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تسخن نخس 

ینوناک هطقن  ترایز »  » موهفم ینیسح  نیعبرا  کسانم  رد  .دنا  هتفرگ  لکـش  یـساسا  ییاهروحم  درگ  رب  ینید ، کسانم  زا  کی  ره 
دشاب و مالسا  بیشن  زارفرپ و  خیرات  لوط  رد  اه  شزرا  تاداقتعا و  رادساپ  هتسناوت  هک  تسا  شخب  یلاعت  یموهفم  ترایز »  » .تسا

.تسا هتخاس  رت  يدوهش  ار  تیالو  هبذج  نآ ، زیگنا  تهب  ششک 

رتمک دـنچره  تسا ؛ موهفم  نیا  یعامتجا  يدرف و  هدـنزاس  داعبا  يایوگ  تراـیز ،»  » هراـبرد نید  ناـگرزب  هریـس  سّدـقم و  صوصن 
هب یـشخبدیما  ییاز و  لوحت  ینورد ، بالقنا  داجیا  هژیو  هب  تراـیز  قیمع  راـثآ  ناـیب  .تسا  هدـش  نییبت  يواـکاو و  ناـبطاخم  يارب 

لکـش زا  نیعبرا  ترایز  میور  یم  رتولج  هچره  هک  نیا  هچ  .دوش  یم  زین  یعمج » ترایز   » لـماش دوش و  یمن  دودـحم  يدرف  هزوح 
، دوش هتفرگ  هدیدان  نیعبرا  کسانم  قیمعت  مهف و  دـنیآرف  رد  ترایز »  » تیروحم رگا  دوش و  یم  رت  کیدزن  یعمج  لکـش  هب  يدرف 

.دش دهاوخ  قیمع  یتافارحنا  راچد  زاتمم  تکرح  نیا  یهت و  دوخ  تیوه  زا  هدیدپ  نیا 
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تّما  » هاـگن دـماجنایب و  هدـیدپ  نیا  زا  یناـمزلارخآ  مهف  هب  دـیاب  نآ  هصوصخم  تراـیز  نیعبرا و  داـعبا  هفـسلف و  مهف  ناـیم  نیا  رد 
ندش یناهج  دـش و  دـهاوخن  لصاح  نیعبرا  ترایز  زا  یناهج  كرد  اب  زج  مهم  نیا  .دـنک  لابند  ار  وگلا » هعماج   » نامرآ اب  يزاس »

هدـیدپ نیا  قمع  هرتسگ و  .دـشاب  نکمم  یملع  موسرم  يدام و  دـعاوق  اب  هک  تسین  يا  هدـیدپ  نیعبرا  هصوصخم  تراـیز  کـسانم 
هادفانحاورا يدهم  ماما  ترـضح  كرابم  دوجو  ددـعتم ، صوصن  ساسارب  .درک  مهف  ینامزلارخآ  رتسب  رد  دوش  یم  اهنت  ار  فرگش 

تفرعم مهف و  رب  يا  همدـقم  نیعبرا »  » ندـش یناهج  دومرف و  دـنهاوخ  یفرعم  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  ترـضح  ِيدـنزرف  هب  ار  دوخ 
کی ار  هدیدپ  نیا  رگا  تسین  هاریب  ور  نیا  زا  .تسا  ملاع [ یجنم  تخانـش  يارب  اروشاع  هسامح  مالـسلا و  هیلعءادهـشلادیس  یناهج 

.دنک نوزفا  دص  ار  نآ  ینیرفآ  شقن  دناوت  یم  نآ  هب  يا  هناسر  هاگن  هک  يا  هناسرارف  .مینادب  هناسرارف » »

یمومع طباور  لک  هرادا  شالت  امیس و  ادص و  نامزاس  یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا  یـشهوژپ  شاکنک  لوصحم  هک  رـضاح  رثا 
دمحم  _ ياقآ بانج  مرتحم  فلؤم  زا  ساپـس  نمـض  .تسا  هتفای  ناماس  هاگن  نیا  اب  تسا ، عیزوت  راشتنا و  رد  امیـس  ادص و  نامزاس 

هناسر و نید و  هزوح  نادنم  هغدـغد  نازاس ، همانرب  نارگـشهوژپ ، يرادرب  هرهب  دروم  رـضاح  باتک  تسا  دـیما  ینایردآ ،_ ییاضر 
.دریگ رارق  ییاروشاع  فراعم  ناگداد  لد  همه 

هناسر  یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا 

امیس ادص و  نامزاس  یمومع  طباور  لک  هرادا 
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یخرب نامگ  هب  .دراد  سدقم  دادیور  کی  رد  نامز  هاگیاج  شقن و  رب  تلالد  و  تسا ، دادعا  زا  هدمآرب  یمان  اروشاع  دـننام  نیعبرا 
یناربهر هدوب و  تمکح  رب  ینتبم  ینید  هک  یماگنه  .دشاب  یقافتا  تروص  هب  یخیرات  ياهدادیور  زا  یتیاکح  دناوت  یم  اهددع  نیا 

دنناـم صاـخ ، دادـعا  رب  ینتبم  اهدادـیور  فیرعت  تروـص  نیا  رد  تسا ، تجح  ناـنآ  تیاـضر  راـتفر و  راـتفگ ، هک  دراد  موـصعم 
سدقت نانچ  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  یخیرات  ياروشاع  هک  تشادن  انعم  الاو  .دوب  دهاوخن  یفداصت  یقافتا و  رگید  نیعبرا  اروشاع و 

عیـشت یخیرات  تیوه  زمر  مه  یعیـش ، گنهرف  رد  اروشاع  رگا  سپ  .دروخب  دـنویپ  یناـیاپ ، دوعوم و  ماـما  روهظ  ناـمز  اـب  هک  دـبای 
اب نیدامن  يدادـیور  ود ، نیا  هناـیم  رد  نیعبرا  دادـیور  تسا ، ادرف ) ياروشاـع   ) هعیـش هدـنیآ  زادـنا  مشچ  مه  و  زورید ) ياروشاـع  )

ياه شقن  شاکنک  هب  ادرف ، ياه  تلاسر  يزورید و  ياه  تیوه  نیب  لاح  نامز  رد  هک  دوب  دـهاوخ  رایـسب  یگنهرف  ياه  تیرومأم 
هاگرذگ زا  دـیاب  هکلب  تسین ؛ ارذـگ  يدادـیور  یقافتا و  يددـع  اروشاع ، ود  نیب  لهچ  ددـع  رگید  لیلحت ، نیا  اب  .دزادرپ  یم  ایوپ 

.تسیرگن نادب  هدنرب  شیپ  ماگ  لهچ  لزنم و  لهچ 
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لهچ ددع 

لهچ ددع 

یمسارم نتشاد  اپرب  یسک و  گرم  زا  زور  لهچ  ندش  يرپس  حالطـصا ، رد  (1) و  ههد راهچ  لهچ ، ياـنعم  هب  تغل ، رد  نیع  _ برا
هعقاو زا  سپ  زور  لهچ  ینعی  رفـص  هاـم  متـسیب  زور  صاـخ ب_ه  روط  هب  هعیـش ، حالطـصا  رد  هژاو  نیا  .تسوا  تشادـگرزب  يارب 

.دوش یم  هدیمان  ینیسح  نیعبرا  هدیدرگ و  قالطا  شنارای  مالسلا و  هیلعنیسح  ماما  تداهش  اروشاع و 

اهنت هن  دادعا  ینید  گنهرف  رد  .تسا  یعیـش  گنهرف  ًاصوصخ  یمالـسا و  گنهرف  رد  سدقم  نیدامن و  دادعا  زا  یکی  لهچ  ددـع 
تعیرش و هب  هک  عیشت  بتکم  مالسا و  نید  رد  ًاصوصخ  .دنتـسه  ناوارف  تیمها  زئاح  زین  يونعم  یگدنز  رد  هکلب  يدام  یگدنز  رد 

دادـعت زامن ، تاـعکر  دادـعت  ًـالثم ، .دـیآ  یم  مشچ  هب  رتشیب  دادـعا  یخرب  تیمها  ددـع و  هلئـسم  هدـش ، هژیو  هجوت  کـسانم  هقف و 
يارب و  تسا ، دادـعا  هارمه  هب  يوـنعم  یگدـنز  رگ  ناـشن  دراوـم  نیا  لاـثما  3 و  همطاف ترـضح  تاحیبست  دادـعت  هعبرا ، تاحیبست 

اب دـنویپ  ای  توکلم و  ملاوع  اـی  تعیبط و  ینیوکت  ياهدادـیور  رد  هشیر  هک  تفاـی  ییاهدنـس  ناوت  یم  دادـعا ، زا  کـی  ره  سدـقت 
: دننام .دنراد  یهلا  يایلوا  سدقم  خیرات 

M1.png^

کی ره  ینید  یبای  شزرا  هشیر  دادعا و 

ددع

اه تیوه  اه و  هشیر 

5

، ابع لآ  نت  مزعلاولوا و 5  ربمایپ  نت   5

مالسلا هیلع 

.ادخ هناخ  فاوط  رود  نیمز و 7  نامسآ و 7   7

12

هام  12 یسوم ، ترضح  هزجعم  همشچ  موصعم و12   12

14

.دنا هتفای  سدقت  موصعم   14
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ص:12

.5/164 ادخهد ، همان  تغل  [ . 1 - ] 1
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غولب دشر ، دنیارف  كولـس ، ریـس و  رد  هژیو  یهاگیاج  لهچ  ددع  ینید  گنهرف  رد  .تسا  لهچ  ددع  دادعا ، نیا  نیرت  مهم  زا  یکی 
يا هژیو  هاگیاج  زا  یعیـش  یمالـسا / گنهرف  رد  لهچ  ددـع  تهج  نیدـب  .دراد  یقالخا  هیجـس  ای  راتفر  کـی  يزاـس  هنیداـهن  اـی  و 

.تسا رادروخرب 

: تسا هدومرف  لهچ  ددع  هاگیاج  هنیمز  رد  هعیش  فراع  گرزب و  ياملع  زا  یکی  مولعلارحب _ دیس  همالع  _

رد تسا ، صوصخم  يریثأت  صاخ و  یتیصاخ  ار  ددع  لحارم  زا  هفیرـش ، هلحرم  نیا  هک  ما  هتـسناد  نایب  هب  ما و  هدید  نایع  هب  دوخ  »
[NP1] [1](1) «. لحارم عطق  لزانم و  یط  رد  تاکلم ، میمتت  و  اه ) ) دادعتسا روهظ 

دادعتـسا و زورب  تیلعف و  روهظ  رد  نیعبرا  تیـصاخ  رب  یمالـسا ، ینافرع  ینید / گنهرف  رد  لهچ ، ددـع  هب  هجوت  تمکح  نیاربانب 
بلج يارب  يزاـسدوخ ، كولـس و  رد  و  تـسا ، هدـش  حیرـصت  نآ  رب  راـبخا  تاـیآ و  رد  هـک  تـسا  يرما  هـکلم ، تافـص  لوـصح 

ینید و ياه  هزومآ  میلاعت و  رد  لهچ  ددع  زا  هدافتـسا  یگدرتسگ  اعدم  نیا  دـهاش  .تسا  هدـش  هجوت  نآ  هب  یهلا ، راوناو  تاضویف 
ینید گنهرف  رد  لهچ  ددع  نیدامن  دراوم  نیرت  مهم  .دراد  كولـس  ریـس و  اب  دنویپ  یعون  هک  تسا  یخیرات  ياهدادـیور  رد  یتح 

: تسا نینچ 

نیعبرا یسانش  هنوگ  یتسیچ و  ییارچ و 

شیادـیپ یعیبط  ياهرتسب  زا  هک  ییاه  هزوح  .دوش  یم  لماش  ار  يددـعتم  ياه  هزوح  ینید ، گنهرف  رد  لـهچ  ددـع  ياـهدرکراک 
یتیبرت ياه  هیصوت  ای  یقالخا و  كولس  ریس و  ياه  هزوح  هب  دعب  و  تسا ، هتفای  تیارـس  زاس  خیرات  ياهدادیور  هب  عورـش و  یناسنا 

.دوش یم  هدیشک  ینیوکت  تهج  زا  لامعا  دب  کین و  راثآ  یسانش  باتزاب  ینید و 

تیفرظ رد  لهچ  ددع  زا  نیدامن  هدافتـسا  دـهاش  نیاربانب  .تساه  هزوح  یمامت  رد  لهچ  ددـع  شقن  رگنایب  ددـعتم ، ياه  هنوگ  نیا 
: زا دنا  ترابع  هک  میتسه  ینوگانوگ  ياه 

ای عارذ  لهچ   ) یتحاسم یناکم و  زا  ددـع ،) لهچ  درف و  لهچ   ) یقادـصم یّمک و  تهج  زا  لاـس ،) اـی  زور  لـهچ   ) یناـمز تهج  زا 
( ربارب لهچ   ) يا هبترم  یفیک و  تهج  زا  لزنم ،)

ص:13
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ص10. تایاور ، نآرق و  رد  لهچ  ددع  رارسا  نسحم ، ینایتشآ ، [ . 1 - ] 1
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(1) یمالسا گنهرف  رد  لهچ  ددع  قیداصم  دراوم و 

ناسنا شنیرفآ  رد  نیعبرا 

( یناسنا لماکت  رد  هیلوا و  شنیرفآ  دنیارف  رد  )

(2) ددرگب حور  ندیمد  هدامآ  ات  دنام  زور  لهچ  يزاس  هدامآ  زا  سپ  مدآ  هرکیپ 

(3)( ...و هغضم  زور  لهچ  هقلع و  زور  لهچ   ) ناسنا ره 

دبای یم  ندینش  ییاناوت  ردام ، محر  رد  زور  لهچ  زا  سپ  موصعم  ماما  هفطن 

تسا ناسنا  ینالقع  دشر  نس  یگلاس  لهچ 

(4) باتک باسح و  رد  هدنب  رب  ادخ  نتفرگ  تخس  یگلاس و  لهچ 

(5) لاس لهچ  يالاب  ناراکهانگ  هب  ناطیش  نتسب  لد 

دوجو ملاوع  رد  نیعبرا 

(6) تسا لاس  لهچ  تمایق ، هناتسآ  رد  روص  رد  لیفارسا  ندیمد  ود  نیب  هلصاف   

توبن خیرات  رد  نیعبرا 

.تخادرپ هبوت  تدابع و  هب  افص  هوک  رد  زور  لهچ  طوبه ، زا  سپ  مدآ  ترضح 

(7) .تسیرگ لیباه  يارب  زور  لهچ  مدآ  ترضح 

(8) .دوب یگلاس  لهچ  رد  ایبنا  رتشیب  تثعب 
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(9) .دشاب یگلاس  لهچ  نیکرشم  نس  لقادح  ات  نافوط  زا  شیپ  حون  موق  رد  دلوت  عطق  لاس  لهچ 

.دش هتفریذپ  شا  هبوت  ات  تسیرگ  یهام  مکش  رد  زور  لهچ  سنوی  ترضح 

(10).7 یسوم ترضح  روهظ  يارب  لیئارسا  ینب  هیرگ  زور  لهچ 

.7 یسوم موق  هلاس  لهچ  ینادرگرس 

(11) .داد ماجنا  هک  يا  یلوا  كرت  زا  سپ   7 دوواد هیرگ  زور  لهچ 

ص:14

ياهرازفا مرن  رد  لهچ  ددع  يوجتسج  لهچ و  ددع  راحبلا  هنیفـس  لهچ و  ددع  قودص  خیـش  لاصخ  ك.ر : هنیمز  نیا  رد  [ . 1 - ] 1
.ناموصعم هریس  رون ، تایاور  هنیجنگ  دننام : رون  رتویپماک  یمالسا 

زور لهچ  تدم  هب  دنوادخ ، تسد  هب  وا  تنیط  تشرس  مدآ 7 ،  ترضح  شنیرفآ  نایرج  رد  تسا  هدش  لقن  ثیداحا  رد  [ . 2 - ] 2
نیعبرأ يدـیب  مدآ  هنیط  ترّمخ   » دـش هدـیمد  نآ  رد  حور  سپـس  دـنام ، یقاب  لاس  لهچ  ترـضح ، نآ  فیرـش  رکیپ  ای  تفاـی  همادا 

ص9. ج4 ، یئاسحا ، روهمج  یبا  نبا  یلائللا ، یلاوع  ًاحابص .»
رگید زور  لهچ  زا  دـعب  دوش و  یم  هغـضُم  زور  لهچ  زا  دـعب  دوش و  یم  هقلع  هکنآ  ات  دـنام  یم  زور  لهچ  محر  رد  هفطن  [ . 3 - ] 3

دوش یم  رگید  هلحرم  دراو 
دیـسر لهچ  هب  شنـس  نوچ  تسا ، شیاـشگ  هحـسف و  رد  لاـس  لـهچ  اـت  هدـنب  ره  دومرف : قداص 7  ماـما  دـیوگ  ریـصبوبا  [ . 4 - ] 4
دیریگ تخـس  وا  رب  مداد ، ینـالوط )  ) يرمع ار  دوـخ  هدـنب  نم  دـنک : یحو  دنتـسه  شناـبهگن  هک  يا  هتـشرف  ود  نآ  هـب  راـگدرورپ 

دنوادخ  » هک تسا  لقن  مالسا  یمارگ  لوسر  زا  .دیسیونب  ار  شلمع  گرزب  کچوک و  دایز و  مک و  دینک ، تبث  تقد  هب  ار  شلامعا 
راهب نیملهچ  هک  یناسک  يا  مکبر ، ءاقلل  متددـعا  اذام  نیعبرالا  ءانبا  ای  : » دـنزب ادـص  بش  ره  رد  ات  تسا  هدرک  رومام  ار  يا  هتـشرف 

كردتـسم دـیراد ،»!؟) یخـساپ  هچ  و   ) دـیا هدرک  هداـمآ  يزیچ  هچ  ناـتراگدرورپ  اـب  تاـقالم  يارب  دـینک ! یم  يرپس  ار  دوخ  رمع 
ص35. ج1 ، مارو ، هعومجم  ص156 ؛ ج12 ، لئاسولا ،

ّنـس هب  یـصخش  هچنانچ  ! » ِحْلُفی نَم ال  ُهجَو  یبِأب  َلاق : ِهدَِـیب و  ُهَهجَو  ُناطیَّشلا  َحـسَم  ُْبتَی  َمل  ًهنَـس و  َنیعبرأ  ُلُجَّرلا  غََلب  اذإ  [ . 5 - ] 5
یهاوخن راگتسر  رگید  هک  داب  وت  يادف  مردپ  دیوگ : دیامن و  حسم  ار  وا  یناشیپ  ناطیش  دیامنن ، تشگزاب  ادخ  يوسب  دسرب و  لهچ 

ص295. راونالا ،  هاکشم  دش .»!
.دشک یم  لوط  لاس  لهچ  لیفارسا  مود  هخفن  ات  لّوا  هخفن  زا  [ . 6 - ] 6

تبث خـیرات  هک  دوب  نیعبرا  نیلوا  يرادازع و  نیلوا  نیا  تسیرگ و  زور  هنابـش  لهچ  رـسپ  مغ  رد  ردـپ  دـش ، هتـشک  لیباه  [ . 7 - ] 7
.درک

ص50. ج13 ، راونالاراحب ، [ . 8 - ] 8
رد یلو  .دش  مه  ناکدوک  یتح  همه  لاح  لماش  نافوط  باذـع  حون ، نافوط  زا  تنـس  لها  باتک و  لها  ياه  شرازگ  رد  [ . 9 - ] 9
ریز يدرف  نافوط ، هناتسآ  رد  ات  دومن  ازان  ار  نانز  میقع و  ار  اهدرم  لاس  لهچ  تدم  هب  دنوادخ  نافوط  هعقاو  زا  تیب :  لها  شرازگ 

ینیسح نیعبرا  میظع  هسامح  ییارچو  یتسیچرب  www.Ghaemiyeh.comيدمآرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 216زکرم  هحفص 25 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13180/AKS BARNAMEH/#content_note_14_9
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13180/AKS BARNAMEH/#content_note_14_10
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13180/AKS BARNAMEH/#content_note_14_11
http://www.ghaemiyeh.com


.ددرگن باذع  قحان  هب  یسک  و  ددرگ ، مامت  ناگمه  رب  تجح  دشابن و  لاس  لهچ 
هیرگ زور  لهچ  دـنک ، ادـیپ  همادا  رگید  لاس  دوب 170  رارق  دندیـشک و  يراتفرگ  لاس  هکنیا 230  زا  دعب  لیئارـسا  ینب  [ . 10 - ] 10

.درک يراتفرگ  عفر  اهنآ  زا  ادخ  ات  دندرک 
تیب نم  لکات  کنا  الول  دـبعلا  معن  کنا  : » درک یحو  دواد  ترـضح  هب  لاـعتم  دـنوادخ  دومرف : یلع 7  نایقتم  يـالوم  [ . 11 - ] 11

، يدومن یم  شاعم  رارما  تدوخ  جـنر  تسد  زا  يدرک و  یمن  هیذـغت  لاملا  تیب  زا  رگا  دواد ! يا  « » ائیـش كدـیب  لـمعت  ـالو  لاـملا 
لکشم ات  تساوخ  دنوادخ  زا  درک و  هثاغتسا  تیدحا  هاگرد  هب  يراز  هلان و  اب  حبص  لهچ  دواد  ترضح  يدوب »! یبوخ  هدنب  ردقچ 

يزاس هرز  راک  هب  دواد ، ترـضح  بیترت ، نیا  هب  .تشاذگ  وا  رایتخا  رد  ار  يرگنهآ  تامدـقم  زین  لاعتم  دـنوادخ  .دـیامن  عفر  ار  وا 
دصیس غلبم  هب  هک  هرز  تصش  دصیـس و  نتخاس  اب  هکنیا  ات  تخورف  یم  مهرد  رازه  هب  تخاس و  یم  هرز  کی  زور  ره  وا  .تخادرپ 

ص37. ج17 ، هعیشلا ، لئاسو  .دش » زاین  یب  لاملا  تیب  زا  دروآ و  تسد  هب  يا  هیامرس  تخورف ، مهرد  رازه  تصش  و 
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توبن خیرات  رد  نیعبرا 

.تخادرپ هبوت  تدابع و  هب  افص  هوک  رد  زور  لهچ  طوبه ، زا  سپ  مدآ  ترضح 

(1) .تسیرگ لیباه  يارب  زور  لهچ  مدآ  ترضح 

(2) .دوب یگلاس  لهچ  رد  ایبنا  رتشیب  تثعب 

(3) .دشاب یگلاس  لهچ  نیکرشم  نس  لقادح  ات  نافوط  زا  شیپ  حون  موق  رد  دلوت  عطق  لاس  لهچ 

.دش هتفریذپ  شا  هبوت  ات  تسیرگ  یهام  مکش  رد  زور  لهچ  سنوی  ترضح 

(4).7 یسوم ترضح  روهظ  يارب  لیئارسا  ینب  هیرگ  زور  لهچ 

.7 یسوم موق  هلاس  لهچ  ینادرگرس 

(5) .داد ماجنا  هک  يا  یلوا  كرت  زا  سپ   7 دوواد هیرگ  زور  لهچ 

9 مالسا ربمایپ  خیرات  رد  نیعبرا 

(6) .یگلاس لهچ  رد  تثعب 

.تثعب هناتسآ  رد  ارح  راغ  رد  تدابع  زور  لهچ 

.3 ارهز ترضح  هفطن  تفایرد  یگدامآ  بسک  يارب  تدابع  زور  لهچ 

ینیسح نیعبرا  میظع  هسامح  ییارچو  یتسیچرب  www.Ghaemiyeh.comيدمآرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 216زکرم  هحفص 27 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13180/AKS BARNAMEH/#content_note_15_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13180/AKS BARNAMEH/#content_note_15_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13180/AKS BARNAMEH/#content_note_15_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13180/AKS BARNAMEH/#content_note_15_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13180/AKS BARNAMEH/#content_note_15_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13180/AKS BARNAMEH/#content_note_15_6
http://www.ghaemiyeh.com


.رفن لهچ  ندروآ  مالسا  زا  سپ  مالسا  يزاس  ینلع  9 و  ربمایپ

موی  ) نانآ يارب  تثعب  يزاس  راکـشآ  راـنک  رد   7 یلع ماما  تیالو  یفرعم  مالـسا و  هب  اـه  نآ  توعد  مشاـه و  ینب  زا  ناـمهم  لـهچ 
(. رازنالا

.هیآ لوزن  زا  سپ  تیب : لها  هناخ  برد  رب  ریهطت  هیآ  توالت  حبص  لهچ  9 و  ربمایپ

نآرق رد  نیعبرا 

(7) .روط هوک  هب   7 یسوم ترضح  جورع  بش  لهچ 

(8) .لیئارسا ینب  ینادرگرس  لاس  لهچ 

(9) .یمدآ یلقع  عماج و  دشر  نس  یگلاس  لهچ 

ص:15

تبث خـیرات  هک  دوب  نیعبرا  نیلوا  يرادازع و  نیلوا  نیا  تسیرگ و  زور  هنابـش  لهچ  رـسپ  مغ  رد  ردـپ  دـش ، هتـشک  لیباه  [ . 1 - ] 1
.درک

ص50. ج13 ، راونالاراحب ، [ . 2 - ] 2
رد یلو  .دش  مه  ناکدوک  یتح  همه  لاح  لماش  نافوط  باذـع  حون ، نافوط  زا  تنـس  لها  باتک و  لها  ياه  شرازگ  رد  [ . 3 - ] 3
ریز يدرف  نافوط ، هناتسآ  رد  ات  دومن  ازان  ار  نانز  میقع و  ار  اهدرم  لاس  لهچ  تدم  هب  دنوادخ  نافوط  هعقاو  زا  تیب :  لها  شرازگ 

.ددرگن باذع  قحان  هب  یسک  و  ددرگ ، مامت  ناگمه  رب  تجح  دشابن و  لاس  لهچ 
دندرک هیرگ  زور  لهچ  دنک ، ادیپ  همادا  رگید  لاس  دوب 170  رارق  دندیشک و  يراتفرگ  لاس  هکنیا 230  زا  دعب  لیئارسا  ینب  [ . 4 - ] 4

.درک يراتفرگ  عفر  اهنآ  زا  ادخ  ات 
لاملا تیب  نم  لکات  کنا  الول  دبعلا  معن  کنا  : » درک یحو  دواد  ترـضح  هب  لاعتم  دنوادخ  دومرف : یلع 7  نایقتم  يالوم  [ . 5 - ] 5
ردـقچ يدومن ، یم  شاعم  رارما  تدوخ  جـنر  تسد  زا  يدرک و  یمن  هیذـغت  لاملا  تیب  زا  رگا  دواد ! يا  « » ائیـش كدـیب  لمعت  ـالو 

ار وا  لکشم  ات  تساوخ  دنوادخ  زا  درک و  هثاغتسا  تیدحا  هاگرد  هب  يراز  هلان و  اب  حبـص  لهچ  دواد  ترـضح  يدوب »! یبوخ  هدنب 
يزاـس هرز  راـک  هب  دواد ، ترـضح  بیترت ، نیا  هـب  .تشاذـگ  وا  راـیتخا  رد  ار  يرگنهآ  تامدـقم  زین  لاـعتم  دـنوادخ  .دـیامن  عـفر 
دصیس غلبم  هب  هک  هرز  تصش  دصیـس و  نتخاس  اب  هکنیا  ات  تخورف  یم  مهرد  رازه  هب  تخاس و  یم  هرز  کی  زور  ره  وا  .تخادرپ 

ص37. ج17 ، هعیشلا ، لئاسو  .دش » زاین  یب  لاملا  تیب  زا  دروآ و  تسد  هب  يا  هیامرس  تخورف ، مهرد  رازه  تصش  و 
ص14. ج1 ، همغلا ، فشک  ص22 ؛ ج2 ، یبوقعی ، خیرات  [ . 6 - ] 6

لهچ ینامـسآ ) ياه  مایپ  نتفای  يارب   ) یـسوم 7 اب  هک  ار  یماگنه  نآ  دیروآ ) دای  هب   « ») هلیل نیعبرا  یـسوم  اندـعاو  ذاو  [ . » 7 - ] 7
ام و   « » هلیل نیعبرا  هبر  تاقیم  متف  رشعب  اهانممتاو  هلیل  نیثلث  یـسوم  اندعاوو  دیامرف « : یم  زین  . 51/ هرقب .میتشاذگ » رارق  هدعو  بش 
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بش لهچ  اب  شراگدرورپ  داعیم  بیترت ، نیا  هب  .میدومن  لیمکت  رگید  بش  هد  اب  ار  نآ  سپس  میتشاذگ ، هدعو  بش  یس  یـسوم  اب 
.141/ فارعا .دش » مامت 

رب لاس  لهچ  ات  سدقم  نیمزرس  نیا   « » نیقـسافلا موقلا  یلع  ساتالف  ضرالا  یف  نوهیتی  هنـس  نیعبرا  مهیلع  همرحم  اهناف  [ . » 8 - ] 8
تیعمج نیا  تشونرس  هرابرد  وت  سپ  دنتـسه ، نادرگرـس  نابایب  نیا  رد  لاس  لهچ  تدمرد  هراومه  نانآ  دوب و  دهاوخ  عونمم  اهنآ 

.26/ هدئام شابن »! تحاران  راکهانگ 
لمعا ناو  يدـلاو  یلعو  یلع  تمعنا  یتـلا  کـتمعن  رکـشا  نا  ینعزوا  بر  لاـق  هنـس  نیعبرا  غلبو  هدـشا  غلب  اذا  یتـح  [ . »... 9 - ] 9

لهچ هب  دسرب و  دـشر  تردـق و  لامک  هب  هک  ینامز  ات  « » نیملـسملا نم  یناو  کیلا  تبت  ینا  یتیرذ  یف  یل  حلـصاو  هیـضرت  احلاص 
راک مروآ و  اج  هب  يداد ، مردام  ردـپ و  نم و  هب  هک  ار  یتمعن  رکـش  اـت  هد  قیفوت  ارم  اراـگدرورپ ! دـیوگ : یم  ددرگ ، غلاـب  یگلاـس 

زا منک و  یم  هبوت  مدرگ و  یم  زاب  وت  يوس  هب  نم  نادرگ ! حـلاص  ارم  نادـنزرف  یـشاب و  دونـشخ  نآ  زا  هک  مهد  ماـجنا  يا  هتـسیاش 
.15/ فاقحا .مشاب » یم  ناناملسم 
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(1) .روط هوک  هب   7 یسوم ترضح  جورع  بش  لهچ 

(2) .لیئارسا ینب  ینادرگرس  لاس  لهچ 

(3) .یمدآ یلقع  عماج و  دشر  نس  یگلاس  لهچ 

(4) .هفیقس زا  سپ  راصنتسا  بش  لهچ  7 و  یلع ماما 

(5) .حلص ماگنه  صلاخ  رای  لهچ  نتشادن  7 و  نسح ماما 

ص:16

لهچ ینامـسآ ) ياه  مایپ  نتفای  يارب   ) یـسوم 7 اب  هک  ار  یماگنه  نآ  دیروآ ) دای  هب   « ») هلیل نیعبرا  یـسوم  اندـعاو  ذاو  [ . » 1 - ] 1
ام و   « » هلیل نیعبرا  هبر  تاقیم  متف  رشعب  اهانممتاو  هلیل  نیثلث  یـسوم  اندعاوو  دیامرف « : یم  زین  . 51/ هرقب .میتشاذگ » رارق  هدعو  بش 

بش لهچ  اب  شراگدرورپ  داعیم  بیترت ، نیا  هب  .میدومن  لیمکت  رگید  بش  هد  اب  ار  نآ  سپس  میتشاذگ ، هدعو  بش  یس  یـسوم  اب 
.141/ فارعا .دش » مامت 

رب لاس  لهچ  ات  سدقم  نیمزرس  نیا   « » نیقـسافلا موقلا  یلع  ساتالف  ضرالا  یف  نوهیتی  هنـس  نیعبرا  مهیلع  همرحم  اهناف  [ . » 2 - ] 2
تیعمج نیا  تشونرس  هرابرد  وت  سپ  دنتـسه ، نادرگرـس  نابایب  نیا  رد  لاس  لهچ  تدمرد  هراومه  نانآ  دوب و  دهاوخ  عونمم  اهنآ 

.26/ هدئام شابن »! تحاران  راکهانگ 
لمعا ناو  يدـلاو  یلعو  یلع  تمعنا  یتـلا  کـتمعن  رکـشا  نا  ینعزوا  بر  لاـق  هنـس  نیعبرا  غلبو  هدـشا  غلب  اذا  یتـح  [ . »... 3 - ] 3

لهچ هب  دسرب و  دـشر  تردـق و  لامک  هب  هک  ینامز  ات  « » نیملـسملا نم  یناو  کیلا  تبت  ینا  یتیرذ  یف  یل  حلـصاو  هیـضرت  احلاص 
راک مروآ و  اج  هب  يداد ، مردام  ردـپ و  نم و  هب  هک  ار  یتمعن  رکـش  اـت  هد  قیفوت  ارم  اراـگدرورپ ! دـیوگ : یم  ددرگ ، غلاـب  یگلاـس 

زا منک و  یم  هبوت  مدرگ و  یم  زاب  وت  يوس  هب  نم  نادرگ ! حـلاص  ارم  نادـنزرف  یـشاب و  دونـشخ  نآ  زا  هک  مهد  ماـجنا  يا  هتـسیاش 
.15/ فاقحا .مشاب » یم  ناناملسم 

، ریبز رفن  راهچ  زا  ریغ  هب  اما  متساوخ  يرای  مدرم  زا  اهراب  نم  : » دومرف شیوخ  تبرغ  تیمولظم و  زا  تیاکـش  اب  زین  یلع 7  [ . 4 - ] 4
نیعیطم الجر  نیعبرا  میتوخا )  ) عیوب موی  تدجو  تنک  ول  : » دوزفا سپـس  .دادـن » نم  هب  تبثم  باوج  یـسک  دادـقم  رذوبا و  ناملس ،

یف دـیفملا  .مدرک ؛» یم  هدـهاجم  هلباقم و  نانآ  اب  متـشاد ، نیتسار  نامرف و  هب  شوگ  روای  لهچ  تعیب  زور  رد  نم  رگا  مهتدـهاجل ؛
هبطخ 34. رخآ  یف  هغالبلا  جهن  یف  تءاج  6 ؛ رشع ، نماّثلا  سلجملا  145 149 ؛ صص سلاجملا ،

هب روج  نارادـمامز  متـس  ملظ و  لباقم  رد  هک  دـندرک  تساوخرد  يو  زا  یبتجم 7  نسح  ماما  ناراـی  زا  یخرب  هک  یناـمز  [ . 5 - ] 5
نیثالثو هعـست  یف  ذئموی  وهو  ارـس  هللادبع  نیح  هللا  لوسر  يدجب  هوسا  یل  دومرف « : نسح 7  ماما  دـیامن ، هزرابم  مایق و  هیواعم  هژیو 
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رد نم  يوگلا  هداهج ،  قح  هللا  یف  تدهاج  مهتدع  یعم  ناک  ولف  هللا  رما  اورهظاو  هدـع  یف  اوراص  نیعبرالا  هل  هللا  لمکا  املف  الجر 
ینلعریغ هنایفخم و  دوب ، هدیسر  رفن  هن  یـس و  هب  شنارای  دادعت  هک  ینامز  ات  ترـضح  نآ  تسا ، ادخ 9  لوسر  مدـج  تما ، يربهر 

رفن لهچ  هب  ار  ناناملـسم  دادعت  لاعتم  دـنوادخ  هک  یعقوم  زا  اما  درواین ،) يور  ینلع  غیلبت  هزرابم و  هب  و   ) درک یم  تدابع  ار  ادـخ 
یم تسد  هتـسیاش  هزرابم  داهج و  هب  ادخ  هار  رد  دشاب ، اهنآ  دادعت  هب  مه  نم  اب  رگا  دندرک و  راکـشآ  ار  ادـخ  نید  غیلبت ) ، ) دـناسر

ص77. ج11 ، لئاسولا ، كردتسم  .منز »
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ینامیا كولس  رد  نیعبرا 

(1) .بش زامن  رد  نمؤم  لهچ  يارب  اعد 

(2) ....و هناصلاخ  یگدنز  زور  لهچ 

(3) ....دنک ظفح  يدربراک  ثیدح  لهچ  یسک  رگا 

باجتـسم اه  نآ  دوخ و  قح  رد  شیاعد  دنک ، اعد  دوخ  يارب  هاگ  نآ  دـنک  دوخ  ینامیا  ناردارب  زا  رفن  لهچ  يارب  اعد  یـسک  رگا 
(4) .دوش یم 

ندب هیذغت و  رد 

(5) .دوش یم  قالخادب  دروخب  تشوگ  مه  رس  تشپ  زور  لهچ  ای  دروخن و  تشوگ  زور  لهچ  هک  یسک 

.دنک یم  ینارون  ار  شبلق  دنوادخ  دروخب  لالح  ياذغ  زور  لهچ  یسک  رگا 

.نامیا تابث  رد  هعمج  حبص  لهچ  رد  رانا  ندروخ  باتزاب 

ناهانگ رد  نیعبرا 

(6) .رمخ براش  زامن  ندشن  لوبق  زور  لهچ 

.تسین هتفریذپ  زور  لهچ  ات  دنهد  یم  رازآ  ار  رگیدمه  هک  يرهوش  نز و  تدابع 

(7) .تسا رکتحم  دنک ، رابنا  ار  يزیچ  زور  لهچ  زا  شیب  یسک  دشاب و  بوخ  مدرم  عضو  رگا 

(8) ....و وا  یتریغ  یب  بجوم  هداوناخ  فارحنا  ربارب  رد  هداوناخ  درم  یتوافت  یب  زور  لهچ 
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ص:17

.تشاد دهاوخ  يرتشیب  ریثات  دشاب ، نآ  زا  دعب  بش و  زامن  رد  ندرک  اعد  هنوگ  نیا  رگا  هک  دیامرف  یم  دیکات  ترضح  نآ  [ . 1 - ] 1
رت و کیدزن  ار  اعد  تباجا  رات  ياه  بش  لد  رد  رتو  زامن  تونق  رد  نمؤم  لـهچ  ندرک  اـعد  نینچمه  ص389 : ج90 ، راونالاراحب ،

(. ص246 ج1 ، ءاطغلا ، فشک   ) .دیامن یم  رت  عیرس 
همکحلا عیبانی  ترج  الا  احابص  نیعبرا  لجوزع  هللادبع  صلخا  ام  دومرف « : لقن  نینچ  مالسا 9  یمارگ  ربمایپ  زا  اضر 7  ماما  [ . 2 - ] 2

دنوادخ هکنیا  رگم  دهد ، یمن  ماجنا  قح  ترـضح  هاگرد  هب  هناصلاخ  ار  دوخ  لامعا  زور  لهچ  يا  هدـنب  چـیه  هناسل :  یلع  هبلق  نم 
ح 321. ص74 ، ج1 ، اضرلا 7 ،  رابخا  نویع  .دزاس » یم  يراج  شنابز  هب  وا  بلق  زا  ار  تمکح  ياهراس  همشچ  لاعتم 

نم تما  زا  سک  ره  املاع ،  اهیقف  همایقلا  موی  هللا  هثعب  مهنید  رما  نم  هیلا  نوجاتحی  امم  اثیدـح  نیعبرا  یتما  نم  ظفح  نم  [ . » 3 - ] 3
روشحم دنمشناد  هیقف و  ناونع  هب  تمایق  زور  رد  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  دنک  ظفح  ار  هعماج  زاین  دروم  ینید  ثیداحا  زا  ثیدح  لهچ 

ح 15. ص541 ، ج2 ، لاصخلا ، .درک » دهاوخ 
، درادب مدقم  دوخ  رب  ندرک  اعد  رد  ار  نینمؤم  زا  رفن  لهچ  سک  ره  هل ،  بیجتـسا  اعد  مث  نینمؤملا  نم  نیعبرا  مدـق  نم  [ . » 4 - ] 4

ح5. ص509 ، ج2 ، یفاکلا ، .دیسر » دهاوخ  تباجا  هب  وا  ياعد  دبلطب ، ار  دوخ  تاجاح  سپس 
ص305. ج16 ، لئاسولا ، كردتسم  [ . 5 - ] 5

زور لهچ  ات  دنک  هدافتسا  مارح  تارکسم  بارش و  زا  هک  یـسک  بوتی ،  نا  الا  اموی  نیعبرا  رمخلا  براش  هالـص  لبقت  ال  [ . » 6 - ] 6
ص57. ج17 ، لئاسولا ، كردتسم  .دنک » هبوت  ًاتقیقح  هکنیا  رگم  دوش ، یمن  هتفریذپ  شزامن 

نوعلم هبحاصف  بصخلا  یف  اموی  نیعبرالا  یلع  دازامف  مایا  هثـالث  ءـالبلاو  هدـشلا  یفو  اـموی  نوعبرا  بصخلا  یف  هرکحلا  [ . » 7 - ] 7
تسا زور  لهچ  یناوارف ، راگزور  رد  مدرم  زاین  دروم  ياه  سنج  راکتحا  تدم  نوعلم ،  هبحاصف  هرـسعلا  یف  مایا  هثالث  یلع  دازامو 

هـس زا  شیب  يراوشد  ماگنه  رد  زور و  لهچ  زا  شیب  سنج ، یناوارف  ماـیا  رد  یناـگرزاب  رگا  .زور  هس  طـقف  تخـس  ياـهزور  رد  و 
ص165. ج5 ، یفاکلا ، .داب » وا  رب  ادخ  تنعل  دنک ، رابنا  زور 

نآ دروم  رد  دـنک و  هدـهاشم  ار  یتـشز  دنـسپان و  لـمع  دوخ  هداوناـخ  طـیحم  رد  يدرم  هاـگره  دوـمرف : مرکا 9  لوــسر  [ . 8 - ] 8
حالـصا ددـصرد  درادـن و  زاب  تیـصعم  هانگ و  باکترا  زا  ار  شا  هداوناخ  ءاضعا  دـهدن و  ناـشن  دوخ  زا  ینید  تریغ  تیـساسح و 

دورو و ماگنه  درتسگب و  ار  شیاهرپ  يو  هناخ  رد  رب  حبـص  لهچ  هک  دـنک  یم  رومام  ار  دیفـس  يا  هدـنرپ  لاـعتم  دـنوادخ  دـیاینرب ،
حالصا ار  شا  هداوناخ  رگا  شاب ! هتشاد  تریغ  شاب ! هتشاد  تریغ  نک ! حالصا  نک ! حالـصا  دیوگب : راک ، هحماسم  درم  نآ  جورخ 

اه یبوخ  ینعی  دنیب ، یم  هنوراو  وا  نآ  زا  دعب  دـشک و  یم  وا  ياه  مشچ  هب  ار  شیاه  لاب  دیفـس  هدـنرپ  نآ  هنرگو  رتهب  هچ  هک  درک 
ص89. قودص ، خیش  تایرفعجلا ، .دنیب » یمن  دب  ار  اه  يدب  دنیب و  یمن  بوخ  ار 
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(1) .رمخ براش  زامن  ندشن  لوبق  زور  لهچ 

.تسین هتفریذپ  زور  لهچ  ات  دنهد  یم  رازآ  ار  رگیدمه  هک  يرهوش  نز و  تدابع 

(2) .تسا رکتحم  دنک ، رابنا  ار  يزیچ  زور  لهچ  زا  شیب  یسک  دشاب و  بوخ  مدرم  عضو  رگا 

(3) ....و وا  یتریغ  یب  بجوم  هداوناخ  فارحنا  ربارب  رد  هداوناخ  درم  یتوافت  یب  زور  لهچ 

(4) .لزنم لهچ  ات  یگیاسمه  دودح 

.عارذ لهچ  دجسم  میرح 

(5) .دیادش عفر  رد  ًاصوصخ  رگیدمه  اب  نمؤم  رفن  لهچ  ياعد  شزرا 

(6) .وا زا  باذع  عفر  تیم و  رب  نمؤم  لهچ  تداهش 

.تدابع لاس  لهچ  زا  رت  شزرا  اب  داهج ، رد  ناملسم  ربص 

(7) .تسا رتشیب  یگدنراب  زور  لهچ  زا  لداع  ربهر  زور  کی  عفن 

.تدابع لاس  لهچ  زا  رت  شزرا  اب  نید  زا  عافد  يارب  يزومآ  شناد 

ص:18

زور لهچ  ات  دنک  هدافتسا  مارح  تارکسم  بارش و  زا  هک  یـسک  بوتی ،  نا  الا  اموی  نیعبرا  رمخلا  براش  هالـص  لبقت  ال  [ . » 1 - ] 1
ص57. ج17 ، لئاسولا ، كردتسم  .دنک » هبوت  ًاتقیقح  هکنیا  رگم  دوش ، یمن  هتفریذپ  شزامن 

نوعلم هبحاصف  بصخلا  یف  اموی  نیعبرالا  یلع  دازامف  مایا  هثـالث  ءـالبلاو  هدـشلا  یفو  اـموی  نوعبرا  بصخلا  یف  هرکحلا  [ . » 2 - ] 2
تسا زور  لهچ  یناوارف ، راگزور  رد  مدرم  زاین  دروم  ياه  سنج  راکتحا  تدم  نوعلم ،  هبحاصف  هرـسعلا  یف  مایا  هثالث  یلع  دازامو 

هـس زا  شیب  يراوشد  ماگنه  رد  زور و  لهچ  زا  شیب  سنج ، یناوارف  ماـیا  رد  یناـگرزاب  رگا  .زور  هس  طـقف  تخـس  ياـهزور  رد  و 
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ص165. ج5 ، یفاکلا ، .داب » وا  رب  ادخ  تنعل  دنک ، رابنا  زور 
نآ دروم  رد  دـنک و  هدـهاشم  ار  یتـشز  دنـسپان و  لـمع  دوخ  هداوناـخ  طـیحم  رد  يدرم  هاـگره  دوـمرف : مرکا 9  لوــسر  [ . 3 - ] 3

حالـصا ددـصرد  درادـن و  زاب  تیـصعم  هانگ و  باکترا  زا  ار  شا  هداوناخ  ءاضعا  دـهدن و  ناـشن  دوخ  زا  ینید  تریغ  تیـساسح و 
دورو و ماگنه  درتسگب و  ار  شیاهرپ  يو  هناخ  رد  رب  حبـص  لهچ  هک  دـنک  یم  رومام  ار  دیفـس  يا  هدـنرپ  لاـعتم  دـنوادخ  دـیاینرب ،

حالصا ار  شا  هداوناخ  رگا  شاب ! هتشاد  تریغ  شاب ! هتشاد  تریغ  نک ! حالصا  نک ! حالـصا  دیوگب : راک ، هحماسم  درم  نآ  جورخ 
اه یبوخ  ینعی  دنیب ، یم  هنوراو  وا  نآ  زا  دعب  دـشک و  یم  وا  ياه  مشچ  هب  ار  شیاه  لاب  دیفـس  هدـنرپ  نآ  هنرگو  رتهب  هچ  هک  درک 

ص89. قودص ، خیش  تایرفعجلا ، .دنیب » یمن  دب  ار  اه  يدب  دنیب و  یمن  بوخ  ار 
کی لزنم  يوـس  راـهچ  زا  هناـخ  لـهچ  اـت  هلامـش :  نعو  هنیمی  نعو  هفلخ  نمو  هیدـی  نـیب  نـم  ناریج  اراد  نـیعبرا  لـک  [ . » 4 - ] 4

ج12، هعیشلا ، لئاسو  .دیآ » یم  رامش  هب  ناملسم  کی  هیاسمه  پچ ، تمس  زا  تسار و  تمس  زا  رـس ، تشپ  ور ، هبور  زا  ناملـسم ،
ص132.

لهچ رگا  دش و  دهاوخ  باجتـسم  نانآ  ياعد  انئمطم  دنناوخب ، ار  شیوخ  يادـخ  دـنوش و  عمج  هرفن  لهچ  یهورگ  رگا  [ . » 5 - ] 5
ادص ار  ادخ  راب  لهچ  دـشابن و  رفن  کی  زا  شیب  رگا  دراد و  ار  رثا  نیمه  هک  دـنناوخب  ار  ادـخ  راب  هد  هرفن ، راهچ  هورگ  دـندوبن  رفن 

ص487. ج2 ، یفاکلا ، .درک » دهاوخ  هدروآرب  ار  وا  هتساوخ  رابج  زیزع و  يادخ  دنزب ،
هللا لاق  انم ، هب  ملعا  تناو  اریخ  الا  هنم  ملعنال  انا  مهللا  اولاقو : نینمؤملا  نم  ـالجر  نوعبرا  هتزاـنج  رـضحف  نمؤملا  تاـم  اذا  [ . 6 - ] 6
رفن لهچ  وا  هزانج  رب  دریمب و  نامیا  لها  زا  یکی  هاگره  نوملعت ، امم ال  تملع  ام  هل  ترفغو  مکتاداهش  تزجا  دق  یلاعتو : كرابت 

، یتسه رتاناد  ام  زا  وت  میا و  هدیدن  صخـش  نیا  زا  یکین  یبوخ و  زج  هب  ام  اراگدرورپ ! هک  دنهد  یهاوگ  دـنبای و  روضح  نینمؤم  زا 
عالطا یب  امـش  هک  متـسناد  یم  وا  زا  ناهانگ ) اه و  يدب  زا   ) هچنآ متفریذـپ و  ار  امـش  تداهـش  زین  نم  دـیامرف : یم  لاعتم  دـنوادخ 

، قالخالا مراکم  ص64 ؛ ج4 ، راحبلا ، هنیفس  كردتـسم  ح 472 ؛ ص166 ، ج1 ، هیقفلا ،  هرـضحیال  نم  .مدیـشخب » ار  همه  دـیدوب ،
ص465.

ص146. ج10 ، ماکحالا ، بیذهت  [ . 7 - ] 7
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یعامتجا ماظن  رد  نیعبرا 

(1) .لزنم لهچ  ات  یگیاسمه  دودح 

.عارذ لهچ  دجسم  میرح 

(2) .دیادش عفر  رد  ًاصوصخ  رگیدمه  اب  نمؤم  رفن  لهچ  ياعد  شزرا 

(3) .وا زا  باذع  عفر  تیم و  رب  نمؤم  لهچ  تداهش 

.تدابع لاس  لهچ  زا  رت  شزرا  اب  داهج ، رد  ناملسم  ربص 

(4) .تسا رتشیب  یگدنراب  زور  لهچ  زا  لداع  ربهر  زور  کی  عفن 

.تدابع لاس  لهچ  زا  رت  شزرا  اب  نید  زا  عافد  يارب  يزومآ  شناد 

يرادازع رد  نیعبرا 

.لیباه يارب  مدآ  ترضح  نیعبرا 

(5) .نمؤم تلحر  يارب  دوجو  ملاع  نیعبرا 

یگنهرف / یملع ياه  نیعبرا 

(. هر ) ینیمخ ماما  هتشون  ثیدح  لهچ  باتک : دننام  گرزب  ياملع  هدیزگرب ) ثیدح  لهچ  ریسفت  حرش و   ) یسیون ثیدح  لهچ 

يودهم نیعبرا 

(6) .زور لهچ  تدم  هب  دلوت  زا  سپ  يدهم [ ماما  ندش  ناهنپ 
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.دهع ياعد  زور  لهچ  ندناوخ  هب  هیصوت 

(7) .روهظ زا  شیپ  ياه  ناسنا  ربارب  لهچ  ترضح  نارای  ناوت 

.دراد هلاس  لهچ  يرهاظ  روهظ ، ماگنه  ماما 

؛ هک تسناد  دیاب  الاب  لودج  لیمکت  رد 

ندـناوخ ای  نآرق  ياه  هروس  یخرب  توالت  زا  نتفرگ  کمک  هویـش  اب  یلاعت  قح  هاگرد  هب  هثاغتـسا  لسوت و  ياـه  هماـنرب  یخرب  رد 
بئاغ ماما  هب  یئوج  برقت  لسوت و  ریسم  رد  نینچمه   (8) .تسا هدش  دیکأت  لهچ  ددع  رب  زین  هیعدا ، یخرب 

ص:19

کی لزنم  يوـس  راـهچ  زا  هناـخ  لـهچ  اـت  هلامـش :  نعو  هنیمی  نعو  هفلخ  نمو  هیدـی  نـیب  نـم  ناریج  اراد  نـیعبرا  لـک  [ . » 1 - ] 1
ج12، هعیشلا ، لئاسو  .دیآ » یم  رامش  هب  ناملسم  کی  هیاسمه  پچ ، تمس  زا  تسار و  تمس  زا  رـس ، تشپ  ور ، هبور  زا  ناملـسم ،

ص132.
لهچ رگا  دش و  دهاوخ  باجتـسم  نانآ  ياعد  انئمطم  دنناوخب ، ار  شیوخ  يادـخ  دـنوش و  عمج  هرفن  لهچ  یهورگ  رگا  [ . » 2 - ] 2

ادص ار  ادخ  راب  لهچ  دـشابن و  رفن  کی  زا  شیب  رگا  دراد و  ار  رثا  نیمه  هک  دـنناوخب  ار  ادـخ  راب  هد  هرفن ، راهچ  هورگ  دـندوبن  رفن 
ص487. ج2 ، یفاکلا ، .درک » دهاوخ  هدروآرب  ار  وا  هتساوخ  رابج  زیزع و  يادخ  دنزب ،

هللا لاق  انم ، هب  ملعا  تناو  اریخ  الا  هنم  ملعنال  انا  مهللا  اولاقو : نینمؤملا  نم  ـالجر  نوعبرا  هتزاـنج  رـضحف  نمؤملا  تاـم  اذا  [ . 3 - ] 3
رفن لهچ  وا  هزانج  رب  دریمب و  نامیا  لها  زا  یکی  هاگره  نوملعت ، امم ال  تملع  ام  هل  ترفغو  مکتاداهش  تزجا  دق  یلاعتو : كرابت 

، یتسه رتاناد  ام  زا  وت  میا و  هدیدن  صخـش  نیا  زا  یکین  یبوخ و  زج  هب  ام  اراگدرورپ ! هک  دنهد  یهاوگ  دـنبای و  روضح  نینمؤم  زا 
عالطا یب  امـش  هک  متـسناد  یم  وا  زا  ناهانگ ) اه و  يدب  زا   ) هچنآ متفریذـپ و  ار  امـش  تداهـش  زین  نم  دـیامرف : یم  لاعتم  دـنوادخ 

، قالخالا مراکم  ص64 ؛ ج4 ، راحبلا ، هنیفس  كردتـسم  ح 472 ؛ ص166 ، ج1 ، هیقفلا ،  هرـضحیال  نم  .مدیـشخب » ار  همه  دـیدوب ،
ص465.

