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راظتنا موهفم  یسانشزاب  موزل  .لوا  44راتفگ 

لمع راظتنا و  تبسن  .مود  46راتفگ 
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هنارظتنم یگدنز  کبس  یسانشانعم  .موس  54لصف 

54هراشا

هنارظتنم یگدنز  کبس  هرابرد  اهفیرعت  هب  یهاگن  .لوا  54راتفگ 
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128هراشا

( ادخ يایلوا  ادخ و  اب  طابترا  رد   ) يدیحوت ياهشزرا  .لوا  129راتفگ 

( هعماج اهناسنا ، دوخ ، اب  طابترا  رد   ) یناسنا ياهشزرا  .مود  131راتفگ 

( ...و ناویح  هایگ ، دامج ، اب  طابترا  رد  ) یناسنا ریغ  ياهشزرا  .موس  135راتفگ 

هنارظتنم یگدنز  کبس  رد  يراتفر  ياه  هفلؤم  مراهچ : 138شخب 

138هراشا

( ادخ اب  هطبار   ) يدابع هزوح  رد  هنارظتنم  یگدنز  کبس  .لوا  140لصف 

140هراشا

تاجانم تدابع و  رد  .لوا  140راتفگ 

ترایز لسوت و  رد  .مود  144راتفگ 

144هراشا

نیسای لآ  ترایز  . 1145

هللا نیما  ترایز  . 2145

هریبک هعماج  ترایز  . 3145

نیسح ماما  ترایز  . 4145

( دوخ اب  هطبار   ) یصخش هزوح  رد  هنارظتنم  یگدنز  کبس  .مود  146لصف 

146هراشا

يزاسدوخ رد  .لوا  146راتفگ 

يزومآ ملع  رد  .مود  147راتفگ 

147هراشا

يزومآ ملع  رد  صالخا  . 1149

نید ناملاع  اب  ینیشنمه  . 2149

مولع تبث  نتشون و  رازبا  نتشاد  . 3151

يزومآ ملع  رد  مهم  مها و  تیاعر  . 4151
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حیرفت تغارف و  تاقوا  رد  .موس  152راتفگ 

152هراشا

مالسا هاگدید  زا  تغارف  تاقوا  153هاگیاج 

تغارف تاقوا  یمالسا  155موهفم 

رظتنم نمؤم  ناسنا  رد  حیرفت  ياه  156هتسیاب 

156هراشا

يزیر همانرب  156.لوا 

قالخا تیاعر  157.مود 

هداوناخ تیروحم  157.موس 

مارح لالح و  تیاعر  157.مراهچ 

تشادهب تمالس و  هب  هجوت  158.مجنپ 

تغارف تاقوا  قیداصم  اه و  158هنوگ 

158هراشا

دنمفده شدرگ  ترفاسم و  . 1158

بسانم یندب  راک  . 2159

فیلأت هعلاطم و  . 3159

يرنه ياهتیلاعف  . 4159

یشزرو ياهتیلاعف  . 5160

هیذغت فرصم و  رد  .مراهچ  160راتفگ 

160هراشا

يروخ لالح  . 1161

يروخ بیط  . 2162

ششوپ سابل و  .مجنپ  163راتفگ 

163هراشا

ششوپ رد  یهلا  ياوقت  . 1163

سابل ترهش  مدع  ینامز و  طیارش  نتفرگ  رظن  رد  . 2163
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فلاخم سنج  هب  سابل  تهابش  مدع  تیسنج و  نتفرگ  رظن  رد  . 3164

فارسا مدع  یلام و  ییاناوت  نتفرگ  رظن  رد  . 4165

فافع ایح و  ظاحل  . 5165

لاس نس و  نتفرگ  رظن  رد  . 6166

لطاب قح و  ههبج  تیعقوم  هب  هجوت  . 7167

یعامتجا هزوح  رد  هنارظتنم  یگدنز  کبس  .موس  168لصف 

168هراشا

هداوناخ رد  لوا : 168راتفگ 

168هراشا

يودهم يدیحوت و  ياهرواب  تیروحم  . 1170

هشیدنا لقع و  تیروحم  . 2171

تلادع طسق و  تیروحم  . 3173

تبحم قشع و  تیروحم  . 4173

دنزرف رسمه و  قوقح  تیاعر  يروحم و  تیلوئسم  . 5174

هنادرم هنانز و  ياهتیلباق  هب  هجوت  . 6175

هعماج رد  مود : 176راتفگ 

176هراشا

نامز ماما  يوس  هب  تبغر  داجیا  توعد و  . 1177

هعماج حالصا  هب  نارگید  بیغرت  . 2178

يزوسلد یهاوخریخ و  یقلخ ، شوخ  . 3179

يو نانمشد  اب  ینمشد  ترضح و  ناتسود  اب  یتسود  . 4180

یعامتجا ربص  تماقتسا و  . 5181

یمالسا تموکح  مکاح و  اب  طباور  رد  .موس  183راتفگ 

183هراشا

یمالسا تموکح  مکاح و  اب  یهاوخ  ریخ  . 1185

یمالسا تموکح  مکاح و  زا  تعاطا  تیامح و  . 2186
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رخآ 187نخس 

188عبانم

زکرم 196هرابرد 
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هنارظتنم یگدنز  کبس 

باتک تاصخشم 

 - 1356 نسح ، ییالم ، : هسانشرس

.ییالم نسح  هنارظتنم / یگدنز  کبس  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1395 تیودهم ، یصصخت  زکرم  مق ، هیملع  هزوح  : مق : رشن تاصخشم 

.ص  167: يرهاظ تاصخشم 

978-600-8372-06-6: کباش

اپیف : یسیون تسرهف  تیعضو 

.ص 163. : همانباتک : تشاددای

 - 255ق مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  : عوضوم

ناکدوک يارب  یمالسا  ینید  تامیلعت  : عوضوم

راظتنا -- تیودهم : عوضوم

Mahdism--Waiting عوضوم *:

یعامتجا ياه  هبنج  راظتنا --  -- تیودهم : عوضوم

Social aspects Mahdism--Waiting عوضوم *:

تیودهم یصصخت  زکرم  .مق  هیملع  هزوح  : هدوزفا هسانش 

:BP224/م7س2 1395 هرگنک يدنب  هدر 

297/462: ییوید يدنب  هدر 

2171751: یلم یسانشباتک  هرامش 

ص:1
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هراشا

هنارظتنم یگدنز  کبس 

ییالم نسح 
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ص:2

هنارظتنم یگدنز  کبس 

ییالم نسح  فلؤم :  �

ّتیودهم یصصخت  زکرم  تاراشتنا  رشان :  �

يدیرف اضر  ارآ : هحفص   �

يدیرف سابع  دلج : حارط   �

ناتسمز 1395 مود / پاچ : تبون   �

ریدغ راثآ  یگنهرف  هورگ  پاچ : يرجم   �

978-600-8372-06-6 کباش :  �

( هخسن رازه  هس  نونکات   ) هخسن رازه  ود  ناگرامش :  �

ناموت  8000 تمیق :  �

.تسا ظوفحم  قوقح © یمامت 

پ24/ نایلع ، دیهش  تسب  نب  (/ 22  ) رامآ هچوک  ادهش / نابایخ  تیودهم / یصصخت  زکرم  تاراشتنا  مق : o

025-37737160 سکاف : ( / 123 یلخاد  ) 37749565 و 37737801 / 37841440: نفلت / 37135-119 پ.ص :

owww.mahdi313.ir

oentesharatmarkaz@chmail.ir

2-0290097 لیاف دک 
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ص:3

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
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ص:4

: يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح 

دوخ رد  انعم  مامت  هب  ار  راظتنا  حور  دـیاب  ام  تلم  ًاتقیقح  .مینک  زاب  دوخ  یگدـنز  رد  یـصوصخ  هب  باب  دـیاب  راظتنا ، يارب  زورما  ام 
.دنک هدنز 

(. 1369 / 12 / 11 فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  دالیم  زورلاس  رد  ینارنخس  )

میدقت

.دنتسه مئاق  ماما  روهظ  زاس  هنیمز  دوخ ، یگدنز  کبس  اب  هک  ینارظتنم  همه  هب 
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ص:5

بلاطم تسرهف 

10 همدقم

13 هنارظتنم یگدنز  کبس  تیهام  لوا .  شخب 

15 یگدنز کبس  هرابرد  .لوا  لصف 

15 یگدنز کبس  زا  ثحب  ترورض  .لوا  راتفگ 

15 یگدنز يارب  کبس  ندوب  يرابجا  . 1

15 یگدنز ياه  هیامرس  ندوب  دودحم  . 2

16 یگدنز کبس  هب  ناسنا  تشونرس  ندروخ  هرگ  . 3

17 ینورد ياهرواب  رب  یگدنز  کبس  ریثأت  . 4

19 یگدنز کبس  یسانش  موهفم  .مود  راتفگ 

19 کبس يانعم  . 1

20 یگدنز يانعم  . 2

21 نآ فادها  یگدنز و  . 3

22 ناسنا یگدنز  رد  ماما  هاگیاج  . 4

24 یگدنز کبس  يانعم  . 5

28 راظتنا تیهام  .مود  لصف 

28 راظتنا موهفم  یسانشزاب  موزل  .لوا  راتفگ 

30 لمع راظتنا و  تبسن  .مود  راتفگ 

31 شالت داهج و  اب  راظتنا  تیهام  ندروخ  هرگ  .موس  راتفگ 
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35 نآ عاونا  داهج و  موهفم  .مراهچ  راتفگ 

38 هنارظتنم یگدنز  کبس  یسانشانعم  .موس  لصف 

38 هنارظتنم یگدنز  کبس  هرابرد  اهفیرعت  هب  یهاگن  .لوا  راتفگ 

40 هنارظتنم یگدنز  کبس  زا  يداهنشیپ  فیرعت  .مود  راتفگ 

43 نآ ریاظن  یمالسا و  یگدنز  کبس  اب  هنارظتنم  یگدنز  کبس  تبسن  .موس  راتفگ 
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ص:6

51 هنارظتنم یگدنز  کبس  تلزنم  مود .  شخب 

54 هنارظتنم یگدنز  کبس  تلیضف  .لوا  لصف 

54 ادخ دزن  رد  راظتنا  تیبوبحم  .لوا  راتفگ 

55 راظتنا گنر  هب  یهلا  يایلوا  ایبنا و  یگدنز  .مود  راتفگ 

57 يدهم ماما  یگدنز  رد  راظتنا  هاگیاج  .موس  راتفگ 

58 یلاع تاجرد  هب  لین  هنارظتنم و  یگدنز  .مراهچ  راتفگ 

59 نامز ماما  هاپس  هب  دورو  هار  هنارظتنم ، یگدنز  .مجنپ  راتفگ 

61 هنارظتنم یگدنز  کبس  ترورض  .مود  لصف 

61 هنادنمتداعس يزاس  تشونرس  .لوا  راتفگ 

63 یعقاو راظتنا  هب  يرهاظ  راظتنا  يزاس  لیدبت  .مود  راتفگ 

64 یگدنز رد  ییازفادیما  .موس  راتفگ 

66 برغ يدام  گنهرف  ربارب  رد  يزاس  مواقم  يزاس و  تیوه  .مراهچ  راتفگ 

68 روهظ يارب  يزاس  هنیمز  .مجنپ  راتفگ 

71 يزاس ندمت  اب  يزاسوگلا  .مشش  راتفگ 

74 عامتجا درف و  رد  يرگ  حالصا  .متفه  راتفگ 

76 يودهم بان  ياهشزرا  یلمع  لاقتنا  .متشه  راتفگ 

78 هنارظتنم یگدنز  کبس  ياهدرکراک  راثآ و  .موس  لصف 

78 يودهم ياهرواب  يزاسدامن  .لوا  راتفگ 

80 رظتنم هعماج  يرایمه  یگتسبمه و  یلدمه ، .مود  راتفگ 
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82 یشور تهج  زا  یتیبرت  يراذگریثأت  .موس  راتفگ 

82 یگدنز رد  يرو  هرهب  شیازفا  .مراهچ  راتفگ 

84 دنمفده ییایوپ  شالت و  .مجنپ  راتفگ 

85 یشخب طاشن  .مشش  راتفگ 

86 اهتیلاعف ندش  دنم  ماظن  تیصخش و  تدحو  .متفه  راتفگ 

86 يرادم نوناق  ینیرفآ و  دهعت  .متشه  راتفگ 

88 اهراتفر لرتنک  ینیب و  شیپ  .مهن  راتفگ 

88 فلتخم ياهبلاق  رد  يزیتس  ملظ  .مهد  راتفگ 

89 یمالسا ماظن  تیوقت  .مهدزای  راتفگ 
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91 هنارظتنم یگدنز  کبس  رب  مکاح  یمومع  ياهشزرا  اهشرگن و  موس .  شخب 

93 هنارظتنم یگدنز  کبس  رب  مکاح  ياهشرگن  .لوا  لصف 

93 یتخانش یتسه  ياه  شرگن  .لوا  راتفگ 

95 يدیحوت یتایهالا و  ياه  شرگن  .مود  راتفگ 

97 یتخانش ناسنا  ياه  شرگن  .موس  راتفگ 

98 یتیسنجارف یناسنا و  دعب  رد  . 1

102 یتیسنج دعب  رد  . 2

103 یعامتجا يدرف و  هبنج  زا  . 3

106 هنارظتنم یگدنز  کبس  رب  مکاح  یمومع  ياهشیارگ  اه و  شزرا  .مود  لصف 

107( ادخ يایلوا  ادخ و  اب  طابترا  رد   ) يدیحوت ياهشزرا  .لوا  راتفگ 

109( هعماج اهناسنا ، دوخ ، اب  طابترا  رد   ) یناسنا ياهشزرا  .مود  راتفگ 

111( ...و ناویح  هایگ ، دامج ، اب  طابترا  رد  ) یناسنا ریغ  ياهشزرا  .موس  راتفگ 

113 هنارظتنم یگدنز  کبس  رد  يراتفر  ياه  هفلؤم  مراهچ .  شخب 

115( ادخ اب  هطبار   ) يدابع هزوح  رد  هنارظتنم  یگدنز  کبس  .لوا  لصف 

115 تاجانم تدابع و  رد  .لوا  راتفگ 

119 ترایز لسوت و  رد  .مود  راتفگ 

120 نیسای لآ  ترایز  . 1

120 هللا نیما  ترایز  . 2

120 هریبک هعماج  ترایز  . 3
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120 نیسح ماما  ترایز  . 4

121( دوخ اب  هطبار   ) یصخش هزوح  رد  هنارظتنم  یگدنز  کبس  .مود  لصف 

121 يزاسدوخ رد  .لوا  راتفگ 

122 يزومآ ملع  رد  .مود  راتفگ 

124 يزومآ ملع  رد  صالخا  . 1

124 نید ناملاع  اب  ینیشنمه  . 2

126 مولع تبث  نتشون و  رازبا  نتشاد  . 3

126 يزومآ ملع  رد  مهم  مها و  تیاعر  . 4

127 حیرفت تغارف و  تاقوا  رد  .موس  راتفگ 
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128 مالسا هاگدید  زا  تغارف  تاقوا  هاگیاج 

130 تغارف تاقوا  یمالسا  موهفم 

131 رظتنم نمؤم  ناسنا  رد  حیرفت  ياه  هتسیاب 

133 تغارف تاقوا  قیداصم  اه و  هنوگ 

136 هیذغت فرصم و  رد  .مراهچ  راتفگ 

136 يروخ لالح  . 1

137 يروخ بیط  . 2

138 ششوپ سابل و  .مجنپ  راتفگ 

138 ششوپ رد  یهلا  ياوقت  . 1

138 سابل ترهش  مدع  ینامز و  طیارش  نتفرگ  رظن  رد  . 2

139 فلاخم سنج  هب  سابل  تهابش  مدع  تیسنج و  نتفرگ  رظن  رد  . 3

140 فارسا مدع  یلام و  ییاناوت  نتفرگ  رظن  رد  . 4

140 فافع ایح و  ظاحل  . 5

141 لاس نس و  نتفرگ  رظن  رد  . 6

142 لطاب قح و  ههبج  تیعقوم  هب  هجوت  . 7

143 یعامتجا هزوح  رد  هنارظتنم  یگدنز  کبس  .موس  لصف 

143 هداوناخ رد  لوا : راتفگ 

145 يودهم يدیحوت و  ياهرواب  تیروحم  . 1

146 هشیدنا لقع و  تیروحم  . 2
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148 تلادع طسق و  تیروحم  . 3

148 تبحم قشع و  تیروحم  . 4

149 دنزرف رسمه و  قوقح  تیاعر  يروحم و  تیلوئسم  . 5

150 هنادرم هنانز و  ياهتیلباق  هب  هجوت  . 6

151 هعماج رد  مود : راتفگ 

152 نامز ماما  يوس  هب  تبغر  داجیا  توعد و  . 1

153 هعماج حالصا  هب  نارگید  بیغرت  . 2

154 يزوسلد یهاوخریخ و  یقلخ ، شوخ  . 3

155 يو نانمشد  اب  ینمشد  ترضح و  ناتسود  اب  یتسود  . 4

156 یعامتجا ربص  تماقتسا و  . 5

158 یمالسا تموکح  مکاح و  اب  طباور  رد  .موس  راتفگ 
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160 یمالسا تموکح  مکاح و  اب  یهاوخ  ریخ  . 1

161 یمالسا تموکح  مکاح و  زا  تعاطا  تیامح و  . 2

162 رخآ نخس 

163 عبانم
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همدقم

، یعمج ياه  هناسر  زا  يریگ  هرهب  اب  زین  بتاکم  اه و  گنهرف  نوگانوگ ، للم  زا  فلتخم  تالوصحم  هضرع  تاـطابترا و  رـصع  رد 
.دننک یم  هضرع  یناهج  هعماج  هب  ار  دوخ  ياهشزرا  يانبم  رب  یگدنز  لدم  هدومن و  اهناسنا  یگدنز  هویش  رد  ذوفن  هئارا و  رد  یعس 
هبرجت شنیزگ و  يارب  ار  باختنا  تصرف  ینامز  ره  زا  شیب  يژولونکت ، هعـسوت  هطـساو  هب  هدـمآ  دوجو  هب  لاب  تغارف  نیب ، نیا  رد 
دهاوخ یمدآ  یگدنز  گنهرف و  رد  اهکبـس  زا  کی  ره  هک  یناوارف  ریثأت  اهدرکراک و  .تسا  هداد  شیازفا  یگدـنز  ياهکبـس  عاونا 

درکیور اهنت  هئارا  ًایناث  صاخ و  تروص  هب  یمالسا  یگدنز  کبس  ماع و  تروص  هب  یگدنز  کبس  هرابرد  هعلاطم  موزل  ًالوا  تشاد 
دوش یم  ریبعت  هنارظتنم » یگدنز  کبس   » هب نآ  زا  هک  ار  تیودهم  ینغ  گنهرف  هشیدنا و  يانبم  رب  تبیغ  رصع  رد  حیحـص  یگدنز 

.تسا هدومن  نادنچ  ود  رصع  ماما  تبیغ  رصع  رد  یمالسا  یگدنز  کبس  لماک  قادصم  رترب و  يوگلا  ناونع  هب 

یگدنز کبـس  فیرعت  تسا ؟ هنوگچ  هنارظتنم  یگدـنز  کبـس  تیفیک  هکنیا  ریظن  ییاهلاؤس  هب  ییوگ  خـساپ  راتـشون  نیا  تلاسر 
یگدنز کبس  ریثأت  تسا ؟ راوتسا  ییاهضرف  شیپ  ینابم و  هچ  رب  هنارظتنم  یگدنز  کبس  تسا ؟ یسک  هچ  رظتنم  تسیچ ؟ هنارظتنم 

.دشاب یم  نآ  ریظن  ییاه  شسرپ  و  تسیچ ؟ یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رد  هنارظتنم 

راتشون نیا  ماجنا  ترورض 

ياهکبـس ذوفن  تبیغ و  رـصع  ياهنارحب  رد  شنیرفآ  تهج  فالخ  رد  تکرح  رطاخ  هب  ار  شیوخ  تیوه  ناـسنا  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
یمدرم يزاس  هنیمز  يارب  بسانم  ییوگلا  تسا  مزال  رگید  ییوس  زا  هداد و  تسد  زا  يودـهم  دـض  ًاـضعب  يودـهم و  ریغ  یگدـنز 

هئارا روهظ 
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نینچ لصا  عوضوم ، نیا  رد  یهجوت  لباق  یملع  رثا  دوجو  مدـع  رطاخ  هب  نیاربانب  .تسا  ریذـپان  باـنتجا  حرط  نیا  ترورـض  دوش ؛
.تسا يدربراک  مهم و  رایسب  عوضوم  نیا  رد  ناگتخیهرف  نادنمشیدنا و  طسوت  يودهم  راثآ  نیودت  رد  رثوم  یماگ  یشهوژپ 

راتشون نیا  دیاوف  فادها و 

: زا دنترابع  میتسه  نآ  لابند  هب  فیلأت  نیا  رد  هک  هچنآ 

؛ هنارظتنم یگدنز  کبس  اب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نارادتسود  ییانشآ  - 

؛ یعامتجا يدرف و  دعب  رد  هنارظتنم  یگدنز  کبس  هداعلا  قوف  ياهدرکراک  نداد  ناشن  - 

؛ هعماج رد  يودهم  فراعم  ندرک  يدربراک  يارب  يزاسرتسب  - 

؛ روهظ يزاس  هنیمز  يارب  یعقاو  رظتنم  زارط  اب  ییاهناسنا  تیبرت  - 

؛ یعامتجا يدرف و  یگدنز  هنحص  رد  روهظ  نارظتنم  يارب  يدربراک  ییوگلا  نتشاد  - 

؛ برغ یگنهرف  همجه  اب  یلمع  یملع و  دروخرب  - 

؛ یگدنز رد  دشر  یباداش و  ساسحا  - 

؛ یعامتجا طباور  حالصا  - 

.رگید دراوم  و  - 

نواعم نایفـسوی  يدهم  مالـسا  جـجح  هژیو  هب  دـنا  هدوب  هدـنب  راک  کمک  فیلأت  نیا  رد  هک  یناسک  همه  زا  مناد  یم  مزال  نایاپ  رد 
.منک رکشت  زکرم  تاراشتنا  مرتحم  تیریدم  یقودص و  یلع  مق ، تیودهم  یصصخت  زکرم  شهوژپ  مرتحم 

1395 ناتسبات ییالم -  نسح 

hmollaie@chmail.ir
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هنارظتنم یگدنز  کبس  تیهام  لوا : شخب 

هراشا
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نیزاغآ نخس 

هدوب و یگدنز  زا  هویش  نیا  هرابرد  وگتفگ  ییارچ  دسر ، یم  نهذ  هب  هنارظتنم  یگدنز  کبـس  حرط  زاغآ  رد  هک  یـشسرپ  نیرتمهم 
یگدـنز کبـس  ترورـض  هب  خـساپ  زا  لـبق  اـما  مینک ؛ تبحـص  هنارظتنم  یگدـنز  کبـس  زا  هک  دراد  یترورـض  هچ  ًاـساسا  هک  نیا 

یگدنز رد  یسک  رگا  مینک و  یگدنز  کبس ، اب  دنمشور و  دیاب  ارچ  هک  نیا  نآ  داد و  باوج  ینیشیپ  شسرپ  کی  هب  دیاب  هنارظتنم 
هارمه هب  ار  يرگید  ياهلاؤس  دوخ  اب  یگدنز  کبس  زا  ثحب  دوخ  داتفا ؟ دهاوخ  یقافتا  هچ  دشاب  هتشادن  یلک  هویش  کبـس و  دوخ 

ياهیگژیو یگدـنز و  کبـس  فیرعت  یتسیچ و  یگدـنز ، کبـس  زا  ثحب  ترورـض  زا : دـنترابع  اهنآ  نیرتمهم  هک  تشاد  دـهاوخ 
.یگدنز کبس 

نآ رگید  لئاسم  سپـس  هنارظتنم و  یگدـنز  کبـس  تیهام  هب  دورو  يارب  یبساـنم  هنیمز  اـه ، لاؤس  نیا  هب  خـساپ  هک  تسا  یهیدـب 
هب يارب  راظتنا  تیروحم  اب  زین  يرگید  لصف  یگدـنز  کبـس  هرابرد  لصف  کی  صاـصتخا  زا  سپ  شخب  نیا  رد  هتبلا  .دوب  دـهاوخ 

.تسا هتفای  صاصتخا  هنارظتنم  کبس  زا  یفیرعت  ندروآ  تسد 
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یگدنز کبس  هرابرد  .لوا  لصف 

یگدنز کبس  زا  ثحب  ترورض  .لوا  راتفگ 

هراشا

ترورض نایب  هب  لاجم  نیا  رد  اما  دراد  نآ  دوخ  حالطصا و  نیا  ناگژاو  يواکاو  دنمزاین  یگدنز  کبس  ترورض  زا  نخس  هچرگا 
نآ زا  دـعب  ار  نآ  میهاـفم  حیـضوت  میزادرپ و  یم  رـصتخم  تروـص  هب  نآ  هناـهاگآ  باـختنا  یگدـنز و  رد  کبـس  نتـشاد  موزل  و 

: دروآ میهاوخ 

یگدنز يارب  کبس  ندوب  يرابجا  . 1

ام زا  کی  چیه  هک  میوش  یم  هجوتم  مینک ، تقد  یگدـنز  رد  کبـس  نتـشاد  موزل  ییارچ  لاؤس  هب  اهناسنا  یگدـنز  هب  هجوت  اب  رگا 
ریز تشاد و  یکبس  نودب  دازآ و  یگدنز  ناوتب  دیاش  هک  دننک  یم  نامگ  یخرب  .دشاب  هتـشادن  یکبـس  دوخ  یگدنز  رد  هک  تسین 

، رهاظ هب  هک  ییاهنآ  یتح  میزادـنیب  نایفارطا  هب  یهاگن  رگا  اما  درک ؛ یگدـنز  تساوخ  هک  هنوگره  تفرن و  یتیدودـحم  چـیه  راـب 
؛ دشاب کبـس  نودب  یگدنز  رد  دناوت  یمن  یناسنا  چیه  هک  تسا  نآ  تقیقح  .دـنراد  یگدـنز  رد  یکبـس  دـننک  یم  یگدـنز  دازآ 

.تساوـه زا  رپ  ندوـب ، یلاـخ  تروـص  رد  یتـح  ...و ؛ هوـیم  بآ  ، ياـچ بآ ، تسا : نآ  رد  يزیچ  هرخـالاب  هک  یناوـیل  لـثم  تسرد 
هویش یگدنز  رد  رگا  دننک و  یم  باختنا  نامیارب  هکنیا  ای  مینک و  باختنا  دیاب  ای  هک  دنک  یم  دزشوگ  ام  هب  یتیعضو  نینچ  نیاربانب 

هب نارگید و  همانرب  کبـس و  قبط  رب  ًامتح  مینک  یگدـنز  نآ  قبط  هک  میـشاب  هتـشادن  یگدـنز  فدـه  هب  ندیـسر  يارب  يا  همانرب  و 
.میتسه وپاکت  شالت و  رد  اهنآ  فادها  يوس 

یگدنز ياه  هیامرس  ندوب  دودحم  . 2

یمک تهج  زا  تسا  هتفرگ  رارق  ام  رایتخا  رد  نونکا  مه  هک  ینوگانوگ  ياه  هیامرس  رمع و 
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رد هک  تسا  يا  هنیمز  اـهنت ، اـه  هیامرـس  نیا   (1) درذـگ ؛» یم  ییاز  ناراـب  ربا  دـننامه  تصرف ، هدوب و «  تقوـم  دودـحم و  یفیک  و 
مینکن و هدافتسا  نآ  زا  هچ  تروص  نیا  ریغ  رد  دش و  دهاوخ  نامیاهوزرآ  هب  ام  یبایتسد  ثعاب  نآ  زا  تسرد  يرادرب  هرهب  تروص 

نینمؤملاریما هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  شرافـس  زا  .دش  دهاوخ  ام  يدوبان  یماکان و  بجوم  مینک  هدافتـسا  دب  هچ 
: هک تسا  مالسلا  هیلع  یلع 

(2) ِکتْوَم .» َْلبَق  َِکتاَیَح  َكِْرقَف َو  َْلبَق  َكاَنِغ  َکِمْقُس َو  َْلبَق  َِکتَّحِص  َکِمَرَه َو  َْلبَق  َِکباَبَش  ٍَعبْرَأ ؛ َْلبَق  ٍَعبْرَِأب  ْرِدَاب  »

نآ مامتا  زا  لبق  ات  درک  هدافتسا  نآ  زا  تسرد  دیاب  شتیدودحم  رطاخ  هب  هک  تسا  ینیشام  يارب  نیزنب  لثم  ام  رمع  لثم  تقیقح  رد 
تورث یتمالس و  یناوج ، ، رمع ام  .هویش  کبـس و  ینعی  ندرک ، هدافتـسا  تسرد  نیا  دناسرب و  نامیاهوزرآ  رهـش  دوصقم و  هب  ار  ام 

زا ار  هدافتسا  رثکادح  مینادب و  ار  ناشردق  دیاب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یلبق  شرافس  قبط  میراد و  یتقوم  دودحم و 
هب هک  ارچ  دراد ؛ یگتـسب  يزیر  همانرب  ریبدت و  یـشیدنارود و  یهاگآ ، ساسا  رب  لمع  هب  اهنیا  همه  هک  مینادب  دیاب  اما  .مییامنب  اهنآ 

: مالسلا هیلع  یلع  ترضح  هدومرف 

ریبدـت یـشیدنارود و  نسح  هب  شرایعم  کـین و  يزیر  هماـنرب  هب  یگدـنز  ماوق  ریبدـتلا ؛ نسح  هکـالم  ریدـقتلا و  نسح  شیعلا  ماوق 
.تسا (3)

یگدنز کبس  هب  ناسنا  تشونرس  ندروخ  هرگ  . 3

باب رد  هک  هچنآ  ره  یتح  .تسا  تشونرس  تیفیک  زا  سرت  هدنیآ و  هب  تبسن  ینارگن  خیرات ، همه  رد  اهناسنا  همه  هغدغد  نیرتمهم 
رد یقطنم  مادـقا  شیوشت و  هرهلد و  ثعاب  مولعماـن  هدـنیآ  اـب  ههجاوم  رد  یعون  هب  هدـش  هتفگ  اـهییاراد  تاـناکما و  ندوب  دودـحم 

یگدنز کبس  هویش و  نتـسیز و  هوحن  هب  يدایز  طابترا  اهناسنا  تشونرـس  هک  تساجنیا  مهم  هتکن  اما  .دوب  دهاوخ  اهنآ  زا  هدافتـسا 
: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هدومرف  هب  .دراد  اهنآ 

هک هنوگ  نامه   (4) نوُرَشُْحت ؛ َنُوثَْعُبت  اَمَک  َنُوثَْعُبت َو  َنُوتوُمَت  اَمَک  َنُوتوُمَت َو  َنوُشیِعَت  اَمَک 

(. تمکح 21 هغالبلا ، جهن  ( ؛ » باَحَّسلا َّرَم  ُّرُمَت  ُهَصْرُْفلا  مالسلا « :  هیلع  یلع  ترضح  - 1
ص357. ج 4 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 2

،ص354. مکحلاررغ - 3
ص72. ج 4 ، یلائللا ، یلاوع  - 4

هنارظتنم یگدنز  www.Ghaemiyeh.comکبس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 199زکرم  هحفص 32 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14418/AKS BARNAMEH/#content_note_16_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14418/AKS BARNAMEH/#content_note_16_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14418/AKS BARNAMEH/#content_note_16_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14418/AKS BARNAMEH/#content_note_16_4
http://www.ghaemiyeh.com


ص:17

باسح يارب   ) دیوش یم  هتخیگنارب  هک  ناس  نامه  هب  دیوش و  یم  هتخیگنارب  دـیریم  یم  هک  روط  نامه  دـیریم و  یم  دـینک  یگدـنز 
.دش دیهاوخ  روشحم  تشونرس ) نییعت  یسر و 

شنیب و رب  ینتبم  همانرب  هویـش و  نودـب  یگدـنز ، هک  تسا  مهم  یگدـنز  رد  ردـق  نآ  ندوب ، دنمـشور  هک  تسا  نآ  هاوگ  اهنیا  همه 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هکنیا  امک  درادن ؛ يا  هدیاف  دوس و  حیحص ، شرگن 

(1) تسا .» يراد  نید  هیاس  رد  اهنت  یقیقح  تایح  نیِّدلِاب ؛ اَّلِإ  َهاَیَح  َال  »

راتشون نیا  بلاطم  يالبال  هک  تسا  رگید  یبلطم  تسیچ ، یگدنز  حیحص  کبـس  باختنا  حیحـص و  يزیر  همانرب  رایعم  هکنیا  هتبلا 
.داد میهاوخ  خساپ  نآ  هب 

ینورد ياهرواب  رب  یگدنز  کبس  ریثأت  . 4

دراد یتیمها  هچ  دیوگب  یـسک  تسا  نکمم  اه ، هناسر  دارفا و  طسوت  نآ  ناوارف  رارکت  یگدنز و  کبـس  عوضوم  حرط  هماگنه  رد 
یتیبرت و مهم  لوصا  زا  یکی  تفگ : دـیاب  خـساپ  رد  مینک ؟ هدافتـسا  یکبـس  هچ  زا  دوخ  یگدـنز  نارذـگ  اه و  زاین  نیمأت  يارب  هک 

هراب نیا  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  .تسا  رگیدکی  رب  ود  نآ  لباقتم  ریثأت  نطاب و  اب  رهاظ  هطبار  هدـش  تباث  لصا  ینید ، ياه  هزومآ 
: دیامرف یم 

رد ار  کی  ره  تاکرح  لاعفا و  کی و  ره  راثآ  هک  تسا  يا  هیعیبط  هقالع  طابترا و  کی  یناسنا ، نلع  ّرـس و  نطاب و  رهاظ و  نیب  ام 
؛ تسا نآ  رب  دـهاش  مه  نایع  نادـجو و  تسا ، یناهرب  هکنآ  رب  هوـالع  بلطم  نیا  و  تسا ؛ بیرغ  يریثأـت  میظع و  یتیارـس  يرگید 
هب و  تسا ؛ رثؤـم  نطاـب  حور و  رد  ندـب ، هیجراـخ  هیلخاد و  تـالاح  هـیجازم و  ضراوـع  ندـب و  ضرم  تحـص و  تـالاح  هچناـنچ 

.تسا (2) رثؤم  هّیور ، ریغ  نم  ًاعبط و  هیندب ، لاعفا  تانکس و  تاکرح و  رد  هیناسفن  تاکلم  هیحور و  هیقلخ و  تالاح  سکع ،

هدـش عقاو  ناناملـسم  یهجوت  یب  دروم  نطاب ، رب  رهاظ  ریثأـت  هبنج  زا  ًـالومعم  يزاـسدوخ  تیبرت و  رد  مهم  لـصا  نیا  هنافـسأتم  اـما 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  هک  یلاح  رد  تسا ؛

ص296. ج 1 ، داشرإلا ، - 1
ص 28. هولصلا ، رس  - 2
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دب لامعا  هک  یناسک  ماجنارـس  سپـس ،  (1) نُؤِزْهَتْـسَی ؛)) اِهب  اُوناک  ِهَّللا َو  ِتاـیِآب  اُوبَّذَـک  ْنَأ  ياوُّسلا  اُؤاـسَأ  َنیذَّلا  َهَِبقاـع  َناـک  َُّمث  ))
«. دندومن یم  هرخسم  ار  نآ  هتسویپ  دندرک و  بیذکت  ار  ادخ  تایآ  هک  دیسر  ییاج  هب  دندش  بکترم 

هدش یقلت  تیمها  اب  دراذگ  یم  ریثات  یمدآ  ياهرواب  دباقع و  رب  هک  تهج  نیا  زا  یمدآ  راتفر  لمع و  تیمها  هفیرـش  هیآ  نیا  قبط 
ْمِّظَُعی ْنَم  َِکلذ َو  : )) تسا هدـش  دادـملق  يروابادـخ  اوقت و  ياه  هناشن  زا  ینید  رئاعـش  زاربا  بادآ و  راـهظا  تلع ، نیمه  هب  تسا و 

(2) بُولُْقلا .)) يَْوقَت  ْنِم  اهَّنِإَف  ِهَّللا  َِرئاعَش 

: هک دهد  یم  رادشه  نینچ  يراد  نید  ششوپ  رد  مه  نآ  ینید و  رهاوظ  هب  یهجوت  یب  نیمه  رطاخ  هب  ینیمخ  ماما 

تعیرـش رد  تهج  نیا  زا  .دـنک  تیارـس  نطاب  هب  رهاظ  رهاظ و  هب  نطاب  ماکحا  مامت  هّیناسفن ، تاـماقم  تدـحو  لاـصتا و  تّدـش  زا 
ندرک وگتفگ  نتفر و  هار  نتـساخرب و  نتـسشن و  ّتیفیک  رد  یتح  تسا ، هدـش  هداد  ّتیمها  یلیخ  تروص ، رهاظ و  ظفح  هب  هرَّهطم 

تارییغت اهنآ  هطساو  هب  حور  هک  دوش  یم  هتشاذگ  یئاه  هعیدو  حور  سفن و  رد  هّیرهاظ ، لامعا  مامت  زا  اریز  هدش ؛ هداد  یتاروتـسد 
.دنک (3) یم  لصاح  یّلک 

: دیامرف یم  زین 

تعیرـش بادآ  هب  بّدأتم  ناسنا  ات  .تعیرـش و  رهاظ  زا  ناسنا  دـنک  ادـتبا  هکنآ  رگم  دوش  یمن  هدومیپ  هیهلا  فراعم  رد  یهار  چـیه 
دنک هولج  وا  بلق  رد  یهلا  تفرعم  رون  هک  تسین  نکمم  و  دوشن ، ادیپ  تقیقح  هب  وا  يارب  زا  هنـسح  قالخا  زا  کیچیه  دوشن ، هقح 

هب بدأـتم  زین  بلق  رد  فراـعم  راونا  زورب  تقیقح و  فاـشکنا  زا  سپ  .دوش و  فـشکنم  وا  يارب  زا  تعیرـش  رارـسا  نطاـب و  ملع  و 
نآ شیادیپ  زا  سپ  ای  .دوش  ادیپ  نطاب  ملع  رهاظ ، كرت  هب  هک  تسا  لطاب  یـضعب  يوعد  تهج  نیا  زا  .دوب و  دهاوخ  هرهاظ  بادآ 

.تیناسنا (4) جرادم  تدابع و  تاماقم  هب  تسا  هدنیوگ  لهج  زا  نیا  دشابن و  جایتحا  هرهاظ  بادآ  هب 

.10/ مور - 1
.32 جح / - 2

ص 29. هولصلا ، رس  - 3
ص 8. ثیدح ، لهچ  حرش  - 4
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.دش دهاوخ  هئارا  يرت  لصفم  تاحیضوت  راتشون  نیا  رد  راتفر  رواب و  زین  حور و  مسج و  لباقتم  ریثأت  هطبار و  تیمها  رد 

ياه شخب  رد  ار  نآ  نخس  ندرکن  ینالوط  روظنم  هب  هک  تسه  زین  يا  هژیو  ياهدرکراک  راثآ  ياراد  یگدنز  کبـس  نآ  رب  هوالع 
.دومن میهاوخ  نایب  يدعب 

یگدنز کبس  یسانش  موهفم  .مود  راتفگ 

هراشا

تخانـش غارـس  هب  دیاب  ادتبا  هنارظتنم  یگدـنز  کبـس  هاگیاج  قیمع  مهف  يارب  یگدـنز ، کبـس  ترورـض  یلامجا  یـسررب  زا  سپ 
کبس  » حالطصا یگدنز ،» «، » کبس  » موهفم یسررب  اتـسار  نیمه  رد  تفر و  هنارظتنم » یگدنز  کبـس   » زا حضاو  یفیرعت  تیهام و 

.تسا يرورض  تیودهم ، گنهرف  رد  راظتنا »  » تقیقح تیاهن ، رد  و  یگدنز »

کبس يانعم  . 1

راـتفر هرتسگ  ثیح  زا  مدرم  لامعتـسا  رد  هتـشاد و  دربراـک  هویـش ، دـتم و  شور ، نوچمه  ینوگاـنوگ  یناـعم  رد  تغل  رد  کبـس » »
راتـشون نیا  ینونک  ثحب  هک  یگدـنز - داعبا  مامت  رد  اهنآ  نیرت  هدرتسگ  اـت  نتـسشن  هویـش  ریظن  اـهتیلاعف  نیرتدودـحم  رب  يرهاـظ ،

راب دنچ  ای  راب  کی  اهنت  هک  یـسک  هب  هاگ  چیه  هکنیا  امک  تسا  هتفهن  نآ  رد  يرادیاپ  تابث و  یعون  هتبلا  دوش و  یم  قالطا  تسا -
ار یگدـنز  کبـس  ناوتب  اسب  هچ  .تسا  نینچ  نیا  وا  کبـس  هک  دوش  یمن  هتفگ  دـنک  یم  هدافتـسا  يا  هویـش  زا  یـشزرو  ای  راک  رد 

.دومن یقلت  زین  صخش  ياهراتفر  رب  مکاح  حور  درکیور و 

نآ دومن و  رکذ  دـیاب  هباشم  ناگژاو  اب  کبـس  يانعم  نییبت  رد  یگدـنز و  کبـس  موهفم  تسرد  روصت  ياتـسار  رد  مه  ار  يا  هتکن 
: دندقتعم یخرب  هکنیا 

ارچ تسا ؛ هدش  دای   way of life هب نآ  زا  یسیلگنا  رد  هک  هدش  هتسناد  یگدنز  هویـش  زا  ریغ  یگدنز  کبـس  یعامتجا  مولع  رد 
زا معا  رشب  خیرات  راودا  اه و  ندمت  همه  رد  ار  یگدنز  بولـسا  هویـش و  هنوگ  ره  هک  تسا  یلک  ماع و  یموهفم  یگدنز ، هویـش  هک 

.دریگ (1) یم  رب  رد  زین  ار  نردم  اسپ  یتح  دیدج و  نارود  نردم و  لبقام  ياه  نارود 

ص 201. یگدنز ، کبس  نید و  - 1
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هویش لد  زا  یگدنز  کبـس  هک  ارچ  تسا ؛ هجو  نم  صوصخ  مومع و  تبـسن  یگدنز ، کبـس  یگدنز و  هویـش  نایم  تبـسن  ًاساسا 
ياه تروص  مرف و  لدم ، رد  هک  تسا  یماگنه  رد  یگدـنز  هویـش  نامه  یگدـنز  کبـس  .دوش  یم  دـیلوت  هدـمآ و  نوریب  یگدـنز 
ياه کبـس  عاونا  ناوت  یم  اه  یبرغ  یگدـنز  هویـش  رد  هنومن  ناونع  هب  .دوش  يدـنب  بلاـق  دـسجتم و  دـمجنم و  يا  هژیو  صاـخ و 

.تفای (1) ار  ییاکیرمآ  یگدنز  کبس  یسیلگنا و  یگدنز  کبس  يوسنارف ، یگدنز  کبس  نوچ  یگدنز 

یگدنز يانعم  . 2

هنماخ هللا  تیآ  ترـضح  هدومرف  هب  اریز  تسا ؛ یگدنز  يانعم  تخانـش  تسا  رثؤم  یگدـنز  کبـس  نییبت  رد  هک  یناگژاو  هلمج  زا 
(2) تسا .» یگدنز  زا  ام  ریسفت  عبات  یگدنز ، کبس  یعامتجا و  راتفر  : » يا

: يرهطم دیهش  همالع  لوق  هب  هچرگ  تفگ : دیاب  زین  یگدنز »  » موهفم هرابرد 

.تسا رتراکـشآ  رت و  نایامن  زیچ  همه  زا  یگدنز  تایح و  راثآ  تسا ، كرد  لباق  ریغ  ای  لوهجم و  رـشب  رب  تایح  تقیقح  هکنیا  اب 
(3)

یفیرعت رد  مدرم  نایم  رد  هژاو  نیا  دربراک  هب  یلامجا  يرورم  اـب  اـما  دـنک ، یم  زیاـمتم  حور  یب  تادوجوم  تاداـمج و  زا  ار  نآ  و 
دننک و یم  زورب  يدوجوم  رد  كرحت  كرد و  ینعی  تایح  راثآ  هک  يدودحم  نامز  تدم  هب  ندوب ، هدـنز  یمومع ، هداس و  رایـسب 

.دوش یم  قالطا  حور  ياراد  دوجوم  يوپاکت  هب  زین  یگدنز 

« ندرک یگدـنز   » اب ندوب » هدـنز   » نیب قرف  دریگ  رارق  هجوت  دروم  یگدـنز  موهفم  تقیقح  تخانـش  مهف و  رد  دـیاب  هک  یمهم  هتکن 
رداص يراثآ  نآ  زا  هکنیا  ول  تسوا و  رد  تایح  راـثآ  زورب  روهظ و  ناـکما  هک  يدوجوم  يارب  تسا  یفـصو  ندوب » هدـنز  .تسا « 

رب تردـق  دـنک و  یمن  كرد  يزیچ  اما  تسا  هدـنز  هچرگ  صخـش  نیا  تسا ؛ هدـیباوخ  تخت  يور  شوهیب  هک  یناسنا  لـثم  .دوشن 
دوخ زا  یلمعلا  سکع  نارگید  رادرک  راتفگ و  لباقم  رد  درادن و  یتکرح 

ص 213-212. نامه ، - 1
یلامش 7/23/1391. ناسارخ  ناتسا  ناناوج  رادید  رد  تانایب  - 2

ص 370. ج3 ، يرهطم ، دیهش  داتسا  راثآ  هعومجم  - 3
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كرد و زا  دنترابع  هک  تسا  نآ  راثآ  نداد  زورب  فصو و  نیا  نتخادـنا  نایرج  هب  يانعم  هب  ندرک » یگدـنز   » اما .دـهد  یمن  ناشن 
زا فلتخم و  تادوجوم  رد  فدـه  نیا  هتبلا  .ینامرآ  فدـه و  هب  یبایتسد  روظنم  هب  لـمعلا  سکع  تکرح و  رب  تردـق  یهاـگآ و 

.تسا زیامتم  تادوجوم  ریاس  زا  ناسنا  کی  یقیقح  یگدنز  ًاعطق  هدوب و  توافتم  ناسنا  هلمج 

نآ فادها  یگدنز و  . 3

نیا رد  یمک  هک  تسا  بسانم  رایـسب  میدرب  یپ  یگدنز  رد  فده  هاگیاج  هب  یگدـنز  ندوب و  هدـنز  نیب  قرف  حیـضوت  رد  هک  لاح 
نیمه زا  .دراد  ریثأـت  یگدـنز  کبـس  نییعت  رد  مینیزگ  یمرب  دوخ  یگدـنز  يارب  اـم  هک  یفدـه  عون  هک  ارچ  مییوـگب ، نخـس  هراـب 
کبـس  » ناروـشناد زا  یخرب  رظن  رد  هک  يا  هنوـگ  هب  هتـشاد  تلاـخد  زین  یگدـنز  کبـس  فـیرعت  رد  یتـح  بلطم  نیا  هک  تـسور 

(1) تسا .» یگدنز  هب  تبسن  وا  ساسحا  شرگن و  هشیدنا ، رد  درف  صاخ  هویش  یگدنز ،

نامرآ هب  ًاقافتا  هک  هراب  نیا  رد  تانایب  نیرت  نشور  زا  یکی  اما  تسا ؛ هدـش  هتفگ  ناوارف  یگدـنز  رد  نامرآ  فدـه و  شقن  هرابرد 
: تسا هراب  نیا  رد  يا  هنماخ  ماما  ترضح  مالک  تسا  طبترم  مه  هنارظتنم  یگدنز  تیودهم و 

یم راک  دشک ، یم  تمحز  .تسا  صخش  يدام  ياهزاین  يارب  یگدنز  یگدنز ، کی  .دراد  دوجو  رشب  داحآ  يارب  یگدنز  عون  ود 
تسا و یگدنز  عون  کی  نیا ، ؛ ...دوش یم  طوبرم  وا  صخش  هب  هک  هچنآ  دوخ و  صخـش  يارب  دوخ ، يارب  دنک  یم  یگدنود  دنک ،

یترخآ یهلا و  هبـساحم  زا  الاح  .دراد  یخلت  تیـصوصخ  ندرک ، یگدنز  هنوگ  نیا  .دـننک  یم  یگدـنز  هنوگ  نیا  اهناسنا  زا  یلیخ 
.دراد یگرزب  يراوشد  ندرک ، یگدنز  هنوگ  نیا  ایند ، نیمه  رد  .مینک  رظن  فرص  دنرادن ، یضعب  دنراد و  داقتعا  نآ  هب  یضعب  هک 

یم دیـسر ؛ دوخ  فادـها  هب  درکراـک و  ًاـعقاو  دـمآرد ، بآ  زا  قفوم  مه  اهـشالت  نیا  همه ي  مینک  ضرف  رگا  هک  تسا  نیا  مه  نآ 
هب تساوخ  یم  دبایب ، تسد  تاوهـش  هب  تساوخ  یم  درب ؛ تذل  دربب و  تذـل  تساوخ  یم  دـش ؛ راد  لوپ  دوشب و  راد  لوپ  تساوخ 
یط زا  دـعب  دـش  لصاح  مه  اه  یبایماک  نیا  همه  مینک  ضرف  دیـسر و  اـه  نیا  همه  هب  هرخـالاب  دـسرب و  ماـقم  ناونع و  هب  تردـق و 
یم هاگن  هک  رـس  تشپ  هب  دوش ، یم  کیدزن  رمع  رخاوا  هب  تسا و  هداتفا  رمع  بیـشارس  هب  هک  درک  ساسحا  ناـسنا  یتقو  یناـیلاس ،

 . ...تسا ترسح  شا  همه  دنک 

ص 101. نآ ، شجنس  رازبا  یمالسا و  یگدنز  کبس  - 1
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هـشیمه فده ، نیا  میوگ  یمن  .دشاب  نوریب  وا  دوخ  زا  هک  یفده  دنک ؛ یگدنز  یفده  يارب  ناسنا  هک  تسا  نیا  یگدـنز  مود  عون 
نینچ يارب  ندرک  شالت  هچرگا  دشاب  تیرـشب  يارب  ای  هعماج  ّلک  هب  طوبرم  اما  دشاب ، مه  يدام  فده ، نیا  رگا  یتح  .دـشاب  یهلا 

نیا درک ، شالت  ناسنا  یتقو  هک  دراد  ار  گرزب  نسح  نیا  درادـبزاب ؛ يرادـقم  یـصخش ، لئاسم  زا  ار  ناـسنا  تسا  نکمم  یفدـه ،
یم ساسحا  ناسنا  درذگ  یم  هچره  یگدنز ، عون  نیا  رد  ...تسا  قفوم  هشیمه  یلاع ، فادها  يارب  راک  .تسا  قفوم  هشیمه  شالت 

هب دشاب ؛ یهلا  فده  کی  فده  نیا  رگا  .تسا  هدیـشک  تمحز  یلاع  فدـه  کی  يارب  نوچ  تسا ؛ هدـشن  فلت  شرمع  هک  دـنک 
روج ملظ و  اب  هزرابم  هب  تلادـع و  رارقتـسا  هب  ددرگرب ، رـشب  ریخ  حالـص و  هب  ددرگرب ، ییادـخ  ياـه  ناـمرآ  هب  ددرگرب ، تیرـشب 
یم دـنک ، یم  هاگن  دوخ  رـس  تشپ  هب  یتقو  مه  هار  نایاپ  رد  .تسا  هدـش  رت  کیدزن  فدـه  هب  هک  دـنک  یم  ساـسحا  دوش ، طوبرم 

يارب یگدنز  تسا ؛ یعقاو  یگدنز  نیا ، .دنک  یم  تذل  ساسحا  درادن و  ترـسح  اذل  تسا ، هدش  کیدزن  فده  هب  اهگنـسرف  دنیب 
.الاو (1) ياهفده  اه و  نامرآ 

: دومرف هدومن و  یفرعم  تیرشب  يالاو  نامرآ  ینیع  قادصم  نامه  ار  نامز  ماما  هب  هدیقع  رگید  ییاج  رد  ناشیا 

قفا نیا  ياهتنا  هب  مشچ  خـیرات ، لوط  رد  اـه  ناـسنا  هدروخ  ورف  ياـه  هدـقُع  .تسا  ییـالاو  رـصنع  نینچ  دوجو  رـشب ، همه  يوزرآ 
خیرات همهرد  ریرش  ياه  ناسنا  هک  ار -  متس  ملظ و  دوپ  رات و  دیایب ، ادخ  ناگدیزگرب  زا  يا  هدیزگرب  الاو و  ناسنا  ات  تسا ؛ هتخود 

.دردب (2) مه  زا  دنا -  هدینت 

هب یمدآ  یگدنز  کبس  نتـسیز و  هویـش  رد  ار  یهجوت  لباق  تارییغت  یگدنز ، رد  ینامرآ  نینچ  نداد  رارق  فده  هک  تسا  یهیدب 
.دروآ دهاوخ  دوجو 

ناسنا یگدنز  رد  ماما  هاگیاج  . 4

نآ هب  هک  ینامز  ات  دراد و  رگید  تادوجوم  هب  تبـسن  يا  هژیو  تایح  یمدآ ، هک  میمهف  یم  ناسنا  تایح  هلوقم  هب  ینآرق  یهاگن  اب 
ول تسین و  شیب  يا  هدرم  ناسنا  دشاب  هدیسرن 

.1371 / 11 ییاوه 19 / يورین  زور  رد  شترا  ییاوه » يورین   » ياضعا رادید  - 1
.1378 / 9 / 3 جع )  ) يدهم ترضح  تدالو  زور  جیسب و  هتفه  اب  نامز  مه  روهظ  نارظتنم  گرزب  نشج  - 2
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لوبق زا  سپ  ماما ) لوسر و  ) وا هفیلخ  دـنوادخ و  بناج  زا  اهنت  یتایح  نینچ  هک  مییوگب  دـیاب  لاـح  .دـشاب  هتـشاد  شبنج  تکرح و 
: دومرف ناروابادخ  هب  باطخ  میرک  نآرق  هکنیا  امک  دوش  یم  هضافا  ام  رب  ناشیا  توعد 

ادـخ و هک  یماگنه  دـیدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا   (1) ْمُکِییُْحی ؛)) اِمل  ْمُکاـعَد  اذِإ  ِلوُسَّرِلل  ِهَِّلل َو  اُوبیِجَتْـسا  اونمآ  نیذـلا  اـهیا  اـی  ))
«. دییامن ناشتباجتسا  دننک ، یم  توعد  تسامش  تایح  هیام  هک  يزیچ  هب  ار  امش  شلوسر 

- تساهناسنا هب  یناسنا  یقیقح و  تایح  ياطعا  انامه  هک  یهلا -  هفیلخ  ماـما و  ياـه  هاـگیاج  زا  یکی  ناوت  یم  هفیرـش ، هیآ  نیا  زا 
نیع ای  کیلع  مالـسلا  : » مییوگ یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  هب  باطخ  هک  تسا  رطاـخ  نیمه  هب  دومن و  هدافتـسا 

(2) یگدنز .» همشچ  يا  وت  رب  مالس  هایحلا ؛

یفرعم یلهاج  گرم  لماع  يو  تخانش  مدع  یقیقح و  تایح  زمر  نامز ، ماما  تفرعم  هک  تسا  یلیدب  یب  هاگیاج  نینچ  تخانش  اب 
یسک تبقاع  ینارون ، نخس  نیا  رد   (3) هیلهاج .» هتیم  تام  هنامز  ماما  فرعی  مل  تام و  نم  : » دندومرف هک  نانچ  تسا ؛ هدش  هدرمش 

اب ایند  زا  جورخ  دنادن ، شیاه  هصرع  مامت  رد  شیگدنز و  لوط  رد  هعاطالا  بجاو  اوشیپ و  ار  وا  هتفاین و  ار  شنامز  ماما  تفرعم  هک 
یسک یفرط  زا  هک  تسا  مولعم  .دوب  دهاوخن  قح  ترـضح  لوبق  دروم  يدرف  نینچ  لامعا  تسا و  هدرک  یفرعم  ناملـسم  ریغ  تلاح 
همانرب ناونع  هب  نید  رگید  فرط  زا  دـشاب و  هدرک  یگدـنز  یمالـسا  ریغ  یتروص  هب  هک  دریم  یم  یمالـسا  ریغ  یلهاـج و  گرم  هب 

ياـهراتفر رد  یتح  رـصع  ماـما  تیاـضر  روحم  زا  جورخ  نیارباـنب  دـیآ ؛ یم  تسد  هب  موصعم  ماـما  هلیـسو  هب  اـهنت  قفوم ، یگدـنز 
زا لبق  رـصع  ینعی  یلهاج  هنوگ  هب  ندرم  نامه  نآ ، هجیتن  هک  هدش  بوسحم  یمالـسا  یگدنز  زا  جورخ  یعون  هب  یگدـنز  يرهاظ 

.دوب دهاوخ  مالسا 

: تفگ ناوت  یم  دش  نایب  نآ  هب  یبایتسد  رد  ماما  شقن  یمدآ و  هژیو  تایح  هرابرد  هک  هچنآ  ربانب 

دریگب رظن  رد  دوخ  یگدنز  يارب  دناوت  یم  یمدآ  هک  یفده  نیرتهب  تیودهم ، زادنا  مشچ  رد 

.24/ لافنا - 1
ص 215. ج 99 ، راونألا ، راحب  - 2

ص377. ج 1 ، یفاک ، - 3
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نیرتهب عقاو ، رد.تسا  هدرک  قلخ  نآ  ققحت  يارب  ار  اه  ناسنا  دنوادخ  هک  تسا  یفده  نامه  دـنک ، شالت  نآ  ققحت  ياتـسار  رد  و 
قفوم و ياه  ناـسنا  دـنا ، هدـیزگرب  دوخ  یگدـنز  يارب  ار  فدـه  نیا  هک  یناـسک  تسا و  دـنوادخ  تیدوبع  یگدـنز  يارب  فدـه 
هدرک و یفرعم  اه  ناسنا  هب  ار  یهار  دنوادخ  یگدنز ، رد  نآ  ققحت  فده و  نیا  هب  ندیـسر  يارب.دـنوش  یم  بوسحم  يدنمـشزرا 

مالـسلا مهیلع  موصعم  ناماما  یهلا و  ياه  تجح  ، هار نیا.دـننک  تکرح  وا  تیدوبع  ادـخ و  يوس  هب  هار  نیا  زا  اـت  هتـساوخ  اـهنآزا 
.دنوش (1) یم  بوسحم  هار  اهنت  دنوادخ  هب  برق  يارب  دنشخب و  یم  ققحت  ار  دنوادخ  هدارا  هک  دنتسه 

یگدنز کبس  يانعم  . 5

هک ارچ  میـشاب ؛ هتـشاد  یگدنز » کبـس   » حالطـصا زا  زین  یحیحـص  روصت  دیاب  یگدنز ،»  » و کبـس »  » موهفم یلامجا  نییبت  زا  سپ 
.تسین نآ  یحالطصا  يانعم  اب  فدارتم  ًاموزل  هژاو  ود  نیا  يوغل  بیکرت 

ریاس رد  اهدعب  هتبلا  عادبا و  لاس 1929  رد  رلدآ (3)  درفلآ  مان  هب  یسانش  ناور  طسوت  راب  نیلوا  هک   (2) یگدنز » کبس   » حالطصا
همه هک  یگدنز  يدرف  اتمه و  یب  تیلک  ینعی  یگدنز ، کبـس   » يو رظن  زا  دراد ؛ یـصاخ  یحالطـصا  موهفم  دـش ، لامعتـسا  مولع 

(4) دراد .» رارق  نآ  لیذ  یگدنز ، یمومع  ياهدنیارف 

: دیوگ یم  لمیز (5)  لاثم ، ناونع  هب  .تسا  هدش  هئارا  نآ  زا  یفلتخم  فیراعت  اهدعب  هتبلا 

.نارگید (6) هب  نآ  ندناسانش  شینیع و  گنهرف  رد  دوخ  يداینب  ياهشزرا  نتفای  يارب  تسا  ناسنا  شالت  مسجت  یگدنز ، کبس 

(7) زندیگ : رظن  زا 

.گنهرف نید و  همان  هژیو  هیآ ، هیرشن  مئاق ؛ رظتنم  ریما  رظتنم ؛ کی  یگدنز  کبس  نیرتهب  - 1
Life Style - 2

Alfred Adler - 3
.تمس نارهت : یسایس ، یسانش  ناور  (. 1388  ) .میهاربا رگزرب ، زا  لقن  هب  - 4

Simmel - 5
ص 34. نآ ، شجنس  رازبا  یمالسا و  یگدنز  کبس  - 6

Giddens - 7
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رب هوـالع  هک  تسا  تدـحو  یعون  زا  رادروخرب  نیارباـنب  اـه و  يریگ  تهج  اـه و  تداـع  زا  يا  هعومجم  مزلتـسم  یگدـنز  کـبس 
نیمأت ار  مظنم  شیب  مک و  يوگلا  کی  رد  دوجوم  یعرف  ياه  شنیزگ  نیب  دنویپ  يدوجو ، تینما  موادت  رظن  زا  دوخ  صاخ  تیمها 

.دنک (1) یم 

: دیوگ یم  زین  ویدروب (2) 

رد دنراد و  یجراخ  ینیع و  هبنج  رتشیب  دنوش و  یم  یـشان  درف  هقیلـس  قوذ و  زا  هک  تسا  يدـنم  ماظن  ياه  تیلاعف  یگدـنز  کبس 
.دننک (3) یم  داجیا  زیامت  یعامتجا  فلتخم  راشقا  نایم  دنشخب و  یم  تیوه  درف  هب  نیدامن  تروص  هب  لاح  نیع 

: هک تسا  دقتعم  یگدنز  کبس  باب  رد  فلتخم  فیراعت  یسررب  زا  سپ  يا  هدنسیون 

و تسا ؛ هدش  هتفرگ  رظن  رد  یگدنز  کبس  فیرعت  رد  هک  تفای  ار  موهفم  ود  ناوت  یم  یگدنز  کبـس  ياه  فیرعت  رثکا  رد  ًابیرقت 
نیا هب  .قرافت  زیامت و  موهفم  مود ، تیعماـج و  تدـحو و  موهفم  لوا ، ددرگ : یم  زاـب  کبـس »  » هژاو هب  مه ، موهفم  ود  ره  عقاو  رد 
کی هتـشاد و  طابترا  مه  اب  دنم  ماظن  روط  هب  شیب  مک و  هک  تسا  يرـصانع  لماوع و  هعومجم  زا  یکاح  یگدنز  کبـس  هک  ینعم 

زیامتم رگید  ياه  لُک  زا  ار  لُک  نیا  يدـنم  ماظن  داحتا و  یگتـسویپ ، نیمه  .دـنروآ  یم  دـیدپ  ار  یعامتجا  یگنهرف و  یلک  هلکاش 
.دنک (4) یم 

، تیوه گنهرف ، هراپ  ای  گنهرف  دننام   ) هباشم میهافم  زا  یگدنز  کبس  موهفم  زیامت  ثعاب  اهفیرعت  رتشیب  رد  هک  يا  هتکن  نینچمه 
.تسا (5) یگدنز  کبس  رصانع  ازجا و  ندوب  یشنیزگ  هناقالخ و  دوش ، یم  يزاسدودحم  ...و ) تیصخش 

یعامتجا مولع  رد  ًابلاغ  هک  تسا  ییانعم  نامه  دوش  یم  یعادـت  ناهذا  رد  هژاو  نیا  زا  نونکا  مه  هچنآ  هک  تسناد  دـیاب  مه  ار  نیا 
کبس زا  ثحب  رد  یسانش و  ناور  شناد  رد  اهنت  هن  اما  .هعماج  رد  دوهشم  يرهاظ و  ياهراتفر  اهراجنه و  ینعی  نآ ، هدوب و  لوادتم 

هدش هجوت  زین  شخب  تیوه  ياهرواب »  » و اهشرگن » «، » اه هشیر   » هب اه » تسه   » رب هوالع  یگدنز ،

ص 121. ، 1378 ین ، رشن  نارهت ، نایقفوم ، رصان  همجرت  صخشت ، ددجت و  زندیگ ، ینوتنآ  - 1
Bourdieu - 2

پاچ ،1392 راهب ، هاگـشناد هزوح و  هاگـشهوژپ  ، ینایواک دـمحم  رتکد  نآ ، شجنـس  رازبا  یمالـسا و  یگدـنز  کبـس  زا  لقن  هب  - 3
،ص 37. مود

ش 1. یگنهرف ، تاقیقحت  یشهوژپ  یملع  همانلصف  ینک ، يودهم  دیعس  دمحم  یگدنز ، کبس  موهفم  - 4
ص 58. یگدنز ، کبس  نید و  - 5
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: دندقتعم یخرب  یتح  هکلب  تسا ؛

رد ًاقافتا  و   ) ناسنا یگدنز  ینیع  ياه  هبنج  رب  هیکت  یفرصم و  ياهراتفر  رب  زکرمت  ياج  هب  متـسیب ، نرق  زاغآ  رد  نامز و  تشذگ  اب 
طباور دننام   ) ناسنا يوناث  ياهزاین  ینهذ و  ياه  هبنج  نکسم ) ندیشوپ و  ندروخ ، دننام  هیلوا  ياهزاین  هب  هتـسباو  رتشیب  دوخ  لصا 

.تفرگ (1) رارق  هجوت  دروم  اه ) شیارگ  اه و  شرگن  یناسنا ،

بلطم نیا  اما  مینک ، یم  یـسررب  ار  هدـهاشم  لباق  ياه  هولج  یگدـنز ، کبـس  رد  ام  هچرگ  هک  تسا  نآ  يایوگ  بلاـطم  نیا  همه 
.دیامن لفاغ  تسا  راوتسا  نآ  رب  یگدنز  کبس  کی  هک  ینیداینب  ياهشزرا  ینابم و  هب  هجوت  زا  ار  ام  دیابن 

ترابع یگدنز  کبس   » هک درک  تشادرب  نینچ  ناوت  یم  دوش  یم  هدید  فلتخم  ياه  هتـشون  رد  هک  هچنآ  هب  هجوت  اب  هکنآ  هصالخ 
تروص ره  رد  دنک .» یم  ادیپ  زورب  صخـش  ياهراتفر  رد  هدوب و  یـصاخ  ياهرواب  رب  ینتبم  هک  یگدنز  رب  مکاح  درکیور  زا  تسا 
کبـس عون  نیا  شنیزگ  بجوم  هک  ییاهـشزرا  اهرواب و  هب  ار  ام  کبـس ، کی  لیلحت  ًالوا  هک  دزومآ  یم  اـم  هب  بلطم  نیا  نتـسناد 

.دومن دهاوخ  کمک  ام  هب  یگدنز  يارب  یصاخ  کبس  هئارا  داجیا و  ای  رییغت  رد  ًایناث  دناسر و  دهاوخ  هدش  صاخ 

یگدنز کبس  اب  بادآ  قالخا و  تبسن  .موس  راتفگ 

نیا هتبلا  تسا و  نآ  اب  بادآ  قالخا و  تبسن  دنک  ردابت  نهذ  هب  یگدنز  کبس  یـسانش  موهفم  هنیمز  رد  تسا  نکمم  هک  یـشسرپ 
یناسآ و هب  اهراک  دوش  یم  بجوم  هک  تسا  یناسفن  يا  هکلم  قالخا ،  » .دوش یم  نشور  بدا  قالخا و  ياـنعم  رد  تقد  اـب  تبـسن 

: دنا هتفگ  بدا  فیرعت  رد  نینچمه  (2) دوش .» رداص  ناسنا  زا  هشیدنا  رکفت و  هب  زاین  نودب 

نآ لاثما  اعد و  دننام  دشاب  ینید  هچ   ) یعورشم لمع  ره  هک  دناد  یم  راوازس  ناسنا  عبط  هک  تسا  يا  هدیدنسپ  وکین و  تأیه  بدا ،
.لمع (3) تفارظ  زا  تسا  ترابع  بدا  رگید : نایب  هب  .دوش  عقاو  تأیه  نآ  قبط  رب  ناتسود ) رادید  دننام  دشاب  یلقع  عورشم  هچ  و 

ص 215. نامه ، - 1
ص 46. ج 1 ، تاداعسلا ، عماج  - 2

ص 256. ج 6 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  - 3
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خیش مالک  هنیمز  نیا  رد  میروآ ؛ رد  رـس  بدا  قالخا و  تبـسن  زا  بدا ، قالخا و  اب  یگدنز  کبـس  هطبار  مهف  زا  لبق  میهاوخب  رگا 
: دیوگ یم  هدرک و  هراشا  بدا  قالخا و  نایم  توافت  شش  هب  ناشیا  .تساشگ  هار  یسربط 

.تسا ندب  لاعفا  هب  طوبرم  بادآ  یلو  دنک ؛ یم  ثحب  یناسنا  حور  هب  طوبرم  لئاسم  زا  قالخا  . 1

.دنتوافتم ریغتم و  فلتخم  ياهنامز  رد  بادآ  یلو  درادن ؛ هار  اهنآ  رد  رییغت  هدوب و  تباث  نامز  لوط  رد  هشیمه و  یقالخا  لئاسم  . 2

اهرهــش و رد  بادآ  اـما  دنــشاب ؛ یم  ناـسکی  يروـشک  ره  يرهــش و  ره  رد  هتــشاد و  تاـبث  زین  ناـکم  رظن  زا  یقـالخا  لـئاسم  . 3
 . ...تسا ناکم  نامه  صوصخم  هقطنم  ره  بادآ  هدومن و  رییغت  فلتخم  ياهروشک 

.تسا نآ  هرمث  لولعم و  بادآ  تلع و  قالخا  . 4

! تسا هدش  مامتها  قالخا  زا  رتشیب  بادآ  هب  یمالسا  تایاور  رد  . 5

یم مدرم  هقیلس  قوذ و  عبات  هتشادن و  دوجو  یلقع  یلالدتـسا  بادآ ، يارب  یلو  دنـشاب ؛ یم  یلقع  لالدتـسا  لباق  یقالخا  لئاسم  . 6
.دنشاب (1)

دریگ و یم  رارق  یگدـنز  کبـس  تباث  لوصا  روحم و  انبم و  ناونع  هب  دـیاقع ، هقف و  دـننامه  قالخا  روکذـم ، فیراعت  هب  هجوت  اـب 
کبـس مان  هب  یلک  کـی  يازجا  ناونع  هب  بدا  نینچمه  .دـشاب  ریغتم  طیارـش  روخارف  هب  تسا  نکمم  فلتخم ، ياـه  هنیمز  رد  بدا 

ینایب هب  .تسا  یگدـنز  کبـس  تیهام  فیرعت و  ءزج  ندوب  یلک  دـش ، هراشا  ًالبق  هک  روط  نامه  اریز  دوش ، یم  بوسحم  یگدـنز 
هولج هداس و  ياهراتفر  ینعی  بادآ ، یبیکرت  تئیه  مییوگب  دـیاب  مینک  نایب  بادآ  اـب  ار  یگدـنز  کبـس  هطبار  میهاوخب  رگا  رگید «

(2) دنزیم .» مقر  ار  ام  یگدنز  کبس  دوش  یم  هتفرگ  رظن  رد  هچراپ  کی  تروص  هب  یتقو  ام  يرهاظ  ياه 

ص 201. رئاز ، تاراشتنا  يدباع ، دمحا  همجرت  هینیعملا ، هنازخلل  هینیدلا  بادآلا  - 1
ص 29. یمالسا .) یگدنز  کبس  قالخا و  ) راهب هشیمه  - 2
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راظتنا تیهام  .مود  لصف 

راظتنا موهفم  یسانشزاب  موزل  .لوا  راتفگ 

تـسا راظتنا »  » هژاو دوش ، يواکاو  دیاب  نآ  تیهام  تخانـش  تهج  رد  و  هنارظتنم » یگدنز  کبـس   » فیرعت زا  لبق  هک  يرگید  هژاو 
مشچ نتشاد ، مشچ  ینعم  هب  تاغل ، گنهرف  رد  راظتنا »  » .تسا هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  يودهم  تایاور  زا  یهجوت  لباق  مهس  هک 

يدـهم راظتنا  هرابرد  هک  يروآریحت  ياهدرکراک  زیگنا و  تریح  لـیاضف  تسناد  دـیاب  اـما  .تسا  ندوـب (1)  هار  هب  مشچ  تشاد و 
اهنآ زا  يدادـعت  يدـعب  ثحابم  رد  و  تسا - هدـش  حرطم  اـم  ناـیاوشیپ  ینارون  نانخـس  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  دوعوم 
دروم ًاعطق  یهار ،» هب  مشچ   » زا دنترابع  هک  راظتنا  يوغل  يانعم  فرص  هک  تسا  تیقیقح  نیا  يایوگ  یلمأت  كدنا  اب  دمآ - دهاوخ 

يواـکاو یبوخ  هب  ینید  گـنهرف  رد  نآ  تیهاـم  تقیقح و  یتح  یحالطـصا و  ياـنعم  دـیاب  هکلب  تسا ، هدوبن  ناراوگرزب  نیا  رظن 
هک یسک   (2) ...ْرِظَْتنَْیلَف ؛ ِِمئاَْقلا  ِباَحْـصَأ  ْنِم  َنوُکَی  ْنَأ  ُهَّرَـس  ْنَم  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  یتقو  هنومن  ناونع  هب  .دوش 

یباکر اپ  يروای و  یگتـسیاش  زارحا  يارب  هک  تسا  نشور  ًالماک  ...دـشاب .» رظتنم  دـیاب  دـشاب  مئاق  ترـضح  ناراـی  زا  دراد  تسود 
ترـضح نارای  هرمز  رد  يریگرارق  قیفوت  هکلب  تسین ؛ یفاک  فرـص ، يراظتنا  مشچ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  ترـضح 

هدومن دای  راظتنا »  » هژاودـیلک اب  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  يا  هتـسجرب  ياه  ییآراـک  اـهیگژیو و  ندوب  اراد  دـنمزاین 
.تسا

، دوش كرد  اهنآ  یناعم  یمالسا و  ياههژاو  یعقاو  میهافم  رگا  » هک تسا  نآ  تقیقح 

.راظتنا هملک  لیذ  نیعم ، گنهرف  ادخهد و  همان  تغل  - 1
ص200. ینامعن ، تبیغ  - 2
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یقیقح دصاقم  یعقاو و  ياهفده  و  عفترم ، هدمآ ، شیپ  یعمج  يارب  نآ  دصاقم  نید و  تخانش  رد  هک  یتامهافت  ءوس  تاهابتشا و 
ای ناـنادان  دوش و  هضرع  تسرداـن  میهاـفم  اـب  دوشن و  كرد  حیحـص  روطب  ینید  تاحالطـصا  ظاـفلا و  رگا  .ددرگیم و  مولعم  نید 

ینامگدب و نظءوس و  بجوم  اریز  دوب ؛ دهاوخن  رتمک  حیرـص  یهارمگ  زا  نآ  نایز  دنهد ، هولج  رگید  یتروص  هب  ار  نآ  ناضرغم ،
يرباربان یتلادـعیب و  ینوبز ، طاطحنا ، لماع  ار  بتکم  نیرتلماک  نیرتیقرتم و  هک  اجنآ  ات  ددرگیم ؛ نید  زا  اوران  طـلغ و  ياهتـشادرب 

فوقو و نوکس و  دوکر و  یفنم و  یبلس و  لماع  تسا ، یبالقنا  شخبطاشن و  یلمع و  یباجیا و  لماع  هک  ار  یتقیقح  و  دنرادنپیم ؛
 . ...دنرامشیم يریگهرانک 

دیاب تسا و  نآ  مهم  یـساسا و  ياههتـشر  ای  و  نید ، لصا  رد  یهارمگ  اب  يواـسم  اـهنآ  قیاـقح  كرد  زا  فارحنا  هک  میهاـفم  نیا 
تعانق دـهز ، دـننام : تسا  رایـسب  دوش ، يرای  نآ  مهف  رد  تسا ، یهاگآ  یقرت و  لامک و  بلاط  و  تقیقح ، يایوج  هک  ناوج  لـسن 

رگا.تسا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  مئاق  يدهم و  ترـضح  مایق  جرف و  راظتنا  ای  روهظ  راظتنا  مه  یکی  هلمج ، زا  ...و و 
یلو تسا ؛ هدنام  ظوفحم  دارفا  ياهیهاگآ  فراعم و  بتارم  بسح  هب  شیب و  مک و  ناهذا ، رد  زونه  راظتنا ، نیا  موهفم  تلاصا  هچ 

زا هک  زین  نآ  یفنم  یبلـس و  بناوج  تسین و  تبثم  هدـنزاس و  دـیاب  هکنانچ  نآ ، زا  هعماج  رثکا  تشادرب  یقلت و  يرایـسب ، نامگ  هب 
هدش هضرع  دشاب  دیاب  هچنآ  زا  ریغ  تسردان و  دریگیم ، همـشچرس  نید  ناربهر  یبلـس  تازرابم  مالـسا و  یقرتم  یـساسا و  تامیلعت 
ّبح يرادـیاپ ، مدـق و  تاـبث  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هدـهاجم ، نداـهن ، شیپ  هب  مدـق  كّرحت ، شبنج و  تهج  رد  و  تسا ،

ار نآ  هکلب  هدـشن ، يرادربهرهب  نآ  زا  هللاءادـعا ، اب  هطبار  عطق  و  ادـخ ) رطاخ  هب  ینمـشد   ) هللاایف ضغب  ادـخ ) رطاخ  هب  تبحم   ) هللاایف
شومارف دوجوم و  عضو  هب  نداد  تیاضر  نارگمتـس ، اب  تخاپ  تخاس و  میلـست ، فوقو ، يراکـشزاس ، توکـس ، نوکـس و  لـماع 

.دندوب هدرک  یفرعم  مالسا  یلاع  فادها  نتخاس 

نّکـسم و  ّتقوم ، شمارآ  داجیا  و  ضارتعا ، شتآ  ندرک  شوماخ  هلیـسو  ار  هبدـن  ياعد  ندـناوخ  نابعـش و  همین  یناغارچ  نشج و 
رب دـیاب  هک  ار  یناجیه  روش و  هک  دنتـشادنپیم ، رگید  دـسافم  اهیرباربان و  اهراشف و  اهیتلادـعیب و  زا  هعماـج  ياـهیتیاضران  اـهینارگن و 

دناشنیم ورف  دهد ، داب  رب  ار  نوگانوگ  ياهفاعضتسا  اهدابعتسا و  اهیتسرپ و  رـشب  اهیناماسبان و  اهیهابت و  همه  ات  دوزفا  شتّدح  تّوق و 
نتخوس يارب  مالسا  هک  یسدقم  یناحور و  شتآ  رب  و 
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كرد مهافتءوس و  هنوگره  عفر  يارب  اذل  .دزیریم  بآ  دوش ، رتنشور  نشور و  هشیمه  دیاب  هتخورفارب و  فاعضتسا  متـس و  ياهخاک 
زراـبم و دارفا  تیبرت  هدارا و  تیوقت  یـسایس و  یعاـمتجا و  تاـبالقنا  هکلب  عاـمتجا ، حالـصا  رد  نآ  ریثأـت  راـظتنا و  یعقاو  موـهفم 

اهبدا ضرع  و  تاهّجوت ، تالسوت و  هبدن و  ياعد  ندناوخ  یناغارچ و  نشج و  مسارم  هفسلف  تخانش  و  ریذپانتـسکش ، تخـسرس و 
راظتنا و یحالطـصا  يانعم  يوجتـسج  هب  دـیاب  هادـفلا ،) هل  انحاورأ   ) نیـضرالا یف  هللااهیقب  ترـضح  تمظع  اب  سدـقم و  تحاس  هب 

(1) تخادرپ .» تسا ، تیب  لها  یعقاو  دوصقم  هک  هچنآ 

لمع راظتنا و  تبسن  .مود  راتفگ 

رد تیب  لها  رظن  دروم  يانعم  راظتنا و  تیقیقح  يوجتـسج  رد  دیاب  راظتنا  يوغل  يانعم  تخانـش  رب  هوالع  دش  هتفگ  هک  روط  نامه 
، دومن هجوت  نآ  هب  دـیاب  یگدـنز ، شور  رد  نآ  ندومن  يدربراک  راظتنا و  تیهام  تخانـش  رد  هک  یمهم  رایـسب  هتکن  .دوب  تایاور 
هک تسا  یهجوت  لباق  بلطم  ناـمه  هتکن  نیا  دوش ؛ یم  حرطم  اـضف  نآ  رد  یهار  هب  مشچ  نیا  هک  تسا  ییاـضف  هنیرق و  اهفـصو و 
هب نایعیـش  یگدـنز  نتم  رد  راظتنا  گنهرف  نایرج  مدـع  تیاهن ، رد  هزومآ و  نیا  زا  تواـفتم  ياهتـشادرب  ثعاـب  نآ  هب  یهجوت  یب 

.تسا رثؤم  هتسیاش و  يا  هنوگ 

يودهم نانخس  رد  .تسا  شالت  لمع و  هب  راظتنا  فصو  تسا  هدش  رکذ  ام  تایاور  رد  جرف  راظتنا  دروم  رد  هک  ییاهفصو  زا  یکی 
نوریب ضحم  ینرود  تلاح  زا  ار  راظتنا  هک  دینک  یم  هدـهاشم   (2) جرفلا » راظتنا  انتعیـش  لامعأ  لضفأ   » هیبش ار  یتارابع  نیموصعم 

تیدـج و مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  هکنیا  اـمک  .تسا  لـمع  هلوقم  اـب  راـظتنا  یهارمه  رگ  تیاـکح  هدروآ و 
: دومرف ناشیا  تسا و  هدش  رکذ  راظتنا  رانک  رد  شالت 

.هدش تمحر  هورگ  يا  داب  ناتیاراوگ  هک  دیشکب  راظتنا  دیشوکب و  سپ   (3) هَموُحْرَْملا ؛ َُهباَصِْعلا  اَُهتَّیَأ  ْمَُکل  ًائِینَه  اوُرِظَْتنا  اوُّدِجَف َو  ...

