و  نازادرپ  هیرظن  تسوا . يدادادـخ  ياه  لیـسناتپ  ناسنا و  ياهیگژیو  هب  هجوت  اهنآ  همه  كرتشم  لـصف 
یم هنوگچ  هک  تسنیا  اهنآ  ینهذ  هلغشم  هدمع  نکیل  دنتسه ، یعامتجا  يداصتقا  هعـسوت  يانبریز  ناونع  هب  ناسنا  هوقلاب  رئاخذ  تیفرظ و 

روراب و ار  یتاذ  ناوت  دادعتسا و  نیا  دوش  یم  هنوگچ  یترابع  هب  ای  تفرگ : راک  هب  داد و  هعـسوت  لکـش  نیرتهب  هب  ار  اه  تیفرظ  نیا  ناوت 
هزوم داجیا  هنیمز  ات  تشاد  نآ  رب  ار  شرورپ  شزومآ و  ناـمزاس  هک  تسا  اتـسار  نیا  رد  تکرح  يارب  مهم و  نیا  هب  هجوت  درک . اـفوکش 

نیرخآ نونف  مولع و  یخیراـت  لوـحت  دـنور  یـسررب  رب  هوـالع  تسا و  یـشزومآ  ياـضف  کـی  هزوـم  اریز  دـنک ، مهارف  ار  نوـنف  موـلع و 
هب دراداو و  رکفت  هب  ار  وا  ات  دریگ ، یم  راک  هب  هدـننک  دـیدزاب  رکف  نهذ و  ندیـشک  شلاچ  هب  يارب  ار  عیدـب  راثآ  ناـسنا و  ياهدرواتـسد 

نونکا هک  هنوگ  نامه  دنک . یم  ءاقلا  هدننک  دیدزاب  هب  سفن  هب  دامتعا  ندرک  مهارف  نمـض  هزوم  دنک  تیاده  اه  هدیدپ  نیب  هطبار  فشک 
تیرـشب يارب  وت  ياهدرواتـسد  دروم  رد  زین  ناگدـنیآ  ینک ، یم  تواـضق  نوـنف  موـلع و  لـماکت  رد  اـهنآ  شقن  ناگتـشذگ و  دروـم  رد 

لوئـسم خیرات  تیرـشب و  لباقم  رد  ناسنا  کی  ناونع  هب  هک  داد  دهاوخ  تسد  هدننک  دیدزاب  هب  ساسحا  نیا  اذـل  درک . دـنهاوخ  تواضق 
هدنیآ قفا  دناوت  یم  نونف  مولع و  یخیرات  لوحت  دنور  یفرعم  دریگ . هدهع  هب  ینف  لماکت  ملع و  دیلوت  دـنیآرف  رد  ار  یـشقن  دـیاب  تسا و 
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تیاده دیدج  تاعارتخا  عیدب و  راثآ  قلخ  هب  ار  وا  هزیگنا  ینیب و  شیپ  تردق  ندروآ  تسد  هب  اب  دـنک و  میـسرت  هدـننک  دـیدزاب  يارب  ار 
. دش ماجنا  شرورپ  شزومآ و  مرتحم  ریزو  روضح  اب   82  / 12 خیرات 26 /  زا  هزوم  حاتتفا  دنک .

نونف مولع و  هزوم  فادها 

هدهاشم هب  هدننک  دیدزاب  نداد  تداع  لاعف ، شزومآ  شور  ناونع  هب  هزوم  یملع  ياوتحم  هدننک و  دـیدزاب  نیب  لماعت  هنیمز  ندرک  مهارف 
رادیاپ رثوم و  قیمع ، يریگدای  هنیمز  ندرک  مهارف  سالک و  کشخ  طیحم  زا  ریگارف  ندرک  جراخ  قیقد ،

هب نداد  تداع  ياتـسار  رد  ینهذ  نیرمت  هنیمز  ندرک  مهارف  قـالخ ، هشیدـنا  دـشر  هنیمز  ندرک  مهارف  قیقحت ، شهوژپ و  هیحور  تیوقت 
دوش یم  يواکجنک  لاوس و  حرط  هب  رجنم  هک  یئاه  هدیدپ  اب  نازومآ  شناد  هجاوم  یقطنم ، رکفت 

هب هیاپ  یملع  میهافم  لاـقتنا  هدـننکدیدزاب ، رد  یملع  يواـکجنک  هزیگنا و  داـجیا  لدـع ، قطنم و  هیاـپ  رب  يرکفت  هب  هدـننیب  نداد  تداـع 
لمع ملع و  قیفلت  روظنم  هب  یلمع  راک  زا  تذل  ساسحا  هیحور  تیوقت  هداس ، لیاسو  کمک 

زا هدافتـسا  ياج  هب  نآ  زا  هدافتـسا  كاپ و  يژرنا  اب  ییانـشآ  تسیز ، طیحم  ظفح  رب  دـیکات  اب  ناریا  بلاـغ  ياهمتـسیس  وکا  اـب  ییانـشآ 
تسیز ظفح  ياتسار  رد  كاپ  تعیبط  زا  تذل  ساسحا  هیحور  تیوقت  یلیسف ، يژرنا 

سفن هب  دامتعا  يروابدوخ و  ساسحا  هیحور  تیوقت 

« هزوم یملع  ياوتحم  اه و  شخب  »

کی دننامه  تسا ، هدش  ارجا  یحارط و  نازومآ  شناد  زاین  هژیو  هب  نادنورهش »  » نیبطاخم هدرتسگ  فیط  هب  هجوت  اب  هزوم  یملع  ياوتحم 
هک یلبق  ياه  هنیمز  تاعالطا و  اب  بسانتم  کی  ره  یلو  دننیب  یم  ار  نآ  همه  تسا  هداوناخ  ءاضعا  هیلک  هدافتسا  لباق  هک  یگداوناخ  ملیف 

حرف نمـض  هک  هدـش  یحارط  يوحن  هب  عبرم  رتم  رازه  ود  هب  غلاـب  ددـعتم  ياـه  نلاـس  رد  هعومجم  نیا  دریگ . هرهب  نآ  زا  دـناوت  یم  دراد 
: زا دنترابع  اه  شخب  دنک ، یم  مهارف  هدننیب  رد  ار  ینهذ  شلاچ  رکفت و  هنیمز  دهد و  یم  لاقتنا  هدننیب  هب  ار  یملع  تاعالطا  ندوب  شخب 

یسانش تسیز  ناریا 2- بونج  ات  لامش  زا  شرب  کی  تروص  هب  یتکام  و  اه ، یناک  و  اه ، لیسف  اه ، گنس  عاونا  لماش  یـسانش  نیمز  -1
جیلخ ات  نوزامآ  هناخدور  زا  یهام  ياه  میراوکآ  يروناج ب : یهاـیگ و  صخاـش  ياـه  هنومن  اـب  ناریا  بلاـغ  متـسیسوکا  هدزاود  فلا :

هطوحم رد  ناتـسا  بلاغ  لگ  هایگ و  تخرد ، یفرعم ، ج : یبامرگ » یبادرم و  روش ، نیریـش ، ياه  بآ  ياه  یهاـم   » ایـسآ قرـش  سراـف و 
روحم نیا  رد  اه ب : تیمک  يریگ  هزادـنا  لیاسو  یخیرات  لوحت  ریـس  فلا : کـیزیف  یلخاد 3- شخب  رد  ینامتراپّآ  ياـه  لـگ  هزوم و 

، هدام نامتخاس  سیطانغم ، هتیـسیرتکلا و  ناسون ، جوم و  توص ، کیناکم ، لماش   » کیزیف شناد  فلتخم  ياـه  شخب  اـب  هدـننک  دـیدزاب 
یمیـش شخب  ياهیگژیو  اب  رکذـلا  قوف  روحم  درب و  کیزیف  شخب  دـننامه  یمیـش  شخب  -4 دوش . یم  انـشآ  موجن » رون و  اـمد ، اـمرگ و 

فلتخم و ياه  هتـشر  يراودا  تروص  هب  فلتخم  ياه  هتـشر  یگدرتسگ  هب  هجوت  اب  شناد  راک  يا و  هفرح  ینف و  شخب  -5 دراد . دیکات 
ای ناگرا  کی  رایتخا  رد  هام  دـنچ  ره  هزوم  يراودا  هاگـشیامن  ناونع  هب  یـشخب  -6 دوش . یم  یفرعم  هزوم  رد  اهنآ  یخیراـت  لوحت  دـنور 

، یهایگ تافآ  هدش ، حالصا  ياهرذب  زا  ییاه  هنومن  تسا و  يزرواشک  داهج  تاقیقحت  زکرم  رایتخا  رد  العف  هک  دریگ ، یم  رارق  نامزاس 
. دوش یم  هضرع  و …  یکیتنژ ، هدش  حالصا  ياهرذب 

کناو ياسیلک  هزوم 

هزوم اب  طابترا 
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کناو ياسیلک  درفلآ  هچوک  یقرش  رظن  نابایخ  یماظن  میکح  هارراهچ  : سردآ
26243471: نفلت
6270999: ربامن

Email: sapvyicn@pevsnia. net

اههورگ هب  تالیهست  هئارا 

. دشابیم ناگیار  تروص  هب  هتشاد  ییامیپاوه  ياه  سناژآ  زا  ای  یتلود  ياهناگرا  فرط  زا  همان  یهورگ  دیدزاب  رد  هچنانچ 

هچخیرات

زا یکی  دورو  اب  ناـمزمه  يدـالیم  لاس 1905  رد  هدـش و  یم  يرادـهگن  هناخباتک  رد  ادـتبا  رد  هزوم  یـشاقن  يایـشا  سدـقم و  ياهباتک 
دورو اب  نامزمه  يدـالیم  لاس 1905  رد  کناو  هزوم  سیـسات  رکف  هب  ناریا  تقو  نآ  یتلود  ياـه  ناـمتخاس  حاـتتفا  يارب  هنمارا  ناـشاقن 

سیسات يدالیم  لاس 1971  رد  کناو  هزوم  يرگ  هفیلخ  ياروش  يرایمه  اب  هداتفا  سیکوس  ياـقآ  باـنج  هنمارا  ناـشاقن  زا  یکی  توعد 
(. هزوم لاس  هزوم و30  هناخباتک  لاس   40  ) دشاب یم  هزوم  هقباس  لاس  ياراد 73  دش و 

کناو هزوم  ریدم  هاگدید  زا  هزوم  تیوقت 

خـسن دوجو  دوش  سیـسات  هزوم  کی  دیاب  هنمارا  ییاج  ره  رد  هتـسناد  یلم  هزوم  کی  سدـقم  دـعب  زا  دـشاب  یم  تلم  کی  گنهرف  هزوم 
يراکیـشاک ظاحل  زا  هتفرگ  رظن  رد  دـنه  بلاق  رد  یبهذـم  یـسانش  مدرم  یناتـساب  عوضوم  يدـنب  هقبط  ظاحل  زا  یترابع  هب  اهباتک  یطخ 

هک ءایـشا  دـشاب و  یم  یـسانش  مدرم  درادـن  یگدـنز  رد  اهنآ  ناربراک  هب  ایـشا و  هدافتـسا  ای  اه  سابل  ندیـشوپ  هوحن  یـسانش  مدرم  ثحب 
رد بلغا  هک  دـندرک  یم  هعجارم  اسیلک  هب  یـصاخ  ياه  نامهیم  ادـتبا  رد  هزوم  نیا  دـیدرگ . ءادـها  هک  حیـسم  دالیم  زا  لبق  ام  هب  طوبرم 
دـش تساوخ  رد  فلتخم  ياهاج  هنمارا  زا  دـش و  راثآ  يروآ  عمج  رد  هدرتسگ  تیلاعف  ییاشگزاب  زا  دـعب  دـندرک  یم  دـیدزاب  هناـخباتک 

. دش وربور  یبوخ  لابقتسا  اب  هک  دننک  ادها  ار  ءایشا 

يرادا هاگشیامن 

. یلحم ياهسابل  یبهذم  ءایشا  سیون  تسد  یمیدق  ياه  باتک  هنمارا  یگلاس  تبسانم 400  هب  یمیدق  سکع  هاگشیامن 

يرامآ تاعالطا 

خسن دروم  هک 250  یبهذم  ءایـشا  یـشاک  یـشاقن  ياه  ولبات  نویناحور  ياه  سابل  خسن  ياه  باتک  زا  دـشابیم  دوجوم  یـش  دودح 700 
یطخ خـسن  ياهباتک  تمدـق  ظاحل  زا  تسا . هتـشاذگ  شیامن  ضرعم  دوش  یم  هدافتـسا  اسیلک  رد  هک  لیاسو  نویناـحور  ساـبل  اـی  یطخ 

ناهفصا ایلاتیا 4- یلیش 3- ناتسنمرا 2- دشاب 1- یم  اراد  ار  هنمارا  گنهرف  رد  هدر  نیمراهچ 

صاخ یگژیو 
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ياه هخـسن  هتفرگ  یـسلیس  زا  ماهلا  هک  زکارم  نیا  رد  یطخ  خسن   ) یـسلیس یطخ  هخـسن  دنچ  دوجو  اه  یگژیو  زا  یکی  : سدقم ياهباتک 
دیدزاب هک  ءایشا  یطخ و  ياهباتک  تفرگ ،) تروص  ناریا  هب  ناتسنمرا  زا  هنمارا  چوک  ماگنه  هدروآ و  یبرغ  ناتـسنمرا  زا  هک  تسا  یطخ 
طـسوت باـتک  نیلوا  پاـچ  هتفرگ و  رارق  هجوـت  دروـم  یناریا  ناگدـننک  دـیدزاب  يارب  دـهدیم و  رارق  ریثاـت  تحت  ار  ییاـپورا  ناگدـننک 

. دنتفرگ ماجنا  لاس 1638  رد  هک  یتیار  اسیلک  روطاجاخ 

ناهج فصن  هاگشیامن 

یفرعم

ناهج شیاه  یشاک  ششخرد  اه و  هرانم  ولالت  دشخرد و  یم  رـشب  ندمت  كرات  رب  گنهرف  رنه و  زا  يا  هنیجنگ  اب  ناهفـصا  تساه  نرق 
، اهتیقالخ هاـگداز  میلقا ، نیا  تسا . تیونعم  تعنـص و  رنه ، هاگـشنیرفآ  خـیرات ، هاـگن  زا  ناهفـصا  دراد . یم  او  یتفگـش  نیـسحت و  هب  ار 
اب ناهفـصا  يرادرهـش  تسا . هدیرفآ  یناریا  ناریا و  ندـمت  هصرع  رد  میظع  یـشقن  زارد  ینایلاس  هک  تسا  يدـنلب  تارکفت  اه و  هشیدـنا 

گنهرف شزرا ، ظفح  رب  هراومه  دوخ  نهک  خیرات  دنمشزرا  ردقنارگ و  ثاریم  زا  هتـسجرب  ياه  هنومن  ایحا  يزاسزاب و  ییاسانـش ، فده 
صاخ یبولسا  رد  ناوارف  روهشم و  یخیرات  راثآ  اه و  یگژیو  اه ، تفارظ  هب  هجوت  اب  ریظن  یب  رهش  نیا  تسا . هدیشیدنا  رهش  نیا  ندمت  و 

یمالسا ندمت  تمظع  هوکـش و  ات  تسا ، هدش  نیزم  دنباتـش  یم  شرادید  هب  کیدزن  رود و  زا  هک  یناقاتـشم  يارب  ظاحل  ره  زا  یمیدق  و 
، زیهجت هب  ناهفصا  يرادرهـش  یمومع  طباور  یناسر  عالطا  هرادا  عوضوم  نیا  تیمها  هب  هجوت  اب  دوش . هتـشاذگ  شیامن  هب  ناریا  بلق  رد 
. تسا هدومن  مادقا  عبرمرتم  رب 1600  غلاب  تحاسم  رد  ناهج  فصن  هاگـشیامن  رد  ناهفـصا  یخیرات  راثآ  میدق  کبـس  ینیرفآ  زاب  ارجا و 

يزاسزاب یلامجا و  یفرعم  تسا . هتخادرپ  ناهفصا  يرادرهش  هلاس  دص  هچخیرات  لاح و  هتشذگ ، ناهفصا  هب  شخب  هسرد  هاگـشیامن  نیا 
یبهذم و ياضف  داجیا  اب  صخاش  ياهانب  یتسد و  عیانص  یفرعم  نمـض  هک  تسا  ناهفـصا  رهـش  هبذاج  رپ  لیـصا و  هدیزگرب ، ياه  هنومن 

هچخیرات تسا  هدـیدرگ  یعـس  طابترا  نیا  رد  تخادرپ . دـهاوخ  رهـش  نیا  یخیرات  يداقتعا  راثآ  ینیبزاب  هب  نهک  راودا  رب  مکاح  يونعم 
. ددرگ ارجا  ظفح و  نآ  میدق  صاخ  يربراک  اب  بآ و ... هاچ  یتنـس ، هناخیاچ  هناخاقـس ، رازاب ، هلمج  زا  میدق  ياهانب  یتسد ، عیانـص  انب ،

هاـم نمهب  مود  همین  زا  مرتـحم ، رادرهـش  تقفاوـم  زا  سپ  هداـمآ و  لاـس 1385  هاـم  نمهب  لـیاوا  رد  ناـهج  فصن  هاگـشیامن  هیلوا  حرط 
فرصم و تعاس  رفن  رازه  زا 10  شیب  اب  هام  ود  یط  رد  هاگشیامن  نیا  دش . زاغآ  يزور  هنابش  تیلاعف  اب  تیدج و  اب  نآ  ییارجا  تایلمع 

مرتحم رادرهـش  روضح  اب  یمالـسا  ماجـسنا  یّلم ، داـحتا  لاـس  رد  هاـم 1386  نیدرورف  رد 23  هنیزه  لاـیر  نوـیلیم  رب 300  غلاب  يراـبتعا 
. دشاب یم  دازآ  مومع  دـیدزاب  يارب  نونکا  مه  دـیدرگ و  حاتتفا  يرادناتـسا  یتینما  یـسایس  مرتحم  نواعم  نینچمه  نینواعم و  ناهفـصا و 

رارق يرازاب  ره  لّوا  میدـق  رد  هک  كربت  تین  هب  يا  هناخاقـس  بآ و  هاـچ  نآ  يادـتبا  رد  رنه  هچرازاـب  شخب : هس  لـماش  میدـق  ناهفـصا 
زا ییاهرنه  هفرغ  اب 15  عبرمرتم  رب 250  غلاب  ییاضف  رد  دراد . ناهفصا  نادنمرنه  یتسد و  عیانـص  هب  صاصتخا  نآ  زا  دعب  تسا و  هتـشاد 

، روتاینیم ینزملق ، يراکملق ، يزلف ، قرعم  يراک ، هنیآ  یـسابع و  اضر  هب  طوبرم  یطخ  ياهولبات  شرف ، میلگ ، قرعم ، تخوس  رنه  لـیبق :
يرامعم یلـصا  دیلک  نیمود  شخب  نیا  رد  هر )  ) ماما نادیم  تسا . هدش  لیکـشت  ریعـشت  بیهذـت و  يراکیـشاک ، يراکانیم ، يراک ، متاخ 

ياه هزاورد  تسا و  هدوب  مه  ناگوچ  نیمز  نامز  نآ  رد  نادـیم  نیا  دـشاب و  یم  نآ  بش  زا  يداـمن  هک  ناـهج  شقن  میظع  نادـیم  رهش 
ار یناریا  - یمالسارنه ياهراکهاش  زا  رگید  يا  هشوگ  رهـش ، یمیدق  ياه  سکع  رانک  رد  ار  دوب  هتخاس  اپرب  لوا  سابع  هاش  هک  ینیرمرم 

یناتـسکات غابراهچ  زا  نآ  مان  هک  نابایخ  نیا  یمیدـق  ياضف  زا  يریگ  هرهب  اب  یـسابع  غابراهچ  یـسابع  غابراهچ  دراذـگ . یم  شیامن  هب 
ناشیورد غاب  توت و  غاب  لبلب ، غاب  قرـش  فرط  رد  دوب  گرزب  ینابایخ  درخب ، تسیاـب  یم  ریـسم  ققحت  يارب  هاـش  هک  تسا  هدـش  هتفرگ 

هچضوح نآ و  ناتسکات  غاب  اضف  نیارد  هک  تسا  هتشاد  رارق  هشوگ  تشهب  تشه  غابو  تخت  غاب  ناتسکات ، برغ  تمـس  رد  تشاد . رارق 
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هـسردم تشپ  ناـمز  نآ  رد  هک  یتنـس  هناـخیاچ  میدـق و  ياـه  سکع  راـنک  رد  غاـبراهچ  هسردـم  بنج  رد  گـنر  يا  هزوریف  بآ  ياـه 
هلاسراهچ درکلمع  لماش  لاـح  ناهفـصا  تسا . هتـشاذگ  شیاـمن  هب  ار  رهـش  نیا  نهک  گـنهرف  زا  یتمـسق  تسا و  هتـشاد  رارق  غاـبراهچ 

هعبات اـهنامزاس ي  اـه و  تنواـعم  راـیتخا  رد  هک  هفرغ  زا 18  شیب  اب  شخب  نیا  هک  دـشابیم  ناهفـصا  يرادرهـش  رهـش و  یمالـسا  ياروش 
هتـشاذگ شیامن  هب  ناهفـصا  اب  دنراد  یگدـناوخ  رهاوخ  دـقع  هک  روشک  هدزای  هب  طوبرم  يایادـه  نینچمه  تسا و  هتفرگرارق  يرادرهش 
يرادرهش یمالسا و  ياروش  - رهش هب  طوبرم  كرادم  دانسا و  يواح  هک  هچخیرات  نایاپ  رد  يرادرهـش  هلاس  دصکی  هچخیرات  تسا . هدش 

هتـشاد یعـس  زین  نآ  رانک  رد  تسا . هتخادرپ  يرادرهـش  هیدلب و  نمجنا  هیدلب ، لیکـشت  یگنوگچ  دانـسا  نیا  دشاب  یم  ریخا  هلاس  دص  رد 
ریـس نینچمه  یگنهرف و  يداصتقا و  یعامتجا ، عاضوا  یـسررب  هب  دانـسا  ریاس  میدـق و  ناهفـصا  ياه  هشقن  اه و  سکع  شیامن  اـب  تسا 

. دزادرپب ناهفصا  رهش  يرامعم  لماکت  لوحت و 

لغاشم

اه ناروتسر 

بقع دوخ  يابقر  زا  مییامن و  یفرعم  ایند  هب  ناهفـصا  دننام  مهار  امـش  ات  دـیریگب  سامت  ام  اب  سپ  تسا  یلاخ  ام  رازفا  مرن  رد  امـش  ياج 
. دینامن

اه پاش  یفاک 

بقع دوخ  يابقر  زا  مییامن و  یفرعم  ایند  هب  ناهفـصا  دننام  مهار  امـش  ات  دـیریگب  سامت  ام  اب  سپ  تسا  یلاخ  ام  رازفا  مرن  رد  امـش  ياج 
. دینامن

تاجناخراک

بقع دوخ  يابقر  زا  مییامن و  یفرعم  ایند  هب  ناهفـصا  دننام  مهار  امـش  ات  دـیریگب  سامت  ام  اب  سپ  تسا  یلاخ  ام  رازفا  مرن  رد  امـش  ياج 
. دینامن

یصوصخ ياه  کنیلک 

بقع دوخ  يابقر  زا  مییامن و  یفرعم  ایند  هب  ناهفـصا  دننام  مهار  امـش  ات  دـیریگب  سامت  ام  اب  سپ  تسا  یلاخ  ام  رازفا  مرن  رد  امـش  ياج 
. دینامن

اه رختسا 

بقع دوخ  يابقر  زا  مییامن و  یفرعم  ایند  هب  ناهفـصا  دننام  مهار  امـش  ات  دـیریگب  سامت  ام  اب  سپ  تسا  یلاخ  ام  رازفا  مرن  رد  امـش  ياج 
. دینامن

اه هاگشزرو 

بقع دوخ  يابقر  زا  مییامن و  یفرعم  ایند  هب  ناهفـصا  دننام  مهار  امـش  ات  دـیریگب  سامت  ام  اب  سپ  تسا  یلاخ  ام  رازفا  مرن  رد  امـش  ياج 
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. دینامن

اه یشورف  الط 

بقع دوخ  يابقر  زا  مییامن و  یفرعم  ایند  هب  ناهفـصا  دننام  مهار  امـش  ات  دـیریگب  سامت  ام  اب  سپ  تسا  یلاخ  ام  رازفا  مرن  رد  امـش  ياج 
. دینامن

تالآریش

بقع دوخ  يابقر  زا  مییامن و  یفرعم  ایند  هب  ناهفـصا  دننام  مهار  امـش  ات  دـیریگب  سامت  ام  اب  سپ  تسا  یلاخ  ام  رازفا  مرن  رد  امـش  ياج 
. دینامن

تالآ نیشام 

بقع دوخ  يابقر  زا  مییامن و  یفرعم  ایند  هب  ناهفـصا  دننام  مهار  امـش  ات  دـیریگب  سامت  ام  اب  سپ  تسا  یلاخ  ام  رازفا  مرن  رد  امـش  ياج 
. دینامن

هنایار

بقع دوخ  يابقر  زا  مییامن و  یفرعم  ایند  هب  ناهفـصا  دننام  مهار  امـش  ات  دـیریگب  سامت  ام  اب  سپ  تسا  یلاخ  ام  رازفا  مرن  رد  امـش  ياج 
. دینامن

ناملبم

بقع دوخ  يابقر  زا  مییامن و  یفرعم  ایند  هب  ناهفـصا  دننام  مهار  امـش  ات  دـیریگب  سامت  ام  اب  سپ  تسا  یلاخ  ام  رازفا  مرن  رد  امـش  ياج 
. دینامن

یبوچ عیانص 

بقع دوخ  يابقر  زا  مییامن و  یفرعم  ایند  هب  ناهفـصا  دننام  مهار  امـش  ات  دـیریگب  سامت  ام  اب  سپ  تسا  یلاخ  ام  رازفا  مرن  رد  امـش  ياج 
. دینامن

لیابوم

بقع دوخ  يابقر  زا  مییامن و  یفرعم  ایند  هب  ناهفـصا  دننام  مهار  امـش  ات  دـیریگب  سامت  ام  اب  سپ  تسا  یلاخ  ام  رازفا  مرن  رد  امـش  ياج 
. دینامن

كالما

بقع دوخ  يابقر  زا  مییامن و  یفرعم  ایند  هب  ناهفـصا  دننام  مهار  امـش  ات  دـیریگب  سامت  ام  اب  سپ  تسا  یلاخ  ام  رازفا  مرن  رد  امـش  ياج 
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. دینامن

گنس عیانص 

بقع دوخ  يابقر  زا  مییامن و  یفرعم  ایند  هب  ناهفـصا  دننام  مهار  امـش  ات  دـیریگب  سامت  ام  اب  سپ  تسا  یلاخ  ام  رازفا  مرن  رد  امـش  ياج 
. دینامن

یگناخ مزاول 

بقع دوخ  يابقر  زا  مییامن و  یفرعم  ایند  هب  ناهفـصا  دننام  مهار  امـش  ات  دـیریگب  سامت  ام  اب  سپ  تسا  یلاخ  ام  رازفا  مرن  رد  امـش  ياج 
. دینامن

پاچ عیانص 

بقع دوخ  يابقر  زا  مییامن و  یفرعم  ایند  هب  ناهفـصا  دننام  مهار  امـش  ات  دـیریگب  سامت  ام  اب  سپ  تسا  یلاخ  ام  رازفا  مرن  رد  امـش  ياج 
. دینامن

نامتخاس عیانص 

بقع دوخ  يابقر  زا  مییامن و  یفرعم  ایند  هب  ناهفـصا  دننام  مهار  امـش  ات  دـیریگب  سامت  ام  اب  سپ  تسا  یلاخ  ام  رازفا  مرن  رد  امـش  ياج 
. دینامن

اه گنیکراپ 

بقع دوخ  يابقر  زا  مییامن و  یفرعم  ایند  هب  ناهفـصا  دننام  مهار  امـش  ات  دـیریگب  سامت  ام  اب  سپ  تسا  یلاخ  ام  رازفا  مرن  رد  امـش  ياج 
. دینامن

اه یسکات 

بقع دوخ  يابقر  زا  مییامن و  یفرعم  ایند  هب  ناهفـصا  دننام  مهار  امـش  ات  دـیریگب  سامت  ام  اب  سپ  تسا  یلاخ  ام  رازفا  مرن  رد  امـش  ياج 
. دینامن

يزلف عیانص 

بقع دوخ  يابقر  زا  مییامن و  یفرعم  ایند  هب  ناهفـصا  دننام  مهار  امـش  ات  دـیریگب  سامت  ام  اب  سپ  تسا  یلاخ  ام  رازفا  مرن  رد  امـش  ياج 
. دینامن