ص146. ج10 ، ماکحالا ، بیذهت  [ . 4 - ] 4
َّنِإص ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ٍدِهاَُجم  َهَداَتَق َو  ْنَع  َهَبْعُـش  ْنَع  ِدـْعَْجلا  ِْنب  ِِّیلَع  ُثیِداَحَأ  بوشآرهـش  نبال  بقانملا  [ . 5 - ] 5

.505 504 صص ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  ًاحاَبَص ، َنیَِعبْرَأ  َتاَم  اَذِإ  ِنِمْؤُْملا  یَلَع  یِْکبََتل  َضْرَْألا  َءاَمَّسلا َو 
ار وا  زور  لهچ  زا  دعب  دومرف  رما  درپس و  سدقلا  حور  هب  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  [ . 6 - ] 6

.دنادرگرب
، الجر نیعبرا  هوق  مهنم  لجرلا  هوق  لعجو  دیدحلا  ربزک  مهبولق  لعجو  ههاعلا  انتعیـش  نع  لجوزع  هللا  بهذا  انمئاق  ماق  اذا  [ . » 7 - ] 7

ياه هراپ  دننامه  ار  نانآ  ياه  لد  درک و  دهاوخ  رود  ار  یتسـس  الب و  تفآ ، ام  نایعیـش  زا  لاعتم  دنوادخ  دـنک ، مایق  ام  مئاق  هاگره 
ح ص541 ، ج2 ، لاصخلا ، .داد » دـهاوخ  رارق  درم  لهچ  يورین  لداعم  ار  نانآ  زا  کـی  ره  يورین  دـیامن و  یم  مکحم  يوق و  نهآ 

.14
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سک ره  :» دومرف هک  هدـش  لقن  مشـش 7  ماما  زا  تجاح : ندـش  هدروآرب  رـشح و  هروس  ندـناوخ  راب  لهچ  دـننام : يدراوم  [ . 8 - ] 8
کی رگ  دوش و ا  هدروآرب  وا  تجاح  دـناوخب  راب  کی  يزور  زور و  لهچ  همیظع  تاـمهم  جـئاوح و  ءاـضق  تهج  ار  رـشح »  » هروس

یم هدروارب  شتجاح  ددرگ و  هوعدلا  باجتـسم  دنک  تموادم  زور  لهچ  سک  ره  دـنا  هتـشون  .دریگ و  رـس  زا  دـیاب  دوش  توف  زور 
؛» ددرگ عفد  وت  زا  ترخآ  ایند و  رـش  اـت  ناوخب  ار  رـشح »  » هروس بش  ره  یلع ! اـی  دومرف : نینمؤملاریما 7  هب  مرکا 9  ربـمغیپ  دوش و 

تعـسو دناوخب  راب  کی  زور  ره  زور و  لهچ  ات  ار  لمّزم »  » هروس سک  ره  لمزم : هروس  اب  زور  لهچ  تدـم  فرظ  رد  قزر  تعـسو 
ار سمـش »  » هروس هبترم  لهچ  بش  ره  بش و  لهچ  ات  سک  ره  سمـش : هروس  ندناوخ  هبترم  لهچ  .دوش ®  یم  ادیپ  شیارب  قزر 

ندناوخ .تسا  دیفم  يزوریپ  حتف و  تهج  دـنک  رارکت  هبترم  هس  دیـسر  هک  يزُجت » ٍهَمِعن  ْنِم  ُهَدـنع  ٍدَـحِال   » هفیرـش هیآ  هب  دـناوخب و 
، دـناوخب ار  دـمح » هروس   » هبترم لـهچ  یبآ  فرظ  رب  دراد  يدـیدش  درد  هک  ره  دـیدش : درد  دوبهب  تهج  دـمح  هروس  هبترم  لـهچ 
زا مدنگ  نآ  زا  دوخ  تسد  اب  دراذگب و  دـشاب  مدـنگ  نآ  رد  هک  یلیبنز  دوخ  دزن  رد  نآ ، زا  دـعب  دزیرب و  دوخ  رب  ار  بآ  نآ  سپس 

.دبای افش  ات  دنک  اعد  وا  يارب  هک  دهاوخب  ریقف  لئاس و 
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ینیسح نیعبرا  رد  لهچ  ددع 

احلص و گرزب و  ياملع  هریـس  زا  نارکمج ) دجـسم  رد  نآ  عبت  هب  و   ) هلهـس دجـسم  رد  هبنـشراهچ  بش  لهچ  روضح  همانرب  هعیش ،
یمالـسا بالقنا  يزوریپ  دربشیپ و  هک  لهچ  ددع  و  دنا ، هدیـسر  یناوارف  تاکرب  هب  كولـس  نیا  اب  يرایـسب  عمج  هک   (1) هدوب افرع 

(2) .تسا هتشاد  ییازسب  شقن  ناریا 

رد لهچ  ددـع  درکراک  تسا  ررَّکم  ياـه  هبرجت  اـی  ربتعم و  ياـه  شرازگ  اـی  ثیداـحا و  هب  دنتـسم  هک  دراوم  نیا  هعومجم  زا  سپ 
هب هدیدپ  کی  هک  تسا  لهچ  ددع  كولس  رتسب  رب  تقیقح  رد  .ددرگ  یم  مولعم  تفص  رثا و  کی  يزاس  هنیداهن  ای  يزاسافوکش و 

ییافوکـش و غولب ، لامک ، ددع  لهچ  ددع  هجیتن  رد  .دـسر  یم  دوخ  يراذـگرثا  ای  يدوجو و  هبترم  نیرتالاب  هب  هکلب  دوخ و  لامک 
.نیوکت ملاع  رد  هچ  دشاب و  يونعم  روما  رد  هدیدپ  نیا  هچ  تسا ؛ هدیدپ  کی  تیلعف 

ینیسح نیعبرا  رد  لهچ  ددع 

ياهدرکراک نیمه  ًاقافتا  .تساه  شزرادض  زا  ریهطت  ای  اه  شزرا  ندناسر  لامک  هب  رد  لهچ  ددـع  شزرا  شقن و  هک  دـش  هتـسناد 
رد نیعبرا  شیادیپ  ثعاب  لهچ  ددع 

ص:20

هک نیا  زج  تسا  هدیـسرن  ام  تسد  هب  تیب :  لها  هیحان  زا  یکردم  هبنـشراهچ  بش  رد  هلهـس  دجـسم  رد  روضح  دروم  رد  [ . 1 - ] 1
زا تقو  نیا  هک  هدب  رارق  هبنشراهچ  بش  ياشعو  برغم  نایم  رد  ار  نآ  يورب  هلهس  دجسم  هب  یتساوخ  رگا  دومرف : سوواط  نب  دیس 

تامومع نامه  بش  لهچ  دنتـسم  اـما  دـیوگ : یم  دروم  نیارد  يرون  ثدـحم  ص105 ؛ رئازلا ، حابـصم  .تسا  رترب  اـه  تقو  رگید 
هدرک بترتم  راثآ  يریگ  هلچ  لمع  لهچ و  ددـع  رب  هک  تسا  یتاـیاور  تاـمومع  زا  ناـشیا  دوصقم  ص845 ؛ بقاـثلا ، مجنلا  .تسا 

.یناوضر رغصا  یلع  تاهبش ، هب  خساپ  یسانش و  دوعوم  .تسا 
.اهرهش رگید  دزی ؛  10/1/57 زیربت ؛  29/11/56 مق ؛  19/10/56 بالقنا : ياه  نیعبرا  [ . 2 - ] 2

ینیسح نیعبرا  میظع  هسامح  ییارچو  یتسیچرب  www.Ghaemiyeh.comيدمآرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 216زکرم  هحفص 39 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13180/AKS BARNAMEH/#content_note_20_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13180/AKS BARNAMEH/#content_note_20_2
http://www.ghaemiyeh.com


یعامتجا و ياهدرکراک  زا  یحوطـس  اه و  هیال  هب  اروشاع  زا  نامز  رذـگ  زور  لهچ  زا  کمک  اـب  اـت  تسا ؛ هدـش  ینیـسح  گـنهرف 
.دیسر ینیوکت  یتح  یناسنا و 

نیا رد  .ددرگ  یم  لماش  ار  یناسنا  ینیوکت و  یتوکلم ، ملاوع  لهچ ، ددع  ياه  تیلباق  هنماد  هک  دیدرگ  هدهاشم  نیـشیپ  لودج  رد 
تماما طخ  نآ  زا  سپ  زکرمتم و  نآ  رب  توبن  طخ  نآ  زا  لبق  ات  و  دـشاب ، خـیرات  رد  مهم  فطع  هطقن  کـی  اروشاـع  یتقو  تروص 

هک تسا  يددـعتم  فیاظو  اه و  تیروماـم  ياراد  مه  اروشاـع  زا  سپ  لـهچ  ددـع  سپ  دراد ، ار  نآ  دادـتما  رد  تکرح  تیروماـم 
.تسا ددع  نیا  يدوجو  ۀعس  نازیم  هب  فیاظو  نیا  هنماد 

رد ماگـشیپ  نیلوا  و  دهد ؛ یم  ناشن  ار  شیاه  تیلباق  دوخ ، يراذگرثا  حوطـس  همه  رد  ینیـسح  گنهرف  رد  لهچ  ددـع  ور  نیا  زا   
تعیبط ناهج  یئاروام  ياه  تحاس  توکلم و  ملاع  ینیـسح ، تیمولظم  لاقتنا  يارب  لهچ  ددع  نیدامن  ياهدرکراک  زا  يریگ  هرهب 

: دنک یم  لقن  لاله  نب  هللادبع  زا  دوخ  دنس  اب  هیولوق _ نبا  .دنتسه _

.تـسا هدرکن  هـیرگ  ود  نآ  زج  یـسک  رب  تـسیرگ و  اـیرکز  نـب  ییحی  یلع و  نـب  نیــسح  رب  نامــسآ  دوـمرف : یم   7 قداص ماما  »
هراپ نوچمه  هتخادـگ ، دوب و  خرـس  ایوگ  بورغ ، عولط و  ماـگنه  دیـشروخ  زور  لـهچ  دومرف : تسا ؟ هنوگچ  نامـسآ  هیرگ  : متفگ

[NP1] [1](1)« يرآ دومرف : تسا ؟ نیمه  نامسآ  هیرگ  ایآ  متفگ : .شتآ 

رد هکلب  و   ) (2) سدـقملا تیب  ماش و  ات  ـالبرک  زا  هک  تسا  هدرتسگ  ناـنچ  دوب ، بضغ  ناـشن  هب  هک  تعیبط  رد  یتوکلم  لوحت  نیا 
رسارس تایاور  یخرب 

ص:21

ص181. تارایزلا ، لماک  [ . 1 - ] 1
اه گنس  ریز  زا  سدقملا  تیب  رد  ای  ماش و  رد  نیسح  لتق  زور  رد  هک  تسا  تنس  لها  عبانم  رد  یتح  هک  یتایاور  هنیرق  هب  [ . 2 - ] 2
له لاقف : تولاجلا  سأر  نبا  یلإ  کلملا  دـبع  لسرأ  لاق  دـنک : یم  لقن  یلع  نب  رمع  زا  شدنـس  اب  رکاسع  نبا  .دیـشوج  یم  نوخ 
نبا زا  ناورم  کلملادـبع  طیبع .؛ مد  هتحت  دـجو  الإ  رجح  ذـئموی  فشک  ام  تولاجلا : سأر  نبا  لاق  همالع ؟ نیـسحلا  لتق  یف  ناـک 
نوخ شریز  هکنیا  رگم  دشن ، هتشادرب  یگنس  چیه  زور  نآ  رد  تفگ : دوب ؟ يا  هناشن  نیـسح  لتق  رد  ایآ.دیـسرپ  تولاجلا ®  سأر 

ج5، مالسالا ، خیرات  نیدلا ، سمـش  یبهذ ، ص230 ؛ ج14 ، قشمد ، هنیدـم  خـیرات  نسح ، نب  یلع  رکاسع ، نبا  .دـش  یم  تفای  هزات 
نیسح تداهـش  زور  دیوگ : یم  باهـش  نبا  مد ؛ نع  ّالإ  یلع  نب  نیـسحلا  لتق  موی  رجح  ماّشلاب  عفر  ام  لاق : باهـش  نبا  نع  ص16 ؛

نب یلع  یمثیه ، ص113 ؛ ج3 ، ریبکلا ، مجعملا  مساقلاوبا ، یناربط ، .نوخ  زا  رگم  دشن ، هتـشادرب  ماش  رد  یگنـس  چـیه  یلع 7 ،  نب 
مد هتحت  دجو  ّالإ  سّدقملا  تیبب  رجح  عفری  مل  یلع 2  نب  نیسحلا  لتق  اّمل  لاق : يرهّزلا  نع  ص196 ؛ ج9 ، دئاوزلا ، عمجم  رکب ، یبا 

هزات نوخ  نآ  ریز  هکنیا  رگم  دشن ، هتشادرب  سدقملا  تیب  رد  یگنس  چیه  دش ، دیهـش  نیسح 7  هک  ینامز  دیوگ : یم  يرهز  طیبع ،
، يزم ص229 ؛ ج14 ، قشمد ، هنیدم  خـیرات  نسح ، نب  یلع  رکاسع ، نبا  ص113 ؛ ج3 ، نیـشیپ ، مساقلاوبا ، یناربط ، .دش  یم  تفای 

عمجم رکب ، یبا  نـب  یلع  یمثیه ، ص242 ؛ ج12 ، عامـسالا ، عاتما  نیدـلا ، یقت  يزیرقم ، ص434 ؛ ج6 ، لامکلا ، بیذـهت  فسوی ،
ج2، لاـمکلا ، بیذـهت  رجح ، نـبا  ینالقـسع ، ص314 ؛ ج3 ، ءـالبنلا ، مـالعأ  ریـس  نیدـلا ، سمـش  یبهذ ، ص196 ؛ ج9 ، دئاوزلا ،
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ص471. ج6 ، هوبنلا ، لئالد  رکبوبا ، یقهیب ، ص305 ؛

ینیسح نیعبرا  میظع  هسامح  ییارچو  یتسیچرب  www.Ghaemiyeh.comيدمآرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 216زکرم  هحفص 41 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هدش  لماش  ار ) ناهج 

.تسا مه  ینوگاـنوگ  یناـسنا  ياـهدرکراک  ياراد  یلو  تـسا ؛ تعیبـط  یتوـکلم  ینورد و  نزح  زا  یـشان  هـچرگا  نزح  نـیا  هـتبلا 
: هک هنوگ  نیدب  .دهد  یم  ناشن  توافتم  ار  دوخ  دارفا  شنک  شیارگ و  عون  هب  رظان  هک  عونتم  ییاه  باتزاب  اهدرکراک و 

لوط زور  لـهچ  اـت  تیاـهنرد  زور و  هس  اـت  کـی  زا  و   ) دوب اروشاـع  هعقاو  زا  سپ  هک  سدـقم  مشخ  نیا  درکراـک  لـطاب ؛ ههبج  رد 
(1) .دنز مه  رب  ار  دندوب  هدیشک  هشقن  نآ  يارب  نرق  مین  هک  ار  نانآ  ياه  همانرب  ات  دوب  تشحو  سرت و  داجیا  دیشک ؛)

ص:22

نإ ارذن  اورذن  ماشلا ، لهأ  نم  نیـسحلا  لتق  یلع  مهناعأ  نمو  هللا  هنعل  مهیلع  هیمأ  لآ  نإ  دیامرف : یم  یتیاور  رد  قداص 7  [ . 1 - ] 1
اوموصی نأو  مهل ، ادیع  مویلا  کلذ  اوذختی  نأ  نایفس ، یبأ  لآ  یف  هفالخلا  تراصو  نیسحلا 7  یلإ  جرخ  نم  ملسو  نیسحلا 7  لتق 
تناـعا نیـسح  نتـشک  رد  ار  ناـنآ  هک  ماـش  لـها  زا  يدارفا  مهیلع و  هَّللا  هنعل  هـیما  ینب  ص677 . یلاما ، یسوط ، خیـش  ارکـش .  هیف 

دنهد و رارق  دیع  دوخ  يارب  ار  اروشاع  زور  دوش  نایفسوبا  لآ  بیصن  تفالخ ، ماقم  دوش و  هتـشک  نیـسح  رگا  دندرک  رذن  دندومن ،
هدومن حیرـصت  هیقابلا ،» راثالا   » رد ینوریب  ناحیروبا  و  ططخلا »  » رد يزیرقم  .دنریگب  هزور  نیـسح ، لتق  هنارکـش  هب  يارب  ار  زور  نآ 

یم کیربت  رگیدکی  هب  دندیشک و  یم  مشچ  هب  همرـس  هتـسارآ و  ار  دوخ  دندیـشوپ و  یم  دیدج  سابل  زور  نیا  رد  هیما  ینب  هک  دنا 
.یناتسب فراعملا  هرئاد  ص137 ؛ ج1 ، هیمالسالا ، هراضحلا  ص431 ؛ ج1 ، باقلالاو ، ینکلا  385 ؛ ج2 ، ططخلا ، ...دنتفگ 
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.تسا قح  هب  یلامتحا  تشگزاب  يرگ و  شسرپ  ياه  هنیمز  ندرک  مهارف  تشحو و  داجیا  شدرکراک  توافت ؛ یب  لفاغ و  دارفا  رد 

يارب يزاسرتسب  سدـقم  نزح  نیا  درکراک  دنتـسه ، تبرغ  فاعـضتسا و  تیاهنرد  تیب  لـها  هک  یطیارـش  رد  ؛(1) و  قح ههبج  رد 
.تسا یناسر  مایپ 

دنوادـخ یبیغ  تمکح  رد  هشیر  هک  ددرگ  یم  زاغآ  اروشاع ) تیاـنج  زا  یـشان   ) تعیبط نزح  زا  ینیـسح  نیعبرا  عورـش  هطقن  سپ 
تیمولظم تبرغ و  اب  ماگمه  هارمه و  هک  تسا  ینیوکت  نزح  نیا  شیادیپ  أشنم  تسا  یتوکلم  نزح  هک  الاب  ملاع  نزح  هکلب  دراد و 
.دشاب یناسر  مایپ  ریسم  رد  نانآ  ناسر  يرای  اهنت  نانآ ، ریگارف  فاعضتسا  تبرغ و  هنامز  رد  ات  ددرگ  یم   7 نیسح ماما  تیب  لها 

هب رهاظ  هب  نزح  اجنیا  رد  .دـسر  یم  البرک  هب  نیعبرا  رد  تراسا  ناوراـک  هک  تسا  یناـمز  سدـقم  نزح  نیا  ناـیاپ  هطقن  ور  نیا  زا 
(2) .ددرگ یم  ضیوفت  نایعیش  هب  رباج  ترایز  ریسم  زا  میظع  نزح  نیا  لمحت  راب  هدیسر و  نایاپ 

ياهرکیپ هب  قاحلا  ـالبرک و  هب  ادهـش  7 و  نیـسح ماما  رهطم  ياهرـس  ندنادرگزاب  نامز  روهـشم ) لوق  هب   ) نیعبرا رگید ، یلیلحت  رد 
.دشاب رگید  یلیلد  اهرکیپ  هب  اهرس  قاحلا  دیاش  ینافرع ، هاگن  زا  تعیبط ، نزح  نیا  نایاپ  يارب  سپ  تسا ، رهطم 

نیعبرا ات  اروشاع  زا 

نیعبرا

نیعبرا زا  سپ 

توکلم کلم و  نزح  زور  لهچ 

رباج اب  رادید  اهرس و  قاحلا  البرک و  رد  تیب  لها  روضح 

تبحم تدوم و  نایعدم  نایعیش و  هدهع  رب  سدقم  نزح  تناما  لاقتنا 

ص:23

.تسا تراسا  ناوراک  رد  رصحنم  خیرات  نآ  رد  هک  یقح  ههبج  [ . 1 - ] 1
.تسا تعیبط  ناسنا و  نیب  كرتشم  اه  ماقم  یخرب  لمحت  هک  دراد  دیکات  ( 72 بازحا :  ) نآرق رد  هک  هنوگنامه  [ . 2 - ] 2
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رگید ياـه  تیفرظ  زا  يا  هنماد  جـیردت  هب  هک  تسا  نیوکت  ملاـع  زا  هدـمآرب  ینیـسح ، گـنهرف  رد  لـهچ  ددـع  تیفرظ  نیلوا  سپ 
.دسرب دوخ  ییایوپ  تیاهن  لامک و  هب  نآ  کمک  اب  اروشاع  ات  ددرگ  یم  داجیا  نآ  نوماریپ 

: تسا ریز  حرش  هب  ریگارف  عماج و  شرگن  وجتسج و  کی  رد  ینیسح  ياه  نیعبرا  لودج 

ینیسح ياه  نیعبرا 

(1) _: یتوکلم _

.د _ يرا نو ب_ زور خ_ نا چ_ه_ل  _م_ سآ

.دیدرگ شوپ  هایس  زور  لهچ  نیمز 

.دنتسیرگ نیسح  رب  زور  لهچ  نا  _ت_گ_ شر گنر ش_د و ف_ نوخ  _ي_د و  شو رد پ_ يور  زور  لهچ  دیشروخ 

_: یخیرات _

.هیطع رباج و  ترایز 

(2) .تراسا ناوراک  تشگزاب 

(3) .كاپ ياهرکیپ  هب  كرابم  ياهرس  قاحلا 

_: یگنهرف _

(4) لامج ناوفص  هب  نیعبرا  ترایز  ندناوخ  هب   7 قداص ماما  هیصوت 

(5) نیعبرا ترایز  يارب  نتفر  هب   7 يرکسع ماما  هیصوت 

ص:24
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سمـشلا نا  داوسلاب و  احابـص  نیعبرا  تکب  ضرالا  ناو  مدلاب  احابـص  نیعبرا  نیـسحلا 7  یلع  تکب  ءامـسلا  نا  هرارز ! ای  [ . » 1 - ] 1
رب زور  لـهچ  نامـسآ  هرارز ! يا  نیـسحلا 7 ،  یلع  احابـص  نیعبرا  تکب  هکئالملا  ناو  ...هرمحلاو  فوسکلاـب  احابـص  نیعبرا  تکب 

یخرس فوسک و  اب  دیـشروخ  ندش و  رات  هریت و  هب  تسیرگ  ترـضح  نآ  يازع  يارب  زور  لهچ  نیمز  درک و  هیرگ  نوخ  نیسح 7 
ص314. ج10 ، لئاسولا ، كردتسم  .دنتسیرگ » زور  لهچ  ترضح  نآ  يارب  یهلا  هکئالم  ...تسیرگ و  زور  لهچ  دوخ 

هدرک دراو  ییاه  هشدخ  ناگرزب  زا  یخرب  وس  نیدب  متفه  نرق  زا  نآ  نامز  البرک و  هب  تراسا  ناوراک  ندمآ  لصا  هرابرد  [ . 2 - ] 2
ای تاراشا و  یعیـش  مدـقتم  عبانم  رد  لوا  نیعبرا  رد  ـالبرک  هب  تیب  لـها  ناوراـک  دورو  هب  هک  تسناد  دـیاب  هنیمز  نیا  رد  یلو  .دـنا 

هتسناوت یمن  رفس  نیا  رد  زج  هک  تسا  اهرکیپ  هب  اهنآ  قاحلا  ادهش  رهطم  رـس  هرابرد  روهـشم  هکنیا  نمـض  .دراد  دوجو  ییاهدیکات 
تدـش نآ  دراد و  یلـصا  باوج  کی  البرک ، هب  سپـس  ماش و  هب  تیب  لـها  رفـس  هعومجم  يارب  ناـمز  دوبمک  لکـشم  .دوش  ققحم 

دنا و هداد  ریس  ینالوط  ياهریسم  نیا  رد  تعرس  هب  ار  ناریـسا  هک  تسا  البرک  نایناج  دننام  تراسا  ناراد  هلفاق  تواسق  تنوشخ و 
لقن هنیکس ) رغصا و  یلع  ردام  بابر   ) نیسح ماما  نارسمه  زا  یکی  هرابرد  هکنیا  نمـض  .دنا  هداد  رارق  دیدش  تیذا  رازآ و  بجوم 

رد رتشیب  هعلاطم  يارب   ) ...و ص88 ) ج4 ، لماکلا ، ریثک ، نبا   ) دش میقم  اجنا  رد  لاسکی  ات  البرک  هب  تشگزاب  زا  سپ  هک  تسا  هدـش 
بیلدـنع هللاراث ،» « ؛ یئابطابط یـضاق  یلع  دـمحم  دیـس  ءادهـشلا 7 ،  دیـس  ترـضح  نیعبرا  نیلوا  هراـبرد  قـیقحت  ك.ر : هنیمز  نـیا 

( ینادمه
: هلمج زا  ینس  هعیش و  ياه  باتک  رد  حیرصت  نیا  دراد و  دوجو  حیرصت  دندش ، هدروآ  البرک  هب  رهطم  ياهرس  هک  نیا  رب  [ . » 3 - ] 3

ریثم ص165 ؛ يروباـشین ، لاـتف  نیظعاوـلا ، هضور  ص130 ؛ ج3 ، لـئاسرلا ، رد  یـضترم  دیـس  ص232 ؛ یلامالا ، رد  قودـص  خـیش 
بقانم ص154 ؛ ملاوعلا ،  لتقم  ص151 ؛ یسربط ، يرولا ، مالعا  ص112 ؛ سواط ، نبدیس  فوهل  ص58 ؛ یلح ، امن  نبا  نازحالا ، 
هرکذت و 23 ؛  12 صص يواربش ، فارـشالا  بحب  فاحتالا  ص67 ؛ ینیوزق ، تاقولخملا  بیاـجع  ص200 ؛ ج2 ، بوشآرهش ، نبا 

تسا و هداد  حـیجرت  ار  بلطم  نیا  زین  یبطرق  ص57 ؛ ج1 ، يوانم ، خیـش  هیردلا ، بکاوکلا  ص150 ؛ يزوجلا ، نبا  طبـس  صاوخلا 
تنس لها  ياملع  زا  ناّبص  دمحم  خیش  همالع  نیبغارلا  فاعـسا  زین  رـصم و  پاچ  ص115  یجنلبش ، هتشون  راصبالارون  رد  نینچمه 

نع هیقابلاراثآلا   » باتک تسا ، سرتسد  رد  هک  یمیدق  ربتعم و  بتک  زا  باتک  نیلوا  هکنیا  نمـض  و  ص160 . راصبالارون ، هیشاح  رد 
قحلم بیط  دسج  هب  البرک ، رد  رفص  متسیب  رد  رهطم ، رس  هک  هدش  حیرصت  نآ  رد  تسا و  ینوریب  ناحیروبا  هتشون  هیلاخلا ،» نورقلا 

رد تسا و  هدیدرگ  نفد  نآ  اب  هدش و  هدنادرگرب  شا  هثج  هب  نیسح 7  ماما  رس  رفص  متسیب  رد  : » تسا نینچ  وا  ترابع  تسا و  هدش 
هب ماش  زا  فارـصنا  زا  دعب  هک  دندوب  ترـضح  نآ  مرحم  دـندنادرگرب  ار  ناشیا  رـس  هک  یناسک  .هدـش  دراو  نیعبرا  ترایز  زور  نیا 

ص392. هیلاخلا ، نورقلا  نع  هیقابلا  راثآ  .دندش » دراو  البرک 
ص113. ج6 ، ماکحالا ، بیذهت  [ . 4 - ] 4

نیمیلا یف  متختلاو  نیعبرالا  هرایزو  نیـسمخلاو  يدحالا  هالـص  سمخ : نینمؤملا  تامالع  : » دومرف يرکـسع 7  نسح  ماما  [ . 5 - ] 5
ندناوخ تسا : زیچ  چنپ  نایعیـش )  ) نانمؤم ياه  هناشن  ص787 ) دجهتملا ، حابـصم  ، ) میحرلا نمحرلا  هللا  مسبب  رهجلاو  نیبجلاریفعتو 

رد رتشگنا  نتـشاد  نیـسح 7 ،  ماما  نیعبرا  ترایز  هلفان ،) تعکر  بجاو و 34  تـعکر   17  ) زور ره  رد  زامن  تعکر  کـی  هاـجنپ و 
« .اهزامن رد  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  ندناوخ  دنلب  و  كاخ ، هب  یناشیپ  ندییاس  و  تسار ، تسد 
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(1) _: یتوکلم _

.د _ يرا نو ب_ زور خ_ نا چ_ه_ل  _م_ سآ

.دیدرگ شوپ  هایس  زور  لهچ  نیمز 

.دنتسیرگ نیسح  رب  زور  لهچ  نا  _ت_گ_ شر گنر ش_د و ف_ نوخ  _ي_د و  شو رد پ_ يور  زور  لهچ  دیشروخ 

_: یخیرات _

.هیطع رباج و  ترایز 

(2) .تراسا ناوراک  تشگزاب 

(3) .كاپ ياهرکیپ  هب  كرابم  ياهرس  قاحلا 

_: یگنهرف _

(4) لامج ناوفص  هب  نیعبرا  ترایز  ندناوخ  هب   7 قداص ماما  هیصوت 

(5) نیعبرا ترایز  يارب  نتفر  هب   7 يرکسع ماما  هیصوت 

:_ نیعبرا میظع  هسامح  ینعی  ینیسح ، نیعبرا  سپ  _

ای يدرف و  بتارم  رد  شنزح  هک  هاگنآ  .دشاب  گوس  رد  نیعبرا  ات  اروشاع  زا  تراسا ، ناوراک  نانوچ  هعیش  ینعی  نیعبرا  هسامح   و 
دایرف گرزب و  يور ) هدایپ   ) هدارا کی  هب  لیدبت  ار  هدنکارپ  ياه  نزح  نآ  نیعبرا  هناتـسآ  رد  دیدرگ ، هنیداهن  يا  هقطنم  یهورگ و 

زا ار  نایناهج  هتفای ، دشر  یعمج  نزح  نیرت  میظع  اب  هاگ  نآ  .دننک  عمجت  راثیا  هسامح و  نوناک  رد  ناراوگوس  همه  ات  هدومن  میظع 
.دزاس رثأتم  دوخ  نزح 
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هعماج يدـهملا ،[ باحـصا  يوزرآ  رد  7 و  نیسحلا باحـصا  دادتما  رد  ، 7 ادهـشلادیس رازم  راـنک  رد  ناراوگوس  هوبنا  روضح  اـب  و 
ییاروشاع زاسرتسب  نیعبرا ، ربعم  زا  تیاهنرد  ات  دنک  هدامآ  اروشاع  يزاس  یناهج  يارب  ییاون  مه  ییارگ و  مه  نیرتالاب  هب  ار  هعیش 

.ددرگ روهظ 

ص:25

سمـشلا نا  داوسلاب و  احابـص  نیعبرا  تکب  ضرالا  ناو  مدلاب  احابـص  نیعبرا  نیـسحلا 7  یلع  تکب  ءامـسلا  نا  هرارز ! ای  [ . » 1 - ] 1
رب زور  لـهچ  نامـسآ  هرارز ! يا  نیـسحلا 7 ،  یلع  احابـص  نیعبرا  تکب  هکئالملا  ناو  ...هرمحلاو  فوسکلاـب  احابـص  نیعبرا  تکب 

یخرس فوسک و  اب  دیـشروخ  ندش و  رات  هریت و  هب  تسیرگ  ترـضح  نآ  يازع  يارب  زور  لهچ  نیمز  درک و  هیرگ  نوخ  نیسح 7 
ص314. ج10 ، لئاسولا ، كردتسم  .دنتسیرگ » زور  لهچ  ترضح  نآ  يارب  یهلا  هکئالم  ...تسیرگ و  زور  لهچ  دوخ 

هدرک دراو  ییاه  هشدخ  ناگرزب  زا  یخرب  وس  نیدب  متفه  نرق  زا  نآ  نامز  البرک و  هب  تراسا  ناوراک  ندمآ  لصا  هرابرد  [ . 2 - ] 2
ای تاراشا و  یعیـش  مدـقتم  عبانم  رد  لوا  نیعبرا  رد  ـالبرک  هب  تیب  لـها  ناوراـک  دورو  هب  هک  تسناد  دـیاب  هنیمز  نیا  رد  یلو  .دـنا 

هتسناوت یمن  رفس  نیا  رد  زج  هک  تسا  اهرکیپ  هب  اهنآ  قاحلا  ادهش  رهطم  رـس  هرابرد  روهـشم  هکنیا  نمـض  .دراد  دوجو  ییاهدیکات 
تدـش نآ  دراد و  یلـصا  باوج  کی  البرک ، هب  سپـس  ماش و  هب  تیب  لـها  رفـس  هعومجم  يارب  ناـمز  دوبمک  لکـشم  .دوش  ققحم 

دنا و هداد  ریس  ینالوط  ياهریسم  نیا  رد  تعرس  هب  ار  ناریـسا  هک  تسا  البرک  نایناج  دننام  تراسا  ناراد  هلفاق  تواسق  تنوشخ و 
لقن هنیکس ) رغصا و  یلع  ردام  بابر   ) نیسح ماما  نارسمه  زا  یکی  هرابرد  هکنیا  نمـض  .دنا  هداد  رارق  دیدش  تیذا  رازآ و  بجوم 

رد رتشیب  هعلاطم  يارب   ) ...و ص88 ) ج4 ، لماکلا ، ریثک ، نبا   ) دش میقم  اجنا  رد  لاسکی  ات  البرک  هب  تشگزاب  زا  سپ  هک  تسا  هدـش 
بیلدـنع هللاراث ،» « ؛ یئابطابط یـضاق  یلع  دـمحم  دیـس  ءادهـشلا 7 ،  دیـس  ترـضح  نیعبرا  نیلوا  هراـبرد  قـیقحت  ك.ر : هنیمز  نـیا 

( ینادمه
: هلمج زا  ینس  هعیش و  ياه  باتک  رد  حیرصت  نیا  دراد و  دوجو  حیرصت  دندش ، هدروآ  البرک  هب  رهطم  ياهرس  هک  نیا  رب  [ . » 3 - ] 3

ریثم ص165 ؛ يروباـشین ، لاـتف  نیظعاوـلا ، هضور  ص130 ؛ ج3 ، لـئاسرلا ، رد  یـضترم  دیـس  ص232 ؛ یلامالا ، رد  قودـص  خـیش 
بقانم ص154 ؛ ملاوعلا ،  لتقم  ص151 ؛ یسربط ، يرولا ، مالعا  ص112 ؛ سواط ، نبدیس  فوهل  ص58 ؛ یلح ، امن  نبا  نازحالا ، 
هرکذت و 23 ؛  12 صص يواربش ، فارـشالا  بحب  فاحتالا  ص67 ؛ ینیوزق ، تاقولخملا  بیاـجع  ص200 ؛ ج2 ، بوشآرهش ، نبا 

تسا و هداد  حـیجرت  ار  بلطم  نیا  زین  یبطرق  ص57 ؛ ج1 ، يوانم ، خیـش  هیردلا ، بکاوکلا  ص150 ؛ يزوجلا ، نبا  طبـس  صاوخلا 
تنس لها  ياملع  زا  ناّبص  دمحم  خیش  همالع  نیبغارلا  فاعـسا  زین  رـصم و  پاچ  ص115  یجنلبش ، هتشون  راصبالارون  رد  نینچمه 

نع هیقابلاراثآلا   » باتک تسا ، سرتسد  رد  هک  یمیدق  ربتعم و  بتک  زا  باتک  نیلوا  هکنیا  نمـض  و  ص160 . راصبالارون ، هیشاح  رد 
قحلم بیط  دسج  هب  البرک ، رد  رفص  متسیب  رد  رهطم ، رس  هک  هدش  حیرصت  نآ  رد  تسا و  ینوریب  ناحیروبا  هتشون  هیلاخلا ،» نورقلا 

رد تسا و  هدیدرگ  نفد  نآ  اب  هدش و  هدنادرگرب  شا  هثج  هب  نیسح 7  ماما  رس  رفص  متسیب  رد  : » تسا نینچ  وا  ترابع  تسا و  هدش 
هب ماش  زا  فارـصنا  زا  دعب  هک  دندوب  ترـضح  نآ  مرحم  دـندنادرگرب  ار  ناشیا  رـس  هک  یناسک  .هدـش  دراو  نیعبرا  ترایز  زور  نیا 

ص392. هیلاخلا ، نورقلا  نع  هیقابلا  راثآ  .دندش » دراو  البرک 
ص113. ج6 ، ماکحالا ، بیذهت  [ . 4 - ] 4

نیمیلا یف  متختلاو  نیعبرالا  هرایزو  نیـسمخلاو  يدحالا  هالـص  سمخ : نینمؤملا  تامالع  : » دومرف يرکـسع 7  نسح  ماما  [ . 5 - ] 5
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ندناوخ تسا : زیچ  چنپ  نایعیـش )  ) نانمؤم ياه  هناشن  ص787 ) دجهتملا ، حابـصم  ، ) میحرلا نمحرلا  هللا  مسبب  رهجلاو  نیبجلاریفعتو 
رد رتشگنا  نتـشاد  نیـسح 7 ،  ماما  نیعبرا  ترایز  هلفان ،) تعکر  بجاو و 34  تـعکر   17  ) زور ره  رد  زامن  تعکر  کـی  هاـجنپ و 

« .اهزامن رد  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  ندناوخ  دنلب  و  كاخ ، هب  یناشیپ  ندییاس  و  تسار ، تسد 

ینیسح نیعبرا  میظع  هسامح  ییارچو  یتسیچرب  www.Ghaemiyeh.comيدمآرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 216زکرم  هحفص 48 

http://www.ghaemiyeh.com


ینیسح نیعبرا  ییارچ 

هراشا

ینیسح نیعبرا  ییارچ 

مهف فـشک و  هب  اـه  نآ  ساـسا  رب  هاـگنآ  درک و  هجوـت  یخیراـت  دادـیور  هس  هب  دـیاب  ینیـسح ، نیعبرا  یتـسیچ  ییارچ و  هنیمز  رد 
.تخادرپ نیعبرا  تقیقح 

رباج نیعبرا  ترایز 

.تسا نیعبرا  زور  رد   (1) يراصنا هللادبع  نبرباج  یخیرات  ترایز  ینیسح ، نیعبرا  زاس  خیرات  دادیور  نیلوا 

ربخ زا  ادـتبا  ار  اروشاع  دادـیور  وا  .دوب  هنیدـم  نکاس  و  انیبان ) الامتحا  و   ) هلاـس  76 يرجه ، لاس 61  رد   9 ربمایپ یباحـص  نیا  رباج 
نوخ اروشاـع  زور  رد  دوـب و  هداد  وا  هب   7 ادهشلادیس هاگلتق  زا   9 ربمایپ هک  یکاخ  قیرط  زا  مه  هملـس  ما  .دـش  علطم  هملـس  ما  یبیغ 
شیپ دایز  نبا  کیپ  ندـمآ  اب  اروشاع  هثداح  ربخ  دـعب  یمک  .دـیناسر  صاوخ  عالطا  هب  ار  نآ  دـش و  رادربخ  اروشاـع  زا  دوب ، هدـش 
البرک يوس  هب   7 نیسح ماما  ترایز  دصق  هب  رباج  هک  رفص  هام  لیاوا  اب  تسا  فداصم  مایا  نیا  هک  .دش  رشتنم  رهش  رد  هنیدم ، یلاو 

(2) .دور یم 

ص:26

گنج رد  شردپ  دندوب ؛ مالسا  نازاتشیپ  زا  هللادبع »  » شردپ وا و  .دمآ  ایند  هب  هنیدم  رد  ترجه ، زا  شیپ  لاس  هدزناپ  رباج  [ . 1 - ] 1
دوب و ربمایپ 9  یعیـش  هباحـص  زا  يو  .درک  تکرـش  هوزغ  رد 19  هک  دوـب  ربمایپ 9  يافو  اب  نارای  زا  رباـج  .دیـسر  تداهـش  هب  دُُـحا 

درومرد یثیداحا  اهنآ  هلمج  زا  هک  تسا  ربمایپ 9  زا  يددعتم  ثیداحا  يوار  رباج ، .دمآ  یم  رامش  هب  تیب :  لها  ناعفادم  زا  هراومه 
هلسلس رد  نینچمه  وا  تسا  ربمایپ 9  نابز  زا  هعیش  ناماما  مان  هدنرادربرد  هک  حول  ثیدح  دننام  تسا و  تیب :  لها  تیلضف  تماما و 

زا  ) ماما جنپ  باحـصا  زا  ار  رباج  .دراد  رارق  ملع  رهـش  ثیدح  نیلقث و  ثیدح  ریدغ ، ثیدح  دننام  یعیـش  روهـشم  ثیداحا  نایوار 
، اروشاع هعقاو  زا  سپ  درک و  تیاـمح  ترـضح  نآ  زا  یلع 7  ماما  تموکح  ناـمز  رد  وا  .دـنا  هتـسناد  رقاب 7 )  ماما  اـت  یلع 7  ماما 

ربمایپ مالس  وا  تایاور ، ربانب  نینچمه  .درک  ترایز  ار  ماما  نآ  دیسر و  البرک  هب  نیعبرا  زور  رد  هک  دوب  نیسح 7  ماما  رئاز  نیتسخن 
یم نفد  عـیقب » ناتـسربق   » رد شرکیپ  دور و  یم  اـیند  زا  يرجه  ای 79 )  74  ) لاس 78 رد  ماجنارـس  رباج  .دناسر  رقاب 7  ماـما  هب  ار   9

.رباج لخدم  مالسا ، ناهج  همانشناد  ك.ر : .دوش 
رتمک البرک  هفوک و  ات  هنیدـم  تفاسم  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  .دیـشک  لوط  زور  البرک 22  هب  هـکم  زا  نیسح 7  ماما  رفـس  [ . 2 - ] 2

.دشک یمن  لوط  رتشیب  زور  ات 15  نیب 12  تسا و 
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، تسا لاسنهک  ًاعطق  انیبان و  الامتحا  رباج  نوچ  .دوش  یم  هدینـش  يراصنا  هللادـبع  نبرباج  مان  رانک  رد  هراومه  هک  تسا  یمان  هیطع ،
خیرات رباج ، هب   (1) یفوک هیطع  ندش  قحلم  ناکم  نامز و  هرابرد  هتبلا  .دنک  یم  یهارمه  تخس  ینالوط و  رفـس  نیا  رد  ار  وا  هیطع 

زا البرک  رد  وا  روضح  هتبلا  .تسا  دـیعب  هنامز  نآ  رد  رباج  هب  هفوک  زا  شنتـسویپ  یلو  تسا  هفوک  مدرم  زا  وا  هچرگا  .تسا  تکاـس 
هب هفوک  رد  رفس  نیا  رد  رباج  روضح  هک  نیا  نمض  .تسا  هدوب  هارمه  رباج  اب  هنیدم  زا  دایز  لامتحا  هب  وا  هجیتن  رد  .تسا  تاملـسم 

.ددرگ یمزاب  هنیدم  هب  ًامیقتسم  نیعبرا  ترایز  ماجنا  زا  سپ  رباج  هک  ًاصوصخ  دسر ، یم  رظن  هب  دیعب  دایز  نبا  دیدش  قانتخا  تلع 

نیسح ماما  تداهش  ربخ  هک  تسا  رباج  دزن  رد  هنیدم و  رد  يزومآ  ثیدح  يارب  لاس 60  جح  زا  سپ  هیطع  هک  دز  سدح  ناوت  یم 
هدش  7 ادهشلادیس ربق  ترایز  مزاع  يرمق ) يرجه  لاس 61  نامه   ) نیعبرا زور  رد  ندیـسر  فده  اب  ود  نآ  دـسر و  یم  اه  نآ  هب   7
لوط هب  زور  لهچ  ات  یـس  ادودح  تشگرب  تفر و  عومجم  رد  رفـس  نیا  .دننک  یم  مهارف  ار  رفـس  تامدـقم  یناهنپ ، تعرـس و  هب  و 

رد متام  زور  هس  هماقا  و   ) البرک رد  تیب  لها  زا  لابقتـسا  زا  سپ  رباج  يوق  لامتحا  هب  .تسا  ـالبرک  طـقف  مه  دـصقم  دـماجنا و  یم 
.ددرگ یمزاب  هنیدم  هب  نانآ  هارمه  اجنآ ،)

تخـس هزور و  لهچ  رفـس  زا  تشگزاب  رد  ار  نانآ  دنیـشنب و  البرک  رد  تراسا  ناوراک  راظتنا  هب  ات  تسا  هتفر  البرک  هب  رباـج  اـیوگ 
(2) .دهد یلست  تراسا ،

ص:27

نآرق نارسفم  زا  یلع 7 و  ماما  لیاضف  ناـیوار  زا  هیطع  .دوب  نینمؤملاریما 7  نایعیش  زا  یفوک  یفوع  هدانج  دعـس  نب  هیطع  [ . 1 - ] 1
یلع 7 ترضح  باحصا  زا  وا  .دمآ  ایند  هب  هفوک  رد  يرجه ، ات 40  ياه 36  لاس  نیب  دوب و  نسحلاوبا »  » شا هینک  .دور  یم  رامش  هب 

دادرخ رثوک ، گنهرف  تمواقم ، يوگلا  یفوع ، هیطع  ایناباب ، رغـصا  یلع   ) دیآ یم  رامـش  هب  رقابدمحم 7  ماما  ات  وا  زا  دـعب  ناماما  و 
هرامش 27) ، 1378

ینیسح ناوراک  ندیسر  راظتنا  هب  هک  تسا  یتسا  ثراح  نب  سنا  راظتنا  دننام  تراسا ، ناوراک  يارب  البرک  رد  رباج  راظتنا  [ . 2 - ] 2
ریما زا  هاــگ  نآ  ربماـیپ 9 و  زا  هک  دوب  لاـسنهک  هباحـص  زا  يدـسا ، ثراـح  نب  سنا  .تفر  ـالبرک  هب  ناـشیا  زا  رتدوز  و  ـالبرک ، هب 

دهاوخ تداهـش  هب  قارع  رد  دومن و  دـهاوخ  مایق  نیسح 7  مدنزرف  هک  دیـسر ®  دهاوخ  يزور  يدوز  هب   ) دوب هدینـش  نینمؤملا 7 
اه لاس  دوب ، هدید  ار  تسشن  متامو  نزح  هب  البرک  رد  ترضح  تشذگ و  البرک  ریسم  زا  هفوک  رکشل  هک  نیفص ، دربن  رد  وا  دیـسر )

دوعوم مایق  نامه  نیا  تسناد  وا  .درک  ترجه  هکم  هب  هنیدـم  زا  مایق  هلحرم  نیزاغآ  رد  نیسح 7  ماما  ق  لاس 60 ه .  رد  ات  تشذگ 
هب يدـیما  هن  رهاظم و  نب  بیبح  نوچ  یتیلاعف  ناوت  هلـصوح و  هن  هک  الاب  ینـس  اب  دوب  هفوکرد  یلو  دومن ؛ ماما  يراـی  دـصق  تسا و 

دیسرت یم  نانچمه  .تشاد  ار  هکم  هب  هفوک  زا  رفس  رتمولیک  ناوت 1400  رهسم  نب  سیق  ای  ریـضخ و  نبریرب  لثم  هنو  تشاد  نایفوک 
رفـس راب  وا  دیـسر  یبلاج  لح  هار  هب  هشیدـنا  یمک  اب  سپ  .دوش  ریگ  نیمز  عاضوا ، ندـش  كانرطخ  ماگنه  هب  دـنامب ، هفوک  رد  رگا 

البرکرد ماما  نارای  زا  یکی  راظتنا  تیاکح  .تسشن  یلع 7  نب  نیـسح  راظتنا  هب  البرک  کشخ  نابایب  رد  دش و  البرک  یهار  تسب و 
زا ناپوچ  يرـسپ  ردـپ و  نآ  يوار  هک  تسا  هدـمآ  رکاسع  نبا  خـیرات  دعـس و  نبا  تاقبط  مان  هب  تنـس  لـها  ربتعم  نتم  ود  رد  اـهنت 

نوچ هدش و  البرک  نکاس  يدرمریپ  البرک  هب  ماما  دورو  زا  لبق  یتدم  دنیب  یم  هک  دنتسه  البرک  نیمزرس  فارطا  رد  دسا  ینب  ریاشع 
.دش دهاوخ  دیهش  اجنیا  رد  ربمایپ 9  هدومرف  هب  هک  تسا  هتسشن  نیسح  راظتنا  هب  اجنآ  رد  دیوگ  یم  دنـسرپ  یم  شتنوکـس  تلع  زا 
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تایاور رد  تسا و  صخـشم  دودحم و  البرک  يادهـش  دادـعت  هک  اجنا  زا  و  ص211 .  ج14 ، رکاسع ، نبا  خیرات  دعـس ؛ نبا  تاقبط 
يدسا لهاک  نب  سنا  اب  اهنت  البرک  يادهش  اب  تایصوصخ  نیا  تسا ، هدوب  يدساو  یباحـص  درمریپ  درم : نآ  هک  هدش  حیرـصت  الاب 

مه تسا و  البرک  درف  نیرت  لاس  نهک  دیهـش و  یباحـص  اهنت  رهاظم ، نب  بیبح  رانک  رد  وا  یعیـش  عباـنم  قبط  نوچ  .دراد  تقباـطم 
رد ءادهشلا  دیس  تداهش  ییوگـشیپ  يوبن  ثیدح  يوار  وا  یعیـش  نوتم  یخرب  تنـس و  لها  نوتم  زا  هباغلادسا  باتک  شرازگ  قبط 

ص270. هباصالا ج1 ، ص123 ؛ ج1 ، هباغلا ، دسا  هفوک ) رد  ریدغ  ثیدح  نایوار  زا  مهو   ) .تسا مه  قارع 
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اب ار  رباج  راتفر  نیا  دـیاب  ناوارف ، ياه  يراوشد  لـمحتو  كاـنفوخ  طیارـش  نآ  رد  رباـج ، میظع  تدـهاجم  نیا  كرد  مهف و  يارب 
: درک هسیاقم  هفیقساسپ  نارود  رد   9 ربمایپ یعیش  هباحص  نیرت  هتسجرب  یسراف  ناملس  راتفر 

هب ترضح  مدش ، هجاوم   7 یلع ترـضح  اب  جراخ و  دوخ  لزنم  زا   9 ادخ لوسر  تلحر  زا  سپ  زور  هد  : » دـیوگ یم  یـسراف  ناملس 
هکلب تسا ، هدشن  افج  امـش  هرابرد  نسحلاوبا ! يا  نم  بیبح  متفگ : .يدرک  افج  ام  رب  ادخ  ربمایپ  زا  دـعب  وت  ناملـس ! يا  تفگ : نم 
همطاف لزنم  هب  ایب  ناملس ! يا  تفگ : نم  هب  یلع  ترـضح  .دش  امـش  ترایز  عنام   9 ادخ لوسر  تلحر  رد  نم  دیدش  هودـنا  نزح و 
تکرح همطاف  هناخ  يوس  هب  نم  دیوگ : یم  ناملـس  ...تسا  وت  رادـید  قاتـشم  دراد و  فطل  وت  هب  وا  اریز  میورب ؛ ادـخ  لوسر  رتخد 

زا                                           سپ  مدرک ،

ص:28
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زا دعب  وت  ناملـس ! يا  تفگ : ...داتفا  نم  هب  يو  مشچ  یتقو  ...درادرب  رد  ابع  هعطق  کی  هتـسشن و  همطاف  هک  مدید  هناخ  هب  مدورو    
سپ دومرف :  3 همطاف منک ؟ افج  امـش  هب  مناوتب  نم  هک  دراد  ناکما  ایآ  ادخ ! لوسر  رتخد  يا  متفگ : يدرک ؟ افج  ام  هب  مردـپ  تلحر 

[NP1] [1](1)« ...شیدنیب بوخ  میوگ  یم  وت  هب  هچنآ  هرابرد  نیشنب و 

يزور دـنچ  مغ  تدـش  زا  یتقو  لاح  نیااب  یلو  درک  یلع  ماما  زا  ار  اه  عافد  نیرتشیب  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  هک  تسا  یـسک  ناـملس 
هتسویپ یهارمه  اه ، تبیصم  اه و  نارحب  اه و  موجه  جوا  رد  ارچ  هک  هتفرگ  رارق  شنامز  ماما  شنزرـس  دروم  ددرگ  یم  نیـشن  هناخ 

هب تعرـس  هب  تیب : لها  زا  بئاصم  ینیگنـس  ندرک  فرطرب  یهاتوک و  نیا  ناربج  ماـقم  رد  ناملـس  .تسا  هتـشادن  شناـمز  ّیلو  اـب 
3 ارهز ترـضح  هک  یتقو  ات  تیب : لها  لزنم  هب  شررکم  ياهدمآو  تفر  هدش  تبث  خیرات  رد  هچنآرب  انب  .دور  یم  ربمایپ  رتخد  لزنم 

.دشاب یم  تیب : لها  يارب  یمرگلد  اهنت  تسا  هدنز 

تیمولظم و  تیب : لها  تبرغ  روجهم و  ياضف  نآرد  تیب : لها  اب  یـسراف  ناملـس  سنا  روضح و  دـننام  مه  رباـج  نیعبرا  رفـس  سپ 
تدش هب  یتیرومأم  نایاپ  زا  سپ  نانآ  اب  يروای  یهارمه و  زاربا  يارب  یناشن  هدوب و  تراسا  ناوراک  یمرگلد  هیام  اهنت  نانآ ، دیدش 

.تسا راوشد  تخس و 

هعومجمریز ناوت  یم  ار  مالـسا  ردـص  ینارحب  تخـس و  طیارـش  رد  تیب : لها  يارب  ناملـس  يروای  نآ  رباج و  نیعبرا  تراـیز  نیا 
: ناونع اب  دید  صاخ  يریذپ  تیلوئسم  تیرومأم و  کی 

ص:29

: ححصم ققحم و  بقانملا ، یف  بقاثلا  یلع ، نب  دمحم  یسوط ، هزمح  نبا  7 ؛ صص 6 –  تادابعلا ، جهنم  تاوعدلا و  جهم  [ . 1 - ] 1
ج 43، راونألا ، راحب  رقاب ، دمحم  یـسلجم ، 1419ق ؛ موس ، پاچ  مق ، نایراصنا ، تاراـشتنا  ، 298 صـص 297 –  اضر ، لیبن  ناولع ،

.ق 1403 مود ، پاچ  توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  ، 67 صص 66 – 
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(1) «. هدنیآ راوشد  تخس و  طیارش  رد  نانآ  هب  یهد  تیرومأم  یعیش و  هباحص  يارب   9 ربمایپ ياه  یئوگشیپ  »

هکارچ .تـخادرپ  نـیعبرا  اـت  اروشاـع  رتـسب  رد  هباحـص  یـسانش  تیعــضو  هـب  تسیاـب  یم  رباـج  تراـیز  تـمظع  كرد  يارب  سپ 
: دندوب تیعضو  هس  ياراد  اروشاع  7 و  نیسح ماما  مایق  اب  ههجاوم  رد  یلو  دندوب  كدنا  هچرگا  اروشاع  نامز  رد   (2) هباحص

يراصنا هللادبع  نبرباج  دیفس : هباحص 

يراصنا ریشب  نب  نامعن  هایس : هباحص 

يردخ دیعسوبا  يراصنا ، دعس  نب  لهس  : (3) يرتسکاخ هباحص 

، مینادب تسا  بلاج  .تسا  لطاب  قح و  اب  ههجاوم  رد  نانآ  یعامتجا  یسایس / عضاوم  اه و  شنکاو  تیفیک  زا  یشان  يدنب  هتسد  نیا 
موس مود و  ياه  لسن  تایح  دـهاش  مالـسا  ناهج  تسا و   9 ربماـیپ تلحر  زا  سپ  نرق  مین  هک   7 نیـسح ماما  یخیرات  مایق  دنیارف  رد 
هرهچ جـیردت  هب  مایق  دـنیارف  رد  هک  دـنراد  دوجو  هعماج  رد  اـه ) نآ  زا  لـسن  نیرخآ   ) ربماـیپ هباحـص  زا  یکدـنا  عمج  زونه  تسا ،