يراودیما ءاجر و  اهنآ  زا  یکی  هک  دومن  وجتسج  راظتنا  رصانع  رد  دیاب  زین  ار  رما  نیا  تلع 

(، صیخلت اب  ص 14-11( تمواقم ، لماع  راظتنا  - . 1
ص 280. رشع ، ینثإلا  همئألا  یلع  صنلا  یف  رثألا  هیافک  - 2

ص 200. ینامعن ، تبیغ  - 3
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ادیپ زورب  روهظ و  ام  مادقا  تکرح و  رد  يارودیما  نیا  میـشاب  هتـشاد  دیما  يدوصقم  هب  ندیـسر  هب  ام  یتقو  هک  تسا  یهیدب  .تسا 
: هدومرف هداد و  رارق  شهوکن  دروم  ار  یسک  نینچ  نینمؤملا  ریما  دشاب  نآ  زا  ریغ  رگا  دنک و  یم 

دوخ نامگ  هب  هلمع ؛ یف  هؤاجر  فرع  اجر  نم  لکف  هلمع  یف  هؤاجر  نیبتی  ـال  هلاـب  اـم  میظعلا  بذـک و  هللا  وجری  هنأ  همعزب  یعدـی 
شلمع رد  يراودیما  هک  ار  وا  دوش  یم  هچ  دیوگ ، یم  غورد  يو  هک  دنگوس  گرزب  يادخ  هب  تسا ! راودیما  ادخ  هب  هک  دراد  اعدا 

.دوش (1) راکشآ  شرادرک  رد  وا  دیما  دیاب ، دشاب  راودیما  ادخ  هب  سک  ره  نیاربانب  تسین ؟ ادیپ 

لمع تکرح و  زا  هدرک و  اـفتکا  ینورد  تلاـح  هب  راـظتنا  زا  طـقف  هک  یناـسک  هک  تسا  نآ  ياـیوگ  یبوـخ  هب  فیرـش  نخـس  نیا 
: هک تسا  نآ  يایوگ  ناشیا  نانخس  رب  یلک  يرورم  اریز  دنرود ، تیب  لها  هاگن  رد  راظتنا  تقیقح  زا  اهگنسرف  دننک  یم  یهاتوک 

تسیز و تموکح و  روهظ و  هب  هقالع  قوش و  نامز ، ماما  تیالو  نید و  ینابم  هب  داقتعا  نامیا و  بیکرت  زا  هک  تسا  یتلاح  راظتنا ،
رد هتفرگ ، همـشچرس  نآ  یهاـبت  داـسف و  صقن و  هب  هجوت  و  ماـما ) تبیغ   ) دوجوم عضو  زا  رفنت  مالـسلا ، مهیلع  تیبلها  اـب  یهارمه 

، ناسنا یعامتجا  شالت  يدرف و  راتفر  یناسنا ، لامآ  هشیدـنا و  یبلق ، تلاح  رد  ار  اهینوگرگد  عاونا  دـشک و  یم  هلعـش  ناسنا  دوجو 
.دیامن (2) یم  داجیا 

رارق رظن  دم  میناوت  یمن  راظتنا  هلوقم  مهف  رد  ار  لمع  قلطم  یتح  هک  تسا  نآ  درک  هجوت  دیاب  اتـسار  نیا  رد  هک  يرگید  مهم  هتکن 
راتفگ رد  بلطم  نیا  .دشاب  نمشد  اب  لباقت  رد  راد و  تهج  هک  تسا  رثؤم  راظتنا  كرد  رد  ییعـس  لمع و  نآ  میلئاق  ام  هکلب  میهد ،

.دش دهاوخ  هداد  حیضوت  رتشیب  يدعب 

شالت داهج و  اب  راظتنا  تیهام  ندروخ  هرگ  .موس  راتفگ 

رب هوالع  داـهج - هلوقم  اـب  راـظتنا  یهارمه  طاـبترا و  یعون  رگ  ناـشن  دراد  دوجو  راـظتنا  هب  طوبرم  تاـیاور  نیب  هک  یقیبطت  هاـگن 
مالسا نأشلا  میظع  ربمایپ  نخس  نیا  ام  همه  .تسا  لمع -

هبطخ 160. هغالبلا ، جهن  - 1
ص7. تمواقم ، لماع  راظتنا  - 2
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رد فیرـش  دوجو  نیمه  هک  تسا  نیا  بلاج  اما   (1) لج ؛» زع و  هللا  نم  جرفلا  راظتنا  یتمأ  لامعأ  لضفأ  : » دومرف هک  میا  هدینـش  ار 
(2) جرفلا .» راظتنا  یتمأ  داهج  لضفأ  : » دیامرف یم  هدومن و  یفرعم  يداهج  ار  لمع  نیا  بلاق  جرف ، راظتنا  هرابرد  يرگید  ثیدح 

هدوب و قح  تموکح  روهظ  راظتنا  رد  هتشاد و  ار  همئا  تیالو  هک  یـسک  هرابرد  ناترظن  دیـسرپمالسلا : هیلع  قداص  ماما  زا  یـصخش 
: دومرف خساپ  رد  ناشیا  تسیچ ؟ دور  یم  ایند  زا  لاح  نیا  رد 

اب هک  تسا  یـسک  دننامه  وا   (3) هَّللا ؛ لوسر  عم  ناک  نمک  وه  لاق  مث  هئینه  تکـس  مث  هطاطـسف  یف  مئاـقلا  عم  ناـک  نم  هلزنمب  وه 
ربمایپ اب  هک  تسا  یـسک  دننام  دومرف : و  درک - توکـس  یکدنا  سپـس  دشاب - هدوب  وا ) شترا  داتـس   ) وا همیخ  رد  بالقنا  نیا  ربهر 

.تسا هدوب  هارمه  شتازرابم » » رد مالسا 

.تسا هدش  لقن  زین  يرگید  تایاور  رد  ثیدح  نیا  هیبش 

ار نیا  .تسا  راد  هنماد  عیسو و  داهج  کی  اب  مأوت  هشیمه  نتـشاد  یبالقنا  نانچ  راظتنا  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  یگمه  تاریبعت  نیا  »
هتفگ یسک  تلاح  هب  ًالومعم  راظتنا ، .مینک  يریگ  هجیتن  اهنآ  عومجم  زا  سپس  هتفر ، راظتنا  موهفم  غارس  هب  ات  دیـشاب  هتـشاد  رظن  رد 

یم يدوبهب  راظتنا  هک  يرامیب  لـثملا  یف  .دـنک  یم  شـالت  يرتهب  عضو  داـجیا  يارب  تسا و  تحاراـن  دوجوم  عضو  زا  هک  دوش  یم 
.دنشوک یم  يرتهب  عضو  يارب  دنتحاران و  دنزرف  قارف  يرامیب و  زا  تسا ، رفـس  زا  شدنزرف  تشگزاب  راظتنا  رد  هک  يردپ  ای  دشک ،

یگناگیب » دراد ار  تلاح  ود  نیا  دشابیم  يداصتقا  نارحب  نتسشن  ورف  راظتنا  رد  تسا و  تحاران  هتفـشآ  رازاب  زا  هک  يرجات  نینچمه 
عقاو رد  یناهج  حلـصم  مایق  و  يدـهم » » تلادـع قح و  تموکح  راظتنا  هلأسم  نیارباـنب  رتهب .» عضو  يارب  شـالت  و« دوجوم » عضو  اـب 
عضو ناهاوخ  تابثا  رصنع  دوجوم و  عضو  اب  یگناگیب  نامه  یفن  رصنع  تابثا .» » رـصنع و  یفن » » رـصنع تسا ، رـصنع  ود  زا  بکرم 
دهاوخ راد  هنماد  لامعا  هتـشر  ود  همـشچرس  دنک  لولح  راد  هشیر  تروص  هب  ناسنا  حور  رد  هبنج  ود  نیا  رگا  تسا و  ندوب  يرتهب 

اهنآ اب  يریگرد  هزرابم و  یتح  داسف و  ملظ و  لماوع  اب  یگنهامه  يراکمه و  هنوگ  ره  كرت  زا  دنترابع  لامعا  هتـشر  ود  نیا  .دـش 
و وس ، کی  زا 

ص 644. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 1
ص 37. لوقعلا ، فحت  - 2

ص 173. ج 1 ، نساحملا ، - 3
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دحاو تموکح  نآ  نتفرگ  لکـش  يارب  يوـنعم -  يداـم و  یحور و  یمـسج و  ياـه  یگداـمآ  بلج  يراـی و  دوـخ  يزاـسدوخ و 
يرادیب یهاگآ و  كرحت و  لماع  هدـنزاس و  نآ  تمـسق  ود  ره  مینیب  یم  مینک  تقد  هک  بوخ  رگید و  يوس  زا  یمدرم  و  یناهج -

.تسا

كرد یبوخ  هب  میدرک  لقن  نارظتنم  راک  هجیتن  شاداپ و  هرابرد  الاب  رد  هک  يددعتم  تایاور  ینعم  راظتنا » » یلصا موهفم  هب  هجوت  اب 
هللا لجع  يدـهم  ترـضح  همیخ  رد  هک  دـنا  هدـش  هدرمـش  یناـسک  دـننامه  یهاـگ  یعقاو  نارظتنم  ارچ  میمهف  یم  نونکا  .دوش  یم 

هتشگ دیهش  ای  هدش ، هتشغآ  دوخ  نوخ  هب  ای  دنز ، یم  ریشمش  ادخ  هار  رد  هک  یسک  ای  دنتسه  وا  مچرپ  ریز  ای  فیرـشلا  هجرف  یلاعت 
هجرد یگدامآ و  رادـقم  اب  بسانتم  هک  تسین  تلادـع  قح و  هار  رد  هدـهاجم  تاجرد  فلتخم و  لحارم  هب  هراشا  اـهنیا  اـیآ  .تسا 

يزاسدوخ و راظتنا و  تسا  توافتم  مه  اب  اهنآ  شقن  ادـخ و  هار  نادـهاجم  يراکادـف  نازیم  هک  روطنامه  ینعی  تسا ؟ دارفا  راـظتنا 
ود ره  دراد ؛ تهابـش  هجیتن » و« تامدـقم » » رظن زا  اهنآ  زا  یکی  اب  اهنیا  زا  مادـک  ره  هک  دراد  یتوافتم  ًـالماک  تاـجرد  زین  یگداـمآ 

داتـس زکرم  رد  ینعی  هتفرگ ، رارق  یتموکح  نانچ  ربهر  همیخ  رد  هک  یـسک  يزاس ، دوخ  دـنهاوخ و  یم  یگدامآ  ود  ره  دـنداهج و 
، تسین سک  ره  ياج  اجنآ  دـشاب ؛ هدوب  توافت  یب  ربخ و  یب  لفاغ و  درف  کی  دـناوت  یمن  تسا ، یناهج  تموکح  کی  یهدـنامرف 

ربهر ربارب  رد  دراد  تسد  رد  حالس  هک  یـسک  نینچمه.دنراد  ار  یتیمها  تیعقوم و  نانچ  یگتـسیاش  قح  هب  هک  تسا  يدارفا  ياج 
(1) دشاب .» هتشاد  دیاب  یمزر  يرکف و  یحور و  ناوارف  یگدامآ  دگنج  یم  شتلادع  حلص و  تموکح  نافلاخم  اب  بالقنا  نیا 

هب ار  رظتنم  صخـش  دـشاب و  رورپدـهاجم  روآ و  دـهعت  شخب ، ورین  زاس ، هشیدـنا  نیرفآ ، لوحت  هک  تسا  یقیقح  يراظتنا   » نیاربانب
؛ تسین ظفل  راـظتنا ، نیا   » (2) دـنک ؛» دراو  یعامتجا  يدرف و  ياـه  هصرع  رد  روهظ  يزاـس  هنیمز  يارب  هبناـج  همه  يداـهج  هصرع 
، جرف راظتنا   » نیا  (3) تسا ؛» تمواقم  یئابیکـش و  ربص و  تسا ، داهج  هزرابم و  تضهن و  تسا ، تکرح  تسا ، لمع  تسین ؛ نتفگ 

یناهج شرتسگ  يارب  شالت  نامدوخ و  رد  یبالقنا  حور  نتشاد  هگن  هدنز  ینعی 

.صیخلت اب  ص 383-379  ج7 ، هنومن ، ریسفت  - 1
ص 14. نافوط ، لسن  - 2

ص 74. تمواقم ، لماع  راظتنا  - 3
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متـسه و دهاجم  کی  نم  ینعی  جرف ، راظتنا  .دنام  مهاوخ  زرابم  یکیرچ و  کی  هشیمه  نم  ینعی  جرف ، راظتنا  .یناهج  شاب  هدامآ  و 
(1) دنام .» مهاوخ  دهاجم 

، راظتنا : » هک درک  نایب  روط  نیا  ار  تایاور  رظن  دروم  یحالطـصا و  يانعم  راـظتنا ، هنیمز  رد  هک  تفگ  ناوت  یم  یحیـضوت  نینچ  اـب 
تهج یعامتجا  يزاس  هنیمز  يدرف و  یگدامآ  يارب  شالت  داهج و  اب  مأوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  ماـیق  یهار  هب  مشچ 
زرابم دهاجم و  نامه  رظتنم  باسح ، نیا  اب  و  تسوا » يربهر  هب  لطاب  قح و  دربن  یخیرات  هسامح  نیرتگرزب  رد  تکرـش  شریذپ و 

ْمُهُّبُِحی َو ٍمْوَِقب  ُهَّللا  ِیتْأَی  َفْوَسَف  »... هیآ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسور  نیمه  زا  دش ؛ دهاوخ  انعم  يداهج  یگدنز  وا ، یگدنز  و 
ار یهورگ  يدوز  هب  دنوادخ   (2) ِمئال ؛ َهَمَْول  َنُوفاخَی  ِهَّللا َو ال  ِلیبَس  یف  َنوُدِـهاُجی  َنیِرفاـْکلا  یَلَع  ٍهَّزِعَأ  َنینِمْؤُْملا  یَلَع  ٍهَّلِذَأ  ُهَنوُّبُِحی 
تزع و اب  نارفاک  ربارب  رد  نتورف و  نانمؤم  ربارب  رد  دنراد ، یم  تسود  ار  وا  زین  نانآ  دراد و  یم  تسود  ار  نانآ  هک  دروآ  دـهاوخ 

يدهم ترضح  نارای  رب  ار  دنساره » یمن  يرگ  تمالم  چیه  تمالم  زا  دننک و  یم  داهج  ادخ  هار  رد  دنتسه ؛ ریگتخـس  وختـشرد و 
.دیامرف (3) یم  قیبطت 

، درک قبطنم  نید  ماـمت  رب  ار  نآ  ناوت  یم  یعون  هب  هدوب و  راـظتنا  هب  يرثکادـح  یهاـگن  راـظتنا  هلوقم  هب  یهاـگن  نینچ  تقیقح  رد 
ار دوخ  یگدـنز  فلتخم  ياـه  هصرع  رد  دـناوت  یم  تیـالو  اـب  نید  رگا  تساـم و  تیوه  نیکر  نکر  تیـالو  تماـما و  رگا   » اریز

.دوش فافـش  یگدنز  مسر  هار و  نآ  عبت  هب  یلجتم و  نید  تقیقح  ات  دبای  روهظ  ینعم  مامت  هب  تماما  نیا  دیاب  سپ  دیامن ، راکـشآ 
زا هک  ارچ  دشاب ، ناسنا  یگدنز  ربهار  دناوت  یم  هک  تسا  یموصعم  ماما  هب  هتـسباو  یگدـنز ، هار  هشقن  ناونع  هب  نید  یلجت  نیاربانب 

نآ و هب  ندیـسر  هار  تسا و  یهلا  تیدوبع  زا  یبتارم  كرد  هک  یگدـنز  فدـه  رگید  يوس  زا  تسا و  رود  هانگ  اـطخ و  زا  ییوس 
يارب دوب و  یماما  نینچ  روهظ  رظتنم  دیاب  سپ  .دسانـش  یم  ار  یلاعتم  فده  نآ  كرد  تهج  عناوم  زا  روبع  قیرط  ندیـسر و  عناوم 

حور هک  دبای  یم  یلجت  راظتنا  مان  هب  یموهفم  رد  یلاعتم  شورخ  شوج و  بنج و  مایق و  شالت و  نیا  .درک  مایق  یماما  نینچ  روهظ 
رب مکاح 

ش 30. ناما ، هیرشن  يدغزا ، روپ  میحر  نسح  تقو ؛ همه  اج ، همه  ندنام ، یبالقنا  راظتنا ، - 1
.54/ هدئام - 2

ص 316. ینامعن ، تبیغ  - 3
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ربهار نآ  روهظ  تهج  رد  دنم  نوناق  یتکرح  شالت و  هب  مزتلم  ار  دوخ  موصعم  تبیغ  رصع  رد  هک  تسا  يا  هدازآ  ناملسم  یگدنز 
اب ددرگ و  ایهم  روهظ  ياه  هنیمز  ات  دنک  یم  تکرح  ادخ  یلو  تیاضر  ریسم  رد  هناصلاخ  هناقشاع و  تسا و  هدومن  تبیغ  رـصع  رد 

يدوجو تیفرظ  هعـسوت  تهج  رد  شالت  يدـمحم  باـن  مالـسا  یناـبم  ساـسا  رب  دراد  هفیظو  هک  تسا  یتیـصخش  رظتنم  دـید ، نیا 
یتح يداصتقا و  یگنهرف ، یعامتجا ، یـسایس ، ياه  نارحب  ینعی   ) هنامز ياه  هنتف  لباقم  رد  دوخ  تمواقم  حطـس  ياقترا  شیوخ و 

داجیا دوخ  رد  ار  يا  هنیمز  راکـشآ ، ناهنپ و  یقالخا  ياه  یگدولآ  زین  و  هریغ ) لیـس و  هلزلز ، نوچمه  یطیحم  تسیز  ياه  نارحب 
تیمکاح مایق و  روهظ ، ياتـسار  رد  نارگید  دوخ و  ياقترا  حالـصا و  تهج  رد  رمتـسم  تروص  هب  تیعقوم  ره  رد  دناوتب  هک  دـنک 

(1) دهد .» ماجنا  ار  هتسیاش  هتسیاب و  تامادقا  موصعم  ماما 

زین زاس  هنیمز  یگدنز  کبس  هب  نآ  زا  ناوت  یم  هک  هنارظتنم - یگدنز  کبس  زا  يداهج  یسامح و  یتشادرب  نینچ  هک  تسا  یهیدب 
مظعم ماقم  هدومرف  هب  .دیـشخب  دهاوخ  نامز ، ماما  نارادتـسود  هب  يا  هزات  تایح  تشاد و  دهاوخ  ار  يا  هداعلا  قوف  ریثأت  دومن - دای 

: يربهر

نآ ققحت  يارب  اوق  مامت  اب  دعب  مینک و  صخـشم  ار  یگدنز  يالاو  ياهفدـه  اهـشزرا و  اهنامرآ و  ام  هک  نیا  ینعی  يداهج  یگدـنز 
دامج کی  هب  دـشاب  یلاخ  الاو  ياهفدـه  اهـشزرا و  يارب  داهج  زا  ناسنا  رگا  هنرگ ، درادـن و  انعم  نیا  زج  یگدـنز  ًالـصا  .میـشوکب 

.دش (2) دهاوخ  لیدبت 

نآ عاونا  داهج و  موهفم  .مراهچ  راتفگ 

يانعم هب  دیاب  مییوگ  یم  نخس  يداهج  راظتنا  زا  هتسناد و  مزالم  داهج  اب  هک  لمع  اب  اهنت  هن  ار  نآ  راظتنا  یسانش  تیهام  رد  ام  رگا 
داهج موهفم  یـسررب  رد  هتکن  نیا  درادـن و  یماظن  يریگرد  گنج و  اب  تمزالم  هشیمه  داهج  هک  مینادـب  اـت  مینک  هجوت  زین  داـهج 

.تسا هتفهن 

جنر (4) اب  مأوت  شالت  تّقشم (3) و  تمحز ، يانعم  هب  یبرع  ياه  همان  تغل  رد  دا  هژاو ج-ه-

ش 45. ناما ، هیرشن  یقودص ، یلع  تسا ؛ هنارظتنم  یگدنز  کبس  هرمث  یلاعت ، لداعت و  هلاقم  - 1
خیرات 29/11/1370. رد  يربهر  مظعم  ماقم  نانخس  - 2

.داهج هژاو  لیذ  یناهفصا ، بغار  تادرفملا  - 3
.داهج هژاو  لیذ  دراوملا ، برقا  - 4
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تسا ترابع  نآ  هتفای و  یصاخ  حالط  - صا زین  عرـش  رد  تهج  نیمه  هب  دشاب و  یم  زین  هقف  ملع  رد  یباب  مان  نینچمه  داهج  .تسا 
: زا

دا ع-ب- (1) ج-ه- ِناـمیالا ؛ َِرئا  َ-ِه شَ-ع- ما - ِقا ِمـال َو  -ْ سـِالا َ-ِه  َمل ِءـال كَ- -ْ ِعا ْ-ِع فِ-ي  سْولا ِلا َو  - ملا ْ-ِس َو  فَّنلا لْذ  بَ-
.نامیا ياهراعش  نتشاد  اپ  رب  مالسا و  يالتعا  هار  رد  ناوت  لام و  نا و  را ج- زا ن-ث- -ت  سا ترا 

نآ هتفای و  یبرع - نابز  رد  يوغل  يانعم  زا  توافتم  و  هقف - رد  یحالطـصا  يانعم  هیبش  ییانعم  هژاو  نیا  هک  هدوب  ور  نیمه  زا  دیاش 
زا هراومه  هک  زین  يربهر  مظعم  ماـقم  .دـنا  هدرک  اـنعم  قح (2)  هار  رد  ندـیگنج  ندرک و  رازراک  هب  یـسراف  تاـغل  گـنهرف  رد  ار 

الاو و فدـه  کی  يارب  هزراـبم  ینعی  داـهج  : » دـنیامرف یم  هملک  نیا  نییبت  رد  دـننک  یم  تبحـص  يداـهج  هیحور  راـک و  داـهج و 
(3) سدقم .»

: دنا هدومرف  و 

ود هزرابم  رد  .هزرابم  ینعی  داهج  سپ...دراد  دوجو  هزرابم  هملک  رد  ام  یـسراف  نابز  رد  زورما  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  داـهج  راـیعم 
دناوت یمن  هک  هناـخ  يوتـسپ  رد  اـی  باوختخر  رد  ناـسنا  .دـشاب  یکرحت  دـهج و  دـج و  نآ  رد  هکنیا  یکی  تسا : مزـال  ًاـمتح  زیچ 

نمـشد هک  اجنآ  رد  هزرابم  .دشاب  ینمـشد  شلباقم  رد  هکنیا  مود  ...دشاب  هتـشاد  دوجو  يدهج  دج و  دیاب  هزرابم  رد  دـنک ، هزرابم 
ناسل هللا و  ناسل  یلع  نمـشد  ادخ و  نمـشد  لباقم  رد  اه  نیا  همه  رگا...تسا  نکر  ود  نیا  رب  موقتم  داهج  سپ  .درادن  انعم  تسین 

.هللا (4) لیبس  یف  داهج  دوش  یم  دشاب  مالسلا  مهیلع  هئایلوا  هلوسر و 

: دراد دوجو  مالسا  هاگدید  زا  داهج  موهفم  نییبت  رد  مهم  لماع  راهچ  نیاربانب 

؛ الاو فده  نتشاد  .لوا 

؛ فده نآ  هب  ندیسر  هار  رد  یتخس  لمحت  -ش و  شو ك- شال ، .مود ت-

؛ تسوا موجه  نمشد و  عناوم و  لباقم  رد  هک  یشالت  .موس 

ص 3. ج 21 ، مالکلا ، رهاوج  - 1
.داهج هژاو  لیذ  نیعم ، یسراف  گنهرف  - 2

.1383 / 4 یهاگشناد 1 / داهج  ناسانشراک  یملع و  تئیه  رادید  رد  تانایب  - 3
هقف 20/6/1373. جراخ  سرد  عورش  رد  ینارنخس  - 4
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.ادخ ياضر  بسک  یهلا و  فیلکت  لاث  -ت- ما تین  هب  هللا و  شالت ف-ي س-ب-ي-ل  نیا  ماجنا.مراهچ 

: تسا هدش  هدرمش  نینچ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نایب  رد  هک  تسا  یعاونا  ياراد  داهج  نیا 

ِلُجَّرلا ُهَدَـهاَجُمَف  ِْنیَـضْرَْفلا ، ُدَـحَأ  اَّمَأَف  .ٌهَّنُـس  ٌداهِج  و  ِضْرَْفلا ، َعَم  اَّلِإ  ُماَُقیَال  ٌهَّنُـس  ٌداَهِج  َو  ٌضْرَف ، ِناَداَهِجَف  ٍهُجْوَأ ، ِهََعبْرَأ  یلَع  ُداَـهِْجلا 
ٌهَّنُـس َوُه  يِذَّلا  ُداَهِْجلا  اَّمَأ  .ٌضْرَف َو  ِراَّفُْکلا  َنِم  ْمُکَنُولَی  َنیِذَّلا  ُهَدَـهاَُجم  ِداَـهِْجلا َو  ِمَظْعَأ  ْنِم  َوُه  َو  َّلَـج ، َّزَع َو  ِهَّللا  یِـصاَعَم  ْنَع  ُهَسْفَن 

َوُه َو  ِهَّمُْألا ، ِباَذَع  ْنِم  َوُه  اَذه  َو  ُباَذَْعلا ، ُمُهاَتََأل  َداَهِْجلا  اوُکَرَت  َْول  َو  ِهَّمُْألا ، ِعیِمَج  یلَع  ٌضْرَف  ِّوُدَْعلا  َهَدَـهاَُجم  َّنِإَف  ٍضْرَف  َعَم  اَّلِإ  ُماَُقیَال 
اَِهتَماَقِإ ِیف  َدَهاَج  َو  ُلُجَّرلا ، اَهَماَقَأ  ٍهَّنُس  ُّلُکَف  ٌهَّنُـس ، َوُه  يِذَّلا  ُداَهِْجلا  اَّمَأ  .ْمُهَدِهاَُجیَف َو  ِهَّمُْألا  َعَم  َّوُدَْعلا  َِیتْأَی  ْنَأ  ُهَدْحَو  ِماَمِْإلا  یَلَع  ٌهَّنُس 

داـهج ود  تـسا : هنوـگ  راـهچ  رب  داـهج   (1) ٍهَّنـُـس ؛ ُءاَـیْحِإ  اَـهَّنَِأل  ِلاَـمْعَْألا ؛ ِلَْـضفَأ  ْنـِم  اَـهِیف  ُیْعَّسلا  ُلَـمَْعلاَف َو  اَِـهئاَیْحِإ ، اَـهِغُوُلب َو  َو 
ود نآ  اما  .تسا  ضحم  یبحتـسم  داهج  یمراهچ  دباین و  ققحت  بجاو  اب  زج  هک  تسا  یبحتـسم  رگید  داهج  تسا و  ینیع ) ) بجاو
ادخ هب  تبسن  ناهانگ  یـصاعم و  زا  يریگ  هرانک  اب  هک  تسا  شیوخ  سفن  اب  صخـش  داهج  یکی  دنتـسه : ینیع ) ) بجاو هک  داهج 

( دننک یم  هلمح  امش  هب  (و  دنزرم مه  امش  اب  هک  تسا  ینارفاک  اب  داهج  يرگید  تسا و  داهج  نیرتگرزب  زا  نآ  دریگ و  یم  تروص 
تسا نمـشد  اب  داهج  تسا ، ریذپ  ناکما  بجاو  هیاس  رد  هک  دشاب  یم  ماما ) رب  ) بحتـسم هک  داهج  نآ  اما  .تسا  بجاو  زین  نیا  هک 

ددرگ و تما  همه  لماش  باذـع  نیا  دـیآ و  دورف  اهنآ  رب  باذـع  دـنیامن  كرت  ار  نآ  رگا  تسا و  یئاـفک ) ) بجاو تما  همه  رب  هک 
.دیامن راکیپ  نانمشد  اب  دور و  نمشد  یبوکرس  يارب  تما  اب  ماما  هک  تسا  نیا  نآ  دح  تسا و  تنس  بحتـسم و  ماما ، رب  داهج  نآ 

یعس و نآ  يایحا  دشر و  نتشادهگن و  اپ  رب  رد  ناملسم  درم  هک  تساهتنس  نتشاد  اپرب  تسا ، ضحم  بحتسم  هک  يداهج  نآ  اما  و 
.تسا تنـس  يایحا  اریز  تسا ؛ لامعا  نیرتهب  زا  صوصخ  نیا  رد  شالت  راک و  سپ  دـنک ؛ هزرابم  دریگ و  راک  هب  ار  دوخ  شـشوک 

(2)

ص 9. ج 5 ، یفاک ، - 1
ص 332. ج 18 ، لوسرلا ، لآ  رابخأ  حرش  یف  لوقعلا  هآرم  كر : .تسا  یسلجم  همالع  زا  زتنارپ  لخاد  تاحیضوت  - 2
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هنارظتنم یگدنز  کبس  یسانشانعم  .موس  لصف 

هراشا

يارب داهج  شالت و  هک  دـیدرگ  صخـشم  زین  هنارظتنم  یگدـنز  کبـس  تیهام  دیـسر و  نایاپ  هب  رظن  دروم  ناـگژاو  نییبت  هک  لاـح 
ياـه هتـشون  رد  هک  میزادرپـب  هنارظتنم  یگدـنز  کبـس  فـیرعت  هب  هک  تساـج  هب  تسا ، نآ  تیهاـم  زا  یئزج  روـهظ  يزاـس  هنیمز 

نآ زا  لبق  اما  دوش ، یم  دای  يودهم  یگدنز  کبـس  ناونع  اب  زین  ینامز  زاس و  هنیمز  یگدنز  کبـس  ناونع  اب  نآ  زا  یهاگ  يودهم 
: مینک یم  رکذ  ار  هدش  نایب  فیراعت  زا  یخرب 

هنارظتنم یگدنز  کبس  هرابرد  اهفیرعت  هب  یهاگن  .لوا  راتفگ 

اب طبترم  میهافم  هرابرد  یملع  ینوتم  دـیلوت  ثعاب  رما  نیمه  هدـش و  رتشیب  تیودـهم  هلوقم  هب  نادنمـشیدنا  لابقا  ریخا  ياـهلاس  رد 
نینچ نیا  ناگدنـسیون  یخرب  رظن  رد  هجوت  نیا  ترورـض  .تسا  اـم  ثحب  دروـم  عوـضوم  اـهنآ  هلمج  زا  هک  تسا  هدـش  تیودـهم 

: تسا هدش  هداد  حیضوت 

رب ینتبم  هک  دوب  یعیش  یگدنز  کبـس  زا  ییوگلا  لابند  هب  دیاب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تبیغ  رـصع  رد  هزورما 
، تماما خیرات  ینالوط  تایح  میهافم  نیرت  يدج  زا  یکی  اب  تبیغ  رصع  رد  هعیش  .دشاب  ماما  تشگزاب  راظتنا و  ۀلئسم  هب  تشادرواب 
هب دراد ؛ گنتاگنت  طابترا  راـظتنا  ینعی  موس ، موهفم  اـب  تبیغ ، تیودـهم و  موهفم  ود  تسا و  هدروخ  هرگ  تبیغ  تیودـهم و  ینعی 

و جع ) ) يدهم ماما  تیعورـشم  تیناقح و  هب  داقتعا  .تسا  هدرک  نییبت  ار  هعیـش  یگدـنز  رکف و  کبـس  موهفم  هس  نیا  هک  يا  هنوگ 
ياه نایرج  همه  هب  یـشخب  تیعورـشم  لماع  اهنت  - تسا ناـشیا  تیمکاـح  رب  ینتبم  هک  يدـیحوت - هعماـج  يریگ  لکـش  رب  راـظتنا 

رصع رد  یعامتجا  يرکف و 
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یلصا رصانع  جارختـسا  اب  نیاربانب  .تسا  یعیـش  یگدنز  کبـس  هئارا  رد  هعیـش  يرکف  يانبم  لصا و  نیتسخن  رما  نیا  تسا و  تبیغ 
هک داد  شرورپ  ار  یلـسن  درک و  نییعت  ار  نایعیـش  تسیز  هوحن  ناوت  یم  هشیدنا ، نیا  رب  ینتبم  ییاهوگلا  شرورپ  تیودهم و  هدـیا 

دوخ ياه  نامرآ  فادها و  رد  هکلب  تابسانم ، رئاعش و  رد  اهنت  هن  تسوا و  رکف  یـساسا  ياه  هفلؤم  زا  تیودهم  تماما و  هب  داقتعا 
.دزاس (1) یم  فوطعم  لماک  ناسنا  تمس  هب  ار  شیوخ  یگدنز  تهج  دراد و  شیارگ  هجوت و  موصعم  ماما  يوس  هب 

: تسا هدش  هتفگ  اتسار  نیمه  رد  هکنیا  امک 

، صاخ درکیور  نیا  همزال  تسا و  تیودـهم  نامرآ  هب  ندیـسر  ات  تبیغ ، نارود  رد  نایعیـش  یلمع  يرظن و  درکیور  رگنایب  راظتنا ،
ياه هزومآ  رد  هدش  حرطم  تبثم  ياه  یگژیو  همه  هراصع  هصالخ و  یعون  هب  هک  تسا  یگدنز  زا  یصاخ  کبس  نتفرگ  شیپ  رد 

.تسا (2) یمالسا 

هداد و رارق  رظن  دم  ار  تسا - نآ  يرهاظ  هولج  هک  يودهم  یگدنز  کبـس  هن  و  يودـهم - یگدـنز  يانعم  یخرب ، اتـسار  نیمه  رد 
: دنا هتفگ 

همه دـیامنیم و  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  فقو  ار  دوخ  هک  یـسک  دـنیوگ ؛ یم  يودـهم  یگدـنز  ار  رـضاح  یح و  تجح  اب  یگدـنز 
شرگن شنک ، شنم ، شور ، هک  یتایح  ...دراد  يودهم  یگدنز  دنک  یم  جرخ  فرص و  ماما  هار  رد  ار  شتاناکما  اهناوت و  اهورین و 

.تسا (3) يودهم  بولطم  یگدنز  دشاب ، تیودهم  ياه  هزومآ  ساسا  رب  نآ  شنیب  و 

: دنا هتفگ  یگدنز  هویش  نیا  دروم  رد  زین  رگید  یخرب 

اب یمالـسا  گنهرف  هیاپ  رب  هک  عمج  ای  درف  طسوت  راتفر  رد  رادیاپ  ًاتبـسن  یلک و  یـشور  باختنا  زا  دنترابع  يودهم  یگدـنز  کبس 
رد هدوب و  راوتـسا  یگدـنز ، ناسنا و  یتسه ، هب  تبـسن  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  تیاـضر  رظن و  تیروحم 

ماما فادها  هب  ندیسر  يارب  هعماج و  اب  لماعت 

یشهوژپ یملع  همانلـصف  ینالیگ ، يوسوم  یـضردیس  تیودهم ، نید و  اب  نآ  تبـسن  یگدنز و  کبـس  ییارچ  یتسیچ و  هلاقم  - 1
ش 25. دوعوم ، قرشم 

ش 97. فراعم ، همانهام  یناتسورس ؛ یعیفش  میهاربا  رتکد  اب  وگتفگ  رد  يودهم  کبس  هب  یگدنز  - 2
ص 17-16. يودهم ، یگدنز  - 3
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.دسر (1) یم  روهظ  هب  تسام  یگدنز  یقیقح  فادها  نامه  هک  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز 

: دیوگ یم  رظن  دروم  ثحب  هب  دورو  ماقم  رد  زین  يا  هدنسیون 

نتفرگ رارق  دوجوم و  عضو  زا  رذگ  يارب  شالت  تکرح و  راتـساوخ  یهلا ، تنـس  یبهذـم و  رواب  رب  ینتبم  هنارظتنم  یگدـنز  کبس 
.تسا (2) هعماج  رد  بولطم  عضو  رد 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  يرگید  هدنسیون 

دنک یم  ادیپ  ار  دوخ  صاخ  ینعم  راظتنا  تسا ، یناسنا  ره  یلاعتم  هبنج  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  دوش  نشور  یتقو 
هکلب دـنک ، یم  یگدـنز  وا  اب  دـیامن و  یم  ناـکما  ملاـع  بطق  هجوتم  ار  دوخ  بلق  نونکا  مه  رظتنم  ِناـسنا  اـهنت  هن  لاـح ، نآ  رد  و 

هب كاخ ، هب  هجوت  زا  دوش و  نوگرگد  یّلک  هب  تیرـشب  قفا  دبای و  تدش  رتشیب  هچ  ره  مدآ  ملاع و  رد  وا  ِروهظ  ات  دیامن  یم  شالت 
.ددرگ (3) یمرب  اه  یگدنز  هب  يودهم  هاگن  اب  هک  یگدنز  کبس  زا  عون  نآ  تسا  نیا  دهد و  تهج  رییغت  كالفا  اب  سنا 

: دیوگ یم  سپس  هداد و  رارق  يرتشیب  یسررب  دروم  ار  یگدنز  هویش  زا  عون  نیا  ناگدنسیون  زا  رگید  یکی 

نارظتنم هعماج  يراج  ياهزاین  ندرک  هدروآرب  نمـض  هک  تسا  یعامتجا  ياهراتفر  هعومجم  زاس  هنیمز  یگدنز  کبـس  زا  دوصقم 
.دنیزگ (4) یم  رب  یعامتجا  تیوه  يارب  ار  يودهم  ییارگدوعوم و  رکفت  رب  ینتبم  هنالاعف  ارگ و  لمع  یتیاور 

هنارظتنم یگدنز  کبس  زا  يداهنشیپ  فیرعت  .مود  راتفگ 

فلتخم نادنمشیدنا  فیراعت  هنارظتنم و  یگدنز  کبس  رد  لیخد  ناگژاو  نییبت  زا  هک  لاح 

يدـهم ترـضح  یگنهرف  داـینب  مق ، سیرد ، دوعـسم  ص 3 . يودهم ،) ردـپ  ج1( يودهم ، یگدنز  کبـس  ياهـشزومآ  هلـسلس  - 1
.ات یب  نادابآ ، هبعش  دوعوم 

نیمهن تالاقم  هعومجم  یلعروپ ، دیعـس  يزاریـش ، مداخ  همطاف  .زاس  هنیمز  تیبرت  یگدـنز و  کبـس  رد  هنارظتنم  یهاگآ  هلاقم  - 2
ص 183. ج 2 ، تیودهم ، نیرتکد 

.رخآ فرح  هاگیاپ  هدازرهاط ، رغصا  يودهم ؛ یگدنز  کبس  هلاقم  - 3
، دوعوم قرـشم  یـشهوژپ  یملع  همانلـصف  يزردوگ ، اضرمالغ  زاس ، هنیمز  یگدنز  کبـس  قالخا و  يدربهار  ياه  هفلؤم  هلاقم  - 4

ش 31.
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دش نایب  هک  یتامدقم  هب  هجوت  اب  راتـشون  نیا  فلؤم  .میریگبرظن  رد  کبـس  نیا  يارب  ار  یفیرعت  میناوت  یم  میدش  غراف  هراب  نیا  رد 
: هک تسا  دقتعم 

نب تجح  ترـضح  یح ، ماما  هب  داقتعا  زا  هتـساخرب  يداهج  ياهراتفر  هعومجم  هب  مازتلا  زا  تسا  ترابع  هنارظتنم  یگدـنز  کـبس 
ساسا رب  يودهم  تموکح  يزاس  هنیمز  فده  اب  هک  تسا  تبیغ  رصع  رد  وا  تلود  راظتنا  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نسحلا 

.دریگ یم  تروص  یعیش  مالسا  میلاعت 

: تسا هدش  هدناجنگ  هتکن  دنچ  فیرعت  نیا  رد 

کبس نیا  شخب  ره  ياه  هرازگ  کت  هک  نارظتنم  بادآ  زا  ًالوا  هنارظتنم  یگدنز  کبس  ياهراتفر ،» هعومجم  هب  مازتلا   » دیق اب  .لوا 
زا هتبلا  نارظتنم و  ینورد  تافـص  هب  رظان  هک  هنارظتنم  قالخا  زا  نینچمه  .دوش  هتفرگ  رظن  رد  مه  اب  نآ  هعومجم  هدش و  ادج  تسا 

.دراد هراشا  یگدنز  شور  نیا  یبسن  ندوب  رادیاپ  هب  مازتلا »  » هژاو اب  ًایناث  .دوش  یم  ادج  تسا  هنارظتنم  راتفر  ياه  هشیر 

هب نتخادرپ  دریگ و  یم  رارق  دـیکأت  دروم  هنارظتنم  يودـهم و  یگدـنز  هدـهاشم  لباق  يرهاظ و  شخب  اهنت  ياهراتفر »  » دـیق اب  .مود 
.دوب دهاوخ  بلطم  نییبت  هراشا و  دح  رد  اهنت  نامز  ماما  هب  تبحم  تفرعم و  ریظن  هنارظتنم  يودهم و  یگدنز  ياه  هفلؤم  ریاس 

نمـشد لباقم  رد  هک  ار  یـشالت  طقف  هکلب  تسا ، شالت  لمع و  هلوقم  زا  راظتنا  اهنت  هن  هک  تسا  نآ  رگ  ناـشن  يداـهج » » دـیق .موس 
.یشالت یعس و  هنوگ  ره  هن  دوش  یم  لماش  تسا 

يدرف ًالماک  يرما  هن  یگدنز  کبس  » هک تسناد  دیاب  اما  تسا ؛ هعماج  هب  فوطعم  ياهراتفر  یگدنز ، کبس  ًالومعم  هچرگ  .مراهچ 
مه دوش و  یم  ظاـحل  نآ  رد  یـصخش  ياـه  هتـساوخ  لاـیما و  قیالـس و  يدرف ، داـعبا  مه  هکلب  یعاـمتجا ؛ ًـالماک  يرما  هن  تسا و 
رد میقتسم  ياهراتفر  رب  هوالع  نیاربانب   (1) دنک .» یم  افیا  شقن  نآ  يریگ  لکـش  رد  یعمج  قیالع  یطیحم و  یعامتجا و  تاریثأت 

رثؤم نآ  رد  هتـشاد و  یعامتجا  زورب  روهظ و  يا  هنوگ  هب  هک  يدرف  ياهراتفر  زا  هتـسد  نآ  دارفا ، اـب  ترـشاعم  هعماـج و  اـب  طاـبترا 
.دراد لابند  هب  ار  يا  همزالم  نینچ  يودهم  تموکح  يارب  يزاس  هنیمز  اریز  دوش ، یم  دراو  هنارظتنم  یگدنز  کبس  هب  زین  تسا 

ص 34. یناریا ، یمالسا  یگدنز  کبس  - 1
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ار نتـسیز  هویـش  نیا  هاگتـساخ  ...فیرـشلا » هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نسحلا  نب  تجح  ترـضح  یح ، ماما  هب  داـقتعا   » تراـبع .مجنپ 
یجنم هکنآ  رب  هوالع  .دوش  یم  حرطم  داعم  توبن و  دـیحوت و  هب  رواب  رانک  رد  نامز  ماـما  هب  داـقتعا  هتبلا  دـص  دـنک و  یم  دزـشوگ 

.تسا رگید  باقلا  و  نسحلا » نب  تجح   » مان هب  صخشم و  ام  يارب  تیرشب  ملاع 

.تسا دوعوم  يدهم  ندوب  صخشم  هب  داقتعا  هب  رظان  وا  مسا  ندروآ  ماما و  نتسناد  هدنز  هب  رظان  یح »  » فصو ندروآ  .مشش 

.دهد یم  ناشن  ار  نآ  يارجا  ینامز  هدودحم  زین  کبس و  نیا  باختنا  رد  نامز  رصنع  هب  هجوت  تبیغ » رصع   » دیق .متفه 

رایعم و نآ  رب  هوالع  دهد و  یم  ناشن  ار  کبـس  نیا  نداتفا  نایرج  زا  دوصقم  تهج و  يودهم » تموکح  يزاس  هنیمز   » دیق .متـشه 
.یعیش هعماج  هداوناخ و  رد  دوجوم  یگدنز  کبس  یبایزرا  يارب  تسا  یکحم 

تموکح يارب  يزاس  هنیمز  يداهج و  راظتنا  هک  تسا  نآ  رگ  نایب  ًـالوا  تیب » لـها  تئارق  اـب  یمالـسا  میلاـعت  ساـسا  رب   » دـیق .مهن 
لها ریسفت  هب  طقف  یمالسا  نیناوق  زا  يرادرب  هرهب  ریـسم  رد  ًایناث  دوب و  دهاوخ  یمالـسا  تاروتـسد  عبانم و  رب  هیکت  اب  طقف  يودهم 

بتاکم و ریاس  زا  هلیـسو  نیدـب  دـش و  دـهاوخ  دامتعا  تبیغ  رـصع  رد  ینابر  ياملع  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم  همئا  ربماـیپ و  تیب 
.دوش یم  ادج  یمالسا  بهاذم 

هب تسا  نتسیز  يداهج  هویش  عقاو  رد  هک  یگدنز  کبـس  نیا  ًالوا ؛ هک  تسا  نآ  مینک  یم  دیکأت  نآ  رب  رگید  راب  هک  یمهم  بلطم 
هب همئا و  ادخ و  تیاضر  دروم  حیحص و  کبس  اهنت  دش ، نایب  لبق  رد  هنارظتنم  یگدنز  کبس  ترورـض  هرابرد  هک  يا  هلدا  بجوم 

جیار هویش  اه  هد  رانک  رد  هویش  کی  نتسیز  يداهج  : » نارگشهوژپ یخرب  لوق  هب  تسا و  قفوم  یگدنز  يارب  يدهم  ترـضح  هژیو 
(1) تسا .» نتسیز  يداهج  نید ، شریذپ  دروم  هویش  اهنت  ًالصا  تسین ؛

رد هک  تسا  یماـهبا  ندوـب و  وـلهپ  ود  رطاـخ  هب  یگدـنز  زا  کبـس  نیا  يارب  يودـهم »  » هن و  هنارظتنم » » دـیق باـختنا  تـلع  ًاـیناثو ؛
مه دومن و  هدارا  ار  يدهم  ماما  یگدنز  کبـس  ناوت  یم  مه  حالطـصا  نیا  زا  اریز  دراد ؛ دوجو  يودهم  یگدـنز  کبـس  حالطـصا 

ناتسود و یگدنز  کبس 

ص 73. یمالسا ، بالقنا  تیاور  هب  یگدنز  کبس  - 1
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هکنیا ای  تسا و  نامز  ماما  تبیغ  نارود  هب  طوبرم  اهنت  نتـسیز  هویـش  نیا  هک  تسین  مولعم  مود  ضرف  رد  نینچمه  .ار  ناشیا  ناوریپ 
یگدنز رد  درکیور  عون  نیا  دوش و  یم  فرط  رب  هنارظتنم » » ینیزگیاج اب  اه  ماهبا  نیا  هک  یلاح  رد  دوش ؛ یم  زین  روهظ  رصع  لماش 

.دوش یم  طوبرم  ناشیا  تبیغ  رصع  رد  يدهم  ترضح  ناوریپ  تسیز  هویش  هب  ًاقیقد 

دوخ زا  تحارص  اب  هک  یثیداحا  ییاور و  كدنا  هناوتـشپ  رطاخ  هب  یگدنز  کبـس  زا  عون  نیا  هب  زاس » هنیمز  » دیق ندومن  هفاضا  ًاثلاث ؛
.دوش یم  تفای  نیموصعم  نانخس  رد  روفو  هب  راظتنا  هژاودیلک  هکنآ  لاح  تسا ؛ حوجرم  دنشاب  هدرب  مان  نآ - يانعم  هن  و  ظفل - نآ 

نآ ریاظن  یمالسا و  یگدنز  کبس  اب  هنارظتنم  یگدنز  کبس  تبسن  .موس  راتفگ 

اب کبـس  نیا  نیب  یقرف  هچ  هک  دـنک  روطخ  نهذ  رد  یلاؤس  تسا  نکمم  يودـهم - ای  و  هنارظتنم - یگدـنز  کبـس  فیرعت  زا  سپ 
؟ تسیچ اهنآ  اب  هنارظتنم  یگدنز  کبس  تبسن  زین  دراد و  دوجو  نآ  ریاظن  ینیسح و  یمطاف ، يولع ، یمالسا ، یگدنز  کبس 

صخـش هب  نآ  باستنا  تیهام  زا  رظن  فرـص  يودهم -»  » دیق : » دسیون یم  يودـهم  یگدـنز  کبـس  زا  ثحب  ماقم  رد  يا  هدنـسیون 
یـصخشم يانعم  هچ  نمـضتم  دریگ -  یم  رارق  هجوت  دروم  رتمک  ود  نیا  توافت  هک  وا  نادـنم  هقـالع  ناوریپ و  اـی  مالـسا و  دوعوم 

نوچ ییاه  هنومن  اب  صاخ  روط  هب  و  یعیش -  یمالسا و  ياضف  رد  یگدنز  کبـس  رگید  عاونا  اب  يرادانعم  ياه  توافت  هچ  تسا و 
یخرب رد  هناملاعریغ و  ياهدربراک  هب  مینک و  روبع  تاملک  اب  يزاب  زرم  زا  رگا  عقاو ، رد  دراد ؟ یمطاف -  ای  يولع  یگدـنز  کـبس 

یم حرطم  یـساسا  شـسرپ  نیا  میـشاب ، هجوت  یب  تانالعا  تاروشنم و  یخرب  رد  نیوانع  نیا  کـیژولوتوت )  ) هناـیوگ ناـمه  دراوم 
اه و هویش  ریاس  اب  هک  تسا  یگدنز  زا  صاخ  یکبس  هدنروآدیدپ  مالسا ، دوعوم  روهظ  راظتنا  ای  یگداد و  لد  يوریپ ، ایآ  هک  دوش 

(1) ریخ »؟ ای  دراد  نیابتم  یتیوه  یخیرات ، راصعا  رگید  ای  نید و  يایلوا  ریاس  هب  تبسن  یکبس  نینچ  هدوب و  توافتم  اه  کلسم 

ینید یگدنز  کبس  نامه  زاس  هنیمز  یگدنز  کبس  » دنا هتفگ  هدمآ و  رب  شـسرپ  نیا  هب  ییوگخـساپ  ماقم  رد  نارگـشهوژپ  یخرب 
: هک توافت  نیا  اب  تسا  یهلا  نایدا  ياه  هزومآ  رب  ینتبم 

ش 45. ناما ، هیرشن  نییآ ، رسای  هنارواب ؛ دوعوم  یگدنز  کبس  زا  وگتفگ  ياه  هتسیاب  هلاقم  - 1
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؛ تسا يودهم  بان  رکفت  رب  ینتبم  نآ  رد  هدش  فیرعت  تیوه  . 1

؛ دهد یم  قوس  لاعف  روضح  تمس  هب  ار  نارظتنم  نوگانوگ  ياه  هصرع  رد  . 2

؛ تسا نایدا  دوعوم  مان  دای و  هدننک  یعادت  . 3

؛ دهد یم  ناماس  يودهم  هزومآ  يانبم  رب  ار  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  ياه  هزوح  همه  . 4

؛ تسا عماوج  مامت  رد  يریگراک  هب  جیورت و  لباق  . 5

.تسا يزاس  یناهج  هن  یناهج و  قفا  رب  ینتبم  ارجا  یحارط و  رد  نآ  دید  قفا  . 6

و نتفگ ) نخس  شور  دننام   ) ثحابم ياوتحم  لکش و  رد  زاس ، هنیمز  یگدنز  کبس  ماع و  یگدنز  کبس  نیب  طابترا  رگید  نایب  هب 
(1) تسا .» لمع  هنحص  ییارجا و  درکیور  رد  اه ، نآ  توافت 

راتـشون نیا  رد  نونکات  هک  یتاحیـضوت  زا  تفگ : دـیاب  ثحب  لیمکت  يارب  اما  دراد ، دوجو  روکذـم  باوج  رد  یبوخ  تاکن  هچرگ 
امک دوش ، یم  بوسحم  هنارظتنم  یگدنز  کبس  میظع  هناوتشپ  یماما  هدزاود  هعیش  بتکم  نآرق و  مالسا ، هک  تسا  نشور  دش  هداد 

: دندومرف ناشیا  دنا ؛ هدش  فصو  قداص  نایعیش  یقیقح و  نانمؤم  هب  نارظتنم  زین  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  مالک  رد  هکنیا 

ِلوُقُْعلا َو َنِم  ْمُهاَطْعَأ  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  َهَّللا  َّنَِأل  ٍناَمَز  ِّلُک  ِلْهَأ  ْنِم  ُلَْضفَأ  ِهِروُهُِظل  َنیِرِظَْتنُْملا  ِِهتَماَمِِإب َو  َنِیِلئاَْـقلا  ِِهتَْبیَغ  ِناَـمَز  َلـْهَأ  َّنِا 
ِهَّللا ِلوُسَر  ْيَدَـی  َْنَیب  َنیِدِـهاَجُْملا  َِهلِْزنَِمب  ِناَمَّزلا  َِکلَذ  ِیف  ْمُهَلَعَج  ِهَدَـهاَشُْملا َو  َِهلِْزنَِمب  ْمُهَدـْنِع  ُهَْبیَْغلا  ِِهب  ْتَراَص  اَم  ِهَفِْرعَْملا  ِماَْـهفَْألا َو 

زا دنتـسه  وا  روهظ  رظتنم  تماما و  هب  دـقتعم  هک  ماما  نآ  تبیغ  ناـمز  مدرم   (2) ًاقْدِـص ؛ اَُنتَعیِـش  ًاّقَح َو  َنوُصَلْخُْملا  َِکَئلوُأ  ِْفیَّسلِاب 
هدـهاشم هلزنم  هب  نانآ  دزن  تبیغ  هک  تسا  هدومرف  اطع  اهنآ  هب  یتفرعم  مهف و  لـقع و  یلاـعت  يادـخ  اریز  دـنرترب ، یناـمز  ره  مدرم 
هتساخرب داهج  هب  ریشمش  اب  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يور  شیپ  نیدهاجم  دننام  هب  نامز  نآ  رد  ار  نانآ  و  تسا ،

.دنتسه ام  نیتسار  نایعیش  یقیقح و  ناصلخم  نانآ  تسا ، هداد  رارق  دنا 

یح و ماما  تیاضر  اب  تهج  مه  وسمه و  ياهراتفر  مامت  یگدنز ، کبس  نینچ  تقیقح  رد 

، دوعوم قرشم  یشهوژپ  یملع - همانلـصف  يزردوگ ، اضرمالغ  زاس ، هنیمز  یگدنز  کبـس  قالخا و  يدربهار  ياه  هفلؤم  هلاقم  - 1
ش 31.

ص320. ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 2
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هب هناـگ  هدزاود  ناـمامازا  لـبق  هک  تسا  یتماـما  ماـقم  ماـما ، زا  دوصقم  هتبلا  دوـش و  یم  ریـسفت  نییعت و  يودـهم ، تیـالو  شریذـپ 
هک اـم  يارب  هک  نیا  تسا  مهم  نآ  ناـیب  هچنآ  دـیق  نیا  باـختنا  رد  اـما  (1) تسا ، هدـش  هضاـفا  مه  مرکا  لوسر  میهاربا و  ترـضح 

، یگدنز کبـس  نیا  يارب  یمالـسا  ینید و  دیق  باختنا  تروص  رد  میراد ، ار  یگدنز  کبـس  نیا  درکراک  ندوب  یللملا  نیب  ياعدا 
یگدنز کبس  ياعدا  زین  تیحیسم  تیدوهی و  لثم  ینید  نایدا  همه  اریز  دراد ، دوجو  ام  دوصقم  زا  بطاخم  نداتفا  هابتشا  هب  ناکما 

یمالـسا یگدنز  کبـس  ناونع  اب  ار  دوخ  بلاطم  زین  یعفاش  یفنح و  ریظن  یعیـش  ریغ  یمالـسا  بهاذم  همه  نینچمه  دـنراد ؛ ینید 
.دشاب عنام  عماج و  هک  درک  هدافتسا  يدیق  زا  دیاب  نیاربانب  دننک ؛ یم  حرط 

یلقادح و هاگن  تسا  هدش  یمالـسا  یگدـنز  کبـس  اب  هنارظتنم  يودـهم و  یگدـنز  کبـس  توافت  هرابرد  لاؤس  حرط  ثعاب  هچنآ 
رد تیودـهم  هک  یلاح  رد  دراد  دوجو  یخرب  رظن  رد  هنافـسأتم  هک  تسا  مهدزاود  ماما  اب  طبترم  تاعلاطم  هب  تیودـهم  يراـصحنا 
رد ناشیا   (2) تسا .» هعیـش  شریذـپ  دروم  لوصا  ینابم و  یمامت  يانعم  هب   » ناگدنـسیون زا  یکی  لوق  هب  يرثکادـح ، ياـنعم  کـی 

: دسیون یم  بلاج  یلیلحت  رد  راتشون و  نیا  رظن  اب  ییوسمه 

ثحب نیا  هرمث  دربراـک و  یلو  دوش ، یم  حرطم  تماـما  توبن و  ثحب  رد  یهلا  ربـهر  نید و  هب  ناـسنا  زاـین  ثحب  یمـالک  نوتم  رد 
هیـشاح رد  ار  نآ  دـیابن  يودـهم  فراعم  دـمآزور  هئارا  يارب  نیاربانب  .تسا  تیودـهم  ترورـض  تابثا  رد  يزورما  بطاـخم  يارب 

نید نیداـینب  ثحاـبم  نتم  رد  ار  نآ  تسیاـب  هکلب  درک ، حرطم  نآ  ياـه  ضرف  شیپ  ندوب  یهیدـب  روصت  اـب  نید و  لوصا  ثحاـبم 
فراعم و رد  مهم  یهاگیاج  تیودهم  هک  تسا  رظنم  نیا  زا  .دومن  هئارا  ثحابم  نآ  زا  يرایـسب  يامن  مامت  هنییآ  ماقم  رد  یهوژپ و 
زا .دبای  یم  ترورـض  تیودهم  یـسانش و  ناسنا  ای  يودهم و  یگدنز  کبـس  نوچ  ینیوانع  دربراک  دنک و  یم  ادـیپ  ینید  ثحابم 
رد هک  ارچ  تسا ؛ رتاسر  رتایوگ و  مود  ناونع  يودهم »  / یعیش یگدنز  کبـس   » و یمالـسا » یگدنز  کبـس   » ناونع ود  نیب  ور  نیا 

ناونع هب  .درادـن  دوجو  راظتنا  تلاح  رد  فقی  دـح  ّیلوت و  رد  نایاپ  هطقن  بهاذـم ، نایدا و  رگید  یماـمت  فـالخ  رب  عیـشت  بتکم 
تنس لها  شیارگ  رد  هنومن 

(. 124/ هرقب ( ؛» ًامامِإ ِساَّنِلل  َُکلِعاج  یِّنِا  - » 1
ص 36. تیودهم ، یسانش و  ناسنا  - 2
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درُخ و رد  خیرات ، هشیمه  يارب  مالسا  تسا و  هدش  هتـسب  هدش و  ییاهن  مالـسا ، هدنورپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  اب 
یگدـنز هتـسب  تفایرد  زا  سپ  ناملـسم  ره  اهنآ  هاگن  ساسا  رب  .تسا  هنارظتنم  تلاح  چـیه  نودـب  تباث و  دوخ  ياه  هزومآ  نـالک 

نونک ات  هک  تسا  ناماما  ربمایپ و  دزن  لـماک  نید  ًـالوا ؛ هعیـش  هاـگن  رد  یلو  درادـن ، یهلا  ربهار  موصعم و  هب  يزاـین  رگید  یمالـسا 
يانغتـسا ینعم  هب  رما  نیا  نید ، لماک  ییاهن و  ققحت  ضرف  رب  ایناث ؛ و  هدشن ، ققحم  ییاهن  لماک و  تروص  هب  مه  نآ  یلمع  يارجا 

ماما هب  یگتـسباو  قیلعت و  یعون  هنارظتنم و  هاگن  راظتنا و  تلاح  ياراد  هتـسویپ  تسیاب  یم  نمؤم  درف  ره  هکلب  .تسین  ماما  زا  نمؤم 
رد نتفرگ  رارق  هب  دناوتب  ات  دیامن  زیهرپ  انغتـسا  ساسحا  لالقتـسا و  دوکر ، ییاتـسیا ، زا  دوخ  یگدنز  هظحل  هظحل  رد  دـشاب و  دوخ 

دوکر اب  یتوافت  جـیاتن  تهج  زا  دـشاب  یماما  هدزای  رگا  یتح  تیودـهم  نودـب  هعیـش  ًاساسا  .دـسرب  دوخ  هتـسویپ  یبای  لامک  ریـسم 
.تشاد (1) دهاوخن  بهاذم  نایدا و  رگید  تنس و  لها  یگدز  یفلس  ییارگ و 

یعیـش هب  ام  هکنآ  دوجو  اب  هک  تسا  نآ  خـساپ  اما  دومن ؛ هدافتـسا  ییالو  یعیـش و  دـیق  زا  ناوت  یم  لیلحت  نیا  قبط  دـییوگب  دـیاش 
رد نایعیـش  یهاتوک  رطاخ  هب  ییالو  یعیـش و  ياه  هزومآ  ندرک  يدربراک  يارب  اما  میدقتعم ، هنارظتنم  یگدنز  کبـس  سنج  ندوب 

ندرک هتسجرب  رب  رارصا  تسا ، نآ  دهاش  يو  هلاسرازه  تبیغ  هک  هعماج  رد  وا  تیمکاح  نامز و  ماما  هب  تبـسن  دوخ  فیاظو  ماجنا 
رتشیب ار  نایعیـش  يریذـپ  تیلوئـسم  سح  اـهنت  هن  هدرک و  گـنررپ  ار  ناـمز  ماـما  داـی  اـت  میراد  تاـیاور  زا  تیعبت  هب  راـظتنا »  » هژاو
صاخ روط  هب  يو و  قوقح  يادا  اـنامه  هک  ار  ناـشیا  یعاـمتجا  يدرف و  ياـهتیلاعف  رب  مکاـح  حور  تهج و  هکلب  دـیامن  کـیرحت 
ثعاب هتکن  نیمه  مینک ؛ صخـشم  تسا  یناهج  هعماج  رد  يدـهم  ترـضح  تیالو  تیمکاح و  قح  ندـنادرگرب  يارب  يزاس  هنیمز 

: هک دننک  راهظا  نینچ  یلیلحت  رد  نادنمشیدنا  یخرب  ات  هدش 

یم تعاطا  دوخ  ماما  زا  دنتـسه و  راد  نید  ود  ره  هک  تسا  نیا  ینید  یگدـنز  کبـس  اب  يودـهم  یگدـنز  کبـس  یگدـنز  توافت 
دوخ نامیا ، رانک  رد  درف  يودهم  یگدنز  کبس  رد  یلو  دننک 

ص 36-37. نامه ، - 1
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.دناد (1) یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  زاس  هنیمز  ار 

ام اریز  دوش ؛ یم  فرط  رب  زین  تسیچ  شریظن  ینیسح و  يولع و  یگدنز  کبـس  اب  نآ  قرف  هک  روکذم  ههبـش  یتح  حیـضوت  نیا  اب 
اب ًایناث ؛ دش و  دزشوگ  ام - يداهنـشیپ  فیرعت  رد  و  لبق - رد  نآ  هتکن  هک  میدرک  هدافتـسا  هنارظتنم  دیق  زا  يودهم  دیق  ياج  هب  ًالوا ؛

هنارظتنم روهظ - زا  لبق  ات  يا - هرود  ره  رد  هعیـش  یگدـنز  کبـس  هک  دـش  صخـشم  وا  قوقح  نامز و  ماما  هاگیاج  ندرک  گنررپ 
زا روظنم  رگا  نیاربانب  .مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاوخ  دـشاب و  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يرـصع  رد  يو  ناـمز  ماـما  هاوخ  تسا ؛

نـسحلا تجح  ام  نامز  ماما  هک  دوخ  هنامز  يارب  نارود  نآ  نارظتنم  ياهوگلا  زا  ام  هک  تسا  نآ  ینیـسح  يولع و  یگدـنز  کبس 
تیریدم و رـصع ، نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  ناشیا  اب  ار  دوخ  یلمع  یبلق و  هطبار  میریگب و  سرد  تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

ترـضح لابق  رد  دوخ  فیاظو  هب  یلمع  یبلق و  یهجوت  یب  لبق و  ناماما  رد  فقوت  هک  مینادـب  دـیاب  اـما  تسین ؛ یفرح  مینک  میظنت 
هتکن نیا  هب  هجوت  .دنک  یم  فرطرب  زین  ار  یلامتحا  تلفغ  نیا  هنارظتنم  دیق  هدوبن و  هتسیاش  دنتسه  ام  رـصع  نامز و  ماما  هک  يدهم 

.دنک نوگرگد  ار  مالسلا  هیلع  ادهشلا  دیس  ترضح  يرادازع  هژیو  هب  نیموصعم و  تشادگرزب  مسارم  تیفیک  دناوت  یم  یتح 

رارق رصع  ماما  تبیغ  صاخ  طیارـش  رد  ام  هک  تسا  بلطم  نیا  نآ  دومن و  هفاضا  ناوت  یم  ثحب  لیمکت  ناونع  هب  زین  يرگید  هتکن 
نیموصعم نانخس  رد  .تسا  هدش  عطق  شرضحم  زا  میقتسم  يریگ  هرهب  تجح و  ترضح  اب  نایعیـش  يرایتخا  طابترا  هک  میا  هتفرگ 

: دنا هدومرف  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  هدوب  هجوت  دروم  رایسب  اهتیلاعف  تیفیک  يارب  نآ  هب  یهاگآ  هرود و  ره  ینامز  طیارش 

.درب یمن  هلمح  تسا  هاگآ  هنامز  هب  هک  یسک  رب  هبتشم  روما   (2) ِسباَوَّللا ؛ ِْهیَلَع  ُمُجْهَت  َال  ِِهناَمَِزب  ُِملاَْعلا 

اب یعیش  یمالسا و  یگدنز  هویش  ماما ، تبیغ  هژیو  تیعقوم  نیا  رد  تسا  نیا  لاؤس  لاح 

يرازگربخ تیاـس  يرفعج ، رباصدـمحم  رتکد  مالـسالا  تجح  اـب  وگتفگ  دوش ؛ هعماـج  يوگلا  دـیاب  يودـهم  یگدـنز  کبـس  - 1
.ناتسبش 08/04/1392.