شرف

بقع دوخ  يابقر  زا  مییامن و  یفرعم  ایند  هب  ناهفـصا  دننام  مهار  امـش  ات  دـیریگب  سامت  ام  اب  سپ  تسا  یلاخ  ام  رازفا  مرن  رد  امـش  ياج 
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. دینامن

اه کناب  تسپ 

بقع دوخ  يابقر  زا  مییامن و  یفرعم  ایند  هب  ناهفـصا  دننام  مهار  امـش  ات  دـیریگب  سامت  ام  اب  سپ  تسا  یلاخ  ام  رازفا  مرن  رد  امـش  ياج 
. دینامن

یطابترا تامدخ  رتافد 

بقع دوخ  يابقر  زا  مییامن و  یفرعم  ایند  هب  ناهفـصا  دننام  مهار  امـش  ات  دـیریگب  سامت  ام  اب  سپ  تسا  یلاخ  ام  رازفا  مرن  رد  امـش  ياج 
. دینامن

ناهفصا ياه  هدناوخ  رهاوخ 

یماسا تسیل 

ایناپسا - نولسراب -1
ایلاتیا - سنارولف -2

هیسور گروبزرتیپ ، نس  -3
ینامور شای ، -4

يزلام روپمالالاوک ، -5
ناملآ گروبیارف ، -6

ناتسنمرا ناوریا ، -7
ابوک اناواه ، -8

تیوک تیوک ، -9
نیچ نایش ، -10
ناتسکاپ روهال ، -11

رد هتشاد و  اهنآ  زا  تسارح  ظفح و  رد  یعـس  دنراد ، هک  یکرتشم  یگنهرف  یخیرات  ياه  هنیمز  هطـساو  هب  ًاضعب  ناهج  یخیرات  ياهرهش 
اب دننک  یم  یعس  هدومن و  مادقا  یگدناوخ  رهاوخ  هب  موسوم  يدادرارق  داقعنا  قیرط  زا  زکرمتم  ریغ  هطبار  کی  داجیا  هب  تبسن  اتـسار  نیا 

یخیرات رهـش  اب  هنیمز  نیا  رد  مدق  نیلوا  ناونع  هب  زین  ناهفـصا  رهـش  دنیامن . هدافتـسا  رگیدکی  تایبرجت  زا  یـسانشراک  ياههورگ  مازعا 
يزلام روشک  رد  روپمالالاوک  رهـش  اب  يرگید  مهافت  تشاددای  نآ  زا  سپ  رارقرب و  یگدناوخ  رهاوخ  هطبار  نیچ  قلخ  يروهمج  زا  نایش 

يراکمه رگیدکی  اب  ینارمع و ... یعامتجا ، یگنهرف ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  اهرهش  نیا  یگدناوخ  رهاوخ  دادرارق  ساسارب  درک . دقعنم 
اهرادـید نیا  لصاح  هک  تسا  هدوب  شا  هدـناوخ  رهاوخ  ياهرهـش  زا  يدایز  ياه  تاـیه  ياریذـپ  نونکاـت  زین  ناهفـصا  رهـش  دـننک . یم 

: زا دنترابع  هک  دراد  یگدناوخ  رهاوخ  دادرارق  رگید  رهـش  اب 7  ناهفـصا  نونکا  مه  تسا . یخیرات  رهـش  نیا  رد  هدمآ  دوجو  هب  تالوحت 
ناملآ 7- گروبیارف ، -6 يزلام روپمالالاوک ، -5- ینامور شای ، هیسور – 4- گروبزرتپ ، نس  ایلاتیا 3- - سنارولف ایناپسا 2- نولسراب ، -1
رد هک  یگدـناوخ  رهاوخ  دادرارق  ساسا  رب  ناتـسکاپ ، روهال ، نیچ 11- نایش ، تیوک 10- تیوک ، ابوک 9- اناواه ، ناتسنمرا 8- ناوریا ،
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نیا لصاح  دـنا . هدوب  يداـیز  ياـهتئیه  ياریذـپ  روکذـم  ياهرهـش  دوشیم . دـقعنم  ینارمع و ... - یعاـمتجا - یگنهرف فلتخم  ياـه  هنیمز 
. تسا یخیرات  رهش  نیا  رد  هدمآ  دوجوب  تالوحت  اهرادید ،

نیچ نایش - 

رد یـش  ناش  تلایا  تختیاپ  نایـش )) . )) نهک یمیدق  اب  يا  هدـناوخ  رهاوخ  نایـش  تشهبیدرا 1368 .  17 یگدناوخ : رهاوخ  دقع  خـیرات 
شزومآ و يژولونکت ، ملع و  تعنص ، مهم  یللملا  نیب  يدرگناهج  رهش  نایـش  دراد . رارق  نیچ  نایم  هقطنم  رد  تالف 800  يزکرم  شخب 
هک هدوب  دوخ  ورملق  رد  هقطنم  شخب و 5  ياراد 8  دراد . رارق  یلامش  نیچ  يزکرم  برغ  هقطنم  رد  یلام  یناگرزاب و  تراجت و  گنهرف ،
هک رهش  نیا  تسا . هتفای  هعسوت  يرهـش  هقطنم  عبرم  رتم  ولیک  تحاسم 162  نیا  زا  دشاب و  یم  عبرم  رتمولیک  تحاسم 9983  هدنریگربرد 

فورعم یناتساب  تختیاپ  کی  ناونع  هب  تسا . یناسنا  ندمت  ياه  هاگداز  زا  یکی  تسا . هدش  یم  هدیمان  ناگناچ ))  )) رد ناتساب  نامز  رد 
مهد نرق  ات  دالیم  زا  لـبق  نرق 11  زا  تسا . لاـس  زا 3100  شیب  یخیرات  تمدـق  ياراد  رهـش  نیا  هب  ناهج  رد  گـنهرف  خـیرات و  نیا  رد 

هک درک  اعدا  ناوت  یم  راختفا  اب  تسا . هدوب  گنات  ناه و  نیک ، وژ ، هلمج  زا  هلـسلس  تختیاپ 12  لاس  تدم 1152  هب  رهش  نیا  يدالیم ،
رد دشاب . یناتساب  يایاقب  يدایز  دادعت  ياراد  رهـش  نیا  هک  تسا  هدش  ثعاب  ینالوط  خیرات  تسا . ناهج  یناتـساب  تختیاپ  راهچ  زا  یکی 

یناتسا حطس  زا  شیب  دحاو  اهنآ 84  نیب  زا  هک  دشاب  یم  يدیلک  یناتساب  يایاقب  ظفح  دحاو  يرادهگن 314  زکرم  رهش  نیا  رضاح  لاح 
ییاـناوت نیک )) ياـتوکارت   )) شترا هزوم  دـنا . هدـش  فـشک  یگنهرف  ياـیاقب  هدوـب و 120000  هربـقم  اــیاقب و  دادـعت 4000  دـشاب . یم 

، وژ هسلس  زا  وئاه  گنف و  يایاقب  تسا ، هدش  ظفح  لکش  نیرتهب  هب  هک  نایـش )) گنیم  رهـش  راوید  دراد . ار  ناهج )) بیاجع  نیمتـشه  ))
رهـش نیا  دشاب . یم  ردان  یگنهرف  یخیرات و  ثاریم  گنات  هلـسلس  گنیماد  رـصق  ناه و  هلـسلس  ناگناچ ، رهـش  نیک  هلـسلس  گنفا  رـصق 

داد یم  طابترا  رگیدکی  هب  ار  برغ  قرش و  هک  مشیربا  هداج  تسا . هتشاد  طابترا  جراخ  ناهج  اب  هک  تسا  يرهـش  نیرت  یمیدق  نینچمه 
يدیلک و زکارم  زا  یکی  ناونع  هب  نایـش  ون ، نیچ  خیرات  زا  دـعب  تسا . هدوب  یللملا  نیب  تراجت  ریـسم  نیلوا  دـش ، یم  عورـش  نایـش  زا  و 
رد هژورپ  هدـفه  هلاس )) جـنپ  همانرب  نیلوا   )) یط يدـیلک  ینامتخاس  هژورپ  نیب 156  زا  تفای . هعـسوت  تعرـس  هب  روشک  يراذـگ  هیامرس 

هتشر رد  یتاقیقحت  هسسوم   3950 یلاع ، شزومآ  زکرم  وتیتسینا و  نایش 42  دنداهن . انب  ار  نایش  یتعنص  هعسوت  ساسا  هک  دش  داجیا  نایش 
هب یمهم  ياه  کمک  هک  نایـش  هراوهام  لرتنک  زکرم  دراد . نیـسنکت  صـصصختم و  فلتخم و 350000  حوطـس  رد  یملع  تواتم  ياه 
زا شیب  نایش  ریخا  لاس  هس  رد  دوش . یم  دادملق  نیچ  ییاضف  هکبش  يارب  يزکرم  باصعا  هسلـس  ناونع  هب  دنک  یم  نیچ  ییاضف  تعنص 

ههجو نداد  رهـش و  عماج  تامدخ  درکلمع  تیوقت  ًاصوصخ  يرهـش ، تاناکما  زا  يدادـعت  يزاسزاب  زاس و  تخاس و  رد  ناوی  درایلیم   5
رد گرزب  هاگدورف  راهچ  زا  یکی  رهش  نیا  گناینایش  یللملا  نیب  هاگدورف  تسا . هدرک  يراذگ  هیامرـس  یناتـساب  رهـش  نیا  هب  دیدج  يا 

گنه هب  یللملا  نـیب  زاورپ  یلخاد و 3  زاورپ  زا 50  شیب  هدـنریگرب  رد  هدـش و  يزادـنا  هار  لیمکت و  لاـس 1991  رد  هک  تسا ، روشک 
. دراد هدناوخ  رهاوخ  رهش  نایش 11  رضاح  لاح  رد  دشاب . یم  روپاگنس  ایوگان ، گنک ،

يزلام روپمالالاوک - 

رد جرب  نیرتدـنلب  يرتم ، جرب 421  نیا  روپمالالآوک . جرب  روپمالالآوک . رهـش  اـب  ییانـشآ  ریت 1376 .  2 یگدناوخ : رهاوخ  دقع  خـیرات 
هاگتـسیا کی  ناونع  هب  نآ  زا  نینچمه  تسا . رهـش  مامت  هدـهاشم  يارب  سارت ، کی  نادرگ و  ناروتـسر  لـماش  یقرـش و  بونج  يایـسآ 

مان هب  هتخاس و  لاس 1869  رد  نامتخاس  نیا  دمـصلادبعناطلس : نامتخاس  دوشیم . هدافتـسا  زین  رود  هار  زا  طابترا  ینویزیولت و  ویدار – 
عافترا اب  تعاس  جرب  نامتخاس  نیا  طسو  رد  تسا . لاردـف  یلاع و  ياههاگداد  لحم  نونکا  هدـش و  هدـیمان  روگنالـس "  " تلاـیا ناـطلس 

: ولقود جرب  تسا . یتنـس  رنه  نیئزت و  یـسیونشوخ ، هدننک  نایب  دوخ ، ریظنیب  نردم و  يرامعم  اب  دجـسم  نیا  دجـسم : دراد . رارق  اپ   135
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، يراجت ياضف  لماش  هک  تسا  يرهش  نورد  هعـسوت  همانرب  زا  یـشخب  ناهج و  رد  نامتخاس  نیرتدنلب  زانورتپ "  " هقبط يولق 88  ود  جرب 
بوسحم روپمالالآوک  يرادرهش  يزکرم  هرادا  هقبط ، نامتخاس 30  نیا  يرادرهـش : نامتخاس  دشابیم . یحیرفت  تاناکما  لته و  يرادا ،

ار ینانامرهق  رتم ، عافترا 54/15  اب  يزنرب  رثا  نیا  یخیرات : یلم –  رثا  تسا . هدـش  عقاو  نامتخاس  نیا  هقبط 29  رد  رادرهش  رتفد  دوشیم .
یلصا لکش  هدش و  هتخاس  متسیب  نرق  لیاوا  رد  روپمالالآوک : نهآهار  هاگتسیا  دناهدیگنج . تلم  يدازآ  حلـص و  يارب  هک  دهدیم  ناشن 

. تسا اههرانم  اهسوق و  اب  یمالسا  يرامعم  نآ 

ناملآ گروبیارف - 

هب کیدزن  ناـملآ و  برغ  رد  گروبیارف  رهـش  . Freiburg گروبیارف رهش  اب  ییانـشآ  نابآ 1376 .  6 یگدناوخ : رهاوخ  دقع  خـیرات 
روط هب  یلو  دراد . راولا  تراجت  ییایمیـش و  داوم  یجاسن و  ياه  هناـخراک  رهـش  نیا  دراد . رارق  هایـس  لـگنج  راـنک  رد  نیار و  هناـخدور 

نیشن مظعا  فقسا  هک  تسا  يدالیم  نرق 12  زا  یهوکـشاب  عماج  ياسیلک  ياراد  تسا . یگنهرف  زکرم  کی  ناونع  هب  نآ  ترهـش  هدمع 
درف هب  رـصحنم  ياه  یگژیو  هلمج  زا  تسا . زرم  مه  سیئوس  هسنارف و  ياهروشک  اب  گروبیارف  دراد . زین  رگید  یخیرات  يانب  دنچ  تسا ،

کچوک ياهرهـش  زا  ییاـهدامن  مه  دراد و  دوخ  رد  ار  یناـهج  گرزب  رهـش  کـی  زا  ییاـههولج  مه  رهـش  نیا  هک  تسا  نیا  گروبیارف 
تـسا هدش  ثعاب  گروبیارف  صاخ  ياه  تیباذج  تسا . نیون  یگدنز  نردم و  یگدـنز  زا  یقیفلت  گروبیارف  دـنک . یم  هئرا  ار  یمیدـق 

گروبیارف رهش  دننک . رفـس  گروبیارف  هب  ابیز  رهـش  نیا  زا  دیدزاب  يارب  ناهج  ناملآ و  فلتخم  طاقن  زا  تسیروت  اه  نویلیم  لاس  ره  هک 
رتکد تسا . ناملآ  تعنص  مسیروت و  زکرم  رهش  نیا  تساراد . ار  رب 200000  غلاب  یتیعمج  هک  تسا  ناملآ  ياهرهش  نیرتفورعم  زا  یکی 

نامهیم رد  گروبیارف  مدرم  : » دیامنیم فیصوت  نینچ  ار  شیوخ  هرادا  تحت  رهـش  گروبیارف  رادرهـش   Dr. Rolf Bohme موب  فلژ 
اه تسیروت  بلغا  هک  دشاب  هدش  ببـس  رما  نیمه  دیاش  دنراد . ار  ناهج  طاقن  یمامت  مدرم  زا  یئاریذـپ  یگدامآ  نانآ  دنروهـشم ، يزاون 

. دـنبای یم  ناـسآ  رایـسب  گروبیارف  مدرم  اـب  ندـش  یناـمدوخ  انـشآ و  دنتـسه و  شیوخ  هناـخ  رد  هک  دـنیامن  یم  ساـسحا  رهـش  نیا  رد 
نامتخاس نیلوا  .« تسا هتخاس  ریحتم  ار  يرایـسب  نآ  ینغ  گنهرف  رتمهم  همه  زا  و  ییوجـشناد ، ياه  یگدنز  اهاسیلک ، ابیز ، ياهنامتخاس 

زکرم رد  تسا . هدش  هتخاس   1935 ياهلاس 36 -  رد  هک  دوب  گروبیارف  يدرگناهج  تاعالطا  هرادا  دش ، هتخاس  رهـش  نیا  رد  هک  ینردم 
نامتخاس نیرتدنلب  نیمز ، حطس  زا  رتم  رب 116  غلاب  یعافترا  اب  هتشاد و  تمدق  لاس  زا 700  زواجتم  هک  هدـش  عقاو  گرزب  ياسیلک  رهش ،

ناونع هب  اسیلک  نیا  جرب  زا  یلو  دنا ، هدش  هتخاس  یطـسو  نورق  رد  عون  نامه  زا  رگید  ياسیلک  جرب  دنچ  هک  نآ  دوجو  اب  دشاب . یم  رهش 
نیا شزرا  دنا ، هدش  هتخاس   1920 ياهلاس 23 -  نیب  گروبیارف  ياه  هزوم  نیرتگرزب  دوش . یم  هدرک  دای  تیحیسم  نارود  جرب  نیرتابیز 

ياهرنه هزوم  تسا . هدیـشخب  شزرا  اهنآ  هب  گنودـلب  سناه  نوچ  یگرزب  ناداتـسا  ياهیـشاقن  هکلب  تسین  هرقن  ای  الط  هب  طقف  اـه  هزوم 
رتائت کنیا  دشاب . یم  يرادرهـش  هب  قلعتم  دوب و  متـسیب  نورق  رنه  زا  يا  هعومجم  هک  دـیدرگ  حاتتفا  رهـش  نیا  رد  لاس 1985  رد  رصاعم 

رد گنج  نارود  یلو  تفای ، شیاشگ  ربتکا 1910  رد 18  هبترم  نیلوا  يارب  هچرگا  دریگ . یم  نشج  ار  دوخ  لاس  نیمهاـجنپ  گروبیارف 
راک رد  يروآون  راکتبا و  تیقالخ و  تسا ، هتخاس  باذـج  ناـیجراخ  يارب  ار  گروبیارف  رتاـئت  هک  هچنآ  تخادـنا . يا  هفقو  نآ  تیلاـعف 

. دـنا هدومن  قلخ  ار  ریبک  ياـیناتیرب  زا  هتفرگرب  يدـیدج  یعاـمتجا  داـقتنا  راـثآ  رهـش  نیا  یـشیامن  ياـههورگ  دـشاب . یم  رهـش  نآ  رتاـئت 
رد دوش . یم  هدینـش  یقیـسوم  ياهرالات  اـه و  ناـبایخ  رد  یقیـسوم  رهـش ، نیا  رد  دنتـسه . یندـشنادج  رـصنع  ود  گروبیارف  یقیـسوم و 
زین ندوب و  ابیز  دوب . یقیـسوم  زا  دـیدج  ياه  هرود  رد  يدـیدج  رالات  هک  تفای  شیاـشگ  رهـش  نیا  ترـسنک  رـالات  لاس 1996  ناتسبات 

یگنهرف مهم  زکارم  زا  یکی  تروص  هب  تعرـس  هب  رالات  نیا  ات  دیدرگ  ثعاب  سوبوتا  يرهـش و  راطق  ياههاگتـسیا  هب  نآ  ندوب  کیدزن 
، کش نودب  تسا . هتفای  دوخ  رد  ار  یللملا  نیب  رتسکرا  نیلوا  يرازگرب  یگدامآ  گروبیارف  رهش  رالات ، نیا  ثادحا  اب  دمآرد . رهـش  نیا 
، اه هچایرد  نآ ، هدیـشک  کلف  هب  رـس  ياههوک  رطاخ  هب  طقف  هن  مهم  نیا  دیمان . یندعم  بآ  همـشچ  کی  دننامه  ناوت  یم  ار  گروبیارف 
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تالیهـست تشادـهب و  نتـشاد  دوجو  رطاخب  هکلب  دراد  دوجو  هقطنم  نیا  رـسارس  رد  هک  تسا  یئاه  كراپ  اه و  غاب  اه ، هرد  اـه ، لـگنج 
، دشاب یم  یصوصخ  یتلود و  ياهشخب  لماش  هک   Loretto وترول ناتسرامیب  هلمج  زا  يدایز  ياهناتـسرامیب  تسا . هقطنم  نیا  رد  یبط 
دودح 170 رد  بطم و  ياراد  رتکد  زا 500  زواجتم  نونکا  مه  دنهد . یم  هئارا  نآ  فارطا  گروبیارف و  رهـش  يارب  ار  یکـشزپ  تامدخ 

صوصخم ربعم  اههد  زا  دناوت  یم  دشاب ، يور  هدایپ  صوصخب  شدرگ و  هب  لیام  هک  یصخش  ره  دراد . دوجو  رهـش  نیا  رد  کشزپنادند 
، اه تشد  اه ، لگنج  ددعتم ، ياه  كراپ  دنراد . يزیچان  هلصاف  رهش  زکرم  زا  ًالومعم  هک  دیامن  هدافتـسا  هوک  هنماد  رد  هچ  یحطـس و  هچ 

یصخش ره  تسا ، یشزرو  يرهـش  رهـش ، نیا  دنیامن . یم  نیمات  لاس  تاقوا  یمامت  رد  ار  اوه  هیوهت  یگزیکاپ و  اه  هپت  اه و  غاب  اه ، هوک 
يور یبآ  ياهـشزرو  تفای . دـهاوخ  اجنآ  رد  ار  شیوخ  هقـالع  دروم  شزرو  دـشاب  ینامـسج )  ) یندـب یکیزیف و  تاـنیرمت  لاـبند  هب  هک 
ماجنا ار  شیوخ  یشزرو  همانرب  دناوت  یم  یصخش  ره  هریغ ، یکـسا و  ناتـسمز  رد  يور و  هدایپ  ياهناکم  گروبیارف ، یعونـصم  هچایرد 

، لابتوف يراوس و  هخرچود  سینت ، ریظن  یتنس  ياهشزرو  رب  هوالع  هک  دنراد  تیلاعف  رهش  نیا  رد  یـشزرو  هاگـشاب  زا 132  زواجتم  دهد .
صوصخب یـشزرو و  مولع  هتـشر  ياراد  گروبیارف ، هاگـشناد  دنـشاب . یم  اراد  زین  ار  هریغ  یئاکیرمآ و  لابتوف  دننامه  دیدج  ياهـشزرو 

ای هداج  طسوت  عاـفترا ، رتم  نتـشاد 1284  اب  گروبیارف  تاـعافترا  دـشاب . یم  اراد  ار  شزرو  زا  هتـشر   36 یمومع ، ياهشزرو  هدکـشناد 
نگاو زا  کی  ره  رد  هک  يروط  هب  دـیدرگ ، زهجم  لماک و  لاس 1988 م  رد  رهـش  نیا  نیباک  هلت  دشاب . یم  سرتسد  رد  نیباک  هلت  طسوت 
طاقن رد  ار  هزات  کبـس و  ياوه  ناتـسبات  رد  هک  دوب  دـنهاوخ  رداق  گروبیارف  مدرم  تسا . هدـش  هیبعت  اج  رفن  يارب 7  یتحار  هب  نآ  ياـه 

. تسا ربا  زا  ییایرد  لخاد  رد  هریزج  کی  دـننامه   Schaxinsland هلق زیئاپ ، هتفرگ  هم  ياـهزور  رد  دـنبایب . هم  ربا و  زارفرب  عفترم و 
دنتسه و ناور  رهش  نیا  ياهنابایخ  رد  هک  بآ  کیراب  ياه  يوج  دشاب . یم  یگدنز  بوخ  طیارش  يارب  يدایز  ترهش  ياراد  رهـش  نیا 
. دـشاب یم  ناراوس  هخرچود  اـه و  هچب  يارب  يزکرم  نآ  نینچمه  دـشاب . یم  رهـش  نیا  ياـهیگژیو  زا  اـبیز  رظاـنم  بوخ و  ياوـه  بآ و 

رهـش نیا  رد  هلاـس  همه  هک  دـشاب  یم  تواـفتم  ددـعتم و  ياـه  سنارفنک  اهرانیمـس و  يرازگرب  يارب  نآ  تـیزکرم  گروـبیارف ، ترهش 
دراد دوجو  یهاگشناد  رهـش  زکرم  رد  دراد . یعقاو  یتذل  ندرک  دیرخ  نآ ، یمیدق  تمـسق  صوصخب  رهـش و  زکرم  رد  دوشیم . رازگرب 
بذج ياه  هویش  زا  یکی  نیا  دنرادروخرب . هرمزور  یگدنز  تاناکما  زا  نادنورهش ، رگید  نوچمه  نآ  لنسرپ  دیتاسا و  نایوجـشناد ، هک 

هدش و سیسات  يدالیم  لاس 1457  رد  هاگشناد  نیا  تسا . هتخاس  روهشم  ایند  رد  لیصحت  يارب  ار  نآ  هک  تسا  هاگـشناد  نیا  هب  وجـشناد 
يرارقرب مود  یناهج  گنج  نایاپ  زا  سپ  گروبیارف : ناملـسم  هدناوخ  رهاوخ  نیتسخن  ناهفـصا  دراد . تمدـق  لاس  هدکشناد و 543   15

يدـج هجوت  دروم  اـپورا  رـسارس  رد  حلـص  یتسود و  میکحت  تیبـثت و  يارب  یهار  ناونع  هب  فلتخم  ياهرهـش  ناـیم  رت  کـیدزن  طـباور 
هدوب رادروخرب  يرتـشیب  تیمها  زا  فلتخم  ياهرهـش  ناـیم  یگدـناوخ  رهاوخ  هطبار  يرارقرب  ناـیم  نیا  رد  تفرگ . رارق  يرهـش  ناریدـم 

اهنآ نایم  لباقتم  كرد  هب  هداد و  رارق  میقتـسم  یطابترا  رد  مه  اـب  ار  فلتخم  ياهرهـش  نادنورهـش  ناوت  یم  قیرط  نیا  زا  هک  ارچ  تسا ،
هطبار يرارقرب  هب  مادـقا  ناملآ  گروبیارف  رهـش  هدـش  دای  فادـها  بوچراچ  رد  گـنج و  زا  سپ  ياـهلاس  رد  لاـح  ره  هب  درک . کـمک 

ایلاتیا و رد  داـپ  شیرتا ، رد  كوربسنیا  هسنارف ، رد  نوسنازب  لـماش : اهرهـش  نیا  دوب . هدرک  اـپورا  رد  رهـش  نیدـنچ  اـب  یگدـناوخ  رهاوخ 
زا ییاهرهش  اب  هک  دنتفرگ  میمصت  گروبیارف  رد  يرهش  تاماقم  داتـشه  ههد  زا  سپ  ینعی  اهدعب  اما  تسا . هدوب  ناتـسلگنا  رد  دروفدلیگ 

یشقن هک  دوب  نآ  لابند  هب  گروبیارف  درـس  گنج  نارود  رد  دننک . رارقرب  یگدناوخ  رهاوخ  یتسود و  هطبار  زین  ناهج  ياهروشک  رگید 
يرهش تاماقم  ور  نیا  زا  دریگب . هدهع  رب  برغ  قرش و  كولب  ود  نایم  شنت  نتفرگ  الاب  زا  يریگولج  حلص و  تیبثت  ياتسار  رد  هدنزاس 

گربملویول اکیرمآ و  هدحتم  تالایا  رد  نوسیدم  لماش : اهرهـش  نیا  دندیزگرب . رهـش  نیا  يارب  رگید  هدـناوخ  رهاوخ  ود  گروبیارف  رد 
اب دـنتفرگ  میمـصت  گروبیارف  يرهـش  تاماقم  دوب . قباس  يوروش  ریهامج  داحتا  زا  یـشخب  نیارکوا  ناـمز  نآ  رد  هتبلا  دوب . نیارکوا  رد 

راـکنا ریثاـت  یتامادـقا  نینچ  کـش  نودـب  دـننک . رارقرب  یگدـناوخ  رهاوـخ  هطبار  زین  ناریا  رد  ناهفـصا  نپاژ و  رد  اـمایوستام  ياـهرهش 
هدناوخ رهاوخ  نیلوا  ناهفصا  هک  تسا  نیا  هجوت  بلاج  هتکن  دراذگ . دهاوخ  ياج  رب  نایناهج  نایم  هناتـسود  طباور  میکحت  رد  يریذپان 
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دنور اب  یهارمه  ناهفـصا  اب  یگدـناوخ  رهاوخ  هطبار  يرارقرب  زا  یگروبیارف  تاماقم  یلـصا  فدـه  تسا . مالـسا  ناـهج  رد  گروبیارف 
ناریا نونکا  مه  گروبیارف  رادرهـش  هموب  فلا  رظن  رد  تسا . هدوب  دـنیارف  نیا  زا  تیامح  ناریا و  رد  یـسارکومد  رارقتـسا  تاحالـصا و 
هوالع تسا . رادروخرب  يا  هژیو  هاگیاج  زا  ناهفـصا  نایم  نیا  رد  دور و  یم  شیپ  هب  کیتارکومد  تاحالـصا  بوچراچ  رد  ماگ  هب  ماـگ 
رامـش هب  ناریا  یتسیروت  یگنهرف و  زکارم  نیرت  مهم  زا  یکی  یخیرات  ناشخرد  هقباس  کـی  زا  ندوب  رادروخرب  لـیلد  هب  ناهفـصا  نیا  رب 

ناهفصا و یگدناوخ  رهاوخ  دادرارق  تسا . ناریا  طاقن  ریاس  زا  رتریگمشچ  ناهفـصا  رد  یجراخ  نادرگناهج  روضح  ور  نیا  زا  دیآ ، یم 
اب ناهفصا  اه  یگروبیارف  هاگن  رد  دوش . یم  بوسحم  گروبیارف  هدناوخ  رهاوخ  نیمهن  ناهفصا  دش . دقعنم  نابآ 1379  رد 6  گروبیارف 

