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مالسا رد  هعیش 

باتک تاصخشم 

همدقم اب  ییابطابط ؛ نیسحدمحم  فلوم ] / ] مالسا رد  هعیـش  روآدیدپ :  مان  ناونع و  . 1360  - 1281 نیسحدمحم ، یئابطابط ، هسانشرس : 
تیعضو لایر  200 کـباش :  ك،160ص . [ ، 4  : ] يرهاـظ تاصخـشم  . 1348 .= 1389ق ریدغلا نارهت :  رشن :  تاصخـشم  رـصن . نیـسح 

همانباتک تشاددای :  تسا . هدش  رشتنم  توافتم  تارشان  طسوت  فلتخم  ياهلاس  رد  باتک  نیا  تشاددای :  يراپس . نورب  یسیون :  تسرهف 
 -، 1312 نیـسح ، رـصن ، هدوزفا :  هسانـش  خـیرات  هعیـش --  عوضوم :  دـیاقع  هعیـش --  عوضوم :  هیامن . تشاددای :  سیونریز . تروصهب 

 : ییوـید يدـنب  هدر  BP211/5/ط2ش9 1348  هرگنک :  يدـــنب  هدر   Nasr, Seyyed Hossein هدوزفا :  هسانـش  سیونهمدـقم 
م25093-82 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/4172

رتفد همّدقم 

 ، مدآ ترضح  نوچ  یناوارف  نالوسر  ماظع و  يایبنا  رشب ،  يانبا  تیاده  تهج  راصعا ،  زا  يرـصع  ره  رد  لاعتم  راگدرورپ  یلاعت  همـسب 
میظع ربمایپ  هکنیا  ات  تسا ،  هتـشاد  لاسرا  یهلا ،  نیناوق  ماـکحا و  ینامـسآ و  بتک  اـب  هارمه  مالـسلا -  مهیلع  یـسیع -  یـسوم و  حون ، 

تیاده يارب  فلـس  نایدا  لمکم  يدبا و  هزجعم  نیا  نآرق ؛  دش و  ثوعبم  يربمایپ  هب  ص )   ) هّللادبع نب  دـمحم  ترـضح  مالـسا  نءاشلا 
هدیشخب رارقتسا  زاجح  هریزج  هبش  رد  ار  مالسا  یلاعتم  بتکم  تسناوت  اسرف  تقاط  تامحز  لاس  اب 23  ادخ  لوسر  تشگ .  لزان  اهناسنا 

رسارس رد  ار  نآرق  مالسا و  غورف  رپ  رون  هلیسو  نیدب  دیامن و  مالـسا  هب  توعد  زین  رـصع  نآ  فورعم  ياهیروطارپما  زا  یخرب  نارـس  زا  و 
هقرف  - )) هدومن عافد  شیوخ  صاخ  هاگیاج  تیقفوم و  زا  لاح  هب  ات  مالسا  ردص  زا  هک  مالسا -  زاتمم  هقرف  اهنت  دیامن .  نکفا  وترپ  یتیگ 
ربمایپ تیب  لها  زا  اهنت  ار  نآرق  مالـسا و  ینارون  ماکحا  هدوب و  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  یقیقح  ناوریپ  هک  دشاب  یم  عیـشت ))  هیجان 

املع و تفرگ و  يا  هزات  ناج  توق و  عیـشت ))   ، )) ناریا رد  یمالـسا  بالقنا  اب  هّللادـمحب  دـنناد .  یم  تجح  ار  نانآ  لوق  طـقف  هتفرگ و 
رشن رد  ملق ،  نایب و  اب  شیوخ  تاناکما  ناوت و  مامت  اب  هدرب و  ار  هدافتسا  رثکادح  هدمآ ،  تسد  هب  ياهتـصرف  نیا  زا  یعیـش  نادنمـشیدنا 

درگ و دنداد و  بسانم  ییاهخساپ  ار  ناهاوخدب  نیـضرغم و  هنادرمناوجان  تاماهتا  مهبم و  تاکن  هتـشامگ و  تمه  هعیـش  لیـصا  فراعم 
ناهج زاتمم  نادنمـشیدنا  نیرکفتم و  زا  یکی  دـندودز .  دوب ،  هتـسشن  عیـشت  يور  رب  ناهاوخدـب  نیفرحنم و  يوس  زا  هک  ار  یناوارف  رابغ 
هلاسر ناوارف و  ياهباتک  فیلءات  اب  دوخ  تکرب  رپ  رمع  لوط  رد  هک  تسا  هیلع -  یلاـعت  هّللا  ناوضر  یئاـبطابط -  همـالع  موحرم  مالـسا ، 

نآ دنمشزرا  رایسب  دیفم و  راثآ  زا  یکی  تسا .  هدومن  عّیشت  ناهج  هب  یناوارف  تامدخ  هتسجرب ،  زاتمم و  نادرگاش  تیبرت  هدیدع و  ياه 
نیا تسا .  هتفرگ  رارق  روشک  جراخ  لخاد و  نادنم  هقالع  هدافتسا  دروم  هدش و  عبط  ررکم  هک  تسا  مالسا ))  رد  هعیش   )) باتک موحرم ، 
هعیش نوماریپ  نیمز  برغم  نادنمشیدنا  تاقیقحت  تاعلاطم و  بلغا  هک  ارچ  هدش  فیلءات  نیمز  برغم  رد  عیشت  یفرعم  يارب  اساسا  باتک 

هب مزال  دـشاب .  یم  هیلیعامـسا  فرحنم  هقرف  زا  ای  تنـس و  لها  زا  نانآ  یقیقحت  رداصم  نوچ  تسین ؛  يزرو  ضرغ  بصعت و  زا  يراـع  ، 
یهاگشناد حطـس  رد  اکیرمآ  رد  زین  یتدم  هدش و  همجرت  یـسیلگنا  نابز  هب  داتـسا ،  نادرگاش  زا  یکی  طسوت  باتک ،  نیا  هک  تسا  رکذ 

تعامج ّتنـس و  لها  هب  تناها  نیرتکچوک  نودب  هر )   ) همالع موحرم  هک  تسا  نیا  باتک  نیا  رگید  ياهیگژیو  زا  تسا .  هدش  سیردت 
بهذم اهنت  عّیـشت ))   )) دهد ناشن  هک  تسا  راوتـسا  هدـیقع  نیا  رب  هدـمآرب و  نآ  شیادـیپ  للع  نایب  هعیـش و  تلاصا  ینابم و  زا  عافد  هب  ، 
دنمدوس دیفم و  رایسب  ار  باتک  نیا  هعلاطم  ام  تسا .  هدیناسر  ماجنا  هب  ناور  هداس و  رایسب  ینایب  اب  ار  مهم  نیا  دشاب و  یم  مالـسا  حیحص 

دیما دهد ،  یم  رارق  نادـنم  هقالع  رایتخا  رد  عبط و  ار  نآ  دـنچ ،  یتاحالـصا  هلباقم و  شیاریو ،  یـسررب ،  زا  دـعب  رتفد ،  نیا  میناد .  یم 
مق هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  هب  هتسباو  یمالسا  تاراشتنارتفد  دریگ .  رارق  لاعتم  دنوادخ  لوبق  دروم  تسا 
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داتسا نادرگاش  زا  یکی  ملق  هب  راتفگشیپ 

 . تسا هتفریذپ  ققحت  نیمز  برغم  رد  عیـشت ))   )) یفرعم تهج  هک  تسا  یحرط  زا  یئزج  درذگ ،  یم  هدـنناوخ  رظن  زا  نونکا  هک  یباتک 
 ، دنا هداد  ماجنا  یمالسا  ندمت  مالسا و  فلتخم  بناوج  هراب  رد  يدایز  تاعلاطم  نیمز ،  برغم  نادنمشناد  هتشذگ ،  نرق  یط  رد  هچرگ 

عبانم مامت  ابیرقت  یهگناو  دوش .  یم  هدید  مالسا  فیرحت  رد  ششوک  اهنآ  رد  هتفرگ و  ماجنا  ضرغ  بصعت و  تیاهن  اب  راثآ  نیا  رثکا  اما 
هقف و يوبن ،  هریـس  ثیدـح ،  نآرق ،  زا  هاگره  تسا و  ننـست  لها  عبانم  زا  دریگ ،  یم  ماجنا  مالـسا  هراب  رد  هک  یتاـقیقحت  رد  ناـیئاپورا 

هناضرغم هتفای و  فیرحت  بلغا  زین  رظن  نیا  یتح  تسا و  تعامج  تنـس و  لها  رظن  نامه  دوصقم  ًالومعم  دیآ ،  یم  نایم  هب  نخـس  مالک 
هب نآ  يدوجو  تلع  دید و  مامت  هدش و  یفرعم  یعرف  هقرف  کی  تروص  هب  عیـشت  ییاپورا ،  ياهنابز  هب  دوجوم  راثآ  رد  تسا .  هدش  نایب 
رد یتح  تسا ،  هدش  هجوت  دیدرگ ،  هعیش ))   )) شیادیپ ثعاب  هک  ینید  للع  هب  رتمک  هتفای و  لیلقت  یعامتجا  یـسایس و  افرـص  عازن  کی 

بتکم هزادنا  هب  یتح  یماما ))  هدزاود  هعیش   )) و تسا !  هیلیعامسا ))   )) نآ زا  یساسا  مهس  زاب  یلک  روط  هب  هعیش ))   )) هراب رد  تاقیقحت 
اب راب  ود  نونک  ات  برغ  دشاب .  تیدودحم  نیا  یلصا  تلع  نیمز ،  برغم  یخیرات  قباوس  دیاش  تسا !!  هتفرگن  رارق  رظن  دروم  یلیعامـسا 

مالسا اب  سامت  دروم  ود  ره  رد  اپورا و  قرش  رد  كارتا  اب  و  لیسیس )   ) هیلقص سلدنا و  رد  بارعا  اب  تسا ،  هتشاد  میقتسم  سامت  مالـسا 
رد نیطـسلف  رد  یلیعامـسا  ياه  هزوح  یخرب  اب  دودحم  يّرـس و  اتبـسن  طباور  هب  دودـحم  عّیـشت ))   )) اب هطبار  دوب و  نآ  ینـس  تروص  هب 

ناریا اصوصخم  عّیـشت و  ملاع  اب  دیدج  نارود  زا  لبق  هاگچیه  نیمز ،  برغم  دیدرگ .  سلدنا  زکارم  یخرب  رد  دـیاش  یبیلـص و  ياهگنج 
ششوک تهج  دیاش  للع و  نیا  هب  لاح ،  ره  هب  دش .  انشآ  دنه  رد  راب  نیلوا  يارب  زین  یمالسا  ناریا  گنهرف  اب  تشادن و  یسامت  یعیش ، 

زونه هتشاد و  دوجو  مالسا  خیرات  رد  اعقاو  هکنانچ  هاگچیه  عّیـشت  تسا ،  يوق  نآ  یلقع  هبنج  هک  مالـسا  زا  بناوج  نآ  ریقحت  رد  نایبرغ 
هتخانش بهذم  نیا  ناوریپ  ناهج  زا  جراخ  دهد ،  یم  لیکشت  ار  هریغ  يدنه و  یناتـسکاپ و  برع ،  یناریا و  درف  نویلیم  اههد  بهذم  زین 
لفاحم رثکا  رد  دنتـسناد  یم  مالـسا  رد  تعدب !  کی  ار  عّیـشت ))   )) هک هتـشذگ  نرق  ناقرـشتسم  رظن  نامه  نیمز  برغم  رد  تسا و  هدشن 
دوجوم فورعم  باتک  دنچ  هب  یهاگن  دنناد .  یم  يدعب  نورق  رد  مالـسا  نانمـشد  يا  هدع  عارتخا  ار  عّیـشت  یخرب ،  یتح  هدش و  هتفریذپ 

هنیمز و نیا  هب  هجوت  اب  تسا .  یفاک  اعدا  نیا  تابثا  تهج  تسا ،  هدـش  عّیـشت  هب  يا  هراشا  نآ  رد  ای  دـشاب و  یم  عّیـشت  هب  طوبرم  اـی  هک 
یم امرفمکح  نوسکاسولگنا ))   )) کلامم رد  اصوصخم  نیمز و  برغم  رد  نایدا  هراـب  رد  قیقحت  رب  جـیردت  هب  هک  يدـیدج  رکفت  هوحن 

رد جیردت  هب  یللملا ،  نیب  گنج  زا  دعب  دوش .  یم  ساسحا  رتشیب  زور  ره  هعیش ،  هراب  رد  لیـصا  تاقیقحت  هلـسلس  کی  ترورـض  دوش ، 
درگن و یم  نآ  هب  نید  نآ  نورد  زا  هک  تسا  يدرف  نید ،  کی  فرعم  نیرتهب  هک  دندروخرب  هتکن  نیا  هب  ناتسلگنا  رد  سپـس  اکیرمآ و 

هعلاطم دروم  هک  ار  یـصاخ  نید  ای  درادـن و  داقتعا  نید  هب  ًالـصا  ای  هک  یـسک  طـسوت  اـصوصخم  نید  کـی  ینیع ))   )) فیـصوت فرص 
صاوخ نوزفا  زور  جایتحا  اب  مءاوت  تقیقح  نیا  فشک  تسین .  یفاک  هجو  چیه  هب  درامـش ،  یم  ساسا  یب  دورطم و  رما  ودـب  زا  تسوا ، 

تیحیـسم و فیعـضت  تلع  هب  هک  يا  الخ  ندرک  رپ  تهج  نیمز  قرـشم  نایدا  زا  هدافتـسا  هب  ناناوج  اـصوصخم  نیمز و  برغم  نارکفتم 
رد لیـصا  قیقحت  روظنم  هب  يزکارم  جـیردت  هب  اکیرمآ  رد  هک  دـش  ثعاب  تسا ،  هدـمآ  شیپ  اکیرمآ  اـپورا و  رد  يرگیداـم  بیجع  هبلغ 

یلک و روط  هب  مالـسا  هتبلا  دوش ،  هدافتـسا  اهنآ  كرد  تهج  نایدا  دوخ  ذـخَّام  نادنمـشناد و  زا  رودـقملا  یتح  ددرگ و  سیـسءات  نایدا 
ثنک روـسفرپ  تضهن  نیا  رد  ناتوسکـشیپ  نامدـق و  بحاـص  زا  یکی  دـشاب .  انثتـسم  رما  نـیا  زا  ًـالماک  تسناوـت  یمن  صخ  ـالاب  عّیـشت 

رد ار  دوخ  رمع  زا  یتدـم  هک  تسا  ( Colgate  ) تگیلوک هاگشناد  داتسا  ییاکیرمآ و  دنمـشناد  ( Morgan Kenneth  ) ناگروم
نیا تسا .  هتشاد  یقرش  نایدا  مامت  يونعم  ناگرزب  ناداتسا و  املع و  نیرت  هتسجرب  زا  يرایسب  اب  میقتسم  هطبار  هدینارذگ و  نیمز  قرـشم 

نادنمـشناد زا  یهورگ  طسوت  هک  تسا  میقتـسم ))  طارـص  مالـسا   )) باتک میظنت  تلع  هب  رتشیب  یمالـسا  ناهج  رد  وا  ترهـش  هک  داتـسا 
هاگـشناد رد  يزکرم  شیپ ،  لاس  نیدنچ  دـنا ،  هتـشاگن  ار  نآ  عیـشت ))  لصف   )) زین یباهـش  دومحم  داتـسا  تسا و  هدـش  هتـشون  ناملـسم 
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یهورگ تسا و  راد  هدـهع  ار  نآ  تسایر  نونکا  دوخ  درک و  سیـسءات  یناـهج  ناـیدا  لیـصا  ناگدـنیامن  عاـمتجا  تهج  تیگلوک ))  ))
هب اهنآ  یفرعم  یقرش و  نایدا  مهم  عبانم  پاچ  رد  هراومه  ناگروم ،  روسفرپ  دنک .  یم  ییامنهار  نایدا ،  خیرات  رد  ار  هتسجرب  يوجشناد 

نیا زا  روطـس  نیا  مقار  لوا  راب  يارب  شیپ  لاس  تشه  هک  یماـگنه  تسا .  هدیـشوک  ناـیدا  نیا  یعقاو  ناوریپ  لیـصا  هاـگرظن  زا  ناـیبرغ 
 (( نبروس  )) هاگـشناد زا  نبرک ))  يرنه  روسفرپ   )) هتبلا دـمآ .  ناـیم  هب  عیـشت  هراـب  رد  لیـصا  بتک  دوبمک  زا  نخـس  درک ،  ندـید  زکرم 

اب ًایناث : تسالاب و  رایـسب  یحطـس  رد  هسنارف  نابز  هب  ناشیا  راثآ  ًـالوا : نکیل  دـنا  هداد  ماـجنا  هعیـش  رکفت  یفرعم  رد  يا  هدـنزرا  تامدـخ 
یـسیلگنا ناـبز  هب  هک  رگید  هلاـسر  باـتک و  هس  ود  دزاـس .  یمن  حرطم  ار  نید  رت  یمومع  بناوج  دراد و  راـک  رـس و  تمکح  ناـفرع و 

ود یکی  اقافتا  دنا .  هدرک  نآ  در  عیـشت و  ندرب  نیب  زا  فرـص  ار  دوخ  رمع  هک  تسا  یحیـسم  غلبم  دـنچ  رکف  شوارت  ارثکا  تسا  دوجوم 
دنمجرا داتـسا  رـضحم  رد  ذـملت  راـختفا  بناـج  نیا  ماـگنه  نآ  رد  دـمآ ،  ناریا  هب  ناـگروم ))  روسفرپ   )) ناتـسبات 1964 رد  دـعب ،  لاس 

نمرخ زا  هدش و  فرـشم  ناشیا  یناتـسبات  هناخ  هب  هکرد ))   )) هب راب  دـنچ  يا  هتفه  تشاد و  ار  یئابطابط ))  نیـسح  دـمحم  دیـس  هّمالع  ))
یئابطابط همالع  تمدـخ  ناگروم  ياقآ  قافتا  هب  يزور  دـیچ .  یم  دوخ  دودـحم  دادعتـسا  اب  قباطم  دـنچ  يا  هشوخ  ناـشنارک  یب  شناد 

اروف ناگروم  داتـسا  تخاس و  دوخ  هتفیـش  ار  ناگروم  روسفرپ  یئابطابط ،  همالع  تیناـحور  يونعم و  روضح  هظحل ،  نیلوا  زا  میدیـسر . 
دیوـگ یم  هچنآ  هدـیناسر و  لـمع  ماـقم  هب  رکف  هلحرم  زا  ار  تمکح  ملع و  هک  تسا  هتفرگ  رارق  یـصخش  روـضح  رد  هک  درک  ساـسحا 

حرط اروف  داتـسا ،  رـضحم  زا  تعجارم  رد  هکرد ))   )) فطلرپ لاح  نیع  رد  یکاـخ و  گـنت و  ياـه  هچوک  رد  تسا .  هدومیپ  هدیـشچ و 
دـیدرگ و حرطم  بناج ،  نیا  يراکمه  اب  یئابطابط و  همالع  طسوت  نیمز  برغم  مدرم  يارب  هعیـش  هراب  رد  باـتک  هلـسلس  کـی  شراـگن 

نآرق  )) يرگید یلعف و  باتک  یکی  هک  شزرا  رپ  رثا  ود  دعب ،  لاس  هس  ضرع  رد  راوگرزب  داتـسا  دش و  يزیر  یپ  راک  همانرب  دعب  يدنچ 
تسا هدرک  یمالسا  شناد  ملع و  هب  هک  یناوارف  تامدخ  رب  یگرزب  تمدخ  لمع ،  نیا  اب  دروآرد و  ریرحت  هتشر  هب  تسا  هعیش ))  رظن  زا 

تسا و هدش  سیردت  یهاگشناد  حطـس  رد  اکیرمآ  رد  زین  یتدمو  دش  همجرت  یـسیلگنا  نابز  هب  بناج  نیا  طسوت  باتک  نیا  نتم  دوزفا . 
یمالسا گرزب  ملاع  کی  ملق  زا  امیقتسم  هک  يرثا  مهف  رد  نایوجـشناد  لمعلا  سکع  یبایزرا  یبرجت و  هرود  نیا  مامتا  زا  سپ  يدوز  هب 

نیا رد  رثا  نیموس  تسا و  همجرت  فرـش  رد  نآرق ،  هراـب  رد  مود  دـلج  تفاـی .  دـهاوخ  راـشتنا  ییاـهن ،  تروص  هب  تسا ،  هدرک  شوارت 
 ، برغ رد  نونک  ات  هک  دوب  دـهاوخ  هعیـش  ناماما  راـتفگ  زا  یبختنم  همجرت  دـشاب ،  یم  ناـهج  رد  هعیـش  ندناسانـش  روظنم  هب  هک  هلـسلس 
نآ روظنم  تسا .  هزات  یفده  اب  دیدج  قیقحت  کی  مالسا ))  رد  هعیش   )) باتک نیاربانب ،  تسا .  هدنام  یقاب  هتفهن  یجنگ  موتکم و  یباتک 
یلک یهاگدید  زا  دنلیام  دنرادن و  ییانشآ  یعیش  یمالـسا و  يرکف  ملاع  اب  هک  تسا  يدارفا  هب  نآ  نوگانوگ  بناوج  هعیـش و  ندناسانش 
لاح نیع  رد  تعامج و  ّتنـس و  لها  هب  تناها  نودب  ار  فده  نیا  مرتحم ،  فل  ؤم  دننکفیب .  مالـسا  زا  مهم  شخب  نیا  هب  عماج  يرظن  ، 

تسا مالسا  زا  لیصا  ًالماک  يا  هبنج  عّیشت  هک  دهد  ناشن  ات  تسا  هدیشوک  هدرک و  لابند  نآ ،  شیادیپ  تلع  نایب  هعیش و  تلاصا  زا  عافد 
هعیـش تلاـصا  زا  عاـفد  اـب  سکعرب  دـشاب .  رظن  رد  نّنـست  عّیـشت و  نیب  فاکـش  اـی  هقرفت  داـجیا  رد  يدوـصقم  نیرتـکچوک  هکنیا  نودـب 

یم ریذـپ  ناکما  نیفرط  تلاصا  ظفح  اب  طقف  یعقاو ،  بیرقت  هک  اجنآ  زا  تسا  هتخاـس  رتناـسآ  ار  مالـسا  یلـصا  شخب  ود  نیب  يوگتفگ 
هکلب اهدص  اههد و  اهنت  هن  دشابن .  یسیلگنا  زا  رتمک  دیاش  یـسراف  نابز  هب  باتک  نیا  هب  جایتحا  هک  تسا  نیا  ام  نامز  بیاجع  زا  دشاب . 

دننک یم  نآ  اب  ییانشآ  هب  جایتحا  ساسحا  لاح  نیع  رد  دنشاب و  یم  دوخ  نید  هراب  رد  ینادان  لهج و  راچد  هزورما  یناریا  ناوج  اهرازه 
ینید تاـمیلعت  هلئـسم  هعماـج ،  زا  يا  هقبط  نیب  هتـشذگ  ناـیلاس  رد  دـنک .  یمن  ار  ینید  يداـع  بتک  زا  هدافتـسا  ياـفتکا  اـهنآ  شناد  و 
ناریا میقم  نایجراخ  زین  یبهذم و  ياهتیلقا  هک  یلاح  رد  دوش  هدید  هعماج  رتمک  رد  دیاش  هک  تسا  هدرک  ادیپ  روآ  تفگـش  سب  یعـضو 
عطاق تیرثکا  هک  ناناملـسم  نیب  دنزاس ،  لقتنم  دوخ  نادنزرف  هب  ار  دوخ  نید  گنهرف و  ات  دنراد  ار  شـشوک  تیاهن  هسردم ،  هناخ و  رد 
بلـس دوخ  زا  ار  تیلوئـسم  نیدـلاو  تسا .  هدـش  شومارف  یلکب  ینید  تامیلعت  تاـقبط  یخرب  رد  دنـشاب ،  یم  اراد  یناریا  هعماـج  رد  ار 
يارب یفاک  ناـملعم  نادـقف  اـب  دوخ  هبون  هب  سرادـم  دـیآرب و  ریطخ  رما  نیا  هدـهع  زا  سرادـم  اـسآزجعم  يوحن  هب  دـنراد  دـیما  هدرک و 
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هک دنا  هتفای  شرورپ  يا  هدع  جیردت  هب  اذل  درادن ،  ار  هزجعم  نیا  هب  نداد  ققحت  تهج  یتیحالـص  هنوگچیه  اعبط  يداع  سورد  سیردت 
یم اهنآ  تهج .  انعم و  زجب  تسا  هدش  مهارف  دـشاب  یگدـنز  رد  اهنآ  هاوخلد  هچ  ره  ناشیارب  هدـش و  هداد  يدام  لئاسو  عون  همه  اهنآ  هب 

ار دوخ  رمع  دناوت  یمن  بلط و  فده  تسا  يدوجوم  ناسنا  هک  اجنآ  زا  و  دنورب .  اجک  هب  دنناد  یمن  نکیل  دـننک  تکرح  هنوگچ  دـنناد 
رد اـهنآ  زا  يرایـسب  دـنرب و  یم  جـنر  یفیلکت  یب  نیا  زا  يا  هدـع  دـنارذگب ،  یناوهـش  يداـم و  نارذـگ  چوـپ و  ياهیمرگرـس  رد  اـمامت 

رکفت و ینید و  قیاقح  ناـنآ  ناـسل  هب  هک  یباـتک  یتح  اـمنهار و  یبرم و  نتفاـی  نکیل  دنتـسه  ینید  يونعم و  میلعت  عون  کـی  يوجتـسج 
نابلط شناد  ناققحم و  يارب  رما  ودب  رد  هک  باتک  نیا  پاچ  یعضو  نینچ  رد  تسا .  لکشم  سب  دنک ،  حیرشت  ناشیارب  ار  عّیـشت  خیرات 

 . تسا ریظن  یب  دوخ  عون  رد  فینـصت  نیا  هک  تفگ  ناوـت  یم  دراد و  ناوارف  ّتیمها  زین  ناـیناریا  يارب  دوـب ،  هدـش  هتـشاگن  نیمز  برغم 
دودـعم یتاحفـص  رد  هداد و  حیـضوت  نافرع  تمکح و  ات  هتفرگ  خـیرات  زا  ار  هعیـش  بناوج  مامت  ابیرقت  هداس  یناسل  اب  یئاـبطابط  همـالع 

دناوت یم  نابز  یسراف  دنمقالع  لوا  راب  يارب  رثا  نیا  پاچ  اب  تسا .  هدرک  نایب  ار  یعیش  یمالـسا و  فراعم  قیاقح  نیرتمهم  زا  يرایـسب 
 . دروآ تسد  هب  يدعب  صحفت  قیقحت و  ياههار  ندرک  زاب  تهج  ییاهدیلک  هتفای و  هطاحا  یعیش  رکفت  سو  ؤر  هب  باتک  کی  هعلاطم  اب 

نیا رد  دناوت  یم  تسا  هدوب  سونءامان  هعیش  يونعم  ناهج  اب  نونکات  هک  يدرف  نآ  کمک  اب  هک  تسا  ییامنهار  سیفن ،  رثا  نیا  عقاو  رد 
هب نیتم  لبح  نیا  هب  لسوت  اب  هکلب  دیدرگ  دهاوخن  هارمگ  هک  دشاب  هتـشاد  نیقی  قثوم  يامنهار  نیا  هب  ياکتا  اب  دهن و  مدـق  عیـسو ،  ملاع 

قیاقح نیرت  فیطل  ات  تعیرـش  هقف و  نآ و  یخیرات  شیادـیپ  هوحن  زا  یعیـش  تفرعم  ملع و  بتارم  مامت  دیـسر .  دـهاوخ  ییاـهن  دـصقم 
راب يارب  هدـیدرگ و  يروآ  عمج  یلک  لصف  راهچ  رد  دـشاب ،  یعقاو  داتـسا  کی  هب  قلعتم  طقف  دـناوت  یم  هک  هداس  سب  یناـبز  هب  يونعم 

رتشیب نامز  ره  زا  نونکا  هک  یناریا  هعماج  هب  هدـش و  هتـسارآ  هداس  نینچ  نیا  یـسابل  رد  تیعماج و  نینچ  اـب  یثحب  یـسراف  ناـبز  هب  لوا 
همّالع لامک  تیعماج و  اب  ییاناوت  ملق  رکف و  زا  تسناوت  یم  طقف  مهم  نیا  تسا .  هدیدرگ  هضرع  تسا ،  داشرا  یسانشدوخ و  هب  جاتحم 

 . دنک شوارت  یئابطابط 

داتسا لاح  حرش 

مانب ياملع  نادنمشناد و  زا  ناشیا  تشپ  هدراهچ  تسا و  هتساخرب  ملع  گرزب  ياهنادناخ  زا  یکی  زا  یئابطابط  نیسح  دمحم  دیـس  همالع 
رد ناـشیا  تسویپ و  عوقو  هب  زیربـت  رد  یـسمش  اـب 1282  فداـصم  يرمق  يرجه  لاس 1321  ناـیاپ  رد  ناـشیا  تدـالو  دـنا .  هدوب  زیربت 
رد لاس  هد  دش و  فرشا  فجن  راپـسهر  رد 1304  یملع  لحارم  نیلوا  مامتا  زا  سپ  دومن .  لابند  ار  یتامدـقم  تالیـصحت  دوخ  هاـگداز 

ینیئان  )) فورعم ناداتسا  دزن  ار  لوصا  هقف و  تخادرپ .  یمالسا  مولع  فلتخم  بعش  رد  دوخ  تامولعم  لیمکت  هب  عّیشت  گرزب  زکرم  نآ 
دیس اقآ   )) دزن ار  تایضایر  دوب و  سردم  یلع  اقآ  هولج و  نادرگاش  زا  دوخ  هک  یبوکداب ))  نیسح  دیـس   )) دزن ار  هفـسلف  و  یناپمک ))  و 

دنتشاد دنمجرا  سب  یماقم  نافرع ،  یلمع و  تمکح  رد  هک  یضاق ))  یلع  ازریم  جاح   )) رـضحم رد  ار  قالخا  و  يراسناوخ ))  مساقلاوبا 
دوبن هقف  يداع  حوطـس  هب  دودـحم  طقف  یئابطابط  همالع  تالیـصحت  دومرف .  تعجارم  دوخ  هاگداز  هب  لاس 1314  رد  سپـس  درک .  ذملت 

زا میدـق  تایـضایر  زا  لماک  هرود  کی  ناشیا  لوصا ،  هقف و  برع و  تایبدا  وحن و  فرـص و  رد  تالیـصحت  نیرت  قیمع  رب  هوـالع  هکلب 
لئان داهتجا  هلحرم  هب  مولع  نیا  رد  تفرگ و  ارف  ار  ریسفت  نافرع و  مالک و  هفـسلف و  زین  سویملطب و  یطـسجم ))   )) ات سدیلقا  لوصا ))  ))

یـسایس ثداوح  رثا  رد  هک  دـش  زاغآ  یماگنه  زیربت  زا  جراخ  ناریا  یملع  رگید  ياه  هزوح  نارهت و  رد  یئابطابط  همالع  ترهـش  دـمآ . 
نودب دش و  نکاس  اجنآ  رد  لاس 1325  زا  درک و  ترجاهم  مق  هب  دوخ  سءارلاطقـسم  زا  ناشیا  نآ ،  زا  دعب  بقاوع  یناهج و  مود  گنج 

تمکح و هب  نادنم  هقالع  اب  نارهت  هب  یپایپ  ياهرفس  رد  درک و  زاغآ  تمکح  ریسفت و  رد  ار  دوخ  سرد  سلاجم  ادص  رس و  نیرتکچوک 
 ، قطنم لقع و  هار  زا  دـیزرون و  غیرد  تمکح ،  نید و  نافلاخم  اب  هرظاـنم  ثحب و  زا  یتح  دومن و  لـصاح  ساـمت  زین  یمالـسا  فراـعم 

تسیب ضرع  رد  تسناوت  تخاس و  لیان  یمکح  ینید و  قیاقح  كرد  هب  دندوب  هدش  فرحنم  باوص  قیرط  زا  هک  ار  يدارفا  زا  يرایـسب 
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دراذگ اجب  برغ  رد  هدرک  لیـصحت  ددجتم و  هقبط  زا  يا  هدع  نیب  هکلب  تیناحور  هقبط  رد  اهنت  هن  دوخ  زا  یقیمع  رثا  ریخا ،  لاس  دنچ  و 
نآ رد  هک  تسا  هدش  لیکـشت  نادنمـشناد  الـضف و  زا  یعمج  روضح  اب  یـسلاجم  نبرک  يرنه  داتـسا  ناشیا و  نیب  زییاپ  ره  زارد  نایلاس  . 
یم حرطم  دهد ،  یم  رارق  تقیقح  هدـنیوج  يونعم و  صخـش  لباقم  رد  زورما  ناهج  هک  یلئاسم  هفـسلف و  نید و  هراب  رد  یتایح  یثحابم 

عیـسو نانچنآ  یقفا  اب  الاب و  نانچنآ  یحطـس  رد  یتاسلج  نینچ  کش  نودب  تسا .  هدروآ  راب  هب  یمهم  رایـسب  جیاتن  تاسلج  نیا  دوش و 
مالسا و نیب  لیصا  يونعم  يرکف و  سامت  هک  یطسو  نرق  هرود  زا  هک  تفگ  ناوت  یم  یتح  تسا و  هدوب  ریظن  یب  زورما  مالسا  ناهج  رد 
 ، یئابطابط همّالع  گرزب  تمدخ  مق ،  هیملع  هزوح  رد  تسا .  هدشن  لصاح  برغ  یمالسا و  قرش  نیب  یسامت  نینچ  دش ،  عطق  تیحیسم 

و ءافـش ))  )) باـتک دـننام  تمکح  یـساسا  حوطـس  سیردـت  ناـشیا  جـیردت  هب  تسا .  هدوب  میرک  نآرق  ریـسفت  زین  یلقع و  مولع  ياـیحا 
هورگ زور  ره  بالط ،  اب  سامت  رد  كولـس  نسح  هدـیمح و  تافـص  هب  قلخت  ناشیا و  زراـب  تیـصخش  تخاـس .  لوادـتم  ار  رافـسا )) ))

هبلط اهدـص  تمکح ،  سرد  رد  ریخا  نایلاس  رد  ات  درک  بلج  ناشیا  سرد  سلاـجم  يوسب  ار  دادعتـسا  اـب  دـنم و  هقـالع  دارفا  زا  يرتشیب 
هب لین  هب  قفوم  دنتسه ،  تمکح  دیتاسا  دوخ  نونکا  یخرب  هک  دنمشناد  يریثک  هدع  هتشذگ  لاس  دنچ  تسیب و  یط  رد  دنتـشاد و  روضح 

تیبرت قیرط  زا  هک  تمکح  هب  ناشیا  تمدخ  زا  رتمهم  یتح  دیاش  دندش .  یئابطابط  همالع  داشرا  تحت  سیفن ،  ملع  نیا  رد  داهتجا  ماقم 
نادرگاش نیب  سفن  هیکزت  یقالخا و  تیبرت  ّتیمها  هب  یئابطابط  همالع  هجوت  تسا ،  هتفریذـپ  ماـجنا  بتک  رـشن  بـالط و  زا  يریثک  هدـع 

هدرک سیسءات  دنا  هداد  هعـسوت  امءاوت  ار  قالخا  ملع و  هک  يدارفا  تیبرت  رد  يدیدج  بتکم  ییاهنت  هب  عقاو  رد  ناشیا  تسا .  هدوب  دوخ 
زا هشیمه  هک  يرما  تسا ؛  هدرک  دییءات  ار  شرورپ  شزومآ و  ندرک  مءاوت  موزل  هراومه  هتشاد و  میدقت  هعماج  هب  قیال  سب  یـصاخشا  و 

شومارف يدح  ات  میدق  سرادـم  رد  یتح  دـیدج و  سرادـم  ماظن  رد  هزورما  هنافـسءاتم  تسا و  هدوب  ناریا  یمالـسا  گنهرف  هیلوا  لوصا 
 . تسا هدش 

یئابطابط همّالع  راثآ 

و دلج ) رد 20   ) یبرع ناـبز  هب  نازیملا -  ریـسفت   - 1 تسا :  رارق  نیدـب  اهنآ  زا  یتمـسق  هک  تسا  هدـنام  اجب  رایـسب  یملع  راثآ  ناشیا  زا 
دلج هس  هک  يرهطم  یضترم  ياقآ  یشاوح  اب  مسیلائر -  شور  هفـسلف و  لوصا   - 2 تسا .  هدش  پاچ  اهراب  نونک  ات  نآ  یـسراف  همجرت 

رب هیشاح   - 3 تسا .  هتفای  راشتنا  زین  نآ  زا  یبرع  دلج  کی  ( . 1  ) تسا یقاب  یطخ  تروص  هب  هیقب  هدش و  پاچ  نونک  ات  نآ  دلج  جنپ  زا 
راشتنا نونکات  نآ  دلج  شش  تسا و  پاچ  فرش  رد  یئابطابط  همالع  رظن  ریز  هک  رافسا  دیدج  پاچ  رب  هک  يزاریش -  نیدلاردص  رافسا 

هتفای و راشتنا  عّیشت 1339  بتکم  همانلاس  رد  نآ  دلج  کی  هک  دلج  ود  رد  نبرک  داتسا  اب  تابحاصم   - 4 تسا .  هدش  هتشون  تسا -  هتفای 
هیشاح  - 6 تسا .  هدش  پاچ  یناملآ  یبرع و  یسراف و  هب  هک  یمالسا -  تموکح  رد  هلاسر   - 5 ( 2  . ) تسا پاچ  فرش  رد  رگید  دلج 

 . طئاسو رد  هلاسر   - 11 لاعفا .  رد  هلاسر   - 10 تافص .  رد  هلاسر   - 9 تاذ .  تابثا  رد  هلاسر   - 8 لعف .  هوق و  رد  هلاـسر   - 7 هیافک . 
 - 17 تیالو .  رد  هلاـسر   - 16 توبن .  رد  هلاـسر   - 15 نیدلا .  دـعب  ناسنالا   - 14 نیدـلا .  یف  ناسنالا   - 13 نیدـلا .  لبق  ناسنالا   - 12
رد هلاسر   - 22 بیکرت .  رد  هلاسر   - 21 لیلحت .  رد  هلاسر   - 20 هطلاغم .  رد  هلاسر   - 19 ناهرب .  رد  هلاسر   - 18 تاقتشم .  رد  هلاسر 

هدش همجرت  یسراف  هب   ) هیهلالا ۀفـسلفلاو  یلع   - 25 قیلعتـسن .  طخ  مسر  رد  هموظنم   - 24 تاماقم .  توبن و  رد  هلاـسر   - 23 تارابتعا . 
همالع زا  هوالع  هب  رگید  تالاقم  هلاسر و  دنچ  و  تسا )  رظن  دروم  باتک  نیمه  هک   ) مالسا رد  هعیش   - 27 مالسا .  رد  نآرق   - 26 تسا ) 

 . . . و باتک ))  يامنهار   )) و مالسا ))  بتکم  زا  یئاهسرد   )) و عیشت ))  بتکم   )) دننام نوگانوگ  تایرشن  رد  يددعتم  تالاقم  یئابطابط 
لماش هک  نآ -  زا  ( 3  ) دلج هدفه  نونک  ات  هک  تسا  نازیملا ))  ریسفت   )) نامه انیقی  یئابطابط  همالع  رثا  نیرتمهم  تسا .  هدیسر  راشتنا  هب 

ار یتمدخ  نامه  تسا و  رضاح  رصع  ریسافت  نیرتگرزب  زا  سیفن  رثا  نیا  تسا .  هدیسر  مامتا  هب  دشاب -  یم  میرک  نآرق  زا  یمین  زا  شیب 
لـسن يارب  تسا ،  هداد  ماجنا  هتـشذگ  راصعا  ناناملـسم  هب  نآرق  مهف  رد  دوخ  نامز  هفـسلف  مولع و  هب  هجوت  اـب  میدـق  گرزب  ریـسافت  هک 
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ریـسفت نآ  تسا و  ثیدح  صن  رب  ینتبم  هک  تسا  هدرب  راک  هب  ریـسفت  رد  يدیدج  شور  یئابطابط  همالع  یهگناو  دهد .  یم  ماجنا  یلعف 
دور یم  دیما  دوش و  یم  گرزب  رثا  نیا  فیلءات  فورـصم  یئابطابط  همالع  تقو  مامت  هزورما  دشاب .  یم  تایآ  ریاس  طسوت  ینآرق  تایآ 

قرز و ادـص و  رـس و  لاجنج و  راج و  هب  هجوت  نودـب  تناتم و  تیاهن  اب  یئابطابط  همالع  ( . 4  ) دنناسر نایاپ  هب  ار  نآ  دـنناوتب  ناشیا  هک 
دروم باتک  دـنهد .  یم  همادا  هدـنزرا  بتک  فیلءات  درگاش و  تیبرت  نید و  ملع و  هب  تمدـخ  رد  ار  دوخ  هداـس  یگدـنز  يرهاـظ ،  قرب 

یـسانش و مالـسا  هب  نادنم  هقالع  زین  نایناریا و  زا  يدیدج  هقبط  هب  لوا  راب  يارب  ار  ناشیا  کش  نودـب  مالـسا ))  رد  هعیـش   )) یلعف ثحب 
نیا ناگدـنناوخ  رگا  تسین و  ناریا  یملع  هعماج  هب  یفرعم  هب  یجایتحا  ار  ناشیا  هتبلا  دـنک .  یم  یفرعم  نیمز ،  برغم  رد  یـسانش  ناریا 
زراب نینچ  نیا  یتیصخش  یفرعم  رد  ار  دوخ  زیچان  نانخـس  هک  داد  یمن  هزاجا  دوخ  هب  بناج  نیا  دوب  یم  دودحم  هورگ  نیا  هب  زین  باتک 
وربور راوگرزب  داتـسا  نیا  راثآ  اب  لوا  راب  يارب  باتک  نیا  هار  زا  کش  نودب  يدیدج  هورگ  هک  اجنآ  زا  نکیل  دروآرد ،  ریرحت  هتـشر  هب 

راد هدهع  یسیلگنا  نابز  هب  زین  ار  رثا  نیا  همجرت  عوبطم  هفیظو  هتشاد و  ار  ناشیا  دزن  ذملت  تداعس  اهلاس  هک  روطـس  نیا  مقار  دنوش ،  یم 
زا یکی  يدـح  ات  دوخ  ياـسران  تاـملک  اـب  دراد و  موقرم  یئاـبطابط  همـالع  هراـب  رد  دـنچ  یتاـکن  هک  تسناد  دوخ  فیلکت  تسا ،  هدوب 

دناوت یمن  مالک ،  تسا و  ناشیا  گرزب  تیـصخش  یفرعم  زا  رـصاق  ملق ،  هتبلا  دنک .  یفرعم  ار  رـصع  نیا  تمکح  ملع و  گرزب  نیطاسا 
توکـس و اب  اهلاس  هک  ییایرد  زا  تسا  يا  هرطق  حرـش  تاحفـص  نیا  دـنک .  فیـصوت  ار  ناشیا  یناحور  ماـقم  لـضف و  لاـمک و  بتارم 

لیان تقیقح  هب  لاصو  هبترم  هب  دوخ  هک  اجنآ  زا  و  تسا .  هتـسب  تمه  رمک  یناریا  یمالـسا و  هعماج  هب  یـساسا  سب  یتمدـخ  هب  شمارآ 
زا ار  دوخ  راثآ  ناگدنناوخ  نادنمتدارا و  نارگاش و  زا  يرایـسب  ياپ  هار  هتخاس و  رونم  ار  دوخ  فارطا  ینارون  یلعـشم  دننام  تسا  هدمآ 

 . تسا هدیشخب  انعم  تهج و  حور و  نانآ  يونعم  يرکف و  تایح  هب  هتخاس و  نشور  کیدزن  رود و 

همدقم

ود زا  یکی  هک  ار  عیـشت  بهذـم  یعقاو  تیوـه  دوـش ،  یم  هدـیمان  مالـسا ))  رد  هعیـش   )) ماـن هب  هک  باـتک  نیا  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مـسب 
فراعم هعیش و  یبهذم  رکفت  زرط  عیشت ،  يامن  وشن و  شیادیپ و  تیفیک  دنک .  یم  نایب  تسا  ننـست )  عیـشت و   ) یمالـسا گرزب  بهذم 

طیحم رد  هدـییارگ  دوخ  ناعونمه  هب  اعبط  یگدـنز  رد  ناسنا  دارفا  زا  کـی  ره  هکنیا  رد  تسین  دـیدرت  نید :   - 1 هعیش :  رظن  زا  یمالـسا 
لامعا دنتـسین و  هطبار  یب  هناگیب و  رگیدـمه  زا  دـهد  یم  ماجنا  هک  ییاهراک  دـهد و  یم  ماجنا  یلامعا  یعمج  هتـسد  یگدـنز  عامتجا و 

لاح نیع  رد  اهترشاعم  اهطالتخا و  نتفر و  هار  نتسشن و  ندینش و  نتفگ و  يرادیب و  باوخ و  ندیـشون و  ندروخ و  دننام  يو  نوگانوگ 
یمن رگید  راک  ره  لابند  هب  اج و  ره  رد  ار  يراک  ره  دـنراد ،  لماک  طابترا  رگیدـمه  اب  دنـشاب  یم  زیمتم  ادـج و  رگیدـمه  زا  اتروص  هک 
یمن یطخت  نآ  زا  هک  تسا  یماظن  تحت  دهد  یم  ماجنا  یگدنز  ریـسم  رد  ناسنا  هک  یلامعا  سپ  تسا .  راک  رد  یباسح  هکلب  درک  دوش 
هتـشاد هنادنمتداعـس  یگدنز  کی  دهاوخ  یم  ناسنا  هک  تسا  نیا  نآ  دریگ و  یم  همـشچرس  یـصخشم  هطقن  کی  زا  تقیقح  رد  دـنک و 

زا ار  دوخ  ياهیدنمزاین  دناوت  یم  ات  رگید : ترابع  هب  و  دـسرب .  دوخ  ياهوزرآ  هتـساوخ و  هب  هدوب  اورماک  دـناوت  یم  ات  نآ  رد  هک  دـشاب 
دوخ هاوخلدب  هک  ینیناوق  تاررقم و  هب  ار  دوخ  لامعا  هتسویپ  ناسنا  هک  تساجنیا  زا  و  دیامن .  عفر  يرتلماک  روط  هب  دوجو ،  ياقب  تهج 
یم راک  یگدنز  لئاسو  هیهت  يارب  دیامن ،  یم  ذاختا  دوخ  یگدنز  رد  ینیعم  شور  دنک و  یم  قیبطت  هتفریذـپ ،  نارگید  زا  ای  هدرک  عضو 
یم بآ  دروخ و  یم  اذغ  یگنـشت ،  یگنـسرگ و  عفر  هقیاذ و  ذاذتلا  يارب  دناد ،  یم  تاررقم  زا  یکی  ار  یگدنز  لئاسو  هّیهت  اریز  دنک ؛ 

هک هدربمان  تاررقم  نیناوق و  رارق . . .  نیمه  هب  درمش و  یم  يرورض  دوخ  هنادنمتداعـس  ياقب  يارب  ار  ندیماشآ  ندروخ و  اریز  دماشآ ؛ 
يروصت نآ  تسا و  هداد  هیکت  نآ  هب  دوخ  یگدـنز  رد  ناسنا  دنراوتـسا و  یـساسا  داقتعا  کی  هب  دـنک  یم  تموکح  ناـسنا  یگدـنز  رد 

لمءات اب  هلئـسم  نیا  دـنک و  یم  نآ  تقیقح  رد  هک  تسا  یتواضق  دراد و  تسا  نآ  زا  یئزج  زین  دوخ  هک  یتسه  ناهج  زا  ناسنا  هک  تسا 
سوسحم و يدام  ناهج  نیمه  ار  یتسه  ناـهج  هک  یناـسک  تسا ،  نشور  رایـسب  دـنراد  ناـهج  تقیقح  رد  مدرم  هک  یفلتخم  راـکفا  رد 
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یگدنز رد  ناش  شور  دنناد  یم  دوش ) یم  دوبان  گرم  اب  ادیپ و  تایح  ندـش  هدـیمد  اب  هک   ) يدام دـص  رد  دـص  يا  هدـیدپ  زین  ار  ناسنا 
طیارش هک  تسا  لوذبم  هار  نیا  رد  ناش  یعاسم  همه  دننک و  نیمءات  ار  دوخ  يویند  هزور  دنچ  ذیاذل  يدام و  ياه  هتساوخ  هک  تسا  نیا 

یم تعیبط  زا  رتالاب  یئادـخ  هدـیرفآ  ار  تعیبط  ناهج  ناتـسرپ  تب  هماع  دـننام  هک  یناسک  و  دـنزاس .  مار  دوخ  يارب  ار  تعیبط  لماوع  و 
یگدنز همانرب  نانیا  دنوش ،  رادروخرب  يو  ياهیکین  زا  ات  تخاس  دوخ  نوگانوگ  ياهتمعن  قرغ  هدیرفآ و  ار  ناسنا  هژیوب  ناهج  هک  دـناد 

تمعن دننک  دونـشخ  ار  ادخ  رگا  هچ  دنرواین  مهارف  ار  وا  مشخ  تابجوم  دـننک و  بلج  ار  ادـخ  يدونـشخ  هک  دـننک  یم  میظنت  يروط  ار 
نامیا رب  هوالع  هک  یناسک  و  تفرگ .  دهاوخ  ناشتسد  زا  ار  دوخ  تمعن  دنزاس  نیگمشخ  رگا  دنادرگ و  هدنیاپ  ناوارف و  ناشیارب  ار  دوخ 
شاداپ تساوخزاب و  زور  هجیتن  رد  دنناد و  یم  شلامعا  دب  بوخ و  لوئـسم  ار  وا  هدوب  لئاق  ینادواج  یناگدـنز  ناسنا  يارب  ادـخ  هب  اهنت 

لـصا نیا  هک  دنیامیپب  دنهاوخ  یم  ار  یهار  دوخ  یگدنز  رد  نیملـسم ،  اراصن و  دوهی و  سوجم و  دـننام  دـننک  یم  تابثا  تمایق )  زور  )
ناسنا و تقیقح  رد  داقتعا   ) ساسا داقتعا و  نیا  عومجم  دـیامن .  نیمءات  ار  ارـس  نآ  ارـس و  نیا  تداعـس  دوش و  تاعارم  نآ  رد  يداقتعا 

نید رد  یتاباعـشنا  رگا  دوش و  یم  هدـیمان  نید ))   ، )) دریگ یم  رارق  لمع  دروم  یگدـنز  ریـسم  رد  هک  نآ  اب  بسانتم  تاررقم  و  ناهج ) 
رد يروطـسن  بهذم  یناکلم و  بهذم  مالـسا و  رد  عیـشت  بهذم  ننـست و  بهذم  دننام  دنمان  یم  بهذـم ))   )) ار هبعـش  ره  دوش ،  ادـیپ 

راوتـسا يداقتعا  لصا  رب  هک  یگدـنز  همانرب   ) نید زا  دـشابن ) دـقتعم  زین  ادـخ  هب  هچ  رگا   ) ناسنا زگره  تشذـگ ،  هچنآ  ربانب  تیحیـسم . 
 (( نید  )) زا رـشب  هک  تسا  دقتعم  میرک  نآرق  درادن . )) ییادج  نآ  زا  تسا و  یگدـنز  شور  نامه  نید  سپ   ، )) تسین ینغتـسم  تسا ) 
قح نید  هک  یناـسک  رما  اـهتنم  دنـسرب  يو  هب  نآ  ندومیپ  اـب  هک  هدرک  زابرـشب  يارب  لاـعتم  يادـخ  هک  تسا  یهار  نآ  درادـن و  يزیرگ 

(5  ) دنا هتفرگ  یضوع  هدرک  جک  ار  ادخ  هار  دنا  هتفریذپن  ار  قح  نید  هک  یناسک  دنیامیپ و  یم  ار  ادخ  هار  یتسار  هب  هتفریذپ  ار  مالـسا )  )
يور نیا  زا  دنک  یم  توعد  نآ  يوس  هب  هک  ار  ینید  میرک  نآرق  تسا و  نداهن  ندرگ  میلست و  يانعم  هب  تغل  رد  مالـسا  مالـسا :   - 2 . 
يادخ زج  دنکن  شتسرپ  میلست  نیا  رثا  رد  هک  ( 6  ) نایناهج ناهج و  يادخ  هب  تسا  ناسنا  ندش  میلست  نآ  یلک  همانرب  هک  هدیمان  مالـسا 

ار نآ  ناوریپ  و  مالـسا ))   )) ار نید  نیا  هک  یـسک  نیلوا  دـهد  یم  ربخ  میرک  نآرق  هکناـنچ  ار ؛  وا  ناـمرف  زج  دـنکن  تعاـط  ار و  هناـگی 
یناسک هب  دشاب  یم  وریپ  يانعم  هب  تغل  لصا  رد  هک  هعیـش  هعیـش :   - 3 ( . 7  ) دوب مالسلا -  هیلع  میهاربا -  ترضح  دیمان ،  ناملـسم ))  ))
مالسا فراعم  رد  دنناد و  یم  تلاسر  هداوناخ  یـصاصتخا  قح  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  ینیـشناج  هک  دوش  یم  هتفگ 

( . 8  ) دنشاب یم  تیب  لها  بتکم  وریپ 

هعیش يامن  وشن و  شیادیپ و  تیفیک  لّوا :  شخب 

نآ تیفیک  هعیش و  شیادیپ  زاغآ 

فورعم مالّـسلا )  مهیلع  تیب  لها  نایاوشیپ  زا  اوشیپ  نیلوا   ) مالّـسلا هیلع  یلع  هعیـش  هب  راـب  نیلوا  يارب  هک  ار  هعیـش ))   )) شیادـیپ زاـغآ 
تابجوم تثعب ،  ناـمز  لاـس  رد 23  یمالـسا  توعد  تفرـشیپ  روهظ و  نایرج  تسناد و  دـیاب  مرکا  ربمغیپ  تاـیح  ناـمز  ناـمه  دـندش ، 

( . 9  ) درک یم  باجیا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  نارای  نایم  رد  ار  یتیعمج  نینچ  شیادـیپ  اـعبط  هک  تشاد  رب  رد  يداـیز 
دنک توعد  دوخ  نید  هب  ار  دوخرتـکیدزن  ناـشیوخ  هک  تفاـی  تیرومءاـم  نآرق  صن  هب  هک  تثعب  ياـهزور  نیلوا  رد  مرکاربـمغیپ  فلا : 
هیلع یلع  تسا .  نم  یـصو  نیـشناج و  ریزو و  دریگ ،  تقبـس  نم  توعد  تباجا  هب  امـش  زا  کـی  ره  هک  دومرف  ناـشیا  هب  احیرـص  ( 10)
اتداع دومن و  لبقت  ( 11  ) ار دوخ  ياه  هدعو  تفریذپ و  ار  وا  نامیا  مرکاربمغیپ  تفریذپ و  ار  مالـسا  هدومن  تردابم  همه  زا  شیپ  مالّـسلا 

یفرعم ناگناگیب  هب  ینیشناج  يریزو و  تمس  هب  ار  تضهن  نارای  زا  یکی  دوخ  مایق  تضهن و  زور  نیلوا  رد  یتضهن  ربهر  هک  تسا  لاحم 
مامت رد  یلو  دناسانشب  دسانشب و  ینیـشناج  يریزو و  زایتما  اب  ار  وا  اهنت  ای  دناسانـشن  دوخ  راکادف  اپاترـس  ناتـسود  نارای و  هب  یلو  دنک ، 
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وا و نایم  یقرف  هنوگچیه  هتفرگ و  هدـیدان  ار  وا  ینیـشناج  ماقم  مارتحا  لوزعم و  يریزو  فیاـظو  زا  ار  وا  دوخ ،  توعد  یگدـنز و  هرود 
تیاور هعیش  ینس و  هک  رتاوتم -  ضیفتـسم و  تیاور  نیدنچ  بجوم  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکاربمغیپ  ب :  دراذگن .  نارگید 

ره دیوگ و  هک  ینخس  ره  تسا ،  نوصم  تیـصعم  اطخ و  زا  دوخ  لعف  لوق و  رد  مالّـسلا  هیلع  ( 12  ) یلع هک  هدومرف  حیرصت  دنا -  هدرک 
مالّـسلا هیلع  یلع  ج :  مالـسا .  عیارـش  فراـعم و  هب  تـسا  مدرم  ( 13  ) نیرتاناد دراد و  لماک  تقباـطم  ینید  توعد  اـب  دـنک  هک  يراـک 

و ( 14  ) ترجه بش  رد  مرکا  ربمغیپ  رتسب  رد  ندیباوخ  دننام  دوب ؛  هدرک  يزیگنا  تفگـش  ياهیراکادف  هداد و  ماجنا  ییاهبنارگ  تامدـخ 
نایم رد  عیاقو  نیا  زا  یکی  رد  يو  ياپ  رگا  هک  دوب  هتفرگ  تروص  يو  تسد  هب  ربیخ  قدـنخ و  دـُحا و  ردـب و  ياهگنج  رد  هک  یتاحوتف 
هیلع هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  مخ ))  ریدغ   )) نایرج د :  ( . 15  ) دندوب هدش  نک  هشیر  قح ،  نانمشد  تسد  هب  نایمالسا  مالـسا و  دوبن ، 

( . 16  ) دوب هداد  رارق  یلوتم  دوـخ  دـننام  ار  وا  هدرک و  یفرعم  بصن و  مدرم  هماـع  تیـالو  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  اـجنآ  رد  مّلـس  هلآ و  و 
هب مرکاربمغیپ  هک  ( 18  ) یطرفم هقالع  و  ( 17  ) دوب ناگمه  قافتا  دروم  هک  رگید  یـصاصتخا  لئاضف  تازایتما و  نینچ  نیا  تسا  یهیدـب 

هیلع یلع  هک  تشادیماو  نیا  رب  دندوب  تقیقح  تلیـضف و  ناگتفیـش  هک  ار  مرکا  ربمغیپ  نارای  زا  يا  هدـع  اعبط  تشاد ،  مالّـسلا  هیلع  یلع 
 . تشاد یماو  ترـضح  نآ  هنیک  دـسح و  رب  ار  يا  هدـع  هکناـنچ  دـننک ؛  يوریپ  يو  زا  دـنیآ و  درگ  شرود  هب  هتـشاد  تسود  ار  مالّـسلا 

دوش یم  هدید  رایسب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  نانخس  رد  تیب ))  لها  هعیـش   )) و یلع ))  هعیـش   )) مان اهنیا  همه  زا  هتـشذگ 
( . 19)

فالتخا زورب  ینس و  تیرثکا  زا  هعیش  تیلقا  ندش  ادج  ببس 

هباحص و مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  شیپ  ترـضح  نآ  هک  یتلزنم  ماقم و  هب  رظن  مالّـسلا  هیلع  یلع  ناوریپ  ناهاوخاوه و 
عاضوا رهاوظ  دشاب و  یم  مالّسلا  هیلع  یلع  نآ  زا  مرکا  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  تیعجرم  تفالخ و  هک  دنتشاد  یم  ملسم  تشاد  ناناملـسم 

دییءات ار  نانآ  رظن  ( 20  ) تسویپ روهظ  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  يراـمیب  ياـهزور  رد  هک  یثداوح  ءزج  زین  لاوحا  و 
تیب و لها  دوب و  هدشن  نفد  شرهطم  دسج  زونه  دومرف و  تلحر  مرکا  ربمغیپ  هک  یلاح  رد  تسرد  نانآ  راظتنا  فالخرب  یلو  درک .  یم 
هلجع و لامک  اب  دندرب -  ار  تیرثکا  ادعب  هک  رگید -  يا  هدع  دنتفای  ربخ  دندوب  یتازیهجت  يراوگوس و  مزاول  مرگرس  هباحص  زا  يا  هدع 

هفایق رد  دوخ  شیپ  زا  دنهدب ،  یعالطا  نیرتمک  یتح  دـننک و  تروشم  ناشناراداوه  مرکا و  ربمغیپ  نادـنواشیوخ  تیب و  لها  اب  هکنآ  یب 
مالّسلا هیلع  یلع  ( . 21  ) دنا هداد  رارق  هتفای  ماجنا  يراک  ربارب  رد  ار  شنارای  یلع و  دنا و  هدومن  نیعم  هفیلخ  ناناملسم  يارب  یهاوخریخ ، 

مّلـس و هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربـمغیپ  نفد  زا  غارف  زا  سپ  راـمع  دادـقم و  رذوبا و  ناملـس و  ریبز و  ساـبع و  دـننام  وا  ناراداوه  و 
خـساپ یلو  دـنا  هدرک  زین  یتاعامتجا  هدومن  ضارتعا  نآ  نانادرگراک  یباختنا و  تفالخ  هب  هدـمآرب  داقتنا  ماـقم  رد  رما  ناـیرج  زا  عـالطا 
مالّـسلا هیلع  یلع  ناوریپ  درک و  ادج  تیرثکا  زا  ار  یتیلقا  هک  دوب  فارتعا  داقتنا و  نیا  ( . 22  ) دوب نیمه  رد  ناناملسم  حالص  هک  دندینش 

نیا هب  هدربمان  تیلقا  هک  دوب  بقارم  تقو ،  تسایس  ياضتقم  هب  زین  تفالخ  هاگتسد  دیناسانش و  هعماج  هب  یلع ))  هعیـش   )) مان نیمه  هب  ار 
زا فلختم  ار  ضرتعم  دندرمـش و  یم  یعامجا  ار  تفالخ  هکلب  ددرگن  مسقنم  تیرثکا  ّتیلقا و  هتـسد  ود  هب  هعماج  دـنوشن و  فورعم  مان 

ياهزور نامه  هعیـش  هتبلا  ( . 23  ) دـندرک یم  دای  رگید  تشز  تاریبعت  اـب  یهاـگ  دـندیمان و  یم  ناناملـسم  تعاـمج  زا  فلختم  تعیب و 
تحلصم تیاعر  روظنم  هب  زین  مالّـسلا  هیلع  یلع  دربب و  شیپ  زا  يراک  ضارتعا ،  درجم  اب  تساوتن  هدش  تقو  تسایـس  موکحم  نیتسخن ، 

دندشن و تیرثکا  میلست  هدیقع  تهج  زا  نیضرتعم  تیعمج  یلو  دزن ،  نینوخ  مایق  کی  هب  تسد  یفاک  يورین  نتشادن  نیملسم و  مالسا و 
یملع و هعجارم  و  ( 24  ) دنتسناد یم  مالّسلا  هیلع  یلع  قلط  قح  ار  یملع  تیعجرم  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  ینیـشناج 

( . 25  ) دندرک یم  توعد  وا  يوس  هب  دندید و  یم  اور  ترضح  نآ  هب  اهنت  ار  يونعم 
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یملع تیعجرم  ینیشناج و  هلئسم  ود 

ندش نشور  تسا ،  ّتیمها  لوا  هجرد  رد  هعماج  يارب  هچنآ  هک  دوب  دقتعم  دوب  هدروآ  تسد  هب  یمالـسا  میلاعت  زا  هچنآ  قبط  هعیـش ))  ))
 : ًالوا رگید  ترابع  هب  و  دـشاب .  یم  هعماج  نایم  رد  اهنآ  لماک  ناـیرج  نآ ،  یلاـت  هجرد  رد  و  ( 26  ) تسا ینید  گنهرف  مالـسا و  میلاعت 

اجب دـننادب و  تسا )  یعقاو  حالـص  هک  يروط  هب   ) ار دوخ  یناسنا  فیاظو  هدرک ،  هاگن  ینیب  عقاو  مشچ  اب  ناسنا  ناهج و  هب  هعماـج  دارفا 
يروط هب  دیامن و  ارجا  ظفح و  هعماج  رد  ار  یمالـسا  یعقاو  مظن  ینید  تموکح  کی  ایناث :  دشاب .  ناشهاوخلد  فلاخم  هچ  رگا  دـنروآ 
یـسک تسد  هب  دوصقم  ود  نیا  و  دنوش ،  رادروخرب  یعامتجا  يدرف و  تلادع  لماک و  يدازآ  زا  دنتـسرپن و  ادخ  زج  ار  یـسک  مدرم  هک 

رد هک  دنریگ  رارق  ملع  عجرم  ای  مکح  ردصم  یناسک  تسا  نکمم  هنرگ  دشاب و  هتـشاد  ییادخ  تینوصم  تمـصع و  هک  دبای  ماجنا  دـیاب 
يدادبتسا و تنطلس  هب  یمالـسا  شخبیدازآ  هلداع  تیالو  اجیردت  دنـشابن و  ملاس  تنایخ  ای  رکف  فارحنا  زا  دوخ ،  هلوحم  فیاظو  هنیمز 
سوهلب و نادنمـشناد  رییغت  فیرحت و  شوختـسد  رگید  نایدا  فراعم  دننام  ینید  كاپ  فراعم  دوش و  لیدبت  يرـصیق  ییارـسک و  کلم 

ربـمغیپ تنـس  ادـخ و  باـتک  اـب  وا  شور  بیـصم و  دوخ  لاوقا  لاـمعا و  رد  مرکا  ربـمغیپ  قیدـصت  هب  هک  یـسک  اـهنت  ددرگ و  هاوخدوخ 
 ، دندوب فلاخم  یلع  هقح  تفالخ  اب  شیرق  دـنتفگ  یم  تیرثکا  هچنانچ  رگا  و  ( . 27  ) دوب مالّسلا  هیلع  یلع  نامه  تشاد  لماک  تقباطم 

دندیگنج دنتشاد ،  عانتما  تاکز  نداد  رد  هک  یتعامج  اب  هکنانچ  دنناشنب  دوخ  ياج  هب  ار  ناشکرـس  دنراداو و  قحب  ار  نیفلاخم  دوب  مزال 
تفـالخ اـب  تقفاوـم  زا  ار  هعیـش  هچنآ  يرآ  دنـشکب .  ار  قـح  شیرق ،  تفلاـخم  سرت  زا  هکنیا  هن  دـندرکن  رظنفرـص  تاـکز  نتفرگ  زا  و 

نایرج اقافتا  دوب ،  نید  هیلاع  تامیلعت  ساسا  مادهنا  یمالـسا و  تموکح  شور  داسف  ینعی  نآ  راوگان  هلابند  زا  سرت  تشادزاب ،  یباختنا 
تشگ یم  رتراوتسا  دوخ  هدیقع  رد  زین  هعیش  هجیتن  رد  تخاس و  یم  رتنشور  زور  هب  زور  ار  ینیب )  شیپ  ای   ) هدیقع نیا  زین  ثداوح  يدعب 

تیب و لها  زا  یمالـسا  میلاعت  ذـخا  هب  نطاب  رد  دوب و  هتفر  تیرثکا  مضه  هب  دوخ  رامـش  تشگنا  یئادـتبا  تارفن  اـب  رهاـظ  رد  هکنیا  اـب  و 
دارفا یتح  دندرک و  یمن  ینلع  تفلاخم  مالسا ،  تردق  ظفح  تفرشیپ و  يارب  لاح  نیع  رد  دندیزرو  یم  رارصا  دوخ ،  هقیرط  هب  توعد 

 ، يرورـض دراوم  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  صخـش  دندرک و  یم  تلاخد  هماع  روما  رد  دـنتفر و  یم  داهج  هب  تیرثکا  شود  هب  شود  هعیش ، 
( . 28  ) دومن یم  ییامنهار  مالسا  عفن  هب  ار  تیرثکا 

هعیش رظن  اب  نآ  تریاغم  یباختنا و  تفالخ  یسایس  شور 

رابتعا هب  تمایق  زور  ات  هدش  نشور  مرکا  ربمغیپ  تنـس  ادخ و  باتک  رد  نآ  داوم  هک  مالـسا  ینامـسآ  تعیرـش  هک  دوب  دقتعم  هعیـش ))  ))
هفیظو اهنت  دیامن ،  یچیپرس  نآ  لماک  يارجا  زا  دناوت  یمن  يرذع  چیه  اب  یمالسا  تموکح  و  ( 29  ) تسین رییغت  لباق  زگره  یقاب و  دوخ 

تلع هب  نایرج ،  نیا  رد  یلو  دریگب  یتامیمـصت  تقو ،  تحلـصم  ببـس  هب  تعیرـش  عاعـش  رد  اروش  اـب  هک  تسا  نیا  یمالـسا  تموکح 
ادـیپ داتفا ،  قافتا  مرکا  ربمغیپ  يرامیب  ياهزور  نیرخآ  رد  هک  ساطرق  تاود و  ثیدـح  نایرج  زا  نینچمه  هعیـش و  زیمآ  تسایـس  تعیب 

تانایب تنـس و  یلو  دنامب  ظوفحم  یـساسا  نوناق  کی  دننام  ادخ  باتک  هک  دندقتعم  یباختنا  تفالخ  نارادفرط  ناگدـننادرگ و  هک  دوب 
اهنآ يارجا  زا  تحلصم ،  ياضتقا  ببس  هب  دناوت  یم  یمالسا  تموکح  هک  دندقتعم  هکلب  دنناد  یمن  تباث  دوخ  رابتعا  رد  ار  مرکا  رمبغیپ 
دوخ ینیب  تحلصم  داهتجا و  رد  دندهتجم و  هباحـص   ) دش لقن  هباحـص  قح  رد  ادعب  هک  يرایـسب  ياهتیاور  اب  رظن  نیا  و  دیامن .  رظنفرص 
یکی دیلو  نب  دلاخ  هک  داتفا  قافتا  یتقو  نآ  زراب  هنومن  دیدرگ و  دییءات  دنـشاب ) یم  روذعم  دننک  اطخ  رگا  روجءام و  دـننک  تباصا  رگا 

تشک و هدومن ،  ریگلفاغ  ار  کلام  دـش و  نامهم  هریون ))  نب  کلام   )) ناناملـسم فیراـعم  زا  یکی  لزنم  رد  هنابـش  هفیلخ ،  نارادرـس  زا 
ناونع هب  هفیلخ  روآ ،  مرـش  ياهتیانج  نیا  لابند  هب  و  دـش ! رتسبمه  کلام  نز  اـب  بش  ناـمه  دـینازوس و  تشاذـگ و  قاـجا  رد  ار  شرس 

لها زا  ار  سمخ  نینچمه  و  ( !! 30  ) درکن ارجا  دلاخ  قح  رد  ار  تعیرـش  تاررقم  تسا ،  دنمزاین  يرادرـس  نینچ  هب  يو  تموکح  هکنیا 
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زا ای  فشک  بوتکم  ثیدح  ییاج  رد  رگا  دش و  نغدق  یلکب  مرکا  ربمغیپ  ثیداحا  نتـشون  و  ( 31  ) دندیرب مرکا  ربمغیپ  ناشیوخ  تیب و 
نب رمع  تفالخ  نامز  ات  نیدـشار  ياـفلخ  ناـمز  ماـمت  رد  نغدـق  نیا  و  ( 32  ) دـندینازوس یم  هدرک  طبـض  ار  نآ  دـش  یم  هتفرگ  یـسک 

رد دش و  رتنشور  تسایـس  نیا  25 ق )   - 13  ) مود هفیلخ  تفالخ  ناـمز  رد  و  ( 33  ) تشاد رارمتسا  ( 102  - 99  ) يوما هفیلخ  زیزعلادبع 
تخاس عونمم  زامن  ناذا  رد  لمعلاریخ ))  یلع  یح   )) نتفگ هعتم و  حاکن  عتمت و  جح  دـننام  ار  تعیرـش  داوم  زا  يا  هدـع  تفالخ ،  ماقم 

هک ( 36  ) دش میسقت  توافت  اب  مدرم  نایم  رد  لاملا  تیب  هک  دوب  يو  تفالخ  رد  ( . 35  ) اهنآ ریاظن  درک و  ریاد  ار  قالط  هس  ذوفن  و  ( 34)
اب ماش  رد  هیواعم  يو  ناـمز  رد  دروآ و  دوجو  هب  یکانتـشهد  نینوخ  ياـه  هنحـص  بیجع و  یتاـقبط  فـالتخا  ناناملـسم  ناـیم  رد  ادـعب 
هب مود  هفیلخ  دش .  یمن  شلاح  ضرعتم  دیمان و  یم  برع  يارـسک  ار  وا  هفیلخ  درک و  یم  تموکح  رـصیق  يرـسک و  یتنطلـس  تاموسر 
 ، دـش دـقعنم  هفیلخ  روتـسد  هب  هک  يرفن  شـش  ياروش  تیرثکا  يءار  قبط  دـش و  هتـشک  یناریا  یمـالغ  تسد  هب  يرمق  يرجه  لاس 23 

زاـجح و رد  هتخاـس  طلـسم  مدرم  رب  ار  دوخ  يوما  نادـنواشیوخ  دوخ  تفـالخ  دـهع  رد  يو  تفرگ .  تسد  هب  ار  روما  ماـمز  موس  هفیلخ 
دادیب و متس و  هب  اراکشآ  هتـشاذگ  يرابودنب  یب  يانب  ناشیا  ( 37  ) درپس ناشیا  تسد  هب  ار  روما  مامز  یمالسا  دالب  ریاس  رـصم و  قارع و 

تحت هک  هفیلخ  یلو  دـش ،  ریزارـس  هفـالخلاراد  هب  يوس  ره  زا  اهتیاکـش  لیـس  دـنتخادرپ ،  یمالـسا  هیراـج  نیناوق  ضقن  روجف و  قسف و 
روتـسد مه  یهاـگ  هکلب  داد  یمن  رثا  بیترت  مدرم  ياهتیاکـش  هب  تشاد ،  رارق  ( 38  ) مکح نب  ناورم  هصاـخ  دوخ و  يوما  نازینک  ریثءاـت 

هرصاحم و زور  دنچ  زا  سپ  دندیروش و  يو  رب  6م  درم يرجه ،  لاس 35  هب  هرخ  الاب  و  ( 39  ) درک یم  رداص  ار  نایکاش  بیقعت  دیدشت و 
هیواعم وا  يوما  ياهدـنواشیوخ  زا  نآ  سءار  رد  هک  ار  ماـش  تموکح  دوخ  تفـالخ  دـهع  رد  موس  هفیلخ  دنتـشک .  ار  يو  دروخ ،  دز و 

دوب هفالخلاراد  هک  هنیدم  تالیکشت  دوب و  زکرمتم  ماش  رد  تفالخ ،  ینیگنـس  تقیقح  رد  درک و  یم  تیوقت  شیپ  زا  شیب  تشاد ،  رارق 
اب موـس  هفیلخ  لّوا و  هفیلخ  تیـصو  اـب  مود  هفیلخ  هباحـص و  تیرثـکا  باـختنا  اـب  لوا  هفیلخ  تفـالخ  ( 40  ) تشادـن رب  رد  یتروـص  زج 

هفیلخ هس  تسایـس  هتفر  مه  يور  و  دـش .  رقتـسم  دوب ،  هدرک  میظنت  نییعت و  مود  هفیلخ  ار  نآ  همان  نییآ  اضعا و  هک  يرفن  شـش  ياروش 
 ، دهد صیخشت  تفالخ  ماقم  هک  تقو  تحلصم  داهتجا و  قبط  رب  یمالـسا  نیناوق  هک  دوب  نیا  روما  هرادا  رد  دندرک  تفالخ  لاس  هک 25 

دوش و هدـناوخ  دریگ  رارق  يواکجنک  دروم  ای  دوش  ریـسفت  هکنیا  یب  نآرق  اـهنت  هک  دوب  نیا  یمالـسا  فراـعم  رد  دوش و  ارجا  هعماـج  رد 
زواجت شوگ  نابز و  دودـح  زا  دوش و  تیاور  دـیایب  ذـغاک  يور  هکنیا  یب  ثیدـح )   ) مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  تاـنایب 
يرمق يرجه  هدزاود  لاس  رد  هک  هماـمی  گـنج  زا  سپ  ( 41  ) دوب عونمم  ثیدـح  رد  تشاد و  راـصحنا  میرک  نآرق  هب  تباـتک ،  دـنکن . 

