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لوزن ریخات  لاس  50هس 
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هروس هیآ و  59نیرخآ 
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هیآ هروس و  82موهفم 
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نآرق ياههروس  یهورگ  86ياهمان 
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موس 89لصف 

نآرق فیلات  89عمج و 

مالسلا هیلع  یلع  فحصم  90فصو 

مالسلا هیلع  یلع  فحصم  91ماجنارس 

تباث نب  دیز  91عمج 

نآرق عمج  رد  دیز  92شور 

هباحص 92فحاصم 

دوعسم نبا  92فحصم 

بعک نب  یبا  94فحصم 

فورعم ریغ  96فحاصم 

فحاصم ندش  97ناسکی 

اهفحصم 98فالتخا 

هنیدم هب  هفیذح  99دورو 

هباحص اب  نامثع  99تروشم 

فحاصم ندرک  ناسکی  100هتیمک 

اهفحصم ندش  ناسکی  هرابرد  هباحص  101عضوم 

موسرم فحصم  ظفح  رد  ناماما  102عضوم 

اهفحصم ندش  ناسکی  زاغآ  102لاس 

همانرب ماجنا  103لحارم 

ینامثع ياهفحصم  105دادعت 

ینامثع ياهفحصم  یلک  109تاصخشم 

زیمآ ولغ  114یهاگدید 

یبرع طخ  121شیادیپ 

درب راک  هب  فحصم  رد  ار  هطقن  هک  یسک  122لوا 
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يراذگ هناشن  تاکرح و  123لکش 

یلیمکت تارییغت  124نیرخآ 

دوخ یلماکت  لحارم  رد  125نآرق 

مراهچ 128لصف 

عبس تائارق  128ءارق و 

تئارق 129فیرعت 

تائارق فالتخا  129لماوع 

129هراشا

طخ ندوب  ییادتبا  .1130

فورح ندوب  هطقنیب  .2131

تاکرح میالع و  زا  ندوب  یلاخ  .3131

تاملک رد  فلا  ندوبن  .4132

اهنآ نایوار  هعبس و  132ءارق 

ةرشع 133ءارق 

رشع ۀعبرا  133ءارق 

عبس تائارق  135رتاوت 

رتاوت 136حالطصا 

رتاوتم هن  داحآ  137رابخا 

ءارق اب  137ناگرزبتفلاخم 

هعبس فرحا  141ثیدح 

عبس تائارق  اب  هطبار  رد  فرحا  149ۀعبسثیدح 

ثحب 150هصالخ 

حیحص تئارق  صیخشت  150هطباض 
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فورعم ياهتئارق  153نیودت 

تئارق تفه  هب  اهتئارق  156راصحنا 

دهاجم نبا  عضوم  هب  157ضارتعا 

صفحتئارق 160یگژیو 

؟ دراد مصاع  اب  یتفلاخم  صفح  163ایآ 

نآرق اب  هعیش  ینتسسگان  165هطبار 

عبس تائارق  166تیجح 

مجنپ 168لصف 

نآرق رد  168خسن 

خسن زا  168ثحبتیمها 

خسن 169تمکح 

خسن 169فیرعت 

خسن 170طیارش 

خسن 171تقیقح 

ادب خسن و  171هباشت 

نآرق رد  خسن  هروصتم  171عاونا 

171هراشا

اوتحم ظفل و  خسن  .1172

اوتحم ياقب  ظفل و  خسن  .2173

هیآ ياقب  مکح و  خسن  .3174

طورشم خسن  .4178

هخوسنم تایآ  180دادعت 

خسن نوماریپ  180تاهبش 

مشش 181لصف 
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هباشتم 181مکحم و 

نآرق رد  181تاهباشتم 

هباشت 182ماکحا و 

لیوات 183ریسفت و 

( یعون ) یناش 185هباشت 

یضرع یلصا و  185هباشت 

نارگید ریسفت  رد  187هباشت 

رگید هیضرف  188ود 

؟ دراد دوجو  هباشت  نآرق  رد  189ارچ 

؟ دنادیم یسک  هچ  ار  تاهباشتم  192لیوات 

ههباشتم تایآ  زا  195ییاههنومن 

لالج لامج و  195تافص 

زیحت 197یفن 

تیؤر 201هلاسم 

حراوج 202ءاضعا و 

رایتخا 203هدارا و 

بسک 204هیضرف 

بسک هیضرف  205دقن 

يرایتخا 206لاعفا 

نالذخ ای  207لالضا 

عبط 208متخ و 

متفه 210لصف 

نآرق رد  رئاظن  210هوجو و 

رئاظن هوجو و  210فیرعت 
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رئاظن هوجو و  211ماسقا 

- هبیرغ 217تاغل 

- یبرع ریغ  217ياههژاو 

- هعطقم 217فورح 

- هعطقم فورح  هرابرد  فلتخم  217ياههیرظن 

- هعطقم فورح  هرابرد  هنایار  زا  217هدافتسا 

متشه 217لصف 

نآرق 217زاجعا 

ثحب 218هنیشیپ 

یعافد ترورض  کی  218هزجعم 

زاجعا 223صیخشت 

نآرق زاجعا  225هوجو 

نآرق 232يدحت 

يدحت 232لحارم 

بلاج 233هتکن 

يدحت 233هنماد 

نخس يرترب  رد  234يدحت 

زاجعا 235داعبا 

235هراشا

ینایب زاجعا  .1235

236هراشا

تاملک شنیزگ  236فلا -

نایب هویش  کبس و  238ب -

نآرق گنهآمظن  239ج -
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239هراشا

نآرق ینورد  245گنهآمظن 

شوخ زاوآ  اب  نآرق  246ندناوخ 

عرش هاگدید  زا  یقیسوم  247انغ و 

ناهیقف يارآ  هب  252یهاگن 

تایآ يونعم  بسانت  ای  یعوضوم  تدحو  254د -

اهتفارظ اههتکن و  259و -

یملع زاجعا  .2260

260هراشا

یملع تاراشا  زا  262ییاههنومن 

نیمز اهنامسآ و  قتف  262قتر و 

نیمز يراوتسا  رد  اههوک  263شقن 

عافترا شیازفا  اب  سفنت  266يراوشد 

تایح اشنم  267بآ 

نیمز ظفاح  ییاوه  268ششوپ 

یعیرشت زاجعا  .3269

269هراشا

ماکحا 270فراعم و 

یهلا لالج  لامج و  272تافص 

ایبنا ماقم  273تسادق 

یمالسا ماکحا  274تیعماج 

مهن 277لصف 

فیرحت ههبش  277عفد 

تغل رد  277فیرحت 
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حالطصا رد  278فیرحت 

فیرحت یفن  279لیالد 

279هراشا

خیرات یهاوگ  .1279

نآرق رتاوت  ترورض  .2280

نآرق زاجعا  هلاسم  .3280

یهلا تنامض  .4281

نآرق رب  تایاور  هضرع  .5282

تیب لها  صوصن  .6282

هعیش گرزب  ياملع  رظن  .7283

ماهتا 284در 

فیرحت هب  لوق  285اشنم 

تنس لها  287تایاور 

ناقرفلا باتک  289هعجاف 

هیماما 289تایاور 

باطخلا لصف  باتک  زا  295یشرازگ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  299هرابرد 
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ینآرق مولع 

باتک تاصخشم 

.1385 يداهدمحم 1309 -  تفرعم  هسانشرس : 
تفرعم  يداهدمحم  فیلات  ینآرق  مولع  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

زکرم تمس ،   ) اههاگشناد یناسنا  مولع  بتک  نیودت  هعلاطم و  نامزاس  نارهت  دیهمتلا . یتاراشتنا  یگنهرف  هسسوم  مق : رـشن :  تاصخـشم 
یناسنا 1387. مولع  هعسوت  قیقحت و 

. لودج تفه 327ص . يرهاظ :  تاصخشم 
مولع تایهلا  . 449 یناسنا ؛ مولع  هعـسوت  قیقحت و  زکرم  تمـس ،   ) اههاگـشناد یناـسنا  مولع  بتک  نیودـت  هعلاـطم و  ناـمزاس  تسورف : 

.10 ثیدح ؛) ینآرق و 
لایر  32000 0-467-459-964-978 ؛:  مراهچ پاچ  لایر   27000 کباش : 

تسا  فیرحتلا "  نم  نآرقلا  هنایص  نآرقلا " و"  مولع  یف  دیهمتلا   " ياهباتک یسیونزاب  هصالخ و  رضاح  باتک  تشاددای : 
 Ayatollah Mohammad Hady Marefat. Koranic sciences یسیلگنا .  هب  دلج  تشپ  تشاددای : 

، دـیهمتلا یتاراـشتنا  یگنهرف  هســسوم  تمــس ،   ) اههاگــشناد یناـسنا  موـلع  بـتک  نیودـت  هعلاـطم و  ناـمزاس  یلبق : پاـچ  تشادداـی : 
.22 تایهلا ؛  . 449 تمس ؛   ) اههاگشناد یناسنا  مولع  بتک  نیودت  هعلاطم و  نامزاس  .) 1379

.1385 تمس ،) ) اههاگشناد یناسنا  مولع  بتک  نیودت  هعلاطم و  نامزاس  دیهمتلا : یگنهرف  هسسوم  یلبق : پاچ  تشاددای : 
ناتسمز 1386. مراهچ : پاچ  تشاددای : 

. مجنپ پاچ  تشاددای : 
سیونریز  تروص  هب  نینچمه  327 ؛ [ - 324  ] همانباتک ص تشاددای : 

ینآرق مولع  نآرق --  عوضوم : 
دیهمتلا یتاراشتنا  یگنهرف  هسسوم  هدوزفا :  هسانش 

( تمس  ) اههاگشناد یناسنا  مولع  بتک  نیودت  هعلاطم و  نامزاس  هدوزفا :  هسانش 
BP69/5/م67ت8017 1387 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/15 ییوید :  يدنب  هدر 
1800496 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

هراشا

نآ ینآرق  فراعم  ینآرق و« مولع  نایم  قرف  . نآ فلتخمنوؤش  نآرق و  تخانـش  اب  طبترم  یلیاسم  هراـبرد  تسا  یحالطـصا  ینآرق  مولع  »
بلاطم اب  الماک  ینآرقفراـعم  اـما  ، درادـن يراـک  يریـسفت  هبنج  زا  نآرق  ياوتحم  نورد و  هب  تسا و  ینوریبیثحب  ینآرق  مولع  هک  تسا 

. دوریم رامش  هب  یعوضومریسفت  عون  کی  هتشاد و  راک  رس و  نآ  ياوتحم  نآرق و  ینورد 
هب طوبرم  تایآ  هک  بیترت  نیدـب  . دـنکیم یـسررب  ییاوتحمثیح  زا  ار  نآرق  رد  هدـش  حرطم  لیاسم  ، یعوضوم ریـسفت  ای  ینآرق  فراعم 
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دیآیم تــسد  هــب  اـــهنآ  عوـــمجم  زا  هــک  هــچ  نآ  دروـــم  رد  هدروآ و  درگ  اـــج  کـــی  رد  نآرقرـــسارس  زا  ار  عوـــضوم  کـــی 
یلقع و دهاوش  هب  دراد  ترورض  هاگ  یعوضومریسفت  رد  هچ  رگ  . دورن رتارف  ینآرق  تلالد  هدودحم  زا  هک  نآ  رب  طورشم  ، دیوگیمنخس

تهج نیدببلطم  نیا  . دریگیم رارق  یـسررب  دروم  نآرق  هاگدید  زا  اهنت  تسا و  ینآرق  الماک  ثحبیلو  ، دوش داهـشتسا  زین  يرگید  یلقن 
دانتــسا زین  نآرق  تاـیآ  هـب  یلقن  یلقع و  لـیالد  راـنک  رداـنایحا  دـنراد و  یمالــسا  فراـعم  هـبنج  هـک  ار  ییاـهثحب  هـک  دراد  تـیمها 

. دوش ادج  نآرق  یعوضوم  ریسفت  » ای ینآرق  فراعم  » زا ، دننکیم
لوزن یحو و  نوچ  یثحابم  ینآرق  مولع  رد  . تسا نآ  فلتخمنوؤش  هب  ندرب  یپ  نآرق و  تخانـش  يارب  یتامدقم  ياهثحب  ینآرق  مولع  »
اـشنم تاـئارق و  شیادـیپ  ، اهفحـصم ندرک  ناـس  کـی  ، یحو ناـبتاک  ، نآرق فیلاـت  عـمج و  ، لوزنلا بابـسا  ، لوزنبـیترت تدـم و  ، نآرق
حرطم نآرق و ... زاـجعا  ، نآرق رد  تاـهباشتم  شیادـیپ  ، نآرق رد  خـسن  هلاـسم  ، نآرق فـیرحت  مدـع  تیجح و  نآرق ، تـئارق  رد  فـالتخا 
هتخانش ادج  یملع  دراد و  لالقتـسا  دوخ  بوچ  راچ  رد  لیاسم  نیا  زا  کی  ره  هک  دناهتفگ  عمج  هغیـص  هب  ار  مولع  تهج  نیازا  . دشابیم

اتتسین رارق  رب  یعیبط  مظن  کی  اـعون  ینآرق  مولع  لـیاسم  ناـیم  اذـل  . درادـن دوجو  لـیاسمنیا  ناـیم  یگنتاـگنت  طاـبترا  اـبلاغ  دوشیم و 
. تسا یسررب  ثحبلباق و  رگید  لیاسم  زا  ادج  هلاسم  ره  اذل  ، ددرگ يرورض  اهنآ  نایم  بیترت  تیاعر 

ندـش روج  یپ  ، تسا یهلا  مالک  هک  ددرگن  تباثو  دوشن  هتخانـش  ـالماک  نآرق  اـت  هک  تسا  تهج  نآ  زا  ینآرق  مولع  رد  ثحب  ترورض 
ایآ هک  درک  نشور  دـیاب  ، هدـش لزاـن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  رب  هـک  یلـصا  صن  هـب  ندیـسريارب  . درادـن يدروـم  نآ  ياوـتحم 

کی خسان  زا  خوسنم  هیآ  صیخشت  ، خسن هلاسمرد  نینچ  مه  ؟ دنکیم تیاده  صن  نآ  هب  ار  ام  هک  تسا  اهنآ  زا  یخرب  ای  اهتئارقیمامت 
مه . تسا هدـمآزین  ناینیـشیپ  مالک  رد  هک  نانچ  دـشابیم ، زین  دـییقت  صیـصخت و  لماش  هک  معا  يانعم  هبخـسن  هتبلا  . تسا یلوا  ترورض 

یتسرد هب  نآرق  هیلاع  میهافم  زا  هدافتسا  ماکحا و  طابنتسا  ، تایآ ردتهج  نیا  صیخشت  نودب  هک  نآرق  رد  تاهباشتم  هلاسم  تسا  نینچ 
نیا زا  یخرب  . دـنکیم اـفیا  نآرقياوـتحم  زا  يریگهرهب  رد  یمهم  شقن  ، دوـخ ياـج  رد  ینآرق  موـلع  لـیاسم  زا  کـی  رهو  تسین  نکمم 

. دنوریم رامش  هبهیقیدصت  يدابم  زا  یخرب  هیروصت و  يدابم  زا  ، لیاسم

ینآرق مولع  هنیشیپ 

ناهوژپ شناد  ناگرزب و  ، خیرات لوط  رد  هراو  مه  هدوبحرطم و  تسخن  نارود  نامه  زا  ، نآ فلتخم  لیاسم  تخانش  نآرق و  هرابرد  ثحب 
. دراد همادا  هتسویپ  تاعلاطمنیا  دناهدراذگ و  راگدای  هب  دوخ  زا  ییاهبنارگ  سیفن و  راثآ  هتسشن و  وگ  تفگو و  ثحب  هب  هنیمز  نیا  رد 
وبا دـنمورب  درگاش  رمعی  نب  ییحی  دومن ، زاغآار  وگ  تفگ و  تسـشن و  ثحب  هب  نآرق  هرابرد  هک  یـسک  نیلوا  ، دوجوم كرادـم  هیاـپ  رب 

هرود نآ  فلتخمياهتئارق  عاونا  لماش  هک  تشاگن  ، طساو ياتسور  رد  ، نآرق تئارق  نف  رد  یباتکهدرب  مان  . دوب يافوتم 89) ) یلؤد دوسالا 
بیترت هب  هنیمز  نیا  رد  دوجوم  رگید  راثآ  ناگدنـسیون و  . تشون نآرقتایآ  ددـع  رد  یباـتک  يافوتم 110) ) يرصب نسح  سپـس  . دشابیم
لـصو فقو و  رد  يرگید  هلاسر  زینو  ینامثع  فحاصم  فالتخا  رد  ياهلاسر  يافوتم 118) ) یبصحی رماع  نب  هللا  دبع  زا : دـنترابع  ، روهظ
تسا یسکنیتسخن  يافوتم 141) ) بلغت نب  نابآ  . تشاگن ار  فوقولا  باـتک  يافوتم 130) ) یندم حاصن  نب  ۀبیـش  تسا و  هتـشون  نآرق  رد 

نآرقلا ماـکحا  » رد هک  تسا  یـسک  لوا  ياـفوتم 146 ) ) یبلکبئاـس نب  دـمحم  . تشوـن باـتک  تاـئارق  نف  رد  رمعی  نب  ییحی  زا  سپ  هک 
تاهباشتم  تایآ  هرابرد  هک  تسا  ياهدنسیون  نیتسخن  يافوتم 150) ) نامیلسنب لتاقم  . تشون باتک 

ءارق زا  یکی  بیبـح  نـب  ةزمح  . تشوـن ار  تاـئارق  »و« ادـتبا فـقو و  باـتک  ياـفوتم 154) ) یمیمت ناـبز  نب  ءـالع  ، ورمع وبا  . تشون باـتک 
. تشون باتکتائارق  نف  رد  يافوتم 156) ) هعبس

. تشون دلجم  هس  رد  ار  نآرقلا  یناعم  باتک  يافوتم 207) ) ءارف دایز  نب  ییحی 
رد ریرحت  هـب  ار  نآرق  رد  هـینثت  عـمج و  باـتک  فحاـصم و  رد  ماـش  هرــصب و  هفوـک و  لـها  فـالتخا  باـتک  نـینچ  مـه  هدنــسیون  نـیا 
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يافوتم 207) ) يدقاو رمع  نب  دمحم  . دروآ
یناعم ءزج و« ود  رد  نآرقلا  زاجعا  باتک  يافوتم 209 ) ) ینثملا نب  رمعم  هدـیبع  وبا  . تشون ار  لاجر  طلغ  ینآرق و« مولع  رد  بیغر  باتک 

رد یناوارف  ياهباتک  يافوتم 224) ) مالس نب  مساق  دیبع  وبا  . تسا هتـشون  باتک  نآرق  زاجعا  رد  هک  تسا  یـسکلوا  وا  . تشون ار  نآرقلا 
روصقملا  ،» نآرقلا لئاضف  » وا بتک  هلمج  زا  . تسا هتشون  باتک  هدرتسگ  روط  هب  هنیمز  نیارد  هک  تسا  یسک  لوا  وا  هتشون و  ینآرق  مولع 

ياــفوتم ) ینیدــم نـب  یلع  . درب ماــن  ناوـتیم  ار  ...، نآرقلازاــجعا و خوـسنم و« خــسان و   ،» نآرقلا بـیرغ  ،» تاــئارق نـف  رد  « دودــمملا و 
لوزن  بابسا  » رد (234

ياـفوتم ) یقارع هعرز  وبا  . تشون ار  خوسنم  خـسان و  باـتک  دودح 250) يافوتم  ) یمق يرعـشا  یـسیع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  . تشون باتک 
يافوتم 268) ) رایس نب  دمحم  نب  دمحا  هللا  دبع  وبا  دورس . ینآرق  ظافلا  بیرغ  » رد ( هیفلا ) تیب رازه  (264

( ۀبیتق نبا  ) ملسم نب  هللا  دبع  دمحم  وبا  . درک فیلات  ار  ۀئارقلا  باتک  نآرقلا و« باوث  »
دیزی نب  دـمحم  سابعلا  وبا  . تشون ار  تائارق  نآرقلابارعا و« نآرقلا و« بیرغ  ریـسفت  نآرقلا و« لکـشم  لیوات  :» ياهباتک يافوتم 276) )

يافوتم 286) ) يوحن دربم 
زین هدش و  لزان  هنیدم  هکم و  رد  هچ  نآ  رد  یباتک  يافوتم 294) ) سیرض نب  بویا  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  . تشون ار  نآرقلا  بارعا  باتک 

نآرقلا  لئاضف  باتک 
. تشون نآرق  تایآعاونا  رد  ياهلاسر  يافوتم 299) ) یمق يرعشا  هللا  دبع  نب  دعس  مساقلا  وبا  . تشون ار 

نآرق  زاجعا  » رد یباتک  يافوتم 307) ) یماما ملکتم  یطساو  دیز  نب  دمحم 
يافوتم 309) ) نابزرم نب  فلخ  نب  دمحم  . تسناد نآ  فیلات  مظن و  رد  ار  نآ  تشون و 

تاـهباشتم رکذ  هیزنتلا و  باـتک  ياـفوتم 310) ) یتخبونیـسوم نب  نسح  دـمحم  وبا  . تشون ءزج  (27) رد ینآرق  موـلع  رد  يواـحلا  باـتک 
فحاصملا  فورعم  باتک  يافوتم 316) ) یناتسجس نامیلس  نب  هللا  دبع  دوواد  یبانب  رکب  وبا  . تشون ار  نآرقلا 

نآرقلا بیرغ  » رد یباـتک  ياـفوتم 321) ) يدزا نسحلانب  دـمحم  رکب  وبا  دـیرد  نبا  . تشون تاـئارق  » رد ياهلاـسر  خوسنملا و  خـسانلا و  و«
يافوتم ) يرابنا نامحرلا  دبعتاکربلا  وبا  . تشاگن ار  تاءارقلا  یف  ۀعبسلا  باتک  يافوتم 324) ) یسوم نب  دمحارکب  وبا  دهاجم  نبا  . تشون

يافوتم 329) ) ینیلک بوقعی  نب  دمحم  مالسالا  ۀقث  . دروآ رد  شراگن  هب  ار  نآرقلامولع  بئاجع  نآرقلا و« بارعا  یف  نایبلا  (» 328
رفعج وبا  . تشاگن ار  نآرقلا  بیرغ  فورعم  باتک  يافوتم 330) ) یناتـسجس زیزع  نب  دمحم  رکب  وبا  . درک فیلات  ار  نآرقلا  لئاضف  باتک 

نآرقلا  یناعم  خوسنملا و« خسانلا و   ،» نآرقلا بارعا  بتک  يافوتم 338) ) ساحندمحم نب  دمحا 
یلع نب  دـمحا  رکب  وبا  . درک ریرقت  ار  نآرقلا  تکن  باـتک  دودح 360) يافوتم  ) یخرک یلع  نب  دـمحم  باصق  دـمحم  وبا  . دومن ریرحت  ار 

يافوتم 370) ) صاصج يزار 
يافوتم 377) ) یسراف یلع  وبا  . درک فیلات  گرزب  دلج  هس  رد  ار  نآرقلا  ماکحا  باتک 

یسیع نب  یلع  نسحلا  وبا  . تشون یباتک  نآرقلا  ماکحارد  يافوتم 385) ) سابع نب  دابع  نسحلا  وبا  . تشاگن ار  تاءارقلا  یف  ۀجحلا  باتک 
ار ینآرق  مولع  رد  « ءانغتسالا باتک  يافوتم 388) ) یئوفدا یلع  نب  دـمحم  . تشاگن ار  نآرقلا  زاجعا  یف  تکنلا  باتک  يافوتم 386) ) ینامر

. درک فیلات  ار  نآرقلا  زاجعا  نایب  باتک  يافوتم 388) ) یباطخیتسب دمحم  نب  دمح  نامیلس  وبا  . تشون دلجم  رد 20 
يافوتم ) یـضر فیرـش  نیـسحلا  نب  دمحم  نسحلا  وبا  . دومنریرقت ار  نآرقلا  زاجعا  باتک  يافوتم 403) ) ینـالقاب بیط  نب  دـمحم  رکب  وبا 
يافوتم ) دـمحم نب  نامحرلا  دـبعهعرز  وبا  . درک فینـصت  ار  نآرق  هباـشتم  رد  لـیواتلا  قئاـقح  نآرق و« تازاـجم  رد  ناـیبلا  صیخلت  (» 404

دبع وبا  . تشونار خوسنملا  خسانلا و  باتک  يافوتم 410) ) ۀمالس نبا  ، هللا ۀبه  . دروآ رد  ریرحتهتشر  هب  ار  تائارقلا  ۀجح  باتک  دودح 410 )
دامع نسحلا  وبا  . تسا هتشاگن  ینآرق  مولع  عاونا  رد  ار  نایبلا  نآرقلازاجعا و« ( » يافوتم 413 () دیفم خیش  ) نامعنلا نب  دمحم  نب  دمحم  هللا 
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نب نیـسح  مساـقلا  وـبا  تسا . هدروآ  ردریرحت  هب  ار  نعاـطملا  نع  نآرقلا  هیزنت  نآرقلا و« هباـشتم  (» يافوتم 415 ) رابجلا دبعیـضاق  نیدلا 
ار نآرقلامولع  یف  ناهربلا  (» يافوتم 430 ) یفوح میهاربا  نب  یلع  نسحلا  وبا  . درک فیلاـتار  نآرقلا  صئاـصخ  (» يافوتم 418 ) یبرغم یلع 

ورمع وـبا  . درک فیلاـت  گرزب  ءزج  ود  رد  ار  عبـسلا  تاءارقلاهوـجو  نع  فـشکلا  (» ياـفوتم 437 ) بلاـط یبا  نب  یکم  دـمحم  وبا  . تشون
يافوتم 444) ) یناد

دمحا نب  یلع  دمحم  وبا  . دومن ریرقت  فحصم  طخلامسر  رد  ار  عنقملا  فحـصم و« يراذگ  هطقن  رد  مکحملا  عبـس و« تائارق  رد  « ریـسیتلا »
يافوتم 456) ) يرهاظ مزح  نب 

فیلات ار  نآرقلا  لـئاضف  لوزنلا و« بابـسا  ( » ياـفوتم 468 ) يروباـشین يدـحاو  دـمحا  نب  یلع  نسحلا  وبا  . تشون ار  خوسنملا  خـسانلا و  »
. دومنریرقت ار  « زاجعالا لیالد  نآرق و« زاجعا  رد  هیفاشلا  ۀلاسرلا  ( » يافوتم 471 ) یناجرجرهاقلا دبع  رکب  وبا  . درک

دبع نب  دمحم  رکب  وبا  . دروآ رد  ریرحت  هب  ار  نآرق  هبیرغظافلا  رد  تادرفملا  (» يافوتم 502 ) یناهفصا بغار  دمحم  نب  نیسح  مساقلا  وبا 
يافوتم 543) ) یبرع نبا  ، هللا

فیلات ار  نآرقلا  یف  رارکتلا  رارـسا  ( » دودـح 550 يافوتم  ) ینامرک رـصن  نب  ةزمح  نب  دـمحم  . تشون دـلجم  راهچ  رد  ار  نآرقلا  ماکحا  »
. دومن ریرقت  ار  هفلتخم  نآرقلا و  تاهباشتم  ( » يافوتم 588 ) بوشآ رهش  نب  یلعنب  دمحم  رفعج  وبا  . درک

یلع نب  نامحرلا  دبع  جرفلا  وبا  . دومن ءاشنا  ار  عبس  تائارقرد  فورعم  هدیصق  ینامالا  زرح  (» يافوتم 590 ) یبطاش هریف  نب  مساق  دمحم  وبا 
يافوتم 597) ) يزوج نب 

. درک فیلات  ار  نآرقلا  مولع  یف  یبتجملا  نآرقلا و« مولع  بئاجع  یف  نانفالا  نونف  »
يافوتم ) يواخـس دـمحم  نب  یلع  . تشون ار  نآرق  بارعارد  نامحرلا  هب  نم  ام  ءالما  (» يافوتم 616 ) يربکع نیـسحلا  نب  هللا  دبع  ءاقبلا  وبا 

تاغل رد  ياهلاسر  دودـح 650) يافوتم  ) هللا دـبع  نب  دـمحم  مساقلا  وبا  . درک فیلات  ار  عبـس  تائارق  رد  « ءارقالالامک ءارقلا و  لامج  (» 643
. دروآ رد  ریرحتهتشر  هب  ار  نآرقلا  عیدب  (» يافوتم 654 ) دحاولا دبع  نب  میظعلا  دبع  عبصالا  یبانبا  . تشون هدمآ  نآرق  رد  هک  برع  لئابق 

يافوتم ) لیعامسا نب  نامحرلا  دبع  نیدلا  سمش  هماش  وبا  . دومن ریرقتار  نآرقلا  زاجم  (» يافوتم 660 ) مالسلا دبع  نب  زیزعلا  دبع  دمحم  وبا 
. تشون ار  « اهتبوجا دیجملا و  نآرقلا  ۀلئسا  (» يافوتم 666 ) يزار رکب  یبا  نب  دمحم  . درک فیلات  ینآرق  مولع  رد  ار  « زیجولا دشرملا  (» 665

يافوتم ) یـشکرز هللا  دبع  نب  دمحم  نیدلا  ردب  ماما  ياناوتتسد  رب  مهم  نیا  . دش هتـشون  ینآرق  مولع  رد  باتک  نیرتعماج  متـشه  نرق  رد 
باب نیا  رد  هدرکثحب و  ینآرق  مولع  نونف  زا  نف  تفه  لهچ و  رد  هک  دراد  ماـن  نآرقلا  مولع  یف  ناـهربلا  » وا باـتک  . تفرگ ماـجنا  (794

فیلات ار  نآرق  تاهباشتم  رد  یناـعملا  فشک  (» يافوتم 733 ) هعامجنب میهاربا  نب  دمحم  نیدـلا  ردـب  زین  .و  تسا هدومن  لماک  ءاصقتـسا 
. تشون ار  خوسنملا  وخسانلا  (» يافوتم 770 ) یقئاتعلا نبا  هب  فورعم  یلح  دمحم  نب  نامحرلا  دبع  نیدلالامک  . درک

ینآرق مولع  هناـگهاجنپ  عاونا  رد  ار  موجنلا  عقاوم  یف  موـلعلاعقاوم  (» يافوتم 824 ) یطویس نیدلا  لالج  داتـسا  خیـش و  ینیقلب  نیدلا  لالج 
ار نآ  تفایتسد و  یشکرز  ناهربباتک  رب  سپس  . دومن يراذگ  هیاپ  نآ  رب  ار  دوخ  فورعم  باتک  یطویس  نیدلا  لالجادتبا  هک  ، تشون

. داد رارق  روحم 
نیدــلا لــالج  دــنموربتسد  رب  ، نآرقلا موــلعیف  ناــقتالا  باــتک  ینآرق  موــلع  رد  باــتک  نیرتعماــج  نـیرتفورعم و  مـهن  نرق  رد 

هدوب (872) لاسرد نآ  زا  تغارف  اریز  ، دروآ باسح  هب  مهن  نرق  ياهراک  هاش  زا  دـیاب  ار  باتک  نیاهتبلا  . دـش هتـشون  يافوتم 911) ) یطویس
سمـش ریخلا  وبا  نرق  نیمه  رد  . تسا هتـشون  گرزب  دـلجم  هس  رد  نآرقزاجعا  رد  ار  نارقالا  كرتعم  فورعم  باـتک  يو  نینچ  مه  . تسا
لئاضف باتک  ءارق و  تاقبط  رد  ۀـیاهنلا  ۀـیاغ  باتک  »و  رـشعلا تاءارقلا  یف  رـشنلا  باتک  يافوتم 833) ) يرزج نب  دمحمنب  دمحم  نیدـلا 

. تشون ار  نآرقلا 
دمحم هللا  دبع  وبا  . دومن ریرحت  ار  نآرق  تاماهبا  تالاکـشا و  عفد  عفر و  رد  نامحرلا  حتف  (» يافوتم 926 ) يراصنا دمحم  نب  ایرکز  یضاق 
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تاملک رد  ار  بهذـملا  لوقلا  (» ياـفوتم 963 ) یبلح ییحی  نب  دـمحم  . تشون ینآرق  مولع  رد  ار  ناـسحالا  (» يافوتم 930 ) یکم دـمحا  نب 
. تسا هدش  هتفرگ  یطویس  بذهملا  باتکزا  هک  درک  ریرقت  نآرق  رد  برعم  یمور 

: هلمج زا  ، دنرایسب دناهتخادرپینآرق  مولع  ثحابم  هب  دوخ  ریسفت  همدقم  رد  هک  یناسک  ، قوف دراوم  رب  هفاضا 
باتک ۀـمدقم  هک  ، نآرقلا مولع  یف  ناتمدـقم  .و  تسااراد ار  ینآرق  مولع  ثحاـبم  نیرتاویـش  هک  یناهفـصا  بغار  ریـسافتلا  عماـج  همدـقم 
نوؤش رد  سیفن  رایسبهمدقم  ود  ، تسا هتـشون  « زیزعلا نآرقلا  ریـسفت  یف  زیجولا  ررحملا  مان  هب  هک  هیطع  نباریـسفت  باتک  همدقم  ینابملا و 

ءالآ » ریـسفت همدـقم  . تسا هنیمز  نیا  رد  اههمدـقم  نیرتمهم  زا  يربط  ریـسفتو  ریثک  نبا  ریـسفت  یبطرق و  ریـسفت  همدـقم  . تسا دـیجم  نآرق 
نامحرلا 

. تسا رادروخرب  ینآرق  مولع  ثحابم  نیرتعماج  زا  ، یغالب داوج  دمحم  خیش 
لماـش ار  ینآرق  موـلع  مهم  ثحاـبم  نیرتلـماکو  نیرتعماـج  تسا و  ریـسفت  رب  ياهمدـقم  هـک  ، ییوـخ هللا  تـیآ  داتـسا  ترـضح  ناـیبلا  »
همدقم . دشابیمینآرق مولع  یلقن  ياههبنج  رد  ثحابم  نیرتمهم  زا  زین  ناهرب  ریسفت  همدقم  یناشاکضیف و  یفاص  ریـسفت  همدقم  . دوشیم

. تسا رادروخربینآرق  مولع  ثحابم  نیرتنقتم  زا  یسربط  همالع  نایبلا  عمجم 
ماـن هنوـمن  يارب  . تسا لـیوطت  بجوـم  اـهنآ  رکذهک  هدـش  هتـشاگن  ینآرق  موـلع  ریـسفت  رد  یناوارف  بتک  ، فرط نیا  هب  مهدزاـی  نرق  زا 

. دومن عوجر  ناوتیم  هک  میاهدروآ  « دیهمتلا همدقم  رد  ار  اهنآ  زا  يدادعت 
. دنشابیم ناقتالا  ناهربلاباتک و  ود  اساسا  ینآرق  مولع  هنیمز  رد  اهباتک  نیرتمهم  دوجوم  راثآ  نایم  زا 

نادنمشناد املع و  نیرتهتـسجرب  زا  ناشیا  تسایـشکرز . رداهب  نب  هللا  دبع  نب  دـمحم  نیدـلا  ردـب  ماما  فیلات  ، نآرقلا مولع  یف  ناهربلا 
مولع فلتخمياههتـشر  رد  هدـش و  گرزب  راـید  ناـمه  رد  يو  . تسا هدوـب  لاس 745  هب  رـصم  هرهاقرد  وا  تدـالو  . دـشابیم متـشه  نرق 

دوردب لاس 794  رد  وا  . تسا هدادیم  يوتف  هدرکیم و  هقف  سیردت  یعفاش  بهذـم  قبط  يو  . تسا هدیـسر  يداتـسا  دـح  رـس  هب  یمالـسا 
. تفگ تایح 

مه هب  ترابع  رد  ءافیا  زاجیا و  اب  ار  یگدرتسگ  ولومـش  باتک  نیا  . تسا ینآرق  مولع  ثحابم  رد  باـتک  نیرتهدـبز  ناـهربلا  يو  باـتک 
هک لاح  نیعرد  ، تسا هدروآ  درگ  هدوب  مزال  هچ  نآ  کی  ره  هرابرد  هدرب و  شیپ  عون  ات 47  ار  ینآرقمولع  ثحابم  هدرب  مان  . تسا هتخیمآ 

. تسا هتشاذگ  ياج  هبییاهبنارگ  يوگلا  نیقح  يارب ال  ، هدوبر دوخ  نیقباس  زا  تقبس  يوگ 
لاـس 849 هب  رـصم  طویـسا  رد  وا  تدـالو  . تسایطویـس ناـمحرلا  دـبع  نیدـلا  لـالج  فیلاـت  ، نآرقلا موـلع  یف  ناـقتالا  ،» باـتک نیمود 

دوخ زا  ییاهبنارگتافیلات  دراد و  ییالوط  دی  یمالسا  مولع  رگید  ریسفت و  ثیدح و  مولع  یمامت  ردوا  (. هرهاق رد  يافوتم 911  ) دشابیم
بیذـهت ریرحت و  هداد ، رارق  روحم  ار  ..« مولعلا عـقاوم  (،» يافوتم 824 ) ینیقلب نیدلا  لالج  دوخ  داتـسا  باتک  ادـتبا  وا  . تسا هدراذـگ  یقاب 

درگ ینآرق  موـلع  ثحاـبم  زا  عوـن  رب 202 غلاـب  باـتک  نیا  رد  يو  . دوـمن فیلاـت  « ریـسفتلا موـلع  یف  ریبـحتلا  ماـن  هـب  دوزفاوا و  رب  دوـمن و 
ناهربلا  » دوخ داتسا  داتسا  باتک  رب  سپس  . دروآ

نآ رب  يرایسب  بلاطم  دومن و  ریرحت  حیقنتار و  نآ  . داهن نآ  رب  ار  دوخ  باتک  يانب  درک و  دنسپ  رتهب  ار  نآ  تفایتسد و  یشکرز  فیلات 
تـسا ینآرقمولع  نیرتعماج  نیرتهدرتسگ و  زا  عبانم  نیا  هزورما  . درک مهارف  نآ  رد  ار  یمالـسامولع  نیوانع  زا  عون  ات 80  دومن و  هفاضا 

. دراد رارق  نارگ  شهوژپ  نیققحم و  رایتخا  رد  هک 
سلجم تسا و  ریخا  رصع  رد  ینآرق  مولع  رد  باتک  نیرتعسوم  ، یناقرز میظعلا  دبع  دمحم  هتـشون  ، نآرقلا مولع  یف  نافرعلا  لهانم  باتک 

همالع فیلات  ناـمحرلا  ءـالآ  » ریـسفت همدـقم  . تسا هدومن  ررقم  ره  زا  ياـههاگشناد  رد  سیردـت  يارب  ار  باـتکنیا  رـصم  ره  زا  يـالعا 
هب ددرگیم و  لــماش  ار  ینآرق  موــلع  لــیاسم  نــیرتمهم  رد  اههتــشون  نــیرتیقیقحتهک  ياـفوتم 1352) ) یغـالب داوـج  دـمحم  گرزب 
زا عافد  هب  تاهبش و  عفد  هب  رتشیب  رثا  نیا  . تسا هدیسرپاچ  هب  ( هرهاق ) رصم رد  ربش  رـصتخم  ریـسفت  همدقم  رد  القتـسم  ، نآ تیمهاتهج 
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هدش هدنار  نخـس  ینآرق  مولع  ثحابمعاونا  رد  همدقم  ناونع 12  هب  لصف  هدزاود  یفاص  ریـسفت  همدـقم  رد  . تسا هتخادرپنآرق  عینم  ماقم 
مـشاهدیس ناهربلا  ریـسفت  همدقم  ناونع  اب  هتخادرپ و  یتامدقم  هب  یثیدـح  رظن  زا  لیـصفت  روط  هب  هک  « راونالا تآرم  » ریـسفت همدـقم  . تسا

نایبلا . تسا یسلجم  موحرم  نادرگاش  زا  يافوتم 1138) ) یناهفصا یلماع  نسحلا  وبا  فیلات  روکذم  همدقم  . تسا هدیـسر  پاچ  هب  ینارحب 
ینآرق مولع  ثحابم  یخربرد  تسا  یعماج  فیطل و  همدقم  یلاعت  هللا  همحر  ییوخ  مساقلا  وبا  دیس  همالع  داتـساهتشون  ، نآرقلا ریـسفت  یف 

. تسا رادروخرب  هنیمز  نیا  رد  هیلاع  تاقیقحت  زا  و 
هب ینآرق  مولع  ثحاـبم  زا  یخرب  لـماش  ناـنبلهاگشناد  رد  یمالـسا  مولع  داتـسا  ، حـلاص یحبـص  رتـکد  هتـشون  نآرقلا  مولع  یف  ثحاـبم 

. تسا هدرشف  تروص 
هعلاطم نآرق و  فلتخم  لـیاسم  هراـبرد  یـسررب  وقیقحت  هب  ناوارف  تذـل  هقـالع و  اـب  ، متخومآ ار  نآرق  ندـناوخ  هک  یتقو  زا  بناـج  نیا 

رد هدادرارق و  هجوت  دروم  ار  اهنآ  نآرق  هب  طوبرم  لیاسم  رد  تقد  اـب  . ماهتخادرپ هدـش ، فیلاـتهنیمز  نیا  رد  هک  ینوگاـنوگ  ياـهباتک 
دقتعم نآ  تحـص  تفارظ و  هب  درکیم و  بلج  ارم  هجوتتاکن  نیا  هک  نآ  زا  معا  ، مدرکیم تشاد  داـی  ار  یتاـکن  دوخ  تاـعلاطم  نمض 

هک مداد  رارق  یباتک  فیلاتيانبم  ار  اهتشاد  دای  نیا  زارد  نایلاس  زا  سپ  . متـشاد دیدرت  کش و  اهنآ  تحـصرد  هک  یتاکن  ای  مدشیم و 
دـیهمت و هلزنم  هبثحاـبم  نیا  اریز  . متـشاذگ نآرقلا  مولع  یف  دـیهمتلا  » ار نآماـن  تسا و  ینآرق  مولع  فـلتخم  لـیاسم  ثحاـبم و  لـماش 

. تسا نآرق  ریسفت  ياربهمدقم 
هک یلاح  رد  ، مدـید یلاخ  هعیـش  یلعف  ياـههناخ  باـتکرد  ار  یقیقحت  نینچ  ياـج  هک  دوب  نیا  درک  قیوشت  رثا  نآ  فیلاـت  رب  ارم  هچ  نآ 

هداد رارق  ثحب  درومار  نآرق  هب  طوبرم  لیاسم  مامت  هک  یباتک  نونکا  مه  . دوب تاقیقحت  لیبق  نیا  زا  ولممام  ياههناخ  باـتک  نیا  زا  شیپ 
تسا لیاسم  نیا  زا  یخرب  رد  يرصتخم  ياهثحب  ياراد  اهنت  دوجوم  ياهباتکو  دراد  دوجو  رتمک  هعیش  یلعف  ياهباتک  نیب  رد  دشاب 

قبط هدـنکارپ  عبانم  زا  ار  اهنآ  هک  نآ  رگمدـنرادن  یـسر  تسد  نادـب  ناققحم  تسا و  رانک  هشوگ و  رد  شزرا  اب  ياهثحب  بلاـطمو و 
. دنروآ تسدب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بهذم 

نئارق اب  هار  مه  ای  رتاوتم و  تایاور  خیراتیعطق و  صوصن  اب  ار  اهنآ  متخادرپ و  فلتخم  تایرظن  راثآ و  دـقن  قیقحت و  هب  لیلد  نیمه  هب 
شناد ناققحمزا و  يرایـسب  يارب  یتاهابتـشا  هچ  هک  هدـش  نشور  نآرقلا  مولع  یف  دـیهمتلا  باتک  ثحابم  لالخ  رد  . مدرک هسیاقم  یعطق 
دقتعم نادـب  هک  تسا  یـصاخ  هـقیرط  بهذـم و  هبتبـسن  ناـنآبصعت  اـی  هلـصوح و  مدـع  اـی  نآ  تـلع  هـتبلا  . تـسا هداد  تـسد  نادـنم 

. متفای نانیمطانآ  تحص  تلاصا و  هب  دوخ  ییاناوت  دح  رد  هک  نیا  رگم  مدرکن  حرطم  ار  ياهلاسمچیه  نم  . دناهدوب
لاس 1350 ه رخاوا  ) مق سدـقم  رهـش  هب  ترجاـهم  زا  سپو  (1337-1350 ه ش) فرـشا فجن  رد  دوختماقا  تدـم  مامت  رد  بناج  نیا 

. ماهدوبن لفاغ  نآ  زا  هاگ  چیه  هتشاد و  لاغتشا  نایوج  شناد  ینید و  مولع  بالط  ياربثحابم  نیا  سیردت  هب  ش)
ات هدرک  حرطم  تاسلج  نیا  رد  ار  لیاسم  نیا  زا  ياهلاسمره  اذل  ، هدوب لیاسم  نیا  هبتبـسن  یعمج  یـسررب  ثحب و  راک  نیا  زا  نم  فدـه 
هب ار  ییاههوزج  زینیهاگ  روظنم  نیمه  هب  . دیآ تسد  هب  تایرظن  نیرتراوتسا  نیرتهب و  دریگیم و  رارق  ثحبدروم  لماک  روط  هب  کی  ره 
اج نیمه  . دوش هدافتسا  زین  نانآ  ارآ  راکفا و  زا  ات  مدادیم  رارق  ققحمو  دنمشناد  ناتسود  رایتخا  رد  ار  اهنآ  هدرک و  رـشتنم  هنومن  ناونع 

. منکیم ینادردق  رکشت و  ناتسود  همه  هنامیرکيراک  مه  زا 

نآرقلا مولع  یف  دیهمتلا 

فیلات تسد  رد  نآ  يدعب  تادلجم  هدش و  رشتنم  نیـسردمهعماج  تاراشتنا  يوس  زا  دلج  رد 6  نونک  ات  نآرقلا  مولع  یف  دیهمتلا  باتک 
هزوح و رد  عجرم  کی  ناونع  هبنونکا  هتفرگ و  رارق  نادـنمشناد  املع و  هجوت  دروم  یلاعت  قحتیانع  اـب  باـتکنیا  هناـتخب  شوخ  . تسا

فیلاـت عـمج و  ، لوزن بابــسا  ، نآرق لوزن  ، یحو هـب  طوـبرم  لـیاسم  باـتک  نـیالوا  دـلج  رد  . تـسا نـیققحم  هدافتــسا  دروـم  هاگــشناد 
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. تسا هدشثحبنآرق 
. تسا هدش  یسررب  خوسنم  خسان و  ءارق و  تئارق و  مود  دلج  رد 

. تسا هتفرگ  رارق  تقد  درومهباشتم  هیآ  رازه  زا  شیب  ، تایآ يدنبهتسد  اب  هدش و  حرطم  هباشتم  مکحم و  موس  دلج  رد 
. تسا نآرق  زاجعا  یتامدقم  ثحابم  مراهچ  دلج 

. تسا یعیرشتزاجعا  یملع و  زاجعا  لماش  مشش  هتفای و  صاصتخا  نآرق  ینایب  زاجعا  هب  مجنپ  دلج 
هتفای صاصتخا  نآرق  هرابرد  تاهبش  در  هب  متفه  دلج 

يریـسفت تایاور  رد  میقـس  زا  حیحـصيزاس  ادج  يارب  تاعوضوملا  لئاخدلا و  نع  ریـسفتلا  هیزنت  ناونع  اب  یثحب  يدـعب  تادـلجم  رد  و 
. دمآ دهاوخ 

. تسا هدش  یسررب  لصفم  روط  هب  هناگ و  ادجنآرق  فیرحت  مدع  هب  طوبرم  لیاسم  فیرحتلا  نم  نآرقلا  ۀنایص  باتک  رد 
نارسفمو ریسفت  تخانـش  هب  هدش  رـشتنم  يوضر  هاگـشناد  تاراشتنا  يوس  زا  هک  بیـشقلا  هبوثیف  نورـسفملا  ریـسفتلا و  باتک  نینچ  مه 

ریسفت و ناونع  اب  باتک  نیا  یسراف  همجرت  . تسا هتفای  صاصتخا  ، ریسافت نیرتمهم  یسررب  میرک و  نآرق  ریسفت  لحارم  خیرات و  گرزب و 
. دوشیم رشتنميدوز  هب  نارسفم 

يریگ هصالخ  ترورض  ، درک نییعت  یـسرد  نتم  ناونع  هبار  نآرقلا  مولع  یف  دیهمتلا  باتک  مق  هیملع  هزوحتیریدم  ياروش  هک  یماگنه 
باتک نینچ  مه  . دش هصالخسیردت  يارب  « دیهمتلا صیخلت  ناونع  تحت  دلج  ود  رد  دیهمتلا  باتک  دلج  تهجنیمه 6  هب  . دش نایامن  نآ 

دیهمتلا باتک  لوا  دلج  ود  زا  سابتقا  اب  یـسراف و  نابز  هب  ینآرق  مولع  هتـشر  رد  سیردتيارب  تمـس  نامزاستساوخرد  هب  نآرق  خیرات 
. دمآ رد  ریرحت  هتشر  هب  یتافاضا  اب  هارمه 

فیرحتلا نم  نآرقلا  ۀنایـص  باتک  زین  نآرقلا و  مولعیف  دـیهمتلا  باـتک  لوا  دـلج  زا 6  یـسیون  زاب  هصالختقیقح و  رد  رـضاح  باتک 
. تسا

حوطـس يارب  هتبلا  . دشابهاگـشناد رد  یـسانشراک  عطقم  هزوح و  رد  یمومع  حطـس  اب  بسانتم  هک  هتفرگ  ماجناياهنوگ  هب  یـسیون  زاب  نیا 
. دوشیم داهن  شیپدیهمتلا  تادلجم  هب  عوجر  نیققحم  هدافتسا  رتالاب و 

ریسفتلا ، نآرقلا ۀنایـص  ، دیهمتلا زا  معا  ینآرق  مولع  هنیمزرد  ار  بناج  نیا  تافیلات  هیلک  دراد  رظن  رد  « دیهمتلا یتاراشتنا  یگنهرف  هسـسوم  »
رایتخا رد  دـناسرب و  پاـچهب  هناگادـج  ار  نآ  یـسراف  همجرت  هینآرقلا و  ۀـعوسوملا  ناونع  تحت  یلک  يرگنزاـبزا  سپ  ... نورـسفملا و و 

. دهد رارق  نیققحم 
نوتم تایآ و  همجرت  نینچ  مه  . تسا يرمق  يرجههب  يراصتخا  تمـالع  نودـب  ياهخـیرات  باـتک  نیا  نتم  رد  هک  تسا  رکذـت  هب  مزـال 
لخاد یبرع  نتم  اـی  هیآ  دوخ  طـقف  ، دـشاب اـنعم  هب  همجرت  رگا  هدـمآ و  همویگ  لـخاد  یبرع  نتم  اـب  هارمه  ، دـشاب قـیقد  همجرت  رگا  ، یبرع

. تسا همویگ 
بینا هیلا  تلکوت و  هیلع  هللااب  الا  یقیفوت  ام  میلعلا و  عیمسلا  تنا  کنا  انم  لبقت  انبر 

تفرعم يداه  دمحم  مق - 
نیدرورف 1378.

لوا لصف 

یحو هدیدپ 

ینآرق www.Ghaemiyeh.comمولع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 302زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


یلاعت و قح  نخـس  رگنایب  هک  نآرق  دوریم . رامـش  هبادـخ  مالک  تخانـش  هیاپ  هک  تسا  تیمها  زیاـحتهج  نیا  زا  ، یحو هراـبرد  ثحب 
دورف هدام  ناهج  هب  یلعاتوکلم  بناج  زا  هک  تسا  یبیغ  شورس  نامه  یحو  تسا . هدش  لزان  یحو  هلیسو  هب  ، تسا ینامسآ  مایپ  لماح 

. تسا هدمآ 
( . 1  ) نیبم یبرعناسلب  نیرذنملا  نم  نوکتل  کبلق  یلع  نیمالا  حورلا  هب  لزن  نیملاعلا  بر  لیزنتل  هنا  و 

اذه یلا  یحوا  و  : ... دنکیم لقن  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نابز  زا  دـنوادخ  ( 2  ) ۀـمکحلا نم  کبر  کیلا  یحوا  امم  کلذ 
( . 3  ) غلب نم  هب و  مکرذنالنآرقلا 

يرارقرب یگنوـگچ  ، یحو تخانـش  هراـبرد  ثحب  ینعی  ، تسا یحو  هراـبرد  ثحب  ینآرق  لـیاسم  هنیمز  رد  ثحب  نیرتیـساسا  ور  نـیا  زا 
؟ تسه طابترا  يرارقرب  ناکما  ، هدام قوف  ام  هدام و  ناهج  ود  نایم  ایآ  هک  نیا  یلفسهدام و  یلعا و  الم  نیب  طابترا 
. دزاسیم راو  مه  ینآرق  ياهروابكرد  يارب  ار  هار  اهنآ  خساپ  تسا و  حرطم  هنیمز  نیا  رد  تاعوضوم  هنوگ  نیا 

تغل رد  یحو 

ره هلجع و  باتش و  ، افخ رد  مالعا  ، هدیشوپ نخـس  ، مایپ ، هلاسر ، هتـشون ، تباتک ، تراشا : هلمج زا  تسا  هدمآ  یفلتخم  یناعم  هبتغل  رد  یحو 
: دیوگ ورسخ  رصان  ، دوشیمهتفگ یحو  دوش  میهفت  اقلا و  نارگید  هجوت  زا  رود  هب  يرگید  هب  هک  هراشا  ای  ماغیپای  هتشون  ای  مالک  زا  هچ 

«. دنروآ تیحو  لج  زع و  يادخ  زا  ات  × نک راک  راتفگ  هب  نادب و  ناشراتفگ  »
وبا «. دریگ ماـجنا  تعرـس  اـب  هنوگ و  تراـشاهک  تسا  یناـهنپ  یماـیپ  یحو  ( ، 4  ) ۀعیرـسلا ةراشالا  یحولا  لصا  :» دـیوگ یناهفـصا  بغار 

یناهنپ مایپيانعم  هبتغل  رد  یحو  لصا  ، ایحو ماهلالا  یمـس  کلذل  ءافخ و  یف  مالعا  اهلک  ۀـغللایف  یحولا  لصا  :» تسا هتفگ  زین  قاحـسا 
: يرب نبا  نخستسا  نینچ  مه  «. دناهدیمان یحو  ، ار ماهلا  اذل  ، تسا

: هیلا یحو  ، اموا : یحوا یحو و  هریغ و  نم  هیفخی  مالکب  هملک  : یحوا هیلا و  یحو  »
ام رب  ( ، 5  ) اهلـسر لمانالا  انیلا و  تحواف  : » دـیوگ زینرعاش  «. دـیناسر هراشا  اب  ار  بلطم  : یحوا یحو و  . تفگ نخـس  وا  اب  نارگید  زا  ناهنپ 

: دیوگ يرگید  «. دندوب وا  ناسر  مایپ  شناتشگنارس  هک  یلاح  رد  داتسرف  مایپ 
رب هک  یهاگن  اباهتانج  یف و  یحولا  كاذ  رثاف  × اهبحا ینا  فرطلا  اهیلا  یحوافاهتافـص  عیدب  یف  يرکف  قئاقد  × تریحتف ةرظن  اهیلا  ترظن  »
رد ، مایپ نآ  راثآ  مراد و  شتـسود  هک  داد  مایپ  ودب  ممـشچ  هشوگ  سپ  ، دنام تریح  رد  وا  عیدب  تافـص  رد  منیب  کیراب  رکف  مدنکفا  يو 

«. دیدرگ نایامنيو  ياههنوگ 

نآرق رد  یحو 

: تسا هدمآ  انعم  راهچ  هب  نآرق  رد  یحو  هژاو 
بارحملا نم  هموق  یلع  جرخف  میناوخیمنآرق : رد  مالـسلا  هیلع  ایرکز  هرابرد  هک  نانچ  . تسا يوغل  ياـنعم  ناـمه  هک  : یناـهنپ هراـشا  - 1

هنارکـش هب  : تفگ ناـنآ  هـب  هراـشا  اـب  دـمآ و  نوریب  مدرم  يوـس  هـب  شتداـبع  بارحم  زا  وا  ( ، 6  ) ایـشع ةرکب و  اوحبـس  نا  مـهیلا  یحواـف 
«. دینک حیبست  ار  ادخ  ماش  حبص و  تبهومنیا 

زا مـعا  يدوـجوم  ره  . تـسا هدــش  هداــهن  تـعیدو  هبتادوــجوم  ماــمت  داــهن  رد  هـک  یعیبــط  ياــهدومنهر  ینعی  : يزیرغ تیادــه  - 2
هدـش دای  نآرقرد  یحو  مان  اب  یعیبط  تیادـه  نیا  زا  . دـنادیم ار  دوخ  تایح  موادـت  اقب و  هار  يزیرغروط  هب  ، ناسنا ناویح و  ، تابن ، داـمج
کبر لبـس  یکلـساف  تارمثلا  لک  نم  یلک  مث  نوشرعی  اممو  رجـشلا  نم  اتویب و  لابجلا  نم  يذـختا  نا  لحنلا  یلا  کبر  یحوا  و  تسا :

ییاههناخ ، دـنزاسیم مدرم  هک  ییاهتسبراد  تخرد و  هوک و  زا  هک  دومن  [ يزیرغ ماـهلا  ] یحولـسع روبنز  هب  تراـگدرورپ  ( ، 7 ... ) اللذ
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 . يوپب یتحار  هب  ار  تراگدرورپياههار  ]و  شونب ] روخب اهلگ ] هریش  ] اههویم همه  زا  سپس  ، نک تسرد 
اشنم و یلو  ، راکشآ نآ  روآ  تفگش  رثا  هک  دوریم  رامش  هبتعیبط  رارسا  زا  هتفهن  يزار  دوخ  ، دراد رارق  ایشا  داهن  رد  هک  يزیرغ  تیاده 

راک ینامـسآره  رد  و  ( ، 8 ... ) اـهرما ءامـس  لـک  یف  یحوا  و  دـنیوگ . یحو  ار  نآ  هک  تسا  نآ  هتـسیاش  وهدوب  راـظنا  زا  ناـهنپ  نآ  ادـبم 
...«. دومرف ررقم ] ] یحو ار  [ نامسآ ] نآ

هب هار  دربیم  نامگ  هک  رارطضا  تلاح  رد  هژیو  هب  . دنادیمنار نآ  اشنم  هک  درادیم  تفایرد  ار  یمایپ  ناسنا  هاگ  (: یبیغ شورـس  ) ماهلا - 3
ياهمایپ نیا  . دروآیم نوریبانگنت  نآ  زا  ار  وا  دزاسیم و  نشور  وا  رب  ار  هار  هک  دیآیم  دـیدپ  وا  لد  رد  یـششخردناهگان  . درادـن ییاج 
همشچرس یهلا  تیانع  زا  هک  یبیغ  شورـس  نیا  زا  . دیآیم ناسنا  ددم  هب  هدشرهاظ و  هدرپ  تشپ  زا  هک  تسا  یبیغ  شورـس  نامه  ، اشگهر

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یسوم  ردام  هرابرد  نآرق  . تسا هدش  ریبعت  یحو  مان  اب  نآرق  رد  ، هتفرگ
و ( . 9  ) نیلسرملا نم  هولعاج  کیلا و  هودآر  اناینزحت  یفاخت و ال  میلا و ال  یف  هیقلاف  هیلع  تفخ  اذاف  هیعضرا  نا  یـسوم  ما  یلا  انیحوا  و 
یل و ودـع  هذـخای  لحاسلاب  میلا  هقلیلف  میلا  یف  هیفذـقاف  توباتلا  یف  هیفذـقا  نا  یحویام  کما  یلا  اـنیحوا  ذا  يرخا  ةرم  کـیلع  اـننم  دـقل 

( . 10 ... ) نزحت اهنیع و ال  رقت  یک  کما  یلا  كانعجرف  هلودع ...
وا ادخ  رب  لکوت  اب  هک  تشذگ  شرطاخ  رد  ياهقرابناهگان  . دـش وا  لاح  نارگن  شردام  ، تفای دـلوت  یـسوم  هک  یعقوم  ، تایآ نیا  هیاپ  رب 
وا هب  لفط  هکتشذگ  شرطاخ  رب  زین  .و  دنک اهر  بآ  يور  رب  هداد  رارق  نیبوچ  یقودنص  رد  ار  وا  درکرطخ  ساسحا  هاگ  ره  . دهد ریش  ار 
رب هک  دوب  ییاههرطاخ  اهنیا  . تسا هدرپس  وا  تسد  هب  ار  لفطو  هدرک  دامتعا  ادـخ  رب  اریز  ، دـشاب كانهودـنا  دـیابن  زگره  ددرگیم و  زاب 

هدنهد تاجن  هار و  هدننکنشور  ياههرطاخ  هنوگ  نیا  . تفرگ ندیشخرد  وا  لد  رد  هک  دوب  يدیما  هقراب  درک و  رذگیـسوم  ردام  هشیدنا 
. دیآیم حلاص  ناگدنب  يرای  هب  ترورض  عقاومرد  هک  تسا  ینابر  تیانع  ینامحر و  ماهلا  ، ساره میب و  زا 

مهضعب یحوی  نجلا  سنالا و  نیطایش  اودع  یبن  لکلانلعج  کلذک  و  تسا ، هدرب  راک  هب  زین  ناطیش  ياههسوسو  يانعم  هب  ار  یحو  نآرق 
تـسا نامه  یناطیـش  یحو  هنوگ  نیا  ( 12 ... ) مکولداجیل مهئاـیلوا  یلا  نوحویل  نیطایـشلا  نا  و  ( 11 ... ) ارورغ لوـقلا  فرخز  ضعب  یلا 

( . 13  ) سانلا وۀنجلا  نم  ، سانلا رودص  یف  سوسوی  يذلا  ، سانخلا ساوسولا  رش  نم  هدمآ : سان  هروس  ردهک 
انآرق کیلا  انیحوا  کلذـک  و  تسا : هدـش  دای  نآ  زا  رابداتفه  زا  شیب  نآرق  رد  تسا و  توبن  هصخاش  انعم  نیدـب  یحو  : یلاسر یحو  - 4

( . 14  ) اهلوح نم  يرقلا و  ما  رذنتل  ایبرع 
یحو تفایرد  یگدامآ  هک  دنتـسه  ياهتفایلماکت  نادرم  ناربمایپ  ( 15  ) نآرقلا اذه  کیلا  انیحوا  امب  صـصقلا  نسحا  کیلع  صقن  نحن 

بوـلقلا و لـضفا  دـمحم  بـلق  دـجو  هللا  نا  :» دـیامرفیم مالــسلا  هـیلع  يرکــسع  نـسح  ماـماهراب  نـیا  رد  . دـناهتخاس مـهارف  دوـخ  رد  ار 
«. دیزگرب توبن  يارب  ار  وا  هاگ  نآو  تفای  اهبلق  نیرتاریذپ  نیرتهب و  ار  ربمایپ  ناور  بلق و  ، دنوادخ ( ، 16 ... ) هتوبنل هراتخافاهاعوا 

مایپ نیا  ندـش  اریذـپ  يارب  یگدامآ  یهاگآ و  شیازفاتسا  مهم  هچ  نآ  یحو  تفایرد  يارب  هک  دراد  تیعقاو  نیا  هب  هراـشا  ثیدـح  نیا 
ناـیتوکلماب ساـمت  هتـسیاش  دـیادزب و  دوخ  زا  ار  ینامـسج  ياـههیاریپ  دـیاب  ربماـیپ  یگداـمآ  هنوـگ  نیا  هب  ندیـسر  يارب  . تسا ینامـسآ 

لوقع عیمج  نم  لضفا  هلقع  نوکی  لقعلا و  لمکتسییتح  الوسر  ایبن و ال  هللا  ثعب  و ال  :» دناهدومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  . دوش
شتما مامت  درخ  زاوا  درخ  دشاب و  هدـناسر  لامک  هب  ار  دوخ  ( هشیدـنا درخ و  ) لقع هک  نآ  رگم  ، تخیگناین ربيربمایپ  ، دـنوادخ ( ، 17  ) هتما

«. دشاب رترب 
ربمایپ . دوب هدرک  تفایرد  ار  توبن  تقیقح  وا  نطاب  ، ددرگ هتـسارآ  توبن  هب  ربمایپ  رهاظ  هک  نآ  زا  شیپ  ، يزاریـش نیدلا  ردـص  هتفگ  قبط 

رفستسخن ربمایپ  ، عقاو رد  . تشگ رادومن  يو  رهاظ  هب  نطاب  زا  یگتسارآ  نیا  سپـس  دینادرگ  هتـسارآیناسنا  لامک  هب  ار  دوخ  نطاب  ادتبا 
( . 18  ) تشگ زاب  قلخ  يوس  هب  قح  اب  هار  مه  قح و  بناجزا  يرفس  ، قح هب  لوصو  زا  سپ  درک و  زاغآ  ار  قح  هب  قلخ  زا 

کبلق یلع  هلزن  هناف  لیربجل  اودـع  ناک  نم  لق  دریگیمماجنا : یبیغ  شورـس  رثا  رب  هک  نطاـب  یهاـگآ  زج  تسین  يزیچ  یحو  ، ور نیا  زا 
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( . 20  ) نیرذنملا نم  نوکتل  کبلق  یلعنیمالا  حورلا  هب  لزن  ( 19 ... ) هللا نذاب 
هدـنریگ ماهلا  رب  ماهلا  اشنم  هک  تواـفت  نیا  اـب  . دوشیمقـالطا صاـخ  عقاوم  رد  نورد  ندـش  كاـنبات  هب  ، ماـهلا دـننامه  مه  یحو  هدـیدپ 

راچد ینامـسآ  مایپنتفرگ  رد  زگره  ناربمایپ  ، تلع نیمه  هب  . دشابیم نشور  دنناربمایپ  هک  یحو  هدنریگرب  یحو  اشنم  یلو  ، تسا هدیـشوپ 
. دنراد یلماک  يروضح  یهاگآنآ  ماجنا  تیفیک  یحو و  اشنم  رب  اریز  ، دنوشیمن هابتشا  تریح و 

ياـههسوسو هن  ، تسا یهلا  یحو  دـسریموا  هب  هچ  نآ  دـش  نـئمطم  ربماـیپ  هنوـگچ  : دـسرپیم مالـسلا  هـیلع  قداـص  رفعج  ماـما  زا  هرارز 
هنیعبهاری يذلا  لثم  هللا  لبق  نم  هیتای  يذلا  ناکف  راقولا  ۀنیکسلا و  هیلع  لزنا  الوسر  ادبعذختا  اذا  هللا  نا  :» دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  ؟ یناطیش

بناج زا  هچ  نآ  هک  ياهنوگ  هب  ، درادیم ینازرا  ياهژیو  راـقو  شمارآ و  وا  هب  ، دـنیزگربتلاسر يارب  ار  ياهدـنب  دـنوادخ  هاـگره  ( ، 21)
هک دنتــسنادناربمایپ  هنوـگچ  : دـش لاؤـس  رگید  یثیدـح  رد  «. دـنیبیم زاـب  مـشچ  اـب  هـک  دوـب  دـهاوخيزیچ  دـننامه  ، دـسریم ودــب  قـح 

«. دش هتشادرب  نایم  زا  هدرپنانآ  يارب  ( ، 22 ... ) ءاطغلا مهنع  فشک  :» دومرف خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ؟ دنربمایپ
هلحرم هب  هدرک و  یط  ار  نیقیلا  نیع  هتـشذگ و  نیقیلاملع  هلحرم  زا  هک  دـنوشیم  ثوعبم  يربمایپ  هب  یماـگنه  ناربماـیپ  رگید  تراـبع  هب 

لماح ،و  دنوش هتخیگنا  ربیهلا  تلاسر  يارب  ، مدرم هدوت  نایم  زا  كاپ  هدومزآ و  نادرم  هک  درادن  یتفگـشسپ  . دنـشاب هدیـسر  نیقیلا  قح 
: دیامرفیم نآرق  هک  نانچ  . دنشاب مدرم  يارب  ینامسآ  مایپ 

رحاسل اذه  نا  نورفاکلا  لاق  مهبر  دنع  قدصمدق  مهل  نا  اونمآ  نیذـلا  رـشب  سانلا و  رذـنا  نا  مهنم  لجر  یلا  انیحوا  نا  ابجع  سانلل  ناکا 
یناـسک هب  هد و  میب  [ هاـنگ رفیک  زا  ] ار مدرم  هک  میدرک  یحو  ناـشدوخ  زا  يدرم  هبهک  دوـب  یتفگـش  بجوـم  مدرم  يارب  اـیآ  ( ، 23  ) نیبم
نارفاــک اـــما ] [؟ تــسا ناـــشراگدرورپدزن  [ هتـــسیاش شاداـــپ  [و  کـــین هنیـــشیپ  ، ناـــنآ يارب  هــک  هد  دـــیون  دـــناهدروآ  ناـــمیاهک 

ربمایپ دروم  رد  هنادرخبان  اوران و  نامگ  نیا  ، دنیآ دوخ  هب  دننک و  هشیدنا  یکدنا  مدرمرگا  ینعی  تسا  راکشآ  يرگنوسفا  [ درم ] نیا : دنتفگ
. دوشیم هدودز  نانآزا 

یلا انیحوا  امک  کیلا  انیحوا  انا  دیامرفیم : مدرم  نایمزا  يربمایپ  نتخیگنا  رب  دروم  رد  اجیب  مهوت  ای  بجعت  هنوگ  ره  عفر  يارب  دـنوادخ 
نامیلـسو و نوراه  سنوی و  بویا و  یـسیع و  طابـسالا و  بوقعی و  قاحـسا و  لیعامـسا و  میهاربایلا و  انیحوا  هدعب و  نم  نییبنلا  حون و 

نیرذنم نیرشبم و  السر  امیلکت ، یسوم  هللا  ملکو  کیلع  مهصصقن  مل  الـسر  لبق و  نم  کیلع  مهانـصصق  دق  الـسر  ،و  اروبز دوواد  انیتآ 
نودهـشی و ۀـکئالملا  هملعب و  هلزنا  ، کیلا لزنا  امب  دهـشی  هللا  نکل  امیکح . ازیزع  هللا  ناکو  لسرلا  دـعب  ۀـجح  هللا  یلع  سانلل  نوکی  ـالئل 
حون و هب  هک  هنوگ  نامه  ، میداتـسرفیحو وت  هب  اـم  ( ، 24  ) ادیعب الالـض  اولـض  دق  هللا  لیبس  نع  اودص  اورفک و  نیذلا  نا  . ادیهـش هللاابیفک 
سنوی و بویا و  یـسیع و  ]و  لیئارـسا ینب  ] طابـسا بوقعی و  قاحـسا و  لیعامـسا و  میهارباهب و  [ زین میداتـسرف و[ یحو  وا  زا  سپ  ناربمایپ 
هک یناربمایپ  میاهتفگ و  زاب  وت  يارب  نیا  زا  شیپ  ار  نانآ  تشذگرسهک  یناربمایپ  ، میداد روبز  دوواد  هب  ،و  میدومن یحو  نامیلس  نوراه و 

[. دوب وا  نآ  زا  زایتما  [و  تفگ نخس  اراکشآ  یسوم  اب  دنوادخ  .و  میاهدرکن نایب  وت  ياربار  نانآ  تشذگ  رس 
]و دوشتجح مامتا  همه  رب  [و  دـنامن یقاب  ادـخ  ربمدرم  يارب  یتجح  ، ناربمایپ نیا  زا  سپ  ات  دـندوب  هدـنهد  میب  رگتراشب و  هک  یناربماـیپ 
تـسا و هدرکلزاـن  شیوـخ  مـلع  هـب  ار  نآ  [ وا ] هدرک لزاـن  وـت  رب  هـچ  نآ  هـب  دـهدیم  یهاوـگ  دـنوادخیلو  . تـسا مـیکح  اـناوت و  ادـخ 
رد دنتشاد  زاب  ادخ  هار  زا  [ ار مدرم  دندیزرو و[ رفک  هک  یناسک  ، دیدرتیب . تسا یفاک  ادخ  یهاوگ  دنچ  ره  دنهدیم  یهاوگ  [ زین ] ناگتشرف

«. دناهدش راتفرگيرود  یهار  مگ 
اب خیرات  لوط  رد  هتسویپ  هتفرگ و  وخ  نآ  ابتیرـشبهک  تسا  ياهدیدپ  اریز  ، دوش یحو  رـشب  دارفا  زا  یکی  هب  هک  درادن  یتفگـش  نیا  ربانب 

. تسا هتشاد  راک  رس و  نآ 

یلاسر یحو  ماسقا 
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: تسا هنوگ  هس  یلاسر  یحو  نآرق  قباطم 
کیلا انیحوا  کلذـک  ،و  میکح یلع  هنا  ءاشیام  هنذاب  یحویف  الوسر  لسری  وا  باجح  ءارو  نم  وا  ایحو  ـالا  هللا  هملکی  نا  رـشبل  ناـک  اـم  و 

( . 25  ) انرما نم  احور 
. تسا ربمایپ  بلق  رب  هطساو  نودب  یحو و  میقتسم  ياقلا  : میقتسم یحو  - 1

: ینعی ( . 27  ) یعور یف  ثفنی  ( 26  ) سدقلا حور  نا  :» دیوگیم هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 
. دمدیم نم  نورد  رب  سدقلا  حور 

. دونشن وا  زج  یسک  هک  ياهنوگ  هب  ربمایپ  شوگ  هب  یحو  ندیسر  اب  : توص قلخ  - 2
نم وا  » ریبعت ابتلع  نیمه  هب  ،و  دیوگیم نخـسهدرپ  سپ  زا  یـسک  هک  تسا  نآ  دننام  توص  بحاص  ندـیدن  توص و  ندینـش  هنوگ  نیا 

. تسا هدش  دای  نآ  زا  باجح  ءارو 
هب جارعملا  ۀلیل  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـساربمایپ  رب  یحو  زین  دوب و  نینچ  روط  هوک  رد  هژیو  هب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  رب  یحو 

. تفرگ ماجنا  هنوگ  نیمه 
هدـمآ نآرق  رد  هک  نانچ  ، دروآیمدورف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ناور  رب  ار  یهلا  ماـیپ  لـیئربج  : هتـشرف هلیـسو  هب  یحو  ياـقلا  .3

( . 29  ) کبلق یلعهلزن  هناف  و  ( 28  ) کبلق یلع  نیمالا  حورلا  هب  لزن  تسا :

یحو ناکما 

هطبار نیا  هنوگچ  هک  تسا  هدش  حرطم  شتسرپ  نیا  ورنیمه  زا  تسا و  یلفس  هدام  یلعا و  الم  نایم  هطبار  يرارقرب  یعون  عقاو  رد  یحو 
مزلتـسم هلباـقم  ولوزن  دوعـص و  هوـالع  هب  ؟ تـسا طرـش  طوـبرم  طـبار و  نـیب  ( بساـنت ییاـتمه و  ) تیخنـسهک یلاـح  رد  ، دوـشیم رارقرب 

. تسا ( ینامسج تافص  زا  يراع  ) ضحم درجتياراد  هدام  يارو  ناهج  هک  نآ  لاح  ، تسا ( نتشاد تهج  ) زیحت
مان اب  ناربمایپ  هچ  نآ  : دنیوگیم یحو  هدیدپ  هب  ونیهاگن  اب  ، دناهدرک ادیپ  ینید  شیارگ  حالطـصا  هب  هک  هدز  برغ  نارکف  نشور  یخرب 

ناشنورد یـشیدنا  ریخهک  دناهدوب  بلط  حالـصا  شیدنا و  ریخ  ینادرم  ناربمایپ  تسا . نانآ  ینورد  راکفاساکعنا  ، دـناهدرک هضرع  یحو 
ببـس نیدـب  .و  تسا هدـش  ماهلا  نانآ  رب  رگید  یهاگ  ياج  زا  هک  دـناهدربنامگ  هتفای و  مسجت  کلم  تروص  هب  هاـگ  یحو و  تروص  هب 

ینادرم نینچ  هشیدـنا  يرکف و  راتخاس  اریز  ، تسا یعیبط  یهیدـب و  ، دوشیم تفاـی  ناـنآ  ياههتـشون  اـههتفگ و  رد  هک  اـهیتسردانیخرب 
دناهدروآار شیوخ  نامز  ياهرواب  یخرب  ناشراتفگ  رد  ور  نیمه  زا  . تسا نامز  نآ  مدرمدـیاقع  راـکفا و  رب  مکاـح  وج  طـیحم و  دولوم 

( . 30  ) دوشتفای شنخس  رد  ییاهیتسردان  هک  تسانآ  زا  فرشا  یلعا و  دنوادخ  ، هنرگ .و  تسا هدشتباث  نآ  یتسردان  سپس  هک 
ناربمایپ ای  ریـسافت  نیا  ناگدننک  هئارا  هک  تسا  نیايایوگ  ،و  تسا توبن  راکنا  عقاو  رد  یهلا  ناربمایپ  هاگياج  زا  ریـسفت  هنوگ  نیا  هئارا 

. دناهتشادنپ وگغورد  رگهلیح و  ار  نانآ  ای  ، دناهدادن صیخشت  تالیخت  زا  ار  تیعقاو  هکدناهدرک  ضرف  حول  هداس  يدارفا  ار 
. تسا نشور  ناگمه  رب  ایبنا  ناشتلالج  یگرزب و  ، تقادص یتسرد و  هک  یلاح  رد 

: دناهدش هابتشا  ود  راچد  نارکف  نشور  نیا 
نارگید تافرـصت  اب  هتخیمآ  صقان و  ياـههمجرتهک  هدـش  فیرحت  ياـهباتک  هب  ینامـسآ  یحو  ياـههنومن  یـسررب  قیقحت و  يارب  - 1

. دندرکیم ادیپ  نانیمطا  اههتشون  نیا  تحص  زا  تسیابیم  البقهک  یلاح  رد  . دناهدرک عوجر  تسا 
تسا و یلعا  ـالم  خنـس  زا  شحور  هک  تسا  دـسجو  حور  زا  یبیکرت  ناـسنا  هک  نآ  لاـح  . دـناهدرک ضرف  يداـم  يدوجوم  ار  ناـسنا  - 2

. دنکیم ریذپ  ناکما  ار  یحو  ، دوشیم بوسحمهطبار  يرارقرب  طرش  هک  تیخنس 
: دیوگیم هزاوآ  دنلب  فراع  يولوم  ، ناسنا یتوکلم  دعب  نایب  رد 
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مدابآ  بارخ  رید  نیا  رد  دروآ  مدآ  × دوب میاج  نیرب  سودرف  مدوب و  کلم  نم  »
: تسا هدشنایب  زین  انیس  نبا  گرزب  دنمشناد  طسوت  یبرع  نابز  هب  قوف  تیب  هباشم 

عنمت  ززعت و  تاذ  ءاقر  ×و  عفرالا لحملا  نم  کیلا  تطبه  »
: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  هب  بوسنم  راعشا  رد  و 

« ربکالا ملاعلا  يوطنا  کیف  ×و  ریغص مرج  کنا  معزت  «ا 
. تسا هتفهن  ناسنا  دوجورد  يدوجو  ملاع  بتارم  یمامت  هک  تسا  هدش  هراشا  تیعقاو  نیا  هبتیب  نیا  رد 

یحو و ثحب  میناوتب  هک  نیا  يارب  یلو  تسا . هدـشثحبلصفم  روط  هب  دوخ  ياج  رد  یلعا  الم  اب  وا  تیخنـس  ناسنا و  تیناـحور  هلاـسم 
. مینکیم هراشا  ثیدح  نآرق و  زا  دنچ  یتاحیضوت  هب  ، میزاسنشور یبوخ  هب  ار  نآ  هاگياج 

ناسنا تیناحور 

عوضوم هک  هدشثعاب  هلاسم  نیا  هب  هجوت  تسا . هتخاسلوغشم  دوخ  هب  ار  رـشب  رکف  زاب  رید  زا  هک  تسا  یلئاسم  زا  یکی  ناسنا  تیناحور 
هفـسلف رد  هدش و  هراشانادب  اهرابثیدح  نآرق و  رد  نینچ  مه  . دنک ادیپ  یـصاخ  هاگياج  زین  رنه  گنهرف و  ، هفـسلف رد  ناسنا  تیناحور 
: میزادرپیم ، تسا هدمآ  هراب  نیا  رد  ثیدح  نآرق و  رد  هچ  نآ  زا  ياهشوگ  هب  اج  نیا  رد  . تسا هدوب  حرطم  هلاسم  نیا  زین  یمالسا 

تسا یلاعتم  حور  بناج  زا  . تسا مسج  حور و  يارادو  دراد  رارق  تادرجم  هدام و  ناهج  ود  هنایم  رد  هک  تسا  هبناج  ود  يدوجوم  ناسنا 
رد - ار ناـسنا  شنیرفآلـحارم  هک  نآ  زا  سپ  نآرق  . تسا هداـهن  تسد  نیمز  رب  تسا و  لـفاستم  مسج  يوسزا  دراد و  نامـسآ  ربتسد  و 

هدـیمد وا  رد  یلاعتم  حور  هتفر و  رتارف  هدام  ناـهج  زا  هک  دـناسریم  ییاـجهب  ار  وا  یپ  رد  یپ  لـحارم  رد  ، دـنکیم فصو  - ینینج نارود 
ۀغضملا انقلخف  ۀغـضم  ۀقلعلاانقلخف  ۀقلع  ۀفطنلا  انقلخ  مث  نیکم  رارق  یف  ۀفطن  هانلعج  مث  نیط  نم  ۀلالـس  نم  ناسنالا  انقلخ  دقلو  دوشیم :
هاــگياج رد  ياهــفطن  ار  وا  سپـــس  ، میدـــیرفآ لــگ  زاياهراــصع  زا  ار  ناــسنا  نــیقی  هــب  و  ( ، 31 ... ) اـمحل ماـظعلا  اــنوسکف  اــماظع 

هغضم ]و  هدش مرن  تشوگهیبش  يزیچ  ] هغضم تروص  هب  ار  هقلع  ]و  هتـسب نوخ  ] هقلع تروص  هب  ار  هفطنسپـس  ، میداد رارق  [ محر ] يراوتـسا
...«. میدیناشوپ تشوگ  اهناوختسا  رب  میدروآرد و  ییاهناوختسا  تروص  هب  [ دراد یفورضغ  تلاح  هک  ] ار

: »... دیامرفیم هاگ  نآ  ، دنکیم حرطم  ار  ناسنا  يدام  دوجو  لحارم  اج  نیا  ات  نآرق 
نیرتـهب هک  ییادـخ  داـب  یمارگ  سپ  ، میداد ياهزاـت  شنیرفآ  ار  نآ  سپـس  ( ، 32 ... ) نیقلاـخلا نسحا  هللا  كراـبتف  رخآ  اـقلخ  هاـناشنا  مث 

رد . دوـشیم هدـیمد  وا  رب  - نینج نارود  - هاـم راـهچ  تشذـگ  زا  سپ  هک  تسا  ناـسناحور  ناـمه  ، رگید شنیرفآ  نیا   . تـسا ناگدـننیرفآ 
هاوس و مث  نیهم ، ءام  نم  ۀلالس  نم  هلسن  لعجمث  ، نیط نم  ناسنالا  قلخ  ادب  و  تسا : هدش  هراشا  شنیرفآ  هلحرم  ود  نیا  هب  زین  يرگیدهیآ 
ار وا  [ مادـنا ] سپـس . دـیرفآ تسپ  یبآ  هدـیکچ  زا  ار  وا  لـسن  سپـس  ، درک زاـغآ  لـگزا  ار  ناـسنا  شنیرفآ  و  ( ، 33 ... ) هحور نم  هـیف  خـفن 

...«. دیمد يو  رد  شیوخ  حور  زا  تخاسنوزوم و 
راگدرورپ دوخ  هب  )و  هحور نم  ) دوشیم یفرعم  توکلمملاع  خنـس  زا  ناـسنا  رد  هدـش  هدـیمد  حور  هک  تسا  نآ  هیآ  نیا  رد  بلاـج  هتکن 

. تسا تایدام  خنس  زا  رتارف  حور  هک  دهدیمناشن  دوشیم و  هداد  تبسن 
: دیامرفیم هنیمز  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ات داد  روتسد  ار  ياهتشرف  سپس  دیرفآ  یحور  دیرفآ و  ياهدیرفآ  دنوادخ  ( ، 34 ... ) هیف خفنف  اکلم  رما  مث  احور  قلخ  اقلخ و  قلخ  هللا  نا  »
هدش و هدیرفآيدبلاک  ادتبا  ، تسا هدمآ  دوجو  هب  حور  مسج و  زا  هک  تسا  ياهدیرفآ  ، نآرق هاگدـیدزا  ناسنا  «. دـمدب هدـیرفآ  رد  ار  حور 

. تسا هدش  هدیمد  نآ  رد  دیواج  ناور  سپس 
ناوختـسا و تسوپ و  تشوگ و  زا  هک  ینامـسج  هدـیدپنیمه  هب  ناسنا  ینعی  . تسین ضحم  يدام  دوجوم  کی  ناـسنا  ، هفـسلف هاگدـید  زا 
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راچ زا  ،و  دهدیم رارقهدام  ناهج  زا  رتارف  ياهبترم  رد  ار  وا  هک  دراد  رتالاو  يدوجو  هکلب  . دوشیمن رـصحنمتسا  هتفای  لیکـشت  تالـضع 
( . 35  ) دنکیم جراخ  ضحم  ینامسج  بوچ 

ام ملاع  اب  انایحا  هک  تسین  بیجع  سپ  یناحور . ینامـسجهبنج و  : تسا هبنج  ود  ياراد  دوخ  دوجو  رد  ناسنا  ، قوف تاحیـضوت  ساـسا  رب 
هدـیدپ رما  نیمه  ،و  تساهدیـشوپ یطابترا  هک  ، تسوا ینطاب  یحور و  هبنج  هب  طوبرم  یطابترا  نینچ  اریز  . دـنکرارقرب طاـبترا  هداـم  يارو 

. دهدیم لیکشت  ار  یحو 
اهنآ دوجو  رد  صیاـصخ  نیا  دنتـسه . ـالاو  یحورصیاـصخ  ياراد  هک  دوشیم  تفاـی  يدارفا  رد  تسا و  یناـحور  هدـیدپ  کـی  یحو 

زا هک  ، دوشیم ماهلانانآ  هب  یبلاطم  ای  ، دهدیم خر  اهنآ  يارب  نطاب  رد  یتافشاکم  اذل  . دروآیم دوجو  هبار  الاب  ملاع  اب  طابترا  تیحالص 
ناشیا رب  نانآ  ریمـض  لخاد  زا  هک  نیا  هن  دوشیم  اـقلا  ناـنآ  رب  جراـخزا  بلاـطم  تاـماهلا و  نیا  . تسا هتفرگ  تاـشن  ناـشدوجو  جراـخ 

. دناهدرک روصت  یحو  نارکنم  هک  نانچ  ، دوش رگهولج 
زا هک  تسا  یناحور  ياقلا  کی  هکلب  ، دشاب هداد  خرناربمایپ  يارب  هک  تسین  ینورد  تلاح  ساکعنا  ای  يرکف  هدیدپ  کی  یحو  نیا  ربانب 

نادب راوتـسا  ینامیاو  هدوبتیعقاو  کی  هچ  رگا  ، مینک كرد  ار  نآ  میناوتیمن  ام  هک  يزیچ  نایم  نیا  رداهتنم  . تسا هتفرگ  ماجنا  الاب  ملاع 
تیفیک يدام  ياهرایعم  اب  میهاوخیم  مینک ، كرد  ار  نآ  مینکیم  شالتیتقو  ام  . تسا یناـحور  طاـبترا  نیا  يرارقرب  یگنوگچ  میراد ،

يارب هک  مینکیم  فـصو  ار  طاـبترا  نیا  یتاـملک  ظاـفلا و  اـب  ، مینک فیـصوت  ار  نآ  میهاوـخیم  هک  یعقوـم  اـی  . میباـیردار طاـبترا  نـیا 
هراـب نیا  رد  تاریبـعت  . دـنامیم ناـهنپ  اـم  رب  ناـنچ  مه  عوضوم  نیا  رباـنب  . تساهتفرن رتارف  تاـسوسحم  هریاد  زا  هک  هدـش  عضو  یمیهاـفم 
لباق یحو  هدـیدپ  هچ  رگ  سپ  . دنتـسین امن  عقاوو  یقیقح  تاریبعت  نیا  زگره  ،و  دـنامیم هیاـنک  زاـجم و  هب  هتـشاد و  هیبشت  هراعتـساهبنج و 
طقف هک  تسا  یحورهدیدپ  کی  افرص  یحو  عقاو  رد  . تسین یقیقح  كرد  فصو و  لباق  یلو  ، دهدیملیکشت ار  نامیا  هیاپ  هدوب و  لوبق 

. دنراد ار  نآ  یگتسیاش  تیلها و  هک  تسا  كرد  لباق  یناسک  يارب 

یحو لوزن  تیفیک 

شندب دشیم  دراو  وا  رب  هک  ینیگنس  تدشزا  ،و  درکیم ینیگنس  ساسحا  دوخ  رب  ، میقتسم یحو  لوزن  ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
نیمز کـیدزنهب  دـشیم و  مخ  ناویح  رمک  ، دوب راوس  یبسا  اـی  يرتش  رب  رگا  . تشگیم ریزارـسقرع  شکراـبم  یناـشیپ  زا  ،و  دـشیم غاد 

رب یحو  . دـندوب راوس  « ءابهـش مان  هب  يرتسا  رب  ناشیا  ، دـشلزان ربماـیپ  رب  هدـئام  هروس  هک  یعقوم  :» دـیامرفیم مالـسلا  هیلع  یلع  دیـسریم .
زا ربمایپ  لاح  نآ  رد  ، دسربنیمز هب  وا  فان  دوب  کیدزن  هک  مدید  . دمآ نییاپ  شمکش  داتسیا و  ناویح  هک  يروط  هب  ، درک ینیگنـس  ناشیا 
هللا یلـص  ربمایپ  ياههنوگ  یحو  لوزن  ماگنه  :» دیوگیم تماص  نب  ةدابع  ( . 36 ...« ) داهنهباحص زا  یکی  رـس  رب  ار  دوختس  تفر و  دوخ 
هاگ ( . 37 « ) دـندرکیم نینچزین  هباحـص  دـنکفایم و  ورف  ار  دوخ  رـس  لاـح  نآ  رد  . درکیم رییغت  وا  گـنر  دیـشکیممه و  رد  هلآ  هیلع و 

ام . تشادـن ار  ربمایپ  يوناز  ینیگنـس  لمحت  صخـش  نآ  ، دـشیم لزاـنیحو  لاـح  نآ  رد  ، دوب یـسک  يوناز  رب  ربماـیپ  يوناز  هک  دـشیم 
. میتسین هاگآ  یحو  تقیقح  زا  نوچ  ، دشیم تلاح  نیا  راچد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپارچ  مینادیمن 

( . 38  ) درکهعجارم تسا  هدش  هتشاگن  نآ  تیفیک  یحو و  هرابرد  هک  ییاهباتک  هب  ناوتیم  رتشیبلیصفت  يارب 
نانآ . دنربب لاؤس  ریز  ار  یحو  مهم  لصا  نوهوم ، وساسایب  ياهناتـساد  نتخاس  اب  دناهدومن  یعـس  نادـناعم  زا  یهورگ  خـیرات  لوط  رد 
زاغآ شـسرپ  وداب  ار  ياهمدـقم  ههبـش  عفد  يارب  اـج  نیا  رد  . دـناهدرک لـعج  ، مالـسا ربماـیپ  رب  یحو  هنیمز  رد  ییاـههناسفا  اتـسار  نیا  رد 

: مینکیم
؟ دیامن دیدرت  کشتسا و  هتشگ  دیدپوا  رب  هچ  نآ  رد  درب و  اوران  نامگ  دوخ  هبتثعب  زاغآ  رد  ، يربمایپ تسا  نکمم  ایآ  - 1

؟ دهد هولج  یحو  تروص  هبار  دوخ  تالیوست  دنک و  تلاخد  یحو  رما  رد  ، ناطیش هاگ  هک  دراد  ناکما  ایآ  - 2
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لاؤس ود  ره  خـساپ  ، هدـشرداص هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نادـناخ  زا  هک  ياهیلاع  میلاعت  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لـها  ياـههتفگ  رد 
یتایاور نانآ  . تسا تبثم  باوج  - تسا هدش  هتفرگ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  قیرطریغ  زا  هک  - ثیدح لها  ياههتـشون  رد  یلو  . تسا یفنم 

. دربیم لاؤسریز  ار  توبن  ساسا  هیاپ و  نآ  رب  هوالع  دراد و  تافانم  تمصع  ماقم  اب  هک  دناهدروآهنیمز  نیا  رد 
نـشور ار  اهنآ  ندوب  یگتخاس  یلقن  یلقع و  لیالداب  هراشا و  ثیدـح  لها  تاـیاور  زا  هدـش  هتفرگ  رب  ناتـساد  ود  هب  هنومن  يارب  کـنیا 

: مینکیم

لفون نب  ۀقرو  ناتساد 

و :» دناهتفگ وا  فصو  رد  . دوب ربخ  اب  فلـس  يایبناخیرات  زا  شیب  مک و  كدنا و  داوس  اب  يدرف  هجیدـخ و  ناگداز  ومع  زا  لفون  نب  ۀـقرو 
رد هک  - ینارگن زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  هک  دوب  وا  : دنیوگیم ( . 39  ) ناثوالا ةدابعنع  ۀـبغر  هل  تناک  بتکلل و  ائراق  ناک 

: دناهتفگ نینچار  هعقاو  حرش  يربط  ماشه و  نبا  ، ملسم ، يراخب . داد تاجن  - دوب هداد  خر  شیاربتثعب  زاغآ 
ار وا  هک  دیـسر  شـشوگهب  ییادـن  ناـهگان  ، دوـب هدرک  توـلخ  دوـخ  يادـخ  اـب  ءارح  راـغ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هـک  هاـگ  نآ 

تروص نامه  تسیرگنیم  فرط  ره  هب  هدز  تشحو  . دـیدرگ هجاومكاـن  لوه  يدوجوم  اـب  ، تسیک دـنادب  اـت  درک  دـنلب  رـس  . دـناوخیم
هجیدخ . دنام اهتدم  لاح  نیا  رد  دش و  دوخیب  دوخ  زا  تشهد  تشحو و  تدـش  زا  . دوب هدرک  رپ  ار  نامـسآ  هک  دـیدیمار  كانتـشحو 

هناخ هب  دمآ و  دوخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  نآ  ات  ، تفاین ار  وا  یلو  . داتـسرفوا لابند  هب  ار  یـسک  ، دوب هدش  نارگن  وا  ریخات  زا  هک 
نآ میب  رد  هتسویپ  . دمآ مرس  رب  مدیسرتیمهچ  نآ  زا  :» تفگ ؟ دوشیم هچ  ار  وت  : دیسرپ هجیدخ  . هتخاب دوخ  كانساره و  یتلاحاب  یلو  ، تفر

ار وتدنوادخ  یتسه و  ادـخ  درم  وت  . هدـم هار  دوخ  هب  دـب  نامگ  زگره  : تفگ هجیدـخ  !« ماهدـشنآ راچد  نونکا  ، موش هناوید  ادابم  هک  مدوب 
درب و لفون  نب  ۀقرو  هناخ  هب  ار  وا  ، هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپلماک  ینارگن  عفر  يارب  سپس  ... تسا ینشور  هدنیآ  دیون  امتح  . دنکیمن اهر 

کیپ ناـمه  نیا  ، شاـبن نارگن  : تفگ يو  هب  ناـیاپ  رد  ، درک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  ییاهشـسرپهقرو  . تفگ وا  هـب  ار  ارجاـم  حرش 
مرکا ربمایپ  هک  دوب  اج  نیا  دنیوگ  . دهدیمدیون ار  وت  توبن  تسا و  هدیدرگ  لزان  وت  رب  نونکا  هدـش و  لزان  میلک  یـسوم  رب  هک  تساقح 

(40  ) یبن هنا  نقیا  هتعور و  تبهذ  هلاب و  نامطا  کلذ  دنعف  .» مربمایپ هک  متسنادنونکا  : دومرف درک و  شمارآ  ساسحا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
.

هنوگ نیا  نتخاس  اب  ، هدومن یفرعم  ناملسم  ار  دوخ  هکتسا  مالسا  لوا  نرق  ود  نازوت  هنیک  هدش  هتخاس  ناتساد  اههد  زا  یکی  ناتـساد  نیا 
ياهلاس رد  . دندزیممالـسا هشیر  هب  هشیت  دندرکیم و  للخ  داجیا  هصاخ  دیاقع  رد  هماع ، ندرک  مرگرـسنمض  ، زیمآ هناسفا  ياهتیاکح 

یتسـس رب  ، هداد رارق  دوـخ  زیوآ  تـسد  ار  - یناطیـش تاـیآ  ناتـساد  هـلمج  زاهباـشم  ياهناتـساد  ناتـساد و  نـیا  مالـسا  نانمـشد  زین  ریخا 
. دناهتفرگ دهاش  مالسا  هیلواياههیاپ 

هدشن راکـشآ  يو  رب  قیاقح  ، هدرک ساسحا  دوخ  ردار  توبن  دـیون  شیپ  اهتدـم  زا  ، هدومن دوعـص  ار  لامک  جرادـم  هک  يربمایپ  هنوگچ 
بوـلقلا لـضفا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  بلق  دـجو  هللا  نا  :» تسا هتفاـی  دوـخ  رد  ار  لوـقع  نیرتـالاوو  نیرتـالاب  هک  یلاـح  رد  . تـسا

اب سپس  ، دربیم کش  دوخ  هب  دوشیم و  نارگن  ، ساسحعقوم نآ  رد  ، تسا هتفای  لماکت  نینچ  هک  یناسنا  هنوگچ  هتوبنل .  هراتخاف  ، اهاعواو
ربمایپ هک  دـنکیملصاح  نانیمطا  هاگ  نآ  ، دوشیم عفر  يو  زا  ینارگن  نیا  دراد  يداوس  كدـنا  هک  درمکـی  شـسرپ  نز و  کـی  هبرجت 

زین مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  هرداص  تایاور  تایآ و  رهاوظ  اب  ، درادتافانم توبن  خـماش  ماـقم  اـب  هک  نآ  رب  هوـالع  ، ناتـساد نیا  !؟ تسا
. میزادرپیمنآ ندوب  یگتخاس  لیالد  رکذ  هب  ، ناتساد نیا  هرابرد  ناگرزب  یخرب  لاوقا  نایب  نمضاج  نیا  رد  . تسا فلاخم 

زگره :» دـیوگیم تسا  کش  ماهبا و  هنوگ  ره  دـقافربمایپ  صخـش  رب  یحو  رما  هک  هتکن  نیا  ناـیب  رد  يافوتم 544) ( ) 41  ) ضایع یضاق 
يراوتسا شمارآنیمه و  .و  نآ زا  سپ  هن  تثعب و  زاغآ  رد  هن  ، دزاس هبتـشم  ربمایپ  رب  ار  رما  هدمآ و  ردهتـشرف  تروص  رد  سیلبا  هک  دیاشن 

ینآرق www.Ghaemiyeh.comمولع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 302زکرم  هحفص 27 

http://www.ghaemiyeh.com


رامـش هب  توبن  زاجعا  لیالد  زا  یکی  دوخ  ، داد ناـشندوخ  زا  عقاوم  هنوگ  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  ، سفن هب  داـمتعا  و 
مایپ یلاعتقح  بناج  زا  تسا و  هتـشرف  هدـمآ  وا  رب  هک  نآ  هک  دـهدیمن  هار  دوخ  هب  دـیدرت  دـنکیمنکش و  ربماـیپ  زگره  يرآ  . دوریم

هچ نآ  اراکـشآ  اـت  . دوش نشور  ـالماک  يو  رب  رما  هک  دـنکیماضتقا  یهلا  تمکح  اریز  تسا ، راکـشآ  وا  رب  رما  عطق  روط  هب  . تسا هدروآ 
الدع ال اقدص و  کبرۀملک  تمت  و   » دنک هولج  راوتسا  تباث و  هللا  تاملک  ات  دهدیم  رارق  وا  رایتخا  رد  یفاکلیالد  ای  دنک  سمل  ، دنیبیم

( . 42  ) هتاملکل لدبم 
هابتشا اطخ و  هنوگ  ره  زا  دیاب  دوخ  ، دیامن تیاده  یحواب  ار  نارگید  دناوتب  ربمایپ  هک  نآ  يارب  هک  دنکیم  نایب  زین  یسربط  مالـسالا  نیما 
ۀلادلا ۀنیبلا  تایآلا  ةرینلانیهاربلاب و  الا  هلوسر  یلا  یحوی  هللا ال  نا  :» دـیوگیم رثدـم  هروس  ریـسفت  رد  اذـل  . دـشابنوصم یحو  تفایرد  رد 

یحو دنوادخ  هک  یتسرد  هب  ( ، 43  ) قرفی عزفی و ال  عزفی و ال  اهاوس ال  ءیـشیلا  جاتحی  الف  یلاعت  هللا  نم  وه  امنا  هیلا  یحوی  اـم  نا  یلع 
قح بناج  زا  ، دوشیم یحو  وا  ربهچ  نآ  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  دوخ  هک  راکـشآ  ياههناشن  نشور و  لـیالد  اـب  رگم  یلوسرهب  دـنکیمن 

«. دزرلیمن دوخ  هب  دسارهیمن و  دوشیمن و  هدناسرت  زگره  . درادن زاین  يرگید  زیچ  هب  تسا و  یلاعت 
کش راچد  هدومن و  تفایرد  ینـشور  هب  ار  اهمایپ  ، یحو زاغآ  زا  یهلا  ناربمایپ  هک  دنراد  حیرـصت  هتکن  نیا  رب  ینآرق  تایآ  یلک  روط  هب 

زاغآرد مالسلا  هیلع  یسوم  . درادن هار  سرت  کش و  مهو و  نآ  رد  هک  تسا  یهاگ  ياج  قح  هاگشیپرد  روضح  ماقم  . دنوشیمن دیدرت  و 
،و يوط سدـقملا  داولاب  کنا  کیلعن  علخاف  کبر  انا  ینایـسوم  ای  : » دوشیم باطخ  وا  هب  ، هتفرگ رارق  راگدرورپ  صاختیان  دروم  تثعب 

ياپ ، وت راـگدرورپ  منم  نیا  ! یـسوم يا  ( ، 44  ) يرکذـل ةالـصلا  مقا  یندـبعاف و  انا  الا  هلا  هللااـنا ال  یننا  ، یحوی اـمل  عمتـساف  کـترتخا  اـنا 
، نم ، منم . هد ارف  شوگ  دوشیم  یحو  هچ  نآهب  سپ  ، ماهدـیزگرب ار  وت  نم  .و  یتـسه يوـط  سدـقم  يداو  رد  هک  روآ  نوریب  شیوـخشوپ 

املف ، كاصعقلا و  : » دوشیم هداد  روتـسد  وا  هب  سپـس  «. راد اپرب  زامن  نم  دای  هب  نک و  شتـسرپ  ارمسپ  . تسین ییادخ  نم  زج  هک  ییادخ 
بقع هب  دیسرت و] ] دبنجیم هک  دید  يرام  نوچ  مه  ار  نآنوچ  سپ  ، نکفیب ار  تیاصع  و  ... ، بقعی مل  اربدم و  یلو  ناج  اهناک  زتهت  اهآر 

نولـسرملا يدـل  فاخیال  ینا  فخت  یـسوم ال  ای  : » تفرگ رارق  باـتع  دروم  تهج  نیا  زا   . تسیرگنن ار  دوخرـستشپ  یتح ] تشگرب و[
هتشگ یهلا  ربمایپ  لاح  لماش  یهلا  تیانع  ، سرت داجیا  ضحم  هب  بیترتنیدب  «. دنسرتیمن نم  دزن  رد  نالوسر  هک  سرتن  یسوم  يا  ( ، 45)

، درادـن فوخ  يزیچ  زا  ، تفای روضحفرـش  هاگ  ياج  نآ  رد  هک  ره  . تسا یلک  نوناق  کی  نیا  . تسا هدرک  اـهر  ساره  هنوگ  رهزا  ار  وا 
. تسا هتفای  رارقتسا  شخب  شمارآ  نما و  ییاضفرد  هتفرگ و  رارق  یهلا  تیانع  هیاس  رد  اریز 

توکلم ملاع  قیاقح  ات  دش  رانک  رب  وا  يورشیپ  زا  هدرپ  ، دنک ادیپ  نیقیلا  نیع  شمارآ و  مالسلا  هیلع  نامحرلا  لیلخ  میهاربا  هک  نآ  يارب 
اهنامسآ توکلم  هنوگ  نیا  و  ( ، 46  ) نینقوملا نم  نوکیل  ضرالا و  تاوامـسلا و  توکلممیهاربا  يرن  کلذک  و  : » ددرگ فوشکم  وا  رب 

«. دشاب ناگدننک  نیقی  هلمج  زا  ات  میدنایامن  میهاربا  هب  ارنیمز  و 
توکلم نینچ  مه  . دنتسه بیر  کش و  هنوگ  ره  زا  يراعو  نشور  یـشنیب  ياراد  یهلا  رـضحم  رد  ناربمایپ  هک  دنهدیم  ناشن  قوف  تایآ 

ساسح و عقوم  نانچرد  ات  دوب  ینثتـسم  نوناق  نیا  زا  مالـسا  ربمایپ  اـیآ  . دـنوش نینقوم  زا  اـت  هدـیدرگ  فشکنمناـنآ  رب  نیمز  اهنامـسآ و 
یـسوم و ماقم  زا  رتمک  یماقم  مالـسا  ربمایپ  ایآ  ؟ درب رـس  هب  ساره  میبرد و  درب و  دـب  نامگ  نتـشیوخ  هب  ، دوش اهر  دوخ  هب  زاستشونرس 

؟ درادن اور  وا  هرابرد  تسا ، هتشاد  اور  نانآ  هرابرد  ادخ  هک  یتیانع  ات  تشادلیلخ  میهاربا 
ناک نا  ندل  نمهلآ  هیلع و  هللا  یلص  هب  هللا  نرق  دقل  و  :» دیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هرابرد  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یلوم 

رب ار  ياهتشرف  زور  هنابش  دنوادخ  ( ، 47 ... ) هراهن هلیل و  ملاعلا  قالخانساحم  مراکملا و  قیرط  هب  کلـسی  ، هتکئالم نم  کلم  مظعا  ، امیطف
...«. دشاب نومنهر  یناسنا  تالامک  هبار  وا  ات  دوب  هدرامگ  وا 

ياهداریا ، قوف تالاکـشا  رب  هوالع  دـش . رکذ  هنومنناونع  هب  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  هدـش  دراو  ناوارف  هحیحـص  تاـیاور  هنیمز  نیا  رد 
: تسا دراو  هدش  دای  ناتسادرب  لیذ  حرش  هب  زین  يرگید 
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. دوشیم یقلت  هلسرم  ، یناتساد نینچ  تیاور  ور  نیا  زا  ، دسریمن دشاب  ناتساد  دهاش  هک  تسخن  صخش  هب  ناتساد  دنس  هلسلس  - 1
هقرو دزن  ییاهنت  هب  دوخ  هجیدـخ  تسا : هدـمآ  نینچاـهلقن  زا  یکی  رد  . تسا نآ  ندوب  یگتخاـس  هاوگ  دوخ  ، ناتـساد لـقن  فـالتخا  - 2

رد ، تفگ ودب  دـشایوج و  وا  زا  ، دـید فاوط  لاح  رد  ار  ربمایپ  دوخ  هقرو  یموس  رد  ، درب دوخ  اب  ار  ربمایپهک  تسا  هدـمآ  يرگید  رد  ، تفر
دوشیم ریحتم  هدننک  هعجارم  هک  تسا  يدح  هب  نتم  فالتخا  . زاس هناورهقرو  دزن  ار  دمحم  : تفگ دش و  دراو  هجیدخ  رب  رکبوبا  یمراهچ 

. داد شزاس  اهنآ  نایم  ناوتیمن  ،و  دنکرواب ار  مادک 
هملعی ارــصن  کنرــصنال  کـلذ  تـکردا  نـئلو  :» تـسا هدـمآ  ، هداد دـیون  ار  ربماـیپ  توـبن  هـک  نآ  رب  هوـالع  اـهلقن  رتشیب  نـتم  رد  - 3

يرایار و وا  هدروآ  نامیا  وا  هب  منک  كرد  ار  وا  تثعب  نارود  هاگره  ینعی  ...«، هب نمؤا  هرـصنا و  وهرزعاسف  یح  انا  ثعبی و  ناـف  » اـی ...«، هللا
تلاسر ماقم  هب  يو  خسار  نامیا  زا  فشاک  هک  دروآیم  هقروزا  يراعشا  زین  فورعم  راگن  هریس  ، قاحـسا نب  دمحم  . دومن مهاوخ  ترـصن 

و ...« ارفاک تام  و  ،» دیدرگنفرشم مالـسا  نیبم  نید  هب  زگره  یلو  ، تشاد تایح  توعد  روهظ  ات  هقرو  ، هک نآ  زا  لفاغ  ( . 48  ) تسا ربمایپ 
نب ۀـقرو  هک  هدروآ  ۀـیوبنلا  ةریـسلا  باـتک  رد  یبـلح  نیدـلا  ناـهرب  ...«. هتینارـصنیلع ۀـقرو  تاـمف  :» تسا هدـمآ  ساـبع  نـبا  ثیدـح  رد 

ترتف نارود  رد  هک  تسا  یـسک  نیرخآ  واهک  هدروآ  يزوج  نبا  عاتمالا  باتک  زا  .و  تفگ تاـیح  دوردـبتثعب  زا  سپ  لاـس  راـهچلفون 
(49  ) هتینارـصنیلع تام  هنا  :» هتفگ هک  دـنکیم  لقن  سابع  نبا  زا  .و  دوب هدرواین  مالـسا  هک  یلاحرد  تفای  تافو  ( توبن تسخن  لاس  هس  )
زا هقرو  يزور  : دروآیم راکب  نبا  خـیرات  زا  رجح  نبا  ( . 50  ) ملـساهنا لاق  ادحا  فرعا  و ال  :» دیوگیم قشمد  خـیرات  بحاص  رکاسع  نبا  .

. دحا دحا  تفگیم : هتسویپ  وا  دندادیم و  هجنکش  ار  وا  شیرق  هک  یلاح  رد  ، درکیمروبع یشبح  لالب  رانک 
زا هتسد  ود  نیا  ضراعت  رب  لیلد  دوخ  اهنیا  ( . 51 ( »؟ درواینمالسا ارچ  یلو  ، تشاد تایح  توعد  روهظ  نامز  ات  وا  سپ  :» دیوگ رجح  نبا 

نومیمان ياهدروآ  تسدزا  یکی  اهنآ  رب  بترتم  دـسافم  اهناتـساد و  هنوگ  نیا  عویـش  لاح  ره  هب  . تسا ناتـسادندوب  یگتخاس  راـبخا و 
. دشابیم مالساحیحص  مهف  تایاور و  لقن  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ریغ  هب  کسمت 

: اهتشونیپ
ءارعش 191-26:195. - 1

ءارسا 17:39. - 2
ماعنا 6:19. - 3

،ص 515. نآرقلا بیرغ  یف  تادرفملا  ، یناهفصا بغار  - 4
،ج 15،ص 380. برعلا ناسل  ، روظنم نبا  - 5

میرم 19:11. - 6
لحن 16:68 و 69. - 7

تلصف 46:12. - 8
صصق 28:7. - 9

هط 37-20:40. - 10
ماعنا 6:112. - 11
ماعنا 6:121. - 12

سان 2-114:6. - 13
يروش 42:7. - 14
فسوی 12:3. - 15
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ثیدح 36. ،ج 18،ص 205، راونالا راحب  ، یسلجم رقاب  دمحم  - 16
،ج 1،ص 13. یفاک لوصا  ، ینیلک بوقعی  نب  دمحم  - 17

،ج 3،ص 454. یفاک لوصا  حرش  ، يزاریش نیدلا  ردص  - 18
هرقب 2:97. - 19

ءارعش 26:193 و 194. - 20
ثیدح 16. ج 18،ص 262 . راونالا ، راحب  ثیدح 106. ،ج 2،ص 201، یشایع ریسفت  ، يدنقرمس یشایع  دوعسم  نب  دمحم  - 21

ثیدح 56. ،ج 11،ص 56، راونالا راحب  - 22
سنوی 10:2. - 23

ءاسن 163-4:167. - 24
يروش 42:51 و 52. - 25

. دشاب لیئربج  زا  ریغ  سدقلا  حور  هک  نیا  ربانب  - 26
:ج 1،ص 44. ناقتالا - 27
ءارعش 193-26:194. - 28

هرقب 2:97. - 29
،ج 10،ص 715. نیرشعلا نرقلا  فراعم  ةرئاد  ، يدج دیرف و  دمحم  - 30

نونمؤم 12-23:14. - 31
نونمؤم 23:14. - 32
هدجس 9-32:7. - 33

ثیدح 5. :ج 61،ص 32، راونالا راحب  - 34
حیتافم ، يزار نیدلارخف  ص 28-52  لصف 2 ، ، هعبرا رافـسا  ، يزاریـش نیدلا  ردـص  : هب دـینک  عوجر  رتشیب  لیـصفت  حیـضوت و  يارب  - 35

ج و  ص 365-369  ،ج 1، نازیملا ، ییابطابطنیـسح دـمحم  ... حورلا نع  کـنولاسی  هـیآ و  لـیذ  ص 15-43. ج 21، (، ریبک ریـسفت  ) بیغلا
10،ص 118.