نایم یگدناوخ  رهاوخ  هطبار  يرارقرب  دـیآ و  یم  رامـش  هب  گروبیارف  هدـناوخ  رهاوخ  نیرتگرزب  رفن  نویلیم  رب 5/1  غلاب  یتیعمج  نتشاد 
يرادرهش و نامتخاس  رد  دوش . یم  بوسحم  یناریا  رهـش  کی  یناملآ و  رهـش  کی  نایم  یگدناوخ  رهاوخ  نیلوا  ناهفـصا  گروبیارف و 

ناونع تحت  يزکرم  رضاح  لاح  رد  دروخ . یم  مشچ  هب  رهش  نیا  ياه  هدناوخ  رهاوخ  زا  ییاهدامن  گروبیارف  رهش  یمومع  نکاما  ریاس 
ياه هدـناوخ  رهاوخ  زا  مادـک  ره  هرابرد  یتاعالطا  نداد  نآ  هفیظو  هک  دراد  دوجو  رهـش  نیا  رد  گروبیارف  ياـه  هدـناوخ  رهاوخ  زکرم 

، هدـناوخ رهاوخ  ياهرهـش  هب  یترفاسم  ياـهروت  يرازگرب  هب  ناوت  یم  زکرم  نیا  ياـه  تیلاـعف  رگید  زا  تسا . نادـنمقالع  هب  گروبیارف 
رگید زا  دـنیآ . یم  هدـناوخ  رهاوخ  ياهرهـش  زا  هک  تسا  ینانامهیم  يارب  یتماقا  تاناکما  ندروآ  مهارف  یلیـصحت و  ياه  سروب  ياطعا 

تالدابم هب  ناوت  یم  دریگ  یم  ماجنا  ناهج  ياهرهـش  ریاس  گروبیارف و  نایم  یگدـناوخ  رهاوخ  هطبار  بوچراهچ  رد  هک  ییاه  تیلاـعف 
زور تشه  تدم  هب  گروبیارف  آوداپ و  گروبسنیا ، ادانارگ ، ياهرهش : زا  یقیـسوم  رتائت و  ياه  هورگ  شیپ  يدنچ  درک . هراشا  یگنهرف 

ياهرهـش نایم  یگدناوخ  رهاوخ  هطبار  يرارقرب  تارمث  زا  تشاد . يرایـسب  باتزاب  هک  دندرک  ارجا  ار  یباذج  ياه  همانرب  گروبیارف  رد 
ياه هدناوخ  رهاوخ  اب  ار  دوخ  يداصتقا  طباور  ریخا  ياهلاس  یط  گروبیارف  تسا . اهرهـش  نیا  نایم  يداصتقا  تابـسانم  میکحت  فلتخم 

یناریا هدـناوخ  رهاوخ  اب  يداصتقا  ياـه  يراـکمه  ياتـسار  رد  گروبیارف  لاـثم  ناونع  هب  تسا . هداد  شرتسگ  يریگمـشچ  روط  هب  دوخ 
اه یگروبیارف  تسا  رارق  ناهفصا  گروبیارف و  قفاوت  ساسا  رب  تسا . هتفرگ  هدهع  رب  رهش  نیا  رد  ار  هژورپ  ود  ماجنا  ناهفـصا  ینعی  دوخ 

يدیشروخ يژرنا  زا  هدافتسا  صوصخ  رد  ار  ییاه  هژورپ  هدرک و  تیامح  ناهفصا  رد  یمومع  لقن  لمح و  متـسیس  زیهجت  يزاسون و  زا 
. دنروآ رد  ارجا  دروم  هب  ناهفصا  رد 

ایلاتیا  - سنارولف

یچنیاود و ودرانوئل  نوچ  یگرزب  نادـنمرنه  هاگداز  سنارولف  سنارولف : اـب  ییانـشآ  رویرهش 1377 .  22 یگدناوخ : رهاوخ  دقع  خـیرات 
ياهرهـش دودـعم  هلمج  زا  يوسنارف  بیدا  ورلام ، هردـنآ  هتفگ  هب  انب  تسا و  اـپورا  ياـبیز  یخیراـت و  ياهرهـش  زا  یکی  يرگیلآ و  هتناد 

تسا ییاج  هتناد و  ژنآ و  لکیم  هاگداز  سنارولف  تسا . هسیاقم  لباق  ناهفـصا  اب  یگنهرف  يرنه و  يانغ  ییابیز و  رظن  زا  هک  تسا  ناهج 
ناهج يرنه  راثآ  دصرد  زا 60  شیب  وکـسنوی  يوس  زا  هرـشتنم  رامآ  ساسارب  تشون . نآ  رد  ار  نورماکد  دوخ  روهـشم  رثا  ویچاکوب  هک 

هیحاـن زکرم  سنارولف  رهـش  تسا . هداد  ياـج  دوخ  رد  ار  راـثآ  نیا  زا  یمین  زا  شیب  سناروـلف  رهـش  هک  دـنوش  یم  يرادـهگن  اـیلاتیا  رد 
ناـمز زا  تسا  هتفرگ  رارق  اـیلاتیا  كاـخ  زکرم  رد  ًاـبیرقت  هک  رهـش  نیا  دراد . تـیعمج  رفن  رازه  دودـح 500  رد  تسا و  ایلاتیا  یناکـسوت 

نرق رد  تسا . هدوب  رنه  گنهرف و  تراجت ، تعنص ، رظن  زا  ینغ  قنور و  رپ  يرهش  يدالیم  زا  شیپ  لوا  نرق  رد  اه  یمور  طسوت  سیسات 
رد سنارولف  دش . لیدبت  اپورا  ياهرهش  نیرتگرزب  زا  یکی  هب  سنارولف  بیترت  نیا  هب  دیسر و  رفن  رازه  هب ؟؟؟ سنارولف  تیعمج  مهدزیس 

جیار لوپ  رب  دش  ثعاب  هک  تخادنا  هار  هب  يردتقم  يرادـکناب  تعنـص  نآ  زا  لصاح  دوس  اب  درک و  تفرـشیپ  رایـسب  یفاب  هچراپ  تعنص 
دندوب رهش  ياه  لادوئف  فالخا  عقاو  رد  هک  رهش  ناگداز  بیجن  ژورب  زینو و  ياهرهش  فالخ  رب  دنراذگب . ار  نیرولف  مان  مهدراهچ  نرق 

هبتر یلاع  نارـسفا  هچراپ و  راجت  نارادـکناب ، ياوژروب  هقبط  هب  ار  دوخ  ياـج  دـنداد و  تسد  زا  ار  دوخ  تردـق  مهدزیـس  نرق  هناـیم  رد 
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رهـش نیا  رب  ینارمکح  یچیدم  نادناخ  هک  ددرگ  یم  رب  یماگنه  يدالیم و  مهدزناپ  نرق  هب  سنارولف  ییافوکـش  قنور و  جوا  اما  دـنداد .
. دـندیلاب یم  نآ  رد  یچنیواد  ودراـنوئل  نوـچ  یناـگرزب  دوـب و  اـپورا  رنه  گـنهرف و  دـهم  سناروـلف  ناـمز  نیا  رد  تـشاد . هدـهع  رب  ار 

یشاقن ناداتسا  راثآ  هدمع  هک  هزوم  نیا  تسا . هداد  ياج  دوخ  رد  ار  يزتیفوا  مان  هب  اپورا  ياه  هزوم  نیرتمهم  زا  یکی  نینچمه  سنارولف 
هلمج زا  هک  تسا  هداد  ياج  دوخ  ار  يدالیم  مهدـجه  نرق  ات  مهدزیـس  نرق  ییاپورا  ناشاقن  رگید  مهم  راثآ  زا  يدایز  دادـعت  زین  ایلاتیا و 

رد يا  هدـناوخ  رهاوخ  سنارولف  درک . هراشا  ررود و ... ابوگ ، نبور ، دـناربمار ، لئافار ، وجاواراـک ، یلچیتوب ، یچنیواد ، هب  ناوت  یم  اـهنآ 
زا دنراد  هک  یکرتشم  یگنهرف  یخیرات -  ياه  هنیمز  هطساو  هب  سنارولف  ناهفـصا و  دننام  ناهج  یخیرات  ياهرهـش  ناهفـصا : يارب  روخ 

هورگ مازعا  اب  دـننک و  یم  مادـقا  رگیدـکی  اب  زکرمتمریغ  هطبار  کی  داجیا  هب  تبـسن  یگدـناوخرهاوخ  هب  موسوم  يدادرارق  داقعنا  قیرط 
، ینید وتربمال  رفـس  نایرج  رد  سنارولف  ناهفـصا و  یگدناوخرهاوخ  دادرارق  دـننکیم . هدافتـسا  رگیدـکی  تایبرجت  زا  یـسانشراک  ياه 

رهـش ود  نارادرهـش  دیـسر . فرط  ود  ياضما  هب  رویرهش 1377  خـیرات 22  رد  هارمه  تاـیه  نارهت و  هب  اـیلاتیا  تقو  هجراـخ  روـما  ریزو 
ياضما زا  سپ  سنارولف  رادرهش  ویر ، هچیمیرپ  ویرام  دندرک . اضما  ناهفـصا  رهـش  رد  یمـسارم  یط  ار  دادرارق  نیا  سنارولف  ناهفـصا و 
یگنهرف ياه  تاـیه  لداـبت  دـیمان . سنارولف  ناهفـصا و  رهـش  ود  ناـیم  هدـنیآ  یگنهرف  ياـه  يراـکمه  ياـنب  گنـس  ار  نآ  دادرارق  نیا 

یگدـناوخ رهاوخ  دادرارق  ياهروحم  نیرت  مهم  هلمج  زا  يداصتقا  ياه  يراکمه  مسیروت و  لدابت  یگنهرف ، یـسانشراک  ياه  يراکمه 
ییایلاتیا ناسانشراک  يوس  زا  ناهفـصا  يافلج  ياسیلک  تمرم  زورما  ات  دادرارق  نیا  تارمث  نیرتمهم  زا  یکی  تسا . سنارولف  ناهفـصا و 

. تسا هدوب 

ینامور  - شای

تشهبیدرا 1378  20: یگدناوخ رهاوخ  دقع  خیرات 

ایناپسا  - نولسراب

روشک نیا  یقرش  لامش  رد  ناهفصا  ییایناپسا  هدناوخ  رهاوخ  " نولسراب :  " رهش اب  یئانشآ  يد 1378 .  24 یگدناوخ : رهاوخ  دقع  خیرات 
سپ ایناپسا  گرزب  رهش  نیمود  هک  رهش  نیا  تسا . ابیز  لحاس  رتمولیک  ياراد 13  هتفرگ و  رارق  هنارتیدم  لحاس  رد  هسنارف و  یکیدزن  رد 

( هموح تیعمج  باستحا  اب   ) تیعمج رفن  رازه  تفه  تصش و  دصـشش و  نویلیم و  راهچ  اب  تسا  روشک  نیا  ردنب  نیرتگرزب  دیردام و  زا 
لوا نرق  هب  دـش  يراذـگ  هیاپ  ژاتراک  ماوقا  طـسوت  هک  نولـسراب  رهـش  تمدـق  دوش . یم  بوسحم  اـپورا  هراـق  گرزب  ياهرهـش  هلمج  زا 

روتارپما یناملراش  طسوت  سپس  دوب و  اه  توگزیو  سپس  اه و  یمور  لرتنک  تحت  يدالیم  متشه  نرق  ات  نولسراب  ددرگیم . زاب  يدالیم 
هرادا نولـسراب  تنک  رظن  ریز  هک  هیحان  نیا  راتخم  دوخ  تلود  تفایزاب و  ار  دوخ  لالقتـسا  دوز  یلیخ  نولـسراب  اما  دش . فرـصت  هسنارف 
تـسا هدوب  يراجت  لاعف  زکارم  زا  یکی  نولـسراب  هک  ییاجنآ  زا  داد . شرتسگ  اینولاتاک  هیحاـن  لـک  هب  ار  دوخ  ورملق  دوز  یلیخ  دـش  یم 

بالقنا زا  دـعب  دـش . يراذـگ  هیاپ  رهـش  نیا  رد  نیون  يرامعم  دـعب  هب  مهدراـهچ  نرق  زا  دوش . یم  هدـید  روفو  هب  نآ  رد  يراـمعم  راـثآ 
نآ يزاسرهـش  تفاب  هب  نردم  يرامعم  ههد 50  زا  حرطم و  ایناپـسا  يداـصتقا  زکرم  نیرتـمهم  ناونع  هب  نولـسراب  و 20  نرق 19  یتعنص 

گرزب راـمعم  يدواـگ  ینوتنآ  هاگتنوکـس  نینچمه  نولـسراب  تسا . نیون  یتنـس و  يراـمعم  زا  یبـیکرت  دوجوم  ياـهانب  دـش و  هفاـضا 
ثاریم هطوحم  هس  نابزیم  يرهش  نولسراب  دید . رهش  نیا  رد  ناوت  یم  ار  يدواگ  يرامعم  ياهراکهاش  زا  يرایسب  تسا و  هدوب  ییایناپسا 

روشک نیا  یناهج  ثاریم  هطوحم  ییاهنت 3  هب  هکیروط  هب  تسا  ایناپسا  ياهرهش  نیرتینغ  زا  یکی  یگنهرف  رظن  زا  نولسراب  رهش  یناهج :
شدرف هب  رصحنم  يرامعم  رطاخ  هب  هک  وپ  تنس  ود  ناتسرامیب  يدواگ ، وینوتنآ  روهـشم  رامعم  راثآ  زا  انب   7 تسا : هداد  ياج  دوخ  رد  ار 

نولسراب رهش  هزوم  نیرتروهشم  هنارتیدم . هیـشاح  خیرات  لبقام  ياه  هراگن  هرخـص  تسا و  هدش  تبث  وکـسنوی  یناهج  ثاریم  تسرهف  رد 
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هیلوا نارود  هب  رتشیب  هک  راثآ  نیا  تسا . هداد  ياج  دوخ  رد  ار  متسیب  نرق  گرزب  شاقن  نیا  رثا  هب 3500  کیدزن  هک  تسا  وساکیپ  هزوم 
رد نولـسراب  رهـش  ياههزوم  رگید  وساکیپ و  هزوم  زا  دیدزاب  دنهد . یم  ربخ  وساکیپ  یناوج  ياه  لاس  غوبن  زا  دنراد  قلعت  وساکیپ  يراک 

نولـسراب دنتـسه . رهـش  نیا  روهـشم  ياه  هزوم  رگید  زا  نولـسراب  ییایرد  هزوم  وریم و  ناوخ  هزوم  تسا . ناگیار  هاـم  ره  هبنـشکی  نیلوا 
زا نولـسراب  ددرگ . یم  زاب  يدالیم  لاس 1450  هب  نآ  تمدـق  هک  تسا  هداد  ياج  دوخ  رد  ار  اپورا  ياه  هاگـشناد  نیرت  یمیدـق  زا  یکی 

اههاگـشناد و اه ، هزوم  اه ، كراپ  هتـشاد و  يریگمـشچ  تارییغت  يژولونکت ، يداصتقا و  یگنهرف ، رظن  زا  کیپملا 1992  ياهیزاب  نامز 
رهـش نیا  نینچمه  تسا . رادروخرب  یناهج  صاخ  رابتعا  زا  نولـسراب  یللملا  نیب  هاگدورف  تسا . هدـش  انب  نآ  رد  يراـجت  فلتخم  زکارم 

يد 1378 خیرات 24  رد  نولسراب  ناهفصا و  یگدناوخ  رهاوخ  دادرارق  تسا . ینیمزریز  راطق  هدرتسگ  هکبش  ریسلا و  عیرس  راطق  هب  زهجم 
نولسراب ناهفصا و  رهش  ود  دادرارق  نیا  ساسارب  دش . ءاضما  ناهفصا  رادرهش  يداوج  یلع  دمحم  رادرهش و  وتنام  يا  سولک  ناوژ  نایم 

. دننک یم  يراکمه  رگیدکی  اب  يراجت  یشزرو و  یگنهرف ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد 

ناتسنمرا  - ناوریا

تشهبیدرا 1379  8 یگدناوخ : رهاوخ  دقع  خیرات 

تیوک تیوک - 

دودـح 820/17 یتحاـسم  ياراد  تیوک  روـشک  : Kuwait تیوک رهـش  اب  ییانـشآ  دادرخ 1379 .  30 یگدناوخ : رهاوخ  دـقع  خـیرات 
یجراخ ياهروشک  زا  هیقب  دنراد و  یتیوک  تیلم  رفن  اهنت 200/798  دادعت  نیا  زا  هک  دشابیم  رفن  تعیمج 000/274/2  عبرم و  رتمولیک 

ات 50 نیب 35  ناتـسبات  رد  امد  رثکادـح  هدوب ، کشخ  مرگ و  ًاتدـمع  روشک  ياوه  بآ و  دـنراد . تیلاعف  روشک  نیا  رد  راک  دـیداور  اب  و 
رب 2/6 غلاب  نآ  تادراو  لاس و  رد  رالد  درایلیم  دودح 5/10  روشک  تارداص  تسا . دارگیتناس  هجرد  ناتسمز 10  رد  نآ  لقادح  هجرد و 
اداناک و نپاژ ، ایلاتیا ، هسنارف ، هب  روشک  تارداص  هدـمع  سابل و  هیلقن و  طیاسو  ینامتخاس ، یکاروخ ، داوم  لماش  هک  تسا  رالد  دراـیلیم 
تفای و تسد  لالقتسا  هب  يدالیم  لاس 1961  نئوژ  رد 19  تیوک  روشک  درادن . یهدب  هنوگچیه  تیوک  رضاح  لاح  رد  تسا . ناتسلگنا 

يدایز یخیرات  راثآ  ياراد  تیوک  رهش  دشیم . بوسحم  ناتـسلگنا  هرمعتـسم  نآ  زا  لبق  دمآرد و  للم  نامزاس  تیوضع  هب  دعب  لاس  ود 
، زبس ياضف  عبرمرتم  عبرمرتم و 500/3  تحاسم 000/12  اب  هک  درک  هراشا  تافص  نادیم  هب  ناوتیم  رهش  نیا  ياه  یندید  نایم  زا  تسین .

. تسا هدش  حاتتفا  شیپ  لاس   122

ابوک  - اناواه

، یبرغ هرکمین  ییاـیفارغج  تیعقوم  یعیبـط : ياـیفارغج   - Cuba: 1 ابوک اب  ییانـشآ  دنفسا 1379 .  18 یگدناوخ : رهاوخ  دـقع  خـیرات 
، ابوک دودـح  عبرم ) لیام  دودـح 000/45  رد   ) عبرمرتمولیک تحاسم 524/114  تسا ) بیئاراک  ياـیرد  کـلامم  ءزج   ) یلامـش هرکمین 

هدـش عقاو  اکیرمآ ) هدـحتم  تالایا   ) ادـیرولف هریزج  هبـش  نآ ، لامـش  رد  یمک  هلـصاف  اب  هک  بیئاراک  ياـیرد  برغم  رد  تسا  يا  هریزج 
اب زین  نآ  قرشم  رد  دنراد و  رارق  يزکرم  ياکیرمآ  کلامم  يدایز  ًاتبسن  هلصاف  هب  نآ  بونج  رد  وکیزکم و  جیلخ  ابوک  برغم  رد  تسا .

. دراد رارق  اـکیاماج »  » يروـهمج زین  نآ  یقرـش  بوـنج  رد  تـسا و  هدـش  عـقاو  یت ) یئاـه  يروـهمج   ) الویناپیـسه هریزج  یمک ، هلـصاف 
رتم اب 2600   ) ونیوکروتوکـس مهم  ياه  هلق  «. Sierr Maestra  » ارتساماریس « Secuturcoyno  » ونیوکروتوکـس مهم -  ياههوک 

وردپ و ناس  اهدور  نیرتمهم  عافترا . رتم  اب 1050  « Grandpiedra  » رادیپدنارگ عافترا ، رتم   Turquina» 2030  » انیکروت عافترا )
همه  ) یبونج یحاون  رد  « Riohanabana  » اناباناهویر یلامش ، یحاون  رد  « Rios guala  » الآوگاسویر یقرش ، یحاون  رد  يرویام 
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هـجرد و 94 یلامـش و 24  ضرع  هجرد  و 24  نایم 20  ابوک ، ییایفارغج  ضرع  لوط و  دـنزیر ) یم  بیئاراک  ياـیرد  هب  اـبوک  ياـهدور 
ببـس نیمه  هب  تسا و  بوطرم  لاح  نیع  رد  مرگ و  ییاوه  بآ و  ياراد  ابوک  يروهمج  اوه  بآ و  تسا . هدـش  عقاو  یبرغ  لوط  هجرد 
ریاـس تسا . يریـسمرگ  یحاون  صوصخم  تـالوصحم  ياراد  مه  دراد و  دوـجو  هراـح  قطاـنم  ناوارف  ياـهلگنج  مه  اـبوک  رد  هک  تسا 

دراد و مان  « Windward  » دراودنیو هک  تسا  يا  هگنت  الویناپـسیه ) هریزج   ) یت یئاه  ابوک و  نایم  لصاف  دح  ییایفارغج  تایـصوصخ 
يرایـسب دادعت  ابوک ، لامـش  رد  دوش . یم  هدیمان  ادیرولف »  » هگنت زین  اکیرمآ ) هدحتم  تالایا   ) ادیرولف هریزج  هبـش  ابوک و  نایم  لصاف  دح 

زا دـنترابع  رتـگرزب  ریازج  یلو  دـنا  هداد  لیکـشت  ار  اـناباس »  » ریازجلا عمجم  کـچوک ، ریازج  هک  دراد  دوـجو  کـچوک  گرزب و  ریازج 
يدادـعت زین  اـبوک  یبرغ  بونج  یقرـش و  بونج  رد  لاـنیباس ) اـبایوگ ، « Romano  » وناـمور « Coco  » وکوک اـیراماتناس ، وسوگارف ، )

هداد ار  «Jardindelareina  » انیرالود نیدراژ  ای  هکلم ) ياـهغاب   ) ریازجلا عمجم  لیکـشت  یقرـش  بونج  ریازج  هک  دراد  دوجو  ریازج 
زا یکی  دوخ  هک  ابوک  هب  قلعتم  ریازج  نیرتمهم  سالابوکنیـس و  « Leguas  » سآوگول ایتل ، هکنآ   ) زا دنترابع  ریازج  نیا  نیرتمهم  دـنا .

ياه جـیلخ  ریازج و  هبـش  ابوک ، رد  دراد . مان  اناباهال »  » اـی « Isladepinos  » سونیپودالـسیا تسا ، هداد  لیکـشت  ار  روشک  نیا  تالایا 
يوگیژ ایرولگ ، « Nuevita  » اتیوون یقرـش ) لامـش  رد  « ) Nipe  » پین زا  دـنترابع  اـبوک  ياـه  جـیلخ  نیرتمهم  دراد ، دوجو  زین  ناوارف 

سب یباـک  اـهاناوگ  لامــش ) رد   ) سازناــتام « Cardenas  » ساـندراک ارـالکاتناس ، اتــسید ، سوـنئوب  « Peros  » سورپ « Jiguay»
( یبرغ بوـــنج  رد  « ) Cortes  » ستروــک « Ensenadacorentes  » سیتنروکادانــــسنا برغم ، رد  « Guanahacabibes»
( بونج رد   ) اـیرامانآ «Sinfuegos  » سوگ هئوـف  نیـس  « Cochinos  » سوـنیچوک « Cazones  » سنوزاک «Broa  » آورب وناـباتاب ،

يروا زا : دنترابع  ابوک  ریازج  هبش  نیرتمهم  اما  یقرش و  بونج  رد  « Guantanamo  » وماناتناوگ « Guacanayabo  » وبایاناکاوگ
اتاپاز دوش ) یم  بوسحم  یتلایا  دوخ  هک  ) برغم رد  «Pinardelrio  » ویر لدرانیپ  تسا ) یتلایا  دوخ  هک  قرشم  رد  « Oriente  » هت نی 

يامرگ تبوطر و  ببـس  هب  دوش . یم  بوسحم  لیتنآ  يایرد  هریزج  نیرتگرزب  دـنیوگ و  یم  لیتنآ  دـیراورم  ار  ابوک  یبرغ .) بونج  رد  )
یـسیاام هغاـمد  هـت » نـی  يروا   » هریزج هبـش  برغم  رد  « Cruz  » زورک هغاـمد  تسا . هدـمآ  دوجو  هب  یهوـبنا  ياـهلگنج  اـبوک  رد  داـیز ،

رد زورکاتناس »  » و هت » نیروک   » ياه هغاـمد  و  اـتاپاز »  » هریزج هبـش  برغم  رد  ادروگاـتنوپ »  » هغاـمد هریزج ، هبـش  نآ  قرـشم  رد  « maisi»
مان هک   ) اناواه تختیاپ  یسایس : يایفارغج   - 2 دنوش . یم  بوسحم  روشک  نیا  ياه  هغامد  نیرتمهم  زا  ویر » لدرانیپ   » هریزج هبـش  برغم 

تیعمج دراد . تیعمج  رفن  نویلیم  دودح 2/2  رد  تسا و  هدش  عقاو  وکیزکم  جیلخ  لحاس  رد  ابوک  یبرغ  لامش  رد  و  اناباهال ) نآ  یلصا 
رد رفن  یبسن 7/98  تیعمج  تسا ) هدمآ  لمع  هب  دحتم  للم  نامزاس  طسوت  هک  يدالیم  لاس 1969  دروآرب  ساسا  رب   ) رفن  000/250/11

سیئر  ) یتسیلایـسوس يروهمج  تموکح  عون  تسا ) رتـشیب  یبرغ  بونج  یبرغ و  لامـش  یبرغ ، یحاوـن  رد  تیعمج   ) عـبرم رتـمولیک  ره 
تـسوپ هایـس  تسوپ ، دیفـس  داژن  یلم  ناگدنیامن  سلجم  هننقم  هوق  دـنک ) یم  باختنا  مدرم  میقتـسم  ءارآ  رابکی  لاس  ره 4  ار  يروـهمج 

یبآ و تمسق  هس  ياراد  مچرپ  نیتال  طخ  کیلوتاک ) بهذم  وریپ   ) یحیسم بهذم  نید و  یئایناپـسا  نابز  تسوپخرـس ) هگرود ، تیلقا  )
هراتـس کی  هک  تسا  یگنر  زمرق  ثلثم  مچرپ  پچ  تمـس  رد  دـنا . هتفرگ  رارق  ناـیم  رد  کـی  یقفا  روط  هب  هک  گـنر  دیفـس  تمـسق  ود 

الیوآودوگیـس وایراس ، سیئول ، ناس  « Holguin  » نیئوگلوه « camaguey  » يوگاماک مهم  ياهرهـش  تسنآ . نورد  رپ  جـنپ  دـیفس 
ویر لدراـنیپ  « Bejucal  » لاـکوژب « Guines» سن یئوـگ  نوـلوک ، « Cabalguan» نآوگلاباک ارـالکاتناس ، « Ciegodeavila»
مهم ردانب  تروکناتبوردپ  سانوت ، سالودایروتکیو  نوروم ، سات ، هکالپ  هزوژ ، ناس  « Jovollanos  » سونالوووج « Pinardelrio»

، انایرام « Bauta  » اتوااب اراگاین ، لارتناس  وناباتاب ، « Cientuegos  » سوگ هئوت  نی  یـس  دادینیرت ، ولیئازنام ، « Niguero  » ور هئوگین 
مهم تالایا  اـبوکودوگایتناس . آوکاراـب ، اراـبیگ ، « caibarien  » نیراب یئاـک  ساـندراک ، سازناـتام ، « Guanabacoa  » آوکاباناوگ

نآ تختیاــپ  هـک  اــبوک ) قرــشم  رد   ) هـت نــی  يروا   - 1 زا : دــنترابع  هـک  تـسا  تلاــیا  زا 7  بـکرم  اـبوک  یتسیلایــسوس  يروـهمج 
( ابوک زکرم  رد   ) سالیو سال   - 3 تسا . يوگاماک »  » نآ تختیاپ  هک  هت ) نی  يروا  برغم  رد   ) يوگاـماک  - 2 تسا . ابوکودوگایتناس » »
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برغم رد   ) اناباهال  - 5 تسا . سازناتام »  » نآ تختیاپ  هک  سالیو ) سال  لامـش  رد   ) سازناـتام  - 4 تسا . ارالکاتناس »  » نآ تختیاـپ  هک 
رد  ) سونیپ هریزج   - 7 تسا . ویر » لدرانیپ   » نآ تختیاپ  هک  ابوک ) برغم  رد   ) ویر لدرانیپ   - 6 تسا . « اناواه  » نآ تختیاپ  هک  سازناتام )