هک دنک  یم  داهنشیپ  لوا  هفیلخ  هب  باطخلا  نب  رمع  دندش ،  هتشک  گنج  نآ  رد  دندوب  نآرق  يراق  هک  هباحص  زا  یهورگ  تفای و  همتاخ 
دنوش هتشک  نآرق  نالماح  هیقب  دهد و  خر  یگنج  رگا  دیوگ  یم  دوخ  داهنشیپ  رد  يو  دوش ،  يروآ  عمج  فحصم  کی  رد  نآرق  تایآ 

(42  ) میروایب رد  تباتک  دیق  هب  هدرک  يروآ  عمج  فحصم  کی  رد  ار  ینآرق  تایآ  تسمزال  نیاربانب ،  تفر ،  دهاوخ  ام  نایم  زا  نآرق  ، 
نامه اب  زین  دوب  نآرق  یلات  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  ثیدـح  هکنیا  اب  دـنتفرگ  میرک  نآرق  هراـب  رد  ار  میمـصت  نیا  ، 
یمن ثیدح  يرادهگن  هب  یهجوت  یلو  دوبن  ناما  رد  یـشومارف  لعج و  هصیقن و  هدایز و  انعم و  هب  لقن  دسافم  زا  دـش و  یم  دـیدهت  رطخ 

تایرورـض رد  هک  دیـشک  ییاج  هب  راک  ینامز  كدـنا  رد  ات  دـش  یم  هدـینازوس  داتفا  یم  تسد  هب  هچره  عونمم و  نآ  تباـتک  هکلب  دـش 
دیجمت شیدقت و  همهنآ  دشن و  هتشادرب  یمدق  تدم  نیا  رد  مولع  ياه  هتشر  ریاس  رد  دمآ و  دوجو  هب  داضتم  تایاور  زامن ،  دننام  مالسا 
مرگرـس مدرم  تیرثکا  دـنام و  رثا  یب  هدـش  دراو  مولع  هعـسوت  رد  بیغرت  دـیکءات و  ملع و  هب  تبـسن  مرکا  ربمغیپ  تاـنایب  نآرق و  رد  هک 

هب یتیانع  رگید  دـندوب و  دـش ،  یم  ریزارـس  برعلا  ةریزج  هب  وس  ره  زا  هک  دـح  زا  نوزف  میانغ  هب  شوخلد  مالـسا و  یپ  رد  یپ  تاـحوتف 
فراعم هب  مدرم  نیرتانشآ  ار  وا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  دوب و  مالّسلا  هیلع  یلع  ناش  هلسلسرس  هک  تلاسر  نادناخ  مولع 

هیلع هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  دنتسناد  یم  هکنیا  اب   ) نآرق عمج  هیضق  رد  یتح  دشن ،  دوب  هدرک  یفرعم  نآرق  دصاقم  مالسا و 
نابز هب  زین  ار  وا  ماـن  یتح  دـندادن  هلخادـم  ار  يو  تسا )  هدومن  يروآ  عمج  ار  فحـصم  هتـسشن و  هناـخ  جـنک  رد  یتدـم  مّلـس  هلآ و  و 
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رترایشه روما ،  نایرج  هب  تبسن  رتخسار و  دوخ  هدیقع  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ناوریپ  هک  دوب  يروما  اهنیا  ریاظن  اهنیا و  ( . 43  ) دندرواین
دارفا یصوصخ  تیبرت  هب  دوب  هاتوک  مدرم  یمومع  تیبرت  زا  شتـسد  هک  زین  یلع  دندوزفا .  یم  دوخ  تیلاعف  رب  زور  هب  زور  تخاس و  یم 

ناملـس  ) دندوب مدـق  تباث  وا  يوریپ  رد  لاوحا  همه  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  نارای  رفن  راهچ  زا  نت  هس  لاس ،  نیا 25  رد  تـخادرپ .  یم 
رد اهنآ  ریغ  قارع و  نمی و  زاجح و  رد  نیعبات  زا  یهوبنا  هورگ  هباحـص و  زا  یعمج  یلو  دنتـشذگ  رد  دادقم ) يرافغ و  رذوبا  یـسراف و 
اب دوب  وحن  ره  هب  هدومن و  يور  ترـضح  نآ  هب  يوس  ره  زا  موس ،  هفیلخ  ندـش  هتـشک  زا  سپ  هجیتن  رد  دـندمآرد و  یلع  ناوریپ  کـلس 

 . دندیزگرب تفالخ  يارب  ار  يو  دندرک و  تعیب  يو 

ترضح نآ  شور  و  ع )   ) یلع نینم  ؤملاریما  هب  تفالخ  ياهتنا 

رد مالّـسلا  هیلع  یلع  تفای .  همادا  هام  جـنپ  لاس و  راهچ  ابیرقت  دـش و  عورـش  يرمق  يرجه  لاس 35  رخاوا  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفالخ 
ناینیـشیپ تفالخ  نامز  رد  هک  ار  یتارییغت  بلاغ  و  ( 44  ) تشاد یم  لومعم  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  هیور  تفـالخ ، 

تقیقح رد  و  ( . 45  ) درک رانکرب  راک  زا  دنتـشاد  تسد  رد  ار  روما  مامز  هک  ار  قیالان  لامع  دـینادرگرب و  یلوا  تلاـح  هب  دوب  هدـش  ادـیپ 
دومن مدرم  يارب  هک  ینارنخس  رد  تفالخ  زور  نیتسخن  مالّسلا  هیلع  یلع  تشاد .  رب  رد  يرایـسب  ياهیراتفرگ  دوب و  یبالقنا  تضهن  کی 

ناتریگنماد هتشگرب و  امـش  يوس  هب  هرابود  زورما  دیتشاد  ادخ  ربمغیپ  تثعب  ماگنه  مدرم  امـش  هک  يراتفرگ  دیـشاب ! هاگآ   :)) تفگ نینچ 
 ، دنتفرگ یم  یـشیپ  اوران  هب  هک  نانآ  دنتفا و  شیپ  دـنا  هداتفا  بقع  هک  تلیـضف  نابحاص  دـیوش و  يور  ریز و  تسرد  دـیاب  تسا .  هدـش 
مک قح  رگا  تسین و  يا  هزات  زیچ  تسا  رایـسب  لطاب  رگا  درک ) يوریپ  قح  زا  دیاب  دراد  یلها  مادک  ره  لطاب و  تسا و  قح   ) دـنتفا بقع 

هتشگرب هرابود  دنک  ناسنا  هب  تشپ  هک  يزیچ  هک  دتفا  یم  قافتا  مک  هتبلا  تسه .  زین  تفرشیپ  دیما  دنتفا و  یم  شیپ  زین  مک  یهاگ  تسا 
رـصانع تسا ،  یبالقنا  تضهن  ره  تعیبط  همزال  هکنانچ  داد و  همادا  دوخ  یبـالقنا  تموکح  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ( . 46 (( ) دیامن يور  و 
یلخاد ياهگنج  موس ،  هفیلخ  یهاوخنوخ  مان  هب  دنتشارفارب و  تفلاخم  هب  رس  رانک  هشوگ و  ره  زا  دتفا  یم  رطخ  هب  ناشعفانم  هک  فلاخم 

عفانم زج  یلخاد  ياهگنج  نیا  نیببسم  هعیش ،  رظن  هب  تشاد  همادا  مالّسلا  هیلع  یلع  تفالخ  تدم  مامت  رد  ابیرقت  هک  دنادرک  اپرب  ینینوخ 
( . 47  ) دوبن راـک  رد  زین  مهاـفت  ءوس  یتح  دوبن و  شیب  يا  هناـبیرفماوع  زیواتـسد  موس ،  هفیلخ  یهاوخنوخ  دنتـشادن و  يروظنم  یـصخش 

لاملا تیب  فلتخم  میسقت  رد  مود  هفیلخ  نامز  زا  هک  دوب  یتاقبط  فالتخا  هلئاغ  دوش ،  یم  هدیمان  لمج ))  گنج   )) هک لوا  گنج  ببس 
تریس هکنانچ  ( 48  ) دومرف تمـسق  هیوسلاب  مدرم  نایم  رد  یلام  دش ،  هتخانـش  تفالخ  هب  هکنآ  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  دوب .  هدش  ادیپ 

هب هنیدـم  زا  هبعک ،  ترایز  مان  هب  دنتـشاذگ و  درمت  يانب  تفـشآرب و  تخـس  ار  هحلط  ریبز و  شور  نیا  دوب و  هنوگنامه  زین  مرکا  ربمغیپ 
یهاوخنوخ مان  هب  هتخاس  هارمه  دوخ  اب  تشادـن  یبوخ  هنایم  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  دوب و  هکم  رد  هک  ار  هشیاـع  نینم  ؤملا  ما  دـنتفر و  هکم 

رد موس  هفیلخ  لـتق  هرـصاحم و  ماـگنه  ریبز  هحلط و  نیمه  هکنیا  اـب  ( . 49  ) دـندرک اپرب  ار  لـمج  نینوخ  گـنج  تضهن و  موس !  هفیلخ 
دندرک تعیب  یلع  اب  نیرجاهم  دوخ و  فرط  زا  هک  دندوب  یسک  نیلوا  يو  ندش  هتـشک  زا  سپ  و  ( 50  ) دندرکن عافد  يو  زا  دندوب  هنیدم 

لتق هک  راب  نیلوا  يارب  و  ( 52  ) درک یم  صیرحت  موس  هفیلخ  لتق  هب  ار  مدرم  هک  دوب  یناسک  زا  دوخ  هشیاع  نینم  ؤملا  ما  نینچمه  و  ( 51)
همان فارطا  هب  هنیدم  زا  هک  دندوب  هباحص  هفیلخ ،  لتق  یلصا  نیببسم  اساسا  دومن .  ترسم  راهظا  داد و  مانشد  يو  هب  دینـش  ار  موس  هفیلخ 

یعمط دیشک ،  لوط  مین  لاس و  کی  دوش و  یم  هدیمان  نیفـص  گنج  هک  مود  گنج  ببـس  دندیناروش .  یم  هفیلخ  رب  ار  مدرم  هتـشون  اه 
تخیر و قحان  نوخ  رازهدـص  زا  رتشیب  درک و  اپرب  ار  گـنج  نیا  موس  هفیلخ  یهاوخنوخ  ناونع  هب  تشاد و  تفـالخ  رد  هیواـعم  هک  دوب 

گنج نیا  ناوـنع  دریگ .  یمن  تروـص  عاـفد  لکـش  هب  زگره  یهاوـخنوخ  اریز  عاـفد ،  هـن  درک  یم  هـلمح  گـنج  نـیا  رد  هیواـعم  هـتبلا 
دومن دادمتـسا  هیواعم  زا  بوشآ  عفد  يارب  دوخ  یگدـنز  ياهزور  نیرخآ  رد  موس  هفیلخ  دوخ  هکنیا  اب  دوب  موس ))  هفیلخ  یهاوخنوخ  ))

هب هتـشگرب  ماـش  هب  هاـگنآ  دنتـشک  ار  هفیلخ  اـت  درک  فقوت  هار  رد  ادـمع  ردـقنآ  هدومن  تکرح  هنیدـم  يوس  هب  ماـش  زا  يرگـشل  اـب  يو 
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نوخ رگید  درک ،  هضبق  ار  تفـالخ  هیواـعم  دـش و  دیهـش  مالّـسلا  هیلع  یلع  هکنآ  زا  سپ  نینچمه  و  ( . 53  ) درک ماـیق  هفیلخ  یهاوخنوخ 
زا یعمج  گنج  نیا  رد  تفرگرد ،  ناورهن  گـنج  نیفـص ،  گـنج  زا  سپ  درکن !!  بیقعت  ار  هفیلخ  هلتق  هدرک ،  شومارف  ار  موس  هفیلخ 

دالب رد  دـندیروش و  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  نیفـص  گنج  رد  هیواعم  تاکیرحت  رثا  رد  دـش ،  یم  تفای  زین  یباحـص  ناـشنایم  رد  هک  مدرم 
اهنینج هدرک  هراپ  ار  نتسبآ  نانز  مکش  یتح  دنتشک ،  یم  دنتفای  یم  مالّـسلا  هیلع  یلع  نارادفرط  زا  اجره  هتخادرپ  يرگبوشآ  هب  یمالـسا 

هب زامن  رـس  رد  هفوک  دجـسم  رد  يدنچ  زا  سپ  یلو  دـیناباوخ  زین  ار  هلئاغ  نیا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ( . 54  ) دندیرب یم  رـس  هدروآ  نوریب  ار 
 . دش دیهش  جراوخ  نیا  زا  یخرب  تسد 

تشادرب ع )   ) یلع هلاسجنپ  تفالخ  زا  هعیش  هک  يا  هرهب 

تشاد هک  یلوا  لاح  هب  ًالماک  ار  یمالسا  هتخیر  مهرد  عاضوا  تسناوتن  هچ  رگا  دوخ  ههام  ُهن  لاس و  راهچ  تفالخ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع 
هّللا یّلص  مرکاربمغیپ  تریـس  باذج  هفایق  دوخ ،  هلداع  تریـس  هطـساو  هب   - 1 درک : لصاح  تیقفوم  هدـمع  تهج  هس  زا  یلو  دـنادرگرب 
دننام ارقف و  يز  رد  هیواعم  يرـصیق  ییارـسک و  تکوش  ربارب  رد  يو  داد ،  ناـشن  دـیدج  لـسن  هب  هصاـخ  مدرم ،  هب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

ار يرگناوت  تشادن و  مدقم  نارگید  رب  ار  دوخ  نادناخ  نادنواشیوخ و  ناتـسود و  زگره  يو  درک .  یم  یگدنز  مدرم  نیرتاونیب  زا  یکی 
زا ییاهبنارگ  ریاخذ  هدـننک ،  مرگرـس  اسرف و  تقاـط  ياـهیراتفرگ  همه  نآ  اـب   - 2 دادـن .  حـیجرت  یناوتان  هب  ار  يدـنمورین  ییادـگ و  هب 
هن دوب  تعاجـش  درم  يو  دـنیوگ : یم  مالّـسلا  هیلع  یلع  نیفلاخم  تشاذـگ .  راگدای  هب  مدرم  نایم  ار  یمالـسا  هقح  مولع  هیهلا و  فراعم 

هنهادـم اب  ار  نانآ  هدـمآ  رد  افـص  یتشآ و  رد  زا  اتقوم  فلاخم ،  رـصانع  اب  دوخ ،  تفـالخ  زاـغآ  رد  تسناوت  یم  وا  اریز  تسایـس ؛  درم 
هدیدان ار  هتکن  نیا  نانیا  یلو  دزادرپب .  ناشعمق  علق و  هب  سپـس  دنک  میکحت  ار  دوخ  تفالخ  هلیـسو  نیدـب  ودرادـهگن  دونـشخ  یـضار و 

عـضو نیا  هباشم  دشاب .  رود  يزاس  تروص  هنهادم و  زا  دـیاب  یبالقنا  ياهتـضهن  دوب و  یبالقنا  تضهن  کی  یلع  تفالخ  هک  دـنا  هتفرگ 
دنداد و شزاس  داهنشیپ  ترضح  نآ  هب  اهراب  نیکرـشم  رافک و  دمآ و  شیپ  زین  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  تثعب  نامز  رد 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  یلو  دنـشاب  هتـشادن  يو  توعد  اب  يراک  زین  ناشیا  دوشن  ضرعتم  ناشنایادـخ  هب  ترـضح  نآ  هکنیا 

تفلاخم هب  سپـس  دـیامن ،  میکحت  ار  دوخ  تیعقوم  هدرک  شزاس  هنهادـم و  تخـس ،  ياهزورنآ  رد  تسناوت  یم  هکنیا  اب  تفریذـپن  مّلس 
ار یلطاب  ای  دوش  هتشک  يرگید  قح  یقح ،  ندرک  هدنز  هار  رد  هک  دهد  یمن  هزاجا  زگره  یمالـسا  توعد  اساسا  دنک .  ملع  دق  نانمـشد 
هار رد  یلع  نیفلاـخم  هـکنیا  زا  هتـشذگ  ( . 55  ) تسا دوجوم  هراـب  نیا  رد  میرک  نآرق  رد  يداـیز  تاـیآ  دـنیامن و  عفر  يرگید  لـطاب  اـب 

هکل ره  دندرک و  یمن  يراذگ  ورف  انثتسا ) نودب   ) مالـسا حیرـص  نیناوق  ضقن  تیانج و  مرج و  چیه  زا  دوخ  فده  هب  ندیـسر  يزوریپ و 
یلقع هقرفتم  نونف  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  دوب .  دنبیاپ  مالسا  نیناوق  هب  یلع  یلو  دنتسش  یم  دندهتجم ،  دنتسه و  یباحـص  هکنیا  مان  هب  ار 

نیرتغیلب اب  دوخ  ياهینارنخـس  رد  ( 57  ) ار یمالـسا  فراعم  و  ( 56  ) هدـش طبـض  راصق  تاملک  رازه  هدزای  هب  کیدزن  یعامتجا  ینید و  و 
تسا یـسک  لوا  يو  داهن .  داینب  ار  یبرع  تایبدا  ساسا  درک و  عضو  ار  یبرع  نابز  روتـسد  يو  ( 58  ) هدومن داریا  نایب  نیرتناور  هجهل و 

نایم رد  زور  نآ  ات  هک  ار  یلئاسم  تفگ و  نخس  یقطنم  ناهرب  دازآ و  لالدتسا  کبـس  هب  ( 59  ) هدرک روغ  یهلا  هفسلف  رد  هک  مالسا  رد 
هب اهگنج  ( 60  ) هحوبحب رد  هک  داد  یم  جرخ  هب  تیانع  يدـحب  باـب  نیا  رد  هدرک و  حرط  دوب  هتفرگن  رارق  هجوت  دروم  ناـهج ،  هفـسالف 
زا یعمج  ناشیا  ناـیم  رد  هک  ( 61  ) درک تیبرت  ار  یمالـسا  نادنمـشناد  ینید و  لاـجر  زا  یهوبنا  هورگ   - 3 تخادرپ .  یم  یملع  ثـحب 
 ، یمالـسا يافرع  نایم  رد  هک  دـنراد  دوجو  يرجه ))  دیـشر  رامت و  مثیم  دایز و  نب  لـیمک  ینرق و  سیوا   )) دـننام تفرعم  لـها  داـهز و 

 . دنشاب یم  اهنآ  ریغ  تئارق و  ریسفت و  مالک و  هقف و  ملع  هیلوا  رداصم  يا  هدع  دنا و  هدش  هتخانش  نافرع  رداصم 

یثوروم تنطلس  هب  نآ  لیدبت  هیواعم و  هب  تفالخ  لاقتنا 
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هک مالّسلاامهیلع  یلع  نب  نسح  ترضح  مدرم ،  تعیب  ترضح و  نآ  تیصو  بجوم  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  تداهـش  زا  سپ 
 - دوب تفالخ  رقم  هک  قارع -  يوس  هب  هتـسشنن  مارآ  هیواعم  یلو  دـش  تفالخ  يدـصتم  دـشاب  یم  مّود  ماما  یماـما ،  هدزاود  هعیـش  شیپ 

نسح نارادرس  نارای و  اجیردت  فازگ ،  ياهلوپ  نداد  فلتخم و  ياه  هسیسد  اب  يو  تخادرپ .  گنج  هب  یلع  نب  نسح  اب  هدیشک  رکشل 
زین یلع  نب  نسح  دنک و  راذـگاو  يو  هب  ار  تفالخ  حلـص ،  ناونع  هب  هک  دومن  روبجم  ار  یلع  نب  نسح  هرخ  الاب  هدرک  دـساف  ار  یلع  نب 

رد ( . 62  ) دومن راذـگاو  هیواعم  هب  دوشن ،  ضرعت  نایعیـش  هب  ددرگرب و  يو  هب  هیواعم ،  تشذـگرد  زا  سپ  هک  طرـش  نیا  هب  ار  تفـالخ 
هدومن و راطخا  مدرم  هب  درک  هک  ینارنخـس  رد  هدـمآ  قارع  هب  هلـصافالب  تفای و  الیتسا  یمالـسا  تفالخرب  هیواـعم  يرجه ،  لـهچ  لاـس 

زین و  ( !! 63  (( ) مدیسر دوخ  دوصقم  هب  منک و  تموکح  امـش  رب  متـساوخ  یم  هکلب  مدیگنج  یمن  هزور  زامن و  رـس  امـش  اب  نم   :)) تفگ
ادج تناید  زا  ار  تسایس  هک  درک  یم  هراشا  نخـس  نیا  اب  هیواعم  ( 64  !! (( ) تسا نم  ياپ  ریز  وغل و  متـسب  نسح  اب  هک  ینامیپ   :)) تفگ
راـک هب  دوخ  تموـکح  نتـشادهگن  هدـنز  رد  ار  دوـخ  يورین  همه  تشاد و  دـهاوخن  یتنامـض  ینید ،  تاررقم  هب  تبـسن  درک و  دـهاوخ 

هک دوب  اجنیا  زا  و  ادـخ .  ربمغیپ  ینیـشناج  تفالخ و  هن  تسا  یهاـشداپ  تنطلـس و  یتموکح  نینچ  هک  تسا  نشور  هتبلا  تسب و  دـهاوخ 
زا یصوصخ ،  سلاجم  زا  یخرب  رد  زین  شدوخ  و  ( 65  ) دنداد شمالس  یهاشداپ  ناونع  هب  دنتفای  راب  يو  روضح  هب  هک  یناسک  زا  یضعب 

هیاپ رب  هک  یهاشداپ  هتبلا  و  دومن .  یم  یفرعم  هفیلخ  ار  دوخ  ماع  ـالم  رد  هچرگا  ( 66  ) درک یم  ریبعت  یهاشداپ  کلم و  اب  دوخ  تموکح 
یب یناوج  هک  ار  دـیزی  دوخ  رـسپ  دـیناشوپ و  لـمع  هماـج  دوخ  تین  هب  زین  هرخ  ـالاب  دراد و  دوـخ  لاـبند  هب  ار  تثارو  دـشاب  راوتـسا  روز 
راب هب  ار  نیگنن  ثداوح  همه  نآ  و  ( 67  ) دیزگرب دوخ  ینیشناج  هب  هداد  يدهع  تیالو  تشادن ،  ینید  تیـصخش  نیرتمک  دوب و  رابودنب 

رد ینعی  دـسرب ؛  تفالخ  هب  يو  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  نسح  تشاذـگ  دـهاوخن  هک  درک  یم  هراـشا  دوخ  هتـشذگ  ناـیب  اـب  هیواـعم  دروآ . 
دنزرف يارب  ار  هار  و  ( 68  ) درک دیهـش  ّمساب  ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  هک  دوب  نامه  نآ  دراد و  رگید  يرکف  دوخ ،  زا  دعب  تفالخ  صوصخ 

نما و طیحم  رد  تیب  لها  نایعیـش  تشاذـگ  دـهاوخن  زگره  هک  دـینامهف  یم  هدربمان  نامیپ  ياغلا  اب  هیواـعم  تخاـس .  راومه  دـیزی  دوخ 
هک دومن  مالعا  يو  ( . 69  ) دیناشوپ لمع  هماج  زین  ار  انعم  نیمه  دنهد و  همادا  دوخ  ینید  ياهتیلاعف  هب  قباسلا  یفامک  دنرب و  رسب  شیاسآ 
ره داد  روتسد  تشاد و  ( 70  ) دـهاوخن دوخ  ضرع  لام و  ناج و  رد  یتینوصم  هنوگچیه  دـنک  لقن  یثیدـح  تیب  لها  بقانم  رد  سکره 
دـش لعج  هباحـص  بقانم  رد  يرایـسب  رابخا  هجیتن  رد  دریگب و  یفاک  هزیاج  دروایب ،  یثیدح  افلخ  هباحـص و  ریاس  تبقنم  حدـم و  رد  هک 

هفیلخ زیزعلادبع  نب  رمع  نامز  ات  روتسد  نیا  و   ) دوش هتفگ  ازسان  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ربانم  رد  یمالـسا  دالب  همه  رد  داد  روتـسد  و  ( 71)
هیلع یلع  هعیش  صاوخ  دندوب ،  یباحص  ناشیا  زا  یعمج  هک  دوخ  نانادرگراک  لامع و  يرایتسد  هب  يو  دش ) یم  ارجا  (( 10199  )) يوما
یلع زا  يرازیب  ازسان و  هب  دندوب  اج  ره  رد  ار  نایعیش  مومع  دندینادرگ و  اهرهش  رد  هدز  هزین  هب  ار  نانآ  زا  یخرب  رـس  تشک و  ار  مالّـسلا 

( . 72  ) دیسر یم  لتق  هب  درک  یم  يراددوخ  هک  ره  درک و  یم  فیلکت 

هعیش يارب  راگزور  نیرت  تخس 

تشادـن و یتینوصم  هنوگچیه  هعیـش  هک  دوب  هیواعم  هلاس  تسیب  تموکح  نامز  ناـمه  عّیـشت ،  خـیرات  رد  هعیـش  يارب  ناـمز  نیرت  تخس 
 ، دندوب هیواعم  نامز  رد  هک  موس )  ماما  مود و  ماما   ) هعیش نایاوشیپ  زا  نت  ود  دندوب و  راد  كرام  هدش و  هتخانش  صاخشا  نایعیـش  بلغا 

مایق دیزی ،  تنطلـس  لوا  هام  شـش  رد  هک  هعیـش  موس  ماما  یتح  دنتـشادن  رایتخا  رد  راوگان  عاضوا  ندـینادرگرب  يارب  يا  هلیـسو  نیرتمک 
 . تشادـن زین  ار  مادـقا  نیا  نکمت  تسیز  یم  هیواعم  تفالخ  رد  هک  یلاس  هد  تدـم  رد  دـش ،  دیهـش  دوخ  نادـنزرف  نارای و  همه  اب  درک 

تسا هتفای  ماجنا  يو  نانادرگراک  هیواعم و  هصاخ  هباحص و  تسد  هب  هک  ار  اهیرابودنب  یب  قحان و  ياهراتـشک  همه  نیا  ننـست ،  تیرثکا 
هباحـص هدیـسر ،  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربـمغیپ  زا  هک  یثیداـحا  ياـضتقم  هب  دـندوب و  هباحـص  ناـنآ  هک  دـننک  یم  هیجوـت  ، 

یمن ار  رذع  نیا  هعیش  یلو  تسا ! !!  وفعم  دنزبرس  ناشیا  زا  هک  یتیانج  مرج و  ره  تسا و  یضار  ناشیا  زا  دنوادخ  روذعم و  دندهتجم و 
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يدازآ تلادع و  قح و  يایحا  يارب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکاربمغیپ  دننام  یعامتجا  ربهر  کی  تسین  لوقعم  ًالوا : اریز : دریذپ ؛ 
دنـشخب و ققحت  سابل  ار  نآ  هتـشاذگ  سدقم  روظنم  نیا  هار  رد  ار  دوخ  یتسه  همه  هک  دنادرگ  دوخ  هدیقع  مه  ار  یعمج  هتـساخ و  اپرب 
یـشکقح و هنوگ  ره  دـشخب و  قلطم  يدازآ  دوخ  هسدـقم  نیناوق  مدرم و  هب  تبـسن  ار  دوخ  ناراـی  دـش ،  لـیان  دوخ  روـظنم  هب  هک  یتـقو 

بارخ ار  نآ  رازبا  تسد و  نامه  اب  هدرک  اپرب  ار  ییاـنب  هک  يرازبا  تسد و  اـب  ینعی  دـناد ؛  وفعم  ناـشیا  زا  ار  يرابودـنب  یب  يراـکهبت و 
نوصم هدیزرمآ و  ار  ناشیا  دـنک و  یم  حیحـصت  ار  نانآ  عورـشم  ریغ  اوران و  لامعا  سیدـقت و  ار  هباحـص  هک  تایاور  نیا  ایناثو : دـنک . 

اب یعطق  خیرات  تداهـش  هب  هباحـص  دوخ  تسا و  هدش  هداد  تبـسن  ناشیا  تیاور  هب  هدیـسر و  ام  هب  هباحـص  دوخ  هار  زا  دیامن  یم  یفرعم 
ندوشگ و رگیدمه  ندرک  اوسر  نعل و  بس و  راتشک و  هب  تسد  هک  دندوب  هباحص  دندرک ،  یمن  تیروذعم  تینوصم و  هلماعم  رگیدمه 

نیا هباحـص ،  دوخ  لمع  تداهـش  هب  تشذـگ ،  هچنآ  رباـنب  دنتـشاد .  یمن  اور  رگیدـمه  قح  رد  يا  هحماـسم  ضاـمغا و  نیرتمک  زگره 
اضرف رگا  و  هباحص .  ینوناق  سیدقت  تینوصم و  زا  ریغ  تسا  يرگید  يانعم  اهنآ  زا  دوصقم  دنشاب  حیحص  رگا  دنتسین و  حیحص  تایاور 
يانعم دیامرف ،  تیاضر  ( 73  ) راهظا دنا  هدرک  وا  نامرف  يارجا  رد  هک  یتمدـخ  ربارب  رد  هباحـص  زا  يزور  دوخ ،  مالک  رد  لاعتم  يادـخ 

 . دننکب دهاوخ  یم  ناشلد  هک  ینامرفان  هنوگ  ره  دنناوت  یم  هدنیآ  رد  هکنیا  هن  تسا  نانآ  هتشذگ  يرادربنامرف  زا  ریدقت  نآ ، 

هیما ینب  تنطلس  رارقتسا 

یمالسا تموکح  مامز  دوب  هتفرگ  يو  يارب  مدرم  زا  شردپ  هک  یتعیب  قبط  دیزی  شرـسپ  تشذگرد و  هیواعم  يرمق  يرجه  تصـش  لاس 
هب ییانتعا  ردـپ ،  تایح  نامز  رد  یتح  دوب  یناوج  تشادـن ؛  ینید  تیـصخش  هنوگچیه  خـیرات ،  تداهـش  هب  دـیزی  تفرگ .  تسد  رد  ار 
هار یعیاجف  دوخ ،  تموکح  لاس  هس  رد  دش و  یمن  شرـس  ینارتوهـش  يرابودنب و  یب  یـشایع و  زج  درک و  یمن  مالـسا  نیناوق  لوصا و 

مالّسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  لوا ،  لاس  تشادن .  هقباس  دوب ،  هتـشذگ  هک  اه  هنتف  همه  نآ  اب  مالـسا  روهظ  خیرات  رد  هک  تخادنا 
ناکدوک و نانز و  تشک و  یعضو  نیرتعیجف  اب  شنارای  ناشیوخ و  نادنزرف و  اب  دوب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکاربمغیپ  طبس  هک  ار 
لام و نوخ و  درک و  ماع  لتق  ار  هنیدـم ))   ، )) مود لاس  رد  و  ( 74  ) دینادرگ اهرهش  رد  ادهش  هدیرب  ياهرـس  هارمه  هب  ار  ربمغیپ  تیب  لها 

سپ و  ( 76  !! ) دز شتآ  هدرک و  بارخ  ار  هسدـقم ))  هبعک   ، )) موس لاس  و  ( 75  ) تخاس حابم  دوخ  نایرکشل  هب  زور  هس  ار  مدرم  ضرع 
نیا تموکح  دنتفرگ  تسد  رد  هدـش -  طبـض  خـیراوت  رد  هک  یلیـصفت  هب  ار -  یمالـسا  تموکح  مامز  هیما  ینب  زا  ناورم  لآ  دـیزی ،  زا 

هعماج رد  هک  دروآ  دوجو  هب  نیملـسم  مالـسا و  يارب  یموش  هریت و  راگزور  تشاد ،  همادا  لاس  داتفه  هب  کـیدزن  هک  يرفن  هدزاـی  هتـسد 
تموکح هرود  رد  درک و  یمن  تموکح  دوب ،  هدش  هتشاذگ  نآ  رب  یمالسا  تفالخ  مان  هک  يدادبتسا  یبرع  يروطارپما  کی  زج  یمالسا 

نید یماح  هناگی  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  نیـشناج  هک  دـیزی ) نب  دـیلو   ) تقو هفیلخ  هک  دیـشک  ییاج  هب  راـک  ناـنیا 
ینارذـگ شوخ  هب  اصوصخم  اجنآ  رد  جـح  مسوم  رد  ات  دزاـسب  يا  هفرغ  هبعک  هناـخ  يـالاب  تفرگ  میمـصت  اـباحم  یب  دـش ،  یم  هدرمش 

زور تفگ :  درک  ءاشنا  نآرق  هب  باطخ  هک  يرعـش  رد  داد و  رارق  ریت  جاـمآ  ار  میرک  نآرق  دـیزی ] نب  دـیلو   ] تقو هفیلخ  ( !! 77  ) دزادرپب
اب ناش  یـساسا  رظن  فالتخا  اـساسا  هک  هعیـش  هتبلا  ( 78  !! ) درک هراـپ  ارم  هفیلخ  يوگب  یباـی  یم  روـضح  دوـخ  يادـخ  شیپ  هک  تماـیق 
یم يراوـشد  خـلت و  يراـگزور  کـیرات ،  هرود  نـیا  رد  دوـب ،  ینید  تـیعجرم  یمالـسا و  تفـالخ  هلئـسم  ود  رــس  رد  ننــست  تیرثـکا 
زور ار  نانآ  تیب  لها  نایاوشیپ  تراهط  اوقت و  تیمولظم و  هفایق  تقو و  ياهتموکح  يرابودنب  یب  يرگدادـیب و  هویـش  یلو  دـندیناراذگ 

عّیشت و نتفای  هعسوت  رد  هعیـش  موس  ياوشیپ  نیـسح  ترـضح  شارخلد  تداهـش  اصوصخم  تخاس و  یم  رتراوتـسا  ناشدیاقع  رد  زور  هب 
تماما نامز  رد  هک  تسا  نیا  نخـس  نیا  هاوگ  درک .  ییازـسب  کمک  ناریا  نمی و  قارع و  دـننام  تفالخ ؛  زکرم  زا  رود  قطانم  رد  هژیوب 

یفعض لالتخا و  تبسانم  هب  دوب ،  هتـشذگن  موس  ماما  تداهـش  زا  لاس  لهچ  هدشن و  مامت  يرجه  لوا  نرق  زونه  هک  هعیـش  مجنپ  ياوشیپ 
ملعت ثیدح و  ذخا  هب  هتخیر  مجنپ  ياوشیپ  رود  هب  لیـس  دـننام  یمالـسا  روشک  فارطا  زا  هعیـش  دوب ،  هدـش  ادـیپ  يوما  تموکح  رد  هک 

مالسا رد  www.Ghaemiyeh.comهعیش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 94زکرم  هحفص 23 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


هعیش هداهن و  داینب  ناریا  رد  ار  مق  رهـش  تلود  يارما  زا  رفن  دنچ  هک  دوب  هدشن  مامت  يرجه  لوا  نرق  زونه  ( . 79  ) دنتخادرپ ینید  فراعم 
 . دندرک یم  یگدنز  بهذم  هب  رهاظت  نودب  هیقت و  لاح  رد  دوخ ،  نایاوشیپ  روتسد  بسح  هب  هعیش  لاح  نیع  رد  یلو  ( 80  ) دندرک نیشن 
رد ار  دوخ  ناج  هرخ  الاب  دـندروخ و  تسکـش  یلو  دـندرک  مایق  تموکح  ياهیرگدادـیب  دـض  رب  يولع  تاداس  راشف  ترثک  رثا  رد  اهراب 
ربق زا  دوب  هیدیز  هعیش  ياوشیپ  هک  ار  دیز  دسج  درکن .  يراذگورف  ناش  ندرک  لامیاپ  رد  تقو  ياورپ  یب  تموکح  دنتـشاذگ و  هار  نیا 

هب ( 81  !! ) دنداد داب  هب  ار  شرتسکاخ  دندز و  شتآ  هدروآ و  نییاپ  نآ  زا  سپ  دوب ،  راد  رـس  رب  لاس  هس  دـنتخیوآ و  راد  هب  هدروآ  نوریب 
هب زین  موس  مود و  ماـما  تشذـگرد  و  ( 82  ) دنتـشذگرد ّمس  اب  هیما  ینب  تسد  هب  زین  مجنپ  مراهچ و  ماـما  دـندقتعم  هعیـش  رثکا  هک  يوحن 
یم هعاطلا  ضرتفم  امومع  ار  افلخ  هکنیا  اب  ننـست  لها  تیرثکا  هک  دوب  هدرپ  یب  شحاف و  يدح  هب  نایوما  لامعا  عیاجف  دوب .  نانآ  تسد 

دنـشاب یم  مرکا  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  لوا  هفیلخ  راهچ  هک  نیدشار  يافلخ  دـندرک .  میـسقت  هتـسد  ود  هب  ار  افلخ  هدـش  ریزگان  دنتـسناد 
رثا رد  دوـخ  تموـکح  نارود  رد  نییوـما  دوـش .  یم  عورــش  هیواـعم  زا  هـک  نیدــشار  ریغ  ياـفلخ  و  یلع )  ناـمثع و  رمع و  رکبوـبا و  )

هفیلخ نیرخآ  ندـش  هتـشک  یعطق و  تسکـش  زا  سپ  هک  دـندوب  هدرک  بلج  ار  یمومع  ترفن  يا  هزادـنا  هب  يرابودـنب  یب  يرگدادـیب و 
زا سپ  هرخ  الاب  دـندادن ،  ناشهانپ  دـندروآ  يور  اج  ره  هب  دـنتخیرگ و  هفالخلاراد  زا  تفالخ  هداوناخ  زا  یعمج  اـب  يو  رـسپ  ود  يوما ، 

بونج هب  دندش ،  فلت  یگنشت  یگنسرگ و  زا  ناشیا  زا  يرایـسب  دندیـشک و  هواجب  هشبح و  هبون و  ياهنابایب  رد  هک  رایـسب  ياهینادرگرس 
دیدـپان مدرم  ناـیم  رد  اـجنآ  دـندش و  هکم  مزاـع  نـالامح  يزرد  هدرک و  لیـصحت  مدرم  زا  یهار  جرخ  یگزوـیرد  هب  دـندمآرد و  نمی 

( . 83  ) دندیدرگ

يرجه مود  نرق  رد  هعیش 

ياج همه  رد  هیما  ینب  ياهیراتفر  دب  يرگدادیب و  رثا  رد  هک  ینینوخ  ياهگنج  تابالقنا و  لابند  هب  يرجه ،  مود  نرق  لوا  ثلث  رخاوا  رد 
ملسموبا  )) توعد يدصتم  هدش ،  ادیپ  ناریا  ناسارخ  هیحان  رد  مرکا  ربمغیپ  تیب  لها  مان  هب  زین  یتوعد  تشاد ،  همادا  یمالسا  ياهروشک 

نیا ( . 84  ) تخادـنارب ار  يوما  تلود  ات  دومن  تفرـشیپ  هب  عورـش  درک و  ماـیق  يوما  تفـالخ  ررـض  هب  هک  دوب  یناریا  رادرـس  يزورم )) 
تشاد و ار  تیب  لها  يادهـش  یهاوخنوخ  ناونع  شیب  مک و  تفرگ و  یم  همـشچرس  هعیـش  قیمع  تاـغیلبت  زا  هچ  رگا  بـالقنا  تضهن و 

دوبن هعیش  نایاوشیپ  هراشا  ای  میقتسم  روتسد  هب  همهنیا  اب  دنتفرگ  یم  تعیب  هتـسبرس )   ) تیب لها  زا  هدیدنـسپ  درم  کی  يارب  مدرم  زا  یتح 
درک و در  ادـج  يو  تشاد ،  هضرع  هنیدـم  رد  هیماـما  هعیـش  مشـش  ماـما  هب  ار  تفـالخ  تعیب  ملـسموبا ))   )) هک یتـقو  هکنیا  یهاوـگ  هب  ، 
رد و  ( 86  ) دـندوبر ار  تفالخ  تیب  لها  مان  هب  سابع  ینب  هرخ  الاب  ( . 85  (( ) تسین نم  نامز  زین  ناـمز  یتسین و  نم  نادرم  زا  وت  :)) دومرف

روبق دندرک و  ماع  لتق  ار  هیما  ینب  نییولع ،  يادهـش  ماقتنا  مان  هب  یتح  دنداد  ناشن  شوخ  يور  نییولع  مدرم و  هب  دنچ  يزور  راک  زاغآ 
رد دـنتفرگ و  شیپ  ار  هـیما  ینب  هناـملاظ  هویــش  هـک  تشذـگن  يرید  یلو  ( 87  ) دـندز شتآ  دـنتفای  هـچ  ره  هتفاکـش  ار  هـیما  ینب  ياـفلخ 

تفر روصنم  نادنز  هب  ننـست  لها  بهذم  راهچ  زا  یکی  سیئر  هفینحوبا ))   . )) دندرکن يراذگورف  هنوگچیه  يرابودنب  یب  يرگدادـیب و 
رازآ و زا  سپ  هیماما  هعیـش  مشـش  ماما  و  ( 89  ) دروخ هنایزات  بهذـم ،  راهچ  زا  یکی  سیئر  لـبنح ))  نبا   )) دـید و اـه  هجنکـش  و  ( 88)

هینبا ریز  ای  راوید  يال  ای  دندرک  یم  نفد  هدنز  هدنز  ای  دندز  یم  ندرگ  هتـسد  هتـسد  ار  نییولع  و  ( 90  ) تشذگرد ّمس  اب  رایسب ،  هجنکش 
یهاگ دوب و  هدیسر  دوخ  تعسو  تردق و  جوا  هب  یمالسا  يروطارپما  يو  نامز  رد  هک  یسابع  هفیلخ  نوراه ))   . )) دنتـشاذگ یم  یتلود 
نوریب نم  کلم  زا  هک  ییاج  هب  هک  باتب  یهاوخ  یم  اـجک  ره  هب  تفگ  یم  هتخاـس  بطاـخم  ار  نآ  درک و  یم  هاـگن  دیـشروخ  هب  هفیلخ 
یمدق دـنچ  رد  هک  دادـغب  رـسج  رد  یفرط  زا  یلو  دـنتفر  یم  شیپ  ناهج  رتخاب  رواخ و  رد  يو  نایرکـشل  یفرط  زا  دـیبات ! یهاوخن  تسا 

یم هک  هفیلخ  دوخ  يزور  یتـح  دـنتفرگ ،  یم  روبع  قح  نیرباـع  زا  هتـشاذگ  رومءاـم  هفیلخ ،  هزاـجا  یب  عـالطا و  یب  دوـب ،  هفیلخ  رـصق 
 (( نیما  ، )) زیگنا توهش  تیب  ود  ندناوخ  اب  ینغم  کی  ( 91 ! ) دندرک هبلاطم  روبعلا  قح  هتفرگ  ار  شیولج  دنک ،  روبع  رـسج  زا  تساوخ 
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ای تفگ :  هتخادنا  هفیلخ  مدق  هب  ار  دوخ  يداش  زا  ینغم  دیشخب ،  يو  هب  هرقن  مهرد  نویلیم  هس  نیما  دروآ ،  توهش  رس  ار  یـسابع  هفیلخ 
روشک هتخانـشان  هیحان  کی  زا  ار  لوپ  نیا  اـم  درادـن  یتیمها  تفگ  خـساپ  رد  هفیلخ  یـشخب ؟  یم  نم  هب  ار  لوپ  همه  نیا  نینم !  ؤملاریما 

یم ریزارس  هفالخلاراد  هب  نیملسم  لاملا  تیب  ناونع  هب  یمالسا  ياهروشکراطقا  زا  هلاس  همه  هک  يروآ  ماسرس  تورث  ( 92  !! ) میریگ یم 
هب یسابع  يافلخ  رابرد  رد  ابیز  نارسپ  نارتخد و  شویرپ و  نازینک  هرامش  دیسر ،  یم  تقو  هفیلخ  یشکقح  ینارسوه و  فرصم  هب  دش ، 

نانمشد هکنیا  زج  درکن  ادیپ  يرییغت  نیرتکچوک  سابع ،  ینب  ندمآ  راک  يور  يوما و  تلود  ضارقنا  زا  هعیش  عضو  دیسر !!  یم  نارازه 
 . دنداد مسا  رییغت  يو  رگدادیب 

يرجه موس  نرق  رد  هعیش 

ینایرس و ینانوی و  نابز  زا  يرایسب  یملع  یفسلف و  بتک  هک  دوب  نیا  ًالوا : نآ  ببـس  دیـشک و  يا  هزات  سفن  هعیـش  موس ،  نرق  عورـش  اب 
یـسابع هفیلخ  نومءام ))   )) نآ رب  هوالع  دـندروآ .  موجه  یلالدتـسا  یلقع و  مولع  میلعت  هب  مدرم  دـش و  همجرت  یبرع  ناـبز  هب  اـهنآ  ریغ 

مات و جاور  بهاذم  نایدا و  رد  یلالدتسا  ملکت  هب  هجیتن  رد  دوب و  دنم  هقالع  بهذم  رد  یلقع  لالدتسا  هب  بهذم  یلزتعم  ( 218  - 195)
يراذـگورف تیب  لها  بهذـم  غیلبت  رد  یملع و  تیلاعف  رد  هدرک  هدافتـسا  يدازآ  نیازا  هعیـش  نیملکتم  املع و  دوب و  هداد  لـماک  يدازآ 

نییولع نآ  رثا  رد  دوب و  هداد  دهع  تیالو  هیماما  هعیش  متشه  ماما  هب  دوخ  تسایس  ياضتقا  هب  یـسابع  نومءام  ایناثو :  ( . 93  ) دندرک یمن 
تـشذگن يرید  زاب  یلو  دندوب  دـنم  هرهب  يدازآ  زا  شیب  مک و  هدوب و  نوصم  تلود  يایلوا  ضرعت  زا  يا  هزادـنا  ات  تیب  لها  ناتـسود  و 

 - 232  ) یسابع لکوتم  نامز  رد  هصاخ  دمآ ،  ناشغارس  هب  ناگتشذگ  هدش  شومارف  هویش  تشگرب و  هعیش  يوس  هب  ریشمش  هدنرب  مد  هک 
رد ار  هیماـما  هعیـش  موس  ماـما  رازم  هک  دوب  يو  رما  هب  مه  تشاد و  یـصاخ  ینمـشد  يو  نایعیـش  یلع و  اـب  اـصوصخم  هک  يرجه )   247

( . 94  ) دندرک ناسکی  كاخ  اب  البرک 

يرجه مراهچ  نرق  رد  هعیش 

نآ زا  هک  درک  یم  ییازـس  هب  کمک  هعیـش  ندش  دنمورین  عیـشت و  نتفای  تعـسو  يارب  هک  دـمآ  دوجو  هب  یلماوع  يرجه  مراهچ  نرق  رد 
ار ذوفن  لامک  دندوب ،  هعیـش  هک  هیوب ))  لآ   )) ناهاشداپ دوب .  هیوب ))  لآ   )) ناهاشداپ روهظ  یـسابع و  ینب  تفالخ  ناکرا  یتسـس  هلمج 

ربارب رد  هک  داد  یم  هزاجا  هعیـش  هب  هجوت  لـباق  تردـق  نیا  و  ( 95  ) دنتـشاد هفیلخ  دوخ  رد  نینچمه  دوب و  دادـغب  هک  تفـالخ  زکرم  رد 
 . دنزادرپب بهذم  غیلبت  هب  هنادازآ  هدرک  ملع  دق  دندرک ،  یم  دروخ  ار  نانآ  تفالخ  تردق ،  ياکتا  هب  هتـسویپ  هک  دوخ  یبهذم  نایعدـم 

نیا اـب  دـندوب و  هعیـش  گرزب ،  ياهرهـش  يانثتـسا  هب  نآ  مظعم  تمـسق  اـی  برعلا  ةریزج  همه  نرق ،  نیا  رد  دـنا  هتفگ  نیخروم  هکناـنچ 
رهش اب  دوب و  ننست  زکرم  هتسویپ  هک  هرصب  رهش  رد  دندوب .  هعیـش  لاح  نیع  رد  هدعـص  نامع و  رجه و  دننام  زین  اهرهـش  زا  یخرب  فصو 

هیربط و سلبان و  سلبارط و  رد  نینچمه  دندوب و  هعیش  هجوت  لباق  يا  هدع  تشاد ،  یبهذم  تباقر  دش  یم  هدرمش  عیـشت  زکرم  هک  هفوک 
هک دوب  نرق  نیا  زاغآ  رد  ( . 96  ) تشاد جاور  هعیش  بهذم  زین  ناریا  زا  سراف  جیلخ  لحاوس  زاوها و  دوب و  رایسب  هعیـش  تاره ،  بلح و 
ات هک  درک  سیسءات  تنطلـس  تفای و  الیتسا  ناتـسربط  هیحان  هب  دروآ  لمع  هب  ناریا  لامـش  رد  هک  غیلبت  اهلاس  زا  سپ  شورطا ))  رـصان  ))
 ، نرق نـیا  رد  ( . 97  ) دوـب هدرک  تنطلـس  ناتـسربط  رد  اـهلاس  يوـلع  دـیز  نب  نسح  زین  شورطا ))   )) زا شیپ  تشاد و  همادا  تشپ  دـنچ 
هک داتفا  یم  قافتا  رایسب  ( . 98  ) دنداد لیکشت  ( 527  - 296  ) يراد هنماد  تنطلس  دنتفای و  تسد  رـصم  هب  دندوب  یلیعامـسا  هک  نییمطاف 
رد تفرگ و  یم  رد  ینـس  هعیـش و  نایم  ییاه  همجاهم  دروخ و  دز و  شکمـشک و  روباشین  هرـصب و  دادـغب و  دـننام  گرزب  ياهرهـش  رد 

 . درب یم  شیپ  زا  درک و  یم  هبلغ  هعیش  اهنآ  زا  یخرب 
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يرجه مهن  نرق  رد  هعیش 

دنتشاد هعیش  بهذم  هک  زین  یناهاشداپ  داد و  یم  همادا  تشاد  مراهچ  نرق  رد  هک  شیازفا  نامه  هب  هعیش  مهن ،  نرق  رخاوا  ات  مجنپ  نرق  زا 
هیلیعامسا تخادنا و  هشیر  توَملَا  عالق  رد  هیلیعامـسا  توعد  يرجه ،  مجنپ  نرق  رخاوا  رد  دندومن .  یم  جیورت  عیـشت  زا  هدمآ  دوجو  هب 

يدامتم ياهلاس  ناردنزام ،  رد  یـشعرم  تاداس  و  ( 99  ) دنتـسیز یم  لماک  لالقتـسا  لاح  رد  ناریا  طسو  رد  مین  نرق و  کی  هب  کیدزن 
زارد نایلاس  لوغم ،  ناهاشداپ  زا  وا  باقعا  درک و  رایتخا  ار  هعیش  بهذم  لوغم ،  ناهاشداپ  زا  هدنبادخ ))  هاش  ( . )) 100  ) دندرک تنطلس 

یم تموکح  زیربـت  رد  هک  وـلنویوق )) هرق  وـلنویوق و  قا   )) نیطالـس نینچمه  دـندرک و  یم  جـیورت  عّیـشت  زا  دـندرک و  تنطلـس  ناریا  رد 
دوب اپرب  رصم  رد  زارد  نایلاس  زین  نییمطاف  تموکح  نینچمه  دش و  یم  هدیـشک  نامرک  سراف و  ات  ناش  ینارمکح  هنماد  و  ( 101  ) دندرک

ندـمآ راک  يور  نییمطاف و  طاسب  ندـش  هدـیچرب  زا  سپ  هکناـنچ  درک  یم  تواـفت  تقو  ناـهاشداپ  اـب  تعاـمج  یبهذـم  تردـق  هتبلا  . 
مد زا  عّیشت  زا  يریثک  عمج  دنداد و  تسد  زا  یلکب  ار  یبهذم  يدازآ  تاماش ،  رصم و  هعیش  تشگرب و  هحفـص  بویا ، ))  لآ   )) نیطالس
هب قشمد  رد  يرجه  لاس 786  هعیش ،  هقف  غباون  زا  یکی  یکم ، ))  دمحم  نب  دمحم  لوا  دیهش   )) هلمج نآ  زا  و  ( . 102  ) دنتشذگ ریشمش 

يور ( !! 104  ) دیسر لتق  هب  هفسلف  مرج  هب  بلح  رد  يدرورهس ))  نیدلا  باهش   )) قارشا خیش  نینچمه  و  ( !! 103  ) دش هتشک  عیشت  مرج 
نیطالـس تفلاخم  تقفاوم و  عبات  یبهذم ،  يدازآ  تردـق و  تهج  زا  شیازفا و  رد  تیعمج  تهج  زا  هعیـش  نرق ،  جـنپ  نیا  رد  هتفر  مه 

 . دوب هدشن  مالعا  یمسر  بهذم  یمالسا ؛  ياهروشک  زا  یکی  رد  عیشت  بهذم  تدم ،  نیا  رد  زگره  دنا و  هدوب  تقو 

يرجه مهدزای  ات  مهد  نرق  رد  هیعش 

اب دوب  هعیـش  رد  تقیرط  خیاشم  زا  هک  يرجه )  يافوتم 735   ) یلیبدرا یفص  خیـش  هداوناخ  زا  يا  هلاس  هدزیـس  ناوج  يرجه ،  لاس 906 
ییاشگروشک و هب  عورش  هدرک  مایق  لیبدرا  زا  هعیش  ردتقم  لقتسم و  روشک  کی  داجیا  روظنم  هب  شناردپ  نادیرم  زا  شیورد  رفن  دصیس 
هک نامثع  لآ  ناهاشداپ  اب  اصوصخم  یلحم و  ناهاشداپ  اـب  هک  نینوخ  ياـهگنج  زا  سپ  دومن و  ناریا  یفیاوطلا  كولم  نییآ  نتخادـنارب 
رد ار  هعیـش  بهذم  هدروآ و  رد  روشک  کی  لکـش  هب  ار  هعطق  هعطق  ناریا  هک  دـش  قفوم  دنتـشاد ،  تسد  رد  ار  ینامثع  يروطارپما  مامز 

نرق طساوا  ات  يوفص  هلسلس  زا  يرگید  ناهاشداپ  يوفص ،  لیعامسا  هاش  تشذگرد  زا  سپ  ( . 105  ) دهد تیمسر  دوخ  تموکح  ورملق 
رد هک  ینامز  رد  یتح  دندومن ،  تیبثت  دییءات و  ار  هیماما  هعیـش  بهذم  تیمـسر  يرگید  زا  سپ  یکی  دندرک و  تنطلـس  يرجه  مهزاود 
لاس  ) ینونک ناریا  ربارب  ود  زا  شیب  هب  ار  تیعمج  رامآ  روشک و  یـضرا  تعـسو  دنتـسناوت  ریبک ) سابع  هاـش  ناـمز   ) دـندوب تردـق  جوا 

اب قباس  لاح  نامه  هب  یمالـسا  ياهروشک  طاقن  ریاس  رد  ابیرقت  مین  نرق و  ود  نیا  رد  هعیـش  هورگ  ( 106  ) دنناسرب يرمق )  يرجه   1384
 . تسا هدوب  یقاب  دوخ  یعیبط  شیازفا 

يرجه مهدراهچ  ات  هدزاود  نرق  رد  هعیش 

عیـشت تسا  يرجه  مهدراهچ  نرق  رخاوا  هک  ًالعف  تسا و  هدوب  شقباس  یعیبط  لکـش  نامه  هب  هعیـش  یبهذم  تفرـشیپ  ریخا ،  نرق  هس  رد 
همه رد  دهد و  یم  لیکشت  هعیـش  ار  تیعمج  تیرثکا  قارع  رد  نمی و  رد  نینچمه  دوش و  یم  هتخانـش  یمومع  یمـسر  بهذم  ناریا  رد 

نویلیم دـص  هب  کیدزن  ناهج ،  فلتخم  ياـهروشک  رد  هتفر  مه  يور  دراد و  دوجو  هعیـش  شیب  مک و  ناـهج ،  نیـشن  ناملـسم  کـلامم 
 . دنک یم  یگدنز  هعیش 

هعیش تاباعشنا 
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یم لیکشت  ار  بهذم  نآ  هیلوا  لوصا  هک  دراد  دایز ) ای  مک   ) یلئاسم هتـشر  کی  یبهذم  ره  بعـش ]  زا  یخرب  ضارقنا  و   ] باعـشنا لصا 
كرتشم لصا  ظفح  اب  اهنآ  عوقو  یلـصا  لئاسم  یگنوگچ  رد  بهذـم  لها  فالتخا  دـنعقاو و  مود  هجرد  رد  هک  رگید  یلئاـسم  دـنهد و 

مالسا و یـسوجم و  یحیـسم و  یمیلک و  ینامـسآ  نید  راهچ  رد  هصاخ  بهاذم و  همه  رد  باعـشنا ))   . )) دوش یم  هدیمان  باعـشنا ))  ))
یلع و نینم  ؤملاریما  ترـضح   ) تیب لها  نایوشیپ  زا  لوا  ياوشیپ  هس  نامز  رد  هعیـش ))  بهذـم   . )) دراد دوجو  زین  اـهنآ  بعـش  رد  یتح 

تماما هب  هعیـش  تیرثکا  موس ،  ماما  تداهـش  زا  سپ  یلو  تفریذپن  یباعـشنا  هنوگچیه  مالّـسلا )  مهیلع  یلع  نب  نیـسح  یلع و  نب  نسح 
ماما ار  هیفنح  نب  دمحم  مالّسلا  هیلع  یلع  موس  رسپ  هیناسیک ))   )) هب فورعم  یتیلقا  دندش و  لئاق  داجس ) ماما   ) نیـسحلا نب  یلع  ترـضح 
رهاظ يزور  هدش و  بیاغ  يوضر  هوک  رد  هک  تسا  دوعوم  يدهم  نامه  مراهچ و  ياوشیپ  هیفنح  نب  دمحم  هک  دندش  دـقتعم  دنتـسناد و 

هب یتیلقا  دندش و  دقتعم  مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  شدنزرف  تماما  هب  هعیش  تیرثکا  مالّسلا  هیلع  داجس  ماما  تلحر  زا  سپ  دش ! دهاوخ 
نایعیش مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  تلحر  زا  سپ  دندش .  موسوم  هیدیز ))   )) هب دندیورگ و  دوب  داجـس  ماما  رگید  رـسپ  هک  دیهـش  دیز 

مظاک یسوم  ماما  شدنزرف  تیرثکا ،  ترـضح ،  نآ  تشذگرد  زا  سپ  دندروآ و  نامیا  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  شدنزرف  هب  يو 
 - دوب هتشذگ  رد  دوخ  راوگرزب  ردپ  تایح  لاح  رد  هک  ار -  مشش  ماما  گرزب  رسپ  لیعامسا  یعمج  دنتسناد و  متفه  ماما  ار  مالّـسلا  هیلع 

و حطفا ))  هّللادبع   ، )) ترضح نآ  رگید  رسپ  یـضعب  و  دندش .  فورعم  هیلیعامـسا ))   )) مان هب  هدش  ادج  هعیـش  تیرثکا  زا  دنتفرگ و  ماما 
زا سپ  دنتـشادنپ .  شماـما  نیرخآ  هدرک  فـقوت  ترـضح  نآ  دوـخ  رد  یـضعب  دـنتفرگ و  اوـشیپ  ار  دـمحم ))  )) شرگید دـنزرف  یـضعب 

فقوت متفه  ماما  رد  یخرب  دنتسناد و  متشه  ماما  ار  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  شدنزرف  هعیش  تیرثکا  مالّسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  تداهش 
باعشنا تسا ،  دوعوم )) يدهم   )) هعیـش تیرثکا  شیپ  هک  مهدزاود  ماما  ات  متـشه  ماما  زا  سپ  رگید  دنفورعم .  هیفقاو ))   )) هب هک  دندرک 

تـسا هدش  لحنم  دوخ  هب  دوخ  هدـییاپن و  شیب  زور  دـنچ  هدـمآ  شیپ  باعـشنا  لکـش  رد  زین  یعیاقو  رگا  دـماین و  دوجو  هب  یهجوت  لباق 
یلو دـندیورگ  يو  هب  یهورگ  درک و  تماما  يوعد  مهدزای ))  ماما   )) دوخ ردارب  تلحر  زا  سپ  مهد  ماما  دـنزرف  رفعج ))  )) هکنیا دـننام 

رد هعیـش  لاـجر  ناـیم  رد  يرگید  تاـفالتخا  نینچمه  درکن و  بیقعت  ار  دوخ  يوـعد  زین  رفعج ))  )) دـندش و قرفتم  دـنچ  يزور  زا  سپ 
ربارب رد  هدـش و  بعـشنم  هک  هدربماـن  ياـه  هقرف  درمـش .  دـیابن  یبهذـم  باعـشنا  ار  اـهنآ  هک  دراد  دوجو  یهقف  یمـالک و  یملع  لـئاسم 

نونکا مه  دنا و  هدنام  رادیاپ  هک  هیلیعامـسا ))  هیدیز و   )) هقرف ود  زج  دـندش  ضرقنم  ینامز  كدـنا  رد  دـنا ،  هتفرگ  رارق  هعیـش  تیرثکا 
ود نیا  رکذ  هب  اهنت  يور  نیا  زا  دننک .  یم  یگدنز  رگید  ياهاج  نانبل و  دـنه و  نمی و  دـننام  نیمز  فلتخم  قطانم  رد  ناشیا  زا  یهورگ 

 . دوش یم  افتکا  دنشاب  یم  یماما  هدزاود  هک  هعیش  تیرثکا  اب  هفیاط 

هیدیز هعیش 

کلملادـبع نب  ماشه  يوما ،  هفیلخ  رب  يرجه  لاس 121  دیز  دنشاب .  یم  مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماما  دنزرف  دیهـش ،  دیز  ناوریپ  هیدیز ))  ))
ماما دوخ  ناوریپ  شیپ  يو  دش .  هتشک  تفرگرد  هفیلخ  ناسک  وا  نایم  هفوک  رهش  رد  هک  یگنج  رد  دندرک و  شتعیب  یهورگ  درک و  مایق 
هتشک هدرک و  مایق  دیزی  نب  دیلو  يوما  هفیلخ  رب  هک  دیز )) نب  ییحی   )) شدنزرف يو  زا  سپ  دوش و  یم  هدرمـش  تیب  لها  ناماما  زا  مجنپ 
هتـشک هدیروش و  یقناود  روصنم  یـسابع ،  هفیلخ  رب  هک  هّللادبع  نب  میهاربا  هّللادبع و  نب  دمحم  يو  زا  سپ  تسـشن و  يو  ياج  هب  دش ، 

دیز ردارب  باقعا  زا  هک  شورطا - ))  رصان   )) ات دوب  مظنم  ریغ  هیدیز  روما  ینامز  ات  نآ  زا  سپ  دندش .  هدیزگرب  تماما  يارب  دندیدرگ ، 
هتفریذـپن مالـسا  نآ  یلاها  زونه  هک  ناردـنزام  يوس  هب  هدرک  رارف  اجنآ  زا  لحم  تموکح  بیقعت  رثا  رد  درک و  روهظ  ناسارخ  رد  دوب - 

هیحان نانآ  يراـیتسد  هب  سپـس  دروآرد ،  هیدـیز  بهذـم  هب  هدرک  ناملـسم  ار  يریثک  عمج  توعد ،  لاـس  هدزیـس  زا  سپ  تفر و  دـندوب 
ره هیدـیز  هدـیقع  هب  دـندرک .  تماما  ناماس  نآ  رد  یتدـم  ات  وا  باـقعا  يو  زا  سپ  تخادرپ و  تماـما  هب  هتخاـس و  رخـسم  ار  ناتـسربط 

دننام لاح ،  يادتبا  رد  هیدیز ))   . )) دشاب ماما  دـناوت  یم  دـنک  جورخ  قح  هب  مایق  ناونع  هب  هک  یخـس  عاجـش ،  دـهاز  ملاع  داژن ،  یمطاف 
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همئا تسرهف  زا  ار  هفیلخ  ود  مان  ناشیا  زا  یعمج  يدنچ ،  زا  سپ  یلو  دندرمش  یم  همئا  وزج  ار  رمع ) رکبوبا و   ) لوا هفیلخ  ود  دیز  دوخ 
یبا هقف  عورف ،  رد  هلزتعم و  قاذم  مالـسا ،  لوصا  رد  هیدیز ))   )) دـنا هتفگ  هچنآ  هب  انب  دـندرک .  عورـش  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  دنتـشادرب و 

( . 107  ) تسه ناشنایم  رد  لئاسم  زا  يا  هراپ  رد  زین  يرصتخم  تافالتخا  دنراد .  ار  تنس  لها  بهذم  راهچ  زا  یکی  سیئر  هفینح 

ناشتاباعشنا هیلیعامسا و  هعیش 

هینطاب

نآ دومن و  تافو  ردپ  تایح  نامز  رد  دوب و  شنادـنزرف  نیرتگرزب  هک  ( 108  (( ) لیعامسا  )) مان هب  تشاد  يرسپ  دنزرف  هعیش  مشـش  ماما 
هدرمن لیعامسا  هک  دندوب  دقتعم  یعمج  هراب  نیا  رد  تفرگ ،  دهاش  زین  ار  هنیدم  مکاح  یتح  درک  داهـشتسا  لیعامـسا  گرم  هب  ترـضح 
دیمعت عون  کی  وا  گرم  هب  مشـش  ماما  داهـشتسا  تسا و  دوعوم  يدهم  نامه  دنک و  یم  روهظ  هرابود  و  تسا !  هدرک  رایتخا  تبیغ  هکلب 
شرسپ وا  گرم  اب  دوب و  لیعامسا  قح  تماما ،  هک  دندش  دقتعم  یعمج  و  تسا .  هدروآ  لمع  هب  یسابع  هفیلخ  روصنم  سرت  زا  هک  هدوب 

لیعامسا زا  سپ  تماما  دشاب و  یم  ماما  تشذگرد  ردپ  تایح  لاح  رد  هکنیا  اب  لیعامـسا  دندش  دقتعم  یعمج  و  دش .  لقتنم  دمحم )) ))
دنتـسه و یقاب  نونک  ات  موس  هقرف  یلو  دندش  ضرقنم  ینامز  كدنا  زا  سپ  یلوا  هقرف  ود  تسوا .  باقعا  و  لیعامـسا ))  نب  دمحم   )) رد

یم هتخیمآ  يدنه  نافرع  اب  هک  ناتسرپ  هراتس  هفسلف  هب  هیبش  دنراد  يا  هفـسلف  یلک  روط  هب  هیلیعامـسا ))   . )) دنا هدرک  ادیپ  زین  یتاباعـشنا 
زگره نیمز  هک  دـندقتعم  هیلیعامـسا  دـنلئاق .  یلیوءات  یلیزنت ،  ره  يارب  ینطاب و  يرهاظ ،  ره  يارب  مالـسا  ماکحا  فراـعم و  رد  دـشاب و 

هک تسا  ماما ))  یلو و   ، )) تماص و  ربمغیپ ))  ، )) قطاـن تماـص ،  قطاـن و  تسا :  هنوگ  ود  رب  ادـخ  تجح  دوش و  یمن  تجح  زا  یلاـخ 
بیترت نیا  هب  دخرچ  یم  تفه  ددع  يور  هتسویپ  تجح ،  ساسا  تسا .  تیبوبر  مامت  رهظم  تجح  لاح  ره  رد  دشاب و  یم  ربمغیپ  یصو 
یگمه هدوب و  تیاـصو  ياراد  یـصو  تفه  يو  زا  سپ  تسا و  تیـالو  و  تعیرـش )   ) توبن ياراد  هک  دوـش  یم  ثوـعبم  یبـن  کـی  هک 

سپ زاب  تیالو . ))  تیاصو و  توبن و  :)) دراد ماقم  هس  تسه و  زین  توبن  ياراد  نیمتفه ،  یـصو  هکنیا  زج  دنـشاب  یم  ماقم  کی  ياراد 
تیالو توبن و  اب  دش  ثوعبم  مالّسلا  هیلع  مدآ  دنیوگ : یم  بیترت .  نیمه  هب  دشاب و  یم  ماقم  هس  ياراد  نیمتفه  هک  یـصو  تفه  يو  زا 
یسوم حون و  نیمتفه  یـصو  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  دوب و  تیالو  تیاصو و  توبن و  ياراد  حون و  نانآ  نیمتفه  هک  تشاد  یـصو  تفه  و 

لیعامسا نب  دمحم  یسیع و  نیمتفه  یصو  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  یـسوم و  نیمتفه  یـصو  یـسیع  میهاربا و  نیمتفه  یـصو 
نیسحلا نب  یلع  نیسح و  یلع و  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  بیترت  نیا  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  نیمتفه  یـصو 

سپ و  دنناد ) یمن  ماما  ار  یلع  نب  نسح  ترضح  مود  ماما   ) لیعامسا نب  دمحم  لیعامـسا و  قداص و  رفعج  رقاب و  دمحم  )و  داجـس ماما  )
زا یلوا  رفن  تفه  نآ  زا  سپ  تسا و  روتـسم  هدیـشوپ و  ناشیا  مان  هک  لیعامـسا  نب  دمحم  باقعا  زا  رفن  تفه  لیعامـسا ،  نب  دـمحم  زا 
رب هوالع  هک  دندقتعم  هیلیعامـسا  دشاب .  یم  رـصم  نییمطاف  تنطلـس  راذـگناینب  يدـهم ))  هّللادـیبع   )) اهنآ لوا  هک  رـصم  نییمطاف  كولم 

هینطاـب بعـش  زا  یـضعب  یلو  دراد  دوـجو  دـنا  تجح  صاوـخ  نییراوـح و  هک  بـیقن  رفن  هدزاود  نـیمز  يور  رد  هتـسویپ  ادـخ ،  تـجح 
هّللادـیبع روهظ  زا  لبق  لاس  دـنچ   ) يرجه لاـس 278  رد  نارگید .  زا  رفن  شـش  دـنریگ و  یم  هـمئا  زا  ار  ءاـبقن  زا  رفن  شـش  هـیزورد ، )  )

صخـش دـش .  ادـیپ  هفوک  یلاوح  رد  درک  یمن  راهظا  ار  دوخ  ناـشن  ماـن و  زگره  هک  یـسانشان  یناتـسزوخ  یـصخش  اـقیرفآ ) رد  يدـهم 
هیلیعامـسا بهذم  هب  ار  مدرم  درک و  یم  قازترا  دوخ  جنرتسد  زا  دـینارذگ و  یم  تدابع  هب  ار  اهبـش  تفرگ و  یم  هزور  ار  اهزور  هدربمان 

تمیزع دوخ  درک و  باختنا  دوخ  ناوریپ  نایم  زا  ءابقن  مان  هب  رفن  هدزاود  دیناورگ و  دوخ  هب  ار  یهوبنا  مدرم  هلیـسو  نیا  هب  دومن .  توعد 
يو ياج  هب  قارع  رد  طمرق ))  )) هب فورعم  دـمحا ))  ، )) سانـشان درم  زا  سپ  دـشن .  يربخ  وا  زا  رگید  تفر و  نوریب  هفوک  زا  هدرک  ماش 

تشاذگ و مالسا  هناگجنپ  ياهزامن  ياج  هب  ار  يا  هزات  زامن  وا  دنیوگ  یم  نیخروم  هکنانچ  تخاس و  رشتنم  ار  هینطاب  تامیلعت  تسشن و 
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رود هب  ار  مدرم  زا  یهورگ  هدرک  مایق  توعد  هب  هینطاب  زا  يرگید  نارـس  لاوحا ،  نیا  نراقم  درک و  هحابا  ار  رمخ  وغل و  ار  تباـنج  لـسغ 
ییاهرهـش رد  يور  نیا  زا  دندوبن و  لئاق  یمارتحا  هنوگچیه  دندوب  رانک  هینطاب  زا  هک  یناسک  لام  ناج و  يارب  نانیا  دـندروآ .  درگ  دوخ 

ار جح  هلفاق  هار  اهراب  دـندرب و  یم  امغی  هب  ار  ناشلام  دـنتخیر و  یم  ار  مرم  نوخ  هتخادـنا  هار  تضهن  تاماش  نمی و  نیرحب و  قارع و  زا 
لاس 311 رد  هک  هینطاب  نارس  زا  یکی  یطمرق ))  رهاطوبا   . )) دندرب امغی  هب  ار  ناش  هلحار  داز و  دنتشک و  ار  جاجح  زا  رفن  رازه  اههد  هدز 

مزاع جـح  مسوم  رد  هینطاب  زا  یهوبنا  هورگ  اب  لاس 317  رد  درکن و  يراذگورف  مدرم  لاوما  جارات  راتشک و  زا  هتخاس و  رخـسم  ار  هرـصب 
دومن و ماع  لتق  ار  دراو  هزات  جاجح  رهش و  مدرم  دش و  هکم  رهش  دراو  نایتلود ،  رصتخم  تمواقم  نتسکش  مه  رد  زا  سپ  دیدرگ و  هکم 
دـنک و ار  هبعک  ِرد  دومن و  تمـسق  دوخ  نارای  نایم  رد  ار  هبعک  نهاریپ  تخاس .  ناور  نوخ  يوج  هبعک  لـخاد  مارحلادجـسم و  رد  یتح 
زا نیملـسم  هماـع  هک  دوب  لاـمعا  نیا  رثا  رد  دوب .  هطمارق  شیپ  لاـس  تدـم 22  هک  درب  نمی  هب  هدروآرد  دوخ  ياـج  زا  ار  دوس  ـالارجح 

عولط اقیرفا  رد  اهزور  نآ  هک  یمطاف  هاشداپ  يدـهم ))  هّللادـیبع   )) یتح دندرمـش و  مالـسا  نییآ  زا  جراـخ  ار  ناـنآ  هدرک  تئارب  هینطاـب 
یبهذـم هصخـشم  نیخروم ،  راـهظا  قبط  تسج .  يرازیب  هطمارق  زا  درک ،  یم  یفرعم  هیلیعامـسا  ماـما  دوـعوم و  يدـهم  ار  دوـخ  هدرک ، 

صوصخم ار  تعیرـش  رهاظ  دـننک و  یم  لیوءات  ینافرع  ینطاـب و  تاـماقم  هب  ار  مالـسا  يرهاـظ  تاررقم  ماـکحا و  هک  تسا  نیا  هینطاـب 
یم رداص  ناشتماما  ماقم  زا  تاررقم  زا  یخرب  یهاگ  فصو  نیا  اب  دنا ،  هدوب  هرهب  یب  يونعم  لامک  زا  درخ و  مک  هک  دـنناد  یم  یناسک 

 . دوش

هعنقم هیزورد و  هیلعتسم و  هیرازن و 

ار یمطاف  تنطلـس  درک و  توعد  دوخ  تماما  هب  هیلیعامـسا  قیرط  هب  درک ،  عولط  اقیرفآ  رد  يرمق  يرجه  لاس 296  هک  يدهم  هّللادیبع 
 . دنتشاد ار  هیلیعامسا  تماما  تنطلس و  باعشنا ،  نودب  تشپ  تفه  ات  هداد  رارق  هفالخلاراد  ار  رصم  شباقعا  يو  زا  سپ  دومن .  سیسءات 
زا سپ  دندرک و  هعزانم  تماما  تفالخ و  رس  یلعتـسم ))  رازن و   )) يو دنزرف  ود  دوب ،  یلع  نب  دعـس  هّللاب ،  رـصنتسم  هک  نیمتفه  زا  سپ 

نیا رثا  رد  درم .  ات  تخاس  ینادنز  هدومن  ریگتسد  ار  رازن ))  )) دوخ ردارب  دش و  بلاغ  یلعتسم ))   ، )) نینوخ ياهگنج  رایسب و  شکمشک 
هک دنشاب  یم  حابص ))  نسح   )) هب ناگدنورگ  هیرازن :))   - )) فلا هیلعتـسم . ))  هیرازن و  :)) دندش هتـسد  ود  نییمطاف  ناوریپ  شکمـشک ، 

ناریا هب  يو  دش .  جارخا  رصم  زا  یلعتسم  مکح  هب  دومن ،  یم  رازن  زا  هک  يرادفرط  يارب  رصنتسم ،  زا  سپ  دوب و  رصنتسم  نابرقم  زا  يو 
تنطلـس هب  درک و  ریخـست  ار  رواـجم  رگید  هعلق  دـنچ  توملا و  هعلق  دروآرد .  رـس  نیوزق  عباوت  زا  توـملا  هعلق  زا  يدـنچ  زا  سپ  هدـمآ 

يو زا  سپ  و  يرابدور ))  دیما  گرزب   ( )) يرمق يرجه  لاس 518   ) نسح گرم  زا  سپ  درک و  توعد  رازن  هب  راک  زاـغآ  رد  تخادرپ . 
مراهچ هاشداپ  مالسلا ))  هرکذ  یلع  نسح   )) شدنزرف يو  زا  سپ  دندرک و  تنطلس  حابص  نسح  نییآ  هویش و  هب  دمحمایک ))  )) شدنزرف

عالق يو  درک ،  هلمح  ناریا  هب  لوغم  ناخوکاله  هکنیا  ات  تسویپ .  هینطاـب  هب  هدـینادرگرب  دوب  يرازن  هک  ار  حابـص  نسح  شور  یتوملا ، 
لاس رد  نآ  زا  سپ  تخاس و  ناسکی  كاخ  اب  زین  ار  اه  هعلق  يانب  دینارذگ ،  ریـشمش  مد  زا  ار  نایلیعامـسا  همه  دومن و  حتف  ار  هیلیعامـسا 

تسکش دومن  نامرک  هیحان  رد  هک  یمایق  رد  دش و  یغای  راجاق  هاش  دمحم  هب  ناریا  رد  دوب  هیرازن  زا  هک  یتالحم  ناخاقآ  يرجه ،   1255
اقآ  )) ًالعف هیرازن  تسا و  یقاب  نونک  ات  ناـشتوعد  تخاـس و  رـشتنم  دوخ  تماـما  هب  ار  يرازن  ینطاـب  توعد  درک و  رارف  یئبمب  هب  هدروخ 
رد ات  دنام  یقاب  رصم  نییمطاف  يافلخ  رد  ناشتماما  هک  دندوب  یمطاف  یلعتسم ))   )) ناوریپ هیلعتسم :))   - )) ب دنوش .  یم  هدیمان  هیناخ )) 
 . دنـشاب یم  زین  نونک  ات  دندرک و  روهظ  بهذم  نامه  هب  دنه  رد  هرهب ))   )) هقرف يدنچ  زا  سپ  دندش و  ضرقنم  يرمق  يرجه  لاس 557 

هفیلخ مایا  رد  ات  دندوب  رـصم  نییمطاف  يافلخ  ناوریپ  راک ،  زاغآ  رد  دننکاس  تاماش  زورد  لابج  رد  هک  هیزورد  هفیاط  هیزورد :))   - )) ج
 ، هدـش هتـشک  نارگید  داقتعا  هب  هک  ِهّللِاب )) ُمِکاْحلَا   )) رد هیزورد  دـندش .  قحلم  هینطاب  هب  يزورد ))  نیگتـشن   )) توعد هب  یمطاـف  مشش 

زاغآ رد  هعنقم :))   - )) د تشگرب !  دـهاوخ  مدرم  نایم  هب  هراـبود  و  هتفر !  ـالاب  نامـسآ  هب  هدرک و  تبیغ  يو  دـنیوگ  یم  هتـشگ  فقوتم 
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 ، ملـسموبا زا  سپ  تسا و  هدوب  یناسارخ  ملـسموبا  عابتا  زا  نیخروم  راهظا  قبط  هک  دـندوب  عنقم ))   )) هب فورعم  يورم ))  ءاطع   )) ناوریپ
رد ماجنارـس  و  درک ! ییادخ  يوعد  سپـس  يربمغیپ و  يوعد  يدنچ  زا  سپ  تسا و  هدومن  لولح  يو  رد  ملـسموبا  حور  هک  دـش  یعدـم 
اب هدرک  نشور  شتآ  دومن ،  نیقی  دوخ  ندش  هتشک  يریگتسد و  هب  نوچ  داتفا و  هرصاحم  هب  رهنلاءاروام  دالب  زا  شیک  هعلق  رد  لاس 162 

هقرف هب  هدرک و  رایتخا  ار  هیلیعامـسا  بهذم  يدنچ  زا  سپ  عنقم ))  ءاطع   )) ناوریپ تخوس .  هدش و  شتآ  لخاد  دوخ  ناوریپ  زا  نت  دـنچ 
 . دندش قحلم  هینطاب 

هیلیعامسا هیدیز و  اب  ناشیا  قرف  یماما و  هدزاود  هعیش 

رد میتفگ  هکنانچ  دنوش و  یم  هدیمان  یماما ))  هدزاود  هیماما و  هعیش   )) دنا هدش  ادج  بعشنم و  نآ  زا  هدربمان  ياهتیلقا  هک  هعیـش  تیرثکا 
ربمغیپ میلعت  قبط  هک  ینییآ  رد  هکنآ  یب  دنا  هدش  ادیپ  یمالـسا  لئاسم  زا  یـساسا  هلئـسم  ود  رد  ضارتعا  داقتنا و  ناونع  هب  شیادیپ  زاغآ 

یمالسا و تموکح   )) هلئسم ود  نآ  و  دنشاب .  هتشاد  ینخس  دوب ،  ترضح  نآ  رصاعم  نیملسم  نایم  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا 
تیالو هتبلا  هک  یمالسا  تفالخ  دنتفگ : یم  هعیـش ))   . )) دنتـسناد یم  تیب  لها  یـصاصتخا  قح  ار  نآ  هعیـش  هک  دوب  یملع ))  تیعجرم 

مرکا ربمغیپ  دوخ  حیرـصت  بجوم  هب  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  دالوا  یلع و  نآ  زا  تسا ،  نآ  کـفنیال  مزـال  يونعم  یئاوشیپ  ینطاـب و 
نیناوـق ماـکحا و  هک  نآرق  يرهاـظ  تاـمیلعت  دـنتفگ : یم  دنـشاب و  یم  نت  هدزاود  تیب ،  لـها  همئا  ریاـس  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

دنتـسین و رادرب  خسف  تمایق ،  ات  دنرابتعا و  تلاصا و  ياراد  دنلمتـشم ،  زین  لماک  يونعم  تایح  هب  هک  لاح  نیع  رد  دنـشاب و  یم  تعیرش 
یماما و هدزاود  هعیـش  نایم  یلک  قرف  هک :  دوش  یم  نشور  اجنیا  زا  و  سبو .  دروآ  تسد  هب  دیاب  تیب  لها  هار  زا  ار  نیناوق  ماکحا و  نیا 
زا دنیب و  یمن  رصحنم  هدزاود  هب  ار  همئا  ددع  دناد و  یمن  تیب  لها  هب  صتخم  ار  تماما  ابلاغ  يدیز ))  هعیش   )) هک تسا  نیا  يدیز  هعیش 

تسا نیا  زین  یلیعامسا  هعیش  یماما و  هدزاود  هعیـش  نایم  یلک  قرف  و  یماما . ))  هدزاود  هعیـش   )) فالخرب دنک  یمن  يوریپ  تیب  لها  هقف 
هدشن متخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  ترضح  رد  توبن  دنک و  یم  شدرگ  تفه ))   )) رود هب  تماما  هک  دندقتعم  هیلیعامـسا  هک 

هک یماما  هدزاود  هعیـش  فالخرب  درادـن ! عنام  هینطاب  لوق  هب  هصاخ  فیلکت  لصا  عافترا  هکلب  تعیرـش  ماکحا  رد  لیدـبت  رییغت و  تسا و 
ار تعیرـش  رهاظ  دنلئاق و  نیـشناج  یـصو و  هدزاود  يو  يارب  دنناد و  یم  ءایبنالا  متاخ  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  ترـضح 

 . دننک یم  تابثا  نطاب  مه  رهاظ و  مه  میرک  نآرق  يارب  دنیب و  یم  خسن  لباق  ریغ  ربتعم و 

لصف همتاخ 

رد نارگید  اب  ناشفالتخا  هکنیا  هب  رظن  دنا  هدش  ادیپ  یماما  هدزاود  هعیش  نایم  رد  ریخا  نرق  ود  رد  هک  هیناخمیرک ))  هیخیـش و   )) هفیاط ود 
یلع  )) هقرف نینچمه  و  میدرمـشن .  باعـشنا  ار  ناشیا  ییادـج  لـئاسم ،  لـصا  یفن  تاـبثا و  رد  هن  تسا  يرظن  لـئاسم  زا  يا  هراـپ  هیجوت 

هک يور  نیا  زا  دـنلئاق  نطاب  هب  اهنت  یلیعامـسا ،  هعیـش  هینطاب ،  دـننام  دـنوش و  یم  هدـیمان  زین  ةـالغ  هک  یماـما  هدزاود  هعیـش  زا  یهّللا )) 
 . میدرواین باسح  هب  دنرادن  یمظنم  قطنم  هنوگچیه 

یماما هدزاود  هعیش  هچخیرات  هصالخ 

هیلع یلع  ناراداوه  ناتـسود و  زا  هدـع  نامه  دـندوب و  یماما  هدزاود  هعیـش  نامه  هعیـش  تیرثکا  دـش  نشور  هتـشذگ  لوصف  رد  هکناـنچ 
تفـالخ و صوـصخ  رد  تیب ،  لـها  قوـقح  ياـیحا  يارب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربـمغیپ  تـلحر  زا  سپ  هـک  دـندوب  مالّـسلا 

يرجه  35  - 11  ) نیدـشار يافلخ  نامز  رد  هعیـش ))   . )) دـندش ادـج  مدرم  تیرثکا  زا  دـنتخادرپ و  ضارتعا  داقتنا و  هب  یملع  تیعجرم 
ناشلام ناـج و  زا  تینوصم  نما و  هنوگ  ره  ( 132  - 40  ) هیما ینب  تفالخ  تدم  رد  نآ  زا  سپ  دنتـشاد و  رارق  راشف  ریز  هتـسویپ  يرمق ) 
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زا اصوصخم  دنتـشگ و  یم  رتراوتـسا  دوخ  هدـیقع  رد  دـش ،  یم  رتشیب  ناشیارب  يرگدادـیب  متـس و  راشف  هچ  ره  یلو  دوب ،  هدـش  هتـشادرب 
ار یمالـسا  تموکح  مامز  یـسابع  يافلخ  هک  مود  نرق  طساوا  رد  سپ  نآ  زا  دندرب و  یم  هرهب  رتشیب  هدیقع  تفرـشیپ  رد  دوخ  تیمولظم 

رخاوا ات  دش  گنت  ناشیارب  هصرع  زاب  یمک  تلهم  اب  یلو  درک  هزات  یـسفن  دش ،  ادیپ  نایم  نیا  رد  هک  يروتف  زا  هعیـش  دنتفرگ ،  تسد  هب 
 ، دـندمآ راک  يور  دـندوب  هعیـش  هک  هیوب  لآ  ذوفن  اب  نیطالـس  هک  مراهچ  نرق  لـیاوا  رد  دـش .  یم  رتگنت  زور  هب  زور  يرجه ،  موس  نرق 

نیمه هب  راک  نایرج  مجنپ  نرق  رخآ  ات  تخادرپ و  ینلع  هزراـبم  هب  تفاـی و  لـمع  يدازآ  يداـیز  دودـح  اـت  درک و  بسک  یتردـق  هعیش 
یبیلـص ياـهگنج  نتفاـی  همادا  رثا  رد  مه  یمومع و  ياـهیراتفرگ  رثا  رد  دـش ،  زاـغآ  لوغم  هلمح  هک  مشـش  نرق  لـیاوا  رد  دوـب و  بیترت 

ناریا و رد  لوغم  نیطالـس  زا  یعمج  ندـش  هعیـش  اـصوصخم  و  دـنتخاس .  یمن  دراو  عّیـشت  ملاـع  هب  راـشف  نادـنچ  یمالـسا  ياـهتموکح 
یمالسا و کلامم  زا  هشوگ  ره  رد  دومن و  ییازسب  کمک  هعیش  تیعمج  تعسو  تردق و  رد  ناردنزام ،  رد  یشعرم  نیطالـس  تموکح 

نرق حاتتفا  دودح  زا  تشاد و  همادا  يرجه  مهن  نرق  رخاوا  ات  عضو  نیا  تخاس و  سوسحم  ار  هعیـش  رفن  اهنویلیم  مکارت  ناریا ،  رد  هصاخ 
هدراهچ نرق  رخاوا  هک  نونک  اـت  تفاـی و  تیمـسر  هعیـش  بهذـم  زور ،  نآ  رواـنهپ  ناریا  رد  هیوفـص  تنطلـس  روهظ  رثا  رد  يرجه  مهد 

 . دننک یم  یگدنز  هعیش  نویلیم  اههد  ناهج ،  طاقن  همه  رد  هوالع  هب  تسا و  یقاب  دوخ  تیمسر  هب  دشاب  یم  يرجه 