دادخر رتسب  رد  هک  دندوب  يدیفس  هباحص  نایم  نیا  رد  .دنداد  ناشن  الاب  هناگ  هس  تیعـضو  هس  نآ  زا  یکی  بلاق  رد  ار  دوخ  ینطاب 
(4) .دندیشخرد شوخ  اروشاع  هثداح  یجیردت 

ص:30

یسانش بیسآ  درکیور  اب  ًاتدمع  هدنیآ و  ياهدادیور  ییوگـشیپ  هب  اهربخ  زا  یخرب  ربمایپ 9 ،  هناموصعم  نانخس  نایم  رد  [ . 1 - ] 1
صاـخ یخیراـت  ياـه  هنحـص  زا  یخرب  يارب  ار  هباحــص  زا  یخرب  ربمایپ 9  ًاـضعب  اـه  ییوگـشیپ  نیا  ساـسارب  .دوب  یهدرادـشه  و 

.دندوب هدومرف  فیرعت  نیفص  گنج  رد  رسایرامع  يارب  ترضح  نآ  هک  یشقن  دننام  .داد  یم  تیرومام 
یتسود تقافر ، ینیشن ، مه  يانعم  رد  هدام  نیا  تسا و  ص ح ب »  » هدام زا  بحاصلا »  » عمج یبرع و  يا  هملک  هباحـصلا » [ . » 2 - ] 2

اب هک  تسا  یـسک  یباحـص  یحالطـصا : يانعمرد  .تسا و  تسود  نیـشن و  مه  رای ، ياـنعم  هب  بحاـصلا  .دور  یم  راـک  هب  يراـی  و 
زا معا  تاقالم ، زا  روظنم  تسا  هدوب  ناملسم  هتـشاد و  نامیا  ودب  نانچمه  هتفر ، ایند  زا  هک  یماگنه  هدرک و  تاقالم  مالسا 9  ربمایپ 

ربمایپ 9 ییانیبان ، هطساو  هب  الثم  دنشاب و  هتفگن  نخس  مه  اب  دنچ  ره  تسا ، يرگید  هب  یکی  ندیسر  و  یهارمه ، ینیـشن ، مه  رادید ،
.( ص5 يراگن ، هباحص  شناد  هانپ ، تیاده   ) دشاب هدیدن  ار 

.دندش قح  ههبج  فیعضت  ثعاب  مه  ناشتوکس  اب  یلو  دندرکن  يرای  ار  لطاب  ههبج  هک  یناسک  [ . 3 - ] 3
يدوز هب  هک   ) دوب هدینش  نینمؤملا 7  ریما  زا  هاگنآ  ربمایپ 9 و  زا  هک  دوب  یلاسنهک  یباحـص  زا  وا  يدسا  : ثراح  نب  سنا  [ . 4 - ] 4

ریما باـکر  رد  نینچمه  وا  دیـسر ) دـهاوخ  تداهـش  هب  قارع  رد  دومن و  دـهاوخ  ماـیق  نیـسح 7  مدنزرف  هک  دیـسر  دهاوخ  يزور 
.دوب هدید  ار  تسشن  متام  نزح و  هب  البرک  رد  ترضح  تشذگ و  البرک  ریسم  زا  هفوک  رکشل  هک  نیفـص  دربن  ماگنه  هب  نینمؤملا 7 
مایق نامه  نیا  تسناد  وا  درب  هانپ  هکم  هب  هنیدم  زا  مایق  هلحرم  نیزاغآ  رد  نیسح 7  ماما  لاس 60 ه ق  رد  ماجنارس  ات  تشذگ  اهلاس 

نب بیبح  دـننامه  یتیلاعف  ناوت  هلـصوح و  هن  هک  الاب  ینـس  اـب  دوب  هفوکرد  نوچ  یلو  دومن  ار  ماـما  يراـی  دـصق  سپ  .تسا  دوعوم 
هب هفوک  زا  رفـس  رتم  ولیک  ناوت 1000 رهـسم  نب  سیق  ای  ریـضخ و  نب  ریرب  لثم  هنو  تشاد  ناـیفوک  هب  يدـیما  هن  تشاد و  ار  رهاـظم 
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اب سپ  دوش  ریگ  نیمز  هفوک  عاضوا  ندـش  كانرطخ  ماگنه  هب  دـیاش  دـنامب  هفوک  رد  رگا  دیـسرت  یم  مه  وس  نآ  زا  تشاد  ار  هکم 
یلع نب  نیسح  ماما  راظتنا  هب  البرک  کشخ  نابایب  رد  دش و  البرک  یهار  تسب و  ار  رفس  راب  دیـسر ، یبلاج  لح  هار  هب  هشیدنا  یمک 

مان هب  تنـس  لها  ربتعم  عبنم  ود  رد  اهنت  ار  ـالبرک  هب  ماـما  دورو  زا  شیپ  ـالبرکرد  ماـما  ناراـی  زا  یکی  راـظتنا  تیاـکح  .تسـشن   7
البرک نیمزرـس  فارطا  رد  دسا  ینب  ریاشع  زا  ناپوچ  يرـسپ  ردپ و  نآ  يوار  هک  تسا  هدمآ  رکاسع  نبا  خیرات  دعـس و  نبا  تاقبط 
تلع زا  يواکجنک  اب  نوچ  دش ه و  البرک  نکاس  يدرمریپ  البرک  هب  ماما  دورو  زا  لبق  یتدم  دننیب  یم  اهنآ  هک  هنوگ  نیدب  دنتـسه ،
اجنیا رد  ربمایپ 9  هدومرف  هب  هک  تسا  هتـسشن  نیـسح  راظتنا  هب  اـجنآ  رد  دـیوگ  یم  دنـسرپ : یم  هقطنم  یناـبایب  شخب  رد  شتنوکس 

دودحم و البرک  يادهـش  دادعت  هک  اجنا  زا  و   . 14/211 رکاسع نبا  خیراتو  ادهشلادیس  همجرت  دعـس  نبا  تاقبط  .دش  دهاوخ  دیهش 
نایم رد  تایـصوصخ  نیا  تسا ، هدوب  دسا  ینب  زا  یباحـص و  درمریپ +  درم : نآ  هک  هدش  حیرـصت  الاب  تایاور  رد  تسا و  صخـشم 

دودـعم زا  رهاـظم ، نب  بیبح  راـنک  رد  وا  یعیـش  عباـنم  قبط  نوچ  .دراد  تقباـطم  يدـسا  ثراـح  نب  سنا  اـب  اـهنت  ـالبرک  يادـهش 
نوتم زا  هباغلا  ُدـُسا  باتک  شرازگ  قبط  نینچ  مه  .تسا   البرک  دیهـش  نیرت  اسنهک ل  هکلب  دـسا و  ینب  زا  مه  نآ  دیهـش  ناـیباحص 
نایوار زا  نینچ  مه  و   ) تسا مه  قارع  رد  ءادهشلا  دیس  تداهش  ییوگـشیپ  يوبن  ثیدح  يوار  وا  یعیـش  نوتم  یخرب  تنـس و  لها 

هباصالا 1/270. هباغلا 1/123و  دسا  هفوک ) رد  ریدغ  ثیدح 
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تسرد .دش  یم  ماجنا  تخـس  طیارـش  رد  دیاب  هک  دوب   9 ربمایپ هنایوگ  شیپ  ياه  تیرومأم  هنوگ  زا  رباـج ، تیرومأـم  ناـیم  نیا  رد 
: دننام هباحص  رگید  يارب   9 ربمایپ هنایوگ  شیپ  ياه  تیرومأم  دننام 

یخیرات هرود 

یباحص

تیلوئسم

تفالخ لاس   25   

...و هفیذح  ناملس /   

7 نینمؤملاریما تفالخ  هدنیآ  يارب  میقتسمریغ  يزاس  ورین 

7 نینمؤملاریما تفالخ 

رامع

نیفص گنج  رد  رگ  هنتف  هباحص  ربارب  رد  ندوب  ماما  تیناقح  هناشن 

اروشاع

يدسا ثراح  نب  سنا 

نآ نداد  ماجنا  اروشاع و  يارب  ربمایپ  مایپ  رگایحا 

اروشاع زا  سپ 

يراصنا هللادبع  نبرباج 

ترایز گنهرف  يراذگ  هیاپ 
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اروشاع دادخر  زا  ندش  علطم  زا  سپ   9 ربمایپ یعیش  يولع و  یباحص  نیرخآ  ماقم  رد  یخیرات و  ياه  تیرومأم  نیا  دادتما  رد  رباج 
زور ًاقیقد  هک  دـنک  یم  يزیر  همانرب  يا  هنوگ  هب  ار  رفـس  نیا  دریگ و  یم  هدـهع  هب  ار  البرک  هب  رفـس  هرابرد  شا  یخیرات  تیرومأم 

دسرب البرک  هب  نیعبرا 

ندرک ترایز  یگنوگچ  زا  هیطع  .دزادرپ  یم  دیهش  ماما  ترایز  هب  هتخومآ ، هک  یبادآ  قبط  تسا ، رارق  یب  دسر  یم  البرک  هب  نوچ 
: دهد یم  شرازگ  نینچ  رباج 

، درک لسغ  تفر و  تارف  يوس  هب  رباـج  میدیـسر  ـالبرک  هب  نوچ  میدرک ، تکرح   7 نیـسح ماما  ترایز  دصق  هب  هللادبع  نبرباج  اب  »
کیدزن یتقو  .تفر   7 ماما ربق  يوس  هب  نایوگرکذ  سپـس  دز ، رطع  تخادنا و  شود  هب  يا  هچراپ  تسب و  رمک  هب  يا  هچراپ  سپس 

ردق نآ  تخادنا و  ربق  يور  هب  ار  دوخ  رباج  .متـشاذگ  ربق  يور  ار  شتـسد  نم  .راذـگب  ربق  يور  ریگب و  ار  متـسد  تفگ : دـش ، ربق 
خـساپ تسود  تفگ : سپـس  نیـسح ! يا  تفگ : راب  هس  هاگ  نآ  .دمآ  شوه  هب  ات  مدیـشاپ  بآ  وا  رب  .دـش  شوه  یب  هک  درک  هیرگ 
ییادج تندب  رس و  نیب  دندیرب و  ار  تندرگ  ياه  گر  هک  یلاحرد  یهد  باوج  هنوگچ  وت  داد : همادا  دعب  .دهد  یمن  ار  شتـسود 

زا رفن  نیمجنپ  تیاده و  لسن  زا  اوقت و  نامیپ  مه  نانمؤم و  رورـس  رـسپ  ناربمایپ و  متاخ  دـنزرف  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  .دـنتخادنا 
تیاذغ شیوخ  تسد  اب  ناربمایپ  رالاس  هک  یـشابن  نینچ  ارچ  ینانز و  رورـس   3 همطاف رسپ  نابیقن و  رورس  دنزرف  ییاسک ؛ باحـصا 

تایح و رد  تلاح  هب  اشوخ  .يا  هدمآرب  مالسا  ناماد  زا  يا و  هدروخ  ریش  نامیا ، هنیـس  زا  يا و  هدش  تیبرت  نیقتم  ناماد  رد  هداد و 
رب ادخ  يدونشخ  مالس و  .تسا  هدوب  ریخ  تشذگ ، وت  رب  هچنآ  هک  درادن  کش  تسا و  دنسرخان  وت  قارف  رد  نانمؤم  لد  اما  .تامم 

.دومیپ ایرکز  نب  ییحی  تردارب  هک  یتفر  ار  یهار  نامه  وت  هک  مهد  یم  تداهش  .داب  وت 

ص:32
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: تفگ دنکفا و  ربق  فارطا  هب  یهاگن  هاگنآ 

تاکز هتـشاد و  اـپ  رب  ار  زاـمن  امـش  هک  مهد  یم  یهاوگ  .دـیدمآ  دورف   7 نیـسح ناتـسآ  رد  هک  كاپ  ياه  ناج  يا  امـش  رب  مـالس 
.دیـسرارف ارامـش  گرم  هک  نآ  ات  دیدیتسرپ  ار  ادخ  دیدومن و  داهج  نادحلم  اب  دـیدرک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هبرما  دـیتخادرپ ،

.مییامش کیرش  دیتفر ، هک  یهاررد  ام  داتسرف ، قح  هب  ار   9 دمحم هک  ییادخ  هب  دنگوس 

هن میتفر و  الاب  هوک  يدـنلب و  زا  هن  میدومیپ و  یتشد  نانآ ) اب   ) هن هک  یلاحرد  میکیرـش  نانآ  اب  هنوگچ  متفگ : رباـج  هب  تفگ : هیطع 
؟ دندش هویب  ناشنارسمه  دنتشگ و  میتی  ناشنادنزرف  دش ، ادج  ناشیاهرکیپ  زا  رس  نانیا  اما  میدز ، ریشمش 

.تسا کیرش  نانآ  لمع  رد  دراد  تسود  ار  یهورگ  سک  ره  دومرف : یم  هک  مدینش   9 ادخ لوسر  مبیبح  زا  هیطع ! يا  تفگ : رباج 
هب ارم  .دنتشاد  شباحصا  7 و  نیسح هک  تسا  نامه  منارای  تین  نم و  تین  داتـسرف  يربمایپ  هب  قح  هب  ار   9 دمحم هک  نآ  هب  دنگوس 

، رفـس نیازا  سپ  منکن  نامگ  منکب ؟ یتیـصو  وت  هب  هیطع ! يا  تفگ : نم  هب  میتفر ، هار  يرادـقم  نوچ  .ربب  نایفوک  ياه  هناـخ  يوس 
ینامز ات  ار   9 دمحم نادناخ  نمـشد  تسا ، یقاب  یتسود  رد  یتقو  ات  رادب  تسود  ار   9 دمحم نادـناخ  راد  تسود  .منیبب  ار  وت  رگید 
ببـس هب  دنچره  وا  نک ؛ ارادم  دـمحم : لآ  راد  تسود  اب  .دـشاب  رایـسب  هزور  زامن و  لها  دـنچره  رادـب ، نمـشد  تسا ، نمـشد  هک 

هب ناشنانمـشد  دور و  یم  تشهب  هب  دمحم : لآ  راد  تسود  .دنام  یم  تباث  نادـناخ  نیا  تبحماب  شرگید  ماگ  اما  دزغلب ، شناهانگ 
[NP1] [1](1)« .خزود

دننام وا  هکلب  .ددرگ  یمن  هصالخ  نیعبرا  ترایز  هب  اـهنت  اروشاـع  زا  سپ  رباـج  یخیراـت  تیرومأـم  هک  دوش  یم  روآداـی  ناـیاپ  رد 
7 یلع ماـــما  تماــــما  یجیردــــت  غـــیلبت  تیرومأــــم  هـــک   7 یلع ماـــما  ینیــــشن  هناــــخ  لاــــس  نارود 25  رد  ناـــــــــملس 

و                                                                                                                                               

ص:33

.یفطصملا هراشب  يربط ، نیدلا  دامع  [ . 1 - ] 1
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تیبـثت تیب و  لـها  رما  ياـیحا  يارب  دوخ ) ینیعبرا  هساـمح  دادـتما  رد   ) دوب هدـنز  اـت  مه  رباـج  تشاد ، ار  ناـشیا  يارب  يزاـس  ورین 
(1) .درک شالت  ناشتماما 

ار روای  رای و  نیرتمک  زاجح  رد  اه  لاس  نیا  رد  ربمایپ : تیب  لها  مینادـب  هک  سب  نیمه  رباـج  تامادـقا  اـه و  شـالت  نیا  تیمها  رد 
تفر و یم  هار  هنیدم  ياه  هچوک  رد  ییانیبان  دوجواب  هک  دوب  رباج  نیا  اهنت  دندوب ، بیرغ  هنیدم  رد  تدـش  هب   7 داجس ماما  .دنتشاد 

.دناوخ یمارف  تیب  لها  يرای  هب  ار  راصنا 

: تیب لها  نیعبرا  ترایز 

هراشا

نیا رد  .تسا  نیعبرا  زور  رد  البرک  هب  ارـسا  ناوراک  تشگزاب  تسا  نیعبرا  ترایز  گنهرف  زاـسرتسب  هک  یخیراـت  دادـیور  نیمود 
، اروشاع رصع  ات  اهدادیور  رامش  هاگ  البرک و  هب  ماما  رفـس  رامـش  هاگ  7 و  نیسح ماما  مایق  رامـش  هاگ  هرابرد  هک  تسناد  دیاب  هنیمز 

ریهطت تهج  نایوما  يوق  روسناس  نایرج  ریثأت  تحت  ًالامتحا   ) تراـسا نارود  ياهدادـیور  هراـبرد  یلو  دراد  دوجو  يددـعتم  نوتم 
.درادن دوجو  یفاک  ناوارف و  دنتسم  ياه  شرازگ  اروشاع ) هثداح  زا  دوخ 

، دوب مالـسا  يدوبان  نالعا  البرک و  ناگدنامزاب  تیـصخش  بیرخت  رفـس ، فدـه  هک  نیا  ماش و  هب  تراسا  ناوراک  رفـس  لصا  هتبلا   
اما تسا ؛ خـیرات  شریذـپ  دروم  مه  اهرازآ  نیرتشیب  لمحت  رانک  رد   7 نیـسح ماما  تیب  لها  ینیرفآ  هسامح  نینچمه  .تسین  یکش 

نشور و نادنچ  خیرات  رد  تراسا  رفس  تایئزج  هنافسأتم 

ص:34

اریز نک ، هدامآ  ار  دوخ  تیصو  دومرف : رباج  هب  رقاب 7  ماما  دناسر ، رقاب 7  ماما  هب  ار  ادخ 9  لوسر  مایپ  رباج ، هکنآ  زا  سپ  [ . 1 - ] 1
ار ربخ  نیا  نم ، ياقآ  درک : ضرع  رقاب 7  ماما  هب  دشریزارس و  رباج  نامشچ  زا  کشا  تارطق  ییادخ ! يوس  هب  تکرح  ریـسم  رد  وت 

رقاب ماما  .يور » یم  ایند  زا  رقاب 7 )  ماما   ) یلع نب  دمحم  اب  رادید  زا  سپ  زور  دـنچ  : » دومرف داد و  نم  هب  ادخ 9  لوسر  امش  زا  لبق 
رباج .تسا » هدومرف  تیانع  نم  هب  ار  تمایق  زور  اـت  هدـنیآ  لاـح و  هتـشذگ و  ملع  دـنوادخ  ادـخ ، هب  دـنگوس  رباـج ، يا  : » دومرف  7

، تایاور زا  یـضعب  قبط  .تفر  ایند  زا  هنیدم  رد  یگلاس  رد 94  يرمق  ای 78  ای 74  رد 73 ماجنارس  .دش و  رفس  هدامآ  درک ، تیـصو 
.دوب هدنام  یقاب  هک  دوب  باحصا  زا  رفن  نیرخآ  رباج ، دومرف : قداص 7  ماما 
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لحارم و نامز و  هرابرد  هزورما  هک  دح  نادب  ات  هتـشگ  رادیدپ  تاماهبا  اه و  شـسرپ  یخرب  جـیردت  هب  هنیمز  نیا  رد  .تسین  فافش 
(1) .دنا هدرب  لاؤس  ریز  ار  البرک  هب  تیب : لها  تشگزاب  یخرب  تسا و  هدش  حرطم  ییاهدیدرت  رفس  ریس 

نیـسپاو رد  تراسا  ناوراک  تشگزاب  ترهـش  تسا ، هدـش  هتفریذـپ  هدوب و  روهـشم  هزورما  ًابیرقت  هچ  نآ  یهوژپ ، نیعبرا  تهج  زا 
.ددرگ یم  هئارا  رفس  يایفارغج  رامش و  هاگ  زا  یلامجا  یشرازگ  اهنت  رثا  نیا  رد  تهج  نیدب  .تسا  البرک  هب  نیعبرا  زور  تاعاس 

تراسا رفس  رامش  هاگ 

یم هئارا  دزاس ، یم  ریذـپرواب  ار  نیعبرا  رد  البرک  هب  تیب : لها  نتـشگزاب  هک  تراـسا  ناوراـک  رفـس  رامـش  هاـگ  یلاـمجا  شرازگ 
: ددرگ

تراسا ناوراک  رفس  رامش  هاگ 

مرحم  11

البرک زا  تکرح 

12

هفوک هب  دورو 

13

دسا ینب  يراکمه  اب   7 داجس ماما  طسوت  ادهش  رکیپ  نفد 

15

ماش هب  تیب : لها  لاسرا  يارب  لوا  لوق 

20  – 18
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: تیب لها  لاسرا  يارب  مود  لوق 

اب هارمه  عیرس و  ریـس  تعرـس  اب  هارمه   ) (2) زور ات 15   10 تدـم رد  قشمد  ات  تارف  هیـشاح  ریـسم  زا  ماش  هب  هفوک  زا  تفاـسم  یط 
( تنوشخ

ص:35

یمق و سابع  خیش  يرون و  ثدحم  جیورت  دییات و  دروم  اهدعب  دش و  حرطم  سوواط  نبدیس  طسوت  هبترم  نیلوا  ههبش  نیا  [ . 1 - ] 1
.دیدرگ رصاعم  ناهوزپ  خیرات  زا  یخرب  يرهطم و  دیهش 

ماما .دـننک  یم  یط  هزور  ات 10  يا  هتفه  کـی  ار  تفاـسم  نیا  .تسا  رتمولیک  دودـح 600  رد  قشمد  هفوک و  نیب  تفاـسم  [ . 2 - ] 2
ار البرک  ات  ماش  تفاسم  هجیتن  رد  رتمولیک ) هنازور 90  ابیرقت   ) دندومیپ هزور  جنپ  ار  هکم  هنیدم و  يرتمولیک  هلصاف 470  نیسح 7 ، 

یم هزور  تشه  يداع  روط  هب  ار  هفوک  ات  ماـش  تفاـسم  .دومیپ و  ناوت  یم  یتحار  هب  زور  تفه  یط  تسا ، رتمولیک  دودح 570  هک 
یم تعاس  رد  رتمولیک  هب 24  یتح  زامج )  ) وردـنت رتش  رد  رتمولیک و  هدزاود  هب  نابایب  رد  رتش  تعرـس  هک  اصوصخ  .درک  یط  ناوت 

.دسر
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: رفص لوا 

رفص لوا  هتفه  ای 

قشمد رد  یمومع  نشج  نالعا  ماش و  هب   7 ماما سدقم  رس  دورو 

ماش رد  يا  هتفه  کی  تماقا  ماش و  هب  تیب : لها  دورو   

زور راهچ  ات  هس 

رفص هام  لوا 

يداجس یبنیز و  ياه  هبطخ  يوما و  دجسم  دیزی و  رابرد  رد  روضح 

هبارخ رد  ناکسا 

3 هیقر ترضح  تداهش 

لوا هتفه  مود  همین 

ماش ياضف  لوحت 

: تیب لها  يرادازع  زور  هس  دیزی و  رصق  رد  ناکسا 

رفص مود  هتفه  لیاوا 

( زور ات 15   12  ) البرک هب  هنیدم  زا  رباج  تکرح 
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( البرک هب  یفوک  ناوج  هیطع  کمک  اب  هفوک  زا  هفوک و  هب  هنیدم  زا  رباج  تکرح  )

( رفص ای 10   8  ) البرک هب  تیب : لها  ناوراک  تکرح 

رفص  20

(1) رباج دورو  ادتبا 

( لبق یقرواپ ص  هب  كر   ) تیب لها  دورو  سپس 

(2)7 داجس ماما  طسوت  ادهش  رکیپ  هب  سدقم  ياهرس  قاحلا  سپس 

+

لهچ تدم  هب  ماما  يازع  رب  نامسآ  نتسیرگ  رب  لاد  ینس  هعیش و  زا  هضیفتسم  ربتعم و  تایاور 

ص:36

تسا و هدشن  لقن  سوواط  نبدیس  زا  لبق  یسک  طسوت  تیب ) :  لها  اب  رادید  زا  ادج   ) نیعبرا زور  رد  البرک  هب  رباج  ندمآ  [ . 1 - ] 1
ترایز يارب  نیعبرا  زور  رد  رباج  هک  تسا  هدومن  لـقن  دوخ  لـتقم  رد  يافوتم 406ق )  ) تسیز یم  دیـس  زا  لبق  هک  ینئارفـسا  اهنت 

تسا هدرک  رادید  تیب :  لها  اب  اجنآ  رد  هدمآ و  البرک  هب  نیسح 7  ماما 
نامه رد  البرک  هب  تراسا  ناوراک  رفـس  رگ  تابثا  هک  تسا  تهج  نیا  زا  اهرکیپ  هب  اهرـس  قاـحلا  هلئـسم  ترهـش  تیمها  [ . 2 - ] 2

رد روهشم  لاوقا  .تسین  روهشم  نیعبرا  زور  ریغ  رد  مه  نآ  البرک و  ریغ  رد  رگید  یتشونرس  اهرـس  يارب  هک  ارچ  تسا ؛ نیعبرا  زور 
جراخ قشمد  زا  نادیهش  رهطم  ياهرـس  و  تیب :  لها  اب  داجس 7  ماما  (: » .ق لاس 381 يافوتم  ، ) قودص خیـش  تسا : نینچ  هنیمز  نیا 

.ق لاس 61  نیعبرا  زور  رد  تیب :  لها  دورو  هک  دنا  هدرکن  حیرـصت  ناشیا  دنچ  ره  درک .» نفد  البرک  رد  ار  سدقم  ياهرـس  دـش و 
هجیتن رد  تسا ، هدـناسرن  تبث  هب  البرک  هب  تیب :  لها  دورو  يارب  خـیرات ، رد  ار  يرگید  نامز  سک  چـیه  هک  اجنآ  زا  اما  تسا  هدوب 
يافوتم  ) یـضترم دیـس  يدهلا  ملع  اذل  .تسا  هدوب  .ق  لاـس 61  نیعبرا  زور  رد  ـالبرک ، هب  تیب  لـها  هارمه  هب  داجـس 7  ماما  دورو 
سدقم رکیپ  هب  البرک  رد  نیـسح 7  ماما  رهطم  رـس  انامه  ینعی : البرک » یف  هندب  یلا  دیعا  نیـسحلا 7  سار  نا  : » دسیون یم  .ق ) 436

هیقابلا راثآلا   » دوخ سیفن  باتک  رد  .ق ) يافوتم 440  ) ریهش ناد  یضایر  ققحم و  ینوریب ، ناحیروبا  .دش  هداد  تدوع  ترـضح ، نآ 
مهفارصنا دعب  همرح  مه  نیعبرالا و  هرایز  هیف  هتثج و  عم  نفد  یتح  هتثج  یلا  نیسحلا 7  سار  در  نیرشعلا  یف  و  : » دیوگ یم  نینچ  « 

ياهرـس نیفدـت  مسارم  ماجنا  اهنت  ار  نیعبرا  رد  نیسح 7  ماما  ترایز  ندش  تنـس  تلع  .ق ) يافوتم 460  ) یسوط خیـش  ماشلا .» نم 
تنـس لها  گرزب  ياملع  زا  يزوجلا  نبا  طبـس  ریبک ، خروم  ریهـش و  همـالع  .دـناد ®  یم  ـالبرک  رد  ادهـش  ریاـس  ماـما 7 و  رهطم 
نیسح ماما  رس  رتروهشم ، رظن  رب  انب  ینعی : دسجلا » عم  نفدف  البرک  یلا  در  هنا  رهشالا  : » دسیون یم  نینچ  مه  .ق ) لاس 654 يافوتم  )

هنیآ رد  مالـسا  خـیرات  یـشهوژپ  یملع _  هماـن  لـصف  ود  کـن : هنیمز  نیا  رد  .دـیدرگ  نفد  شرکیپ  اـب  هدـنادرگزاب و  ـالبرک  هـب   7
نیـسح 7 و ماما  رهطم  رـس  نفد  لحم  ماجرف و  هرابرد  یـشهوژپ  ربجنر ، نسحم  ناتسبات 1389 ، مود ، هرامـش  متفه ، لاس  شهوژپ ،
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.ادهش رگید  ياهرس 
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رفص  20

(1) رباج دورو  ادتبا 

( لبق یقرواپ ص  هب  كر   ) تیب لها  دورو  سپس 

(2)7 داجس ماما  طسوت  ادهش  رکیپ  هب  سدقم  ياهرس  قاحلا  سپس 

+

لهچ تدم  هب  ماما  يازع  رب  نامسآ  نتسیرگ  رب  لاد  ینس  هعیش و  زا  هضیفتسم  ربتعم و  تایاور 

ات 22  20

البرک رد  تیب  لها  هزور  يرادازع 3 

رفص  23 22

هنیدم يوس  هب  تکرح 

لوالا عیبر  لیاوا  رفص و  رخآ 

هنیدم نتسشن  گوس  هب  هنیدم و  هب  ندیسر  و 

7 داجس ماما  هتسویپ  ياه  هیرگ  هلاس  نارود 20 

تراسا ناوراکرفس  ياهریسم  ایفارغج و 

هراشا نادـب  رخأتم  عبانم  یخرب  رد  تسا و  ریز  هشقن  رد  هچنآ  قباطم  یکی  .دـشاب  هتـسناوت  یم  ریـسم  ود  زا  ماش  هب  تیب : لـها  نتفر   
يرگید و  دوش ؛ یم  لماش  ار  نانبل ) رد   ) کبلعب بلح و  ات  قارع  لامـش  رد  لصوم  زا  هک  تسا ، هیـشاحرپ  ینالوط و  یهار  هدـش و 
هیضرف رد  .تسا  هدوب  ماش  يوس  هب  اه  ناوراک  زور  نآ  موسرم  هار  هک  دورب  قشمد  يوس  هب  تارف  هیـشاح  زا  هتـسناوت  یم  هک  یهار 
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.دوش یم  زکرمت  مود  هار  رب  البرک  هب  نیعبرا  رد  تیب : لها  تشگزاب 

: دنا هدمآ  البرک  هب  قشمد  زا  میقتسم  ینابایب  هار  زا  تیب : لها  هک  تسین  یکش  چیه  تشگزاب  ریسم  هرابرد 

هارمه هک  يرکـشل  یکاته  تواسق و  هب  هجوت  اب  و  ییاـیفارغج ، تاـیعقاو  رد  تقد  یخیراـت و  رامـش  هاـگ  ياـه  شهوژپ  بیکرت  اـب 
هدوب و البرک  نایناج  دادتما  رد  هدنامزاب و  هک  یخیرات ) یسانش  مدرم  تاعلاطم  ساسارب   ) دندوب ارسا  ناوراک 

ص:37

تسا و هدشن  لقن  سوواط  نبدیس  زا  لبق  یسک  طسوت  تیب ) :  لها  اب  رادید  زا  ادج   ) نیعبرا زور  رد  البرک  هب  رباج  ندمآ  [ . 1 - ] 1
ترایز يارب  نیعبرا  زور  رد  رباج  هک  تسا  هدومن  لـقن  دوخ  لـتقم  رد  يافوتم 406ق )  ) تسیز یم  دیـس  زا  لبق  هک  ینئارفـسا  اهنت 

تسا هدرک  رادید  تیب :  لها  اب  اجنآ  رد  هدمآ و  البرک  هب  نیسح 7  ماما 
نامه رد  البرک  هب  تراسا  ناوراک  رفـس  رگ  تابثا  هک  تسا  تهج  نیا  زا  اهرکیپ  هب  اهرـس  قاـحلا  هلئـسم  ترهـش  تیمها  [ . 2 - ] 2

رد روهشم  لاوقا  .تسین  روهشم  نیعبرا  زور  ریغ  رد  مه  نآ  البرک و  ریغ  رد  رگید  یتشونرس  اهرـس  يارب  هک  ارچ  تسا ؛ نیعبرا  زور 
جراخ قشمد  زا  نادیهش  رهطم  ياهرـس  و  تیب :  لها  اب  داجس 7  ماما  (: » .ق لاس 381 يافوتم  ، ) قودص خیـش  تسا : نینچ  هنیمز  نیا 

.ق لاس 61  نیعبرا  زور  رد  تیب :  لها  دورو  هک  دنا  هدرکن  حیرـصت  ناشیا  دنچ  ره  درک .» نفد  البرک  رد  ار  سدقم  ياهرـس  دـش و 
هجیتن رد  تسا ، هدـناسرن  تبث  هب  البرک  هب  تیب :  لها  دورو  يارب  خـیرات ، رد  ار  يرگید  نامز  سک  چـیه  هک  اجنآ  زا  اما  تسا  هدوب 
يافوتم  ) یـضترم دیـس  يدهلا  ملع  اذل  .تسا  هدوب  .ق  لاـس 61  نیعبرا  زور  رد  ـالبرک ، هب  تیب  لـها  هارمه  هب  داجـس 7  ماما  دورو 
سدقم رکیپ  هب  البرک  رد  نیـسح 7  ماما  رهطم  رـس  انامه  ینعی : البرک » یف  هندب  یلا  دیعا  نیـسحلا 7  سار  نا  : » دسیون یم  .ق ) 436

هیقابلا راثآلا   » دوخ سیفن  باتک  رد  .ق ) يافوتم 440  ) ریهش ناد  یضایر  ققحم و  ینوریب ، ناحیروبا  .دش  هداد  تدوع  ترـضح ، نآ 
مهفارصنا دعب  همرح  مه  نیعبرالا و  هرایز  هیف  هتثج و  عم  نفد  یتح  هتثج  یلا  نیسحلا 7  سار  در  نیرشعلا  یف  و  : » دیوگ یم  نینچ  « 

ياهرـس نیفدـت  مسارم  ماجنا  اهنت  ار  نیعبرا  رد  نیسح 7  ماما  ترایز  ندش  تنـس  تلع  .ق ) يافوتم 460  ) یسوط خیـش  ماشلا .» نم 
تنـس لها  گرزب  ياملع  زا  يزوجلا  نبا  طبـس  ریبک ، خروم  ریهـش و  همـالع  .دـناد ®  یم  ـالبرک  رد  ادهـش  ریاـس  ماـما 7 و  رهطم 
نیسح ماما  رس  رتروهشم ، رظن  رب  انب  ینعی : دسجلا » عم  نفدف  البرک  یلا  در  هنا  رهشالا  : » دسیون یم  نینچ  مه  .ق ) لاس 654 يافوتم  )

هنیآ رد  مالـسا  خـیرات  یـشهوژپ  یملع _  هماـن  لـصف  ود  کـن : هنیمز  نیا  رد  .دـیدرگ  نفد  شرکیپ  اـب  هدـنادرگزاب و  ـالبرک  هـب   7
نیـسح 7 و ماما  رهطم  رـس  نفد  لحم  ماجرف و  هرابرد  یـشهوژپ  ربجنر ، نسحم  ناتسبات 1389 ، مود ، هرامـش  متفه ، لاس  شهوژپ ،

.ادهش رگید  ياهرس 
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هب نیعبرا  زور  رد  ار  تیب : لها  ندـمآ  هیـضرف  ناوت  یم  دوب ، رتشیب  زیاوج  هب  ندیـسر  يارب  تیب : لها  هب  رتشیب  یناسررازآ  ناشفدـه 
.تفریذپ البرک 

نیا رد  .دـسر  یم  رفـس  نیا  یخیرات  لیلحت  هب  تبون  البرک  هب  ارـسا  ناوراک  رفـس  یگنوگچ  یتسیچ و  یلامجا  نییبت  زا  سپ  کـنیا 
: تسا هتشاد  هلحرم  ود  تراسا  ناوراک  رفس  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هنیمز 

؛ ماش هب  هفوک  زا  هفوک و  هب  البرک  زا  نمشد  هرطیس  ریز  يرابجا و  رفس  لوا : هلحرم  _ 

.البرک دصقم  هب  ماش  زا  هنادازآ  يرایتخا و  رفس  مود : هلحرم  _ 

هب ندمآ  يارب  تیب : لها  يریگ  میمصت   (1)( نیموصعم هریس  هب  یلاعفنا  هاگن  و   ) هناموصعمریغ ياه  لیلحت  ساسارب  هیلوا و  هاگن  رد 
یناـفرع و رظنم  زا  هـک  یماـگنه   (2) .تسا هدـش  هتفرگ  یقاـفتا  تروـص  هب  رفـس و  مود  هلحرم  رد  اـهنت  هک  تسا  یمیمـصت  ـالبرک 

يزیر همانرب  کی  رد  هک  دز  سدـح  ناوت  یم  دوش ، هتخادرپ  تراـسا  ناوراـک  ياهدادـیور  لـیلحت  هعلاـطم و  هناـموصعم  تیریدـم 
نازیم هب  نانآ  هکارچ  .دنا  هتخادرپ  رفـس  تیریدم  هبزور  لهچ  نیا  رد  هک  دـنا  هدوب   3 بنیز ترضح  7 و  داجس ماما  نیا  میقتسمریغ 

هداد و فعض  تدش و  ار  لطابءوس  تاغیلبت  هب  ناشیاه  شنکاو  ای  دوخ و  یغیلبت  همانرب  رفس ، زا  هلحرم  ره  رد  یناسر  مایپ  ترورض 
سپ                                                ات  دنا  هدرک  تیریدم  يا  هنوگ  هب  ار  ثداوح  دنور 

ص:38

قافتا و زا  هدمارب  یگمه  تنـسلها  دـننام  ار  اروشاع  رد  گنج  دادـخر  البرک و  هب  نیـسح  ماما  ندیـسر  هک  یناسک  دـننام  [ . 1 - ] 1
هریس زا  یعیـش  هاگن  تئارق و  رد  یلو  .دراد  رارق  یگداداو  یلاعفنا و  تیعـضو  رد  نیـسح  ماما  هک  یطیارـش  رد  .دنناد  یم  فداصت 

اه و نارحب  جوا  رد  یتح  مایق و  لحارم  رـسارس  رد  نیـسح  ماما  راتفر  تسا  ...و  ینیوکت  تیـالو  تمـصع و  رب  ینتبم  هک  نیموصعم 
: ك.ر هنیمز  نیا  رد   ) تسا ماما  تسد  رد  لمع  راکتبا  مایق  لحارم  یمامت  رد  .تسا و  ایوپ  هنالاعف و  یتیریدـم  وراتفر  اـه ، هرـصاحم 

( ریخا لاس  هسود  مرحم  ههد  رد  يرقابریم  داتسا  ياه  ینارنخس  راثا و  هعمجم  يرئاح و  یئافص  یلع  اروشاع ،
اهر قافتا و  رب  ینتبم  یحطـس  ياه  هاگن  یخرب  مه  قارع  سپـس  هکم و  يوس  هب  نیـسح  ماما  رفـس  هراـبرد  هک  هنوگناـمه  [ . 2 - ] 2

نیرت ساسح  رد  لماک  ناسنا  يزاس  خیرات  تماما و  هلئـسم  هب  طلغ  یـشرگن  هک  .تسا  اهدادـیور  ثداوح و  رتسب  رد  ماما  یگدـش 
.تسا لطاب  قح و  ههجاوم  خیرات و  هلحرم 
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.دنناسرب البرک  هب  ار  دوخ  نیعبرا  زور  رد  ًاتیاهن  ییاروشاع ، ياه  مایپ  ندناسر  غولب  هب  تیبثت و  هضرع و  یحارط و 

: دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  يربهر  مظعم  ماقم 

هدنز  7 نیـسح تداهـش  داـی  ینیـسح  نـیعبرا  رد  تـسا و  تداهــش  تـقیقح  رگاـیحا  9 و  ربماـیپ نادـناخ  ریبدـت  رگ  ناـشن  نیعبرا  »
[NP1] [1](1)« .دش

دنیارف زا  یشرازگ  هنومن  ناونع  هب  تیب ،: لها  ناوراک  رب  نارود  نیا  ياه  یتخـس  اه و  يراوشد  هب  هجوت  اب  اهریبدت و  نیا  مهف  يارب 
: ددرگ یم  هئارا  نیعبرا  ات  اروشاع  زا   7 داجس ماما  رب  اه  یتخس  اه و  يراوشد 

7 داجس ماما  تراسا  رفس  رامش  هاگ 

البرک

هفوک

ماش هار 

ماش

تشگزاب

دیدش يرامیب 
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+

بنیز ترضح  طسوت  تاجن  نتفرگ و  رارق  تداهش  ضرعم  رد  يریگتسد و 

+

ناوارف ياه  یکاته  اه و  تراسج  اب  ههجاوم  ندش و  ریسا 

ریقحت اب  هارمه  دورو 

+

بنیز ترضح  هیبنیز  ياه  هبصخ  زا  سپ  هاتوک  یناوخ  هبطخ 

+

بنیز ترضح  عافد  دایز و  نبا  رصق  رد  لتق  هب  دیدهت  نیمود 

+

هفوک نادنز  رد 

ناوارف ياه  تناها  جنر و  تقشم و  اب  هارمه  يرفس 

وا نتخاس  لوحتم  یماش و  درمریپ  اب  ههجاوم 

+

دیزی رصق  رد  اه  تناها 

بنیز ترضح  ینارنخس  زا  سپ  هاتوک  يا  هبطخ  + 

+

يوما دجسم  رد  ترضح  نا  یخیرات  هبطخ 

رهطم ياهرکیپ  هب  سدقم  ياهرس  ندنادرگرب  نیعبرا و  زور  رد  البرک  هب  تشگزاب 

+
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رهش هب  دورو  ماگنه  شا  هبطخ  هنیدم و  هب  تشگزاب 

+

ترـضح هتـسویپ  ياه  هیرگ  دـننام  ردـپ  رب  هتـسویپ  ياه  هیرگ  اب  تیب  لها  تدوم  تبحم و  يایحا  يارب  شالت  و  هنیدـم ، رد  تبرغ 
ارهز

ص:39

نابآ 1363) ینارنخس 22  [ . ) 1 - ] 1
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تماقتسا يراوتسا و  دوجو  اب   ) هزور لهچ  هاتوک  رفس  نیا  رد  مه  تیب : لها  ناوناب  هکلب  دوبن ، ماما  يارب  اهنت  یتخس  يراوشد و  نیا 
زا سپ  هاتوک  يا  هلـصاف  رد  نانآ  زا  يرایـسب  هک  يا  هنوگ  هب  دندید  ناوارف  یحور  یمـسج و  تامدص  تدـش  هب  نمـشد ) ربارب  رد 

.دندرک میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  اروشاع 

.داد رارق  دییات  دیکات و  دروم  یگنهرف  یخیرات / يا  هناگود  کمک  اب  ناوت  یم  ار  رفس  نیا  دادخر 

نیا نوچ  تسا و  روهـشم  ینـس  هعیـش و  ياملع  دزن  هک  تسا  سدقم  ياهرـس  قاحلا  ندش و  هدـنادرگزاب  هلئـسم  یخیرات  تهج  زا 
.دنک یم  تیوقت  ار  تشگزاب  هلئسم  سپ  دشاب ، هتسناوت  یمن  نیعبرا  زج  هب  ینامز  رد  دادیور 

دشاب و نیعبرا  زور  رد  رباج  ترایز  هب  دنتسم  اهنت  دناوت  یمن  نیعبرا ، ترایز  هب  يدعب  ناماما  شرافس  هلئـسم  زین  یگنهرف  تهج  زا 
كولس هیعدا و  میوقت  رد  رفـص ) هام  ینعی 20   ) نیعبرا زور  هک  ًاصوصخ  .دشاب  ییانعم  يونعم و  دانتـسا  چـیه  نودـب  يا  هیـصوت  ای 

زا ترایز  يارب  يزاس  گنهرف  سپ  .تسین  یلقتسم  يونعم  هاگیاج  ياراد  نابعش ) هام  همین  ای  بجر و  هام  همین  دننام   ) هعیـش يونعم 
ای و  ( 7 داجـس ماما   ) موصعم لعف  ای  رفـس  اهنت  دانتـسا  نیا  يارب  دـشاب و  هتـشاد  یخیرات  يزاس  دانتـسا  ياه  هنیمز  دـیاب  ناماما  يوس 

.ددرگب ترایز  نیا  يراذگ  شزرا  ثعاب  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  دیاب  اهرس ) قاحلا   ) مهم يدادخر 

تادنتسم زا  یکی  یلو  تسین  نیعبرا  ترایز  بابحتـسا  يراصحنا  تلع  هچرگا  البرک  رد  نیعبرا  رد  تیب : لها  روضح  تهج  نیدب 
.دشاب دناوت  یم  نآ 

نیعبرا ترایز  يزاس  گنهرف 

هراشا

.تسا نیعبرا  هرابرد  يدعب  ناماما  يزاس  گنهرف  هلئسم  ینیسح ، نیعبرا  هنیمز  رد  یخیرات  دادیور  نیموس 

، راتخم مایق  دادـخر  زا  سپ  نانآ  .دنتـشاد  ناوارف  شالت  عیـشت  طخ  اروشاع و  دای  مان و  يدوبان  رد  نایوما  اروشاـع ، دادـخر  زا  سپ 
یفقث فسوی  نب  جاجح 

ص:40
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رب یعیـش  گنهرف  يریگ  لکـش  زا  مه  درامگ و  تمه  نایعیـش  يدوبان  هب  مه  ات  دـندناسر  تردـق  هب  زاجح  قارع و  رد  لاس  ار 20 
.داتفارب نایسابع  طسوت  دساف  نامدود  نیا  طاسب  تیاهنرد  یلو  .دنک  يریگولج  اروشاع  تیروحم 

دنمزاین تدمدنلب  رد  رتشیب  ماجـسنا  يارب  دوب و  شیادیپزاب  لاح  رد  جیردت  هب  هعیـش  هعماج  ناماما ، تیریدم  اب  ینامز  عطقم  نیا  رد 
هرود اب  دـیاب  نآ  رتهب  تخانـش  يارب  هک  ددرگ  یم  زاغآ  عیـشت  خـیرات  رد  مهم  یلحارم  نارود  نیا  زا  تهج  نیدـب  .يزاس  گنهرف 

(1): تسا نینچ  لامجا  هب  هلاس  نارود 250  یلیلحت  رامش  هاگ  .دوب  انشآ  تماما  خیرات  ياه 

هرود

هنامز

ناماما

یگژیو

مالسا يایحا  يارب  شالت  هرود 

ق.ه لاس 61  ات  ق.ه  لاس 11  زا 

7 یلع ماما 

7 نسح ماما 

7 نیسح ماما 

ینیسح نیعبرا  میظع  هسامح  ییارچو  یتسیچرب  www.Ghaemiyeh.comيدمآرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 216زکرم  هحفص 73 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13180/AKS BARNAMEH/#content_note_41_1
http://www.ghaemiyeh.com


ناناملسم یمامت  یلاعت  تیاده و  يارب  یمالسا  تفالخ  بسک  تسرد و  ریسم  هب  مالسا  ندنادرگزاب  يارب  شالت 

يزاس بتکم  هرود 

ق.ه ات 148  لاس 61  زا 

7 داجس ماما 

7 رقاب ماما 

7 قداص ماما 

هسامح رتسب  رب  ًاصوصخ  عیشت  بتکم  يرکف  یملع  لقتسم  یحارطزاب  يارب  شالت  یمالـسا و  تفالخ  هعماج و  حالـصا  زا  يدیماان 
اروشاع

يزاس هعماج  هرود 

ق.ه ات 220   148

7 مظاک ماما 

7 اضر ماما 

7 داوج ماما 

مالسا ناهج  رد  یعیش  عماوج  شرتسگ  هعسوت و  یعیش و  ياه  شزرا  هشیدنا و  يانبم  رب  یعیش  هعماج  یحارط  يارب  شالت 

تبیغ يارب  يزاس  هدامآ  هرود 

ق.ه ات 260   220

7 يداه ماما 

7 يرکسع ماما 

نابئان متسیس  يربهر  تحت  ناماما و  زارود  هب  تبیغ و  نارود  رد  تدم  ینالوط  نتسیز  يارب  هعیـش  هعماج  يزاس  هدامآ  يارب  شالت 
ماما

ص:41
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رد ماما  يربهر ،) مظعم  ماقم  ياه  ینارنخـس   ) هلاس ناسنا 250  دـننامه : يراـثآ  هب  كر  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  هعلاـطم  يارب  [ . 1 - ] 1
(. یمیکح اضردمحم  هتشون   ) هعماج تینیع 
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رد 7 و  يرکسع ماما  تماما  نارود  نایاپ  ات   7 قداص ماما  نامز  زا  تماما ، هلاس  نارود 150  رد  نیعبرا ، يارب  يزاس  گنهرف  هلئـسم 
: زا دنا  ترابع  هک  دریگ  یم  تروص  نیعبرا  يارب  يزاس  گنهرف  ياتسار  رد  مادقا  ود  بلاق 

نیعبرا ترایز  يزاس  گنهرف  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما 

يزاس گنهرف  نیرت  هدرتسگ  رد  هدـمآ  شیپ  یخیراـت  ياـه  تصرف  رتسب  رب   7 قداص ماما  يوما ، یـسابع / ياه  يریگرد  هناـمز  رد 
رد ماما  .دنک  يزیر  یپ  ار  یعیش  گنهرف  هیلوا  ياه  هنیمز  ات  دیامن  یم  شالت  تعرس  هب  ینیسح ، هسامح  ناینب  رب  هعیش  هعماج  يارب 

.دریگ یم  هرهب  تصرف  ود  زا  يزاس  گنهرف  نیا 

؛ نامز تصرف 

؛ یناسنا عبانم  ورین و  تصرف 

نارود هب  هزات  يافلخ  طسوت  رابجا  هب  هک   ) تسا قارع  رد  دوخ  هدـنکارپ  ياهروضح  یخیرات  تصرف  زا  هدافتـسا  رد  ناـمز  تصرف   
.دنتسه شدوخ  ردپ و  هتفای  تیبرت  هک  تسا  ینادرگاش  يزاس  هارمه  رد  عبانم  تصرف  و  دریگ ؛) یم  تروص  یسابع  هدیسر 

هدش يراذگ  ناینب   7 رقاب ماما  طسوت  هک   ) اروشاع ترایز  جـیورت  ایحا و  هب  ادـتبا  ماـما ، هک  تسا  هناـگود  ياـه  تصرف  نیا  رتسب  رب 
یفرعم هب  لامج  ناوفص  مان  هب  شناوج  نارای  زا  یکی  يارب  دوش  یم  هتخانـش  هعیـش  هعماج  رد  اروشاع  هک  هاگنآ  دزادرپ و  یم  دوب )

(1) .دهد یم  میلعت  وا  هب  ار  نیعبرا  ترایز  دزادرپ و  یم  نیعبرا  ترایز 

نیعبرا ترایز  یعامتجا  يزاس  گنهرف  مالسلا و  هیلع  يرکسع  ماما 

ناشیا طسوت  نیعبرا  يزاس  گنهرف  يارب  مادـقا  نیمود  تسا و  هعماج  رد  هعیـش  ناماما  روضح  نارود  ماـما  نیرخآ   7 يرکسع ماما 
یمومع ياه  گنهرف  زا  يرایـسب  هتفرگ و  لکـش  هعیـش  هعماج  هک  تماما ، طخ  روضح  نارود  ناـیاپ  رد  مه  نآ  .دریگ  یم  تروص 

يارب                یفلتخم  ياه  ترایز  تسا و  هدش  فیرعت  ترایز 

ص:42

.58 57 صص دیهشلا ، رازم  152 154 ؛ صص رئازلا ، حابصم  ص113 ؛ ج6 ، بیذهتلا ، [ . 1 - ] 1
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هب هن  نیعبرا  ترایز  هلئسم   7 يرکسع ماما  يوس  زا  تبیغ ، هناتسآ  رد  سپ  .تسا  هدش  نایب  نوگانوگ  ياه  تبسانم  رد   7 نیسح ماما 
دامن تمالع و  ناونع  هب  ینعی  یعیـش  رئاعـش  راعـش و  کی  فیرعت  تروص  هب  مه  نآ  راتفر ، کی  بلاق  رد  هکلب  یندـناوخ  تروص 

: ددرگ یم  یفرعم  عیشت 

ِهللا مـسِبب  ُرْهَجلا  و  ِِنیبَـجلا ، ُریفعَت  و  ِنیمَیلاـِب ، مُّتَخَّتلا  و  َنیعبرـألا ، ُهراـیز  و  َنیـسمَخ ، يدـحإ و  ُتاوَلَـص  ٌسمَخ : ِنمؤـملا  ُتاـمالَع  »
(1)« .ِمیحَّرلا ِنمحَّرلا 

نیعبرا تراـیز  مّود : . (2)( زور هنابـش  لوط  رد  هلفان  بجاو و   ) تعکر کیو  هاـجنپ  زاـمن  لّوا : تسا : زیچ  جـنپ  نمؤم  ياـه  هناـشن  »
كاخ رب  یناشیپ  مراهچ : . (3) ندومن تسار  تسد  رد  رتشگنا  مّوس : . 7 ءادهّشلا دّیس  ترضح 

ص:43

ره لقن  رد  اریز  تسا ؛ نآ  ندوب  لسرم  دـنک ، یم  راد  هشدـخ  ار  تیاور  نیا  رابتعا  هچنآ  تسناد  دـیاب  تیاور  نیا  هراـبرد  [ . 1 - ] 1
.دروخ یمن  مشچ  هب  يدنس  هلـسلس  هدش و  عورـش  يِرَکْـسَْعلا 7 »  ِیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ٍدَّمَُحم  ِیبَأ  نَع  يِوُر   » ریبعت اـب  تیاور  ملاـع ، ود 

نآ هب  يا  هتـسیاش  هجوت  ثیدح  سانـشراک  دوش  یم  ببـس  هدز و  لقن  نآ  رابتعا  هب  يدـج  یبیـسآ  ثیدـح ، ملع  رد  يدنـس  نینچ 
؛ هدرک ناربج  ار  فعـض  نیا  هچنآ  اما  ح5979 : ج5،ص81 ، هعیشلا ، لئاسو  ح122 ؛ ص52 ، ج6 ، ماکحألا ، بیذهت  .دنشاب  هتشادن 

زارط دنمشناد  ود  يوس  زا  تیاور  نیا  لقن  . 1 تسا : رما  هس  دنک  یم  تیوقت  يرکـسع 7  ماما  زا  تیاور  نیا  رودص  هب  ار  ام  داقتعا 
ساکعنا يدعب و  رادـمان  ناهوژپ  ثیدـح  يوس  زا  نآ  لقن  تیاور و  نیا  هب  هجوت  . 2 ؛  یسوط 4 خیش  دیفم و  خیـش  ینعی  هیماما  لوا 

.ریبکلا رازملا  باتک  رد  م 610 ق )  ) يدهشم نبا  موحرم  طسوت  تیاور  نیا  يارب  يدنس  لقن  ددعتم 3 . عبانم  رد  نآ 
لها یلو  .تسا  بجاو  ياهزامن  هلفان  ياهزامن  تعکر  بش و 32  زامن  تعکر  بجاو و 11  زامن  تعکر  اه 17  زامن  نیا  [ . 2 - ] 2

.دوش یم  هدناوخ  تعامج  هب  ناضمر  هام  ياه  بش  رد  هک  دنهد  یم  تیمها  حیوارت  زامن  هب  اهنت  تنس 
نایـضفار نوچ  یلو  تسا  عورـشم  ّتنـس و  تسار  تسد  رد  رتشگنا  دـسیون : یم  تسا  یفنح  هک  هیادـه  باـتک  هدنـسیون  [ . 3 - ] 3