ص 27. ج 1 ، یفاک ، - 2
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هنارظتنم یگدنز  کبـس  دش  رکذ  لبق  رد  زین  نآ  تایاور  هک  هنوگ  نامه  میدـقتعم  ام  دـنک ؟ ادـیپ  نایرج  دـیاب  یـصاخ  کبـس  هچ 
.تسا شسرپ  نیا  هب  بسانم  خساپ  نامه 

ماما تبیغ  رصع  رد  هنانمؤم  یعیش و  یمالـسا ، ینید ، یگدنز  کبـس  ینیع  قادصم  هنارظتنم ، یگدنز  کبـس  هکنآ  نخـس  هصالخ 
هعیش راوگرزب  ياملع  رصع ، ماما  حیرصت  هب  نآ  یمالسا  یملع و  ثحابم  عجرم  هتبلا  هک  تسا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز 

.تسا دیلقت  مظعم  عجارم  و 

هنارظتنم یگدنز  کبس  ياهیگژیو  .مراهچ  راتفگ 

اه و هدودحم  زا  یهاگآ  مدع  رطاخ  هب  دریگ  یم  تروص  هنارظتنم  يودهم و  یگدـنز  کبـس  هرابرد  هک  یتاعلاطم  رد  تسا  نکمم 
نیا رد  .تسا  هدش  هدهاشم  رما  نیا  يدراوم  رد  هکنیا  امک  دریگ ؛ تروص  يرظن  دعب  رد  یتاه  ابتـشا  حالطـصا ، نیا  ياهتیـصوصخ 

، نآ اب  طبترم  هیبش و  ناگژاو  زا  حالطـصا  نیا  زییمت  يارب  هنارظتنم و  یگدـنز  کبـس  تیهام  دروم  رد  يدـنب  عمج  کی  اب  تروص 
: دنک کمک  ام  هب  یموهفم  هابتشا  هطرو  رد  نداتفا  زا  دناوت  یم  هنارظتنم ، یگدنز  کبس  هرابرد  لیذ  ياه  یگژیو 

شریذپ ، مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  هب  شیارگ  روحم  لوح  ییاهراتفر  يریگ  لکش  هنارظتنم ، یگدنز  کبس  یگژیو  نیرت  مهم  . 1
؛ تسوا روهظ  راظتنا  يو و  تیالو 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  راظتنا  هب  فوطعم  صاخ  ياهراتفر  هعومجم  زا  هدش  عازتنا  یتیلک  هنارظتنم  یگدنز  کبـس  . 2
؛ اهراتفر کت  کت  هن  تسا  فیرشلا 

زا کبـس  نیا  یناـبم  ناونع  هب  اـهنت  يودـهم  ياـهرواب  تسا و  يراـتفر  يرهاـظ و  ياـه  هولج  هب  رظاـن  هنارظتنم  یگدـنز  کبـس  . 3
؛ کبس دوخ  هن  دوش  یم  حرطم  یگدنز 

؛ تسا تماما  لصا  لیصا و  مالسا  يانبم  رب  نیتسار  هعیش  دامن  تیوه و  هنارظتنم  یگدنز  کبس  . 4

رد یناهج  یسایقم  رد  مئاق ، ماما  يرـسارس  مایق  رطاخ  هب  ار  يونعم  يدام و  یعامتجا ، يدرف ، داعبا  مامت  هنارظتنم  یگدنز  کبـس  . 5
؛ دریگ یم  رب 

؛ دنک یم  ادیپ  دورو  یگنهرف  یعامتجا و  يداصتقا ، یسایس ، زا  معا  يراتفر  ياه  هزوح  همه  هب  هنارظتنم  یگدنز  کبس  . 6

حور تسا  روهظ  یعاـمتجا ) يدرف و  عناوم  عفد  تایـضتقم و  داـجیا  ) يزاـس هنیمز  يارب  هبناـج  همه  شـالت  هک  يداـهج  درکیور  . 7
.دشاب یم  هنارظتنم  یگدنز  کبس  رب  مکاح 
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: زا دنترابع  هک  دنا  هدرمش  هنیمز  نیا  رد  يرگید  دراوم   (1) یجنس ، هتکن  هدنسیون  نآ  رب  هوالع 

ياه هناشن  تیوه و  ور  نیا  زا  دشاب ؛ قافن  رفک و  نامیا ، نیب  تیفافـش  يدنبزرم و  ثعاب  دناوتب  دـیاب  زاس  هنیمز  یگدـنز  کبـس  . 8
.دوب دهاوخن  زاس  هنیمز  دشاب  ناسکی  رفاک  قفانم و  نمؤم و  نیب  هک  یگدنز 

.دشاب هتشاد  ار  لطاب  قح و  نیب  زییمت  تردق  تخس ، طیارش  رد  دیاب  زاس  هنیمز  یگدنز  کبس  . 9

.دشاب هناملاع  هنادنمشوه و  تروص  هب  یهلا  دوعوم  دای  نمضتم  دیاب  اهنآ  یگدنز  کبس  یعقاو و  نارظتنم  یگدنز  هویش  . 10

هتشاد ار  یمالسا  نیون  يزاس  ندمت  تموکح و  لیکشت  يارب  یفاک  مزال و  طیارش  هک  تسا  زاس  هنیمز  هاگ  نآ  یگدنز  کبس  . 11
.دنتسه زاس  ندمت  ياه  هنومن  زا  یخرب  یعمج  يدرف و  تادابع  عون  ششوپ ، عون  يزاجم ، ياضف  .دشاب 

.تسین زیاج  تعیبط  هب  ناسنا  هنارورغم  هنایوج و  هطلس  يدعت  هنوگره  زاس  هنیمز  یگدنز  کبس  رد  . 12

عورشم ياهزاین  يوگخـساپ  يرگن ، یحطـس  تعدب و  زا  زیهرپ  نمـض  هک  دوش  یحارط  يروط  دیاب  زاس  هنیمز  یگدنز  کبـس  . 13
.دشاب یهلا  ریسم  ياتسار  رد  يرشب 

، دوعوم قرـشم  یـشهوژپ  یملع  همانلـصف  يزردوگ ، اضرمالغ  زاس ، هنیمز  یگدنز  کبـس  قالخا و  يدربهار  ياه  هفلؤم  هلاقم  - 1
ش 31.
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هنارظتنم یگدنز  کبس  تلزنم  مود : شخب 

هراشا
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نداد تخانـش  اب  دـیاب  يدـصقم  يوس  هب  ناسنا  کیرحت  يارب  تسا و  نوگانوگ  تاعوضوم  يوس  هب  ناسنا  تکرح  روتوم  هزیگنا ،
یتفرعم يا و  هلکاش  توافت  رطاخ  هب  اه  ناسنا  یشزیگنا  ياه  هنیمز  هک  مینادب  دیاب  اما  .تخیگنا  رب  ار  وا  هزیگنا  نآ ، هاگیاج  هب  يو 

هدـش رداص  نیموصعم  زا  ناشدـصق  تین و  هب  هجوت  اب  تدابع  رد  مدرم  يدـنب  میـسقت  هرابرد  یفورعم  ثیدـح  .تسا  توافتم  اـهنآ 
.تسا هدوبن  ریثأت  یب  باتک  زا  شخب  نیا  يدنب  لصف  رد  هک  تسا 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ُهَداَبِع َْکِلتَف  ِباَوَّثلا  َبَلَط  َیلاَعَت  َكَراَـبَت َو  َهَّللا  اوُدَـبَع  ٌمْوَق  ِدـِیبَْعلا َو  ُهَداَـبِع  َکـِْلتَف  ًاـفْوَخ  َّلَـج  َّزَع َو  َهَّللا  اوُدَـبَع  ٌمْوَق  ٌهَثاََـلث ؛ َداَّبُْعلا  َّنِإ 
یهورگ . 1 دنا : هتسد  هس  ناگدننک  تدابع   (1) ِهَداَبِْعلا ؛ ُلَْضفَأ  َیِه  ِراَرْحَْألا َو  ُهَداَبِع  َْکِلتَف  َُهل  ًاّبُح  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  اوُدَبَع  ٌمْوَق  ِءاَرَجُْألا َو 

عمط هب  ار  یلاعت  كراـبت و  يادـخ  هک  یمدرم  ؛2 . تسا ناگدرب  تدابع  نیا  دـننک و  یم  تداـبع  سرت  زا  ار  لـج  زع و  يادـخ  هک 
تدابع نیا  دننک و  تدابع  شیتسود  يارب  ار  لج  زع و  يادخ  هک  يا  هتسد  . 3 تسا ؛ ناریگبدزم  تدابع  نیا  دننک و  تدابع  باوث 

.تسا تدابع  نیرتهب  ناگدازآ و 

ِهَداَبِْعلا ُلَْضفَأ  : » دومرف هدرمـش و  تدابع  ار  جرف  راظتنا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یتقو  مییوگ  یم  همدقم  نیا  اب  لاح 
بلاق رد  یگدـنز  زا  هویـش  نیا  تلزنم  حرط  اـب  ار  هنارظتنم  یگدـنز  کبـس  هب  ندـش  دـیقم  يارب  يزاـس  هزیگنا   (2) جَرَْفلا ؛» ُراَِـظْتنا 

: درب مان  ناوت  یم  هناگ  هس  ياه  هزیگنا 

ص 84. ج 2 ، یفاک ، - 1
ص 287. ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 2
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.تسا تبحم  رصنع  هزیگنا  کیرحت  زا  هدافتسا  اب  هنارظتنم  یگدنز  کبس  تلیضف  ناونع  اب  شخب  نیا  لوا  لصف 

.سرت فوخ و  هزیگنا  کیرحت  زا  يریگ  هرهب  اب  هنارظتنم  یگدنز  کبس  ترورض  ناونع  اب  نآ  مود  لصف 

.تسا هنابآم  رجات  سح  عمط و  رصنع  کیرحت  اب  هنارظتنم و  یگدنز  کبس  راثآ  اهدرکراک و  ناونع  اب  زین  موس  لصف 
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هنارظتنم یگدنز  کبس  تلیضف  .لوا  لصف 

هراشا

تسا یفاک  مییوگب  نخس  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  ترضح  راظتنا  تیروحم  اب  یگدنز  هویش  تلزنم  رد  میهاوخب  رگا 
هب تبـسن  ار  هنارظتنم  یگدـنز  يرترب  ات  مییامن  راـظتنا »  » هزوح رد  موصعم  ناـیاوشیپ  ثیداـحا  میرک و  نآرق  تاـیآ  هوبنا  هب  يرورم 

.میبایب نیموصعم  دزن  رد  یگدنز  ياهشور  ریاس 

ادخ دزن  رد  راظتنا  تیبوبحم  .لوا  راتفگ 

ُلَْضفَأ : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  .تسا  هدش  هدرمـش  یبیجع  ياهتلیـضف  جرف ، راظتنا  دروم  رد  ام  تایاور  رد 
زوـمآ تمکح  نانخـس  رد  نـینچمه   (2) جَرَْفلا .» ُراَِـظْتنا  ِهَداَـبِْعلا  ُلـَْـضفَأ  (1)و «  ّلـَـج » َّزَع َو  ِهَّللا  َنـِم  ِجَرَْفلا  ُراـَِـظْتنا  ِیتَّمُأ  ِلاـَـمْعَأ 

: هک میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

ادخ تمحر  زا  دیـشاب و  جرف  رظتنم  (3) جَرَْفلا ؛ ُراَِظْتنا  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  َیلِإ  ِلاَمْعَْألا  َّبَحَأ  َّنِإَـف  ِهَّللا  ِحْوَر  ْنِم  اوُسَأـْیَت  ـال  َجَرَْفلا َو  اوُرِظَْتنا 
.تسا جرف  راظتنا  ادخ  دزن  اهراک  نیرت  بوبحم  هک  دیوشن  دیماان 

شیاشگ هار  هب  مشچ  اهتیلاعف ، اهباختنا و  رد  نداد  تیولوا  جرف و  راظتنا  نآ  دامن  هک  يا  هویش  هب  ندرک  یگدنز  هک  تسا  حضاو  رپ 
رد تیبوبحم  هک  تسا  مولعم  دوب و  دـهاوخ  لاعتم  راـگدرورپ  دزن  رد  لاـمعا  نیرت  ینتـشاد  تسود  زا  دـشاب ، ادـخ  بناـج  زا  ندوب 

تیانع تمحر و  اب  هارمه  دشاب ، یلمع  مادقا  زا  ادج  کفنم و  تسا  نکمم  هک  اهناسنا  فالخ  رب  ادخ  هاگشیپ 

ص644. ج 2 ، نامه ، - 1
ص 287. ج 1 ، نامه ، - 2

ص 106. لوقعلا ، فحت  - 3
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.تشاد دهاوخ  ییازسب  مهس  یتخبشوخ  عناوم  زا  ینمیا  ام و  تیقفوم  رد  تمحر ، نیا  دوب و  دهاوخ  قح  ترضح  هژیو 

گرزب جرف  راظتنا  هب  دسر  هچ  تسام ؛ یگدنز  رد  يراظتنا  هنوگ  ره  لماش  ینارون ، نانخس  نیا  رد  جرف  راظتنا  هک  تساجنیا  بلاج 
زین ار  بلطم  نیا  .تسا  هاوگ  نآ  رب  زین  يدایز  تایآ  هک  نامز  ماما  طسوت  ناهج  رسارس  رد  فعضتسم  ناحلاص  تموکح  تیرشب و 

هروس متـسیب  هیآ  هب  ناشیا  جرف ، راظتنا  هرابرد  يدرف  لاؤس  خـساپرد  هک  اجنآ  تفایرد ، ناوت  یم  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  نخـس  رد 
نیمه هب  زاب  هرقب ، هروس  لوا  رد   (1) مئاقلا » هجحلا   » هب بیغ  ریسفت  زا  سپ  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دیامن و  یم  کسمت  سنوی 

مه ام  راوگرزب  ماما  ود  هک  دـینک  یم  هظحالم  َنیرِظَْتنُْملا .» َنِم  ْمُکَعَم  یِّنِإ  اوُرِظَْتناَف  ِهَِّلل  ُْبیَْغلا  اَمَّنِإ  : » هک هتخادرپ  سنوی  هروس  زا  هیآ 
.دنیامن یم  جارختسا  نآرق  هیآ  کی  زا  ار  دمحم  لآ  مئاق  راظتنا  مه  جرف و  راظتنا  هلوقم  قلطم 

راظتنا گنر  هب  یهلا  يایلوا  ایبنا و  یگدنز  .مود  راتفگ 

رـشب یگدنز  رد  تلادـع  تقیقح و  تیمکاح  هب  قوش  تقیقح  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  روهظ  هب  قوش 
زین ایبنا  تثعب  میرک  نآرق  شرازگ  هب  هک  تساجنیا  بلاج  .دـش  دـهاوخن  ققحم  ناهج  رد  ادـخ  نید  رارقتـسا  اب  زج  رما  نیا  تسا و 

: هک تسا  هدوبن  فده  نیمه  اب  زج 

اب ار  دوخ  هداتسرف  هک  یـسک  تسوا  نوُکِرْـشُْملا ؛)) َهِرَک  َْول  ِهِّلُک َو  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا  ِنید  يدُْهلِاب َو  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يذَّلا  َوُه  ))
(2) دیآ .» شوخان  ار  ناکرشم  دنچ  ره  دنادرگ ، قئاف  تسا  نید  هچ  ره  رب  ار  نآ  ات  درک ، هناور  تسرد  نییآ  تیاده و 

رد مینک  تقد  میدرک - انعم  قح  تیمکاح  روهظ و  يارب  شالت  داهج و  ار  نآ  هک  دـش - هتفگ  راظتنا  تقیقح  نیببت  رد  هچنآ  هب  رگا 
هیاس ناشکرابم  تایح  مامت  رب  راظتنا  حور  هدوب و  هنارظتنم  یگدـنز  زین  یهلا  يایلوا  ناشیا  عبت  هب  ناربمایپ و  یگدـنز  هک  میباـی  یم 
هلاس ناسنا 250  باتک  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  بلطم  نیمه  يایوگ  یبوخ  هب  زین  ام  راوگرزب  همئا  تالاوحا  رد  يریـس  .تسا  هدـنکفا 

نیمه هتفای  نیودت  يربهر  مظعم  ماقم  هشیدنا  يانبم  رب  هک 

ص 124. ج 1 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  - 1
.9 فص / - 2
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هک دراد  دوجو  یناوارف  دهاوش  راوگرزب  همئا  هریـس  رد  زین  صاخ  تروص  هب  نآ  رب  هوالع  .دشک  یم  ریوصت  هب  ار  يداهج  یگدـنز 
.دومن هراظن  ناوت  یم  ار  يودهم  تلود  راظتنا  هب  یگدنز 

یم باوج  رد  ناشیا  تسا ؟ هدش  دلوتم  دمحم  لآ  مئاق  ایآ  هک  دسرپ  یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رافص  نب  دالخ  هنومن  ناونع  هب 
رد رما  نیمه  و  دومن » مهاوـخ  شتمدـخ  مرمع ، ماـمت  منک  كرد  ار  وا  رگا  و  هن ، (1) ِیتاَیَح ؛ َماَّیَأ  ُُهْتمَدََـخل  ُُهتْکَرْدَأ  َْول  َال َو  : » دـیامرف

ریدـس مان  هب  یـصخش  هک  تسا  يدوعوم  هدادـلد  ماما  نامه  ناشیا  .تسا  یفاک  ام  يارب  یگدـنز  کبـس  زا  عون  نیا  تلیـضف  ناـیب 
میدش و بایفرش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دوخ  يالوم  رـضحم  هب  بلغت  نب  نابا  ریـصب و  وبا  ورمع ، نب  لضفم  اب  دیوگ  یم  یفریص 
هب هیرگ  نزح و  راثآ  دنک ، یم  هیرگ  هتخوس  رگج  تسا ، هدرم  شدنزرف  هک  یسک  نوچمه  هتـسشن و  كاخ  يور  ناشیا  هک  میدید 

: دیامرف یم  تسا و  کشا  زا  رپ  شنامشچ  نوگرگد و  شا  هراسخر  هدیسر و  شیاه  هنوگ 

ُدْقَف َِدبَْألا َو  ِِعئاَجَِفب  ِیباَصُم  ْتَلَصْوَأ  َُکتَْبیَغ  يِدِّیَـس  يِداَُؤف  َهَحاَر  یِّنِم  ْتَّزَْتبا  يِداَهِم َو  َّیَلَع  ْتَقَّیَـض  يِداَقُر َو  ْتَفَن  َُکتَْبیَغ  يِدِّیَـس  »
ِِفلاَوَس اَیاَزَّرلا َو  ِجِراَوَد  ْنَع  يِرْدَـص  ْنِم  ُُرتْفَی  ٍنِینَأ  ِیْنیَع َو  ْنِم  یَقْرَت  ٍهَْعمَدـِب  ُّسِحُأ  اَـمَف  َدَدَْـعلا  َعْمَْجلا َو  ِینُْفی  ِدِـحاَْولا  َدـَْعب  ِدِـحاَْولا 

؛ کِطَخَِسب ٍهَنوُْجعَم  َلِزاََون  َِکبَـضَِغب َو  ٍهَطُولْخَم  َِبئاََون  اَهِرَْکنَأ َو  اَهِّدَشَأ َو  ِیقاََوب  اَهِعَْـضفَأ َو  اَهِمَظْعَأ َو  ِِرباَوَغ  ْنَع  ِیْنیَِعب  َلِّثُم  اَّلِإ  اَیاَلَْبلا 
يا .تسا  هدومن  بلـس  نم  زا  ار  مبلق  شیاسآ  هتخاس و  گـنت  نم  رب  ار  مرتسب  هدوبر و  مناگدـید  زا  باوخ  وت  تبیغ  نم ! ياـقآ  يا 
نم تسا ، هدرک  دوبان  ار  رامـش  عمج و  يرگید  زا  سپ  یکی  نادـقف  و  هداد ، دـنویپ  يدـبا  عیاـجف  هب  ارم  هودـنا  وت  تبیغ  نم ! ياـقآ 

ما هنیـس  زا  هتـشذگ  يایالب  بئاصم و  زا  هک  ار  يا  هلان  تسا و  ناور  منابیرگ  رب  مناگدید  زا  هک  ار  یکـشا  منک  یمن  ساسحا  رگید 
رتانـشآان رت و  تخـس  رتزادـگناج و  رتگرزب و  اـهیراتفرگ  همه  زا  تسا و  مّسجم  مناگدـید  ربارب  رد  هک  ار  هچنآ  زج  دـشک ، یم  رس 

.تسا هدش  نیجع  وت  مشخ  اب  هک  یبئاصم  هتخیمآ و  رد  وت  بضغ  اب  هک  یتامیالمان  تسا ،

دادخر نآ  هطـساو  هب  دیرپ و  نامرـس  زا  لقع  هلو  تّدش  زا  میدـید  یلاح  نینچ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نوچ  دـیوگ : ریدـس 
كاچ كاچ  نامبولق  عزج  تّدش  زا  كانتشحو و  هدیدپ  لئاه و 

ص 245. ینامعن ، تبیغ  - 1
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يا میتفگ : .تسا و  هدش  لزان  يو  رب  هک  تسا  راگزور  بئاصم  زا  یتبیـصم  ای  هدنبوک و  یهورکم  هناشن  نآ  هک  میتشادنپ  دیدرگ و 
یتلاح مادک  و  تسا ؟ نازیر  ناتناگدید  زا  کشرس  ناور و  ناتکشا  يا  هثداح  هچ  زا  دابم ! نایرگ  تنامـشچ  قیالخ ! نیرتهب  دنزرف 
دمآرب شنورد  نآ  رثا  رب  هک  دیشک  یقیمع  سفن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : تسا ؟ هدرک  بجاو  امـش  رب  ار  متام  نیا  هک  تسا 

ایانم و ملع  رب  لمتشم  هک  تسا  یباتک  نآ  متسیرگن و  یم  رفج  باتک  رد  زورما  حبص  امش ! رب  ياو  دومرف : دش و  نوزفا  شـساره  و 
هیلع هللا  یلـص  دّمحم  هب  ار  نآ  یلاعت  يادخ  هک  یباتک  نامه  تسا ، تمایق  زور  ات  نوکی  ام  ناک و  ام  ملع  همیظع و  بئاصم  ایالب و 

شتبیغ و اـم و  مئاـق  دـالیم  متـسیرگن ، یم  نآ  زا  یلوصف  رد  تسا و  هداد  صاـصتخا  مالـسلا  مهیلع  وا  زا  سپ  هّمئا  ملـس و  هلآ و  و 
ندش دـترم  تبیغ و  لوط  هطـساو  هب  اهنآ  بولق  رد  كوکـش  شیادـیپ  نامز و  نآ  رد  نانمؤم  ياولب  شرمع و  لوط  ندرک و  ریخأت 

هک ِهُِقنُع  ِیف  ُهَِرئاط  ُهاْنمَْزلَأ  ٍناسنِإ  َّلُک  َو  تسا : هدومرف  یلاـعت  يادـخ  هک  ناـشیاهندرگ  زا  مالـسا  هتـشر  ندـنکرب  ناـشنید و  زا  اـهنآ 
(1) دش .» یلوتسم  نم  رب  هودنا  تفرگ و  ارف  ارم  یتّقر  متسیرگن  لوصف  نآ  رد  هکنآ  زا  سپ  تسا و  تیالو  نآ  زا  دوصقم 

يدهم ماما  یگدنز  رد  راظتنا  هاگیاج  .موس  راتفگ 

رد ار  يدرکیور  نینچ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رظتنم  يدهم  دوخ  هک  تسا  نآ  هنارظتنم  یگدنز  کبـس  تلیـضف  نیرتگرزب 
هک هللا - تیقب  ترـضح  تاراـیز  هیعدا و  رد  اـم  اریز  دـنک ، یم  یگدـنز  یکبـس  نـینچ  اـب  لاـس  رازه  زا  شیب  هدـیزگرب و  یگدـنز 

روهظ رظتنم  ییوـس  زا  (2) و  دِـهاَجُْملا ) ِحاَجْحَْجلا  ) دـهاجم یفرط  زا  زین  ار  ناشیا  تسوا - ياـه  هتـساوخ  هب  یهاـگآ  يارب  یعجرم 
رد هک  هدش  شرافس  هدیسر و  ام  هب  رصع  ماما  مراهچ  بیان  طسوت  هک  ییاعد  نمض  رد  هنومن  ناونع  هب  .مینک  یم  یفرعم  ناشدوخ ،

َكَْرمَأ َِکتَّیَِرب َو  ْنَع  َباَغ  َِکنْذِِإبَف  : »... مییوگ یم  نینچ  دوش ، یم  زاغآ  ...کَسْفَن » ِیْنفِّرَع  َّمُهَّللا  : » ترابع اب  میناوخب و  تبیغ  رصع 
زا یشخب  رد  نینچمه  درب .» یم  رس  هب  روهظ  يارب  وت  رما  راظتنا  رد  دیدرگ و  بیاغ  نامدرم  زا  وت  نذا  اب  و  ... (3) رِظَْتنَی ؛

ص 31-33. ج 2 ، ناولهپ ، همجرت  همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 1
ص 409. ج 1 ، دبعتملا ، حالس  دجهتملا و  حابصم  - 2

ج2 ص512. همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 3
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َكِْرمَأ ِدوُرُو  َیلِإ  َنُوبِصاَعَتُم َو  ِّقَْحلا  ِرْصَن  یَلَع  اَّنِإ  َنُوبِضاَغ َو  ِِکبَـضَِغل  اَّنِإ  : » تسا هدمآ  تونق  لاح  رد  نامز  ماما  هب  بوسنم  ياعد 
(1) ...ُهَجوُرُخ ؛ ْلِّهَس  ِِهتاَقُرُط َو  ْحَْتفا  َِکلَِذب َو  ْنِّذَأَف  َّمُهَّللا  َنوُعِّقَوَتُم  َِکئاَدْعَِأب  َكِدیِعَو  ِلُولُِحل  َنُوبِقَتُْرم َو  َكِدْعَو  ِزاَْجنِِإل  َنُوقاَتْشُم َو 

رظتنم میقاتـشم و  وت  ناـمرف  ندیـسر  يارب  میزرو و  یم  بّصعت  قح  يراـی  رب  مینک و  یم  مشخ  وت  مشخ  رطاـخ  هب  اـم  هک  یتسرد  هب 
ار نآ  ياههار  هدب و  نذا  هدعو  نیا  هب  سپ  ادنوادخ  .میتسه  تنانمـشد  رب  تباذع  ندیـسر  ارف  راظتنا  رد  وت و  هدعو  ندروآرب  يارب 

یلماک ناسنا  هب  میرگنب و  رما  نیا  هب  زین  ییوگلا  هبنج  زا  میهاوخب  رگا  نیاربانب  ...امن ؛» ناـسآ  ار  شماـیق  جورخ و  ریـسم  ياـشگب و 
رب یگدـنز  تبیغ ، رـصع  رد  شخب  تداعـس  بولطم و  یگدـنز  مییوجب ، یـسأت  تسا  نیمز  رد  اهناسنا  يداـه  ادـخ و  نیـشناج  هک 

نیع  » هک ار  رصع  ماما  نتسیز ، هویش  نیا  هب  ندش  نیزم  هک  تسا  یهیدب  .دوب  دهاوخ  هنارظتنم  یگدنز  کبـس  نامه  ای  راظتنا  روحم 
یناسک بیصن  ار  وا  ریخ  ياعد  درک و  دهاوخ  دونشخ  یـضار و  تسا  نامدرم  نایم  رد  ملاع  راگدرورپ  رظان  نامـشچ  و  هرظانلا » هللا 

خیش هب  نامز  ماما  روهشم  همان  رد  هکنیا  امک  دومرف ؛ دنهاوخ  دنا  هدیزگرب  شیوخ  یگدنز  کبـس  ناونع  هب  ار  هنارظتنم  یگدنز  هک 
: تسا هدمآ  دیفم 

یم يراد  هگن  تظافح و  دـنام  یمن  هدیـشوپ  نیمز  اهنامـسآ و  ياورنامرف  زا  هک  ییاعد  شیاـین و  اـب  ار  رادرک  هتـسیاش  ناـنمؤم  اـم 
.دشاب (2) رطاخ  هدوسآ  نآ  تیافک  هب  دبای و  نانیمطا  شمارآ و  یهلا  هاگرد  هب  ام  ياعد  هب  ام  ناتسود  ياهبلق  نیاربانب  ؛ مینک

یلاع تاجرد  هب  لین  هنارظتنم و  یگدنز  .مراهچ  راتفگ 

يورخا يویند و  عیفر  ياـهماقم  هب  رظتنم  صخـش  یباـیهر  ناوت  یم  ار  دوعوم  راـظتنا  روـحم  رب  یگدـنز  اهتلیـضف ي  زا  رگید  یکی 
هیلع قداص  ماما  ترضح  فرگش  ینخس  رد  .تسا  هدش  حرطم  ام  نایاوشیپ  ثیداحا  رد  ینوگانوگ  نیوانع  اب  بلطم  نیا  تسناد و 

هک یسرت  تیذا و  اب  لباقت  رد  شیوخ  ربص  اب  هدرک و  یگدنز  راظتنا  روحم  رب  هک  یناسک  نیـسپاو  يادرف  رد  تسا : هدومرف  مالـسلا 
روشحم تیب  لها  هرمز  رد  دنیامن ، تمواقم  تساهنآ  هجوتم  ریسم  نیا  رد  ًانایحا 

ص67. تادابعلا ، جهنم  تاوعدلا و  جهم  - 1
ج 2،ص 596. جاجتحالا ، - 2
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(1) اَِنتَْرمُز .» ِیف  ًادَغ  َوُه  ِفْوَْخلا  يَذَْألا َو  َنِم  يَرَی  اَم  یَلَع  َرَبَص  اَنَْرمَأ َو  َرَظَْتنا  ِنَم  : » هک دش  دنهاوخ 

زا دیهـش  رازه  اب  ناسمه  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماـما  نارظتنم  رجا  رگید  ینخـس  رد  زین  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما 
ٍرَْدب ِءاَدَهُش  ْنِم  ٍدیِهَـش  ِْفلَأ  َرْجَأ  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  ُهاَطْعَأ  اَنِِمئاَق  ِهَْبیَغ  ِیف  اَِنتالاَُوم  یَلَع  َتَبَث  ْنَم  : » دندومرف هدرمـش و  دحا  ردب و  يادهش 

ار نارظتنم  تلزنم  نأش و  نیموصعم  همئا  هدشن و  دودـحم  يورخا  روما  هب  اهنت  راظتنا  لها  زا  دـیجمت  نیا  نآ  رب  هوالع   (2) دُحُأ .» َو 
: هک دنا  هدرک  حیرشت  نینچ 

شتماما و هب  لئاق  هک  شتبیغ  نامز  نامدرم  ناَمَز ؛ ِّلُک  ِلـْهَأ  ْنِم  ُلَْـضفَأ  ِهِروُهُِظل  َنیِرِظَْتنُْملا  ِِهتَماَـمِِإب َو  َنِیِلئاَْـقلا  ِِهتَْبیَغ  ِناَـمَز  َلـْهَأ  َّنِإ 
.دنتسه (3) ناراگزور  مامت  مدرم  نیرترب  دنشاب  شروهظ  رظتنم 

نامز ماما  هاپس  هب  دورو  هار  هنارظتنم ، یگدنز  .مجنپ  راتفگ 

لآ مئاق  یباکر  رد  اپ  يزابرـس و  قیفوت  هک  تسا  نآ  رـصع  یلو  ترـضح  نارادتـسود  تیب و  لها  نایعیـش  همه  ياهوزرآ  زا  یکی 
یتالمج اب  نوگانوگ  هیعدا  رد  ام  ناماما  هک  تسا  یـسدقم  نامرآ  دوخ  نیا  مینکادـیپ و  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دـمحم 

.دـنا هداد  شزومآ  ام  هب   (4) ِْهیَدَی » َْنَیب  َنیِدَهْـشَتْسُْملا  َو  ِِهلِیبَس ، ِیف  َنیِدِـهاَجُْملا  َو  ُْهنَع ، َنیِّباَّذـلا  ِِهناَوْعَأ ، ِهِراَْصنَأ َو  ْنِم  اَْنلَعْجا  َو   » ریظن
یکی يودهم  تایاور  رد  اریز  تسا ، ییوزرآ  نینچ  هب  ندیـسر  راظتنا  کبـس  هب  یگدنز  كرابم  راثآ  زا  یکی  هک  مییوگ  یم  لاح 

نیا رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  يا  هنوگ  هب  هدش  هرمـش  ترـضح  نایهاپـس  هرمز  رد  نتفرگ  رارق  یگدنز  کبـس  نیا  تاکرب  زا 
رظتنم دیاب  دشاب  مئاق  ترـضح  نارای  زا  دراد  تسود  هک  یـسک   (5) ...ْرِظَْتنَْیلَف ؛ ِِمئاَْقلا  ِباَحْـصَأ  ْنِم  َنوُکَی  ْنَأ  ُهَّرَـس  ْنَم  : » دومرف هراب 

: دومرف و  ...دشاب »

َْلب َال  ِهِْفیَِسب  ِْهیَدَی  َْنَیب  ِعِراَقُْملاَک  َناَک  ُُهتْرَصَن  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َِمئاَق  ُتْکَرْدَأ  َْول  ْنَأ  ْمُْکنِم  ُِلئاَْقلا 

ص 37. ج 8 ، یفاک ، - 1
ص 323. ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 2

ص 320. ج 1 ، نامه ، - 3
ص 107. يدهشملا ،) نبال   ) ریبکلا رازملا  - 4

ص200. ینامعن ، تبیغ  - 5
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هک تسا  یسک  دننام  وا  درک  مهاوخ  ترصن  ار  وا  منک  كرد  ار  دمحم  لآ  مئاق  رگا  دیوگب : امش  زا  یـسک  رگا   (1) هَعَم ؛ ِدیِهَّشلاَک 
.دوش دیهش  وا  هارمه  هک  تسا  یسک  دننام  هکلب  هن  دنز ، یم  ریشمش  وا  يوراشیپ 

: دومرف و 

هک ره   (2) ْفیَّسلِاب ؛ ِهَّللا  ِلوُسَر  ْيَدَـی  َْنَیب  ِبِراَّضلاَک  َناَک  َْلب  َال  ِهِطاَطُْـسف  ِیف  ِِمئاَْقلا  َعَم  َناَک  ْنَمَک  َناَک  ِْرمَْألا  اَذَِـهل  ًارِظَْتنُم  َتاَـم  ْنَم 
يوراشیپ هک  تسا  یسک  دننام  هکلب  هن ، دشاب ، شا  همیخ  رد  مالـسلا  هیلع  مئاق  اب  هک  تسا  یـسک  دننام  دریمب  دشاب و  رما  نیا  رظتنم 

.دشاب هدز  ریشمش  مّلس  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

یلاعت هللا  لجع  نامز  ماما  يزابرـس  هباثم  هب  تیالو  تماما و  رما  راـظتنا  رد  یگدـنز  فیرـش  نخـس  نیا  رد  هک  دـینک  یم  هظحـالم 
یتح دنا  هدرک  یگدنز  هویش  نیا  هب  هکنانآ  تسا و  هدش  هداد  رارق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  یتح  فیرـشلا و  هجرف 

همانراک رد  ار  دمحم  لآ  مئاق  يزابرـس  تداعـس  هدرک و  تعجر  ایند  هب  دـنناوت  یم  دـنورب  ایند  زا  يدـهم  ترـضح  مایق  زا  لبق  رگا 
ار يا  همان  تعیب  شیوخ  مایق  زا  لبق  يدهم  ترـضح  زین  روهظ  نامز  رد  هک  تسا  مهم  ردـق  نآ  یتح  بلطم  نیا  .دـنیامن  تبث  دوخ 
رد راتـشون و  همادا  رد  هک  تسا  يودـهم  یگدـنز  کبـس  زا  یقیداصم  نآ  داوم  زا  يرایـسب  هک  دـناسر  یم  دوخ  ناراـی  ياـضما  هب 

.تسا هدش  رکذ  نآ  زا  يدراوم  یمالسا  ماظن  تیوقت  شخب  رد  هنارظتنم و  یگدنز  کبس  ياهدرکدراک  راثآ و  تمسق 

ص 644. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 1
ص 338. نامه ، - 2

هنارظتنم یگدنز  www.Ghaemiyeh.comکبس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 199زکرم  هحفص 76 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14418/AKS BARNAMEH/#content_note_60_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14418/AKS BARNAMEH/#content_note_60_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:61

هنارظتنم یگدنز  کبس  ترورض  .مود  لصف 

هراشا

هب يزاین  هچ  یتسار  هب  .تفگ  نخـس  کبـس  نیا  هب  یگدـنز  ترورـض  زا  ناوت  یم  نارظتنم ، یگدـنز  کبـس  تلیـضف  نایب  زا  سپ 
يارب یبسانم  هنیمز  لاؤس ، نیا  هب  خساپ  هک  تسا  یهیدب  دش ؟ دهاوخ  ییاه  تراسخ  هچ  بجوم  نآ  نادقف  تسا و  هنارظتنم  تسیز 

رارق تقد  دروم  ناوت  یم  رظنم  دنچ  زا  ار  شـسرپ  نیا  هب  خساپ  .دوب  دهاوخ  نآ  لئاسم  نارظتنم و  یگدنز  کبـس  عوضوم  هب  دورو 
: داد

هنادنمتداعس يزاس  تشونرس  .لوا  راتفگ 

لصا ( تسناد کین  یتشونرس  شوخ و  یتبقاع  لوصح  ار  هنارظتنم  یگدنز  کبـس  تیمها  كرد  ریـسم  رد  رثا  نیرتمهم  ناوتب  دیاش 
) .دش هداد  حیضوت  یگدنز  رد  یباختنا  کبس  هب  هجوت  ترورض  ثحب  رد  البق  بلطم  نیا 

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینخس  رد 

ْمُه ـال  ْمِْهیَلَع َو  ٌفْوَـخ  ـال  َنیِذَّلا  ِهَّللا  ُءاَِـیلْوَأ  َکـَِئلوُأ  ِهِروُـهُظ  ِیف  َُهل  َنیِعیِطُْملا  ِهـِتَْبیَغ َو  ِیف  ِهِروُـهُِظل  َنـیِرِظَْتنُْملا  اَـنِِمئاَق  ِهَعیِِـشل  َیبوُـط 
شرب ناـمرف  شروهظ ، رد  شروـهظ و  رظتنم  شتبیغ ، رد  هک  ناـنآ  تساـم ؛ مئاـق  نایعیـش  نآ  زا  یتـخب  کـین  تداعـس و  نوـُنَزْحَی ؛

.دنتسه (1) نیگهودنا  هن  دنراد و  یسرت  هن  هک  دنتسه  یهلا  يایلوا  نامه  ناشیا  دنتسه ؛

رانک رد  بیاغ ، ماما  راـظتنا  نید ، ناـیاوشیپ  تاـیبدا  رد  هک  ارچ  دومن ، وجتـسج  راـظتنا  هاـگیاج  رد  دـیاب  ار  رما  نیا  تلع  کـش  یب 
لوبق يارب  یببس  نیموصعم ، تیالو  دیحوت و  ریظن  یلماوع 

ص 357. ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 1
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ُلَبْقَی َال  اَِمب  ْمُکُِربْخُأ  َالَأ  دومرف : نم  هب  ماما  دیوگ  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نارای  زا  یکی  هک  نیا  امک  دـیآ ؛ یم  رامـش  هب  لامعا 
ُهَّللا َو َرَمَأ  اَِمب  ُراَْرقِْإلا  ُُهلوُسَر َو  ُهُدـْبَع َو  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُهَّللا َو  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  ُهَداَهَـش  َلاَقَف : یََلب ؛ ُْتلُقَف : ِِهب ؟ اَّلِإ  اًلَمَع  ِداَبِْعلا  َنِم  َّلَـج  َّزَع َو  ُهَّللا 

امش هب  ایآ   (1) ِِمئاَْقِلل ؛ ُراَِظْتنِالا  ُهَنِینْأَمُّطلا َو  ُداَِهتْجِالا َو  ُعَرَْولا َو  ْمَُهل َو  َمِیلْـسَّتلا  ًهَّصاَخ َو  َهَِّمئَْألا  ِینْعَی  اَِنئاَدـْعَأ ، ْنِم  ُهَءاَرَْبلا  اََـنل َو  ُهَیاـَلَْولا 
هب تداهـش  دومرف : ناشیا  سپ  یلب ؛ مدرک : ضرع  ؟ دـنک یمن  لوبق  نآ  نودـب  ار  شناگدـنب  لـمع  دـنوادخ  هک  هچنآ  هب  مهدـن  ربخ 

اوقت و ندوب و  ناشیا  میلست  همئا و  ام  نانمشد  زا  تئارب  ام و  تیالو  یهلا و  رماوا  هب  رارقا  دمحم و  ترضح  تلاسر  ادخ و  یگناگی 
.مئاق ترضح  راظتنا  هنینأمط و  شالت و 

اهنت ناونع  هب  هکلب  هدـش ، یفرعم  ناـمز  ماـما  تبیغ  رـصع  رد  بولطم  يا  هویـش  ناونع  هب  دوـعوم ،» راـظتنا   » اـهنت هن  تهج  نیمه  هب 
یم تیاور  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  ینـسح  میظعلادبع  .تسا  هدش  عونمم  نآ  زا  یطخت  دادملق و  نیموصعم  طسوت  یگدنز  کبس 

: دومرف ناشیا  هک  دنک 

شتبیغ و رد  راظتنا  هک  تسا  يدهم  نامه  ام  مئاق   (2) ِهِروُهُظ ؛ ِیف  َعاَُطی  ِِهتَْبیَغ َو  ِیف  َرَظَْتُنی  ْنَأ  ُبِجَی  يِذَّلا  ُّيِدْهَْملا  َوُه  اَّنِم  َِمئاَْقلا  َّنِإ 
.تسا بجاو  شروهظ  رد  تعاطا 

« هیلهاج هتیم  تام  هنامز  ماما  فرعی  مل  تام و  نم   » فورعم ثیدـح  رد  گنرد  اب  رگید و  یهاگن  زا  ناوت  یم  ار  بلطم  نیا  تیمها 
رد هعاطالا  بجاو  اوشیپ و  ار  وا  هتفاین و  ار  شناـمز  ماـما  تفرعم  هک  یـسک  تبقاـع  ینارون ، نخـس  نیا  رد  اریز  دروآ ، تسد  هب  (3)

یسک یفرط  زا  هک  تسا  مولعم  تسا و  هدرک  یفرعم  ناملسم  ریغ  تلاح  اب  ایند  زا  جورخ  دنادن ، شیاه  هصرع  مامت  یگدنز و  لوط 
همانرب ناونع  هب  نید  رگید  فرط  زا  دـشاب و  هدرک  یگدـنز  یمالـسا  ریغ  یتروص  هب  هک  دریم  یم  یمالـسا  ریغ  یلهاـج و  گرم  هب 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  تیاضر  روحم  زا  جورخ  نیارباـنب  .دـیآ  یم  تسد  هب  موصعم  ماـما  هلیـسو  هب  اـهنت  قفوم ، یگدـنز 
هنوگ هب  ندرم  نامه  نآ  هجیتن  هک  هدش  بوسحم  یمالسا  یگدنز  زا  جورخ  یعون  هب  یگدنز  يرهاظ  ياهراتفر  رد  یتح  فیرـشلا 
تجح ترـضح  هب  مالـس  رد  ور  نیمه  زا  اذـل  ناسنا ؛ یقیقح  تکاله  ینعی  نیا ، دوب و  دـهاوخ  مالـسا  زا  لبق  رـصع  ینعی  یلهاج ،

مینک یم  باطخ  تداعس  تاجن و  هار  اهنت  ار  وا  هنوگنیا 

ص 200. ینامعن ، تبیغ  - 1
ص 377. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 2

ص377. ج 1 ، یفاک ، - 3
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(1) کله .» هریغ  کلس  نم  يذلا  هللا  لیبس  ای  کیلع  مالسلا  : » مییوگ یم  و 

یعقاو راظتنا  هب  يرهاظ  راظتنا  يزاس  لیدبت  .مود  راتفگ 

ینآرق و ياه  هزومآ  فلاخم  نآ ، ساسا  رب  اهراتفر  میظنت  يزاس و  ینیع  مدع  بلق و  رد  تیودـهم  هب  داقتعا  نامیا و  ندرک  هدنـسب 
زین لمع  هدش  هدرب  مان  نامیا  زا  هک  اج  ره  ًابلاغ  هدـش و  هداد  رارق  رواب  رانک  رد  راتفر  هراومه  نآرق  گنهرف  رد  اریز  تسا ، یثیدـح 
مه اـب  ود  نیا  یهارمه  رب  اـهراب  زین  نیموصعم  نآ  عبت  هب  (2) ...تاِحلاَّصلا .» اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیذَّلا  َّنِإ   » هک تسا  هدـمآ  نآ  راـنک  رد 
زا یشخب  طقف  نآ  زا  نخـس  تسا و  لمع  شمامت  نامیا   (3) لَمَْعلا ؛ َِکلَذ  ُضَْعب  ُلْوَْقلا  ُهُّلُک َو  ٌلَمَع  ُناَمیِْإلا  : » هک دـنا  هدرک  دـیکأت 

ماما نامز  رد  ناـشتارکفت  دـندش و  هتخانـش  هئجرم »  » ماـن هب  هعیـش  خـیرات  رد  دـنرادن  لوبق  ار  رما  نیا  هک  یناـسک  تسا .» لـمع  نآ 
نامیا رفک و  هب  عجار  هئجرم  لوق  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يدرم  مدینـش  : » دیوگ یم  صفح  نب  دمحم  .دوب  هدش  عیاش  قداص 

رفاک مه  ادـخ  دزن  میناد ، یم  رفاک  ام  هک  ار  یـسک  هک  نانچ  دـنیوگ : یم  دـننک و  یم  جاـجتحا  اـم  رب  هئجرم  درک : ضرع  دیـسرپ و 
نیا هنوگچ  هَّللا ! ناحبس  دومرف : ترـضح  .میناد  یم  نمؤم  ادخ  دزن  ار  وا  درک  رارقا  شنامیا  هب  هک  ینامز  مه  نمؤم  نینچمه  تسا ؛

، دـنهاوخن یلیلد  هاوگ و  وا  زا  شرارقا  زا  سپ  و  تسین ) یئادـخ  هکنیا  هب   ) تسا هدـنب  رارقا  طـقف  رفک  هک  یتروص  رد  دـنربارب !؟ ود 
دزن هدنب  لمع ) تین و   ) دـندش قفتم  رگا  هک  تسا  وا  تین  لمع و  نمؤم  لیلد  دوشن و  تباث  لیلد  اب  زج  هک  تسا  یئاعدا  نامیا  یلو 

(4) تسا .» نمؤم  ادخ 

ص 587. يدهشملا ،) نبال   ) ریبکلا رازملا  - 1
.277 هرقب / - 2

ص 34. ج 2 ، یفاک ، - 3
لمع نامیا  لها  فالخ  رب  هک  دندیمان  هئجرم  تهج  نآ  زا  ار  هتـسد  نیا  تسا و  هدنروآ  لابند  هدنزادنا و  ریخأت  ینعم  هب  هئجرم  - 4

ار ناراکهنگ  هفیاط  نیا  اریز  دنا ، هتفرگ  يراودیما »  » اجر هدام  زا  ار  هئجرم  یـضعب  دنرواین و  شفیدر  رد  دـنزادنا و  سپ  تین  زا  ار 
هتشاد هانگ  دنچ  ره  نمؤم  درادن و  نایز  یهانگ  چیه  نامیا  دوجو  اب  دنراد  هدیقع  هک  دنتـسه  یتعامج  هئجرم  دنهدیم ...؛ يراودیما 

اهنآ هدـیقع  مود  تمـسق  هک  تسادـیپ  یلو  دـهدن ، دوس  یتعاط  چـیه  رفک  دوجو  اب  دوریم و  تشهب  هب  دـشاب ، رئاـبک  هچ  رگا  دـشاب 
سایق هدومن و  کسمت  مود  تمـسق  هب  دوخ  هدیقع  لوا  تمـسق  حیحـصت  يارب  مه  اهنآ  و  تسردان ، شلوا  تمـسق  تسا و  تسرد 
يرما تابثا  اعدا و  نامیا  اریز  تسا ، قرافلا  عم  سایق  نیا  هک  دومرف  ناـیب  حوضو  لاـمک  اـب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دـندرک ، یم 
تـسا نیا  یندب ، رادرک  لامعا و  .یبلق 3 - هدیقع  .ینابز 2 - رارقا  - 1 دوـش : تباـث  شئزج  هس  ره  دـیاب  و  دراد ، ءزج  هس  هک  تسا 

زا یکی  ندوبن  رفک  یلو  تسین ، مزال  مود  زج  تسا و  یفاک  موس  لوا و  ءزج  ود  اهنت  يرهاظ  نامیا  رد  یلو  یقیقح ، یعقاو و  نامیا 
(. ص 66 ج 3 ، يوفطصم ، همجرت  یفاک ؛  لوصأ  .دوش ( یم  تباث  ادخ  راکنا  ضحم  هب  هک  تسا  زیچ  هس  نیا 
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دروم رد  دـناد  یم  یعقاو  نامیا  هب  ندیـسر  يرهاظ و  نامیا  زا  رذـگ  طرـش  رارقا - تین و  رب  هوالع  ار - لمع  هک  ثیدـح  نیا  رباـنب 
روهظ و راظتنا  ياعدا  اهنت  نامز  ماـما  تیب و  لـها  نایعیـش  ناـنمؤم و  يارب  هجیتن  رد  داد و  رارق  ناوت  یم  ار  راـیعم  نیمه  مه  راـظتنا 

يارب هکلب  تسین ؛ یفاک  نآ  تاکرب  زا  ندرب  هرهب  یعقاو و  نارظتنم  هرمز  رد  نتفرگ  رارق  يارب  يودـهم  ياـهاعد  ندـناوخ  هب  اـفتکا 
هب يودـهم  ثیداحا  رد  اهراب  هک  هنوگ  نامه  داد و  ماـجنا  ار  دوعوم  راـظتنا  اـب  بساـنم  لاـمعا  دـیاب  اـعدا  نیا  رد  تقادـص  تاـبثا 

یعـس ام  همه  دـیاب  تسا  هدـش  هیـصوت  تامرحم  كرت  تاـبجاو و  ماـجنا  فلتخم و  ياـه  هصرع  رد  نارظتنم  یلمع  مازتلا  ترورض 
(1) ْلَمْعَْیل » ْرِظَْتنَْیلَف َو   » هنامیکح باطخ  هب  مینک و  يراج  دوخ  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رد  ار  راظتنا  گنهرف  ناوت  دح  رد  ات  مینک 

.مییوگ کیبل   (2) ُهَموُحْرَْملا » َُهباَصِْعلا  اَُهتَّیَأ  ْمَُکل  ًائِینَه  اوُرِظَْتنا  اوُّدِجَف َو  : » دومرف هک  دوخ  يالوم  رما  هب  میراپسب و  لد 

یگدنز رد  ییازفادیما  .موس  راتفگ 

تیقفوم ياه  هتسیاب  زا  اهوزرآ ، فادها و  هب  ندیسر  رد  رتهب  يا  هدنیآ  هب  دیما  يراگتسر و  ریسم  رد  الب  نیرتگرزب  يدیماان  سأی و 
ات ار  یگدـنز  رد  دوجوم  عناوم  دـناوتب  نآ  يژرنا  وترپ  رد  اـت  هدوـب  ازدـیما  یعبنم  نتفاـی  ددـص  رد  هراوـمه  رـشب  .تسا  یگدـنز  رد 

یگنرد لباق  نانخس  دارفا  تیصخش  رد  يرگن  هدنیآ  تیمها  هرابرد  زین  یـسانشناور  ملع  نادنمـشناد  .درادرب  شیاهفده  هب  ندیـسر 
ار دنملاس  ناویح ، زا  ار  رشب  دهد و  یم  لیکشت  ار  یمدآ  دوجو  نوناک  تدم  زارد  ياهفده  نتـشاد  ،» تروپلآ (3) رظن  زا  دنا ؛ هتفگ 

تیصخش دراوم  زا  يرایسب  رد  كدوک و  زا 

ص 200. ینامعن ، تبیغ  - 1
.نامه - 2

Allport - 3
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: دنرادروخرب ناور  تمالس  زا  هک  يدارفا  هک  تسا  رواب  نیا  رب  يو   (1) دزاس .» یم  زیامتم  رامیب  تیصخش  زا  ار  ملاس 

، فده بیقعت  .تسا  دهعت  نسح  راثیا و  ییوجانعم و  ناش ، یگدنز  نومنهر  دنـشیوخ و  ياهایؤر  اهدیما و  اهفده و  یپ  رد  هنالاعف 
یم هدـنیآ  هب  ملاس  دارفا  .دـیرفآ  ینیون  هزیگنا  گنرد  یب  دـیاب  تشاذـگ ، راـنک  دـیاب  ار  یفدـه  رگا  .دریذـپ  یمن  ناـیاپ  هاـگ  چـیه 

.دننک (2) یم  یگدنز  هدنیآ  رد  دنشیدنا و 

: تسا دقتعم  زین  لکنارف (3) 

نینچ هب  عقاو  رد  .دننک  یم  هجوت  یتآ  فیاظو  اهفده و  هب  دنرگن و  یم  هدنیآ  هب  دنراد ؛ مه  يرگید  ياهیگژیو  ملاس ، ياهتیـصخش 
لمحم هدنیآ ، هب  داقتعا  نودب  ...دنک  یگدنز  دناوت  یم  هدـنیآ  هب  شرگن  اب  اهنت  هک  تسا  ناسنا  یگژیو  نیا  .دـنراد  زاین  ییاهفدـه 

هار رد  تشاد ؛ یلیلد  یگدنز  همادا  يارب  دیاب  .ددرگ  یم  انف  هب  موکحم  تعرـس  هب  مسج  حور و  دور و  یم  نایم  زا  یگدنز  يونعم 
.دهد (4) یم  تسد  زا  ار  دوخ  يانعم  یگدنز  هنرگو  دیشوک ، یتآ  یفده 

نشور و هدنیآ  هب  دیما  اب  مأوت  هک  دوب  یگدنز  رد  يا  هویـش  لابند  هب  دـیاب  دراد  ام  یگدـنز  رد  يراذـگریثأت  شقن  نینچ  دـیما  رگا 
یعطق هب  یبلق  داقتعا  اب  هک  یگدنز  هویـش  نیا  یگژیو  اریز  تسا ؛ یتیـصوصخ  نینچ  دجاو  هنارظتنم  یگدنز  کبـس  دـشاب و  يرتهب 

اوُفِعُْـضتْسا َنیذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدیُرن  َو   )) هک ناهج  رد  يودهم  قح  تموکح  لیکـشت  رب  ینبم  راگدرورپ  هدارا  یهلا و  هدـعو  ندوب 
هدیمد رظتنم  هعماج  درف و  دـبلاک  رد  دـیما  يورین  هک  تسا  نآ  هتفرگ  لکـش   (5) نیثِراوـْلا ،)) ُمُهَلَعَْجن  ًهَِّمئَأ َو  ْمُهَلَعَْجن  ِضْرَأـْلا َو  ِیف 

.تسا اهتیلاعف  يارب  یمکحم  هناوتشپ  رما  نیمه  دوش و  یم 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  رگنشور  ینخس  رد  يا  هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح 

اهتلم هک  تسا  یمیظع  هنیجنگ  راظتنا ، جَرَف و  روهظ و  عوضوم  يدهم و  هیضق  هب  داقتعا 

ص 16. لامک ، یسانشناور  - 1
ص 20. نامه ، - 2
Frankle - 3

ص 166-165. لامک ، یسانشناور  - 4
.5 صصق / - 5
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یتشک نیا  رد  هک  یناسک  رگا  دـینک ! ضرف  ینافوت  يایرد  کی  رد  ار  يا  یتشک  امـش  .دـنربب  یناوارف  ياـه  هرهب  نآ  زا  دـنناوت  یم 
هتشاد یکدنا  تکرح  لیاسو  نان و  بآ و  درادن و  دوجو  یلحاس  چیه  گنسرف ، رازه  ات  ناشفارطا  هک  دنشاب  هتـشاد  هدیقع  دنتـسه ،

؛ هن دننکب ؟ یشالت  دنربب ، شیپ  ار  یتشک  دننک و  تکرح  هکنآ  يارب  اه  نیا  هک  دوش  یم  رّوصت  چیه  ایآ  دننک ؟ یم  راک  هچ  دنشاب ،
دـیما و دـنکب ؟ دـیاب  یـشالت  تکرح و  هچ  رگید  تسا ، یمتح  شگرم  ناسنا  یتقو  .تسا  یمتح  ناشگرم  ناـشدوخ ، رظن  هب  نوچ 

راـک هب  سکره  کـچوک ، هعوـمجم ي  نیا  رد  هک  تسا  نیا  دـنهد  ماـجنا  دـنناوت  یم  هـک  ییاـهراک  زا  یکی  .درادـن  دوـجو  یقفا 
ار نارگید  قح  تسا ، نارگید  هب  زواجت  لها  هکنآ  دریمب و  ات  دـباوخب  تسا ، ندرم  مارآ  لها  هک  یـسک  نآ  .دوش  مرگرـس  شدوخ 
دنشاب و هتشاد  نیقی  دنتسه ، یتشک  نیمه  رد  هک  یناسک  هک  تسا  نیا  مه  رگید  روط  .دنامب  هدنز  رتشیب  یتعاس  دنچ  هکنآ  ات  دریگب 
، دنـسرب نآ  هب  ات  دـنراد  راک  ردـقچ  تسا و  کیدزن  ای  رود و  لـحاس  نآ  هکنیا  .دراد  دوجو  یلحاـس  ناـش  یکیدزن  رد  هک  دـننادب 
هب ار  دوخ  هک  دننک  یم  شالت  دننک ؟ یم  راک  هچ  دارفا  نیا  .دراد  دوجو  تساه ، نآ  سرتسد  رد  هک  یلحاس  ًاعطق  اما  تسین ؛ مولعم 

تهج حیحـص و  شالت  تکرح و  يارب  تعاس  کی  نآ  زا  دوش ، هداد  تقو  اـه  نآ  هب  مه  تعاـس  کـی  رگا  دـنناسرب و  لـحاس  نآ 
هب ار  دوخ  دنناوتب  دیاش  ات  درک  دنهاوخ  یکی  ار  ناششالت  تخیر و  دنهاوخ  مه  يور  ار  ناشرکف  درب و  دنهاوخ  هدافتسا  راد ، تهج 

.دراد (1) یشقن  نینچ  دیما ، .دنناسرب  لحاس  نآ 

برغ يدام  گنهرف  ربارب  رد  يزاس  مواقم  يزاس و  تیوه  .مراهچ  راتفگ 

ار تیوه  هژاو  نیعم ، گنهرف  .داد  رارق  یسررب  دروم  ناوت  یم  زین  یمدآ  تیوه  رظنم  زا  ار  هنارظتنم  یگدنز  کبس  هب  مازتلا  تیمها 
«. دـشاب يرگید  زا  درف  کـی  زیاـمت  ثعاـب  هک  هچنآ  ینعی  .دـشاب  صخـش  ییاسانـش  بجوـم  هک  هچنآ  : » تسا هدرک  فـیرعت  نینچ 
هچ یعامتجا و  يدرف و  ظاحل  زا  هچ  میتسه ،» یسک  هچ  ام   » و متسیک » نم   » شسرپ هب  تسا  یخساپ  عقاو  رد  هک  تیوه  عوضوم  (2)

هزوح رد  تسا و  رادروخرب  یناوارف  تیمها  زا  نآ  ریاظن  یبتکم و  رظنم  زا 

.1374 / 10 رصع 17 / یلو  ترضح  تکربرپ  دالیم  زور  رد  مدرم  فلتخم  راشقا  عمج  رد  تانایب  - 1
ص 5228. ،ج 4 ، نیعم گنهرف  - 2
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تروص یگنهرف  مجاـهت  هلوقم  رب  هک  یتاـعلاطم  اـما  دـبلط ؛ یم  ار  یلقتـسم  شهوژپ  تسا و  هدـش  عقاو  هجوت  دروم  فـلتخم  موـلع 
یملع و تـالوصحم  اـه و  هناـسر  زا  يریگ  هرهب  اـب  شیوـخ  گـنهرف  رکفت و  ندرک  دراو  يارب  برغ  هـک  دــهد  یم  ناـشن  هـتفرگ 

رییغت يزاس و  تیوه  هنارگ ، هلیح  ياهـشور  نیا  زا  یکی  هک  دنک  یم  هدافتـسا  یفلتخم  ياه  هویـش  زا  شیوخ ، کیمداکآ  یگنهرف 
لـصا زین  يدرکیور  نینچ  ياـنبم  .تسا  شیوـخ  یناـبم  ساـسا  رب  ینوریب  ياـه  هوـلج  نداد  رییغت  قـیرط  زا  ینورد  ياـهرواب  نداد 

زا دننادب  دـمآراکان  ار  نطاب  قیرط  زا  ام  ياهرواب  دـیاقع و  رب  میقتـسم  هلمح  اهیبرغ  یتقو  تسا و  نطاب  رهاظ و  لباقتم  ریثأت  یتیبرت 
نـشور هدوب و  برغ  يدام  گنهرف  ياهرایعم  دتم و  اب  رهاوظ  رییغت  نآ  دننک و  یم  هدافتـسا  اهـشرگن  رییغت  يارب  میقتـسم  ریغ  یهار 
گنهرف رهاوـظ  هب  يدـنبیاپ  رد  ناناملـسم  یتسـس  تلاـهج و  فرط و  کـی  زا  شندوـب  میقتـسم  ریغ  رطاـخ  هب  شور  نیا  هک  تـسا 

يراذـگریثأت زا  دوـش ، یم  هیجوـت  رهاـظ » هن  تسا  لد  نورد و  یکاـپ  مهم   » ریظن ییاهراعـش  اـب  اـنامه  هـک  رگید  یفرط  زا  یمالـسا 
.میتسه یگنهرف  طاقتلا  یگتفـشآ و  یعون  راچد  هک  مینک  یم  یگدنز  يا  هعماج  هرود و  رد  ام  هنافـسأتم « .تسا  رادروخرب  يرتشیب 

يوس زا  .میتسه  بالقنا  زا  لبق  رد  نامدوخ  یعامتجا  یگدـنز  ریثأت  تحت  رگید ، يوس  زا  برغ و  نّدـمت  ریثأت  تحت  وسکی  زا  اهام 
یم هصالخ  .تسا  ّرثؤم  ام  یگنهرف  ياضف  رد  مه  يرگید  لماوع  .میتسه  ینید  عبانم  زا  ّرثأـتم  ینید و  عباـنم  هب  میراد  یهاـگن  مّوس 

هتشاد یّـصاخ  کبـس  هک  میتسه  یگدنز  کی  دقاف  ام  تفگ  دوش  یم  تقیقح  رد  .میهجاوم  یگنهرف  همقلم  کی  اب  هک  تفگ  ناوت 
لّوا طرـش  هک  یلاح  رد  .تسا  هدرک  داجیا  ام  یگدنز  رد  ار  نوگمهان  ياضف  کی  هک  فلتخم  لماوع  زا  تسا  یبیکرت  هکلب  .دشاب 
نیمه .دنشاب  زاسمه  مه  اب  ام ، یعامتجا  يدرف و  یگدنز  هدنهد  لیکـشت  رـصانع  ءازجا و  هک  تسا  نیا  یگدنز ، کبـس  نتـشاد  رد 

هک هدش  هتـساوخ  ام  زا  يدایز  تایآ  رد  ....میرادـن  یگدـنز  يارب  یّـصاخ  کبـس  ام  هک  تسا  نیا  هدـنهد  ناشن  تسین ، زاسمه  هک 
هب نید  .دینک  كاپ  كرش  زا  ار  نات  يداقتعا  ياه  هرازگ  هک  تسین  انعم  نیا  هب  اهنت  دینک ، صلاخ  ار  ناتنید  .دینک  صلاخ  ار  ناتنید 

داقتعا و اب  طـبترم  ریغ  یهلا ، ریغ  ینید ، ریغ  رـصانع  نتخیر  نوریب  ینعی  نید ، رد  صـالخا  .تسه  مه  یگدـنز  شور  هار و  ياـنعم 
ياضف زا  نام  هشیدنا 
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یم یگدنز  کبـس  ثحب  هب  ار  ام  مه  نید  صیلخت  موزل  سپ  .تسا  صاخ  یگدنز  کبـس  کی  داجیا  يانعم  هب  نیا ، .نام  یگدنز 
تسا یمالسا  لیـصا  ياهرواب  هیاپ  رب  هک  یگدنز  رد  یکبـس  دیاب  دوخ  یمالـسا  تیوه  ظفح  تخاس و  يارب  نیاربانب   (1) دناشک ؛»

نتـشاذگ رانک  برغ و  یقطنمریغ  شرگن  هب  ندـش  دـقتعم  اهیبرغ ، شور  کبـس و  هب  یگدـنز  هدـنیآ  زادـنا  مشچ  هنرگو  مینیزگرب 
.تسا مالسا  بان  نییآ 

هک تسا  حـضاو  دـش - نایب  لبق  رد  هک  راظتنا - هلوقم  ترورـض  تیمها و  هب  ینید  ياـه  هزومآ  يدـج  هجوت  زین  حیـضوت و  نیا  اـب 
مدع تسا و  ناسنا  حالف  زمر  هک  يودهم  یعیـش و  ياهرواب  ینامیا و  تیوه  تیبثت  هب  کمک  هنارظتنم  یگدنز  کبـس  ندـش  نیزم 

تحت ام  یگدنز  کبس  رد  ار  زیچ  همه  ماما   » اریز تشاد  دهاوخ  هارمه  هب  ار  لیـصا  ياهرواب  نیا  نداد  تسد  زا  فوخ  نآ  هب  دیقت 
مالـسلا هیلع  تیب  لها  اب  هک  یـسک  دـنک و  یم  تسرد  ار  مدآ  تیوه  ماما ، ...؛ دـهد یم  اـنعم  اـم  یگدـنز  هب  دـهد و  یم  رارق  ریثأـت 

هب دننک و  یم  صخـشم  ام  يارب  شتایئزج  اب  ار  ام  یگدنز  کبـس  هک  دنتـسه  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  نیا  تسا و  تیوه  یب  تسین ،
(2) دنهد .» یم  انعم  نآ 

روهظ يارب  يزاس  هنیمز  .مجنپ  راتفگ 

همه هکنآ  حیضوت  .تسا  روهظ  یمدرم  ياه  هنیمز  ندومن  هدامآ  دنایامن ، یم  مهم  ار  یگدنز  کبس  زا  عون  نیا  هک  يرگید  هتـسیاب 
روج و ملظ و  ریجنز  لغ و  زا  ار  تیرـشب  هعماج  هک  دنتـسه  یـشخب  تاجن  دوعوم  راظتنا  رد  یناـسنا ، لاـمک  هب  یباـیتسد  ناـگتفیش 

هوالع تیرشب  ملاع  یجنم  روهظ  هک  تسا  هدش  تباث  دوخ  ياج  رد  اما  دزاس ؛ راومه  ناشیارب  ار  دشر  هار  هدیشخب و  یصالخ  لهج 
.دشاب (3) یم  یمدرم  ياه  هنیمز  یعامتجا  ياهرتسب  دنمزاین  یهلا ، تادییأت  رب 

زا اهناسنا  یگدنز  طلغ  شور  کبس و  هک  دراد  دوجو  یناوارف  لیالد  مییوگ  یم  لاح 

http: //www.einsad.ir يونغ ؛ ریما  (1 ؛) یمالسا یگدنز  کبس  رد  هقف  درکراک  - 1
ش 45. ناما ، هیرشن  نایهانپ ؛ اضریلع  دهد ؛ یم  رارق  ریثأت  تحت  ام  یگدنز  کبس  رد  ار  زیچ  همه  ماما ، هلاقم  - 2

، دوعوم راظتنا  یجیورت  یملع - همانلصف  ییالم ، نسح  روهظ ، هدیدپ  رد  ناسنا  شالت  رایتخا و  هاگیاج  كر : رتشیب  هعلاطم  يارب  - 3
ش36.
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فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  صخـش  زین  نیموصعم و  تارـضح  زا  .تسا  هدش  ماما  روهظ  عنام  هک  تسا  یلماوع  نیرتمهم 
مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  بلطم  نیمه  رگ  تاـبثا  هک  تسا  هدیـسر  اـم  تسد  هب  يداـیز  ناـنخس 

: دومرف ربنم  يالاب  رب  يزور  ناشیا  هک  دنک  یم  تیاور 

نیمز (1) ْمِهِـسُْفنَأ ؛ یَلَع  ْمِِهفاَرْـسِإ  ْمِهِرْوَج َو  ْمِهِْملُِظب َو  اَْـهنَع  ُهَْقلَخ  یِمُْعیَـس  َهَّللا  َّنَِکل  َّلَـج َو  َّزَع َو  ِهَِّلل  ٍهَّجُح  ْنِم  ُولْخَت  اـَل  َضْرَأـْلا  َّنَأ 
انیبان يو  ندید  زا  ناشدوخ  رب  فارـسا  روج و  ملظ و  رطاخ  هب  مدرم  نامـشچ  يدوز  هب  نکل  دنام و  دهاوخن  تجح  زا  یلاخ  زگره 

.تشگ دهاوخ 

: دومرف هک  هدش  لقن  زین  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  دوخ  زا 

سبح اهنآ  زا  ار  ام  دـسر ، یم  ام  هب  هک  ناشدنـسپان  لامعا  زج  يزیچ  (2) ُهُهَرْکَن ؛ اَّمِم  اَِنب  ُلِصَّتَی  اَِمل  اَّلِإ  اَُنتَدَـهاَشُم  ْمُْهنَع  ُسَبُْحی  اَـمَف 
.تسا هدومنن 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اب  رادید  هب  قفوم  جح  هب  رفس  راب  تسیب  زا  سپ  هک  رایزهم  نب  میهاربا  نب  یلع  ناتـساد  رد 
رد وت  ریخأت  ثعاب  يزیچ  هچ  میدوب ! وت  راظتنا  رد  زور  بش و  ام  نسحلاابا ! يا  : » دومرف يو  اب  رادـید  نمـض  رـصع  ماـما  دوب ، هدـش 

ماما دنک ؛ ییامنهار  امـش  دزن  هب  ارم  هک  ما  هتفاین  ار  یـسک  نونکات  نم ! ياقآ  مدرک : ضرع  دیوگ : یم  وا  دش »؟ ام  يوس  هب  فرـشت 
ُْمتْرَّبَجَت َو  َلاَْومَْألا ، ُُمتْرَّثَک  ْمُکَّنَِکل  تسین ...!) نینچ  نیا   ) هن دـنک !؟ ییامنهار  نم ) دزن  هب   ) ار وت  هک  یتفاـین  ار  یـسک  دومرف « : يو  هب 

هب ار  نینمؤم  يافعض  دیتشابنا و  ناوارف  یلاوما  امش  نکیل  َنْآلا ؛؟ ْمَُکل  ٍرْذُع  ُّيَأَف  ْمُکَْنَیب ، يِذَّلا  َمِحَّرلا  ُُمتْعَطَق  َو  َنِینِمْؤُْملا ، ِءاَفَعُض  یَلَع 
دهاوخ امـش  يارب  يرذع  هچ  تروص ،) نیا  رد  و   ) رگید دیدرک ، عطق  دیتشاد ، دوخ  نایم  رد  هک  یمحر  دـنویپ  دـیدنکفا و  تمحز 

(3) دنام »؟

.تسا نایعیش  رگید  اب  لماعت  یگدنز و  رد  تسردان  هویـش  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ماما  داقتنا  مامت  هک  دینک  یم  هظحالم 
: هک دنا  هدرک  دزشوگ  ام  هب  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  هیقب  ترضح  نخس  نیا  نینچ  نیا  ًامئاد  هک  تسور  نیمه  زا  اذل 

اَِنتَیِهاَرَک َو ْنِم  ِهِینُْدی  اَم  بَّنَجَتَی  اَِنتَّبَحَم َو  ْنِم  ِِهب  ُبُْرقَی  اَم  ْمُْکنِم  ٍئِْرما  ُّلُک  لَمْعَیلَف 

ص141. ینامعن ، تبیغ  - 1
ص903. ج2 ، حئارجلا ، جئارخلا و  - 2

ص542. همامإلا ، لئالد  - 3
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مشخ يدونشوخان و  ثعاب  هک  هچنآ  ره  زا  هداد و  ماجنا  تسام  تبحم  هب  یکیدزن  هیام  هک  یلمع  دیاب  امـش  زا  کی  ره  (1) اَنِطَخَس ؛
.دنیزگ يرود  دوش  یم  ام 

: هک دیامرف  یم  حیرصت  رگید  ینخس  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  ماما  زین  و 

ام فرط  هب  نشور  یشور  کبـس و  ساسا  رب  ام  یتسود  اب  ار  دوخ  دصقم   (2) ِهَحِـضاَْولا ؛ ِهَّنُّسلا  یَلَع  ِهَّدَوَْملِاب  اَْنَیلِإ  ْمُکَدْصَق  اُولَعْجا  َو 
.دیهد رارق 

تسا نوحلاصلا » يدابع   » لادم هب  ندش  رختفم  و  تاحلاصلا » اولمع   » هب ندش  نیزم  هنارظتنم ، یگدنز  کبـس  هب  مازتلا  رگید  نایب  هب 
اوـُلِمَع ْمُْکنِم َو  اوـُنَمآ  َنیذَّلا  ُهَّللا  َدَـعَو  : )) هک هدـش  ناـیب  هتفر و  هراـشا  روـهظ  زمر  نیا  هب  يودـهم  تاـیآ  رد  هک  تسور  نیمه  زا  و 

ِدَْعب ْنِم  ْمُهََّنلِّدَُـبَیل  ْمَُهل َو  یـضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَنید  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیل  ْمِِهْلبَق َو  ْنِم  َنـیذَّلا  َفَلْخَتْـسا  اَـمَک  ِضْرَأـْلا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتاـِحلاَّصلا 
نامیا هک  امـش  زا  یناسک  هب  ادخ   (3) نوُقِـساْفلا ؛)) ُمُه  َِکئلوُأَف  َِکلذ  َدَْعب  َرَفَک  ْنَم  ًاْئیَـش َو  یب  َنوُکِرُْـشی  ینَنوُدـُبْعَی ال  ًاْنمَأ  ْمِِهفْوَخ 

هک هنوگ  نامه  دهد  رارق  دوخ ]  ] نیشناج نیمزرـس  نیا  رد  ار  نانآ  ًامتح  هک  تسا  هداد  هدعو  دنا ، هدرک  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و 
و دنک ، رقتـسم  ناشدوس  هب  تسا  هدیدنـسپ  ناشیارب  هک  ار  ینید  نآ  و  داد ، رارق  دوخ ]  ] نیـشناج دـندوب  نانآ  زا  شیپ  هک  ار  یناسک 

دیارگ رفک  هب  نآ  زا  سپ  سک  ره  و  دننادرگن ، کیرـش  نم  اب  ار  يزیچ  دننک و  تدابع  ارم  ات ] ، ] دنادرگ لدـبم  ینمیا  هب  ار  ناشمیب 
.دننامرفان هک  دننانآ 

: دومرف زین  و 

میتـشون تاروت  زا  سپ  روبز  رد  تقیقح ، رد  (4) و  َنوُِحلاَّصلا ؛)) َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرَْألا  َّنَأ  ِرْکِّذلا  ِدـَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اْنبَتَک  ْدََـقل  َو  ))
.درب دنهاوخ  ثرا  هب  ام  هتسیاش  ناگدنب  ار  نیمز  هک 

کبـس هب  نآ  زا  یهجوت  لباق  شخب  ًاعطق  تسا  هتفرگ  رارق  تایآ  دـیکأت  دروم  ردـق  نیا  راتفر ، لـمع و  هزوح  رد  هک  یحالـص  نیا 
شیوخ تقادـص  مینیزگرب ، دوخ  یگدـنز  رد  ار  ناحلاص  یگدـنز  شور  ام  رگا  هک  تسا  نآ  رگ  ناشن  ددرگ و  یم  رب  ام  یگدـنز 

تیالو شریذپ  رد 

ص 498. ج 2 ، جاجتحالا ، - 1
ص286. یسوط ، تبیغ  - 2

.55 رون / - 3
.105 ءایبنا / - 4
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هویش نیا  هک  ارچ  دومن ، میهاوخ  تفایرد  ار  مظعالا  هللا  یلو  روهظ  رب  یهلا  نذا  هدومن و  تباث  نیملاعلا  بر  ترـضح  هب  ار  يودهم 
: دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دنک و  یم  مهارف  زین  ار  مئاق  مایق  زاین  دروم  نارای  دوخ  هب  دوخ  یگدنز ، زا 

«. ...دشاب رظتنم  دیاب  دشاب  مئاق  ترضح  نارای  زا  دراد  تسود  هک  یسک   (1) ...ْرِظَْتنَْیلَف ؛ ِِمئاَْقلا  ِباَحْصَأ  ْنِم  َنوُکَی  ْنَأ  ُهَّرَس  ْنَم  » 

هب ار  نآ  دیاب  میشاب  هتشاد  نارظتنم ، هعماج  رد  یگدنز  کبس  هلوقم  حالـصا  هب  تبـسن  يرت  قیمع  لیلحت  میهاوخب  رگا  هکنیا  ًاتیاهن 
نامه نیا  مینادرگرب و  عامتجا ، حطـس  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ناـمز  ماـما  زا  تعاـطا  يریذـپ و  تیـالو  هیحور  تیوقت 

.تسا هدش  يو  هلاس  رازه  زا  شیب  تبیغ  ثعاب  شدوبن  هدوب و  يرورض  ماما  روهظ  يارب  هک  تسا  يرما 

يزاس ندمت  اب  يزاسوگلا  .مشش  راتفگ 

يرما يودهم ، یناهج  تموکح  ققحت  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  ترـضح  یناهج  مایق  دش ، هتفگ  اهراب  هک  هنوگ  نامه 
هک تسا  نآ  اجنیا  رد  هجوت  لباق  هتکن  .دـشاب  مهارف  یعیـسو  مایق  نینچ  يارب  روهظ  یمدرم  ياه  هنیمز  دـیاب  تسا و  یمدرم  یهلا و 

تـسا يودهم  تموکح  هب  یناهج  یتح  یمومع و  قوش  شریذپ و  تبغر ، دمآراک - نارای  رب  هوالع  مهم - ياه  هنیمز  نیا  زا  یکی 
اب يدایز  دح  ات  یمومع  تبغر  نیا  ققحت  هک  تسا  مولعم   (2) ...همیرک ؛» هلود  یف  کیلا  بغرن  انا  : » میناوخ یم  اعد  رد  هکنیا  امک 

ققحت و يارب  شالت  نیاربانب  دوب ، دـهاوخ  رـسیم  يودـهم  باذـج  هلـضاف و  هنیدـم  زا  کچوک  دـنچ  ره  ینیع  يوگلا  هنومن و  هئارا 
.تسا روهظ  جرف و  يارب  يزاس  هنیمز  رما  يارب  یششوک  هنارظتنم ، یگدنز  کبس  ندرک  هنیداهن 

ترـضح بالقنا  يزاس  هنیمز  يارب  یبالقنا  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  حیرـصت  هب  هک  یمالـسا  بـالقنا  فادـها  رد  يدربهار  هتکن  نیا 
مدرم بـالقنا  : » دومرف هکنیا  رب  هوـالع  هللا  حور  ترـضح  هتفرگ و  رارق  رظن  دروم  زین  هدوب  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم 
دیکأت نینچ  تحارص  هب  (3) تسا » هادف - انحاورا  تجح - ترضح  يرادمچرپ  هب  مالـسا  ناهج  گرزب  بالقنا  عورـش  هطقن  ناریا ،

: هک دومن 

ص200. ینامعن ، تبیغ  - 1
ص 424. ج 3 ، یفاک ، - 2

ص327. ج 21 ، ماما ، هفیحص  - 3
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هدایپ ناشدوخ  کلامم  رد  ار  مالـسا  زین  ناهج  نیملـسم  مینک و  هدایپ  تکلمم  نیا  رد  تسه ، هک  روط  نآ  هب  ار  مالـسا  هَّللا ، ءاش  نا 
انحاورا رـصع  یلو  روهظ  يارب  دـشاب  همدـقم  نیا ]  ] دوشب و فرطرب  ایند  زا  روج  ملظ و  روز و  و  دـشاب ، مالـسا  يایند  ایند ، دـننک و 

.هادف (1)

یمالـسا بالقنا  هکنآ  رب  هوالع  ناشیا  دروخ ؛ یم  مشچ  هب  نومـضم  نیمه  اـب  یفلتخم  تاراـبع  زین  يربهر  مظعم  ماـقم  نانخـس  رد 
: دننک یم  هراشا  نینچ  نآ ، ییوگلا  شقن  هب  دنناد  یم  يودهم  یناهج  بالقنا  روهظ  همدقم  ار  ناریا 

.تسا (2) یناهج  میظع  تموکح  نآ  يارب  یکچوک  يوگلا  ناـمز و  ماـما  هب  داـقتعا  زا  حیحـص  تشادرب  هجیتن  یمالـسا  يروهمج 
رد .تسه  مه  ناریا  تلم  یمالـسا  بالقنا  رد  کچوک  سایقم  کی  رد  تسه  مالـسلا  هیلع  يدهم  روهظ  رد  هک  یتایـصوصخ  همه 

دـنک و یم  هیکت  دـهد و  یم  تشپ  هبعک  هناخ  هب  هک  يا  هظحل  نآ  رد  ینعی  دـنملاع ؛ مدرم  همه  هللا  هیقب  ترـضح  بطاخم  مه  اجنآ 
هک درک  مالعا  زاغآ  زا  مه ، ام  یمالـسا  بالقنا  ملاعلا ؛» لـها  اـی  : » دـنز یم  ادـص  دـنک ، یم  داـیرف  دـنلب  يادـص  اـب  ار  دوخ  توعد 
دنک یم  هزیتس  ناهج  گرزب  ياه  تردـق  همه  اب  راوگرزب  نآ  هک  ینانچمه  تسین ، روشک  کی  موق و  کی  تلم و  کی  صوصخم 

نامه .دـش  لباقم  یناهج  میظع  ياه  تردـق  همه  اب  نامیا  يورین  هب  هیکت  اب  طقف  یلاخ و  تسد  اـب  مه  اـم  بـالقنا  دـتفا ، یم  رد  و 
مه هب  ار  اه  باسح  همه  مه  ام  بـالقنا  دزیر ، یم  مه  هب  ار  یلومعم  يداـم و  ياـه  باـسح  مه  يدـهم  ترـضح  روهظ  هک  يروط 

.تخیر (3)

هک ام  : » هک دـنیامن  یم  شرافـس  هراومه  لبق  اـهلاس  زا  یمالـسا ، يروهمج  گرزب  ناـمرآ  نیا  هیاـپ  رب  اـهنت  هن  بـالقنا  مظعم  ربهر 
زورما یگدنز  دش ، دهاوخ  لیکشت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تموکح  هک  یتهج  رد  دیاب  میتسه ، نامز  ماما  رظتنم 

(4)و: میزاسب » ار 

امـش دیوشب و  کیدزن  ّتیناسنا  یناهج  جرف  هب  یمالـسا ، بالقنا  موادت  رد  دوخ  مّظنم  تکرح  اب  دـیاب  ناملـسم ، یبالقنا  ّتلم  امش 
دهاوخ ار  ملاع  حطـس  هک  ّتیرـشب -  یمالـسا  ییاهن  بالقنا  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدـهم  روهظ  يوس  هب  دـیاب 

ار اه  هرگ  نیا  همه  تفرگ و 

ص 262. ج 15 ، نامه ، - 1
رد 12/1/1367. بالقنا  مظعم  ربهر  ینارنخس  - 2
رد 29/3/1360. بالقنا  مظعم  ربهر  ینارنخس  - 3

رد 22/12/1368. بالقنا  مظعم  ربهر  ینارنخس  - 4
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.تسا (1) نیا  جرف  راظتنا  .دینک  کیدزن  ار  ّتیرشب  دیوشب و  کیدزن  ناتدوخ  مدق ، هب  مدق  درک -  دهاوخ  زاب 