. تفای تیوضع  يدـالیم  ربتکا 1945  زور 24  دـحتم  للم  ناـمزاس  تیوضع  تسا . اراـبراباتناس »  » نآ تختیاـپ  هک  ویر ) لدراـنیپ  بونج 
 - Cuba». 3  » نیتـال ماـن  بیئاراـک . هراوشوگ  اـناوج  گرب ، راگیـس  روـشک  لـیتنآ ، دـیراورم  مسینوـمک  ییاـکیرمآ  ژد  رگید  ياـهمان 

. لـیگران تاـبکرم ، زوم ، دـنقردنغچ ، هوهق ، ساـنانآ ، بوـچ ، نوـتوت ، رکـشین ، يزرواـشک  تـالوصحم  نیرتـمهم  يداـصتقا : ياـیفارغج 
بارش يزاسدنق ، رکش و  يزاسراگیس ، یجارختسا ، عیانص  عیانـص  نیرتمهم  زنگنم . تیمورک ، لکین ، سم ، نهآ ، یندعم  عبانم  نیرتمهم 

ابوک رد  یماد  ناروناج  عاونا  شرورپ  دایز ، یعیبط  عتارم  دوجو  ببس  هب  يرورپماد  یکیرتکلا . مزاول  ییایمیـش ، داوم  تاجوسنم ، يزاس ،
دوش یم  هداد  شرورپ  دنفسوگ  واگ و  یبرغ  یحاون  رد  كوخ و  يزکرم  یحاون  رد  زب ، دنفسوگ و  یقرـش  یحاون  رد  دراد . لماک  جاور 

طیاسو وراد ، یئاذـغ ، داوم  مهم  تادراو  یناریا .) لوپ  هب  لاـیر  ابیرقت 72  اب  ربارب   ) وزپ لوپ  دـحاو  دراد . جاور  اـج  همه  زین  يریگیهاـم  و 
ابوک یطابترا  ياههار  تازلف . ياهگنس  یلگنج ، ياه  هویم  راگیس ، رکش ، بوچ ، مهم  تارداص  یتعنص . هفلتخم  ياهنیشام  هحلسا ، هیلقن ،

اب دیدج ، میژر  ندمآ  راک  يور  زا  دـعب  دوبن . زین  یطابترا  ياههار  ياراد  تهج  نیا  هب  دوب و  هدـنام  بقع  ثیح  ره  زا  بالقنا ، زا  لبق  ات 
هار اب  ابوک  رـسارس  هک  يروط  هب  دش  هتخاس  يرایـسب  ياههار  یـشترا ، وجـشناد و  دنمراک و  رگراک و  رازه  اههد  یناجم  راک  زا  هدافتـسا 

ياهرهـش همه  نهآ ، هار  رب  هوالع  و  دوش . یم  بوسحم  ناهج  نهآ  هار  رپ  کلامم  رامـش  رد  تعـسو  تبـسن  هب  تسا و  لصتم  مهب  نهآ 
جیلخ بیئاراـک و  ياـیرد  یلو  درادـن  یلخاد  یبآ  هار  اـبوک  تسا . لـصتم  مه  هب  هسوـش  ياـههار  هلیـسو  هب  زین  اـبوک  مهم  رداـنب  مـهم و 
ياه هاگدورف  ءزج  اناواه »  » هاگدورف دوش . یم  بوسحم  ناهج  کلامم  ریاس  اـب  اـبوک  طاـبترا  هدـمع  لـماع  سلطا ، سوناـیقا  وکیزکم و 

بونج ياه  جـیلخ  لحاوس  سونیپ » هریزج  یلحم ، يزاسرکـش  ياه  هناخراک  نوتوت ، عرازم  یندـید  نکاـما  تسا . یللملا  نیب  لوا  هجرد 
نیرتابیز زا  یکی  ابوک  يوگاماک . رهش  يابیز  ياهرصق  نآ و  یمیدق  ياه  هاگرذگ  اه و  هزوم  اهاسیلک و  اب  اناواه »  » یخیرات رهش  یبرغ ،

. دوش یم  بوسحم  بیئاراک  يایرد  قطانم  نیرت  یندید  و 

هیسور گروبزرتپ -  نس 

یبرغ لامش  رد  يدالیم  لاس 1703  رد  گروبزرتپ  نس  گروبزرتپنسرهش : اب  ییانـشآ  نابآ 1383 .  20 یگدناوخ : رهاوخ  دقع  خیرات 
باستحا اـب  عبرم و  رتمولیک  رهـش 607  تحاسم  دش . انب  ریبک  رتپ  طسوت  دـنالنف  جـیلخ  هب  اون  هناخدور  دورو  لحم  رد  هیـسور  نویـساردف 

زا يدادعت  دنراد . طابترا  مه  هب  لپ  طسوت 560  هک  هدش  لیکشت  هریزج  زا 42  گروبزرتپ  نس  تسا . عبرم  رتمولیک  فارطا 1439  هموح 
رد امد  رظن  زا  نامز  نیرت  بسانم  ریـسدرس و  یئاوه  بآ و  رظن  زا  دنوش . یم  زاب  اون  هناخدور  يور  رب  یناریتشک  يارب  بش  رد  اه  لپ  نیا 

لاـس 1991 رد  دارگنینل و  نینل ، گرم  زا  دـعب  رتـپ ) رهـش   ) دارگورتـپ یکیوـشلب  بـالقنا  لـیاوا  رد  رهـش  نیا  تسا . هاـمریت  دادرخ و  نآ 
رایسب یندید  قطانم  ياراد  گنـس و  رهـش  ینامتخاس  تلکـسا  تسا . رادروخرب  یتشادهب  يالاب  حطـس  زا  رفن  نویلیم  جنپ  رب  غلاب  یتیعمج 

ینارادمان نادـنز  يا  هرود  رد  هعلق  نیا  لاثم  ناونع  هب  هتـشاد  یتوافتم  يربراک  فلتخم  راودا  رد  هک  تسا  لواپورتپ  هعلق  هلمج  زا  يدایز 
ياـه یندـید  دراد . رارق  رهـش  نیا  رد  زین  هیـسور  فورعم  رعاـش  نیکـشوپ  هربـقم  تسا . هدوب  یکـسفویاتساد  یکروـگ و  میـسکام  نوـچ 

هناخدور راوج  رد  هک  تسا  ژاتیمرآ  گرزب  هزوم  هلمج  زا  هوکشاب ، ياه  هزوم  رازت و  ياه  خاک  گرزب ، ياهاسیلک  گروبزرتپ  نسرگید 
. دور یم  رامـش  هب  هیـسور  یـسانشرواخ  یخیراـت  زکرم  نیرتـگرزب  نینچمه  گروبزرتـپ  نس  دـیازفا . یم  رهـش  تمظع  ییاـبیز و  هب  اوـن 

نـس هاگـشناد  رد  یـسراف  یبرع و  ياه  نابز  سیردت  هب  طوبرم  هبعـش  دـش و  زاغآ  لاس 1804  زا  هیـسور  رد  یقرـش  ياه  نابز  سیردـت 
ناونع تحت  دـیدج  ياه  سالک  لاس 1855  رد  یسانشرواخ  هدکـشناد  سیـسات  اب  دش . حاتتفا  لاـس 1818  رد  رد  راـب  نیلوا  گروبزرتپ 

زا  ) لاس یط 40  دیدرگ . سیسات   1916 لاس رد  ناریا  تایبدا  شخب  دنتفای . شیاشگ  ناتساب  یسراف  اتسوا و  نابز  یـسراف ، تایبدا  وتـشپ ،
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هدکشناد نیا  رد  ار  یناریا » ياه  نابز  ینابم   » اتسوا و يولهپ ، نابز  فورعم  سانش  ناریا  نامیلاز ، نیسیمداکآ  لاس 1916 ) ات  لاس 1876 
زور 12 گروبزرتپ  نس  ناهفـصا و  یگدـناوخ  رهاوخ  دادرارق  ناهفـصا : هدـناوخ  رهاوخ  نیمراـهچ  گروبزرتیپ  نس  درک . یم  سیردـت 
هب ایلاتیا  سنارولف  يزلام و  روپمـالالاوک  نیچ ، نایـش  زا  سپ  گروبزرتپ  نس  بیترت  نیا  هب  دـش و  ءاـضما  ناهفـصا  رد  تشهبیدرا 1378 

گروبزرتپ و نس  يرادناتـسا  لوا  نواعم  فوناشیرک ، ار  یگدناوخ  رهاوخ  هیلوا  دادرارق  دش . لیدـبت  ناهفـصا  هدـناوخ  رهاوخ  نیمراهچ 
هام نابآ  رد  نآ  زا  سپ  دـندرک . ءاضما  تشهبیدرا 1378  رد  رهش  ود  فرط  زا  یگدنیامن  هب  ناهفـصا  تقو  رادرهـش  يداوج  یلعدمحم 
نـس رادناتـسا  وکن  ییوتام  انیتنلاو  ار  دادرارق  نیا  دیـسر . فرط  ود  ياضما  هب  هداـم  تشه  رد  یگدـناوخ  رهاوخ  یلیـصفت  دادرارق   1383

نس تلود  ناهفصا و  يرادرهش  دادرارق  نیا  ربانب  دندرک . ءاضما  ناهفصا  رادرهش  داژن  نایئاقس  یضترم  دیـس  رتکد  هیـسور و  گروبزرتپ 
مدرم نیب  هناتسود  طباور  هعسوت  يارب  یگنهرف  ینف ، یملع ، يداصتقا ، لیسناتپ  زا  هنیهب  هدافتسا  تهج  رد  هیـسور  نویـساردف  گروبزرتپ 

لوصا ساسارب  رضاح  دادرارق  قیرط  زا  يراکمه  هب  یگدناوخ  رهاوخ  دادرارق  هدام  تشه  رد  دندیسر  قفاوت  هب  هیسور  ناریا و  روشک  ود 
ياهقاتا نیب  يراکمه  نیفرط ، هقالع  دروم  یتعنص  فلتخم  ياه  حرط  يارجا  يراجت و  يداصتقا و  ياه  يراکمه  هعـسوت  لباقتم ، دامتعا 
يراـجت ياـه  هاگـشیامن  يدرگناـهج و  ياـه  سناژآ  نیب  يراـکمه  هعـسوت  دادرارق ، فرط  ود  ياـه  تکرـش  تاسـسؤم و  یناـگرزاب و 

انیتـنلاو تسا . هدـش  هراـشا  ینف  یملع و  تاسـسؤم  یـشزرو و  فـلتخم  ياـه  میت  اـه ، نمجنا  اـهنامزاس ، گروبزرتـپ و  نـس  ناهفـصا و 
رهـش تـفگ : ناهفـصا  رهــش  ياروـش  رـالات  رد  یگدـناوخ  رهاوـخ  دادرارق  دـقع  مـسارم  زا  شیپ  گروبزرتـپ  نـس  رادناتــسا  وکنیوتاـم 

زا شیپ  هک  یقفوم  ياه  يراکمه  لیلد  هب  دوزفا : يو  دـنراد . یناوارف  تاهباشت  یخیرات  یگنهرف و  ظاـحل  هب  ناهفـصا  گروبزرتپنس و 
نس وکنیوتام ، هتفگ  هب  دش . هتفرگ  یگدناوخ  رهاوخ  دادرارق  دقع  هب  میمصت  دنتشاد  رگیدکی  اب  گروبزرتپ  نس  ناهفصا و  ياهرهش  نیا 
ياه لیـسناتپ  ياراد  گروبزرتپ  نس  رهـش  تشاد : راهظا  يو  تسا . یـسایس  يرهـش  هکلب  یگنهرف  یتعنـص و  يرهـش  اهنت  هن  گروبزرتپ 

اب يو  تسا . هدومن  بلج  دوخ  هب  يراذـگ  هیامرـس  تهج  ار  يدایز  یجراخ  ياه  تکرـش  تسا و  يداصتقا  عیـسو  تاـناکما  هتـسجرب و 
ورتم ثادـحا  صوصخ  رد  ینالوط  براجت  رهـش  نیا  هکنیا  هب  هجوت  اب  تفگ : ورتم  ثادـحا  صوصخ  رد  رهـش  نیا  تالکـشم  هب  هراـشا 

رادرهش داژن  نایئاقـس  یـضترم  رتکد  دهد . یم  هئارا  ناهفـصا  رادرهـش  هب  یخیرات  تفاب  زا  ناهفـصا  ورتم  روبع  يارب  ار  یتاداهنـشیپ  دراد 
نیا ياضما  تفگ : يداصتقا  یعامتجا و  یگنهرف ، لئاسم  صوصخ  رد  رهـش  ود  نیا  ناوارف  تاهباشت  هب  هراشا  اب  مسارم  نیا  رد  ناهفـصا 
عفانم ياراد  ناریا  هیـسور و  روشک  هکنیا  هب  هجوت  اـب  درک : حیرـصت  يو  تسا  لـباقتم  ياـه  يراـکمه  يارب  يدـیدج  لـصف  رـس  دادرارق 

. تسا روشک  ود  عفن  هب  هناتسود  طباور  هعسوت  دنتسه ، یناوارف  كرتشم 

هدنیآ رد  ناهفصا  يورتم 

فادها

ناهفـصا يورتم  هژورپ  رهـش  فلتخم  قطانم  هب  تعرـس  هب  مدرم  یئاجباج  ینیبشیپ  يارب  هک  دش  نآرب  تیعمج  شیازفا  دوجو  اب  ناهفـصا 
. دشاب یم  ارجا  لاح  رد  دش و  بیوصت 

ناهفصا ناتسا  ياهناتسرهش 

ناشاک یخیرات  رهش 

هچخیرات
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ناتساب تاقیقحت  دانتسا  هب  تسا . ناریا  یمیدق  رایسب  ياهرهش  زا  هدش و  طبـض  ناساق ”  “ ای ناشاق ” ، “ یمالـسا ذخآم  رد  ناشاک  رهـش  مان 
لبقام رـشب  تنوکـس  لحم  ندـمت و  زکارم  نیتسخن  زا  یکی  هیحان  نیا  ناـشاک ، برغ  يرتمولیک  رد 4  عقاو  کلیـس  ياه  هپت  رد  ناـسانش 

مهم و ياهرهش  زا  یکی  زین  یمالـسا  هرود  رد  رهـش  نیا  تسا . هدوب  دابآ  يا  هقطنم  نایناساس  نامز  رد  ناشاک  تسا . هدش  هتخانـش  خیرات 
لرغط ق  لاس 442 ه . رد  تسا . هدوب  زین  ناراصح ” لهچ   “ ناشاک میدق  مان  یمالسا ، ناناد  یفارغج  دانتـسا  هب  دوب . مجع  قارع و  فورعم 

هب دوخ  نایهاپـس  اب  هاشکلم  نب  دـمحم  نب  قوجلـس  کلم  ق  لاس 532 ه . رد  تفای . الیتسا  مجع  لابج  گرزب  ياهرهـشرب  یقوجلـس  لوا 
قجایم مان  هب  هاشمزراوخ  شکت  ناطلس  نارادرـس  زا  رگید  یکی  ق  لاس 594 ه . رد  دروآ . راب  هب  يدایز  ياه  یبارخ  درب و  هلمح  ناـشاک 

هک یتدم  زا  دعب  درک ، هرصاحم  ار  رهـشو  درب  هلمح  ناشاک  هب  وا  ییاورنامرف  هب  يزادنا  تسد  يارب  تشک و  ار  جاتنیا  دوب  ير  مکاح  هک 
دندرک . دراو  دایز  تراسخ  ناشاک  فارطا  ياهاتسور  هب  شنایهاپس  یلو  درک  حلص  ناشاک  مدرم  اب  دشن  لصاح  يا  هجیتن 

ناشاک و  مق ، ير ، تموکح  هب  نیدلا  نکر  شدـنزرف  ق ) 596 – 618 ه .  ) هاشمزراوخ دمحم  ناطلـس  نامرف  هب  شکت ، تشذگرد  زا  دعب 
زا هک  یـسوط  نیدلاریـصن  هجاوخ  ناشاک ، دودـح  رد  ناخوکاله  نایهاپـس  زات  تخاـت و  ماـگنه  رد  ق  لاسرد 621 ه . دـیدرگ . بوصنم 

تشادزاب و ناشاک  مدرم  راتشک  تشک و  زا  ار  نایهاپـس  یناشاک  یقرم  نیدلا  لضفا  اباب  دوجو  مارتحا  هب  دوب ، لوغم  ناخ  باکر  نیمزتلم 
یناوجخن هاشودنه  ق  لاس 674 ه . رد  دش . بوصنم  ناشاک  ناهفصا و  تموکح  هب  دمحم  نیدلا  ءاهب  هجاوخ  ق ) 663-680 ه .  ) لاس رد 

. تسا هدـش  ناریو  هلزلز  رثا  رب  تارک  هب  ناـشاک  تسا . هدوـب  رفظم  لآ  ورملق  وزج  رهـش  نـیا  و 768  لاس 757  رد  دوب و  ناـشاک  مکاـح 
هلزلز ق  لاس 1260 ه . رد  راب  نیرخآ  دـید . رایـسب  تراسخ  هلزلز  رثا  رب  دـنز  ناخ  میرک  تنطلـس  هرود  رد  ق  لاس 1192 ه . رد  هلمجزا 

دراد و یهجوت  بلاج  یموب  هژیو  يرامعم  ناشاک  رهـش  دـش . نآ  فارطا  تابـصق  اهاتـسور و  یناریو  ثعاـب  دـنازرل و  ار  ناـشاک  یتخس 
. تسا هدنام  اج  هب  نآ  رد  یناوارف  یبهذمو  یخیرات  ياهانب  وراثآ 

یناتساب یخیرات و  زکارم 

اه يدرجورب  هناخ 

هناخ نامتخاس  دراد . رارق  ماـن ، نیمه  هب  یماـمح  یکیدزن  رد  ناـشاک و  رهـش  يولع  ناـبایخ  دـمحا  ریما  هچوک  یبرغ  علـض  رد  هناـخ  نیا 
لاس رد  هناخ  نیا  هصرع  تسا . هدـش  هتخاس  يرمق  يرجه  ات 1310  ياهلاس 1292  رد  نآ ، ياه  هبیتک  تاعالطا  ساسا  رب  اـه  يدرجورب 

تیکلام رد  زونه  هدش ، عقاو  هناخ  یقرش  لامش  قرش و  رد  هک  نآ  ینایعا  یلو  دمآرد ، یگنهرف  ثاریم  نامزاس  کلمت  هب  یـسمش   1353
تخادرپ زا  رارف  يارب  درک ، یم  ناشاک  دراو  هراجتلا  لام  درجورب  زا  هک  يزنطن  رفعج  دیس  جاح  ار  هناخ  نیا  تسا . هدنام  یقاب  یصوصخ 

. تسا هتخاس  تاکز  سمخ و 

يرهپس بارهس  هاگمارآ 

لاس 1359 ه. رد  دش و  دـلوتم  ناشاک  رد  ش  لاس 1307 ه . رد  هک  تسا  رصاعم  يارگ  تعیبط  برـشم و  فراع  رعاش ، يرهپـس  بارهس 
و صاخ ، يا  هویش  ياراد  تسا  يرعاش  يرهپـس  دش . هدرپس  كاخ  هب  ناشاک  لاهدرا  دهـشم  ياتـسور  رد  و  تفگ ؛ عادو  ار  یناف  راد  ش 

زین ار  طیحم  زا  وا  یگدرزآ  لد  دراد . ساکعنا  فافـشو  لالز  مسیتناـمر  یعون  يرهپـس  رعـش  رد  تسا . هجوت  روخ  رد  يزاـیتما  دوخ  نیا 
. دید شراعشا  رد  ناوت  یم 

یناشاک لضفا  اباب  هاگمارآ 
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بونج يرتمولیک  رد 30  قرم ، هــیرق  رد  ق  يافوتم 707 ه . فورعم  رعاش  فوسلیف و  یناشاک ، نسح  نب  دـمحم  نیدـلا  لضفا  هاـگمارآ 
. تسا هدیسر  تبث  هب  ناریا  یخیرات  راثآ  تسرهف  رد  هرامش 373 ،  هب  لضفا  اباب  هاگمارآ  تسا . هدش  عقاو  ناشاک  یبرغ 

یناشاک مشتحم  هاگمارآ 

دهع لیاوا  نارعاش  زا  مشتحم ، هب  صلختم  یناشاک و  يارعـشلا  سمـش  هب  بقلم  یناشاک ، دـمحا  ریم  هجاوخ  نب  یلع  دیـس  نیدـلا  لامک 
دنب بیکرت  تخادرپ و  یم  تیب  لـها  یثارم  حـیادم ، ندورـس  هب  رتشیب  يو  تسا . هداد  يور  ق  لاس 996 ه . رد  يو  تاـفو  تسا . يوفص 

. تسا هدش  عقاو  مشتحم  يوک  هب  موسوم  ناشاک  رهش  يزکرم  تالحم  زا  یکی  رد  يو  هاگمارآ  تسوا . زا  البرک  يادهش  فورعم 

یناشاک ضیف  هاگمارآ 

عقاو رهش  یمومع  گرزب و  ناتسربق  رواجم  نیف ، هزاورد  یلاوح  ناشاک و  رهش  یبرغ  تمـس  رد  یناشاک  ضیف  نسح  دمحم  الم  هاگمارآ 
دمتعم ازریم  داهرف  راثآ  زا  هاگمارآ ، یلعف  يانب  دوب . ییانب  هنوگره  دـقاف  وا  تیـصو  بسحرب  هتـشذگ  نرق  رخاوا  ات  ضیف  ربق  تسا . هدـش 

. تسا هدوب  يو  یگلاس  نس 84  رد  ق و  لاس 1091 ه . رد  یناشاک  ضیف  تافو  خیرات  تسا . هنطلسلا  بیان  ازریم  سابع  دنزرف  هلودلا ،

ناشاک گرزب  اقآ  هسردم 

، ناشاک زاسون  ياهنامتخاس  زا  رظن  فرـص  تسا . یناویا  راهچ  ناریا ، کشخ  مرگ و  میلقا  ياهانب  رگید  دننام  ناشاک  گرزب  اقآ  هسردـم 
. تسا رهش  یخیرات  ياهانب  نیرتدنلب  زا  زین  رضاح  لاحرد  گرزب ، اقآ  هسردم  هدش  يراک  یشاک  هرانمود  میظع و  دبنگ 

نیف یخیرات  خاک  غاب و 

ترواـجم رد  ناـشاک و  بونج  يرتمولیک  رد 6  هک  تسا  ناشاک  نیف  غاب  ناهفـصا ، ناتـسا  یخیراـت  شزرا  اـب  لـلجم و  ياـهانب  زا  یکی 
زا هک  تسا  هدـش  هتخاس  هیوب  لآ  دـهع  زا  هک  ییاهانب  يور  رب  يوفـص  نارود  رد  غاب  ینونک  هدـنام  یقاـب  ياـنب  دراد . رارق  نیف  ياتـسور 

قافتا ق  لاس 1268 ه . رد  هک  نآ  کچوک  مامح  رد  ریبکریما  لتق  تلع  هب  غاب  نیا  دراد . يا  هژیو  تیمها  یناسر  بآ  ییارآ و  غاب  ظاحل 
هدوزفا نادب  یتاقاحلا  هیراجاق ، هیدنز و  ياه  هرود  رد  هک  تسا  هیوفـص  نارود  ياه  خاک  زا  يا  هنومن  غاب  نیا  تسا . هدش  فورعم  داتفا ،

تسا . هدش 
نیـشن هاش  قاتا  هاش ، یلعحتف  يولگ  رتش  غاب  طسو  يوفـص ، يولگ  رتش  وراب ، جرب و  يدورو ، ردرـس  زا : دنترابع  غاب  نیا  یخیرات  ياهانب 

، نامیلـس هاش  یفـص ، هاش  بیترت  هب  غاب  نیارد  غاب . قرـش  هناخباتک  گرزب و  کچوک و  ياه  مامح  غاب ، برغ  هزوم  غاـب ، یقرـش  بونج 
دنا . هدومن  هفاضا  ای  تمرم  ار  ییاهانب  هاش  یلعحتف  دنز و  ناخ  میرک  سابع ، هاش  بسامهط ، هاش 

نیا تینما  شهاک  اـب  ناـمزمهو  تیطورـشم  بـالقنا  زاـغآ  اـب  یلو  دوب ؛ رادروخرب  يداـیز  قنور  زا  راـجاق  يوفـص و  نارود  رد  نیف  غاـب 
. داهن یناریو  هبور  تفر و  تراغ  هب  نآ  لخاد  ءایشا  رکیپ و  رد و  یمامت  هقطنم ،

کلیس ياه  هپت 

هتـسیز یم  یهجوت  بلاج  ندمت  اب  یماوقا  دالیم  زا  لبق  لاس  دودح 4500  رد  کلیـس ) ياه  هپت   ) ناشاک یبرغ  بونج  يرتمولیک  هس  رد 

هاگن کی  رد  www.Ghaemiyeh.comناهفصا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 551زکرم  هحفص 529 

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


تیندم اب  طابترا  رثا  رب  ماوقا  نیا  شیپ ، لاس  رد 5500  ًارهاظ  تسا . هداد  یم  لیکشت  ناوختسا  گنس و  رتشیب  ار  اهنآ  راک  لیاسو  هک  دنا ؛
دنا . هتشاذگ  راگدای  هب  کلیس  رد  طخ ، نیا  عون  نیرت  یمیدق  اب  یناوارف  یلگ  ياه  هحول  دنا و  هتفرگارف  ار  طخ  شراگن  شوش ،

لیبق زا  يرافح  فلتخم  تاـقبط  رد  اـهنآ  راـثآ  هک  دـیدرگ  ییاـیرآ  ندـمت  بولغم  شیپ ، لاـس  رد 2500  کلیـس  ياـه  هپت  ماوقا  ندـمت 
. تسا هدش  فشک  دنلب  ياه  هزین  ریشمش و  ینهآ ، هحلسا  دیشروخ ، بسا ، شقن  اب  دنلب  راد  هلول  فورظ 

ناخ قازرلادبع  مامح 

عیـسو و ياه  نحـص  دراد و  رارق  ناشاک  رازاب  هعومجم  رد  هک  مامح  نیا  تسا . ناخ  روهـشم  مامح  ناشاک  یخیرات  ياه  ماـمح  زا  یکی 
نآ یلخاد  رصانع  زا  یضعب  تسا . هدش  نیئزت  ناولا  یشاک  دیفس و  رمرم  گنس  اب  دراد ، گرزب  رختسا  درـس و  مرگ و  ددعتم  ياه  هنیزخ 

شزرا تیمها و  زا  دوخ  ياـبیز  ناـخولج  يراـک و  یـشاک  ردرـس  اـب  هباـمرگ  نیا  تسا . بیرخت  لاـح  رد  یهجوـت  مک  ناـمز و  رورم  هب 
. تسا رادروخرب  یصاخ  یخیرات 

لاهدرا هعومجم  مامح 

يوفـص نارود  هب  نآ  تخاـس  هک  تسا  نآ  ماـمح  ناـشاک ، برغ  يرتـمولیک  رد 42  عقاو  لاـهدرا ، ياـهانب  هعومجم  ياهتمـسق  زا  یکی 
نینچمه اه و  هرازا  يراک  یـشاک  تانیئزت  رظن  زا  هنیزخ ، هنیبرـس و  رب  هوالع  تسا ، فورعم  ترایز  برد  هب  هک  مامح  نیا  تسا . طوبرم 

. تسا هجوت  بلاج  یناسر  بآ  هوحن 

ناشاک نس  نس  يارس  ناوراک 

هدـش عقاو  نالکـشم  نیریـش و  بآ  ياتـسور  ود  نیب  ناشاک  مق  يورناوراک  هداـج  يرتمولیک  رد 40  نس  نس  هیرق  رد  ارـس  ناوراـک  نـیا 
، فرط راهچ  ره  رد  یلخاد  ياضف  دراد . هار  اه  لبطصا  هب  نیفرط  زا  تسا ، همشچ  قات و  هناهد  هس  رب  لمتـشم  هک  يدورو  نالاد و  تسا .