ص510؛ ج2 ، میقتسملا ، طارـصلا  نع   ) .میهد یم  رارق  پچ  تسد  رد  ار  رتشگنا  ّتنـس  لها  ام  دننک ، یم  هدافتـسا  هنوگنیا  هعیـش ) )
هک ارچ  تسا ، رتـهب  ندرک  پچ  تـسد  هـب  رتـشگنا  دـیوگ  یم  هناـبا » بحاـص  « ؛) ص210 ریدـغلا ج10 ، ص108 ؛ همارکلا ، جاـهنم 

نیدلا یحم  « ) درک پچ  تسد  هب  ار  رتشگنا  دیاب  نداد ، هعیش  تبـسن  زا  يرود  يارب  سپ  دننک ، یم  تسار  تسد  هب  رتشگنا  نایعیش 
دومن تفلاخم  ّتنـس  اـب  داد و  رییغت  ار  ّتنـس  نیا  هک  یـسک  لّوا  و  ص394 )  ج4 ، 1997م ، توریب ، رکفلاراد ، عومجملا ، يووـنلا ،

ریمع یبا  نبا  هک : تسا  نیا  دـنک  یم  تسار  تسد  رد  رتـشگنا  هعیـش  هـک  نـیا  ّرـس  و  يرـشخمزلل 4/24 ) راربألا  عیبر   ) .دوب هیواـعم 
ترضح نآ  هک  ببـس  نیدب  دومرف : هدرک ؟ یم  تسار  تسد  هب  ار  رتشگنا  یلع 7  ببس  هچ  هب  هک  مدیـسرپ  مظاک 7  ماما  زا  دیوگ :

يرکـسع ماما  زا  رگید  یثیدـح  رد  هتبلا  .تسا ®  ام  هعیـش  ياـه  هناـشن  زا  یکی  نیا  هدوب و  نیمی  باحـصا  ماـما  ربـمغیپ 9  زا  سپ 
يرمق لاس 260  رد  يرکسع 7  نسح  ماما  تسا : هدومرف  نینچ  تسا ، هدش  رداص  تبیغ  نارود  نیمه  يارب  هیقت  طیارـش  اب  بسانتم 

 : تیب لها   ) ام هک  دوب  یلاح  رد  نیا  .دیراذگب  تسار  تسد  هب  ار  ناترتشگنا  هک  دوب  نیا  ام  رما  نونکات  دندومرف : نایعیش  هب  باطخ 
یم بئاغ  امـش  نایم  زا  ام  هکنآ  تهج  هب  دـینک  پچ  تسد  هب  ار  يرتشگنا  مینک  یم  رما  نونکا  یلو  میدوب  رـضاح  امـش  نایم  رد  ( 

نامه .تسا  تیب :  لها  ام  تیالو  رد  امش  يارب  لیلد  نیرتهب  نیا  انامه  دنک  رهاظ  ار  امـش  رما  امرما و  راگدرورپ  هک  ینامز  ات  میوش 
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ناـنآ هب  ترـضح  دـنداد و  رارق  ناـش  پچ  تسد  رد  هدرک و  نوریب  تسد  زا  ار  دوـخ  ياـهرتشگنا  ماـما  روـضح  رد  نایعیـش  هظحل 
 ( يرکسعلا 7 نسح  ماما  نانخس   ) لوقعلا فحت  .دینک  لقن  ام  نایعیش  يارب  ار  هیضق  نیا  دندومرف :
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[NP1] [1 .«] (2)( ءاشع برغم و  حبص ،  ) هّیرهج ياهزامن  رد  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  نتفگ  دنلب  مجنپ : . (1) ندراذگ

رد هتبلا  و   ) مالـسا ناهج  رد  نایعیـش  تخانـش  يارب  يراتفر  یگنهرف / ياـه  هناـشن  ياـنعم  هب  هک  دروم  نیا 5  ندوب  هناشن  درکراـک 
: ددرگ یم  نایب  ریز  لودج  رد  تقد  اب  تسا  هیقتریغ ) طیارش 

M18.png  ^

هناگ جنپ  ياه  هناشن 

یعیش

یماع

بش زامن  هلفان و  بجاو و  زامن  تعکر   51

حیوارت زامن  تعکر   20

نیعبرا ترایز 

ترایز هنوگ  ره  میرحت  تیباهو و 

تسار تسد  رد  رتشگنا 

پچ تسد  رد  رتشگنا  تعدب 

هدجس رد  كاخ  رب  رس 

كاخ ریغ  كاخ و  رب  رس 

هیرهج ياهزامن  رد  هلمسب  نتفگ  راکشآ 

شندناوخ هتسهآ  موزل  هلمسب و  بوجو  مدع 

ص:44

.دنناد یم  زیاج  كاخریغ  كاخ و  رب  ار  یناشیپ  ندرازگ  هدجس  رد  تنس  لها  [ . 1 - ] 1
ببـس زامن  رد  هللا  مسب  نودب  نآرق  ياه  هروس  ندناوخ  دوش و  هدناوخ  دیاب  تسا و  هروس  زا  یئزج  هللا  مسب  هعیـش ، رظن  زا  [ . 2 - ] 2
زامن رد  هللا  مسب  دوش ، هدـناوخ  هتـسهآ  هک  ییاهزامن  رد  یتح  تسا  بحتـسم  .تسین  زیاج  زامن  رد  نآ  كرت  تسا و  زاـمن  نـالطب 
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زین اه  یلبنح  اه و  یفنح  دـشاب ، یمن  هروس  ءزج  هللا  مسب  تنـس ، لـها  رظن  زا  .تسا  هعیـش  رئاعـش  زا  یکی  نیا  دوش و  هدـناوخ  دـنلب 
دننام دشاب  يرهج  زامن  هچرگا  اهنآ  رظن  زا  دنناد ؛ یم  بحتـسم  هروس  دمح و  زاغآ  رد  ار  نآ  ندـناوخ  هتـسناد و  زیاج  ار  نآ  كرت 
هروس ءزج  هروس ، ره  رد  هللا  مسب  یکلام  یلبنح و  یفنح ، بهذم  رظن  زا  .دوش  هدناوخ  هتسهآ  هللا  مسب  دیاب  ءاشع  برغم و  ياهزامن 

.تسین زیاج  زامن  رد  نآ  كرت  تسا و  هروس  ره  ءزج  هللا  مسب  یعفاش  رظن  زا  اما  دشاب ، یمن 
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مه درامش و  یمرب  ندوب  یعیش  يارب  یناشن  ار  ینیـسح ) ياه  ترایز  رگید  هن  و   ) نیعبرا ترایز  ، 7 يرکسع ماما  روتسد  نیا  قباطم 
.دهد یم  رارق  بحتسم  بجاو و  رئاعش  یخرب  زارط 

لثم رد   7 نیـسح ماما  ترایز  هک  درک  هراشا  مه  لیلد  نیا  هب  ناوت  یم  ینیـسح  ياه  ترایز  نایم  زا  نیعبرا  تراـیز  هب  هجوت  ّرـس  و 
زا هکلب  و   ) هعیـش يوس  زا  دـناوت  یم  هک  تیمولظم  زاربا  ناشن  هب  تسا  یترایز  اروشاع ، یخیراـت  هثداـح  نداد  خر  تلع  هب  اروشاـع 

.اروشاع يرادازع  رد  یمالساریغ  یمالسا و  ياه  هقرف  روضح  دننام  .دریگب  تروص  هعیشریغ  و  یعیش ) ياه  هقرف  مامت  يوس 

موصعم یماما  روتـسد  هب  ندرک  لمع  زا  یـشان  دریگ و  یم  تروص  اروشاع  یخیرات  دادیور  زا  جراخ  رد  نوچ  نیعبرا  ترایز  یلو 
يوس زا  رگا  یتـح  هصاـخ  صوصخم و  تراـیز  نیا  .دـشاب  یم  یماـما ) هدزاود   ) عیـشت ناـشن  سپ  تسا  روضح ) طـخ  رد  یناـیاپ  )

لیامت زاربا  زا  یعون  دوخ  ناهنپ  ياه  هیال  رد  هکلب  تسین  فرـص  هفطاع  ساسحا و  يور  زا  یترایز  رگید  دریگب  تروص  هعیـشریغ 
.تسا یعیش  ياه  شزرا  عیشت و  بهذم  بتکم و  هب 

نایناهج رد  ار  یمومع  فطاوع  تاساسحا و  زا  یبیکرت  دوخ ، ییاهن  دـنیآرب  رد  تسا  نکمم  اروشاـع  يزاـس  یناـهج  تهج  نیدـب 
هار سکعرب  یلو   (1) دنه ياروشاـع  مسارم  رد  اهودـنه  هجوت  لـباق  روـضح  دـننام  .ددرگن  رجنم  عیـشت  هب  تیاـهنرد  هک  دزیگنارب 

تیوه و  ) 7 نیـسح ماما  عیـشت ، هناگود  هب  ار  یناهج  توعد  تیفرظ  دـناوت  یم  هتـشاد و  یعیـش  الماک  یتیوه  نیعبرا  میظع  ییاـمیپ 
.دنک داجیا  ار  اهزادنا ) مشچ  دیما و  ] ) يدهم ماما  و  اه ) هشیر 

ص:45

.تسا یمسر  لیطعت  دنه  رد  اروشاع  هک  نیا  هب  هجوت  اب  ًاصوصخ  [ . 1 - ] 1
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نیعبرا ترایز  یتسیچ 

نیعبرا ترایز  یتسیچ 

یفرعم لیلحت و  رد  .تسا  یلمع  ای  ئـش  کی  ندـناسر  لامک  هب  يارب  يدـنیارف  ددـع  نیا  هک  دـیدرگ  مولعم  لـهچ  ددـع  لـیلحت  زا 
رد .دـنا  هدـمآ  مه  فاصم  هب  دوخ  یخیرات  ههجاوم  نیرت  میظع  رد  لطاب  قح و  هک  دـیدرگ  صخـشم  نیعبرا  اـت  اروشاـع  زا  دـنیارف 

یتقوم زاربا  ناکما  ضرع  اهنت  قح  ههبج  يارب  ههجاوم  نیا  رد  .تسا  ههجوام  یکیزیف  هدـنرب  لطاب  ههبج  رهاظ  هب  اروشاع  زور  نایاپ 
.دریگ یم  رد  لطاب  قح و  رباربان  ههجاوم  هزور  لهچ  دنیارف  رد  هک  هنوگ  نیدب  .تسا  دوخ  مرن  تردق 

یم يراذـگریثأت  جوا  هب  اهدـیدهت  تیمورحم و  تیدودـحم ، فاعـضتسا ، تیاهن  زا  هک  قح  یجیردـت ، دـنیارف  کی  رد  تیاـهن  رد 
هک ّدح  نادـب  ات  .دـسر  یم  ینیـشن  بقع  تسکـش و  تراقح و  تیاهن  هب  ینیبزوریپ ، دوخ  ربکت ، رورغ ، جوا  زا  لطاب  دـنیارف  .دـسر 

یـشزرا یگنهرف و  تالوحت  ندش  هنوراو  ضراوع  زا  ار  دوخ  دناوتب  ات  دهدب  یگرزب  تقوم و  ياهزایتما  قح  ههبج  هب  تسا  رـضاح 
نینچ يزاوم  دنیارف  دنور و  ود  نیا  زا  یـشرازگ  .دـنک  ناربج  یناور  ههجاوم  مرن و  گنج  ههبج  رد  ار  دوخ  تسکـش  هداد و  تاجن 

: تسا

M19.png  ^

رامش هاگ 

اروشاع رصع 

هفوک هب  دورو 

هفوک رد  تماقا 

ماش ریسم 

ماش هب  دورو 

ماش رد  تماقا 

لطاب ههبج 

دیدش تشحو  بعر و  اب  هارمه  هرصاحم  داجیا 

تراسا ناوراک  ریقحت  دصق  هب  رهش  مدرم  زا  میظع  یعامتجا  داجیا 

نیسح ماما  ندرک  مهتم  اروشاع و  نداد  خر  ییارچ  هیجوت  رد  شالت 
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هفوک زا  تیب  لها  عیرس  جارخا 

+

قطانم رگید  رد  دیزی  يزوریپ  شیامن  يارب  شالت 

تیعمج هوبنا  روضح  یمسر و  دیع  نشج و  نالعا 

هیوس کی  همکاحم  ریقحت و  يارب  شالت 

+

نانآ عیرس  ندنادرگزاب  تیب و  لها  میرکت  يارب  يراچان  یگدنامرد و  ییاوسر و  یلو 

ص:46
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M20.png  ^

لطاب ههبج 

دیدش تشحو  بعر و  اب  هارمه  هرصاحم  داجیا 

تراسا ناوراک  ریقحت  دصق  هب  رهش  مدرم  زا  میظع  یعامتجا  داجیا 

نیسح ماما  ندرک  مهتم  اروشاع و  نداد  خر  ییارچ  هیجوت  رد  شالت 

هفوک زا  تیب  لها  عیرس  جارخا 

+

قطانم رگید  رد  دیزی  يزوریپ  شیامن  يارب  شالت 

تیعمج هوبنا  روضح  یمسر و  دیع  نشج و  نالعا 

هیوس کی  همکاحم  ریقحت و  يارب  شالت 

+

نانآ عیرس  ندنادرگزاب  تیب و  لها  میرکت  يارب  يراچان  یگدنامرد و  ییاوسر و  یلو 

نامز طخ 

قح ههبج 

میظع يربص  يرگ و  تراغ  هلمح و  زا  تشحو 

مدرم يزاس  هدنکفارس  ینارنخس و  نیلوا 

دایز نبا  تاغیلبت  يزاس  یثنخ  اروشاع و  زا  هبناج  همه  عافد 

تیب لها  تیمولظم  یناسر  مایپ 

میظع يربص 

یمومع يزاس  هاگآ  هفیلخ و  تیصخش  ریقحت  یسایس و  يرگاشفا 
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لاـمک هب  يارب  دـنمفده  دنمـشوه و  هماـنرب  کـی  تیب : لـها  یغیلبت  يزیر  هماـنرب  رد  نیعبرا  هب  اروشاـع  زا  تکرح  لـیلحت ، نیا  اـب 
سدقم ياه  تیمولظم  رتسب  رد   7 داجس ماما  سپس  3 و  بنیز ترـضح  طسوت  هک  تسا   7 نیـسح ماما  ییاروشاع  ياه  مایپ  ندناسر 

هب راچان  ماش  زکرم  رد  دیزی  هک  دزاس  یم  نایع  راکـشآ و  نانچ  ار  نانآ  ییاوسر  شنایلاو ، دیزی و  تردق  هنامز  رد  دـهد و  یم  خر 
تعرس هب  ار  تیب : لها  البرک ، نایرکشل  زا  ییوج  تئارب  نمض  دوش  یم  روبجم  شتفالخ  تاجن  يارب  هتـشگ و  يرادازع  يرازگرب 

.دنادرگزاب هنیدم  هب 

مرحم و هام  ود  رد  نارادازع  رب  يرادازع  گنهرف  یتیبرت  ياهدرکراک  رب  هک  دراد  دوجو  مه  رگید  يا  هتکن  نیعبرا ، یتسیچ  مهف  رد 
گنهرف زا  هدمآرب  هک  میتسه  ینیسح  يرادازع  يارب  ریس  ود  هلحرم و  ود  دهاش  رفص  مرحم و  هام  ود  رد  هکارچ  .تسا  راوتسا  رفص 

زا    .دریگ  یم  رارق  ینامز  طخ  ود  هنایم  رد  اروشاع  يزاس ، گنهرف  نیا  رد  .تسا  هعیش  هعماج  يارب  تیب : لها  يزاس 

ص:47
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هاگ نآ  ندش و  ینیسح  يارب  تسا  نیسحلا  باحصا  اب  هارمه  عیرـس  یکولـس  هک   (1) تـسا لوا  ههد  هزور  هد  ینامز  طخ  وس  کی 
متخ البرک  نیعبرا  میظع  هسامح  هب  رگا  هک  یندـنام  ینیـسح  .ندـنام  ینیـسح  يارب  تسا  نیعبرا  ات  اروشاع  زا  هزور  لـهچ  یکولس 

: تسا ییاروشاع  ياه  شزرا  يزاس  یناهج  یناهج و  هرتسگ  رد  مایپ  دنیارف  يزاس  ینیسح  شدمایپ  دوش 

: دومن نییبت  ناوت  یم  نینچ  ار  ریس  ود  نیا 

مرحم ههد 

ندش ینیسح  يارب  نیسحلا  باحصا  زا  يریگ  وگلا  یگدنز و  یگرمزور  زا  راذگ  ههد 

اروشاع زور 

البرک ضرا  لک  روشاع ا و  موی  لک  ینیسح : دمآزور  ههبج  رد  نیدامن  روضح 

هینیعبرا هلچ 

تراسا ناوراک  هب  هاگن  اب  دوخ  هنامز  بسانتم  يروای  ینیسح  یتسیز و  ینیسح  دشر  ندنام و  ینیسح  يارب  شالت 

نیعبرا

يوزرآ و   ) روهظ ياروشاع  هب  ندیـسر  زادـنا  مشچ  اب  اروشاع  مایپ  يزاس  یناهج  يارب  نارود ، ره  نارواب  ینیـسح  میظع  یعاـمتجا 
( يدهملا باحصا  ةرمز  رد  نتفرگ  رارق 

.تسا كولس  ریس و  رد  هتسویپ  ینیسح ، رئاعش  رد  شروضح  تافتلا و  هجوت و  نازیم  هب  رفص  مرحم و  هام  ود  رد  هعیـش  تهج  نیدب 
بالقنا و هب  تیاـهنرد  تسا و  اروشاـع  نایعیـش  یعاـمتجا  يدرف و  بـالقنا  ییاروشاـع و  یباـیدوخ  زا  شعورـش  هطقن  هک  یکولس 

.دسر یم  یناهج  یگنهرف  يراذگرثا  عاعش  اب  يا  هقطنم  یعامتجا  میظع  هسامح 
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ص:48

.دریگ یم  تروص  اضر 7  ماما  يوس  زا  ًاتدمع  يزاس  گنهرف  [ . 1 - ] 1
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نیعبرا ترایز  یگنوگچ 

نیعبرا ترایز  یگنوگچ 

، نیعبرا زور  رگا  هک  ینعم  نیدب  .دسر  یم  یگنوگچ  زا  شسرپ  هب  تبون  نآ ، یحارط  ییارچ  نیعبرا و  ترایز  یتسیچ  مهف  زا  سپ 
؟ تسا هتسیاش  دریگب  تروص  هنوگچ  ترایز  نیا  تسا ،  7 نیسح ماما  ترایز  زور 

: تسا هدرک  یط  ار  یخیرات  هلحرم  هس  ناشنارای  و  تیب : لها  يزاس  گنهرف  رد  نیعبرا  ترایز  هک  تسناد  دیاب  خساپ  ماقم  رد 

اه مایپ 

يراتفر مایپ 

ینتم مایپ 

یعامتجا / یگنهرف مایپ 

نامز طخ 

تیصخش

هللادبع نب  رباج 

مالسلا هیلع  قداص  ماما 

يرکسع ماما 

يزاسراتفر

لاح هتفشآ  هدایپ و  ترایز 

یندناوخ ترایز 

نیدامن یعمج و  ترایز 
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هیلعیرکـسع ماما  هلاس  تماما 6  اـت  يرجه ، لاس 61  رد  رباـج  تراـیز  زا  هلاـس ، یناـمز 200  نارود  کـی  رتسب  رد  نیعبرا  نیارباـنب 
، رـصانع نیا  عمج  اب  و  ددرگ ، یم  راتفگ » راتفر ، ناکم ، نامز ،  » عماـج كولـس  کـی  هب  لیدـبت  يرمق ؛ يرجه  لاس 260  ات  مالـسلا 

ياراد يرگنب  نآ  هب  وس  ره  زا  هک  ددرگ  یم  روـشنم  ناـن  وـچ  یلمع  نیعبرا ، ینعی  .ددرگ  یم  لبمـس  داـمن و  هروطـسا و  هب  لیدـبت 
.تسا یلاعتم  سدقم و  یناعم  مایپ و  سدقت و  شزرا و 

(1) .تسا رباج  يراتفر  لمع  شدانتسا ، نیرت  مهم  نیعبرا  رد  يور  هدایپ  .تسا  نآ  يور  هدایپ  مسارم  نیعبرا  ترایز  ناکرا  زا  یکی 
.درک           کسمت  البرک  ترایز  رد  يور  هدایپ  بابحتسا  قلطم  تایاور  هب  ناوت  یم  هطبار  نیا  رد  یلو 

ص:49

؛ دـجاسم يوـس  هـب  يور  هداـیپ  بابحتـسا  تـسا ؛ شزرا  کـی  يداـبع  لاـمعا  رد  يور  هداـیپ  ینید  گـنهرف  رد  هـچ  رگا  [ . 1 - ] 1
جح يارب  يور  هدایپ  بابحتسا  دیع ؛ زامن  رد  الصم  هب  نتفر  ماگنه  ماما  يور  هدایپ  بابحتسا  هزانج ؛ عییشت  رد  يور  هدایپ  بابحتسا 

؛ تارمج یمر  هب  نتفر  هدایپ  بابحتـسا  تسا ؛) هتفرگ  تروص  هداـیپ  ياـپ  اـب  هک  موصعم  ناـماما  جـح  ياهرفـس  یناوارف  و   ) هرمع و 
.نمؤم ترایز  هب  نتفر  هدایپ  بابحتسا 
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راکشآ نآ ، رب  تیب : لها  دیکأت  هدایپ و  تروص  هب  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  ترایز  هب  شرافـس  رد  قلطم  ماع و  ناوارف  تایاور  دوجو 
يا هنوگ  هب  هدایپ و  تروص  هب  هک  تسا  هتسیاش  دشاب ، هعیـش  تمالع  دامن و  راعـش و  ناونع  هب  یترایز  دشاب  رارق  رگا  هک  دزاس  یم 

.دیامنب تمالع ) هناشن و  زاربا  ماقم  رد   ) ار نارگید  هجوت  بلج  هک  دشاب 

.ددرگ هئارا  نآ  تاکرب  بادآ و  هدایپ و  تروص  هب  ینیسح  ترایز  تایاور  زا  یلامجا  یشرازگ  تسا  هتسیاش  هلحرم  نیا  رد 

شخب هـک   (1) تـسا تاراـیزلا _ لـماک   _ فیرـش باـتک  رثا ، نیرت  هدـنزرا  نیموصعم  ثیداـحا  رظنم  زا  یـسانش  تراـیز  هنیمز  رد 
بادآ و رارسا و  هرابرد  نآ  زا  یمظعا 

ص:50

باتک نیا  .هعیش  رادمان  ملاع  ثدحم و  يافوتم 367ق ، یمق  هیولوق  نبا  فیلات  ترایز ، عوضوم  اب  یباتک  تارایّزلا  ُلِماک  [ . 1 - ] 1
لها زا  ار  یتایاور  هعومجم  دـیوگ و  یم  نخـس  نانمؤم  ناگدازماما و  تیب و  لـها  مرکا 9 ،  ربمایپ  ترایز  یگنوگچ  تلیـضف و  زا 

املع و هک  تسا  هعیـش  ییاعد  ییاور و  عبانم  نیرتربتعم  نیرت و  مهم  زا  تارایزلا  لماک  .دنک  یم  لقن  هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  تیب 
حرـش هب  باتک  نیا  تسرهف  .دشاب  یم  باب  رد 108  ثیدح  لماش 843  باتک  نیا  .دـنا  هدرک  هعجارم  نآ  هب  هتـسویپ  هعیـش  ياهقف 
باوث یلع ؛ نب  نسح  تراـیز  باوث  بادآ و  بلاـط ؛ یبا  نب  یلع  تراـیز  باوث  بادآ و  مالـسا ؛ ربماـیپ  تراـیز  باوـث  تسا : ریز 

هویـش تسا ؛) نیا  هب  طوـبرم  باـتک  میظع  شخب   ) يو مرح  رد  تراـیز  زاـمن و  یگنوـگچ  یلع و  نب  نیـسح  رب  ازع  هماـقا  هـیرگ و 
نیا رد  ناگدازماما ؛  ترایز  ؛ نینمؤم ترایز  ؛ تیب لها  ریاس  ترایز  هویـش  داوج ؛)  ) یلع نب  دمحم  رفعج و  نب  یـسوم  مرح  ترایز 
ءاعد لهچ  باب  تسا : نینچ  هلحرم  نیا  ياه  باب  تسرهف  هک  تسا  نیسح  ماما  ترایز  لئاضف  هرابرد  باتک  نیا  مظعا  شخب  نایم 

باب 42 مالـسلا ؛  هیلع  یلع  نب  نیـسحلا  ربق  راوزل  هکئالملا  ءاـعد  باب 41  نیـسحلا ؛ ربق  راوزل  همئـألا  همطاـف و  یلع و  هللا و  لوسر 
عیمجل هل و  مزال  دهع  ضرف و  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هرایز  نأ  باب 43  مالسلا ؛  هیلع  یلع  نب  نیسحلا  ربق  راوزل  هکئالملا  هالص  لضف 
نیسحلا راز  نم  باوث  باب 45  هریغ ؛ هیلإ  زهج  وأ  هسفنب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  راز  نم  باوث  باب 44  هنمؤم ؛ نمؤم و  لک  یلع  همئألا 

هرکی ام  مالسلا  هیلع  باب 4 ؛  مالـسلا هیلع  نیـسحلا  هرایز  یلإ  هتقفن  یف  لجرلل  اـم  باوث  باـب 46  فوخ ؛ یلع  مالـسلا  هیلع  یلع  نب 
نیسحلا راز  نم  باوث  باب 49  مالسلا ؛  هیلع  یلع  نب  نیـسحلا  رئاز  نوکی  نأ  بجی  فیک  باب 48  یلع ؛ نب  نیسحلا  هرایزل  هذاختا 
نیسحلا يرئاز  مایأ  نأ  باب 51  مالسلا ؛  هیلع  یلع  نب  نیسحلا  راوزل  یلاعت  هللا  همارک  باب 50  هرئازل ؛ هللا  هاجانم  ایشام و  وأ  ابکار  ع 

نأ باب 53  همطاف ؛ یلع و  هللا و  لوسر  راوج  یف  نونوکی  مالسلا  هیلع  نیسحلا  يرئاز  نأ  باب 52  مهرامعأ ؛ نم  دعت  مالسلا ال  هیلع 
راز نم  باـب 55  هقحب ؛ اـفراع  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسحلا  راز  نم  باوث  باب 54  سانلا ؛ لـبق  هنجلا  نولخدـی  نیـسحلا ع  يرئاز 

باب هیلإ ؛ اقوش  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسحلا  راز  نم  باوث  باب 56  همطاف ؛ نینمؤملا و  ریمأ  هللا و  لوسرل  ابح  مالسلا  هیلع  نیـسحلا 
باب لامعألا ؛ نم  نوکی  ام  لضفأ  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هرایز  نأ  باب 58  اباستحا ؛ مالسلا  هیلع  نیسحلا  راز  نم  باوث  مالسلا  هیلع  5

نیسحلا و هرایز  نأ  باب 60  ص:8 ؛ هیولوق ، نبا  تارایزلا ، لماک  هشرع ؛ یف ®  هللا  راز  نمک  ناک  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  راز  نم   59
نأ باب 62  امهـصقنی ؛ اهکرت  قزرلا و  رمعلا و  یف  دیزت  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هرایز  نأ  باب 61  هللا ؛ لوسر  ربق  هرایز  لدـعت  همئألا 

لدعت مالسلا  هیلع  نیسحلا  هرایز  نأ  باب 64  هرمع ؛ لدعت  نیـسحلا ع  هرایز  نأ  باب 63  بونذلا ؛ طحت  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  هرایز 
باب اججح ؛ لدـعت  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هرایز  نأ  باب 66  هرمع ؛  هجح و  لدـعت  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هراـیز  نأ  باب 65  هجح ؛
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هرایز نأ  باب 69  نوعفشم ؛ مالسلا  هیلع  نیـسحلا  راوز  نأ  باب 68  باقرلا ؛ قتع  لدعت  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هرایز  نأ  مالـسلا  هیلع  6
هقحب نیفراعلا  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  يرئاز  نأ   0 مالـسلا هیلع  باب  جـئاوحلا ؛ اهب  یـضقی  برکلا و  اهب  سفنی  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا 

.اوتام اذإ  مهدهشت  اوضرم و  اذإ  مهدوعت  مهعدوت و  مهلبقتست و  هکئالملا و  مهعیشت 
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شتاکرب نآ و  ندوب  هدایپ  رب  دیکأت  البرک و  ترایز  هب  تیب  لها  ياه  هیصوت  زا  یتسرهف  .تسا  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  ترایز  راثآ 
: تسا نینچ  راو  تسرهف  تروص  هب 

نتفر ترایز  هب  هراوس  ای  هدایپ 

ترایز بادآ 

لاعتم دنوادخ  هکنیا : تسا  وا  يارب  هک  یـشاداپ  نیرتمک  دورب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  ترـضح  ترایز  هب  هدایپ  ای  هراوس  هک  یـسک 
.دوب دهاوخ  وا  ظفاح  لاعتم  دنوادخ  دش  تمایق  زور  یتقو  ددرگزاب و  شناشیوخ  هب  ات  هدرک  ظفح  ار  شلها  دوخ و 

+

کی دیامرف و  یم  وحم  وا  زا  هانگ  کی  هتشون و  شیارب  هنـسح  کی  دراد  یمرب  هک  یمدق  رهب  دنوادخ  دنک  ترایز  هدایپ  هک  یـسک 
وا ناـهد  زا  ریخ  هچنآ  هک  دـیامرف  یم  وا  لّـکوم  ار  هتـشرف  ود  یلاـعت  قح  تفر  تراـیز  هب  یتـقو  درب و  یم  ـالاب  ار  شا  هبترم  هجرد 

: دنیوگ یم  يو  هب  هدرک و  عادو  وا  اب  تشگرب  یتقو  دنسیونن و  ار  تسه  دب  رش و  هچنآ  هتشون و  ار  دوش  یم  جراخ 

زگره دنوادخ  یتسه و  شلوسر  تیب  لها  بزح  وا و  لوسر  بزح  ادخ و  بزح  دارفا  زا  وت  دش و  هدیزرمآ  تناهانگ  ادخ  ّیلو  يا 
.دومن دهاوخن  دوخ  همعط  ار  وت  دید و  دهاوخن  ًادبا  ار  وت  زین  شتآ  دنک و  یمن  انیب  منهج  شتآ  هب  ار  تنامشچ 

شتروص رب  ار  شتسد  هکلب  دنکن  لسغ  عادو  ماگنه  هدرک و  لسغ  دور  یم  مالسلا  هیلعنیـسح  ترـضح  ربق  ترایز  هب  یتقو  صخش 
دشکب
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+

رئاح برد  هب  یتقو  ورب و  هار  لیلذ  هدـنب  دـننام  ورب و  هار  هنهرب  ياپ  امن و  نازیوآ  ار  تیاه  شفک  نک و  لـسغ  ادـتبا  رهطم  ربق  رئاز 
اجنآ رد  ورب و  ترضح  رس  يالاب  فرط  هب  دعب  هتفگ  ریبکت  راب  راهچ  زاب  نک  تکرح  یکدنا  سپس  وگب  ریبکت  هبترم  راهچ  يدیسر 

هاوخب ار  دوخ  تجاح  لاعتم  دنوادخ  زا  ناوخب و  زامن  ربق  دزن  وگب و  ریبکت  هبترم  راهچ  سپس  تسیاب و 

ص:51
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رب نتــسیرگ  هدـیدپ  ندوـب  ریگارف  رب  يددــعتم  تاـیاور  رد  .تـسا  هودــنا  نزح و  تلاـح  هـیرگ و  هلئــسم  تراـیز  بادآ  رگید  زا 
: زا دنترابع  هک  تسا  هدش  حیرصت  مالسلا  هیلعادهشلادیس 

؛ شتداهش زا  شیپ  مالسلا ،  هیلعادهشلادیس  تیمولظم  رب  شتیب  لها  9 و  مالسا ربمایپ  ناربمایپ و  یخیرات  ياه  هیرگ 

؛(2) روهظ ات  ای   (1) تمایق ات  کئالم  هیرگ 

؛(3) روهظ ات  تجح [ ترضح  هیرگ 

؛ لاس ات 20  مالسلا  هیلعداجس  ماما  هیرگ 

؛ دایز نبا  لتق  نامز  ات  کئالم  زا  یشخب  هیرگ 

.زور لهچ  ات  تعیبط  نینوخ  هیرگ 

هلصاف شیاسآ  شمارآ و  مکش و  يریس  ای  داش و  ياه  تلاح  زا  رئاز  هک  هدش  دیکأت  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  ترایز  رد  تهج  نیدب 
(4) .دروآ اج  هب  لامعا  بادآ و  نامه  اب  جح و  هدایپ  رفس  دننامه  ار  البرک  هدایپ  رفس  هکلب  دریگب ،

ص:52

.دنزادرپب لاتق  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  نانمشد  اب  ات  دمآ  دورف  نیمز  هب  هتشرف  رازه  راهچ  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  [ . 1 - ] 1
هیلع نیـسح  دوب و  هتفر  تسد  زا  تصرف  رگید  اما  دـندمآ  دورف  نیمز  هب  رگید  راب  سپ  .دـندادن  نذا  ناشیا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  اـما 

رب تمایق  زور  ات  دندنام و  یقاب  هتفرگ  هدـیلوژ و  یتلاح  اب  ترـضح  نآ  رازم  رـس  رب  ناگتـشرف  نآ  زا  سپ  .دوب  هدـش  دیهـش  مالـسلا 
(. ص265 تارایزلا ، لماک   ) روصنم مانب  تسا  يا  هتشرف  مه  ناشیا  سیئر  .دنیرگ  یم  شترضح 

ترضح ام  مئاق  دهاوخب  ادخ  هک  ینامز  ات  دش  دیهش  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  يزور  زا  دندومرف : ترضح  رگید  یثیدح  رد  [ . 2 - ] 2
تاولص شترضح  رب  زور  ره  هتفرگ  هدیلوژ و  یتلاح  اب  ات  دومرف  ثوعبم  ار  هتشرف  رازه  داتفه  ادخ  دنک  رهاظ  ار  مالـسلا  هیلع  يدهم 

 ( مالسلا هیلع  ص26 تارایزلا ، لماک   ) .دننک تمحر  بلط  هداتسرف و 
یم نویش  هیرگ و  وت  رب  ماش  حبص و  ره  .ًامَد  ِعُومُّدلا  َلََدب  َکیَلَع  َّنَیِکبَأل  ًءاسَم و  ًاحابَص و  َکََّنبُدنَأل  هسدقم : هیحان  ترایز  [ . 3 - ] 3

.میرگ یم  نوخ  کشا ، ياج  هب  وت  تبیصم  رد  منک و 
ُمَْزلَی اَم  اَنُمَْزلَیَف  ُْتُلق  یََلب  َلاَق  ٍّجَح  ِیف  اَنْسَلَف ] َأ   ] اَّنُکَف َکِیبَأ َأ  َیلِإ  اَنْجَرَخ  اَذِإ  َُهل  ُْتُلق  َلاَق  ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملْسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  [ . 4 - ] 4

ٍْریَِخب َو اَّلِإ  ِماَلَْکلا  ُهَِّلق  َکُمَْزلَی  َُکبَحْـصَی َو  ْنَِمل  َِهباَحَّصلا  ُنْسُح  َکُمَْزلَی  َلاَق  َّجاَْحلا  ُمَْزلَی  ِیتَّلا  ِءاَیْـشَْألا  َنِم  ُْتُلق  اَذ  اَـم  ْنِم  َلاَـق  َّجاَْـحلا 
یَلَع ُهاَلَّصلا  ِهاَلَّصلا َو  ُهَْرثَک  ُعوُشُْخلا َو  َکُمَْزلَی  َِرئاَْحلا َو  َِیتَْأت  ْنَأ  َْلبَق  ُلْسُْغلا  َکُمَْزلَی  ِباَیِّثلا َو  ُهَفاَظَن  َکُمَْزلَی  ِهَّللا َو  ِرْکِذ  ُهَْرثَک  َکُمَْزلَی 

ْنِم ِهَجاَْحلا  ِلـْهَأ  َیلِإ  َدوُعَت  ْنَأ  َکـُمَْزلَی  َكَرََـصب َو  َّضُغَت  ْنَأ  َکـُمَْزلَی  َکـَل َو  َْسَیل  اَـم  ِذْـخَِأل  ُرِیقْوَّتلا  َکـُمَْزلَی  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو 
ِناَْمیَْألا َو ِهَْرثَک  ِهَموُصُْخلا َو  ُْهنَع َو  َتیُِهن  اَّمَع  ُعَرَْولا  اَِهب َو  َِکنیِد  ُماَِوق  ِیتَّلا  ُهَّیِقَّتلا  َکـُمَْزلَی  ُهاَـساَوُْملا َو  ًاـعِطَْقنُم َو  َْتیَأَر  اَذِإ  َکـِناَوْخِإ 

ْنَع َِکباَِرتْغا  َِکتَقَفَِنب َو  ُهَدـْنِع  اَم  َْتبَلَط  يِذَّلا  َنِم  َْتبَجْوَتْـسا  َُکتَرْمُع َو  َکُّجَح َو  َّمَت  َِکلَذ  َْتلَعَف  اَذِإَـف  ُناَْـمیَْألا  ِهِیف  يِذَّلا  ِلاَدِْـجلا 

ینیسح نیعبرا  میظع  هسامح  ییارچو  یتسیچرب  www.Ghaemiyeh.comيدمآرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 216زکرم  هحفص 94 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13180/AKS BARNAMEH/#content_note_52_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13180/AKS BARNAMEH/#content_note_52_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13180/AKS BARNAMEH/#content_note_52_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13180/AKS BARNAMEH/#content_note_52_4
http://www.ghaemiyeh.com


ص:131) هیولوق ، نبا  تارایزلا ، لماک   ) ناَوْضِّرلا ِهَمْحَّرلا َو  ِهَرِفْغَْملِاب َو  َفِرَْصنَت  ْنَأ  َْتبِغَر  اَمِیف  َِکتَبْغَر  َِکلْهَأ َو 
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ندنک لداب  هک  تسا  يرفس  مالسلا ،  هیلعنیـسح  ماما  ترایز  يارب  رفـس  تیب  لها  هاگن  رد  هک  ددرگ  یم  نشور  يزیر ، همانرب  نیا  اب 
فوخ و اب  هارمه  هاگ  و   ) نزح اب  هارمه  عوشخ  عضاوت و  اب  رئاز  رفس  یط  رد  دوش و  یم  عورش  هداوناخ  لغـش و  یگدنز ، تاقلعت  زا 

تیعوـضوم يور  هداـیپ  دوـخ  تراـیز ، يارب  يور  هداـیپ  رد  هکارچ  تسین ؛ يا  هلجع  نتفر  نـیا  رد  .ددرگ  یم  ـالبرک  یهار  سرت )
راثآ زا  یتسرهف  .ددرگ  یم  فیرعت  باوث  شزرا و  شمدـق ، ره  يارب  هک  يا  هنوگ  هب  .تسا  ناوارف  راـثآ  تاـکرب و  ياراد  هتـشاد و 

: تسا نینچ  تیب ، لها  تایاور  رد  هدایپ  ترایز  ترایز و  ینارون 

ادهشلادیس ترایز  يورخا  راثآ 

ادهشلادیس ترایز  يویند  تاکرب 

تسا لامعا  لضفا 

.دنیامن عییشت  ار  شا  هزانج  دریمب  رگا  دننک و  شتدایع  دوش  رامیب  ضیرم و  رگا  هدرک و  شتعیاشم  شیاوأم  نطو و  ات  ناگتشرف 

دنک و یم  دادملق  نیزئاف  زا  ار  وا  دهد  مالس  مالسلا  هیلعنیسحلا  هللادبع  یبا  رب  یتقو  دسیون و  یم  ناراگتـسر  زا  ار  وا  لاعتم  دنوادخ 
: دیامرف یم  دناسر و  یم  مالس  وت  هب   9 ادخ لوسر  دیوگ : یم  وا  هب  هدمآ و  وا  دزن  يا  هتشرف  دوش  غراف  شزامن  زا  یتقو 

.نک عورش  ادتبا  زا  ار  لمع  سپ  دش  هدیزرمآ  مامت  تناهانگ 

.دزرمآ یم  ار  شا  هدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ  دنوادخ 

هدیئاز ناهانگ  زا  یلاخ  ار  وا  ردام  هک  تسا  يزور  دننام  دیامن  ترایز  ار  مالسلا  هیلعنیسح  ربق  دنک و  لسغ  تارف  بآ  رد  هک  یسک 
.هدش مه  هریبک  ناهانگ  بکترم  هچرگا 

نآ يور  هتـشادنرب و  نیمز  زا  یمدـق  دـیامن  لسغ  تارف  رد  هتفرگ و  وضو  دورب و  مالـسلا  هیلعیلع  نب  نیـسح  تراـیز  هب  هک  یـسک 
.دیامرف یم  روظنم  شیارب  هرمع  کی  جح و  کی  باوث  یلاعت  قح  هکنآ  رگم  دراذگ  یمن  یمدق 
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هانگ رازه  هدش و  تبث  هنسح  رازه  دنار  یم  هداد و  تکرح  ار  شبـسا  دور و  یم  الاب  هک  یتسد  ره  دراد و  یمرب  هک  یمدق  ره  يارب 
.دور یم  الاب  شا  هبترم  هجرد  رازه  هتشگ و  وحم 

.دشاب هداد  ماجنا   9 ادخ لوسر  اب  جح  هس  هک  تسا  یسک  دننام 

.دراد هرمع  کی  باوث  دنک  یم  دنلب  نیمز  يور  زا  ار  شمدق  ماگ و  هاگره  هداد و  وا  هب  جح  کی  باوث  هتشادرب  هک  یمدق  رهب 

زا ار  ترخآ  ایند و  جـئاوح  زا  یتجاـح  دـهد و  یم  رارق  ناـما  رد  ار  وا  ربکا  عزف  زور  هدومن و  دازآ  منهج  شتآ  زا  ار  وا  یلاـعت  قح 
.دیامرف یم  ءاطعا  يو  هب  یلاعت  يراب  هکنآ  رگم  هتساوخن  دنوادخ 

دنشاب یم  هرمع  کی  جح و  کی  لداعم  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ترضح  ترایز 

دسیون و یم  شیارب  هدش  لوبق  هرمع  رازه  جح و  رازه  لاعتم  دـنوادخ  دور  ترـضح  نآ  ترایز  هب  قوذو  قوش  يور  زا  هک  یـسک 
هک هدنب  رازه  ندومن  دازآ  باوث  هدـش و  لوبق  هقدـص  رازه  باوث  راد و  هزور  رازه  رجا  ردـب و  يادهـش  زا  دیهـش  رازه  باوث  رجا و 

دوش یم  روظنم  شیارب  دنشاب  هدشدازآ  ادخ  هاررد 

.دشاب مالسلا  هیلعیلع  نب  نیسح  ترضح  راّوز  زا  دیاب  سپ  تمایق ، زور  رد  دنیشنب  رون  ياه  هرفس  رب  دراد  تسود  هک  یسک 

ترایز ار  شترضح  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  هب  بح  3 و  همطاف 9 و  ادخ لوسر  هب  تبحم  ترضح و  نآ  هب  قوش  رطاخ  هب  هک  یـسک 
.دنشاب یم  باسح  رد  مدرم  هک  یلاحرد  دشاب  اذغ  مه  نارورس  نآ  اب  هک  هدناشن  یتشهب  ياه  هرفس  رس  رب  ار  وا  دنوادخ  دنک 

.دنوش یم  تشهب  دراو  مدرم  همه  زا  لبق  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  نیرئاز 

تسه يرتربو  تلیضف  مدرم  ریاس  رب  مالسلا  هیلعیلع  نب  نیسح  راّوز  يارب  تمایق  زور  رد 

شربق ات  هدرک و  شزرمآ  بلط  رافغتسا و  شیارب  ....هدشرضاح و  شرـس  رب  یهلا  تمحر  ناگتـشرف  درک  توف  لاس  ءانثا  رد  رگا  و 
زا هداد و  رارق  شنامارد  ربق  راـشف  زا  هدرک و  داـجیا  شیاـشگ  تعـسو و  شربق  رد  مشچ  عاعـش  لوط  رادـقم  هب  هدومن و  شتعیاـشم 

شتـسار تسد  هب  ار  شباتک  دنیاشگ و  یم  تشهب  هب  یبرد  شیارب  دـنراد و  یم  شرذـح  رب  ریکن  رکنم و  هتـشرف  ود  سرت  فوخ و 
دوش یم  ءاطعا  يو  هب  يرون  تمایق  زور  رد  دنهد و  یم 

.دوش یم  هداد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  رئاز  هب  تمایق  زور  رد  رفن  دص  تعافش  ماقم 

.دنشاب یم   8 همطاف یلع و  ترضح  9 و  ادخ لوسر  هیاسمه  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  رئاز 

نییلع یلعا  رد  ار  وا  هدرک و  ترایز  ار  ادخ  شرع  رد  هک  تسا  یسک  لثم  دنک  ترایز  ار  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ترضح  هک  یـسک 
.دنهد یم  رارق 

ینیسح نیعبرا  میظع  هسامح  ییارچو  یتسیچرب  www.Ghaemiyeh.comيدمآرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 216زکرم  هحفص 97 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا هیلعنیسح  ماما  رئاز  يارب  هتشرف  نارازه  تعیاشم 

دوش یم  هدروآرب  جئاوح  شا  هطساو  هب  هدرک و  فرطرب  ار  هودنا  مغ و 

دزن سپـس  دیایب و  ترـضح  نآ  ترایز  هب  یتفآ  بیع و  بحاص  هنـشت و  نیگمغ و  راک و  هانگ  نیگهودنا و  راد و  هصغ  هک  یـسک 
هتساوخ هدرک و  فرطرب  ار  شهودنا  نزح و  هک  تسادخ  رب  دیوج  بّرقت  دنوادخ  هب  بانج  نآ  هطساو  هب  دنک و  اعد  ترـضح  نآ 

دیامن خارف  ار  شقزر  يزور و  هدومن و  ینالوط  ار  شرمع  هدیزرمآ و  ار  شناهانگ  هدومن و  ءاطعا  ار                           شا 

يارب هدشرـضاح و  اه  نآ  نیلاب  رب  گرم  ماـگنه  رد  هدومن و  ناـشتدایع  ضرم  ماـگنه  هتفر و  ناشلابقتـسا  تعیاـشم و  هب  ناگتـشرف 
.دننک یم  ترفغم  بلط  تمایق  زور  ات  ناشیا 

.دنا ناگتشرف  ناشیا  ناراکتمدخ  دیامرف و  یم  لزان  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  راّوز  رب  تشهب  ماعط  زا  ماش  حبص و  ره  ناّنم  دنوادخ 

هچ رگا  دینک  ترایز  ار  مالسلا  هیلعنیسح 

چیه تشهب  زا  ریغ  دشابن  نآ  رکنم  هدوب و  فراع  ترضح  نآ  قح  هب  هک  یلاحرد  دور  شترایز  هب  سک  ره  اریز  دشاب ، لاسره  رد   
رد وا  هب  هدرک  هک  یترایز  يازارد  لاعتم  دنوادخ  ملاع  نیمه  رد  دنک و  یم  ادـیپ  تعـسو  شقزر  يزور و  درادـن و  يرگید  ضوع 

...دنهد یم  یناوارف  رورس  حرف و  ایند 

ار رمع  داـیز و  ار  يزور  قزر و  ترـضح  نآ  تراـیز  هـکنآ  هـچ   8 یلع نب  نسح  ترـضح  ربق  ترایز  هب  ار  اـم  نایعیـش  دـینک  رما 
.دیامن یم  عفد  دننک  یم  بلج  ار  رش  يدب و  هک  يروما  هدرک و  ینالوط 

لّکوم وا  رب  ار  یمیرک  هتـشرف  لاعتم  دنوادخ  هدنام و  ظوفحم  دشاب  ناطیـش  نآ  نیرتمک  هک  یتفآ  ره  زا  لاس  مایا  لوط  رد  هتـسویپ 
دشاب شرادهگن  مدق  ریز  الاب و  پچ و  تسار و  رس و  تشپ  ولج و  زا  ار  يو  هک  هدرک 

یقاب تمایق  رد  يدحا  ادن  نیازا  سپ  هدرک و  ترایز  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  ترـضح  قوذ  قوش و  يور  زا  هک  تسا  یـسک  نیا 
.دوب یم  مالسلا  هیلعنیسحلا  هللادبع  ابا  ترضح  راّوز  زا  شاک  هک  دنک  یم  وزرآ  اّنمت و  هکنآ  رگم  دنام  یمن 

یم گنت  ار  يزور  هاـتوک و  ار  رمع  نآ  كرت  هدومن و  خارف  ار  يزور  ینـالوط و  ار  رمع  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  ترـضح  تراـیز 
.دنک

لاعتم دنوادخ  دشاب  مالسلا  هیلعیلع  نب  نیـسحلا  هللادبع  ابا  ترـضح  رّهطم  ربق  ترایز  شدصق  هدش و  جراخ  شا  هناخ  زا  هک  یـسک 
...درامگ یم  وا  رب  ار  يا  هتشرف 

دوش یم  هدرمش  شتیب  لها  ربمایپ و  بزح  هللا و  بزح  زا 

ص:53
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تسا لامعا  لضفا 

.دنیامن عییشت  ار  شا  هزانج  دریمب  رگا  دننک و  شتدایع  دوش  رامیب  ضیرم و  رگا  هدرک و  شتعیاشم  شیاوأم  نطو و  ات  ناگتشرف 

دنک و یم  دادملق  نیزئاف  زا  ار  وا  دهد  مالس  مالسلا  هیلعنیسحلا  هللادبع  یبا  رب  یتقو  دسیون و  یم  ناراگتـسر  زا  ار  وا  لاعتم  دنوادخ 
: دیامرف یم  دناسر و  یم  مالس  وت  هب   9 ادخ لوسر  دیوگ : یم  وا  هب  هدمآ و  وا  دزن  يا  هتشرف  دوش  غراف  شزامن  زا  یتقو 

.نک عورش  ادتبا  زا  ار  لمع  سپ  دش  هدیزرمآ  مامت  تناهانگ 

.دزرمآ یم  ار  شا  هدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ  دنوادخ 

هدیئاز ناهانگ  زا  یلاخ  ار  وا  ردام  هک  تسا  يزور  دننام  دیامن  ترایز  ار  مالسلا  هیلعنیسح  ربق  دنک و  لسغ  تارف  بآ  رد  هک  یسک 
.هدش مه  هریبک  ناهانگ  بکترم  هچرگا 

نآ يور  هتـشادنرب و  نیمز  زا  یمدـق  دـیامن  لسغ  تارف  رد  هتفرگ و  وضو  دورب و  مالـسلا  هیلعیلع  نب  نیـسح  تراـیز  هب  هک  یـسک 
.دیامرف یم  روظنم  شیارب  هرمع  کی  جح و  کی  باوث  یلاعت  قح  هکنآ  رگم  دراذگ  یمن  یمدق 

هانگ رازه  هدش و  تبث  هنسح  رازه  دنار  یم  هداد و  تکرح  ار  شبـسا  دور و  یم  الاب  هک  یتسد  ره  دراد و  یمرب  هک  یمدق  ره  يارب 
.دور یم  الاب  شا  هبترم  هجرد  رازه  هتشگ و  وحم 

.دشاب هداد  ماجنا   9 ادخ لوسر  اب  جح  هس  هک  تسا  یسک  دننام 
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.دراد هرمع  کی  باوث  دنک  یم  دنلب  نیمز  يور  زا  ار  شمدق  ماگ و  هاگره  هداد و  وا  هب  جح  کی  باوث  هتشادرب  هک  یمدق  رهب 

زا ار  ترخآ  ایند و  جـئاوح  زا  یتجاـح  دـهد و  یم  رارق  ناـما  رد  ار  وا  ربکا  عزف  زور  هدومن و  دازآ  منهج  شتآ  زا  ار  وا  یلاـعت  قح 
.دیامرف یم  ءاطعا  يو  هب  یلاعت  يراب  هکنآ  رگم  هتساوخن  دنوادخ 

دنشاب یم  هرمع  کی  جح و  کی  لداعم  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ترضح  ترایز 

دسیون و یم  شیارب  هدش  لوبق  هرمع  رازه  جح و  رازه  لاعتم  دـنوادخ  دور  ترـضح  نآ  ترایز  هب  قوذو  قوش  يور  زا  هک  یـسک 
هک هدنب  رازه  ندومن  دازآ  باوث  هدـش و  لوبق  هقدـص  رازه  باوث  راد و  هزور  رازه  رجا  ردـب و  يادهـش  زا  دیهـش  رازه  باوث  رجا و 

دوش یم  روظنم  شیارب  دنشاب  هدشدازآ  ادخ  هاررد 

.دشاب مالسلا  هیلعیلع  نب  نیسح  ترضح  راّوز  زا  دیاب  سپ  تمایق ، زور  رد  دنیشنب  رون  ياه  هرفس  رب  دراد  تسود  هک  یسک 

ترایز ار  شترضح  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  هب  بح  3 و  همطاف 9 و  ادخ لوسر  هب  تبحم  ترضح و  نآ  هب  قوش  رطاخ  هب  هک  یـسک 
.دنشاب یم  باسح  رد  مدرم  هک  یلاحرد  دشاب  اذغ  مه  نارورس  نآ  اب  هک  هدناشن  یتشهب  ياه  هرفس  رس  رب  ار  وا  دنوادخ  دنک 

.دنوش یم  تشهب  دراو  مدرم  همه  زا  لبق  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  نیرئاز 

تسه يرتربو  تلیضف  مدرم  ریاس  رب  مالسلا  هیلعیلع  نب  نیسح  راّوز  يارب  تمایق  زور  رد 

شربق ات  هدرک و  شزرمآ  بلط  رافغتسا و  شیارب  ....هدشرضاح و  شرـس  رب  یهلا  تمحر  ناگتـشرف  درک  توف  لاس  ءانثا  رد  رگا  و 
زا هداد و  رارق  شنامارد  ربق  راـشف  زا  هدرک و  داـجیا  شیاـشگ  تعـسو و  شربق  رد  مشچ  عاعـش  لوط  رادـقم  هب  هدومن و  شتعیاـشم 

شتـسار تسد  هب  ار  شباتک  دنیاشگ و  یم  تشهب  هب  یبرد  شیارب  دـنراد و  یم  شرذـح  رب  ریکن  رکنم و  هتـشرف  ود  سرت  فوخ و 
دوش یم  ءاطعا  يو  هب  يرون  تمایق  زور  رد  دنهد و  یم 

.دوش یم  هداد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  رئاز  هب  تمایق  زور  رد  رفن  دص  تعافش  ماقم 

.دنشاب یم   8 همطاف یلع و  ترضح  9 و  ادخ لوسر  هیاسمه  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  رئاز 

نییلع یلعا  رد  ار  وا  هدرک و  ترایز  ار  ادخ  شرع  رد  هک  تسا  یسک  لثم  دنک  ترایز  ار  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ترضح  هک  یـسک 
.دنهد یم  رارق 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  رئاز  يارب  هتشرف  نارازه  تعیاشم 