يارب وکین  ییوگلا  ققحت  یمالـسا و  گرزب  ندمت  داجیا  هشیدنا  رد  دوعوم ، تلود  روهظ  هب  رتشیب  هچ  ره  ندش  کیدزن  يارب  هکلب 
: دندومرف دنتسه و  نایناهج 

مظعالا هللا  یلو  يونعم  ياه  تیاده  هیکاز و  هیعدا  اب  یبیغ و  يونعم  ياه  کمک  اب  یهلا  تیاده  اب  راگدرورپ ، لضف  هب  ناریا  تلم 
هتـشارفارب ار  یمالـسا  ندمت  تمظعاب  خاک  دنک و  دنلبرـس  ملاع  رد  رگید  راب  ار  یمالـسا  ندـمت  تسناوت  دـهاوخ  هادـف )  انحاورا  ) 

.تسامش (2) یعطق  هدنیآ  نیا ، .دیامن 

: دندومن هدیا  نیا  ندومن  یتایلمع  یحارط و  هب  فظوم  ار  روشک  ناگبخن  نالوئسم و  مامت  ور  نیمه  زا 

نیا تسا ، یمالـسا  يروهمج  تلود  هفیظو  تسا ، روشک  نالوئـسم  هعومجم  هفیظو  تسا ، اـم  هفیظو  هک  مینک  یم  رّوـصت  اـم  هچنآ 
اهنامرآ و زا  تسا  ترابع  لّوا  هّفلؤم  دشاب : هتشاد  رظن  رد  اهمادقا  همه  اه و  يریگ  میمـصت  همه  يارب  ار  گرزب  هّفلؤم  هس  هک  تسا 

یم ار  یمالـسا  يروهمج  ماظن  نامرآ  دوشب ؛ رود  رظن  زا  یتسیابن  ًاقلطم  اهنامرآ  فادها و  نیا  هک  یمالـسا  يروهمج  ماظن  فادها 
.درک (3) هصالخ  یمالسا » نّدمت  داجیا   » ِهاتوک هلمج  رد  دوش 

زا کچوک  ییوگلا  هنومن و  هب  لیدـبت  ار  نآ  هدـش و  قفوم  ناریا  رد  یمالـسا  گرزب  ندـمت  داجیا  رد  میهاوخب  رگا  حیـضوت  نیا  اب 
نیمه زا  میهد ؛ تیمها  دوخ  یگدنز  کبـس  هب  دـیاب  مییامن  بیغرت  نامز  ماما  همیرک  تلود  هب  ار  نایناهج  هدومن و  يودـهم  هعماج 

: دومرف يربهر  مظعم  ماقم  هک  تسور 

نتم هک  تسا  یئاهزیچ  نآ  یقیقح ، شخب  ...تسا  یمالـسا  نیون  ندـمت  کی  داجیا  یمالـسا ، بالقنا  فدـه  ناریا و  تلم  فدـه 
هب رظان  هک  دیایب  دوجو  هب  ینامتفگ  ام  یعامتجا  طیحم  رد  رگا  ...تسا  یگدـنز  کبـس  نامه  هک  دـهد  یم  لیکـشت  ار  ام  یگدـنز 

يروهمج ماظن  هک  یطاشن  اب  دوب  نئمطم  ناوت  یم  دشاب ، هنیمز  نیا  رد  اهبیسآ  عفر 

رد 29/3/1360. بالقنا  مظعم  ربهر  ینارنخس  - 1

رد 29/5/1376. بالقنا  مظعم  ربهر  ینارنخس  - 2
رد 14/06/1392. بالقنا  مظعم  ربهر  ینارنخس  - 3
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یگدنشخرد تقو  نآ  درک ؛ میهاوخ  یبوخ  ياهتفرشیپ  شخب  نیا  رد  ام  دراد ، دوجو  هک  يدادعتسا  اب  دنراد ، ناریا  تلم  یمالسا و 
.دش (1) دهاوخ  رت  ناسآ  ایند  رد  ناریا  یمالسا  بالقنا  ناریا و  تلم  ِیمالسا  هشیدنا  شرتسگ  ایند و  رد  ناریا  تلم 

عامتجا درف و  رد  يرگ  حالصا  .متفه  راتفگ 

نیا لـیلحت  هب  رگا  .مینک  یم  هدـهاشم  دوخ  فارطا  رد  ار  يداـیز  يداـصتقا  یگداوناـخ و  یعاـمتجا ، یقـالخا ، تالکـشم  اـم  همه 
هب اهنآ  هشیر  هک  ددرگ  یم  رب  ییاه  هویش  اهکبس و  اهـشنم ، هب  اهیراتفرگ  نیا  زا  يرایـسب  هک  میوش  یم  هجوتم  میزادرپب ، تالـضعم 

ياه بیـسآ  روهظ  هاگآدوخان ، روط  هب  ول  نآ و  هب  يدنبیاپ  لصاح  دنک و  یم  عوجر  برغ ، یمالـسا  دض  يدام و  ینیب  ناهج  عون 
یتح هک  اـهیراجنهان  نیا  دـنمک  زا  میهاوخب  رگا  نیارباـنب  .تساـم  یمالـسا  هعماـج  ناـیم  رد  يراـج  یمالـسا  ریغ  یگدـنز  کـبس 

هک تسرد  ینابم  ساسا  رب  ار  نآ  هدرک و  رظن  دیدجت  دوخ  یگدنز  کبـس  رد  دیاب  میبای ، ییاهر  هتفرگ ، رب  رد  ار  یبرغ  ياهروشک 
یم تینوصم  هک  تسا  نید  : » مالـسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  هدوـمرف  هب  هک  ارچ  .مییاـمن  نیودـت  تسا ، یهلا  هماـنرب  نید و  اـنامه 

اهراب هک  هنوگ  نامه  اما  دشاب ، نآ  هیاپ  رب  هک  دناسرب  يورخا  يویند و  تداعـس  هب  ار  ام  دناوت  یم  یکبـس  مینادب  دـیاب   (2) دشخب .»
تیرـشب يارب  شخب  تداعـس  نیناوق  هعومجم  اهنت  نید ، هک  تسا  تهج  نادـب  نیا  .تسا  راوتـسا  تماـما  رب  نید  ساـسا  دـش  هتفگ 

ماما .دهد  ناشن  دناوت  یمن  ار  شیوخ  ییاناوت  دریگن  رارق  اهناسنا  یگدـنز  نایرج  رد  هدـشن و  لمع  نآ  هب  هک  ینامز  ات  نکل  تسا ،
هک تسور  نیمه  زا  دنک و  یم  مهارف  ار  نید  ییارجا  نامض  تردق  بسک  اب  یمالسا و  تموکح  سیسأت  اب  هک  تسا  یـسک  نامه 

يانعم رد  ًالبق  هک  هنوگ  نامه  تلاح  نیمه  اما  تسا ، رـشب  نتم  رد  نید  نایرج  تیمکاح و  راظتنا  يودـهم ، لدـع  تموکح  راـظتنا 
درف و یهلا  تاروتـسد  هب  قلخت  یهلا و  ياوقت  نداد  رارق  هحولرـس  نآ  هلمج  زا  دراد و  هارمه  هب  ار  یمزاول  دوخ  اب  دـش  هتفگ  راظتنا 

همئا هک  تسور  نیمه  زا  .دـش  دـهاوخ  یگدـنز  لـئاسم  دوبهب  یگدـنز و  یلعف  کبـس  رد  رییغت  ثعاـب  دوخ ، نیا  هک  تسا  هعماـج 
: دنا هدومرف  هدرمش و  نامز  ماما  نارظتنم  فیاظو  زا  ار  قالخا  یهلا و  ياوقت  نیموصعم 

رد 23/7/1391. بالقنا  مظعم  ربهر  ینارنخس  - 1
(. ص17 ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  ( ؛» مصعی نیّدلأ  - » 2
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: دندومرف (1)و  رظتنم » تسوا  دنک و  راتفر  وکین  قلخ  يراگزیهرپ و  هب  راظتنا  لاح  اب  دشاب و  راظتنا  هب  دیاب  »

یم یگدـنب  نآ  هلیـسو  هب  ار  ادـخ  میتسه و  نآ  هب  مزتلم  ام  هک  تسا  ینید  نآ  عرو  هک  یتسرد  هب  عرو ، ندرک  تیاعر  تسامـش  رب 
.دیزادنین (2) تمحز  یتخس و  هب  ندرک  تعافش  رطاخ  هب  ار  ام  .میراد  راظتنا  دوخ  تبحم  تیالو و  لها  زا  ار  نیمه  مینک و 

فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  روهظ  زا  سپ  نایعیـش  شیاشگ  جرف و  هک  تسا  نیا  رب  ام  نامگ  هکنیا  بلطم  لصاح 
شیاسآ هاـفر و  دـح  رد  نآ  نداد  لزنت  جرف و  زا  اـم  تسرداـن  تشادرب  زا  یـشان  هدوب و  هابتـشا  رما  نیا  هک  یلاـح  رد  دوب ؛ دـهاوخ 

هک نیا  امک  تسام ؛ جرف  زا  یـشخب  دوخ  ندوب  وا  لدع  تموکح  هار  هب  مشچ  وا و  تیالو  هب  نداد  نت  رـصع و  ماما  تخانـش  .تسا 
ایآ  (3) ِجَرَْفلا ؛ َنِم  ِجَرَْفلا  َراَِظْتنا  َّنَأ  ُمَْلعَت  َتَْسل  َوَأ  دـیامرف « : یم  ناشیا  دـسرپ ؛ یم  جرف  هراـبرد  اـضر  ماـما  زا  مهج  نب  نسح  یتقو 
ْنَم : » هک دندومرف  دـیکأت  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  و  تسا »؟ شیاشگ  جرف و  زا  یئزج  دوخ ، ندوب  جرف  راظتنا  رد  هک  یناد  یمن 
دوب دهاوخ  یناسک  همه  وا و  ییاهن  جرف  رب  يزاغآ  هنارظتنم ، یگدـنز  کبـس  نیاربانب  (4) ؛ هِراَِظْتنِاب » ُْهنَع  َجُِّرف  ْدَقَف  َْرمَْألا  اَذَـه  َفَرَع 

یگدنز زا  شور  نیا  هک  دـننادب  دـیاب  دوعوم  نارظتنم  همه  .دـننارورپ  یم  لد  رد  ار  لطاب  تلود  وحم  قح و  تلود  روهظ  قوش  هک 
تسا و بوخ  قافتا  کی  زا  يا  هناشن  رما  نیا  دوخ  دـینادب  هک  تسا  بلاج  اـما  دـشاب ، هارمه  ییاـه  یتخـس  اـب  تسا  نکمم  هچرگا 

اـسب هچ  ملاس  تیـصخش  یگدنز...تسین  داش  لایخ  یب  تیـصخش  ًاموزل  ملاس  تیـصخش  : » تسا دـقتعم  تروپلآ  ریظن  یـسانشناور 
(5) دشاب .» جنر  درد و  زا  هدنکآ  خلت و  تخس و 

رقاب ماما  شیامرف  نیا  دش ؛ دهاوخ  مهارف  اهیراتفرگ  زا  یـصالخ  يارب  یهار  هرخالاب  هک  تسا  مارتحا  دروم  دـنوادخ  دزن  رد  ردـقنآ 
؛ دـنک یم  ضرع  ناشیا  هب  ار  تیب  لها  تلود  روهظ  راظتنا  زا  لصاح  ياـهتیمورحم  اهیتخـس و  یطـساو  دـیمحلادبع  یتقو  هک  تسا 

ترضح

ص200. ینامعن ، تبیغ  - 1
ص 247 ج 15 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2

ص 459. یسوط ، تبیغ  - 3

ص 330. ینامعن ، تبیغ  - 4
ص 18. لامک ، یسانشناور  - 5
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: دیامرف یم 

اَیْحَأ ًادـْبَع  ُهَّللا  َمِحَر  ًاجَرْخَم ، َُهل  ُهَّللا  َّنَلَعْجََیل  ِهَّللا  َو  یََلب ؛ ًاـجَرْخَم ؟ َُهل  ُهَّللا  ُلَـعْجَی  اـَل  ِهَّللا  یَلَع  ُهَسْفَن  َسَبَح  ْنَم  يَرَت  ِدـیِمَْحلا َأ  ِدـْبَع  اَـی 
رد دنوادخ  تسا  هداد  رارق  هقیـضم  رد  هتـشادزاب و  ار  دوخ  ادـخ  هار  رد  هک  یـسک  ینک  یم  روصت  ایآ  دـیمحلا  دـبع  يا   (1) اَنَْرمَأ ؛

ار يا  هدنب  دنک  تمحر  ادخ  درک ، دهاوخ  مهارف  یـشیاشگ  وا  يارب  ًامتح  هک  مسق  ادـخ  هب  ًامتح ! دـهد ؟ یمن  رارق  شیاشگ  شراک 
.دنک هدنز  ار  ام  رما  هک 

رد هک  ارچ  دوش ؛ راظتنا  مزاول  هب  مازتلا  زا  عنام  دـیابن  اهیتخـس  زا  سرت  هک  دـننک  كرد  دـیاب  نامز  ماما  روهظ  نارظتنم  همه  نیاربانب 
یمن افوکش  دنک و  یمن  روهظ  تالکشم  اهیتخـس و  اب  دروخرب  ریظن  ییاهتیعقوم  رد  زج  هک  دراد  دوجو  ییاه  ییاناوت  یمدآ ، دوجو 

.دوش

يودهم بان  ياهشزرا  یلمع  لاقتنا  .متشه  راتفگ 

شخب و تاجن  یـشزرا ، میهافم  نیا  لاقتنا  نآ ، ياه  ییآراک  همه  دوجو  اـب  يودـهم  فراـعم  هزوح  رد  لـئاسم  نیرتمهم  هلمج  زا 
یعیـش هعماج  هداوناخ و  رد  هجوت  روخ  رد  یلوحت  ناوتب  اهـشزرا  نیا  جیورت  وترپ  رد  ات  تسا  هعماج  هداوناخ و  دارفا و  هب  يدربراک 

بتک و نتـشون  اهـسنارفنک و  اهـسالک ، ریظن  یـشزومآ  فلتخم  ياه  هویـش  زا  ار  فراعم  نیا  لاقتنا  یخرب  تسا  نکمم  .درک  داجیا 
نیا رـشن  ناوت  یمن  تیب  لها  نآرق و  گنهرف  قبط  رب  هک  تفگ  دـیاب  اـما  دـننادب ؛ يودـهم  ياـه  هشیدـنا  جـیورت  راـکهار  تـالاقم 

قداص ماما  نیا  .دشن  لفاغ  يودهم  مولع  جیورت  یلمع  شور  زا  دیاب  ناوت و  یم  هکلب  درک ، هصالخ  اهـشور  نیا  رد  ار  بان  فراعم 
: دومرف  (2) نُولَعْفَت » ام ال  َنُولوُقَت  َِمل  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ینآرق « : رادشه  هیاپ  رب  هک  تسا  مالسلا  هیلع 

دـینک و توعد  دوخ  نییآ  هب  ناـبز  زا  ریغ  اـب  ار  مدرم   (3) ًانیـش ؛ اونوکت  ًانیز و ال  اونوک  مکتنـسلأ و  ریغب  مکـسفنأ  یلإ  هاعد  اونوک 
.دیشابن ام  گنن  دیشاب و  ام  تنیز 

یگدـنز کبـس  هژیو  هب  تیودـهم و  گنهرف  هدـننک  رـشتنم  دـناوت  یم  هک  ییاهـشور  نیرتهب  زا  یکی  نیرتهب ، مییوگن  رگا  نیاربانب 
هویش نیا  تاکرب  زا  ار  نایعیش  هدوب و  هعماج  رد  هنارظتنم 

ص 80. ج 8 ، یفاک ، - 1
.2 فص /  - 2

ص 77. ج 2 ، یفاک ، - 3

هنارظتنم یگدنز  www.Ghaemiyeh.comکبس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 199زکرم  هحفص 92 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14418/AKS BARNAMEH/#content_note_76_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14418/AKS BARNAMEH/#content_note_76_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14418/AKS BARNAMEH/#content_note_76_3
http://www.ghaemiyeh.com


ص:77

يایلوا ناماما و  ایبنا و  نوچمه  ناشیا ، روهظ  ناقاتـشم  يدهم و  ترـضح  هب  نادنمرواب  دوخ  هک  تسا  نآ  دـیامن  دـنم  هرهب  نتـسیز 
.دننک يراج  دوخ  یگدنز  ياضف  رد  ًالمع  ار  یگدنز  کبس  نیا  یهلا 

نیب زا  شیاـمه  يرازگرب  باـتک و  نتـشون  وگتفگ و  اـب  اـهنت  دوش  یم  هدـهاشم  نوـنکا  هک  يریگارف  داـسف  ملظ و  هک  مینادـب  دـیاب 
زا یکی  هک  ار  یگدـنز  کبـس  نیا  دـش و  یگدـنز  نادـیم  دراو  یلمع  تمه  اـب  دز و  ـالاب  ار  اـه  نیتسآ  دـیاب  هکلب  تفر ؛ دـهاوخن 
درک دوخ  نیعلا  بصن  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  خیبوت  نیا  تخاس و  نایامن  یگدنز  نتم  رد  تسا  فورعم »  » ینیع ياهقادصم 

: هک

ال تاهیه ! هدنع ؟ هئایلوأ  زعأ  اونوکت  هسدق و  راد  یف  هللا  اورواجت  نأ  نودیرت  اذـهبف  .رجدزم أ  رجاز  ریغم و ال  رکنم  الف  داسفلا  رهظ 
(1) هب ؛ نیلماعلا  رکنملا  نع  نیهانلا  هل و  نیکراتلا  فورعملاب  نیرمآلا  هللا  نعل  هتعاـطب ؛ ـالإ  هتاـضرم  لاـنت  ـال  هتنج و  نع  هللا  عدـخی 

تبکن عضو  نیا  اب  ایآ.دوش  یم  هدید  دشابن  هدولآ  دوخ  هک  يا  هدنراد  زاب  هن  هدنهد و  رییغت  يا  هدـننک  راکنا  هن  دـش ، راکـشآ  داسف 
ناوت یمن  شتشهب  هب  تبسن  ار  ادخ  تاهیه ! دیشاب ؟ ادخ  ناتسود  نیرتزارفا  رـس  و  دیریگ ، رارق  قح  سدق  راوج  رد  دیهاوخ  یم  راب 

و دـنا ، فورعم  كراـت  دوخ  هک  یفورعم  هب  نارمآ  رب  ادـخ  تنعل  .تسین  شیدونـشخ  هب  ندیـسر  ناـکما  شتعاـط  هب  زج  و  تفیرف ،
.دنرکنم هب  هدولآ  دوخ  هک  يرکنم  زا  نایهان 

هبطخ 129. هغالبلا ، جهن  - 1
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هنارظتنم یگدنز  کبس  ياهدرکراک  راثآ و  .موس  لصف 

هراشا

راـثآ و زا  یهاـگآ  دــهد ، یم  شیازفا  اهکبــس  ریاـس  رب  یگدــنز  شور  نـیا  باـختنا  رب  ار  اــم  هزیگنا  هـک  ییاهینتــسناد  هـلمج  زا 
یگدنز رد  کبـس  باختنا  ترورـض  دروم  رد  هک  يدراوم  رب  هوالع  اتـسار  نیمه  رد  .تسا  هنارظتنم  یگدـنز  کبـس  ياهدرکراک 

یم ثعاب  دراد ، اهناسنا  یگدنز  رب  فلتخم  ياه  کبـس  هک  يددعتم  راثآ  اریز  دومن ، هجوت  زین  نآ  ياهدرکراک  هب  دیاب  دـش ، هتفگ 
کبـس اب  یقیبطت  يا  هسیاـقم  رد  راـثآ  نیا  زا  یخرب  .مینک  لـمع  راـیعم ، اـب  هناـطاتحم و  هنادنمـشیدنا و  دوخ ، باـختنا  رد  اـت  دوش 

: زا دنترابع  هنارظتنم  یگدنز 

يودهم ياهرواب  يزاسدامن  .لوا  راتفگ 

ياراد یعاـمتجا  طـباور  رد  دور و  یم  نخـس  نآ  زا  تاـطابترا  یـسانش  هعماـج  رد  هزورما  هک  تسا  یمهم  میهاـفم  هـلمج  زا  داـمن 
روشک نآ  ياـهدامن  ءزج  روـشک  کـی  یلم  دورـس  اـی  مچرپ  یتـقو  .تسا  یموـمع  تکراـشم  تاـطابترا و  هنیمز  رد  ییاـهدرکراک 

هک تسا  ام  ياهـشیارگ  اهـشنیب و  عون  رگنایامن  دامن و  يرهاظ  شـشوپ  راتفر و  زین  یتدـیقع  یبهذـم و  هنیمز  رد  دوش  یم  بوسحم 
.درک فیصوت  ناوت  یم  ینید  رئاعش  هب  بهذم  فرع  رد  ار  نآ  لداعم 

نیمه .دـیآ  یم  باسح  هب  ماـیپ  لاـقتنا  مهم  لـیاسو  زا  یکی  هک  تسا  یناـعم  یعادـت  تردـق  رطاـخ  هب  اـهدامن  هب  نتخادرپ  تیمها 
: هک نآ  هلمج  زا  دراد  یناوارف  ياهدرکراک  یناعم ، یعادت 

يارب شالت  زا  ار  یـسکات  هدننار  لیبموتا ، یجنران  گنر  .دـنک  یم  ناسآ  ار  ناسنا  یعامتجا  طباور  مایپ ، عیرـس  لدابت  اب  اهدامن  . 1»
.دنک یم  زاین  یب  لغش  مالعا 

تهج ار  ام  هجوت » ، » نهذ رد  نآ  راضحا  انعم و  يروآدای  اب  دامن  .دـنراذگ  یم  رثا  ناسنا  لاـح  نهذ و  رب  اـهدامن  نیا ، رب  هوـالع  . 2
رد هجوت »  » نیا .دیادز  یم  ار  تلفغ  دهد و  یم 

هنارظتنم یگدنز  www.Ghaemiyeh.comکبس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 199زکرم  هحفص 94 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:79

اب دـننک  یم  هنیزه  یتفگنه  غلابم  دوخ ، ياه  هدروارف  غیلبت  يارب  هک  گرزب  ياـه  تکرـش  .تسا  رثؤم  رایـسب  اـم  هدارا  یهد  لـکش 
اهالاک نآ  دـیرخ  يارب  ار  ام  هدارا  دـننک و  یم  داجیا  دـیدج  ياهرواب  ام  دوجو  هاگآدوخان  رد  ررکم ، یناعم  یعادـت  هجوت و  بلج 

.دنهد یم  رارق  راشف  تحت 

رب هناگیب  مچرپ  بصن  زا  عانتما  اب  يرون  هللا  لـضف  خیـش  .دـنایامن  یم  ار  درف  تیـصخش  نطاـب و  هک  تسا  نیا  داـمن  رگید  هدـیاف  . 3
، دش وربور  نادرمتلود  دیدش  تفلاخم  اب  هک  ییاپورا  يوجشناد  نارتخد  باجح  .تسا  هدنایامن  ار  دوخ  رواب  نامیا و  لزنم ، هناتسآ 

.تسا هدرک  دافیا  ار  شقن  نیمه 

هب ناناملـسم  مازتلا  .دنک  یم  نایب  هعماج  رد  ار  ینعم  نآ  تایح  روضح و  هجرد  دـنایامن ، یم  ار  دوخ  يانعم  هکنیا  رب  هوالع  دامن  . 4
یحیـسم رکف  تیدوجوم  زاربا  اسیلک  سوقان  يادـص  بیلـص و  .تسا  هعماج  رد  نآ  تایح  مالـسا و  روضح  مالعا  یعرـش ، ماـکحا 

ار ادخ  هار  رد  يزابناج  تداهـش و  زین  گنج  نایاپ  زا  سپ  یمالـسا  عامتجا  هک  تسا  نآ  هدنهد  ناشن  گنج  ههبج و  رهاظم  .تسا 
.دناد یم  دنمشزرا 

(1) تسا .» هدنیآ  ياه  لسن  يارب  ًاصوصخ  عامتجا  رد  گنهرف  هدیا و  رکف و  هدنهد  هعسوت  دامن ، . 5

، دـنک یم  نایب  ار  اروشاع  گنهرف  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  هب  ام  قشع  مرحم ، ماـیا  رد  یکـشم  نهاریپ  ندیـشوپ  هک  هنوگ  ناـمه 
یعون هدوب و  مالعا  نآ  هب  تبـسن  يرادافو  هقالع و  مالعا  هناشن  تسا  برغ  ینید  دـض  گنهرف  هب  قلعتم  هک  ییاـهدامن  زا  هدافتـسا 

شرافـس دوخ  تما  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  هدوب  تلع  نیمه  هب  .تساهنآ  ههبج  رد  تیوضع  يارب  یگدامآ 
(2) دینکن .» اراصن  دوهی و  هیبش  ار  دوخ  رهاظ  يَراَصَّنلا ؛ ِدوُهَْیلِاب َو  اوُهَّبَشَتَت  َال  : » دومرف

: دومرف زومآ  تمکح  یمالک  رد  زین  قداص  ماما 

َِکلاَسَم اوُُکلْـسَی  َال  ِیئاَدـْعَأ َو  َمِعاَطَم  اوُمَعْطَی  َال  ِیئاَدـْعَأ َو  َساَِبل  اوُسَْبلَی  اـَل  َنِینِمْؤُْمِلل  ْلـُق  ِِهئاَِـیْبنَأ : ْنِم  ٍِّیبَن  َیلِإ  َّلَـج  َّزَع َو  ُهَّللا  یَحْوَأ 
سابل وگب : نانمؤم  هب  هک  دومرف  یحو  شیایبنا  زا  یکی  هب  لجوزع  دنوادخ  (3) ِیئاَدْعَأ ؛ ْمُه  اَمَک  ِیئاَدْعَأ  اُونوُکَیَف  ِیئاَدْعَأ 

ش 107. نابآ 1382 ، مهد  هزوح ، هاگپ  هلجم : گنهرف ، هنییآ  رد  انعم  دامن و  يرون ، دمحم  - 1
ص498. ج2 ، لاصخلا ، - 2

ص252. ج1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 3
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، دنتسه منمـشد  اهنآ  هک  هنوگ  نامه  دننک  نینچ  رگا  هک  دننکن  راتفر  اهنآ  هویـش  هب  دنروخن و  ار  اهنآ  ياذغ  دنـشوپن و  ار  منانمـشد 
.دوب دنهاوخ  منمشد  مه  ناشیا 

هدرک بصن  دوخ  دوجو  هناخ  رد  رـس  رب  وا  هک  تسا  یمچرپ  تسوا ، دوجو  روشک  مچرپ  ناسنا  ره  ساـبل  هک « تفگ  دـیاب  نیارباـنب 
داقتعا دوخ ، مچرپ  هب  مارتحا  يرادافو و  اب  یتلم  ره  هک  نانچمه  .دنک  یم  تیعبت  گنهرف  مادک  زا  هک  دنک  یم  مالعا  نآ  اب  تسا و 
هتـسبلد دقتعم و  اه  شنیب  اه و  شزرا  هلـسلس  کی  هب  هک  مادام  زین  ناسنا  ره  دـنک ؛ یم  زاربا  دوخ  یـسایس  یلم و  تیوه  هب  ار  دوخ 

یب هدوبن و  سابل  هب  رـصحنم  اـهنت  رما  نیا  هتبلا   (1) درک .» دـهاوخن  رد  هب  نت  زا  ار  اه  شنیب  اه و  شزرا  نآ  اب  بسانتم  ساـبل  دـشاب 
.دریگ یم  رب  رد  ار  ام  يرهاظ  راتفر  لامعا و  اه و  هولج  همه  دیدرت 

تقد و لصاح  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رظتنم  يدهم  هب  رواب  زا  يدامن  هنارظتنم ، یگدنز  کبس  مییوگ : یم  حیضوت  نیا  اب 
هعومجم تروص  هب  هک  تسا  نامز  ماما  هب  تشادرواـب  روحم  رب  نآ  میظنت  شیگدرتسگ و  ماـمت  اـب  یمومع  ياـهراتفر  رد  باـختنا 

.دهد یم  رارق  نارگید  ياشامت  ضرعم  رد  ار  دوخ  ینارون  عاعـش  هدرک و  یلجت  سدـقم ، هدـیقع  نیا  زا  هتـساخرب  صاخ  ياهراتفر 
یم ایحا  تسا  یعیش  مالسا  بان  گنهرف  یلجت  هک  تیودهم  گنهرف  مه  اهدامن ، یمومع  ياهدرکراک  هب  هجوت  اب  هک  تسا  یهیدب 

یلمع غیلبت  دوخ  يدوخ  هب  هدـش و  لقتنم  نارگید  هب  یگداس  تعرـس و  هب  یگدـنز  کبـس  زا  هویـش  نیا  هژیو  ياـهمایپ  مه  دوش و 
.تسا یللملا  نیب  یمومع و  عماجم  رد  تیودهم 

رظتنم هعماج  يرایمه  یگتسبمه و  یلدمه ، .مود  راتفگ 

رد هتفرگ و  سنا  رتشیب  دنتـسه  وا  رواب  يأر و  مه  هک  یناسک  اب  ناـسنا  هک  تسا  نآ  یگدـنز  کبـس  ملـسم  ياـهدرکراک  هلمج  زا 
هدرک و انعم  يرهاظ  تیعـضو  هب  ار  یگدـنز  کبـس  رگا  لاح  .دـنیزگ  یم  يرود  دـنیوا  ياهرواب  اب  فلاخم  هک  یناـسک  زا  لـباقم 

رهاوظ هک  يدارفا  نیب  سنا  هک  تفایرد  ناوت  یم  یتحار  هب  مینک  بوسحم  صخـش  ياهـشزرا  اـهرواب و  داـمن  ار  يرهاـظ  تیعـضو 
توافتم و رهاوظ  هک  تسا  يدارفا  نیب  سنا  زا  رت  تحار  دنراد  یکرتشم 

ص 40. یگنهرف ، یگنهرب  یگنهرب و  گنهرف  - 1
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يرود رفنت و  داضتم ، فیط  ود  نیب  يراکمه و  تیمیمـص و  ناسمه ، فیط  ود  نیب  رد  هک  تسا  حـضاو  رپ  .دـنراد  يداضتم  َاـضعب 
طباور رد  نآ  شقن  اهنآ و  شـشوپ  عون  فلتخم و  میت  ود  نارادـفرط  رد  ناوت  یم  یتحار  هب  ار  نآ  نشور  لاـثم  .دوب  دـهاوخ  رتشیب 

مدرم مومع  نایم  رد  اهباجح و  یب  اهباجح و  اب  نیب  ناملـسم  نانز  نایم  رد  یتح  .درک  هظحالم  هورگ  ود  نیب  هنامـصخ  ای  هناـمیمص 
اب ناوج  کی  زا  دـشوپ  یم  یبرغ  سابل  هک  یناوج  هاگآدوخان  تسا و  مکاح  یفلتخم  طباور  ناـشوپ  یمالـسا  ناـشوپ و  یبرغ  نیب 

تسه زین  رفنتم  اهنآ  زا  هاگآدوخان  تروص  هب  یهاگ  یتح  هکلب  تسین ، یمیمص  اهنت  هن  وا  اب  دنیزگ و  یم  يرود  یمالـسا  شـشوپ 
: هک تفگ  ناوت  یم  نیاربانب  .تسا  قداص  يدح  ات  مه  اهشوپ  یمالسا  فرط  زا  تلاح  نیمه  نیع  هتبلا  هک 

مارآ مارآ  دنا  هتسیز  مه  دننام  اه  لاس  هک  یناسک  .دروآ  یم  دیدپ  ییارگاو  ییارگمه و  یگدنز  کبس  یعامتجا ، نالک  حطس  رد 
عـضوم هب  هدـشن ، فیرعت  شیپ  زا  ییارگمه  نیا  .تشاد  دـنهاوخ  كرتشم  ییاه  هقالع  اه و  تیـساسح  دـننک و  یم  رکف  مه  دـننام 
لیکشت ناهنپ  یعامتجا  تردق  ای  اون  مه  بطق  کی  دیسر و  دهاوخ  ناسکی  یقالخا  یگنهرف و  یعامتجا  ياه  تواضق  اه و  يریگ 

.داد (1) دهاوخ 

وجتـسج يا  هعماج  نینچ  دارفا  فادـها  ندـش  یکی  رد  ار  نآ  دـیاب  میوش  ایوج  يرت  قیقد  تروص  هب  ار  رما  نیا  تلع  میهاوخب  رگا 
رد یگدنز  کبـس  عون  کی  ندوب  ناسمه  تسا و  هدش  نییعت  شیپ  زا  فادها  هب  ندیـسر  يارب  یـشور  یگدـنز  کبـس  اریز  درک ،

نادقتعم نیب  رد  دنویپ  بجوم  فدـه  رد  كارتشا  نیمه  تسا و  هعماج  نآ  دارفا  نیب  رد  یگدـنز  فادـها  ندوب  كرتشم  زا  هعماج 
فیرـشلا و هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  روـهظ  شیاـهنامرآ ، نیرت  گرزب  زا  هک  يا  هعماـج  رد  لاـح  .دوـش  یم  نآ  هب 

یمالسا هعماج  رد  هاگره  تروص  نیا  رد  .دیآ  یم  دیدپ  یـشیدنا  مه  یلدمه و  یعون  تسا ، يو  طسوت  یناهج  تموکح  لیکـشت 
، دوش ریگارف  هتفرگ و  لکـش  تبیغ  رـصع  رد  وا  يراظتنا  مشچ  نامز و  ماما  تیاضر  روحم  اب  هک  یگدـنز  زا  یکبـس  ینامز ، ماما  و 

ياهراک زا  يرایـسب  نآ  هناوتـشپ  هب  هک  دروآ  دـهاوخ  دوجو  هب  یمالـسا  هعماج  دارفا  نیب  رد  ار  يرایمه  هاـگنآ  ییارگ و  مه  یعون 
.دش دهاوخ  ماجنا  یندشن  گرزب و 

ص 32. یمالسا ،) یگدنز  کبس  قالخا و  ) راهب هشیمه  - 1

هنارظتنم یگدنز  www.Ghaemiyeh.comکبس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 199زکرم  هحفص 97 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14418/AKS BARNAMEH/#content_note_81_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:82

یشور تهج  زا  یتیبرت  يراذگریثأت  .موس  راتفگ 

هب ندیـسر  مزـال  طرـش  یمدآ و  ياهدادعتـسا  ییافوکـش  دـنیارف  هک  تهج  نیا  زا  ناـسنا  شرورپ  تیبرت و  عوـضوم  دـیدرت  نودـب 
کبـس یناـبم  هب  رگا  .تسا  هدوب  هجوت  دروم  زین  تیبرت  ياهـشور  نآ  عبت  هب  مهم و  مدرم ، همه  يارب  هراوـمه و  تسا  يو  تـالامک 

نداد رییغت  هک  دـش  میهاوخ  هجوتم  دریگ  تروص  یـشاکنک  یتیبرت  یهاگن  اب  یمالـسا  عبانم  نایم  رد  هاگنآ  هدرک و  هجوت  یگدـنز 
هـشیمه هک  تسین  روط  نیا  دراد و  يدایز  ریثأت  ام  تیبرت  رد  دشاب  یگدنز  یلاع  فادها  تهج  رد  بولطم و  هک  يا  هنوگ  هب  رهاظ 
: هک تسا  هدش  نایب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  قیقد  ینخس  رد  .دوش  حالصا  مه  رهاظ  ات  درک  حالصا  ار  نورد  نطاب و  دیاب 

يرابدرب ملح و  هب  ار  نتـشیوخ  دـیتسین  راـبدرب  رگا  مُْهنِم ؛ َنوُکَی  ْنَأ  َکَـشْوَأ  اَّلِإ  ٍمْوَِقب  َهَّبَـشَت  ْنَم  َّلَـق  ُهَّنِإَـف  ْمَّلَحَتَف  ًاـمِیلَح  ْنُکَت  َْمل  ْنِإ 
.دوش (1) نانآ  زا  یکی  هک  تسا  کیدزن  دنادرگ ، هیبش  یهورگ  هب  ار  دوخ  سک  ره  هک  ارچ  دینزب ،

رد نآ  حیضوت  هک  تسا  نوریب  رییغت  اب  نورد  رییغت  نآ  دنک و  یم  دزشوگ  ار  یتیبرت  شور  کی  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نایب  نیا 
يرهاظ يولبات  ناونع  هب  یگدنز  کبـس  رییغت  هنوگ  ره  نیاربانب  .دـش  نایب  یگدـنز ، کبـس  زا  اهـشزرا  اهرواب و  رییغت  ریثأت و  لصف 
فادها هب  ندیسر  رد  ار  ام  دناوت  یم  یمالـسا  ینیب  ناهج  اب  بسانم  کبـس  باختنا  هتـشاد و  ریثأت  ام  تیبرت  تیفیک  رد  ام ، یگدنز 

زا یکی  تسج و  دیاب  تیودهم  رد  ار  مالسا  یتیبرت  فادها  ینیع  قادصم  هک  میتسه  یعدم  ام  .دنک  يرای  مالـسا  رظن  دروم  یتیبرت 
رد دیاب  هتبلا  اعدم  نیا  هک  تسا  هنارظتنم  یگدنز  کبس  دنک  یم  کمک  ام  هب  يودهم  یمالـسا و  فادها  لوصو  رد  هک  ییاهرازبا 

.دوش نییبت  دوخ  ياج 

یگدنز رد  يرو  هرهب  شیازفا  .مراهچ  راتفگ 

هرهب بسک  هب  اهمدآ  لیم  دنک ، یم  یهیدب  ار  یگدنز  هوحن  رد  تسرد  کبس  نییعت  یهاگآ و  ترورـض  هک  يروما  زا  رگید  یکی 
.تساه هیامرس  زا  دنمـشور  هدافتـسا  دنمزاین  رتشیب  دوس  بسک  ًاعطق  تسا و  ناشیگدنز  رد  رتشیب  ياهوزرآ  هب  یبایتسد  رت و  ناوارف 

نکمم طایخ  کی  یلو  دروآ ، یم  تسد  هب  نهاریپ  کی  تمحز  هب  تسین  طایخ  هک  یسک  هچراپ ، يرادقم  زا 

تمکح 207. هغالبلا ، جهن  - 1
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، نیزنب كاب  کی  اب  تسا  نکمم  لیبموتا ، ینف  لئاسم  ریـسم و  هب  انـشآان  ناسنا  کی  .دنک  دیلوت  نهاریپ  دنچ  رادقم ، نامه  زا  تسا 
تخانـش هقفت و  هب  نید  نایاوشیپ  نانخـس  رد  هلأسم  نیا  زا  .راب  نیدـنچ  اهنآ ، هب  هاگآ  ناسنا  کی  اـما  دـنک ؛ یط  ار  يریـسم  راـبکی 
نمـضتم هک  يوحن  هب  يویند  یگدـنز  رد  تکرح  كولـس و  هویـش  : » يانعم هب  ار  نید  رگا  هک  ارچ  تسا ؛ هدـش  داـی  نید  رد  قیمع 

رد یناوارف  مهـس  نآ ، هتـسیاش  مهف  مـینک ، اـنعم   (1) ناـسنا » یقیقح  یمئاد و  تاـیح  يورخا و  لاـمک  اـب  قباـطم  يویند و  حـلاصم 
زا یکی  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  تسور  نیمه  زا  دراد ؛ یگدـنز  کبـس  نییعت  یناسنا و  ياـهنامرآ  شنیرفآ و  فدـه  هب  ندیـسر 

ترابع یمدآ  لامک  مامت  ...و ؛ ِنیِّدـلا  ِیف  ُهُّقَفَّتلا  ِلاَمَْکلا  ُلُک  ُلاَـمَْکلا  : » دـیامرف یم  هدومن و  ناـیب  نید  قیمع  مهف  ار  لاـمک  ناـکرا 
(2) ...و .» نید  قیمع  مهف  زا  تسا 

هیآ قبط  ار  ماما  ردـق  تماما و  تلزنم  ناوت  یم  هاگنآ  دـش ؛ نشور  نآ  ناوارف  يورخا  يویند و  یهد  هرهب  نید و  هاـگیاج  هک  لاـح 
: هک تفایرد  ار  اضر  ماما  هلمج  نیا  دیمهف و  نید  هسدنه  رد  تمعن  مامتا  نید و  لامکا  لماع  ناونع  هب  لامکا 

نآ دنلب  هخاش  مالسا و  ومن  اب  هشیر  تماما  انامه  تسا ؛ نینمؤم  تزع  ایند و  حالـص  نیملـسم و  ماظن  هیام  نید و  مامز  تماما  انامه 
يرادهگن ماکحا و  دودـح و  ءارجا  تاقدـص و  تمینغ و  ندـش  رایـسب  داهج و  جـح و  هزور و  تاکز و  زامن و  ندـش  لماک  تسا ؛

نید زا  دراد و  اپ  هب  ار  ادخ  دودح  دنک و  مارح  ار  وا  مارح  لالح و  ار  ادخ  لالح  هک  تسا  ماما  تسا ؛ ماما  هلیـسوب  فارطا  اهزرم و 
.دیامن (3) توعد  شراگدرورپ  قیرط  هب  ار  مدرم  اسر  تجح  زردنا و  تمکح و  اب  دنک و  عافد  ادخ 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  .دنا  هدنار  نخس  یگدنز  رد  رتشیب  يرو  هرهب  رد  راظتنا  رصنع  زا  تحارص  هب  نیموصعم  همئا  زین  يدراوم  رد 
: دومرف هنیمز  نیمه  رد 

ص 130. ج 2 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  - 1
ص32. ج 1 ، یفاک ، - 2

ِماَمِْإلِاب یِماَّسلا  ُهُعْرَف  یِماَّنلا َو  ِماَلْـسِْإلا  ُّسُأ  َهَماَمِْإلا  َّنِإ  َنِینِمْؤُْملا  ُّزِع  اَْینُّدـلا َو  ُحاَلَـص  َنیِِملْـسُْملا َو  ُماَِظن  ِنیِّدـلا َو  ُماَمِز  َهَماَـمِْإلا  َّنِإ  - » 3
ِفاَرْطَْألا ِروُغُّثلا َو  ُْعنَم  ِماَکْحَْألا َو  ِدوُدُْـحلا َو  ُءاَْضمِإ  ِتاَقَدَّصلا َو  ْیَْفلا ِء َو  ُرِیفْوَت  ِداَهِْجلا َو  ِّجَْـحلا َو  ِماَیِّصلا َو  ِهاَکَّزلا َو  ِهاَـلَّصلا َو  ُماَـمَت 

ِهَنَـسَْحلا ِهَظِعْوَْملا  ِهَمْکِْحلِاب َو  ِهِّبَر  ِلِیبَس  َیلِإ  وُعْدَی  ِهَّللا َو  ِنیِد  ْنَع  ُّبُذَی  ِهَّللا َو  َدوُدُح  ُمیُِقی  ِهَّللا َو  َماَرَح  ُمِّرَُحی  ِهَّللا َو  َلاَلَح  ُّلُِحی  ُماَمِْإلا 
(. ص 200 ج 1 ، یفاک ، ( ؛» هَِغلاَْبلا ِهَّجُْحلا  َو 
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یَلَع ًاـنْوَع  َناَـک  ُهَلَمَأ َو  ُهَغََّلب  ُهَرْدَـص َو  َحَرَـش  ُهَقْزِر َو  ُهَّللا  َّرَدَأ  اَْـنَیلِإ  ٌبوُْسنَم  َوُه  اَنَّوُدَـع َو  ِِهب  ُظـیِغَی  اـَنَْرمَأ َو  ِِهب  ًاـعِّقَوَتُم  ًهَّباَد  َطَـبَتْرا  ِنَم 
، دـیامن كانمـشخ  ار  ام  نمـشد  دـنک و  ایهم  ام  جرف  رما  راظتنا  رد  ار  ییاپراهچ  اـم  ناگتـسباو  ناوریپ و  زا  یـسک  ره   (1) ِهِِجئاَوَح ؛

.دیامرف کمک  وا  هب  شیاهراک  رد  دناسر و  شیوزرآ  هب  ار  وا  هداد و  وا  هب  ردص  حرش  هدوزفا و  ار  شیزور  لاعتم  دنوادخ 

دنمفده ییایوپ  شالت و  .مجنپ  راتفگ 

دبای یمن  انعم  نآ  هب  ندیـسر  يارب  شالت  تکرح و  فدـه و  اب  زج  ناسنا  یگدـنز  میدرک  هراشا  یگدـنز  ثحب  رد  هک  روط  نامه 
هتکن و نیا  هظحالم  زا  سپ  دنمـشیدنا  نیا  .دیمان  فدـه » هب  فوطعم  ییایوپ   » ار نآ  ناوت  یم  نادنمـشیدنا  یخرب  حالطـصا  هب  هک 

: دیوگ یم  دنک و  یم  هئارا  ریدقت  روخ  رد  یلیلحت  نآ  اب  راظتنا  قیبطت 

، تسا ندوب » فدـه  هب  فوطعم   » و ییایوپ »  » هفلؤم ود  ره  لماش  شنارظتنم ، رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  رـصع  ماـما  راـظتنا 
یم شالت  يور  نیا  زا  تسویپ و  دـهاوخ  عوقو  هب  نآ  رد  ایلوا  ایبنا و  ياـه  هدـعو  یماـمت  هک  دـشیدنا  یم  يا  هعماـج  هب  رظتنم  اریز 

يارب هک  دناد  یم  وا  رگید ، يوس  زا  .دشاب  میهـس  يا  هعماج  نینچ  نتخاس  رد  شیوخ ، تیلوئـسم  كرد  ییاناوت و  نازیم  هب  ات  دنک 
هب الاو  یفده  هب  فوطعم  وا ، ياهـشالت  یمامت  نیاربانب  دراد ؛ عافد  لباق  لوقعم و  یقطنم ، راکـشآ ، يا  هزیگنا  دـنک ؛ یم  شالت  هچ 

: زا دنترابع  فده ، هب  فوطعم  ایوپ و  راظتنا  یتیبرت  راثآ  ...تسا  دنمشزرا  رادانعم و  یفده  نیا  دوش و  یم  روهظ  راظتنا  مان 

؛ راظتنا تخس  نارود  وترپ  رد  ناسنا  دکار  ياه  هیامرس  هتفهن و  ياهورین  نداتفا  نایرج  هب  .فلا 

؛ تبیغ نارود  ندش  ینالوط  تهج  هب  ندیسر  صولخ  هلحرم  هب  نورد و  شیالاپ  .ب 

زا ندش  یهت  هک  نآ  ماجرف  فده و  نودـب  یگدـنز  هب  یقیبطت  هاگن  اب  فدـه ، هب  فوطعم  ییایوپ  وترپ  رد  یگدـنز  نتفای  انعم  .ج 
؛ تسا یگرمزور  نورد و 

؛ دبای یم  انعم  ترضح  راظتنا  رد  هک  فده  تمظع  تسادق و  تهج  هب  اهانگنت  تامیالمان و  ربارب  رد  لمحت  تردق  دشر  .د 

؛ یلاعتم ناسنا  هلحرم  هب  ندیسر  لداعتم و  ناسنا  زرم  زا  نتفر  رتارف  .ه 

ص 535. ج 6 ، یفاک ، - 1
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گرزب ياه  هغدـغد  يونعم و  میظع  لمحت  ياهجنر  يداو  رد  نداهن  ماگ  يدام و  ریقح  ياـهجنر  هلحرم  حطـس و  زا  ندـش  اـهر  .و 
.روهظ (1) نشور  ياه  هزاورد  هب  نتخود  مشچ  ینالوط و  نیتسار و  يراظتنا  جنر  نوچمه  یناسنا ،

یشخب طاشن  .مشش  راتفگ 

؛ تسا هدـش  دزـشوگ  يودـهم  تایاور  تایآ و  رد  مهم  هتکن  نیا  تسا و  يراتفرگ  الب و  زا  رپ  نامز  ماـما  تبیغ  رـصع  رد  یگدـنز 
: دیوگ ملسم  نب  دمحم 

بناج زا  ییاه  هناشن  مئاق  روهظ  زا  شیپ  : » دومرف هرقب - هکرابم  هروس  هیآ 155  زا  یتشادرب  رد  مالسلا -  هیلع  قداص  ماما  هک  مدینش 
: دومرف هک  تسا  لاعتم  يادخ  نخـس  نآ  دومرف : تسا ؟ مادک  اهنآ  موش ؛ امـش  يادف  متفگ : .دوب  دهاوخ  نانمؤم  يارب  یلاعت  يادخ 

صقن عوجلا و  فوخلا و  نم  یشب ء   » اب مئاق  ترضح  مایق  جورخ و  زا  شیپ  ار  نانمؤم  ینعی  ار » امش  میئامزآ  یم  ًاعطق  مکنولبنل ؛ «و 
(2) تالوصحم .» اهناج و  لاوما و  رد  یشهاک  و  یگنسرگ ، سرت و  ِلیبق ]  ] زا يزیچ  هب  تارمثلا ؛ سفنألا و  لاومألا و  نم 

؟ تسین یسک  چیه  بولطم  اهجنر  اهدرد و  اب  هتخیمآ  یگدنز  هک  یلاح  رد  درک  دیاب  هچ  لاح  نیا  اب 

: يربهر مظعم  ماقم  ریبعت  هب  اریز  دنک ، یم  یفرعم  ام  هب  ار  راظتنا  دربهار  یعیش  ياه  هزومآ  هک  تسا  نآ  خساپ 

يدبا دروآ ، یم  درد  هب  ار  ناتلد  دـهد و  یم  جـنر  ار  امـش  زورما  هک  یتیعـضو  نیا  ینعی ، دیـشکب ؛ راظتنا  دـنیوگ  یم  امـش  هب  یتقو 
هیلع و هَّللا  تاولـص  نامز -  ماما  هب  داقتعا  شقن  نیا ، .دنک  یم  ادیپ  طاشن  تایح و  ناسنا ، ردقچ  دینیبب  .دـش  دـهاوخ  مامت  تسین و 

.دشاب (3) یم  دوعوم  يدهم  هب  داقتعا  شقن  نیا  .تسا  هادف -  انحاورا 

یگدنز نآ  اب  بسانتم  یکبس  اب  هدروآرد و  دوعوم  راظتنا  گنر  هب  ار  دوخ  یگدنز  هک  یسک 

راثآ رب  يا  همدـقم  هلاـقم  1381ش ، باتک ، ناتـسوب  مق ، رون ، راظتنا  یگنهرف  هسـسؤم  هیهت  ؛) موس ناـمتفگ   ) تیودـهم ناـمتفگ  - 1
.صیخلت اب  ،ص 134-132 یفرش اضردمحم  رتکد  راظتنا ؛ یتخانش  ناور  یتیبرت و 

ص 649. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 2
.1374 / 10  / 17 جع ) ) رصع یلو  ترضح  تکربرپ  دالیم  زور  رد  مدرم  فلتخم  راشقا  عمج  رد  تانایب  - 3
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زا هکنیا  اـمک  دـشاب ؛ راـظتنا  گـنر  هب  وا  یگدـنز  ماـمت  هک  یماداـم  هـتبلا  دراد ، نارگید  هـب  تبـسن  يرت  طاـشناب  هـیحور  دـنک  یم 
طقف هک  یـسک  حیـضوت  نیا  اب  هک  تسا  یهیدـب  دوب ؛ تیـصوصخ  نیمه  دـش  نایب  لبق  رد  هک  هنارظتنم  یگدـنز  کبـس  ياهیگژیو 

.دربب هرهب  تبهوم  نیا  زا  دناوت  یمن  ًاموزل  هدروآرد  راظتنا  گنر  هب  ار  شیوخ  یگدنز  يدابع  روما  زا  یشخب 

اهتیلاعف ندش  دنم  ماظن  تیصخش و  تدحو  .متفه  راتفگ 

یگتخیر مه  هب  لوصحم  هک  تساهنآ  ندوبن  دـنم  ماظن  یگمانرب و  یب  اهـشالت  نتفر  ردـه  هب  اهتیلاعف و  رد  یماکان  لـماوع  زا  یکی 
رد دنتـسه  بوخ  هنارگن  ءزج  هاـگن  رد  ناشمادـک  ره  هک  ییاـهتیلاعف  نآ ، هلیـسو  هب  اـت  دوب  یلماـع  لاـبند  هب  دـیاب  .تسا  تیـصخش 

رصع ماما  روهظ  راظتنا  دشخب و  ناماس  دراذگ  یم  مه  رانک  رد  ار  حیبست  يادج  مه  زا  ياه  هناد  هک  یخن  نوچمه  زین  یلک  یهاگن 
فده هباثم  هب  ار  يو  تموکح  لیکشت  روهظ و  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  نارظتنم  هک  ارچ  .تسا  لماع  نامه 

کی هب  رظان  اهنآ ، همه  اریز  دوش ؛ یم  یمدآ  ياهورین  راکفا و  زکرمت  بجوم   » رما نیمه  دنریگ و  یم  رظن  رد  دوخ  یگدـنز  یلـصا 
نتفر زره  زا  تیصخش ، تدحو  ددرگ ...؛ یم  وا  تیصخش  تدحو  بجوم  دوخ ، هبون  هب  رما  نیا  دنتسه و  روهظ  راظتنا  ینعی  فده 

یتدحو نینچ  اریز  دنک ؛ یم  مهارف  ار  هداعلا  قوف  فرگش و  یتردق  روهظ  دشر و  هنیمز  دنک و  یم  يریگولج  اهتیلباق ، اه و  ییاناوت 
هب ار  ناشناوت  هداد ، جـنر  هتـسویپ  ار  اهناسنا  یخرب  هک  ییاهداضت  نامه  دراد ؛ یم  رب  نایم  زا  ار  ینورد  ياهداضت  یمدآ ، نورد  رد 

ندش دنم  ماظن  بجوم  تسا  هدیزگرب  ار  هنارظتنم  کبس  هب  یگدنز  هک  یـسک  رد  تیـصخش  تدحو  نیمه   (1) دهاک .» یم  تدش 
یم ماجنا  تردق  مامت  اب  سپس  نییعت و  ار  شیوخ  يراتفر  ياهتیولوا  روهظ ، هلق  هب  هاگن  اب  یصخش  نینچ  هدش و  صخـش  ياهتیلاعف 

.دهد

يرادم نوناق  ینیرفآ و  دهعت  .متشه  راتفگ 

یم هتـشاذگ  رظتنم  کی  هدـهع  رب  هک  تسا  یفیلاکت  ماجنا  یـسانش و  تیلوئـسم  اب  مأوت  یگدـنز  دوعوم ، راظتنا  کبـس  هب  یگدـنز 
هب یصخش  نینچ  هک  تسا  نآ  مه  رما  نیا  تلع  .دوش 

ص135. یفرش ، اضردمحم  رتکد  راظتنا ؛ یتخانش  ناور  یتیبرت و  راثآ  رب  يا  همدقم  هلاقم  موس ؛)  نامتفگ   ) تیودهم نامتفگ  - 1
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بـسک دـنیب و  یم  دـنوادخ  رظان  نامـشچ  هرظانلا و  هللا  نیع  ار  وا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماـما  هب  ـالاب  تفرعم  رطاـخ 
یگدـنز هظحل  هظحل  رد  نامز  ماما  روضح  ساسحا  یتقو  هک  تسا  حـضاو  .درمـش  یم  يراگتـسر  حالف و  هار  هناـگی  ار  شتیاـضر 

ینیرفآ دهعت  یسانش و  هفیظو  بجوم  صخش  رد  یسح  نینچ  دنیبب  شماما  رضحم  رد  ار  دوخ  هراومه  يو  دنکفیب و  هیاس  رفن  کی 
زا یشخب  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نسحلا  نب  تجح  ترضح  هک  یلاح  رد  دشابن  نینچ  هنوگچ  .دوش  یم  يرادم  نوناق  و 

: دندومرف هللا  همحر  دیفم  خیش  بانج  هب  ناشکرابم  عیقوت 

رب هچنآ  رب  ام  (1) مُکِرْکِذـِل ؛ َنیِـساَن  َال  ْمُِکتاَعاَرُِمل َو  َنِیلِمْهُم  ُْریَغ  اَّنِإ  مُکِراَبْخَأ ...؛ ْنِم  ْیَـش ٌء  اَّنَع  ُبُْزعَی  َال  ْمُِکئاَْبنَِأب َو  ًاـْملِع  ُطـیُِحن  اَّنِإ 
یهاتوک امـش  لاح  تیاعر  هب  تبـسن  ...؛ تسین هدیـشوپ  ام  زا  امـش  ياهربخ  زا  کـی  چـیه  میراد و  یملع  هطاـحا  درذـگ ، یم  اـمش 

.مینک یمن  شومارف  ار  امش  ندرک  دای  هدیزرون و 

اعد هب  ار  یشخب  یگدنز  هویـش  نیا  رد  ًامتح  میهد  رارق  شیوخ  یگدنز  رب  مکاح  درکیور  ار  هنارظتنم  یگدنز  کبـس  ام  هک  ینامز 
ترایز هنافراع  هناقشاع و  نینچ  هعمج  زور  رد  ار  رـصع  ماما  هک  هاگنآ  داد و  میهاوخ  رارق  صاصتخا  نامز  ماما  اب  سنا  ترایز و  و 

یمئاد تراظن  هب  عقاو  رد  شناگدیرفآ ،» نایم  رد  ادـخ  مشچ  يا  وت  رب  مالس  (2) هقلخ ؛ یف  هللا  نیع  ای  کیلع  مالسلا  : » هک مینک  یم 
زا یمئاد  تبقارم  بجوم  ماما ، فرط  زا  یمئاد  تراظن  نینچ  هک  تسا  مولعم  مینک و  یم  فارتعا  نارگید  دوخ و  هب  تبسن  ترضح 

يراتفگ راتفر و  ات  دوش  یم  ببس  تسا  هدش  هدرمش  یقالخا  كولـس  ناکرا  ءزج  قالخا ، رد  هک  تبقارم  نیا  .دش  دهاوخ  ام  فرط 
ماجنا هب  میهدـن و  ماجنا  تسا  لاعتم  يدـخ  تیاضر  نامه  هک  رـصع  ماما  تیاضر  فـالخ  یهاوخدوخ و  سفن و  ياوه  يور  زا  ار 

ینورد و شیالاپ  هب  جـیردت  هب  دـشاب  رمتـسم  رما  نیا  هک  یتروص  رد  میـشاب ؛ مزتلم  ناـهانگ  تاـمرحم و  زا  زیهرپ  یهلا و  تاـبجاو 
.دش دهاوخ  یعامتجا  یگداوناخ و  يدرف ، ياه  هصرع  همه  رد  يزیرگ  تیلوئسم  نیزگیاج  يریذپ  تیلوئـسم  هدش و  رجنم  یحور 
نیا دشاب و  رثؤم  هعماج  درف و  طابضنا  لرتنک و  رد  دناوت  یم  ینوریب  لماوع  زا  رتدنمتردق  رایسب  ینورد  لماع  نیا  هک  تسا  یهیدب 

.تسا هنارظتنم  یگدنز  کبس  تاکرب  زا  رگید  یکی  دوخ 

ص 497. ج 2 ، جاجتحإلا ، - 1
ص 37. عوبسألا ، لامج  - 2
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اهراتفر لرتنک  ینیب و  شیپ  .مهن  راتفگ 

خر هدـنیآ  رد  هک  تسا  يروما  ینیب  شیپ  دـنک  یم  اـم  هب  یناوارف  کـمک  دـصاقم  هب  یباـیتسد  تیقفوـم و  رد  هک  يروـما  هلمج  زا 
ار هنارظتنم  کبس  ياهدرکراک  زا  یکی  رظنم  نیمه  زا  .دوب  میهاوخ  تسرد  يریگ  عضوم  هب  رداق  نآ  هیاس  رد  هک  ارچ  داد ، دهاوخ 
ام هب  هک  تسا  يا  هشقن  حرط و  نوچمه  کبـس ، نیا  اریز  تسناد ، ثداوح  رد  اـهراتفر  لرتنک  هجیتـن ، رد  ینیب و  شیپ  رد  ناوت  یم 
ات ییارگدرکراک ، حطـس  رد  اما  دنک  لرتنک  ار  یگدنز  دناوت  یمن  سک  چیه  يدوجو ، هاگدید  زا  هچرگ  « ؛ دهد یم  ار  یناوت  نینچ 

قافتا اـم  يارب  تسا  نکمم  هک  هچنآ  زا  میـسرب ؛ میهاوخ  یم  هک  هچنآ  هب  میناوت  یم  .میـشاب  هتـشاد  ییاـه  لرتنک  میناوت  یم  يدـح 
رت نشور  یعقوـم  بلطم  نیا  تیمها   (1) میـسرب .» نامدوخ  رظن  دروم  ریـسم  هب  هک  میزاس  مهارف  ار  تیعقوم  ؛ مینک يریگولج  دـتفیب 

ياهقافتا ثداوح و  نآ  رد  هک  تسا  يرـصع  مالـسا  ربمایپ  تیب  لها  ینیب  شیپ  هب  دوعوم ، يدهم  تبیغ  رـصع  مینادـب  هک  دوش  یم 
نامز ماما  تبیغ  هرود  رد  نایعیـش  يارب  ام  همئا  هک  ینیب  شیپ  همه  نیا  تمکح  هک  تسا  مولعم  .داد  دـهاوخ  خر  راوگاـن  بیجع و 
راتفر یگدامآ و  نینچ  ناکما  هنارظتنم  یگدنز  کبـس  تساهدادـیور و  نیا  اب  هلباقم  يارب  یگدامآ  نآ  دراد و  یتمکح  دـنا  هدرک 

.دهد یم  ام  هب  ار  يا  هدش  لرتنک 

فلتخم ياهبلاق  رد  يزیتس  ملظ  .مهد  راتفگ 

تسا و متـس  ملظ و  هب  هدولآ  هعماج  دارفا ، دـشر  تیبرت و  مدـع  یلـصا  عناوم  زا  یکی  هک  دـناد  یم  کـین  ناـمز  ماـما  رظتنم  ناـسنا 
مئاق هک  تسا  ینامز  يوزرآ  رد  هراومه  ور  نیا  زا  تسا ؛ تیونعم  تلادع و  زا  هدـنکآ  ياضف  لامک ، هب  ندیـسر  يارب  رتسب  نیرتهب 
ناهج كاپ و  اهنآ  زا  تسا  هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  هنوگ  نامه  ار  نیمز  ققحم و  ار  یهلا  هدعو  دوخ  كرابم  روهظ  اب  دمحم  لآ 

هب ار  دوخ  یگدـنز  بلاـغ  هجو  یـصخش  نینچ  دوش و  هنیداـهن  يو  یگدـنز  رد  عوضوم  نیا  رگا  دـیامن ؛ لدـع  طـسق و  زا  ولمم  ار 
تیؤر لباق  ياه  هصخاش  زا  یکی  ًاعطق  نایوگروز  ناملاظ و  اب  هزرابم  يزیتس و  ملظ  دروآ ، رد  دوعوم  يدـهم  راظتنا  يوب  گـنر و 

رد دوخ  يودهم  نانخس  زا  یکی  رد  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  .دوب  دهاوخ  یگدنز  رد  يو 

ص 67. نآ ، شجنس  رازا  یمالسا و  یگدنز  کبس  - 1
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: دیامرف یم  هراب  نیا 

؛ میتسه وا  هعیـش  ور و  هلابند  مه  ام  .دگنج  یم  رفک  اب  ترـضح  نآ  .نامز  ماما  هب  ِنینمؤم  يارب  تسوگلا  کی  تروص  هب  نامز  ماما 
وا ور  هلابند  میتسه و  وا  مومأم  هک  مه  ام  دنک ، یم  تدهاجم  دشک و  یم  تمحز  تلادـع  يارب  ترـضح  نآ  .میگنجب  رفک  اب  دـیاب 

هزاجا ام  تردق  هک  يدح  ات  دیاب  میتسه  وا  هب  دقتعم  وا و  ور  هلابند  هک  مه  ام  .مینک  تدـهاجم  تلادـع  شرتسگ  يارب  دـیاب  میتسه 
يانعم هب  نامز  ماما  ام و  نایم  هلصاف  .مینک  هتشارفارب  ار  مالسا  مچرپ  دوشب  هچ  ره  ای  ایند  زا  يا  هشوگرد  تسام  ناوت  رد  دهد و  یم 
تکرح تسه  یتمسره  هب  مالـسلاوهالصلا  هیلع  نامز  ماما  تکرح  .تسا  ور  هلابند  ورـشیپ و  کی  تسا ، مومأم  ماما و  کی  هلـصاف 

.دوب (1) دهاوخ  تمس  نامه  هب  مه  وا  ناور  هلابند  وا و  نادنم  هقالع  وا و  نایعیش 

زا یخرب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ات  سفن  هب  ملظ  اب  هزراـبم  دـشاب و  هتـشاد  یفلتخم  قیداـصم  دـناوت  یم  يزیتس  ملظ  نیا  هتبلا 
هب رما  رد  رظتنم  هعماج  درف و  یلمع  مادـقا  راظتنا ، کبـس  هب  یگدـنز  راثآ  زا  یکی  رگید  ترابع  هب  تسا ؛ نآ  ياه  هولج  نیرتزراـب 
زا یکی  تلـصخ  نیا  زین  رـصع  ماما  دوخ  ناحلاص و  همئا و  ایبنا و  همه  یگدـنز  شور  رد  هکنیا  امک  تساهیدـب  زا  یهن  اه و  یکین 

.تسا هدوب  ناشیا  ياهیگژیو 

یمالسا ماظن  تیوقت  .مهدزای  راتفگ 

زا ار  هلأسم  نیا  .تسا  یمالـسا  تموکح  تیوقت  هب  کمک  عامتجا  هنحـص  رد  هنارظتنم  یگدنز  کبـس  ياهدرکراک  زا  رگید  یکی 
هب ندیسر  يارب  هنارظتنم  یگدنز  کبـس  هک  تسا  يریثأت  اه  هبنج  نیا  زا  یکی  .داد  رارق  یـسررب  دروم  ناوت  یم  یفلتخم  ياه  هبنج 

ییاهزادنا مشچ  هعماج  فلتخم  ياهزاین  روخارف  هب  تسا  نکمم  یمالسا  تموکح  .دیامن  افیا  دناوت  یم  یمالـسا  تموکح  فادها 
نآ هب  ندیـسر  ناوت  ًالـصا  ای  یمدرم  هناوتـشپ  نودب  ًاعطق  اما  دـنک ، ذاختا  فادـها  نآ  هب  ندیـسر  يارب  ار  ییاهتـسایس  فیرعت و  ار 

کبس رگا  هک  یلاح  رد  دش  دهاوخ  قفوم  دایز  ياه  هنیزه  فرص  اب  ینالوط و  نامز  تدم  رد  هکنیا  ای  تشاد و  دهاوخن  ار  دصاقم 
فادها نآ  هب  لوصو  دشاب  یقطنم  حیحص و  یکبس  یمالسا  هعماج  مدرم  یگدنز 

.1367 / 1 هعمج 12 /  زامن  ياه  هبطخ  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  - 1
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هب لیدبت  مدرم  نایم  رد  یگدنز  هویش  زا  عون  نیا  رگا  .تسا  هنارظتنم  یگدنز  کبس  نامه  کبس ، نآ  دوب و  دهاوخ  رت  ناسآ  رایسب 
رد اریز  دش ، دهاوخ  ارجا  یتحار  هب  لیبق  نیا  زا  يدراوم  یتینما و  یتشادهب ، يداصتقا ، ياه  حرط  زا  يرایـسب  دوش  یمومع  گنهرف 
هب ار  دوخ  شالت  مامت  يراـکمه  یلدـمه و  اـب  دـشاب  روهظ  زاـس  هنیمز  هک  يدـح  هب  هعماـج  ندیـسر  يارب  دارفا  همه  یکبـس  نینچ 

دهاوخ ار  اـه  هژورپ  نیرتگرزب  ماـجنا  ناوت  یفاـضم  تردـق  نینچ  هک  تسا  یهیدـب  دومن و  دـنهاوخ  فرـص  یعمج  هتـسد  تروص 
.تشاد

ماظن نالوئسم  ندش  قلختم  نآ  درک و  نییبت  یمالـسا  ماظن  تیوقت  رد  ار  هنارظتنم  یگدنز  کبـس  شقن  ناوت  یم  مه  یمود  هبنج  زا 
قوف مدرم  يدرسلد  ای  یمرگلد و  رد  تموکح  نارازگراک  یگدنز  هوحن  هک  ارچ  تسا ؛ یمالسا  یگدنز  زا  کبـس  نیا  هب  یمالـسا 

ُساَّنلا : » هک داد  دـهاوخ  رارق  ریثأـت  تحت  یلع  ترـضح  هدومرف  هب  ار  هعماـج  دارفا  یگدـنز  یتح  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  رثؤم  هداـعلا 
یتـقو هک  تسا  تلع  نیمه  هب  دـیاش  شیوخ .» ناردـپ  هب  اـت  دـنرت  هیبـش  دوـخ  ناـمکاح  هب  مدرم   (1) مِِهئَابِآب ؛ ْمُْهنِم  ُهَبْـشَأ  ْمِِهئاَرَمُأـِب 

زا يرایـسب  هک  دنک  یم  يا  همان  تعیب  تیاعر  هب  مزلم  ار  اهنآ  دناوخ  یم  ارف  مایق  يارب  ار  شنارای  هدومرف و  روهظ  يدـهم  ترـضح 
: دیامرف یم  ترضح  هکنآ  لثم  دوش ؛ یم  بوسحم  یگدنز  کبس  زا  یقیداصم  نآ  ياهدنب 

عمج يزودنارز و  هب  .دینزن  ار  سک  چیه  قحان  هب  .دیـشاب  هتـشادن  شیارگ  داسف  اشحف و  هب  زگره  .دیهدن  ماجنا  مارح  لعف  زگره  ...
دوپ رات و  زا  هدش  هتفاب   ) تفابرز سابل  زگره  .دیروخن  بارش  زگره...دینکن  ییوگدب  نینمؤم  زا  زگره  ...دینکن  تردابم  الط  ندرک 

سابل زگره...دیـشوپن  ار  تسا  هدـش  هتخود  جابید  زا  هک  یـسابل  .دـنزادنین  دوخ  يور  هب  ار  یمـشیربا  هچراـپ  زگره  .دیـشوپن  ـالط )
(2) ...دشاب .  امش  یگدنز  شرف  كاخ ، دیشاب و  تسیز  هداس  یگدنز  رد  .دینکن  نت  رب  مشیربا  زا  هدش  هتخود 

زا دوخ  نارازگراک  زا  رـصع  ماما  نتفرگ  نامیپ  هتـشاد و  طابترا  ام  عوضوم  هب  ًالماک  اهزارف  نیا  دـینک  یم  هظحالم  هک  روط  ناـمه 
.دهد یم  ربخ  یمالسا  تموکح  رد  يودهم  یمالسا و  یگدنز  کبس  هژیو  هاگیاج 

ص 208. لوقعلا ، فحت  - 1
ص 168. ج 2 ، بصانلا ، مازلإ  - 2
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هنارظتنم یگدنز  کبس  رب  مکاح  یمومع  ياهشزرا  اهشرگن و  موس : شخب 

هراشا
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رد تاکرتشم  دوجو  اب  یگدنز  فلتخم  ياهکبـس  ات  تسا  هدش  ثعاب  يزیچ  هچ  هک  دشاب  هدمآ  شیپ  لاؤس  نیا  یـضعب  يارب  دیاش 
کبس کی  زا  یتسرد  تشادرب  ناوت  یم  هنوگچ  رگید ، یهاگن  زا  دنشاب ؟ هتشاد  جیاتن  رد  مه  زا  یلک  ياه  توافت  تایئزج ، یخرب 

عون هچ  ؟ درک در  اـی  باـختنا و  ار  نآ  تیاـهن  رد  درب و  یپ  نآ  یتسرداـن  اـی  یتسرد  هب  تخانـش ، ار  شیاـه  هفلؤم  تشاد ، یگدـنز 
؟ دنک یم  داجیا  اهشزرا  نآ  فرط  هب  شیارگ  صاخ و  ییاهشزرا  دیلوت  یشرگن 

یگدـنز کبـس  ینابم  اه و  هیاپ  هب  ات  دـنک  یم  راداو  ار  ام  تسا  يراج  ًاـنیع  زین  هنارظتنم  یگدـنز  کبـس  رد  هک  اهـشسرپ  نیا  همه 
نامه هدـش و  تباث  رگید  مولع  رد  هک  تسا  ییاه  هرازگ  زا  هتـسد  نآ  مه  ینابم  زا  روظنم  .مییامن  گنرد  اهنآ  رد  هجوت و  هنارظتنم 

رب مکاح  ياهشرگن  ًالوا  زا  دنترابع  هک  دهد  یم  لیکشت  ار  یگدنز  کبـس  مان  هب  ییاهراتفر  ییانعم  هیال  هک  تسا  ییاهـضرف  شیپ 
یم صاخ  ییاهراتفر  هب  یهتنم  هدـیدرگ و  نآ  باختنا  تبغر و  شیارگ ، ثعاب  تیاـهن  رد  هک  ییاهـشزرا  ًاـیناث  یگدـنز و  کـبس 

«. تسا اهدنسپ  اهرواب و  نآ  لصاح  یگدنز  رهاوظ  .تسناد  هدیرب  اهـشزرا  اهرواب و  زا  ناوت  یمن  ار  یگدنز  کبـس   » هک ارچ  دوش ،
نیا صاخ  ياهشنک  اهراتفر و  سپس  هتخادرپ و  انبم  ود  نیمه  هب  ادتبا  زین  هنارظتنم  یگدنز  کبـس  رد  ام  هک  تسا  مزال  نیاربانب   (1)

میهاوخ هنارظتنم  یگدنز  کبس  رب  مکاح  ياهشزرا  اهشرگن و  هب  ار  شخب  نیا  ور  نیمه  زا  .مییامن  نایب  نآ  هیاپرب  ار  یگدنز  هویش 
یلیـصفت و حیـضوت  هدرک و  هدنـسب  یلامجا  تروص  هب  تاکن  رکذـت  هب  ثحابم  ندـش  ینـالوط  زا  يریگولج  يارب  هتبلا  تخادرپ و 

یشخب رد  ار  تسا  نآ  لماح  یگدنز  کبس  نیا  هک  ییاهشزرا  اهـشرگن و  اب  هنارظتنم  یگدنز  کبـس  رد  دوجوم  ياهراتفر  طابترا 
.مینک یم  یسررب  لیلحت و  هناگادج 

ص 29. یمالسا ،) یگدنز  کبس  قالخا و  ) راهب هشیمه  - 1

هنارظتنم یگدنز  www.Ghaemiyeh.comکبس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 199زکرم  هحفص 108 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14418/AKS BARNAMEH/#content_note_92_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:93

هنارظتنم یگدنز  کبس  رب  مکاح  ياهشرگن  .لوا  لصف 

هراشا

تسا ییاهـشنیب  اهرواب و  تاداقتعا و  روحم ، راظتنا  یگدنز  کبـس  رب  مکاح  ياهـشرگن  زا  دوصقم  هک  تفگ  دیاب  لخدم  ناونع  هب 
رب اهـشرگن  نیا  ساسا  دش  هراشا  زین  لبق  رد  هک  هنوگ  نامه  هتبلا  .دهد  یم  لیکـشت  ار  یگدـنز  هویـش  زا  عون  نیا  ناینب  ساسا و  هک 

تاراـیز هیعدا و  نیموصعم و  نانخـس  میرک ، نآرق  زا  دوب و  دـهاوخ  مالـسلا  هیلع  تیب  لـها  ریـسفت  اـب  یمالـسا و  ینیب  ناـهج  هیاـپ 
دوش یم  میسقت  یتخانش  ناسنا  یتایهالا و  یتخانش ، یتسه  مسق  هس  هب  هک  اهـشرگن  نیا  لصف  نیا  رد  .تسا  جارختـسا  لباق  يودهم 

.دوش یم  نایب  لامجا  تروص  هب 

یتخانش یتسه  ياه  شرگن  .لوا  راتفگ 

اب هاگآدوخ  تروص  هب  سک  ره   » هک ارچ  تساهناسنا ، یگدنز  کبس  عون  باختنا  رب  لماوع  نیرتراذگ  ریثأت  زا  یتسه  هب  هاگن  عون 
ار دوخ  یگدـنز  تدـمزارد  ياهریـسم  اه و  هارگرزب  فادـها ، نآ  ساسا  رب  دـنیب و  یم  يا  هنوگ  هب  ار  یتسه  هعومجم  هاگآدوخان 

یتسه زا  دارم  هک  تسا  يرورـض  زین  هتکن  نیا  رکذ  .دراد  يرتشیب  يدنبیاپ  مازتلا و  نآ  زا  هتـساخرب  دعاوق  هب  (1)و  دنک » یم  میسرت 
، یتسه هدـنروآدیدپ  هب  طوبرم  ياهـشرگن  تساهنآ و  هب  طوبرم  لئاسم  ناهج و  ياـه  هدـیدپ  هب  طوبرم  یلک  روما  ماـمت  اـجنیا  رد 

حرط هناگادـج  لصف  ود  رد  راتـشون  نیا  یلـصا  عوضوم  ناونع  هب  ار  صاخ  هدـیدپ  کی  ناونع  هب  ناسنا  زین  لاعتم و  دـنوادخ  ینعی 
.دومن میهاوخ 

یتسه دهد  یم  لیکشت  ار  هنارظتنم  یگدنز  کبس  ناینب  هک  یمالسا  گنهرف  رظنم  زا 

ص 151. نآ ، شجنس  رازبا  یمالسا و  یگدنز  کبس  - 1
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(1) تسا : لیذ  تایصوصخ  ياراد 