. تسا قاتا  ههبج 6  ره  رد  اهنآ  دادعت  هک  دراد  ییاهقاتا 

باجنرم يارس  ناوراک 

روظنم هب  هک  تسا  ناشاک  قرش  يرتمولیک  رد 70  باجنرم  يارس  ناوراک  یسابع ،) هاش   ) يوفص نارود  ربتعم  ياهارـس  ناوراک  زا  یکی 
رجآ چگ و  اب  ریوک  نایم  رد  ارس  ناوراک  نیا  تسا . هدیدرگ  ثادحا  یسابع  هاش  کمن  ریوک  هداج  هوک و  هایس  هار  ياه  ناوراک  هدافتسا 

. تسا جرب  ددعتم و 6  ياه  لبطصا  اه و  قاتا  ياراد  هدش و  هتخاس  ماکحتسا  لامک  رد  و 

یعیبط ياه  هبذاج 

دنه زیرف  خرس  بآ 

بآ تسا . هتفرگارف  بآ  نایرج  زا  هلصاح  تابوسر  ار  همـشچ  فارطا  درادرارق . ناشاک  بونج  يرتمولیک  هلصاف 78  هب  دنه  زیرف  همشچ 
، يوارفص يراجم  دبک و  شراوگ ، هاگتـسد  ياه  يرامیب  نامرد  تسا و  زاگاب  هارمه  طولخم  هتانبرک  یب  ياه  بآ  هتـسد  زا  همـشچ  نیا 

رادـقم زمرق و  ياهلوبلگ  دادـعت  دایدزا  رد  نآ ، تابیکرت  رد  نهآ  حالما  دوجو  ببـس  هب  تسا . رثؤم  هیذـغت  ياهیرامیب  يا  هدور  هدـعم و 
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. تسا رثؤم  ینوخ  مک  عاونا  نامرد  رد  هجیتن ، ردو  نوخ  نیبولگومه 

ناشاک رساین  راغ 

فرشم یکهآ  ياه  هپت  زارفرب  سکرک و  هوک  لد  رد  لبق  لاس  ات 2000  دودح 1800  رد  تسا . یناتساب  راثآ  رداون  بیاجع و  زا  راغ  نیا 
راغ تسا . هدش  هدـنک  ییادـتبا  ياهرازبا  اب  مخ  چـیپرپ و  یگنـس  لنوت  تروص  هب  یبهذـم  ینییآ و  دـصاقم  اب  ًالامتحا  ناشاک و  رـساین  رب 
هدش لیکشت  يددعتم  ياه  هاچ  اه و  قاتا  ینالوط و  گنت و  ياهورهار  زا  هک  تسا  يا  هدیچیپ  ینیمزریز و  هعومجم  لماش  ناشاک  رساین 

” سیو راغ   “ ای سیئر ” خاروس   “ هب هک  راغ  نیا  تسین . نکمم  يزورما  هتفرـشیپ  لیاسو  زا  يریگ  هرهب  نودـب  اـهنآ  قاـمعا  هب  یـسرتسد  و 
هقطنم یخیرات  ياهانب  ریاس  رکذ  مغرب  ریخا  نورق  یقیقحت  راثآ  یخیرات و  نوتم  زا  کی  چیه  رد  دـنام و  فوشکمان  اه  نرق  دراد  ترهش 

راغ نیا  ياه  یتفگش  زا  تسا . هتفرگن  رارق  هراشا  دروم  نایناساس ) هلسلس  سـسؤم  ناکباب  ریـشدرا  طسوت  هدش  انب   ) رـساین هدکـشتآ  ریظن 
هب هیوهت  لـمع  نآ  طاـقن  نیرت  قیمع  رد  یتح  دوش و  یمن  ساـسحا  نآ  زا  يا  هطقن  چـیه  رد  اوه  دوبمک  تسا . نآ  ندوب  تخاـس  ناـسنا 

گنس زا  رساین  هدکـشتآ  تخاس  رد  هک  تسا  نیا  رگنایب  راغ  نیا  یخیرات  ءاشنم  درومرد  تایـضرف  وا  یکی  دریگ . یم  ماجنا  یعیبط  روط 
. تسا هدوب  هدکشتآ  ثادحا  زا  شیپ  راغ  رفح  نامز  ًالامتحا  تسا . هدش  هدافتسا  راغ  ندنک  زا  لصاح  هدش  هدیشارت  ياه 

یبهذم یترایز و  نکاما 

دامعریم دجسم 

هب تسا و  هدـش  عقاو  رازاب  نادـیم  لباقم  رد  ناشورف و  سم  رازاب  بونج  رد  هک  تسا  ناشاک  خـیرات  مهم  ياهانب  زا  یمیدـق  دجـسم  نیا 
ق) 841-874 ه .  ) ولنویوقارق هاش  ناهج  ناطلس  تنطلـس  نامز  رد  یخیرات  رثا  نیا  يانب  تسا . فورعم  زین  نادیم  دجـسم  هب  تهج ، نیمه 

. تسا هدوب  ق  لاس 868 ه . رد  یناوریش  نیدلادامع  ریما  هجاوخ  نآ  یناب  دجسم ، رد  رس  هبیتک  هتشون  قبط  رب  تسا . هدش  ثادحا 

یسوم نب  بیبح  هداز  ماما 

هب لوا  سابع  هاش  نامز  رد  هک  تسا ، یمیدق  ربتعم و  ياه  هاگترایز  زا  تسا و  هدش  عقاو  ناشاک  لاهدرا  دهـشم  تشپ  يوک  رد  هعقب  نیا 
دالوا زا  یکی  هب  هدازماما  نیا  بسن  هک  دوش  یم  هتفگ  تسا . هتفرگ  رارق  رایسب  هجوت  دروم  هیوفص ، نامدود  هب  هدازماما  نیا  باستنا  تلع 

مود همین  رد  هعقب  نیا  دسر . یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ترـضح  دالوا  زا  یکی  هب  ای  مالـسلا و  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح 
. تسا هدازماما  ربق  توبات و  يواح  نآ  هربقم  قاتا  هدش و  هتخاس  يرمق  يرجه  متفه  نرق 

ییحی یسیع و  هدازهاش  هدازماما 

يانب تسا . ییحی  هدازهاش  یـسیع و  هدازهاش  هداز  ماما  ود  نفدم  نآ ، همان  ترایز  ساسارب  هدـش و  عقاو  هنایبا  دجـسم  یکیدزن  رد  انب  نیا 
گنس هدش و  ریمعت  هاوخریخ  ییوناب  هلیسو  هب  هیوفص  نارود  رخاوا  رد  تسا ، يرمق  يرجه  مشـش  نرق  هب  قلعتم  ًالامتحا  هک  هدازماما  نیا 

. تسا هدش  هتشاذگ  راک  نآ  ناویا  راوید  رب  هراب  نیا  رد  زین  يا  هتشون 

( نیدلا عاجش  اباب   ) ؤلؤلوبا هعقب 
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نیا تسا . نیف  هداج  قرش  رد  نیدلا ، عاجش  اباب  هب  فورعم  ؤلؤلوبا  هربقم  دراد ، رارق  مدرم  هجوت  دروم  رایـسب  هک  يرگید  روهـشم  عاقب  زا 
نیفلؤم زا  یخرب  هتفگ  هب  تسا . هدش  هدیـشوپ  ناولا  يا و  هزوریف  ياه  یـشاک  اب  هک  دراد  یطورخم  يدبنگ  قاور و  ارـسو ، نحـص  هعقب ،
هجنکـش لمحت  رثا  رب  نوچ  دندرب و  هنیدم  هب  یگدرب  هب  ار  وا  بارعا  هک  دوب  ناشاک  نیف  مدرم  زا  رگتعنـص  ناوج  زوریف ، ؤلؤلوبا  یمالـسا 

مولعم وا  هاگراب  دبنگ و  هیلوا  يانب  خیرات  دـناسر . لتق  هب  ار  نیملـسم  مود  هفیلخ  رمع  ییوج ، هنیک  هار  زا  دوب ، هدـمآ  ناج  هب  ناوارف  ياه 
. تسا هتفرگ  ربرد  ار  نآ  یبوچ  هداس  حیرض  هک  دوش  یم  هدید  ق  خیرات 777 ه . ربق  ياه  یشاک  رب  یلو  تسین ؛

رساین یخیرات  رهش 

هچخیرات

يدنمدوس تاعالطا  يواح  هدکـشتآ  يدابآ و  راذگناینب  رـساین و  هیمـست  هجو  هرابرد  يرمق ) يرجه  لاس 378  فیلات   ) مق خـیرات  باتک 
زاب ناهفـصا  زا  وا  نوچ  هک  دوب  نانچنآ  درک و  انب  ار  نآ  کباب  ریـشدرا  رـساین ، . » میزادرپ یم  اهنآ  هب  راـصتخا  هب  اـجنیا  رد  هک  دـشاب  یم 
یم يو  هارمه  هداهن و  اهلاوج  رد  ناشیا  ياهرس  ات  دومرف  دوب و  هتشک  ار  وا  ناگنهرـس  وا و  تیب  لها  فارـشا  ناهفـصا و  کلم  دیدرگ و 
نوچ سپ  تخیر  یم  ورف  نآ  نماد  هب  دیـشوج و  یم  هوک  نآ  رـس  زا  بآ  هک  دـید  ار  همـشچ  نآ  دیـسر  رـساین  همـشچ  هب  نوچ  دـندروآ 

دیآ وا  سپ  زا  یسک  هکنآ  زا  دندرک و  لوزن  عضوم  نادب  ات  دومرفب  تفای  شوخ  تیاغ  هب  ار  عضوم  نآ  دمآ و  دیدپ  بآ  نآ  زا  يرایـسب 
بعل و وهل و  عاونا  زا  تایهتـشم  دندرک و  ایهم  نآ  بابـسا  ات  دومرفب  تخاس و  بارـش  سلجم  تسـشب و  نت  رـس و  نآ  زا  دعب  دـش  نمیا 
وا سلجمو  دروخ  بارش  باحصا  اب  تسشنب و  همشچ  نیدبو  دینادرگ  رضاح  درک و  توعد  دوخ  سلجم  هب  حرف  برط و  بابسا  فانصا 
ات دومرف  سپ  تسین  ناشیا  لاح  بسانم  تسین و  برح  باحـصا  نیحایر  نیحایر ، نیا  هک  تفگ : نودیرفا  دندرک  رپ  نیحایر  عاونا  هب  ار 

ياهرس هب  ار  دوخ  سلجم  ینعی  رس » نانیرفآ  نرخ  دنییاره   » مجع نابز  هب  تفگ  دنداهنب و  وا  ربارب  دندوب  هدروآ  ناهفصا  زا  هک  اهرس  نآ 
هدکـشتآ و اب  دندرک  انب  يرهـش  نآ  رب  ات  دومرفب  درک و  ماقم  اجنآ  زور  دنچ  سپ  دـینادرگ  هتخاس  دـییارایب و  لاطبا  ناریلد و  ناعاجش و 

هیال رـساین .» دنتفگ  دـندرک و  فیفخت  سپ  رـس  نانیرفآ  نرخ  دـنییاره  تفگ  هک  ریـشدرا  لوق  ببـس  هب  دـنداهن  مان  رـس  ناین  ار  رهـش  نآ 
دروخرب یکاخ  یگنس –  هیال  کی  هب  ناسانشناتساب  رـساین ، راغ  رد  یـسانش  ناتـساب  تایلمع  ماجنا  یپ  رد  خیرات : لبقام  یکاخ  یگنس – 

ناکم نیا  زا  زین  یگنـس  تاودا  يدادعت  تسا . هدـش  صخـشم  ناکم  نیا  رد  یگدـنز  خـیرات  لبقام  تمدـق  تاعلاطم  یپ  رد  هک  دـندومن 
. تسا هدشن  لیمکت  دروم  نیا  رد  تاعلاطم  هک  تسا  هدمآ  تسدب 

رساین راشبآ  هیردنکسا و  همشچ 

همشچ ندمآ  دوجوب  خیرات  هدش و  رکذ  ناشاک  خیرات  باتک  رد  نآ  زا  یبلاطم  یلو  تسین  تسد  رد  یقیقد  خیرات  رساین  همشچ  دروم  رد 
ار رـساین  هروبزم  همـشچ  اما  : » دـشاب یم  تروص  نیدـب  باتک  نیا  رد  بلاطم  حرـش  تسا . هداد  تبـسن  سوقلیف  نب  ردنکـسا  نارود  هب  ار 
نآ هب  شروبع  نوچ  دوب  هدیسر  وا  هب  ربمغیپ  لایناد  زا  هک  رارسالا  فشک  ملع  هب  سوقلیف  نب  ردنکسا  دنیوگ  دنمان . یم  هیردنکسا  همشچ 

ثادحا و ار  همشچ  نیا  زور  هنابش  کی  رد  دیبلط و  ار  ناراجح  تسا . ناهنپ  روتـسم و  گرزب  یبآ  گنـس  لد  رد  هک  تسناد  دیـسر  هیرق 
یم صخشم  اینریپ  نسح  فیلات  ناتـساب  ناریا  خیرات  باتک  هب  دانتـسا  اب  هدش و  رکذ  ناشاک  خیرات  رد  هک  یبلاطم  هب  هجوت  اب  دومن .» ایحا 
لبق هب  راشبآ  همشچ و  دوجو  خیرات  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا  هتبلا  دشاب  یم  لوا  ردنکسا  نامه  سوقلیف  نب  ردنکسا  زا  روظنم  دوش 

تسا . یخیرات  هرود  هب  قلعتم  راثآ  وزج  همشچ  اذلف  تسا . هدینادرگ  خارف  هداشگ و  ار  نآ  طقف  وا  ددرگ و  یم  رب  لوا  ردنکسا  نارود  زا 
. دشاب یم  یلم  راثآ  رد  تبث  تهج  يرادا  لحارم  یط  لاح  رد  زین  راشبآ  هعومجم 
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یقاتراچ

قلعتم رثا  نیا  انب  يرامعم  عون  نینچمه  رساین و  یخیرات  رهـش  هچخیرات  رد  هدش  رکذ  مق ، خیرات  باتک  زا  هدش  جارختـسا  تاعالطا  رب  انب 
. تسا یناساس  لیاوا  یناکشا و  رخاوا  هب 

یقاتراچ ياپ  ناتسربق 

، ربق گنـس  نیرت  یمیدـق  لحم  نیا  رد  دوجوم  ياهربق  گنـس  یـسررب  اب  اما  تسین  تسد  رد  ناتـسربق  نیا  زا  یلماک  یخیرات  تاـعالطا 
دشاب یم  لاس  دودح 400  تفرگ  رظن  رد  ناوت  یم  لحم  نیا  يارب  هک  یتمدق  لقادح  نیاربانب  تسا . يرمق  يرجه  لاس 1021  هب  طوبرم 

نیا زا  شیب  یتمدـق  دور  یم  لامتحا  تسا ، هدـش  عقاو  یقاتراچ  رانک  رد  یخیرات و  هطوحم  کی  رد  رازم  نیا  نوچ  تسا  رکذ  لـباق  هتبلا 
یط لاـح  رد  یلم  راـثآ  تبث  تهج  رازم  نیا  ياهگنـس  زا  یکی  دـبلط . یم  ار  هنیمز  نیا  رد  هدرتـسگ  یـسررب  قـیقحت و  هک  دـشاب  هتـشاد 

. تسا يرادا  لحارم 

مالسلا هیلع  يرگسع  نسح  ماما  دجسم 

تسا هدش  هتخاس  هدوب  راجاق  هرود  هب  طوبرم  ًالامتحا  هک  یمیدق  يدجـسم  يور  رب  دوش  یم  هدید  لحم  نیا  رد  نونکا  مه  هک  يدجـسم 
هدـنام و یقاب  سکع  کی  طقف  يراـجاق  دجـسم  ياـنب  زا  تسا . هتـشگ  بیرخت  هک  هدوب  یخیراـت  يدـبعم  دجـسم ، نیا  نآ ، زا  لـبق  هتبلا 

. تسا هتفرگ  رارق  هنادرم  همشچ  ترواجم  رد  دجسم  نیا  دشاب . یمن  تسد  رد  نآ  زا  یتاعالطا 

رالات رانچ 

تمدـق یفاک  تاناکما  دوبن  تلع  هب  تسا  رکذ  هب  مزال  دـسر . یم  لاس  دودـح 1100  رد  يزیچ  هب  رانچ  نیا  تمدـق  لحم  یلاها  هتفگ  هب 
. تسا یلم  راثآ  تبث  تهج  يرادا  لحارم  یط  لاح  رد  رالات  رانچ  دش . دهاوخ  صخشم  یتآ  تاقیقحت  رد  رثا  نیا  قیقد 

رالات مسقم 

یقرم نیـسح  نب  نسح  نب  دـمحم  نیدـلا  لـضفا  هجاوخ  طـسوت  مسقم  نیا  تخاـس  رـساین ، رهـش  نیعلطم  ياـه  هتفگ  تاـقیقحت و  رب  اـنب 
رخاوا اب  فداصم  يرمق  متفه  نرق  لیاوا  هب  مسقم  نیا  ثادـحا  خـیرات  ساسا  نیا  رب  هک  هتفریذـپ  تروص  لضفا  اـباب  هب  فورعم  یناـشاک 

. تسا هتفریذپ  تروص  یسمش  يرجه  مشش  نرق 

کشوک ترامع  رالات و  غاب 

برـضم زور  نآ  تسا  رالات  غاب  لعفلااب  هک  عضوم  نآ   » هک بلطم  نیا  رب  دانتـسا  اب  ناشاک و  خـیرات  باتک  ياـه  هتـشون  هب  هجوت  اـب  هتبلا 
غاب هیلوا  هتسه  تسا .» روبزم  ردنکسا  هثدحتسم  ياهانب  زا  رالات  نآ  همشچ و  نآ  هصقلا  عم  «... » دوب يوپ  ناویک  يودرا  مایق  لحم  مایخ و 

تسا . هدمآ  دوجوب  لوا  ردنکسا  نامز  رد 
موحرم سپس  دمآرد و  دیدرگ  لقتـسم  یلعا  ناوید  زا  ناشاک  تموکح  هب  هک  یـشاک  ناخ  قازرلادبع  موحرم  کلمت  رد  غاب  نیا  اه  دعب 

کلم هدازومع  هک  ناخ  مساقلاوبا  ازریم  هاـج  یلاـع  وا  توف  زا  دـعب  دـش و  کـلام  ار  نآ  یناـشاک  يارعـشلا  کـلم  ناـخ  نیـسح  دـمحم 
تـسد هب  رالات  غاب  یناشاک ، يابـص  هب  هاش  یلعحتف  طسوت  غاب  ندش  هدیـشخب  اب  بیترت  نیدب  و  درک . دابآ  ار  غاب  نآ  تسا  راهب  يارعـشلا 
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، نآ کشوک  رالات و  غاب  یـصوصخ  نیکلام  نیرخآ  یمالـسا  بالقنا  لیاوا  اـت  هاـش  اـضر  ناـمز  زا  دـتفا و  یم  یناـشاک  يابـص  نادـناخ 
هک دمآ  رد  یمومع  ناکم  کی  تروص  هب  دش و  يرادیرخ  یبارض  نادناخ  هثرو  زا  رالات  غاب  ریخا  تاونس  رد  دنا . هدوب  اهیبارـض  نادناخ 

شـشوپ هوحن  تخاس و  هویـش  هب  هجوت  اب  نآ  رد  هدش  عقاو  کشوک  نمـض  رد  دوش . یم  یهدـنامزاس  هرادا و  رـساین  يرادرهـش  رظن  ریز 
تسا هدش  انب  يرگید  يانب  ياه  هناریو  يور  رب  یلو  تسا  يراجاق  تمدق  ياراد  اهرود 

. تسا هدش  یلم  راثآ  تبث   81  / 3 خیرات 25 /  رد  هرامش 5893 و  هب  رالات  غاب  کشوک  ترامع 

سییر راغ 

یلگ فورظ  اهلافـس و  دـننام  ایـشا  نیرتشیب  اریز  تسا . هدوب  اهتراپ  نامز  هب  طوبرم  اـه  یگدیـشارت  نیلوا  هدوب و  رهم  هاگـشیاین  راـغ  نیا 
فارطا ياه  هطوحم  رد  یمالـسا  هرود  ياهلافـس  زا  یخرب  نینچمه  ددرگ . یمرب  اهتراپ  نامز  هب  یـضعب  یناساس و  ناـمز  هب  راـغ  لـخاد 

. دوش یم  هدید  راغ  هناهد 

نآ راوجمه  رازم  لامک و  جاح  ترایز 

راحب یلا  قیرفلا  عیفرلا  بیجنلا  ترضحلا  یفوت  دقل  نیبنذملا  عیفش  ای  وه  . » تسا هدش  بصن  هتشون  نیا  اب  يرمرم  گنـس  يو  ربق  يور  رب 
تسرهف باتک  دانتسا  هب  « ) هنس 1163 مارحلا  هجحلا  يذ  رهش  نیرشعلا  یف  عیفش  دمحم  یشاتکیب  یلع  دمحم  نبا  عینملا  کلملا  هللا  همحر 

ترایز نیا  درذگ . یم  نآ  خـیرات  زا  لاس  هدش 261  رکذ  خیرات  رب  انب  و  مق .) یتعیرش  نیـسح  دمحم  دیهـش  هناخباتک  یطخ  ياه  هخـسن 
. تسا يرادا  لحارم  یط  لاح  رد  یلم  راثآ  تبث  تهج 

هدازماما جنپ  ترایز  يوفص و  مامح  یبآ ، بایسآ 

دشاب یم  راجاق  لیاوا  هیوفص و  رخاوا  هب  طوبرم  مامح  بایسآ و  ياهانب  تمدق  اه  ششوپ  اه و  سوق  عون  زین  يرامعم و  هویش  هب  هجوت  اب 
 / 3 خیرات 10 /  رد  بایسآ  ترایز و  مامح ، تسین . ریذپ  ناکما  تمدق  نییعت  ناکما  ریگمـشچ  بیرخت  هب  هجوت  اب  زین  ترایز  دروم  رد  و 

هتـشون هب  هجوت  اب  هک  هتفرگ  رارق  ترایز  لـخاد  ینیرمرم  ربق  گنـس  نمـض  رد  تسا . هدـش  تبث  یلم  تسرهف  رد  هرامـش 9038  هب  82 و 
ياهانب یلصا  قیقد و  تمدق  نکیلو  دشاب . یم  يرمق  يرجه  خیرات 1115  هب  قلعتم  مناخ و  هدیمح  مان  هب  ینز  هب  طوبرم  نآ ، گنس  يور 

رگید یفصوب  مق  خیرات  رد  نیا  رب  هوالع  دمآ . دهاوخ  تسد  هب  ژادنوس  لمع  ماجنا  زین  هدرتسگ و  ياه  یـسررب  قیقحت و  زا  سپ  هطوبرم 
: دسیون یم  نینچ  بآ  ریسم  رد  نامز و  نآ  رد  اه  بایسآ  دادعت  دروم  رد 

ثادحا عادبا و  لیاوا  رد  هک  تاودا  تالآ و  یبوخ  هرونت و  قمع  بآ و  روفو  هطساوب  اهنآ  زا  یکی  هک  مظعم  بایسآ  باب  هد  هلمج  نم  »
یم هدوب و  بایـسآ  یخیرات  هنیـشیپ  یلامتحا  هدنهد  ناشن  بلطم  نیا  دومن .» یم  درخ  مدنگ  هاش  نزو  هب  نم  رازهکی  يزور  هنابـش  تشاد 
رود هنیشیپ  ياراد  یخیرات  ثیح  زا  هدودحم  نیا  کش  نودب  یلک  روط  هب  انب . نیا  درومرد  رتشیب  ياه  یـسررب  يارب  دشاب  يدیکأت  دناوت 
یم يرافحو  ینز  هنامگ  یسررب ، ییاسانش ، رثا ، یـشهوژپ  قباوس  دروم  رد  -5 دراد . يرتشیب  یـسررب  قیقحت و  ياج  هک  دشاب  یم  زارد  و 

: درک هراشا  ریز  دراوم  هب  ناوت 

یقاتراچ

نآ نوماریپ  یتدم  هاتوک  یـسررب  يدراه  هردنآ پ  سپـس  دش و  رـشتنم  رـصتخم  یـشرازگ  رلدنیـش  موتوه  طسوت  راب  نیتسخن  انب  نیا  زا 
رد هرامش 316  تحت  لاس 1317  هام  يد  خیرات 19  رد  سپـس  و  دش . رـشتنم  رادگ  هردنآ  طسوت  ناریا » راثآ   » هعومجم رد  هک  داد  ماجنا 
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عقاو تمرم  یسررب و  دروم  تقو  یسانشناتساب  لک  هرادا  هلیسو  هب  یـسمش  يرجه  لاس 334  دیسر و  تبث  هب  ناریا  یناتساب  راثآ  تسرهف 
تسا . هدیسر  پاچ  هب  رساین  یقاتراچ  دروم  رد  ناریا  یمیوقت  یموجن و  ياهانب  ناونع  اب  یباتک  زین  لاس 1382  رد  هدش و 

زا لبق  ناشاک و  ثاریم  طسوت  نآ  ماب  شرف  گنـس  يرادرهـش و  طـسوت  لاس 78  رد  هطوحم  بیرخت  طـسو و  هلاـچ  میمرت  يزاـس ، فک 
هدش ماجنا  راکنامیپ  کی  هلیسو  هب  لاس 1336  رد  زین  اه  هیاپ  رود  دودنا  یجراخ و  ياهوکـس  قاط ، يزاسزاب  تسا . هدش  ماجنا  لاس 78 

. تسا

سییر راغ 

ینیمزریز و يرادرب  هشقن  راغ و  هب  طوبرم  ینیمزریز  ياه  هرفح  ییاسانش  تایلمع  ناریا  دالوف  یلم  تکرـش  طسوت  ياهلاس 75 و76  یط 
رد یتاعلاطم  وجمزر  خرهاش  رتکد  ياقآ  تیریدـم  هب  نآ  زا  سپ  تسا . هشقن  دـلجم و  کی  نآ  لـصاح  هک  تسا  هتفرگ  تروص  یحطس 

اهانب و زا  يدادعت  هدودحم  نیا  رد  رثا : تیکلام  تاحیـضوت  عون و  -6 تسا . هدـیدرگن  هئارا  نونکات  یلو  تسا  هتفرگ  تروص  راغ  دروم 
هب هپت : رثا –  تاصخشم  -7 دراد . یفقو  ای  یتلود  یـصوصخ ، تیکلام  يدایز  دادـعت  دراد و  یمومع  تیکلام  ای  تسا و  بحاصالب  راـثآ 

هدافتسا دروم  حلاصم  یلک  روط  هب  انب : - رثا تاصخشم  -8 تسا . رتم  هزادـنا 200  هب  یعافترا  فالتخا  ياراد  عبرم  رتم  تحاسم 125923 
هب یقاتراچ  يانب  رد  هتفر  راکب  حلاصم  دشاب . یم  رجآ  نآ  یقاب  گنـس و  زا  انب  یپ  دراوم  رتشیب  رد  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  هدودحم  نیا  رد 

یتارظن تسا و  نتروارت  عون  زا  نآ  رد  هتفر  راکب  گنـس  هدوب و  دروآ  موب  حـلاصم  عون  زا  یناساس  رـصع  يرامعم  زا  یلاـع  هنومن  ناونع 
: رثا یگژیو  -9 دریگ . رارق  یسررب  هجوت و  دروم  دیاب  هک  دراد  دوجو  انب  رد  تالم  ناونع  هب  لگ  زا  هدافتسا  رب  ینبم 

هاـگیاج ددرگ . یم  حرطم  هعومجم  نیا  ياـه  یگژیو  هلوقم  دـنچ  رد  راـصتخا  تروص  هب  دـلجم  نیا  رد  بلاـطم ، یگدرتـسگ  ظاـحل  هب 
. ارتیم نییآ  ناوریپ  هب  قلعتم  هدوب  يدبعم  ًالامتحا  هدش  عقاو  رساین  لامش  رد  رالات  غاب  رد  هک  نآ  يدورو  ياهرد  اب  رساین  راغ  لحم : ینییآ 

ياه نامز  رد  هیحان  نیا  نکاس  مدرم  هکنیا  رب  تسا  یکردم  نیا  تسا و  هدش  یم  رازگرب  رـساین  رهـش  رد  اهدآ  لآ –  دـیع =  ياه  نشج 
زا یکی  رد  یلحم  مدرم  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  دـندوب . دـقتعم  دـش  یم  اـپرب  دـبعم  رد  هک  ندرک  یناـبرق  تافیرـشت  ارتیم و  نییآ  هب  میدـق 
یم يروراب  تکرب و  بجوم  هک  ار  نآ  نوخ  دننک و  یم  ینابرق  همشچ  رانک  رد  هدرک ، نییزت  ار  يواگ  ناش  یمیدق  تنـس  قبط  اه  نشج 

تسا و هیبش  رهم  نییآ  رد  واگ  حبذ  تامسارم  اب  يا  هنوگ  هب  مسارم  نیا  هک  داد  ار  لامتحا  نیا  ناوت  یم  نیاربانب  دنزیر . یم  بآ  هب  دنناد 
درک . هدهاشم  نآ  رد  ارتیم  نییآ  زا  یگنر  هت  دناوت  یم  هکنیا  ای 