،ج 1،ص 388. یشایع ریسفت  - 36
،ج 1،ص 131. دعس نبا  تاقبط  - 37

. دعب هب  ،ج 1،ص 66  نآرقلا مولع  یف  دیهمتلا  ، تفرعم يداه  دمحم  ر.ك: - 38
: اهتشونیپ

ۀیلهاجلا یف  رصنتارما  ناک  و  (. ص 254 ،ج 1 ، ماشه نبا  هریس  ) لیجنالا ةاروتلا و  لها  نم  عمس  بتکلا و  ارق  رـصنت و  دق  ۀقرو  ناک  و  - 39
(. ،ج 1،ص 3 يراخب حیحص  ) ۀیناربعلاب لیجنالا  نم  بتکیف  ۀیناربعلاب  باتکلا  بتکی  ناک  و 

،ج ماشه نبا  هریـس  ،ج 1،ص 3-4. يراخب حیحـص  ،ج 1،ص 97-99. ملسم حیحـص  ،ص 95-96. دـمحم ةایح  ، لکیه نیـسح  دـمحم  - 40
.! )ج 30،ص 161 يربط ریسفت  ) نایبلا عماج  ، وامه ،ج 2،ص 298-300. يربط خیرات  يربط ، ریرج  نب  دمحم  رفعج  وبا  1،ص 252-255.
مالک ۀغللا و  وحنلاو و  همولع  ثیدحلا و  یف  هتقو  ماما  ناک  :» دیوگ ناکلخ  نبا  . دوب سلدنا  نادـنمشناد  ناگرزب و  زا  ضایع  یـضاق  - 41

(. هرامش 511 ،ج 3،ص 483 . نایعالا تایفو  ) ةدیفملا فیناصتلا  فنص  مهباسنا و  مهمایا و  برعلا و 
،ج 2،ص 563. يراقلا یلع  الم  حرش  ،ج 2،ص 112. یفطصملا قوقح  فیرعتب  افشلا  ۀلاسر  ماعنا 6:115.ر.ك: - 42
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ج 10،ص 384. (، یسربط ریسفت  ) نایبلا عمجم  ، یسربط لضفلاوبا  - 43
هط 11-20:14. - 44

لمن 27:10. - 45
ماعنا 6:75. - 46

هرامش 192،ص 300. ، هعصاق هبطخ  ، هغالبلا جهن  ، حلاص یحبص  - 47
تمسق 1،ص 130. ،ج 1، دعس نبا  تاقبط  ،ص 123. قاحسا نبا  هریس  - 48

هیبلح ج 1،ص 250-252. هریس  ر.ك: - 49
،ج 3،ص 633. هباحصلا ۀفرعم  یف  ۀباصالا  ، ینالقسع رجح  نبا  - 50

.! :ج 3،ص 634 نامه - 51

( یناطیش تایآ  ) قینارغ هناسفا 

فورعم یناطیـش  تایآ  هب  هک  تسا  قینارغ  هناسفا  ، هدرب لاؤس  ریز  ار  توبن  دنـس  هتفرگ و  رارق  ناگهناگیب  زیوآ  تسد  هک  ناتـساد  نیمود 
یگتــسب مـه  شیرق  وا و  ناـیم  هـک  دوـب  وزرآ  نـیا  رد  هتــسویپ  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  ربماـیپ  : دناهدروآنایارــس ناتــساد  . تـسا هتــشگ 

دوب و هتفر  ورف  هشیدـنا  نیا  رد  دوبهتـسشن و  هبعک  راـنک  رد  وا  هک  اـهزور  زا  یکی  رد  . دوـب نارگن  شیوـخ  موـق  ییادـج  زا  ، دریگتروـص
رب هروس  هک  هنوگ  نامه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  . دیدرگ لزان  يو  رب  مجن  هروس  ماگنهنآ  رد  دندوب  وا  یکیدزن  رد  شیرق  زا  یهورگ 

یحو ـالا  وـه  نا  ، يوـهلا نعقـطنی  اـم  ،و  يوـغ اـم  مکبحاـص و  لـض  اـم  ، يوـه اذا  مـجنلا  و  : » دوـمرفیم توـالت  ار  نآ  ، دـشیملزان يو 
دومن و تلاخد  هنایم  نیا  رد  ناطیش  هک  ( 1 ... ) يرخالا ۀثلاثلا  ةانم  ،و  يزعلاو تاللا  متیارفا  هیآ  هب  دیسر  ات  . ..« ، يوقلا دیدش  هملع  ، یحوی
ار هروس  هیقب  سپـس  ( 2  ) یجترتل نهتعافـش  نا  یلعلا و  قینارغلا  کـلت  :» درک اـقلا  وا  هب  ، دربب یپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپهک  نآ  نودـب 

. داد همادا 
دنسرخ ، دندینش - دادیم دیون  ار  اهنآ  تعافش  دیماو  درکیم  ( اهتب ) ههلآ فصو  هک  - ار ترابع  نیا  ات  دندادیم  ارف  شوگ  هک  ناکرـشم 

نیا دنتشگ و  نامداشیگمه  .و  دندرک زارد  نانآ  يوس  هب  تدحو  يرداربتسد و  هداد ، رییغت  ناناملسم  هبتبـسن  ار  دوخ  عضوم  دندش و 
. دیسر هشبح  هب  ربخ  نیا  . دنتفرگ کین  لاف  هب  ار  دمآ  شیپ 

مه یگدنز و  هب  هناردارب  ناکرشم  اب  هکم  رد  دنتشگربیگمه و  ، هدش دونشخ  دمآ  شیپ  نیا  زا  دندوب  هدرک  ترجه  اجنادب  هک  ناناملـسم 
. دنداد همادا  شیوخ  یتسیز 

هناخ هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپهک  ماگنه  بش  . دوب هدش  دنسرخ  یگنهامه  قفاوت و  نیا  زا  همه  زا  شیب  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
داـی تراـبع  هب  دیـسر  اـت  دـناوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  . دـناوخبار هدـش  لزاـن  هروس  اـت  تساوخ  وا  زا  ، دـمآ دورف  لـیئربج  ، تشگرب

: دز بیهن  لیئربج  ناهگان  . هدش
یبیرف تسناد  درب و  یپ  دوخ  هابتشاهب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دوب  هاگ  نآ  . یناریم نابز  رب  هک  تسا  يراتفگ  هچ  نیا  ! شابتکاس

ناج زا  دیدرگ و  تحاران  تدش  هب  رما  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ! تسا هدرک  لیمحتيو  رب  ار  دوخ  سیبلت  سیلبا  هدوب و  راک  رد 
( . 3  ) یگرزب یتخب  دبهچ  هآ  ، تسا هتفگن  ادخ  هک  ماهتفگ  يزیچ  ، ماهتسب غورد  ادخ  رب  ! ابجع :» تفگ دیدرگریس . دوخ 

لیئربج  . تسنامیم وت  هب  تروص  رد  ، دناوخ نم  رب  ار  هیآ  ود  نیا  هک  نآ  :» تفگ لیئربج  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اهلقن  یخرب  ربانب 
رتهاــکناج رتشیب و  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  ربماــیپ  هودــنا  نزح و  نآ  زا  دــعب  تساهدوــبن . زگره  يزیچ  نــینچ  ادــخ  رب  هاــنپ  : تــفگ

: دش لزان  لیذ  هیآ  ، هراب نیمهرد  : دنیوگ . دیدرگ
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ائیـش مهیلا  نکرت  تدک  دقل  كانتبث  نا  ولو ال  ، الیلخ كوذختال  نذا  هریغ و  انیلع  يرتفتل  کیلا  انیحوا  يذـلا  نع  کنونتفیل  اوداک  نا  «و 
نآ زا  [ ناش ياهگنرین  اب  ] ار وت  ناـنآ  دوب  کـیدزن  ( ، 4  ) اریـصن انیلع  کل  دجتال  مث  تامملا  فعـض  ةایحلا و  فعـض  كانقذال  نذا  ، الیلق
رگا .و  دـننیزگرب دوخ  یتسودهب  ار  وت  ، تروص نآ  رد  یهد و  تبـسن  ام  هب  میاهتفگ  هک  ار  هچ  نآ  زج  ات  ، دـنبیرفب میاهدرکیحو  وت  رب  هچ 

ره . ینک لـیامت  ناـنآ  يوس  هب  [ هدومن شزغل  ] دوب کـیدزن  [ يدوبن فارحنا  زا  نوصم  ، تمـصع ماـقم  وترپ  رد  [و  میتـشادیمن راوتـسا  ار  وت 
يروای ، ام ربارب  رد  سپس  ، میدناشچیم وت  هبار  گرم  زا  سپ  هجنکش  ربارب  ود  ایند و  یگدنز  رد  هجنکـش  ربارب  ود  ام  يدرکیم  نینچهاگ 

 . یتفاییمن دوخ  يارب 
هودنا عفر  يارب  تفرگ و  رارق  قحتیانع  دروم  هک  نآات  دربیم  رس  هب  ترـسح  هودنا و  رد  هراومه  دوزفا و  ربمایپ  نزح  تدش  رب  هیآ  نیا 

: دش لزان  هیآ  نیا  يو  ینارگن  و 
میلع هللا  هتایآ و  هللا  مکحی  مث  ناطیشلا  یقلیام  هللا  خسنیف  هتینما  یف  ناطیـشلا  یقلا  ینمت  اذا  الا  یبن  لوسر و ال  نم  کلبق  نم  انلـسرا  ام  و 

دنوادخیلو هدومن  یتاءاقلا  وا  هتساوخ  رد  ناطیش  هک  دشاب  هتشاد  ياهتساوخ  هک  نآ  رگممیاهداتـسرفن  وت  زا  شیپ  ار  يربمایپ  ( ، 5  ) میکح
زا یتحاران  هودـنا و  هنوگ  ره  تشگ و  هدوسآ  يو  رطاخهاگ  نآ  « دزاسیم مکحتـسم  ار  دوخ  تایآ  ياههیاپ  هدرب  نایم  زا  ار  تاءاـقلا  نآ 

( . 6  ) دیدرگ لیاز  يو 
رد ثیدح  نیا  :» دیوگیم ضایع  یـضاق  دناهتـسنادنشیب . ياهفارخ  ار  نآ  هتفریذـپن و  مالـسا  ياملع  نیققحم  زا  کی  چـیه  ار  هناسفا  نیا 

نیرسفم افرص  . درادنمه یلصتم  دنـس  تسا و  هدرکن  تیاور  ار  نآ  يدامتعا  دروم  صخـش  زگره  هدشنلقن و  حاحـص  بتک  زا  کی  چیه 
علو بیاـجع  بـیارغ و  يروآعـمج  رد  دـنراذگیمن و  میقــسو  میلــس  ناـیم  یقرف  هـک  ناـنآ  ، رواـب شوـخ  ناـسیون  خـیرات  رگن و  رهاـظ 

سوه نینچ  راتفرگ  ناناملـسمهک  تسا  هتفگ  تسار  الع  نب  رکب  یـضاق  ... دناهدنادرگ تسد  هبتسد  دناهدرکتیاور و  ار  نآ  ، دـنزرویم
( . 7  ) تسا نوگرگد  برطضم و  شوشم و  نآنتم  تسسثید و  نیا  دنس  هک  نآ  اب  دناهدش  یناهاوخ 

ياهلاسر قاحسا  نب  دمحم  ( . 8 « ) درادـن یلـصا  تسالطاب و  هدرک  تیاور  دروم  نیا  رد  يربط  هچ  نآ  ره  :» دـیوگیم یبرعلا  نبا  رکب  وبا 
لکیه نیسحدمحم  داتسا  ( . 9  ) دنادیم هقدانز  هتخادرپ  هتخاس و  ار  نآ  تسا و  هدرک  بیذکت  ار  نآالماک  هتـشاگن و  ثیدـح  نیا  هرابرد 

( . 10  ) دزاسیم راکشآ  ار  نآ  ندوب  غوردو  ییوگ  ضقانت  نشور  ینایب  اب  دراد و  هناسفا  نیا  هرابرد  یقیقد  راتفگ 
نـشور رما  ياهدـنناوخ  ره  ربتقد  رـصتخم  اب  اریز  ، مینک وگزاب  ار  هناسفا  نیا  لیذ  ردـص و  ماجـسنا  مدـع  تفاهت و  ات  تسین  يزاین  ارهاظ 

ام مکبحاصلض و  ام  ، يوه اذا  مجنلا  هلمج و  اب  هروس  نیا  اریز  ، تسا هدرک  لمع  هنایـشان  هناسفا  نیاهدـننک  لـعج  هک  نآ  بلاـج  . دوشیم
زا قطن  ءاوغا و  تلالـض و  مدـع  رب  تایآ  نیا  رد  . تسا هدـشزاغآ  يوقلا  دـیدش  هملع  ، یحوی یحو  الا  وه  نا  ، يوهلا نع  قطنی  ام  ،و  يوغ

رگا و   . یحوی یحو  ـالاوه  نا  تسا  یحو  دـیوگیم  ربماـیپ  هچ  ره  هک  هدـش  حیرـصت  نینچ  مه  . تسا هدـش  دـیکاتربمایپ  يارب  يوه  يور 
دیک نا  دیاین . بلاغ  ادختساوخ  رب  ، ناطیـش زگره  .و  تسادخ مالک  بیذکتشاهمزال  ، دنک سیبلت  اج  نیا  رد  دناوتب  سیلبا  هک  دوب  نینچ 
هریچ وا  رب  دـناوتن  يرگیدهک  دـنیوگ  ار  یـسک  ، زیزع ( . 12  ) زیزع يوـق  هللا  نا  یلـسر  اـنا و  نبلغـال  هللا  بـتک  ( . 11  ) افیعض ناکناطیـشلا 

؟ دوش هریچ  ، تسا توق  عضوم  رد  هک  ادخ  ربدناوتیم  دراد  رارق  فعض  عضوم  رد  هک  سیلبا  هنوگچ  . ددرگ
یلع ناطلـس  هل  سیل  هنا  : » دیامرفیم دنوادخ  دنکیمیفن . دـنیادخ  هانپ  رد  هک  نانمؤم  رب  ار  سیلبا  هطلـس  هنوگ  ره  تحارـص  هب  نآرق  رد 

نم کیلع  یل  ناک  ام  و  : » دـیوگ دوخ  ناطیـش  ( 14 ...« ) ناطلـس مهیلع  کل  سیل  يداـبع  نا   » و ( 13  ) نولکوتی مهبر  یلع  اونمآ و  نیذـلا 
سیلبا ، هنوگچ سپ  «. دیدرک تباجادوخ  مدناوخ و  ار  امش  هک  نآ  زج  دوبن  ياهطلس  امش  رب  ارم  ( ، 15  ) یل متبجتساف  مکتوعد  نا  الاناطلس 

؟ ددرگ هریچ  مالسا  ربمایپ  رعاشم  رب  دناوتیم 
هیدی و نیب  نم  لطابلا  هیتای  و ال  ( 16  ) نوظفاحل هل  اناو  رکذلا  انلزن  نحن  انا  تسا : هدرک  تنامض  نینچ  ار  نآرق  تنایص  دنوادخ  هوالع  هب 

(17  ) دیمح میکح  نم  لیزنت  هفلخ  نم  ال 
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ار نآ  ندرک  مک  ندوزفا و  ، دربتسد ياراییـسک  زگره  . دوب دـهاوخ  ناـما  رد  ثداوح  دـنزگ  زا  هراومه  ، ناـمز رتـسب  رد  نآرق  نیا  رباـنب 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  اـصوصخم  ؟ دـیازفیب نآ  رب  دـنز و  دربتس  نآ  هب  ، لوزنلاـح رد  تسناوت  سیلبا  هنوگچ  سپ  . درادـن

رگراـک هراـب  نیا  رد  ناطیـش  ياـهگنرینزگره  . تسا تـما  عاـمجا  دروـم  رما  نـیا  . تعیرـش غـالبا  تفاـیرد و  رد  هژیو  هـب  ، تساموـصعم
لومشم وا  . دوشیمن هریچ  يو  هشیدنا  رکف و  لقع و  رب  يزیچ  یـسک و  ودوریمن  اطخ  ، دنکیمن هابتـشا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  . تسین

ام تیانع  شـشوپ  رد  هک  ، تراگدرورپ نامرف  هاگ  شیپ  رد  شاب  ابیکـش  ( ، 18  ) اننیعاب کناف  کـبر  مکحل  ربصا  هتفرگ و  رارققحتیاـنع 
برع ، ربماــیپ هتــشذگ  نآ  زا  . ددرگ ریــسا  نـمیرها  لاــگنچ  رد  دراذــگیمنو  دــنکیمن  اــهر  دوـخ  هـب  ار  وا  ادــخ  زگره  يراد و  رارق 

نآ هک  درک  رواـب  ناوـتیمن  ، تسافـقاو سک  ره  زا  رتـهب  یمـالک  تابـسانم  طـباور و  رب  ( 19  ) تسا « داض هب  ناـقطان  نیرتحیـصف  ، تسا
نم اهب  هللا  لزنا  ام  مکؤابآ  متنا و  اهومتیمـس  ءامـسا  الا  یه  نا  ینعی  نآ  زا  سپهیآ  ود  زیمآ و  كرـش  ترابع  نآ  ناـیم  تفاـهت  ترـضح 

وا هک  میریذپب  رگا  یتح  . دنکن كرد  ، تسا هدرمش  ساسایب  هتفرگ و  داقتنا  داب  هب  ار  ناکرشم  ههلآ  هک  ار  ( 20  ) نظلا الا  نوعبتینا  ناطلس 
شهوـکن و داـقتنا و  زج  يزیچ  زین  هروـس  رخآ  اـت  تاـیآ  هـیقب  ؟ دـنتفریذپ ار  ضقاـنتنیا  هنوـگچ  ناکرـشم  ، هدرکن كرد  ار  ضقاـنت  نـیا 

. دباییم رد  ینشور  هب  ار  هناسفانیا  ندوب  یهاو  يدنمشیدنا  ناسنا  ره  بیترت  نیدب  . تسین شیرق  دیاقع  نتسنادجرایب 
: درادن هدش  دای  هناسفاهب  یطبر  زگره  ، دناهدروآ دییات  ناونع  هب  هک  ثیدح  لها  داهشتسا  دروم  هیآ  ود  اما 

هجیتـن يو  شـشوک  اـت  تسوزرآ  نیا  رد  یتعیرـشبحاص  ره  هک  تسا  تقیقح  نیا  ياـیوگ  ( 21  ) ناطیـشلا یقلی  اـم  هللا  خـسنیف  هیآ  - 1
فادها نیاققحت  هار  رد  هتـسویپ  ناطیـش  یلو  ، دوش رقتـسم  نیمز  رد  هللا  ۀملک  ، دـشوپب لمع  هماجوا  ياههتـساوخ  فادـها و  ، دـشاب شخب 

ناطیـشلا دیک  نا  و  ( 23  ) زیزع يوـق  هللا  نا  یلو  ( ، 22  ) هتینمایف ناطیـشلا  یقلا  دروآیم  دوجو  هب  هار  دس  دنکیم ، يزادـنا  گنـس  یلاع 
قحلابفذقن لب  هتـسکش  مه  رد  ار  نآ  دنوادخ  دیامن ، داجیا  هار  دـس  دـنک و  سیبلت  هار  نیا  ردسیلبا  هچ  نآ  ره  سپ  ( . 24  ) افیعض ناک 

هللا هتایآ و  هللا  مکحی  مث  ناطیشلا  یقلی  ام  هللا  خسنیف   » دلسگیم مه  زا  تسا  هتشر  هچ  نآ  یمامت  ( ، 25  ) قهاز وه  اذاف  هغمدیف  لطابلا  یلع 
. دنکیم رتراوتساار  یهلا  تانیب  تایآ و  و  ( 26  ) میکح میلع 

ایبنا لاح  لماش  ، تسا ناربمایپ  هار  رگنشور  یهلاتیانع و  نامه  هک  ، تمصع رگا  . دنکیم تباث  ار  ایبنا  تمصع  ماقم  ( 27  ) تیبثت هیآ  - 2
ردـق نآ  ناشدـیلپفادها  اب  بساـنم  وج  داـجیا  رد  ناـیتوغاط  ذوفن  تردـق و  . تشاد ناـکما  ناشیدـنا  دـبيوس  هب  فارحنا  شزغل و  ، دوبن

هک تسا  یهلا  تیانع  افرص  دنوش . بذج  نانآ  يوس  هب  دنروخب و  بیرفدارفا  نیرتهتـسیاشتسا  نکمم  هک  تسا  هدش  باسح  هدرتسگ و 
تلالد تیبثت  هیآ  ، لاح ره  هب  . درادیمهاـگن ناـما  رد  یناطیـش  ياههسیـسد  اـههسوسو و  زا  ار  ناـنآ  دوشیم و  دوخ  حـلاص  ناگدـنبلماش 

(. دشیم نینچ  ، دوبن رگا  ) تسا هیعانتما  ول ال» لیلد  هبنیا  هتفرگن و  ماجنا  یشزغل  هک  نیا  رب  . دراد
تیاکح شزغل  عوقو  زا  هیآ  اریز  ، دـهدیم سوکعمهجیتن  كاـنتبث »... نا  ـالول   » هیآ هب  نتـسج  کـسمت  :» دـیوگیم لـکیه  نیـسح  دـمحم 

هنوگ چـیه  - تشذـگهک نانچ   - ینمت هیآ  اما  . دراد تیاکح  ، تسا هتفرگ  رارق  راگدرورپ  تیاـنع  درومهک  ربماـیپ  تاـبث  زا  هکلب  ، دـنکیمن
تیانع دروم  هتـسویپ  دـننادب  ناناملـسم  اـت  تسا  یمومع  روتـسدکی  هراـبرد  روکذـم  هیآ  اـساسا  ( . 28 « ) درادـن قـینارغ  هناـسفا  هب  یطبر 

گنت اهنآ  رب  ترخآو  ایند  دـنوشیم و  راچد  اهتبوقع  نیرتدـیدش  هب  هنیآ  ره  دـنهد  ماجنا  اوران  یـشزغل  رگا  دـنراد و  رارق  راـگدرورپ 
. دش دهاوخ 

. تسا رابتعا  دنس  دقاف  الماک  ، نتفرگ توالت  يانعم  هب  - تسا هتساوخ  وزرآ و  يانعم  هب  هک  - ار ینمت  » الوصا و 

یحو نابتاک 

يزیچ دـندوب  هدـیدن  زگره  اریز  . دوبن فورعم  داوس  نتـشادهب  دوخ  موق  نایم  رد  ،و  تسنادیمن نتـشون  ندـناوخ و  رهاظ  هب  مالـسا  ربماـیپ 
... ، یمالا یبنلا  لوسرلانوعبتی  نیذلا  تسا : هدرک  دای  فصو  نیمه  اب  ار  وا  مه  نآرق  دـندناوخیم . یما  » ار وانیا  ربانب  ، دـسیونب ای  دـناوخب 
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( . 29 ... ) یمالا یبنلا  هلوسر  هللااب و  اونماف  ...
. دشابداوس دقاف  تسا  هدش  هداز  ردام  زا  هک  يزور  نوچ  مه  هک  دنیوگ  ار  یسک  تسا و  ( ردام ) ما هب  بوسنم  یما 

تاقتشم زین  رگید  دراوم  رد  نآرق  رد  . تسا هدش  هداز  هکمرد  هک  یسک  ینعی  (، هکم رهش  ) يرقلا ما  هب  بوسنم  : دناهتفگ زین  يرگید  يانعم 
تـسخن لامتحایلو  ، دـشاب هکم  رهـش  هب  نیبوسنم  دوصقم  دـیاش  ( 30 ... ) مهنم ـالوسر  نییمـالا  یف  ثعب  يذـلاوه  تسا : هدـمآ  هژاو  نـیا 

ال  » هلمج هیآ  نیا  رد  ( ، 31 ...« ) یناما الا  باتکلا  نوملعی  نویمامهنم ال  و  : » دراد شزاس  رتشیب  نآرق  رگید  ياههیآ  اـب  تسا و  رتروهـشم 
بسانت تهج  هب  ) دیآیمتسد هب  ، دندوب داوس  لها  هک  باتک  لها  اب  ( برع ) نانآ هلباقم  زا  زین  تسا و  نویما  » ریسفت ارهاظ  باتکلا  نوملعی 

بتکن و ال ۀیما ال  هما  انا  :» دومرف هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  لوقنمثیدح  تسا و  داوس  تباتک و  دقاف  ، دوصقم هک  ( فطع رد 
. دنکیم دییات  ار  داوس  نتشادن  يانعم  باسح  شراگن  تباتک و  داوس  دقاف  میتسهیمدرم  ام  ( . 32  ) بسحن

نم هلبق  نم  ولتت  تنک  ام  و  نتـشون . ندـناوخ و  نتـسناوتنهن  تسا  نتـشونن  ندـناوخن و  افرـص  ، دراد بساـنت  نآرق  ندوب  هزجعم  اـب  هچ  نآ 
،و یتشونیمن يزیچ  دوختسد  اب  يدـناوخیمن و  نیا  زا  شیپ  ار  یباتک  چـیه  وت  ( ، 33  ) نولطبملا باترالنذا  کنیمیب  هطخت  باـتک و ال 

هیآ نیا  . دننک دیدرت  کش و  دنتـسه  وت  نانخـس  لاطبا  بیذکتددص و  رد  هک  یناسک  ادابم  « دنداتفایم کش  هب  اعطق  ناشیدـنا  لطاب  هنرگ 
يارب هزادـنا  نیمه  دـناوخبو و  دـسیونبتسناوتیمن  هک  درادـن  تلـالد  یلو  ، تشونیمن دـناوخیمن و  يزیچ  ربماـیپهک  نیا  ربتسا  یلیلد 

. دندیدیم هتسب  دوخ  رب  ار  ضارتعا  هار  نیا  ربانب  ، دنتشادنپیمن داوساب  زگره  ار  ربمایپ  اریز  ، تسا یفاک  نیضراعم  ندرک  تکاس 
نیا يایوگ  افرـص  . درادن یتلالد  نینچ  هیآ  یلو  ، تسنادیمننتـشون دـناهتفگ  نیرـسفم  :» دـیوگیم هیآ  ریـسفت  رد  یـسوط  رفعج  وبا  خـیش 

هک دوشیم  دومناو  رهاظ  رد  دنتـسهنتشون و  رب  رداق  یلو  دنـسیونیمن  یناسک  اسب  هچ  تسا و  هدـناوخیمن  هتـشونیمنهک و  تسا  تهج 
(34 « ) دوبننتشون رب  تداع  ار  وا  دوب و  هدزن  تسد  ندناوخ  نتـشون و  هب  ربمایپ  : تسا نینچهیآ  دافم  سپ  . دننادیمن تباتک  دنداوس و  دقاف 

.
نتشون رب  - تداع یفن  ترابع  رهاظ  ( ، 35  ) ۀجحلا قایسیلا  ۀبـسنلاب  بسنالا  وه  ةداعلا و  یفن  ریبعتلا  رهاظ  :» تسا هدومرف  ییابطابط  همالع 

 . تسا رتبسانم  لالدتساتهج  رد  نیا  تسا و  - ندناوخ و 
دزن زگره  هدوب و  یهلا  صاختیانع  هار  زا  ربمایپ  تالامکیمامت  نوچ  بیع و  صقن و  يداوسیب  تسا و  لاـمک  داوس  نتـشاد  هوـالع  هب 

تجح مامتا  يارب  ، داوسهب رهاظت  مدع  . دشاب یهت  لامک  نیا  زا  ربمایپ  سدق  تحاس  دوشیمن  سپ  ( یندل ملع  ) هتفاین ملعت  يداتسا  یـسک و 
، تسا هدوب  کیکشت  ضارتعا و  هار  نتسب  و 

رد هچ  اذل  ، دننک تباتکوا  يارب  یحو  هلمج  زا  فلتخم  نوؤش  رد  ات  تشاد  زاین  ینابتاک  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپلیلد  نیمه  هب 
یحو تباتک  اصوصخم  تباتک  رادهدهع  هکم  رد  هک  یسک  نیلوا  . دومرف باختناتباتک  يارب  ار  ناداوس  اب  نیرتهدبز  هنیدم  رد  هچ  هکم و 

ناوارف رارـصا  زینهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  . داد همادا  راک  نیا  هب  ربمایپ  تایح  زور  نیرخآ  ات  دوب و  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ، دش
. دنامن رود  یلع  زا  ینامسآ  یحو  نآرق و  زايزیچ  ات  دیامن  تبث  هتشون و  ، دوشیم لزان  ار  هچ  نآ  ، یلع ات  تشاد 

هتفرگ ار  وا  درگ  مدرم  مدوــبهفوک و  دجــسم  رد  مالــسلا  هـیلع  یلع  دزن  : دــیوگیم ، دوــب نیعباــت  زا  یکی  هـک  ، یلــاله سیق  نـب  مــیلس 
لزان ياهیآ  مسق  ادخ  هب  ، دیـسرپب نم  زا  ادخ  باتک  هرابرد  . دیرادن غیرد  نم  زامتـسه  امـش  نایم  رد  ات  ار  دوخ  ياهشـسرپ  :» دومرف ، دندوب

 . تخومآیمنم هب  ار  نآ  لیوات  ریسفت و  دناوخیم و  نم  رب  ار  نآ  یمارگ  ربمایپ  هک  نآ  رگمدشن 
يو زا  ، دوب دنمشناد  اناد و  رایسب  مالسلا و  هیلع  یلع  هباحص  ناگدننک  شـسرپزا  یکی  ، ءاوکلا نبا  هب  فورعم  يرکـشی  ورمع  نب  هللا  دبع 

ربماـیپ روـضح  هـبهک  یماـگنه  :» دوـمرف مالــسلا  هـیلع  یلع  ؟ تـسا هنوـگچ  دــیتشادن ، روـضح  امــش  دــیدرگیم و  لزاـنهچ  نآ  : دیــسرپ
« دومرفیم میلعت  نم  هب  ار  اهنآ  لیوات  دـناوخیم و  نم  رب  ار  اهنآهاگ  نآ  ، دـش لزان  ییاههیآ  وت  تبیغ  رد  یلع  اـی  : دومرفیم ، مدیـسریم

( . 36)
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. دوب يراصنا  بعک  نب  یبا  ، دیدرگ یحو  تباتک  رادهدهع  هنیدم  رد  هک  یسک  نیلوا 
هلمج زا  بعک  نب  یبا  تشاد و  دوجو  رتمک  برعنایم  رد  تباتک  :» دیوگ دعـس  نب  دمحم  . تسنادیم ار  نتـشون  تیلهاج  نامز  رد  البق  وا 

رد هک  تسا  یـسک  نیتـسخن  بعک  نـبا  یبا  :» دـیوگیم ربـلا  دـبع  نـبا  ( . 37 « ) دوـب هـتفرگ  ارفار  تباـتک  هرود  نآ  رد  هـک  دوـب  یناـسک 
: تشون اههمان  نایاپ  رد  هک  دوب  یسک  نیلوا  وا  دش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياربتباتک  رادهدهعهنیدم 

هلمج زا  وا  . درک هضرعيو  رب  لماک  روط  هب  ار  نآرق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  یـسک  بعک  نب  یبا  ( . 38 ...« ) نالف هبتک 
هورگ یتسرپرس  نامثع  دهع  رد  فحاصم  ندرک  ناس  کی  نارود  رد  تهجنیدب  تشاد ، روضح  نآرق  ریخا  هضرع  رد  هک  تسا  یناسک 

( . 39  ) دیدرگیملح لکشم  ، یبا رظن  اب  ، دمآیم شیپ  فالتخا  يدراوم  رد  هاگره  .و  دوب هدشراذگاو  وا  هب 
هللا یلص  ربمایپ  هاگ  ره  رما  يادتبا  رد  . تسنادیمنتـشون وا  . تشاد هناخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یگیاسمه  رد  هنیدم  رد  تباث  نب  دیز 
مه وا  تباتک  هتفر  هتفر  . دـنک تباـتک  وا  يارب  اـت  داتـسرفیم  دـیز  لاـبند  هب  ، دوبنرـضاح بعک  نب  یبا  تشاد و  نتـشون  هب  زاـین  هلآ  هیلع و 
یلص ربمایپ  يارب  ار  يربعياههمان  ات  تفرگ  ارف  زین  ار  یناربع  نتشون  نابز و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روتـسد  اب  یتح  تفایتیمـسر و 

نتـشون يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مزالم  ، باحـصا رگیدزا  شیبتباث  نب  دیز  دسیونب . خساپ  دـنک و  همجرت  ، دـناوخب هلآ  هیلع و  هللا 
( . 40  ) درکیم يراگن  همان  رتشیب  دوب و 

رارق مود  هبترم  رد  ، یحو ناـبتاک  رگید  دـندوبتباث و  نب  دـیز  بعک و  نـب  یبا  ، بلاـط یبا  نـب  یلع  ، یحو ناـبتاک  نیرتهدـمع  نـیا  رباـنب 
. دنتشاد

. دوب يرهز  مقرا  نب  هللا  دبع  ، تباتک رما  رد  روضح  نیمزتلم  زا  یکی  :» دیوگ ریثا  نبا 
یبا نب  یلع  ، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپياههمان  حلـص  اههدـهاعم و  رادهدـهع  یلو  ، دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياههمان  رادهدـهع  وا 

دلاخ و ، ماوع نب  دیز  ، هثالث يافلخ  ، دندرکیم تباتک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپيارب  انایحا  هک  ، نابتاک هلمج  زا  :» دیوگیم وا  «. دوب بلاط 
یبا نب  هللا  دبع  ، هملـسم نب  دمحم  هحاور ، نب  هللا  دـبع  ، دـیلو نب  دـلاخ  ، یمرـضح نب  ءالع  ، يدیـسا هلظنح  ، صاعلا نب  دیعـسدنزرف  ود  نابا 

«. دندوب هنسح  نب  لیبحرشو  همطاف  یبا  نب  بقیعم  ، تلص نب  میهج  ای  مهج  ، نایفس یبا  نب  ۀیواعم  ، صاعلا نب  ورمع  ، هبعش نب  ةریغم  ، لولس
زاب هکم  يوس  هب  دش و  دترم  سپس  ، دوب حرـس  یبا  نبدعـس  نب  هللا  دبع  دومن  تباتک  ربمایپ  يارب  شیرق  زا  هک  سک  نیتسخن  :» دیازفایم وا 

( . 42 « ) دیدرگ لزان  وا  ناش  رد  ( 41 ...« ) ءیش هیلا  حوی  مل  یلا و  یحوا  لاق  وا  ابذک  هللا  یلع  يرتفانمم  ملظا  نم  و   » هیآ تشگ و 
ترورـض عقاوم  رد  دنتـسنادیم و  ندناوخ  نتـشونو و  دـندوب  داوس  اب  زور  نآ  برع  نایم  رد  هک  دـندوب  یناسک  هلمج  زا  دارفا  نیا  ارهاظ 

. دندوب مقرا  نبا  قوف و  رفن  هس  یمسر  نابتاک  یلو  ، درکیم هدافتسا  نانآ  زانتشون  يارب  ترضح  هاگیب  هاگ و 
دندوب و مقرا  نب  دیز  تباث و  نب  دـیز  مالـسلا و  هیلع  یلع  ، یحو نابتاک  هک  دناهتـشون  ناسیون  هریـس  ناققحم و  :» دـیوگ دـیدحلا  یبا  نبا 
لاوما و تسیل  نینچ  مه  مدرم و  زاین  دروم  ياههتـشون  ، نارـس هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپياههمان  ، هیواـعم یمیمت و  عیبر  نب  هلظنح 

( . 43 « ) دنتشونیم ارتاقدص 
هدافتـسا نانآ  دوجو  زا  ترورـض  ماگنه  ارهاـظ  هک  ( 44  ) تساهدرمـش یحو  ناـبتاک  ءزج  ار  نت  لـهچ  زا  شیب  اـت  یناـجنز  هللا  دـبع  وـبا 

. تسا هدشیم 
یلع : دنتسنادیم ار  نتـشون  رفن  هدفه  ، شیرق نایم  رد  ، مالـسا روهظ  ماگنه  :» تسا هدروآ  يدقاو  زا  نادلبلا  حوتف  باتک  همتاخ  رد  يرذالب 

، هعیبر نب  ۀبتع  نب  ۀفیذحوبا  ، نایفـس یبا  نب  دیزی  ، هللا دیبع  نب  ۀحلط  ، حارج نب  ةدیبع  وبا  نافع ، نب  نامثع  ، باطخلا نب  رمع  ، بلاط یبا  نب 
نب دلاخ  شردارب  ، هیما نب  صاعلا  نب  دیعـس  نب  نابا  ، یموزخم دـسالا  دـبع  نب  ۀملـسوبا  (، يرماع ورمع  نب  لیهـس  ردارب  ) ورمع نب  بطاح 

ناگتسباو زا  تلص و  نب  میهج  نایفس و  یبا  نب  ۀیواعم  ، برح نب  نایفس  وبا  ، يزعلا دبع  نب  بطیوح  ، حرس یبا  نب  دعس  نب  هللا  دبع  ، دیعس
. یمرضح نب  ءالع  شیرق :
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هب ءافش  . درب مان  هللا  دبع  تنب  ءافش  دادقم و  تنب  همیرک  ، هبقع تنب  موثلک  ما  زا  ناوتیم  دنتسنادیم  ار  نتشون  مالسا  ردص  رد  هک  ینانز  زا 
طقف هک  دندوب  ینانز  زاهملس  ما  هشیاع و  . تفرگ رارق  ناگدنـسیون  هرمز  رد  هصفح  نآ  زا  دعب  تخومآ و  نتـشونهصفح  هب  ربمایپ  روتـسد 

. دنتسنادیم ندناوخ 
نب دیـسا  ، کلام نب  عفار  ، تسنادیم ار  يربع  یبرعنتـشون و  هک  ، تباث نب  دـیز  ، بعک نب  یبا  ، ورمع نب  رذـنم  ، هداـبع نب  دعـس  هنیدـم  رد 

( . 45 « ) دنتسنادیم نتشون  یبا  نب  هللا  دبع  یلوخ و  نب  سوا  ، عیبر نب  دعس  ، دعس نب  ریشب  ، يدع نب  نعم  ، ریضح
: دننام ، دنتشونیم ، تشاد دوجو  نآ  يور  نتشونناکما  دشیم و  تفای  هچ  ره  رب  هک  دوب  هنوگ  نیدبتلاسر  دهع  رد  تباتک  هویش 

نآ نهپ  تمـسق  رد  دـنتخاسیم و  ادـج  ار  نآ  ياهگربهک  اـمرختخرد  ياـههخاش  طـسو  بوچ  ، لـخن هدـیرج  ، بیـسع عمج  : بسع - 1
. دنتشونیم

. دیفس كزان و  ياهگنس  ، هفخل عمج  : فاخل - 2
. ذغاک ای  ( گرب ) قرو ایتسوپ  ياههکت  ، هعقر عمج  : عاقر - 3

. نتشون يارب  هدش  هدامآ  تسوپ  ، میدا عمج  : مدا - 4
. دشیم يرادهگن  طبض و  ناشیا  هناخ  رد  ربمایپ و  دزن  تایآ  ، ندش هتشون  زا  سپ 

ذغاـک اـی  گرب  ياـههکت  يور  رب  هدرک و  خاسنتـساار  اـهنآ  ، دنـشاب هتـشاد  ییاـههروس  اـی  هروس  دنتـساوخیم  هباحـص  زا  یخرب  یهاـگ 
( . 46  ) دنتخیوآیم راوید  هب  ياهچراپ  ياههظفحم  رد  الومعم  ودنتشادیم  هگن  دوخ  دزن  دنتشونیم و 

نآ متخ  دـیدج  هللا  مسب  لوزن  اب  هتفای و  زاغآ  هللا  مسبلوزن  اـب  هروس  ره  دـیدرگیم و  تبث  هروس  ره  رد  ، بترم مظنم و  ياهنوگ  هب  اـههیآ 
مظن و هنوگ  چیهتلاسر  دهع  رد  . دـشیم طبـض  تبث و  رگید  کی  زا  لقتـسم  ادـج و  کی  ره  هیور  نیااب  اههروس  دـشیم و  مالعا  هروس 

. تفرگن تروص  اههروس  نیب  یبیترت 
بیترت و نودـب  هدـنکارپ  ياههروس  زج  دوب ، هدـشنهداد  بیترت  تلاسر  دـهع  رد  يزورما  تروص  هب  نآرق  :» دـیامرفیم ییاـبطابط  همـالع 

( . 47  ) تشاد دوجو  قرفتم  روط  هب  مدرم  نایم  ردو  دوب  نآ  نیا و  تسد  رد  هک  ییاههیآ 
: اهتشونیپ

مجن 1-53:20. - 1
ماـن اـب  دـنلب و  ندرگاـبتسا  فیرظ  دیفـس و  یبآ  غرم  مسا  اـساسا  . تساـبیز فیرظ و  ، باداـش یناوج  ياـنعم  هب  قونرغ  عمج  قینارغ  - 2
تب هس  دوـصقم  . دوریم تعافـش  دـیمااهنآ  زا  دـنزاورپ  دـنلب  هک  اـبیز  ناگدـنرپ  نیا  : دوـشیم نـینچ  تراـبع  ياـنعم  . تـسا فورعم  « وـق

. تسا برع  ياهتب  نیرتگرزب  تانم  يزع و  ، تال : فورعم
زا تاملک  نیا  هک  دـشیحو  ربمایپ  هب  ماگنه  بش  هک  دـشابتسرد  رگا  اریز  ، تسا یگتخاس  ربخ  نیا  هک  دوشیم  نشور  اج  نیمه  زا  - 3

هاتوک هلصاف  نیا  رد  دسرب و  هشبح  ناناملـسمهب  ربخ  زور  نآ  تاناکما  لیاسو و  اب  زور  کی  رد  تسا  نکمم  هنوگچ  ، تسا سیلبا  سیبلت 
. دندرگ زاب  هکم  هب 

ءارسا 73-17:75. - 4
جح 22:52. - 5

فنـالا ج 2 ص ضورلا  قاحسا ج 1 ص 178-179 . نبا  هریـس  ص 75-78. يربط ج 2  خیرات  ،ج 17،ص 131-134. يربط ریـسفت  - 6
،ج 8،ص 333. يراخبلا حرش  یف  يرابلا  حتف  ، ینالقسع رجح  نبا  ،ج 4،ص 194 و 366-368. روثنملا رادلا  ، یطویس نیدلا  لالج  .126

،ج 2،ص 117. افشلا ۀلاسر  - 7
،ج 8،ص 333. يرابلا حتف  - 8
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،ج 23،ص 50. يزار ریبک  ریسفت  - 9
،ص 124-129. دمحم ةایح  - 10

ءاسن 4:76. - 11
هلداجم 58:21. - 12

لحن 16:99. - 13
ءارسا 17:65. - 14

میهاربا 14:22. - 15
رجح 15:9. - 16

تلصف 41:42. - 17
روط 52:48. - 18
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یحو نابز 

تاـیح رد  دـناوتیم  یمدآ  هـک  تـسا  يرازبا  نیرتهداـسو  دوریم  رامــش  هـب  ناـسنا  رد  ینهذ  میهاـفم  لاـقتنا  هلیــسو  نیرتناـسآ  ، ناـبز
زا اهنت  تسا  یعامتجایگدـنز  همزال  هک  مهفت  میهفت و  ریطخ  هلاسم  . دـهد رارق  مهافت  لدابت و  دروم  ار  شیوخهروصتم  یناـعم  ، یعاـمتجا

تـسا هدرک  داـی  اـهتمعن  نیرتگرزب  زا  ار  نآ  ، شنیرفآ تمعن  زا  سپدـنوادخ  اذـل  . دریگیم ماـجنا  هداـس  لهـس و  هک  تسا  هار  نـیمه 
ناــسنا هـب  ار  نآرقاــت  دــیدرگ  بجوــم  وا  تــمحر  هرتــسگ  هــک  يراــگدرورپ  ( ، 1  ) ناـیبلا هملع  . ناـسنالا قـلخ  . نآرقلاملع . ناـمحرلا

. دوب نایبتمعن  ، تشادینازرا وا  هب  شنیرفآ  تمعن  زا  سپ  هک  ار  یتمعن  نیرتگرزب  ، دزومایب
الا لوسر  نم  انلسرا  ام  و  تسا . هتسج  هرهب  فراعتمو  یلومعم  هویـش  نیمه  زا  ، هتفگ نخـس  نانآ  اب  هدمآ و  اهناسنا  يارب  هک  یهلا  عیارش 

نانآ يارب  [ اریهلا مایپ  دناوتب  ] ات ، دیوگ نخس  شیوخ  مدرم  نابز  اب  هک  نآ  رگم  میداتـسرفن  ار  يربمایپ  چیه  و  ( ، 2  ) مهل نیبیل  هموق  ناسلب 
. دشاب ناشیا  رب  مهف  لباق  ینابز  اب  دیاب  ، تسا مدرم  اب  نخسيور  نوچ  تسا و  مدرم  نابز  نامه  تعیرش  نابز  ور  نیا  زا  «. دزاس نشور 

(3  ) نولقعت مکلعل  ایبرع  انآرق  هانلزنا  انا  تسا . هدـشهضرع  نانآ  رب  راکـشآ  اسر و  یبرع  نابز  اب  دـیدرگ و  لزان  برع  موق  نایم  رد  نآرق 
ار نآام  ( ، 4  ) نولقعت مکلعل  ایبرع  انآرق  هانلعج  انا  دـینک .» كرد  ار  نآ  [ برع هب  باطخ  ] دـیناوتبات میداتـسرف  یبرع  ناـبز  هب  ار  نآرق  ، اـم ،

اذه و  تسا : هدرک  یفرعم  راکـشآ  یبرع  نابز  ار  نآرق  نابزدنوادخ  هوالع  «. دیراد تفایرد  ار  نآ  [ مایپ ] دیناوتب ات  میداد  رارق  یبرع  ینآرق 
حور ( ، 6  ) نیبمیبرع ناسلب  نیرذـنملا  نم  نوکتل  کبلق  یلع  . نیمـالا حورلا  هب  لزن  تسا . راکـشآ  ياـنعمهب  نیبم  ( » 5  ) نیبم یبرع  ناـسل 

[«. دروآ ] راکشآ یبرع  نابز  اب  [ ار نآ  [و  یشاب ناگدنهد  رادشهزا  [ اهینامرفان رد  ] ات درک  لزان  تلد  رب  ار  نآ  [ لیئربج ] نیمالا
.»؟ تسهياهدنریگ دـنپ  ایآ  سپ  میاهدرک ، ناسآ  لهـس و  يزومآ  دـنپ  يارب  ار  نآرق  و  ( ، 7 « ) رکدم نم  لهفرکذلل  نآرقلا  انرـسی  دقل  «و 
ریغ ایبرع  انآرق  دنریگ .» دنپ  هک  دیما  ، میدینادرگ ناسآو  لهس  وت  نابز  رب  ار  [ نآرق ] تقیقح رد  ( ، 8  ) نورکذتی مهلعل  کناسلب  هانرسی  امناف 

«. دنیوپ اوقت  هار  نانآ  هک  دشاب  [، نشور اسر و  ] یگدیچیپ چیهیب  یبرعینآرق  ( ، 9  ) نوقتی مهلعل  جوع  يذ 
نودب ناسآ و  لهـس و  هک  دـناهتفرگ  رارق  باطخدروم  هک  ( 10  ) تسا ماع  فرع  نابز  نامه  - نآرق نابز  ای  - یحو ناـبز  : تفگ دـیاب  اذـل 

. هدش هضرع  نانآ  رب  نایب  رد  یگدیچیپ 
زا ( ، 11 « ) اهردـــقبۀید واتلاــسف  ءاـــم  ءامـــسلا  نــم  لزنا  . » دـــنوشیم دـــنمهرهب  نآ  زا  دوــخ  دادعتـــسا  قــفو  رب  کـــی  ره  هــتبلا 

لثم ناونع  هب  ار  هیآ  نیا  دـنوادخ  «. دـندش ناور  دوخ  شیاجنگ  هزادـناهب  ، کـی ره  اـهدور  رتسب  داتـسرف و  ورف  ار  [ تمحر ] ناراـب ، نامـسآ
. تسا هدروآ 

هزادنا تیفرظ و  بسح  رب  کی  ره  ات  تسا  اهناسنا  توافتم  ياهدادعتسا  زا  هیانک  اهدور  رتسب  ،و  تعیرـش نآرق و  زا  هیانک  تمحر  ناراب 
اب ینعی  «، دروآیماهلثم دنوادخ  هک  تسا  هنوگ  نیا   ، لاثمالا هللا  برـضی  کلذک  : » دیوگیم نایاپ  رداذل  . دریگ هرهب  نآ  زا  دوخ  ییاریذپ 
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«. دزاسیم نشور  ار  راتفگ  ندروآ  لاثم  ، لاقملا حضوی  لاثملا  » دناهتفگاریز ، دزاسیم نشور  ار  لاحتیعقاو  ( ندز لثم  ) لثملا برض 
. دراد زاین  يرتشیب  ربدت  هشیدنا و  هب  نآ  نطابقمع  یلو  تسا  راکشآ  همه  يارب  نآ  رهاظ  هک  ( ، 12  ) ینطاب دراد و  يرهاظ  ، نآرق يرآ 

رد اـیآ  ( ، 13  ) اـهلافقا بوـلق  یلع  ما  نآرقلا  نوربدــتی  ـالفا  تـسا  هداد  ار  نآ  تاـیآ  ردربدــت  قـمعت و  روتــسد  نآرق  ياــج  ياــج  رد 
.»!؟ تسا هدش  هداهن  ییاهلفق  ناش  ياهلد  رب  [ رگم ] ای ، دنشیدنایمننآرق

رابغ ات  دراد  مزال  يرتشیب  شنیب  وشناد  تسا و  هدـیچیپ  نآ  هباشتم  اسر و  یتلالد  نآ  مکحم  ( . 14  ) یهباشتم دراد و  یمکحمنینچ  مه 
مـهف و رازبا  هـب  تـسین و  هتـسب  یـسک  رب  نآرق  راکــشآ  هـتفهن و  قیاـقح  هـب  ندیــسرهار  زگره  فـصو  نـیا  اـب  یلو  . دوـش هدودز  هباـشت 

تقیقح نیمه  هـب  ( 15  ) صاوخلل ةراـشالا  وماوـعلل  ةراـبعلا  :» هدـمآ ثیدـح  رد  هک  نیا  . دراد یگتـسب  دراد  راـیتخا  رد  هک  یباـیهرلیاسو 
اب هک  تساصصخت  لها  يارب  نآ  ینطاب  قمع  یلو  . دنراد یحطـس  یـشرگن  هک  تسا  ناگمهيارب  نآ  يرهاظ  موهفم  ینعی  ، دراد تراشا 

. دنروآیم تسد  هب  ار  نآقیاقح  ، نآرق ياهتفارظ  اههتکن و  رد  ندیشیدنا  ،و  شنیب شناد و  رازبا 
خیرات دنلب  هحفص  هوالع  . دشاب مهف  لباق  ناشیا  رب  ، هتفگمدرم يارب  هک  ار  ینخس  ات  تسا  یهلا  تمکح  ياضتقم  قفو  رب  ، دش هتفگ  هچ  نآ 
خیرات رد  هاگچـیهو  ، دـناهدیمهف هدـشیم  هضرع  نانآ  رب  ناشناربمایپ  تسد  رب  هک  ار  یهلا  ماـیپ  ناـبز  ، ناـمزره مدرم  هک  تسا  هاوگ  دوخ 

! تسین موهفم  ام  ياربياهدروآ  هک  یمایپ  نابز  : دنشاب هتفگ  يربمایپ  ناوریپ  هک  هدشن  تبث 
يارب نآ  تقیقح  هب  ندیسر  هار  هک  ( همجرت دح  رد  ) نآ يرهاظموهفم  زج  ، تسین مهف  لباق  یحو  نابز  هک  هدش  حرطم  ياههبش  اریخا  یلو 

. دشابیمن روسیم  نآكرد  هتسبتیرشب و 
هب ياههژاو  اریز  . دشاب نآ  یقیقح  موهفم  رگنایامن  دـناوتیمن  ، تسا تعیبط  ناهج  يارو  ام  زا  نخـس  یهلا و  مایپ  نوچ  یحو  : دـنیوگیم

سپ رد  هچ  نآ  اب  دراد و  ( ینوگ مه  ) تیخنس دوهش  ملاع  سح و  ناهج  اب  هک  تسا  هدش  عضو  یمیهافم  يارب  ، تعیرشناسل رد  هتفر  راک 
اریحو نابز  رد  هتفر  راک  هب  تارابع  ظافلا و  تلالد  ، میهافم هنوگ  ود  نیا  نایم  ینوگ  مهاننیا  درادـن و  یتیخنـس  دراد  دوجو  بیغ  هدرپ 

هداهن سوسحم  ایـشا  هب  سوسحمان  روما  هیبشتو  هراعتـسا  هیاپ  رب  اههژاو  هنوگ  نیا  درب  راک  هک  تسا  ادیپ  رپ  : دـنیوگیم . دزادـنایم راک  زا 
نآ فشکهک  هتـسناد  زمر  نابز  ار  یحو  نابز  یخرب  . دشاب هل  راعتـسم  موهفم  لماک  رگنایامن  راعتـسمظفل  دـناوتیمن  زگره  تسا و  هدـش 
زج ، درادـن تیاـکح  یتیعقاو  زا  الـصا  هک  دـناهتفرگ  ضحمیلیخت  یلیثـمت و  ار  یحو  ناـبز  هتفر  رتارف  یخرب  . تسین روسیم  سک  ره  يارب 

ناوتیمن هجیتن  رد  . تسا هدروآرد  ینهذ  ریوصت  بلاق  رد  ار  یتیبرت  یقالخا و  بلاطم  هک  هنمد  هلیلک و  باتکدننامه  ینهذ  درجم  میـسرت 
نیارد انایحا  هک  اهتیعقاو  فالخ  ) اهيراجنهان یخرب  ات  دناهتساوخ  هویش  نیا  اب  ،و  دربیپ تباث  یتقیقح  هب  ، ینامسآ بتک  ریباعت  رهاظ  زا 

ناوتیم هک  دـناهدرب  نامگ  اهور  هلابند  . دـنزاس عفترمار  نیدـهع  بتک  رب  دراو  تالاکـشا  یخرب  دـننک و  هیجوت  ( دروخیم مشچ  هب  بتک 
. تفگ میهاوخ  نخس  هراب  نیا  رد  احورشم  ( 16  ) دوخ ياج  رد  ! درب راک  هبزین  نآرق  هرابرد  ار  هویش  نیمه 

: میروآیم يرصتخم  ثحب  اج  نیا  رد 
: درک میسقت  شخب  راهچ  هب  الامجا  ار  نآناوتیم  هک  تسا  فلتخم  ، نخس عوضوم  بسح  رب  ، میرک نآرق  هژیو  هب  یحو  نابز 

. تسا یعامتجا  تایح  میظنت  اهناسنا و  راتفر  هب  طبترم  هک  : فیلاکت ماکحا و  - 1
یبوخ هب  ( مالک یلـصا  نیبطاخم  ) اهناسنا دـیابهک  تسا  ییاـهلمعلا  روتـسد  اریز  ، تسا هتفگ  نخـس  اـسر  حیرـص و  ـالماک  شخب  نیا  رد 

(17  ) نوقتت مکلعل  مکلبق  نم  نیذلا  مکقلخ و  يذلا  مکبر  اودبعا  سانلا  اهیا  ای  دننام : ، دنهدماجنا یتسرد  هب  دنناوتب  ات  دننک  كرد 
راگدیرفآ هک  دننک  شتسرپ  ار  ییادج  اهنت  ات  تسا  مدرم  همه  اب  ، هیآ نیا  رد  نخـس  يور  هک  دمهفیم  یبوخ  هب  ، دنادب یبرع  نابز  هک  ره 

یگدنز رد  ، دشابهتـشاد اورپ  ار  ادخ  هک  ره  اریز  . دیآ دـیدپ  نانآ  رد  ( اورپ ) يوقت تلاح  ات  دـشاب  . ناگتـشذگهچ لاح و  هچ  ، تسا نایناهج 
. دنکیم راتفر  یتسرد  هب  دراد و  اورپ 

هداس لهـس و  الماک  ناناد  یبرع  نانابز و  برع  يارب  ، هریغ و  ( 18 « ) ابرلا مرح  عیبلا و  هللا  لحا   » هیآ دـننامه  ، تایآ لیبق  نیا  ییاوتحم  مهف 

ینآرق www.Ghaemiyeh.comمولع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 302زکرم  هحفص 39 

http://www.ghaemiyeh.com


رد هک  یتاحیضوتهب  هعجارم  اب  هک  تاروتسد  هنوگ  نیا  ماجنا  فیک  مک و  تخانـش  يارب  رگم  ، دنوشیمنهجاوم يراوشد  اب  زگره  تسا و 
. ددرگیم نشور  تسا  هدمآ  تنس 

ياهتیعقاو زا  هاگ  : تسا هنوگ  ود  رب  نیا  تسا . هدمآنآرق  رد  اهناسنا  ریمـض  ندش  رادیب  زردنا و  دـنپ و  روظنم  هب  هک  : مکح لاثما و  - 2
يولج رد  ، ار ناسناخـیرات  هتـشذگ  ياهیتشز  اهییابیز و  . دـنریگب تربع  هتـشذگ  زا  ات  دـهدیم  رادـشهاهناسنا  هب  هتفرگ و  هرهب  تاـیح 

رـس . دیامنن رارکت  ار  دوخ  راوگان  هتـشذگ  دیوج و  يرود  اهيدب  زاو  دـنک  لابند  ار  اهیبوخ  . دریگ دـنپ  نآ  زا  ات  دـهدیم  رارق  يو  مشچ 
هک تسا  ییاهتیعقاو  . تساروظنم نیمه  هب  هدـیدرگ  شهوکن  هدـش و  داـی  نآ  زا  رایـسب  نآرق  رد  هک  هباـشم  ماوقا  ولیئارـساینبتشذگ 

. دنیامنن رارکت  ار  دوخهتشذگ  راب  رگد  دنریگ و  دنپ  نآ  زا  دیاب  يرشب  عماوج 
دقف ، ءامـسلا نم  اباتک  مهیلع  لزنت  نا  باتکلا  لهاکلاسی  : » دـیامرفیم ، دـندرکیم رارکت  ار  دوخ  ياوسر  هتـشذگ  هک  باتک  لها  هراـبرد 
هتبلا ، يروآ دورف  نانآ  رب  نامـسآ  زا  ياهتـشون  ات  دـنهاوخیم  وت  زا  باـتک  لـها  ( ، 19  ) ةرهجهللا انرا  اولاقف  کـلذ  نم  ربکا  یـسوم  اولاـس 

!«. يامنب ام  هب  اراکشآ  ار  ادخ  : دنتفگ دندومن و  رتگرزب  یتساوخرد  یسومزا 
تهباشت مهلوق  لثم  مهلبق  نم  نیذلا  لاق  کلذک  ، ۀیآ انیتات  وا  هللا  انملکی  ول ال  نوملعی  نیذلا ال  لاق  و  : » دـیوگیم كرـشم  بارعا  هرابرد 

دننام [ زین ] دندوب نانیا  زا  شیپ  هک  یناسک  ؟ دیآیمن ياهناشن  ام  يارب  ای  ؟ دیوگیمن نخـسام  اب  ادـخ  ارچ  : دـنتفگ نادان  دارفا  ( ، 20  ) مهبولق
«. دنامیممه هب  ناش  [ اههشیدنا [و  اهلد [ اریز ،] دنتفگیم ار  ناشیا  [ اج یب  ] هتفگ نیمه 

لیللاب ا نیحبـصم و  مهیلع  نورمتل  مکنا  و  : » دهدیمرادشه هدوب  ناکرـشم  دید  ضرعم  رد  هک  طول  موق  زا  هدـنام  یقاب  ياههناریو  هرابرد 
.»!؟ دیشیدنایمن دیریگیمن و] تربع  ] ایآ ، دیرذگیم نانآ  [ هدش ناریو  راثآ  ] ربناهاگ ماش  ناهاگ و  حبص  ( ، 21  ) نولقعت الف 

: هدومرف دندومن  باختنا  شیوخ  يارب  ار  یهار  مگ  هک  نوعرف  لآ  اب  ناکرشم  هسیاقم  هرابرد  و 
هللا نا  مهبونذب  هللا  مهذخاف  هللا  تایآب  اورفک  مهلبقنم  نیذلا  نوعرف و  لآ  بادک  . دـیبعلل مالظب  سیل  هللا  نا  مکیدـیا و  تمدـق  امب  کلذ 

ونوعرف لآ  بادـک  . میلع عیمـس  هللا  نا  مهـسفناب و  ام  اوریغی  یتح  موق  یلع  اهمعنا  ۀـمعن  اریغمکی  مل  هللا  ناب  کلذ  . باـقعلا دـیدش  يوق 
( ، 22  ) مهبونذب مهانکلهاف  مهبر  تایآب  اوبذک  مهلبق  نم  نیذلا 

. تسین راک  متس  [ دوخ ] ناگدنب رب  ادخ  [ هنرگ ،و[ تسامش نیشیپ  ياهدروآ  تسد  [ یهلا رفیک  هب  هراشا  ] نیا
دنمورین و ادخ  . درک ناشراتفرگ  ناشناهانگ  يازس ] ] هب ادخ  سپ  ، دندیزرو رفک  ادخ  تایآ  هب  ، نانآ ناینیشیپ  نوعرف و  ناوریپ  راتفر  دننامه 
هچ نآ  نانآ  هک  نآرگم  ، دهدیمن رییغت  هتـشاد  ینازرا  یموق  رب  هک  ار  یتمعن  دنوادخ  هک  تسا  تهج  نادـب  [ رفیک ] نیا . تسا رفیک  تخس 

ناینیـشیپ ناینوعرف و  راتفر  نوچ  يراتفر ] .] تسا اناد  ياونـش  ادـخ  ]و  دـنهد تهج  رییغت  تلاح و  رییغت  ینعی  ] دـنهد رییغت  دـنراد  لد  رد  ار 
 . میدرک كاله  ناشناهانگ  [ يازس ] هب ار  نانآ  ام  سپ  ، دندرک بیذکت  ار  ناشراگدرورپتایآ  هک  نانآ 

مایپ دشکیم و  ریوصت  هب  ار  نآ  ، هدنیوگ هک  صاخ  یتیعضوو  تلاح  میـسرت  زا  تسا  ترابع  تسا و  ندز  لثم  ، لثملا برـض  » رگید هنوگ 
برض . تسا هتفر  شیپزاجعا  دح  رـس  ات  اهلثملا  برـض  ندومن  ایوگ  يرنه و  میـسرت  ییاناوت  رد  نآرق  . درادیمنایب نآ  بلاق  رد  ار  دوخ 
تـسا يرازبا  عقاو  رد  . دـنکیم افیا  ار  تلاسر  نیا  ، رنه بلاق  رد  هک  تسا  یناسرمایپ  عون  کی  دوخ  یلو  ، دراد یلیخت  هبنج  هچرگ  ، لـثملا
نیرتهب اب  اههورگ  ای  صاخشا  تالاح  میـسرترد  هتفرگ و  هرهب  اناوت  رازبا  نیا  زا  نسحا  وحن  هب  نآرق  . دنکیم هدافتـسا  نآ  زا  ناسرمایپ  هک 

( . 23  ) تسا هدرب  راک  هب  ار  ریوصت  رنه  یهجو 
هک هدننک  نارگن  ینورب  ینورد و  تلاح  ود  . تسا هدیـشکریوصت  هب  ار  نیقفانم  تلاح  هنوگ  ود  هب  ، هرقب هروس  ات 20  ياههیآ 16  رد  نآرق 

. تسا هدش  میسرت  اسر  اویشیتیفیک و  اب  ، هتفرگ ارف  ار  قفانم 
دامرک مهلاـمعا  ، مهبرب اورفک  نیذـلا  لـثم  هدیـشخبیمسجت  تلاـح  ، لـثملا برـض  اـب  ار  نارفاـک  ياـهراک  ندوب  هدوهیب  ، میهاربا هروس  رد 

رفاک ناشراگدرورپ  هب  هک  یناسک  لثم  ( ، 24  ) دیعبلا لالضلا  وه  کلذ  ءیش  یلع  اوبسک  اممنوردقی  فصاع ال  موی  یف  حیرلا  هب  تدتشا 
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دناهدروآ تـسد  هـب  هـچ  نآزا  . دزوــب نآ  رب  یناــفوط  يزور  رد  دــنت  يداــب  هــک  دــنامیم  يرتسکاــخ  هــب  ناــش  ياــهرادرک  ، دــندش
«. زارد ورود  یهارمگ  نامه  تسا  نیا  . درب دنناوتیمن  [ ياهرهب ] چیه

هروـس رد  ! دـناسریم ار  هتخوـس  شتآ  ییاـنف  تلاـحهک  تسا  هدرک  هیبـشت  رتسکاـخ  هب  ار  ناـنآ  لاـمعا  ، تسخن ناـمه  زا  هـک  نآ  بلاـج 
هیبشت ( ییامن دوخ  ) هناراکایر ياهشـشخب  هب  ، دریگ ماجنا  نانآ  رطاخ  ندرزآ  يراذگ و  تنم  اب  ماوتهک  ار  نایاونیب  هب  یناسر  کمک  ، هرقب

ادلص هکرتف  لباو  هباصاف  بارت  هیلع  ناوفص  لثمک  هلثمف  : » تسا هدیشخبمسجت  ار  نآ  ندوب  هدوهیب  ، میسرت يرنه  بلاق  رد  هاگ  نآ  ، هدومن
يور رب  هک  تساییاراـخ  گنـس  لـثم  نوـچ  مه  وا  لـثم  سپ  ( ، 25  ) نیرفاکلا موقلا  يدـهی  هللا ال  اوبـسک و  امم  ءیـشیلع  نوردـقی  ـال 

نآ زا  زین  [ ناراکایر ] نانآ . تسا هدراذگ  ياج  رب  فاص  فافش و  ار  [ گنـس ] نآ هدیـسر و  نآ  هب  يرابگر  ،و  تسا [ هتـسشن ] یکاخ رابغ  ، نآ
«. دنکیمن تیاده  ار  نارفاک  ، دنوادخ ،و  دنربیمن ياهرهب  دناهدروآتسد  هب  هچ 

رد ( . 26  ) نورکذتی مهلعل  لثم  لک  نم  نآرقلا  اذـهیف  سانلل  انبرـض  دـقل  تسا و  ناوارف  نآرق  رد  یمیـسرت  ياهلثملا  برـض  هنوگ  نیا 
ریمـض ات  دـشاب  ، میاهدروآ ینوگاـنوگ  ياـهلثم  ینعی  ( ، 27  ) لـثم لـک  نم  نآرقلا  اذـهیف  ساـنلل  انفرـص  دـقل  و  دـیوگیم : رگید  ياـج 

. میزاس رادیب  ار  اهناسناهتفخ 
نآرق نیبطاـخم  هک  - زور نآ  مدرم  يارب  ـالماک  ( ظـعاومو مکح  شخب  فیلاـکت و  ماـکحا و  ناـیب  شخب  ) ینآرق تاـیآ  زا  شخب  ود  نـیا 

هـشیمه يارب  راکـشآ » اسر و  یبرع  نابز  هب  ( ، 28  ) نیبم یبرع  ناسلب  هیآ  تسا و  راکـشآ  نشور و  تیدـباات  ناـگمه  يارب  زین  -و  دـندوب
. دراد نایرج 

دوجو سک  چـیه  يارب  نآ  مهف  رد  يراوشد  وماهبا  هنوگ  ره  دریگیم و  ارف  ار  نآرق  تاـیآ  عطاـق  تیرثکا  ، نآرق راـتفگ  زا  شخب  ود  نیا 
. تسا یفاک  ، نآ زا  ندش  دنمهرهب  يارب  ، هدنناوخ نابز  هب  نآرق  همجرتای  برع  تغل  اب  ییانشآ  اهنت  . درادن

یلو . تسا هدش  هدافتسا  هیانک  هیبشت و  هراعتسا و  رازبا  زارتشیب  هک  ( فراعم شخب  بیغ و  ناهج  زا  نخس  شخب  ) رگید شخب  ود  دنامیم 
سک ره  ،و  دنراد فرژینطاب  راکـشآ و  يرهاظ  هک  تسا  هدوب  برع  دزن  هدش  هتخانـش  فراعتم و  ياههویـشنامه  هتفر  راک  هب  ياههویش 

: میروآیم ار  نآ  زا  ییاههنومنریز  رد  . ددرگیم دنمهرهب  نآ  زا  دوختیفرظ  هزادنا  هب 
هتبلا . دناهدرک وگزاب  ياهمش  ناهج  نآ  زا  ریزگان  ، دناهدروآمایپ بیغ  ناهج  زا  نوچ  ینامسآ  باتک  ره  نآرق و  : بیغ يارس  زا  نخـس  - 3

تسا و دوهـش  سحملاع و  اب  بسانتم  هک  دـناهدش  عضو  یمیهافم  يارب  ، هتفر راک  هب  بیغ  ناهج  فیـصوتيارب  هک  یظافلا  اههژاو و  نیا 
ساوح ) يرهاظ هچ  ، ناهج نیا  نینکاس  كرد  رازبا  هوالع  . دراد نایرج  بیغيارس  رد  هک  دنـشاب  یمیهافم  هدننک  وگزاب  الماک  دنناوتیمن 

( سمخ
خنـس زا  یمیهافم  لماک  كرد  زا  هدش و  هتخاس  نآاب  بسانتم  دوهـش و  ملاع  میهافم  تفایرد  كرد و  يارب  ( هشیدـنا لقع و  ) ینطاب هچ  و 

هیانکو زاجم  ندرب  راـک  هب  هیبشت و  هراعتـسا و  زا  ، یبیغ میهاـفم  هراـبرد  ینامـسآ  بتک  ياـههرازگرد  هک  تسا  ور  نیا  زا  . دـنناوتان رگید 
هنوگ نیا  رد  هک  تسا  یفراـعتم  هویـش  نیا  . دـننک شرازگسوسحم  هب  سوسحماـن  هیبشت  باـب  زا  یبـیرقت و  ياهنوگ  هب  اـت  هدـش  هدافتـسا 

. تسین ریذپ  ناکما  - فصو نیا  اب  - یقیقحت كرد  ای  نایب  دوشیمهدنسب و  بیرقت  هب  ، اههیبشت
اریز ، تسا هدش  ریبعت  « اهلاب ( ، 30  ) هحنجا هب  درادرارق ، ( ( 29  ) دنرما تاربدـم  هک  ) ناگتـشرف رایتخا  رد  هک  ییاهورین  عونت  بتارم و  زا  الثم 

موهفم نیارد  ود  ره  وزاب  لاب و  . دشابیم فراعتم  ، دـننکیم مهارف  ار  راک  تاناکما  هک  ییاهورینرد  نآ  درب  راک  تسا و  زاورپ  هلیـسو  لاب 
. تسین دوصقم  کی  چیه  یقیقح  موهفم  دنراد و  درب  راک 

نیمه اـنیع  ناوـتیمن  . دـیآیم ناـیم  هب  نخـس  خزودشتآ  ياههلعـش  اـی  راـهنا  راجـشا و  روـصق و  روـح و  زا  هک  یعقوـم  تسا  نینچ  مه 
راکـشآام يارب  نآ  تقیقح  رگا  دوـب و  دـهاوخ  رگید  يارـس  اـب  بساـنتم  هکلب  ، دـشاب هتـشاد  درادناـیرج  ارـس  نـیا  رد  هـک  ار  یمیهاـفم 

عفترم اهمهافت  ءوس  یخرب  اـت  تفگ  دـیاب  يرتشیب  نخـسهراب  نیا  رد  هتبلا  . نآرق ناـیب  روصق  زا  هن  ، تسا اـم  مهف  یهاـتوک  زا  نیا  ، تسین

ینآرق www.Ghaemiyeh.comمولع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 302زکرم  هحفص 41 

http://www.ghaemiyeh.com


( . 31  ) میروآیم دوخ  ياجرد  یهلا  قیفوت  اب  هک  ددرگ 
هدوب زور  نآ  ات  تیرشب  شنیب  زا  رتارف  هک  هدرک  حرطمیلئاسم  تخانـش  لوصا  فراعم و  اب  هطبار  رد  نآرق  : تخانـش لوصا  فراعم و  - 4

. دشاب نینچ  هشیمه  يارب  دیاش  تفاییم و  هار  نادب  يرشب  شنیب  هک  دوبن  مولعم  ، دوبنیحو دومنهر  رگا  زین  نونک  ات  و 
تسا و یفیقوت  یگمه  هک  ، لامک تافـص  تیعماجو  لالج  لاـمج و  تافـص  هار  زا  زج  تسین و  تخانـش  لـباق  زگره  تیدـحا  تاذ  هنک 

هروس رخآرد  لامج  تافص  هدمع  ( . 32  ) تسا هدش  هتخانش  راگدرورپ  يارب  مسا  ات 99  هک  يروط  هب  ، هتفای هار  نادب  یحو  کمک  اب  لقع 
مالـسلا سودقلا  کلملا  وه  الا  هلا  يذلا ال  هللا  وه  . میحرلانامحرلا وه  ةداهـشلا  بیغلا و  ملاع  وه  الا  يذـلا ال  هللا  وه  : » تسا هدـمآ  رـشح 

یف اـمهل  حبـسی  ، ینـسحلا ءامـسالا  هل  روصملا  ءيراـبلا  قلاـخلا  هللا  وه  . نوکرـشی اـمع  هللا  ناحبـس  . ربکتملاراـبجلا زیزعلا  نمیهملا  نمؤـملا 
( ، 33  ) میکحلا زیزعلا  وه  ضرالا و  تاوامسلا و 

لماک وا  صاختیانع  لماش و  وا  تمحر  . دـشابیم هاـگآ  تسا  راکـشآ  ناـهنپ و  هچ  نآ  هب  . تسینییادـخ وا  زج  هک  تسا  يدـنوادخ  وا 
هتـشارفا رب  نایناهج  رب  ار  تینما  تمالـس و  . تسا هزیکاپ  تسادـقدح  رـس  ات  وا  هاگرد  هک  تسا  يرایتخا  بحاـص  اور و  ناـمرف  وا  ... تسا

يادـختسا وا  . تسا رودهب  دـنرادنپیم  ناکرـشم  هچ  نآ  زا  . تسا هدـنکفا  هیاس  ناـهج  رب  وا  ییاـیربک  توربج و  وتردـق  تزع و  . تسا
. تادوجوم همه  شخب  تروص  هدنزاس و  هدننیرفآ و 

شیاتـس ار  وا  ] دـنیوگیم وا  حـیبست  [ هلمج ] تسانیمز اهنامـسآ و  رد  هچ  نآ  . تسا مهارف  وا  رد  یهاوخ  کین  یکین و  ياههناشن  یماـمت 
 . تسا شیدنا  تمکح  زوریپ و  [ دنک هدارا  هچ  ره  رب  ] وا [ دنکیم

ینا تسا  یهلا  لالج  لامج و  تافـص  مات  رهظم  هکهنوگ  ادـختسا  ياهدـیرفآ  ناسنا  . تفاـی ناوتیم  ناـسنا  شنیرفآ  رد  ار  شنیرفآ  زار 
اهنلمحی نانیباف  لابجلا  ضرالا و  تاوامسلا و  یلع  ۀنامالا  انـضرع  انا  تسا : هدش  هدرپس  ودب  یهلاعیاد  و  ( . 34  ) ۀفیلخ ضرالا  یف  لعاج 

قیاقح هب  ندرب  یپ  «) ءامـسا میلعت  اذـل  . میراپـسب ودـب  اردوخ  عیادو  ات  میتفای  هتـسیاش  اهنت  ار  ناسنا  ( . 35  ) ناسنالا اهلمح  اـهنم و  نقفـشا  و 
ار وانوچ  و  ( . 37  ) مدآ ینب  اـنمرک  دـقل  تشاد و  یمارگ  ار  وا  دـنوادخ  و  ( ، 36  ) اهلک ءامـسالا  مدآ  ملع  تفای و  صاصتخا  ودـب  ( یتسه

( . 38  ) نیدجاس هل  اوعقف  یحورنم  هیف  تخفن  هتیوس و  اذاف  داد  رارق  کیالم  دوجسم  ار  وا  تسناد  دوخ  هب  بستنم 
ام تاوامـسلا و  یف  ام  مکل  رخـس  تفرگ و  رارق  وا  لماک  رایتخا  رد  ، نییاپ ردهچ  الاب و  رد  هچ  ، یتسه ناهج  ياهورین  یمامت  ببـس  نیدـب 
ار اهورین  یمامت  ات  هدش  هدیرفآ  ییورینناسنا  رد  ینعیتسا  هدش  هدـیرفآ  ناسنا  يارب  ایـشا  یمامت  ور  نیا  زا  ( . 39  ) هنم اعیمجضرالا  یف 

رگهولجوا دوجو  رد  قح  ییایربک  لالج  لامج و  تافص  یمامت  ،و  دهد رارق  قح  ترـضحهاگ  یلجت  ار  شیوخ  دوجو  ات  دریگ  رایتخا  رد 
اریز ( ، 40 « ) دوخ يارب  ار  وت  ،و  میدـیرفآ - لماک ناسنا  هب  باـطخوت  يارب  ار  زیچ  همه  ، یلجـال کـتقلخ  کـلجال و  ءایـشالا  تقلخ  .» دوش
دوخ هب  وا  شنیرفآرد  هک  تسا  اذـل  ، تشادـن ار  یگتـسیاش  نیا  ناسنا  زج  ، دریگ رارق  قح  ترـضح  هاـگ  هولجناـنچ  ناوتب  هک  ياهدـیرفآ 

( . 41  ) نیقلاخلا نسحا  هللا  كرابتف  : » تفگ کیربت 
رتسب رد  ناسنا  تکرح  ریـسم  ،و  تسا هدـشن  هئاراناـسنا  زا  یفیـصوت  نینچ  رگید  ياـج  رد  هک  هدـش  فیـصوت  نآرق  رد  نینچ  نیا  ناـسنا 

. هدومن فیصوت  نآرق  هک  تسا  تقیقح  نیمه  قدصدهاش  تحص و  رگناشن  دوخ  ، خیرات
نآرق راتخاس  ندوب  یتایح 

ار نآ  دوخ  ترضح  نآ  هدش و  ءاقلا  ربمایپ  بلق  رب  نآیناعم  هکلب  ، دشابن ینایحو  نآرق  تارابع  میظنت  ظافلا و  هک  دناهداد  لامتحا  یخرب 
(42 ! ) تسا هدروآ  رد  ظافلا  بلاق  رد 

هدمآ ( 44  ) کبلق یلع  نیمالا  حورلا  هب  لزن  هیآ  رد  زین  و  ( 43  ) کبلق یلع  هلزن  هناف  هیآ  ریبعت  رد  هک  هتفرگ  تاشن  اج  نآ  زا  لاـمتحا  نیا 
. تسا هدمآ  دورف  - تسا ینوردكاردا  هاگ  ياج  هک  - ربمایپ بلق  رب  نآرق  هک 

ات تسخن  زور  زا  ناناملسم  یقلت  دنکیم و  یفن  ار  نآنآرق  تایآ  تحارص  هوالع  . تسا رابتعا  دنس  دقاف  درادن و  ییاج  لامتحا  نیا  یلو 
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اریز ، دراد تاـفانمتسا  زکرمتم  تاراـبع  میظنت  ظـفل و  هبنج  رد  رتشیب  هک  - يدـحت زاـجعا و  هلاـسماب  دـناسریم و  ار  نآ  فـالخ  نونک 
. ددرگیم زین  ربمایپ  لماش  زیجعت  هرتسگ 

هک تـسا  ربماــیپینورد  تیــصخش  هـیآ ، ود  نـیا  رد  بـلق  زا  دوـصقم  اریز  ، دــیامنیم یحطــس  ــالماک  قوـفهیآ  ود  زا  یتـشادرب  نـینچ 
یلومعم هنوگ  هب  ینایحو  مایپ  نوچ  ، تفرگیم تروص  هار  نامه  زاتسیابیم  زین  یحو  تفایرد  . دهدیم لیکـشت  ار  وا  یقیقحتیـصخش 

هبنج نامه  هک  ، دراد زاین  تفایرديارب  ار  دوخ  بسانم  هدـنریگ  هاگتـسد و  هکلب  ، تفایرد ار  نآ  يرهاظ  سح  اب  ناوتباـت  دریگیمن  ماـجنا 
. دنراد ار  یمایپ  نینچ  ندرک  وگزاب  تفایرد و  یگتسیاش  هدیسر و  لامکدح  رس  هب  هک  تسا  ناربمایپ  یتوکلم  یناحور و 

زاین یـصوصخم  هاگتـسد  ، میروایب دـهاش  ار  ییویدارجاوما  تفایرد  هوحن  ناوتیم  ، میهد هئارا  نآ  يارب  یبیرقت  لاثم  میـشاب  هتـساوخ  رگا 
سح اب  تارابعو  ظافلا  نامه  اب  ار  ییویدار  مایپ  . دـهد شرازگ  ار  یتفایرد  تارابع  ظافلا و  نیع  ،و  درادتفایرد ار  ییویدار  مایپ  ات  تسا 

دوریمن روصت  زگره  . دشابیم ندرک  وگزاب  تفایرد و  لباق  نآ  اب  بسانتمو  صوصخم  هاگتـسد  اب  یلو  ، دومن تفایرد  ناوتیمن  یلومعم 
. دروآیمرد ( دوخ هتخاس  ) ظافلا بلاق  رد  دوخ  هاگ  نآ  ، درادیم تفایرد  ار  میهافم  اهنت  هدنریگهاگتسد  هک 

دومن روصت  ناوتیم  هک  نآ  زج  . مینک تباث  یحوتفاـیرد  هوحن  نآ و  ناـیم  یتهابـش  میاهتـساوخن  زگره  ،و  تسا یبیرقت  لاـثم  کـی  نیا 
نآرق . دـشاب ندرکوگزاب  تفایرد و  لباق  ، سوسحم ریغ  هنوگ  هب  تارابع  ظافلا و  نیع  یلو  ، دـشابن سحلباق  هک  تسا  ياهنوگ  هبتفایرد 

توالت ، تئارق ياههژاو  اریز  ، تسا هتفرگ  ماجنا  یحو  تسداب  تسا و  ادـخ  نآ  زا  ، نآ راتخاس  نآرق و  تارابع  ظافلا و  هک  دراد  حیرـصت 
نآ زا  ود  ره  یناـعمو  ظاـفلا  هک  ، دـناسریم ار  نارگید  هدورـس  ندرک  وگزاـب  اـهنت  برع  تغل  عـضو  رظن  زا  هک  ، هدرب راـک  هب  ار  لـیترت  و 

. دوریمن هیام  يزیچدوخ  زا  دنکیم و  توالت  افرص  ار  نآ  هدننک  وگزاب  ،و  دشاب يرگید 
هژاو ، دـشاب وا  دوـخ  زا  تاراـبع  ظاـفلا و  رگا  ،و  دـشاب هدرکمیظنت  يرگید  هک  تسا  یظاـفلا  تراـبع و  ندرک  وگزاـبتغل  رظن  زا  تـئارق 

. دوریمن راک  هبتئارق 
. انعم تیاکح  زا  تسا  ترابع  هک  ملکت  لباقمرد  ، ظفل تیاکح  زا  تسا  ترابع  ، تئارق : دناهتفگ اهقف  اذل  . توالت تسا  هنوگ  نیمه 

داــشنا ، دــشاب يرگید  زا  اــی  هتفگقباــس  هــک  يرعـــش  رگا  ،و  دــنیوگ ءاــشنا  دیارـــسب  دوــخ  رگا  ، رعـــش هراــبرد  هــک  هنوــگ  ناــمه 
. تسا ههادبلاب  ندورس  ءاشنا  ،و  هدشهدورس البق  هک  تسا  يرعشتیاکح  ، داشنا . دنیوگ

میظنت دوخ  هک  یتارابع  ظافلا و  ابتسا  انعم  ءاشنا  ، ملکتو تسا  هدـش  میظنت  البق  نآ  تارابع  ظاـفلا و  هک  تسا  يرثن  تیاـکح  زین  تئارق 
. دنکیم

رد زگره  ،و  دومرفیم توالت  ایتئارق  ار  نآ  ربمایپاریز  ، دـشاب ربمایپ  زا  شتارابع  ظافلا و  دـناوتیمن  نآرق  هک  دـش  نشور  حیـضوت  نیا  اب 
. دومنیمملکت نآ  هب  ربمایپ  هک  هدماین  ییاج 

نونمؤی نیذـلا ال  نیب  کنیب و  اـنلعج  نآرقلاتارق  اذا  و  ( . 45  ) میجرلا ناطیـشلا  نم  هللااب  ذعتـساف  نآرقلا  تارق  اذاف  هدمآ : میرک  نآرق  رد 
مهیلع ولتیمهنم  الوسر  نییمالا  یف  ثعب  يذلا  وه  ( . 48  ) یسنت الف  كؤرقنس  یلعسانلا .  یلع  هارقتل  هانقرف  انآرق  و  ( . 46  ) اروتسم اباجح 

تبـسن ربمایپ  هب  ار  نآرق  توالت  هکیتاـیآ  ( . 51  ) کبر باتک  نم  کـیلا  یحوا  اـم  لـتا  و  ( . 50 ... ) نآرقلا اذـه  وـلتا  نا  و  ( . 49  ) هتایآ
. تسا ناوارف  دنهدیم 

نا نودـیری  ( . 52  ) هللا مالک  عمـسی  یتح  هرجافكراجتـسا  نیکرـشملا  نم  دـحا  نا  و  هدـش : دای  هللا  مالک  ناونع  اب  احیرـص  نآرق  ، هوـالع
مالک وه  و  :» هدمآ رگید  ثیدـح  رد  و  ( 54  ) یمالک هیارب  رـسف  نم  یب  نمآ  ام  :» هدمآيار هب  ریـسفت  ثیداحا  رد  و  ( . 53  ) هللا مالک  اولدبی 

( . 55 « ) رشبلا مالک  هبشی  هلیواتو ال  ، هللا
تـسد اب  زین  نآ  یظفل  راتخاس  هک  دراد  تحارـصالماک  ، میداتـسرف ورف  یبرع  نابز  هب  ار  نآرق  : دـیامرفیم دـنوادخ  هک  نیا  نآ  رب  هفاـضا 

بر لـیزنتلهنا  و  دراد : تیاـنع  تهج  نیا  هب  احیرـص  ، هتـسج کـسمت  نآ  هب  لکـشتسم  هک  ءارعـشهروس  هیآ  رد  . تسا هتفرگ  ماـجنا  یحو 
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( . 56  ) نیبمیبرع ناسلب  . نیرذنملا نم  نوکتل  کبلق  یلع  . نیمالا حورلا  هب  لزن  . نیملاعلا
هک تسین  ربمایپ  ناوت  رد  زگره  . تسا ادخ  مالک  افرـصو  ، دراد ینایحو  راتخاس  انعم  ظفل و  تهج  ود  رد  نآرق  هک  تسین  دیدرت  ياج  اذـل 

لماش ، زیجعت يدـحتتایآ و  هرتسگ  . دزاسب دوخ  زا  - تسا زکرمتم  ترابع  مظن  ظـفل و  تهج  رد  رتشیبهک  - ییاـسآ هزجعم  نخـس  نینچ 
. تفر تراشا  هچ  نانچ  ، دوشیم زین  ربمایپ 

: اهتشونیپ
،ج 3،ص 78-79. نازیملا - 1

نامحرلا 1-55:4. - 2
میهاربا 14:4. - 3
فسوی 12:2. - 4
فرخز 43:3. - 5
لحن 16:103. - 6

ءارعش 193-26:195. - 7
رمق 54:17 و 22 و 32 و 40. - 8

ناخد 44:58. - 9
رمز 39:28. - 10

. تسا رثؤم  بلاطمكرد  قمع  رد  اهدادعتسا  فالتخا  هک  توافت  نیا  اب  ، دشاب مهف  لباق  ناگمه  يارب  هک  فراعتم  نابز  . ینعی - 11
دعر 13:17. - 12

( . ،ج 1،ص 11 یشایع ریسفت   .) نطب رهظ و  نآرقلل  :» هدومرف : هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  - 13
دمحم 47:24. - 14

(. نارمع 3:7 لآ   ) تاهباشتم رخا  تامکحم و  تایآ  هنم  باتکلا  کیلع  لزنا  يذلا  وه  - » 15
،ج 75،ص 278. توریب پاچ  ، راونالا راحب  - 16

،ج 7. دیهمتلا - 17
هرقب 2:21. - 18

هرقب 2:275. - 19
ءاسن 4:153. - 20
هرقب 2:118. - 21

تافاص 137-37:138. - 22
لافنا 51-8:54. - 23

. نآرقلا یف  ینفلا  ریوصتلا  ، بطق دیس  ر.ك: - 24
میهاربا 14:18. - 25

هرقب 2:264. - 26
رمز 39:27. - 27

ءارسا 17:89. - 28
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ءارعش 26:195. - 29
. دریگیمماجنا نانآ  تسد  اب  یتسه  ناهج  ریبدت  هک  لاعف  لقاع و  ياهورین  ینعی  (، تاعزان 79:5 « ) ارما تاربدملاف  - » 30

(. رطاف 35:1  ) عابر ثالث و  ینثم و  ۀحنجا  یلوا  ۀکئالملا  لعاج  - » 31
. دراد یتراشا  (ج 1،ص 6-9 ) نازیملا ریسفت  همدقم  رد  تهج  نیا  هب  همالع  . تسا تاهبش  عفد  صوصخم  هک  دیهمتلا  ج 7  - 32

ضیف هـب  دوـشعوجر  نـینچ  مـه  تـسا : هتـشاد  ناـیب  احورـشم  ار  یهلا  يانـسح  ءامـسا  (ص 194-220) دـیحوت باـتک  رد  قودــص  - 33
. یمعفک حابصم  ، ینسحلا ءامسالا  حرش  ، يراوزبس ،ج 1،ص 97-150. نیقیلا ملع  ، یناشاک

صيزار 152-353. رخف  يانسح  ءامسا  حرش  ،ص 298-312، یعادلا ةدع  باتک  همتاخ  ، یلح دهف  نبا  ص 312-347 
رشح 22-59:24. - 34

هرقب 2:30. - 35
بازحا 33:72. - 36

هرقب 2:31. - 37
ءارسا 17:70. - 38
رجح 15:29. - 39
هیثاج 45:13. - 40

،ص 67. نیقیلا راونا  قراشم  زا  لقن  هب  ،ج 1،ص 381، نیقیلا ملع  ، یناشاک ضیف  - 41
نونمؤم 23:14. - 42

هک يافوتم 228) ) یملسدابع نب  رمعم  هب  ار  لامتحا  نیا  يو  . مارآ دمحا  همجرت  قسفل  نیرتسوايره و  هتشون  ، مالک ملع  هفـسلف  ر.ك: - 43
نشور ، دنتسم لصا  هب  عوجر  اب  هک  ، تسا هدرک  دانتسايرعشا  نسحلا  وبا  نییمالسالا  تالاقم  باتک  هب  هداد و  تبسن  ، تسا هلزتعم  نارس  زا 

هداد رارق  زیوآ  تسد  ار  نآ  هاوختسارف  دوصقم  » دننام يدارفا  ات  هدش  ببس  رما  نیمهیلو  . تسا هدوب  هابتشا  نیرتسوايره  تشادرب  دیدرگ 
ناتسمز هرامـش 1، ، هاررف همان  لصف  رد  يو  لاقم  نآرق ص 305.و  نابز  يو  باتک  هب  دوش  عوجر  . دـنزاس حرطمهزورما  ، ههبـش ناونع  هب  و 

هرقب 2:97. 77،ص 21.2 .
ءارعش 193-26:194. - 44

لحن 16:98. - 45
ءارسا 17:45. - 46

ءارسا 17:106. - 47
یلعا 87:6. - 48

هعمج 62:2. - 49

لمن 27:92. - 50
فهک 18:27. - 51

هبوت 9:6. - 52
حتف 48:15. - 53

سلجم 2. ،ص 6، فجن ،ط  قودص یلاما  - 54
باب 36. ،ص 264، توریب ،ط  قودص دیحوت  - 55
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ءارعش 192-26:195. - 56

نآرق راتخاس  ندوب  یتایح 

ار نآ  دوخ  ترضح  نآ  هدش و  ءاقلا  ربمایپ  بلق  رب  نآیناعم  هکلب  ، دشابن ینایحو  نآرق  تارابع  میظنت  ظافلا و  هک  دناهداد  لامتحا  یخرب 
(42 ! ) تسا هدروآ  رد  ظافلا  بلاق  رد 

هدمآ ( 44  ) کبلق یلع  نیمالا  حورلا  هب  لزن  هیآ  رد  زین  و  ( 43  ) کبلق یلع  هلزن  هناف  هیآ  ریبعت  رد  هک  هتفرگ  تاشن  اج  نآ  زا  لاـمتحا  نیا 
. تسا هدمآ  دورف  - تسا ینوردكاردا  هاگ  ياج  هک  - ربمایپ بلق  رب  نآرق  هک 

ات تسخن  زور  زا  ناناملسم  یقلت  دنکیم و  یفن  ار  نآنآرق  تایآ  تحارص  هوالع  . تسا رابتعا  دنس  دقاف  درادن و  ییاج  لامتحا  نیا  یلو 
اریز ، دراد تاـفانمتسا  زکرمتم  تاراـبع  میظنت  ظـفل و  هبنج  رد  رتشیب  هک  - يدـحت زاـجعا و  هلاـسماب  دـناسریم و  ار  نآ  فـالخ  نونک 

. ددرگیم زین  ربمایپ  لماش  زیجعت  هرتسگ 
هک تـسا  ربماــیپینورد  تیــصخش  هـیآ ، ود  نـیا  رد  بـلق  زا  دوـصقم  اریز  ، دــیامنیم یحطــس  ــالماک  قوـفهیآ  ود  زا  یتـشادرب  نـینچ 

یلومعم هنوگ  هب  ینایحو  مایپ  نوچ  ، تفرگیم تروص  هار  نامه  زاتسیابیم  زین  یحو  تفایرد  . دهدیم لیکـشت  ار  وا  یقیقحتیـصخش 
هبنج نامه  هک  ، دراد زاین  تفایرديارب  ار  دوخ  بسانم  هدـنریگ  هاگتـسد و  هکلب  ، تفایرد ار  نآ  يرهاظ  سح  اب  ناوتباـت  دریگیمن  ماـجنا 

. دنراد ار  یمایپ  نینچ  ندرک  وگزاب  تفایرد و  یگتسیاش  هدیسر و  لامکدح  رس  هب  هک  تسا  ناربمایپ  یتوکلم  یناحور و 
زاین یـصوصخم  هاگتـسد  ، میروایب دـهاش  ار  ییویدارجاوما  تفایرد  هوحن  ناوتیم  ، میهد هئارا  نآ  يارب  یبیرقت  لاثم  میـشاب  هتـساوخ  رگا 
سح اب  تارابعو  ظافلا  نامه  اب  ار  ییویدار  مایپ  . دـهد شرازگ  ار  یتفایرد  تارابع  ظافلا و  نیع  ،و  درادتفایرد ار  ییویدار  مایپ  ات  تسا 

دوریمن روصت  زگره  . دشابیم ندرک  وگزاب  تفایرد و  لباق  نآ  اب  بسانتمو  صوصخم  هاگتـسد  اب  یلو  ، دومن تفایرد  ناوتیمن  یلومعم 
. دروآیمرد ( دوخ هتخاس  ) ظافلا بلاق  رد  دوخ  هاگ  نآ  ، درادیم تفایرد  ار  میهافم  اهنت  هدنریگهاگتسد  هک 

دومن روصت  ناوتیم  هک  نآ  زج  . مینک تباث  یحوتفاـیرد  هوحن  نآ و  ناـیم  یتهابـش  میاهتـساوخن  زگره  ،و  تسا یبیرقت  لاـثم  کـی  نیا 
نآرق . دـشاب ندرکوگزاب  تفایرد و  لباق  ، سوسحم ریغ  هنوگ  هب  تارابع  ظافلا و  نیع  یلو  ، دـشابن سحلباق  هک  تسا  ياهنوگ  هبتفایرد 

توالت ، تئارق ياههژاو  اریز  ، تسا هتفرگ  ماجنا  یحو  تسداب  تسا و  ادـخ  نآ  زا  ، نآ راتخاس  نآرق و  تارابع  ظافلا و  هک  دراد  حیرـصت 
نآ زا  ود  ره  یناـعمو  ظاـفلا  هک  ، دـناسریم ار  نارگید  هدورـس  ندرک  وگزاـب  اـهنت  برع  تغل  عـضو  رظن  زا  هک  ، هدرب راـک  هب  ار  لـیترت  و 

. دوریمن هیام  يزیچدوخ  زا  دنکیم و  توالت  افرص  ار  نآ  هدننک  وگزاب  ،و  دشاب يرگید 
هژاو ، دـشاب وا  دوـخ  زا  تاراـبع  ظاـفلا و  رگا  ،و  دـشاب هدرکمیظنت  يرگید  هک  تسا  یظاـفلا  تراـبع و  ندرک  وگزاـبتغل  رظن  زا  تـئارق 

. دوریمن راک  هبتئارق 
. انعم تیاکح  زا  تسا  ترابع  هک  ملکت  لباقمرد  ، ظفل تیاکح  زا  تسا  ترابع  ، تئارق : دناهتفگ اهقف  اذل  . توالت تسا  هنوگ  نیمه 

داــشنا ، دــشاب يرگید  زا  اــی  هتفگقباــس  هــک  يرعـــش  رگا  ،و  دــنیوگ ءاــشنا  دیارـــسب  دوــخ  رگا  ، رعـــش هراــبرد  هــک  هنوــگ  ناــمه 
. تسا ههادبلاب  ندورس  ءاشنا  ،و  هدشهدورس البق  هک  تسا  يرعشتیاکح  ، داشنا . دنیوگ

میظنت دوخ  هک  یتارابع  ظافلا و  ابتسا  انعم  ءاشنا  ، ملکتو تسا  هدـش  میظنت  البق  نآ  تارابع  ظاـفلا و  هک  تسا  يرثن  تیاـکح  زین  تئارق 
. دنکیم

رد زگره  ،و  دومرفیم توالت  ایتئارق  ار  نآ  ربمایپاریز  ، دـشاب ربمایپ  زا  شتارابع  ظافلا و  دـناوتیمن  نآرق  هک  دـش  نشور  حیـضوت  نیا  اب 
. دومنیمملکت نآ  هب  ربمایپ  هک  هدماین  ییاج 

نونمؤی نیذـلا ال  نیب  کنیب و  اـنلعج  نآرقلاتارق  اذا  و  ( . 45  ) میجرلا ناطیـشلا  نم  هللااب  ذعتـساف  نآرقلا  تارق  اذاف  هدمآ : میرک  نآرق  رد 
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مهیلع ولتیمهنم  الوسر  نییمالا  یف  ثعب  يذلا  وه  ( . 48  ) یسنت الف  كؤرقنس  یلعسانلا .  یلع  هارقتل  هانقرف  انآرق  و  ( . 46  ) اروتسم اباجح 
تبـسن ربمایپ  هب  ار  نآرق  توالت  هکیتاـیآ  ( . 51  ) کبر باتک  نم  کـیلا  یحوا  اـم  لـتا  و  ( . 50 ... ) نآرقلا اذـه  وـلتا  نا  و  ( . 49  ) هتایآ

. تسا ناوارف  دنهدیم 
نا نودـیری  ( . 52  ) هللا مالک  عمـسی  یتح  هرجافكراجتـسا  نیکرـشملا  نم  دـحا  نا  و  هدـش : دای  هللا  مالک  ناونع  اب  احیرـص  نآرق  ، هوـالع

مالک وه  و  :» هدمآ رگید  ثیدـح  رد  و  ( 54  ) یمالک هیارب  رـسف  نم  یب  نمآ  ام  :» هدمآيار هب  ریـسفت  ثیداحا  رد  و  ( . 53  ) هللا مالک  اولدبی 
( . 55 « ) رشبلا مالک  هبشی  هلیواتو ال  ، هللا

تـسد اب  زین  نآ  یظفل  راتخاس  هک  دراد  تحارـصالماک  ، میداتـسرف ورف  یبرع  نابز  هب  ار  نآرق  : دـیامرفیم دـنوادخ  هک  نیا  نآ  رب  هفاـضا 
بر لـیزنتلهنا  و  دراد : تیاـنع  تهج  نیا  هب  احیرـص  ، هتـسج کـسمت  نآ  هب  لکـشتسم  هک  ءارعـشهروس  هیآ  رد  . تسا هتفرگ  ماـجنا  یحو 

( . 56  ) نیبمیبرع ناسلب  . نیرذنملا نم  نوکتل  کبلق  یلع  . نیمالا حورلا  هب  لزن  . نیملاعلا
هک تسین  ربمایپ  ناوت  رد  زگره  . تسا ادخ  مالک  افرـصو  ، دراد ینایحو  راتخاس  انعم  ظفل و  تهج  ود  رد  نآرق  هک  تسین  دیدرت  ياج  اذـل 

لماش ، زیجعت يدـحتتایآ و  هرتسگ  . دزاسب دوخ  زا  - تسا زکرمتم  ترابع  مظن  ظـفل و  تهج  رد  رتشیبهک  - ییاـسآ هزجعم  نخـس  نینچ 
. تفر تراشا  هچ  نانچ  ، دوشیم زین  ربمایپ 

: اهتشونیپ
،ج 3،ص 78-79. نازیملا - 1

نامحرلا 1-55:4. - 2
میهاربا 14:4. - 3
فسوی 12:2. - 4
فرخز 43:3. - 5
لحن 16:103. - 6

ءارعش 193-26:195. - 7
رمق 54:17 و 22 و 32 و 40. - 8

ناخد 44:58. - 9
رمز 39:28. - 10

. تسا رثؤم  بلاطمكرد  قمع  رد  اهدادعتسا  فالتخا  هک  توافت  نیا  اب  ، دشاب مهف  لباق  ناگمه  يارب  هک  فراعتم  نابز  . ینعی - 11
دعر 13:17. - 12

( . ،ج 1،ص 11 یشایع ریسفت   .) نطب رهظ و  نآرقلل  :» هدومرف : هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  - 13
دمحم 47:24. - 14

(. نارمع 3:7 لآ   ) تاهباشتم رخا  تامکحم و  تایآ  هنم  باتکلا  کیلع  لزنا  يذلا  وه  - » 15
،ج 75،ص 278. توریب پاچ  ، راونالا راحب  - 16

،ج 7. دیهمتلا - 17
هرقب 2:21. - 18

هرقب 2:275. - 19
ءاسن 4:153. - 20
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هرقب 2:118. - 21
تافاص 137-37:138. - 22

لافنا 51-8:54. - 23
. نآرقلا یف  ینفلا  ریوصتلا  ، بطق دیس  ر.ك: - 24

میهاربا 14:18. - 25
هرقب 2:264. - 26
رمز 39:27. - 27

ءارسا 17:89. - 28
ءارعش 26:195. - 29

. دریگیمماجنا نانآ  تسد  اب  یتسه  ناهج  ریبدت  هک  لاعف  لقاع و  ياهورین  ینعی  (، تاعزان 79:5 « ) ارما تاربدملاف  - » 30
(. رطاف 35:1  ) عابر ثالث و  ینثم و  ۀحنجا  یلوا  ۀکئالملا  لعاج  - » 31

. دراد یتراشا  (ج 1،ص 6-9 ) نازیملا ریسفت  همدقم  رد  تهج  نیا  هب  همالع  . تسا تاهبش  عفد  صوصخم  هک  دیهمتلا  ج 7  - 32
ضیف هـب  دوـشعوجر  نـینچ  مـه  تـسا : هتـشاد  ناـیب  احورـشم  ار  یهلا  يانـسح  ءامـسا  (ص 194-220) دـیحوت باـتک  رد  قودــص  - 33

. یمعفک حابصم  ، ینسحلا ءامسالا  حرش  ، يراوزبس ،ج 1،ص 97-150. نیقیلا ملع  ، یناشاک
صيزار 152-353. رخف  يانسح  ءامسا  حرش  ،ص 298-312، یعادلا ةدع  باتک  همتاخ  ، یلح دهف  نبا  ص 312-347 

رشح 22-59:24. - 34
هرقب 2:30. - 35

بازحا 33:72. - 36
هرقب 2:31. - 37

ءارسا 17:70. - 38
رجح 15:29. - 39
هیثاج 45:13. - 40

،ص 67. نیقیلا راونا  قراشم  زا  لقن  هب  ،ج 1،ص 381، نیقیلا ملع  ، یناشاک ضیف  - 41
نونمؤم 23:14. - 42

هک يافوتم 228) ) یملسدابع نب  رمعم  هب  ار  لامتحا  نیا  يو  . مارآ دمحا  همجرت  قسفل  نیرتسوايره و  هتشون  ، مالک ملع  هفـسلف  ر.ك: - 43
نشور ، دنتسم لصا  هب  عوجر  اب  هک  ، تسا هدرک  دانتسايرعشا  نسحلا  وبا  نییمالسالا  تالاقم  باتک  هب  هداد و  تبسن  ، تسا هلزتعم  نارس  زا 

هداد رارق  زیوآ  تسد  ار  نآ  هاوختسارف  دوصقم  » دننام يدارفا  ات  هدش  ببس  رما  نیمهیلو  . تسا هدوب  هابتشا  نیرتسوايره  تشادرب  دیدرگ 
ناتسمز هرامـش 1، ، هاررف همان  لصف  رد  يو  لاقم  نآرق ص 305.و  نابز  يو  باتک  هب  دوش  عوجر  . دـنزاس حرطمهزورما  ، ههبـش ناونع  هب  و 

هرقب 2:97. 77،ص 21.2 .
ءارعش 193-26:194. - 44

لحن 16:98. - 45
ءارسا 17:45. - 46

ءارسا 17:106. - 47
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یلعا 87:6. - 48
هعمج 62:2. - 49
لمن 27:92. - 50

فهک 18:27. - 51
هبوت 9:6. - 52

حتف 48:15. - 53
سلجم 2. ،ص 6، فجن ،ط  قودص یلاما  - 54

باب 36. ،ص 264، توریب ،ط  قودص دیحوت  - 55
ءارعش 192-26:195. - 56

مود لصف 

نآرق لوزن 

شیپ فلتخم و  ياهتبـسانم  رد  نآ  زا  سپ  ترجهزا و  شیپ  هک  تسا  مالـسا  ربماـیپ  رب  هدـش  لزاـن  ياـههروس  تاـیآ و  هعومجم  نآرق 
. تسا هدمآ  رد  باتک  هعومجم  تروص  هب  هدش و  يروآ  درگ  سپس  . تسا هدش  لزانهدنکارپ  روط  هب  نوگانوگ  ياهدمآ 

تایح نارود  رد  . تسا هتـشاد  هماداهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تایح  لاس  نیرخآ  ات  هدوب و  ، هروس هروس  هیآ و  هیآ  ، یجیردت نآرق  لوزن 
عفر يارب  ای  دمآ  شیپ  نآ  اب  طابترا  رد  ، دندشیم وربور  یلکشم  اب  ناناملسمای  دادیم  خر  يدمآ  شیپ  هاگره  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ار اهدـمآ  شیپ  اهتبـسانم و  نیا  . دـشیملزان ياهروس  اـی  تاـیآ  زا  ياهعوـمجم  ، هدـش حرطم  ياـهلاؤس  هب  خـساپ  اـنایحا  ایلکـشم  نآ 
ار نآرق  ، هدنکارپلوزن نیا  . تسا يرورض  تایآ  زا  يرایسب  قیقد  مهف  يارب  اهنآ  نتسناد  هک  ، دنمانیملوزن ناش  ای  لوزن  بابسا  احالطصا 

ناکرـشم ییوج  بیع  بجوم  رما  نیمه  دش و  لزان  اج  کی  یـسومحاولا  میهاربا و  فحـص  اریز  دزاسیم . ادج  ینامـسآ  بتک  رگید  زا 
لزان وا  رب  اج  کینآرق  ارچ  : دـنتفگ دـناهدیزرو  رفک  هک  یناـسک  ... ، ةدـحاو ۀـلمج  نآرقلا  هیلع  لزن  ـال  ول  اورفکنیذـلا  لاـق  و  دـیدرگ :

نآ هلیـسو  هب  ار  وـت  بلق  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  نـیا  ( ، 1  ) الیترتهانلتر كداؤف و  هبتبثنل  کلذـک  هدـمآ : نانآ  باوج  رد  .»...؟ هدـیدرگن
ثکم و یلع  سانلا  یلع  هارقتل  هاـنقرف  اـنآرق  و  دـیوگیم : رگید  ياـج  رد   . میدـناوخ وت  ربجـیردت  هب  ار  نآ  [ ور نیا  زا  مینادرگ و[ راوتـسا 

 . میدرک لزان  جیردت  هب  ار  نآ  یناوخب و  مدرمرب  گنرد  اب  ار  نآ  ات  میدرک  ادج  مه  زا  ار  شتایآ  اب  هک  ینآرق  ( ، 2  ) الیزنت هانلزن 
ناناملـسم هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هکتسا  نآ  نآرق  لوزن  ندوب  یجیردـت  تمکح  ، دوشیم طابنتـسا  نآرق  زا  هک  يروـط  هب 

لوزن موادـت  نیا  تسا و  راوتـسا  یلاعت  قح  اـب  ناـنآ  هطبار  هتـسویپ  دـنراد و  رارقراـگدرورپ  صاـختیانع  دروم  هراو  مه  دـننک  ساـسحا 
ارچ شاب  ابیکش  تراگدرورپ  روتسدربارب  رد  و  ( ، 3 ... ) اننیعاب کناف  کبر  مکحل  ربصا  و  دزاس . مهارف  ار  نانآ  تیبثت  یمرگ و  لدثعاـب 

دراوـم رد  نآرق  رد  تسا و  هدوـب  ناوارف  مالـسا  ربماـیپ  يارب  موادـم  ياـهیمرگ  لدلـیبق  نیا  ...« يراد رارق  اـم  لـماک  تیاـنع  دروـم  هـک 
. تسا هدش  هراشا  نادبيرایسب 

لوزن زاغآ 

: تفرگ تروص  ردق  بش  رد  ناضمر و  كرابم  هام  رد  نآرق  لوزن  زاغآ 
قرفی اهیف  ، نیرذنم انک  انا  ۀکرابم  ۀلیل  یف  هانلزنا  انا  ( ، 4 ... ) ناقرفلا يدهلا و  نم  تانیب  سانلل و  يده  نآرقلا  هیف  لزنا  يذلا  ناضمر  رهش 
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( . 6 ... ) ردقلا ۀلیل  یف  هانلزنا  انا  ( ، 5  ) میکح رما  لک 
تـسا هدرک  تیاور  نارهم  نب  ناسح  زا  ینیلک  خیـش  . ناضمركرابم هاـم  و 23  بش 21  : تسا ددرم  بش  ود  نایم  - هیماـما دزن  - ردـق بش 

ماما زا  هرارز   . نکوجتسج بش 21 و 23  ود  زا  یکی  رد  ار  نآ  :» دومرف ؟ تسا مادک  ردـق  بش  : مدیـسرپمالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  : دـیوگ
(7  ) تسا رما  ياـضما  متخ و  بـش  بش 23  نییعت و  بـش   21 بش ، تسا ریدـقت  بش  بش 19  :» دومرف هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص 

: دیوگیم قودص  خیش  .
ثیدح رد  هک  یحرـش  هب  دنیوگ  زین  ینهجلا  ۀلیل  » ار بش  نیا  ( . 8  ) تسا ناضمر  هام  بش 23  ، ردقلا ۀلیل  هک  دنراد  رظن  قافتا  ام  خـیاشم  »

( . 9  ) تسا هدمآ  یلامث  هزمح  وبا 

لوزن ریخات  لاس  هس 

باــتک ناوــنع  هـب  نآرق  لوزن  یلو  ( ، 10  ) دوب ( يدالیم 609) ترجه زا  شیپ  لاــــس   13، بـجر هاـم  رد 27  ( تـثعب ) یلاـسر یحو  زاـغآ 
ار دوخ  توعد  تدـم  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  . دـنناوخیم ( 11  ) ترتف مان  هب  ار  لاس  هسنیا  . تشاد ریخاـت  لاـس  هس  ، ینامـسآ

سپ : » دیوگ یناجنز  هللا  دبع  وبا  ( . 13  ) درکتفایرد ار  توعد  نالعا  روتسد  دش و  لزان  ( 12  ) رمؤت امب  عدصاف  هیآ  ات  دادیم  ماجنايرس 
هب نآرق  سپـس  ، دنمانیم یحو  ترتف  ار  تدم  نیا  دـشن و  لزان  نآرق  لاس  هستدـم  ات  ( 14 ...« ) قلخ يذـلا  کبر  مساب  ارقا  هیآ  لوزن  زا 

(16  ) ةدحاو ۀـلمج  نآرقلا  هیلع  لزنال  ول  هیآ  رد  هک  نانچ  ( . 15  ) تفرگ رارق  نیکرـشم  ضارتعا  دروم  هک  دیدرگ  لزان  یجیردتتروص 
. تفر تراشا  نآ  هب 

لوزن تدم 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تایح  لاس  نیرخآ  ات  زاغآتثعب و  زا  دـعب  لاس  هس  نآرق  لوزن  . تسا لاستسیب  نآرق  یجیردـت  لوزن  تدـم 
هیلع قداص  رفعج  مامازا  ثاـیغ  نب  صفح  هک  تسا  هدروآ  یثیدـح  ياـفوتم 328) ) يزار ینیلکبوقعی  نب  دـمحم  رفعج  وبا  . تشاد همادا 

دمحم ( 17  ) نآرقلا هیف  لزنا  يذلا  ناضمر  رهش  تسا : هدومرف  دنوادخارچ  ، هدوب لاس  تدم 20  رد  نآرق  لوزن  هک  نآ  اب  : دسرپیم مالسلا 
ضرع مالـسلا  هیلع  قداـص  ماماترـضح  هـب  هـک  دـنکیم  لـقن  یناعنـص  رمع  نـب  مـیهاربا  زا  يافوتم 320) ) يدنقرمـسیشایع دوعـسم  نب 

زا : دیوگیم یمق  میهاربا  نب  یلع  ( 18 ( ؟ تسا هدش  لزان  لاستسیبتدم  رد  هک  نآ  اب  هدـیدرگ  لزان  ناضمر  هام  رد  نآرق  هنوگچ  : درک
ماما ( 19 ( ؟ تسا هدـشلزان  لاستسیب  لوط  رد  هک  نآ  اب  ، دـیدرگ لزان  ناضمر  هام  رد  نآرق  هنوگچ  : دـشلاؤس مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 

یسلجم همالع  و  ( 20  ) قودص هیوباب  نبا  هک  ...« اماع نیرشعلوط  یف  لزن  مث  :»... دندومرف حیرصت  روکذم  تایاور  رد  مالـسلا  هیلع  قداص 
( . 23  ) دناهدیزگرب ار  رظن  نیا  نارگیدو  ( 22  ) ربش هللا  دبع  دیس  و  ( 21)

نس 43 رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  رب  نآرق  : دیوگیم ، هنیدم هعبـس  ياهقف  زا  نیعبات و  ناگرزب  زا  (، يافوتم 95 ،) بیسم نب  دیعس 
لیحارـشنب رماع  زا  يروباشین  يدحاو  . تسا هدوب  یگلاس  نس 40  رد  تما  قاـفتا  هب  هک  تساتثعب  زا  ریغ  نـیا  و  ( 24  ) دش لزان  یگلاس 

: تسا هتفگ  هک  دنکیم  لقن  (، 109-20) نیعبات يابدا  اهقف و  زا  ، یبعش
یلـص ربمایپ  توبن  :» تسا هتفگ  هک  دنکیم  لقنيو  زا  لبنح  نب  دـمحا  ماما  زین  و  ( ، 25  ) تسا هدوب  لاستسیب  ادودح  نآرق  لوزن  تدـم  »

ریثک نبا  هب  فورعم  ، ءادفلا وبا  هدـش و  لزان  لاستسیب  تدـم  رد  نآرق  ، لاس هسزا  سپ  تسا و  هدوب  یگلاس  لهچ  نس  رد  هلآ  هیلع و  هللا 
زا ، نآرق لوزن  : » تسا هتفگ  ساـبع  نبا  هکهدرک  تیاور  همرکع  زا  يربـط  رفعج  وـبا  ( . 26  ) تسا حیحـص  الماک  لقن  نیا  دنـس  :» دیوگیم

( . 27 « ) دیماجنا لوط  هب  لاستسیب  ، نایاپ ات  زاغآ 
هب نآرق  :» دنتفگ هشیاع  سابع و  نبا  هک  دروآیم  یثیدحيراخب  لیعامسا  نب  دمحم  زا  يافوتم 774) ) یقشمد ریثک  نب  لیعامسا  ءادفلا  وبا 

ینآرق www.Ghaemiyeh.comمولع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 302زکرم  هحفص 50 

http://www.ghaemiyeh.com


نایاپ رد  هدروآ و  ارنآرق  لوزن  لاستسیبتیاور  مالـس  نب  مساق  دیبع  وبا  زا  زین  »و  دـش لزان  هنیدـم  رد  لاسهد  هکم و  رد  لاس  هد  تدـم 
( . 28  ) حیحص دانسا  اذه  : » تسا هتفگ 

: دوشیم حرطم  شسرپ  هس  اج  نیا  رد 
زاغآ قلع  هروس  لوا  زا  هیآ  جنپ  اب  بجر  رد 27  ربمایپتثعب  هک  یلاح  رد  تسا  هدوب  ردق  بش  رد  نآ  لوزن  زاغآ  ای  نآرق  لوزن  هنوگچ  -

؟ دش
ياهتبسانم رد  هیآ و  دنچ  ره  ینعی  اموجن  لاستسیبتدم ، رد  نآرق  هک  یلاح  رد  تسا  هتفرگ  ماجنا  ردق  بش  رد  نآرق  لوزن  هنوگچ  -

؟ تسا هدش  لزان  ، نوگانوگياهدمآ شیپ  فلتخم و 
نآ يادـتبا  زا  هیآ  جـنپ  قلع و  هروس  هروس ، نیلواای  تایآ  نیلوا  رگا  ؟ تسا هدـش  لزان  ربمایپ  رب  راب  نیتسخن  يارب  هروس  ای  تاـیآ  مادـک  -

؟ دنیوگیم باتکلا  ۀحتاف  » دمح هروس  هب  ارچ  ، تسا
لوا لاس  هس  رد  . تسا هتفرگ  ماجنا  تثعب  زا  سپ  لاسهس  ، دـش هراـشا  هک  ناـنچ  ، نآرق لوزن  اریز  . تسا نشور  موس  لوا و  شـسرپ  باوج 
لزان ( 29 ...« ) رمؤتامب عدـصاف  هیآ  هک  نآ  اـت  . دوب هدـشن  لزاـن  یباـتک  مالـسا  يارب  زونه  تفرگیم و  ماجنايرـس  هنوگ  هب  توعد  ، تثعب
ۀحتاف » دـمح هروس  هب  ارچ  اما  ( . 30  ) دـش زاغآنآرق  لوزن  تفایتیرومام و  توعد  ینلع  مـالعا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـیدرگ و 

هک تسا  لیلد  نیدب  ( ، 31  ) دنشاب هدرک  قالطا  هروس  نآ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تایحنامز  رد  ار  مان  نیا  رگا  ، دنیوگیم باتکلا 
قبط ار  وضو  زامن و  لیئربج  ، تثعب لوازور  نامه  هک  تسا  هدمآ  تایاور  یخرب  رد  . تسا هدش  لزان  ربمایپ  رب  هک  تسا  یلماکهروس  نیلوا 

( . 32  ) دش لزان  لماک  روط  هب  روکذم  هروس  نیا  رب  انب   ، باتکلا ۀحتافب  الا  ةالص  «ال  اریز ، دومن میلعت  ربمایپ  هب  مالسا  نییآ 
نیا رد  فلتخم  يارآ  تسا و  رایـسب  وگ  تفگ و  ، یجیردـتلوزن اب  نآ  ضراـعت  ردـق و  بش  رد  نآرق  لوزن  ینعی  : مود شـسرپ  دروم  رد 

: میروآیم لیذ  رد  ار  نآ  زا  ياهصالخهک  تسا  هدش  هضرع  هنیمز 
تـسد هب  ( 33 ...« ) نآرقلا هـیف  لزنا  يذـلا  ناضمررهــش   » هـیآ رهاـظ  زا  هـک  ناـنچ  ، تـسا هدوـب  ردـق  بـش  رد  نآرق  لوزن  زاـغآ  : لوا رظن 

هیآ رظن  نیا  ساسارب  . دندیمهفیمن ار  لماک  نآرق  ، نآرق هژاو  زا  هیآ  لوزن  نیرـصاعم  اریز  . دناهدیزگربار يار  نیا  نیققحم  رتشیب  . دیآیم
(34  ) هیف نآرقلا  لوزن  ءدب  يا  :»... دناهدرک ریـسفت  هنوگ  نیا  ار  هفیرـشهیآ  نیرـسفم  رتشیب  ور  نیا  زا  . دناسریم ار  لوزن  يادـتبا  روکذـم 
رد هن  ، تسا لمع  درومرد  دبعت  اریز  ، دـنرادن هیدـبعت  تیجح  ، نآرق ریـسفت  هرابرد  تایاور  ( . 35  ) دنتایاور رهاظ  هبدـبعتم  هک  یناسک  رگم 

ظافلا و اب  نآرق  نیا  هوالع  هب  . دنـشاب هتـشاد  لـیوات  هب  زاـین  هدوب و  فلاـخمظفل  رهاـظ  اـب  تاـیاور  رگا  اـصوصخم  . كرد هدـیقع و  دروم 
ياهتشذگ زا  نآرق  رد  الثم  مینزبتسدلیوات . هب  هک  نآ  رگم  ، دشاب هدش  لزان  بش  کی  رد  اج و  کی  دناوتیمن  شتایـصوصخو  تارابع 

: لاثم يارب  . دوشیم بوسحم  رود  هدنیآ  ، ردق بش  نیلوا  هبتبسن  هک  دهدیم  ربخ 
هک یلاح  رد  [ تخاس زوریپ  كانرطخ  نانمشدرب  [و  درک يرای  ردب  [ گنج ] رد ار  امش  دنوادخ  ( ، 36 ... ) ۀلذا متنا  ردبب و  هللا  مکرصن  دقل  و 

...«. دیدوب ناوتان  [ نانآ هبتبسن  ] امش
متیلو مث  تبحر  اـمب  ضرـالا  مکیلع  تقاـضو  ائیـش  مکنع  نغت  ملف  مکترثک  مکتبجعا  ذا  نینح  موی  ةریثـک و  نطاوم  یف  هللا  مکرـصن  دـقل 

[و درک يرای  يدایز  ياهاج  رد  ار  امش  دنوادخ  ( ، 37 ... ) اهورت مل  ادونج  لزنا  نینمؤملایلع و  هلوسر و  یلع  هتنیکـس  هللا  لزنا  مث  نیربدم 
هب چـیه  [ تیعمج ینوزف  نـیا  ] یلو تخاـس ، رورغمار  امـش  ناـتتیعمج  ینوزف  هـک  ماـگنه  نآ  نـینح  زور  رد  [ زین ]و[ دـیدش زوریپ  نمـشدرب 

دوخ [ شمارآ ] هنیکسدنوادخ هاگ  نآ  . دیدومن رارف  ، هدرک [ نمشد هب  ] تشپ سپس  دش  گنت  امش  رب  شتعـسوهمه  اب  نیمز  دروخن و  ناتدرد 
...«. دیدیدیمن ار  اهنآ  هک  داتسرفورف  ینایهاپس  ،و  دروآ دورف  نانمؤم  رب  شربمایپ و  رب  ار 

هیلع و هتنیکس  هللا  لزناف  انعم  هللا  نا  نزحت  هبحاصللوقی ال  ذا  راغلا  یف  امه  ذا  نینثا  یناث  اورفک  نیذلا  هجرخا  ذا  هللا  هرصن  دقف  هورصنت  الا 
ادخ اعطق  دـینکن  يرای  ار  وا  رگا  ( ، 38  ) میکح زیزع  هللا  ایلعلا و  یه  هللا  ۀملک  یلفـسلا و  اورفکنیذلا  ۀـملک  لعج  اهورت و  مل  دونجب  هدـیا 
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رفن نیمود  هک  یلاح  رد  ، دندرک نوریب  [ هکم زا  ] ار وا  نارفاک  هک  ماگنه  نآ  [ تشاذگن اهنت  ار  وا  اههظحل  نیرتلکشم  رد  [و  درک يرای  اروا 
ادـخ ، روـخم مـغ  : تـفگیم دوـخ  هار  مـه  هـب  یتـقو  دـندوب  راـغ  رد  ود  نآ  هـک  ماـگنه  نآ  رد  [ تشادـن هار  مـه  رتشیب  رفن  کـی  [و  دوـب

دومن و تیوقت  دـیدیدیمن  ار  اـهنآ  هک  ینایهاپـساب  ار  وا  داتـسرف و  ورف  وا  رب  ار  دوخ  [ شمارآ [و  هنیکـس دـنوادخ  عقوم  نیا  رد  ، تساـماب
دنوادخ تسا و  [ زوریپ [و  رترب وا ] نییآ  [و  ادخ نخـس  ]و  تخاس هجاوم  تسکـش  اب  ار  نانآ  [و  دـینادرگرتتسپ ار  نارفاک  [ فدـه [و  راتفگ

 . تسا میکح  زیزع و 
نایوگتسار هک  نآ  زا  شیپ  ارچ  دیشخبار  وت  دنوادخ  ( ، 39  ) نیبذاکلا ملعت  اوقدص و  نیذلا  کل  نیبتی  یتح  مهل  تنذا  مل  کنع  هللا  افع 

؟ يداد هزاجا  نانآ  هب  یسانشب  ار  نایوگ  غورد  و 
[«. دنهد ناشن  ار  دوخ  هورگ  ود  ره  ات  يدرکیم  ربص  دوب  بوخ  ]

رب ( ، 40 ... ) رحلا یف  اورفنت  اولاق ال  هللا و  لیبس  یف  مهـسفنا  مهلاوماب و  اودـهاجی  نا  اوهرک  هللا و  لوسر  فالخ  مهدـعقمب  نوفلخملا  حرف 
هار رد  دوـخ  ياـهناج  لاوـما و  اـب  هک  دنتـشاد  تهارک  دـندوب و  دونـشوخ  ادـخ  لوسراـبتفلاخم  زا  [ كوـبت گـنج  زا  ] ناگدـنام ياـج 

...«. دیوشنجیسب [ نادیم يوس  هب  ] امرگ نیا  رد  : دنتفگ [ نانمؤم هب  رگید و  کی  هب  دننک و[ داهجادخ 
نانآ هب  هک  دندمآ  [ وت دزن  ] بارعا زا  ناهاوخرذـع  و  ( ، 41 ... ) هلوسر هللا و  اوبذک  نیذلا  دـعق  مهل و  نذؤیل  بارعالا  نم  نورذـعملا  ءاج  و 

...«. دنتسشن دوخ  هناخ  رد  يرذع  چیه  نودب  دنتفگ  غورد  شربمایپ  ادخهب و  هک  نانآ  دوش و  هداد  [ داهج كرت  ] هزاجا
زا رگید  یهورگ  ( ، 42 ... ) لـبق نم  هلوسرو  هللا  براـح  نمل  اداـصرا  نینمؤملا و  نیب  اـقیرفت  ارفک و  ارارـض و  ادجـسم  اوذـختا  نیذـلا  و 

یسکيارب یهاگنیمک  نانمؤم و  نایم  ینکفا  هقرفت  رفک و  [ تیوقت ]و[ ناناملـسم هب  ] نایزيارب دنتخاس  يدجـسم  هک  دنتـسه  یناسک  ، نانآ
...«. دوب هتساخرب  گنج  هب  شربمایپ  ادخ و  اب  هک 

ینادرم نانمؤم  نایم  رد  ( ، 43  ) الیدبت اولدب  امو  رظتنی  نم  مهنم  هبحن و  یـضق  نم  مهنمف  هیلع  هللا  اودـهاع  ام  اوقدـص  لاجر  نینمؤملا  نم 
]و دندیشونتداهشتبرش وا  هار  رد  [و  دندرب رخآ  هب  ار  دوخ  نامیپ  یضعب  دناهداتسیا  هناقداصدنتـسب  ادخ  اب  هک  يدهع  رـس  رب  هک  دنتـسه 

«. دندادن دوخنامیپ  دهع و  رد  یلیدبت  رییغت و  زگره  ،و  دنراظتنا [ نیمه ] رد رگید  یخرب 
شرهوش هرابرد  هک  ار  ینز  نخس  دنوادخ  ( ، 44 ... ) امکرواحت عمسی  هللا  هللا و  یلا  یکتشت  اهجوز و  یف  کلداجت  یتلا  لوق  هللا  عمس  دق 
هرابردار نز  نآ  رارـصا  [و  مه اب  ار  امـش  يوگتفگ  دنوادخ  [، درک تباجا  ار  وا  ياضاقت  [و  دینـش درکیم  تیاکـش  ادخ  هب  وگتفگ و  وت  اب 

...«. دینشیم شلکشم ] لح 
تروص هب  دیاب  ، دشاب هدوب  ( ردق بش  نیلوا  ) ردق بشرد  نآ  لوزن  رگا  دهدیم و  ربخ  هتشذگ  زا  هک  تسا  رایـسب  نآرق  رد  تایآ  لیبق  نیا 

. دیایب ( رود هدنیآ  ) لبقتسم
. دوب دهاوخ  رود  هبتقیقح  رهاظ  قدص و  تلاح  زا  ، نخس هنرگ  و 

ياضتقم هک  یلاح  رد  . تسا رایـسب  نیبم  مهبم و  ، دـیقمو قلطم  ، صاخ ماع و  ، خوسنم خـسان و  تایآ  نآرق  رد  ، روکذـم لالدتـسا  رب  هوـالع 
نآ يداع  یعیبطهمزال و  هک  تامهبم  نایب  اصوصخم  تادـییقت و  هیقب  نینچ  مه  تسا . خوسنم  زا  خـسانتایآ  یناـمز  ریخاـت  ، ندوب خـسان 
هیف لزنا  يذلا  ناضمر  رهش  هیآ  دوخ  زین  دشاب و  هدش  لزان  اج  کی  دوجومنآرق  هک  تسین  لوقعم  زگره  سپ  . تسا ینامز  هلـصاف  دوجو 

. دنوشیمن تایآ  نیا  دوخ  لماش  هک  ياهنوگ  هب  ، دنراد تیاکح  هتشذگ  زا  هباشم  تایآو  ( 45 ... ) نآرقلا
. تسا نآرق  لوزن  عورش  نآ  دنهدیم و  ربخ  دوخ  زج  ، رگید زیچ  زا  تایآ  نیا  سپ 

سپ . دناهداد ربخ  زین  دوخ  زا  هدش  لزان  ردق  بشرد  هک  دندادیم  ربخ  نآرق  یمامت  زا  رگا  دننآرق و  ءزج  دوخ  تایآ  نیا  هک  نیا  حیضوت 
هک نیا  ات  هلزننانا  » ای لزنی  يذلا  :» دوش هتفگ  تروص  نیدب  یتسیاب  دنـشاب و  هدـش  لزان  ردـق  بش  ردزین  تایآ  نیا  هک  تسا  نیا  ، نآ همزال 

زاغآ ، ردق بش  رد  لوزن  زا  روظنم  مییوگب  هک  نآ  زج  تسین  نیاو  دنهدیم  ربخ  دوخ  ریغ  زا  تایآ  نیا  یلو  ، دـشاب لاح  نامز  زا  تیاکح 

ینآرق www.Ghaemiyeh.comمولع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 302زکرم  هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


. دشاب هدش  لزان  بش  نیا  رد  اج  کی  نآرق  همه  هک  نیاهن  تسا  هدوب  لوزن 
: دیوگیم . تسا مجنپ  رظن  هک  یجیردتو  یعفد  : تسا هدرک  ضرف  لوزن  ود  نآرق  يارب  هک  قودص  راتفگ  هرابرد  دیفم  خیش 

لمع بجوم  هن  ،و  درک رواـب  ار  نآ  اـت  دوشیمملع  بجوـم  هن  هک  تسا  يدـحاو  ربـخ  هدـیزگرب  قودـص  رفعج  وـبا  خیـش  هچ  نآ  اـشنم  »
هدـناوخلوزن بابــسا  هـک  فـلتخم  ياهتبــسانم  رد  نوگاـنوگ و  تـالاح  رد  نآرق  لوزنهوـالع  هـب  . تفریذـپ ادـبعت  ار  نآ  اـت  ددرگیم 

یموهفم نآ  ثودـح  زا  شیپ  هک  دـیوگیم  نخـس  یتاـنایرجهرابرد  نآرق  اریز  ، ربـخ نآ  رهاـظ  نتفریذـپن  ربتسا  يدـهاش  دوخ  ، دوشیم
: دهدیم ربخ  نیقفانم  هتفگ  زا  نآرق  الثم  . دشاب هدش  لزان  عقوم  نامه  هک  نآ  زج  ، دشابتقیقح دناوتیمن  درادن و 

مهاندبع ام  نامحرلا  ءاش  ول  اولاق  دنکیملقن و  ار  ناکرـشم  راتفگ  ای  و  ( 46  ) نونمؤی ام  الیلقف  مهرفکب  هللا  مهنعل  لب  فلغ  انبولق  اولاـق  و 
رابخا نینچ  ریاظن  نآرق  رد  . دوش رداـص  عوقو  ناـمز  زا  شیپ  دوشیمن  ، تسا هتـشذگزا  اـهربخ  هنوگ  نیا  ( 47 ... ) ملع نم  کلذـب  مهل  ام 

( . 48  ) تسا ناوارف 
هدرک هیکت  تایاور  ربتسا  هدـش  لزان  اـج  کـینآرق  هک  نیا  رد  قودـص  رفعج  وبا  خیـش  رگا  :» دـیوگیم زین  يدـهلا  ملع  یـضترم  دـیس 

لزانار نآرق  دـنکیم و  تباث  ار  نآ  فالخ  هک  تسا  يرایـسب  تایاور  اهنآ  لباقم  رد  .و  نیقیهیاـم هن  دـناملع و  بجوم  هن  اـهنآ  ، دـشاب
هیآ ات  دنامیم  رظتنم  ییاهدمآ  شیپ  رد  لوسر  ترضح  انایحاو  هنیدم  رد  یخرب  هکم و  رد  یخرب  . دنادیم فلتخم  ياهتبـسانم  رد  هدش 

و تسا : هدش  لزان  هدنکارپروط  هب  هک  دراد  تلالد  احیرـص  نآرق  دوخ  هوالع  هب  . تسا رایـسب  نآرق  رد  تایآ  لیبقنیا  ، دوش لزان  یتایآ  ای 
دهدیم ناشن  تبثنل ... کلذـک  هیآ  ( 49  ) الیترت هانلتر  كداؤف و  هبتبثنلکلذک  ةدـحاو  ۀـلمج  نآرقلا  هیلع  لزن  ول ال  اورفک  نیذـلا  لاق 

( . 50 « ) ددرگ ربمایپ  بلق  يراوتسا  بجوم  ات  تسا  هدش  لزان  هدنکارپروط  هب  نآرق  هک 
لزان هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  اج  کی  دوبلاـس  زاـین  هک  نآرق  زا  هزادـنا  نآ  ، لاـس ره  ردـق  بش  رد  هک  دـندقتعم  یهورگ  : مود رظن 

زا دوصقم  ، ضرف نیا  رب  . تسا هدیدرگیم  لزان  اهدـمآ  شیپ  اهتبـسانم و  بسحرب  ، لاس نمـض  رد  اجیردـت  تایآ  نامه  سپـس  ، دـشیم
ناضمر و ياههام  همه  هکلب  ، تسین ردقلاۀلیل  کی  ناضمر و  کی  ، ردقلا ۀـلیل  نینچ  مه  -و  تسا هدـش  لزان  نآ  رد  نآرق  هک  - ناضمررهش

. تسا روظنم  لاس  ره  ردق  ياهبش  همه 
یخرب دناهداد و  تبسن  يافوتم 150) ) جیرج نب  زیزعلا  دبع  نب  کلملا  دـبع  ، جـیرج نبا  هب  ار  رظن  نیا  . صخـش هن  تسا  دوصقم  عون  ینعی 

رظن رب  هک  یتاضارتعا  مامت  دراد و  تافانمتشذـگ  هک  نانچ  - نآرق ریبعت  رهاـظ  اـب  رظن  نیا  ( . 51  ) دنقفاوم نآ  اب  زین  نادـنمشنادزا  رگید 
. دشابیمدراو زین  رظن  نیا  ربتسا  دراو  مجنپ 

. تسا نآرقلا  هلضف  یف  ای  هناش  یف  لزنا  نآرقلا  هیف  لزنا  زا  دوصقم  : موس رظن 
 . نآرقلا هلضف  یف  لزنا  : ۀیآلا ینعم  :» دیوگیم يافوتم 198) ) هنییع نب  نایفس 