(2) یتسه ؛ تادوجوم  ندوب  لولعم  يدنمزاین و  . 1

(3) تادوجوم ؛ نیب  ماظن  دوجو  یتسه و  يدنم  نوناق  . 2

(4) نآ ؛ تادوجوم  یتسه و  ندوب  دنمفده  . 3

(5) شنیرفآ ؛ فادها  يوس  هب  تادوجوم  یگتفای  تیاده  . 4

(6) یتسه ؛ تادوجوم  يارب  یمومع  روعش  . 5

(7) ...واهناسنا ؛) ، ناگتشرف ، تاناویح ناهایگ ، تادامج ، ) تادوجوم نتشاد  بتارم  . 6

(8) ...و ؛) توکلم  تعیبط ؛ ای  ایند   ) یتسه يارب  فلتخم  ياه  هلحرم  ملاوع و  دوجو  . 7

یمالسا تیبرت  میلعت و  هفسلف  ریظن : یتیبرت  ياهباتک  یتخانـش  یتسه  ینابم  شخب  هب  دیناوت  یم  دراوم  نیا  یلیـصفت  هعلاطم  يارب  - 1
شور هفـسلف و  لوـصا  ریظن : یفـسلف  ياـهباتک  یتـشهب و  دـمحم  هتـشون  نآرق  هاگدـید  زا  تیبرت  یناـبم  حابـصم ، هللا  تیآ  رظن  ریز 

.دینک هعجارم  نآ  ریاظن  يرهطم و  دیهش  همالع  مسیلائر 
(. 29/ نمحرلا ( ؛» دنک یم  تساوخرد  وا  زا  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  ره  ِضْرَْألا ؛ ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ْنَم  ُُهلَئْسَی  - » 2

َنِم ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  َساَّنلا َو  ُعَْفنَی  اِمب  ِرْحَْبلا  ِیف  يرْجَت  یتَّلا  ِکـْلُْفلا  ِراـهَّنلا َو  ِلـْیَّللا َو  ِفـالِتْخا  ِضْرَأـْلا َو  ِتاواـمَّسلا َو  ِْقلَخ  یف  َّنِإ  - » 3
ٍتایَآل ِضْرَْألا  ِءامَّسلا َو  َْنَیب  ِرَّخَسُْملا  ِباحَّسلا  ِحایِّرلا َو  ِفیرْصَت  ٍهَّباد َو  ِّلُک  ْنِم  اهیف  ََّثب  اِهتْوَم َو  َدَْعب  َضْرَْألا  ِِهب  ایْحَأَف  ٍءام  ْنِم  ِءامَّسلا 

اب دـنناور  ایرد  رد  هک  ییاـهیتشک  و  زور ، بش و  ندـمآ  رگیدـکی  یپ  رد  و  نیمز ، اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد  هک  یتسار  ؛ َنُولِقْعَی ٍمْوَِقل 
هدـنز شندرم  زا  سپ  ار  نـیمز  نآ ، اـب  و  هداتـسرف ، ورف  نامــسآ  زا  ادـخ  هـک  یبآ  نـینچمه ]  ] و دـناسر ، یم  دوـس  مدرم  هـب  هـچنآ 

، تسا هدیمرآ  نیمز  نامسآ و  نایم  هک  يربا  و  اهداب ، ندینادرگ  رد ] زین   ] و هدرک ، هدنکارپ  يا  هدنبنج  هنوگ  ره  نآ  رد  و  هدینادرگ ،
(. 164/ هرقب (؛» .دراد دوجو  ایوگ ]  ] ییاه هناشن  ًاعقاو  دنشیدنا ، یم  هک  یهورگ  يارب 

ینامز ات ]  ] ّقح و هب  زج  تسا  ود  نآ  نایم  هک  ار  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  ؛ ِّقَْحلِاب َّالِإ  امُهَْنَیب  ام  َضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو  اَنْقَلَخ  ام  - .» 4
(. 3/ فاقحا ( ؛» میدیرفاین نّیعم 

تسوا روخرد  هک  یتقلخ  ار  يزیچ  ره  هک  تسا  یـسک  ام  راگدرورپ  : » تفگ يدَه ؛ َُّمث  ُهَْقلَخ  ْیَـش ٍء  َّلُک  یطْعَأ  يذَّلا  اَنُّبَر  َلاق  - » 5
(. 50/ هط ( ؛» تسا هدومرف  تیاده  ار  نآ  سپس  هداد ،

ياهنامـسآ ؛ ْمُهَحیبْسَت َنوُهَقْفَت  ـال  ْنِکل  ِهِدْـمَِحب َو  ُحِّبَُـسی  ـَّالِإ  ْیَـش ٍء  ْنِم  ْنِإ  َّنِهیف َو  ْنَم  ُضْرَأـْلا َو  ُْعبَّسلا َو  ُتاواـمَّسلا  َُهل  ُحِّبَُـست  - » 6
یم وا  حیبست  شیاتـس ، لاح  رد  هکنیا  رگم  تسین  زیچ  چیه  و  دنیوگ ، یم  حـیبست  ار  وا  تساهنآ  رد  هک  سک  ره  نیمز و  هناگتفه و 

(. 44/ ءارسا ( ؛» دیبای یمنرد  ار  اهنآ  حیبست  امش  یلو  دیوگ ،
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.دراد دوجو  میرک  نآرق  رد  دراوم  نیا  زا  کی  ره  رد  فلتخم  تایآ  - 7
ِماـْعنَْألا َو ِهَمَّوَـسُْملا َو  ِلـْیَْخلا  ِهَّضِْفلا َو  ِبَهَّذـلا َو  َنِم  ِهَرَْطنَقُْملا  ِریطاـنَْقلا  َنینَْبلا َو  ِءاـسِّنلا َو  َنِم  ِتاوَـهَّشلا  ُّبُح  ِساَّنِلل  َنِّیُز  اـیند « : - 8

ياه بسا  میـس و  رز و  زا  ناوارف  لاوما  نارـسپ و  ناـنز و  زا : نوگاـنوگ ] ي   ] اهینتـساوخ ِیتسو  اْینُّدـلا ؛ ِهاـیَْحلا  ُعاـتَم  َکـِلذ  ِثْرَْحلا 
(. 14/ نارمع لآ  ( ؛» تساـیند یگدـنز  عـّتمت  هیاـم  هلمج ، نـیا  نـکیل ] ، ] هدـش هتـسارآ  مدرم  يارب  اـه ]  ] رازتـشک اـهماد و  رادـناشن و 

يزیچ ره  توکلم  هک  یسک  نآ  تسا  كاپ  دنمهوکـش و ]  ] سپ ؛ َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  ْیَـش ٍء َو  ِّلُک  ُتوُکَلَم  ِهِدَِیب  يذَّلا  َناْحبُـسَف  : » توکلم
(. 83/ سی ( ؛» دیوش یم  هدینادرگزاب  هک  تسوا  يوس  هب  و  تسوا ، تسد  رد 
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(1) يدام ؛) ریغ  يدام و  ) یتسه تادوجوم  ندوب  سوسحمان  سوسحم و  . 8

.تادوجوم (2) همه  ندوب  ادخ  هیآ  . 9

يدیحوت یتایهالا و  ياه  شرگن  .مود  راتفگ 

قلاخ هب  طوبرم  هک  تسا  ییاهشرگن  دهد  یم  لیکشت  ار  هنارظتنم  یگدنز  کبس  تخاس  ریز  هک  یمالسا  ياهرواب  زا  يرگید  هتسد 
یـسک يو  .تسا  دـیحوت  یتموکح  یعامتجا و  يدرف و  لئاسم  رد  نامز  ماما  ياهتیلاعف  ماـمت  روحم  میناد  یم  هک  ارچ  تسا ، یتسه 

ماما دوش و  بلاغ  ناهج  رـسارس  رب  ناـهج  رد  ادـخ  نید  (3) و  ِهِّلل » ُهُّلُک  ُنیِّدـلا  َنوُکَی  َو   » ات دومن  دـهاوخ  داـهج  ردـق  نآ  هک  تسا 
: دیامرف یم  يودهم  تموکح  زادنا  مشچ  نایب  رد  مالسلا  هیلع  قداص 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  مئاق  هک  ینامز  (4) هللا ؛ لوسر  ًادّـمحم  ّنأ  هللا و  ّالإ  هلإ  ْنأ ال  ةداهـش  اهیف  يدون  ّالإ  ضرأ  یقبیال  مئاقلا  ماق  اذإ 
.دزادنا نینط  نآ  رد  هللا ) لوسر  دّمحم  هللا و  ّالإ  هلإ  ال   ) نیتداهش يادن  هک  نیا  رگم  دنام ، یمن  ینیمزرس  چیه  دنک ، مایق  فیرشلا 

ریثأت يدیحوت  رواب  نیمه  تشاد و  دنهاوخ  ناشیا  اب  قباطم  ییاهشرگن  دنتـسه  يدحوم  دوعوم  نانچ  راظتنا  رد  هک  یناسک  نیاربانب 
دنمزاین شیوخ  ياج  رد  هک  هراب –  نیا  رد  رت  یئزج  ینیوانع  زا  یخرب  .دروآ  دهاوخ  دوجو  هب  ناشیا  یگدنز  هویش  رد  یصوصخم 

: تسا رارق  نیا  زا  لامجا  روط  هب  تسا - یلیصفت  نایب 

(5) تسا ؛ تادوجوم  همه  یبرم  کلام و  قلاخ ، دنوادخ  . 1

ناهن ياناد  يا ] ، ] نیمز اهنامسآ و  هدنروآدیدپ  يا  اهلا ، راب  : » وگب ِهَداهَّشلا ؛ ِْبیَْغلا َو  َِملاع  ِضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  َرِطاف  َّمُهَّللا  ُِلق  - .» 1
(. 46/ رمز ( ؛» راکشآ و 

رد و  نوگانوگ ] ي   ] اهقفا رد  ار  دوخ  ياه  هناشن  يدوز  هب  ؛ قَْحلا ُهَّنَأ  ْمَُهل  َنَّیَبَتَی  یَّتَح  ْمِهِـسُْفنَأ  یف  ِقافْآلا َو  ِیف  اـِنتایآ  ْمِهیُرنَـس  - .» 2
(. 53/ تلصف ( ؛» تسا ّقح  دوخ  وا  هک  ددرگ  نشور  ناشیارب  ات  دومن ، میهاوخ  ناشیدب  ناشیاهلد 

.39 لافنا / - 3
ص 340. ج 52 ، راونألا ، راحب  - 4

ره هدـننیرفآ  تسین ، وا  زج  يدوبعم  چـیه  امـش : راگدرورپ  ادـخ ، تسا  نیا  َیـش ٍء ؛ ّلُـک  ُِقلَخ  َوُه  اَّلِإ  ََهلِإ  اـَل  ْمُکُّبَر  ُهَّللا  ُمُِکلاَذ  - .» 5
ییاورنامرف ریدَـق ؛ ْیَـش ٍء  ِّلُک  یلَع  َوُه  َّنِهیف َو  ام  ِضْرَْألا َو  ِتاواـمَّسلا َو  ُکـُْلم  ِهَِّلل  . » 102/ ماعنا دـیتسرپب ؛» ار  وا  سپ  .تسا  يزیچ 

(. 120/ هدئام ( ؛» تساناوت يزیچ  ره  رب  وا  و  تسادخ ، ِنآ  زا  تساهنآ  رد  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و 
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(1) تسا ؛ قلطم  لامک  دنوادخ  . 2

(2) تسا ؛ تعاطا  شتسرپ و  راوازس  دنوادخ  اهنت  . 3

(3) تسا ؛ فده  ياراد  هنامیکح و  دنوادخ  لاعفا  . 4

(4) تسا ؛ يراج  دنوادخ  لاعفا  مامت  رب  تلادع  . 5

(5) تسا ؛ هدرتسگ  همه  رب  ادخ  تمحر  . 6

(6) دهد ؛ یم  ماجنا  بابسا  اب  ار  ملاع  ریبدت  دنوادخ  . 7

(7) دهد ؛ یم  لیکشت  ار  نسحا  ماظن  یتسه  هعومجم  . 8

(8) دنک ؛ یم  تیاده  ار  تادوجوم  همه  دنوادخ  . 9

(9) تسا ؛ ماما ) سپس  ربمایپ و   ) ادخ یلو  قیرط  زا  راتخم  تادوجوم  يارب  دنوادخ  یعیرشت  تیاده  . 10

(10) تسا ؛ یناهج  عماج و  هک  تسا  مالسا  ادخ ، نید  نیرخآ  . 11

ص 440-438. ج 27 ، هنومن ، ریسفت  كر : دمص  يانعم  رتهب  مهف  يارب  (. 2/ صالخا ( ؛» ُدَمَّصلا ُهَّللا  - » 1
تسا ناسکی  امش  ام و  نایم  هک  ینخس  رس  رب  دییایب  ًاْئیَش ؛ ِِهب  َكِرُْـشن  َهَّللا َو ال  َّالِإ  َُدبْعَن  َّالَأ  ْمُکَْنَیب  انَْنَیب َو  ٍءاوَس  ٍهَِملَک  یلِإ  اَْولاعَت  - .» 2

(. 64 نارمع / لآ  ( ؛» مینادرگن وا  کیرش  ار  يزیچ  میتسرپن و  ار  ادخ  زج  هک : میتسیاب 
و تسادـخ ، نیمز  رد  تسادـخ و  نامـسآ  رد  هک  تسوا  و  ُمیلَْعلا ؛ ُمیکَْحلا  َوُه  ٌهلِإ َو  ِضْرَْألا  ِیف  ٌهلِإ َو  ِءاـمَّسلا  ِیف  يذَّلا  َوُه  َو  - .» 3

(. 84/ فرخز ( ؛» اناد راک  هدیجنس  تسومه 
يا يْوقَّتِلل ؛ ُبَْرقَأ  َوُه  اُولِدـْعا  اُولِدـْعَت  َّالَأ  یلَع  ٍمْوَق  ُنآَنَـش  ْمُکَّنَمِرْجَی  ِطْسِْقلِاب َو ال  َءادَهُـش  ِهَِّلل  َنیماَّوَق  اُونوُک  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  - » 4
نآ رب  ار  امـش  یهورگ  ِینمـشد  دیابن  هّتبلا  و  دیهد ، تداهـش  تلادع  هب  و ]  ] دیزیخرب داد  هب  ادخ  يارب  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک 

(. 8/ هدئام ( ؛» تسا رتکیدزن  اوقت  هب  نآ  هک  دینک  تلادع  .دینکن  تلادع  هک  دراد 
(. 156 فارعا / ( ؛» تسا هتفرگ  ارف  ار  زیچ  همه  متمحر  و  ْیَش ٍء ،؛ َّلُک  ْتَعِسَو  یتَمْحَر  َو  - .» 5

(. 5-1/ تاعزان ( ؛» اًْرمَأ ِتاَرِّبَدُْملاَف  اًْقبَس  ِتاَِقباَّسلاَف  اًْحبَس  ِتاَِحباَّسلا  اًطْشَن َو  ِتاَطِشاَّنلا  اًقْرَغ َو  ِتاَعِزاَّنلا  َو  - » 6
(. 7/ هدجس ( ؛» هدیرفآ وکین  تسا  هدیرفآ  هک  ار  يزیچ  ره  هک  یسک  نامه  ُهَقَلَخ ؛ ْیَش ٍء  َّلُک  َنَسْحَأ  يذَّلا  - » 7

تسوا روخرد  هک  یتقلخ  ار  يزیچ  ره  هک  تسا  یـسک  ام  راگدرورپ  : » تفگ يدَه ؛ َُّمث  ُهَْقلَخ  ْیَـش ٍء  َّلُک  یطْعَأ  يذَّلا  اَنُّبَر  َلا  - » 8
(. 50/ هط ( ؛» تسا هدومرف  تیاده  ار  نآ  سپس  هداد ،

ات دینک  يوریپ  ارم  نم ، موق  يا  : » تفگ دوب  هدروآ  نامیا  هک  سک  نآ  و  ِداشَّرلا ؛ َلیبَس  ْمُکِدْهَأ  ِنوُِعبَّتا  ِمْوَق  ای  َنَمآ  يذَّلا  َلاق  َو  - » 9
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(. 38/ رفاغ ( ؛» منک تیاده  تسرد  هار  هب  ار  امش 
یلو تسین ، امـش  نادرم  زا  کی  چـیه  ردـپ  دّـمحم  َنیِِّیبَّنلا ؛ َمَتاخ  ِهَّللا َو  َلوُسَر  ْنِکل  ْمُِکلاجِر َو  ْنِم  ٍدَـحَأ  ابَأ  ٌدَّمَُحم  َناـک  اـم  - » 10

(. 40/ بازحا ( ؛» تسا ناربمایپ  متاخ  ادخ و  هداتسرف 
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(1) تسا ؛ لماک  ناسنا  یتسه ، تقلخ  زا  یلصا  فده  . 12

(2) تسا ؛ يرورض  بجاو و  ناماما ، همه  تیالو  تماما و  ربمایپ و  زا  تعاطا  تفرعم و  . 13

مزال و تبیغ  رـصع  رد  يو  یناهج  لدـع  تموکح  راظتنا  بیاغ و  رظن  زا  نونکا  مه  متاخ ، ربمایپ  نیـشناج  ماـما و  نیمهدزاود  . 14
(3) تسا ؛ يرورض 

مکاح ملاع  تیروحم  اب  تموکح  لیکـشت  تروص  رد  ینابر و  ياملع  قیرط  زا  تبیغ  رـصع  رد  مهدزاود  ماما  تیاـضر  بسک  . 15
.تسا (4) نکمم  یتموکح  یعامتجا و  لئاسم  رد  هیقف  یلو  نامه  ای 

یتخانش ناسنا  ياه  شرگن  .موس  راتفگ 

هراشا

هنارظتنم یگدنز  کبس  زا  نخس  تلع  نیمه  هب  تسا و  ناسنا  یگدنز ، کبس  عوضوم 

هک یـسک  تسوا  و  ًالَمَع ؛ ُنَسْحَأ  ْمُکُّیَأ  ْمُکَُوْلبَِیل  ِءاْملا  یَلَع  ُهُشْرَع  َناـک  ٍماَّیَأ َو  ِهَّتِـس  یف  َضْرَأـْلا  ِتاواـمَّسلا َو  َقَلَخ  يذَّلا  َوُه  َو  - » 1
(. 7/ دوه ( ؛» دیرتراکوکین کی  مادک  هک  دیامزایب  ار  امش  ات  دوب ، بآ  رب  وا  شرع  دیرفآ و  ماگنه  شش  رد  ار  نیمز  اهنامسآ و 

دینک و تعاطا  ار  ادخ  دـیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ْمُْکنِم ؛ ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلا َو  اوُعیطَأ  َهَّللا َو  اوُعیطَأ  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  - .» 2
(. 59/ ءاسن ( ؛» دینک تعاطا  زین ]  ] ار دوخ  رما  يایلوا  ربمایپ و 

ریسفت رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  (. 3-2/ هرقب دـنروآ (؛» یم  نامیا  بیغ  هب  هک  نانآ  ِْبیَْغلاـِب ؛ َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  نیقتملل  يدـه  - »... 3
يادـخ لوق  نیا  زین  نآ  دـهاش  تسا و  بئاـغ  تّجح  بیغ ، زا  دارم  و  تسا ، مالـسلا  هیلع  ّیلع  هعیـش  نیقّتم ، زا  دوصقم  دوـمرف : هیآ 

شراگدرورپ بناـج  زا  يا  هیآ  وا  رب  ارچ  دـنیوگ  یم  ( 20/ سنوی (؛ نیرِظَْتنُْملا َنِم  ْمُکَعَم  یِّنِإ  اوُرِظَْتناَف  ِهَِّلل  ُْبیَْغلا  اَـمَّنِإ  : » تسا یلاـعت 
ج همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ( ؛» منارظتنم زا  امـش  اب  زین  نم  هک  دیـشاب  راظتنا  رد  تسادـخ و  نآ  زا  بیغ  هک  وگب  دوش ؟ یمن  لزان 

(. ص 18 ، 1
ِباتِک ْنِم  اوُظِفُْحتْـسا  اَِمب  ُرابْحَْألا  َنوُِّیناَّبَّرلا َو  اوُداه َو  َنیذَِّلل  اوُمَلْـسَأ  َنیذَّلا  َنوُِّیبَّنلا  اَِهب  ُمُکْحَی  ٌرُون  ًيدُـه َو  اهیف  َهارْوَّتلا  اَْنلَْزنَأ  اَّنِإ  - » 4

هب دندوب ، ادخ ] نامرف   ] میلست هک  یناربمایپ  .میدرک  لزان  دوب  ییانشور  دومنهر و  نآ  رد  هک  ار  تاروت  ام  ءادَهُـش ؛ ِْهیَلَع  اُوناک  ِهَّللا َو 
نآ رب  هدـش و  هدرپس  نانآ  هب  ادـخ  باـتک  زا  هچنآ  ببـس  هب  اـملع  نّویهلا و  نینچمه ]  ] دـندرک و یم  يرواد  دوهی  يارب  نآ  بجوم 

نامز ماما  نینچمه  ص 105-100 . یتئارق ،) داتسا  ) يودهم ياه  هیآ  زا  يوترپ  كر : رتشیب  حیضوت  يارب  (. 44/ هدئام ( ؛» دندوب هاوگ 
هراب رد  هعقاو ، ثداوح  اّما  مِْهیَلَع ؛ ِهَّللا  ُهَّجُح  اَنَأ  ْمُْکیَلَع َو  ِیتَّجُح  ْمُهَّنِإَف  اَِنثیِدَـح  ِهاَوُر  َیلِإ  اَهِیف  اوُعِجْراَـف  ُهَِعقاَْولا  ُثِداَوَْحلا  اَّمَأ  : » دومرف

؛» متسه اهنآ  رب  ادخ  تّجح  زین  نم  دنتـسه  امـش  رب  نم  تّجح  نانآ  هک  دینک  عوجر  هعیـش ) ياملع  ) ام ثیدح  نایوار  هب  لئاسم  نآ 
(. ص484 ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  )
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دمآراکان صقان و  تسا ، یعیـش  مالـسا  بان  ياه  هزومآ  زا  هتفرگرب  هک  راـظتنا  تیودـهم و  گـنهرف  رد  ناـسنا  زا  تخانـش  نودـب 
.ددرگ یم  رب  ناسنا  هب  شرگن  رد  توافت  هب  یگدـنز  فلتخم  ياهکبـس  رد  یلـصا  ياهتوافت  زا  یکی  هکنیا  رب  ًاـفاضم  دوب ؛ دـهاوخ 

نآ زا  هفسلف  رد  هک  یموهفم  ینهذ و  تخانش  ای  یسررب و  برغ  رد  هک  يدام  تخانش  هب  اهنت  اجنیا  رد  ناسنا  تخانـش  زا  دارم  هتبلا 
دوش یم  تبحص  ناسنا  یگدنز  يرهاظ  ياه  هبنج  زا  هک  یگدنز  کبس  ثحب  ياضتقم  هب  اریز  دش ، دهاوخن  هدنسب  دوش  یم  ثحب 

.دومن هئارا  ار  یعماج  هاگن  حالصا ، هب  هدرک و  هجوت  زین  یمدآ  یجراخ  تیعقاو  هب  اهتخانش  نیا  ندومن  ظاحل  رانک  رد  دیاب 

یگدنز ًالوصا  مینادب  هک  دوش  یم  رتشیب  اجنآ  یـسانش  ناسنا  ثحب  نیا  تیمها  یعیـش ، مالـسا  تئارق  اب  یگدـنز  کبـس  ثحب  رد  »
، شا ینافرع  فیرعت  هک  یموصعم  ماما  .تسا  موصعم  ماما  اب  لماک  دـنویپ  رد  نید ، نیرتعماـج  نیرتاـیوپ و  یعدـم  ناونع  هب  یعیش 
وج و لامک  ناسنا  تخانـش  ثحب  یکی  دـبای : یم  درکیور  ود  یـسانش  ناسنا  ثحب  یعیـش  تئارق  هاگن  رد  سپ  .تسا  لماک  ناـسنا 
هب هعیـش  هشیدنا  رد  هک  يدنویپ  رمتـسم و  تبـسن  طبار و  هیوس و  ود  هعلاطم  نیا  ماجنا  نودـب  رظنم  نیا  زا  .لماک  ناسنا  ثحب  رگید 
 - یمالسا یگدنز  کبس  ًالوصا  تسا  لماک  ناسنا  دنم  نامز  یگدنز  اب  وج  لامک  ناسنا  یگدنز  نیب  تناما ، لصا  رارمتسا  هطـساو 
نآ نیداینب  هاگیاج  تماما و  لصا  رظنم ، نیمه  زا  و  دبای ؛ یم  یمالـسا  یگدـنز  ياه  کبـس  یمامت  زا  یتح  توافتم  یتیهام  یعیش 

کبس ثحب  ناونع  اب  ناوت  یم  ار  یعیش  یگدنز  کبس  ثحب  یتح  تسا  هتفای  یلجت  تیودهم  ثحب  رد  زورما  هک  عیـشت  بتکم  رد 
(1) تشاذگ .» نامتفگ  شهوژپ و  هعلاطم و  هب  هنارظتنم  یگدنز  کبس  ای  يودهم و  یگدنز 

نودـب یناسنا و  هبنج  زا  یکی  هک  تسا  لیذ  تایـصوصخ  ياراد  تسا  رادروخرب  تیعماج  زا  هک  راظتنا  یمالـسا  گنهرف  رد  ناسنا 
.تسا شرامش  لباق  تیسنج  نتفرگ  رظن  رد  اب  يرگید ، وا و  تیسنج  نتفرگ  رظن  رد 

یتیسنجارف یناسنا و  دعب  رد  . 1

(2) تسا ؛ فیعض  دنمزاین و  قولخم و  . 1

ش 44. ناما ، هیرشن  ، ییاضر دمحم  یهوژپ ، یگدنز  کبس  زاین  شیپ  یسانش  ناسنا  هلاقم  - 1
هب امـش  مدرم ، يا  ِهَّللا ؛ َیلِإ  ُءارَقُْفلا  ُُمْتنَأ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اـی   » و ( 28/ ءاسن ( ؛» تسا هدش  هدـیرفآ  ناوتان  ناسنا ، ًافیعَـض ؛ ُناْسنِْإلا  َِقلُخ  - » 2

(. 15/ رطاف ( ؛» دیدنمزاین ادخ 
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(1) تسا ؛ یمسج  یعبت  یحور و  یلصا  هبنج  ود  ياراد  . 2

(2) دنتسه ؛ رگیدکی  زا  رثأتم  ناسنا  مسج  حور و  . 3

(3) تسا ؛ هنادواج  ناسنا  حور  . 4

(6) دشاب ؛ دناوت  یم  ناگتشرف  زا  رترب  تروص  نیا  رد  هک  تسا  یباستکا (5)  ینیوکت (4) و  تمارک  ياراد  تاقولخم و  فرشا  . 5

؛ تسا دوخ  اب  شتشونرس  نییعت  تسا (8) و  لوئسم  نیاربانب  هدوب و  فیلکت  رایتخا (7) و  هدارا ، ياراد  . 6

تخانش يارب  لقعو (10)  بلق (9)  مشچ و  شوگ و  نوچمه  ییاهرازبا  تسا و  لهاج  ناسنا ، . 7

وا شیپ  مدیمد ، نآ  رد  دوخ  حور  زا  مدرک و  تسرد  ار  نآ  یتقو  سپ  نیدِـجاس ؛ َُهل  اوُعَقَف  یحوُر  ْنِم  ِهیف  ُتْخَفَن  ُُهْتیَّوَس َو  اذِإَف  - » 1
(. 29/ رجح ( ؛» دیتفارد هدجس  هب 

یم هایـس  شا  هرهچ  دنروآ ، هدژم  رتخد  هب  ار  نانآ  زا  یکی  هاگ  ره  و  ٌمیظَک ؛ َوُه  ادَوْسُم َو  ُهُهْجَو  َّلَظ  یْثنُْألِاب  ْمُهُدَحَأ  َرُِّشب  اذِإ  َو  - .» 2
(. 58/ لحن ( ؛» دروخ یم  ورف  ار  دوخ  هودنا ] و   ] مشخ هک  یلاح  رد  ددرگ ،

ٌخَزَْرب مِهئاَرَو  نِم  اَُهلئاَق َو  َوُه  ٌهَمَلک  اَهَّنِإ  َّالک  ُتْکَرَت  اَمِیف  اًِحلاَص  ُلَـمْعَأ  ّیلَع  ِنوُعِجْرا  ّبَر  َلاَـق  ُتْوَْملا  ُمُهَدَـحَأ  َءاَـج  اَذِإ  َّیتَح  - .» 3
هداهناو هچنآ  رد  نم  دیاش  دینادرگزاب ، ارم  اراگدرورپ ، : » دیوگ یم  دـسر ، ارف  ناشیا  زا  یکی  گرم  هک  هاگ  نآ  ات  نُوثَْعُبی ؛ ِمْوَی  َیلِإ 

هک يزور  اـت  تسا  یخزرب  ناـنآ  شیپاـشپ  تسا و  نآ  هدـنیوگ  وا  هک  تسا  ینخـس  نیا  تسا ، نینچ  هن  .مهد  ماـجنا  یکین  راـک  ما 
(. 100/ نونمؤم (؛» دش دنهاوخ  هتخیگنارب 

یتسار هب  و  ًالیضْفَت ؛ انْقَلَخ  ْنَّمِم  ٍریثَک  یلَع  ْمُهاْنلَّضَف  ِتابِّیَّطلا َو  َنِم  ْمُهاْنقَزَر  ِرْحَْبلا َو  ِّرَْبلا َو  ِیف  ْمُهاْنلَمَح  َمَدآ َو  یَنب  اْنمَّرَک  ْدََقل  َو  - » 4
يزور ناشیا  هب  هزیکاپ  ياـهزیچ  زا  و  میدـناشنرب ، اـهبکرم ] رب   ] اـیرد یکـشخ و  رد  ار  ناـنآ  و  میتشاد ، یمارگ  ار  مدآ  نادـنزرف  اـم 

(. 70/ ءارسا ( ؛» میداد راکشآ  يرترب  دوخ  ياه  هدیرفآ  زا  يرایسب  رب  ار  اهنآ  و  میداد ،
(. 13/ تارجح (؛» تسا امش  نیرت  يوقت  اب  امش  نیرت  یمارگ  ْمُکاْقتَأ ؛ ِهَّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  - .» 5

نامک ياهتنا ]  ] ود لوط ]  ] ِردق هب  شا ] هلصاف   ] ات ، دش رتکیدزن  دمآ و  کیدزن  سپس  ینْدَأ ؛ ْوَأ  ِْنیَـسْوَق  َباق  َناکَف  یلَدَتَف  اَنَد  ُمث  - » 6
(. 9-8/ مجن ( ؛» دش رتکیدزن  ای 

(. 3/ ناسنا ( ؛» رازگساپسان ای  دوب و  دهاوخ  رازگساپس  ای  میدومن  ودب  ار  هار  ام  ًاروُفَک ؛ اَّمِإ  ًارِکاش َو  اَّمِإ  َلیبَّسلا  ُهاْنیَدَه  اَّنِإ  - » 7
میهاوخ دنا  هدش  هداتسرف  نانآ  يوس  هب  ناربمایپ ]  ] هک یناسک  زا  ًاعطق  سپ ، َنیلَسْرُْملا ؛ َّنَلَئْـسََنل  ْمِْهَیلِإ َو  َلِسْرُأ  َنیذَّلا  َّنَلَئْـسَنَلَف  - .» 8

(. 6/ فارعا ( ؛» دیسرپ میهاوخ  زین ]  ] ناگداتسرف دوخ ]  ] زا ًاعطق  و  دیسرپ ،
زا ار  امش  ادخ  ؛و  نوُرُکْـشَت ْمُکَّلََعل  َهَِدْئفَْألا  َراْصبَْألا َو  َعْمَّسلا َو  ُمَُکل  َلَعَج  ًاْئیَـش َو  َنوُمَْلعَت  ْمُِکتاهَّمُأ ال  ِنوُُطب  ْنِم  ْمُکَجَرْخَأ  ُهَّللا  َو  - » 9
هک دـشاب  داد ، رارق  اـهلد  اهمــشچ و  شوـگ و  امــش  يارب  و  دروآ ، نوریب  دــیتسناد - یمن  يزیچ  هـک  یلاـح  رد  ناـتناردام - مـکش 

(. 78/ لحن ( ؛» دینک يرازگساپس 
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رد میدوب  هدرک  لّقعت  ای  میدوب  هتفریذپ ] و   ] هدینـش رگا  : » دنیوگ و  ریعَّسلا ؛ ِباحْـصَأ  یف  اَّنُک  ام  ُلِقْعَن  ْوَأ  ُعَمْـسَن  اَّنُک  َْول  اُولاق  َو  - » 10
(. 10/ کلم ( ؛» میدوبن نایخزود  نایم ] ]
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؛ دراد

(1) دراد ؛ یحو  ماهلا و  تفایرد  تباتک و  ملعت ، نایب ، دادعتسا  . 8

(2) تسا ؛ ربمایپ  یحو و  دنمزاین  يو  تسا و  دودحم  یمدآ  تخانش  رازبا  ییآراک  . 9

؛ تسا رادروخرب  یتسود  ییابیز  يرنه و  هیحور  هفطاع (3) و  زا  . 10

(5) تسا ؛ هاوخ  تیاهن  یب  بلط (4) و  لامک  . 11

(6) دراد ؛ یگنادواج  هب  لیم  . 12

(7) دراد ؛ دنزرف  رسمه و  لام ، هب  لیم  تسا و  بلط  تعفنم  . 13

سپـس اـهاْوقَت ؛ اـهَروُُجف َو  اـهَمَْهلَأَف  و «  ( 4-3/ نمحرلا ( ؛» تخوـمآ ناـیب  وا  هب  دـیرفآ ، ار  ناـسنا  ناَـیَْبلا ؛ ُهَـمَّلَع  َنَسناـْلا  َقَـلَخ  - .» 1
(. 8-7/ سمش ( ؛» درک ماهلا  نآ  هب  ار  شا  يراگزیهرپ  يراکدیلپ و 

؛ نوُمَْلعَت اُونوُکَت  َْمل  ام  ْمُکُمِّلَُعی  َهَمْکِْحلا َو  َباـتِْکلا َو  ُمُکُمِّلَُعی  ْمُکیِّکَُزی َو  اـِنتایآ َو  ْمُْکیَلَع  اُوْلتَی  ْمُْکنِم  ًـالوُسَر  ْمُکیف  اْنلَـسْرَأ  اـمَک  - » 2
یم كاـپ  ار  امـش  و  دـناوخ ، یم  امـش  رب  ار  اـم  تاـیآ  هک ] ، ] میدرک هناور  ناـتدوخ  زا  يا  هداتـسرف  امـش ، ناـیم  رد  هک  روط  ناـمه 

؛» دـهد یم  داـی  امـش  هب  دـینادب  دـیتسناوت  یمن  دـیتسناد و  یمن  هک  ار  هـچنآ  و  دزوـمآ ، یم  تـمکح  باـتک و  امـش  هـب  و  دـنادرگ ،
(. 151/ هرقب )

وخمرن نانآ  اب  یهلا ، تمحر  ِتکرب ]  ] هب سپ  َِکلْوَح ؛ ْنِم  اوُّضَْفنَـال  ِْبلَْقلا  َظـیلَغ  اظَف  َْتنُک  َْول  ْمَُهل َو  َْتِنل  ِهَّللا  َنِم  ٍهَمْحَر  اـِمبَف  - » 3
(. 159/ نارمع لآ  ( ؛» دندش یم  هدنکارپ  وت  نوماریپ  زا  ًاعطق  يدوب  لدتخس  وخدنت و  رگا  و  يدش ، رهِم ] ُرپ  [و 

وا و  یـشالت ، رد  یتخـسب  دوخ  راگدرورپ  يوس  هب  وت  هک  ًاّقح  ناسنا ، يا  ؛ ِهیقالُمَف ًاحْدَک  َکِّبَر  یلِإ  ٌحِداک  َکَّنِإ  ُناْسنِْإلا  اَهُّیَأ  ای  - » 4
(. 6/ قاقشنا ( ؛» .درک یهاوخ  تاقالم  ار 

(. 34/ رمز ( ؛» دوب دهاوخ  ناشراگدرورپ  شیپ  دنهاوخب  هچ  ره  نانآ ، يارب  مِهِّبَر ؛ َْدنِع  َنُؤاشَی  ام  ْمَُهل  - » 5
يا : » تفگ درک ، هسوسو  ار  وا  ناطیـش  سپ  یْلبَی ؛ ٍْکُلم ال  ِدـْلُْخلا َو  ِهَرَجَـش  یلَع  َکُّلُدَأ  ْلَه  ُمَدآ  ای  َلاق  ُناْطیَّشلا  ِْهَیلِإ  َسَوْسَوَف  - » 6

(. 120/ هط ( ؛»؟ میامن هار  دوش ، یمن  لیاز  هک  یکلم  یگنادواج و  تخرد  هب  ار  وت  ایآ  مدآ ،
ِثْرَْحلا ِماْعنَْألا َو  ِهَمَّوَسُْملا َو  ِلـْیَْخلا  ِهَّضِْفلا َو  ِبَهَّذـلا َو  َنِم  ِهَرَْطنَقُْملا  ِریطاـنَْقلا  َنینَْبلا َو  ِءاـسِّنلا َو  َنِم  ِتاوَهَّشلا  ُّبُح  ِساَّنِلل  َنِّیُز  - » 7

رادناشن و ياه  بسا  میـس و  رز و  زا  ناوارف  لاوما  نارـسپ و  نانز و  زا : نوگانوگ ] ي   ] اهینتـساوخ ِیتسود  اْینُّدلا ؛ ِهایَْحلا  ُعاتَم  َِکلذ 
(. 14/ نارمع لآ  ( ؛» تسایند یگدنز  عّتمت  هیام  هلمج ، نیا  نکیل ] ، ] هدش هتسارآ  مدرم  يارب  اه ]  ] رازتشک اهماد و 
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(2) تسوا ؛ تافص  زا  بجعت  یتحاران (1) و  یلاحشوخ ، . 14

(3) دراد ؛ ار  یقالخا  دب  کین و  تافص  هب  ندوب  نیزم  تیلباق  . 15

(5) دنتسه ؛ وا  تداعس  ینوریب  ینورد و  نانمشد  عناوم و  ناینج ، اهناسنا و  یخرب  توغاط (4) و  ناطیش ، سفن ، ياوه  . 16

(6) تسا ؛ شیوخ  بر  قلاخ و  هدنب  . 17

(7) تسا ؛ نیمز  يور  رب  ادخ  نیشناج  لماک و  یناسنا  ادخ ، دبع  ناسنا  . 18

(8) تسایند ؛ زا  سپ  ایند و  رد  ایند ، زا  لبق  فلتخم  لحارم  ياراد  وا  یگدنز  . 19

(9) تسا ؛ طوقس  ای  دشر  نآ  رثا  هک  اهتیمورحم  اهتمعن و  هلیسو  هب  ناحتما و  التبا و  لحم  ایند  رد  یگدنز  . 20

(. 43/ مجن ( ؛» دنایرگ یم  دنادنخ و  یم  هک  تسوا  مه  و  یْکبَأ ؛ َکَحْضَأ َو  َوُه  ُهَّنَأ  َو  - » 1
(. 59/ مجن ( ؛»؟ دیراد بجع  نخس  نیا  زا  ایآ  َنُوبَْجعَت ؛ ِثیدَْحلا  اَذه  ْنِمَف  َأ  - » 2

، درک ماهلا  نآ  هب  ار  شا  يراگزیهرپ  يراکدیلپ و  سپـس  اَهئَّسَد ؛ نَم  َباَخ  ْدَق  اَهئَّکَز َو  نَم  َحَْـلفَأ  ْدَـق  اهاْوقَت  اهَروُُجف َو  اهَمَْهلَأَف  - » 3
(. 10-8/ سمش ( ؛» .تخابرد ًاعطق  تخاس ، شا  هدولآ  هک  ره  و  دش ، راگتسر  ًاعطق  دینادرگ ، كاپ  ار  نآ  سک  ره  هک 

(. 36/ لحن ( ؛» دیزیهرپب توغاط  زا  ؛و  توُغاَّطلا اُوِبنَتْجا  َو  - » 4
رما يدـب  هب  ًاعطق  سفن  هک  ارچ  منک ، یمن  هئربت  ار  دوخ  سفن  نم  و  ِءوُّسلِاب ؛  ٌهَراَّمََأل  َسْفَّنلا  َّنِإ  یـسْفَن  ُئَِّربُأ  اـم  َو  سفن « : ياوه  - 5
امش يارب  وا  هک  دیورم  ناطیـش  ياهماگ  یپ  زا  ؛ نیبُم ٌّوُدَع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  ِناْطیَّشلا  ِتاوُطُخ  اوُِعبَّتَت  َو ال  ناطیـش « : (. 53/ فسوی ( ؛» دنک یم 

نمـشد امـش  دـییآ ، دورف  میدومرف : و  ٌّوُدَـع ؛ ٍضْعَِبل  ْمُکُـضَْعب  اوُِـطبْها  اَْـنُلق  َو  اـهناسنا « : یخرب  (. 142/ ماعنا ( ؛» تسا راکشآ  ینمـشد 
(. 6/ سان ( ؛» سنا زا ] هچ   ] ّنج و زا  هچ  ؛ ساَّنلا ِهَّنِْجلا َو  َنِم  ناینج « : (. 36/ هرقب ( ؛» دیرگیدمه

ار یناسک  و  امـش ، هک  ار  ناتراگدرورپ  مدرم ، يا  ؛ َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیذَّلا  ْمُکَقَلَخ َو  يذَّلا  ُمُکَّبَر  اوُدـُبْعا  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی  - » 6
(. 21/ هرقب ( ؛» دییارگ اوقت  هب  هک  دشاب  دینک  شتسرپ  تسا ، هدیرفآ  دنا  هدوب  امش  زا  شیپ  هک 

(. ص/26 ( ؛» میدینادرگ نیشناج ] و   ] هفیلخ نیمز  رد  ار  وت  ام  دوواد ، يا  ضْرَْألا ؛ ِیف  ًهَفیلَخ  َكاْنلَعَج  اَّنِإ  ُدُواد  ای  - » 7
ْنَأ انْدِهَـش  یَلب  اُولاق  ْمُکِّبَِرب  ُتَْسل  ْمِهِـسُْفنَأ َأ  یلَع  ْمُهَدَهْـشَأ  ْمُهَتَّیِّرُذ َو  ْمِهِروُهُظ  ْنِم  َمَدآ  یَنب  ْنِم  َکُّبَر  َذَـخَأ  ْذِإ  َو  : » اـیند زا  لـبق  - 8

ار ناشیا  تفرگرب و  ار  نانآ  هّیرذ  مدآ ، نادنزرف  تشپ  زا  تراگدرورپ  هک  ار  یماگنه  و  نیِلفاغ ؛ اذـه  ْنَع  اَّنُک  اَّنِإ  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  اُولوُقَت 
[ رما  ] نیا زا  ام  دییوگب  تمایق  زور  ادابم  ات  میداد » یهاوگ  ارچ ، : » دـنتفگ متـسین ؟ امـش  راگدرورپ  ایآ  هک  تخاس  هاوگ  ناشدوخ  رب 
ار ایند  یگدنز  امـش ]  ] نکیل یَْقبَأ ؛ ْریَخ َو  ُهَرِخَالا  َْینُّدـلا َو  َهوَیَْحلا  َنوُِرثُْؤت  َْلب  : » ایند زا  سپ  ایند و  رد  (. 172/ فارعا ( ؛» میدوب لفاغ 

(. 17-16/ یلعا ( ؛» تسا رترادیاپ  رتوکین و  ترخآ  ناهج ]  ] هکنآ اب  دینیزگ  یم  رب 
ام يوـس  هـب  و  دوـمزآ ، میهاوـخ  کـین  دــب و  هـب  شیاـمزآ  هار  زا  ار  امــش  و  نوـُعَجُْرت ؛ اـْنَیلِإ  ًهَْـنِتف َو  ِْریَْخلا  ِّرَّشلاـِب َو  ْمُکوـُْلبَن  َو  - »ِ 9
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(. 35/ ءایبنا ( ؛» دیوش یم  هدینادرگزاب 
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(2) تسا ؛ یمدآ  ياه  هتساوخ  همه  ندش  هدروآرب  لحم  تشهب  تسا (1) و  ترخآ  رد  ناسنا  یلصا  یگدنز  . 21

(3) دراد ؛ یگتسب  ایند  رد  ناسنا  درکلمع  هب  ترخآ ) ) ایند زا  سپ  تشونرس  . 22

(4) تسا ؛ شالت  زاس  هنیمز  دیما و  ثعاب  ایند  رد  ناسنا  یگدنز  نایاپ  مدع  . 23

.تسا (5) ماما ) ربمایپ و  ) لماک ناسنا  زا  يوریپ  دنمزاین  یهلا ) برق  ) لامک هب  ندیسر  يارب  وج  لامک  ناسنا  . 24

یتیسنج دعب  رد  . 2

(6) دشاب ؛ یم  نز  درم و  سنج  ود  زا  ناسنا  . 1

(7) دنتسه ؛ ربارب  یناسنا  ياهشزرا  رد  درم  نز و  . 2

یمرگرـس و زج  ایند  یگدـنز  نیا  نوُمَْلعَی ؛ اُوناک  َْول  ُناوَیَْحلا  َیَِهل  َهَرِخآـْلا  َراَّدـلا  َّنِإ  ٌبَِعل َو  ٌوَْهل َو  ـَّالِإ  اْینُّدـلا  ُهاـیَْحلا  ِهِذـه  اـم  َو  - » 1
(. 64/ توبکنع ( ؛» دنتسناد یم  شاک  يا  تسا  ترخآ  يارس  رد ]  ] انامه یقیقح  یگدنز  و  تسین ، هچیزاب 

اًدْعَو َکِّبَر  َیلَع  َنَاک  َنیِِدلَخ  َنوُءاَشَی  اَم  اَهِیف  ْمَّهل  اًریِـصَم  ًءاَزَج َو  ْمَُهل  َْتنَاک  َنوُقَّتُْملا  َدِعُو  ِیتَّلا  ِدـْلُْخلا  ُهَّنَج  ْمَأ  ْریَخ  َِکلاَذ  ُْلق َأ  - » 2
نانآ ماجنارـس  شاداپ و  هک  تسا  هدش  هداد  هدعو  ناراگزیهرپ  هب  هک  نادیواج  تشهب  ای  تسا  رتهب  تبوقع ]  ] نیا ایآ  : » وگب الوْسَّم ؛

(. 15-16/ ناقرف ( ؛» تسا هدعو  نیا  ققحت ]  ] لوئسم وت  راگدرورپ  .دنراد  اجنآ  رد  دنهاوخب  هچ  ره  هنادواج  تسا ؟
[ رـضاح  ] زور نآ  رد  ار  مّنهج  و  یتاَیِحل ؛ ُْتمَّدَق  ِینَْتَیلاَی  ُلوُقَی  يَرْکِّذلا  َُهل  َینَأ  ُناَسنْالا َو  ُرَّکَذَتَی  ٍذـئَمْوَی  َمَّنَهِجب  ِذـئَمْوَی  ْياِج َء  َو  - » 3
[ يزیچ  ] دوخ یناگدنز  يارب  شاک  : » دـیوگ دـشاب ؟ نتفرگدـنپ  ياج  ار  وا  اجک  یل ]  ] دریگ و دـنپ  ناسنا  هک  تسا  زور  نآ  دـنروآ ،

(. 23-24/ رجف ( ؛» مدوب هداتسرف  شیپ 
ٍهَلیلَق ٍهَِئف  ْنِم  ْمَک  ِهَّللا  اُوقالُم  ْمُهَّنَأ  َنوُّنُظَی  َنیذَّلا  َلاق  ِهِدُونُج  َتُولاِجب َو  َمْوَْیلا  اََنل  َهَقاط  ـال  اُولاـق  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیذَّلا  َوُه َو  ُهَزَواـج  اَّمَلَف  - » 4

[ رهن  ] نآ زا  دـندوب ، هدروآ  نامیا  يو  هارمه  هک  یناسک  اب  تولاـط ]  ] هک یماـگنه  و  َنیِرباَّصلا ؛ َعَم  ُهَّللا  ِهَّللا َو  ِنْذِإـِب  ًهَریثَک  ًهَِئف  ْتَبَلَغ 
: دنتفگ دنتـشاد ، نیقی  دنوادخ  رادید  هب  هک  یناسک  .تسین » شنایهاپـس  تولاج و  اب ] هلباقم   ] يارای ار  ام  زورما  : » دـنتفگ دنتـشذگ ،

(. 249/ هرقب ( ؛» تسا نایابیکش  اب  دنوادخ  و  دندش ، زوریپ  ادخ  نذا  هب  رایسب ، یهورگ  رب  هک  كدنا  یهورگ  اسب  »
(. 31/ نارمع لآ  ( ؛» دینک يوریپ  نم  زا  دیراد ، تسود  ار  ادخ  رگا  : » وگب ینوُِعبَّتاَف ؛ َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُْلق  - » 5

(. 13/ تارجح ( ؛» میدیرفآ ینز  درم و  زا  ار  امش  ام  مدرم ، يا  ؛ یْثنُأ ٍرَکَذ َو  ْنِم  ْمُکانْقَلَخ  اَّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  - » 6
ياهراک هک  یناـسک  و  ًاریقَن ؛ َنوُمَلُْظی  ـال  َهَّنَْجلا َو  َنُولُخْدَـی  َکـِئلوُأَف  ٌنِمُْؤم  َوُه  یْثنُأ َو  ْوَأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ِتاـِحلاَّصلا  َنِم  ْلَـمْعَی  ْنَم  َو  - » 7

هتـسه تشپ  يدوگ  ردـق  هب  و  دـنوش ، یم  تشهب  لخاد  ناـنآ  دنـشاب ، نمؤم  هک  یلاـح  رد  نآ - اـی  دنـشاب  درم  هچ  دـننک - هتـسیاش 
(. 124/ ءاسن ( ؛» دنریگ یمن  رارق  متس  دروم  ییامرخ 
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(1) دنتسه ؛ تقیقح  کی  زا  شخب  ود  درم  نز و  . 3

(2) تسا ؛ كرتشم  اهنآ  فیاظو  زا  یخرب  نز ، درم و  هباشت  رطاخ  هب  . 4

(3) دنراد ؛ یصاصتخا  فیاظو  مادک  ره  درم ، نز و  رد  اهتوافت  دوجو  رطاخ  هب  . 5

(4) دنک ؛ یم  تیریدم  لامک  ریسم  رد  ار  درم  نز و  یتیسنج  هبنج  هک  تسا  يداهن  هداوناخ  . 6

.دنتسه (5) مه  لمکم  رهوش  نز و  . 7

یعامتجا يدرف و  هبنج  زا  . 3

زین یعامتجا  يدرف و  ینعی  موس ، هبنج  زا  دیاب  ناوت و  یم  یتیـسنجارف ، یتیـسنج و  دـعب  زا  یتخانـش  ناسنا  ثحابم  میـسقت  رب  هوالع 
نیا زا  یخرب  تشاد ؛ وا  هب  تبسن  یفاک  تخانش 

هاگ نآ  درک و  قلخ  هفطن  زا  سپس  كاخ و  زا  ار  امـش  هک  تسادخ  ؛و  ًاجاوْزَأ ْمُکَلَعَج  َُّمث  ٍهَفُْطن  ْنِم  َُّمث  ٍباُرت  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  ُهَّللا  َو  - » 1
(. 11/ رطاف ( ؛» درک هدام  رن و  ار  امش 

ياهراک هک  یناـسک  و  ًاریقَن ؛ َنوُمَلُْظی  ـال  َهَّنَْجلا َو  َنُولُخْدَـی  َکـِئلوُأَف  ٌنِمُْؤم  َوُه  یْثنُأ َو  ْوَأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ِتاـِحلاَّصلا  َنِم  ْلَـمْعَی  ْنَم  َو  - » 2
هتـسه تشپ  يدوگ  ردـق  هب  و  دـنوش ، یم  تشهب  لخاد  ناـنآ  دنـشاب ، نمؤم  هک  یلاـح  رد  نآ - اـی  دنـشاب  درم  هچ  دـننک - هتـسیاش 

(. 124/ ءاسن ( ؛» دنریگ یمن  رارق  متس  دروم  ییامرخ 
، دـننانز تسرپرـس  نادرم ، ْمِِهلاْومَأ ؛ ْنِم  اوُقَْفنَأ  اِمب  ٍضَْعب َو  یلَع  ْمُهَـضَْعب  ُهَّللا  َلَّضَف  اِمب  ِءاسِّنلا  یَلَع  َنُوماَّوَق  ُلاجِّرلا  : » نادرم يارب  - 3

يارب (. 34/ ءاسن ( ؛» دـننک یم  جرخ  ناشلاوما  زا  هکنآ  لـیلد  هب  زین ]  ] هداد و يرترب  یخرب  رب  ار  ناـشیا  زا  یخرب  ادـخ  هکنآ  لـیلد  هب 
یلَع َّنِهِرُمُِخب  َْنبِرْـضَْیل  اْهنِم َو  َرَهَظ  ام  َّالِإ  َّنُهَتَنیز  َنیدـُْبی  َّنُهَجوُُرف َو ال  َنْظَفْحَی  َّنِهِراْصبَأ َو  ْنِم  َنْضُـضْغَی  ِتانِمْؤُْمِلل  ْلـُق  َو  ناـنز « :

ْوَأ َّنِِهناوْخِإ  یَنب  ْوَأ  َّنِِهناوْخِإ  ْوَأ  َّنِِهَتلوُُعب  ِءاْنبَأ  ْوَأ  َّنِِهئاْنبَأ  ْوَأ  َّنِِهَتلوُُعب  ِءاـبآ  ْوَأ  َّنِِهئاـبآ  ْوَأ  َّنِِهَتلوُُعِبل  ـَّالِإ  َّنُهَتَنیز  َنیدـُْبی  ـال  َّنِِهبُویُج َو 
ِتارْوَع یلَع  اوُرَهْظَی  َْمل  َنیذَّلا  ِلـْفِّطلا  ِوَأ  ِلاـجِّرلا  َنِم  َِهبْرِإـْلا  ِیلوُأ  ِْریَغ  َنیِعباَّتلا  ِوَأ  َّنُُهناـْمیَأ  ْتَکَلَم  اـم  ْوَأ  َّنِِهئاـِسن  ْوَأ  َّنِِهتاوَـخَأ  یَنب 

دـندنب و ورف  یمرحمان ] ره  زا   ] ار دوخ  ناگدـید  : » وگب نامیا  اب  نانز  هب  و  نِِهتَنیز ؛ ْنِم  َنیفُْخی  ام  َمَْلُعِیل  َّنِِهلُجْرَِأب  َْنبِرْـضَی  ِءاسِّنلا َو ال 
ِندرگ رب  ار  دوخ  يرـسور  دـیاب  .تسادـیپ و  نآ  زا  ًاعبط ]  ] هک هچنآ  رگم  دـننادرگن  راکـشآ  ار  دوخ  ياهرویز  دـنزرو و  ینمادـکاپ 

ناشنارهوش نارسپ  ای  ناشنارـسپ  ای  ناشنارهوش  ناردپ  ای  ناشناردپ  ای  ناشنارهوش  يارب  زج  ار  ناشیاهرویز  و  دنزادنا ، ورف ]  ] شیوخ
یب نز ] زا   ] هک درم  ناراکتمدخ  ای  ناشنازینک  ای  دوخ  شیکمه ]  ] نانز ای  ناشنارهاوخ  نارـسپ  ای  ناشناردارب  نارـسپ  ای  ناشناردارب  ای 

دنبوکن نیمز ] هب  يا  هنوگ  هب   ] ار دوخ  ياهاپ  دننکن و  راکـشآ  دنا ، هدرکن  لصاح  فوقو  نانز  ياهتروع  رب  هک  یناکدوک  ای  دـنزاین 
(. 31/ رون ( ؛» ددرگ مولعم  دنراد  یم  هتفهن  ناشتنیز  زا  هچنآ  ات 

امـش يارب  ینارـسمه  ناتدوخ  عون ]  ] زا هکنیا  وا  ياه  هناشن  زا  و  اْهَیلِإ ؛ اُونُکْـسَِتل  ًاجاوْزَأ  ْمُکِـسُْفنَأ  ْنِم  ْمَُکل  َقَلَخ  ْنَأ  ِِهتاـیآ  ْنِم  َو  - » 4
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(. 21/ مور دیریگ (؛» مارآ  اهنادب  ات  دیرفآ 
(. 187/ هرقب ( ؛» نانآ يارب  دیتسه  یششوپ  امش  امش و  ششوپ  ناشیا  ؛ نَُهل ٌساِبل  ُْمْتنَأ  ْمَُکل َو  ٌساِبل  َّنُه  - » 5
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ص:104

: زا دنترابع  مالسا  هاگرظن  رد  فراعم 

(1) تسا ؛ شیاهزاین ) عونت  رطاخ  هب  ) یعامتجا يدرف و  دعب  ود  ياراد  . 1

(2) تسا ؛ هعماج  یناسنا ، لئاسم  رد  يراذگ  نوناق  ساسا  . 2

(4) تسا ؛ نامیا  ساسارب  اهنآ  نیب  طباور  دنلوئسم (3) و  رگیدکی  لابق  رد  اهناسنا  . 3

(6) تسا ؛ رتشیب  درف  رب  هعماج  ریثأت  هتبلا  دنریذپ (5) و  ریثأت  رگیدمه  زا  هعماج  درف و  . 4

ار امـش  میدـیرفآ و  ینز  درم و  زا  ار  امـش  ام  مدرم ، يا  ؛ َِلئابَق ًابوُعُـش َو  ْمُکاْنلَعَج  یْثنُأ َو  ٍرَکَذ َو  ْنِم  ْمُکاـنْقَلَخ  اَّنِإ  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی  - » 1
نانآ زا  یخرب  ؛و  ایِرْخُس ًاضَْعب  ْمُهُضَْعب  َذِخَّتَِیل  ٍتاجَرَد  ٍضَْعب  َقْوَف  ْمُهَضَْعب  انْعَفَر  (. » 13/ تارجح ( ؛» میدینادرگ هلیبق  هلیبق  ّتلم و  ّتلم 
(. 32/ فرخز ( ؛» دنریگ تمدخ  رد  ار  رگید ]  ] یضعب اهنآ  زا  یضعب  ات  میا  هداد  رارق  رگید ]  ] یضعب زا  رتالاب  تاجرد ، رظن ]  ] زا ار 
اُونَمآ َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » و ( 5/ دـمح ( ؛» سک يرای ز  مییوجن  وت  زجب  سب ، اهنت و  میتسرپ  یم  ار  وت  ُنیعَتْـسَن ؛ َكاَّیِإ  ُدـُبْعَن َو  َكاَّیِإ  - » 2

ار اهزرم  دیزرو و  یگداتـسیا  دینک و  ربص  دـیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  َنوُِحْلُفت ؛ ْمُکَّلََعل  َهَّللا  اوُقَّتا  اوُِطبار َو  اوُِرباص َو  اوُِربْصا َو 
ثحب هیآ  نیا  ریسفت  لیذ  ییابطابط  همالع  (. 200/ نارمع لآ  ( ؛» دیوش راگتـسر  هک  تسا  دیما  دییامن ، اورپ  ادخ  زا  دینک و  ینابهگن 
مالعا تحارـص  هب  ار  انعم  نیو  هداهن  عامتجا  رب  ار  دوخ  ناـینب  هک  تسا  ینید  اـهنت  مالـسا  هک « :  تسا  هداد  هئرا  ار  ییاـبیز  لـصفم 

هب تبسن  شیپ  زا  شیب  یهاوخب  رگا  زیزع  هدنناوخ  وت  و  هتشاذگن -، لمهم  ار  عامتجا  هلاسم  يرـشب  نوؤش  زا  یناش  چیه  رد  هدرک و 
لامعا هنماد  هک  یمهفب  ینک و  يدـنب  هتـسد  ار  اهناسنا  لاـمعا  تسخن  هک  يوش  دراو  هار  نیا  زا  یناوت  یم  يوش -، هاـگآ  اـنعم  نیا 

سانجا و هب  دریگ  یم  دوخ  هب  هک  یتامیـسقت  اـهنآ و  ندرمـش  زا  یمدآ  رکف  هنوگچ  هک  ینک  فارتعا  تسا و  عیـسو  ردـقچ  ناـسنا 
ار اهنآ  مالـسا  هیهلا  تعیرـش  هنوگچ  هک  یـشیدنیب  انعم  نیا  رد  رگید  يوس  زا  تسا و  زجاـع  دوش  یم  بعـشنم  هک  یفانـصا  عاونا و 
هک يروطب   ) هداد شرتسگ  طسب و  لامعا ، نآ  رب  يروآ  تفگـش  روطب  ار  دوخ  ماکحا  هنوگچ  هتفای و  هطاحا  اـهنآ  همه  هب  هدرمش و 

بلاق رد  ار  ماکحا  نیا  همه  هنوگچ  هک  یـشیدنیب  نیا  رد  هاگ  نآ  هتـشاذگن ) مکح  نودـب  ار  یمدآ  گرزب  کـچوک و  لـمع  چـیه 
؛» ....هدـیمد شماکحا  دـبلاک  رد  ناکما  هجرد  تیاهن  هب  ار  عاـمتجا  حور  مالـسا  هک  دـید  یهاوخ  تقو  نآ  هتخیر ، یعاـمتجا  ياـه 

.دعب هب  ص 144  ج4 ، نازیملا ، ریسفت  همجرت  كر : رتشیب  هعلاطم  يارب 
، تقیقح رد  َنوُرَّکَذَت ؛ ْمُکَّلََعل  ْمُکُظِعَی  ِیْغَْبلا  ِرَْکنُْملا َو  ِءاشْحَْفلا َو  ِنَع  یْهنَی  یبْرُْقلا َو  يِذ  ِءاتیإ  ِناسْحِْإلا َو  ِلْدَْعلِاب َو  ُُرمْأَی  َهَّللا  َّنِإ  - » 3

امـش هب  .دراد  یم  زاب  متـس  دنـسپان و  تشز و  راک  زا  دهد و  یم  نامرف  نادـنواشیوخ  هب  شـشخب  يراکوکین و  يرگداد و  هب  ادـخ 
(. 90/ لحن ( ؛» .دیریگ دنپ  هک  دشاب  دهد ، یم  زردنا 

؛ ًهاـُقت ْمُْهنِم  اوُقَّتَت  ْنَأ  ـَّالِإ  ْیَـش ٍء  یف  ِهَّللا  َنِم  َْسیَلَف  َکـِلذ  ْلَـعْفَی  ْنَم  َنینِمْؤُْملا َو  ِنوُد  ْنِم  َءاـِیلْوَأ  َنیِرفاـْکلا  َنوـُنِمْؤُْملا  ِذِـخَّتَی  ـال  - » 4
[ يا هرهب   ] ادخ ِیتسود ]  ] زا ار ] وا   ] زیچ چیه  رد  دنک ، نینچ  هک  ره  دنریگب و  یتسود  هب  نانمؤم - ياج  هب  ار - نارفاک  دـیابن  نانمؤم 

(. 28/ نارمع لآ  ( ؛» دینک هّیقت  یعون  هب  نانآ  زا  هکنیا  رگم  تسین ،
یمرد شتآ  هب  ار  ناـنآ  دور و  یم  شموق  شیپاـشیپ  تماـیق  زور  َراَّنلا ؛ ُمُهَدَرْوَأَـف  ِهَماـیِْقلا  َمْوَی  ُهَمْوَق  ُمُدـْقَی  عـمج « : رب  درف  ریثأـت  - 5
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نانآ زا  شاب و  ابیکش  دنیوگ  یم  هچنآ  رب  و  الیِمَج ؛ اًرْجَه  ْمُهْرُجْها  َنُولوُقَی َو  اَم  َیلَعِربْصا  َو  درف « : رب  عمج  ریثأت  (. 98/ دوه ( ؛» دروآ
.تسا هدش  ربص  هب  رما  هک  هتشاد  ریثأت  ربمایپ  رب  مدرم  فرح  هک  تسا  مولعم  (. 10/ لمزم ( ؛» ریگب هلصاف  شوخ  یندیزگ  يرود  اب 

َلاَق َأ َو َنوُدَتْقُّم  مِهِراَثاَء  َیلَع  اَّنِإ  ٍهَّمُأ َو  َیلَع  اَنَءَاباَء  اَنْدَجَو  اَّنِإ  اَهُوفَْرتُم  َلاَق  اَّلِإ  ٍریِذَّن  نِّم  ٍهَیْرَق  ِیف  َِکْلبَق  نِم  اَْنلَـسْرَأ  اَم  َِکلاَذَک  َو  - » 6
هدنهدرادشه وت  زا  شیپ  يرهـش  چیه  رد  هنوگ  نیدب  ؛و  نوُِرفاَک ِِهب  ُمْتلِـسْرُأ  اَِمب  اَّنِإ  ْاُولاَق  ُمکَءَاباَء  ِْهیَلَع  ُمتدَجَو  اَّمِم  يَدْهَِأب  ُمُکْتئِج  َْول 

« .میرپسهار ناشیا  یپ  زا  ام  میا و  هتفای  یهار ] و   ] ینییآ رب  ار  دوخ  ناردـپ  ام  : » دـنتفگ نآ  نانارذگـشوخ  هکنآ  رگم  میداتـسرفن  يا 
نادب هچنآ  هب  تبـسن ]  ] ام : » دنتفگ مروایب »؟ امـش  يارب  دـیا  هتفای  نآ  رب  ار  دوخ  ناردـپ  هچنآ  زا  رت  هدـننک  تیادـه  دـنچ  ره   » تفگ

(. 24-23/ فرخز ( ؛» میرفاک دیا  هدش  هداتسرف 
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ص:105

مدقم هعماج  دشاب ، قح  ود  ره  هک  یتروص  رد  ومه (1) و  دشاب  یکی  اب  قح  هک  یتروص  رد  هعماج  درف و  حلاصم  نیب  محازت  رد  . 5
(2) تسا ؛

(3) حلاص ؛ تیمکاح  دنمزاین  دشر ، يارب  هتبلا  تسا و  مکاح  تموکح و  دنمزاین  هعماج ، . 6

(4) دراد ؛ ریثأت  دوخ  مدرم  رب  مکاح  . 7

.تسا نشور  تیرشب ، هدنیآ  سپ   (5) تسا ؛ ناحلاص  نآ  زا  ناهج  تموکح  هدنیآ  . 8

يا ؛ نُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  ْمُُکئِّبَُنیَف  ًاعیمَج  ْمُکُعِجْرَم  ِهَّللا  َیلِإ  ُْمْتیَدَـتْها  اَذِإ  َّلَض  ْنَم  ْمُکُّرُـضَی  ْمُکَـسُْفنَأ ال  ْمُْکیَلَع  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  - .» 1
یمن ینایز  امـش  هب  تسا  هدش  هارمگ  هک  سک  نآ  دیتفای ، تیاده  امـش  هاگ  ره  .دیزادرپب  ناتدوخ  هب  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک 

(. 105/ هدئام ( ؛» درک دهاوخ  هاگآ  دیداد ، یم  ماجنا  هچنآ  زا  ار  امش  سپ  .تسادخ  يوس  هب  امش  همه  تشگزاب  .دناسر 
هک یناسک  ؛ نوُِزئاْفلا ُمُه  َِکئلوُأ  ِهَّللا َو  َدـْنِع  ًهَجَرَد  ُمَظْعَأ  ْمِهِـسُْفنَأ  ْمِِهلاْومَِأب َو  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  اوُدَـهاج  اوُرَجاـه َو  اُونَمآ َو  َنیذَّلا  - » 2

نانیا دـنراد و  رتالاو  هچ  ره  یماقم  ادـخ  دزن  دـنا  هتخادرپ  داهج  هب  ناشناج  لاـم و  اـب  ادـخ  هار  رد  هدرک و  ترجه  هدروآ و  ناـمیا 
نید ظـفح  یمالـسا و  هعماـج  مرم و  يارب  ادـخ  هار  رد  یـصخش  لاـم  ناـج و  فرـصم  هک  داـهج  (. 20/ هبوت ( ؛» دنناراگتـسر نامه 

.دراد درف  رب  ینید  هعماج  عفانم  مدقت  زا  تیاکح  تسادخ 
و  ] هفیلخ نیمز  رد  ار  وـت  اـم  دوواد ، يا  ؛ يوَْـهلا ِعـِبَّتَت  ـال  ِّقَْحلاـِب َو  ِساَّنلا  َْنَیب  ْمُکْحاَـف  ِضْرَأـْلا  ِیف  ًهَـفیلَخ  َكاـْنلَعَج  اَّنِإ  ُدُواد  اـی  - » 3

(. ص/26 ( ؛» نکم يوریپ  سوه  زا  راهنز  و  نک ، يرواد  ّقح  هب  مدرم  نایم  سپ  میدینادرگ  نیشناج ]
نارـس نوعرف و  يوس  هب  َراَّنلا ؛ ُمُهَدَرْوَأَف  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  ُهَمْوَق  ُمُدـْقَی  دیِـشَِرب  َنْوَعِْرف  ُْرمَأ  اَم  َنْوَعِْرف َو  َْرمَأ  ْاوُعَبَّتاَف  ِْهیاَلَم  َنْوَعِْرف َو  َیلِإ  - » 4

یم شموق  شیپاشیپ  تمایق  زور  .دوبن  باوص  نوعرف  نامرف  و  دـندرک ، يوریپ  نوعرف  ناـمرف  زا  نارـس ]  ] یلو میداتـسرف ، يو  موق ] ]
(. 98-97 دوه ( ؛» دروآ یمرد  شتآ  هب  ار  نانآ  دور و 

هک میتشون  تاروت  زا  سپ  روبز  رد  تقیقح ، رد  و  َنوُِحلاَّصلا ؛ َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرَْألا  َّنَأ  ِرْکِّذـلا  ِدـَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اْنبَتَک  ْدََـقل  َو  - » 5
(. 105/ ءایبنا ( ؛» درب دنهاوخ  ثرا  هب  ام  هتسیاش  ناگدنب  ار  نیمز 
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ص:106

هنارظتنم یگدنز  کبس  رب  مکاح  یمومع  ياهشیارگ  اه و  شزرا  .مود  لصف 

هراشا

يزیچ هک  تسا  یهیدـب  تسا ؛ دارفا  طسوت  نآ  يرگ  باختنا  هباشم ، نیوانع  اب  یگدـنز  کبـس  ياهقرف  زا  یکی  هک  دـش  هتفگ  ًالبق 
یم شزرا  رما ، نیا  هب  اـم  دـشاب ؛ يو  هقـالع  دروم  بولطم و  هک  دریگ  رارق  شنیزگ  هاـگنآ  شیارگ و  دروم  دـناوت  یم  ناـسنا  يارب 

.دوش یم  دای  اهنآ  زا  دب » » تفص اب  هک  اهشزرا  دض  فالخ  رب  دنوش  یم  بوخ »  » فصو هب  فصتم  ًالومعم  هک  مییوگ 

ًالثم يرازبا ....؛ هتـسباو و  يریغ ، یخرب  دـنا و  ییاـغ  هتـسباوان و  یتاذ ، اهـشزرا  یخرب   » هک دوش  یم  هتفگ  یـسانش  شزرا  ثحب  رد 
ندوب بولطم  تهج  هب  اهراک  ندوب  بولطم  عقاو  رد  تسا و  یفده  هب  ندیـسر  يارب  میهد  یم  ماجنا  دوخ  رایتخا  اب  ام  هک  ییاهراک 
يزیچ ندوب  بولطم  تهج  هب  هن  تسا ، بولطم  دوخ  هب  دوخ  تسا  راـک  نداد  ماـجنا  زا  اـم  ییاـهن  فدـه  هچنآ  اـما  .تسا  فادـها 

راب یطیارش  رد  تسا  نکمم  یتاذ ، ياهشزرا  فالخ  رب  هتسباو  ياهشزرا  هک  تسا  مهم  تهج  نآ  زا  هتکن  نیا  نتـسناد   (1) رگید .»
.دنشاب هتشادن  یتیبولطم  رگید  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  یشزرا 

هب طوبرم  فادها  هب  ندیـسر  ياه  هار  تافـص و  ای  رتکچوک و  فادها  ای  نامرآ  ءزج  هک  هچنآ  ره  زین  هنارظتنم  یگدـنز  کبـس  رد 
ای تباـث و  یتاذ و  تسا  نکمم  اهـشزرا  نیا  ـالاب ، میـسقت  قبطرب  هتبلا  هک  دوش  بوسحم  نآ  ياهـشزرا  دـشاب ، یگدـنز  کبـس  نیا 

.تسا مهم  رایسب  دیآ  یم  شیپ  اهشزرا  نیب  یضراعت  هک  ینامز  رد  اهتیولوا  نداد  رد  اهنآ  مهف  هک  دنشاب  ریغتم  هتسباو و 

ص 195. یمالسا ، تیبرت  میلعت و  هفسلف  - 1
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هـس رد  هنارظتنم و  یگدنز  کبـس  رب  مکاح  یمالـسا  یمومع و  ياهـشزرا  نیرتمهم  یلامجا  شرامـش  دیآ  یم  شخب  نیا  رد  هچنآ 
ياه هصرع  رد  کبـس  نیا  اب  بسانتم  ياهراتفر  اهـشنک و  نییعت  رد  اهنآ  نتـسناد  هک  تسا  یناسنا  ریغ  یناـسنا و  يدـیحوت ، هصرع 

: تسا رثؤم  رایسب  فلتخم 

( ادخ يایلوا  ادخ و  اب  طابترا  رد   ) يدیحوت ياهشزرا  .لوا  راتفگ 

ریاس هک  تسا  ییاهشزرا  نیرت  یلاع  هب  طوبرم  تسا  مکاح  نامز  ماما  نارظتنم  یگدنز  کبس  رب  هک  ییاهـشزرا  زا  شخب  نیرتمهم 
بر ترضح  هب  اهناسنا  ترخآ  ایند و  تداعس  یتسه و  ریبدت  روحم  یمالسا  شنیب  قبط  رب  هک  اجنآ  زا  .تسا  هتسباو  نآ  هب  اهـشزرا 

ياهروحم نیرتمهم  هب  راتفگ  نیا  رد  .دومن  وجتسج  لاعتم  دنوادخ  رد  دیاب  ار  شزرا  نیرت  یـساسا  نیاربانب  تسا ؛ هتـسباو  نیملاعلا 
هب ار  نآ  یلیـصفت  قیقد و  یـسررب  مینک و  یم  هراـشا  دریگ  یم  ناـماس  نآ  ياـنبم  رب  یگدـنز  کبـس  هدولاـش  هک  يدـیحوت  شزرا 

: زا دنترابع  اهشزرا  نیا  نیرتمهم  .میهد  یم  عاجرا  هطوبرم  ياهباتک 

(2) ادخ ؛ يایلوا  ادخ (1) و  هب  تبحم  . 1

(3) میحر ؛ روفغ و  يادخ  هب  دیما  . 2

(4) ادخ ؛ ربارب  رد  تیشخ  سرت و  . 3

(5) راگدرورپ ؛ ربارب  رد  میلست  . 4

(. 165/ هرقب ( ؛» دنراد يرتشیب  تبحم  ادخ  هب  دنا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  ِهَِّلل ؛ ابُح  ُّدَشَأ  اُونَمآ  َنیذَّلا  َو  - » 1
یتسود رگم  متـسین ، راتـساوخ  امـش  زا  یـشاداپ  تلاسر ]  ] نآ يازا  هب  : » وگب یبْرُْقلا ؛ ِیف  َهَّدَوَْملا  َّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ـال  ْلـُق  - » 2

(. 23/ يروش ( ؛» نادنواشیوخ هرابرد 
يا : » وگب ُمیحَّرلا ؛ ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  ًاعیمَج  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِهَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ْمِهِـسُْفنَأ ال  یلَع  اُوفَرْـسَأ  َنیذَّلا  َيِدابِع  ای  ُْلق  - » 3
یم ار  ناهانگ  همه  ادـخ  تقیقح ، رد  .دـیوشم  دـیمون  ادـخ  تمحر  زا  دـیا - هتـشاد  اور  يور  هداـیز  نتـشیوخ  رب  هک  نم - ناگدـنب 

(. 53/ رمز ( ؛» تسا نابرهم  هدنزرمآ  دوخ  وا  هک  دزرمآ ،
(. 8/ هنیب ( ؛» دسرتب شراگدرورپ  زا  هک  تسا  یسک  يارب  ...؛ ُهَّبَر َیِشَخ  ْنَِمل  َِکلذ  - » 4

یلو ًامیلْـسَت ؛ اوُمِّلَُـسی  َْتیَـضَق َو  اَّمِم  ًاجَرَح  ْمِهِـسُْفنَأ  یف  اوُدِـجَی  َُّمث ال  ْمُهَْنَیب  َرَجَـش  امیف  َكوُمِّکَُحی  یَّتَح  َنُونِمُْؤی  َکِّبَر ال  الَف َو  - » 5
رواد تسا  فـالتخا  هیاـم  ناـنآ  ناـیم  هچنآ  دروم  رد  ار  وـت  هکنآ  رگم  دـنروآ ، یمن  ناـمیا  هک  مَسَق  تراـگدرورپ  هب  تسین ، نینچ 

؛» دـنروآ دورف  میلـست  ِرـس  اًـلماک  و  دـننکن ، دـیدرت ] و   ] یتحاراـن ساـسحا  ناـشیاهلد  رد  يا  هدرک  هـک  یمکح  زا  سپــس  دـننادرگ 
(. 67/ ءاسن )