رب ریت  نتخادنا  زین  یتخرد و  رانک  رد  رهم  شیاز  هب  هراشا  هک  یضر  مشاه  شهوژپ  هتشون و  رهم  نییآ  باتک  بلاطم  هب  دانتسا  اب  نینچمه 
تخرد رـساین ، همـشچ  تفگ  ناوت  یم  نآ  رانک  رد  يدور  هب  هراشا  دوش و  هداز  گنـس  زا  بآ  اـت  دوش  یم  ثعاـب  هک  یگنـس  هتخت  زارف 

. تسا هدوب  ارتیم  نییآ  ناوریپ  هب  قلعتم  رساین  نیمزرس  هک  لامتحا  نیا  يارب  تسا  یلیالد  راغ  رساین و  راشبآ  بآ ، ریـسم  هدروخلاس ، رانچ 
رد واگ  حبذ  لحم  هدش ، هتخاس  یخیرات  يدبعم  راوآ  رب  ناوارف  لامتحا  هب  هک  مالـسلا  هیلع  يرگـسع  نسح  ماما  دجـسم  هزورما  نینچمه 
هک دراد  دوجو  يرختسا  رالات  غاب  ییاهتنا  تمـسق  رد  تسا  رکذ  هب  مزال  تسا . ناضمر  رد 21  لخن  فقوت )  ) ندومن یسرک  نابرق و  دیع 

هدوب و رگید  ياهتمـسق  زا  رتدوگ  یمک  لحم  نیا  هدازربکا ) نسح  ياقآ   ) لحم یلاـها  هتفگ  هب  دـنتفگ و  یم  ریـش  هلاـچ  نآ  هب  میدـق  رد 
نییآ هناگتفه  رصانع  زا  ریش )  ) مراهچ رصنع  اب  اهریـش  نیا  هک  دور  یم  لامتحا  تسا . هدوب  رود  رایـسب  ياهنامز  رد  ریـش  يرادهگن  لحم 

تعیبط و زا  ماهلا  اـب  هک  يا  هنوگ  هب  دوب  هدـش  نیجع  هتخیمآ و  تعیبط  اـب  نیـشیپ  ناـمدرم  یگدـنز  یعیبط : هاـگیاج  دـشاب . طـبترم  ارتیم 
ینییآ تامـسارم  ماجنا  يارب  اهنآ  دـندرک . یم  نیمأت  ار  دوخ  ياه  يدـنمزاین  داب  كاخ و  بآ ، رون ، هناـگراهچ  رـصانع  زا  اـجب  هدافتـسا 

ینالوط و ياهراغ  کچوک ، یعیبط  ياهراغ  زا  ماهلا  اب  اذل  تسا . هدوب  اهراغ  رما  نیا  يارب  لحم  نیرتهب  هک  دندوب  صاخ  یناکم  دنمزاین 
شخب نیرتالاب  رد  دندرک . یم  اپ  رب  یموجن  میوقت  هیاس ، رون و  هدیدپ  زا  هدافتـسا  یقاتراچ و  يانب  نتخاس  اب  هدروآ و  دـیدپ  دـنک  تسد 

هاگن کی  رد  www.Ghaemiyeh.comناهفصا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 551زکرم  هحفص 535 

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


دص دنچ  ياهگنس  اب  نیرید  یناتسروگ  هدوب ، یناتساب  یهاگشیاین  ًالامتحا  هک  يدجـسم  اراوگ ، بآ  زا  ناشوج  هشیمه  يا  همـشچ  رـساین 
تسا و رهـش  هطقن  نیرتدنلب  هدودحم  نیا  تسا . هتفرگ  رارق  هدیـشک  نامـسآ  رب  رـس  نانچمه  هدروخلاس و  رانچ  تخرد  شارت ، ابیز  هلاس 
زا ییابیز  رایسب  ریظن و  یب  ياهزادنا  مشچ  داجیا  ثعاب  رتم  نازیم 200  هب  یعافترا  فالتخا  دوجو  دشاب . یم  رتم  لحم 1750  نیا  عافترا 

نامدرم تسا . هدـش  اپ  رب  نآ  رب  یقاتراچ  هک  دـیآ  یم  نوریب  یهوک  نایم  زا  همـشچ  بآ  تسا . هدـش  نآ  نوماریپ  رهـش و  فلتخم  طاـقن 
ریز زا  لاـسنهک و  راـنچ  راـنک  زا  یمارآ  هب  بآ  دـنناد . یم  دوخ  همـشچ  بآ  تکرب  ار  تشرد  زیر و  كزاـن و  مرن و  ياـه  یهاـم  رـساین 

هب تسا  هداد  نآ  هب  یـصاخ  يرـصب  ییابیز  نآ  رانک  هدیـشک  کلف  هب  رـس  دـیب  ناـتخرد  هک  یبآ  يوج  قیرط  زا  هدرک و  روبع  هاگـشیاین 
غاب و رد  هاتوک  يریـس  زا  سپ  دوش و  یم  ریزارـس  رالات  غاـب  تمـس  هب  بآ  زا  یـشخب  ندـش ، میـسقت  زا  دـعب  هدـش و  یهار  مسقم  تمس 

زییاپ لصف  لیاوا  رد  بآ  نیا  دهد . یم  لیکشت  ار  رساین  زاونلد  ابیز و  راشبآو  دزیر  یم  نییاپ  هوک  يالاب  زا  کشوک  یمیدق  يانب  زارذگ 
تساراد . ار  رادقم  نیرتشیب  ناتسمز  لصف  رد  رادقم و  نیرتمک 

بآ ریـسم  دوش  یم  صخـشم  ( يرکاذ دمحم  ياقآ   ) لحم یلاها  ياه  هتفگ  نینچمه  دوجوم و  ياه  ههاربآ  یمیدق و  ياه  هزخ  يایاقب  زا 
ابیز و تفاب  زارد  نایلاس  تشذگ  ینیمزریز و  ياهنایرج  طسوت  کهآ  گنـس  لالحنا  ياه  هدـیدپ  لیلد  هب  تسا . هدـش  ضوع  میدـق  رد 

رگشدرگ بذج  يارب  اهنآ  زا  ناوت  یم  هک  هدمآ  دوجوب  اه  هرخص  ياهگنس  هندب  رد  اه  تیمکالاتسا  اه و  تیتکالاتسا  دننام  يزاون  مشچ 
یکهآ و ياهگنـس  عون  زا  دنهد  یم  لیکـشت  ار  روبزم  هوک  هک  ییاهگنـس  هدـش و  داجیا  نآ  رد  راشبآ  ههاربآ  هک  یگنـس  درک . هدافتـسا 
، هنود یب  توت  کشجنگ ، نابز  ای  نو  رارا ، هشپ ، ای  نوران  خـلت ، دـیب  نیریـش ، دـیب  لیبق  زا  یناتخرد  هدودـحم  نیا  رد  دـشاب . یم  یبوسر 

رایـسب یتعیبط  دنا و  هدرک  دشر  هلاس  دص  دنچ  ياهرانچ  جاک و  هچولآ ، ولآدرز ، بانع ، ورـس ، ماداب ، ودرگ ، وم ، ریجنا ، ینورمـش ، توت 
شوایس رپ  . 1 درب : مان  ار  ریز  دراوم  ناوت  یم  زین  لحم  نیا  ییوراد  ناهایگ  زا  دنا . هدروآ  دوجوب  لصف  ره  رد  توافتم  زیگنا و  لد  ابیز ،

تمسق رد  هوک  هندب  ياهگنس  شزیر  ثعاب  داتفا  قافتا  لاس 1335  رد  هک  يا  هلزلز  تسا  رکذ  هب  مزال  رام ، هتوب  رایخ  هروش 3 . فلع  . 2
یناج یلام و  تاراسخ  داجیا  تشرد و  ياهگنـس  شزیر  یلامتحا  رطخ  زین  نونکا  مه  هک  دـش  لامک  جاح  ترایز  يالاب  کـشوک و  ریز 

یم رارق  ارگ  نورب  ياهانب  هتـسد  رد  ییاضف  هبنج  يرامعم و  ظاحل  زا  رـساین : یقاتراچ  يانب  لـحم : يراـمعم  هاـگیاج  تسا . داـیز  رایـسب 
کلهتسم هفیظو  دزد  قاط  ناونع  هب  ییالاب  قاط  دنا . هتفرگ  رارق  مه  يور  رب  هناگ  ود  تروص  هب  علـض  راهچ  رد  یگنـس  ياه  قاط  دریگ .

هب تسا  هدش  هداهن  انب  یبرـض  هقیرط  هب  هک  نیریز  قاط  تسا و  هدش  ارجا  مک  رود  اب  یمور و  تروص  هب  اذل  هتـشاد  ار  یلـصا  راب  ندومن 
اه قاـط  يارجا  زا  دـعب  دـشاب . یم  يدورو  فیرعت  زین  نآ  رگید  هفیظو  دور و  یم  راـکب  ـالاب  نزو  يورین  زا  ییزج  هدـنهد  لاـقتنا  ناونع 

دنک یم  ییامندوخ  نآ  هشوگ  راهچ  رد  یناریا  يرامعم  تاراختفا  زا  یکی  تیعقوم  نیا  رد  هک  دسر  یم  یگنس  شـشوپ  يارجا  هب  تبون 
ياضف هب  عبرم  ياضف  لیدـبت  يارب  دـنراد و  هدـهع  رب  ار  انب  یگنـس  دـبنگ  يورین  لاقتنا  هفیظو  هک  تسا  یگنـس  شوپلیف  راـهچ  مه  نآ  و 

نامدـیچ هوحن  رد  انب  ییابیز  تسا . هدـش  هتخاس  نیچگ  ياـه  هزیوت  اـب  نیکرت و  تروص  هب  زین  دـبنگ  دـشاب . یم  دـبنگ  ندز  يارب  رودـم 
تمـسق دـبنگ ، عبرم و  ياضف  نالپ  لصاف  دـح  دـشاب . یم  انب  ندوب  لداعتم  زین  فارطا و  طیحم  اب  اـنب  ندوب  گـنرمه  نتروارت ، ياـهگنس 

زونه نآ  يربراک  هک  تسا  يزاـب  ياـه  هچیرد  ياراد  فرط  راـهچ  رد  دـشاب و  یم  دـبنگ  هقاـس  هدـنریگ  رب  رد  هک  تسا  یلکـش  بعکم 
ای یباـتفآ  میوقت  کـی  ناونع  هب  ناریا  ياـه  یقاـتراچ  رگید  زین  اـنب و  نیا  دربراـک  لاس 1380  رد  تسا  رکذ  لـباق  دـشاب . یمن  صخـشم 

. دش ییاسانش  يدابآ  ثایغ  يدارم  اضر  طسوت  دیشروخ ، لیم  تارییغت  زا  هدافتسا  اب  نامز  يریگ  هزادنا  صخاش 

مالسلا هیلع  يرگسع  نسح  ماما  دجسم 

یمیدق دجسم  کی  ياه  هناریو  يور  رب  دجسم  نیا  دوش  یم  صخشم  دوجوم  سکع  اهنت  هب  دانتسا  اب  یلو  دشاب  یم  زاسون  یلعف  دجـسم 
دوجو هنادرم  همـشچ  هب  فورعم  یبآ  ضوح  دجـسم  نیا  يولج  رد  تسا . هدـش  هتخاـس  تسا  هدوب  هیراـجاق  هرود  هب  طوبرم  ًـالامتحا  هک 
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نوخ اهنآ  ریز  زا  دنیآ  نوریب  دوخ  ياج  زا  اهگنـس  نیا  رگا  مدرم  داقتعا  هب  هک  هتفرگ  رارق  کچوک  هایـس  گنـس  دـنچ  نآ  نایم  هک  دراد 
: رالات مسقم  دهج . یم  نوریب 

زیاـح هتکن  دـنا . هدروآ  دوجوب  بآ  میـسقت  يارب  مه  اـب  يزاوم  تروص  هب  يواـسم و  رایـش  هس  اـهنآ  نیب  هک  هچراـپکی  گنـس  زا  رثا  نیا 
لیـالد هک  دراد  همادا  مسقم  نیا  لوط  ياتـسار  رد  يدوگ  نیا  دـشاب و  یم  دوـگ  اـه  یگدـمآرب  نیا  طـسو  تمـسق  هک  تسا  نیا  تیمها 

: رالات کشوک  تسین . صخشم  زونه  نآ  يربراک 
ياراد تسا و  هدش  ثادحا  رساین  رهش  تشد  نییاپ  تاغاب  ینوکسم و  یضارا  لک  هب  فرشم  يا  هپت  يور  رب  رالات و  غاب  رد  کشوک  نیا 

هناخضوح لماش  ارگ و  نورب  تروصب  انب  تسا . تسد  نییاپ  ياهتـشد  تاغاب و  رهـش و  ینوکـسم  تفاب  لک  هب  ییابیز  رایـسب  زادنا  مشچ 
قیرط زا  ییالاب  بوکشا  هب  یسرتسد  هار  هک  تسا  هبوکـشا  ود  انب  نیا  تسا . انب  هشوگ  راهچ  رد  قاتا  راهچ  طسو و  رد  دنلب  فقـس  اب  يا 
رساین رهش  هب  فرـشم  همه و  زا  رتگرزب  یقرـش  ناویا  هک  تسا  هدش  ثادحا  ناویا  راهچ  رالات  علـض  راهچ  رد  دشاب . یم  ناخرچ  ياه  هلپ 

هتفر راکب  ياهدومآ  دروخ . یم  مشچ  هب  انب  نیا  رد  زین  يا  هوات  قاط  هتبلا  دشاب . یم  شوپ  ریت  هنامسآ و  عون  زا  اهفقس  شـشوپ  دشاب . یم 
تسا . یناریا  يرامعم  تیارد  زا  ناشن  ابیز  ياه  يدنبراک  اب  انب  رد 

شوپریت و هنامسآ و  تروص  هب  ناویا  ششوپ  تسا . هدش  هتخاس  هناخ  دبنگ  ناویا و  شخب  ود  رد  لامک  جاح  ترایز  : لامک جاح  ترایز 
زا دبنگ ، شنار  طسوت  اه  هیاپ  ترپ  زا  يریگولج  يارب  ًانمـض  تسا . يدـبنگ  شـشوپ  يدومآ و  دـفچ  يزاس و  هشوگ  ياراد  هناخ  دـبنگ 

یبوچ ریت  زا  تخت و  هاگرد ، لعن  تسا . هدش  هدافتسا  دبنگ  هجرد )  22  / 5  ) هاگراوآ تمسق  رد  مه  رب  دومع  تروص  هب  یبوچ  ياهراهم 
حیرض نیرمرم و  ربق  گنس  هناخ  دبنگ  لخاد  رد  دنا . هدش  هداد  ششوپ  دفچ ، تروص  هب  یبونج  یلامش و  هفـص  ود  تسا و  هدش  هتخاس 

روبق ریاس  هب  تبـسن  هناخ  دبنگ  لخاد  ربق  گنـس  تهج  رییغت  نینچمه  بادرـس و  دوجو  رثا  زراب  ياه  یگژیو  زا  تسا . هدـش  عقاو  یبوچ 
بادرـس هب  یباـیتسد  تهج  يدورو  برد  هچیرد و  هنوگ  چـیه  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  تسا . رتـشیب  صحفت  قـیقحت و  مزلتـسم  هک  تسا 

یم هنادرم  يرگید  هنانز و  اهنآ  زا  یکی  هک  دشاب  یم  یلامـش  علـض  رد  ازجم  يدورو  ود  ياراد  مامح  يوفـص : مامح  دوش . یمن  هدهاشم 
هتخاس مه  يزاوم  يدورو  نالاد  ودره  هک  دوش  یم  هناـخ  مرگ  دراو  ًامیقتـسم  رگید  يدورو  هدـش و  زاـب  یتشه  هب  یلـصا  يدورو  دـشاب .

زا ندش  دراو  زا  سپ  تسا . هتفرگ  رارق  نیمز  ریز  رد  مامح  دوخ  هدوب و  رگید  يدورو  زا  رتالاب  دسر  یم  یتشه  هب  هک  يدورو  دنا . هدـش 
رد دیامن . یم  يراجاق  نآ  ياهامن  قاط  هدوب و  یعلـض  تشه  هک  میروخ  یمرب  یکچوک  یتشه  هب  هلپ  نیدنچ  زا  رذـگ  یلـصا و  يدورو 

یبرض تروص  هب  گنهآ و  قاط  اب  نالاد  ششوپ  دوش . یم  تیاده  هنیبرـس  تمـس  هب  هک  هتفرگ  رارق  يا  هدیچیپ  نالاد  یتشه  یبرغ  علض 
ًاتبـسن ياـضف  هک  میوش  یم  هنیبرـس  ياـضف  دراو  یتشه  زا  دـعب  دـشاب . یم  مک  رایـسب  رود  اـب  يا  هواـت  قاـط  ياراد  زین  یتشه  دـشاب . یم 

فارطا دروخ ، یم  مشچ  هب  ییابیز  یگنـس  ضوح  نآ  طسو  تمـسق  رد  هنیبرـس و  فک  رد  دراد . قاط  طسو  ریگرون  لـیلد  هب  يرتنـشور 
اه هفص  نآ  یلصا  علض  راهچ  رد  هدش و  هتخاس  مظتنم  ریغ  یعلض  تشه  تروص  هب  هنیبرـس  تسا . هدناشوپ  یکیراب  بآ  يوج  ار  ضوح 

ییابیز هب  هنیبرس  رود  ياه  نک  شفک  داجیا  يارب  عافترا  فالتخا  نیا  زا  دنراد . هنیبرس  یلصا  فک  زا  رتالاب  یعافترا  هک  دنریگ  یم  رارق 
ياه هزیوت  يور  رب  زین  ربراب و  یچگ  ياه  هگنل  يور  هنیبرـس  یلـصا  قاط  هدـش و  هدیـشوپ  هزیوت  قاط و  اب  اه  هفـص  تسا . هدـش  هدافتـسا 
هدـش ارجا  اپ  وت  اپ  تروص  هب  شـشوپ  هویـش  نمـض  رد  تسا . هدـش  راک  دـنهد  یم  لیکـشت  ار  ییابیز  يدـنبراک  عومجم  رد  هک  اه  هفص 

تفاظن قاتا  تمـس  هب  يرگید  يدورو  يدورو ، نیا  نیب  رد  هتبلا  میـسر  یم  هناخمرگ  هب  راد  چیپ  ینالاد  زا  رذگ  اب  هنیبرـس  زا  دـعب  تسا .
هب نآ  قاط  تسا . يراجاق  يرامعم  تایـصوصخ  زا  هک  تسا  هدش  راک  تفج  دپ  تروص  هب  تسین و  هنیرق  ًالماک  هناخمرگ  دوش . یم  زاب 

راهچ هناخمرگ  ینایم  ياضف  رد  تسا . راوتسا  راد  هزیت  ياه  هزیوت  يور  رب  اپ و  وت  اپ  تروص  هب  اهنآ  رتشیب  هک  هدوب  همـشچ  قاط  تروص 
، هناخمرگ ینایم  قاط  طسو  رد  تسا . هدـش  ارجا  نوتـس  راهچ  نیا  يور  رب  یلـصا  ياه  هزیوت  هک  هتفرگ  رارق  يرجآ  یعلـض  تشه  نوتس 
ار ییانـشور  هیوهت و  راک  یلک  روط  هب  اهریگرون  نیا  دـنا . هتفرگ  رارق  رتکچوک  ياهریگرون  نآ  فارطا  ياه  قاـط  رد  رتگرزب و  ریگرون 
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هنیزخ زا  هکدـشاب  یم  ییور  هبرگ  هب  لصتم  ًاتدـعاق  هک  هدـش  عقاو  شکدود  هناخمرگ  یبونج  راوید  طسو  تمـسق  رد  دـنهد . یم  ماـجنا 
هتـشاد ار  نوریب  هب  دود  لاقتنا  زین  مامح و  ياضف  هناخمرگ و  فک  ندرک  مرگ  راک  ًالومعم  اهور  هبرگ  دـسر . یم  اـجنآ  هب  هدـش و  عورش 
یلامـش علـض  رد  تسا . هتفرگ  رارق  مظتنم  ریغ  یعلـض  تشه  تروـص  هب  هک  دراد  دوـجو  یـضوح  هناـخمرگ  یبرغ  راوـید  راـنک  رد  دـنا .

هدمآ دوجوب  نآ  تشپ  رد  يرگید  ياضف  تسا و  هدش  هتخاس  هنیزخ  طسو  رد  یقاحلا  راوید  کی  ًالامتحا  هک  هتفرگ  رارق  هنیزخ  هناخمرگ 
ظفح ار  لماک  بایسآ  کی  ياه  یگژیو  هک  دشاب  یم  رساین  رد  هدنامیقاب  بایسآ  اهنت  هک  تسا  نیا  بایسآ  زراب  یگژیو  بایسآ : تسا .

نکیلو هدوب  ینونک  عضو  زا  رتگرزب  بایـسآ  هک  تسا  نیا  دـشاب  یم  صخـشم  هچنآ  دومن . اـیحا  ار  نآ  ناوت  یم  یتحار  هب  تسا و  هدرک 
یبرغ رد  بایـسآ  گنـس  دیامن . یم  بیلـص  کی  دننام  نالپ  رد  هدنامیقاب  نآ  زا  هک  يزیچ  تسا و  هدش  ادج  نآ  زا  انب  نیفرط  نونکا  مه 

یم هزیوت  قاط و  تروص  هب  زین  اه  فقـس  شـشوپ  هوحن  دـشاب . یم  عقاو  راشبآ  ياپ  رد  زین  نآ  هرونت  هدـش و  عقاو  بایـسآ  تمـسق  نیرت 
هب نآ  یگدوسرف  تمدق و  هب  هجوت  اب  ترایز  دراد . رارق  مامح  بایـسآ و  يانب  ود  رانک  رد  یمیدـق  ترایز  هدازماما : جـنپ  ترایز  دـشاب .

هرانم دبنگ ، ینعی  ترایز  زا  یـشخب  نونکا  مه  دوش  یم  هدید  نآ  رد  يدایز  تافرـصت  لخد و  تسا و  هدـش  يزاسزاب  یلوصا  ریغ  لکش 
هدوب و انب  یلـصا  هرانم  ًالامتحا  هک  يرـصنع  تسا و  هدـش  يزاسزاب  یلوصا  ریغ  تروص  هب  نآ  ياـه  یـشاک  هدوب و  یقاـحلا  ًـالامتحا  هک 
هدوب و نآ 1115  يور  رب  هدش  کح  خیرات  هک  دشاب  یم  دوجوم  هناخ  دبنگ  لخاد  رد  يربق  گنـس  تسا . هدـنام  یقاب  دـشاب  یم  يرجآ 

یبسانم هاگتساخ  لحم  نیا  رثا : يرادرب  هرهب  عون  -10 رـساین ، یخیرات  یگنهرف –  روحم  دشاب * . یم  مناخ  هدیمح  مان  هب  ینز  هب  طوبرم 
هدوب و ناوارف  تمدق  ياراد  لحم  هکنیا  هب  هجوت  اب  درک . هدافتسا  یخیرات  یگنهرف –  هدکشهوژپ  ناونع  هب  نآ  زا  ناوتب  هکنیا  يارب  تسا 

یم هدافتـسا  يرگـشدرگ  يارب  یخیرات  لحم  نیا  زا  نونکا  مه  دشاب  یم  هدودحم  تیمها  هدـنهد  ناشن  هقطنم  یخیرات  یگنهرف و  شزرا 
صخشم نآ  فارطا  راوید  یقاتراچ و  میرح  طقف  هدودحم  نیا  رد  (: يداهنـشیپ میرح   ) رثا میرح  دروم  رد  هدش  ماجنا  تامادقا  -11 دوش .

یم تأرج  هب  رثا : رد  دوهـشم  هدش و  ماجنا  تافرـصت  لخد و  حیـضوت  -12 تسا . تبث  يرادا  لـحارم  یط  تهج  لاـح  رد  و  تسا . هدـش 
تظافح رما  رد  تسا  مزال  ریسافت  همه  نیا  اب  دشاب . یم  رـساین  رهـش  یخیرات  - یعیبط راثآ  نیرتمهم  هلمج  زا  اه  هعومجم  نیا  تفگ  ناوت 

هنوگ چـیه  هک  نردـم  حـلاصم  اب  ام  زورما  دـیدج و  ياـیند  هنافـسأتم  نکیلو  میـشاب  اـشوک  یخیراـت  - یعیبط رثا  نیا  رب  يراذـگ  شزرا  و 
زا زین  رـساین  یخیرات  رهـش  تسا ، هدرک  شودخم  ار  نامروشک  یمیدق  ياه  تفاب  هرهچ  درادن  یمیدـق  حـلاصم  میدـق و  تفاب  اب  یتیخنس 

هدرک شودخم  هطقن  نیا  زا  ار  رهش  هرظنم  ًالماک  دشاب  یم  تخاس  لاح  رد  راشبآ  نییاپ  هک  يدجسم  تسین . ینثتـسم  گرزب  بیـسآ  نیا 
زیچ فارطا  طیحم  اب  ناوخمهان  حلاصم  زا  يدـنمونت  همجح  زج  مینک  یم  هاگن  رهـش  تمـس  هب  راشبآ  ياپ  زا  هک  یماگنه  ًاملـسم  تسا و 
نایم رد  نردم  حلاصم  اب  يزورما  يانب  نتفرگ  رارق  هتشادن و  رهـش  یمیدق  تفاب  اب  یبسانت  ًاساسا  دیـسر  یم  رظن  هب  هک  مینیب  یمن  يرگید 

هب یگرزب  بیـسآ  لحم  نیا  رد  انب  نیا  دوجو  یـسانش  بیـسآ  هاگدید  زا  دشاب و  هتـشاد  بسانم  یهیجوت  دـناوت  یمن  رهـش  یمیدـق  تفاب 
اب یمیدـق و  يدجـسم  لحم  رد  دجـسم  نیا  هنافـسأتم  نیا  رب  هوالع  دوب . دـهاوخ  رـساین  رهـش  یخیرات  تفاب  هعومجم  زین  راـشبآ و  هرظنم 

هندب يور  رب  يراگدای  نتشون  فارطا و  هطوحم  بیرخت  یقاتراچ  دروم  رد  تسا . هدش  تخاس  هب  عورـش  نآ  دصرد  زا 80  شیب  بیرخت 
يزیر و همانرب  نودـب  قرب  غارچ  ياهریت  زین  دایز و  ياهولبات  بصن  رب  هوالع  یقاـتراچ  فارطا  ياهوکـس  ندز  مه  هب  نآ و  هدـش  دودـنا 

نآ يارب  یگرزب  رطخ  زین  یقاتراچ  رانک  گنـس  ندعم  نمـض  رد  دوش . یم  بوسحم  يرظنم  ياهبیـسآ  زا  هناخدصر  دیدج  يانب  نتخاس 
جاح ترایز  دـشاب . یم  تسـس  بوطرم و  هداعلا  قوف  یلخاد  ياـه  هراوید  راـغ ، نیا  قفا  حطـس  رد  تخرد  نتـشاک  تلع  هب  راـغ : تسا .