هعیش یبهذم  رکفت  مّود :  شخب 

یبهذم رکفت  يانعم 

؛  دـهدب هجیتـن  تسا  بهذـم  نآ  میلاـعت  رد  هک  ار  یبهذـم  داوم  زا  يا  هداـم  هک  مییوگ  یم  ار  يواـکجنک  ثحب و  رکفت  یبهذـم ،  رکفت 
 . دنک لح  ار  یضایر  هلئسم  کی  ای  دهدب  هجیتن  ار  یضایر  هیرظن  کی  هک  دنیوگ  یم  ار  يرکفت  ًالثم  یضایر  رکفت  هکنانچ 

مالسا رد  یبهذم  رکفت  یساسا  ذخءام 

رد هچنانچ  دنزب ؛  هیکت  نآ  هب  دریگب و  همشچرس  نآ  زا  يرکف  داوم  هک  دهاوخ  یم  يذخءام  تارکفت ،  ریاس  دننام  زین  یبهذم  رکفت  هتبلا 
دوش یهتنم  طوبرم  نف  تایلمع  هب  هرخ  الاب  هک  دومن  مادختسا  دیاب  ار  یضایر  تامولعم  هتشر  کی  یضایر ،  هلئـسم  کی  لح  يارب  رکفت 

 . تسا میرک ))  نآرق   )) انامه دراد ،  اکتا  نآ  هب  دسر ) یم  نامسآ  یحو  هب  هک  تهج  نآ  زا   ) مالـسا ینامـسآ  نید  هک  يذخءام  هناگی  . 
توعد نآ  تایوتحم  تسا و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  یگـشیمه  یناگمه و  توبن  یعطق  كردم  هک  تسا  میرک  نآرق 
هکنانچ دنک  یمن  اغلا  ار  رگید  ياهتجح  حیحـص و  رکفت  رگید  رداصم  ذـخَّام و  میرک  نآرق  ندوب  ذـخءام  اهنت  هتبلا  دـشاب ،  یم  یمالـسا 

 . تفگ میهاوخ 

دهد یم  ناشن  یبهذم  رکفت  يارب  نآرق  هک  ییاههار 

هداد رارق  دوخ  ناوریپ  سرتسد  رد  هار  هس  یمالسا ،  فراعم  ینید و  دصاقم  ندومن  كرد  ندیـسر و  يارب  دوخ  تامیلعت  رد  میرک  نآرق 
مینیب یم  ام  هکنیا :  حیـضوت  تسا .  یگدـنب  صالخا و  هار  زا  يونعم  كرد  یلقع و  تجح  ینید و  رهاوظ  هک  دـهد  یم  ناشن  ناشیا  هب  ، 
اکتا درجم  هب  هکلب  دـنک ،  هماقا  دوخ  هتفگ  هب  یتجح  هکنیا  یب  یهاگ  هداد  رارق  باطخ  فرط  ار  مدرم  همه  دوخ ،  تانایب  رد  میرک  نآرق 

رما اهنآ  ریغ  هزور و  زامن و  دننام  یلمع  ماکحا  داعم و  توبن و  دیحوت و  دـننام  يداقتعا  لوصا  نتفریذـپ  هب  دوخ ،  یئادـخ  ییاورنامرف  هب 
ار اهنآ  يرادربنامرف  شریذپ و  مدرم  زا  زگره  داد  یمن  تیجح  ار  یظفل  تانایب  نیا  رگا  دـیامن و  یم  یهن  لامعا  زا  یخرب  رد  دـنک و  یم 

نیا اـم  یمالـسا .  فراـعم  ینید و  دـصاقم  مهف  يارب  تسا  یهار  نآرق ،  هداـس  تاـنایب  هنوگنیا  تفگ  دـیاب  ریزگاـن  سپ  تساوخ ،  یمن 
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رد میرک  نآرق  مینیب  یم  رگید  يوس  زا  و  میماـن .  یم  ینید  رهاوـظ  ار  َةوـلَّصلااوُمیقَا )  :) و ِِهلوُـسَرَو )  ِهّللاـِب  اوـُنِمآ  :) دـننام ار  یظفل  تاـنایب 
دیامرف و یم  توعد  سفنا ،  قافآ و  تایآ  رد  ربدت  لقعت و  رکفت و  هب  ار  مدرم  دنک و  یم  يربهر  یلقع ،  تجح  يوس  هب  يرایسب  تایآ 

ناسنا يارب  ار  یناهرب  تفرعم  ملع و  ینامـسآ  باتک  چـیه  اـقح  دزادرپ و  یم  دازآ  یلقع  لالدتـسا  هب  قیاـقح  قاـقحا  دراوم  رد  زین  دوخ 
یمن ینعی  درامش ؛  یم  ملسم  ار  دازآ  یناهرب  لالدتسا و  یلقع و  تجح  رابتعا  تانایب  نیا  اب  میرک  نآرق  دسانـش .  یمن  میرک  نآرق  دننام 

اب هکلب  دینک ،  جاتنتـسا  اهنآ  زا  ار  هدربمان  فراعم  هتخادرپ  یلقع  جاجتحا  هب  سپـس  دـیریذپب  ار  یمالـسا  فراعم  تیناقح  لوا  هک  دـیوگ 
زا هک  ینانخس  دیریذپب و  دیبایرد و  نآ  زا  ار  هدربمان  فراعم  تیناقح  هتخادرپ  یلقع  جاجتحا  هب  دیوگ : یم  دوخ  تیعقاو  هب  لماک  دامتعا 

نامیا قیدصت و  هرخ  الاب  دیونشب و  دیسرپب و  يوگتسار  تسا  یهاوگ  هک  ناهج  شنیرفآ  زا  ار  اهنآ  قیدصت  دیونش ،  یم  یمالسا  توعد 
یهار زین  یفـسلف  رکفت  سپ  دینک ،  هماقا  لیلد  نآ  تقباطم  دـیق  هب  دـعب  دـیروایب و  نامیا  لوا  هکنیا  هن  دـیروآ  تسد  هب  لیلد  هجیتن  زا  ار 

همه هک  دزاس  یم  نشور  بلاج  یناـیب  اـب  میرک  نآرق  مینیب  یم  رگید  يوس  زا  دـیامن و  یم  قیدـصت  میرک  نآرق  ار  نآ  یئاـسر  هک  تسا 
هک تسا  یناـسک  نآ  زا  یـسانشادخ  لاـمک  دوش و  یم  جاتنتـسا  دریگ و  یم  همـشچرس  یعقاو  یـسانشادخ  دـیحوت و  زا  هیقیقح  فراـعم 

همه هدیـشک و  رانک  همه  زا  ار  دوخ  هک  دنتـسه  نانآ  تسا .  هداد  صاصتخا  دوخ  يارب  هدرک و  يروآ  عمج  ياج  ره  زا  ار  نانآ  دـنوادخ 
نـشور كاپ  راگدرورپ  رون  هب  هدـید  هتخاس  الاب  ملاع  هجوتم  ار  دوخ  ياوق  همه  یگدـنب ،  صالخا و  رثا  رد  دـنا و  هدرک  شومارف  ار  زیچ 
هدیسر نیقی  هب  یگدنب ))  صالخا و   )) رثا رد  اریز  دنا ؛  هدید  ار  نیمز  نامسآ و  توکلم  ءایـشا و  قیاقح  نیب ،  عقاو  مشچ  اب  دنا و  هتخاس 
همیرک تایآ  رد  هجوت  اب  تسا .  هدش  فوشکم  ناشیارب  تیدبا  ناهج  ینادواج  یگدنز  نیمز و  نامـسآ و  رد  توکلم  نیقی  رثا  رد  دنا و 

هروس ( ، ) 109  ( ) ِنوُدبْعاَف اَنَا  ّالا  ََهِلا  ُهَّنَا ال  ِْهَیِلا  یحُون  ِّالا  ٍلوُسَر  ْنِم  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَـسْرَا  امَو   - ) فلا دوش : یم  نشور  ًالماک  اعدـم  نیا  لیذ 
و ج -  هیآ 159 و 160 ) تافاص ،  هروس  ( ، ) 110  ( ) َنیصَلْخُمْلا ِهّللا  َدابِع  ِّالا  َنوُفِصَی  اّمَع  ِهّللا  َناْحبُس  :) دیامرف یم  و  ب -  هیآ 25 ) ءایبنا ، 

ِّهِبَر ِةَدابِِعب  ْكِرُْـشی  الَو  ًاِحلاص  ًالَمَع  ْلَمْعَْیلَف  ِّهِبَر  َءاِقل  اوُجْرَی  َناک  ْنَمَف  ٌدِحاو  ٌهِلا  ْمُکُهِلا  امَّنَا  ََّیِلا  یحُوی  ْمُُکْلثِم  ٌرََـشب  اَنَا  امَّنِا  ُْلق  :) دیامرف یم 
و ه -  هیآ 99 ) رجح ،  هروس  ( ، ) 112  ( ) ُنیقَْیلا َکَِیتْاَی  ّیتَح  َکَّبَر  ُْدبْعاَو  :) دـیامرف یم  و  د -  هیآ 110 ) فهک ،  هروس  ( ، ) 111  ( ) ًادَحَا

یم و  و -  هـیآ 75 ) ماـعنا ،  هروـس  ( ، ) 113  ( ) َنیِنقوُمْلا َنِم  َنوُـکِیلَو  ِضْرَـْالاَو  ِتاوـمَّسلا  َتُوـکَلَم  َمیهاْربِا  يُرن  َِکلذَـکَو  :) دـیامرف یم 
هیآ 18- نیففطم ،  هروس  ( ، ) 114  ( ) َنُوبَّرَقُْملا ُهُدَهْـشَی  ٌمُوقْرَم ،  ٌباتِک  ِلِع ،  َنوُّیّ ام  َکیرْدَا  امَو  َنّییّلِع  یَفل  ِراْربَْالا  َباتِک  َّنِا  ّـالَک  :) دـیامرف

كرد ياـههار  زا  یکی  سپ  و 6 ) هیآ 5  رثاـکت ،  هروـس  ( ) 115  ( ) َمیحَْجلا َّنُوَرَتـَل  ِنیقَیْلا  َْملِع  َنوُـمَْلعَت  ْوـَل  ّـالَک  :) دـیامرف یم  و  ز -  ( 21
نآرق هک  دش  نشور  هتـشذگ  نایب  اب  هدربمان  قیرط  هس  نایم  رد  توافت  تسا .  یگدـنب  رد  صالخا  سفن و  بیذـهت  نامه  هیهلا ،  فراعم 

قیاقح و فاشکنا  بجوم  هک  یگدـنب  رد  صـالخا  لـقع و  ینید و  رهاوظ  تسا ،  هداد  ناـشن  هار  هس  ینید ،  فراـعم  كرد  يارب  میرک 
دنتـسه یتانایب  نوچ  ینید  رهاوظ  ًالوا : دنراد .  توافت  مه  اب  تهج  دنچ  زا  قیرط  هس  نیا  هک  تسناد  دـیاب  یلو  تساهنآ  ینطاب  هدـهاشم 

(116  ) دنم هرهب  اهنآ  زا  دوخ  مهف  تیفرظ  هزادنا  هب  سک  ره  دنراد و  رارق  مدرم  سرتسد  رد  دـنا ،  هدـش  اقلا  ینابز  نیرت  هداس  هب  یظفل و 
تسا یهار  ینید  رهاوظ  قیرط  ایناث :  دنشاب .  یمن  یناگمه  هتـشاد ،  یـصاخ  هورگ  هب  صاصتخا  هک  رگید  قیرط  ود  فالخ  هب  دوش ،  یم 

هب ار  قالخا )  فراعم و  لوصا   ) توعد یلمع  يداقتعا و  دراوم  هدرب و  یپ  یمالسا  فراعم  عورف  لوصا و  هب  ناوت  یم  نآ  ندومیپ  اب  هک 
نید عورف   ) یلمع لئاسم  تایلک  یقالخا و  يداقتعا و  لئاسم  ناوت  یم  لقع  هار  زا  هچ  رگا  اریز  رگید ؛  قیرط  ود  فـالخ  هب  دروآ  تسد 

دنجراخ و نآ  لمع  عاعش  زا  دنرادن  رارق  لقع  سرتسد  رد  اهنآ  یصوصخ  حلاصم  هکنیا  هب  رظن  ماکحا  تایئزج  یلو  دروآ  تسد  هب  ار  ( 
نآ و هجیتـن  هب  تبـسن  ناوـت  یمن  يدادادـخ  تسا  یملع  نآ  دـشاب و  یم  قیاـقح  فاـشکنا  نآ  هجیتـن  نوـچ  سفن  بیذـهت  هار  نینچمه 

هدیرب اج  همه  زا  نوچ  نانیا  تفرگ  يا  هزادنا  ای  دش  لئاق  يدیدحت  دـنوش ،  یم  دوهـشم  فوشکم و  ییادـخ  تبهوم  نیا  اب  هک  یقیاقح 
هچنآ هن   ) دـهاوخ یم  ار  هچنآ  دنـشاب و  یم  ادـخ  میقتـسم  یتسرپرـس  تیـالو و  تحت  دـنا ،  هدرک  شوـمارف  ادـخ  زج  ار  زیچ  هـمه  دـنا و 

 . دوش یم  دوهشم  ناشیارب  دنهاوخ ) یم  ناشدوخ 
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ینید رهاوظ  ماسقا  ینید ،  رهاوظ  ّلوا :  قیرط 

همدقم

رابتعاو تیجح  دوخ  ناگدنونش  ربارب  رد  دوخ  ظافلا  رهاوظ  هب  تسا  مالسا  یبهذم  رکفت  یساسا  ذخءام  هک  میرک  نآرق  تشذگ  هکنانچ 
یم تجح  نآ  دننام  دهد و  یم  رارق  نآرق  نایب  یلات  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  نایب  تایآ ،  رهاوظ  نامه  تسا و  هداد 

ًالوُسَر ِمُـْالا  َنّییّ ِیف  َثََعب  يذَّلا  وُه  : ) دـیامرف یم  و  ( . 117  ( ) ْمِْهَیِلا َلُِّزن  ام  ِساّنِلل  َنّیَُبِتل  َرْکِّذـلا  َْکَیِلا  ْاَنلَْزنَاَو  : ) دـیامرف یم  هکنانچ  دزاـس ؛ 
( . 119  ( ) ٌۀَنَـسَح ٌةَوُْسا  ِهّللا  ِلوُسَر  یف  ْمَُکل  َناک  ْدََقل  : ) دیامرف یم  و  ( 118  ( ) َۀَـمْکِْحلاَو َباتِْکلا  ُمُهُمّلَُعیَو  ْمِهیّکَُزیَو  ِِهتایا  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  ْمُْهنِم 

دننام ام ،  يارب  ترـضح  نآ  ياضما  توکـس و  یتح  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  راتفر  راـتفگ و  رگا  هک  تسا  نشور  رپ 
نآ زا  هک  یناسک  يارب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  ناـیب  سپ  تشادـن ،  یتسرد  موهفم  هروکذـم  تاـیآ  دوبن  تجح  نآرق 

ترـضح نآ  زا  یعطق  ( 120  ) رتاوت اب  نینچمه  و  تسا .  عابتالا  مزال  تجح و  دوش  یم  لقن  دامتعا  لباق  لـقن  اـب  اـی  دنونـش  یم  ترـضح 
تیب لها  نایب  رگید  یعطق  يوبن  ثیداحا  ثیدـح و  نیا  بجوم  هب  دـشاب و  یم  شدوخ  نایب  دـننام  يو  تیب  لـها  ناـیب  هک  تسا  هدیـسر 

ماکحا فراعم و  نایب  رد  هتشاد  یملع  تیعجرم  تمس  مالسا  رد  تیب  لها  دشاب و  یم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  نایب  یلات 
رهاوظ هک  دوش  یم  نشور  نایب  نیا  زا  تسا .  تجح  دامتعا و  لباق  لـقن ،  اـی  ههفاـشم  قیرط  هب  ناـشنایب  دـننک و  یمن  اـطخ  زگره  مالـسا 
ینآرق همیرک  تایآ  رهاوظ  باتک ))   )) زا دارم  و  تنس ))  باتک و   )) دنا هنوگ  ود  دشاب  یم  ذخءام  كردم و  یمالسا  رکفت  رد  هک  ینید 
 . دشاب هدیسر  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  زا  هک  تسا  یثیدح  تنس ))   )) زا دارم  دشاب و  یم 

هباحص ثیدح 

لها ثیدح  اب  فلاخم  دشاب و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  لعف  ای  لوق  نمضتم  رگا  دوش  یم  لقن  هباحص  زا  هک  یثیداحا  اما 
ریاس مکح  دننام  هباحـص  مکح  تسین و  یتیجح  ياراد  دـشاب ،  یباحـص  دوخ  يءار  رظن و  نمـضتم  رگا  تسا و  لوبق  لباق  دـشابن ،  تیب 

 . دندرک یم  ناملسم  رفنکی  هلماعم  یباحص  رفن  کی  اب  زین  هباحص  دوخ  تسا و  ناناملسم  دارفا 

تنس باتک و  رد  ددجم  ثحب 

نیمه زا  دهد و  یم  ّتیجح  رابتعا و  ار  ینید  رگید  ذخَّام  هک  تسوا  تسا و  یمالـسا  رکفت  هنوگره  یـساسا  ذخءام  نآرق )   ) ادـخ باتک 
دـنک و یم  یفرعم  زیچ  همه  هدـننک  نشور  رون و  ار  دوخ  میرک ،  نآرق  دوخ  نیا ،  زا  هتـشذگ  دـشاب .  مهف  لباق  ناگمه  يارب  دـیاب  تهج 

رگا درادن و  دوجو  ضقانت  فالتخا و  هنوگچیه  هک  دننیبب  هدرک  ربدت  نآ  تایآ  رد  هک  دنک  یم  تساوخرد  مدرم  زا  يدـحت  ماقم  رد  مه 
تاباطخ هنوگنیا  دوبن  مهف  لباق  ناـگمه  يارب  نآرق  رگا  هک  تسا  نشور  دـننک .  شا  هضراـعم  دـنزاسب و  نآ  دـننام  یباـتک  دـنناوت ،  یم 

مرکا ربمغیپ  هک  قباس  بلاطم  اب  تسا )  مهف  لباق  همه  يارب  دوخ  يدوخ  هب  نآرق  هک   ) بلطم نیا  هک  تشادنپ  دیابن  هتبلا  تشادـن .  دروم 
 ، دنتسه یملع  عجارم  دنـشاب ،  یم  میرک  نآرق  نیماضم  تقیقح  رد  هک  یمالـسا  فیراعم  رد  وا  تیب  لها  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

تسا و نمـضتم  ار  اهنآ  تایلک  اهنت  میرک  نآرق  دشاب ،  یم  تعیرـش  نیناوق  ماکحا و  هک  یمالـسا  فراعم  زا  یـشخب  اریز  دراد ؛  تافانم 
 ( تیب لها  ثیدـح   ) تنـس هعجارم  هب  تالماعم  تادابع و  ریاس  دتـس و  داد و  هزور و  زاـمن و  ماـکحا  دـننام  اـهنآ  لیـصافت  ندـش  نشور 
رد یلو  دـشاب  یم  مومع  مهف  لباق  اهنآ  لیـصافت  نیماضم و  هچرگا  تسا  یقالخا  يداقتعا و  فراـعم  هک  رگید  یـشخب  و  تسا .  فقوتم 

يءار و هب  هن  درک  ریـسفت  هداد و  حیـضوت  ینآرق  رگید  تایآ  اب  ار  ینآرق  هیآ  ره  دومن و  ذاختا  دیاب  ار  تیب  لها  شور  اهنآ  یناعم  كرد 
زا یخرب  دیامرف ((: یم  مالّـسلا  هیلع  یلع  میا .  هدیدرگ  سونءام  نآ  اب  هدـش و  نیـشنلد  ام  يارب  یلومعم  موسر  تاداع و  زا  هک  دوخ  رظن 
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ربمغیپ و  ( (( . 121  ) دهد یم  یهاوگ  رگید  یضعب  هب  اهنآ  زا  یضعب  دنامهف و  یم  ار  دوخ  يانعم  هدمآرد  نخـس  هب  رگید  یخرب  اب  نآرق 
هک ره  :)) دـیامرف یم  زین  و  ( (( . 122  ) دنک یم  قیدصت  ار  رگید  شخب  نآرق  زا  یـشخب  :)) دـیامرف یم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا 

يادـخ نآرق :  هب  نآرق  ریـسفت  يارب  هداس  یلاثم  ( (( . 123  ) دزاس یم  هاـگیاج  شتآ  رد  دوخ  يارب  دـنک ،  ریـسفت  دوخ  يءار  هب  ار  نآرق 
هملک هب  ار  هملک  نیا  رگید ،  ياـج  رد  و  ( 124  (( ) میدیناراب دب ،  ناراب  ناشیارب  :)) دـیامرف یم  ییاج  رد  طول  موق  باذـع  هصق  رد  یلاعت 

زا دارم  هک  دوـش  یم  نشور  لوا  هیآ  هب  مود  هـیآ  مامـضنا  زا  و  ( (( . 125  ) میدیناراب گنـس  ناشیارب  :)) دیامرف یم  هدرک  لیدبت  رگید  يا 
رد نیعبات  هباحص و  نیرسفم  زا  هک  یتایاور  رد  تیب و  لها  ثیداحا  رد  يواکجنک و  رظن  اب  هک  یسک  تسا  ینامسآ  ياهگنس  دب ،  ناراب 

 . دشاب یم  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  شور  اهنت  نآرق  هب  نآرق  ریسفت  شور  هک  دنک  یمن  دیدرت  دیامن  یگدیسر  تسا  تسد 

نآرق نطاب  رهاظ و 

دهد یم  مدرم  هب  لمع  داقتعا و  هنیمز  رد  یتاروتـسد  دنک و  یم  نشور  ار  ینید  دصاقم  دوخ  یظفل  نایب  اب  میرک  نآرق  میدـیمهف  هکنانچ 
يدـصاقم يونعم و  يا  هلحرم  دـصاقم  نیمه  نطاب  رد  ظافلا و  نیمه  هانپ  رد  هکلب  تسین  رـصحنم  هلحرم  نیا  هب  اـهنت  نآرق  دـصاقم  یلو 

یئادخ ملعم  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  دنمهفب .  دناوت  یم  دوخ  كاپ  ياهلد  اب  صاوخ  هک  دراد  رارق  رتعیسو  رتقیمع و 
دراد و نطب  نآرق  :)) دـیامرف یم  زین  و  ( (( . 126  ) دراد قیمع  ینطاب  و  دـنیآ ) شوخ  ابیز و   ) قینا يرهاظ  نآرق  :)) دـیامرف یم  تسا  نآرق 

یلصا هشیر  ( . 128  ) تسا هدش  هدربمان  رایسب  نآرق  نطاب  زا  زین  تیب  لها  همئا  تاملک  رد  و  ( (( 127  ) نطب تفه  ات  دراد  نطب  زین  شنطب 
هیبشت ار  ینامـسآ  ياه  هضافا  هیآ  نیا  رد  یلاـعت  يادـخ  دـنز ؛  یم  هیآ 17  دـعر ،  هروس  رد  لاـعتم  يادـخ  هک  تسا  یلثم  تاـیاور  نیا 

دـتفا و یم  هار  لیـس  ناراب ،  ندـمآ  اـب  تسا ،  نآ  هب  هتـسب  نیمز  لـها  نیمز و  تاـیح  دوش و  یم  لزاـن  نامـسآ  زا  هک  یناراـب  هب  هدومرف 
هدیشوپ یفک  اب  دوخ  نایرج  رد  لیس  يور  دنک ،  یم  ادیپ  نایرج  هتشادرب  لیس  نآ  زا  دوخ  تیفرظ  هزادنا  هب  مادکره  نوگانوگ  ياهلیسم 

 ، دنک یم  هراشا  لثم  نیا  هکنانچ  دشاب .  یم  دنمدوس  مدرم  لاح  هب  شخبتایح و  هک  دراد  رارق  بآ  نامه  فک ،  ریز  رد  یلو  تسا  هدـش 
هب زج  هک  دنتسه  یناسک  دشاب .  یم  فلتخم  دنتسه -  ناسنا  نورد  شخبتایح  هک  ینامـسآ  فراعم  نیا  نتفرگارف  رد  مدرم  ماهفا  تیفرظ 
زج دندنب و  یمن  لد  يزیچ  هب  يدام ،  تایهتـشم  زج  دنهد و  یمن  تلاصا  يزیچ  هب  نارذـگ  ناهج  نیا  هزور  دـنچ  يدام  یگدـنز  هدام و 
هک تسا  نیا  دـنریذپب  ینامـسآ  فراعم  زا  هچنآ  رثکادـح  دـنراد  هک  یبتارم  فالتخا  اب  نانیا  دنـسرت .  یمن  يزیچ  زا  يدام  ياهتیمورحم 

يورخا باوث  دیما  هب  ار  هناگی  يادخ  هرخ  الاب  دنیامن و  ارجا  دومج  روط  هب  ار  مالسا  یلمع  ياهروتسد  دننک و  رواب  ار  یلامجا  تاداقتعا 
یگدنز نارذگ و  ذیاذل  هب  یگتسبلد  رد  ار  دوخ  تداعس  ترطف ،  يافص  رثا  رد  هک  دنتسه  یناسک  و  دنتسرپب .  يورخا  باقع  سرت  زا  ای 
ناوراک ناگتشذگ  دای  تسین و  هدنبیرف  يرادنپ  زج  ناشیا  شیپ  ارـس  نیا  خلت  نیریـش و  نایز و  دوس و  دننیب و  یمن  ناهج  نیا  هزور  دنچ 

ياهلد اب  اعبط  نانیا  دوش .  یم  نیقلت  ناشیارب  هتسویپ  هک  تسا  یتربع  سرد  دنشاب ،  یم  زورما  ياه  هناسفا  زورید و  نایاورماک  هک  یتسه 
دـننک و یم  هاـگن  هناـشن  هیآ و  رظن  هب  رادـیاپان  ناـهج  نیا  نوگاـنوگ  ياـهدومن  هب  دـنوش و  یم  تیدـبا  ناـهج  هجوـتم  ناـشدوخ  كاـپ 

یهاـنتمان رون  ینامـسآ  ینیمز و  ياـه  هناـشن  تاـیآ و  هچیرد  زا  هک  تسا  تقو  نآ  دـنهد .  یمن  اـهنآ  هب  یلالقتـسا  تلاـصا و  هنوگچیه 
هب دوش و  یم  شنیرفآ  ياهزمر  كرد  هتفیـش  اجکی  ناشکاپ  ياهلد  دننک و  یم  هدهاشم  يونعم  كرد  اب  ار  كاپ  يادخ  يایربک  تمظع 
 . دـنریگ یم  جوا  هدـمآرد ،  زاورپ  هب  تیدـبا  ناهج  یهانتمان  ياضف  رد  دـنوش  ینادـنز  یـصخش ،  یتسرپدوس  گنت  هلاچ  رد  هکنیا  ياج 
رد ندروآ  دورف  رـس  زا  یهن  ًالثم  نآ  رهاظ  دنک و  یم  یهن  اهتب  شتـسرپ  زا  یلاعت  يادـخ  هک  دنونـش  یم  ینامـسآ  یحو  هار  زا  هک  یتقو 
رـس یگدنب و  نامه  تعاطا  تقیقح  اریز  درک ؛  تعاطا  دیابن  ار  ادـخ  زا  ریغ  هک  دـنمهف  یم  یهن  نیا  زا  لیلجت  ببـس  هب  تسا ،  تب  ربارب 

سفن ياهتـساوخ  هب  هک  دنمهف  یم  رتالاب  نآ  زا  تشاد و  دـیما  میب و  دـیابن  ادـخ  ریغ  زا  هک  دـنمهف  یم  رتالاب  نآ  زا  تسا و  ندروآ  دورف 
رما زامن  هب  هک  دنونش  یم  نآرق  نابز  زا  هک  یتقو  نینچمه  و  دومن .  هجوت  ادخ  ریغ  هب  دیابن  هک  دنمهف  یم  رتالاب  نآ  زا  دش و  میلست  دیابن 
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شیاین شنرک و  ناج ،  لد و  اب  دـیاب  هک  دـنمهف  یم  نآ  زا  نطاب  بسح  هب  تسا ،  صوصخم  تدابع  ندروآ  اج  هب  نآ  رهاظ  دـنک و  یم 
هکنانچ تخادرپ .  ادـخ  دای  هب  اهنت  درک  شومارف  درمـش و  چـیه  ار  دوخ  قح ،  ربارب  رد  دـیاب  هک  دـنمهف  یم  رتـالاب  نآ  زا  درک و  ار  ادـخ 

هب هک  یسک  يارب  اهنآ  كرد  یلو  تسین  هدربمان  یهن  رما و  یظفل  لولدم  دش ،  يروآدای  هتـشذگ  لاثم  ود  رد  هک  ینطاب  یناعم  تسادیپ 
نطاب رهاظ و  يانعم  هتـشذگ ،  نایب  اب  دشاب .  یم  ریذپان  بانتجا  دـهد ،  یم  حـیجرت  ینیب  دوخ  هب  ار  ینیب  ناهج  هتخادرپ  يرتعیـسو  رکفت 

ار دوـخ  مسج  هک  تسا  یحور  هلزنم  هب  هکلب  دـنک  یمن  اـغلا  لاـطبا و  ار  نآ  رهاـظ  نآرق  نطاـب  هک  دـش  نشور  زین  و  دـش .  نـشور  نآرق 
نیناوق زا  دـهد ،  یم  رارق  ّتیمها  لوا  هجرد  رد  ار  يرـشب  هعماج  حالـصا  يدـبا و  یمومع و  تسا  ینید  هک  مالـسا  دـشخب و  یم  تاـیح 
هنوگچ تسین  رادرب  تسد  زگره  دنتـسه ،  هدربمان  نیناوق  نابهگن  هک  دوخ  هداس  دـیاقع  زا  دنـشاب و  یم  هعماج  حلـصم  هک  دوخ  يرهاـظ 

هب دـنک و  یگدـنز  جرم  جره و  اـب  تسین ،  لـمع  يارب  شزرا  دـشاب و  كاـپ  دـیاب  ناـسنا  لد  هکنیا  زیواتـسد  هب  يا  هعماـج  تسا  نکمم 
؟  دیامن حشرت  كاپان  راتفگ  رادرک و  كاپ  لد  زا  ای  دنارورپب  كاپ  یلد  كاپان ،  راتفگ  رادرک و  تسا  نکمم  هنوگچ  و  دسرب ؟  تداعس 

ار دوخ  تابن  بوخ ،  نیمز  :)) دیامرف یم  و  دنناکاپان . )) نآ  زا  ناکاپان  ناکاپ و  نآ  زا  ناکاپ  :)) دـیامرف یم  دوخ  باتک  رد  یلاعت  يادـخ 
نطاب و رهاـظ و  میرک  نآرق  هک  دـش  نشور  هتـشذگ  ناـیب  زا  ( (( . 129  ) دـهد یمن  زیچاـن  لوصحم  زج  دـب ،  نیمز  دـنایور و  یم  بوخ 

 . دوب دهاوخ  لاح  نامه  هب  تسا  میرک  نآرق  نومضم  نیبم  هک  زین  ثیدح  دراد و  هفلتخم  بتارم  زین  شنطاب 

نآرق لیوءات 

هب هدرک  فرـص  شرهاظ  زا  ناوت  یم  دـشاب  لیلد  هک  ییاج  رد  ار  میرک  نآرق  هک  دوب  فورعم  ننـست  تیرثکا  ناـیم  رد  مالـسا  ردـص  رد 
رکذ لیوءات ))   )) مان هب  میرک  نآرق  رد  هچنآ  دش و  یم  هدیمان  لیوءات ))   )) رهاظ فالخ  يانعم  ًالومعم  درک و  لمح  رهاظ  فالخ  يانعم 

 - هدمآرد ریرحت  هب  هک  هفلتخم -  بهاذـم  ياه  هرظانم  رد  نینچمه  تعامج و  یبهذـم  باتک  رد  ددرگ .  یم  ریـسفت  انعم  نیمه  هب  هدـش 
تایآ زا  يا  هیآ  رهاظ  اب  رگا  دوش  یم  تباث  يرگید  لیلد  اـی  بهذـم  ياـملع  عاـمجا  اـب  هک  يا  هلئـسم  رد  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  رایـسب 

اب لباقتم  لوق  ود  يارب  مصاختم  فرط  ود  یهاگ  دـننک و  یم  لمح  رهاظ  فالخ  يانعم  هب  هدومن  لیوءات  ار  هیآ  دـشاب ،  فلاـخم  ینآرق 
تیارس زین  هعیش  هب  شیب  مک و  هیور  نیا  دنک .  یم  لیوءات  ار  رگید  فرط  هیآ ،  فرط  ود  زا  مادکره  دنیامن و  یم  جاجتحا  ینآرق  تایآ 

هب تیب  لها  ثیداحا  ینآرق و  تاـیآ  رد  یفاـک  ربدـت  زا  سپ  هچنآ  یلو  دوش .  یم  هدـید  ناـش  یمـالک  بتک  زا  یخرب  رد  تسا و  هدومن 
ار یبلطم  هتفرگن و  شیپ  امعم  زغل و  هویش  زگره  دوخ ،  ياسر  نشور و  نایب  نیریـش و  هجهل  رد  میرک  نآرق  هک  تسا  نیا  دیآ  یم  تسد 

تسین ظفل  لولدم  لیبق  زا  تسا  هدش  رکذ  لیوءات ))   )) مان هب  میرک  نآرق  رد  هچنآ  تسا و  هدرکن  اقلا  مدرم  هب  شدوخ  یظفل  بلاق  اب  زج 
 . دریگ یم  همـشچرس  اهنآ  زا  نآرق  یلمع  ماکحا  يداقتعا و  فراعم  هک  هدوب  هماع  كرد  زا  رتـالاب  هک  تسا  ییاـهتیعقاو  قیاـقح و  هکلب 

ناربمایپ اهنت  دـشاب و  یمن  نایب  لباق  زین  ظفل  هار  زا  تسین و  كرد  لباق  رکفت  هار  زا  امیقتـسم  نآ  لیوءات  دراد و  لیوءات  نآرق  همه  يرآ 
ریخاتـسر زور  نآرق  لیوءات  يرآ ،  دنبایب .  ار  اهنآ  هدهاشم ،  هار  زا  دنناوت  یم  دنکاپ ،  تیرـشب  ياهـشیالآ  زا  هک  ادخ  يایلوا  زا  ناکاپ  و 

 . دش دهاوخ  فوشکم  همه  يارب 

حیضوت

 . تسا يدام  یعامتجا  ياهیدنمزاین  انامه  هدومن ،  ظافلا  زا  هدافتسا  تغل و  عضو  ییوگنخس و  هب  راداو  ار  رـشب  هچنآ  میناد  یم  یبوخ  هب 
زا روظنم  نیمه  يارب  دـنامهفب و  دوخ  ناعونمه  هب  ار  دوخ  ریمـض  تایوتحم  تایونم و  هک  تسا  ریزگان  دوخ  یعامتجا  یگدـنز  رد  رـشب 

انیبان گنگ و  صخـش  نایم  رد  هک  تساجنیا  زا  و  دـنک .  هدافتـسا  مشچ  هراشا و  زا  شیب  مک و  یهاـگ  دـیوج و  دادمتـسا  شوگ  ادـص و 
یمن انیبان  دنامهف  یم  هراشا  هب  گنگ  هچنآ  دونـش و  یمن  گنگ  دـیوگ ،  یم  نابز  هب  انیبان  هچنآ  اریز  دوش ؛  یمن  رارقرب  مهافت  هنوگچیه 
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ظفل یلاوحا ،  عاضوا و  ییاهزیچ و  يارب  هدوب و  روظنم  يدام  يدـنمزاین  نیمءات  ءایـشا  يراذـگمان  تاـغل و  عضو  رد  يور  نیا  زا  دـنیب و 
ساوح زا  یکی  ام  بطاخم  هک  يدراوم  رد  مینیب  یم  هکنانچ  دشاب  یم  سوسحم  هب  کیدزن  ای  سح  سرتسد  رد  يدام و  هک  هدـش  هتخاس 
هیبشت لیثمت و  عون  کی  هب  تسد  مییوگب  نخـس  دوش ،  یم  كرد  دوقفم  سح  نامه  هار  زا  هک  ییاهزیچ  زا  میهاوخب  رگا  تسا ،  دقاف  ار 
یـسنج لمع  تذـل  زا  هدیـسرن  غولب  دـح  هب  هک  یکدوک  هب  ای  گنر ،  ییانـشور و  زا  دازردام  يانیبان  کی  هب  میهاوخب  رگا  ًالثم  مینز  یم 

ناهج رد  مینک  ضرف  رگا  نیاربانب ،  مینک ،  یم  هیدءات  بسانم  لثم  ندروآ  هیبشت و  هسیاقم و  زا  یعون  اب  ار  دوخ  دوصقم  مینک ،  فیصوت 
ای کی  رـصع  ره  رد  رـشب  هورگ  زا  و  تسا )  نیمه  مه  رما  عقاو  و   ) تسا هزنم  هدام  شیالآ  هدام و  زا  هک  دراد  دوجو  ییاـهتیعقاو  یتسه ، 

كرد میهفت و  لباق  يداع  رکفت  یظفل و  نایب  هار  زا  ییاهزیچ  نینچ  دنراد ،  ار  اهنآ  هدهاشم  كرد و  دادعتـسا  رامـش ،  تشگنا  نت  دنچ 
ظفل لیبق  زا  ار  باتک  نیا  ام  دیامرف : یم  دوخ  باتک  رد  لاعتم  يادخ  درک .  هراشا  اهنآ  هب  ناوت  یمن  هیبشت  لیثمت و  اب  زج  دوب و  دـهاوخن 

ینامسآ بتک  لصا  هک  ظوفحم  حول  رد  ام  دزن  باتک  نیا  انامه  دیمهفب و  دینک و  لقعت  ار  نآ  امش  دیاش  میداد  رارق  یبرع  یندناوخ و  ، 
اقیقحت :)) دیامرف یم  زین  و  ( (( 130  ) دنک یمن  هنخر  نآ  رد  دسر و  یمن  نآ  هب  يداع  مهف   ) تسا ساسا  مکحم  هیاپ و  دـنلب  یـسب  تسا ، 

و ( (( . 131  ) ناگدش كاپ  رگم  دـنک  یمن  سم  نآ  هب  یـسک  تسا ،  ناهنپ  يداع  راظنا  زا  هک  یباتک  رد  یمارگ  تسا  ینآرق  باتک  نیا 
تیب لـها  امـش  زا  دـهاوخ  یم  لاـعتم  يادـخ  :)) دـیامرف یم  يو  تیب  لـها  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربـمغیپ  قح  رد  نینچمه 
ماهفا هک  دریگ  یم  همـشچرس  يا  هلحرم  زا  میرک  نآرق  تاـیآ ،  نیا  تلـالد  هب  ( (( 132  ) دنادرگ كاپ  ار  امـش  دربب و  ار  يدیلپ  هنوگره 

یناگدنب زج  دشاب  هتـشاد  اجنآ  رد  یکرد  نیرتمک  هک  دسر  یمن  ار  یـسک  تسا ،  نوبز  اجنآ  رد  ندرک  ذوفن  اجنآ و  هب  ندیـسر  زا  مدرم 
یم رگید  ياـج  رد  و  دـنناکاپ .  نآ  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربـمغیپ  تیب  لـها  تـسا و  هدـینادرگ  كاـپ  ار  ناـنآ  ادـخ  هـک 
اهنآ يارب  نآ  لیوءات  زونه  دـنا و  هتفاین  هطاـحا  وا  ملع  هب  هک  ار  يزیچ  دـندرک  بیذـکت  دـنروآ  یمن  نآرق  هب  ناـمیا  هک  ناـنیا  :)) دـیامرف

هک يزور  :)) دـیامرف یم  رگید  ياج  رد  زاـب  و  ( ( (( 133  ) دوش یم  هدید  نایعلاب  ءایـشا  قیاقح  هک  تمایق  زور  ینعی   ) تسا هدشن  دوهـشم 
دنهاوخ فارتعا  توبن ،  توعد  ِقدص  یتسار و  هب  دندوب  هدرک  شومارف  ار  نآ  هک  یناسک  دوش ،  یم  دوهشم  نآرق )  همه   ) نآرق لیوءات 

( (( . 134  ) درک

ثیدح رد  ثحب  همتت 

هک یطیرفت  رثا  رد  یلو  تسین ،  وگتفگ  ياج  نیملسم  ریاس  هعیـش و  نایم  رد  تسا  هدرک  اضما  ار  نآ  میرک  نآرق  هک  ثیدح  لصا  رابتعا 
ثیدح دمآ ،  لمع  هب  ثیدح  جیورت  رد  نیعبات  هباحـص و  هیحان  زا  هک  یطارفا  ثیدح و  يرادهگن  رد  مالـسا  ردص  نایاورنامرف  هیحان  زا 

هب ثیدح  قاروا  هچ  ره  دندومن و  یم  عنم  ثیدح ،  تباتک  تبث و  زا  تقو  يافلخ  يوس  کی  زا  دش .  راتفرگ  يروآ  فسا  تشونرـس  هب 
فیرحت و رییغت و  شوختسد  ثیداحا  زا  يرایسب  تهج  نیا  زا  دندومن ،  یم  عنم  ثیدح  لقن  زا  هاگ  دندینازوس و  یم  دندروآ  یم  تسد 

ثیدح عامتسا  روضح و  كرد  راختفا  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  هباحـص  رگید ،  يوس  زا  و  دیدرگ .  لقن  یـشومارف و 
دنتخادرپ و ثیدح  جیورت  هب  دندوب ،  ناناملسم  مومع  تقو و  يافلخ  مارتحا  دروم  دنتشاد و  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ 

یم قافتا  رایسب  و  ( 135  ) دش یم  خـسف  ثیدـح  اب  هیآ  مکح  یهاگ  یتح  درک و  یم  تموکح  نآرق  هب  ثیدـح  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک 
ناگناگیب زا  یهورگ  دندومن .  یم  راومه  دوخ  رب  رفـس  جنر  هدومیپ  هار  اهگنـسرف  ثیدح ،  کی  عامتـسا  يارب  ثیدح  کی  هلقن  هک  داتفا 

قوثو رابتعا و  زا  ار  ثیدح  دنتخادرپ و  ثیدح  رییغت  عضو و  هب  مالـسا  یگناخ  نانمـشد  زا  یعمج  دندوب و  هدـمآرد  مالـسا  سابل  هب  هک 
ار تسرد  ثیدح  ات  دندرک  عضو  ار  هیارد ))  لاجر و   )) ملع هداتفا و  هراچ  رکف  هب  یمالسا  نادنمـشناد  ببـس  نیمه  هب  ( . 136  ) دنتخادنا
نآ رابتعا  رد  نآرق  اب  ار  ثیدح  نتم  تقباطم  دشوک  یم  ثیدح  دنس  حیقنت  رد  هکنیا  زا  هتشذگ  هعیش ))   )) یلو دنهد .  زیمت  تسردان  زا 

یثیدح تسا  هدیسر  تیب  لها  همئا  مرکا و  ربمغیپ  زا  تسا -  یعطق  اهنآ  دنـس  هک  ( 137  ) يدایز رابخا  رد  هعیـش  قیرط  زا  دناد .  یم  مزال 
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هعیش رابخا ،  نیا  بجوم  هب  دشاب .  هتشاد  تقفاوم  نآرق  اب  هک  درمش  ربتعم  دیاب  ار  یثیدح  درادن و  یـشزرا  دشاب  میرک  نآرق  فلاخم  هک 
هک يرگید  روتـسد  قبط  تسین  مولعم  اهنآ  تقفاوم  تفلاخم و  ( 138  ) هک يرابخا  دـنک و  یمن  لمع  تسا  نآرق  فلاخم  هک  یثیداحا  هب 

دننام هک  دنوش  یم  ادیپ  یصاخشا  زین  هعیش  رد  هتبلا  دراذگ ،  یم  هنع  توکـسم  دیامن  لوبق  ای  دنک  در  هکنیا  یب  هدیـسر  تیب  لها  همئا  زا 
 . دننک یم  لمع  دسر ،  ناشتسد  هب  هک  یثیدح  ره  هب  تنس  لها  زا  یهورگ 

ثیدح هب  لمع  رد  هعیش  شور 

نآرق مکح  دوش  هدینـش  مالّـسلا  هیلع  تیب  لها  همئا  ای  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  دوخ  نابز  زا  هطـساو  نودب  هک  یثیدـح 
صن هب  هک  يداقتعا  فراعم  رد  تسا :  ریز  بیترت  هب  نآ  رد  هعیـش  لمع  دـسر  یم  ام  تسد  هب  هطـساو  اب  هک  یثیدـح  یلو  دراد  ار  میرک 

ود نیا  ریغ  هب  دوش و  یم  لـمع  تسا  تسد  رد  نآ  تحـص  هب  یعطق  دـهاوش  هک  يربخ  اـی  رتاوتم  ربـخ  هب  تسا  مزـال  عطق  ملع و  نآرق ، 
ربخ هب  هوالع  هدش  مئاق  هک  يا  هلدا  هب  رظن  هیعرـش  ماکحا  ( 139  ) طابنتـسا رد  یلو  تسین ،  يرابتعا  دوش ،  یم  هدیمان  دحاو  ربخ  هک  مسق 
مزال تجح و  اقلطم  هعیـش  شیپ  یعطق  رتاوتم و  ربخ  سپ  دوش .  یم  لمع  دـشاب  قوثو  دروم  اـعون  هک  زین  دـحاو  ربخ  هب  یعطق ،  رتاوتم و 

 . دشاب یم  تجح  هیعرش  ماکحا  رد  اهنت  دشاب  یعون  قوثو  دروم  هکنیا  طرش  هب  دحاو ) ربخ   ) یعطق ریغ  ربخ  تسا و  عابتالا 

مالسا رد  یمومع  ملعت  میلعت و 

یناملـسم ره  يارب  ملع  بلط  :)) دـیامرف یم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکاربمغیپ  تسا .  مالـسا  ینید  فیاـظو  زا  یکی  ملع  لیـصحت 
هـس لوصا  نتـسناد  ملع ،  نیا  زا  دارم  تسا ،  هدش  دییءات  هیعطق  دهاوش  اب  هک  يرابخا  قبط  و  ( (( 140  ) دشاب یم  بجاو )  هفیظو   ) هضیرف

هزادـنا هب  درف  ره  يارب  تسا  یمالـسا  نیناوق  ماکحا و  لیـصفت  نتـسناد  تساهنآ و  بیرق  مزاول  اب  داعم  توبن و  دـیحوت ،  یمالـسا :  هناگ 
ییاناوت روخ  رد  رسیم و  همه  يارب  دشاب  یلامجا  لیلد  اب  هچرگا  نید ،  لوصا  هب  ملع  لیـصحت  هک  تسا  نشور  هتبلا  يو .  جایتحا  ءالتبا و 

 ( یلالدتسا هقف   ) تنس باتک و  یلصا  كرادم  زا  ینف  طابنتسا  هدافتسا و  هار  زا  ینید  نیناوق  ماکحا و  لیصفت  هب  ملع  لیـصحت  یلو  تسا 
زا تسا .  هدـشن  عیرـشت  یجرح )   ) اسرف تقاط  مکح  مالـسا  رد  دـشاب و  یم  دارفا  زا  یخرب  یئاناوت  روخ  رد  اهنت  تسین و  سک  همه  راـک 

ار نآ  تیحالـص  ییاناوت و  هک  دارفا  زا  یـضعب  هب  ییاـفک  بجاو  روط  هب  لـیلد  هار  زا  ینید  نیناوق  ماـکحا و  هب  ملع  لیـصحت  يور ،  نیا 
هک تسا  نآ  هربخ )) )  هب  عوجر  هدعاق   ) ملاع هب  لهاج  عوجر  بوجو   )) یمومع هدـعاق  قبط  دارفا  هیقب  هفیظو  هتفای و  صاصتخا  دـنراد ، 

دیلقت هعجارم و  نیا  هتبلا  دنوش ) یم  هدیمان  دیلقت  عجارم  اهنیا  و   ) دـننک هعجارم  دـنوش ) یم  هدـیمان  اهقف  نیدـهتجم و  هک   ) هدربمان دارفا  هب 
دیاب ( 142  ) دـشاب یم  عونمم  ( 141  ( ) ٌملع ِِهب  َکـَل  َْسَیل  اـم  ُفـْقَت  ـالَو   : ) همیرک هیآ  صن  هب  هک  تسا  فراـعم  لوـصا  رد  دـیلقت  زا  ریغ 
ینید هفیظو  قبط  دناد و  یمن  داهتجا  هار  زا  ار  هلئسم  هک  یسک  ینعی  دناد ؛  یمن  زیاج  تیم  دهتجم  زا  ار  ییادتبا  دیلقت  هعیش ،  هک  تسناد 
دیلقت يا  هدنز  دهتجم  هب  هلئسم  نیمه  رد  هکنیا  رگم  دنک  هعجارم  تسین  هدنز  هک  يدهتجم  رظن  هب  دناوت  یمن  دنک ،  دیلقت  دهتجم  زا  دیاب 

هقف ندنام  هزات  رت و  هدـنز و  همهم  لماوع  زا  یکی  هلئـسم  نیا  دـنامب .  یقاب  يو  رظن  هب  دوخ ،  دـلقم  عجرم و  گرم  زا  سپ  دـشاب و  هدرک 
لها نکیل  دـنزادرپ ،  یم  یهقف  لئاسم  رد  يواکجنک  هب  هدرک  شالت  داـهتجا ،  لیـصحت  هار  رد  يدارفا  هتـسویپ  هک  تسا  هعیـش  یمالـسا 

نب دـمحا  یعفاش و  کلام ،  هفینحوبا ،  ناش :  هعبرا  ياهقف  زا  کی  بهذـم  عابتا  موزل  رب  يرجه  مجنپ  نرق  رد  هک  یعاـمجا  رثا  رد  تنس 
ابیرقت حطس  نامه  رد  ناش  هقف  هجیتن  رد  و  دنناد ! یمن  زیاج  ار  هیقف  راهچ  نیا  زا  یکی  ریغ  دیلقت  نینچمه  ار و  دازآ  داهتجا  دندومن  لبنح 

 . دنزادرپ یم  دازآ  داهتجا  هب  هدیچیپرس  هدربمان  عامجا  زا  نیدرفنم ،  زا  یعمج  رخاوا ،  نیا  رد  تسا و  هدنام  یقاب  شیپ  لاس   1200

هیلقن مولع  هعیش و 
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تسا یمولع  هیلقن ))  مولع   ، )) دوش یم  مسقنم  هیلقن ))  هیلقع و   )) شخب ود  هب  دشاب  یم  یمالسا  ياملع  نیودت  نوهرم  هک  یمالسا  مولع 
تایضایر هفسلف و  دننام  تسا  نآ  ریغ  هیلقع ))  مولع   )) اهنآ و ریاظن  خیرات و  ثیدح و  تغل و  دننام  تسا  یکتم  لقن ،  هب  اهنآ  لئاسم  هک 

باسنا خیرات و  دننام  نف  هس  ود  يانثتسا  هب  دشاب و  یم  میرک  نآرق  انامه  مالسا ،  رد  هیلقن  مولع  شیادیپ  یلـصا  لماع  هک  تسین  دیدرت  . 
موـلع نیا  نیودـت  هب  ینید ،  ياـهیواکجنک  ثحب و  یئاـمنهار  هب  ناناملـسم  دنتـسه .  ینامـسآ  باـتک  نیا  داز  هناـخ  اـمومع  ضورع ،  و 

 ، ینید رهاوظ  هب  طوبرم  نونف  زا  دشاب و  یم  تغل  عیدب و  نایب ،  یناعم ،  فرـص ،  وحن ،  ملع  یبرع ،  تایبدا  زا  اهنآ  هدمع  هک  دـنتخادرپ 
مهس مولع ،  نیا  حیقنت  سیسءات و  رد  دوخ ،  تبون  هب  زین  هعیش ))   . )) دشاب یم  هقف  لوصا و  هیارد  لاجر ،  ثیدح ،  ریسفت ،  تئارق ،  ملع 

زا هک  یلئد  دوس  الاوبا  ار ) یبرع  نابز  روتسد   ) وحن هکنانچ  تسا ؛  هدوب  هعیش ))   )) اهنآ زا  يرایسب  رکتبم  سس و  ؤم  هکلب  دنراد  ییازـسب 
زا یکی  دومن و  نیودـت  مالّـسلا  هیلع  یلع  یئاـمنهار  ءـالما و  دوب  مالّـسلا  هیلع  یلع  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربـمغیپ  هباـحص 

نیلوا دوب و  هیوب  لآ  يارزو  زا  یعیـش  دابع  نب  بحاص  عیدـب )  ناـیب و  یناـعم و   ) تغـالب تحاـصف و  مولع  ( 143  ) نیـسس ؤم  نیرتگرزب 
هدوب ضورع  ملع  عضاو  هک  تسا  یعیش  يرصب  دمحا  نب  لیلخ  فورعم  دنمـشناد  فیلءات  هک  تسا  نیعلا ))  باتک  ( )) 144  ) تغل باتک 

دسر و یم  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  هطـساو  کی  هب  نآرق  رد  ( 145  ) مصاع تئارق  و  دشاب .  یم  يوحن  هیوبـس  داتـسا  وحن  ملع  رد  مه  تسا و 
مالّـسلا و مهیلع  تیب  لها  یعاسم  مالّـسلا و  هیلع  یلع  درگاش  دوش ،  یم  هدرمـش  هباحـص  نیرتمدـقم  ریـسفت ،  رد  هک  ساـبع  نب  هّللادـبع 

تفرـشیپ زین  هقف  لوصا  رد  تسا و  فورعم  هعیـش  مشـش  مجنپ و  ماما  هب  اهنآ  ریغ  هعبرا و  ياـهقف  لاـصتا  هقف و  ثیدـح و  رد  ناـشنایعیش 
 ( يرمق يرجه  لاس 1281  يافوتم   ) يراصنا یـضترم  خیـش  تسد  هب  صخ  ـالاب  و  يافوتم 1205 )  ) یناهبهب دـیحو  ناـمز  رد  هک  یبیجع 

 . تسین هسیاقم  لباق  تنس  لها  هقف  لوصا  اب  زگره  هدش  هعیش  بیصن 

یلقع ثحب  ّمود :  قیرط 

یمالک یفسلف و  یلقع ،  رکفت 

 ، مه سکع  هب  هتبلا  تسا  هداد  رارق  یبهذـم  رکفت  ءزج  ار  نآ  هدوـمن و  اـضما  ار  یلقع  رکفت  مـیرک  نآرق  هـک  ( 146  ) میداد رکذت  اقباس 
یحو هک  ار  نآرق  رهاوظ  تسا ،  هدومن  قیدـصت  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  توبن  تیناقح و  هکنآ  زا  سپ  زین  یلقع  رکفت 

هداد رارق  یلقع  ياهتجح  فص  رد  ار  مالّسلا  مهیلع  شمارگ  تیب  لها  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکاربمغیپ  تانایب  تسا و  ینامـسآ 
 (( ناهرب  (( . )) لدـج ناهرب و   )) تسا مسق  ود  دـنک  یم  تابثا  اهنآ  اب  ار  دوخ  تایرظن  يدادادـخ  ترطف  اب  ناسنا  هک  یلقع  ياـهتجح  و 

اب ناسنا  هک  دنشاب  ییایاضق  رگید ،  ترابع  هب  دنشابن و  ملسم  ای  دوهشم  هچ  رگا  دنـشاب  یعقاو )   ) قح یتامدقم  نآ  داوم  هک  تسا  یتجح 
 ، رکفت هنوگ  نیا  تسا ،  رتکچوک  راهچ  زا  هس  ددع  میناد  یم  هکنانچ  دنک  یم  قیدصت  كرد و  ار  اهنآ  ارارطـضا  دوخ  يدادادـخ  روعش 

رکفت نایناهج  ناهج و  ماجنارس  شنیرفآ و  ءادبم  رد  رکفت  دننام  دریگ  ماجنا  یتسه  ناهج  تایلک  رد  هک  یتروص  رد  تسا و  یلقع  رکفت 
نایم رد  هکنانچ  دوش  هتفرگ  تامّلـسم  تاروهـشم و  زا  نآ  داوم  زا  یخرب  ای  همه  هک  تسا  یتجح  لدج ))   )) و دوش .  یم  هدیمان  یفـسلف 

 . دننک یم  تابثا  بهذم ،  نآ  هملسم  لوصا  اب  ار  یبهذم  تایرظن  دوخ ،  بهذم  لخاد  رد  هک  تسا  لومعم  بهاذم  نایدا و  ناگدنورگ 
رکفت هب  ًالوا : تسا :  دوجوم  هویش  ود  نیا  زا  کی  ره  رد  ینامسآ  باتک  نیا  رد  يرایسب  تایآ  هتسب و  راک  هب  ار  هویش  ود  ره  میرک  نآرق 

تاتابن و نیمز و  زور و  بش و  ناگراتس و  نامسآ و  ماظن  دننام  صاخ  ياهماظن  رد  ملاع و  یلک  ماظن  رد  یتسه و  ناهج  تایلک  رد  دازآ 
هک یلدـج  یلقع  رکفت  هب  ایناث : و  دیاتـس .  یم  دازآ  یلقع  يواکجنک  زا  شیاتـس  نیرتاسر  اب  دـنک و  یم  رما  اـهنآ  ریغ  ناـسنا و  ناویح و 

( وکین قالخا  هب  نورقم  تجاجل  یب  قح ،  راهظا  روظنم  هب   ) یتروص نیرتهب  اـب  هکنیا  هب  طورـشم  دوش  یم  هدـیمان  یمـالک  ثحب  ًـالومعم 
(147  ( ) ُنَسْحَا َیِه  یتَّلِاب  ْمُْهلِداجَو  ِۀَنَسَْحلا  ِۀَظِعوَْمْلاَو  ِۀَمْکِحلِْاب  َّکِبَر  ِلیبَس  یِلا  ُْعدُا  : ) دیامرف یم  هکنانچ  تسا ؛  هدومن  رما  دریگ ،  ماجنا 
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هدش ادج  ننست  تیرثکا  زا  هعیش  تیلقا  هورگ  لوا ،  زور  زا  هک  تسا  نشور  ًالماک  مالسا  رد  یمالک  یفسلف و  رکفت  رد  هعیش  یمدق  شیپ 
تسا و یفرط  ود  هجاـحم  هـک  تـسا  تـسرد  تـخادرپ .  یم  هجاـحم  هـب  تـشاد  هـک  يا  هصاـخ  تاـیرظن  رد  دوـخ  نیفلاـخم  اـب  هتـسویپ 
رد یمدقشیپ  دنا و  هتشاد  هدهع  هب  ار  عافد  بناج  نارگیدو  هلمح  بناج  هعیـش  هتـسویپ  یلو  دنـشاب  یم  میهـس  نآ  رد  ود  ره  نیمـصاختم 

ثحبم بیـصن  اجیردـت  هک  یتفرـشیپ  رد  زین  و  دزادرپ .  یم  هلمح  هب  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  تـقیقح  رد  تمـصاخم  یفاـک  لـئاسو  هـیهت 
درگاش هک  هعیـش -  نیققحم  املع و  هتـسویپ  دیـسر  یقرت  جوا  هب  لازتعا  بهذـم  عویـش  اب  موس  نرق  لـیاوا  مود و  نرق  رد  دـش و  یمـالک 

هلزتعم و هرعاشا و  زا  تنس  لها  نیملکتم  هلسلس  ( 148  ) هکنیا زا  هتشذگ  دنتـشاد .  رارق  نیملکتم  لوا  فص  رد  دندوب -  تیب  لها  بتکم 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  هباحـص  راثآ  هب  هک  یناسک  اما  و  دسر .  یم  مالّـسلا  هیلع  یلع  هعیـش  لوا  ياوشیپ  هب  ناشیا  ریغ 

تـسد رد  هدش )  طبـض  ناشیا  زا  رفن  رازه  هدزاود  دودح  رد   ) هباحـص زا  هک  راثآ  همه  نیا  نایم  رد  هک  دـنناد  یم  بوخ  دـنراد  ییانـشآ 
تاّیهلا رد  يو  باذج  تانایب  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  اهنت  هدشن ،  لقن  دشاب  یفسلف  رکفت  هب  لمتشم  هک  رثا  کی  یتح  تسا ، 

دازآ رکفت  هب  زور  نآ  برع  هرخ  الاب  دـنا و  هدـمآ  هباحـص  لابند  هب  هک  نیعباـت  ياـملع  هباحـص و  دراد .  ار  یفـسلف  تارکفت  نیرت  قیمع 
اهنت دوش  یمن  هدـید  یفـسلف  يواـکجنک  زا  يا  هنومن  يرجه  لوا  نرق  ود  نادنمـشناد  نانخـس  رد  دنتـشادن و  ییانـشآ  هنوگچیه  یفـسلف 

یم نانآ  تساراد و  ار  یفـسلف  راکفا  زا  نارک  یب  ریاخذ  هک  تسا  هعیـش  متـشه  لوا و  ماما  صوصخلاـب  هعیـش و  ناـیاوشیپ  قیمع  تاـنایب 
ار نآ  زا  يا  هنومن  ات  دوب  رود  یفسلف  رکفت  زرط  زا  برع  يرآ  دنتخاس .  انـشآ  رکفت  زرط  نیا  اب  ار  دوخ  نادرگاش  زا  یهورگ  هک  دنـشاب 
زا يرجه  موس  نرق  لیاوا  رد  يرایسب  بتک  نآ  زا  سپ  دید و  يرجه  مود  نرق  لیاوا  رد  یبرع  هب  نانوی  یفسلف  بتک  زا  یخرب  همجرت  رد 

اـهقف و تیرثـکا  لاـح  نیا  اـب  تفرگ و  رارق  مومع  سرتـسد  رد  یفـسلف  رکفت  شور  دـش و  همجرت  یبرع  هب  نآ  ریغ  ینایرـس و  یناـنوی و 
زاغآ رد  هچرگا  تفلاخم  نیا  دـنداد و  یمن  ناشن  یـشوخ  يور  دـندوب ،  يدراو  هزات  نانامهم  هک  هیلقع  مولع  ریاس  هفـسلف و  هب  نیملکتم 

تشگرب و هحفـص  یمک ،  زا  سپ  یلو  تشادـن  یهجوت  لباق  ریثءاـت  درک ،  یم  مولع  نیا  زا  تقو  تموکح  هک  یتیاـمح  هطـساو  هب  راـک 
 - تسا یماـنمگ  نیفل  ؤم  هدـع  کـی  يرکف  شوارت  هک  افـصلا -  ناوـخا  لـئاسر  دـنتخیر و  اـیرد  هب  ار  یفـسلف  بتک  دـیکا ،  عـنم  هارمه 

نرق لـیاوا  رد  هرود  نیا  زا  سپ  دـهد .  یم  ناـشن  ار  تقو  نآ  راـجنهان  عضو  یگنوگچ  هک  تسا  یهاوـگ  زور و  نآ  زا  تسا  يراـگدای 
(( انیـس یلعوب   )) فورعم فوسلیف  یعاسم  رثا  رد  مجنپ  نرق  لیاوا  رد  دـش و  اـیحا  یباراـف ))  رـصن  یبا   )) طـسوت هفـسلف  يرجه ،  مراـهچ 

ناطلس هراشا  هب  زین  مرج  نیمه  هب  دومن و  حیقنت  يدرورهـس ))  خیـش   )) ار قارـشا  هفـسلف  زین  مشـش  نرق  رد  تفای و  لماک  هعـسوت  هفـسلف 
هکنیا زج  دماین  دوجو  هب  یمان  یفوسلیف  دش و  هدیچرب  تیرثکا  نایم  زا  هفسلف  ناتساد  نآ  زا  سپ  رگید  و  دش ! هتـشک  یبویا  نیدلا  حالص 

( . 149  ) دیشوک هفسلف  حیقتن  رد  دمآ و  دوجو  هب  یسلدنا  دشر  نبا  دوب -  عقاو  یمالسا  کلامم  هیشاح  رد  هک  سلدنا -  رد  متفه  نرق  رد 

هیلقع مولع  ریاس  هفسلف و  رد  هعیش  رادیاپ  ششوک 

دوب مهم  ینکر  زین  هیلقع  مولع  جیورت  رکفت و  هنوگنیا  تفرشیپ  رد  دوب  رث  ؤم  یلماع  یفـسلف  رکفت  شیادیپ  يارب  زاغآ ،  رد  هکنانچ  هعیش 
تفرن هعیش  نایم  زا  زگره  تفر ،  ننست  تیرثکا  نایم  زا  هفسلف  دشر ،  نبا  نتفر  اب  هکنیا  اب  يور  نیا  زا  درک و  یم  یعاسم  لذب  هتـسویپ  و 

لیصحت و رد  يرگید  زا  سپ  یکی  هدمآ  دوجو  هب  نیهلءاتملاردص  دامادریم و  یـسوط و  هجاوخ  دننام  یمان  يا  هفـسالف  زین  نآ  زا  سپ  و 
نیا همه  دندمآ .  دوجو  هب  ناشیا  ریغ  يدنجریب و  یسوط و  هجاوخ  دننام  یناسک  هیلقع  مولع  ریاس  رد  نینچمه  دندیشوک .  هفـسلف  ریرحت 

سمش یـسوط و  هجاوخ  راثآ  شجنـس  اب  هکنانچ  درک  قیمع  تفرـشیپ  هعیـش  ریذپان  یگتـسخ  شـشوک  رثا  رد  یهلا  هفـسلف  هژیوب  مولع و 
رد رث  ؤم  لماع  هکناـنچ  دـنام  یقاـب  هعیـش  رد  هفـسلف  ارچ  تسا .  نشور  ناگتـشذگ  راـثآ  اـب  نیهلءاتملاردـص  داـمادریم و  هکرت و  نیدـلا 
 ، هدنام راگدای  هب  هعیش  نایاوشیپ  زا  هک  هدوب  یملع  ریاخذ  نارگید  نایم  رد  هعیش  هلیسو  هب  هعیش و  نایم  رد  یلقع  یفلسف و  رکفت  شیادیپ 

مارتحا سیدـقت و  رظن  اب  اهنآ  يوس  هب  هعیـش  هتـسویپ  هک  تسا  یملع  ریاخذ  نامه  زین  هعیـش  نایم  رد  رکفت  زرط  نیا  ياقب  رد  رث  ؤم  لماع 
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رورم اب  هک  یفـسلف  بتک  اب  ار  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  یملع  ریاـخذ  هک  تسا  یفاـک  بلطم ،  نیا  ندـش  نشور  يارب  و  دـنک .  یم  هاـگن 
هدزای نرق  رد  ات  دـش  یم  رتکیدزن  هدربمان  یملع  ریاخذ  هب  هفـسلف  زور  هب  زور  هک  دـید  میهاوخ  اـنایع  اریز  میجنـسب ؛  هدـش  هتـشون  خـیرات 

 . تسا هدنامن  نایم  رد  ریبعت  فالتخا  زج  يا  هلصاف  هتشگ و  قبطنم  رگیدمه  هب  ابیرقت  يرجه 

هعیش یملع  غباون  زا  نت  دنچ 

ره  ) لوصا زا  ار  هعیش  تایاور  هک  تسا  یـسک  نیلوا  هعیـش  رد  يو  يرجه )  يافوتم 329   ) ینیلک بوقعی  نب  دمحم  مالـسالا  ۀقث  فلا - 
یم هدـیمان  لصا ))   )) هدربمان باتک  هدرک و  یم  يروآ  عمج  یباتک  رد  دوب  هدرک  ذـخا  تیب  لها  همئا  زا  هک  ییاهتیاور  نیثدـحم  زا  کی 
هـس هب  دوش  یم  هدـیمان  یفاـک ))   )) هک يو  باـتک  تسا .  هتخاـس  بترم  داـقتعا  هقف و  باوبا  بیترت  هب  هدرک و  عیطفت  جارختـسا و  دـش )

تسا یثیدح  باتک  نیرتفورعم  نیرتربتعم و  تسا و  لمتـشم  ثیدح  (( 16199  )) هب مسقنم و  تاـقرفتم )   ) هضور عورف و  لوصا ،  شخب 
خیـش هیقفلا ))  هرـضحیال  نم   )) باتک زا ]: دـنترابع   ] دنـشاب یم  یفاک  یلات  هک  رگید  باتک  هس  و  دوش .  یم  هتخانـش  عیـشت  ملاـع  رد  هک 

يافوتم  ) یسوط خیـش  فیلءات  راصبتـسا ))  )) باتک و  بیذهت ))   )) باتک و  يرمق )  يرجه  يافوتم 381   ) یمق هیوباب  نب  دمحم  قودـص 
دمآرس هقف  هغبان  يو  يافوتم 676 )  ) ققحم هب  فورعم  یلح ،  يایحی  نب  نسح  نب  رفعج  مساقلاوبا  ب -  دشاب .  یم  يرمق )  يرجه   460

نایم رد  تسا  لاس  دـصتفه  هک  تسا  عیارـش ))   )) باتک و  عفان ))  رـصتخم   )) باتک يو  یهقف  ياهراکهاش  زا  دـشاب و  یم  هعیـش  ياهقف 
نب دمحم  نیدلا  سمـش  لوا  دیهـش  ققحم ،  یلات  ناونعب  و  دنوش .  یم  هدـید  لیلجت  باجعا و  رظن  هب  دـندرگ و  یم  تسد  هب  تسد  اهقف 

هعمل  )) باـتک وا  یهقف  ياـهراکهاش  زا  و  دـش .  هتـشک  عیـشت  مرج  هـب  قـشمد  رد  يرمق ،  يرجه  لاس 786  رد  هک  درمـش  دـیاب  ار  یکم 
یفجن ءاطغلا  فشاک  رفعج  خیـش  دـیاب  نینچمه  و  تسا .  هتـشون  نادـنز  رد  زور  تفه  تدـم  هب  يراتفرگ ،  زا  سپ  هک  تسا  هیقـشمد )) 
يافوتم  ) يرتشوش يراصنا  یضترم  خیش  ج -  تسا .  ءاطغلا )) فشک   )) باتک يو  یهقف  ياهیراکهاش  زا  درمـشرب و  ار  يافوتم 1227 ) )

تخاـس و ررحم  تسا  نف  نیا  شخب  نیرتـمهم  هک  ار  هیلمع  لوـصا  يراـجم  هدوـمرف  هیقنت  ار  هقف  لوـصا  ملع  يو  يرمق )  يرجه   1281
يرمق يرجه  يافوتم 676   ) یسوط نیدلاریصن  هجاوخ  د -  تسا .  ریاد  هعیـش  ياهقف  شیپ  يو  بتکم  هک  تسا  لاس  دص  زا  رتشیب  نونکا 

زا رتشیب  هک  تسا  مالکلادیرجت ))   )) باتک يو  ياهراکهاش  زا  دروآرد و  لماک  ینف  لکش  هب  ار  مالک  ملع  هک  تسا  یـسک  نیلوا  يو  ( 
هتـشون نآ  رب  هصاخ  هماع و  زا  يرامـش  یب  یـشاوح  حورـش و  تسا و  هدرک  ظفح  نف  لها  نایم  رد  ار  دوخ  رابتعا  دشاب  یم  لاس  دصتفه 
نیرتهب دور و  یم  رامـش  هب  دوخ  رـصع  غباون  زا  یکی  زین  تایـضایر  هفـسلف و  رد  دراد ،  مالک  ملع  رد  هک  یغوبن  رب  هوالع  هجاوخ  هدش . 
يزاریـش دمحم  نیدلاردص  ه -  تسوا .  راثآ  زا  مه  هغارم  هناخدصر  دراد و  هیلقع  مولع  همه  رد  هک  تسا  يا  هدنزرا  تافیلءات  نآ  هاوگ 

زا دوب ) هدرک  ریس  مالسا  رد  اهنرق  هکنآ  زا  سپ   ) ار هفسلف  لئاسم  هک  تسا  یفوسلیف  نیلوا  يو  يرمق )  يرجه  يافوتم 1050  دلوتم 979  )
هلئسم اهدص  هک  دش  هداد  هفسلف  هب  يا  هزات  ناکما  ًالوا : يور  نیا  زا  و  دیچ .  مه  يور  یـضایر  لئاسم  دننام  هدروآرد  یگدنکارپ  تلاح 

لقع و روط  يارو  يروط  زور  نآ  ات  هک   ) ینافرع لئاسم  زا  هلسلس  کی  ایناث : و  دوش .  لح  حرطم و  دوبن  حرط  لباق  هفلسف  رد  هک  یفـسلف 
ینید و رهاوظ  زا  يدایز  ریاخذ  اثلاث : و  دـنریگ .  رارق  رظن  ثحب و  دروم  یناسآ  هب  دـندش ) یم  هدرمـش  يرکفت  كرد  زا  رتالاب  تاـمولعم 
 ، دندش یم  هدرمش  تاهباشتم  زا  ابلاغ  دنتشاد و  ار  لحنیال  يامعم  تفص  اهنرق  هک  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  نایاوشیپ  یفسلف  قیمع  تانایب 
زا شیپ  و  دــنداتفا .  ریــسم  کـی  رد  هتفریذــپ و  لـماک  یتـشآ  هفــسلف  ناـفرع  ینید و  رهاوـظ  بـیترت  نـیا  هـب  دــندش و  نـشور  لــح و 

دمحم نیدلا  سمش   )) نشش و نرق  هفسالف  زا  قارشالا ))  ۀمکح   )) فل ؤم  يدرورهـس ))  خیـش   )) دننام ینادنمـشناد  زین  نیهلءاتملاردص 
 . دش نیهلءاتملاردص ))   )) بیصن لماک ،  تیقفوم  یلو  دنا  هتشادرب  هار  نیا  رد  يرث  ؤم  ياهمدق  يرجه ،  متشه  نرق  هفـسالف  رد  هکرت )) 
رد هتبلا   ) ار تیبـسن  هیرظن  عبار و  دـعب  دـناسرب و  توبث  هب  ار  يرهوج  تکرح  هیرظن  هک  دـش  قـفوم  شور  نیا  وریپ  رد  نیهلءاتملاردـص ، 
(( رافسا  )) باتک هفـسلف  رد  يو  ياهراکهاش  زا  هدرک و  فیلءات  هلاسر  باتک و  هاجنپ  هب  کیدزن  دیامن و  فشک  رکف ) رد  هن  نهذ  جراخ 
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 . دشاب یم  دلج  راهچ  رد 

فشک موس :  قیرط 

ینافرع كرد  ناسنا و 

یمن تایونعم  هب  دنتسه و  هنازور  یگدنز  جیاوح  عفر  رد  شالت  شاعم و  روما  میظنت  مرگرـس  ناسنا  دارفا  عطاق  تیرثکا  هک  لاح  نیع  رد 
هتـشر کی  هب  هداتفا  راک  هب  دارفا  زا  یخرب  رد  یهاگ  هک  تسا  دوجوم  ینیب ))  عقاو  هزیرغ   )) مان هب  يا  هزیرغ  عون ،  نیا  داهن  رد  دنزادرپ ، 

هب دنمان ) یم  هفارخ  رادنپ و  ار  یتیعقاو  تقیقح و  ره  هک  ناکاکش  اهیطسفوس و  مغر  یلع   ) ناسنا ره  دنک .  یم  شراداو  يونعم  ياهکرد 
رگید يوس  زا  دـنک ،  یم  اشامت  شنیرفآ  ناهج  تباث  تیعقاو  هب  كاپ  يداهن  فاص و  ینهذ  اـب  هک  یهاـگ  دراد و  ناـمیا  یتباـث  تیعقاو 
ناشن ار  ییابیز  تباث  تیعقاو  هک  دبای  یم  ییاه  هنییآ  دننام  ار  ناهج  ياه  هدیدپ  ناهج و  دـیامن ،  یم  كرد  ار  ناهج  يازجا  يرادـیاپان 

رادـیاپان نیریـش و  ياه  هنومن  زا  اعبط  دـنایامن و  یم  زیچاـن  راوخ و  هدـننیب  مشچ  رد  ار  يرگید  تذـل  ره  نآ  كرد  تذـل  هک  دـنهد  یم 
ار كاپ  ییادخ  تجح  هتخاس و  هجوتم  الاب  ملاع  هب  ار  سانـشادخ  ناسنا  هک  تسا  ینافرع  هبذج  نامه  نیا  دراد .  یم  زاب  يدام  یگدـنز 
دـشک و یم  نالطب  طخ  يو  زارد  رود و  ياهوزرآ  همه  درگادرگ  دراد و  یم  شومارف  ار  زیچ  همه  دـنک و  یم  نیزگیاـج  ناـسنا  لد  رد 

نیا مه  تقیقح  رد  دراد و  یماو  تسا ،  رتراکـشآ  رتنـشور و  یندینـش  یندید و  ره  زا  هک  هدیدان  يادـخ  شیاتـس  شتـسرپ و  هبار  ناسنا 
رهم و هار  زا  ار  ادـخ  هک  تسا  یـسک  فراع ،  تسا .  هدروآ  دوجو  هب  یناسنا  ناهج  رد  ار  یتسرپادـخ  بهاذـم  هک  تسا  ینطاب  شـشک 
 ، رگید بهاذم  ربارب  رد  دـیابن  ار  نافرع  هک  تسا  نشور  اجنیا  زا  باقع و  سرت  زا  هن  و  ( 150  ) باوث دیما  هب  هن  دنک  یم  شتسرپ  تبحم 

قیاقح كرد  يارب  تسا  یهار  و  دیما ) ای  میب  هار  زا  هن  تبحم  هار  زا  شتسرپ   ) شتسرپ ياههار  زا  تسا  یهار  نافرع  هکلب  درمش  یبهذم 
یم كولـس  هار  نیا  زا  هک  دراد  یناوریپ  تینثو ،  یتح  یتسرپادخ  بهاذم  زا  کی  ره  یلقع .  رکفت  هار  ینید و  رهاوظ  هار  ربارب  رد  نایدا 

 . فراع ریغ  دنراد و  فراع  مالسا  تیسوجم و  تیحیسم و  تیمیلک و  تینثو و  دننک . 

مالسا رد  نافرع  روهظ 

هدش هتخانش  طبض و  لاجر  بتک  رد  ناشیا  زا  رفن  رازه  هدزاود  هب  کیدزن  هک   ) مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  هباحـص  نایم  رد 
يراثآ رد  و  تسا .  لمتشم  ینارکیب  ریاخذ  هب  يونعم  تایح  لحارم  ینافرع و  قیاقح  زا  وا  غیلب  نایب  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  اهنت  دنا )
سیوا یـسراف و  ناملـس   )) دـننام یناسک  وا  نادرگاش  نارای و  نایم  رد  تسین ،  لئاسم  نیا  زا  يربخ  تسا  تسد  رد  هباحـص  ریاـس  زا  هک 

زا سپ  ار  ناشیا  دنا -  هدمآ  دوجو  هب  مالـسا  رد  هک  افرع -  هماع  هک  دوش  یم  ادیپ  رامت )) مثیم  يرجه و  دیـشر  دایز و  نب  لیمک  ینرق و 
رانید نب  کلام  ینامی و  سوواط   )) دننام يرگید  ناسک  هقبط ،  نیا  زا  سپ  دنا و  هداد  رارق  دوخ  ياه  هلسلس  سءار  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع 

داهز و يزرد  دـننک ،  رهاظت  فوصت  نافرع و  هب  هکنآ  یب  هک  دـنا  هدـمآ  دوجو  هب  يرجه  مود  نرق  رد  یخلب ))  قیقـش  مهدا و  میهاربا  و 
نیا زا  سپ  دندیناشوپ .  یمن  دوخ  نیشیپ  هقبط  هب  ار  دوخ  یتیبرت  طابترا  لاح  ره  رد  یلو  دندوب  هتسراو  نادرم  قح و  يایلوا  مدرم ،  شیپ 

دوجو هب  ناشریاظن  و  يدادغب ))  دینج  یخرک و  فورعم  یماطسب و  دیزی  اب   )) دننام موس  نرق  مود و  نرق  رخاوا  رد  يرگید  هفیاط  هقبط ، 
هب هک  دـندز  دوهـش  فشک و  ناونع  هب  ینانخـس  دـندومن و  رهاظت  فوصت  نافرع و  هب  دـنتخادرپ و  ینافرع  كولـس  ریـس و  هب  هک  دـندمآ 

دروآ و یم  دوجو  هب  ناشیارب  یتالکـشم  هجیتن  رد  دیناروش و  یم  ناشیارب  ار  تقو  نیملکتم  اهقف و  تشاد ،  هک  يا  هدننز  رهاوظ  هطـساو 
تجامس دوخ  نیفلاخم  ربارب  رد  دوخ  هقیرط  رد  همه  نیا  اب  دیناشک .  یم  راد  ياپ  ای  هجنکـش  ریز  ای  نادنز  همخد  هب  ار  ناشیا  زا  يرایـسب 

دیـسر و دوخ  تردق  تعـسو و  جوا  هب  يرجه  متـشه  متفه و  نرق  رد  ات  دوب  هعـسوت  لاح  رد  تقیرط  زور  هب  زور  بیترت  نیدب  دـندرک و 
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هک ناـفرع  خـیاشم  تیرثکا  ( . 151  ) تسا هداد  همادا  دوـخ  یتـسه  هـب  نوـنک  اـت  ضیـضح ،  رد  یهاـگ  جوا و  رد  یهاـگ  زین  نآ  زا  سپ 
مینک یم  هدهاشم  زورما  هک  یلکـش  هب  تقیرط  دنا و  هتـشاد  ار  ننـست  بهذم  رهاظ  بسح  هب  تسا  هدـش  طبـض  اه  هرکذـت  رد  ناشیاهمان 

زا یخرب  هچ  رگا  دـشاب  یم  نانآ  راگدای  تسین )  اهنآ  زا  يربخ  تنـس  باـتک و  میلاـعت  رد  هک  یموسر  بادآ و  هتـشر  کـی  هب  لمتـشم  )
كولـس ریـس و  يارب  همانرب  مالـسا  رد  هک  دندوب  نیا  رب  تعامج  دنا  هتفگ  هکنانچ  تسا .  هدومن  تیارـس  زین  هعیـش  هب  ناشموسر  بادآ و 

هک تینابهر  قیرط  دننام  دشاب  یم  قح  لوبقم  دنا و  هدرب  یپ  نآ  هب  نیملسم  هک  تسا  یقیرط  سفن ،  تفرعم  قیرط  هکلب  تسا  هدشن  نایب 
ره يور  نیا  زا  ( . 152  ) تفرگ رارق  لوبقم  دندروآرد و  دوخ  شیپ  زا  اراصن  دشاب ،  هدـش  دراو  مالّـسلا  هیلع  حیـسم  توعد  رد  هکنیا  یب 

تسا و هداد  روتسد  دوخ  نادیرم  هب  هتشاذگ و  كولـس  ریـس و  همانرب  رد  هدید  حالـص  موسر  بادآ و  زا  ار  هچنآ  تقیرط  خیاشم  زا  کی 
دجو انغ و  یقیسوم و  لامعتسا  هقرخ و  رکذ و  نیقلت  یگدرپسرـس و  مسارم  دننام  تسا ؛  هدمآ  دوجو  هب  یلقتـسم  عیـسو و  همانرب  اجیردت 

رگید و يوـس  رد  تقیرط  هتفرگ و  رارق  ییوـس  رد  تعیرـش  هـک  هدیـشک  ییاـج  هـب  راـک  اـه  هلـسلس  یـضعب  رد  یهاـگ  رکذ و  عـقوم  رد 
 ( تنس باتک و   ) مالسا یلصا  كرادم  زا  هچنآ  هعیش ،  يرظن  نیزاوم  هظحالم  اب  یلو  دنا  هدش  قحلم  هینطاب  هب  ًالمع  شور  نیا  نارادفرط 
زا یخرب  ندرک  نشور  رد  ای  دنکن  ییامنهار  تقیقح  نیا  هب  ینید  تانایب  تسین  نکمم  زگره  تسا و  نیا  فالخ  دومن  هدافتسا  ناوت  یم 

 . دیامن رظنفرص  دوخ  تامرحم  تابجاو و  زا  دشاب ) هک  ره   ) یسک دروم  رد  ای  دزرو  لامها  نآ  ياه  همانرب 

نآ همانرب  سفن و  نافرع  هب  تنس  باتک و  یئامنهار 

تعانق یحطـس  كاردا  درجم  هب  دننک و  يریگ  هلابند  ربدت و  نآرق  رد  مدرم  هک  دنک  یم  رما  دوخ  مالک  زا  اج  نیدـنچ  رد  لاعتم  يادـخ 
دنک یم  یفرعم  دوخ  ياه  هناشن  تامالع و  تایآ و  انثتسا ) یب   ) تسا نآ  رد  هک  ار  هچ  ره  شنیرفآ و  ناهج  يرایـسب  تایآ  رد  دنیامنن و 
دهد ناشن  ار  يرگید  هک  تسا  هناشن  هیآ و  تهج  نیا  زا  هناشن  هیآ و  هک  دوش  یم  نشور  هناشن ،  هیآ و  يانعم  رد  ربدت  قمعت و  یمک  اب  . 