دوش یم  هدروآرب  جئاوح  شا  هطساو  هب  هدرک و  فرطرب  ار  هودنا  مغ و 

دزن سپـس  دیایب و  ترـضح  نآ  ترایز  هب  یتفآ  بیع و  بحاص  هنـشت و  نیگمغ و  راک و  هانگ  نیگهودنا و  راد و  هصغ  هک  یـسک 
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هتساوخ هدرک و  فرطرب  ار  شهودنا  نزح و  هک  تسادخ  رب  دیوج  بّرقت  دنوادخ  هب  بانج  نآ  هطساو  هب  دنک و  اعد  ترـضح  نآ 
دیامن خارف  ار  شقزر  يزور و  هدومن و  ینالوط  ار  شرمع  هدیزرمآ و  ار  شناهانگ  هدومن و  ءاطعا  ار                           شا 

يارب هدشرـضاح و  اه  نآ  نیلاب  رب  گرم  ماـگنه  رد  هدومن و  ناـشتدایع  ضرم  ماـگنه  هتفر و  ناشلابقتـسا  تعیاـشم و  هب  ناگتـشرف 
.دننک یم  ترفغم  بلط  تمایق  زور  ات  ناشیا 

.دنا ناگتشرف  ناشیا  ناراکتمدخ  دیامرف و  یم  لزان  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  راّوز  رب  تشهب  ماعط  زا  ماش  حبص و  ره  ناّنم  دنوادخ 

هچ رگا  دینک  ترایز  ار  مالسلا  هیلعنیسح 

چیه تشهب  زا  ریغ  دشابن  نآ  رکنم  هدوب و  فراع  ترضح  نآ  قح  هب  هک  یلاحرد  دور  شترایز  هب  سک  ره  اریز  دشاب ، لاسره  رد   
رد وا  هب  هدرک  هک  یترایز  يازارد  لاعتم  دنوادخ  ملاع  نیمه  رد  دنک و  یم  ادـیپ  تعـسو  شقزر  يزور و  درادـن و  يرگید  ضوع 

...دنهد یم  یناوارف  رورس  حرف و  ایند 

ار رمع  داـیز و  ار  يزور  قزر و  ترـضح  نآ  تراـیز  هـکنآ  هـچ   8 یلع نب  نسح  ترـضح  ربق  ترایز  هب  ار  اـم  نایعیـش  دـینک  رما 
.دیامن یم  عفد  دننک  یم  بلج  ار  رش  يدب و  هک  يروما  هدرک و  ینالوط 

لّکوم وا  رب  ار  یمیرک  هتـشرف  لاعتم  دنوادخ  هدنام و  ظوفحم  دشاب  ناطیـش  نآ  نیرتمک  هک  یتفآ  ره  زا  لاس  مایا  لوط  رد  هتـسویپ 
دشاب شرادهگن  مدق  ریز  الاب و  پچ و  تسار و  رس و  تشپ  ولج و  زا  ار  يو  هک  هدرک 

یقاب تمایق  رد  يدحا  ادن  نیازا  سپ  هدرک و  ترایز  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  ترـضح  قوذ  قوش و  يور  زا  هک  تسا  یـسک  نیا 
.دوب یم  مالسلا  هیلعنیسحلا  هللادبع  ابا  ترضح  راّوز  زا  شاک  هک  دنک  یم  وزرآ  اّنمت و  هکنآ  رگم  دنام  یمن 

یم گنت  ار  يزور  هاـتوک و  ار  رمع  نآ  كرت  هدومن و  خارف  ار  يزور  ینـالوط و  ار  رمع  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  ترـضح  تراـیز 
.دنک

لاعتم دنوادخ  دشاب  مالسلا  هیلعیلع  نب  نیـسحلا  هللادبع  ابا  ترـضح  رّهطم  ربق  ترایز  شدصق  هدش و  جراخ  شا  هناخ  زا  هک  یـسک 
...درامگ یم  وا  رب  ار  يا  هتشرف 

دوش یم  هدرمش  شتیب  لها  ربمایپ و  بزح  هللا و  بزح  زا 
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تسا لامعا  لضفا 

.دنیامن عییشت  ار  شا  هزانج  دریمب  رگا  دننک و  شتدایع  دوش  رامیب  ضیرم و  رگا  هدرک و  شتعیاشم  شیاوأم  نطو و  ات  ناگتشرف 

دنک و یم  دادملق  نیزئاف  زا  ار  وا  دهد  مالس  مالسلا  هیلعنیسحلا  هللادبع  یبا  رب  یتقو  دسیون و  یم  ناراگتـسر  زا  ار  وا  لاعتم  دنوادخ 
: دیامرف یم  دناسر و  یم  مالس  وت  هب   9 ادخ لوسر  دیوگ : یم  وا  هب  هدمآ و  وا  دزن  يا  هتشرف  دوش  غراف  شزامن  زا  یتقو 

.نک عورش  ادتبا  زا  ار  لمع  سپ  دش  هدیزرمآ  مامت  تناهانگ 

.دزرمآ یم  ار  شا  هدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ  دنوادخ 

هدیئاز ناهانگ  زا  یلاخ  ار  وا  ردام  هک  تسا  يزور  دننام  دیامن  ترایز  ار  مالسلا  هیلعنیسح  ربق  دنک و  لسغ  تارف  بآ  رد  هک  یسک 
.هدش مه  هریبک  ناهانگ  بکترم  هچرگا 

نآ يور  هتـشادنرب و  نیمز  زا  یمدـق  دـیامن  لسغ  تارف  رد  هتفرگ و  وضو  دورب و  مالـسلا  هیلعیلع  نب  نیـسح  تراـیز  هب  هک  یـسک 
.دیامرف یم  روظنم  شیارب  هرمع  کی  جح و  کی  باوث  یلاعت  قح  هکنآ  رگم  دراذگ  یمن  یمدق 

هانگ رازه  هدش و  تبث  هنسح  رازه  دنار  یم  هداد و  تکرح  ار  شبـسا  دور و  یم  الاب  هک  یتسد  ره  دراد و  یمرب  هک  یمدق  ره  يارب 
.دور یم  الاب  شا  هبترم  هجرد  رازه  هتشگ و  وحم 

.دشاب هداد  ماجنا   9 ادخ لوسر  اب  جح  هس  هک  تسا  یسک  دننام 
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.دراد هرمع  کی  باوث  دنک  یم  دنلب  نیمز  يور  زا  ار  شمدق  ماگ و  هاگره  هداد و  وا  هب  جح  کی  باوث  هتشادرب  هک  یمدق  رهب 

زا ار  ترخآ  ایند و  جـئاوح  زا  یتجاـح  دـهد و  یم  رارق  ناـما  رد  ار  وا  ربکا  عزف  زور  هدومن و  دازآ  منهج  شتآ  زا  ار  وا  یلاـعت  قح 
.دیامرف یم  ءاطعا  يو  هب  یلاعت  يراب  هکنآ  رگم  هتساوخن  دنوادخ 

دنشاب یم  هرمع  کی  جح و  کی  لداعم  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ترضح  ترایز 

دسیون و یم  شیارب  هدش  لوبق  هرمع  رازه  جح و  رازه  لاعتم  دـنوادخ  دور  ترـضح  نآ  ترایز  هب  قوذو  قوش  يور  زا  هک  یـسک 
هک هدنب  رازه  ندومن  دازآ  باوث  هدـش و  لوبق  هقدـص  رازه  باوث  راد و  هزور  رازه  رجا  ردـب و  يادهـش  زا  دیهـش  رازه  باوث  رجا و 

دوش یم  روظنم  شیارب  دنشاب  هدشدازآ  ادخ  هاررد 

.دشاب مالسلا  هیلعیلع  نب  نیسح  ترضح  راّوز  زا  دیاب  سپ  تمایق ، زور  رد  دنیشنب  رون  ياه  هرفس  رب  دراد  تسود  هک  یسک 

ترایز ار  شترضح  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  هب  بح  3 و  همطاف 9 و  ادخ لوسر  هب  تبحم  ترضح و  نآ  هب  قوش  رطاخ  هب  هک  یـسک 
.دنشاب یم  باسح  رد  مدرم  هک  یلاحرد  دشاب  اذغ  مه  نارورس  نآ  اب  هک  هدناشن  یتشهب  ياه  هرفس  رس  رب  ار  وا  دنوادخ  دنک 

.دنوش یم  تشهب  دراو  مدرم  همه  زا  لبق  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  نیرئاز 

تسه يرتربو  تلیضف  مدرم  ریاس  رب  مالسلا  هیلعیلع  نب  نیسح  راّوز  يارب  تمایق  زور  رد 

شربق ات  هدرک و  شزرمآ  بلط  رافغتسا و  شیارب  ....هدشرضاح و  شرـس  رب  یهلا  تمحر  ناگتـشرف  درک  توف  لاس  ءانثا  رد  رگا  و 
زا هداد و  رارق  شنامارد  ربق  راـشف  زا  هدرک و  داـجیا  شیاـشگ  تعـسو و  شربق  رد  مشچ  عاعـش  لوط  رادـقم  هب  هدومن و  شتعیاـشم 

شتـسار تسد  هب  ار  شباتک  دنیاشگ و  یم  تشهب  هب  یبرد  شیارب  دـنراد و  یم  شرذـح  رب  ریکن  رکنم و  هتـشرف  ود  سرت  فوخ و 
دوش یم  ءاطعا  يو  هب  يرون  تمایق  زور  رد  دنهد و  یم 

.دوش یم  هداد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  رئاز  هب  تمایق  زور  رد  رفن  دص  تعافش  ماقم 

.دنشاب یم   8 همطاف یلع و  ترضح  9 و  ادخ لوسر  هیاسمه  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  رئاز 

نییلع یلعا  رد  ار  وا  هدرک و  ترایز  ار  ادخ  شرع  رد  هک  تسا  یسک  لثم  دنک  ترایز  ار  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ترضح  هک  یـسک 
.دنهد یم  رارق 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  رئاز  يارب  هتشرف  نارازه  تعیاشم 

دوش یم  هدروآرب  جئاوح  شا  هطساو  هب  هدرک و  فرطرب  ار  هودنا  مغ و 

دزن سپـس  دیایب و  ترـضح  نآ  ترایز  هب  یتفآ  بیع و  بحاص  هنـشت و  نیگمغ و  راک و  هانگ  نیگهودنا و  راد و  هصغ  هک  یـسک 
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هتساوخ هدرک و  فرطرب  ار  شهودنا  نزح و  هک  تسادخ  رب  دیوج  بّرقت  دنوادخ  هب  بانج  نآ  هطساو  هب  دنک و  اعد  ترـضح  نآ 
دیامن خارف  ار  شقزر  يزور و  هدومن و  ینالوط  ار  شرمع  هدیزرمآ و  ار  شناهانگ  هدومن و  ءاطعا  ار                           شا 

يارب هدشرـضاح و  اه  نآ  نیلاب  رب  گرم  ماـگنه  رد  هدومن و  ناـشتدایع  ضرم  ماـگنه  هتفر و  ناشلابقتـسا  تعیاـشم و  هب  ناگتـشرف 
.دننک یم  ترفغم  بلط  تمایق  زور  ات  ناشیا 

.دنا ناگتشرف  ناشیا  ناراکتمدخ  دیامرف و  یم  لزان  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  راّوز  رب  تشهب  ماعط  زا  ماش  حبص و  ره  ناّنم  دنوادخ 

هچ رگا  دینک  ترایز  ار  مالسلا  هیلعنیسح 

چیه تشهب  زا  ریغ  دشابن  نآ  رکنم  هدوب و  فراع  ترضح  نآ  قح  هب  هک  یلاحرد  دور  شترایز  هب  سک  ره  اریز  دشاب ، لاسره  رد   
رد وا  هب  هدرک  هک  یترایز  يازارد  لاعتم  دنوادخ  ملاع  نیمه  رد  دنک و  یم  ادـیپ  تعـسو  شقزر  يزور و  درادـن و  يرگید  ضوع 

...دنهد یم  یناوارف  رورس  حرف و  ایند 

ار رمع  داـیز و  ار  يزور  قزر و  ترـضح  نآ  تراـیز  هـکنآ  هـچ   8 یلع نب  نسح  ترـضح  ربق  ترایز  هب  ار  اـم  نایعیـش  دـینک  رما 
.دیامن یم  عفد  دننک  یم  بلج  ار  رش  يدب و  هک  يروما  هدرک و  ینالوط 

لّکوم وا  رب  ار  یمیرک  هتـشرف  لاعتم  دنوادخ  هدنام و  ظوفحم  دشاب  ناطیـش  نآ  نیرتمک  هک  یتفآ  ره  زا  لاس  مایا  لوط  رد  هتـسویپ 
دشاب شرادهگن  مدق  ریز  الاب و  پچ و  تسار و  رس و  تشپ  ولج و  زا  ار  يو  هک  هدرک 

یقاب تمایق  رد  يدحا  ادن  نیازا  سپ  هدرک و  ترایز  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  ترـضح  قوذ  قوش و  يور  زا  هک  تسا  یـسک  نیا 
.دوب یم  مالسلا  هیلعنیسحلا  هللادبع  ابا  ترضح  راّوز  زا  شاک  هک  دنک  یم  وزرآ  اّنمت و  هکنآ  رگم  دنام  یمن 

یم گنت  ار  يزور  هاـتوک و  ار  رمع  نآ  كرت  هدومن و  خارف  ار  يزور  ینـالوط و  ار  رمع  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  ترـضح  تراـیز 
.دنک

لاعتم دنوادخ  دشاب  مالسلا  هیلعیلع  نب  نیـسحلا  هللادبع  ابا  ترـضح  رّهطم  ربق  ترایز  شدصق  هدش و  جراخ  شا  هناخ  زا  هک  یـسک 
...درامگ یم  وا  رب  ار  يا  هتشرف 

دوش یم  هدرمش  شتیب  لها  ربمایپ و  بزح  هللا و  بزح  زا 
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تسا لامعا  لضفا 

.دنیامن عییشت  ار  شا  هزانج  دریمب  رگا  دننک و  شتدایع  دوش  رامیب  ضیرم و  رگا  هدرک و  شتعیاشم  شیاوأم  نطو و  ات  ناگتشرف 

دنک و یم  دادملق  نیزئاف  زا  ار  وا  دهد  مالس  مالسلا  هیلعنیسحلا  هللادبع  یبا  رب  یتقو  دسیون و  یم  ناراگتـسر  زا  ار  وا  لاعتم  دنوادخ 
: دیامرف یم  دناسر و  یم  مالس  وت  هب   9 ادخ لوسر  دیوگ : یم  وا  هب  هدمآ و  وا  دزن  يا  هتشرف  دوش  غراف  شزامن  زا  یتقو 

.نک عورش  ادتبا  زا  ار  لمع  سپ  دش  هدیزرمآ  مامت  تناهانگ 

.دزرمآ یم  ار  شا  هدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ  دنوادخ 

هدیئاز ناهانگ  زا  یلاخ  ار  وا  ردام  هک  تسا  يزور  دننام  دیامن  ترایز  ار  مالسلا  هیلعنیسح  ربق  دنک و  لسغ  تارف  بآ  رد  هک  یسک 
.هدش مه  هریبک  ناهانگ  بکترم  هچرگا 

نآ يور  هتـشادنرب و  نیمز  زا  یمدـق  دـیامن  لسغ  تارف  رد  هتفرگ و  وضو  دورب و  مالـسلا  هیلعیلع  نب  نیـسح  تراـیز  هب  هک  یـسک 
.دیامرف یم  روظنم  شیارب  هرمع  کی  جح و  کی  باوث  یلاعت  قح  هکنآ  رگم  دراذگ  یمن  یمدق 

هانگ رازه  هدش و  تبث  هنسح  رازه  دنار  یم  هداد و  تکرح  ار  شبـسا  دور و  یم  الاب  هک  یتسد  ره  دراد و  یمرب  هک  یمدق  ره  يارب 
.دور یم  الاب  شا  هبترم  هجرد  رازه  هتشگ و  وحم 

.دشاب هداد  ماجنا   9 ادخ لوسر  اب  جح  هس  هک  تسا  یسک  دننام 

.دراد هرمع  کی  باوث  دنک  یم  دنلب  نیمز  يور  زا  ار  شمدق  ماگ و  هاگره  هداد و  وا  هب  جح  کی  باوث  هتشادرب  هک  یمدق  رهب 

زا ار  ترخآ  ایند و  جـئاوح  زا  یتجاـح  دـهد و  یم  رارق  ناـما  رد  ار  وا  ربکا  عزف  زور  هدومن و  دازآ  منهج  شتآ  زا  ار  وا  یلاـعت  قح 
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.دیامرف یم  ءاطعا  يو  هب  یلاعت  يراب  هکنآ  رگم  هتساوخن  دنوادخ 

دنشاب یم  هرمع  کی  جح و  کی  لداعم  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ترضح  ترایز 

دسیون و یم  شیارب  هدش  لوبق  هرمع  رازه  جح و  رازه  لاعتم  دـنوادخ  دور  ترـضح  نآ  ترایز  هب  قوذو  قوش  يور  زا  هک  یـسک 
هک هدنب  رازه  ندومن  دازآ  باوث  هدـش و  لوبق  هقدـص  رازه  باوث  راد و  هزور  رازه  رجا  ردـب و  يادهـش  زا  دیهـش  رازه  باوث  رجا و 

دوش یم  روظنم  شیارب  دنشاب  هدشدازآ  ادخ  هاررد 

.دشاب مالسلا  هیلعیلع  نب  نیسح  ترضح  راّوز  زا  دیاب  سپ  تمایق ، زور  رد  دنیشنب  رون  ياه  هرفس  رب  دراد  تسود  هک  یسک 

ترایز ار  شترضح  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  هب  بح  3 و  همطاف 9 و  ادخ لوسر  هب  تبحم  ترضح و  نآ  هب  قوش  رطاخ  هب  هک  یـسک 
.دنشاب یم  باسح  رد  مدرم  هک  یلاحرد  دشاب  اذغ  مه  نارورس  نآ  اب  هک  هدناشن  یتشهب  ياه  هرفس  رس  رب  ار  وا  دنوادخ  دنک 

.دنوش یم  تشهب  دراو  مدرم  همه  زا  لبق  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  نیرئاز 

تسه يرتربو  تلیضف  مدرم  ریاس  رب  مالسلا  هیلعیلع  نب  نیسح  راّوز  يارب  تمایق  زور  رد 

شربق ات  هدرک و  شزرمآ  بلط  رافغتسا و  شیارب  ....هدشرضاح و  شرـس  رب  یهلا  تمحر  ناگتـشرف  درک  توف  لاس  ءانثا  رد  رگا  و 
زا هداد و  رارق  شنامارد  ربق  راـشف  زا  هدرک و  داـجیا  شیاـشگ  تعـسو و  شربق  رد  مشچ  عاعـش  لوط  رادـقم  هب  هدومن و  شتعیاـشم 

شتـسار تسد  هب  ار  شباتک  دنیاشگ و  یم  تشهب  هب  یبرد  شیارب  دـنراد و  یم  شرذـح  رب  ریکن  رکنم و  هتـشرف  ود  سرت  فوخ و 
دوش یم  ءاطعا  يو  هب  يرون  تمایق  زور  رد  دنهد و  یم 

.دوش یم  هداد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  رئاز  هب  تمایق  زور  رد  رفن  دص  تعافش  ماقم 

.دنشاب یم   8 همطاف یلع و  ترضح  9 و  ادخ لوسر  هیاسمه  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  رئاز 

نییلع یلعا  رد  ار  وا  هدرک و  ترایز  ار  ادخ  شرع  رد  هک  تسا  یسک  لثم  دنک  ترایز  ار  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ترضح  هک  یـسک 
.دنهد یم  رارق 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  رئاز  يارب  هتشرف  نارازه  تعیاشم 

دوش یم  هدروآرب  جئاوح  شا  هطساو  هب  هدرک و  فرطرب  ار  هودنا  مغ و 

دزن سپـس  دیایب و  ترـضح  نآ  ترایز  هب  یتفآ  بیع و  بحاص  هنـشت و  نیگمغ و  راک و  هانگ  نیگهودنا و  راد و  هصغ  هک  یـسک 
هتساوخ هدرک و  فرطرب  ار  شهودنا  نزح و  هک  تسادخ  رب  دیوج  بّرقت  دنوادخ  هب  بانج  نآ  هطساو  هب  دنک و  اعد  ترـضح  نآ 

دیامن خارف  ار  شقزر  يزور و  هدومن و  ینالوط  ار  شرمع  هدیزرمآ و  ار  شناهانگ  هدومن و  ءاطعا  ار                           شا 
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يارب هدشرـضاح و  اه  نآ  نیلاب  رب  گرم  ماـگنه  رد  هدومن و  ناـشتدایع  ضرم  ماـگنه  هتفر و  ناشلابقتـسا  تعیاـشم و  هب  ناگتـشرف 
.دننک یم  ترفغم  بلط  تمایق  زور  ات  ناشیا 

.دنا ناگتشرف  ناشیا  ناراکتمدخ  دیامرف و  یم  لزان  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  راّوز  رب  تشهب  ماعط  زا  ماش  حبص و  ره  ناّنم  دنوادخ 

هچ رگا  دینک  ترایز  ار  مالسلا  هیلعنیسح 

چیه تشهب  زا  ریغ  دشابن  نآ  رکنم  هدوب و  فراع  ترضح  نآ  قح  هب  هک  یلاحرد  دور  شترایز  هب  سک  ره  اریز  دشاب ، لاسره  رد   
رد وا  هب  هدرک  هک  یترایز  يازارد  لاعتم  دنوادخ  ملاع  نیمه  رد  دنک و  یم  ادـیپ  تعـسو  شقزر  يزور و  درادـن و  يرگید  ضوع 

...دنهد یم  یناوارف  رورس  حرف و  ایند 

ار رمع  داـیز و  ار  يزور  قزر و  ترـضح  نآ  تراـیز  هـکنآ  هـچ   8 یلع نب  نسح  ترـضح  ربق  ترایز  هب  ار  اـم  نایعیـش  دـینک  رما 
.دیامن یم  عفد  دننک  یم  بلج  ار  رش  يدب و  هک  يروما  هدرک و  ینالوط 

لّکوم وا  رب  ار  یمیرک  هتـشرف  لاعتم  دنوادخ  هدنام و  ظوفحم  دشاب  ناطیـش  نآ  نیرتمک  هک  یتفآ  ره  زا  لاس  مایا  لوط  رد  هتـسویپ 
دشاب شرادهگن  مدق  ریز  الاب و  پچ و  تسار و  رس و  تشپ  ولج و  زا  ار  يو  هک  هدرک 

یقاب تمایق  رد  يدحا  ادن  نیازا  سپ  هدرک و  ترایز  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  ترـضح  قوذ  قوش و  يور  زا  هک  تسا  یـسک  نیا 
.دوب یم  مالسلا  هیلعنیسحلا  هللادبع  ابا  ترضح  راّوز  زا  شاک  هک  دنک  یم  وزرآ  اّنمت و  هکنآ  رگم  دنام  یمن 

یم گنت  ار  يزور  هاـتوک و  ار  رمع  نآ  كرت  هدومن و  خارف  ار  يزور  ینـالوط و  ار  رمع  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  ترـضح  تراـیز 
.دنک

لاعتم دنوادخ  دشاب  مالسلا  هیلعیلع  نب  نیـسحلا  هللادبع  ابا  ترـضح  رّهطم  ربق  ترایز  شدصق  هدش و  جراخ  شا  هناخ  زا  هک  یـسک 
...درامگ یم  وا  رب  ار  يا  هتشرف 

دوش یم  هدرمش  شتیب  لها  ربمایپ و  بزح  هللا و  بزح  زا 

ریسم رد  هک  تسا  هدش  هیصوت  نایعیش  هب  تایاور  رد  تسا  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  ترایز  يارب  هک  يریخ  تکرب و  همه  نیا  هب  رظن 
(1): دنشاب هتشاد  یماگشیپ  رد  یعس  هتشاذگ و  هقباسم  رگیدمه  اب  ترایز 

ص:56

.دناوخ یمارف  هقباسم  هب  تاریخ  رد  ار  نانموم  هک  اوقبتساو »  » و اوعراس »  » ینآرق ياه  هژاو  دیلک  ارب  ینتبم  [ . 1 - ] 1
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یم یهت  بلاق  قوذو  قوش  زا  ًاـمتح  تسا  یباوث  لـضف و  هچ   8 یلع نب  نیسح  ترـضح  ربق  ترایز  رد  هک  دنتـسناد  یم  مدرم  رگا  »
[NP1] [1](1) «. دش دهاوخ  عطق  هداتفا و  هرامش  هب  ناشیاه  سفن  اه  ترسح  رطاخ  هب  دندرک و 

يزور ماجنارـس  دـندوب  هدومرف  هک  تسا  نیموصعم  ینیب  شیپ  نیمه  ققحت  اه  لاس  نیا  رد  ینیـسح  نیعبرا  میظع  هسامح  کش  یب 
(2) .دیدرگ دهاوخ  هشیمه  يارب  نانآ  دمآو  تفر  لحم  نایعیش و  میظع  عمجت  لحم  البرک  هک  دیسر  دهاوخ 

هک .تسا  ینیـسح  رازم  البرک و  ترایز  یگنوگچ  هرابرد  نیموصعم  تاـیاور  هعومجم  زا  یبیکرت  تقیقح  رد  نیعبرا  تراـیز  سپ 
: دشاب یم  ریز  تایاور  قادصم  هک  تسا  هدیدرگ  هراو  ماظن  کی  هب  لیدبت  تبیغ  نارود  گرزب  ياملع  همئا و  باحصا  هریس  رد 

(3) اَنَْرمَأ اَیْحَأ  ْنَم  هللا  َمِحَر  قداص : ماما 

اُویْحَأ اوُرَکاَذَت َو  اْوَقاََلت َو  اوُرَواََزت َو  َنیِمِحاَرَتُم  َنِیلِـصاَوَتُم  ِهَّللا  ِیف  َنیِّباَحَتُم  ًهَرََرب  ًهَوْخِإ  اُونوُک  َهَّللا َو  اوُقَّتا  ٌرِـضاَح  اَنَأ  ِِهباَحْـصَِأل َو  ُلوُقَی 
[NP2] [2](4) اَنَْرمَأ

ص:57

مالسلا 6. هیلع  ص4 باب 56 ، تارایزلا ، لماک  همجرت  [ . 1 - ] 1
هک مدرک  هدهاشم  مدید و  هتـشغآ  نوخ  هب  هتـشک و  ار  مردپ  یتقو  اروشاع ، زور  رد  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  [ . 2 - ] 2

مور و ناریـسا  دننام  ار  نارهاوخ  نانز و  رگید  يوس  زا  دنا و  هدیـسر  تداهـش  هب  دوخ  ياهومع  ناردارب و  اب  ترـضح  نآ  نادنزرف 
هک نیمه  .دوش  ادج  مندب  زا  حور  هک  دوب  کیدزن  درک و  یگنت  ما  هنیس  مدش و  تحاران  نارگن و  هداعلا  قوف  مدرک ، هدهاشم  كرت 

ردـپ و دـج و  راگدای  يا  یتوخا ؛ یبا و  يدـج و  هیقب  اـی  کـسفنب  دوجت  كارا  یل  اـم  تفگ : دـید ، لاـح  نیدـب  ارم  بنیز  ما  همع 
ادخ هب  .نکم  یبات  یب  شارخلد  هرظنم  نیا  هدـهاشم  زا  ینک ! یهت  بلاق  تسا  کیدزن  هک  منیب  یم  تسا ؟ هدـش  هچ  ار  وت  مناردارب !

رد یلو  دسانش ، یمن  ار  نانآ  ناراکمتس  هک  یمدرم  زا  ادخ  .تسا  هدرک  تردپ  دج و  اب  ادخ  هک  تسا  يدهع  تداهـش )  ) نیا مسق 
اذهل .دنراپسب  كاخ  هب  ار  نوخ  هب  هقرغ  ياهدسج  هراپ و  هراپ  ياضعا  نیا  ناشیا  هک  تسا  هتفرگ  دهعت  دنتسه ، فورعم  اه  نامسآ 

دهاوخن نیب  زا  نآ  رثا  هک  دنزارفارب  یقریب  تردپ  ربق  يارب  نیمزرس  نیا  رد  ...و ؛ هرثا  سردیال  ءادهشلا  دیـس  کیبا  ربقل  ًاملع  فطلا 
ربق نآ  ندرب  نیب  زا  يارب  نانآ ، هارمگ  ناوریپ  رفک و  ناربهر  نایاوشیپ و  .دش  دهاوخن  وحم  اهزور  بش و  تفر و  دـمآ و  هب  تفر و 

(. ص262 تارایزلا ، لماک   ) دوزفا دهاوخن  ربق  نآ  تمظع  رب  زج  اهنآ  شالت  یلو  دننک ، یم  اه  تیلاعف 
صاصتخالا ص30. دیفم ، خیش  [ . 3 - ] 3

هرکاذم نخس و  هب  مه  اب  دیورب ، رگیدکی  رادید  ترایز و  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ص53 : ج1 ، یلاما ، یسوط ، [ . 4 - ] 4
.دینک هدنز  ار  ام  رما  دینیشنب و 
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هعیش يایفارغج 

هعیش يایفارغج 

یناشن نیعبرا  ًالوصا  هکارچ  .تسا  رتبا  یشالت  هعیـش  هعماج  ایفارغج و  تخانـش  نودب  نیعبرا ، یگنوگچ  ییارچ و  یتسیچ و  هعلاطم 
باتزاب ياـهروحم  نینچمه  یـسانش و  نیعبرا  ياـه  هنیمز  زا  یکی  سپ  .تسا  نایعیـش  ییارگمه  يارب  یـشالت  ندوب و  هعیـش  يارب 

.تسا نآ  یهوژپ  هعیش  ياه  تصرف  یسانش ،

رد مه  تیعمج  نیا  رتـشیب  .دراد  وریپ  رفن  نوـیلیم  دودـح 300  رد  یتیعمج  هک  تسا  یناهج  هعماج  زا  یـشخب  هزورما  هعیـش  هعماج 
رتسب رد  یعیـش  زکارم  شیادیپ  ثعاب  هک  تسا  ناگدازماما  تیب و  لها  ینارون  ياه  هاگراب  دوجو  نآ  لیلد  .تسا  نکاس  هنایمرواخ 

.تسا هدیدرگ  هقطنم  نیا  رد  مالسا  خیرات 

ياه نایرج  طسوت  سپـس  هناملاظ و  ياه  تفالخ  طـسوت  ادـتبا  یعیـش  عماوج  درذـگ ، یم  مالـسا  خـیرات  زا  هک  ینرق  لوط 14  رد 
ياه تموکح  دهاش  یعیش  عماوج  خیرات ، زا  یعطاقم  رد  هچرگا  .دنتفاین  نالک  یگنهرف  یعامتجا و  ییارگ  مه  تصرف  يرامعتـسا 

هاگ چیه  یلو  تسا  هدوب  يدرجورب ) هللا  تیآ   ) هعیش عجارم  یخرب  ریگارف  ًاتبـسن  تماعز  تیعجرم و  ای  و  هیوفـص ) هیوب  لآ   ) گرزب
مالـسلا هیلعقداـص  ماـما  هدومرف  هب  هک  اـجنآ  زا  .تسا  هدوبن  مهارف  شیارب  ینید  ياـه  شزرا  روحم  رب  يا  هقطنم  ییارگ  مه  تصرف 

ناماما          یناهج  هقح و  تلود 

ص:58
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مهارف هعیـش  هعماج  رد  ادتبا  دیاب  هقح  تلود  نآ  شیادـیپ  يارب  اه  يزاسرتسب  تهج  نیدـب   (1)، دوب دهاوخ  نامزلارخآ  رد  موصعم 
دناوـت یم  ود ، نآ  نیب  يربـعم  تیودـهم و  اروشاـع و  نیب  عـمج  رد  هـک  تـسا  یعاـمتجا  هیامرـس  نـیرت  گرزب  نـیعبرا   (2) .ددرگ

.دشاب تلاسر  نیا  زاسرتسب 

یگدنکارپ هکلب  یناهج ، ملظ  شرتسگ  ای  لطاب و  ههبج  توق  هن  روهظ  ریخأت  تلع  دراد  حیرـصت  هک  تسا  یتایاور  اعدا  نیا  دنتـسم 
یگنهرف و مجاهت  بیکرت  هزورما  هک  تسا  یلاحرد  نیا   (3) .تسا یهاوخ  یجنم  فده  اب  نانآ  نیب  ییارگ  مه  دوبن  هعیش و  هعماج 

هقطنم رد  هعیش  عماوج  یگداتفارود  ثعاب  تدش  هب  یـسایس ، ياه  يدنبزرم  رانک  رد  يداژن  ياه  هلـصاف  ییایفارغج و  یگداتفارود 
.تسین بولطم  نادنچ  مه  برغ  قرش و  ناهج  رد  هعیش  ياه  تیلقا  عضو  .تسا  هدش  رگیدمه  زا  ...و  دنه  هراق  هبش  هنایمرواخ و 

عماوج ییارگ  مه  هب  اه ، فالتخا  اه و  نیعت  مامت  زا  غراف  دـناوت  یم  هک  یگنهرف  یعامتجا / هیامرـس  رـصنع و  اـهنت  طیارـش  نیا  رد 
.تسا نیعبرا  يور  هدایپ  عمجت و  دناسر ، يرای  هعیش 

رفن نویلیم  ات 350  نویلیم  دودح 300  رد  .دنهد  یم  لیکـشت  ار  ناناملـسم  تیعمج  لک  زا  دصرد  ات 30  دصرد  دودح 25  نایعیش 
رتشیب .دنتسه 

ص:59

اَنَتَریِـس اْوَأَر  اَذِإ  اُولوُقَی  اَّلَِئل  اَنَْلبَق  اوُکُِّلم  اَّلِإ  ٌَهلْوَد  ْمَُهل  تیب :  لها  َْقبَی  َْنل  ِلَوُّدلا َو  ُرِخآ  اَُنَتلْوَد  َلاَق  مالـسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  [ . 1 - ] 1
(. مالسلا 3 هیلع  ص4 یسوطلل ، هبیغلا   ) نیِقَّتُْمِلل ُهَِبقاْعلا  َّلَج َو  َّزَع َو  ِهَّللا  ُلْوَق  َوُه  ِءَالُؤَه َو  ِهَریِس  َْلثِم  اَنْرِس  اَنْکُِّلم  اَذِإ 

شیادیپ ای  ناریا و  یمالسا  يروهمج  دننام  یعیش  يا  هقطنم  ياه  تموکح  يریگ  لکش  اب  ادتبا  دناوت  یم  دنیارف  نیا  هتبلا  [ . 2 - ] 2
.دریگب تروص  مق  هیملع  هزوح  دننام  عیشت  يزاس  یناهج  تلاسر  اب  هدش  هداد  هدعو  هیملع  ياه  هزوح 

اََمل ْمِْهیَلَع  ِدْهَْعلِاب  ِءاَفَْولا  ِیف  ِبُولُْقلا  َنِم  ٍعاَِمتْجا  یَلَع  ِِهتَعاَِطل  ُهَّللا  ْمُهَقَّفَو  اَنَعاَیْشَأ  َنَأ  َْول  ص499 : ج 2 ، یسربطلا ، جاجتحإلا ، [ . 3 - ] 3
اَّمِم اَِنب  ُلِصَّتَی  اَم  اَّلِإ  ْمُْهنَع  اَنُِسبْحَی  اَمَف  اَِنب  ْمُْهنِم  اَِهقْدِص  ِهَفِْرعَْملا َو  ِّقَح  یَلَع  اَِنتَدَهاَشُِمب  ُهَداَعَّسلا  ُمَُهل  ْتَلَّجَعََتل  اَِنئاَِقِلب َو  ُنُْمْیلا  ُمُْهنَع  َرَّخََأت 

ینامیپ هب  يافو  رب  ناشیاه  لد  دـنادرگ _  قفوم  دوخ  زا  تعاطا  هب  ار  نانآ  دـنوادخ  هک  ام _  نایعیـش  رگا  مُْهنِم : ُهُِرثُْؤن  اـَل  ُهُهَرْکَن َو 
رب ام ، هدهاشم  تداعـس  اعطق  و  داتفا ، یمن  بقع  هب  نانآ  يارب  ام  اب  تاقالم  قیفوت  ًاعطق  دندرک ، یم  قافتا  دنتـسه ، فظوم  نادب  هک 

( .دش یم  لصاح  نانآ  يارب  يدوز  هب  لد ، تقادص  یقیقد و  تفرعم  ساسا 
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85  ) ناجیابرذآ يروهمج  دصرد ،)  65  ) قارع دصرد ،) زا 89 شیب   ) ناریا رفن ،) نوـیلیم  ات 60   40  ) دـنه رد  یماما  هدزاود  نایعیش 
ات 30  20  ) سراف جیلخ  هیـشاح  ياهروشک  و  دـصرد )  20  ) ناتـسکاپ دصرد ،) زا 30  شیب   ) ناتـسناغفا دصرد ،) 40  ) نانبل دصرد ،)

نمی هیروس و  رد  نینچمه  و  دصرد ) لهچ  ات  نایولع  باستحا  اب  دصرد و   5  ) هیکرت رد  دصرد ) مالسلا 5  هیلع   ) نیرحب رد  دصرد )
(1) .دننک یم  یگدنز  مه 

ییاپورا و  ...و ) دـنلیات  يزلام و   ) یقرـش بونج  يایـسآ  ياهروشک  لماش  يرگید  قطاـنم  رد  نایعیـش  زا  یهجوت  لـباق  ياـه  تیلقا 
اقیرفآ و  ...و ) نیتناژرآ  لیزرب و  اداناک و  اکیرما و   ) اکیرما هراق  و  ...و ) ینـسوب  هیـسور و  دـئوس و  ناـملآ و  هسنارف و  ناتـسلگنا و  )

.دنراد روضح  ...و ) راکساگادام  یبونج و  ياقیرفآ  اینازنات و  هیرجین و  رصم و  )

روشک

هعیش تیعمج 

ناناملسم هب  نایعیش  دصرد 

ناریا

نویلیم  65

دصرد  90

قارع

نویلیم  18

دصرد مالسلا 0  هیلع 

ناتسودنه
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نویلیم ات 60   50

دصرد  25

ناتسکاپ

نویلیم ات 30   20

دصرد ات 30   35

ناتسناغفا

نویلیم ات 9  مالسلا  هیلع 

دصرد ات 30   25

ناجیابرذآ

نویلیم مالسلا  هیلع  ات   5

دصرد ات 85   80

ناتسبرع

نویلیم ات 5   3

دصرد ات 20   15

هیرجین

نویلیم ات 4   3

دصرد  5

هیکرت

هعیش نویلیم   3

يولع نویلیم   20
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دصرد  5

دصرد  40

رصم

نویلیم  3

دصرد  5

يزندنا

نویلیم ات 5   3

دصرد  2

نانبل

نویلیم مین  کی و 

دصرد  35

ص:60

.دلرو ایس  رامآ  ساسا  رب  [ . 1 - ] 1
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اینازنات

نویلیم مین  کی و 

دصرد ات 10   5

هیروس

يولع هعیش و  دصرد   13

تیوک

رازه مالسلا 00  هیلع  ات   500

دصرد ات 30   25

تاراما

رفن نویلیم  کی  هب  کیدزن 

دصرد  20

نیرحب

نویلیم مین  دودح 

دصرد  85

نمی

نویلیم کی  زا  شیب 

دصرد  5 یماما : هعیش 12 
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دصرد  45 يدیز : هعیش 

: هک مینادب  تسا  بلاج 

دنتسه و گروبزرطپ  نس  وکسم و  رهـش  نکاس  نانآ  زا  يرایـسب  عمج  هک  دننک  یم  یگدنز  يرذآ  نویلیم  هب 3  کیدزن  هیسور  رد 
دنتسه نایعیش  وزج  تیعمج  نیا  رتشیب 

: تسا نینچ  ایند  رد  عیشت  يایفارغج  زا  عماج  ًاتبسن  یشرازگ 

: هک مینادب  تسا  بلاج  هعیش  تیعمج  ایفارغج و  هرابرد 

تیعمج نیا  .ددرگ  یم  نابز  كرت  هعیش  سراف و  هعیش  برع ، هعیش  هدمع  هتسد  هس  لماش  یگنهرف  يداژن / تهج  زا  هعیش  تیعمج 
.دننک یم  یگدنز  دنه  هراق  هبش  هنایمرواخ و  هقطنم  ود  رد  ًاتدمع 

ص:61
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نایعیش يارب  هاگرذگ  شقن  یقرش ، یلامش و  هیاسمه  ياهروشک  هب  تبسن  زا  .تسا  عیـشت  يایفارغج  نوناک  رد  یناریا  هعیـش  هعماج 
.دراد ار  نیعبرا  رئاز 

یعامتجا و تهج  زا  دنتسه ، فعض  رد  یسایس  تهج  زا  هک  نیا  نمـض  قارع  ناریا و  زا  ریغ  هب  رگید  ياهروشک  رد  یعیـش  عماوج 
.دنرب یم  رس  هب  يرایسب  تالکشم  اه و  تیمورحم  رد  مه  يداصتقا 

یگنهرف و تهج  زا  ناجیابرذآ ) روشک  مولظم  يایفارغج  زج  هب  ، ) تیمورحم اهراشف و  اـب  هسیاـقم  رد  ناریا ، ینوماریپ  هعیـش  عماوج 
.دنتسه ناوارف  ياه  شزرا  اه و  توق  ياراد  ینید  رئاعش 

یبسن هافر  ًاضعب  شناد و  يالاب  حطـس  ياراد  دننک ، یم  یگدنز  اپورا  اکیرما و  ياه  هراق  رد  تیلقا  تروص  هب  هک  يا  هعیـش  عماوج 
.دنتسه هیشاح  رد  یسایس  تهج  زا  یلو  هدوب  يداصتقا 

میظع عمجت  رتسب  رد  هعیـش  رئاز  ياه  تلاسر  هب  رظان  دـهد و  یم  خر  نیعبرا  میظع  هسامح  هک  تسا  اه  تیعقاو  نیا  هب  رظاـن  کـنیا 
: درک هراشا  دنچ  یتاکن  هب  دیاب  هک  تسا  نیعبرا 

.دراد هلاس  يرمع 14  اهنت  مادص  طوقـس  زا  سپ  نیعبرا  هسامح  نآ : یبیغ  ياه  هناشن  نیعبرا و  یفیک  یمک و  عیرـس  دشر  دنیارف  .1
ياه تیفرظ  تلع  هب  رما  نیا  تسا و  هتـشاداو  یتفگـش  هب  ار  نمـشد  تسود و  هتـشاد و  یناهج  ياه  باـتزاب  نآ  عیرـس  دـشر  یلو 

هدیزرو تلفغ  نآ  زا  ههد  هس  ام  تلم  تلود و  هک  تسا  يرما  نیا  تسا و  دوخ  ناوریپ  نیب  ییارگ  مه  داجیا  رد  عیشت  بتکم  يالاب 
اه مچرپ  هدهاشم  نیعبرا و  هسامح  رد  روضح  یلو  .دنا  هناگیب  عیشت  ناهج  ایفارغج و  اب  ام  ناناوج  زا  يرایـسب  هک  اج  نادب  ات  تسا ؛

.دنک یم  دزشوگ  ام  هب  ار  یسانش  هعیش  یهوژپ و  هعیش  تیلوئسم  اه ، نابز  اهداژن و  و 

ص:62
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طاـبترا زا  .دراد  يا  هناـگود  راـظتنا  هکلب  .تسین  ناـمز  ماـما  هب  ندیـسر  يارب  شـالت  ترورـض  ینعم  هب  تبیغ  نارود  رد  راـظتنا  .1
دروم رد   (1)« اهدیدهت اه /  فعـض  اه و  تصرف  اه /  توق   » یـسانشزاب يرگید  هعیـش و  ناهج  ینید  عجارم  ماع و  نابئان  اب  هتـسویپ 

.تسا دیدهت  فعض /  عفر  تصرف و  توق /  تیوقت  يارب  ییارگ  مه  يارب  شالت  یعیش و  نوگانوگ  قطانم 

یملع يداصتقا و  طیارش  يا و  هناسر  یگنهرف و  تاناکما  یعامتجا و  یـسایس / تهج  زا  یندمت و  تهج  زا  یناریا  هعیـش  هعماج  . 2
هعماج هدنمرش  مه  هدنام و  بقع  قارع  هعیش  زا  مه  نیعبرا  هقباسم  رد  یلو  تسا ؛ یخیرات  دنمشزرا  هقباس و  یب  تصرف  ياراد  ...و 

...نیا تسا و  نیعبرا  هسامح  هب  ناش  هدرتسگ  توعد  يارب  نانآ  هتسیاش  يروای  مدع  تهج  زا  دوخ  ینوماریپ  هعیش 

.دنراد روضح  ناهج  رـسارس  زا  هعیـش  ياه  تیلقا  مه  نیعبرا  رد  .تسا  هدـش  یناهج  يربخ  هژوس  کی  هب  لیدـبت  هزورما  نیعبرا  . 3
عیشت یگنهرف  ياه  هبذاج  رشن  فدهاب  یناهج  هرتسگ  رد  یعیـش  عماوج  يزاسایوپ  ثعاب  دناوت  یم  نانآ  اب  يرکف  مه  ییارگ و  مه 

.دوش ییاروشاع  ياه  مایپ  يزاس  یناهج  و 

نیا .دـشخرد  یم  البرک  يونعم  نامـسآ  رد  ههام  کی  تصرف  کی  رد  هک  تسا  يراـهب  ربا  کـی  ناـنوچ  هعیـش  هعماـج  رد  نیعبرا 
یم دوخ  یلاعتم  يونعم و  ياـه  شزرا  ریگرد  ار  هعیـش  ناـهج  موس  کـی  ینعی  رفن ، نویلیم  ات 30  هام  کـی  تدـم  هب  هزورما  عمجت 

.دنک

زا دوش و  هجوت  نآ  رد  اهراتفر » اه و  شزرا  اـه ، شرگن   » هناـگ هس  قیمعت  هب  رگا  تسا ، شرتسگ  لاـح  رد  نیعبرا  هک  دـنور  نیا  اـب 
یلامتحا ياه  بیسآ 

ص:63

نوریب زا  شیاه و  فعض  اه و  توق  رظنم  زا  یلخاد  تهج  زا  ار  هدیدپ  کی  هک  یشور   : swot تیریدم لیلحت و  شور  [ . 1 - ] 1
.دهد یم  رارق  هعلاطم  دروم  شیاه  تصرف  اهدیدهت و  رظنم  زا 
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يودهم كولس  هارهاش  يادتبا  نیعبرا 

.ددرگ مهارف  تعرس  هب  یعیش )  ) يزاس ندمت  یمالسا و  ندمت  يایحا  ياهرتسب  دوب  راودیما  ناوت  یم  دوش ، هتشاد  هگن  ظوفحم 

یناسنا هیامرس  يزاس  مهارف  یبنلا ، هنیدم  رد  يوبن  يزاس  ندمت  هبرجت  ساسارب  ینید  يزاس  ندمت  ياهزاین  شیپ  نیرت  مهم  هکارچ 
تیدوبع هناگود  رب  ینیعبرا ، یگدنز  کبس  گنهرف و  ناینب  هک  تسا  یلاحرد  نیا  .تسا  راد  نید  دهاجم و  رگراثیا و  هتفای و  دشر 

سپس زاس و  هنیمز  ندمت  هعماج و  يوس  هب  دناوت  یم  تدم  هاتوک  رد  نیعبرا  هسامح  زادنا  مشچ  سپ  .تسا  راوتـسا  یقالخا  راثیا  و 
.دشاب روهظ  یناهج  ندمت  يوس  هب 

يودهم كولس  هارهاش  يادتبا  نیعبرا 

طسوت هک  هدش  رایسب  شرافـس  هیـصوت و  نادب  هک  تسا  جنر  تمحز و  هارمه  هب  ینیمز  ییور  هدایپ  البرک ، ترایز  يارب  يور  هدایپ 
یلاعتم ياهدمآ  تفر و  رد  هشیر  نانآ  يور  هدایپ  .دنتسین  اهنت  يور  هدایپ  نیا  رد  نانآ  دریگ ؛ یم  تروص  هعیـشریغ  هعیـش و  نارئاز 

: تسا رمتسم  هتسویپ و  ینایرج  تروص  هب  ای  دنتسه و  یخیرات  ای  هک  دراد  يرگید  سدقم  و 

البرک زا  توکلم  ملاع  رد  نیموصعم  9 و  مالسا ربمایپ  ترایز  _ 

تشهب لها  يارب  ار  نیسح  ماما  رازم  تبرت  ترایز  زا  سپ  هک  نیا  البرک و  هب  ینامـسآ  ناگتـشرف  هتـسویپ  ترایز  دمآ و  تفر و  _ 
(1) .دنرب یم 

(2) .دراد هراشا  نانآ  هدایپ  ترایز  هب  ًاضعب  البرک و  زا  ناربمایپ  یخیرات  ترایز  هب  هک  یتایاور  _ 

رد تسا و  لصتم  توکلم  دـتمم  نایرج  تماما و  طخ  هتـشذگ  اب  دـشاب ، هدایپ  رگا  ًاصوصخ  ترایز  تسا ، یهیدـب  تروص  نیا  رد 
دناوت        یمن  تروص  نیا 

ص:64

ص405. ج10 ، مالکلا :، رهاوج  ص1033 ؛ ج40 ، هعیشلا ، لئاسو  [ . 1 - ] 1
ترایز و  ص244 ) ج44 ، راحب ،  ) لیعامـسا ترایز  و  ح1 ) ص101 ، نیسحلا ، مامالا  ملاوعلا ،  ) مدا ترـضح  ترایز  دننام  [ . 2 - ] 2

(. نامه  ) نویراوح هارمه  یسیع  ترضح 
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نیا یعیش  هنایوگشیپ  تایاور  رد  ًاقافتا  .دشاب  هتـشاد  هدنیآ  زا  یناشن  دیاب  دوخ  رارمتـسا  رد  اعطق  هدش و  رـصحنم  لاح  هتـشذگ و  هب 
دهاوخ خر  هکم  رهـش  رد  اروشاع و  زور  رد  نامز [ ماما  روهظ  تیب ، لـها  9 و  ربمایپ ياه  ینیب  شیپ  قبط  هکارچ  دراد ؛ دوجو  ناـشن 

البرک هفوک و  شدـصقم  .ددرگ  یم  قارع  یهار  نآ  زا  سپ  (1) و  هتخادرپ زاجح  رد  دوخ  تلود  تیبثت  هب  ماـما  روهظ ، زا  سپ  .داد 
.تسا نیعبرا  يور  هدایپ  زادنا  مشچ  دنس  البرک ، هب  هفوک  زا  هفوک و  هب  هنیدم  زا  تکرح  نیا  تسا و 

: زاس گنهرف  میظع و  ياه  كولس  راظتنا  رد  دادتما و  رد  تسا  یکولس  نیعبرا  يور  هدایپ  تهج  نیدب 

يور هدایپ  زاس  هنیمز  ياه  كولس 

زاس نیعبرا  ياه  كولس 

هتسویپ یتوکلم  ياه  كولس 

زاس هدنیآ  كولس 

البرک زا  ناربمایپ  یخیرات  ياه  ترایز 

تراسا ناوراک  ترایز 

هیطع رباج و  ترایز 

(2) نیموصعم 9 و  ربمایپ ترایز 

ناگتشرف هتسویپ  ترایز 

البرک يوس  هب  شنایرکشل  هارمه  يدهم [ ماما  تکرح 
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رد .دوش و  یم  هجاوم  هکم  لـها  شروش  اـب  هبترمود  هکم  رد  ماـما  تاـیاور  قـبط  هک  ارچ  تسا  رب  ناـمز  یمک  تیبـثت  نیا  [ . 1 - ] 1
نیب ینامز  رد  قارع  يوس  هب  شتکرح  سپ  .دراد  زاین  نامز  شا  یخیراـت  ياـه  يریگ  ماـقتنا  شا و  يزوریپ  تیبثت  يارب  مه  هنیدـم 

.دوب دهاوخ  نیعبرا  اروشاع و 
ربق ناریاز  دزن  همطاف 3  انامه  مهبونذ » مهل  رفغتـستف  اهنبا  ربق  راوزل  رـضحتل  همطاف  نا   » تسا هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  [ . 2 - ] 2
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(. تارایزلا 232 لماک  ) دنک یم  ترفغم  بلط  ناشناهانگ  يارب  دنوادخ  زا  دوش و  یم  رضاح  شدنزرف 
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عیشت خیرات  رد  نیعبرا  مود : شخب 

اروشاع دادتما  نیعبرا 
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اروشاع دادتما  نیعبرا ؛

ینیعبرا هاگن ، نیا  اب  .دشاب  اروشاع  مایپ  زاس  هنیمز  دوخ  نایرج  اب  دـنامن و  اروشاع  رد  اروشاع  ات  اروشاع ، رب  تسا  يدادـتما  نیعبرا ،
یعیـش ياه  هقرف  نانوچ   ) اروشاع رد  هک  نیا  يارب  تسا  يا  هناهب  هکلب  تسین  دـصقم  دوخ  تسا  اروشاـع  هدـنروآرد  تکرح  هب  هک 

يزاسایوپ ریـسم  دـناوتب  ات  تسا  زادـنا  مشچ  دـصقم و  دـنمزاین  دوخ  نیعبرا  سپ  .میوشن  یگرمزور  فقوت و  راچد  یماما ) ریغ 12 
.دنک یط  تسرد  ار  اروشاع 

نیا تسا  ییاروشاع  ياه  مایپ  شرورپ  شتیـصاخ  دوخ ، ناسر  لامک  ياـهدرکراک  تهج  هب  نیعبرا  تفگ  ناوت  یم  رگید  هیواز  زا 
.دیوگ یم  ندوب  مالـسلا  هیلعنیـسح  اب  ترورـض  زا  طقف  هک  هناموصعمریغ  هیواز  کی  .دشاب  هتـشاد  هیواز  ود  دناوت  یم  مایپ  شرورپ 

.دیوگ یم  مالسلا  هیلعنیسح  دمآزور  نامجرت  زا  هک  هناموصعم  تیاور  هیواز  يرگید 

ماما زا  اهنت  هدش ، تیاور  يراصنا  هللادبع  نبرباج  زا  هک  یترایز  نتم  رد  .دید  ناوت  یم  نیعبرا  ترایز  نتم  ود  رد  ار  تیاور  ود  نیا 
هرابرد مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  هک  یتیاور  رد  یلو  .دوش  یم  هتـسب  نامیپ  دـهع و  ناشیا  اب  هدـش و  هتفگ  نخـس  مالـسلا  هیلعنیـسح 

اب       تسه  نیعبرا  ترایز 

ص:69

ینیسح نیعبرا  میظع  هسامح  ییارچو  یتسیچرب  www.Ghaemiyeh.comيدمآرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 216زکرم  هحفص 124 

http://www.ghaemiyeh.com


نیعبرا ترایز  رد  يرگن  هدنیآ 

هب هک  دراد  ییاه  هرازگ  نآ ، ینایاپ  موس  کی  رد  هتـشاد و  توافتم  ینحل  ادهـشلادیس  تاراـیز  رگید  اـب  هک  میتسه  هجاوم  یتراـیز 
يزاسایوپ رد  نآ  شقن  نیعبرا و  ترایز  رظنم  زا  نیعبرا  زادـنا  مشچ  دنـس  لصف  نیا  رد  هک  .دراد  تراشا  نیعبرا  زادـنا  مشچ  دـنس 