هنارظتنم یگدنز  www.Ghaemiyeh.comکبس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 199زکرم  هحفص 129 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14418/AKS BARNAMEH/#content_note_107_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14418/AKS BARNAMEH/#content_note_107_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14418/AKS BARNAMEH/#content_note_107_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14418/AKS BARNAMEH/#content_note_107_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14418/AKS BARNAMEH/#content_note_107_5
http://www.ghaemiyeh.com


ص:108

(1) دنوادخ ؛ زا  تیاضر  . 5

(2) ادخ ؛ يوس  هب  هبوت  تشگزاب و  . 6

(3) یمالسا ؛ روحم  قح  میهافم  هب  هقالع  . 7

(4) یهلا ؛ ياهشزرا  هب  شیارگ  . 8

(5) ادخ ؛ تدابع  هب  شیارگ  . 9

(6) لمع ؛ رد  صالخا  تین  . 10

(7) ینید ؛ فراعم  نتخومآ  هب  لیم  . 11

.نیموصعم (8) همئا  هب  ریخ  تین  . 12

(. 8/ هنیب ( ؛» دونشخ وا  زا  زین ] نانآ   ] تسا و دونشخ  نانآ  زا  ادخ  ُْهنَع ؛ اوُضَر  ْمُْهنَع َو  ُهَّللا  َیِضَر  - » 1
ادخ يوس  هب  تقیقح  رد  دـهد ، ماجنا  هتـسیاش  راک  دـنک و  هبوت  سک  ره  و  ًاباتَم ؛ ِهَّللا  َیلِإ  ُبُوتَی  ُهَّنِإَف  ًاِحلاص  َلِمَع  َبات َو  ْنَم  َو  - » 2

(. 71/ ناقرف ( ؛» ددرگ یمزاب 
؛و َنیدِهاَّشلا َعَم  اْنُبتْکاَف  اَّنَمآ  انَّبَر  َنُولوُقَی  ِّقَْحلا  َنِم  اُوفَرَع  اَّمِم  ِْعمَّدـلا  َنِم  ُضیفَت  ْمُهَُنیْعَأ  يرَت  ِلوُسَّرلا  َیلِإ  َلِْزنُأ  ام  اوُعِمَـس  اذِإ  َو  - .» 3

یم دراب ، یم  کشا  دنا  هتخانـش  ار  قح  هکنآ  رطاخ  هب  هک  ینیب  ار  ناشناگدید  دنونـشب  هدـش  لزان  ام  هداتـسرف  هب  هک  ار  هچنآ  نوچ 
(. 83/ هدئام ( ؛» راد ررقم  ترخآ ) ملاع  ناهاوگ  و  تروضح ، رد  مئاد   ) نادهاش اب  ار  ام  سپ  میدروآ ، نامیا  اراگدرورپ ، دنیوگ :
يرواد و  دـنهاوخ !؟ یم  ار  تیلهاج  نارود  يرواد  ایآ  سپ  َنُوِنقُوی ؛ ٍمْوَِقل  ًامْکُح  ِهَّللا  َنِم  ُنَسْحَأ  ْنَم  َنوُْغبَی َو  ِهَِّیلِهاْجلا  َمْکُحَف  َأ  - » 4

(. 50/ هدئام ( ؛»؟ دنراد داعم ) أدبم و  هب   ) نیقی هک  نانآ  يارب  تسا  رتهب  ادخ  يرواد  زا  یسک  هچ 
عوکر و لاح  رد  هراومه  ار  اهنآ  دوُجُّسلا ؛ َِرثَأ  ْنِم  ْمِهِهوُجُو  یف  ْمُهامیـس  ًاناوْضِر  ِهَّللا َو  َنِم  ًالْـضَف  َنوُغَْتبَی  ًادَّجُـس  ًاـعَّکُر  ْمُهارَت  - »ْ 5
رد هدجس  رثا  رد  اهنآ  عوشخ ) تدابع و   ) هناشن دنبلط ، یم  ار  وا  يدونـشخ  دنوادخ و  شـشخب  لضف و  هتـسویپ  هک  ینیب  یم  دوجس 

(. 29/ حتف ( ؛» تسادیپ ناشراسخر 
هنیک  ] تنایخ نآ  اب  یناملـسم  درف  چـیه  لد  هک  تسا  تلـصخ  هس  ِهَِّلل ؛ ِلَمَْعلا  ُصاَـلْخِإ  ٍِملْـسُم  ٍئِْرما  ُْبلَق  َّنِْهیَلَع  ُّلـُِغی  اـَل  ٌثاََـلث  - » 6

(. ص403 ج 1 ، یفاک ، ( ؛»  ادخ يارب  لمع  ندومن  صلاخ  دنکن : یهاوخدب ] يزوت ،
تیاهن ناسنا و  لاـمک  ِهَشیِعَْملا ؛ ُریِدـْقَت  ِهَِبئاَّنلا َو  یَلَع  ُْربَّصلا  ِنیِّدـلا َو  ِیف  ُهُّقَفَّتلا  ِلاَـمَْکلا  ُّلُـک  ُلاَـمَْکلا  مالـسلا « : هیلع  رقاـب  ماـما  - 7

(. ص32 ج 1 ، یفاک ، ( ؛» تسا یگدنز  رد  داصتقا  الب و  رد  ربص  نید و  رد  ندش  دنمشناد  شلامک 
تنایخ نآ  اب  یناملسم  درف  چیه  لد  هک  تسا  تلصخ  هس  َنیِِملْسُْملا ؛  ِهَِّمئَِأل  ُهَحیِصَّنلا  ...ٍِملْـسُم َو  ٍئِْرما  ُْبلَق  َّنِْهیَلَع  ُّلُِغی  َال  ٌثاََلث  - » 8

(. ص403 ج 1 ، یفاک ، ( ؛» اهنآ زا  يربنامرف  تعاطاب و   ) نیملسم نایاوشیپ  یهاوخریخ  دنکن ... : یهاوخدب ] يزوت ، هنیک  ]

هنارظتنم یگدنز  www.Ghaemiyeh.comکبس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 199زکرم  هحفص 130 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14418/AKS BARNAMEH/#content_note_108_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14418/AKS BARNAMEH/#content_note_108_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14418/AKS BARNAMEH/#content_note_108_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14418/AKS BARNAMEH/#content_note_108_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14418/AKS BARNAMEH/#content_note_108_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14418/AKS BARNAMEH/#content_note_108_6
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14418/AKS BARNAMEH/#content_note_108_7
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14418/AKS BARNAMEH/#content_note_108_8
http://www.ghaemiyeh.com


ص:109

( هعماج اهناسنا ، دوخ ، اب  طابترا  رد   ) یناسنا ياهشزرا  .مود  راتفگ 

یمالـسا ینیب  ناهج  رب  ینتبم  یناسنا  طباور  هب  طوبرم  هنارظتنم  یگدـنز  کبـس  يریگ  لکـش  رد  مکاـح  ياهـشزرا  زا  رگید  شخب 
دومن میـسقت  ناوت  یم  یناسنا  هعماج  رگید و  ناسنا  دوخ ، اب  ناـسنا  هطبار  مسق  هس  هب  ار  یناـسنا  هطبار  عون  هکنیا  هب  هجوت  اـب  .تسا 

: تسا لیذ  رارق  زا  دنراد  یهجوت  لباق  مهس  طباور  نیا  رد  هک  ییاهشزرا  نیرتمهم  زا  یخرب 

(1) رترب ؛ تالامک  هب  شیارگ  . 1

(2) سفن ؛ تزع  هب  لیم  . 2

(3) یهاوخ ؛ ییابیز  سح  . 3

(5) عمط ؛ مدع  تعانق (4) و  هیحور  . 4

(6) روما ؛ رد  تماقتسا  ربص و  . 5

(7) دیلوت ؛ راک و  هب  لیم  . 6

شوخ لد  ایند  یگدـنز  هب  ترخآ  ياج  هب  ایآ  ٌلیلَق ؛ َّالِإ  ِهَرِخْآلا  ِیف  اْینُّدـلا  ِهایَْحلا  ُعاتَم  اـمَف  ِهَرِخآـْلا  َنِم  اْینُّدـلا  ِهاـیَْحلِاب  ُْمتیـضَر  َأ  - » 1
(. 38/ هبوت ( ؛» تسین یکدنا  زج  ترخآ ، ربارب  رد  ایند  یگدنز  عاتم  دیا ؟ هدرک 

(. 10/ رطاف ( ؛» تسادخ ِنآ  زا  هرسکی  يدنلبرس  دهاوخ ، یم  يدنلبرس  سک  ره  ًاعیمَج ؛ ُهَّزِْعلا  ِهَِّللَف  َهَّزِْعلا  ُدیُری  َناک  ْنَم  - » 2
هب  ) ار ناتتنیز  شیارآ و  يدجـسم  ره  رد  زاـمن و  ره  تقو  رد  مدآ ، نادـنزرف  ي  ٍدِجْـسَم ؛ ِّلُـک  َدـْنِع  ْمُکَتَنیز  اوُذُـخ  َمَدآ  یَنب  اـی  - » 3

(. 31/ فارعا ( ؛» دیریگرب لحم ) لمع و  نآ  بسانت 
یب دشاب ، عناق  دنک  شیزور  ادخ  هچنآب  هک  ره  ِساَّنلا ؛ یَنْغَأ  ْنِم  َوُهَف  ُهَّللا  ُهَقَزَر  اَِمب  َِعنَق  ْنَم  مالسلا « : هیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  - 4

(. ص 139 ج 2 ، یفاک ، ( ؛» تسا مدرم  نیرتزاین 
نانآ زا  ییاه  هتـسد  ام  هچنآ  هب  ؛و  َنینِمْؤُْمِلل َکَحانَج  ْضِفْخا  ْمِْهیَلَع َو  ْنَزْحَت  ْمُْهنِم َو ال  ًاجاوْزَأ  ِِهب  انْعَّتَم  ام  یلِإ  َْکیَْنیَع  َّنَّدُمَت  ال  - » 5
(. 131/ هط ( ؛» رتسگ ورف  نانمؤم  يارب  شیوخ  لاب  و  روخم ، هودنا  ناشیا  رب  و  زودم ، مشچ  میا  هتخاس  رادروخرب  نادب  ار  نارفاک ] ]

، یفاک ( ؛» تسا الب  رد  ربص  ...شلامک  تیاهن  ناسنا و  لامک  ِهَِبئاَّنلا ؛  یَلَع  ُْربَّصلا  ...ِلاَمَْکلا  ُّلُک  ُلاَمَْکلا  مالـسلا « : هیلع  رقاب  ماما  - 6
(. ص32 ج 1 ،

! ِهَّللا ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َُهل  َلیِقَف  ِقْزِّرلا  ِبَلَط  ِیف  ًایِداَغ  َجَرَخ  َحَبْـصَأ  اَذِإمالـسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َناَک  مالـسلا « : هیلع  قداص  ماما  - 7
نیـسحلا نب  یلع  ِْهیَلَع ؛ ٌهَقَدَص  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  َنِم  َوُهَف  َلاَلَْحلا  َبَلَط  ْنَم  َلاَق : ُقَّدَـصَتَت ؟ َأ  َُهل : َلِیق  .ِیلاَیِِعل  ُقَّدَـصَتَأ  َلاَقَف : ُبَهْذَـت ؟ َْنیَأ 

ضرع .ما  هداوناخ  هب  مهد  یم  هقدص  دومرف : دیور ؟ یماجکاقآ  دندرک : ضرع  ، دشیم جراخ  يزور  بلط  رد  هاگرحـس  مالـسلا  هیلع 
يارب و   ) دروآ تسد  هب  هـچنآ  دـیامن  يزور  يوجتـسج  لـالح  هار  زا  سک  ره  دوـمرف : یهد ! یم  هقدـص  تا  هداوناـخ  هـب  دـندرک : 
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(. ص 12 ج 4 ، یفاک ، ( ؛» وا يارب  دوش  یم  باسح  هقدص  ادخ  فرط  زا  دیامن ) جرخ  دوخ  هداوناخ 
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ص:110

(1) نارگید ؛ يرای  نواعت و  هب  شیارگ  . 7

(2) نارفاک ؛ هب  تدش  نانمؤم و  هب  تبسن  تمحر  توخا و  ساسحا  . 8

(3) فلاخم ؛ سنج  ياهدامن  هب  شیارگ  مدع  . 9

(4) هداوناخ ؛ یلام  تعسو  هب  شیارگ  . 10

(5) نیملسم ؛ تعامج  اب  یهارمه  لیم  . 11

(6) تیب ؛ لها  ساسا  رب  اهضغب  بح و  میظنت  . 12

(. 2/ هدئام ( ؛» دیهد يرای  ار  رگیدکی  اوقت  ریخ و  راک  ره  رد  يْوقَّتلا ؛ ِِّرْبلا َو  یَلَع  اُونَواعَت  - .» 1
ُءاَّدِـشَأ ُهَعَم  َنیذَّلا  ِهَّللا َو  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  «؛) 10/ تارجح ( ؛» دـنردارب مه  اب  ناـنمؤم  همه  هک  تسین  نیا  زج  ؛ ٌهَوْخِإ َنُونِمْؤُْملا  اَـمَّنِإ  - .» 2

ناـیم رد  تخـسرس و  دـنمورین و  راّـفک  ربارب  رد  دـنیوا  هارمه  هک  یناـسک  و  تسادـخ ، هداتـسرف  دّـمحم  ؛ ْمُـهَْنَیب ُءاـمَحُر  ِراَّفُْکلا  یَلَع 
(. 29/ حتف ( ؛» دننابرهم ناشدوخ 

هیبش ار  دوخ  هک  ینز  ام  زا  تسین  ِءاَسِّنلِاب ؛ َهَّبَشَت  نم  ُلاَجِّرلاب و ال  َهَّبَـشَت  نم  انم  سیل  ملـس « : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  - 3
(. ح 41237 لامعلازنک ، ( ؛»  دنک نانز  هیبش  ار  دوخ  هک  يدرم  نادرم و 

هداوناخ رب  امـش  نیرت  شخب  تمعن  ادخ  هاگـشیپ  رد  امـش  نیرت  هدیدنـسپ  ِهلاَیِع ؛ یَلَع  ْمُکُغَبْـسَأ  ِهَّللا  َْدنِع  ْمُکاَضْرَأ  داجـس « : ماما  - 4
(. ص 279 لوقعلا ، فحت  (؛» تسا شیوخ 

هنیک  ] تنایخ نآ  اب  یناملـسم  درف  چـیه  لد  هک  تسا  تلـصخ  هس  ْمِِهتَعاَمَِجل ؛ ُموُزُّللا  ...ٍِملْـسُم َو  ٍئِْرما  ُْبلَق  َّنِْهیَلَع  ُّلُِغی  َال  ٌثاََلث  - » 5
ج 1، یفاک ، ( ؛») ندرکن داجیا  یگدنکارپ  فالتخا و  ندشن و  ادج  و   ) نیملـسم تعامج  اب  ندوب  هارمه  : ... دنکن یهاوخدب ] يزوت ،

(. ص 403
يدرمریپ هاگان  دوب  ّتیعمج  زا  هدنکآ  قاطا  مدوب و  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تمدـخ  رد  هک  یلاح  رد  دـیوگ : یم  هبیتع  نب  مکح  - » 6

تمحر و هَّللا و  لوسر  دـنزرف  يا  وت  رب  مالـس  تفگ : داتـسیا و  قاـطا  رد  هب  اـت  دـمآ  شیپ  تشاد ، هیکت  يرادـناکیپ  ياـصع  رب  هک 
سپـس .تراثن  یهلا  تاکرب  تمحر و  وت و  رب  مالـس  و  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دش  شوماخ  سپـس  و  داب ، وت  رب  یهلا  تاکرب 

هب سپس  وا.دنتفگ  خساپ  ار  شمالس  یگمه  و  دش ، شوماخ  سپس  و  امـش ، رب  مالـس  تفگ : درک و  تیب  لها  هب  ور  هرهچ  هب  درمریپ 
ادخب .دنادرگ  وت  نابرق  ارم  دنوادخ  نک  کیدزن  دوخ  هب  ارم  هَّللا ! لوسر  دنزرف  يا  تفگ : درک و  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  ور  هرهچ 

هب دراد  تسود  ار  امش  هک  ره  امـش و  نم  دنگوس  ادخب  و  مراد ، تسود  دنراد  تسود  ار  امـش  هک  ار  یناسک  ار و  امـش  نم  دنگوس 
هک ینوخ  رطاخ  هب  دـنگوس  ادـخب  و  مریگ ، یم  هرانک  وا  زا  مراد و  یم  نمـشد  ار  امـش  نمـشد  نم  انامه  .مرادـن  تسود  ایند  رطاخ 

ار امش  مارح  لالح و  ار  امش  لالح ، نم  انامه  دنگوس ، ادخب  .مریگ  یمن  هرانک  وا  زا  مراد و  یمن  نمـشد  ار  وا  هدش ، هتخیر  ام  نایم 
: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دنادرگ ؟ وت  نابرق  ارم  دنوادخ  يراد ، يدیما  نم  يارب  ایآ  سپ  میامش ، رما  هارب  مشچ  مناد و  یم  مارح 
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وا هب  دمآ و  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  مردپ  دزن  يدرم  درمریپ ! يا  دومرف : دـناشن و  شرانک  رد  ار  وا  ات  ایب ، نم  دزن  ایب  نم  دزن 
نیسح و نسح و  یلع و  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  يریمب  رگا  دومرف : وا  هب  مردپ  و  نم ، هب  وت  هک  تفگ  ار  نامه 
اب دوش و  یم  نشور  تمشچ  دریذپ و  یم  شمارآ  تنورد  دوش و  یم  کنخ  تلد  يوش و  یم  دراو  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع 

شیولگ هب  هراشا  دوخ  تسد  اب  و  دـسرب - اـج  نیا  هب  تناـج  رگا  يریگ ، یم  رارق  لابقتـسا  دروم  ناـحیر  حور و  اـب  نیبتاـکلا  مارک 
یتفگ هچ  تفگ : درمریپ  .یشاب  ام  اب  تشهب  بتارم  نیرتالاو  رد  دنک و  نشور  ار  تمشچ  هک  ینیب  نآ  ینامب  هدنز  مه  رگا  و  درک -

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  مریمب  رگا  ربکا » هَّللا  : » تفگ درمریپ  و  تفگ ، زاب  شیارب  ار  نخس  نامه  مالسلا  هیلع  ترـضح  ماما ؟ ای 
رت کنخ  ملد  دوش و  یم  نشور  ممـشچ  موش و  یم  دراو  مالـسلا  مهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نیـسح و  نسح و  یلع و  ملـس و  هلآ و  و 
اج نیدـب  مناج  رگا  دـننک ، یم  لابقتـسا  ناحیر  حور و  اب  ارم  نیبتاکلا  مارک  ياـه  هتـشرف  دریذـپ و  یم  شمارآ  منورد  ددرگ و  یم 
اب تشهب  بتارم  نیرتالاو  رد  دنک و  نشور  ارم  مشچ  نادـب  ادـخ  هک  منیب  نآ  شیوخ  مشچ  هب  منامب  هدـنز  مه  رگا  و  دـسر ، ولگ ] ]
نآ رب  هک  یلاح  زا  هناخ  نآ  لها  داتفا و  نیمز  هب  ات  تسیرگ  یمه  ياه  ياه  دوشگ و  هیرگ  هب  دایرف  درمریپ  نآ  سپس  میشاب !؟ امش 

دودز و یم  شیاه  هژم  زا  ار  درم  ياهکشا  دوخ  تشگنا  اب  درک و  وا  هب  ور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دنداد ؛ رس  هیرگ  دایرف  تفر  درمریپ 
دنادرگ تنابرق  ارم  ادخ  هَّللا ! لوسر  نبا  ای  تفگ : مالسلا  هیلع  ماما  هب  درک و  دنلب  ار  دوخ  رـس  درمریپ  سپـس  درک ، یم  كاپ  ار  اهنآ 

دوخ هنوگ  هدید و  ود  رب  دیـسوب و  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  تسد  وا  داد و  وا  هب  ار  دوخ  تسد  مالـسلا  هیلع  ماما  هدـب ، نم  هب  ار  تتـسد 
تساخ اپب  سپس  تشاذگ و  دوخ  هنیس  مکش و  يور  رب  ار  مالسلا  هیلع  ترضح  تسد  دوشگ و  ار  دوخ  هنیس  مکش و  سپـس  داهن و 

هیلع ماـما  سپـس  دوب ، نتفر  لاـح  رد  وا  هک  یلاـح  رد  تسیرگن  یم  وا  لاـبند  هب  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  و  مکیلع ، مالـسلا  تفگ : و 
نم دیوگ : یم  هبیتع  .درگنب  درمریپ  نیا  هب  درگنب  تشهب  لها  زا  يدرم  هب  دراد  تسود  هک  ره  دومرف : درک و  نارضاح  هب  ور  مالـسلا 

(. ص 76 ج 8 ، یفاک ، ( ؛» مدیدن زگره  سلجم  نیا  دننامه  ار  يراوگوس  سلجم 
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ص:111

.یهلا (1) تموکح  لیکشت  هب  شیارگ  . 13

( ...و ناویح  هایگ ، دامج ، اب  طابترا  رد  ) یناسنا ریغ  ياهشزرا  .موس  راتفگ 

رظن رد  ناوت  یم  زین  ار  يرگید  مسق  هکلب  دوش ، یمن  دودحم  اهناسنا  ریاس  دوخ و  وا ، يایلوا  لاعتم ، يادـخ  هب  طقف  ناسنا  تالماعت 
اب دوـخ  طـباور  دـیاب  تـسا  هـنارظتنم  یگدـنز  کبــس  قاتــشم  هـک  یــسک  .تـسا  تعیبـط  اـب  طاـبترا  لـمات و  وـن ع  نآ  تـفرگ و 

ياهشزرا نیرتمهم  زا  یخرب  .دشاب  گنهامه  یمالـسا  ینیب  ناهج  اب  هک  دنک  میظنت  يا  هنوگ  هب  زین  ار  تاناویح  ناهایگ و  ، تادامج
: دومن شرامش  ناوت  یم  لیذ  دراوم  رد  ار  تعیبط  اب  هطبار  رد  یمالسا  شنیب  زا  هتساخرب 

(2) تادوجوم ؛ هب  یهلا  یهاگن  . 1

هک میراد  تلأسم  هناقاتـشم  ایادـخ  راب  هَلْهَأ ؛ َقاَفِّنلا َو  اَِهب  ُّلِذـُت  ُهَلْهَأ َو  َماَلْـسِْإلا َو  اَِهب  ُّزُِعت  ٍهَمیِرَک  ٍَهلْوَد  ِیف  َْکَیلِإ  ُبَغَْرن  اَّنِإ  َّمُهَّللا  - » 1
ص ج 3 ، یفاک ، ( ؛» یـشک تلذ  كاخ  هب  ار  نیقفانم  قافن و  یـشخب و  تزع  ار  نایمالـسا  مالـسا و  هک  يزیگنارب  هوکـش  اـب  یتلود 

(. 424
ْنِم َکـِلذ  ُْهنِم  ٍهَوْجَف  یف  ْمُه  ِلاـمِّشلا َو  َتاذ  ْمُهُـضِْرقَت  َْتبَرَغ  اذِإ  ِنیمَْیلا َو  َتاذ  ْمِهِفْهَک  ْنَع  ُرَوازَتَـت  ْتَعَلَط  اذِإ  َسْمَّشلا  يَرَت  َو  - .» 2
پچ تمـس  زا  دوش  یم  ورف  نوچ  و  تسا ، لیام  تسار  تمـس  هب  ناشراغ  زا  دیآ ، یمرب  نوچ  هک  ینیب  یم  ار  باتفآ  و  ِهَّللا ؛  ِتایآ 

؛» تسادـخ تردــق ]  ] ياـه هناـشن  زا  نـیا  .دــنا  [ هـتفرگ رارق  راـغ   ] نآ زا  خارف  ییاـج  رد  ناـنآ  هـک  یلاـح  رد  دــنیچ ، یمرب  نـماد 
(. 17/ فهک )
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ص:112

(1) تاناویح ؛ مارتحا  . 2

(2) نارگید ؛ ندرک  دنم  هرهب  یهلا و  ياهتمعن  يرازگرکش  . 3

(3) اهتمعن ؛ فارسا  مدع  . 4

(4) تاناویح ؛ هرابرد  تیلوئسم  ساسحا  . 5

.نآ (6) ظفح  تعیبط (5) و  نتشاد  هگن  هزیکاپ  هیحور  . 6

؛ هوُجُْولا اوُحِّبَُقت  َال  َرَخآ  ٍرَبَخ  ِیف  اَهَنِعَال َو  َنََعل  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإَف  اَهُونَْعلَت  َال  َهوُجُْولا َو  اُوبِرْضَت  َال  ِّباَوَّدلا : ِیف  مالسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َلاَق  - 1
هب هدننک  نیرفن  لج  ّزع و  يادخ  اریز  دینکن ، نیرفن  ار  اهنآ  و  دینزم ، تبرـض  اهنآ  تروصب  دومرف : اهبـسا  هراب  ردمالـسلا  هیلع  ّیلع 
(. ص 287 ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ( ؛» دیزاسم تشز  ار  ناشاهتروص  هک  تسا  هدمآ  رگید  ربخ  رد  .تسا و  هدرک  نیرفن  ار  اهنآ 

اوُمِعْطَأ اْهنِم َو  اُولُکَف  اُهبُونُج  ْتَبَجَو  اذِإَف  َّفاوَص  اْهیَلَع  ِهَّللا  َمْسا  اوُرُکْذاَـف  ٌْریَخ  اـهیف  ْمَُکل  ِهَّللا  ِِرئاعَـش  ْنِم  ْمَُکل  اـهاْنلَعَج  َنْدـُْبلا  َو  - .» 2
يارب اهنآ  رد  میداد : رارق  ادخ  ریاعش  هلمج ]  ] زا امش  يارب  ار  هبرف  نارتش  و  نوُرُکْـشَت ؛ ْمُکَّلََعل  ْمَُکل  اهانْرَّخَـس  َِکلذَک  َّرَتْعُْملا  َِعناْقلا َو 

هب دیروخب و  اهنآ  زا  دـندیتلغرد  ولهپ  هب  نوچ  دـیربب و  دـنا - هداتـسیا  ياپرب  هک  یلاح  رد  اهنآ - رب  ار  ادـخ  مان  سپ  .تسا  ریخ  امش 
؛» دیـشاب رازگرکـش  هک  دـیما  مـیدرک ، مار  امـش  يارب  ار  اـهنآ  هنوـگ  نـیا  .دـیناروخب  لـئاس ] ریغ  ي   ] اوـنیب هـب  و  لـئاس ]  ] تسدـگنت

(. 36/ جح )
هراومه ناطیـش  و  دنیاهناطیـش ، ناردارب  ناراکفارـسا  هک  ارچ  ًاروُفَک ؛ ِهِّبَِرل  ُناْطیَّشلا  َناک  ِنیطایَّشلا َو  َناوْخِإ  اُوناک  َنیرِّذَبُْملا  َّنِإ  - » 3

(. 27/ ءارسا ( ؛» تسا هدوب  ساپسان  شراگدرورپ  هب  تبسن 
دنکن یتشرد  تاناویح  اب  هک  رامگم ، تاناویح  رب  یناپوچ  ظفاح  نیما و  نابرهم و  هاوخریخ و  زج  مالسلا « :  هیلع  یلع  ترضح  - . 4

رد ار  نآ  ات  تسرف  ام  يوس  هب  تعرـس  هب  دش  عمج  وت  دزن  هچنآ  ره  .دیامنن  هتـسخ  هدناجنرن و  و  دنارن ، تّقـشم  ربج و  هب  ار  اهنآ  و 
شا هراوخ  ریـش  هچب  رتش و  نیب  نک  شرافـس  وا  هب  يدرپس  نیما  هب  ار  لاوما  نآ  یتـقو  .مینک  فرـصم  هداد  روتـسد  ادـخ  هک  یلحم 

رد و  دـنکن ، هدـنامرد  هتـسخ و  نتفرگ  يراوس  اب  ار  رتش  دـسر ، ناـیز  وا  هّچب  هب  هک  دـشودن  ار  شریـش  ردـق  نآ  و  دزادـنین ، هلـصاف 
مهارف ار  هتسخ  ناویح  تحارتسا  هنیمز  دیاب  دیامن ، تیاعر  ار  تاواسم  رگید  ياهرتش  رتش و  نآ  نیب  نتفرگ  يراوس  ریش و  ندیشود 
نارتش هک  ییاههاگبآ  هب  ار  اهنآ  و  دنارب ، هتسهآ  مارآ و  هدش  ناوتان  تکرح  زا  هدیـسر و  بیـسآ  شیاپ  هب  هک  ار  يرتش  نآ  و  دنک ،

و دهد ، تحارتسا  نانآ  هب  یتاعاس  و  دربن ، هایگ  یب  ياه  هداج  هب  هب  راد  فلع  ياههار  هرانک  زا  و  دزاس ، دراو  دننک  یم  روبع  نآ  رب 
هدـیجنر و هن  دـنیآ ، ام  دزن  زغم  رپ  راد و  ناوختـسا  قاچ و  قح  نذا  هب  ات  دراذـگاو ، نابایب  ناهایگ  مک و  ياهبآ  راـنک  ار  اـهنآ  دـیاب 

(. همان 25 هغالبلا ، جهن  ( ؛» هتسخ
؛ اًلْهَأ ِءاَْمِلل  َّنِإ  َلاَق  ٍهَروُرَـض َو  ْنِم  اَّلِإ  يِراَْجلا  ِءاَْملا  ِیف  ُلُجَّرلا  َلُوبَی  ْنَأ  َیُِهن  ُهَّنِإ  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َلاَـق  مالـسلا « :  هیلع  قداـص  ماـما  - 5

بیذهت تسا ؛» یلها  بآ  يارب  دومرف : هدش و  یهن  ترورـض  لاح  رد  رگم  يراج  بآ  رد  ندرک  راردا  زا  هک  دومرف  یلع  ترـضح 
ص 34 ج 1 ، ماکحألا ،
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هحلط و تخرد  هک  یـسک  ٍإَمَظ ؛ ْنِم  ًانِمُْؤم  یَقَـس  اَمَّنَأَکَف  ًهَرْدِس  ْوَأ  ًهَْحلَط  یَقَـس  ْنَم  ملـس « :  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  - 6
(. ص 42 ج 17 ، هعیشلا ، لئاسو  ( ؛» تسا هدرک  باریس  ار  هنشت  نمؤم  ناسنا  ایوگ  دنک  باریس  ار  بآ ) هب  دنمزاین  ) ردس
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هنارظتنم یگدنز  کبس  رد  يراتفر  ياه  هفلؤم  مراهچ : شخب 

هراشا
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یلمع و ریثأت  دیاب  رظتنم  ناملسم  یگدنز  رب  اهنآ  تیمکاح  یمالسا و  گنهرف  زا  هتـساخرب  ياهـشزرا  زین  اهـشنیب و  یـسررب  زا  سپ 
يدرکیور دریگ  رارق  هجوت  دروم  دیاب  اتسار  نیمه  رد  هک  یمهم  هتکن  .دومن  هدهاشم  يو  راتفر  رد  ار  اهشیارگ  اهشرگن و  نیا  ینیع 

ًاتبـسن حیـضوت  راظتنا  یـسانش  موهفم  شخب  رد  هک  تسا  یمالـسا  ياهـشزرا  اهرواب و  هب  يدـنبیاپ  نیع  رد  اهراتفر  رب  رظان  يداـهج 
يارب شالت  داهج و  اب  مأوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  مایق  یهار  هب  مشچ  راظتنا ، هک : دیدرگ  نایب  هئارا و  نآ  زا  یلـصفم 

تسوا يربهر  هب  لطاب  قح و  دربن  یخیرات  هسامح  نیرتگرزب  رد  تکرش  شریذپ و  تهج  یعامتجا  يزاس  هنیمز  يدرف و  یگدامآ 
يدرف رظنم  زا  هک  یلاح  رد  دشابن  نینچ  هنوگچ  .دش و  دهاوخ  انعم  يداهج  یگدـنز  وا ، یگدـنز  زرابم و  دـهاجم و  نامه  رظتنم  و 

: زین یعامتجا  دـعب  رد  دوش و  یم  هدومزآ  لطاب  ای  قح  باختنا  یهار  ود  سفن و  اب  داـهج  نادـیم  رد  زور  ره  رد  نمؤم  ناـسنا  کـی 
مامت هشیر  زورما ، ات  مالسلا  امهیلع  ادهـشلادیس  نینمؤملاریما و  تداهـش  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  »

قح و هزرابم  همادا  هب  هدـیقع  راظتنا و  یعامتجا  هفـسلف  نیمه  نارگرامثتـسا ، لطاب و  هیلع  نیملـسم ، هعیـش و  ياهتـضهن  تاـکرح و 
گنر هب  رظتنم  هعماج  درف و  کی  یگدـنز  کبـس  رد  يراتفر  ياه  هولج  مامت  نایب  نیا  اـب   (1) تسا .» هدوب  قلطم  يزوریپ  ات  لـطاب 

.دش دهاوخ  هتخادرپ  ییاهلصف  نمض  رد  نآ  زا  یقیداصم  هب  شخب  نیا  رد  هک  دوب  دهاوخ  داهج 

.باتک همدقم  تمواقم ؛ لماع  راظتنا  - 1
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( ادخ اب  هطبار   ) يدابع هزوح  رد  هنارظتنم  یگدنز  کبس  .لوا  لصف 

هراشا

تیدوبع و هک  اریز  دنک ، یم  راکـشآ  ار  دوخ  ملاع  دنوادخ  اب  وا  طابترا  دعب  رد  دوعوم  رظتنم  ناسنا  کی  یگدنز  شور  زا  یـشخب 
تایلجت اهدومن و  نیا  .تشاد  دهاوخ  یجراخ  ياهدومن  یگدنب  نیا  هک  تسا  یهیدب  هدوب و  يو  یگدـنز  روحم  ساسا و  یگدـنب 

.درمشرب ییاهراتفگ  تحت  ناوت  یم  ار 

تاجانم تدابع و  رد  .لوا  راتفگ 

هک دناد  یم  رظتنم  ناسنا  .تسا  قح  ترـضح  هاگرد  هب  وا  زاین  زار و  تاجانم و  رظتنم  کی  یگدـنز  کبـس  ياه  هولج  نیرتزراب  زا 
يدوبان قح و  ههبج  نتـسکش  مه  رد  يارب  ار  دوخ  يورین  ماـمت  دوخ  راـصنا  ناوعا و  ماـمت  اـب  ناطیـش  ناـمز ، ماـما  تبیغ  رـصع  رد 

: هک دهد  یم  رارق  دوخ  نیعلا  بصن  هراومه  ار  رصع  ماما  نخس  نیا  ردق  اذل  دنک ، یم  عمج  نانمؤم ،

دلام یمن  كاخ  هب  زامن  دننام  هب  ار  ناطیـش  ینیب  زیچ  چـیه  ناَْطیَّشلا ؛ َْفنَأ  ْمِغْرَأ  اَهِّلَـصَف َو  ِهاَلَّصلا  َنِم  ُلَْضفَأ  ِناَْطیَّشلا  َْفنَأ  َمَغْرَأ  ام 
.لامب (1) كاخ  هبار  ناطیش  ینیب  ناوخب و  زامن  سپ 

ربدـت توالت و  لها  هکلب  دـنک ، یمن  زامن  هب  رـصحنم  ار  يونعم  طابترا  نیا  وا  .دزرو  یم  تظفاحم  شیوخ  زامن  رب  هراومه  نیاربانب 
اهنآ هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  لوسر  شرافـس  نیا  نامزلارخآ  ياه  یکیرات  هحوبحب  رد  اریز  تسه ؛ زین  میرک  نآرق  رد 

: هک تسا  هدیسر 

ص 520. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 1
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ور نآرقب  تفرگ  ارف  ار  امـش  راـت  بش  نوچ  اـهبوشآ  هاـگ  ره   (1) نآْرُْقلاـِب ؛ ْمُْکیَلَعَف  ِِملْظُْملا  ِلـْیَّللا  ِعَطِقَک  ُرُومُأـْلا  ْمُْکیَلَع  ْتَسَبَْتلا  اَذِإ 
(. دینز گنچ  نادب  و   ) دیروآ

: زا دنترابع  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  يرتشیب  تیانع  دروم  نآرق  ياه  هروس  زا  یخرب  هنیمز  نیمه  رد 

: دومرف قداص  ماما  هک  هعمج  بش  رد  ءارسا  هروس  ندناوخ  .فلا 

يو ناروای  زا  هدرک و  كرد  ار  دمحم  لآ  مئاق  هکنیا  ات  دریم  یمن  دـناوخب  هعمج  بش  رد  ار  ءارـسا ) ) لیئارـسا ینب  هروس  هک  یـسک 
.دشاب (2)

ماما هک  دوش ) یم  عورـش  دنوادخ  حیبست  اب  اهنآ  يادتبا  هک  نباغت  هعمج ، فص ، رـشح ، دیدح ،  ) تاحبـسم ياه  هروس  ندناوخ  .ب 
: دومرف نآ  هرابرد  رقاب 

ياه هروس  سک  ره   (3) ِیبَّنلا ؛ ٍدَّمَُحم  ِراَوِج  ِیف  َناَک  َتاَم  ْنِإ  َِمئاَْقلا َو  َكِرْدـُی  یَّتَح  ْتُمَی  َْمل  َماَنَی  ْنَأ  َْلبَق  اَهَّلُک  ِتاَحِّبَـسُْملا  َأَرَق  ْنَم 
مرکا یبن  راوج  رد  دریمب  رگا  دنک و  كرد  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  ات  دریم  یمن  دناوخب ، دـباوخب  هکنآ  زا  شیپ  ار  تاحبـسم 

.دوب دهاوخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

هتخانـش همئا  ياه  ییوگـشیپ  زا  یبوخ  هب  ار  تبیغ  رـصع  تخـس  هنامز  اریز  تسه ، زین  اعد  تاجانم و  لها  ناـمز  ماـما  رظتنم  کـی 
: دیوگ نانس  نب  هَّللا  دبع  .تسا 

َماَمِإ اَهِیف  َنْوَرَت  َال  ٍلاَح  ِیف  ُْمتْرِـص  اَذِإ  ُْمْتنَأ  َْفیَک  : » دومرف ترـضح  نآ  سپ  میدـش ، دراو  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  رب  مردـپ  اـب  نم 
دیریگب رارق  ییاج  رد  رگا  درب  دیهاوخ  رس  هب  هنوگچ   (4) قیِرَْغلا ؛ ِءاَعُِدب  اَعَد  ْنَم  اَّلِإ  ِهَْریَْحلا  َْکِلت  ْنِم  اوُْجنَی  اَلَف  يَُری  ًامَلَع  َال  يًدُه َو 

هب هک  سک  نآ  رگم  دـبای  یمن  یئاهر  ینادرگرـس  نآ  زا  سک  چـیه  سپ  دـینیبن ، ریگمـشچ  يا  هناـشن  اـمنهار و  یماـما  نآ  رد  هک 
«. درادرب شیاین  تسد  قیرغ ، ياعد  نوچمه  یئاعد 

داـی و هب  هراومه  هکلب  دـنک ، یمن  رکف  شیوـخ  هب  طـقف  اـما  تسه ؛ زین  ادـخ  اـب  زاـین  زار و  لـها  وا  هکنآ  رب  هوـالع  باـسح  نیا  اـب 
وا جرف  يارب  تسه و  زین  دوخ  بیرغ  بیاغ  ماما  يوگاعد 

ص 599. ج 2 ، یفاک ، - 1
ص 107. لامعألا ، باقع  لامعألا و  باوث  - 2

ص 620. ج 2 ، هیمالسإلا ،) ط -   ) یفاک - 3
ص 159. ینامعن ، تبیغ  - 4
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جرف رد  لیجعت  يارب  مُکُجَرَف ؛ َِکلَذ  َّنِإَـف  ِجَرَْفلا  ِلـیِْجعَِتب  َءاَعُّدـلا  اوُِرثْکَأ  َو  : » دومرف يدـهم  ترـضح  هک  ارچ  دـنک ؛ یم  اـعد  ناوارف 
(1) تسا .» نآ  رد  زین  امش  شیاشگ  هک  دینک  اعد  ناوارف 

يایلوا تافـشاکم  تایاور و  رد  اهراب  هک  تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  صخـش  اـهنت  هن  ریـسم  نیا  رد  وا  يوگلا 
ناشفصو رد  هکنیا  امک  دنتسه  سونأم  تاجانم  نآرق و  اب  يو  دننامه  زین  وا  نارای  هکلب  تسا ، هدش  حیرصت  يو  ياهتاجانم  هب  یهلا 

: تسا هدمآ 

ٌثُوُیل ِْلیَّللِاب  ٌناَبْهُر  ْمِِهلُویُخ  یَلَع  َنوُِحبُْـصی  ْمِِهفاَرْطَأ َو  یَلَع  ًاماَِیق  َنُوتِیبَی  ِلْحَّنلا  ِّيِوَدَـک  ْمِِهتاَلَـص  ِیف  ٌّيِوَد  ْمَُهل  َْلیَّللا  َنُوماَنَی  َال  ٌلاَجِر 
مامت .تسا  لسع  روبنز  همزمز  نوچمه  تدابع  لاح  رد  اهنآ  همزمز  دـنباوخ ؛ یمن  اهبـش  هک  تساـهنآ  ناـیم  رد  ینادرم  (2) راَهَّنلِاب ؛

.دنریش زور  ماگنه  رگ و  تاجانم  بش  تقو  رد  اهنآ  .دننک  یم  هلمح  نمشد  هب  هراوس  اهزور  و  دنلوغشم ، تدابع  هب  ار  بش 

هک تسا  یهیدب  دوش ؛ هدناوخ  نامز  ماما  تبیغ  رصع  رد  تسا  هدش  شرافس  هک  هدیـسر  ام  هب  يرایـسب  ياهاعد  نیموصعم  هیحان  زا 
ییادـتبا ياهزارف  ای  مان و  رکذ  هب  هراـشا و  رـصتخم  ياـهاعد  زا  یخرب  هب  نکل  دـجنگ و  یمن  لاـجم  نیا  رد  هیعدا  نیا  همه  ندروآ 

هفیحص ریظن  يودهم - هیعدا  هنیمز  رد  هک  ییاهباتک  زین  هیعدا و  بتک  هب  هعجارم  اب  ناوت  یم  هک  دوش  یم  هدنسب  رگید  مهم  ياهاعد 
: تفرگ سنا  اهنآ  اب  هدرک و  هعلاطم  ار  اهنآ  لماک  نتم  تسا  هدش  هتشون  هیدهم -

دسر و یم  امش  هب  يا  ههبش  يدوز  هب  دومرف : هک  دنک  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نانـس  نب  هَّللا  دبع  قیرغ : ياعد  .فلا 
ياعد متفگ : دناوخب ، ار  قیرغ  ياعد  هکنآ  رگم  دبای  یمن  تاجن  ههبش  نآ  زا  یسک  دینامب و  تیاده  ماما  ادیوه و  هناشن  یب  نآ  رد 

هَّللا ای  : » متفگ مه  نم  و  ِکنیِد » یَلَع  ِیْبلَق  ْتِّبَث  ِبُولُْقلا  َبِّلَقُم  اَی  ُمیِحَر  اَی  ُناَمْحَر  اَی  ُهَّللا  اَی  : » ییوگ یم  دومرف : تسا ؟ هنوگچ  قیرغ 
تسا و راصبألا  بولقلا و  ّبلقم  یلاعت  يادـخ  دومرف : ماما  کنید ،» یلع  یبلق  ّتبث  راصبألا  بولقلا و  ّبلقم  ای  میحر  ای  ناـمحر  اـی 

(3) ِکنیِد .» یَلَع  ِیْبلَق  ْتِّبَث  ِبُولُْقلا  َبِّلَقُم  اَی  : » وگب متفگ  نم  هک  نانچمه  نکیل 

ص 485. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 1
ص 308. ج 52 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب  - 2

ص 352. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 3
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- يدهم ترضح  يالکو  زا  يرمع - ورمع  یبا  بانج  هک  دنک  یم  لقن  مامه  نبا  زا  يربکعلت  یسوم  نب  نوراه  تفرعم : ياعد  .ب 
هک اعد  نیا  ییادتبا  ياهزارف  دناوخب ؛ هک  دومن  رما  وا  هب  تسا  مئاق  ماما  تبیغ  رـصع  رد  هک  ار  اعد  نیا  هتـشون و  ار  اعد  نیا  وا  يارب 

ْفِرْعَأ َْمل  َکَـسْفَن  ِیْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَـف  َکَـسْفَن  ِیْنفِّرَع  َّمُهَّللا  : » تسا نـینچ  دوـش  یم  هدنـسب  نآ  هـیلوا  تـالمج  هـب  طـقف  یهاـگ 
ِیْنفِّرَُعت َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَـف  َکَـتَّجُح  ِیْنفِّرَع  َّمُهَّللا  َکَـتَّجُح  ْفِرْعَأ  َْمل  َکـَلوُسَر  ِیْنفِّرَُعت  ْمـَل  ْنِإ  َکَّنِإَـف  َکـَلوُسَر  ِیْنفِّرَع  َمُـهَّللا  َکـَلوُسَر 

َّیَلَع َتْضَرَف  ْنَم  ِهَیَالَِول  ِینَْتیَدَـه  اَمَکَف  َّمُهَّللا  .ِینَْتیَدَـه  ْذِإ  َدـَْعب  ِیْبلَق  ْغُِزت  َال  ًهَِّیلِهاَج َو  ًهَْتیَم  ِیْنتُِمت  َال  َّمُهَّللا  .ِینیِد  ْنَع  ُْتللَـض  َکَـتَّجُح 
(1) ...ِِهلآ .» ِْهیَلَع َو  َُکتاَوَلَص  َِکلوُسَر  َدَْعب  َكِْرمَأ  ِهَالُو  ِهَیَالَو  ْنِم  ُهَتَعاَط 

: دومرف يرکسع  نسح  ماما  هک  تسا  مهم  بلطم  نیا  يردق  هب  رصع : ماما  جرف  يارب  اعد  .ج 

ادـخ هب  ِهِجَرَف ؛ ِلیِْجعَِتب  ِءاَعُّدـِلل  اَهِیف  ُهَقَّفَو  ِِهتَماَمِِإب َو  ِلْوَْقلا  یَلَع  َّلَـج  َّزَع َو  ُهَّللا  ُهَتَّبَث  ْنَم  اَّلِإ  ِهَکَلَْهلا  َنِم  اَـهِیف  اوُْجنَی  اـَل  ًهَْبیَغ  َّنَبیِغََیل  ِهَّللا  َو 
رب ار  وا  لجوزع  يادخ  هکنآ  رگم  درک  دهاوخن  ادـیپ  تاجن  تکاله  زا  یـسک  هک  تشاد  دـهاوخ  یتبیغ  يدـهم ) ترـضح  ) وا مسق 

.دیامرف (2) تیانع  ار  شجرف  لیجت  يارب  اعد  قیفوت  دنادرگب و  تباث  شتماما  هب  رواب 

: دومرف قداص  ماما  نینچمه 

لآ مئاـق  هـکنآ  رگم  دریم  یمن  مُـهَجَرَف ؛ ْلِّجَع  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُـهَّللا  دـیوگب : رهظ  حبـص و  زاـمن  زا  دـعب  سک  ره 
.دنک (3) یم  كرد  ار  دمحم 

: دندومرف رما  نآ  ندناوخ  هب  هراومه  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  رمالا  بحاص  يارب  اعد  .د 

«. ...ِکنْذِِإب ِهَرِظاَّنلا  َِکْنیَع  َکِمْکُِحب َو  ِقِطاَّنلا  َْکنَع  ِرِّبَعُْملا  َِکناَِسل  َکـِْقلَخ َو  یَلَع  َکـِتَّجُح  َکـِتَفِیلَخ َو  َکِِّیلَو َو  ْنَع  ْعَفْدا  َّمُهَّللا  »
(4)

: دوش یم  هدناوخ  هناگراهچ  دایعا  رد  هک  هبدن  ياعد  ه .-

ص 411. ج 1 ، دبعتملا ، حالس  دجهتملا و  حابصم  - 1
ص384. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 2

ص 368. ج 1 ، دبعتملا ، حالس  دجهتملا و  حابصم  - 3
507 .ص عورشملا ، لمعلا  لامکب  عوبسألا  لامج  - 4
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ِیف َكُؤاَضَق  ِِهب  يَرَج  اَم  یَلَع  ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهَّللا  .ًامِیلْسَت  َمَّلَس  َو  ِِهلآ ، ِهِِّیبَن َو  ٍدَّمَُحم  اَنِدِّیَـس  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َنیَِملاْعلا َو  ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  » 
(1) ...ِکئاَِیلْوَأ .»

مئاق ناروای  زا  دـناوخب  ار  دـهع  نیا  دادـماب  لهچ  سک  ره  دومرف : هک  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  دـهع  ياـعد  .و 
رازه اعد ؛ نیا  هملک  ره  اب  و  دروآ ؛ نوریب  ربق  زا  ار  وا  روهظ ) ماگنه   ) دنوادخ دریمب  ترـضح  نآ  روهظ  زا  شیپ  رگا  دوب و  دـهاوخ 
ِرْحَْبلا َّبَر  َو  ِعـِیفَّرلا ، ِّیِـسْرُْکلا  َّبَر  َو  ِمیِظَْعلا ، ِروُّنلا  َّبَر  َّمُهَّللا  : » دـنک وـحم  وا  لـمع  هماـن  زا  هاـنگ  رازه  دـیامرف و  اـطع  وا  هب  باوـث 

(2) ...رُوبَّزلا .» ِلیِْجنِْإلا َو  ِهاَرْوَّتلا َو  َلِْزنُم  َو  ِروُجْسَْملا ،

ترایز لسوت و  رد  .مود  راتفگ 

هراشا

ناوت یم  نیموصعم  ریاـس  ناـشیا و  هب  لـسوت  يوـنعم و  طاـبترا  رد  ار  رـصع  یلو  ترـضح  نارظتنم  یگدـنز  زا  يرگید  زراـب  هجو 
رکذ و ناشیا  دای  رکذ و  تهج  نیمه  هب  تسا و  یهلا  يانسح  يامسا  یلجت  لحم  همئا  ریاس  دننامه  راوگرزب  نیا  اریز  دومن ، حیرشت 

ٌهَداَبِع يِرْکِذ  ٌهَداَبِع َو  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  ُرْکِذ  دومرف « : هراب  نیمه  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسوا و  تدابع  ادخ و  دای 
اَهُّیَأ ای  هفیرـش « : هیآ  بجوم  هب  هک  تسا  مزال  نامز  ماما  نارظتنم  رب  نیارباـنب  (3) ٌهَداَبِع .» ِهِدـْلُو  ْنِم  ِهَِّمئَْألا  ُرْکِذ  ٌهَداَـبِع َو  ٍِّیلَع  ُرْکِذ  َو 

یبرقت هلیـسو  وا  يوس  هب  دـینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  دـیدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  (4) َهَلیـسَْولا ؛ ِْهَیلِإ  اوُغَْتبا  َهَّللا َو  اوُقَّتا  اوـُنَمآ  َنیذَّلا 
ًاعطق .دننک  روبع  تمالس  هب  تبیغ  زیخ  هنتف  كانرطخ و  رصع  زا  ناشیا  هب  لسوت  اب  هدش و  یهلا  يایلوا  نیا  ناماد  هب  تسد  دییوجب »

دهاشم رد  روضح  تروص  هب  ای  هک  تسا  یتاراـیز  هب  طوبرم  رگید  یـشخب  ناـشیا و  تاروتـسد  هب  لـمع  رد  لـسوت  نیا  زا  یـشخب 
تسا بوخ  هک  یتارایز  زا  یخرب  .دنک  یم  ادیپ  یلجت  رظتنم  کی  یگدنز  رد  ناشیا  ياه  همان  ترایز  ندناوخ  اب  ای  ناشیا و  هفرشم 

: تسا رارق  نیا  زا  دشاب  هتشاد  سنا  اهنآ  اب  يرظتنم  ره 

ص 574. يدهشملا ،) نبال   ) ریبکلا رازملا  - 1
ص 663. نامه ، - 2

ص 224. صاصتخإلا ، - 3
.35/ هدئام - 4
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نیسای لآ  ترایز  . 1

: دومرف ناشیا  هک  تسا  هدش  تیاور  نامز  ماما  زا 

: دییوگب دومرف ؛ لاعتم  يادخ  هک  روط  نامه  دـینک  ادـیپ  هجوت  تیب  لها  لاعتم و  دـنوادخ  هب  ام  هلیـسو  هب  هک  دـیدومن  هدارا  هاگره 
ِهَّللا َو َهَفِیلَخ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِِهنیِد  َناَّیَد  ِهَّللا َو  َبَاب  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِِهتاَیآ  َِّیناَّبَر  ِهَّللا َو  َیِعاَد  اَـی  َکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا  سی ؛ ِلآ  یَلَع  ٌماَلَـس  »

(1) ...ِهتَداَرِإ .» َلِیلَد  ِهَّللا َو  َهَّجُح  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهِْقلَخ  َرِصاَن 

هللا نیما  ترایز  . 2

: دومرف ترایز  نیا  هرابرد  رقاب  ماما 

دریگ و یم  رارق  يرون  رد  ترایز  نیا  هکنیا  الا  دناوخ  یمن  همئا  زا  یکی  ربق  رانک  ار  ترایز  نیا  هک  تسین  ام  نایعیـش  زا  کی  چـیه 
تیحت و هدژم و  اب  ار  نآ  بحاص  یهلا  نذا  هب  سپ  دوش  یم  میلـست  مئاق  ترـضح  هب  هکنیا  ات  دسر  یم  دـمحم  ترـضح  ياضما  هب 

.دنک (2) یم  رادید  يراوگرزب  تمارک و 

هریبک هعماج  ترایز  . 3

نآ ندـناوخ  رب  ینید  ناملاع  زا  يرایـسب  هک  تسا  یـسانش  ماما  هرود  کی  تسا و  هدیـسر  ام  هب  مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما  فرط  زا 
.دنا هتشاد  دیکات 

نیسح ماما  ترایز  . 4

تافـشاکم زا  یخرب  رد  هدوب و  هعیـش  ياملع  زا  يرایـسب  هجوت  دروم  زین  نآ  هک  هسدـقم  هیحان  اروشاع و  ریظن  یتارایز  ندـناوخ  اـب 
ناشیا هب  نامز  ماما  یفجن ، یشعرم  هللا  تیآ  فرـشت  رد  هکنیا  امک  دنا  هدومن  دیکات  نآ  هب  رـصع  ماما  تمدخ  هب  فرـشت  رد  ناشیا 

(3) نکم .» شومارف  ار  ادهشلادیس  ترضح  ترایز  : » دومرف

ص 493. ج 2 ، جاجللا ، لهأ  یلع  جاجتحإلا  - 1
ص 739. ج 2 ، دبعتملا ، حالس  دجهتملا و  حابصم  - 2

ص 32. هیشعرم ، تافرشت  - 3
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( دوخ اب  هطبار   ) یصخش هزوح  رد  هنارظتنم  یگدنز  کبس  .مود  لصف 

هراشا

لئاسم رد  ار  یگدـنز  زا  کبـس  نیا  يدرف  ياه  هولج  نونکا  ادـخ ، اب  طابترا  رد  هنارظتنم  یگدـنز  شور  زا  یـشخب  ریوصت  زا  سپ 
هیواز زا  دش  نایب  لبق  لصف  رد  هک  ار  صخـش  يدابع  ياه  هولج  هک  مییوگب  مه  ار  هتکن  نیا  اج  نیمه  رد  .مینک  یم  یـسررب  يدرف 

نآ هب  هجوت  اب  هدـش  هضرع  يدـنب  میـسقت  میدرک  نایب  هتـشذگ  رد  هک  روط  نامه  اما  دومن ، ظاحل  اـجنیا  رد  ناوت  یم  زین  درف  راـتفر 
اجنیا رد  میدروآ و  لبق  مسق  رد  ار  رظتنم  درف  راتفر  يدابع  ياه  هولج  ور  نیمه  زا  هتشاد و  مود  فرط  هک  تسا  ییاهراتفر  زا  هتسد 

: مینک یم  هضرع  لیذ  حرش  هب  ار  درف  یصخش  راتفر  زا  ییاهدومن 

يزاسدوخ رد  .لوا  راتفگ 

بـسک سفن و  بیذـهت  رد  يو  شـالت  درک ، هدـهاشم  ناوت  یم  رـصع  ماـما  رظتنم  ره  رد  هک  يدرف  راـتفر  ياـه  هوـلج  نیرتـمهم  زا 
سفن حالصا  عوضوم  .دراد  ییازسب  ریثأت  نامز  ماما  روهظ  يارب  يزاس  هنیمز  دنور  رد  هک  تسا  ییاهبیع  ندودز  هدیدنسپ و  تافص 

- ناهج حالـصا  هب  دـسر  هچ  - نارگید حالـصا  هب  رداق  دـنکن  حالـصا  ار  دوخ  صخـش  ات  عقاو  ماـقم  رد  هک  تسا  مهم  تهج  نآ  زا 
قح و تیمکاح  روهظ  رظتنم  ناسنا  کـی  (1) ُهَسْفَن .» ُِحلُْـصی  َال  ْنَم  ُهَْریَغ  ُِحلُْـصی  َْفیَک  : » دومرف نینمؤملاریما  هکنیا  امک  دوب  دـهاوخن 

هزرابم هب  لهج  دونج  اب  دوخ  لد  نادیم  رد  دیاب  ادـتبا  دراد  اهناسنا  يایند  زا  ار  روج  ملظ و  طاسب  ندـش  هدـیچرب  قوش  هک  تلادـع 
يانعم نامه  نیا  دبوک و  مه  رد  ار  یتلادع  یب  ملظ و  ههبج  سفن ، اب  داهج  اب  دزیخرب و 

ص 517. ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  - 1
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نیا راک  زاس و  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاح  هتکن  نیا  تیمها  هب  هجوت  اب  .دش  هداد  نآ  حیـضوت  لبق  رد  هک  تسا  جرف  راظتنا  زا  يداهج 
؟ تسیچ حالصا 

یم قداص  ماما  ینارون  نخـس  نیا  رد  ار  سفن  هبـساحم  راـکهار  مینک  یم  هعجارم  نیموصعم  حـیاصن  هب  یتقو  هک  تسا  نیا  بلاـج 
: دیامرف یم  بدنج  نب  هللادبع  هب  باطخ  هک  میبای 

ًهنَـسَح يأَر  ْنِاَف  ِهِسْفَن ، َبِساحم  ُنوُکَیَف  ِهِسْفَن  یلع  هَْلَیل  موی و  ِّلـک  یف  ُهَلَمَع  َضِرعَی  ْنأ  اـُنفِْرعَی  ِملْـسُم  ِّلُـک  یلع  ٌّقَح  بدـنج ، َنبا  اـی 
تسا مزال  دسانش ، یم  ار  ام  هک  یناملـسم  ره  رب  بدنج ، رـسپ  يا  ِهمیقلا ؛ َموَی  يزُُخی  ّالَِئل  اْهنِم  َرَفْغَتْـسا  ًهَئِّیَـس  يأَر  ْنإ  اْهنِم و  َدازَتْسِإ 

نآ رب  تفاـی ، اـهنآ  رد  یبوخ  راـک  رگا  دـشکب ؛ باـسح  دوخ  سفن  زا  درادـب و  هضرع  دوخ  رب  ار  شلاـمعا  بش ، زور و  ره  رد  هک 
َْمل ْنَم  اَّنِم  َْسَیل  : » دومرف مظاک  ماما  زین  .ددرگن و  ییاوسر  راچد  تمایق  رد  ات  دیامن  شیاشخب  بلط  تفای ، یتشز  راک  رگا  دیازفیب و 

(1) مْوَی .» ِّلُک  ِیف  ُهَسْفَن  ْبِساَُحی 

یَلَع َفَقَو  ُهَسْفَن  َبَساَح  ْنَم  : » دیامرف یم  هک  دبای  یم  ار  دوخ  ریسفت  یلع  ماما  ثیدح  رد  يدربراک  هتکن  نیا  هب  نداد  تیمها  تلع 
فـشک هب  ناوت  یمن  سفن  هبـساحم  نودب  ریـسم ، نیا  رد  نیاربانب  (2) َبُویُْعلا .» َحَلْـصَأ  َبُونُّذلا َو  َلاَقَتْـسا  ِِهبُونُذـِب َو  َطاَحَأ  ِِهبُویُع َو 

راتفر رد  هک  دوش  یم  ثعاب  یعطق  لصا  نیمه  دـش و  دراو  نامز  ماما  لـها  نارواـی و  هرمز  هب  هجیتن  رد  هتخادرپ و  نآ  عفر  بویع و 
نامـشچ رمالا و  بحاـص  ترـضح  ندوب  رظاـن  هراومه  يو  هک  دوش  هدـهاشم  شلاـمعا  رد  هبـساحم  هبقارم و  یعون  روهظ ، نارظتنم 

.دراد رظن  دم  دوخ  یگدنز  رد  ار  ادخ  يانیب 

يزومآ ملع  رد  .مود  راتفگ 

هراشا

یگدنز رد  یمتح  ياه  هتـسیاب  زا  یکی  رـصع  ماما  هب  تفرعم  بسک  ماع و  تروص  هب  ینید  فراعم  مولع و  يریگارف  دیدرت ، نودب 
ار يو  روهظ  بابـسا  زین  تیاضر و  بلج  لماوع  دوخ و  ناـمز  ماـما  رظتنم ، کـی  هک  یناـمز  اـت  اریز  تسا ، روهظ  نارظتنم  يداـهج 

ماما هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دوب  دهاوخ  هدیاف  یب  راعش  اعدا و  کی  اهنت  ندز  مد  یقیقح  راظتنا  زا  دسانشن ،

ص 453. ج 2 ، هیمالسإلا ،) ط -   ) یفاک - 1
ص 236. ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  فینصت  - 2
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يدابع و ياه  هولج  اه و  هنحـص  زا  یکی  نیاربانب   (1) ًهَِّیلِهاَج .» ًهَتیِم  َتاَم  ِِهناَمَز  َماَمِإ  ْفِْرعَی  َْمل  َتاَم َو  ْنَم  دومرف « : يرکـسع  نسح 
شرافس نیا  دوش ؛ یم  بوسحم  روهظ  يزاس  هنیمز  هب  طوبرم  ياه  هصرع  همه  رد  وا  یتفرعم  یملع و  داهج  رظتنم ، ناسنا  یتازرابم 

َال ْنَم  ُهَمِیْلعَت  ٌداَهِج َو  ُْهنَع  َثْحَْبلا  ٌحِیبْسَت َو  ُهَتَسَراَدُم  ٌهَنَـسَح َو  ُهَمُّلَعَت  َّنِإَف  َْملِْعلا  اوُمَّلَعَت  : » دومرف هک  درک  شومارف  دیابن  ار  نینمؤملاریما 
(2) ءاَدْعَْألا .» یَلَع  ٌحاَلِس  ...ِماَرَْحلا َو  ِلاَلَْحلا َو  ُِملاَعَم  ُهَّنَِأل  ٌَهبُْرق  ِِهلْهَِأل  َُهلَْذب  ٌهَقَدَص َو  ُهُمَْلعَی 

يو نایعیـش  یخرب  رد  نآ  دوبن  هنافـساتم  هک  تسا  ینالقع  ياهراتفر  دنمزاین  تبیغ  رـصع  رد  هنادنـسپ  يدهم  تسیز  نآ ، رب  هوالع 
اَناَذآ ْدَـق  : » دومرف یخرک  لـاله  یلع  نب  دـمحم  هب  یعیقوت  رد  ناـشیا  هک  يا  هنوـگ  هب  تسا  هدـش  هللا  هیقب  ترـضح  شجنر  ثعاـب 

ار شـسرپ  نیا  خـساپ  دراد ؟ يزومآ  ملع  هب  یطبر  هچ  ینالقع  یگدـنز  هک  تساج  نیا  لاؤس  اـما   (3) مُهُؤاَقَمُح .» ِهَعیِّشلا َو  ُءاَـلَهُج 
یمن هشیدـنا  لقعت و  نآ  هرابرد  نادنمـشناد  زج  هب  و  نوُِملاْعلا ؛ َّالِإ  اـُهلِقْعَی  اـم  َو  : » هک تسا  هدومرف  میرک  نآرق  رد  لاـعتم  دـنوادخ 

، اذغ تفایرد  نودب  هک  تسا  هتفرگ  رظن  رد  وا  هدعم  نوچمه  ار  یمدآ  شجنـس  هوق  لقع و  تقیقح  رد  هفیرـش  هیآ  نیا   (4) دننک ؛»
.دراد لقع  يارب  ار  اذغ  نامه  شقن  شناد  ملع و  دیآ و  یمنرب  شتسد  زا  يراک 

یگتـسیاش دـهاوخ  یم  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  نآ  داد و  رارق  هجوـت  دروـم  ار  يزوـمآ  ملع  تیمها  ناوـت  یم  زین  يرگید  هبنج  زا 
زهجم هک  نآ  طیارـش  زا  یکی  هب  دـیاب  دـشاب  شتموکح  رد  وا  ناهدـنامرف  ناوزاب و  زا  دروآ و  تسد  هب  ار  يدـهم  ترـضح  يروای 

یم وا  یگتسیاش  رد  دیوگ  یم  نخس  تولاط  ترضح  زا  هک  هاگنآ  میرک  نآرق  هکنیا  امک  دوش ؛ زهجم  تسا  ییاناد  ملع و  هب  ندوب 
(5) ِمْسِْجلا .» ِْملِْعلا َو  ِیف  ًهَطَْسب  ُهَداز  و  : » دیامرف

رـصع ماما  روهظ  رظتنم  هعماج  ناسنا و  يرهاظ  ياهدومن  زا  یکی  ًامتح  يزاـس ، هنیمز  ریـسم  رد  يزومآ  ملع  هب  قوش  هکنآ  لـصاح 
، مالسا رد  يزومآ  ملع  نیمه  اما  دوش ، یم  بوسحم 

ص 409. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 1
ص 28. صنلا ، لوقعلا ، فحت  - 2

ص 474. ج 2 ، جاجللا ، لهأ  یلع  جاجتحإلا  - 3
.43 توبکنع / - 4

.247 هرقب / - 5
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: زا دنترابع  بادآ  نیا  زا  یخرب  .دنشاب  نیزم  نآ  هب  دیاب  ملع  بلط  ریسم  رد  روهظ  نارظتنم  هک  دراد  یموسر  بادآ و 

يزومآ ملع  رد  صالخا  . 1

رد هک  روط  نامه  دوخ - یملع  داهج  ققحت  يارب  هک  تسا  نیا  دشاب  هتـشاد  رظن  رد  دـیاب  ملعتم  رظتنم  هک  يروما  نیرت  يرورـض  زا 
دهاوخ رارق  مظعا  لوسر  نخس  نیا  قادصم  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دهد و  رارق  رظن  دم  ار  ادخ  هب  برقت  دیاب  دش - هتفگ  زین  لبق 

: هک تفرگ 

هَّللا لیبس  یف  دهاجم  زا  ادخ  دزن  دـیوج  ادـخ  ياضر  يارب  ملع  هک  ره  هَّللا ؛ لیبس  یف  دـهاجملا  نم  هَّللا  دـنع  لضفأ  هَّلل  ملعلا  بلاط 
.تسا (1) رتهب 

: دندومرف رکذ  روط  نیا  يرگید  ینارون  نخس  رد  ار  يزومآ  ملع  رد  صالخا  هناشن  زین  ناشیا  دوخ  هتبلا 

شعـضاوت نورد و  رد  شتلذ  دریگ  یم  دای  دـسریم و  ملع  زا  هک  یباب  ره  هب  دـنک  بلط  ادـخ  ياضر  يارب  ار  شناد  ملع و  سک  ره 
هرهب شناد  ملع و  زا  هک  تسا  یـسک  درم  نیا  سپ  دوش ، یم  رتشیب  نید  رما  رد  يو  شالت  رتشیب و  ادخ  زا  شـسرت  مدرم و  ربارب  رد 

.درب (2) یم 

نید ناملاع  اب  ینیشنمه  . 2

قیوشت نادـب  ار  ام  زین  نیموصعم  همئا  تسا و  يراج  هیور  کی  نید  نادنمـشناد  اب  تبحاـصم  ناـمز ، ماـما  رظتنم  کـی  یگدـنز  رد 
نیا هب  ار  ام  زین  هللا  هیقب  ترـضح  تبیغ ، رـصع  ياه  هنتف  اهدادـخر و  هب  هجوت  اـب  هک  دوش  یم  مهم  یعقوم  عوضوم  نیا  .دـنا  هدومن 
ِهَّللا ُهَّجُح  اـَنَأ  ْمُْـکیَلَع َو  ِیتَّجُح  ْمُهَّنِإَـف  اَِنثیِدَـح  ِهاَوُر  َیلِإ  اَـهِیف  اوُعِجْراَـف  ُهَِعقاَوـْلا  ُثِداَوَْـحلا  اَّمَأ  : » دـندومرف هداد و  عاـجرا  ناراوـگرزب 

ترضح نآ  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  تسا ؛ هدوب  نیموصعم  شرافس  دروم  هراومه  عوضوم  نیا  هتبلا  (3) مِْهیَلَع .»
، ادـخ لوسر  يا  درک : لاؤس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـش و  لـخاد  رذوبا  هک  میدوب  هتـسشن  یبـنلا  دجـسم  رد  : » دوـمرف

رتهب دباع  هزانج  عییشت  رد  تکرش 

ص 555. هحاصفلا ، جهن  - 1
ص 188. ج 1 ، یملیدلل ،)  ) باوصلا یلإ  بولقلا  داشرإ  - 2

ص 484. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 3
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، یملع ثحابم  هسلج  رد  نتسشن  يا  هظحل  رذابا ! يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ملاع ؟ سرد  هسلج  رد  نتسشن  ای  تسا 
ملع سلجم  رد  یتعاس  نتسشن  .تسا و  رتالاب  رترب و  ادهـش  هزانج  مه  نآ  هزانج ، عییـشت  رازه  رد  تکرـش  زا  دنوادخ  هاگ  شیپ  رد 
ملع سلجم  رد  یتعاـس  نتـسشن  تسا و  رت  بوـبحم  دـناوخب  زاـمن  تعکر  رازه  بش  ره  رد  یـسک  هک  بش  رازه  ماـیق  زا  ادـخ  دزن 

.نآرق لک  ندناوخ  داهج و  رازه  زا  ادخ  دزن  تسا  رت  بوبحم 

: دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نآرق »!؟ همه  ندـناوخ  زا  تسا  رتهب  ملع  هرکاذـم  هَّللا  لوسر  ای  : » درک ضرع  رذوبا 
.تسا رتهب  نآرق  ّلک  راب  رازه  هدزاود  ندناوخ  زا  ادخ  هب  ملع  سلجم  رد  یتعاس  نتسشن  رذوبا ! يا 

دیآ نوریب  دوخ  هناخ  زا  هک  ره  دیسانش و  یم  مارح  زا  ار  لالح  ملع  هلیـسو  هب  هک  نآ  يارب  ملع  سلجم  رد  روضح  هب  دیـشاب  مزالم 
هک یفرح  ره  هب  ار  وا  دهدب  ناربمغیپ و  زا  يربمغیپ  باوث  یمدق  ره  هب  وا ، يارب  یلاعت  يادخ  دسیونب  دنک ؛ بلط  ار  ملع  زا  یباب  هک 

تـسود ناگتـشرف و  ار  وا  دـنراد  تسود  دراد و  تسود  ار  ملع  بلاط  یلاعت  يادـخ  .تشهب و  رد  يرهـش  دـسیون  یم  ای  دونـش  یم 
.تمایق زور  رد  ملع  بلاط  لاح  هب  اشوخ  تخبکین و  رگم  ار  ملع  درادن  تسود  .ناربمغیپ و  ار  وا  دنراد 

نآ ياه  بش  یئامن  مایق  ار و  نآ  ياهزور  یشاب  هزور  هک  لاس  کی  تدابع  زا  تسا  رتهب  ملع  سلجم  رد  یتعاس  نتسشن  رذابا ! يا 
؛ دـنک بلط  ار  ملع  زا  یباب  ات  دور  نوریب  دوخ  هناـخ  زا  هک  ره  هدـنب و  رازه  ندرک  دازآ  زا  تسا  رتهب  ملاـع  يور  رب  ندرک  رظن  ار و 

.تسا ادخ  تسود  بیبح و  ملع  بلاط  .ردب و  يادهش  زا  يدیهش  باوث  یمدق  ره  هب  دسیونب  وا  يارب  ادخ 

هک نآ  ات  ایند  زا  دورن  نوریب  ادخ و  ياضر  رد  دنک  بش  دنک و  حبـص  دوش و  بجاو  وا  يارب  تشهب  ار ، ملع  دراد  تسود  هک  ره  و 
عیمج دشاب و  مالسلا  هیلع  رضخ  ترـضح  قیفر  تشهب  رد  ار و  وا  ندب  مرک  دروخن  تشهب و  هویم  زا  دروخب  رثوک و  بآ  زا  دماشایب 

(1) تاجَرَد .» َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  ْمُْکنِم َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ِعَفْرَی  : » تسا هیآ  نیا  تحت  رد  بلاطم  نیا 

زا يریگ  هرهب  ینابر و  ناملاع  سلجم  رد  روضح  تبیغ  هنامز  رد  نامز  ماما  نارظتنم  یمئاد  یمتح و  ياـه  هماـنرب  زا  یکی  نیارباـنب 
.تساهنآ تیونعم  مولع و 

ص 38-37. يریعشلل ،) ) رابخألا عماج  - 1
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مولع تبث  نتشون و  رازبا  نتشاد  . 3

؛ دـندومرف هیـصوت  نآ  هب  اـهراب  اـم  ناـیاوشیپ  هک  تسا  فراـعم  شناد و  تبث  يزومآ ، ملع  بادآ  زا  رگید  یکی  ملعت ، موزل  زا  سپ 
: دومرف هنوگ  باتع  یباطخ  رد  قداص  ماما 

هک یمادام  ار  ملع  هک  دینادب  دنک ؟ یم  عنم  نتشون  زا  ار  امـش  زیچ  هچ  اُوُبتْکَت ؛ یَّتَح  اوُظَفْحَت  َْنل  ْمُکَّنِإ  اَمَأ  ِباَتِْکلا ؟ َنِم  ْمُکُعَنْمَی  اَمَف 
.تفرگ (1) دیهاوخن  دای  هدومنن و  ظفح  دیسیونن 

: دومرف دنز  یم  يزیرگ  زین  ام  ینامزلارخآ  رصع  هب  هک  يرگید  لمأت  لباق  تیاور  رد  ناشیا  مه 

سیونب مِِهُبتُِکب ؛ اَّلِإ  ِهِیف  َنوُسَنْأَی  َال  ٍجْرَه  ُناَمَز  ِساَّنلا  یَلَع  ِیتْأَی  ُهَّنِإَف  َکِیَنب  َکَُبتُک  ْثِرْوَأَف  َِّتم  ْنِإَف  َِکناَوْخِإ  ِیف  َکَْملِع  َُّثب  ُْبتْکا َو 
بوشآ هنتف و  نامز  مدرم  يارب  اریز  هد ، ثاریم  تنارسپ  هب  ار  اهنآ  دیسر  تگرم  نوچ  زاس و  رـشتنم  تناتـسود  نایم  رد  ار  تملع  و 

.دنریگن (2) سنا  باتک  اب  زج  ماگنه  نآ  هک  دسریم 

اب هشیمه  ار  تسا  مزال  ملع  يرادـهگن  طبـض و  رد  هچنآ  ره  ملق و  ذـغاک و  مولع ، تبث  يارب  ام  همه  اـت  دوش  یم  بجوم  رما  نیمه 
.مینک هدافتسا  اهنآ  زا  عقوم  هب  میراد و  هگن  دوخ 

يزومآ ملع  رد  مهم  مها و  تیاعر  . 4

رد هک  تسا  نیا  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  نادب  دیاب  يزودنا  تفرعم  ریـسم  رد  رـصع  یلو  ترـضح  روهظ  نارظتنم  هک  يدراوم  هلمج  زا 
نآ ملعت  میلعت و  هب  تسا  يودهم  ینید و  ثحابم  هزوح  رد  یعوضوم  هکنیا  فرص  هب  دیابن  يودهم  فراعم  ینید و  مولع  يریگارف 
یلع نینمؤملاریما  اریز  مینک ، صخـشم  دوخ  فیاظو  یـسانش و  هنامز  ساسا  رب  ار  اهتیولوا  عوضوم  باختنا  رد  دیاب  هکلب  دنزادرپب ،

َُّدب َال  اَّمَع  ْلَس  دومرف « : هاـگنآ  (3) و  مهألاف .» مهألا  ملعتف  هملع  کب  نسحی  ام  لـک  ملعت  نأ  نم  رـصقأ  رمعلا  دومرف « : مالـسلا  هیلع 
(4) دوش .» یمن  هتفریذپ  نآ  هب  لهج  رد  ترذع  ینادب و  ار  نآ  دیاب  هک  هچنآ  زا  سرپب  ِهلْهَج ؛ ِیف  ُرِذُْعت  َال  ِهِْملِع َو  ْنِم  ََکل 

ایآ .میشاب  هتشاد  يودهم  فراعم  نتخومآ  رد  یملع  ياهشالت  رب  يرورم  دییایب  لاح 

ص 171. ثیدحلا ،) راد  ط -   ) رشع هتسلا  لوصألا  - 1
ص 52. ج 1 ، هیمالسإلا ،) ط -   ) یفاک - 2