شرظن رد  رطخ  زج  يزیچ  دوش  یم  رطخ  هجوتم  نآ  ندـید  اب  هک  یـسک  دوش  یم  بصن  رطخ ،  تمالع  هک  زمرق  غارچ  ًـالثم  ار ؛  دوخ  هن 
ای غارچ  تروص  دوخ  هرکفتم  رد  دـنک  رکف  نآ  گنر  ای  هشیـش  تیهاـم  اـی  غارچ  لکـش  رد  رگا  درادـن و  غارچ  دوخ  هب  یهجوت  تسین و 

ناهج يادخ  ياه  هناشن  تایآ و  يور  ره  زا  همه و  ناهج و  ياه  هدـیدپ  ناهج  رگا  نیاربانب ،  ار .  رطخ  موهفم  هن  دراد  ار  گنر  ای  هشیش 
یسک داد و  دنهاوخن  ناشن  ار  كاپ  يادخ  ءزج  دنوش  یم  هدید  هک  يور  ره  زا  تشاد و  دنهاوخن  دوخ  زا  يدوجو  لالقتـسا  چیه  دنـشاب 

هب درک و  دهاوخن  كرد  كاپ  يادـخ  زج  يزیچ  دـنک  یم  هاگن  نایناهج  ناهج و  هرهچ  هب  یمـشچ  نینچ  اب  نآرق  تیادـه  میلعت و  هب  هک 
 ، ناهج گنت  هچیرد  زا  هک  دـید  دـهاوخ  یهانتمان  ییابرلد  ییابیز و  يو  دـنبای  یم  ناهج  يابرلد  دومن  رد  نارگید  هک  ییابیز  نیا  ياـج 

نیا دراپـس .  یم  ییادـخ  تبحم  تسد  هب  ار  لد  هداد  جارات  هب  ار  دوخ  یتسه  نمرخ  هک  تسا  تقو  نآ  دـیامن و  یم  یلجت  ییامندوخ و 
اهنآ راک  اه و  هلیسو  نیا  دوخ  اریز  تسین ؛  لقع  ای  لایخ  هلیسو  هب  ای  رگید  ساوح  شوگ و  مشچ و  هلیسو  هب  تسا  نشور  هکنانچ  كرد 

شومارف ادخ و  دای  زج  یتمه  چیه  هک  ورهار  نیا  ( . 153  ) دنتسه هنع  لوفغم  تیاده  تلالد و  نیا  رد  دنـشاب و  یم  اه  هناشن  تایآ و  زین 
! دـیا هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  :)) دـیامرف یم  دوخ  مالک  زا  رگید  ياـج  رد  لاـعتم  يادـخ  دونـش  یم  هک  یتقو  درادـن  زیچ  همه  ندومن 

دیمهف دهاوخ  ( (( ، 154  ) دیناسر دنهاوخن  ینایز  امش  هب  دنوش  یم  هارمگ  هک  نارگید  دیتفای  ار  هار  امـش  هک  یتقو  دیبایرد  ار  دوخ  سفن 
ار وا  تسوا  يادـخ  هک  يو  یقیقح  يامنهار  تسوا و  سفن  هار  نامه  دراد ،  رب  رد  ار  لـماک  یعقاو و  یتیادـه  هک  یهارهاـش  هناـگی  هک 

سفن هچیرد  زا  دوخ  يادخ  هب  دریگ و  شیپ  رد  ار  دوخ  سفن  هار  هتخادنا  رس  تشپ  ار  اههار  همه  دسانشب و  ار  دوخ  هک  دراد  یم  فظوم 
هک ره  :)) دـیامرف یم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  يور  نیا  زا  و  تفای .  دـهاوخ  ار  دوخ  یعقاو  بولطم  هک  دـنک  هاگن  دوخ 

( (( 156  ) دسانش رتهب  ار  دوخ  هک  دسانش  یم  رتهب  ار  ادخ  امش  زا  یناسک  :)) دیامرف یم  زین  و  ( (( . 155  ) تخانش ار  ادخ  تخانش  ار  دوخ 
ات دینک  دای  ارم  :)) دیامرف یم  هکنیا  دننام  دـنک  یم  رما  ادـخ  دای  هب  هک  تسا  يرایـسب  ینآرق  تایآ  هار ،  نیا  كولـس  ریـس و  همانرب  اما  و  . 
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زا :)) دـنا هدومرف  نآ  ماتتخا  رد  دـنا و  هداد  لیـصفت  تنـس  باتک و  هک  تسا  يا  هحلاـص  لاـمعا  و  نآ .  ریغ  و  ( (( 157  ) منک دای  ار  اـمش 
نآ ندومیپ  هب  ار  مدرم  دهد و  صیخـشت  ادـخ  هار  ار  یهار  مالـسا  تسا  روصتم  نکمم و  هنوگچ  و  ( (( ، 158  ) دینک يوریپ  دوخ  ربمغیپ 
یم دوخ  مـالک  رد  لاـعتم  يادـخ  هکنآ  لاـح  دزرو و  لاـمها  اـی  دـنک  تلفغ  نآ  هماـنرب  ناـیب  زا  یلو  دناسانـشب  ار  نآ  اـی  دـنکن  هیـصوت 
دراد طابترا  مدرم  يایند  نید و  هب  هک  يزیچ  ره  هب  تبـسن  تسا  ینـشور  نایب  هک  یلاح  رد  میدرک  لزان  وت  يوس  هب  ار  نآرق  ام  :)) دیامرف

( (( . 159)

یماما هدزاود  هعیش  رظن  زا  یمالسا  تاداقتعا  موس :  شخب 

یسانشادخ  - 1

دنوادخ دوجو  ترورض  تیعقاو -  یتسه و  ناهج  هب  يرظن 

نـشور يو  رب  ار  نایناهج  ناهج و  يادـخ  یتسه  دراد  یم  رب  هک  یماگ  نیتسخن  رد  تسا  مءاوت  وا  شیادـیپ  اب  هک  ناسنا  روعـش  كرد و 
دنمان یم  رادنپ  لایخ و  ار  یتسه  ناهج  دننک و  یم  دیدرت  کش و  راهظا  زیچ  همه  رد  دوخ و  یتسه  رد  هک  نانآ  مغر  هب  اریز  دزاس ؛  یم 

هک درادن  کش  ینعی  دبای ؛  یم  ار  ناهج  دوخ و  تسا ،  مءاوت  روعـش  كرد و  اب  هک  دوخ  شیادـیپ  زاغآ  رد  ناسنا  درف  کی  میناد  یم  ام 
رییغت دراد و  یمنرب  دـیدرت  هنوگچیه  تسه و  وا  رد  ملع  كرد و  نیا  تسا  ناسنا  ناسنا  اـت  تسه و  وا  زج  يرگید  ياـهزیچ  تسه و  وا 
ینعی دریذپ ؛  یمن  نالطب  زگره  تسا و  تباث  دنک  یم  تابثا  كاکـش  یطـسفوس و  ربارب  رد  ناسنا  هک  یتسه  تیعقاو و  نیا  دریذپ .  یمن 

رب رد  یتباث  تیعقاو  یتسه  ناهج  سپ  تسین  تسرد  هاگچیه  زگره و  دنک  یم  تیعقاو  یفن  تقیقح  رد  هک  كاکـش  یطـسفوس و  نخس 
زا دوش و  یم  دوبان  دهد و  یم  تسد  زا  ار  تیعقاو  دوز  ای  رید  مینیب  یم  ناهج  رد  هک  راد  تیعقاو  ياه  هدیدپ  نیا  زا  کی  ره  یلو  دراد . 

هیکت تباث  یتیعقاو  هب  هکلب  دنتـسین  تسین )  ریذپ  نالطب  هک   ) تیعقاو نیع  ناشدوخ  نآ  ءازجا  دوهـشم و  ناهج  هک  دوش  یم  نشور  اجنیا 
دنتسه نآ  یتسه  اب  دنراد  لاصتا  طابترا و  نآ  اب  ات  دندرگ و  یم  یتسه  ياراد  نآ  هطساو  هب  دوش و  یم  راد  تیعقاو  تیعقاو ،  نآ  اب  هداد 

 . میمان یم  ادخ  دوجولا )) بجاو   )) ار ریذپان  نالطب  تباث  تیعقاو  نیا  ام  ( 160  ) دنوش یم  دوبان  دندیرب  نآ  زا  هکنیمه  و 

ناهج ناسنا و  طابترا  هار  زا  رگید  يرظن 

ار نآ  دوخ  يدادادخ  داهن  اب  ناسنا  هک  نشور  هداس و  رایسب  تسا  یهار  دش ،  هدومیپ  ادخ  دوجو  تابثا  يارب  هتشذگ  لصف  رد  هک  یهار 
ذیاذـل رد  هک  یقارغتـسا  دـنراد و  تاـیدام  هب  هک  موادـم  لاغتـشا  هطـساو  هب  مدرم  رتشیب  یلو  درادـن ،  مخ  چـیپ و  هنوگچیه  دـیامیپ و  یم 

يور نیا  زا  دشاب .  یم  نیگنـس  تخـس و  رایـسب  ناشیارب  شیالآ  یب  هداس و  ترطف  يدادادخ و  داهن  هب  عوجر  دـنا  هدرک  ادـیپ  هسوسحم 
هنوگنیا اب  ار  ادخ  دوجو  تابثا  دناد  یم  يواسم  ینید  دصاقم  ربارب  رد  ار  همه  دـنک و  یم  یفرعم  یناگمه  ار  دوخ  كاپ  نییآ  هک  مالـسا 

یم ار  ادـخ  هتفگ  نخـس  ناشیا  اب  هتـشاد  رود  هب  مدرم  هجوت  زا  ار  هداس  ترطف  هک  یهار  ناـمه  زا  دـهن و  یم  ناـیم  رد  رگید  هار  زا  مدرم 
ناهج و شنیرفآ  هب  ار  ناشراکفا  همه  زا  رتشیب  دهد و  یم  میلعت  مدرم  هماع  هب  فلتخم  ياههار  زا  ار  یـسانشادخ  میرک  نآرق  دـناسانش . 

هزور دنچ  یگدنز  رد  ناسنا  اریز  دیامن ؛  یم  توعد  سفنا  قافآ و  هعلاطم  هب  دراد و  یم  فوطعم  دـنک  یم  تموکح  ناهج  رد  هک  ماظن 
دهاوخن نوریب  دـنک  یم  تموکح  نآ  رد  هک  یماظن  شنیرفآ و  ناهج  زا  دوش  قرغتـسم  هک  یلاـح  ره  رد  دریگ و  شیپ  ار  یهار  ره  دوخ 

هک ( 161  ) یتسه روانهپ  ناهج  نیا  دیـشوپ .  دهاوخن  مشچ  نیمز  نامـسآ و  روآ  تفگـش  هنحـص  ياشامت  زا  يو  كاردا  روعـش و  دوب و 
رد هظحل  ره  دشاب و  یم  لیدـبت  رییغت و  ضرعم  رد  هتـسویپ  اهنآ  عومجم  نآ و  يازجا  زا  کی  ره  میناد )  یم  هکنانچ   ) تسام مشچ  شیپ 
ات هتفرگ  اهناشکهک  نیرترود  زا  دـشوپ و  یم  ققحت  سابل  ریذپانانثتـسا  نیناوق  ریثءات  تحت  و  دـنک .  یم  هولج  يا  هقباس  یب  هزات و  لکش 
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روط هب  دوخ  ریذپانانثتـسا  نیناوق  اب  هک  حضاو  تسا  یماظن  نمـضتم  مادک  ره  دـهد  یم  لیکـشت  ار  ناهج  يازجا  هک  يا  هرذ  نیرتکچوک 
فدـه هب  دـهد و  یم  قوس  تالاح  نیرتلماـک  يوس  هب  عضو  نیرت  تسپ  زا  ار  دوخ  یلمع  عاعـش  دـشاب و  یم  ناـیرج  رد  يزیگنا  تریح 

رامـش زا  نوریب  يازجا  هک  یناهج  یناگمه  ماظن  هرخ  الاب  رت و  یمومع  ياـهماظن  یـصوصخ ،  ياـهماظن  زا  رتـالاب  و  دـناسر .  یم  لاـمک 
رب لالتخا  دریذپ و  یمن  انثتـسا  زگره  دوخ  موادم  نایرج  رد  ددنویپ و  یم  مه  هب  ار  یئزج  ياهماظن  دهد و  یم  طبر  رگیدمه  هب  ار  ناهج 

طیحم اـب  هک  دـنک  یم  بیکرت  يروـط  ار  شدوـجو  ناـمتخاس  دـهد  یم  ياـج  نـیمز  رد  ًـالثم  ار  یناـسنا  رگا  شنیرفآ  ماـظن  دراد .  یمن 
هتخادرپ شـشرورپ  هب  تفوطع  رهم و  اب  يا  هیاد  دـننام  هک  دـهد  یم  بیترت  يروط  ار  يو  یگدـنز  طیحم  دـنک و  شزاـس  دوخ  یگدـنز 

الاب ینیمز و  يور  ینیمزریز و  ياه  هنیجنگ  ناراب و  داب و  ربا و  لاس و  لوصف  زور و  بش و  كاـخ و  بآ و  ناگراتـس و  هاـم و  باـتفآ و 
ره نایم  ار  یشزاس  طابترا و  نینچ  ام  ددنب .  یم  راک  هب  هتشاذگ  يو  رطاخ  شمارآ  شیاسآ و  هار  رد  ار  دوخ  يورین  هیامرـس و  همه  هرخ 
رد یگتـسب  مه  هب  یگتـسویپ و  هنوگنیا  میبای .  یم  دـنک  یم  یگدـنز  نآ  رد  هک  يا  هناـخ  کـیدزن و  رود و  ناـگیاسمه  ناـیم  هدـیدپ و 

نتفرگ يارب  ياپ و  نآ  لیـصحت  يارب  هداد  نان  ناسنا  يارب  رگا  شنیرفآ  تسادـیپ .  زین  ناهج  ياـه  هدـیدپ  زا  کـی  ره  یلخاد  تازیهجت 
هب ریجنز  ياه  هقلح  دـننام  هک  یلئاسو  هتـشر  کی  اب  ار  نآ  تسا و  هداد  نادـند  نآ  ندـیوج  يارب  ناهد و  نآ  ندروخ  يارب  تسد و  نآ 
هک ینایاپ  یب  طباور  هک  دنرادن  دیدرت  ناهج  نادنمشناد  تسا .  هتخاس  طبترم  لامک )  اقب و   ) هدیرفآ نیا  یلامک  فده  هب  دنا  هتسویپ  مه 
هب یندشن  مامت  ياه  هلابند  هک  شنیرفآ  رارـسا  زا  تسا  يزیچان  هعیلط  دـنا ،  هدروآ  تسد  هب  دوخ  هلاس  رازه  نیدـنچ  یملع  شالت  رثا  رد 
هک یتسه  روانهپ  ناهج  نیا  تفگ  ناوت  یم  ایآ  دـنک .  یم  راطخا  رـشب  هب  ار  يرامـشیب  تالوهجم  يا  هزاـت  مولعم  ره  دراد و  دوخ  لاـبند 

تیاکح یهانتمان  تردق  ملع و  کی  زا  دوخ  زیگنا  تریح  قافتا  ماکحتسا و  اب  لاصتا  تدحو و  لاح  رد  ادج و  ادج  نآ  يازجا  رـساترس 
یناگمه ماظن  هرخ  الاب  یلک و  یئزج و  اهماظن  نیا  اـیآ  تسا ؟  هدـمآ  دوجو  هب  ببـس  یب  تهج و  یب  هتـشادن و  يراگدـیرفآ  دـنک ،  یم 

نایرج رد  دوخ  قیقد  ریذپانانثتـسا و  نیناوق  اب  هداد و  رارق  گرزب  دـحاو  کیار  ناهج  رامـش  یب  مکحم و  ياه  هطبار  داجیا  اب  هک  یناهج 
ناهج گرزب  کچوک و  ياهطیحم  اـه و  هدـیدپ  نیا  زا  کـی  ره  اـی  هدوب ؟  فداـصت  قاـفتا و  بسح  هب  هشقن و  نودـب  همه  همه و  تسا 

نیا ای  دراذگ ؟  یم  ارجا  عقوم  هب  ار  نآ  شیادـیپ ،  زا  سپ  هدرک و  باختنا  یمـسر  هار و  هدـیزگرب و  یماظن  شیادـیپ  زا  شیپ  دوخ  يارب 
ياهروتسد اب  دشاب ،  یم  فلتخم  ددعتم و  ياهببس  هتخادرپ  هتخاس و  تسین  شیب  دحاو  کی  دراد و  هک  یلماک  لاصتا  تدحو و  اب  ناهج 

یببـس ندرک  ادیپ  يارب  یهاگ  دهد و  یم  تبـسن  یببـس  تلع و  هب  ار  يا  هدیدپ  هثداح و  ره  هک  يدرف  هتبلا  دنک ؟  یم  شدرگ  نوگانوگ 
مظن و اب  هک  رجآ  دـنچ  هدـهاشم  اب  هک  يدرف  ددرگ ،  یم  یملع  يزوریپ  لابند  دـنارذگ و  یم  شـشوک  ثحب و  اـب  اـهراگزور  لوهجم ، 

یفدـه هشقن و  دوـجو  هب  هدرک  یفن  ار  فداـصت  قاـفتا و  دـهد و  یم  تردـق  ملع و  کـی  هب  ار  نآ  تبـسن  هدـش  هدـیچ  مه  يور  بیترت 
ناهج سپ  دنک .  ضرف  یفداصت  یقافتا و  ار  ناهج  ماظن  ای  شیادیپ ،  ببـس  یب  ار  ناهج  دش  دهاوخن  رـضاح  زگره  دیامن ،  یم  تواضق 

هب هدروآ و  دوجو  هب  ار  نآ  دوخ  نایاپ  یب  تردـق  ملع و  اب  هک  تسا  یگرزب  راگدـیرفآ  هدـیرفآ  دـنک  یم  تموکح  نآ  رد  هک  یماظن  اب 
زا دنوش و  یم  یهتنم  وا  هب  هرخ  الاب  همه  دنروآ  یم  دوجو  هب  ناهج  رد  ار  هیئزج  ثداوح  هک  هیئزج  بابسا  دهد و  یم  قوس  یفده  يوس 

تلع چیه  زا  تسین و  دنمزاین  يزیچ  هب  وا  تسوا و  هب  دنمزاین  دوخ  یتسه  رد  يزیچ  ره  دنشاب ،  یم  يو  ریبدت  ریخست و  تحت  يوس ،  ره 
 . دریگ یمن  همشچرس  یطرش  و 

دنوادخ تّینادحو 

یتسه طرـش ) ببـس و  دوجو  ضرف   ) يریدقت ضرف و  هب  انب  ینعی  دودـحم ؛  تسا  یتیعقاو  مینک  ضرف  ناهج  ياهتیعقاو  زا  ار  یتیعقاو  ره 
زرم نآ  نوریب  رد  هک  دراد  يزرم  شدوجو  تقیقح  رد  تسا و  یفنم  طرـش ) ببـس و  مدـع  ضرف   ) يریدـقت ضرف و  هب  انب  تساراد و  ار 

ریدـقت ره  هب  تسا و  قـلطم  يو  تیعقاو  اریز  درک ؛  ناوـت  یمن  ضرف  يو  يارب  یتیاـهن  دـح و  چـیه  هک  تسادـخ  اـهنت  دوـش  یمن  تفاـی 
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ناوـت یمن  یهاـنتمان  دودـحمان و  رما  دروـم  رد  هک  تسا  نشور  تسین .  دـنمزاین  طـبترم و  یطرـش  ببـس و  چـیه  هب  دـشاب و  یم  دوـجوم 
هب دوب و  دـنهاوخ  یهاـنتم  دودـحم و  ود  ره  هجیتـن  رد  دوب و  دـهاوخ  یلوا  زا  ریغ  دوـش ،  ضرف  هک  مود  ره  اریز  دوـمن ؛  ضرف  ددـع )) ))

ناوت یمن  رگید  یمجح  نآ  ربارب  رد  مینک  ضرف  یهانتمان  دودـحمان و  ًالثم  ار  یمجح  رگا  هکناـنچ  دز ؛  دـنهاوخ  زرم  رگیدـمه  تیعقاو 
( . 162  ) درادن دوجو  کیرش  تسا و  هناگی  ادخ ))  )) سپ دوب ،  دهاوخ  یلوا  نامه  یمود  مینک  ضرف  مه  رگا  درک و  ضرف 

تفص تاذ و 

دراد هارمه  زین  یتافص  تسوا و  یصخش  تیناسنا  نامه  هک  دراد  یتاذ  دید  میهاوخ  میهد ،  رارق  یلقع  یـسررب  دروم  ًالثم  ار  یناسنا  رگا 
تماق و دـنلب  تساناوت و  تساناد و  تسا ،  یـسک  نالف  رـسپ  تسا و  صخـش  نالف  هداز  هکنیا  دـننام  دوش  یم  هتخانـش  اهنآ  اب  شتاذ  هک 
دنوش و یمن  ادج  تاذ  زا  زگره  یمود  یلوا و  تفـص  دننام  اهنآ  زا  یخرب  هچ  رگا  تافـص  نیا  دراد .  ار  تافـص  نیا  فالخ  ای  تسابیز 
زا ریغ  اهنآ  زا  کی  ره  نینچمه  تاذ و  زا  ریغ  یگمه  لاح  ره  رد  یلو  دـنراد  ار  رییغت  ییادـج و  ناـکما  ییاـناوت  ییاـناد و  دـننام  یخرب 

یتفص دراد و  تفص  هک  یتاذ  هکنیا  رب  تسا  لیلد  نیرتهب  رگیدمه ) اب  تافص  تافص و  اب  تاذ  تریاغم   ) بلطم نیا  دشاب .  یم  يرگید 
تـفرگ و یم  ارف  زین  ار  تافـص  دوـب  یهاـنتمان  دودـحمان و  تاذ  رگا  اریز  دنـشاب ؛  یم  یهاـنتم  دودـحم و  ود  ره  تـسا  تاذ  فرعم  هـک 

نینچمه دوب و  ییاناوت  نامه  ضورفم  ناسنا  تاذ  ًـالثم  دـش  یم  یکی  همه  هجیتن  رد  دـنتفرگ و  یم  ارف  ار  رگیدـمه  زین  تافـص  نینچمه 
هک دوش  یم  نشور  هتـشذگ  نایب  زا  دوبن .  شیب  انعم  کی  یناعم  نیا  همه  رگیدـمه و  نیع  همه  ییابیز  یتماق و  دـنلبو  ییاـناد  ییاـناوت و 

تاذ دریگ و  یمن  تروص  دیدحت  یب  تفص  اریز  دومن ؛  تابثا  ناوت  یمن  تشذگ )  هک  ییانعم  هب   ) تفـص لجوزع ،  دنوادخ  تاذ  يارب 
 ( تسا یتفص  تابثا  تقیقح  رد  هک  هیزنت  نیمه  زا  یتح   ) تسا هزنم  يدیدحت  ره  زا  شسدقم 

يدنوادخ تافص  يانعم 

رهاظ اج  ره  رد  هک  دنتـسه  یتبثم  تافـص  اهنیا  دـنا  هدـش  رهاظ  تافـص  تروص  رد  هک  میراد  غارـس  يدایز  تالامک  شنیرفآ  ناـهج  رد 
کی اب  ناسنا  دـننام  هدـنز  دوجوم  کی  هسیاقم  زا  هکنانچ  دـنهد ؛  یم  نآ  هب  يرتشیب  يدوجو  شزرا  هدومن  رتلماـک  ار  دوخ  دروم  دـنوش 

هب تشادـن  ار  اـهنآ  شدوخ  رگا  تسا و  هداد  هدـیرفآ و  ادـخ  ار  تـالامک  نیا  کـش  یب  تسا .  نشور  گنـس ،  دـننام  حور  یب  دوـجوم 
ره دراد و  تردق  دراد  ملع  شنیرفآ  يادخ  تفگ  دیاب  میلس  لقع  تواضق  هب  ور  نیا  زا  درک و  یمن  ناش  لیمکت  دیـشخب و  یمن  نارگید 

رظن یلو  تسادیپ .  شنیرفآ  ماظن  زا  تایح  راثآ  هجیتن  رد  تردق و  ملع و  راثآ  تشذگ -  هکنانچ  نیا  زا  هتـشذگ  دراد .  ار  یعقاو  لامک 
تاذ نیع  تقیقح  رد  دنوش  یم  تابثا  وا  يارب  تافـص  تروص  رد  هک  تالامک  نیا  تسا  یهانتمان  دودحمان و  يدـنوادخ  تاذ  هکنیا  هب 

رد اهنت  دوش  یم  هدـید  تافـص  دوخ  نایم  رد  نینچمه  تافـص و  تاذ و  نایم  هک  یتریاغم  و  ( 163  ) دنـشاب یم  رگیدکی  نیع  نینچمه  و 
اوراـن هابتـشا  نیا  زا  يریگولج  يارب  مالـسا  تسین .  ناـیم  رد  میـسقت  لـباق  ریغ  دـحاو  کـی  زج  تقیقح  بسح  هب  تسا و  موـهفم  هلحرم 

دهد یم  روتسد  و  ( 164  ) دراد یم  هگن  تابثا  یفن و  نایم  رد  ار  دوخ  ناوریپ  هدیقع  لامک )  لصا  یفن  ای  فیصوت  هطـساو  هب  تادیدحت  )
هن دنیب  یم  شوگ ،  اب  هن  دونش  یم  نارگید ،  تردق  دننام  هن  دراد  تردق  نارگید ،  ملع  دننام  هن  دراد  ملع  ادخ  هک :  دننک  داقتعا  هنوگنیا 

 . بیترت نیمه  هب  مشچ و  اب 

تافص يانعم  رد  رتشیب  حیضوت 

شزرا بجوم  هک  دنتسه  یتابثا  یناعم  دش  هراشا  رتشیپ  هکنانچ  لامک  تافص  صقن ، ))  تافص  لامک و  تافص  :)) دنمـسق ود  رب  تافص 
دوجوم کی  اب  اناوت  اناد و  هدنز و  دوجوم  کی  هسیاقم  اب  هکنانچ  دنـشاب ؛  یم  دوخ  تافوصوم  يارب  رتنوزف  يدوجو  راثآو  رتشیب  يدوجو 
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قیقد صقن ،  تافـص  یناعم  رد  هک  یتقو  نآ .  فـالخرب  دنتـسه  یتافـص  صقن  تافـص  و  تسا ،  نشور  تردـق  ملع و  یب  هدرم و  رگید 
لهج و دننام  دـنک ؛  یم  تیاکح  يدوجو  شزرا  عون  کی  نتـشادن  لامک و  نادـقف  زا  هدوب  یفنم  انعم  بسح  هب  هک  دـید  میهاوخ  میوش 
هک ینادان  یفن  دننام  دهد ؛  یم  لماک  تافص  يانعم  صقن ،  تافص  یفن  تشذگ ،  هچنآ  ربانب  اهنیا .  ریاظن  یتسردنتان و  یتشز و  زجع و 

يادـخ يارب  امیقتـسم  ار  یلامک  تفـص .  ره  میرک  نآرق  هک  تساجنیا  زا  و  دـهد .  یم  ییاناوت  يانعم  هک  یناوتان  یفن  ییاـناد و  ياـنعم 
ُمیلَعْلاوُهو : ) دـیامرف یم  هکناـنچ  دـیامن ؛  یم  تاـبثا  يو  يارب  ار  نآ  یفنم  هدرک ،  یفن  زین  ار  صقن  تفـص  ره  دـنک و  یم  تاـبثا  لاـعتم 

يادـخ هک  تسا  نیا  تشاد  رود  رظن  زا  دـیابن  هک  يا  هتکن  ِهّللا . )  يِزِْجعُم  ُْریَغ  ْمُکَّنَا  اوُمَلْعاَو  ٌمَْون  الَو  ٌۀَنِـس  ُهُذُـخْءاَت  الَو  ُّیَْحلاَوُهَو  ُریدَْـقلا 
دوش یم  تابثا  شدروم  رد  هک  مه  یلامک  تفص  ره  ( 165  ) يور نیا  زا  درادن و  تیاهن  دـح و  هنوگچیه  هک  قلطم  تسا  یتیعقاو  لاعتم 

دـشاب ثداح  هک  یلاح  تفـص  ره  زا  تسین و  نامز  ناکم و  هب  دودحم  ینامـسج و  يدام و  يو  تشاد .  دهاوخن  ار  تیدودـحم  يانعم  ، 
َْسَیل : ) دیامرف یم  هکنانچ  تسا ؛  هدـش  هیلخت  هیرعت و  تیدودـحم  يانعم  زا  دوش  یم  تابثا  يو  يارب  اتقیقح  هک  یتفـص  ره  تسا و  هزنم 

(166  ( ) ٌءْیَش ِِهْلثِمَک 

لعف تافص 

اب یهاگ  تفـص  هکنیا :  حیـضوت  لعف .  تافـص  تاذ و  تافـص  هب  دنوش  یم  مسقنم  يرگید  ماسقنا  اب  تشذگ )  هچنآ  رب  هوالع   ) تافص
هب ار  ناسنا  میناوت  یم  ام  دنتـسه و  مئاق  اناوت  اناد و  هدـنز و  ناسنا  صخـش  اب  هک  تردـق  ملع و  تایح و  دـننام  تسا  مئاق  فوصوم  دوخ 

يارب فوصوم  تسین و  مئاق  فوصوم  اـب  اـهنت  یهاـگ  مینکن و  ضرف  رگید  زیچ  يو  زا  ریغ  هچ  رگا  مینک  ضرف  فصتم  اـهنآ  اـب  ییاـهنت 
ناسنا اریز  اهنآ ؛  ریاظنو  يراتساوخ  ییوگنخس و  یگدنسیون و  دننام  تسا  يرگید  زیچ  ققحت  دنمزاین  دوش ،  فصتم  تفص  نآ  اب  هکنیا 

یتقو دوش و  ضرف  يا  هدنونـش  هک  دوش  یم  وگنخـس  یتقو  دوش و  ضرف  ًـالثم  ذـغاک  ملق و  تاود و  هک  دـشاب  هدنـسیون  دـناوت  یم  یتقو 
هک دوش  یم  نشور  اجنیا  زا  تسین .  یفاک  تافص ،  نیا  ققحت  رد  ناسنا  ضرف  اهنت  دشاب و  هتشاد  دوجو  ینتساوخ  هک  دوش  یم  راتـساوخ 

نایم رد  ریغ  ياپ  اهنآ  ققحت  رد  هک  مود  مسق  اما  دنشاب و  یم  لوا  مسق  زا  اهنت  دنتاذ ) نیع  تشذگ  هکنانچ   ) لاعتم يادخ  یقیقح  تافص 
تفـص دوش  یمن  دروآ  یم  دوجو  هب  دوخ  شیادیپ  اب  هک  ار  یتفـص  تسوا ،  زا  سپ  شیادـیپ  رد  وا و  هدـیرفآ  تسوا  ریغ  هچ  ره  تسا و 

 ، راگدـیرفآ دـننام  دوـش  یم  تباـث  شنیرفآ ،  قـقحت  زا  دـعب  لاـعتم  يادـخ  يارب  هک  یتافـص  تفرگ .  لاـعتم  يادـخ  تاذ  نـیع  تاذ و 
زا دارم  دنلعف .  تفـص  دنتاذ و  رب  دیاز  هکلب  دنتـسین  تاذ  نیع  اهنآ  ریاظنو  هدنهد  يزور  هدنناریم ،  هدـننک ،  هدـنز  راگدرورپ ،  راگدرک ، 

ققحت زا  سپ  هک  راگدـیرفآ  دـننام  تاذ ،  زا  هن  دوش  هتفرگ  لـعف  زا  تفـص  ياـنعم  لـعف ،  ققحت  زا  سپ  هک  تسا  نیا  لـعف ))  تفـص  ))
يادخ سدقم  تاذ  اب  هن  تسا  مئاق  اه  هدیرفآ  دوخ  اب  دوش و  یم  موهفم  ذوخءام و  لاعتم  يادخ  ندوب  راگدـیرفآ  اه  هدـیرفآ  زا  شنیرفآ 

یم هدـیمهف  اهنآ  ظفل  زا  هک  ییانعم  هب  ار  مالک  هدارا و  تفـص  ود  هعیـش  دـنک .  رییغت  یلاح  هب  یلاح  زا  تفـص  شیادـیپ  اب  تاذ  ات  لاعتم 
يانعم هب  ار  اهنآ  تنس  لها  مظعم  و  ( 167  ) دنناد یم  لعف  تفص  انعم ) زا  یظفل  فشک  ینعی  مالک ))   ، )) نتـساوخ يانعم  هب  هدارا   ) دوش

 . دنرامش یم  تاذ  تفص  هتفرگ و  ملع 

ردق اضق و 

ناهج نیا  ياه  هدیدپ  زا  کی  ره  نوناق ،  نیا  ياضتقم  هب  تسا .  يراج  امرفمکح و  ریذپان ،  انثتـسا  وحن  هب  یتسه  ناهج  رد  تیلع  نوناق 
شیادیپ دوش ) یم  هدیمان  همات  تلع  هک   ) اهنآ همه  ققحت  ضرف  اب  هک  دراد  یگتسب  ققحت )  طیارـش  بابـسا و   ) یللع هب  دوخ  شیادیپ  رد 

 . تسا لاحم  هدربمان  هدیدپ  شیادیپ  اهنآ  زا  یخرب  ای  اهنآ  همه  نادقف  ضرف  اب  تسا و  يربج )   ) يرورـض ضورفم )  لولعم   ) هدـیدپ نآ 
همات و تلع  عومجم  اب  ار  لولعم )   ) هدـیدپ کـی  رگا   - 1 دوش : یم  نشور  ام  يارب  لیذ  بلطم  ود  هیرظن ،  نیا  يواـکجنک  یـسررب و  اـب 
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يازجا زا  کی  ره  هب  شتبـسن  دوب و  دهاوخ  ربج )  ) ترورـض تبـسن  همات  تلع  هب  نآ  تبـسن  میجنـسب ،  شا  همات  تلع  يازجا  اب  نینچمه 
هن دـهد ،  یم  ار  دوجو  ناکما  اهنت  لولعم  هب  تبـسن  تلع  ءزج  اریز  تسا ؛  ناـکما  تبـسن  دوش ) یم  هدـیمان  هصقاـن  تلع  هک   ) هماـت تلع 
 ، دراد دوخ  هماـت  تلع  هب  يرورـض  یگتـسب  دوخ  شیادـیپ  رد  نآ  يازجا  زا  هدـیدپ  ره  هک  یتسه  ناـهج  نیارباـنب ،  ار .  دوجو  ترورض 
رد ناکما  تفص  لاح  نیا  اب  تسا ،  هدش  میظنت  یعطق  يرورض و  ثداوح  هلسلس  کی  زا  نآ  هرکیپ  امرفمکح و  نآ  رـسارس  رد  ترورض 

مکح نیا  دوـخ  میلعت  رد  میرک  نآرق  دـشاب .  یم  ظوـفحم  دـنراد ) طاـبترا  تبـسن و  دوـخ  هّماـت  تلع  ریغ  هب  هک  اـه  هدـیدپ   ) نآ يازجا 
مکح و يور  نیا  زا  هتفرگ و  همـشچرس  یتسه  ناهج  هدنهد  یتسه  زا  ترورـض  نیمه  اریز  هدـیمان ؛  یهلا ))  ياضق   )) مان هب  ار  ترورض 

ُْقلَْخلا َُهل  الَا  : ) دیامرف یم  لاعتم  يادخ  دراد .  یمنرب  ضیعبت  انثتـسا و  هک  دـشاب  یم  هنالداع  تسین و  فلخت  لباق  هک  یمتح  تسا  ییاضق 
2 ( 170  ( ) ِهِمْکُِحل َبِّقَعُم  ُمُکْحَی ال  ُهّللاَو  : ) دیامرف یم  و  ( 169  ( ) ُنوُکَیَف ْنُک  َُهل  ُلوُقَی  امَّنِاَف  ًاْرمَا  یضَق  اذِا  : ) دیامرف یم  و  ( 168  ( ) ُْرمَْالاَو

هزادـنا عومجم  قباطم  قفاوم و  لولعم  شیادـیپ  دـهد و  یم  لولعم  هب  تبـسن  دوخ  بسانم  ییوگلا  هزادـنا و  تلع ،  يازجا  زا  کـی  ره  - 
دنک یمن  داجیا  ار  قلطم  سفنت  دروآ  یم  دوجو  هب  ناسنا  يارب  ار  سفنت  هک  یللع  ًالثم  دـنک  یم  نیعم  شیارب  هماـت  تلع  هک  تسا  ییاـه 
یم هیر  هطوـحم  هب  سفنت  يارجم  زا  نیعم  لکـش  نیعم و  ناـکم  نیعم و  ناـمز  رد  ار  ینیب  ناـهد و  رواـجم  ياوـه  زا  ینیعم  هزادـنا  هکلب 

هکلب دزاس  یمن  ققحم  ار  طرـش  دـیق و  یب  راصبا  تساهنآ )  ءزج  زین  ناسنا  و   ) دروآ یم  دوجوب  ناسنا  يارب  ار  راصبا  هک  یللع  دتـسرف و 
ناهج و ياه  هدـیدپ  همه  رد  تقیقح  نیا  دـنک  یم  داجیا  هدـش  هتفرگ  هزادـنا  يو  يارب  تهج  ره  زا  نآ  لـئاسو  هطـساو  هب  هک  يراـصبا 

هکنانچ هب  هدـیمان و  ردـق ))  )) ار تقیقح  نیا  دوخ  میلعت  رد  میرک  نآرق  تسا .  يراج  فلخت  نودـب  دـتفا  یم  قاـفتا  نآ  رد  هک  یثداوح 
و ( 172  ( ) ٍمُوْلعَم ٍرَدَِـقب  ِّالا  ُُهلِّزَُنن  امَو  ُُهنئازَخ  انَدـْنِع  ّـِالا  ٍءْیَـش  ْنِم  ْنِاَو  : ) دـیامرف یم  و  ( . 171  ( ) ٍرَدَِقب ُهانْقَلَخ  ٍءْیَـش  َّلُک  ّانِا  : ) دـیامرف یم 

تـسا بانتجا  لباق  ریغ  دوجولا و  يرورـض  دریگ  یم  ياج  شنیرفآ  ماظن  رد  هک  يا  هثداح  هدـیدپ و  ره  یهلا  ياـضق  بجوم  هب  هکناـنچ 
زگره هدـش  نیعم  شیارب  ادـخ  بناـج  زا  هک  يا  هزادـنا  زا  دـیآ  یم  دوـجو  هب  هک  يا  هثداـح  هدـیدپ و  ره  ردـق ))  )) بجوـم هب  نـینچمه 

 . دومن دهاوخن  يدعت  فلخت و  نیرتمک 

رایتخا ناسنا و 

هب لماک  یگتـسب  ناهج  ياه  هدیدپ  ریاس  دننام  نآ  شیادیپ  تسا و  شنیرفآ  ناهج  ياه  هدـیدپ  زا  یکی  دـهد  یم  ماجنا  ناسنا  هک  یلعف 
رثا یب  يو  لعف  رد  ار  رگید  يازجا  دراد ،  ناهج  رگید  يازجا  اب  يدوجو  طابترا  شنیرفآ و  ناهج  ءزج  ناـسنا  هکنیا  هب  رظن  دراد و  تلع 

هدارا تردـق و  ملع و  ناهد و  اپ و  تسد و  لیاسو  هکنانچ  لعف  نیا  ماجنا  يارب  دروخ ،  یم  ناسنا  هک  ینان  همقل  ًالثم  تسناد ؛  ناوت  یمن 
اب هک  تسا  مزال  لمع  ماجنا  يارب  یناکم  ینامز و  رگید  طیارـش  نتـشادن و  عنام  ندوب و  سرتسد  رد  جراخ و  رد  نان  دوجو  تسا ،  مزال 

تـشذگ هکناـنچ  و  تسا .  يرورـض  لـعف  ققحت  هماـت )  تلع  ققحت   ) اـهنآ همه  ققحت  اـب  تسا و  رودـقم  ریغ  لـعف  اـهنآ  زا  یکی  ندوبن 
تـسا همات  تلع  يازجا  زا  یکی  هک  ناسنا  لعف  تبـسن  هک  درادـن  نیا  اب  تافانم  همات  تلع  يازجا  عومجم  هب  تبـسن  لـعف  ندوب  يرورض 
ندوب يرورض  بجوم  تلع  يازجا  عومجم  هب  لعف  تبسن  ندوب  يرورـض  دراد و  ار  لعف  رایتخا  ینعی  ناکما  ناسنا  دشاب .  ناکما  تبـسن 

ام اریز  دنک ؛  یم  دـییءات  ار  رظن  نیا  زین  ناسنا  شیالآ  یب  هداس و  كرد  دـشاب .  یمن  تسا  ناسنا  هک  نآ  يازجا  زا  یخرب  هب  لعف  تبـسن 
 ، یکچوک یگرزب و  ضرم و  تحـص و  نایم  ندـمآ و  نتفر و  ندیـشون و  ندروخ و  لاثما  نایم  دوخ  يدادادـخ  داـهن  اـب  مدرم  مینیب  یم 

رما دروم  دنناد و  یم  صخش  رایتخا  رد  دراد  میقتـسم  طابترا  ناسنا  هدارا  تساوخ و  اب  هک  ار  لوا  مسق  دنراذگ و  یم  قرف  تماق ،  يدنلب 
ّتنس لها  نایم  مالسا  ردص  رد  تسین .  ناسنا  هجوتم  یفیلکت  اهنآ  رد  هک  مود  مسق  فالخرب  دنهد  یم  رارق  شهوکن  شیاتس و  یهن و  و 

ناسنا تسادخ ،  فلخت  لباق  ریغ  هدارا  قلعتم  ناسنا  لاعفا  هک  يور  نیا  زا  یهورگ  دوب ؛  روهـشم  بهذـم  ود  ناسنا ،  لاعفا  صوصخ  رد 
یم لقتـسم  دوخ  لـعف  رد  ار  ناـسنا  یهورگ  دـندید و  یمن  ناـسنا  هدارا  راـیتخا و  يارب  شزرا  و  دنتـسناد ! یم  روبجم  دوـخ  لاـعفا  رد  ار 
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نآرق میلعت  رهاظ  اب  هک  تیب  لها  میلعت  بسح  هب  یلو  دندرمش .  یم  جراخ  ردق ))  )) مکح زا  هدیدن  ییادخ  هدارا  قلعتم  رگید  دنتـسناد و 
بسح هب  تسا و  هتساوخ  ار  لعف  رایتخا ،  هار  زا  لاعتم  يادخ  هکلب  تسین ،  لقتـسم  یلو  تسا  راتخم  دوخ  لعف  رد  ناسنا  دراد ،  تقباطم 

هتـساوخ و ار  لـعف  دـشاب ،  یم  ناـسنا  راـیتخا  هدارا و  اـهنآ  زا  یکی  هک  هماـت  تلع  يازجا  عومجم  هار  زا  لاـعتم  يادـخ  اـم : قباـس  ریبـعت 
عومجم هب  تبسن  لعف  ینعی  دشاب ؛  یم  راتخم  نآ  رد  زین  ناسنا  يرورـض و  لعف  ییادخ  تساوخ  هنوگنیا  هجیتن  رد  تسا و  هداد  ترورض 

ربج هن  :)) دیامرف یم  ع )   ) مشـش ماما  تسا .  نکمم  يرایتخا و  دشاب ،  ناسنا  هک  ءازجا  زا  یکی  هب  تبـسن  يرورـض و  دوخ ،  تلع  يازجا 
( (( . 173  ) رما ود  نایم  تسا  يرما  هکلب  ضیوفت  هن  تسا و 

یسانشربمغیپ  - 2

یمومع تیاده  فده -  يوس  هب 

هظحل ره  دـتفا و  یم  لوحت  هارهاش  هب  هدرک  ومن  دـشر و  هب  عورـش  دریگ ،  یم  رارق  یبسانم  طیارـش  اب  كاـخ  مکـش  رد  هک  یمدـنگ  هناد 
مدنگ ياه  هشوخ  ياراد  لماک ،  يا  هتوب  کی  ات  دیامیپ  یم  ار  یهار  یـصخشم  بیترت  مظن و  اب  هتفرگ  دوخ  هب  يا  هزات  تلاح  تروص و 
تسا يا  هویم  هتـسه  رگا  و  دناسر ،  یم  ماجنارـس  هب  هدرک  زاغآ  ار  هتـشذگ  ریـسم  زاب  دتفا  نیمز  هب  نآ  ياه  هناد  زا  یکی  رگا  دوش و  یم 

دنمورب یتخرد  هرخ  الاب  هدومیپ  ار  یصخشم  مظنم و  هار  دهد و  یم  يزبس  هناوج  هتفاکـش  ار  تسوپ  هدومن ،  تکرح  زاغآ  نیمز  دهم  رد 
هژیو هک  ار  یـصخشم  هار  هدومن  لماکت  هب  عورـش  ردام ،  محر  رد  ای  مخت  نایم  رد  تسا  یناویح  هفطن  رگا  دوش .  یم  رادراـب  زبسرـس و  و 
عاونا زا  کی  ره  رد  مظنم  ریـس  صخـشم و  هار  نیا  دوش .  یم  ناویح  ناـمه  زا  لـماک  يدرف  هدومن ،  ریـس  تسا ،  يا  هفطن  ناویح  ناـمه 

دنفسوگ هب  هدومن  عورش  هناد  زا  هک  مدنگ  زبس  هتوب  زگره  تسا و  عون  نامه  تشونرس  رد  رارقرب و  دندوهشم  ناهج  نیا  رد  هک  شنیرفآ 
رد یـصقن  رگا  یتح  دـیاز  یمن  رانچ  تخرد  ای  مدـنگ  هشوخ  هتـشگ ،  رادراب  دوخ  رن  زا  هک  هدام  یناویح  زگره  دـسر و  یمن  لیف  ای  زب  ای 

یمن دـیدرت  ام  دـیآ ،  دوجو  هب  هشوخ  یب  یمدـنگ  هتوب  ای  مشچ  یب  يدنفـسوگ  ًالثم  دوش  ادـیپ  يدازون  یعیبط  لمع  رد  ای  اضعا  بیکرت 
عاونا زا  عون  ره  صاصتخا  ءایـشا و  نوکت  لوحت و  رد  موادـم  بیترت  مظن و  دـشاب .  یم  دنتـسم  فلاـخم  ببـس  تفآ و  کـی  هب  هک  مینک 
هلئـسم ود  نشور  هیرظن  نیا  زا  دـشاب .  یم  راکنا  لـباق  ریغ  واـکجنک و  عبتتم  يارب  صاـخ ،  یماـظن  هب  دوخ  لـماکت  لوحت و  رد  شنیرفآ 

لاصتا و کی  دـیامیپ  یم  نآ  ماجنا  ات  شیادـیپ  زاغآ  زا  شنیرفآ  عاونا  زا  یعون  هک  لحارم  ناـیم  رد   - 1 تفرگ :  هجیتـن  ناوت  یم  رگید 
 . دوش یم  بذج  ور  شیپ  زا  عفد و  رس  تشپ  زا  دوخ  نوکت  لوحت و  لحارم  زا  کی  ره  رد  هدربمان  عون  هکنیا  دننام  تسا  رارقرب  یطابترا 

تسا یعون  هدیدپ  نامه  ینیوکت  هجوت  دروم  بولطم و  شیادیپ  زاغآ  زا  عون  ره  ریس  هلحرم  نیرخآ  هدربمان  طابترا  لاصتا و  هب  رظن   - 2
ای مخت  رد  نینج  تسا و  ییودرگ  دنمورب  تخرد  کی  هجوتم  تقو  نامه  زا  دهد  یم  زبس  هناوج  كاخ  ریز  رد  هک  ییودرگ  زغم  هکنانچ 
هب ار  ءایشا  شرورپ  شنیرفآ و  قلطم  هک   ) دوخ میلعت  رد  میرک  نآرق  دشاب .  یم  راپسهر  یلماک  ناویح  يوس  هب  نوکت  زاغآ  زا  محر ،  رد 

ییادخ يربهر  یهلا و  تیاده  هب  دراد  دوخ  لامک  هار  رد  شنیرفآ  عاونا  زا  عون  ره  هک  ار  ششک  يراپسهر و  نیا  دهد ) یم  تبـسن  ادخ 
َرَّدَـق يذَّلاَو  يّوَسَف  َقَلَخ  يذَّلَا  : ) دـیامرف یم  و  ( . 174  ( ) يدَه َُّمث  ُهَْقلَخ  ٍءْیَـش  َّلُک  یطْعَا  يذَّلا  : ) دـیامرف یم  هکنانچ  دـهد ؛  یم  تبـسن 

ِتاومَّسلا اَنْقَلَخ  امَو  : ) دـیامرف یم  و  ( 176  ( ) اهّیلَُوم َوُه  ٌۀَـهْجِو  ّلُِکلَو  : ) دـیامرف یم  هدرک  هراشا  هدربمان  ياـه  هجیتن  هب  و  ( 175  ( ) يدَهَف
(177  ( ) َنوُمَْلعَی ْمُهَرَثْکَا ال  َّنِکلَو  ِّقَْحلِاب  ِّالا  امُهانْقَلَخ  ام  َنیبِعال  امُهَْنَیب  امَو  َضْرَْالاَو 

یصوصخ تیاده 

زین يو  رد  دـنک  یم  تموکح  شنیرفآ  عاونا  همه  رد  هک  ینیوکت  تیادـه  نیمه  تسین و  انثتـسم  تایلک  نیا  زا  ناـسنا  عون  تسا  یهیدـب 
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زین ناسنا  دبای ،  یم  تیاده  دوش و  یم  راپسهر  دوخ  لامک  يوس  هب  دوخ  یصاصتخا  هیامرـس  اب  عون  ره  هکنانچ  درک و  دهاوخ  تموکح 
صیاصخ زا  يرایـسب  رد  یناویح  یتابن و  رگید  عاونا  اب  هکنیا  نیع  رد  ناسنا  دبای .  تیاده  دوخ  یعقاو  لامک  يوس  هب  ینیوکت  تیاده  اب 

نآ هطساو  هب  ناسنا  هک  تسا  درخ ))  . )) تسا درخ ))  )) نآ دهد و  یم  شزیمت  نارگید  زا  هک  دراد  یـصاصتخا  هصیـصخ  تسا ،  کیرش 
اهایرد قامعا  رد  دریگ و  یم  جوا  اهنامسآ  نارکیب  ياضف  رد  دیامن .  یم  هدافتسا  دوخ  عفن  هب  نکمم  يا  هلیسو  ره  زا  هتخادرپ و  رکفت  هب 

هک ییاج  ات  دوخ  ناعونمه  زا  یتح  دیامن و  یم  مادختـسا  رامثتـسا و  ناویح  تابن و  دامج و  عاونا  زا  نیمز  حطـس  رد  دنک و  یم  يروانش 
نامزاس هکنیا  هب  رظن  یلو  دـنیب  یم  دوخ  قلطم  يدازآ  رد  ار  دوخ  لامک  تداعـس و  یلوا  عبط  بسح  هب  ناـسنا  دریگ .  یم  دوس  ناوت  یم 

عامتجا و تروص  رد  درادن و  ار  اهنآ  عفر  ییاناوت  ییاهنت  هب  زگره  هک  دراد  رامـش  یب  ياهیدـنمزاین  تسا و  یعامتجا  نامزاس  شیدوجو 
رد ار  دوخ  يدازآ  زا  يرادـقم  تسا  ریزگان  دـنراد ،  ار  یتسود  يدازآ  یهاوخدوخ و  هزیرغ  نامه  زین  نانآ  هک  دوخ  ناعونمه  اب  نواـعت 

جنر زا  دریگ ،  یم  هرهب  نارگید  جـنر  زا  هکنآ  لداـعم  دـهدب و  يدوس  درب  یم  نارگید  زا  هک  يدوـس  ربارب  رد  دـهدب ،  تسد  زا  هار  نیا 
نـشور رایـسب  ناکدوک ،  نادازون و  لاح  زا  تقیقح  نیا  دریذـپ .  یم  يراـچان  يور  زا  ار  ینواـعت ))  عاـمتجا   )) ینعی دـهدب ؛  هرهب  دوخ 

دنور یمن  یتاررقم  نوناق و  چیه  راب  ریز  زین  دنوش و  یمن  لسوتم  هیرگ  روز و  زج  يزیچ  هب  دوخ  ياهتـساوخرد  زاغآ  رد  نادازون  تسا ؛ 
درف لاح  هب  مک  مک  دور و  یمن  شیپ  ییوگروز  یـشکرس و  اب  اـهنت  یگدـنز  راـک  هک  دـنمهف  یم  رکف  لـماکت  بسح  هب  اجیردـت  یلو  ، 

 ، دندرگ یم  مار  دوخ ،  طیحم  یعامتجا  ترارقم  همه  هب  دراد  لماک  رکفت  هک  یعامتجا  درف  کی  نس  رد  ات  دنوش  یم  کیدزن  یعامتجا 
ار دارفا  زا  کی  ره  هفیظو  هدرک  تموکح  عامتجا  رد  هک  درمـش  یم  مزال  ار  نوناق  دوجو  ینواعت ))  عاـمتجا   )) نتفریذـپ لاـبند  هب  ناـسنا 
دنـسرب و دوخ  یعقاو  تداعـس  هب  هعماج  دارفا  زا  کی  ره  نآ  یلمع  نایرج  اب  هک  ینوناـق  دزاـس .  صخـشم  ار  فلختم  ره  يازـس  نیعم و 
ات شیادـیپ  زور  زا  رـشب  هک  تسا  یناگمه  یلمع  نوناق  نامه  نوناق  نیا  دـنبایب .  دـشاب  یم  يو  یعاـمتجا  شزرا  لداـعم  هک  ار  یتخبکین 

یهیدب دـنک ،  یم  شالت  نآ  ندروآرب  رد  هداد  رارق  دوخ  ياهوزرآ  هحولرـس  رد  نآ  هشیمه  تسا و  نآ  هتفیـش  ناهاوخ و  هتـسویپ  زورما 
( . 178  ) تفرگ یمن  رارق  رـشب  یگـشیمه  تساوخ  دوـب ،  هدـشن  هتـشون  تیرـشب  تشونرـس  رد  تشادـن و  ناـکما  يزیچ  نینچ  رگا  تسا 

َقْوَف ْمُهَـضَْعب  انْعَفَرَو  اْینُّدلا  ِةویَْحلا  ِیف  ْمُهَتَـشیعَم  ْمُهَْنَیب  انْمَـسَق  ُنَْحن  : ) دیامرف یم  هدومن  هراشا  يرـشب  عامتجا  نیا  تقیقح  هب  لاعتم  يادـخ 
اذِا ًاعُولَه  َِقلُخ  َناْسنِالا  َّنِا  : ) دیامرف یم  ناسنا  یبلطراصحنا  یهاوخدوخ و  يانعم  رد  ( 179  ( ) ًاّیِرْخُس ًاضَْعب  ْمُهُضَْعب  َذِخَّتَِیل  ٍتاجَرَد  ٍضَْعب 

(180  ( ) ًاعُونَم ُْریَْخلا  ُهَّسَم  اذِاَو  ًاعُوزَج  ُرَّشلا  ُهَّسَم 

نوناق درخ و 

نانچ موزل  يدادادخ  داهن  اب  هتسد  هتسد  اهنت و  مدرم  تسا و  نآ  يوزرآ  رد  هتسویپ  رـشب  هک  ینوناق  دید  میهاوخ  مینک  تقد  تسرد  رگا 
يرـشب ناهج  هک  تهج  نآ  زا  ار  تیرـشب  ناهج  هک  تسا  ینوناق  اـنامه  دـننک ،  یم  كرد  دـنک ،  نیمءاـت  ار  ناشتداعـس  هک  ار  یتاررقم 

ياـه هرود  رد  نوـنک  اـت  تسا  یهیدـب  دزاـس و  رارقرب  ار  یموـمع  لاـمک  ناـشنایم  رد  هدـیناسر  یتـخبکین  هـب  انثتـسا  ضیعبت و  یب  تـسا 
هب نیوکت  بسح  هب  ینوناق  نینچ  رگا  تسا و  هدـشن  كرد  دـشاب ،  درخ  لقع و  هتفای  میظنت  هک  ینوناـق  نینچ  رـشب ،  یگدـنز  نوگاـنوگ 

لقعت زاهج  اب  هک  مدرم  دارفا  همه  هکلب  دش  یم  موهفم  كرد و  تیرشب  يارب  زارد  ناراگزور  نیا  رد  هتبلا  دوب ،  هدش  هتشاذگ  درخ  هدهع 
لماک نوناق  رتنشور : ترابع  هب  و  دننک .  یم  كرد  دوخ  هعماج  رد  ار  نآ  موزل  هکنانچ  دندرک  یم  كرد  ًالیصفت  ار  نآ  دنشاب  یم  زهجم 

هب انیوکت  رگا  دوش ،  تیاده  نآ  يوس  هب  نیوکت  شنیرفآ و  هار  زا  رـشب  دیاب  دنک و  نیمءات  ار  يرـشب  هعماج  تداعـس  دـیاب  هک  یکرتشم 
كرد ار  دوخ  یگدنز  تایرورض  ریاس  نایز و  دوس و  هکنانچ  درک  یم  كرد  ار  نآ  يدرخ  اب  ناسنا  ره  دوب ،  هدش  هتـشاذگ  درخ  هدهع 

نونک ات  هک  للم  ای  دارفا  ای  اورنامرف  درف  کی  عضو  اب  ای  دوخ  هب  دوخ  هک  ینیناوق  تسین و  يربخ  نونک  اـت  ینوناـق  نینچ  زا  یلو  دـنک  یم 
عالطا یب  يا  هتسد  عالطا و  اب  نآ  زا  يا  هتسد  تسا و  ملسم  ریغ  نانآ  ریغ  يارب  ملـسم  یعمج  يارب  هتفای ،  نایرج  يرـشب  ياه  هعماج  رد 
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 . دنرادن باب  نیا  رد  یکرتشم  كرد  دنزهجم  يدادادخ  درخ  اب  همه  يواسم و  يرشب  نامتخاس  رد  هک  مدرم  همه  زگره  دنشاب و  یم 

دوش یم  هدیمان  یحو ))   )) هک يزومرم  روعش 

تیاده هیرظن  ياضتقم  هب  نوچ  دنک و  یمن  كرد  درخ  دنک  نیمءات  ار  يرشب  هعماج  تداعس  هک  ار  ینوناق  هک  دش  نشور  هتشذگ  نایب  اب 
هتشاد دوجو  دیاب  یناسنا  عون  نایم  رد  يرگید  هدننک  كرد  هاگتسد  ریزگان  تسا  يرورـض  یناسنا  عون  رد  یکرد  نینچ  دوجو  یمومع ، 

یم سح  لقع و  زا  ریغ  هک  كرد  روعـش و  نیا  دراذـگ و  ناگمه  سرتسد  رد  دـنامهفب و  ناـنآ  هب  ار  یگدـنز  یعقاو  فیاـظو  هک  دـشاب 
هکنانچ دوش  ادیپ  درفا  همه  رد  هک  تسین  نیا  تیناسنا  رد  ییورین  نینچ  شیادـیپ  همزال  هتبلا  دوش ،  یم  هدـیمان  یحو ))  روعـش   ، )) دـشاب

غولب نس  هب  هک  دوش  یم  ادیپ  يدارفا  رد  اهنت  نآ ،  يارب  ندـش  اّیهم  جاودزا و  تذـل  كرد  یلو  هدـش  هدـیرفآ  تیناسنا  رد  لسانت  يورین 
یکرد ناسنا ،  غلابان  دارفا  يارب  جاودزا  تذـل  كرد  هکناـنچ  زومرم  تسا  يروعـش  هدرکن ،  روهظ  هک  يدارفا  رد  یحو  روعـش  دنـسرب و 

 : دـیامرف یم  هدرک  هراشا  صوصخ  نیا  رد  لقع  ییاسران  دوخ و  تعیرـش  یحو  صوصخ  رد  دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادـخ  زومرم .  تسا 
 ( ِلُسُّرلا َدـَْعب  ٌۀَّجُح  ِهّللا  یَلَع  ِساّنِلل  َنوُکَی  ّالَِئل  َنیرِذـْنُمَو  نیرِّـشَبُم  ًالُـسُر  ِهِدـَْعب . . .  ْنِم  َنّیِیبَّنلاو  ٍحُون  یِلا  اْنیَحْوَا  امَک  َکـَْیِلا  اـْنیَحْوَا  اـّنِا  ))

( . 181)

توبن تمصع  ناربمغیپ - 

توبن یحو و  يوعد  هک  دندوب  ینادرم  ادـخ  ناربمغیپ  دـنک  یم  دـییءات  تشذـگ  قباس  لصف  رد  هک  ار  یحو  هیرظن  ادـخ  ناربمغیپ  روهظ 
غیلبت مدرم  هب  تسا ،  ییادـخ  شخبتداعـس  نوناق  نامه  هک  ار  ادـخ  نید  داوم  دـندرک و  هماـقا  عطاـق  تجح  دوخ  يوعد  يارب  دـندومن و 

ای درف  کی  زا  شیب  دندش  رهاظ  هک  نامز  ره  رد  دندوب ،  زهجم  توبن  یحو و  اب  هک  ناربمغیپ  نوچ  دنتـشاذگ و  مومع  سرتسد  رد  هدومن 
و دومرف .  لیمکت  میمتت و  هداد ،  دوخ  ناربمغیپ  هب  هک  غیلبت  توعد و  تیرومءام  اب  ار  مدرم  هیقب  تیاده  لاعتم  يادخ  دـندوبن ،  درف  دـنچ 
رد نآ و  يرادـهگن  رد  ادـخ و  بناـج  زا  یحو  نتفرگ  رد  ینعی  دـشاب ؛  فصتم  تمـصع  تفـص  اـب  دـیاب  ادـخ  ربـمغیپ  هک  تساـجنیا  زا 

ظفح و یحو و  یقلت  تشذـگ -  هکنانچ  اریز -  دـنکن ؛  دوخ ) نوناق  زا  فلخت   ) تیـصعم دـشاب و  نوصم  اطخ  زا  مدرم  هب  نآ  ندـیناسر 
توعد و ياد  ؤم  زا  فلخت  تیـصعم و  هکنیا  زا  هتـشذگ  درادـن .  انعم  نیوکت  رد  اـطخ  دنـشاب و  یم  ینیوکت  تیادـه  نکر  هس  نآ  غیلبت 

هجیتـن رد  توعد و  یتـسرد  یتـسار و  زا  تسا  مدرم  ناـنیمطا  قوثو و  بلـس  بجوم  توعد و  دـض  هب  یلمع  تسا  یتوعد  دوـخ ،  غـیلبت 
ْمُهاـْنیَبَتْجاَو : ) دـیامرف یم  هدومن  هراـشا  ناربـمغیپ  تمـصع  هب  دوـخ  مـالک  رد  لاـعتم  يادـخ  دـنک .  یم  هاـبت  ار  توـعد  فدـه  ضرغ و 

ْنِم ُُکلْسَی  ُهَّنِاَف  ٍلوُسَر  ْنِم  یضَتْرا  ِنَم  ِّالا  ًادَحَا  ِِهْبیَغ  یلَع  ُرِهُْظی  الَف  ِْبیَْغلا  ُِملاع  : ) دیامرف یم  زاب  و  ( 182  ( ) ٍمیقَتْسُم ٍطارِص  یِلا  ْمُهاْنیَدَهَو 
( . 183  ( ) ْمِّهِبَر ِتالاسِر  اُوَغَْلبَا  ْدَق  ْنَا  َمَْلعَِیل  ًادَصَر  ِهِْفلَخ  ْنِمَو  ِْهیَدَی  ِْنَیب 

ینامسآ نید  نارمغیپ و 

شور ینعی  دوـب ؛  نید ))   )) دـندیناسر مدرم  هب  ییادـخ  شرافـس  ماـغیپ و  ناوـنع  هب  هدروآ و  تسد  هب  یحو  هار  زا  ادـخ  ناربـمغیپ  هچنآ 
یلمع يداقتعا و  شخب  ود  زا  یلک  روط  هب  ینامسآ  نید  ( . 184  ) دنک یم  نیمءات  ار  ناسنا  یعقاو  تداعس  هک  یناسنا  فیاظو  یگدنز و 

اهنآ يور  هب  ار  دوخ  یگدـنز  هیاپ  ناسنا  دـیاب  هک  تسا  اه  ینیب  عقاو  یـساسا و  تاداقتعا  هتـشر  کی  يداقتعا  شخب  دـشاب ،  یم  بکرم 
کی یلمع  شخب  و  ددنبن .  تروص  نید  يوریپ  اهنآ  زا  یکی  لالتخا  اب  هک  تسا  داعم )) توبن و  دیحوت ،   )) یلک لصا  هس  اهنآ  دراذگ و 
ربارب رد  ناسنا  هک  یفیاظو  ناهج و  يادخ  هاگشیپ  هب  تبسن  ناسنا  هک  یفیاظو  رب  تسا  لمتشم  هک  تسا  یلمع  یقالخا و  فیاظو  هتـشر 

لامعا و قالخا و  تسا  هنوگ  ود  رب  هدش  میظنت  ناسنا  يارب  ینامسآ  عیارش  رد  هک  یعرف  فیاظو  هک  تساجنیا  زا  و  دراد .  يرـشب  هعماج 
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تفص قلخ و  دننام  دراد  طابترا  يدنوادخ  هاگشیپ  هب  هک  تسا  یلامعا  قالخا و  یتمـسق ،  فلا -  تسا :  مسق  ود  رب  زین  اهنآ  زا  کی  ره 
عوضخ دوش و  یم  هدیمان  تادابع ))   )) هژیوب هتـسد  نیا  ینابرق و  هزور و  زامن و  لمع  دننام  عوشخ و  اضر و  میلـست و  صالخا و  نامیا و 
طابترا هعماج  هب  هک  تسا  يا  هتسیاش  لامعا  قالخا و  یتمسق ،  و  ب -  دزاس .  یم  لجـسم  ییادخ  هاگـشیپ  هب  تبـسن  ار  ناسنا  یگدنب  و 

نیا اهنآ و  ریغ  دتـس و  داد و  ترـشاعم و  فیاظو  دننام  تواخـس و  تلادع و  یهاوخریخ و  یتسود و  رـشب  تافـص  قالخا و  دـننام  دراد 
 ، نامز رورم  هب  يرـشب  هعماـج  تسا و  لاـمک  هجوتم  اجیردـت  یناـسنا  عون  رگید  فرط  زا  و  دوش .  یم  هدـیمان  تـالماعم ))   )) هژیوب مسق 
هار زا  هکنانچ   ) ار یجیردـت  لماکت  نیمه  زین  میرک  نآرق  تسا و  يرورـض  زین  ینامـسآ  عیارـش  رد  لـماکت  نیا  روهظ  دوش ،  یم  رتلماـک 
یم تسا ،  رتلماک  قباس  تعیرـش  زا  قحال  تعیرـش  ره  دوش  یم  هدافتـسا  شتایآ  زا  هکنانچ  دـنک و  یم  دـییءات  دـیآ ) یم  تسد  هب  لـقع 
یم ناشن  یملع  تایرظن  هکناـنچ  هتبلا  و  ( . 185  ( ) ِْهیَلَع ًانِْمیَهُمَو  ِباتِْکلا  َنِم  ِْهیَدَـی  َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَـصُم  ِّقَْحلِاب  َباتِْکلا  َْکَیِلا  اْنلَْزنَاَو  : ) دـیامرف
دوب دهاوخن  یهانتمان  يو  عون  لماکت  اعبط  تسین و  يدبا  ناهج  نیا  رد  یناسنا  هعماج  یگدنز  دنک ،  یم  حیرـصت  زین  میرک  نآرق  دهد و 

زین تعیرـش  توبن و  عبتلاب  دـش  دـهاوخ  فقوتم  يا  هلحرم  رد  ریزگان  لمع  داقتعا و  تاـهج  زا  یناـسنا  فیاـظو  تاـیلک  يور ،  نیا  زا  و 
میرک نآرق  هک  تساجنیا  زا  و  دـیدرگ .  دـهاوخ  متخ  دیـسر ،  هلحرم  رخآ  هب  یلمع  تاررقم  هعـسوت  داقتعا و  لامک  تهج  زا  هک  يزور 
باتک ار  دوخ  تسا ،  ینامـسآ  نایدا  نیرتلماـک  نیرخآ و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  نید  مالـسا ،  هکنیا  نتخاـس  نشور  يارب 

ُهَّنِاَو : ) دیامرف یم  هکنانچ  دنک ؛  یم  یفرعم  فیاظو ،  همه  هب  لمتشم  ار  مالـسا  نید  ایبنا و  متاخ  ار  مرکاربمغیپ  خسن و  لباق  ریغ  ینامـسآ 
ِهّللا َلوُسَر  ْنِکلَو  ْمُِکلاجِر  ْنِم  ٍدَـحَا  ابَا  ٌدَّمَُحم  َناک  ام  : ) دـیامرف یم  و  ( . 186  ( ) ِهِْفلَخ ْنِم  الَو  ِْهیَدَـی  ِْنَیب  ْنِم  ُلِطاْبلا  ِهیتءایال  ٌزیزَع  ٌباـتَِکل 

( . 188  ( ) ٍءْیَش ِّلُِکل  ًاناْیِبت  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلََّزنَو  : ) دیامرف یم  و  ( . 187  ( ) َنیِّیبَّنلا َمَتاخَو 

توبن یحو و  تجح  ناربمغیپ و 

لوصا اـب  ار  نآ  هب  طوبرم  لـئاسم  توبن و  یحو و  هلئـسم  دـنا ،  هدرک  يواـکجنک  توبن  یحو و  رد  هک  يزورما  نادنمـشناد  زا  يرایـسب 
تفرـشیپ يارب  هک  دنا  هدوب  تسود  رـشب  تمه و  دنلب  داهن ،  كاپ  ینادرم  ادـخ  ناربمغیپ  دـنیوگ : یم  دـنا  هدومن  هیجوت  یعامتجا  یناور 

نوچ دـنا و  هدرک  توعد  نآ  يوس  هب  ار  مدرم  دـنا و  هدومن  میظنت  یتاررقم  نیناوق و  دـساف  ياه  هعماـج  حالـصا  رـشب و  يونعم  يداـم و 
كاپ حور  دنا و  هداد  تبسن  الاب  ملاع  هب  ار  دوخ  راکفا  دوخ و  مدرم ،  تعاطا  بلج  يارب  دنا  هتفر  یمن  لقع  قطنم  راب  ریز  زور  نآ  مدرم 

تعیرـش  ) دوـش یم  هتفرگ  هجیتـن  نآ  زا  هـک  ار  یفیاـظو  و  توـبن )  یحو و   ) دـنک یم  حـشرت  نآ  زا  هـک  يرکف  سدـقلا و  حور  ار  دوـخ 
ینامسآ و بتک  هب  قیمع  رظن  فاصنا و  اب  هک  یـسک  دنا .  هدیمان  ینامـسآ ))  باتک   )) ًالثم تساهنآ  هب  لمتـشم  هک  یتانایب  و  ینامـسآ ) 

ادـخ ناربـمغیپ  تسین ،  تسرد  هیرظن  نیا  هک  تشاد  دـهاوخن  دـیدرت  دـنک ،  هاـگن  ناربـمغیپ  تعیرـش  هب  نینچمه  میرک و  نآرق  هب  هژیوب 
دنتفگ و یم  تساک  مک و  یب  دـندرک  یم  كرد  هک  ار  يزیچ  دـندوب .  افـص  قدـص و  اپارـس  قح و  نادرم  هکلب  دـندوبن  تسایـس  نادرم 

فیاظو هار ،  نآ  زا  دش و  یم  هفاضا  ناشیا  هب  یبیغ  ددم  اب  هک  دوب  يزومرم  روعش  دندوب  یعدم  هچنآ  دندرک و  یم  دنتفگ ،  یم  ار  هچنآ 
توبن يوعد  توبث  يارب  هک  دوش  یم  نشور  اجنیا  زا  و  دندرک .  یم  غیلبت  مدرم  هب  هتفرگ  ارف  ییادخ  هاگشیپ  زا  ار  مدرم  یلمع  يداقتعا و 

؛  تسین یفاک  يربمغیپ  يوعد  قدص  رد  دشاب ،  یم  لقع  قباطم  دروآ  یم  ربمغیپ  هک  یتعیرـش  هکنیا  درجم  تسا و  مزال  لیلد  تجح و  ، 
الاب ملاـع  اـب  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  يرگید  يوعد  دوخ ،  تعیرـش  تحـص  يوعد  رب  هوـالع  دـنک  یم  يربمغیپ  يوعد  هک  یـسک  اریز 
يور نیا  زا  و  دـهاوخ .  یم  لیلد  دوخ  ياج  رد  يوعد  نیا  تسا و  هتفاـی  توعد  تیرومءاـم  ادـخ  بناـج  زا  دراد و  توبن  یحو و  هطبار 

یم هزجعم  توبن  يوعد  قدص  تابثا  يارب  ادخ  ناربمغیپ  زا  دوخ  هداس  نهذ  اب  مدرم  هتـسویپ  دهد ) یم  ربخ  میرک  نآرق  هکنانچ   ) هک دوب 
يو دننام  هک  مدرم  ریاس  رد  دنک  یم  يوعد  ادخ  ربمغیپ  هک  توبن  یحو و  هک  تسا  نیا  تسرد  هداس و  قطنم  نیا  يانعم  و  دنا .  هتـساوخ 

هدینش ار  ادخ  نخس  نآ  هلیـسوب  هک  هداد  دوخ  ربمغیپ  هب  تداع  قرخ  روط  هب  ادخ  هک  یبیغ  تسا  ییورین  راچان  دوش و  یمن  تفای  دنناسنا 
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دروآ دوجو  هب  يرگید  تداع  قراخ  هک  دـهاوخب  دوخ  يادـخ  زا  ربمغیپ  سپ  تسا ،  تسار  رگا  دـناسرب ،  مدرم  هب  تیرومءام ،  يور  زا 
قبط ناربمغیپ  زا  هزجعم  تساوخرد  تسا  نشور  هکناـنچ  دـننک .  رواـب  ار  توبن )  یعدـم   ) ربمغیپ توبن  قدـص  نآ ،  هلیـسو  هب  مدرم  هک 
نیا زین  میرک  نآرق  دروایب و  هزجعم  مدرم ،  تساوخرد  قبط  ای  ادتبا  دوخ  توبن  تابثا  يارب  هک  تسادـخ  ربمغپ  رب  تسرد و  تسا  یقطنم 

ققحت ناواکجنک  زا  يرایسب  هتبلا  دیامرف .  یم  لقن  هزجعم  مدرم  تساوخرد  زا  سپ  ای  ادتبا  ناربمغیپ  زا  يرایـسب  زا  هدرک  دییءات  ار  قطنم 
نونک ات  ثداوح  يارب  هک  یبابسا  للع و  دهد و  یمن  هیکت  یهجوت  لباق  لیلد  هب  ناشنخس  یلو  دنا  هدومن  راکنا  ار  تداع )  قرخ   ) هزجعم
يداع بابسا  للع و  ریغ  اب  زگره  يا  هثداح  چیه  دنتـسه و  یمئاد  اهنآ  هک  میرادن  یلیلد  هنوگچیه  هدیـسر  ام  تسد  هب  صحف  هبرجت و  اب 
هکلب دنتـسین  هس )  ددع  ندوب  جوز  دننام   ) لقع فالخ  لاحم و  هدش  هداد  تبـسن  ادخ  ناربمغیپ  هب  هک  یتازجعم  دوش و  یمن  ققحتم  دوخ 

 . تسا هدش  هدینش  هدید و  رایسب  تضایر  لها  زا  تداع  قرخ  لصا  هک  یتروص  رد  دشاب  یم  تداع  قرخ 

ادخ ناربمغیپ  هرامش 

هب ار  ناشیا  زا  يا  هدع  هدومرف و  دییءات  ار  ناشیا  ترثک  زین  میرک  نآرق  دنا و  هدمآ  يرایـسب  ناربمغیپ  خیرات ،  هتـشذگ  رد  لقن  بسح  هب 
تیاور رد  هکنیا  زج  هدماین  تسد  هب  ناشیا  هرامش  یعطق  لقن  هار  زا  تسا .  هدومنن  رکذ  ناشیارب  صخشم  هدع  یلو  هدرک  دای  ناشن  مان و 

هب تعیرـش  نابحاص  مزعلاولوا و  ناربمغیپ  تسا .  هدـش  نییعت  رازه  ناشیا 124  ددـع  تسا  مرکاربمغیپ  زا  يراـفغ  رذ  یبا  زا  هک  فورعم 
میهاربا و حون و  ترضح  هک  ناشیا  زا  رفن  جنپ  هکلب  دنا  هدرواین  تعیرش  ادخ  ناربمغیپ  همه  دوش  یم  هدافتسا  میرک  نآرق  زا  هچنآ  بسح 

عباـت تعیرـش  رد  نارگید  دنـشاب و  یم  تعیرـش  ناـبحاص  مزعلااوـلوا و  دنتـسه  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  یـسیع و  یـسوم و 
ِِهب اْنیَّصَو  امَو  َْکَیِلا  اْنیَحْوَا  يذَّلاَو  ًاحُون  ِِهب  یّـصَو  ام  ِنیّدلا  َنِم  ْمَُکل  َعَرَـش  : ) دیامرف یم  دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادـخ  دـنا .  هدوب  مزعلااولوا 

َمَیْرَم ِْنب  َیـسیعَو  یـسُومَو  َمیهاْربِاَو  ِحوـُن  ْنِمَو  َکـْنِمَو  ْمُهَقاـثیم  َنیِّیبَّنلا  َنِم  انْذَـخَا  ذِاَو  : ) دـیامرف یم  و  ( 189  ( ) یـسیعَو یـسُومَو  َمیهاْربِا 
( . 190  ( ) ًاظیلَغ ًاقاثیم  ْمُْهنِم  انْذَخَاَو 

 ( ص  ) دمحم توبن 

ترضح دنا .  هدروآ  نامیا  يو  هب  ناناملسم  تسا و  تعیرش  باتک و  بحاص  هک  دشاب  یم  ص )   ) دمحم ترضح  ادخ  ناربمغیپ  نیرخآ 
نیرتیمارگ هک  شیرق  زا  مشاه  ینب  هداوناخ  نایم  رد  زاجح  زا  هکم  رهش  رد  يرمق  يرجه و  خیرات  عورـش  زا  شیپ  لاس   53 ص )   ) دمحم

 ، یکدوک لیاوا  نامه  رد  تشاد و  مان  هنمآ ))   )) شردام و  هّللادبع ))   )) ترـضح نآ  ردپ  تفای .  دلوت  دش ،  یم  هتخانـش  یبرع  هداوناخ 
تفگ و یگدـنز  دوردـب  زین  بلطملادـبع  يدوزب  تفرگ ،  رارق  بلطملادـبع  دوخ  يردـپ  دـج  تلافک  رد  داد و  تسد  زا  ار  ردام  ردـپ و 
زا شیپ  انمـض  دش و  گرزب  دوخ  یمومع  هناخ  رد  ترـضح  نآ  دروآ .  دوخ  هناخ  هب  ار  وا  هدرک  مایق  وا  یتسرپرـس  هب  بلاطوبا  شیومع 

غولب و زا  سپ  یلو  دوب  هتفرگن  دای  نتشون  دوب و  هدناوخن  سرد  ترـضح  نآ  درک .  رفـس  ماش  هب  هراجتلا  لام  هارمه  دوخ  یمومع  اب  غولب 
تـسرپرس ار  وا  دوب  فورعم  تورث  هب  هک  شیرق  ناوناب  زا  یکی  تناما  لـقع و  هجیتن  رد  دـش و  فورعم  تناـما  بدا و  لـقع و  اـب  دـشر 

رثا رد  دومن و  ماش  هب  هراجتلا  لام  اب  زین  رگید  يرفـس  ترـضح  نآ  درک .  راذـگاو  وا  هب  ار  دوخ  تراـجت  رما  هرادا  داد و  رارق  دوخ  لاوما 
زین وا  دومن و  ترـضح  نآ  هب  جاودزا  داهنـشیپ  وناب  نآ  هک  تشذـگن  يرید  دـیدرگ و  دـیاع  یناوارف  دوس  داد ،  ناـشن  دوخ  زا  هک  یغوبن 
لقع رد  ییازس  هب  ترهش  دوب و  لاح  نامه  رد  یگلاس  لهچ  نس  ات  دش  عقاو  ترـضح  نآ  یگلاس  رد 25  هک  جاودزا  زا  سپ  تفریذپ و 

زار و هب  ادخ  اب  هتفر  تولخ  هب  یهاگ  و  دوب ) یتسرپ  تب  زاجح  برع  یلومعم  بهذم  هکنیا  اب   ) دیتسرپن تب  هکنیا  زج  درک  ادـیپ  تناما  و 
زا دوب  هدرک  تولخ  هکم )  یکیدزن  رد  هماهت  ياههوک  رد  تسا  يراغ  (( ) ءارح راغ   )) رد هک  یگلاس  لهچ  نس  رد  ات  تخادرپ ،  یم  زاین 
زور نامه  دش و  لزان  يو  رب  قلع )  هروس   ) ینآرق هروس  نیلوا  تفای و  غیلبت  تیرومءام  دش و  هدـیزگرب  توبن  يارب  لاعتم  يادـخ  بناج 
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دروآ و نامیا  يو  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هعقاو ،  نایب  زا  سپ  دـید و  ار  بلاطیبا  نب  یلع  دوخ  يومع  رـسپ  هار  رد  تعجارم و  دوخ  هناخ  هب 
ار مدرم  هورگ  هک  راـب  نیلوا  يارب  مّلـس  هلآ و  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  مرکاربـمغیپ  تفریذـپ .  ار  مالـسا  زین  شرـسمه  لزنم ،  هـب  دورو  زا  سپ 
هک دش  رومءام  هراب  ود  ات  درک  یم  يرس  توعد  یتدم  نآزا  سپ  راچانو  دش  وربور  یکاندردو  اسرف  تقاط  لمعلا  سکع  اب  درک  توعد 

نامیا يو  هب  بلاطیبا  نب  یلع  زج  نانآ  زا  یـسک  دادـن و  يا  هجیتن  توعد  نیا  یلو  دـنک ،  توعد  ار  دوخ  کـیدزن  رایـسب  نادـنواشیوخ 
هک تسا  دقتعم  هعیش  تسا  تسد  رد  بلاطوبازا  يراعشا  دانتـسا  هب  لقن و  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  زا  هک  یکرادم  قبط  یلو   ) درواین
ات دومرف  یم  نامتک  مدرم  زا  ار  دوخ  نامیا  دوب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکاربمغیپ  یماح  هناگی  نوچ  یلو  دوب  هدیورگ  مالسا  هب  يو 

توعد هب  ییادخ  تیرومءام  قبط  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکاربمغیپ  نآ  زا  سپ  دـنک ) ظفح  شیرق  شیپ  ار  دوخ  يرهاظ  تردـق 
هکم لها  هیحان  زا  اه  هجنکش  اهرازآ و  نیرتکاندرد  لمعلا و  سکع  نیرت  تخس  عورـش  اب  دوب  مءاوت  ینلع  توعد  عورـش  تخادرپ  ینلع 

هک دیـسر  ییاج  هب  شیرق  يریگتخـس  اـت  دـندوب  هدـش  ناملـسم  هزاـت  هک  یناـمدرم  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکاربمغیپ  هب  تبـسن 
يومع اب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکاربمغیپ  دندرک و  ترجاهم  هشبح  هب  هدومن  كرت  ار  دوخ  یگدنز  هناخ و  ناناملـسم  زا  یهورگ 
تیاـهن رد  هکم )  ياـه  هّرد  زا  یکی  رد  دوب  يراـصح   ) بلاـطوبا بعـش  رد  لاـس  هس  مشاـه  ینب  زا  دوخ  نادـنواشیوخ  بلاـطوبا و  دوخ 

هکنیا اب  هکم  ناتـسرپ  تب  دنتـشادن .  ندمآ  نوریب  تردق  درک و  یمن  ترـشاعم  هلماعم و  نانآ  اب  یـسک  دندش و  نصحتم  یگنت  یتخس و 
زا ار  وا  هکنیا  يارب  زین  یهاگ  دنتـشاد  یم  اور  يو  قح  رد  ینکـشراک  ازهتـسا و  تناها و  ندـیبوک و  ندز و  زا  هجنکـش  راـشف و  هنوگره 
نآ شیپ  یلو  دـنداد  یم  يو  هب  تنطلـس  تساـیر و  فازگ و  ياـهلام  هدـعو  هدـمآ  شیپ  تفطـالم  هار  زا  دـننک  فرـصنم  دوخ  توـعد 
نآ هب  هک  ییاه  هعجارم  زا  یکی  رد  دیشخب .  یمن  يا  هجیتن  تمیزع  میمصت  تمه و  دیدشت  زج  دوب و  يواسم  نانآ  دیعو  هدعو  ترضح 

تسار فک  رد  ار  دیشروخ  رگا  :)) دومرف نانآ  هب  لیثمت  ناونع  هب  ترضح  نآ  دنداد ،  یم  تسایر  فازگ و  لام  هدعو  هدرک و  ترـضح 
لاس یلاوح  رد  تفات . ))  مهاوخنرب  يور  دوخ  تیرومءام  ماجنا  هناگی و  يادـخ  يرادربناـمرف  زا  دـیراذگب ،  نم  پچ  فک  رد  ار  هاـم  و 

تفگ و یگدنز  دوردب  يو  یماح  هناگی  ومع و  بلاطوبا  نآ ،  زا  دعب  یمک  دـمآ ،  نوریب  بلاطیبا  بعـش  زا  ترـضح  نآ  هک  تثعب  مهد 
ناتـسرپ تب  هرخ  الاب  دوبن و  یهاگهانپ  یناج و  نما  هنوگچیه  ترـضح  نآ  يارب  رگید  تشذـگرد .  يو  ياـفواب  رـسمه  هناـگی  نینچمه 

رتسب رد  هتخیر  بش  رخآ  هک  دندروآرد  هرـصاحم  هب  يوس  ره  زا  ار  شا  هناخ  هنابـش  هدرک  حرط  يو  نتـشک  يارب  يا  هنامرحم  هشقن  هکم 
ار مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هاگنآ  درک ، .  شرومءام  برثی  ترجه  هب  هتخاس  شعلطم  لاعتم  يادخ  یلو  دننک .  شا  هعطق  هعطق  باوخ 

هکم یخسرف  دنچ  رد  تشذگب و  نانمـشد  هورگ  نایم  زا  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  ییادخ  يرادهگن  هب  هنابـش  دیناباوخ  دوخ  باوخ  رتسب  رد 
راغ زا  دنتشگزاب ،  هکم  هب  دندوب ،  هدش  دیمون  وا  يریگتسد  زا  هتـشگ و  يوس  ره  هب  نانمـشد  هک  زور  هس  زا  سپ  دش و  هدنهانپ  يراغ  هب 

 ، دـندوب هدرک  تعیب  هدروآ و  ناـمیا  ترـضح  هب  نآ  زا  شیپ  ناـشناگرزب  هـک  برثـی  لـها  تـفرگ .  شیپ  رد  ار  برثـی  هار  هدـمآ  نوریب 
کی برثی  رهـش  رد  راب  نیلوا  يارب  ترـضح  نآ  دنتـشاذگ .  شرایتخا  رد  ار  ناشدوخ  لام  ناج و  دـنتفریذپ و  زاب  شوغآ  اب  ار  شمدـقم 

نآ برع  دـنمورین  لیابق  اب  نینچمه  دـندوب و  نکاس  نآ  فارطا  رهـش و  رد  هک  دوهی  فیاوط  اـب  هداد  لیکـشت  یمالـسا  کـچوک  هعماـج 
يوس هب  زور  هب  زور  مالسا  دش .  فورعم  لوسرلا ))  ۀنیدم   )) هب برثی  رهـش  دومرف و  مایق  یمالـسا  توعد  رـشن  هب  تسب و  اهنامیپ  یحاون 

اهر ار  دوخ  یگدنز  هناخ و  اجیردت  دندوب  راتفرگ  شیرق  يرگدادیب  لاگنچ  رد  هکم  رد  هک  یناناملـسم  تفر و  یم  شیپ  یقرت  هعـسوت و 
 (( نیرجاهم  )) دندمآ و درگ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکاربمغیپ  دوجو  عمـش  رود  هب  راو  هناورپ  دندومن و  ترجاهم  هنیدم  هب  هدرک ، 
لاح نیا  اب  یلو  درک  یم  تفرشیپ  مامت  تعرس  اب  مالـسا  دنتفای .  ترهـش  راصنا ))  )) هب ترـضح  نآ  یبرثی  ناروای  هکنانچ  دندش ؛  هدیمان 

نیقفانم هورگ  يرایتسد  هب  دـندرک و  یمن  يراذـگورف  هنوگچیه  ییوجارجام  ینکـشراک و  زا  زاجح  دوهی  فیاوط  شیرق و  ناتـسرپ  تب 
یم دوجو  هب  ناناملسم  يارب  يا  هزات  تبیصم  زور  ره  دندش  یمن  هتخانش  یصاخ  تمس  چیه  هب  دندوب و  ناناملسم  تیعمج  لخاد  رد  هک 

يزوریپ اهنآ  بلغا  رد  هک  داتفا  قافتا  دوهی  برع و  تینثو  مالسا و  نایم  يرایـسب  ياهگنج  دیـشک و  گنج  هب  راک  هرخ  الاب  ات  دندروآ ، 
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ردب گنج  دننام  گرزب  ياهگنج  همه  رد  دسر و  یم  کچوک  گرزب و  گنج  دنچ  داتشه و  هب  اهگنج  نیا  هرامش  دوب .  مالسا  رگشل  اب 
ياهگنج همه  رد  دـش و  یم  گنج  هکرعم  رـضاح  اصخـش  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکاربمغیپ  اهنآ  ریغ  ربیخ و  قدـنخ و  دـحا و  و 

رد زگره  هک  دوب  یسک  اهنت  دش و  یم  هدوبر  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  يزوریپ  يوگ  کچوک ،  ياهگنج  زا  يرایـسب  گرزب و  نینوخ 
رتمک ناناملـسم  زا  تفرگرد  ترجه  زا  سپ  لاس  هد  تدم  رد  هک  اهگنج  نیا  همه  رد  تشاذـگن و  بقع  هب  اپ  اهگنج  همه  نآ  زا  یگنج 

لاس هد  تدم  رد  راصنا  نیرجاهم و  ياهیراکادف  ترضح و  نآ  تیلاعف  رثا  رد  تسا .  هدش  هتشک  نت  رازه  زا  رتمک  رافک  زا  تسیود و  زا 
رصم مور و  ناریا و  دننام  رگید  ياهروشک  ناهاشداپ  هب  یتوعد  ياه  همان  تفرگ و  ارف  ار  ناتسبرع  هریزج  هبش  مالـسا ،  ترجه ،  زا  سپ 
یمن هدوـهیب  ار  دوـخ  تقو  زا  يا  هـظحل  درک و  یم  ( 191  ) راـختفا رقف  هب  تـسیز و  یم  ارقف  يز  رد  ترـضح  نآ  دـش .  هتـشون  هـشبح  و 

دوخ هب  یـشخب  تشذگ و  یم  ادخ  دای  تدابع و  اب  تشاد و  ادخ  هب  صاصتخا  یـشخب  دوب : هدرک  شخب  هس  ار  دوخ  تقو  هکلب  دینارذگ 
روما هرادا  ینید و  فراـعم  میلعت و  رـشن و  هب  شخب  نیا  رد  دوب و  مدرم  نآ  زا  یـشخب  تخادرپ و  یم  لزنم  ياهیدـنمزاین  هناـخ و  لـها  و 

یم هطوبرم  روما  ریاـس  یجراـخ و  یلخاد و  طـباور  میکحت  نیملـسم و  جـیاوح  عـفر  رد  یعـس  نآ و  دـسافم  حالـصا  یمالـسا و  هعماـج 
دومن و ادیپ  تهاقن  دوب ،  هدیناروخ  يو  ياذغ  رد  يدوهی  ینز  هک  یمـس  رثا  رد  هنیدم  رد  تماقا  لاس  هد  زا  سپ  ترـضح  نآ  تخادرپ . 