يذـلا ناضمر  رهـش  هیآ  اب  لاـمتحا  نیا  هتبلا   . ار نآزین  رگید  یخرب   . نآرقلا یف  هموص  لزنا  :» دـیوگیم يافوتم 106) ) محازم نب  كاـحض 
. دزاسیمن راگزاس  ردق  ناخد و  هروس  تایآ  اب  اما  ، دشاب راگزاستسا  نکمم  هرقبهروس  رد  ( 53  ) نآرقلا هیف  لزنا 

لاـمتحا تروص  هب  ار  نآ  بطق  دیـس  دـننام  اـملعیخرب  هک  تسا  هدـش  لزاـن  ناـضمر  كراـبم  هاـم  رد  نآرق  تاـیآ  رتشیب  : مراـهچ رظن 
ود لـماشو  تسا  هرقب  هروس  هیآ  صوصخم  رظن  نیا  هوـالع  هب  . تسین تسد  رد  رظن  نیا  تاـبثايارب  ياهناـشن  چـیه  یلو  ( ، 54  ) دناهدروآ

. دوشیمن ، میدرک لزان  ردق  بش  رد  ار  نآرق  ام  دیوگیم  هک  ناخد  ردق و  هروس 
. تسا مجنپ  رظن  لوا و  رظن  هدمع  . دنتسین شریذپ  لباق  ریخا  رظن  هس  نیا  ربانب 

هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  رب  اج  کی  نآرق  همه  ردـق  بشرد  . یجیردـت یعفد و  : تسا هتـشاد  لوزن  ود  نآرق  هک  دـندقتعم  یهورگ  : مجنپ رظن 
لها دزن  رظن  نیرتروهـشم  دـیاش  رظن  نیا  . تسا هدـیدرگ  لزاـن  جـیردت  هـب  هراـبودتوبن  تدـم  لوـط  رد  سپـس  ، هدـش لزاـن  هـلآ  هـیلع و 

ار نآ  ، لیوات اب  یخرب  هدرک و  ذـخا  تایاوررهاظ  هب  یخرب  . تسا هدـمآ  اهنآ  رد  لیـصفت  نیا  هک  تسا  یتایاور  نآ  اـشنم  دـشابثیدح و 
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: دیوگیم یطویس  نیدلا  لالج  . دناهتفریذپ
ۀلیل نآرقلا  لزنا  :» دناهدرک تیاور  سابع  نبا  زا  «. درادتلالد نآ  رب  رایـسب  تایاور  تسا و  لوق  نیمه  لاوقا  نیرتروهـشم  نیرتحیحـص و  »

( . 55  ) ۀنس نیرشع  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  یلع  اموجن  لزنا  مث  ةزعلا  تیب  یف  عضو  ایندلاءامسلا و  یلا  ةدحاو  ۀلمج  ردقلا 
تیب مان  هب  یهاگ  ياج  رد  هاگنآ  دـیدرگ ، لزان  ( اهنامـسآنیرتنییاپ ) لوا نامـسآ  رب  شرع  زا  اج  کی  نآرق  تنـس  لـها  تاـیاور  قبط 
هداهن « رومعم تیب  » رد دـمآ و  دورف  مراهچ  نامـسآ  رب  شرع  زا  نآرق  هک  تسا  هدـمآ  هعیـش  تاـیاور  رد  یلو  ، دـش هداـهن  تعیدو  هب  ةزعلا 
ءامسلا یف  رومعملا  تیبلا  یلا  ةدحاو  ۀلمج  ردقلا  ۀلیل  یف  ناضمر  رهش  یفنآرقلا  لزن  :» تسا هتسناد  هیماما  دیاقع  ءزج  ار  نآ  قودص  . دش

نیا رهاظ  هب  ، رهاظ لها  هچ  رگا  ( . 56  ) ۀلمجملعلا هیبن  یطعا  - لج زع و  - هللا نا  ۀنـس و  نیرـشع  ةدم  یف  رومعملا  تیبلا  نم  لزن  مث  ۀعبارلا 
: دناهدرب لیوات  ار  تایاور  نآ  ریز  تالاکشا  لیلد  هب  قیقحت  لها  یلو  ، دناهتفریذپهنوگ نیمه  ار  نآ  ، هدرک هدنسب  تایاور 

رد یتمکح  هچ  ؟ تسیچ رومعم  تیب  ای  ةزعلا  تیبرد  نآ  نداد  رارق  مراهچ و  اـی  لوا  نامـسآ  هب  شرع  زا  نآرق  لوزن  تحلـصم  تمکح و 
؟ تسا هتفهن  ناکم  لقن  نیا 

زا هچ  نآ  ؟ دـنکیم دایتمظعاب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  دراد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يارب  اـی  مدرم  يارب  يدوس  هچ  لوزن  نیا  هوـالع  هب 
بـسک مراهچ  ای  لوا  نامـسآ  رد  ردق  بش  رد  نآ  ندـمآ  ایآ  . تساشگ هار  میهافمو  یناعم  هروس و  تایآ و  نامه  تسا  یندـناوخ  نآرق 

؟ دنکیم داجیا  مدرم  يارب  یقیفوت  تسایتلیضف و 
لیئربـج ، هروس اـی  هیآ  لوزن  هب  زاـین  عقوم  رد  اـت  تسا  هدوبرظن  دروم  رما  لیهـست  دـیاش  :» تسا هتفگ  اهشـسرپ  نیا  باوـج  رد  يزار  رخف 

ماقم اـب  بساـنتم  ، باوج نیا  یلو  ( . 57 « ) دروآ دورف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رب  ار  زاـین  دروـم  هیآ  ، اـج نیرتکـیدزن  زا  اروـف  دـناوتب 
. درادن دوجو  یناکم  دعب  برق و  ( هعیبطلا ءارو  ام  ) یلعا الم  رد  اریز  ، تسین يزار  رخفیملع 

یخرب هب  اج  نیا  رد  هک  دراد  ار  هدش  دایثیداح  لیواتهبنج  رتشیب  هک  دـنراد  یتاهیجوت  ناگرزب  ، نآرق یجیردـت  یعفد و  لوزن  هنیمز  رد 
: دوشیم هراشا  اهنآ  زا 

نیا . تسا نآرق  یلک  ياوـتحم  هبربماـیپ  نداد  یهاـگآ  ، ردـق بش  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  رب  نآرق  یعفد  لوزن  زا  دوـصقم  .1
: دیوگیم وا  . تسا هدمآ  قودص  خیش  مالک  رد  لیوات 

وا هب  ار  نآ  هب  ملع  افرص  هکلب  ، تسا هدشن  لزان  ربمایپرب  بش  نآ  رد  تارابع  ظافلا و  نایب  اب  نآرق  ینعی   ، ۀلمج ملعلا  هیبن  یطعا  هللا  نا  «و 
. تفای یهاگآ  نآرق  ياوتحمرب  الامجا  ربمایپ  دندرک و  اطع 

ناهج مراهچ  ( هبتر ) نامسآ رد  هک  تسادخ  رومعم  هناخراوگرزب  نآ  بلق  اریز  ، تسا هتـسناد  ربمایپ  بلق  ار  رومعم  تیب  یناشاک  ضیف  .2
نآ . تسا هتشگ  لیان  تیناسناناهج  ینعی  مراهچ  هبترم  جوا  هب  هدراذگ و  رستشپ  ار  ناویح  تابن و  دامج و  بتارم  ، ربمایپ . دراد رارق  هدام 

لزان ار  نآ  زا  يرادـقم  لیئربج  هک  هاگره  ، شفیرـش ناـسل  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  بلق  زا  ، لاـستسیب تدـم  رد  نآرق  هاـگ 
اهنت ، دوبدـهاوخن لوزن  عوـن  ود  رگناـیب  یهیجوـت  نـینچ  اریز  ، دـنکیمن لـح  ار  یلکـشم  مـه  ریـسفتنیا  ( . 58  ) تفاییم ناـیرج  ، درکیم

. دهدیم ناشن  ار  ییاوتحم  یلک و  ياهیهاگآ 
یلجت مرکا  ربمایپ  كاپ  بلق  رب  بش  نآ  رد  ، دراد یلکياههبنج  تسا و  نآرق  یلاع  فادها  هک  نآرق  حور  : دـیوگ یناجنز  هللا  دـبع  وبا  .3

یلع سانلایلع  هارقتل  هانقرف  انآرق  تشگ و  رهاظ  شکرابم  ناـبز  رب  اـهلاس  لوط  رد  سپـس  ( ، 59  ) کبلقیلع نیمالا  حورلا  هب  لزن  تفاـی 
( . 60  ) الیزنت هانلزن  ثکم و 

: تسا هدومرف  هدرک و  حرطم  رتفیطل  ینایب  اب  ار  لیوات  نیمه  ییابطابط  همالع  .4
رود هـب  یلوـمعم  كرد  دــید و  زا  ناـهنپدوخ و  يرهاــظ  دوـجو  هدرپ  سپ  رد  هـک  تـسا  رگید  یتـقیقح  دوـجو و  ياراد  نآرق  اــساسا  »

تدحوکی هکلب  ، هروس هن  هیآ و  هن  لصف و  هن  دراد و  ءزج  هن  . تسا يراع  لیـصفت  هیزجتهنوگ و  ره  زا  دوخ  ینطاب  دوجو  رد  نآرق  . تسا
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 . تسا رود  هب  ناگمه  سر  تسد  زاو  راوتسا  دوخ  دنلب  هاگياج  رد  هک  تسا  یمکحتسم  هتسویپ و  مه  هب  یقیقح 
هب ، هاگآ یمیکح  بناج  زا  سپـس  هتفایماکحتـسا ، شتایآ  هک  تسا  یباتک  ( ، 61  ) ریبخ میکح  ندـل  نم  تلـصف  مث  هتایآ  تمکحا  باتک 

 . تسا هدش  نایب  ینشور 
 . تسا راوتسا  هیاپ و  دنلبام  دزن  [ ظوفحم حول  ] باتکلا ما  رد  نآ  و  ( ، 62  ) میکح یلعل  انیدل  باتکلا  ما  یف  هنا  و 

زج دراد و  ياج  [ ناهنپ هتسب و  رـس  ] یظوفحمباتک رد  یمارگ  نآرق  نآ  ( ، 63  ) نورهطملا الا  هسمی  نونکم ال  باـتک  یف  میرک  نآرقل  هنا 
[«. دنبایتسد ] دنن تسد  نآ  هب  دنناوتیمن  ناکاپ 

حرـش یهاگآ  اب  ار  نآ  [ زومر رارـسا و  ] هکمیدروآ ناـنآ  يارب  یباـتک  اـم  ، تقیقح رد  و  ( ، 64 ... ) ملع یلع  هانلـصف  باتکب  مهانئج  دـقل  و 
...«. میداد

نامه اب  ردـق  بش  رد  نآرق  اذـل  . دوخ یلـصا  هاگياجرد  ینطاب  ،و  تاراـبع ظاـفلا و  بلاـق  رد  يرهاـظ  : تسا دوجو  ود  ياراد  نآرق  سپ 
اب اجیردتسپس  . دمآ دورف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  بلق  رب  اج  کی  - تسا يدحاو  تقیقح  يارادهک  - دوخ یلصا  ینطاب و  دوجو 

دیدرگ لزان  توبن  تدم  رد  نوگانوگ  ياهدمآ  شیپ  فلتخمياهتبسانم و  رد  ینامز و  ياههلـصاف  رد  دوخ  يرهاظ  یلیـصفت و  دوجو 
( . 65)

الماک دـناوتیم  ، یتابثا دنـس  نتـشاد  یـضتقم و  دوجوتروص  رد  هک  تسا  رادروخربتفارظ  تفاـطل و  عون  کـی  زا  ، تـالیوات هنوگ  نیا 
هک رگید  یتقیقحو  رگید  نآرق  زا  دراد و  هراشا  تسا  مدرم  تسد  رد  هک  نآرق  نیمه  هب  ، نآرق تایآ  رهاـظرگید  فرط  زا  . دـشاب بساـنم 

. دیوگیمن نخس  دشاب  ناگمه  مشچ  زا  ناهنپ 
لباق بلطم  نیا  دـیاب  .و  دزاسیم حرطم  نآ  رد  ار  نآرقلوزن  هلاسم  ( ردـقلا ۀـلیل  ) بش نیا  )و  ناضمر ) هاـم نیا  تمظع  زاربا  يارب  دـنوادخ 
لوزن زا  نداد  ربخهوالع  هب  . دشاب هدوب  ( باطخ دروم  ) مدرم ییاسانـش  دروم  هک  دـیوگب  نخـس  ینآرق  زاو  ، دـشاب ناگدنونـش  كرد  مهف و 

رود هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یتح  مدرم و  سر  تسد  زاود  ره  هک  ، رتنییاپ هاگياج  هب  رتدنلب  هاگياج  زا  ینطاب ) نآرق  ) نآرق
هک تسا  بسانمینامز  تالیوات  هنوگ  نیا  نیا  رب  انب  . دـنک دای  نآ  زا  تمظع  تهبا و  نیا  اـب  اـت  ، دـشاب هتـشاددناوتیم  ياهدـیاف  هچ  ، تسا

عورـش هدش  دای  تایآ  تسین و  زاس  هراچ  تالیوات  هنوگ  نیا  ، مینکریـسفت ار  روکذم  تایآ  میهاوخب  رگا  .و  دشاب هدشتباث  عوضوم  لصا 
. دوشیم روآ  دایار  نآرق  ندمآ  دورف 

: اهتشونیپ
ناقرف 25:32. - 1

ءارسا 17:106. - 2
روط 52:48. .3

هرقب 2:185. - 4
ناخد 3-44:4. .5

ردق 97:1. .6
ثیدح 1 و 2. باب 32 ، ، ناضمر رهش  ماکحا  باوبا  ،ج 7، ۀعیشلا لیاسو  ، یلماع رح  نسح  نب  دمحم  7.ر.ك:

هرامش 1032. ،ج 4،ص 330، بیذهتلا ، یسوط خیش 
،ج 1،ص 108-109. دیهمتلا ،ج 2،ص 102. لاصخلا ، قودص خیش  .8

دیهمتلا ج 1 ص 108. هعیشلا ج 10 ص 355. لیاسو  ر-ك: - 9
هدـش شرافـسياهژیو  تادابع  اـهنآ  رد  هدـش و  دراو  يرایـسب  تاـیاور  ، تسا هداـتفا  قاـفتا  بجر  هاـم  رد 27  تـثعب  هـک  نــیا  رد  - 10
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،ج 18،ص راونالا راحب  ،ج 4،ص 149. یفاک ،ص 28. یلامالا ، خیشلا نبا  ر.ك: .) دناهتسناد تاکرب  حتف  باب  هتـسویپ  ار  زور  نآ  اریز  ، تسا
،ج 1،ص ۀیبلح هریـس  ص 150. ،ج 1، بوشآ رهـش  نبا  بقاـنم  ثیدح 1-7. باـب 15، ، بودـنملا موصلا  باوبا  ،ج 7، ۀعیـشلا لیاسو  .189
هیآ 41 دانتسا  هب  هک  دراد  یتیاور  (310-224) یلمآ يربط  رفعج  وبا  یلو  (، ،ج 3،ص 362 دمحا دنسمهیشاح  رد  لامعلا  زنک  بختنم  .238

گنج هرابرد  هیآنیا  اریز  ، تسا هتسناد  ناضمر  زور 17  ار  تثعب  زاغآ  ناعمجلا  یقتلا  موی  ناقرفلا  موی  اندـبع  یلع  انلزنا  ام  و   » لافناهروس
همیرک هیآ  یلو  (. ،ص 7 نآرقلا خیرات  ) تسا هدرک  دییات  ار  نآ  یناجنز  هللا  دبع  وبا  ارهاظ  دـش و  لزان  ، داتفا قافتا  نامز  نیمه  رد  هک  ردـب 
هرابرد اما  ، تسا هدـش  لزان  ربمایپ  رب  گنج  هب  طوبرم  نوؤشرگید  لاـفنا و  هراـبرد  نآرق  زا  ییاـههیآ  زور  نیا  رد  هک  دراد  هراـشا  اـفرص 

(. ،ج 1،ص 106 دیهمتلا ) تسیننیب رد  ینخس  زور  نیا  رد  تثعب  ای  نآرق  لوزن  زاغآ 
. دشابیم ینآرق  یحو  موادت  عطق  زا  هیانک  اج  نیا  رد  . تسا نتفای  شهاک  یتسس و  يانعم  هب  ترتف  - 11

رجح 15:94. .12
رهـش نبا  بقاـنم  رجح . هروـس  هیآ 94  لـیذ  ، یمق ریـسفت  ، یمقلا میهاربا  نـب  یلع  نـسحلا  وـبا  ص 280. ،ج 1، ماـشه نبا  هریـس  13.ر.ك:

،ج 1،ص 40. بوشآ
قلع 96:1. .14

،ص 9. نآرقلا خیرات  .15
ناقرف 25:32. .16

ثیدح 6. ،ج 2،ص 628، یفاک لوصا  هرقب 2:185.ر.ك: - 17
ثیدح 184. ،ج 1،ص 80، یشایع ریسفت  - 18

،ج 1،ص 66. یمق ریسفت  - 19
،ص 1. تاداقتعالا ، قودص خیش  .20

،ج 18،ص 250 و 253. راونالا راحب  .21
،ص 350. ربش ریسفت  ، ربش هللا  دبع  .22

،ج 1،ص 40. نآرقلا مولع  یف  ناقتالا  ، یطویس نیدلا  لالج  23.ر.ك:
،ج 2،ص 610. نیحیحصلا یلع  كردتسملا  ، يروباشین مکاح  .24

،ص 3. لوزنلا بابسا  ، يروباشین يدحاو  دمحا  نب  یلع  .25
،ج 1،ص 127. دعس نبا  تاقبط  ،ج 1،ص 45. ناقتالا ،ج 3،ص 4. خیراتلا یف  ۀیاهنلا  ۀیادبلا و  ، ریثک نبا  ر.ك: - 26

،ج 2،ص 85. يربط ریسفت  - 27
)ص 2. تسا هدش  پاچ  ریثک  نبا  ریسفت  نایاپ  رد  ) نآرق لئاضف  ، ریثک نبا  - 28

رجح 15:94. .29
. دعب هب  ،ج 1،ص 108  دیهمتلا 30.ر.ك:

رد هک  نآ  رابتعا  هب  دشاب  هدـش  قالطا  هروس  نآربتفرگ  تروص  نآرق  عمج  هک  یعقوم  ربمایپ و  تلحر  زا  سپ  مان  نیا  تسا  نکمم  .31
. تسا هتفرگ  رارق  فحصم  يادتبا 

،ج 1،ص 110. دیهمتلا .32
هرقب 2:185. .33

هیف ءدـتبايا  :»... دــیوگ يواـضیب  ص 227 .) ،ج 1، فاــشکلا  ) هـلازنا هـیف  ءادــتبا  ( نآرقلا هــیف  لزنا  ) ینعم و  :»... دــیوگ يرــشخمز  - 34
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هلوا  هؤدب و  ، هیف نآرقلا  لازناب  دارملا  : » دیوگ هدبع  دمحم  خیش  (. ،ج 1،ص 217 لیزنتلا راونا  ...«) هلازنا
،ج 2،ص یغارملاریـسفت  ) نآرقلا لازناب  هیف  ءدـب  يذـلا  ناضمر  رهـش  یه  ماـیالا  هذـه  يا  :» دـیوگ یغارم  (. ص 158 ،ج 2، رانملا ریـسفت  )

قباط دـقف  هیف  لزن  ءیـش  ياف  ، سنجلادـیفی اـمنا  قارغتـسالا و  مومعلا و  دـیفی  ـال  عضوملا  اذـه  یف  نآرقلا  :» دـیوگ بوشآ  رهـش  نبا  (. 73
اذکه ،ج 1،ص 150)و  بقانملا  ) هلوزن ءدتبا  يا  نآرقلا  هیف  لزنايذلا  ناضمر  رهش  : » دیوگ زین  ،ج 1،ص 63)و  نآرقلا تاهباشتم  «) رهاظلا

یلوالا ۀعومجملا  نمض  ۀثلاثلا  تایسلبارطلا  لئاسملا  ۀبوجا  یف  یضترملا  دیـسلا  ،ص 58)و  داقتعالا حیحصت  ) دئاقعلا حرش  یف  دیفملا  لاق 
.403 ،ص 405 - یضترملافیرشلا لئاسر  نم 

،ج 1،ص 66. یمق ریسفت  ،ج 1،ص 80 . یشایع ریسفت  ،ج 1،ص 430. يدهشم قئاقدلا  زنک  . مهن همدقم  ، یفاص ریسفت  .35
نارمع 3:123. لآ  - 36

هبوت 9:25 و 26. .37
هبوت 9:40. - 38

هبوت 9.43. .39
هبوت 9:81. - 40

هبوت 9:90. .41
هبوت 9:107. - 42

بازحا 33:23. .43
هلداجم 58:1. .44
هرقب 2:185. - 45

هرقب 2:88. .46
فرخز 43:20. - 47

،ص 57 و 58. داقتعالا حیحصت  (، دیفم خیش  ) نامعنلا نب  دمحم  - 48
ناقرف 25:32. - 49

تایسلبارط 3،ص 403-405. لیاسم  باوج  هعومجم 1، ، یضترم لئاسر  - 50
،ج 1،ص 40. ناقتالا ،ج 2،ص 276. یسربط ریسفت  ،ج 1،ص 189. روثنملا ردلا  ،ج 5،ص 85، يزار ریبک  ریسفت  51.ر.ك:

،ج 5،ص 80. يزار ریبک  ریسفت  ،ج 1،ص 190. روثنملا ردلا  ،ج 1،ص 227. فاشکلا ،ج 1،ص 276. یسربط ریسفت  - 52
هرقب 2:185. .53

،ج 2،ص 79. نآرقلا لالظ  یف  ، بطق دیس  - 54
،ج 1،ص 116-117. ناقتالا .55

باب 31. ، تاداقتعالا - 56
،ج 5،ص 85. يزار ریبک  ریسفت  .57

،ج 1،ص 42. یفاص ریسفت  ، یناشاک ضیف  نسحم  - 58
ءارعش 193-26:194. - 59

ءارسا 17:106. .60
دوه 11:1. .61
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فرخز 43:4. .62
هعقاو 77-56:79. .63

فارعا 7:52. .64
،ج 2،ص 15-16. نازیملا - 65

هروس هیآ و  نیلوا 

: دراد دوجو  رظن  هس  هدش  لزان  هروس  ای  هیآ  نیلوا  هرابرد 
هک یماگنه  . تسا هدـش  لزان  ربماـیپ  تثعب  نراـقمهک  تسا  هدوب  قلع  هروس  لوا  زا  هیآ  جـنپ  اـی  هس  تاـیآ  نیلوا  هک  دـندقتعم  یهورگ  .1

تفرگ و دوخشـشوپ  رد  ار  وا  سپ  ؟ مناوخب هچ  : تفگ ، ناوخب : تفگ وا  هب  داد و  ادـن  توبن  ناونعاب  ار  ربماـیپ  دـمآ و  دورف  ( هتـشرف ) کـلم
ماـما زا  ( . 1  ) ملعی مل  ام  ناـسنالا  ملع  ، ملقلاـب ملع  يذـلامرکالا  کـبر  ارقا و  ، قلع نم  ناـسنالا  قلخ  ، قلخ يذـلا  کـبر  مساـب  ارقا  تفگ :

: دومرف هک  تسا  هدشتیاور  مالسلا  هیلع  قداص 
( . 2 ... ) هللا رصن  ءاج  اذا  هیلعلزن : ام  رخآ  و  کبر ... مساب  ارقا  . میحرلا نامحرلا  هللا  مسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلع  لزن  ام  لوا  »
لاؤس يراـصنا  هللا  دـبع  نب  رباـج  زا  هک  تسا  هدـشتیاور  هملـس  نبا  زا  . دـننادیم رثدـم  هروس  ار  هدـش  لزاـن  هروـس  نیتـسخن  یهورگ  .2

؟ هچ کبر  مساب  ارقا  سپ  : متفگ  . رثدملا اهیا  ای  تفگ : ؟ تسا هدش  لزان  راب  نیتسخنيارب  نآرق  هیآ  ای  هروس  نیمادک  : مدرک
ترواجم رد  ار  یتدم  :» دومرفهک مدینش  منکیم . وگزاب  امش  يارب  نونکا  ماهدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  هک  يراتفگ  : تفگ

سپس . مدیدن ار  یسک  متسیرگن  فرط  ره  هب  . مدینش ییادن  ، مدیـسر تشد  هنایمهب  مدمآ و  نییاپ  هوک  زا  هک  نایاپ  رد  . مدینارذگ ءارح  هوک 
ای هاگ  نآ  . دناشوپب ارم  ات  متساوخ  مدمآ ، هجیدخدزن  هناخ  هب  ، تفرگ ارف  ارم  یشزرل  . مدید ار  ( لیئربج ) وا ناهگان  ، مدرک دنلب  نامـسآ  هبرس 

( . 4  ) دش لزان  ( 3 ... ) رذناف مق  ، رثدملا اهیا 
تـسا هروس  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپرب  یحو  يادتبا  رد  هدش  لزان  هروس  نیلوا  هک  دناهدرک  هدافتـسا  ثیدح  نیا  زا  یهورگ 

زا رباج  طابنتسا  افرص  ،و  تسا هدشن  دشاب  هروس  نیا  هدش  لزان  هروس  نیتسخنهک  رما  نیا  هب  ياهراشا  هنوگ  چیه  ثیدح  نتم  رد  یلو  ( 5)
زاغآ زا  سپ  اریز  ، دشاب هتفرگ  تروص  ( ترتف ) دوب هتـشذگ  تثعب  زا  هک  یتدـم  زا  سپ  دـمآ  شیپ  نیا  دـیاش  . تسا هدوب  نینچ  ثیدـحنیا 

: تسا ریز  ثیدح  یعدم  نیا  رب  دهاش  . دش زاغآ  هرابود  ودیدرگ  عطقنم  یحو  یتدم  ياربتثعب 
یماگنه :» دومرفیم تفگیم و  نخـسیحو  ترتف  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدـش  يرگید  تیاور  هللا  دـبع  نب  رباج  زا 

هب وا  رادیدزا  . دوب هدمآ  زین  ءارح  هوک  رد  هک  مدید  ار  ياهتشرف  ، مدرک دنلب  رس  . مدینش نامسآزا  ییادن  هاگان  ، مدادیم همادا  دوخ  هار  هب  هک 
ارم ) ینوـلمز ، ینوـلمز مـتفگ : مدـمآ و  هناـخ  هـب  متــشگرب و  دوـخ  هار  زا  سپــس  . مـتفرگ رارق  دوـخ  ياـهوناز  يور  رب  مداـتفا و  تـشحو 

. دندناشوپ ارم  هاگ  نآ  (. دیناشوپب
یپ و رد  یپ  یحو  ، نآ زا  سپ  . دـش لزان  ( 6  ) رجهاف زجرلا  رهطف و  کبایث  ،و  ربکف کبر  ،و  رذـناف مق  ، رثدـملا اهیا  ای  تاـیآ : عقوم  نیا  رد 

( . 7 « ) دمآ دورف  عاطقنا  نودب 
: دیوگیم يرشخمز  . دننادیم هحتاف  هروس  ار  هدش  لزان  هروس  نیلوا  یهورگ  .3

 . تسا نآرق  هدش  لزان  هروس  نیلوا  هحتاف  هروس  هک  دناهدیقع  نیا  رب  نیرسفم  رتشیب  »
هک تسا  هدروآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یلومزا  بیـسملا  نب  دیعـس  زا  لقن  هب  حاضیا  باتک  رد  دهاز  دـمحا  داتـسا  زا  یـسربط  همالع 

بیترت هب  ، دومرف ناـیب  ار  هروس  ره  باوث  ترـضح  نآ  سپـس  ، مدوـمن لاؤـسنآرق  تئارق  باوـث  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  :» دوـمرف
هروس ن و هاگ  نآ  کبر و  مساـب  ارقا   » سپـس ، درمـش رب  هحتاـف  هروس  ، تسا هدـش  لزاـن  هکم  رد  هک  ار  ياهروس  نیلوا  سپ  . اـههروسلوزن
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زا ییادـن  ، تشاد یتولخ  دوخ  اب  ربمایپ  هک  هاگ  :» تسا هدروآ  نینچ  تثعب  يادـتبا  هرابرد  لوزنلابابـسا  رد  يروباشین  يدـحاو  ( . 8  ) ملقلا
نامحرلا هللا  مسب  وگب  : تفگ . کیبل : تفگ ! دمحم ای  : داد ادنار  وا  هتـشرف  راب  نیرخآ  رد  دشیم و  يو  ساره  بجوم  هک  دینـشیم  نامـسآ 

رفعجو و یلع  ) دوخ کچوک  هورگ  ابتثعب  يادـتبا  نامه  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هتبلا  ( . 9 ... ) نیملاعلابر دمحلا هللا  میحرلا 
يزیچ نیلوا  :» تسا هدمآ  ثیدح  رد  دوشیمن و  اپ  رب  باتکلا  ۀحتافنودب  زامن  دادیم و  ماجنا  یمالسا  تنـس  قبط  ار  زامن  ( هجیدخ دیز و 
لالج . تسا دـمحهروس  لوزن  اـبتثعب  ندوب  نورقم  نآ  همزـال  هک  « دوب وضو  زاـمن و  ، داد میلعت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپهب  لـیئربج  هک 

( . 10 « ) دشاب باتکلا  هحتافنودب  مالسا  رد  زامن  هک  تسا  هدوبن  زگره  :» دیوگیم یطویس  نیدلا 
هدوب نراـقم  تثعب  زاـغآ  اـب  عطق  روط  هب  قلع  هروـسلوا  زا  هیآ  جـنپ  اـی  هس  لوزن  اریز  ، درک عـمج  ياهنوـگ  هب  ناوـتیم  رظن  هس  نیا  ناـیم 
لزان ربمایپ  ربهک  لماک  هروس  نیلوا  یلو  ، تسا هدش  لزان  رثدم  هروس  يادتبا  زا  هیآ  دـنچ  سپـس  . تسارظن قافتا  دروم  هلاسم  نیا  ،و  تسا
ناونع نیا  هروس  ياههیآ  هیقب  لوزن  اب  هتـشادن و  هروس  ناونع  ، زاغآرد رثدم  هروس  ای  قلع  هروس  زا  هیآ  دنچ  .و  تسا دمح  هروس  هدـیدرگ 

ندش هدناوخ  بوجو  . دوشیم هدناوخباتکلا  ۀحتاف  مان  هب  تسا و  دـمح  هروس  ، هروس نیلوا  مییوگب  هک  درادـن  یلاکـشااذل  . تسا هتفای  ار 
اعبـس كاـنیتآ  دـقل  و  دـنکیم . ، ندـش نآرق  ياـتمه  لدـع و  راوازـس  ار  نآ  هک  يروـط  هب  ، دـناسریم ار  نآ  تیمها  زاـمن  رد  هروـس  نیا 

 . میداد ار  میظع  نآرق  دمح و  هروس  وت  هب  ام  یتسار  هب  و  ( ، 11  ) میظعلا نآرقلا  یناثملانم و 
هتفگ یناثم  تهج  نیا  زا  . تسا هیآ  تفه  رب  لمتشمهک  تسا  دمح  هروس  یلقن  ربانب  دوشیم  هدناوخ  یناثملا  نم  اعبـس  مان  هب  هک  ياهروس 

زا ار  اههروس  لوزنبیترت  رگا  سپ  . دوشیم رارکت  زامن  رد  هنازور  هک  دمح  هروس  هژیو  هبتسا  رارکت  لباقیهاتوک  ببـس  هب  هک  دوشیم 
رگا میاهدروآ و  اـههروس  لوزن  بیترت  رد  هک  ناـنچ  . تسا دـمح  ، هروسنیمجنپ قلع و  ، هروـس نیلوا  ، میریگب رظن  رد  اـههروس  يادـتبا  رظن 

. تسا دمح  هروس  لماک  هروس  نیلوا  ، مینادب كالمار  لماک  هروس 

هروس هیآ و  نیرخآ 

. تسا رصن  هروس  ، هروس نیرخآ  هک  تسا  هدمآ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  لوقنم  تایاور  رد 
مدرم هورگ  هورگ  تسا و  هتـشگ  مکحتـسم  راوتـسانآ و  ياههیاپ  هک  هدش  هداد  تعیرـش  قلطم  يزوریپ  هب  تراشب  رهاظ  هب  هروس  نیا  رد 

وکبر دـمحب  حبـسف  ، اجاوفا هللا  نید  یف  نولخدـی  سانلا  تیار  ،و  حـتفلا هللا و  رـصن  ءاـج  اذا  ، میحرلاناـمحرلا هللا  مسب  دـناهتفریذپ : ار  نآ 
نید ياههیاپ  ماکحتسا  تیبثت و  رفک و  رب  مالساقلطم  يزوریپ  اریز  . دندش دنسرخ  هباحص  ، هروس نیا  لوزن  اب  ( . 12  ) اباوت ناک  هنا  هرفغتسا 

وا هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  . دـش ناـیرگ  دـیدرگ و  كاـنمغ  تخـس  هروس  نیا  لوزن  زا  ربماـیپيومع  ساـبع  یلو  . دادیم تراـشب  ار 
: دومرف

نامگ هک  تسا  هنوگ  نامه  :» دومرفهلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  «. دـهدیم ربخ  وت  راـک  ناـیاپ  زا  مناـمگ  هب  :» تفگ »؟ یناـیرگ ارچ  مع  يا  »
( . 13  ) درکنتسیز رتشیب  لاس  ود  نآ  زا  سپ  ربمایپ   . ياهدرب

هروس ، هروس نیرخآ  هک  هدشتیاور  زینسابع  نیا  زا  ( . 14  ) تسا حتفلا  هللا و  رصن  ءاج  اذا  ، هروس نیرخآ  :» دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
یلـص ربمایپو  دش  لزان  ترجه  مهن  لاس  نآ  تایآ  نیتسخن  هک  تسا  تئارب  هروس  هروسنیرخآ ، : تسا هدشتیاور  زین  و  ( 15  ) تسا رصن 

( . 16  ) دناوخب نیکرشم  عمج  رب  ار  نآ  ات  داتسرف  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا 
یلا هیف  نوعجرت  اموی  اوقتا  و  دوبهیآ : نیا  دش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رب  هک  هیآ  نیرخآ  : تسا هدمآ  تایاور  زا  يرایـسب  رد 

( . 17  ) نوملظی مه ال  تبسک و  ام  سفن  لک  یفوت  مث  هللا 
هرامش 280) هیآ  زا  سپ  ) نید هیآ  ابر و  هیآ  هنایم  رد  ار  نآ  : تفگ درک و  لزان  ار  نآ  لیئربج 

( . 18  ) دادن تایحهمادا  زور  یلوق 7  رب  انب  زور و  زا 21  شیب  ربمایپ  نآ  زا  سپ  دهد و  رارق  هرقب  هروس  زا 
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هک دـناهتفگ  :» تسا هدروآ  نینچ  دوـخ  خـیرات  رد  (292 زا سپ  ياـهلاس  ياـفوتم  ) یبوقعی حـضاو  نبا  هب  روهـشم  بوـقعی  یبا  نب  دـمحا 
مکل تیـضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  دوب : هیآ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  رب  هدش  لزان  هیآ  نیرخآ 
ریما یلوـم  بـصن  زور  رد  نآلوزن  تـسا و  راوتـسا  حیحـص و  اـم  دزن  راـتفگ  نـیمه  و  :- دـیوگیم هـمادا  رد  سپـس  ( ،- 19  ) انیدمالسالا

( . 20  ) تسا هدوب  مخ  ریدغ  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا 
لزان ، دوب ترجه  متـشه  لاس  هک  ( حـتفلا ماع  ) هکمحـتف لاس  رد  رـصن  هروس  اریز  ، تسا هدـش  لزاـن  تئارب  هروس  زا  شیپ  رـصن  هروس  يرآ 

نیرخآ : مییوگبهک تسا  هنوگ  نیدـب  تایاور  نیا  نایم  عمج  هار  . تسا هدـش  لزان  ترجه  مهن  لاس  ، حـتف زا  سپ  تئارب  هروس  هدـیدرگ و 
...« هللا یلا  هیف  نوعجرت  اموی  اوقتا  هیآ و  اما  . تسا تئارب  هروس  ، نآنیتسخن تایآ  رابتعا  هب  هروس  نیرخآ  تسا و  رـصن  هروس  لـماک  هروس 

زا سپ  لامکا  هیآ  اریز  ، دشابهیآ نیرخآ  دناوتیمن  نیا  ربانب  ( . 22  ) دیدرگ لزان  عادولا  ۀـجح  لاس  هب  ینم  رد  يدروامتیاور  قبط  ( 21)
رظن هب  رتحیحص  ، یبوقعی حضاو  نبا  هتفگ  سپ  . تسا هدش  لزانهار  نیب  مخ  ریدغ  رد  عادولا  ۀجح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تشگزاب 
هدـش لزاـن  ( عادولا ۀـجح  لاـس  ) ترجه مهد  لاـس  رد  هدـئام  هروس  ترجه و  مهن  لاـس  رد  ، هکم حـتف  زا  سپ  ، تئاربهروـس اریز  ، دـسریم

هک لامکا  هیآ  هژیو  هب  . دناسریم ار  مالسا  رارقتـسا  گنج و  نایاپ  هک  تسا  ماکحايرـس  کی  رب  لمتـشم  هدئام  هروس  ، نآ رب  هوالع  . تسا
ماع رد  هک  تسا  رـصن  هروس  ، لماک هروس  نیرخآسپ  . دراد بسانت  هروس  نیرخآ  رد  هیآ  نیرخآ  اب  دـهدیم و  ربختلاـسر  راـک  ناـیاپزا 

نیرخآ ، ماکحالا تایآرابتعا  هبتسا  نکمم  هچ  رگ  . تسا لامکا  هیآ  ، دهدیم ربخ  ار  تلاسر  راکنایاپ  هک  هیآ  نیرخآ  دش و  لزان  حـتفلا 
. تسا هدشتبث  طبضهرقب و  هروس  رد  هک  دشاب  ( 23  ) هللا یلا  هیف  نوعجرت  اموی  اوقتا  و  هیآ :

اهنآ تخانش  دیاوف  یندم و  یکم و  ياههروس 

. تسا یندم  یکم و  ياههروستخانش  هلاسم  ، ینآرق مولع  مهم  لیاسم  زا  یکی 
: تسا يرورض  لیذ  لیالد  هب  اهنآ  صیخشت 

ناسنا . تسا یندم  زا  یکم  ياههروستخان  قیرطزا  ، اهنآ لوزن  ندوب  یجیردـت  روس و  تایآ و  لسلـست  اصوصخم  خـیرات و  تخانـش  .1
نآ هدنروآ  دیدپبابسا  لماوع و  ، هداتفا قافتا  اجک  رد  ینامز و  هچ  رد  ، دسانـشب ار  یخیرات  هثداح  ره  اتتسوج  تسج و  نیا  رد  هتـسویپ 
مهف رد  ییازـس  هبتیمها  زا  یندم  ياههروس  اههیآ و  زا  اهنآ  صیخـشتو  یکم  ياههیآ  اههروس و  نتـسناد  قیرط  نیدـب  تسا . هدوب  هچ 

. تسا رادروخرب  یمالسا  تاعیرشتخیرات 
. دراد یساسا  شقن  ماکحا  طابنتسا  یهقف و  ياهلالدتسا  رد  هیآ  ياوتحم  مهف  .2

دیاب ، دوب هدشن  عیرشت  مکح  نآ  زونه  ، لوزن ماگنهو  هدش  لزان  هکم  رد  نوچ  یلو  ، تسا یعرـش  مکح  رب  لمتـشم  رهاظ  هب  ياهیآ  اسب  هچ 
رتشیب تساهقفثحب و  دروم  یعرش  ماکحا  عورف  هب  نارفاک  فیلکت  هلاسم  الثم  درک . ریسفت  رگید  هنوگ  هبایتفرگ  شیپ  ار  لیوات  هار  ای 

هورگ یلو  ، دــنراد راــیتخا  رد  یناوارف  تاــیاور  لــیالد و  هـنیمزنیا  رد  .و  دــننادیمن عورف  هــب  فــلکم  ، رفک لاــح  رد  ار  ناــنآ  ، اــهقف
. دناهتسج کسمت  تلصف  هروستفه  هیآ  هب  ( دننادیم عورف  هب  فلکم  رفک  لاح  رد  ارنارفاک  هک  یناسک  ) فلاخم

. تسا هداد  رارق  شهوکن  دروم  تاکز  هضیرف  ندادن  ماجنا  لیلد  هب  ار  ناکرشم  هک  اج  نآ 
ناناملسم رب  یتح  تاکز  ، هدش دای  هیآ  لوزن  ماگنهینعی  . تسا هدش  عیرشت  هنیدم  رد  تاکز  هضیرف  یکم و  تلصف  هروس  هک  نیا  زا  لفاغ 

: دراد لیوات  ود  هیآ  نیا  ؟ دهدیم رارق  باتع  دروم  ار  ناکرشم  هنوگچسپ  ، تسا هدوبن  بجاو  مه 
تبرق دصق  هقدص  تحـص  طرـش  اریز  دنمورحم ، نآزا  ناکرـشم  هک  تسا  هدوب  تاقدص  تخادرپ  اهنت  اج  نیا  رد  تاکز  زا  دوصقم  ، لوا

. دنزجاعنآ ماجنا  زا  نارفاک  هک  تسا 
ضیف نیا  زا  ، دنتـشاد ناـمیا  رگا  تسا و  هدـش  ناـنآعنام  رفک  هک  تسا  تهج  نادـب  نآ  تسا و  تاـکز  يادا  زا  تیمورحم  دوـصقم  ، مود
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( . 24  ) دندوبن مورحم 
نیا نوچ  ، تسا یندـم  رتشیب  - هدـش لزان  تیب  لهالیاضف  هرابرد  هک  یتاـیآ  اـصوصخم  - دانتـسا دروم  تاـیآ  ، یمـالک تالالدتـسا  رد  .3
رارق لالدتـسا  كردـمدناوتیمن  تروص  نآ  رد  هک  دناهتـسناد  یکم  ار  تایآ  ای  اـههروس  نآ  یخرب  . تسا هدوبحرطم  هنیدـم  رد  ثحاـبم 

یخرب الثم  . تسا تماما  ثحبم  رد  یمالک  ملع  تایرورـض  زا  یکیتایآ  اـههروس و  ندوب  یندـم  یکم و  قیقد  تخانـش  نیا  رباـنب  . دریگ
ار همه  ( 25  ) اروفک واامثآ  مهنم  عطت  ـال  کـبر و  مکحل  ربصاـف  هیآ  زج  یـضعب  یندـم و  یهورگ  دناهتـسناد و  یکمار  رهد  هروس  ماـمت 
ام یلو  تسا ، رایسب  هروس  نیا  هرابرد  فالتخا  . دناهتسناد یکم  ار  هیقبو  یندم  ار  هیآ 22  ات  هروس  يادتبا  زا  مه  نارگید  . دناهتسناد یندم 

. مینادیم یندمامامت  ار  نآ 
امنا ، اریـسا امیتی و  انیکـسم و  هبح  یلع  ماعطلانومعطی  ،و  اریطتـسم هرـش  ناک  اموی  نوفاـخی  رذـنلاب و  نوفوی  : » ياـههیآ لوزن  ناـش  هراـبرد 

ةرـضن مهاقل  مویلا و  کلذ  رـش  هللا  مهاقوف  . اریرطمق اسوبع  اـموی  اـنبر  نم  فاـخن  اـنا  ، اروکـشال ءازج و  مکنم  دـیرن  ـال  هللا  هجول  مکمعطن 
هب برع  ناگرزب  زا  یهورگ  یمارگربمایپ و  . دندوب هدـش  رامیب  نینـسح  هک  دـناهتفگ  ( . 26 ... ) اریرح ۀـنج و  اوربص  امب  مهازج  ،و  ارورـسو

يافــش دــنوادخ  ینک  رذــن  تنادــنزرف  يافــش  يارب  هـچ  ناـنچ  : دــندرک داـهن  شیپناــنمؤم  ریما  یلوـم  هـب  دــندمآ و  ناــنآ  تداــیع 
. درک رذن  هزور  زور  هس  تفریذپ و  ار  داهن  شیپ  نیا  ترضح  . دومرف دهاوختمحرملجاع 

هناخ رد  ینیکسم  راطفا  ماگنه  لوا  زور  درک ، هیهتراطفا  يارب  ینان  ياهصرق  . دمآ رب  رذن  يادا  ددص  رد  دنتفای  افـش  نینـسح  هک  هاگ  نآ 
. درک تفایرد  ار  هدش  هیهت  نان  دمآ و  یمیتی  زین  مود  زور  . داد وا  هب  ار  هدش  هیهت  ياهنانترضح  . درک کمک  ياضاقت  دز و  ار 

. دش هداد  وا  هب  اهنان  دمآ و  يریسا  موس  زور 
تنس و لها  قرط  زا  يرایـسب  تایاور  هنیمز  نیا  ردیـسربط  . درک راطفا  بآ  یمک  کشخ و  نان  كدنا  اب  دوخ  زور  هس  نیا  رد  ترـضح 

مامتندوب یندم  تابثا  يارب  هاگنآ  . تسا هتـسناد  ریـسفت  لها  قافتا  دروم  ار  اهنآ  ابیرقتو  هدروآ  درگ  مالـسلا  مهیلع  تمـصع  تیب  لها 
یناسک یلو  ( . 27  ) تسا هدروآ  ربتعم  ياهدنـس  اب  - هتفر رامـش  هب  یندـم  ياـههروس  ءزج  رهد  هروس  هک  - ار لوزن  بیترت  تاـیاور  ، هروس

الماک ار  هروس  نیا  هک  دنتـشاد  رارـصا  دـبای  صاـصتخا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هبتلیـضفنیا  دـندوبن  لـیام  هک  ریبز  نب  هللا  دـبع  دـننام 
امامت رهد  هروس  هک  دناهدرک  حیرـصتنیعبات  زا  هداتق  دـهاجم و  . تشادـن دوجو  يریـسا  هکم  رد  هک  نآ  زا  لفاغ  ( . 28  ) دننک یفرعمیکم 

( . 29  ) دناهدش لیاق  لیصفت  نارگید  یلو  تسا ، یندم 
( . 30  ) تسا هتسناد  یکم  ار  هروس  ، قایس هنیرق  هب  رصاعم  ناگدنسیون  زا  ، بطق دیس 

نآرق هب  نآرق  خـسن  هلاسم  رد  الثم  . دوشیم لصف  ولح  ، اـههیآ اـی  هروس  ندوب  یندـم  یکم و  قیرط  زا  اـهنت  ، ینآرق لـیاسم  زا  يرایـسب  .4
دناوـتیمنیگرزب ددـع  نینچ  هک  یتروـص  رد  . دـناهدرک یفرعم  خوـسنم  ار  هـیآ  تـسیب  تـسیود و  زاشیب  دـناهدومیپ و  طارفا  هار  یخرب 

هژیو هب  - دننادیم خـسن  لباق  ریغ  ار  نآرق  الـصا  دـناهتفرگ  شیپرد  طیرفت  هار  یهورگ  تسین و  راگزاستیعقاو  اب  دـشاب و  هتـشاد  تحص 
هللا ریغ  دنع  نم  ناک  ول  هیآ و  رد  فالتخا  یفن  اب  یفانت  هنوگ  نیا  هک  تسا  هیآ  ود  نایم  یفانت  ، خسن ققحت  طرـشاریز  ، نآرق هب  نآرق  خسن 

خسن تایآ  تیمک  رد  دناهتفریذپ و  ار  خسن  لصا  هدیزگرب و  ارطـسو  دح  ياهتـسد  و  ( . 32  ) دراد تافانم  ( 31  ) اریثک افالتخا  هیف  اودجول 
(33 ...« ) نهروجا نهوتآفنهنم  هب  متعتمتـسا  امف  هیآ  ، دننادیم خوسنم  ار  نآ  نویطارفا  هک  یتایآ  هلمج  زا  . دناهدرکتیاعر ار  لادتعا  هدش 

مهجورفل مه  نیذـلا  و   » هیآ - سیردا نب  دـمحم  یعفاش  ماما  هتفگ  قبطار  نآ  خـسان  هک  ، تسا هدـش  لزان  تقوم  جاودزا  هراـبرد  هک  تسا 
. دناهتسناد ( 34  ) نوداعلا مه  کئلواف  کلذ  ءارو  یغتبا  نمف  ، نیمولم ریغ  مهناف  مهنامیا  تکلم  ام  وا  مهجاوزایلع  الا  ، نوظفاح

یمیاد هجوز  اـب  وا  ماـکحا  هچ  رگ  ، تسا هجوز  دوشیمهتفرگ  هعتم  دـقع  اـب  هک  ینز  ، ـالوا : تفریذـپ ناوتیمن  لـیلد  ود  هب  ار  روکذـم  رظن 
هدرکن ءانثتسا  ارهیآ  نیا  یـسک  تسا و  یکم  امامت  هک  تسا  نونمؤم  هروس  رد  دناهدرک  ضرف  خسان  هک  ارياهیآ  ، ایناث . دراد توافت  یمک 

( . 35  ) تسا هدش  روآ  دای  زین  یناقرز  داتسا  ار  قوفبلطم  . دشاب خوسنم  زا  سپ  خسان  دیاب  الومعم  هک  یتروص  رد  . تسا
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یندم یکم و  ياههروس  صیخشت  كالم  رایعم و 

دوجو رایعم  هس  يدنب  هورگ  نیا  رد  هک  تسا  یندم  هروس  یکم و 28 هروس   86، دیآیم تسد  هب  لوزن  بیترت  تایاور  زا  هک  يرامآ  قبط 
: دراد

ره . تسا هنیدم  هب  هکم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپترجه  ندوب  یندم  ای  یکم  رایعم  هک  دندقتعم  نیرـسفم  رتشیب  : نامز رایعم  .1
هنیدـمرد هاوخ  ، دوریم رامـش  هب  یندـم  تسا  هدـش  لزان  ترجه  زا  سپ  هک  ياهروس  ره  ویکم  هدـش  لزان  ترجه  زا  شیپ  هک  ياهروس 
بوسحم یندـم  ، تسا هدوب  ترجه  زا  سپ  نوچ  ، حـتفزا سپ  ای  هرمع  ایجـح  رفـس  رد  هکم  رد  یتح  .و  اهرفـس رد  هاوخ  دـشاب  هدـش  لزان 

رب هار  رد  ، هنیدـم هبدورو  زا  شیپ  هکم و  زا  ترجه  زا  سپ  هک  یتاـیآ  نیا  رباـنب  . تسا هنیدـم  هب  ندـش  لـخادزین  ترجه  كـالم  . دوشیم
فیرعت و نیا  ساسا  رب  ( 36 ... ) داعم یلا  كدارل  نآرقلا  کیلع  ضرفيذـلا  نا  هیآ  الثم  . دوشیم بوسحم  یکم  ، تسا هدـش  لزان  ربمایپ 

. تسا یکم  ، هدش لزان  ربمایپ  رب  هار  رد  هکمزا  جورخ  زا  سپ  هک  كالم 
هاوخ ، تسا یندم  هدیدرگ  لزان  نآ  نوماریپ  هنیدم و  ردهچ  ره  .و  تسا یکم  هدش  لزان  نآ  نوماریپ  هکم و  رهش  رد  هچ  ره  : ناکم رایعم  .2
هنیمز نیا  رد  . یندمهن تسا و  یکم  هن  دشاب  هدـش  لزان  هقطنم  ود  نیا  ریغ  رد  هچ  نآ  سپ  . دـشاب هدـش  لزاننآ  زا  سپ  ای  ترجه  زا  شیپ 

: دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  یتیاور  یطویس  نیدلا  لالج 
( . 37  ) تسا كوبتماش  زا  دوصقم  ، ریثک نبا  هتفگ  قبط  هک  ماشلا  ۀنیدملا و  ۀکم و  : ۀنکما ۀثالث  یف  لزنا  »

یندـم ، دـشابیم نانمؤم  هب  باطخ  نآ  رد  هک  ياهروسره  یکم و  دـشابیم  ناکرـشم  هب  باطخ  ، نآ رد  هک  ياهروس  ره  : باـطخ راـیعم  .3
یکم ، دـشاب هتفر  راک  هبنآ  رد  سانلا  اـهیا  اـی  هک  هروس  ره  :» تسا هتفگ  هک  دـناهدروآ  یثیدـح  دوعـسم  نب  هللا  دـبعزا  هنیمز  نیا  رد  . تسا

اب هکم  رد  هدوب و  ناـنمؤم  اـب  هبلغ  هنیدـم  رد  اریز  ( ، 38  ) تسا یندـمدشاب  هتفر  راـک  هب  نآ  رد  اونمآ  نیذـلا  اـهیا  اـی  هک  هروس  ره  تسا و 
. دنکیم رادهشدخار  رایعم  نیا  تیلک  هک  هتفر  راک  هب  سانلا  اهیا  ای  هرقب ، هروس  دننام  یندم  ياههروسرد  هتبلا  . ناکرشم

عناـم عماـج و  كـالم  دـناوتیمن  ییاـهنت  هـب  کـیره  هـک  دـناهدرک  صخـشم  ار  ییاـهكالم  ، یندـم یکم و  ياـههروس  صیخـشت  يارب 
تـسا تراـبع  ، صیخـشت يارب  میـالع  اـهكالم و  یلک  روـط  هب  . تسا هدـننک  نییعت  يدودـحات  هتفر  مه  يور  اـهكالم  نیا  هکلب  . دـشاب

. يونعم ییاوتحم و  میالع  (3، يرهاظ يروص و  میالع  (2، ربخ صن و  (1: زا
دوــجو هار  ود  یندــم  یکم و  تخانــشيارب  :» دــیوگیم ياــفوتم 732) ) يربـعج مـیهاربا  نـب  رمع  نـب  مـیهاربا  نیدــلا  ناــهرب  همــالع 

نب ۀـمقلع  هک  هنوـگ  نآ  «. دوـشیم هداد  صیخـشت  هطباـض  يور  زا  هـک  ، یـسایق . دـیآیمتسد هـبتیاور  لـقن و  هار  زا  هـک  ، یعامـس : دراد
هدش لامعتـسا  « الک ظفل  ای  دشاب  هدـمآ  سانلااهیا  ای  نآ  رد  هک  ياهروس  ره  :» تسا هدرک  تیاور  دوعـسم  نب  هللا  دـبع  زا  يافوتم 62) ) سیق

هـصق نآ  ردای  - تسا یندم  یلوق  رب  انب  هک  دعر  هروس  زین  )و  نارمع لآ  هرقب و  ) نیوارهز زج  - دـشابعطقم فورح  نآ  يادـتبا  رد  ای  دـشاب 
یکم دشاب  هدمآ  هتـشذگ  ياهتما  فلـس و  يایبنا  تشذگ  رـسنآ  رد  هک  ياهروس  ای  - ینالوط ياههروس  زج  - دشاب هدـمآ  سیلبا  مدآ و 

( . 39  ) تسا یندم  ، دشاب هدش  هتفگ  نخس  یعرش  دودح  فیلاکت و  هضیرف و  زا  نآ  ردهک  ياهروس  ره  ،و  تسا
: زا تسا  ترابع  هکدناهدرک  رکذ  یندم  یکم و  ياههروستخانش  يارب  يرگید  تایصوصخ  یخرب 

يدـنلب رب  هوالع  هروس  کی  ياههیآ  يدـنلب  .و  دـناسریمار نآ  ندوب  یکم  اعون  ، هروس یهاتوک  زین  هروس و  کی  نورد  تایآ  یهاتوک  .1
. دنکیم تباثار  نآ  ندوب  یندم  اعون  هروس 

میـالم و نحل  یلو  ، دـناهدوب قـح  لـباقم  رد  تمواـقمو  جاـجل  داـنع و  لـها  هک  تسا  هـکم  لـها  اـب  رتشیب  هروـس  دـیدش  دـنت و  نـحل  .2
. تسا نینمؤم  هب  باطخ  رتشیب  هک  دناسریمار  هروس  ندوب  یندم  ، فیفخ

زا رتشیب  یندـم  ياههروس  رد  و  تسا . یکم  ياههروسياهیگژیو  زا  مالـسا  هب  توعد  نامیا و  لصا  فراـعم و  لوصا  هراـبرد  ثحب  .3
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. تسا هدش  هتفگ  نخس  مالسا  تعیرشنایب  ماکحا و  لیصافت 
ناکرشم لطاب  دیاقع  اب  دنت  دروخرب  زین  دانع و  جاجلكرت و  هدیقع و  تمالـس  يار و  رد  تماقتـسا  قالخا و  هب  ندوب  دنبیاپ  هب  توعد  .4

باتک و لها  اب  دروخربهک  یلاح  رد  . دوریم رامـش  هب  یکم  ياههروس  صیاصخ  زا  ، نانآ ساـسایب  یهتياههشیدـنا و  ندرمـش  زیچاـن  و 
ياـهیگژیو زا  ناـنآ  تافـص  صیاـصخ و  رکذ  نیقفاـنم و  اـب  هزراـبم  زین  اههشیدـنا و  راـکفا و  دـیاقع و  رد  يور  هناـیم  هب  ناـنآ  توعد 

. تسا یندم  ياههروس 
. تسا یندم  روس  صیاصخ  زا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  ناونعاب  تسا و  یکم  روس  ياهیگژیو  زا  سانلا ... اهیا  ای  ناونع  اب  اهباطخ  ابلاغ  .5
رگا ، هصیـصخ نیدـنچ  عاـمتجا  تروص  رد  .و  دـنکیمقدص عاونا  زا  یخرب  هراـبرد  افرـص  هکلب  ، درادـن تیلک  زگره  اـهیگژیو  نیا  هتبلا 

تروص نیا  رد  . دوشیمنانیمطا لامتحا و  توق  بجوم  ،و  تسا داـمتعا  لـباق  دـشابن ، ناـیم  رد  یـضراعمصن  دوش و  نیقی  ملع و  بجوم 
یعامس احالطـصا  هک  تسا  ربخ  لقن و  ای  ، یندم یکم و  صیخـشت  كالمنیا  ربانب  . دراد هریغ  یخیرات و  یهقف و  درب  راک  هجیتن  هک  تسا 

ییاوتحم دهاوش  ایتساههروس  وتایآ  یهاتوک  نزو و  عجـس و  نتـشاد  يدـنب و  هلمج  تروص  يرهاظ و  دـهاوش  داهتجاای و  . دـنیوگیم
. تسا هروس  ندوب  یندم  یکم و  هناشن  نیقفانم  رافک و  اب  دروخرب  ماکحاو و  دیاقع  لوصا  نایب  لکش  هک  انعم  نیدب  . تسا

: اهتشونیپ
،ج 2،ص ناهربریسفت ثیدـح 36. ص 206 ، ،ج 18، راونالا راـحب  ،ص 157. يرکـسع ماـما  هب  بوـسنم  ریـسفت  قــلع 96:5-1.ر.ك: - 1

،ج 1،ص 3. يراخب حیحص  ،ج 1،ص 97. ملسم حیحص  .478
،ج 92،ص 39. راونالا راحب  ،ج 2،ص 6. اضرلا رابخا  نویع  ،ج 2،ص 628. یفاک لوصا  - 2

رثدم 1-74:2. - 3
،ج 3،ص 306. دمحا دنسم  ، لبنح نب  دمحا  ماما  : هب دینک  عوجر  ،ج 1،ص 99 و  ملسم حیحص  - 4

،ج 1،ص 206. نآرقلا مولع  یف  ناهربلا  ، یشکرز نیدلا  ردب  ر.ك: - 5
رثدم 1-74:5. - 6

،ج 3،ص 325. دمحا دنسم  : هب دینک  عوجر  ،ج 1،ص 98،و  ملسم حیحص  ،ج 1،ص 4. يراخب حیحص  - 7
،ج 4،ص 775. فاشکلا : هب دینک  عوجر  ،ج 10،ص 405 و  یسربط ریسفت  - 8

،ص 11. لوزنلا بابسا  هحتاف 1-1:2. - 9
،ج 1،ص 12. ناقتالا - 10

رجح 15:87. - 11
رصن 1-110:3. - 12

،ج 10،ص 554. یسربط ریسفت  - 13
،ج 1،ص 29. ناهرب ریسفت  - 14

،ج 1،ص 27. ناقتالا - 15
،ج 1،ص 680. یفاص ریسفت  - 16

دیاب یلو  . درادن شزاسهیآ  يدارفنا  لوزن  اب  ، هفطاع « واو هب  هیآ  ندوب  ردـصم  ، دـناهتفگ هدرک  لاکـشا  یبدا  رظن  زا  یخرب  هرقب 2:281. - 17
ینامز و هلـصاف  اب  هچ  رگ  دریگ  رارق  لبق  هیآ  هلمکتات  تسا  تهج  نآ  زا  « واو هب  هیآ  ندش  ردصم  - تیاور تحـص  ضرف  رب  - تشاد هجوت 

یلع رما  دقل  و  :» تسا ناوارف  یبرع  تالامعتـسا  رد  « واو هب  ، هقباس نودب  ياههلمجندش  ردصم  هوالع  . دشاب هدیدرگ  لزان  يدارفنا  روط  هب 
دوشیمتفای ناوارف  زین  نآرق  رد  و   . باجنم مامح  یلا  قیرطلا  نیا  . ملس يذب  اموی  ۀلئاق  بر  و   .» ینینعی تلقۀمث ال  تیـضمف  . ینبـسی میئللا 
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یف اورجاه  نیذلا  .و  نوکیف نکهل  لوقن  نا  هاندرا  اذا  ءیـشل  انلوق  امنا  : » الثم . دنرادن ياهطبار  لبق  تایآ  اب  هک  هدمآ  « واو یتایآ  رـس  رب  هک 
رد دعب  هیآ  . تسا نیوکت  رما  رد  تسخن  هیآ  لحن 40-43) هروس  ...« ) مهیلا یحون  الاجر  الا  کلبق  نم  انلـسرا  ام  و  ... اوملظ ام  دعب  نم  هللا 
رد یپ  راتشون  رد  سپس  هتـشگ  لزان  ادج  مه  زا  تایآ  نیا  هک  تسا  حضاو  رپناربمایپ  لاسرا  هوحن  هب  طوبرم  موس  هیآ  . ترجاهم اب  هطبار 

. دناهدشتبث یپ 
،ج 1،ص 282. يدروام ریسفت  ،ص 83. ربش ریسفت  - 18

هدئام 5:3. - 19
،ج 2.ص 35. یبوقعی خیرات  ، یبوقعی حضاو  نبا  - 20

هرقب 2:281. - 21
،ج 1،ص 186. ناهربلا یشکرز  )ج 1،ص 63. نویعلا تکنلا  ) يدروام ریسفت  - 22

هرقب 2:281. - 23
،ج 17،ص 384. نازیملا ،ج 9،ص 5. یسربط ریسفت  ر.ك: - 24

ناسنا 76:24. - 25
ناسنا 7-76:12. - 26

،ص 229-315. لیزنتلا دهاوش  ، یناکسح مکاح  ،ج 10،ص 404-406. یسربط ریسفت  ر.ك: - 27
،ج 6،ص 297. روثنملا ردلا  - 28

،ج 1،ص 154-155. دیهمتلا ر.ك: - 29
،ج 29،ص 215. نآرقلا لالظ  یف  - 30

ءاسن 4:82. - 31
،ص 206. نآرقلا ریسفت  یف  نایبلا  (، هللا تیآ  ) ییوخ مساقلا  وبا  - 32

ءاسن 4:24. - 33
نونمؤم 5-23:7. - 34

،ج 1،ص 195. نافرعلا لهانم  ، یناقرز میظعلا  دبع  دمحم  - 35
صصق 28:85. - 36

،ج 1،ص 23. ناقتالا - 37
،ج 3،ص 19-18. كردتسملا - 38

،ج 1،ص 189. ناهربلا - 39

اههروس ندوب  یندم  یکم و  هرابرد  هدراو  تاهبش 

هقطنم رب  مکاـح  وج  طـیحم و  زا  رثاـتم  عباـت و  ارنآرق  هک  تسا  هدوب  نیقرـشتسم  بناـج  زا  رتشیب  هدـش  دراو  هنیمز  نیا  رد  هک  یتاـهبش 
قرف مدرم  رديراذگ  ریثات  يارب  مکاح  وج  اب  یماگمه  طیحم و  زا  رثات  نیب  دیاب  یلو  . دناهدادن یهلاتباث  هبنج  نادـنچ  نا  هب  دناهتـسناد و 

طیحم تایعقاو  دزاس و  گنهآ  مه  طیحم  نآ  اب  ار  دوختکرحتسخن  دیاب  دراذگب  ریثات  دوخ  طیحم  رب  دـهاوخیم  هک  یـسک  . دـش لیاق 
دوخ هدیا  ، دوجوم فراعتمهویش  شور و  اب  دیوگ و  نخـس  مدرم  نابز  اب  دناوتب  ات  درادرب  ماگ  نآ  اب  گنهآ  مه  ،و  دهدرارق هجوت  دروم  ار 

. دزادنا راک  هب  یگتسیاش  هب  ار  رثؤم  لماوع  ات  دسانشب  الماک  ار  نآ  ودریگب  رظن  رد  ار  دوخ  طیحم  عضو  دیاب  سپ  . دنک هدایپ  ار 

ینآرق www.Ghaemiyeh.comمولع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 302زکرم  هحفص 64 

http://www.ghaemiyeh.com


ات دزاس  گنهآ  مه  طیحم  اب  ار  دوخ  وا  هک  نآ  اب  ، دـشکب دوخ  لابند  ار  وا  دراذـگ و  ریثات  يو  رب  طیحم  هک  نآ  نایم  تسا  قرف  نیا  رباـنب 
وهقالع راوتـسا و  مکحم و  تایبدا  ياهعماـج  رب  مکاـح  گـنهرف  رگا  ـالثم  دراذـگ . ریثاـت  نآ  ربدـناوتب  هتخانـش و  ار  نآ  رد  رثؤم  لـماوع 
تالمج اب  نمض  رد  دنک و  مالعا  ار  دوخ  توعدیـشیارگ  نینچ  هب  هجوت  اب  صخـش  رگا  ، تسا نوزوم  تالمج  رعـش و  هب  مدرم  شیارگ 

نایب ار  دوختلاسر  مکاح  وج  اب  ماگ  مه  هدرک و  ار  طیحم  یـسانش  هعماج  تیاعر  دـنک  نایب  ار  دوخ  ياهمایپ  نوزوم  هاـتوک و  مکحم و 
مه طیحم و  رب  يراذـگ  ریثات  ) مود ضرف  یلو  تسا  ( طـیحم زايریذـپ  ریثاـت  ) تسخن ضرف  تسا ، صقن  بیع و  هچ  نآ  سپ  . تسا هتـشاد 

( هعماج گنهرف  اب  ماگ 
. دنک هدایپ  ار  دوخ  نییآ  مارم و  تسا  هتسناوت  هار  نیرتهب  زا  هک  تسا  یگدیزرو  لامک و 

: میزادرپیم هدراو  تاهبش  حرط  هب  هاتوک  همدقم  نیا  زا  سپ 
توافت نیا  .و  تسا زیمآ  تملاسم  یندم  ياههروس  هویـشهک  یتروص  رد  . تسا ندرک  شاخ  رپ  فنع و  تدش و  ، یکم ياههروس  هویـش  .1

رد نآرق  اذـل  . تسا هدوبراو  شریذـپ  زیمآ و  تملاسم  هنیدـم  مدرم  دروخرب  مواـقم و  دـنت و  هکم  مدرم  دروخربهک  تسا  هدوبتهج  نادـب 
. دناهتفرگ شیپ  نآ  ربارب  رد  مدرم  هک  تسا  هدرب  راک  هب  ار  ياهویش  نامهو  هتفرگ  دوخ  هب  هباشم  تلاح  ، داضتم تلاح  ود  نیا  لباقم 

بـسانتم زین  یندـم  ياههروس  زا  يرایـسب  رد  هکلب  ، درادـن ار  دـیدهت  دـیعو و  یگژیو  یکم  ياـههروس  اـهنت  ، ـالوا : تفگ دـیاب  باوج  رد 
تخس رس  مواقمدارفا و  ، هکم رد  نیبطاخم  دننامه  ، هنیدم رد  نیبطاخم  رگا  . تسا هتفر  راک  هب  دیدهت  وفنع  تدش و  شور  دوخ  نیبطاخم 

درک و هلباقم  دربیم  راک  هب  هک  حالـس  نامه  اب  سک  ره  اب  دیاب  اریز  ، تسا هدوب  تدش  اب  دـنت و  نانآ  اب  نآرق  نحل  دـندوب ، ریذـپان  قح  و 
: میناوخیم هرقب  هروس  رد  . نآ فعض  زا  هن  ، دنکیم تیاکح  نارقيدنمتردق  زا  نیا 

( . 1  ) سملا نم  ناطیشلا  هطبختی  يذلا  موقی  امک  الا  نوموقی  ابرلا ال  نولکای  نیذلا 
سوءر مکلف  متبت  نا  هلوسر و  هللانم و  برحب  اونذاف  اولعفت  مل  ناف  نینمؤم  متنک  نا  ابرلا  نم  یقب  ام  اورذ  هللا و  اوقتا  اونمآ  نیذـلا  اـهیا  اـی 

( . 3  ) نیرفاکلل تدعا  ةراجحلا  سانلا و  اهدوق  یتلا و  رانلا  اوقتاف  اولعفتنل  اولعفت و  مل  ناف  ( . 2  ) نوملظت نوملظت و ال  مکلاوما ال 
رد هک  یتایآ  نحل  تدش  زا  رتمک  ، هدش لزان  هنیدمرد  باتک  لها  ناتخـس  رـس  نیقفانم و  اب  دروخ  رب  رد  هک  یتایآ  نحل  تدش  نینچ  مه 
هک دشابتئارب  هروسینآرق  ياههروس  نیرتفینع  دیاش  . تسا رتدیدش  رایسب  انایحا  تسین و  ، تسا هدشلزان  نیکرـشم  اب  دروخرب  رد  هکم 

. دندانع جاجل و  كرش و  لها  مومع  نآ  نیبطاخم  تسا و  هنیدم  رد  هدش  لزان  ياههروس  نیرخآ  زا 
رد . تسا هدوبن  زاین  تدـش  هب  هک  هدـش  لزان  ییاـهتیعقومرد  هک  مینیبیم  شمرن  تمیـالم و  ، یکم ياـههروس  زا  يرایـسب  رد  ، لـباقم رد 

میحرلا روفغلاوه  هنا  اعیمج  بونذـلا  رفغی  هللا  نا  هللا  ۀـمحر  نم  اوطنقت  مهـسفنا ال  یلع  اوفرـسا  نیذـلا  يدابع  ایلق  میناوخیم : رمز  هروس 
وا اریز  ، دزرمآیم ار  ناهانگ  همه  ادخ  هک  دیوشن  دیمون  دنوادختمحر  زا  ، دیاهتشاد اور  هدایز  نتـشیوخ  رب  هک  نم  ناگدنب  يا  : وگب ( ، 4)

انعتم ام  یلا  کینیع  ندمت  ،ال  میظعلا نآرقلا  یناثملا و  نم  اعبـس  كانیتا  دقل  و  میناوخیم : رجح  هروس  رد   . تسا نابرهمو  هدنزرمآ  رایـسب 
مشچ زگره  [ نیا ربانب  ] میداد میظع  نآرق  دمح و  هروس  وت  هب  ام  ، یتسارهب و  ( ، 5  ) نینمؤملل کحانج  ضفخا  مهیلع و  نزحت  اجاوزا و ال  هب 

نینمؤم يارب  ار  دوخ  [ تفوطع ] لاب شابمنیگمغ و  ناشیا  رب  نکفیم و  میداد  [ رافک ] نانآ زا  ییاههورگ  هب  هک  [ يدام ] ییاهتمعنهب ار  دوخ 
«. رتسگ ورف 

نیذلا ،و  نولکوتی مهبر  یلع  اونما و  نیذلل  یقبا  وریخ  هللا  دنع  ام  ایندـلا و  ةایحلا  عاتمف  ءیـش  نم  متیتوا  امف  : » میناوخیم يروش  هروس  رد 
مهانقزرامم مهنیب و  يروش  مهرما  ةالصلا و  اوماقا  مهبرل و  اوباجتسا  نیذلا  ،و  نورفغی مهاوبـضغام  اذا  شحاوفلا و  مثالا و  رئابک  نوبنتجی 

رب هدروآ و  ناـمیا  هـک  یناـسک  ياربتسادــخدزن  هـچ  نآ  تساــیند و  رذــگ  دوز  عاــتم  هدــش  ینازرا  امــش  هـب  هـچ  نآ  ( ، 6  ) نوـقفنی
هک یماگنهو  دنزرویم  بانتجا  تشز  لامعا  گرزب و  ناهانگ  زا  هک  یناسک  نامه  . تسا رترادیاپو  رتهب  دـننکیم  لکوت  ناشراگدرورپ 

تروشم اب  ار  ناشراک  دـنرادیم و  اپ  رب  ار  زامن  هدرک و  تباـجاار  ناـشراگدرورپ  توعد  هک  یناـسک  دـننکیم و  وفع  دـنوش  نیگمـشخ 
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«. دننکیم قافنا  میاهداد  يزور  نانآ  هبهچ  نآ  زا  دنهدیم و  ماجنا 
ابلاغ هکم  مدرم  . تسا هنیدـم  هکم و  هعماج  ود  توافترب  لیلد  ، یندـم ياههروس  اـههیآ و  يدـنلب  یکم و  ياـههروس  اـههیآ و  یهاـتوک  .2

ندروآ دـیفم  رـصتخمو و  زجوم  ، نتفگ هاتوک  ، نتفگ مک  ، طیحم نآ  اب  بسانتم  اذـل  . دـندوب ندـمت  زا  رود  ونشخ  ، گـنهرف دـقاف  ، داوسیب
لیـصفت هب  ، طیحم نآ  اب  بسانتم  دندوب و  ندمت  هب  انـشآ  داوس و  اب  گنهرف و  ياراد  يدودح  ات  هنیدم  مدرم  یلو  . تشاد ترورـض  تایآ 

. تسا هدش  هتفگنخس 
هتکن ره  ییاج و  نخـس  ره  . تسا تغالب  طرـش  هدـیزروناناد و  نخـس  هویـش  ، نتفگ نخـس  طیحم  اب  بسانتم  ، الوا : تفگ دـیاب  باوج  رد 

111) ءارسا (، هیآ  206) فارعا (، هیآ  165) ماعنا ياههروس  دـننام  ، تسا هدـش  لزاـن  دـنلب  ياـههروس  ، هکم ردرایـسب  هچ  ، اـیناث . دراد یماـقم 
لزان هاتوک  وکچوک  ياههروس  هنیدم  رد  زین  )و  هیآ  118) نونمؤم )و  هیآ  112) ایبنا (، هیآ  98) میرم (، هیآ  135) هط هیآ ،)  110) فهک (، هیآ

. هنیب هلزلز و  رصن و  هروس  دننام  ، تسا هدش 
. تسایندم ياههروس  رد  تسه  هچ  ره  تسین و  يربخ  عیرشت  زا  یکم  ياههروس  رد  .3

ماعنا و تارمث و  یعرـش  مکح  نایب  رد  ماـعنا  هروس   141-146 ياههیآ . دـنکیم در  ار  رظن  نیا  یکم  ياـههروس  رد  ماـکحا  یخرب  دوجو 
. تسا هدرک  حرطم  ار  هللحم  همرحم و  لاوما  لامعا و  ياههیآ 151-152  . تساهنآمارح لالح و 

يدابم زا  يرایسب  ءارـسا  هروس  رد  . تسا هدش  رکذ  یلئاسمهریغ  شحاوف و  ، اهتنیز ، مارح ، لالح هرابرد  ياههیآ 31-33  فارعا  هروس  رد 
ساسایب روکذم  ياعدا  تسا و  هدشنایب  يرایسب  ماکحا  یکم  ياههروس  رد  نیا  ربانب  . تسا هدمآ  احورـشم  مالـساهیلوا  ماکحا  قالخا و 

. تسا
. تسا هتفر  راک  هب  لالدتسا  یندمياههروس  رد  یلو  ، دروخیمن مشچ  هب  لالدتسا  ناهرب و  یکم  ياههروس  رد  .4

دلو نم  هللا  ذختا  ام  تسا : هدمآ  یلالدتسا  نینچ  ادخيارب  کیرـش  یفن  دلو و  یفن  يارب  نونمؤم  هروس  رد  اریز  . تسا دودرم  زین  اعدا  نیا 
: دیامرفیم ایبنا  هروس  رد  ( . 7  ) نوفصی امع  هللا  ناحبس  ضعب  یلع  مهضعب  العل  قلخ و  امب  هلالک  بهذل  نذا  ، هلا نم  هعم  ناک  ام  و 

اوتاه لق  ۀهلآ  هنود  نم  اوذختا  ما  ، نولاسی مهو  لعفی  امع  لاسی  ،ال  نوفصی امع  شرعلا  بر  هللا  ناحبسف  اتدسفل  هللا  الا  ۀهلآ  امهیف  ناک  ول 
: هدمآ توبن  تابثا  هرابرد  توبکنع  هروس  رد  ( . 8  ) نوضرعم مهف  قحلا  نوملعی  مهرثکالب ال  یلبق  نم  رکذ  یعم و  نم  رکذ  اذه  مکناهرب 

دحجی ام  ملعلا و  اوتوا  نیذلا  رودـص  یف  تانیب  تایآ  وه  لب  . نولطبملا باترال  نذا  کنیمیب  هطخت  باتک و ال  نم  هلبق  نم  اولتت  تنک  امو 
باتکلا کیلع  انلزنا  انا  مهفکی  مل  .ا و  نیبم ریذن  انا  امنا  هللا و  دنع  تایالا  امنا  لق  هبرنم  تایآ  هیلع  لزنا  ول ال  اولاق  .و  نوملاظلا الا  انتایآب 

تانج هب  انتبناف  اکرابم  ءام  ءامسلا  نمانلزن  و  :» هدمآ تمایق  هرابرد  هروس ق  رد  ( . 9  ) نونمؤی موقل  يرکذ  ۀمحرل و  کلذ  یف  نا  مهیلعیلتی 
سبل یف  مه  لب  لوالا  قلخلاب  انییعف  جورخلا و ا  کلذک  اتیم  ةدلب  هب  انییحا  دابعللاقزر و  ، دیضن علط  اهل  تاقـساب  لخنلا  ،و  دیـصحلا بح  و 

: دیامرفیم هیثاج  هروس  رد  ( . 11  ) نوعجرتال انیلا  مکنا  اثبع و  مکانقلخ  امنا  متبـسحف  ا  دیامرفیم : ، نونمؤم هروس  رد  ( . 10  ) دیدجقلخ نم 
قلخ ،و  نوـمکحی اـم  ءاـس  مهتاـمم  مهاـیحم و  ءاوـس  تاـحلاصلا  اوـلمع  اوـنما و  نیذـلاکمهلعجن  نا  تائیـسلا  اوحرتـجا  نیذـلا  بسح  ما 

( . 12  ) نوملظی مه ال  تبسک و  امب  سفن  لک  يزجتل  قحلاب و  ضرالا  تاوامسلاهللا و 
قوف و تالاکـشا  هب  هجوـت  اـب  . تسا ناوارف  یکمياـههروس  رد  تسا  یباـطخ  یناـهربثحابم و  عاوـنا  رب  لمتـشم  هک  تاـیآ  لـیبق  نیا  زا 
توعد و ریـسمنتخاس  راومه  هب  هجوت  اب  یلو  . تسناد طـیحم  زا  رثاـتم  ار  نآرق  تاـیآ  ناوتیمن  ، دـشنایب هک  یلح  یـضقن و  ياـهباوج 

تـسوربور یناوارف  تالکـشم  اب  زاغآ  رد  یتکرح  ره  . دراد دوجوییاهتوافت  یندم  یکم و  ياههروس  نیب  ، مالـسا شرتسگ  هنیمز  داجیا 
شرتسگرب و ناوتیم  ، دشهدامآ ریـسم  هک  هاگ  نآ  . ددرگ راومه  تکرح  نیا  هار  هک  دوش  شالت  دیـشوک و  اهنآ  عفررد  تسخن  دـیاب  هک 

تعیرـش ناـیب  اـب  ار  دوخ  توعد  دومن و  راکـشآ  ینلع  روط  هب  ار  دوـخ  دـصاقمو  فادـها  ، داد يرتشیب  قـنور  دوـخ  ياـههولج  شیازفا 
هک ار  هچ  نآ  تشاد  راظتنا  دیابن  ،و  دنکیم توافتمه  اب  هدش  دایتلاح  ود  رد  توعد  هوحن  نایب و  هویش  بولـسا و  نیا  ربانب  . تخاسنیرق
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. ددرگمالعا زاغآ  رد  ، دوشیم هتفگ  رخآ  رد 

لوزن بیترت 

هک یتیاور  دـننام  . تسا هدـش  لقن  سابع  نبا  زا  اتدـمعو  تسا  ناگرزب  دامتعا  دروم  هک  تسا  تسد  رد  یتایاور  اههروس  لوزن  بیترت  رد 
نبا زا  حلاص  یبا  زا  یبلک  بئاس  نب  دمحم  زا  دوخ  خـیرات  رد  يافوتم 292) ) یبوقعی حضاو  نبا  هب  فورعم  ، بتاک بوقعی  یبا  نب  دـمحا 

هدروآ دوختسرهفلا  باتک  رد  يافوتم 385) ) میدـن نبا  هب  فورعم  ، قارو قاحـسا  نب  دـمحم  هک  یتیاور  ای  و  ( . 13  ) دـنکیم لقن  سابع 
دیبع ریبک  ظفاح  مجنپ  نرقهمالع  زا  ینیاق  ینیسح  رازن  نب  يدهم  دمحم  وبا  دوخ  خیش  زا  ریـسفت  بحاص  یـسربطهمالع  ای  و  ( . 14  ) تسا

ساـبع نـبا  زا  ار  بـیترت  تـیاور  لـیزنتلا  دـهاوش  باـتک  بحاـص  يروباشینیناکــسح  مکاـح  هـب  فورعم  ، دــمحا نـب  هللا  دــبع  نـب  هللا 
( . 15  ) تسا هدرک  لقن  ار  یتیاور  دهاز  دمحا  داتسا  حاضیالا  باتک  زا  زین  .و  تساهدروآ

ار نآ  لاس 773  رد  هک  نآرقلا  مولع  یف  ناهربلا  » دوخ باتک  رد  يافوتم 794) ) ینآرق لیاسم  ققحم  نیلوا  ، یـشکرز نیدلا  ردب  ماما  زین  و 
لالج هرخالابو  ( . 16  ) تاقثلا نم  ۀیاورلا  ترقتسا  هیلع  نآرقلا و  نم  لزن  اذه  :» دیوگیم تسا و  هدروآار  بیترت  تایاور  الیصفت  ، هتشاگن

رد ، راصح نب  نسحلا  وبا  زا  ،و  تسا هدروآ  ار  تایاور  نیا  ناقتالا  » دوخفورعم باـتک  رد  يافوتم 911) ) دوخ رصع  همالع  ، یطویس نیدلا 
زین ( 17  ) دـیز نب  رباج  زا  ار  بیترت  تیاوریطویـس  . تسا هدـش  جرد  يو  خوسنملا  خـسانلا و  باتک  رد  هک  دروآیم  ياهموظنمهنیمز  نیا 

( . 18  ) دوریم رامش  هبسابع  نبا  تیاور  هدننک  لیمکت  هک  دروآیم 
هیآ دـنچ  ات  ياهروس  رگا  . تسا هروس  ره  يادـتبا  هبرظن  ، اههروس بیترت  تیاعر  هک  دـنوشیم  رکذـتم  ، نف ناگرزب  رگید  یـسربط و  همالع 

لزان لماک  تروص  هبنایم  نیا  رد  رگید  هروس  دنچ  یتح  ،و  ددرگ لزان  لماک  روط  هب  يرگید  هروس  ، هروسنآ مامتا  زا  شیپ  ،و  دوش لزان 
جنپ ات  قلع  هروس  هک  نانچ  . دوب دـهاوخ  هروس  ره  لوزن  ادـبم  ، بیترت رابتعازین  تلاح  نیا  رد  ، دوش لزاـن  تسخن  هروس  هیقب  هاـگ  نآ  ، دوش
لاور نیمه  هب  زین  هریغ  لمزم و  هروس  رثدـم و  هروس  نینچ  مه  . دـش لزان  هروس  هیقب  لاس  دـنچ  زا  سپ  دـیدرگ و  لزان  تثعبزاغآ  رد  هیآ 

(ج 10 ص 405) نایبلا عمجم  رد  یسربط  هک  نانچ  . دوشیم هدرمش  هدش  لزان  هروسنیلوا  قلع  هروس  لیلد  نیمه  هب  . دناهدش لزان 
. تسا هدرک  لقن  دهاز  دمحا  حاضیالا  باتک  زا 

ترابع ، دامتعا لباق  ددعتم  ياههخسن  يور  زا  حیحصتاب  ، دیز نب  رباج  تیاور  قباطم  نآ  لیمکت  سابع و  نبا  تیاور  قبط  اههروس  بیترت 
: زا تسا 

هروس مسا -  دوجوم -  بیترت -  لوزن -  بیترت - 
قلع  - 96  - 1
ملق  - 68  - 2
لمزم  - 73  - 3
رثدم  - 74  - 4

هحتاف  - 1  - 5
( تبت ) دسم  - 111  - 6

ریوکت  - 81  - 7
یلعا  - 87  - 8
لیل  - 92  - 9

رجف  - 89  - 10

ینآرق www.Ghaemiyeh.comمولع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 302زکرم  هحفص 67 

http://www.ghaemiyeh.com


یحض  - 93  - 11
حرش  - 94  - 12

رصع  - 103  - 13
تایداع  - 100  - 14
رثوک  - 108  - 15
رثاکت  - 102  - 16
نوعام  - 107  - 17
نورفاک  - 109  - 18
لیف  - 105  - 19
قلف  - 113  - 20
سان  - 114  - 21
صالخا  - 112  - 22

مجن  - 53  - 23
سبع  - 80  - 24
ردق  - 97  - 25

سمش  - 91  - 26
جورب  - 85  - 27
نیت  - 95  - 28

شیرق  - 106  - 29
هعراق  - 101  - 30

همایق  - 75  - 31
هزمه  - 104  - 32

تالسرم  - 77  - 33
ق  - 50  - 43

دلب  - 90  - 35
قراط  - 86  - 36
رمق  - 54  - 37

ص  - 38  - 38
فارعا  - 7  - 39

نج  - 72  - 40
سی  - 36  - 41
ناقرف  - 25  - 42
رطاف  - 35  - 43
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میرم  - 19  - 44
هط  - 20  - 45
هعقاو  - 56  - 46
ءارعش  - 26  - 47
لمن  - 27  - 48
صصق  - 28  - 49
ءارسا  - 17  - 50
سنوی  - 10  - 51
دوه  - 11  - 52
فسوی  - 12  - 53

رجح  - 15  - 54
ماعنا  - 6  - 55

تافاص  - 37  - 56
نامقل  - 31  - 57

ابس  - 34  - 58
رمز  - 39  - 59

( نمؤم ) رفاغ  - 40  - 60
تلصف  - 41  - 61

يروش  - 42  - 62
فرخز  - 43  - 63
ناخد  - 44  - 64
هیئاج  - 45  - 65
فقحا  - 46  - 66

تایراذ  - 51  - 67
هیشاغ  - 88  - 68
فهک  - 18  - 69
لحن  - 16  - 70
حون  - 71  - 71
میهاربا  - 14  - 72
ایبنا  - 21  - 73
نونمؤم  - 32  - 74
هدجس  - 32  - 75
روط  - 52  - 76
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کلم  - 67  - 77
هقاح  - 69  - 78
جراعم  - 70  - 79
ابن  - 78  - 80
تاعزان  - 79  - 81
راطفنا  - 82  - 82
قاقشنا  - 84  - 83

مور  - 30  - 84
توبکنع  - 29  - 85
نیففطم  - 83  - 86

( هروس  - 28) یندم ياههروس - 
هرقب  - 2  - 87
لافنا  - 8  - 88

نارمع لآ -   - 3  - 89
بازحا  - 33  - 90
هنحتمم  - 60  - 91

ءاسن  - 4 - 92
لازلز  - 99  - 93
دیدح  - 57  - 94
دمحم  - 47  - 95
دعر  - 13  - 96
نامحر  - 55  - 97

( رهد ) ناسنا  - 76  - 98
قالط  - 65  - 99
هنیب  - 97  - 100

رشح  - 59  - 101
رصن  - 110  - 102

رون  - 24  - 103
جح  - 22  - 104
نوقفانم  - 63  - 105
هلداجم  - 58  - 106

تارجح  - 49  - 107
میرحت  - 66  - 108
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هعمج  - 62  - 109
نباغت  - 64  - 110

فص  - 61  - 111
حتف  - 48  - 112
هدئام  - 5  - 113

( تئارب ) هبوت  - 9  - 114

فالتخا دروم  ياههروس 

اب -و  دناهدرک لقن  ار  نآ  یسربط  یشکرز و  هک  - تسا هدوبسابع  نبا  تیاور  قبط  ، دش هضرع  یندم  یکم و  ياههروس  بیترت  رد  هچ  نآ 
رد . یندم ایتسا  یکمایآ  هک  تسه  رظن  فالتخا  هروس  یـس  زا  شیب  رد  لاح  نیع  رد  . تسا هدش  لیمکت  وحیحـصت  دیز  نب  رباج  تیاور 

: مینکیم هراشا  اهنآ  هب  لیذ 
یناثملا نم  اعبـس  كانیتآ  دقل  و  هدمآ : تسا  یکم  هک  ، رجح هروس  رد  هک  یتروص  رد  . دنادیم یندم  ار  هروس  نیا  دهاجم  : هحتاف هروس  .1
شرعریز یجنگ  زا  دمح  هروس  :» دیامرفیم مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یلوم  . تسا دمح  هروس  هبهراشا  ، یناثم عبس  ( . 19  ) میظعلا نآرقلا  و 

نخـس املع  قافتا  فالخ  رب  اریز  ، هدش بکترم  دهاجمهک  تسا  یگرزب  هابتـشا  نیا  :» دیوگیم ( 20  ) لضف نب  نیـسح  «. دش لزان  هکم  رد 
( . 21  ) تسا هتفگ 

رد هیآ  نیا  اریز  ، دـنادیم یکم  ( 23  ) اـهلهایلا تاـنامالا  اودؤت  نا  مکرماـی  هللا  نا   » هیآ لـیلد  هب  ار  هروس  نیا  ( 22  ) ساحن : ءاسن هروس  .2
ترجهزا سپ  لوزن  ، ایناث . دـشاب هروس  یمامت  رایعم  دـناوتیمن  هیآ  کی  ، الوا اریز  ، تسینحیحـص رظن  نیا  . تسا هدـش  لزان  حـتف  لاس  ، هکم

. تسا ندوب  یندم  رایعم 
نآ فالخ  يو  زا  ددعتم  تایاور  هک  یتروص  رد  . تساهدرمـش یندم  ار  هروس  نیا  هک  دناهداد  تبـسن  سابع  نبا  هب  یخرب  : سنوی هروس  .3

. دنکیم تباث  ار 
دننام نآ  نحل  تدش  هروس و  ياوتحم  اریز  دناهتسنادیکم ، ار  نآ  نیرخاتم  زا  بطق  دیـس  امدق و  زا  یبلک  بئاس  نب  دمحم  : دعر هروس  .4
دننام ) یندـم ياههروسزا  يرایـسب  رد  نحل  تدـش  هوالع  هب  . دـنراد قافتا  نآ  ندوب  یندـم  رب  ، بیترت تایاوریلو  . تسا یکم  ياـههروس 

. دروخیم مشچ  هب  زین  ( هرقب هروس 
هراـبرد هک  ، تسا هداد  رارق  هیآ 52  رب  ینتبم  ار  دوخلالدتـسا  هتـسناد و  یکم  ار  هروس  نیا  ، بلاـط یبا  نب  یکم  دـمحم  وبا  : جـح هروس  .5

اب هروس  ياوتحم  ، ایناث ، تسا یگتخاس  ياههناسفا  ءزج  قینارغ  هناسفا  ، الوا : تسین حیحص  لیلد  ود  هب  رظننیا  . تسا هدش  لزان  قینارغ  هناسفا 
. تسین راگزاس  ندوب  یکم 

. تسا هتسناد  یندم  نیرسفمقافتا  بیترت و  تایاور  فالخ  رب  ، كاحض افرص  ار  هروس  نیا  : ناقرف هروس  .6
. تسا هدشن  هئارا  هراب  نیا  رد  مه  ینشور  لیلدو  هدشن  هتخانش  نآ  لیاق  یلو  ، دناهتسناد یندم  ار  هروس  نیا  یخرب  : سی هروس  .7

. دناهدرمش یندم  ار  نآ  ياهدشن  هتخانش  ذاش و  لوق  ربانب  هروس ص: .8
. دناهتسناد یکم  ار  هروس  نیا  عامجا  فالخ  رب  یهورگ  : دمحم هروس  .9

. دناهتسناد یکم  ار  هروس  نیا  عامجا  فالخ  رب  یخرب  : تارجح هروس  .10
مکاح و كردتسم  زا  یکی  - تیاور ود  دانتـسا  هب  یطویـسنیدلا  لالج  هروس و  ( مظن ) قسن نحل و  تهج  هب  ، بطق دیـس  : نامحر هروس  .11

ندوب یندم  ای  یکم  هب  ییاهنتهب  قسن  نحل و  ، الوا : تسا دودرم  لیلد  دنچ  هب  رظن  نیا  . دناهتسناد یکم  ار  هروسنیا  - دمحا دنسم  زا  يرگید 
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(24  ) دراد دنـس  فعــض  دـمحا  دنــسم  تـیاور  درادـن و  تحارــص  هروـس  ندوـبیکم  رد  مکاـحتیاور  ، اـیناث . دـنکیمن تیاـفک  هروـس 
. تسا هدرمش  یندم  ار  هروس  نیا  اقفتم  ، بیترتتایاور ، اثلاث .

(25  ) دروآ مالسا  تفای  شرهاوخ  هناخ  رد  هک  ياهتشونرد  نآ  ندناوخ  اب  رمع  اریز  ، دناهدرمش یکم  ار  هروس  نیا  یخرب  : دیدح هروس  .12
ار نآ  نیرسفم  رتشیبهک  ) ار هقاح  هروس  ياهتـسد  هط و  هروس  تایاور  یخرب  اریز  ، تسا ثحب  لباق  لقنرد  فالتخا  لیلد  هب  زین  يار  نیا  .

. دناهدرک رکذ  رمع  ندروآ  مالسا  بجوم  ( 26 ( ) دناهتفریذپ
. تسا هتسناد  یکم  بیترت  تایاور  روهشم و  فالخ  رب  ار  هروس  نیا  مزح  نبا  : فص هروس  .13

لوهجم نآ  لیاق  یلو  . تسا هدـش  هتـسناد  یکم  هروس  نیا  ، تسا بیترت  تایاور  نیرـسفم و  عامجا  فالخ  هک  یلوق  ربانب  : هعمج هروس  .14
. تسا

نبا زا  لوقنم  تایاور  فالخ  رب  لوق  نیا  هتبلا  . تسا هتسنادیکم  ار  هروس  نیا  وا  هک  تسا  هدش  هداد  تبـسن  سابع  نبا  هب  : نباغت هروس  .15
. تسا سابع 

. تساملعيار قافتا  فالخ  رب  هک  ، دناهتسناد یندم  ار  هروس  نیا  یخرب  : کلم هروس  .16
ببـس ات  ، دناهدرمـش یکم  ار  هروس  نیا  دنتـسهمالسلا ، مهیلع  تیب  لها  لیاضف  رکنم  اـبلاغ  هک  یخرب  ریبز و  نب  هللا  دـبع  : ناـسنا هروس  .17
یکم ار  نآ  هروسقایس  دانتسا  هب  زین  بطق  دیس  . دننک راکنا  ریسا  میتی و  نیکـسم و  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لهاماعطا  هعقاو  رد  ار  نآ  لوزن 

نآ رب  نیرسفم  قافتا  : دناهتفگ مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تلیضف  راکنا  يارببصاون  زا  یخرب  :» دیوگیم یناکسح  ظفاح  یلو  . تسا هتـسناد 
«. دناهدرمـش یندـم  ار  نآ  املعرتشیب  هک  یلاح  رد  دـننکیم  قافتا  يوعد  هنوگچ  : تفگ دـیاب  باوج  رد  . تسا یکمهروس  نیا  هک  تسا 

قافتا یگلمج  هک  تسا  فلـس  تایاور  ، لیلد نیرتهدمع  ( 28 . ) دراد هروسنیا  ندوب  یندـم  هرابرد  فیطل  یقیقحت  یـسربط  همالع  ( 27)
. تسا یندم  هروسنیا  هک  دنراد 

هنیدم هکم و  هار  نیب  رد  ار  نآ  لوزن  یخرب  .و  دش لزان  هنیدمرد  هک  تسا  ياهروس  نیلوا  هروس  نیا  :» دیوگیم یبوقعی  : نیففطم هروس  .18
. تسا هدرمش  یکم  هروس  نیرخآ  ار  نآ  قافتالاب  بیترتتایاور  یلو  «. دناهتسناد

دیع زامن  هراـبرد  هک  ( 29  ) یلـصف هبر  مسا  رکذ  ،و  یکزتنم حلفا  دـق   » هیآ لیلد  هب  ، دناهدرمـش یندـم  ار  هروس  نیا  یخرب  : یلعا هروس  .19
هداد قیبطتمه  دـیع  زامن  رب  ار  هیآ  تایاور  یخرب  هک  درادـن  یتافانم  دراد و  یمومع  هبنج  هیآ  نیارد  زامن  هب  هراشا  یلو  . تسا هدـش  لزان 

. دنشاب
( . 30  ) دناهدرمش یندم  هدمآ ، هروس  لوزن  ناش  رد  هک  یتایاور  لیلد  هب  ار  هروس  نیا  یخرب  : لیل هروس  .20

رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  تسا  هدـمآنینچ  نآ  لوزن  ناـش  رد  اریز  ، دناهدرمـش یندـم  ار  هروس  نیا  یخرب  : ردـق هروـس  .21
اریز ، تسا هیاپیب  رایسب  لالدتـسا  نیا  . تشادن ربنم  هکم  رد  ربمایپ  هک  یلاح  رد  ( ، 31  ) دناهتفر وا  ربنم  يالاب  رب  ییاههنیزوب  دـندید  باوخ 

. تسین ربنم  نتشاد  باوخ  رد  ربنم  ندیدهمزال 
. دنراد قافتا  نآ  ندوب  یندم  رب  بیترت  تایاورهک  یلاح  رد  ( ، 32  ) تسا هدرمش  یکم  ار  هروس  نیا  بلاط  یبا  نب  یکم  : هنیب هروس  .22

. تسا نآ  فالخ  رب  بیترت  تیاوریلو  ، دناهدرمش یکم  نآ  دنت  هجهل  تهج  هب  ار  هروس  نیا  یخرب  : لازلز هروس  .23
( . 33  ) تسین دامتعا  لباق  هک  تسا  یفیعضتیاور  وا  دنتسم  تسا و  هتسناد  یندم  ار  هروس  نیا  هداتق  : تایداع هروس  .24

هروس و ياوتحم  هن  یلو  ( ، 34  ) تسا هتسناد  یندم  دوهیهرابرد  نآ  لوزن  ناش  لیلد  هب  ار  هروس  نیا  یطویس  نیدلا  لالج  : رثاکت هروس  .25
. دراد دوهی  هب  نآ  صاصتخارب  یتلالد  هدراو  تیاور  هن 

. تسا نآ  فالخ  رب  ، بیترت تایاور  یلو  ، تسا هدرمش  یندم  ار  نآ  كاحض  : نوعام هروس  .26
بلطم نیا  ( . 35  ) تسا هدـش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپرب  باوخ  لاح  رد  هنیدـم  رد  هروس  نیا  : دـنیوگیم یهورگ  : رثوک هروس  .27
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باوخرد ار  ياهدش  لزان  شیپ  زا  هروس  ای  هیآ  هک  نآ  رگم  ، تسا هدشن  لزان  ربمایپ  رب  باوخرد  ياهروس  هیآ و  چـیه  اریز  ، تسین حـیحص 
. دنشاب هدرک  وگزاب  ناشیا  يارب 

. تسین تباث  يو  يدانتسا  تیاور  یلو  ( ، 36  ) دهدیم حیجرت  ار  هروس  نیا  ندوب  یندم  یطویس  : دیحوت هروس  .28
ار نآ  فالخ  يرایـسب  ضراعم  تایاور  یلو  ( ، 37  ) تساهدرمـش یندم  ياههروس  نیرخآ  زا  ار  هروس  ود  نیا  یبوقعی  : ناتذوعم 29 و 30.

دنکیم تباث 
: اهتشونیپ

هرقب 2:275. - 1
هرقب 2:278 و 279. .2

هرقب 2:24. - 3
رمز 39:53. - 4

رجح 87-15:88. - 5
يروش 36-42:38. - 6

نونمؤم 23:91. - 7
ایبنا 22-21:24. - 8
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ییانثتسا تایآ 

یخربتسا یکم  هروس  رگا  ینعی  . تسا هدمآ  هروس  لصافالخ  رب  یتایآ  ، اههروس یخرب  رد  هک  تسا  هدمآ  امدق  زا  یخرب  ياههتشون  رد 
ره ، میاهتفایتسدرظن نیا  فالخ  هب  میاهداد  ماجنا  هک  یعبتت  اـب  اـم  هتبلا  . تسا یکم  نآ  تاـیآ  یخربتسایندـم  رگا  یندـم و  نآ  تاـیآ 
هب هنومن  دـنچ  هب  باتک  نیا  رد  ( . 1  ) تسا یندـم  نآ  ماـمت  تسا  یندـمهک  ياهروس  ره  تسا و  یکم  نآ  ماـمت  تسا  یکم  هک  ياهروس 

: دوشیمهراشا راصتخا 
تممتا مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  ، نوشخا ومهوشخت  ـالف  مکنید  نم  اورفک  نیذـلا  سئی  مویلا  هیآ  هدـئام  هروس  رد  : دـناهتفگ : لوا هنومن 

نآ ساـسا  رب  مهوت  نیا  یلو  ( ، 3  ) دـش لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  تاـفرعرد  ( 2 ... ) انید مالـسالا  مکل  تیـضر  یتمعن و  مکیلع 
ترجه زا  سپ  هچرگتسا  یکم  هدـش  لزان  هکم  رد  هک  ياهروس  ره  مییوگب  مینادـب و  ناکم  ار  یندـم  یکمصخاش و  رایعم و  هک  تسا 

زا سپ  ترجه و  زا  شیپ  هب  یندـم  یکم و  میـسقت  تسا و  ترجهناـمز  ندوب  یندـم  اـی  یکم  راـیعم  هک  یتروـص  رد  . دـشاب هدـش  لزاـن 
. ددرگیمرب ترجه 

میلح هاوال  میهاربا  نا  ... یبرق یلوا  اوناک  ول  نیکرشمللاورفغتسی و  نا  اونمآ  نیذلا  یبنلل و  ناک  ام  ياههیآ  ، هبوت هروس  : دناهتفگ : مود هنومن 
(5  ) دنک اعد  يو  شزرمآ  يارب  ات  داد  هدعو  وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یلاح  رد  هدش  لزانهکم  رد  بلاط  وبا  تافو  ماگنه  ( 4)

نیا ندوب  هناضرغم  یهاو و  ، دوخ ياج  ردو  . دنرامـشب رفاک  تافو  عقوم  ار  بلاط  وبا  ات  دـنراد  نآ  رب  یعـس  هک  تسا  یناـسک  زا  هتفگنیا  .
ربمایپ زا  ، هکم حتف  زا  سپ  ناناملـسم  زا  یهورگ  هک  هدروآ  دوخ  ریـسفت  رد  یـسربط  هک  تسانامه  حیحـص  اذـل  . میاهدومن تباث  ار  رادـنپ 

. دننک رافغتسا  بلط  دوخ  كرشم  ناردپ  يارب  دیامرف  هزاجا  ات  دنتساوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
( . 6  ) دومن عنم  راک  نیا  زا  حیرص  روط  هب  دش و  لزان  هیآ  نیا  هاگ  نآ 

هک تسا  بیجع  یلو  ، دـنادیم تسـس  ار  رظن  نیا  یطویـسنیدلا  لـالج  . تسا یندـم  فسوی  هروستسخن  هیآ  هس  : دـناهتفگ : موـس هنوـمن 
دوهی زا  هکم  رافکنوچ  : دناهتفگ تسا  یندم  هیآ  دنچ  نیا  هک  نیا  هب  لالدتسا  رد  ( . 7  ) هتفریذپ ار  نآ  یناجنزهللا  دبع  وبا  دننام  یتیصخش 

ناتـساد مامت  یتقو  هک  یتروص  رد  . دش لزان  هیآ  هسنیا  ، دننک لاؤس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  فسوی  هرابرد  هنیدم  رد  هک  دنتـساوخ 
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رافک و زا  دوهی  ، سکع رب  مییوگبتسا  نکمم  هتبلا  . دـشاب هدـش  لزان  هنیدـم  رد  نآ  همدـقم  هک  درادـنانعم  تسا  هدـش  لزان  هکم  رد  ـالبق 
. دش لزان  هروس  نیا  دندیسرپنانآ و  دنسرپب و  مالسلا  هیلع  فسوی  ناتساد  هرابرد  هک  دنتساوخ  هکم  نیکرشم 

لوزن بابسا 

هدش لزان  فلتخم  ياهتبـسانم  رد  یجیردت و  ، نآرقمینادیم هک  هنوگ  نامه  : تفگ دـیاب  لوزن  ناش  ای  لوزن  بابـسا  تخانـشتیمها  رد 
عفر يارب  هروس  کیانایحا  هیآ و  دـنچ  ای  کی  ، دـندشیم یلکـشم  راچد  ناناملـسم  ای  دـمآیم  شیپ  ياهثداـحرگا  اـضتقا  بسح  رب  . تسا

ای ماهبا  رگا  سپ  . دراد رظن  تبـسانم  هثداـح و  ناـمه  هب  ، یتبـسانمره رد  هدـش  لزاـن  تاـیآ  هک  تسا  حـضاو  رپ  . دـیدرگیم لزاـن  لکـشم 
ریـسفت انعم و  نتـسناد  ياربهجیتن  رد  . درکیم لاکـشا  عفر  دـمآ ، شیپ  ای  هثداح  نآ  تخانـش  اب  ، دـیآ دـیدپ  هیآ  يانعمای  ظفل  رد  یلاکـشا 

ار هیآ  تلالد  ات  دـشاب  ياهنیرق  دـناوتیم  لوزن  ناش  سپ  . دوش نشور  عوضومالماک  ات  درک  عوجر  نآ  لوزن  ناـش  هب  دـیاب  ، هیآ ره  لـماک 
حانج الف  رمتعا  وا  تیبلا  جح  نمف  هللا  رئاعـشنم  ةورملا  افـصلا و  نا  هیآ  دروم  رد  الثم  . دنامیم صقان  هیآ  تلالد  ، نآ نودب  دنکلیمکت و 
حانج ظفل ال  هب  ارچ  ، تسا ناکرا  زا  هرمع  جح و  رد  هورم  افـص و  هوک  ود  نایم  یعـسهک  تسا  هدـش  لاکـشا  ( 8 ... ) اـمهب فوطی  نا  هیلع 

؟ تسا هدش  ریبعت  ( 9)
اب یلو  . ار بوجو  هن  دـناسریم  ار  زاوـج  تراـبعنیا  . دـییامن یعـس  هوـک  ود  نآ  ناـیم  هک  تسین  یهاـنگ  : تسا نینچ  هیآ  يرهاـظ  ياـنعم 

يرجه مشش  لاسرد  هیبیدح  حلص  زا  سپ  اریز  ، تسا هدمآ  هانگ  مهوت  عفر  يارب  ترابع  نیا  هک  دوشیمنشور  هیآ  لوزن  ناش  هب  هعجارم 
نینچ داد  رارق  نیا  رد  دنوش و  فرشم  هکم  هب  هرمعمسارم  ماجنا  يارب  دعب  لاس  هباحـص  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دش  ررقم 

ناناملـسمات دـنرادرب  هورم  افـص و  هوـک  يور  زا  نینچ  مه  تیب و  فارطا  زا  ار  دوـخ  ياـهتب  ناکرـشمزور  هس  تدـم  هب  هک  دوـب  هدـمآ 
یعس مسارم  زونه  یللع  هب  ناناملسم  زا  یخرب  . دش هدنادرگرباهتب  زور  هستشذگ  زا  سپ  . دنهد ماجنا  ار  یعـس  فاوط و  مسارم  هنادازآ 
لزان روکذم  هیآ  . تسا هانگهورم  افـص و  نایم  یعـس  اهتب ، دوجو  اب  هک  دندرب  نامگ  نینچ  ، اهتب ندنادرگزاب  ابو  دندوب  هدادـن  ماجنا  ار 

نآ هـب  تـسا و  یــضراع  رما  اـهتب  دوـجو  تـسا و  یهلا  رئاعــش  زا  یعــساساسا  اریز  دـننکن ، يراددوـخ  یعــس  زا  ناناملــسم  اـت  دــش 
راک رد  یعـس  بوجو  ای  زاوج  هلاسم  ودوشیم  نشور  حضاو و  الماک  لوزن  ناش  هب  هعجارم  اب  هیآ  نیا  موهفم  اذـل  ( . 10  ) دناسریمننایز

. تسا عنم  مهوت  عفد  » افرص هکلب  ، تسین
تایآ زا  يرایـسب  یناعم  هب  ندربیپ  مهف و  رد  یـساساشقن  لوزن  بابـسا  تخانـش  سپ  . تسین یعـس  ماجنا  زا  یعنم  اهتب  دوجو  اب  ینعی 

( . 11  ) دنکیم افیا 
زج ، دـناهدرکن طبـض  تبث و  یهجوت  لـباق  بلطم  هنیمزنیا  رد  ناینیـشیپ  اریز  ، تسا راوشد  یـسب  لوزن  بابـسا  هب  ندربیپ  تخانـش و  هار 
هک دندیدیمن  يزاین  رگیدو  دندوب  انشآ  عضو  هب  دوخ  هک  دوب  نیا  قیقد  طبض  مدع  للع  زا  یکی  دیاش  . تسینزاس هراچ  الماک  هک  یکدنا 
دنس فعض  ياراد  رتشیب  هک  دش  مهارف  هنیمز  نیا  رد  یتایاور  اهدعب  . دننک تبثهدنیآ  يارب  دنس  ناونع  هب  ار  دوخ  تادهاشم  تامولعم و 

ضرغ يور  زا  هک  هیما  ینبتموکح  کیراتنارود  رد  هژیو  هب  . تسا هتـشاد  دوجو  راک  رد  ضرغ  لامعا  انایحا  هدوب و  داـمتعا  لـباقریغ  و 
هراب نیا  ردلبنح  نب  دـمحا  ماما  زا  . تسا هدـش  لیوات  ریـسفت و  هاوخ  لد  قبط  ، یگتخاس ياهلوزنناش  میظنت  اب  يرامـشیب  تاـیآ  ، يزرو
رخآ ياههنتف  هرابرد  هک  یتایاور  ، هدـشتبث مالـسا  ردـص  ياهگنج  هرابرد  هک  یتایاور  : درادـن یتسرد  هیاپ  لصا و  زیچ  هس  :» هدـش لـقن 

دوصقم :» دنکیم لقن  نیققحمیخرب  زا  یـشکرز  نیدلا  ردب  ماما  «. دناهدروآ نآرق  لیوات  ریـسفت و  هرابرد  هک  یتایاورو  هدش  هتفگ  نامزلا 
هراب نیا  رد  هک  یـسک  نیرتفورعم  ( . 12 « ) دنـشابن دامتعا  لباق  اهنآ  همه  هک  نیاهن  ، تسین دامتعا  لباق  هراب  نیا  رد  تاـیاور  نیرتشیب 

يافوتم 468) ) يروباشین يدحاو  دمحا  نب  یلع  نسحلا  وبا  ، تسا هدرک  يروآ  عمجیتایاور 
حیحص و ، هتشامگ تمه  فیعـض  تایاور  ندرک  مهارفرد  هک  دیوگیم  هتفرگ و  هدرخ  وا  رب  يافوتم 911) ) یطویس نیدلا  لالج  هک  تسا 
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تـسا فیعـض  یهاوادـج و  هک  تسا  هدروآ  سابع  نبا  زا  حـلاص  یبا  زا  یبلک  قیرط  زا  ار  دوخ  تاـیاور  رتشیبو  هتخیمآ  مه  هب  ار  میقس 
زا تایاور  باختنا  رد  زین  دوخ  هک  ( لوقنم ياههدـیزگرب  ) لوقنلا بابلمان  هب  هتـشاگن  ياهلاسر  هنیمز  نیا  رد  یطویـس  دوخ  سپـس  ( ... 13)

ربصا و ،و  نیرباصلل ریخ  وهل  متربص  نئلو  هب  متبقوع  ام  لثمب  اوبقاعف  متبقاع  نا  هیآ و  هرابرد  الثم  . تسا هدنامن  نوصم  ، فیعـضياهتیاور
هک تسا  هتشون  ( 14  ) نونـسحم مه  نیذلا  اوقتا و  نیذـلا  عم  هللا  نا  ، نورکمی اممقیـض  یف  کت  مهیلع و ال  نزحت  هللااب و ال  الا  كربص  ام 
ره ، کناکم مهنم  نیعبـسبنلثمال  :» دومرف ، تفای راز  تلاح  نادـب  ار  وا  داتـسیا و  هزمح  شعن  رـس  رب  هک  هاگنآهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

لزان ار  تایآ  نیا  لیئربج  هاگ  نآ   . مکـش ندرک  هراپ  ینیب و  شوگ و  ندیربدندرک  وت  اب  هک  منک  نامه  ( شیرق ) نانآ زا  رفن  داتفه  اب  هنیآ 
رد هنیدـم  رد  هک  دـحا  گنجزا  شیپ  اهلاس  . تسا یکم  ياههروس  زا  لحن  هروس  هک  یلاح  رد  ( ... 15  ) درک عنم  راـک  نیازا  ار  وا  دومن و 

هراومه تسا و  مالـسا  نییآ  هدشتیبرت  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ماقم  زاهوالع  هب  . تسا هدـش  لزان  ، داتفا قافتا  ترجه  مراهچ  لاس 
رد قوف  تایآ  يرآ  . دهد هاردوخ  هب  ار  ياهنالداعان  هشیدنا  نینچ  هک  تسا  رود  هب  الماک  ، هتفرگ شیپ  دوخ  یگدنزرد  ار  فاصنا  لدـع و 

( . 16  ) دیشاب ابیکشتسا  رتهب  دینکن و  زواجت  زگره  هک  دشلزان  دندوب  رافک  هجنکش  دروم  ناناملسم  هک  یعقوم  هکم 

لوزن ناش  ای  لوزن  ببس 

هیآ تسا  هدرک  باجیا  هک  ار  یتبـسانم  ره  دناهدشن و  لیاقود  نیا  نایم  یقرف  نیرـسفم  رتشیب  ؟ دراد دوجو  ترابع  ود  نیا  نایم  یقرف  هچ 
ناش هک  تهج  نیازا  ، تسا قرف  ترابع  ود  نیا  نایم  هک  یتروص  رد  . دـناهتفگ لوزن  ناش  هاگ  لوزن و  ببـسهاگ  ، دوش لزاـن  ییاـههیآ  اـی 

هرابرد ای  هدـنیآ و  ای  لاح  ای  هتـشذگ  رد  هاوخ  ، ياهثداح ای  صخـشهرابرد و  یناـیرج  تبـسانم  هب  هاـگ  ره  . تسا لوزن  ببـس  زا  معا  لوزن 
ایبنا تمـصع  هرابرد  هیآ  نالفهک  دنیوگیم  الثم  ، دـنیوگیم تایآ  نآ  لوزن  ناش  ار  دراوم  نیا  همه  دوش  لزان  یتایآای  هیآ  ، ماکحا ضرف 
هثداح ، لوزن ببس  اما  . دنیوگیم هیآ  لوزن  ناش  ار  اهنیا  یمامت  هک  تسا  هدشلزان  مدآ  ای  حون  ای  میهاربا  ترـضح  ای  هکئالم  تمـصع  ای 

هدـیدرگ لوزن  بجوم  ثعاب و  دـمآ  شیپنآ  رگید  تراـبع  هب  دـشاب و  هدـش  لزاـن  یتاـیآ  اـی  هیآ  ، نآ بقاـعتم  هک  تسا  يدـمآ  شیپاـی 
. معا ناش  تسا و  صخا  ، ببس اذل  . دشاب

لیوات لیزنت و 

هدـش هیآ  لوزن  ببـس  هعقاو  نآ  هک  دـشاب  صاخ  هعقاوکی  دـناوتیم  دروم  نیا  . دوشیم هتفگ  لوزن  دروم  رب  لـیزنت  ، فلـس حالطـصا  رد 
ود نیا  هب  ریباـعتیخرب  رد  . تسا هباـشم  تاـنایرج  رب  قاـبطنا  لـباق  دوـشیم و  تشادرب  هیآ  زا  هـک  تسایماـع  موـهفم  لـیوات  یلو  . تـسا
رد دناسریم و  ار  لوزن  دروم  نامه  هیآ  رهاظ  اریز  ، تسا لیوات  نامهنطب  لیزنت و  نامه  رهظ  هک  دوشیم  هتفگ  زین  نطب  رهظ و  حالطصا 

مرکا ربمایپ  زا  هک  نطب  رهظ و  اهلو  الا  ۀیآ  نآرقلا  یف  ام  فورعم  ثیدح  هرابرد  راسی  نب  لیـضف  . تسا هتفهن  يرتهدرتسگموهفم  هیآ  نطب 
. درک لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ، تسا هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

رهظ ( 17 ، ) رمقلا سمـشلا و  يرجت  امک  يرجی  ، نکیمل ام  هنم  یـضم و  دـق  ام  هنم  ، هلیواـت هنطب  هلیزنت و  هرهظ  :» دومرف باوج  رد  ترـضح 
هدماین زونه  یخربو  هداتفا  قافتا  هتشذگ  رد  یخرب  [. دوشیم لماش  ار  قابطنا  لباق  دراوم  هک  ] نآ لیواتنطب  تسا و  هیآ  لوزن  دروم  نامه 

رهظ :» دـیامرفیم رگید  ثیدـح  رد   . تسا نایرج  رد  هام  باـتفآ و  دـننام  تسا و] يریگهرهب  لـباق  دـیواج و  هدـنز و  هتـسویپ  ] نآرق تسا .
نیذلا  نآرقلا 

ار یناسک  نطب  تسا و  هدـش  لزان  نانآ  هرابردهیآ  هک  دریگیم  رب  رد  ار  یناسک  ، رهظ ( 18 ، ) مهلامعا لثمب  اولمع  نیذلا  هنطب  مهیف و  لزن 
«. دنشاب هتشاد  نانآرادرک  دننام  يرادرک  هک  دوشیم  لماش 
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لیوات لیزنت و  لوزن و  ناش  زا  یهقف  هدافتسا 

نآ هب  کسمت  اـب  دـناهدروآ و  تسد  هب  ار  ياهدـعاق  ، تاـیآ نطب  رهظ و  لوزن و  ناـش  ببـس و  هب  هجوت  اـب  یمالـسا  نادـنمشناد  اـهقف و 
. دننکیم طابنتسا  ار  ماکحا  ، هدعاق

هیقف کی  ینعی  «. دروم تیـصوصخ  هن  ، تسا ظفل  یگدرتسگهب  رابتعا  ، دروملا صوصخب  ظفللا ال  مومعب  ةربعلا  :» زا تسا  ترابع  هدعاق  نآ 
تلالد مهف  يارب  یـصوصخ  ياههبنجهتبلا  . دریگب هرهب  ظفل  یمومع  ياههبنج  زا  دراذـگب و  راـنک  ار  دروم  تایـصوصخدیاب  اـناوت  اـناد و 

زا هنومنود  کنیا  . دنراد نایرج  اهنامز  همه  رد  هدوب و  یناگمه  هتـسویپ  یهلا  ماکحا  اریز  ، دناسریمن ار  راصحنا  یلو  تسا ، دـیفم  مالک 
: تسا هتفرگ  رارقهدافتسا  دروم  هدش و  یسررب  نآ  یلک  هبنج  ، تایاور رد  هک  میروآیم  ار  تایآ 

یتایآ زا  هیآ  نیا  ( . 19  ) میلع عساو  هللا  نا  هللا  هجومثف  اولوت  اـمنیاف  برغملا  قرـشملا و  و هللا  تسا : هدـمآ  نینچ  هرقب  هروس  رد  : لوا هنومن 
اب رهاظ  ردهیآ  نیا  . تسا هدـش  نشور  نآ  یمومع  هبنج  موصعم  ماـما  ییاـمنهار  اـب  هک  تسا  ( لـیواتو لـیزنت  ) نطب رهظ و  ياراد  هک  تسا 

. دوشیم فرطرب  یفانت  نیا  ، لوزن ناش  هب  هعجارم  ابیلو  ، دراد تافانم  دیناوخب  زامن  هبعک  هب  ور  امتح  دنکیم  باجیا  هک  یتایآ 
هک هنوگ  نآ  ، تسا قح  سدقملا  تیب  يوس  هب  ندرازگزامن  رگا  هک  دندرکیم  ضارتعا  ناناملسم  هب  نایدوهی  : تسا نینچ  هیآ  لوزن  ناش 
هچ نآ  نـالطب  سپ  ، تسا قح  ندـناوخ  زاـمن  هبعک  يوس  هب  ور  رگا  تسا و  لـطاب  هبعک  يوس  هب  نآ  لـیوحتسپ  دـشیم  لـمع  نونکاـت 

کی ، زامن لـصا  اریز  تسه  هدوب و  قح  راـک  ود  ره  هک  دـهدیم  باوجهیآ  نیا  رد  دـنوادخ  . دوشیم تباـث  تسا  هدـش  هدـناوخ  نونکاـت 
فوفـص رد  تدـحو  داـجیايارب  هک  تـسا  ضحم  يراـبتعا  رما  کـی  ، سدـقملا تـیب  اـی  هـبعک  يوـس  هـب  ور  یلو  تـسا  تباـث  تـقیقح 

هب ندرازگزامن  قرـشم  هب  ور  سپ  . ياهداتـسیا ادخ  هب  ور  تسه و  ادخ  ینکور  هک  اجک  ره  هب  . تسا هدش  هداد  روتـسد  نآ  هب  نارازگزامن 
زا یگمه  هنیدم  برغ  رد  سدقملا  تیبنتـشاد  رارق  لیلد  هب  ندناوخ  زامن  برغم  هب  ور  هنیدـم و  قرـش  رد  ( هکم ) هبعک نتـشادرارق  تهج 

 . میلع عساو  هللا  نا  تسا : هتفرگن  رارق  صاختهج  يانگنترد  دنوادخ  . تسادخ هب  ور  تسادخ و  نآ 
رد هک  ییوس  ره  هب  هراوستلاـح  رد  ار  یبحتـسمياهزامن  ناوتیم  هک  نیا  نآ  تسا و  هدـش  زین  يرگید  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  ، تاـیاور رد 

. میاهدش نومنهر  نادب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  مهف  اب  هک  تسا  هیآنطب  نیا  ( . 20  ) دروآ ياج  هبتسا  تکرح 
( . 21  ) ادحا هللا  عم  اوعدت  الف  دجاسملا هللا  نا  و  میناوخیم : نج  هروس  رد  : مود هنومن 

تسادـخ و نآ  زا  دـجاسم  : دوشیم نینچ  ضرفنیا  رب  هیآ  يانعم  هک  تسا  تدابع  هاـگياج  دـبعم و  ياـنعم  هب  دجـسم  عمج  اـی  ، دـجاسم
تدابع ماقم  رد  دیاشنار و  ادخ  زج  شتـسرپ  ینعی  ، تسا شتـسرپ  تدابع و  ینعی  یمیم ) ردصم  ) دجـسمعمج ای  . دیناوخن ادخ  اب  ار  یـسک 

رد هک  یحیحص  تیاور  قبط  یلو  . دنکیم عنم  تدابع  ماقم  رد  نداد  رارقکیرـش  زا  هیآ  رهاظ  ، ضرف ود  ره  رب  . دیربن مان  ادخ  اب  ار  یـسک 
زا یهورگ  . تـسا هـتفرگ  ( دوجـسعضاوم  ) هـب دجـسی  اـم  لـماش  ار  دجـسم  هـک  دوـشیم  طابنتـسا  هـیآ  زا  زین  يرگید  ياـنعممیراد  تـسد 

: دناهتفگ ءارف  جاجز و  ریبج و  نب  دیعس  دننام  ، نیرسفم
ناسنا هب  ار  اهنآ  دـنوادخ  تسادـخ و  نآ  زا  عضاومنیا  هک  دوشیم  زین  ( دوجـس لاح  رد  هعبـس  ياـضعا  ) دوجـس عضاوم  لـماش  دـجاسم 

ردهک هدمآ  تروص  نیا  هب  لیوات  نیمه  زین  مالسلا  هیلع  یقت  دمحم  ماما  زا  ( . 22  ) تفرگ راک  هب  يرگیديارب  دیابن  تسا و  هتشاد  ینازرا 
نآ . تفگ ینخـس  دوخ  لاح  روخارف  هب  سک  ره  . دـش حرطمیلاؤس  ، هللااب مصتعم  ، یـسابع هفیلخ  روضح  رد  يدزد  تسد  عطق  عضوم  دروم 
لاح رد  هناگتفهعضاوم  زا  یکیتسد  فک  :» دومرف . دش لاؤس  ماما  زا  يوتف  نیا  كردم  زا   . ناتشگنانب زا  :» دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ 