.ددرگ یم  هئارا  نیعبرا  گنهرف  نیعبرا و 

نیعبرا ترایز  رد  يرگن  هدنیآ 

تیاور هب  نیعبرا  ترایز  نتم  .تشاد  یمیقتـسم  هعجارم  ترایز  نتم  هب  دـیاب  نیعبرا  ترایز  هنایارگ  هدـنیآ  ياـه  ماـیپ  فشک  يارب 
: تسا نینچ  دوخ  ینایاپ  موس  کی  رد  مالسلا  هیلعقداص  ماما 

ِبالْصَْألا ِیف  ارُون  َْتنُک  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  یِّمُأ  َْتنَأ َو  ِیبَِأب  ُهاَداَع  ْنَِمل  ٌّوُدَع  ُهالاَو َو  ْنَِمل  ٌِّیلَو  یِّنَأ  َكُدِهْـشُأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  »
ِِمئاَعَد ْنِم  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  اَِهباَِیث َو  ْنِم  ُتاَّمَِهلْدُْملا  َکِْسْبُلت  َْمل  اَهِـساَْجنَِأب َو  ُهَِّیلِهاَْجلا  َکْسِّجَُنت  َْمل  ِهَرِهاَّطلا ]  ] ِهَرَّهَطُْملا ِماَحْرَْألا  ِهَِخماَّشلا َو 

ْنِم َهَِّمئَْألا  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  ُّيِدْهَْملا َو  يِداَْهلا  ُّیِکَّزلا  ُّیِـضَّرلا  ُّیِقَّتلا  ُّرَْبلا  ُماَمِْإلا  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  َنِینِمْؤُْملا َو  ِلِقْعَم  َنیِِملْـسُْملا َو  ِناَکْرَأ  ِنیِّدلا َو 
ِِعئاَرَِـشب ٌِنقُوم  ْمُِکباَیِِإب  ٌنِمُْؤم َو  ْمُِکب  یِّنَأ  ُدَهْـشَأ  اَْینُّدـلا َو  ِلْهَأ  یَلَع  ُهَّجُْحلا  یَْقثُْولا َو  ُهَوْرُْعلا  يَدُْـهلا َو  ُمالْعَأ  يَْوقَّتلا َو  ُهَِملَک  َكِدـْلُو 

َعَم ـال  ْمُکَعَم  ْمُکَعَمَف  ْمَُکل  ُهَّللا  َنَذْأَـی  یَّتَـح  ٌهَّدَـعُم  ْمَُکل  ِیتَرُْـصن  ٌِعبَّتُم َو  ْمُکِْرمَأـِل  يِْرمَأ  ٌْملِـس َو  ْمُِکْبلَِقل  ِیبـْلَق  ِیلَمَع َو  ِمِیتاَوَخ  ِینیِد َو 
َّبَر َنیِمآ  ْمُِکنِطَاب  ْمُکِرِهاَظ َو  ْمُِکِبئاَـغ َو  ْمُکِدِـهاَش َو  َو  ْمُکِماَـسْجَأ ]   ] ْمُکِداَـسْجَأ ْمُکِحاَوْرَأ َو  یَلَع  ْمُْکیَلَع َو  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  ْمُکِّوُدَـع 

« َنیَِملاَْعلا

: دوش صخشم  اهزارف  نیا  نایب  زا  فده  ات  ددرگ  یم  اوتحم  لیلحت  همجرت و  بیترت  هب  هدش  باختنا  دراوم  ترایز  نیا  رد 
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نتم

همجرت

تاکن فده و 

ُهالاَو ْنَِمل  ٌِّیلَو  یِّنَأ 

دنراد تسود  ار  وا  هک  نانآ  اب  متسود  نم 

تیالو روحم  رب  یعامتجا  ماظن 

َكِْدلُو ْنِم  َهَِّمئَْألا  َّنَأ  ُدَهْشَأ 

تنادنزرف زا  ناماما  هک  مهد  یم  یهاوگ 

تماما ماظن  هب  یهاوگ 

ْمُِکباَیِِإب ٌنِمُْؤم َو  ْمُِکب  یِّنَأ 

مراد نیقی  ناتتشگزاب  هب  و  میامش ، هب  نمؤم  نیقی  هب  نم 

تعجر روهظ و  هب  یهاوگ 

ْمُکِّوُدَع َعَم  ْمُکَعَم ال  ْمُکَعَمَف  ْمَُکل  ُهَّللا  َنَذْأَی  یَّتَح  ٌهَّدَعُم  ْمَُکل  ِیتَرُْصن 

ناتنانمشد اب  هن  میامش  اب  سپ  دهد ، هزاجا  امش  هب  ادخ  ات  تسا ، هدامآ  امش  يارب  ما  يرای 

( ایوپ راظتنا   ) تماما روحم  رب  لطاب  قح و  دمآزور  يدنبزرم  رد  يروای  دهعت 
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ْمُکِْرمَِأل يِْرمَأ  ٌْملِس َو  ْمُِکْبلَِقل  ِیْبلَق  ِیلَمَع َو  ِمِیتاَوَخ  ِینیِد َو  ِِعئاَرَِشب 

ناتراک وریپ  مراک  و  حلص ، رد  ناتبلق  اب  مبلق  و  ملمع ، بقاوع  و  منید ، نیناوق  ساسا  رب 

( ایوپ راظتنا   ) لمع رواب و  هزوح  رد  عماج  يدهعت 

ْمُِکِبئاَغ

ناتبیاغ

بئاغ ماما  هب  يدنمرواب 

ماما دادـتما  هک  يا  هنامز  ّیلو  رادـمرب  دـمآزور  يرادـم  تیالو  ترورـض  و  تماما ، هب  داقتعا  هناگود  زا  هسدـنه  راـتخاس و  نیا  رد 
رابت زا  یسانش  ماما  رد  هک  نیا  يارب  .دریگ  یم  رارق  دیکأت  دروم  رئاز  لاح  نابز  طسوت  هدش و  هتفگ  نخـس  تسا  مالـسلا  هیلعنیـسح 
ماقم تهج  زا  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  اب  يدـعب  ناماما  لماک  يدـننامه  رب  دـیکأت  نمـض  ددرگن ، اطخ  هابتـشا و  راـچد  رئاز  نیـسح ،
تبیغ تیعقاو  رب  يراذگ  هناشن  نیا  رد  .دشاب  ینایاپ  ماما  يارب  یناشن  ات  ددرگ  یم  دـیکأت  مه  تعجر  تبیغ و  هلئـسم  ود  رب  تماما ،

.دوش یم  دیکأت  تعجر  ترورض  و 

هیلعنیـسح ماما  تعجر  هب  هراشا  مه  دوش ) یم  تعجر  هرابرد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هب  هک  یباطخ  زا   ) میقتـسمریغ یتروص  هب  هتبلا   
تساه           هزومآ  نیا  رتسب  رب  و  دوب .) دهاوخ  هدننک  تعجر  نیلوا  الامتحا  نیسح  ماما  هک  نیا  مه  و   ) .دراد مالسلا 
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.دسر یم  نایاپ  هب  یسانش  نامز  رتسب  رد  ترصن  هرابرد  رئاز  زا  يریگ  دهعت  اب  ترایز  هک 

: تسا هتفرگ  تروص  ترایز  زا  شخب  نیا  رد  هک  نوگانوگ  ياه  تفگراک  زا  تسا  یبیکرت   (1) یتفگراک راتخاس  هسدنه و  نیا 

؛ یقالخا کین  تافص  هب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  فاصوا  بسن و  یکاپ  نایب  یحیرصت : تفگراک 

؛ تسا شتاداقتعا  هب  رئاز  ياه  فارتعا  هک  تاساسحا  هتسویپ  نایب  یفطاع : تفگراک 

؛ تسا ناتسود  تسود  هک  نیا  مالعا  دننام  هدمآ ، اهدهعت  اب  بیکرت  رد  اه  مالعا  یمالعا : تفگراک 

.تیب لها  نانمشد  زا  يرود  نانمؤم و  اب  ییارگ  مه  رب  رئاز  ياه  نامیپ  يدهعت : تفگراک 

رد یلو  .دراد  راک  روتسد  رد  ار  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  اب  رئاز  نتفگ  نخس  میقتسم  تروص  هب  هک  تسا  یترایز  نیعبرا ، ترایز  سپ 
تسا اروشاع  هلئـسم  زا  رتارف  هک  یتادهعت  .دهد  یم  رارق  رئاز  ینتمارف  تادهعت  ار  نتفگ  نخـس  نیا  هنیمز  هناهب و  دوخ ، ینورد  هیال 

.تسا یعیش  راظتنا  تیودهم و  رب  ینتبم  مالک  کی  رد  .دراد  هنایارگ  هدنیآ  درکیور  و 

حیرصت و نایب  اب  هک  تسا  یتالمج  مه  ترایز  نآرد  هکارچ  .دبای  یم  اروشاع  ترایز  نوچ  يراتخاس  نیعبرا  ترایز  رظنم  نیا  زا   
: دننام يدراوم  .دراد  تلالد  تیودهم  هب  تبسن  رئاز  دهعت  ای 

ٍدَّمَُحم ِلآ  ْنِم  ٍروُْصنَم  ٍماَمِإ  َعَم  َكِراَث  َبَلَط  ِینَقُزْرَی 

مَُکل ٍقِطاَن  ٍّيِدْهَم  ٍماَمِإ  َعَم  ْمُکِراَث  َبَلَط  ِینَقُزْرَی  ْنَأ 

مالسلا 2 هیلع  ص:

تالمج و ناهنپ  ياه  تلالد  يوجتـسج  رد  یظفل ، ياه  تلـالد  زا  رتارف  هک  تسا  یـسانش  ناـبز  رد  يا  هیرظن  تفگراـک  [ . 1 - ] 1
شنک هیرظن  هیاپ  رب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  ترـضح  هماـن  تراـیز  یـسانش  نتم  لـیلحت  کـن :  ) .تسا ملکتم  عماـج  دوصقم  فشک 

( . هرامش 43 زییاپ 1389  نهذ  داژن ، ناولهپ  اضردمحم  راتفگ ،
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زادـنا مشچ  دنـس  هک  دـنراد ، موصعم  ناماما  تنـس  هریـس و  رد  هشیر  ینیعبرا ، يزاس  گنهرف  ییاروشاع و  يزاس  گنهرف  نیارباـنب 
هب نارئاز  يربهار  يارب  يدربهار  تدـم  هاتوک  حرط  کـی  نیعبرا  تقیقح  رد  .تسا  هدـیدرگ  فیرعت  دادـیور  ود  ره  يارب  كرتشم 

ناقـشاع یهد  هجوت  نیعبرا ، اروشاع و  عمج  هاگنآ  .تسا و  مایپ  هسامح و  ياروشاع  هب  نزح  ياروشاع  زا  ناشلاقتنا  هدـنیآ و  يوس 
.دریگب رارق  هجوت  دروم  دباب  ینیسح  گنهرف  ّتیلک  رد  هک  تسا  یتدمدنلب  زادنا  مشچ  هب  ینیسح  نارئاز  و 

طبر و هقلح  هک  يدادیور  رـصنع و  تسا ، راوتـسا  تیودـهم  زبس  اروشاع و  خرـس  لاب  ود  رب  عیـشت  دوش  یم  هتفگ  یتقو  تقیقح  رد 
رد هک  ار  يا  هدنیآ  نیعبرا  نوچ  دهد و  یم  دادتما  اروشاع  هب  نیعبرا  اریز  تسا ؛ نیعبرا  دنک ، یم  رارقرب  ار  ود  نیا  نیب  دـنویپ  هنیمز 

يدنس تروص  هب  ار  دوب ، هراشا   (1)( زاس يرای  یماما  اب  هدنیآ  رد  يرگ  يرای  یفرعم  دـح  رد  اهنت   ) ًالامجا نادـب  اروشاع  ترایز ) )
عماج و یتفرعم  هتـسب  هتبلا  .دهد  یم  هئارا  ار  يرت  لماک  یتفرعم  هتـسب  نآ  زا  و  نیعبرا ) ترایز  یهاتوک  دوجواب  و   ) هدروآرد عماج 

.دش دهاوخ  يا  هراشا  نادب  شخب  نیمه  نایاپ  رد  هک  دنک  یم  راذگاو  يودهم  تارایز  هیعدا و  هعومجم  هب  ار  يودهم  لماک 

ات هدش  انـشآ  راظتنا  نیعبرا و  ياهدنویپ  یگنوگچ  یتسیچ و  ییارچ و  اب  رت  قیمع  تروص  هب  نیعبرا  رئاز  لصف ، نیا  رد  هاگن  نیا  اب   
شزرا کمک  اب  ار  يودهم  یگدنز  کبـس  راظتنا و  گنهرف  يزاس  دمآراک  ياه  هار  دـناوتب  لصف  نیرخآ  رد  هلحرم و  نیرخآ  رد 

.دریگارف نیعبرا  ياه 

مالسلا 3 هیلع  ص:

ٍقِطان ٍرِهاظ  يَدُـه  ٍماـِما  َعَم  مُکِراـث  َبَلَط  ِینَقُزری  نَا  هللاَدـنِع َو  مَُکل  َدوُمحَملا  َماـقَملا  ِلَبی  ِینَغّ نَا  ُهلَئـسَا  َو  : » اروشاـع تراـیز  [ . 1 - ] 1
....ّقَحلِاب
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تیودهم نیعبرا و 

حالطصا تغل و  رد  یسانش  يدهم 

.دور یم  راک  هب  هدـننک » تیادـه   » يانعم هب  یلعاف  يانعم  رد  زین  یهاگ  هتبلا  .تسا  هدـش  تیادـه  يانعم  هب  لوعفم و  مسا  يدـهم » »
ردـصم يوغل  رظن  زا  مه  تیودـهم  هژاو  .دور  یم  راک  هب  يدـهم  هب  بوسنم  ینعم  هب  هک  تسا  یباستنا  تفـص  مه  يودـهم »  » هملک

هملک نامه  لصا  رد  تیودهم  عقاو  رد  .دـبایب  يردـصم  درکراک  ات  تسا  هدـش  هتفرگ  يدـهم  هژاو  زا  تیودـهم ، سپ  .تسا  یلعج 
.ندوب يودهم  ینعی  .دور  یم  راک  هب  یلعج  ردصم  تروص  هب  هدش و  هفاضا  نآ  هب  ات  ددشم و  يای  هک  تسا  يدهم 

هزومآ .تسا  مالـسا  رد  دوعوم  يدـهم  اب  طبترم  یمالـسا  ياه  هزومآ  یمامت  يانعم  هب  تیودـهم  یثیدـح  یمالک _  حالطـصا  رد   
9 مالـسا ربمایپ  میلاعت  رد  نآ  يانبم  .دراد  ینامیا  یتفرعم و  دومن  فعـض  تدـش و  اب  یمالـسا  ياه  هقرف  همه  رد  هک  كرتشم  ياـه 

ینیب شیپ  يدـهم [ مایق  صخـش و  روحم  رب  مالـسا  يارب  خـیرات  ناـیاپ  رد  ار  ناـشخرد  يا  هدـنیآ  يرگن ، هدـنیآ  تهج  زا  هک  هدوب 
.تسا هدومن 

نیا هب  یعیـش ، حالطـصا  رد  .تسا  ندوـب » هار  هب  مشچ   » ياـنعم هب  هـک  تـسا  لاـعتفا  باـب  رد  رظن  هـشیر  زا  یبرع  يا  هـملک  راـظتنا 
يارب دنـشاب و  وا  دای  هب  هظحل  ره  هدربن و  دای  زا  ار  وا  دنـشاب و  تسه ، بئاغ  هک  نامز ،[ ماما  روهظ  رظتنم  دـیاب  نایعیـش  هک  تسانعم 

(1) .دراد دوجو  ناوارف  ثیداحا  راظتنا  يارب  یعیش  گنهرف  رد  .دننک  اعد  شروهظ 

تموکح اب  خیرات  نایاپ  هک  ینعم  نیدب  .تسا  ایوپ  هتـسویپ و  يرگن  هدنیآ  ینعم  هب  راظتنا ، تیودـهم و  هناگود  یعیـش ، هشیدـنا  رد 
رب ینتبم  یناهج  لدع 

ص:74

.رثالا بختنم  مراکملا و  لاکیم  ك.ر : هنیمز  نیارد  [ . 1 - ] 1
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  مالسلا و  هیلع  نیسح  نیب  اهدنویپ 

دهاوخ لمع  هماـج   9 ربمایپ رابت  زا  هتـسیاش  لـماک و  یناـسنا  تیمکاـح  مچرپ  ریز  هک  دوب  دـهاوخ  ریگارف  تیونعم  يروابدـیحوت و 
ردـصم هک  تیودـهم  سپ  .ددرگ  یم  هتخانـش  يدـهم  بقل  اب  هدـیزگرب  یناـیاپ و  موصعم  ربهار  نآ  يرگن ، هدـنیآ  نیا  رد  .دیـشوپ 

يزاسدراو ینعی  راـظتنا  مالـسا و  نید  یناـیاپ  یجنم  نآ  دوعوم و  يدـهم  نآ  اـب  طـبترم  ياـه  هزومآ  یماـمت  ینعم  هب  تسا ، یلعج 
.یگدنز نتم  رد  داقتعا  نیا  تامازلا 

] يدهم و  مالسلا   هیلعنیسح  نیب  اهدنویپ 

یلو  (1) .دنتسه دحاو  رون  یگمه  بیغ ، ملع  تمصع و  هناگود  تهج  زا  ماما  نیا 12  تسا ، ماما  هب 12  دقتعم  هک  هعیش  بتکم  رد 
تاـیاور یخرب  رد  ور  نیا  زا   (2) .دنـشاب يا  هژیو  بتارم  ياراد  دـنناوت  یم  یناهج  ياه  تیرومأم  ای  یخیرات و  میظع  جـنر  هب  رظان 
نیرتشیب ماـما  ود  نیا  نیب  هک   (3) .دنا هدش  هدرمـش  يدهم [ ماما  مالـسلا و  هیلعنیـسح  ماما  ناماما  لضفا  مالـسلا  هیلعیلع  ماما  زا  سپ 

.دراد دوجو  اهدنویپ 

.تسا يودهم  راظتنا  اب  ینیسح  رئاعش  دنویپ  یگتسباو و  قمع  رگنایب  ترایز ، عوضوم  رد  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  یتیاور 

رد ار  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ربق  دنناوت  یمن  دنتـسه و  رود  ياهرهـش  رد  هک  ار  يدارفا  ترایز  هوحن  یثیدح  رد  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
: تسا هدرک  شرافس  رگیدکی  تیزعت  هب  ار  اه  نآ  هدومرف و  نایب  دننک ، ترایز  اروشاع  زور 

ص:75

نم مهنأ  مالسلا و  هیلع  مهتنیط  مهراونأ و  مهحاورأ و  ودب  باب  باب 1 ، ص1 ، ج25 ، راونالاراحب ، ك.ر : روظنم  نیا  يارب  [ . 1 - ] 1
.دحاو رون 

ص429. ج 2 ، ردصلا ، هبیغلا ، خیرات  [ . 2 - ] 2
، مشاه ینب  نم  ایلع  ینراتخا و  هّللا  نإ  لاق : ثیدـح  یف  یبنلا 9  نع  ص200 : ج2 ، هادهلا ، تابثا  ص67 و  ینامعن ، هبیغلا ، [ . 3 - ] 3

مهلضفأ وه  مهرهاظ و  وه  مهنطاب و  مهعسات  نیسحلا ، دلو  نم  امامإ  رشع  ینثا  هلمکت  و  نیـسحلا ، نسحلا و  یلع  نم  ینم و  راتخا  و 
.مهمئاق وه  و 
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تبیـصم رد  ار  امـش  ام و  رجا  دنوادخ  دنیوگب : : » دومرف ترـضح  دـنیوگب ؟ تیزعت  ار  رگیدـکی  هنوگچ  مدیـسرپ  دـیوگ : یم  يوار 
زا يدهم [ ماما  مالسلا ،  هیلعنیسح  ماما  نوخ )  ) ّیلو هارمه  هب  هک  دهد  رارق  یناسک  زا  ار  امش  ام و  دنادرگ و  ناوارف  مالسلا  هیلعنیسح 

(NP1] [1] ».(1] میزیخرب وا  یهاوخنوخ  هب  هدرک و  ترضح  نآ  نوخ  بلط   9 دمحم لآ 

: دندرگ یم  یفرعم  يدهم  نیسح و  ياهدنویپ  هنماد  هرتسگ و  دنویپ ، نیا  تیمها  هب  رظان  کنیا 

] يدهم ماما  مالسلا و  هیلعنیسح  ماما  كرتشم  ياهدنویپ 

شفدـه دروآ و  دوجو  هب  ار  اروشاع  هک  تسا  یخیرات  نایرج  زا  ماـقتنا  هلئـسم  ینیـسح  هساـمح  اـب  يدـهم [ ماـما  دـنویپ  نیرت  مهم 
حیضوت رد  .تسا  مقتنم  يدهم [ ترضح  باقلا  زا  یکی  تهج  نیدب  .دندش  بجوم  ار  يرایسب  عمج  یهارمگ  دوب و  مالسا  يدوبان 

ماما زا  هک  یتیاور  رد  هلمج  زا  .تسا  هدش  دراو  تیب : لها  نانخس  رد  يدایز  بلاطم  ترـضح  نآ  رب  بقل  نیا  ندش  هدیزگرب  ّتلع 
نآ دوش ؟ یم  هتفگ  مئاق  یهلا  تّجح  نیرخآ  هب  طقف  ارچ  هک  دننک  یم  لاؤس  ترضح  نآ  زا  یتقو  هدش ، لقن  مالسلا  هیلعرقابدمحم 

: دنیامرف یم  خساپ  رد  ترضح 

هداد رـس  هلان  هک  یلاحرد  یتحاران  اب  ناگتـشرف  دندناسر  لتق  هب  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  مدـج  نانمـشد ، هک  یتعاس  نآ  رد  نوچ 
رد يرذگ ؟ یم  دندرک  دیهـش  هنادرمناوجان  ار  وت  هدیزگرب  دـنزرف  هدـیزگرب و  هک  یناسک  زا  ایآ  اراگدرورپ ! دـندرک  ضرع  دـندوب 

دنچره تفرگ  مهاوخ  ماقتنا  نانآ  زا  ملالج  تزع و  هب  دنگوس  نم ! ناگتـشرف  يا  هک : داتـسرف  یحو  نانآ  هب  دنوادخ  اه  نآ  باوج 
هب هراشا  زا  سپ  داد و  ناشن  نانآ  هب  ار  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  نادنزرف  حبـش  رون و  لاعتم  دنوادخ  هاگنآ  .يدایز  نامز  تّدم  زا  دعب 

(2) .تفرگ مهاوخ  ماقتنا  مالسلا  هیلعنیسح  نانمشد  زا  مئاق  نیا  اب  دومرف : دوب  مایق  لاح  رد  هک  نانآ  زا  یکی 

: ددرگ یم  هئارا  يدهم  ماما  نیسح و  ماما  كرتشم  ياهدنویپ  زا  یتسرهف 

ص:76

ترایز نانجلا ، حیتافم  713 و 714 ، صص مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  هرایز  حرش  مرحملا و  یـسوط ، خیـش  دجهتملا ، حابـصم  [ . 1 - ] 1
.اروشاع
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ص239. همامالا ، لئالد  [ . 2 - ] 2
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كرتشم دنویپ 

مالسلا هیلعنیسح  ماما 

] يدهم ماما 

ناربمایپ خیرات  رد  ود  ره  هب  یهدربخ  ینیب و  شیپ 

تسا قح  نید  ياقب  نماض  شنوخ  هک  یموصعم  ناونع  هب  یمالسا  تایاور  قبط  ناربمایپ  هب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  یفرعم 

تسا ینامسآ  نایدا  مامت  ینایاپ  زادنا  مشچ  هک  یسک  ناونع  هب  يدهم [ ماما  یفرعم 

دنتسه ثراو  ود  ره 

ناربمایپ ثراو  مالسلا  هیلعنیسح  ماما 

اروشاع ثراو  ناماما و  ناربمایپ و  ثراو  يدهم [ ماما 

مایق ودره  هناتسآ  رد  تیلهاج  نارود 

(1)9 ربمایپ تنس  ياج  هب  تعدب  تیمکاح  زا  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  تیاکش 

متس ملظ و  یناهج  تیمکاح 

توغاط اب  ندرکن  تعیب 
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یمن رارف  ناگدرب  دننام  مهدن و  امـش  هب  تلذ  يراوخ و  يور  زا  ار  متـسد  دنگوس ! ادخ  هب  هن ، : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما 
«. منک

ياه توغاط  نامکاح و  تعیب  دوخ  نامز  رد  تیب ،): لها   ) ام زا  مادکره  : » درادن ندرگ  هب  ار  یتوغاط  چـیه  تعیب  زین  يدـهم [ ماما 
نیمهن وا  .دـشابن  یمکاح  تعیب  شندرگ  رب  دـنک ، یم  مایق  هک  یماگنه  اـت  مئاـق ... [ رگم  میراد ، هدـهع  هب  هیقت ) يور  زا   ) ار ناـمز 

«. تسا مالسلا  هیلعنیسح  مردارب ، دنزرف 

(2) كرتشم فده 

قح نید  يارب  ییادف  ناج  بلاق  رد  هتبلا   (3) مالسا نید  يایحا  لطاب و  اب  هزرابم 

قح نید  یناهج  ققحت  بلاق  رد   (4)9 ربمایپ نید  يایحا  ملظ و  اب  هزرابم 

ص:77

یم توعد  شربمایپ  ّتنس  ادخ و  باتک  هب  ار  امش  نم  دننک : یم  حیرصت  هرـصب  لیابق  ناگرزب  هب  يا  همان  رد  ترـضح  نآ  [ . 1 - ] 1
ياه شزرا  ماـکحا و  تعدـب و  نآ  ياـج  هب  هتفر و  نیب  زا  ادخ 9  لوسر  تنـس  مینک  یم  یگدـنز  ام  نونکا  هک  یطیارـش  رد  .منک 

مامإلا هایح  .درک  مهاوخ  تیاده  يراگتـسر  داشرا و  هار  هب  ار  امـش  .دیزیخرب  نم  يرای  هب  دـیریذپب و  ارم  تسا  هتـسشن  یمالـساریغ 
ص264. ج2 ، مالسلا ،  هیلع  نیسحلا 

ینادان و زا  ار  اه  ناسنا  ات  درک  وت  میدقت  ار  دوخ  نوخ  تسا : هدمآ  نیعبرا  ترایز  رد  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  فده  [ . 2 - ] 2
(. نیعبرا ترایز  نانجلا ، حیتافم  یمق ، سابع  خیش   ) .دشخب ییاهر  یهارمگ 

هب منک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهاوخ  یم  ما  هدرک  مایق  ادخ 9  لوسر  مّدج  تّما  رد  حالصا  داجیا  روظنم  هب  نم  [ . 3 - ] 3
ص6. ج45 ، راونالاراحب ، .منک  یم  لمع  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مردپ  مرکاربمایپ 9 و  مّدج  موسرم  هویش  هریس و  نامه 

رـساترس رد  ار  نید  رد  هدش  داجیا  ياه  تعدب  مامت  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  دـنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  [ . 4 - ] 4
ص62. ج3 ، هدّوملا ، عیبانی  .دروآ  دهاوخ  رد  ارجا  هب  ار  يوبن  ياه  تنس  کت  کت  لباقم ، رد  درب و  دهاوخ  نیب  زا  ناهج 
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قح نید  يارب  ییادف  ناج  بلاق  رد  هتبلا   (1) مالسا نید  يایحا  لطاب و  اب  هزرابم 

قح نید  یناهج  ققحت  بلاق  رد   (2)9 ربمایپ نید  يایحا  ملظ و  اب  هزرابم 

«. يّدَج ِهَُّما  ِیف  حالْصِالا  ِبَلَِطل  ُتْجَرَخ  امَّنِا  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلعنیسح  ماما 

تسردان ياهراتفر  اهراتفگ و  اهرادنپ ،

رگمتس نامکاح  زا  تموکح  ِيزاس  كاپ  حالصا و  هعماج ، حالصا  اه ، یتلادع  یب  ضیعبت و  حالصا  ییارگ ، لطاب  حالصا  و 

هابت هکنآزا  سپ  ار  تما  نیا  يدهم ،[ ترـضح  هلیـسو  هب  دنوادخ  اهِداِسف ؛ َدَْعب  َهَّمُالا  َِحلْـصَِیل  : » تسا هدمآ  زین  يدهم [ ماما  دروم  رد 
«. دنک یم  حالصا  دنا ، هدش 

روتوملا رتولا  دش ، هدنار  بیرغ ، هللاراث ،

، روتوملا رتولا  دش ، هدنار  بیرغ ، هللاراث ،

ربمایپ هیرذ  ناونع  هب  اروشاع  رد  دوخ  یفرعم  مالسلا و  هیلعنیسح  ماما 

مالسلا (3) هیلعنیسح  ماما  3 و  ارهز ترضح  9 و  ربمایپ لسن  زا  يدهم [ ماما 

البرک هب  اما  هفوک  دصقم  هب  هکم  زا 

البرک هب  اجنآزا  هفوک و  هب  سپس  هنیدم و  هب  هکم  زا 

تداهش زور 
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روهظ زور 

ص:78

هب منک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهاوخ  یم  ما  هدرک  مایق  ادخ 9  لوسر  مّدج  تّما  رد  حالصا  داجیا  روظنم  هب  نم  [ . 1 - ] 1
ص6. ج45 ، راونالاراحب ، .منک  یم  لمع  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مردپ  مرکاربمایپ 9 و  مّدج  موسرم  هویش  هریس و  نامه 

رـساترس رد  ار  نید  رد  هدش  داجیا  ياه  تعدب  مامت  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  دـنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  [ . 2 - ] 2
ص62. ج3 ، هدّوملا ، عیبانی  .دروآ  دهاوخ  رد  ارجا  هب  ار  يوبن  ياه  تنس  کت  کت  لباقم ، رد  درب و  دهاوخ  نیب  زا  ناهج 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماـما  هناـش  هب  ار  ناـش  تسد  هک  یلاـح  رد  ناـشکرابم  رمع  رخآ  ياـهزور  زا  یکی  رد  مرکاربماـیپ 9  [ . 3 - ] 3
هب ایند  .تسا  مدنزرف  نیا  لسن  زا  تما  نیا  يدهم  دندومرف : مالسلا  هیلع  ارهز  ترضح  ناشراوگرزب  رتخد  هب  باطخ  دندوب  هتشاذگ 

ج51، راونالاراحب ، .دزاس  رپ  داد  لدعاب و  ار  ناهج  هدرک  مایق  مالسلا  هیلع  نیـسح  دالوا  زا  يدرم  هک  نیا  رگم  دیـسر  دهاوخن  نایاپ 
ص91.
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تارایز هیعدا و  رد  كرتشم : درکدای 

نآ زارف  ود  رد  يدهم [ ترضح  مان  اروشاع و  ترایز 

ناشیا بئاصم  مالسلا و  هیلعنیسح  ماما  زا  درکدای  هبدن و  ياعد 

اه تبسانم  رد  كرتشم  درکدای 

يدهم ترضح  دای  نابعش و  موس  ردق و  یلایل 

نیسح ماما  ترایز  نابعش و  همین  ردق و  یلایل   

: ینامسآ ناروای 

(1) يروای يارب  شالت  ناگتشرف و 

دنتفاین تیرومأم  یلو  دندمآ  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  يرای  يارب  هک  یناگتشرف 

] نامز ماما  يارب  يروای  تیرومأم 

«(2) ...اناْطلُس ِهِِّیلَِول  اْنلَعَج  ْدَقَف  ًامُولْظَم  َِلُتق  ْنَم  َو  هلمج ...« : نم  نآرق  زا  یتایآ  كرتشم  ریسفت 

...دنا هدرک  یفرعم  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ار  لوتقم  هک  تسا  هدشدراو   8 رقاب ماما  یلع و  ماما  ، 9 ربمایپ زا  یتایاور 

(3) دنا هدرک  یفرعم  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  ماما  ار  وا  ّیلو  و 

نارئاز يارب  مایق ، دنیارف  فادها و  اه و  هنیمز  رد  ریگارف  تاکرتشم  دوعوم و  ماما  مولظم و  ماما  ود  تیصخش  رد  هدرتسگ  ياهدنویپ 
مات یتهابش  روهظ ، هناتسآ  نامز  تایاور  قبط  رب  هکارچ  .دراد  يروای  ماما  ياهدربهار  ییاسانش  تهج  زا  یناوارف  ياه  سرد  نیعبرا 
ماما زا  یگداتفارود  رطخ  هک  دوش  یم  ریگارف  نانچ  مایق  ودره  هناتسآ  رد  لطاب  نایرج  .دراد و  مالـسلا  هیلعادهـشلادیس  مایق  نامز  اب 

.    (4) دور یم  لامتحا  مالسلا  هیلعادهشلادیس  يروای  زا  ناگدنامزاب  دننام  ار  بئاغ 
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ص:79

نیمز هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرای  يارب  هتـشرف  رازه  راهچ  قیقحت  هب  : » دـیامرف یم  هراب  نیارد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  [ . 1 - ] 1
نآ ربق  دزن  رد  دولآرابغ  هدیلوژ و  ور ، نیا  زا  .دندید  هدش  هتشک  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  دندش ، لزان  هک  یماگنه  نانآ  .دندمآ  دورف 

ای ناشراعش  دوب و  دنهاوخ  ترضح  نآ  هاپس  ناروای و  زا  نانآ  دنک و  مایق  مئاق ، هکنیا  ات  دنتـسه  نانچمه  دندرک و  تماقا  ترـضح 
«. تسا نیسحلا  تاراثل 

.33 ءارسا /  میا ؛» هداد  رارق  لتاق  رب  یطّلست  شثراو  يارب  دوش ، هتشک  مولظم  سک  ره  و  [ . » 2 - ] 2
ص 200. ج2 ، بصانلا ، مازلا  ص 210 ؛ ج2 ، یشایع ، ریسفت  ص163 ؛ ج3 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  [ . 3 - ] 3

دندوب نیـسح  ماما  هب  یـسیون  توعد  همان  رگزاغآ  دوخ  یعازخ  درـص  نب  نامیلـس  يربهر  هب  هک  نیباوت  میظع  لیخ  دننام  [ . 4 - ] 4
تسا بلاج  یتیاور  ص318  ینامعن ، هبیغلا ، رد  تهج  نیدب  .دنتـشاذگ  اهنت  ار  ماما  ...و  سرت  زا  دمآ  نانآ  يوس  هب  ماما  نوچ  یلو 

مایق مئاق  هک  ینامز  رَمَْقلا .» ِسْمَّشلا َو  ِهَدَـبَع  ُْهبِـش  ِهِیف  َلَخَد  ِِهلْهَأ َو  ْنِم  ُهَّنَأ  يَرَی  َناَک  ْنَم  ِْرمَْألا  اَذَـه  ْنِم  َجَرَخ  ُِمئاَْقلا ع  َجَرَخ  اَذِإ  : » هک
ام ه دیـشروخ و  هب  هک  یناسک  دـنوش و  یم  جراخ  ترـضح  نآ  فص  زا  دنتـسه ، وا  نادـناخ  زا  دوش  یم  نامگ  هک  یناـسک  دـنک ،

.دنیآ یم  رد  وا  فص  هب  دننام ، یم  تسرپ 
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يروای رد  اهدنویپ 

بیـسآ يرواـی و  هزوح  رد  اهدـنویپ  ییاسانـش  مهم ، ياـهروحم  زا  یکی  روـهظ  اـب  نیعبرا  اروشاـع و  ياهدـنویپ  ییاسانـش  رد  سپ 
.تسا نآ  زا  ییادز  بیسآ  يروای و  ياهاعدا  یسانش 

يروای رد  اهدنویپ 

وا هکلب  دریگ ، یمن  رارق  ناـماما  نارواـی  عمج  رد  لاـح  ناـمز  رد  طـقف  ددرگ  یم  اـه  هداـیپ  میظع  عـمج  دراو  نیعبرا  رد  هک  يرئاز 
تمالع ای  يروای  ياعدا  رگا  وا  سپ  .تسا  هدنیآ  رد  يدهملا  باحصا  شدصقم  تسا و  خیرات  نیسحلا  باحـصا  زا  هدمآرب  يرئاز 

هک تسا  مهم  یخیرات و  ینایرج  زا  يا  هرطق  وا  تسین و  ـألخ  ياـضف  رد  شیاـعدا  هک  دـنادب  دـیاب  دراد ، ار  ندوب  یعیـش  ناـشن  اـی 
: دراد صاخ  یلیخ  دصقم ) أدبم و   ) هیوسود

ص:80
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تخس رد  زورید و  طیارش  نیرت  ینارحب  رد  هک  یناروای  .میتسه  يروای  ياهوگلا  رد  نشور  هدنیآ  فافـش و  زورید  نایم  رد  ام  سپ 
ياهرتسب رد  لاح  نامز  رد  سپ  .دـنراذگ  یمن  هتـشاذگن و  اـهنت  ار  دوخ  ناـمز  ماـما   (1) هدـنیآ ياه  تیرومأـم  نیرت  میظع  نیرت و 

/ ینیسح ياهدنویپ  ییاسانـش  یلاعت ، دشر و  نیا  طرـش  شیپ  .میناسرب  ادرف  زورید و  ناروای  هبترم  هب  ار  دوخ  دیاب  نیعبرا  رد  روضح 
ماما مالسلا و  هیلعنیسح  ماما  يروای  ياهدنویپ  زا  یـشرازگ  هک  .تسا  ( (2) هدعم مکل  یترصنو   ) ترـصن يروای و  هنیمز  رد  يودهم 

: تسا نینچ  ترصن ، هنیمز  رد  يدهم [

يدهملا باحصا  نیسحلا و  باحصا  ياهدنویپ 

عوضوم

نیسحلا باحصا 

يدهملا باحصا 

يروای نایعدم  هناصلخم  تباجا  موزل  ماما و  هتسویپ  یهاوخ  يرای  توعد و 

دندرک شا  يرای  رفن  اهنت 72  یلو  ...دناوخارف  ادخ  نید  يرای  هب  ار  همه  هتسویپ  توعد ، لوط  رد  ماما 

دنیب یم  رفن  زا 313  ار  يرای  نیرت  هناصلاخ  (3) و  دناوخ یم  يرای  هب  ار  ناهج  مدرم  روهظ  هناتسآ  رد  مه  نامز  ماما 

يروای ياعدا  ریسم  رد  ماما  بئان  هدنیامن و  زا  يوریپ  ترورض 

نارازه یماکان  ملسم و  يرای  رد  رهاظم  نب  بیبح  دننام  تیقفوم  وا و  زا  يوریپ  هب  نایفوک  توعد  هفوک و  هب  لیقع  نب  ملـسم  مازعا 
یفوک نایعدم  زا  رگید  رفن 

يرغص تبیغ  نارود  صاخ  باون 

تیعجرم زا  يوریپ  تلع  هب  عیشت  یخیرات  ياه  تیقفوم  ...و  يربک  تبیغ  نارود  ماع  باون  و 

ص:81
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ُءابَجُّنلا َو ُمُه  َو   » دنا نید  ناهیقف  عرش و  نامکاح  نایضاق ، ناهدنا ، _ مر _ه_ا ف_ نآ دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  [ . 1 - ] 1
 . مالسلا 3 ه هیلع  13 نارهت ، پاچ  ص485 ، یفاص ، هّللا  فطل  رثالا ، بختنم  ...نیّدلا » ِیف  ُءاهَقُفلا  ُما َو  _ّ ُ_ك ْحلا ُهاضُْقلا َو 

ٌِنقُوم ْمُِکباَیِِإب  ٌنِمُْؤم َو  ْمُِکب  ّیِنَأ  هک : میناوخ  یم  نیعبرا  ترایز  رد  .نیعبرا  ترایز  يودـهم و  ترایز  زا  سی  لآ  تراـیز  [ . 2 - ] 2
ْمُکَعَم ال ْمُکَعَمَف  ْمَُکل  ُهَّللا  َنَذْأَی  یَّتَح  ٌهَّدَعُم  ْمَُکل  ِیتَرُْـصن  ٌِعبَّتُم َو  ْمُکِْرمَِأل  يِْرمَأ  ٌْملِـس َو  ْمُِکْبلَِقل  ِیْبلَق  ِیلَمَع َو  ِمِیتاَوَخ  ِینیِد َو  ِِعئاَرَِـشب 

.ْمُکِّوُدَع َعَم 
ص233. ج2 ، بصانلا ، مازلا  [ . 3 - ] 3
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ماما ود  ره  باکر  رد  تداهش  يوزرآ 

: هک دنک  یم  وزرآ  رئاز  ینیسح  تارایز  رد  .دنتسب و  تداهش  نامیپ  ماما  اب  اروشاع  بش  رد  ماما  نارای 

« امیظع ازوف  زوفاف  مکعم  تنک  ینتیل  ای  »

ینفک ارزتؤم  يربق  نم  ینجرخاف  ...هیدی  نیب  نیدهـشتسملا  ...هراصنا و  نم  ینلعجا  ...اذـه و  یموی  هحیبص  یف  هل  ددـجا  ینا  مهللا  »
.(1)« ...یفیس ارهاش 

: دومرف مالسلا  هیلعقداص  ماما 

(2)« دنسرب تداهش  هب  ادخ  هار  رد  دننک  یم  وزرآ  نانآ  »

يروای ياه  هصخاش  یگژیو و 

... (3) مرادن غارس  مدوخ  باحصا  زا  رتافواب  رتهب و  یباحصا  نم  دومرف : اروشاع  بش  رد  مالسلا  هیلعهللادبعابا 

(4) قالخا مراکم  نساحم و  لها  ناهانگ و  زا  بانتجا  عرو و  لها 

یناهگان یمایق  يارب  یگدامآ  ترورض 

يدع نب  حامرط  دننام  یناسک  نداتفا  بقع  و  ماما ، يرای  رد  رهاظم  نب  بیبح  دننام  ینارای  تباجا  تعرس   

(5)( نایعدم زا  يرایسب  شزیر  رانک  رد   ) اروشاع بش  رد  نارای  مامت  یناهگان  روضح 

يروای تخس  ياه  نومزآ 

اه شزیر  اب  ههجاوم  رد  مدق  تابث 
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يرایسب عمج  نتفر  دوجواب  اروشاع  بش  رد  نارای  یگداتسیا  یلو   (6) همان ناما  داهنشیپ  نتفرگ و  رارق  هرصاحم  رد 

سأی و سوباک  هک  دـسر  یمارف  یماگنه  رما  نیا  دـنوش ، ادـج  هدـش ، لابرغ  رگیدـکی  زا  دـنوش و  ناحتما  ناـمدرم  دـیاب  ریزگاـن  هب 
(7) دنوش دنمتداعس  اهدیعس  و  یقش ، اه  یقش  هک  دیآ  یم  یماگنه  دنگوس ، ادخ  هب  .دریگبارف  ار  اج  همه  يدیمون 

ص:82

.نانجلا حیتافم  دهع / ياعد  [ . 1 - ] 1
ح82. ص307 ، ج52 ، راونالاراحب ، [ . 2 - ] 2

«... یباحصَا نِم  یفوَا  ََّربَا َو  ًاباحصَا  ُتیَأَر  ام  [ . » 3 - ] 3
هیلع مئاقلا  باحـصا  نم  نوکی  نا  هرـس  نم  لاق : مث  ءاش  اذا  هللا  اهب  یجی ء  هلود  اـنل  نا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  [ . 4 - ] 4
نیا دهاوخب  هاگره  دـنوادخ ، میراد و  یتموکح  تلود و  ام  ( 57 ، ) رظتنم وه  قالخالا و  نساحم  عرولاب و  لـمعیل  رظتنیلف و  مالـسلا 

رد دشاب و  رظتنم  سپ  دشاب ، مالسلا  هیلع  يدهم  نارای  زا  هک  دوش  یم  دونـشخ  لاحـشوخ و  یـسک  رگا  درک و  دهاوخ  روهظ  تلود 
«. دشاب قالخا  مراکم  نساحم و  لها  ناهانگ و  زا  بانتجا  عرو و  لها  راظتنا ، لاح 

.رَمَْقلا ِسْمَّشلا َو  ِهَدَبَع  ُْهبِش  ِهِیف  َلَخَد  ِِهلْهَأ َو  ْنِم  ُهَّنَأ  يَرَی  َناَک  ْنَم  ِْرمَْألا  اَذَه  ْنِم  َجَرَخ  ُِمئاَْقلا [  َجَرَخ  اذا  [ . 5 - ] 5
اه نآ  یلو  دندرک ، یم  لاوما  ناما و  داهنـشیپ  ماما  نارای  هب  یپایپ  نایفوک  یـسانش ، لاجر  ملع  ناملاع  زا  یکی  شرازگ  هب  [ . 6 - ] 6

لوـسر هاـگ  شیپ  رد  اـم  يارب  دـنیبب ، ار  نآ  اـم  ياـه  مـشچ  هـک  یلاـحرد  دوـش ، هتـشک  نیـسح  رگا  : » دـنتفگ یم  دـنتفریذپ و  یمن 
هن دـنتفریذپ و  یم  ناـما  هن  اـه  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ناـیفوک  زا  یکی  زا  دـیدحلا  یبا  نبا  نینچ  مه  .دوب  دـهاوخن  يرذـعادخ 

.( ص293 ج1 ، یشک ،  ) .دنتشاد ایند  ییاراد  لام و  هب  یشیارگ 
دعسی و  یقشی ، نم  یقـشی  یتح  هللاو  ال  سانلا .؟ دعب  الا  مکیتایال  رمالا  اذه  نا  .اولبرغی  اوزیمی و  اوصحمی و  نا  سانللدب  ال  [ . 7 - ] 7

! دعسی نم 
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يروای تخس  ياه  نومزآ 

اه شزیر  اب  ههجاوم  رد  مدق  تابث 

يرایسب عمج  نتفر  دوجواب  اروشاع  بش  رد  نارای  یگداتسیا  یلو   (1) همان ناما  داهنشیپ  نتفرگ و  رارق  هرصاحم  رد 

سأی و سوباک  هک  دـسر  یمارف  یماگنه  رما  نیا  دـنوش ، ادـج  هدـش ، لابرغ  رگیدـکی  زا  دـنوش و  ناحتما  ناـمدرم  دـیاب  ریزگاـن  هب 
(2) دنوش دنمتداعس  اهدیعس  و  یقش ، اه  یقش  هک  دیآ  یم  یماگنه  دنگوس ، ادخ  هب  .دریگبارف  ار  اج  همه  يدیمون 

يروای يارب  یماگشیپ  ترورض 

(3) یبلط تداهش  رد  ترضح  نارای  یماگشیپ  هقباسم و 

: دومرف مالسلا  هیلعقداص  ماما 

.(4) دننک یم  تظفاحم  وا  زا  دوخ ، ناجاب  دندرگ و  یم  وا  درگ  مزر ، نادیم  رد  مالسلا [  هیلع  يدهم  نارای 

مایق نامز  ات  راظتنا  ترورض 

درک لوکوم  هیواعم  گرم  هب  ار  مایق  نامز  ماما  دندرک ، مایق  بلط  ماما  زا  هفوک  مدرم  نسح  ماما  تداهش  زا  سپ  یتقو 

یناهگان یمایق  يارب  هتسویپ  راظتنا  ترورض  هب  يودهم  هیعدا  رد 

رد تیب ، لها  نارای  يادرف  زورید و  كرد  اب  دـیاب  دوش  یم  رـضاح  نیعبرا  يور  هدایپ  رد  یتقو  رئاز  هک  دـهد  یم  ناشن  لودـج  نیا 
یتخس طیارش  رد  ینامزلارخآ  نارود  رد  شنتفرگ  رارق  لیلد  هب  هک  دنادب  دنیبب و  دوخ  شود  رب  نیگنس  یتلاسر  لاح  نامز 

ص:83
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اه نآ  یلو  دندرک ، یم  لاوما  ناما و  داهنـشیپ  ماما  نارای  هب  یپایپ  نایفوک  یـسانش ، لاجر  ملع  ناملاع  زا  یکی  شرازگ  هب  [ . 1 - ] 1
لوـسر هاـگ  شیپ  رد  اـم  يارب  دـنیبب ، ار  نآ  اـم  ياـه  مـشچ  هـک  یلاـحرد  دوـش ، هتـشک  نیـسح  رگا  : » دـنتفگ یم  دـنتفریذپ و  یمن 

هن دـنتفریذپ و  یم  ناـما  هن  اـه  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ناـیفوک  زا  یکی  زا  دـیدحلا  یبا  نبا  نینچ  مه  .دوب  دـهاوخن  يرذـعادخ 
.( ص293 ج1 ، یشک ،  ) .دنتشاد ایند  ییاراد  لام و  هب  یشیارگ 

دعسی و  یقشی ، نم  یقـشی  یتح  هللاو  ال  سانلا .؟ دعب  الا  مکیتایال  رمالا  اذه  نا  .اولبرغی  اوزیمی و  اوصحمی و  نا  سانللدب  ال  [ . 2 - ] 2
! دعسی نم 

! داب درُخ  تناهد  : » دهد یم  خساپ  دننک ، یم  شنزرس  اروشاع  زور  رد  ادهـشلادیس  اب  گنج  يارب  ار  نایفوک  زا  یکی  یتقو  [ . 3 - ] 3
دننام دندرب ، یم  ریـشمش  هضبق  هب  تسد  اه  نآ  .يدرک  یم  ار  راک  نیمه  زین  وت  يدید ، یم  میدـید ، البرک  رد  ام  هک  ار  هچ  نآ  رگا 

چیه دنتـشادن و  ایند  لام  هب  یتبغر  دنتفریذپ ، یمن  ناما  .دنتخادنا  یم  گرم  ناهد  رد  ار  دوخ  دندرک و  یم  هلمح  ام  هب  نّارغ  ناریش 
.دـندنارذگ یم  ریـشمش  مد  زا  ار  ام  همه  میدـیگنج ، یمن  اه  نآ  اـب  رگا  .دزادـنا  هلـصاف  گرم  اـه و  نآ  ناـیم  تسناوت  یمن  يزیچ 

(. ص263 ج3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( »؟ مینک يراددوخ  اه  نآ  اب  گنج  زا  میتسناوت  یم  هنوگچ 
ح82. ص307 ، ج52 ، راونالاراحب ، [ . 4 - ] 4
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يایند ياه  هبذاج  هدیـسر و  دوخ  هبترم  تیاهن  هب  ناطیـش  ياه  هسوسو  مه  .ددرگ  یم  ناـحتما  هتـسویپ  دـنوادخ  يوس  زا  مه  .تسا 
ادرف زورید و  هب  هیوسود  هاگن  شتاجن  هار  اهنت  طیارش  نیا  رد  .تسوا  يور  شیپ  مه  یفارحنا  نایعدم  رطخ  نینچمه  ینامزلارخآ و 

.تسا شلاح  نامز  زورما و  يارب  يریگ  وگلا  فده  اب 

عاونا نایم  رد  و   ) نامزلارخآ تبیغ و  نارود  رد  شا  يراد  نید  هبترم  ماقم و  هک  دـنک  روصت  دوش و  نارگن  دـیابن  ناـیم  نیا  رد  هتبلا 
الاو یماـقم  ياراد  ناـمزلارخآ  رد  شا  هژیو  ياوـقت  میظع و  تدـهاجم  تلع  هب  هکلب  .تسا  یماـقم  مـک  اـه ) هسوـسو  اـه و  موـجه 

هـسامح رد  روضح  دـنک ، یم  مهارف  شیارب  نامزلارخآ  رد  ار  میظع  ماقم  نیا  هک  یلاـمعا  اـه و  كولـس  زا  یکی  (1) و  .دوب دهاوخ 
نارود هجرد  تیاهن  یترابع  هب  و   ) اه هسوسو  یفارحنا و  ياه  هبذاج  ناـمزلارخآ  رد  هکارچ  .تسا  هداـیپ  تروص  هب  ینیـسح  نیعبرا 

هن ییاضف  رد  یترایز  .تسا  ترایز  هبترم  نیرت  تخس  هک  هدایپ  یکولـس  شریذپ  اب  مه  نآ  هدرک ، نیـسح  يوس  هب  ور  وا  تیلهاج )
یم مهارف  رئاز  يارب  رتـشیب  یبرق  درب و  یم  رتـالاب  ار  روـضح  نیا  هبترم  شزرا و  هک  تشادـهب ، تـینما و  تـهج  زا  بساـنم  نادـنچ 

.دزاس

ص:84

نما و تلاح  رد  تدابع  دـننام  لطاب ، تلود  رد  فوخ و  هارمه  هب  تدابع  هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  [ . 1 - ] 1
اب ینلع و  هک  یتقو   ) دـناوخب تقو  رد  نمـشد و  زا  ناهنپ  ادارف و  ار  هضیرف  زامن  هک  امـش  زا  کـی  ره  هک  دـینادب  .تسین  قح  تلود 

یتسرد هب  شاتقو  رد  ار  یبحتـسم  زامن  هک  یـسک  دسیونب و  بجاو  زامن  جـنپ  تسیب و  باوث  وا  يارب  ادـخ ، درادـن ) ناکما  تعامج 
لمع تسیب  باوث  دنوادخ  دهد  ماجنا  يا  هنـسح  کین و  راک  هک  يدرف  دسیونب و  یبحتـسم  زامن  هد  باوث  وا  يارب  دنوادخ  دناوخب ،

یم شاداپ  نیا  تلع  رد  ترضح  سپس  .دنک  یم  فعاضم  ار  باوث  دنوادخ  دهد ، ماجنا  رتوکین  سک  ره  دسیونب و  وا  يارب  هنـسح 
امش قح  دیساره ، رد  ملظ  نامکاح  رـش  زا  دوخ  ياه  ناج  رب  ماما و  رب  دیتسه ، قح  تلود  رظتنم  ماما و  اب  هارمه  رباص  امـش ، دیوگ :

نید و رب  هک  یلاـحرد  دـنا ، هداد  رارق  شاـعم  بلط  یگنت و  رد  ار  امـش  و  دـننک ، یم  عـنم  نآ  زا  ار  امـش  تسا و  ناـملاظ  تسد  رد 
امـش رب  سپ  .دنک  یم  ربارب  دـنچ  ار  امـش  لامعا  دـنوادخ  ور  نیازا  .دـیتسه  رباص  دوخ  نمـشد  زا  سرت  ماما و  زا  تعاطا  تدابع و 

لـضفا دنوادخ  دزن  دریمب ، لاح  نیا  هب  امـش  زا  کی  ره  دنگوس ! ادخ  هب  دـنیامرف : یم  ثیدـح  نایاپ  رد  ترـضح  سپـس  .داب  اراوگ 
يدرف دـننام  رظتنم  ناسنا  ددـعتم  تایاور  رد  و  ح 20 . ص127 ، ج52 ، راحب ، .دنتـشاد  روضح  دحا  ردـب و  رد  هک  يرایـسب  زا  تسا 

ح 19. ص126 ، راحب ج52 ، .تسا  هدیسر  تداهش  هب  ربمایپ  باکر  رد  هک  تسا  هدش  هدرمش 
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هناسانش بیسآ  ياهدنویپ 

(1) هناسانش بیسآ  ياهدنویپ 

هدـش ثعاـب  وسکی  زا  تیعـضو  نیا  .تسا  هدـش  مهارف  یناـگمه  تکراـشم  يارب  یمومع  ییاـضف  نیعبرا  دادـخر  رتـسب  رد  هزورما 
ياهراعـش اـب  هک  یفارحنا  نایعدـم  یخرب  روضح  ناونع  اـب  یبیـسآ  رگید  يوـس  زا  مهارف و  نارئاز  روـضح  يارب  یخیراـت  یتـصرف 