هیـصوت دـش ،  هدینـش  شناـبز  زا  هک  يا  هملک  نیرخآ  تـسا ،  دراو  یتاـیاور  رد  هکناـنچ  دوـمرف و  تـلحر  يروـجنر ،  زور  دـنچ  زا  سپ 
 . دوب نانز  ناگدرب و 

نآرق و  ص )   ) مرکا ربمغیپ 

ناربمغیپ رد  ار  هرجعم  دوجو  زین  ترضح  نآ  دنتـساوخ و  یم  هزجعم  ناربمغیپ  ریاس  دننام  زین  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکاربمغیپ  زا 
اهنآ زا  یخرب  لقن  هک  هدیـسر  يرایـسب  تازجعم  ترـضح  نآ  زا  تسا .  هدش  دـییءات  هحارـصلاب  میرک  نآرق  رد  هکنانچ  درک  یم  دـییءات 

ینامـسآ باتک  هک  تسا  میرک ))  نآرق   )) انامه تسا  هدنز  نونکا  مه  هک  ترـضح  نآ  هیقاب  هزجعم  یلو  دـشاب  یم  دامتعا  لباق  یعطق و 
یم میسقت  کچوک  گرزب و  هروس  هب 114  تسا و  لمتشم  هیآ  دص  دنچ  رازه و  شش  هب  هک  ینامـسآ  تسا  یباتک  میرک  نآرق  تسوا . 

زا رتمک  هدش و  لزان  اجیردت  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکاربمغیپ  توعد  تثعب و  مایا  لاس  تدم 23  رد  ینآرق  همیرک  تایآ  دوش . 
 ، یگدوسآ تاظحل  تخس و  ياهزور  حلـص و  گنج و  رـضح و  رفـس و  زور ،  بش و  فلتخم  تالاح  رد  مامت ،  هروس  کی  ات  هیآ  کی 

تداهـش هب  هک  زور  نآ  برع  دـنک و  یم  یفرعم  هزجعم  ار  دوخ  هجهل  تحارـص  اب  يرایـسب  تایآ  رد  میرک  نآرق  تسا .  هدـیدرگ  یحو 
دندش یم  هدرمش  يرونخس  نایم  نازاتشیپ  نایب  یناور  نابز و  ینیریـش  رد  دوب و  هدیـسر  تغالب  تحاصف و  تاجرد  نیرت  یقار  هب  خیرات 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  دوخ  هتخاس  رشب و  نخـس  میرک  نآرق  هک  دیرادنپ  یم  نینچ  رگا  دیوگ : یم  دبلط و  یم  هزرابم  هضراعم و  هب 
ياه هروس  زا  ( 194  ) هروس کی  یتح  ای  و  ( 193  ) هروس هد  دننام  ای  ( 192  ) ار وا  دننام  هتفای ،  میلعت  هتفرگ و  دای  یسک  زا  ای  تسا  مّلـس  و 

دندرک هدامآ  تساوخرد  نیا  ربارب  رد  هک  یخساپ  برع  یمان  نارونخس  دننک ،  هدافتسا  راک  نیا  رد  نکمم  هلیـسو  ره  زا  دنروایب و  ار  نآ 
دنک و یمن  يدحت  تغالب  تحاصف و  هار  زا  اهنت  میرک  نآرق  ( . 195  ) دشاب یم  نوریب  ام  هدهع  زا  تسا و  رحس  نآرق  دنتفگ  هک  دوب  نیا 
؛  دیامن یم  يدـحت  سنا  نج و  همه  يرکف  يورین  هب  دـیامن و  یم  هضراعم  داهنـشیپ  زین  انعم  تهج  زا  یهاگ  هکلب  دـبلط  یمن  هضراعم  هب 
هک روانهپ  عیـسو و  همانرب  نیا  دوش  يواکجنک  تقد  هب  رگا  تسا و  لمتـشم  یناسنا  ناهج  یگدـنز  لماک  همانرب  هب  هک  تسا  یباـتک  اریز 
 ، دیامن یم  یگدیسر  نآ  تایئزج  قیاقد و  مامت  هب  هتفرگ و  ارف  ار  تیناسنا  رامـش  زا  نوریب  لامعا  قالخا و  تاداقتعا و  رانک  هشوگ و  ره 
هن دریگ  یم  همشچرس  یعقاو  حالص  قح و  زا  نآ  تاررقم  هک  تسا  ینید  مالسا   ) هدیمان قح ))  نید   )) ار نآ  هداد و  رارق  قح ))   )) انامه
هب ناـمیا  هک  قح  هملک  نیرتیمارگ  عیـسو  هماـنرب  نیا  ساـسا  اورناـمرف . ) اـناوت و  درف  کـی  هاوخلد  اـی  مدرم  تیرثکا  لـیامت  تساوخ و  زا 

یناسنا قالخا  نیرت  هدیدنـسپ  سپ  نآ  زا  تسا و  هدیدرگ  جاتنتـسا  دیحوت  زا  فراعم  لوصا و  همه  دش و  هداد  رارق  دشاب ،  هناگی  يادـخ 

مالسا رد  www.Ghaemiyeh.comهعیش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 94زکرم  هحفص 54 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


لاوحا عاضوا و  یناسنا و  لامعا  رامـش  زا  نوریب  تاـیئزج  تاـیلک و  سپ  نآ  زا  و  تسا .  هدـش  هماـنرب  ءزج  جاتنتـسا و  فراـعم  لوصا  زا 
مالسا نییآ  رد  تسا .  هتـشگ  میظنت  دریگ  یم  همـشچرس  یتسرپ  هناگی  زا  هک  اهنآ  هب  طوبرم  فیاظو  یـسررب و  رـشب ،  یعامتجا  يدرف و 
دیحوت هملک  نامه  هب  دوش  لیلحت  هیزجت و  رگا  دـشاب  باب  ره  زا  یعرف  مکح  ره  هک  تسا  يوحن  هب  عورف  لوصا و  نایم  لاصتا  طابترا و 

نییآ نینچ  ییاهن ،  میظنت  زا  هتشذگ  هتبلا  دوش .  یم  لصاح  یعرف  تاررقم  ماکحا و  نامه  بیکرت  اب  زین  دیحوت  هملک  ددرگ و  یمرب  اهنت 
لاح رد  ناهج  نانادـقوقح  نیرتهب  زا  رفن  کی  يداع  يورین  زا  زین  نآ  ییادـتبا  تسرهف  میظنت  یتح  طابترا  تدـحو و  نینچ  اب  يرواـنهپ 

ياهگنج یمومع و  یـصخش و  یلام و  یناج و  يراتفرگ  نارازه  نایم  رد  يزیچاـن  ناـمز  رد  هک  یـسک  هب  دـسرب  هچ  تسا  نوریب  يداـع 
هیلع و هّللا  یّلص  مرکاربمغیپ  هکنیا  زا  هتشذگ  دتفیب .  اهنت  یناهج  ربارب  رد  هرخ  الاب  دریگ و  رارق  یلخاد  یجراخ و  ياهینکشراک  نینوخ و 

یموق نایم  رد  ار  دوخ  یگدـنز  موس  ود  ( 196  ) توعد زا  شیپ  دوب و  هتفرگن  دای  نتـشون  ندناوخ و  دوب و  هدیدن  يراگزومآ  مّلـس  هلآ و 
اب نازوس  ییاوه  فلع و  بآ و  یب  نیمز  رد  دـندوب و  هدینـشن  تراضح  تیندـم و  زا  ییوب  دـندوب و  يراع  گنهرف  زا  هک  دوب  هدرب  رـسب 
هار زا  میرک  نآرق  اهنیا  زا  هتـشذگ  دنتفر .  یم  دوخ  راوجمه  لود  زا  یکی  هطلـس  ریز  زور  ره  دـندرک و  یم  یگدـنز  طیارـش  نیرت  تسپ 

گنج یگدوسآ و  يراتفرگ و  زا  نوگانوگ  فلتخم و  ًالماک  یطیارـش  اب  اجیردت  باتک  نیا  هک  تسا  نیا  نآ  دنک و  یم  يدـحت  رگید ، 
ضقانت دوب ،  رشب  هتخادرپ  هتخاس و  دوبن و  ادخ  بناج  زا  رگا  تسا ،  هدش  لزان  لاس  تدم 23  رد  اهنآ  ریغ  فعض و  تردق و  حلص و  و 

تسا و نیمه  رشب  یجیردت  لماکت  همزال  هکنانچ  دوب  رت  یقرتم  رتهب و  شلوا  زا  نآ  رخآ  ریزگان  دمآ و  یم  دیدپ  نآ  رد  يرایسب  داضت  و 
هباشتم تسا  یباـتک  تسین و  تواـفتم  شلوا  زا  شرخآ  دـشاب و  یم  تخاونکی  نآ  یندـم  تاـیآ  اـب  باـتک  نیا  یکم  تاـیآ  هکنآ  لاـح 

 . دشاب یم  ( 197  ) قسن کی  هب  دوخ  زیگنا  تریح  نایب  تردق  رد  ءازجالا و 

یسانشداعم  - 3

ندب حور و  زا  ناسنا  بیکرت 

سفن و ای  مسج  حور و  نخس  تنس ،  باتک و  تانایب  لالخ  رد  هک  دنناد  یم  دنراد  ییانـشآ  يا  هزادنا  ات  یمالـسا  فراعم  هب  هک  یناسک 
حور و روصت  تسا و  ناسآ  يا  هزادنا  ات  دوش  یم  كرد  سح  کمک  هب  هک  ندب  مسج و  روصت  هکنیا  ای  دـیآ و  یم  نایم  هب  رایـسب  ندـب 

دنراد یفلتخم  تایرظن  حور ، ))   )) تقیقح رد  یّنس  هعیش و  هفسالف  نیملکتم و  زا  ثحب  لها  تسین .  یگدیچیپ  ماهبا و  زا  یلاخ  سفن ، 
صاوخ گرم ،  هطـساو  هب  ندب  دنـشاب .  یم  رگیدمه  فلاخم  تیعقاو  ود  مالـسا  رظن  رد  ندـب  حور و  هک  تسا  ملـسم  يا  هزادـنا  ات  یلو 

هب حور  ات  تسا و  حور  نآ  زا  هلاص  الاب  تایح  هکلب  تسا  هنوگنیا  هن  حور  یلو  دوش  یم  یـشالتم  اجیردت  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  تایح 
زا ندب  گرم )   ) دیرب ار  دوخ  هقلع  دومن و  تقرافم  ندب  زا  حور  هک  یماگنه  دنک و  یم  تایح  بسک  يو  زا  زین  ندب  تسا ،  قلعتم  ندب 

مهیلع تیب  لها  همئا  تانایب  میرک و  نآرق  تایآ  رد  ربدـت  اـب  هچنآ  دـهد .  یم  همادا  دوخ  تاـیح  هب  ناـنچمه  حور ))   )) دـتفا و یم  راـک 
 . دراد یگناگی  یگتسبمه و  عون  کی  ندب ،  هدیدپ  اب  هک  يداع  ریغ  تسا  يا  هدیدپ  یناسنا  حور  هک  تسا  نیا  دیآ  یم  تسد  هب  مالّسلا 

َۀَقَلَْعلا اَنْقَلَخَو  ًۀَقَلَع  َۀَفْطُّنلا  اَنْقَلَخ  َُمث  ٍنیکَم  ٍرارَق  یف  ًۀَفُْطن  ُهاْنلَعَج  َُّمث  ٍنیط  ْنِم  ٍَۀلالُس  ْنِم  َناْسن  ْالا  ا  دیامرف : یم  دوخ  باتک  رد  لاعتم  يادخ 
لگ زا  هک  يا  هصالخ  زا  ار  ناسنا  اـم  اـقیقحت   :)) ینعی ( 198  ( ) َرَخآ ًاْقلَخ  ُهانءاَْشنَا  َُّمث  ًامَْحل  َماظِْعْلا  اَنْوَسَکَف  ًاماظِع  َۀَغْـضُْملا  اَنْقَلَخَف  ًۀَغْـضُم 

ار هتـسب  نوخ  سپ  میدرک  هتـسب  ینوخ  ار  هفطن  سپـس  یمارآ ،  هاگیاج  رد  میداد  رارق  يا  هفطن  ار  وا  سپـس  میدـیرفآ ،  دوب  هدـش  هتفرگ 
وا نآ  زا  سپ  میدیناشوپ  تشوگ  ار  اهناوختسا  سپ  میدرک ،  ییاهناوختـسا  ار  هدش  هدیوج  تشوگ  سپـس  میدرک ،  هدش  هدیوج  یتشوگ 

دنک و یم  فصو  ار  يدام  یجیردت  شنیرفآ  تایآ ،  ردص  هک  تسا  نشور  تایآ  قایـس  زا  میداد . ))  رارق  هقباس  یب  يرگید  هدیرفآ  ار 
و تسا .  ریاغم  یلبق  شنیرفآ  عون  اب  هک  دنک  یم  نایب  ار  يرگید  شنیرفآ  دـنک  یم  هراشا  هدارا  روعـش و  ای  حور  شیادـیپ  هب  هک  لیذ  رد 
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نایم رد  وا  ندـش  مگ  ندـب و  ندـش  یـشالتم  گرم و  زا  سپ  ناسنا  هک  نومـضم  نیا  هب  داعم  نیرکنم  داعبتـسا  خـساپ  رد  رگید  ياج  رد 
دریگ یم  ناتنادبا  زا  ار  امش  گرم ،  هتـشرف  وگب  :)) دیامرف یم  دوش ،  یم  نیتسخن  ناسنا  هدرک  ادیپ  يا  هزات  شنیرفآ  هنوگچ  نیمز  يازجا 

 ، دوش یم  مگ  نیمز  يازجا  ناـیم  رد  هتـشگ و  یـشالتم  گرم  زا  سپ  هچنآ  ینعی  دـیدرگ ؛  یمرب  ناـتدوخ  يادـخ  يوـس  هب  نآ  زا  سپ 
زا هتشذگ  ( (( . 199  ) دیظوفحم ام  شیپ  دیا و  هدش  هتفرگ  ناتیاهندب  زا  گرم  هتـشرف  تسد  هب  حاورا )   ) ناتدوخ یلو  تسامـش  ياهندـب 
یم ار  حور  تقیقح  وت  زا  :)) دـیامرف یم  هکنانچ  دـنک ؛  یم  یفرعم  يدام  ریغ  ار  حور  قلطم  عماج ،  ینایب  اب  میرک  نآرق  تاـیآ ،  هنوگنیا 

ار يزیچ  هک  یتقو  ادـخ  رما  :)) دـیوگ یم  دوخ  رما  یفرعم  رد  رگید  ياج  رد  و  ( (( . 200  ) تسا نم  يادخ  رما  خنس  زا  حور  وگب  دنـسرپ 
نیا ياـضتقم  و  ( (( . 201  ) تسا نیمه  یـش ء  ره  توکلم  دوش و  یم  فـقوت  یب  زیچ  نآ  وـشب ،  دـیامرفب  هک  سب  تسا و  نیا  تساوـخ 

یتقیقح هک  حور  سپ  دشاب ،  یمن  ناکم  نامز و  ریخـست  تحت  رد  تسین و  یجیردت  ءایـشا ،  شنیرفآ  رد  ادخ  نامرف  هک  تسا  نآ  تایآ 
 . درادن تسا  ناکم  نامز و  جیردت و  هک  ار  تیدام  تیصاخ  دوخ  دوجو  رد  و  تسین .  يدام  درادن  دنوادخ  نامرف  زج 

نارگید رظن  زا  حور ))   )) تقیقح رد  ثحب 

دیامن یم  كرد  ار  یتقیقح  دوخ  زا  ناسنا  دارفا  ام  زا  کی  ره  دنک .  یم  دییءات  حور ،  هراب  رد  ار  میرک  نآرق  هیرظن  زین  یلقع  يواکجنک 
همه یتح  اضعا  ریاس  اپ و  تسد و  رس و  یهاگ  یتح  تسا ،  دوجوم  ناسنا  رد  هتـسویپ  كرد ،  نیا  دنک و  یم  ریبعت  نم ))   )) هب نآ  زا  هک 
لباق تسا  دوهـشم  هکنانچ  دوهـشم )  ) نیا دور  یمن  نوریب  وا  كرد  زا  نم ))   )) دوخ تسه ،  دوخ  ات  یلو  دنک  یم  شومارف  ار  دوخ  ندـب 

ياـهنامز دـنک و  یم  ذاـختا  دوخ  يارب  فـلتخم  هنکما  تسا و  لیدـبت  رییغت و  رد  هتـسویپ  ناـسنا  ندـب  هکنیا  اـب  تسین و  يزجت  ماـسقنا و 
رگا هک  تسا  نشور  دریذپ و  یمن  لیدـبت  رییغت و  دوخ  تیعقاو  رد  تسا و  تباث  نم ))   )) هدربمان تقیقح  درذـگ ،  یم  يو  رب  نوگانوگ 

هطساوب دریذپ و  یم  ار  صاوخ  نیا  همه  ندب  يرآ  تفریذپ .  یم  دشاب  یم  ناکم  نامز و  رییغت  ماسقنا و  هک  ار  تیدام  صاوخ  دوب  يدام 
نآ مد و  نیا  هک  دوش  یم  یباتفآ  ناسنا  يارب  یهجوت  نیرتمک  اب  یلو  دوش  یم  هداد  تبسن  زین  حور  هب  صاوخ  نیا  یحور  قلعت  طابترا و 

تسا هزنم  صاوخ  نیا  زا  حور  دشاب و  یم  ندب  صاوخ  زا  همه  يوس ،  نآ  يوس و  نیا  لکش و  نآ  لکـش و  نیا  اجنآ و  اجنیا و  زا  مد و 
تسا حور ))   )) صاوخ زا  هک  ملع ))   )) روعـش كرد و  هصاخ  رد  نایب  نیا  ریظن  دسر .  یم  يو  هب  ندب  هار  زا  اه  هیاریپ  نیا  زا  کی  ره  و 

نیا هتبلا  تفریذـپ .  یم  ار  ناکم  نامز و  يزجت و  ماسقنا و  هدام  عبت  هب  دوب  يداـم  هصاـخ  ملع  رگا  هک  تسا  یهیدـب  دـشاب و  یم  يراـج 
نآ زا  رادـقم  نیا  تسا و  نوریب  باتک  نیا  شیاجنگ  زا  هک  دراد  دوخ  لابند  هب  يرایـسب  ياهخـساپ  اهـشسرپ و  زارد و  هنماد  یلقع  ثحب 

 . دومن هعجارم  یمالسا  یفسلف  بتک  هب  دیاب  ثحب  ياصقتسا  يارب  دش و  هتشاذگ  هراشا  ناونع  هب  اجنیا  رد  ثحب 

مالسا رظن  زا  گرم 

نایم رد  هک  هزور  دنچ  یگدـنز  نیمه  اهنت  ار  ناسنا  یگدـنز  دـنک و  یم  ضرف  يو  يدوبان  ار  ناسنا  گرم  یحطـس ،  رظن  هکنیا  نیع  رد 
یم ریـسفت  يرگید  هلحرم  هب  یگدنز  هلحرم  کی  زا  ناسنا  لاقتنا  ار  گرم  مالـسا  درادنپ ،  یم  دشاب ،  یم  دودحم  تشذگرد ،  شیاز و 

ار يو  دشاب ،  یم  ندب  زا  حور  ییادج  هک  گرم  تسین و  نآ  يارب  ینایاپ  هک  دراد  ینادـیواج  یناگدـنز  ناسنا  مالـسا ،  رظن  هب  دـیامن . 
گرم زا  شیپ  یگدـنز  هلحرم  رد  يراکدـب  يراکوکین و  هیاپ  رب  نآ  رد  یماکان  ییاورماک و  هک  دـنک  یم  تایح  زا  يرگید  هلحرم  دراو 

هب يا  هناخ  زا  هکلب  دیوش  یم  دوبان  ندرم  اب  هک  دیربم  نامگ  :)) دـیامرف یم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  دـشاب .  یم  راوتـسا 
( (( . 202  ) دیوش یم  لقتنم  يرگید  هناخ 

خزرب
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هک دراد  یتقوم  دودحم و  یناگدنز  کی  یمومع ،  زیخاتسر  گرم و  نایم  هلصاف  رد  ناسنا  دوش  یم  هدافتسا  تنس  باتک و  زا  هچنآ  قبط 
يدب کین و  لامعا  هتـشاد و  هک  یتاداقتعا  تهج  زا  گرم  زا  سپ  ناسنا  ( . 203  ) تسا ترخآ  تایح  ایند و  تایح  نایم  هطساو  خزرب و 
کی هب  دـش  هتفرگ  هک  يا  هجیتن  قبط  یلامجا ،  هبـساحم  زا  سپ  دریگ و  یم  رارق  یـصوصخ  یـسرپزاب  دروم  هداد  ماـجنا  اـیند  نیا  رد  هک 

لاح ( . 204  ) درب یم  رس  هب  یمومع  زیخاتـسر  زور  راظتنا  رد  یگدنز  نامه  اب  هدیدرگ  موکحم  راوگان  خلت و  ای  اراوگ  نیریـش و  یگدنز 
راضحا ییاضق  نامزاس  کی  هب  هدز  رس  يو  زا  هک  یلامعا  یگدیسر  يارب  هک  یـسک  لاح  هب  تسا  هیبش  رایـسب  یخزرب  یگدنز  رد  ناسنا 

 . درب رسب  تشادزاب  رد  همکاحم  راظتنا  رد  هاگنآ  دنزادرپب ،  شا  هدنورپ  لیمکت  میظنت و  هب  هتفرگ  رارق  یـسرپزاب  ییوجزاب و  دروم  دوش و 
ناکاپ و راوج  تمعن و  تداعـس و  زا  تسا  ناکین  زا  رگا  درب  یم  رـسب  درک ،  یم  یگدـنز  ایند  رد  هک  یتروص  هب  خزرب ،  رد  ناـسنا  حور 
 . دنارذگ یم  لالـض  نایاوشیپ  نیطایـش و  تبحاصم  باذـع و  تمقن و  رد  تسا  نادـب  زا  رگا  دوش و  یم  رادروخرب  ادـخ  هاگرد  نابرقم 

ْمِّهِبَر َدـْنِع  ٌءایْحَا  َْلب  ًاتاْومَا  ِهّللا  ِلـیبَس  یف  اُوِلُتق  نیذَّلا  َّنَبَـسَْحت  ـالَو  دـیامرف : یم  تداعـس  لـها  زا  یهورگ  لاـح  فصو  رد  لاـعتم  يادـخ 
نوُرِْشبَتْسَی هّلل  َنُونَزْحَی  ْمُه  الَو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  ْنَا ال  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  ْمِِهب  اوُقَْحلَی  َْمل  َنیّذلِاب  َنوُرِْشبَتْسَیَو  ِِهلْـضَف  ْنِم  ُهّللا  ُمُهیتآ  اِمب  َنیحِرَف  َنُوقَزُْری 

دنا هدش  هتشک  ادخ  هار  رد  هک  یناسک  ربمغیپ ) يا   ) ربم نامگ  هتبلا   :)) ینعی ( . 205  ) َنینِم ؤُْملاَرْجَا  ُعیُضی  َهّللا ال  َّنَاَو  ٍلْضَفَو  ِهّللا  َنِم  ٍۀَمِْعِنب 
داش هداد  ناشیا  هب  دوخ  لضف  زا  ادخ  هچنآ  زا  دنوش  یم  هداد  يزور  برق )  ماقم  رد   ) ناشدوخ يادخ  شیپ  دنا و  هدـنز  هکلب  دـنا  هدرم  ، 

رب یهودنا  سرت و  هنوگچیه  هک  دنهد  یم  هدژم  دـنا  هدیـسرن  ناشیا  هب  زونه  دنـشاب و  یم  ناشلابند  هب  هک  نینم  ؤم  زا  یناسک  هب  دنتـسه و 
و دنک . )) یمن  هابت  عیاض و  ار  نانم  ؤم  شاداپ  دزم و  ادخ  هکنیا  ادخ و  یندشن )  فصو   ) لضف تمعن و  اب  دـنهد  یم  هدژم  تسین .  ناشیا 

ُمُهَدَحَا َءاج  اذِا  یّتَح  : ) دیامرف یم  دننک ،  یمن  عورـشم  هدافتـسا  دوخ  تورث  لام و  زا  ایند  یگدنز  رد  هک  رگید  یهورگ  لاح  فصو  رد 
ات  :)) ینعی ( . 206  ( ) َنُوثَْعُبی ٍمْوَی  یِلا  ٌخَزَْرب  ْمِهئارَو  ْنِمَو  اُهِلئاق  َوُه  ٌۀَِملَک  اهَّنِا  ّالَک  ُتْکََرت  امیف  ًاِحلاص  ُلَمْعَا  یّلََعل  ِنوُعِجْرا  َّبر  َلاق  ُتْوَْملا 
هن مهد ،  ماجنا  یکین  راک  دوخ  هکرت  رد  دـیاش  دـینادرگرب  اـیند ) هب   ) ارم ایادـخ ! دـیوگ  یم  دـسر  یم  گرم  ناـنآ  زا  یکی  هب  هک  مد  نآ 

همادا زیخاتـسر  زور  اـت  هک  تسا  یخزرب  ناـش  شیپ  رد  و  دوش ) یمن  هداد  شوـگ  شنخـس  هب   ) دـیوگ یم  وا  هک  تسا  ینخـس  نیا  زگره 
(( . دراد

زیخاتسر تمایق -  زور 

زا یمان  تاروت  هکنیا  نیع  رد  هدنار و  نخـس  لیـصفت  هب  زیخاتـسر ))  )) زور زا  هک  تسا  یباتک  اهنت  میرک  نآرق  ینامـسآ ،  بتک  نایم  رد 
دای ار  زیخاتسر  زور  نوگانوگ ،  ياهمان  اب  دروم  اهدص  رد  میرک  نآرق  رد  هدومنن  يرـصتخم  هراشا  زج  لیجنا  هدرواین و  نایم  هب  زور  نیا 
هداد رکذت  اهراب  و  تسا .  هدومن  نایب  لیصفت  هب  یهاگ  لامجا و  هب  یهاگ  دنراد ،  زور  نیا  رد  نایناهج  ناهج و  هک  ار  یتشونرس  هدرک و 
نییآ زا  داعم ) رکنم   ) نآ دـقاف  هک  تسا  مالـسا  هناـگ  هس  لوصا  زا  یکی  ادـخ و  هب  ناـمیا  زارتمه  زیخاتـسر ) زور   ) ازج زور  هب  ناـمیا  هک 

ءازج و راک و  رد  یباسح  ادـخ  بناج  زا  رگا  اریز  تسا ؛  نیمه  زین  رما  تقیقح  و  درادـن .  يدـبا  تکاله  زج  یتشونرـس  جراخ و  مالـسا 
تشاد و دهاوخن  رب  رد  يرثا  نیرتمک  تسوا ،  یهاون  رماوا و  ادخ و  ياهنامرف  زا  يا  هعومجم  هک  ینید  توعد  دشابن ،  شیپ  رد  یـشاداپ 
نید و نتفریذپ  اریز  تشاد ؛  دهاوخ  ناحجر  شدوجو  رب  نآ  مدع  هکلب  دوب  دهاوخ  يواسم  رثا ،  رد  غیلبت  توبن و  هاگتسد  مدع  دوجو و 

زگره دـشاب  هتـشادن  رب  رد  يرثا  نآ  تعباتم  هک  یتروص  رد  تسین و  يدازآ  بلـس  تفلک و  زا  یلاـخ  نییآ ،  عرـش و  تاررقم  زا  يوریپ 
يروآدای رکذت و  تیمها  هک  دوش  یم  نشور  اجنیا  زا  و  تشاد .  دـنهاوخن  رب  تسد  یعیبط  يدازآ  زا  تفر و  دـنهاوخن  نآ  راب  ریز  مدرم 

تـسا یلماع  نیرتمهم  ءازج  زور  هب  نامیا  هک  دوش  یم  نشور  اجنیا  زا  مه  و  تسا .  ینید  توعد  لصا  تیمها  اب  لداـعم  زیخاتـسر ،  زور 
هب نتـشادن  نامیا  ای  نتخاس  شومارف  هکنانچ  دـنک  یم  راداو  گرزب  ناهانگ  هدیدنـسپان و  قالخا  بانتجا  اوقت و  تمزالم  هب  ار  ناسنا  هک 

ٌدیدَش ٌباذَع  ْمَُهل  ِهّللا  ِلیبَس  ْنَع  َنوُّلِـضَی  َنیذَّلا  َّنِا  : ) دـیامرف یم  دوخ  باتک  رد  لاعتم  يادـخ  تسا .  یهانگ  هزب و  ره  یلـصا  هشیر  نآ ، 
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رد تخـس  تسا  یباذـع  ناـشیا  يارب  دـنوش ،  یم  هارمگ  هتفر و  نوریب  ادـخ  هار  زا  هک  یناـسک   :)) ینعی ( 207  ( ) ِباسِْحلا َمْوَی  اوُسَن  اـِمب 
هدش هتفرگ  یهارمگ  ره  ءاشنم  باسح  زور  یـشومارف  همیرک ،  هیآ  رد  تسادیپ  هکنانچ  دـندرک . )) شومارف  ار  باسح  زور  هکنیا  لباقم 

ار زیخاتـسر ) زور   ) يزور نینچ  ندوب  شیپ  رد  ینامـسآ  عیارـش  فده  ضرغ و  رد  نینچمه  ناهج و  ناسنا و  شنیرفآ  رد  لمءات  تسا . 
روـط هب  هک   ) يراـک چـیه  هک  مینیب  یم  میوـش  یم  قـیقد  دریذـپ ،  یم  قـقحت  شنیرفآ  رد  هک  ییاـهراک  رد  یتـقو  اـم  دزاـس .  یم  نشور 

لالقتسا تلاصا و  روط  هب  راک  دوخ  زگره  دبای و  یمن  ماجنا  تباث  فده  تیاغ و  نودب  تسا )  لمتشم  زین  تکرح  زا  یعون  هب  ترورض 
یحطـس رظن  هب  هک  ییاهراک  رد  یتح  دشاب  یم  بولطم  نآ  ساپب  تسا و  یتیاغ  فدـه و  همدـقم  هتـسویپ  هکلب  تسین  بولطم  دوصقم و 

عون بسانم  ییاهـضرغ  اهتیاغ و  مینک  هاگن  تقد  هب  رگا  اهنآ  ریاظن  هناگچب و  ياهیزاب  یعیبط و  لاعفا  دننام  دـنوش  یم  هدرمـش  ضرغ  یب 
نآ ضرغ  تیاغ و  تسا  نآ  يوس  هب  تکرح  هک  یتیاغ  دـشاب  یم  تکرح  لیبق  زا  امومع  هک  یعیبط  ياهراک  رد  هکنانچ  میباـی  یم  راـک 

شنیرفآ هتبلا  تسا .  نادب  ندیـسر  انامه  يزاب  زا  بولطم  هک  یمهو  یلایخ و  تسا  یتیاغ  يزاب  عون  بسانم  هناگچب  ياهیزاب  رد  تسا و 
دناریمب و دهد و  يزور  دنیرفایب و  امئاد  دهد و  ماجنا  فده  یب  هدوهیب و  راک  هکنیا  زا  تسا  هزنم  ادـخ  تسادـخ و  راک  ناهج ،  ناسنا و 

ضرغ دـهاوخب و  ار  یتباث  تیاغ  شنیرفآ  نیا  زا  هکنیا  یب  دـنز  مه  هب  دـنک و  تسرد  نینچمه  دـناریمب و  دـهد و  يزور  دـنیرفایب و  زاـب 
هب نآ  هدـئاف  دوس و  هتبلا  تسا و  راک  رد  یتباـث  ضرغ  فدـه و  ناـسنا ،  ناـهج و  شنیرفآ  يارب  راـچان  سپ  دـنک .  بیقعت  ار  ییاـجرباپ 

کی يوس  هب  ناسنا  ناهج و  هک  تفگ  دیاب  سپ  دش ،  دهاوخ  دیاع  اه  هدیرفآ  يوس  هب  دـشاب  هچ  ره  تشگرب و  دـهاوخن  زاین  یب  يادـخ 
یم میوش  یم  قیقد  مدرم  لاح  رد  ینید  تیبرت  رظن  زا  هک  یتقو  زین  و  دریذـپن .  لاوز  انف و  هک  دـنهجوتم  يرتلماک  دوجو  تباث و  شنیرفآ 

هءاشن نیا  رد  لاح  نیا  اب  دنوش ،  یم  مسقنم  ناراکدب  ناراکوکین و  هورگ  ود  هب  مدرم  ینید ،  تیبرت  ییادـخ و  یئامنهار  رثا  رد  هک  مینیب 
دـشاب و یم  ناراکمتـس  ناراکدـب و  نآ  زا  تیقفوـم  تفرـشیپ و  بلغـالا  یلع  سکعلاـب و  هکلب  تسین  راـک  رد  يزاـیتما  زیمت و  یگدـنز 

تسا نآ  یهلا  لدع  ياضتقم  تروص ،  نیا  رد  دشاب .  یم  یـشکمتس  تیمورحم و  هنوگره  ینارذگدب و  يراتفرگ و  اب  مءاوت  يراکوکین 
لاح بسانم  مادک  ره  دـنبایب و  ار  دوخ  لمع  يازج  هدربمان  هتـسد  ود  زا  کی  ره  هءاشن  نآ  رد  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  يرگید  هءاشن  هک 

امُهَْنَیب امَو  َضْرَْالاَو  ِتاومَّسلا  اَنْقَلَخ  امَو  : ) دـیامرف یم  هدومن  هراشا  تجح  ود  نیا  هب  دوخ  باتک  رد  لاـعتم  يادـخ  دـننک .  یگدـنز  دوخ 
هدوهیب تساهنآ  ناـیم  رد  هک  ار  هچنآ  نیمز و  نامـسآ و  اـم   :)) ینعی ( . 208  ( ) نوُمَْلعَی ْمُهَرَثْکَا ال  َّنِکلَو  ِّقَْحلِاب  ِّالا  امُهانْقَلَخ  اـم  َنیبِعـال 

درخ زا  رود  لامتحا  نیا  [ ) دنتسین هاگآ  مدرم  نیا  رثکا  نکل  میدرکن و  قلخ  تحلـصم  تمکح و  يور  زا  قح و  هب  زج  ار  اهنآ   ] میدیرفاین
هک ار  یناسک  ام  ایآ  هدـش !  هداد  هدـعو  رافک  هب  هک  شتآ  زا  نارفاک  نیا  لاـح  هب  ياو  دـندش ،  رفاـک  ادـخ  هب  هک  تسا  یناـسک  ناـمگ  ، 

روجف لها  دننام  ار  ناراکزیهرپ  ای  دننک ؟  یم  داسفا  نیمز  رد  هک  داد  میهاوخ  رارق  یناسک  دننام  دـندرک  کین  ياهراک  دـندروآ و  نامیا 
ِتَّائِّیَّسلا اوُحَرَتْجا  َنیذَّلا  َبِسَح  ْمَا  : ) دیامرف یم  هدومن ،  عمج  هیآ  کی  رد  ار  تجح  ود  ره  هک  رگید  ياج  رد  و  داد . )) ) ؟  میهاوخ  رارق 

ُّلُک يزُْجِتلَو  ِّقَْحلِاب  َضْرَْالاَو  ِتاومَّسلا  ُهّللا  َقَلَخَو  َنوُمُکْحَی  ام  َءاس  ْمُُهتاـمَمَو  ْمُهاـیْحَم  ًءاوَس  ِتاـِحلاّصلاُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیذَّلاَـک  ْمُهَلَعَْجن  ْنَا 
ار نانآ  ام  هک  دـنرب  یم  نامگ  دـنا ،  هتخادرپ  اهتیانج  مرج و  هب  هک  یناـسک  اـیآ   :)) ینعی ( . 209  ( ) َنوُمَلُْظی هّللال  ْمُهَو  ْتَبَـسَک  اِمب  ٍسْفَن 
دب دـشاب ،  ربارب  ناشگرم  یگدـنز و  هک  يروط  هب  داد ؟  میهاوخ  رارق  دـنا  هداد  ماجنا  کـین  ياـهراک  هدروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک  دـننام 

هدرک بسک  دوخ  لمع  اب  هچنآ  هب  سفن  ره  هکنیا  يارب  و  هدوهیب )  هن   ) قح هب  دیرفآ  ار  نیمز  اهنامسآ و  ادخ  دننک ! یم  هک  تسا  یمکح 
(( . دوش متس  مدرم  هب  هکنیا  یب  دوش  هداد  ازج 

رگید نایب 

هدـش نایب  نوگانوگ  ياههار  زا  میرک ،  نآرق  رد  یمالـسا  فراعم  هک  میدرک  هراشا  باتک  مود  شخب  رد  نآرق  نطاـب  رهاـظ و  ثحب  رد 
راکفا حطـس  بسانم  هک  تسا  ینایب  رهاظ  قیرط  زا  نایب  دوش .  یم  مسقنم  نطاب  رهاظ و  قیرط  ود  هب  یلک  روط  هب  هدربمان  ياههار  تسا و 
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قیرط زا  هک  ینایب  دوش .  یم  كرد  يونعم  تایح  حور  اب  دراد و  هصاخ  هب  صاـصتخا  هک  نطاـب  قیرط  فـالخ  هب  دـشاب  یم  هماـع  هداـس 
 ، تسوا کلم  ناهج  رـسارس  هک  دـنک  یم  یفرعم  شنیرفآ  ناهج  قـالطالا  یلع  ياورناـمرف  ار  لاـعتم  يادـخ  دریگ  یم  همـشچرس  رهاـظ 

دیامرف و یم  رداص  ناهج  يوس  ره  هب  هک  دنتسه  يرماوا  نایرجم  ناربنامرف و  هک  دیرفآ  رامـش  زا  نوریب  رایـسب  ناگتـشرف  ناهج  دنوادخ 
راگدـیرفآ و زا  ناـسنا  عون  دنتـسه .  شخب  نآ  لـکوم  هک  دراد  ناگتـشرف  زا  یـصاخ  هورگ  هب  طاـبترا  نآ  ماـظن  شنیرفآ و  زا  شخب  ره 

دنتسه وا  نیناوق  عیارش و  هدنروآ  اهمایپ و  نالماح  ناربمغیپ  دننک و  يرادربنامرف  يوریپ و  وا  یهاون  رماوا و  زا  دیاب  هک  دنتسه  وا  ناگدنب 
کین شاداپ  باوث و  هدعو  تعاطا ،  نامیا و  هب  هک  يور  نیا  زا  لاعتم  يادخ  تسا .  هتساوخ  ار  اهنآ  نایرج  هداتسرف و  مدرم  يوس  هب  هک 

تسا و لداع  هک  يور  نیا  زا  دومن و  دهاوخن  هدعو  فلُخ  هدومرف ،  هکنانچ  هداد و  دب  يازـس  باقع و  دیعو  تیـصعم ،  رفک و  هب  هداد و 
دوخ يدـب  یبوـخ و  قـفاوم  هءاـشن ،  نیا  رد  هک  ار  ناراکدـب  ناراـکوکین و  هورگ  ود  يرگید  هءاـشن  رد  هک  تسا  نیا  وا  لدـع  ياـضتقم 

هب لاعتم  يادـخ  دـیامن .  اطع  راوگان  دـب و  یگدـنز  ار  نادـب  اراوگ و  بوخ و  یگدـنز  ار  نابوخ  هدرک  ادـج  مه  زا  دـننک  یمن  یگدـنز 
دنک و یم  هدنز  هرابود  گرم  زا  سپ  انثتسا  نودب  دنشاب  یم  هءاشن  نیا  رد  هک  ار  ناسنا  هورگ  هدومرف  هک  يا  هدعو  دوخ و  لدع  ياضتقم 

قحیذ ره  قح  هجیتن  رد  دیامرف و  یم  يرواد  تواضق و  قحب  ناشیا  نایم  دیامن و  یم  یقیقح  یگدیسر  ناشلامعا  تاداقتعا و  تایئزج  هب 
تـشهب هب  یهورگ  دـهد ،  یم  شدوـخ  هب  ار  سک  ره  لـمع  شاداـپ  دریگ و  یم  شملاـظ  زا  ار  یموـلظم  ره  داد  دـناسر و  یم  يو  هـب  ار 

زا یلو  دـشاب  یم  تسرد  تسار و  هتبلا  تسا و  میرک  نآرق  يرهاظ  نایب  نیا  دـنوش .  یم  موکحم  نادواـج  خزود  هب  یهورگ  نادواـج و 
رد هک  یناسک  دشاب .  رتعیسو  شلمع  عاعش  رت و  یمومع  شا  هدیاف  ات  هدش  میظنت  فیلءات و  تسا  ناسنا  یعامتجا  رکفت  دولوم  هک  يداوم 
زا رتالاب  یـسب  هک  دنمهف  یم  یبلاطم  تانایب  نیا  زا  دـنراد ،  ییانـشآ  يا  هزادـنا  ات  میرک  نآرق  ینطاب  نابز  هب  ياپ و  ياج  قیاقح  تحاس 
 ، تسا تانایب  نیا  ینطاب  دـصقم  هچنآ  هب  یهاـگهاگ  دوخ  ناور  تاـنایب  لـالخ  رد  زین  میرک  نآرق  تسا و  یناـگمه  هداـس و  مهف  حـطس 

اهنآ زا  یکی  هک  دوخ  يازجا  همه  اب  شنیرفآ  ناهج  هک  دـناسر  یم  ًـالامجا  دوخ ،  نوگاـنوگ  ياـه  هراـشا  اـب  نآرق  دـنز .  یم  يا  هشوگ 
تکرح هب  هک  دیسر  دهاوخ  يزور  تسا و  تکرح  رد  ادخ  يوس  هب  تسا )  لامک  هب  ور  هتسویپ  هک   ) دوخ ینیوکت  ریـس  اب  تسا ،  ناسنا 
يازجا زا  یکی  هک  زین  ناسنا  دهد .  یم  تسد  زا  یلکب  ار  دوخ  لالقتـسا  تینا و  ییادـخ ،  يایربک  تمظع و  ربارب  رد  هداد ،  همتاخ  دوخ 

دوخ تکرح  هک  يزور  دشاب و  یم  تکرح  رد  دوخ  يادخ  يوس  هب  ناباتش  تسا ،  ملع  روعـش و  هار  زا  يو  یـصاصتخا  لماکت  ناهج و 
لامک تفص  ره  کلم و  تردق و  هک  دید  دهاوخ  وا  دومن .  دهاوخ  هدهاشم  انایع  ار  هناگیب  يادخ  یگناگی  تیناقح و  دیناسر  رخآ  هب  ار 

نیتسخن نیا  دـش .  دـهاوخ  فوشکم  يو  رب  تسه  هکنانچ  یـش ء  ره  تقیقح  هار  نیمه  زا  تسا و  يدـنوادخ  سدـقم  تاذ  راـصحنا  رد 
ناکیدزن ادخ و  اب  سنا  تفلا و  لاصتا و  طابترا و  ناهج  نیا  رد  حلاص  لمع  نامیا و  هطـساو  هب  ناسنا  رگا  تسا ،  تیدبا  ناهج  زا  لزنم 

هطساو هب  رگا  درب و  یم  رـسب  الاب  ملاع  ناکاپ  تبحـص  كاپ و  يادخ  راوج  رد  دیآ  یمن  فصو  هب  زگره  هک  یتداعـس  اب  دشاب  هتـشاد  وا 
ناکاپ كاپ و  يادـخ  هب  یتفلا  سنا و  هدـیرب و  الاب  ملاع  زا  نآ  هیاپ  یب  نارذـگ و  ذـیاذل  ناـهج و  نیا  یگدـنز  هب  يدـنبیاپ  یگتـسبلد و 
هءاشن نیا  رد  ناسنا  دب  کین و  لامعا  هک  تسا  تسرد  دش .  دهاوخ  يدبا  یتخبدـب  كاندرد و  یباذـع  راتفرگ  دـشاب  هتـشادن  شهاگرد 
هیامرـس تسوا و  هارمه  دورب  اج  ره  دوش و  یم  رقتـسم  ناـسنا  نطاـب  رد  دـب  کـین و  لاـمعا  روص  یلو  دور  یم  ناـیم  زا  تسا و  نارذـگ 

یِلا َّنِا  : ) دیامرف یم  لاعتم  يادخ  دومن ،  هدافتـسا  لیذ  تایآ  زا  ناوت  یم  ار  هتـشذگ  بلاطم  دشاب .  یم  وا  هدنیآ  خلت  ای  نیریـش  یگدـنز 
ینعی ( 211  ( ) ُرُومُـْالا ُریـصَت  ِهّللا  َیِلا  ـالَا  : ) دـیامرف یم  و  تسوـت . ))  يادـخ  يوـس  هب  اـقلطم  تشگرب   :)) ینعی ( 210  ( ) یعْجُّرلا ِبَر  َکـّ

تسادخ نآ  زا  هرسکی  رما  زورما   :)) ینعی ( 212  ( ) ِِهّلل ٍِذئمْوَی  ُْرمَْالاَو  : ) دیامرف یم  و  ددرگ )) یمرب  ادخ  يوس  هب  روما  همه  دیشاب  هاگآ  :))
نانیمطا هک  سفن  نیا   :)) ینعی ( 213  ( ) یتَّنَج یلُخْداَو  يدابِع  یف  یلُخدْاَف  ًۀَّیضْرَم  ًۀَیِضار  ِّکِبَر  یِلا  یعِجْرا  ُۀَِّنئَمْطُْملا  ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَا  ای  (( . )

نایم رد  وش  لخاد  سپ  هدـش ،  دونـشخ  وت  زا  يدونـشخ و  هک  یلاح  رد  درگرب ،  دوخ  يادـخ  يوس  هب  ادـخ ) دای  اب   ) يا هتفاـی  شمارآ  و 
َْتنُک ْدََقل  : ) دیامرف یم  دوش  یم  رشب  دارفا  زا  یـضعب  هب  تمایق  زور  هک  یباطخ  تیاکح  رد  و  نم . ))  تشهب  رد  وش  لخاد  نم و  ناگدنب 
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يا هدوب  تلفغ  رد  ینک  یم  هدـهاشم  هک  اـهنیا  زا  وـت   :)) ینعی ( 214  ( ) ٌدیدَح َمْوَْیلا  َكُرَـصَبَف  َكءاطِع  َْکنَع  انْفَـشَکَف  اذه  ْنِم  ًۀَْـلفَغ  یف 
نآرق هک  یقیاـقح   ) میرک نآرق  لـیوءات  دروم  رد  تسا . ))  نیبزیت  زورما  وت  مشچ  هجیتن  رد  میتشادرب و  تمـشچ  شیپ  زا  ار  هدرپ  کـنیا 

اَنل ْلَهَف  ِّقَْحلِاب  اّنِبَر  ُلُسُر  ْتَءاج  ْدَق  ُْلبَق  ْنِم  ُهوُسَن  َنیذَّلا  ُلوُقَی  ُُهلی  ُهَلیوْءاَت  ِّالا  َنوُرُْظنَی  ْلَه  دـیامرف : یم  دریگ ) یم  همـشچرس  اهنآ  زا  میرک 
هک یناسک  ایآ   :)) ینعی ( . 215  ) َنوُرَتْفَی اُوناک  ام  ْمُْهنَع  َّلَضَو  ْمُهَسُْفنَا  اوُرِسَخ  ْدَق  ُلَمْعَن  اّنُک  يذَّلا  َْریَغ  َلَمْعَنَف  ُّدَُرن  َْوا  اَنل  اوُعَفْشَیَف  َءاعَفُـش  ْنِم 
دنا هدرک  شومارف  ار  نآ  ًالبق  هک  یناسک  دوش ،  یم  دوهشم  شلیوءات  هک  يزور  دنرظتنم  ار  يزیچ  نآ  لیوءات  زج  دنریذپ ،  یمن  ار  نآرق 

هکنیا ای  دننک  تعافـش  ام  يارب  هک  دنتـسه  یناگدننک  تعافـش  زین  ام  يارب  ایآ  سپ  دندمآ  قح  هب  ام ،  يادـخ  ناربمغیپ  تفگ :  دـنهاوخ 
هک ییارتفا  دندرک و  نایز  ار  دوخ  ياهـسفن  نانیا  میهد ؟  ماجنا  میداد ،  یم  ماجنا  هک  لمع  نآ  زا  ریغ  یلمع  و  ایند ) هب   ) میوش هدنادرگرب 

نینچ رد   :)) ینعی ( . 216  ( ) ُنیبُْملا ُّقَْحلاَوُه  َهّللا  َّنَا  َنوُمَْلعَیَو  َّقَْحلا  ُمُهَنید  ُهّللا  ُمِهیّفَُوی  ٍذـِئَمْوَی  : ) دـیامرف یم  و  دـندومن . )) مگ  دنتـسب  یم 
اَهُّیَا ای  : ) دـیامرف یم  و  سب . ))  تسا و  هدرپ  یب  راکـشآ و  یتیعقاو  ادـخ  هک  دـنناد  یم  دـهد و  یم  ار  ناـشیا  یعقاو  شاداـپ  ادـخ  يزور 

وا سپ  یشاب  یم  ششوک  رد  دوخ  يادخ  يوس  هب  جنر  اب  وت  ناسنا  يا   :)) ینعی ( . 217  ( ) ِهیقالُمَف ًاحْدَک  َّکِبَر  یِلا  ٌحِداک  َکَّنِا  ُناْسنَْالا 
راودیما ار  ادخ  تاقالم  هک  ره   :)) ینعی ( 218  ( ) ٍتََّال ِهّللا  َلَجَا  َّن  إَف  ِهّللاَءاِقل  اوُجْرَی  َناک  ْنَم  : ) دـیامرف یم  و  درک . )) یهاوخ  تاـقالم  ار 

الَو ًاِحلاص  ًالَمَع  ْلَمْعَْیلَف  ِّهِبَر  َءاِقل  اوُجْرَی  َناک  ْنَمَف  : ) دـیامرف یم  و  دـمآ . )) دـهاوخ  هدومرف  ررقم  تاقالم  يارب  ادـخ  هک  ار  یعقوم  دـشاب 
رد دنکب و  راوازـس ) راک   ) حلاص لمع  دیاب  دشاب  راودـیما  دوخ  يادـخ  تقالم  هب  هک  ره  سپ   :)) ینعی ( . 219  ( ) ًادحَا ِّهِبَر  ِةَدابِِعب  ْكِرُْشی 
یف یلُخدْاَف  ًۀَّیـضْرَم  ًۀَیِـضار  َّکِبَر  یِلا  یعِجِْرا  ُۀَِّنئَمْطُْملا  ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَا  ای  : ) دیامرف یم  و  دیامنن . )) کیرـش  ار  یـسک  دوخ  يادخ  شتـسرپ 
ْنَم اّمَاَف  يرَی  ْنَِمل  ُمیحَْجلا  ِتَزُِّربَو  یعَس  ام  ُناْسنِْالا  ُرَّکَذَتَی  َمْوَی  يْربُْکلا  ُۀَّماّطلا  ِتَءاج  اذِاَف  : ) دیامرف یم  و  ( . 220  ( ) یتَّنَج یلُخْداَو  يدابِع 
( . 221  ( ) يوْءاَْملا َیِه  َۀَّنَْجلا  َّنِاَف  يوَْهلا  ِنَع  َسْفَّنلا  یَهَنَو  ِّهِبَر  َماـقَم  َفاـخ  ْنَم  اـّمَاَو  يوْءاَْـملا  َیِه  َمیحَْجلا  َّنِاَـف  اْینُّدـلا  َةویَْحلا  ََرثَّاَو  یغَط 

یشتآ دروآ و  یم  دای  هب  ار  دوخ  شـشوک  شالت و  هنوگ  ره  ناسنا  هک  يزور  دیـسر  زیخاتـسر ) زور   ) هیهاد نیرتگرزب  هک  یتقو   :)) ینعی
باختنا دوخ  يارب  ار  ایند  یگدنز  هدومن و  نایغط  هک  یسک  اما  دنوش ) یم  هورگ  ود  مدرم   ، ) دیدرگ راکشآ  هدش  نشور  باذع  يارب  هک 

 ، درک یهن  دنـسپان  هاوخلد  ياوه  زا  ار  دوخ  سفن  هدیـسرت و  دوخ  يادـخ  ماقم  زا  هک  یـسک  اـما  تسوا و  هاـگیاج  هدربماـن  شتآ  دومن ، 
ُْمْتنُک ام  َنْوَزُْجت  امَّنِا  َمْوَْیلا  اُورِذـتْعَت  اوُرَفَک ال  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  : ) دـیامرف یم  لامعا  يازج  تیوه  نایب  رد  و  سب . ))  تسوا و  هاـگیاج  تشهب 
نامه دوش  یم  هداد  امـش  هب  هک  ییازج  زیخاتـسر ) زور   ) زورما دییوجم ،  راذـتعا  دـیدش  رفاک  هک  یناسک  يا   :)) ینعی ( . 222  ( ) َنُولَمْعَت

(( . دیداد یم  ماجنا  هک  تسا  یلامعا  دوخ 

شنیرفآ یلاوت  رارمتسا و 

هکنانچ دوش  هدیچرب  نایناهج  ناهج و  نیا  طاسب  هک  دیسر  دهاوخ  يزور  درادن و  نایاپ  یب  رمع  تسام ،  دوهشم  هک  شنیرفآ  ناهج  نیا 
( . 223  ( ) ًیّمَـسُم ٍلَجَاَو  ِّقَْحلِاب  ِّالا  امُهَْنَیب  امَو  َضْرَْالاَو  ِتاومَّسلا  اَنْقَلَخ  ام  : ) دیامرف یم  لاعتم  يادخ  دنک ،  یم  دییءات  ار  انعم  نیمه  نآرق 

هدرب مان  هک  ینیعم  دودـحم و  تدـم  يارب   ) نیعم لجا  قحب و  رگم  تساـهنآ  ناـیم  رد  هک  ار  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  مدـیرفاین   :)) ینعی
ایآ تسا ؟  هدوب  یناسنا  هدش و  هدـیرفآ  يرگید  ناهج  یناسنا ،  دوجوم  لسن  یلعف و  ناهج  نیا  شیادـیپ  زا  شیپ  ایآ  و  تسا . )) )  هدـش 

یناسنا دـمآ و  دـهاوخ  دوجو  هب  يرگید  ناهج  دـهد ،  یم  ربخ  نآ  زا  زین  میرک  نآرق  هک  نایناهج  ناهج و  طاسب  ندـش  هدـیچرب  زا  سپ 
زا هک  یتایاور  رد  یلو  یتاراشا ،  زج  تفای ،  ناوت  یمن  میرک  نآرق  رد  ار  اهنآ  حیرـص  خساپ  هک  تسا  ییاهـشسرپ  دش ،  دهاوخ  هدـیرفآ 

(224  ) تسا هدش  هداد  تبثم  خساپ  اهشسرپ  نیا  هب  هدش ،  لقن  تیب  لها  همئا 

یسانش ماما   - 4
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ماما يانعم 

ای یملع  کلسم  ای  یسایس  مارم  ای  یعامتجا  ریسم  کی  رد  ار  ناشیا  يربهر  هداتفا  یتعامج  شیپ  هک  دوش  یم  هتفگ  یسک  هب  اوشیپ  ماما و 
سدـقم نییآ  دوب .  دـهاوخ  دوخ  هنیمز  عبات  قیـض ،  تعـسو و  رد  دراد  دوخ  هنیمز  اب  هک  یطاـبترا  هطـساو  هب  هتبلا  دریگ و  هدـهع  هب  ینید 

تایح تهج  زا  دهد ؛  یم  روتسد  هتفرگ ،  رظن  رد  تهج  ره  زا  ار  رشب  مومع  یناگدنز  دش ) نشور  هتـشذگ  ياهلـصف  زا  هکنانچ   ) مالـسا
دیاـمن یم  هلخادـم  نآ  هرادا  يدرف و  یگدـنز  تهج  زا  زین  يروص  تاـیح  رد  دـنک و  یم  ییاـمنهار  هداد و  رارق  یـسررب  دروـم  يوـنعم 

ینید یئاوشیپ  اما و  دش ،  هدرمـش  هک  یتاهج  ربانب  دیامن .  یم  هلخادم  تموکح )   ) نآ يرادـمامز  یعامتجا و  یگدـنز  تهج  زا  هکنانچ 
زا مالـسا و  ماـکحا  فراـعم و  ناـیب  تهج  زا  یمالـسا و  تموکح  تهج  زا  دریگ : رارق  هجوت  دروم  تسا  نکمم  تهج  هس  زا  مالـسا  رد 
 ، دراد يرورـض  يدنمزاین  هدربمان  تهج  هس  ره  هب  یمالـسا  هعماج  هکنانچ  هک  تسا  دقتعم  هعیـش  يونعم .  تایح  داشرا  يربهر و  تهج 

نییعت دـیاب  لوسر  ادـخ و  هیحان  زا  دراد ،  هدـهع  هب  تاهج  نآ  رد  ار  تعامج  یئاوشیپ  تسا و  هدربمان  تاـهج  هرادا  يدـصتم  هک  یـسک 
 . تسا هدومرف  نییعت  ادخ  رما  هب  زین  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکاربمغیپ  هتبلا  دوش و 

یمالسا تموکح  و  ص )   ) مرکاربمغیپ ینیشناج  تماما و 

ای هد  ای  رهـش  کی  ای  روشک  کی  دننام  یلکـشتم  هعماج  زگره  هک  دنک  یم  كرد  دیدرت ،  هنوگچیه  نودب  دوخ  يدادادـخ  داهن  اب  ناسنا 
هب وا  هدارا  دزادنا و  راک  هب  ار  هعماج  خرچ  هک  يرادمامز  تسرپرـس و  نودب  دبای ،  لیکـشت  ناسنا  نت  دنچ  زا  هک  هناخ  کی  یتح  هلیبق و 
رد دهد و  همادا  دوخ  ياقب  هب  دـناوت  یمن  دراداو ،  دوخ  یعامتجا  هفیظو  هب  ار  هعماج  يازجا  زا  کی  ره  دـنک و  تموکح  وزج  ياه  هدارا 

رادمامز و هک  یـسک  لیلد  نیمه  هب  دش .  دهاوخ  راتفرگ  جرم  جره و  هب  شیمومع  عضو  هدـش  یـشالتم  هعماج  نآ  يازجا  یتقو  نیرتمک 
تقوم روط  هب  دهاوخب  رگا  دراد ،  تیانع  هعماج  ياقب  دوخ و  تمس  هب  و  کچوک )  ای  گرزب  هعماج  زا  معا   ) تسا يا  هعماج  ياورنامرف 

ییاورناـمرف و ورملق  هک  دوش  یمن  رـضاح  زگره  دراذـگ و  یم  دوخ  ياـج  هب  ینیـشناج  هتبلا  دـنک  تبیغ  دوخ  راـک  رـس  زا  تقوم  ریغ  اـی 
یم ههام  دـنچ  ای  هزور  دـنچ  رفـس  يارب  هک  يا  هداوناخ  سیئر  دـشوپ .  مشچ  نآ  لاوز  اـقب و  زا  هدرک  اـهر  دوخ  رـس  ار  دوخ  يرادـمامز 
یم يو  هب  ار  لزنم  تاروما  هدرک  یفرعم  نیشناج  دوخ  يارب  ار ) رگید  یسک  ای   ) ار نانآ  زا  یکی  دنک ،  عادو  ار  هناخ  لها  هناخ و  دهاوخ 

تعاس دنچ  يارب  یتح  دراد ،  تسد  ریز  يدـنچ  نادرگاش  ای  نادـنمراک  هک  یناکد  بحاص  ای  هسردـم  ریدـم  ای  هسـس  ؤم  سیئر  دراپس . 
باتک صن  هب  هک  تسا  ینید  مالـسا  بیترت .  نیمه  هب  دنک و  یم  عاجرا  يو  هب  ار  نارگید  هدیناشن  دوخ  ياج  هب  ار  نانآ  زا  یکی  تبیغ ، 

دـنک و یم  هدـهاشم  نآ  يامیـس  زا  ار  یناشن  نیا  هناگیب  انـشآ و  ره  هک  یعاـمتجا  تسا  ینییآ  تسا و  راوتـسا  ترطف  ساـسا  رب  تنـس  و 
 . تسین هسیاقم  لباق  رگید  زیچ  چـیه  اب  هدوبن و  راـکنا  لـباق  زگره  دـنا  هتـشاد  لوذـبم  نید  نیا  تیعاـمتجا  هب  ربمغیپ  ادـخ و  هک  یتیاـنع 

درک و یمن  كرت  درک ،  یم  ادیپ  ذوفن  نآ  رد  مالسا  هک  ییاج  ره  رد  ار  عامتجا  دقع  هلئسم  زین  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکاربمغیپ 
هب ار  نیملـسم  روما  هرادا  مامز  بصن و  اجنآ  رد  یلماع  یلاو و  تقو  برقا  رد  داـتفا ،  یم  نیملـسم  تسد  هب  هک  يا  هدـکهد  اـی  رهـش  ره 
هب هدـنامرف  سیئر و  کـی  زا  شیب  دروم ،  تیمها  يارب  یهاـگ  دومرف ،  یم  مازعا  داـهج  هب  هک  ییاهرگـشل  رد  یتح  درپس  یم  يو  تسد 

رگا و  ار ،  یمود  دش  هتشک  یلوا  رگا  هک  دومرف  نییعت  سیئر  رفن  راهچ  هتوم ))  گنج   )) رد یتح  دومن  یم  بصن  ناشیا  يارب  بترت  وحن 
زگره تشاد و  لماک  تیانع  ینیشناج  هلئسم  هب  نینچمه  و  دنـسانشب .  یهدنامرف  تسایر و  هب  نینچمه . . .  ار و  یموس  دش  هتـشک  یمود 

یتح درک  یم  نیعم  دوخ  ياج  هب  یلاو  دومرف ،  یم  تبیغ  هنیدم  زا  تقو  ره  دومن و  یمن  يراذـگورف  نیـشناج  بصن  زا  موزل ،  دروم  رد 
نداد سپ  هکم و  رد  دوخ  یـصخش  روما  هزور  دـنچ  هرادا  يارب  دوبن ،  يربـخ  زونه  دومن و  یم  ترجه  هنیدـم  هب  هکم  زا  هک  یعقوـم  رد 

ياـهراک نوید و  هب  تبـسن  تلحر  زا  سپ  نینچمه  داد و  رارق  دوـخ  نیـشناج  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  دوـب ،  شـشیپ  مدرم  زا  هک  ییاـهتناما 
هیلع و هّللا  یّلص  مرکاربمغیپ  تسین  روصتم  زگره  لیلد ،  نیمه  هب  دیوگ : یم  هعیش  دومن .  دوخ  نیـشناج  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  شیـصخش 
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هیلع و هّللا  یّلص  مرکاربمغیپ  تسین  روصتم  زگره  لیلد ،  نیمه  هب  دیوگ : یم  هعیش  دومن .  دوخ  نیـشناج  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  شیـصخش 
 ، یمالسا هعماج  خرچ  ندینادرگ  نیملسم و  روما  هرادا  يارب  یتسرپرس  دهدن و  رارق  دوخ  نیشناج  ار  یـسک  دیامرف و  تلحر  مّلـس  هلآ و 

ًالمع ار  اهنآ  هعماج  يازجا  تیرثکا  هک  یکرتشم  موسر  تاررقم و  هلـسلس  کی  هب  دراد  یگتـسب  يا  هعماج  شیادـیپ  هکنیا  دـهدن .  ناشن 
تسین يا  هلئسم  دریگب ،  هدهع  هب  ار  اهنآ  لماک  يارجا  هک  يا  هلداع  تموکح  کی  هب  دراد  لماک  یگتسب  نآ  يرادیاپ  اقب و  و  دنریذپب ، 

تعسو و رد  هن  هک  یلاح  رد  دنک  ششومارف  ای  دنامب  هدیشوپ  یلقاع  يارب  ای  دشاب  هتشاد  کش  نآ  تیمها  شزرا و  رد  یناسنا  ترطف  هک 
رد دوب و  لئاق  نآ  يارب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکاربمغیپ  هک  یشزرا  تیمها و  رد  هن  دومن و  کش  ناوت  یم  یمالسا  تعیرش  تقد 

ریبدـت تردـق  رظن و  تباـصا  لـقع و  لاـمک  رکف و  غوبن  رد  هن  دومن و  دـیدرت  ناوت  یم  دومن  یم  یگتـشذگدوخ  زا  يراکادـف و  نآ  هار 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  درک .  هشقاـنم  ناوت  یم  توبنو )  یحو  دـییءات  زا  هتـشذگ   ) مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکاربمغیپ 
هک ییاهیراتفرگ  نتف و  زا  دـنا ،  هدرک  لقن  نآ )  ریغ  نتف و  باب  رد   ) ثیدـح عماوج  رد  هصاخ  هماع و  هک  يرتاوتم  رابخا  بجوم  هب  مّلس 
هک ناشیا  ریغ  ناورم و  لآ  تموکح  دننام  درک ،  هنخر  مالـسا  هرکیپ  رد  هک  ییاهداسف  و  دـش .  یمالـسا  هعماج  ریگنماد  شتلحر  زا  سپ 

ثداوح و تایئزج  زا  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  تسا و  هداد  ربخ  ًالیـصفت  دنتخاس ،  دوخ  ياهیرابودنب  یب  اهیکاپان و  يادـف  ار  كاپ  نییآ 
سپ تاظحل  نیلوا  رد  دیاب  هک  یعضو  نیرتمهم  زا  یلو  دیوگ ،  نخس  و  دنکن ،  تلفغ  دوخ  زا  سپ  ياهلاس  نارازه  اهلاس و  ياهیراتفرگ 

( رگید فرط  زا   ) تیمها نیا  هب  و  فرط )  کی  زا   ) یگداس نیا  هب  يرما  دزرو و  لامها  ای  دنک ! تلفغ  دـیآ  دوجو  هب  دـیوگ ،  شگرم  زا 
رداص روتـسد  اهدـص  هلخادـم و  ندـیباوخ ،  ندیـشون و  ندروخ و  دـننام  اهراک  نیرت  يداع  نیرت و  یعیبط  هب  هکنیا  اـب  دریگ و  زیچاـن  هب 

رادمامز نییعت  لاحم  ضرف  هب  رگا  و  دیامرفن ؟  نییعت  دوخ  ياج  هب  ار  یـسک  هدـیزرو  توکـس  یلکب  یـشزرا  اب  هلئـسم  نینچ  زا  هدومن و 
یفاش تانایب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکاربمغیپ  دوب  مزال  زاب  دوب  هدش  راذگاو  ناملسم  مدرم  دوخ  هب  مالسا  عرش  رد  یمالسا  هعماج 
رئاعش تایح  یمالسا و  هعماج  دشر  اقب و  اساسا  هک  يا  هلئـسم  رد  مدرم  ات  دهدب  تسیاب  یفاک  تاروتـسد  دشاب و  هدرک  صوصخ  نیا  رد 

دوب رگا  تسین و  يربـخ  ینید  روتـسد  يوبن و  ناـیب  نینچ  زا  هکنآ  لاـح  و  دنـشاب .  رایـشه  رادـیب و  تسا ،  راوتـسا  فقوتم و  نآ  هب  نید 
هفیلخ هک  یتروص  رد  دندرک  یمن  شتفلاخم  دـنتفرگ  تسد  هب  ار  روما  مامز  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکاربمغیپ  زا  سپ  هک  یناسک 

اب ار  موس  هفیلخ  مود  هفیلخ  دومن و  تیـصو  شدـنزرف  هب  مراهچ  هفیلخ  نینچمه  تخاس و  لقتنم  تیـصو  اب  مود  هفیلخ  هب  ار  تفالخ  لوا 
هب ار  نسح  ماما  هیواعم  دروآ و  راک  يور  دوب ،  هدرک  میظنت  نییعت و  ار  نآ  همان  نییآ  نآ و  ياضعا  شدوخ  هک  يرفن  شش  ياروش  کی 
زا ینید  رئاعـش  اجیردـت  دـش و  لیدـبت  یثوروم  تنطلـس  هب  تفالخ  نآ  زا  سپ  درب و  قیرط  نیا  هب  ار  تفـالخ  هدومن  راداو  حلـص  هب  روز 

مالـسا عراش  یعاـسم  درک و  ترجه  هعماـج  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  اـهنآ  ریغ  دودـح و  هماـقا  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داـهج و 
یساسا رظن  رد  قمعت  ناسنا و  يالقع  هرمتسم  هریس  رشب و  يرطف  كرد  رد  يواکجنک  ثحب و  هار  زا  هعیـش  ( . 225  ) دیدرگ بآرب  شقن 

عوـقو هب  تلحر  زا  سپ  هک  يروآ  فـسا  ثداوـح  هعلاـطم  مرکاربـمغیپ و  یعاـمتجا  شور  و  دـشاب ،  یم  ترطف  ياـیحا  هک  مالـسا  نییآ 
نورق یمالسا  ياهتموکح  يراگنا  لهس  یهاتوک و  رد  لیلحت  هیزجت و  هب  هتشگ و  نیملـسم  مالـسا و  ریگنماد  هک  ییاهیراتفرگ  هتـسویپ و 
نییعت صوصخ  رد  یفاـک  صن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکاربمغیپ  هیحاـن  زا  هک  دـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  ددرگ ،  یمرب  ترجه  هیلوا 
نیلقث ثیدح  هنیفس و  ثیدح  و  ( 226  ) ریدغ ثیدح  تیالو و  هیآ  دننام  یعطق  رتاوتم  رابخا  تایآ و  تسا  هدیسر  ربمغیپ  نیـشناج  ماما و 
یعاود يا  هراپ  هب  رظن  یلو  دنراد  هتـشاد و  تلالد  انعم  نیا  هب  اهنآ  ریغ  نیبرقا و  هریـشع  توعد  ثیدح  تلزنم و  ثیدح  قح و  ثیدح  و 