. تسوا دوخ  نآ  زا  هک  دوش  عقاو  يزیچ  رب  دیاب  قراستبوقع  اریز  ( . 23 « ) دوش عطق  دیابن  تسادخ و  نآ  زا  تسا و  دوجس 
: اهتشونیپ

،ج 1،ص 169-237. دیهمتلا ر.ك: - 1
هدئام 5:3. - 2
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،ص 27. نآرقلا خیرات  - 3
هبوت 113-9:114. - 4

،ج 2،ص 119 و ج 6،ص 87. يراخب حیحص  - 5
،ج 5،ص 76. یسربط ریسفت  - 6

،ص 28. نآرقلا خیرات  ،ج 1،ص 15. ناقتالا ر.ك: - 7
هرقب 2:158. - 8

. تسا هانگ  برعم  حانج  - 9
،ج 1،ص 70. یشایع ریسفت  ر.ك: - 10

. دعب هب  ،ج 1،ص 243  دیهمتلا ر.ك: - . 11
،ج 2،ص 156. ناهربلا - 12

،ج 1،ص 11. نیلالج هیشاح  رد  لوقنلا  بابل  ر.ك: - 13
لحن 126-16:128. - 14

،ج 1،ص 213. نیلالج هیشاح  رد  لوقنلا  بابل  ر.ك: - 15
،ج 1،ص 247-253. دیهمتلا ر.ك: - 16

ثیدح 7. ،ص 196، تاجردلا رئاصب  ، رافصلا - 17
ثیدح 4. ،ج 1،ص 11، یشایع ریسفت  - 18

هرقب 2:115. - 19
باب 8 و 15. ، هلبق باوبا  ،ج 3، ۀعیشلا لیاسو  ر.ك: - 20

نج 72:18. - 21
،ج 10،ص 372. یسربط ریسفت  ر.ك: - 22

باب 4. ، ۀقرسلا دح  باوبا  ،ج 18، هعیشلا لیاسو  - 23

لوزن بابسا  هب  نتفای  هار 

تایاور بلاغ  نیا  ربانب  ، دـشیمن طبـض  هتـشذگ  ردثداوح  عیاـقو و  هنافـساتم  دـیآیم و  تسد  هبتیاور  لـقن  هار  زا  لوزن  بابـسا  نوچ 
. تسا تفاهتم  ضراعتم و  ای  دنسلا  فیعض  اهنآ  رتشیب  هک  یکدنا  زج  ، دنتسینيدامتعا لباق  عبانم  نادنچ  لوقنم 

رد يدامتعا  لباق  حیحص و  تیاور  هک  نآ  رگم  ، دوشهتفگ يزیچ  تایآ  لوزن  بابسا  رد  دشابن  زیاج  :» دیوگیم لوزنلا  بابسا  رد  يدحاو 
ياههتفگ سدحيور و  زا  هک  نآ  هن  . دنشاب هدوب  نامز  نآ  هداتفا  قافتا  ثداوح  دهاش  دوخ  هک  دشاب  هدشتیاور  یناسک  زا  دشابتسد و 

دیزیهرپبثیدـح لقن  زا  :» دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هکدـنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  سپـس  «. دنـشاب هتفگ  ینخـس  ، ساسایب
تسا هتخاس  مهارفشتآ  رد  ار  دوخ  هاگ  ياج  ، ددنبب یغورد  نآرق  نم و  رب  سک  ره  اریز  ، دیشاب هتـشادحیحص  تخانـش  ملع و  نادب  رگم 

ناسانـشرس زا  یکی  ، هدـیبع زا  :» دـیوگیم نیریـس  نـب  دـمحم  . دـندرکیميراددوخ نآرق  هراـبرد  نخـس  هنوـگ  ره  زا  حـلاص  فلـس  اذـل  .
هب ملع  ینعی   . تسا هدش  لزان  نآرقتهج  هچ  رد  دنتسنادیم  هک  یناسک  دنتفر  : تفگ مدومن  یشسرپ  نآرق  زا  ياهیآ  ریـسفتهرابرد  ، نیعبات

اذـل ، دـنراد یناوارف  ياـهيزادرپ  غورد  هـنیمز  نـیا  رد  هـک  یناـسک  دنرایـسب  ناـمز  نـیارد  :» دـیوگیم يدـحاو  . دناهتـشاد لوزنلا  بابـسا 
يزاغملا و : اهل لصا  ۀثالث ال  :» تشذگ هراب  نیارد  لبنح  نب  دمحا  ماما  نخس  ( . 1 « ) دومیپ ار  طایتحا  هار  دیاب  نآرق  قیاقح  هب  ندیسريارب 
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حیحص و زا  معا  ، دنسم ثیدح  زا 250  شیبتسا  هتسناوتن  ، دراد اههنیمز  نیا  رد  هک  یناوت  مامت  اب  ، یطویـس نیدلا  لالج  «. ریـسفتلا نتفلا و 
ناشیا قرط  زا  حیحص  هنوگ  هب  هک  تسا  یناوارف  تایاورمالسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  رد  هناتخبشوخ  یلو  ( ، 2  ) دنک يروآ  عمج  میقس 

( . 3  ) تسا هدش  يروآ  عمج  هنیمز  نیا  رد  تیاور  رازه  راهچ  زا  شیب  لاح  هبات  تسا و  هدیسر  ام  تسد  هب 
عماج دننام  . دننانیمطا لباق  يدودح  ات  دـنریگیم  رارق  هدافتـسا  دروم  لوزن  بابـسا  هب  یبایتسد  يارب  میراد و  تسد  رد  هزورما  هک  یعبانم 

بابسا هرابرد  صاخ  روط  هبزین  ییاهباتک  اهنآ  رب  هوالع  یسوط و  خیـش  نایبت  ، یـسربط نایبلا  عمجم  ، یطویـسروثنملا ردلا  ، يربط نایبلا 
هتخیمآ و مه  رد  میقـس  حیحـص و  اههتـشون  نیا  رد  هتبلا  . یطویـس لوقنلا  بابلو  يدـحاو  لوزنلا  بابـسا  دـننام  ، تسا هدـش  هتـشاگن  لوزن 

: دراد ناکما  ریز  ياههار  زا  یکی  هب  ، ضراعتدراوم رد  اصوصخم  ، تسردان زا  تسرد  صیخشت  . تسیرگن اهنآ  رد  تقد  لامکاب  یتسیاب 
دروم یباحـص  ای  دـشاب  موصعم  ای  ینعی  دـشاب . ناـنیمطادروم  دوشیم  یهتنم  وا  هبتیاور  هک  یـسک  نیرخآ  هژیو  هب  ، تیاور دنـس  دـیاب  .1
نیعبات زا  ای  .و  دناهدوبتما لوبقدروم  هتشاد و  هتـشر  رـس  نآرق  راک  رد  هک  سابع  نبا  بعک و  نب  یبا  دوعـسم و  نب  هللا  دبعدننام  ، نانیمطا

. دناهتشادنيزادرپ غورد  هزیگنا  دنتخاسیمن و  يزیچ  دوخ  زا  زگره  هک  بیسم  نب  دیعسو  ریبج  نب  دیعس  ، دهاجم دننام  دشاب ، ردق  یلاع 
فالتخا تروص  رد  دنـشاب و  دحتم  انومـضم  یلو  فلتخمظافلا  اب  هچ  رگ  ، دشاب هدشتباث  تایاور  ( لقن ترثک  ) هضافتـسا ای  رتاوت  دـیاب  .2

هلبق لیوحت  هرابرد  هک  یتایاوردننام  ، تسا حیحص  روکذم  ربخ  هک  دوشیم  لصاح  نانیمطا  تروص  نیا  رد  . دنشابعمج لباق  ، نومـضم رد 
. تسا هدش  دراو  طوبرم  تایآ  لوزن  بابسا  و 

دهاش دوخ  نیا  هک  . دـنکیم عفر  ار  ماهبا  لح و  ارلاکـشا  یعطق  روط  هب  ، تسا هدـش  دراو  تایآ  لوزن  ببـس  هرابرد  هک  یتاـیاور  دـیاب  .3
زا یخیراتعیاقو  رتشیب  . دـشابن نسح  ای  حیحـص  تیاور  ثیدـحلا  ملع  حالطـصا  هب  دنـس  ظاحلزا  هچ  رگ  ، دوب دـهاوخثیدح  نآ  قدـص 

تحـص هار  زا  هنرگ  میریذپیم و  ار  نآ  میربیم و  یپ  ینایرجکیتحـص  هب  یخیرات  هعقاو  دـنچ  نداد  طابترا  اب  هک  دنتـسه  لیبق  نیمه 
. تسا رارق  نیمه  زا  بلطم  « ءیسن هیآ  دروم  رد  . تسینشریذپ ناکما  دانسا 

اولحیف هللا  مرح  ام  ةدع  اؤطاویل  اماع  هنومرحی  اماعهنولحی و  اورفک  نیذلا  هب  لضی  رفکلا  یف  ةدایز  ءیسنلا  امنا  : » تسا هدمآ  هبوت  هروس  رد 
رد ینوزف  [ مارح ياـههام  ریخاـت  ندرک و  اـج  هـب  اـج  ] ءیــسن ( 4 ، ) نیرفاـکلا موـقلا  يدـهی  ـال  هللاو  مهلاـمعا  ءوـس  مهل  نـیز  ، هللا مرح  اـم 
هک ییاههام  رادقم  هب  ات  دننکیم  مارح  ار  نآ  رگیدلاس  لالح و  ار  نآ  لاس  کی  . دنوشیم هارمگ  نارفاک  ، نآ اب  هک  تسا  [ ناکرـشم ] رفک

لـالح ، هدرک مارح  ادـخ  ار  هچ  نآ  بیترت  نیا  هب  و  ددرگ ] لـیمکت  ناشرادـنپ  هـب  هاـم  راـهچ  ددـعو  ] دـنزاس قـفاوم  هدرک  مارح  دـنوادخ 
«. دنکیمن تیاده  ار  نارفاکهورگ  دنوادخ  هدش و  هداد  هولج  ابیز  ناشرظن  رد  ناشتشز  لامعا  . دننادرگ

يارب هریزج  طاقن  نیرترود  زا  هک  برع  دمآ  تفر و  ریسمرد  تینما  ندمآ  دوجو  هب  يارب  ، نآ لیلد  دوب و  عونمم  مارح  ياههام  رد  گنج 
. تسا هدوب  ، دندرکیم رفس  هکم  هب  هرمع  يادا  يارب  بجر  هام  رد  مرحم و  هجحلا و  وذ  ، هدعقلا وذ  هام  هس  رد  جح 

ياج ، دـمآیم شیپ  مارح  ياههام  زا  یکی  انایحاو  دـنتفرگیم  رارق  رگید  هلیبق  رب  يزوریپ  هناتـسآ  رد  هاگره  برع  لیابق  ناـیوگروز  یلو 
نیا اب  میروآیم و  ولجار  نابعش  هام  میرادیم و  رب  دوخ  ياج  زا  ار  بجر  هام  العف  دنتفگیم  الثم  . دندرکیمضوع رگید  هام  اب  ار  هام  نآ 
یلک هب  يرجه  مهن  لاس  رد  دنـسپان  هویـش  نیا  . دندرکیم فرـصت  يراجتنـس  یهلا و  ماکحا  رد  دندادیم و  همادا  دوخ  گنج  هب  هیجوت 

( . 5  ) دش عونمم 
يانعم زا  دنکیم و  دـییات  ار  بلطم  مه  دـهاوشو  نئارق  دـنکیم و  قیبطت  هیآ  تالمج  ابتسا  هدـمآ  هیآ  لوزن  ببـس  رد  هچ  نآ  نیا  ربانب 

. دومن نییبت  هدعاق  نیا  ساسا  رب  ناوتیم  ار  رگید  دراوم  دشابن . يوق  دنسرظن  زا  هچ  رگ  ، دنکیم ماهبا  عفر  مه  هیآ 

ببس لقان  روضح 

زا تیاور  دنس  ات  دناهدرک  طرـش  ار  لوزن  ببـس  لوا  لقانروضح  املع  رتشیب  ؟ دشاب هثداح  دهاش  دوخ  لوزن  ببـس  لقان  تسا  طرـش  ایآ 
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نمم عامسلا  ۀیاورلاب و  الالوزنلا  بابسا  یف  لوقلا  لحی  ال  :» دیوگیم يدحاو  . دشاب هدوب  لصتم  زین  يو  ات  دنـسو  ، دشابن عطقنم  هعقاو  دوخ 
وا روضح  دننادیم و  یفاک  لوزن  ببس  هب  ار  لقان  یعطق  ملع  نارگید  یلو  ( . 6 « ) اهملعنع اوثحب  بابسالا و  یلع  اوفقو  لیزنتلا و  اودهاش 

هدرک كرد  ار  نآرق  لوزن  یحو و  نامز  هک  يایباحـصرگا  :» تسا هتفگ  ثیدحلا  ملع  رد  يروباشین  مکاح  . دننادیمن طرـش  هثداح  ردار 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپزا  لوقنم  ، ثیدح ینعی  . تسا دنـسم  ثیدح  هلزنم  هب  مالک  نیا  ، دش لزان  اذـک  هثداح  رد  اذـک  هیآ  : دـیوگبتسا

راتفگ رد  وا  ندوب  قداص  ندوب و  لداـع  ، ندوب عطاـق  ضرفاـب  لـقان  روضح  اریز  ، دـسریم رظن  هب  رتحیحـص  لوق  نیا  ( . 7 « ) دوشیم یقلت 
مهیلع راـهطا  همئا  زا  لوقنمتاـیاور  لـیلد  نیمه  هب  . تسا رظن  دروم  وا  ندوب  داـمتعا  دروم  یتسرد و  تقاثوافرـص و  تسین و  طرـش  ، دوخ

. دریگیم رارقشریذپ  دروم  تسا و  شخب  نانیمطا  ام  يارب  نآرق  هرابرد  مالسلا 

نآرق فاصوا  یماسا و 

یفصو هبنج  رتشیب  هک  ( 8  ) تسا هدروآ  نآرق  ياربمان  دوخ 43  ریسفت  همدقم  رد  يزار  حوتفلا  وبا  نیدلا  لامج  مشش  نرق  گرزب  رسفم 
هکدنکیم لقن  ( 10  ) یـشکرز نیدلا  ردب  ( . 9  ) تسا هدرک  افتکا  رکذ  باتک و  ناقرف ، ، نآرق ياـهمان  هبناـیبلا  عمجم  رد  یـسربط  .و  دراد

يارب ناونع  مان و  زین 55  يزیزع  یضاق  زا  . تسا هدشروآ  دای  نآرق  يارب  فصو  ای  مسا  دون  زا  شیب  هتـشون و  هنیمز  نیا  رد  یباتک  یلارح 
. تسا كرتشم  يزار  حتفلا  وبا  رظن  اب  نآ  لوا  مان  هدمآ و 43  لیذ  لودجرد  هک  تسا  هدش  لقن  نآرق 

 - هیآ هرامش  هروس -  مان  دهاش -  نآرق -  فصو  ای  مان  فیدر - 
17 و 18 تمایق -  هنآرق -  عبتاف  هانارق  اذاف  هنآرق  هعمج و  انیلع  نا  نآرق  - 1

لافنا 29 اناقرف -  مکل  لعجی  هللا  اوقتت  نا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  ناقرف  - 2
3 و 4 نارمع -  لآ  ناقرفلا -  لزنا  سانلل و  يده  لبق  نم  لیجنالا  ةاروتلا و  لزنا  و 

1 ناقرف -  اریذن -  نیملاعلل  نوکیل  هدبع  یلع  ناقرفلا  لزن  يذلا  كرابت 
29 رطاف -  ةالصلا -  اوماقا  هللا و  باتک  نولتی  نیذلا  نا  باتک  - 3

ءاسن 105 سانلا -  نیب  مکحتل  قحلاب  باتکلا  کیلا  انلزنا  انا 
2 هرقب -  هیف  بیر  باتکلا ال  کلذ 

58 نارمع -  لآ  میکحلا -  رکذلا  تایآلا و  نم  کیلع  هولتن  کلذ  رکذ  - 4
9 رجح -  نوظفاحل -  هل  انا  رکذلا و  انلزن  نحن  انا 

44 لحن -  نورکفتیمهلعل  مهیلا و  لزن  ام  سانلل  نیبتل  رکذلا  کیلا  انلزنا  و 
44 فرخز -  کموقل -  کل و  رکذل  هنا  و 

50 ایبنا -  نورکنم -  هل  متنافا  هانلزنا  كرابم  رکذ  اذه  و 
1 ص -  رکذلا -  يذ  نآرقلا  ص و 

69 سی -  نیبم -  نآرق  رکذ و  الا  وه  نا 
41 تلصف -  زیزع -  باتکل  هنا  مهئاج و  امل  رکذلاب  اورفک  نیذلا  نا 

17 رمق -  رکدم -  نم  لهف  رکذلل  نآرقلا  انرسی  دقل  و 
192 ءارعش -  نیملاعلا -  بر  لیزنتل  هنا  لیزنت و  - 5

23 ناسنا -  الیزنت -  نآرقلا  کیلع  انلزن  نحن  انا 
106 ءارسا -  الیزنت -  هانلزن  ثکم و  یلع  سانلا  یلع  هارقتل  هانقرف  انآرق  و 
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23 رمز -  مهبر -  نوشخی  نیذلا  دولجهنم  رعشقت  یناثم  اهباشتم  اباتک  ثیدحلا  نسحا  لزن  هللا  ثیدح -  - 6
6 فهک -  افسا -  ثیدحلااذهب  اونمؤی  مل  نا  مهراثآ  یلع  کسفن  عخاب  کلعلف 

59 و 60 مجن -  نوکبت -  نوکحضت و ال  نوبجعت و  ثیدحلا  اذه  نمف  ا 
34 روط -  نیقداص -  اوناک  نا  هلثم  ثیدحب  اوتایلف 

57 سنوی -  رودصلایف -  امل  ءافش  مکبر و  نم  ۀظعوم  مکتئاج  دق  سانلا  اهیا  ای  هظعوم -  - 7
48 هقاحلا -  نیقتملل -  ةرکذتل  هنا  و  هرکذت -  - 8

19 لمزم -  ةرکذت -  هذه  نا 
120 دوه -  نینمؤملل -  يرکذ  ۀظعوم و  قحلا و  هذه  یف  كءاج  و  يرکذ -  - 9

138 نارمع -  لآ  نیقتملل -  ۀظعوم  يده و  سانلل و  نایب  اذه  نایب -  - 10
2 هرقب -  نیقتملل -  يده  هیف  بیر  باتکلا ال  کلذ  يده   - 11

44 تلصف -  ءافش -  يده و  اونمآ  نیذلل  وه  لق  یبرع  یمجعا و  ا  ءافش -  - 12
37 دعر -  ایبرع -  امکح  هانلزنا  کلذک  و  مکح -  - 13

34 بازحا -  ۀمکحلا -  هللا و  تایآ  نم  نکتویب  یف  یلتی  ام  نرکذا  و  تمکح -  - 14
58 نارمع -  لآ  میکحلا -  رکذلا  تایآلا و  نم  کیلع  هولتن  کلذ  میکح -  - 15

48 هدئام -  هیلع -  انمیهم  و  باتکلانم -  هیدی  نیب  امل  اقدصم  قحلاب  باتکلا  کیلا  انلزنا  و  نمیهم -  - 16
1 و 2 نج -  هب -  انمآف  دشرلا  یلا  يدهی  ابجع  انآرق  انعمس  انا  يداه -  - 17

157 فارعا -  هعم -  لزنا  يذلا  رونلا  اوعبتا  و  رون -  - 18
77 لمن -  نینمؤملل -  ۀمحر  يدهل و  هنا  و  تمحر -  - 19

103 نارمع -  لآ  اعیمج -  هللا  لبحب  اومصتعا  و  تمصع -  - 20
11 یحض -  ثدحف -  کبر  ۀمعنب  اما  و  تمعن -  - 21

51 هقاح -  نیقیلا -  قحل  هنا  و  قح -  - 22
89 لحن -  ءیش -  لکل  انایبت  باتکلا  کیلع  انلزن  و  نایبت -  - 23

43 صصق -  نورکذتی -  مهلعل  ۀمحر  يده و  سانلل و  رئاصب  رئاصب -  - 24
50 ایبنا -  هانلزنا -  كرابم  رکذ  اذه  كرابم -  - 25

1 ق -  دیجملا -  نآرقلا  ق و  دیجم -  - 26
41 تلصف -  زیزع -  باتکل  هنا  و  زیزع -  - 27

87 رجح -  میظعلا -  نآرقلا  یناثملا و  نم  اعبس  كانیتآ  دقل  و  میظع -  - 28
77 هعقاو -  میرک -  نآرقل  هنا  میرک -  - 29

46 بازحا -  ارینم -  اجارس  هنذاب و  هللا  یلا  ایعاد  و  جارس -  - 30
46 بازحا -  دش - ). هداتسرف  ربمایپهارمه  هک  دشاب  نآرق  « رینم جارس  هک  نآ  ربانب  ) ارینم اجارس  و  رینم -  - 31

3 و 4 تلصف -  مهرثکا -  ضرعافاریذن  اریشب و  نوملعی  موقل  ایبرع  انآرق  هتایآ  تلصف  باتک  ریشب -  - 32
4 تلصف -  نوعمسی -  مهف ال  مهرثکا  ضرعاف  اریذن  اریشب و  ریذن -  - 33

6 دمح -  میقتسملا -  طارصلا  اندها  طارص -   - 34
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103 نارمع -  لآ  اوقرفت -  اعیمج و ال  هللا  لبحب  اومصتعا  و  لبح -  - 35
52 يروش -  انرما -  نم  احور  کیلا  انیحوا  کلذک  و  حور -  - 36

3 فسوی -  صصقلا -  نسحا  کیلع  صقن  نحن  صصق -  - 37
13 قراط -  لصف -  لوقل  هنا  لصف -  - 38

75 هعقاو -  دشاب - ). نآرق  یجیردتيانعم  هب  موجن  هک  نآ  ربانب   ،) موجنلا عقاومب  مسقا  الف  موجن -  - 39
1 نج -  ابجع -  انآرق  انعمس  انا  بجع -  - 40

1 و 2 فهک -  ادیدش -  اساب  رذنیل  امیق  اجوع  هل  لعجی  مل  و  میق -  - 41
1 فسوی -  نیبملا -  باتکلا  تایآ  کلت  نیبم -  - 42

4 فرخز -  میکح -  یلعل  انیدل  باتکلا  ما  یف  هنا  و  یلع -  - 43
6 هبوت -  هللا -  مالکعمسی  یتح  هرجاف  كراجتسا  نیکرشملا  نم  دحا  نا  و  مالک -  - 44

51 صصق -  لوقلا -  مهل  انلصو  دقل  و  لوق -  - 45
52 میهاربا -  سانلل -  غالب  اذه  غالب -  - 46

23 رمز -  اهباشتم -  اباتک  ثیدحلا  نسحا  لزن  هللا  هباشتم -  - 47
28 رمز -  نوقتی -  مهلعل  جوع  يذ  ریغ  ایبرع  انآرق  یبرع -  - 48

115 ماعنا -  الدع -  اقدص و  کبر  ۀملک  تمت  و  لدع -  - 49
2 لمن -  نینمؤملل -  يرشب  يده و  يرشب -  - 50
5 قالط -  مکیلا -  هلزنا  هللا  رما  کلذ  رما -  - 51

193 نارمع -  لآ  نامیالل -  يدانی  ایدانم  انعمس  نامیا -  - 52
1 و 2 ابن -  میظعلا -  ابنلا  نع  نولئاستی  مع  ابن -  - 53

45 ایبنا -  یحولاب -  مکرذنا  امنا  یحو -  - 54
37 دعر -  ملعلا -  نم  كءاج  ام  دعب  مهئاوها  تعبتا  نئل  و  ملع -  - 55

هیآ هروس و  موهفم 

دننام ، دراد هطاحا  نآ  هب  تسا و  هتفرگ  رب  رد  ار  یتایآهروس  ره  اریز  ، تسا هدـش  هتفرگ  ( رهـش درگادرگ  دـنلب و  راوید  «) دـلب روس  » زا هروس 
. تسا هتفرگ  رب  رد  ارییاههناخ  هک  رهش  ( روس ) راصح

راس تسا و« عافترا  ولع و  ، هروس یناعم  زا  یکی  سراف  نباهتفگ  ربانب  اریز  ، دـناهتفرگ عیفر  تلزنم  فرـش و  يادـنلب  ياـنعم  هب  ار  نآ  یخرب 
. دنیوگیمهروس زین  ار  نامتخاس  زا  هقبط  ره  . تسا هدام  نیمه  زا  ندش  هتخیگنا  رب  ندومنبضغ و  يانعم  هب  « روسی
: تسا ینایبذ  هغبان  لوق  ، نیالیلد فرش و  لزانم  زا  دوبتلزنم  انعم  ار  هروس  هک  نادب  :» دیوگیم يزار  حوتفلا  وبا 

بذبذتی اهنود  کلم  لک  يرت  ةروس  كاطعا  هللا  نا  رت  مل  ا 
زا ار  رهـش  يور  اب  :» دنکیم هفاضا  «. دیامنیم لزلزتمنآ  دزن  یهاشداپ  ره  هک  تسا  هداد  عیفر  یتلزنم  فرـش و  وت  هب  دنوادخ  هک  ینیبیمن 

( . 11 « ) دشاب عفترمو  دنلب  هک  دنناوخ  روستهج  نآ 
لـصا ، دیوگ زومهم  هک  نآ  اما  :» دیوگیم هراب  نیا  ردحوتفلا  وبا  . دناهتـسناد يزیچ  هدنام  یقاب  هراپ و  يانعم  هب  « روس » زا ار  نآ  رگید  یخرب 

. يراذگ یقاب  يزیچ  فرظ  رد  رگا  « ءانالا یف  تراسا  :» دیوگ برع  نادبآ و  رد  دوب  بآهیقب  نآ  دشاب و  « ءاملا رؤس  » زا نآ 
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: دیوگیم - برع رعاش  - هبلعث ینب  یشعا  هک  تساج  نیمه  زا 
اریطتسم اهیان  یلع  اعدص  داؤفلا  یف  تراسا  دق  تنابف و 

( . 12  ) تسا شرتسگ  لاح  رد  هظحلره  هک  دوخ  يرود  رثا  رب  قیمع  یفاکش  دراذگ  یقاب  لد  رد  دش و  ادج  نم  زا  ، نز نآ 
نایراق مامت  ،و  تسا هدش  لدـب  واو  هب  هزمه  ظفلت ، ردتلوهـس  روظنم  هب  )و  نآرق زا  ياهراپ  يانعم  هب  ) هدوب هوؤس  لصا  رد  هروس  ، نیا ربانب 

. تسا هدرکن  تئارق  هزمه  اب  ار  نآ  یسک  هدمآ  نآرق  رد  هک  هناگ  هن  دراوم  زا  کی  چیهرد  دناهدناوخ و  واو  اب  ار  نآ  اقفتم 
ماکحا زا  یمکح  رب  لمتشم  هیآ  ره  هک  نآ  ایتسا  یلاعت  قحنخـس  یتسرد  رب  ياهناشن  نآرق  زا  هیآ  ره  اریز  ، تسا تمالع  يانعم  هب  ، هیآ

: دراد تلالد  اهنآ  رب  هک  تسايدنپ  تمکح و  ای  عرش 
و ( 14  ) نیلـسرملا نمل  کنا  قحلابکیلع و  اهولتن  هللا  تایآ  کـلت  و  ( 13  ) نوقـسافلا الا  اهب  رفکی  ام  تانیب و  تایآ  کیلا  اـنلزنا  دـقل  و 

( . 15  ) نورکفتت مکلعل  تایآلا  مکل  هللا  نیبی  کلذک  ...
برع هک  نانچ  . دـیمان نآرق  ار  نآ  مامت  درک و  يراذـگ  مانبرع  هویـش  فالخ  رب  - اضعب الک و  - ار دوخ  باتک  دـنوادخ  :» دـیوگ ظـحاج 

هیآ ، هدیـصق تیب  رهدننام  ار  هروس  ضعب  هروس و  ، ناوید هدیـصق  دـننام  ار  نآ  ( هراپ ) ضعب .و  دـیوگیم ناویدار  رعاش  کی  راعـشا  عومجم 
( . 16 « ) دنیوگ هلصاف  ، رعش رد  هیفاق  دننام  ار  هیآ  ره  رخآ  هدیمان و 

یلو تسا  مادک  زا  مادک  ، يا نم  ایا  : دنکیم نشور  هک  تساهیآ  اریز  ، دشاب هدش  هتفرگ  يا  هشیر  زا  دیاش  ، هیآ :» دیوگیم یناهفـصا  بغار 
شاب و مارآ  ، نک ارادم  ، قفرايا يات  :» دـنیوگ . تسا يرادـیاپ  ببثت و  يانعم  هب  ییات  اریز  ، دـشاب هدـش  ذـخا  ییات  » زا هک  تسا  نآ  حـیحص 

ۀیآ عیر  لکب  نونبت  ا  دنیوگ : هیآ  ار  يدـنلب  نامتخاس  ره  ندرک و  نیزگ  ياج  وندرب  هانپ  يانعم  هب  ، دـشاب هدـش  هتفرگ  هیلا  يوا  » زا دـیاش 
«. دینکیم يراک  هدوهیب  دیرادیم و  اپ  هب  يدنلب  ياهنامتخاس  عفترم  ياهنیمز  رد  ( ، 17  ) نوثبعت

لصف کی  ای  لصف  دنچ  ای  دشاب  لماک  هروس  هاوخ  ، دنیوگ هیآ  دنک  تلالد  ماکحا  زا  یمکح  رب  هک  ار  نآرق  زا  ياهلمج  ره  :» دیوگ سپس 
ره تساشرامـش و  لباق  اههروس  تایآ  رابتعا  نیمه  هب  . دنیوگ هیآ  دشاب  رگید  مالک  زا  ادـج  هکلماک  مالک  کی  هب  هاگ  ،و  هروس کی  زا 

( . 18 « ) دناهتفرگ هیآ  دنچ  رب  لمتشم  ار  هروس 
هروس - هروس نیرتکچوک  .و  تسا یفیقوت  رماکـی  ، تاـیآ يدادـعت  رب  هروس  ره  لامتـشا  هک  میوش  روآ  داـی  راـصتخا  روط  هبتسا  مزـال 

اب هروس  ره  ياههیآندوب  دایز  ای  مک  ریدقت  ره  هب  . تسا هیآ  رب 286  لماش  - هرقب هروس  - هروس نیرتگرزبو  . تسا هیآ  هس  رب  لماش  - رثوک
يرـس رما  نیا  رد  ،و  تسا یقاب  نونکات  فرـصت  ولخد  نودـب  نانچ  مه  هتفرگ و  ماجنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  صاـخ  روتـسد 

. دشابیم تایآ  بسانت  نآرق و  زاجعا  هب  طوبرم  هک  تسا  هتفهن 
: اهتشونیپ

،ص 4. لوزنلا بابسا  - 1
،ج 4،ص 214-257. ناقتالا ر.ك: - . 2

. تسا پاچ  هدامآ  دلجم  هد  رد  تسا و  هدش  يروآ  عمج  ناهرب  ياقآ  بانج  هلیسو  هب  تایاور  نیا  - 3
هبوت 9:37. - 4

،ج 5،ص 29. یسربط ریسفت  ر.ك: - 5
،ص 4. لوزنلا بابسا  - 6

،ص 19-20. ثیدحلا مولع  ۀفرعم  ،ج 2،ص 258 و 263. كردتسملا - 7
،ص 5. همدقم ،ج 1، نانجلا حور  نانجلا و  ضورلا  ، يزار حوتفلا  وبا  ر.ك: - 8

،ص 14. عبار نف  ، همدقم ،ج 1، یسربط ریسفت  - 9
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،ج 1،ص 143-146. ناقتالا ،ج 1،ص 273-276. ناهربلا - 10
،ص 9. همدقم ،ج 1، نانجلا ضورلا  - 11

. نامه - 12
هرقب 2:99. - 13

هرقب 2:252. - 14

هرقب 2:266. - 15
،ج 1،ص 143. ناقتالا - 16

ءارعش 26:128. - 17
 . يا هدام  لیذ  ، تادرفملا - 18

اههروس یماسا 

مان کی  اههروس  رتشیب  . تسا هدش  يراذگ  مان  ربمایپصخـش  دید  حالـص  اب  ،و  تسا یفیقوت  هروس  ره  تایآ  دادعت  دننام  اههروس  یماسا 
یخرب هیمستهجو  هک  ( 1  ) تسا هتفرگیم  ماجنا  تبسانم  نیرتکچوک  اب  برع  هویـش  قبط  ، اهيراذگ ماننیا  . مان دنچ  ای  ود  یخرب  دراد و 

: تسا هدمآ  ریز  لودج  رد  اهنآ  زا 
هیمست هجو  هروس -  مان 

هیآ 144 و 146)و ) ماعنا هروس  رد  « رقبلا ظفل  هچ  رگ  ، تسا هدوب  هروس  نیا  رد  طقف  نآ  هرابرد  نتفگ  نخـس  هرقب و  ظـفل  لامعتـسا  هرقب - 
رد ، هدـش هـتفگ  نخـس  نآ  هراـبرد  هرقب  هروـس  رد  هـک  یلیـصفت  نآ  اـب  یلو  تـسا  هدـمآ  و 46) هیآ 43  ) فـسوی هروـس  رد  تارقب  ظـفل 

هدماین یبلطماهنآ 
. تسین نآرقرگید  ياج  رد  تسا و  هدمآ  هیآ 33 و 35) ) هروس نیا  رد  راب  ود  طقف  نارمع  لآ  ظفل  نارمع -  لآ 

. تسا هدمآ  لیصفت  هب  ءاسن  ماکحا  هروس  نیا  زا  هیآ  هدفه  رد  ءاسن - 
. تسا هدشنرکذ  نآرق  رگید  ياج  رد  تسا و  هدمآ  هدئام  ظفل  هیآ 112 و 114) ) هروس نیا  رد  طقف  هدئام - 

. تسا هدش  هتفگ  نخس  ماعنا  هرابرد  اههروس  ریاس  زا  شیب  هروس  نیا  زا  هیآ  شش  رد  ماعنا - 
. تسا هدمآ  راب  ود  فارعا  ظفل  هیآ 46 و 48) ) هروس نیا  رد  طقف  فارعا - 

. تسا هدمآ  راب  ود  لافنا  ظفل  هیآ 1) ) هروس نیا  رد  طقف  لافنا - 
. تسا هدماین  یبلطم  تروص  نیدب  نآرق  رگید  ياج  رد  تسا و  هدش  هتفگ  نیکرشم  زا  تئارب  هرابرد  تئارب - 

. تسا هدمآ  نایم  هب  نخس  سنوی  ترضح  تالاح  زا  هک  نآرق  رد  تسا  ياهروس  اهنت  سنوی - 
. تسا هدش  هتفگ  نخس  دوه  ترضح  هرابرد  هروس  نیا  رد  طقف  دوه - 

. تسا هدش  رارکت  ربمایپ  نیا  كرابم  مان  رابجنپ  تسیب و  هروس  نیا  رد  فسوی - 
هدش هدرب  یمان  طقف  دـعر  زا  هیآ 19) ) هرقب هروـس  رد  تسا و  هدـش  هتفگ  نخـس  دـعر  حـیبست  زا  هک  تسا  هیآ 13) ) ياهروس اهنت  دـعر - 

. تسا
. تسا هدش  هتفگ  نخس  ، شاهبیط هیرذ  هکم و  رهش  هرابرد  میهاربا  ياعد  زا  لیصفت  هب  میهاربا - 

. تسا هدش  هتفگ  نخس  رجح  باحصا  زا  نآ  رد  هک  تسا  ياهروس  اهنت  رجح - 
. تسا هدمآ  نایم  هب  نخس  لحن  زا  هک  تسا  ياهروس  اهنت  لحن - 
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. تسا هدش  هتفگ  نخس  ءارسا  زا  نآ  رد  هک  تسا  ياهروس  اهنت  ءارسا - 
. تسا هدمآ  یبلطم  فهک  باحصا  هرابرد  نآ  رد  هک  تسا  ياهروس  اهنت  فهک - 

لآ هروس  رد  هدمآ و  لیصفت  هب  (16-35 تایآ ...«) میرم باتکلا  یف  رکذا  ناونع و  اب  میرم  ترضحتشذگ  رـس  هروس  نیا  رد  اهنت  میرم - 
. تسا هدش  هراشا  وا  لاح  حرش  هب  نارمع  لآ  ناونع  اب  نارمع 

. تسا هدش  زاغآ  هط  ظفل  اب  هط - 
. تسا هدمآ  نایم  هب  نخس  ( برع دزن  ) فورعم يایبنا  زا  هک  تسا  ياهروس  اهنت  ایبنا - 

...«. جحلاب سانلا  یف  نذا  و  :» تسا هدشجح  هب  مالعا  هدش و  هتفگ  نخسجح  ماکحا  زا  تایآ 25-38) ) لیصفت هب  هروس  نیا  رد  جح - 
. تسا هدش  زاغآ  ...« نونمؤملا حلفا  دق  هلمج  اب  هروس  نیا  نونمؤم - 

. تسا هدمآ  هروس  نیا  رد  رون  هیآ  رون - 
. تسا هتفگ  کیربت  دوخهب  دنوادخ  تسا و  هدش  يروآ  دای  نآ  لوزن  هدش و  هدروآ  ناقرف  مان  اب  نآرق  هروس  نیا  رد  ناقرف - 

. تسا هدمآ  نآ  رد  « ءارعش ظفل  هک  تسا  ياهروس  اهنت  ءارعش - 
. تسا هدش  هتفگ  نخس  لمن  زا  نآ  رد  هک  تسا  ياهروس  اهنت  هروس  نیا  لمن - 

نـسحا کیلع  صقن  » زین فسوی  هروسرد  هچ  رگ  ، تسا هدمآ  ( ردصم مه  لعف و  مه   ) صـصقلا هیلع  صق  ترابع  هروس  نیا  رد  صـصق - 
. تسا هدوب  فسوی  مان  هبهیمست  ابتیولوا  اج  نآ  رد  یلو  ، هدمآ صصقلا 

. تسا هدش  هدرب  نآ  رد  مان  نیا  هک  تسا  ياهروس  اهنت  توبکنع - 
. تسا هدش  هدرب  نآ  رد  مان  نیا  هک  تسا  ياهروس  اهنت  مور - 

تیولوا یلو  ، دراد دوجو  هدجس  هیآ  زینرگید  هروس  هس  رد  هتبلا  ، تسا هدش  هدیمان  مان  نیدب  هدجـس  هیآ  رب  نآ  لامتـشا  تهج  هب  هدجس - 
. تساهمان رگید  اب  اهنآ  رد 

. تسا هدش  هراشا  بازحا  هعقاو  هب  نآ  رد  هک  تسا  ياهروس  اهنت  بازحا - 
. تسا هدش  رکذ  « ابس ظفل  نآ  رد  هک  تسا  ياهروس  اهنت  ابس - 

هجو زگره  دوشیم  رکذ  اهيراذـگ  مان  نیا  رد  هکیللع  هتبلا  . دراد دوجو  یتبـسانم  اههروس  يراذـگ  مان  رد  دـش  هظحـالم  هک  ياهنوگ  هب 
 . ۀبسانم یندا  ۀیمستلا  یف  یفکی  :» تسا یفاک  تبسانم  نیرتمک  ، يراذگ مان  رد  اریز  ، درادن راصحنا 

اههروس یخرب  مان  ددعت 

: دننام . تسا هدوب  یصاخ  تاهجهب  مان  رد  ددعت  نیا  هک  رتشیب  ای  هس  ای  ود  یخرب  . دنراد مان  کی  اههروس  رتشیب 
( . 2  ) تسا هدروآ  هروس  نیا  يارب  مان  تسیب  زا  شیب  یطویس  نیدلا  لالج  . یناثملا عبسلا  باتکلا و  ما  باتکلا و  ۀحتاف  مان  اب  دمح  هروس 
هروس نیلوا  ناونع  هب  فیرـش  فحـصم  رد  طـقفهن  . تسا نآرق  هروس  نیتـسخن  هک  هدـش  هدـناوخ  ماـن  نیدـبتهج  نآ  زا  : باـتکلا ۀـحتاف 

. تسا هدمآ  دورف  نامسآ  زا  هک  تسایلماک  هروس  نیلوا  هکلب  ، هدشتبث
نیا رد  ینآرق  ضارغا  فادها و  مامت  هک  هدش  هدناوخباتکلا  ما  تهج  نیدب  دمح  هروس  تسا و  فده  دصقم و  يانعم  هب  ما  : باتکلا ما 

 . تسا هدش  مهارف  هاتوک  هروس 
. دناهدروآ رامش  هب  ینآرق  روس  لضفا  ار  هروس  نیا  ور  نیا  زا 

هک دوشیم  هتفگ  یناثم  تهج  نیا  زا  ( . دوشیم هتفگیناثم  اهنآ  هب  هک  ) تسا هاتوک  ياههروس  زا  هیآ و  تفه  رب  لمتـشم  : یناـثملا عبـسلا 
. دوشیم توالت  دنلب  ياههروسزا  شیب  ،و  تسا رارکت  لباق 
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: دوشیم هئارا  ریز  رد  اههروس  ددعتم  ياهمان  زا  ياههنومن 
. تئارب ، هبوت

. مع ، ابن
. لیئارسا ینب  ، ناحبس ( ، 3  ) ءارسا

. نکی مل  ، هنیب

. نامیلس ، لمن
. تیارا ، نید ، نوعام

. نمؤم ، رفاغ
. تبت ، دسم

. هدجس ، تلصف
( . 4  ) صالخا ، دیحوت

. لاتق ، دمحم
. یتا له  ، ناسنا ، رهد

. تبرتقا ، رمق
. فالیا ، شیرق
. كرابت ، کلم
. حارشنا ، حرش

. عقاو ، لاس ، جراعم

نآرق ياههروس  یهورگ  ياهمان 

هدرمـش هروس  کی  ياـج  هب  هک  تئارب  لاـفنا و  هروس  ودو  هدـئام  ، ماـعنا ، فارعا ، ءاـسن ، نارمع لآ  ، هرقب ینـالوط  هروستفه  : لاوط عبـس  .1
. دناهدش

هدزاود هب  کـیدزن  هک  دنـسریمن  لاوـط  عبـس  هب  مجح  ظاـحل  زا  یلو  . تسا زواـجتم  دـص  زا  اـهنآ  تاـیآ  ددـع  هک  ییاـههروس  : نیئم .2
( . 5  ) تافاص ءارعش و  ، نونمؤم ، ایبنا ، هط میرم ، ، فهک ، ءارسا ، لحن ، فسوی ، دوه ، سنوی : زا دنترابع  دناهروس و 

لباق هک  دـنوشیم  هتفگ  یناثم  تهج  نیا  زا  . دـناهروستسیب کـیدزن  دراد و  رارق  دـص  ریز  اـهنآ  تاـیآ  ددـع  هک  ییاـههروس  : یناـثم .3
. دنوشیم توالت  هبترم  کی  زا  شیبندوب  هاتوک  تهج  هب  دنرارکت و 

: زا دنترابع  هک  دوشیم  عورش  مح  فورح  اب  هک  ياهروستفه  : میماوح .4
. فاقحا هیثاج و  ، ناخد ، فرخز ، يروش ، تلصف ، نمؤم

، مــــــلقلا ،ن و  قــــــالط ، هدجـــــــس ، رـــــــشح ، حـــــــتف : زا دـــــــنترابع  دـــــــناهروستسیب و  هــــــب  کـــــــیدزن  : تاـــــــنحتمم .5
. میرحت هنحتمم و  ، هلداجم ، حون ، نج ، فص ، هعمج ، نوقفانم ، نباغت ، كرابت ، تارجح

نیا ( ياههیآ ) لصاوف نوچ  . دـناهدش هدرمـش  نیئم  ای  تانحتممزا  هک  هروس  دـنچ  زج  هب  . تسا نآرق  رخآ  ات  نامحرلا  هروس  زا  : تالـصفم .6
. دناهدش هدیمان  مان  نیدبتسا  هاتوک  اههروس 
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اههروس مان  بارعا 

دهاوخ فرـصنم  ریغ  » دوش عمج  فرـص  عنم  بابـسازا  رگید  یکی  اب  رگا  نیا  ربانب  . تسا ملع  اـههروس  نآ  يارب  اـههروس  زا  کـی  ره  ماـن 
مل تبت و  ، كرابت ، یحوا لق  ، برتقا ، تلـصف ، سبع ياههروس  همجع و  ببـس  هب  ، ابـس نامقل و  ، میهاربا ، فسوی ، سنوی ياـههروس  ـالثم  . دوب

ببـسهب نامحر  ناسنا و  نارمع ، لآ  ياههروس  ثینات و  ببـس  هب  میرم  شیرق و  ، تئارب ، هبوت ، هحتاف ياههروس  لعف و  نزو  ببـس  هب  ، نکی
. تسا یفتنم  اهنآ  ندوب  فرصنم  ریغ  هبنج  ، تسا مال  فلا و  » اب نوچ  ، روس ياهمان  رتشیب  یلو  . دنفرصنم ریغ  نون  فلا و 

. هط سی و  ياههروس ق،ص، دننام  ، دناینبم ، ندوب یفرح  ود  ای  یفرح  کیتهج  هب  ، یماسا زا  یخرب 
نآ بارعا  تسا و  « ءای » اب رج  بصن و  عفر و  تلاح  هسرد  نیففطم  الثم  ، دوشیم هدـناوختسا  هدـش  ملع  هک  تایه  ناـمه  اـب  رگید  یخرب 

. دوب دهاوخ  نون  يور 
وبا . دراد يدارفا  تلاح  ندـش  ملع  زا  سپ  ددرگیمظوحلم و  ، لقن هیلوا  تلاح  اهنت  اریز  ، واو اـبتلاح  هس  رد  نوقفاـنم  نورفاـک و  ، نونمؤم

: دیوگیم يدیحوت  نایح 
ای ندوب  هلمج  تلاحزا  اریز  ، تسا فرـصنم  ریغ  بارعا  اهنآ  بارعا  ، سبع دننام  ، دـشابن ریمـض  رب  لمتـشمهک  یلعف  ای  ( 7  ) هللا رما  یتا  و 
ریغ ـالا  دـنبرعم و  ، دنـشاب مـال  فـلا و  اـب  رگا  ، دنـشابن اـجه  فورحزا  هک  روـس  ءامـسا  رگید  . تسا هدـش  مـسا  هدـمآ و  نوریب  ندوـب  لـعف 

( . 8"  ) دوب دنهاوخفرصنم 

نآرق تایآ  اههروس و  ددع 

هباحص لقن  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  قیرط  زا  هدشلزان و  ، دایز هن  مک و  هن  ، یلعف تروص  نیمه  هبتسخن  زور  زا  هروس  اب 114  نآرق 
: تسا هدش  هتفگ  . تسا لیلد  دقاف  نیا  زا  رتمک  رابتعا و  دقاف  نیا  رب  هدایز  ، تسا رتاوتمددع  نیا  . تسا هدیسر  ام  تسد  هب  نیعبات  و 

( قلف سان و  ) نیتذوعم هروس  ود  دمح و  هروس  دقاف  ، دوعسم نب  هللا  دبع  فحصم 
. تسادج نآرق  زا  تسا و  نآرق  ياتمه  دمح  هروس  هک  دوب  رواب  نیا  رب  وا  . تسا هدوب 

هتفرگ رارق  نآرق  لباقم  رد  ، تسا یناثم  عبسنامه  هک  ، دمح هروس  ( 9  ) میظعلا نآرقلا  یناثملا و  نم  اعبـس  كانیتآ  دقل  هیآ و  رد  هک  نانچ 
ربماـیپ ربهک  درمـشیم  ( مخز مشچ  عفد  ) رحـسلا لـطاب  ياـهاعد  زا  ار  ود  نآ  هکلب  تسنادیمنینآرق ، ياـههروس  زا  ار  نیتذوعم  اـما  . تسا

ود نیا  هاگ  ره  نیا  ربانب  دوش . عفد  ، دوب هدـش  دراو  نینـسح  رب  هک  یمخز  مشچ  اهنآ  ندـناوخ  اب  ات  دـش  یحو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
". دینکن طلخ  نآرق  اب  ار  نآرق  ریغ  :" تفگیم درکیمكاپ و  ار  نآ  ، دیدیم یفحصم  رد  ار  هروس 

نامحرلا هللا  مسب  » ود نآ  نایم  تسنادیم و  هروس  کیار  فالیا  لـیف و  هروس  ود  وا  . تسا هدوب  هروس  ياراد 115  بعک  نب  یبا  فحصم 
. دوب هدرک  هفاضا  ياههروس  رب  علخ  دفح و  ياهمان  هبهروس  ود  انمض  . دروآیمن میحرلا 

زا تسا و  هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رظنو  روتـسد  اب  تسا و  یفیقوت  يرما  دراد  همادا  اجک  ات  هیآ  ره  هک  تایآ  لصاوف  نییعت 
هکتسین هنوگ  نیا  دراد و  یگتسب  لقن  يراوتسا  یتسرد و  هب  نآ  تحـص  ، نیا ربانب  تسینيداهتجا . ياهلاسم  تسا و  لوقنم  راوگرزب  نآ 

دعب هیآ  رد  تسا و  مامتان  زونه ، بلطم  هک  نآ  اب  دوشیممامت  هیآ  ، انثا رد  بلطم و  طسو  رد  اسب  هچ  . دبای نایاپ  هیآ  ، بلطم ندـش  مامت  اب 
هزادنا رد  ناگتشذگهک  نیا  تسا  یفیقوت  رما  افرص  درادن و  یگتسب  نآ  رد  جردنم  بلاطم  هب  هیآ  ره  يدنلبو  یهاتوک  سپ  . دوشیم مامت 

هب دندومرفیم و  فقوت  هیآ  زا  ییاج  رد  انایحا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  هک  تسا  تهج  نیدب  دـنراد  رظن  فالتخا  یکدـنا  تایآ 
. دناهدادهمادا هفقو  نودب  ، رگید توالت  رد  اسب  هچ  تسا و  هدش  مامت  هیآ  هک  تفریم  نامگو  دندادیمن  همادا  توالت 

فـالتخا نآرق  تاـملک  رد  . تسا فرح   320671 نآرق فورح  هـمه  هـیآ و  نآرق 6600  تاـیآ  لـک  : هک تسا  هدـش  لـقن  ساـبع  نبا  زا 
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. دناهدرمش هملک  یهورگ 77434  77934 و  ياهتسد یخرب 77277 و  : تسا
مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  یلوم  زا  هک  تسا  هیآ   623 تساتایاور ، نیرتیعطق  نیرتحیحص و  هک  نییفوک  تیاور  قبط  ، تایآ حیحص  ددع 

هللا مسب  هک  تسا  نآ  رب  ینبم  ، شرامـش نیا  . تسا مـقر  نـیمه  فیرـش  فحـصم  رد  نآرق  تایآددـع  نوـنکا  و  ( . 10  ) تسا هدـشتیاور 
رد هعطقم  فورح  .و  دـشاب هدـماین  باسح  هب  لقتـسمهیآ  اـههروس  رگید  رد  دوش و  بوسحم  هیآ  کـی  دـمح  هروس  رد  میحرلا  ناـمحرلا 

( . 11  ) تسا فالتخا  دروم  نارگید  دزن  هروس  ره  تایآ  دادعت  یلو  ، دوشبوسحم هیآ  کی  ، روس لیاوا 

نییفوک تیاور  قبط  اههروس  تایآ  ددع 

تایآددع / هروس / مقر / تایآددع / هروس / مقر / تایآددع / هروس / مقر / تایآددع / هروس / مقر
11/ یحض /44/93/ جراعم /38/70/ دمحم /64/47/ رون /7/42/ دمح /1

8/ حرش /28/94/ حون /29/71/ حتف /77/48/ ناقرف /286/25/ هرقب /2
8/ نیت /28/95/ نج /18/72/ تارجح /227/49/ ءارعش /200/26/ نارمع لآ  /3

19/ قلع /20/96/ لمزم /93/50/ق/45/73/ لمن /176/27/ ءاسن /4
5/ ردق /56/97/ رثدم /60/74/ تایراذ /88/51/ صصق /120/28/ هدئام /5

8/ هنیب /40/98/ همایق /49/75/ روط /69/52/ توبکنع /165/29/ ماعنا /6
8/ هلزلز /31/99/ ناسنا /62/76/ مجن /60/53/ مور /206/30/ فارعا /7

11/ تایداع /50/100/ تالسرم /55/77/ رمق /34/54/ نامقل /70/31/ لافنا /8
11/ هعراق /40/101/ ابن /78/78/ نامحر /30/55/ هدجس /129/32/ هبوت /9

8/ رثاکت /46/102/ تاعزان /96/79/ هعقاو /73/56/ بازحا /109/33/ سنوی /10
3/ رصع /42/103/ سبع /29/80/ دیدح /54/57/ ابس /123/34/ دوه /11

9/ هزمه /29/104/ ریوکت /22/81/ هلداجم /45/58/ رطاف /111/35/ فسوی /12
5/ لیف /19/105/ راطفنا /24/82/ رشح /83/59/ سی /43/36/ دعر /13

4/ شیرق /36/106/ نیففطم /13/83/ هنحتمم /183/60/ تافاص /52/37/ میهاربا /14
7/ نوعام /25/107/ قاقشنا /14/84/ فص /99/38/ص/88/61/ رجح /15

3/ رثوک /22/108/ جورب /11/85/ هعمج /75/62/ رمز /128/39/ لحن /16
6/ نورفاک /17/109/ قراط /11/86/ نوقفانم /85/63/ رفاغ /111/40/ ءارسا /17

3/ رصن /19/110/ یلعا /18/87/ نباغت /54/64/ تلصف /110/41/ فهک /18
5/ تبت /26/111/ هیشاغ /12/88/ قالط /53/65/ يروش /98/42/ میرم /19

4/ صالخا /30/112/ رجف /12/89/ میرحت /89/66/ فرخز /135/43/ هط /20
5/ قلف /20/113/ دلب /30/90/ کلم /59/67/ ناخد /112/44/ ایبنا /21

6/ سان /15/114/ سمش /52/91/ ملق /37/68/ هیثاج /78/45/ جح /22
21/ لیل /52/92/ هقاح /35/69/ فاقحا /118/46/ نونمؤم /23

: اهتشونیپ
،ج 1،ص 159. ناقتالا ،ج 1،ص 270 و  ياهربلا ر.ك: - 1
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،ج 1،ص 151. ناقتالا - 2
. تسا هدمآ  زین  ءارسا  ردصم  زا  یضام  لعف  تروص  هب  يرسا  - 3

،ج 1،ص 155-159. ناقتالا ر.ك: - 4
هدرمـش نیئمروـس  زا  تهج  نیدـب  تسا و  هاـتوک  هیآ  ياراد 182  تاـفاص  هروـس  نینچ  مه  هاـتوک و  هـیآ  ياراد 228  ءارعـش  هروـس  - 5

. دنشابیم نیئم  ياههروس  دننامه  هروس  مجح  ظاحل  زا  هک  دناهدش 
. نج هروس  - 6

. لحن هروس  - 7
،ج 1،ص 162-163. ناقتالا - 8

رجح 15:87. - 9
مالسلا هیلع  نانمؤم  ریمازا  یملس و  نامحرلا  دبع  وبا  زا  وا  ، یلیل یبا  نبا  زا  نییفوک  تیاور  ،ج 1،ص 190-189 و 197. ناقتالا ر.ك: - 10

. تسا
،ص 190-195. نامه - 11

موس لصف 

نآرق فیلات  عمج و 

هدش ماجنا  فلتخم  ياههورگ  دارفا و  تسد  هب  نامزرورم و  هب  هکلب  ، هتفرگن تروص  نامز  کی  رد  ، ینونک لکـش  هب  نآرق  فیلات  عمج و 
هدـش ماـجنا  راوـگرزب  نآ  روتـسد  اـب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تاـیح  ناـمز  رد  هروـس  ره  ردتاـیآ  ددـع  مظن و  ، بیترت . تسا

. درک توالت  هروس  ره  رد  بیترت  نامه  هب  ،و  تفریذپ ادبعت  ار  نآ  دیاب  تسا و  یفیقوتو 
مـسب هک  یعقوـم  اـت  ، دـیدرگیم تبث  نآرد  لوزن  بیترت  هب  تاـیآ  دـشیم و  زاـغآ  مـیحرلا  ناـمحرلا  هللا  مـسب  ندـمآ  دورف  اـب  هروـس  ره 

هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  داتفایم  قافتا  یهاگ  . دوب تایآ  یعیبط  مظن  نیا  . دیدرگیمزاغآ يرگید  هروس  دشیم و  لزان  يرگید  ...« هللا
هیف نوعجرت  اموی  اوقتا  و   » هیآ دننام  دوش ، هدادرارق  يرگید  هروس  رد  یعیبط  مظن  فالخ  رب  ياهیآ  ات  دادیم  روتـسد  - لیئربجهراشا اب  - هلآ
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  - تسا هدـش  لزان  تایآ  نیرخآ  زا  دـناهتفگ  هک  ( - 1  ) نوملظیال مه  تبـسک و  ام  سفن  لـک  یفوت  مث  هللا  یلا 

مظن ای  یعیبط  مظن  اب  هچ  ، اههروسرد تایآ  تبث  نیا  ربانب  . دننک تبث  هیآ 281  هرقب  هروس  رد  ، نید هیآ  ابر و  تایآ  نیبار  نآ  دومرف  روتسد 
. دومن يوریپ  نآ  زا  دیاب  تسا و  هتفرگ  ماجنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپدوخ  روتسد  تراظن و  اب  تسا و  یفیقوت  ، يروتسد

هللا تیآ  نیرصاعم  زا  نیققحم و  زا  يرایـسب  يدهلا و  ملعیـضترم  دیـس  . تسا فالتخا  رظن  لها  نایم  اههروس  بیترت  مظن و  هرابرد  یلو 
نآ رد  ارنآرق  یتعامج  اریز  . تسا هتفرگ  لکـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تایح  نامز  رد  ، تسه هک  نانچ  مهنآرق  هک  دـننآ  رب  ییوخ 
يو زا  سپ  ات  دشاب  هدرک  اهر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپار  تیمها  نیا  اب  ياهلاسم  هک  دیامنیم  دیعب  رایـسب  دـناهدوب و  ظفاح  دـهع 

. دوش هداد  بیترت  مظن و 
رگا .و  تسا هتـشاد  دوجو  یبیترت  اههروس  نایم  هک  دوشیمنلیلد  ، دـهع نآ  رد  ندوب  نآرق  عماج  ای  ظفاح  اریز  ، تسین لوبق  لـباق  رظن  نیا 

. دوب دهاوخ  نآرق  عماج  ظفاح و  ، دشاب هدرک  طبض  ظفح و  ، هدش لزان  زور  نآ  اتهک  نآرق  زا  هچ  نآ  ره  یسک 
اههروس لیمکت  تسا  مهم  هچ  نآ  اریز  ، تسین نشورنادنچ  هلاسم  نیا  تیمها  اما  . تسین نآ  یلعف  بیترت  نآرق  همه  ظفح  همزال  نیا  ربانب 

یلص ربمایپ  دهع  رد  مهمنیا  . دوشن هابتـشا  رگید  ياههروس  ياههیآ  اب  هروس  ره  ياههیآ  ات  تسا  رگید  هروسزا  هروس  ره  ندوب  لقتـسم  و 
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هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اریز  ، تشادـن ناکما  نآرق  لوزننتفای  نایاپ  ماگنه  ات  اـههروس  نیب  بیترت  اـما  . تفرگ تروص  هلآ  هیلع و  هللا 
هب هک  ، نآرق لوزنزا  سای  زا  سپ  هک  تسا  یعیبط  نیا  رب  انب  . تفریم ییاههیآ  اههروس و  لوزن  لامتحاهظحل  ره  دوب  تایح  لاح  رد  ات  هلآ 

. دوب دهاوخ  بیترتو  مظن  لباق  نآرق  ياههروس  ، دوب هتسباو  ربمایپ  تایح  نتفای  نایاپ 
نیتسخن يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تافو  زا  سپاههروس  بیترت  عمج و  هک  دننآ  رب  ناسیون  خیرات  نیققحم و  رتشیب  ، ساسا نیا  رب 

تفگ ناوتب  دـیاش  عومجم  رد  .و  تفرگ ماجنا  راوگرزب  هباحـص  رگید  تباث و  نب  دیزسپـس  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  یلع  تسد  رب  راـب 
. تساخیرات ملسم  روما  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  ، هباحص تسد  هب  نآرق  عمج  لمعهک 

تدم ، تایاور بسح  رب  . دیدرگلوغشم نآرق  عمج  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تافو  زا  سپ  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  مالـسلا  هیلع  یلع 
دوـب و یلع  فحـصم  دـش  يروآ  درگ  هک  یفحـصم  نیلوا  :» دـیوگ میدـن  نبا  دـناسرماجنا . هب  ار  راـک  نـیا  تسـشن و  لزنم  رد  هاـم  شش 

نآ زا  هحفص  دنچ  دوب و  یلع  طخ  اب  هک  ینسحهزمح  یلعی  وبا  دزن  مدید  ار  یفحـصم  :» دیوگیم سپـس  «. دوب رفعج  لآ  دزن  فحـصمنیا 
وبا تفالخيادتبا  رد  :» دنکیم لقن  همرکع  زا  نیریـس  نب  دمحم  ( . 2 « ) دـندوب هتفرگ  ثاریم  هب  ار  نآیلع  نب  نسح  نادـنزرف  دوب و  هداتفا 
ایآ ؟ دوب فحاصم  رگید  دـننام  نآ  مظن  بیترت و  ایآ  : مدیـسرپ همرکع  زا  :» دـیوگ «. درک يروآ  عمج  ار  نآرق  تسـشن و  هناخ  رد  یلع  ، رکب
نبا  . تسناوت دنهاوخن  ، دنروآ درگ  ار  نآرق  یلع  دننام  دنهاوخب  دنیآ و  درگ  سنا  نج و  رگا  : تفگ ؟ دوب هدش  نآرد  لوزن  بیترت  تیاعر 
یلع فحـصم  رگا  :» دیوگ یبلک  يزج  نبا  ( . 3 « ) دـیدرگن مروسیم  مبایتسد ، فحـصم  نآ  رب  ات  مدرک  لاـبند  هچ  ره  :» دـیوگیم نیریس 

( . 4 « ) دیدرگیم تفای  ناوارف  ملع  نآ  رد  هنیآ  ره  ، دشیم تفای 

مالسلا هیلع  یلع  فحصم  فصو 

دوـجو رگید  فحاـصم  رد  هک  دوـب  یـصاخياهیگژیو  ياراد  ، دوـب هدرک  يروآ  درگ  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  یلوـم  هـک  ار  یفحـصم 
. تشادن

ریـس لـحارم و  هدـمآ و  یندـم  زا  شیپ  یکم  فحـصمنیا  رد  ینعی  . دوب هدـشتیاعر  اـهنآ  لوزن  قبط  ، روـس تاـیآ و  قـیقد  بیترت  ، ـالوا
. دوب نشور  تایآ  لوزن  یخیرات 

. دمآیم تسد  هب  یبوخهب  نآرق  رد  خوسنم  خسان و  هلاسم  اصوصخم  ، ماکحا عیرشت و  ریس  هلیسو  نیدب 
يارب زگره  دوب و  هدـشتبث  ، دوبتئارقنیرتلیـصا هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تئارق  قبط  ، تاـیآ تئارق  فحـصم  نیا  رد  ، اـیناث

هبتیمها رما  نیا  . دوب راومه  هیآ  حیحـص  ریـسفت  ندروآ  تسد  هب  اوتحم و  مهف  يارب  هاربیترت  نیدـب  . دوبن یهار  نآ  رد  تئارق  فـالتخا 
دوـجو یهارمگ  تاـبجوم  هنوـگ  ره  فحـصم  نآرد  هک  . دوـشیم رـسفم  یهارمگ  بجوـم  تئارق  فـالتخا  اـسب  هچ  اریز  ، تشاد ییازس 

. تشادن
هیـشاح رد  ، دوب اههروس  تایآ و  لوزن  بجوم  هک  ار  ییاهتبـسانمو  لوزن  دراوم  ینعی  . دوب لیوات  لیزنت و  رب  لمتـشم  فحـصم  نیا  ، اـثلاث

رد لوزن  ببس  رکذ  رب  هوالع  دوبتامهبم و  زا  يرایسب  عفر  نآرق و  یناعم  مهف  يارب  هلیسو  نیرتهب  یشاوح  نیا  . دادیمحیـضوت فحـصم 
. دوب رثؤم  رایسب  اههیآ  مهف  رد  هک  دوب  تایآ  صاخ  دراوم  زا  عماج  یلک و  ياهتشادربتالیوات  نیا  . تشاد دوجو  زین  یتالیوات  ، یشاوح

ربماـیپ رب  ياهیآ  :» دـیامرفیم زین  و  ( 5  ) لیواتلا لیزنتلا و  یلع  المتـشم  باتکلاب  مهتئج  دـقل  و  :» دـیامرفیم دوخ  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما 
خـسان و ، لیوات ریـسفت و  زین  .و  متـشون دوخ  طخ  اب  ار  نآ  نم  دومرف و  الماو  هدـناوخ  نم  رب  هک  نآ  رگم  ، هدـشن لزاـن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

نونک ات  زور  نآ  زا  . دـیامرف تمحرم  نمهب  ظفح  مهف و  دـنوادخ  ات  دومرف  اعد  ارم  تخومآ و  نم  هب  ار  هیآ  ره  هباـشتم  مکحمو و  خوسنم 
تلحرزا سپ  رگا  نیا  ربانب  ( . 6  ) ماهدادن تسد  زا  ، ماهتشون هتخومآ و  نم  هب  هک  ار  یتخانشو  شناد  چیه  هدرکن و  شومارف  ار  ياهیآ  چیه 
نیرتشیب هزورما  دشیم ، هدافتـسا  دوبتایآ  نییبت  ریـسفت و  حرـش و  تاکن و  رب  لمتـشم  هک  فحـصم  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
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( . 7  ) دیدرگیم عفترم  نآرق  مهف  تالکشم 

مالسلا هیلع  یلع  فحصم  ماجنارس 

هک یعقوم  : دنکیم تیاور  ( هیلع هللا  ناوضر  ) یـسراف ناملـسزا  ، دوب نانمؤم  ریما  صاخ  باحـصا  زا  هک  يافوتم 90) ) یلـاله سیق  نب  میلس 
عمج الماکار  نآرق  هک  نآ  ات  دـماین  نوریب  هناـخ  زا  تسـشن و  هناـخ  رد  ، درک ساـسحا  دوخ  هبتبـسنار  مدرم  يرهمیب  مالـسلا  هیلع  یلع 

هدنکارپ تروص  هب  هدش و  هتشون  اهقرو  هدش و  كزان  ياههتختو  ذغاک  ياههراپ  يور  نآرق  ، ترـضح يروآ  عمج  زا  شیپ  . درک يروآ 
درگ رکب  وبا  نوماریپمدرم  هک  یلاـح  رد  . دروآ دجـسم  هب  هدرک  يرتش  راـب  ار  نآ  یبوقعیتیاور  قبط  ، ماـمتازا سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  . دوب

ار نآ  هچراپ  نیا  رد  مدوب و  لوغـشم  نآرق  يروآ  عمجهب  نونک  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  گرم  زا  دعب  : » تفگ نانآ  هب  ، دندوب هدـمآ 
ریـسفت و هدـناوخنم و  رب  دوخ  ، ربماـیپ هک  نآ  رگم  ياهیآ  تسا  هدوبن  . ماهدروآ عمج  تسا  هدـش  لزاـنربمایپ  رب  هچ  نآ  ماـمت  ، هدرک مهارف 
هچ نآ  ندـید  اب  تساخ و  اپ  هب  هورگ  نارـس  زا  یکی  هاگ  نآ   . میاهدوبلفاغ نآ  زا  : دـییوگب ادرف  اداـبم  . تسا هتخومآ  نم  هب  ار  نآ  لـیوات 

تیاـفک ار  اـم  تسهاـم  دزن  هچ  نآ  تسین و  يزاـین  ياهدروآ  هچ  نآ  هب  : تفگ ودـب  ، دوـب هدرک  مهارف  اههتـشوننآ  رد  مالـسلا  هـیلع  یلع 
( . 8  ) دیدن نآ  زا  سپ  ار  نآ  یسک  دش و  دوخ  هناخ  لخادهاگ  نآ  «. دید دیهاوخن  ار  نآ  زگره  رگید  :» تفگ مالسلا  هیلع  یلع  . دنکیم

مالـسلا هیلع  نانمؤم  ریما  یلوم  هب  هللا  دـیبع  نب  ۀـحلط  ، داد خر  دـیدش  فالتخا  هباحـص  فحاصم  ناراد  فرط  نایم  هک  ، نامثع نارود  رد 
دیاش ات  یهدهئارا  ار  نآ  زورما  دوشیم  هچ  ، دنتفریذپن یتشاد و  هضرع  مدرم  رب  ار  دوخ  فحصمهک  ار  يزور  نآ  يراد  دای  هب  : درک ضرع 

نآ  . مدز زابرس  باوج  زا  ادمع  :» دومرف ترضح  . درک رارکت  ار  دوخلاؤس  هحلط  . دز زابرس  نداد  باوج  زا  ترـضح  ددرگ ؟ فالتخا  عفر 
هدـش نآ  لـخاد  زین  نآرق  زاریغ  هک  نآ  اـیتسا  نآرق  نآ  یماـمت  ، تسا مدرم  تسد  رد  هزورما  هـک  نآرق  نـیا  اـیآ  :» تـفگهحلط هـب  هاـگ 

هب ، دـییامن لـمع  دـینک و  ذـخا  نآ  هب  هچ  ناـنچ  ، تسا نینچ  هک  نوـنکا  :» دومرفترـضح تسا . نآرق  نآ  یماـمت  هتبلا  : تفگ هحلط  »؟ تسا
( . 9  ) تفگن يزیچ  رگید  تسا و  سب  ار  ام  سپ  ، تسا نینچ  رگا  : تفگ هحلط  «. دیاهدیسريراگتسر

. دنامب ظوفحمنآرق  يراوتسا  تبالص و  ، تدحو ظفح  رب  هوالع  ات  دنتساوخ  باوج  نیا  اب  ترضح 

تباث نب  دیز  عمج 

هیلع یلع  ( . 10  ) دریگن رارق  ندـشعیاض  ضرعم  رد  دوهی  تاروت  دـننام  اـت  دوـب  نآرق  عـمج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربماـیپ  تیـصو 
نآ زا  اما  . دشن هتفریذـپ  یلیالد  هب  یلو  ، تشاد هضرع  ار  نآ  تخادرپمهم و  نیا  هب  درک و  تیعبت  تیـصو  زا  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  مالـسلا 

نابتاک رگید  زا  تقو  يافلختشادترورـض  ، تسا یمالـسا  هعماج  تخاس  ياـنب  ریز  مالـسا و  نییآ  عیرـشت  عجرم  نیلوانآرق  هک  ییاـج 
تسدزا الخ  .و  دننک طبض  ار  نآ  ، نآرق ناظفاح  ياههنیس  ناوختـسا و  بوچ و  تاعطقيور  زا  نآرق  عمج  اب  ات  دننک  هدافتـسا  یهلا  مالک 

( . 11  ) دننک ناربج  ، دندیسر تداهش  هبهمامی  گنج  رد  هک  ار  نآرق  ناظفاح  زا  نت  دص  راهچ  یلوق  ربانب  نت و  داتفه  نتفر 
: دیوگیم دیز  . دنک يروآ  عمج  ار  نآرق  ات  تساوختباث  نب  دیز  زا  رکب  وبا  نیا  رب  انب 

هتـشک همامی  هثداح  رد  نآرق  ناظفاح  نایراق و  زا  يرایـسب  : تفگ - دوب اـج  نآ  رد  هک  - رمع اـب  هرواـشم  زا  سپ  ،و  دـناوخ ارف  ارم  رکب  وبا  »
يروآ عمجهاگ  نآ  . دورب نیب  زا  ار  نآرق  هدـمع  تمـسق  دـنوش و  هتـشک  رگید  یهورگ  زین  رگیددراوم  رد  هک  دوریم  نآ  میب  دـناهدش و 

راـک نیا  : » دـنتفگ ؟ دادـن ماـجنا  ار  نآهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  دـینک  يراـک  دـیهاوخیم  هنوگچ  : میتـفگ تخاـس . حرطم  ار  نآرق 
نم هـب  رکب  وـبا  هاـگ  نآ  . متفریذـپ ار  نآ  اـت  دـندیزرو  رارــصا  نـم  هـب  دنتفگنخــس و  هزادـنا  نآ  .و  دوـش ماـجنا  دــیاب  دراد و  ترورض 

نک و لابند  ار  راک  نیا  ، يدوب ادخلوسر  یحو  بتاک  وت  . میرادیمن اوران  هشیدـنا  وت  هب  ام  زگره  یتسه و  یلقاع  ناوجهک  منیبیم  : تفگ
ار نآ  راچان  هب  یلو  ، دوب رتتخـس  نارگ  هوک  لمحت  زا  دوب  هدش  لیمحت  نم  رب  هکراک  نیا  ینیگنـس  :» دـیوگیم دـیز   . هد ماجنا  یبوخ  هب 
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( . 12  ) مدرک يروآ  عمج  ، دوب هدش  هتشون  بوچ  گنس و  زا  یتاحفص  رب  هک  ار  نآرق  ومتفریذپ 

نآرق عمج  رد  دیز  شور 

يراک مه  اب  ار  راک  نیا  وا  . درک مهارف  اج  کـیرد  دروآ و  رد  یگدـنکارپ  تروص  زا  ار  نآرق  دـش و  لوغـشم  نآرق  يروآ  عمج  هب  دـیز 
دوـــــخ دزن  نآرق  زا  هــــچ  ره  سک  ره  : درک مـــــالعا  هــــک  دوـــــب  نآ  يومادـــــقا  نیتـــــسخن  . داد ماـــــجنا  هباحـــــص  زا  یهورگ 

نیا . تفرگ هدـهعرب  ار  هورگ  نآ  تساـیر  دوـخ  و  ( 13 « ) داد لیکــشت  ار  رفن  زا 25  بکرم  یهورگ  يو  :» دـیوگیمیبوقعی . درواـیب ، دراد
نیا . دندرکیم هعجارم  هورگ  نیا  هب  دنتـشاد  رایتخا  رد  نآرق  زاياهروس  ای  هیآ  هک  يدارفا  دـندمآیم و  مهدرگ  دجـسم  رد  زور  ره  هورگ 

نآرق ءزج  تسا  هدروآهـچ  نآ  هـک  دـنهد  هـئارا  دـهاش  ود  هـک  نآ  رگم  ، دـنتفریذپیمن نآرق  ناوـنع  هـب  ار  زیچچـیه  ، سک چـیه  زا  هورگ 
تداهش زین  نارگید  ینعی  ، یظفح دهاش  مود  دهاش  . دشاب هتشاد  ینآرق  یحوزا  تیاکح  هک  ياهتـشون  ینعی  ، یطخ هخـسن  لوا  دهاش  . تسا

: تسا هجوت  لباق  هتکن  ود  اج  نیا  رد  . دناهدینش هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نابز  زا  ار  نآ  هکدنهد 
وا تداهـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اریز  دش ، هتفریذپ  دهاش  نودبتئارب  هروس  رخآ  هیآ  ود  ( 14  ) يراصنا تباث  نب  ۀمیزخ  زا  .1

( . 15  ) دوب هداد  رارق  رفن  ود  تداهش  ياج  هب  ار 
دهاش يو  زا  . دشن هتفریذـپ  ، تسا نآرق  هیآ  درکیم  نامگهک  ...« ۀـتبلا امهومجراف  اینز  اذا  ۀخیـشلا  خیـشلا و  ترابع  باطخلا  نب  رمع  زا  .2

نآ تحص  رب  رمع  رخآات  رمع  . دشاب هدینـش  يزیچ  نینچ  ربمایپ  زا  هک  دومن  راکنا  درک  هضرع  سک  ره  رب  دهدهئارا و  تسناوتن  ، دنتـساوخ
 . مدرکیم جرد  نآرق  رد  ار  هیآ  نیا  هنیآ  ره  ، دوزفا نآرق  رب  يزیچرمع  دنتفگیمن  مدرم  رگا  :» تفگیم هراو  مه  تشاد و  رارصا 

لماک هک  هروس  ره  . داد تاجن  نتفر  نیب  زا  رطخو  یگدنکارپ  زا  ار  نآ  درک و  يروآ  عمج  ار  نآرق  ياههروس  اههیآ و  دیز  ، تیفیک نیدب 
مظنهنوگ و چیه  یلو  . دش لماک  يرگید  زا  سپ  یکی  اههروس  هک  نآ  ات  دادیم  رارق  هعبر  مان  هبمرچ  زا  يدـننام  هچ  قودنـص  رد  دـشیم 

هدرپس رکبوبا  هب  مامتا  زا  سپ  ، دوب هدـش  هتـشاگننآ  رب  ینآرق  ياـههروس  هک  ، اههفیحـص نیا  ( . 16  ) درواـین دوجو  هب  اـههروس  نیب  یبیترت 
ندرک ناس  کیماگنه  دـش و  يرادـهگن  هصفح  شرتخد  دزن  يو  تاـفو  زا  سپ  تفاـی و  لاـقتنا  رمعهب  رکبوبا  زا  سپ  هعومجم  نیا  . دـش

نوچ . دـینادرگ زاب  هصفح  هب  ار  نآ  سپـس  دـنک و  لباقم  نآاب  ار  نآرق  رگید  ياههخـسن  ات  تفرگ  تیاـعر  هب  ار  نآ  ناـمثع  ، اهفحـصم
( . 17  ) درب نیب  زا  تفرگ و  هصفح  هثرو  زا  ار  نآ  ، دوب هنیدم  یلا  هیواعم و  بناج  زاهک  ناورم  ، تشذگ رد  هصفح 

هباحص فحاصم 

ناگرزب زا  يرگید  هدـع  ، دـیز رب  هوـالع  مالـسلا ، هیلع  یلع  فحـصم  ندـشن  هتفریذـپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تلحر  زا  سپ 
وبا لبج و  نب  ذاعم  ، هفیذـح یبا  یلوم  ملاس  ، دوسا نب  دادـقم  ، بعک نب  یبا  ، دوعـسم نب  هللا  دـبع  : هلمج زا  . دـنتخادرپ نآرق  عمج  هب  هباحص 

يور يروآ و  عمج  نآرق  یتقو  . دوب هفیذـح  یبا  یلوم  ملاـس  ، دومن بترم  ار  نآرق  ياـههروس  هک  یـسک  نیتسخن  : دـنیوگ يرعـشایسوم .
ملاس ، دندرک داهن  شیپار  « رفس مان  یخرب  . دنتسشن روش  هب  نآ  مان  هرابرد  دندمآ و  مه  درگ  شناتـسد  مهو  دوخ  هاگنآ  ، دش هتـشون  قاروا 

. تسا دوهی  ياهباتک  مان  اریز  ، دندیدنسپن ار  نآ  نارگید  و 
فحصم » ار نآ  هک  مدید  هشبح  رد  ار  هدش ) عمجياههفیحص  ) باتک نیا  دننامه  : تفگ درک و  داهن  شیپ  ار  فحـصم  ناونع  ملاس  سپس 

هباحـص و فحاصمزا  یخرب  یفرعم  هب  اـج  نیا  رد  ( . 18  ) دنتفریذپ هدش  عمج  ياههفیحص  يارب  ار  فحـصممان  نارـضاح  همه  . دنتفگیم
: دوشیم هراشا  اهنآ  ياهیگژیو 

دوعسم نبا  فحصم 
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: دوب ریز  ياهیگژیو  ياراد  دوعسم  نبا  فحصم 
. تالصفمو تانحتمم  ، میماوح ، یناثم ، نیئم ، لاوط عبس  : دوب نینچ  اههروس  بیترت  .1

يارب فحصم  رد  اههروستبث  هک  دوب  هدیقع  نیا  رب  وا  . دوبنیتذوعم ياههروس  دمح و  هروس  دقاف  اریز  ، تشاد هروس  فحصم 111  نیا  .2
هروس هک  نآای  ( . 19  ) دوشیمن مگ  زگره  اهزامن  رد  نآ  تئارق  رارکت  تهج  هب  دمح  هروس  تسا و  ندـشمگ  یگدـنکارپ و  زا  نآ  ظفح 
نآرق ءزج  ار  هروس  ود  نیا  هک  دوـب  نیا  نیتذوـعم  هروـسود  ندرواـین  لـیلد  اـما  . دوـش هدروآ  نآرق  ءزج  دـیابن  تسا و  نآرق  لدـع  دـمح 

دناوخب و ار  نآ  نینسح  یتمالسيارب  ات  ، دش یحو  ربمایپ  رب  ادخ  بناج  زا  هک  تسنادیم  ( رحسلا لطاب  ) مخزمشچ ياعد  هکلب  . تسنادیمن
ریغ :» تفگیم درکیم و  كاپ  ار  نآ  ، دناهتـشون ار  هروس  ود  نیا  یفحـصم  رد  هکدـیدیم  هاگره  وا  . دراد ظوفحم  مخز  مشچ  زا  ار  ناـنآ 

( . 20 « ) دناوخیمن ار  هروس  ود  نیا  زامن  رد  زگره  دینکن و  طلخ  نآرقاب  ار  نآرق 
میحرلا نامحرلا  هللا  مسب  تئارب  هروس  يارب  دوعـسم  نبا  فحـصم  رد  تسا  هدـمآ  نآ  رد  هک  هدرک  لقن  یتیاور  عانقالا  باتک  بحاـص  .3

. دسیونیم سپس  . دوب هدشتبث 
( . 21  ) تسناد ربتعم  ار  نآ  دیابن 

نآرق تاملک  ناوتیم  هک  دوب  رواب  نیا  رب  دوعسم  نبااریز  ، دراد تفلاخم  روهشم  اب  ینآرق  تاملک  تایآ و  زا  يرایسب  رد  فحـصم  نیا  .4
هب ار  نآ  ناوتیم  ، دیآیم لکشم  نآ  مهف  هدنناوخ  يارب  ای  دشاب  راوشد  امش  رب  ياهملک  هاگره  :» تفگیموا . درک لیدبت  نآ  فدارتم  هب  ار 

«. درک لیدبت  ، دراد ار  نآ  يانعم  تسا و  حضاو  لهس و  هک  رگید  هملک 
وا . تسا یکی  عضوم  ود  ره  رد  هملک  ود  ره  يانعماریز  . درکیم لیدبت  فوص  هملک  هب  ار  نهع  هملک  ،و  بهذ هملک  هب  ار  فرخز  هملک  وا 

ياج هب  « رجافلاماعط موقزلا  ةرجـش  نا  :» دیوگب نآ  ياج  هب  ات  درک  زیوجت  ، دوب راوشد  يو  رب  میثا  هملکظفلت  هک  یمجعا  رفن  کی  میلعت  رد 
( . 22  ) میثالا ماعط 

ۀقراسلا قراسلا و  الثم و  . درکیم لیدـبت  رگید  تاملکهب  هیآ  دارم  ندـش  نشور  يارب  ار  تاملک  یخرب  دوخ  فحـصم  رد  دوعـسم  نبا  .5
 ... هب ار  ( 23  ) امهیدیا اوعطقاف 

اومیقا تروـص و  هب  ار  ( 24  ) طسقلاب نزولا  اومیقاو  هیآ  اـی  .و  تسا تسد  مادـک  هیآ  دارم  دوبن  مولعم  اریز  ، درک لیدـبت  « اـمهنامیا اوعطقاـف 
ایسنا مویلاملکا  نلف  اموص  نامحرلل  ترذن  ینا  هیآ  ای  .و  تسوزارت هنابز  هطساو  هب  نزو  هماقا  دوبدقتعم  اریز  ، دوب هدرک  تبث  ناسللاب  نزولا 

( . 26  ) دوب هدرک  رذن  ( توکس ) تمصهزور اریز  ، دوب هدرک  تبث  ...« اتمص نامحرلل  ترذن  ینا  » ار ( 25)
مـالک رد  هک  يریـسفت  دـئاوز  هنوـگ  نیا  . دوزفایمنآرق تاراـبع  اـههلمج و  نمـض  رد  ریـسفت  حرـش و  روـظنم  هـب  ار  یظاـفلا  اـنایحا  وا  .6

ۀما ساـنلا  ناـک  هـیآ  رد  ـالثم  . دـیدرگیمن ینآرق  صن  اـب  هابتـشا  بجوـم  هـک  دوـب  يدراوـمرد  ، دروـخیم مـشچ  هـب  رایــسب  ناگتــشذگ 
ندوزفا ( 27 ... ) هیف اوفلتخا  اـمیف  ساـنلا  نیبمکحیل  قحلاـب  باـتکلا  مهعم  لزنا  نیرذـنم و  نیرـشبم و  نییبـنلا  هللا  ثعبف  [ اوفلتخاـف ] ةدـحاو

نبا ، هیودرم نـبا  زا  یطویـس  لـقن  رب  اـنب  ( . 28  ) تسا هدوـب  فـالتخا  زا  سپ  اـیبنا  تثعبهک  دوـب  بلطم  نیا  ندـش  نـشور  يارب  « اوفلتخاـف
یلوم اـیلع  نا  ] کـبر نم  کـیلا  لزنااـم  غلب  لوسرلا  اـهیا  اـی  میدرکیم : توـالت  هنوگ  نیا  ار  هیآ  نیا  ربماـیپ  ناـمز  رد  :» تفگیمدوعـسم
يارب هک  تسا  رایسب  دوعـسم  نبا  فحـصم  رد  دراوم  نیا  زا  ( 29 ... ) سانلا نمکمـصعی  هللا  هتلاسر و  تغلب  امف  لـعفت  مل  نا  ]و  نینمؤملا

یلو . تسا هدرک  حرطم  ار  فیرحت  هلاـسمهلمج  زا  ییاهشـسرپ  اـهندوزفا  نیا  هتبلا  . تسا هدـش  هدوزفا  تاـیآ  رب  ، هیآ موهفمندـش  نشور 
. دوریم رایسب  دوعسم  نبا  هب  فالختبسن  لعج و  رد  تسایستلاخد  لامتحاو  تسین  یعطق  اهتبسن  نیا  زا  يرایسب 

نآ رد  دراد و  یحیـضوت  يریـسفت و  هبنج  اهتدایزنیا  زا  يدراوم  رگید  فرط  زا  . تشاد تقو  ماـکح  اـب  ییاـهتفلاخم  يو  هک  هژیو  هب 
موهفم و ات  دندرکیملقن  نارگید  هب  ،و  دنتشونیم ار  يریسفت  بلاطم  دوخ  فحـصم  رانک  رد  هباحـصهک  تسا  هدوب  لوادتم  رایـسب  نامز 

( . 30  ) دوش ظفح  مدرم  نایم  رد  هیآ  مایپ 
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بعک نب  یبا  فحصم 

: تسا لیذ  حرش  هب  بعک  نب  یبا  فحصم  ياهیگژیو 
ود زا  شیپ  ار  سنوی  هروس  هک  نآ  زج  . دوب دوعـسم  نبافحـصم  بیترت  اب  گنهآ  مه  ابیرقت  بعک  نب  یبا  فحـصم  ياههروس  بیترت  .1

دوعسم نبا  فحـصماب  هک  يرگید  توافت  . تشاد توافت  نآ  اب  اههروس  یخرب  ریخات  میدقت و  رد  زین  ودوب  هداد  رارق  تئارب  لافنا و  هروس 
. دوب نیتذوعم  دمح و  هروس  رب  لمتشم  هک  نآ  تشاد 

ياههروس زا  هک  نیا  نامگ  هب  دـناتونق و  ياعد  ودنیا  . دراد رگید  فحاصم  زا  شیب  دـفح  علخ و  ياـهمان  هب  هروس  ود  فحـصم  نیا  .2
. تسا هدشجرد  نآرق  رد  ، تسا نآرق 

 . كرجفی نم  كرتن  علخن و  كرفکن و  ریخلا و ال  کیلعینثن  كرفغتسن و  کب و  نیعتسن  انا  مهللا  میحرلا  نامحرلا  هللا  مسب  :» علخ ياعد 
کتمحر اوجرن  کباذع و  یشخن  ، دفحن یعسن و  کیلاو  دجـسن  یلـصن و  کل  دبعن و  كایا  مهللا  میحرلا  نامحرلا  هللا  مسب  :» دفح ياعد 

( . 31  ) قحلم رافکلاب  کباذع  نا 
تایاور رد  ( . 32  ) تسا هدش  هتشادنپ  هروس  کی  ، ودنآ هدماین و  میحرلا  نامحرلا  هللا  مسب  شیرق  لیف و  هروس  ود  نایم  فحصم  نیا  رد  .3

هللا مسب  ندروآ  اب  نکیل  ، دناوخب زین  ار  شیرق  هروس  دیاب  دناوخب  ار  لیف  هروس  ، زامن رد  سکره  هک  تسا  هدمآ  زین  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 
باسح هب  هروس  ود  نآرق  رد  تبث  رظن  زا  یلو  ، دوشیمبوسحم هروس  کی  اتئارق  هروس  ود  نیا  ینعی  ، هروس ود  نیب  ( 33  ) میحرلا نامحرلا 

. دوبهروس ياراد 115  بعک  نب  یبا  فحصم  نیا  ربانب  . دنکیم تباث  ار  بعک  نب  یبا  فحصمسکع  تیاور  نیا  . دیآیم
(34  ) تسا هروستشه  ، هروستفه ياج  هب  فحصم  نیامیماوح  هجیتن  رد  دوب و  هدش  عورش  مح  » اب رمز  هروس  يادتبا  فحـصم  نیا  رد  .4

.
نم انثعب  نم  انلیو  ای  اولاق  هیآ  : تسا هدـش  لیدـبت  اهنآياهفدارتم  هب  تاملک  یخرب  . تشاد تئارق  فـالتخا  ، روهـشم اـب  فحـصم  نیا  .5

یخرب ( . 38  ) تسا هدـشهدناوخ  هیف  اوعـس  » اـی هیف  اورم  تروـص  هب  ءاـضا  اـملک  هیآ  و  ( 36 « ) اندـقرمنم اـنبه  نم  تروص  هب  ( 35  ) اندقرم
مولعم يارب   40  ) هدش هدوزفا  هملک  جحلا ... یف  [ تاعباتتم ( ] 39  ) مایا ۀثالثمایصف  هیآ  رد  : تسا هدش  هدروآ  ریسفت  حیـضوت و  يارب  تاملک 

هدش هفاضا  ترابع  ( 41 ... ) ۀضیرفنهروجا نهوتآف  [ یمسم لجا  یلا  ] نهنم هب  متعتمتـسا  امف  هیآ  رد  ای  تسا و  یلاوتمهزور  زور  هس  ندرک 
ۀعاـسلا نا  تسا : هدـناوخ  نینچ  ار  هیآ  نیا  اـی  یمئاد و  هن  تسا  یعاـطقنا  هعتم و  حاـکن  ، دوـصقم هک  ( 42  ) تسا نیا  ندرک  موـلعم  يارب 

( . 43  ) یعست امب  سفن  لک  يزجتل  اهیلع ] مکرهظا  فیکف  یسفن  نم   ] اهیفخا داکاۀیتآ 
تدایز فیرحت و  هباحص  فحاصم  رد  يریـسفتياهنایب  نیا  هک  درب  نامگ  دیابن  ، دش نایب  دوعـسم  نبا  فحـصم  هرابرد  هک  هنوگ  نامه 

. دش كورتم  شور  نیا  اهدعب  هتبلا  . تسا هتشاد  لابند  هب  ار  دوجومياهنآرق  رد  دیدرت  ای  تاملک و 
: اهتشونیپ

هرقب 2:281. - 1
،ص 47-48. تسرهفلا - 2

،ج 1،ص 57. ناقتالا ،ج 2،ص 253. ۀباصالا هیشاح  رد  باعیتسالا  ،ج 2،ص 101. دعس نبا  تاقبط  - 3
،ج 1.ص 288 و 292-296. دیهمتلا : هب دینک  عوجر  زین  ،ج 1،ص 4 و  لیزنتلا مولعل  لیهستلا  ، یبلکلا يزج  نبا  - 4

،ج 1،ص 257. نامحرلا ءالآ  ، یغالب داوج  دمحم  - 5
هرامش 14. ،ج 1،ص 16، ناهرب ریسفت  - 6

،ج 2،ص 113. یبوقعی خیرات  : هب دینک  عوجر  مالسلا  هیلع  یلع  فحصم  بیترت  مظن و  هنیمز  رد  رتشیب  عالطا  يارب  - 7
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،ص 82. ۀفیقسلا - 8
،ص 124. نامه - 9

،ص 745. یمق ریسفت  - 10
هنیدم و ریغ  رد  نکاسنیرجاهم  زا  نت  هنیدم و 300  رهش  زا  راصنا  نیرجاهم و  زا  نت  هعقاو 360  نآ  رد  ،ج 7،ص 447- يرابلا حتف  - 11

(. ،ج 2،ص 516 يربط خیرات  ) دندوب هدش  هتشک  نیعبات  زا  نت   300
،ج ناهربلا ج 3،ص 56. و  ص 247  ،ج 2 ، خـیراتلا یف  لماکلا  ، ریثا نبا  ،ص 6. یناتسجس فحاصم  ،ج 6،ص 225. يراخب حیحـص  - 12

1،ص 233.
،ج 2،ص 113. یبوقعی خیرات  - 13

ناگتفیـش ناکیدزنزا و  تشاد و  روضح  ربمایپ  ياهگنج  یمامت  رد  وا  اریز  ، تفای بقل  نیتداهـشلا  وذ  هب  يراصنا  تباث  نب  ۀـمیزخ  - 14
وا . درک تیاور  نیفـص  هعقاو  رد  ار  ۀیغابلا  ۀئفلاارامع  لتقت  ثیدـح  هک  تسوا  تشاد و  تکرـش  لمج  نیفـص و  هعقاو  رد  . دوب یلع  یلوم 

. داد تداهش  دوب  هدیرخ  یبسا  یبارعا  زا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يارب 
دـسا ) داد رارق  تداهـشود  ار  وا  تداهـش  ترـضح  اذل  ، دـیوگیم نخـس  قح  هبتسا  ربمایپ  اوعد  فرط  نوچ  افرـص  ، دوب هدـیدن  هک  نآ  اب 

(. ،ج 2،ص 114 ۀباغلا
،ج 6،ص 225. يراخب حیحص  ،ص 6-9. یناتسجس فحاصم  - 15

،ج 9،ص 16 يرابلا حتفو  ج 1،ص 58  ناقتالا ، ،ج 2،ص 35 و  ناهربلا ،ج 1،ص 261 و  ریثک نبا  ریسفت  ، یقشمدلا یشرقلا  ریثک  نبا  - 16
،ص 195. مالسالا رجف  ، يرصم نیما  دمحا  ،ج 1،ص 254 و  نافرعلا لهانم  ، یناقرز و 

،ج 1،ص 300. دیهمتلا ،ج 7،ص 449 و  يراخبلا حرش  یف  يراسلا  داشرا  ، ینالطسق رجح  نبا  - 17
ام ماـن  ، نآرق هکدـنامن  هدیـشوپ  ،ص 11-14 . یناتـسجس فحاصم  ص 58. ،ج 1، ناقتالا ص 55. ،ج 3، خــیراتلا یف  لـماکلا  ر.ك: - 18

. تفرگ دوخهب  فحصم  مان  دمآ  رد  باتک  تروص  هب  اههفیحص  رد  هک  هاگ  نآ  . تسا دوشیم  هدناوخ  هچ  نآ  « ارقی
،ص 48-49. نآرقلا لکشم  لیوات  ، هبیتق نبا  - 19

،ج 8،ص 581. يرابلا حتف  ،ج 6،ص 416-417. روثنملا ردلا  - 20
،ج 1،ص 65. ناقتالا - 21

،ج 15،ص 163 و ج يربطریسفت ،ج 1،ص 213. يزار ریبک  ریسفت  ،ج 4،ص 193. ءابدالا مجعم  ، توقای ، يومح ناخد 44:44.ر.ك: - 22
،ص 24. نآرقلا لکشم  لیوات  23،ص 96.

هدئام 5:38. - 23
نامحرلا 55:9. - 24

میرم 19:26. - 25
،ج 2،ص 77. نیدلا مولع  ءایحا  ، یلازغ دماح  وبا  ،ج 1،ص 459. فاشکلا ،ج 8،ص 421. یسربط ریسفت  ر.ك: - 26

،ج 6،ص 228. يراخب حیحص  ،ج 1،ص 47. ناقتالا ،ج 1،ص 340. ظافحلا ةرکذت  ، یبهذلا نیدلا  سمش 
هرقب 2:213. - 27

،ج 1،ص 255. فاشکلا - 28
،ج 2،ص 298. روثنملا ردلا  هدئام 5:67.ر.ك: - 29

،ج 1،ص 320-322. دیهمتلا ر.ك: - 30
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،ج 1،ص 65. ناقتالا - 31
،ج 1،ص 64-65. نامه - 32

باب 10. ، ةالصلا یف  ةءارقلا  باوبا  ،ج 4، ۀعیشلا لیاسو  - 33
،ج 1،ص 64. ناقتالا - 34

سی 36:52. - 35
،ج 8،ص 428. یسربط ریسفت  - 36

هرقب 2،20. - 37
،ج 1،ص 47. ناقتالا - 38

هرقب 2:196. - 39
،ج 1،ص 242. فاشکلا - 40

ءاسن 4:24. - 41
،ج 5،ص 9. يربط ریسفت  - 42

،ص 87. تاءارقلا ذاوش  ، هیولاخ نبا  هط 20:15.ر.ك: - 43

فورعم ریغ  فحاصم 

رد اریز  ، دوب اهنآ  هدـش  يروآ  عمج  ياهفحـصمرد  فـالتخا  لـیلد  هب  هباحـص  تئارق  فـالتخا  هک  دـیآیم  رب  تاـئارق  بتک  یخرب  زا 
اـشنم اتدـش  هداد  اهفحـصم  يروآ  عمج  روتـسد  ، تاـئارق رد  فـالتخا  ندرب  نیب  زا  فحاـصمندومن و  ناـس  کـی  يارب  ناـمثع  نارود 

هدشتبث نانآ  ياهفحصم  رد  تسا  لوقنم  هباحص  لواردص و  لاجر  زا  هک  فلتخم  تائارق  :» دیوگیم بیطخ  نبا  . دورب نیب  زا  فالتخا 
( . 2 : ) مینکیم هراشا  تاءارقلا  ذاوش  زا  لقن  هب  فورعم  ریغ  فحاصمزا  یخرب  هب  نونکا  ( . 1 « ) دوب

روهشم تئارق  اهفحصم - 
(3  ) هشیاع فحصم  .1

(. 238، هرقب ...) یطسولا ةالصلا  تاولصلا و  یلع  اوظفاح  (/ (ص 15 رصعلا ةالص  یطسولا و  ةالصلا  تاولصلا و  یلع  اوظفاح 
(117، ءاسن ...) اثانا الا  هنود  نم  نوعدی  نا  (./ ص 29 ...) اناثوا الا  هنود  نم  نوعدی  نا  /

(. 98، ایبنا ) منهج بصح  هللا  نود  نم  نودبعت  ام  مکنا و  (./ (ص 93 منهج / بطح هللا  نود  نم  نودبعت  ام  مکنا و  /
(. 15، رون ) هنوقلت ذا  (./ ص 100 ...) هنوقلت ذا 

(. 60 ، / نونمؤم ...) ۀلجو مهبولق  اوتا و  ام  نوتؤی  نیذلا  و  (/ ص 90 ...) ۀلجو مهبولق  اوتا و  ام  نوتای  نیذلا  و 
هللا و نا  ( / 4  ) لوالا فوفـصلا  نولـصی  نیذلا  یلعو  امیلـست  اوملـس  هیلع و  اولـص  اونمآ  نیذلا  اهیا  اییبنلا  یلع  نولـصی  هتکئالم  هللا و  نا 

(. 56، بازحا /) امیلست اوملس  و  .. نولصی هتکئالم 
لبج نب  ذاعم  فحصم  .2

(. 210 هرقب ، ...) رمالا یضق  و  ( /... (ص 13 رمالا ءاضقو  ۀکئالملا  مامغلا و  نم  للظ  یف  هللا  مهیتای  نا  الا 
(. 112، ءاسن ...) ۀئیطخ بسکی  نم  و  (/ ص 28 ...) ۀئیطخ بسکی  نم  و 

(. 120، ماعنا ...) مثالا نوبسکی  نیذلا  نا  (/ ص 40 ...) مثالا نوبسکی  نیذلا  نا 
(. 57، ایبنا ...) ندیکال هللاات  و  (./ ص 65 ...) ندیکال هللااب  و 
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(13، ناقرف ...) نینرقم اناکم  اهنم  اوقلا  ذا  و  (./ 104) نونرقم اقیض  اناکم  اهنم  اوقلا  اذا  و 
(. 38، رفاغ ) داشرلا لیبس  مکدها  نوعبتا  موق  ای  ( ./ 5 ( ) 132) داشرلا لیبس  مکدها  نوعبتا  موق  ای 

ءادردلا وبا  فحصم  .3
(. 168، نارمع لآ  ...) اولتق ام  انوعاطا  ول  (./... ص 23 ...) اولتق ام  انوعاطا  ول 

(. 12، ءاسن ...) نید وا  اهب  نیصوی  ۀیصو  دعب  نم  (./ ص 25 ...) نید وا  اهب  یصوی  ۀیصو  دعب  نم 
(. 3، فارعا ...) نورکذت ام  الیلق  (./ ص 42 ...) نورکذتت ام  الیلق 

(. 205، فارعا ...) لاصآلا ودغلاب و  (./ ص 48 ...) لاصیالا ودغلاب و 
(. 67، لافنا ) يرسا هل  نوکی  نا  یبنلاک  ام  (./ (ص 50 يرسا هل  نوکی  نا  یبنلل  ناک  ام 

(. 1، میهاربا ) رونلا یلا  تاملظلا  نم  سانلا  جرختل  (/... ص 68 ...) رونلا یلا  تاملظلا  نم  سانلا  جرخیل  /...
(. 18، ناقرف ) ءایلوا / نم کنود  نم  ذختن  نا  انل  یغبنی  ناک  ام  (ص 104) ءایلوا نم  . کنود نم  ذختن  نا  انل  یغبنی  ناک  ام 

(. 74، ناقرف ) نیعا ةرق  انتایرذ  انجاوزا و  نم  ./ نیعا تارق  انتایرذ  انجاوزا و  نم 
(. 17، هدجس ) نیعا ةرق  نم  مهل  یفخا  ام  (./ (ص 118 نیعا تارق  نم  مهل  یفخا  ام 

(. 11، مجن ...) يآر ام  داؤفلا  بذک  ام  (./ ص 146 ...) يآر ام  داؤفلا  بذک  ام 
(. 5، لیف ) لوکام فصعک  (./... (ص 180 لوکام فصعک 

نامثع فحصم  .4
(. 86، رجح ) میلعلا قالخلا  وه  کبر  نا  (/ (ص 71 میلعلا قلاخلا  وه  کبر  نا 

(. 16، فهک ) اقفرم مکرما  نم  مکل  ءییهی  و  (/ (ص 78 اقفرم مکرما  نم  مکل  ایهی  و 
(. 29، دیدح ) باتکلا لها  ملعی  الئل  (./ (ص 153 باتکلا لها  ملعی  الیل 

( . 280، هرقب ) ةرسیم یلا  ةرطنف  ةرسع  وذ  ناک  نا  و  (/ (ص 17 ةرسیم یلا  ةرظنف  ةرسع  اذ  ناک  نا  و 
(. 5، میرم ...) یئارو نم  یلاوملا  تفخ  ینا  و  (./ (ص 83 یئارو نم  یلاوملا  تفخ  ینا  و 

کلام نب  سنا  فحصم  .5
(. 4، دمح ) نیدلا موی  کلام  (./ (ص 1 نیدلا موی  کلم 

(. 158، هرقب ) امهب فوطی  نا  هیلع  حانج  الف  (./ (ص 11 امهب فوطی  نا ال  هیلع  حانج  الف 
(. 162، ءاسن ) ةالصلا نیمیقملا  و  (./ (ص 11 ةالصلا نومیقملا  و 

(. 222، هرقب ) نرهطت اذاف  نرهطی  یتح  (./ (ص 14 نرهطت اذاف  نرهطتی  یتح 
(. 24، میهاربا ) تباث اهلصا  ۀبیط  ةرجشک  (./ (ص 68 اهلصا تباث  ۀبیط  ةرجشک 

(. 26، میرم ) اموص نامحرلل  ترذن  ینا  (./ (ص 84 اتمص اموص و  نامحرلل  ترذن  ینا 

فحاصم ندش  ناسکی 

ناـگرزب . تسا هدـمآ  رامـش  هبنآرق  يروآ  عمج  هرود  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تشذـگ  رد  زا  سپ  هرود  دـش  هتفگ  هک  هنوگ  ناـمه 
رد ار  نآ  کـی  ره  دـندز و  تسد  نآرق  ياـههروس  ندرک  بـترم  تاـیآيروآ و  عـمج  هـب  دوـخ  یگتـسیاش  شناد و  بـسح  رب  هباـحص 

ناـنآ يارب  یفحـصم  اـت  دنتـساوخیمنارگید  زا  ، دـندمآیمن رب  راـک  نیا  هدـهع  زا  دوخ  هک  یخرب  دـندروآ . درگ  دوخصاـخ  فحـصم 
تموـکح ور  ملق  شرتـسگ  اـب  بیترت و  نـیا  هـب  . دـنروآ درگ  ناـنآ  يارب  یفحـصمرد  ار  نآرق  ياـههروس  تاـیآ و  اـی  دـننک و  خاسنتـسا 
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باتک نیا  هچ  . دشیم رتشیب  زین  نآرق  زا  ییاههخسنهب  زاین  ناناملسم  دادعت  شیازفا  اب  . تشاذگ ینوزف  هب  ور  اهفحـصم  دادعت  ، یمالـسا
نوناق ماکحاعبنم و  نانآ  يارب  دـندرکیم و  میظنت  نآ  ساـسا  رب  ار  دوخ  یگدـنز  بناوج  ماـمت  ، ناناملـسمهک دوب  ینامـسآ  روتـسد  اـهنت 

. دمآیم رامش  هب  زین  تالیکشت  يراذگ و 
دبع فحـصم  الثم  . درک بسک  ار  ییالاو  ماقم  ، زورنآ مالـسا  ناهج  رد  نآ  هدننک  عمج  هاگياپ  عقوم و  عبت  هب  اهفحـصم  نیا  زا  یخرب 

دوب و هنیدـم  مدرم  هجوت  دروـم  بعک  نب  یبا  فحـصم  دـمآیم و  رامـش  هب  ( 6  ) هفوک لها  عجرمهک  راوگرزب  یباحـص  ، دوعـسم نب  هللا 
. دوب مدرمهجوت  دروم  قشمد  رد  دوسا  نب  دادقم  فحصم  هرصب و  رد  يرعشا  یسوم  وبا  فحصم 

اهفحصم فالتخا 

ماجنا ییاناوت  دادعتـسا و  تیحالـص و  رظن  زا  .و  دنتـشادنياهطبار رگید  کی  ابتهج  نیا  رد  دندوب و  ددعتم  اهفحـصم  ناگدـننک  عمج 
. دندوبن ناس  کی  راک  نیا 

. دوبن ناس  کی  يرگید  اب  ... تئارق و ، بیترت ، شور رظن  زا  مادک  ره  هخسن  نیا  ربانب 
هب هـک  ، تـسد رود  قطاـنم  نکاـس  ناناملــسماسب  هـچ  . درکیم باــجیا  ار  مدرم  ناــیم  فــالتخا  ، اــهتئارق اهفحــصم و  رد  فــالتخا 
هب ، دنتـشاددوخ يار  هدـیقع و  ، بهذـم هبتبـسن  هک  یبـصعت  رثا  رب  دـندمآیم ، مه  درگ  رگیدتابـسانم  اـی  گـنج و  رد  تکرـشتبسانم 

. دیشکیم نانآنایم  لادج  عازن و  هب  رما  نیمه  . دندزیم تسد  رگید  کی  ندرک  موکحم 
: تسا حرش  نیدب  اهفحصم  نیا  نابحاص  ياهتئارقهبتبسن  نانآ  بصعت  اهفحصم و  هرابرد  مدرم  تافالتخا  زا  ییاههنومن 

هدیدان رگا  هک  مدرک  دروخرب  یعوضوم  هب  رفـس  نیارد  :» تفگ صاع  نب  دیعـس  هب  هفیذـح  ، ناتـسنمرا نیمزرـس  گنج  زا  تشگزاب  رد  .1
: دیسرپ دیعس  «. درک هراچ  ار  نآ  ناوتیمن  هاگ  چیه  .و  دش دهاوخ  نآرق  دروم  ردمدرم  فالتخا  بجوم  دوش  هتفرگ 

زا ار  نآرق  ناـنآ  تسا و  نارگید  تئارق  زا  رتهبناـنآ  تئارق  دـندرکیم  روصت  هک  مدـید  صمح  زا  ار  یمدرم  :» تفگ »؟ تسیچ عوـضوم  »
دوعـسم نباتئارق  هک  مدید  ار  هفوک  لها  . تساهتئارق رگید  زا  رتهب  نانآ  تئارق  دنتفگیم : هکمدید  ار  قشمد  مدرم  . دـناهتفرگ ارف  دادـقم 

دننکیم و تئارق  يرعشا  یسوم  وبا  تئارق  قبط  ار  نآرق  هک  هرـصبمدرم  نینچ  مه  . دنراد وا  تئارق  هرابرد  ار  هدیقع  نیمه  دناهتفریذپ و  ار 
«. دنمانیم بولقلا  بابلار  وا  فحصم 

رادـشه ناـنآ  هبتشاد  میب  هـچ  نآ  زا  تشاذـگنایم و  رد  مدرم  اـب  ار  عوـضوم  نـیا  هفیذـح  ، دندیـسر هفوـک  نـب  دیعـس  هفیذـح و  نوـچ 
هچ هک  دـندرک  ضارتعا  يو  هب  دوعـسم  نبا  باحـصا  . دـندرک تقفاوم  يو  اب  نیعباتزا  يرایـسب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هباحـص  . داد
هب دندمآ و  مشخ  هب  وا  ناقفاوم  هفیذـح و  ؟ مینکیمتئارق دوعـسم  نبا  تئارق  قباطم  ار  نآرق  ام  هک  تسا  نیا  زج  رگم  ، يراد ام  هب  يداریا 

نایم رد  ( نامثع ) نیملسمهفیلخ اب  ار  عوضوم  نیا  مشاب  هدنز  رگا  دنگوس  ادخ  هب  :» تفگ وا  «. دیوریم اطخهب  هک  دیشابتکاس  :» دنتفگ نانآ 
هب هفیذح  اب  دوعـسم  نبا  یلو  ، تشاذگ نایم  رد  وا  اب  ار  بلطم  دش  ور  هب  وردوعـسم  نبا  اب  یتقو  هفیذـح  «. دـشیدنیب ياهراچ  ات  مراذـگیم 
اب تاقالم  ياربتینابـصع  اب  هفیذح  ودندش  هدـنکارپ  زین  مدرم  . درک كرت  ار  سلجم  دـش و  ینابـصع  تخـس  دیعـس  . تفگ نخـسیتشرد 

( . 7  ) درک تکرح  نامثع 
عمج یهورگ  اج  نآ  رد  . متفر هفوک  دجسم  هب  دوب  هفوکیلاو  نامثع  بناج  زا  هک  هبقع  نب  دیلو  تیالو  نامز  رد  :» دیوگیم یعخن  دیزی  .2

وبا تئارق  وریپهک  نانآ  : دروآ رب  دایرف  یـسک  تشادن و  ياهتـشامگ  دجـسم  تقو  نآ  رد  . دوب عمج  نآنایم  رد  نامی  نب  ۀـفیذح  دـندوب و 
هورگ ود  . دنیایب هللا  دـبع  هناخ  کیدزن  هیواز  هب  دندوعـسم  نباتئارق  وریپ  هک  نانآ  هدـنک و  باب  کیدزن  هیواز  هب  دنتـسه  يرعـشا  یـسوم 

: تفگیم يرگید  تیبلل و  ةرمعلا  جحلا و  اومتا  و  :» تفگیم یکی  . دنتشاد فالتخاهرقب  هروس  زا  ياهیآ  هرابرد 
هب هعجارم  عوضوم  تشاد و  دوجو  زین  امـش  زاشیپ  تافالتخا  نیمه  :» تفگ تفـشآ و  ربتخـس  هفیذـح  ( . 8  ) ةرمعلا هللا جـحلا و  اوـمتا  و 
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«. درک حرطم  ار  نامثع 
ات منامب  یقاب  رگا  ! ادخ هب  مسق  ! يرعـشا یـسوم  وبا  تئارقو  ! دـبع ما  نبا  تئارق  :» تفگ هفیذـح  هک  تسا  هدـمآ  ءاثعـشلا  یبا  نبا  تیاور  رد 

یتخس نخـس  نیا  : تفگو دمآ  مشخ  هب  هللا  دبع  . دهد بیترت  يدحاو  تئارق  هک  تشاد  مهاوخ  نآ  رب  ار  وا  ، منیببار ( نامثع ) نیملـسم هفیلخ 
«. درک توکس  هفیذح  تسا و 

ادخ هب  . یـسوم وبا  تئارق  دنیوگیم  هرـصب  لها  وهللا  دـبع  تئارق  دـنیوگیم  هفوک  مدرم  :» تفگ هفیذـح  هک  تسا  هدـمآ  رگید  تیاور  رد 
ینک نینچرگا  هک  ادـخ  هب  مسق  :» تفگ وا  هـب  هللا  دـبع  «. درک مهاوـخ  راداو  اهفحـصم  نـیا  قرغهـب  ار  وا  مـتفر  ناـمثع  دزن  رگا  دـنگوس 

( . 9 « ) درک دهاوخ  قرغ  ( منهج ) بآ زا  ریغ  ییاج  رد  ار  وت  دنوادخ 
هک مرادن  تسود  نم  ، يرآ : تفگ هفیذـح  ياهتفگ . نینچ  وت  هک  دـناهداد  ربخ  نم  هب  : تفگ هفیذـح  هب  ، دوعـسم نبا  :» تسا هتفگ  رجح  نبا 

( . 10 « ) دنوش فالتخا  راچد  باتک ، لها  دننامهنالف  تئارق  نالف و  تئارق  دنیوگب 
قبط ار  نآرق  یملعم  . دنتشاد فالتخا  نآرق  هبتبـسنهفوک  رد  نامثع  نامز  رد  مدرم  هک  تسا  هدرک  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  هتـشا  نبا  .3
نیا . دـشیم هدیـشک  ناـناوجنیب  فـالتخا  هب  نیا  رگید و  تئارق  قـبط  رگید  یملعم  درکیم و  مـیلعت  اهفحـصمنابحاص  زا  یکیتـئارق 
نیا رد  : » تفگ دیـسر و  ناـفع  نب  ناـمثع  هب  ربـخ  نیا  . درمـشیم طـلغار  يرگید  تـئارق  زا  کـی  ره  دیـسریم و  ناـملعم  هـب  تاـفالتخا 

ار نآرق  دوریم و  ههاریب  هبرتشیبتسا  رترود  هک  نآ  سپ  دـیناوخیم  طلغ  هب  ار  نآ  دـیهدیم و  رارق  فالتخا  درومار  نآرق  ( هنیدـم ) اـج
( . 11 !« ) دهدیم رارق  فالتخا  شوختسد 

ربخ نیا  . دنتسنادیم طلغ  ار  نانآ  تئارق  رگید  یخربو  دندرکیم  تئارق  ار  نآرق  یخرب  :» تسا هتفگ  هک  هدش  لقن  نیریـس  نب  دمحم  زا  .4
( . 12 ...« ) دروآ عمج  ار  راصنا  شیرق و  زا  نت  دادتیمها و 12  ار  نآ  دیسر و  نامثع  هب 

نیا : تفگیم درکیم  تئارق  ار  هیآ  نوچ  دیـسرپیمار و  ياهیآ  تئارق  يرگید  زا  یـسک  قارع  رد  هک  تسا  هدـشتیاور  جـشا  ریکب  زا  .5
( . 13  ) دندرکهرکاذم نامثع  اب  هراب  نیا  رد  هک  نآ  ات  دش  عیاش  مدرم  نایم  عوضوم  نیا  . مرامشیمدودرم مریذپیمن و  ار  تئارق 

شیادـخ هک  - نامی نب  ۀـفیذح  نوچ  مه  هاـگآ  ینادرمهلیـسو  هب  رگا  نآ  هراـبرد  فـالتخا  نآرق و  تئارق  دروم  رد  لـیبق  نیا  زا  یثداوح 
. دیدرگیم یهتنم  ماجرف  دب  ییاههنتف  دنیاشوخان و  یثداوحهب  ، دشیمن ینیب  شیپ  - دنک تمحر 

هنیدم هب  هفیذح  دورو 

ربمایپ باحـصا  زا  هدـع  نآ  اب  ، دوب دونـشوخان  نآرقهرابرد  مدرم  فالتخا  زا  هک  یلاح  رد  ،و  تشگ زاب  ناتـسنمرا  گنج  زا  هفیذـح  یتقو 
رظن . تخادرپ تروـشم  هب  ، دریگ ارف  ار  رگید  ياـهاج  هک  نآ  زا  شیپ  لکـشم  نیالـح  هراـبرد  ، دـندوب هفوـک  رد  هک  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلص 

هب باحـصا  همه  هک  دنک  مادـقا  دـحاوتئارق  هب  مدرم  مازلا  فحاصم و  ندومن  ناس  کی  هب  هک  دراد  نآ  رب  ار  نامثع  هک  دوب  نیاهفیذـح 
رب ار  نامثعات  تفاتـش  هنیدـم  يوس  هب  ، رتمامت هچ  ره  باتـش  اب  هفیذـح  اذـل  ( . 14  ) دوعـسم نب  هللا  دـبعزج  دـندرک  قافتا  رظن  نیا  یتسرد 

هدرپ نودـب  نم  ! نیملـسم هفیلخ  يا  :» تفگنامثع هب  هفیذـح  . دـبایرد یگدـنکارپ  زا  شیپ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تما  هک  دزیگنا 
«. دندش راتفرگ  نآ  هب  يراصن  دوهی و  هک  دنوش  یفالتخا  نامه  راتفرگ  هک  نآ  زا  شیپبایرد  ار  تما  نیا  ، مهدیم رادشه  یشوپ 

. متشاد تکرش  ناتسنمرا  گنج  رد  :» تفگ هفیذح  »؟ تسیچ عوضوم  :» دیسرپ نامثع 
نبا تئارق  زا  قارع  مدرم  . دناهدینـشن قارع  مدرمار  نآ  زا  يدراوم  هک  دـندناوخیم  بعک  نب  یبا  تئارق  هب  ار  نآرق  ، ماش مدرم  اـج  نآ  رد 

( . 15 « ) درکیم ریفکت  ار  رگید  هورگ  ، هورگ ره  دندوب و  عالطایب  نآ  زا  ماش  مدرم  يدراومرد  هک  دندرکیم  تیعبت  دوعسم 

هباحص اب  نامثع  تروشم 
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نآ رد  . دـمآ رب  فحاصم  ندرک  ناسکی  رکف  رددـج  روط  هب  نامثع  ظاحل  نیدـب  . تشاد یبولطماـن  ماـجنا  رـس  نآ  ریاـظن  ثداوح و  نیا 
هب . دوبهدزن تسد  يراک  نینچ  هب  ناینیـشیپ  زا  کی  چـیه  دوب و  دـیدج  ياهدـیدپ  گرزب و  سبيراک  فحاصم  ندومن  ناـسکی  ماـگنه 

هدش و رشتنم  فانکا  فارطا و  رد  اهفحصم  نیا  زا  يددعتمياههخسن  اریز  . دشیم هدید  راک  نیا  يارجا  رد  یعناوم  تالکـشم و  هوالع 
هچ . دوب راوشد  یسبزور  نآ  یمالسا  هعماج  رد  نانآ  نوئش  نتفرگ  هدیدان  هک  دندوب  هداتسیا  هباحـص  ناگرزب  زایلاجر  ، کی ره  يارو  رد 

لیلد نیمه  هب  . دـنروآ دوجو  هب  گرزب  یعناوم  هار  نیا  رد  هدرکماـیق و  دوـخ  فحـصم  زا  عاـفد  تیاـمح و  هب  ناـنیا  هک  دوـب  نکمم  اـسب 
رب یگمهو  دومن  تروشم  نانآ  اب  راک  نیا  رد  دروآ و  درگ  دندوب  هنیدم  رد  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصازا  هدع  نآ  نامثع 

. دنتشاد رظن  قافتا  ، دوش مامت  هک  یتمیق  ره  هب  ، راک نیا  هب  مایق  ترورض 
هفیذح رظن  یگمه  تشاذگنایم و  رد  نانآ  اب  ار  عوضوم  دروآ و  درگ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  نامثع  :» دیوگیم ریثا  نبا 

( . 16 « ) دندرک دییات  ار 

فحاصم ندرک  ناسکی  هتیمک 

هب ار  نانآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحـصا  هب  باطخ  ، ماع یمایپ  رد  تسخن  . درک مادقا  فحاصم  ندرک  ناسکی  هبتعرـس  هب  نامثع 
( . 17  ) دومن توعد  لمع  نیا  ماجنا  رد  تدعاسم 

: زا دندوب  ترابع  هک  دیزگرب  راک  نیا  يارجا  يارب  ار  دوخ  صاوخ  زا  نت  راهچ  سپس 
نت راهچ  نیا  . دندوب شیرق  زا  هک  ماشه  نب  ثراح  نب  نامحرلا  دبعو  ریبز  نب  هللا  دبع  صاع و  نب  دیعس  دوب و  راصنا  زا  هک  تباث  نب  دیز 

تفلاخم ضارتعا و  زاهک  نانچ  ، تشاد تسایر  نانآ  رب  دـیز  هک  ( 18  ) دنوریم رامش  هب  اهفحـصم  ندرک  ناسکیهتیمک  هیلوا  ياضعا 
( دوعسم نبا  ) وا ، دیآیم رب  دیز  باختنا  هبتبسن  دوعسم  نبا 

نم ، دوب رفاک  يدرم  بلـص  رد  وا  هک  هاگ  نآ  ، ادـخ هب  مسق  هک  دنراپـسیم  ( دـیز ) یـسک هب  ار  نآ  دـننزیم و  رانک  راـک  نیا  زا  ارم  :» تفگ
ربراک نیا  ماجنا  هدهع  زا  نانآ  یلو  ( 20  ) تفرگ هدهع  رب  ار  نت  راهچ  نیا  یتسرپرستیلوؤسمدوخ  نامثع  ( . 19  ) مدوب هتفریذپ  ار  مالسا 

دبع ، ، رماع یبا  نب  کلام  ، بعک نب  یبا  زا  اذل  . دنتـشادزاین تیافک  اب  نادراک و  يدارفا  هب  ، مهم دـح  نیا  رد  يراک  ماجنا  يارب  ،و  دـندماین
رد ( . 23  ) دنتفرگ کمک  دـندش  رفن  اـعمج 12  هک  رگید  نت  جـنپ  زا  نارگید  دعـس و  نباو  نیریـس  نبا  تیاور  هـب  و  ( 22  ) همیطف نـب  هللا 

. دنتشونیم نارگید  درکیم و  الما  ار  نآرق  تایآ  وا  هک  دوب  بعک  نب  یبا  ابتسایر  هرودنیا 
( . 24  ) دنتشونیم نارگید  درکیم و  المادوخ  بعک  نب  یبا  ، دندروآ درگ  بعک  نب  یبا  فحصم  زا  ار  نآرق  نانیا  ، هیلاعلا وبا  لقن  هب 

مادک : دیـسرپ سپـس  . دیز : دـنتفگ ؟ دنـسیونیم رتهبمادـک  : دیـسرپ نامثع  هچ  ، دوب دیعـس  دـیز و  اب  راک  ، ادـتبا رد  ایوگ  :» دـیوگیم رجح  نبا 
ار اهفحصمهک  دنتشاد  زاین  يدارفا  هب  : دنکیم هفاضا  سپس  ( . 25  ) دسیونب دیز  دنک و  الما  دیعس  : تفگهاگ نآ  . دیعس : دنتفگ ؟ دنرتحیصف
« دنتفرگ کمک  بعک  نب  یبا  زا  الما  يارب  دندرک و  هفاضا  ار  روکذمدارفا  .و  دنسیونب ، دوش هداتسرف  فلتخم  قطانم  هب  دیاب  هک  يدادعت  هب 

( . 26)
: اهتشونیپ

،ص 110. نآرقلا نیودت  عمج و  یف  ناقرفلا  - 1
. هدش هدروآ  تئارق  ره  رانک  رد  هک  نآ  تاحفص  هرامش  اب  - 2