سیورـس هلابز و  رابنا  نتخاس  ربق ، هب  ذوفن  تهج  نیقراس  ياه  يرافح  یلوصا ، ریغ  يراـک  چـگ  رثا  رب  تاـنییزت  ندـش  هدـناشوپ  لاـمک :
هدوب و تافرصت  لخد و  وزج  رگیدکی  زا  بایـسآ  یلـصا  ياهاضف  ندرک  ادج  يدنب و  میـسقت  بایـسآ : انب . کیدزن  هلـصاف  رد  یتشادهب 
رد یقاحلا  ياه  تمـسق  دوجو  يوفـص : مامح  دوش . یم  بوسحم  رثا  نیا  گرزب  ياـه  بیـسآ  زا  اـنب  فقـس  هندـب و  رد  دـیدش  تبوطر 

ندرک رپ  کییازوم ، هلیـسو  هب  مامح  فک  شرف  همانرب ، نودب  یلوصا و  ریغ  ياه  ینز  قاط  یلوصا ، ریغ  دودـنا  انب ، یلامـش  راوید  تمس 
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رد هتفریذپ  تروص  تاریمعت  : رثا رد  هتـشذگ  تاریمعت  حیـضوت  -13 دـشاب . یم  انب  رد  دوجوم  تافرـصت  لـخد و  هلمج  زا  هنیبرـس  ضوح 
هدودحم نیا  تیمها  رثا : یصاصتخا  يرورض و  تاحیضوت  -14 تسا . هدیماجنا  تافرصت  لخد و  هب  ًامومع  هدودحم  نیا  رد  دوجوم  راثآ 

. دریگ یمن  تروص  نآ  زا  یـصاخ  تظاـفح  هدـشن و  نییبت  لـحم  مدرم  يارب  يراـمعم و ... ینییآ ، یگنهرف ، یخیراـت ، هنیـشیپ  ظاـحل  زا 
-15 دوش . هتـشادرب  مدق  روبزم  هدودحم  یهدـناماس  تهج  رد  تدـم  زارد  نینچمه  تقوم و  ياه  يزیر  همانرب  یط  ات  تسا  مزال  نیاربانب 

هندب زین  راغ و  ياه  يدورو  اه و  هندـب  زا  ییاه  تمـسق  شزیر  لامتحا  هدراو : ياه  بیـسآ  لیالد  يریذـپرطخ و  دوجوم  تیعـضو  حرش 
يرطخ یقاتراچ  تمـس  هب  نآ  يورـشیپ  یقاتراچ و  رانک  رد  گنـس  ندـعم  دوجو  یلام . یناج و  تارطخ  داجیا  هلزلز و  رثا  رب  اـه  هرخص 

. دوش يریگولج  دیاب  هدوب و  لحم  نیا  يریذپ  رطخ  ياه  تیعـضو  زا  بایـسآ  مامح و  ياهانب  رد  تبوطر  دوجو  تسانب . نیا  يارب  يدج 
نیا هب  نینچمه  دراد و  یـساسا  تاریمعت  هب  زاین  طاقن  زا  یـضعب  رد  زین  کشوک  ترامع  کیدزن  ات  راشبآ  ياپ  زا  هدش  ثادـحا  ياه  هلپ 

. دزاس یم  هجاوم  يدج  رطخ  اب  ار  رباع  تسین و  رادروخرب  یفاک  كاکطصا  زا  اه  هلپ  حطس  هک  دوش  هجوت  دیاب  زین  دروم 

هنایبا یخیرات  رهش 

هچخیرات

رابتعا هب  ار  اتـسور  نیا  هنایبا . مان  هب  تسا  هدـش  عقاو  نهک  رایـسب  ییاتـسور  سکرک ، هوک  هنماد  رد  زنطن ، ناتـسرهش  یبرغ  لامـش  رد 40 
هرظنم شوخ  يا  هطقن  هنایبا  دروآ . رامش  هب  ناریا  ياهاتسور  نیرت  ییانثتسا  نیرت و  یندید  هرمز  رد  دیاب  شعونتم  یخیرات  ياهانب  راثآ و 

دروآرب دحاو  اب 500  ربارب  لاس 1361  يرامشرس  رد  هنایبا  ياه  هناخ  رامش  تسا . يدعاسم  یعیبط  تیعقوم  ياراد  اوه و  بآ و  شوخ  و 
ياه هناخ  حطـسم  ماب  تشپ  هک  یتروص  هب  تسا ، هدـش  انب  دورزرب  هناخدور  لامـش  رد  یبیـشرپ  هنماد  يور  رب  امامت  اـه  هناـخ  نیا  هدـش ؛
لوا هلهو  رد  هنایبا  هجیتن ، رد  دزاسیمن . روصحم  ار  اهنآ  مه  يراوید  چـیه  هدروآ و  دوجو  هب  ار  تسدالاب  ياه  هناخ  طایح  تسد ، نییاـپ 

ياههرجنپ ياراد  هنایبا  ياهقاتا  درک . هدـهاشم  ناوت  یم  ار  نآ  هقبط  راـهچ  اـت  دراوم  یـضعب  رد  هک  دـیآیم  رظن  هب  هقبط  دـنچ  ییاتـسور 
رظانم تروص  هب  هک  دنتـسه  کیراب  ییاه  هچوک  رب  فرـشم  هدمآ ، شیپ  یبوچ  ياهیمراط  اهناویا و  ياراد  بلغا  دنادننام و  سرا  یبوچ 

هدیشوپ دراد ، رارق  اتسور  ترواجم  رد  نآ  ندعم  هک  یگنر  خرس  كاخ  اب  هنایبا  ياه  هناخ  رد  اهراوید  یجراخ  يامن  دناهدمآرد . یبلاج 
مسر نینچ  اتسور  نیا  رد  درادن  دوجو  زایندروم  ياه  هناخ  نتخاس  يارب  یفاک  ياضف  هنایبا  رادبیش  ياه  هنماد  رد  هک  اجنآ  زا  تسا . هدش 

هک اهراغ  نیا  دیامن . داجیا  هنایبا  هب  هدیـسرن  هداج و  رانک  رد  اتـسور ، يرتمولیک  کی  ياههپت  رد  يدـننام  راغ  رابنا  هداوناخ ، ره  هک  هدـش 
يایـشا یناتـسمز و  هقوذآ  زین  اهماد و  يرادهگن  يارب  تسا  رادومن  نآ  رقحم  هاتوک و  ياهرد  اهنت  نوریب  زا  دناهدش و  رفح  اه  هپت  لد  رد 

هرادا یتنـس  ياهـشور  اب  هک  دنتـسه  لوغـشم  يرادماد  يرادغاب و  يزرواشک و  هب  هنایبا  مدرم  دریگیم . رارق  هدافتـسا  دروم  يرورـضریغ 
دنراد . يراکمه  نادرم  اب  يداصتقا  روما  رد  نانز  رتشیب  دوشیم .

هویم عاونا  ینیمز و  بیس  وج ، مدنگ ، دریگیم . رارق  هدافتـسا  دروم  تاغاب  عرازم و  يرایبآ  يارب  هک  تسا  تانق  هتـشر  تفه  ياراد  هنایبا 
هدرک ادیپ  جاور  هنایبا  رد  یفابیلاق  ریخا  ياهلاس  رد  دـیآیم . تسد  هب  هنایبا  رد  ودرگ  ماداب و  ولآدرز ، یبالگ ، ولآ ، بیـس ، صوصخ  هب 

هک هدوب  هنایبا  ياهنز  دـمآرد  رپ  لغاشم  هلمج  زا  یفاب  هویگ  هتـشذگ ؛ رد  تسا . هدـش  ریاد  اجنآ  رد  یفاـبیلاق  هاـگراک  هب 30  کـیدزن  و 
ياه هار  تیعمج و  رپ  زکارم  زا  اهنآ  لحم  ندوب  رود  هقطنم و  ندوب  یناتسهوک  ببـس  هب  هنایبا  مدرم  تسا . هدش  كورتم  يدح  ات  هزورما 
هدرک ظفح  ار  دوخ  میدـق  هجهل  نابز و  هلمج  زا  یتنـس و  یموق و  موسر  بادآ و  زا  يرایـسب  هجیتن  رد  هتـسیز و  اوزنا  رد  اهنرق  یطاـبترا ،
یتنـس سابل  دراد . یـساسا  توافت  رگید  قطانم  رد  لوادتم  ياه  هجهل  اب  هک  تسا  يا  هنایبا  صاخ  هجهل  اب  یـسراف  هنایبا ؛ مدرم  نابز  دنا .

هایس هچراپ  زا  يزارد  داشگ و  راولش  نادرم  دنهدیم . ناشن  دوخ  زا  بصعت  دیکات و  نآ  ظفح  رد  دراد و  جاور  اهنآ  نایم  مه  زونه  اهنآ ،
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دیفـس ياهدـقراچ  الومعم  هنایبا  ياهنز  نیا ، رب  هوالع  دـنیامن . یم  هدافتـسا  گنراگنر  رادـلگ و  ياه  هچراپ  زا  يدـنلب  نهاریپ  زا  اـهنز  و 
هدکشتآ تسا . هتفرگ  رارق  یبیشارس  رد  هد  ياهانب  رگید  دننام  هک  تسا  ياهدکشتآ  هنایبا ؛ یخیرات  رثا  نیرت  یمیدق  دنراد . رس  رب  یگنر 

باب کی  اتـسور  نیا  یخیرات  رثا  انب و  نیرتمهم  دشیم . هتخاس  یناتـسهوک  عماوج  رد  هک  دناهتـسناد  یتشترز  دباعم  زا  يا  هنومن  ار  هنایبا 
. تسا هدـش  هتخاس  ق . لاس 466 ه . رد  هک  تسا  نآ  يراـکتبنم  یبوچ  ربنم  زین  دجـسم  نیا  یخیراـت  رثا  نیرت  یمیدـق  عماـج و  دجـسم 
هک هدش  هتشون  ق . لاس 701 ه . نآ ؛ یقرش  رد  هگنل  يور  تسا و  يزابلد  ياضف  ياراد  هک  تسا  هلزرب  دجسم  هنایبا  رگید  یمیدق  دجسم 
رد رب  هدش و  انب  ناتسهوک  رد  ياهرخص  رانک  هک  تسا  هاگتجاح  دجـسم  هنایبا  رگید  یخیرات  دجـسم  دشاب . یم  ناناخلیا  هرود  هب  طوبرم 

دوشیم . هدهاشم  ق . خیرات 952 ه . نآ  ناتسبش  يدورو 
سکرک هوک  هنماد  رد  - زنطن ناتسرهش  یبرغ  لامش  يرتمولیک   40: سردآ

نیئان یخیرات  رهش 

هچخیرات

هایگ کی  هک  ین  زا  نیئان  هملک  هک  دنیوگ  یم  نآ  هیمست  هجو  نیئان و  مان  دروم  رد  تسا . ناهفصا  ناتسا  یمیدق  رایسب  ياهرهش  زا  نیئان 
یناب ایوگ  هک  دـنناد  یم  حون  نارـسپ  زا  یکی  مان  اب  طابترا  رد  ار  نآ  هیمـست  هجو  يا  هدـع  نینچ  مه  تسا و  هدـش  هتفرگ  تسا ، یقـالتاب 

. دراد ییابیز  ددعتم و  یخیرات  راثآ  تسا و  یندید  بلاج و  يرهش  نیئان  تسا . هدوب  رهش 

یناتساب یخیرات و  زکارم 

هعلق نیران  ای  جنران 

ماخ تشخ  زا  تسا و  یمیدـق  رایـسب  تسا ، هدـش  عقاو  دجـسملا  باـب  هلحم  رد  ناـیولع  دجـسم  یکیدزن  رد  نیئاـن  رهـش  رد  هک  هعلق  نیا 
يزیچ هعلق  نیا  رد  تسا . هدنام  یقاب  يدودـح  ات  جرب  دوخ  یلو  هدـش ، لیدـبت  یکاخ  لت  هب  هعلق  جرب  نیریز  ترامع  تسا . هدـش  هتخاس 

لامتحا هب  هعلق  نیا  هک  دـهد  یم  ناشن  نآ  ندـش  یـشالتم  نامتخاس و  کبـس  طقف  و  درادـن ، دوجو  دـنک  انب  ثادـحا  لاس  رب  تلالد  هک 
ات نایناکشا  ياه  هرود  هب  مالسا و  زا  شیپ  هب  هعلق  نیا  ثادحا  نامز  ناسانـش ، ناتـساب  رظن  هب  تسا . هدوب  هاگـشتآ  مالـسا ، زا  شیپ  دایز ،
رتم قدـنخ 40  فک  زا  رتم و  اه 5  هچوک  حطـس  زا  تسا ، هدـش  لیدـبت  یکاخ  لت  هب  نونکا  هک  هعلق  عافترا  دوش . یم  طوبرم  ناـیناساس 

. تسا هدوب  نیا  زا  رت  عفترم  نیشیپ  راگزور  رد  هک  دسر  یم  رظن  هب  تسا و 

نارفاب متسر  هعلق 

لاـح رد  هعلق  نیا  تسا . هتخیمآ  رد  اـه  هناـسفا  اـب  نآ  ماـن  هک  دراد  یهاـچ  تسا و  هدـش  عـقاو  نارفاـب  هیرقرد  نیئاـن و  قرـش  رد  هعلق  نیا 
. تسا یندید  بیرخت و 

کناتسین هبورخم  هعلق 

عقاو نیئان  ناتسرهش  عباوت  زا  کناتسین  ياتسور  رد  تسا  هیبش  مالـسا  زا  شیپ  ياه  هعلق  هب  نامتخاس  زرط  تمدق و  ظاحل  زا  هک  هعلق  نیا 
. تسا هدش 
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ناتسدرا یخیرات  رهش 

هچخیرات

خیرات لوط  رد  هک  ددرگیم  زاب  لـبق  لاـس  زا 5000  شیب  هب  رهـش  نیا  تمدـق  دـشابیم و  نیمز  ناریا  نهک  ياهرهـش  زا  یکی  ناتـسدرا 
رد زین  هدوب و  مراهچ  ناودرا  هلمج  زا  یناریا  ناهاش  زا  یضعب  هاگتخت  فلتخم  ياههرود  رد  تسا و  هدوب  ینوگانوگ  ثداوح  شوختـسد 

ناکباب ریشدرا  هاگداز  زین  ناتسدرا  دشابیم و  متـسر  ردپ  لاز  هب  بوسنم  زین  هراوز  رهـش  ناتـسد . متـسر  گرا  ناتـساب ، ناریا  ياههناسفا 
نیا مدرم  ناناملسم ، طسوت  ناریا  حتف  زا  سپ  دشاب . یم  مالـسا  روهظ  زا  لبق  تشترز  رهم و  نیئآ  یبهذم  ياهرهـش  زا  نینچمه  دشابیم ،

ار ناتسدرا  نادنورهـش  رثکا  دوب  مدرم  ندوب  داوساب  یهاگآ و  نآ  لیلد  دندیورگ و  مالـسا  نیئآ  هب  هک  دندوب  ییاهرهـش  نیلوا  ءزج  رهش 
نآ نیرتزراب  هک  تسا  هدیدرگ  انب  مالـسا  زا  لبق  ياههدکـشتآ  يور  رب  رهـش  نیا  دـجاسم  بلغا  دـندادیم و  لیکـشت  نانهاک  نادـبوم و 

. تسا هدیدرگ  انب  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  صخش  تسد  هب  هک  نادوبک  هلحم  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دجسم 

ناتسدرا هیمست  هجو 

هب زونه  هقطنم  نیا  نامدرم  لاس  نایلاس  تشذگاب  هک  دشابیم  اهنآ  یموب  نابز  یناریا ، ماوقا  نیب  رد  ناتـسدرا  مدرم  هصخاش  نیرتزراب  زا 
نایب لیذ  حرش  هب  فلتخم  ياهشیوگ  هب  ناتسدرا  رهـش  یخیرات ، بتک  تغل و  رد  دننکیم . ملکت  يربگ ) یموب ، نابز   ) میدق يولهپ  نابز 

هب درَا  هک  تفگ  ناوتیم  ناتسزرَا . نوسَا ، نوسدرَا ،  ناسرَا ، نوسرَا ، ناتسگرَا ، ناتسجرَا ، ناتسدرآ ، ناتسدِرا ،  ناتسدرَا ، تسا : هدیدرگ 
يریوک و هقطنم   ) دیفس يانعم  هب  درآ  زین  و  ریشدرا ) هاگداز  هب  هراشا   ) ریشدرا ففخم  ای  تشترز ، نیئآ  رد  شتآ  رب  لکوم  هتـشرف  يانعم 

تختیاپ رهـش  نیا  هک  ناودرا ، ففخم  درَا  اـی  ناتـسد و  متـسر  گرا  ناتـساب  ناریا  ياـههناسفارد  زین  هک  گرا  روطنیمه  و  دـننام ) دـیفس 
. تسا هدش  شیوگ  فلتخم  ياهتروص  هب  هتشذگ  ياهنامز  لوط  رد  هک  تسا  هدوب  زین  مراهچ  ناودرا 

ناتسدرا تالحم 

بل لاـحم ،  یحرلا ،  باـب  نوـم ،  هرهف ،  ناـیمار ،  تـسا : هدــیدرگ  لیکــشت  لـیذ  هـلحم  زا 9  ناتـسدرا  رهـش  يزکرم  یمیدـق و  هتـسه 
. زیریپسا نادوبک و  رازاب ،  کشوکیج ، 

رهش نکاما 

زا دعب  هکربتم  عاقب  نکاما و  تسا  نادنورهش  روضح  فرعم  رتشیب  هچنآ  دنوشیم و  میسقت  مالـسا  زا  دعب  لبق و  هتـسد  ود  هب  رهـش  نکاما 
ياههبارخ نایمار 2 . هعلق  ياههبورخم  . 1 مالسا : زا  لبق  نکاما  تسا . هدنامن  یقاب  شیب  ییاههبارخ  مالسا  زا  لبق  نکاما  زا  تسا و  مالـسا 

عاقب و . 3 مالسلا ) هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هب  بوصنم   ) نسح ماما  دجسم  عماج 2 . دجسم  . 1 مالسا : زا  دعب  نکاما  رهش  تاونق  یناساس 3 .
( یئاهب خیش  هب  بوسنم   ) هنورَا تانق  بآ  میسقت  لحم  . 4 رهش ناگدازماما 

هتسجرب ياهتیصخش 

صخاش و ياههرهچ  زا  اما  دیدرگ  رکذ  ًالبق  هکدناهدوب  امرفمکح  رهش  نیا  رب  یفلتخم  ناهاش  هتـسجرب و  ياههرهچ  رود  ياههتـشذگ  زا 
بیدا و یئابطابط  طیحم  داتسا  . 2 دشابیم . نایناریا  مامت  فرعم  هک  سردم  نسح  دیس  هللاتیآ  دیهش  هب 1 . ناوتیم  رهش  رصاعم  هتسجرب 
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جاح هللاتیآ  ترضح  . 4 ریت .) متفه  يادهش  زا  لوا و  هرود  سلجم  هدنیامن   ) داژنیئابطابط هللارون  دیـس  جاح  دیهـش  . 3 رصاعم . دنمشناد 
زابناج و دیهـش ، اهدص  نینچمه  . 5 دنـشابیم . ناهفـصا  رهـش  هعمج  تماما  هیقف و  یلو  هدنیامن  نونکامه  هکداژنیئابطابط  فسوی  دـیس 

خیرات یلاسنهک  هب  يرهش  ناتسدرا ، تسا . هدیدرگ  بالقنا  میدقت  هک  هدازآ 
ات تخیرگ  دوخ  تختیاپ  زا  دش و  هجاوم  نایکدزم  شزیخ  اب  یتقو  یناساس ، دابق  هک  تسا  هدمآ  خـیرات  رد  ( بوقعی ینب  هناورپ  : هدنـسیون )
زا لبق  هب  نآ  تمدق  دنتفگ  یم  شا  هنکـس  هک  دـش  يرهـش  دراو  دیـسر و  ریوک  هیـشاح  هب  یتقو  دورب ، هلطایه  دزن  نتـساوخ  کمک  يارب 

یـشنماخه تسدزارد  ریـشدرا  ای  بساتـشگ  نب  نمهب  طسوت  يوق  لامتحا  هب  دـسر و  یم  نایدادـشیپ  ناینایک و  ناـمز  هب  اـهدام و  تلود 
زا یکی  لزنم  رد  دابق  : » دنا هدوزفا  دنا ، هتـشون  ار  نیا  هک  یناخروم  نامه  دنامب و ... اج  نآ  رد  یتدم  تفرگ  میمـصت  تسا ، هدـش  هتخاس 
نآ نطب  زا  ناوریـشونا  یتقو  تفرگ و  يرـسمه  هب  ار  رتخد  نآ  يدنچ  زا  سپ  دیزگ و  تماقا  تشاد ، هزیـشود  يرتخد  هک  رهـش  ناگرزب 

نارمع تهج  یتامادقا  داد  روتسد  درک و  نییعت  دوخ  دنزرف  يامن  وشن و  لحم  هاگتماقا و  ناونع  هب  ار  هراشا  دروم  رهش  دمآ ، ایند  هب  رتخد 
بساماج علخ و  تنطلس  زا  ار  يو  ناریا ، فارـشا  هک  یلاح  رد  يدالیم ، لاس 496  رد  دعب ، یتدـم  لاح ، نیا  اب  دوش . ماجنا  نآ  يدابآ  و 

رـسمه اب  درادرب و  نایم  زا  ار  بساماج  تسناوت  هلطایه  زا  ینایهاپـس  يراـی  هب  دـندوب ، هدرک  نییعت  شا  نیـشناج  ناونع  هب  ار  بساـماز  اـی 
، نوسرا نیوانع  اب  نآ  زا  دوخ  یلحم  شیوگ  رد  شنانکاس  هک  هراشا ، دروم  رهـش  ددرگرب ». تختیاـپ  هب  دوخ  لاـسدرخ  دـنزرف  دـیدج و 

هلصاف رد  عبرمرتمولیک ، رازه و 591  لداعم 11  یتحاسم  اب  هک  تسا  ناتـسدرا  رهـش  نامه  دننک ، یم  دای  زین  نوسا  نوسورا و  نوتـسدرا ،
تسا . هنکس  ياراد  ياتسور  ناتسهد و 306  تفه  رهش ، هس  شخب ، ود  رب  لمتشم  هدش و  عقاو  ناهفصا  رهش  قرش  لامش  يرتمولیک   118

عونتم رایـسب  دروخ ، یم  مشچ  هب  یخیرات  عبانم  رانک  هشوگ و  رد  رهـش  نیا  یخیرات  هقباس  هرابرد  هک  یتاعالطا  : ناتـسدرا یخیرات  هقباس 
غاب هب  عقاو و  نادوبک  هلحم  رد  هک  ار  یغاب  هناخ و  هقطنم ، یلاها  دـنا و  هتـسناد  رگنهآ  هواک  هاگداز  ار  نآ  ناخروم  یـضعب  یتح  تسا و 

نآ ثادحا  دیآ و  یم  رامش  هب  میدق  ناریا  رد  یناسربآ  متسیس  بیاجع  زا  یکی  هک  ار  نوم  هقبط  ود  تانق  نینچمه  تسا و  موسوم  هواک 
اب مه  يرگید  تانق  ناتسرهش  نیا  رد  هک  نیا  هفاضا  هب  دنناد . یم  ناخروم  هتشون  تابثا  يارب  یلیلد  دوش ، یم  هداد  تبسن  رگنهآ  هواک  هب 

دنراد هدیقع  مدرم  دـنک و  یم  نیمات  ار  رهـش  هلحم  جـنپ  يزرواشک  بآ  شبلاج ، یندـید و  يدـنب  هزروف  اب  هک  دراد  نایرج  هنورا  ناونع 
هک نیا  زا  معا  مدرم ، تاراهظا  یخیراـت و  عباـنم  ياـه  هتـشون  لاـحره ، هب  تسا . هدرک  رفح  ار  نآ  يدادـشیپ  هاـشداپ  نیتسخن  هاـشنورا » »
هک ناتسدرا  عماج  دجسم  تسا . ناتسرهش  نیا  هنیرید  هقباس  رب  یبوخ  لیلد  ناتسدرا  عماج  دجسم  دوجو  دشاب ، هتـشادن  ای  هتـشاد  تقیقح 

« یلجا زیزعلادبع  نبرمع   » روتسد هب  يرمق  موس  نرق  رد  دیآ ، یم  رامـش  هب  ناریا  یناویا  راهچ  دجاسم  درف  هب  رـصحنم  ياه  هنومن  زا  یکی 
هعومجم هدش و  هتخاس  یبرع  ياهدجسم  کبس  هب  دوش ، یم  هدید  دجـسم  زا  يا  هشوگ  رد  نآ  راثآ  زونه  هک  يا  هدکـشتآ  يانب  يور  رب 

نآ رانک  رد  رهـش  نایم  هعلق  مامح و  هیزعت ، نادیم  رازاب ، هتـسار  نسح ، جاح  رابنا  بآ  نیدلارون ، نیـسح  جاح  هسردـم  لماش  يریظن  مک 
زا لبق  دجاسم  صاخ  یگژیو  هتفرگ ، رارق  يزاسزاب  دروم  یقوجلـس و ... هیوب ، لآ  ياه  هرود  یط  هک  ناتـسدرا  عماج  دجـسم  دراد ». رارق 

رگید تسا . هدـش  هتخاس  لگ  تشخ و  زا  نآ  مامت  دراد و  ار  يدروجال  ياه  یـشاک  زا  هدافتـسا  مدـع  و  دـعب ) هب  متـشه  نرق   ) ناـیناخلیا
رد هنافساتم  هک  تسا  ورسخ  دجـسم  نینچمه  نآ و  رواجم  رابنا  بآ  نسح و  ماما  دجـسم  دنک ، یم  دییات  ار  ناتـسدرا  تمدق  هک  ییاهانب 

عماج دجـسم  يانب  نینچمه  تسا . هدنام  اجرب  نآ  يدورو  رد  رـس  طقف  نونکا ، مه  هدـش و  بیرخت  شوختـسد  اه ، هدـس  اه و  لاس  لوط 
ناریا یناویا  راهچ  دجسم  نیلوا  دوجوم ، كرادم  هب  هجوت  اب  ناتسدرا ، یقرـش  لامـش  يرتمولیک  رد 15  هراوز ، يزکرم  شخب  رد  هراوز 

هاگمارآ هفاضا  هب  دـجاسم ، نیا  هدرک و  ظوفحم  يا  هتـسیاش  وحن  هب  نونکات  ار  دوخ  تلاصا  هدـش و  هتخاس  یقوجلـس  هرود  رد  هک  تسا 
دوجو یخیرات  رثا  ناتسرهش 80  نیا  رد  ًاعومجم  دنهد و  یم  لیکشت  ار  ناتـسدرا  ناتـسرهش  یخیرات  ياه  ناکم  نیرت  مهم  یخیرات  ياه 

هداج رد  عقاو  دـنگوج  يارـسناوراک  زا  تسا  ترابع  اه  نآ  زا  یـشخب  هدـش و  تبث  یلم  راـثآ  تسرهف  رد  رثا   30 اه نآ  نیب  زا  هـک  دراد 
هب ناتسدرا ، هراوز و ... قرش  رد  دابآ  گنهرـس  خاک  هعومجم  هراوز ، نایمار و  قطانم  رد  یبآ  ياه  بایـسآ  هعومجم  نییان ، هب  ناتـسدرا 
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رد يا  هدکشتآ  یناساس ، یهاشداپ  راذگ  ناینب  لوا ، ریـشدرا  هدوب و  مراهچ  ناودرا  تختیاپ  یناکـشا ، نارود  رد  یخیرات ، عبانم  تداهش 
هلمح ماگنه  نآ  مدرم  هدـش  لقن  دـمآ و  یم  رامـش  هب  روشک  مهم  داـبآ و  ياهرهـش  زا  هیوفـص  نارود  رد  رهـش ، نیا  تسا . هدرک  اـنب  نآ 

نارود رد  دـش . ناغفا  فرـشا  تریح  بجوم  هک  دـنداد  ناشن  نامجاهم  ربارب  رد  یتماقتـسا  يرادـیاپ و  نانچ  ناهفـصا ، هب  ناـغفا  فرـشا 
. دـش نماان  هاش  نیدلارـصان  ندـش  هتـشک  زا  سپ  اما  تفای ، يرتهب  هاگیاج  ناتـسدرا  هاش  نیدلارـصان  تموکح  ماـگنه  هژیو  هب  هیراـجاق ،
یلامش و يانهپ  هقیقد  هجرد و 23  رد 33  کمن ، ریوک  بونج  رد  ناهفصا ، ناتسا  لامـش  رد  ناتـسدرا ، ناتـسرهش  ییایفارغج  تاصتخم 
، ناشاک ياه  ناتسرهش  هب  برغ  زا  نانمس ، ناتـسا  هب  لامـش  زا  دراد . رارق  چیونیرگ  زورمین  هب  تبـسن  یقرـش  لوط  هقیقد  هجرد و 22   52

نیا ياوه  بآ و  تسا . دودـحم  نییاـن  ناهفـصا و  ياـه  ناتـسرهش  هب  بوـنج  زا  نییاـن و  ناتـسرهش  هب  قرـش  زا  همیم ، راوـخرب و  زنطن و 
نیا یهاـیگ  شـشوپ  تسا . نمهب  يد و  رد  نآ  نیرت  مک  دادرم و  ریت و  رد  ترارح  هجرد  نـیرت  شیب  هدوـب و  کـشخ  مرگ و  ناتـسرهش 
کی ایرد  حطس  زا  درذگ ، یم  ناتسرهش  بونج  زا  سکرک ، هوک  ياه  هبعش  زا  یمظنم  ریغ  ياه  هوک  تسا . ینابایب  پتسا  هنوگ  زا  هیحان 

، وچک ناریما ، دابآ ، هم  دابآ ، دزم  عرازم ، هیماهـس ، داباهم ، هراوز ، راغوم ، : » زا دـنترابع  نآ  فورعم  قطانم  دراد و  عافترا  رتم  رازه و 207 
، سردم نسح  دیـس  ییابطابط ، طیحم  يا و  هراوز  رمجم  يا ، هراوز  نسح  نب  یلع  نوچ  يریهاشم  اه  نآ  زا  هک  دابآرهم و ... دابآودـنه ،
ود زا  ناتسدرا  هژاو  دندقتعم  ناناد  یفارغج  یضعب  دنیآ . یم  رامـش  هب  روشک  رخافم  وزج  کیره  هک  دنا  هتـساخرب  هولج و ... نسح  ازریم 