 . تسا هدش  هتشاذگ  اهنآ  يور  یشوپرس  هدش و  لیوءات 

هتشذگ نانخس  دییءات  رد 

تاود و دومرف : ترـضح  نآ  دنتـشاد  روضح  هباحـص  زا  یعمج  دوب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکاربمغیپ  يرامیب  ياهزور  نیرخآ 
: دنتفگ نیرضاح  زا  یـضعب  دیوشن ،  هارمگ  زگره  نآ )  تیاعر  اب   ) نم زا  سپ  هک  مسیونب  يزیچ  امـش  يارب  ات  دیروایب  نم  يارب  يذغاک 
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نم شیپ  زا  دیزیخرب و  :)) دومرف مرکاربمغیپ  دش .  دنلب  راضح  يوهایه  هاگنآ  تسا !!  سب  ام  يارب  ادخ  باتک  دـیوگ  یم  نایذـه  درم  نیا 
نیا رد  هک  یناسک  هکنیا  هب  هجوت  هتـشذگ و  لـصف  بلاـطم  هب  هجوت  اـب  ( (( . 227  ) دننک وهایه  دـیابن  يربمغیپ  شیپ  اریز  دـیور ؛  نوریب 

زا زور  نامه  يادرف  هک  دندوب  یصاخشا  نامه  دندرک  يریگولج  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکاربمغیپ  میمـصت  ندش  یلمع  زا  هیـضق 
راک ربارب  رد  ار  نانآ  هدومن ،  شناکیدزن  مالّـسلا و  هیلع  یلع  عالطا  یب  ار  هفیلخ  باختنا  هکنیا  هژیوب  دـندش و  دـنم  هرهب  یباختنا  تفالخ 
هیلع یلع  یفرعم  دوخ و  نیـشناج  صخـش  نییعت  الاب  ثیدـح  رد  مرکاربمغیپ  دوصقم  هک  دومن  کش  ناوت  یم  ایآ  دـنداد  رارق  هتفای  ماجنا 
دوخ میمـصت  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکاربـمغیپ  نآ  رثا  رد  هک  دوـب  لاـق  لـیق و  داـجیا  نخـس  نیا  زا  دوـصقم  و  دوـب ؟  مالّـسلا 
مامت رد  هکنیا  زا  هتـشذگ  ًالوا : اریز  دـشاب ؛  روظنم  ضرم )  هبلغ  هار  زا  نتفگ  ياـجبان  نخـس   ) نآ يدـج  ياـنعم  هکنیا  هن  دوش  فرـصنم 
يور تسا ،  هدرکن  لـقن  مه  یـسک  هدـشن و  هدینـش  اـجبان  فرح  کـی  یّتح  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکاربمغیپ  زا  يراـمیب  تدـم 
ییوگ هدوهیب  نایذه و  هب  تسا  نوصم  یهلا  تمصع  اب  هک  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکاربمغیپ  دناوت  یم  یناملسم  ینید ،  نیزاوم 
يارب دوبن و  تسا )  سب  ام  يارب  ادخ  باتک   ) يدعب هلمج  يارب  یلحم  دوب ،  شیدج  يانعم  نخـس  نیا  زا  روظنم  رگا  ایناث : دـهد .  تبـسن 
نخس هب  يزاین  نآرق  دوجو  اب  هکنیا  اب  هن  دش  یم  لالدتسا  شیرامیب  اب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکاربمغیپ  نخـس  ندوب  اجبان  تابثا 

ار مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکاربمغیپ  ادـخ ،  باتک  نامه  هک  دـنامب  هدیـشوپ  تسیابن  یباحـص  رفن  کـی  يارب  اریز  تسین ؛  ربمغیپ 
يدازآ رایتخا و  هنوگچیه  لوسر ،  ادخ و  مکح  ربارب  رد  مدرم  میرک  نآرق  صن  هب  هداد و  رارق  ادـخ  نخـس  ار  شنخـس  هعاطلا و  ضرتفم 

رما هب  نامثع  هک  یتقو  درک  تیـصو  مود  هفیلخ  تفالخ  هب  يو  تفای و  رارکت  لوا  هفیلخ  توم  ضرم  رد  قافتا  نیا  اثلاث : دـنرادن .  لـمع 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکاربمغیپ  هراب  رد  هک  ار  ینخس  مود  هفیلخ  لاح  نیا  اب  دش  شوهیب  هفیلخ  تشون ،  یم  ار  همانتیصو  هفیلخ ، 
یم فارتعا  تقیقح  نیا  هب  ( 229  ) سابع نبا  ثیدح  رد  مود  هفیلخ  اهنیا  زا  هتـشذگ  ( . 228  ) درکن رارکت  لوا  هفیلخ  هراـب  رد  دوب  هتفگ 

يارب یلو  دنک ،  لیجـست  ار  یلع  تفالخ  دـهاوخ  یم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکاربمغیپ  هک  مدـیمهف  نم  دـیوگ : یم  يو  دـیامن ، 
تـسار هار  قح و  هب  ار  مدرم  تسـشن  یم  تفالخ  هب  رگا  یلو  ( 230  ) دوب یلع  نآ  زا  تفالخ  دـیوگ : یم  مدز .  مه  هب  تحلـصم  تیاعر 
فلختم دـیاب  ینید  نیزاوم  قبط  هکنیا  اب  میدز ]! !! [  رانک  تفالخ  زا  ار  يو  يور  نیا  زا  دـنتفر  یمن  نآ  راب  ریز  شیرق  درک و  یم  راداو 

لیاـبق زا  یعمج  هک  دـندروآ  ربـخ  لوا  هفیلخ  يارب  هک  یعقوم  دومن ،  كرت  فلختم  رطاـخ  يارب  ار  قح  هن  دومن  راداو  قـح  هب  ار  قـح  زا 
ناشیا اب  دنهدن  نم  هب  دنداد  یم  ادخ  ربمغیپ  هب  هک  ار  یلاقع  رگا  تفگ :  داد و  گنج  روتسد  دنزرو ،  یم  عانتما  تاکز  نداد  زا  ناملسم 

کی زا  هقح  تفـالخ  عوضوم  هتبلا  دوش  اـیحا  قح  دـیاب  دوش  ماـمت  تمیق  ره  هب  هک  دوـب  نیا  نخـس  نیا  زا  دارم  هتبلا  و  ( 231  ) مگنج یم 
 . دوب رت  شزرا  اب  رتمهم و  لاقع 

هّیهلا فراعم  نایب  رد  تماما 

شنیرفآ نیوکت و  هار  زا  شنیرفآ  عاونا  زا  عون  ره  یمومع ،  تیاده  يرورـض  تباث و  نوناق  قبط  هک  تشذگ  یـسانشربمغیپ  ياهثحب  رد 
نوناـق نیا  تیلک  زا  تسا  شنیرفآ  عاونا  زا  یکی  هک  زین  ناـسنا  عون  دوش .  یم  يربـهر  تیادـه و  دوخ  یعون  تداعـس  لاـمک و  يوس  هب 

ایند تداعـس  هک  دوش  تیاده  دیاب  یـصاخ  شور  هب  دوخ  یگدنز  رد  یعامتجا ،  رکفت  ینیب و  عقاو  هزیرغ  هار  زا  تسین و  انثتـسم  یمومع 
اهنآ هب  ار  دوخ  یگدنز  شور  هدومن  كرد  ار  یلمع  فیاظو  تاداقتعا و  هلسلس  کی  دیاب  رگید : ترابع  هب  دیامن و  نیمءات  ار  شترخآو 

هدیمان نید ))   )) مان هب  هک  یگدـنز  همانرب  نیا  كرد  هار  هک  دـش  هتفگ  دروآ و  تسد  هب  ار  دوخ  یناسنا  لامک  تداعـس و  ات  دـنک  قیبطت 
ناربمغیپ  ) ایبنا ماـن  هب  تیرـشب  ناـهج  ناـکاپ  زا  یخرب  رد  هک  توبن ))  یحو و   )) ماـن هب  تسا  يرگید  هار  هکلب  تسین  لـقع  هار  دوش  یم 

رثا رد  ات  دنناسر ،  یم  مدرم  هب  هتشاد  تفایرد  ادخ  بناج  زا  یحو  هلیـسو  هب  ار  مدرم  یناسنا  فیاظو  هک  دنناربمغیپ  دوش ! یم  تفای  ادخ )
توبث هب  رشب  دارفا  نایم  رد  ار  یکرد  نینچ  ترورض  موزل و  هکنانچ  لیلد  نیا  هک  تسا  نشور  دننک .  تداعس  نیمءات  اهنآ  نتـسب  راک  هب 
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مدرم هب  موزل  تروص  رد  دننک و  ظفح  ار  همانرب  نیا  هدروخن  تسد  هرکیپ  هک  ار  يدارفا  شیادیپ  ترورـض  موزل و  نینچمه  دناسر ،  یم 
كرد یحو  هار  زا  ار  یناسنا  فیاظو  هک  دنوش  ادیپ  یـصاخشا  تسا  مزال  ییادخ  تیانع  هار  زا  هکنانچ  دـناسر .  یم  توبث  هب  دـنناسرب ، 

رد دـنامب و  ظوفحم  یناسنا  ناهج  رد  هشیمه  يارب  ینامـسآ  یناـسنا  فیاـظو  نیا  هک  تسا  مزـال  ناـنچمه  دـننک ،  میلعت  مدرم  هب  هدومن 
تقو رد  دـشاب و  ظوفحم  ناشدزن  ادـخ  نید  هک  دنـشاب  هتـشاد  دوجو  یـصاخشا  هتـسویپ  ینعی  دوش  میلعت  هضرع و  مدرم  هب  موزل  تروص 

 (( ماما  )) هتفای صاصتخا  تمس  نیا  هب  ادخ  بناج  زا  تسا و  ینامسآ  نید  يرادهگن  ظفح و  يدصتم  هک  یسک  دسرب .  فرصم  هب  موزل 
دشاب یم  ادخ  بناج  زا  ینامسآ  عیارش  ماکحا و  تفایرد  ذخا و  يدصتم  توبن و  یحو و  حور  لماح  هک  یـسک  هکنانچ  دوش  یم  هدیمان 

تمـصع هدربمان  لیلد  هکنانچ  دنـشاب و  ادج  مه  زا  تسا  نکمم  دنوش و  عمج  اجکی  رد  تماما  توبن و  تسا  نکمم  دراد و  مان  یبن ))  ))
هدروخن و تسد  یعقاو  نید  هشیمه  يارب  ادـخ  دـیاب  اریز  دـنک ؛  یم  تابثا  زین  ار  نایاوشیپ  همئا و  تمـصع  درک ،  یم  تاـبثا  ار  ناربمغیپ 

 . ددنبن تروص  ییادخ  تینوصم  تمصع و  نودب  انعم  نیا  دشاب و  هتشاد  رشب  نایم  رد  یغیلبت  لباق 

ماما یبن و  نایم  قرف 

ینعی یحو  لصا  ردـقنیمه  دریگ ،  یم  ماجنا  ناربمغیپ  هطـساو  هب  هک  ینامـسآ  عیارـش  ماکحا و  نتـشاد  تفاـیرد  دروم  رد  هتـشذگ  لـیلد 
يرارمتسا تسا  يرما  اعبط  هک  نآ  يرادهگن  ظفح و  فالخ  هب  ار  نآ  یگشیمه  رارمتسا و  هن  دنک  یم  تابثا  ار  ینامـسآ  ماکحا  نتفرگ 

ینامسآ نید  هدنرادهگن  هک  ماما  دوجو  یلو  دشاب  هتـشاد  دوجو  رـشب  نایم  رد  يربمغیپ  هتـسویپ  درادن  موزل  هک  تساجنیا  زا  و  موادم ،  و 
رد لاعتم  يادـخ  دنـسانشن و  ای  دنـسانشب  دوش ،  یمن  یلاخ  ماما  دوجو  زا  يرـشب  هعماج  زگره  تسا و  مزال  رـشب  نایم  رد  هتـسویپ  تسا ، 

زگره هک  ام -  تیادـه  هب  رگا  و   :)) ینعی ( . 232  ( ) َنیِرفاِکب اِهباوُْسَیل  ًامْوَق  اِهب  اْنلَّکَو  ْدَـقَف  ِءالُؤه  اِهب  ْرُفْکَی  ْنِاَف  : ) دـیامرف یم  دوخ  باـتک 
هراشا هکنانچ  و  دش . )) دنهاوخن  رفاک  نآ  هب  زگره  هک  میا  هدرک  لکوم  نآ  هب  ار  یهورگ  ام  دندرواین  نامیا  نارفاک  دـنک -  یمن  فلخت 

نآ نایب  ظفح  ینامسآ و  تعیرـش  ذخا   ) ییاوشیپ يربمغیپ و  بصنم  ود  ره  ياراد  درف  کی  دوش و  یم  عمج  یهاگ  تماما  توبن و  دش ، 
یهیدب دراد و  دوجو  یقح  ماما  رـصع  ره  رد  تسا  یلاخ  ناربمغیپ  زا  هک  يا  هنمزا  رد  هکنانچ  دنوش  یم  ادـج  مه  زا  یهاگ  دوش و  یم  ( 
یفرعم تماـما  هب  ار  ناربمغیپ  زا  یعمج  دوخ  باـتک  رد  لاـعتم  يادـخ  دـنا .  هتـشادن  دوجو  هشیمه  دودـحم و  ادـخ  ناربمغیپ  ددـع  تسا 

ْنِم َو  َلاق  ًاماِما  ِساّنِلل  َُکلِعاج  ّینِا  َلاق  َّنُهَّمَتَاَف  ٍتاِملَِکب  ُهُّبَر  َمیهْربِا  یلَْتبا  ِذِاَو  : ) دیامرف یم  میهاربا  ترضح  هراب  رد  هکنانچ  تسا  هدومرف 
هدرک مامت  ار  اهنآ  سپ  درک  ناحتما  ییاه  هملک  هب  ار  وا  میهاربا  يادـخ  هک  یتقو   :)) ینعی ( . 233  ( ) َنیِملاّظلا يِدْهَع  ُلانَی  َلاق ال  یتَّیِّرُذ 

هب نم  نامرف  دهع و  دومرف  نم ،  نادنزرف  زا  تفگ و  میهاربا  مهد ،  یم  رارق  اوشیپ  ماما و  مدرم  يارب  ار  وت  نم  دومرف : دـیناسر ،  رخآ  هب  و 
ام رما  هب  هک  میداد  رارق  ینایاوشیپ  ار  ناشیا  ام  و   :)) ینعی ( . 234  ( ) انِْرمَِاب َنوُدْهَی  ًۀَِّمئَا  ْمُهاْنلَعَجَو  : ) دیامرف یم  و  دسر . )) یمن  ناراکمتس 
رد نانچمه  تسامنهار ،  اوشیپ و  مدرم ،  لامعا  رهاظ  هب  تبـسن  هکنانچ  ماـما  لاـمعا  نطاـب  رد  تماـما  دـندرک . )) یم  يربهر  تیادـه و 

نشور يارب  دنک .  یم  ریـس  ادخ  يوس  هب  نطاب  هار  زا  هک  تیناسنا  ناوراک  رالاس  هلفاق  تسوا  دراد و  يربهر  ییاوشیپ و  تمـس  زین  نطاب 
هلیـسو هناگی  ینامـسآ  نایدا  ریاس  مالـسا و  رظن  هب  هک  تسین  دیدرت  ياج  لّوا :  دومن .  هجوت  دیاب  نیریز  همدـقم  ودـب  تقیقح  نیا  ندـش 

دنک و یم  شمیلعت  ینامسآ  نید  هک  تسوا  دب  کین و  لامعا  انامه  ناسنا ،  يدبا  یعقاو و  یتخبدب )  یتخبـشوخ و   ) تواقـش تداعس و 
بـسانم ار  لامعا  نیا  توبن  یحو و  هار  زا  لاعتم  يادـخ  و  دـیامن .  یم  كرد  ار  اهنآ  يدـب  یکین و  يدادادـخ  داـهن  ترطف و  هار  زا  مه 

درمت تعاط و  لباقم  رد  هدومرف و  نایب  عیبقت  نیـسحت و  یهن و  رما و  تروص  رد  نامدوخ ،  یعاـمتجا  ناـبز  اـب  رـشب  هورگ  اـم  رکفت  زرط 
هداد و دیون  دشاب ،  یم  ناسنا  یلامک  ياهتـساوخ  همه  رب  لمتـشم  هک  ینیریـش  دـیواج  یگدـنز  نارادربنامرف ،  ناراکوکین و  يارب  اهنآ ، 
کش و ياج  و  تسا .  هداد  ربخ  دـشاب  یم  یماکان  یتخبدـب و  هنوگره  نمـضتم  هک  یخلت  دـیواج  یگدـنز  نارگمتـس  ناراکدـب و  يارب 

ییاقآ يدادرارق  نامزاس  نیا  درادن و  یعامتجا  رکفت  ام  دننام  تسام ،  روصت  زا  رتالاب  تهج  ره  زا  هک  شنیرفآ  يادخ  هک  تسین  دـیدرت 
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انامه ییادخ  هاگتـسد  درادن و  دوجو  ام  یعامتجا  یگدـنز  زا  نوریب  رد  شاداپ  دزم و  یهن و  رما و  يربنامرف و  ییاورنامرف و  یگدـنب و  و 
نآرق رد  هکنانچ  و  سب .  دراد و  یگتسب  یعقاو  طباور  قبط  ادخ  شنیرفآ  هب  زیچ  ره  شیادیپ  یتسه و  نآ  رد  هک  تسا  شنیرفآ  هاگتـسد 

ام يداع  مهف  زا  رتالاب  تسا  یفراعم  قیاقح و  هب  لمتشم  نید  هدش  هراشا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  تانایب  و  ( 235  ) میرک
زا تسا .  هدومرف  لزان  ام  يارب  تسا ،  مهف  لباق  ام  هب  تبـسن  هک  ینابز  اب  بسانم و  ام  رکف  حطـس  اب  هک  ینایب  اب  ار  اهنآ  لاعتم  يادخ  هک 

هطبار تسه ،  یگدنز  تایـصوصخ  یگدنز و  زا  تیدـبا  ناهج  رد  هچنآ  نایم  دـب و  کین و  لامعا  نایم  هک  تفرگ  هجیتن  دـیاب  نایب  نیا 
لامعا زا  کی  ره  رد  رت : هداس  ترابع  هب  و  تسا .  نآ  دولوم  ادخ  تساوخ  هب  هدنیآ  یگدـنز  یـشوخان  یـشوخ و  هک  تسا  رارقرب  یعقاو 

 ، دـمهفن ای  دـمهفب  ناسنا  تسا .  نآ  نوهرم  وا  هدـنیآ  یگدـنز  یگنوگچ  هک  دـیآ  یم  دوجو  هب  یتیعقاو  ناـسنا  نورد  رد  دـب ،  کـین و 
رکیپ دونش و  یم  نکن ))  نکب و   )) ظفل اب  یبرم  زا  هک  ییاهروتسد  زج  يو  دریگ ،  یم  رارق  تیبرت  تحت  هک  تسا  یکدوک  دننام  تسرد 

يا هدنزرا  یحور  تاکلم  هطـساو  هب  تیبرت  مایا  ندینارذگ  ندش و  گرزب  زا  سپ  یلو  دمهف  یمن  يزیچ  دـهد ،  یم  ماجنا  هک  ییاهراک 
زاب رس  دوخ  هاوخکین  یبرم  ياهروتسد  ماجنا  زا  رگا  دش و  دهاوخ  لیان  يدنمتداعـس  یگدنز  هب  عامتجا  رد  هدرک  اّیهم  دوخ  نطاب  رد  هک 
یم تموادم  یصوصخم  شزرو  اذغ و  اود و  هب  کشزپ  روتسد  قبط  هک  یسک  دننام  ای  تشاد .  دهاوخن  يا  هرهب  یتخبدب  زج  دشاب ،  هدز 

نامتخاس رد  یصاخ  تلاح  مظن و  روتسد ،  ماجنا  اب  یلو  درادن  راک  رس و  يزیچ  اب  کشزپ  روتـسد  نتـسب  راک  هب  نتفرگ و  زج  يو  دیامن 
تایح يرهاظ ،  تایح  نیا  نطاب  رد  ناسنا  هصالخ  تسا .  یبایماک  یـشوخ و  هنوگ  ره  یتسردنت و  ءادبم  هک  دـنک  یم  ادـیپ  دوخ  یلخاد 

نآ یگدنز  رد  يو  یتخبدب  یتخبـشوخ و  دنک و  یم  دشر  دریگ و  یم  همـشچرس  يو  لامعا  زا  هک  دراد  يونعم )  تایح   ) ینطاب يرگید 
لها ناراکوکین و  يارب  يرایسب  ( 236  ) تایآ رد  دـنک و  یم  دـییءات  ار  یلقع  نایب  نیا  زین  میرک  نآرق  دراد .  نآ  هب  لماک  یگتـسب  ارس ، 
هارمه هتـسویپ  ار  لامعا  ینطاب  جـیاتن  دـیامن و  یم  تابثا  حور  نیا  زا  رت  نشور  تایح و  نیا  زا  رتالاب  يرگید  حور  رگید و  تایح  ناـمیا 

ام زا  یکی  هک  دـتفا  یم  قاـفتا  رایـسب  هکنیا  مود :  ( . 237  ) تسا هدـش  هراشا  رایـسب  انعم  نیمه  هب  زین  يوبن  تانایب  رد  دـناد و  یم  ناـسنا 
تیاده هک  ناماما  ناربمغیپ و  رد  زگره  یلو  دشابن  لماع  دوخ  هتفگ  هب  شدوخ  هک  یلاح  رد  دنک  ییامنهار  دب  ای  کین  يرما  هب  ار  یسک 

 ، دنا هتفرگ  هدهع  هب  ار  نآ  يربهر  دننک و  یم  تیاده  هک  ینید  هب  ناشیا  دـنک  یمن  ادـیپ  ققحت  لاح  نیا  تسادـخ ،  رما  هب  ناشیربهر  و 
اریز دنـشاب ؛  یم  يونعم  تایح  نامه  ياراد  زین  ناـشدوخ  دـنهد ،  یم  قوس  ار  مدرم  هک  يونعم  تاـیح  يوس  هب  دـنلماع و  زین  ناـشدوخ 
نیا زا  تسین .  رادرب  فلخت  زگره  ییادخ  صاخ  تیاده  دراپس و  یمن  شتسد  هب  ار  نارگید  تیاده  دنکن  تیاده  دوخ  ار  یسک  ات  ادخ 

نآ يوس  هب  هک  ینید  يونعم  تاـیح  لاـمک  رد  تما  نآ  ماـما  ربـمغیپ و  یتـما ،  ره  رد   - 1 دروآ : تسد  هب  ار  لیذ  جـیاتن  ناوت  یم  ناـیب 
نآ يونعم  تایح  هدوب و  لماع  ناشدوخ  توعد  هب  دیاب  دیاش و  هکنانچ  اریز  دنـشاب ؛  یم  زیاح  ار  لوا  ماقم  دننک ،  یم  تیادـه  توعد و 

دراد هدـهع  هب  ادـخ  رما  هب  ار  یتما  يربهر  هک  یـسک   - 3 دنلـضفا .  همه  زا  دنتـسه  همه  ربهار  ورـشیپ و  دـنلوا و  نوچ   - 2 دـندجاو .  ار 
( . 238  ) دنک یم  ریس  وا  يربهر  اب  لامعا  قیاقح  ربهر و  زین  يونعم  تایح  هلحرم  رد  تسامنهار  ربهر و  يرهاظ  لامعا  هلحرم  رد  هکنانچ 

مالسا نایاوشیپ  همئا و 

ناـیم رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکاربمغیپ  تلحر  زا  سپ  مالـسا  رد  دوش ،  یم  هتفرگ  هجیتن  هتـشذگ  ياهلـصف  زا  هکنآ  بسح  هب 
هّللا یّلص  مرکاربمغیپ  زا  ( 239  ) یهوبنا ثیداحا  و  دوب .  دـهاوخ  هدوب و  ادـخ  بناج  زا  بوصنم )  ياوشیپ   ) یماما هتـسویپ  یمالـسا  تما 

يدـهم  )) هکنیا رد  دـنربمغیپ و  تیب  لها  زا  دنـشیرق و  زا  ناش  همه  هکنیا  رد  ناـشیا و  ددـع  رد  ناـشیا و  فیـصوت  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
رد مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکاربمغیپ  زا  ( 240  ) صوصن نینچمه  و  تسا .  هدش  لقن  دوب ،  دـهاوخ  ناشنیرخآ  ناشیا و  زا  دوعوم ))

یلع مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکاربمغیپ  زا  یعطق  صوصن  نینچمه  تسا و  هدش  دراو  تسا  لوا  ماما  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  تماما 
نیا ياـضتقم  هب  دـنا .  هدوـمن  یعطق  صن  ناشناگدـنیآ  تماـما  هب  همئا  ناگتـشذگ  بیترت  نیمه  هـب  مود و  ماـما  تماـما  رد  مالّـسلا  هـیلع 
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 - یلع 3 نب  نـسح  بلاـط 2 -  یبا  نب  یلع   - 1 تسا :  بیترت  نیا  هب  ناشـسدقم  ياهمان  دنـشاب و  یم  نت  هدزاود  مالـسا  همئا  صوصن ، 
یلع نب  دمحم  یسوم 9 -  نب  یلع   - 8 رفعج نب  یسوم  دمحم 7 -  نب  رفعج  یلع 6 -  نب  دمحم  نیسح 5 -  نب  یلع  یلع 4 -  نب  نیسح 

مالّسلا مهیلع  يدهم  یلع 12 -  نب  نسح  دمحم 11 -  نب  یلع   - 10

 ( ع  ) ماما هدزاود  یگدنز  خیرات  زا  یلامجا 

ّلوا ماما 

هک دوب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکاربمغیپ  يومع  مشاه ،  ینب  خیـش  بلاطوبا  دنزرف  يو  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح 
تیامح ترـضح  نآ  زا  دوب  هدـنز  ات  زین  تثعب  زا  سپ  دوب و  هدرک  گرزب  هداد و  ياج  دوخ  هناخ  رد  هدومن و  یتسرپرـس  ار  مرکا  ربمغیپ 

دـش و دـلوتم  تثعب  زا  شیپ  لاس  هد  روهـشم ) لقن  هب  انب   ) مالّـسلا هیلع  یلع  دومن .  عفد  يو  زا  ار  شیرق  هصاخ  برع و  راـفک  ّرـش  درک و 
هناخ زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکاربمغیپ  تساوخرد  هب  انب  داتفا ،  قافتا  نآ  یلاوح  هکم و  رد  هک  یطحق  رثا  رد  لاس  شـش  زا  سپ 

ترضح نآ  میقتسم  شرورپ  یتسرپرـس و  تحت  دیدرگ و  لقتنم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکاربمغیپ  دوخ  يومع  رـسپ  هناخ  هب  ردپ 
راغ  )) رد راب  نیتسخن  يارب  دـش و  لیان  توبن  تبهوم  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکاربمغیپ  هک  لاس  دـنچ  زا  سپ  ( . 241  ) دمآرد
نآ هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  دومرف ،  ار  لاـح  حرـش  دـش ،  دوخ  هناـخ  رهـش و  راپـسهر  راـغ  زا  هک  یتـقو  دیـسر  يو  هب  ینامـسآ  یحو  ارح ))
نید هب  عمج و  ار  دوخ  کیدزن  نادنواشیوخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکاربمغیپ  هک  یـسلجم  رد  زاب  و  ( 242  ) دروآ نامیا  ترضح 
ياج زا  هک  یسک  اهنت  دوب ،  دهاوخ  نم  ریزو  یـصو و  هفیلخ و  دریذپب  ارم  توعد  امـش  زا  هک  یـسک  نیتسخن  دومرف : هدومن  توعد  دوخ 

ار دوخ  ياه  هدعو  تفریذپ و  ار  وا  نامیا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکاربمغیپ  دوب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  دروآ  نامیا  دش و  دـنلب  دوخ 
هک تسا  یسک  نیتسخن  دروآ و  نامیا  هک  مالسا  رد  تسا  یسک  نیتسخن  مالّـسلا  هیلع  یلع  يور  نیا  زا  و  ( 243  ) دومن اضما  شا  هراب  رد 

هکم زا  ترضح  نآ  ات  دوب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکاربمغیپ  مزالم  هتـسویپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  دیتسرپن .  ار  هناگی  يادخ  ریغ  زگره 
هناخ و هب  بش  رخآ  دنتشاد  میمصت  دندوب و  هدرک  هرـصاحم  ار  ترـضح  نآ  هناخ  رافک  هک  زین  ترجه  بش  رد  دومن و  ترجه  هنیدم  هب 

نآ هدـیباوخ و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکاربمغیپ  رتسب  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـنیامن ،  هعطق  هعطق  باوخ  رتـسب  رد  ار  ترـضح  نآ 
هب ار  مدرم  ياهتناما  دوب ،  هدرک  هک  یتیـصو  قباـطم  ترـضح  نآ  زا  سپ  و  ( . 244  ) دیدرگ هنیدم  راپسهر  هدمآ  نوریب  هناخ  زا  ترـضح 

مزـالم زین  هنیدــم  رد  ( . 245  ) دوـمن تـکرح  هنیدـم  هـب  هتـشادرب  رگید  نز  ود  اـب  ار  ربـمغیپ  رتـخد  دوـخ و  رداـم  هدرک ،  در  شناـبحاص 
هبوبحم رتخد  هناگی  دزن و  رانک  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  یتولجو  تولخ  چیه  رد  ترضح  نآ  دوب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکاربمغیپ 

یلع ( . 246  ) داد رارق  دوخ  ردارب  ار  وا  تسب  یم  توخا  دـقع  دوخ  باحـصا  نایم  هک  یعقوم  رد  و  دومن .  جـیوزت  يو  هب  ار  همطاـف  دوخ 
ترضح نآ  هک  كوبت  گنج  زج  دش  رضاح  دوب  هدومرف  تکرش  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکاربمغیپ  هکاهگنج  همه  رد  مالّـسلا  هیلع 

چیه رد  دینادرگن و  يور  یفیرح  چـیه  زا  تشاذـگن و  بقع  هب  ياپ  یگنج  چـیه  رد  و  ( 247  ) دوب هدیناشن  دوخ  ياج  هب  هنیدـم  رد  ار  وا 
یمن ادـج  یلع  زا  قح  قح و  زا  یلع  زگره  :)) دومرف ترـضح  نآ  هکنانچ  درکن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکاربمغیپ  تفلاـخم  يرما 

باحصا نایم  رد  دمآرـس و  ینید  لئاضف  همه  رد  هکنیا  اب  تشاد و  لاس  مرکاربمغیپ 33  تلحر  زور  مالّـسلا  هیلع  یلع  ( . (( 248  ) دنوش
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  مرکاربمغیپ  شیپاشیپ  اهگنج  رد  هک  ییاهنوخ  هطـساو  هب  مدرم  تسا و  ناوج  يو  هکنیا  ناونع  هب  دوب ،  زاتمم  ربمغیپ 
زین يو  دش .  عطق  یلکب  یمومع  تانو  ؤش  زا  ترـضح  نآ  تسد  بیترت  نیا  هب  دندز و  شرانک  تفالخ  زا  دننمـشد  يو  اب  هتخیر  مّلـس  و 
دوب مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکاربمغیپ  تلحر  زا  سپ  هفیلخ  هس  نامز  هک  لاس  تخدارپ و 25  دارفا  تیبرت  هب  تفرگ  ار  هناخ  هشوگ 
دوخ تفالخ  رد  ترضح  نآ  دندیزگرب .  شتفالخ  هب  هدومن و  تعیب  ترضح  نآ  اب  مدرم  موس ،  هفیلخ  ندش  هتـشک  زا  سپ  دینارذگ و  ، 
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تضهن و تروص  دوخ  تفالخ  هب  تشاد و  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکاربمغیپ  تریس  دیشک ،  لوط  هام  هن  لاس و  راهچ  ابیرقت  هک 
هباحـص زا  يا  هدع  يور  نیا  زا  دش و  یم  مامت  نایوجدوس  زا  یخرب  ررـض  هب  تاحالـصا  نیا  هتبلاو  تخادرپ  تاحالـصا  هب  هداد  بالقنا 

تفلاـخم هب  رـس  هداد  رارق  زیواتـسد  ار  موس  هفیلخ  نوخ  دـندوب ،  هیواـعم ))  ریبز و  هحلط و  هشیاـع و   )) نینم ؤـملا  ما  اـهنآ  شیپاـشیپ  هک 
رد ریبز  هحلط و  هشیاع و  نینم  ؤملا  ما  اب  یگنج  هنتف ،  ندـیناباوخ  يارب  ترـضح  نآ  دنتـشاذگ .  يرگبوشآ  شروش و  يانب  دنتـشارفارب و 
 (( نیفـص  )) گنج هب  هک  درک  ماش  قارع و  زرم  رد  هیواعم  اب  رگید  یگنج  تسا و  فورعم  لمج ))  گـنج   )) هب هک  درک  هرـصب  یکیدزن 
نیا هب  تسا و  فورعم  ناورهن ))   )) گنج هب  هک  درک  ناورهن  رد  جراوخ  اب  رگید  یگنج  تفای و  همادا  مین  لاـس و  کـی  تسا و  فورعم 
زور حبـص  هاتوک ،  نامز  تشذـگ  زا  سپ  دوب و  یلخاد  فالتخا  عفر  فرـص  دوخ ،  تفالخ  مایا  رد  ترـضح  نآ  یعاسم  رتشیب  بیترت ، 

هام نامه  بش 21  رد  هدروخ و  یتبرض  جراوخ  زا  یضعب  تسد  هب  زامن  رـس  رد  هفوک  دجـسم  رد  يرجه  ملهچ  لاس  ناضمر  هام  مهدزون 
تشادن و يا  هصیقن  یناسنا  تالامک  رد  نمشد  تسود و  فارتعا  خیرات و  تداهش  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  ( . 249  ) دش دیهش 
هدـش و وا  تیـصخش  فارطا  رد  هک  ییاهثحب  دوب .  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکاربمغیپ  تیبرت  زا  یلماک  هنومن  یمالـسا  لـئاضف  رد 

هداتفین قافتا  خیرات  ياه  تیصخش  زا  کیچیه  هراب  رد  دنا ،  هتشون  ناواکجنک  نیعلطم و  ریاس  ینـس و  هعیـش و  هراب  نیا  رد  هک  ییاهباتک 
نیتسخن دوب و  مالـسا  لها  ریاـس  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکاربمغیپ  ناراـی  نیرتاـناد  شناد ،  ملع و  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسا . 

نطاب رد  دومن و  یفـسلف  ثحب  هّیهلا  فراعم  رد  درک و  زاـب  ار  ناـهرب  لالدتـسا و  رد  دوخ ،  یملع  تاـنایب  رد  هک  مالـسا  رد  تسا  یـسک 
شخب رد  هکنانچ   ) ینارنخـس رد  دوب  برع  نیرتاناوت  دومرف و  عضو  ار  یبرع  ناـبز  روتـسد  شظفل  يرادـهگن  يارب  تفگ و  نخـس  نآرق 

هیلع هّللا  یّلص  مرکاربمغیپ  نامز  رد  هک  اهگنج  همه  نآ  رد  دوب و  لثملا  برض  تعاجش  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  دش . ) هراشا  زین  باتک  لّوا 
دحا گنج  دننام  یثداوح  نمض  اهراب و  هکنیا  اب  دادن و  ناشن  دوخ  زا  بارطضا  سرت و  زگره  درک ،  تکرش  نآ  زا  سپ  مّلـس و  هلآ و  و 

هدنکارپ ای  دندیزرل و  مالـسا  نایرکـشل  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکاربمغیپ  نارای  قدنخ ،  گنج  ربیخ و  گنج  نینح و  گنج  و 
درب تمالس  هب  ناج  دزیوآرد و  يو  اب  یگنج  نادرم  لاطبا و  زا  یسک  هک  هدشن  زگره  درکن و  نمشد  هب  تشپ  زگره  دندومن ،  رارف  هدش 
یمن نمـشد  يور  هب  بآ  دز و  یمن  نوخیبش  درک و  یمن  لاـبند  ار  يرارف  تشک و  یمن  ار  یناوتاـن  ییاـناوت ،  لاـمک  اـب  لاـح  نیع  رد  و 

رد یناکت  اب  هدیناسر  رد  هقلح  هب  تسد  دومن ،  هعلق  هب  هک  يا  هلمح  رد  ربیخ  گنج  رد  ترـضح  نآ  هک  تسا  خیرات  تاملـسم  زا  تسب . 
 ، دومن اهتب  نتـسکش  هب  رما  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکاربمغیپ  هک  هکم  حتف  زور  نیچمه  و  ( . 250  ) تخادنا رود  هب  هدـنک  ار  هعلق 

مالّسلا هیلع  یلع  دندوب ،  هدرک  بصن  هبعک  يالاب  رب  هک  دوب  گنس  زا  يا  هثجلا  میظع  همـسجم  هکم و  ياهتب  نیرتگرزب  هک  لبه ))   )) تب
دنک و دوخ  ياج  زا  ار  لبه ))   )) تفر و هبعک  يالاب  هتشاذگ  ترضح  نآ  شود  يور  ياپ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکاربمغیپ  رما  هب 

خساپ رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکاربمغیپ  دوب ،  هناگی  زین  قح  تدابع  ینید و  ياوقت  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ( . 251  ) تخادنا نییاپ 
( (( . 252  ) تسادخ هتفیش  يو  اریز  دینکن ؛  شنزرس  ار  یلع  :)) دیامرف یم  دندرک  یم  هلگ  مالّسلا  هیلع  یلع  يدنت  زا  يو  دزن  هک  یناسک 

هناخ هب  عالطا ،  يارب  تسا ،  هداتفا  کشخ  بوچ  دننام  هک  دید  هنیدم  ياهناهتسلخن  زا  یکی  رد  ار  ترضح  نآ  رکیپ  یباحـص  يادردوبا 
 ، تفگ تیلست  ار  شرسمه  تشذگرد  دوب ،  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکاربمغیپ  رتخد  هک  يو  یمارگ  رسمه  هب  دمآ و  ترـضح  نآ 

لاح نیا  تسا و  هدومن  شغ  ادخ  فوخ  زا  تدابع  رد  هکلب  تسا  هدرمن  نم  مع  رـسپ  :)) دومرف مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  رتخد 
ارقف و هب  اخس  مرک و  ناگراچیب و  نایاونیب و  هب  يزوسلد  ناتسدریز و  هب  ینابرهم  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  دتفا . )) یم  قافتا  رایـسب  يو  يارب 
داد و یم  ناگراچیب  نادنمتسم و  هب  ادخ  هار  رد  دیسر  یم  شتسد  هب  ار  هچ  ره  ترضح  نآ  دراد .  رایسب  تایاکح  صصق و  نادنمتـسم ، 
تاونق و جارختسا  هب  ابلاغ  تشاد و  یم  تسود  ار  يزرواشک  ترـضح  نآ  درک .  یم  یگدنز  یعـضو  نیرت  هداس  نیرت و  تخـس  اب  دوخ 

دورآ یم  نوریب  هک  ار  یتانق  ره  ای  درک و  یم  دابآ  هک  ار  یکلم  ره  هار  نیا  زا  یلو  تخادرپ  یم  ریاب  ياهنیمز  ندرک  دابآ  يراـکتخرد و 
رازه  24  ) یهجوت لباق  هنایلاس  دـیاوع  يو ،  دـهع  رخاوا  رد  دوب  فورعم  یلع  هقدـص  هب  هک  ترـضح  نآ  فاـقوا  دومرف و  یم  ارقف  فقو 
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( . 253  ) تشاد الط ) رانید 

ّمود ماما 

زا دـندوب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤـملاریما  دـنزرف  ود  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  شردارب  ترـضح و  نآ  مالّـسلا  هیلع  یبـتجم  نسح  ماـما 
نادنزرف نیسح  نسح و   :)) هک دومرف  یم  اهراب  مرکاربمغیپ  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکاربمغیپ  رتخد  مالّـسلااهیلع  همطاف  ترـضح 
نادنزرف نیـسح  نسح و  دیتسه و  نم  نادنزرف  امـش  :)) دومرف یم  دوخ  ندنزرف  ریاس  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هملک ،  نیمه  ساپ  هب  و  دـننم ))

ار دوخ  دـج  يا  هدرخ  لاس و  تفه  و  ( 255  ) دش دلوتم  هنیدـم  رد  ترجه  موس  لاس  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ( (( . 254  ) دنیادخ ربمغیپ 
ترـضح تلحر  اـب  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکاربـمغیپ  تلحر  زا  سپ  درب و  رـسب  ترـضح  نآ  رهم  شوغآ  رد  دوـمن و  كرد 

تداهش زا  سپ  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  تفرگ .  رارق  دوخ  راوگرزب  ردپ  تیبرت  تحت  تشادن ،  هلـصاف  رتشیب  هام  شـش  ای  هام  هس  همطاف ، 
شش هب  کیدزن  درک  لاغشا  زین  ار  يرهاظ  تفالخ  ماقم  دیـسر و  تماما  هب  ترـضح ،  نآ  تیـصو  قبط  ادخ و  رما  هب  دوخ  راوگرزب  ردپ 
عمط هب  اـهلاس  دوب و  وا  نادـناخ  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تخـسرس  نمـشد  هک  هیواـعم  تدـم  نیا  رد  تخادرپ و  نیملـسم  روما  هرادا  هب  هاـم 
هیلع نسح  ماما  تفالخ  رقم  هک  قارع  هب  دوب  هدیگنج  تفالخ )  حیرص  يوعد  هب  اریخا  موس و  هفیلخ  یهاوخنوخ  مان  هب  ادتبا  رد   ) تفالخ

فازگ و ياهلوپ  اب  اجیردت  ار  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  نایرکشل  نارادرـس  رگید  يوس  زا  درک و  زاغآ  گنج  دیـشک و  رکـشل  دوب  مالّـسلا 
يرهاظ تفالخ  هدش ،  روبجم  حلص  هب  ترضح  نآ  هرخ  الاب  ( . 256  ) دیناروش ترضح  نآ  رب  ار  نایرکشل  دومن و  اوغا  هدنبیرف  ياهدیون 

زا شنایعیـش  نادـناخ و  ددرگرب و  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  تفالخ  هرابود  هیواـعم  تشذـگرد  زا  سپ  هکنیا  طرـش  هب   ) یطیارـش اـب  ار 
رد دـش و  قارع  دراو  درک و  هـضبق  ار  یمالـسا  تفـالخ  بـیترت  نـیا  هـب  هیواـعم  ( 257  ) دومن راذـگاو  هیواـعم  هب  دنـشاب ) نوصم  ضرعت 

تیب لها  هب  ار  هجنکش  راشف و  نیرت  تخس  هدرک  هدافتسا  نکمم  هار  ره  زا  و  ( 258  ) دومن ءاغلا  ار  حلص  طیارش  یمسر  یمومع  ینارنخس 
قانتخا تدـش و  تیاهن  رد  دیـشک  لوط  لاس  هد  هک  دوخ  تماما  تدـم  ماـمت  رد  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  تشاد .  اور  ناـشیا  نایعیـش  و 

رـسمه تسد  هب  هیواعم  کیرحت  هب  يرجه  هاجنپ  لاس  رد  هرخ  الاب  تشادن و  دوخ  هناخ  لخاد  رد  یتح  یتینما  هنوگچیه  درک و  یگدـنز 
ات دوب و  دوخ  راوگرزب  ّدـج  لماک  هنومن  ردـپ و  راگدای  یناـسنا  تـالامک  رد  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ( . 259  ) دش دیهشو  مومـسم  دوخ 

شود رب  ار  نانآ  یهاگ  دنتشاد و  ياج  ترضح  نآ  رانک  رد  شردارب  وا و  دوب ،  تایح  دیق  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ 
مالّسلاامهیلع نیسح  نسح و  هراب  رد  هک  دنا  هدرک  تیاور  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکاربمغیپ  زا  هصاخ  هماع و  درک .  یم  راوس  دوخ 

نآ يدصت  مدع  يرهاظ و  تفالخ  ماقم  يدصت  زا  تسا  هیانک   ) دننیـشنب هاوخ  دنزیخرب و  هاوخ  دنـشاب  یم  ماما  نم  دـنزرف  ود  نیا  دومرف :
زا دعب  ترضح  نآ  تماما  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکاربمغیپ  زا  رایـسب  تایاور  و  ( ( (( . 260)

 . تسا هدش  دراو  شراوگرزب ،  ردپ 

موس ماما 

لاس رد  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکاربمغیپ  رتخد  مالّسلااهیلع  همطاف  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  مود  دنزرف  ءادهـشلادیس )  ) نیـسح ماما 
قبط ادـخ و  رما  هب  مالّـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دوخ  راوگرزب  ردارب  تداهـش  زا  سپ  ترـضح  نآ  تسا .  هدـش  دـلوتم  يرجه  مراهچ 

هام شـش  ابیرقت )  ) يانثتـسا هب  ار  تدم  نیا  مامت  دومن و  تماما  لاس  هد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ( . 261  ) دیسر تماما  هب  يو ،  تیـصو 
زا هتـشذگ  اریز  دومرف  یم  یگدـنز  قانتخا  تیاهن  اب  لاوحا  نیرتراوگان  عاـضوا و  نیرت  تخـس  رد  دوب و  عقاو  هیواـعم  تفـالخ  رد  رخآ 

دوب هدش  لوسر  ادخ و  ياه  هتـساوخ  نیزگیاج  تموکح  ياه  هتـساوخ  دوب و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  رابتعا  ینید  نیناوق  تاررقم و  هکنیا 
یلع و مان  ندومن  وحم  ناشنایعیش و  تیب و  لها  ندرب  نایم  زا  ندرک و  درخ  يارب  یناکما  ره  زا  وا  نارایتسد  هیواعم و  هکنیا  زا  هتـشذگ  و 
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یب هطـساو  هب  مدرم  زا  یهورگ  دوب و  هدمآرب  دـیزی  دوخ  دـنزرف  تفالخ  ساسا  میکحت  ددـص  رد  هیواعم  دـندرک ،  یم  هدافتـسا  یلع  لآ 
هدز تسد  يرت  هزات  رتشیب و  ياهیریگ  تخس  هب  تفلاخم ،  روهظ  زا  يریگولج  يارب  هیواعم  دندوبن ،  دونشخ  رما  نیا  زا  دیزی ،  يرابودنب 

لمحت يو  نارایتسد  هیواعم و  زا  ار  یحور  رازآ  هجنکش و  هنوگره  دینارذگ و  یم  ار  کیرات  راگزور  نیا  هاوخان  هاوخ  نیسح  ماما  دوب . 
دوب یبرع  تنس  کی  تعیب  ( . 262  ) تسشن ردپ  ياج  هب  دیزی  شرـسپ  تشذگرد و  هیواعم  يرجه ،  تصـش  لاس  طساوا  رد  ات  درک  یم 

ای ناطلس  هب  تعاط  تقفاوم و  تعیب و  تسد  ناسانـشرس  هژیوب  ناتـسدریز  دش و  یم  ارجا  تراما ،  تنطلـس و  دننام  مهم  ياهراک  رد  هک 
رد دش و  یم  هدرمش  ملـسم  یمرج  یعطق ،  ياضما  زا  فلخت  دننام  دوب و  یموق  گنن  راع و  تعیب ،  زا  دعب  فلاخم  دنداد و  یم  ًالثم  ریما 
 . تشاد رابتعا  تفای ،  یم  ماجنا  راـبجا  نودـب  راـیتخا و  هب  هک  ییاـج  رد  ینعی  هلمجلا  یف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکاربمغیپ  هریس 

تعیب فیلکت  ترضح  نآ  هب  هدشن و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لاح  ضرعتم  یلو  دوب  هتفرگ  تعیب  دیزی  يارب  موق  فیراعم  زا  زین  هیواعم 
توکس و اب  دنکن و  يریگیپ  دنز  زاب  رس  يو  تعیب  زا  یلع  نب  نیسح  رگا  هک  ( 263  ) دوب هدرک  تیصو  دیزی  هب  صوصخلاب  دوب و  هدومنن 

یب ینیبدوخ و  رثا  رد  دـیزی  یلو  تسناد .  یم  ار  نآ  میخو  بقاوع  هدرک  روصت  تسرد  ار  هلئـسم  يور  تشپ و  اریز  دـنارذگب ؛  ضامغا 
يارب نیـسح  ماما  زا  هک  داد  روتـسد  هنیدم  یلاو  هب  ردپ  تشذگرد  زا  سپ  گنرد  یب  درک ،  شومارف  ار  ردـپ  تیـصو  تشاد ،  هک  یکاب 
غالبا مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  ار  دیزی  تساوخرد  هنیدم  یلاو  هکنآ  زا  سپ  ( !! 264  ) دتسرف ماش  هب  ار  شرـس  هنرگ  دریگ و  تعیب  يو 

رد هک  ادخ  مرح  هب  دومرف و  تکرح  هکم  يوس  هب  دوخ  نادناخ  اب  هنابش  تفرگ و  تلهم  هیـضق  فارطا  رد  رکفت  يارب  ترـضح  نآ  درک 
هیلع نیسح  ماما  دوب و  يرجه  تصش  لاس  نابعش  هام  لیاوا  بجر و  هام  رخاوا  رد  هعقاو  نیا  دش .  هدهانپ  دشاب  یم  یمسر  نمءام  مالـسا 
يوس کی  زا  دش .  رـشتنم  یمالـسا  دالب  راطقا  رد  اجیردت  ربخ  نیا  درب و  رـسب  یگدنهانپ  لاح  رد  هکم  رهـش  رد  هام  راهچ  ابیرقت  مالّـسلا 
راهظا هدوارم و  ترضح  نآ  اب  دوزفا  یم  ناشیتیاضران  رب  دیزی  تفالخ  دندوب و  روخلد  هیواعم  هرود  ياهیرگدادیب  زا  هک  مدرم  زا  يرایسب 

یم ترـضح  نآ  زا  دـش و  یم  ریزارـس  هکم  رهـش  هب  هفوک  رهـش  زا  هژیوـب  قارع و  زا  هماـن  لیـس  يوـس  کـی  زا  دـندرک و  یم  يدردـمه 
دیزی يارب  نایرج  نیا  هتبلا  و  دنک .  مایق  متس  دادیب و  نتخادنارب  يارب  هتخادرپ  تیعمج  يربهر  ییاوشیپ و  هب  هتفر و  قارع  هب  هک  دنتساوخ 
هورگ هورگ  جح ،  ناونع  هب  ناهج  ناناملسم  دیسر و  جح  مسوم  ات  تشاد  همادا  هکم ،  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تماقا  دوب .  كانرطخ 
جاجح يز  رد  دیزی  ناسک  زا  یعمج  هک  درک  ادـیپ  عالطا  ترـضح  نآ  دـندش ،  یم  جـح  لمع  ماجنا  يایهم  هکم و  دراو  هتـسد  هتـسد  و 
دنناسر لتق  هب  جح  لمع  ءانثا  رد  ار  ترـضح  نآ  دـنا  هتـسب  مارحا  سابل  ریز  رد  هک  یحالـس  اب  دـنراد  تیرومءام  دـنا و  هدـش  هکم  دراو 
یهاتوک ینارنخس  هداتسیا  اپرس  مدرم  هوبنا  هورگ  نایم  رد  تفرگ و  تکرح  هب  میمصت  هتخاس  ففخم  ار  دوخ  لمع  ترضح  نآ  ( . 265)
دادمتسا ناناملسم  زا  دیامن و  یم  دزشوگ  ار  دوخ  تداهش  هاتوک  ینارنخس  نیا  رد  يو  داد .  ربخ  قارع  يوسب  دوخ  تکرح  ( 266  ) هدرک

دوخ نارای  زا  یهورگ  نادناخ و  اب  زور  نآ  يادرف  دننک و  لذـب  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  نوخ  دـنیامن و  شیرای  فدـه  نیا  رد  هک  دـنک  یم 
دش و دهاوخ  هتـشک  هک  تسناد  یم  یبوخ  هب  دنکن و  تعیب  هک  دوب  هتفرگ  یعطق  میمـصت  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـش .  قارع  راپـسهر 

یم دـییءات  قارع  لها  هصاخ  مدرم و  یگدارا  یب  يرکف و  طاطحنا  یمومع و  داـسف  اـب  هک  هیما  ینب  كانتـشهد  فرگـش و  یگنج  يورین 
ار تضهن  تکرح و  نیا  رطخ  هتفرگ و  يو  رب  ار  هار  رـس  یهاوخریخ  ناونع  هب  فیراعم  زا  یعمج  درک .  دهاوخ  دوبان  درخ و  ار  وا  دـش ، 
ره هب  هک  مناد  یم  میامن و  یمن  اضما  ار  دادیب  ملظ و  تموکح  منک و  یمن  تعیب  نم  هک  دومرف  خساپ  رد  ترضح  نآ  یلو  دنداد ،  رکذت 
نم نوخ  نتخیر  اب  هک  تسادخ  هناخ  تمرح  تیاعر  يارب  میوگ  یم  كرت  ار  هکم  هکنیا  تشک و  دنهاوخ  ارم  مشاب  اج  ره  رد  مور و  اج 

تفای ربخ  تشاد ،  هفوک  ات  هار  زور  دنچ  زونه  هک  هار  يانثا  رد  تفرگ ،  شیپ  ار  هفوک  هار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ( . 267  ) دوشن کته 
ناشیاپ هب  نامسیر  يو  روتسد  هب  هتـشک و  دوب ،  يدج  يرادفرط  هک  رهـش  فیراعم  زا  رفن  کی  اب  ار  ماما  هدنیامن  هفوک  رد  دیزی  یلاو  هک 

يو راظتنا  رد  نمشد  رامش  یب  هاپس  هدمآرد و  دیدش  تبقارم  تحت  نآ  یحاون  رهش و  و  ( 268  ) دنا هدیشک  هفوک  رازاب  هچوک و  رد  هتسب 
تشاد راهظا  دیدرت  یب  ندش  هتشک  هب  ار  دوخ  یعطق  میمصت  ماما  هک  دوب  اجنیمه  تسین .  شیپ  رد  ندش  هتشک  زج  یهار  دنرب و  یم  رسب 
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هرـصاحم هب  شناـسک  ترـضح و  نآ  ـالبرک ،  ماـن  هب  یناـبایب  رد  اـبیرقت )  ) هفوک يرتمولیک  داـتفه  رد  ( . 269  ) داد همادا  دوـخ  ریـس  هـب  و 
نآ هرخ  الاب  دـش و  یم  رتنوزفا  نمـشد  هاپـس  رتگنت و  هرـصاحم  هقلح  زور  ره  هک  دنتـشاد  فقوت  زور  تشه  دـندمآرد و  دـیزی  نایرگـشل 
دنچ نیا  رد  ( . 270  ) دنتفرگ رارق  یگنج  درم  رازه  یس  زا  لکـشتم  ياه  هقلح  نایم  رد  زیچان ،  هرامـش  اب  شناسک  نادناخ و  ترـضح و 

ینارنخـس نمـض  رد  دومرف  راضحا  ار  دوخ  ناهارمه  مومع  هنابـش  دومن ،  هیفـصت  ار  دوخ  نارای  هتخادرپ  دوخ  عضوم  میکحت  هب  ماما  زور 
امـش زا  ار  دوخ  تعیب  نم  دـنرادن ،  راک  نم  زج  یـسک  اب  نانیا  میرادـن و  شیپ  رد  تداهـش  گرم و  زج  ام  هک :  تشاد  راـهظا  یهاـتوک 

اهغارچ دومرف  نآ  زا  سپ  دناهرب .  كانلوه  هطرو  نیا  زا  ار  دوخ  ناج  هدومن  هدافتسا  بش  یکیرات  زا  دناوت  یم  دهاوخب  هک  ره  متـشادرب 
کیدزن  ) قح ناگتفیـش  زا  یمک  تعامج  زج  دندش و  هدنکارپ  دندوب  هارمه  يدام  دـصاقم  يارب  هک  ناهارمه  رثکا  دـندرک و  شوماخ  ار 

ماقم هب  هدرک و  عمج  ار  ناگدـنامزاب  رگید  راـب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  دـنامن .  یـسک  مشاـه  ینب  زا  يا  هدـع  و  ماـما )  ناراـی  زا  نت  لـهچ  هب 
ره دنراد ،  راک  نم  اب  اهنت  نانمشد  نیا  هک :  تشاد  راهظا  درک ،  دوخ  یمشاه  نادنواشیوخ  نارای و  هب  هک  یباطخ  رد  هدروآرد  شیامزآ 

فلتخم ياهنایب  اب  ماما  يافواب  نارای  زا  کی  ره  راب  نیا  یلو  دبای ،  تاجن  رطخ  زا  هدرک  هدافتسا  بش  یکیرات  زا  دیناوت  یم  امـش  زا  کی 
رد یقمر  ات  تشادرب و  میهاوخن  وت  كاپ  نماد  زا  تسد  تفات و  میهاوخن  يور  ینآ  ياوشیپ  وت  هک  قح  هر  زا  زگره  ام  هک  دـنداد  خـساپ 

گنج ای  تعیب  ای   ) فیلکت نیرخآ  مرحم ،  هام  مهن  زور  رخآ  ( . 271  ) دومن میهاوخ  عافد  وت  میرح  زا  میراد  تسد  هب  ریشمش  هضبق  نت و 
مرحم مهد  زور  ( . 272  ) دش ادرف  گنج  هب  ممصم  تفرگ و  تلهم  تدابع  يارب  ار  بش  ترضح  نآ  دیـسر و  ماما  هب  نمـشد  بناج  زا  ( 

دنچ یـس و  ماما و  قباس  ناهارمه  زا  ناشیا  زا  رفن  لهچ  هک  رفن  دون  زا  رتمک  هتفر  مه  يور   ) دوخ مک  تیعمج  اـب  ماـما  يرجه ،  لاس 61 
ناردارب و نادـنزرف و  زا  ماـما ،  یمـشاه  نادـنواشیوخ  یقباـم  دـندوب و  هتــسویپ  ماـما  هـب  نمــشد  رکــشل  زا  گـنج  زور  بـش و  رد  رفن 

زور نآ  تفرگ .  رد  گنج  دندومن و  ییارآ  فص  نمشد  نارک  یب  رکـشل  ربارب  رد  دندوب ) ناگدازومع  ناگدازرهاوخ و  ناگادزردارب و 
ناگدش هتشک  نایم  رد   ) دندش دیهش  رفن  نیرخآ  ات  يو  نارای  یمشاه و  ناناوج  ریاس  مالّسلا و  هیلع  ماما  دندیگنج و  نیسپاو  ات  دادماب  زا 

زا سپ  نمشد  رکشل  ( . 273  ) درمش دیاب  زین  ار  نیسح  ماما  راوخریش  دنزرف  کی  لاسرخ و  كدوک  کی  نسح و  ماما  لاسدرخ  دنزرف  ود 
تخل ار  ناشیا  ياهندب  هدیرب ،  ار  ادهش  ياهرس  دندز و  شتآ  ار  هاگرخ  همیخ و  دندرک و  تراغ  ار  ماما  يارسمرح  گنج ،  نتفای  همتاخ 

يوس هب  ادهش  ياهرس  اب  دندوب  هانپ  یب  رتخد  نز و  همه  هک  ار  مرح  لها  سپـس  دنتخادنا .  نیمز  هب  دنراپـسب ،  كاخ  هب  هکنیا  یب  هدرک ، 
تخس هک  نیـسح -  ماما  هلاس  دـنزرف 22  نانآ  هلمج  زا  هک  دوبن  شیب  دـنچ  ینت  روکذ  سنج  زا  ناریـسا  ناـیم  رد   ) دـنداد تکرح  هفوک 

هک مود  ماما  دنزرف  ینثم  نسح  رگید  دشاب و  مجنپ  ماما  هک  یلع  نب  دـمحم  يو  هلاس  راهچ  دـنزرف  رگید  مراهچ و  ماما  ینعی  دوب -  رامیب 
هب دـنتفای و  قمر  نیرخآ  رد  زین  ار  وا  دوب  هداتفا  ناگتـشک  نایم  رد  هدروخ و  يراک  مخز  گنج  رد  دوب و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  داماد 

البرک و هعقاو  دـندرب .  دـیزی  شیپ  قشمد  يوس  هب  زین  هفوک  زا  و  دـندرب ) هفوک  هب  ناریـسا  اب  دـندیربن و  رـس  نارادرـس ،  زا  یکی  تعاـفش 
هک مراهچ -  ماما  مالّسلا و  هیلع  نیم  ؤملاریما  رتخد  هک  ییاهینارنخس  ناشیا و  ندینادرگ  رهش  هب  رهـش  تیب و  لها  نارتخد  نانز و  يریـسا 

ییاج هب  راک  تخادـنا و  راک  زا  ار  هیواعم  هلاس  نیدـنچ  تاغیلبت  درک و  اوسر  ار  هیما  ینب  دـندومن  ماش  هفوک و  رد  دـندوب -  ناریـسا  ءزج 
تموکح دوخ ،  لج  ؤم  ریثءات  اب  هک  دوب  يرث  ؤم  لماع  البرک  هعقاو  تسج و  يرازیب  ماع  الم  رد  دوخ  نیرومءام  لمع  زا  دیزی  هک  دیشک 

نینوخ ياهگنج  هارمه  هب  هک  دوب  ییاهشروش  تابالقنا و  نآ ،  لجعم  راثآ  زا  تخاس و  رتراوتسا  ار  هعیـش  هشیر  تخادنارب و  ار  هیما  ینب 
رد هک  یـسک  دنتـسجن .  ماقتنا  تسد  زا  رفن  کی  یتح  دـندوب ،  هتـسج  تکرـش  ماما  لتق  رد  هک  یناسک  زا  تشاد و  همادا  لاس  هدزاود  اـت 

خیرات زا  شخب  نیا  رد  دوش و  قیقد  درک ،  یم  تموکح  زور  نآ  هک  یلاوحا  عاضوا و  دـیزی و  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  تایح  خـیرات 
تعیب دوب و  ندش  هتشک  نامه  نآ  دوبن و  رتشیب  هار  کی  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربارب  رد  زور  نآ  هک  دنک  یمن  کش  دیامن ،  يواکجنک 

مالـسا و نییآ  يارب  یمارتحا  هکنیا  اـب  دـیزی  اریز  دوبن ؛  رودـقم  ماـما  يارب  تشادـن ،  مالـسا  ینلع  ندرک  لاـمیاپ  زج  يا  هجیتن  هک  دـیزی 
ناگتشذگ یلو  درک .  یم  زین  رهاظت  هناکاب  یب  یمالـسا  نیناوق  تاسدقم و  ندرک  لامیاپ  هب  تشادن ،  يرابودنب  دوبن و  لئاق  نآ  تاررقم 
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يرای اب  هدرمـش  مرتحم  ار  نید  تروص  دـندرک و  یم  نید  هفاـفل  رد  دـندرک  یم  هچنآ  دـندرک ،  یم  تفلاـخم  ینید  تاررقم  اـب  رگا  يو 
نشور اجنیا  زا  و  دندومن .  یم  راختفا  دندوب ،  دقتعم  ناشیا  يارب  مدرم  هک  ینید  تاماقم  ریاس  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکاربمغیپ 

ماما دنتـشاد و  فلتخم  هقیلـس  ود  نیـسح )  ماما  نسح و  ماما   ) اوشیپ ود  نیا  هک  دـنا  هتفگ  ثداوح  نیرـسفم  زا  یخرب  هچنآ  هک  دوش  یم 
یگنج درم  رازه  لهچ  نتشاد  اب  ردارب  نآ  هکنانچ  داد  یم  حیجرت  ار  گنج  هک  نیسح  ماما  فالخ  هب  دیدنسپ  یم  ار  حلص  کلسم  نسح 

کی هک  نیـسح  ماما  نیمه  مینیب  یم  اریز  اجبان ؛  تسا  ینخـس  تساخرب ،  دـیزی  گنج  هب  رفن  لهچ  اب  ردارب  نیا  درک و  حلـص  هیواـعم  اـب 
هب دوب ) هدرب  رـس  هب  هیواعم  اب  لاس  هد  زین  وا  هک   ) نسح ماما  شردارب  دننام  هیواعم و  تموکح  رد  لاس  هد  تفرن ،  دیزی  تعیب  راب  ریز  زور 

مالـسا يارب  دندش و  یم  هتـشک  دندیگنج  یم  هیواعم  اب  نیـسح  ماما  ای  نسح  ماما  رگا  اقح  تشادـنرب و  تفلاخم  هب  رـس  زگره  درب و  رس 
هدرک یفرعم  نینم  ؤملا  لاخ  یحو و  بتاک  یباحص و  ار  دوخ  هک  هیواعم  یبناج  هب  قح  تسایـس  ربارب  رد  دیـشخب و  یمن  يدوس  نیرتمک 

ناشدوخ ناسک  تسد  هب  ار  نانآ  تسناوت  یم  تشاد  هک  يدیهمت  اب  هکنیا  زا  هتشذگ  تشادن .  يریثءات  درب ،  یم  راک  هب  ار  هسیـسد  ره  و 
 . درک ار  هلماعم  نیمه  ریظن  موس  هفیلخ  اب  هکنانچ  دیایب  یهاوخنوخ  ماقم  هب  هتسشن  ناشیازع  هب  دوخ  دشکب و 

مراهچ ماما 

ناریا هاشنهاش  درجدزی  رتخد  نانز  هاـش  زا  هک  دوب  موس  ماـما  دـنزرف  يو  داجـس ) نیدـباعلا و  نیز  هب  بقلم  نیـسح  نب  یلع   ) داجـس ماـما 
نآ و  ( 274  ) دندیسر تداهـش  هب  البرک  هعقاو  رد  شرگید  ردارب  هس  اریز  دوب ؛  هدنام  یقاب  هک  دوب  موس  ماما  دنزرف  اهنت  دوب و  هدش  دلوتم 

تداهـش داهج و  زا  تشادن ،  گنج  هحلـسا و  لمح  ییاناوت  دوب و  رامیب  تخـس  نوچ  یلو  دوب  هدـمآ  البرک  هب  ردـپ  هارمه  زین  ترـضح 
هب امرتحم  یمومع  راکفا  تلامتـسا  يارب  دیزی  رما  هب  يریـسا ،  نارود  ندینارذگ  زا  سپ  دیدرگ .  مازعا  ماش  هب  مرح  ناریـسا  اب  دـنامزاب و 

دعب دنا و  هدرک  بلج  ماش  هب  هنیدم  زا  ریجنز  دنب و  اب  يوما ،  هفیلخ  کلملادبع  رما  هب  زین  مود  راب  ار  ترـضح  نآ  دـیدرگ ،  هناور  هنیدـم 
تدابع لوغـشم  هتـسب  هناگیب  يور  هب  رد  هتفرگ و  ار  هناخ  هشوگ  هنیدـم  هب  هعجارم  زا  سپ  مراـهچ  ماـما  ( . 275  ) تسا هتـشگرب  هنیدم  هب 

 ، صاوخ هتبلا  تفرگ  یمن  سامت  ناشیا  لاثما  و  یلباک ))  دلاخوبا  یلامث و  هزمحوبا   )) دننام هعیـش  صاوخ  زج  یـسک  اب  دوب و  راگدرورپ 
نامز رد  نآ  رثا  هک  تفای  یناوارف  هعسوت  عّیشت  هار ،  نیا  زا  دنداد و  یم  رشن  هعیش  نایم  رد  دندرک  یم  ذخا  ترضح  نآ  زا  هک  ار  یفراعم 

هب هک  تساـعد  نآ 57  و  هفیحـص ))  هیعدا   )) ماـن هب  تسا  يا  هیعدا  مراـهچ ،  ماـما  راـثآ  هلمج  زا  تسوـیپ .  روـهظ  هب  مجنپ  ماـما  تماـما 
زا یـضعب  بسح  هب  تماما  لاـس  زا 35  سپ  مراـهچ  ماـما  دـنیوگ .  یم  شدـمحم  لآ  روبز  دـشاب و  یم  لمتـشم  هیهلا  فراـعم  نیرتقیقد 

 . تشذگرد يرجه  لاس 95  رد  و  ( 276  ) دش مومسم  کلملادبع  نب  دیلو  تسد  هب  يوما ،  هفیلخ  ماشه  کیرحت  هب  هعیش  تایاور 

مجنپ ماما 

نآ هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکاربمغیپ  هک  تسا  یبقل  تسا و  هدنفاکـش ))   )) يانعم هب  رقاب ))  )) ظفل رقاب )  ) یلع نب  دـمحم  ماـما 
دوب رضاح  هلاسراهچ و  البرک  هعقاو  رد  دوب ،  هدش  دلوتم  يرجه  لاس 57  رد  مراهچ و  ماما  دنزرف  ترضح  نآ  ( . 277  ) دوب هداد  ترضح 

زا یضعب  بسح  هب   ) يرجه ای 117  لاس 114 و  رد  دیـسر و  تماما  هب  دوخ ،  ناگتـشذگ  یفرعم  ادخ و  رما  هب  شراوگرزب  ردپ  زا  سپ  و 
مجنپ ماما  دهع  رد  تشذگرد .  هدش )  مومـسم  يوما  هفیلخ  ماشه  هدازردارب  کلملادبع  نب  دیلو  نب  میهاربا  طسوت  ( 278  ) هعیش تایاور 

زین يوما  نادـناخ  دوخ  زا  داد و  یم  خر  ییاهگنج  بالقنا و  یمالـسا  دالب  راـطقا  زا  يرطق  رد  زور  ره  هیما ،  ینب  ملاـظم  رثا  رد  یفرط  زا 
یفرط زا  و  درک .  یم  فرص  تیب  لها  هب  ضرعت  زا  يا  هزادنا  ات  لوغـشم و  ار  تفالخ  هاگتـسد  اهیراتفرگ  نیا  درک و  یم  زورب  تافالتخا 

نیا تخاس .  یم  تیب  لها  دـنم  هقالع  بوذـجم و  ار  ناناملـسم  دوب  مراهچ  ماما  نآ ،  لثمم  هک  تیب  لها  تیمولظم  البرک و  هعجاف  عوقو 
رشن رد  یتاناکما  تخاس و  ریزارس  مجنپ  ماما  روضح  هنیدم و  يوس  هب  لیس  دننام  ار  هعیش  هصاخ  مدرم و  هداد  مه  تسد  هب  تسد  لماوع 
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و دوب .  هدشن  رسیم  تیب  لها  هتشذگ  نایاوشیپ  زا  کیچیه  يارب  هک  دمآ  دوجو  هب  ترضح  نآ  يارب  تیب  لها  فراعم  یمالـسا و  قیاقح 
رد هک  هعیش  نادنمـشناد  ملع و  لاجر  زا  تسا  یهوبنا  یهروگ  لقن  مجنپ  ماما  زا  هک  تسا  يرامـش  یب  ثیداحا  رابخا و  بلطم  نیا  هاوگ 
( . 279  ) تسا هدش  طبض  ناشیماسا  لاجر ،  بتک  اهتسرهف و  رد  دنا و  هتفای  شرورپ  ترضح  نآ  بتکم  رد  یمالسا  فراعم  هقرفتم  نونف 

مشش ماما 

کیرحت هب  هعیش )  تایاور  قبط   ) يرجه لاس 148  رد  دلوتم و  يرجه ،  لاس 83  رد  هک  مجنپ  ماما  دنزرف  قداص )   ) دمحم نب  رفعج  ماما 
اـصوصخ یمالـسا و  ياهروشک  ياهبالقنا  رثا  رد  مشـش  ماما  تماما  دهع  رد  ( . 280  ) تسا هدش  دیهش  مومـسم و  یـسابع  هفیلخ  روصنم 

تفالخ و طوقـس  هب  رجنم  هک  ینینوخ  ياـهگنج  دـندوب و  هدرک  هیما  ینب  تفـالخ  نتخادـنارب  يارب  ناـگماج )  هایـس   ) هدوسم هک  یماـیق 
لها فراعم  یمالسا و  قیاقح  رشن  اب  دوخ  تماما  نامز  لاس  تسیب  رد  مجنپ  ماما  هک  یبوخ  هنیمز  اهنآ  رثا  رد  دیدرگ و  هیما  ینب  ضارقنا 
نامز رخاوا  ات  ترـضح  نآ  دـش .  ادـیپ  ینید  میلاعت  رـشن  يارب  يرتبـسانم  طیحم  رتشیب و  تاناکما  مشـش  ماما  يارب  دوب ،  هدرک  اـیهم  تیب 

تخادرپ و ینید  میلاعت  رشن  هب  هدومن  هدافتسا  تصرف  زا  دوب  سابع  ینب  تفالخ  لوا  هیما و  ینب  تفالخ  رخآ  اب  فداصم  هک  دوخ  تماما 
نب ماـشه   )) و قاـط ))  نم  ؤم   )) و ملـسم ))  نب  دـمحم   )) و هرارز ))   )) دـننام یلقن  یلقع و  هفلتخم  نونف  رد  يرایـسب  یملع  ياهتیـصخش 
ریغ نادیمیـش و  یفوص ))  نایح  نب  رباج   )) و هباسن ))  یبلک  ماشه   )) و زیرح ))  )) و ملاس ))  نب  ماـشه   )) و بلغت ))  نب  ناـبا   )) و مکح )) 

یـضاق  )) هیفنح و بهذم  سیئر  هفینحوبا ))   )) و يروث ))  نایفـس   )) دننام زین  هماع  یملع  لاجر  زا  يا  هدع  یتح  داد ،  شروررپ  ار  ناشیا 
ماما میلعت  هزوح  سرد و  سلجم  زا  هک  تسا  فورعم   ) دندرک ادـیپ  ار  شذـملت  راختفا  ناشیا  ریغ  و  يرتخبلاوبا ))  یـضاق   )) و ینوکس )) 

 ، تسا روثءام  مشـش  مجنپ و  ماما  زا  ینعی  نیقداص  زا  هک  یثیداـحا  ( ( . 281  ) تسا هدمآ  نوریب  دنمـشناد  ثدحم و  رفن  رازهراهچ  مشش 
دهع رخاوا  رد  یلو  تسا .  رتشیب  تسا ،  هدـش  طبـض  رگید  ماما  هد  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکاربمغیپ  زا  هک  یثیداحا  عومجم  زا 

هنامحریب ياهراتشک  اه و  هجنکش  اهرازآ و  روصنم  دمآرد .  دیدش  تیدودحم  تبقارم و  تحت  دش و  یسابع  هفیلخ  روصنم  راچد  دوخ ، 
یم هتسد  هتسد  ار  نانآ  يو  روتسد  هب  دوب .  هدزن  رـس  یکاب  یب  یلدگنـس و  همه  نآ  اب  هیما  ینب  زا  هک  دید  اور  نییولع  تاداس  قح  رد  يا 
هدنز ار  یهورگ  دندز و  یم  ندرگ  ار  یعمج  دـنداد و  یم  همتاخ  ناشیگدـنز  هب  رازآ  هجنکـش و  اب  کیرات  ياهنادـنز  رعق  رد  دـنتفرگ و 
مشش ماما  بلج  روتسد  روصنم ،  دنتخاس .  یم  انب  ناشیور  هتـشاذگ  اهراوید  نایم  ای  اهنامتخاس  یپ  رد  ار  یعمج  دندرک و  یم  كاخ  ریز 

هب مجنپ  ماما  روضح  رد  زین  نآ  زا  شیپ  قارع و  هب  یسابع  هفیلخ  حافس  رما  هب  راب  کی  زین  نآ  زا  شیپ  مشش  ماما   ) درک رداص  هنیدم  زا  ار 
درک اهکته  هدومن و  ار  ترـضح  نآ  نتـشک  مزع  اهراب  دنتفرگ و  رظن  ریز  ار  ماما  یتدم  دوب ) هدـش  بلج  قشمد  هب  يوما  هفیلخ  ماشه  رما 

هـشوگ تلزع و  اب  اتبـسن  دـیدش و  هیقت  اب  ار  رمع  هیقب  دومرف و  تعجارم  هنیدـم  هب  ماـما  هداد و  ار  هنیدـم  هب  هعجارم  هزاـجا  هرخ  ـالاب  یلو 
تفاـیرد ار  مشـش  ماـما  تداهـش  ربخ  هکنآ  زا  سپ  روصنم  ( ( . 282  ) دش دیهـش  مومـسم و  روصنم  هسیـسد  هب  ات  درک  یم  رازگرب  ینیـشن 

یسک دناوخب و  هتساوخ و  ار  ترـضح  نآ  همانتیـصو  دورب و  ماما  هناخ  هب  ناگدنامزاب ،  دقفت  ناونع  هب  هک  تشون  هنیدم  یلاو  هب  تشاد ، 
همتاخ تماما  هلئسم  هب  هک  دوب  نیا  روتسد  نیا  نایرج  زا  روصنم  دوصقم  هتبلا  و  دنزب .  ندرگ  سلجملا  یف  هدش  یفرعم  ماما  یـصو  هک  ار 

جنپ ماما  دید  دناوخ  ار  همانتیصو  روتسد ،  قبط  هنیدم  یلاو  هک  یتقو  يو  هئطوت  فالخرب  یلو  دنک  شوماخ  یلکب  ار  عیـشت  همزمز  دهد و 
ترـضح و نآ  کچوک  دنزرف  یـسوم  گرزب و  دـنزرف  حـطفا  هّللادـبع  هنیدـم و  یلاو  هفیلخ و  دوخ  هدومرف .  نییعت  تیاصو  يارب  ار  رفن 

( ( . 283  ) دش بآرب  شقن  روصنم  ریبدت  بیترت  نیا  هب  هدیمح و 

متفه ماما 

(284  ) دش دیهش  امومسم  نادنز  رد  يرجه  لاس 183  دش و  دلوتم  يرجه  لاس 128  رد  مشش  ماما  دنزرف  مظاک )   ) رفعج نب  یسوم  ماما 
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یسابع يافلخ  زا  متفه  ماما  دیسر .  تماما  هب  دوخ  ناگتـشذگ  یفرعم  ادخ و  رما  هب  دوخ  راوگرزب  ردپ  تشذگرد  زا  سپ  ترـضح  نآ  . 
هب جح  رفس  رد  نوراه  اریخا  ات  تسیز  یم  تخس  هیقت  اب  راوشد  کیرات و  رایسب  دهع  رد  رـصاعم و  نوراه  يدهم و  يداه و  روصنم و  اب 

هرصب هب  هنیدم  زا  دندرک و  ینادنز  هتسب  ریجنز  هب  هتفرگ و  دوب  زامن  لوغشم  ربمغیپ  دجسم  رد  هکیلاح  رد  ار  ماما  يو  رما  هب  تفر و  هنیدم 
مـس اب  کهاش  نبا  يدنـس  نادنز  رد  دادـغب  رد  هرخ  الابو  دـندومن  یم  لقتنم  ینادـنز  هب  ینادـنز  زا  اهلاس  دـندرب و  دادـغب  هب  هرـصب  زا  و 

 . دیدرگ نوفدم  دشاب  یم  هیمظاک  رهش  ًالعف  هک  شیرق  رباقم  رد  و  ( 285  ) تشذگرد

متشه ماما 

تسا هتـشذگرد  يرجه  لاسو 203  دـلوتم  يرجه  لاس 148  خـیراوت )  رهـشا  هب  انب   ) هک متفه  ماما  دـنزرف  اـضر )  ) یـسوم نب  یلع  ماـما 
اب دوخ  تماما  نامز  زا  یتدـم  دیـسر و  تماما  هب  دوخ  ناگتـشذگ  یفرعم  ادـخ و  رما  هب  دوخ  راوگرزب  ردـپ  زا  سپ  متـشه  ماـما  ( . 286)
اب یتافالتخا  ردپ ،  زا  سپ  نومءام  دوب .  رصاعم  نومءام  شرگید  رسپ  اب  نآ  زا  سپ  نیما و  شرـسپ  اب  نآ  زا  سپ  یـسابع و  هفیلخ  نوراه 

تفای الیتسا  تفالخ  ریرـس  هب  نومءاـم  دـیدرگ و  نیما  ندـش  هتـشک  هرخ  ـالاب  نینوخ و  ياـهگنج  هب  رجنم  هک  درک  ادـیپ  نیما  دوخ  ردارب 
یتخس هب  ور  هتـسویپ  هدوب ،  ینینوخ  زیمآ و  تنوشخ  تسایـس  يولع ،  تاداس  هب  تبـسن  سابع  ینب  تفالخ  تسایـس  زور  نآ  ات  ( . 287)

يراتفرگ تفالخ  هاگتـسد  يارب  دوخ  نیا  دـش و  یم  اپرب  یبوشآ  نینوخ و  گنج  هدرک  مایق  نییولع  زا  یکی  یهاگ  دـنچ  ره  تفر و  یم 
یلو دنتـشادن  يا  هلخادـم  دـندرک و  یمن  يراکمه  ناگدـننک  مایق  تضهن و  اب  هچرگا  تیب  لها  زا  هعیـش  نایاوشیپ  همئا و  و  دوب .  یتخس 

مرکارمغیپ یعقاو  ياـفلخ  هعاـطلا و  ضرتفم  ینید  ناـیاوشیپ  ار  تیب  لـها  همئا  هتـسویپ  دـندوب ،  یهجوت  لـباق  تیعمج  زور  نآ  هک  هعیش 
یب مدرم  تشم  کی  تسد  هب  تشاد و  رـصیق  يرـسک و  رابرد  هفاـیق  هک  ار  تفـالخ  هاگتـسد  دنتـسناد و  یم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

هاگتـسد يارب  عضو  نیا  تفرـشیپ  ماود و  دندید و  یم  دوخ  نایاوشیپ  سدق  تحاس  زا  رود  كاپان و  یهاگتـسد  دـش ،  یم  هرادا  رابودـنب 
هلاس داـتفه  هنهک و  تسایـس  هک  اـهیراتفرگ  نیا  هب  هک  داـتفا  رکف  هب  نومءاـم  درک .  یم  دـیدهت  تدـشب  ار  نآ  دوب و  كاـنرطخ  تفـالخ 

هار نیا  زا  دهدب و  دهع  تیالو  ار  متشه  ماما  هک  دوب  نیا  نآ  دشخب و  همتاخ  يرگید  هزات  تسایـس  اب  دنک ،  هراچ  تسناوتن  يو  ناینیـشیپ 
دندرک و یمن  مایق  هاگتسد  ررض  هب  رگید  دش  دنب  تفالخ  هب  ناشدوخ  تسد  هکنآ  زا  سپ  يولع  تاداس  اریز  دنک ؛  عفر  ار  يراتفرگ  ره 

هدـهاشم دندرمـش ،  یم  كاپان  دـیلپ و  ار  نآ  نانادرگراک  ار و  نآ  هتـسویپ  هک  یتفـالخ  هب  ار  دوخ  ماـما  یگدولآ  هکنآ  زا  سپ  زین  هعیش 
طوقس ناشیبهذم  لکشت  دنهد و  یم  تسد  زا  دنتـشاد ،  تیب  لها  ناماما  قح  رد  هک  ار  ینطاب  تدارا  يونعم و  داقتعا  نآ  رگید  دندرک ، 
ندرب نیب  زا  دوصقم ،  لوصح  زا  سپ  هک  تسا  یهیدـب  ( . 288  ) دیدرگ دـهاوخن  تفالخ  هاگتـسد  هجوتم  هار  نیا  زا  يرطخ  رگید  هدرک 