ص 262. ج 20 ، دیدحلا ، یبأ  نبال  هغالبلا  جهن  حرش  - 3
ص 60. ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  فینصت  - 4
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: دندومرف نآ  هرابرد  هک  ماما  دوخ  هب  تفرعم  تخانش و  ای  تسا  رتمهم  نامز  ماما  جاودزا  نتسناد 

ْنَم ًاِرفاَک َو  َناَک  اَنَرَْکنَأ  ْنَم  َو  ًانِمُْؤم - َناَک  اَنَفَرَع  ْنَم  اَِنَتلاَهَِجب  ُساَّنلا  ُرَذـُْعی  َال  اَُنتَفِْرعَم َو  اَّلِإ  َساَّنلا  ُعَسَی  َال  اَنَتَعاَط  ُهَّللا  َضَرَف  َنیِذَّلا  ُنَْحن 
ار ام  تعاطا  ادـخ  هک  میئاـم  ِهَبِجاَْولا ؛ اَِـنتَعاَط  ْنِم  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َضَرَْتفا  يِذَّلا  يَدُْـهلا  َیلِإ  َعِجْرَی  یَّتَح  الاَـض  َناَـک  اـَنْرِْکُنی  َْمل  اَْـنفِْرعَی َو  َْمل 

راکنا هک  ره  تسا و  نمؤم  دسانـش  ار  ام  هک  ره  .دنـشابن  روذعم  ام  نتخانـشن  رب  دنرادن و  ام  تفرعم  زج  یهار  مدرم  هتخاس ، بجاو 
نآ هتخاس و  بجاو  وا  رب  ادخ  هک  یتیاده  يوس  هب  هک  ینامز  ات  تسا  هارمگ  دنکن  مه  راکنا  دسانشن و  هک  یسک  تسا و  رفاک  دنک 

.ددرگرب (1) تسام  یمتح  تعاطا 

هب دسر  هچ  ات  میسانش  یمن  ار  اهنآ  یتح  ام  دراد و  ام  ندرگ  رب  هک  یقوقح  تخانش  ای  تسا  مهم  ترضح  روضح  ناکم  نتسناد  ایآ 
دنهد یمن  ام  تسد  هب  يزیچ  دنتسه و  مهبم  یلک و  رایسب  هک  روهظ  مئالع  روآ  نامگ  ینظ و  قیبطت  ایآ  میروآ !؟ اجب  ار  اهنآ  هکنیا 

يزاسدوخ و دنتسه و  مزال  نامز  ماما  روهظ  يزاس  هنیمز  رد  هک  یتامدقم  هیهت  بسک و  يارب  یگدامآ  تخانـش و  ای  دنتـسه  رتمهم 
: دومرف دوخ  فیرش  تاعیقوت  زا  یکی  رد  هللا  هیقب  ترضح  هک  تسور  نیمه  زا  تساهنآ !؟ نیرتمهم  زا  يزاس  هعماج 

ار دوخ  دینکن و  شـسرپ  درادن  ناتیارب  يدوس  هک  يروما  زا   (2) ُمتیِفُک ؛ ْدَـق  اَم  َْملِع  اوُفَّلَکَتَت  َال  ْمُکِینْعَی َو  َال  اَّمَع  ِلاَؤُّسلا  َباـَب  اوُِقلْغَا 
.دینکفین تمحز  هب  دنا  هتساوخن  امش  زا  هچنآ  نتخومآ  رد 

سوسحم روط  هب  اهنآ  هب  يدنبیاپ  هتبلا  هک  تسا  یکدنا  دراوم  اهنت  دـش  نایب  هچنآ  تسا و  رایـسب  ینید  نوتم  رد  يزومآ  ملع  بادآ 
.داد دهاوخ  رارق  ریثأت  تحت  ار  ام  یگدنز  کبس 

حیرفت تغارف و  تاقوا  رد  .موس  راتفگ 

هراشا

دروم نآ  يارب  يزیر  همانرب  تغارف و  تاقوا  مان  هب  یثحب  ناتـسبات  مایا  زورون و  دیع  نوچ  یلیطعت  ياهزور  ندیـسر  ارف  اب  نامز  مه 
رد مه  نآ ، یسررب  اب  ات  دریگ  یم  رارق  هجوت 

ص 187. ج 1 ، هیمالسإلا ،) ط -   ) یفاک - 1
ص 485. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 2
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اه و بیسآ  زا  مه  و  دریگ ، تروص  يرتشیب  يرادرب  هرهب  یمسر ، ياه  تیلاعف  اهراک و  زا  يراکیب  حالطصا  هب  ياهزور  زا  هدافتسا 
ياه شهوژپ  دوبمک  رما و  نیا  رد  یگدزباتـش  لیلد  هب  هنافـسأتم  اما  .دوش  يریگولج  اـه ) نآ  تخانـش  زا  سپ   ) عوضوم نیا  تاـفآ 
قفا هب  یبایتسد  رد  ًالمع  رگید ، يوس  زا  یگنهرف  نایلوتم  زا  یخرب  يدنبیاپ  مدع  و  وس ، کیزا  یمالـسا  درکیور  اب  هژیوب  و  ییانبم ،

.تسا هدوبن  رثؤم  تغارف  تاقوا  يارب  عماج  همانرب  هئارا  رد  بولطم 

هک میدـقتعم  تغارف  تاقوا  نارذـگ  رد  یحیحـص  کبـس  هئارا  زین  تغارف و  تاقوا  عوضوم  رد  عماج  همانرب  کی  هب  یباـیتسد  يارب 
هزومآ مامت  نیب  رد  نکل  دننک ، کمک  ام  هب  تهج  نیا  رد  دنناوت  یم  هک  دنتسه  یعبانم  نیرت  شخب  نانیمطا  یمالـسا ، ياه  هزومآ 
دوعوم يدهم  راظتنا  رد  تیودهم و  هب  نتـشاد  رواب  زین  تماما و  هلوقم  دـیدرگ  نایب  شیپاشیپ  هک  یتایاور  ساسا  رب  یمالـسا ، ياه 
راظتنا ام  رگا  تفرگ  تروص  هنارظتنم  یگدنز  کبس  رد  ًالبق  هک  ینییبت  اب  هیاپ ، نیمه  رب  .تسا  رادروخرب  يا  هژیو  هاگیاج  زا  ندوب 
ماجنا يارب  یتقو  ندومن  یلاخ  يانعم  هب  تغارف  تاقوا  هاگ  نآ  مینک ، ریسفت  روهظ  يارب  يزاس  هنیمز  تهج  رد  داهج  شالت و  هب  ار 

.تسا روهظ  یمدرم  ياه  هنیمز  طیارش و  زا  یشخب  ندومن  مهارف  تهج  رد  از  حرف  شخب و  تذل  هناهاگآ و  ياه  تیلاعف 

نآ هرابرد  ار  مالـسا  هاگدـید  دـیاب  تسا  نآ  مهم  هصخاش  هک  حـیرفت  تغارف و  تاقوا  رد  هنارظتنم  یگدـنز  کبـس  نییبت  يارب  اـما 
.میوش ایوج 

مالسا هاگدید  زا  تغارف  تاقوا  هاگیاج 

هک یهلا -  برق  هب  ندیـسر  لاـمک و  تهجرد  ار  دوـخ  یگدـنز  رمع و  هک  تـسا  نـیا  یهلا  نیناوـق  هـب  نمؤـم  ناـسنا  شـالت  ماـمت 
هک دـبای  یم  هنایوجادـخ  هنایارگ و  لامک  یفیرعت  تغارف  تاقوا  یـشرگن  نینچ  رد  .دـیامن  هدافتـسا  تسا - تاکرب  همه  همـشچرس 
هب لمع  یهلا و  تاعاط  ماجنا  يارب  یمـسج  یحور و  ظاحل  زا  يرتشیب  یگدامآ  نامز ، زا  رتشیب  هچ  ره  يدنم  - هرهب اب  دحوم  ناسنا 

اذاف : » دـیامرف یم  نینچنیا  یلاعت  دـنوادخ  .دـنک  یم  ادـیپ  تشاد  دـهاوخ  یپ  رد  ار  يراگتـسر  تداعـس و  ًاتیاهن  هک  یگدـنب  هفیظو 
سپ (1) بغراف ؛ کبر  یلا  بصناف و  تغرف 

/7و8. حارشنا - 1
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مرکا ربماـیپ  هب  دـنوادخ  هیآ ، رد  هچرگا  روآ .» يور  تراـگدرورپ  يوس  هب  قاـیتشا  اـب  شوـکب و  تعاـط  هب  دـیتفای  تغارف  تقوره 
.دنزادرپب يرگید  مهم  هب  دنوش  یم  غراف  یمهم  راک  زا  هک  یماگنه  دنهد و  رارق  رظندم  ار  دیاب آ ن  ناگمه  یلو  دهد ، یم  روتـسد 

: دنیامرف یم  نینچ  رذوبا  هب  مرکا  ربمایپ  .تسا  رایسب  تقو ، رمع و  شزرا  هرابرد  مه  یمالسا  تایاور 

دوخ ییاراد  تورث و  يرامیب ، زا  لبق  ار  دوخ  یتمالس  یلاسنهک ، زا  لبق  ار  دوخ  یناوج  رامـش ؛ تمینغ  زیچ  جنپ  زا  لبق  ار  زیچ  جنپ 
.گرم (1) ندیسرارف  زا  لبق  ار  دوخ  یگدنز  اهراک و  هب  ندش  لوغشم  زا  لبق  ار  دوخ  یلاخ  تاقوا  تصرف و  يدنمزاین ، زا  لبق  ار 

(2) تسا .» شزرا  یب  دیاز و  روما  هب  نتخادرپ  اه  تیلوغشم  نیرتدب  : » دنیامرف یم  یلع  ماما  نینچمه 

ماما هک  ارچ  تساه ؛ تیلاعف  ریاس  رد  يدـنمورین  هیام  طاـشن و  بجوم  دوش  هتفرگ  راـک  هب  حیحـص  يراـجم  رد  رگا  تغارف  تاـقوا 
: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر 

یـشخب شاعم ، نیمات  شـشوک و  راک و  يارب  یـشخب  ادخ ، یگدنب  يارب  یـشخب  دشاب ، شخب  راهچ  امـش  نامز  هک  دـینک  شـشوک 
شخب دنهد و  رکذت  امش  هب  صولخ  اب  دنک و  هجوتم  ناتبویع  هب  ار  امـش  هک  یناسک  دامتعا و  دروم  ینید  ناردارب  اب  ینیـشنمه  يارب 

ناتزهجم یتردق  هب  دهد و  یم  ورین  امـش  هب  طاشن  حـیرفت و  تاعاس  هکنیا  هچ  .دـیهد  صاصتخا  ملاس  ذـیاذل  حـیرفت و  هب  ار  ینایاپ 
.دیهد (3) ماجنا  رتوکین  رتهب و  هچره  ار  رگید  شخب  هس  دیناوتب  هک  دیامن  یم 

ور نیا  زا  .دروآ  راب  هب  یناربج  لباقریغ  دـسافم  گرزب و  تارطخ  دـناوت  یم  دوش ، فرـص  ناهانگ  تسردان و  ياهراک  رد  رگا  اما 
ار نتـشیوخ  دـنریگن و  شیپ  رد  یفارحنا  هار  تغارف  تاعاس  رد  اـت  هداد ، رکذـت  ار  مهم  نیا  دوخ  ناوریپ  يزاـس  هاـگآ  يارب  ربماـیپ 

.دنیامنن الب  هنتف و  راتفرگ 

: دـنداتفا داـسف  یهارمگ و  هب  نآ  رد  مدرم  زا  يرایـسب  هک  تـسا  تـمعن  ود   (4) هحـصلا ؛ غارفلا و  ساـنلا : نم  ریثک  نوتفم  ناـتمعن  »
«. تمالس تغارف و 

ص14. یمالسا ، ینابمرد  تغارف  تاقواو  ناناوج  - 1
ص540. ج6 ، همکحلا ، نازیم  - 2

ص 337. اضرلا ، مامإلا  یلإ  بوسنملا  هقفلا  - 3
ص35. لاصخلا ، - 4
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: دنیامرف یم  یلع  ماما  نینچمه 

تـصرف  ) راگزور شـشخب  ریگب و  هشوت  دوخ  يادرف  يارب  تزورما  زا  ریگب و  ارف  شیوخ  هدـنیآ  ترخآ و  يارب  ار  بوخ  ياـهراک 
.نکب (1) ار  هدافتسا  رثکادح  نکمم  ياه  تصرف  زا  رامشب و  تمینغ  ار  مایا )

«. تسا رپ  نمؤم  تقو  همه   (2) هتقو ؛ لوغشم  نموملا  : » دنیامرف یم  رگید  ینخس  رد  و 

هک روط  نامه  دـنارذگ و  یمن  تلاطب  هب  ار  دوخ  ياهب  نارگ  رمع  تسین و  راکیب  هاـگ  چـیه  نمؤم  کـی  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  نیا 
دنک و نینچنیا  زین  دوخ  تغارف  تاقوا  رد  دور ، شیپ  دراد  هک  یفده  قبط  هدرک و  يزیر  همانرب  دیاب  دوخ  تدابع  ملع و  تقو  يارب 

نیاربانب دوش ، یم  یناور  یحور و  یمـسج ، تمالـس  ثعاب  تغارف  نامز  رد  بسانم  حیرفت  هک  ارچ  .دنک  يزیر  همانرب  فدـه  قبط 
مهم روما  هدـهع  زا  یبوخ  هب  درف  هتفرگ و  رارق  عاعـشلا  تحت  یگدـنز  رگید  ياـه  شخب  دوشن  هجوت  یگدـنز  زا  شخب  نیا  هب  رگا 

.دیآ یمن  رب  شرگید 

تغارف تاقوا  یمالسا  موهفم 

یقاب هنازور  لغش  راک و  ندناسر  مامتا  هب  زا  سپ  هک  ینامز  تصرف و  زا  تسا  ترابع  فراعتم  حالطصا  رد  تغارف  تاقوا  هچ  رگا 
اهنآ هب  تبغر  قوش و  اب  يداع  راک  زا  یگدوسآ  ماگنه  هب  هک  ییاه  تیلاعف  تاحیرفت و  اه ، یمرگرـس  رگید  ریبعت  هب  ای  دنام و  یم 

رد هک  یبلاطم  هب  هجوت  اب  اما  دننک ، یم  یقلت  فیلاکت  زا  ییاهر  یتیلوئـسم و  یب  نامز  هب  ار  نآ  يدارفا  اسب  هچ  دوش و  یم  هتخادرپ 
ره رد  اریز  تسین  يراکیب  تاقوا  ای  یتیلوئسم  یب  تاقوا  يانعم  هب  زگره  مالسا  رظن  زا  تغارف  تاقوا   » هک تسا  نشور  تشذگ  لبق 

تغارف تاقوا  نآ  رب  هوـالع   (3) دراد .» زین  تیلوئـسم  دـشاب  هتـشاد  تردـق  یهاگآ و  رایتخا و  لقع و  ناسنا  هک  ینامز  ات  ییاـج و 
يایند مه  ات  دریگ  رارق  هجوت  دروم  دـیاب  ناملـسم  کی  هنازور  همانرب  زا  یئزج  ناونع  هب  هکلب  تسین ، هنازور  هماـنرب  زا  ادـج  یناـمز 

نم کبیصن  سنت  و ال  : » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  یلع  ترـضح  هکنیا  امک  دیامن ؛ دابآ  لامک  ریـسم  رد  ار  شیوخ  ترخآ  مه  دوخ و 
: دومرف ایندلا »

ص394. ج2 ، يراصنا ، یلع  ۀمجرت  مکحلا ، ررغ  - 1
.325 تمکح هغالبلا ، جهن  - 2

ص 72. یمالسا ،) یگدنز  کبس  قالخا و   ) راهب هشیمه  - 3

هنارظتنم یگدنز  www.Ghaemiyeh.comکبس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 199زکرم  هحفص 155 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14418/AKS BARNAMEH/#content_note_130_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14418/AKS BARNAMEH/#content_note_130_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14418/AKS BARNAMEH/#content_note_130_3
http://www.ghaemiyeh.com


ص:131

یناوج تغارف و  تاقوا  تردق و  یتمالس و   (1) هرخآلا ؛ اهب  بلطت  نأ  کطاشن  کبابش و  کغارف و  کتوق و  کتحـص و  سنت  ال 
.ییامن بلط  ار  شیوخ  ترخآ  يارب  اهنآ  هلیسو  هب  ات  نکن  شومارف  ار  تطاشن  و 

یلاعت هللا  لجع  ناـمز  ماـما  روهظ  يارب  یگداـمآ  بسک  رد  یحور  طاـشن  بجوم  هک  يروما  هب  نتخادرپ  اـب  نارظتنم  ناـیم  نیا  رد 
.دننک دابآ  ار  شیوخ  ترخآ  ات  دنرب  یم  هرهب  دوخ  تغارف  نامز  زا  دوش ، یم  فیرشلا  هجرف 

رظتنم نمؤم  ناسنا  رد  حیرفت  ياه  هتسیاب 

هراشا

يارب ار  هنیمز  شیپ ، زا  رتشیب  هچره  اهنآ  نتسب  راک  هب  اب  هک  دشاب  ییاه  هصخاش  ياراد  دیاب  يدهم  ترضح  نارظتنم  تغارف  تاقوا 
ینعی یلـصا  فدـه  هب  دوخ  تغارف  تاقوا  يزیر  همانرب  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ترـضح  رظتنم  اریز  دـنک ، مهارف  روهظ 

روهظ و هب  ندیـسر  ياه  هار  زا  یکی  هک  دناد  یم  وا  .دشیدنا  یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  یناهج  تموکح 
.دـشاب یم  ترـضح  روهظ  يارب  یمومع  تیلوبقم  ندرب  الاب  نینچمه  تموکح و  يارب  یناهج  تبغر  ندرب  ـالاب  ترـضح  تموکح 

يرنه راک  هب  تسا  رارق  رگا  دـنک ؛ یم  يزیر  هماـنرب  ار  نآ  هاـگن  نیا  اـب  دـنیچب  یحیرفت  هماـنرب  دوخ  يارب  تسا  رارق  رگا  نیارباـنب 
یـشزرو یحیرفت و  راک  هب  تسا  رارق  رگا  دراذـگ و  یم  شیامن  هب  روهظ  ياـه  ییاـبیز  نداد  ناـشن  بلاـق  رد  ار  دوخ  رنه  دزادرپب ،
ینامـسج یگدامآ  یندـب و  ياوق  زا  دـیاب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  ترـضح  ناراـی  هک  دـنک  یم  هتکن  نیا  هب  هجوت  دزادرپب 

ناـیب هنوگنیا  ناوت  یم  ار  اـه  هصخاـش  نیا  هصـالخ  روط  هب  .دزادرپ  یم  دوخ  یمـسج  شرورپ  هب  تهج  نیمه  هب  .دنـشاب  رادروخرب 
: درک

يزیر همانرب  .لوا 

ثیدح رد  روکذـم  تقو  هس  هک  دوشن  میظنت  یتاعاس  رد  شتغارف  تاقوا  نامز  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  دـیاب  رظتنم  کی  يزیر  همانرب 
ار نامز  هک  دوش  هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  یفرط  زا  و  دوشن ، ادا  روما  نآ  قح  دهد و  رارق  عاعشلا  تحت  ار  راک ) ملع و  تدابع ، تقو  )

زا تعرس  هب  دمآ  شیپ  تیارب  یتصرف  رگا  : » دندومرف یلع  ماما  .درب  ار  هدافتسا  نیرتهب  نآ  زا  درک و  دیص  دیاب 

ص 325. رابخالا ، یناعم  - 1
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(1) تشاد .» دهاوخ  یپ  رد  هودنا  اه  تصرف  نداد  تسد  زا  هکارچ  ریگب ، هرهب  نآ 

قالخا تیاعر  .مود 

هتشادن تیعوضوم  نآ  رد  قالخا  هک  یتغارف  تاقوا  .دوش  هداد  یناوارف  تیمها  قالخا  هب  هک  دشاب  یم  ام  رظندم  یتغارف  اج  نیا  رد 
: دندومرف قداص  ماما  .تسا  رظتنم  کی  رظندم  هک  دشاب  یتغارف  دناوت  - یمن تسین و  نامز  ماما  تیاضر  دروم  دشاب ،

، دـیامن راتفر  یقلخ  شوخ  اوقت و  ساسارب  دزروب و  راظتنا  سپ  دـشاب ؛ مئاق  ترـضح  نارواـی  زا  هکنیا  هب  دوش  یم  ناـمداش  سکره 
.تسا (2) رظتنم  هکیلاحرد 

تغارف تاقوا  رد  یتح  یگدنز  داعبا  همه  رد  ار  قلخ  نسح  تسا و  مهم  رایسب  رظتنم  کی  يارب  یقلخ  شوخ  ثیدح ، نیا  ساسارب 
.دشاب هتشاد  دیاب 

هداوناخ تیروحم  .موس 

هداوناـخ و اـب  تغارف  ندـنارذگ  نیب  ضراـعت  ماـگنه  رد  دریگ و  یم  رارق  دارفا  رگید  سأر  رد  هداوناـخ  اـب  تغارف  تاـقوا  نارذـگ 
مرکا ربماـیپ  تسا و  رادروخرب  هژیو  یهاـگیاج  زا  هداوناـخ  مالـسا  رد  اریز  دراد ، تیولوا  هداوناـخ  هداوناـخ ، ریغ  اـب  نآ  ندـنارذگ 
هجوت مهم  رایـسب  هتکن  نیا  هب  اه  هداوناـخ  رگا   (3) دشاب .» رتهب  شا  هداوناخ  يارب  هک  تسا  یـسک  امـش  نیرتهب  یتسارب  : » دـندومرف
تذل ساسحا  ندوب  هداوناخ  رانک  زا  نادنزرف  هک  يا  هنوگ  هب  دنشاب ، هتشاد  تغارف  تاقوا  نارذگ  يارب  یقیقد  يزیر  همانرب  دننک و 

.درک هنیداهن  اه  هداوناخ  نیا  رد  ار  راظتنا  گنهرف  ناوت  یم  یتحار  هب  دننکب 

مارح لالح و  تیاعر  .مراهچ 

دنوادخ و تیاضر  هدوب ، شزرا  ياراد  مالـسا  هاگدید  زا  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  اهناکم  اهرازبا و  دـیاب  تغارف  تاقوا  نارذـگ  يارب 
هنوگره زا  دـیاب  هکلب  دـنک ، يرود  دریگ  یم  تروص  تیـصعم  نآ  رد  هک  یناکم  زا  دـیاب  اهنت  هن  نیاربانب  دـشاب ؛ نآ  رد  نامز  ماـما 

اهملیف و يا و  هناسر  تالوصحم  زا  هدافتسا  رد  دیاب  باسح  نیا  اب  .دنک  يرود  تسین  لالح  عرش  دزن  رد  هک  يرازبا 

ح4124. مکحلاررغ ، - 1
ص140. ج5 ، راونالاراحب ، - 2

ص100. ح8080 ، ج5 ، همکحلا ، نازیم  - 3

هنارظتنم یگدنز  www.Ghaemiyeh.comکبس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 199زکرم  هحفص 157 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14418/AKS BARNAMEH/#content_note_132_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14418/AKS BARNAMEH/#content_note_132_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14418/AKS BARNAMEH/#content_note_132_3
http://www.ghaemiyeh.com


ص:133

.دهد جرخ  هب  يرتشیب  تقد  نآ  لاثما  یقیسوم و 

تشادهب تمالس و  هب  هجوت  .مجنپ 

يدرف و ظاحل  زا  مه  رظتنم  هعیـش  .دشاب  تمالـس  يانبمرب  نآ  ساسا  دشاب و  هدش  تمالـس  هب  فصو  ینعی  دشاب ، ملاس  دیاب  تغارف 
تیاعر دـناد  یم  هک  ارچ  دـهد ، یم  تیمها  دوخ  تسیز  طیحم  هب  تسا و  تشادـهب  تیاعر  تفاظن و  لها  یعامتجا ، ظاـحل  زا  مه 

مه امـش  سپ  تسا ، هزیکاـپ  مالـسا  اوفظنتف ؛ فیظن  مالـسالا  ّنا  : » دومرف مرکا  ربماـیپ  .تسا  يرورـض  ناـسنا  تمالـس  رد  تشادـهب 
يارب رگا  اهلاراب ! : » دنا هدرک  رکذ  هنوگنیا  شیوخ  ياعد  رد  ار  ملاس  تغارف  تایصوصخ  ییاعد  رد  داجـس  ماما   (1) دیشاب .» هزیکاپ 

میـشاب و نآ  روآ  جنر  تاعبت  اهدمایپ و  راتفرگ  هن  هک  هد ، رارق  ملاس  یتغارف  ار  نآ  يا  هدومرف  رودقم  ار  لغـش  زا  یتغارف  تعاس  ام 
(2) میوش .» التبم  نآ  یگتفوک  یگتسخ و  هب  هن 

تغارف تاقوا  قیداصم  اه و  هنوگ 

هراشا

یم بوسحم  ندرب  تذـل  حـیرفت و  تغارف ، تاقوا  یلـصا  ياه  هصخاـش  زا  دـش  نشور  تغارف  تاـقوا  فیرعت  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
تغارف ماـیا  رد  ار  روهظ  نارظتنم  يارب  بولطم  حـیرفت  هویـش  هدرک و  زکرمتم  عوضوم  نیمه  رب  ار  دوـخ  نخـس  ور  نیمه  زا  دوـش ؛

.میهد یم  رارق  تقد  دروم 

دنمفده شدرگ  ترفاسم و  . 1

مرکا ربمایپ  نآرب  هوالع  دروآ ، یم  ناغمرا  هب  ناسنا  يارب  ار  حرفم  داش و  يا  هیحور  تعیبط  اـب  سنا  هک  تسا  هدـش  تباـث  هبرجت  هب 
دراوم زا  یکی  نیارباـنب  (3) دـینک .» بسک  يزور  دـینامب و  تسردـنت  اـت  دـینک  ترفاـسم  اوـقزرت ؛ اوّحـصت و  اوِرفاـس  : » دـنیامرف یم 

هک تسا  ییاهبوچراچ  تیاعر  اب  رفس  ریس و  دراد  ییازسب  ریثأت  روهظ  رظتنم  ناسنا  یحور  یمسج و  یگدامآ  ریسم  رد  هک  یحیرفت 
.دیدرگ نایب  نارظتنم  يارب  لبق  رد 

ص76. ج7 ، همکحلا ، نازیم  - 1
.11 ياعد هیداجس ، هفیحص  - 2

ص344. ج9 ، همکحلا ، نازیم  - 3
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بسانم یندب  راک  . 2

تیبرت فیعض  تیلوئسم و  یب  ناسنا  راک  نودب  هکارچ  تسا ، لئاق  یصاخ  هاگیاج  دوخ  یگدنز  رد  شالت  راک و  يارب  رظتنم  هعیش 
ار حرفت  نیرتهب  نینموملا  ریما  هک  ییاج  ات  .دشاب  شیوخ  ماما  يارب  یبوخ  رای  دوخ ، عقوم  رد  دـناوت  یمن  ناسنا  نیچمه  دوش و  یم 

(1) تسا .» نموم  راعش  راک  نموملاراعش ؛ لمعلا  : » دیامرف یم  يرگید  ياج  رد  دنک و  یم  یفرعم  راک 

صاخ هاگن  دـناوت  یم  نآ ، هب  هجوت  اب  رظتنم  کی  هک  تسا  ناسنا  بوخ  تلـصخ  زا  ندوب  شـالت  لـها  تلاـسک : یلبنت و  زا  رود  هب 
اه نآ  ؛ هتعاط یف  نوّدـجم  نوداّدـک  : » دـنا هدومرف  نامز  ماما  نارای  فصو  رد  داوج  ماما  هک  روط  نامه  .دـنک  بلج  دوخ  هب  ار  ماما 

(2) دنتسه .» دوخ  نامز  ماما  زا  تعاطا  رد  تیدج  شالت و  لها 

فیلأت هعلاطم و  . 3

رد اه  همانزور  تالجم و  دـیفم ، ياه  باتک  هعلاطم  .تسا  رظتنم  ناسنا  رکف  حور و  یلاعت  لماع  اه و  تیقالخ  ردام  هعلاطم ، هصرع 
دناوت یم  هک  هعلاطم  نیا  .تسا  تغارف  تاقوا  ندرک  رپ  ياه  شور  نیرتهب  زا  يودـهم ، فراعم  هژیو  هب  ینید و  فلتخم  ياه  هنیمز 

یبسانم هیامرـس  هنیمز و  دناوت  یم  هکلب  تسا ، تغارف  تاقوا  هنیمز  رد  یبسانم  هنیزگ  اهنت  هن  دشاب  یبدا  یملع و  راثآ  زا  هدافتـسا  اب 
.دشاب تیودهم  هزوحرد  یبدا  یملع و  راثآ  قلخ  يارب 

يرنه ياهتیلاعف  . 4

دروم زابرید  زا  تسا و  هتفای  دـشر  هدـش و  دـلوتم  تغارف  تاقوا  رد  هک  تسا  ییاه  هصرع  نیرت  یمیدـق  نیرت و  مهم  زا  رنه  هصرع 
هتـشاد مه  ییاه  تیقفوم  هنیمز  نیا  رد  دـنداد و  ناشن  رنه  هب  يرفاو  هقالع  ناناملـسم  .تسا  هدوب  ناناملـسم  صوصخ  هب  همه  هجوت 

گنهرف ندرک  هنیداهن  رد  دنناوت  یم  دنداد  ناشن  رنه  هب  ناناملسم  هک  يا  هقالع  هب  هجوت  اب  .دنا  هدش  حرطم  یناهج  حطـس  رد  دنا و 
تمـس هب  ار  ناسنا  هک  تسا  نآ  دـهعتم  رنه  مه ، ینید  عبانم  هاگدـید  زا  .دـنوش  عقاو  رثومروهظ  يارب  مدرم  يزاـس  هداـمآ  راـظتنا و 

، یسیونشوخ حدم ، رعش و  ندورس  هب  ار  تغارف  تاقوا  زا  یشخب  ناوت  یم  ساسا  نیا  رب  .دهد  قوس  یناسنا  يالاو  ياهشزرا 

ص234. ج3 ، نامه ، - 1
ص309. ج52 ، راونالاراحب ، - 2
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نآ ریظن  يروما  نشیمینا و  ملیف ، تخاس  يرتویپماک ، دـیدج  ياـهرازفا  مرن  زا  هدافتـسا  اـب  اـی  یتسد و  تروص  هب  یحارط  یـشاقن و 
نامز ماما  تمس  هبار  اه  نهذ  دومن و  رشتنم  ناهج  وروشک  رهش و  رد  رنه  دنمتردق  رازبا  زا  هدافتـسا  اب  ار  راظتنا  گنهرف  تخادرپ و 

دنوادخ دیوگب  رعش  تیب  کی  ام  دروم  رد  هک  ره  : » دندومرف هک  قداص  ماما  نخس  نیا  حیـضوت  نیا  اب  تسا  یهیدب  .تخاس  هجوتم 
.درک رصحنم  رعش  عوضوم  هب  ناوت  یمن  ار   (1) دزاسب .» شیارب  هناخ  کی  تشهب  رد  لاعتم 

یشزرو ياهتیلاعف  . 5

دناوت یم  هنوگچ  هک  تسا  نیا  هشیدـنا  رد  رظتنم  .دـنراد  یناـهج  عیـسو و  يزادـنا  مشچ  ناـمزلا  بحاـص  ترـضح  روهظ  نارظتنم 
.دـنک داجیا  یمومع  تیلوبقم  یناهج و  تبغر  ترـضح  روهظ  يارب  هک  تسا  نیا  ددـصرد  هتـسویپ  دـنک و  یناهج  ار  دوخ  ناـمرآ 

یمـسج یگدیزرو  يوق و  یندب  ياوق  زا  رظتنم  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  ینامرآ ، نینچ  کی  هب  ندناشوپ  لمع  هماج  هک  تسا  یعیبط 
شزرو یهد  تهج  اب  ات  دنزادرپ  یم  زین  یشزرو  روما  هب  دوخ  تغارف  تاقوا  رد  نارظتنم  نیاربانب  .دشاب  رادروخرب  یـصاخ  دنمورین 

تسد هب  اررصع  ماما  تیاضر  تابجوم  بیترت  نیدب  دننک و  یناهج  ار  دوخ  نامرآ  نامزلا  - بحاص ترضح  روهظ  يوسو  تمس  هب 
: دنیامرف یم  ناناوج  هب  شزرو  نداد  تیمها  ياتسار  رد  مه  ینیمخ  ماما  .دنروآ 

هناخروز یتقو  دشاب ، نامیا  اب  یتکرح  تردق  نیا  .دراد  جایتحا  مه  امـش  تردق  هب  دراد ، جایتحا  املع  هب  هک  روط  نیمه  ام  تکلمم 
اب ناراکشزرو  دنتسه ، نامیا  اب  دارفا  نآ  تسا  تلم  کی  هناوتـشپ  هک  هچنآ  تسا ، تلم  کی  هناوتـشپ  دشاب ، نامیا  اب  دشاب ، نآرق  اب 

.دنتسه (2) نامیا 

.دراد يرتشیب  قیقحت  هبزاین  دوخ  ياج  رد  دنتسه  بسانم  روهظ  يزاس  هنیمز  فده  هب  هجوت  اب  ییاهشزرو  عون  هچ  هکنیا  رد  هتبلا 

هیذغت فرصم و  رد  .مراهچ  راتفگ 

هراشا

وجتسج هیذغت  تیمک  تیفیک و  رد  دیاب  ار  هنارظتنم  یگدنز  کبس  ياه  هولج  زا  رگید  یکی 

ص569. ج 5 ، نامه ، - 1
ج7،ص 48. رون ، هفیحص  - 2
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رد تقد  هب  ار  نانمؤم  هک  دنتـسه  وربور   (1) ِهِماعَط » یلِإ  ُناْسنِْإلا  ِرُْظنَْیلَف   » ینآرق باطخ  اب  ترـضح  نارظتنم  وس  کـی  زا  اریز  درک ،
یتمالس و هب  فوطعم  ترضح  يرای  داهج و  يارب  ناشیا  یگدامآ  زا  یـشخب  رگید  ییوس  زا  دناوخ و  یم  ارف  ییاذغ  داوم  فرـصم 

ِیف ِِهباَحْـصَأ  ِِمئاَْقلا َو  َیلِإ  ُرُْظنَأ  یِّنَأَک  : » هک تسا  هدـمآ  نامز  ماما  نارای  تایـصوصخ  هرابرد  هک  ارچ  تسا ، ینامـسج  ياوق  تیوقت 
هجوت زین  هیذغت  هب  ینامسج  ياوق  تیوقت  رد  دنراد  هفیظو  نارظتنم  سپ  (2) الُجَر .» َنیَِعبْرَأ  َهَُّوق  ْمُْهنِم  ُلُجَّرلا  یَطُْعی  ...ِهَفوُْکلا  ِفََجن 

، دراد ریثات  زین  ناور  تمالس  رد  عبتلاب  هک  یمسج  تمالس  اب  ات  دننیچب ، یمالسا  تاروتـسد  اب  قباطم  ار  دوخ  ییاذغ  همانرب  هتـشاد و 
نوتم رد  یناوارف  ییاذـغ  تاروتـسد  اتـسار  نیمه  رد  .دـننک  هنیزه  هار  نیا  رد  ار  دوخ  يورین  شـالت و  روهظ  يزاـسرتسب  تهج  رد 

نانمؤم و هک  یتاکن  زا  یخرب  هب  رـصتخم  تروص  هب  اما  تسین ، لاـجم  نیا  رد  اـهنآ  یلیـصفت  حرط  ياـج  هک  دوش  یم  تفاـی  ینید 
: دوش یم  هراشا  تسا  هدمآ  ام  تایاور  تایآ و  رد  دننک و  هجوت  اهنآ  هب  دیاب  روهظ  نارظتنم 

يروخ لالح  . 1

فرـصم دروم  ياذغ  ندوب  لالح  هب  هجوت  دننک  تیانع  نآ  هب  دیاب  يدهم  ترـضح  نارظتنم  هژیو  هب  ناگمه و  هک  یبلطم  نیرتمهم 
یتسه راگدرورپ  هک  دـشاب  یقیرط  نامه  زا  عورـشم و  ياههار  زا  دـیاب  ًامتح  اذـغ  ماـعط و  بسک  هاگتـساخ  اتـسار  نیمه  رد  .تسا 

هدرک و یفرعم  دوخ  تیدوبع  رد  قدص  ياه  هناشن  زا  ار  لالح  ياذغ  ندروخ  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  اهراب  .تسا  هتـساوخ 
هک راگنا  رگید  ییاـج  رد  (3) و  نوُدـُبْعَت )) ُهاَّیِإ  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِهَّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْـشا  ًاـبِّیَط َو  ًـالالَح  ُهَّللا  ُمُکَقَزَر  اَّمِم  اُولُکَف  : )) تسا هدومرف 

صوصخ هب  اهنارود و  همه  رد  يودهم  ینید و  یگدنز  دربهار  شرافـس و  نیرتمهم  ناونع  هب  یهلا - ياوقت  همدقم  ار  لالح  هیذـغت 
یهوبنا  (4) نُونِمُْؤم .)) ِِهب  ُْمْتنَأ  يذَّلا  َهَّللا  اوُقَّتا  ًابِّیَط َو  ًـالالَح  ُهَّللا  ُمُکَقَزَر  اَّمِم  اُولُک  َو  : )) دـیامرف یم  هدومن و  یفرعم  ناـمزلارخآ - رد 

تقد رما  نیمه  دنراد و  دیکأت  رما  نیا  رب  زین  تیب  لها  نانخس  زا 

.24 سبع / - 1
ص195. هجحلا ، مئاقلا  رکذ  یف  هئیضملا  راونألا  بختنم  - 2

.14 لحن / - 3
.88 هدئام / - 4
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نآ فرـصم  لاوـما و  بسک  هـب  یقیرط  ره  زا  دـناوت  یمن  يو  دـنک و  یم  نادـنچ  ود  راـک  بـسک و  هلوـقم  رب  ار  نارظتنم  هجوـت  و 
.دزادرپب

یسک رگا  هنومن  ناونع  هب  .دریگ  رارق  هجوت  دروم  زین  هدمآ  تسد  هب  ياذغ  زا  هدافتسا  تیفیک  یمالـسا  ماکحا  رددیاب  نآ  رب  هوالع 
تسا هدش  هتفگ  عرش  رد  هک  یتروص  نامه  هب  ار  نآ  دیاب  زین  لالح  هدافتسا  يارب  تسا  هدروآ  تسد  هب  لالح  هار  زا  ار  يدنفسوگ 

هعجارم طوبرم  ياه  هلاسر  اهباتک و  هب  دیاب  هک  دراد  دوجو  نآ  ریاظن  هللا و  مسب  اب  فرصم  زاغآ  نوچمه  يرگید  دراوم  .دیامن  حبذ 
.درک

يروخ بیط  . 2

هب زین  نآ  هک  میروخ  یم  رب  ماعط  ندوب  بیط  مان  هب  يرگید  تیـصوصخ  هب  دوب  لالح  ياذغ  ثحب  هب  طوبرم  هک  ینیـشیپ  تایآ  رد 
قیقد كرد  تسا  رثؤم  تایآ  نیا  مهف  رد  هک  یبلاطم  زا  یکی  .تسا  تیمها  زئاـح  هداـعلا  قوف  نتفرگ ، رارق  لـالح  راـنک  رد  تهج 

ندوب و لـالح  هب  ار  نآ  یهاـگ  دوجوم  ياـه  همجرت  رد  ًـالومعم  نآ  قیقد  همجرت  يراوشد  رطاـخ  هب  هنافـسأتم  هک  تسا  بیط  هژاو 
نآرقلا تاملک  یف  قیقحتلا  باـتک  رد  .تسین  اـیوگ  قیقد و  همجرت  نیا  هک  یلاـح  رد  دـننک  یم  اـنعم  ندوب  كاـپ  هب  ار  نآ  یناـمز 

نوکی اـم  وـه  : » دـیوگ یم  بیط  هژاو  نییبـت  رد  تسا  هتخادرپ  ینآرق  ناـگژاو  یـسررب  هب  یقیقد  هناـملاع و  تروـص  هب  هک  میرکلا 
«. درادـن ینطاب  يرهاظ و  یگدولآ  هک  دوش  یم  هتفگ  یبولطم  ینتـساوخ و  رما  هب  بیط  (1) ًانطاب ؛ ارهاظ و ال  هراذـق  هیف  سیل  ابولطم 

دوش یم  قالطا  درادـن  هدـهاشم  دروم  يرهاظ و  یگدولآ  هک  هچنآ  هب  ًـالومعم  هک  كاـپ »  » هب بیط »  » همجرت یفیرعت  نینچ  هیاـپ  رب 
لثم تسرد  .دنتـسه  هدولآ  ینطاب  رظن  زا  اـما  دنتـسین ، هدولآ  يرهاـظ  رظن  زا  هچرگا  هک  يداوم  اـسب  هچ  اریز  تسا ، یـصقان  همجرت 

هک تسا  یهیدـب  .تسا  هدـش  تاـبثا  اـهنآ  يارب  یناوارف  ياهررـض  يرهاـظ ، ییاراوگ  نیع  رد  هک  ینونک  ياـه  هباـشون  اـی  راـگیس 
.دننک یم  يرود  داوم  هنوگ  نیا  زا  ناهج  رد  نید  نآرق و  تیمکاح  رارقتسا  يودهم و  تموکح  روهظ  نارظتنم 

ص 151. ج 7 ، میرکلا ، نآرقلا  تاملک  یف  قیقحتلا  - 1
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ششوپ سابل و  .مجنپ  راتفگ 

هراشا

یگدنز کبـس  زا  یـشخب  ناونع  هب  ًاقافتا  هتفرگ و  رارق  نایناهج  هجوت  دروم  هک  تسا  یمهم  تاعوضوم  زا  هزورما  شـشوپ  سابل و 
هدوزفا دوخ  ياه  یهاگآرب  هنیمز  نیا  رد  دیاب  زین  دوعوم  يدهم  نارظتنم  دیدرت  نودب  .تسا  رادروخرب  زین  يا  هژیو  ياهدرکراک  زا 
نارظتنم ششوپ  باختنا  ياهرایعم  نیرتمهم  زا  یخرب  ساسا  نیمه  رب  .دشاب  راظتنا  گنهرف  اب  بسانم  هک  دننک  باختنا  ار  یـسابل  و 

: درمشرب ناوت  یم  حرش  نیا  هب  ار 

ششوپ رد  یهلا  ياوقت  . 1

اریز تسا ، ناشیا  يروحمادـخ  یگـشیپاوقت و  تسا  نایامن  ًالماک  اهنآ  راتفر  لامعا و  رد  هک  روهظ  نارظتنم  ياهیگژیو  نیرتمهم  زا 
نم هک « : دنا  هدومن  دوخ  نیعلا  بصن  ار  قداص  ماما  مالک  نیا  هتـشاد و  رظن  دم  ار  نیموصعم  يدربهار  شرافـس  نیا  هراومه  ناشیا 
یم ناشن  ار  دوخ  زین  شـشوپ  سابل و  هنیمز  رد  یتح  ییاوقت  نینچ   (1) عرولاب .» لمعیلو  رظتنیلف  مئاقلا  باحـصأ  نم  نوکی  نأ  هرس 

ًاساِبل ْمُْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  ْدَق  َمَدآ  یَنب  ای  : » هک دنـسر  یم  ینآرق  هزومآ  نیا  هب  یتقو  دنا  هدش  تیبرت  نآرق  بتکم  رد  هک  ییاهنآ  اریز  دهد ،
داد تیمها  رهاظ  سابل  هب  دیاب  هچرگا   (2) نوُرَّکَّذَی » ْمُهَّلََعل  ِهَّللا  ِتایآ  ْنِم  َِکلذ  ٌْریَخ  َِکلذ  يْوقَّتلا  ُساِبل  ًاشیر َو  ْمُِکتآْوَس َو  يراُوی 
یم یهلا  ياوقت  انامه  تسا  يونعم  ییابیز  ببس  مه  یـشوپ و  بیع  لماع  مه  تارطخ و  زا  ام  ظفاح  مه  هک  یـسابل  نیرتهب  نکل  و 

.دنزرو تردابم  نآ  هب  ندش  نیزم  اوقت و  سابل  بسک  هب  زیچ  ره  زا  شیب  رظتنم  نانمؤم  ات  دوش  یم  ببس  رما  نیمه  .دشاب 

سابل ترهش  مدع  ینامز و  طیارش  نتفرگ  رظن  رد  . 2

عون باختنا  يارب  مدرم  مومع  داـصتقا  ظاـحل  زا  هناـمز  طیارـش  نتفرگ  رظن  رد  ناـنمؤم ، ساـبل  هراـبرد  مالـسا  ياـه  هزومآ  زا  یکی 
: دیوگ یم  نامثع  نب  دامح  مان  هب  یصخش  .تسا  ششوپ 

نب یلع  هک  يدومرف  امش  درک : ضرع  يو  هب  يدرم  هک  مدوب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رضحم  رد 

ص 200. ینامعن ، تبیغ  - 1
.26 فارعا / - 2
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هک یلاح  رد  اهنآ ، دننامه  ینانخس  دیـشوپ و  یم  یمهرد  راهچ  نهاریپ  درک و  یم  رب  رد  نشخ  ربز و  سابل  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا 
سبل ول  هیلع و  رکنی  نامز ال  یف  کلذ  سبلی  ناک  بلاط  یبأ  نب  یلع  نإ  : » دومرف وا  هب  قداص  ماـما  .مینیب  یم  ون  ساـبل  امـش  نت  رب 

(1) یلع ؛ هریـسب  راس  یلع و  بایث  سبل  ماق  اذإ  تیبلا  لهأ  انمئاق  نأ  ریغ  هلهأ  سابل  نامز  لک  سابل  ریخف  هب  رهـش  مویلا  کلذ  لـثم 
یم نامز  نیا  ار  سابل  نآ  رگا  اما  دوبن ، راکنا  رفنت و  دروم  هک  دیـشوپ  یم  ینامز  رد  ار  اهـسابل  نآ  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع 
تیب لها  ام  مئاق  یلو  تسا ، نامز  نامه  مدرم  سابل  نامز ، ره  سابل  نیرتهب  سپ  دـش ، یم  اـمن  تشگنا  روهـشم و  يدـب  هب  دیـشوپ 
نامه دـهد ) رارق  مدرم  نیرت  فیعـض  فیدر  رد  ار  دوخ  دـیاب  تسا و  رادـمامز  هکنآ  لیلد  هب  ،) دـنک مایق  هک  یناـمز  مالـسلا  مهیلع 

«. دنک یم  راتفرمالسلا  هیلع  یلع  شور  هب  هدیشوپ و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هماج 

مدرم هک  دیارایب  يا  هنوگ  هب  ار  دوخ  نامز ، ماما  تیاضر  بلج  روصت  هب  دیابن  رظتنم  صخـش  هک  تسا  یمهم  رایـسب  هتکن  دوخ  نیا 
دیاب يو  نآ  رب  هوالع  .دنیزگرب  ار  دوخ  سابل  هعماج  شـشوپ  مومع  اب  ناسمه  دیاب  هکلب  دـننک ، وا  دروم  رد  یگراچیب  رقف و  روصت 

یسابل : » دومرف ادخ  لوسر  هک  ارچ  دزیهرپب  دراد  يا  هدننک  هریخ  یتشز  ای  ییابیز  هک  یسابل  ندیشوپ  زا  دنک و  تیاعر  ار  طسو  دح 
(2) دیشوپن .» دراد  ترهش  یتشز  ای  ییابیز  رد  هک  ار 

فلاخم سنج  هب  سابل  تهابش  مدع  تیسنج و  نتفرگ  رظن  رد  . 3

تهابش مدع  یتیسنج و  تاصتخم  نتفرگ  رظن  رد  دنا  هداد  ناشن  تیساسح  نآ  هب  تبـسن  سابل  هرابرد  ینید  نوتم  هک  يرگید  رایعم 
رد هدرک و  یفرعم  نامزلارخآ  هعماج  تافآ  اهالب و  زا  یکی  ار  رما  نیا  قداص  ماما  ترضح  هکنیا  امک  تسا ؛ رگیدکی  هب  درم  نز و 

یماگنه (3) ِلاَجِّرلِاب ؛ ُءاَسِّنلا  ِءاَسِّنلِاب َو  ُلاَجِّرلا  َهَّبَـشَت  اَذِإ  : » دومرف دوب  هدیـسرپ  ار  دمحم  لآ  مئاق  مایق  نامز  وا  زا  هک  یـسک  هب  خـساپ 
مهم رایعم  نیا  هب  دیاب  زین  رـصعیلو  ترـضح  نارادتـسود  دـننک .» یم  هیبش  نادرم  هب  ار  دوخ  نانز  نانز و  هب  هیبش  ار  دوخ  نادرم  هک 

.دنشاب هتشاد  يدایز  هجوت  شیوخ  یگتسارآ  سابل و  باتخنا  رد  دراد  یناوارف  یعامتجا  راثآ  هک 

ص 411. ج 1 ، هیمالسإلا ،) ط -   ) یفاک - 1
ص 164. تایحلا ، حیتافم  - 2

ص 335. ج 12 ، لئاسولا ، كردتسم  - 3
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فارسا مدع  یلام و  ییاناوت  نتفرگ  رظن  رد  . 4

ثعاب رما  نیمه  تسا و  یلام  هیهت  یلام و  ییاناوت  دنریگب  رظن  رد  سابل  عوضوم  رد  دـیاب  نمؤم  نارظتنم  هک  ینیزاوم  زا  رگید  یکی 
.دراد دوجو  یهجوت  لباق  تاکن  دروم  نیا  رد  نیموصعم  نانخس  رد  .دننکن  تسردان  تواضق  نارگید  هرابرد  یناسآ  هب  ات  دوش  یم 

ابیز ددـعتم و  ياهـسابل  هیلـسو  هب  ار  دوخ  هدوب و  لمجت  لها  لاوما و  بحاص  هک  يدرم  هراـب  رد  قداـص  ماـما  زا  راـمع  نب  قاحـسا 
ٍهَعَس وُذ  ْقِْفُنِیل  دومرف « : لاعتم  دنوادخ  اریز  هن ؛ هک  دومرف  باوج  ماما  و  تسا ؟ رگ  فارسا  درم  نیا  ایآ  هک  دیسرپ  هدومن  یم  هتسارآ 

ًالماـک هک  يرگید  دروم  رد  هک  تساـجنیا  بلاـج   (1) دنک .» جرخ  ییاناوت  ردـقب  دراد  تعـسو  شیگدـنز  هک  سک  ره  ِِهتَعَـس ؛ ْنِم 
ماما هب  دـیوگ  یم  بهو  نب  هیواعم  .دـندومرف  باوج  رایعم  نیمه  اب  قداص  ماما  مه  زاب  هدوب  یلاـم  هقیـضم  رد  یـصخش  سکعرب و 
ادـعب تسا ؛ ینایعا  وا  عضو  رـس و  سابل و  تسا و  دـنمتورث  شرمع  زا  یتمـسق  رد  ناسنا  یهاگ  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداـص 

دیاراـیب ار  دوخ  هک  ساـبل  دـیرخ  يارب  درب ، یم  جـنر  نمـشد  تتامـش  زا  ددرگ و  یم  ضوع  شعـضو  دور و  یم  تسد  زا  شتورث 
ُُهقْزِر ِْهیَلَع  َرُِدق  ْنَم  ِِهتَعَـس َو  ْنِم  ٍهَعَـس  وُذ  ْقِْفُنی   ))ِ دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  ناشیا  تسا ؟  زیاج  ایآ  دـنکفا  یم  یتخـس  هب  ار  نتـشیوخ 
تسا گنت  شیزور  سک  ره  شتعسو و  رادقم  هب  دراد  تعـسو  شیناگدنز  هک  سک  ره   (2) ِهلاَح ؛)) ِرْدَق  یَلَع  ُهَّللا  ُهاتآ  اَّمِم  ْقِْفُنْیلَف 

«. دنک مادقا  شتیعضو  لاح و  قبط  رب  سپ  ، دنک جرخ  هداد  يو  هب  دنوادخ  هک  يردقب 

نورد و سابل  ندوب  توافتم  موزل  ریظن  موصعم  ناماما  ثیداحا  رد  یقیقد  تاـکن  ساـبل  رد  فارـسا  مدـع  فارـسا و  ثحب  هراـبرد 
ار اهنآ  هطوبرم  ياهباتک  رد  دیاب  دنسپ  نامز  ماما  بوخ و  یگدنز  کی  يارب  نارظتنم  نایعیـش و  همه  هک  دراد  دوجو  هناخ  زا  نوریب 

.دنشاب دنبیاپ  نآ  هب  هعلاطم و 

فافع ایح و  ظاحل  . 5

هلمج زا  رظتنم  ناملسم  ناسنا  راتفر  تانوئش و  زا  يرایسب  رب  هک  يرگید  مهم  رایعم 

ص 443. ج 6 ، هیمالسإلا ،) ط -   ) یفاک - 1
ص 114. قالخألا ، مراکم  - 2
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ياهرایعم زا  دسانـش و  یمن  درم  نز و  ًاقافتا  هک  تسا  فافع  ایح و  عوضوم  دـهد  یم  ناشن  ار  دوخ  ریثأت  سابل ، شـشوپ و  باختنا 
رد تفع  ایح و  بحاص  صخش  ًاساسا  (1) َُهل .» َءاَیَح  َال  ْنَِمل  َناَمیِإ  َال  دومرف « : قداص  ماما  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  هدـش  هدرمـش  نامیا 
یب نارحب  هب  ار  هعماج  دردب و  ار  ایح  هدرپ  هک  دهد  یمن  رارق  يا  هنوگ  هب  ار  دوخ  ششوپ  هدوب و  ساسح  رایـسب  دوخ  سابل  باختنا 

ار نینمؤملاریما  نخـس  نیا  هراومه  شیوخ  ماما  يرای  ریـسم  رد  يو  هکلب  دهد ، قوس  تسا - يودهم  تلود  روهظ  عنام  هک  یتفع - 
َِکلَذ َو یَلَع  َنوُرِدـْقَت  َال  ْمُکَّنِإ  َو...ِهِْملِع  ِرُوِنب  یِـضَتْسَی ُء  ِِهب َو  يِدَـتْقَی  ًاـماَمِإ  ٍمُومْأَـم  ِّلُِـکل  َّنِإ  : » هک تسا  هداد  رارق  دوخ  نیعلا  بصن 

یم کمک  يو  هب  هعماج  دوخ و  حالـصا  ریـسم  رد  شیوخ  تفع  اب  هنوگ  نیا  (2) و  داَدَـس ؛» ٍهَّفِع َو  ٍداَِهتْجا َو  ٍعَرَِوب َو  ِینُونیِعَأ  ْنَِکل 
هک ییاج  ات  دنتـسه  یقالخا  تفـص  نیا  باطخ  دروم  رتشیب  یندب  صاخ  ياهیگژیو  رطاخ  هب  ناوناب  هک  درک  هجوت  دـیاب  هتبلا  .دـنک 

(3) هَّفِْعلا .» ِءاَیَْحلِاب َو  ِءاَسِّنلا  یَلَع    َ ...ْلَّضَفَت َو  : » هک دهاوخ  یم  دنوادخ  زا  هعاطلا  قیفوت  انقزرا  مهللا  فورعم  ياعد  رد  نامز  ماما 

لاس نس و  نتفرگ  رظن  رد  . 6

نامه .تسه  دارفا  ینـس  طیارـش  هب  هجوت  شـشوپ  عوضوم  رد  هنارظتنم و  یگدـنز  کبـس  رد  هجوت  لـباق  ياـهرایعم  زا  رگید  یکی 
ًانایحا لاسنایم و  صخـش  اب  رظتنم  ناوج  ساـبل  شـشوپ و  رد  دـیاب  تسا  تواـفتم  نـالاسگرزب  ساـبل  اـب  ناـکدوک  ساـبل  هک  هنوگ 
خیراـت رد  .داد  رارق  رظن  دـم  دـنکن  ادـیپ  دورو  یهلا  ياـهمیرح  هـب  هـک  یماداـم  ار  وا  یناوـج  تاـیحور  تشاذــگ و  قرف  لاـسنهک 

داتـسیا و یناوج  ناکد  رد  رب  تشذـگ و  یم  رازاب  زا  يزور  ناـشیا  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ماـما  یناگدـنز 
هب يرگید  مهرد و  ود  هب  یکی  دـیرخ  نهاریپ  ود  ترـضح  يرآ ، تفگ : يراد ؟ مهرد  جـنپ  شزرا  هب  نهاریپ  ود  ناوج  يا  دوـمرف :
رت هدنبیز  نیا  امش  يارب  اقآ  تفگ : ربنق  رادرب ، دوخ  يارب  ار  یمهرد  هس  نهاریپ  ربنق ! يا  دومرف « : ربنق  دوخ  مالغ  هب  دعب  مهرد ، هس 

ٌّباَش َْتنَأ  : » دومرف ترضح  دینزب ، فرح  مدرم  يارب  و  دیورب ، ربنم  هب  دیاب  هک  تسا 

ص 106. ج 2 ، هیمالسإلا ،) ط -   ) یفاک - 1
همان 45. ص 417 ، حلاص ،) یحبصلل   ) هغالبلا جهن  - 2

ص 281. یمعفکلل ، حابصملا  - 3
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«. يراد یناوج  طاشن  یناوج و  وت   (1) باَبَّشلا ؛ ُهَّرِش  ََکل  َو 

لطاب قح و  ههبج  تیعقوم  هب  هجوت  . 7

قح و يریگرد  ياضف  نارظتنم ، روضح  یمومع  ياضف  هک  دـش  هتفگ  راظتنا  هلوقم  ندوب  يداهج  ثحب  رد  راتـشون و  نیا  رد  اـهراب 
یگنهرف يدرکیور  لطاب ، ههبج  یلـصا  ياـهدرکیور  زا  یکی  ًاـعبط  .دراد  يرگید  ندرک  بولغم  رد  یعـس  کـی  ره  تسا و  لـطاب 

اب قح  ههبج  فیعضت  ذوفن و  رد  یعس  تسا  سابل  ششوپ و  اهنآ  هلمج  زا  هک  یگنهرف  ياهرازبا  اب  زیتس  قح  نارادمردرس  هک  تسا 
بقارم رایـسب  دـنراد  رارق  قح  ههبج  رد  هک  یناسک  همه  دـیاب  رطاخ  نیمه  هب  .دـنراد  شیوخ  ياـهرایعم  اـب  ییاهـششوپ  زا  هدافتـسا 

ماما هک  تسا  بلطم  نیمه  يالاب  تیمها  تلع  هب  .دنریگب  رظن  رد  ار  تناید  قح و  نایرج  ياهشزرا  دوخ  سابل  باختنارد  دنـشاب و 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص 

َِکلاَسَم اوُُکلْـسَی  َال  ِیئاَدـْعَأ َو  َمِعاَطَم  اوُمَعْطَی  َال  ِیئاَدـْعَأ َو  َساَِـبل  اوُسَْبلَی  اـَل  َنِینِمْؤُْمِلل  ْلـُق  ِِهئاَِـیْبنَأ  ْنِم  ٍِّیبَن  َیلِإ  َّلَـج  َّزَع َو  ُهَّللا  یَحْوَأ 
سابل هک  وگب  نانمؤم  هب  هک  دومرف  یحو  دوخ  ياـیبنا  زا  یکی  هب  لـجوزع  دـنوادخ   (2) ِیئاَدْعَأ ؛ ْمُه  اَمَک  ِیئاَدْعَأ  اُونوُکَیَف  ِیئاَدـْعَأ 

منانمـشد دننامه  زین  اهنآ  تروص  نیا  رد  اریز  دنیامنن  راتفر  منانمـشد  شور  هب  دنروخن و  ار  منانمـشد  ياذغ  دنـشوپن و  ار  منامـشد 
.دوب دهاوخ  نم  نمشد 

: دندومرف ناشیا  هک  تسا  هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  يرگید  فیرش  نخس  رد 

دوهی و هب  ار  دوخ  .تسین  ام  زا  دـنک  هیبش  ام  ریغ  هب  ار  دوخ  هک  یـسک   (3) يراصنلا ؛ دوهیلاب و  اوهبتشت  .انریغب ال  هّبـشت  نم  اّنم  سیل 
.دینکم هیبش  اراصن 

عون هداعلا  قوف  يراذـگریثأت  زا  تیاکح  تسا  هدیـسر  ام  هب  نیموصعم  هیحان  زا  هک  ساـبل  هب  هجوت  رب  دـیکأت  تیـساسح و  همه  نیا 
دوخ نادنزرف  دوخ و  هرابرد  رما  نیا  هب  تبسن  يرتشیب  تقد  اب  ناگمه  هک  دراد  اج  دراد و  ام  تشونرس  اهرواب و  رب  سابل  ششوپ و 

.دنک یم  رت  نیگنس  ار  یمالسا  ناریا  ینامز  ماما  روشک  یگنهرف  نالوئسم  تیلوئسم  رما  نیمه  دننک و  هجوت 

ص 101. قالخألا ، مراکم  - 1
ص 252. ج 1 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  - 2

ص 56. ج5 ، يزمرت ،) حیحص   ) حیحصلا عماجلا  - 3
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یعامتجا هزوح  رد  هنارظتنم  یگدنز  کبس  .موس  لصف 

هراشا

رد عامتجا  هزوح  رد  ناوت  یم  ار  تسا  مهم  رایـسب  ًاقافتا  هک  هنارظتنم  یگدـنز  کبـس  يراتفر  ياه  هطیح  اه و  هفلؤم  زا  رگید  یکی 
عناوم زا  يا  هدـمع  شخب  دـش  هراـشا  زین  لـبق  رد  هک  هنوـگ  ناـمه  هک  تسا  تهج  نیا  زا  هزوـح  نیا  هب  هجوـت  تیمها  .تفرگ  رظن 

یمومع تبغر  لیم و  نامز ، ماما  روهظ  يارب  يزاس  هنیمز  زا  ثحب  رد  اریز  دوش ، یم  طوبرم  هزوح  نیمه  هب  يدهم  ترـضح  روهظ 
تسا و هدش  حرطم  يزاس  هنیمز  داجیا  یلصا  لماع  ود  ناونع  هب  عامتجا  هزوح  رد  دنمناوت  دارفا  نتشاد  يودهم و  لدع  تموکح  هب 

مهس هنارظتنم  یگدنز  کبس  هب  ندش  قلختم  یگدنز و  شور  رد  حالصا  هک  دش  دهاوخ  نشور  دیآ  یم  دعب  رد  هک  یتاحیـضوت  اب 
: تسا نایب  لباق  لیذ  ياهراتفگ  بلاق  رد  اه  هفلؤم  نیا  .تشاد  دنهاوخ  روهظ  يارب  مهم  هنیمز  ود  نیا  ندمآ  دوجو  هب  رد  يدایز 

هداوناخ رد  لوا : راتفگ 

هراشا

يودهم یگدنز  کبس  هب  ندش  هتـسارآ  تروص  رد  هک  تسا  یتیمها  رپ  ياه  هفلؤم  زا  یکی  هعماج  کی  لولـس  ناونع  هب  هداوناخ ،
قوف شقن  روهظ ، یمدرم  ياه  هنیمز  ندروآ  مهارف  رد  مه  ناـمزلارخآ و  رطخ  رپ  تنحم و  هناـمز  زا  رذـگ  ریـسم  رد  مه  دـناوت  یم 
کی تیعمج ، رظن  زا  دنچ  ره  هداوناخ   » هک تسا  رطاخ  نیدـب  ًاساسا  يا  هژیو  هاگیاج  نینچ  نتفرگ  رظن  رد  .دـیامن  افیا  ار  يا  هداعلا 
داهن تمالـس  هب  يا  هژیو  مامتها  یناسنا  رت  گرزب  عماوج  يزاس  ملاس  روظنم  هب  مالـسا  اما  دوش  یم  هتـسناد  کچوک  رایـسب  هعماـج 

زا یعامتجا  ياهراجنه  یقالخا و  ياه  شزرا  ینید ، تاداقتعا  اهرواب و  نآ  رد  هک  تسا  ییاـج  نیرت  مهم  هداوناـخ  .دراد  هداوناـخ 
یلسن
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طباور ترـشاعم و  یگنوگچ  دـنوش ، یم  انـشآ  ینوریب  يایند  اب  يدـعب  لسن  هک  تسا  هداوناـخ  قیرط  زا  .دوش  یم  لـقتنم  یلـسن  هب 
دنلب نخس  نیا  (1) دنریگ .» یم  ارف  ار  یعامتجا  موسر  بادآ و  قالخا و  یگدنز ، مسر  هار و  دـنزومآ و  یم  ار  نارگید  اب  یعامتجا 

: دومرف هک  تسا  مظعا  لوسر 

نیا دیآ و  یم  ایند  هب  یهلا  یترطف  اب  يا ، هچب  ره  (2) ِهناَسِّجَُمی ؛ ِِهناَرِّصَُنی َو  ِِهناَدِّوَُهی َو  ِناَذَّللا  ُهاََوبَأَف  ِهَرْطِْفلا  یَلَع  اَّلِإ  َُدلُوی  ٍدُولْوَم  ْنِم  اَم 
.دننک یم  یسوجم  ای  یحیسم  يدوهی ، ار  يو  هک  هک  دنتسه  وا  ردام  ردپ و 

هک تسا  دـقتعم  هتـسیرگن و  عوضوم  هب  يرگید  هیواز  زا  ناگدنـسیون  زا  یکی  دـش  ناـیب  هداوناـخ  داـهن  تیمها  رد  هچنآ  رب  هوـالع 
قداص ماما  زا  يودهم  یتایاور  رکذ  زا  دـعب  يو  .دوش  یم  بوسحم  تبیغ  رـصع  رد  یلـصا  دربهار  کی  ناونع  هب  يروحم  هداوناخ 

دوخ ياه  هناخ  مزـالم ) ) میلگ (4) مکتویب ؛ سالحا  اونوک  » نینچمه و  دیـشاب » دوخ  ياـه  هناـخ  مزـالم  (3) مکتوـیب ؛ اوـمزلا  و   » ریظن
: دومن ناوت  یم  تشادرب  هنوگ  ود  تایاور  هنوگنیا  زا  دیوگ : یم  دیشاب »

.تبیغ نارود  ثداوح  هب  تبسن  يربخ  یب  یتوافت و  یب  اوزنا ، ، يزیرگ هعماج  يانعم  هب  ینیشن  هناخ  هب  هیصوت  . 1

.هنامیکح ییارگ  هعماج  اب  هارمه  تبیغ  نارود  ثداوح  هب  تبسن  يرایشوه  اه و  هناخ  ندادرارق  رگنس  يروحم و  هناخ  هب  هیصوت  . 2

فورعم و هب  رما  دننام  نیتسار  نمؤم  کی  یناسنا  ینامیا و  فیاظو  ریاس  هب  یهاگن  اب  تیب و  لها  هریـس  هب  هجوت  اب  تسا  حـضاو  رپ 
نینمؤم و تاعامتجارد  روضح  رب  ینبم  ینید  تاروتـسد  جـح و  لامعا  ماـجنا  محر ، هلـص  اـه ، یکین  رب و  رد  نواـعت  رکنم ، زا  یهن 

همئا رظن  دروم  مود  تشادرب  مود و  يانعم  مالـسالا ،» یف  هینابهر  ـال  : » دـندومرف هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مـالک 
هجوت زا  یکاح  ندوب  هداوناخ  هناخ و  مزالم  رب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  رارـصا  دـیکأت و  نیارباـنب  دـشاب ...؛ یم  مالـسلا  هیلع  راـهطا 

نآ و نتشاد  هگن  لاعف  یعامتجا و  نیداینب  داهن  نیا  تیمها  هب  نتشاد 

ص 234. یمالسا ،) یگدنز  کبس  قالخا و   ) راهب هشیمه  - 1
ص49. ج2 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  - 2

ص 197. ینامعن ، تبیغ  - 3
.نامه - 4
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یثیدح تادنتسم  مقس  تحص و  زا  رظن  فرص  (1) تسا .» يودهم  هعماج  لیکشت  سیسأت و  يارب  ملاس  حلاص و  ياه  هتسه  لیکشت 
هتسیاب زا  یکی  تبیغ  رصع  رد  هداوناخ  هب  هجوت  هدوب و  هجوت  لباق  نخس  نیا  لصا  تسا  هداد  هئارا  دوخ  بلطم  تابثا  رد  ناشیا  هک 

، رهوش نز و  نیب  هطبار  لثم  هداوناخ  رد  دوجوم  طـباور  عاونا  هب  هجوت  اـب  هک  تسا  يودـهم  یگدـنز  کبـس  هزوح  رد  یمتح  ياـه 
یگدـنز کبـس  روحم  مهم و  نیب  نیا  رد  هچنآ  اما  تسا ، نییبت  لـباق  رگیدـمه  اـب  نادـنزرف  هطبار  نادـنزرف و  نیدـلاو و  نیب  هطبار 

يدهم و ترضح  هب  تبسن  راشرـس  قشع  نامز و  ماما  روهظ  مان  هب  یکرتشم  نامرآ  نتـشاد  تسا  يودهم  ياه  هداوناخ  رد  هنارظتنم 
رارق هب  هداوناخ  رد  هنارظتنم  یگدنز  کبس  فلتخم  ياه  هولج  هتکن  نیا  اب  .تسا  ناشیا  روهظ  ياه  هنیمز  ندومن  هدامآ  يارب  شالت 

: تسا لیذ 

يودهم يدیحوت و  ياهرواب  تیروحم  . 1

سأر رد  ینید و  ياهـشزرا  دیاب  هداوناخ  لیکـشت  يادتبا  زا  هک  تسا  نآ  هداوناخ  هزوح  رد  يودهم  یگدـنز  کبـس  ینابم  زا  یکی 
نیمه دیامرف  یم  مایق  يدهم  ترـضح  یتقو  هک  ارچ  دشاب ؛ نامز  ماما  قشاع  ناوج  رـسپ  رتخد و  رظن  دم  يروحمادخ  دـیحوت و  نآ 

: قداص ماما  هدومرف  هب  دهد و  یم  رارق  دوخ  یناهج  همانرب  روحم  ار  اهشزرا 

مایق مئاق  ترـضح  هک  یماگنه   (2) ِهَّللا ؛ ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُهَّللا َو  اَّلِإ  ََهلِإ  اـَل  ْنَأ  ُهَداَهَـش  اَـهِیف  َيِدُون  اَّلِإ  ٌضْرَأ  یَْقبَی  اـَل  ُِمئاَْـقلا  َماَـق  اَذِإ 
.دوش یم  هداد  رس  هللا  لوسر  دمحم  هللا و  الا  هلا  يادن ال  نآ  رد  هکنآ  رگم  تسین  ییاج  چیه  دیامن 

: دومرف مرکا  لوسر  اریز  دشاب ، یگدنز  رد  رسمه  باختنا  كالم  نآ  لاثما  تورث و  ییابیز و  دیابن  ساسا  نیمه  رب 

؛ ِنیِّدلا ِتاَِذب  ْمُْکیَلَعَف  ِْهَیلِإ  ُهَّللا  ُهَلَکَو  َُهل  اَّلِإ  اَهُجَّوَزَتَی  َال  اَِهلاَِمل  اَهَجَّوَزَت  ْنَم  ُّبُِحی َو  اَم  اَهِیف  َرَی  َْمل  اَِهلاَمَِجل  اَّلِإ  اَهُجَّوَزَتَی  َال  ًهَأَْرما  َجَّوَزَت  ْنَم 
هب ینز  اب  سک  ره  دـبای و  یمن  دراد  تسود  هک  ار  هچنآ  دروآرد  شیوخ  جاودزا  هب  وا  ییاـبیز  رطاـخ  هب  اـهنت  ار  ینز  سک  ره  (3)

وا ادخ  دنک  جاودزا  شلام  رطاخ 

ص 38-37. يودهم ، هداوناخ  - 1

ص 183. ج 1 ، یشایع ، ریسفت  - 2

ص 50. ج 20 ، هعیشلا ، لئاسو  - 3
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.راد نید  رسمه )  ) رب داب  امش  رب  سپ  .دنک  یم  راذگاو  شدوخ  هب  ار 

هب هک  نیموصعم  تیالو  تماـما و  شریذـپ  دـیحوت  شریذـپ  همزـال  دوش و  یم  حرطم  يروحمادـخ  ثحب  همدا  رد  زین  يروحم  ماـما 
.تسا هدش  طورشم  رصع  ماما  هلمج  زا  موصعم و  نایاوشیپ  تماما  هب  راگدرورپ  تمعن  تیمامت  نید و  لامک  ریدغ ، هیآ  حیرصت 

روهظ زاس  هنیمز  دناوت  یم  هداوناخ  کی  هک  تسا  يونعم  یتدیقع و  هناوتشپ  نینچ  هب  مازتلا  اب  اهنت  ًاعطق  زین  هداوناخ  لیکـشت  زا  سپ 
ِّوُدـُْغلِاب َو اهیف  َُهل  ُحِّبَُـسی  ُهُمْـسا  اَهیف  َرَکْذـُی  َعَفُْرت َو  ْنَأ  ُهَّللا  َنِذَأ  ٍتُوُیب  یف   » هیآ قیداصم  زا  هداوناـخ  نیا  اریز  دـشاب ، يدـهم  ترـضح 

يرای يارب  ییالاب  تیلباق  زا  دنبای  شرورپ  ادـخ  دای  رکذ و  هب  ینارون  ناکم  نینچ  رد  هک  يدارفا  ًاعطق  هک  دوب  دـهاوخ   (1) لاصْآلا »
شیوخ هتـساوخ  رب  ار  ادخ  یلو  ادخ و  تیاضر  هراومه  یگدنز  کبـس  رهاظم  باختنا  رد  دوب و  دـنهاوخ  رادروخرب  مالـسا  دوعوم 

.دننک یم  يوریپ  یهلا  ماکحا  زا  مدقم و 

هشیدنا لقع و  تیروحم  . 2

انب رکفت  هشیدنا و  هیاپ  رب  ینید  یگدـنز  لصا  اما  تسا ، ینید  یگدـنز  کبـس  ندوب  زور  هب  ینیع و  هولج  يودـهم  یگدـنز  کبس 
لوسر و ادـخ و  ینعی  نآ  لوصا  ینید و  ياهرواب  نیرتمهم  نید ، رظنم  زا  هک  یلاـح  رد  دـشابن  نینچ  هنوگچ  .تسا  هدـش  هتـشاذگ 
رد ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  تسرد  درک ؛ لوبق  فشک و  دـیلقت  هن  لقع و  اب  دـیاب  ار  داـعم 

یسک دیآ و  یم  تسد  هب  لقع  اب  ریخ  مامت  (2) َُهل ؛ َلْقَع  َال  ْنَِمل  َنیِد  َال  ِلْقَْعلِاب َو  ُهُّلُک  ُْریَْخلا  ُكَرْدـُی  اَمَّنِإ  : » دومرف هنوگ  زاجعا  ینایب 
: هک دوش  یم  عقاو  میرک  نآرق  هنوگ  رادـشه  باطخ  دروم  یـسک  نینچ  و  درادـن .» یتسرد ) ) نید عقاو ) رد   ) تسین هشیدـنا  لها  هک 

َْدنِع ِّباَوَّدلا  َّرَـش  َّنِإ  : )) هیآ اب  هیآ  نیا  یقیبطت  هسیاقم  کی  رد  اریز   (3) نُولِقْعَی .)) َنیذَّلا ال  ُمُْکْبلا  ُّمُّصلا  ِهَّللا  َْدنِع  ِّباَوَّدلا  َّرَـش  َّنِإ  ))
نتـسب راک  هب  مدع  راگدرورپ ، هب  نامیا  مدع  رفک و  ساسا  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  هتکن  نیا   (4) نُونِمُْؤی ،)) ـال  ْمُهَف  اوُرَفَک  َنیذَّلا  ِهَّللا 

.تسا هشیدنا  رکف و 

.36/ رون - 1
ص 54. لوقعلا ، فحت  - 2

.22 لافنا / - 3

.55 لافنا / - 4
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یم الاب  ار  تیرشب  تینالقع  حطس  دنک  یم  مایق  ناهج  رد  نید  هماقا  يارب  رصع  یلو  ترـضح  یتقو  هک  تسا  مکحم  قطنم  نیمه  اب 
: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  يا  هنوگ  هب  درب 

تسد دنوادخ  دیامن  مایق  ام  مئاق  یتقو   (1) مُهُماَلْحَأ ؛ ِِهب  ْتَلَمَک  ْمَُهلوُقُع َو  اَِهب  َعَمَجَف  ِداَبِْعلا  ِسوُءُر  یَلَع  ُهَدَـی  ُهَّللا  َعَضَو  اَنُِمئاَق  َماَق  اَذِإ 
.دنک یم  لماک  ار  ناشدرخ  تناتم و ) و   ) عمج ار  ناشیاهلقع  هتشاذگ و  اهناسنا  رس  رب  ار  شتمحر 

دـصق هک  نامز  ماما  رظتنم  هداوناخ  رد  رـصنع  نیا  هک  تسا  حـضاو  رپ  میتسناد  نید  گنهرف  رد  ار  لقع  هشیدـنا و  تلزنم  هک  لاـح 
دهاوـخ نآ - زا  سپ  یگداوناـخ  یگدـنز  رد  هچ  لیکـشت و  رد  هچ   - مهم سب  یهاـگیاج  دراد  ار  روـهظ  ياـه  هنیمز  ندرک  مهارف 