زین هشیاع  هک  دوشیممولعم  . درادرب ياهخسن  نآ  زا  ات  تساوخ  ار  هشیاع  فحصم  یقارع  یـصخش  هک  تسا  هدمآ  يراخب  حیحـص  رد  - 3
(. ،ج 9،ص 36 يرابلا حتف  ،ج 6،ص 228. يراخب حیحص  ) دوب وا  دوخ  صوصخم  هک  تشاد  ياهدروآ  درگ  فحصم  نارگید  دننام 

ناقتالا ج 3،ص 73. - 4

ینآرق www.Ghaemiyeh.comمولع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 302زکرم  هحفص 100 

http://www.ghaemiyeh.com


 . تسادخ دوصقم  تسا و  هغلابم  فصو  داشر  :» دیوگیم هیولاخ  نبا  - 5
. دوب یناهج  حطس  رد  یمالسا  فراعم  ثحب  سرد و  ملع و  زکرم  زور  نآ  رد  هفوک  - 6

،ج 3،ص 111. خیراتلا یف  لماکلا  - 7
هرقب 2:196. - 8

،ص 11-14. یناتسجس فحاصم  - 9
،ج 9،ص 15. يرابلا حتف  - 10

،ص 21. یناتسجس فحاصم  ،ج 1،ص 59. ناقتالا - 11
،ص 25. یناتسجس فحاصم  ،ج 3،ص 62. دعس نبا  تاقبط  - 12

،ج 9،ص 16. يرابلا حتف  - 13
،ج 3،ص 111. خیراتلا یف  لماکلا  - 14

،ج 3،ص 111. خیراتلا یف  لماکلا  ،ص 19-20. یناتسجس فحاصم  ،ج 6،ص 225. يراخب حیحص  - 15
،ج 3،ص 111. خیراتلا یف  لماکلا  - 16

،ص 21. یناتسجس فحاصم  ،ج 1،ص 59. ناقتالا - 17
،ج 6،ص 226. يراخب حیحص  - 18

،ص 15. یناتسجس فحاصم  ،ج 9،ص 17. يرابلا حتف  - 19
،ص 25. یناتسجس فحاصم  - 20

،ج 7،ص 449. يراسلا داشرا  - 21
،ص 33. یناتسجس فحاصم  - 22

تمسق 2،ص 62. ،ج 3، دعس نبا  تاقبط  : هب دینک  عوجر  نامه و  - 23
،ص 30. یناتسجس فحاصم  - 24

،ج 9،ص 16. يرابلا حتف  - 25
،ج 1،ص لاجرلا ءامسایف  بیذهتلا  بیذهت  ینالقسع ، رجح  نبا  تمسق 2،ص 62. ،ج 3، دعس نبا  تاقبط  ،ج 9،ص 16. يرابلا حتف  - 26

.187

اهفحصم ندش  ناسکی  هرابرد  هباحص  عضوم 

دای دنگوس  تفگ و  نخس  اهفحـصم  ندش  ناسکیهرابرد  هک  دوب  یـسک  نیلوا  نامی  نب  ۀفیذح  ، دش هتفگ  هتـشذگ  رد  هک  هنوگ  نامه 
رد هفوک  ردهک  دوب  وا  ( . 1  ) دشاب لومعم  ناناملـسم  نیبتئارق  کی  طقف  هک  تساوخ  دـهاوخ  وا  زا  وتفر  دـهاوخ  هفیلخ  دزن  هب  هک  درک 

نیا حرط  اب  . دـندرک تقفاوم  وا  داهنشیپاب  ، دوعـسم نبا  زج  هب  ، نانآ همه  درک و  تروشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هباحـص  اـب  هراـب  نیا 
ناـنآ اـب  هراـب  نیا  رد  دـناوخ و  ارف  دـندوب  هنیدـم  رد  هـک  ار  ربماـیپ  باحـصا  زا  هورگ  نآسپـس  . دوـمن تقفاوـم  نآ  اـب  ناـمثع  داـهنشیپ 

. دندرک تقفاوم  فحاصم  ندرک  ناسکی  داهن  شیپ  اب  همه  ، درکتروشم
هلفغ نب  دـیوس  زا  دوواد  یبا  نبا  . دومن راهظایلوصا  هنوگ  هب  همانرب  نیا  اـب  ار  دوخ  قفاوم  يار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ماـما  نینچ  مه 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هدرک  تیاور 
ام اب  اهتئارق  هرابرد  وا  . دوب ام  تروشم  اب  هک  نیارگم  دادـن  ماـجنا  ار  یلمع  چـیه  ( نآرق ) فحاـصم هراـبرد  ناـمثع  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  »
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. تسا رفک  هب  کیدزن  يزیچ  نیا  تسوت و  تئارق  زا  رتهب  نم  تئارق  دنیوگیم  یخرب  هکدناهتفگ  نم  هب  : تفگ درک و  تروشم 
فالتخا هقرفت و  هنیمز  نیا  رد  دـشاب و  مدرم  رایتخارد  فحـصم  کی  طـقف  هک  تسا  نیا  مرظن  : تفگ ؟ تسیچ ترظن  متفگ  ( ناـمثع ) وا هب 

زیننم هب  اهفحـصم  رما  رگا  :» دوـمرف مالـسلا  هیلع  یلع  هـک  تـسا  هدـمآ  يرگید  تـیاور  رد  ( . 2  ) تسایبوخ رظن  متفگ  . دنـشاب هتـشادن 
( . 3 « ) درک نامثع  هک  مدرکیم  نامه  نم  ، دشیم راذگاو 

نآ رد  يرییغت  دنـشاب و  مزتـلم  نامثعفحـصم  ناـمه  هب  اـت  تـشاد  نآ  رب  ار  مدرم  ، دیـسر تفـالخ  هـب  مالـسلا  هـیلع  یلع  هـک  نآ  زا  سپ 
رییغت ، نآرق حالـصا  ناونع  هب  ، سک چـیه  سپ  نآ  زا  هک  دوب  رظن  نآ  زا  نیا  . دـشاب هتـشاد  دوجو  ییـالما  ياـهطلغ  نآ  رد  هچ  رگ  ، دـنهدن

نآرقلا نا  » روتـسد دنزبتسد و  نآرق  هب  دیابنسک  چیه  زورما  زا  هک  دومرف  دیکات  شترـضح  ورنیا  زا  . درواین دوجو  هب  نآ  رد  یفیرحتو 
( . 4  ) دومن رداصهناعطاق  ار  لوحی  مویلا و ال  جاهی  ال 

موسرم فحصم  ظفح  رد  ناماما  عضوم 

هب مالسلا  هیلع  ماما  . درک تئارق  ، دندرکیمتئارق نارگید  هچ  نآ  فالخ  رب  ار  نآرق  زا  یترابع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  روضح  رد  یـسک 
توـالتهوحن زا  هک  یـسک  خـساپ  رد  زین  »و  اـمن تئارق  دـننکیم  تئارق  ناـگمه  هک  هنوگ  ناـمهو  نکم  تئارق  هنوگ  نیا  رگید  :» دومرف وا 

( . 5 « ) دینکتوالت دیاهتخومآ  هک  هنوگ  نامه  هب  ار  نآرق  :» دومرف ، دوب هدرک  لاؤس  نآرق 
فیرحت راچد  زگره  و  ( 6  ) تسا عماج  لماک و  نآرقنامه  ، تسا تسد  رد  هزورما  هچ  نآ  دشابیم  نیا  رب  هعیش  ياملع  عامجا  ور  نیا  زا 

هب دانتسا  . تساحیحص زامن  رد  نآ  ندناوخ  هک  تسا  یتسرد  حیحـص و  تئارق  نامه  ناناملـسم  نایمفورعم  تئارق  تسا و  هدشن  رییغت  و 
. تسین نیا  زج  يزیچ  هدش و  یحو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپرب  هک  تسا  نامه  تسا و  تسرد  ، دراوم مامت  رد  دوجوم  صن 

ار يدارفا  هک  هدوبتحار  ان  یـضاران و  تهج  نیازا  وا  . تسا هدوب  یلوصا  یتفلاـخم  زین  دوعـسم  نب  هللا  دـبع  تفلاـخم  هک  دوریمن  روصت 
یگتـسیاشنآ ماجنا  يارب  دوعـسم  نبا  دوخ  هک  يراک  . دناهتـشادن ار  راک  نیا  تیحالـص  هک  دـندوبهدرک  باختنا  مهم  رما  نیا  ماجنا  يارب 

ندوـمن میلـست  زا  ورنیا  زا  و  ( 7 « ) دـننک یتلاخد  نآرق  رددوخ  دنتـشادن  قح  هک  دنتـسه  یناسک  ناـنیا  :» تفگیم وا  . تسا هتـشاد  لـماک 
. دیزرو عانتما  تدش  هبهفیلخ  هداتسرف  هب  دوخ  فحصم 

اهفحصم ندش  ناسکی  زاغآ  لاس 

هک تسا  هدرک  هفاضا  وا  «. دوب نامثع  تفـالخ  ( 8  ) موسای مود  لاـس  ، يرجه مجنپ  تسیب و  لاـس  رد  ، رما نیا  زاـغآ  :» تسا هتفگ  رجح  نبا 
( . 9  ) دناهدرکن رکذدوخ  ياعدا  نیا  رب  يدنس  چیه  هداتفا و  قافتا  يرجه  مایس  لاس  یلاوح  رد  راک  نیازاغآ  هک  دناهدرک  نامگ  یخرب 

هب هفیذح  ، لاس نیا  رد  :» دیوگیم ریثا  نبا  . دناهدرمـش ربمایـس  لاس  ثداوح  زا  ار  هثداح  نیا  ، دنـس رکذ  نودـب  زین  رگید  یخرب  ریثا و  نبا 
نامثع زا  تشگ  زابرد  .و  دـش نآرق  هراـبرد  مدرم  ناوارف  تاـفالتخا  هجوتم  اـج  نآ  رد  .و  تفر گـنج  هبهعیبر  نب  ناـمحرلا  دـبع  کـمک 

( . 10 « ) درک نینچ  زین  نامثع  دشیدنیب و  ياهراچ  هراب  نیا  رد  هک  تساوخ 
: اریز ، تسا هدرک  هابتشا  لاس  نیا  نییعت  رد  ریثا  نبا  هک  دوریم  روصت 

زین رجح  نـبا  ( . 11  ) تـسا هدرک  لـقن  ار  نآ  يربـطهک  هداـتفا  قاـفتا  لاـس 24  ناتـسنمرا  نیمزرـس  رد  گـنج  فنخم  وبا  تیاور  هب  ، ـالوا
ماشمدرم و هک  داد  نامرف  نامثع  دوب و  قارع  مدرم  زا  یلهاب  هعیبر  نب  ناملس  رکشل  هدنامرف  ودش  حتف  نامثع  تفالخ  رد  ناتسنمرا  :» هتفگ

تکرش گنج  نیا  رد  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  هفیذح  ودوب  يرهف  هملس  نب  بیبح  ، ماش رکشل  هدنامرف  . دننک تکرش  گنج  نیا  رد  قارع 
نب ۀبقع  نب  دیلو  تیالو  لیاوارد  ، مجنپ تسیب و  لاس  هب  ناتـسنمرا  دناهدرک  لقن  ناخرؤم  هک  ياهنوگ  هب  :» دنکیمهفاضا رجح  نبا   . تشاد

( . 12 « ) دوب هدش  بصن  هفوک  تیالو  هبنامثع  بناج  زا  دیلو  دش و  حتف  ، هفوک رب  طیعم  یبا 
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نب ۀفیذح  هن  هدوب و  يرافغ  دیـسا  نب  ۀفیذح  هدوب  وا  اب  هک  یـسک  هدش و  عقاو  مود  تسیب و  لاس  رد  هعیبر  نب  نامحرلا  دـبع  گنج  ، ایناث
( . 13  ) یسبع نامی 

ریبز و نبا  دشیم و  هدامآ  ناتسربط  گنج  يارب  ، تقونیا رد  وا  . دش بوصنم  هفوک  تموکح  هب  دیلو  ياج  هب  دیعـس  ، مایـس لاس  رد  ، اثلاث
لتق هب  نامثع  ، دعبلاس رد  تشگن و  زاب  هنیدم  هب  مراهچ  یـس و  لاس  ات  دیعـس  ( . 14  ) دندوب وا  هار  مه  گنجنیا  رد  هفیذـح  سابع و  نبا 
مایس لاس  رد  هتیمک  راک  زاغآ  رگا  ، تسا هدوب  اهفحـصم  ندرکناسکی  هتیمک  وضع  ، دیعـس هک  نیا  هب  هجوت  اب  نیا  رب  انب  ( . 15  ) دیسر

. تسینراگزاس هتیمک  نآ  رد  سابع  نبا  ریبز و  نبا  تیوضع  اب  زین  دنکیمن و  قیبطت  هدش  رکذثداوح  اب  ، دشاب هدوب 
ملـسم عوضوم  نیا  :» تسا هتفگ  يدـقاو  هک  دـنکیمهفاضا  وا  . تسا هتـشذگ  رد  مایـس  لاس  رد  بعک  نب  یبا  هک  هدرک  لـقن  یبهذ  ، اـعبار

( . 16  ) تسا هدوباههخسن  هلباقم  رد  هتیمک  ياضعا  هیلوا  عجرم  وا  هدرکیم و  الما  هتیمک  ياضعارب  ار  نآرق  بعک  نب  یبا  هک  تسا 
زین رجح  نبا  مالک  رد  . تسا هداتفا  قافتا  مایس  لاس  زا  شیپعوضوم  نیا  هک  دنکیم  تیاکح  ، دش لقن  البق  هک  یعخن  دیزیثیدح  ، اسماخ

هب مشــش و  وتـسیب  لاـس  رد  هفوـک  رب  دـیلو  تیـالو  و  ( 17  ) تسا هداـتفا  قاـفتا  هفوـک  رب  دـیلو  تیـالو  يادـتبارد  هعقاو  نیا  هـک  هدـمآ 
( . 18  ) تسا هدوب  مجنپ  تسیب و  لاس  رد  ، فیستیاور

بعـصم زا  دواد  یبا  نبا  تیاور  ، هدوب مجنپ  تسیبلاس و  رد  فحاصم  ندرک  ناسکی  زاغآ  خـیرات  هک  نیا  رب  لیلد  نیرتراوتـسا  ، اـسداس
: دیوگیم هک  تسا  دعس  نب 

نآرق هرابرد  امـش  تسا و  هتـشذگ  رد  ناتربمایپهک  تسا  لاس  هدزناپ  : درک مالعا  ياهبطخ  رد  ، نآرق يروآ  عمج  هب  مادـقا  ماـگنه  ناـمثع  »
دروایب هک  مهاوخب  دناهدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  نآرق  زا  يزیچ  هک  یناسک  مامت  زا  ماهتفرگمیمـصت  نم  . دیاهدش فالتخا  راچد 

( . 19 « ) دنراذگب [ هتیمک ] رایتخا ردو 
ناسکی زاغآ  لاس  هک  دـنکیم  دـییاتحوضو  هب  ناـمثع  هبطخ  ، يرجه مهد  لاـس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تشذـگ  رد  هب  هجوت  اـب 
ناـسکی يارب  ار  هفیذــح  داـهن  شیپ  ریثا  نـبا  اـهنت  هـک  نآ  رگید  عوـضوم  تـسا . هدوـبيرجه  مـجنپ  تـسیب و  لاـس  ، فحاـصم ندرک 

یخیرات دنـس  کی  زا  هک  درک  دـییات  ناوتیمنهک  تسا  ياهنوگ  هب  وا  لقن  . تسا هدرمـش  يرجه  مایـس  لاس  ثداوح  زا  ، فحاـصمندرک
. دشاب هدرک  ذخا 

نادنچ ، هدش رکذ  هک  ییاهخیرات  هب  دوخ  يربط  . دریگماجنا یـسررب  قیقحت و  يور  زا  دیاب  مهم  ياهدادیور  خـیرات  نییعت  ، رگید فرط  زا 
دنکیمن لقن  یعطقهنوگ  هب  ار  نآ  عوقو  خیرات  هک  دنواهن  گنج  دننام  ، دنکیم دیدرت  يدادیور  عوقو  خیراترد  انایحا  دـنکیمن و  دامتعا 

( . 20  ) دنکیمدای کی  تسیب و  لاس  ای  هدجیه و  لاس  ثداوح  زا  ار  نآ  و 
خیرات هب  دامتعا  همزال  . درک داـمتعا  دـناهدرک ، لـقنناخروم  هچ  نآ  هب  اـهنت  ناوتیمن  ، هثداـح کـی  خـیرات  قیقد  تخانـش  يارب  نیا  رباـنب 

. تسا فلتخم  بناوج  زا  یسرربو  قیقحت  ، هثداح کی  عوقو  حیحص 

همانرب ماجنا  لحارم 

: درکیط ار  یساسا  هلحرم  هس  دوختیرومام  ماجنا  رد  فحاصم  ندرک  ناسکی  هتیمک 
. ناناملسمنیب نآ  راشتنا  دحاو و  فحصم  هیهت  يارب  حیحص  ذخآم  عبانم و  يروآ  عمج  .1

. اهنآ نیب  فالتخا  دوجو  مدع  اهنآ و  تحص  هبتبسن  نانیمطا  لوصح  روظنم  هب  ، رگید کی  اب  هدش  هدامآ  ياهفحصم  هلباقم  .2
. اهنآ ندرک  دوبان  وحم و  یمالسا و  دالب  یمامتزا  دوب  هدشتبث  اهنآ  رد  نآرق  هک  ییاههفیحص  ای  اهفحصم و  يروآ  عمج  .3

. رگید ياهتئارق  اهفحصمتوالت و  زا  نانآ  عنم  فحصم و  نیا  تئارق  هب  ناناملسم  همه  مازلا  هرخالاب  و 
هلحرم رد  صوصخ  هب  . دیزرو لهاست  یکدـنا  دوخفیاظو  ماجنا  رد  دربن و  راک  هب  ار  مزال  تقد  ، هناگ هس  لحارم  نیا  رد  ، هتیمک نیا  یلو 
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. دوب يرتشیب  یسررب  تقددنمزاین و  هک  ( فحاصم هلباقم  ) مود
اهفحـصم و داتـسرف و  فلتخم  دـالب  هب  ار  يدارفاهک  درک  لـمع  وحن  نیا  هب  ناـمثع  ، اـهنآ وـحم  اهفحـصم و  يروآ  عـمج  هلحرم  رد 

( . 21  ) دننازوسب ار  اهنآ  ات  داد  روتسد  درک و  يروآ  عمج  دوب  هدشتبثاهنآ  رد  نآرق  هک  ار  ییاههفیحص 
دندناشوج و هکرس  بآ و  زا  یطولخم  رد  ار  اهنآو  دندرک  يروآ  عمج  فانکا  فارطا و  مامت  زا  ار  اهفحـصم  مامت  :» دیوگیم یبوقعی 

یلاو ) رماع نب  هللا  دبعهب  نآ  میلست  زا  يو  هک  دوب  هدنام  ظوفحم  دوعـسم  نبا  فحـصم  اهنت  . دندنازوسار اهنآ  : دناهتفگ زین  یخرب  . دنتـسش
یلاح رد  نامثع  . دش دراو  هنیدم  دجـسم  هب  دوعـسم  نبا  . درک راضحا  هنیدـمهب  ار  وا  نامثع  ، يراد دوخ  نیمه  رثا  رب  . درک يراددوخ  هفوک )
نامثع هاگ  نآ  . تفگ نخس  وا  اب  یتشردهب  زین  دوعسم  نبا  . دوشیم دراو  امش  رب  لاگس  دب  ییاپ  راهچ  : تفگ ، دوب لوغشم  هبطخداریا  هب  هک 
( . 22  ) تفگ يرایسب  نانخس  دمآ و  رد  ادص  هب  هشیاع  ، دش هتسکش  وا  يولهپ  هک  نآات  دندیشک  نیمز  هب  هتفرگ  ار  وا  ياپ  ، داد روتسد 

یگتـسیاش هک  دروآ  درگ  نآ  ماجنا  يارب  ار  یهورگاذـل  ، تسا یناسآ  راـک  فحاـصم  ندرک  یکی  درکیم  روصت  ناـمثع  رما  يادـتبا  رد 
نایم رد  بعک  نب  یباگرزب  یباحص  ءارق و  دیـس  نوچ  یتیافک  اب  قیال و  دارفا  هک  دش  لسوتم  رگیدیهورگ  هب  ماجنارـس  . دنتـشادن یفاک 

زا رما  يادـتبا  رد  هصفح  . درک بلط  دوب  هصفح  دزن  هدـشتبثاهنآ و  رد  نآرق  رکب  وبا  دـهع  رد  هک  زین  ار  ییاههفیحـص  ( . 23  ) دوب نانآ 
دنادرگ و زاب  يو  هب  اراهنآ  هک  درک  دهعت  نامثع  هک  نآ  ات  . دورب نیب  زا  هک  دوب  نآ  نارگن  دیاش  درک و  يراددوخنامثع  هب  اهنآ  میلست 
فحاصم و رگید  اب  هلباـقم  دروم  ، قثوم يدنـس  ناونع  هب  اـت  تشاذـگنامثع  راـیتخا  رد  ار  روکذـم  ياههفیحـص  ، دـهعت نیا  زا  سپ  زین  وا 

( . 24  ) دریگرارق خاسنتسا 
رد . تسا هدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هک  ارنآرق  زا  تمـسق  ره  ، سک ره  هک  درک  مالعا  ناناملـسم  همه  هب  نامثع  ، رگید فرط  زا 

هدـــش هتـــشون  نآ  رب  نآرق  هـــک  ار  ییاـــهبوچ  اهناوختــــسا و  حاوـــلامدرم و  ، مـــالعا نـــیا  رثا  رب  ( . 25  ) دراذــگب هـتیمک  راــیتخا 
رـضاح هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپرب  نآرق  هضرع  نیرخآ  رد  هک  یناسک  تشاد  ار  راظتنا  نیا  ، نآرق يروآ  عمج  هتیمکدیاش  . دندروآ ، دوب

: دیوگیم نیریس  نبا  . دنهد رارق  ناشرایتخا  رد  ار  نآرق  تایآ  ، دندوب
هدوب نیا  ، نآ تبث  رد  ریخاـت  زا  روظنم  هک  دـناهتفگیخرب  دـنتخادنایم  ریخاـت  هب  ار  نآ  تبث  ، تفرگیم رارق  فـالتخا  دروـم  ياهیآ  رگا  »

( . 26 « ) دنروآ تسد  هب  ، دناهدوب رضاح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  نآرق  هضرع  نیرخآرد  هک  ار  یناسک  ياههخسن  هک  تسا 
. درکیم الما  ناگدنسیون  رب  ار  تایآ  هک  مدوب  یناسک  زا  نم  :» تسا هتفگ  کلام  نب  سنا 

هدینـش هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ار  فالتخادروم  هیآ  هک  ار  یناسک  رظن  تروص  نیا  رد  ، دـشیم عقاو  فالتخا  دروم  ياهیآ  اـسب  هچ 
ات دنتـساوخیم  ناـنآ  زا  دنتـشونیم و  ناـنآ  يارب  ار  هـیآ  دـعب  اـم  لـبق و  اـم  ، دـندوبنهنیدم رد  دارفا  هنوـگ  نـیا  رگا  . دنتــساوخیم دـندوب 

( . 27 « ) دنوش رضاح  دوخ  ای  دنسیونب  دناهدینش  هک  هنوگ  نآ  زا  ار  فالتخا  درومتمسق 
دنداتـسرفیم و يو  يارب  ار  فالتخا  دروم  هیآهک  نیا  ای  . دـنتخادرپیم نآ  تبث  هب  نانآ  درکیم و  الما  نانآ  رب  ار  نآرق  زین  بعک  نب  یبا 

. دنادرگیم زاب  ار  نآ  ، حیحصت زا  سپ  وا 
الما ار  تایآ  اصخـش  بعک  نب  یبا  دندرکیميروآ . عمج  بعک  نب  یبا  فحـصم  زا  ار  نآرق  نانآ  هک  تسا  هدمآ  هیلاعلا  وبا  ثیدح  رد 

( . 28  ) دنتشونیم یهورگ  درکیم و 
رگید کی  اب  ار  اهفحـصم  فلتخم  ياههخـسن  هکمدـیدیم  مدوب و  نامثع  دزن  نم  :» دـنکیم لقن  ( نامثع مالغ  ) يربرب یناـه  نب  هللا  دـبع 

هللا قلخلل  لیدبتال  نستی و« مل  :» دوب هدش  هتـشون  تاملک  نیا  نآ  رد  هک  داد  نم  هب  ار  يدنفـسوگ  فتکناوختـسا  نامثع  . دندرکیم هلباقم 
(30  ) هللا قلخل  لیدبت  و ال  ( 29  ) هنـستی مل  :» درک حیحـصت  هنوگ  نیاهب  ار  اهنآ  وا  مدرب و  بعک  نب  یبا  دزن  ار  نآ  نم   ، نیرفاکلا لهماف  و«

( . 31  ) نیرفاکلا لهمف  و 
تاهابتـشا و ، ینامثع ياهفحـصم  رد  هک  ياهنوگ  هب  داد  خر  يراکـشآ  ياهيراگنا  لهـس  رگید  کی  اـب  اهفحـصم  هلباـقم  هلحرم  رد 
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قیبطتــالماک رگید  کــی  اــب  فارطا  هـب  هدــش  هداتــسرف  ياهفحــصم  هـک  اــج  نآ  اــت  . تـشاد دوجویــشحاف  ییــالما  ياــهضقانت 
دیـشیدنین و ياهراـچ  یلو  ، دـش فـقاو  تاهابتـشا  نیارب  هک  تسا  ناـمثع  صوـصخ  هب  هتیمک و  ياـضعا  رب  رما  نـیا  تیلوؤـسم  . درکیمن

. درک هحماسم 
یماگنه اریز  تسا  هفوک  فحصم  زا  رتحیحص  هرصبفحصم  ام و  فحصم  :» دنتفگیم ماش  مدرم  زا  یخرب  هک  دنکیم  لقن  دواد  یبا  نبا 

شیپ دوب و  دوعسم  نب  هللا  دبعتئارق  يانبم  رب  دندوب  هدرک  هیهت  هفوک  يارب  هک  ار  یفحصم  دنسیونب ، ار  اهفحصمداد  روتـسد  نامثع  هک 
يارب هک  یفحصم  زین  ماش و  يارب  هک  یفحصم  اما  . دش هداتسرف  نانآ  يارب  ، دوشحیحصت هلباقم و  اههخسن  ریاس  اب  فحـصم  نیا  هک  نآ  زا 

( . 32  ) دیدرگ هداتسرف  اهنآ  حیحصت  هلباقم و  زا  سپ  ، دوب هدش  هیهتهرصب 
نانچ . دناهداتسرف یمالسا  روانهپ  دالب  رـس  ات  رـسهب  رگید  کی  اب  اهنآ  قیقد  هلباقم  زا  شیپ  ار  اهفحـصم  هک  دراد  تلالد  نآ  رب  رما  نیا 

واههخـسن هلباقم  رما  رد  يراـگنا  لهـس  رب  لـیلد  ( - 33  ) دواد یبا  نبا  لـقن  هب  - فلتخم ياهرهـشياهفحصم  ناـیم  فـالتخا  دوـجو  هک 
. تسا اهنآ  تحص  هب  نانیمطا  لوصح 

هک یماگنه  :» دیوگیم وا  . تسا مهم  رما  نیا  رد  يرتبیجعيراگنا  لهـس  زا  یکاح  هک  دنکیم  لقن  زین  ار  يرگید  عوضوم  دواد  یبا  نبا 
یلو . دیاهدرک هیهت  ابیزو  بوخ  هچ  : تفگ درک و  هدهاشم  ار  نآ  وا  . دـندرب نامثع  دزن  ار  اهنآ  زا  یکی  ، دـش هدامآاهفحـصم  ياههخـسن 
برع یلو  : دوزفا دادیمن و  خر  تاهابتشا  نیا  ، دوب فیقث  هلیبق  زا  هدنسیونو  لیذه  هلیبق  زا  هدننک  الما  رگا  تفگ  دید و  نآ  رد  یتاهابتـشا 

( . 34 « ) دناوخیم تسرد  ار  نآ  ، يردام نابزقبط 
ياطخ ییالما و  هابتشا  زا  هک  نیا  ات  دوبن  يرتشیب  مامتهاو  تیانع  هتسیاش  ادخ  باتک  ، تسا يدرومیب  یتوافتیب  هچ  نیا  : تفگ دیاب  ایآ 

؟ دشاب یلاخ  يراتشون 
باختنا فیقث  زا  یناگدنـسیون  لیذـه و  زا  یناگدـننکالما  لوا  زا  تسناوتیمن  وا  ایآ  ؟ دراد ییانعم  هچ  نامثع  يوزرآ  نیا  ، نیا رب  هوالع 

زا ار  یناسک  ، هتـسیاشدارفا نیا  ياج  هب  وا  یلو  ؟ تسنادیم مهم  راک  نیا  ماجنا  يارب  ار  ناـنآ  یگتـسیاش  تیحالـص و  هک  یلاـح  رد  ، دـنک
. دیدرگ دعب  ياهنامز  رد  نآرق  تئارق  رد  فالتخا  شیادیپ  ببس  ، اج هب  ان  باختنا  نیا  ماجنارس  درک و  باختنا  دوخ  نایفارطا 

ینامثع ياهفحصم  دادعت 

دادعت دواد  یبا  نبا  . دنراد فالتخا  ، تسا هدش  هداتسرفیمالسا  دالب  فارطا  هب  هک  گنهآ  مه  هدش  هیهت  ياهفحصم  هرامش  رد  ناخرؤم 
زا دـنترابعزکرم  شـش  نـیا  . دـش لاـسرا  زور  نآ  یمالــسا  مـهم  زکرم  شــش  زا  یکی  هـب  کـی  ره  هکدـنادیم  هخــسن  شــش  ار  اـهنآ 

ار نآ  هک  دش  هتشاد  هگن  هنیدم  رد  زین  هخسن  کی  ، هخـسن شـشنیا  رب  هوالع  هک  دنکیم  هفاضا  يو  . نمی نیرحب و  ، ماش ، هرـصب ، هفوک ، هکم
ماما  » ای ما و  مان  هب 

هب هک  یفحصم  ( . 36  ) تسا هدش  هداتـسرفهریزجلا  رـصم و  هب  هک  هدرک  هفاضا  دادعت  نیا  رب  ار  رگید  هخـسن  ود  یبوقعی  ( . 35  ) دندیمانیم
مدرمسر تسد  رد  ات  دـشیم  خاسنتـسا  يرگید  ياههخـسن  ، نآ يور  زا  دـشیم و  ظفحهقطنم  زکرم  رد  ، دوب هدـش  هداتـسرف  ياهقطنم  ره 

ریغ ، دوب فلاخم  ، گـنهآ مه  ياهفحـصم  نیا  اـب  هکتئارق  اـی  هخـسن و  ره  تشاد و  تیمـسر  اهفحـصم  نیا  تئارق  اـهنت  .و  دریگ رارق 
. دوب تازاجم  بجوم  اهنآ  زا  هدافتسا  ودشیم  هتخانش  عونمم  یمسر و 

فالتخا و عفر  يارب  ، دـشیم ادـیپ  یفالتخا  ، رگیددـالب رد  هدـش  هداتـسرف  ياهفحـصم  ناـیم  رگا  دوب و  یمومع  عجرم  هنیدـم  فحـصم 
. دشیم حیحصت  رگید  ياهفحصم  ، نآ اب  قباطم  تفرگیم و  رارق  كالمهنیدم  فحصم  اهنآ  حیحصت 

نآ اـب  قباـطم  ار  نآرق  تئارق  اـت  ، درکیم مازعارظن  دروـم  هقطنم  هب  زین  نآرق  يراـق  کـی  ، فحـصم ره  هار  مه  ناـمثع  تـسا  هدـش  هـتفگ 
نامحرلا دبع  وباو  ماش  فحـصم  اب  هار  مه  باهـش  نب  ةریغم  هکم و  نآرق  اب  هار  مه  بئاس  نب  هللا  دبعهلمج  زا  ، دزومایب مدرم  هب  فحـصم 
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قطانم هب  بیترت  نیمه  هب  يرگید  دارفا  . دندش مازعا  روکذـم  قطانمهب  هرـصب  فحـصم  اب  سیقلا  دـبع  نب  رماع  هفوک و  فحـصم  اب  یملس 
( . 37  ) دیدرگ نییعت  هنیدم  يراق  ناونع  هب  هفیلخ  بناج  زا  زین  تباث  نب  دیز  . دندش هداتسرف  رگید 

مدرم دایز  هجوت  هقالع و  نیمه  ،و  دنتشاد اهنآ  زا  تظافحو  اهفحـصم  نیا  هب  یـصاخ  هجوت  تیانع و  ، هفیلخ لامع  تموکح و  تاماقم 
هب اهفحـصم  نیا  رد  ییاهینوگرگدو  تارییغت  ، ینالوط ینامز  تشذگ  زا  سپ  دـیدرگ . اهنآ  ماود  اقب و  بجوم  ، اهنآ ظفح  هبتبـسن 
طخ هک  اهفحـصم  نیا  طـخ  ، رمـالا رخآ  . دـناهلمج نآ  زا  اـهبزح  هب  نآ  میـسقتو  يراذـگ  تمـالع  يراذـگ و  هـطقن  هـک  دـمآ  دوـجو 

لوادتم طوطخ  رگید  یبرع و  يابیز  خسنطخ  اب  نآرق  نتـشون  دـعب ، ياهنامز  رد  . دـش لیدـبت  فراعتم  یفوک  طخ  هب  ، دوب ییادـتبایفوک 
زايرثا هتفر  هتفر  درپس و  یـشومارف  تسد  هب  ، دوب هدـش  هتـشون  نامثع  نامز  رد  هک  ار  هیلواياهفحـصم  جـیردت  هب  تارییغت  نیا  . دـیدرگ

. دنامن یقاب  اهنآ 
(38  ) تسوا دوخ  طخ  هب  دـنیوگیم  هک  تسا  قشمددجـسم  رد  نافع  نب  نامثع  فحـصم  هک  دـنکیم  لقن  يافوتم 626) ) يومح توقای 

قشمد دجسم  پچتمس  رد  نافع  نب  نامثع  طخ  هب  ینامثع  فحصم  :» دیوگیم هدید و  يافوتم 749) ) يرمعلا هللا  لضف  ار  فحصم  نیا  .
فحصم نامه  ، هدش دای  فحصم  دیاش  دشاب و  هتـشون  یفحـصم  دوخطخ  هب  نامثع  هک  تسا  هدشن  رکذ  ییاج  رد  هتبلا  ( . 39  ) تسا یقاب 

. تسا هدوب  یقاب  نامز  نآات  هک  هدوب  ماش 
فحصم نیرتروهشم  :» تسا هتفگ  وا  . تسا هدادن  تبسننامثع  هب  ار  نآ  نتشون  یلو  ، هدرک دای  فحـصم  نیا  زا  زین  يافوتم 774) ) ریثک نبا 

هتشذگ رد  فحصم  نیا  . تساظوفحم قشمد  دجسم  هدوصقم  یقرش  نکر  یکیدزن  رد  هک  ماش  رد  تسا  یفحـصمام  راگزور  رد  ینامثع 
ابیز یطخ  اب  روطق  تسا  یباتک  ، ماهدید ار  نآ  نم  . تسا هدش  لقتنم  قشمد  هب  اج  نآزا  يرجه  لاس 518  دودح  رد  هدوب و  هیربط  » رهش رد 

( . 40 « ) دوب رتشتسوپزا  نم  نامگ  هب  هک  دوب  هدش  هتشون  ییاهقرو  رد  . بوخ یبکرم  اب  هتخپ و  نشورو و 
نآ رد  هک  گرزبتسا  ياهنازخ  بارحم  لـباقم  ردو  دجـسم  یقرـش  نـکر  رد  :» دـیوگیم ياـفوتم 779) ) هطوطب نبا  ، فورعم درگ  ناـهج 

يارب مدرمو  دـننکیم  زاـب  زاـمن  زا  سپ  ، هعمج ره  رد  ار  هنازخ  نیا  . دـناهداد رارق  تسا ، هداتـسرفماش  هب  ناـفع  نب  ناـمثع  هک  ار  یفحـصم 
هدش هتفگ  ( . 41 « ) دننکیم دای  مسق  ، رگید کی  اب  دوخ  يواعدو  تافالتخا  لح  هرابرد  مدرم  ، اج نیمه  رد  . دنروآیم موجه  نآ  ندیـسوب 

( . 42  ) دیدرگ قیرحشوختسد  يرجه  لاس 1310  هب  هک  نیا  ات  دوب  یقاب  قشمد  دجسم  رد  نانچ  مهفحصم  نیا  هک  تسا 
هک هتفگ  وا  هب  یناوطـسالا  نسحلا  دـبع  یـضاق  هکتفگ  نم  هب  ، شعلا فسوی  رتکد  داتـسا  ، نم تسود  :» دـیوگیم حـلاص  یحبـص  رتـکد 

( . 43 « ) دشیم يرادهگن  یبوچ  ياهظفحم  رد  قشمد  دجسم  هروصقم  رد  نآو  هدید  نتخوس  زا  لبق  ار  ماش  فحصم 
ار نآ  دوجو  لحم  هک  نآ  هب  دسر  هچ  ات  میرادن  تسدرد  ینامثع  ياهفحصم  دوجو  رب  یعطاق  لیلد  نونکا  مه  :» دیوگیم یناقرز  داتسا 

 . مینک نییعت 
رد یلو  . تسا ینامثع  فحاصم  زا  هک  دوشیم  هتفگ  ، تسا دوجوم  رـصم  ياههناخ  باتک  رد  هک  یخیرات  ياهفحـصم  زا  یخرب  هراـبرد 

اههروس و نیبییادـج  لصف و  میالع  اـههناشن و  دـننام  یـشوقن  میـالع و  فحاـصم  نیا  رد  اریز  ، تسارایـسب دـیدرت  باـستنا  نیا  تحص 
. تسا هدوب  يراع  اههناشن  میالع و  لیبق  نیا  زا  ینامثع  ياهفحصممینادیم  هک  یلاح  رد  . دراد دوجو  نآرق  راشعا  نییعت  يارب  یمیالع 

ندوب یلاخ  هب  هجوت  اب  . تسا هدش  هتشون  نهکیفوک  طخ  اب  هک  نامثع  هب  بوسنم  تسا  یفحصم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  هنازخ  رد 
هملک هکصوصخ  هب  . تسا دـننامه  گنهآمه و  ماش  فحـصم  اـی  هنیدـم و  فحـصم  اـب  ، نآ گرزبرایـسب  مجح  میـالع و  زا  نآ  فورح 

هدش و خاسنتسا  ینامثع  ياهنآرق  زا  یکی  زا  ، نآرق نیايوق  لامتحا  هب  . تسا هدرک  طبض  « ددتری تروص  هب  ار  هدئام  هروس  زا  ( 44 « ) دتری
( . 45  ) تساهنآزا یکی  زا  یتشون  ور 

هدش و هداد  تبسن  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هب  ، تسادوجوم فرشا  فجن  رد  يولع  هنازخ  رد  نآ  قاروا  زا  یخرب  هک  یفحـصم  نینچ  مه 
لاسهب بلاط  وبا  نب  یلع  ار  نآ  هک  هدمآ  نآ  رخآ  رد  هدش و  هتشون  نهک  یفوک  طخ  هب  نآرقنیا  . تسا ترـضح  نآ  طخ  هب  هک  دناهتفگ 
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. تسا هتشون  يرجه  ملهچ 
رد هک  مدید  یفوک  طخ  هب  ار  یفحـصم  فجن  رد  يولعهناخ  باتک  رد  لاس 1353  هجح  وذ  هام  نم  :» دیوگیم یناجنز  هللا  دبع  وبا  داتسا 

نامگ ، یفوک طخلا  مسررد  « وبا یبا و« نیب  هباشت  تلع  هب  ةرجهلا و  نم  نیعبرا  ۀنـس  یف  بلاط  یبا  نب  یلعهبتک  :» دوب هدش  هتـشون  نآ  نایاپ 
( . 46  ) دشابیم بلاط  وبا  نب  یلع  هبتک  هک  دوریم 

هتـشون دوخ  طخ  هب  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلعدوشیم  هتفگ  هک  تسا  یفحـصم  زین  هرهاـق  رد  نیـسح  ماـما  دجـسم  هزوم  رد 
هب ای  هدوبمالسلا و  هیلع  یلع  نآ  هدنسیون  تسا  نکمم  :» هتفگ فحصم  نیا  هرابرد  یناقرز  داتسا  . تسانهک یفوک  طخ  هب  نآرق  نیا  . تسا

 . تسا هدشتباتک  هفوک  رد  وا  رما 
تئارق ار  نآ  ندـش  هتـشک  ماـگنه  رد  ناـمثعهک  یفحـصم  هرـصب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملا  ریما  دجـسم  رد  :» دـیوگیم هطوـطب  نبا 

(48  ) تسا یقاب  هدش  هتـشون  ( 47  ) میلعلا عیمـسلا  وـه  هللا و  مهکیفکیـسف  هیآ  نآ  رد  هک  یقرورب  وا  نوـخ  راـثآ  تسا و  دوـجوم  ، درکیم
. تسا دیعب  هتبلاهک 

ناـمثع نب  ورمع  نب  دـلاختسد  هب  ناـمثع  فحـصمهک  دیـسر  ربـخ  نم  هب  :» تفگ وا  هک  تسا  هدرک  لـقن  تباـث  نب  زرحم  زا  يدوـهمس 
هدناوخ هنیدمرد  زورما  هک  تسا  ینآرق  نامه  نآ  داتسرف و  هنیدم  هب  ار  فحـصم  نآ  ، دیـسر تموکحهب  ( یـسابع ) يدهم هک  یتقو  . دیـسر

. دش هتشاذگ  رانک  ، تشاد رارق  ربنم  نییاپ  رد  یقودنصنورد  رد  هک  جاجح  فحصم  هنیدم  هب  فحصم  نآ  ندیسر  اب  . دوشیم
گرزب یفحـصم  مه  هنیدم  هب  . دوب هداتـسرف  ار  ییاهفحـصممهم  ياهرهـش  هب  جاجح  : تفگ نم  هب  سنا  نب  کلام  : تسا هتفگ  هلابز  نبا 

ياـهزور تشاد و  رارق  ، تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ماـقم  هناـشن  هک  ینوتـستسا  فرط  رد  هک  یقودنـصرد  فحـصم  نیا  . داتـسرف
هتـشاذگ قودنـص  رد  هداتـسرف و  هنیدـم  هب  یـشزرا  ابفحـصم  یـسابع  يدـهم  هـک  نآ  زا  سپ  . دـشیم زاـب  قودنـص  هـعمج  هبنـشجنپ و 

«. دشهتشادرب جاجح  فحصم  ، دش
هتفگن يزیچ  یـسک  ، دشابیم نامثع  هب  بوسنم  تسادجـسم و  طسو  رد  ياهبق  رد  زورما  هک  یفحـصم  نیا  دروم  رد  :» دیوگیم يدوهمس 

 . تسا
هدش هنهک  نامز  رورم  هب  هیلوا  ياهفحصم  دیوگیموا : ، تسا هتشون  ار  دجاسم  ياهفحصم  لاح  حرش  هک  تسا  یـسک  نیلوا  راجن  نبا 

( . 49  ) تسا هدنامن  یقاب  اهنآ  زا  يزیچ  هدیدرگقرفتم و  اهنآ  قاروا  تسا و 
: اهتشونیپ

يرابلا ج 9،ص 15. حتف  - 1
،ج 1،ص 59. ناقتالا - 2

،ج 1،ص 8. رشعلا تاءارقلا  یف  رشنلا  يرزجلا  نبا  - 3
یسربط ج 9 ص 218. ریسفت  يربط ج 27 ص 104. ریسفت  - 4

. نآرقلا ةءارق  باوبا  ،ج 4، ۀعیشلا لیاسو  - 5
،ج 92،ص 41-42. راونالا راحب  - 6
،ج 3،ص 270. دعس نبا  تاقبط  - 7

نامثع تفالخزاغآ  خـیرات  رد  هک  تسا  رظن  نیا  زا  هداتفا  قاـفتا  ناـمثع  تفـالخ  موس  اـی  مود  لاـس  رد  هعقاو  نیا  دـنیوگیم  هک  نیا  - 8
رد هتیمک  لیکـشت  تروص  نیا  ردهک  دـندرک  تعیب  نامثع  اب  مدرم  لاس 23  هجحلا  يذ  رخآ  ههد  رد  هک  دـناهتفگ  یخرب  . تسه فـالتخا 

نیا رد  هک  تسا  هدشتعیب  نامثع  اب  لاس 24  مرحم  لواههد  رد  هک  تسا  یکاح  رگید  یلوق  . دوب دـهاوخ  نامثع  تفالخ  موس  لاس  زاغآ 
(. ،ج 3،ص 304،و ج 4،ص 242 يربط خیرات  (ر.ك: دوب دهاوخ  نامثعتفالخ  مود  لاس  رخاوا  رد  هتیمک  لیکشت  تروص 
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،ج 9،ص 15. يرابلا حتف  - 9
،ج 1،ص 175. ۀیمالسالا تاحوتفلا  ،ج 3،ص 111. خیراتلا یف  لماکلا  - 10

،ج 4،ص 246-247. يربط خیرات  - 11
،ج 9،ص 13-14. يرابلا حتف  - 12
،ج 4،ص 155. يربط خیرات  - 13

.ص 269-271. نامه - 14
،ص 330 و 365. نامه - 15

تمسق 2،ص 62. ،ج 3، دعس نبا  تاقبط  : هب دینک  عوجر  ،ج 2،ص 84 و  لادتعالا نازیم  ، یبهذ - 16
،ج 9،ص 13-14. يرابلا حتف  - 17
،ج 4،ص 251. يربط خیرات  - 18

،ص 24. یناتسجس فحاصم  - 19
،ج 4،ص 114. يربط خیرات  - 20

،ج 6،ص 226. يراخب حیحص  - 21
،ج 2،ص 159-160. یبوقعی خیرات  - 22

تمسق 2،ص 62. ،ج 3، دعس نبا  تاقبط  ،ج 1،ص 187. بیذهتلا بیذهت  - 23
،ج 6،ص 226. يراخب حیحص  ،ص 9. یناتسجس فحاصم  - 24

،ص 24. یناتسجس فحاصم  - 25
،ص 25. نامه - 26
،ص 21. نامه - 27
،ص 30. نامه - 28

.2:259: هرقب - 29

مور 30:30. - 30
،ج 1،ص 183. ناقتالا قراط 86:17.ر.ك: - 31

،ص 35. یناتسجس فحاصم  - 32
،ص 39-49. نامه - 33
،ص 32-33. نامه - 34

،ص 34. نامه - 35
،ج 2،ص 160. یبوقعی خیرات  - 36

،ج 1،ص 396-397. نافرعلا لهانم  - 37
،ج 2،ص 469. نادلبلا مجعم  ، يومح توقای  - 38

،ج 1،ص 195. راصمالا کلامم  یف  راصبالا  کلاسم  - 39
،ص 49. نآرقلا لئاضف  - 40

،ج 1،ص 54. هطوطب نبا  هلحر  - 41
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،ج 5،ص 279. ططخلا ، يزیرقم یلع  نب  دمحا  - 42
،ص 89. یقرواپ ، نآرقلا مولع  یف  ثحابم  ، حلاص یحبص  - 43

هدئام 5:54. - 44
،ج 1،ص 397-398. نافرعلا لهانم  - 45

،ص 46. نآرقلا خیرات  - 46
هرقب 2:137. - 47

،ج 1،ص 116. هطوطب نبا  هلحر  - 48
،ج 2،ص 667-668. یفطصملا راد  رابخاب  ءافولا  ءافو  ، يدوهمس - 49

ینامثع ياهفحصم  یلک  تاصخشم 

گرزب ياههروس  ، هویش نامه  رب  دندوب و  هتشون  هباحـصهک  تسا  ییاهفحـصم  هب  کیدزن  ، اههروس بیترت  رظن  زا  ینامثع  ياهفحـصم 
ناشن ار  تاملک  بارعاهک  تسا  هدوب  یمیالع  هطقن و  زا  یلاخ  ینامثع  ياهفحـصم  فورح  . تفای بیترتکچوک  ياـههروس  رب  مدـقم 
مـسر رد  ییاـهضقانت  ییـالما و  ياـهطلغ  زا  ولمم  دوـب و  هدـشن  يدـنب  میـسقت  ، ساـمخا راـشعا و  بازحا و  هب  اهفحـصم  نیا  . دـهدیم

لیذ حرش  هب  اهفحصم  یلک  تاصخشم  . دناهتخانـشیمنامز نآ  رد  هباحـص  هک  تسا  یطخ  ندوب  ییادتبا  ، نآ تلع  هک  . تسا هدوبطخلا 
: تسا

: بیترت .1
ياهفحـصم رد  هک  یبیترت  اـب  دراد و  دوجو  ینونک  فحـصمرد  هک  تسا  یبـیترت  ناـمه  ، یناـمثع فحـصم  بیترت  هک  دـش  هتفگ  ـالبق 

تقباطم اهنآ  اب  كدنايدراوم  رد  اهنت  . درکیم قیبطت  ، بعک نب  یبا  فحـصم  اب  صوصخ  هب  دوب و  هدش  هدربراک  هبتقو  نآ  رد  هباحص 
نیمتشه ای  ( 1  ) نیمتفه دمآیم و  رامـش  هب  گرزب  هروستفه  هرمز  ردسنوی  هروس  ، هباحـص ياهفحـصم  رد  هک  نیا  هلمج  زا  ، تشادـن

. دوب اههروس  نیا  ( 2)
رامش رد  ار  سنوی  هروس  داد و  رارق  ( لاوط ) دنلب ياههروس  زا  متفه  هبترم  رد  ، هروس کی  ناونع  هب  ار  تئارب  هروس  لافنا و  هروس  ، نامثع اما 

زا هک  ار  لافنا  هروستلعهچ  هب  :» تفگ درک و  ضارتعا  نامثع  لمع  نیا  هب  ساـبع  نبا  داد . رییغت  ار  نآ  لـحمو  دروآ  رد  نیئم  ياـههروس 
زا ار  میحرلا  نامحرلا  هللا  مسب  هدروآ و« باـسح  هب  هروس  کـی  ، تسا نیئمياـههروس  زا  هک  ار  تئارب  هروس  و  ( 3  ) تسا یناثم  ياههروس 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  رب  ییاههروس  :» تفگخساپ رد  نامثع  »؟ دیاهداد رارق  گرزب  ياههروس  رامش  رد  دیاهدرک و  فذحتئاربهروس  لوا 
ار اههیآ  نیا  : دومرفیم نانآ  هب  درکیم و  راضحا  ار  یحو  نابتاک  ربماـیپ  . دـیدرگیملزان یتاـیآ  ، اـهنآ لوزن  زا  سپ  دـشیم و  لزاـن  هلآ 

رظن زا  تئارب  هروس  دـش و  لزان  هنیدـم  رد  ترجهلیاوا  رد  هک  تسا  ییاـههروس  زا  لاـفنا  هروس  . دیـسیونب هروس  نـالف  زا  لـحم  نـالفرد 
ربمایپ . تسایکی ، هروس ود  نیا  مدرکیم  نامگ  نم  تسا و  هیبش  رگید  کـی  اـب  هروس  ود  نیا  نومـضمیلو  . تساـههروس نیرخآ  زا  ، لوزن

هللا مسب  متـسویپ و« مه  هب  ار  ود  نآ  نم  تهجنیا  زا  . تسا لافنا  هروس  هلابند  تئارب  هک  درکن  ناـیب  تشذـگ و  رد  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
( . 4  ) مداد رارق  گرزب  هروستفه  رامش  ردار  نآ  متشونن و  ود  نآ  نیب  ار  میحرلا  نامحرلا 

ربمایپ دشیم و  لزان  ادعب  ، هروس کی  زا  ییاههیآ  یهاگهک  تسنادیم  نامثع  . دراد تلالد  فحصم  بیترت  رد  هباحـص  داهتجا  رب  رما  نیا 
قایـس نیب  هباـشت  دوـجو  تبـسانم  هب  هک  درک  ناـمگ  ناـمثع  . دـننک تبث  شدوـخ  لـحمرد  ار  اـهنآ  هک  درکیم  رما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ود ره  نومـضم  هک  تسا  تهج  نیا  زا  ، قایـسرد هباـشت  نیا  ( . 5  ) تسا لاـفنا  هروس  هلاـبند  تئارب  هروس  ، لاـفنا هروس  تئارب و  هروسیلک 
نیمز رد  هللاهملک  تیبثت  تهج  رد  هزرابم  يرادـیاپ و  رب  ناـنمؤم  قیوشت  ،و  ناـقفانم نارفاـک و  ، مالـسانانمشد شهوکن  رد  دـیدشت  هروس 
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نآ تسویپ و  مه  هب  ار  ود  نآ  نامثع  ، تسا هدشن  لقن  هروس  ودنیا  دروم  رد  تهج  نیا  زا  یبلطم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تروص  ره  رد  . تسا
ناونع هب  ، تئارب هروسهک  تسا  هدرکن  هجوت  ناـمثع  دـیاش  . داد رارق  گرزب  ياـههروس  زا  هروس  نیمتفه  هدروآ و  رامـش  هب  هروس  کـی  ار 

هک تسین  بسانتم  اریز  ، تسا هدیدرگن  لزان  تسا  ضحم  تمحر  هک  دنوادخمان  اب  ورنیا  زا  . دش لزان  نارفاک  هب  باذع  هدعو  رادـشه و 
: هدومرف مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  تسا  تهج  نیا  زا  . ددرگ زاغآ  تمحر  اب  باذع  هدعو  ورادشه 

( . 6 « ) دراد ریشمش  رب  هیکت  تئارب  هروس  هک  یلاح  رد  ، تسا ناما  يارب  ... هللا مسب  »
یخرب رخات  مدـقت و  رظن  زا  طقف  ،و  تسا یئزج  تافالتخانیا  یلو  ، دراد یتافالتخا  اهفحـصم  رگید  اب  یناـمثع  فحـصم  ، تیفیک نیا  اـب 

. تساههروس
: تمالع هطقن و  .2

رادهطقن و فورح  هک  یتمالع  هناشن و  ره  زا  دوبجیار  برع  مدرم  نایمهرود  نآ  رد  هک  شراگن  هویـش  ياضتقم  هب  ینامثع  ياهفحـصم 
مه . دندشیمن هداد  صیخشت  رگید  کیزا  زین ج و ح و خ  .و  دوبن یتوافت  اث  ای و  نیب ب و ت و  اذل  .و  دوب یلاخ  ، دنک صخـشمار  هطقنیب 
هب هجوتابتئارق  ماگنه  هب  دـیاب  دوخ  هدـنناوخ  . دـشیمن هداد  ناشن  نیونت  همـض و  ، هرـسک ، هحتفهلیـسو هب  ، تاـملک بارعا  تکرح و  نینچ 

. تخانشیم اصخشار  نآ  بارعا  یگنوگچ  هملک و  نزو  ،و  دادیم زیمت  رگید  کی  زا  ار  اهنآ  ، نئارق
نیب ـالثم  . دوب عنتمم  اـبیرقت  نآرق  تئارق  ندینـشقیرط ، زا  زج  دوب و  لوـکوم  لـقن  عامـس و  هب  طـقف  نآرق  تئارق  ، لوا ردـص  رد  ورنیا  زا 

هملعن   ،» هملعت » زا هملعی  هملک  نینچ  مه  . تشادن دوجو  یقرف  چیه  « ولتی »و« ولتت «،» ولتن «،» ولبن «،» ولبت ياههملک 
. دشیم هدناوخ  کقلخ  نمل  تروص  هب  ( 7  ) ۀیآ کفلخ  نمل  نوکتل  هیآ  اسب  هچ  ورنیا  زا  . دشیمن هداد  صیخشت  هملعب  و«

: دوشیم هدروآ  تسا ، هداد  خرهطقن  زا  اهفحصم  ندوب  یلاخ  رثا  رب  هک  فلتخم  ياهتئارق  زا  ییاههنومن  الیذ 
( . 8 « ) اهرشنت «،» اهرشنن «،» اهزشنن :» هیآ 259 ، هرقب هروس 

( . 9  ) هملعن  ،» هملعی :» هیآ 48 ، نارمع لآ  هروس 
( . 10 « ) ولتت «،» اولبت :» هیآ 30 ، سنوی هروس 

( . 11  ) کیحنن  ،» کیجنن :» هیآ 92 ، سنوی هروس 
( . 12  ) مهنیوبنل  ،» مهنیوثنل  ،» مهنئوبنل :» هیآ 58 ، توبکنع هروس 

( . 13  ) يزاجی  ،» يزاجن :» هیآ 17 ، ابس هروس 
( . 14 « ) اوتبثتف «،» اونیبتف :» هیآ 6 ، تارجح هروس 

هب مدرم  اریز  ، دوب دـعب  ياـهنامز  رد  تئارق  فالتخاشیادـیپ  هدـمع  تلع  اـههناشن  میـالع و  زا  اهفحـصم  ندوب  یلاـخ  تروـص  ره  رد 
هک تسا  تیعقاوکی  نیا  اریز  ، دادیم خر  ياهیآ  ندینش  ای  لقن و  رد  یتاهابتشا  نامز  لوط  رد  دنتشاداکتا و  نآرق  ندرک  ظفح  ندینش و 
هب ار  رظن  دروم  بلطم  هک  نآ  رگم  . دراد رارق  هابتشا  یشومارف و  ضرعمرد  هرخالاب  ، دنک تقد  یبلطم  ندرک  ظفح  رد  هک  هزادنا  ره  ناسنا 

برعلا و ةریزج  رد  برع  ریغ  ماوقاهنخر  ذوفن و  هوالع  هب  «. رق بتک  ام  رف و  ظفح  ام  :» تسا هدش  هتفگ  ورنیا  زا  ، دـنک طبـضتباتک  هلیـسو 
درکیم باـجیا  نیا  رباـنب  . دـشیم تئارق  رد  فـالتخا  دوجو  بجوـم  دوـخ  ، مالـساورملق شرتـسگ  اـب  ناـنآ  تیعمج  دادـعت و  شرتـسگ 

. یمالسا تما  هدنیآ  هبتبسن  ، دوختقو رد  ، فحاصم ندرک  یکی  هتیمک  ياضعاهک 
. دنبایب نآرق  تئارق  رد  للخ  فالتخا و  داجیا  زا  يریگولج  يارب  یلح  هار  دننک و  هجوت 

. دش يراک  نینچ  ماجنازا  عنام  ، دوب بلاغ  نالوؤسم  ربتقو  نآ  رد  هک  يراگنا  لهس  لامها و  هیحور  یلو 
دناهدرک يراد  دوخ  اـههناشن  میـالع و  ندرب  راـک  هبزا  ، یتـمکح يور  زا  دـمع و  هب  ، زور نآ  نـالوؤسم  هک  تسا  هدرک  روصت  يرزج  نبا 

رد اریز  ، دشاب اریذپ  تسا  هدیـسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هک  ار  یتئارق  هنوگ  ره  نآرق  راتـشونات  تسا  هدوبتهج  نیا  زا  :» دیوگیم
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( . 15 « ) راتشون طخ و  رب  هن  دشیم  اکتا  عامس  ظفح و  رب  ، راگزورنآ
ات دـندرک  تباـتک  تمـالع  هـطقن و  نودـب  ارنآرق  تاـملک  هرود  نآ  رد  :» دــیوگ هدرک  تقفاوـم  لوـبقم  ریغ  هیجوـت  نـیا  اـب  زین  یناـقرز 

( . 16 « ) دشاب اریذپ  ار  نوگانوگ  ياهتئارق 
يراذـگ و هطقن  هدوبتباتک و  نتخومآزاغآ و  رد  برع  هدوبتمالع و  هطقن و  نودـب  یبرع  طخ  نامز  نآ  رد  هک  تسا  نشور  هک  نآ  اـب 

. تسا درومیب  یتخس  هجو و  زا  یلاخ  یناقرز  يرزج و  نباروصت  اذل  ، تسا هتسنادیمن  ار  يراذگ  تمالع 
: يراتشون يراجنهان  .3

تـسا یظفل  رگنایامن  ، نتـشون تباتک و  عقاو  رد  . دوشیم هدارا  ملکت  عقومرد  ظافلا  هلیـسو  هب  هک  تسا  ییانعم  ندـناسر  يارب  طخ  عضو 
هتـشاد تقباطم  ، دوشیم ملکت  نادـب  هکیظفل  اب  لماک  روط  هبتباتک  تسا  مزال  نیا  رب  اـنب  . تسا رظن  دروم  موهفم  اـنعم و  هدـننکنایب  هک 

. دشاب ظفل  يارب  سایقم  ، تدایز یتساک و  چیه  نودب  طخ  بیترت  نیدب  ات  ، دوش هتشون  دوشیم  هتفگ  هچ  نآ  نیع  ،و  دشاب
مومع نیب  فالتخا  دراوم  نیا  هک  مادام  یلو  . تسینقبطنم الماک  هدـعاق  نیا  اب  ، تباـتک نتـشون و  هویـش  اـشنا و  ياـهشور  ، رگید فرط  زا 

هب نآرق  » اریز ، دـنکیمن داجیا  دوصقم  نایب  رد  یللخ  دروآیمن و  دوجو  هب  یلاکـشا  دـننکیم ، لمع  نآقفو  رب  ناـگمه  تسا و  حلطـصم 
. تباتک هب  هن  دراد  یگتسب  نآ  تئارق 

رد رایسب  ياهضقانت  ناوارف و  ییالما  ياهيراجنهان  ياراد  ، لوادتم یمومع و  طخلا  مسر  اب  هسیاقم  رد  ، ینامثع فحصم  طخلا  مسر  اما 
زا ار  شور  نیا  ناناملـسمو  دـشیمن  طبـض  تئارق  رد  رتاوت  عامـس و  قـیرط  زا  نآرق  رگا  هک  ياهنوـگ  هب  . دـشابیمتاملک نتـشون  هوـحن 

لاحم تاملک  زا  يرایـسب  حیحـص  تئارق  هزورما  ، دندیـشوکیمن نآ  ظفحهب  مامت  هجوت  تقد و  اـب  دـنتفرگیمن و  ثرا  هب  دوخ  ناینیـشیپ 
. دومنیم

تباتک نتشون و  نانآ  زا  یمک  دادعت  زج  هکلب  . تسا هدوبنامز  نآ  رد  ، تباتک ياهشور  طخ و  نونف  هب  برع  ییانشآ  مدع  ، رما نیا  تلع 
یقاب راثآ  . تسا هدوبهیلوا  نییاپ و  رایـسب  دح  رد  ییادتبا و  یطخ  ، دناهتـشونیم نادـب  كدـنا  هدـع  نیا  هکمه  ار  یطخ  دنتـسنادیمن و  ار 
هدرک باـختنا  فحـصم  تباـتک  يارب  ناـمثع  هـک  ار  یناـسکنیا  رب  هوـالع  ( . 17  ) دـهدیم ناـشن  ار  عوـضوم  نـیا  لوا ، ردـص  زا  هدـنام 
نانآ یلو  ، دوب ییادـتبا  هلحرمرد  طخ  ، تقو نآ  رد  هک  دـنچ  ره  دـندوب و  عالطایبتباتک  هویـش  هبتبـسن  تیاغهب  هک  دـندوب  يدارفا  ، دوب

: دنکیم لقن  دوواد  یبا  نبا  هک  هنوگ  نامه  . دندوب طخ  دب  رایسب 
نآ رد  یلو  . دیاهدرک هیهت  ابیز  وکین و  هچ  :» تفگ نآ  ندیدزا  سپ  يو  ، دندرب نامثع  دزن  ار  یفحصم  ، فحاصم ياههخسن  لیمکت  زا  سپ 

لیذـه و هلیبـقزا  هدـننک  ـالما  رگا  :» تفگ سپـس  «. دـننک ظـفلت  حیحـص  وحن  هب  ار  نآ  دـنناوتیم  دوخ  برعهک  هداد  خر  ییاـهيراجنهان 
( . 18 « ) دشیمن ادیپ  نآ  رد  یتاهابتشا  نینچ  ، دوب فیقث  هلیبق  زا  هدنسیون 

هب فیقث  هلیبق  هتـشاد و  لماک  ییانـشآ  اشنا  ياهشورهبتقو  نآ  رد  لیذه  هلیبق  هک  تسا  هتـسنادیم  نامثع  هک  دـیآیم  رب  راتفگ  نیا  زا 
. تسا هدوب  ییایازم  نینچ  دقاف  وا  هب  هدش  هئارا  فحصم  هک  یلاح  رد  . دناهدوب فورعمطخ  یبوخ  تباتک و  نسح 

هنوـگ نیدـب  اـت  درکن  باـختنا  مهم  رما  نیا  ياربار  فـیقث  لیذـه و  هلیبـق  ود  زا  يدارفا  ارچ  هک  تسا  دراو  داریا  نیا  ناـمثع  رب  ورنیا  زا 
!؟ دریگن تروص  یهجوتیب  یتقدیب و 

ره هک  دوشیم  هدید  ییاهيراجنهان  فحـصمنیا  رد  : تفگ نامثع  :» دـیوگیم ( 19  ) نارحاسل ناذـه  نا  هیآ  لیذ  ، دوخ ریـسفت  رد  یبلعث 
زا ) وا ؟ ینکیمنحیحـصت ایآ  رگید  ترابع  هب  ؟و  یهدیمن رییغت  ار  نآ  ایآ  : دـنتفگ نامثع  هب  . دـنکیمادا حیحـص  ار  نآ  دوخ  نابز  هب  یبرع 

( . 20  ) لالح ار  یمارح  هن  دنکیم و  مارحار  یلالح  هن  ، درادن یموزل  : تفگ ( يراگنا لهس  ای  یلاحیب  يور 
لکش زا  تعباتم  هک  دوبتهج  نیا  زا  نامثع  هلیسو  هبنآرق  ظفل  حیحصت  مدع  :» دیوگیم ، دراد اوران  یـششوک  دروم  نیا  رد  ناهبزور  نبا 

زا یخربتغلنوچ  تسا و  هدوبن  زیاج  نآ  رییغت  دوب و  هدـش  هتـشون  اهفحـصم  رد  لکـش  نامه  هب  ظفلنیا  . تسا هدوب  مزـال  يو  رب  طـخ 
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( . 21 « ) دادن رییغت  ار  نآ  ، هدوب اهبرع 
نیا نایم  ناوتیم  هنوگچ  تسا و  فحاصم  مادک  واروظنم  تسین  نشور  ، تسا هدوب  هتـشون  نینچ  نیا  فحاصم  رد  هک  راتفگ  نیا  موهفم 

؟ داد شزاس  تسا  برع  یضعبتغل  هک  نیارب  ینبم  نآ  تمسق  نیرخآ  هتفگ و 
تما يارب  یتالکـشم  هـشیمه  يارب  فحـصم ، ردتاـضقانت  تاهابتـشا و  دوـجو  رظن  زا  ناـمز  نآ  نـالوؤسم  يراـگنا  لهـس  ، لاـح ره  رد 

نانمشد دوب  نکمم  ، رخاتمياهنامز رد  هک  هدوبتهج  نآ  زا  ، نامثع زا  دعب  راودا  رد  تاهابتشا  نیا  حیحصتمدع  هتبلا  . درک داجیا  یمالسا 
اوه ناضرغم و  تسد  هچ  يزاب  ادخ  باتک  دـنزاس و  فیرحت  شوختسد  ارنآرق  ، نآ ياهيراجنهان  حالـصا  نآرق و  حیحـصت  ناونع  هب 

لصا و کی  ناونع  هب  نامرف  نیمهو  لوحی  مویلا و ال  جاهی  ـال  نآرقلا  نا  :» تسا هدومرف  هراـب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  . دریگ رارقناتـسرپ 
. دهد رارق  دربتسد  دروم  ار  نآرق  هک  دوبن  نآ  يارای  ار  یسک  اذل  . تفرگ رارقناناملسم  شریذپ  دروم  هشیمه  يارب  ینوناق  هیاپ 

: اریز ، دنکیمن داجیا  نآرق  تمارکو  ساسا  رد  یللخ  فحصم  رد  ییالما  ياهيراجنهان  ندوب  هک  درک  هجوت  دیاب 
رب قبطنم  حیحـص و  تئارق  هک  مادام  دشاب ، یبولـسا  رههبتباتک  . دوشیم هتـشون  هچ  نآ  هن  ، دوشیم هدـناوخ  هک  تسا  نآ  نآرق  عقاو  ، الوا

ناـیبهک يروـط  هب  . دـش دـهاوخن  یناـیز  ررـض و  چـیه  بجوـم  ، دـشاب وا  هباحـص  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپنامز  رد  لوادـتم  هوـحن 
. دناهدرک ظفح  ، حیحصهنوگ هب  ار  نآرق  صن  ، زورما ات  لوا  ردص  زا  ناناملسم  هک  تسین  يدیدرت  ، دش

هیتای هک ال  تسین  باتک  دوخ  هب  يداریا  نانآ و  يراگنا  لهسای  لهج و  رظن  زا  هیلوا  ناگدنسیون  هبتسا  يداریا  نآرق  تباتک  هئطخت  ، ایناث
( . 22  ) دیمح میکح  نم  لیزنت  هفلخنم  هیدی و ال  نیب  نم  لطابلا 

دربتسد و هنوگ  ره  زا  نآرق  تمالس  ربتسا  یتجح  دوخ  ، هدشن هداد  رییغت  هدوب و  یقاب  نانچ  مه  فحصم  رد  هک  ییالما  تاهابتشا  ، اثلاث
ینشور لیلد  ، هدرکن یمادقانآ  هرابرد  فلس  ، تمارک ظفح  يارب  یلو  دوش  ماجنا  دوب  راوازس  هک  ییالما  تاهابتـشاحیحصت  اریز  ، فیرحت

. دنزب يدربتسد  نآ  هب  دنکن  تارج  یسک  هدش  بجوم  تسا و  هتفرگنتروص  يرییغت  هنوگ  چیه  نآرق  رس  ات  رس  رد  هک  تسا 
: میروآیملیذ رد  ار  نآرق  رد  دوجوم  طخلا  مسر  تاهابتشا  نیرتمهم  زا  ییاههنومن  نونکا 

حیحص ءالما  / هیآ / هیآ / هروس
« راهنلا لیللا و  فالتخا  و  «/ راهنلا لیللا و  فلتخا  و  .» هرقب 164/1

مالع   /» بویغلا ملع  .» هدئام 109/2 /
« ءابنا «/» اؤبنا مهیتای  .» ماعنا 5/3 /

هنع  نوانی   /» هنع نؤنی  ماعنا 26/4.و  /
. تسا دیاز  ياهدش  هتخانشتلع  چیه  نودب  تسا و«و» ةادغلاب   /» ةوادغلاب .» ماعنا 52/5 /

« ءاکرش «/» اؤکرش مکیف  .» ماعنا 94/6 /
« ءاشن ام  «/» اؤشن ام  .» دوه 87/7 /

سایی  ال   /» سئیای هنا ال  .» فسوی 87/8 /
« ابن «/» اؤبن مکتای  مل  ا  .» میهاربا 9/9 /

« ءافعضلا «/» اؤفعضلا لاقف  .» میهاربا 21/10 /
« ءیشل «/» ءياشل نلوقت  و ال  .» فهک 23/11 /

تذختال   /» تذختل تئش  ول  .» فهک 77/12 /
ما  نبا  ای   /» مؤنبی لاق  .» هط 94/13 /

. تسا هدش  هفاضایلوقعم  تلع  چیه  نودب  فلا  تسا و  هنحبذال   /» هنحبذا وا ال  .» لمن 21/14 /
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« الملا «/» اؤلملا اهیا  ای  .» لمن 29/15 /
« ءاعفش «/» اؤعفش .» مور 13/16 /

« ءالبلا  /» نیبملا ؤلبلا  وهل  .» تافاص 106/17 /
ۀکیالا   /» ۀکیئل باحصا  و  .» /ص 13/18
« ءیجو  /» نییبنلاب ءياج  و  .» رمز 69/19 /

« ءاعد ام  و   /» نیرفاکلا اؤعد  ام  و  .» رفاغ 50/20 /
تئارق هک  میباییم  رد  یبوخ  هب  ، تسا هدوب  هناشنو  تمالع  هنوگ  ره  دقاف  هطقن و  نودب  زور  نآ  ياهفحصم  هک  میریگب  رظن  رد  هاگ  ره 
هنحبذاال فلا  هک  دـنادب  اجک  زا  فحـصم  هدـنناوخ  الثم  . تسا هدوب  وربور  لکـشم  اب  دـح  هچ  اتراگزور  نآ  رد  فحاـصم  يور  زا  نآرق 

رد ای  و  دشابیم ، دیاز  ( 23  ) دییاب اهانینب  ءامـسلا  هیآ و  رد  « دییاب »ي  ای » ود زا  یکی  هک  دمهفب  هنوگچ  ای  دوش و  هدناوخ  دیابن  تسا و  دیاز 
؟ تسا فلا  زا  دعب  هزمهظفلت  تسا و  هدودمم  فلا  تسا و  دیاز  واو  هک  دمهفیم  هدنناوخ  اجک  زا  یتمالعچیه  نودب  « اؤشن هملک 

نامه دناهتـشون و  یلکـش  هب  ییاج  رد  ار  ياهملک  هکيوحن  هب  ، تسا یناـمثع  فحـصم  طـخلا  مسر  رد  ضقاـنت  دوجو  رتبیجع  عوضوم 
دناهدوب رود  هبتباتکلوصا  تخانش  زا  دح  هچ  ات  هیلوا  ناگدنسیون  هک  دهدیم  ناشن  دوخ  نیا  رگیدیلکش و  هب  رگید  ياج  رد  ار  هملک 

هملک هرقب  هروـس  هیآ 247  رد  هک  نانچ  . دـننک ذاختا  تاملک  طبـضو  تبث  رد  يدـحاو  شور  مک  تسد  دناهتـسناوتن  یتح  هک  اـج  نآ  اـت 
هیآ 245 رد  نیس و  اب  دعر  هروس   26 هیآ رد  طسبی  هملک  زین  .و  تسا هدش  هتشون  ۀطصب  » داص اب  فارعا  هروس  زا  هیآرد 69  نیس و  اب  ۀطسب 

. دراد دوجو  دایز  ینامثع  فحصم  رد  تاضقانتلیبق  نیا  زا  . تسا هدیدرگ  طبض  داص  اب  هرقب 
: میروآیم ریز  رد  ار  تاضقانت  نیا  زا  ییاههنومن  کنیا 

رصاعم ءالما  / هیآ . هروس / میدق ءالما  / هیآ . هروس /
كوذختال  اذا  /» ءارسا 73  / تذختل تئش  ول  .» فهک 77/1 /

ۀکیالا  باحصا  /» رجح 78 و ق 14 ۀکیئل ص 13/ باحصا  .» ءارعش 176/2 /
« ءافعضلا یلع  سیل  /» هبوت 91 «/ اؤفعضلا لاقف  .» میهاربا 21/3 /

ۀعاس  نورخاتسی  ال  /» فارعا 34  / ۀعاس نورخئتسی  الف  .» سنوی 49/4 /
نیرفاکلا  ءاعد  ام  و  /» دعر 14  / نیرفاکلا اؤعد  ام  و  .» رفاغ 50/5 /

« دیبعلل مالظب  سیل  /» نارمع 182 لآ  «/ دیبعلل ملظب  سیل  .» جح 10/6 /
لاثمالا  کل  اوبرض  /» ءارسا 48  / لثمالا کل  اؤبرض  .» ناقرف 9/7 /

ۀنجلا  یلا  اوعدی  هللا  و  /» هرقب 221  / عادلا عدی  موی  .» رمق 6/8 /
مکتیمی  مث  مکایحا  /» جح 66  / مکتیمی مث  مکیحاف  .» هرقب 28/9 /

شیرق  فلیال  /» شیرق 1  / ۀلحر مهفل  يا  .» شیرق 2/10 /
ما  نبا  لاق  /» فارعا 150  / مؤنبی لاق  .» هط 94/11 /

« ءاشن ام  ماحرالا  یف  /» جح 5 «/ اؤشن ام  انلاوما  یف  .» دوه 87/12 /
هللا  ۀمعن  اودعت  نا  و  /» لحن 18  / هللا تمعن  اودعت  نا  و  .» میهاربا 34/13 /

هللا  ۀنسل  دجت  نل  و  /» حتف 23  / هللا تنسل  دجت  نلف  .» رطاف 43/14 /
هبر  نم  ۀنیب  یلع  /» ۀمحم 14  / هنم تنیب  یلع  .» رطاف 40/15 /

« رجانحلا يدل  /» رفاغ 18  / بابلا ادل  .» فسوی 25/16 /
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یغط  هنا  /» تاعزانلا 17 «/ ءاملا اغط  .» هقاحلا 11/17 /
« ءیش لک  یلع  هللا  ناک  و  /» فهک 45 «/ ءياشل نلوقت  و ال  .» فهک 23/18 /

« الملا لاق  و  /» نونمؤم 33 «/ اؤلملا لاقف  .» نونمؤم 24/19 /
نومرجملا  اهیا  /» سی 59  / نالقثلا هیا  .» نامحرلا 31/20 /

: اهتشونیپ
. دوعسم نبا  فحصم  رد  - 1

. بعک نب  یبا  فحصم  رد  - 2
. تسانیئم ياههروس  هرمز  رد  بعک  نب  یبا  فحصم  رد  یناثم و  ياههروس  زا  ، دوعسم نبا  فحصم  رد  لافنا  هروس  - 3

،ج 2،ص 221 و 330. كردتسملا - 4
نایم دروم  نیا  رد  . تساهروس کیتئارب  لافنا و  هک  تسا  یکاح  ، هدرک لقن  دوخ  ریـسفت  هحفص 73  ، مود دلج  رد  یشایع  هک  یتیاور  - 5
هروس ره  نایاپ  اریز  ، دـیآ باسح  هب  هروس  کیهک  دـهدیم  حـیجرت  یـشایع  یلو  ،ج 5،ص 2 ) یسربط ریـسفت  (ر.ك: تسا فالتخا  املع 

(. ،ج 1،ص 19 یشایعریسفت ) دشیم مولعم  ، تسا يرگید  هروس  زاغآ  هک  ...« هللا مسب  » اب
نایبلا ج 5 ص 2. عمجم  ،ج 1،ص 65. ناقتالا ،ج 2،ص 330. كردتسملا - 6

سنوی 10:92. - 7
،ج 2،ص 368. یسربط ریسفت  ر.ك: - 8

،ص 444. نامه - 9
،ج 5،ص 105. نامه - 10

،ص 130. نامه - 11
،ج 8،ص 290. نامه - 12

،ص 384. نامه - 13
،ج 3،ص 94 و ج 9،ص 131. نامه - 14

،ج 1،ص 7. رشعلا تاءارقلا  یف  رشنلا  - 15
،ج 1،ص 251. نافرعلا لهانم  - 16

،ص 419 و 438. نودلخ نبا  همدقم  ر.ك: - 17
یناتسجس ص 32-33. - فحاصملا - 18

 . نا » دیدشت تئارق  قبط  هط 20:63. - 19
،ج 3،ص 196. قدصلا لیالد  ، رفظم نسح  دمحم  - 20

،ص 197. نامه - 21
تلصف 41:42. - 22

تایراذ 51:47. - 23
: اهتشونیپ

زیمآ ولغ  یهاگدید 
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یلص ربمایپ  صاخ  روتـسد  هب  فحـصم  طخلا  مسرهک  دناهدرک  روصت  ، دندنب ياپ  تخـس  هتـشذگ  موسر  بادآ و  هب  هک  یناسک  زا  یخرب 
رد دناهتـشادن و  تاـملک  نتـشون  هوـحن  رد  یتلاـخد  هیلوا  ناگدنـسیون  تسا و  هدـشنیودت  یلعف  لکـش  هنوـگ و  نیمه  هب  هلآ  هیلع و  هللا 

. تسین هاگآ  نآزا  یسک  ، ادخ زج  هک  تسا  هتفهن  یتمکح  ناهنپ و  يرس  ، يراتشون ياهيراجنهان  نیاسپ 
: تسا هتفگ  وا  هک  دنکیم  لقن  غابدلا  زیزعلا  دبع  ، دوخ داتسا  خیش و  زا  كرابملا  نبا 

نآرق هک  تسا  هداد  روتسد  ترضحنآ  تسا . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  نآ  نییعت  تسا و  دنوادخ  رارـسا  زا  يرـس  نآرق  طخلا  مسر  »
يزیچ مـه  نآ  زا  دـناهدوزفین و  چـیه  ، دناهدینـش هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  ربماـیپزا  هـچ  نآ  رب  ناگدنــسیون  دنــسیونب و  لکــش  نـیا  هـب  ار 

:... دیوگ ... دناهتساکن
یلص ربمایپ  بناج  زا  هدش  نییعت  یفیقوت و  افرص  ، نآ دناهتشادن و  تلاخد  فحصم  طخلا  مسر  رد  ییوم  رـس  هزادنا  هب  نارگید  هباحص و 

اهنیا اریز  . دنـسیونب ار  نآ  ، فلا نودـب  ییاـج  دـیاز و  فـلا  اـب  ییاـج  ، دوـش نیودتلکـش  نیا  هب  هدوـمرف  هک  تسوا  . تسا هلآ  هیلع و  هللا 
نامه . ینامـسآ ياهباتک  رگید  هن  ، تسوازیزع باتک  صاخ  هک  تسادخ  رارـسا  زا  يرـس  دربیمن و  هار  نادـب  اهلقع  هک  تسايرارـسا 

ۀئف و » زا نآ  فذـح  ۀـئام و  » رد فلا  ندروآ  رـس  هب  هنوگچ  اهلقع  دـشابیم . هزجعم  زین  نآطخلا  مسر  ، تسا هزجعم  نآرق  مظن  هک  هنوگ 
هملک رد  ارچ  هک  دـیمهف  ناوتیم  هنوگچ  ای  دربیم و  یپ  مکییاب  »و« دـییاب تروص  هب  اهنآ  نتـشون  مکیاـب و  »و« دـیاب هب  « ءاـی ندرک  هفاـضا 

هک اج  ره  رد  « اوتع هملک  ارچ  زاب  . دوشیمهتشون « وعس فلا  نودب  ابس  هروس  رد  هملک  نیمه  یلو  ، دوشیم هتشون  فلا  ابجح  هروس  رد  « اوعس
»و اونمآ » ردفلا تدایز  رستسا  لیبق  نیمه  زا  ؟و  دوشیم هتشون  « وتع تروص  هب  فلا و  نودب  ناقرف ، هروس  رد  اهنت  فلا و  هفاضا  اب  دشاب 
هک تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زیمآ  تمکح  ضارغا  یهلا و  رارـسااهنیا  مامت  . هرقب هروس  رد  « ؤاف »و« ؤوبت »و« ؤاج »و« ؤاب » زا نآ  فذح 

فورح ظافلادـننام و  تـسین و  كرد  لـباق  ، یهلا تبهوـم  قـیرط  زا  زج  هـک  تـسا  ینطاـب  رارـسا  اـهنیااریز  ، دـشابیم هدیــشوپ  مدرم  رب 
دـنربیمن و یپ  رارـسا  نادـب  مدرم  رتشیب  هک  تسا  يرایـسب  یناـعمو  گرزب  يرارـسا  ياراد  تسا و  روـس  لـیاوا  رد  هک  تسا  ياهعطقم 

( . 1  ) تسا لیبقنیمه  زا  هتفر  راک  هب  نآرق  رد  هک  یطخلا  مسر  دننکیمن و  كرد  ، هدش هراشا  اهنادب  هکیهلا  یناعم  زا  يزیچ 
دناهدرک روصت  الثم  . دناهدرک ییاهرظن  راهظا  راکشآفلکت  اب  اذل  . دننک فشک  ار  طخلا  مسر  زا  وحن  نیا  رارـسا  ات  دناهدرک  شالت  یخرب 

هنحبذال  » رد فلا  تدایز  هک 
هب هک  تسا  یهلا  تردـق  میظعت  هب  هراشا  يارب  ( 2 « ) دییاب اهانینب  ءامـسلا  و   » رد « ای تدایز  .و  تسا هدـشن  عقاو  حـبذ  هک  دراد  نآ  ربتلالد 

ةدایز هکتسا  فورعم  هدعاق  نیا  ياضتقم  هب  نیا  درادن و  تهباشم  رگید  يورین  تردق و  چـیهاب  تسا و  هداهن  انب  ار  نامـسآ  ، نآ هلیـسو 
( . 3  ) یناعملا ةدایز  یلع  لدت  ینابملا 

حیضوت هنیمز  نیا  رد  لیـصفت  هب  لیزنتلا  موسرم  یف  لیلدلاناونع  » دوخ باتک  رد  يافوتم 721) ) ءانبلا نبا  هب  فورعم  یـشکارم  سابعلا  وبا 
رارـسا و زا  هـکتسا  تاـملک  یناـعم  یگنوـگچ  فـالتخا و  بـسح  رب  ، طـخ رد  فورح  نـیا  تیعـضو  هـکهدرک  حیرــشت  وا  . تـسا هداد 

لیذ رد  . تسا تاـماقم  دوـجو و  بتارم  دوهـش و  بـیغ و  ملاوـعهب  هجوـت  اـهتمکح  نـیا  هـلمج  زا  . دراد تیاـکح  یناـهنپ  ياـهتمکح 
: دشابیم طخلا  مسر  هرابرد  وا  هغلابم  ولغ و  نازیم  هدنهد  ناشن  هک  میروآیم  اروا  ياههتفگ  زا  ياهدیزگ 

هنبذعال تسا . رتدیدش  هدش  رکذ  هیآ  ردص  رد  هک  یباذعزا  حبذ  هک  تسا  انعم  نیا  هب  نداد  هجوت  يارب  هنحبذال  » رد فلا  ندرک  هفاضا  .1
( . 4  ) هنحبذاال وا  ادیدش  اباذع 

زا . تسا رتنیگنـس  مسا  زا  ، لعاف ریمـض  نتـشادرب  رد  تلع  هب  لعف  هک  دنک  تلالد  نآ  رب  ات  تسا  هدـش  هفاضا  « اوعدـی »و« اوجری » رد فلا  .2
نیزجاعم انتایا  یف  وعس   » دننام . دوشیم فذح  نآ  فلا  ، دشاب عمج  هک  دنچ  ره  دنروآیم ، باسح  هب  کبس  وفیفخ  ار  لعف  یتقو  ورنیا 

. درادن دوجوملاع  رد  یتوبث  تسا و  لطاب  یعس  اج  نیا  رد  یعس  اریز  ( 5)
ریغ نونکم و  ریغ  دیراورم  هبتبسن  نآ  يالج  يدیفسرب و  ات  تسا  هدش  هفاضا  هزمه  زا  دعب  فلا  ( 6  ) نونکملا اءولؤللا  لاثماک   » هیآ رد  .3
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. تسا هدشن  هفاضا  فلا  ( 7 « ) ؤلؤل مهناک   » هیآ رد  اذل  ، دشاب هتشاد  تلالد  هدیشوپ 
. تسا تارشع  داحآ و  هبتر  ود  رظن  زا  ترثکرب  لمتشم  ۀئام  » اریز . تسا هدماین  ۀئف  » رد یلو  هدش  هفاضا  ۀئام  » رد فلا  .4

« ذئموی ءياج  و   » تروص هب  هدش و  هفاضا  فلا  ( 8  ) منهجب ذئموی  ءیجو  هیآ  رد  .5
. تسا راکشآ  ندمآ  ءیجم و  نیا  هک  دشاب  نآ  رب  لیلد  ات  هدش  هتشون 

. تسا حوضو  هبترم  نیرتالاب  رددوجو  ملاع  هک  دنک  تلالد  نآ  رب  ات  تسا  هدش  هفاضا  واو  ( 9  ) یتایا مکیرواس  رد  .6
دی ، هیآ رد  روظنم  اریز  . دهد ناشن  ، تسا « دی عمجهک  يدیالا  » اب ار  نآ  توافت  ات  تسا  هدـش  هفاضا  ای  ( 10  ) دییاب اهانینب  ءآمسلا  هیآ و  رد  .7

يارب توق  تردـقنیا و  . تسا هدرک  اـنب  ار  نامـسآ  نآ  هلیـسو  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یتوق  تردـق و  روـظنمهکلب  تسین ، تسد  ياـنعم  هب 
. تسا هدش  هفاضا  نآ  هب  « ای تبسانم  نیمههب  تسا و  « دی عمج  يدیالا  » زا رتراوازس  ، دوجو رد  توبث 

. تسا دوصقم  لمع  تدش  منهج و  هلعشتباجا  لعف و  تعرس  نآ  رد  هک  نیا  يارب  هدش  طقاس  ( 11  ) ۀینابزلا عدنس   » هیآ زا  واو  .8
ماجنا رد  ناسنا  تسا و  ناسآ  ناسنا  يارب  رـشو  دب  راک  ماجنا  هک  دنک  تلالد  نآ  رب  ات  هدـش  فذـح  ( 12  ) رـشلاب ناسنالا  عدی  زا و  واو  .9

. دزرویم یتسس  ریخ  راک  ماجنا  رد  هک  نانچ  مه  ، دربیم راک  هبتعرس  رش 
یئزج و هعس  يانعم  هب  نیس  اب  اریز  ، تسا هدش  هتشون  داصاب  فارعا  هروس  زا  هیآ 69  رد  نیس و  اب  ۀطسب  هملک  هیآ 247  هرقب  هروس  رد  .10

( . 13  ) تسایلک هعس  يانعم  هب  داص  اب 
فحـصم طخلا  مسر  سیدقت  هرابرد  تسا  ياهغلابمو  ولغ  ، بلاطم نیا  هک  تسین  يدیدرت  :» دـیوگیم هنیمز  نیا  رد  حـلاص  یحبـص  رتکد 

یلـص ربمایپروتـسد  اب  یفیقوت و  يرما  ار  طخلا  مسر  هک  تسا  رود  قطنم  زا  اریز  دوشیمن ، روصت  نآقوف  اـم  هک  تسا  یفلکت  یناـمثع و 
يدروم چیه  . تسا رارسا  ياراد  روس  زا  یخربحتاوف  هک  هنوگ  نامه  ، تسا يرارـسا  رب  لمتـشم  هک  مینک  روصت  ای  مینادب و  هلآ  هیلع و  هللا 

هک تسا  یتاحالطـصااهنیا  . درادن دوجو  ، تسا تباث  رتاوت  هب  اهنآ  ندوب  نآرق  هک  روس  لیاوا  هعطقمفورح  اب  طخلا  مسر  هسیاقم  يارب 
( . 14  ) تسا هدرک  تقفاوم  تاحالطصانیا  اب  زین  نامثع  دناهدرک و  روظنم  نامز  نآ  ناگدنسیون 

دناهتـسنادیم و لماک  روط  هب  یبوخ و  هب  ار  طختعنـصهباحص  هک  دناهدرک  نامگ  هاگآ  ان  دارفا  زا  یخرب  :» دیوگیم نودـلخ  نبا  همالع 
دنیوگیم هنحبذاال  » ردفلا تدایز  دروم  رد  نانیا  . تسا هدوب  یتلع  تمکح و  يور  زا  ، تسا دعاوق  فلاخمهک  نانآ  ياههتـشون  زا  یخرب 

« دییاب » رد ای  تدایز  رد  تسا و  حبذ  عوقو  مدع  هب  هجوت  يارب 
هک لیلد  نودب  يراتفگ  زج  ، درادـن یلـصا  چـیههک  بلاطم  لیبق  نیا  زا  .و  تسا یهلا  تردـق  لامک  رب  هجوت  بلج  روظنم  هب  هک  دـندقتعم 

( . 15  ) تسین هیجوت  لباق 
هغلابم هب  ، ینامثع فحصم  طخلا  مسر  هرابرد  هتشگ و  زابارقهق  هب  ، يرجه مهدزناپ  نرق  هناتـسآ  رد  ، يدرکلا رهاط  دمحم  هک  نآ  رتبیجع 

رب :» تسا هتفگ  نآ  رددوـجوم  تاـضقانت  یناـمثع و  طـخلا  مسر  ياـهيراجنهان  زا  یخرب  ناـیب  زا  سپ  هدـیدرگراچد و  شحاـف  يوـلغ  و 
رد ار  يدحاو  شور  فحصم  نتشون  رد  ارچ  هدرکن و  تیاعر  ار  تباتکحیحص  دعاوق  ، فحـصم هیلوا  ناگدنـسیون  ارچ  مینادب  هک  تسام 
زا دناهدیمرآ و  كاخ  رد  نانآ  اما  . دنیوگ خساپ  ، دنتـشون ار  فحـصم  نامثع  رما  هب  هک  یناسک  دیاب  هک  تسا  یلاؤس  نیا  ؟ دناهتفرگن شیپ 

اطخو و وهـس  نامگ  : دیوگ ... تسین هاگآ  نآ  زا  سک  چـیه  هک  تسا  رارـسا  زا  يرـس  ، فحـصمطخلا مسر  : دـناهتفگ نادـنم  شناد  ورنیا 
. تسا یلطاب  لایخ  نیا  هک  دیهدن  هار  دوخ  هب  نانآ  هرابرد  تباتک  لوصا  هب  لهج 

: میراد راوتسا  لیلد  هس  هتفگ  نیا  رب  ام  ودناهتسنادیم  دیاب  هک  هنوگ  نآ  ار  تباتک  الما و  دعاوق  هباحص  هک  میراد  یعطق  داقتعا  ام 
هاگآ تباتک  دعاوق  هب  هتسنادیم و  یبوخ  هب  ار  طخلا  مسرهباحص  ارهاظ  دیوگیم  یناعملا  حور  مان  هب  ، دوخ ریسفت  رد  یسولآ  همالع  : لوا

. دناهتشونيزیچ دعاوق  نیا  فالخ  رب  ، ياهفسلف تمکح و  يور  زا  هدمع و  هب  ، دراوم زا  یخربرد  نانآ  هک  نیا  زج  . دناهدوب
. دنشاب هتسنادیبوخ  هب  ار  تباتک  دیاب  راچان  دندرکیم و  هبتاکم  ناریما  ناهاشداپ و  اب  نانآ  : مود
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هباحص هک  تسا  لوقعم  ایآ  . دوب هتشذگ  نتشون  تباتکرما و  هب  برعلا  ةریزج  مدرم  لاغتـشا  زا  نرق  عبر  کی  زا  شیب  نامثع  دهع  رد  : موس
( . 16 ( »؟ دنشاب هتفرگن  ارف  یتسرد  هب  ارتباتک  ، ینالوط تدم  نیا  رد 

زاـینیب اـهییوگ  هدوهیب  لـیبق  نیا  هب  خـساپ  ندادزا  ار  اـم  « دـینکن هجوت  ناـهاگآان  نیا  ياـهیفاب  لاـیخ  هب  هک  نودـلخ  نبا  همـالع  هتفگ 
. مینکیم لقن  ار  نآ  زا  ياهصالخ  هک  دراد  لصفم  ینایب  هیاپیب  ياهنامگهنوگ  نیا  در  رد  بیطخ  نبا  . دنکیم

: دیوگیم فحصم  ياهيراجنهان  هرابرد  دوخ  نخس  نمض  رد  يربعج  : دیوگ
.« تسا نآرق  میقتسم  تئارق  زا  باتک  لها  عنام  هک  تسا  نیا  ، نآ هدیاف  نیرتگرزب  »

رد طالغا  دوجو  موزل  نارادفرط  ، ینخس نینچ  اب  دیوگیمساسایب و  نینچ  نیا  ینخـس  ءارق  ناگرزب  زا  یکی  :» دنکیم هفاضا  بیطخ  نبا 
لها نآ  باطخ  فرطهک  تسا  يرایسب  تایآ  نآرق  رد  تسا و  نشور  نخـس  نیا  یگیاپیب  نالطب و  هک  یلاحرد  . دننکیم دییات  ار  نآرق 

»!؟ دنوشیم عنم  نآرق  توالت  زانانآ  هنوگچ  نیا  ربانب  . دناوخیم نامیا  يوس  هب  ار  نانآ  دنباتک و 
نیا دئاوف  :» هک تسا  غابص  راتفگ  ، دیوگب حیحص  تخانشو  ملاس  لقع  اب  یناسنا  ، تسا نکمم  هک  يراتفگ  نیرتتشز  :» دیوگیم سپس  وا 

سیفن شناد  ره  ناش  . تساداتسا زا  يریگارف  میلعت و  اب  زج  هب  ، نآ توالت  ناکما  مدع  هلمج  زا  . تسا ددعتمنآ  رارسا  رایـسب و  طخلا  مسر 
.« دشابظوفحم یمومع  سر  تسد  زا  هک  تسا  نآ  یشزرا  اب  و 

لیبق نیا  زا  یمولع  موجن و  ، بالرطـسا لمر ، ، مسلط ، متیراگل دننامه  زین  نآرق  ایآ  ! اتبیـصم او  :» دـیوگیم راتفگ  نیا  باوج  رد  بیطخ  نبا 
زارد ینامز  تشذگزا  سپ  رایسب و  شالت  ششوک و  اب  زج  هتفهن و  اهنآ  رد  هک  تسا  يرارسا  رد  اهنآتسافن  دننکیم  روصت  هک  تسا 
رود هب  مدرم  سر  تـسد  زا  نآرق  هـک  دـییوگیم  امـش  یلو  ( 17  ) رکذللنآرقلا انرـسی  دقل  و  دیوگیم : دـنوادخ  ؟ تفایتس نادـب  ناوتن 

مسلط زمر و  هک  نیا  يارب  ای  تسا و  هدشهتشون  ندناوخ  يارب  فحـصم  ایآ  ! تسا یگتخاس  هیاپیب و  ینخـس  لطابيروصت و  یـسب  ! دشاب
ار یناسک  دنزومایب و  دهد  رارق  ناشرایتخا  رد  ار  دوخ  دـهدیم و  لوپ  نانآ  هب  هک  سکره  هب  دـنناوخب و  ار  نآ  دـنناوتب  ءارق  اهنت  دـشاب و 

»؟ دننک مورحم  نآ  نتخومآ  زا  دنرادن  یتیعقوم  لامهک و 
بیجع طخلا  مسر  نیا  هب  ندوبن  انشآ  تلع  هب  هک  تسا  هدینـشدوخ  هدید و  ار  بدا  ملع و  لها  زا  يرایـسب  هک  دنکیم  هفاضا  بیطخ  نبا 

( . 18  ) دننکیم توالتو  تئارق  طلغ  هب  ار  نآرق  ، تسا هدیسر  هک  هنوگ  نآ  ، تئارق ياهبولسا  تخانشمدع  بیرغ و  و 
نآ ندناوخ  هب  مدرم  همه  هک  یطخ  اب  دوش و  حیحـصتفحصم  طخلا  مسر  دیاب  هک  تسا  دقتعم  بیطخ  نبا  ، تشذـگ هچ  نآ  هب  هجوت  اب 
زیاج ینونک  طخلا  مسرهب  ار  میدق  طخلا  مسر  لیدبت  ، ناققحم همه  دناهدیقع و  نیمه  رب  رصاعم  نادنمشنادهمه  . دوش هتشون  ، دنـشاب رداق 

لحارم رد  تباتک  ای  هدوب  زور  نآ  ناگدنـسیون  شور  هکلب  ، هدوبن هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روتـسد  اب  نیـشیپ  طخلا  مسر  اریز  دـننادیم 
ناگمه يارب  ارندـناوخ  هک  نآ  لیمکت  تباتک و  ياـهشور  تفر  شیپ  اـب  زورما  اـما  . تسا هدوبن  رادروخربمزـال  تقد  زا  هدوب و  يودـب 

هماع سر  تسد  رد  ار  نآرق  دنتـسه و  انـشآ  نادب  همه  هک  ینونکطخلا  مسر  هب  هتـشذگ  طخلا  مسر  رییغت  زج  ياهراچ  ، تسا هدرک  ناسآ 
ییاـمنهار تیادـه و  نآ  وهدـش  لزاـن  نآ  يارب  نآرق  هک  تسا  يروـظنم  هب  ندیـشخب  قـقحت  بجوـم  رما  نیا  . تـسین ، دـهدیم رارق  مدرم 

. تسا هشیمه  يارب  ناگمه 
زا یـصاخ  هوحن  لکـش و  دنوادخ  :» دـیوگیم « راصتنالا باتک  رد  ياـفوتم 403) ) ینـالقاب رکب  وبا  بیطلا  نب  دـمحم  یـضاق  ، هنیمز نیا  رد 

فظوم هک  هدـشن  نیعمیـصاخ  طخلا  مسر  ، فحاصم ناگدنـسیون  نآرق و  نتـشون  يارب  . تسا هدرکن  بجاومدرم  رب  ار  نتـشون  تباتک و 
صوصن رد  تسا و  یعرـش  كردم  دوجو  هب  طونم  عوضوم  نیا  بوجواریز  ، دنزیهرپب نآ  ریغ  زا  دننک و  تبث  ار  نآرق  نآ  قبط  رب  دنـشاب 

نآ زا  دریگ و  ماجنا  نیعم  یطخ  ابو  صاخ  ياهقیرط  هب  نآرق  طبـض  تبث و  ، تباتک دـیاب  هک  تسا  هدـشن  ياهراـشا  عوضومنیا  هب  باـتک 
رب زین  یعرـش  تاـسایق  ،و  هدرمـشن بـجاو  ار  رما  نـیا  زین  تـما  عاـمجا  درادـندوجو و  یبـلطم  نـینچ  تنـس  رد  نـینچ  مـه  . دوـشن زواـجت 
هللا یلص  ربمایپ  اریز  ، تشون دشاب  رتناسآ  هکیلکش  ره  هب  ناوتیم  ار  نآرق  هک  تسا  نآ  رب  لاد  ، تنس هکلب  . درادن تلالد  یعوضومنینچ 

ینآرق www.Ghaemiyeh.comمولع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 302زکرم  هحفص 117 

http://www.ghaemiyeh.com


زا ار  سک  چـیه  درکن و  نیعم  نآ  نتـشون  يارب  ار  ینیعم  طـخلا  مسر  صاـخهقیرط و  چـیه  درک و  رما  نآرق  تباـتک  هب  طـقف  هلآ  هـیلع و 
هدوب لوادتم  حلطـصم و  نانآ  دوخ  نیبهک  یـشور  اب  یهورگ  ره  تسا و  فلتخم  اهفحـصم  طوطخ  ورنیمه  زا  . دومرفن یهننآ  تباتک 

ره طـخلا  مـسر  هـک  دنتــسنادیم  اریز  ، دـندرکیم مـک  داـیز و  یخرب  هدوـمنیم و  تباـتکظفلت  قـبط  رب  یخرب  . دناهتــشون ار  نآرق  ، تـسا
ار مال  ، تشون هیلوا  طخ  یفوک و  فورح  اب  ارنآ  طخ  ناوتیم  ورنیا  زا  . دشابیمن هدیـشوپ  مدرم  رب  تسین و  شیب  یحالطـصا  دشابهنوگ 

یـشورای دـیدج و  طخ  اب  ای  میدـق و  شور  طخ و  اب  یتح  ، رگید یلکـش  هب  ار  نآ  ناوتیم  ،و  تشاگن جـک  ار  اهفلا  فاـک و  تروص  هب 
تخاون کی  اهنآ  تروص  لکـش و  دـنراد و  توافترگید  کی  اب  نآ  فورح  زا  يرایـسب  اهفحـصم و  طوطخ  رگا  . درک تباـتک  ، هناـیم

ناشدوخنیب هک  یـشور  قبط  رب  هورگ  ره  سک و  ره  هک  دـننیبیمن  یعنم  نیا  رد  ،و  دـنقفاوم اـهنآ  اـبمدرم  هک  تسا  تهج  نیا  زا  ، تسین
مه یلاکـشا  چـیه  نیا  . دریگیم رارق  مدرم  لوـبق  دروـم  ، تـسا رتروهـشم  رتناـسآ و  هـک  یـشور  ره  . دـننک تباـتک  ار  نآ  ، تـسا لوادـتم 

حیحـص تئارقتسا  هدـش  نیعم  هچ  نآ  . تسا هدـشن  نیعم  نآرق  تباتک  يارب  ینیعم  طخ  صوصخم و   166! ياهقیرط هک  نیا  يارب  ، درادن
تمالع و ره  تسا و  هملک  فرعم  هک  تسا  یمسر  هناشن و  تمالعهلزنم و  هب  طخ  اریز  . دشاب دناوتیم  يوحن  ره  هبتئارق  هلیـسو  تسا و 

. تسا عنام  الب  نآ  ندرب  راک  هب  ، دنک ادا  ار  روظنم  نیادناوتب  هک  یمسر 
لیلد نیا  ،و  تسا لـیلد  هماـقا  زا  ریزگاـن  ، دربراـک هب  ار  ینیعم  طـخلا  مـسر  دـیاب  نآرق  تباـتک  يارب  هـک  تـسا  یعدـم  سک  ره  هصـالخ 

»؟ تساجک
هدروآ نافرعلا  لهانم  رد  ار  نآ  یناقرز  میظعلا  دبع  خیـشهک  ینالقاب  رکب  وبا  یـضاق  هتفگ  زا  تسا  ياهصالخ  ، دش لقن  الاب  رد  هک  یبلطم 

مکحم و قیقحت  لباقمرد  وا  ياـهباوج  یتسـس  اـما  . تسا هداد  باوج  وا  ياـههتفگ  هب  ، ینـالقاب هتفگ  هصـالخلقن  زا  سپ  یناـقرز  . تسا
: دیوگیم ینالقاب  هتفگ  هلابند  رد  حلاص  یحبصرتکد  هک  تسور  نیا  زا  ( . 19  ) تسا راکشآ  یبوخ  هب  ینالقاب  راوتسا 

هرابرد ار  دوخ  تاساسحا  فطاوع و  دراد . شیدـنا  روديرظن  مکحم و  یلیـالد  وا  . تسا لوبق  لـباق  ، هنیمز نیا  رد  رکبوبا  یـضاق  هدـیقع  »
یگشیمه یفیقوت و  ارنآرق  طخلا  مسر  هک  نانآ  . تسا هدرکن  طلخ  ود  نآ  نایم  هدرمشن و  مدقم  ، ناهرب لیلدرب و  ، ناینیـشیپ تشاد  گرزب 

فـطاوع و هک  یلاـح  رد  . دـناهداد تلاـخد  رما  نیا  رد  ار  دوـخ  یـصخشقاذم  فـطاوع و  .و  دنتـسه دوـخ  تاـساسحا  راـتفرگ  ، دـننادیم
( . 20 « ) دوشیمن طابنتسا  هفطاع  قوذزا و  یعرش  قیاقح  هچ  ، داد تلاخد  ینید  روما  رد  ار  اهنآ  دیابن  ،و  تسا یبسن  یصخشياهقوذ 

نمحرلا » دـننام یتاملک  لودـج  نیا  رد  . دوشیم هسیاقمرـصاعم  طخلا  مسر  اب  میدـق  لکـش  هب  تاملک  طخلا  مسر  ، ریز لودـج  رد  کـنیا 
هک تشاد  هجوت  دیاب  . تسا هدشنهدروآ  ، تسا دایز  ینامثع  فحـصم  رد  اهنآ  دادعت  هدـش و  فذـح  اهنآ  فلاهک  طارـصلا  نیملعلا و« و«

ياج هب  اهنآ  رد  هک  یتاملک  نینچ  مه  . هدـش هتفرگ  زاب  ینایرـس  طـخ  زا  هک  تسایفوک  نهک  طـخ  قفو  رب  تاـملک  نیا  زا  فلا  فذـح 
زا . تسا هدماین  لودج  نیا  رد  نآرق  رد  اهنآدایز  رارکت  ترثک و  تلع  هب  ۀیروت  ةوکز و« ةولـص و« » دـننام تسا  هدـش  هتـشون  ای  وواو  ، فلا

رگید ياههروسو  تایآ  رد  هک  تاملک  لیبق  نیا  . تسا هدش  هدروآ  هدـمآ  هیآ  نیلوا  رد  هک  هنومنناونع  هب  هملک  کی  طقف  ، ررکم تاملک 
. تسا هدش  صخشم  تمالع ك  اب  هدش  رارکت  زین 

رصاعم ءالما  / میدق ءالما  / هیآ . هروس / رصاعم ءالما  / میدق ءالما  / هیآ / هروس /
یتاللا  / یتلا ك /23. ءاسن / مدآ ای  ( / 21  ) مدای /33. هرقب /

اممف  / «ك ام نمف  /25. ءاسن / لیئآرسا  / لیءارسا ك /40. هرقب /
ءالؤهل امف   / «ك ءالؤه لامف  /78. ءاسن / نآلا ( / 22  ) نئلا ك /71. هرقب /

ءانبا / اؤنبا /18. هدئام / میرم نب  یسیع  / میرم نبا  یسیع  /87. هرقب /
ءازج  / كاؤزج ك /29/ هدئام / امسئب  / «ك ام سئب  /90/ هرقب /

ةاوس / ةءوس /31. هدئام / لیللا  / لیلا ك /164. هرقب /
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ءابنا  / «ك اؤبنا /5. ماعنا / یعادلا  / عادلا ك /186. هرقب /
ابن / يءابن /34. ماعنا / اؤاف / اؤاف /226. هرقب /

ةادغلاب ( / 27  ) ةودغلاب /52. ماعنا / امیف  / «ك ام یف  /240/ هرقب /
ءاکرش  / «ك اؤکرش /94. ماعنا / ابرلا  / «ك اوبرلا /275. هرقب /

ۀملک  / تملک ك /115. ماعنا / اوماست ( / 23  ) اومئست /282. هرقب /
ام ما   / «ك اما /144/ ماعنا / ةارما  / تارما ك /35. نارمع لآ  /

نلاسنلف ( / 28  ) نلئسنلف /6. فارعا / نییمالا ( / 24  ) نیمالا /75/ نارمع لآ  /
يروو ام  ( / 29  ) يرو ام  /20. فارعا / نیینابر ( / 25  ) نینبر /79. نارمع لآ  /

ۀمحر  / تمحر ك /56. فارعا / ناف ا   / نیاف ك .144/ا  نارمع لآ  /
ۀطسب ( / 30  ) ۀطصب /69. فارعا / نوولت ( / 26  ) نولت /153. نارمع لآ  /

ییحتسن / يیحتسن /127. فارعا / ناذللا / ناذلا /16. ءاسن /
ءیشل / ءياشل /23. فهک / ۀنس / تنس /38. لافنا /

نکل / انکل /38. فهک / اوعضوال /و  اوعضوا .47/و ال  هبوت /
نل نا  / نلا /48. فهک / ءاقلت / يءاقلت /15. سنوی /

تیارا / تیءرا /63. فهک / ادبی / اؤدبی /34. سنوی /
تذختال / تذختل /77. فهک / نم ما  / نما /35. سنوی /

وجری  / «ك اوجری /110. فهک / ۀیقب / تیقب /87. دوه /
تخا ای  / تخای /28. میرم / ءاشن ام  / اؤشن ام  /87. دوه /

تبا ای  / تبای /44. میرم (/ هئلم (و  هالم /و  هیءالم .97/و  دوه /
میهاربا ای  / میهربای /46/ میرم / يدل / ادل /25. فسوی /

اکوتا / اؤکوتا /18. هط / اوسایت ( / 31  ) اوسئیات /87. فسوی /
ما نبا  ای  / مؤنبی /94. هط / سایی ( / 32  ) سئیای /87. فسوی /

امظت /ال  اؤمظت .119/ال  هط / ییلو / يیلو /101. فسوی /
امهتاءوس ( / 35  ) امهتءوس /121. هط / سایتسا ( / 33  ) سئیتسا /110. فسوی /

ءانآ / يءاناء /130. هط / وحمی / اوحمی /39. دعر /
مکیراس  / مکیرواس ك /37. ایبنا / ابن / اؤبن /9. میهاربا /

الملا  / «ك اؤلملا /24. نونمؤم / ءافعضلا / اوفعضلا /21. میهاربا /
املک / ام لک  /44. نونمؤم / نیئزهتسملا / نیءزهتسملا /95. رجح /

اردی /و  اؤردی .8/و  رون / اولاسف ( / 34  ) اولئسف /43. لحن /
اؤاج  /. «ك وءاج /13. رون / ایفتی / اؤیفتی /48. لحن /
نمع / نم نع  /43. رون / يآر  / «ك ءار /86. لحن /
اوتع / وتع /21. ناقرف / ءاتیا /و  يءاتیا .90/و  لحن /

دومث و   / «ك ادومث .38/و  ناقرف / وعدی  / عدی ك /11. ءارسا /
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نیذللا ( / 37  ) نیذلا /29. تلصف / ییحنل ( / 36  ) یحنل /49. ناقرف /
وفعی و   / «ك اوفعی .30/و  يروش / امنیا / ام نیا  /92. ءارعش /
يراوجلا / راوجلا /32. يروش / نوواغلا  / نواغلا ك /94. ءارعش /

ءارو / يءارو /51. يروش / هنحبذال / هنحبذا .21/ال  لمن /
ةرجش / ترجش /43. ناخد / ادبی  / «ك اؤدبی /64. لمن /

دیاب / دییاب /47. تایراذلا / ولتا / اولتا /92. لمن /
ۀیصعم / تیصعم /9. هلداجم / ولتن / اولتن /3. صصق /

ءاءرب ( / 38  ) اؤءرب /4. هنحتمم / ییحتسی  / يیحتسی ك /4. صصق /
ةارما / تارما /11. میرحت / ةرق / ترق /9. صصق /

تاملکب ( / 39  ) تملکب /12. میرحت / ءاعفش / اؤعفش /13. مور /
مکیاب . مکییاب /6. ملقلا / ءاقل / يءاقل /16. مور /

ةدؤوملا ( / 40  ) ةدءوملا /8. ریوکت / ییحیف / يیحیف /24. مور /
وعدی / وعدی /11. قاقشنا / ةرطف / ترطف /30. مور /

رطیسمب ( / 41  ) رطیصمب /22. هیشاغ / وبریل  / «ك اوبریل /39. مور /
يرسی / رسی /4. رجف / الیکل یکل ال/ /37. بازحا /

ءیجو / ءياج .23/و  رجف / اوعس / وعس /5. ابس /
مهفالیا ( / 42  ) مهفليا /2. شیرق / یقالتلا / قالتلا /15. رفاغ /

يدانتلا / دانتلا /32. رفاغ /
: اهتشونیپ

،ج 1،ص 375-376. نافرعلا لهانم  - 1
تایراذ 51:47. - 2

،ج 1،ص 367. نافرعلا لهانم  ،ص 419. نودلخ نبا  همدقم  - 3
لمن 27:21. - 4

ابس 34:5. - 5
هعقاو 56:23. - 6
روط 52:24. - 7
رجف 89:23. - 8
ایبنا 21:37. - 9

تایراذ 51:47. - 10
قلع 96:18. - 11

ءارسا 17:11. - 12
،ج 1،ص 380-430. ناهربلا ر.ك: - 13
،ص 277. نآرقلا مولع  یف  ثحابم  - 14
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باب 6،ص 438. باب 5،ص 419 و  ، نودلخ نبا  همدقم  - 15
،ص 101-102. یبرعلا طخلا  خیرات  ، يدرکلا رهاط  دمحم  - 16

رمق 54:17. «. دشاب ناگمه  روآدای  ات  میدومن  ناسآ  لهس و  ار  نآرق  انامه  - » 17
،ص 63-86. ناقرفلا - 18

،ج 1،ص 373-378. نافرعلا لهانم  ر.ك: - 19
،ص 279. نآرقلا مولع  یف  ثحابم  - 20

. هدش میسرت  فلا  يور  رب  هزمه  کی  اهنت  - 21
. هدش میسرت  مال  يولج  رد  هزمه  کی  - 22

. هدش میسرت  میم  يور  رب  هزمه  - 23
. هدش میسرت  ءای  يالاب  کچوک  ءای  کی  اهنت  و 25 - - 24

. هدش میسرت  واو  يالاب  کچوک  واو  کی  - 26
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. هدش میسرت  داص  يور  یکچوک  نیس  - 30
. هدش میسرت  ءای  يالاب  ياهزمه  و 33 - و 32 - - 31

. هدش میسرت  مال  زا  شیپ  ياهزمه  - 34
. هدش میسرت  هزمه  يالاب  یکچوک  فلا  - 35

. هدش میسرت  ءای  يالاب  یکچوک  ءای  - 36
. تسا لوصوم  هینثت  - 37

. هزمه يالاب  کچوک  فلا  - 38
. میم يالاب  کچوک  فلا  - 39

. هزمه زا  دعب  کچوک  واو  - 40
. داص ریز  کچوک  نیس  - 41

. هزمه زا  دعب  لصفنم  کچوک و  یفوک  ءای  کی  - 42

یبرع طخ  شیادیپ 

روهظ زا  شیپ  یکدنا  نانآ  . دشاب هتـشاد  تلالد  رودهتـشذگ  رد  طخ  تباتک و  هب  زاجح  برع  ییانـشآ  رب  هک  تسا  هدماین  تسد  هب  يرثا 
. دندش انشآ  تباتک  طخ و  اب  مالسا 

تفر و ندرک و  چوک  لاح  رد  هراومه  نانآ  . تسا هدوبنانآ  يودب  یگدنز  ، هدوبن جـیار  زاجح  برع  نایم  رد  طخ  تباتک و  هک  نآ  تلع 
تیندم و عیانصزا  هک  تباتک  هلمج  زا  عیانـص و  هرابرد  رکفت  زا  ار  نانآ  ، تالاغتـشا لیبق  نیا  . دناهدربیم رـس  هب  تراغ  گنج و  ای  دمآ و 

ندمتم مدرم  ریثات  تحت  هتفر  هتفر  ، دندرکیم رفس  قارع  ماش و  هب  تراجتروظنم  هب  هک  نانآ  زا  یخرب  زج  . تشادیم زاب  ، تسا ینیشن  رهش 
ینایرـس ای  یطبن و  طخ  اب  ورنیا  زا  . دـنتفرگنانآ زا  تیراع  هب  ار  تباتک  طخ و  ،و  دـندش نانآ  قالخا  هب  قلختم  دـنتفرگ و  رارققطانم  نآ 
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. دوب فورعم  یقاب و  برع  رد  یمالسا  تاحوتفزا  سپ  ات  طخ  عون  ود  نیا  ،و  دندش انشآ 
يریح طخ  هک  دـش  ادـیپ  یفوک  طخ  ینایرـس  طخزا  تسا و  یقاب  هدـش و  هتخانـش  زین  زورما  هک  دـمآ  دوجو  هب  خـسن  طخ  یطبن  طـخ  زا 

هریح رد  ینایرس  طخرد  لوحت  رییغت و  اریز  ، دوب بوسنم  ، تسا هفوک  ترواجم  رد  یبرع  یمیدق و  يرهـشهک  هریح  هب  ینعی  . دشیم هدیمان 
برع نایم  ینالوط  یناـمز  ، طـخ نیا  . درک رییغت  یفوک  طـخ  هب  نآ  مسا  ، رهـش نیا  هب  برع  ندـمت  لاـقتنا  هفوک و  ياـنب  زا  سپ  داد و  خر 

. دوب لوادتمو  فورعم 
زا ار  یفوک  ای  يریح و  طخ  اما  . دنتخومآ ناروح  » زا ماشهب ، دوخ  تراجت  رفس  يانثا  رد  اهبرع  ، دش لیدبت  خسن  طخ  هب  هک  ار  یطبن  طخ 
راک هبثیدـح  نآرقدـننام و  ، مهم ياههتـشون  رد  سپـس  يداـع و  ياههتـشون  اـههمان و  رد  تسخن  ار  طـخ  ودره  اـهبرع  . دـنتفرگ قارع 

. دنتفرگ
ياج هب  زین  ،و  فلا نودـب  بتک  » دنتـشونیم باتک  ياج  هب  برع  هک  نآ  ، تسا ینایرـس  طخ  هتفای  لوحت  یفوک  طخ  هک  نآ  رب  لیلد  کی 

 . نمحر » دنتشونیم نامحر 
. دنروآیمن ، تاملک يانثا  رد  ار  دودمم  فلا  هک  تسا  ینایرس  طخ  ياهیگژیو  زا  نیا 

یلص ربمایپ  . دندوب انـشآ  نتـشون  طخ و  اب  رفن  تسیب  زارتمک  يدودعم  اهنت  . دوبن جیار  زاجح  برع  نایم  تباتک  طخ و  مالـسا  روهظ  عقوم 
دادـعت ، زور هب  زور  .و  دومن قـیوشت  تباـتک  طـخ و  نتخوـمآ  هب  ار  ناناملـسم  درک و  مادختـسایحو  تباـتک  يارب  ار  ناـنآ  هلآ  هیلع و  هللا 

. داهن ینوزف  هب  ور  ، دنتخومآیم ار  تباتک  هک  یناسک 
ات ، دندیشوک طخ  ود  نآ  نییزت  نیسحت و  ینوگرگد و  هبتبسن  ناناملسم  . تفای جاور  هدنام و  یقاب  ناناملسم  نایم  یفوک  خسن و  طخ  ود 
مه هک  ياهنوگ  هب  دوخ  لامک  يالعا  دـح  هب  ار  خـسن  طخ  دیـشوک و  خـسن  طخ  ییابیز  رد  ، يرجه مراهچنرق  زاغآ  رد  ، هلقم نبا  هک  نآ 

. دیناسر تسا ، لوادتم  نونکا 
نآ زا  تفر و  نایم  زا  سپس  . تشاد جاور  نرق  ود  دودحطخ  نیا  . تشاد ییارقهق  ریـس  - خسن طخ  فالخ  رب  - یفوک طخ  نامز  تشذگ  اب 

( . 1  ) دشیم هتشون  خسنيابیز  طخ  اب  اهفحصم  سپ 

درب راک  هب  فحصم  رد  ار  هطقن  هک  یسک  لوا 

همین ات  اهبرع  . تسا هطقن  نودـب  زین  زورما  ات  ینایرـسطوطخ  دوب و  هطقن  نودـب  دـندرک  سابتقا  یطبن  ینایرـس و  زا  اهبرع  هک  ار  یطخ 
. دنکیم زاغآ  ار  دوخ  دیدج  هرود  یبرع  طخ  سپ  نیا  زا  . دنتشونیم هطقن  نودبار  یسابتقا  طوطخ  ، لوا نرق 

-86) ناورم نب  کلملا  دـبع  بناج  زا  یفقث  فسوینب  جاجح  هک  یناـمز  . دوشیم طـخ  دراو  هملک  تاـکرح  میـالع  هطقن و  هک  ياهرود 
نب ییحی  هلیـسو  هبراک  نیا  . دـنتخاس صخـشم  هطقنیب  زا  ار  راد  هطقن  فورح  دـندش و  انـشآ  هطقن  دربراک  اب  مدرم  ، دوب قارع  مکاـح  (75

( . 2  ) دیدرگ لوادتم  یلئد  دوسالا  وبا  نادرگاش  ، مصاع نب  رصن  رمعی و 
اب هک  یناسک  زا  دوب  رپ  یمالـسا  نیمزرـس  دوبهداهن و  شرتسگ  هب  ور  نانآ  دادـعت  نامز  نیا  رد  هک  دوب  ( 3  ) یلاوم » دوجو لمع  نیا  تلع 

ریزگانو دوبن  یبرع  نانآ  نابز  هک  یلاح  رد  ، دـندمآیم رامـش  هب  ءارق  نادـنم و  شناد  هرمز  ردناـنآ  زا  یخرب  . دـندوب هناـگیب  برع  تغل 
. تخاس نارگن  ار  یمالسا  هعماج  هکدادیم  خر  تئارق  رد  یتارییغت  ورنیا  زا  . تشاد دوجو  نانآ  ظفلت  رد  یتافارحنا 

سپس . دنتشاد راک  رس و  ینامثع  نآرق  اب  ناورم  نبکلملا  دبع  نامز  ات  لاس  يدنا  لهچ و  مدرم  : دهدیم شرازگ  ( 4  ) يرکسع دمحا  وبا 
هب رما  نیا  زاار  دوخ  ینارگن  ، فـسوی نب  جاـجح  . تفاـی شرتـسگ  قارع  رد  رتشیب  تارییغت  نیا  ، داد خر  نآرق  تئارق  رد  یناوارف  تارییغت 
زا اهنآ  صیخشت  ات  دننک  عضو  ییاههناشن  میالع و  ، مه هباشمفورح  يارب  هک  تساوخ  نانآ  زا  درک و  راهظا  دوخ  ناگدنسیون  باتک و 

. دشاب نکمم  رگید  کی 
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( . 5  ) درب راک  هب  فورحرد  ار  يراذگ  هطقن  تفرگ و  هدهع  هب  ار  رما  نیا  ، مصاع نب  رصن  هک  تسا  هدش  هتفگ 
یلئد دوسالا  وبا  نادرگاش  ، مصاع نب  رصن  رمعی و  نب  ییحی  ، دندرب راک  هب  فحصم  رد  ار  هطقن  هک  یناسک  نیلوا  :» دیوگیم یناقرز  داتسا 

( . 6 « ) دندوب

يراذگ هناشن  تاکرح و  لکش 

اعبط .و  تشادـن زین  تمالع  هناشن و  تاملک ،) فورحتاکرح و  میالع  ) لکـش ، دوب یلاـخ  هطقن  زا  ادـتبا  رد  هک  نآ  رب  هوـالع  یبرع  طـخ 
رد ار  نآرق  ناناملـسم  ، مالـسا ردص  يادـتبا  رد  . دوب يراع  ، دـشاب نآ  بارعا  هملک و  تکرح  هدـنهد  ناشنهک  یتمالع  ره  زا  زین  فحـصم 