لوا روضح  زا  سپ  درک و  راضحا  ورم  هب  هنیدم  زا  ار  ماما  میمصت ،  نیا  هب  نداد  ققحت  يارب  نومءام  تشادن ،  یلاکشا  نومءام  يارب  ماما 
دوب بیترت  ره  هب  هرخ  الاب  یلو  تفریذپن  هتـسج  راذـتعا  ترـضح  نآ  دومن و  داهنـشیپ  ماما  هب  ار  دوخ  دـهع  تیالو  نآ  زا  سپ  تفالخ و 

( . 289  ) تفریذپ ار  دهع  تیالو  دنکن ،  هلخادم  تلود  لامع  بصن  لزع و  یتموکح و  ياهراک  رد  هک  طرـش  نیا  هب  زین  ماما  دـینالوبق و 
تبسن ناشیا  تدارا  ندش  رتشیب  هعیش و  عیرس  تفرشیپ  زا  نومءام  هک  تشذگن  يزیچ  یلو  داتفا  قافتا  يرجه  تسیود  لاس  رد  هعقاو  نیا 
هدمآرب ییوج  هراچ  ددـص  هب  درب و  یپ  دوخ  هابتـشا  هب  یتلود ،  روما  يایلوا  نایهاپـس و  یتح  مدرم و  هماع  بیجع  لابقا  ماما و  تحاس  هب 

نوفدم دوش  یم  هدیمان  دهشم  رهش  ًالعف  هک  ناریا  سوط  رهش  رد  تداهـش  زا  سپ  متـشه  ماما  تخاس .  دیهـش  مومـسم و  ار  ترـضح  نآ 
نایدا و نادنمشناد  هک  دوب  هدرک  دقعنم  یملع  سلجم  داد و  یم  ناشن  یبرع  هب  یلقع  مولع  همجرت  هب  يرایـسب  تیانع  نومءام ،  دیدرگ . 
هب نایدا  للم و  ياملع  اب  دومرف و  یم  تکرـش  سلجم  نآ  رد  زین  متـشه  ماما  دنتخادرپ  یم  یملع  هرظانم  هب  هتفای  روضح  نآ  رد  بهاذـم 

( . 290  ) تسا طوبضم  هعیش  ثیدح  عماوج  رد  اه  هرظانم  نیا  زا  يرایسب  تخادرپ و  یم  هرظانم  هثحابم و 
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مهن ماما 

هنیدم رد  يرجه  لاس 195  هک  متـشه  ماما  دـنزرف  دوش ) یم  رکذ  زین  اضرلا  نبا  داوج و  ماما  بقل  هب  یهاگ  یقت و   ) یلع نب  دـمحم  ماـما 
هفیلخ نومءاـم  رتخد  هک  دوخ  رـسمه  تسد  هب  یـسابع  هفیلخ  مصتعم  کـیرحت  هب  يرجه  لاس 220  هعیـش ،  تایاور  قبط  هدش و  دـلوتم 

ادخ و رما  هب  دوخ  راوگرزب  ردـپ  زا  سپ  دـیدرگ .  نوفدـم  هیمظاک  رد  متفه  ماما  دوخ  دـج  راوج  رد  هدـش  دیهـش  مومـسم و  دوب  یـسابع 
نآ هک  دادغب -  هب  ار  يو  نومءام  دوب ،  هنیدم  رد  دوخ  راوگرزب  ردپ  تشذگرد  عقوم  مهن  ماما  دیسر .  تماما  هب  دوخ  ناگتـشذگ  یفرعم 

دروآرد و يو  جاودزا  دقع  هب  ار  دوخ  رتخد  دومن و  يرایسب  تفطالم  تبحم و  رهاظ  بسح  هب  هدرک  راضحا  دوب -  تفالخ  همصاع  زور 
رد یتدـم  ماما  دروآرد .  لماک  تبقارم  تحت  لخاد  جراـخ و  زا  ار  ماـما  هلیـسو  نیا  هب  تساوخ  یم  تقیقح  رد  تشادـهگن و  دادـغب  رد 
 ، مصتعم هک  نومءام  تشذگرد  زا  سپ  دوب و  هنیدم  رد  نومءام  دهع  رخآ  ات  تفر  هنیدم  هب  هدرک  هزاجتـسا  نومءام  زا  سپـس  دوب  دادـغب 

کیرحت هب  تشذـگ  هکناـنچ  هرخ  ـالاب  تفرگ و  رظن  تحت  هدرک  راـضحا  دادـغب  هب  ار  ماـما  هراـبود  تفرگ ،  تسد  هـب  ار  تفـالخ  ماـمز 
( . 291  ) تشذگرد دش و  مومسم  دوخ  رسمه  تسد  هب  ترضح  نآ  مصتعم ، 

مهد ماما 

قبط  ) لاس 254 رد  هدش و  دلوتم  هنیدم  رد  لاس 212  رد  مهن  ماما  دنزرف  دوش ) یم  رکذ  يداه  بقل  هب  یهاگ  یقن و   ) دمحم نب  یلع  ماما 
 ، یـسابع يافلخ  زا  رفن  تفه  اب  دوخ  تایح  مایا  رد  مهد  ماـما  ( . 292  ) تسا هدرک  شدیهش  مَس  اب  یـسابع  هفیلخ  زتعم ،  هعیـش )  تایاور 

شراوگرزب ردپ  هک  دوب  لاس 220  مصتعم ،  دهع  رد  تسا .  هدوب  رصاعم  زتعم  ینیعتسم و  رـصتنم و  لکوتم و  قثاو و  مصتعم و  نومءام و 
تخادرپ یم  ینید  میلاعت  رشن  هب  دیسر و  تماما  هب  هتـشذگ  ناماما  یفرعم  ادخ و  رما  هب  دوب و  هنیدم  رد  يو  تشذگرد ،  مس  اب  دادغب  رد 

نآ هک  داد  تیرومءاـم  ار  دوـخ  تلود  يارما  زا  یکی  دـندوب  هدرک  هک  ییاهتیاعـس  رثا  رد  لاس 243  رد  لکوتم  دیـسر .  لکوتم  نامز  اـت 
هتـشون ترـضح  نآ  هب  میظعت  لامک  اب  زیمآرهم  يا  همان  دـنک و  بلجدوب  تفالخ  همـصاع  زور  نآ  هک  ارماـس -  هب  هنیدـم  زا  ار  ترـضح 

لاح نیع  رد  یلو  دـماین  لمع  هب  یتامادـقا  رهاظ  رد  ارماس  هب  ترـضح  نآ  دورو  زا  سپ  هتبلا  و  ( 293  ) دومن تاقالم  تکرح و  ياـضاقت 
ار ماـما  کـته ،  اـی  لـتق  روظنم  هب  اـهراب  درک و  یمن  یهاـتوک  ترـضح  نآ  کـته  تیذا و  لـئاسو  ندروآ  مهارف  رد  تسناوت  یم  هچنآ 
تشادن و ریظن  یسابع  يافلخ  نایم  رد  تلاسر  نادناخ  اب  ینمشد  رد  لکوتم  دندومن .  یم  شیتفت  ار  شا  هناخ  يو  رما  هب  هدرک و  راضحا 

دیلقت شیع ،  ياهمزب  رد  هک  تشاد  فظوم  ار  يدلقم  درم  تفگ و  یم  ازسان  اراکشآ  دوب و  تخسرس  نمـشد  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  هژیوب 
ـالبرک و رد  ار  نیـسح  ماـما  حیرـض  هبق  درک  رما  هک  دوـب  يرجه  لاـس 237  رد  و  دــیدنخ !!  یم  هـفیلخ  دروآ و  یم  رد  ار  ترــضح  نآ 
دنتسب و ماما  مرح  هب  بآ  هک  داد  روتسد  و  دندومن ! ناسکی  نیمز  اب  بارخ و  دندوب ،  هتخاس  شفارطا  رد  هک  يرایـسب  ياه  هناخ  نینچمه 

یگدـنز عضو  لکوتم ،  نامز  رد  ( . 294  ) دوش شومارف  رازم  مسر  مسا و  یلکب  ات  دـننک  تعارز  مخـش و  ار  رهطم  ربق  نیمز  داد  روتـسد 
کی ناشیا  زا  يا  هدـع  دنتـشادن و  رتاس  ناشیا  ياهنز  هکنانچ  دوب  هدیـسر  يراب  تقر  هلحرم  هب  دـندوب -  زاـجح  رد  هک  يولع -  تاداـس 

رد هک  يولع  تاداـس  هب  ار  اـهراشف  نیا  ریظن  و  ( 295  ) دـندناوخ یم  زامن  هدیـشوپ  هبون  هب  ار  نآ  زامن  تاقوا  رد  هک  دنتـشاد  هنهک  رداـچ 
نیعتسم رصتنم و  يو  زا  سپ  تشذگرد و  يو  ات  دومرف  یم  ربص  لکوتم  رازآ  هجنکـش و  هب  مهد  ماما  تخاس .  یم  دراو  زین  دندوب  رـصم 

 . دش دیهش  مومسم و  ترضح  نآ  زتعم ،  هسیسد  هب  دندمآ و  راک  يور  زتعم  و 

مهدزای ماما 

 ( هعیش تایاور  زا  یضعب  هب  انب   ) يرجه لاس 260  رد  هدش و  دلوتم  يرجه  لاس 232  رد  مهد  ماما  دنزرف  يرکسع )   ) یلع نب  نسح  ماما 
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بسح ادخ و  رما  هب  دوخ  راوگرزب  ردپ  تشذگرد  زا  سپ  مهدزای  ماما  ( . 296  ) تسا هتشذگرد  امومسم  یسابع  هفیلخ  دمتعم  هسیسد  هب 
رایسب هیقت  اب  تفالخ ،  ماقم  هزادنا  زا  نوریب  يریگتخس  هطساو  هب  درک  تماما  هک  یلاس  تفه  دیسر و  تماما  هب  هتـشذگ  نایاوشیپ  نیعتلا 

دوب ینادنز  تاقوا  رثکا  لاحنیا  اب  داد  یمن  راب  ار  یسک  هعیش  صاوخ  زج  هتـسب  هعیـش  هماع  یتح  مدرم  يور  برد  درک ،  یم  راتفر  دیدش 
هکنیا دوب و  هدیسر  یهجوت  لباق  دح  هب  ناشتردق  ترثک و  هعیـش  تیعمج  هنمزا  نآ  رد  ًالوا : هک  دوب  نیا  راشف  همه  نیا  ببـس  و  ( . 297)

زا شیب  تفالخ  ماقم  يور  نیا  زا  دندش و  یم  هتخانـش  زین  هعیـش  ناماما  دوب و  هدـش  یباتفآ  نشور و  ناگمه  يارب  دـنلئاق  تماما  هب  هعیش 
ماقم اـیناث : دندیـشوک .  یم  ناـشیا  ندرک  دوباـن  وحم و  رد  زومرم  هشقن ه اـب  دوـب  هار  ره  زا  هدروآرد و  تـبقارم  تـحت  ار  هـمئا  شیپ 
لقن شناردپ  زا  مه  مهدزای و  ماما  دوخ  زا  هک  یتایاور  قبط  دندقتعم و  دـنزرف  مهدزای  ماما  يارب  هعیـش  صاوخ  هک  دوب  هدرب  یپ  تفالخ 

هیلع و هّللا  یّلـص  مرکاربمغیپ  هصاخ  هماع و  قرط  زا  هرتاوتم  رابخا  بجوم  هب  هک  دنـسانش  یم  دوعوم  يدهم  نامه  ار  وا  دـنزرف  دـننک  یم 
تفالخ ماقم  تبقارم  تحت  همئا  ریاس  زا  رتشیب  مهدزای  ماما  ببس  نیدب  دنناد .  یم  مهدزاود  ماما  ار  وا  و  ( 298  ) دوب هداد  ربخ  مّلس  هلآ و 

يارب ار  هناخ  نیا  ِرَد  دشخب و  همتاخ  هعیـش  تماما  ناتـساد  هب  دشاب  قیرط  ره  هب  هک  دوب  هتفرگ  یعطق  میمـصت  تقو  هفیلخ  دوب و  هدـمآرد 
داتـسرف و ترـضح  نآ  دزن  بیبط  دنداد ،  شرازگ  تقو  هفیلخ  دمتعم ،  هب  ار  مهدزای  ماما  يرامیب  هکنیمه  يور  نیا  زا  و  ددـنبب .  هشیمه 
دنـشاب و هدوب  لزنم  یلخاد  عاضوا  بقارم  يو و  مزالم  هتـسویپ  هک  تشامگ  شلزنم  هب  ار  تاضق  زا  رفن  دنچ  دوخ و  نادمتعم  زا  نت  دنچ 
رد هفیلخ  یهاگآ  نیرومءام  لاس  ود  ات  دندرک و  هنیاعم  ار  ترضح  نآ  نازینک  اه  هلباق  طسوت  شیتفت و  ار  هناخ  زین  ماما  تداهـش  زا  سپ 

هناخ رد  تشذـگرد  زا  سپ  ار  مهدزاـی  ماـما  ( . 299  ) دندش دیمون  یلکب  ات  دـندوب  تیلاعف  لوغـشم  ترـضح  نآ  فلخ  ندرک  ادـیپ  طخ 
زا یهوبنا  هورگ  ناشیگدنز  هرود  رد  تیب  لها  همئا  هک  تسناد  دیاب  دندرپس و  كاخ  هب  شراوگرزب  ردپ  يولهپ  ارماس ،  رهش  رد  شدوخ 

تـسرهف ضرعتم  باتک  نیا  رد  راصتخا  تیاعر  يارب  ام  دـسر و  یم  نت  اهدـص  هب  ناشیا  هرامـش  هک  دـنداد  شرورپ  ار  نیثدـحم  املع و 
( . 300  ) میدشن ناشلاوحا  حرش  یملع و  راثآ  نافل و  ؤم  ناشدوخ و  یماسا 

مهدزاود ماما 

مـسا قباـطم  شمـسا  هک  مهدزاـی  ماـما  دـنزرف  دوش ) یم  رکذ  ناـمزلا  بحاـص  رـصع و  ماـما  بقل  هب  اـبلاغ  هک   ) دوعوم يدـهم  ترـضح 
دیهش شراوگرزب  ردپ  هک  يرجه  لاس 260 ات  هدش و  دـلوتم  ارماس  رد  يرجه  لاس 256  رد  دوب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکاربمغیپ 

يو تاقالم  فرـش  هب  یـسک  هعیـش  صاوخ  زا  يا  هدع  زج  دوب و  هدیـشوپ  ناهنپ و  مدرم  زا  تسیز و  یم  ردپ  تیبرت  تلافک و  تحت  دش 
صاخ باّون  اب  زج  درک و  رایتخا  تبیغ  ادخ  رما  هب  دش  رقتسم  ترـضح  نآ  رد  تماما  هک  مهدزای  ماما  تداهـش  زا  سپ  و  دش .  یمن  لیان 

باحصا زا  هک  ار  يرمع  دیعس  نب  نامثع  يدنچ  ترضح  نآ  صاخ  باّون  ( . 301  ) ییانثتسا دراوم  رد  زج  دش  یمن  رهاظ  یسک  رب  دوخ 
و داد .  یم  باوج  هعیـش  تالا  ؤس  ضیارع و  هب  يو  طسوت  هب  داد و  رارق  دوخ  بیاـن  تشاد  رارق  ناـشیا  نیما  هقث و  دوب و  شردـپ  دـج و 

مـساقلاوبا يرمع ،  نامثع  نب  دـمحم  تافو  زا  سپ  دـش و  بوصنم  ماما  تباین  هب  نامثع  نب  دـمحم  شدـنزرف  دیعـس ،  نب  ناـمثع  زا  سپ 
ار ماما  هسدقم  هیحان  تباین  يرمس  دمحم  نب  یلع  یتخبون ،  حور  نب  نیـسح  تافو  زا  سپ  دوب و  صاخ  بئان  یتخبون ،  حور  نب  نیـسح 

رداص یعیقوت  هسدقم  هیحان  زا  هک  دوب  هدنام  داتفا ) قافتا  يرجه  لاس 329  رد  هک   ) يرمـس دمحم  نب  یلع  گرم  هب  زور  دنچ  و  تشاد . 
تباین ِرَد  نآ  زا  سپ  تفگ و  دهاوخ  یگدنز  دوردب  رگید )  ) زور شـش  ات  هک  دوب  هدش  غالبا  يرمـس  دـمحم  نب  یلع  هب  نآ  رد  هک  دـش 

هب و  ( 302  ) تفای دهاوخ  ماود  تبیغ  دهد ،  نذا  ترـضح  نآ  روهظ  رد  ادخ  هک  يزور  ات  دش و  دهاوخ  عقاو  يربک  تبیغ  هتـسب ،  هصاخ 
عورش يرجه  لاس 260  زا  هک  يرغص :))  تبیغ   )) لّوا دوش .  یم  مسقنم  شخب  ود  هب  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  عیقوت ،  نیا  ياضتقم 
عورش لاس 329  زا  هک  يربک :))  تبیغ   )) مود دـشاب .  یم  نآ  دادـتما  تدـم  لاس  داتفه  ابیرقت  دـبای و  یم  همتاخ  لاـس 329  رد  هدومن و 

رگا :)) دیامرف یم  هیلع  قفتم  ثیدح  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکاربمغیپ  تفای .  دهاوخ  همادا  دـهاوخب  ادـخ  هک  یتقو  ات  هدرک و 
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دنک داد  لدع و  زا  رپ  ار  ایند  هدومن  روهظ  نم  نادنزرف  زا  يدهم  ات  دـنک  یم  زارد  ار  زور  نآ  ادـخ  زور ،  کی  رگم  ایند  زا  دـشاب  هدـنامن 
هب هک  میدرک  هراشا  تماـما  توبن و  ثحب  رد  یمومع  رظن  زا  ع )   ) يدـهم روهظ  رد  ثحب  ( . 303  ) دشاب هدـش  رپ  روج  ملظ و  زا  هکنانچ 
 ( توبن یحو و  يورین   ) ییورین اب  ترورـض  مکح  هب  ناسنا  عون  تسا ،  يراج  شنیرفآ  عاونا  همه  رد  هک  یمومع  تیادـه  نوناق  بجوم 

يارب تداعـس  لاـمک و  نیا  رگا  هک  تس  یهیدـب  دـنک و  یم  ییاـمنهار  یعون  تداعـس  تیناـسنا و  لاـمک  يوس  هب  ار  وا  هک  تسا  زهجم 
دوجو شنیرفآ  رد  وغل  دوب و  دهاوخ  لطاب  وغل و  زیهجت  لصا  دشاب  هتـشادن  عوقو  ناکما و  تسا ،  یعامتجا  یگدنز  شیگدنز  هک  ناسنا 

تداعس هب  نورقم  یعامتجا  یگدنز  کی  يوزرآ  رد  هتسویپ  هدیزرو  ینکس  نیمز  طیـسب  رد  هک  يزور  زا  رـشب  رگید : ینایب  اب  و  درادن . 
وزرآ و نینچ  زگره  تشادن  یجراخ  ققحت  هتـساوخ  نیا  رگا  دراد و  یمرب  مدق  يزور  نینچ  ندیـسر  دـیما  هب  دـشاب و  یم  انعم ) مامت  هب  )

رگا تفرگ و  یمن  ققحت  یگنـشت  دوـبن ،  یبآ  رگا  دوـبن و  یگنـسرگ  دوـبن ،  ییاذـغ  رگا  هکناـنچ  تسب  یمن  شقن  يو  داـهن  رد  يدـیما 
رد هک  تشاد  دهاوخرب  رد  ار  يزور  ناهج  هدنیآ  ربج )  ) ترورـض مکح  هب  يور ،  نیا  زا  تشادـن .  روصت  یـسنج  لیامت  دوبن ،  یلـسانت 

هتبلا و  دـنوش .  لامکو  تلیـضف  قرغ  یناسنا  دارفا  دـیامن و  یتسیزمه  افـص  حلـص و  اـب  هدـش و  داد  لدـع و  زا  رپ  يرـشب  هعماـج  زور  نآ 
 (( يدـهم  ، )) تایاور ناسل  هب  يرـشب و  ناهج  یجنم  يا  هعماـج  نینچ  ربهر  دوب و  دـهاوخ  ناـسنا  دوخ  تسد  هب  یعـضو  نینچ  رارقتـسا 

 ، مالسا تیسوجم و  تیحیسم و  تیمیلک و  تینثو و  دننام  دننک ،  یم  تموکح  ناهج  رد  هک  نوگانوگ  بهاذم  نایدا و  رد  دوب .  دهاوخ 
دنراد و فالتخا  قیبطت  رد  هچرگا  دنا  هداد  دـیون  ار  وا  روهظ  امومع  هدـمآ و  نایم  هب  نخـس  تسا ،  تیرـشب  هدـنهد  تاجن  هک  یـسک  زا 

نم لسن  زا   ) نم نادنزرف  زا  دوهعم  يدهم   :)) ینعی يْدلُو . ))  ْنِم  ُّيِدْهَْملَا   : )) مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکاربمغیپ  هیلع  قفتم  ثیدح 
هماع قیرط  زا  هک  يرامـش  یب  ثیداحا  رب  هوالع  یـصوصخ  رظن  زا  ع )   ) يدهم روهظ  رد  ثحب  تسانعم .  نیمه  هب  هراشا  دشاب ، )) یم  ( 

ربمغیپ لسن  زا  هکنیا  مالّـسلا و  هیلع  يدهم  روهظ  رد  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکاربمغیپ  زا  هصاخ  و 
رامـش یب  تایاور  ( . 304  ) دیـشخب دهاوخ  يونعم  تایح  دـیناسر و  دـهاوخ  یعقاو  لامک  هب  ار  يرـشب  هعماج  دوخ  روهظ  اب  دـشاب و  یم 

هدرک روهظ  ینالوط ،  تبیغ  دلوت و  زا  سپ  دشاب و  یم  مهدزای )  ماما   ) يرکسع نسح  ماما  لصفالب  دنزرف  يدهم  هک  تسا  دراو  يرگید 
ضارتعا هعیش  نیفلاخم  فلا :  اهنآ  خساپ  دنچ و  یلاکـشا  دشاب .  هدش  رپ  روج  ملظ و  اب  هکنانچ  درک ؛  دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج 

رمع ناسنا  زگره  هک  یتروص  رد  دشاب  هدرک  رمع  نرق  هدزاود  هب  کیدزن  نونک  ات  دیاب  بیاغ  ماما  هفیاط ،  نیا  داقتعا  قبط  هک  دـننک  یم 
یلو دـشاب  یم  داعبتـسا  لباق  نیا  زا  رتشیب  يزارد و  نیا  هب  رمع  هتبلا  تسا و  داعبتـسا  هب  ضارتعا  يانب  خـساپ :  دـنک ؟  یمن  يزارد  نیا  هب 
دراو مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  رئاس  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکاربمغیپ  زا  بیاغ  ماما  صوصخ  رد  هک  يراـبخا  هب  هک  یـسک 
تسا لاحم  زا  ریغ  تداع  قرخ  هتبلا  دننک .  یم  یفرعم  تداع  قرخ  قیرط  هب  ار  بیاغ  ماما  یگدنز  عون  دید  دهاوخ  دیامن ،  هعجارم  هدش 

یم راک  ناـهج  رد  هک  یلماوع  بابـسا و  هک  درک  تاـبثا  ناوت  یمن  زگره  اریز  درک ؛  یفن  ار  تداـع  قرخ  ناوت  یمن  زگره  ملع  هار  زا  و 
هدیدن ار  اهنآ  لامعا  راثآ و  ای  میرادن ،  ربخ  اهنآ  زا  ام  هک  یبابسا  رگید  میسانش و  یم  میا و  هدید  ار  اهنآ  ام  هک  دنتـسه  اهنامه  اهنت  دننک 
يرمع هک  دـیآ  دوجو  هب  یلماوع  بابـسا و  رـشب  زا  يدارفا  اـی  يدرف  رد  تسا  نکمم  يور  نیا  زا  درادـن .  دوجو  میا ،  هدـیمهفن  اـی  میا ، 

يارب یهار  ندرک  ادیپ  زا  نونک  ات  یکـشزپ  ناهج  هک  تساجنیا  زا  دیامن و  نیمءات  ناشیا  يارب  هلاس  رازه  نیدـنچ  ای  رازه  ینالوط  رایـسب 
ياهباتک بجوم  هب  هک  مالسا  تیحیسم و  تیمیلک و  دننام  نییلم  زا  ضارتعا  نیا  تسا .  هدشن  سویءام  دیمون و  ینالوط ،  رایسب  ياهرمع 

یم ضارتعا  هعیش  نیفلاخم  ب :  تسا .  روآ  تفگـش  رایـسب  دنراد ،  لوبق  ار  ادخ  ناربمغیپ  تازجعم  تداع و  قرخ  ناشدوخ ،  ینامـسآ 
تسا ضرغ  نیا  ضقان  ماما  تبیغ  دنناد و  یم  مزال  مدرم  یئامنهار  نییآ و  قیاقح  نید و  ماکحا  نایب  يارب  ار  ماما  دوجو  هعیـش  هک  دننک 

دهاوخب ادـخ  رگا  تسین و  بترتم  شدوجو  رب  يا  هدـیاف  دـنرادن ،  يو  هب  یـسرتسد  هنوگچیه  مدرم  شتبیغ ،  هطـساو  هب  هک  یماما  اریز   ؛
زا شیپ  لاس  رازه  نیدـنچ  شنیرفآ  هب  رگید  دـنیرفایب  ار  وا  موزل  عقوم  رد  هک  تسا  رداق  دزیگنارب  يرـشب  ناـهج  حالـصا  يارب  ار  یماـما 

نایب اهنت  ماما  هفیظو  هک  دـش  نشور  تماما  ثحب  رد  اریز  دـنا ؛  هدربن  یپ  تماما  يانعم  تقیقح  هب  نانیا  خـساپ :  تسین .  يزاین  يو  عقوم 
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تیـالو و ناـنچمه  دراد  هدـهع  هب  ار  مدرم  تروص  یئاـمنهار  هفیظو  هکناـنچ  ماـما  تسین و  مدرم  يرهاـظ  ییاـمنهار  فراـعم و  يروص 
دهد یم  قوس  ادخ  يوس  هب  ار  لامعا  قیاقح  دنک و  یم  میظنت  ار  مدرم  يونعم  تایح  هک  تسوا  دراد و  هدهع  هب  ار  لامعا  ینطاب  يربهر 

لاصتا فارشا و  مدرم  حاورا  سوفن و  هب  نطاب  هار  زا  ماما  درادن و  يریثءات  باب  نیا  رد  ماما  ینامـسج  تبیغ  روضح و  هک  تسا  یهیدب  . 
نونک اـت  شیناـهج  حالـصا  روهظ و  عقوم  هچرگا  تسا  مزـال  هتـسویپ  شدوـجو  تسا و  روتـسم  ناـشیا  ینامـسج  مشچ  زا  هچرگا  دراد ، 

 . تسا هدیسرن 

هعیش يونعم  مایپ  همتاخ : 

شیپ ار  یـسانشادخ  هار  :)) رگید ریبعت  و  دیـسانشب )) ار  ادـخ   )) هک تسا  نیا  نآ  تسین و  شیب  هلمج  کی  نایناهج ،  هب  هعیـش  يونعم  مایپ 
توعد راب  نیتسخن  يارب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکاربمغیپ  هک  تسا  يا  هلمج  نامه  نیا  و  دیوش )) راگتسر  دنمتداعـس و  ات  دیریگ 

هب مایپ  نیا  حیـضوت  رد  دیوش )) راگتـسر  ات  دینک  فارتعا  دیـسانشب و  یگناگی  هب  ار  ادخ  مدرم !  يا  :)) دومرف حاتتفا  نآ  هب  ار  دوخ  یناهج 
ياهیندیـشون اهیندروخ و  میتسه ،  يدام  ذیاذل  یگدنز و  دصاقم  زا  يرایـسب  هادـلد  عبط  بسح  هب  رـشب  دارفا  ام  مییوگ :  یم  لامجا  روط 

تردق و هار  زا  نیگنـس  تورث  یمیمـص و  ناتـسود  زاونلد ،  ابیز و  رـسمه  هدنبیرف ،  ياه  هرظنم  اهخاک و  کیـش و  ياهیندیـشوپ  اراوگ و 
میهاوخ و یم  ار  دـنک  یم  تفلاخم  ام  ياـه  هتـساوخ  اـب  هک  يزیچ  ره  ندرک  درخ  ییاورناـمرف و  هطلـس و  طـسب  هاـج و  ماـقم و  تساـیس 

اهنآ اهنآ و  يارب  ناسنا  هن  هدش  هدـیرفآ  ناسنا  يارب  بلاطم  ذـیاذل و  همه  نیا  هک  میمهف  یم  دوخ  يدادادـخ  داهن  اب  یلو  میراد .  تسود 
ندیرد تسا و  دنفسوگ  واگ و  قطنم  مکش ،  زا  رت  نییاپ  مکش و  ندوب  ییاهن ،  فده  اهنآ .  لابند  هب  ناسنا  هن  دنشاب  دیاب  ناسنا  لابند  هب 

اب درخ )) قطنم   . )) سب دـشاب و  یم  درخ  يرطف  قطنم  ناسنا ،  قطنم  تسا ،  هابور  گرگ  ربب و  قطنم  نارگید ،  ندرک  هراچیب  ندـیرب و  و 
قطنم  . )) یهاوخدوخ ینیبدوخ و  ینارتوهـش و  عاونا  هاوخلد  يوس  هب  هن  دـنک  یم  تیادـه  قح  يوریپ  يوـس  هب  ار  اـم  دوـخ ،  ینیب  عـقاو 

ياورنامرف ار  دوخ  ناسنا  هچنآ  فالخرب  درادن و  يدوخرـس  لالقتـسا و  هنوگچیه  هک  دـناد  یم  شنیرفآ  هلمج  زا  یئزج  ار  ناسنا  درخ ))
تـسد تلآ  زین  شدوخ  دروآ  یمرد  وناز  هب  دـنک و  یم  مار  دوخ  ياـه  هتـساوخ  هب  ار  شکرـس  تعیبط  دوخ  ناـمگ  هب  هتـشادنپ  شنیرفآ 

ناهج نیا  یتسه  زا  هک  یکرد  رد  هک  دـنک  یم  توعد  ار  ناـسنا  درخ )) قطنم   . )) تسا نآ  نارادربناـمرف  ناراـیتسد و  زا  یکی  تعیبط و 
نآ رد  هچ  ره  ناهج و  هکلب  تسین  ناشدوخ  شیپ  زا  تسا  نآ  رد  هچ  ره  ناـهج و  یتسه  هک  ددرگ  نشور  اـت  دوش  قیقد  دراد ،  نارذـگ 

تروص رد  هک  نامـسآ  نیمز و  تادوجوم  ابیز و  تشز و  همه  نیا  هک  ددرگ  نشور  ات  دریگ  یم  همـشچرس  یهانتمان  عبنم  کـی  زا  تسا 
هدش ادیوه  ادیپ و  نآ  وترپ  ریز  رد  دنیامن و  یم  راد  تیعقاو  يرگید  تیعقاو  هانپ  رد  دـنک ،  یم  هولج  ناسنا  هدـید  رد  لقتـسم  ياهتیعقاو 

زین يزورما  ياهتیعقاو  تسین  شیب  يا  هناسفا  زورما  يزورید ،  ياهتمظع  اهتردـق و  اهتیعقاو و  هکنانچ  دوخ و  شیپ  زا  هن  دوخ و  زا  هن  دـنا 
هانپ رد  زیچ  همه  لاوز و  لباق  ریغ  تسا  یتیعقاو  هک  تسادـخ  اهنت  تسین .  شیب  يا  هناسفا  دوخ  شیپ  رد  زیچ  همه  هرخ  ـالاب  دـننانچمه و 
تقو نآ  دوش ،  زهجم  یکرد  نینچ  اب  ناسنا  هک  یماگنه  دنوش .  یم  ادیپ  نشور و  وا  تاذ  یئانشور  اب  دنبای و  یم  یتسه  گنر  وا  یتسه 
کی هب  نایناهج  ناهج و  هک  دنک  یم  هدهاشم  انایع  دباوخ و  یم  ورف  بآ  يور  بابح  دـننام  شمـشچ  شیپ  رد  وا  یتسه  همیخ  هک  تسا 
ياه هچیرد  دننام  یناهج  رگید  هدیدپ  ره  ناسنا و  دـنا و  هدز  هیکت  یهانتمان  لامک  هنوگره  ملع و  تردـق و  تایح و  دودـحمان و  یتسه 

ناسنا هک  تسا  تقو  نآ  دنهد .  یم  ناشن  تسا  تیدبا  ناهج  هک  ار  دوخ  ياروام  دوخ  تیفرظ  هزادنا  هب  مادک  ره  هک  دنتسه  ینوگانوگ 
ربارب رد  ددـنویپ و  یم  هناگی  يادـخ  هب  هدـنک  اج  ره  زا  لد  دـنک و  یم  در  شبحاص  هب  هتفرگ  زیچ  ره  زا  دوخ و  زا  ار  لالقتـسا  تلاصا و 

راـگدرورپ یتسرپرـس  تیـالو و  تحت  ناـسنا  هک  تسا  تقو  نآ  دروآ .  یمن  دورف  میظعت  رـس  يو  زج  يزیچ  هب  يو  ياـیربک  تـمظع و 
مالـسا و نییآ   ) کین یلامعا  كاپ و  یقالخا  اب  ادخ  يربهر  تیادـه و  اب  دسانـش و  یم  ادـخ  اب  دسانـشب  ار  هچ  ره  دریگ ،  یم  رارق  كاپ 
هب هک  ماـما  ینعی  لـماک  ناـسنا  ماـقم  یناـسنا و  لاـمک  هجرد  نیرخآ  تسا  نیا  ددرگ .  یم  سبلتم  تسا )  ترطف  نـییآ  هـک  قـح  میلـست 
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یقیقح ناوریپ  دنراد  هک  یتاجرد  فالتخا  اب  دـنوش  لئان  لامک  نیا  هب  باستکا  هار  زا  هک  یناسک  هدیـسر و  ماقم  نیا  هب  ییادـخ  تبهوم 
یـسانشادخ و هکناـنچ  دـنوش  یمن  ادـج  مـه  زا  زگره  یـسانش  ماـما  یــسانشادخ و  هـک  دوـش  یم  نـشور  اـجنیا  زا  و  دنــشاب .  یم  ماـما 

 . تسا هتخانش  ار  زاین  یب  يادخ  یقیقح  یتسه  دسانشب ،  ار  دوخ  يزاجم  یتسه  هک  یسک  اریز  دنوش ؛  یمن  ادج  مه  زا  یسانشدوخ 

اهتشون یپ 

اهتشون 1 یپ 

 . تسا هدیسر  عبط  هب  اهباتک  نیا  مامت  يوق  لامتحا  هب  رضاح  رصع  رد  تسا ،  شیپ  اهلاس  هب  طوبرم  قوف  نتم  هکنیا  هب  هجوت  اب  و 2 -  - 1
دعب -3 تسا .  هدیسر  عبط  هب  اهباتک  نیا  مامت  يوق  لامتحا  هب  رضاح  رصع  رد  تسا ،  شیپ  اهلاس  هب  طوبرم  قوف  نتم  هکنیا  هب  هجوت  اب  -2
رکذ هب  مزال  -4 تفرگ .  رارق  نادـنم  هقالع  رایتخا  رد  هدیـسر و  پاچ  هب  یـسراف  یبرع و  تادـلجم  مامت  هّللادـمحب  باتک ،  نیا  پاچ  زا 

ریـسفت هزورما  نکیل  تسا  هدوب  نازیملا  دنمـشزرا  باتک  نتـشون  لوغـشم  همالع ،  موحرم  هک  تسا  یماـیا  هب  طوبرم  بلطم  نیا  هک  تسا 
 (. ًاجَوِع اهَنوُْغبَیَو  ِهّللا  ِلیبَس  ْنَع  َنوُّدُصَی  َنیذَّلا  َنیِملاّظلا  یَلَع  ِهّللا  ُۀَـنَْعل  ْنَا  -) 5 تسا .  هدیسر  عبط  هب  ررکم  نآ  یـسراف  یبرع و  نازیملا ، 

جوعم جک و  ار  نآ  ناشدوخ  دـننادرگ و  یمرب  ار  مدرم  ادـخ ، نید  هار  زا  هک  یناسک  داب ، ناراکمتـس  رب  ادـخ  تنعل  دیـشاب  هاگآ   :)) ینعی
َمیهاْربِا َۀَِّلم  َعَّبتاَو  ٌنِسُْحم  َوُـهَو  ِِهّلل  ُهَهْجَو  َمَلْـسَا  ْنَّمِم  ًاـنید  ُنَسْحَا  ْنَمَو  -) 6 و 45 ) هیآ 44  فارعا ،  هروـس  ((، ) دـنریذپ یم  دـنهاوخ و  یم 

لدتعم كاپ و  نییآ  زا  دشاب و  مه  راکوکین  دنک و  ادخ  مکح  میلست  ار  شدوخ  صخش  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  نید  مادک   :)) ینعی ًافینَح .) 
ًاْئیَش ِِهب  َكِرُْشن  الَو  َهّللا  ِالا  َُدبْعَن  ّالَا  ْمُکَْنَیبَو  انَْنَیب  ٍءاوَس  ٍۀَِملَک  یِلا  ْاَولاعَت  ِباتِْکلا  َلْهَا  ای  ُْلق  ( ) هیآ 125 ءاسن ، هروس  ((، ) دیامن يوریپ  میهاربا 

نخـس کی  رد  دـییایب  وگب  باتک  لها  هب   :)) ینعی َنوُِملْـسُم .)  ّانَِاب  اوُدَهْـشا  اُولوُقَف  اوَّلََوت  ْنِاَـف  ِهّللا  ِنُود  ْنِم  ًاـبابْرَا  ًاـضَْعب  انُـضَْعب  َذِـخَّتَی  ـالَو 
دهدن رارق  بابرا  ار  رگید  یضعب  ام  زا  یضعب  میهدن و  رارق  شیارب  یکیرـش  مینکن و  تدابع  ار  ادخ  زج  مینک :  يراکمه  مه  اب  كرتشم 
َنیذَّلا اَهُّیَا  ای  ( ) هیآ 64 نارمع ،  لآ  هروس   ((، ) میتسه قح  میلـست  ام  دیـشاب  هاوگ  سپ  وگب : ناـشیا  هب  دـندرک  ضارعا  نخـس  نیا  زا  رگا 
اْنلَعْجاَو انَّبَر  -) 7 هیآ 208 ) هرقب ،  هروس  ((، ) دـیوش میلـست  ماقم  رد  لخاد  یگمه  نامیا !  لها  يا   :)) ینعی ًۀَّفاک .)  ِْملِّـسلا  ِیف  اُولُخْدا  اُونَمآ 

زا نادرگ و  دوخ  ناـمرف  میلـست  ار  اـم  اراـگدرورپ ! دـنتفگ ): لیعامـسا  میهاربا و   :)) ینعی َکـَل .)  ًۀَِملْـسُم  ًۀَُّما  اـِنتَّیِّرُذ  ْنِمَو  َکـَل  ِْنیَِملْـسُم 
امش ردپ  نییآ  نیا   :)) ینعی َنیِملْسُْملا ) . ُمُکیّمَس  َوُه  َمیهاْربِا  ْمُکیبَا  َۀَِّلم  ( ) هیآ 128 هرقب ،  هروس   ((، ) هد رارق  ملسم  ار  یتما  زین  ام  نادنزرف 

ود مالّسلا  هیلع  یلع  زا  شیپ  هک  هیدیز ))   )) زا يا  هفیاط  هب  -8 تسا .))  هدیمان  هدنوش )  میلست   ) ناملسم ار  امـش  هک  تسوا  تسا  میهاربا 
ربارب رد  هکنیا  تبـسانم  هب  دوـش  یم  هتفگ  هعیـش ))   )) زین دـننک  یم  لـمع  هفینح  یبا  هقف  هب  عورف  رد  دـنیامن و  یم  تاـبثا  ار  رگید  هفیلخ 
هعیش ، )) دش ادیپ  ادخ  لوسر  نامز  رد  هک  یمسا  نیلوا  -9 دنناد . یم  یلع  دالوا  یلع و  صتخم  ار  تفالخ  سابع ،  ینب  هیما و  ینب  يافلخ 

َکَتَریشَع ْرِْذنَاَو  -) 10 ص 188 ) ج 1 ، یمالـسالا ،  ملاعلا  رـضاح   ) دندش روهـشم  مسا  نیا  اب  رامع  دادقم و  رذوبا و  ناملـس و  هک  دوب  (( 
نم مدرک :  ضرع  مدوب  رتکچوک  همه  زا  هک  نم  :)) دـیامرف یم  ع )   ) یلع ثیدـح ،  نیا  لـیذ  رد  -11 هیآ 214 ) ارعـش ، هروس   ( ) َنیبَْرقَْالا

تعاطا وا  زا  دیاب  دشاب  یم  نم  نیشناج  یصو و  ردارب و  صخش  نیا  دومرف : هتـشاذگ  نم  ندرگ  هب  ار  شتـسد  ربمغیپ  موش ،  یم  وت  ریزو 
ص 321. ج 2  يربط ،  خـیرات   ((، ) ینک تعاـطا  ترـسپ  زا  هک  درک  رما  ار  وت  دـنتفگ : یم  بلاـط  یبا  هب  دـندیدنخ و  یم  مدرم  دـییامن ،

یلع :)) دومرف ربمغیپ  دیوگ  یم  هملس  ما  -12 ص 320 ) مارملا ،  ۀیاغ  ص 39 . ج 3 ، ۀیاهنلاو ،  ۀیادبلا  ص 116 . ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خیرات 
زا قیرط  هدزناپ  اب  ثیدـح  نیا  .((، ) دـش دـنهاوخن  ادـج  مه  زا  تمایق  ات  تسوا و  اب  هشیمه  زین  نآرق  قح و  تسا و  نآرق  قح و  اب  هشیمه 

بویاوبا یلیلوبا و  يردـخ و  دیعـسوبا  و  ع )   ) یلع هشیاع و  رکبوبا و  سابع و  نبا  هملـس و  ما  هدـش و  لقن  هصاخ  زا  قیرط  هدزای  هماـع و 
تسوا اب  قح  هشیمه  هک  دنک  تمحر  ار  یلع  ادخ  :)) دومرف ربمغیپ  ص 539 و 540 ) ینارحب ،  مارملا  ۀیاغ  دنتسه . نآ  نایوار  زا  يراصنا 
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مامت نایم  رد  نآ  ءزج  کی  یلع و  هرهب  نآ  ءزج  هن  هدش ،  تمسق  هد  تمکح  :)) دومرف ربمغیپ  -13 ص 36 ) ج 7 ، هیاهنلاو ، ،  ۀیادبلا  ((، )
دنناسر لتق  هب  ار  ص )   ) دمحم دنتفرگ  میمصت  هکم  رافک  هک  یماگنه  -14 ص 359 ) ج 7 ، هیاهنلاو ،  ۀیادبلا   (( ) تسا هدش  تمسق  مدرم 

رد بش  يرـضاح  وت  ایآ  :)) دومرف یلع  هب  دنک ، ترجه  هنیدـم  هب  تفرگ  میمـصت  ص )   ) ربمغیپ دـندرک ، هرـصاحم  ار  شا  هناخ  فارطا  و 
اب ار  داهنـشیپ  نیا  كاـنرطخ ،  عضو  نآ  رد  یلع  مشاـب ،))  ناـما  رد  ناـنآ  بیقعت  زا  ما و  هدـیباوخ  نم  دـنرب  ناـمگ  اـت  یباوخب  نم  رتـسب 
زا زواجتم  دشاب و  یم  هعیش  ینس و  نایم  همّلـسم  ثیداحا  زا  ریدغ )) ثیدح  -)) 16 ثیدح .  عماوج  خیراوت و  -15 تفریذپ .  زاب  شوغآ 

ۀیاغ باتک  هب  لیصفت  يارب  هدش ،  طبض  هصاخ  هماع و  بتک  رد  دنا و  هدومن  لقن  ار  نآ  فلتخم  ياهترابع  اهدنـس و  اب  یباحـص  رفن  دص 
ءادفلا ج یبا  خیرات  ص 137 و 140 . ج 2 ، فجن )  ط   ) یبوقعی خیرات  -17 دوش . هعجارم  ریدغلاو  ریدغ  دلج  تاقبع ،  ص 79 و  مارملا ، 

حیحص -18 ص 127 و 161 . ج 1 ، دـیدحلا ، یبا  نبا  ص 437 . ج 2 ، بهذـلا ،  جورم  ص 107 . ج 4 ، يراخب ،  حیحـص  ص 156 . ، 1
ص ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خیرات  ص 437 . ص 23 و ج 2 ، ج 2 ، بهذلا ،  جورم  ص 207 . ج 4 ، يراخب ،  حیحص  ص 176 . ج 15 ، ملسم ، 

تـسد هب  مناج  هک  یـسک  هب  دـنگوس  :)) دومرف ربمغیپ  دـش ، نایامن  رود  زا  یلع  هک  میدوب  ربمغیپ  دزن  دـیوگ : یم  رباج  -19 و 181 .  127
ِتاِحلاّصلااُولِمَعَو اُونَمآ  َنیذَّلا  َّنِا   :) هیآ یتقو  دیوگ  یم  سابع  نبا  دوب ،)) دنهاوخ  راگتـسر  تمایق  رد  شنایعیـش  صخـش و  نیا  تسوا ! 

دوب و دیهاوخ  دونشخ  تمایق  رد  هک  دیشاب  یم  تنایعیـش  وت و  هیآ  نیا  قدصم  :)) دومرف یلع  هب  ربمغیپ  دش ، لزان  ِۀَّیِرَْبلا )  ُْریَخ  ْمُه  َکئلُوا 
ص 326 مارملا ،  ۀیاغ  ص 379 و  ج 6 ، روثنملاردلا ، ریسفت  رد  رگید ، ثیدح  نیدنچ  ثیدح و  ود  نیا  تسا ،))  یضار  امش  زا  مه  ادخ 

نیا رد  همه  هک  تشاد  رارـصا  هدرک  زهجم  دیز  نب  ۀماسا  يرادرـس  هب  ار  يرکـشل  شتافو  ضرم  رد  ص )   ) دمحم -20 تسا .  هدش  لقن 
(( رمع رکبوبا و   )) هلمج نآ  زا  هک  دندرک  فلخت  ص )   ) مرکا ربمغیپ  روتـسد  زا  يا  هدع  دـنور ، نوریب  هنیدـم  زا  دـننک و  تکرـش  گنج 

شتافو ماـگنه  ص )   ) مرکا ربمغیپ  ص 53 ) ج 1 ، رـصم ، ط  دیدحلا ، یبا  نبا  حرـش   ) درک تحاران  تدشب  ار  ربمغیپ  هیـضق  نیا  دندوب و 
هدش عنام  راک  نیا  زا  رمع  دیوشن ،)) هارمگ  هدش  امـش  تیاده  ببـس  هک  مسیونب  امـش  يارب  يا  همان  ات  دینک  رـضاح  ملق  تاود و  :)) دومرف

ۀیادبلا ج 5 . ملسم ،  حیحـص  ج 3 . يراخب ،  حیحـص  ص 436 . ج 2 ، يربط ،  خیرات  !!! ) دیوگ یم  نایذـه  هدرک  نایغط  شـضرم  تفگ : 
تفالخ هب  لوا  هفیلخ  تفای و  رارکت  لوا  هفیلخ  توم  ضرم  رد  هیضق  نیمه  ص 133 ) ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  ص 227 . ج 5 ، هیاهنلاو ، 

هک یلاـح  رد  دادـن  تبـسن  نایذـه  هب  ار  لوا  هفیلخ  تفگن و  يزیچ  رمع  یلو  دـش ، شوهیب  تیـصو  ياـنثا  رد  یتـح  درک و  تیـصو  رمع 
حرش -21 ج 2 ص 260 ) افصلا ، ۀضور   ) دوب اجب  شرعاشم  موصعم و  ص )   ) مرکا ربمغیپ  یلو  دوب ، هدش  شوهیب  تیصو ،  نتـشون  ماگنه 

 ، یبوقعی خیرات  -22 . 460 ص 445 -  ج 2 ، يربط ،  خیرات  ص 102 . ج 2 ، یبوقعی ،  . 135 ص 58 و ص 123 -  ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا 
ج 1، دیدحلا ، یبا  نبا  حرـش  ص 307 و 352 . ج 2 ، بهذـلا ،  جورم  ص 156 و 166 . ءادفلا ج 1 ، یبا  خـیرات  . 106 ص 103 -  ج 2 ،

فلاخم سک  چیه  داد : خساپ  درک ؟ تفلاخم  رکب  یبا  تعیب  اب  یسک  ایآ  تفگ :  دیز  نب  دیعـس  هب  ثیرح  نب  ورمع  -23 ص 17 و 134 .
یم نیلقث  فورعم  ثیدـح  رد  -24 ص 447 ) ج 2 ، يربط ،  خیرات  ! ) دنوش دـترم  دوب  کیدزن  ای  دـندوب  هدـش  دـترم  هک  یناسک  زج  دوبن 

نآرق و دش . دیهاوخن  هارمگ  زگره  دیوش  کسمتم  اهنآ  هب  رگا  هک  مراذـگ  یم  تناما  هب  ار  شزرا  اب  زیچ  ود  امـش  نایم  رد  نم  :)) دـیامرف
هدش لقن  ص )   ) مرکا ربمغیپ  هباحص  زا  رفن  زا 35  قیرط  دص  زا  رتشیب  اب  ثیدح  نیا  دش ،)) دنهاوخن  ادـج  مه  زا  تمایق  زور  ات  متیب  لها 

ره سپ  دـشاب  یم  نآ  برد  یلع  ملع و  رهـش  نم  :)) دومرف ربمغیپ  ص 211 . مارملا ،  ۀـیاغ  نیلقث .  ثیدـح  تاقبط  هب  دوش  عوجر  تسا ، 
رکذ اررکم   150 ص 105 -  ج 2 ، یبوقعی ،  خیرات  -25 ص 359 ) ج 7 ، هیاهنلاو ،  ۀـیادبلا  ((، ) دوش دراو  شرد  زا  تسا  ملع  بلاـط  هک 
مرکا ربمغیپ  هک  ییاج  ات  ملع  لیـصحت  هب  صیرحت  بیغرت و  اب  تیب  لها  همئا  و  ص )   ) مرکا ربمغیپ  تانایب  ادخ و  باتک  -26 تسا .  هدش 

 ، هیاهنلاو ۀیادبلا  -27 ص 172 ) ج 1 ، راحب ،  ) تسا بجاو  یناملسم  ره  هب  شناد  بلط  ٍِملْـسُم )) ِّلُک  یلَع  ٌۀضیرَف  ِْملِْعلا  ُبَلَط  :)) دیامرف یم 
ِهیتءاَی ٌزیزَع ال  ٌبا  تَِکل  ُهَّنِاَو  دیامرف (: یم  دوخ  مالک  رد  یلاعت  يادخ  - 29 126 و 129 . ص 111 ، یبوقعی ،  خیرات  -28 ص 360 . ج 7 ،

 ((، تفاـی دـهاوخن  هار  نآ  هب  سپ  شیپ و  زا  لـطاب  زگره  هک  یمارگ  تسا  یباـتک  نآرق   :)) ینعی ِهِْفلَخ )  ْنِم  الَوِْهیَدَـی  ِْنَیب  ْنِم  ُلِـطا  ْبلا 
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هیآ 67) فسوی ،  هروس  ((، ) دـنک مکح  دـیابن  یـسک  ادـخ  زج   :)) ینعی ِِهّلل )  ِّالا  ُمْکُْحلا  ِنِا  دـیامرف (: یم  و 42 ) هیآ 41  تلّـصف ،  هروس  )
 (، َنیِّیبَّنلا َمَتا  َخو  ِهّللا  َلوُسَر  ْنِک  لَو  دیامرف (: یم  دـسرب و  مدرم  هب  دـیاب  توبن  هار  زا  هک  تسادـخ  نیناوق  تعیرـش و  اهنت  تعیرـش  ینعی 

ْمُکْحَی َْمل  ْنَمَو  دیامرف (: یم  و  دـیامرف . یم  مالعا  ص )   ) مرکا ربمغیپ  اب  ار  تعیرـش  توبن و  متخ  هیآ ،  نیا  اب  و  هیآ 40 ) بازحا ،  هروس  )
-30 هیآ 44 ) هدئام ،  هروس   ((، ) تسا رفاک  دـنکن ، مکح  ادـخ  مکح  قباطم  سک  ره   :)) ینعی َنوُِرفا .)  ْکلا  ُمُه  َکئ  لوُاَف  ُهّللا  َلَْزنَا  ِمب ا 
ص 48، ج 3 ، یبوقعی ،  خیرات  ص 186 . ج 3 ، روثنملاردلا ، رد  -31 ص 158 . ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خیرات  ص 110 . ج 2 ، یبوقعی ،  خیرات 

یبْرُقْلا يِذلَو  ِلوُسَّرِللَو  ُهَسُمُخ  ِِهّلل  َّنَاَف  ٍءْیَـش  ْنِم  ُْمتْمنَغ  امَّنَا  اوُمَلْعاو  :) دـشاب یم  صوصنم  میرک  نآرق  رد  سمخ  بوجو  اهنیا  زا  هتـشذگ 
برطـضم ار  مردپ  حبـص  ات  بش  کی  دیوگ  یم  هشیاع  درک ، عمج  ثیدـح  دـصناپ  شتفالخ  رد  رکبوبا  -32 هیآ 41 ) لاـفنا ،  هروس  (، )

 : تشون اهرهش  همه  هب  رمع  ص 237 ) ج 5 ، لامعلا ،  لزنک   ) دز شتآ  ار  اهنآ  همه  سپ  روایب ، ار  ثیداحا  تفگ :  نم  هب  حبـص  مدـید ، 
دایز ثیداحا  رمع ، نامز  رد  دـیوگ : یم  رکب  یبا  نب  دـمحم  ص 237 ) لامعلازنک ج 5 ،  ) دنک شدوبان  دـیاب  تسه  یثیدـح  سکره  دزن 

ص 151 و ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خیرات  -33 ص 140 ) ج 5 ، دعـس ، نبا  تاقبط   ) دندینازوس ار  اهنآ  داد  روتـسد  دندروآ  شدزن  هب  یتقو  دش ،
ِةَرْمُعلِْاب َعَّتَمَت  ْنَمَف   :) هیآ قبط   ) دنوش دراو  هکم  هب  رود  زا  هک  جاجح  يارب  ار  جح  لمع  عادولا  ۀجح  رد  ص )   ) مرکا ربمغیپ  -34 نآ .  ریغ 
جاودزا  ) هعتم ادـخ  لوسر  نامز  رد  نینچمه  و  تخاس .  عونمم  ار  نآ  دوخ  تفـالخ  رد  رمع  تشاد و  ررقم  صوصخم  لکـش  هب  خـلا )  ( 

نامز رد  نینچمه  و  دنوش . راسگنس  هک  تشاد  ررقم  نیفلختم  يارب  درک و  نغدق  ار  نآ  دوخ  تفالخ  مایا  رد  رمع  یلو  دوب  ریاد  تقوم ) 
تفگ رمع  یلو  دش ، یم  هتفگ  تسازامن ،))  هک  لامعا  نیرتهب  يارب  شاب  ایهم  ینعی  ِلَمَْعلا ؛)) ِْریَخ  یلَع  َّیَح   )) زامن ناذا  رد  ادـخ  لوسر 
کی سلجم  کی  رد  ترـضح  نآ  روتـسد  هب  ادـخ  لوسر  نامز  رد  نینچمه  و  درک ! نغدـق  دراد و  یم  زاب  داـهج  زا  ار  مدرم  هملک  نیا  : 

هقف و ثیدـح و  بتک  رد  هدربمان  يایاضق  دوش !! هداد  قالط  هس  سلجم  کی  رد  هک  داد  هزاجا  رمع  یلو  تفرگ  یمن  ماجنا  رتشیب  قـالط 
ص ج 4 ، ۀباغلادسا ،  -36 ص 160 . ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خـیرات  ص 131 . ج 2 ، یبوقعی ،  خـیرات  -35 تسا .  روهشم  هعیـش  ینـس و  مالک 
-38 اهنآ . ریغ  ج 3،ص 377 و  يربط ،  خیرات  ج 1،ص 168 . ءادفلا ، یبا  خیرات  ج 2،ص 150.  ، یبوقعی خیرات  -37 ج 3 . هباصالا ،  . 386

رطخ ساسحا  نامثع  دـندیروش ، نامثع  هب  رـصم  لها  زا  یتعامج  -39 ص 397 . ج 3 ، يربط ،  خـیرات  ص 150 . ج 2 ، یبوقعی ،  خـیرات 
نامثع دیا و  هدرک  مایق  قح  ندرک  هدنز  يارب  امش  دومرف : نییرصم  هب  یلع  درک ، تمادن  راهظا  هدومن  دادمتـسا  بلاطیبا  نب  یلع  زا  هدرک 

داد و مهاوـخ  رثا  بیترت  امـش  ياـه  هتـساوخ  هـب  رگید  زور  هـس  اـت  مراد و  یمرب  تـسد  ما  هتـشذگ  راـتفر  زا  نـم  دـیوگ : یم  هدرک  هبوـت 
 ، هار نیب  رد  دـندرک . تعجارم  ناشیا  هتـشون و  يدادرارق  ناشیا  يارب  نامثع  بناـج  زا  یلع  سپ  منک ،  یم  لزع  ار  راکمتـس  نارادـنامرف 
هک دنتفای  يا  همان  وا  اب  دندومن ، شیتفت  ار  وا  هدش  نامگدـب  يو  زا  دور ، یم  رـصم  فرط  هب  راوس و  وا  رتش  رب  هک  دـندید  ار  نامثع  مالغ 

ششیر رس و  نزب و  وا  هب  هنایزات  دص  دمآ ، وت  دزن  سیدع  نب  نامحرلادبع  یتقو  ادخ ، مان  هب  نومضم :  نیدب  دوب  هتشون  رـصم  یلاو  يارب 
عابن نب  ةورع  نارمح و  نب  نادوس  قمحلا و  نب  ورمع  هراـب  رد  ار  لـمع  نیا  دـننام  نک و  شموکحم  هدـملا  لـیوط  نادـنز  هب  شارتب و  ار 
دنتفگ دومن . راکنا  ار  همان  نامثع  يدرک !  تنایخ  ام  هب  وت  دنتـشاد : راهظا  هتـشگرب  نامثع  بناج  هب  مشخ  اب  هتفرگ و  ار  همان  نک !!  ءارجا 

هدیدزد ار  مرتش  داد  خساپ  دوب ، وت  رتش  شبوکرم  دنتفگ  هدش .  بکترم  ار  لمع  نیا  نم  هزاجا  نودب  داد  خـساپ  دوب . همان  لماح  وت  مالغ 
وت لاح  ره  هب  سپ  دـنتفگ  هداد !!  ماجنا  ار  راک  نیا  نم  عالطا  هزاجا و  نودـب  داد  خـساپ  دـشاب ، یم  وت  یـشنم  طخ  هب  هماـن  دـنتفگ : دـنا !

نودب مهم  ياهراک  نیا  رگا  یتسه و  هشیپ  تنایخ  هتفرگ  ماجنا  وت  هزاجا  هب  راک  نیا  رگا  اریز  یهد ؛  افعتسا  دیاب  يرادن و  تفالخ  تقایل 
راکمتس لامع  الا ن  ای  نک و  افعتـسا  ای  لاح  ره  هب  دوش و  یم  تباث  وت  تقایل  مدع  یگـضرع و  یب  سپ  هتفرگ  تروص  وت  عالطا  هزاجا و 

اب نانآ  متـسه ؟  هراک  هچ  نم  دـیراد ، تموکح  امـش  سپ  منک  راتفر  امـش  لیم  قباـطم  مهاوخب  نم  رگا  داد : خـساپ  ناـمثع  نک .  لزع  ار 
ج يربط ،  خیرات  -40 ج 2 ص 150 و 151 ) یبوقعی ،  خیرات  . 409 ص 402 -  ج 3 ، يربط ،  خیرات   ) دندش دـنلب  سلجم  زا  مشخ  تلاح 
 ، يربط خیرات  ص 111 . ج 2 ، یبوقعی ،  خیرات  -42 ص 113 . ج 2 ، یبوقعی ،  خیرات  ص 89 . ج 6 ، يراخب ،  حیحص  -41 ص 377 . ، 3
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دعب هک  هدش  دراو  يدایز  تایاور  رد  ص 9 : ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ص 113 . ج 2 ، یبوقعی ،  خیرات  -43 . 132 ص 129 -  ج 3 ،
زامن يارب  زجب  هناخ  زا  هک  ما  هدرک  دهع  نم  هک  داد  خساپ  یلع  تساوخ ،  تعیب  يو  زا  داتسرف و  یلع  شیپ  يو  رکب ، یبا  تعیب  داقعنا  زا 
نآرق عمج  ندرک  مامت  لیلد  نیا  درک و  تعیب  رکب  یبا  اب  هام  شـش  زا  سپ  یلع  هک  تسا  دراو  زاب  و  منک .  عمج  ار  نآرق  اـت  مورن  نوریب 

هک تسا  دراو  زین  و  داد . ناشن  هدروآ  مدرم  شیپ  هدرک  راب  يرتش  هب  ار  فحـصم  نآرق  عمج  زا  سپ  یلع  هک  تسا  دراو  زین  و  دـشاب . یم 
خـیرات و بتک  بلاغ  رد  هدربمان  بلاطم  تسا ،  هدوب  رکب  یبا  تفالخ  مود  لاـس  رد  هدـش ،  فیلءاـت  نآ  زا  سپ  نآرق  هک  هماـمی  گـنج 
ص ج 2 ، یبوقعی ،  خیرات  -45 ص 154 . ج 2 ، یبوقعی ،  خیرات  -44 دوش . یم  تفای  دنا  هدش  فحـصم  عمج  هصق  ضرعتم  هک  ثیدـح 

يوریپ هب  رامش  تشگنا  تیلقا  ص )   ) مرکا ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  -47 هبطخ 15 . هغالبلا ،  جهن  -46 ص 364 . ج 2 ، بهذلا ،  جورم   155
 ( ع  ) یلع تفالخ  زاغآ  رد  دندوب و  رامع  دادقم و  رذوبا و  ناملـس و  هباحـص  زا  تیلقا  نیا  سءار  رد  دندرک و  فلخت  تعیب  زا  ع )   ) یلع

هبقع نب  دیلو  صاع و  نب  دیعس  تخسرس  نیفلاخم  نیفلختم و  هلمج  زا  دندز و  زاب  رـس  تعیب  زا  فلاخم  ناونع  هب  یهجوت  لباق  تیلقا  زین 
ود نیا  یفارگویب  هعلاطم  دندوب . ناشیا  ریغ  هبعـش و  نب  ةریغم  بدنج و  نب  ةرمـس  ةاطرا و  نب  رـسب  صاع و  نب  ورمع  مکح و  نب  ناورم  و 

یبوخ هب  ار  ناشیا  فده  ینید و  تیصخش  هدرک ،  طبض  ناشیا  زا  خیرات  هک  ییاهناتـساد  دنا و  هداد  ماجنا  هک  یلامعا  رد  لمءات  هتـسد و 
صاخ هقالع  دروم  یمالسا و  ناهاوخیدازآ  ناراکادف و  دابع و  داهز و  زا  مرکا و  ربمغیپ  صاخ  باحـصا  زا  یلوا  هتـسد  دنک . یم  نشور 

ار ناشیا  مان  مراد .  ناشتـسود  هک  هدرک  رما  زین  ارم  دراد و  تسود  ار  رفن  راهچ  هک  داد  ربخ  نم  هب  ادخ  دومرف  ربمغیپ  دندوب . مرکا  ربمغیپ 
ادخ لوسر  دـیوگ  هشیاع  ص 66 ) ج 1 ، هجاـم ،  نبا  ننـس   ) درب ار  دادـقم  ناملـس و  رذوبا و  ماـن  سپـس  یلع  دومرف : هبترم  هس  دندیـسرپ 

ربمغیپ ص 66 ) ج 1 ، هجاـم ،  نبا  ننـس   ) درک دـهاوخ  راـیتخا  ار  اـهنآ  دـشرا  قح و  اـمتح  دوش  هضرع  راـمع  رب  هک  يرما  ود  ره  دوـمرف :
 ، تایح تدـم  همه  رد  نانیا  زا  ص 68 ) ج 1 ، هجام ،  نبا  ننـس  ((، ) درادـن دوجو  نامـسآ  نیمز و  نایم  رد  رذوبا  زا  رتوگتـسار  :)) دومرف

داسفا و هب  ای  دنا  هدوبرن  ار  یسک  لام  دنا ، هدشن  ضرعتم  یسک  ضرع  هب  دنا ، هتخیرن  قحان  هب  ینوخ  هدشن و  لقن  عورـشم  ریغ  لمع  کی 
ياهلام دـنا و  هتخیر  هک  قحان  ياهنوخ  تسا و  رپ  مود  هتـسد  ياهیراکهبت  لاـمعا و  عیاـجف  زا  خـیرات  یلو  دـنا . هتخادرپن  مدرم  یهارمگ 

هکنیا زج  درک  هیجوت  ناوت  یمن  يرذع  چیه  اب  تسا و  نوریب  هرامـش  زا  دـنا ، هداد  ماجنا  هک  روآ  مرـش  لامعا  دـنا و  هدوبر  هک  ناناملـسم 
رد هک  مالـسا  تاررقم  دندوب و  دازآ  دندرک  یم  هک  یتیانج  ره  رد  دوب و  یـضار  نانیا  زا  ادخ  دـنیوگ ) یم  تعامج  هکنانچ   ) دوش هتفگ 

خیرات هبطخ 122. هغـالبلا ،  جـهن  ص 362 . ج 2 ، بهذـلا ،  جورم  -48 تسا !!  هدوب  هدـش  عـضو  نارگید  قـح  رد  تسا  تنـس  باـتک و 
جورم ص 172 . ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خـیرات  ج 2  یبوقعی ،  خـیرات  -49 ص 180 . ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرـش  ص 160  ج 2 ، یبوـقعی ، 

ص 171. ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خیرات  ص 154 . ج 2 ، یبوقعی ،  خیرات  -51 ص 152 . ج 2 ، یبوقعی ،  خیرات  -50 ص 366 . ج 2 ، بهذلا ، 
هیواعم درک ، دادمتسا  هیواعم  زا  همان  هلیسو  هب  دوب  نایـشروش  هرـصاحم  رد  نامثع  هک  یماگنه  -53 ص 152 . ج 2 ، یبوقعی ،  خیرات  -52
نامثع دزن  شدوخ  دـنیامن و  فقوت  ماـش  دودـح  رد  داد  روتـسد  یلو  دومن  تکرح  هنیدـم  يوس  هب  هدرک  هیهت  زهجم  رکـشل  رازه  هدزاود 

ارم یهاوخنوخ  سپس  موش  هتـشک  نم  ات  يدرک  فقوتم  اجنآ  رد  ار  رگـشل  ادمع  وت  تفگ :  نامثع  داد ، شرازگ  ار  رگـشل  یگدامآ  دمآ 
ج بهذلا ،  جورم  -54 ص 402 ) يربط ،  خیرات  ص 25 . ج 3 ، بهذلا ،  جورم  ص 152 . ج 2 ، یبوقعی ،  خـیرات   ) ینک مایق  هدرک  هناهب 

َكاْنتَّبَث ْنَا  الَْولَو   :) هیآ و  هیآ 5 ) هروس ص ،   (، ) ْمُِکتَِهلا یلَع  اُوِربْصاَو  اوُْشما  ِنَا  ْمُْهنِم  ُالَمْلا  َقَلَْطناَو   :) هیآ لوزن  نءاش  هب  -55 ص 415 . ، 2
یتیاور ریـسافت  رد  هیآ 9 ) ملق ،  هروـس   ( ) َنُونِهْدـُیَف ُنِهْدـُتَْولاُوّدَو   :) هیآ و  هیآ 74 ) يرـسا ،  هروس   ( ) ًالیلَق ًاْئیَـش  ْمِْهَیِلا  ُنَکَْرت  َتْدِـک  ْدََـقل 

دیدحلا ج یبا  نبا  حرش  ص 431 . ج 2 ، بهذلا ،  جورم  -57 ثیدح .  عماوج  تاقرفتم  يدمآ و  رردلاو  ررغلا  باتک  -56 دوش . هعجارم 
هحوبحب رد  -60 هغالبلا .  جهن  ك :  59-ر ، ص 6 . ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ج 2 . وحن ، رد  یطویس  ریاظن  هابـشا و  -58 ص 181 . ، 1

هلمح يو  هب  فرط  ره  زا  مدرم  تسا ؟  دـحاو  ادـخ  ییوگ  یم  وت  نینم !  ؤملاریما  ای  درک : ضرع  ع )   ) یلع تمدـخ  یبرع  لمج ،  گنج 
هب ع )   ) یلع يزادرپ ؟  یم  یملع  ثحب  هب  هک  ینک  یمن  هدهاشم  ار  یلع  رطاخ  شیوشت  بلق و  یگدنکارپ  رگم  برع !  يا  دـنتفگ  هدرک 
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نید دصاقم  تسرد و  دیاقع  ندش  نشور  زج  مه  موق  نیا  اب  گنج  رد  نم  اریز  دیراذگب ؛ دوخ  لاح  هب  ار  درم  نیا  دومرف : دوخ  باحصا 
ص 65) ج 2 ، راحب ،  ) تخادرپ برع  لا  ؤس  خساپ  هب  ًالیصفت  سپس  مرادن ،  يروظنم  ، 

اهتشون 2 یپ 

ص ج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  -63 خیراوت .  ریاس  ص 191 و  ج 2 ، یبوقعی ،  خیرات  -62 . 9 ص 6 -  ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  -61
-66 ص 193 . ج 2 ، یبوقعی ،  خـیرات  -65 كردم .  نامه  -64 ص 203 . ج 3 ، ریثا ، نبا  خـیرات  ص 124 . ج 4 ، يربط ،  خـیرات  . 160
گـس و دیـشوپ ، یم  فلج  ریرح و  ياهـسابل  رمخلا ، مئاد  نارـسوه و  شاـیع و  دوـب  يدرم  دـیزی  -67 ص 202 . ج 2 ، یبوـقعی ،  خـیرات 

سیقوبا  )) وا نومیم  مان  دش ، یم  رازگرب  بارش  زاس و  برط و  اب  وا  ینیشن  بش  سلاجم  دندوب ، يو  يزابمه  مزالم و  هک  تشاد  ینومیم 
خیراـت  ) داتـسرف یم  هقباـسم  هب  هدرک  شبـسا  راوس  مه  یهاـگ  درک ! یم  رـضاح  شبرـش  سلجم  رد  هدـیناشوپ  اـبیز  ساـبل  ار  وا  دوب و  (( 

-69 ص 183 . ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خـیرات  ص 5 . ج 3 ، بهذـلا ،  جورم  -68 ص 77 ) ج 3 ، بهذـلا ،  جورم  ص 196 . ج 2 ، یبوـقعی ، 
ًةَدِحاو ًۀَخُْـسن  ُۀَیِواعُم  َبَتَک  َلاق : ِثادْحَْالا  ِباتِک  یف  یِنئادَْملا  ِنَسَْحلاُوبَا  يَور  -70 ثادـحالا .  باتک  زا  لقن  ص 72 ، هیفاکلا ،  حیاصنلا 

 ، لیقع نب  دمحم  فیلءات  هیفاکلا ،  حیاصنلا   ) ِِهْتَیب ِلْهَاَو  ٍباُرت  یبَا  ِلْضَف  ْنِم  ًاْئیَش  يَور  ْنَّمِم  َۀَّمِّذلا  ُْتئَِرب  ّینِا  ِۀَعامَْجلا : ِّماع  َدَْعب  ِِهلاّمُع  یِلا 
77 و 78. ، 64 ص 58 ، هیفاکلا ،  حیاصنلا  -72 . 73 ص 72 -  هیفاکلا ،  حیاصنلا  -71 ص 87 و 194 . يرجه ،  لاس 1386  فجن ،  پاچ 
ص 64 و ج 3 ، بهذـلا ،  جورم  ص 190 . ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خـیرات  ص 216  ج 2 ، یبوقعی ،  خـیرات  -74 هیآ 100 . هبوت ،  هروـس  -73

یبوقعی خیرات  -76 ص 78 . ج 3 ، بهذلا ،  جورم  ص 192 . ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خیرات  ص 243 . ج 2 ، یبوقعی ،  خیرات  -75 رگید . خیراوت 
تئج ام  اذا   - - 3 ص 73 . ج 3 ، یبوقعی ،  خیرات  -77 ص 81 . ج 3 ، بهذلا ،  جورم  ص 192 . ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خیرات  ص 224  ج 2 ، ، 
مجعم -80 باتک .  نیمه  یـسانش  ماـما  ثحب  79-ر.ك :  ص 216 ) ج 3 ، بهذـلا ،  جورم   ) دـیلولا ینقَّرَخ  ّبر  ای  لقفرْـشَح  موی  کـّبَر 

هعیش كرادم  ریاس  ج 12 و  راحب ، -82 ص 66 . ج 3 ، یبوقعی ،  خیرات  . 219 ص 217 -  ج 3 ، بهذلا ،  جورم  -81 مق ))   )) هدام نادلبلا ، 
خیرات -85 رگید . خیراوت  ص 208 و  ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خیرات  ص 79 . ج 3 ، یبوقعی ،  خیرات  -84 ص 84 . ج 3 ، یبوقعی ،  خیرات  -83 . 

هیرات -87 ص 270 . بهذلا ج 3 ، جورم  ص 86 . ج 3 ، یبوقعی ،  خیرات  -86 ص 268 . ج 3 ، بهذـلا ،  جورم  ص 86 . ج 3 ، یبوقعی ، 
ص ج 3 ، یبوقعی ،  خیرات  -89 ص 6 . ج 2 ، ءادفلا ، یبا  خـیرات  -88 ص 212 . ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خـیرات  . 96 ص 91 -  ج 3 ، یبوـقعی ، 
 ، جرفلا یبا  یناغآ  -92 دادغب . رسج  هصق  -91 ع .)   ) قداص ترضح  تالاوحا  ج 12 ، راحب ، -90 ص 33 . ج 2 ، ءادفلا ، یبا  خـیرات  . 198

ص 97. ج 1 ، هیمالسالا ،  ةراضحلا  -96 دوش . هعجارم  خیراوت  هب  -95 رگید . خیراوت  ءادفلا و  یبا  خـیرات  -94 خیراوت .  -93 نیما .  هصق 
 : 99-ر.ك ص 50 . ص 63 و ج 3 ، ج 2 ، ءادفلا ، یبا  خیرات  -98 ص 254 . ج 1 ، لحنلاو ،  للملا  ص 373 . ج 4 ، بهذلا ،  جورم  -97

بیبح خیرات  -102 ریسلا . بیبح  خیرات  -101 ج 3 . ءادفلا ، یبا  خیرات  لماک و  خیرات  -100 ریسلا . بیبح  افـصلا و  ۀضور  لماک ،  خیراوت 
تاضور و -104 ص 365 . ج 2 ، بدالا ،  ۀناحیر  زا  لقن  هب  ءاملعلا  ضایر  تانجلا و  تاضور  -103 اهنآ . ریغ  ءادفلا و  یبا  خیرات  ریسلا و 

للم زا  بلاطم  نیا  -107 ریسلا . بیبح  افصلا و  ۀضور  -106 هریغ .  ریسلا و  بیبح  افصلا و  ۀضور  -105 نایعالا .  تایفو  سلاجم و  باتک 
للم و ءادفلا و  یبا  ریـسلا ، بیبح  افـصلا ، ۀضور  ریثا ، نبا  لماک  زا  بلاطم  نیا  -108 تسا .  ذوخءام  ریثا  نبا  لماک  یناتـسرهش و  لحن  و 

عرف ادخ  نید  رد  شتـسرپ  هک  دوش  یم  هدـیمهف  هیآ  زا  -109 تسا .  ذوخءام  هیناخ  اقآ  خـیرات  زا  نآ  تایئزج  یـضعب  یناتـسرهش و  لحن 
كاـپ نیـصلخم و  زج  هک  دوـش  یم  هدـیمهف  هیآ  زا  تسا و  كرد  عرف  فیـصوت  -110 تسا .  هدـش  اـنب  میظنت و  نآ  ساـسا  رب  دـیحوت و 

يارب هک  دوش  یم  هدیمهف  هیآ  زا  -111 تسا .  هزنم  نارگید  فیصوت  زا  ادخ  دسانش و  یمن  دوش  هتخانـش  دیاب  هک  يوحن  هب  ادخ  ناگدش 
هیآ زا  -113 تسا .  نیقی  جتنم  ادخ  یعقاو  شتسرپ  هک  دوش  یم  هدیمهف  هیآ  زا  -112 تسین .  یهار  حلاص  لمع  دیحوت و  زج  قح ،  ياقل 

تـشونرس هک  دوش  یم  هدـیمهف  تایآ  زا  -114 تسا .  نیمز  اهنامـسآ و  توـکلم  هدـهاشم  نیقی ،  مزاوـل  زا  یکی  هـک  دوـش  یم  هدـیمهف 
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هک تسادیپ  هدهـشی ))   )) ظفل زا  انمـض  دننک و  یم  هدـهاشم  ار  نآ  ادـخ  نابرقم  هک  دـنلب ) رایـسب   ) نییلع مان  هب  تسا  یباتک  رد  راربا )) ))
ایقشا لاح  ماجنارس  هدهاشم  ثعاب  نیقی  ملع  هک  دوش  یم  هدیمهف  هیآ  زا  -115 تساقترا .  برق و  ملاع  هکلب  تسین  طوطخم  باتک  دارم ،

دنا هدرک  لقن  هصاخ  هماع و  هک  یتیاور  رد  ص )   ) مرکا ربمغیپ  هک  تساـجنیا  زا  و  - 116 دشاب . یم  دوش ، یم  هدیمان  منهج )   ) میحج هک 
ص 203) ج 1 ، یفاک ،  لوصا  ص 37 . ج 1 ، راحب ،  ((، ) مییوگ یم  نخـس  ناشیا  درخ  هزادنا  هب  مدرم  اب  ناربمایپ  هورگ  ام  :)) دـیامرف یم 

تـشذگ لوا  شخب  رد  تیاور  كردـم  -120 هیآ 21 . بازحا ،  هروـس  -119 هیآ 2 . هعمج ،  هروـس  -118 هیآ 44 . لـحن ،  هروـس  -117
، راحب ص 8 . یفاص ،  ریسفت  -123 ص 6 . ج 2 ، روثنملارد ، -122 تسه .  زین  مالسا  رد  نآرق  یقرواپ  رد  هبطخ 231  هغالبلا ،  جهن  -121
 ، یفاص ریسفت  راحبلا  ۀنیفس  -127 ص 4 . یفاص ،  ریسفت  -126 هیآ 74 . رجح ، هروس  -125 هیآ 127 . ءارعش ، هروس  -124 ص 28 . ج 19 ،

هدـش لقن  انعم  نیا  رد  یتایاور  رابخالا ، یناعم  یـشایع و  ریـسفت  یفاک و  رد  تسا و  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  ًالـسرم  ریـسافت  رد  ص 15 و 
-132 هیآ 79 . هعقاو ،  هروس  -131 هیآ 3 و 4 . فرخز ،  هروس  -130 هیآ 58 . فارعا ،  هروس  -129 ص 117 . ج 1 ، راحب ، -128 تسا . 