هب دوش ؛ یم  طوبرم  نیدـلاو  رد  يزرودرخ  تیاعر  هب  يدایز  دـح  ات  هداوناـخ  نیا  رد  يودـهم  نادـنزرف  شرورپ  تیبرت و  تشاد و 
حیرـصت هتکن  نیا  هب  رـسمه  باختنا  نوماریپ  مهم  یـشرافس  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  هک  تسا  رطاخ  نیمه 

: هک دندومرف 

نیرفآ الب  وا  اب  تبحاصم  اریز  قمحا  نز  اب  جاودزا  زا  دیـشاب  رذح  رب   (2) عاَیَض ؛ اَهَْدلُو  ٌءاََلب َو  اَهَتَبْحُـص  َّنِإَف  ِءاَقْمَْحلا  َجُّوَزَت  ْمُکاَّیِإ َو 
.دوب دنهاوخ  هدیاف  یب  هابت و  شنادنزرف  و 

نیا دوخ  تسا  هدیـسر  ام  هب  یفلتخم  ثیداحا  نیموصعم  بناج  زا  اهراب  نآ  روحم  رب  یگدـنز  تلیـضف  راظتنا و  هراـبرد  رگا  يرآ ،
: دومرف مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هدومن و  حرطم  رکفت  هشیدنا و  ار  یقیقح  راظتنا  ياهرایعم  زا  یکی  ناراوگرزب 

ِلوُقُْعلا َو َنِم  ْمُهاَطْعَأ  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  َهَّللا  َّنَِأل  ٍناَمَز  ِّلُک  ِلْهَأ  ْنِم  ُلَْضفَأ  ِهِروُهُِظل  َنیِرِظَْتنُْملا  ِِهتَماَمِِإب َو  َنِیِلئاَْـقلا  ِِهتَْبیَغ  ِناَـمَز  َلـْهَأ  َّنِإ 
رظتنم دنتـسه و  وا  تماـماب  دـقتعم  هک  وا  تـبیغ  ناـمز  مدرم   (3) هَدَـهاَشُْملا ؛ َِهلِْزنَِمب  ْمُهَدـْنِع  ُهَْبیَْغلا  ِِهب  ْتَراَـص  اَـم  ِهَفِْرعَْملا  ِماَْـهفَْألا َو 

دزن تبیغ  هک  تسا  هدرک  اطع  اهنآب  یتفرعم  مهف و  لقع و  یلاعت  كرابت و  يادخ  اریز  دـنرترب  ینامز  ره  مدرم  زا  دنـشابیم  شروهظ 
.تسا هدهاشم  نوچ  اهنآ 

طباور رد  یگدنز  هویش  نیا  مهم  لوصا  زا  رظتنم  هداوناخ  کی  یگدنز  کبس  رد  یـصخش  لایما  زا  يرود  لقع و  هب  هجوت  نیاربانب 
.دوش یم  بوسحم  نادنزرف  زین  نارسمه و  نیب 

ص 25. ج 1 ، یفاک ، - 1
ص 13. يدنوارلل ،)  ) رداونلا - 2

ص 320. ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 3
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تلادع طسق و  تیروحم  . 3

ناهج حطس  رد  تلادع  راعش  يدهم  ترضح  راعـش  نیرتزراب  هک  تسا  نآ  هدنهد  ناشن  يودهم  ثیداحا  رب  هاتوک  دنچ  ره  يرورم 
تلادـع راظتنا  وا  تلود  راظتنا  نیاربانب   (1) ًاْملُظ .» ًارْوَج َو  ْتَِئُلم  اَمَک  ًاطِْـسق  ًالْدَـع َو  َضْرَْألا  ُأَـلْمَی  يِذَّلا  ُّيِدـْهَْملا  : » هک دوب  دـهاوخ 

هک هداوناخ  دـعب  رد  روهظ  زادـنا  مشچ  زا  يریگ  وگلا  اب  تسه  یمایا  نانچ  كرد  اهنآ  يوزرآ  هک  يودـهم  هداوناـخ  ًاـعبط  تسا و 
دوخ یگدنز  رد  ار  تلادع  ياه  هولج   (2) مِِهتُوُیب ،» َفْوَج  ُُهلْدَع  ْمِْهیَلَع  َّنَلُخْدََیل  ...َماَق  اَذِإ  اَنَِمئاَق  َّنِإ  : » دومرف نآ  هرابرد  قداص  ماما 

زین دوخ  نادنزرف  نایم  رد  هکلب  دننک ، یم  تیاعر  ار  تلادع  دوخ  نیب  رد  رهوش  نز و  اهنت  هن  تروص  نیدب  .دراذـگ  یم  شیامن  هب 
هَّللا و اوقّتا  هک « : دنا  هتفرگ  يدج  ار  مالـسا  ربمایپ  رادـشه  نیا  اریز  دـننک ، هنیداهن  ار  يدـیلک  لصا  نیا  ات  دـننک  یم  شالت  هراومه 

(3) مکدالوأ .» نیب  اولدعا 

تبحم قشع و  تیروحم  . 4

نوناک يروحم و  هطقن  ًاساسا  تسا و  يدهم  ترضح  صوصخ  هب  نیموصعم و  هب  تبحم  زا  راشرس  يا  هداوناخ  ینامز  ماما  هداوناخ 
نیب یفطاـع  طـباور  رد  مه  تلادـع ، رـصنع  دـننامه  یگدادـلد  نیا  .تسا  تجح  ترـضح  هب  قشع  هداوناـخ  نیا  لاـصتا  بذـج و 

ات دوش  یم  ثعاب  دراد  يا  هداعلا  قوف  رثا  نادـنزرف  رب  نیدـلاو  تاساسحا  رب  هکنیا  رب  هوالع  مه  دـهد و  یم  ناشن  ار  دوخ  نارـسمه 
هنیداهن دوخ  نادـنزرف  دوجو  رد  ار  تسا  يرادـم  تیـالو  یـساسا  ناـکرا  زا  هک  ماـما  هب  قشع  نیمه  روهظ ، يزاـس  هنیمز  ریـسم  رد 

: هک دننک  یم  هجوت  مالسا  مرکم  یبن  شرافس  نیا  هب  يودهم  یتیبرت  ریسم  رد  دنزاس و 

: دینک تیبرت  تلـصخ  هس  رب  ار  دوخ  دالوا   (4) نآرقلا ؛ هءارق  و  هتیب ، لهأ  ّبح  و  مکّیبن ، ّبح  لاـصخ : ثـالث  یلع  مکدـالوأ  اّوبدا 
.نآرق تئارق  و  شتیب ، لها  یتسود  ناتربمایپ ، یتسود 

ص 338. ج 1 ، یفاک ، - 1
ص 297. ینامعن ، تبیغ  - 2

ص 613. ج 6 ، مارآ ، دمحا  همجرت  هایحلا ، - 3
.یثدحم داوج  ناناوجون ؛» ناکدوک و  رد  تیب  لها  تبحم  داجیا  ياههار   » رترب قشع  زا  لقن  هب  ، ) ص456 ج16 ، لامعلازنک ، - 4
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تیدوبع ریـسم  رد  شزغل  ثعاب  هک  ییاهتبحم  زاربا  زا  هک  دوش  یم  ثعاب  تسه و  زین  هداوناخ  رد  یطباور  رایعم  دوخ  یتبحم  نینچ 
ْنِإ ُْلق  : )) هک دـنا  هتخومآ  نآرق  یتیبرت  بتکم  رد  يا  هداوناـخ  نینچ  اریز  دـنک ، يریگولج  دوش  یم  زین  لاـعتم  دـنوادخ  یگدـنب  و 

اهَنْوَضْرَت ُنِکاسَم  اـهَداسَک َو  َنْوَشْخَت  ٌهَراـِجت  اـهوُُمْتفَرَْتقا َو  ٌلاْومَأ  ْمُُکتَریـشَع َو  ْمُکُجاوْزَأ َو  ْمُُکناوْخِإ َو  ْمُکُؤاـْنبَأ َو  ْمُکُؤاـبآ َو  َناـک 
قـشع و (1) و  نیقِـساْفلا .)) َمْوَْقلا  يِدـْهَی  ـال  ُهَّللا  ِهِْرمَأـِب َو  ُهَّللا  َِیتْأَـی  یَّتَح  اوُصَّبَرَتَف  ِِهلیبَـس  یف  ٍداـهِج  ِِهلوُسَر َو  ِهَّللا َو  َنِم  ْمُْکَیلِإ  َّبَحَأ 

.دوشن دراو  ناشفیلاکت  هب  یللخ  ات  دننک  یم  میظنت  يرایعم  نینج  اب  ار  دوخ  تبحم 

دنزرف رسمه و  قوقح  تیاعر  يروحم و  تیلوئسم  . 5

دارفا ریاس  هب  تبسن  اضعا  زا  کی  ره  هک  تسا  یتیلوئـسم  ساسحا  دهعت و  يودهم  هداوناخ  کی  یگدنز  کبـس  ياهدومن  هلمج  زا 
هداوناخ دارفا  رد  ار  رصنع  نیا  ناگمه  هک  يا  هنوگ  هب  دهد  یم  ناشن  ار  دوخ  یگداوناخ  طباور  رد  دهعت  سح  نیا  دراد و  هداوناخ 

اب نآرق  وس  کی  زا  اریز  درک ، وجتـسج  تیودـهم  نآرق و  گـنهرف  رد  دـیاب  ار  يرـصنع  نینچ  لـیلد  .دـننک  یم  هظحـالم  يودـهم 
: زین رگید  ییوـس  زا  دـنک و  یم  صخــشم  ار  اـم  یگادوناـخ  فیاـظو  (2) ..ْمُکیلْهَأ » ْمُکَـسُْفنَأ َو  اوـُق  اوـُنَمآ  َنیذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  : » ناـمرف

جنر نتـشاد ، تیرـشب  حالـصا  هغدـغد  ادرف و  زورما و  ناـسنا  هب  تبـسن  یناـهج  یللملا و  نیب  تیلوئـسم  ساـسحا  ینعی  تیودـهم  »
يارب یناهج  یحرط  ینعی  تیودهم  رت ، هداس  ترابع  هب  ندیشیدنا و  ام »  » هب ندمآ و  رد  نم »  » بلاق زا  ندومن و  ساسحا  ار  تیرشب 

هداوناخ تلاسر  تلاصا و  ماکحتسا ، ماجـسنا ، تیودهم و  هدیا  گنهرف و  نیب  گنتاگنت  یطابترا  ساسا  نیا  رب  تیناسنا ؛ ییافوکش 
لـسن تیبرت  هداوناخ ، لیکـشت  اب  هدـنیآ  لـسن  هب  تبـسن  يریذـپ  تیلوئـسم  جاودزا  فادـها  نیرتمهم  زا  یکی  هک  ارچ  دراد ، دوجو 

اب  (3) تسا .» تناید  تینما و  تلادـع ، تمالـس ، تداعـس ، اب  هارمه  هدـنیآ  لسن  يارب  ییاریذـپ  نوناک  داجیا  يزاـسرتسب و  هدـنیآ ،
جیورت هب  دیاب  دیامن  تیبرت  دروآ و  راب  ریذپ  تیلوئسم  ار  شنادنزرف  دوخ و  دهاوخ  یم  یـسک  رگا  هک  تسا  یتاکن  نینچ  هب  هجوت 

گنهرف

.24 هبوت / - 1
.6 میرحت / - 2

ص 91. يودهم ، هداوناخ  - 3
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اریز دنک ، نامرد  تسا  یتیلوئـسم  یب  أشنم  هک  ار  یهاوخدوخ  یبلط و  تعفنم  سح  ات  دراذگ  تمه  هداوناخ  رد  تیودهم  تماما و 
رما نیا  هب  ار  اـهنآ  اـیآ  دـنهد ؛ یم  شوگ  ار  مفرح  هک  مراد  يا  هداوناـخ  نم  : » درک ضرع  قداـص  ماـما  هب  دـلاخ  نب  نامیلـس  یتقو 

اَهُدُوقَو ًاران  ْمُکیلْهَأ  ْمُکَـسُْفنَأ َو  اُوق  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  دیامرف : یم  لجوزع  دـنوادخ  هلب ؛ دومرف : ناشیا  منک ؟ توعد  همئا ) تیالو  )
(1) دینک .» ظفح  دنتسه ، اهگنس  اهناسنا و  نآ  هریگ  شتآ  یشتآ  زا  ار  هداوناخ  دوخ و  نانموم ! يا  ُهَراجِْحلا ؛ ُساَّنلا َو 

هنادرم هنانز و  ياهتیلباق  هب  هجوت  . 6

قوف یگدنز  کبس  زا  عون  ره  نیودت  رد  اهتیـسنج  نتفرگ  رظن  رد  هک  تسا  نآ  هاوگ  یگدنز  دوجوم  ياهکبـس  رب  یلامجا  يرورم 
رطع و عوضوم  رد  هریغ و  گنر و  ای  تخود و  تیفیک  رد  هچ  شـشوپ  ساـبل و  ثحب  رد  هنومن  ناونع  هب  .تسا  رثوم  مهم و  هداـعلا 

.درک هدـهاشم  ناوت  یم  ار  رایعم  نیا  نشور  تروص  هب  دـننک  یم  میـسقت  هنانز  هنادرم و  هب  ار  نآ  هک  لیبق  نیا  زا  يدراوم  نلکدا و 
یمن شـشوپ  هب  دودـحم  اهنت  ار  نآ  اما  تسا ، هدرک  هجوت  هلوقم  نیا  هب  زین  راـظتنا  گـنهرف  یـساسا  هناوتـشپ  ناونع  هب  مالـسا  نییآ 
لماک تلادع  تیاعر  روظنم  هب  یتیـسنج  ياهتوافت  زین  دنک  هجوت  نادب  دـیاب  زین  يودـهم  هداوناخ  کی  هک  هداوناخ  ثحب  رد  .دـناد 

رب اریز  تسا ، هدـش  هدرپس  مادـک  ره  هب  كرتشم - فیاظو  رب  هوالع  یـصاصتخا - ياه  هژیوراک  کی  ره  ياه  ییاـناوت  درم و  نز و 
، هدـم تسین  شناوت  رد  هک  يراک  نز ، هب  ٍهَنامَرهَِقب ؛ تَسَیل   َ ٌهَناحیَر و َهَأرَملا  َّنِإَف  اهَـسفَن  َزَواج  ام  اهَرمَأ  َهَأرَملا  ِلَُمت  ِکّ ال   » لصا ساسا 

.درک راذگاو  تسا  ناشناوت  رد  هک  یفیلاکت  درم  نز و  زا  کی  ره  هب  دیاب   (2) نامرهق » هن  تسا  لُگ  وا  اریز 

نامه ار – راظتنا  ام  یتقو  نیاربانب  دوش ؛ تاعارم  تدش  هب  دیاب  لصا  نیمه  زین  نامز  ماما  رظتنم  هداوناخ  یگدـنز  کبـس  يوگلا  رد 
تاـیحور و بساـنت  نـتفرگ  رظن  رد  اـب  ار  درم  نز و  داـهج  دــیاب  اـما  مـیناد ، یم  داـهج  هلوـقم  زا  مـیدرک - تباـث  ًــالبق  هـک  هنوـگ 

، عماج نییآ  نیا  تسا ؛ هدرک  لمع  شور  نیمه  هب  زین  مالسا  هکنیا  امک  مییامن ؛ نییبت  ود  نآ  ياهدادعتسا 

.6 میرحت / - 1
همان 31. ص 405 ، حلاص ،) یحبص   ) هغالبلا جهن  - 2
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ماما هکنیا  امک  تسا ؛ هدومن  یقلت  داهج  هباثم  هب  ار  نآ  هداد و  رارق  درم  هدهع  رب  ار  هداوناخ  يارب  دـمآرد  بسک  تخـس و  ياهراک 
: دومرف قداص 

(1) ِهَّللا .» ِلِیبَس  ِیف  ِدِهاَجُْملاَک  َوُهَف  ًاماَرَح  ُُبلْطَی  َال  ُهَلْهَأ َو  ُهَسْفَن َو  ِِهب  ُتوُقَی  اَم  ِرْدَِقب  ُلَمْعَیَف  ًارِسْعُم  ُلُجَّرلا  َناَک  اَذِإ  »

! يرآ تسا .» وکین  يرادرهوش  نز  داهج  لعبتلا ؛ نسح  هأرملا  داهج  : » دومرف هدرک و  نایب  زین  ار  نز  داهج  قادـصم  زین  فرط  نآ  زا 
ادـتبا ار  تسا  دوخ  هب  طوبرم  هک  یقیداصم  اهبلاق و  اما  دـنک ، یم  راتفر  يداهج  هیحور  اـب  هک  تسا  يا  هداوناـخ  يودـهم  هداوناـخ 

.دیامن یم  لمع  نآ  ینابم  رب  هناعاجش  سپس  ییاسانش و 

اب نیدـلاو  طاـبترا  اـب  هطبار  رد  دوش و  یمن  رهوش  نز و  طـباور  هب  طوـبرم  طـقف  تیـسنج  نتفرگ  رظن  رد  هک  درک  هجوـت  دـیاب  هتبلا 
هب رتشیب  هجوت  روتـسد  نادـنزرف  هب  تلادـع  تیاعر  هب  روتـسد  زا  سپ  مالـسا  هکنیا  امک  درک ؛ هجوت  لصا  نیا  هب  دـیاب  زین  نادـنزرف 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تسا و  هداد  ار  نارتخد 

یتسار هب  دینک  تیاعر  ار  تاواسم  ناتنادنزرف  هب  نداد  هیده  رد  (2) ءاسنلا ؛ تلضفل  ًالضفم  تنک  ولف  هیطعلا  یف  مکدالوا  نیب  اوواس 
.دندوب اهرتخد ) و   ) اهنز اهنآ ، کش  یب  مهد  يرترب  متساوخ  یم  ار  یسک  نم  رگا  هک 

هعماج رد  مود : راتفگ 

هراشا

هئارا يارب  نآ  ياـهرایعم  هتفرگ و  رارق  یـسرب  دروم  دـیاب  هنارظتنم  یگدـنز  کبـس  رد  هداوناـخ  زا  سپ  هک  يرگید  یعاـمتجا  دـعب 
رظن دـم  مالـسا  رد  هراومه  یعامتجا  طـباور  هب  هجوت  .تسا  نارظتنم  یعاـمتجا  تـالماعت  دوش ، هضرع  نارظتنم  هب  حیحـص  ییوگلا 

: مالسلا هیلع  قداص  ماما  هتفگ  هب  اریز  تسا ، هدوب 

مدرم اب  هک  دیراچان  امـش   (3) ٍضَْعب ؛ ْنِم  ْمِهِـضْعَِبل  َّدـُب  َال  ُساَّنلا  ُهَتاَـیَح َو  ِساَّنلا  ِنَع  ِینْغَتْـسَی  اـَل  ًادَـحَأ  َّنِإ  ِساَّنلا  َنِم  ْمَُکل  َّدـُب  اـَل  ُهَّنِإ 
دوخ تایح  لوط  رد  یسک  ره  اریز  دیشاب ؛ هتشاد  طابترا 

ص 88. ج 5 ، یفاک ، - 1
ص 519. هحاصفلا ، جهن  - 2

ص 635. ج 2 ، یفاک ، - 3
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.دنتسه هتسباو  رگیدکی  هب  مدرم  تسا و  دنمزاین  مدرم  هب 

رظن رد  ار  تیـصوصخ  نیا  تیرـشب  هب  دوخ  همانرب  هئارا  رد  ترطف  نییآ  ناونع  هب  مالـسا  اـت  تسا  هدـش  ثعاـب  رما  نیا  ندوب  يرطف 
تـسا هدش  ببـس  رما  نیمه  تسا ؛ بلطم  نیا  رب  لیلد  نیرتهب  اونمآ » نیذلا  اهیا  ای   » و سانلا » اهیا  ای   » ررکم ياهباطخ  دشاب و  هتـشاد 

: هک دنک  حیرصت  ییابطابط  همالع  نآرق ، گرزب  رسفم  ات 

.تسا (1) هدیمد  نکمم  دح  نیرخآ  ات  ماکحا  نیا  همه  رد  ار  عامتجا  حور  هتخیر و  عامتجا  بلاق  رد  ار  دوخ  ماکحا  همه  مالسا 

، رـصع ماما  تبیغ  للع  یـسررب  رد  مه  اریز  تسا ، هجوت  لـباق  هعماـج  تیعقوم  هاـگیاج و  زین  ناـمز  ماـما  روهظ  تبیغ و  ناـیرج  رد 
مه تسا و  هدش  هدرمـش  تبیغ  لیالد  هلمج  زا  يو  لتق  فوخ  ندنام و  اهنت  موصعم و  ماما  تیالو  شریذپ  رد  هعماج  دـشر  نادـقف 

اُونَمآ َو يرُْقلا  َلْهَأ  َّنَأ  َْول  َو   » ینآرق باطخ  اب  يو  تاـکرب  زا  تیرـشب  هرهب  رـصعیلو و  ترـضح  روهظ  يارب  يزاـس  هنیمز  ریـسم  رد 
يودـهم تموکح  تماما و  عوضوم  هب  هجوت  نآ  رب  هوالع  .میوش  یم  هجاوم   (2) ِضْرَْألا » ِءامَّسلا َو  َنِم  ٍتاکََرب  ْمِْهیَلَع  اـنْحَتََفل  اْوَقَّتا 

دروم هک  یبولطم  یگدـنز  کبـس  هویـش و  زا  نخـس  رما  نیمه  دـنک و  یم  تباـث  ار  تیودـهم  ندوـب  عاـمتجا  سنج  زا  یگداـس  هب 
اب هطبار  زا  ثحب  هتبلا  .دـنک  یم  نادـنچ  ود  ار  دـنک  یم  مهارف  ار  يو  روهظ  یعامتجا  ياـهرتسب  هدوب و  هللا  هیقب  ترـضح  تیاـضر 
زا لکشتم  یعومجم  درف  کی  هباثم  هب  هعماج  دوخ  اب  هطبار  هعماج و  دارفا  اب  هطبار  رظنم  ود  زا  ار  هنارظتنم  یگدنز  کبس  رد  هعماج 

یعامتجا کبـس  ياه  هتـسیاب  هب  راتفگ  نیا  رد  ام  هک  داد  رارق  شاکنک  دروم  ناوت  یم  هعماج  رد  يراج  نیناوق  مکاـح و  تموکح ،
.دومن میهاوخ  نایب  دعب  راتفگ  رد  ار  مود  عون  زا  هطبار  زا  ثحب  هتخادرپ و  هعماج  دارفا  اب  طباور  رد  هنارظتنم  یگدنز  کبس 

نامز ماما  يوس  هب  تبغر  داجیا  توعد و  . 1

ات درمـشرب  وا  هب  هجوت  نامز و  ماما  تمـس  هب  مدرم  توعد  ناوت  یم  ار  هعماج  رد  هنارظتنم  یگدـنز  کبـس  ياهیگژیو  نیرتزراـب  زا 
يدهم ترضح  هب  ار  یمومع  قوش  هلیسو  نیدب 

ص 10. مالسا ، رد  یعامتجا  طباور  - 1
.96 فارعا / - 2
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نیا .تسا  یگدـنز  کبـس  زا  عون  نیا  تازایتما  زا  یکی  ناونع  هب  يو  روهظ  يارب  يزاس  هنیمز  زا  یـشخب  دوخ  نیا ، هک  تخیگنارب 
يدهم ترـضح  هب  بوسنم  ياهنامز  رد  ناوت  یم  هنومن  ناونع  هب  دریگ ؛ تروص  دناوت  یم  یفلتخم  ياههار  زا  یمومع  هجوت  بلج 
ياهبلاق رد  ینامز  ماما  سلاجم  يرازگرب  دـننامه  مومع  يارب  هژیو  ياـه  هماـنرب  لوـالا ، عیبر  مهن  نابعـش و  همین  هعمج ، زور  دـننام 

رایعم نیمه  تبیغ ، رصع  رد  ینید  ناملاع  زاتمم  تیـصوصخ  نایب  رد  يداه  ماما  .دید  كرادت  ار  باذج  نیرفآ و  طاشن  فلتخم و 
: دنیامرف یم  هدومن و  رکذ  ار  رصع  ماما  يوس  هب  توعد  ینعی  روکذم 

تبیغ زا  دعب  رگا   (1) ِهَّللا ؛ ِنیِد  ْنَع  َّدَتْرا  اَّلِإ  ٌدَحَأ  َیَِقب  اَم  ،...َ ِْهیَلَع َنیِّلاَّدلا  ِْهَیلِإ َو  َنیِعاَّدلا  ِءاَمَلُْعلا  َنِم  ْمُکِِمئاَق  ِهَْبیَغ  َدـَْعب  یَْقبَی  ْنَم  َال  َْول 
ادـخ نید  زا  مدرم  همه  دـندرک ، یم  ییامنهار  وا  يوس  هب  ار  مدرم  هدوب و  وا  يوس  هب  هدـننک  توعد  هک  دـندوبن  یناملاع  مئاق  ماـما 

.دندش یم  ّدترم  هدیشک و  تسد 

هب تبغر  داجیا  رد  دـناوت  یم  دوخ  ياه  ییاناوت  نازیم  هب  یـسک  ره  هکلب  تسین ، ینید  ناملاع  صوصخم  رما  نیا  هک  تسا  یهیدـب 
هتبلا .یسکات  لیبموتا و  رد  يودهم  دورس  ای  ینارنخس  کی  نتشاذگ  هزادنا  هب  یتح  دشاب  هتشاد  یمهـس  رـصع  یلو  ترـضح  يوس 

: هک دندومرف  اهراب  دنا و  هتشاد  دیکأت  غیلبت  توعد و  رما  زا  رگید  زیچ  ره  زا  شیب  راتفر  لامعا و  ندوب  حلاص  رب  نید  نایاوشیپ 

ناتیاهنابز ریغ  اـب  ار  مدرم  (2) هَیِعاَد ؛ َکـِلَذ  َّنِإَـف  َْریَْخلا  َهاَـلَّصلا َو  َداَِـهتْجِالا َو  َعَرَْولا َو  ُمُْکنِم  اْوَرَِیل  ْمُِکتَنِْـسلَأ  ِْریَِغب  ِساَّنِلل  ًهاَـعُد  اوـُنوُک 
.دنتسه هدننک  توعد  اهنآ  هک  دننیبب  ار  ریخ  روما  زامن و  شالت و  یسرتادخ و  امش  زا  هک  يروط  هب  دینک  توعد 

هعماج حالصا  هب  نارگید  بیغرت  . 2

هعماـج و ياـهیراجنهان  لاـبق  رد  شنکاو  هب  نارگید  قـیوشت  تسا  هدـهاشم  لـباق  هنارظتنم  یگدـنز  کبـس  رد  هک  يرگید  یگژیو 
حالـصا هیحور  دوخ  اهنت  هن  ناروای  يدـهم  » هک تسا  یهیدـب  .تسا  روهظ  یعامتجا  ياه  هنیمز  ندرک  مهارف  روظنم  هب  نآ  حالـصا 

، دنراد يرگ 

ص 345. يرکسعلا ، نسحلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  - 1
ص78. ج 2 ، یفاک ، - 2
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رد تیصوصخ  نیا   (1) دـننک .» مهارف  شترـضح  روهظ  يارب  ار  هنیمز  یگمه  اـت  دـننک  یم  توـعد  رما  نیا  هب  زین  ار  نارگید  هکلب 
زین نامز  ماما  نارای  فاصوا  هلمج  زا  هک  دـهد  یم  ناشن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هرهچ  اب  ار  دوخ  رظتنم  کی  یگدـنز  کبس 

کبـس گنهرف و  هب  لیدـبت  دوخ ، هعماج  رد  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دوخ ، شنم  اب  دـناوتب  يدرف  رگا  .تسا  هدـش  هدرمش 
ٍهَّمُأ َْریَخ  ُْمْتنُک  : )) هک تفرگ  دـهاوخ  رارق  نآرق  زیمآ  نیـسحت  باـطخ  دروـم  يا  هعماـج  نینچ  هـک  تـسا  تـقو  نآ  دـیامن  یگدـنز 

تموکح لیکـشت  ياتـسار  رد  ار  يدنلب  ماگ  ًاعطق  (2)و  ِهَّللاـِب )) َنُونِمُْؤت  ِرَْکنُْملا َو  ِنَع  َنْوَْهنَت  ِفوُْرعَْملاـِب َو  َنوُُرمْأَـت  ِساَّنِلل  ْتَجِرْخُأ 
.تشادرب دهاوخ  يدهم  ترضح  يربهر  هب  یناهج 

هب رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تسا ، هدـش  یفرعم  داـهج  سنج  زا  راـظتنا  راتـشون  نیا  رد  اـهراب  رگا  هکنآ  هدـننک  لـیمکت  هـتکن 
: دومرف هراب  نیا  رد  نینمؤملاریما  هکنیا  امک  تسا ؛ هدش  یفرعم  داهج  ياه  هبعش  زا  نیموصعم  حیرصت 

ِرَْکنُْملا ِنَع  یَهَن  ْنَم  َنِینِمْؤُْملا َو  َرْهَظ  َّدَـش  ِفوُْرعَْملِاب  َرَمَأ  ْنَمَف...ِرَْکنُْملا  ِنَع  ِیْهَّنلا  ِفوُْرعَْملِاب َو  ِْرمَأـْلا  یَلَع  ٍبَعُـش  َِعبْرَأ  یَلَع  ُداَـهِْجلا 
ار نمؤـم  دـنک ، فورعم  هب  رما  هک  ره  سپ  ...و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  دراد : هبعـش  راـهچ  داـهج  (3) َنیِقِـساَْفلا ؛ َْفنَأ  َمَغْرَأ 

.تسا هدیلام  كاخ  هب  ار  ناقساف  ینیب  دنک ، رکنم  زا  یهن  هک  ره  و  هدومن ، مکحم  ار  شتشپ  هدرک و  يرای 

يزوسلد یهاوخریخ و  یقلخ ، شوخ  . 3

هب تبسن  یهاوخریخ  تحیصن و  هیحور  زا  هتساخرب  ییاهراتفر  نتـشاد  دراد  دوجو  هنارظتنم  یگدنز  کبـس  يارب  هک  يرگید  رایعم 
مه همه  هب  دـنیب  یم  لطاب  لها  اب  يریگرد  فص  رد  راظتنا و  ههبج  رد  ار  دوخ  هک  یـسک  اریز  تسا ، نامز  ماـما  نارادتـسود  رگید 
هب .دنا  هتشاد  یفلتخم  تاراشا  هتکن  نیا  رب  موصعم  ناماما  يودهم ، ثیداحا  زا  يرایسب  رد  ور  نیمه  زا  تسا ؛ نابرهم  شیاهیرگنس 

: دیامرف یم  ینخس  رد  اضر  ماما  لاثم  ناونع 

ْنِم َّنَأ  ًهَِّیلِهاَج َو  ًهَتیِم  َتاَم  ْمِِهئَابآ  ِءاَمْسَأ  ْمِِهئاَمْسَِأب َو  ْمُهاَّلَوَتَی  َال  ْمُُهفِْرعَی َو  َال  َتاَم  ْنَم 

.ناروای يدهم  یعامتجا  قالخا  کبس  هلاقم  ج 3،ص 330 ، تیودهم ، نیرتکد  نیمهد  تالاقم  هعومجم  - 1
.110 نارمع / لآ  - 2

ص 51. ج 2 ، یفاک ، - 3
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هک ره   (1) نِینِمْؤُْمِلل ؛ َهَمْحَّرلا  َهَحیِـصَّنلا َو  ِهْجَْولا َو  َطَْـسب  يَذَأـْلا َو  َّفَک  ِفوُْرعَْملا َو  َلْذـَب  ِراَوِْجلا َو  َنْسُح  ِهَبْحُّصلا َو  َنْسُح  ...ُمِِهنیِد 
همانرب  ) زا و  هدرم ، تیلهاج  شور  هب  دریمب  دریذپن و  ار  اهنآ  يربهر ) و   ) تیالو و  دسانـشن ، ناشناردپ  دوخ و  مان  هب  ار  ناماما ) ) اهنآ
نانمؤم لاح  هب  محرت  یهاوخریخ ، یئور ، هداشگ  يرازآ ، یب  ناسحا ، یگیاـسمه ، شوخ  و  تسلاـجم ، نسح  اـهنآ ... : نید  ياـه )

.تسا

مالـسلا هیلع  رقاب  ماما  تمدـخ  یتعامج  اب  دـیوگ « : یم  رقاب  ماـما  باحـصا  زا  یکی  هک  تسا  هدـمآ  یثیدـح  ياـهباتک  رد  نینچمه 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  .امرف  یشرافس  امب  میتسه ، قارع  مزاع  ام  هَّللا  لوسر  نبا  ای  میدرک : ضرع  میدیسر و 

(2) ِِمئاَْقلا ؛ ِِمئاَّصلا  ِرْجَأ  ُْلثِم  َُهل  ِْرمَْألا  اَذَِهل  َرِظَْتنُْملا  َّنَأ  اوُمَلْعا  ...اَنَّرِس َو  اوُُّثبَت  َال  ْمُکِریِقَف َو  یَلَع  ْمُکُِّینَغ  ْدُعَْیل  ْمُکَفیِعَض َو  ْمُکُدیِدَش  ِّوَُقِیل 
هک یسک  يارب  دینادب  ...دینکن و  شاف  ار  ام  زار  دیامن و  ناسحا  ناتریقف  هب  ناتدنمتورث  دنک و  کمک  ناتناوتان  هب  امـش  ياناوت  دیاب 

.تسا راد  هدنز  بش  راد  هزور  رجا  دننام  دراد ، ار  مئاق ) ماما  روهظ   ) رما نیا  راظتنا 

یم تیعبت  یگدنز  رد  یـشنم  زا  دـشاب  دوخ  یـصخش  عفانم  شیاسآ و  لابند  هب  هکنآ  زا  شیپ  رـصعیلو  ترـضح  رظتنم  هنوگ  نیدـب 
.دراد یم  مدقم  دوخ  یتحار  رب  ار  نامز  ماما  نارادتسود  یتحار  نآ  رد  هک  دنک 

يو نانمشد  اب  ینمشد  ترضح و  ناتسود  اب  یتسود  . 4

نانمـشد اب  تدـش  ضغب و  نامز و  ماما  نابحم  اب  تمحر  تبحم و  نویودـهم ، یگدـنز  کبـس  باذـج  مهم و  رایـسب  ياه  هولج  زا 
ناگتفای شرورپ  (3)و  مُهَْنَیب » ُءاـمَحُر  ِراَّفُْکلا  یَلَع  ُءاَّدِـشَأ  ُهَعَم  َنیذَّلا  َو   » ینآرق هسردـم  ناگدـش  تیبرت  اـهنآ  هک  ارچ  .تسا  ناـشیا 
هنانمشد هناتسود و  ياهطابترا  رد  دنتـسه و   (4) هَماَیِْقلا » ِمْوَی  َیلِإ  ْمَُکبَراَح  ْنَِمل  ٌبْرَح  ْمُکََملاَس َو  ْنَِمل  ٌْملِـس  یِّنِإ  » ییاروشاـع بتکم 

رگا یتـح  لـطاب  اـب  قح  يریگرد  ههبج  رد  دـنهد و  یم  رارق  دوخ  یلبق  ياـه  شـشک  راـیعم  ار  ماـما  هب  تبحم  نارگید ، اـب  شیوخ 
دوخ ناتسود  یخرب  زا  ییاه  یفطل  مک  ای  یهاتوک 

ص 416. لوقعلا ، فحت  - 1
ص 222. ج 2 ، یفاک ، - 2

.29/ حتف - 3
ص 176. تارایزلا ، لماک  - 4
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ناشیا .دنریگ  شوغآ  رد  دننز  دـنخبل  اهنآ  هب  دـنچره  ار  لطاب  ههبج  نازابرـس  دـننک و  ناشیاهر  هک  تسین  روط  نیا  دـننک  هدـهاشم 
: دومرف هک  دننک  یم  تفایرد  مظاک  ماما  زا  ار  یبوط  راختفا  رپ  لادم  هک  دنتسه  ییاهنامه 

ًهَِّمئَأ اَِنب  اوُضَر  ْدَق  ْمُْهنِم  ُنَْحن  اَّنِم َو  َِکَئلوُأ  اَِنئاَدـْعَأ  ْنِم  ِهَءاَرَْبلا  اَِنتالاَُوم َو  یَلَع  َنِیِتباَّثلا  اَنِِمئاَق  ِهَْبیَغ  ِیف  اَنِّبُِحب  َنیِکِّسَمَتُْملا  اَِنتَعیِِـشل  َیبوُط 
مئاق تبیغ  رد  هک  ام  نایعیش  لاوحا  رب  اشوخ   (1) ِهَماَیِْقلا ؛ َمْوَی  اَِنتَجَرَد  ِیف  اَنَعَم  ِهَّللا  ْمُه َو  ْمَُهل  َیبوُط  َُّمث  ْمَُهل  َیبوُطَف  ًهَعیِش  ْمِِهب  اَنیِضَرَف 

ار ام  ناشیا  میئاهنآ ، زا  ام  ام و  زا  اهنآ  دنتسه ، مدق  تباث  ام  نانمشد  زا  يرازیب  ام و  یتسود  رب  درک و  کّسمت  ام  تبحم  هتـشر  هب  ام 
زور رد  نانآ  دنگوس  ادخ  هب  اهنآ ؛ لاوحا  رب  اشوخ  اهنآ و  لاح  هب  اشوخ  سپ  .میا  هتفریذپ  هعیش  ناونع  هب  ار  نانآ  زین  ام  تماما و  هب 

.دنتسه هجرد  مه  ام  اب  تمایق 

یعامتجا ربص  تماقتسا و  . 5

نارود نیا  رد  يراد  نید  تساهیتخـس و  تالکـشم و  اب  هتخیمآ  هنامز  يودهم  تایاور  تایآ و  حیرـصت  هب  رـصع  ماما  تبیغ  رـصع 
نیسح ماما  دندرک ؛ شرافس  نایعیش  هب  ار  ربص  دربهار  ینیب و  شیپ  ار  بلطم  نیا  موصعم  نایاوشیپ  ور  نیمه  زا  .تسا  لکشم  رایسب 

: دومرف هنیمز  نیمه  رد 

ِِهب ُهَّللا  ِییُْحی  ِّقَْحلاـِب  ُِمئاَْـقلا  ُماَـمِْإلا  َوُه  يِدـْلُو َو  ْنِم  ُعِساَّتلا  ُمُهُرِخآ  ٍِبلاَـط َو  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  ْمُُهلَّوَأ  ًاّیِدـْهَم  َرَـشَع  اَْـنثا  اَّنِم 
ِنیِّدـلا یَلَع  اَـهِیف  ُُتْبثَی  ٌماَْوقَأ َو  اَـهِیف  ُّدَـتْرَی  ٌهَْبیَغ  َُهل  َنوُکِرْـشُْملا  َهِرَک  َْول  ِهِّلُک َو  ِنیِّدـلا  یَلَع  ِّقَْـحلا  َْنیِد  ِِهب  ُرِهُْظی  اـِهتْوَم َو  َدـَْعب  َضْرَأـْلا 

ِدِهاَـجُْملا َِهلِْزنَِمب  ِبیِذْـکَّتلا  يَذَأـْلا َو  یَلَع  ِِهتَْبیَغ  ِیف  َِرباَّصلا  َّنِإ  اَـمَأ  َنِیقِداـص  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُدـْعَْولا  اَذـه  یتَم  ْمَُهل  ُلاَُـقی  َنْوَذُْؤیَف َو  َنوُرَخآ 
تسا و بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نینمؤملا  ریما  اهنآ  نیلّوا  هک  دوب  دهاوخ  ّيدهم  هدزاود  نادناخ  ام  زا   (2) ِهَّللا ؛ ِلوُسَر  ْيَدَی  َْنَیب  ِْفیَّسلِاب 
دنک و هدنز  توم  زا  سپ  وا  هطساو  هب  ار  نیمز  یلاعت  يادخ  تسا و  ّقح  هب  مئاق  ماما  وا  تسا و  نم  نادنزرف  زا  نیمهن  اهنآ  نیرخآ 

ّدترم نآ  رد  یماوقا  هک  تسا  یتبیغ  ار  وا  .دیآ  شوخان  ار  ناکرشم  هچرگ  دیامن ؛ هریچ  نایدا  همه  رب  وا  تسد  هب  ار  ّقح  نید 

ص 270. رثألا ، هیافک  - 1
ص 317. ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 2
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؟ دوش یلمع  تقو  هچ  هدعو  نیا  دـیئوگ  یم  تسار  رگا  دـنیوگب : اهنآ  هب  دـنوش و  ّتیذا  دنـشاب و  اجرباپ  نآ  رد  ینارگید  دـنوش و 
یلص ادخ  لوسر  يوراشیپ  ریـشمش  اب  هک  تسا  يدهاجم  دننام  دشاب  رباص  بیذکت  رازآ و  رب  وا  تبیغ  نارود  رد  هک  یـسک  دینادب 

.تسا هدرک  هدهاجم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

تماقتـسا ربص و  دنا  هدش  نیزم  هنارظتنم  یگدنز  کبـس  هب  هک  یناسک  يارب  مهم  یگژیو  هلمج  زا  رگید  تایاور  ثیدح و  نیاربانب 
یعاـمتجا و ربص  ناونع  تحت  نآ  زا  يرگید  دـعب  هکلب  دوش ، یمن  هصـالخ  يدرف  هبنج  رد  طـقف  تماقتـسا  نیا  اـما  تسا ؛ روما  رد 

زین یعاـمتجا  ربـص  زا  دارم  .تسا  مهم  رایـسب  اـم  ثحب  رد  ًاـقافتا  دوـش و  یم  هجوـت  نآ  هب  رتـمک  ًـالومعم  هک  دراد  دوـجو  یهورگ 
یفیلکت دـیاب  رظتنم  هعماـج  رد  رگا  ًـالثم  .دریگ  یم  تروص  نارگید  اـب  هارمه  یعمج و  تروـص  هب  هک  تسا  يروـما  رد  تماقتـسا 

.دوش یم  هتفگ  یعامتجا  ربص  یتمواقم  نینچ  هب  دنک  تمواقم  دیاب  هعماج  یتالکـشم  اهراشف و  لباقم  رد  ای  دوش و  ماجنا  یعامتجا 
(1) نوُِحْلُفت » ْمُکَّلََعل  َهَّللا  اوُقَّتا  اوُِطبار َو  اوُِرباص َو  اوُِربْصا َو  : » هیآ تسا  ربص  عون  نیا  رگنایب  هک  يودهم  تایآ  نیرتهب  زا  یکی  دیاش 

ربص تابجاو  ماجنا  رد  (2) َرَظَْتنُْملا ؛ ُمُکَماَمِإ  اوُِطبار  ْمُکَّوُدَـع َو  اوُِرباص  ِِضئاَرَْفلا َو  ِءاَدَأ  یَلَع  اوُِربْصا  : » دومرف نآ  هرابرد  رقاب  ماما  هک 
نیا ریسفت  رد  ییابطابط  همالع  دیـشاب .» دوخ  رظتنم  ماما  اب  بقارم  دنویپ و  دیرادب و  ربص  هب  ناتنمـشد  لباقم  رد  ار  رگیدمه  هدرک و 

: دندومن نایب  هداد و  رکذت  ار  یتاکن  هیآ 

يدراوم رد  هک  هدروآ  اورباـص  هلعاـفم - هغیـص  هب  ار  ربص  نیمه  شلاـبند  نوچ  تسا ، دارفا  کـت  کـت  ربص  اوربصا ) ) نآ زا  روظنم 
اه تیذا  رگیدکی  قافتا  هب  یتیعمج  هکنیا  زا  تسا  ترابع  هرباصم  .دبای و  یم  ققحت  فرط  ود  نیب  لعف  هدام  هک  دوش  یم  لامعتـسا 
مه تسد  هب  تسد  تسه  ربص  تفص  رد  هک  یتاکرب  هجیتن  رد  دهد و  هیکت  يرگید  ربص  هب  ار  دوخ  ربص  کی  ره  دننک و  لمحت  ار 

سوسحم دوش ) هتفرگ  رظن  رد  وا  یـصخش  لاح  هب  تبـسن  رگا   ) درف رد  مه  هک  تسا  يرما  انعم  نیا  ددرگ و  رتشیب  ربص  ریثات  دهد و 
يورین دارفا  کت  کت  هک  دوش  یم  ثعاب  نوچ  دوش ) هتفرگ  رظن  رد  وا  نواعت  عامتجا و  لاح  هب  تبسن  رگا   ) عامتجا رد  مه  تسا و 

دننک و لصو  مه  هب  ار  رگیدکی 

.200 نارمع / لآ  - 1
ص 199. ینامعن ، تبیغ  - 2
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يورین ندرک  لـصو  زا  دوب  تراـبع  هرباـصم  نوچ  تسا ، هرباـصم  زا  معا  اـنعم  رظن  زا  هطبارم  اوُِطبار ) َو  ( ؛ ...دوـش یکی  اـهورین  همه 
ربارب رد  تمواقم  يورین  اـهنت  هن  اـما  اـهورین ، ندرک  لـصو  نیمه  زا  تسا  تراـبع  هطبارم  دـئادش و  ربارب  رد  هعماـج  دارفا  تمواـقم 

.یشوخ (1) اخر و  لاح  رد  هچ  تدش و  لاح  رد  هچ  ینید ، یگدنز  نوؤش  عیمج  رد  اهراک ، اهورین و  همه  هکلب  دئادش ،

یم برغ  رد  هچنآ  اب  نآ  هسیاقم  مالـسا و  رد  یعامتجا  طباور  عوضوم  اب  ار  ییابیز  لصفم و  ثحب  هیآ  نیمه  لیذ  رد  ناشیا  هاگنآ 
هتکن نیمه  هب  هجوت  تسا  راتـشون  نیا  بسانم  هچنآ  اـما  دوب ؛ دـهاوخ  باذـج  دـیفم و  نآ  هعلاـطم  ًاـمتح  هک  دـنا  هداد  هئارا  درذـگ 
یتقو هنومن  ناونع  هب  تفای ؛ ناوت  یم  زین  ار  یهورگ  ربص  نیا  رگید  يودهم  تایاور  زا  یخرب  رد  لمأت  اب  هکنیا  امک  تسا ؛ يدـیلک 

ُهَّللا ْمُهَفَـصَو  َِکَئلوُأ  ْمِِهتَّجَحَم  یَلَع  َنیِقَّتُْمِلل  َیبوُط  ِِهتَْبیَغ  ِیف  َنیِِرباَّصِلل  َیبوُط  : » دیامرف یم  روبـص  نارظتنم  تلیـضف  رد  مظعا  لوسر 
هدش هئارا  نآرق  تادنتسم   (2) َنوُِحْلفُْملا ،» ُمُه  ِهَّللا  َبْزِح  َّنِإ  الَأ  ِهَّللا  ُبْزِح  َِکئلوُأ   » َلاَق َو  ِْبیَْغلِاب » َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا   » َلاَق ِِهباَـتِک َو  ِیف 
کت کت  هب  اهنت  ناشیا  مالک  يادـتبا  رد  نیرباص  زا  دارم  هک  تسا  نآ  رب  هاوگ  ینـشور  هب  هللا ، بزح  هیآ  رد  هژیو  هب  ناشیا  طـسوت 

.تسا یعمج  ربص  اهنآ ، ربص  ًاعبط  دنتسه و  حرطم  یهلا  هورگ  بزح و  تروص  هب  نارباص  نیا  هکلب  دوش ، یمن  هصالخ  دارفا 

یمالسا تموکح  مکاح و  اب  طباور  رد  .موس  راتفگ 

هراشا

ای داحآ  زین  هدوناخ و  اب  طابترا  عون  یـسررب  زا  تغارف  زا  دـعب  نآ و  اب  لـماعت  عون  تیمها  عاـمتجا و  هاـگیاج  ندـش  نشور  زا  سپ 
رـصتخم تروص  هب  دنچ  ره  یعامتجا  هزوح  رد  هنارظتنم  یگدنز  کبـس  رد  هک  یگژیو  نیرخآ  لبق ، راتفگ  ود  رد  هعماج  هعومجم 

رد رقتـسم  یمالـسا  ماظن  زین  هیقف و  یلو  نامه  حالطـصا  هب  ای  یمالـسا  مکاح  اب  رظتنم  ناسنا  طابترا  لماعت و  عون  تسا  حرط  لـباق 
تیب لها  بتکم  رد  یمالـسا  مکاح  هیقف و  یلو  هاگیاج  دـیاب  ادـتبا  میوش  اهنآ  اب  هطبار  کبـس  دراو  هکنآ  زا  لـبق  اـما  .تسا  روشک 

.تخادرپ نآ  اب  لماعت  عون  نییبت  هب  هاگنآ  دوش و  هتسناد 

.144 ص143 - ج 4 ، نازیملا ، همجرت  - 1
ص 60. رثألا ، هیافک  - 2
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نید زا  اهنت  هن  هک  تسا  یـسک  تایاور  ناسل  رد  یمالـسا  مکاح  هک  تسا  نآ  تسا  يرورـض  اـجنیا  رد  نآ  حرط  هک  یمهم  بلطم 
نید ماکحا  نتفای  داهتجا و  ناوت  يزورما  حالطصا  هب  طابنتسا و  تردق  ياراد  سانش و  مالـسا  زین  دوخ  هکلب  دشاب ، هتـشاد  یهاگآ 

میراد ماما  لابق  رد  ام  هک  یفیاظو  همه  هدوب و  ماما  بیان  نیشناج و  یـسک  نینچ  نیا  .دشاب  هتـشاد  ار  فلتخم  تاعوضوم  دروم  رد 
نمض رد  قداص  ماما  هکنآ  هلمج  زا  تسا  هدیـسر  ام  هب  نیموصعم  همئا  زا  يدایز  ثیداحا  هنیمز  نیا  رد  .میراد  زین  وا  بئان  لابق  رد 

: دومرف ینخس 

اَذِإَف ًامِکاَح  ْمُْکیَلَع  ُُهْتلَعَج  ْدَـق  یِّنِإَف  ًامَکَح  ِِهب  اْوَضْراَف  اَنَماَکْحَأ  َفَرَع  اَـنِماَرَح َو  اَِـنلاَلَح َو  ِیف  َرَظَن  اَنَثیِدَـح َو  يَوَر  ْدَـق  ْمُْکنِم  َناَـک  ْنَم 
ره  (1) ِهَّللِاب ؛ ِكْرِّشلا  ِّدَح  یَلَع  َوُه  ِهَّللا َو  یَلَع  ُّداَّرلا  اَْنیَلَع  ُّداَّرلا  َّدَر َو  اَْنیَلَع  َّفَخَتْسا َو  ِدَق  ِهَّللا  ِمْکُِحب  اَمَّنِإَف  ُْهنِم  ُْهلَبْقَی  ْمَلَف  اَنِمْکُِحب  َمَکَح 

مکح ناونع  هب  ار  وا  دیاب  دسانـشب  ار  ام  تاروتـسد  هدرک و  تقد  ام  مارح  لالح و  رد  دـنک و  تیاور  ار  ام  نخـس  هک  امـش  زا  سک 
ار ادـخ  مکح  انامه  تفریذـپن  وا  زا  اـهنآ  زا  یکی  داد و  مکح  اـم  روتـسد  قبط  رگا  مداد ؛  رارق  امـش  مکاـح  ار  وا  نم  اریز  دـنریذپب 

.تسا ادخب  كرش  زرم  رد  نیا  هدرک و  در  ار  ادخ  دنک  در  ار  ام  هکنآ  تسا و  هدرک  در  ار  ام  هدرمش و  کبس 

: دومرف ناشیا  هک  تسا  هدش  لقن  زین  رصعیلو  ترضح  دوخ  زا  نینچمه 

هب راگزور  ياهدـماشیپ  رد   (2) مِْهیَلَع ؛ ِهَّللا  ُهَّجُح  اـَنَأ  ْمُْکیَلَع َو  ِیتَّجُح  ْمُهَّنِإَـف  اَِنثیِدَـح  ِهاَوُر  َیلِإ  اَـهِیف  اوُعِجْراَـف  ُهَِعقاَْولا  ُثِداَوَْـحلا  اَّمَأ 
.متسه اهنآ  رب  ادخ  تجح  نم  امش و  رب  نم  تجح  ناشیا  انامه  هک  دینک  هعجارم  نید ) ناملاع   ) ام نخس  نایوار 

تموکح سأر  رد  هک  ینید  ملاع  هاگیاج  یبوخ  هب  تسا  هدـش  رداص  هراب  نیا  رد  هک  نیموصعم  زا  يرگید  ثیداحا  نانخـس و  نیا 
قح و يریگرد  ههبج  هب  هجوت  اب  دیـسر  یمن  ام  تسد  هب  تایاور  نیا  رگا  یتح  هکنآ  رب  ًافاضم  .دنک  یم  نشور  ار  تسا  هتفرگ  رارق 

لقع ره  دـنک  یم  نارادـم  قح  هب  هبناـج  همه  مجاـهت  هب  مادـقا  یتلود  هدـش و  یهدـنامزاس  تروص  هب  لـطاب  نارادـفرط  هک  یلطاـب 
.دومن یم  سانش  مالسا  مکاح  تیروحم  اب  تموکح  لیکشت  هب  مکح  یمیلس ،

ص 412. ج 7 ، یفاک ، - 1
ص 131. ج 27 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2
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ماما رادتـسود  ناسنا  کی  هنارظتنم  یگدنز  کبـس  ياهیگژیو  رکذ  هب  دـش  صخـشم  مالـسا  رد  هیقف  یلو  مکاح و  هاگیاج  هک  لاح 
.میزادرپ یم  ینید  مکاح  اب  یعامتجا  راتفر  هطیح  رد  نامز 

یمالسا تموکح  مکاح و  اب  یهاوخ  ریخ  . 1

.تسناد ناوت  یم  وا  تحیصن  رد  ثیداحا  زا  یضعب  قبط  رب  ار  مالسا  مکاح  اب  طابترا  رد  هنارظتنم  یگدنز  کبس  مهم  ياه  هولج  زا 
شغ و ربارب  رد  یهاــگ  ینمـشد (1) و  توادـع و  لباقم  رد  تحیـصن  یهاگ  تایاور  یخرب  رد  تسیچ  تیحـصن  ياـنعم  هکنیا  رد 

نیمه زین  نویوغل  یخرب  هکنیا  امک  دومن ؛ انعم  یهاوخریخ  هژاو  رد  ار  نآ  عماج  ردق  ناوتب  دـیاش  تسا و  هتفر  راک  هب  یصلاخان (2) 
.دنا (3) هدیزگرب  ار  همجرت 

هیلع قداص  ماما  تسا ؛ هعماج  ربهر  ماما و  اـهنآ  زا  کـی  هک  تسا  هتفرگ  قلعت  یفلتخم  تاـعوضوم  هب  تاـیاور  رد  تحیـصن  قلعتم 
: دومرف مالسلا 

اَهَظِفَح اَهاَعَوَف َو  ِیَتلاَقَم  َعِمَس  ًاْدبَع  ُهَّللا  َرَّضَن  دومرف : درک و  ینارنخس  مدرم  يارب  فیخ  دجسم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 
ُصاَلْخِإ ٍِملْسُم  ٍئِْرما  ُْبلَق  َنِْهیَلَع  ُّلُِغی  َال  ٌثاََلث  ُْهنِم  ُهَْقفَأ  َوُه  ْنَم  َیلِإ  ٍهِْقف  ِلِماَح  َّبُر  ٍهیِقَف َو  ُْریَغ  ٍهِْقف  ِلِماَح  َّبُرَف  اَهْعَمْسَی  َْمل  ْنَم  اَهَغََّلب  َو 

هب دنک و  ظفح  دونـشب و  ارم  نخـس  هک  ار  يا  هدـنب  دـنک  داش  ادـخ  (4) ْمِِهتَعاَمَِجل ؛ ُموُزُّللا  َنیِِملْـسُْملا َو  ِهَِّمئَِأل  ُهَحیِـصَّنلا  ِهَِّلل َو  ِلَـمَْعلا 
دوخ زا  رتاناد  هب  هک  یملع  لماح  اسب  هچ  تسین و  اـناد  دوخ  هک  یملع  هدـنناسر  لـماح و  اـسب  هچ  دـناسرب ، دـنا  هدینـشن  هک  يدارفا 
يارب یهاوخریخ  ادـخ و  يارب  لـمع  ندومن  صلاـخ  دزروـن : تناـیخ  نآ  اـب  یناملـسم  درف  چـیه  لد  هک  تسا  تلـصخ  هس  .دـناسر 

.نیملسم تعامج  اب  یهارمه  نیملسم و  نایاوشیپ 

یهیدب دـشاب ؛ هاوخریخ  ناناملـسم  ربهر  ماما و  هب  تبـسن  دـیاب  ینمؤم  ناسنا  ره  هک  تسا  نآ  يایوگ  ینـشور  هب  ینارون  نخـس  نیا 
تبیغ و هنامز  هب  هجوت  اب  اما  تسا ؛ نسحلا  نب  تجح  ترـضح  ام  نامز  رد  نیموصعم و  همئا  انامه  ماـما ، یلـصا  قادـصم  هک  تسا 

قلعتم زا  قادصم  عبت  هب  زین  ناراوگرزب  نیا  يو ، يوس  زا  نیشناج  ناونع  هب  نید  ناملاع  بصن 

ص 78. لئاسملا ، حاجن  لئاسلا و  حالف  - 1
ص 145. ج 1 ، یفاک ، - 2

ص 230. ج 4 ، سورعلا ، جات  - 3
ص 403. ج 1 ، یفاک ، - 4
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دوخ ياج  رد  دیاب  هک  دشاب  هتـشاد  یفلتخم  ياه  هنوگ  دناوت  یم  دوخ  یهاوخریخ  نیا  .دوب  دنهاوخ  رظتنم  ناسنا  یهاوخ  تحیـصن 
.دوب دنبیاپ  اهنآ  هب  تبسن  هنارظتنم  یگدنز  کبس  رد  ییاسانش و  ار  اه  هنوگ  نیا  دیاب  تروص  ره  رد  اما  دوش ، ثحب  لصفم  روط  هب 

یمالسا تموکح  مکاح و  زا  تعاطا  تیامح و  . 2

ناوـت یم  یمالـسا  مکاـح  هیقف و  زا  يو  تیعبت  تیاـمح و  رد  ار  یعاـمتجا  هزوـح  رد  هنارظتنم  یگدـنز  کبـس  زراـب  هوـلج  نیمود 
دندرک یفرعم  دوخ  ماع  بئان  ناونع  هب  ار  يو  موصعم  ناماما  هکنیا  هتفگ و  هیقف  یلو  هاگیاج  هک  هچنآ  يانبم  رب  اریز  درک ، هدهاشم 
ملـسم بانج  ربارب  رد  هفوک  مدرم  هک  یفیاظو  نامه  دوش و  یم  هدرمـش  موصعم  ماما  تعاطا  يرای و  نوچمه  وا  تعاـطا  ترـصن و 

یلو ینید و  مکاح  ام  رگا  .تسه  ام  هدهع  رب  دـندرکن  لمع  هنافـسأتم  دنتـشاد و  هفوک  رد  يو  نیـشناج  ریفـس و  ناونع  هب  لیقع  نب 
میشاب هتـشاد  دوخ  نیعلا  بصن  هراومه  ار  نینمؤملاریما  نخـس  نیا  دوخ  یعامتجا  راتفر  هنحـص  رد  دیاب  میناد  یم  ماما  بئان  ار  هیقف 

: دومرف هک 

اُولَهْجَت َو اَْـلیَک  ْمُکُمِیْلعَت  ْمُْکیَلَع َو  ْمُِکْئیَف  ُرِیفْوَـت  ْمَُکل َو  ُهَحیِـصَّنلاَف  َّیَلَع  ْمُکُّقَح  اَّمَأَـف  ٌّقَـح  َّیَلَع  ْمَُکل  ًاّـقَح َو  ْمُْکیَلَع  ِیل  َّنِإ  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ 
َنیِح ُهَعاَّطلا  ْمُکوُعْدَأ َو  َنیِح  َُهباَجِْإلا  ِبیِغَْملا َو  ِدَهْـشَْملا َو  ِیف  ُهَحیِـصَّنلا  ِهَْعیَْبلاـِب َو  ُءاَـفَْولاَف  ْمُْکیَلَع  یِّقَح  اَّمَأ  اوُمَْلعَت َو  اَْـمیَک  ْمُُکبیِدْأَـت 

حصان و هک  تسا  نآ  دـیراد  نم  رب  امـش  هک  یقح  اما  .یقح  نم  رب  زین  امـش  مراد و  یقح  امـش  رب  نم  انامه  مدرم ! يا   (1) مُکُُرمآ ؛
قح اما  دیریگارف ؛ ات  منک  ناتتیبرت  دیزرون و  لهج  ات  مهد  ناتدای  مهدب و  هنالداع  ار  لاملا  تیب  زا  امش  مهـس  مشاب و  امـش  هاوخریخ 

.تسا منامرف  زا  تعاطا  متوعد و  لوبق  تبیغ و  روضح و  رد  نم  اب  یهاوخریخ  نم و  اب  تعیب  رب  افو  امش  رب  نم 

کبـس رد  هکلب  دنـشیدنا ، یمن  دوخ  عفانم  هب  اهنت  یمالـسا  يا  هقطنم  تموکح  رد  يودهم  یناهج  تموکح  نارظتنم  ساسا  نیا  رب 
هب روهظ ، قوش  ياعدا  رد  ار  دوخ  تقادص  رـصع  ماما  بئان  زا  دوخ  تیعبت  تیامح و  یعامتجا و  شنم  اب  شیوخ  هنارظتنم  یگدنز 

.دننک یم  تباث  نامز  ماما  لوسر و  ادخ و 

هبطخ 34. ص 79 ، حلاص ،) یحبصلل   ) هغالبلا جهن  - 1
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رخآ نخس 

نآ هرتسگ  یسررب  یتخانشانبم و  یتخانش ، موهفم  يایاوز  زا  هنارظتنم  یگدنز  کبـس  نییبت  میدوب  نآ  لابند  هب  باتک  نیا  رد  هچنآ 
هناـنمؤم و اهـشیارگ ، هناـملاع ؛ هنـالقاع و  اهـشرگن ، هنارظتنم ؛ یگدـنز  کبـس  رد  هک  میدـقتعم  اـم  .دوب  یعاـمتجا  يدرف و  دـعب  رد 

ياـهیگژیو اـهزایتما و  یبرغ  یگدـنز  کبــس  اـب  هسیاـقم  رد  نآ  رب  هوـالع  .تـسا  هنادـهاجم  هنارگــشالت و  اـهراتفر ، و  هناقــشاع ؛
ینیزگیاج نید ، ماکحا  هب  يدنبیاپ  یگدنز : کبـس  نیا  رد  هکنآ  هلمج  زا  دراد ؛ دوجو  هنارظتنم  یگدـنز  کبـس  يارب  یـصوصخم 

قالخا روما ، رد  تماقتـسا  ربص و  ییارگ ، فرـصم  ياج  هب  ییارگدـیلوت  نامز ، ماما  موادـم  رکذ  صخـش ، عفانم  رب  هعماج  حـلاصم 
ملظ ياـج  هب  يروحم  لدـع  یبـلط ، عونت  ياـج  هب  یتـمه  دـنلب  یگرمزور ، ياـج  هب  ییارگ  ناـمرآ  يرگ ، هحاـبا  ياـج  هب  يروحم 

يارب بولطم  کبـس  اهنت  ار  هنارظتنم  یگدنز  کبـس  ات  تسا  هدـش  بجوم  رما  نیمه  دراد و  دوجو  ایند  رب  ترخآ  مدـقتو  يروحم 
.مینک یفرعم  نامز  ماما  تبیغ  رصع  رد  یگدنز 

.نیملاعلا بر  دمحلا هللا  و 
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عبانم

میرک نآرق 

.ات یب  هرجهلاراد ، تاراشتنا  مق ، نیسح ، نب  دمحم  یضر ، يروآدرگ  بلاط ، یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما ، ماما  هغالبلا ، جهن  .1

.ش 1376 يداهلا ، رشن  رتفد  مق ، نیسحلا ، نب  یلع  داجس  ماما  هیداجس ، هفیحص  .2

.ق 1404 یشعرم ، هللا  تیآ  هناخباتک  مق ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیمحلا ، دبع  یلزتعم ، دیدحلا  یبا  نبا  .3

.ش 1364 یضر ، فیرش  تاراشتنا  مق ، لامعالا ، باوث  نیسح ، نب  یلع  نب  دمحم  قودص ،) ) هیوباب نبا  .4

.ق  1403 نیسردم ، هعماج  تاراشتنا  مق ، لاصخلا ، .-------------------------------، 5

.ق 1397 هیمالسالا ، بتکلا  راد  مق ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  .------------------------، 6

.ق  1413 نیسردم ، هعماج  تاراشتنا  مق ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  .------------------------، 7

.ق 1404 نیسردم ، هعماج  تاراشتنا  مق ، لوقعلا ، فحت  نسح ، ینارحب ، هبعش  نبا  .8

.ق 1406 باتک ، ناتسوب  مق ، ، لئاسملا حاجن  لئاسلا و  حالف  یسوم ، نب  یلع  سوواط ، نبا  .9

.ات یب  یضر ، تاراشتنا  مق ، عوبسألا ، لامج  .------------------------، 10

.ق 1411 رئاخذلا ، راد  تاراشتنا  مق ، تاوعدلا ، جهم  .------------------------، 11

.ش 1377 قح ، مایپ  ، نارهت تارایزلا ، لماک  ینارهت ، ینهذ  داوج  دمحم  همجرت  دمحم ، نب  رفعج  هیولوق ، نبا  .12

.ق 1419 یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  مق ، ریبکلا ، رازملا  رفعج ، نب  دمحم  يدهشم ، نبا  .13

.ق 1405 ءادهشلا ، دیس  تاراشتنا  مق ، یلآللا ، یلاوع  روهمج ، یبا  نبا  ییاسحا ، .14
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.ق 1409 يدهم ، ماما  هسردم  مق ، يرکسعلا ، مامالا  هب  بوسنمریسفت  يرکسع ، یلع  نب  نسح  دمحموبا  ماما  .15

.ش 1366 یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  مق ، ملکلا ، ررد  مکحلاررغ و  یمیمت ، دحاولادبع  يدمآ ، .16

.ق 1404 نیسردم ، هعماج  تاراشتنا  مق ، لوقعلا ، فحت  هبعش ، نب  نسح  ینارحب ، .17

.ق 1416 تثعب ، داینب  نارهت ، نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  مشاه ، دیس  ینارحب ، .18

.ش 1388 تمس ، تاراشتنا  نارهت ، یسایس ، یسانش  ناور  میهاربا ، رگزرب ، .19

.ش 1371 هیمالسالا ، بتکلا  راد  مق ، نساحملا ، دلاخ ، نب  دمحم  نب  دمحا  یقرب ، .20

.ش 1382 شناد ، يایند  نارهت ، هحاصفلا ، جهن  مساقلاوبا ، هدنیاپ ، .21

.ش 1363 یضر ، تاراشتنا  مق ، رابخالا ، عماج  ردیح ، نب  دمحم  نب  دمحم  ، يریعش نیدلا  جات  .22

.ات یب  ثارتلا ، ءایحاراد  توریب ، يزمرت ) حیحص  ) حیحصلا عماجلا  یسیع ، نب  دمحم  يزمرت ، .23

.ش 1392 ءارسا ، تاراشتنا  مق ، تایحلا ، حیتافم  هللادبع ، یلمآ ، يداوج  .24

.ات یب  ، شورس تاراشتنا  نارهت ، یگنهرف ، یگنهرب  یگنهرب و  گنهرف  یلعمالغ ، لداع ، دادح  .25

.ق 1409 تیبلا ، لآ  هسسؤم  مق ، هعیشلا ، لئاسو  نسح ، نبدمحم  یلماع ، رح  .26

.ش 1380، یمالسا گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، مارآ ، دمحا  همجرت  هایحلا ، یلع ، دمحم و  اضردمحم و  یمیکح ، .27

.ش 1385 رثوک ، لالز  مق ، نافوط ، لسن  رقابدمحم ، یناشاک ، يردیح  .28

.ق  1401 رادیب ، تاراشتنا  مق ، رثألا ، هیافک  دمحم ، نب  یلع  یمق ، زازخ  .29

، دوعوم يدهم  ترـضح  یگنهرف  داینب  مق ، يودـهم ،) ردـپ  ج1( يودهم ، یگدنز  کبس  ياهـشزومآ  هلـسلس  دوعـسم ، سیرد ، .30
.ات یب  نادابآ ، هبعش 

.ق 1412 یضر ، فیرش  تاراشتنا  اج ، یب  بولقلاداشرإ ،، نسحلا ، یبا  نب  نسح  یملید ، .31

.ات یب  باتکلا ، راد  مق ، ، رداونلا یلع ، نب  هللا  لضف  يدنوار ، .32
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.ق 1409، يدهملا مامإلا  هسسؤم  مق ، حئارجلا ، جئارخلا و  نیدلا ، بطق  هللا  هبه  نب  دیعس  يدنوار ، .33

.ش 1393 دوعوم ، يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  مق ، تیودهم ، یسانش و  ناسنا  دمحم ، ینایردآ ، ییاضر  .34

.ق 1414، رکفلاراد توریب ، سورعلا ، جات  یضترم ، دمحم  يدیبز ، .35

.ش 1392 هوسا ، تاراشتنا  مق ، دراوملا ، برقا  دیعس ، ینوترش ، .36
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.ش 1392 اردص ، یمالسا  مولع  ياهشهوژپ  زکرم  نارهت ، یناریا ، یمالسا  یگدنز  کبس  نیسح ، دمحا  یفیرش ، .37

.ش 1391 فراعم ، رشن  رتفد  مق ، یمالسا ،) یگدنز  کبس  قالخا و  ) راهب هشیمه  .----------، 38

.ش 1388، ناکیپ رشن  نارهت ، ، لدشوخ یتیگ  همجرت  لامک ، یسانشناور  نآود ، ستلوش ، .39

.ق  1413 دیفم ، خیش  هرگنک  مق ، صاصتخالا ، نامعن ، نب  دمحم  نب  دمحم  دیفم ، خیش  .40

.ق  1413 دیفم ، خیش  هرگنک  مق ، داشرإلا ، .-------------------------------، 41

.ش 1391 دوعوم ، يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  مق ، تمواقم ، لماع  راظتنا  هللا ، فطل  یناگیاپلگ ، یفاص  .42

.ش 1381، يروبص تاراشتنا  مق ، هیشعرم ، تافرشت  نیسح ، يروبص ، .43

هعماـج تاراـشتنا  مق ، ینادـمه ، يوسوم  رقاـب  دـمحم  دیـس  همجرت  نآرقلا  ریـسفت  یف  نازیملا  نیـسح ، دـمحم  دیـس  ییاـبطابط ، .44
.ش 1374، نیسردم

.ش 1386 نیسردم ، هعماج  تاراشتنا  مق ، مالسا ، رد  یعامتجا  طباور  .-------------------------، 45

.ات یب  ، رئاز تاراشتنا  مق ، يدباع ، دمحا  همجرت  هینیعملا ، هنازخلل  هینیدلا  بادآلا  نسح ، نب  لضف  ، یسربط .46

.ق  1403 یضترم ، رشن  دهشم ، جاجتحالا ، یلع ، نب  دمحا  یسربط ، .47

.ق 1412 یضر ، فیرش  تاراشتنا  مق ، قالخألا ، مراکم  لضف ، نب  نسح  نیدلا  یضر  یسربط ، .48

.ق 1413 هثعبلا ، هسسؤم  مق ، همامإلا ، لئالد  متسر ، نب  ریرج  نب  دمحم  ریغص ، یلمآ  يربط  .49

.ق 1411 یمالسا ، فراعم  هسسؤم  مق ، ، هبیغلا نسح ، نب  دمحم  یسوط ، .50

.ق 1411 هعیش ، هقف  هسسؤم  توریب ، دجهتملا ، حابصم  .-------------------، 51

.ق 1380، هیملعلا هعبطملا  نارهت ، ریسفتلا ، باتک  دوعسم ، نب  دمحم  یشایع ، .52

.ش 1393 یبنلا ، طبس  تاراشتنا  مق ، يودهم ، یگدنز  اضر ، دمحم  نایداؤف ، .53

.ش 1369 هیمالسا ، هیملع  یشورفباتک  نارهت ، يوفطصم ، همجرت  یفاک ، لوصا  بوقعی ، نب  دمحم  ینیلک ، .54
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.ش 1393 فراعم ، رشن  نارهت ، یمالسا ، بالقنا  تیاور  هب  یگدنز  کبس  قداصدمحم ، یکشوک ، .55

.ش 1391 هاگشناد ، هزوح و  هاگشهوژپ  مق ، نآ ، شجنس  رازبا  یگدنز و  کبس  دمحم ، ینایواک ، .56

.ق 1405 یضر ، تاراشتنا  مق ، حابصملا ، یلماع ، یلع  نب  میهاربا  یمعفک ، .57

.ش 1378 ین ، رشن  نارهت ، نایقفوم ، رصان  همجرت  صخشت ، ددجت و  ینوتنآ ، زندیگ ، .58
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.ق 1404 ءافولا ، هسسوم  توریب ، راونألاراحب ، رقاب ، دمحم  یسلجم ، .59

.ق 1402 هیمالسالا ، بتکلا  راد  نارهت ، لوسرلا ، لآ  رابخأ  حرش  یف  لوقعلا  هآرم  .-----------، 60

.ش 1389 باتک ، ناتسوب  مق ، ناناوجون ،» ناکدوک و  رد  تیب  لها  تبحم  داجیا  ياههار  » رترب قشع  داوج ، یثدحم ، .61

.ات یب  ، یمالسا تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  مق ، همکحلا ، نازیم  دمحم ، يرهش ، ير  يدمحم  .62

.ق .ثیدحلا 1423 راد  هسسؤم  مق ، ، رشع هتسلا  لوصألا  يدهم ، یلعمالغ ، هللا و  تمعن  یلیلج ، نیدلا و  ءایض  يدومحم ، .63

.ش 1391 ینیمخ ، ماما  هسسؤم  تاراشتنا  مق ، یمالسا ، تیبرت  میلعت و  هفسلف  نارگیدو ، یقتدمحم  يدزی ، حابصم  .64

.ات یب  ، اردص تاراشتنا  نارهت ، راثآ ، هعومجم  یضترم ، يرهطم ، .65

.ش  1371 ریبکریما ، تاراشتنا  نارهت ، نیعم ، گنهرف  دمحم ، نیعم ، .66

.ش 1374 هیمالسالا ، بتکلا  راد  نارهت ، هنومن ، ریسفت  نارگیدورصان ، يزاریش ، مراکم  .67

.ش  1378 ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  نارهت ، هولصلارس ، هللا ، حور  ینیمخ ، يوسوم  .68

.ش  1378 ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  نارهت ، ثیدح ، لهچ  حرش  .-----------، 69

.ش 1387 قداص ، ماما  هاگشناد  نارهت ، یگدنز ، کبس  نید و  دیعسدمحم ، ینک ، يودهم  .70

.ش 1381 باتک ، ناتسوب  مق ، ؛) موس نامتفگ   ) تیودهم نامتفگ  رون ، راظتنا  یگنهرف  هسسؤم  .71

.ات یب  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، مالکلا ، رهاوج  نسح ، دمحم  یفجن ، .72

.ش 1377 تمکح ، تاراشتنا  نارهت ، يوبتجم ، نیدلا  لالج  دیس  همجرت  تاداعسلا ، عماج  يدهم ، الم  یقارن ، .73

.ق 1397 قودص ، هبتکم  نارهت ، هبیغلا ، میهاربا ، نب  دمحم  ینامعن ، .74

.ق 1408 تیبلا ، لآ  هسسؤم  مق ، لئاسولا ، كردتسم  نیسح ، يرون ، .75

.ش 1391 نامیلس ، غرم  تاراشتنا  ناهفصا ، يودهم ، هداوناخ  يدهم ، روپ ، یلین  .76

.ش 1360، مایخلا هعبطم  مق ، هجحلا ، مئاقلا  رکذ  یف  هئیضملا  راونألا  بختنم  نیدلا ، ءاهب  نب  یلع  یفجن ، یلین  .77
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.ق 1422 یملعألا ، هسسؤم  توریب ، بصانلا ، مازلا  یلع ، يریاح ، يدزی  .78

اهرازفا مرنو  تالجم  ، یتنرتنیا ياه  هاگیاپ 

.رخآ فرح  یتنرتنیا  هاگیاپ  .1
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.ناتسبش يرازگربخ  تیاس  .2

.یگنهرف تاقیقحت  یشهوژپ  یملع  همانلصف  .3

.نشور هدنیآ  هسسؤم  مق ، دوعوم ، قرشم  یشهوژپ  یملع  همانلصف  .4

.دوعوم يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  مق ، دوعوم ، راظتنا  یجیورت  یملع  همانلصف  .5

.اه هاگشناد  رد  يربهر  مظعم  ماقم  داهن  هب  هتسباو  فراعم ، همانهام  .6

.هزوح هاگپ  هلجم  .7

.نشور هدنیآ  هسسؤم  مق ، تیودهم ، نیرتکد  تالاقم  هعومجم  .8

.ینیمخ ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسوم  نارهت ، ماما ، هفیحص  رازفا  مرن  .9

.رون یمالسا  مولع  يرتویپماک  زکرم  تیالو ، ثیدح  يا ، هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  نانخس  هعومجم  رازفا  مرن  .10

.دوعوم يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  مق ، يودهم ، فراعم  گنهرف و  همانهام  ود  ناما ، هیرشن  .11

.يرهشمه تایرشن  يرس  زا  گنهرف ، نید و  همان  هژیو  هیآ ، هیرشن  .12

هنارظتنم یگدنز  www.Ghaemiyeh.comکبس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 199زکرم  هحفص 195 

http://www.ghaemiyeh.com


زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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