یگدنز ریسم  رد  شیامزآ  ناحتما و  ترورض  بسح  هب  تیعضو  نیا  زا  .دنراد  نیعبرا  يونعم  ياضف  ندرک  هدولآ  رد  یعس  هدنبیرف 
هسوسو و هدـیدپ  زا  يریگولج  تهج  مزال  ياه  یهاگآ  بسک  ترورـض  تسا  فیلکت  هچنآ  یلو  .تسین  یبانتجا  ینید  كولـس  و 

.تسا بیرف 

یعس رثا  نیا  رد  تهج  نیمه  هب  یـسانش و  فرحنم  فارحنا و  يارب  تسا  یخیرات  دادیور  کی  نیعبرا  تسناد  دیاب  هنیمز  نیمه  رد 
.دوش هجوت  نیعبرا  هنیشیپ  هب  هدش 

ص:85

هدوب قارع  شهاگتـساخ  هک  دراد  رظن  تیودهم  عوضوم  رد  یفارحنا  ياه  نایرج  زا  یخرب  هب  شهوژپ  نیا  زا  تمـسق  نیا  [ . 1 - ] 1
لاغتـشا قارع و  روشک  زاب  ياضف  زا  هدافتـساءوس  اب  هک  ییاه  نایرج  .تسا  هدـش  هدیـشک  مه  ناریا  هب  شا  يراذـگریثات  هنماد  یلو 

.دـنزادرپب دوخ  غیلبت  هب  ییاه  مچرپ  اه و  بکوم  ندرک  اپرب  اب  نیعبا ، نارئاز  ماحدزا  رد  ...و  شعاد  نوچ  يرتمهم  لـئاسم  هب  تلود 
تفرعم زا  سپ  ات  .تسا  نیعبرا  ینابم  کمک  اب  نارئاز  يزاس  هنیسکاو  فارحنا  زا  يریگولج  يارب  دربهار  نیرتمهم  طیارـش  نیا  رد 
هدنونـش ياج  هب  دـندش ، هجاوم  نانآ  اب  ییاج  مه  رگا  هدرکن و  یفارحنا  تاغیلبت  نیا  هب  یهجوت  ـالوصا  هک  دـنریگبارف  مزـال  یئازفا 

.دندرگب نانآ  ینکارپ  نخس  عنام  ایوپ  لاعف و  يرگ  شسرپ  اب  ندوب ،
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نیعبرا ترایز  رد  یتقو  .دراد  فارحنا  ناشن  دنک  فذـح  هعیـش  يراتفر  یتفرعم و  هخرچ  زا  ار  هس  نیا  زا  یکی  ینایرج  هاگره  سپ 
: دراد دوجو  تیودهم  زا  یفلتخم  ياه  سردآ  یهاتوک ، دوجواب 

ص:86
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دناوت یم  هک  يا  یخیرات  دادیور  نیرت  مهم  .دشاب  اراد  ار  هدنیآ  يارب  مزال  ياه  تربع  اه و  مایپ  دناوت  یم  مه  یخیرات  ياهدادیور 
رفـس نیا  هکارچ  .تسا  البرک  هب  رباج  یخیرات  رفـس  دـشاب ، یفارحنا  ياه  ناـیرج  ییاوسر  زاـسرتسب  یـسانش و  لـطاب  قح و  راـیعم 

: تسام يارب  راکشآ  نشور و  ياه  مایپ  ياراد 

امن قح  زا  قح  صیخشت  يارب  يرایعم  رباج 

رباج راتفر 

اه مایپ 

تصرف نیلوا  رد  تراسا  ناوراک  مالسلا و  هیلعداجس  ماما  هب  دوخ  ندناسر  يارب  ینارحب  طیارش  رد  رفس 

تیلوئسم زا  رارف  ياج  هب  ینارحب  طیارش  رد  لمع  مادقا و 

اه نآ  تیالو  هب  مدرم  توعد  نآ  دادتما  رد  نیعبرا و  زا  سپ  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  مالسلا و  هیلعداجس  ماما  یفرعم  يارب  شالت 

دوخ يرادناکد  يارب  ماما  تیالو  نداد  رارق  رازبا  ياج  هب  وا  یلامتحا  ناگدنیامن  ای  نامز [ ماما  یفرعم 

نیعبرا ترایز  زا  سپ  یتح  دوخ  يارب  هزجعم  تمارک و  صاخ و  ياه  ماقم  ياعدا  مدع 

ینید یگدنز  ریسم  رد  يرگ  هبقارم  دوخ  هب  هجوت 

ییانیبان یلاس و  نهک  دوجواب  تیب  لها  هاررد  يرگراثیا  هطساو  هب  رباج  يزاس  خیرات   

(1) يزاس خیرات  رد  شیاه  باتزاب  نامیا و  تریصب و  ریبدت و  ملع و  رب  ینتبم  الاب  نس  رد  يروای  نید 

بیـسآ اه و  نآ  تسرد  فیرعت  تیودـهم و  تماما و  یفرعم  هنیمز  رد  نشور  ییاه  مایپ  ياراد  راتفر ، مایپ و  هناگود  اب  نیعبرا  سپ 
هناملاع                           نیعبرا  ترایز  خـیرات و  اـب  نیعبرا  کـلاس  رئاز و  ههجاوم  هک  تسا  یفاـک  طـقف  .تسا  اـه  نآ  زا  ییادز 
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ص:87

شالت اه  لاس  نآ  .دـننک و  یم  روسناس  ار  مهم  یلـصا  هنادـماع  دـنریگ ، یم  لاکـشا  تیعجرم  هب  هک  ییاـه  ناـیرج  ماـمت  [ . 1 - ] 1
یعامتجا يربهار  نیرمت  نانا  زا  يرایسب  هک  نا  نمض  .يزرو  تلادع  یقالخا و  یلاعت  يزوما و  شناد  يارب  ار  هعیش  گرزب  عجارم 

تیبرت یقالخا و  دـشر  زا  يانـشن  هن  دـنراد  یملع  هتـشوت  هن  دوخ  هک  نایعدـم  یلو  .دـنا  هتخومآ  نیـشیپ  گرزب  عجارم  رانک  رد  ار 
دنناوتب تیاهن  رد  ات  دـنراد  اهوگلا  اه و  هبرجت  اه و  شور  اه و  رایعم  هب  اه  هاگن  رییغت  دـصق  ادـص  رـس و  اب  ینید ، هعماـج  تیریدـم 

.دنهد رارق  ینامزلارخآ  ياه  گرگ  همعط  هدش  اهر  هعیش  هعماج 
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تماما طخ  زا  اما  دندش ، داجیا  ییارگ  تیودهم  یـسانشاروشاع و  ياعدا  اب  نیعبرا  زا  دعب  هک  ییاه  نایرج  همه  هک  دـنادب  دـشاب و 
: دندوب لطاب  رب  دنتفرگ ، هلصاف  ناشناگدنیامن ) و   ) هناموصعم

اروشاع رتسب  رب  اروشاع و  زا  سپ  یفارحنا  ياه  نایرج 

مان

اعدا

نیباوت

ماقتنا يارب  تشوندوخ  ياه  حرط  هیرظن و  هئارا  مالـسلا و  هیلعادهـشلادیس  ندـناسر  يراـی  رد  هعیـش  هعماـج  ندرک  یتسـس  ياـعدا 
دوخ نامز  ماما  هزاجا  هعجارم و  نودب  مایق  يارب  نداد  اوتف  ای  يریگ و 

هیناسیک

زا هعیـش  هعماج  يزاسادج  فدهاب  یلک  مهبم و  اما  باذج  ییاهراعـش  نداد  دوخ و  يارب  تیودهم  راعـش  ییامن  گرزب  هرداصم و 
دوخ درگ  هب  نایعیش  ندرک  عمج  داجس و  ماما  فارطا 

نایولع یخرب 

ینایرج .ندوب  يولع  هدازاقآ و  ياعدا  فرص  هب  دوخ  نتـسناد  قح  رب  موصعم و  ماما  هب  زاین  نودب  گنج  مایق و  هیرظن  ندرک  حرطم 
دیدرگ ایارسلاوبا  نوچ  ینیغورد  نایولع  شیادیپ  هب  رجنم  خیرات  رد  اهدعب  هک 

نایلاغ

نارای رگید  یگدنیامن  ندرک  راکنا  ناماما و  يارب  نیغورد  یگدـنیامن  ياعدا  دوخ و  يارب  تامارک  بیجع و  تاماقم  ياعدا  حرط 
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روهظ البرک و  ناماما و  هرابرد  بیجع  دـیدج و  ياهاعدا  اـب  دوخ  درگ  هب  هعیـش  هعماـج  ندرک  عمج  يارب  شـالت  ناـماما و  نیتسار 
( هیباطخ )

سدقم دهاز و  نیعبات  هباحص و 

رد مه  اروشاع  زا  دعب  یتح  یلو  دندوب  یعیش  ياه  شیارگ  ياراد  هک  يردخ  دیعـسوبا  يدعاس و  دعـس  نب  لهـس  دننام  يا  هباحص 
...و دندوب  هعیش  ماما  هعماج و  زا  ادج  صاخ و  ینافرع  ياه  كولس  ریس و 

یفارحنا راعش  ناوت  یم  مه  تیودهم  اروشاع و  مان  هب  .تسین و  دیدج  يرما  عیشت  نایعدم  یخرب  نایم  رد  یتح  فارحنا  هلئسم  سپ 
: تسا مهم  هتکن  کی  رد  قح  زا  لطاب  نایرج  توافت  هک  تسا  نیا  مهم  یلو  .داد 

ص:88
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رد تسا ، لطاب  وا  رب  رخأت  مدـقت و  تسا و  ماما  رانک  رد  هناصلاخ  نتفرگ  رارق  تیناـقح ، قح و  راـیعم  ماـما ، روضح  ناـمز  رد  یتقو 
رد هک  هنوگ  نامه  .تسا  طرـش  بئاغ  ماـما  زا  يوریپ  يدـنمرواب و  میهد ) یم  تداهـش  نادـب  نیعبرا  تراـیز  رد  هک   ) تبیغ ناـمز 
رئاز هچرگا  دش  یمن  هدرمـش  هعیـش  تفریذپ ، یمن  ار  صاخ  باون  تباین  یلو  دوب  عیـشت  یعدـم  یـسک  رگا  يرغـص ، تبیغ  نارود 

.دوب یم  البرک 

تیعجرم تیروحم  اب  نیعبرا  میظع  هسامح  رد  ینکفا  هقرفت  شدـصق  هک  دـشاب  دـیدج  ییاعدا  یعدـم  هک  یناـیرج  ره  هزورما  سپ 
: دشاب هتشاد  ...ای  يرگ و  حالصا  ای  هظعوم  دصق  رهاظ  هب  هچرگا  دراد  فارحنا  وا  دشاب ، دنتسه ) بئاغ  ماما  ماع  باون  هک  )

اروشاع دادیور  زا  يریگ  تربع  اب  يودهم  ياه  فارحنا  یسانش  هنوگ 

عوضوم

ییاروشاع

يودهم تربع 

باذج یغیلبت  نیوانع 

دـصق يرگ ، تحیـصن  شقن  رد  دـندوب و  یعامتجا  ینید و  تهاـجو  ياراد  سدـقم و  رهاـظ  هب  هک  یناـسک  رگ : تحیـصن  هباـحص 
دندرک یم  توعد  دوخ  هدیقع  هب  ار  ماما  تقیقح  رد  یلو  دنتشاد  ار  دیدج  هار  هئارا  هظعوم و 

ای دننک و  یم  نالعا  ار  نآ  هرود  نایاپ  تیعجرم و  زا  راذگ  راعـش  هک  یناسک  ای  تیعجرم و  هدناوخان  سرد  هدشن و  تیبرت  نایعدم 
دنرادار تیعجرم  يربهار  نودب  میقتسم و  يرواب  يدهم  ياعدا 

ص:89
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وا هدنیامن  ای  ماما و  هب  توعد  ياج  هب  دوخ  هب  توعد 

یمن .تشاد و  دوخ  رما  تحت  دوـخ و  هب  هتـسباو  طـقف  ار  ناـنآ  یلو  .تشاد  شمچرپ  ریز  يرایـسب  دارفا  یعازخ  درـص  نب  ناـمیلس 
.دنورب ملسم  ماما و  يرای  هب  نانآ  تشاذگن  دنریگب و  میمصت  دننک و  هشیدنا  هنادازآ  شدارفا  هک  تشاذگ 

هب مدرم  عاجرا  ياج  هب  یلو  دـننک  یم  توعد  يدـهم  ماما  هب  ار  مدرم  دـننک و  یم  هدافتـساءوس  تیودـهم  مسا  زا  هک  ییاه  نایرج 
.دننک یم  توعد  دوخ  هب  ار  مدرم  هدوب و  صاخ  طابترا  یعدم  ماما ، تبیغ  هنیمزرد  يرگ  هطلاغم  اب  تیعجرم ،

نامز ّیلو  هدنیامن  رب  رخأت  مدقت و 

، دندماین ماما  يرای  هب  البرک  دادـخر  ماگنه  هب  اهنت  هن  یلو  .دـندوب  نیـسح  ماما  يروای  نایعدـم  يراگن و  همان  ناماگـشیپ  زا  نیباوت 
يریگ و میمـصت  هشیدنا و  هب  دوخ  هرابود  داجـس  ماما  هب  هعجارم  ياج  هب  قانتخا ، طیارـش  ندش  فرطرب  دیزی و  گرم  زا  سپ  هکلب 

.دنتخادرپ مادقا 

، بئاغ ماما  يوس  زا  درک ، یم  ادـیپ  رخأت  ای  مدـقت و  صاـخ  باون  رب  رگا  صاوخ ، زا  یتح  يدرف  هاـگره  يرغـص ، تبیغ  نارود  رد 
.دش یم  رداص  هعیش  هعماج  زا  وا  درط  یفن و  همان  عیقوت و 

نید رد  يرگریسفتدوخ  یسانشراکدوخ و 

نید لیلحت  ریـسفت و  هب  دوخ  ماما ، تاروتـسد  هب  لمع  ياج  هب  لطاب ، اب  هزرابم  هب  ماما  توعد  لباقم  رد  هکم  نایجاح  هنیدم و  مدرم 
.دنداتفا ادج  ماما  زا  ساسا  نآ  رب  دنتخادرپ و  یم 
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يراد نید  یعدم  هک  ...نایرج  سپ  دنا ، هتـشگ  یفرعم  نآ  ربهار  نید و  مهف  عجرم  رایعم و  ثدـحم ، ياهقف  مه  تبیغ  نارود  يارب 
روـهظ زا  سپ  هکارچ  .تسا  شا  یلاـمتحا  روـهظ  تروـص  رد  ناـمز  ماـما  رب  درمت  رگ  نیرمت  تـقیقح  رد  دـشاب ، تـیعجرم  نودـب 

تباین و ياعدا  هک  تساـجنیا  .تسین و  نآ  رب  تقاـط  ار  یلیخ  هک  راوشد  ییاـهرایعم  رب  تسا و  ماـما  دوخ  اـب  نارازگراـک  باـختنا 
تسا روهظ  نارود  رد  درمت  يارب  ینیرمت  ماع ، باون  رب  درمت  زاربا  نمض  روهظ ، زا  شیپ  ترازو             

ص:90
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اه همان  ترایز  رد  اهدنویپ 

نید رد  يرگریسفتدوخ  یسانشراکدوخ و 

نید لیلحت  ریـسفت و  هب  دوخ  ماما ، تاروتـسد  هب  لمع  ياج  هب  لطاب ، اب  هزرابم  هب  ماما  توعد  لباقم  رد  هکم  نایجاح  هنیدم و  مدرم 
.دنداتفا ادج  ماما  زا  ساسا  نآ  رب  دنتخادرپ و  یم 

يراد نید  یعدم  هک  ...نایرج  سپ  دنا ، هتـشگ  یفرعم  نآ  ربهار  نید و  مهف  عجرم  رایعم و  ثدـحم ، ياهقف  مه  تبیغ  نارود  يارب 
روـهظ زا  سپ  هکارچ  .تسا  شا  یلاـمتحا  روـهظ  تروـص  رد  ناـمز  ماـما  رب  درمت  رگ  نیرمت  تـقیقح  رد  دـشاب ، تـیعجرم  نودـب 

تباین و ياعدا  هک  تساـجنیا  .تسین و  نآ  رب  تقاـط  ار  یلیخ  هک  راوشد  ییاـهرایعم  رب  تسا و  ماـما  دوخ  اـب  نارازگراـک  باـختنا 
تسا روهظ  نارود  رد  درمت  يارب  ینیرمت  ماع ، باون  رب  درمت  زاربا  نمض  روهظ ، زا  شیپ  ترازو             

همانرب اب  تدمدنلب  راظتنا  ياج  هب  هدز  باتش  عیرس و  ياهراظتنا  هب  راظتنا  فیرعت 

، ....باتشب باتـشب و  دنتفگ  یم  نیـسح  هب  طقف  دنداتـسرف و  ناضمر ) هام  رد   ) هکم هب  همان  رازه  زور 12  ینامز 4  فرظ  رد  نیباوت 
راظتنا و ندـش  درـس  ثعاب  رما  نیمه  درک و  فقوت  هکم  رد  نایفوک  ياه  همان  زا  سپ  هام  ود  ات  نوگانوگ  حـلاصم  هب  اـنب  ماـما  یلو 

دش زاین  عقوم  نانآ  یتسس 

اهدـیما و رب  يراوس  جوم  و  تیعجرم ) یلیطعت  و   ) راظتنا يزاـس  کـیدزن  رد  یعـس  قیداـصم  اـه و  قیبطت  اـب  یفارحنا  ياـه  ناـیرج 
مک عیرـس و  يروهظ  لابند  تدـمدنلب ، یعامتجا  يدرف و  يزاسدوخ  ياج  هب  هک  دنتـسه  ینارظتنم  یفطاـع  یـساسحا و  ياـهوزرآ 

دنتسه هنیزه 

اه همان  ترایز  رد  اهدنویپ 

نیعبرا یترایز  رفس  لوط  رد  یملع  شهوژپ  کی  داهنشیپ 

زا رفـس  نیا  ندش  ینالوط  نیاربانب  .تسا  تدابع  نآرد  نتفر  هار  هدایپ  سفن  هک  تسا  ییاهرفـس  دودـعم  زا  نیعبرا  يور  هدایپ  رفس 
.تسا يزرو  تیبرت  هلحرم  زا  یئزج  مه ، ریس  دنیارف  دوخ  كولس ، ریـس و  رد  اریز  تسا ؛ بولطم  هاگ  مه  یتیبرت  یکولـس و  تهج 
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.تخادـنا ولج  هب  نآرق  ای  هیعدا  یناوخدـنت  اب  ناوت  یمن  ار  تسا  زور  لهچ  بلاق  رد  لهچ  ددـع  هرابرد  یتاروتـسد  هک  هنوگ  نامه 
ییاه همانرب  ای  اه  باتزاب  ياراد  ریس  نیا  رگا  ًاصوصخ  .درادن  یفطل  نادنچ  ریـس  ندرک  هاتوک  مه  نیعبرا  يور  هدایپ  رفـس  رد  سپ 

.دشاب

ای یفارحنا و  ياه  ناـیرج  زا  یخرب  دوجو  راـنک  رد   ) شناد حطـس  اـب  فلتخم  ياـهروشک  زا  نیعبرا  نارئاز  روضح  تلع  هب  هزورما   
رگن          یحطس 
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يرای راوز  رگید  شنیب  ياقترا  رد  ار  وا  مه  دشاب و  دیفم  رئاز  يارب  مه  دناوت  یم  هک  یتفرعم  ياه  همانرب  اه و  حرط  زا  یکی  یعیش )
، دـشاب هناملاع  نامتفگ  زاس  هنیمز  راوز  رگید  راـنک  رد  تحارتسا  عقاوم  رد  اـی  دـیامن و  تیوقت  تاهبـش  اـب  ههجاوم  رد  اـی  دـناسر و 
/ ینیسح گنهرف  ياهدنویپ  هب  رظن  ًاصوصخ  .تسا  تارایز  هیعدا و  بلاق  رد  هعیش  ناماما  ینافرع  گنهرف  اب  هناملاع  ههجاوم  هلئـسم 
، یعیـش ياه  تیوه  زا  نتفگ  نخـس  يارب  ناوارف  یملع  ياه  هیامتـسد  نوگانوگ  لفاحم  رد  رفـس و  نیا  رتسب  رد  ناوت  یم  يودهم ،

.تشاد راظتنا  بلاق  رد  اه  تیلوئسم  اه و  تلاسر  تسرد  فیرعت  رگن و  هدنیآ  يزادنا  مشچ 

.درک افتکا  نانجلا  حیتافم  دنمـشزرا  باتک  هب  ناوت  یم  راوز ، رگید  دوخ و  يارب  هعلاطم  شهوژپ و  عبنم  رد  تلوهـس  تهج  هب  هتبلا 
يزاـجم ياـهرازفا  مرن  رد  مه  تسا و  نارئاز  سرتـسد  رد  باـتک  نیا  تاـیلاع  تاـبتع  یماـمت  رد  مه  ریـسم و  لوـط  رد  مه  هکارچ 

هب ار  حرط  نیا  دنناوت  یم  دنـشاب  مجـسنم  يور  هدایپ  هورگ  کی  رگا  تهج  نیدـب  .تسا  نآ  زا  هدافتـسا  ناکما  هارمه  ياه  یـشوگ 
.دننک ارجا  یهورگ  تروص 

رد كرتشم  تارایز  هیعدا و  زا  یخرب  يودهم و  تارایز  هیعدا و  ینیـسح و  تارایز  هیعدا و  حرط ، نیا  رد  هدافتـسا  دروم  ياه  نتم 
.تسا نانجلا  حیتافم  باتک 

: زا دنا  ترابع  هک  دندرگ  یم  هئارا  يودهم  ینیسح / تارایز  يا  هسیاقم  یجنس  تبسن  هلحرم  نیا  رد 
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: ....تارایز نانجلا و  حیتافم  هناگراهچ  ياه  لصف 

ینیسح تارایز  هیعدا و 

يودهم تارایز  هیعدا و 

كرتشم تارایز  هیعدا و 

هبنشود زور  رد  ماما  ترایز 

هعمج زور  تاولص 

هعماج ترایز 

هفرع ياعد 

یناهفصا بارض  نسحلاوبا  تاولص 

هریبک هعماج  ترایز 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  مرح  رد  اعد 

ماما رب  تاولص 

نیماضملا هیلاع  ياعد 
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ماما رب  تاولص 

جرف ياعد 

ماما اب  عادو  ياعد 

يدهم ترضح  ياعد 

ترضح هعمج  بش  ترایز 

هثاغتسا ياعد 

ترضح هناگ  شش  تارایز 

حاتتفا ياعد 

ثراو متفه  ترایز 

ردق بش  ياعد 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  هصوصخم  ترایز 

هعمج زور  رد  ترضح  ترایز 

بجر هام  لوا  رد  ماما  ترایز 

سی لآ  ترایز 

بجر همین  رد  ماما  ترایز 

ارماس رد  ماما  ياه  ترایز 

نابعش همین  رد  ماما  ترایز 

حبص زامن  زا  دعب  ترضح  ترایز 

ردق ياه  بش  رد  ماما  ترایز 

دهع ياعد 
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رطف دیع  رد  ماما  ترایز 

هبدن ياعد 

نابرق دیع  رد  ماما  ترایز 

] نامز ماما  تبیغ  نامز  رد  اعد 

هفرع زور  رد  ماما  ترایز 

اروشاع ترایز 

هفورعم ریغ  ياروشاع  ترایز 

نیعبرا ترایز 

يرای ار  ام  دناوت  یم  ریز  هناگ  هس  ياهرازبا  رصانع و  هب  هجوت  تارایز  هیعدا و  نیا  میهافم  اوتحم و  لیلحت  زیلانآ و  شور  مهف  يارب 
: دناسرب
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اهاعد تالمج  کت  کت  زا  ییاشگزمر  هب  نآ  ساسارب  هک  درک  یحارط  ار  یلودـج  ناوت  یم  هناـگ ، هس  ياـه  روحم  نیا  ساـسا  رب 
: دربراک هب  ار  ریز  حرط  تخادرپ و  تارایز  دنب  هبدنب  یناوخزاب  هب  ییاوتحم  یموهفم و  تهج  زا  هژیو  هب  .تخادرپ 

تفای ار  يودهم  ياه  هرازگ  ینیسح : تارایز  هیعدا و  رد 

تفای ار  ینیسح  ياه  هرازگ  يودهم : ترایز  هیعدا و  رد 

: دوب ریز  یملع  ياهروحم  لابند  هب  مه  اهوجتسج  نیا  رد  و 

تلاسر ...و  مایق  ياه  نامرآ  فادها و  لطاب ، هعماج  یسانش  تیعـضو  ود ، ره  ناروای  تیـصخش  هبترم و  ماما ، ود  ره  هبترم  ماقم و  »
« رظتنم رئاز  ياه  تیلوئسم  اه و 

، یسانش هعماج  یسانش ، ناور  شناد  هیواز  زا  داد و  هعسوت  يا  هتشرانیب  شناد  رظنم  زا  ار  یقیبطت  هعلاطم  نیا  ناوت  یم  هنیمز  نیا  رد 
اب .تخادرپ  اه  مایپ  یموهفم  شرتسگ  طسب و  هب  ...و  یسانش  گنهرف  قوقح ، تسایس ، تیریدم ،
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تخادرپ هلئـسم  نیا  هب  ینعی  .تخادرپ  ترایز  ای  اعد  ره  ینابز  راتخاس  لیلحت  هب  یـسانش  نابز  شناد  رد  یتفگراـک  شور  کـمک 
( يودهم تارایز   ) یلـصا نتم  هک  ییاج  رد  ای  .تسا  هدـش  هئارا  یبدا  راتخاس  هچ  اب  ینیـسح و  فراعم  هچ  يودـهم  تارایز  رد  هک 

تیوه اه و  هشیر  هعلاطم  درکیور  رگید  ییاجرد  تسا و  هتسیرگن  هنوگچ  اه  تیوه  هشیر و  هتشذگ و  هب  دراد ، رگن  هدنیآ  درکیور 
.تسا هتفگ  نخس  اه  تلاسر  هدنیآ و  زا  هنوگچ  هک  ینیسح ) تارایز   ) تساه
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نیعبرا ياه  تصرف  موس : شخب 

نیعبرا هسامح  يراتفر  یعامتجا /  زیلانآ  لیلحت و 
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نیعبرا هسامح  يراتفر  یعامتجا / زیلانآ  لیلحت و 

.تسا هلحرم  ود  لماش  نانابزیم ) نامداخ و  یمامت  هیواز  زا  یتح  و   ) نیعبرا رئاز  هیواز  زا  نیعبرا  يور  هدایپ 

یعامتجا لـماعت  هطبار و  کـی  يرگید  .ددـنویپب و  نیعبرا  نارئاز  عمج  هب  اـت  دـنک  یم  یط  رئاز  هک  يدرف  دـنیارف  کـی  لوا : هلحرم 
نارئاز رگید  اب  مه  و  یناریا ) ًاضعب  یقارع و  ًاتدـمع   ) نامداخ نانابزیم و  اب  مه  راضح  رگید  اب  نیعبرا  میظع  عمجت  رد  رئاز  هک  تسا 

: تسا نینچ  وا  رفس  لحارم  سپ  .دراد  اهروشک ) رگید  یناریا و  یقارع و  )

دصق زاغآ 

رفس تامدقم 

هار

البرک رد 

تشگزاب

رهش رد 

مرح رد 

صاخ كولس  کی  هبرجت  نیرمت و  يارب  هدارا 

تاقلعت زا  ندنک  لد  (1) و  طیارش يزاس  مهارف 

میظع یعمج  یهارمه  یجیردت  یکولس  دنیارف 

برق دنیارف 

اعد لسوت و  جوا 

یکاپ رون و  لاقتنا 
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هدایپ ریسم  رد  رئاز  .تسا  هار  هلحرم  دزاس ، یم  توافتم  یعمج  يدرف و  ياه  ترایز  رگید  زا  ار  نیعبرا  هسامح  هچنآ  دنیارف  نیا  رد 
: دوش یم  وربور  تیعقاو  ود  اب  يور 

ص:99

....و ینارگن  فوخ و  دوجو  تروص  رد  یتح  ندرک و  ضرق  اب  یتح  البرک  هب  رفس  هب  هیصوت  [ . 1 - ] 1
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( تسا ایرد  زا  يا  هرطق  دوخ  هک   ) تسا نارئاز  تیعمج  هوبنا  لوا :

( دیامن نیرمت  هبرجت و  مه  ار  يرازگتمدخ  نیا  دناوت  یم  دوخ  هاگ  هک   ) دنتسه وا  تمدخ  رد  هناصلاخ  هک  ینانابزیم  هوبنا  مود :

میظع هسامح  نیا  هب  رجنم  ههد ) کی  زا  رتمک   ) هلاسدنچ ینامز  دنور  کی  رد  تقیقح  رد  تسا و  رت  مهم  هچنآ  تیعقاو ، ود  نیا  زا 
ًاقیقد ینیـسح  نیعبرا  میظع  هسامح  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .تسا  نارئاز  هوبنا  نیا  زا  قارع  هعیـش  هعماج  ینابزیم  هلئـسم  تسا ، هدش 

ياهرهش قارع و  روشک  ...و  يداصتقا  يرادا و  یعامتجا و  ياه  همانرب  یمامت  رد  لوحت  رییغت و  ثعاب  هام  کی  ات  زور  تدم 20  هب 
یتحاران و ساـسحا  تیعـضو  نیا  زا  اـهنت  هن  قارع  هعیـش  هعماـج  هک  نیا  بلاـج  یلو  .دوش  یم  ینوماریپ  قطاـنم  تاـیلاع و  تاـبتع 
(1) .دـنک یم  يرتـشیب  شـالت  نآ  شرتـسگ  هعـسوت و  يارب  هداد و  ناـشن  يرتـشیب  یهارمه  هقـالع و  لاـسره  هـکلب  درادـن ، ینارگن 

: دریگ یم  لکش  رئاز  نهذ  رد  شسرپ  نیا  هک  تساجنیا 

؟ تسا هتفرگ  لکش  هنوگچ  ارچ و  نابزیم  يوس  زا  دادیور  نیا   

؟ دشاب هتشاد  دناوت  یم  ای  دراد ؟ یشقن  هچ  نایم  نیا  رد  رئاز  ناونع  هب  دوخ 

رد نآ  يریذپرارکت  مدع  قارع و  هعیـش  ياضف  رد  نیعبرا  هسامح  دادخر  ییارچ  یتسیچ و  مهف  يارب  هک  دش  روآدای  دـیاب  اجنیا  رد 
؛ رت عیسو  یعامتجا  یـسایس / تردق  رتشیب و  یندمت  هنیـشیپ  ناریا و  رد  متـشه  ماما  هاگراب  نتـشاد  رارق  دوجواب  یناریا  هعیـش  ياضف 

...و يداژن  يایفارغج  یگنهرف و  ثحابم 

ص:100

لاوما قافنا  رد  ارقف  دهد ، یم  رارق  راوز  مومع  هدافتسا  ضرعم  رد  ار  شا  یـصخش  کِلم  یـسکره  نیعبرا : بیجع  تاکن  [ . 1 - ] 1
دـننک و یم  لیطعت  ههد  نیا  رد  ار  دوخ  راـک  بسک و  مدرم  زا  يرایـسب  دـنریگ ، یم  یـشیپ  نادـنمتورث  نـالومتم و  زا  دوخ  كدـنا 

تافالتخا مایا  نیا  رد  دـنهد ، یم  یـصخرم  نیعبرا  مسارم  رد  تکراشم  يارب  نازومآ  شناد  نادـنمراک و  هب  زین  سرادـم  تارادا و 
.دوش یم  لصف  لح و  البرک  تمس  هب  یگداوناخ  ياه  يور  هدایپ  ای  یگداوناخ و  ياه  بکوم  يریگ  لکش  اب  یگداوناخ 
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اجنآ رد  تایلاع  تابتع  دوجو  قارع و  رد  عیـشت  یخیرات  هاگیاپ  هب  هجوت  یلو   (1) .تسین شلاجم  اجنیا  هک  تسا  حرطم  ینوگانوگ 
.دشاب شسرپ  نیا  زا  یشخب  يوگخساپ  دناوت  یم  دوعوم ، یناهج  تموکح  زرم  ناونع  هب  هفوک  دننام  يرهش  شقن  و 

رارق زیلاـنآ  لـیلحت و  هعلاـطم و  دروم  دـیاب  هک  تسا  نیعبرا  یعاـمتجا  هطبار  تقیقح  مهف  دراد ، ترورـض  رئاز  يارب  هچنآ  نتـسناد 
.دریگ

یلو تسا ، يدهملا  باحصا  ای  نیسحلا و  باحصا  یعامتجا  هطبار  هیبش  يدودح  ات  هچرگا  نیعبرا ، هسامح  رد  رئاز  نابزیم و  هطبار 
یبنلا هنیدـم  یبنلا و  باحـصا  هب  شریـسفت  لیلحت و  مهف و  يارب  هنیمز  نیرتهب  اهنآ ، ققحت  مدـع  ای  اه و  هبرجت  نآ  یهاتوک  هب  رظان 

.ددرگ یمزاب 

اب یلاخ  تسد  راچان  هب  شیرق  تیذا  رازآ و  تلع  هب  نانآ  داد ، ار  هنیدـم  هب  ترجه  روتـسد  هکم  ناناملـسم  هب  ربمایپ  هک  نآ  زا  سپ 
دوخ                        هماندهع  مالسا و  ریثأت  تحت  مه  هنیدم  مدرم  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  .دندش  هنیدم  یهار  هداوناخ  هارمه 

ص:101

هعیش هعماج  هب  رگباسح  ینالقع و  شیارگ  هبلغ  اب  هسیاقم  رد  قارع  برع  هعیش  رب  یساسحا  شیارگ  هبلغ  هب  هنیمز  نیا  رد  [ . 1 - ] 1
نآ يزکرم  شقن  ددـعتم و  هیملع  ياه  هزوح  دوجو  قارع و  رد  نیموصعم  مرح  رثکت  ددـعت و  نینچمه  .درک  هراشا  ناوت  یم  یناریا 

....و عیشت  مالسا و  ناهج  رد 
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(1) .راصنا رجاهم و  هورگ  ود  زا  لکـشتم  تفرگ ، لکـش  یبنلا  هنیدم  جیردت  هب  سپ  .دندوب  هدش  ناناملـسم  يرای  هب  دهعتم  ربمایپ  اب 
يور هب  ار  دوخ  لزانم  برد  رهش  نیا  رد  ناناملسم  رتشیب  .دش  داجیا  هنیدم  رهش  رد  ییاضف  دوز  یلیخ  ینآرق  ینید / میلاعت  ساسارب 

.راصنا رجاهم و  هورگ  ود  زا  لکـشتم  دـش  يرهـش  هنیدـم  هنوگ  نیدـب  .دـندرک  زاب  مالـسا  نید  هب  دـنم  هقالع  اما  مورحم  نادـنمزاین 
صالخا قبط  رد  تشاد  هچره  سپ  دوب  هداد  يرای  دـهعت  هک  يراصنا  تشادـن و  چـیه  دوب  هتـشاذگ  رفـس  رد  اپ  نوچ  هک  يرجاـهم 

: تسا نیعبرا  هسامح  رد  مداخ  رئاز و  هطبار  تیاکح  دادیور ، نیا  .تشاذگ 

ترـصن و یعامتجا  هلئـسم  یقالخا و  لصا  یناوخزاـب  هب  دـیاب  راـثیا ، تمدـخ و  سح  شیادـیپ  یگنوگچ  مهف  يارب  ساـسا  نیا  رب 
.تخادرپ یبنلا  هنیدم  رد  توخا 

: هک هدش  هتشون  نینچ  راصنا  فصو  رد  هنیمز و  نیا  رد  یخیرات  عبانم  رد 

زا یخرب  هدرک و  کیرـش  دوخ  يزرواشک  تالوصحم  رد  ار  نانآ  دـنداد و  یم  رارق  نارجاهم  رایتخا  رد  ار  دوخ  هناخ  ییاراد  نانآ  »
رد هشیر  هک  یلاعتم  یناسنا  طـباور  نیا  میکحت  يارب  »(2) و  .دندیشخب  9 ربمایپ هب  ار  دوخ  ینوکـسم  لزانم  نوماریپ  ياه  نیمز  نانآ 

لوا لاس  نامه  رد   9 ربمایپ  (3) تشاد مالسا  نآرق و 

ص:102

رهـش هب  هدرک و  كرت  ار  هکم  دوخ  هدـیقع  ناج و  ظفح  روظنم  هب  هک  دـندوب  هکم  رهـش  ناناملـسم  زا  یهورگ  نارجاـهم : [ . 1 - ] 1
ربمایپ اب  ترجه ، زا  شیپ  هک  جرزخ  سوا و  ياه  هریت  زا  هنیدـم  ناناملـسم  بقل  یبنلا 9 :  راصنا  ای  راْصنَا ، .دندرک  ترجاهم  هنیدـم 
رصان ریصن و  عمج  راصنا  .دندرک  يرادیاپ  نارجاهم ، ترـضح و  نآ  يرای  تیامح و  رد  ترجه  زا  سپ  دندش و  نامیپ  مه  مرکا 9 
هنیدم ناناملسم  فصو  رد  نآ ، يوغل  يانعم  هب  تسخن  مان  نیا  .تسا  نمشد  ربارب  رد  مولظم  يرای  يرای و  يانعم  هب  َرَصَن »  » هدام زا 

.دیدرگ قالطا  ناشیا  رب  یحالطصا  نوچمه  سپس  اما  دش ، لامعتسا  جرزخ  سوا و  زا 
ص318. ج1 ، فارشالا ، باسنا  و : ص523 ، تاقبطلا ، [ . 2 - ] 2

ِهَّللا َتَـمِْعن  اوُرُکْذا  َو   » نارمع لآ  هیآ 103  رد  یکی  .دراد  حیرـصت  ینآرق  یمالـسا /  يراذـگریثات  نیا  هب  اج  ود  رد  نآرق  [ . 3 - ] 3
ِیف اـم  َْتقَْفنَأ  َْول  ْمِِهبوـُُلق  َْنَیب  َفَّلَأ  َو   » لاـفنا رد 63  يرگید  و  ًاـناوْخِإ » ِِهتَمِْعِنب  ُْمتْحَبْـصَأَف  ْمُِکبوـُُلق  َْنَیب  َفَّلَأَـف  ًءادـْعَأ  ُْمْتنُک  ْذِإ  ْمُْکیَلَع 

«. میکَح ٌزیزَع  ُهَّنِإ  ْمُهَْنَیب  َفَّلَأ  َهَّللا  َّنِکل  ْمِِهبُوُلق َو  َْنَیب  َْتفَّلَأ  ام  ًاعیمَج  ِضْرَْألا 
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.ددـنب یم  يردارب  نامیپ  راـصنا  رجاـهم و  نیب  (1) و  دراذـگ یم  ارجا  هب  ار  يردارب ) نامیپ   ) توخا دـقع  هماـنرب  هنیدـم  رد  ترجه 
زاغآ رد   9 ربمایپ ياه  هغدغد  نیرت  مهم  زا  هکارچ  دوب ؛ یمالـسا  هعماج  شیادیپ  زاغآ  رد  مهم  هغدغد  کی  عفر  حرط  نیا  زا  فده 

وس کی  زا  یتلادع ، نینچ  نتشگ  رادیدپ  همزال  .دوب  ناناملـسم  نایم  رد  یعامتجا  تلادع  يرارقرب  یگنوگچ  یبنلا ، هنیدم  شیادیپ 
ماظن رب  ینتبم   9 ربمایپ ببـس  نیمه  هب  .دوب  نامدرم  داحآ  نایم  تبارق  ياهدنویپ  داجیا  رگید ، يوس  زا  یتاقبط و  ياهداضت  نداتفارب 

يراکهار ناونع  هب  ار  راصنا  رجاهم و  نیب  ینید  يردارب  دنویپ  یعامتجا  حرط  ...و ، ترخآ  ناهجرب  يدنمرواب  ناناملسم و  يداقتعا 
ینابز يداژن ، يا ، هلیبق  ماظن  ياج  هب  هنوگ  نیدب   (2) .تخاس رارقرب  ناناملسم  همه  نایم  يربارب  يردارب و  يریگ  لکش  يارب  یلمع 

.دیدرگ مکاح  ناناملسم  نیب  ینامیا  ینید و  يردارب  ماظن  ...ای ، و 

ياهرتسب دـناوت  هب  تیاهنرد  ات  دـش  هدیـشک  یگنهرف  یعامتجا و  يداـصتقا و  ياـه  هزوح  هب  هناـنمؤم ، تادـهعت  هنماد  حرط  نیا  رد 
.دزاس ققحم  هعماج  رد  ار  ریگارف  یمالسا  تلادع  ققحت 

نماض نیفرط  ینامیا  دـهعت  طقف  تسا و  حرط  نیا  يارجا  ماقم  رد  يدـیدهت  اـی  راـشف و  هنوگ  چـیه  ندوبن  حرط ، نیا  رد  مهم  هتکن 
ناملـسم درف  يدیحوت  نامیا  رد  هشیر  یگمه  هک  ...و  تناما  دامتعا و  تقادص و  یقالخا  لوصا  ياتـسار  رد  سپ  .تسا  نآ  يارجا 

.ددرگ یم  ییارجا  حرط  نیا  تشاد 

ص:103

رد مرکا 9  ربمایپ  يوس  زا  يردارب  جیورت  زا  رت  نهک  يا  هنیمز  مالـسا ، ردص  گنهرف  رد  ینید  يردارب  موهفم  ندـش  ادـیپ  [ . 1 - ] 1
ریبعت ناناملـسم ، نایم  يردارب  ریبعت  دربراک  ياه  هنومن  نیرت  نهک  زا  .تسا  هتـشاد  هنیدم  هب  ترجه  زا  سپ  راصنا  نارجاهم و  نایم 

زا .تسا  اجنآ  هب  ناناملـسم  ربمایپ و  ترجه  زا  شیپ  ياهزور  رد  برثی ، رد  یناشیک  مه  اب  هکم  ناناملـسم  يردارب  هب  رظاـن  يردارب 
یلهاج برع  گنهرف  فرـص  باتزاب  یـضراع و  رما  کی  یمالـسا  گـنهرف  رد  ینید  يردارب  موهفم  دـسر  یم  رظن  هب  رگید  يوس 
.( ص617 ج11 ، یمالسا ، گرزب  فراعملا  هریاد   ) .تسا هدش  یم  بوسحم  ربمایپ 9  ياهراکهار  نیرت  یلصا  رامش  رد  هدوبن و 

ص618. ج11 ، یمالسا ، گرزب  فراعملا  هریاد  [ . 2 - ] 2
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طخ یلو  .دـبای  شرتسگ  هنیداهن و  تماـما  رتسب  رد  تسیاـب  یم  هک  دوب  يا  هبرجت  نیلوا  یمالـسا ، هعماـج  رد  يوبن  هبرجت  نیا  هتبلا 
.تشاذگ ماکان  ار  نآ  یلهاج  ياهرایعم  اه و  شزرا  ندنادرگزاب  اب  هفیقس  نایرج  تفالخ و 

رارق هعیـش  ناماما  یغیلبت  ياه  هماـنرب  وزج  هکلب  وزرآ و  هشیمه  یعاـمتجا  یقـالخا / ماـظن  نیا  ندـنادرگزاب  هک  دوب  اـج  نیمه  اذـل 
ار ماظن  نیا  هتبلا  .دـندرک  یفرعم  یبنلا  هنیدـم  يردارب  يوگلا  نیمه  ار  يدـهملا  هعماج  ياـنبم  یتح  ناـنآ  هک  اـج  نادـب  اـت  .تفرگ 

تیب لها  تایاور  زا  يا  هنومن  .دندرک  هبلاطم  ار  تیعـضو  نیا  یتسیز  راظتنا  نایعدـم  یمامت  زا  دـندرکن و  روهظ  نارود  هب  رـصحنم 
: تسا نینچ  هنیمز  نیا  رد 

یعیش يزاس  ماظن  رد  يداصتقا  يرگراثیا  توخا و  هاگیاج 

عیشت ریگارف  ناشن  ناونع  هب  يداصتقا  هنیمزرد  ینید  توخا  یفرعم 

همانرب نیا  یتسیز ، یم  هک  یمدرم  نایم  رد  ایآ  لیعامسا ! يا  دومرف : لیعامـسا  مان  هب  دوخ  نایعیـش  زا  یکی  هب  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  »
شدـنمزاین ردارب  هب  ار  نآ  تشاد ، دوجو  یفاضا  ییابع  شناردارب  زا  یکیدزن  تشادـن و  شوپور  ابع و  يدرف  رگا  هک  تشاد  دوجو 

.ریخ دیوگ : یم  لیعامسا  دیآ ؟ نوریب  يرادن  زا  مه  وا  ات  دنک  در 

؟ دتسرف یم  شدنمزاین  ردارب  يارب  ار  نآ  ایآ  تشاد ، یفاضا  نهاریپ  نانآ  زا  يدرف  رگا  دومرف : ماما 

(1) .دنتسین » ردارب  نانآ  دیامرف : یم  یتحاران ) اب  و   ) دنز یم  وناز  رب  تسد  اب  ماما  .ریخ  دیوگ : یم  لیعامسا 

تسود بیج  رد  تسد  امـش  زا  یکی  هک  دیتسه  لدکی  مهاب  يا  هنوگ  هب  امـش  ایآ  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلعماما  يرگید  تیاور  رد  »
نینچ نیا  اـم  ریخ ، دـنتفگ : نارـضاح  دریگن )؟ رارق  ضارتـعا  دروم  شتـسود  يوـس  زا  و  ( ؟ درادرب دراد  مزـال  هچنآ  دربورف و  دوـخ 

(2)« .دیتسین ردارب  دینک  یم  رکف  هک  هنوگ  نآ  امش  سپ  دومرف : ماما  .میتسین 

ص:104

رطاوخلا 330. هیبنت  [ . 1 - ] 1
ُفِرْعَأ اَم  ُْتلُقَف  ُهُعَفْدـی  اَلَف  ُهَتَجاَح  ُذُـخْأیَف  ِهِسیِک  ِیف  ُهَدـی  ُلِخْدـیَف  ِهیِخَأ  َیلِإ  ْمُکُدَـحَأ  یِجی ُء  مالـسلا َأ  هیلع  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َلاَق  [ . » 2 - ] 2
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ص174. ج2 ، یفاک ، دَْعب .» ْمُهَماَلْحَأ  اْوَطْعی  َْمل  َمْوَْقلا  َّنِإ  َلاَقَف  ًاذِإ  ُكاَلَْهلاَف  ُْتُلق  ًاذِإ  یَش َء  اَلَف  مالسلا  هیلع  ٍرَفْعَجُوبَأ  َلاَقَف  اَنِیف  َِکلَذ 
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روهظ نارود  هصخاش  ناونع  هب  يداصتقا  توخا  یفرعم 

: دنیامرف یم  نینچ  روهظ  ناشن  هرابرد 

هداد شرورپ  ار  ناشراکفا  لماک و  نآ  اب  ار  اه  نآ  لوقع  دراذـگ و  یم  ناگدـنب  رـس  رب  ار  شتـسد  دـنک ، مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه  »
(1)« .دنک یم  لیمکت 

: دیامرف یم  و 

دننک و یم  يزاین  یب  ساسحا  ابلق  همه  ینعی  دوش ، یم  يزاین  یب  زا  رپ   9 ربمایپ تما  ياه  لد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  روهظ  نارود  رد  »
ره یسکره  هک  دنک  ادن  تیعمج  نایم  رد  يدانم  ات  دهد  یم  روتسد  هک  نیا  ات  دبای  یم  شرتسگ  اج  همه  مالسلا  هیلعنامز  ماما  لدع 
نم دـیوگ ، یم  هدـش  دـنلب  وا  رفن ، کی  زا  ریغ  مراد  جایتحا  نم  دـیوگب  دوش  یمن  دـنلب  سک  چـیه  دریگب ، دـیایب و  دراد  جایتحا  هچ 

یمرب ار  ناـمه  منک ، هچ  مهاوـخ  یم  دـیوگ  یم  هدـش  نامیـشپ  دـعب  دریگ  یم  ار  لاـم  هدـش  دـنلب  هک  رفن  کـی  نـیا  مراد ، جاـیتحا 
(2)« دنادرگ

هدش هتشابنا  مه  يور  لاملا ) تیب   ) لاوما دیایب  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  هک  ینامز  : » تسا هدرک  لقن   9 ربمایپ زا  مالسلا  هیلعیلع  ترضح 
جایتحا ردق  هب  مه  وا  ریگب ، ورب  دیامرف : یم  ترـضح  .مراد  جایتحا  نم  دـنک  یم  باطخ  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  هب  یـسک  دـعب  تسا ،

(3)« .دریگ یم  دوخ 

هنیدـم اـت  یبـنلا  هنیدـم  زا  یناـمز  يا  هرتـسگ  هک  تسا  هدـش  شومارف  یتریـس  ياـیحا  رد  نیعبرا  يارجاـم  تیعقاو  تقیقح  رد  سپ 
رد .تسا  ...هناهاوخایند  هنایارگدرف و  هنایوجدوس ، قالخا  ياج  هب  يدیحوت  قالخا  تیمکاح  نامه  تریس  نآ  (4) و  .دراد يدهملا 

نیرتشیب ات  دنک  یم  شالت  لاس  کی  درف  ره  ماظن  نیا 

ص:105

ص328. ج52 ، راونالا ، راحب  [ . 1 - ] 1
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نم موقی  امف  هجاح ؟ لاملا  یف  هل  نم  لوقی : يدانی ؛  ایدانم  رمأی  یتح  هلدـع  مهعـسیو  ینغ  دـمحم 9  همأ  بولق  هللا  ألمیو  [ . » 2 - ] 2
ص982. ج 2 ، یلبرإلا ، همغلا ، فشک.مدنی  مث  ذخأیف  لاملاب  هل  رمأی  مث  دحاو  لجر  الا  سانلا 
ص94. ینامعن ، هبیغ  ذخ » لوقیف  ینطعا  يدهم  ای  لوقیف  سدک  لاملاو  لجرلا  هیتأی  [ . » 3 - ] 3

َمل ینا  و  : » هک هدش  هداد  تبـسن  ناشیدب  هک  اجنآ  .دـشاب  هتـشاد  نیـسح  ماما  مایق  فادـها  زا  یکی  هب  هراشا  دـناوت  یم  نیا  [ . 4 - ] 4
ِرَکنُملا ِنَع  یهنَأ  ِفوُرعَملِاب َو  ُرمآ  نَأ  ُدیِرُأ  يّدج  هّما  ِیف  ِحالصإلا  ِبَلَِطل  ُتجَرَخ  اّمَنِا  ًاِملاظال و  ًادِسفُمال َو  ًارَطبال َو  ًارِـشَأ َو  جُرخَأ 

«. ...يّدَج ِهَریِسب  َریسَأ  َو 
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یعمج یناسرریخ  فدهاب  هکلب  رتشیب ، یگداوناخ  ای  يدرف و  هافر  تذل ، دوس ، فدـهاب  هن  یلو  دـشاب ، هتـشاد  ار  تعفنم  دـمآرد و 
هقباسم همه  ایوگ  هک  صالخا ، راثیا و  زا  یعمج  ياضف  کی  رد  مه  نآ  تسا  نانمؤم  هب  نادـنم  هقالع  ای  یناـمیا و  هعماـج  هب  رتشیب 

.دنا هتشاذگ  تاریخ  رد  تعرس 

هب مالـسا  رـشن  فدـه  اب  يداصتقا  راتفر  رد  یقالخا  یناـمیا / ییارگمه  نیا  زا  عماـج  ییوگلا  یبنلا  هنیدـم  رد  هک  دوشن  ناـمگ  هتبلا 
هیلعیلع ترـضح  یگدنز  رد  لدم ، نیا  هناصلاخ  جوا و  هطقن  .دومن  مهارف  ار  شیاهرتسب  اهنت  ربمایپ  هکلب  .دش  داجیا  ریگارف  تروص 

: تسا هنوگ  نیدب  روحم  راثیا  داصتقا  دنیارف  سپ   (1) .تفرگ لکش   3 ارهز ترضح  مالسلا و 

ار تریس  تنس و  نیا  هک  دومن  یعس  دوخ  مایق  لوط  رد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  تیلهاج ، يایحا  اب  حرط  نیا  يدوبان  هفیقس و  زا  سپ 
دوخ          هارمه  ناوراک  رد 

ص:106

رگ و قافنا  نیلوا  هک  نیا  بلاج  .تسا و  یمطاـف  يولع و  ياـه  قاـفنا  تلیـضف  رد  ددـعتم  تاـیآ  لوزن  اعدـم  نیا  دـهاش  [ . 1 - ] 1
میدـقت ار  شلاوما  مامت  یلو  دوب  دـنمتورث  ییوناب  هک  تسا  هجیدـخ  ترـضح  مالـسا  خـیرات  رد  صلخم  نموم و  يداصتقا  رگراثیا 
تفایرد زا  سپ  مه  ناـشیا  رتخد  اـهنت  ارهز  ترـضح  .دـیامن  هنیزه  ناـمورحم  تشیعم  نیماـت  مالـسا و  غیلبت  هار  رد  اـت  دومن  ربماـیپ 

هنیزه فعضتسم  مورحم و  ناناملسم  زاین  عفر  مالـسا و  هار  رد  ار  نآ  همه  يرانید ، رازه  هنایلاس 35  دمآرد  بسک  دوجو  اب  كدف ،
.درب یمن  يا  هرهب  كدف  لاوما  زا  دوخ  درک و  یم 
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.دوب اروشاع  رصع  ات  اهنت  ینیسح  همیخ  نیا  رمع  یلو  دنک ، يزاسزاب  باحصا  تیب و  لها  هدودحم  رد 

و  ) ییادز تیلهاج  يارب  يزاس  رتسب  ینیسح ، هسامح  باتزاب  نیعبرا ، ترایز  زا  مهم  زارف  هلمج و  کی  قبط  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
: تسا یمالسا ) ياه  تنس  يایحا 

«] َِهلالَّضلا ِهَْریَح  َِهلاَهَْجلا َو  َنِم  َكَداَبِع  َذِْقنَتْسَِیل  َکِیف  ُهَتَجْهُم  َلََذب  «َو 

سپ .دنزادرپب  ساسا  نامه  رب  عیشت  يایحا  هب  دنتـسناوت  ییاروشاع  ياه  شزرا  ساسارب  اهنت  اروشاع  زا  سپ  مه  همئا  رگید  نینچمه 
رتسب رد  دوب و  هدـش  گـنرمک  یعیـش  عماوج  رد  هک  تسا  یعیـش  یخیراـت  هناوتـشپ  هنیـشیپ ، یتـفرعم و  یناـبم  ینیعبرا ، ياـه  تنس 

هدشایحا اهداژن ) قطانم و  اهروشک و  رد  نایعیش  یعامتجا  ياه  ماظن  زا  رتارف   ) دیدج یعامتجا  يزاس  ماظن  بلاق  رد  نیعبرا  هسامح 
.ددرگ یم  یفرعم  نایناهج  هب  و 