نآرق نیا  ربانب  دندناوخیم . حیحـص  ، دوب نانآ  نابز  هب  هک  ار  نآرق  عبطلاب  ، نآرق ناظفاح  ندوب  برع  ترثک و  هب  هجوت  اب  دنتـشاد و  ظفح 
یلص ربمایپ  نامز  هب  هک  یناگرزب  زاار  نآرق  نانآ  دنتشاد و  ناوارف  تیانع  نآرق  هب  ناناملـسم  هک  صوصخ  هب  . دوب نوصم  ونومام  اطخ  زا 

. دوب دوجوم  نامز  نآ  رد  ، حیحص هنوگ  هب  نآرق  طبضو  ظفح  تاناکما  دنتفرگیم و  ارف  ، دندوب کیدزن  هلآ  هیلع و  هللا 
ییاههناشن میالع و  عضو  هب  ، دـندوب هناگیب  یبرعنابز  اب  تفای و  ینوزف  یمالـسا  هعماـج  برع  ریغ  ناناملـسم  هک  لوا  نرق  ناـیاپ  رد  اـما 

. دیآ لمع  هب  يریگولج  ، نآرق ندناوخ  رد  تاهابتشا  اهاطخ و  زا  هلیسو  نیدب  ات  . دشادیپ مربم  زاین  ، نآرق تاملک  يارب 
مکیلع بتک  هیآ : رد  ار  هملک  نیمه  موـلعمتروص و  هـب  ( 7  ) ۀـمحرلا هسفن  یلع  مکبر  بتک  هیآ  رد  ار  بتک  هملک  اـعبط  ، یبرع ره  ـالثم 

وبا هک  نیا  امک  . لوهجم ایتسا  مولعم  هملک  نیا  هک  دادیمن  صیخـشت  برع  ریغ  هک  یلاـحرد  . دـناوخیم لوهجم  تروص  هب  ( 8  ) مایصلا
يانعم تروص  نیا  رد  هک  دناوخیم  مال  رـسک  هب  ( 9  ) هلوسر نیکرشملا و  نم  ءيرب  هللا  نا  هیآ  رد  هلوسر  هملک  یـسک  هک  دینـش  دوسالا 

مدرم راکهک  مدرکیمن  روصت  :» تفگ شحاف  طلغ  نیا  ندینـش  اب  دوسالا  وبا  . تسا رازیب  شربمایپو  ناکرـشم  زا  دنوادخ  هک  تسا  نیا  نآ 
نایم رد  وا  اب  ار  نایرج  یگنوگچ  درک و  هعجارم  (50-53) دوب هفوک  مکاح  نامز  نآ  رد  هک  هیبا  نب  دایز  هب  اذل  »و  دشاب هدیـسر  اج  نیا  هب 

شحاف طلغ  نیا  هک  نیاات  . دوب هدز  زاب  رس  وا  یلو  ، دشیدنیب ياهراچ  هراب  نیا  رد  هک  دوب  هتـساوخ  دوسالا  وبا  زاالبق  ، هیبا نبا  دایز  . تشاذگ
رما نادـب  ریما  هچ  نآ  :» تفگ و  ( 10  ) تفرگ میمـصت  هیبا  نبا  دایزهتـساوخ  ندروآ  رب  رد  هاگ  نآ  دینـش و  ادـخ  مالک  توالت  رد  دوخ  ار 

 . مهدیم ماجنا  هدرک 
. دیآ رب  یبوخ  هب  ، دیوگیم وا  هچ  نآ  نتشون  هدهع  زا  ات  تساوخ  ياهدنسیون  دوسالا  وبا 

دروم دوبتسدربز و  هک  دندرک  باختنا  ار  يرگیدهدنسیون  . دیدنسپن ار  وا  يو  یلو  . دنتـشاذگ وا  رایتخا  رد  سیق  دبع  هلیبق  زا  ياهدنـسیون 
. دش عقاو  دوسالا  وبا  لوبق 

فرح نآ  يـالاب  رب  ياهطقن  (، مدـناوخ حوتفم  ) مدرک ادا  ناـهد  ندوـشگ  اـب  نم  هک  ار  یفرح  ره  :» تفگ روکذـم  هدنـسیون  هب  دوسـالا  وـبا 
ار یفرح  رگا  هدــب و  رارق  فرح  نآ  يوــلج  رد  ياهــطقن  ( مدــناوخ همـــض  هــب  ار  فرح  ) مدرک عــمج  ار  دوــخ  ناــهد  رگا  راذــگب و 

هنغ اب  ار  یفرح  رگا  :» تفگ هدنـسیون  هبدوسالا  وبا  هک  دـنکیم  هفاضا  ضایع  نبا  ( . 11  ) سیونب فرح  نآ  ریز  رد  ياهطقن  ، مدناوخهرـسک
( . 12 « ) داد ماجنا  ار  راک  نیمهوا  نک و  صخشم  هطقن  ود  اب  ار  نآ  مدرک  ادا 

ار اههطقن  نیا  رتشیب  یلو  ، دـندرب راک  هب  تاملک  فورحتاکرح و  نداد  ناشن  يارب  یمیالع  ناونع  هب  ار  اـههطقن  نیا  مدرم  ، سپ نیا  زا 
. دوب زمرق  گنر  نیا  ابلاغ  دنتشونیم و  ، دوب هدش  هتشون  نآ  اب  فحصمطخ  هک  یگنر  زا  ریغ  یگنر  اب 

هب هایـس  ياههطقن  ، درب راـک  هب  فحـصم  رد  هطقنیب  فورح  زا  راد  هطقن  فورح  صیخـشت  يارب  ار  هطقن  مصاـع  نب  رـصن  هک  نآ  زا  سپ 
زا هطقن  عون  ود  نیا  دوشنهابتـشا و  ، تسا ماجعا  تمالع  هک  ییاههطقن  اب  هدوبتکرحتمال  هک  ییاههطقن  ات  دـش  لیدـبت  یگنر  ياههطقن 

. دنوش هداد  زیمت  رگید  کی 
دجـسم رد  تسخن  فحـصم  نیا  : » دیوگیم وا  . تساهدـید رـصم  بتکلا  راد  رد  تیفیک  نیمه  هب  ار  يرادهطقن  فحـصم  نادـیز  یجرج 
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هتـشون هایـس  بکرماب  نآ  طخ  گرزب و  نآ  ياهقرو  . تسا ناهج  ياهفحـصم  نیرتنهک  زا  هدوب و  هرهاقترواجم  رد  ، صاع نب  ورمع 
ياههطقن هحتف و  تمالع  فورح  يالاب  ياههطقن  ، هدرک فیـصوتدوسالا  وبا  هک  روط  نامه  تسا و  زمرق  گـنر  هب  نآ  ياـههطقن  هدـش و 

( . 13  ) تسا همض  هناشن  فورح  ولج  ياههطقن  هرسکتمالع و  نیریز 
گنر ، هدوبتکرحتمالع هک  ییاههطقن  يارب  زمرقگنر  فورح  يارب  هایـس  گنر  . دنتـشونیم گنر  راهچ  اب  ار  اهفحـصم  ، سلدـنا رد 

( . 14  ) تسا هتفریم  راک  هب  لصو  ياهفلا  ياربزبس  گنر  اههزمه و  يارب  درز 

یلیمکت تارییغت  نیرخآ 

هحتف و تمـالع  فورح  لوا  هطقن  . تسا هدوب  هطقنتروص  هب  فورح  تاـکرح  هناـشن  ، لوا ردـص  رد  :» تسا هتفگ  یطویـس  نیدـلا  لـالج 
. تسا هدمآیم  رامش  هب  هرسک  تمالع  فورح  نیریز  هطقنو  همض  تمالع  فورح  رخآ  هطقن 

نیا رد  . تسا دمحا  نب  لیلخ  تاراکتبا  زا  ، دـشابیمفورح زا  ذوخام  تسا و  لوادـتم  فورح  تاکرح  نایب  يارب  نونکا  مه  هک  یمیالع 
لیذ رد  لکـش و  نیمههب  هرـسک  تمالع  دوشیم و  هدراذـگ  فورح  يالاب  رد  هک  یلیطتـسم  لکـش  زا  تساترابع  هحتف  تمـالع  شور 

مومضم ای  ندوب و  روسکم  ای  ندوب و  حوتفم  بسح  رب  نیونت  فرح و  يالابرد  تسا  یکچوک  واو  همض  تمالع  دوریم . راک  هب  فورح 
نب لیلخ  ، درک عضو  ار  دیدشت  هزمه و  هک  یسکنیلوا  : » دنکیم هفاضا  یطویس  «. دوشیم صخشم  دوخ  عون  زا  تمالع  ود  هلیسو  هب  ، ندوب

( . 15 « ) دوب دمحا 
نرق نایاپ  رد  دندرکیم و  داجیا  نآ  مسر  طخ و  رد  یتارییغتناناملسم  دشیم و  رتشیب  نآرق  هب  ناناملسم  هجوت  تیانع و  ، نامز لوط  رد 

رب اههناشن  میالع و  ندربراک  هب  ابیز و  طوطخ  اب  نآرق  نتـشون  رد  مدرم  ، دیـسر دوخ  ییابیز  يالعا  دـح  هب  نآرقطخلا  مسر  هک  دوب  موس 
هک تشاد  نآ  هب  هراشا  لمع  نیا  . دندرب راک  هب  فرح  نوکستمالع  ناونع  هب  ار  فرح خ  رس  هک  اج  نآ  ات  . دنتفرگیم یـشیپ  رگید  کی 

هـستمالع ، ددشم فورح  يارب  . دـندرک باختنانکاستمالع  يارب  ار  فرح م  رـس  یخرب  .و  تسا كرحتم  فرح  زا  فخا  ، نکاسفرح
اب تشاذـگتفر و  شیپ  هـب  ور  يراـگن  هیــشاح  طختعنــص و  نـینچ  مـه  . دـش نـیعم  فرحرــس ص  لـصو ، ياـهفلا  يارب  هنادـند و 

( . 16  ) دش هدرب  راک  هب  اهفحصم  رد  یصاختفارظ 
رما بجوم  هب  ، اهنآ يارب  هناشن  تمالع و  نییعتو  ءزج  بزح و  هناگجـنپ و  هناـگ و  هد  ياهتمـسق  هب  نآرق  میـسقت  هک  تسا  هدـش  هتفگ 

. تسا هتفرگ  ماجنا  یسابع  نومام 
نانآ نایم  زا  یهورگ  هدروآ و  درگ  ار  هرصب  ءارق  ، جاجح :» تسا هتفگ  نیـسحلا  نب  دمحا  . دز تسد  راک  نیا  هب  جاجح  هک  دناهتفگ  یخرب 

هک دنداد  ناشنو  دندناسر  نایاپ  هب  ار  راک  نیا  هام  راهچ  یط  رد  نانآ  . دننک شرامـش  ار  نآرق  فورحهک  تساوخ  نانآ  زا  درک و  باختنا 
صخـشم فهک  هروس  رد  ( 17  ) فطلتیل هملک و  اـب  نآرق  همین  . تسافورح یلوـق 340740  هب  هملک و 323015 و  ياراد 77439  نآرق 

«. دشابیم هیآ  نآرقتایآ 6236  دادعت  . تسا هدش 
( . 18  ) تسا هدوب  هریغ  اههناخ و  بتکم  ردنآ  تئارق  لیهست  يارب  ، ءزج یس  بزح و  هب 120  نآرق  میسقت  هک  تسا  فورعم 

باتک رد  ، تسیزیم قشمد  رد  هک  تائارق  هقف و  بدارد و  گرزب  نادنم  شناد  زا  يافوتم 643) ) يواخس دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  یلو 
نامثع وبا  یمان  دنمشنادهب  ، دشابتمـسق اعومجم 360  هک  ، تمسق هــب 12  ار  یئزج  ره  ءزج و  هب 30  ار  نآرقيدنب  میـسقت  « ءارقلا لامج 

هفیلخ ) روصنم تساوخ  رد  اب  وا  هک  دیوگیم  دهدیم و  تبـسن  ، دوب هشیپ  دهازيدرم  هلزتعم و  خویـش  زا  هک  يافوتم 144) ) دیبع نب  ورمع 
( یسابع

. تسا هداد  ماجنا  ار  راک  نیا  يافوتم 158) )
هداـمآ نآرق  هنازور  تئارق  ظـفح و  میظنت  ياربو  دـنک  يدـنب  میـسقت  لاـس  ماـیا  بـسح  رب  ار  نآرق  اـت  تساوـخ  يو  زا  یقیناود  روـصنم 
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هناشن نیرزطخ  اب  ءزج  ره  نایاپ  رد  داد و  ماـجنا  ار  يدـنب  میـسقت  نیا  راوتـسا  یمظن  اـب  داد و  تبثمخـساپ  روصنم  تساوخرد  هب  وا  . ددرگ
. درک يراذگ 

( . 19  ) تفای جاور  ناناملسم  نایم  يدنبمیسقت  نیامک  مک  ،و  هدرک يوریپ  نارگید  سپس  داد و  میلعت  يدهم  دوخ  دنزرف  هب  ار  نآ  روصنم 
هک تسا  هرقب  هروـس  هیآ 282  ینعی  نید  هیآ  نآرقهیآ ، نیرتینـالوط  . تسا رثوـک  هروـس  نیرتهاـتوک  هرقب و  ، نآرق ياـههروس  نیرتدـنلب 

نآرقرد هملک  نیرتگرزب  . تـسا ( 21  ) رجفلا نآ و  زا  سپ  و  ( 20  ) یحـضلا هیآ و  نیرتهاـتوک  تسافرح و  هـملک و 540  ياراد 128 
( . 22  ) تسا فرح  ياراد 11  هک  دشابیم  هومکانیقساف 

ربمایپ روضح  هب  هدروآ و  مالسا  هک  مدوب  کلام  ینبزا  یهورگ  نایم  رد  نم  هک  دنکیم  تیاور  هفیذح  نب  سوا  زا  دوخ  دنـسم  رد  دمحا 
نتفر زا  شیپ  دجسم و  زا  تشگزاب  رد  هزور  همه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هداد و  ياجياهمیخ  رد  ار  ام  . دندیـسر هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

وا اب  هنیدم  هب  ترجاهم  زا  سپ  هکمرد و  يو  موق  هک  يراتفر  زا  دنامیم و  ام  دزن  اشع  زامن  زا  سپ  اهبش  وا  . دـمآیم ام  دزندوخ  هناخ  هب 
شترــضح زا  ار  ریخاــت  تـلع  . دــمآ اــم  دزن  یگــشیمه  تـقو  زارترید  یبـش  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  ربماــیپ  . تـفگیم نخــس  ، دنتــشاد

هب هداد  ماجنا  ار  نآ  متساوخ  ، دوب هدنام  یقاب  [ منک توالت  دوب  نم  بش  ره  موسرم  هک  ] نآرق زا  صخـشم ) یتمـسق  ) یبزح : دومرف ، مدیـسرپ
يدـنب بزح  هنوگچ  ار  نآرق  : میدیـسرپ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصازا  هاگحبـص  ام  . میآ نوریب  دجـسم  زا  هاگ  نآ  ، مناسرب ناـیاپ 
يدـنب بزح  مینکیم و  يدـنب  میـسقت  ، هروس هدزیـس  ، هروس هدزاـی  ، هروس هن  ، هروستف هروسجـنپ ، ، هروـس شـشهب  ار  نآ  : دـنتفگ ؟ دـینکیم

( . 23  ) نآرق نایاپ  ات  تسا  هروس ق  زا  ( دنراد هاتوک  ياههیآهک  کچوک  ياههروس  ) تالصفم ياههروس 
نآ رد  اریز  . تسا هدرک  رکذ  تبسانمهب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  نایب  هلابند  رد  هک  تسا  سوا  دوخ  هتفگ  ریخا  هلمج  ارهاظ 

ربتئارق ندـش  رتناـسآ  يارب  ار  اـهنآ  دوب و  هدـش  لـماک  اـههروس  اـهنت  ، دوب هدـماینرد  هتفاـی  بیترت  فحـصم و  تروص  هب  نآرق  ناـمز 
. دندومنیم میسقت  يواسم  ياهتمسق  هب  تاقوا  ای  مایابسح 

دوخ یلماکت  لحارم  رد  نآرق 

ییابیز رد  ، گرزب ناطاطخ  . تسا هتـشاد  یلماکتریـس  نامز  تشذـگ  اب  ، طخ ییاـبیز  تباـتک و  هیحاـن  زا  صوصخ  هب  ، لوا ردـص  زا  نآرق 
دلاخ ، تشادرب مدقنآ  طخ  ییابیز  فحصم و  تباتک  لیمکت  هار  رد  هک  یسک  نیتسخن  . دناهتشاد ییازس  هبمهـس  ، نآ طخ  لیمکت  نآرق و 

نتـشاد یـسیونشوخ و  هب  وا  . تسا هتـشذگ  رد  يرجه  مدص  لاسدودح  رد  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باحـصا  زا  جایهلا  یبا  نب 
. دوب فورعم  ابیز  طخ 

مادختسا (86-96) کلملا دـبع  نب  دـیلو  رابردرد  رابخا  رعـش و  فحـصم و  تباتک  يارب  ار  يو  ، دـیلو بجاح  ـالوم و  ، دعـس هک  دـناهتفگ 
بارحمرب الطاب  ار  سمش  هروس  ، زیزعلا دبع  نب  رمع  تسد  هب  ، هنیدم رد  يوبن  دجـسم  هعـسوت  وانب  دیدجت  زا  سپ  هک  تسا  یـسک  وا  . درک

( . 24  ) تفای نایاپ  يرجه  لاس 90  هب  انب  دیدجت  نیا  . تشون دجسم  نآ 
دبع نب  رمع  . تشون مامت  ییابیز  اـب  ار  یفحـصم  واو  دـسیونب  وا  يارب  طـخ  نیمه  اـب  یفحـصم  هک  تساوخ  دـلاخ  زا  زیزعلا  دـبع  نب  رمع 

يراد دوخنآ  تخادرپ  زا  رمع  هک  ، تساوخیم راک  نیا  ماجنا  يارب  ار  يدایز  غلبم  دـلاخ  اـما  . تفگنیرفآ وا  رب  تفریذـپ و  ار  نآ  زیزعلا 
. داد سپ  وا  هب  ار  فحصم  هدرک و 

رد فحـصم  نیا  . مدید مالـسلا  هیلع  یلع  باحـصازا  جایهلا  یبا  نب  دلاخ  طخ  هب  ار  یفحـصم  :» دیوگیم ( میدـنلا نبا  ) قاحـسا نب  دـمحم 
( . 25 « ) دیسر یناح  نب  هللا  دبع  هب  وا  زا  سپ  هک  دوب  هرعب  یبا  نبا  هب  فورعمنیسحلا  نب  دمحم  یخیرات  طوطخ  هعومجم 

طخ ياج  خـسن  يابیز  طخ  ، مراهچ نرق  لیاوا  رد  ، سپنیا زا  . دنتـشونیم یفوک  طخ  اب  ار  اهفحـصم  يرجه  موس  نرق  رخاوا  ات  ناطاطخ 
هدش هتفگ  . دش هتشون  (272-328) هلقمنب نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  فورعم  طاطختس  هب  ، خسن طخ  هب  فحصم  نیلوا  . تفرگ ار  یفوک 
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نداهنانب یـسدنه و  فورح  مسر  اب  ، تشاد صـصخت  هسدـنه  ملع  رد  هک  وا  . تشون خـسن  وثلث  طخ  هب  هک  تسا  یـسک  نیلوا  يو  : تسا
. دیشخب ییابیز  نادب  داد و  رییغت  ار  یمالسا  یبرع  طخ  ، نآ لوصا  دعاوق و 

تاـطوطخم زا  يدادـعت  . تـسا هدـشن  تفاـیتراهم  نـیا  اـب  یطاـطخ  یمالـسا  تـما  ناـیم  رد  نوـنک  اـت  تـسوا و  هـب  رـصحنم  راـک  نـیا 
( . 26  ) تشون ار  نآرق  راب  ود  وا  هک  دناهتفگ  تسوا و  هب  بوسنم  ناتسناغفا  رد  تارههزوم  رد  دوجوم  فحصم  دننام  ، یخیرات

يابیز طخ  اب  وا  . دیـسر دوخ  لامک  يالعا  دح  هب  يافوتم 689) ) یلـصومهللا دبع  نب  توقایتسد  هب  ، يرجه متفه  نرق  رد  یبرع  خسن  طخ 
هیلک ( 27 . ) تفرگ رارق  ناگدنـسیونرگید  ياو  شیپ  دوب و  هدـش  هتـشون  طوـطخ  عاوـنا  اـب  اهفحـصم  نیا  . تشوـن فحـصمتفه  دوـخ 
حتف زا  سپ  صوصخ  هب  ، ینامثع ياهكرت  مهدزاود  نرق  لوا  رد  . دـشیم هتـشونتوقای  طخ  هویـش  رب  يرجه  مهدزای  نرق  ات  اهفحـصم 

تمدخ ینامثع  يروتارپما  رد  هک  یـسراف  ناطاطختسد  هب  دنداد و  رارق  هجوت  دروم  ار  یمالـسا  یبرع  طخ  ، میلـس ناطلـستسد  هبرـصم 
نانیا . دروآ درگ  دوختختیاپ  رد  ار  نادنمرنه  ناشاقن و  ، ناطاطخ مامت  میلس  ناطلس  . دندیـشوک طخ  نیالیمکت  درب و  شیپ  رد  دندرکیم 

اههتشون رد  نانچ  مه  هک  ، دندروآ دیدپ  ار  یلوبمالـسا  طخ  ییارغط و  طخ  ، یناوید طخ  ، یعقر طخ  دننام  ، یبرع طوطخ  زا  يدیدج  عاونا 
. تسالوادتم

يافوتم 1144)و ) يدـنفا هللا  دـبع  دیـس  يافوتم 1110)و  ) ناـمثعظفاح : زا دـنترابع  دـنتفای  رایـسب  ترهـش  هک  یناـمثع  ناـطاطخ  زا  یخرب 
طوطخ نیرتهداس  نیرتلهس و  زا  طخ  نیا  . درکعارتخا ار  یعقر  طخ  هک  ، يدنفا یفطـصم  کب  زاتمم  رکبوبا  يافوتم 1169)و  ) مسارداتسا

هب ناخ و  دیجملا  دبعناطلس  نامز  رد  کب  زاتمم  رکب  وبا  . درک تباتک  طخ  نیا  اب  راب  نیلوا  دومن و  عضوار  طخ  نیا  دعاوق  وا  . تسا یبرع 
. درک هضرع  ار  طخ  نیا  يرجه  لاس 1280 

قباطم يرجه  لاس 950  دودـح  رد  راب  نیتسخن  . تساهتـشاد لامک  هب  ور  فلتخم  ياههرود  رد  ، نآ تباـتک  دـننام  زین  اهفحـصم  پاـچ 
لاس رد  نآ  زا  سپ  . دندادروتـسد نآ  ندرک  مودـعم  هب  اسیلک  تاماقم  ، پاچ زا  سپ  یلو  . دیـسر پاچ  هب  هیقدـنبرد  نآرق  ، يدـالیم  1543

لاـس 1108 رد  يو  زا  سپ  . تشاـمگ تمه  نآرق  پاـچ  هـب  گروبماهرهـش  رد  ( 28  ) ناملکنه يدـالیم  اـب 1692  قباـطم  يرجه   1104
. دز تسد  نآرق  پاچ  هب  ( 30 « ) وداپ » رد ( 29  ) یکارام يدالیم   1696 اب قباطم  يرجه 

گروبزرطپ  » رد نامثع  الوم  ، يدالیم اب 1785  قباطم  يرجه  لاس 1200  هب 
. دیسر پاچ  هبزین  نازاق  » رد نآ  ریظن  . دوب نآرق  یمالسا  پاچ  نیلوا  نیا  درک و  پاچ  ار  نآرق  ، هیسور

پاچ نیا  . دز تسد  نآرق  زا  صوصخم  یپاـچهب  ( 32  ) کیزپیل » رهش رد  يدالیم  اب 1836  قباطم  يرجه  لاس 1252  رد  زین  ( 31  ) لگولف
هب یقیفوت  مالـساناهج  رد  ییاپروا  ياهپاچ  رگید  دننام  اما  . دش ور  هب  ور  ناییاپورا  ریظنیب  لابقتـسااب  نآ  هداس  يالما  تلع  هب  نآرق  زا 

. درواین تسد 
یگنـس پاچ  ود  یمالـسا  تلود  نیا  دوب . ناریا  ،» دشور هب  ور  تیقفوم  اب  نآ  مادقا  درک و  مادقا  نآرق  پاچ  هب  هک  یمالـسا  تلود  نیلوا 

. درک هیهت  نآرق  زا  حقنم  ابیز و 
هب هخسن  نیلوا  . دوب ددعتم  ياهتسرهف  زا  رادروخربو  دوب  رطس  ره  لیذ  رد  همجرت  ياراد  هدش و  هئارا  گرزب  یمجح  رد  هک  اهپاچ  نیا 

پاچ هب  زیربت  رد  يدـالیم  اب 1832 قباـطم  يرجه  لاس 1248  رد  هخـسن  نیمود  نارهت و  رد  يدـالیم   1827 اب قباـطم  يرجه  لاس 1243 
. دش رشتنم  پاچ و  نآرق  زین  دنه  رد  نامز  نیا  رد  . دیسر

ییابیز و تیاهن  رد  هک  دز  تسد  نآرق  زا  یفلتخم  ياهپاچ  هبینامثع  هیکرت  ، يدالیم اب 1877  قباطم  يرجه  لاس 1294  زا  ، نآ لابند  هب 
. تشاد رارق  يراوتسا 

هک ، تشاـمگ تمه  گرزب  یمجح  هب  یفوـک و  طـخهب  ینآرق  پاـچ  هب  يرازت  هیـسور  ، يدـالیم اب 1905  قباـطم  يرجه  لاـس 1323  رد 
هداتفا و نآ  لوازا  قرو  دنچ  . دوب هرسک  هحتف و  میالع  هطقن و  زا  یلاخ  نآرق  نیا  . تسا ینامثع  هیلوا  ياهفحصم  زا  یکیتفریم  روصت 
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هیآ هب  زاغآ و  نینمؤمب  مه  ام  رخالا و  مویلاب  هللااب و  انما  لوقی  نمسانلا  نم  و  هرقب : هروس  متـشه  هیآ  زا  نآرق  نیا  . دوب صقاـن  زین  نآ  رخآ 
: فرخز هروس  زا  مراهچ 

گروبزرطپ رد  یتنطلس  هناخ  باتک  رایتخا  رد  دوب و  هدشادیپ  دنقرمس  رد  نآرق  نیا  . تفاییم نایاپ  میکح  یلعل  انیدل  باتکلا  ما  یف  هنا  و 
نیرتمـهم هـب  ، هدرکیفارگوـتف هخـسن  هاـجنپ  رد  رگید  تایـصوصخ  یلـصا و  مـجح  ناـمه  اـب  ار  نآ  « دنکـشات » رد راـثآ  يوتیتـسنا  دوـب و 

. تسا دوجوم   ( DSS هرامـش اب  ) نارهت هاگشناد  هناخ  باتک  ردنآرق  نیا  زا  ياهخـسن  . دومن هیدـه  یمالـسا  ياـهروشک  ياـههاگشناد 
14403

ترازو نییعت  اب  ياهتیمک  هلیسو  هب  نآرق  نیا  پاچ  . دومنمادقا نآرق  پاچ  هب  رصم  روشک  ، يدالیم اب 1923  قباطم  يرجه  لاس 1342  رد 
رب يرایسب  ياهپاچ  دش و  ور  هب  ورمالسا  ناهج  شریذپ  اب  نآرق  زا  هخسن  نیا  . دش ماجنا  رهزالا  خیاشم  یتسرپرسهب  روشک و  نآ  فاقوا 

. تفرگ ماجنا  نآ  ساسا 
هب نآرق  رشن  پاچ و  هب  مالسا  ناهج  رسارس  نینچ  مه  . دزتسد نآرق  زا  یسیفن  پاچ  هب  زین  قارع  اب 1950، قباطم  يرجه  لاس 1370  رد 

. دراد همادا  مالسا  ناهج  رد  نانچ  مه  شور  نیا  دنتشامگ . تمه  پاچعاونا  نیرتابیز  روص و  نیرتهب 
رگید نانبل و  ، ناریا ، ناتـسبرع ، هیروس ياـهروشک  ردنآرق  نیا  . تفاـی جاور  هط  ناـمثع  ماـن  هب  يروس  یطاـطخ  زا  يرگید  نآرق  نینچ  مه 

. دش پاچ  یمالسا  ياهروشک 
( . 33  ) تسا نآرقهناگیس  ياهءزج  اهبزح و  مظنم  میسقت  هحفص و  رد  تایآ  میظنت  پاچ  نیا  یگژیو 

: اهتشونیپ
،ص ۀمدقملا ، نودلخنبا ص 58-60. ،ج 3 ، یمالسا ندمت  خیرات  ، نادیزیجرج ،ج 3،ص 621. نیرـشعلا نرقلا  فراعملا  ةرئاد  ر.ك: - 1

طخلا راشتنا  ، هدابع حاـتفلا  دـبع  ،ص 22. یمالـسالایبرعلا طـخلا  ، ۀـیطع یکرت  ،ج 3 . یبرعلا طـخلا  لـصا  ، یماـنلا ییحی  لـیلخ  .417-421
،ص 54. هبادآ یبرعلا و  طخلا  خیرات  ، يدرکلا یکلملا  رهاط  دمحم  ،ص 338. یبرعلا طخلا  روصم  ، فرصملا یجان  ،ص 13-15 . یبرعلا

،ص 68. نآرقلا خیرات  ،ج 1،ص 399-400. نافرعلا لهانم  ،ج 3،ص 722. نیرشعلا نرقلا  فراعملا  ةرئاد  - 2
. دنراد دنویپ  نانآ  اب  برع  نایم  رد  دنابرع و  ریغ  هک  دنیوگیم  یناسک  هب  یلاوم  - 3

،ص 13. فیرحتلا فیحصتلا و  ، يرکسع دمحا  وبا  - 4
،ج 2،ص 32. نایعالا تایفو  ، ناکلخ نبا  - 5

ماعنا 6:54. ،ج 1،ص 399.3. نافرعلا لهانم  - 6
هرقب 2:183. - 7

هبوت 9:3. - 8
دایز هتـساوخ  ماجنارب  ار  وا  ات  دـناوخب  طلغ  هب  ار  هیآ  نیا  دـمع  هب  ات  تشامگ  دوسالا  وبا  هار  رـس  رب  ار  یـسک  هیبا  نب  دایز  : دـنیوگیم - 9

(. ،ص 26 یمالسالا یبرعلا  طخلا  ) دنک کیرحت 
. مود هلاقم  زا  لوا  نف  :ص 46. تسرهفلا - 10

،ص 52. مالسالا مولعل  ۀعیشلا  سیسات  ، نسح ، ردص - 11
،ج 3،ص 61. یمالسا ندمت  خیرات  - 12

خیرات : هب دینک  عوجرزین  فحاصملا و  مسر  یف  عنقملا  رد  یناد  دیعس  نب  نامثع  ورمع  وبا  : زا لقن  هب  ،ص 27  یمالسالا یبرعلا  طخلا  - 13
،ص 68. نآرقلا

،ص 133. طقنلا باتک  ، ینادلا ورمع  وبا  ،ج 2،ص 171. ناقتالا - 14
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. حابصملا ، ضایع نب  ۀمالس  : زا لقن  ،ص 52، مالسالا مولعل  ۀعیشلا  سیسات  - 15
فهک 18:19. - 16

،ج 1،ص 249-252. ناهربلا ر.ك: - 17
توریب 1993 م،ج 1،ص 178-379. پاچ  ، ءارقالا لامک  ءارقلا و  لامج  ، يواخس - 18

یحض 93:1. - 19
رجف 89:1. - 20

،ج 1،ص 249 و 252. ناهربلا رجح 15:22.ر.ك: - 21
،ج 4،ص 343. دمحا دنسم  - 22

،ج 3،ص 30 و 36. یبوقعی خیرات  - 23
. مود هلاقم  زا  لوا  نف  لوا و ص 46  هلاقم  زا  لوا  نف  ،ص 9  تسرهفلا - 24

،ص 16. يدادغبلا طاطخلا  ،ص 155. یمالسالا یبرعلا  طخلا  - 25
،ص 92. یبرعلا طخلا  روصم  ،ص 171. یمالسالا یبرعلا  طخلا  - 26

. ایلاتیا لامش  رد  تسا  يردنب  يرهش  - 27
incklemann.28

Maracci.29
aoue.30
lugel.31

Leizig.32
،ص 657. یشهوژپ نآرق  ، نیدلا ءاهب  ، یهاشمرخ : هب دینک  عوجر  نآ  ياهیگژیو  هط و  نامثع  طخ  زا  رتشیب  عالطا  يارب  - 33

مراهچ لصف 

عبس تائارق  ءارق و 

هب ياهدع  هتسویپ  نیتسخن  راودا  نامه  زا  هک  يروط  هب  ، دوریم رامـش  هب  نآرق  لیاسم  نیرتمهم  زا  یکی  نآ  تایآ  توالت  نآرق و  تئارق 
هللا دبع  نوچ  هباحص  ناگرزبلماش  ءارق  تاقبط  . دناهدوب یمالـسا  هعماج  رد  نآ  میلعت  نآرق و  تئارق  راد  هدهعو  هتـشامگ  تمه  راک  نیا 
نب هللا  دـبع  ، سیق نب  ۀـمقلع  ، یلئود دوسـالا  وبا  ، ساـبع نب  هللا  دـبع  ، لوا هقبطرد  تباـث  نب  دـیز  ءادردـلا و  وـبا  ، بعک نب  یبا  ، دوعـسم نب 

متـشه ات  موس  تاقبط  رد  رگید  یناـگرزبهرخالاب  ،و  مود هقبط  رد  عدـجا  نب  قورـسم  یملـس و  ناـمحرلا  دـبع  وبا  ، دـیزی نب  دوسا  ، بئاـس
. دندیدرگ نییعت  هعبس  ءارق  نآ  لابند  هب  دش و  زاغآ  تائارق  نیودتدهع  ءارق ، زا  تاقبط  نیا  زا  سپ  . ددرگیم

-245) دـهاجم نبا  رکبوبا  مراـهچ  نرق  لـیاوا  رد  هک  نیااـت  تشاد  همادا  هتـسویپ  نرق  هب  نرق  ، تاـئارق )و  نآرق ماـن  هب  ناـیراق  ) ءارق هلـسلس 
رگید يراق  تفه  فلتخمياههرود  رد  اهدـعب  . تخانـشتیمسر هب  ، مانب يراق  تفه  زا  تئارق  تفه  رد  ارتائارق  ، دادـغب ءارقلا  خیـش  (324
يوار ود  هلیــسو  هـب  تاـئارق  نـیا  زا  مادـک  ره  هـک  نآ  لـیلد  هـب  . دـشفورعم تـئارق  هدراـهچ  اـعومجم  بـیترت  نیدــب  هـک  دــش  هفاـضا 

. دسریم تئارق  تشه  تسیب و  هب  لوادتم  تئارقعومجم  ، هدشتیاور
روط هب  . تسا ناوارف  وگتفگ  ، هن ایتسا  هدـش  طبـض  لقن و  مرکا  ربمایپ  زا  رتاوتم  روط  هب  یگلمج  ایآ  هک  ، اهنآ رتاوت  تائارق و  تیجح  رد 
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هیلع و هللا  یلـص  مرکاربمایپ  زا  تئارق  کی  زا  شیب  ، نیققحم يار  قبط  اریز  ، تفرگ هجیتن  ار  تائارق  رتاوتیفن  ناوتیم  ثحابم  نآ  زا  یلک 
( ناناملسم روهمج  ) مدرم نایم  رد  هک  تسا  یتئارق  نآ  تسا و  هدیسرن  هلآ 

( . 1  ) تسا دودرم  هنرگ  لوبقم و  ، دشاب قباطم  نآ  اب  هک  تئارق  ره  تسا و  لوادتم 

تئارق فیرعت 

یـصاخ ياهیگژیو  ياراد  هک  دوشیم  قالطا  نآرقتوالت  زا  ياهنوگ  هب  احالطـصا  تسا و  میرک  نآرق  ندـناوخ  توالت و  نامه  تئار 
- فورعم ءارقزا  یکی  داهتجا  بسح  رب  دنک و  تیاکح  یهلا  یحو  صن  زا  هک  دـشاب  ياهنوگ  هب  نآرقتوالت  هاگره  هک  انعم  نیدـب  . تسا

تسا يدحاو  صن  ياراد  نآرق  هتبلا  . تسا هتفای  ققحت  نآرق  تئارق  ، دشاب راوتسا  - هدش طرشتئارق  ملع  رد  هک  یطوبـضم  لوصا  هیاپ و  رب 
. تسا دحاو  صن  نآ  هب  ندیسر  ندروآ و  تسد  هب  رس  رب  ءارقنایم  فالتخا  و 

شیب یکی  نآرق  ( ، 2  ) ةاورلا لبق  نم  ءیجیفالتخالا  نکل  دـحاو و  دـنع  نم  لزن  دـحاو  نآرقلا  نا  :» دـیامرفیم مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ناـمهنالقان ناـیوار و  ( فورعم ءارق  ) نآرق ناـیراق   . تسا هتفرگ  تروص  ناـیراق ) ) ناـیواربناج زا  نآ  تئارق  رـس  رب  تاـفالتخا  تسین و 

نآ ،و  هتفرگ تاشن  صن  نآ  تیاورو  لقن  رد  فالتخا  زا  نانآ  فالتخا  هدـیدرگ و  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  هک  دنتـسه  ینآرق 
: زا دنترابع  لماوع  نآ  ياههیاپ  . تسا هدرکباجیا  ار  فالتخا  نیا  هک  تسا  یلماوع  ببس  هب 

ياههتـشون طخ و  ییاسران  ،- نآ زا  سپ  هچ  نامثعنامز و  رد  فحاصم  ندرک  ناس  کی  هب  مادـقا  زا  شیپ  هچ  ، هیلوا فحاصم  فالتخا  -
. زور نآ  برع  دزن  طخ  ندوب  ییادتبا  ،- تسا هدوب  يراعهطقن  زا  یتح  هصخشم و  میالع  هنوگ  ره  زا  هک  نآرق 

تائارق فالتخا  لماوع 

هراشا

رس رب  هباحص  ، نامز نآ  رد  . ددرگیمزاب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تافو  زا  سپ  ، هباحـص نارود  هب  نآرق  تئارق  رد  فالتخا  لماوع 
. دیآ دیدپ  یفالتخا  نایراق  نایم  نآرق  تئارق  رس  رب  هاگیب  هاگ و  هک  دش  ببس  رما  نیمهو  دندرک  فالتخا  نآرق  فیلات  مظن و  عمج و 

هعزانم هب  راک  هاگ  دـمآیم و  دوجو  هب  اهوگموگب  اهوگ و  تفگ و  نآ  لاـبند  هب  دادیم و  حـیجرت  نارگید  رب  ار  شیوختئارق  هورگ  ره 
. دیشکیم

هب ، هدیدرگ هیهت  یلکشلا  دحتم  ددعتم و  ياههخسن  نآيور  زا  دوش و  هیهت  يدحاو  فحصم  نامثع  دهع  رد  ات  دش  بجوم  تافالتخا  نیا 
یخرب هیام  ادعب  هک  دشتفای  ، دنشاب دحتم  الماک  تسیابیم  هک  اههخسن  نیا  نایم  یتافالتخا  هتبلا  . دوش هداتسرفیمالسا  روشک  مهم  زکارم 

: دوشیم هراشا  تافالتخانیا  زا  یخرب  هب  ریز  لودج  رد  . دیدرگ تائارق  فالتخا 
زورما فحصم  اب  قباطم  هرصب  هفوک و  فحصم  / ماش هنیدم و  فحصم  / هیآ / هروس /

.... ادلو هللا  ذختا  اولاق  و  .../ ادلو هللا  ذختا  اولاق  /116/ هرقب /
... میهاربا اهب  یصو  و  .../ میهاربا اهب  یصوا  /132/و  هرقب /

... هنید نع  مکنم  دتری  نم  .../ هنید نع  مکنم  ددتری  نم  /54/ هدئام /
... نوعرف لآ  نم  مکانیجنا  ذا  و  .../ نوعرف لآ  نم  مکاجنا  اذا  /141/و  فارعا /

... یبر ناحبس  لق  .../ یبر ناحبس  لاق  /93/ ءارسا /
زور هب  زور  تافالتخا  نیا  هنماد  دمآیم و  رظن  هبهتفر  ردـه  ابیرقت  ، دوب هتفر  راک  هب  فحاصم  ندـش  ناسکی  يارب  هک  شـشوک  همه  نیا 
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فحاصم دوخرـس  رب  فالتخا  ، فحاصم ندـش  ناسکی  زا  سپ  زورما  دوب و  هباحـص  تئارق  رـس  ربفالتخا  ، زورید ات  . دـشیم رتهدرتسگ 
ارچ هک  دومن  ضارتعا  درک و  هدهاشم  دـنداد  وا  تسد  هب  هک  یفحـصمرد  لوا  هلهو  نامه  رد  ار  اهییاسران  نیا  ( نامثع ) هفیلخ هتبلا  . تسا
وا هب   . منیبیم نآ  رد  يراتـشون  ياـطخ  ، اـنحل هیف  يرا  :» تفگ وا  دـشاب ؟ هتـشاد  دوجو  فحـصم  نیا  رد  اـهییاسران  هنوگ  نیا  تسیاـبیم 

»؟ میهدن رییغت  ار  نآ  ایآ  ، هریغن الفا  :» دنتفگ
ياـهتلم هدـنیآ  رد  هک  درکیمن  رکف  یلو  «، دناوخیمراوتـسا ار  نآ  دوـخ  يرطف  ناـبز  اـب  دوـخ  برع  ، تسا هدـش  رید  رگید  ، هـن :» تـفگ

(3  ) تشاد دنهاوخن  دعبناراگزور  رد  زین  برع  دوخ  یتح  ار  لیصا  یبرع  هقیلس  دنناوخب و  ار  نآرق  نیا  دیابفلتخم  ياهنابز  اب  فلتخم 
.

هراـشا لـماوع  نیرتمهم  زا  یخرب  هب  لـیذ  رد  . تسارایـسب اـهنآ  ندـش  ناـسکی  زا  سپ  یتـح  فحاـصم  فـالتخا  لـماوع  تهج  ره  هب 
: دوشیم

طخ ندوب  ییادتبا  .1

ار حیحص  نتشون  شور  طخ و  نونف  برع  مدرم  هدشنراوتـسا و  تباتک  لوصا  ، دوب دوخ  ییادتبا  لحارم  رد  زور  نآ  یبرع  هعماج  رد  طخ 
هدـنام یقاب  طخلا  مسررد  تباـتک  هوحن  نآ  زا  يراـثآ  زونه  ، هزورما . دنتـشاگنیم ظـفلت  ساـیقم  هب  ار  تاـملکزا  يرایـسب  ،و  دنتـسنادیمن

هک دنتـشونیم  یلکـش  هب  ار  هملک  رخآ  نون  ، دوب ندـناوخ  لباق  هجو  دـنچهب  هک  دـشیم  هتـشون  یلکـش  هب  هملک  ، طخلا مسر  نآ  رد  . تسا
لکش هب  ار  طسو  نیع  یفوک و  فاک  تروص  هبار  لکـش و»و«د» هب  هملک  رخآ  «م  اسب هچ  . دوب یکی  «ي  اب لکـش و» زین  تشادنیقرف و  «ر» اب

يیحن يیحتـسی و« » دـننام دـندرکیم ، ادـج  هملک  زا  ار  ي  .» دنتـشاگنیم رگید  کی  زا  ادـج  ار  هملککـی  فورح  یهاـگ  . دنتـشونیم ه»
داـجیا هدـنناوخ  يارب  دوـخ  هـک  دـشیم  هتــشون  مهفـالا  لکــش  هـب  مهفـالیا  هـک  ناـنچ  . دــندرکیم فذــح  ار  هـک ي  نـیا  اـی  يیحا  و«

هک درب  مان  ناوتیم  ار  رفعج  وبا  هلمج  زا  ، دناهدناوخای نودب  - هدـش هتـشون  هک  هنوگ  نامه  ار  ریخا  ظفل  ءارق  زا  یخرب  اذـل  . درکیملاکـشا
تابثا »و  ای فذـح  اب  ار  ( 5  ) فیـصلا ءاتـشلا و  ۀـلحر  مهفالیا  هیآ  شیرق و  فالیل  «» ای تابثا  هزمهفذـح و  اب  ار  ( 4  ) شیرق فـالیال  هیآ 

(6 . ) دناوخیم مهفالا  هزمه 
هب ار  هملک  نیا  ، طخلا مسر  ییاـسران  تلع  هب  ءارقزا  کـی  ره  هدرک و  تئارق  مـال  نوکـس  اـی و  طاقـسا  هزمه و  تاـبثا  اـب  مهفلا  حـیلف  نبا 

. تسا هدناوخ  بیجع  يوحن 
نم ننوکیل  هیآ و  و  «، اعفـسنل تروـص  هب  ( 7  ) نعفـسنل ـالثم  . فلا تروص  هب  ار  نون  دنتـشونیم و  نون  لکـش  هب  ار  نیونت  هاـگ  ، نینچ مه 

...« انوکیل لکش  هب  ( 8  ) نیرغاصلا
. دندربیم راک  هب  هفیفخ  دیکات  نون  ياج  هب  ار  نیونت  فلا  رگید  ترابع  هب  . دشیم هتشون 
( . 10  ) دناهتشون زین  « اذا تروص  هب  ار  ( 9  ) امیظع ارجا  اندل  نم  مهانیتآل  نذا  هیآ و  ورنیا  زا 

لاکـشا و ماهبا و  لماوع  نیرتمهم  زا  یکی  دوخ  هکدشیم  فذح  یتلع  چـیه  نودـب  ای  واو و  نینچ  مه  ، نامز نآ  ییادـتبا  طخلا  مسر  رد 
حلاص تروص و  هب  فذح و  « اوحلاص » زا وا  و  ( 11  ) نینمؤملا اوحلاص  هیآ و  رد  الثم  . دمآیم رامش  هب  ، ریـسفت رد  هکلب  ، تئارق رد  فالتخا 

( . 12  ) فاضمعمج ایتسا  درفم  هملک  نیا  هک  دوبن  مولعم  اذل  . هدش هتشون  نینمؤملا 
(15  ) انءاج هب  فحاصمیخرب  رد   . هجیتن رد  دشیمهتشون و  یلوالا  داع  تروص  هب  ،و  دیدرگیم فذح  ( 13  ) یلوالا اداع  زا  فلا  زین  هاگ 

ياهواو زا  يرایسب  یپ  رد  نینچ  مه  ( . 16  ) هینثت ایتسا  درفم  هملک  نیا  دوبننشور  هک  دمآیم  رد  « اناءاج تروص  هب  دشیم و  هفاضا  فلا 
واو زا  ار  فلا  ، رگید فرط  زاو  تسا  عمج  تمـالع  واو  نیا  هک  دـمآیم  شیپ  روصت  نیا  دـشیم و  هدراذـگ  فـلا  ( لـعفلامال ) هملک رخآ 

: مود دروم  زا  و   . نیطایـشلا اولتت  اـم   ،» مکراـبخا اوـلبن  «،» اوـبری ـالف   ،» یثـب اوکـشاامنا  :» لوا دروـم  زا  ییاـهلاثم  . دـندومنیم فذـح  عـمج 
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.... »و وتع »و« وعس «،» رادلا وؤبت  «،» وؤاج «،» وؤاف »
نیا هلمج  زا  ، دروآ راـب  هب  يرایـسب  تالکـشم  - تسایقاـب مه  زوـنه  هک  - هیلوا فحاـصم  طـخلا  مسر  رد  اـهییاسران  هنوـگ  نیا  ، هصـالخ

ناینیشیپ زا  یخربهک  دوب  فحصم  طخلا  مسر  رد  اهییاسران  نیمه  تلع  هب  . دوب نآرق  نایراق  نایم  قیمع  رایسب  تافالتخا  زورب  تالکشم 
نانچ . دناهدرمش نآرق  یلصا  ناگدنسیون  ياهيراک  اطخ  زا  دناهتشادنپطلغ و  ار  نآرق  ماهبا  دراوم  زا  يرایـسب  ، هدومن دامتعا  بلـس  نآ  زا 
نیا هب  لصا  رد  هیآ  :» تفگیم درکیمتئارق و  یصو  «و  ار ( 17  ) هایا الا  اودبعت  الا  کبر  یضق  و   » هیآ وا  هک  هدشتیاور  سابعنبا  زا  هک 

هتشادن دوجوزین  هطقن  هیلوا  ياههتشون  رد  هک  تسا  نشور  هتبلا  «. دناهدناوخ یضق  » ار نآ  مدرم  ، داص هب  مود  واو  ندیبسچ  رثا  رب  دوب و  وحن 
. تسا هدمآ  شیپ  يروصت  نینچ  هنیمز  و 

نبا زا  زین  و  ( 18  ) تسا هدیبسچ  داص  هب  واو  هجیتنرد  هدرب و  راک  هب  دایز  بکرم  یـضق  هملک و  نتـشون  رد  هدنـسیون  :» دیوگیم هتـشا  نبا 
ملف فحـصمرد ا  دـش  هتفگ  وا  هب  «. اونمآ نیذـلا  نیبتی  ملف  ا  :» دـناوخیم وحن  نیا  هب  ار  دـعر  هروسزا  هیآ 31  هک  تسا  هدـشتیاور  سابع 

تشاد هجوت  دیاب  ( . 19  ) تسا هتشونن  تسرد  ار  فورح  ياههنادند  ، هدرک هابتشا  هدنسیون  منکیم  نامگ  : تفگ وا  یلو  ، تسا هدمآ  سایی 
نادنچ نتشون  رد  اههنادند  هرامـشرد  زج  نیبتی  » اب سئیی  » اذل دندراذگیم . هنادند  - هملک طسو  رد  - فلا ياج  هب  نیـشیپياههتشون  رد  هک 

. تشادن یتوافت 

فورح ندوب  هطقنیب  .2

فورح زا  نآ  نتخاسن  ادج  )و  رادهطقن ) همجعم فورحندوب  هطقنیب  ، دومن داجیا  یناوارف  تالکـشم  نآرق  تئارق  رد  هک  یلماوع  زا  یکی 
ع  ، » ط و«ظ  ،» ص و«ض  ،» ح و«خ  ،» ج  ،» ت و«ث  ،» نایم ب نینچ  مه  . دوبن یقرف  چیه  نتـشون  رد  نایماذـل س و«ش  . دوب ( هطقنیب ) هلمهم

فرح هک  دادیمصیخـشت  یمـالک  بیکرت  هـلمج و  ياـنعم  رد  تـقد  اـب  دـیاب  هدـنناوخ  . تشادـن دوجویتواـفت  ن و«ي   ،» ف و«ق  ،» و«غ
. ای ایتسا  نون  ، اث ات و  ایتسا  اب  رظن  دروم  فرح  نینچ  مه  . اخ ای  اح و  ایتسا  میج  ، دوجوم

رماع نبا  ( . 20  ) اونیبتف  ... نارگید تئارق  رد  اوتبثتف و  ءابنب  قساف  مکءاج  نا  تسا : هدمآ  یئاسک  تئارق  رد  تارجح  هروس  رد  تهج  نیا  زا 
: دناهدناوخ نویفوک  و 

نبا ( . 24 ...« ) رفکن نارگید  و  ( 23 ... ) مـکنع رفکی  و  دــناهدناوخ : صفح  رماــع و  نــبا  ( . 22 ...« ) اهرـــشنن نارگید  و  ( 21 ... ) اهزشنن
( . 26  ) دناهدناوخ ( 25 ...« ) کیجنن  »... نارگید کندبب و  کیحنن  مویلاف  :» عقیمس

( . 28  ) دناهدناوخ ( 27  ) مهنئوبنل نارگید  »و  افرغ ۀنجلا  نم  مهنیوثنل  -» مصاع زج  - اهیفوک

تاکرح میالع و  زا  ندوب  یلاخ  .3

يارب اذل  ، دوبن صخـشم  هملک  یئانب  یبارعا و  تکرحو  نزو  . دشیم تبث  تاکرح  بارعا و  هنوگ  ره  زا  يراع  تاملک  هیلوا  فحاصم  رد 
راوشد دندوب  انشآ  یبرعنابز  اب  هک  یناسک  يارب  یتح  . تسا هنوگچ  هملک  تکرح  نزو و  دهد  صیخشت  اتدوب  لکشم  برع  ریغ  هدنناوخ 
یضام لعف  ای  لیضفتلا  لعفا  انایحا  عراضم و  ملکتم  لعف  ایتسا  رما  لعف  ملعا  » دوبن صخـشم  الثم  . تسا هنوگچ  هملک  تایه  دننادب  ات  دوب 

. لاعفا بابزا 
ملکتم عراضم  لعف  هغیـص  هب  نارگید  دـناهدناوخرما و  لعف  هغیـص  هب  ار  ( 29  ) ریدـق ءیـش  لک  یلع  هللا  نا  ملعا  لاق  هیآ  یئاـسک  هزمح و 

دناهدـناوخلوهجم عراضم  لعف  هغیـص  هب  نارگید  یهن و  هغیـص  هب  ار  ( 31  ) میحجلا باحـصا  نعلاست  هیآ و ال  عفاـن  هک  نیا  اـمک  ( . 30)
( . 32)

فیفخت حتف و  »و  ات » اب ار  هیآ  نارگید  هدناوخ و  موزجم  عراضم  تروص  هب  « اط » دـیدشت »و  ای » اب ار  ( 33 ... ) عوطی نم  هیآ و  یئاسک  هزمح و 
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( . 34  ) دناهدناوخیضام لعف  تروص  هب  « اط
هنوگ ره  زا  ، یمالـسا زکارم  قطانم و  هب  هدـش  هداتـسرففحاصم  هک  تسا  نیا  عبـس  تائارق  رد  فالتخا  ببـس  :» تسا هتفگ  مشاه  یبا  نبا 

« دمآیم دـیدپ  فالتخااهرهـش  نایراق  نایم  اذـل  ، دـندرکیم تشادرب  فحاصم  نیمه  زا  مدرم  . دوب يراع  ، لکـش هطقن و  ، هصخـشم میالع 
( . 35)

ءارق تاداـهتجا  هب  هکلب  . دـشاب لـقن  هب  بوـسنم  تاـئارقرد  فـالتخا  هک  تسین  نشور  :» تـسا هدوـمرف  ییوـخ  هللا  تـیآ  راوگرزب  داتـسا 
بارعا و ) لکـش هطقنزا و  هیلوا  ياهفحـصم  هک  دوش  هظحالم  رگا  هکلب  تسا . هنیمز  نیا  رد  ناگرزب  حیرـصتنآ  دـیؤم  تسا و  بوسنم 

( . 36 « ) دنکیم ادیپ  توق  لامتحا  نیا  ، هدوب یلاخ  ( تاکرح

تاملک رد  فلا  ندوبن  .4

ینایرـس طخ  زا  یفوک  یبرع  طـخ  دوب . زور  نآطـخلا  مسر  رد  فلا  ندوبن  ، دـیرفآیم لکـشم  طـخلا  مسر  رد  هک  یلماوع  زا  رگید  یکی 
طخ اب  ادـتبارد  نآرق  نوچ  . دـندرکیم طاقـسا  ار  نآ  دنـسیونب و  ار  هملک  طسو  فلا  هک  دوبن  موسرمینایرـس  طخ  رد  . تسا هتفرگ  تاشن 

داجیا هصخـشم  میالع  هک  اهدـعب  (. تومـس : تروص نیا  هب  ) دنتـشونیمنار تاوامـس  » دـننام هملک  طسو  ياهفلا  دـشیم ، هتـشاگن  یفوک 
 . تومس » دننام دنتخاسیم ، صخشم  هملک  يالاب  رد  کچوک  فلا  تمالع  اب  افرصار  فلا  ، دش

نوعدخی ام  ریثک  نبا  ورمع و  وبا  عفان و  الثم  . دـیدرگتئارق فالتخا  اشنم  دراوم  زا  يرایـسب  رد  اهدـعب  ( هملک طسو  فلا  طاقـسا  ) رما نیا 
هدوب هدشهتـشون  فلا  طاقـسا  نزو و  نیمه  اب  هیآ  ردـص  رد  هملک  نیا  هک  نآ  لـیلد  هب  . دـناهدناوخ مهـسفنا  ـالا  نوعداـخی  اـم  ار و  ( 37)
مارح هیآ و  زین  .و  تسا فلا  نودـب  ، هیآ يانعم  ياضتقم  هک  یتروص  رد  ( . 38  ) تسا هنوگ  نامه  مه  هملک  نیا  دـناهدرب  نامگ  سپ  ، تسا

دناهدناوخ هلمهم  ءاحرسک  اب  مرح  » ار نآ  هبعش  یئاسک و  هزمح و  ، دوب هدشتبث  فلا  نودب  نوچ  ( 39  ) نوعجریال مهنا  اهانکلها  ۀیرق  یلع 
( . 40)

یثـالث یـضام  «) اندـعو فلا  نودـب  ار ، هط  فارعاهروس و  هروس و  نیمه  رد  ( 41  ) ۀلیل نیعبرا  یـسوم  اندـعاو  ذا  و  نویرـصب : رفعج و  وبا 
رد هملک  نیا  اریز  ، تسا عمج  هک  نیا  نامگ  هب  ، هدـناوخ ...« تابایغ یف  » ار ( 42  ) بجلا تبایغ  یف  عفان  . فلااب نارگید  دـناهدناوخ و  ( درجم

ار دوختئارق  لـیالد  هدـناوخ و  درفم  اـی  عمج  ار  نآ  دوخ  داـهتجاقبط  سک  ره  اذـل   . بجلا تبیغ  » دوب هدـش  مسر  هنوگ  نیدـب  فحـصم 
( . 43  ) تساهتشاد نایب  احورشم 

کی ره  دننک و  فالتخا  مه  اب  ، تئارق هب  ندیسررس  رب  ءارق  هک  دیدرگ  بجوم  ( - 44  ) دش هراشا  یخرب  هب  هک  - لماوع هنوگ  نیا  ، هصالخ
. دیامن هیجوت  ار  دوختئارق  ، دراد تسدرد  هک  یلیالد  دوخ و  داهتجا  قبط 

اهنآ نایوار  هعبس و  ءارق 

نیا ات  تفاییم  شیازفا  يدامتم  نایلاس  یط  رد  نایراقدادـعت  دوب و  یفالتخا  يدراوم  رد  نایراق  نیب  نآرق  تئارق  دـش  رکذ  هک  یلیالد  هب 
: دنراد يوار  ود  مادک  ره  هک  دیزگرب  ار  تئارق  تفه  ، تائارقهیلک نایم  زا  دهاجم  نبا  هک 

هک دنتسه  (173-242) ناوکذ نبا  (245-153)و  رامع نب  ماشهوا  يوار  ود  ، ماش يراق  يافوتم 118) ) یبصحی رماع  نب  هللا  دبع  : رماع نبا  .1
. دناهدرکن كردار  رماع  نبا  زگره 

ار وا  زگره  هـک  دنتـسه  (191-295) لبنق (250-170)و  يزب وا  يوار  ود  ، هـکم يراـق  ياـفوتم 120) ) یمراد ریثک  نب  هللا  دـبع  : ریثـک نبا  .2
. دناهدرکن كرد 

وبا هبعش  180-90)و  -) وا هدناوخ  رـسپ  - نامیلـس نب  صفحوا  يوار  ود  ، هفوک يراق  يافوتم 128) ) يدـسا دوجنلا  یبا  نب  مصاع  : مصاـع .3
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(95-193) شایع نب  رکب 
نیمه تسا و  لوادتم  زورما  ات  هدش و  رـشتنم  وا  هلیـسو  هبمصاع  تئارق  تسنادیم و  رتطوبـضم  رتقیقد و  ار  مصاع  تئارق  صفح  . دنتـسه

. تسا جیار  یمالسا  ياهروشک  رثکارد  هزورما  هک  تسا  یتئارق 
نب حلاص  یسوسو  يافوتم 246) ) رمع نب  صفح  يرود  وا  يوارود  ، هرصب يراق  يافوتم 154) ،) ینزام ءالع  نب  ورمع  وبا  نابز  : ورمع وبا  .4

. دناهتفرگ وا  زا  ار  تئارق  يدیزی  هطساو  هب  دناهدرکن و  كرد  ار  وا  هک  دنتسه  يافوتم 261) ) دایز
هک يافوتم 220) ) دـلاخ نب  دـالخ  و  ( 150-229) ماـشه نب  فلخوا  يوار  ود  ، هفوک يراـق  ياـفوتم 156) ) تاـیز بیبح  نب  ةزمح  : هزمح .5

. دناهتفرگ وازا  هطساو  اب  ار  تئارق 
- عفان هدناوخ  رسپ  - نولاق هب  فورعم  (120-220) ءانیم نب  یسیعوا  يوار  ود  ، هنیدم يراق  يافوتم 169) ) یثیللا نامحرلا  دبع  نب  عفان  : عفان .6

. تسا جیار  هزورما  یبرع  برغم  ياهروشکزا  یخرب  رد  هک  تسا  نامه  تئارق  نیا  دنتسه و  ( 110-197) دیعس نب  نامثع  ، شرو و 
ورمع وبا  يوار  هک  - رمع نب  صفح  ، يرود يافوتم 240)و  ) دـلاخ نبثیل  وا  يوار  ود  ، هفوک يراق  يافوتم 189) ) هزمح نب  یلع  : یئاسک .7

. دنتسه يافوتم 246 ) -) دوب مه 

ةرشع ءارق 

: دناهدرک هفاضا  رفن  تفه  نیا  رب  رگید  رفن  هس  نیرخاتم 
. دنتسه يافوتم 292) ) نسحلا وبا  يافوتم 286)و  ) بوقعی وباوا  يوار  ود  ، دادغب يراق  يافوتم 229) ) هزمح يوار  ، ماشه نب  فلخ  : فلخ .8

. دنتسه يافوتم 235) ) حور يافوتم 238)و  ) سیور وا  يوار  ود  ، هرصب يراق  يافوتم 205) ) یمرضح بوقعی  : بوقعی .9
. دنتسه يافوتم 170) ) زامج نبا  و  يافوتم 160 ) ) نادرو نبا  وا  يوار  ود  ، هنیدم يراق  يافوتم 130) ) یموزخم رفعج  وبا  : رفعج وبا  .10

رشع ۀعبرا  ءارق 

: دناهدش هدوزفا  يراق  هد  نیا  رب  ، دندوب مدرم  هماع  لوبقمیلو  ، دندرکیم تئارق  ( روهشم فالخ  ) ذاشتئارق هب  هک  يرگید  يراق  راهچ 
كرد ار  وا  هـک  يافوتم 246) ) يرود (190-120)و  یخلب عاجشوا  يوار  ود  ، هرـصب يراق  يافوتم 110) ) راسی نب  نسح  : يرـصب نسح  .11

. دناهدرک تیاور  وا  زاهطساو  اب  هدرکن و 
اب هک  دنتسه  يافوتم 328) ) ذوبنـش نبا  (250-170)و  يزب وايوار  ود  ، هکم يراـق  يافوتم 123) ) نامحرلا دـبع  نب  دـمحم  : نصیحم نبا  .12

. دناهدرکتیاور وا  زا  هطساو 
ياـفوتم ) ریرـض جرف  نب  دـمحا  ياـفوتم 235)و  ) مکح نب  نامیلـسوا  يوار  ود  ، هرـصب يراـق  يافوتم 202) ) كراـبم نب  ییحی  : يدـیزی .13

. دناهدرک تیاور  وا  زا  هطساواب  هک  دنتسه  (303
اب هک  دنتـسه  ياـفوتم 371) ) یعوطم و  ( 300-388) يذوبنـشوا يوار  ود  ، هفوک يراق  يافوتم 148) ) يدـسا نارهم  نب  نامیلـس  : شمعا .14

. دناهدرک تیاوروا  زا  هطساو  دنچ 
هک دـنهدیم  لیکـشت  ار  تئارق  تشه  تسیب و  اـعومجم  ، تسا هدـش  لـقن  يوار  ود  قـیرط  زا  مادـک  ره  هک  فورعم  تئارق  هدراـهچ  نـیا 

. تفرگ ماجناهلمجلا  یف  نانآ  ییاسانش 
یلو ، تسا میمت  نزام  هلیبق  زا  ورمع  وبا  بسنلا و  لوهجمرماـع  نبا  . دنلـصالا یناریا  ورمع  وبا  رماـع و  نبا  زا  ریغ  هب  هعبـس  ءارق  زا  رفن  جـنپ 

 . تسا هتساخرب  نورزاک  ياتسور  زا  زاریش  سراف  زا  وا  :» دیوگیميدیزی دسا  یضاق 
هعیش الامتحا  ، دنتسه سراف  زا  ود  ره  هک  اج  نآ  زا  عفانو  ریثک  نبا  یلو  ، دندومنیم عیـشت  راهظا  احیرـص  ، یئاسک هزمح و  ، ورمع وبا  ، مصاع
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( . 45  ) دشیم هتخانش  اورپیب  تسیاشان و  يدرف  وا  دوب  يوما  نادناخ  هدش  گرزب  ، رماع نبا  اما  . دندوب
: اهتشونیپ

دعب و 218-226. هب  ،ج 2،ص 42  دیهمتلا ر.ك: - 1
ثیدح 12. ،ج 2،ص 630، یفاک لوصا  - 2

،ج 2،ص 4-8. دیهمتلا ر.ك: - 3
شیرق 106:1. - 4
شیرق 106:2. - 5

،ص 143. نآمظلا دروم  حرش  ،ج 1،ص 544. یسربط ریسفت  - 6
قلع 96:15. - 7

فسوی 12:32. - 8
ءاسن 4:67. - 9

،ص 186. نآمظلا دروم  حرش  - 10
میرحت 66:4. - 11

،ص 47. نآمظلا دروم  حرش  ،ج 10 ص 316. یسربط ریسفت  - 12
مجن 53:50. - 13

،ص 125. نآمظلا دروم  حرش  - 14
فرخز 43:38. - 15

،ص 128. نآمظلا دروم  حرش  - 16
ءارسا 17:23. - 17

،ج 4،ص 170. روثنملا ردلا  ،ج 1،ص 180. ناقتالا - 18
ص 185. ،ج 1 ، ناقتالا ،ج 13،ص 104. يربط ریسفت  : هب دینک  عوجر  ،ج 8،ص 283-282 و  يرابلا حتف  - 19

،ص 141. ررکملا ، يراصنا صفح  وبا  تارجح 49:6.ر.ك: - 20
هرقب 2:259. - 21

،ج 1،ص 310. عبسلا تاءارقلا  هوجو  نع  فشکلا  - 22
هرقب 2:271. - 23

،ج 1،ص 316. عبسلا تاءارقلا  هوجو  نع  فشکلا  - 24
سنوی 10:92. - 25

،ج 8،ص 379. نآرقلا ماکحال  عماجلا  ، یبطرق ،ج 5،ص 130. یسربط ریسفت  - 26
توبکنع 29:58. - 27

،ج 8،ص 290. یسربط ریسفت  - 28
هرقب 2:259. - 29

،ج 1،ص 312. عبسلا تاءارقلا  هوجو  نع  فشکلا  - 30
هرقب 2:119. - 31
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،ج 1،ص 262. عبسلا تاءارقلا  هوجو  نع  فشکلا  - 32
هرقب 2:158. - 33

،ج 1،ص 268. عبسلا تاءارقلا  هوجو  نع  فشکلا  - 34
،ص 86. نایبلا رانم 1334،ص 86. هعبطم  ، نایبتلا ، يریازج دمحا  نب  رهاط  - 35

،ص 181. نایبلا - 36
هرقب 2:9. - 37

،ج 1،ص 224. عبسلا تاءارقلا  هوجو  نع  فشکلا  - 38
ایبنا 21:95. - 39

،ص 126. نآمظلا دروم  حرش  - 40
هرقب 2:51. - 41

فسوی 12:10. - 42
،ج 2،ص 5. عبسلا تاءارقلا  هوجو  نع  فشکلا  - 43

عوجر اجنادب  میاهدشروآدای  ،ج 2» دیهمتلا » رد هدـمع  لماع  تفه  زا  شیب  ات  ار  تائارق  رد  فالتخا  ندـمآ  دوجو  هب  رد  رثؤم  لماوع  - 44
. دوش

،ج 2،ص 226-231. دیهمتلا ر.ك: - 45

عبس تائارق  رتاوت 

دنشاب رتاوتم  رگا  اریز  ؟ دنراد یعطق  تیجح  دنرتاوتم و  ، صوصخلابتائارق نیا  ایآ  هک  تسا  عبس  تائارق  رتاوت  هلاسم  ، مهم لیاسم  زا  یکی 
. دوب دهاوخن  يدیدرت  کش و  اهنآ  تیجح  رد  ، دنشاب هدشتیاوریناگمه  لقن  اب  و 

تائارق نیا  هک  دـناهدرب  ناـمگ  ناـنآ  تسا . هدـشحرطم  عبـس  تاـئارق  رتاوت  هلاـسم  ، اـهقف یخرب  زین  ناگدنـسیون و  زا  يرایـسب  راـتفگ  رد 
ار تاـئارقرتاوت  ، نیققحم یلو  . دـنیزگرب ار  اـهتئارق  نیا  زا  یکی  دـناوتیم  رازگزاـمن  نیا  رباـنب  ، دنرادیعرـشتیجح دـنرتاوتم و  یگلمج 
زا لقن  تائارق  نیا  یناگمه  لقن  زا  دوصقم  رگا  ؟ تسیچ هعبـستائارق  رتاوت  زا  دوصقم  اریز  ، دننادیمن روصت  لباق  ار  نآ  دننکیم و  راکنا 
زا لقن  رتاوت  دوصقم  رگا  .و  دنکادیپ تیجح  لوقنم  ات  دشاب  موصعم  ماقم  دیاب  رتاوت  ادبم  هچ  ، تسا شزرا  دقاف  نیا  ، دـشاب هعبـس  ءارق  دوخ 

هوالع هب  . رتاوت هب  دسر  هچ  دنرادن  تئارق  دنـس  یتح  ، ءارق رتشیب  اریز  ، تسین تباث  رما  نیا  ، دشاب ءارق  نیا  هب  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
يرثا رتاوت  نیا  میریذـپب  ار  نایراقرتاوت  اضرف  رگا  تسین و  تیاور  لقن و  هب  دنتـسم  زگره  هدوب و  یـصخش  داهتجا  يور  زاتائارق  رتشیب 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  زا  لقن  رگا  .و  نارگید هن  دشاب  هدش  لصاح  وا  دوخ  هبتبسن  هکدراد  تیجح  یسک  يارب  رتاوت  اریز  ، تشاد دهاوخن 
یماـمت رد  دـصقم  اـت  ادـبم  زا  هکتسا  نآ  رتاوت  طرـش  نیرتیـساسا  اریز  ، تسا رتاوت  طرـش  دـقاف  ، دـشاب نارگید  هب  ناـنآزا  ءارق و  هب  هلآ 

. ددرگیم طقاس  رتاوت  زا  دسریم و  درف  لقن  هب  طسو  رد  اریز  ، دشابیمن نینچضرف  نیا  رد  دشاب و  هتشاد  دوجو  یناگمه  لقن  ، تاقبط
هدش لقن  نارگید  هب  يو  زا  سپس  وتسا  رتاوتم  يراق  دوخ  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ، هعبـس ياهتئارق  زا  کی  ره  هک  مینک  ضرف 

هک یتروـص  رد  . دـننک لـقن  ار  تـئارق  نـیا  زین  يرگید  صاخـشا  يراـق  دوـخ  نارودرد  هـک  تـسا  نآ  ضرف  نـیا  همزـال  هاـگ  نآ  ، تـسا
طرـش نیرتهدـمع  نیا  تسا و  نارگید  هبرتاوت  لـقان  هک  تسوا  افرـص  تسا و  هدرکن  لـقن  ار  تئارق  يراـق  دوخ  زج  یـسک  تسیننینچ و 

. تسا هتشادن  دوجو  یناگمه  لقن  تاقبط  یمامت  رد  اریز  ، تسا هداد  تسد  زا  ار  رتاوت 
افرـص ، رتاوت لقان  هناگتفه  نایراق  زا  کی  ره  نامز  رداریز  ، تسین لوقعم  هدوبن و  روصت  لباق  اساسا  ، عبـس تاـئارق  رتاوت  هلاـسم  نیا  رباـنب 

ینآرق www.Ghaemiyeh.comمولع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 302زکرم  هحفص 135 

http://www.ghaemiyeh.com


: لامجا نیا  حرشکنیا  . درکیمن ادیپ  یصاصتخا  هبنج  دشیمن و  هداد  تبسن  ودبتئارق  نآ  هنرگ  ،و  نارگید هن  هدوب  يراق  نآ  دوخ 

رتاوت حالطصا 

فیعض لسرم و  ، نسح ، حیحص ، داحآ ، ضیفتسم روهشم ، ، رتاوتمماسقا هبثیدح  ، نف نیا  رد   . ثیدحتخانش نف  رد  تسا  یحالطـصا  رتاوت 
دوش لصاح  نیقی  هک  دنـشاب  یگدرتسگو  ترثک  زا  يدح  رد  تاقبط  مامت  رد  ، نآ نایوار  هک  تسا  نآ  رتاوتم  ثیدح  . دوشیممیـسقت ... و

: دشاب ریز  طیارش  ياراد  دیاب  رتاوتم  ثیدح  ورنیا  زا  . دشاب عنتمم  اتداع  غورد  هبنآ  لقن  ثیدح و  نآ  نتخاس  رب  نانآ  ینابت 
. ثیدح هیلوا  عبنم  ات  يوار  نیرخآ  زا  ثیدح  دنس  لماک  لاصتا  -

هب ، دنیآ رامـش  هب  روهـشم  ضیفتـسم و  ثیدح  نایواردادعت  زا  شیب  ترثک  رظن  زا  هک  دـشاب  يدـح  رد  ثیدـح  نالقان  نایوار و  دادـعت  -
. دوشن هداد  غوردرب  نانآ  ینابت  لامتحا  هک  ياهنوگ 

ات دنـشاب  هدرک  لقن  دوخ  زا  لبق  هورگ  زا  یهورگ  ارثیدح  ینامز  ره  رد  هک  وحن  نیدب  . تسا طرـش  ، هقبط هرود و  ره  رد  نایوار  ترثک  -
. دسرب هیلوا  عبنم  هبثیدح 

نایوار دادعت  اددجم  دوش و  یهتنم  دـحاو  يوارهب  دروم  کی  رد  ای  دـشاب و  مک  نایوار  دادـعت  تاقبط  نیا  زا  هقبط  کی  رد  رگا  نیا  ربانب 
. دیآیم رامش  هب  داحآ  رابخا  هرمز  رد  تسین و  رتاوتم  احالطصا  یثیدح  نینچ  ، دراذگشیازفا ترثک و  هب  ور  ثیدح  نآ 

دهع هباحص و  نامز  ات  نانآ  زا  لبق  نامز  هبتبـس  اما  . تسارتاوتم ، ءارق دوخ  زا  تئارق  لقن  اریز  ، تسا لیبق  نیمه  زا  « اهتئارق رتاوت  هیـضرف 
هتشاددوجو يدنس  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دیآیم و  رامش  هب  داحآ  رابخا  هرمز  رد  تسارتاوت و  طرـش  دقاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

نانآ تئارق  دنروآ و  تسد  هبهعبس  ءارق  هژیو  هب  ، اهتئارق يارب  ییاهدنس  ات  دناهدش  نآ  رب  تائارق  بتک  بابرا  یتافیرشت  ياهدنـس  دشاب .
تائارق دانسا  هلسلس  ناونع  هب  ار  خیاشم  هلسلس  ، هدرک هدافتسا  ءارقخیاشم  زا  هار  نیا  رد  . دنهد هئارا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  دنتسم  ار 

هدشتیبرت ، هتفای میلعت  دوخ  داتسادزن  هک  يدرگاش  اریز  ، تفرگ تیاور  دانسا  هلسلس  ناوتیمن  ار  خیاشم  هلسلس  هک  یلاحرد  . دناهداد هولج 
ات ار  شیوخداتـسا  خیـش و  رظن  هن  ، درادیم راهظا  تئارق  رد  ار  دوخ  رظن  رایتخا و  هتفاـیتیبرتتئارق ، بحاـص  ره  . يو زا  يوار  هن  تسا  وا 

مینادیم رایتخا  بحاص  ار  وا  اذـل  دـنکیم  داهتجا  تئارق  هوحن  باختنارد  تئارق  بحاص  ره  تقیقح  رد  . دـشاب هدوب  يو  زا  لقن  ایتیاور 
ره هک  اهقف  هیهقف  يارآ  دننامه  میهدیمتبسن  وا  دوخ  هب  ار  ءارق  زا  کی  ره  تئارق  هک  تسا  ورنیا  زا  . دوخ خیاشم  تئارقلقان  يوار و  هن 

(1  ) اهتئارقرتشیب رد  ءارق  دوخ  هوالع  هب  ! دنک ادیپ  تیاور  لقن و  تلاح  ات  وا  خیـش  هب  هن  ، درادباستنا رظن  بحاص  نامه  هب  یهقف  هیرظن 
وا هژیو  تئارق  رایتخا  اشنم  ار  نآ  ، هدومن هماقا  یججح  لیالدیتئارق و  بحاص  ره  رایتخا  يارب  ، تائارق بتک  رد  دـناهدرکن و  ییاعدا  نینچ 
رد هک  ییاهدنـس  ورنیا  زا  . شیوخداتـسا زا  تیاور  هن  دـشابیم  يو  داهتجا  ، گرزب يراق  ره  تئارق  دنتـسم  هک  دـناسریمنیا  . دـناهتخانش

ناـیراقناش عیفرت  تهج  هب  هک  تسا  یتافیرـشت  ياهدنـس  عقاو  رد  ، هدـمآ هریغ  »و  ررکملا »و« ریبحتلا »و« ریـسیتلا » دـننام ، تاـئارق بتک  یخرب 
دنکیم تیبرت  ار  دوخ  نادرگاش  داتسا  خیش و  . دنیامن هدافتسادانسا  تیاور  هلسلس  ناونع  هب  ، نانآ خیاشم  هلسلس  زا  ات  دناهدیشوک  فورعم 
نارگید هب  دنراد و  تفایردار  نآ  تساک  مک و  نودب  نانآ  دنیامن و  نیقلت  نانآ  هب  ار  دوخ  ياههتفای  هک  نآ  هن  دنوشرظن  بحاص  دوخ  ات 

! دنهد لاقتنا 
دبع الثم  . دنروآ تسد  هب  ار  وا  خیاشم  هلـسلس  یتحدناهتـسناوتن  ، هدوبن شخب  رمث  نادـنچ  ءارق  زا  یخرب  دروم  رد  شالت  نیا  هک  نآ  بلاج 
يو تئارق  يارب  یتیاور  دنس  ات  هتفاین  ار  وا  خیاشم  ، تسا هباحـص  نارود  هب  هعبـس  ءارق  نیرتکیدزن  هک  يافوتم 118) ) یبصحی رماعنب  هللا 

باهـش یبا  نبةریغم  » زا ار  تئارق  يو  هک  دـهدیم  حـیجرت  تیاهن  رد  دـنکیم و  دای  وا  خـیاشم  هلـسلسرد  لوق  هن  ، يرزج نبا  دـنهد . هئارا 
نبا تسین  مولعم  دـنکیم  لـقن  یخرب  زا  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  تساهتفرگ . ربماـیپ  زا  ناـمثع  زا  ار  تئارق  زین  هریغم  هتخومآ و« یموزخم 

( . 3  ) دشاب هتفرگ  نامثع  زا  ار  تئارق  هک  هدش  کیکشت  زین  هریغم  هرابرد  و  ( 2  ) هتخومآ هکزا  ار  تئارق  ، رماع
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هک دوریم  نامگ  :» دیوگ یبهذ  نیدلا  سمـش  تسا . هتخانـشانيدرف  ، هدش یفرعم  رماع  نبا  تئارق  خیـش  ناونع  هب  هک  هریغم  ، نیا رب  هوالع 
: دیوگ «. دشاب هتخومآ  يو  زا  ار  تئارق  ، رماع نبا  هک  هدوب  قشمد  يراق  ، ماش رد  هیواعمتموکح  نارود  رد  وا 

شرازگ باتک  نآ  رد  وا  هویش  هک  - قشمد خیراترد  « رکاسع نبا  » اذل ( . 4  ) تسا هدشن  هتخانش  رماع  نبا  هتفگ  زا  زج  باهـش  یبا  نب  ةریغم  »
هک دزن  ار  تئارقدندیـسرپ  يو  زا  هک  رماع  نب  هللا  دـبع  لاح  حرـش  رد  زج  ، هدربن باهـش  یبا  نب  ةریغمزا  یمان  - تسا قشمد  ناگرزب  لاـح 

( . 5 « ) دوب هتفرگ  نامثعزا  وا  هریغم و  دزن  : تفگ باوج  رد  وا  - دوب ماهتا  دروم  اریز  -؟ یتخومآ
هب ناـمثع  ندرک  حرطم  اـساسا  . تسین تسد  رد  یعـالطا  ، ناـمثع زا  وا  يریگارف  وا و  تیـصخش  هریغم و  ندوبتئارق  خیـش  زا  نیا  زا  شیب 

! تفای ناوتن  نآ  ياربياهدننک  عناق  خساپ  هک  تسا  لاؤس  ياج  ، وا رگید  ناوارف  لغاشم  يو و  ياهيراتفرگهمه  نآ  اب  ، تئارق خیش  ناونع 

رتاوتم هن  داحآ  رابخا 

. درادن دوجو  نآ  رد  رتاوت  طیارش  تسا و  داحآ  دانساهرمز  رد  يدانسا  نینچ  ، هیلوا هباحص  زا  یکی  يراق و  نیب  دانسا  توبث  ضرف  هب 
دناهتفگ نت  هس  اهنت  ار  وا  دنس  لاجر  هتـشذگ و  رديرجه  لاس 120  هب  هک  تسا  ریثک  نب  هللا  دبع  ، هباحـص دـهع  هب  کیدزن  يراق  نیمود 

نیموس هک  يافوتم 128) ) دوجنلا یبا  نب  مصاع  زین  .و  سابع نبا  هدش  دازآ  سابرد  ربج و  نب  دهاجمو  بئاسلا  نب  هللا  دـبع  : زا دـنترابع  هک 
. دشابیم شیبح  نب  رز  یملسلا و  نامحرلا  دبع  وبا  ینعی  ، رفنود قیرط  زا  وا  دنس  . تسا هباحص  نامز  هب  کیدزن  يراق 

هک تسا  هدش  رکذ  نت  هس  وا  دنس  لاجر  تسا و  هتـشذگرد  لاس 189  هب  هک  تسا  یئاسک  ، هباحـص دهع  هب  نامز  رظن  زا  نایراق  نیرترود 
؟ دوشیم تباثقیرط  هس  ای  ود  هب  ، ینالوط نامز  نیا  رد  ، رتاوت ایآ  . یلیل یبا  نب  دمحم  رمع و  نب  یسیعو  بیبح  نب  ةزمح  : زا دنترابع 

نف حالطصا  رد  دسریمن و  رتاوت  دح  هب  زین  نیا  تسا و  هدشرکذ  نت  هدزاود  ورمع  وبا  نت و  تفه  هزمح  نت و  جنپ  عفان  دنس  لاجر  ، يرآ
راک نیا  تیحالص  نانآ  زایخرب  هچ  . تسا دراو  هشدخ  زین  دانسا  نیا  لاجر  دروم  رد  هک  نآ  زا  رظن  فرص  . دیآیمرامش هب  داحآ  ، ثیدح

رد ار  مالـسلا  هیلع  قداصلا  دـمحم  نب  رفعج  ماما  الثم  . دنـشابتئارق يدـصتمهک  درکیمن  باـجیا  ناـنآ  نوؤش  زین  یخرب  دناهتـشادن و  ار 
کچوـک ياـهراک  هـبهک  هدادیمن  هزاـجا  ترـضح  نآ  لـغاشم  تماـما و  گرزب  ماـقم  هـک  یلاـح  رد  . دـناهدرک داـیهزمح  خویــش  هرمز 

تـسا تهج  نیا  زا  . تسا هدشن  هداد  تبـسن  ماما  هب  زین  وا  زا  یتئارق  چـیهو  مینیبیمن  هزمحتئار  رد  ماما  تئارق  زا  يرثا  هک  نانچ  ، دزادرپب
رتاوـتم تئارق  بحاـص  دوـخ  اـت  اـهتئارقنیا  هک  تسا  نیا  دـنیوگب  دـنناوتیم  رتاوـت  نایعدـم  هک  يزیچ  تیاـهن  :» دـیوگیمهماش وـبا  هک 

( . 6  ) تسین لوبق  لباق  هک  تسايزیچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ات  يو  زا  نآ  رتاوت  اما  ، تسا
زا هکلب  مینیبیمن  ناینیـشیپ  ياهباتک  رد  نآ  زايرثا  چـیه  اریز  ، تسا زاـب  رتاوت  يوعد  تحـص  رد  دـیدرت  کـش و  ياـههار  لاـح  ره  رد 

لقن هبزین  ءارق  زا  کـی  چـیه  زا  تسا و  هدوب  ناـمز  جـیار  نف  ، نآ نوـنف  هب  هطاـحا  تئارق و  ، نارودنآ رد  هک  تسا  موـس  نرق  ياـههتخاس 
ار دوختئارق  هک  ضرف  هب  !و  دشاب هدرک  دنتسمهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  رتاوتم  لقن  ای  عامس و  هب  ار  دوختئارق  هک  هدشن  لقن  حیحص 

( . 7  ) دنکیم لقن  ییاهنت  هب  ار  دوختئارق  يراق  ره  اریز  ، تسا دوقفم  رتاوت  طرش  مهزاب  ، دشاب هداد  دانتسا  لقن  عامس و  هب 

ءارق اب  ناگرزبتفلاخم 

فورعم و ءارق  زا  يرایـسب  اب  نانآ  تفلاخم  دـنکیميربهار ، اهتئارق  رتاوت  هب  نیـشیپ  همئا  فارتعا  مدـع  رب  ار  اـم  هک  یلیلد  نیرتراوتـسا 
راـکنا دروـم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  رتاوـتم  تئارق  دـنکیم  تارج  راـک  هظفاـحم  ناملـسمکی  هنوـگچ  . تسا هعبـس  ءارق  یتـح 

؟ دهدرارق
هب ار  هروـس  دـمح و  هک  یتعاـمج  ماـما  اـب  زامنندـناوخ  زا  دوـمنیم و  تفلاـخم  هزمح  ياـهتئارق  زا  يرایـسب  اـب  لـبنح  نب  دـمحا  ماـما 
هب ربمایپ  دشاب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  رتاوتم  تسا  هعبـس  ءارق  زا  یکی  هک  هزمحتئارقرگا  . تشادن دنـسپ  دـناوخیم  هزمحتئارق 
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؟ دنادب دنسپانار  نآ  دناوتیم  یسک  هچ  ، تسا هدیسر  هزمح  هب  یعطق  رتاوت  هب  هدرک و  تئارق  وحننیمه 
هفوک رد  ار  هزمحتئارق  هک  مدوب  دـنمهقالع  نم  :» دـیوگیمدیرد نبا   . تسا تعدـب  ، هزمحتئارق اـم  رظن  زا  :» تفگیم شاـیع  نب  رکب  وـبا 

مدرکیم غاد  ، دـنناوخیمهزمحتئارق قفو  رب  ار  نآرق  هک  ار  یناـسک  ندـب  متـشاد  تردـق  نم  رگا  :» تسا هتفگيدـهملا  نبا   . منک عوـنمم 
( . 8  ) تشاديدیدشتهارک هزمحتئارق  هبتبسن  زین  نوراه  نب  دیزی  .

ار ماـحرالا  هک  هزمحتئارق  اـب  دربـم  دـنراد . ینانخـسگرزب  ءارق  ياـهتئارق  زا  يرایـسب  ندوب  طـلغ  دروم  رد  بدا  وحن و  نادـنم  شناد 
هب ار  ( 9  ) مهؤاکرشمهدالوا لتق  هیآ : هک  ار  رماع  نبا  تئارق  ، روفصع نبا  تسا . هدرک  تفلاخم  هدناوخ  ءایرسک  هب  ار  یخرـصم  رورجم و«

هئجرا هبتبـسن  ار  رماع  نبا  تئارق  زین  یـسراف  ( . 10  ) دـنادیم دـعاوق  فلاخم  ، تسا هدـناوخ  مهؤاکرـش  » رج مهدالوا و  بصن  لتق و  عفر 
( . 12  ) دش هتفگ  نخس  لیصفت  هب  دوخ  ياج  رد  هراب  نیا  رد  هک  ( ، 11  ) تسا هدرکیقلت  طلغ 

نینچ زگره  !؟ دهدب طلغ  تبـسن  ای  ودزرو  تفلاخم  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  رتاوتم  هک  یتئارق  اب  دنکیم  تارج  یناملـسم  ایآ 
تلعهاگ نانیا  . دناهدیزرو تفلاخم  تسا  بوسنم  ءارق  دوخ  هب  هک  هچ  نآ  اب  هکلب  ، دناهدرکنتفلاخم ربمایپ  زا  رتاوتم  تئارق  اب  نانیا  . تسین

تئارق اب  دربم  سابعلا  وبا  . تسا نایراق  تاهابتـشا  اهاطخاب و  نانآ  تفلاخم  هک  دـهدیم  ناشن  دوخ  نیا  دـناهدرک و  نایب  ار  دوختفلاـخم 
دوختفلاخم تلع  ردو  هدرک  تفلاـخم  ، دـناهدناوخیم بوصنم  ار  ( 13  ) مکل رهطا  نه  یتانب  ءـآلؤه  هیآ  رد  « رهطا هملک  هک  هنیدـم  لـها 

. تسا رایسب  اههنومن  لیبق  نیا  زا  ( . 14  ) تسا هتشادن  یهاگآ  یبرعبدا  شناد و  رد  هک  تسا  ناورم  نبا  تئارق  نیا  : » دیوگیم
عمج ، دنتـسه هعبـس  ءارق  زا  هک  عفان  هزمح و  هلمج  زا  ، ارفورعم ءارق  ياهطلغ  اهاطخ و  زا  ییاـههنومن  ، دوخ باـتک  زا  یلـصف  رد  ، هبیتق نبا 

زا يرایـسبهمیضع  دمحم  هک  نانچ  ( . 15 « ) دشاب هدـشن  هابتـشا  طلغ و  راچد  هک  تسا  هقبط  نیا  زا  یـسکرتمک  :» دـیوگیم هدرک و  يروآ 
كرد و فعـض  هب  ار  ناـنآ  هدرک و  يروآ  عـمج  هنیمزنیا  رد  ، دـناهدوب يراـق  زین  ناـنآ  زا  یخرب  هـک  ار  ناـیوحن  ياـهاطخ  تاهابتـشا و 
،و تیارد فعـضهب  ار  ءارق  ، یلک روط  هب  صئاصخلا  مان  هب  دوخ  باتک  رد  يو  هک  دـنکیم  لقن  ینجنبا  زا  . تسا هدرک  مهتم  مک  تخانش 

( . 16  ) دنرادن سایق  يارب  ییانبم  نانآ  اریز  ، دنکیم فصو  اهاطخو  تاهابتشا  نتشاد  هب  ار  نانآ  فصنملا  مان  هب  دوخ  رگید  باتک  رد 
: تسا ریز  دراوم  اهنآ  هلمج  زا  هک  ءارق  ياهتئارق  زا  یخربرب  بدا  تغل و  بابرا  تاداریا  نوماریپ  تسا  یباب  « زیجولا دشرملا  باتک  رد 

( . 17  ) ثیبخلا اوممیت  دننام و ال  ، تسا هدناوخ  ددشملصو  لاح  رد  ار  لبقتسم  لاعفا  لوا  « ءات نآرق  زا  دروم  رد 31  هک  يزبلا  » رب داریا 
نآ لبق  ام  هک  نآ  زا  معا  ، دـنریگ رارق  رگید  کیرواجم  هملک  ود  رد  هک  ار  دـننامه  فرح  ود  رگا  يو  ، ماـغدا دروم  رد  ورمع  وبا  رب  داریا 

( . 19  ) نوکت ۀکوشلا  تاذ  و  ( 18  ) ناضمر رهش  دننام : ، دنکیم ماغدا  ، كرحتم ای  دشاب و  نکاس 
« اوعاطسا امف  تروص  هب  ار  نآ  هک  ( 20  ) اوعاطتسا امف  تئارق  دروم  رد  هزمح  رب  داریا 

نانآ هدش و  هدروآ  رایسب  ءارق  ياهاطخ  لیبق  نیا  زاباب  نیا  رد  ( . 21  ) تسا هدرک  ماغدا  « ءاط » رد ار  « ءات ینعی  ، تسا هدناوخ  « ءاط » دیدشت هب 
( . 22  ) تسا هدرکفصو  تیارد  فعض  مهوت و  هب  ار 

زا ات  تشادیم  نآ  رب  ار  ءارق  ، مدرم هماع  تاضارتعا  اسبهچ  . تسا رکذ  لباق  زین  هناگ  تفه  ياهتئارق  زا  يرایـسب  رب  مدرم  هماع  ياـهداریا 
هتفریذـپ هکار  یتـئارق  ناـنآ  هک  تسا  نآ  رب  لـیلد  دوخ  نیا  دـنریذپب و  ار  ناـنآ  لوبق  دروم  تئارق  هدرکلودـع و  دوخ  رظن  دروـم  تئارق 

! تسا هدوب  ناشدوخ  داهتجا  يور  زا  دندوب 
یئاسک هب  هنیدـم  رد  ، تفر جـح  هب  یـسابع  هفیلخ  يدـهمهک  یلاس   ، هیاـهن » رد ریثا  نبا  لـقن  قبط  . تسا یئاـسک  رب  مدرم  ضارتعا  هلمج  زا 

هک دندرک  ضارتعاوا  هب  مدرم  ( . 23  ) درک تئارق  هزمه  دیلوت  عابـشا و  اب  ار  یبن  ، » زامن رد  وا  . دریگ هدـهع  هبار  تعامج  تماما  هک  تفگ 
يدرم هک  ناـنچ  ، تسا هتفریذـپن  ار  تئارق  نیا  شیرقهک  یلاـح  رد  ، یناوـخیم نینچ  نیا  ار  نآرق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دجـسم  رد 

تعاـمج اـم  :» تفگ درک و  یهن  ار  وا  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  درک و  باـطخ  هللا  ءیبناـی  ناوـنع  هـب  ار  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
ظفلت هنوگ  نیاهب  ارم  مان  :» تفگ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  هدـمآ  رگید  تیاور  رد  و  ( 24  ) میناوخیمن هزمه  عابـشااب  ار  یبن  ، شیرق
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( . 25 « ) دینکن
زا رگید  یکی  ) يزبـلا اـب  : تفگ يو  هب  لاـسرد 237  ساوقلا  هک  درک  لـقن  نم  يارب  ( ریثک نبا  ناـیوار  زا  یکی  ) لـبنق :» دـیوگ دـهاجم  نبا 
يو تسین . قبطنم  ام  تئارق  اـب  هک  یلاـح  رد  ، یناوخیم ففخم  ار  ( 26  ) تیمب وه  ام  وت و  هکوگب  وا  هب  نک و  تاـقالم  ( ریثک نبا  ناـیوار 

هکلب هتفریذپن  دوخ  داهتجا  هب  ار  تئارق  نیا  يزبرگا  ( . 27 « ) ددرگیم زابتئارق  نیا  زا  زین  وا  دراذگیم و  نایم  رد  يزبلا  اب  ار  عوضوم  نیا 
. تشادن دروم  وا  رب  ضارتعا  زین  دوبن و  لوقعم  نآ  زا  يو  تشگزاب  ، دوب هدرک  تفایرد  ربمایپ  زا  ارتاوتم 

هیآ زا  بذـعی  هملک ال  : تفگیم ءالعلا  نبا  ورمع  وباهب  يدرم  مدینـش  :» دـیوگیم حـلاص  نب  دـمحم  هک  دـنکیم  لـقن  ( دـهاجم نبا  ) وا مه 
درم نآ  . منکیمتئارق ددشم  لاذ  رـسک  هب  ار  نآ  : تفگ يو  ؟ یناوخیم هنوگچ  ار  ( 28  ) دحا هقاثو  قثویال  .و  دحا هباذع  بذعی  ذـئمویف ال 

یـسک رگا  : تفگ وا  هب  ورمع  وبا  . تسا هدناوخیملاذ  حتف  هب  ار  نآ  يو  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هک  یلاح  رد  ؟ ارچ : تفگ
رواب ، تسا مدرم  هماعتئارق  فالخ  رب  هک  ار  یـسک  هتفگ  اریز  ارچ ؟ ینادیم  ایآ  ، مریذپیمن ار  نآ  ، ماهدینـشار یتئارق  ربمایپ  زا  نم  دیوگب 

( . 29  ) تسا دیدرت  کش و  دروم  ، درف کی  هتفگ  مرادن و 
در ار  دحاو  لقن  و  ( 30  ) دـنکیم دامتعا  دناهتفریذپناناملـسم ، هماع  هچ  نآ  رب  هنوگچ  ات  تسا  هظحالم  لباق  اـج  نیا  رد  ورمع  وبا  نخس 

حتف هب  ار  بذعیال  ،» هعبرا ءارق  زا  نسح  هرـشع و  ءارق  زا  بوقعی  هعبـس و  ءارق  زا  یئاسک  هک  یلاحرد  . دهدیمن رارق  هجوت  دروم  دـنکیم و 
( . 31  ) دناهدناوخ ددشم  لاذ 

رد هک  ورمع  وبا  دریگ و  رارق  هتسیزیم  مود  نرق  رخآرد  هک  یئاسک  رایتخا  رد  دشاب و  هتشاد  دوجو  يرتاوتم  تیاور  هک  تسا  لوقعم  ایآ 
لقن یقوثو  درومصخش  هک  ار  ییاهتئارق  زا  یخرب  :» تسا دقتعم  يرزج  نبا  دشاب !؟ ربخیب  نآ  زاتسا  هدرکیم  یگدنز  نرق  نیا  زاغآ 
اعطق یتئارق  نینچ  . دشاب قبطنم  فحـصم  طخلا  مسر  اب  هچرگ  تسین  لوبقلباق  ، دشابن هیجوت  لباق  یبرع  دعاوق  هب  هجوت  اب  رگا  ، تسا هدرک 

تسا و كدنا  هچرگ  تسین  هدیشوپ  راک  تسردناظفاح  قیقحت و  لها  رب  نیا  . تسا نآ  حیحص  طبض  مدع  یشومارف و  هابتـشازا و  یـشان 
«. دوشن تفای  دیاش 

رماع نبا  زا  ییحی و  زا  بویا  زا  راکب  نبا  تیاور  . دناهتـسنادلیبق نیا  زا  ، هزمه اب  شئاعم  » دروم رد  عفان  زا  ار  هجراختیاور  ، یخرب :» دـیوگ
نارحاس هرابرد  ورمع  وبازا  سابع  زا  راطع  یلع  وبا  تیاور  .و  تسا لیبق  نیمه  زا  زین  هزمه  تابثا  ءای و  حـتفهب  ( 32  ) بیرق يردا ا  هرابرد 

رد ، دـناهدرک لـقن  هزمح  فـقو  هراـبرد  هیبطاـش  ناـحراش  زا  یخربهک  ار  هچ  نآ  زین  .و  تسا نینچ  نـیا  زین  ءاـظ  دـیدشت  هـب  ( 33  ) ارهاظت
زین . تسا هلوقم  نیمه  زا  ( فـلا اـب  ( ) 34  ) هاخا مکادـب و« لثم  )و  واو اب   ) هوابحا مهواکرـش و« » دـننام ای  )و  ءای اـب   ) کـیلوا مهیامـسا و« » دروم

يءارت  ياج  هب  « ارت يار و« ياج  هب  « ار تئارق 
يرزج نبا  «. دنرادن یهجو  برع  نابز  رد  دنمانیم ، یمسرفیفخت  » ار اهنآ  هک  متاراداف  ياج  هب  متراداف  تزامشا و« ياج  هب  تزمـشا  و«

« درادن دوجو  نآ  تحـص  ياربیهجو  اریز  ، تسین لوبق  لباق  ، دشاب هدش  لقن  مه  یقثوم  صخـش  زا  هک  نآ  ول  دراومنیا و  :» دنکیم هفاضا 
( . 35)

هدـشن لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  رتاوت  هبهناگ  تفه  ياهتئارق  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  نیرتيوق  راـتفگ  نیا  : تفگ دـیاب  نیا  رباـنب 
. تفریذپ ار  نآ  ارچ  نوچنودبتسیابي و  دوبن و  زیاج  زگره  نآ  در  هنرگ  تسا و 

: اهتشونیپ
دانتـسا دوخ  دـیتاسازا  لقن  هب  ، هتخومآ هبعـش ) صفح و  ) شیوخ درگاش  ود  هب  هک  ار  یتئارق  ود  هک  تسا  مصاع  اهنت  میوشیم  رکذـتم  - 1

هبعـش هب  هک  ار  یتـئارق  هتفرگمالـسلا و  هیلع  ناـنمؤم  ریما  ـالوم  زا  یملـس  ناـمحرلا  دـبع  وبا  زا  ، هتخوـمآ صفح  هب  هک  ار  یتـئارق  . دـنکیم
. تسا هدشن  هئارا  یلقن  دانتسا  نینچفورعم  ءارق  رگید  رد  .و  تسا هتفرگ  دوعسم  نب  هللا  دبع  زا  شیبح  نبرز  زا  هتخومآ 

،ج 1 ص 424. ءارقلا تاقبط  یف  ۀیاهنلا  ۀیانع  - 2
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،ج 2،ص 305. نامه - 3
،ج 1،ص 43. رابکلا ءارقلا  ۀفرعم  ، یبهذ - 4
،ج 2،ص 305. ۀیاهنلا ۀیاغ  ، يرزج نبا  - 5

،ص 178. زیجولا دشرملا  - 6
،ص 165. نایبلا ر.ك: - 7

،ج 3،ص 27-28. بیذهتلا بیذهت  . رجح نبا  - 8
ماعنا 6:137. - 9

،ج 1،ص 319. ناهربلا - 10
،ج 4،ص 360. طیحملا رحبلا  - 11

دیهمتلا ج 2 ص 31. ر.ك: - 12
دوه 11:78. - 13

،ج 4،ص 105. بضتقملا - 14
،ص 61. نآرقلا لکشم  لیوات  - 15

. دعب هب  ،ج 1،ص 32  نآرقلا بولسال  تاسارد  - 16
،ص 83. ریسیتلا هرقب 2:267.ر.ك: - 17

هرقب 2:185. - 18
،ص 20. ریسیتلا لافنا 8:7.ر.ك: - 19

فهک 18:97. - 20
،ص 146. ریسیتلا - 21

. دعب هب  ،ص 174  زیجولا دشرملا  - 22
. تسا هتفرگ  رارق  یهن  دروم  هک  دنیوگیم  « ربن نآ  هب  احالطصا  - 23

«. ربنن شیرق ال  رشاعم  انا  - » 24
،ج 5،ص 7. ۀیاهنلا یمساب  ربنت  ال  - » 25

میهاربا 14:17. - 26
. يرزجلا نبا  زا  نیئرقملا  دجنم  زا  لقن  هب  ،ج 1،ص 452  نافرعلا لهانم  - 27

رجف 25-89:26. - 28
. يرزجلا نبا  زا  نیئرقملا  دجنم  زا  لقن  هب  ،ج 1،ص 425  نافرعلا لهانم  - 29

. دوریم رامش  هب  نآ  تحص  تئارق و  یلوبق  ياهكالم  نیرتهدمع  زا  نیا  هک  تفگ  میهاوخ  هدنیآ  رد  - 30
،ص 439. رشبلا ءالضف  فاحتا  - 31

نج 72:25. ایبنا 21:109 و  - 32
هط 20:63. - 33

ءارعش 26:36. فارعا 7:111 و  - 34
،ج 1،ص 16-17. رشنلا - 35
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هعبس فرحا  ثیدح 

لزان فرحتفه  هب  نآرق  ینعی  ، تسا فرحا  ۀعبـس  یلعنآرقلا  لزنا  فورعم  ثیدح  ، دناهداد هئارا  عبـس  تائارق  تیجح  يارب  هک  ياهبنج 
. عبس تائارق  هب  دشابياهراشا  ات  تسا  هدش 

لیاـبق . تسا هجهل  ياـنعم  هبثیدـح  نیا  رد  فرحهک  تخاـس  میهاوـخ  نـشور  یلو  . دـناهتفرگ تـئارق  ياـنعم  هـب  ، فرح عـمج  ار  فرحا 
تئارق تسابرع  ياههجهل  نیرتحیـصف  هک  شیرق  هجهل  فـالخ  رب  ار  نآرق  دـندناوخیم و  زاـمننوگانوگ  ياـههجهل  اـب  برع  فلتخم 

ناهج مدرم  یمامت  برع و  یمامت  دیاب  ایآ  ، تساهنوگچ دندیسرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  هدش  ضرتعم  هباحص  زا  یخرب  . دندرکیم
؟ دننک توالت  شیرق  هجهل  قبط 

روظنم صاخ  ددـع  تسا و  ترثک  زا  هیانک  تفهددـع  «. درادـن صاصتخا  شیرق  هجهل  هب  هدـش و  لزان  هجهل  تفه  هب  نآرق  . هن :» دـندومرف
تایاورسپـس ، مالـسلا مهیلع  تیب  لـها  زا  لوقنم  تاـیاور  رد  تسخن  ، مینکفایم نیقیرف  قرط  زا  هدـشدایثیداحا  هب  يرظن  کـنیا  . تسین

: تنس لها 
هلسلس نیا  رد  ( سانشان ولوهجم  یصخش  ) یفریـصلا ییحی  نب  دمحم  هک  يدنـس  یط  هللا  همحر  قودص  رفعج  وبا  تیب 1. لها  تایاور  رد 

: هک تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداصلا  دمحمنب  رفعج  ماما  زا  وا  نامثع و  نب  دامح  زا  ، دراد رارق  دنس 
یماما ره  مک  تسد  هدـش و  لزان  فرحتفهه  نآرق  ( ، 1  ) هوجو ۀعبـس  یلع  یتفی  نا  مامالل  ام  یندا  فرحا و  ۀعبـس  یلع  لزن  نآرقلا  نا  »

«. دهد اوتف  هجو  تفه  هب  دناوتیم 
دـشاب انعم  زا  یفلتخم  هوجو  ياراد  دناوتیم  هیآ  ره  هکهنوگ  نیدب  ، دناهدرک ریـسفت  نوطب  » انعم هبثیدـح  نیا  رد  ار  فرحا  نادـنم  شناد 

. دهد اوتف  دنادیمهچ  نآ  رب  دناوتیم  تسین و  هدیشوپ  مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  رب  اما  ، تسا هدیشوپ  مدرمهماع  رب  هوجو  نآ  اسب  هچ  هک 
زا ، دراد رارق  دنس  هلسلس  نیا  رد  ( تسا ماهتا  دروم  دوخینید  هدیقع  رد  هدوب و  ولغ  لها  یصخش  ) لاله نب  دمحا  هک  يرگید  دنـس  یط  .2

: تسا هتفگ  ربمایپ  هک  هدرک  تیاور  دوخ  ناردپ  زا  واو  یمشاه  هللا  دبع  نب  یسیع 
نآرقلا ارقت  نا  كرمای  هللا  نا  : لاقف ، یتما یلع  عسوبر  ای  : تلقف . دـحاو فرح  یلع  نآرقلا  ارقت  نا  كرمای  هللا  نا  : لاقف هللا  نم  تآ  یناتا  »

: مدرک تساوخرد  . نک تئارق  دحاو  فرح  هب  ار  نآرق  : دیامرفیم دنوادخ  هک  دندروآمایپ  ادخ  بناج  زا  ( ، 2  ) فرحا ۀعبس  یلع 
 . یناوخب فرحتفه  رب  ار  نآرقات  دهدیم  روتسد  ار  وت  دنوادخ  : تفگ هاگ  نآ  ! امرف یشیاشگ  نم  تما  رب  ! اراگدرورپ

انعم نیمه  هدمآ و  نومضم  نیمه  هب  زین  تنـس  لها  ثیداحارد  هک  نانچ  ، تسا برع  فلتخم  ياههجهل  يانعم  هبثیدح  نیا  رد  فرحا  »
ياـههجهل هب  ار  نآرقدـنناوتب  ناـنآ  اـت  هدرک  مهارف  تما  نیا  يارب  ، نآرق دروم  رد  ار  ياهدرتسگ  هنماد  دـنوادخو  تسا  هدـش  هدارا  نآ  زا 

. دنناوخب فلتخم 
زا جارد  نب  لـیمج  زا  ( يرگید اـی  ریمع  یبا   203! نبا زا  هنوگ  نیدب  ) دراد دوجو  دـیدرت  نآ  رد  هک  يدنـس  هب  ، رافـص نسح  نب  دـمحم  .3

: تسا هتفگيو  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هرارز 
هک تسا  نکمم  هجو  تفه  هب  نآرق  ریـسفت  ( ، 3  ) ۀمئالا هفرعت  کلذ  ، دعب نکی  مل  ام  هنم  ناک و  ام  هنم  ، فرحا ۀعبـس  یلع  نآرقلا  ریـسفت  »

«. دننادیم ار  نآ  ناماما  تسا و  هتفرگن  تروصزونه  یخرب  هدش و  ماجنا  نآ  زا  یخرب 
ثیداحا رد  هک  تسا  نامه  درک و  انعم  ریـسفت و  نآ  قفورب  ناوتیم  ار  ياهیآ  ره  هک  تسا  یهوجو  فرحا  » زا روظنم  زین  ثیدـح  نیا  رد 

. تسا هدشریبعت  نوطب  هب  نآ  زا  رگید 
: تسا هتفگ  يو  هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مامازا  ( دنس دقاف  ) لسرم یثیدح  یط  ، ینامعن میهاربا  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  .4

نیا رد  ( . 4 ...« ) صـصق لـثم و  لدـجو و  بیهرت  بـیغرت و  رجز و  رما و  : یه فاـک و  فاـش  اـهنم  لـک  ، ماـسقا ۀعبـس  یلع  نآرقلا  لزنا  »
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. اهناتساد لاثم و  لالدتسا و  دیدهت و  قیوشت و  یهن و  رما و  : زا دنترابعهک  تسا  هدش  هراشا  ینآرق  بلاطم  عاونا  هبثیدح 
ياراد ياهیآ  ره  تسا و  هنوـگ  تفه  نآرق  تاـیآدوش  هتفگ  تـسا  نـکمم  :» دـیوگ تاـیاور  نـیا  ناـیم  عـمج  هراـبرد  یناـشاک  ثدـحم 

( . 5  ) تسا هدش  لزان  ( هجهل ) تغل تفه  هب  زین  تسا و  نطبتفه 
نانچ ، تسا هدشن  تباث  اهنآ  دانـسا  ندوب  قثومیلو  هدـش  لقن  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  زا  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  یثیداحا  هلمج  نیا 

رب یتلالدهنوگ  چیه  هک  دیدرگ  نشور  دناهدش و  روآدای  نارگید  یغالب و  همالع  شداتسا  يو  زاشیپ  ییوخ و  ياقآ  راوگرزب  داتـسا  هک 
. دنرادن عبس  تائارق  زاوج 

یـسدقم هماش  وبا  نیدـلا  باهـشهدرک  يروآ  عمج  ار  ثیداحا  نیا  نارگید  زا  رتهب  هک  یـسک  ، تنـس لها  نیب  رد  تنـس  لها  تایاور  رد 
: تسا هدرک  لقن  ریز  بیترت  هب  « زیجولا دشرملا  مان  هب  شباتک  موس  باب  رد  ار  ثیداحا  نیا  وا  . تسا

هتفگ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هدرک  تیاور  سابع  نب  هللا  دبعزا  هللا  دبع  نب  هللا  دیبع  : دیوگ هدش  لقن  باهش  نبا  زا  نیحیحـص  رد  .1
ات ، دـنک تئارقفرح  کی  زا  رتشیب  ار  نآ  اـت  متـساوخیم  وا  زا  هراومه  نم  درک و  تئارق  نم  رب  دـحاوفرح  هب  ار  نآرق  لـیئربج  :» تسا

( . 6 « ) دیدرگ یهتنم  فرحتف  هب  هرخالاب 
نآ ات  يو  هک  دناوخیم  يوحن  هب  زامن  رد  ار  نآرق  مکحلا  نب  ماشهدش  هجوتم  رمع  هک  هدش  لقن  باهش  نبا  زا  زین  باتک  ود  نیمه  رد  .2

هنوگنیمه هب  :» تفگ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ، دـنتفر هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  هب  مکحلا  نب  ماـشه  اـب  وا  . تسا هدوبهدینـشن  زور 
( . 7 « ) دینک تئارقار  نامه  تسا  رتناسآ  هک  مادک  ره  هدش  لزان  فرحتفه  رب  نآرق  . تسا هدش  لزان 

ضارتعا وا  هب  اـم  هک  دـناوخ  ياهنوگ  هب  ار  نآرقو  دـمآ  یـصخش  هک  میدوب  دجـسم  رد  اـم  : تسا هتفگ  هک  هدـش  لـقن  بعک  نب  یبا  زا  .3
. میتفر هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  هب  یگمه  . میدرک

همه هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  . دوب فلتخم  تئارقرد  هک  میدرک  تئارق  ار  یتایآ  ای  هیآ و  ام  زا  کی  ره  تسویپ و  ام  هب  زین  یثلاث  صخش 
. داد تسد  نم  هب  دیدرت  کش و  . درک دییات  ار 

: تفگ نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هاگ  نآ  . دش يراج  نم  يور  زا  قرع  تفر و  الاب  نم  بلق  نابرض 
نآ . دریگ ناسآ  نم  تما  رب  ات  متـساوخ  ادخزا  نم  منک و  تئارق  دـحاو  فرح  هب  ات  درک  لزان  نم  رب  دـحاو  فرح  هب  ار  نآرق  راگدرورپ  »

. مناوخب فرح  ود  هب  هک  دمآ  هزاجا  هاگ 
( . 8  ) ناوخبفرحتفه هب  ار  نآرق  : دمآ روتسد  موس  هبترم  رد  . دریگ ناسآ  متساوخ  يو  زا  اددجم 

ات مدرکیم  تئارق  فرح  هس  ود و!205  کی و  هب  ار  نآرق  نم  ! یبا يا  :» تفگ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هدش  لقن  بعک  نب  یبا  زا  .4
هیآ هک  مادام  « امیکح ازیزع  » دوش هتفگ  «، امیلع اعیمـس  ياج  هب  رگا  . تسا دوصقمهب  یفاو  اهنآ  زا  کی  ره  دیـسر و  فرحتفه  هب  هک  نیا 

( . 9 « ) درادن یعنام  دوشن ، متختساباذع  نآ  نومضم  هک  یترابع  هبتمحر  هیآ  تسا و  تمحر  نآ  موهفم  هک  یترابع  هبباذع 
ثوعبم داوـسیب  یمدرم  ناـیم  ردنم  : » تفگ يو  هب  درک و  تاـقالم  ار  لـیئربج  ، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  هدـش  لـقن  يو  زا  مه  .5
خــساپ رد  لـیئربج  «. دنتــسه دـناهدناوخن  یباـتک  زگره  هـک  یمدرم  زینک و  هدـنبنانآ و  زا  یخرب  ریپ و  ناوتاـن و  ناـنآ  زا  یخرب  . ماهدــش

( . 10  ) تسا هدش  لزان  فرحتفه  رب  نآرق  ! دمحميا :» تفگ
نآ هب  يو  . دنتفر هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  هب  دنتـشادفالتخا  نآرق  زا  ياهیآ  رد  هک  رفن  ود  : دیوگ هدش  لقن  يراصنا  میهج  وبا  زا  .6

( . 11  ) تسا رفک  نآرق  دروم  رد  لادج  هک  دینکن  لادج  نآ  رد  ، هدش لزان  فرحتفه  رب  نآرق  :» تفگ ود 
امیلع نـیبتسین  یقرف  وهدــش  لزاــن  فرحتـفه  رب  نآرق  :» تـسا هـتفگ  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  ربماــیپ  هـک  هدــش  لــقن  هریره  وـبا  زا  .7

( . 12 « ) امیحر اروفغ  »و« امیکح
اهنآ زا  یفرح  ره  يارب  هدـش و  لزانفرحتف  رب  نآرق  :» تسا هتفگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  هدـش  لـقن  دوعـسم  نب  هللا  دـبع  زا  .8

ینآرق www.Ghaemiyeh.comمولع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 302زکرم  هحفص 142 

http://www.ghaemiyeh.com


( . 13  ) تسا یهاگشیپ  ، يدح ره  ياربو  يدح  یفرح  ره  يارب  ینطاب و  تسا و  يرهاظ 
نیا هبترم  هس  ) تسا رفک  نآ  هرابرد  لادجو  هدـش  لزان  فرحتفه  هب  نآرق  :» دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  هدـش  لقن  وا  زا  مه  .9

« دیـسرپب نآ  ياناد  ملاع و  زا  دـینادیمن  ار  هچ  نآ  دـینک و  لـمع  نادـب  دـینادیم  ار  نآ  زاهچ  نآ  :( دومرف هاـگ  نآ  هدومن  رارکت  ار  هلمج 
( . 14)

بعک نب  یبا  دیز و  دوعـسم و  نب  هللا  دبعار  ياهیآ  : تفگ دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  یـصخش  هک  مقرا  نب  دیز  زا  لقن  هب  .10
تکاس هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  . منک رایتخا  ار  کی  مادک  تئارق  . تشاد فالتخا  رگید  کیاب  هس  ره  تئارق  دـندرک و  تئارق  نم  يارب 

. دنام
تـسا هتخومآ  دـنادیمهک و  هنوگ  نادـب  ار  نآرق  سک  ره  :» تفگ ، دوب هتـسشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  راـنک  رد  هک  مالـسلا  هیلع  یلع 

( . 15  ) تسا هدیدنسپ  بوخ و  اهنآ  همه  ، دنک تئارق 
: تفگ مالسلا  هیلع  یلع  درک و  هراشا  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هدمآ  هللا  دبع  ثیدح  رد 

هب اـم  زا  کـی  ره  سپ  نآزا  . دـناوخب دـنادیم  هک  ياهنوگ  هب  امـش  زا  کـی  ره  هک  دـهدیم  روتـسد  امـش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  »
( . 16  ) تسا حیحص  ثیدح  نیا  دنس  :» دیوگ يروباشین  مکاح  «. درکیمنتئارق هنوگ  نآ  هب  ار  نآ  يرگید  هک  درکیم  تئارق  ياهنوگ 

دـش لزان  دـحاو  فرح  رب  دـحاوباب و  زا  تسخن  باـتک  :» دومرف هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  وا  دوعـسم و  نبا  زا  .11
( . 18  ) تسا هدش  لزان  ... لاثما هباشتم و  مکحم و  مارح و  لالح و  ورما  رجز و  : فرحتفه رب  بابتفه و  زا  ، نآرق و  ( ، 17)

صـصق و لدـج و  بیهرت و  بیغرتو و  رجز  رما و  : فرحتفه رب  نآرق  :» دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  هدـش  لقن  هبالق  وبا  زا  .12
( . 19  ) تسا هدش  لزان  ، لثم

فلتخم ثیداحا  نیا  نومـضم  لولدم و  اما  ( . 20  ) دناهدشاهنآ رتاوت  یعدـم  یخرب  هک  هنیمز  نیا  رد  تنـس  لها  ثیداحا  مظعم  دوب  نیا 
میـسقت هتـسد  راهچهبثیداحا  نیا  ورنیا  زا  . درادـن شزاس  ، تسا طرـش  اهنآ  یمامت  رد  نومـضم  تدـحوهک  رتاوت  حالطـصا  اـب  تسا و 

: دنوشیم
هرامـشثیداحا 1 و 2 و 3 و 4 و 5 : زا دنترابع  اهنآ  ودناسریم  ار  تاملک  يادا  ریبعت و  رد  هجهل  فالتخا  اهنآ  موهفم  هک  یثیداحا  : لوا

و 6 و 10.
هرامشثیدحدننام 4 و 7. ، دناسریم ار  رگید  کی  هب  فدارتم  تاملک  لیدبت  زاوج  هک  یثیداحا  : مود

دراد یفلتخم  یناعم  لمحت  بات  ياهیآ  ره  هک  تسانآ  نیبم  اهنآ  نومـضم  تسا و  طوبرم  تایآ  یناعم  فـالتخا  هب  هک  یثیداـحا  : موس
هرامشثیدح 8 و 9. دننام  تسا ، نطاب  یخرب  رهاظ و!207  یناعم  اهنآ  زا  یضعب  هک 

11 و 12. ثیدح دننام  ، دناسریم ار  هناگ  تفه  باوبا  هب  تایآ  میسقت  هک  یثیداحا  : مراهچ
رد زین  نادـنمشناد  رثـکا  رظن  تسا و  تاـیآ  تئارقرد  هـجهل  فـالتخا  ینعی  ، دـنریگیم رارق  لوا  هورگ  رد  روکذـم  ثیداـحا  رتشیب  اـما 

هدرمشلطاب ای  ذاش و  ، رگید قوقش  تسا و  نیمه  هداد  هزاجا  نآ  هب  ار  نآرق  تئارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپهک  يا  هعبـس  فرحا  » دروم
ۀعبـسثیداحا زا  هک  تسا  يرزج  نبا  ، هدرک ثحب  عوضومنیا  رد  هک  یـسک  نیرتـهب  . دنرمـشیم دودرم  ار  اـهنآ  قـقحم  ياـملع  هدـش و 

یسرربتسا نآ  بسانمهک  یقیقحت  اب  هناگادج و  تمسق  ره  رد  هراب  نیا  رد  تسا  هتسیاش  اذل  ( . 21  ) تسا هتفگنخس  هجو  هد  هب  ، فرحا
: هراب نیا  رد  يرصتخم  کنیا  . دوش

يودـب مدرم  اریز  ، نآرق تـئارق  دروـم  رد  تـما  ربتسایلیهـست  هعـسوت و  عـقاو  رد  ، اـههجهل فـالتخا  ینعی  ، ثیداـحا نـیا  زا  لوا  هتــسد 
اب مدرم  هلیسو  هب  اهنآيادا  ریبعت و  زا  ریغ  ، داوسیب مدرم  هلیسو  هب  تاملک  يادا  ریبعت و  . دننک ظفلت  ار  نآرقيرهش  مدرم  دننام  دنناوتیمن 

نیب هجهل  فالتخا  دوجو  رب  هوالع  . تسا تواـفت  ناوج  ریپ و  ، گرزب وکـچوک  نیب  هنیمز  نیا  رد  نینچ  مه  . تسا هدـناوخ  سرد  داوس و 

ینآرق www.Ghaemiyeh.comمولع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 302زکرم  هحفص 143 

http://www.ghaemiyeh.com


زا برع  ریغ  ماوقا  نینچ  مه  . تسازجاع هدرک  تداـع  هچ  نآ  ریغ  هب  ظـفلت  زا  ياهلیبق  ره  هک  يوحن  هب  ، هملک کـی  ظـفلت  وریبعت  رد  لـئابق 
تئارقنوچ تسا و  لکشم  نانآ  يارب  یبرع  تاملک  زا  يرایسب  ظفلت  دننک و  ادا  یتسردهب  ار  یبرع  تاملک  دنناوتیمن  هک  یمالـسا  تما 

ار نآ  ، دـناوتیم هک  ياهجهل  قفو  ربتسا  زاجم  سک  رهاذـل  ، تسا جراخ  دارفا  ییاناوت  دـح  زا  هک  تسا  یفیلکت  هجهل  کی  قفو  رب  نآرق 
ناردپزا مالسلا  هیلع  قداص  ماما  «. دزاسیم فلکم  شناوت  هزادنا  هب  ار  هک  ره  دنوادخ  ( ، 22  ) اهعسو الااسفن  هللا  فلکی  هک ال  دنک  تئارق 

: هدومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هدرک  تیاور  شیوخ 
هجهل اب  ار  نآرق  هک  نم  تما  زا  برع  ریغ  درف  ره  ( ، 23  ) هتیبرعیلع ۀکئالملا  هعفرتف  ، هتیمجعب نآرقلا  ارقیل  یتما  نم  یمجعالا  لجرلا  نا  »

. دنرادیم هضرع  یهلا  سدق  تحاس  هب  هدرب  الاب  برع  هجهل  قفو  رب  ارنآ  ناگتشرف  ، دناوخب یبرع  ریغ 
زوجع و نانآ  نایم  رد  هک  ماهدـشثوعبم  یتما  نایم  رد  نم  :» تسا هدومرف  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رگید  راـتفگ  اـنعم  تسا  نیمه 