ياه هدکشتآ  مالسا  روهظ  زا  لبق  اریز  هدش . لیکـشت  ناکم  يانعم  هب  ناتـس  دنوسپ  نآ و  رب  لکوم  هتـشرف  سدقم و  ینعم  هب  هیبرا  شخب 
يرمق مراهچ  نرق  ناسیون  ایفارغج  تسا و  هراشا  لباق  ریـشدرا  رهم  فورعم  هدکـشتآ  اه  نآ  هلمج  زا  هک  هدوب  ریاد  رهـش  نیا  رد  يددعتم 

دوب و هدرک  هطاحا  ار  نآ  هزاورد  جـنپ  اب  ییوراب  هتـشاد و  تحاسم  عبرم  لیام  کـی  هک  دـنا  هدرک  داـی  مکحتـسم  يرهـش  ناونع  هب  نآ  زا 
ناوـنع هب  نآ  زا  هتـسناد و  ناـکم  ياـنعم  هب  ناتـس »  » نیگمـشخ و درم  ینعم  هـب  درا »  » هراـپ ود  زا  لکـشتم  ار  ناتـسدرا  ماـن  رگید ، یعمج 

، تسا تسد  زارد  ریشدرا  ياهانب  زا  نوچ  ناتسدرا  هک  دراد  دوجو  مه  تیاور  نیا  هتبلا  دنا و  هدرک  دای  نیگمشخ  رویغ و  نادرم  نیمزرس 
ناتسدرا اه ، هناسفا  زا  یکی  هیاپ  رب  هلمج  زا  هدمآ و  زین  کیرولکلوف  ياه  هناسفا  رد  ناتسدرا ، مان  تسا . هتفرگ  ماو  وا  مسا  زا  ار  دوخ  مان 

مان رییغت  ناتسدرا  هب  ماجنارس  ناتسگرا و  هب  سپس  هتـشاد و  مان  ناتـسد  گرا  ادتبا  هدوب و  یناتـساب  ناولهپ  ناهج  ناتـسد ، متـسر  نکـسم 
. دنتسه متسر  ردارب  زالیل ، باقعا  زا  دنیآ ، یم  رامش  هب  ناتسدرا  تیعمجرپ  ياه  هفیاط  زا  هک  زالیل ، هفیاط  هناسفا ، نیا  هیاپ  رب  تسا . هداد 

ناتسدرا نآ  زکرم  هک  داد  یم  لیکشت  ار  یکولب  زنطن ، اب  هیوب  لآ  نارود  رد  رهش  نیا  برع ، یناریا و  ناراگن  ایفارغج  ياه  هتـشون  هیاپ  رب 
. تسا هدوب  نایملید  مکاح  ییاورنامرف  هاگیاج  و 

هراوز یخیرات  رهش 

هچخیرات

یقرش و  27 یلامش و 52 ،  27 ییایفارغج 33 ، تاصتخم  رد  رهش  نیا  تسا . ناریا  ریوک  تشد  یبونج  هیـشاح  رد  کچوک  يرهـش  هِراوَز 
رد تساهدش . هتفرگ  متسر  ردارب  مان  زا  نآ  مان  تسا و  ناریا  نهک  ياهیدابآ  زا  هراوز  تساهدش . عقاو  ناهفصا  يرتمولیک  هلصاف 120  رد 

لوغم يهعلق  تساهدوب ) هدکشتآ  مالـسا  زا  لبق  دوشیم  هتفگ  هک   ) یبتجم نسح  ماما  دجـسم  رد  هراوز  رانم  نوچمه  یخیرات  ياهانب  نآ 
نینکاس بلغا  هراوز  رد  دراد . دوجو  زین  ییاههبیتک  نآ  رد  هک  ناریا ) یناویا  راهچ  دجسم  نیرتیمیدق   ) هراوز یناویا  راهچ  عماج  دجسم 

رد هراوز  دنتسه . راثآ  نیا  بیرخت  لاح  رد  هزورما  هک  هدوب  لیصا  یناریا  يرامعم  ياراد  یلگ و  يراتخاس  هراوز  دنتـسه . ییابطابط  دیس 
دراد . رارق  يزکرم  ریوک  ترواجم  رد  ناهفصا و  ناتسا  یقرش  لامش 

اهرظن مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  دنزرف  مالسلا  هیلع  ییحی  هدازماما  هاگراب  هدش  يراکیـشاک  دبنگ  يامنرود  هراوز  رهـش  زکرم  رد 
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، گرزب زابرس  هدیشوپرس و  ياه  هنیسح  رازاب ، نوچ  يرامعم  رنه  ياه  هولج  هدازماما  نیا  رهطم  دقرم  راوج  رد  دنک . یم  بلج  دوخ  هب  ار 
هدیشوپرس زابرس و  ياههینیـسح  عماج ، دجـسم  هچرازاب ، نآ  زا  رتارف  یمدق  كدنا  اب  مامح و  یـسرک ، دجـسم  رابنا ، بآ  هیملع ، هسردم 

خیرات هرانم  هیوکین و  دجسم  و  ياهفص ، راهچ  ياه  هناخ  ردیح ، نیدلاءاهب  دیـس  فراع  ریپ  هعقب  تشهب و  تشه  یخیرات  يانب  کچوک ،
دروخ . یم  مشچ  هب  هتشذگ  نارود  زا  هدنام  راگدای  هب  ياهوراب  جرب و  لاچخی ، اه ، هعلق 

. تسا هدش  هتخاس  نایقوجلس  نامز  رد  هک  تسا  ناهج  یمالسا  يرامعم  رد  یناویا  راهچ  دجسم  نیلوا  هراوز  دجسم 

مریمس ناتسرهش 

هچخیرات

هک هدش  هدید  نهک  رایـسب  یتیندـم  زا  ییاه  هناشن  ناتـسرهش  نیا  فلتخم  قطانم  رد  تسا . لاس  رید  يا  هنیـشیپ  ياراد  مریمـس  ناتـسرهش 
و رداو )) سراپ   )) سراپ تنوکـس  راثآ  همک  هقطنم  رد  دنادرگ . یم  زاب  حیـسم  دالیم  زا  لبق  لاس  دـصتفه  هب  ار  هیحان  نیا  یخیرات  هقباس 

نیا یناتـساب  هینیـشیپ  رب  یگمه  هک  تـسا  هدـمآ  تسدـب  نایـشنماخه  هرود  رد  رهـش  نـیا  یندـم  تیعـضو  زا  يدـهاوش  مریمـس  رهـش  رد 
نایناساس هرود  راثآ  زا  یگنـس  هعلق  مریمـس )) قرـش  رد   )) انح هچایرد  کیدزن  رد  راتخم  هعلق  رد  نینچمه  دـنهد . یم  یهاوگ  ناتـسرهش 

هک دراد  دوجو  یگنـس  لیم  ددع  جنپ  مریمـس  رهـش  فارطا  رد  تسا . هدمآ  تسدـب  نارود  نیا  هب  قلعتم  نادـشتآ  کی  هعلق  نیارد  تسا .
تیعمج تعـسو و  رهـش  کی  دـح  رد  زین  نایناساس  نامز  رد  مریمـس  هک  دـنهد  یم  ناشن  دـنا و  هدوب  نایناساس  ياه  هدکـشتآ  هب  طوبرم 

ياهشرازگ زا  هچنانچ  اما  تسین  تسد  رد  يدانسا  راثآ و  مریمس  خیرات  تیعضو و  زا  نرق  نیدنچ  ات  نایناساس  هرود  زا  سپ  تسا . هتشاد 
گرزب اتبسن  يرهش  مریمس  نایقوجلس  هرود  رد  تسا . هدوب  مکحم  يژد  ياراد  مریمس  هیوب )) لآ   )) نایملید هرود  رد  دیآ  یم  رب  یخیرات 

زا تسا . هدوب  یقوجلـس  هاش )) کلم  نب  دـمحم  رـسمه   )) نوتاخ رهوگ  هیرهم  نامز  نیا  رد  مریمـس  تسا . هتـشاد  راوتـسا  يا  هعلق  هدوب و 
رد رهش  نیا  رطاخ  نیمه  هب  تسا . هدوب  مریمس  یلع  نیدلا  لامک  مان  هب  مریمـس  یلاها  زا  يدرف  زین  یقوجلـس  دومحم  ناطلـس  ریزو  یفرط 

یتیریدم ناکرا  رد  یمهم  شقن  نایقوجلس  هرود  رد  مریمـس  تشگ . دابآ  تفای و  دشر  رایـسب  تفرگ و  رارق  هجوت  دروم  نایقوجلـس  هرود 
نامحرلادبع دننام  دنا  هتساخرب  مریمس  زا  هرود  نیا  رد  زین  يرگید  ناریزو  یلع ، نیدلا  لامک  زا  ریغ  هچنانچ  تسا . هدرک  افیا  هلـسلس  نیا 

زا ناریا  هب  لوغم  هلمح  رد  رهش  نیا  دوعسم . ناطلس  ریزو  ییارغط ))  )) هب روهشم  نیدلاوم  لیعامـساوبا  قرایکرب و  ناطلـس  ریزو  یمریمس 
مریمس تفای ، لاقتنا  ناهفـصا  هب  نیوزق  زا  تختیاپ  هکنآ  زا  سپ  نایوفـص و  هرود  رد  دید  بیـسآ  تخـس  دنامن و  ناما  رد  نالوغم  دنزگ 

دوب . يوفص  ناهاشداپ  دنسپ  دروم  شلدتعم  ياوه  بآ و  مه  دوب و  کیدزن  ناهفصا  رهش  هب  مه  اریز  درک  هبرجت  ار  يرگید  هرود 
هب رابرد  ياـهغارچ  تخوس  تهج  كزرب  نغور  اـهنآ  رد  هک  دـش  سیـسات  مریمـس  رد  يریگ  نغور  كزرب  ياـه  بایـسآ  هرود  نیا  رد 

. دش یم  هداتسرف  تختیاپ 

خلم بآ  ياتسور 

هچخیرات

بآ رگا  هک  هدـیدرگ  عقاو  اند  هدیـشک  کلف  هب  رـس  تاعافترا  هنماد  رد  مریمـس و  ناتـسرهش  زکرم  يرتمولیک  رد 50  خلم  بآ  ياتـسور 
عولط و دنام ، یمن  هد  نیا  رذـگ  هر  رد  تعاس  هس  زا  شیب  باتفآ  دوب . هداتفا  هرد  هت  هد  نیا  يارب  بسانم  مان  زورمین  دـنتفگ  یمن  شخلم 

. دراد هلصاف  تعاس  شبورغ 3 
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ناگیاپلگ ناتسرهش 

هچخیرات

راسناوخ هب  بونج  فرط  زا  زردوگیلا و  يرایتخب و  ياه  هوک  هب  برغم  فرط  زا  )و  نیمخ  ) هرمک تالحم و  هب  لامش  فرط  زا  ناگیاپلگ 
يانبم . ) تسا رتم  ایرد 1818  حطس  زا  نآ  عافترا  تسا . دودحم  حلاص  هوک  دمحا و  خیش  هوک  هب  قرـشم  فرط  زا  يرایتخب و  ياههوک  و 

تسا و ییارحص  همین  قطانم  زا  ناگیاپلگ  دشاب ) . یم  یئاپورا  تاحطسم  يانبم  هک  واف  هقطنم  رد  سراف  جیلخ  بآ  طسوتم  حطس  عافترا 
عیسو ناگیاپلگ ، تشد  تسا . ریغتم  شیاوه  دشاب و  یم  مرگ  ياه  ناتـسمز  ياراد  مک و  نآ  یگدنراب  يزکرم  ریوک  هب  یکیدزن  تلع  هب 

نیرتدـنلب هرمز  رد  یقوجلـس  يرج  هرانم آ  يانب  ددرگ . یم  نیمات  ینیمزریز  ياه  بآ  عباـنم  همـشچ و  تاـنق و  هناـخدور و  زا  نآ  بآ  و 
هرانم يالاب  نییاپ و  ياـه  تمـسق  تسا . هدـش  هیبعت  یناـکلپ  نآ  نورد  رد  تسا و  رد  ود  ياراد  هک  يرمق  يرجه  مجنپ  نرق  ياـه  هراـنم 
تایآ زا  نآ  هبیتک  نتم  دـشاب و  یم  خـیرات  دـقاف  هدـش و  هتـشون  یفوک  طخ  هب  هبیتک  نیا  هک  تسا  يرجآ  هبیتک  ياراد  هدـیدرگ و  تمرم 
هدنام ياجرب  زارفرس  امرگ ) امرس و  ناراب ، داب ، هلزلز ،  ) یعیبط لماوع  ربارب  رد  لاس  دودح 900  یتمدق  اب  هرانم  نیا  تسا . دیجم  هللا  مالک 

دشاب . یم  ناریا  ياه  هرانم  نیرتدنلب  هلمج  زا  تسا و 
نامتخاس هک  دشاب  یم  نایقوجلس  نامز  زا  هرانم  نیا  درک . دوعـص  ناوت  یم  هرانم  يالاب  هب  هلپ  اب 64  ینارود  تروصب  هک  دراد  هلپ  هار  ود 

هلوچ هلاچ  هبارخ و  نآ  فارطا  لبق ، لاس  لهچ  دودح  ات  دـنناد . یم  نامزمه  قوسراهچ  رازاب  عماج و  دجـسم  نامتخاس  اب  الامتحا  ار  نآ 
یم هرانماپ  ياه  هلاچ  ار  لحم  نآ  دش و  یم  هدید  زین  هتسکش  نیلافس  فورظ  ياه  هعطق  دندرب و  یم  كاخ  اجنآ  زا  یهاگ  مدرم  هک  دوب 

ار هرانم  فارطا  يرتم  دنچ  طقف  نونکا  یلو  دندوب  هدرک  فاص  شزرو  نیمز  يارب  ار  نآ  تمـسق  کی  هک  دوب  مه  یقدنخ  ياج  دـنتفگ .
راهچ یبونج  ردو  دـنا  هدرک  یم  بصن  غارچ  نآ  يـالاب  هدوب و  ناـیناوراک  ییاـمنهار  يارب  هراـنم  نیا  دوش  یم  هتفگ  دـنا . هدومن  راـصح 
لحم رد  البق  ریـشود  تسا . قوس  راهچ  رازاب  هرانم و  ياـپ  حطـس  زا  رتدوگ  ناـبایخ ، ـالعف  تسا . هدـش  یم  عورـش  هراـنم  يولج  زا  قوس 

هچب شزرو  يزاب و  هکدو  عیسو  اتبسن  اریشاپ  نادیم  دندوب . یتموکح  هچوک  يادتبا  هلفاق و  هداج  رانک  رد  هللادبع  اباب  هربقم  کیدزن  اریشاپ 
نابایخ نوچ  یـشک  نابایخ  زا  دعب  دندرک . یم  يزابو  دـن  دـش  یم  راوس  دوب  اه  هچب  یمرگرـس  هلیـسو  هک  اهریـش  نیارب  دوب و  لحم  ياه 
نادیم دنداد و  دودـح  نآ  نیکلام  هب  میدـق  هداج  زا  یتمـسق  اب  ار  اریـشاپ  فارطا  ياه  نیمز  ودرک  ادـیپ  هلـصاف  هلفاق  هداج  زا  يرتم  دـنچ 

رن واگ  ود  هلیسوب  هک  کطلغ  بوچ و  هدرگ  هتخت و  ابار  یگنس  ياه  ریش  دنزاسب . هناخ  يوشتخر  هک  دندومن  يرادرب  دوگ  مه  ار  اریـشاپ 
تاداسادیس يانب  دنا . سوبحم  یقوجلس  هرانم  هیاس  ریز  رد  زورما  یگنـس  ياهریـش  دندرک . لقتنم  هرانم  ياپ  هب  کت  کت  دشیم ، هدیـشک 

تانیئزت تسا . رتم  يدـنلب 9  هب  يدـبنگ  هتـسدلگ و  هقبط و  ود  ياـه  هفرغ  ناویا و  ياراد  تسا ، يرجه  متـشه  نرق  نارود  هب  طوبرم  هک 
رانک دیدج  نابایخ  کی  یسمش  لاس 1354  رد  دشاب . یم  هجوت  نایاش  راک  تفارظ  رظن  زا  هعقب  نیا  یقرش  بونج  یقرش و  لامـش  تمس 

رد روبزم  گنس  تسا و  هدش  کح  گنس  يوررب  هک  يراعشا  هتشون  هب  انب  تسا . هدیدرگ  ثادحا  عماج  دجسم  نامتخاس  هدازماما و  نیا 
، قاحـسا هدازماـما  ياـه : ماـن  هب  مالـسلا  هیلع  مظاـک  یـسوم  ماـما  ترـضح  نادـنزرف  زا  نت  هس  دـشاب ، یم  هعقب  يدورو  رد  تسار  فرط 

یم مالـسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  ترـضح  دنزرف  ییحی  هدازماما  مان  هب  يرگید  ربق  دـنا . نوفدـم  اجنآ  رد  اضر  هدازماما  روصنم و  هدازماما 
هدیدرگ تمرم  ریمعت و  ناخ  يدهم  ازریم  جاح  مان  هب  مشتحم  يدرم  طسوت  راجاق  هاش  یلعحتف  تنطلـس  نامز  رد  هکرابم  هعقب  نیا  دـشاب .
گرزب دبنگ  عیـسو و  ناتـسبش  نحـص و  ياراد  دجـسم  نیا  تسا . یقوجلـس  نارود  یخیرات  مهم  دـجاسم  زا  ناگیاپلگ  عماج  يانب  تسا .

زا دشاب . یم  یناوارف  تازایتما  ياراد  ینامتخاس  ینف و  تاکن  ثیح  زا  یقوجلـس و  هاشکلم  نب  دـمحم  نامز  هب  قلعتم  دـشاب و  یم  يرجآ 
مان دـبنگ ، یفوک  نتم  رد  تسا . یقوجلـس  هرود  ناوارف  تانیئزت  ددـعتم و  يرجآ  ياه  هبیتک  ندوب  اراد  نآ  دـبنگ  دجـسم و  تایـصوصخ 

دمحم نبرـصنوبا  ار ، میظع  يانب  نآ  یناب  مان  يا  هبیتک  نتم  رد  دـبنگ  ریز  گرزب  بارحم  فارطا  دوش و  یم  هدـناوخ  هاشکلم  نب  دـمحم 
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رد دنا . هتـشون  يرجآ  یفوک  طخ  هب  ار  یبهذم  تالمج  نید و  ناگرزب  مان  ناتـسبش  فلتخم  ياه  هندبرب  نینچمه  دنا . هدروآ  میهاربا  نب 
دهع دبنگ  ياه  نامتخاس  رب  هدومن و  ثادحا  ار  دجسم  یبرغ  یقرش و  ياهانب  دبنگ و  نیفرط  هداس  ياه  ناتسبش  راجاق  هاش  یلعحتف  نامز 

نرق 11 هینبا  زا  نت  هدفه  هعقب  يانب  تسا . يرمق  يرجه  مشـش  نرق  لیاوا  هب  قلعتم  یقوجلـس  دهع  دـبنگ  نامتخاس  دـنا . هدوزفا  یقوجلس 
رب تسا . هدـش  هتخاس  يرمق  يرجه  لاس 1032  رد  نآ  رد  رـس  هبیتک  قبط  رب  هک  يوفـص  لوا  ساـبع  هاـش  ناـمز  رد  تسا . يرمق  يرجه 

بلاج رایسب  يراکیشاک  نیئزت  ینامتخاس و  ظاحل  زا  هک  تسا  هتفرگ  رارق  یهوکـشاب  يراک  یـشاک  دبنگ ، هعقب  شوگ  تشه  يانب  يور 
هعقب نیا  ثادـحا  زا  یکاح  هدـنام و  راگدای  هب  انب  نیا  رد  يوفـص  لوا  سابع  هاش  فیـصوت  رد  یلـصفم  یـسرا  موظنم  هبیتک  تساـبیز . و 
لحم نیا  رد  هک  يدارفا  نت  هدـفه  فاـقوا و  هرادا  رد  دوجوم  هماـن  هرجـش  قبط  تسا . ناـمز  نآ  فورعم  رادرـس  ناـخ  یلق  ماـما  هلیـسوب 

، مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  دنزرف  لیعامسا  ناطلس  مالسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دنزرف  نسحلا  وبا  هداز  ماما  زا : دنترابع  دنا  نوفدم 
همیلح و ونابرهش و  مالسلا ، هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  نادنزرف  نیـسح  سابع و  مالـسلا ، هیلع  یلع  نبرفعج  نادنزرف  مساق  حلاص و 

نب یلع  نب  نسحم  نب  دمحم  مالسلا ، هیلع  نیسح  نب  یلع  نبربکا  یلع  مالسلا ، هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  ترـضح  نارتخد  اروفص 
قحسا رایط ، رفعج  نادنزرف  رفظم  یسوم و  مالسلا ، هیلع  مظاکلا  یسوم  ماما  نب  ییحی  نب  هللادبع  نسحم و  دومحم و  مالسلا ، هیلع  نیسح 

یقرش تمسق  رد  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  رصان  هعقب  تسا . بستنم  ماما  مادک  هب  روبزم  میهاربا  تسین  صخشم  هک  میهاربا  دنزرف 
یم دراد و  وا  نیلتاق  یلدگنـس  زا  هک  دراد  دوجو  یتاـعیاش  راوگرزب  نیا  تداهـش  دروم  رد  تسا . نآ  يرتم  دـنچ  هلـصاف  رد  نت و  هدـفه 

هتـشاذگ و راوید  زرج  يال  هدنز  اروا  یمحر  یب  تیاهن  رد  دنا و  هدوب  یـسابع  هفیلخ  يدایا  زا  دنا ، هدرک  دیهـش  ار  وا  هک  یناسک  دـنیوگ 
ياهراک هلمج  زا  تسا . هدیدرگ  ریمعت  ادعب  هک  هدش  هتخاس  هیوفص  رابرد  قیال  رادرس  ناخ  یلق  ماما  طسوت  زین  هعقب  نیا  دنا . هدرک  دیهش 

ياه شقن  عاونا  ناراک ، تبنم  تسا . هتـشاد  یفورعم  دـیتاسا  رهـش  نیا  رد  هتـشذگ  ياـه  ناـمز  زا  هک  دـشاب  یم  يراـک  تبنم  رنه  یتسد 
بوچ ياه  هرگ  اه و  شوج  یحطس  شرب  قیفلت  اب  دنروآ و  یم  رد  نآ  لاثما  ودرگ و  یبالگ و  بوچ  يور  رب  تبنم  ملق  شیناب  ار  بلاج 

هبعج فورظ و  سکع و  باق  عاونا  دنزاس . یم  یبلاج  ینیئزت  لئاسو  دننابسچ ، یم  راک  حطـس  رب  هک  یلگنج  ياه  بوچ  یخرب  دجنس و 
هموح ناگیاپلگ و  رد  دـهد . یم  لیکـشت  ار  يرنه  ياه  هاگـشورف  نویـساروکد و  ینیئزت و  لیاسو  دـنزاس  یم  نادـنمرنه  هک  تبنم  ياـه 

خن یلاق  عاونا  دراد . دوجو  ینیمز  راد  يراوید و  مان  هب  یتسد  یفاب  یلاـق  يارب  هاـگراک  رازه  شـش  جـنپ  زا  شیب  هگلج  هزوح  اـصوصخم 
جنپ زادنارـس و  یعرذ و  هدزاود  یعرذ و  هن  یعرذ و  شـش  یعرذ و  ود  مین و  يرد و  وت  فلتخم  داعبا  رد  یلومعم  ياـه  شرف  گـنرف و 

ياراد صاخ  تفاب  بوغرم و  خـن  هنادـند و  گنر  دنفـسوگ و  مشپ  اب  يروای  سیو و  مان  هب  ناگیاپلگ  شرف  زا  یعون  دـنفاب . یم  یکراچ 
. دشاب یم  هداعلا  قوف  تماقتسا 

هقباسم

تالاوس

تفرگ ؟ اپ  تقو  هچ  زا  ناهفصا  رد  هعیش  ناینب  تسا و  هدمآ  دیدپ  ینامز  هچ  زا  عیشت  . 1
هیوفص (ص – ) مرکا لوسر  تلحر  ( فلا

هیوفص (ع – ) نینموملاریما ب)
هیوفص (ص – ) مرکا لوسر  ج)
هیوفص (س - ) ارهز ترضح  د)

درادرارق ؟ ناهفصا  ياجک  رد  تسیچ و  ضرالا  ناسل  هیمست  هجو  . 2
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دالوف تخت   – نیمز نتفگ  نخس  ( فلا
ادهش ناتسلگ  نیمز –  ندمآ  نابز  هب  ب)

دالوف تخت  نیمز –  ندز  فرح  ج)
ادهش ناتسلگ  نیمز –  ندز  فرح  د)

دیربب . مان  ار  وا  تامدخ  زا  یکی  تسیک ؟ دابع  نب  بحاص  . 3
ناهفصا رد  هعیش  تضهن  راذگ  ناینب  یعیش -  ملاع  ( فلا

ناهفصا رد  يولع  تضهن  راذگ  ناینب  یعیش - ملاع  ب)
ع)  ) یلع ماما  نوماریپ  راعشا  ندورس  هعیش -  دنمشیدنا  ملاع  ج)

ناهفصا رد  دجاسم  تخاس  هعیش –  راوگرزب  ملاع  د)
تسیچ ؟ هاگشیامن  نیا  عوضوم  دراد و  رارق  اجک  رد  ناهج  فصن  هاگشیامن  . 4

یتسد عیانص  نیسح –  ماما  نادیم  ( فلا
یتسد عیانص  ماما –  نادیم  ب)
يرنه راثآ  نوتسلهچ –  غاب  ج)

يرنه راثآ  هتسدلگ –  غاب  د)
دیربب . مان  ار  ناهفصا  رد  يرامعم  يرنه  راکهاش  دنچ  . 5

نابنج رانم  عماج –  دجسم  ماما –  نادیم  ( فلا
هتسدلگ غاب  ماما –  نادیم  عماج –  دجسم  ب)
ماما نادیم  غاب –  راهچ  یسابع –  لته  ج)
یسابع لته  غاب –  راهچ  بالقنا –  نادیم  د)

تسیچ ؟ ناهفصا  یمالسا  نهک  ياه  يرامعم  رد  ییاهب  خیش  همالع  شقن  . 6
ناهفصا رد  يرامعم  راثآ  یسدنهم  یحارط و  ( فلا
ناهفصا يرنه  راثآ  ندرک  يدربهار  تراظن و  ب)

ناهفصا رد  يرامعم  راثآ  تراظن  یحارط و  ج)
ناهفصا يرامعم  راثآ  یسدنهم  تراظن و  د)

دش ؟ یم  هتخاس  يروظنم  فادها و  هچ  هب  اهباگنس  . 7
شنارای نیسح و  ماما  یگنشت  دایب  ( فلا

ع)  ) ءادهشلا دیس  دای  مدرم و  شطع  عفر  ب)
نکاما دجاسم و  رتشیب  ییابیز  شطع و  عفر  ج)

يرنه راثآ  نکاما و  ییابیز  د)
دش ؟ هتخاس  یسک  هچ  نامز  رد  دراد و  مان  هچ  ناهفصا  دجسم  نیلوا  . 8

هیوفص ماما –  دجسم  ( فلا
ع)  ) نینموملا ریما  نامز  لیعامسا و  هداز  ماما  هربقم  دجسم  ب)

یسلجم همالع  نامز  رد  عماج –  دجسم  ج)
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یسلجم همالع  نامز  رد  اقس –  یلع  اباب  دجسم  د)
دینک . هراشا  دروم  ود  هب  دوب ؟ هچ  درک ، عضو  نایدوهی  هرابرد  هر ) ) یسلجم همالع  هک  ینیناوق  . 9

دنزاسب . ناناملسم  زا  رت  نییاپ  ار  دوخ  ياه  هناخ  نایدوهی  ( فلا
دنزاسب . ناناملسم  زا  رت  نییاپ  ار  دوخ  ياه  هناخ  برد  فقس  نایدوهی  ب)

دنیامن . تخادرپ  ناناملسم  هب  هیرج  نایدوهی  ج)
دنشاب . هتشاد  يداصتقا  تیلاعف  ناناملسم  هزاجا  اب  نایدوهی  د)

تسیچ ؟ ناهفصا  تاغوس  . 10
یتسد عیانص  زگ و  ( فلا

زگو ناهوس  ب)
یتسد عیانص  ناهوس و  ج)

يرنه راثآ  زگ و  د)

لاسرا هقیرط 

. دینک تکرش  ام  هقباسم  رد  هرامش 10001001001000  اب  کمایپ  تروص  هب  تسرد  خساپ  لاسرا  اب  دیناوت  یم  امش 

یشک هعرق  خیرات 

هدیزگرب هزیاج  اب 20  هام  ره  رد 

زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
ُْ ُْ ُْ ٌْ ُِْ ِ َ َُِْ َُِْْ ِ
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