يدوجو تحاس  هس  رد  ینیـسح  ناقـشاع  رد  هک  تسا  یعیـش  یخیرات  یناـبم  زا  هدـمآرب  ینیعبرا ، تفگـش  ياـهراتفر  تیعقاو  سپ 
: تسا هتفای  زورب  دومن و   (1) وا

نیعبرا نانابزیم  راتفر  لیلحت 

هزیگنا

راتفر

فده

(2) یبنلا هنیدم  يزاسزاب  يارب  شالت 

: ینیعبرا یگدنز  کبس  يارب  يزاس  لدم  رد  یعس 

هدروآ تسد  هب  هتشذگ  لاس  کی  رد  هک  یناوت  یئاراد و  نازیم  هب  مهف و  كرد و  نا  نازیم  هب  هناصلاخ  تامدخ  هئارا 

(3) يدهملا هنیدم  هب  ندیسر  يوزرآ  هب 

ص:107
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«. لمع نامیا ، تفرعم ،  » زا دنترابع  هک  يزرو  نید  دنیارف  رد  یناسنا  هناگ  هس  تالاح  یسانشزاب  تهج  زا  [ . 1 - ] 1
نآ هب  نیـسح  هک  تسا  ییاروشاع  ياه  شزرا  شا  هتفهن  هزیگنا  یلو  تسا  ینیـسح  قشع  روش و  شراکـشآ ، هزیگنا  هتبلا  [ . ) 2 - ] 2

(. درک یم  توعد  اه 
تیب لها  هب  تمدـخ  قشع  ای  تیب و  لها  زا  نتفرگ  تجاـح  زا  نخـس  تسا  نکمم  یخرب  مـالک  اـی  لاـح و  ناـبز  رد  هتبلا  [ . 3 - ] 3

.تسا يدهملا  هنیدم  نامه  هک  تسا  نالک  یفده  هب  ینایم  ای  درخ و  فادها  نیا  تشگزاب  یلو  .دشاب 
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مه ینیعبرا  هعماج  قالخا و  يارذـگ  و   ) یلاعتم هاتوک و  هبرجت  تسا ، روهظ  اروشاع و  لصافدـح  نیعبرا  هک  هنوگ  نامه  نیارباـنب ،
(. يدهم رهش   ) دصقم هلضاف  هنیدم  و  ربمایپ ) رهش   ) انبم هلضاف  هنیدم  .تسا  هلضاف  هنیدم  ود  نیب  یلصافدح  يراهب ) ربا  نوچ 

یلاعتم ییاه  شزرا  اب  هارمه  يونعم  یتشهب و  رـسارس  ییاضف  دراذـگ ، یم  ماگ  نیعبرا  ياـضف  رد  رئاز  یتقو  هک  تسا  تهج  نیدـب 
: دننام دنیب ، یم 

راتفر

یکولس / یقالخا ياهدرکراک 

شمارآ تیاضر و  اب  هارمه  اما  دیدج  ییاضف  رد  ...و و  لغش  یگدنز و  زا  رود  نابایب و  هراوآ  رئاز  اه  نویلیم 

ینید ینامیا و  هعماج  يزاسزاب  يارب  ینیرمت 

یلحم يداژن و  يا و  هقطنم  تاقلعت  زا  نوریب  یعیش  گنهرف  هبرجت 

یلحم يداژن و  تاقلعت  زا  غراف  ینامیا  هدارا  يزاس  زکرمت  نیرمت 

رئاز مداخ  هناگود  رب  اهنت  یعامتجا  طباور 

ینامسآ هطبار  نیرت  هداس  نیرت و  یناسنا  فیرعت  یعمج و  یگدنز  رد  ریگاپ  تسد  یمهوت  يرابتعا و  تانیعت  یمامت  ندرب  نیب  زا 

ارقف يوس  زا  یتح  تسه  هک  هچره  میدقت 

ینید داصتقا  رد  يراج  ياه  تنس  هب  داقتعا  رب  ینتبم  لسوت  لکوت و  دشر  فدهاب  قافنا  نیرمت 

ینیسح نیعبرا  میظع  هسامح  ییارچو  یتسیچرب  www.Ghaemiyeh.comيدمآرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 216زکرم  هحفص 181 

http://www.ghaemiyeh.com


( تکرح نیح  رد  نارئاز  رگید  ياشامت  عقوم  ای  تحارتسا  عقوم   ) رگاشامت مه  يور ) هدایپ  عقوم   ) نیرفآ شقن  لاعف و  مه 

ینید ییارگمه  روحم  رب  ینیعبرا ) ياه  هبذاج   ) يزاس هرطاخ  نارود 

زکرمتم همه 

تروص نیرتهب  هب  نآ  ققحت  يور و  هدایپ   

هدنیآ هب  هتشذگ  زا  تکرح  يارب  يدامن 

یلاعتم دحاو و  یفده  رب  ییارگمه  نیرمت 

يور هدایپ  يارب  لاب  غارف  يراب و  کبس  هب  همه  رارصا 

یتیعضو طیارش و  ره  رد  يروای  نید  يارب  یگدامآ  نیرمت  هرمزور و  تاقلعت  زا  رارف 

یعیش ینید / یگدنز  کبس  هبرجت  يزاسزاب و  ...و و  نردم  ینامزلارخآ  ياه  یغولش  زا  رارف 

ص:108
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یعمج تامدخ  یعمج و  ياضف 

يرثکادح كرتشم  نامرآ  کی  داجیا  يارب  شالت 

یعامتجا نواعت  تیبرت 

هار همادا  قشع  اما  ریسم  رخاوا  یگتسخ  سکوداراپ :

يزرو قشع  رد  هقباسم  یعمج و  تماقتسا  تابث و  نیرمت 

: تیعمج رد  دوخ  هدهاشم 

 

تیالو روحم  رب  ینامیا  عمج  هب  تین  ادرف  زا  رذگرد  یعس 

نابوخ عمج  رد  ندش  توعد  ساسحا 

یعمج دیما  گنهرف  داجیا 

يدابع کسانم  هب  مامتها 

يونعم و ینارون و  ًـالماک  ییاـهاضف  رد  ناـبوخ و  راـنک  رد  عـمج و  رد  هک  یبرقت  هتبلا  یگدـنب و  برقت و  ربـعم  زا  ندـش  شیـالاپ 
تسا یلاعتم 

يرصب یتوص و  ياهدامن  اهراعش و 

يریهطت و كولـس  لیهـست  و   ) هفطاع تیوقت  بلق و  تقر  ياضف  داجیا  هسامح و  نوناـک  رد  ندوب  ینیـسح  یعیـش و  تیوه  كرد 
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( یلسوت

ملاس نما و  ییاضف  رد  گرزب  کچوک و  درم و  نز و  هوبنا  روضح 

يرشب عمجت  نیرت  میظع  رد  يزرو  بدا  ایح و  فافع و  نیرمت 

راثیا رب  ینتبم  یعامتجا  قوقح  يزرو  نیرمت 

ناینب زا  یتقو  .دروایب  نایم  هب  ار  اه  هیامرـس  نیرت  كاپ  دـنک  یم  یعـس  يداصتقا  ملاس  ياه  ناینب  زا  هدـنکآ  ییاضف  اـب  نیعبرا  سپ 
نآ دسرب ، كولس  ریس و  هب  رئاز  ات  ددرگ  یم  داجیا  یسدق  يونعم و  رسارس  ییاضف  طیارـش  نیا  رد  دش ، تسرد  عمجت  کی  يویند 

: دنک قلخ  دیدج  یناسنا  وا  زا  هتخیر و  مه  هب  ًالماک  ار  وا  ات  ضقانتم  ییاه  ساسحا  اب  هارمه  یکولس  مه 

ص:109
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یعمج كولـس  نمـض  رد  هکلب  هنایفوص ، دـهز  تولخ و  رد  هن  هک  ینورد  ياه  يریگرد  ضقانتم و  ياه  ساسحا  نیا  نیب  عمج  رد 
زورید و ناروای  باحصا و  ياضف  هب  ندش  کیدزن  و  ام _ هب  نم   _ زا رذگ  دنیارف  رئاز  جیردت  هب  دهد ، یم  خر  ینیـسح  ناراوگوس 

.دریگ یم  لکش  ینیعبرا  یگدنز  کبس  دنک و  یم  هبرجت  ار  مداخ ) یتح  و   ) تیب لها  هدنیآ 

ینیعبرا یگدنز  کبس 

ادخاب

نیعبرا هسامح  رد  وا  تایآ  راثآ و  هدهاشم  زا 

ریهطت رافغتسا و  نیرمت  یلاعت و  قح  اب  شیاه  هلصاف  كرد  ات 

( يزرو تدابع  تیدوبع و  اب  نیسح  هب  برقت  ادخ و  هب  نیسح  هیرگ  اب  برقت   ) هناگود یئوج  برقت  یگدنب و  نیرمت  يارب  شالت  و 

هنایارگراثیا یگدنز  يارب  یگدامآ  بسک  فدهاب  یشیارگ ، یتفرعم و  يزاسزاب  يارب  شالت 

عماج يزرو  نید  هب  تشگزاب  هب  مامتها  و 

دوخ اب 

تفگش يرگراثیا  توخا و  رب  ینتبم  ياهراتفر  اب  ترضح  ناقشاع  عاونا  هدهاشم  زا  سپ  ًاصوصخ  دوخ  رد  يرگنزاب  تولخ و 

نردم تیلهاج  ياه  شزرا  ینامزلارخآ و  تارابتعا  تامهوت و  زا  يزاس  كاپ  ریهطت و  يارب  شالت 

یعمج تیوه  هب  ندیسر  يارب  دوخ  زا  راذگ  رذگ و  تیاهنرد  و 
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ریگارف يرگ  شالت  هب  ندیسر  اه و  یتسس  اه و  تلاسک  اه و  یلبنت  زا  يریگ  هلصاف  يارب  شالت 

ص:110
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دوخ اب 

تفگش يرگراثیا  توخا و  رب  ینتبم  ياهراتفر  اب  ترضح  ناقشاع  عاونا  هدهاشم  زا  سپ  ًاصوصخ  دوخ  رد  يرگنزاب  تولخ و 

نردم تیلهاج  ياه  شزرا  ینامزلارخآ و  تارابتعا  تامهوت و  زا  يزاس  كاپ  ریهطت و  يارب  شالت 

یعمج تیوه  هب  ندیسر  يارب  دوخ  زا  راذگ  رذگ و  تیاهنرد  و 

ریگارف يرگ  شالت  هب  ندیسر  اه و  یتسس  اه و  تلاسک  اه و  یلبنت  زا  يریگ  هلصاف  يارب  شالت 

ادخ ّیلو  اب 

دیهش ماما 

لوحت لسوت و  يارب  يرتسب  نزح  هیرگ و 

بئاغ ماما 

دزاس یم  هنیداهن  ار  نآ  رفس  لوط  رد  هک  ینامیپ  دهع و  يارب  شالت  ات  هتسویپ  درکدای  زا 

مدرم اب 

نامداخ
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نواعت يارب  شالت  رکشت و  زاربا  یگدنمرش و  ساسحا 

یعامتجا طابضنا  رد  يراکمه  یهورگراک ، هب  مامتها 

نارئاز رگید 

یعیش ناهج  ریگارف  ترظن  توخا و  همانرب  یحارط  يریگ و  طابترا  هب  هجوت  قوقح و  تیاعر  هب  مامتها  تخانش و  يارب  شالت 

ناگدنامزاب

ینیعبرا یشزرا  ياه  تاغوس  ندرب  نانآ و  يزاجم  ترایز  يارب  يزاسرتسب  يارب  شالت  تباین و  اعد و  درکدای و 

اه باتزاب 

عیشت يایفارغج  هنایلاس  یسانشزاب  بئاغ ، ماما  اب  نتسب  نامیپ  دیهش ، ماما  یگشیمه  درکدای  ناینب  رب  دیدج  یگدنز  کبـس  يزاسزاب 
يزیر همانرب  و   ) اه يدنمناوت  اهدادعتسا و  هدودحم  رد  ییاروشاع  ياه  شزرا  رشنزاب  يارب  يرثکادح  شالت  هب  ندیسر  و  نابحم ، و 

( دمآزور ییازفا  ناوت  يارب 

ص:111
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مالسا ناهج  رد  نیعبرا 

هعماج و شیادـیپ  يارب  اه  هنیمز  هک  تسا  تدـحو ) نیع  رد  ترثک  ترثک و  نیع  رد  تدـحو   ) یعمج يدرف / كولـس  نیا  رتسب  رب 
ققحت يوزرآ  ردو  ددرگ  یم  مهارف  نایعیش  ریغ  زا  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  نارادتسود  ناقشاع و  نینچمه  هعیـش و  یقیقح  يایفارغج 

یگداوناخ تروص  هب  روضح  نیا  هک  تسا  هتـسیاش  .دـنیوا  دـنزرف  روهظ  رظتنم  يودـهم » نیعبرا ، ییاروشاع ،  » ياه شزرا  یناـهج 
(1) .دریگب تروص 

؛ یناهج یمالـسا ، یعیـش ، حطـس  هس  رد  هک  ییاه  شزرا  .ددرگ  یم  مهارف  ییاروشاع  ياه  شزرا  يزاس  یناـهج  يارب  اـه  هنیمز  و 
: تشاد دنهاوخ  دومن  زورب و  تیفرظ 

مالسا ناهج  رد  نیعبرا 

رد نتفرگ  رارق  اـیلامیه و  اـت  سلطا  سوناـیقا  زا  يا  هرتـسگ  هب  ییاـیفارغج  تیعمج و  دراـیلیم  هب 2  کیدزن  اب  هزورما  مالـسا  ناـهج 
يزاس ندمت  لوا  یعدـم  تسناوت  یم  ریظن ، یب  یعامتجا  هیامرـس  ناوارف و  یعیبط  ياه  تورث  يور  رب  ایند و  یـشیجلا  قوس  قطانم 

برغ و یگنهرف  مجاهت  هطـساو  هب  .تسا  هدـش  نایناهج  هیرخـس  بجوم  یمالـسا  ياهروشک  طاطحنا  هزورما  هنافـسأتم  یلو  .دـشاب 
رد ای  یگدز و  برغ  ای  و  ...و ) یناریا  یکرت ، یبرع ،  ) ییارگ یلم  یتسیلانویـسان و  هشیدنا  یمالـسا ، هشیدنا  ياج  هب  اه  نآ  تاغیلبت 

يراد نید  يارب  ناملـسم  ناوـج  يور  شیپ  هار  اـهنت  طیارـش  نیا  رد   (2) .تسا هدـش  مکاح  مالـسا  ناهج  رب  یطاقتلا  مالـسا  تیاهن 
ياـیند اـب  هن  ترطف و  اـب  هن  نیتسار و  مالـسا  اـب  هن  شیارگ ، نیا  یلو  .تسا  يریفکت  ياـه  ناـیرج  تیباـهو و  هب  شیارگ  یمالـسا ،

.تسین عمج  لباق  ددجتم 

ص:112

.دییامن هعجارم  رثا  نیا  نایاپ  رد  همیمض 2  هب  نیعبرا ، هسامح  رد  یگداوناخ  روضح  یتسیچ  ییارچ و  كرد  يارب  [ . 1 - ] 1
.برع یسایس  هشیدنا  رد  يریس  دیمح ، تیانع ، [ . 2 - ] 2
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هب يدنم  هقالع  رانک  رد  ینادرگرس  تریح و  راچد  هک  دنراد  دوجو  ناناوج  زا  میظع  یتیعمج  مالـسا  ناهج  رد  هزورما  تهج  نیدب 
(1) .دنتسه مالسا 

یخرب رد  يرهاظ  لوحت  رییغت و  هب  یبرع  راهب  حرط  يارجا  بلاق  رد  اه  لاـس  نیا  رد  هک  تشاداو  ار  هطلـس  ناـهج  هتبلا  تیعقاو  نیا 
ياج هب  نانآ  روصت  فـالخرب  اـه  شزیخ  نیا  یلو  دوش ، وربور  ناملـسم  ناـناوج  شزیخ  اـب  اداـبم  اـت  دزادرپب  یمالـسا  ياـهروشک 

(2): داد ناشن  دوخ  زا  یمالسا  يدرکیور  همانسانش و  ییارگ ، برغ  ای  مسیرالوکس و 

برع ناهج  رد  یمالسا  يرادیب  همانسانش 

اه صخاش  داعبا و 

اهدرکیور اهدومن و 

ایفارغج

زا اما  دشاب  الاب  مه  اه  نآ  دمآرد  هنارس  هچرگا  هک  یتفن  ای  هدنام و  بقع  نوگانوگ  ياهروشک  زا  بکرم  ناملسم ، برع  يایفارغج 
یتنطلس مه  اه  نآ  یسایس  ماظن  و  هدوب ، هدز  ناقفخ  كرحت و  یب  اتسیا و  یعماوج  ياراد  یگنهرف  یعامتجا و  یسایس ، ماظن  تهج 

دنک مادنا  ضرع  ایند  رد  هک  يزاس  یندمت  ماظن  طاشناب و  ایوپ و  يا  هعماج  یهد  لکش  تهج  زا  دوب و  از  تنطلـس  یـسارکمد  ای  و 
.دندوب رود 

هشیدنا

یم رارق  تلادع  لصا  ربارب  رد  تینما  لصا  نآ  ساسا  رب  هک  دوب  یطارفا  یتّنس  تئارق  اب  یتّنس و  مالـسا  اهروشک  نیا  رد  مکاح  نید 
توخر دوکر و  ثعاب  ملاظ  قساـف و  هچرگا  یمکاـح  ره  زا  تعاـطا  موزل  هب  لداـع ؛ هفیلخ  زا  قلطم  تعاـطا  لـصا  لزنت  اـب  دریگ و 

.دوب هدش  هعماج  رد  یبهذم 

.دنتخادرپ هشیدنا  نیا  ینکشراتخاس  هب  یبالقنا ؛ مالسا  هدهاشم  دیدج و  تالیصحت  بسک  بیکرت  رد  هعماج  ناناوج  اما 
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یناسنا عبانم  یعامتجا و  يورین 

طاشن ربارب  رد  دوخ  یلخاد  دوکر  یگدـنام و  بقع  هدـهاشم  اب  دـندوب و  طاشن  ناـجیه و  جوا  رد  هک  عماوج  نیا  ناملـسم  ناـناوج 
.دنک لمحت  ار  نوکس  توکس و  تسناوت  یمن  رگید  مالسا  ناهج  ییایفارغج  ياه  شخب  رگید 

یمالسا بازحا  یتنس و  ینید  ياهداهن  شنکاو 

دـندوب و شمارآ  بلاط  اهاوتف  رودـص  اب  ای  هدوب و  يوزنم  ای  تاظحل  نیرخآ  ات  یفلـس  هژیو  هب  ینید و  یتنـس  ياه  هزوح  اه و  داهن 
هتسب ياضف  زا  جورخ  يارب  یناشن  مه  يزوریپ  زا  سپ  یتح  دنتشاد و  کیربت  نالعا  ای  یبسن و  یهارمه  نالعا  رخآ  قیاقد  رد  ًاضعب 
هدمآ نادیم  هب  تعرس  هب  يزوریپ  ياه  هناشن  ندش  راکشآ  اب  دندوب  هدرم  ادتبا  هک  یمالسا  بازحا  یلو  .دندادن  ناشن  دوخ  یتنس  و 

دندرک ینیچ  هشوخ  رد  یعس  و 

ص:113

.يا هردب  نودیرف  همجرت  مالسا ، ناهج  رد  یندم  هعماج  وجاس ، ب ، نیما ، [ . 1 - ] 1
اهدنور اه و  هیرظن  هنایمرواخ : رد  یعامتجا  ياه  شبنج  یسایس و  ياه  نارحب  دومحم ، یظعاو ، [ . 2 - ] 2
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یمالسا بازحا  یتنس و  ینید  ياهداهن  شنکاو 

دـندوب و شمارآ  بلاط  اهاوتف  رودـص  اب  ای  هدوب و  يوزنم  ای  تاظحل  نیرخآ  ات  یفلـس  هژیو  هب  ینید و  یتنـس  ياه  هزوح  اه و  داهن 
هتسب ياضف  زا  جورخ  يارب  یناشن  مه  يزوریپ  زا  سپ  یتح  دنتشاد و  کیربت  نالعا  ای  یبسن و  یهارمه  نالعا  رخآ  قیاقد  رد  ًاضعب 
هدمآ نادیم  هب  تعرس  هب  يزوریپ  ياه  هناشن  ندش  راکشآ  اب  دندوب  هدرم  ادتبا  هک  یمالسا  بازحا  یلو  .دندادن  ناشن  دوخ  یتنس  و 

دندرک ینیچ  هشوخ  رد  یعس  و 

اه هشیر 

رد هطلس  بابرا  یهارمه  یعامتجا ، یسایس و  دوکر  هنارواّنف ، ياه  یگدنام  بقع  یعامتجا ، يداصتقا و  ياه  ضیعبت  متس و  ملظ و 
.یبالقنا مالسا  ياج  هب  یناهج  هطلس  ماظن  اب  اهروشک  نیا 

اه باتزاب 

هک ینایرج  یلو  یعامتجا ، تباث  یمدیپا  کی  هب  نآ  ندش  لیدـبت  ناملـسم و  برع  ناهج  رـسارس  هب  نایرج  نیا  عیرـس  شرتسگ  _ 
.دوزفین رتشیب  ینادرگرس  تریح و  زج  تیاهنرد  دوب و  مورحم  مه  ینید  يربهر  تمعن  زا  تشادن و  هشیر 

، درک هدهاشم  تالوحت  نیا  رد  ار  يزیتس  تسینویهص  اب  نیجع  ییارگ  مالسا  يوق  ياه  شیارگ  هطلس ، ناهج  یتقو  طیارـش  نیا  رد 
هرابود ...و  يداصتقا  ياه  نارحب  داجیا  یتنس و  ياه  هرهم  دیرخزاب  یمالسا و  بازحا  یخرب  نداد  يزاب  اب  ات  درک  شالت  تعرس  هب 

(1) .دنادرگزاب مالسا  ناهج  هب  هدعاقلا ) ياج  هب  شعاد  دیلوتزاب  اب   ) ار یطارفا  ای  رالوکس و  ياه  ماظن 

يوربآ یطارفا  ياه  يریفکت  رگید  يوس  زا  دننز و  یم  نماد  قانتخا  هب  عجترم  نارس  برغ و  ناهج  وس  کی  زا  هک  طیارـش  نیا  رد 
یعیـش اهنت  هیلوا ، روصت  فالخرب  هک  يا  هساـمح  .دـهد  یم  خر  عیـشت  ناـهج  رد  نیعبرا  میظع  هساـمح  ناـهگان  دـنرب ، یم  مالـسا 

یم ساسحا  هکارچ  .دـنک  یم  تکرـش  نآرد  ...و  ناریا  قارع و  تنـس  لها  زا  یهجوت  لباق  عمج  باتک ، لها  رانک  رد  هکلب  .تسین 
رئاعش و طقف  هسامح  نیا  رد  هکارچ  .تسا  یبنلا  هنیدم  رد  نانآ  هدش  شومارف  یمالـسا  ياه  شزرا  نامه  رگایحا  هسامح  نیا  دننک 

دنیب                         یم  یناسنا  یمالسا / ياهراعش 

ص:114
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ناهج يدربهار  تاعلاطم  همانلصف  يریفکت ، يداهج / ياه  یفلس  اب  ناوخا  یفلس  ياه  هشیدنا  هسیاقم  يدهم ، این ، یقالخا  [ . 1 - ] 1
ش 44. مالسا ،
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ناهج رد  هک   ) یعیـشریغ هدرـسفا  تکاس و  دـکار و  تیعمج  ياج  هب  لاح  نیعرد  .تسا  هدوب  شدـهاش  مالـسا  ردـص  رد  طـقف  هک 
جوا رد  لاعف و  ایوپ و  هدنزرـس و  طاشناب و  ار  تیب  لها  ناقـشاع  هوبنا  ...دـکار ،) یبآ  نوچ  مالـسا  ناهج  ياج  ياج  رد  یعیـشریغ 

تیعضو نیا  .دنوش و  یم  هدیشک  نیعبرا  لیاضف  سونایقا  هب  هاگآدوخان  مه  نانآ  هک  تسا  طیارش  نیا  رد  .دنیب  یم  صالخا  راثیا و 
نیعبرا هب  تبسن  یبرع  یبرغ و  ياه  هکبش  روسناس  ياضف  رد  هک  انعم  نیدب  .دهاوخب  ادخ  رگا  ریخ  ببـس  دوش  ودع  هک  هدش  ثعاب 

تیفلـس و نایعدم  نیعبرا و  هسامح  نیب  هسیاقم  هب  اب  وا  مالـسا ، زا  تیباهو  هدعاقلا و  شعاد و  هنوراو  نشخ و  يامیـس  ياضف  رد  و 
: دزادرپ یم  تیباهو 

صخاش عوضوم و 

نیعبرا هسامح 

( ...و شعاد  تیباهو و   ) تیفلس

شزرا شرگن و 

هدنیآ يوس  هب  تکرح  یلو  هتشذگ  ندید 

یطارفا ییارگ  هتشذگ 

تسایس

یبلط تزع  يزیرگ و  تلذ 

زاس لیلذ  ریذپ و  ملظ  یسایس  ماظن 

تداهش
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نمشد ربارب  رد  عافد  فدهاب 

یفلسریغ ياه  ناسنا  همه  يدوبان  راتشک و  فدهاب 

یقالخا درکیور 

یعامتجا طاشن  ییارگ و  مه  يرگراثیا و  تیاهن  ساسا  رب  یبنلا  هنیدم  يزاسزاب 

ینید کسانم  یلاخوت  نادلقم  هب  ناراد  نید  يزاس  لیدبت  يرطف و  ياه  شیارگ  اه و  شزرا  نتشک  رد و  رجحت  بصعت و 

یعامتجا ماظن 

دشابن ناملسم  ای  هعیش  رگا  یتح  دوش  تیب  لها  بتکم  ياه  شزرا  بذج  هک  سک  ره  شریذپ 

ندوب باتک  لها  ياعدا  اب  برغ  ناهج  اب  لماعت  دادترا و  كرش و  ماهتا  هب  یفلسریغ  ناناملسم  یفن  درط و 

دهد یم  ناشن  مالسا  زا  هک  ییامیس 

یناهج ماعطا  قافنا و  راثیا و  ماظن  نیرت  میظع  قلخ  یناسنا و  عمجت  نیرت  گرزب  رد  یناسنا  يرطف  یقالخا و  ياه  شزرا  تیاهن 

تیناسنا ریقحت  راتشک و  یهایس و  تنوشخ و  جوا  يرگ و  یشحو  تیاهن 

ص:115
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نیرت مهم  دـنناوت  یم  ینیـسح  نیعبرا  نارئاز  هک  ییارگ ، مالـسا  نایعدـم  يرگ  یـشحو  برغ و  یـساره  هناـگود  طیارـش ، نـیا  رد 
هنیدم رب  ینتبم  هک  تیودهم  نیعبرا / یمالسا  ياه  هبذاج  غیلبت  اب  هدرک و  افیا  مالـسا  ناهج  رد  ار  دوخ  یخیرات  تلاسر  تیرومأم و 

هب نیعبرا  عمجت  یعامتجا  ياه  شزرا  شیامن  اب  .دـنزادرپب  مالـسا  ناهج  رد  هدروخرـس  ناناملـسم  ناـناوج و  بذـج  هب  تسا  یبنلا 
شزرا رب  ینتبم  هتخادرپ و  ناملسم  ناناوج  یئازفا  تریصب  هب  یسانش ، نمـشد  ياهرایعم  یفرعم  اب  هدناسر و  يرای  یمالـسا  يرادیب 

.دنیامن تیوقت  ار  هقطنم  رد  تمواقم  ههبج  نایرج و  تداهش  هسامح و  ياه 

غیلبت دـیکأت و  دروم  یمالـسا  يرادـیب  ناناوج  يارب  دـناوت  یم  نیعبرا  رتسب  رد  هک  تیودـهم  اروشاع /  كرتشم  ياـه  شزرا  یخرب 
: تسا نینچ  دوش  رجنم  ناملسم  ناناوج  يارب  رتشیب  ینیرفآ  هبذاج  هب  هتفرگرارق و  رتشیب 

اه صخاش 

یناوخزاب

ناناوج روضح 

رد دنتسه ، ناناوج  روهظ  ماگنه  هب  يدهم [ ماما  نارای  رتشیب  و  مشاه )  ینب  ًاصوصخ   ) البرک رد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  نارای  رتشیب  _ 
شیامن سپ  .دـندوب  ناناوج  ناناملـسم  رتشیب  مه  یبنلا  هنیدـم  رد  هک  هنوگ  ناـمه  .دـنراد  زراـب  یـشقن  ناـناوج  مه  نیعبرا  هساـمح 

دشاب نیرفآ  هبذاج  زاسوگلا و  ناملسم  ناناوج  يارب  دناوت  یم  زبس  خرس و  لابود  اب  ینیعبرا  ناناوج 

یقالخا ياه  شزرا 

.تسا هتشاذگ  شیامن  هب  ار  يرـشب  قافنا  راثیا و  هبرجت  نیرت  گرزب  هک  .تسا  يرـشب  یناسنا  یقالخا و  عمجت  نیرت  گرزب  نیعبرا 
هنیمز دناوت  یم  نیعبرا  تهج  نیدب  .تسا  یمالـسا  میلاعت  ناینب  رب  هکلب  رـشب  قوقح  رالوکـس و  ياه  شزرا  ناینب  رب  هن  قافتا  نیا  و 

.دشاب يزاس  ندمت  تاجن و  تیاده و  يارب  يا  همانرب  ناونع  هب  مالسا  هب  يدنمرواب  يارب  يا 

هعماج رد  ییارگ  هدنیآ  حور 

ینیسح نیعبرا  میظع  هسامح  ییارچو  یتسیچرب  www.Ghaemiyeh.comيدمآرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 216زکرم  هحفص 196 

http://www.ghaemiyeh.com


دناوت یم  هک  تسا  یمالـسا  تیودهم  هیام  نب  نیرت  مهم  یمالـسا ) خـیرات  هفـسلف  و   ) یمالـسا ياه  شزرا  رب  ینتبم  ییارگ  هدـنیآ   
( تسا اروشاع  هب  تبـسن  ورـشیپ  تکرح  دوخ  هک   ) نیعبرا هبرجت  ناینب  رب  ییارگ  هدـنیآ  نیا  دوش ، یفلـس  یباهو _  رکفت  نیزگیاج 

.تسا مالسا  ناهج  رد  دنمشیدنا  هدرک و  لیصحت  ناوج  يزرو  هشیدنا  يارب  هدوقفم  هقلح 
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يزاس هنیمز  يارب  شالت 

یمن رجنم  ارگ  قالخا  روحم و  تلادـع  هعماج  هب  ًامازلا  مه  ییارگ  یفلـس  .درادـن و  انعم  يزاس  هنیمز  ًـالوصا  یعیـش  ریغ  مالـسا  رد 
رد يودـهم  ینیـسح / رئاعـش  يزاس  هدایپ  هب  نارئاز  کت  کت  یمالـسا ، تیودـهم  تسرد  فیرعت  اـب  نیعبرا  هساـمح  رد  یلو  .دوش 
زا ار  یتنس  مالسا  هدش و  رجنم  یمالسا  نوتم  هرابود  یناوخزاب  يرگ و  شسرپ  هب  دناوت  یم  نیمه  .دنوش  یم  توعد  ینیعبرا  عمجت 

...و هدیناهر  اه  فیرحت 

يزیتس ملظ  یسانش و  نمشد  ياه  شزرا 

هدش وا  یمگردرس  ثعاب  برع  نارس  یبلط  حلص  یلو  تسا  هدش  هتسخ  مسینویهـص  برغ و  ياه  يرگ  یـشحو  زا  ناملـسم  ناوج 
نیا رد  هتخاس و  مهارف  ار  یئاز  تریـصب  ياضف  نیعبرا  رتسب  رب  يودـهم  ییاروشاع / ياه  شزرا  غیلبت  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا ،

دشاب للملا  نیب  تسینویهص  یمالسا و  قافن  هیلع  وا  هزرابم  هیحور  رگایحا  دناوت  یم  ناملسم  ناوج  طیارش 

جوم زا  دـش و  هجاوم  دوخ  ینورد  ياـه  تسب  نب  اـهألخ و  اـب  برغ  ناـهج  مسینومک ، یـشاپورف  یماـکان و  زا  سپ  متـسیب  نرق  رد 
نایرج یحارط  اب  نانآ  طیارش  نیا  رد  .تسا  مالسا  شبیقر  یندمت  یگنهرف و  ههبج  اهنت  هک  تسناد  برغ  رد  ییارگ  مالـسا  هدنیازف 

مه اتسار  نیا  رد  .دتفیب  نایناهج  مشچ  زا  مالـسا  دیاش  ات  هدرک  داجیا  ایند  رد  ار  یـساره  مالـسا  نایرج  دندرک  شالت  يریفکت  ياه 
.دندرک اه  نآ  هب  رایسب  ياه  کمک  يریفکت  ياه  نایرج 

رب لاـسره  تفرگ و  ندیـشخرد  نیعبرا  هساـمح  ناـهگان  رابکتـسا ، رامعتـسا و  يرگزواـجت  نایمادـص و  ملظ  ياـه  هـبارخ  ناـیم  زا 
هب تشگزاب  زا  رتشیب  نآ ، یقالخا  ياه  شزرا  رانک  رد  هدرک  هبرجت  کیدزن  زا  ار  نیعبرا  هک  یناملسمریغ  ره  دش و  هدوزفا  شغورف 

.دوب هدش  رثأتم  ینیعبرا  كولس  رتسب  رد  دوخ  تیناسنا 

رد ار  قـح  نید  شریذـپ  يارب  عناـم  نیرت  مهم  (1) و  .دـناد یم  راد  نید  ًاترطف  ار  ناسنا  دراد ، هراـشا  نادـب  زین  نآرق  هک  يدادـیور 
ترطف و نتفرگ  راگنز  یمدآ ،

ص:117

.ْهیَلَع َساَّنلا  َرَطَف  یتَّلا  ِهَّللا  َتَرِْطف  ًافینَح  ِنیِّدِلل  َکَهْجَو  ِْمقَأَف  : 30  / مور [ . 1 - ] 1
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رازبا زا  ار  باجح  هک  دشاب  يرازبا  رگا  تهج  نیدب   (1) .دناد یم  تفرعم ) رازبا   ) مشچ شوگ و  ندش  هتسب  هطساو  هب  بلق  تواسق 
(2) .ددرگ یم  مهارف  تیاده  يارب  یلامتحا  ياه  هنیمز  دنازرلب ، ار  یمدآ  بلق  هدودز و  تفرعم 

.تسا نتـشیوخ  هب  تشگزاب  يارب  اضف  نیرت  گرزب  رـصاعم ، هدـننک  خـسم  هدـنبیرف و  نردـم ، يایند  رد  نیعبرا  هسامح  رد  روضح 
، ییارگدرف ییاهنت و  رد  هک  تسین  ...و  یبرغ  یقرش و  بیرغ  بیجع و  ياه  نافرع  نذ و  اگوی و  یتضایر  ياه  نیرمت  دننام  نیعبرا 

ياه تیمولظم  يزاس  نیجع  اب  نیعبرا  هکلب  دـنک ؛ مرگرـس  اـه  بلاـق  اـه و  هگرب  هب  ار  وا  اـی  دـناشکب  یگناـگیبدوخ  زا  هب  ار  یمدآ 
دوخ رئاز  کلاس / يارب  ار  یمدآ  لقع  هفطاع و  يزاوم  يزاس  لاعف  يارب  هنیمز  يرطف ) تیودـهم   ) يرطف ياه  نامرآ  اب  ییاروشاـع 

جیردـت هب  يور ، هدایپ  لوط  رد  یعمج  يدرف / سدـقم  ياه  نزح  اه و  هیرگ  اب  ادـتبا  نیعبرا  رئاز  کـلاس و  ینعی  .دزاـس  یم  مهارف 
ریهطت و دـنیارف  نیا  دوش و  یم  مهارف  شیارب  رکفت  ياه  هنیمز  دوخ  یناسنا  یعامتجا و  ییارگ  مه  ياـضف  رد  سپـس  هتفاـی و  ریهطت 

.تسا ینیعبرا  كولس  یعیبط  تیصوصخ  نامزمه  يزیگناربرکفت 

اه شرازگ  اعدم  نیا  دهاش  .درک  بذج  یناهج  هرتسگ  رد  ار  هدامآ  بولق  زا  يرایسب  ناوت  یم  نیعبرا  گنهرف  رشن  اب  تهج  نیدب   
یکی رما  نیا  ًاقافتا  .تسا  اه  نآ  يارب  نیعبرا  یناسنا  یقالخا و  نیعبرا  ياه  هبذاج  نیعبرا و  مسارم  رد  ناناملسمریغ  هوبنا  روضح  زا 

یم قیوشت  راتفگ  ياج  هب  لمع  اب  عیـشت  يارب  ینیرفآ  هبذاج  موزل  هب  ار  نانآ  هک  تسا  نایعیـش  هب  موصعم  ناـماما  ياـه  شرافـس  زا 
(3) .دندرک

ص:118

.اِهب َنوُعَمْسَی  ٌناذآ ال  ْمَُهل  اِهب َو  َنوُرِْصُبی  ٌُنیْعَأ ال  ْمَُهل  اِهب َو  َنوُهَقْفَی  ٌبُوُلق ال  ْمَُهل  : 179 فارعا /  [ . 1 - ] 1
ْنِم َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیذَّلاَک  اُونوُکَی  ِّقَْحلا َو ال  َنِم  َلََزن  اـم  ِهَّللا َو  ِرْکِذـِل  ْمُُهبُوُلق  َعَشَْخت  ْنَأ  اُونَمآ  َنیذَِّلل  ِنْأَـی  َْمل  َأ  : 16 دیدح / [ . 2 - ] 2

.َنوُقِساف ْمُْهنِم  ٌریثَک  ْمُُهبُوُلق َو  ْتَسَقَف  ُدَمَْألا  ُمِْهیَلَع  َلاطَف  ُْلبَق 
ِنْـسُح ِهَناَمَْألا َو  ِءاَدَأ  ِثیِدَْـحلا َو  ِقْدِـص  ِداَِهتْجِالا َو  ِعَرَْولا َو  ِهَّللا َو  يَْوقَِتب  َْکیَلَع  ُلوُقَی  ِهَّللا ع  ِدـْبَع  َابَأ  ص77 : ج2 ، یفاک ، [ . 3 - ] 3

.اْنیَش اُونوُکَت  َال  ًاْنیَز َو  اُونوُک  ْمُِکتَنِْسلَأ َو  ِْریَِغب  ْمُکِسُْفنَأ  َیلِإ  ًهاَعُد  اُونوُک  ِراَوِْجلا َو  ِنْسُح  ُِقلُْخلا َو 
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تسا و هعیش  يراتفر  ناشن  نیعبرا  تسین  یکش  هکارچ  تسا ؛ داضت  رد  عیشت » ناشن  نیعبرا   » راعش اب  اعدم  نیا  هک  دوشن  روصت  هتبلا 
یماـمت ربارب  رد  دـناوت  یم  هک  تسا  یعیـش  یغیلبت  تیفرظ  نـیرت  گرزب  هزورما  نـیعبرا  هـک  ارچ  .تـسا  عیـشت  ناـشن  نـیرت  گرزب 

.دشخردب رابکتسا  يا  هناسر  ناهج  یفنم  تاغیلبت 

ص:119
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.ق مق 1421  یضر ، رشن  همغلا ، فشک  یسیع ، نب  یلع  یلبرا ، . 15

.1380 باتک ، ناتسوب  مق ، ءاطغلا ، فشک  رفعج ، خیش  ءاطغلا ، فشاک  . 16

.ق 1403 تاعوبطملل ، یملعالا  هسسوم  توریب  اضرلا ، رابخا  نویع  نیسحلا ، نب  یلع  نب  دمحم  یمق ، هیوباب  نبا  قودص ، خیش  . 17
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.ق 1375 هیمالسالا ، بتکلاراد  توریب  یفاکلا ، بوقعی ، نب  دمحم  يزارلا ، ینیلک  .  18
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.اونین رشن  نارهت ، تایرفعجلا ، نیسحلا ، نب  یلع  نب  دمحم  یمق ، هیوباب  نبا  قودص ، خیش  . 1

.1385 یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  مق ، راحبلا ، هنیفس  كردتسم  یلع ، خیش  يدورهاش ، يزامن  .  2

.م 1985 فجن ، ناسرخ ، يوسوم  نسح  حیحصت  ماکحالا ، بیذهت  یسوط ، خیش  .  3

.ق 1413 مود ، چ : مق ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  يرافغ ، ربکا  یلع  حیحصت : هیقفلا ، هرضحیال  نم  باتک  قودص ، خیش  . 4

.ق 1405 ءاوضالاراد توریب ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  یناردنزام ، بوشآرهش  نب  یلع  نب  دمحم  . 5

.ق 1422 هوسا ، نارهت ، راحبلاهنیفس ، سابع ، خیش  یمق ، . 6

.ش  1380 نارکمج ، دجسم  مق ، بقاثلا ، مجنلا  نیسح ، ازریم  يرون ، یسربط  . 7

.مالسا ناهج  همانشناد  یمالسالا ، هقفلا  فراعملا  هرئاد  هسسوم  . 8

.1388 مق ، نارکمج ، سدقم  دجسم  تاهبش ، هب  خساپ  یسانش و  دوعوم  رغصا ، یلع  یناوضر ، . 9

.ق  1416 مق ، تیبلا ، لآ  هسسوم  فرئازلا  حابصم  سوواط ، نب  دیس  . 10

.نانبل رکفلا ، راد  يریش ، یلع  قیقحت : قشمد ، هنیدم  خیرات  نسح ، نب  یلع  رکاسع ، نبا  . 11

.1413/1993 هیناثلا ، ط  یبرعلا ، باتکلاراد  توریب ، يرمدت ، مالسلا  دبع  رمع  قیقحت  مالسالا ، خیرات  نیدلا ، سمش  یبهذ ، . 12

.ق 1404 یبرعلا ، ثارتلا  راد  توریب  ریبکلا ، مجعملا  مساقلاوبا ، یناربط ، . 13

.م  2001 نانبل ، هیملعلا ، بتکلاراد  دئاوزلا ، عمجم  رکب ، یبا  نب  یلع  یمثیه ، . 14

.م  1983 نانبل ، هلاسرلا ، هسسوم  داوع ، راشب  قیقحت  لامکلا ، بیذهت  فسوی ، يزم ، . 15

.م نانبل 1999 هیملعلا ، بتکلا  راد  یسیمنلا ، قیقحت  عامسالا ، عاتما  نیدلا ، یقت  يزیرقم ، . 16

.ق  1401 توریب ، هلاسرلا ، هسسوم  طوونرا ، بیعش  قیقحت  ءالبنلا ، مالعأ  ریس  نیدلا ، سمش  یبهذ ، .  17

.ق  1412 توریب ، سیافنلاراد ، هوبنلا ، لئالد  رکبوبا ، یقهیب ، . 18

.ش  1388 يداه ، هشیدنا  مق  یلاما ، نسح ، نب  دمحم  یسوط ، خیش  . 19

.ش  1368 ردصلا ، هبتکم  نارهت ، باقلالاو ، ینکلا  سابع ، یمق ، . 20
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(. ق.ه  1433  ) ناتسبات 1391 راهب و  مهدزناپ  لاس  هیمالسالا  هراضحلا  قافا  .  21

.نانبل هفرعملاراد ، فراعملا ، هرئاد  سرطپ ، یناتسب ، . 22

پاچ و نامزاس  یمالسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  نارهت ، ، 7 ءادهشلادیس ترضح  نیعبرا  زور  هرابرد  قیقحت  ییابطابط ، یضاق  . 23
.1383 تاراشتنا ،
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.1390 رعشم ، رشن  نارهت ، شزومآ ، تیریدم  یگنهرف ، روما  تنواعم  رد  هدش  هیهت  نیعبرا ، لوسر ، نایرفعج ، . 1

[. 2  ] هرامش 70 و 71 مهدجه  لاس  زییاپ 1391 ، ناتسبات و  [« 1  ] تیب لها  هقف  هلجم  دمحم ، ینادمه ، بیلدنع  .  2

.ق 1385 توریب ، رداصراد ، لماکلا ، يرزجریثا ، نبا  .  3

.ق 1405 میرکلا ، نارقلاراد  مق  لئاسرلا ، يوسوملا ، ینیسح  نب  یلع  مساقلاوبادیس  یضترملا ، فیرشلا  . 4

.ق  1423 ام ، لیلد  مق  نیظعاولا ، هضور  يروباشین ، لاتف  . 5

، فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  يدهملا  مامإلا  هسردم  مق ، ناجـشالا ، لبنـس  رینم  نازحالاریثم و  دمحم ، نب  رفعج  یلح ، امن  نبا  . 6
.ق 1406

.ش  1348 نارهت ، ناهج ، رشن  فوفطلا ، لتق  یلع  فوهللا  سوواط ، نب  یلع  نیدلا ، یضردیس  . 7

.ق 1417 مق ، تیب  لآ  يدهلا ، مالعاب  يرولا  مالعا  نسح ، نب  لضف  یسربط ، . 8

.ق  1295 زیربت ، ملاوعلالتقم ، ینارحب ، مشاه ، دمحم  . 9

.م 2006 رصم ، هرهاق ، هفاقثلا ، هبتکم  تاقولخملا ، بیاجع  ینیوزق ، دمحم ، نب  ایرکز  . 10

.1423 باتکلا ، راد  مق  فارشالا ، بحب  فاحتالا  نیدلا ، لامج  يواربش ، . 11

.ق 1418 یضرلا ، فیرشلا  تاروشنم  مق  صاوخلا ، هرکذت  يزوجلا ، نبا  طبس  . 12

.م توریب 1999  هیردلا ، بکاوکلا  يوانم ، فوئرلادبع  . 13

.یضر مق ، راصبالارون ، یجنلبش ، نسح ، نب  نموم  . 14

.ق  1320 رصم ، نیبغارلا ، فاعسا  یکلاملا ، نابص ، نب  دمحم  . 15

ثاریم یـشهوژپ  زکرم  : رـشن زیورپ ، ییاـکذا ، : قـیقحت هیلاـخلا ، نورقلا  نـع  هیقاـبلاراثآ  ینوریب ، ناـحیروبا  دـمحا ، نـب  دـمحم  .  16
.ش  1380 نارهت ، بوتکم ،

هرامش 27. دادرخ 1378 ، رثوک ، گنهرف  تمواقم ، يوگلا  یفوع  هیطع  رغصا ، یلع  ایناباب ، . 17

.ق 1411 مق ، رئاخذلاراد  تادابعلا ، جهنم  تاوعدلا و  جهم  سوواط ، نب  یلع  نیدلا ، یضردیس  . 18

.بقانملا یف  بقاثلا  یلع ، نب  دمحم  یسوط ، هزمح  نبا  . 19
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.ق 1419 موس ، پاچ  مق ، نایراصنا ، تاراشتنا  اضر ، لیبن  ناولع ، .  20

.ق 1403 مود ، پاچ  توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  ، 67 ص 66 –  ج 43 ، راونألا ، راحب  رقاب ، دمحم  یسلجم ، .  21
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.49 هنیفس هنیفس ، ثیدح  نآرق و  یصصخت  همانلصف  يراگن ، هباحص  شناد  هانپ ، تیاده  . 1

.1418 توریب ، هیملعلا ، بتکلاراد  يربکلا ، تاقبط  يدقاو ، بتاک  دعس  نبا  .  2

.ات یب  توریب ، یبرعلا  ثارتلاءایحا  راد  هباحصلا ، هفرعم  یف  هباغلا  دسا  ریثا ، نبا  . 3

.1415 هیمالسالا ، بتکلا  راد  توریب  هباصالا ، ینالقسع ، رجح  نبا  . 4

.ق 1383 هیردیحلا ، هبتکم  فجن  یضترملا ، هعیشل  یفطصملا  هراشب  مساقلا ، یبا  نب  دمحم  يربط ، نیدلا  دامع  . 5

.ق 1418 یضرلا ، فیرشلا  تاروشنم  مق  صاوخلا ، هرکذت  يزوجلا ، نبا  طبس  . 6

ناتسبات 1389. مود ، هرامش  متفه ، لاس  شهوژپ ، هنیآ  رد  مالسا  خیرات  یشهوژپ  یملع _  همان  لصف  نسحم ، ربجنر ، . 7

.مق ردقلا ، هلیل  اروشاع ، يرئاح ، یئافص  یلع ، . 8

.ابهص يداهج  هسسوم  تاراشتنا : يربهر ،) مظعم  ماقم  ياه  ینارنخس   ) هلاس ناسنا 250  يا ، هنماخ  ینیسح  یلع ، دیس  . 9

.ش 1381 مق ، پاچ 14 ، ام ، لیلد  هعماج ، تینیع  رد  ماما  یمیکح ، اضر ، دمحم  .  10

.ق 1410 ، 7 يداه ماما  هسسوم  مق  رازم ، لوا ، دیهش  .  11

.ش 1379 اروشاع ، هسسوم  دهشم ، همامالا ، هفرعم  یف  همارکلا  جاهنم  یلح ، ، همالع  . 12

.ق 1416 هیمالسالا ، تاساردلا  ریدغلا  زکرم  مق ، ریدغلا ، ینیما ، نیسحلادبع ، . 13

.م 1997 توریب ، رکفلا ، راد  عومجملا ، يوونلا ، نیدلا ، یحم  . 14

.ق  1412 توریب ، یملعالا ، هسسوم  رابخلا ، صوصن  راربألا و  عیبر  يرشخمزلا ، هللاراج ، . 15

.1356 فجن ، هیوضترملا  راد  تارایزلا ، لماک  یمق ، هیولوق  نبا  . 16

.ق مق 1413 دیفم ، خیش  هرگنک  صاصتخالا ، دیفم ، خیش  .  17

زییاپ 1389 نهذ  راـتفگ ، شنک  هیرظن  هیاـپ  رب   7 اـضر ماما  ترـضح  همان  ترایز  یـسانش  نتم  لیلحت  اضر ، دمحم  داژن ، ناولهپ  . 18
(. هرامش 43

تراشتنا ، 7 يدـهملا مامالا  هسـسؤم  قیقحت : مئاقلل ، ءاعدـلا  دـئاوف  یف  مراـکملا  لاـیکم  یناهفـصا ، يوسوم  یقتدـمحم ، دیـس  . 19
.ق 1363ش/1404 مق ، ، 7 يدهملا مامالا  هسردم 
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.ق 1419 هموصعملا ، هدیسلا  مق ، رثالا ، بختنم  یناگیاپلگ ، ، یفاص  هللا ، فطل  . 20

.ق 1407 ریثک ، نباراد  توریب ، يراخب ، حیحص  يراخب ، ، لیعامسا ، نب  دمحم  . . 21

.ق 1412 فراعتلا ، راد  توریب ، هبیغلا ، خیرات  ردص ، قداصدمحم ، دیس  . ، 22

.ش 1376 قودص ، مق ، هبیغلا ، بتاکلا ، رفعج  نب  میهاربا  نبدمحم  بنیز ، یبا  نبا  . 23
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.ق 1425 توریب ، یملعا ، تازجعملا ، صوصنلاب و  هادهلا  تابثا  یلماع ، رح  خیش  . 1

.ق 1411 هعیشلا ، هقف  هسسوم  توریب : دجهتملا ، حابصم  یسوطلا ، نسح ، نب  دمحم  . 2

.ق 1413 تثعب ، مق  همامالا ، لئالد  متسر ، نب  ریرج  نب  دمحم  يربط ، . 3

.ق 1422 هوسا ، مق  هدّوملا ، عیبانی  میهاربا ، نب  نامیلس  يزودنق ، . 4

.ش 1380 ثیدحلاراد ، مق ، ناولهپ ، مجرتم  نیدلا ، لامک  نیسحلا ، نب  یلع  نب  دمحم  رفعج  یبا  هیوباب ، نبا  . 5

.ق مق 1415  نایلیعامسا ، تاراشتنا  نیلقثلا ، رون  ریسفت  يزیوه ، یسورع  . 6

.یملعا هسسوم  توریب  جع ، بئاغلا  هجحلا  تابثا  یف  بصانلا  مازلا  یلع ، يرئاح ، يدزی  . 7

.ش 1348 دهشم ، هاگشناد  دهشم  یشک ، لاجر  رمع ، نب  دمحم  یشک ، . 8

.مق یشعرم ، هللا  هیا  هبتکم  هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  . 9

.ق 1417 توریب ، رکفلا  راد  فارشالا ، باسنا  يرذالب ، ییحی ، نب  دمحا  . 10

.ش  1372 یمالسا ، گرزب  فراعملا  هریاد  . 11

.ق 1401 هیمالسالا ، بتکلاراد  توریب  همغلا ، فشک  یلبرالا ، یسیع ، نب  یلع  . 12

.ق 1375 هیمالسالا ، فراعملا  مق ، هبیغلا ، یسوط ، نسحلا ، نب  دمحم  . 13

.ق 1416 هوسا ، نارهت ، جاجتحإلا ، یسربط ، بلاطیبا ، نب  یلع  نب  دمحا  . 14

ناهج يدربهار  تاعلاطم  همانلـصف  يریفکت ، يداهج / ياه  یفلـس  اب  ناوخا  یفلـس  ياه  هشیدـنا  هسیاقم  يدـهم ، این ، یقـالخا  .  15
ناتسمز 1389. ش 44 ، مالسا ،

.يرباص نسح  همجرت  بهذم ، ای  تعدب  هیفلس  ناضمر ، یطوبلا ، . 16

.1384 زور ، نازرف  رشن  نارهت ، يا ، هردب  نودیرف  همجرت  مالسا ، ناهج  رد  یندم  هعماج  وجاس ، ب ، نیما ، . 17

.ریبک ریما  نارهت ، برع ، یسایس  هشیدنا  رد  يریس  دیمح ، تیانع ، . 18

.1387 فراعم ، هسسوم  مق ، يدهملا ، مامالا  ثیداحا  مجعم  یلع ، یناروک ، . 19
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رتفد هجراخ ، ترازو  نارهت ، اهدنور ، اه و  هیرظن  هنایمرواخ : رد  یعامتجا  ياه  شبنج  یسایس و  ياه  نارحب  دومحم ، یظعاو ، . 20
.1390 للملا ، نیب  یسایس و  تاعلاطم 

.1389 پاچ : ون  حرط  تاراشتنا : يدعسا ، یضترم  مجرتم : رصن ، نیسح  دیس  ددجتم ، يایند  ناملسم و  ناوج  . 21
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یمالسا ياهرازفا  مرن 

(. رون  ) یمالسا مولع  يرتویپماک  زکرم  نانجلا ، رون 

(. رون  ) یمالسا مولع  يرتویپماک  زکرم  ناموصعم ، هریس 

(. رون  ) یمالسا مولع  يرتویپماک  زکرم  هریسلا ، رون 

(. رون  ) یمالسا مولع  يرتویپماک  زکرم  رون ، هیجنگ 

(. رون  ) یمالسا مولع  يرتویپماک  زکرم  ریسافتلا ، عماج 

.ناهفصا هیملع  هزوح  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  دوعوم ،
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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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