فرحتفه رب  ار  نآرق  يو  تما  ات  هدومرف  زیوجت  اذل  «. دنراد دوجو  ، دناهدناوخن یباتکزگره  هک  يدارفا  رتخد و  رـسپ و  ناوجون  درمریپ و 
رد . تسا هدـشن  فیلکت  ناـنآ  رب  دـننک  ادا  ار  نآ  دـنناوتیمنهک  یـصاخ  ياـههجهل  دـننک و  تئارق  دوخ  ياـههجهل  فـالتخا  بسح  رب  و 
هک يوحن  هب  ار  نآرقیـسک  ره  » ای «. دینک تئارق  ، دیناوتیم هک  هنوگ  ره  ینعی  ، دیهاوخیم هک  هنوگ  ره  هب  ارنآرق  :» هدومرف يرگید  تیاور 
هللا یلـص  ربمایپ  دزن  ار  نآرق  زا  یتایآ  رفن  جـنپ  هک  هدرک  تیاور  هیلاعلا  وبادروم  نیمه  رد   . تسا هنیمز  نیمه  رد  یگمه  ، دـناوخب هتخومآ 

ار رفنجنپ  ره  تئارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنتشاد و  فالتخا  رگید  کی  اب  ( هجهل رد  ینعی  ) تغل رد  رفنجنپ  ره  دندناوخ و  هلآ  هیلع و 
( . 24  ) دومن بیوصت 

هب یموـق  ره  ار  نآرق  اـت  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپهب  دوـمرف  رما  هـک  تـسا  نـیا  یکی  يدـنوادخ  تالیهــست  زا  :» دـیوگیم هبیتـق  نـبا 
نیايارب ، دندناوخیم نیح  یتع  ( » 25  ) نیح یتح  ياج  هب  لیذـه  هفیاط  لثملا  یف  . دـهدمیلعت ناشدوخ  تداع  بسح  رب  ناـشدوختغل و 

ملا دنیامنیم و  ظفلت  « ءات » رـسک هب  ار  ( 26  ) هوجو دوست  ملعت و  نوملعت و« » زین دـسا  هفیاـط  . دـننکیم ظـفلت  وحن  نیمه  هب  ار  هملک  نیا  هک 
. دندرکیمن راهظا  شیرق  دندرکیم و  راهظا  ار  هزمه  میمت  هفیاط  . دنناوخیم « دهعا هزمه  رسک  هب  ار  ( 27  ) مکیلا دهعا 

کلام رگید و  یخرب  همض و  اب  هرسکمامشا و  هب  ار  ( 30  ) تدر یخرب  هرسک و  اب  همض  مامشا  هب  ار  ( 29  ) ضیغ و  ( 28  ) لیق هملک  یخرب 
هدرک و تداـع  يوـحن  هب  یناـبز  ره  هک  تسا  تهج  نآ  زا  نیا  دـندرکیم . تئارقو  ظـفلت  ماـغدا  اـب  همـض و  مامـشا  هـب  ار  ( 31  ) انمات ـال 
، ریپ ناوجون و  كدوـک و  زا  معا  ، دنـشابفلکم ماوـقا  نیا  زا  هورگ  ره  هک  دوـب  رارق  رگا  . درادـن هدرک  تداـع  هچ  نآ  ریغ  هب  ظفلتتردـق 
زا سپ  رگم  دـشیمن  رــسیم  رما  نـیا  دوـب و  رابتقــشم  لکــشم و  سب  يراـک  ، دـننک كرت  ار  دوـخ  تداـع  دـنهد و  رییغت  ار  دوـختغل 
ات هدومرف  هدارا  دنوادخ  اذل  . دـنک تداع  هتـشادتداع  هچ  نآ  ریغ  هب  نابز  دوش و  ضوع  تداع  نیا  هک  نیا  ات  ینالوط  ياهتقـشملمحت 

( . 32  ) تساهتشاد اور  ار  یتالیهست  نینچ  نید  لصا  رد  هک  نانچ  ، دراد اور  تما  يارب  هراب  نیارد  یتالیهست  فطل ، تمحر و  يور  زا 
: دناهتفگ هدشتیاور  سابع  نبا  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  : دیوگ يزاوها  دادزی  نبا 

هب ار  نآرق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدمآسابع  نبا  زا  یتیاور  رد   . تسا هدـش  لزان  ، برع لیابق  زا  ياهلیبق  ره  تغل  هب  نآرق  »
هبیموق ره  يارب  ار  نآرق  ! دمحم يا  :» تفگ دش و  لزان  لیئربج  اذل  ، دوب راوشد  مدرم  ربنیا  درکیم و  تئارق  مدرم  رب  يدـحاو  ( هجهل ) تغل

 . نک تئارق  ناشیا  دوختغل 
زاـجم شیرق  ناـبز  ریغ  هـب  نآرق  تـئارق  ، برعمدرم يارب  تالیهــست  داـجیا  رظن  زا  یتـقو  اریز  ، تـسا نـیمه  قـح  :» دــیوگیم هماــش  وـبا 

هورگ ياربو  دـشاب  یهورگ  يارب  تالیهـست  نیا  دـنناوخب و  دوخ  هجهل  هب  ار  نآرق  هک  دنـشابن  زاجمرگید  ماوقا  هک  تسین  هتـسیاش  ، دـشاب
اب دوختغ  بسح  رب  ار  نآرق  تاـملک  اـت  دـنزاجم  یناـسکیتقو  . درادـن یفیلکت  دوخ  ییاـناوت  دـح  رد  زج  سک  چـیه  اریز  ، دـشابن رگید 

اهنآ درک و  مورحم  ار  نارگیدناوتیم  روط  هچ  ، دـننک ظفلت  اهنیا  لاثما  هیانک و  « اه لصو  ای  عمج و  میم  مضای  ماغدا و  ای  هزمه  فیفخت 
فاـک »و« ءاز » دـننام ار  « داـص میج و« » دـننام ار  نیـش  هک  یناـسک  دـنلیبق  نیمهزا  . دـننک تئارق  وـحن  کـی  هـب  طـقف  هـک  تـسناد  فـلکم  ار 
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نانآ نابز  رد  دـنرادن و  ار  فورح  زا  یخرب  جرخمهک  دنتـسه  یناسک  هلزنم  هب  نانیا  . دـننکیم ظفلت  فاـک  » دـننام ار  میج  میج و« » دـننامار
هچ نآو  دنک  ششوک  دناوتیم  رگا  هک  تسوا  رب  یلو  ، تسین فلکم  تسوا  ناکما  رد  هچ  نآ  زاشیب  هب  سک  چیه  دراد و  دوجو  یتنکل 

( . 33 « ) دزومایبتسا حیحص  ار 
( اههجهل ) تاغل فالتخا  ینعی  هعبس  فرحا  » ریسفت رد  ام  هک  تسا  نامه  ، نیا

میخفت و ماغدا و  راهظا و  زا  معا  ، قطن تیفیک  هب  تغل  هک  دش  لقن  یطویـس  زا  زین  البق  میاهتفریذـپ و  ، تاملک ظفلت  ادا و  ریبعت و  رد  برع 
( . 34  ) دوشیم قالطا  ریسفت و  اهنیا  لاثما  نییلت و  دیدشت و  رصقو و  دم  عابشا و  هلاما و  قیقرت و 

: دیوگ هک  یسک  هتفگ  : دیوگ هدیس  نبا  . تسا هرانک  فرط و  انعم  هبتغل  رد  فرح  »
هاگره ات  تسا  هرانک  رد  هتفرگن و  رارق  راک  نتمرد  هک  تساـنعم  نیدـب  هتفرگ  رارق  شراـک  هراـنک  رد  ینـالف  ، هرما نم  فرح  یلع  نـالف  »

. دریگ هرانک  اروف  دیآ  شیپ  يدنیاشوخان 
اروف ، درک دروخرب  يدنـسپان  اب  هاگره  ینعی  ( 35  ) فرح یلع  هللا  دـبعی  نم  ساـنلا  نم  و  هدومرف : هک  اـج  نآ  ، هدـمآ ریبعت  نیمه  نآرق  رد 

هب « رهنلا فرح  هوک و« هنماد  ینعی  لبجلا  فرح  » دننام ، تسا يزیچ  ره  هرانک  فرح  هک  دـنکیملقن  مثیه  وبا  زا  يره  زا  . دوش نادرگ  يور 
. ریشمش هبل  انعم  هب  فیسلا  فرح  دور و« هرانک  انعم 

فرح  » ار نآ  هجو  ره  دوش  ( تئارق ) ریبعت یهوجو  هب  ياهملک  زا  هاگ  ره  نیاربانب 
هملک و ریبـعت  زا  یتـیفیک  هک  تـئارق  نوـچو  دـباییم  روـهظ  نادـب  هـک  تـسا  نآ  بناـج  فرط و  ، زیچ ره  هـجو  هـک  نـیا  يارب  ، دـنمانیم

. تسا فرحا  نآ  عمج  دوشیم و  هدیمان  فرح  ، هدمآ باسح  هب  ظفل  ریبعتهوجو  زا  یهجو  تسا  نآ  يادا  یگنوگچ 
رد هک  هدرک  لقن  سابعلا  وبا  زا  يرهزا  برعلا .  تاغلنم  تاغل  عبس  یلع  لزن  :» دیوگ - فرحا ۀعبـس  یلع  نآرقلا  لزن  ریـسفت  رد  - دیبع وبا 
رد هک  ساـبعلا  وـبا  :» دـیوگيرهزا  . تسین ( اـههجهل ) تاـغل زج  يزیچ  فرحا  » زا دوـصقم  تـسا  هـتفگ  فرحاۀعبـس  یلع  نآرقلا  لزن  » اـنعم

( . 36  ) تسا هدرمش  باوص  هدرک و  دنسپ  هنیمز  نیارد  ار  دیبع  وبا  هتفگ  تسا  شیوخ  رصع  هناگی  برع  تایبدا 
. تسا هملکادا  ریبعت و  یگنوگچ  تیفیک و  رد  نانآ  ياههجهل  ینعی  ، برع تغل  نامه  تاغل  »

تاغل ، فورح نیا  زا  روظنم  هک  تسا  نآ  ثیدح  رهاظهب  اهریـسفت  نیرتکیدزن  ثیدح و  نیا  هرابرد  اههتفگ  نیرتحیحـص  :» دیوگ يوغب 
تـسوا تداـعو  شور  هک  يوحن  هب  ار  ياهملک  ره  دـنک و  تئارق  دوختغل  هب  ار  نآرق  دـناوتیم  برع  زایموق  ره  هک  اـنعم  نیا  هب  . تسا

« دناوخ دوشیم  هجو  تفه  هب  ار  ياهملک  ره  هک  اج  نآ  ات  دنک  تئارقهوجو  رگید  نییلت و  ، مامتا ، مامـشا ، میخفت هلاما ، ، راهظا ، ماغدا زا  معا 
( . 37)

هک نآ  طرـش  هب  ، دراد تلـالد  دوـخ  فدارم  هملکهب  ياهملک  لیدـبت  زاوـج  رب  هـک  و 7) هرامـشثیداحا 4  ) مود هتـسد  ثیداحا  دروم  رد 
: دراد دوجویفلتخم  دیاقع  ، ددرگن تمحر  هب  باذع  هیآ  باذع و  هبتمحر  هیآ  لیدبت  بجومو  دهدن  رییغت  ار  دوصقم  تیعقاو 

. دندرمشیم زیاج  ار  یلیدبت  رییغت و  نینچ  ، بعک نب  یبا  زین  دوعسم و  نبا 
هک هنوـگ  ناـمه  ار  نآرق  زین  امـش  مدـید . رگید  کـیهب  کـیدزن  تئارق  رد  ار  ناـنآ  مدینـش و  ار  ءارق  تئارق  نم  :» تسا هتفگ  دوعـسم  نبا 

( . 38  ) تسین لاعت  مله و« نیب  یقرف  دیناوخب و  دیاهتخومآ 
تسرد ار  ( 39  ) میثالا ماعط  موقزلا  ةرجش  نا  هیآ : زا  میثالا  هملک  تسناوتیمن  وا  ، تخومآیم نآرق  برع  ریغ  يدرم  هب  یتقو  دوعـسم  نبا 

میتیلا  نآ  ياج  هب  دنک و  ادا 
میکحلا ياج  هب  نآرق  رد  هک  درادن  یعنام  تسا : هتفگوا  مه  «. رجافلا ماعط  » دیوگب میثالا  ماعط  ياج  هبتفگ  يو  هب  دوعسم  نبا  . تفگیم

سیردا  هب  ار  سایلا  » وا ( . 40  ) تسنادیم زیاج  باذع  هیآ  ياج  هب  ار  تمحر  هیآ  نداهنوا  یتح  میلعلا و  مییوگب 
بهذ نم  تیب  کل  نوکی  وا  دـناوخیم  تیب  کلنوکی  وا  ياج  هب  و  ( 41  ) نیساردا یلع  مالس  :» دناوخیم تروص  نیا  هب  دادیم و  رییغت 
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نامحرلل ترذنینا  ار  ( 46  ) اموص ناـمحرلل  ترذـن  ینا  زین  و  ( 45  ) شوفنملا فوصلا  » دناوخیم ( 44  ) شوفنملانهعلا ياـج  هب  و  ( 43)
( . 47  ) دناوخیم اتمص 

هیف  اوعس  »... ای هیف  اورم   ... تروص هب  ار  ( 48  ) هیف اوشم  مهل  ءاضا  املک  بعک  نب  یبا 
ادـخ : تفگیم ، دوش هدـناوخ  « اعیمـس اـمیلع  » اـی »و  اـمیلع اعیمـس  » اـی »و  اـمیحر اروفغ  » دـنکیمن یقرف  هک  دوب  دـقتعم  زین  و  ( 49  ) دـناوخیم

( . 50  ) دوشن لیدبت  باذع  هیآ  هب  یتمحر  هیآ  ای  تمحر و  هیآ  هب  یباذع  هیآ  هک  مادام  ، تسا تافص  نیا  یمامت  هب  فوصوم 
وا هب  «. الیق بوصا  اطو و  دشا  یه  لیللا  ۀئـشان  نا  :» هدناوخنینچ ار  هیآ  نیا  سنا  . دـناهدرک يوریپ  نانیا  زا  زین  هریره  وبا  کلام و  نبا  سنا 

ار « امیکح امیلع  لیدبتهریره  وبا  ( . 52  ) تسا یکی  يدها  بوصا و  موقا و  :» تفگ 51 ؟)  ) الیق موقا  تسا و  نینچهیآ  ! هزمح وبا  يا  : دـنتفگ
( . 53 « ) دومنیم زیوجت  « امیحر اروفغ  هب 

دودرم ار  هـیرظن  نـیا  ، خــیرات لوــط  رد  ناناملــسمهیلک  ورنــیا  زا  دــشابن و  زیاــج  زگره  نآرق  تاــملک  لیدــبت  ، ناــققحم رظن  زا  یلو 
رد دـنچ  ره  ، درادـنبسانت تیعقوم  نآ  اـب  يرگید  هملک  هک  دراد  ار  دوـخ  صاـختیعقوم  ، هیآ هلمجره و  رد  ياهملک  ره  اریز  ، دـناهدرمش

نینچ مه  تسا  ادج  الماک  میحرلا  روفغلا  عضوم  زا  میکحلا  میلعلا  عضوماریز  ، فدارم ریغ  ياهملک  هب  دسر  هچ  ات  دـشاب  نآ  فدارم  رهاظ 
زا دوب و  دهاوخ  عیدب  وا  نخس  ، دنک تیاعرتقد  هب  ار  اهنآ  همه  ملکتم  یتقو  دنراد و  صاخ  یتیعقوم  کی  ره  هک  فدارتم  تاملکرگید 
زا رترب  بسانتمتاملک  عضاوم  نییعت  رد  تسا و  زاجعا  دح  رد  تهج  نیا  زا  میرک  نآرق  دوشیمهتخانش و  حیصف  ریغ  زا  حیصف  اج  نیمه 

. دناهدرک فارتعا  نآ  هب  هدش و  عضاخ  نآرق  ياسآزجعم  تغالبلباقم  رد  نانآ  تهج  نیمه  هب  تسا و  برع  ياحصف  ییاناوت  دح 
ياهزجعم هک  تسا  نآرق  ساـسا  یناریو  بجوم  ، فدارتـم یتاـملک  هب  نآرق  تاـملک  لیدـبت  زاوج  عوضوم  :» دـیامرفیم راوگرزب  داتـسا 

نآرق تیعقوم  ناشهب و  ییانتعایب  ینعی  ، شور نیا  هک  درادـن  کش  نیا  رد  یلقاع  چـیه  ،و  تیرـشب یماـمتربتسا  یتجح  دـیواج و  تسا 
لوا یـسک  هک  دـشاب  هداد  هزاجا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تساروصت  لـباق  یلقاـع  چـیه  يارب  اـیآ  . تسا نآ  ندـش  روجهم  بجوم 

« دیمحلا لازنا  ، يوس قیرط  یلع  ءایبنالا ، نمل  کنا  ، میظعلا رکذلا  ،و  سی :» دناوخبوحن نیا  هب  الثم  ار  سی  هروس 
نـشور سپ  ؟ دنکیم زیوجت  نآرق  تاملک  رد  ار  یلیدبتو  رییغت  نینچ  سک  چیه  ایآ  نوهاس  مهف  مهفالـسا  فوخ  ام  اموق  فوختل  ، میرکلا

! تسا یگرزب  ناتهب  نیا  هک  یتسار  هب  ! دنهدیم هار  دوخ  هب  ار  ینامگنینچ  هک  یناسک  مشچ  داب 
يو تلـسرا  يذلا  کیبن  «و  دوب هدـمآاعد  نآ  رد  هک  تخومآ  بزاع  نب  ءارب  هب  ییاعد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدـشتیاور 

. دناوخ تلسرا  يذلا  کلوسر  هب  ار  هلمج  نیا 
ناوتیم هنوگچ  ، تسین اور  يزیچنینچ  نیا  اعد  دروم  رد  رگا  «. راذگم یبن  ياج  هب  ار  لوسر  :» داد نامرف  وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

( . 54 ( »!؟ تشاد اور  ار  يزیچ  نینچ  ، تسا دیواج  یگشیمهو و  ادخ  يوس  زا  لزان  مالک  هک  نآرق  دروم  رد 
یلـصا صن  زا  ار  نآرق  هک  تسا  انعم  نیمه  هبثیدـح  نیا  ریـسفت  هب  رظان  هعبـسثیدح  هبتبـسن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  راـکنا  دـیاش  و 

. دنکیم جراخ  ، دوخ زاجعا  ياراد 
: دیامرفیم ، دنکیم لاؤس  شترضح  زا  ثیدح  نیا  هرابرد  راسی  نب  لیضف  هک  یماگنه 

دزن زا  تسا و  یکی  نآرق  هکلب  دـناهتفگ ، غوردادـخ  نانمـشد  ( ، 55  ) دحاولا دنع  نم  دـحاو  فرح  یلع  لزن  هنکل  -و  هللا ءادـعا  - اوبذـک »
 . هدیدرگ لزان  اتکی  يادخ 

رب هک  نیا  زج  . دشاب حیحص  اهنآ  دنس  هک  نآ  طرـش  هب  ، تسین دراو  یـضارتعا  داریا و  ثیداحا  نیا  مراهچ  موس و  هتـسد  موهفم  هبتبـسن 
. دشاب تاملک  يادا  ریبعت و  رد  برع  ياههجهل  فالتخا  نامه  هک  تسا  ثیداحالوا  هتسد  اب  حیجرت  رهاظ  بسح 

ای و  ( 56  ) رحبا ۀعبـس  هدعب  نم  هدمی  رحبلا  و  تسا : هدمآلاعتم  يادخ  هتفگ  رد  هک  نانچ  . تسا یبسن  ترثک  اج  نیا  رد  هعبـس  » زا دوصقم 
( . 57  ) مهل هللا  رفغی  نلف  ةرم  نیعبس  مهل  رفغتست  نا  دیجمنآرق : رد  نیعبس  هملک  دننام 
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رگم . درادن یعنام  ، دیآ رامـش  هب  طلغ  مدرم  فرع  ردهک  دشابن  يدح  رد  ، هملک ادا  ریبعت و  رد  هجهل  فالتخا  رگا  هک  نیا  هجوت  لباق  هتکن 
هک دنتـسینزاجم  ، دـننک ادا  حیحـص  ار  هملک  ، ملعت هار  زا  ول  ،و  دـنناوتیم هک  یناسک  اـما  . دنـشاب زجاعحیحـص  وحن  هب  هملک  يادا  زا  هک  نآ 

. دنناوخب طلغ  هب  ار  ياهملک 
( . 58 « ) دینک زیهرپ  نآ  رد  - هزمهراهظا - ربن زا  دیزومایب و  یبرع  هویش  نییآ و  قبط  ار  نآرق  :» تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

اب هدومن و  ملکت  دوخ  ناگدـیرفآ  اب  نآاب  دـنوادخ  هک  تسا  یمـالک  اریز  ( ، 59  ) دیزومایب ار  تیبرع  :» دیامرفیم مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
( . 60  ) تسا هتفگ  نخس  ناگتشذگ 

يو هب  !« دـشاب رترب  يرو  نخـس  بادآ  ردهک  نآ  رگم  دنتـسین  ناـسکی  دـنوادخ  دزن  رفن  ود  :» دومرف یتسـشن  رد  مالـسلا  هیلع  داوـج  ماـما 
هب :» دوـــمرف ؟ تــسا هنوـــگچ  دـــنوادخ  دزن  وا  يرترب  یلو  ، مـــینادیم تاـــعامتجا  واهتســـشن  رد  مدرم  دزن  ار  وا  يرترب  دـــش  ضرع 

( . 61 « ) دنکیمن دوعص  ادخيوس  هب  طلغ  ياعد  اریز  ، طلغ نودب  اعد  ندناوخ  هدش و  لزان  هک  هنوگ  نامه  ، نآرقتئارق
وا ییاناوت  ناکما و  زا  شیب  سک  چـیه  رب  دـنوادخاریز  ، تسا یفاـک  دـنناوخبتسرد  دـنناوتیم  هک  اـج  نآ  اـت  ناوتاـن  زجاـع و  دارفا  هتبلا 
ریغ کی  هک  یعقوم  » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  تشذـگ  نیا  زا  شیپ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـماهتفگ  رد  . تسا هدرکن  فیلکت 

«. دنربیم الاب  حیصف  یبرع  هب  ار  نآ  ناگتشرف  دناوخب  یمجع  هجهل  اب  ار  نآرق  نم  تمازا  برع 
: اهتشونیپ
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،ج 1،ص 21. رشعلا تاءارقلا  یف  رشنلا  ، يرزجلا نبا  ر.ك: - 20
ات 54. ،ج 2،ص 21  نامه - 21

هرقب 2:286. - 22
،ج 4،ص 866. ۀعیشلا لیاسو  - 23

،ج 1،ص 15. يربط ریسفت  - 24
نونمؤم 23:54. - 25

نارمع 3:106. لآ  - 26
سی 36:60. - 27

هرقب 2:11. - 28
دوه 11:44. - 29

فسوی 12:65. - 30

فسوی 12:11. - 31
،ص 39-40. نآرقلا لکشم  لیوات  - 32

،ص 96-97. زیجولا دشرملا  - 33
،ج 1،ص 46. نآرقلا مولع  یف  ناقتالا  - 34

جح 22:11. - 35
 . فرح هدام  ، برعلا ناسل  - 36

،ص 134. زیجولا دشرملا  ،ص 140. ۀنسلا حرش  - 37
هرامش 33. ،ج 4،ص 193، ءابدالا مجعم  - 38

ناخد 43-44:44. - 39
،ج 2،ص 213. يزارلا ریسفت  - 40

،ج 23،ص 96. يربط ریسفت  .ر.ك: تافاص هروس  هیآ 130  هب  هراشا  - 41
ءارسا 17:93. - 42

،ج 23،ص 96. يربط ریسفت  - 43
هعراق 101:9. - 44

،ص 19. نآرقلا لکشم  لیوات  - 45
میرم 19:26. - 46

،ج 1،ص 340. ظافحلا ةرکذت  - 47
هرقب 2:20. - 48

،ج 1،ص 47. ناقتالا - 49
. لامعلا زنک  زا  لقن  ،ص 20، ربش ریسفت  همدقم  رد  ، یغالب - 50

لمزم 73:6. - 51
،ج 1،ص 18. يربط ریسفت  - 52
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،ج 1،ص 47. یطویس ناقتا  - 53
،ص 197-198. نایبلا - 54

،ج 2،ص 630. یفاک لوصا  - 55
نامقل 31:27. - 56

هبوت 9:80. - 57
،ج 4،ص 865. هعیشلا لیاسو  - 58

. دشاب دوصقم  برع  تغل  دعاوق  بادآ و  هک  تسا  لمتحم  دشاب و  یبرع  هجهل  نابز و  دیاشتیبرع  زا  دوصقم  - 59
،ج 4،ص 866. ۀعیشلا لیاسو  - 60

. نامه - 61

عبس تائارق  اب  هطبار  رد  فرحا  ۀعبسثیدح 

زج . دشاب لیاق  یطابترا  هناگ  تفه  ياهتئارق  اب  فرحاۀعبس  یلع  نآرقلا  لزنا  ثیدح  نیب  ، نف ياملع  زا  کی  چیه  هک  تسا  هدشن  هدینش 
. درادن دوجو  دروم  نیا  رد  يدامتعا  لباق  لیلد  چیه  تسا و  يراج  يداع  مدرمنابز  رب  عوضوم  نیا  هک  نیا 

در ار  هعیاش  نیا  ، نانیا ریاظن  هیمیت و  نبا  یکمدـمحم ، وبا  ، یـشکرز ، هماش وبا  ، يرزجلا نبا  : دـننام دـقنم  ققحم و  نادـنم  شناد  زا  يرایـسب 
( . 1  ) دهدیم تبسن  ، دنتسه یهت  شناد  هنوگ  ره  زا  هک  ماوع  لهاج و  مدرمهب  ار  مهوت  نیا  ، يرزجلا نبا  . دناهدرک

یلـص ربمایپ  هک  تسا  هناگ  تفه  ياهفرح  زا  یکی  ، ءارق نیا  زا  کی  ره  تئارق  دربیم  نامگ  هک  سک  ره  :» تسا هتفگ  یکم  دـمحم  وبا 
( . 2  ) تسا گرزبیهابتشا  رد  ، هدرک حیرصت  نآ  رب  هلآ  هیلع و  هللا 

نونکا مه  هک  تسا  هعبـس  ياهتئارق  هدـمآ ، ثیدـحرد  هک  هعبـس  فرحا  » زا روظنم  هک  دـناهدرک  ناـمگ  یهورگ  :» تسا تفگ  هماـش  وبا 
(3  ) تسا هدشحرطم  نالهاج  یخرب  هیحان  زا  اهنت  نامگ  نیا  تسا و  ملع  لها  هبطاق  عامجا  فالخرب  نامگ  نیا  هک  یلاح  رد  . دراد جاور 

.
هللا یلص  ربمایپ  هک  تسا  نامه  ، هعبس همئا  تئارق  هکدناهدرک  روصت  ، دنرادن تئارق  ملع  رد  یصصخت  چیه  هک  یهورگ  :» تسا هتفگ  وا  مه 

تفهياـهفرح نیا  زا  یفرح  ناـنآ  زا  کـی  ره  تئارق  تسا و  هدرک  ریبـعت  نآ  زا  فرحاۀعبـس  یلع  نآرقلا  لزنا  ثیدـح  رد  هلآ  هیلع و 
( . 4 « ) دناهتفراطخ هب  دنهدیم  تبسن  دهاجم  نبا  هب  ار  عوضوم  نیا  هک  نانآ  . تسا هناگ 

هتفگ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  ياهناگتفه  فورحزا  روظنم  هک  دـناقفتم  ، شزرا رابتعا و  ياراد  ياملع  هیلک  :» دـیوگیم هیمیت  نبا 
. تسین فورعم  هناگتفه  ياهتئارق  ، تسا

اب گنهآ  مه  قفاوم و  اهتئارق  هک  تشاد  ارروظنم  نیا  وا  دوب و  دـهاجم  نبا  ، درک يروآ  عمج  ار  هناـگ  تفه  ياـهتئارق  هک  یـسک  لوا 
فورح نامههناگ  تفه  ياهتئارق  هک  دشاب  هتـشاد  داقتعا  يو  هک  نیا  هن  . تسا هدش  لزان  ساسانآ  رب  نآرق  هک  دشاب  ییاهفرح  ددـع 

دروم هک  تسا  يزیچ  نیا  . دریذـپب ار  يرگید  تئارق  هعبـس  ءارقياهتئارق  زا  ریغ  هب  دـناوتیمن  سک  چـیه  هک  نیا  اـی  تسا و  هناـگ  تفه 
( . 5  ) تسین دهاجم  نبا  هلمج  زا  واملع  زا  کی  چیه  داقتعا 

اهنآ ساـسا  رب  نآرق  اـت  هدوـمرف  هزاـجا  ربماـیپاضرف  - هـک هناــگ  تـفه  ياــهفرح  هـک  نآ  دــیازفایم  مهوـت  نـیا  ییاوـسر  رب  هـچ  نآ 
تفهفورح دوش و  ادـیپ  اجیردـت  هناگ  تفه  تائارق  ، دـعب ياهنامز  رد  هک  نیا  ات  تسا  هدوبیمانمگ  رد  ناـهنپ و  ناـنچ  مه  ، دوشتئارق

رایسب نایراق  هک  یلاح  رد  . دیآ رد  نتتفه  نیا  راصحنا  رد  هتسناد  زاجم  تما  یمامت  يارب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رظن  دروم  هناگ 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  هک  دشاب  نآ  دننام  ، دناهدیدرگن ثیدح  نیا  لومشم  یلو  ، دناهتـشاددوجو نت  تفه  نیا  زا  رتعالطا  اب  رتگرزب و  و 
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. دزاس مورحم  نآ  زا  ار  ناگدنیآو  ناگتشذگ  ،و  دنک نییعت  ار  هعبس  فرحا  قادصم  ات  دشاب  هدرک  شرافس  دهاجم  نباهب  اهنت  هلآ 
رد نآ  ءارق  هک  تسا  هناگ  تفه  ياـهتئارق  هب  طوبرم  هعبـس  فرحا  ثیدـح  هک  تسین  یتسرد  نخـس  نیا  :» دـیوگیم يوره  دـمحم  وبا 

همزال زین  دنیآ و  دوجو  هبنانیا  هک  نیا  ات  دشاب  هدیاف  نودبثیدح  هک  دوشیم  نآ  هب  رجنم  نخـس  نیا  اریز  ، دناهدش دلوتم  دـعب  ياهنامز 
هعبـس ءارق  هک  دننادب  شیپ  زا  هک  نیا  رگم  ، دننک تئارق  ار  نآرق  هک  تساهدوبن  زیاج  ، هباحـص زا  کی  چـیه  يارب  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا 

یهورگ اریز  ، مدش روآ  دای  صوصخ  هبار  بلطم  نیا  نم  :» دنکیم هفاضا  يو  «. دننکیم تئارق  نادب  هدرک و  رایتخا  ار  یتئارقوحن  هچ  ادعب 
( . 6 « ) دناهتسب لد  نآ  هب  مدرم  هماع  زا 

ثحب هصالخ 

: اریز ، دیامنیم لاحم  يرماهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  اهتئارق  رتاوت  تابثا  هک  دیدرگ  نشور  هتشذگ  ياهثحب  عومجم  زا 
. درادن دوجو  اعدم  نیا  تابثا  رب  یلیلد  چیه  -

. تسا هدیدرگ  ءارق  نیبفالتخا  شیادیپ  بجوم  هک  هدوب  یلماوع  بابسا و  ياراد  اهتئارق  فالتخا  -
کش و رب  هوـالع  تسین  رتاوتم  اـهنآ  زا  کـی  چـیهو  تسا  داـحآ  دانـسا  هرمز  رد  ، هدـمآ تئارق  بتک  رد  هک  اـهتئارق  ياهدنـس  ماـمت  -

. دنشاب یتافیرشتو  یگتخاس  ياهدنس  اسب  هچ  دوشیم و  هدید  نآ  رد  لعج  راثآ  دراد و  دوجو  اهدنسنیا  تحص  دروم  رد  هک  يدیدرت 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  زا  رتاوتم  اهنآ  رگا  هک  ءارق  نیاياهتئارق  زا  يرایـسب  ربتما  ناگرزب  املع و  زا  يرایـسب  تاـضارتعا  تاداریا و  -

. دوبن نآ  ربضارتعا  داریا و  تارج  ار  یناملسم  چیه  ، دوب هلآ 
. تسا رتاوت  اب  یفانم  هک  هعبس  ءارق  زا  ذاش  ياهتئارق  دوجو  -

تـسا هدوب  داهتجا  يور  زا  هدش  دای  ياهتئارق  هک  تسانآ  رب  لیلد  ، يرظن يرابتعا و  ياهلیلعت  لیالد و  هب  اهتئارق  نیا  ندرک  دنتـسم  -
. درادن نآ  تحص  رب  يابتعا  لیلد  هماقا  هب  يزاین  دشابهدیسر  رتاوت  هب  یتئارق  رگا  و 

ود ره  ، ضقانتم زیچ  ود  دـناوتیمناریز  دـنکیم ، یفن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ار  اـهنآ  رتاوت  هک  اـهتئارق  نیا  نیب  ضقاـنت  دوجو  -
. دشاب یحو 

نیا هب  هک  دـناعالطایب  دـلقم و  دارفا  طقف  درادـن و  دوجوياهمزالم  ، اهتئارق رتاوت و  اـبتسا  ناـگمه  داـقتعا  دروم  هک  نآرق  رتاوت  نیب  -
. دناهدوشگ نابز  نخس 

« اهتئارق رتاوت  هلاسم  فرحا و  ۀعبس  یلع  نآرقلا  لزنا  ثیدح  نیب  یطابترا  چیه  -
. دننآراچد ماوع  زا  یخرب  هک  تسیاههبش  نیا  ، يزارلا لضفلا  وبا  ماما  ریبعت  هب  درادن و  دوجو 

حیحص تئارق  صیخشت  هطباض 

اج نیا  رد  هک  دـناهدرک  صخـشم  ياهطباض  حیحـصریغ ، تئارق  زا  نآ  نتخاس  ادـج  حیحـص و  تئارق  صیخـشت  يارب  ، تئارق نف  ناگرزب 
: دناهدش روآ  دای  ارطرش  هس  هراب  نیا  رد  . ددرگیم رکذ 

. دشاب هباحص  زا  یکیات  حیحص  دنس  ياراد  ، هدش هتخانشتئارق  دیاب  . تئارق دنستحص  : لوا طرش 
. دشاب هتشاد  قفاوت  فحصم  طخلا  مسر  اب  : مود طرش 

. دشاب هتشاد  قفاوت  برع  یبدا  دعاوق  اب  : موس طرش 
دودرم حیحـص و  ریغ  دـشاب  هتـشادن  ار  طورـش  نیازا  یکی  رگا  . تسا لوـبق  دروـم  حیحـص و  ، دـشاب طرـش  هس  نیا  ياراد  یتـئارق  هاـگره 

. دنیوگ ذاش  ، تسا روکذم  طورشدقاف  هک  یتئارق  هب  احالطصا  . تسا
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ابتسین مزال  تئارق  : دـناهتفگ ( هناگ هس  طیارـش  ) ناـکرا نیا  حیـضوت  رد  . دـناهداهن ماـن  لوبق  دروم  تئارق  ناـکرا  ار  هناـگ  هس  طورـش  نیا 
ياملع اریز  ، دنک تقباطمدـشاب  روهـشمان  هچرگ  - برع ياهتغل  زا  یکی  اب  هک  تسا  یفاک  . دـشاب هتـشادقباطت  یبرع  دـعاوق  نیرتحیـصف 
هیجوت رد  . دشابیم لوبق  دروم  هعبس و  ءارق  زا  یکی  زا  روکذم  تئارق  هک  یلاح  رد  ، دناهدید فلاخم  دعاوق  اب  ار  اهتئارق  زا  يرایـسب  ، وحن
دـشاب هتـشاد  قباطت  یبرع  لئابق  ياهتغلزا  یخرب  ابتئارق  رگا  هکلب  ، درادن یترورـض  روهـشم  دـعاوق  اب  قیبطت  : دـناهتفگ تائارقهنوگ  نیا 

( . 7  ) تسا یفاک 
تئارق یتسرد  رایعم  ، برع فورعم  ریغ  ذاش و  ياهتغلزگره  هدـیدرگ و  لزان  برع  تاغل  نیرتحیـصف  اب  نآرق  : تفگ دـیاب  هراـب  نیا  رد 

. تسا میرک  نآرق  تلزنم  ردق و  ندروآ  نییاپ  ، يرزج نبا  لاثما  زا  نتفگ  نخس  هنوگ  نیااذل  . دشاب دناوتیمن 
. دنرادیم اور  ار  ینانخس  هنوگ  نیا  راچان  هب  ، دندوب هتفریذپ  ار  عبس  تائارق  نوچ  نانیا 

. دشابن اور  نآرق  هرابرد  زگره  تاراهظا  هنوگ  نیا 
ات تسا  یفاک  ینامثع  فحاصم  زا  کی  ره  طخلا  مسرابتقفاوم  ، فحـصم طخلا  مسر  ابتقفاوم  زا  دوصقم  :» دیوگ يرزج  نبا  نینچ  مه 

«. دریگ رارق  تئارق  تحص  كالم 
دناوتیم هنوگچ  سپ  . دـندیدرگ فالتخا  بجومو  دـندوب  فالتخا  ياراد  دوخ  ، یناـمثع هناـگ  تفه  فحاـصم  مینادیم  هک  یتروص  رد 

. ددرگ تئارق  یلوبق  تحص و  كالم 
هدــش هـتخادرپ  هتخاـس و  اـهتئارق  هینبتیوـقتيارب  دنایتافیرــشت و  ءارق  ياهدنــس  رتشیب  هـک  تـفر  تراـشا  ـالبق  ، دنــس اـب  هـطبار  رد 

. دناهدرکحرطم دنس  ناونع  هب  ، دندوب هدرک  يدرگاش  نانآ  دزن  ءارق  زا  کی  ره  هک  ار  تئارق  دیتاساو  خویش  هک  تسا  نیا  تقیقح  . دندوب

لوبق دروم  هطباض 

ود رد  نآرق  اریز  . ءارق تئارق  زا  ادج  نیملـسم  روهمج  تئارقابتقفاوم  : زا تسا  ترابع  ، مینادیم تئارق  یلوبق  هطباض  ار  نآ  ام  هچ  نآ  اما 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  صیخشصخش  زا  ، دوخ دادجا  ناردپ و  زا  هنیس  هب  هنیس  ناناملـسم  هک  یمدرم  هقیرط  تسخن  ، هدومن قیرط  یط  ریـسم 

. دناهدناسر ام  يارب  زورما  هبات  هداد  تسد  هبتسد  هشیمه  يارب  دناهدرک و  ذخا  هدومن و  یقلت  هلآ  و 
اریز ، تسا صفحتئارق  ، نآ رگنایامن  تسا و  نورق  یمامت  رد  ( 8  ) دوجوم ياهفحصم  یمامت  ( هتـشون ) تبث اب  قفاوم  ، یمدرم تئارق  نیا 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپزا  یمدرم  میظع  هدوت  هک  هدرک  تئارق  ار  نامه  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  هدرک و  تئارق  ار  روهمجتئارق  نامه  صفح 
تئارق زج  ) تسا داهتجا  ریسم  تائارق  ءارق و  ریسم  یلو  . تسا هدیسرام  هب  رتاوت  هنوگ  هب  نآرق  تسا و  رتاوت  ریسم  ، ریسم نیا  دناهدینـش . هلآ 

. تسا یعرشتییجح  دقاف  دشابن و  اور  نآرق  صن  رد  داهتجاهک  ( مصاع
: مییامنیم هئارا  طرش  هس  ، هدشطبض لقن و  روهمج  تسد  رب  هک  رتاوتم  حیحص و  تئارق  صیخشت  يارب  کنیا 

ياهنآرق یماـمت  . تسا هدـش  طبـض  تبث و  یمدرم  ياـناوتتسد  رب  نورق  یماـمت  رد  هک  ، دوجوم ياهفحـصم  تبث  اـب  قفاوت  : لوا طرش 
. دوشیم هدش و  هئارا  یفالتخا  هنوگ  چیه  نودب  ، مالسا قرش  هرتسگ  رداصوصخم  ، یپاچ یطخ و 

ياههبنج زگره  هدـش و  لزان  تغل  نیرتحیـصف  اـب  نآرقاریز  ، برع تغل  دـعاوق  لوصا و  نیرتفورعم  نیرتحیـصف و  اـب  قفاوت  : مود طرش 
تعیرش و راذگ  هیاپهتسویپ  نآرق  هک  ، یلقع یعطق  ماکحا  تعیرـشتباث و  لوصا  اب  قفاوت  : موس طرـش  . دوشیمنتفای نآ  رد  يوغل  ذوذش 

. دشاب فلاخمنآ  اب  هک  دوشیمن  تسا و  یلقع  حیحص  ياههشیدنا  رگنشور 
لیذ رد  هک  دراد  دوجو  هطبار  نیا  رد  نیموصعم  همئا  زاینانخـس  هوالع  هب  . میاهداد (ج 2) دیهمتلا رد  يرتشیب  طسب  حرـش و  هنیمز  نیا  رد 

: میوشیم روآ  دای 
هب هک  هدش  دراو  میرک  نآرق  هرابرد  ینانخس  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  زا  ( 9  ) نآرق تئارق  هرابرد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  ینانخس 
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مالـسلا مهیلع  راـهطا  همئا  هک  تسا  یـشیدنا  فرژو  رظن  تقد  زا  یکاـح  ،و  دراد هراـشا  ، دـش عقاو  ثحب  دروـم  هک  یتاـعوضومنیرتمهم 
. دناهتشاد تیاعر  سدقم  باتک  نیا  هرابرد 

زا ياهدیزگ  . تسا نآ  لیوات  فیرحت و  زا  يریگولجو  نآرق  صن  تسارح  ظفح و  هب  نانآ  مامتها  تیانع و  نازیم  هدـنهد  ناشن  نینچ  مه 
: دوشیم لقن  ریز  رد  نانخس  نیا 

هناـشن میـالع و  هک  مداد  ناـشن  مالـسلا  هیلع  قداصلادـمحم  نب  رفعج  هب  ، دوـب نآرق  يواـح  هک  ار  يدـلجم  : دـیوگیم قارو  نب  دـمحم  .1
تـسود :» دوـمرف هک  نآ  زج  دوـمنن  داـی  نآ  رد  یتساـک  . دوـب هدـش  هتـشون  ـالطاب  زین  نآنیرخآ  ياـههروس  زا  یکی  ـالطاب و  نآ  يراذـگ 

( . 10  ) تسا هدشهتشون  راب  نیلوا  رد  هک  هنوگ  نامه  ، دوش هتشون  هایس  گنر  زج  یگنر  اب  نآرق  هکمرادن 
هب هک  هدش  هداد  حیجرت  زین  طخ  گنر  رد  هک  اج  نآ  اتتسا  نآرق  تمالـس  ظفح و  هبتبـسن  ماما  دـیدش  هقالع  تقد و  هناشن  ، نخـس نیا 

تانیـسحت دـئاوزدننام و  ، نآرق زا  ریغ  يزیچ  اـب  نآرق  هلیـسو  نیدـب  اـت  دـنامب ، یقاـب  ظوـفحم و  ، هدـش هتــشونراب  لوا  هـک  يوـحن  ناـمه 
. دوشن هابتشا  ، ریخا

نیا تسا و  هدـمآ  دورف  دـحاو  هناگیيادـخ و  هاـگ  شیپ  زا  تسا و  دـحاو  نآرق  :» هدوـمرف مالـسلا  اـمهیلع  رقاـبلا  یلع  نب  دـمحم  ماـما  .2
هب نآرق  تسا و  یکی  ادخ  بناج  زا  هدـش  لزان  تئارق  هک  تسا  انعم  نیدـب  نخـسنیا ، ( . 11 « ) دوشیم دراو  نآ  رب  نایوار  زا  تاـفالتخا 

. تسا نایراق  داهتجا  بسح  رب  صن  نیا  تیاور  رد  فالتخا  تسا و  هتشگ  لزان  دحاوصن 
: دهدیم حیضوت  ار  انعم  نیا  ، يدعبثیدح

یفن روظنم  ( . 12  ) تسا هتشگ  لزان  دحاو  يادخدزن  زا  دحاو و  فرح  رب  نآرق  :» دیامرفیم مالسلا  امهیلع  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  ماما  .3
نآرق اریز  ، دنکیم راکنا  ار  یبلطم  نینچ  ماما  . دناهتشادنپ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  رتاوتم  اراهنآ  مدرم  هک  تسا  یلوادتم  ياهتئارق 

هک نانچ  ، دوشیمن یفن  ماما  فرط  زا  ( میاهتشاد هعبسفورح  زا  هک  يریـسفت  بسح  رب  ) اههجهل فالتخا  اما  . تسا هدش  لزان  دحاو  صنهب 
. دش لقنالبق  هدمآ و  رگید  تایاور  رد 

وا تئارق  ، مدینش نم  هک  يروط  هب  درک و  تئارق  ار  نآرق  زا  یتایآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رـضحم  رد  یـصخش  : دیوگ هملـس  نب  ملاس  .4
وت دـنناوخیم  مدرم  هک  هنوگ  ناـمه  نک و  يراد  دوختئارق  نیا  زا  :» تفگ يو  هبمالـسلا  هیلع  هللا  دـبع  وبا  . دوب مدرم  رگید  تئارق  زا  ریغ 
هب ، اهتئارق لیبق  نیا  هک  اج  نآ  زا  تسا و  هدرکتئارق  فلتخم  هوجو  هب  ار  نآرق  ، ءارق ننفت  بسح  رب  صخـش  نیا  دیاش  ( . 13  ) ناوخبمه

دنتسه نآهب  مزتلم  مدرم  هک  ار  یفورعم  تئارق  نامه  هک  هداد  روتـسد  تسا و  هدرک  یهن  ار  يو  ماما  ، تسا میرک  نآرق  صن  اب  يزاب  هلزنم 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ات  شیپ  لسن  زا  یلـسن  ره  هک  تسایتئارق  نامه  ، هدش رما  نادبتعیرـش  رد  هک  حیحـص  تئارق  اریز  ، دـنک رایتخا 

هفرحتعنص يروآ و  ون  کی  دننامه  ار  تئارق  نف  هک  ینایراق  هب  یهجوت  تسا و  هدرک  ذخا  ، لج زع و  يادخ  زا  وا  لیئربج و  زا  وا  هلآ و 
. دوش هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  دیاب  ، دشابقفاوم ناناملسم  هماع  تئارق  اب  هک  یتئارق  اهنت  درک و  دیابن  ، دناهداد رارق  دوخ 

« دیناوخب ، دیاهتخومآ هک  هنوگ  نامه  :» تفگيو مدیسرپ ، مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نآرق  لیزنت  دروم  رد  : دیوگیم طمـسلا  نب  نایفـس  .5
( . 14)

خساپ ماما  دنراد و  فالتخا  هنیمز  نیا  رد  ءارق  هک  تساهدید  اریز  ، تسا هدرک  لاوئـس  هدش  لزان  راب  نیتسخن  يارب  هک  یلـصا  صن  زا  يو 
تـسا انعم  نیا  هب  ( دیناوخبدیاهتخومآ هک  هنوگ  نامه  ) وا هدومرف  تسا و  لوادتم  مدرم  نایم  زورما  هک  تسانامه  یلـصا  صن  هک  دهدیم 

ارف هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  ربماــیپ  زا  فلــس  نـع  اــفلخ  هـک  هنوــگ  ناــمهار  نآرق  تـسا  بـجاو  ( ناناملــسم هماــع  ینعی  ) امــش رب  هـک 
. دیناوخب ، دیاهتفرگ

میدوب و مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رـضحم  رد  ام  هک  دندرکلقن  نم  يارب  سینخ  نب  یلعم  دقرف و  نب  هللا  دبع  : دـیوگیم مکحلا  نب  یلع  .6
قبطار نآرق  دوعـسم  نبا  رگا  :» دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . دمآ نایم  هب  نخـس  نآرق  لضف  نوماریپاج  نآ  رد  . دوب ام  اب  زین  يارلا  ۀعیبر 
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هفاضا ، مالسلا هیلع  قداص  ماما  هار .  مگ  ، یلب :» تفگمالسلا هیلع  ماما  ؟ هار مگ  : تفگ هعیبر   . تسا هدوب  هار  مگ  ، تسا هدناوخیمن  ام  تئارق 
( . 15  ) میناوخیمیبا تئارق  قبط  ار  نآرق  ام  :» درک

اهتئارق نیا  هک  هداد  رکذـت  نانآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماماو  هدـشیم  ثحب  دوعـسم  نبا  فراعتم  ریغ  ياهتئارق  هرابرد  سلجم  نآ  رد  دـیاش 
اریز ، تسا هارمگ  دـنک  یطخت  هماع  لوادـتم  شور  نیا  زا  هک  یـسک  تسا و  ناناملـسم  هماعتئارق  ناـمه  ، حیحـص تئارق  تسین و  زیاـج 

فالخ رب  ار  نآرق  دوعسم  نبا  رگا  .و  تسا هدرک  یطختو  لودع  ، دناهتفرگ ارف  ربمایپ  زا  لسن  دعب  السن  هک  ناناملسم  شور  زا  یسک  نینچ 
نآ رد  ناناملـسم  هعماج  هکتسا  یقیرط  ، هناـیم قیرط  اریز  ، تسا هارمگ  تبـسن ) تحـص  ضرف  هب  ) تسا هدرکیمتئارق  ناناملـسم  شور 

. دوب دهاوخ  هارمگ  دشاب  هک  سکره  ، دهن نورب  ماگ  هنایم  هار  نیا  زا  هک  یسک  دننکیم و  یشم 
نب یبا  هک  نامثع  دهع  رد  اهفحصم  ندش  ناسکینارود  هبتسا  هراشا  ، میناوخیم یبا  تئارق  قبط  رب  ار  نآرق  ام  هک  ماما  هتفگ  نیا  اما 
عفر يارب  ، دنتـشادفالتخا یلــصا  صن  دروـم  رد  هاـگره  دنتــشونیم و  وا  ءـالما  قـفو  رب  ار  نآ  یهورگو  ، درکیم ءـالما  ار  نآرق  بـعک 

تئارق تسا و  بعک  نب  یبا  ءـالما  قبط  رب  . تسا ناناملـسم  هماـعلوبق  دروم  هک  دوـجوم  فحـصم  دـندرکیم و  هعجارم  يو  هب  فـالتخا 
. دننآرب ناناملسم  هماع  نونکا  مه  هک  تسا  يزیچ  هب  مازتلا  زا  هیانک  ، بعک نب  یباتئارق  رب  قبطنم 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  هک  تسا  هدرکتیاور  مالـسلا  مهیلع  دوـخ  ناردـپ  زا  وا  قداـصلا و  دـمحم  نب  رفعج  ماـما  زا  قودـص  .7
( . 16 « ) دیزیهرپب ( هزمه راهظا  رد  هغلابم  ینعی  ) نآرق ردربن  زا  دیزومایب و  نآ  یبرع  تیفیک  نامه  اب  ار  نآرق  :» دومرف

اودجـسی الا  هیآ  رد  « ابخلا :» دننام ، یلـصا ياههزمهرگم  تسا ، نآرق  رب  ندرک  هفاضا  هلزنم  هب  هزمه  راهظا  :» دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(18 ( . ) 19  ) متاراداف زین  ءفد و  اهیفمکل  ای  و  ( 17  ) ابخلا جرخی  يذلا  هللا 

نآ حیحـص  ، دش لقن  ریثا  نبا  هیاهن  زا  البق  هک  روط  نامهو  تسا  هابتـشا  هک  هدـش  هتـشون  « زبنلا ینعی  ياز  هب  « ربنلا هملک  اههخـسن  یخرب  رد 
صلاخ یبرعتیفیک  هب  ار  نآرق  تسا  هدمآ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ثیداحا  رد  هک  نیا  . تسا هدرکیم  تئارق  ربن » هب  یئاسک  تسا و  « ربن
هجهل برع و  حیـصف  تغل  نامه  ، لیـصا تغل  دناهتـشادنآرق و  لیـصا  تغل  ظفح  هب  هک  تسا  يدیدش  هقالع  رظن  زا  ( ، 20  ) دینک تئارق 

. دباین هار  نآ  رد  ینوگرگد  دشاب و  نوصم  یناوخ  طلغ  رییغت و  هنوگ  رهزا  نآرق  ات  ، تسا نآ  جیار 

فورعم ياهتئارق  نیودت 

سپ دندرکیم و  تئارق  ، دنتفرگیم ارفو  دندینشیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  زا  هک  يوحن  هب  ار  نآرق  ، لوا ردص  رد  ناناملـسم 
رد هـک  دارفا  نـیا  هـلمج  زا  ، دـنتخومآیم ار  نآرق  ، دـندربیم رـس  هـب  ناـنآ  ياهرهــشرد  هـک  یگرزب  ناـیاوشیپ  نیعباـت و  زا  ، هباحــص زا 
نب دمحم  زمره ، نب  نامحرلا  دـبع  ، ثراحلا نب  ذاعم  ، يودـعلا هللا  دـبع  نب  ملاس  ، ریبزلا نب  ةورع  ، بیـسملا نب  دیعـس  ناوتیم  دـندوبهنیدم 
یبا نبا  هللا  دبعو  همرکع  ، دـهاجم ، سوواط ، ءاطع ریمع ، نب  دـیبع  هکم  رد  . درب مان  ار  ملـسا  نب  دـیزو  بدـنج  نب  ملـسم  ، باهـش نب  ملـسم 

ناـمحرلا دـبع  وبا  ، نوـمیم نب  ورمع  ، میثـخ نب  عـیبر  ، سیق نب  ثراـح  ، لیبحرـش نب  ورمع  هدـیبع ، ، قورـسم ، دوـسا ، همقلع هفوـک  رد  . هکیلم
وبا ، هیلاـعلا وـبا  ، سیق دـبع  نب  رماعهرـصب  رد  . یبعـش یعخن و  میهاربا  ، ریبـج نب  دیعـس  ، هـعرز وـبا  ، هلـضن نـب  دـیبع  ، شیبـحنب رز  یملـسلا ،

. دیز نب  رباج  رمعی و  نب  ییحی  ، مصاع نب  رصن  ، ءاجر
. درب مان  ناوتیم  ار  ، ءادردلا وبا  بحاصم  ، دیعس نب  دلاخ  باهش و  یبا  نبا  ماش  رد 

رامـش هـب  زور  نآ  یمالـسا  فراـعم  فـلتخم  ياـههنیمزرد  ناناملــسم  عـجرم  دـالب و  رد  تـما  نادـنمشناد  اـملع و  ، ناـشریاظن ناـنیا و 
هتخانـش هرودنآ  ياملع  ماـع  روط  هب  ناـنیا  هکلب  ، دوبن نآرق  تئارق  ریظن  صاـخ  هنیمز  کـی  رد  دارفاهنوگ  نیا  یگتـسجرب  اـما  . دـندمآیم

. دندشیم
یهجوت هتـشر  نیا  هب  دـنداد و  رارق  دوـخ  یـصاصتخاهتشر  ار  نآ  نتخوـمآ  نتفرگ و  ارف  تئارق و  نف  یهورگ  ، هرود نآ  تشذـگ  زا  سپ 
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رد ار  مدرمییاوشیپ  هک  دنتفرگ  رارق  نف  تماما  ماقم  رد  هک  نیا  ات  ، دنتفای ترهـش  نآ  شزومآ  نآرقتئارق و  رد  هتـشاد و  لوذبم  صاخ 
. دنتخومآیم نانآ  زا  ار  نآرق  فراعم  دنتفاتشیمنانآ و  يوس  هب  فلتخم  قطانم  زا  مدرم  دنتشاد و  هدهع  هب  هنیمز  نیا 

ار وا  تئارق  اهنت  دـنتفرگیم و  ارف  رهـش  نامه  يراـقزا  ار  نآرق  يرهـش  ره  مدرم  هک  دوب  نیا  رب  فلتخم  قطاـنم  رد  ناناملـسم  همه  شور 
. دش هداد  تبسن  نانآ  هبتئارق  ، دندوب رادهدهع  ار  تئارق  رمايدصت  نانیا  نوچ  دنتفریذپیم و 

هللا دبع  هکم  رد  . میعن یبا  نب  عفان  حاصن و  نب  ۀبیـش  ، عاقعقلا نب  دیزیرفعج  وبا  : زا دنترابع  دنتفای  ترهـش  هنیدم  رد  لیبق  نیا  زا  هک  یناسک 
نیا هب  ، یئاسک هزمح و  ، شمعالا نامیلـس  ، دوجنلا یبا  نب  مصاع  ، باثو نب  ییحی  هفوک  رد  . نصیحم نب  دـمحم  سیق و  نب  دـیمح  ، ریثک نب 

. یمرضحلا بوقعی  يردحجلا و  مصاع  ، ءالعلا نب  ورمع  وبا  ، رمع نب  یسیع  ، قاحسایبا نب  هللا  دبع  هرصب  رد  . دنتفایتس ماقم 
. یمرضحلا دیزی  نب  حیرش  يرامذلاثراحلا و  یبا  نب  ییحی  ، رجاهملا نب  هللا  دبع  ، سیق نب  ۀیطع  ، رماع نب  هللا  دبع  ماش  رد 

هب رگید  هقبط  زا  سپ  ياهقبط  دندش و  هدنکارپ  مالـساناهج  فلتخم  قطانم  رد  نایراق  داهن و  ینوزف  هب  ور  نایراق  دادعت  ، دارفا نیا  زا  سپ 
هداد و ناشنفالتخا  تئارق  نآرق و  نتخومآ  نتفرگ و  ارف  رد  نانیا  ، تفر تراشا  ـالبق  هک  هنوگ  ناـمهیلو  . دـندمآ لـیان  ناـنآ  ینیـشناج 

نیا رد  یخرب  دنتــشاد و  ترهــشتیارد  تـیاور و  تیاـعرهب  راوتــسا و  نآرق  توـالت  رد  ناـنآ  زا  یخرب  . دنتــشاد فـلتخم  ياــهشور 
. دمآ دیدپ  نانآ  نیب  یتافالتخا  تهج  نیا  زا  . دندرکیم یهاتوک  دراوم  نیا  رد  یخربو  دنتشاد  یهاتوک  ، دراوم

میب يرزج  نبا  ریبعت  هب  تشاذـگ و  ینوزف  هب  ور  ، هیوریب ياهراک  يور و  هدایز  داهن و  یتسـس  یتساک و  هب  ور  تاـئارق  طبـض  جـیردت  هب 
ردار دوخ  شـشوک  مامت  هتـساوخ و  اپ  هب  ناـگرزب  تما و  هدـیزگرب  ياـملع  اذـل  ( . 21 « ) دـنک هولجقح  ساـبل  رد  لـطاب  هک  تفریم  نآ 
نیا رثا  رد  . دـندرک عـضو  تئارق  يارب  يدـعاوقو  لوـصا  هتفرگ و  راـک  هـب  روهـشم  ریغ  زا  روهـشم  تسرداـن و  زا  تـسرد  زیمت  قـیقحت و 

داـهتجا و ، لوصا نیا  بوچ  راـچ  رد  . دـمآ رد  دوب  راوتـسا  مکحم و  یلوـصا  دـعاوق و  ياراد  هکنوـنف  زا  ینف  ناوـنع  هبتئارق  اهشـشوک 
. دیدرگ حیرشت  نآزا  ياهمش  قباسثحابم  رد  هک  ، تفر راک  هب  زین  باختنا 

مالس نب  مساق  دیبع  وبا  ، تشامگ تمه  طوسبم  لصفم و  یباتک  رد  نآ  يروآ  عمج  حیحص و  ياهتئارق  طبض  هب  هک  يربتعم  ماما  نیلوا 
رد ار  ءارق  يو  ، ماهدرکهرامـش نم  هک  يروط  هب  :» دـیوگیم يرزجلا  نبا  . دـمآیم رامـش  هب  یئاسک  درگاـش  هکدوب  يافوتم 224) ) يراصنا

( . 22 « ) دندوب نانیا  هرمز  رد  ، دنتفای ترهش  ادعب  هعبسءارق  مان  هب  هک  یناسک  تسا و  هدرک  رصحنم  نت  جنپ  تسیب و 
يافوتم 258) ) هیکاطنا نکاس  ، یفوک رفعج  وبا  دمحم  نب  ریبج  نب  دمحا  وا  زا  سپ 

قطانم زا  ياهقطنم  هب  اـهتئارق  نیا  زا  کـیره  هک  دومن  يروآ  عمج  نآ  رد  ار  هناگجـنپ  ياـهتئارق  درک و  فیلاـت  هنیمز  نیا  رد  یباـتک 
ردهـک دوـمن  فیلاـت  تـئارق  رد  یباــتک  ياـفوتم 282) ) نولاـق بحاـصم  ، قاحـسا نب  لیعامـسایضاق  سپـس  . تـشاد قـلعت  مالـسا  ناـهج 

هک دومن  فیلات  عماجلا  مان  هب  یباـتک  يافوتم 310) ) يربط رفعج  وبايو  زا  سپ  . تسا هدـش  يروآ  عمج  همئا  زا  نت  تسیب  ياـهتئارق  ، نآ
. تسا هدش  يروآ  عمج  نآ  رد  تئارقدنچ  تسیب و 

ءارق زا  یکی  هک  ار  رفعج  وـبا  تشوـن و  تئارق  ردیباـتک  يافوتم 324) ) ینوجاد دـمحا  نب  دـمحم  رکب  وبا  ، هاتوک ینامز  تشذـگ  زا  سپ 
. درک هفاضا  ءارق  رگید  هب  ، تسا هرشع 

ار اهتئارق  ددع  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  وا  درکلابند و  ار  وا  راک  يافوتم 324) «) دهاجم نبا  یـسوم  نب  دمحا  رکبوبا  ینوجاد  لابند  هب 
. درکرصحنم هناگ  تفه  ياهتئارق  رد 

نب دمحا  يافوتم 370)و  ) یئاذش رـصن  نب  دمحا  هک  ، دندزتسد لاونم  نامه  رب  وا و  زا  يوریپ  هب  یتافیلات  هب  نارگید  ، دـهاجم نبا  زا  سپ 
یکی . دمآ دوجو  هب  هرـشع  ءارق  حالطـصاو  درک  هفاضا  هعبـس  ءارق  هب  ار  رگید  نت  هس  دمحا  . دناهلمج نآ  زا  يافوتم 381) ) نارهمنب نیسح 

عمج بلاطم  یخربباتک  نیا  رد  . درک فیلاـت  یهتنملا  ماـن  هب  یباـتک  هک  تسا  ياـفوتم 408) ) یعازخرفعج نب  دـمحم  دارفا  نیا  زا  رگید 
. تسا هدماین  یلبق  ياهباتک  رد  هک  هدش  يروآ 
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رفـس قطانم  نآ  هب  رـصم  رد  تئارق  نایوار  هک  نیاات  ، تشادـن جاور  مراـهچ  نرق  رخاوا  اـت  برغم  ياـهروشک  سلدـنا و  رد  اـهتئارق  نیا 
هضورلا  فلؤم  يافوتم 429) ) یکنملطلا دمحم  نب  دمحا  رمع  وبا  . دنداد جیورتاهروشک  نآ  رد  ار  اهتئارق  نیا  دندرک و 

. درک جیورت  سلدنا  رد  ار  اهتئارق  نیا  هک  تسا  یسک  نیلوا 
وبا ظفاح  سپس  عبـسلا و  تاءارقلا  هوجو  نع  فشکلا  هرـصبتلا و« فلؤم  يافوتم 407) ) یـسیق بلاط  یبا  نب  یکم  دـمحم  وبا  يو  زا  سپ 

. دندز تسد  راک  نیا  هب  نایبلا  عماج  »و« ریسیتلا فلؤم  يافوتم 444 ) ) یناددیعس نب  نامثع  ورمع 
. درک فیلات  تئارقرد  ییاهباتک  يافوتم 446) ) يزاوها یلع  نب  نسح  یلع  وبا  داتسا  ، قشمد رد 

نیا رد  دومن و  ندید  فلتخم  ياهروشک  زا  درک و  رفسقرشم  هب  برغم  زا  يافوتم 465) ) یلذه یلع  نب  فسوی  مساقلا  وبا  مایا  نیمه  رد 
هب یباتک  هاگ  نآ  . تخادرپتئارق راک  هب  اهرهش  رگید  هنزغ و  رد  دیسر و  رهنلا  ءاروام  هب  وا  . تخاس حرطمار  تئارق  همئا  تایاور  ، اهروشک
وا . تسا هدـمآ  تیاور  وا 1459  باـتک  رد  . تـسا هدــش  يروآ  درگ  فورعمهـمئا  زا  تـئارق  هاـجنپ  نآ  رد  هـک  درک  فیلاـت  لـماکلا  ماـن 

 . مدرک تاقالم  ، هناغرف هزاورد  ات  برغم  رخآ  زا  تئارق  داتسا  خیش و  ابنم 365  :» دیوگیم
هناگ تشه  ياهتئارق  هرابرد  ار  سورعلا  قوس  صیخلتلا و« باتک  يافوتم 478 ) ) يربط دمصلا  دبع  نب  میرکلا  دبع  رشعم  وبا  يو  زا  سپ 

ود نیا  زا  رتشیب  هک  میـسانشیمنار  یـسک  :» دیوگیم يرزجلا  نبا  . تسا هدـمآ  قیرط  تیاور و  اهنآ 1550  ردهک  درک  فیلاـت  هکم  رد 
ربکالاعماجلا و مان  هب  یباـتک  هک  يافوتم 629) ) يردنکـسا زیزعلا  دبع  نب  یـسیع  مساقلا  وبارگم  ، دنـشاب هدرک  يروآ  عمج  ار  تئارق  مولع 

 . تسا قیرط  تیاور و  رب 7000  يوتحم  درک و  فیلات  « رخزالا رحبلا 
تاقیقحت يانبم  رب  ار  حیحـص  ذاش و  ياهتئارق  نافلؤمو ، دراد  همادا  نانچ  مه  ، اهتئارق هرابرد  بتک  فیلات  :» دـنکیم هفاـضا  يرزج  نبا 

هر نیا  رد  نانآ  هکلب  ، دـناهدشن عقاو  سک  چـیه  ضارتعا  دروم  دـننکیم و  تیاور  ، دـننادیم حیحـص  دوخهک  هچ  نآ  ساسا  رب  اـی  دوخ و 
رد هـک  روـط  ناـمه  دـنکیم و  ذـخا  يرگید  زا  یکی  ناـنچ  مـههک  تـسا  یعبتم  تنـس  ، تـئارق اریز  دـننکیم  يوریپ  ناینیــشیپ  زا  رذـگ 

لاثما یکلام و  زا  هضور  ،» طایخطبـس زا  جهبم  ،» زعلا وبا  زا  هیافک  ،» يزاوها زا  عانقالا  ،» يربط زا  سورعلا  قوس  یلذه  زا  لماکلا  ياهباتک 
ای هرـشع و  ای  دشاب و  هعبـس  ءارق  زا  ، ذاش فیعـض و  زا  معا  اهباتک  نیا  تایوتحم  ونانآ  تایاور  يانبم  رب  تسا و  عابتا  دروم  هدمآ  اهنیا 

( . 23 « ) دشاب هتساخرب  اهنآ  ابتفلاخم  هب  ای  دنک و  ضارتعا  شور  نیا  رب  یسک  میاهدیدن  ام  دننکیم و  تئارق  ، اهنیا ریغ 
: اهتشونیپ

،ص 10. ریسیتلا ریبحت  - 1
،ص 151. زیجولا دشرملا  ص 3 و   ، هنابالا باتک  - 2

،ج 1،ص 80. ناقتالا - 3
،ص 146. زیجولا دشرملا  - 4

. تسا هدرک  تبث  »ج 1،ص 39  رشنلا » رد هیمیت  نبا  زا  ار  اوتف  نیا  يرزجلا  نبا  - 5
.- ،ج 1،ص 33 ناهربلا .ر.ك: يوره دمحم  وبا  زا  یفاکلا  - 6

،ج 1،ص 10. رشعلا تاءارقلا  یف  رشنلا  ، يرزج نبا  ر.ك: - 7
. یمالسا دالب  قرش  قطانم  رگید  هرصب و  هفوک و  دننام  ، هتفرگ تاشن  اج  نآ  زا  تائارق  فحاصم و  شخپ  رشن و  هک  يزکارم  رد  - 8

باـب ، نآرقلالـضف باـتک  یفاـک ، مود  دـلج  هـب  .ر.ك: تـسا هدــش  جارختــسا  ، ینیلک مالــسالا  ۀــقث  فیلاـت  ، یفاـک زا  نانخــس  نـیا  - 9
ياههرامش 8 و 12 و 13 و 15 و 23 و 27،ص 627. ، رداونلا

ةرم  لوا  بتک  امک  داوسلاب  الا  نآرقلا  بتکی  نا  ینبجعی  ال  - » 10
ةاورلا  لبق  نم  ءیجی  فالتخالا  نکل  دحاو و  دنع  نم  لزن  دحاو  نآرقلا  - 11
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«. دحاولا دنع  نم  دحاو  فرح  یلع  لزن  هنکل  و  - » 12
 . سانلا ارقی  امک  ارقا  ةءارقلا  هذه  نع  فک  - » 13

 . متملع امک  اوؤرقا  - » 14
هیلع هللا  دـبع  وبا  لاـق  مث   . لاـض ، معن : » مالـسلا هیلع  لاـقف  ؟ لاـض : ۀـعیبر لاـقف   . لاـض وهف  اـنتءارق  یلع  ارقی  ـال  دوعـسم  نبا  ناـک  نا  - » 15

 . یبا ةءارق  یلع  ارقنف  نحن  اما  :» مالسلا
(. ،ص 237 فجن پاچ  ، رابخالا یناعم  ، قودص «) زمهلا ینعی  ، هیف ربنلا  مکایا و  ۀتیبرعب و  نآرقلا  اوملعت  :» هللا لوسر  لاق  - 16

لمن 27:25. - 17
لحن 16:5. - 18

،ص 98. رابخالا یناعم  هرقب 2:73.ر.ك: - 19
هرامش 1. نآرق  تئارق  باوبا  زا  باب 30  دلج 6،ص 222، ، هعیشلا لیاسو  ر.ك: - 20

،ج 1،ص 9. رشعلا تاءارقلا  یف  رشنلا  ر.ك: - 21
نامه ص 34. - 22

،ج 1،ص 36. رشنلا - 23

تئارق تفه  هب  اهتئارق  راصحنا 

هبتبــسن مدرم  اـههرود  یماـمت  رد  هـک  دــشنایب  دــیدرگ و  هـئارا  تـئارق  هـب  ناناملــسم  هجوـت  زا  ینــشور  ياـههنومن  ، لـبق ثـحبم  رد 
یلحميراق و هب  ياهقطنم  ره  مدرم  نینچ  مه  . دـندیزوریم مامتها  اهنآ  همه  شریذـپ  نیودـتو و  ظـفح  فورعم و  ياهتیـصخشتئارق 

. تسا هتشادن  ضارتعا  رمتسم  هریسنیا  رب  هصاخ  هماع و  زا  معا  سک  چیه  دنتشاد و  يرتشیب  هجوت  دوخ  هقطنم 
طورـش بوچ  راچ  رد  ناناملـسم  تشاد و  رارق  ناناملـسمهمه  هجوت  دروم  تئارق  رایتخا  باختنا و  رد  ءارق  قیقحت  داهتجا و  بیترت  نیدـب 

. دنتفریذپیم هتفرگ و  ارف  ار  تئارق  ، تفر تراشا  البق  هک  یصاخ 
هک دـهاجم  نبا  ینعی  ، دادـغب هنازرف  هغبان  هک  نیا  ات  ، تشادهمادا مراهچ  نرق  لیاوا  اـت  تئارق  شزومآ  يریگارف و  رد  یگـشیمه  شور  نیا 
هب یمسر  روط  هب  ار  ءارقلاخیش  یسرک  يو  . دیدرگ رهاظ  ، تشاد یگدیزرو  یتلود  تاماقم  نارس و  نایم  ردذوفن  مدرم و  بولق  بذج  رد 

رتشیب ياهقباـس  نآرق  موـلع  رد  دـندوب و  يو  زا  رترب  هـک  تـشاد  یناـبیقریلو  . دــندروآ يور  وا  هـب  مدرم  هماـع  داد و  صاـصتخا  دوـخ 
تئارق نونف  زا  یعالطایب  ملع و  بلطرد  ندرکن  رفس  خویش و  زا  تیاور  یمک  یملع و  تعاضبتلق  تلع  هب  ار  دهاجم  نبانانآ  . دنتـشاد

. دندرکیم ریقحت  گرزب ، همئا  زا  لوقنم  ياهتئارق  عاونا  و 
زاب ار  هناخ  باتک  رد  : تفگ نم  هب  . تشاد رارق  باـتکزا  یهوبنا  يو  لـباقم  رد  . متفر ذوبنـش  نبا  دزن  يزور  :» دـیوگیم جرفلا  وبا  یفاـعملا 

رب ار  یباتک  چـیهنم  تشاد و  رارق  ملع  کی  نف و  کی  صاخ  ياهباتک  ، کی ره  رد  دوب و  ییاـههسفقهناخ  باـتک  نآ  رد  . مدوشگ ، منک
نآ زا  غاد  رازاب  لاح ، نیا  اب  :» تفگ هاگ  نآ  يو  «. دناوخیم ربزا  دمح  هروس  دـننامه  ار  نآ  ، ذوبنـش نبا  هک  نیا  رگم  مدوشگن ، متـشادن و 

 . تسا دهاجم  نبا 
يرگید زا  رترب  لـضفا و  مادـک  ذوبنـش  نبا  نسحلا  وبااـی  دـهاجم و  نبا  رکبوـبا  :» مدیـسرپ رهاـط  وـبا  زا  هک  تـسا  هدرک  لـقن  زین  فـالعلا 

( . 1 !« ) دشابیمشلقع زا  رتشیب  رترب و  ذوبنش  نبا  ملع  شملع و  زا  رتشیب  رتالاب و  دهاجم  نبالقع  :» تفگ رهاط  وبا  »؟ تسا
اج نآ  ات  ، داتفا فالتخا  زین  ذوبنـش  نبا  دـهاجم و  نبانیب  ، داتفایم قافتا  نانگمه  نارقا و  نیب  رد  هک  روط  ناـمه  :» تسا هتفگ  يرزجلا  نبا 
هار رد  اردوخ  ياهاپ  صخـش  نیا  : تفگیم تفریذـپیمن و  يدرگاـش  هبتشادیم  ار  دـهاجم  نبايدرگاـش  هک  ار  یـسک  ذوبنـش  نبا  هک 
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. تسا هدربنار  ملع  بلط  رد  رفسجنر  هک  نآ  زا  هیانک   . تسا هدولاین  رابغ  هب  شناد  بسک 
یسک :» دیوگیم مشاه  یبا  نب  دحاولا  دبع  دوب . ناینیشیپتئارق  زا  دیلقت  هب  دنبياپ  تخس  فاطعنا و  لباق  ریغ  کشخ و  رایسب  دهاجم  نبا 

نآ زا  شیب  ، نیشیپ همئا  ياهدروآ  تسدظفح  رد  ام  زاین  : تفگ خساپ  رد  وا  ؟ دنکیمن رایتخا  صاخ  یتئارق  خیشارچ  : دیـسرپ دهاجم  نبا  زا 
( . 2 « ) دبایجاور ام  زا  سپ  ات  مینک  رایتخا  یتئارق  هک  تسا 

راـیتخا داـهتجا و  زا  عناـم  اتدــشکب  همکاـحم  هـب  اـهقف  زا  یعمج  رــضحم  رد  ار  ود  نآ  زا  کـی  ره  دــنک و  راــضحا  ار  ( 4  ) مـسقمنبا و 
یـسک نیلوا  وا  دیدرگ و  لیکـشت  ( دهاجم نبا  ) ءارقلا خیـش  روتـسد  هب  همکاحمهسلج  ود  ره  :» دیوگیم حـلاصلا  یحبـص  رتکد  . دوشتئارق

زا زین  ذوبنـش  نبا  مسقم و  نبا  . تفرگارف يزار  ناذاـش  نبا  زا  ار  تئارق  دـهاجم  نبا  . درک يروآ  عـمج  ار  هناـگتفه  ياـهتئارقهک  تـسا 
فیدر مه  ود  اب  دـهاجم  نبا  ددـشت  زا  عنام  ، خیـش کی  زا  تئارق  ذـخا  داتـسا و  ردنت  هس  نیا  كارتشا  اـما  ، دـندوب ناذاـش  نبا  نادرگاـش 

( . 5 « ) دیدرگندوخ
نبا . دوب دـیدش  رایـسب  ، دـش لقن  البق  هک  روط  نامه  ( تئارقتفه رد  تاـئارق  رـصح  ،) دـهاجم نبا  شور  نیا  هبتبـسن  ذوبنـش  نبا  ضارتعا 

نادعس نبا  دیبع و  یباو  ماشه  نب  فلخ  هک  روط  نامه  :» تفگ درک و  ضارتعا  ادیدشتئار  رایتخا  باختناباب و  دس  هبتبـسن  زین  مسقم 
« دننک لمع  وحن  نامه  هب  دنناوتیم  ، دناهدمآ نانآ  زا  سپ  هک  زین  نارگید  ، دوب زیاج  نانآ  يارب  راک  نیا  دننک و  رایتخا  یتئارق  دنتسناوتیم 

( . 6)
رب مکاح  طیارـش  اریز  ، درک لصاح  یقیفوت  یبسن  روط  هبو  درب  راک  هبتئارق  رد  داهتجا  باب  دس  يارب  ار  دوخ  شـشوک  مامت  دـهاجم  نبا 

هلاسم . دزاس يوزنمار  دوخ  نافلاخم  ،و  دوش زوریپ  شیاههتـساوخ  رد  ات  درک  کـمک  ار  وا  یمالـسا  هعماـجناماسبان  کـیرات و  نارود  نآ 
باتـش هک  تسا  وا  هدـهع  رب  ، دراد دوجو  اک  نیا  رد  یـصقن  ینوگ و  مهانرگا  تسوا و  ياهراک  هلمج  زا  تئارق  تفه  رد  تاـئارق  رـصح 

. دز تسد  يریطخ  لمعنینچ  هب  هدز 
نبا هجوتم  ( تسا هعبـس  ءارق  تئارق  ربتعم  تئارق  اهنتهک  ) نیرفآ مهوت  لمع  نیا  شنزرـس  مهـس  نیرتشیب  :» دیوگیم حلاص  یحبـص  رتکد 
ماش هفوک و  هرصبو و  هنیدم  هکم و  همئا  زا  نت  تفه  زا  تئارق  تفه  يروآ  عمج  هب  دادغب ، رد  يرجه  موسنرق  سار  رد  هک  تسا  دهاجم 

کی افرص  هتشادن و  یعقاو  یکالم  ، لمع نیا  هک  یلاح  رد  . دندش فورعمتئارق  طبض  رد  تقد  تناما و  قوثو و  هب  نانیا  اهنت  دز و  تسد 
( . 7 « ) دنرتربهعبس ءارق  زا  هک  دنتسه  یهجوت  لباق  رایسب و  دارفا  ءارق  همئا  نیب  رد  اریز  ، تسا یقافتاو  فداصت 

نف رد  ییاهباتک  ، نارگید یناتـسجس و  متاح  وباو  يربط  رفعج  وبا  مالـس و  نب  مساق  دیبع  وبا  : دننام ینادـنم  شناد  هک  یماگنه  هب  ، يرآ
، دوخ تافیلاترد  نانآ  دنتـشادن و  یترهـش  نادـنچ  دوبن و  حرطم  هناـگ  تفه  ياـهتئارق  حالطـصا  دـنتخاسیم ، مهارف  هتـشاگن و  تئارق 
رب ياهطاـحا  هک  دـهاجم  نبا  تسد  هب  مراـهچ  نرق  لوا  رد  هناـگ  تفهياـهتئارق  تراـبع  نیا  . دـناهدش روآداـی  ار  يرتشیب  ياـهتئارق 

نامه هعبـس  ياـهتئارق  » زاروظنم هک  دـندرک  روصت  ماوع  مدرم  هجیتن  رد  . تفاـی جاور  ( ، 8  ) تشادـن يرفـس  ملع  بسکهار  رد  تایاور و 
نبا هجوـتم  ار  دوـخ  دـنت  تمـالم  شنزرـس و  یگمه  ، ناداـقن ناـگرزب و  ورنیازا  . تسا هدـمآ  يوـبن  ثیدـح  رد  هک  تـسا  هعبـس  فرحا 

رترب و هک  رگید  همئا  نوؤش  تمظع و  اتتسا  هدرک  باجیا  هدروآ و  دوجو  هب  ار  هنایماع  روصت  نیا  هک  تسا  وا  لـمع  هک  ، دـندرکدهاجم
!. دنک هولجشزرایب  زیچان و  ، دناهعبس ءارق  زا  رتالاب 

دهاجم نبا  عضوم  هب  ضارتعا 

ییاههنومن هک  دناهداد  رارق  شهوکن  دروم  ادیدش  ، عبستائارق باختنا  رد  ار  دهاجم  نبا  يراوتسا  ان  یگدز و  باتـش  ناگرزب  زا  يرایـسب 
: دوشیم لقن  الیذ  نآ  زا 

راصحنا راذـگ  ناینب  :» دـیوگیم دـنکیم و  شنزرـستخس  ار  دـهاجم  نبا  ، نآرق رـسفم  يراق و  ، يودـهم رامع  نب  دـمحا  سابعلا  وبا  ماما 
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فرحا نامه  ، هناگ تفه  ياهتئارق  نیا  هک  دروآ  رظن  هتوک  هماع  رب  ار  مهوت  نیا  داد و  ماـجنا  هتـسیاشانیلمع  ، تئارق تفه  رد  اـهتئارق 
مهوت لاکـشا و  نیا  دادیم ، رارق  رتشیب  ای  تفه و  ددع  ریز  يددعرد  ار  اهتئارق  وا  رگا  دیاش  تسا و  هدمآ  ثیدـح  رد  هک  تسا  هعبس 

رگا هک  تسا  هدش  بجوم  نیاو  هدرک  افتکا  يوار  ود  هب  یماما  ره  دروم  رد  يو  ، نیا رب  هوالع  . تفریم نایم  زا  ههبشو  دمآیمن  دوجو  هب 
رتروهـشم تئارق  نیا  اسب  هچ  هک  یلاح  رد  . دـنادب لطاب  ار  نآ  دریذـپن و  ، دـشاب هدرکلقن  ود  نآ  زا  ریغ  یثلاث  هک  دونـشب  ار  یتئارق  یـسک 

( . 9 « ) دماجنایب رفک  اطخ و  هبنانآ  رما  دنوش و  هغلابم  راچد  دروم  نیا  رد  ینانادان  هک  تسا  نکمم  دشاب و  رتحیحصو 
رگید ياـهتئارق  دوش  هتفگ  هک  نیا  اـت  دنـشاب  اورهک  تسین  هناـگتفه  ياـهتئارق  اـهنت  :» تسا هتفگ  هنیمز  نیمه  رد  یبرعلا  نبا  رکبوـبا 

لقن زا  سپ  یطویسنیدلا  لالج  !«. تسا زاجم  ریغ  ، دناهدوب نانآ  زا  رترب  ای  هعبس و  ءارق  دننامه  هک  شمعاو  هبیـش  رفعج و  وبا  تئارق  : دننام
ءالعلا وبا  بلاط و  یبا  نب  یکم  دمحم  وبا  : نانآ هلمج  زا  هک  دناهتفگ  ارنخـس  نیا  زین  يرگید  ناسک  :» دیوگیم ، یبرعلا نبا  زا  بلطم  نیا 

( . 10 « ) درب مان  ناوتیم  ار  ءارق  همئارگید  ینادمه و 
روهشم ياهتئارق  زا  یمک  دادعت  اهنت  دناهدرک ، تیعبتيو  زا  هک  یناسک  دهاجم و  نبا  باتک  رد  :» دیوگیم یـسلدنا  نایح  وبا  نیدلا  ریثا 

يدـیزیلا هب  اهنت  دـهاجم  نباباتک  رد  یلو  ، دـناهدرک لقن  يو  زا  هک  هدـش  هدرب  مان  يوار  هدـفه  ءالعلا  نب  ورمع  وبادروم  رد  . تسا هدـمآ 
رب ود  نیا  هک  یلاح  رد  تسا  هدرک  هدنسب  يرودلا  یـسوسلا و  هب  اهنت  دهاجم  نباو  دناهدرک  تیاور  يدیزیلا  » زا سک  هد  . تسا هدش  افتکا 

كدنا رگم  مینیبیمن  راک  نیا  يارب  یتلعام  دناهدوب و  كرتشم  تئارق  ذخا  يراوتـسا و  طابـضنا و  رد  نانآ  همه  دـنرادن و  یتیزمنارگید 
( . 11 !« ) وا شناد  ندوب 

یفاشلا  مان  هب  دوخ  باتک  لوا  رد  ، بارقلا نبا  میهاربا  نب  لیعامسا  ، داتسا ماما 
طقف .و  تسین یتنـس  شور و  صن و  دنـس و  چـیهرب  ینتبم  ، اهتئارق رگید  هب  کسمت  مدـع  هناگتفه و  ياهتئارق  هب  کسمت  :» دـیوگیم

هعبـسلا مان  هب  یباتک  ، دناهتـشادن ییانـشآ  تئارق  تفه  زا  شیب  هب  هک  ( تسا دهاجم  نبا  وا  روظنم  ) نارخاتمزا یخرب  هک  تسا  نیا  زا  یـشان 
هب کـسمت  هک  دـندرک  روـصت  مدرم  هماـع  ، باـتک فـلؤم  تیفورعم  وترهـشتلع  هب  تسا و  تئارق  تفه  يواـح  طـقف  هک  هدرک  رـشتنم 

هدرک و فیلات  ییاهباتک  تئارقهرابرد  دهاجم  نبا  زا  سپ  يرگید  رایسب  دارفا  . تسین زیاج  هناگ  تفه  ياهتئارق  نیازا  ریغ  ییاهتئارق 
هب ، تایاور نیا  بجوم  هبتئارق  هک  تسا  هتفگن  سک  چـیه  دـناهدرک و  لـقن  تاـفالتخاعاونا  رایـسب و  تاـیاور  ءارق  همئا  زا  ماـما  ره  يارب 

( . 12 .« ) تسین زیاج  ، تسا هدماین  دهاجم  نبا  باتک  رد  هک  نآ  تهج 
یهتنم يو  هبتئارق  تسایر  هک  دـهاجم  نبا  رکبوبا  ، مراهچ نرق  لیاوا  رد  :» دـیوگیم ( هماش وبا  داتـسا  خیـش و  ) دـمحم نب  یلع  نسحلا  وبا 

ناشتئارق هکار  یئارق  درک و  رایتخا  ، تشاد تقفاوم  فحـصم  طـخلا  مسر  اـب  هک  ار  ییاـهتئارق  ، دوبدوخ ناـمز  مدرم  رب  مدـقم  دـیدرگ و 
هللا یلص  ربمایپ  هتفگ  هب  هجوت  اب  دوب و  هداتسرف  یمالسا  مهم  زکارمهب  نامثع  هک  ییاهفحصم  دادعت  هب  هجوت  اب  دیزگرب و  ، تشاد ترهش 

دالب و همئاار  نانآ  دـنک و  باختنا  ار  نانآ  ياهتئارق  يراـق و  تفه  هک  دـش  نآ  رب  ، تسا هدـش  لزاـنفرحتفه  رب  نآرق  هک  هلآ  هیلع و 
ياهتئارق نوماریپ  یباـتک  هدرک و  اـفتکا  نت  تفه  نیا  هبهک  تسا  یـسک  نیلوا  دـهاجم  نبا  نیا ، رباـنب  . دروآ باـسح  هب  فلتخم  قطاـنم 

زا شیپ  ، رفنتفه نیا  ياـهتئارق  يروآ  عمج  رد  سک  چـیه  دـناهدرک و  تیعبت  يو  زا  دروم  نیا  رد  زینمدرم  تسا و  هدرک  فیلاـت  ناـنآ 
( . 13  ) تسا هدرکن  ار  راک  نیا  يو 

نآ رب  نآرق  هک  تسا  هعبـس  فرحا  » زا یئزج  هناگ  تفهياهتئارق  نیا  هیلک  :» دیوگیم هنیمز  نیمه  رد  زین  بلاط  یبا  نب  یکم  دمحم  وبا 
هعبـس فرحازا  یکی  هعبـس  ءارق  نیا  زا  کی  ره  تئارق  هک  دـنک  روصت  یـسک  هک  تسا  یگرزب  هابتـشاو  طـلغ  اـما  . تسا هدـش  لزاـن  اـنبم 

«. دشاب دورطم  كورتم و  ، دنشاب هدرکن  کسمت  نادبهعبس  ءارق  هک  ار  یتئارق  ره  هک  تسا  نیا  داقتعا  نیا  هجیتن  اریز  ، تسا
نیا زا  رتمیظع  یناش  رتالاب و  یماقم  ياراد  هک  دـناهدرکدای  ار  یناسک  نت  داتفه  زا  شیب  دوخ  ياهباتک  رد  همئا  هک  دـنکیم  هفاضا  يو 

هدرک و يراددوخ  ، دوختئارق ياهباتک  رد  هعبـس  ءارق  نیا  زا  یخرب  رکذ  زا  نادـنمشناد  زا  یهورگ  هک  نآ  ربهوالع  . دـناهدوب نت  تفه 
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دودح رد  هدرکن و  رکذ  دوخ  باتک  رد  ار  رماع  نبا  یئاسک و  هزمح و  ، رگیدنادـنمشناد متاح و  وبا  لثملا  یف  دـناهدراذگ . رانک  ار  نانآ 
نت زا 15  ، هعبس ءارق  رب  هوالع  دوخ  تائارقباتک  رد  يربط  نینچ  مه  . دناهدومن رکذ  ، دناهدوب هعبس  ءارق  زا  رترب  هک  ار  ءارق  همئازا  نت  تسیب 

. دناهدرک لمع  وحن  نیمه  هب  زین  یضاقلیعامسا  دیبع و  وبا  . دربیم مان  رگید 
یهابتشا نیا  ؟ تسا هعبس  فرحا  نامه  نیرخاتم  زا  نتتفه  نیا  ياهتئارق  دنک  نامگ  یسک  هک  دشاب  اور  هنوگچ  ، نیا ربانب  :» دیوگیم وا 
یئاسکهک تسا  لوبق  لباق  هنوگچ  و  !؟ دراد يرگید  يانبم  ایتسا  ینتبم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  یـصنرب  اعدا  نیا  ایآ  . تسا گرزب 

رد ، دهاجم نبا  تسا و  هدوب  یمرضح  بوقعی  هعبس  ءارق  زارفن  نیمتفه  هک  یلاح  رد  ، دوش قحلم  هعبـس  ءارق  هب  زورید  نیمه  نومام  مایا  رد 
ءاـفتکا هزادـنا  نیمه  هبهک  هدـناشک  ازارد  هب  ار  هنیمز  نیا  رد  نخـس  يو  !«. درک نییعت  بوـقعی  ياـج  هب  ار  یئاـسک  ، دصیـس لاـس  یلاوـح 

( . 14  ) دوشیم
هکلب . تسا هعبـس  ءارق  زا  هک  تساـهنامه  حیحـصياهتئارق  هک  ماهدینـش  دـنرادن  یـشناد  هک  یـضعب  زا  :» دـیوگیم يرزجلا  نـبا  ظـفاح 

هک ار  ییاهتئارقیخرب  یتح  . تسا هدمآ  « ریسیتلا یبطاشلا و« » رد هک  تسا  نامه  حیحص  ياهتئارقهک  دننآ  رب  نانادان  لاهج و  زا  يرایسب 
باتک ود  رد  هک  ییاهتئارق  رایـسب  هچ  هک  یلاح  رد  . دننادیم هدعاقفالخ  ذاش و  ، تسین هعبـس  ءارق  زا  ای  هدماین و  روکذـم  باتک  ود  رد 

زا ههبش  نیا  . تسا هعبس  ءارق  زاای  هدمآ و  باتک  ود  نیا  رد  هک  تسا  ییاهتئارق  زا  رتحیحص  یلو  ، تسین هعبس  ءارق  زاای  هدماین و  هدش  دای 
!«. هدش هراشا  نادبثیدح  رد  هک  تسا  هعبس  فرحا  نامه  هناگ  تفهياهتئارق  دناهدرب  نامگ  هک  هتفرگ  تاشن  اج  نآ 

نیا رد  هداد و  رارق  شهوکن  دروم  ءارق  زا  نت  تفه  هبءافتکا  رب  ینبم  ار  دهاجم  نبا  لمع  ، نیشیپ همئا  زا  يدایز  هورگ  :» دنکیم هفاضا  يو 
نایب حوضو  هب  اردوخ  دوصقم  ای  دومنیم و  باختنا  رتشیب  ای  تفه و  ددـع  زا  رتمک  يددـع  رگا  : دـناهتفگو هداد  اطختبـسن  وا  هب  دروم 

( . 15 « ) دنتفاییم ییاهر  ههبش  نیا  زا  نانادان  ، درکیم
ییاهباتک رد  هک  تسا  نامه  فورعم  ياهتئارقهک  دناهدرک  نامگ  هک  یناسک  هبتبـسن  نیـشیپ  ناگرزب  :» دیوگ یطویـس  نیدـلا  لالج 
( . 16  ) تسا یکبسنیدلا  یقت  خیش  ، هدومن حیرصت  نآ  هب  هک  یسک  نیرخآ  دنراد و  ضارتعا  الماکهدمآ  هیبطاشلا  ریسیتلا و  دننام 

نیا اـیآ  یلو  . دـندوب هدرکن  نارگید  هک  يراـک  ، هعبـسرد تاـئارق  رـصح  هراـبرد  ، دـهاجم نبا  هبتبـسن  نف  ناـگرزب  تاـضارتعا  دوـب  نـیا 
!؟ تسا هتشاد  يریثات  تاضارتعا 

هب ، ضحم هنوگ  دـیلقت  يوریپ  هب  هداد و  همادا  ار  هیلواهیور  نامه  ، مراهچ نرق  زاغآ  زا  هماع  هقبط  هک  دـهدیم  ناشن  دوجوم  راـثآ  یـسررب 
رظن فالخ  ربیـشور  ذاختا  یفرطیبتیاعر و  هب  ، دناهدمآ دعب  ياهنامز  رد  هک  نادـنم  شناد  املعاما و  . دـناهدرک افتکا  هعبـس  ءارق  نامه 

دمحم وـبا  نادـنم ، شناد  نیا  هنوـمن  . دـناهدرک تکرح  لیـسميریزارس  رد  هماـع  اـب  هار  مه  گـنهآ و  مه  ـالمع  ،و  دـناهدوبن رداـق  هماـع 
نع فشکلا  مان  هب  ار  دوخباتک  فصولا  عم  . تسا تئارق  تفه  هب  تائارق  راصحنا  نافلاخم  نیرتتخس  رـس  هکتسا  يافوتم 437) ) یکم

. تسا هدادصاصتخا  هعبس  ياهتئارق  هب  عبسلا  تاءارقلا  هوجو 
هناگ تفه  ياـهتئارق  نوماریپ  ارـصحنم  « ریـسیتلا ماـن  هبار  دوخ  باـتک  هک  تسا  ياـفوتم 444) ) یناد دیعـس  نب  ناـمثع  ورمع  وبا  يرگید 

. تسا هتشاگن 
ياهتئارق هرابرد  اهنت  یفاکلا  مان  هب  دوخ  باتک  رد  وهتفای  تافو  لاس 476  هب  هک  تسا  یلیبشا  حیرش  نب  دمحم  ، هللا دبع  وبا  رگید  هنومن 

هب « ررکملا ماـن  هبار  دوـخ  باـتک  یـسلدنا  يراـصنا  مساـقلا  نب  رمع  نب  صفح  وـبا  نینچ  مه  . تسا هدرکثـحب  نآ  تاور  هناـگ و  تـفه 
. تسا هدرک  رصحنم  هعبس  ياهتئارق 

هنوگ نامه  هدورس و  هعبس  ياهتئارق  هرابرد  یناهتلا  هجوو  ینامالا  زرح  مان  هب  ياهدیـصق  يافوتم 590) ) یبطاش هریف  نب  مساق  دمحم  وبا 
شراگن هب  وحن  نیمه  هب  یتافیلاتزین  يرگید  نافلؤم  . تسا هدومن  رکذ  يوار  ود  يراق  ره  يارب  دندقتعم ، دهاجم  نبازا  دـیلقت  هب  هماع  هک 

. دناهدرک رصحنمتفه  ددع  رد  ار  اهتئارق  نانآ  همه  دناهدروآ و  رد 
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رب يوار  ود  ، هس نآ  زا  کـی  ره  يارب  دـهاجم  نبازا  يوریپ  هب  هدرک و  هفاـضا  فورعم  يراـق  تفه  هب  ار  نـت  هـس  نارخاـتم  زا  یخرب  اـهنت 
رشنلا مان  هبدلج  ود  رد  یباتک  يو  . تسا هتـشذگ  رد  لاس 833  هب  هک  تسا  يرزجلا  نبا  ریخلا  وبانیدلا  سمـش  : نانیا هلمج  زا  . دـناهدرمش

مان هب  زین  ياهدیـصق  هدرک و  فیلات  ةرـشعلا  ۀـمئالا  تائارق  یفریبحتلا  مان  هب  رگید  یباـتک  نآ  زا  سپ  هدرک و  فیلاـت  « رـشعلا تاءارقلا  یف 
. تسا طمن  نیمه  هب  هک  هدورس  « رشعلاتاءارقلا یف  رشنلا  ۀبیط 

نسیحم ملاس  دمحم  ، رصاعم هدنسیون  هلمج  نآ  زا  هک  ، دناهدرک يوریپ  يو  زا  تائارق  بتک  نافلؤم  همه  ریخا  رصع  ات  يرزجلا  نبا  زا  سپ 
. تسا هدرک  فیلات  « رشعلا تاءارقلایف  بذهملا  مان  هب  یباتک 

باتک . دنسرب نت  هدراهچ  هب  ( نانآ هدیقع  هب  ) دامتعا درومءارق  ات  ، دناهدرک هفاضا  هناگ  هد  ءارق  نیا  رب  ار  ذاوش  ءارق  زا  يراق  راهچ  زین  یخرب 
يروآ ون  یعادـبا و  ساسا  نیمهرب  ینتبم  يافوتم 1117) ) یطایمد دمحم  نب  دمحا  فیلات  « رشع ۀعبرالا  تاءارقلایف  رـشبلا  ءالـضف  فاحتا 

. تسا
هتخانـشتئارق اب  اتدمع  دشاب و  هدش  دای  طورـش  يارادهک  تسا  یتئارق  ، تئارق رابتعا  لیلد  اهنت  هک  دنرواب  نیا  رب  عیـشت  بتکم  ناوریپ  اما 

هدیدرگ لزان  اتکی  يادخدزن  زا  هک  تسین  شیب  یکی  ینآرق  صن  اریز  ، تسین شیبتئار  کی  زج  نآ  دهدقفو و  ناناملسم  هوبنا  دزن  هدش 
نآ نایوار  ار  دوخ  هک  تسا  نایراق  داـهتجا  زا  یـشان  ، نآرق تئارق  رد  تاـفالتخانیا  یماـمت  »و  دـحاولا دـنع  نم  لزن  دـحاو  نآرقلا  تسا 
رد ارـصحنم  هک  ، رتاوتم لـقن  عامـس و  قیرطزا  زج  ، تسا هدوهیب  نآرق  صن  ندروآ  تسد  هب  رد  يداـهتجا  هنوـگ  ره  . دـناهدرک ناـمگصن 

: میوشیم روآ  دای  راصتخا  هب  الیذ  تفر و  تراشا  البق  هک  . دراد دوجو  اهیگژیونیا  صفحتیاو  هب  مصاع  تئارق 
: اهتشونیپ

،ج 2،ص 54-56. ءارقلا تاقبط  یف  ۀیاهنلا  ۀیاغ  - 1
،ج 1،ص 217. یبهذ زا  ، رابکلا ءارقلا  ۀفرعم  - 2

ۀیاهنلا ج 2،ص 52. ۀیاغ  .ر.ك: ذوبنش نب  بویا  نب  دمحا  نب  دمحم  - 3
،ج 2،ص 123. ۀیاهنلا ۀیاغ  .ر.ك: مسقم نب  نسحلا  نب  بوقعی  نب  نسحلا  نب  دمحم  - 4

،ج 1،ص 221 و 247. رابکلا ءارقلا  ۀفرعم  ،ص 252-251.ر.ك: نآرقلا مولع  یف  ثحابم  - 5
،ج 1،ص 249. ءارقلا ۀفرعم  - 6

،ص 247 و 148. نآرقلا مولع  یف  ثحابم  - 7
،ج 1،ص 327. ناهربلا ، شکرز - 8

،ج 1،ص 80. نآرقلا مولع  یف  ناقتالا  - 9
. نامه - 10
. نامه - 11

،ج 1،ص 46. رشعلا تاءارقلا  یف  رشنلا  - 12
،ص 160. زیجولا دشرملا  : هب دوش  عوجر  زین  ،ص 111،و  ءارقلا لامج  - 13

،ص 151-153. زیجولا دشرملا  ،ص 102. هنابالا ر.ك، - 14
،ج 1،ص 36. رشعلا تاءارقلا  یف  رشنلا  - 15

،ج 1،ص 81. ناقتالا - 16

صفحتئارق یگژیو 

ینآرق www.Ghaemiyeh.comمولع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 302زکرم  هحفص 160 

http://www.ghaemiyeh.com


رد یپ  نورق  یط  رد  تئارق  نیا  . تسا صفحتئار  هتفایماکحتسا ، نیملـسم  روهمج  هناوتـشپ  اب  حیحـص و  يدنـس  ياراد  هک  یتئارق  هناگی 
: ددرگیم رب  ببس  دنچ  هب  نآ  لوادت  تسه و  هدوب و  لوادتم  ناناملسمنایم  هراومه  زورما  ات  یپ 

مصاع وا  داتسا  صفح و  اریز  ، تسا ناناملـسم  هماع  تئارقنامه  صفحتئارق  ، عقاو رد  . دش هراشا  نآ  هب  البق  هک  تسا  نامه  ، لوا ببـس  .1
دوخ خیش  زا  مصاع  ار  تئارقنیا  . دندوب دنب  ياپ  ، دوب قفاوم  ناناملـسم  نایم  رتاوتم  حیحـص و  تیاور  هماع و  تئارقاب  هک  هچ  نآ  هب  ادیدش 

هک یحو  یلصا  صن  اب  هچ  نآ  زج  یتئارق  چیه  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  تسا و  هدرکذخا  نینمؤملا  ریما  ماما  زا  وا  یملـس و  نامحرلا  دبع  وبا 
هتخومآ صفحدوخ  درگاـش  هب  مصاـع  ار  تئارق  نیا  . تسا هدرکیمن  تئارق  هدوـب ، رتاوـتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زاناناملـسم  ناـیم 

صن اب  هک  تسا  هدوبته  نیا  زا  افرـص  یمومع  دامتعا  نیا  تفرگرارق و  ناناملـسم  دامتعا  دروم  خـیرات  راودا  یماـمت  رد  ورنیا  زا  . تسا
صفح داهتجا  رب  ینتبم  تئارق  نیا  هک  تسینانعم  نیا  هب  ، صفح هب  زین  تئارق  نیا  تبسن  . تسا هتشاد  قباطت  قفاوت و  لوادتمتئارق  یلصا و 

هدرک رایتخاصفح  هک  تسا  یتئارق  لوبق  انعم  هب  ، صفحتئارق لوبق  تئارق و  نیا  صیخـشت  ياربتسا  يزمر  تبـسن  کی  نیا  هکلب  ، تسا
. تسا هدوب  لوادتمو  رتاوتم  ناناملسم  نیبتسخن  زور  زا  تئارق  نیا  اریز  ، تسا هتفریذپ  و 

یطباـض يو  . تسا هدیـشخب  وا  هب  هجوت  لـباق  یتیـصخشهک  هدوـب  زاـتمم  ییاهتلـصخ  تایـصوصخ و  هب  فورعم  ، ءارق نیب  رد  مصاـع  .2
زا هک  یملـسنامحرلا  دبع  وبا  زا  ریغ  یـسک  زا  ار  تئارق  اذل  ، تسا هدوب  طاتحم  رایـسب  نارگید  زا  نآرق   236! ذخا رد  راوتـسا و  تیاهنیب 

. درکیم هضرع  ، دوب هتخومآ  دوعسم  نبازا  ار  تئارق  هک  شیبح  نب  رز  رب  ار  نآ  درکیمن و  ذخا  ، دوب هتفرگ  ارف  مالسلا  هیلع  یلع 
زا هک  تقو  ره  نم  درکن و  تئارق  نم  يارب  ار  نآرقزا  یفرح  ، نامحرلا دـبع  وبا  زج  سک  چـیه  : تفگ نم  هب  مصاع  :» دـیوگیم شایع  نبا 

هیلع یلعزا  ار  تئارق  زین  ناـمحرلا  دـبع  وبا  . مدرکیم هضرع  شیبـح  نب  رز  هب  نآرق  هراـبرد  ار  دوختاعومـسم  ، متـشگیم زاـب  يو  شیپ 
هناگی ، تئارق رد  مصاع  :» ناـکلخ نبا  ریبعت  هبهک  تسا  تهج  نیا  زا  ( . 1 « ) دندوب هدرک  ذخا  ، دوعسم نب  هللا  دبع  زا  شیبح  نبرز  مالـسلا و 
هتشاد حیجرتاهتئارق  همه  رب  هک  هدوب  یتئارق  مصاع  تئارق  ، خیرات ياههرود  مامت  رد  ، بیترت نیاهب  ( . 2  ) تسا هدوب  هجوت  تیانع و  دروم 

. دناهتشاد هجوت  نادب  ناگمه  هتشاد و  جاور  ناناملسم  هماع  نیب  و 
مدرم تهج  نیا  زا  دـیآیم و  رامـش  هب  ماـما  ، مصاـعتئارق رد  ، دوب قوثو  دروم  قذاـح و  دارفا  زا  هک  يافوتم 292) ) طایخ دـمحا  نب  مساق 

( . 3  ) دنهد حیجرت  اهتئارق  رگیدرب  ار  وا  تئارق  ات  دنتشاد  نآ  رب  قافتا 
اهنت دهاجم  نبا  تسا و  هتـشاد  دوجو  مصاع  تئارق  صـصختمنت  هدزناپ  ، دادغب يراق  دهاجم  نبا  تئارق  هسلج  رد  ، مراهچ نرق  يادـتبا  رد 

ره ، تشاد هدـهع  هب  ار  تئارقشزومآ  لاس  هاجنپ  هک  يافوتم 323) ) دـمحم نب  میهاربا  هیوطفن ، ( . 4  ) دادیم میلعتنانآ  هب  ار  مصاـع  تئارق 
( . 5  ) تخادرپیم رگید  ياهتئارق  هب  نآ  زا  سپ  دناوخیم و  مصاعتئارق  هب  ار  نآرق  ، درکیم زاغآ  ار  دوخ  هسلج  هک  تقو 

ار مصاع  تئارق  ، دندوبتلیـضف ملع و  لها  هک  هفوک  مدرماریز  ، دادیم حـیجرت  اهتئارق  رگید  رب  ار  مصاع  تئارق  زین  لبنح  نب  دـمحا  ماما 
رایتخا ار  وا  تئارقنم  دوب و  قوثو  دروم  مصاع  : تسا هتفگ  لـبنح  نب  دـمحا  : » تسا هدرک  لـقن  یبهذ  هکروط  ناـمه  ( . 6  ) دندوب هتفریذپ 

( . 7  ) ماهدرک
نیدـلا سمـش  ماما  . دـننک لصتم  صوصخ  هب  صفحتیاور  هب  مصاع  هب  ار  دوختئارق  دانـسا  ات  دـناهدرک  شـشوک  تئارق  همئا  ماـمت  اذـل 

 . تسا مصاع  قیرط  زا  میظع  نآرق  تئارق  ندروآ  تسد  هبتسویپ  عوقو  هب  ام  يارب  هکيزیچ  نیرتالاب  :» دیوگیم یبهذ 
زا مالسلا و  هیلع  یلع  زا  يو  یملس و  نامحرلا  دبع  وبازا  مصاع  مصاع و  زا  وا  هک  دنکیم  لقن  صفح  ات  الصتم  ار  دوخ  دانـسا  سپـس  وا 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  هدرک و  ذخا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ار  نآ  ( دوعسم نبا  یلع و  ) ود نیاو  هتفرگ  دوعسم  نبا  زا  وا  شیبح و  نبرز 
( . 8  ) تسا هتفرگ  دنوادخ  زا  لیئربجهطساو  هب  زین  هلآ  و 

هناگی ار  نآ  اریز  ، دـناهدیزگرب هداد و  حـیجرت  ار  صفحتیاور  هب  مصاع  تئارق  ، هیماما ياهقف  ياـهصخاش  ناـگرزب و  هراو  مه  ، ورنیا زا 
. دنراد قفاوتنآ  رب  ناناملسم  برع و  هک  دنتسنادیم  هتشگ  لزان  نآ  قفو  رب  نآرق  هک  شیرق  حیصفهجهل  اب  قباطم  رتربتئارق و 
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نآ رد  وا  نیـشناج  یبلح و  حالـصلا  وبا  نیدـلا  یقتهتـسجرب  نادرگاـش  زا  ، یبلح ملـسا  نبتباـث  نسحلا  وبا  دـهاجم  گرزب و  دـنمشناد 
هک هتخاس  نشورو  هتشاگن  مصاع  تئارق  هیجوت  حیجرت و  رد  هدنزرا  یباتک  تشگ ، لئان  تداهش  عیفرهجرد  هب  (460) لاس دودح  هک  ، راید

( . 9  ) تسا شیرق  تئارق  نامه  وا  تئارق 
دبع وبا  زا  ار  تئارق  مصاع  :» دیوگ بقانملا  » دوخ جرا  رپباتک  رد  يافوتم 588) ) بوشآ رهش  نب  یلع  نب  دمحم  نیدلا  دیشر  رفعج  وبا  زین 

نیرتحیـصفدنکیم هفاضا  هدومن و  تفایرد  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  یلع  زا  ار  نآرق  یماـمت  تئارق  زین  واهک  ، هتفرگ ارف  یملـس  ناـمحرلا 
( . 10  ) تسا هدومن  باختنا  ار  راوتسا  هار  وا  ، دناهتفر جک  نارگیدهچ  نآ  ره  هتفرگ و  ارف  نآ  هشیر  زا  اریز  ، تسا مصاع  تئارق  ، تائارق
نیرتهب :» دیوگ یهتنملا  باتک  رد  يافوتم 762) ) یلحهمالع رهطم  نبا  ، فسوی نب  نسح  نیدلا  لامج  روصنم  وبا  هیام  نارگ  هیقف  نینچ  مه 

( . 11  ) تسا مصاعتئارق  نم  دزن  اهتئارق 
هتـشاد نایب  وا  هب  ار  دوخ  دنـس  هتـشون و  مصاع  تئارقصوصخ  رد  یباتک  - مهن نرق  ياملع  زا  - يدابآ رتسا  نیدلا  دامع  ردق  گرزب  يراق 
هدیصق رد  یبطاش  زاهک  ار  هچ  نآ  ، نآ همتاخ  رد  هتـشاگن و  يوفـص  بسامهط  هاش  رتخد  يارب  تسا و  هناگیباب  نیا  رد  هلاسر  نیا  . تسا

( . 12  ) تسا هدومن  كاردتسا  هدش و  روآ  دای  ، هدش توف  شاهیبطاش 
لاس 1007 هب  يو  تدالو  ) هتـسیزیم هدزای  نرق  ردهک  سدقم  دهـشم  میقم  ، يزیربت میهاربا  دـمحم  دـنزرف  یفطـصم  گرزب  يراق  ملعم و 

هرابرد اـملعناگرزبتسد  رب  يددـعتم  ناوارف و  بتک  ، هصـالخ ( . 13  ) تسا هدومن  فیلات  مصاع  تئارقدانـسا  رد  هدـنزرا  ياهلاـسر  ( هدوب
مه شود و  مه  مصاع  تئارق  هب  نداد  اهب  رد  نیملـسم  روهمجاب  نادـنم  شناد  هراومه  هدـمآ و  رد  ریرحت  هتـشر  هب  مصاـع  تئارق  شزرا 

. تفر نآ  حرش  هک  رگید  يایازم  رب  هوالع  . دراد تلالد  تئارق  نیا  ناشتیمهارب  هک  ، دناهدوب ادص 
تهج نیا  زا  دوب و  فورعم  ياهتسیاش  يراوتسا  طابـضناهب و  هداد  جاور  فلتخم  قطانم  رد  ار  مصاع  تئارق  هک  صفح  ، رگید فرط  زا  .3

هبتبـسن مصاع  باحـصاملعا  ، صفح هک  نآ  رب  هوالع  . دننک ذـخا  يو  زا  صوصخ  هب  ار  مصاع  تئارق  ات  دـندوبدنمهقالع  ناناملـسم  همه 
( . 14  ) دوب هتفرگ  یشیپ  ، دوخ فیدر  مه  ، شایع نب  رکبوبارب  مصاع  تئارق  طبض  ظفح و  رد  هدوب و  وا  تئارق 

رد دادغب و  رد  وا  . دیـشوکیم نآ  جیورت  رد  درکیمتوالت و  مدرم  يارب  ار  مصاع  تئارق  هک  تسا  یـسک  صفح  :» دـیوگ یناد  ورمع  وبا 
( . 15  ) تشامگ تمهمصاع  تئارق  شزومآ  هب  هکم 

زا هک  یتئارق  لماک  طبـض  هب  ار  وا  دنتـسنادیم و  شایع  نبازا  رترب  نآرق  طبـض  ظـفح و  رد  ار  صفح  ناینیـشیپ  :» تسا هتفگ  يداـنملا  نبا 
( . 16 « ) دناهدرکفیصوت ، دوب هتخومآ  مصاع 

هدرمـش نارگید  زا  رترب  ، تئارق رد  ناـقتا  تقدتهج و  هب  صفح  ( ، 17  ) الـضفم ناک  ناقتالاب  صفح و  و  :» دـیوگیم يو  هرابرد  یبطاش 
«. دشیم

یقاب مصاـع  تئارق  زا  هک  یحیحـص  تیاور  :» دـیوگنیعم نبا  . دـننادیم حیحـص  یتیاور  مصاـع  زا  ار  صفحتیاور  قیقحت  دـقن و  باـبرا 
( . 18  ) تسا نامیلس  نب  صفحتیاور  ، تسا

. تسا صفحقیرط  زا  مصاع  تئارق  ، تفای جاور  ناناملسم  همه  نیب  هک  یتئارق  ، تیفیک نیا  اب 
اهتئارق رگید  رد  هک  تسا  یلاع  حیحص و  يدانسا  ، مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  یلع  زا  مصاع  تئارق  لقن  رد  صفح  دانسا  نآ  رب  هوالع  .4

: اریز ، درادن ریظن 
هجوم گرزب و  یتیصخش  هک  هدرکن  ذخا  یملس  نامحرلا  دبع  وبادوخ  داتسا  خیـش و  زا  ریغ  يدحا  زا  لماک  روط  هب  ار  تئارق  مصاع  الوا 

. تسا هدوبنانیمطا  لوصح  يارب  افرص  ، تسا هدرک  هضرع  يرگید  رب  ار  تئارق  نیا  مصاعرگا  دمآیم و  رامش  هب 
زا ار  نآرق  هک  یملـس  نامحرلا  دـبع  وبا  رگم  ، درکنتئارق نم  يارب  ار  نآرق  زا  یفرح  يدـحا  : تفگ نم  نب  مصاع  :» دـیوگیم شاـیع  نبا 

شیبـح نبرز  رب  مدوب  هتفرگ  ارف  هک  ار  هچ  نآ  ، متـشگیم زاـب  ناـمحرلا  دـبع  وبا  دزن  زا  هکیعقوم  نم  . تسا هدرک  ذـخا  مالـسلا  هیلع  یلع 
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( . 19  ) مدرکیم هضرع  ، دوب هدرک  ذخا  دوعسم  نب  هللا  دبع  زا  ار  تئارقهک 
اقیقد ، هتفرگ ارف  وا  زا  ار  هچ  نآ  تشاد  نیقی  اریز  ، دـیزرونتفلاخم یملـس  نامحرلا  دـبع  وبا  دوخ  خیـش  داتـسا و  اب  مصاع  هاگ  چـیه  اـیناث 

یملـس نامحرلا  دبع  وبااب  یفالتخا  چـیه  تئارق  رد  نم  :» دـیوگ هراب  نیا  رد  مصاع  . تسا هتفرگ  ارفمالـسلا  هیلع  یلع  زا  وا  هک  تسا  نامه 
تئارق اب  يدروم  چیه  رد  زین  یملـس  نامحرلا  دبع  وبا  هک  متـسنادیم  نیقی  هباریز  ، مدیزرون تفلاخم  وا  تئارق  اب  دروم  چیه  رد  متـشادن و 

( . 20  ) تسا هدیزرون  تفلاخممالسلا  هیلع  یلع 
نیا !و  رگید سک  چــیه  هـب  هـن  هدرک و  لـقتنم  ( 21  ) صفح دوخ  بیبر  هب  ار  دوـختئارق  یلاـع  ییـالط و  دانـسا  اـصاصتخا  ، مصاـع اـثلاث 

ات دـمآمهارف  صفح  يارب  هک  تسا  هژیو  یگتـسیاش  نامه  نیا  . تسا زاتمم  نادـب  ، ءارق رگیدنیب  رد  صفح  اهنت  هک  تسا  یگرزبتلیـضف 
یتئارق نامه  ، متخومآ وت  هب  هک  ار  یتئارق  : تفگ نم  هبمصاع  :» دـیوگیم صفح  . دـنریذپب ار  وا  تئارق  اهنت  دـنروآ و  يور  وا  هب  ناناملـسم 
شاـیع نب  رکبوـباهب  هک  ار  یتـئارق  تسا و  هتفرگ  ارف  مالـسلا  هـیلع  یلع  زا  اـنیع  وا  ماهدرک و  ذـخا  یملـسنامحرلا  دـبع  وـبا  زا  هـک  تـسا 

( . 22 « ) دوب هدرک  ذخا  دوعسم  نبازا  وا  ماهدرک و  هضرع  شیبح  نبرز  رب  هک  تسا  یتئارق  ، متخومآ
رد ضعب  نـع  ضرعا  هـضعب و  فرع  هیآ 3  لیذ  میرحتهروس  ریـسفت  رد  یـسربط  همالع  : دوش هراشا  ياهتکن  هب  دـمآ  بساـنم  اـج  نیا  رد 

: دیوگیم هیآ  تئارق  شخب 
- شایع نب  رکبوبا  :» دیوگ هاگ  نآ  «. دناهدناوخ دیدشتاب  یگمه  ءارق  رگید  هدناوخ و  « ءار فیفخت  اب  ار  فرع  هک  تسا  یسک  اهنت  یئاسک  »

تئارق رد  هک  تسایتاءارق  هد  زا  یکی  نیا  :» تسا هتفگ  هک  دنکیم  لقن  يو  زا  هدرک و  رایتخا  ار  فیفختتئارق  - مصاع يوار  ود  زا  یکی 
 . منادرگ صلاخ  ار  یلع  تئارقات  متساوخ  ، دوب هتفرگ  ارف  مالسلا  هیلع  یلع  زا  هک  ماهتخاس  دراو  مصاع 

دیدیم ار  یسک  رگا  یملس  نامحرلا  دبع  وبا  تسا و  یملسنامحرلا  دبع  وبا  يرـصب و  نسحتئارق  ، فیفخت تئارق  :» دنکیم هفاضا  سپس 
( . 23 « ) دزیم هزیر  گنس  اب  اروا  دناوخیم  دیدشت  اب  هک 

تئارق هک  تسا  یئاـسک  نیا  دـناهدناوخ و  دـیدشتاب  ، یئاـسک زج  یمالـسا  دـالب  اهرهـش و  ءارق  یماـمت  :» دـیوگیم دروم  نیمه  رد  يربط 
( . 24  ) تسا هداد  تبسن  هداتق  یملس و  نامحرلا  دبع  وباو  يرصب  نسح  هب  زین  ار  فیفخت 

هک هدروآ  اجک  زا  ار  نخس  نیا  یـسربط  تسیننشور  و  ( 25  ) هدناوخن فیفخت  اب  یـسک  یئاسک  زج  هک  دنراد  حیرـصت  تائارق  بتک  رد 
صفح هب  هکار  یتئارق  هک  دراد  تفلاخم  زین  مصاـع  دوخ  حیرـصت  اـب  نخـس  نیا  هک  هوـالع  . دوشیمنتفاـی نآ  زا  يرثا  دوجوم  عباـنم  رد 
يرییغت ای  دنک  یتلاخد  نآ  رد  هک  دیاشن  ار  شایع  نبارکبوبا  هتفرگ و  مالسلا  هیلع  یلع  زا  یملس  نامحرلا  دبع  وبا  قیرط  زا  افرص  هتخومآ 

. دشاب هداد  خر  اوران  تبسن  نیارد  یحماست  دسریم  رظن  هب  . دهد

؟ دراد مصاع  اب  یتفلاخم  صفح  ایآ 

راب هس  هک  فعـض  هملک  دروم  رد  رگم  متـشادن ، یتفلاخممصاع  تئارق  اب  يدروم  چـیه  رد  نم  : تسا هتفگ  صفح  :» دـیوگیم يرزج  نبا 
: تسا هدش  رارکت  هیآ  نیا  رد 

داض و حـتف  هب  ار  فعـض  هملک  مصاـع ، ( 26  ) افعـض ةوق  دـعب  نم  لعج  مث  ةوق  فعـض  دـعب  نم  لـعج  مث  فعـض  نم  مکقلخ  يذـلا  هللا 
دناهدناوخ داض  حتف  هب  دروم  هس  ره  رد  ار  هملک  نیا  هزمح  رکب و  وبا  :» دیوگیمیکم دـمحم  وبا  ( . 27  ) تسا هدناوخ  داض  مض  هب  ، صفح

داض مض  هب  ار  نآ  ، رمع نب  هللا  دبع  تیاوريانبم  رب  دوخ  یلو  ، هدرک تیاور  مصاع  زا  داض  حتف  هب  ار  نآ  زین  صفح  هک  تسا  هدشهتفگ  و 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  مدناوخ و  داض  حتف  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  روضح  رد  ار  هملکنیا  نم  هک  تسا  هتفگ  رمع  نبا  . تسا هدناوخ 
رد نم  : تسا هتفگ  هکهدشتیاور  صفح  زا  :» هک دنکیم  هفاضا  یکم  «. دناوخ داض  مض  هب  دروم  هس  ره  رد  ودرک  حیحـصت  ارم  تئارق  هلآ 

( . 28  ) هملک هس  نیا  ندناوخ  مومضم  رد  رگم  ، مدرکن یتفلاخم  متشادنیفالتخا و  يو  اب  دروم  چیه  رد  ، متفرگ ارف  مصاع  زا  هک  یتئارق 
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یکم اذل  تسا و  هتفگن  يزیچ  نینچ  هدرکن و  تئارقمصاع  تئارق  فالخ  رب  صفح  زگره  تسا و  اوران  الماک  تبسن  نیا  دسریم  رظن  هب 
لقن دـیدرتو  کـش  اـب  ار  عوـضوم  نیا  ( هدـشتیاور هدـش و  هتفگ  ( ) 29  ) لوـهجم ظـفل  اـب  هدادـن و  تبـسنصفح  هب  ار  نآ  تحارـص  هـب 

دامتعا اریز  ، میهدیم حـیجرت  ار  نآ  زین  ام  هک  تسا  ياهتکننیا  . تسین نشور  شیارب  نآ  یتسرد  تحـص و  ییوگ  هک  يروط  هب  . دـنکیم
هک ، مصاع دوخ  داتـساو  خیـش  رب  يو  نداد  حیجرت  دنارذگیم و  زور  یمگردرـس  اب  یگدـنز  رد  هک  ، رمع نباهب  صفح  دـننام  یتیـصخش 

. دیآیمن رظن  هب  لوقعم  ، هدوب طبض  تناما و  قوثو و  دروم 
هدرورپ تسد  هب  ار  نآ  مصاـع  تسامالـسلا و  هیلع  یلع  زا  ذوخاـم  یلاـع  حیحـص و  دانـسا  بجوـم  هـب  مصاـع  تـئارق  هـک  صوـصخ  هـب 

يراـبتعا دـقاف  صخـش  هک  یتـیاور  درجم  هب  هک  تسین  یعوـضوم  نیا  تـسا  هدرپـستعیدو  هـب  ، هدوـب وا  قوـثو  دروـم  هـک  صفح  » دوـخ
هباحص رگید  رب  نآرق  تایآ  زا  ياهیآ  دروم  ردیعوضوم  نینچ  تسا  نکمم  هنوگچ  . داد رارق  دیدرت  کش و  دروم  ار  نآ  ناوتب  ، هدرکلقن

ار دوخ  قوثودروم  خیشتئارق  ، صفح هک  تسا  لوقعم  ایآ  !؟ دشاب هتـشاد  عالطا  نآ  زا  رمع  نبااهنت  دشاب و  هدیـشوپ  ربمایپ  نیما  گرزب و 
نآ تحـص  هک  یتیاور  تلع  هب  اهنت  ، دراذگ رانک  ، هدرکذـخا یملـس  زا  مامت  تناما  صالخا و  اب  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  تئارق  انیع  هک 