لئاسم زا  یکی  ثیدح ،  هب  نآرق  خسف  هلئسم  -135 هیآ 53 . فارعا ،  هروس  -134 هیآ 29 . سنوی ،  هروس  -133 هیآ 33 . بازحا ،  هروس 
 . تسا هدوب  لئاق  نآ  هب  زین  لوا  هفیلخ  هک  دوش  یم  مولعم  زین  كدـف  هیـضق  زا  دـنلئاق و  نآ  هب  هماع  ياـملع  زا  یعمج  تسا و  لوصا  ملع 
ار تاور  زا  یتعامج  لاجر  بتک  رد  نینچمه  دـنا و  هدرک  هعوضوم  رابخا  رد  اـملع  هک  تسا  يداـیز  تاـفیلءات  بلطم  نیا  هاوگ  136-و 

لوصا ملع  زا  دحاو  ربخ  تیجح  ثحب  -139 ص 117 . ج 1 ، راحب ، -138 ص 139 . ج 1 ، راحب ، -137 دنا . هدومن  یفرعم  عاضو  باذک و 
. دوش هعجارم  لوصا  ملع  زا  دـیلقت  داـهتجا و  ثحب  هب  لـئاسم  نیا  رد  -142 هیآ 36 . يرـسا ،  هروس  -141 ص 172 . ج 1 ، راحب ، -140 . 
-145 مجارت .  بتک  ریاس  هعیشلا و  نایعا  و  ص 190 . تایفو ،  -144 ص 231 . ج 11 ، هعیشلا ،  نایعا  ص 78 . ناکلخ ،  نبا  تایفو  -143
ار قوف  بلاطم  -149 لیاوا ج 1 . دیدحلا ، یبا  نبا  حرـش  -148 هیآ 125 . لـحن ،  هروس  -147 باـتک .  لوا  شخب  -146 یطویـس .  ناقتا 

ادخ یهورگ  تسا ؛  عون  هس  تدابع  :)) دیامرف یم  مشـش  ماما  -150 دروآ . تسد  هب  مجارت  بتک  ریاس  تایفو و  ءاـمکحلارابخا و  زا  دـیاب 
یم نارودزم  شتـسرپ  نآ  دنتـسرپ و  یم  کین  شاداپ  يارب  ار  ادـخ  یهورگ  دـشاب و  یم  ناگدرب  شتـسرپ  نآ  دنتـسرپ و  یم  سرت  زا  ار 

ص ج 15 ، راحب ،  ((، ) تساهشتسرپ نیرتوکین  نآ  تسا و  نادرمدازآ  شتسرپ  نآ  دنتسرپ و  یم  تبحم  رهم و  هب  ار  ادخ  یهورگ  دشاب و 
زا اراصن  هک  یتینابهر  و  :)) دیامرف یم  لاعتم ،  يادخ  -152 دوش . هعجارم  نآ  ریغ  قئارط و  ءایلوالا و  ةرکذت  مجارت و  بتک  هب  -151 ( 208

هیآ 27) دیدح ، هروس  ((، ) دنتـشاد روظنم  ار  ادخ  ياضر  راک  نیا  رد  هکنیا  زج  میدوب  هتـشونن  ناشقح  رد  ار  نآ  ام  دندوب  هدروآرد  دوخ 
((، دنک یم  تیادـه  دوخ  يوس  هب  ار  لیلد  هک  تسوا  دـیآرد ، تفرعم  هطاحا  تحت  دوخ  هکنآ  تسینادـخ  :)) دـیامرف یم  ع )   ) یلع -153

-156 ص 665 ) ج 2 ، مکحلاررغ ،  (، ) ُهَّبَر َفَرَع  ْدَـقَف  ْهَسْفَن ، َفَرَع  ْنَـم  -) 155 هیآ 105 . هدـئام ،  هروس  -154 ص 186 ) ج 2 ، راحب ، )
رد - 160 هیآ 89 . لـحن ،  هروس  -159 هیآ 21 . بازحا ،  هروـس  -158 هیآ 152 . هرقب ،  هروـس  -157 ِّهِبَِرب .)) ْمُُکفَرْعَا  ِهِـسفَِنب ، ْمُُـکفَرْعَا  ))
رد دوش  یم  ایآ   :)) ینعی ِضْرَْالاَو )  ِتا  مَّسلا و  ِرِطا  ُّکَش ف  ِهّللا  ِیفَءا  ْمُُهلُسُر  َْتلا  ق  دیامرف (: یم  هدرک  هراشا  ناهرب  نیا  هب  ادخ  باتک 

هروس  ((. ) تسا هتخاس  رادیاپ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هتفاکـش و  ار  مدع  هدروآ ،  دوجو  هب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  ییادخ  درک  کش  ادـخ 
ٍمْوَِقل ٌتایا  ٍۀَّباد  ْنِم  ُُّثبَی  امَو  ْمُکِْقلَخ  ِیفَو  َنینِمْؤُْمِلل  ٍتای  ِضْرَْالاَو َال  ِتاومَّسلا  ِیف  َّنِا  :) دـیامرف یم  یلاعت  يادـخ  -161 هیآ 10 ) میهاربا ، 
َْکِلت َنُولِقْعَی  ٍمْوَِقل  ٌتایآ  ِحایَّرلا  ِفیرْـصَتَو  اِهتْوَم  َدـَْعب  َضْرَْالا  ِِهب  ایْحَاَف  ٍقْزِر  ْنِم  ِءامَّسلا  َنِم  ُهّللا  َلَْزنَا  امَو  ِراهَّنلاَو  ِْلیَّللا  ِفـالِتْخاَو  َنُوِنقُوی 

هب لمج  گـنج  رد  یبرع  درم  -162 ( 6 هیآ 3 -  هیثاج ،  هروس   ( ) َنُونِمُْؤی ِِهتایاَو  ِهّللاَدـَْعب  ٍثیدَـح  ِّيَِابَف  ِّقَْحلاـِب  َکـْیَلَع  اـهُوْلتَن  ِهّللا  ُتاـیآ 
هلمح برع  درم  هب  يوس  ره  زا  مدرم  تسا ؟  یکی  يادـخ  ییوگ  یم  ایآ  نینم  ؤملاریما  ای  تفگ  دـش و  کـیدزن  ع )   ) یلع نینم  ؤملاریما 

دوخ لاح  هب  ار  وا  :)) دومرف نینم  ؤملاریما  دراد ؟ ( رطاخ شیوشت   ) بلق مّسقت  هزادـنا  هچ  اـت  نینم  ؤملاریما  هک  ینیب  یمن  اـیآ  دـنتفگ : هدرک 
هتفگ هکنیا  :)) دومرف برع  درم  هب  سپ  میهاوخ ،))  یم  تعامج  نیا  زا  ام  هک  تسا  نامه  دهاوخ  یم  برع  درم  نیا  هچنآ  اریز  دیراذگب ؛

هک انعم  ود  نآ  اما  تسا ،  تسرد  اـنعم  ود  تسین و  تسرد  اـنعم  راـهچ  نآ  زا  ياـنعم  ود  تسا ،  مسق  راـهچ  تسا ،  یکی  ادـخ  دوش  یم 
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هکنآ اریز  تسین ؛  تسرد  اـنعم  نیا  دریگ ، رظن  رد  ار  هرامـش  ددـع و  تسا و  یکی  ادـخ  دـیوگ  یـسک  هک  تسا  نیا  یکی  تسین  تسرد 
؟ دندش رفاک  هثالث )  ثلاث  اراصن  لوق  هب  هراشا   ) تسا ات  هس  موس  ادخ ، دنتفگ : هک  یناسک  ینیب  یمن  ایآ  دوش  یمن  ددع  لخاد  درادن  مود 

زین انعم  نیا  عون )  نیا  زا  تسا  دحاو  ای   ) سنج نیا  زا  تسا  یعون  ینعی  تسا ؛  مدرم  زا  یکی  ینالف  دیوگب : یـسک  هک  تسا  نیا  یکی  و 
یسک هک  تسا  نیا  یکی  تسا  تسرد  ادخ  رد  هک  انعم  ود  نآ  اما  و  تسا .  هزنم  هیبش  زا  ادخ  تسا و  هیبشت  اریز  تسین ؛  تسرد  ادخ  رد 
دحا  ) تسا یکی  ادخ  دیوگب : یـسک  هکنیا  یکی  و  تسا .  نینچ  ادخ  درادن ، هیبش  ءایـشا  نایم  رد  هک  انعم  نیا  هب  تسا  یکی  ادخ  دـیوگب 

زاب و  ص 207 ) ج 3 ، راحب ،  ((، ) تسا نینچ  ادـخ  مهو )  رد  هن  لقع و  رد  هن  جراخ و  رد  هن  دراد  یمنرب  ماسقنا  ترثک و  هنوگچیه  ینعی 
يدوجو هک  یلاعت  يادخ  دوجو  تابثا  ینعی  ص 186 ) ج 2 ، راحب ،  ((، ) تسوا نتسناد  هناگی  نامه  ادخ  نتخانش  :)) دیامرف یم  ع )   ) یلع

یم مشـش  ماما  -163 درادــن . روـصت  یهاـنتمان  يارب  مود  اریز  تـسا ؛  یفاـک  يو  تینادــحو  تاـبثا  رد  دودــحم  ریغ  یهاـنتمان و  تـسا 
دوبن و یعومـسم  هک  یلاح  رد  تسوا  دوخ  وا  عمـس  دوبن و  یمولعم  هک  یلاح  رد  تسوا  دوخ  وا  ملع  دراد و  تباث  یتسه  ادـخ  :)) دـیامرف

رابخا و  ص 125 ) ج 2 ، راحب ، ((، ) دوبن يرودـقم  هک  یلاح  رد  دوب  وا  دوخ  وا  تردـق  دوبن و  يرـصبم  هک  یلاح  رد  دوب  وا  دوخ  وا  رـصب 
 - متشه مشـش و  مجنپ ،  ماما  -164 ج 2 ) راحب ، نویع و  دـیحوت  هغالبلا ،  جـهن  ر.ك :   ) تسا نوریب  هرامـش  زا  لـئاسم  نیا  رد  تیب  لـها 

یتاـیح تسین و  نآ  رد  لـهج  هک  تسا  یملع  تسین و  طولخم  تملظ  اـب  هک  تسا  يرون  یلاـعت  يادـخ  :)) دـنیامرف یم  مالـسلا -  مهیلع 
یهورگ دنراد : بهذم  هس  تافـص ،  رد  مدرم  :)) دیامرف یم  ع )   ) متـشه ماما  ص 129 ) ج 2 ، راـحب ،  ((، ) تسین نآ  رد  گرم  هک  تـسا 

تافـص تابثا  نآ  موس و  بهذـم  قح  هار  دـننک و  یم  یفن  ار  تافـص  یهورگ  نارگید و  هب  هیبشت  اب  دـننک  یم  تابثا  ادـخ  هب  ار  تافص 
ناکم و نامز و  اب  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  :)) دـیامرف یم  مشـش  ماـما  -165 ص 94 ) ج 2 ، راـحب ،  ((، ) نارگید هب  هیبـشت  یفن  اـب  تـسا 
-166 ص 96 ) ج 2 ، راحب ،  ((، ) تسا نوکـس  تکرح و  ناکم و  نامز و  هدننیرفآ  وا  هکلب  دوش  یمن  فصتم  نوکـس  لاقتنا و  تکرح و 

دوب رداق ))  )) دوبن و یمولعم  هک  یلاح  رد  دوب  ملاع ))   )) دوخ تاذ  رد  هتسویپ  ادخ  :)) دیامرف یم  مشش  ماما  -167 هیآ 11 . يروش ،  هروس 
سپ دوبن  ملکتم ))   )) دوب و ادـخ  تسا ،  ثداح  مالک ،  :)) دومرف دوب ؟ ملکتم ))   )) و متفگ :  دـیوگ  يوار  دوبن .)) يرودـقم  هک  یلاح  رد 

نآ زا  سپ  تسا و  ریمض  مدرم  زا  هدارا  :)) دیامرف یم  ع )   ) متـشه ماما  و  ص 147 ) ج 2 ، راحب ، ((، ) درک داجیا  ثادـحا و  ار  مالک  نآ  زا 
پاچ راحب ، ((، ) درادـن رکفت  و  دـصق )  ) مه يورت و و  ام  دـننام  ادـخ  اریز  سب ؛  تسوا و  داجیا  ثادـحا و  ادـخ  زا  دوش و  یم  ادـیپ  لعف 

هیآ 41. دعر ، هروس  -170 هیآ 117 . هرقب ،  هروس  -169 هیآ 54 . فرعا ،  هروس  -168 ص 144 ) ج 2 ، یناپمک ، 

اهتشون 3 یپ 

، درک هدارا  ار  يزیچ  هک  یتقو  یلاعت  يادـخ  :)) دـیامرف یم  ع )   ) مشـش ماما  هیآ 21. رجح ، هروـس  172-و 3 -  هیآ 49 . رمق ، هروـس  -171
ص 34) ج 3 ، یناپمک ،  پاچ  راحب ، ((، ) دنک یم  ارجا )  ) اضما درک ، ءاضق  یتقو  دنک و  یم  ءاضق  درک ، ریدقت  هک  یتقو  دنک و  یم  ردقم 

شنیرفآ هب  ادخ  :)) دندومرف ع )   ) مشـش مجنپ و  ماما  و  ع )   ) متـشه ماما  زا  یماش  دیزی  زا  ع )   ) مشـش ماما  زا  و  ص 5 ) ج 3 ، راحب ، -) 173
دهاوخب ار  يرما  هک  تسا  نآ  زا  رتزیزع  ادـخ  و  دـنک . باذـع  نآ  زا  سپ  دـنک و  راـبجا  هاـنگ  هب  ار  ناـنآ  هک  تسا  نآ  زا  رتناـبرهم  دوخ 

دنک فیلکت  دنرادن  تردق  هک  يزیچ  هب  ار  مدرم  هک  تسا  نآ  زا  مرکا  ادخ  :)) دیامرف یم  مشش  ماما  زاب  و  ص 6 ) ج 3 ، راحب ، ((، ) دوشنو
ضیوفت ا ربج و  بهذم  ود  هب  هراشا  ص 15 ) ج 3 ، راحب ، ((، ) دهاوخ یمن  يو  هک  دـیآ  دوجوب  يرما  وا  کلم  رد  هک  تسا  نآ  زا  زعا  و 

 ( ((، شنیرفآ یگدنز و  فده  يوس  هب   ) هدرک ییامنهار  نآ  زا  سپ  هداد و  ار  شا  هژیو  شنیرفآ  يزیچ  ره  هب  هک  ییادخ   :)) ینعی -174
هروس ((، ) دریگ یم  شیپ  رد  ار  نآ  هک  دراد  یتیاغ  فدـه و  مادـک  ره   :)) ینعی -176 هیآ 32 . یلعا ،  هروس  -175 هیآ 50 ) هط ،  هروس  )

فدـه یب   ) میدـیرفاین مینک ،  يزاـب  هکنیا  يارب  تساـهنآ  ناـیم  رد  هک  ار  هچنآ  نـیمز و  اهنامـسآ و  اـم   :)) ینعی -177 هـیآ 148 ) هرقب ، 
هیآ 39) ناخد ،  هروس  ((، ) دنناد یمن  مدرم  رتشیب  یلو  تسا )  نایم  رد  یضرغ  فده و   ) قح شنیرفآ  اب  رگم  ار  اهنآ  میدیرفاین  دنتـسین ،)
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اب همه  هک  دـشاب  هتـشاد  یعـضو  یناسنا ،  ناهج  هک  دراد  تسود  عبط ،  بسح  هب  نانآ  نیرترکف  یب  نیرت و  هداس  یتح  ناسنا  دارفا  -178
فرط ود  هب  یطابترا و  یفاضا و  دنتسه  یفاصوا  اهتشا ، تبغر و  لیم و  نتساوخ و  یفسلف  رظن  زا  دننک و  یگدنز  افص  حلص و  شیاسآ و 

تـسود تشادن ،  ناکما  ینتـشاد  تسود  رگا  تسا  نشور  هدـش و  هتـشاد  تسود  هدـنراد و  تسود  هتـساوخ و  ناهاوخ و  دـننام  دـنمئاق 
-179 تشادـن .  انعم  صقن  تشادـن ،  ناکما  لامک  رگا  ددرگ و  یمرب  صقن  كرد  هب  هنوگنیا  همه  هرخ  الاب  تشادـن و  اـنعم  نآ  نتـشاد 

يرترب ار  ناـشیا  زا  یخرب  و  تسا )  نآ  زا  یـشخب  لـفکتم  درف  ره   ) میدومن تمـسق  ناـشنایم  رد  ار  مدرم  یگدـنز  تشیعم و  اـم   :)) ینعی
ار يرگید  دوخ ، یـصاصتخا  عقوم  اب  امرفراک  رگراک و  زا  کی  ره  هکنانچ   ) دـنروایب ریخـست  تحت  ار  یـضعب  ناشیا  زا  یـضعب  اـت  میداد 

ناسنا  :)) ینعی -180 هیآ 32 ) فرخز ،  هروس   ( ((، ) هدنشورف رادیرخ و  رجءاتسم و  رجوم و  سو و  ؤرم  سیئر و  نینچمه  دراد و  رخـسم 
عنم ار  نارگید  دسرب ، وا  هب  يریخ  هک  یتقو  عزج و  دیـسر )  ) درک سم  يراوگان  رـش و  يو  هب  هک  یتقو  هدـش  هدـیرفآ  صیرح )   ) عوله ، 
دعب هک  یناربمغیپ  حون و  يوس  هب  میدرک  یحو  هکنانچ  وت  يوس  هب  میدرک  یحو  اـم   :)) ینعی -181 هیآ 21 ) جراعم ،  هروس  ((، ) دنک یم 

یتجح ادـخ  رب  مدرم  ناربمغیپ ،  نداتـسرف  زا  سپ  هکنیا  يارب  دـندوب  رـشب  ناگدـنناسرت  ناگدـنهد و  دـیون  هک  یناربمغیپ  دـندوب ...  وا  زا 
، ءاسن هروس  ( ((، ) دوبن تجح  مامتا  رد  ناربمغیپ  هب  یتجاح  دوب ، یفاک  ادـخ  تجح  مامتا  رد  لقع  رگا  هک  تسا  یهیدـب   ) دنـشاب هتـشادن 
هب و  دـننک ) یمن  تعاطا  اـم  ریغ  زا  دـنزادرپ و  یمن  اـم  ریغ  هب   ) میدرک يروآ  عمج  دوخ  يوس  هب  ار  ناربمغیپ  و   :)) ینعی -182 هیآ 162 )

یمن طلسم  ار  یـسک  دوخ  بیغ  هب  تسا و  بیغ  هدنناد  هک  تسوا  اهنت   :)) ینعی -183 هیآ 87 ) ماعنا ،  هروس   ((، ) میدـیناسر تسار  یهار 
دزادـنا یم  هار  هب  يدـصر  لماک و  تبقارم  یحو )  ای  ربمغیپ   ) وا شیپ  سپ و  زا  تروص  نیا  رد  ناربمغیپ و  زا  ار  ناگدیدنـسپ  رگم  دـنک 

و ینعی ((:  -185 دوـش . هعجارم  باـتک  همدـقم  هب  -184 ( 28 هیآ 26 -  نج ،  هروـس  ((، ) دـنناسرب ار  دوـخ  يادـخ  ياـهمایپ  اـققحم  هک 
دنک و یم  قیدصت  دراد  دوخ  ربارب  رد  هک  ار  لیجنا )  تاروت و  دننام   ) یباتک هک  یلاح  رد  قح  هب  وت  يوس  هب  ار  نآرق )   ) باتک میداتسرف 

عنم دوخ  میرح  زا  یمارگ و  تسا  یباـتک  نآرق  اـقیقحت  و   :)) ینعی -186 هیآ 48 ) هدـئام ،  هروس   ((، ) نآ هب  تبـسن  دراد  يرترب  طلـست و 
اهامش زا  یـسک  ردپ  دمحم   :)) ینعی -187 و 42 ) هیآ 41  هدجـس ،  مح  هروس  ((، ) دریذـپ یمن  شیپ  سپ و  زا  ار  یلطاب  چـیه  هک  هدـننک 

رد ار  باـتک  وت  يوس  هب  میدرک  لزاـن  و   :)) ینعی -188 هیآ 40 ) بازحا ،  هروس  ((، ) دـشاب یم  ناربمغیپ  متخ  ادـخ و  ربـمغیپ  هکلب  تسین 
 ( ع  ) حون هب  هچنآ  نید  زا  امـش  يارب  دومرف  عیرـشت  ادخ   :)) ینعی -189 هیآ 89 ) لحن ،  هروس   ((. ) تسا زیچ  ره  هدـننک  نشور  هک  یلاـح 

يروش هروس   ((، ) تسا هدش  هیصوت  ع )   ) یسیع یسوم و  میهاربا و  هب  هک  ار  هچنآ  میدرک و  یحو  تدوخ  هب  هک  ار  هچنآ  هدش و  هیـصوت 
يرگید ربمغیپ  رگا  دـنا  هدـش  رکذ  هیآ  رد  هک  نت  جـنپ  نیا  زا  ریغ  رگا  تروص  نیا  رد  تسا  مولعم  تسا و  نانتما  ماقم  رد  هیآ  هیآ 13 ) ، 

زا یـسیع و  یـسوم و  میهاربا و  وت  زا  میتفرگ و  ار  ناـشنامیپ  ناربـمغیپ  زا  هک  یتـقو  و   :)) ینعی -190 دـش . یم  رکذ  دوب  تعیرـش  بحاص 
لصف نیا  بلاطم  رد   ((، ) يرْخَف ُْرقَْفلَا  :)) دیامرف یم  روهـشم  تیاور  رد  -191 هیآ 7 ) بازحا ،  هروس   ((، ) میتفرگ یمکحم  نامیپ  ناـشیا 

اُوناک ْنِا  ِِهْلثِم  ٍثیدَِحب  اُوتْءاَْیلَف  :) دـیامرف یم  هکنانچ  -192 دوـش ) هعجارم  نآ  ریغ  ج 6 و  راحب ، یبلح ،  هریـس  ماشه ،  نبا  هریـس  باـتک  هب 
ُهارَْتفا َنُولوُقَی  ْمَا  :) دیامرف یم  هکنانچ  -193 هیآ 34 ) روط ، هروس  ((، ) دنروایب نآرق  دننام  ینخس  دنیوگ  یم  تسار  رگا   :)) ینعی َنیقِداص ) 

 ، هتـسب تمهت  ادخ  هب  ار  نآرق  دـمحم  دـنیوگ : یم  هکلب   :)) ینعی ِهّللا )  ِنُود  ْنِم  ُْمتْعَطَتْـسا  ِنَم  اوُعْداَو  ٍتایَرَتْفُم  ِِهْلثِم  ٍرَوُس  ِرْـشَِعب  اُوتْءاَف  ُْلق 
یم هکنانچ  -194 هیآ 13 ) دوه ، هروس  ((، ) دـینک دادمتـسا  دـیناوت  یم  هک  ره  زا  دـیروایب و  نآرق  دـننام  ییارتفا  هروس  هد  نیارباـنب ،  وگب 

کی نیاربانب ،  وگب  هتـسب ،  ادـخ  هب  هک  تسا  یغورد  نآرق  دـنیوگ : یم  هکلب   :)) ینعی ِْهِلثِم )  ٍةَروُِسب  اُوتْءاَـف  ْلـُق  ُهارتَْفا  َنُولوُقَی  ْمَا  :) دـیامرف
ٌرْحِـس ِّالا  اذه  ْنِا  َلاقَف  :) دـننک یم  لقن  برع  نارونخـس  زا  یکی  زا  هکنانچ  -195 هیآ 38 ) سنوی ،  هروس  ((، ) دـیروایب نآرق  دـننام  هروس 
باذج  ) رحس زج  نآرق  نیا  تفگ :  هدومن )  یشکرس  هدرک و  قح  هب  تشپ  رایسب ، رکف  زا  سپ  دیلو   :)) ینعی ِرَشَْبلا )  ُلْوَق  ِّالا  اذه  ْنِا  َُرثُْؤی 

ُْتِثَبل ْدَقَف  :) دیامرف یم  ص )   ) مرکاربمغیپ نابز  زا  هکنانچ  -196 هیآ 24 و 25 ) رثدم ، هروس   ((، ) تسین رشب  نخـس  زج  نآرق  نیا  تسین  ( 
یمن لـقعت  اـیآ  ما  هدـینارذگ  هدوب و  يرمع  نآرق ،  لوزن  توبن و  زا  شیپ  امـش  ناـیم  رد  نم   :)) ینعی َنوـُلِقْعَت )  ـالَفَا  ِِهْلبَق  ْنِم  ًارُمُع  ْمُکیف 
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نآرق لوزن  زا  شیپ  وت   :)) ینعی َِکنیمَِیب )  ُهُّطَُخت  الَو  ٍباـتِک  ْنِم  ِِهْلبَق  ْنِم  اُوْلتَت  َْتنُک  اـمَو  :) دـیامرف یم  و  هیآ 16 ) سنوی ،  هروس  ( ))؟ دینک
اْنلََّزن اّمِم  ٍْبیَر  یف  ُْمْتنُک  ْنِاَو  :) دـیامرف یم  زاب  و  هیآ 48 ) توبکنع ،  هروس   ((، ) یتشون یمن  دوخ  تسد  اـب  يدـناوخ و  یمن  ار  يا  هتـشون 

یصخش زا  هروس  کی  دیشاب ، یم  کش  رد  میدرک  لزان  نامدوخ  هدنب  هب  هک  ینآرق  زا  رگا  و   :)) ینعی ِِهْلثِم )  ْنِم  ٍةَروُِسب  اُوتْءاَف  انِْدبَع  یلَع 
 ((، تسین ادخ  نخـس  نآرق  هک  دوش  مولعم  ات  دیروایب  دـشاب  دـمحم  دـننام  ندـیدن )  یبرم  نتـشونن و  ندـناوخن و   ) دوجو طیارـش  رد  هک 

ایآ  :)) ینعی ًاریثَک .)  ًافالِتْخا  ِهیف  اُودَجَول  ِهّللا  ریغ  ِْدنِع  ْنِم  َناکَْولَو  َنآْرُقْلا  َنوُرَّبَدَتَی  الَفَا  :) دـیامرف یم  هکنانچ  -197 هیآ 23 ) هرقب ،  هروس  )
نونم ؤم  هروس  -198 هیآ 82 ) ءاسن ، هروس  ((، ) دنتفای یم  يرایـسب  فالتخا  نآ  رد  دوب  ادخ  ریغ  شیپ  زا  رگا  و  دننک ؟ یمن  ربدت  نآرق  رد 

زا ص 161  ج 3 ، راحب ، -202 هیآ 83 . سی ،  هروـس  -201 هیآ 85 . يرـسا ،  هروس  -200 هیآ 11 . هدجـس ،  هروس  -199 . 14 هیآ 12 -  ، 
-206 هیآ 169 . نارمع ،  لآ  هروـس  -205 خزربلا .  باب  ج 2 ، راحب ، -204 خزربلا .  باب  ج 2 ، راـحب ، و 2 -  - 203 قودـص .  تاداقتعا 

هروس -210 هیآ 21 و 22 . هیثاج ،  هروس  -209 هیآ 38 . ناخد ،  هروس  -208 هیآ 26 . هروس ص ،  -207 هیآ 99 و 100 . نونم ،  ؤم  هروـس 
-215 هیآ 22 . هروس ق ،  -214 . 30 هیآ 27 -  رجف ، هروس  -213 هیآ 19 . راطفنا ، هروس  -212 هیآ 53 . يروش ،  هروس  -211 هیآ 8 . قلع ، 

هیآ فهک ،  هروس  -219 هیآ 5 . توبکنع ،  هروس  -218 هیآ 6 . قاقشنا ،  هروس  -217 هیآ 25 . رون ، هروس  -216 هیآ 53 . فارعا ،  هروس 
هیآ 3. فاـقحا ،  هروس  -223 هیآ 7 . میرحت ،  هروـس  -222 . 41 هیآ 34 -  تاـعزان ،  هروس  -221 . 30 هیآ 27 -  رجف ، هروـس  -220 . 110
هب یمالسا  تموکح  و  ص )   ) مرکاربمغیپ ینیشناج  تماما و  هب  طوبرم  بلاطم  هراب  رد  -225 ص 79 . ج 14 ، یناپمک ،  پاچ  راحب  -224

ص ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خیرات  . 271 ص 223 -  ج 2 ، ماشه ،  نبا  هریس  یلا 61 . ص 26  ج 2 ، یبوقعی ،  خیرات  دوش : هعجارم  كرادم  نیا 
 . نآ ریغ  دمحا و  دنسم  زا  ص 664  مارملا ،  ۀیاغ  . 126

اهتشون 4 یپ 

ُُهلوُسَرَو ُهّللا  ُمُکُّیلَو  اـمَّنِا   :) تسا هیآ  نیا  اـهنآ  هلمج  زا  هدـش و  لالدتـسا  نآرق  زا  یتاـیآ  هب  بلاـطیبا  نب  یلع  تفـالخ  تاـبثا  يارب  -226
ؤم شلوسر و  ادـخ و  طـقف  امـش  راـیتخا  بحاـص  رما و  یلو   :)) ینعی َنوُعِکار )  ْمُهَو  َةوکزَّلا  َنُوتُْؤیَو  َةولَّصلا  َنوُمیُقی  َنیذَّلا  اُونَمآ  َنیذَّلاَو 

قافتا یعیش  ینس و  نیرـسفم  هیآ 55 ) هدـئام ،  هروس  ((، ) دـنهد یم  تاکز  هقدـص و  عوکر  لاح  رد  دـنناوخ و  یم  زامن  هک  دنتـسه  نانم 
رذوبا دراد . تلـالد  نآ  رب  زین  هصاـخ  هماـع و  زا  يریثک  تاـیاور  تسا و  هدـش  لزاـن  بلاـطیبا  نب  یلع  نءاـش  رد  روکذـم  هیآ  هک  دـنراد 

لئاس دادـن ، يزیچ  وا  هب  یـسک  یلو  دومن  کمک  ياـضاقت  مدرم  زا  یلئاـس  میدـناوخ  ربمغیپ  اـب  ار  رهظ  زاـمن  يزور  دـیوگ : یم  يراـفغ 
لاح رد  بلاطیبا  نب  یلع  دادن . يزیچ  نم  هب  یسک  ربمغیپ  دجـسم  رد  شاب  دهاش  ایادخ ! تفگ :  هدرک  دنلب  نامـسآ  بناج  هب  ار  شتـسد 
یم هدـهاشم  ار  نایرج  هک  مرکاربمغیپ  تفر .  تفرگ و  ترـضح  نآ  تسد  زا  ار  رتشگنا  وا  درک ، هراشا  لئاس  هب  شتـشگنا  اـب  دوب  عوکر 

نک و اطع  نم  هب  يردص  حرـش  ایادخ ! تفگ :  وت  هب  یـسوم  مردارب  ایادخ ! تشاد :  هضرع  هدرک  دنلب  نامـسآ  بناج  هب  ار  شرـس  دومرف 
یحو سپ  هدـب ،  رارق  نم  کمک  ریزو و  ار  نوراه  مردارب  دـنمهفب و  ار  منانخـس  ات  هدـب  نم  هب  ییایوگ  نابز  نادرگ و  ناسآ  ار  میاهراک 

وت ربمغیپ  مه  نم  ایادخ ! دومن . میهاوخ  اطع  امش  هب  یطلست  ذوفن و  مینادرگ و  یم  مکحم  تردارب  هطساو  هب  ار  وت  يوزاب  ام  هک  دش  لزان 
ربمغیپ نخـس  زونه  دیوگ : یم  رذوبا  هدب .))  رارق  منابیتشپ  ریزو و  ار  یلع  نادرگ و  ناسآ  ار  میاهراک  نک و  اطع  میارب  يردـص  متـسه ، 

فالتخا یکدنا  اب  روکذم  ثیدح  ص 16 ) لاس 1356 ،  هرهاق ،  ط  يربط ،  فیلءات  یبقعلارئاخذ ،   ) تشگ لزان  هیآ  هک  دوب  هدـشن  مامت 
بتک زا  ثیدح  هماع و 19  بتک  زا  ثیدح   24 ص 103 ، مارملا ،  ۀیاغ  باتک  رد  ینارحب  هدـش .  لقن  زین  ص 293  ج 2 ، روثنملاّرد ، رد 

ِنْوَشْخاَو ْمُهْوَشَْخت  الَف  ْمُِکنید  ْنِم  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َسِئَی  َمْوَْیلَا   :) تسا هیآ  نیا  تایآ  هلمج  زا  تسا .  هدرک  لـقن  هیآ  لوزن  نءاـش  رد  هصاـخ 
دیمان مالسا  هاگتسد  ندش  هدیچرب  زا  زورما  رافک   :)) ینعی ًانید .)  َمالْسِْالا  ُمَُکل  ُتیضَرَو  یتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَاَو  ْمُکَنید  ْمَُکل  ُْتلَمْکَا  َمْوَْیلَا 

امش ياربار  مالسا  مدومن و  مامت  امش  رب  ار  دوخ  تمعن  لماک و  ار  امش  نید  زورما  دیسرتب . نم  زا  یلو  دیسارهن  نانآ  زا  رگید  سپ  دندش 
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هاگتـسد هک  دمآ  دهاوخ  يزور  هک  دـندوب  راودـیما  رافک  هیآ  لوزن  زا  لبق  هک :  تسا  نیا  هیآ  رهاظ  هیآ 3 ) هدئام ،  هروس   ((، ) مدـیزگرب
راک نامه  هدینادرگ و  سویءام  مالـسا  يدوبان  زا  هشیمه  يارب  ار  نانآ  يراک  ماجنا  هطـساو  هب  لاعتم  دـنوادخ  یلو  دوش ، هدـیچرب  مالـسا 

هجوت و لباق  عوضوم  هکلب  هدوبن  ماـکحا  زا  یمکح  لـعج  دـننام  یئزج  روما  زا  دـبال  تسا و  هدوب  نید  ساـسا  ماکحتـسا  لاـمک و  ببس 
ای :) دـشابن طبر  یب  هتـشگ  لزان  هروس  نیا  رخاوا  رد  هک  يا  هیآ  اب  هیآ  نیا  ارهاـظ  تسا .  هدوب  نآ  هب  طوبرم  مالـسا  ياـقب  هک  هدوب  یمهم 
هک ار  یعوضوم  ربمغیپ ! يا   :)) ینعی ِساّنلا .)  َنِم  َکُمِصْعَی  ُهّللاو  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِاَو  َّکِبَر  ْنِم  َْکَیِلا  َلِْزنُا  ام  ْغّلب  ُلوُسَرَّلا  اَهُّیَا 
وت هجوتم  هک  يرطخ  هنوگ  ره  زار  وت  ادخ  و  يا .  هدادن  ماجنا  ار  ادخ  تلاسر  ینکن  غالبا  رگا  هک  نک  غالبا  مدرم  هب  میداد  روتـسد  وت  هب 

رگا هک  ار  یمهم  رایسب  هجوت و  لباق  عوضوم  ادخ  هک :  دنک  یم  تلالد  هیآ  نیا  هیآ 72 ) هدئام ،  هروس   ((، ) تشاد دهاوخ  ناما  رد  دشاب 
تفلاـخم و زا  ربـمغیپ  هدوب  تیمها  اـب  سب  زا  یلو  هداد  روتـسد  ربـمغیپ  هب  دوش  یم  عقاو  رطخ  رد  تلاـسر  مالـسا و  ساـسا  دریگن  ماـجنا 

يروف دک و  ؤم  رما  ادخ  بناج  زا  هکنیا  ات  تسا ،  هتخادنا  یم  ریخءات  هب  ار  نآ  بسانم  تیعقوم  راظتنا  هب  هدیسرت و  یم  مدرم  ینکـشراک 
غیلبت اریز  هدوبن ؛  ماکحا  لیبق  زا  دبال  مه  عوضوم  نیا  یـسارهن .  سک  چیه  زا  يزرون و  للعت  روتـسد  نیا  ماجنا  رد  دـیاب  هک  هدـش  رداص 
هتشاد یسرت  نیناوق  نایب  زا  مالسا  ربمغیپ  هن  ددرگ و  نوگژاو  مالـسا  ساسا  شغیلبت  مدع  زا  هک  دراد  ار  تیمها  نآ  هن  نوناق  دنچ  ای  کی 

بلاطیبا نب  یلع  تیالو  هراب  رد  مخ  ریدغ  رد  روکذم  ياه  هیآ  هک  دنراد  تلالد  هک  دنتـسه  يرابخا  دـی  ؤم  دـهاوش ، نئارق و  نیا  تسا . 
مدرم مخ  ریدغ  رد  ربمغیپ  دیوگ : یم  يردخ  دیعسوبا  دنا . هدومن  دییءات  ار  نآ  زین  ینس  هعیش و  نیرسفم  زا  يرایسب  و  تسا .  هتـشگ  لزان 
لزان هیآ  سپـس  دـش ، نایامن  ادـخ  لوسر  لغب  ریز  يدیفـس  هک  درک  دـنلب  يروط  هب  هتفرگ  ار  وا  ياـهوزاب  هدومن  توعد  یلع  يوس  هب  ار 

نید و ندش  لماک  زا  ُرَبْکَا ، هّللَا  :)) دومرف ربمغیپ  سپ  ًانید )  َمالْس  ْالا  ُمَُکل  ُتیضَرَو  یتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَاَو  ْمُکنید  ْمَُکل  ُْتلَمْکَا  َمْوَْیلَا  :) دش
یلع متـسه ،  وا  روما  يدصتم  رایتخا و  بحاص  نم  سک  ره  :)) دومرف سپـس  نم .))  زا  دعب  یلع  تیالو  ادـخ و  تیاضر  تمعن و  یمامت 

نک و شیرای  وت  دومن ، يرای  ار  وا  سک  ره  نک .  ینمشد  شنمـشد  اب  شاب و  تسود  یلع  تسود  اب  ایادخ ! دشاب . یم  شرایتخا  بحاص 
قرط زا  ثیدح  هماع و 15  قیرط  زا  ثیدح   6 ص 336 ، مارملا ،  ۀـیاغ  باتک  رد  ینارحب  نک .))  اهر  ار  وا  زین  وت  درک  اهر  ار  وا  سک  ره 

دندومن یمن  يراددوخ  يراک  چیه  زا  نآ  يدوبان  هار  رد  هک  مالسا  نانمشد  نخس :  هصالخ  تسا .  هدرک  لقن  هیآ  لوزن  نءاش  رد  هصاخ 
تـسا ربمغیپ  مالـسا  نابهگن  ظفاح و  نوچ  هک  دـندرک  یم  رکف  اهنآ  دـندوب ، راودـیما  تهج  کی  هب  طقف  دنتـشگ  سویءام  اـج  همه  زا  و 

لطاب نانآ  هشیدـنا  مخ ،  ریدـغ  رد  یلو  دوب . دـهاوخ  یمتح  شیارب  يدوبان  ددرگ و  یم  تسرپرـس  میق و  یب  مالـسا  تفر ،  ایند  زا  یتقو 
هب يرورـض  نیگنـس و  هفیظو  نیا  مه  یلع  زا  سپ  دومن و  یفرعم  مدرم  هب  مالـسا  يدصتم  تسرپرـس و  ناونع  هب  ار  یلع  ربمغیپ  تشگ و 

داتسا فیلءات  نازیملا ،  ریـسفت  هب  دوش  عوجر  رتشیب  حیـضوت  يارب  . ) دوب دهاوخ  دنیآ  یم  دوجو  هب  یلع  لسن  زا  هک  ربمغیپ  نامدود  هدهع 
رد عادولا  ۀجح  زا  تعجارم  زا  دعب  مالـسا  ربمغیپ  ریدـغ :)) ثیدـح  ( )) 64 ص 50 -  214 و ج 6 ، ص 177 -  ج 5 ، یئابطابط ،  همـالع 
یم ءارب  درک . بوـصنم  نیملـسم  یئاوـشیپ  تیـالو و  هب  ار  یلع  يا  هبطخ  يادا  زا  سپ  هدروآ  درگ  ار  نیملـسم  هدوـمن  فـقوت  مخ  ریدـغ 

تسد سپس  دندومن  هزیکاپ  ار  ناکم  نآ  داد  روتـسد  میدیـسر  مخریدغ  هب  یتقو  مدوب ،  ادخ  لوسر  تمدخ  عادولا  ۀجح  رفـس  رد  دیوگ :
سپ تسا .  امـش  تسد  هب  ام  رایتخا  دنداد : خـساپ  متـسین ؟  امـش  رادرایتخا  نم  ایآ  دومرف  داد و  رارق  شدوخ  تسار  فرط  هتفرگ  ار  یلع 

ینمشد شنمـشد  اب  یتسود و  یلع  تسود  اب  ایادخ ! دوب ، دهاوخ  وا  يالوم  یلع  متـسه ،  وا  رایتخا  بحاص  الوم و  نم  سک  ره  :)) دومرف
ص ج 5 ، هیاهنلاو ،  ۀیادبلا   ) يدـش نینم  ؤم  مامت  نم و  يالوم  وت  هک  داب  تیاراوگ  ماقم  نیا  تفگ :  یلع  هب  باطخ  نب  رمع  سپ  نک .)) 
ص ج 2 ، غابـص ،  نبا  فیلءات  همهملا ،  لوصف  ص 67 . لاس 1356 ، هرهاق ،  ط  يربط ،  فیلءاـت  یبقعلارئاـخذ ،  ص 346 . 208 و ج 7 ،
هب ار  ثیدح  نیا  دننام  ص 79  مارملا ،  ۀیاغ  باتک  رد  ینارحب  يرجه ص 31 . لاس 1369  فجن ،  ط  یئاسن ،  فیلءات  صئاـصخ ،  . 23
نم تیب  لها  لثم  :)) دومرف ربمغیپ  دـیوگ  یم  سابع  نبا  هنیفـس :))  ثیدـح   ( )) تسا هدرک  لقن  هصاـخ  زا  قیرط  هماـع و 43  زا  قیرط   89

ص 20. یبقعلارئاـخذ ،   ((، ) تشگ قرغ  دوـمن  فـلخت  سکره  تفاـی و  تاـجن  دـش  راوـس  نآ  رد  سکره  هک  تسا  حوـن  یتـشک  لـثم 
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باتک ص 307 . یطویـس ،  نیدـلا  لـالج  فیلءاـت  ءاـفلخلا  خـیرات  و 84 . ص 150  هرهاــق ،  رجح ، نـبا  فیلءاــت  هـقرحملا ،  قـعاوصلا 
تفه هماع و  زا  قیرط  هدزای  اـب  ار  روکذـم  ثیدـح  ص 237  مارملا ،  ۀــیاغ  رد  ینارحب  ص 114 . رـصم ، یجنلبـش ،  فیلءات  راصبالارون ،

شیوخ يوس  هب  ارم  ادـخ  اـیوگ  :)) دومرف هک  هدرک  لـقن  ربـمغیپ  زا  مقرا  نب  دـیز  نیلقث :))  ثیدـح   ( )) تسا هدرک  لـقن  هصاـخ  زا  قیرط 
هک دیـشاب  بظاوم  متیب ،  لـها  ادـخ و  باـتک  مراذـگ :  یم  امـش  نیب  رد  ار  نیزو  گرزب و  زیچ  ود  یلو  منک  تباـجا  دـیاب  هدومن  توعد 

ج 5، هیاهنلاو ،  ۀیادبلا  ((، ) دنوش دراو  نم  رب  رثوک  رب  هکنیا  ات  دش  دنهاوخن  ادج  مه  زا  زگره  رما  ود  نآ  دـینک ، یم  راتفر  اهنآ  اب  هنوگچ 
39 مارملا ،  ۀــیاغ  رد  ص 147 . هـقرحملا ،  قـعاوصلا  ص 30 . صئاـصخ ،  ص 22  هـمهملا ،  لوـصف  ص 16 . یبقعلارئاـخذ ،  ص 209 .

تارابع رایسب و  ياهدنـس  هب  هک  تسا  یعطق  ملـسم و  ثیداحا  زا  نیلقث  ثیدح  تسا )  هدش  لقن  هصاخ  زا  ثیدح  هماع و 82  زا  ثیدح 
 - 1 دوش : یم  هافتسا  مهم  بلطم  دنچ  شلاثما  ثیدح و  نیا  زا  دنراد . قافتا  فارتعا و  شتحص  هب  هعیـش  ینـس و  هدش و  تیاور  یفلتخم 

ربهر ماما و  دوجو  زا  ینامز  چیه  ینعی  دنام ؛ دنهاوخ  یقاب  تمایق  ات  زین  ربمغیپ  ترتع  دنام ، یم  یقاب  مدرم  نیب  رد  تمایق  ات  نآرق  هچنانچ 
هدومن و نیمءات  ار  نیملسم  ینید  یملع و  تاجایتحا  مامت  گرزب ،  تناما  ود  نیا  هلیـسو  هب  مالـسا  ربمغیپ   - 2 ددرگ . یمن  یلاخ  یقیقح 

دیابن تیب  لها  نآرق و   - 3 تسا .  هتسناد  ربتعم  ار  ناشلامعا  لاوقا و  هدرک  یفرعم  نیملـسم  هب  شناد  ملع و  عجرم  ناونع  هب  ار  شتیب  لها 
4 دیامن . نوریب  نانآ  تیاده  داشرا و  تحت  زا  ار  شدوخ  دنک و  ضارعا  تیب  لها  مولع  زا  درادن  قح  یناملـسم  چیه  دنوش و  ادج  مه  زا 

عیمج  - 5 تساهنآ .  دزن  رد  قح  هشیمه  دـنوش و  یمن  هارمگ  دـنیوج ، کسمت  ناـنآ  لاوقا  هب  دـننک و  تعاـطا  تیب  لـها  زا  رگا  مدرم  - 
هب دوـش و  یمن  عـقاو  تلالـض  رد  دـیامن  يوریپ  اـهنآ  زا  سکره  تسا و  دوـجوم  تیب  لـها  دزن  رد  مدرم  ینید  تاـجایتحا  مزـال و  موـلع 

تیب لها  زا  دارم  هک  دوش  یم  مولعم  هنیرق  نیمه  هطساو  هب  و  دنموصعم . هابتـشا  اطخ و  زا  تیب  لها  ینعی  ددرگ ؛ یم  لیان  یقیقح  تداعس 
رد نایـصع  اـطخ و  دنـشاب و  لـماک  نید ،  مولع  تهج  زا  هک  دنـشاب  یم  ینیعم  دارفا  هکلب  تسین  ربمغیپ  دـالوا  ناـشیوخ و  ماـمت  ترتع  و 

سپ یکی  هک  شدنزرف  هدزای  بلاطیبا و  نب  یلع  زا  دنترابع  اهنآ  دنشاب و  هتشاد  يربهر  تیحالص  ات  دشاب  هتـشادن  هار  ناشدوجو  تحاس 
هب دـیوگ  یم  سابع  نبا  هنومن :  باب  زا  تسا .  هدـش  ریـسفت  انعم  نیمه  هب  زین  تایاور  رد  هچناـنچ  دـندش . بوصنم  تماـما  هب  يرگید  زا 
 ، هدوملا عیبانی   ((، ) نیـسح نسح و  همطاف و  یلع و  :)) دومرف دننایک ؟ تسا  بجاو  اهنآ  نتـشاد  تسود  هک  وت  ناشیوخ  متفگ  مرکاربمغیپ 
((، داد رارق  یلع  بلص  رد  ارم  هیرذ  یلو  داد  رارق  شدوخ  بلـص  رد  ار  يربمغیپ  ره  هیرذ  ادخ  :)) دومرف ربمغیپ  دیوگ  یم  رباج  ص 311 )

دشاب و یم  نآرق  قح و  اب  یلع  :)) دومرف یم  هک  مدینـش  ادخ  لوسر  زا  دیوگ  یم  هملـس  ما  قح :))  ثیدـح  (. )) ص 318 هدوملا ،  عیبانی  )
نیا ص 539  مارملا ،  ۀـیاغ  رد  ((، ) دـنوش دراو  نم  رب  رثوک  رب  هکنیا  اـت  دـنوش  یمن  ادـج  مه  زا  دوـب و  دـنهاوخ  یلع  اـب  زین  نآرق  قـح و 
ادخ لوسر  دیوگ  یم  صاقو  نب  دعـس  تلزنم :))  ثیدح   ( )) تسا هدش  لقن  هصاخ  زا  ثیدح  هد  هماع و  زا  ثیدـح  هدراهچ  اب  نومـضم 
،))؟ دوب دهاوخن  يربمغیپ  نم  زا  دعب  هکنیا  زج  یشاب  یسوم  هب  تبسن  نوراه  دننام  نم  هب  تبسن  وت  هک  یتسین  یضار  ایآ  :)) دومرف یلع  هب 

 - ص 148 یعفاش ،  یجنگ  فیلءات  بلاطلا ،  ۀیافک  ص 21 . همهملا ،  لوصف  ص 63 . یبقعلارئاخذ ،  ص 339 . ج 7 ، هیاهنلاو ،  ۀیادبلا  )
تسا لقن  هصاخ  زا  ثیدح  داتفه  هماع و  زا  ثیدح  دص  ص 109 ، مارملا ،  ۀیاغ  رد  ص 177 . قعاوص ،  . 25 ص 19 -  صئاصخ ،  . 154

ار یسک  نم  :)) دومرف نانآ  هب  اذغ  لوانت  زا  سپ  دومن  توعد  اذغ  فرص  يارب  ار  شناشیوخ  ص )   ) ربمغیپ هریشع :))  توعد  ثیدح  ( ))
شیوس هب  ار  امـش  هک  هداد  روتـسد  نم  هب  ادـخ  دـشاب . هدروآ  شموق  يارب  ما  هدروآ  امـش  يارب  نم  هک  ار  هچنآ  زا  رتـهب  هک  مرادـن  غارس 
دندرک توکس  مدرم  مامت  ددرگ ))؟ امش  نیب  رد  نم  هفیلخ  یصو و  ردارب و  دنک و  کمک  نم  اب  رما  نیا  رد  هک  تسیک  سپ  منک  توعد 
هداـهن وا  ندرگ  رب  تسد  ربـمغیپ  سپ  موش .  یم  امـش  راـی  ریزو و  نم  تشاد :  هضرع  دوـب  رتـکچوک  همه  زا  هک  لاـح  نیع  رد  یلع  یلو 

هب دـندیدنخ و  یم  هدوـمن  تکرح  اـج  زا  تعاـمج  نآ  سپ  دـینک . تعاـطا  وا  زا  دـیاب  تسا ،  نـم  هـفیلخ  یـصو و  ردارب و  نـیا  دوـمرف :
دایز ثیداحا  هنوگنیا  زا  و  ص 116 ) ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خیرات   ) ینک تعاطا  ترـسپ  زا  هک  داد  روتـسد  وت  هب  دمحم  دنتفگ : یم  بلاطوبا 

ار يراک  نینچ  منک  یمن  نامگ  و  دیهدب -  رارق  نم  نیـشناج  هفیلخ و  ار  یلع  رگا  :)) دومرف ادخ  لوسر  دـیوگ  یم  هفیذـح  هلمج  زا  تسا 
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ج 1، میعنوبا ،  فیلءات  ءایلوالا ، ۀیلح  ((، ) دنک یم  راداو  تسار  هار  هب  ار  امش  هک  تفای  دیهاوخ  تریصب  اب  ییامنهار  ار  وا  دیهدب -  ماجنا 
شگرم تایح و  دراد  تسود  سک  ره  :)) دومرف ربمغیپ  دـیوگ  یم  هیودرم  نبا  ص 67 ) لاس 1356 ، فجن ،  ط  بلاطلا ،  ۀیافک  ص 64 .

نم لگ  زا  نم و  ترتع  اهنآ  اریز  دنک ؛ ادتقا  نم  تیب  لها  هب  دشاب و  یلع  راد  تسود  نم  زا  دعب  ددرگ ، تشهب  نکاس  دـشاب و  نم  دـننام 
لماش زگره  متعافـش  دنیامن ، بیذکت  ار  اهنآ  لضف  هک  یناسک  لاح  هب  ادب  سپ  هتـشگ  نانآ  بیـصن  نم  مهف  ملع و  دـنا و  هدـش  هدـیرفآ 

ص ج 5 ، ۀیاهنلاو ،  ۀیادبلا  -227 ص 94 ) ج 5 ، هدیسر ،  پاچ  هب  دمحا  دنسم  هیشاح  رد  هک  لامعلازنک  بختنم  ((، ) دش دهاوخن  ناشلاح 
ص ج 2 ، يربط ،  فیلءات  كولملا ،  لسرلا و  خیرات  ص 217 . ج 2 ، خیراتلا ،  یف  لماکلا  ص 133 . ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  . 277
ص ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرـش  -229 ص 54 . ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرـش  ص 292 . ج 2 ، ریثا ، نبا  فیلءاـت  لـماکلا ،  -228 . 436

هیآ هرقب ،  هروس  -233 هیآ 89 . ماعنا ،  هروس  -232 ص 311 . ج 6 ، هیاهنلاو ،  ۀیادبلا  -231 ص 137 . ج 2 ، یبوقعی ،  خیرات  -230 . 134
ُِّیلََعل اْنیَدـَل  ُِما  ِباتِْکلاّ یف  ُهَّناَو  َنُولِقْعَت  ْمُکَّلََعل  ًاِّیبَرَع  ًانآُْرق  ُهاْنلَعَج  ّانِا  ِنیبُْملا  ِباتِْکلاَو   :) هنومن باب  زا  -235 هیآ 73 . ایبنا ، هروس  -234 . 124

یلاع و ام  دزن  باـتکلا  ما  رد  نآرق  نیا  و  دـینک . لـقعت  دـیاش  میداد  رارق  یبرع  ار  نآرق  اـم  نشور !  باـتک  نیا  هب  مسق   :)) ینعی ٌمیکَح ) 
اذـه ْنِم  ٍۀَْـلفَغ  یف  َْتنُک  ْدََـقل  ٌدیهَـشَو  ٌِقئاس  اهَعَم  ٍسْفَن  ُّلُک  ْتَءاجَو   :) تایآ نیا  دـننام  -236 هیآ 4 ) فرخز ،  هروـس   ((. ) تـسا مـیکح 

یم هتفگ  نانآ  هب  و   ) دندرگ یم  ثوعبم  تمایق  رد  رومءام  هاوگ و  اب  سوفن  مامت   :)) ینعی ٌدیدَح .)  َمْوَْیلا  َكُرَصَبَف  َكَءاطِغ  َْکنَع  انْفَشَکَف 
 ، هروس ق  ((، ) تسا هدش  نیب  زیت  تا  هدید  نونکا  میتشادرب و  تناگدید  زا  ار  تلفغ  هدرپ  ام  سپ  يدوب ،  لفاغ  یگدـنز  نیا  زا  وت  دوش )
ام دشاب ، نم  ؤم  دهد و  ماجنا  یکین  لمع  سک  ره   :)) ینعی ِیَط .)  ًۀَـبّ ًةویَح  ُهَّنِییُْحنَلَف  ٌنِمُْؤم  َوُهَو  یْثنُا  َْوا  ٍرَکَذ  ْنِم  ًاِحلاص  َلِمَع  ْنَم  ( ) هیآ 21

یتقو  :)) ینعی ْمُکییُْحی .)  اِمل  ْمُکاعَد  اذِا  ِلوُسَّرِللَو  ِِهّلل  اُوبیجَتِْسا  ( ) هیآ 97 لحن ،  هروس   ((، ) یبوخ هزیکاپ و  یگدنز  مینک ،  یم  هدنز  ار  وا 
ام ٍسْفَن  ُّلُک  ُدَِجت  َمْوَی  ( ) هیآ 24 لافنا ،  هروس  ((، ) دینک تباجا  دنک  یم  نات  هدنز  هک  دندرک  توعد  يزیچ  هب  ار  امـش  لوسر  ادـخ و  هک 
لآ هروس  ((، ) دبایب رـضاح  هداد  ماجنا  يدـب  بوخ و  راک  ره  سک  ره  هک  يزور   :)) ینعی ٍءوُس .)  ْنِم  ْتَلِمَع  امَو  ًارَـضُْحم  ٍْریَخ  ْنِم  ْتَلِمَع 
یم هدنز  ار  ناگدرم  ام   :)) ینعی ٍنیبُم .)  ٍماِما  یف  ُهاْنیَصْحَا  ٍءْیَـش  َّلُکَو  ْمُهَراثآَو  اُومَّدَق  ام  ُُبتْکَنَو  یتْوَْملا  ِیُْحن  ُنَْحن  ّانِا  ( ) هیآ 30 نارمع ، 

هیآ 12) سی ،  هروس   ((، ) میا هدرک  اصحا  نیبم  ماما  رد  ار  زیچ  همه  مینک و  یم  تبث  ار  ناشراثآ  لامعا و  مینک و 

اهتشون 5 یپ 

ُهُال ًارْکُـش  ُهُضِرْعَا  ٍلاصِخ  َثَلث  ُهُمِْزُلا  یئاضِِرب  َلِمَع  ْنَمَف  :)) دـیامرف یم  ربمغیپ  هب  جارعم  ثیدـح  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هنومن :  باـب  زا  -237
یفُْخا الَو  یلالَج  یِلا  ِِهْبلَق  َْنیَع  ُحَْـتفَاَو  ُُهْتبَبْحا  ینَّبَحَا ،  اذِاَف  نیقُولْخَْملا .  َۀَّبَحَم  یتَّبَحَم  یلَع  ُِرثُْؤی  ًۀَّب ال  4 َحَمَو ِنلاُهُِطلاُخیال  ُنایْسّ ًارْکِذَو  ُلْهَْجلا 

یتَِکئالَم َمـالکَو  یمـالَک  ُهُعَمْـسءاو  ْمُهَعَم  َِهتََـسلاُجمَو  َنیقُولْخَْملا  َعَم  ُُهثیدَـح  َعِطَْقنَی  ِراـهَّنلاِرُونَو  ِلـْیَّلا  ِمَلُظ  یف  ِهیجاـنُاَو  یْقلَخ  َۀَّصاـخ  ِْهیَلَع 
الَو ًاریَصبَو  ًایِعاو  ُهَْبلَق  ُلَعْجاَو  َُهل  ًاروُفْغَم  ِضْرَْالا  یَلَع  َیِشْمَیَو  ُْقلَْخلا  ُْهنِم  َیِحَتْـسَی  یّتَح  ایَْحلا  ُهُسَْبلَءاو  یْقلَخ  ْنَع  ُُهتْرَتَس  يذَّلا  َّرَّسلا  ُُهفِّرَعءاو 

ص 9) ج 17 ، یناپمک ،  پاچ  راونالاراحب ، ((، ) ِةَّدِّشلاَو ِلْوَْهلا  َنِم  ِۀَـمایِْقلا  ِیف  ِساّنلا  یَلَع  ُّرُمَی  ام  ُُهفِّرَُعاَو  ٍران  الَو  ٍۀَّنَج  ْنِم  ًاْئیَـش  ِْهیَلَع  یفُْخا 
؟ ٍِکلام ُْنب  ُۀَثِراح  ای  َْتنَا  َْفیَک  َُهل : َلاقَف  يراْصنَْالا  ِنامْعُّنلا  ِْنب  ٍِکلام  َْنبَۀَثِراح  ِِهلآَوِْهیَلَع  هّللا  یلَـص  هّللُالوُسَر  َلَبْقَتْـسَالاقُمالَّسلاِْهیلَع  ِهّللاِد  ْ

یْلَیل ُتْرَهْـسَاَف  اْینُّدـلا  ِنَع  یـسْفَن  ُْتفَرَع  هّللَالوُسَر  ای  َلاقَف  ِکلْوَق ؟  امَف  ٌۀَـقیقَح  ٍء  ْییَـش  ِّلُِکل  ُهّللُالوُسَر  َلاقَف  ًاّقَح  ٌنِم  ُؤم  ِهّللَالوُسَر  ای  َلاـقَف :
َاوُع ُعَمْـسَا  ّینَءاَکَو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  َنوُرَوازَتَی  ِۀَّنَجْلا  ِلْهَا  یِلا  ُرُْظنَا  ّینَءاَکَو  ِباسِْحِلل  َعِضُو  ْدَقَو  ّیبَر  ِشْرَع  یِلا  ُرُْظنَا  ّینَءاَکَف  يرِجا  وَه  ُتْءامظاَو 

انِْرمَِاب َنوُدـْهَی  ًۀَِّمئَا  ْمُهاْنلَعَجَو  -) 238 ص 33 ) موـس ،  ءزج  ضیف ،  فیلءاـت  یفاو ،  ((، ) ُهَْبلَق ُهّللارَّوـَن  ٌدـْبَع  ِهّللاـُلوُسَر : َلاـقَف  ِراـّنلا  ِیف  ٍلـْهَا 
هب ار  کین  ياهراک  ماجنا  دننک و  تیادـه  ار  مدرم  ام  رما  هلیـسو  هب  هک  میداد  رارق  ماما  ار  اهنآ  ام   :)) ینعی ِتاْریَْخلا ،)  َلِْعف  ْمِْهَیِلا  اْنیَحْوَاَو 

میداد رارق  ماما  ار  اهنآ  زا  یـضعب  ام   :)) ینعی اوُرَبَص .)  اَّمل  انِْرمَِاب  َنوُدْهَی  ًۀَِّمئَا  ْمُهنم  اْنلَعَجَو  ( ) هیآ 73 ءایبنا ، هروس   ((، ) میدرک یحو  اهنآ 
 ، ماما هک  دوش  یم  هدافتسا  تایآ  هنوگنیا  زا  هیآ 24 ) هدجس ،  هروس  ((، ) دندرک ربص  نانآ  اریز  دننک ؛ تیاده  ام  رما  هلیـسو  هب  ار  مدرم  ات 
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هلیـسو هب  و  دـشاب . یم  درجت  رما و  ملاع  خنـس  زا  هک  تسا  يونعم  هبذـج  تیادـه و  عون  کی  ياراد  يرهاظ ،  تیادـه  داشرا و  رب  هوالع 
، داجیا تیاغ  لامک و  هبترم  يوس  هب  ار  اهنآ  دـیامن و  یم  فرـصت  ریثءاـت و  مدرم  هتـسیاش  بولق  رد  شتاذ ،  نطاـب  تینارون و  تقیقح و 

یْنِثا یِلا  ًازیزَع  ُنیّدلا  اَذه  ُلازَی  ال  ُلوُقَی : ِهّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَـس  َلاق  ٍةَرْمُـس  ِْنب  ِِرباج  ْنَع   :)) هنومن باب  زا  -239 دوش ) تقد   ) دنک یم  بذـج 
ج دوواد ، یبا  حیحص  ((، ) ٍْشیَُرق ْنِم  ْمُهُّلُک  َلاق  َلاق : َلاق ؟ ام  َُۀبَا ، ای  یبَِال :  ُْتُلق  ًۀَّیِفَخ ، ًۀَِملَک  َلاق  َُّمث  اُوبحَّضَو  ُساّنلاَرَّبَکَف  َلاق : ًۀفیلَخ  َرَـشَع 

ًاذاَـف ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهّللا  یَّلَـص  ِّیبَّنلا  یَلَع  ُْتل   ( َ نومـضم نیمه  هب  بـیرق  رگید  ثیدـح  نیدـنچ  ص 92 و  ج 5 ، دمحا ، دنـسم  ص 207 . ، 2
ٍجَجُح ُوبَا  َْتنَاَو  ٍۀَّجُح  ِْنبا  ُۀَّجُح  َْتنَاَو  ٍماـِما  ِْنبا  ُماـِما  َْتنَاَو  ِیَـس  ٍدّ ِْنبا  ُدّیَـس  َْتنَا  ُلوُقَیَو : ُهاـف  ُلَّبَُقیو  ِْهیَْنیَع  ِبَُقی  ُلـّ َوُهَو  ِْهیَذـخَف  یلَع  ُْنیَـسُْحلا 

 . ینیما ریدـغلا ، 240-ر.ك :  ص 308 ) متفه ،  پاچ  يزودـنق ،  میهاربا  نب  نامیلـس  فیلءات  هدوملا ،  عیبانی  ((، ) ْمُهُمئاق ْمُهُعِـسات  ٍۀَعِْـست ،
 . يربط هّللادـبع  نب  دـمحا  نیدـلا  بحم  یبقعلارئاخذ ،  یلماع .  رح  نسح  نب  دـمحم  هادـهلا ،  تابثا  ینارحب .  مشاه  دیـس  مارملا ،  ۀـیاغ 

لئـالد غابـص .  نبا  همهملا ،  لوصف  یفنح .  میهاربا  نامیلـس  هدوملا ،  عیباـنی  يزوج .  نبا  طبـس  صاوخلا ،  ةرکذـت  یمزراوـخ .  بقاـنم ، 
، داشرالا ج 1 . ینیلک ،  بوقعی  نب  دـمحم  یفاـک ،  لوصا  يوسوم .  نیدـلا  فرـش  داـهتجالاو ، صنلا  يربط .  ریرج  نب  دـمحم  هماـمالا ، 
ص 58. لاس 1356 ) هرهاق ،  پاچ   ) یبقعلارئاـخذ -242 ص 17 . یمزراوخ ،  بقاـنم  ص 14 . مود )  پاـچ   ) همهملا لوـصف  -241 دیفم .

پاچ  ) دیفم داشرا  -243 . 72 ص 68 -  متفه )  پاچ   ) هدوملا عیبانی  . 22 ص 16 -  يرجه )  لاس 1385  فجن ،  پاچ   ) یمزراوخ بقانم 
لاس 1383 فجن ،  پاچ   ) صاوخلا ةرکذـت  . 30 ص 28 -  همهملا ،  لوصف  -244 ص 122 . هدوملا ،  عیباـنی  ص 4 . لاس 1377 ) نارهت ، 
ص همهملا ،  لوصف  -246 ص 34 . همهملا ،  لوصف  -245 ص 73 و 74 . یمزراوخ ،  بقانم  ص 105 . هدوملا ،  عیبانی  ص 34 . يرجه ) 

بقانم ص 21 . همهملا ،  لوـصف  ص 18 . صاوخلا ،  ةرکذـت  -247 . 63 ص 65 -  ةدوملا ،  عیباـنی  . 24 ص 20 -  صاوخلا ،  ةرکذـت  . 20
 ، مارملا ۀیاغ  ص 62 و 218 . ج 3 ، مق )  پاچ   ) بوشارهـش نب  یلع  نب  دـمحم  فیلءات  بلاطیبا ،  لآ  بقانم  -248 ص 74 . یمزراوخ ، 

ص صاوخلا ،  ةرکذت  . 123 ص 113 -  همهملا ،  لوصف  ص 312 . ج 3 ، بلاطیبا ،  لآ  بقانم  -249 ص 104 . هدوملا ،  عیبانی  ص 539 .
 ، بلاطیبا لآ  بقانم  -252 ص 71 . یمزراوخ ،  بقانم  ص 27 . صاوخلا ،  ةرکذت  -251 ص 27 . صاوخلا ،  ةرکذت  -250 . 183  - 172

ص 21 و 25. ج 4 ، بوشارهش ،  نبا  بقانم  -254 باتک 24 . ءزج 3 ، هغالبلا ،  جهن  -253 ص 92 . یمزراوخ ،  بقاـنم  ص 221 . ج 3 ،
لاس فجن ،  پاچ   ) يربط ریرج  نب  دـمحم  همامالا ،  لئالد  ص 28 . ج 4 ، بوشارهش ،  نبا  بقانم  -255 ص 67 و 121 . یبقعلارئاخذ ، 

ج 2، يرجه )  لاس 1314  فجن  پاچ   ) یبوقعی خیرات  ص 193 . صاوخلا ،  هرکذت  ص 133 . همهملا ،  لوصف  ص 60 -  يرجه )   1369
ص 144. همهملا ،  لوصف  ص 33 . ج 4 ، بوشارهش ،  نبا  بقانم  ص 172 . دیفم ، داشرا  -256 ص 461 . ج 1 ، یفاک ،  لوصا  ص 204 .
ص 163. ج 1 ، هبیتق ،  نب  ملـسم  نب  هّللادـبع  هسایـسلاو ،  ۀـمامالا  ص 33 . ج 4 ، بوشارهـش ،  نبا  بقاـنم  ص 172 . دـیفم ، داشرا  -257

ۀمامالا ص 35  ج 4  بوشارهـش ،  نـبا  بقاـنم  ص 173 . دـیفم ، داشرا  -258 ص 197 . صاوـخلا ،  ةرکذـت  ص 145 . هـمهملا ،  لوـصف 
صاوخلا ةرکذت  ص 146 . همهملا ،  لوصف  ص 42 . ج 4 ، بوشارهش ،  نبا  بقانم  ص 174 . دیفم ، داشرا  -259 ص 164 . ۀسایسلاو ج 1 ،

ص ج 5 ، هادـهلا ،  تابثا  ص 179 . دیفم ، داشرا  -261 ص 129 و 134 . ج 5 ، هادـهلا ،  تابثا  ص 181 . دیفم ، داشرا  -260 ص 211 . ، 
ص ج 2 ، یبوقعی ،  خـیرات  ص 182 . دیفم ، داشرا  -262 ص 125 . لاس 1320 ) نارهت ،  پاچ   ) يدوعـسم هیـصولا ،  تابثا  . 212  - 168

داشرا ص 88 . ج 4 ، بوشارهش ،  نبا  بقانم  -264 ص 88 . ج 4 ، بوشارهش ،  نبا  بقانم  -263 ص 163 . همهملا ،  لوصف  . 228  - 226
ص صاوخلا ،  ةرکذت  ص 163 . همهملا ،  لوـصف  ص 229 . ج 2 ، بوقعی ،  خـیرات  ص 203 . ج 1 ، هسایـسلاو ،  ۀمامالا  ص 182 . دیفم ،
ص 168. همهملا ،  لوصف  ص 201 . دیفم ، داشرا  -267 ص 89 . ج 4 ، بوشارهش ،  نبا  بقانم  -266 ص 201 . دیفم ، داشرا  -265 . 235

لوصف ص 205 . دـیفم ، داشرا  -269 ص 73 . مود )  پاـچ   ) نییبلاـطلا لـتاقم  ص 170 . هـمهملا ،  لوـصف  ص 204 . دـیفم ، داشرا  -268
ص 99. ج 4 ، بوشارهش ،  نبا  بقانم  -271 ص 98 . ج 4 ، بوشارهش ،  نبا  بقانم  -270 ص 73 . نییبلاطلا ،  لتاقم  ص 171 . همهملا ، 
ج 10، یناپمک )  پاچ   ) راونـالاراحب -273 ص 214 . دیفم ، داشرا  ص 98 . ج 4 ، بوشارهـش ،  نبا  بقانم  -272 ص 214 . دـیفم ، داشرا 
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-276 ص 242 . ج 5 ، هادهلا ،  تابثا  ص 324 . صاوخلا ،  ةرکذت  -275 ص 52 و 59 . نییبلاطلا ،  لتاقم  -274 202 و 203 . ص 200 ،
 ، همهملا لوصف  ص 246 . دیفم ، داشرا  -277 ص 190 . همهملا ،  لوصف  ص 80 . همامالا ،  لئالد  ص 176 . ج 4 ، بوشارهش ،  نبا  بقانم 

ص 202 همهملا ،  لوصف  ص 245 . دیفم ، داشرا  ص 469 . ج 1 ، یفاک ،  لوصا  -278 ص 197 . ج 4 ، بوشارهش ،  نبا  بقانم  ص 193 .
ص 210. ج 4 ، بوشارهـش ،  نبا  بقانم  ص 94 . همامالا ،  لـئالد  ص 340 . صاوخلا ،  ةرکذـت  ص 63 . ج 3 ، یبوقعی ،  خـیرات  و 203 .

نـسح نب  دـمحم  یـسوط ،  لاجر  و  یـشک .  زیزعلادـبع  نب  رمع  نب  دـمحم  یـشک ،  لاجر  ر.ك :  . 253 ص 245 -  دـیفم ، داشرا  -279
ص 254. دیفم ، داشرا  ص 111 . همامالا ،  لئالد  ص 472 . ج 1 ، یفاک ،  لوصا  -280 لاجر .  ياهباتک  ریاس  یسوط و  تسرهف  یـسوط . 
-281 ص 280 . ج 4 ، بوشارهش ،  نبا  بقانم  ص 346 . صاوخلا ،  ةرکذت  ص 212 . همهملا ،  لوصف  ص 119 . ج 3 ، یبوقعی ،  خیرات 

همامالا لئالد  ص 212 . همهملا ،  لوصف  -282 ص 247 . ج 4 ، بوشارهش ،  نبا  بقانم  ص 204 . همهملا ،  لوصف  ص 254 . دیفم ، داشرا 
ص 270. دیفم ، داشرا  ص 476 . ج 1 ، یفاک ،  لوصا  -284 ص 310 . ج 1 ، یفاک ،  لوصا  -283 ص 142 . هیـصولا ،  تابثا  ص 111 . ، 
ج 4، بوشارهـش ،  نبا  بقانم  . 350 ص 348 -  صاوخلا ،  ةرکذـت  . 148 ص 146 -  همامالا ،  لـئالد  . 223 ص 214 -  همهملا ،  لوصف 
ص همهملا ،  لوصف  ص 148 و 154 . همامالا ،  لـئالد  . 283 ص 279 -  دیفم ، داشرا  -285 ص 150 . ج 3 ، یبوقعی ،  خـیرات  ص 324 .
، دیفم داشرا  ص 486 . ج 1 ، یفاک ،  لوصا  -286 ص 150 . ج 3 ، یبوقعی ،  خیرات  ص 323 و 327 . ج 4 ، بوشارهش ،  نبا  بقانم  . 222

یفاک لوصا  -287 ص 188 . ج 3 ، یبوقعی ،  خیرات  . 246 ص 225 -  همهملا ،  لوصف  . 177 ص 175 -  همامالا ،  لئالد  . 296 ص 284 - 
 ، یفاک لوصا  -289 ص 363 . ج 4 ، بوشارهش ،  نبا  بقانم  ص 197 . ۀمامالا ،  لئالد  -288 ص 237 . همهملا ،  لوصف  ص 488 . ج 1 ، ، 

ص 363. ج 4 ، بوشارهـش ،  بقانم  ص 352 . صاوخلا ،  ةرکذـت  ص 237 . همهملا ،  لوـصف  ص 290 . دـیفم ، داشرا  ص 489 . ج 1 ،
ج يرجه )  لاس 1385  فجن ،  پاچ   ) یـسربطلا بلاط  یبا  نب  یلع  نب  دـمحا  جاجتحا ،  ص 351 . ج 4 ، بوشارهـش ،  نبا  بقانم  -290

نبا بقانم  . 209 ص 201 -  همامالا ،  لـئالد  . 497 ص 492 -  ج 1 ، یفاـک ،  لوصا  ص 297 . دیفم ، داشرا  -291 . 237 ص 170 -  ، 2
ص 497 ج 1 ، یفاک ،  لوصا  -292 ص 358 . صاوخلا ،  ةرکذت  . 258 ص 247 -  همهملا ،  لوصف  . 399 ص 377 -  ج 4 ، بوشارهش ، 

بقانم ص 362 . صاوخلا ،  ةرکذت  . 265 ص 259 -  همهملا ،  لوصف  . 222 ص 216 -  همامالا ،  لـئالد  ص 307 . دیفم ، داشرا  . 502 - 
ص 261. ۀمهملا ،  لوصف  ص 501 . ج 1 ، یفاک ،  لوصا  . 313 ص 307 -  دیفم ، داشرا  -293 . 420 ص 401 -  ج 4 ، بوشارهش ،  نبا 
-294 ص 217 . ج 3 ، یبوقعی ،  خیرات  ص 176 . هیصولا ،  تابثا  ص 417 . ج 4 ، بوشارهـش ،  نبا  بقانم  ص 359 ، صاوخلا ،  ةرکذت 

لوصف ص 223 . همامالا ،  لـئالد  ص 315 . دـیفم ، داشرا  -296 و 396 . ص 395  نییبلاطلا ،  لـتاقم  -295 ص 395 . نییبلاطلا ،  لـتاقم 
لوصا ص 324 . دیفم ، داشرا  -297 ص 503 . ج 1 ، یفاـک ،  لوصا  ص 422 . ج 4 ، بوشارهـش ،  نبا  بقانم  . 272 ص 266 -  همهملا ، 

 . يدهملا یف  ءاجام  باب  ج 9 ، يذمرت ،  حیحص  298-ر.ك :  ص 429 و 430 . ج 4 ، بوشارهـش ،  نبا  بقانم  ص 512 . ج 1 ، یفاک ، 
نامزلا بحاص  رابخا  یف  نایبلا  هدوملا .  عیبانی  يدهملا .  جورخ  باب  ج 2 ، هجام ،  نبا  حیحص  يدهملا .  باتک  ج 2 ، دوواد ، یبا  حیحص 
فاعسا رجح . نبا  هقرحملا ،  قعاوصلا  بیطخ .  هّللادبع  نب  دمحم  حیباصملا ،  ةوکشم  یجنلبش .  راصبالارون  یعفاش .  فسوی  نب  دمحم  ، 

 ، هادهلا تابثا  قودص .  خیش  نیدلا ،  لامک  ینامعن .  میهاربا  نب  دمحم  هبیغلا ،  ملسم .  حیحص  همهملا .  لوصف  نابصلادمحم ،  نیبغارلا ، 
-300 ص 319 . دـیفم ، داشرا  ص 505 . ج 1 ، یفاـک ،  لوصا  -299 و 52 . ج 51  یـسلجم ،  راونالاراحب ، یلماـع .  رح  نسح  نب  دـمحم 

هبیغلا . 366 ص 342 و 343 -  ج 51 ، راونالاراحب ، -301 لاجر .  ياهباتک  ریاس  یسوط و  تسرهف  یسوط ،  لاجر  یـشک ،  لاجر  ر.ك : 
خیش هبیغلا ،  ص 360 و 361 . ج 51 ، راونالاراحب ، -302 ج 6 و 7 . هادهلا ،  تابثا  ص 243214 . مود )  پاچ   ) یـسوط نسح  نب  دمحم  ، 

َلَّوََطل ٌدِحاو  ٌمْوَی  ِّالا  اْینُّدلا  َنِم  َْقبَی  َْملَْول  ِِهلآَو : ِْهیَلَع  ُهّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  َلاق  َلاق  ٍدوُعْـسَم  ُْنب  ِهّللاُْدبَع   :)) هنومن باب  زا  -303 ص 242 . یسوط ، 
((، ًاْملُظَو ًارْوَج  ْتَِئُلم  امَک  ًالْدَـعَو  ًاطِْـسق  َضْرَْالا  ُالمَی  یمِْـسا  ُهمِْـسا  یطاُوی  یْتَیب  ِلْهَا  ْنِمَو  یتَُّما  ْنِم  ًالُجَر  ِهیف  َثَْعبَی  یّتَح  َمْوَْیلا  َِکلذ  ُهّللا 
ِِهب َعَمَجَف  ِدابِْعلا  ُِسو  ُؤر  یلَع  ُهَدَـی  ُهّللا  َعَضَو  انُِمئاق  َماـق  اذِا  ُمـالَّسلاِْهیَلَع : ٍرَفْعَجُوبَا  َلاـق   :)) هنومن باـب  زا  -304 ص 271 ) همهملا ،  لوـصف  )
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ُلُسُّرلا ِِهب  ْتَءاج  ام  ُعیمَجَف  ًافْرَح  َنوُرْشِعَو  ُۀَْعبَـس  ُْملِْعلَا  ُمالَّسلاِه : ( ْ ص 328 و 336 ج 52 ، راونالاراحب ، ((، ) ْمُهُمالْحَا اهب  ْتَلِمَکَو  ْمَُهلوُقُع 
یّتَح ِْنیَفْرَْحلا  اَْهَیِلا  َّمَضَو  ِساّنلا  ِیف  اهَثَبَف  ًافْرَح  َنیرْـشِْعلاَو  َۀَـسْمَْخلا  َجَرْخَا  انُِمئاق  َماق  اذِاَف  ِْنیَفْرَْحلاَْریَغ . ِمْوَیْلا  َّیتَح  ُساّنلا  ِفِْرعَی  ْمَلَف  ناـفْرَح 

ُمامِْالا َلاق ) ْنَا  یِلا   ) ٍثیدَح یف  ُمالَّسلاِْهیَلَع  اضِّرلا  یَسُوم  ُْنب  ُِّیلَع  َلاق   )) هنوم ص 336 ) ج 52 ، راونالاراحب ، ((، ) ًافْرَح َنیرْشِعَو  َۀَْعبَس  اهَُّثبَی 
ِّالا اْینُّدلا  َنِم  َْقبَی  َْملَْول  ِِهر  ِِهتَْبیَغ  یف  ُرَظَْتنُْملا  ُِمئاْقلا  ُۀَّجُْحلا  ُُهْنبا  ِنَسَْحلا  َدَْعبَو  ُنَسَْحلا  ُُهْنبا  ٍّیلِع  َدَْعبَو  ُّیلِع  ُُهْنبا  ٍدَّمَُحم  َدَْعبَو  یْنبا  ٌدَّمَُحم  يدـَْعب 
ْنَع ِهیبَا  ْنَع  یبَا  ینَثَّدَـح  ْدََـقلَو  ِْتقَْولا  ِنَع  ٌرابْخِاَف  یتَم  اّمَاَو  ًارْوَج  ْتَِئُلم  امَک  ًالْدَـع  اهُالْمَیَف  َجُرْخَی  یّتَح  َمْوَْیلا  َکـِلذ  ُهّللا  َلَّوََطل  ٌدـحاو  ٌمْوَی 
َوُه ِالا  اِهْتقَِول  اهیّلَُجی  ِۀَـعاّسلا ال  ُلَثَم  ُُهلَثَم  َلاقَف : َِکتَّیّرُذ  ْنِم  ُِمئاـْقلا  ُجُرْخَی  یتَم  ِهّللا  لوُسَر  اـی  َُهل : َلـیق  ص )   ) َِّیبَّنلا َّنَا  ع )   ) ٍِّیلَع ْنَع  ِهئاـبآ 

: ُلوُقَی ُمالَّسلاِهْیلَع  اضِّرلا  َْنب  َدّمَُحم  ٍرَفْعَجابَا  ُْتعِمَس  ص 154 :َ ) ج 51 ، راونالاراحب ، (( ، ) ًۀَتَْغب ِّالا  ْمُکیتْءای  ِضْرَْالاَو ال  ِتاومَّسلا  ِیف  ْتَلُقَث 
َُّمث ِهیبَا . ُۀَـعاط  ُُهتَعاطَو  ِهیبَا  ُلْوَق  ِهیبَا  ُْرمَا  ُهُْرمَا  ُنَسَْحلُُُهلْوقَو ، ُهدـَْعب  ُمامِالاَو  یتَعاط  ُُهتَعاـطَو  یلْوَق  ُُهلْوَقَو  يْرمَا  ُهُْرمَا  ُِّیلَع ، یْنبِا  يدـَْعب  ُماـم  ـالا 
((، ِرَظَْتنُْملا ِّقَْحلِاب  ُمئاْقلا  ُُهْنبا  ِنَسَْحلا  ِدـَْعب  ْنِم  َّنِا  َلاـق : َُّمث  ًادـیدَش  ًءاـُکب  یکَبَف  ِنَسَْحلا  دـَْعب  ُماـمِْالا  ِنَمَف  ِهّللا  ِلوُسَر  َْنباَـی  َُهل : ُْتلُقَف  َتَکَس ،

َّرِقُْملا َّنِا  امَا  یَنِم  ِفَلَْخلا  ِیف  يدـَْعب  ُْمتْفَلَتْخا  ِْدَـقَو  ْمُِکب  ّینَءاک  ُلوُقَی : ٍِّیلَع  َْنب  َنَسَْحلا  ٍدَّمَُحم  اـبَا  ُْتعِمَـس  ص 158 ) ج 51 ، راونالاراحب ، )
َعیمَج َرَْکنَا  ْنَمَک  ِهّللا  لوُسَِرل  ُرِْکنُْملاَو  ِهّللِالوُسَر  ٍدَّمَُحم  َةَُّوُبن  َرَْکنَا  َُّمث  ِِهلُـسُرَو  ِهّللا  ٍءاِیْبنَا  ٍعیمَِجب  َّرَقَا  ْنَمَک  يَدلَِول  َرِْکنُْملا  ِهّللِالوُسَر  َدَْعب  ِۀَِّمئَْالِاب 

 ((، هّللا ُهَمَـصَع  ْنَم  ِّالا  ُساّنلا  اَهیف  ُباـتْرَی  ًۀَْـبیَغ  يدـَلَِول  َّنِا  اـمَا  اـِنلَّوَِال  ِرِْکنُملْاَـک  اـنِرِخَال  ُرِْکنُْملاَو  اـِنلَّوَا  ِۀَـعاطَک  اـنِرِخآ  َۀَـعاط  ّنَِـال  ِءاـِیْبنَْالا 
ص 160) ج 51 ، راونالاراحب ، )

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
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هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 
تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com

تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،
یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،

ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،
ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،

لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 
خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 

: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 94زکرم  هحفص 93 
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