!؟ دنک تئارقرگید  هنوگ  هبتسا  هدشن  تباث 
مالـسلا مهیلع  تیب  لها  هبتبـسن  نانآ  یتسود  نازیمهب  زین  ،و  نیعبات رـصع  رد  صوصخ  هب  ، اهیفوک تقد  نازیم  هب  ام  هک  نیا  هب  هجوت  اـب 

مدـع هدـش و  دایتبـسن  یتسردان  هب  ، دـندادیم ناشن  دوخ  زا  رمع  نبا  دـننام  رـصنع  تسـس  يدارفاهبتبـسن  هک  ییاهيروابان  ، هدوب هاـگآ 
اب مصاع  هک  ناـنچ  . تسا هتـشادن  یفـالتخا  مصاـع  ، دوخ داتـساتئارق  اـب  يدروم  چـیه  رد  صفح  هک  میدـقتعم  میراد و  نیقی  نآ  تحص 
ار هملک  نیا  هک  تسانیا  داد  حیجرت  ناوتیم  هک  ار  يرظن  تسا . هتشادن  یتفلاخم  مالسلا  هیلع  یلع  اب  یملس  اریز  ، هتشادن یفالتخا  یملس 

. تسا هدیزرونیتفلاخم  هاگ  چیه  دوخ  خیش  اب  هدناوخن و  مض  هب  زگره  صفح 
: اهتشونیپ

،ج 1،ص 75. رابکلا ءارقلا  ۀفرعم  ، یبهذ - 1

هرامش 315. ،ج 3،ص 9، نایعالا تایفو  - 2
،ج 2،ص 11. تاقبطلا ، يرزجلا نبا  - 3

،ج 1،ص 217. رابکلا ءارقلا  ۀفرعم  ، یبهذ - 4
،ج 1،ص 109. نازیملا ناسل  ، رجح نبا  - 5

،ج 5،ص 39. بیذهتلا بیذهت  ، رجح نبا  - 6
،ج 2،ص 358. لادتعالا نازیم  ، یبهذ - 7

،ج 1،ص 77. رابکلا ءارقلا  ۀفرعم  - 8
یفاـکلا ص 18 باتکهمدـقم  زین  هرامـش 1 و  یقرواپ  هرامش 92  ،ج 18،ص 176، ءالبنلا مالعا  ریـس  ، یبهذ ر.ك:  . يدفـص » زا لقن  هب  - 9

. دنکیم لقن  یبهذزا  يو  هب  ار  هدش  دای  باتک  تبسن  یلماع  دیس  نوتس 2. ،ج 4،ص 7، هعیشلا نایعا  ،و  یلماع
،ج 2،ص 43. بلاط یبا  لآ  بقانم  - 10

. مشش عرف  ،ج 1،ص 273، یگنس پاچ  ، بلطملا یهتنم  - 11
هرامش 304. ،ج 17،ص 55، هعیرذلا ، ینارهت ر.ك: - 12

هرامش 1542. ،ج 12،ص 236، نامه - 13
،ج 1،ص 254. ءارقلا تاقبط  ، يرزجلا نبا  - 14

. نامه - 15
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،ج 1،ص 156. تاءارقلا یف  رشنلا  - 16
ص 14. (، ءيراقلا جارس  ) ۀیبطاشلا حرش  - 17

،ج 1،ص 156. تاءارقلا یف  رشنلا  - 18
،ج 1،ص 75. یبهذ زا  ، رابکلا ءارقلا  ۀفرعم  - 19

،ج 1،ص 348. تاقبطلا نامه و  - 20
. دوب هتفای  شرورپ  يو  نماد  رد  مصاع و  رسمه  دنزرف  ، صفح - 21

،ج 1،ص 348. ءارقلا تاقبط  ، يرزجلا نبا  - 22
،ج 1،ص 312. نایبلا عمجم  - 23

،ج 28،ص 103. نایبلا عماج  - 24
.ص تاءارقلا ۀجح  ، هعرزوبا ،ص 212. ریسیتلا یناد ، ،ص 406-407. رشنلا ۀبیط  حرـش  ، نامه ،ج 2،ص 388. رـشنلا ، يرزج نبا  ر.ك: - 25

،ج 2،ص 417. بذهملا ، نسیحمملاس دمحم  ص 309. ،ج 8 ، ریسملا داز  .ص 64. هعبسلا . دهاجم نبا  .713
مور 30:54. - 26

،ج 1،ص 254. ءارقلا تاقبط  - 27
،ج 2،ص 186. تاءارقلا هوجو  نع  فشکلا  - 28

 . صفح نه  رکذ  » ای صفح  نع  يور  - » 29

نآرق اب  هعیش  ینتسسگان  هطبار 

دوخ فالـسا  زا  دـنهدیم  حـیجرت  هک  دازآ  هشیدـنادقاف  نارظن و  هتوک  نانخـس  یخرب  رد  هک  تسا  تهج  نآ  زا  ثحب  نیا  ندرک  حرطم 
یکدنا ات  دومن  باجیاتمهت  عفد  ترورـض  اذل  . دوشیم تفایتسا  هنیرید  يزوت  هنیک  دقح و  زا  یکاحهک  اوران  ياهتمهت  ، دننک يوریپ 

هب لـمع  زج  یهاـنگ  يرآ  . میزاـس نشور  ، توبن نادـناخ  يـالو  هبکـسمت  زج  هتـشادن  یهاـنگ  هک  ار  گرزب  یتما  عضوم  ، هدرک گـنرد 
! دناهتشادن ( 1  ) میرک نآرق  تباجا  ربمایپ و!243  تیصو 

هعیـش هک  یلاح  رد  ( 2 ! ) دنمانیم یعیشلا  فحـصملا  » ار نآ  دنراد و  دوخ  صاخ  یفحـصم  هک  دناهداد  تبـسن  هعیـش  هب  ناهاگآان  یخرب 
(3  ) دـناهدرک ضارتعاادـیدش  اعدا  نیا  ربارب  رد  رخاتم  ناققحم  زا  یهورگ  . تسا هدینـشن  ار  یعوضومنینچ  شیوخ  تایح  لوط  رد  دوخ 

دییات حیرـشت و  ، تسا ناناملـسم  تسد  رد  هک  نآرق  یمـسر  صن  هبتبـسن  ار  هعیـش  صاخ  هقالع  وا  . تسا رهیزدـلگ  ناـنآ  نیرتمهم  هک  ،
: میتسهریز بلاطم  نایب  زا  ریزگان  ، ینونک نآرق  صن  هب  هعیش  هقالع  هرابرد  رتشیب  حیضوتروظنم  هب  ( . 4  ) دنکیم

عـضو اب  نآرق  ینونک  صن  هک  میباییم  رد  ، مینکیـسررب هتـشذگ  نآرق  رب  لسن  دعب  الـسن  هک  ار  ییاههرود  دـیجم و  نآرق  خـیرات  هاگره 
نسحا و وحنهب  نآ  میظنت  رد  دندرک و  شالت  نآرق  طبض  ظفح و  رد  هک  دنتسه  نانیا  تسا و  هعیـشياهششوک  لوصحم  الوصا  ، دوجوم

فحـصم » ار نآ  ناوتب  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  ینآرق  رگا  ، تقیقحرد . دـندرکن يراذـگ  ورف  یمادـقا  چـیه  زا  ، نآ ییابیز  يراذـگ و  لکش 
هبتبـسن خـیرات  لوـط  رد  هعیـشنادنمرنه  ظاـفح و  ءارق و  هعیـش و  همئا  شقن  هب  هجوـت  اـب  تـسا و  دوـجوم  فحـصمنیمه  ، دـیمان یعیش 

. درک بوسنم  هعیش  هب  ار  نآرق  دیاب  ، فحصم
راهظا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تشذگ  ردزا  سپ  ، ار نآرق  يروآ  درگ  هشیدـنا  هک  تسا  یـسک  نیلوا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یلع 

تشاذگ و اج  هب  ار  دوخ  رثا  نامز  نامه  رد  نآرق  يروآ  درگ  هشیدنا  یلو  ، دـنتفریذپن درک  يروآ  درگ  يو  هک  ار  ینآرق  دـنچ  ره  درک و 
. دماین دوجو  هب  یفالتخا  نارگید  تسد  رب  نآ  يروآ  عمج  لصا  رظن  زا  نآرقدوخ  هبتبسن 
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ياهفحصم : زا دنترابع  دیدرگ  يروآ  عمج  اهنآرد  نآرق  دش و  هیهت  فحاصم  دیحوت  زا  شیپ  نامز و  نآ  رد  هک  یمهم  ياهفحـصم 
هتخانـشيوبن يـالاو  تیب  هبتبـسن  صاـخ  يـالو  هب  ناـنیا  یگمه  . دوـسا نـب  دادـقم  ءادردـلا و  وـبا  ، بـعک نـب  یبا  ، دوعـسم نـب  هللا  دـبع 

. دوب هدشن  مظنم  باتک  تروص  هب  زین  رکبوبافحص  دندوبن و  فحاصم  نیا  گنس  مه  رابتعا  زا  اهفحصم  رگید  . دناهدش
یبا . تشذگ شیپ  ياهشخب  رد  وا  راک  یگنوگچ  . دوبنامیلا نب  ۀفیذح  ، درک حرطم  نامثع  دهع  رد  ار  اهفحصم  دیحوت  هک  یـسک  لوا 

هعجارم وا  هب  ، تاـملک طبـض  هبتبـسن  ، تالاکـشا رد  تـشاد و  هدـهع  رب  اهفحـصم  خاسنتـسا  عـقومار  نآرق  يـالما  يدـصت  بـعک  نـب 
. دندرکیم

ماـجنا رمعی  نب  ییحی  مصاـع و  نب  رـصن  وادرگاـش  ود  یلؤدـلا و  دوسـالا  وـبا  تـسد  هـب  ، نآ يراذـگ  هـطقن  فحـصم و  يراذـگ  لـکش 
. دوب مالسلا  هیلع  یلع  باحصا  زا  ، جایهلا یبا  نب  دلاخ  ، درک مادقا  نآ  طخ  ییابیز  فحصمتباتک و  نیسحت  رد  هک  یسک  نیلوا  . تفرگ

مامشا مور و  دیدشت و  هزمه و  هک  تسا  یسک  نیلواوا  . تسا يدیهارف  دمحا  نب  لیلخ  گرزب  داتسا  راک  ، ینونک لکـش  هب  تاکرح  طبض 
. دناهعیش دنمشناد  ناسانشرس  زا  هدش  دای  دارفا  یمامت  دش . هتفگ  لیصفت  هب  هتشذگثحابم  رد  هک  . درک عضو  ار 

نونف رد  یتاراکتبا  ، صالخا تناما و  تیاهن  اب  داهنناینب و  ار  نآ  دـعاوق  داد و  رارق  یـسررب  قیقحت و  دروم  ار  تئارق  لوصا  هک  دوب  هعیش 
. دربراک هب  نآ  رد  یتارییغت  تئارق و 

رامـش هب  نایعیـش  زا  گرزب  ءارق  همئا  زا  یهورگهک  نآ  رب  هوالع  ، دـندوب هعیـش  ، هعبـس ءارق  زا  نت  راـهچ  مک  تسد  ، نت شـش  مییوگن  رگا 
دیعس ، شیبح نب  رز  ، یملس ، بئاس نبا  ، همقلع ، دوسالا وبا  ، سابع نبا  ، دادقم ءادردلا ، وبا  ، بعک نب  یبا  ، دوعسم نبا  : دناهلمج نآ  زا  . دنیآیم

نب ورمع  وــبا  ، شمعا ، بــلغت نــب  ناــبا  ، نــیعا نــب  نارمح  ، دوــجنلا یبا  نــب  مصاــع  ، رمعی نــب  ییحی  ، مصاــع نــب  رـــصن  ، ریبــج نــب 
تئارق رما  ساررد  ، فلتخم ياههرود  قطانم و  رد  دنگرزب و  همئا  زا  هک  نانیا  لاثما  نامیلـس و  نب  صفح  ، شایع نبا  ، یئاسک ، هزمح ، ءالعلا

( . 5  ) دناهتشاد رارق 
تسا مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  باحـصا  زا  هک  صفحار  نآ  هک  ، تسا صلاخ  یعیـشتئارق  کی  ، تسا صفحتئارق  هک  ینونک  تئارق  اما 

. تسا هدرک  تیاور  مصاع  دوخ  خیش  زا  ( ، 6)
هیلع یلع  صاوخ  زا  دوخ  یملس  . تسا هدرک  ذخایملس  ، دوخ خیش  زا  ار  تئارق  و  ( 7  ) دمآیم رامش  هب  هعیش  فیراعم  ناگرزب و  زا  زین  وا 

زع و يادـخ  زا  ربمایپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ار  نآ  یلع  و  ( 8  ) تفرگ ارفمالسلا  هیلع  یلع  زا  ار  تئارق  امیقتسم  هک  دوب  مالـسلا 
. تسا هدرک  ذخا  لج 

عبس تائارق  تیجح 

باختنا ار  ( عبس تائارق  هدودحم  رد  ) اهتئارق نیا  زا  یکیدناوتیم  رازگزامن  ایآ  ؟ دنتسه يرابتعا  شزرا  تیجح و  ياراد  عبس  تائارق  ایآ 
؟ دنک

ۀلیـسو رد  یناهفـصا  نسحلا  وبا  دیـس  موحرم  یقثولا و  ةورعلارد  يدزی  مظاک  دـمحم  دیـس  موحرم  . دنـشابیم زاوج  هب  لـیاق  اـهقف  رتشیب 
یحیحـص تئارق  رههبتئارق  زاوج  ناشیا  ياوتف  هچ  رگ  . دـنکن زواـجت  عبـس  تاـئارق  زا  رازگزاـمن  هک  دناهتـسنادنآ  رد  ار  طاـیتحا  ، ةاـجنلا

( . 9  ) دشابن هچ  دشاب  عبس  زا  هچ  ، تسا
نامز نآ  لوادـتم  تائارق  ار  سانلا  ارقی  اـمک  اوارقا  ثیدـح  و  ( 10  ) هتـسناد زیاج  ار  همئا  رـصع  لوادـتم  تائارق  هبتئارق  ییوخ  هللا  تیآ 

( . 11  ) دنکن زواجت  عبس  تائارق  زا  هک  هدومرف  طایتحاهرس  سدق  ینیمخ  ماما  . دناهدومن ریسفت 
دحاو نآرقلا  :» تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تیاوررد  هک  نآ  اب  ، تسا عبس  تائارق  زا  کی  ره  باختنا  رد  رییخت  ، اهقف نایم  روهـشم 

روهـشم تائارقزا  کی  ره  قبط  هک  دناهداد  تصخر  نیموصعم  همئا  یلو  : دـناهتفگ ةاورلا .  لبق  نمفالتخالا  امنا  دـحاولا و  دـنع  نم  لزن 
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نایم رد  یلـصا  تئارق  راصحنا  ، ثیدـح ود  نیب  عمج  همزال  . دـناهتفرگیعدم نیا  رب  لیلد  ار  سانلا  ارقی  اـمک  اوارقا  تیاور  دـننک و  تئارق 
هک تسا  نآ  رد  طاـیتحا  یلو  . دـناهدرکننآ تخانـش  تئارق و  کـی  هب  مزلم  ار  مدرم  ، لیهـست يارب  نیا  رباـنب  . تسا فورعمتاـئارق  نیمه 

. دوشنزواجت نآ  زا  دوشتئارق و  عبس  تائارق  قباطم 
عبـس تائارق  نیمه  هب  رظان  سانلا  ارقی  امک  اوارقا  ثیدح  هک  دوریم  لامتحا  اریز  ، دناهدومرف ار  طایتحا  نیمه  زین  هرـس  سدق  ینیمخ  ماما 

. دشاب ، تساهتفای ترهش  مدرم  نایم  رد  هک 
: دیامرفیم ( 12 ( ) هورعلا کسمتسم  :) هورع حرش  رد  میکح  نسحم  دیس  موحرم  یلو 

نرق ود  ینعی  ، تسویپ عوقو  هب  مراهچ  هدس  لیاوا  رد  عبسرد  تائارق  رصح  هدیدپ  اریز  ، دشاب عبس  تائارق  هب  رظان  دناوتیمن  روبزم  ثیدح  »
«. روکذمثیدح رودص  زا  سپ 

رـصع رد  دوشتباث  هک  یتئارق  ره  سپ  تسا . عبـس  تائارقزا  شیب  هک  دنادیم  رظان  همئا  رـصع  رد  فورعم  تائارق  هب  ار  ثیدح  نیا  ربانب 
. دشابیم تئارقلا  زیاج  ، تساهتشاد یمدرم  ترهش  همئا 

نیمه نآ  تسین و  هدوبن و  یکیزا  شیب  ، تسا هدـش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رب  دـنوادخ  بناـج  زا  هک  ینآرق  میرواـب  نیا  رب  اـم 
چیه ، یثوروـم تئارق  نآ  دـناهتفرگ و  ربماـیپ  زا  مدرم  هـک  تـسا  ناـمه  حیحـصتئارق  . دـننکیم يرادـساپ  نآ  زا  مدرم  هـک  تـسا  ینآرق 

نآرق زا  ادـج  ، یثوروم نآرق  اریز  ، دـشاب هتـشاددناوتیمن  درادـن و  ، تسا نانآ  یـصخش  تاداهتجا  دولوم  هک  ءارق  تئارق  اب  یطاـبتراهنوگ 
. تسا يداهتجا 

ربمایپ ربهک  تسا  یهلا  یحو  نآ  ، دـنتقیقح ود  تائارق  نآرق و  ...، ناترئاغتم ناتقیقح  تائارقلاو  نآرقلا  :» دـناهدومرف ( - 14  ) ییوخ داتسا  و 
اوارقا ثیدح  اذل   . تسا نانآ  یصخش  تاداهتجا  رب  ینبمرتشیب  هک  تسا  یحو  نآ  تخانـش  رـس  رب  ءارق  فالتخا  نیا  هدمآ و  دورف  مرکا 

نآ هن  . دـناهدربثرا هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ار  نآ  دراد و  نایرج  مدرم  تسد  رد  هک  تسا  یتقیقح  نامههب  رظان  سانلا  ارقی  امک 
تـسا و ربـتعم  هـچ  نآ  نـیا  رباـنب  . دـنراد فـالتخا  نآ  رــسرب  دــشابیم و  ناـنآ  تاداـهتجا  دوـلوم  تـسا و  يراـج  ناـیراق  ناـبز  رب  هـچ 

یماــمت هدوبفــالتخا و  نودــب  تباــث و  هراو  مـه  تـئارق  نآ  دراد و  ، یمدرم یناــگمه و  هـبنج  هـک  تسایتـئارق  ، دراد یعرــشتیجح 
. درادن دوجو  نآ  طبض  تبث و  رد  یفالتخا  ، هدوب ناسکیخیرات  ياههرود  رد  ربتعم  یملع  ياههزوح  رد  دوجوم  ياهفحصم 

هک تسا  صفحتئارق  قـبط  یگلمج  و  ( 15  ) هدوبتخاون کی  ریخا  نرق  دـنچ  رد  عوبطم  خـیرات و  لوط  رد  طوطخم  ياهنآرق  همه  اذـل 
نامحرلا دبع  وباشیوخ  داتسا  زا  يو  مصاع و  شیوخ  داتـسا  زا  ار  تئارق  صفح  اریز  ، تسه هدوبناناملـسم و  نایم  روهـشم  تئارق  نامه 

مدرم یمامت  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپتئارق  ناـمه  اـعبط  تسا و  هتفرگ  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  ـالوم  زا  يو  یملس و 
. دناهدوب نآ  لقان  رظان و  دهاش و 

نآ طوحا  ( ، 16  ) نیملـسملا يدیا  نیب  ةدوجوملاۀمیرکلا  فحاصملا  یف  امع  فلختلا  مدع  طوحالا  :» دناهدومرف هرـس  سدـق  ینیمخ  ماما 
«. دوشن فلخت  دراد  دوجو  ناناملسم  تسد  رد  ینونکنآرق  طبض  تبث و  رد  هچ  نآ  زا  هک  تسا 

: اهتشونیپ
يروش 42:23. یبرقلا  یف  ةدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلاسا  لق ال  هیآ  هنیفسثیدح و  نیلقث و  ثیدح  : دننام - 1

در ار  نآ  ، یخیراتلیالد اب  هدرک و  حیرـشت  ار  تبـسن  نیا  هک  دیـشروخ  هللا  دبع  رتکد  فیلات  ،ص 81، رـصم یف  همولع  نآرقلا و  ر.ك: - 2
. تسا هدرک 

،ص 36- ریوم زا  ، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تاـیح  همدـقم  برعلا ج 2،ص 15-16. بادآ  خـیرات  یعفار  قداـص  یفطــصم  ر.ك: - 3
هرامش 2 و 3. ،ص 48، اضردیشر هتشون  ، ریثک نبا  ، نآرقلا لئاضف  هیشاح  ،ص 92. باهولا دبع  نسح  زا  ، ۀیرثالا دجاسملا  خیرات  .35

. رهیزدلگ زا  ،ص 93، ریسفتلا بهاذم  ر.ك: - 4
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. تسا هدمآ  دیهمتلا  ج 2، «، ءارقلا تاقبط  » زا ثحب  رد  نانآ  لاح  حرش  - 5
،ص 176. یسوط خیش  لاجر  ر.ك: - 6

. تسا هدرمش  رب  ، يزار حوتفلا  وبا  بوشآ و  رهش  نبا  خیش  ار  وا  ، حئاضفلا ضقن  فلؤم  - 7
یناسک هرمز  ردو  مالسلا  هیلع  یلع  باحـصا  هرمز  رد  ار  وا  ، هبیتق نبا  سلاجملا ج 1،ص 548. ، یضاق ،ص 346  سیساتلا ، ردص ر.ك: - 8

،ص سیـساتلا .) دـنادیم ماما  صاوخ  زاار  يو  ، دوخ لاجر  رد  زین  یقرب  (. ص 230 فراعملا ، .) تسا هدرمـش  رب  ، دـناهتخومآ هقف  يو  زا  هک 
(. 242

هلاسم 14. ، تءارق ، ةاجنلا ۀلیسو  هلاسم 50. ، اهماکحا ةءارقلا و  بادآ  ، یقثولا ةورعلا  - 9
هلاسم 119. ،ص 167، ةالصلا باتک  ،ج 1، نیحلاصلا جاهنم  - 10

هلاسم 14. ،ص 152، ةالصلا باتک  ،ج 1، ۀلیسولا ریرحت  - 11
،ج 6،ص 242-245. یقثولا ةورعلا  کسمتسم  - 12

،ج 1،ص 318. ناهربلا - 13
،ص 173. نایبلا - 14

ناناملـسم و ضارتعادروم  هدـش و  پاچ  اریخا  یبیل  یبرع  روشک  رد  اهنت  نولاق  تیاور  هب  شرو  تئارق  هک  دوش  يروآدایتسا  مزال  - 15
. تسا هتفرگ  رارق  یمالسا  ياهروشک  زا  یخرب  نارس 

هلاسم 14. ،ج 1،ص 152، ۀلیسولا ریرحت  - 16

مجنپ لصف 

نآرق رد  خسن 

دوجو هخوسنم  تاـیآ  نآرق  رد  دـیاب  ارچ  هک  دـیآیمشیپ  لاؤـس  نیا  اریز  ، دوریم رامـش  هب  زیگنا  ثحب  لـیاسم  زا  یکی  نآرق  رد  خـسن 
!؟ دننک دانتسا  نآ  هب  دنرادنپب و  مکحم  ار  یخوسنم  هیآ  یخرب  ددرگ و  یهار  مگبجوم  انایحا  ات  دشاب  هتشاد 

دهاوخ رارق  هراشا  دروم  دوخ  ياـج  رد  هک  تاهبـشلیبق  نیا  زا  !؟ دـشاب هتـشاد  دـناوتیم  ياهدـیاف  هچ  نآرق  رد  خوسنم  هیآ  دوجو  اـساسا 
. تفرگ

رد ، دـنتفگیم خـسن  ار  نیـشیپ  مکح  رد  رییغت  هنوگ  رههتـشذگ  رد  . تسا هتـشاد  ینونک  موهفم  زا  رتهدرتسگ  یموهفم  ناینیـشیپ  دزن  خـسن 
ماع صیصخت  ناینیشیپدزن  رد  خسن  بیترت  نیدب  . تسا میدق  مکح  ياج  هب  دیدج  مکح  ندرک  نیزگ  ياجزورما  حلطصم  خسن  هک  یلاح 
انعم نیا  هب  . دوشیم هتفگ  رگید  یمکح  ياج  هب  یمکح  ینیزگ  ياج  نامههب  اهنت  هزورما  یلو  . دـیدرگیم لماش  زین  ار  قـالطا  دـییقت  اـی 

ام نخـس  تسا و  ریخا  يانعم  نیمه  درومرد  اهثحب  تاهبـش و  یمامت  دریگب . ار  نآ  ياج  خـسان  مکح  خوسنم و  یلک  هب  قباسمکح  هک 
. دوبدهاوخ صوصخ  نیمه  رد  لصف  نیا  رد  زین 

خسن زا  ثحبتیمها 

رد . دراد دوجو  ( هخوسنم ریغ  ) همکحم تایآ  رانک  رد  هخوسنمتایآ  نآرق  رد  دوش  هتفریذپ  هک  ددرگیم  نشور  یعقوم  خسن  ثحبتیمها 
کی . دزاس ادج  همکحم  تایآ  زا  ار  اهنآ  دسانـشب و  ار  هخوسنم  تایآ  ات  دباییم  ترورـض  ینآرق  فراعم  ققحمکی  يارب  تروص  نیا 

صیخشتناوت دیاب  ، دشابیم ینآرق  فراعم  تفایرد  لابند  هب  هک  ملکتم  کی  ای  ، دشابیمنآرق زا  یهقف  ماکحا  طابنتـسا  ددص  رد  هک  هیقف 
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تایآ ادابم  ات  دـشاب  رایـشوه  تسا  مزال  ، مکح رودـصماگنه  هب  یـضاق  کی  يوتف و  ماـقم  رد  هیقف  کـی  . دـشاب هتـشاد  ار  همکحم  تاـیآ 
. دشاب هداد  رارقءاضق  ای  يوتف  دروم  ار  هخوسنم 

ادج ار  هخسان  تایآ  ایآ  :» دیسرپ وا  زا  . دشوربور هفوک  نایضاق  زا  یکی  اب  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  الوم  هک  دیوگ  یملـس  نامحرلا  دبع  وبا 
دوبان ارنارگید  مه  هدرک و  دوبان  ار  دوخ  مه  تروص  نیا  رد  :» دومرف ترضح  هاگ  نآ  هن ! : تفگیضاق نآ  »؟ یسانشیم هخوسنم  تایآ  زا 

رد :» دوـمرف . يرآ تفگ : »؟ دـنیوگیم قارعمدرم  هیقف  ار  وـت  :» دوـمرف هفوـک  ناـهیقف  زا  یکی  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( . 1  ) ياهتخاس
»؟ يریگیم هرهب  عبنم  مادک  زا  دوختهاقف 

ادج خوسنم  زا  الماک  ار  خسان  ایآ  ويراد  تخانش  یتسرد  هب  ادخ  باتک  زا  ایآ  :» دومرف ! هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  نآرق و  زا  : تفگ
دوصقمهتبلا ( . 2  ) تسا هداد  رارق  ناگتـسیاش  دزن  اهنت  دـنوادخ  هک  ار  يزیچ  ، ياهدرک اعداياهدرتسگ  ملع  :» دومرف ! يرآ : تفگ »؟ يزاسیم

هب هک  انعم  نیدب  . ددرگیم زین  قالطا  دییقت  مومع و  صیـصختلماش  هک  دشابیم  نآ  ماع  موهفم  ، تایاور هنوگ  نیا  رد  خوسنم  خسان و  زا 
هاتوک ار  نآ  لومـش  هریادای  دشاب  هتـشاد  رب  ار  قباس  مکح  یلک  هب  هاوخ  دـنیوگیم . خـسان  ، دـهد رییغت  قباس  مکحرد  هک  قحال  مکح  ره 

هب لمع  هک  هنوگ  نامه  . دشابیمن اور  دیقم  ای  صـصخم  زا  سای  صحف و  زاشیپ  زین  قلطم  ای  ماع  هب  لمع  هک  تسا  نشور  رپ  . دشاب هدرک 
. تسین زیاج  زین  خسان  دوجواب  خوسنم 

خسن تمکح 

یجیردت تکرح  کی  رد  اریز  . دشابیم اهلمعلا  روتـسدو  اههمان  نییآ  یخرب  خـسن  ، لماکت همزال  ، شیپ هب  ور  یحالـصا و  تکرح  ره  رد 
دـشر هبتکرحهک  تسا  یعقوم  اـت  نیا  هتبلا  . دزاـسیم يرورـض  ار  اـههمانرب  رد  يرگنزاـب  موزل  ، طیارـشرییغت یپ و  رد  یپ  لـحارم  دوجو 

یعقوم ات  تعیرـش  کی  رد  خسن  اذـل  . ددرگیم یفتنم  زین  خـسن  هلاسمتفای  لماکت  اههمانرب  هاگره  . دـشاب هدیـسرن  دوصقم  لامک  ییاهن و 
. دراذگیمن یقابتعیرش  رد  خسن  يارب  ییاج  رگید  يو  توف  دشاب و  هتشاد  تایحربمایپ  هک  تسا 

ياج رد  زورید  هخسن  . دنکیم ادیپ  رییغت  ضیرم  لاوحاو  طیارش  اب  هک  تسا  بیبط  ياههخسن  دننامه  داینب  ون  تعیرش  کی  رد  یپایپ  خسن 
ره ( 3  ) اهلثم وا  اهنمریخب  تان  اهـسنن  وا  ۀیآ  نم  خسنن  ام  دیامرفیم : دنوادخ  اذل  . تسا دـیفم  دوخ  ياج  ردزین  زورما  هخـسن  دـیفم و  دوخ 

. تسا هدش  حلصا  تیاعر  طیارش  هبتبسن  وهدوبتسرد  دوخ  ياج  رد  کی  ره  دریگیم  تروص  هک  خسن  هنوگ 
تسا و ( ریخ ) حلـصا زورما  مکح  يرگنب  زورما  طیارـشهبتبسن  ار  زورید  مکح  رگا  : تسا تلاح  ود  ظاـحل  « اـهلثم وا  اـهنم  ریخ  » زا دوصقم 

. دراد لماک  قفاوت  دوخ  بسانتم  طیارش  اب  کی  ره  اریز  ، دندننامه مکح  ود  ره  يرگنبدوخ  ياج  رد  ار  کی  ره  رگا 
هتخاس یـضتقم  ار  يدـیدج  مکح  هتفای و  رییغت  طیارـشیلو  تسا  هدـنز  زونه  قباس  مکح  رگا  هک  تسا  نآ  رد  ءاـسنا  خـسن و  ناـیم  قرف 

فیرحت ای  هتفر  اهدایزا  هدـش و  هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  نامز  تشذـگ  رثا  رب  قباس  مکح  رگا  اما  . مییوگیممیقتـسم خـسن  ار  نآ  ، تسا
. تسا هدش  هدرب  اهدایزا  مکح  نیا  هک  انعم  نیا  هب  ، میمانیم « ءاسنا » ار نآ  ، تسا هدش 

ره رد  ، دوش هدروآ  هزات  مکح  ون  زا  دشاب و  هدش  شومارفقباس  مکح  ای  دریگ  تروص  میقتسم  خسن  هچ  : دیامرفیم همیرک  هیآ  رد  هصالخ 
رد هک  دیادزب  ار  ههبش  نیادهاوخیم  هیآ  نیا  . دوشیم هضرع  نانآ  ربتسا  مدرم  حالص  هب  هچ  نآ  تسا و  هدشحلـصا  تیاعر  تروص  ود 

کی ره  هکلب  ، تسا هدادن  خر  دشاب  قباس  مکح  ییاوران  هب  ندرب  یپ  زا  یکاحهک  يار  رد  رییغت  ای  هابتشا  هنوگ  چیه  عیارش  ای  ماکحا  خسن 
. تفگ میهاوخنخس  رتنشور  خسن  هلاسم  نوماریپ  تاهبش  شخب  رد  هراب  نیا  رد  . دشابیم اور  دوخياج  رد 

خسن فیرعت 

هک ياهنوگ  هب  ، قحال مکح  عیرشت  هب  ، هتشاد ماود  ياضتقارهاظ  بسح  رب  هک  ، قباس مکح  عفر  » زا تسا  ترابع  - ینونک حالطـصا  رد  - خسن
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: دریگ رارقهجوت  دروم  دیاب  هک  هدشتیاعر  ییاههتکن  فیرعت  نیا  رد  «. دشابن ود  ره  نایم  عمجناکما  ددرگ و  نآ  نیزگ  ياج 
جراخ روما  رد  هک  یلیدبت  رییغت و  هنوگ  ره  اذل  تسا  یعضوو  یفیلکت  زا  معا  یعرـش  مکح  - خسان هچ  خوسنم و  هچ  - مکح زا  دوصقم  .1

. تسا جراخثح  عوضوم  زا  ، دریگ ماجنایعرش  ماکحا  هدودحم  زا 
هدافتــسا یفرع  مهاـفت  بـسح  رب  هـک  تـسا  یناـمزاقالطا  ناـمه  ، تـسا قباـس  مـکح  رهاـظ  بـسح  رب  هـک  ماود  ياـضتقا  زا  دوـصقم  .2

نامرف ینعی  ، ینامزالومش یلاوحا و  لومـش  ، يدارفا لومـش  : دراد لومـش  شرتسگ و  هنوگ  هس  يروتـسدای  فیلکت  هنوگ  ره  اریز  ، دوشیم
هک یطیارـش  ره  رد  درف  ره  اـت  ددرگیم  درف  ره  لاوحا  همه  لـماش  زینو  ، دوشیم فیلکت  دروم  اـی  باـطخ  دروم  دارفا  همه  لـماش  رداـص 
رد ، نیفلکم همه  سپ  . دریگ ماجنانامرف  نیا  دیاب  نامز  لوط  رد  ددرگیم و  اهنامز  همه  لماش  هوالع  هب  ، دـیامن فیلکتلاثتما  دـیاب  دـشاب 

یلو ( . 4  ) میماـنیم یعـضو  مومع  احالطـصا  ار  يدارفا  لومـش  هتبلا  . دـننک لاـثتماار  رداـص  فیلکت  دـیاب  ناـمز  لوـط  رد  یطیارـش و  ره 
( تمکح تامدقم  ( ) 5  ) یلقع لیلد  هیاپ  رب  هک  مییوگیم  قالطا  ار  ینامزا  یلاوحالومش و 

. دراد موادت  ياضتقا  ، مالک رهاظ  تلالد  بسح  رب  یفیلکت  ره  هجیتن  رد  . تسا راوتسا 
ود رگا  یلو  . دوشیم هتفگ  یلک  نیابت  » احالطـصا هک  ، تساقحال قباس و  مکح  نایم  یفانت  داضت و  دوجو  ، عمج ناکما  مدـع  زا  دوصقم  .3

مکح هک  نآ  دـننام  ، تسا هتفرگنتروص  خـسن  هدـیدپ  تروص  نیا  رد  ، دنـشاب هتـشاد  نامز  مه  دوجو  ناکماهک  دنـشاب  ياهنوگ  هب  مکح 
هن تسا  قباـس  مکح  دـیقم  اـی  صـصخم  قحـال  مکح  تروـص  نیا  رد  هـک  ، دـیقم اـی  صاـخ  قحـال  مـکح  دـشاب و  قـلطم  اـی  ماـع  قباـس 

لوادـتم و هک  تسا  یفرع  عمجهنوگ  کـی  دوـخ  نیا  درادیمن . رب  ار  نآ  یلک  هب  یلو  دـنکیم  هاـتوک  ار  قباـس  مکح  عاعـشینعی  . خـسان
یماـمت زا  قباـس  مکح  عـفر  ، خـسن هـک  تـسا  نآ  رد  صیـصخت  خـسن و  ناـیم  قرفاذـل  دـشابیم . نوریب  خـسن  هریاد  زا  تـسا و  فراـعتم 
. تسا يراج  نانچ  مه  رگید  ضعب  هرابردقباس  مکح  هک  یلاح  رد  تسا  دارفا  ضعب  زا  مکح  عفر  ، صیصخت تسا و  عوضومدارفا 

خسن طیارش 

: زا دنترابع  طیارش  نیا  . دیدرگ نشور  خسن  طیارش  زا  یخرب  هدش  دای  فیرعت  ز 
لدبت مدع  زین  یعـضو و  یفیلکت و  زا  معا  یعرـش  ماکحاهب  خسن  صاصتخا  ، اهنآ عمج  ناکما  مدع  خوسنم و  خـسان و  نایم  یفانت  دوجو 
هلاسم هطیح  زا  دراومهنوگ  نیا  رد  مکح  رییغت  هنوگ  ره  هک  ، هریغ رفاسم و  هب  رضاح  ای  رارطضا  تلاح  هب  رایتخاتلاح  لدبت  دننام  عوضوم 

یتسیاـبن ار  مکح  لدـبت  هنوگ  نیا  دـنکیم و  رییغت  نآ  مکح  ، عوضوم لدـبتاب  دراد و  ار  دوخ  مکح  یعوضوم  ره  اریز  ، تسا نوریب  خـسن 
. دناهدروآ تاخوسنم  هرمزرد  ار  عوضوم  لدبت  ای  صیصخت  دراوم  زا  يرایسب  هتفر و  هابتشا  نیا  هب  یخرب  هچ  نانچ  ، دیمان خسن 

مکح رگا  هچ  . تسا حیرـص  ینامز  دـیق  هب  قباس  مکحدـییقت  مدـع  نآ  تسا و  هجوت  لباق  طرـش  کی  اج  نیا  رد  ، روکذـم دراوم  رب  هفاضا 
دیابن هتکن  نیایلو  . تسین ددجم  خـسن  هب  يزاین  دـباییم و  نایاپ  قباس  مکح  نامز ، ندـمآ  رـس  اب  ، دـشابینامز دـیق  هب  دـیقم  لوا  زا  قباس 
مکح اریز  ، تسا نوریبثح  دروم  زا  ، دوش هراشا  مکح  ینامزنایاپ  هب  هنوگ  ماهبا  رگا  دـشاب و  حیرـص  دـیاب  یناـمز  دـیق  هک  دوش  شومارف 

نآ رب  هدش  دای  فیرعت  ددرگرداص و  ( خسان ) ددجم مکح  ات  تشاد  دهاوخ  ار  ماود  ياضتقا  نانچ  مه  ینامز  نایاپ  ردماهبا  تهج  هب  قباس 
نآ ددرگ و  رداص  ینییبت  ، عرـش بناج  زا  ات  دنامب  راوتـسا  نانچ  مه  مکح  لصا  اتددرگیم  بجوم  ینامز  دیق  رد  ماهبا  اریز  ، تسا قداص 

نیتای یتاللا  هیآ و  الثم  . دوب دهاوخ  راوتـساناک  امک  قباس  مکح  ، هدماین عراش  بناج  زا  ینییبت  نیا  ات  دیآ و  رد  صخـشم  تروص  هبماهبا 
(6  ) الیبس نهل  هللا  لعجی  وا  توملا  نهافوتی  یح  تویبلا  یف  نهوکسماف  اودهـش  ناف  مکنم  ۀعبرا  نهیلع  اودهـشتساف  مکئاسن  نم  ۀشحافلا 

اـشحف بـکترم  هـک  یناـنز  هراـبرد  ، مالـسا يادـتبا  رد  هـک  تـشاد  هجوـت  دـیاب  هـیآ  نـیا  اـب  طاـبترا  رد  . درمـش ناوـتیم  دراوـم  نـیازا  ار 
هک نآ  ای  دـننک  يریگولج  گرم  ندیـسر  ارف  عقوم  ات  نانآ  ندـمآ  نوریب  زاو  دـنراد  هاگن  هناخ  رد  ار  نانآ  ات  دـمآ  روتـسد  ، دـندیدرگیم
ای رید  تسین و  هشیمه  يارب  هدش  دایمکح  هک  نآ  هب  دراد  تراشا  هچ  رگ  الیبس  نهل  هللا  لعجی  وا  ترابع  . دهد ناشن  يرگیدهار  دـنوادخ 
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عقوـم هـچ  رگید  مـکح  نآ  هدــیدرگن  صخــشم  دراد و  ماـهبا  تلاـح  ، تراـشا نـیایلو  . ددرگیم نآ  نـیزگ  ياــج  يرگید  مـکح  دوز 
مکح ندـمآ  اـب  اـهنت  . تفرگیم رارقلـمع  دروـم  دـیاب  هدوـب و  موادـت  لـباق  قباـس  مکح  هدـماین  دـیدج  مکح  اـت  اذـل  . دـش دـهاوخرداص 

. دراد دوجو  اج  نیا  رد  هک  تسا  خسن  یگژیو  نامهنیا  . دیدرگ عفترم  قباس  مکح  مجر ) ای  دلج  ) دیدج

خسن تقیقح 

بـسح رب  لیدبت  نیا  هک  قحال  مکح  هبتس  قباس  مکحلیدبت  خسن  فیرعت  نیا  بسح  رب  . تسا خـسن  يرهاظ  فیرعت  دـش  هتفگ  هچ  نآ 
هتـشاد موادـترد  روهظ  هک  ياهنوگ  هبتسا  هدرک  رداص  قلطم  هنوگ  هب  ار  قباـس  مکح  عرـشم  اریز  ، تسارظن دـیدجت  زا  یکاـح  فراـعتم 
قفاوم هک  ياهزات  مکح  هتفرگ و  ار  نآ  يولج  هدومن  رظن  دیدجتقباس  مکح  قالطا  رد  ، هدمآ شیپ  طیارش  هظحالم  اب  نونکا و  یلو  . تسا

قباس مکح  ، هدرک ینیب  شیپلوا  زا  تسیابیم  تشاد  رظن  دیدجت  دصق  عراش  هک  یتروص  رد  هنرگ  دنکیم و  رداصدـشاب  دوجوم  طیارش 
هتـسیاش هک  تسا  اهدمآ  شیپ  هب  لهج  هنوگ  کی  نیبم  ، قلطم تروص  هب  قباسمکح  رودـص  ،و  قلطم روط  هب  هن  ، دومنیم رداص  ادـیقم  ار 

! تسا زیچ  همه  ریگارف  هک  یملع  ، تسین یهلایلزا  ملع 
شیپ یماـمت  دـناوتیمن  ناـسنا  . تسا یعیبط  يرما  ( دریگیمتروص اـهناسنا  تسد  رب  هک  ) یعـضو تاعیرـشت  رد  ، اـنعم نیدـب  خـسن  يرآ 

یلوقعم تروص  ، ینامـسآ تاعیرـشتهرابرد  - تسا رظن  دیدجت  هک  - شایقیقح يانعم  هب  خسن  ، ور نیا  زا  . دنک ینیب  شیپار  هدنیآ  ياهدمآ 
. درادن

اعقاو هک  یلاح  رد  هتفرگ  تروص  یخـسن  هک  دـنربیمنامگ  مدرم  رهاـظ  بسح  رب  ینعی  . تسا يرهاـظ  خـسن  ، یهلا عیارـش  رد  خـسن  سپ 
نآ ماود  تدـمو  درادـن  موادـت  مکح  نآ  هک  تسنادیم  دوـمن  عیرـشت  ار  قباـس  مکح  هک  عـقوم  ناـمهو  لوا  زا  دـنوادخ  تسین و  نـینچ 

ماگنه عقوم و  هب  هک  هدش  يراد  دوخ  نآ  تدم  نایب  زا  یحلاصمقفو  افرص  ، هدوب صخـشم  دنوادخ  دزن  نآ  لجا  دمآرـس  تسا و  دودحم 
دروم هچ  نآ  تسا  لاکشا  زایلاخ  نویلوصا  رظن  زا  هک  تسا  تجاحتقو  ات  نایب  ریخات  - احالطصا - نیا . ددرگیمنایب نآ  لجا  دیـسر  رس 

زا دـنوادخ  هکلبتسین  راـک  رد  یخـسن  ، عقاو رد  هک  تفگ  ناوـتیم  ناـیب  نیااـب  . تسا تجاـحتق  زا  ناـیب  ریخاـت  اـهنت  دـشابیم  لاکـشا 
. درادیم نایب  دوخ  عقوم  رد  هک  هتشادننایب  ار  نآ  تیاهن  دح و  یلو  هدومن  عیرشت  دودحم  تروص  هب  ار  قباس  مکحتسخننامه 

ادب خسن و  هباشت 

دباییم و لدبت  هک  دنربخیب  عقاو  زا  هتـشاد و  نامگ  يزیچتوبث  رب  رهاظ  بسح  رب  مدرم  هک  ، تاینیوکت رد  « ادـب هلاسم  تسا  هنوگ  نیمه 
نآ زج  ، دنناسکی مه  ابتهجنیا  رد  ادب  خسن و  هلاسم  ود  اذل  . تسا هتشگ  لصاح  « ادب » دنربیم نامگ  دنوشیمهاگآ و  نآ  رب  دوخ  عقوم  رد 
هللا وحمی  هدمآ : دعر  هروس  رد  ادب  هب  طوبرم  هیآ  . میدش روآ  دای  ار  خسن  هب  طوبرمهیآ  . تاینیوکت رد  ادب  تسا و  تایعیرـشت  رد  خـسن  هک 

هچ نآ  دشخبیم  تابث  دراد و  تابث  تلاحرهاظ  بسح  رب  هک  ار  هچ  نآ  درادیم  رب  دنوادخ  ینعی  ( . 7  ) باتکلا ما  هدنع  تبثی و  ءاشیام و 
. دراد لاوز  تلاح  رهاظ  بسح  رب  هک  ار 

. میاهدروآ دوخ  ياجرد  ار  لامجا  نیا  لیصفت  . تسا طوبضم  ادخ  دزن  زیچ  ره  یعقاو  لاوز  تابث و  هب  ملع 

نآرق رد  خسن  هروصتم  عاونا 

هراشا

: تسا دودرمیخرب  لوبق و  دروم  یخرب  هک  ، دناهدرک روصت  هنوگ  دنچ  هب  ار  ینآرق  تایآ  رد  خسن 
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هتـشاد رب  نآرق  زا  هیآ  ظاـفلا  ، دوش خوسنم   255! یلک روط  هب  یعرـش  یمکح  رب  لمتـشم  هیآ  هک  هنوگ  نیدـب  : مه اب  اوتحم  هیآ و  خـسن  .1
. ددرگ خوسنم  زین  هدادیملیکشت  ار  هیآ  ياوتحم  هک  یمکح  ، دوش

یقاب نانچ  مه  ، هدوب هیآ  ياوتحم  رد  هک  یمکح  یلو  ، دوش هتـشادرب  نآرق  زا  هیآ  تارابع  ظافلا و  هک  انعم  نیدب  : اوتحم نودب  هیآ  خـسن  .2
. ددرگن خوسنم  دنامب و 

ياوتحم هک  یمکح  یلو  ، دریگیم رارق  توالت  درومو  تسا  تبث  نآرق  رد  نانچ  مه  هیآ  تارابع  ظافلا و  ینعی  : هیآ نودب  اوتحم  خـسن  .3
. دشاب هدشخوسنم  هدادیم  لیکشت  ار  هیآ 

رد ارجا  هب  دوش و  هدنز  هرابود  خوسنم  مکح  ، نیتسخنعیرـشت طیارـش  هداعا  اب  هک  هفاضا  نیا  ابتسا  موس  تروص  نیمه  : طورـشم خـسن  .4
هدوب و قلطم  ، خسنهک تسا  موس  تروص  لباقم  رد  نیا  . دـنراد یگتـسب  دوخ  طیارـش  هب  کی  ره  ، خـسان وخوسنم  مکح  ود  هجیتن  رد  . دـیآ

. تسین هداعا  لباق  هشیمه  يارب  خوسنم  مکح 
هچ نآ  ، دناهدش هتخانـش  دودرم  ام  هاگدید  زا  تسخنتروص  ود  هک  میوشیم  رکذـتم  انمـض  . تسا ریز  حرـش  هب  عاونا  نیا  نایب  لیـصفت و 

. تسا مراهچو  موس  ياههنوگ  تسا  لوقعم 

اوتحم ظفل و  خسن  .1

نآرق يراــبتعایب  بجوـم  دــناهدرک . هماقااعدــم  نـیا  رب  هـک  یلیــالد  اریز  ، تـسا هدــش  هتخانــش  دودرم  اــم  رظن  زا  خــسن  هنوــگ  نـیا 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تاـفو  زا  سپ  نآرق  رییغت  لوـحت و  نآرق و  فـیرحت  مزلتـسمدناهتفرگ  دـهاش  هک  ار  يدراوـم  . ددرگیم

. دشابیم
. تسا میرک  نآرق  فیرحت  لاحنیا  رد  هیآ  طاقسا  لامتحا  هنوگ  ره  درادن و  ناکما  ، خسن ربمایپ  تافو  زا  سپ 

هتشاد دوجو  هراب  نیا  رد  ياهیآ  هک  دناهدرک  لقن  هشیاعزا  یلو  ، تسا هدماین  نایم  هب  نخس  ( 8  ) عاضر زا  یشان  تمرح  هلاسم  زا  نآرق  رد 
هدوبياهیآ نآرق  رد  : دـیوگیم وا  . تفر نایم  زا  یگناخ  زب  ندـیوج  اب  هک  ، هدـشیم توالتهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تاـفو  زا  سپ  اـت  و 

نیدـب يرگید  هیآ  هب  هیآ  نیا  سپـس  «. ددرگیم تمرحبجوم  ندروـخ  ریـش  راـب  هد  ، نمرحی تاـمولعم  تاعـضر  رـشع  : » نومـضم نیدـب 
. دیدرگ خوسنم  « ددرگیم تمرح  بجوم  ندروخ  ریش  رابجنپ  ، نمرحی تامولعمتاعضر  سمخ  :» نومضم

لخاد یگناـخ  زب  ، هدـیزرو تلفغ  نآ  زا  اـم  . دوب نمباوختخت  ریز  دوب و  هدـش  هتـشون  ياهقرو  رد  ( خوسنم خـسان و  ) هیآ ود  نیا  :» دـیوگ
امم نه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یفوتف  :» دـیوگیم هک  نآ  بیجع  تفر .  ناـیم  زا  دـیوجار و  هقرو  نآ  دـیدرگ و  باوـخ  قاـطا 

هک ، دـندوب توالت  دروم  تایآنیا  ، دومن تافو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماـگنه  ( ، 9  ) نهلکاف تیبلا  نجاد  لخدـف  ، نآرقلا نمارقی 
( . 10 « ) دروخ دیوج و  ار  نآ  یگناخ  هدرورپ  تسد  ناویح 

توالت دروم  هدـش  دای  هیآ  لقن  نیا  قبط  دورب !؟ نایمزا  يزب  ندـیوج  اب  نآرق  زا  ياهیآ  تسا  نکمم  هنوگچ  ، تسا اوراـن  یتبـسن  نیا  هتبلا 
ناگمه نهذ  ظوفحمهک  هیآ  لصا  ، هتـشون کی  ندش  دوبان  اب  یتسیابن  سپ  . دشاب هدـشتبث  هقرو  نآ  رداهنت  یتسیابن  ینعی  ، هدوب باحـصا 

. دشابن لوا  زا  هک  هب  نامهدورب  نایم  زا  يزب  ندیوج  اب  هک  ینآرق  اساسا  . دورب نایم  زا  تسا 
مزح نبا  » دـننام . دـناهداد رارق  اوتف  دروم  ، هداد رظنتایاور  نیا  دنـستحص  هبتنـس  لـها  ياـهقف  ناـگرزب  زا  یخرب  هک  نآ  رتروآ  تفگش 

دنرواب نیارب  زین  نیرـصاعم  زا  یخرب  ( 11 . ) تسا هداد  اوتف  نآ  قبط  مه  هتـسناد و  حیحـص  ار  تایاورمه  هک  یلحملا  باـتک  رد  یـسلدنا 
انا همیرک  هیآ  ( . 13  ) میاهتفگ نخس  لیصفت  هب  فیرحتلا  نمنآرقلا  ۀنایص  باتک  رد  هنیمز  نیا  رد  ( 12  . ) نافرعلا لهانم  » رد یناقرز  » دننام

هیدـی و ال نیب  نملطابلا  هیتای  هیآ ال  مینآ و  نابهگن  دوخ  ام  میاهدرک و  لزان  ار  نآرق  اـم  اـنامه  ( ، 14  ) نوظفاحلهل انا  رکذـلا و  انلزن  نحن 
هک هتشگ  لزان  یـسک  بناج  زا  [ اریز .] دباییمن هار  نآ  هب  هدنیآ  رد  هن  لاح و  رد  هن  یهابت  زگره  ( ، 15  ) دیمح میکح  نم  لیزنت  هفلخ  نم 
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راک رب  دنوادخ  ( ، 16  ) نوملعی سانلا ال  رثکا  نکل  هرما و  یلع  بلاغ  هللا  و  دشکیم . نالطب  طخ  اهرادـنپ  نیاهمه  رب   . تسا هدوتـس  هنازرف 
«. دننادیمن مدرم  رتشیب  یلو  ، تسا هریچ  شیوخ 

: اهتشونیپ
هرامش 9. ،ج 1،ص 12، یشایع ریسفت  - 1

،ج 1،ص 13. مود همدقم  ، یفاص ریسفت  - 2
هرقب 2:106. - 3

. تسا نآ  يوغل  عضو  لصا  هب  طبترم  ظفل و  هب  دنتسم  ، یعضو مومع  تلالد  هک  انعم  نیدب  - 4
نارود ای  صاختلاحصوصخم  رگا  اریز  ، تسا هدـش  هدافتـسا  ملکتم  تمکح  ماقم  هب  رظن  یلقع و  لـیلد  زا  قـالطا  هنوگ  ود  نیا  هک  - 5

. درکیم مالعا  یتسیاب  دوب  یصاخ 
ءاسن 4:15. - 6

دعر 13:39. - 7
بجوم هجیتـن  ردو  ، مرحم مرحم  اـن  ددرگیم و  يرهاوخ  يردارب و  اـی  يدـنزرف  يرداـم و  همقلع  بجوم  هک  تسا  نداد  ریـش  : عاـضرا - 8

. دوشیم جاودزا  تمرح 
. دوش هدرورپ  هناخ  رد  هک  دنیوگ  یناویح  هب  نجاد  - 9

،ج 1،ص 224 و دواد وباحیحص  ،ج 2،ص 157 . یمراد حیحص  ،ج 3،ص 456. يذمرت حیحص  ،ج 4،ص 167. ملسم حیحـص  ر.ك: - 10
. دناهدراذگ هحص  نآ  رب  هک  تنس  لها  یهقف  یثیدح و  بتک  رگید 

،ج 10،ص 15-16. یلحملا ، مزح نبا  ر.ك: - 11
،ج 2،ص 214-216. نافرعلا لهانم  ، یناقرز - 12

،ص 285-289. دیهمتلا زین ج 2  ،ص 162-159 و  نآرقلا ۀنایص  ر.ك: - 13
رجح 15:9. - 14

تلصف 41:42. - 15
فسوی 12:21. - 16

اوتحم ياقب  ظفل و  خسن  .2

خوسنم ) هدش هتشادرب  هیآ  ترابع  ظفل و  سپس  ، هدوبیعرش ماکحا  زا  یمکح  رب  لمتـشم  هک  هتـشاد  دوجو  ياهیآ  نآرق  رد  هک  انعم  نیدب 
. تسا هدیدرگن  خسن  هدنام و  تباث  نانچ  مه  تسا ، یعرش  مکح  کیهک  نآ  ياوتحم  هچ  رگ  ( هدیدرگ

مود هفیلخ  ( . 1  ) میکح زیزع  هللا  هللا و  نم  الاکن  ۀتبلا  امهومجرافاینز  اذا  ۀخیشلا  خیشلا و  مجر  هیآ  هلمج  زا  ، دناهدرمـش یتایآ  ، دهاش يارب 
هدـیقع نیمه  رب  دوخ  تایحزور  نیرخآ  ات  درکن و  تبث  نآرق  رد  ار  نآ  تهجیبتبا  نب  دـیز  تسا و  نآرق  زا  هیآنیا  هک  تشاد  رارـصا 

. تفریذپن يو  زا  هباحص  زا  کی  چیه  هچرگ  ، دوب
. تسا حرطم  انز  باکترا  رب  ( هنایزات  100) یناز دلج  هلاسم  اهنت  ، میرک نآرق  رد 

ریپ درم و  ریپ  يانعم  هب  ۀخیش  خیـش و  ترابع  یلو  . تسا هدوبحرطم  زین  هدش  ضرف  هیآ  قبط  یناز  مجر  هلاسم  هک  تشاد  هدیقع  رمع  یلو 
. دنوشیم راس  گنس  دندش  انز  بکترمهاگره  هک  تسا  نز 

نب کلام  اذل  !؟ دشاب ناریپ  هژیو  ندش  راس  گنس  ارچهک  دناهدنام  هخیش  خیش و  » ریسفت رد  ، دناهدرک رواب  رمع  زا  ار  نامگ  نیا  هک  یناسک 
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مه نآ  یلو  ( . 2  ) تساهدرک ریـسفت  ( دـناهتفرگ رـسمه  هک  ینز  درم و  ) ۀـبیث بیث و  هب  ار  نآ  « اطوملا باتکرد  ( هیکلام هقرف  ياوشیپ  ) سنا
رـسمه هک  تسا  هبیث  بیث و  » زا صخا  نیا  . تسا ( دـنراد رـسمه  هک  ینز  ودرم   ) هنـصحم نصحم و  صوـصخم  مجر  » اریز تـسین ، تـسرد 

. تسا قداص  زین  دشاب  هدرک  اهر  ار  دوخ  رسمه  هک  یسک  رب  هتفرگ  رسمه  اریز  ، دنشابهتفرگ
رمع یتسرپرس  رکبوبا و  روتسد  اب  هک  دیز  یتح  . تساهتفریذپن ار  نآ  هباحـص  زا  کی  چیه  هتـشاد و  نامگ  رمع  هک  هدوب  يرواب  نیا  اساسا 
لقن رمعزا  زین  يرگید  تاــیآ  . ددرگیمن تباــث  دــحاو  ربــخ  اــب  نآرق  اریز  ، تفریذــپن رمع  زا  ار  نآ  ، تـخادرپ نآرق  يروآ  عــمج  هــب 

مکئابآ نع  اوبغرت  نا ال  نآ  درادن و  دوجو  نآ  رد  نونکاهک  میدـناوخیم  نآرق  رد  ار  ياهیآ  ام  : دـیوگیم وا  . تبغر هیآ  دـننام  ، دـناهدرک
( . 3 ...« ) مکب رفک  هناف 

نیا : تفگ باوج  رد  ؟  ةرم لوا  متدهاجامک  اودهاج  نا  یباییمن  نآرق  رد  ایآ  : تفگ فوع  نب  نامحرلا  دـبع  . تسا داهج  هیآرگید  دروم 
هدوبياهیآ و دربیم  نامگ  هک  « رجحلا رهاعلل  شارفلل و  دلولا  شارف  هیآ  زین  ( . 4  ) تسا هدیدرگطاقسا  نآرق  زا  رگید  تایآ  نمض  رد  هیآ 

( . 5  ) تسا هدش  طاقسا  نآرق  زا 
اما ( . 6  ) تسا نآرق  هک  هدرب  نامگ  هدینـش  ربمایپ  زاهک  عجـس  ياراد  نوزوم و  تارابع  رمع  دوریم  لامتحا  هک  میاهدروآ  دوخ  ياـج  رد 

. دومن تابثا  ار  يزیچ  ناوتیمناهنامگ  هنوگ  نیا  اب  هک  تسناد  دیاب 
دمحا نب  دـمحم  رکبوـبا  . دـناهداد يوـتف  نآهـب  هتـشاد  رواـب  ار  ییاـهنامگ  نـینچ  تنـس  لـها  ناـگرزب  زا  یخرب  هـک  تـسا  نآ  تـفگش 

- تسا عتمتجح  رد  يده  زا  لدب  هک   - مایا ۀثالث  مایص  عباتت  هلاسم  هب  وا  تسا . هتفریذپ  ار  خسنهنوگ  نیا  فورعم  یلوصا  هیقف و  ، یسخرس
رد ،و  هتـشاد جاور  هفینح  وبا  رـصع  ات  تئارق  نیا  : دـیوگیم وا  . تسا هداديوتف  تاـعباتتم  ماـیا  ۀـثالث  مایـصف  » دوعـسم نبا  تئارق  دانتـسا  هب 

نایب ار  بلطم  نیمه  ( 8  ) یلحملا باتکرد  زین  یـسلدنا  مزح  نبا  ( . 7  ) تفریذپ دیاب  ار  نآ  اذل  . تسین یکش  دوعـسم  نبا  یتسردو  تلادع 
. دنکیم

رظن هب  لوقعم  اساسا  هک  تفگ  دـیاب  دروم  نیا  رداذـل  . تسا هدـیدرگ  خوسنم  ربمایپ  تافو  زا  سپ  هدـش  دای  تاـیآ  قوف  راـتفگ  ساـسا  رب 
یعرـشمکح هک  نآ  ياوتحم  )و  ددرگ خوسنم  ) دوش هتـشادرب  نآرق  زا  ، تسا نآ  یتابثا  لیلد  ویعرـش  مکح  دنـس  هک  هیآ  کی  دـسریمن 

رارق دوخ  یهقف  دانتسا  دروم  هدادن و  اهب  یـساسایب  تایاور  نینچهب  - ناگمه - هیماما ياهقف  ورنیا  زا  ! دنامب یقاب  دنتـسم  نودبتسا  تباث 
. دناهدادن

هیآ ياقب  مکح و  خسن  .3

دروم - هلمجلا یف  - خسن هنوگ  نیا  . دشاب هدیدرگ  خوسنمتسا  یعرـش  مکح  کی  هک  نآ  ياوتحم  دـشاب و  ياهیآ  نآرق  رد  هک  انعم  نیدـب 
: دناهدرک میسقت  عون  هسهب  ار  نآ  تسا و  املع  شریذپ 

. دشاب هدش  خسن  یعطق  تنس  ای  عامجا  لیلد  هب  هیآ  ياوتحم  - فلا
. دشاب هتفرگ  تروص  ، نآ هب  رظان  رگید  هیآ  هب  هیآ  خسن  ب-

هیآ رخات  لیلد  هب  هیآ و  ود  نایم  یفانت  تهج  هبخـسن  نیا  هک  نآ  زج  تسا  هدـش  ماجنا  ، تسین نآ  هب  رظاـن  هک  رگید  هیآ  هب  هیآ  خـسن  ج-
. تساهدش ققحم  تسخن  هیآ  هبتبسن  مود 

عنتمم ار  موـس  تروـص  هتفاـین و  يدــهاش  لواتروـص  يارب  دــناهتفریذپ و  ار  مود  تروـص  اــهنت  - هارث باــط  - ییوـخ هللا  تـیآ  داتــسا 
هللاریغ دـنع  نم  ناک  ول  نآرقلا و  نوربدـتی  الف  ا  هدومرف : لاعتم  يادـخ  درادـن . ناکما  میرک  نآرقرد  یفانتم  تایآ  دوجو  اریز  ، دناهتـسناد

هیآ ( 9 . ) درادن دوجو  تایآ  نایم  فالتخا  ویگناگ  ود  هنوگ  چیه  نآرق  رد  هک  دـنکیم  دزـشوگ  هیآ  نیا  رد   . اریثک افالتخا  هیف  اودـجول 
رد رایـسب  یفانت  هنیآ  ره  دوب  رـشب  مالک  نآرق  رگا  هک  انعم  نیا  هبتسا  هتفرگ  نآرق  ندوبینایح  لیلد و  ار  فـالتخا  دوجو  مدـع  روکذـم 
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( . 10  ) تفاییم هارنآ 
مهجاوزال ۀیـصو  ، اجاوزا نورذی  مکنم و  نوفوتی  نیذلاو  ار  عتمت  هیآ  تسخن  ضرف  رد  . دناهدروآ لاثم  ضرف  هس  ره  يارب  خـسن  هب  نیلیاق 

. دناهتفرگ دهاش  ( - 11  ) میکح زیزع  هللا  فورعم و  نم  نهسفنا  یف  نلعف  امیف  مکیلع  حانج  الفنجرخ  ناف  جارخا  ریغ  لوحلا  یلا  اعاتم 
ات نارـسمه  هک  تسا  شرافـس  دـنوادخ  بناجزا  ، دـنراذگیم یقاب  دوخ  زا  ینارـس  مه  هتفای و  تافو  هک  یناـسک  : تسا نینچ  هیآ  همجرت 

نوریب دوخ  رگاو  دنوشن  هدنار  دناهتشاد  تنوکس  نآ  رد  هک  ياهناخ  زا  دنوش و  دنمهرهب  [ رهوش هدنامیقاب  لاوما  ] رهوش هکرت  زا  لاس  کی 
. تسین یکاب  دنتفر 

یثرا نآ  زا  شیب  هدوب و  لاس  کـی  اـت  دوخ  رهوش  هکرتزا  ندرب  هرهب  ناـمه  ، رهوش زا  نز  ثاریم  قح  ، نیـشیپ تنـس  قبط  هیآ  نیا  : دـنیوگ
یقاب لاوما  مراهچ  کینازیم  هب  ، هدرم رهوش  نارـسمه  ثرا  عیرـشت  اب  سپـس  . تسا هدوب  لاس  کی  ات  زینهدرم  رهوش  نانز  هدـع  دربیمن و 

زور هد  هام و  راهچ  هب  تافو  هدع  عیرـشت  اب  زین  و  ( ، 12  ) نارهوش نتشاد  دنزرفتروص  رد  ، متشه کی  ،و  دنزرف نتـشادن  تروص  رد  ، هدنام
( . 14  ) تسا هدنام  یقاب  نآ  ظفل  هچرگ  هدش  خسن  نآ  ياوتحم  ینعی  . دیدرگ خوسنم  هدشدای  هیآ  ( ، 13)

نانچ - دشاب یبابحتـسا  رما  کی  عتمت  هیآ  هک  دراد  ناکماو  درادن  دوجو  یفانت  رهاظ  بسح  رب  ، عتمت هیآ  هدـع و  ثاریم و  تایآ  نایم  هتبلا 
هک دناهدومن  ( رظن لهاقافتا  ) عامجا يوعد  نارـسفم  یلو  . تسا هتـشاد  نایب  ار  هضیرف  لصا  هدع  هیآ  ثاریمهیآ و  -و  دـناهدومرف داتـسا  هچ 

تایاور ، نیا رب  هوـالع  ( . 15  ) عامجالاب ۀخوسنم  ۀیآلا  هذـه  :» دـیوگیم ربشهللا  دـبع  دیـس  . تسا هدـیدرگ  خوسنم  الماک  عتمت  هیآ  ياوتحم 
. دناهدومن تباث  تایاور  عامجالیلد و  هب  ار  رکذلا  قوف  هیآ  ندوب  خوسنم  ورنیا  زا  ( . 16  ) تسا هدرک  دییات  ار  هیآ  ندوب  خوسنميرایسب 

تـسد هب  هیآ  زا  لاـس  کـی  هدـع  دروـخیمنمشچ و  هب  يروآ  مازلا  تراـبع  عاـتما  هیآ  رد  هک  تـسا  رکذـت  لـباق  هـتکن  نـیا  اـج  نـیا  رد 
زا ات  ، دننکن نوریب  يو  یتنوکس  هناخ  زا  لاس  کی  ات  ار  دوخ  ردپ  نز  هک  تسا  هتسیاش  هثرورب  هک  تسا  نآ  هیآ  زا  دافتسم  افرص  . دیآیمن

حانج  الف  نجرخ  ناف  ترابع  هژیو  هب  . دوش دنمهرهب  نانچ  مه  هتشاد  هک  يایگدنز 
کمک اب  زج  ، دوشیمن هدیمهف  لاس  کی  هدع  هن  وثاریم  هن  ، هیآ رهاظ  زا  . تسین یمازلا  هدش  دای  نز  يارب  هناخ  رد  نتـسشن  هک  دـناسریم 

. هدش دای  تایاور  عامجا و 
هب یلقتـسم  لیلد  دوخ  -و  دنراد رظن  تایاور  هبناگدننک  عامجا  ینعی  ( - 17  ) دیامنیم یکردـم  عامجا  نیا  لوصا  ملع  نیزاوم  قبط  یلو 

ریسفت رد  )و  تساباستنالا لوهجم  هک  ) ینامعن ریسفت  هب  فورعم  ریـسفت  رد  اهنت  دنرابتعا و  دقاف  دنـسظاحل  زا  تایاور  نیا  . دیآیمن رامش 
. تسا هدمآ  ( دشابیم دنسلا  عوطقم  هک  ) یشایع ریسفت  رد  )و  تسا باستنالا  لوهجم  نینچ  مه  هک  ) یمق

هیآ دافم  :» دندومرف هک  میهدیم  حـیجرت  ار  داتـسايار  نونکا  - میاهتفر ار  روهـشم  هار  ( 18  ) دوخ نیـشیپ  ياههتـشون  رد  هچ  رگ  - ورنیا زا 
رد «. دـنرابتعادقاف تایاور  عامجا و  درادـن و  هدـع  هیآ  ثاریم و  هیآ  اب  یتافانم  هنوگ  چـیه  یمازلاهن و  تسا  یبابحتـسا  روتـسد  کی  عاتما 

یلو ، تسین راکنا  لباق  نآ  ناکما  هچرگ  ، درادن دوجو  - ارهاظ - دشاب هدشخسن  یعطق  تنس  ای  عامجا  لیلد  هب  نآ  ياوتحم  هک  ياهیآ  هجیتن 
. میرادن يدهاش  نآعوقو  يارب 

نیب اومدـقف  لوسرلا  متیجان  اذا  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  دـناهدروآلاثم : ار  يوجن  هیآ  ، دـشاب رظان  خوسنم  هیآ  هب  خـسان  هیآ  هک  مود  ضرف  رد 
( . 19  ) میحر روفغ  هللا  ناف  اودجت  مل  ناف  رهطا  ومکل  ریخ  کلذ  ۀقدص  مکاوجن  يدی 

هک دنتشاذگیم  نایم  رد  وا  اب  ار  یلئاسمرتشیب  دندشیم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تاقوا  محازم  هاگیب  هاگ و  ، زور نآ  مدرم  رتشیب 
هاگ نآهداد  هقدص  يرادقم  دیاب  لاؤس  ره  ندومن  حرط  يارب  دمآ  روتسد  ورنیا  زا  . دوب هدوهیبیهاگ  زیچان و  رایسب  ای  دوبن  ربمایپ  ناش  رد 

. ددرگ حرطم  اهنآ  نیرتمهم  هدش و  دودحم  اهلاؤس  ببس  نیا  هب  ات  دننک  لاؤس 
هب ار  نآ  هک  تشاد  رانید  کی  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریماالوم  اهنت  . دندومن يراددوخ  شـسرپ  زا  یلک  روط  هب  یگمه و  روتـسد  نیا  اب  یلو 

- هیآ رد  دراو  روتـسد  هک  نآ  ات  . دومن هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هاـگ  شیپ  رد  يرورـضلیاسم  فرـص  ار  نآ  تخورف و  مهرد  هد 
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 . تاقدص مکاوجن  يدی  نیب  اومدقت  نا  متقفشاء  دیدرگ : خسن  - شسرپ زا  ناگمه  نتسشنورف  تهج 
زا شیپ  هک  دیدیسرت  ایآ  ( ، 20  ) نولمعت امبریبخ  هللا  .و  هلوسر هللا و  اوعیطا  ةاکزلا و  اوتآ  ةالـصلا و  اومیقاف  مکیلع  هللا  بات  اولعفت و  مل  ذاف 

دـیزادرپب و ار  تاـکز  دـیراد و  اـپ  رب  ار  زاـمن  سپ  دوشخب  امـش  رب  [ مه ] ادـخ دـیدرکننینچ و  هک  لاـح  . دـیزادرپب ییاههقدـص  لاؤـس  ره 
 . تسا هاگآ  دینکیم  هچ  نآ  هب  دنوادخ  ،و  دینک تعاطا  شربمایپ  دنوادخزا و 

تلاح مود  هیآ  ، دـشابن نیـشیپ  مکح  رگا  هک  تسا  نآندوب  رظان  رد  رایعم  الوصا  تسا و  تسخن  هیآ  هب  رظان  مود  هیآ  هک  تسا  نشور  رپ 
. دراد ار  هتشذگ  كرادت  ای  یلیمکت  تلاح  هک  هدش  حرطم  ياهنوگ  هبمود  هیآ  اریز  ، دنک ادیپ  ماهبا 

- داتـسا رظن  هلمج  زا  ، دناهتفریذپ ار  نآ  یگمه  تسیندـیدرت و  ياج  - دـشاب هتـشاد  رظن  خوسنم  هیآ  هب  خـسان  هیآ  هک  - دراوم هنوگ  نیا  رد 
( . 21  ) تسا رظان  خسن  نامه  هتفای  ققحت  نآ  رد  خسن  هک  يدروم  هناگیهک  تسا  نیا  رب  - هارث باط 

. تسا نیلتاقم  ددع  هیآ  نآ  دروآ و  دهاش  ناوتیم  زین  هنیمز  نیا  رد  يرگید  هیآ 
ددـع رگا  اذـل  . دـشابیم نارفاـک  زا  رفنهد  لداـعم  ناـنمؤم  زا  کـی  ره  هـک  دـمآ  روتـسد  ادـتبا  مالـسا  نانمـشد  اـب  گـنج  لاـتق و  هراـبرد 
نانآ ربو  دـننک  زیتس  نانآ  اب  دـنزیخ و  اپ  هبتسا  بجاو  نانمؤم  رب  دـشاب ، نانمؤم  نایوج  گنجربارب  هد  نارفاـک  ( ناـیوج گـنج  ) نیلتاـقم

: تسا نینچ  هیآ  . دندرگیم زوریپ 
اورفک نیذـلا  نم  افلا  اوبلغی  ۀـئام  مکنم  نکی  ناو  . نیتئام اوبلغی  نورباص  نورـشع  مکنم  نکی  نا  لاتقلا  یلع  نینمؤملا  ضرح  یبنلا  اهیا  ای 

( ، 22  ) نوهقفی موق ال  مهناب 
امـش زا  رگا  .و  درک دنهاوخهبلغ  نت  تسیود  رب  ، دنـشاب ابیکـش  امـش  زا  نت  تسیب  هاگ  ره  . امن بیغرت  راداو و  گنجرب  ار  نانمؤم  ! ربمایپ يا 
يارب دننادیمن  دنفده و  دقاف  [و  دنباییمن رد  يزیچ  هک  دنتـسه  یمدرم  نانآاریز  . درک دنهاوخ  هبلغ  نارفاک  زا  نت  رازه  رب  ، دنـشاب نت  دص 

[«. دنگنجیمهچ
نامیا فعـض  یناوتان و  تهج  هب  دنوادخ  اذل  . دـندادنناشن دوخ  زا  مادـقا  تارج  دـندیزرو و  للعت  يروتـسد  نینچ  ماجنا  زا  نانمؤم  یلو 

: دومرف رداص  ار  ود  اب  کی  هلباقم  روتسد  ، هدادفیفخت هرداص  فیلکت  رد  ناشیا 
(23  ) هللا نذاب  نیفلا  اوبلغی  فلا  مکنم  نکینا  نیتئاـم و  اوبلغی  ةرباـص  ۀـئام  مکنم  نکی  ناـف  ، افعـض مکیف  نا  ملع  مکنع و  هللا  ففخ  نـآلا 

ابدشاب ابیکش  هک  امش  زا  نت  دص  ره  سپ  ، دراد دوجو  یتسـس  امـش  داهن  رد  هک  تسناد  وتشاد  اور  [ فیلکت رد  ] یفیفخت ، دنوادخ نونکا  ،
«. دندرگیم زوریپ  یهلا  تیشمو  نذا  اب  تروص  نیا  رد  دنزرو و  هلباقم  رفن  رازه  ود  اب  رفن  رازه  ره  رفن و  تسیود 

هک ددرگیم  مولعم  هیآ  نیا  زا  اریز  ، دوبن افعـض  مکیفنا  ملع  مکنع و  هللا  ففخ  نآلا  ياـج  هنرگ  ،و  تسا تسخن  هیآ  هب  رظاـن  زین  هیآ  نیا 
هیآ خسان  مودهیآ  اذل  . دیدرگ يوناث  فیفخت  بجوم  ات  ، دـنداد ناشن  دوخ  زا  یتسـس  دـندرک و  یهاتوکناناملـسم  تسخن  روتـسد  زا  سپ 

اب هلباقم  فیلکت  ( ، 24  ) ةرـشعلا نالجرلا  خسن  :» دیامرفیممالـسلا هیلع  قداص  ماما  . دوریم رامـش  هب  رظان  خسن  مسق  زا  دشابیم و  تسخن 
«. دومن خسن  اررفن  هد  اب  هلباقم  فیلکت  ، رفن ود 

لزان تسخن  هیآ  زا  سپ  ینامز  هلـصاف  اب  مود  هیآ  هکتسین  نشور  : دـیوگیم تسا و  خـسن  رکنم  دروم  نیا  رد  ، داتـسا لاـح  نیع  رد  یلو 
. دشاب هدش  لمع  خوسنم  هیآ  هب  یتسیاب  خسن  رد  هوالع  . دنشاب هدش  لزان  مه  اب  هیآ  ودره  دوریم  لامتحا  دشاب و  هدیدرگ 

خـسن هاگ  نآ  ، دشاب هدش  لمع  قباس  فیلکت  هب  ودرذگب  یتدم  تسا  طرـش  خـسن  رد  . ددرگیم لصاحتیوغل  تسخن  عیرـشت  رد  هنرگ  و 
: دنکیم هفاضا  نینچ  مه  . ددرگ ماجنا 

دراد ار  بابحتسا  تلیـضف و  هبنج  ، تسخن فیلکتهجیتن  رد  . دناهدیدرگ لزان  مه  اب  هیآ  ود  ره  هک  تسا  نیا  رب  دهاش  دوخ  هیآ  ود  قایـس  »
( . 25  ) بوجوو ضرم  هبنج  مود  فیلکت  و 

لوزن رخات  رب  مود  هیآ  نحل  قایـس و  ، سکع هب  هکلب  . دناهدومرفنهئارا دنک  دییات  لوزن  تدحو  رب  ار  هیآ  ود  قایـستلالد  هک  يدهاش  هتبلا 
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دنوادخ هدیدرگ  بجوم  ات  ، دناهداد ناشن  یتسس  فعض و  دوخ  زا  ناناملسم  هتـشذگ و  یتدم  هک  دراد  نآ  ربتلالداریز  ، دهدیم تداهش 
لمع هک  درادن  ترورـض  هک  تشاد  هجوت  دیاب  خـسن  هلاسم  رد  لمع  طرـشدروم  رد  نینچ  مه  . دـیامن کبـس  ار  فیلکت  دـهد و  فیفخت 

. ددرگ خسن  ححصم  دناوتیم  زین  یفنم  لمع  هکلب  ، دریگ ماجنا  یتبثم 
نیبکترم تبوقع  دروم  رد  . اشحف تازاجم  هیآ  هلمج  زا  ، دناهتفگ ار  يدایز  دراوم  ، دشابن رظان  خوسنم  هیآ  هب  خـسان  هیآ  هک  موس  ضرف  رد 

ای نانآ  گرم  ندیـسرارف  عقوم  ات  دنوش  هتـشاد  هاگن  هناخ  رد  دندش  اشحف  بکترم  رگا  ( 26 ( ) رادرهوش ) نانزهک دمآ  روتسد  تسخن  ، انز
اودهـش ناـف  مکنم  ۀـعبرا  نهیلع  اودهـشتساف  مکئاـسن  نـم  ۀـشحافلانیتای  یتـاللا  و  ددرگ : رداـص  ناـنآ  هراـبرد  يرگید  روتـسد  هـک  نآ 

نانآ ، دنوش اشحفبکترم  هک  ( رسپ رتخد و  ) ناوج ود  هرابرد  و  ( . 27  ) الیبس نهل  هللا  لعجی  وا  توملا  نهافوتییتح  تویبلا  یف  نهوکسماف 
ناذللا و  تسا : نابرهم  هدـنزرمآ و  دـنوادخ  هک  دـینک  اهر  ار  نانآدـندومن  هبوت  هدـش  نامیـشپ  رگا  دـیهد ، رارق  رازآ  شهوکن و  دروم  ار 

( . 28  ) امیحر اباوت  ناک  هللا  نا  امهنع  اوضرعاف  احلصا  اباتناف و  امهوذآف  مکنم  اهنایتای 
گنـس ) مجر )و  هناـیزات  100) دــلج روتــسد  نآ  خــسان  تـسا و  خوـسنم  هـیآ  ود  ره  هـک  تـسا  تـیاور  مالــسلا  هـیلع  قداــص  ماــما  زا 

هلمج زا  ، دـنراد هشقاـنم  زین  اـج  نـیا  رد  یخرب  ( . 29  ) دـنراد رظن  قافتا  یگلمجنارـسفم  تسا و  ناوارف  هراـب  نیا  رد  تاـیاور  . تسا ( راـس
. میاهدروآ ج 2،ص 308) «) دیهمتلا » رد ار  نآ  لیصفت  هک  - هارثباط - داتسا

ثراو هک  . دیدرگ عیرـشت  ترجه  زاغآ  رد  هک  تسا  ینامیاتوخا  ساسا  رب  ثرا  هیآ  ، دروآ دـهاش  هنیمز  نیا  رد  ناوتیم  هک  يرگید  هیآ 
: دیامرفیم هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  . رجاهم ریغ  ای  رفاک  نادنواشیوخ  هن  تسا  وا  ینامیاردارب  ، رجاهم نمؤم  ره 

: تسا نینچ  هیآ  ( . 30 « ) دندربیم ثرا  رگید  کی  زاتوخا  دقع  ساسا  رب  ناناملسم  تسخن  ، یلوالا ةاخاؤملاب  نوثراوتی  نوملـسملا  ناک  »
( . 31  ) ضعب ءایلوا  مهضعب  کئلوا  اورصن  اووآ و  نیذلا  هللا و  لیبس  یف  مهسفنا  مهلاوماباودهاج و  اورجاه و  اونمآ و  نیذلا  نا 

هیآ لیذ  تسا و  نیرجاهم  هرابرد  هیآ  ردص  دنوشیمبوسحم . زین  هثرو  زا  هک  تسا  کیدزن  ناگتسب  يانعم  هب  یلو  عمج  ، هیآ رد  « ءایلوا »
رباپ نانچ  مه  روتـسد  نیا  . تسب توخا  دقع  نانآ  زا  رفن  ود  ره  نایم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دراد  رظن  ( هنیدم مدرم  ) راصنا هب 
لزان ( 32  ) نیرجاـهملا نینمؤملا و  نم  هللاباـتک  یف  ضعبب  یلوا  مهـضعب  ماـحرالا  اولوا  هیآ و  هک  بازحا  هروس  لوزن  عـقوم  اـت  دوـب  اـج 

یفتنمار نامیا  ترجه و  ببـس  هب  ثراوت  هلاسم  تسناد و  ندوب ) محر  ) یبسن ناگتـسبرد  رـصحنم  ار  ثراوت  رد  تیالو  هلاـسم  دـیدرگ و 
( . 33  ) دنراد رظن  قافتا  نارسفم  ، بلطم نیا  رب  . دینادرگ

: اهتشونیپ
ص 167. ،ج 4 ، ملسم حیحص  ،ج 8،ص 208-211، يراخب حیحص  ،ج 11،ص 234-236. یلحملا ، مزح نبا  .1

نبا .7/ دودــحلا يذــمرت ، /23 و  دودــحلا ، دواد وــبا  و 138 و  ص 132  ج 5، و  ص 23  ،ج 1، دـمحا دنــسم  ص 116. ج 5، و 
.10/ دودحلا ، کلام اطوم  .16/ دودحلا ، یمراد .9/ دودحلا ، هجام

،ج 12،ص يراخب حرشرد  ، يرابلا حتف  ینالقسع ، رجح  نبا  زین  ،ج 3،ص 42 و  اطوم حرش  ، کلاوحلا ریونت  ، یطویس نیدلا  لالج  2.ر.ك:
.127

،ج 4،ص 167 و ج 5،ص 116. ملسم حیحص  ،ج 8،ص 208-211. يراخب حیحص  .3
،ج 1،ص 106. روثنملا ردلا  ، یطویس نیدلا  لالج  4.ر.ك:

. نامه .5
،ص 159-162. فیرحتلا نم  نآرقلا  ۀنایص  6.ر.ك:

ج 2،ص 81.  ، لوصالا باتک  ، یسخرس .7
8.ج 11،ص 234-236.
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ءاسن 4:82. .9
،ص 306. مود پاچ  ، نایبلا ، ییوخ ياقآ  10.ر.ك:

هرقب 2:240. .11
. هدمآ ءاسن  هروس  هیآ 12  رد  لیصفت  نیا  .12

.234: هرقب هروس  - ارشع رهشا و  ۀعبرا  صبرت  هیآ  .13
،ج 1،ص 204. یفاص ریسفت  ، یناشاک ضیف  14.ر.ك:

،ص 76. هرهاق پاچ  ، ربش ریسفت  .15
ص 309. ،ج 1 ، روثنملا ردلا  ، یطویس ج 22،ص 237-239. (، ددع باوبا  ،) باب 30 ، هعیشلا لیاسو  16.ر.ك 

یکتم دوجوم  لیالدهب  دـشاب و  هتـشاد  لالقتـسا  تلاح  هک  تسا  دانتـسا  لباق  دـننادیم و  رابتعا  دروم  ار  یعاـمجا  ، هقف لوصا  ملع  رد  .17
یکردـم » احالطـصا ار  یعاـمجا  نینچو  . نآ رب  یکتم  عاـمجا  هن  دـنریگ  رارق  یـسررب  دروم  دـیاب  لـیالد  نیا  ریخا  تروـص  رد  هک  دـشابن 

. درگیم طقاس  لقتسم  لیلد  کی  ناونع  هب  دانتسا  تیحالص  زا  دنمانیم و 
،ج 2،ص 305-306. دیهمتلا 18.ر.ك:

هلداجم 58:12. .19

هلداجم 58:13. .20
،ص 305 و 395-402. نایبلا 21.ر.ك:

لافنا 8:65. .22

لافنا 8:66. .23
،ج 1،ص 676. یفاص ریسفت  .24

،ص 375-376. نایبلا .25
. دوش هتشادرب  نآ  زا  سپ  هیآ  هیآ و  نیا  نایم  تافانم  ات  تسا  یخرب  راهظتسا  بسح  رب  دیق  نیا  .26

ءاسن 4:15. .27

ءاسن 4:16. .28
،ج 2،ص نآرقلا ماـکحا  ، صاــصج ص 339 . ،ج 1، یفاـص ص 227-228. ،ج 1، یـشایع ص 20. ،ج 3، ناـیبلا عمجم  ، یـسربط 29.ر.ك:

،ج 2،ص 130. روشنملا ردلا  ، یطویس .107
،ج 4،ص 561. نایبلا عمجم  .30

لافنا 8:72. .31
بازحا 33:6. .32

. ریسافت رگید  ،ج 93،ص 8 و  راونالا راحب  33.ر.ك:

طورشم خسن  .4

هک تفایرد  ناوتیم  ، دناهدش هدرمـش  خوسنم  هک  یتایآزا  يرایـسب  رد  لمات  اب  یلو  . دشاب هتـشاد  یگزات  یخرب  يارب  دیاش  خسن  هنوگ  نیا 
دوـبهب طیارـشنآ و  رییغت  اـب  هک  اـنعم  نیا  هب  . تسا هتـشاد  یگتـسب  نارود  ناـمه  صاـخ  طیارـش  هب  هکلب  ، هدوـبن قـلطم  خـسن  اـهنآ  خـسن 
یناکم ینامز و  طیارـش  نامه  انایحا  رگا  تسا و  هدـیدرگ  عیرـشت  دیدجطیارـش  اب  بسانتم  یمکح  هدـیدرگ و  خوسنم  قباس  مکح  ، عضو

ینآرق www.Ghaemiyeh.comمولع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 302زکرم  هحفص 178 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا ارجا  لباق  هتفرگ و  توق  ون  زا  هطوبرمتایآ  ، دیآ شیپ 
مالسا ردص  ناناملسم  . تسا مالسا  نادناعم  ناکرشمرازآ و  زا  یشوپ  مشچ  )و  تشذگ ) حفص تایآ  طورشم  خسن  يارب  دهاش  نیرتنشور 

رد هکم  رد  نانآ  اریز  ، دنهد ناشن  دوخ  زا  يرابدرب  ربص و  دننک و  يرادنتشیوخ  ناکرشم  رازآ  لباقم  رد  اتدنتفای  روتسد  هکم  رد  هژیو  هب 
یکم هروس  نیمجنپ  تصـش و  هک  - هیثاج هروس  رد  . تفریم نانآ  يدوبانناکما  ، لثم هب  هلباـقم  تروص  رد  دنتـشاد و  رارق  فعـض  عضوم 

: هدمآ - تسا
یمیب هللا  مایا  زا  هک  یناسک  زا  اـت  وگب  دـناهدروآنامیا  هک  یناـسک  هب  [ ربماـیپ يا  ( ،] 1  ) هللا مایا  نوجری  نیذـلل ال  اورفغی  اونمآ  نیذـلل  لـق 

هللا  مایا  » زا دوصقم  «. دنرذگ رد  دنرادن 
: هدمآ هیآ  نیا  رد  هچ  نانچ  . تسا یهلا  تخس  ياهتبوقع  زا  هیانک  كان و  لوه  عیاقو 

ار یهلا  تبوقع  میب  هک  یناـسک  و  ( 3  ) یهلاعقوم هب  ياهتبوقع  هب  هد  میب  ینعی  «. زادـنیب هللا  مایا  داـی  هب  ار  ناـنآ  ( ، 2  ) هللا ماـیاب  مهرکذ  و 
. دنتسین یمالسا  تفار  تشذگ و  بجوتسم  زگره  ، دنهنیمن یعقو  ار  یهلا  تبوقع  بناج  دنرادن و  یسرت  ادخ  زا  ینعی  ، دنرادن

یمالـسا هعماـج  هک  یعقوم  . دـندرکیم تیاعردـیاب  هک  هدوب  ناناملـسم  عضوم  فعـض  تهج  هب  افرـص  هیآ  نیا  رد  تشذـگ  روتـسد  اذـل 
گنجهک یناسک  هب   ، ریدقل مهرصن  یلع  هللا  نا  اوملظ و  مهناب  نولتاقی  نیذلل  نذا  دش : رداص  لاتقرد  نذا  ، تفای ار  دوخ  تردق  تکوش و 

(4  ) تساناوت تخـس  نانآ  يزوریپ  رب  ادخ  هتبلا  دناهتفرگرارق و  ملظ  دروم  هک  ارچ  ، تسا هدـش  هداد  [ داهج ] تصخر ، هدـش لیمحت  نانآ  رب 
( . 5 « ) زیگنا رب  داهج  هب  ار  نانمؤم   ، لاتقلا یلع  نینمؤملا  ضرح  هیآو  دمآ  هلباقم  روتسد  سپس  .

ثیح نیکرشملا  اولتقاف  هیآ  و  ( . 6 « ) دینک يدعت  وا  رب  ، هدرک يدعت  امـش  رب  هک  هنوگ  نامه   ، مکیلع يدتعا  ام  لثمبهیلع  اودتعاف  هیآ  زین  و 
. تفای رودص  ( 7 « ) دیشکب دیتفای  اجک  ره  ار  ناکرشم   ، مهومتدجو

. تسا یندم  ياههروس  رد  تایآ  نیا  یمامت 
اوفعاف و تسا  تقوم  تشذگ  نیا  هک  هدومن  صخشملاح  نیع  رد  یلو  ، دمآ تشذگ  روتـسد  ادتبا  هنیدم  دوهی  اب  ییورایور  رد  نینچ  مه 

هعسوت مالسانتفای و  تردق  زا  سپ  یلو  ( . 8 « ) دروایب ار  شیوخ  نامرف  ادخ  ات  ، دیرذگ رد  دینک و  وفعسپ   ، هرماب هللا  یتای  یتح  اوحفـصا 
ۀیزجلا اوطعی  یتح  دنریذپب  ار  نداد  هیزج  تفخ  هک  یماگنه  ات  تشگرداص  نانآ  اب  گنج  روتـسد  هنیدـم  نوماریپ  دوهی  ياههئطوت  نتفای 

هک ، دناهدرک لمح  ینید  حماست  حوررب  ار  تشذگ  نیا  یخرب  ( . 9 « ) دنهد هیزج  دوختسد  هب  يراوخ  [ لامک ] اب ات   ، نورغاصمه دی و  نع 
رکذـتم هک  هنوگ  ناـمه  یلو  ( . 10  ) دننادیمن خوسنم  ار  حفـص  تایآ  اذل  ، دـشاب مکاحناناملـسم  رب  یـشوپ  مشچ  تشذـگ و  حور  دـیاب 
تاـفانم یمالـسا  تزع  حور  اـب  هکدوریم  رامـش  هب  لـهاست  شزاـس و  هنوـگ  کـی  ، رادـغ نمـشد  یمرـشیب  لـباقم  رد  تشذـگ  ، میدـش

. ددرگ مهارفمزال  یگدامآ  ات  دنک  باجیا  تیعقوم  هک  نآ  رگم  ، دراد
یناکم ینامز و  صاـخ  طیارـش  هب  طوبرم  هخوسنم  تاـیآ  هک  تهج  نیدـب  ، میتخاـس حرطم  طورـشم  خـسن  ناونع  اـب  ار  تاـیآ  هنوگ  نیا 

نیمه زا  . دوبدهاوخ مکاح  هتفای و  توق  حفص  تایآ  ، دیآ شیپ  طیارـش  هنوگ  نآ  ینامز  ههرب  ای  یناکمهعقر  رد  هچ  نانچ  تسا و  شیوخ 
. تسا هدومن  عیرشت  اجیردت  ار  ماکحا  یخرب  هک  یتایآ  تسا  لیبق 

نذا هلحرم  زا  هک  لاتق  عیرشت  تایآ  دننام  تسا . هدیدرگرتدیدش  دیدش و  سپس  ، هدش نایب  یمکح  میالم  ینحل  اب  ادتبا  هک  بیترت  نیا  هب 
هزوحهب کیدزن  رواجم و  راـفک  هاـگ  نآ  ( . 12  ) تسا هدـش  لماش  ار  زواجتم  يدـتعم و  رافک  اب  هلتاقمسپـس  ( ، 11  ) هدش عورـش  لاتق  رد 

( . 14  ) تسا هدش  رداص  نیکرشمو  رافک  ( قلطم ندرک  دوبان  ) لاصیتسا مالعا  هرخالاب  و  ( 13  ) هتفرگرب رد  ار  یمالسا 
لیبق نیا  رد  اذـل  . تسا مکاـح  دوخ  یناـکم  ینامزطیارـش و  اـب  بساـنتم  يروتـسد  ره  دـتفیب و  قاـفتا  مه  زورما  تسا  نکمم  لـحارم  نیا 

اجیردت و هک  یماکحاقلطم  نینچ  مه  . دوشیم هدرمـش  لیبق  نیمه  زا  زین  رمخ  میرحت  لحارم  تایآ  . تساهتفرگن ماجنا  قلطم  خـسن  ، تایآ
. دناطورشم خسن  اهنآ  همه  تسینقلطم و  ، خسن مادک  چیه  رد  ، هدیدرگ عیرشت  هلحرم  هب  هلحرم 
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هخوسنم تایآ  دادعت 

رامآ ، دناهتفرگ - تسا هتشاد  دربراک  ناینیشیپ  دزن  هکنآ  ماع  موهفم  هب  ار  خسن  ای  هتفرگ  هدیدان  ار  خسن  ققحت  رد  ررقم  طیارش  هک  یناسک 
خـسن طـباوضاب  تسا و  يورهداـیز  کـی  هدوـب و  گرزب  ددـع  نیا  هک  دـسریم  رظن  هب  ( . 15  ) دـناهدناسرهیآ اـت 228  ار  هخوسنم  تاـیآ 

. دشابیمن راگزاس 
خوسنم هیآ  هب  خسان  هیآ  ندوب  رظان  تهج  هب  نآ  تسینخسن و  هب  لیاق  ( يوجن هیآ  ) هیآ کی  زا  شیب  هب  - هارث باط  - ییوخ هللا  تیآ  داتـسا 

تسیب دودح  هخوسنمتایآ  ، طورـشم خسن  هلاسم  نتفرگ  رظن  رد  اب  زین  میدروآ و  اتـسار  نیمه  رد  هک  يرگیدتایآ  هظحالم  اب  یلو  . تسا
هک نآرق  رد  هخوسنم  تاـیآ  دوجو  ههبـش  ورنیا  زا  . تسا هتفرگن  تروص  قـلطم  خـسن  اـهنآ  رتشیب  دروـم  رد  هک  ، دوـب دـهاوخ  يدـنا  و 

. تسا یفتنم  اساسا  ، دشاب ناگدننک  هعجارم  ندشهارمگ  بجوم 

خسن نوماریپ  تاهبش 

هب الیذ  هک  تسا  یفتنم  دوخ  هب  دوخ  نآرق  رد  خسن  هرابردهدش  حرطم  تاهبـش  رتشیب  ، میاهتـشاد خسن  هلاسم  زا  اج  نیا  ات  هک  یتشادرب  اب 
: دوشیم هراشا  اهنآ 

یموهفم ود  ره  ادب  خسن و  اریز  ، تسا لیحتـسم  دـنوادخرب  نآ  یعقاو  موهفم  هب  ، تاینیوکت رد  « ادـب » دـننام تایعیرـشت  رد  خـسن  :» لوا ههبش 
هداد يار  رییغت  ، عناوم ابدروخرب  اب  سپـس  . تسا هدشن  ینیب  شیپ  لبق  زا  هک  نیون  هاگدید  شیادیپ  ، دیدج يارةاشن  نآ  دـنراد و  ناس  کی 

! دراد تافانم  يدنوادخ  یلزا  ملع  اب  تسا و  قباس  لهجمزلتسم  انعم  نیا  . دنکیم زاغآ  ار  يدیدج  نیوکت  ای  عیرشت  و 
رییغت نیمه  یهلا  یلزا  ملع  رد  اما  . دنیامنیم نینچرهاظ  بسح  رب  ود  ره  ادـب  خـسن و  هک  میتخاس  نشور  نیا  زا  شیپ  ار  ههبـش  نیا  خـساپ 
رییغت هک  دناهتـشادنپیمنینچ  مدرم  ،و  ددرگیم نشور  دوخ  عقوم  رد  هدوـب و  هدیـشوپ  مدرم  رب  طـقف  ،و  تسا هدوـب  هدـش  ینیب  شیپ  یلعف 

موادـت رارمتـسا و  نامگ  ( ینامزا قالطا  ) رهاظ بسح  رب  ، هدـیدرگ عیرـشتقلطم  هنوگ  هب  اقباس  هک  یفیلکت  الثم  . تسا هتـشگ  لـصاح  ییار 
نونکا تسا و  هدوب  هدیـشوپ  مدرمرب  هک  هتـشاد  یناـمز  لـجا  هدوب و  دـیقم  لوا  زا  هک  تخاـس  نشور  دوـختقو  رد  دـنوادخهک  ، تفریم

دوـختقو رد  و  هدوـب ، هدـش  ینیب  شیپ  لـبق  زا  همه  ، دوـشیم هداد  تاـینیوکت  ردهک  یتارییغت  - ادـب دروـم  رد  - نینچ مـه  . تـشگ راکـشآ 
. یقیقح هن  دنايرهاظ  ود  ره  ، ادب خسن و  اذل  . ددرگیمنشور

رارق لــمع  دروـم  ار  هخوـسنم  هـیآ  هتــسنادنیخرب  ددرگیم و  یهارمگ  بجوـم  نآرق  رد  هخوــسنم  تاــیآ  دوــجو  هـک  نآ  : مود هـهبش 
شنادلها و رگا  هتفرگ و  تاشن  ناشدوخ  زا  لهاج  دارفا  ینادان  لهج و  ياهدمآیپ  هک  نیاهچ  ، تسا نشور  ههبـش  نیا  باوج  . دـنهدیم

تایآ نتخاس  ادج  هک  هنوگ  نامه  . دنزاس ادج  دیقم  زا  ار  قلطمو  صاخ  زا  ار  ماع  ، خوسنم زا  ار  خسان  دـنناوتیم  یناسآ  هب  دنـشاب  قیقحت 
. تسا ریذپ  ناکما  لهس و  ملعلا ) یف  نوخسار  ) مدق تباث  نادنم  شناد  يارب  یلو  تسا  يراوشد  راک  همکحمتایآ  زا  ههباشتم 

ول نآرقلا و  نوربدتی  الف  هیآ ا  اب  هک  تسا  نآرق  تایآیخرب  نایم  یفانت  دوجو  مزلتـسم  نآرق  رد  خوسنم  خـسان و  تایآ  ندوب  : موس ههبش 
. دنکیم یفن  ار  تایآ  نایم  یفانت  داضت و  هنوگ  ره  هیآ  نیا  اریز  ، تسین راگزاس  ( 16  ) اریثکافالتخا هیف  اودجول  هللا  ریغ  دنع  نم  ناک 
تریاغم خـسان  مکح  اب  اکالم  انامز و  خوسنم  مکحهاگره  . دـشابن يرهاـظ  هک  تسا  یتروص  رد  یفاـنت  دوجو  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  یلو 

هنوگ چـیه  تقیقحرد  . ددرگیم عفترم  یفاـنت  تروص  نآ  رد  ، دوب شیوخ  یناـمز  تحلـصم  رب  لمتـشمدوخ  ياـج  رد  کـی  ره  ،و  تشاد
تـسا یفانت  عفر  بجوم  هک  ار  هدـش  دایتهج  یتسیاب  هدـننک  هعجارمهک  نآ  رما  تیاهن  . درادـن دوجو  هدـش  داـی  مکح  ود  ناـیم  يداـضت 

. میدش رکذتم  البق  هک  هنوگ  نامه  ، دشاب هتشادیهاگآ 
يریوصت اب  یلو  !؟ يوتحم زا  غراف  ظفل و  توالت  زج  ، دشاب هتشاددناوتیم  ياهدیاف  هچ  نآرق  رد  هخوسنم  تایآ  دوجو  اساسا  : مراهچ ههبش 
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هک دیدرگ  نشور  ، دنیآیم رامش  هبطورشم  خسن  عون  زا  هخوسنم  تایآ  قافتا  هب  بیرق  رثکا  هک  میداد  هئارا  نآرق  ردهخوسنم  تایآ  زا  هک 
ار دوـخ  صوـصخم  دربراـک  ، ناـمز لوـط  رد  هدــمآ  شیپ  طیارــش  دوـخ و  بساـنمفرظ  رد  کــی  ره  خوـسنم  رهاــظ  هـب  تاــیآ  یتـح 

. دشاب هدیدرگ  یفتنم  یلک  روط  هب  نآ  يدوجو  كالم  هک  تسین  هنوگ  نیا  . تشاددهاوخ
شزرا کی  دوخ  نیا  . دـهدیم ناشن  ار  ماـکحا  عیرـشتلحارم  یجیردـت و  ریـس  ، نآرق رد  خوسنم  خـسان و  تاـیآ  دوجو  سفن  هک  هوـالع 

. دناسریم ار  تعیرش  لماکتلحارم  هک  تسا  ینید  - یخیرات
ات - نآ ینایب  زاجعا  : هلمج زا  نآ  رگید  ياههبنج  تسیننآ و  تاعیرـشت  هبنج  رد  اهنت  نآرق  عضوم  تیمها  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  نایاپ  رد 
هب زاجعا  دنـس  دوخ  هیآره  . دنامب یقاب  راوتـسا  تباث و  هشیمه  یتسیاب  تسا و  رادروخرب  ییازـس  هبتیمها  زازین  - دشاب مالـسا  هدـنز  دـنس 

. دنام دهاوخ  دیواج  مالسا  ندوب  دیواج  اب  دوریم و  رامش 
: اهتشونیپ

هیثاج 45:14. .1

میهاربا 14:5. .2
،ج 9،ص 75 و ج 6،ص 304. نایبلا عمجم  3.ر.ك:

.22:39، جح .4
لافنا 8:65. .5
هرقب 2:194. .6

هبوت 9:5. .7
. دوریم رامش  هب  یندم  هروس  نیلوا  )و  دش زاغآ  يرجه  مود  لاس  زا  هرقب  هروس  لوزن  .) هرقب 2:109 .8

. تسا هتشگ  لزان  ترجه  ینایاپ  ياهلاس  رد  هک  هبوت 9:29. .9
،ص 308. نایبلا ، ییوخ ياقآ  10.ر.ك:

جح 22:39. .11
ءاسن 4:91. لافنا 8:61. .12

هبوت 9:123. .13
هبوت 9:5 و 36. .14

. تسا هدمآ  دیهمتلا  نایاپ ج 2، رد  هک  خوسنم  خسان و  لودج  15.ر.ك:
ءاسن 4:82. .16

مشش لصف 

هباشتم مکحم و 

نآرق رد  تاهباشتم 

ام نوعبتیف  غیز  مهبولق  یف  نیذـلا  اماف  تاهباشتمرخا ، .و  باتکلا ما  نه  ، تامکحم تایآ  هنم  . باـتکلا کـیلع  لزنا  يذـلا  وه  یلاـعت : لاـق 
الا رکذـی  ام  .و  انبر دـنع  نم  لک  هب  اـنمآ  نولوقی  ملعلا  یف  نوخـسارلا  ،و  هللا ـالا  هلیواـت  ملعیاـم  .و  هلیواـت ءاـغتبا  ۀـنتفلا و  ءاـغتبا  ، هنم هباـشت 

( . 1  ) بابلالااولوا
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رانک رد  . تسا تایآ  نامه  رد  باتک  تیعجرم  هک  ، دـهدیم لیکـشت  همکحم  تاـیآ  ار  نآ  هدـمع  شخب  ، داتـسرف وت  رب  ار  نآرق  ، دـنوادخ
وجهنتفاریز و ، دنـشابیم هباـشتم  تاـیآ  یپ  رد  هتـسویپ  ، تسه یجک  ناـشياهلد  رد  هک  یناـسکیلو  . دراد رارق  زین  هباـشتم  تاـیآ  اـهنآ 

هاوخ لد  قبط  ، هداد رارق  هدافتـسا  ءوس  دروم  ار  نآ  ، یتایآ نینچهب  ندیزایتسد  اب  ات  دننآ  لابند  هب  دنـشابیم و  دیاقع  راکفا و  رگبوشآ 
نیمه زا  ، راوتسا نیتسارنادنم و  شناد  . تفای ناوتیمن  ییادخ  هار  زا  زج  ار  نآ  حیحـص  لیوات  هک  یلاح  رد  . دننکریـسفت لیوات و  شیوخ 

هک تسا  هتفهن  یتقیقح  ، رهاظ هدرپ  تشپ  رد  سپ  ، هتفرگ تاـشن  همـشچرسکی  زا  ، مکحم هباـشتم و  تاـیآ  یماـمت  : دـنیوگ نینچ  هتفر  هار 
. دنوشیمنروآدای نادنمدرخ  زج  ار  تیعقاو  نیا  هتبلا  . تسا هدنبای  هدنیوج  تبقاع  تفایار و  نآ  دیاب 

! تسا هدیدرگ  نایوج  هنتف  يارب  يزیوآ  تسد  هاگ  ههبش و  هیام  هک  دشابیم  هباشتم  نآرق  تایآ  زا  یشخب  ، همیرک هیآ  نیا  قبط 
زا ریزگان  ، لاؤس نیا  هب  خـساپ  رد  دـنراد ؟ ار  یگژیونینچ  هک  دـنمادک  هباـشتم  تاـیآ  هدـش و  نینچ  ارچ  : تسا شـسرپ  نیا  ياـج  نونکا 

: میشابیم ریز  بلاطم  ندومن  حرطم 

هباشت ماکحا و 

: هتفر راک  هب  انعم  هس  هب  نآرق  رد  ماکحا 
ههبش يرادرک  ای  اسران  يراتفگ  ، دراد رارق  هباشتم  ، نآلباقم رد  . دشاب هتسب  نآ  رد  ههبـش  للخ و  هار  هک  يرادرک  ای  راتفگ  ندوب  راوتـسا  .1

. زیگنا
خسان و باب  رد  هچ  نانچ  . هخوسنم ماکحا  لباقم  رد  ، دـنیوگمکحم ار  تعیرـش  رد  هتباث  ماکحا  . رادـیاپان لباقم  رد  ، ندوبتباث رادـیاپ و  .2

. دوشیم هتفگ  همکحم  هخوسنم  ریغ  تایآ  رب  دوریم و  راک  هب  ماکحا  حالطصا  خوسنم 
هروس رد  هچ  نانچ  . دنیوگ مکحتسم  ای  مکحم  ار  نآ  ، دشابهدوب راوتسا  مکحتسم  نیتم و  یـساسا  رب  هک  ، راتفگ ای  لمع  رد  تقد  ناقتا و  .3

ياهیاپ ربو  تقد  لامک  اـب  هدـش و  باـسح  اـمامت  ینآرق  تاـیآ  ( 2  ) ریبخ میکح  ندـل  نم  تلـصف  مث  هتاـیآتمکحا  باـتک  هدـمآ : دوه 
. تسا هدیدرگ  لزانهلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  رب  نوگانوگ  ياهشخب  رد  هاگ  نآ  ، هدیدرگ راوتسا  مکحتسم 

افرص تسخن  يانعم  هب  . تسا هخوسنم  ریغ  تایآ  صوصخم  ، مود يانعم  هب  دریگیم و  رب  رد  ار  نآرق  تایآ  یمامت  - موس يانعم  هب  - ماکحا
: تسا ام  ثحب  دروم  نونکا  انعم  نیا  هک  ، تسا هتفر  راک  هبههباشتم  تایآ  لباقم  رد 

« امکح مکح  هشیر  زا  ، ریذپان للخ  راوتسا و  يانعم  هب  - هباشتم لباقم  رد  - مکحم
هناهد تهج  نیدـب  . دـناسریم ار  یهابت  يرگ و  لالخاهنوگ  ره  زا  يریگولج  نتـشاد و  زاب  يانعم  تسا و  هدـش  هتفرگ  « اعنم عنم  يانعم  هب 

. درادیم زابتکرح  رد  يراومهان  یشکرس و  زا  ار  وا  ماگل  اریز  ، دنیوگ سرفلا  ۀمکح  برع  تغل  رد  ار  ( ماگل ) بسا
يریگولج هتبلا  . تسا هتفر  راک  هب  يریگولج  ندومن و  عنميانعم  هب  لصا  رد  مکح  حالصال  اعنم  عنم  : هلصا ، مکح :» دیوگ یناهفـصا  بغار 

نانچ هب  ، دریگنرارق یمهف  جـک  دروم  دـشاب و  ریذـپان  ههبـش  اـسر و  هک  يراـتفگ  نخـس و  ره  اذـل  ، دوب دهاوخحالـصا  تهج  هب  داـسفا  زا 
. ریذپان للخ  مکحتسم و  ینعی  ، دنیوگ مکحم  - يرادرک یتح  -و  راتفگ

: هتفر راک  هب  انعم  ود  هب  نآرق  رد  زین  هباشت 
نیذـلا دولج  هنم  رعـشقت  یناثم  اـهباشتم  اـباتک  ثیدـحلانسحا  لزن  هللا  میناوخیم : رمز  هروس  رد  هچ  ناـنچ  ، ندوب ناـس  کـی  دـننامه و  .1

نایبيدـنمورین و رد  ] تخاون کی  ناس و  کی  [ اپ ات  رـس  ] تسا ياهتـشون  نآ  هداتـسرف و  ورفار  راتفگ  نیرتهب  دـنوادخ  ( ، 3  ) مهبر نوشخی 
نآ رب  لیلد  دوخ  نیا  «. دتفایم هزرل  هب  نآ  زا  ناشندب  مادنا  ، دنسارهیم ناشراگدرورپ  زا  هک  نانآ  . توالت رد  رارکت  لباق  [. راتفگ يراوتسا 

فالتخا و نآ  رد  هنیآ  ره  ، دوب نایمدآ  راتفگ  دننامه  يراتفگ  رگا  اریز  ، تسین يرشب  نخـس  هدش و  هداتـسرفورف  دنوادخ  دزن  زا  هک  تسا 
( . 4  ) اریثک افالتخا  هیفاودجول  هللا  ریغ  دنع  نم  ناک  ول  دروخیم و  مشچ  هب  ینوگرگد 
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: هدمآ هرقب  هروس  رد  . ددرگ ناهنپ  دوصقم  دشاب و  زیگنا  ربههبـش  - دنچ یتالامتحا  رثا  رب  - يرادرک ای  راتفگ  هچ  نانچ  ، ندوب زیگنا  ههبـش  .2
هک تسیننشور  هدـیدرگ  ههبـش  هیام  - لیئارـسا ینب  - ام يارب  نونکا  هتـشگ  رداـص  نآ  حـبذ  روتـسد  هکيواـگ  ( . 5  ) اـنیلع هباـشت  رقبلا  نا 

. میرادن یهاگآ  نآ  زا  ام  هک  هتفهن  يزار  ، روتسد نیا  هدرپ  سپ  رد  هک  نآ  ایتسا  یلومعم  واگ  کی  نتشک  ، دوصقم
دوخ هب  زیگنا  ههبـش  يرهاـظ  ، هلمتحم هوجو  رثا  رب  ، تاـیآ یخرب  . تسا هتفر  راـک  هب  اـنعم  نیمه  هب  تاـهباشتم  نارمع  لآ  هروـس  هیآ 7  رد 

. دنرب رد  هب  هار  زا  ار  حول  هداس  مدرم  دندرگ و  هنتف  هیام  اهنآ  ندرب  لیوات  اب  ات  هتفرگرارق  ناشیدنا  جک  شوختسد  ، هتفای
: تسا ام  ثحب  دروم  ، مود يانعم  نیمه  هب  ، هباشت

هیام يدننامه  نیا  هک  ، تسا هدش  هتفرگ  ندوب  دننامه  يانعم  هب  ، ردـصم هبـش  » ای « دـننامه لثم و  يانعم  هب  ، ردـصم مسا  هبـش  هشیر  زا  هباشت 
قح رادرک  کی  ای  راتفگ  کی  اذل  ، تسا هدش  لطاب  هب  قح  هابتشا  هیام  هتخیمآ  مه  هب  لطاب  قح و  ، هدیدرگ ناهنپ  تقیقحاریز  ، ددرگ ههبش 

. تسا هدیدرگ  رگهولج  لطاب  تروص  هب  هنوگ 
لمع ای  ظفل  ییاسران  «. دـهدن هئارا  ار  شایعقاو  دارمنآ  رهاـظ  هچ  نآ  ، هدارم نع  هرهاـظ  ءیبنی  ـالام  :» دـناهتفگ نآ  فیرعت  رد  احالطـصا 

. دشابن راکشآ  نآعقاو  تقیقح و  هک  ددرگ  بجوم 
ییاـسران و رب  هوـالع  دـیاب  هباـشتم  لـیوات . هن  دنرادریـسفت  هب  زاـین  هک  ددرگیم  زین  تاـمهبم  لـماش  اریز  ، تسا اـسران  دوـخ  فـیرعت  نیا 

. دشاب زین  هابتشا  ههبش و  هیام  ، ماهبا
: تسا هتفگ  رتهب  - هباشتم فیرعت  رد  - یناهفصا بغار  اذل 

ار تسه  هچ  نآ  دومن  اریز  ، دیآ لکشم  نآ  ریسفت  هکدشاب  نآ  نآرق  تاهباشتم  ، هریغب هتهباشمل  هریـسفت  لکـشا  ام  نآرقلا  نم  هباشتملا  «و 
(6  ) لالـضلا الاقحلا  دـعب  اذامف  دـشابن  یهارمگ  تلالـض و  زج  رگید  زیچ  نآ  نآرق ، دروم  رد  اذـل  «. درادتهابـش رگید  زیچ  هب  درادـن و 

. دنیوگ هباشتم  ار  نآ  ، دنام یمهلطاب  هب  دشاب و  هتشاد  قح  زج  يدومن  هاگره  ( میرک نآرق  ) قح مالک  سپ  .
. دوش رگهولج  هنوگ  لطاب  دنوادخ ، هنوگ  قحنخس  هک  تسا  لطاب  قح و  هباشت  - ههباشتم تایآ  رد  - هباشت ، فیرعت نیا  قبط 

مه یهباشتم  ره  بیترت  نیدب  . دشابیم زین  ههبش  بجوم  ، دنکفایم ماهبا  زا  ياهدرپ  ، لمع ای  ظفل  هرهچ  رب  هک  نآ  رب  هوالع  هباشت  ، ورنیا زا 
عفد ، ماهبا عفر  رب  هوالعهک  تسا  ریـسفت  یعون  لیوات  اذل  . دنک ههبـش  عفد  ات  دراد  زاین  لیوات  هب  مه  دنک و  ماهباعفر  هک  دراد  زاین  ریـسفت  هب 

دروـم رد  ریـسفت  . تسه زین  ریـسفت  ، دـشاب لـیوات  اـجک  ره  . تسا قـلطم  صخا  ، ریـسفت هبتبـسن  لـیوات  دروـم  نیا  رباـنب  . دـنکیم زین  هـهبش 
. دراد هباشت  مه  ماهبامه و  هک  تسا  هباشتم  رد  افرص  لیوات  دراد و  دوجو  ود  ره  هباشتم  مکحم و  رد  هک  تساتامهبم 

لیوات ریسفت و 

 . تسا هلکشم  ظافلا  هرهچ  زا  باقن  نتفرگرب  ، ریسفت ، لکشملا ظفللا  نع  عانقلا  فشک  ، ریسفتلا :» دناهتفگ ریسفت  فیرعت  رد 
رایتخا رد  هک  یلیاسو  رازبا و  اب  رـسفم  هک  نیا  ات  . دشابهدنکفا انعم  رب  یـششوپ  ، هتفرگ ارف  ار  ظفل  ماهبا  زا  ياهلاه  هک  تسا  هاگ  نآ  ریـسفت 

( . 7  ) دشوکب ماهبا  نآ  ندودز  رد  دراد 
درجم و ، فشتکا فشک و  دننام  رسف  رسف و  . تسا هدشهتفرگ  ( ندومن راکـشآ  ) هنع فشک  هحـضوا و  يانعم  هب  « رمالا رـسف  هشیر  زا  ریـسفت 

یناعملا ةدایز  یلع  لدتینابملا  ةدایز  باب  زا  ، هیف دیزم  هک  نآ  زج  (. دنـشابیم لوعفم  کی  هب  يدعتم  ود  ره  ) دنهدیم انعم  کی  ، هیف دـیزم 
دراد تلالد  ، فشتکا یلو  دـناسریم  ار  ندومن  رهاظ  قلطم  ، فشک اریز  ، تسا معا  فشتکا  زا  فشک  اذـل  . دـناسریم ار  رما  رد  هغلابم  ( 8)
رـسف یلو  . تسا حیـضوت  نایب و  قلطم  ، رـسفنینچ مه  . تسا هتفر  راک  هب  ( ندومن رهاظ  ) فاشتکا جارختـسا و  رد  يرتشیب  يورینلاـمعا  هک 

. تسین شیب  ياهمجرت  هنرگ  ،و  هتفرگن ماجنا  یناسآ  هب  راک  هداتفا و  راک  هب  يرتشیبيورین  ، ریسفت نییبت و  رد  هک  دراد  تلالد 
. دشابیم نداد  عاجرا  يانعم  هب  لیوات  اذل  ، هدش هتفرگ  لوا  هشیر  زا  ، لیوات
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فیرعت رد  هچ  نانچ  ، دشاب هدش  ینادرگرـس  وتریح  بجوم  ، هدیدرگ ههبـش  هیام  يرادرک  ای  راتفگ  هک  دوریم  راک  هب  يدروم  رد  لیوات 
ای راتفگنآ  زیگنا  ههبـش  رهاظ  ، هدومن مادـقا  ههبـش  عفر  تهج  رد  ( دـنادیم ار  حیحـص  لیوات  هارهک  یـسک  ) رگلیوات اذـل  . تشذـگ هباشتم 

. دنادرگیم زاب  ( نآ حیحص  هجو  ) دوخ یلصا  هاگ  ياج  هب  ار  رادرک 
ار دوخ  رادرک  تسرد  لیوات  دزاس و  ربخ  اب  دوخ  راکرس  زا  ار  وا  ات  داد  دیون  يو  هب  ، تفای یتفگش  رد  ار  وا  هک  یماگنه  یسوم  بحاصم 

هاگآ ، یـشابابیکش نآ  رب  یتسناوتن  هچ  نآ  لیوات  زا  ار  وت  يدوز  هب  ( ، 9  ) اربص هیلع  عطتـست  مل  ام  لیواتبكؤبناس  دراذگ : نایم  رد  يو  اب 
 . تخاس مهاوخ 

نطب هب  لیوات  يانعم  نیا  . دوشیم لماش  ار  همکحم  تایآمه  ههباشتم و  تایآ  مه  هک  دراد  زین  يرگید  يانعم  لیوات  ، قوف يانعم  رب  هوالع 
ریبعت نآرق  رهظ  هب  نآ  زا  هکنآرق  ینورب  يرهاظ و  تلالد  لباقم  رد  نطب  يانعم  . دـناسریم ار  نآرق  ینورد  تلـالدو  دوشیم  ریبعت  نآرق 

الا و ۀیآ  نآرقلا  یف  ام  :» دیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  . دراد دوجو  تایآیمامت  يارب  ینطاب  يانعم  نیا  هتفرگ و  رارق  ، دوشیم
: دندیسرپ مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  «. دراد نطب  رهظ و  هک  نآ  رگم  تسین  ياهیآ  نآرق  رد  ، نطب رهظ و  اهل 

..« رمقلا سمشلا و  يرجت  امک  يرجی  ، نکی مل  ام  هنم  ،و  یضم دق  ام  هنم  ، هلیوات هنطب  هلیزنت و  هرهظ  :» دومرف ؟ تسیچ نطب  رهظ و  زا  دوصقم 
نطب یلو  . دراد یـصوصخهبنج  دیآیم و  تسد  هب  ، هیآ لوزن  ناش  هلمج  زا  ، نئارق زا  هک  تسا  نآرق  يرهاظتلالد  نامه  نآرق  رهظ  ( . 10)
هبناـج همه  دـیآیم و  تسد  هب  نآرق  نتم  زا  هک  تسا  یلک  ياـهتشادرب  ، دوـجومنئارق زا  رظن  عـطق  اـب  هک  تـسا  نآ  ینطاـبتلال  نآرق ،

. تسا نایرج  رد  هام  باتفآ و  نایرج  دننام  هتسویپ  اذل  ، تسا لومش  ناهجو 
نامز رد  قیبطت  لباق  ،و  دیآیم تسد  هب  یـصوصخ  نئارقنتـشاد  رود  اب  ، نآرق نتم  زا  هک  تسا  هبناج  همه  یلک و  ياهتشادرب  نامه  نیا 
نیمه اذــل  . دــیدرگیمطقاس یمئاد  هدافتــسا  زا  نآرق  هـنیآ  ره  دوـبن  نـینچ  رگا  . دــشابیم تـسا  نآ  بساـنمهک  فـلتخم  ياــهناکم  و 

. تسا هتشاد  هاگن  دیواج  هدنز و  هراو  مه  ار  نآ  هدرک و  نیمضت  هشیمهيارب  ار  نآرق  موادت  هک  تسا  لومش  ناهج  یلک و  ياهتشادرب 
رفن ود  هک  اـج  نآ  رد  . هتفر راـک  هب  راـبتش  فسویهروس  رد  هک  تسا  ( باوخ ریبـعت  ) اـیؤر ریبـعت  نآ  هدـمآ و  یموس  ياـنعم  لـیوات  يارب 

ریبعتهب ار  ام  ( ، 11  ) هلیواتب انئبن  دنتفگ : هدومن  ار  نآ  ریبعت  ياضاقت  هاگ  نآ  دـندرک ، وگزاب  فسویترـضح  يارب  ار  دوخ  باوخ  ینادـنز 
. هروس نآ  رگید  تایآ  تسا  نینچ  مه  «. زاس هاگآ  نآ 

( دمآ یپ  ) رمالا تبقاع  نآ  هتفر و  راک  هب  لیوات  يارب  نآرق  رد  زین  یمراهچ  يانعم 
ریخ و کلذ  میقتسملا  ساطـسقلاب  اونز  متلک و  اذا  لیکلااوفوا  و  میناوخیم : ءارـسا  هروس  رد  . دشابیم لیوات  يوغل  يانعم  نامه  هک  تسا 

 . تسا رتماجرف  شوخ  رتهب و  نیا  هک  دیجنسبتسرد  نازیم  اب  هدومنراشرس و  ار  هنامیپ  ( ، 12  ) الیوات نسحا 
يزیچ ره  ینیع  دوـجو  یجراـخ و  دوـجو  نآ  .و  درکضرف اـنعم  نیمجنپ  ناوـتیم  ار  نآ  هک  هتفگ  لـیوات  يارب  يرگید  ياـنعم  ، هیمیت نبا 

رد : دراد يدوجو  هلحرمراهچ  يزیچ  ره  اریز  ، دنادیم زیچ  ره  یطخ  دوجو  یظفل و  دوجو  ینهذ و  دوجولیوات  ار  نآ  هیمیت  نبا  هک  تسا 
هتخانـش اـهدوجو  رگید  لـیوات  ، ینیع دوجو  نیا  :» دـیوگ هاـگ  نآ  . تسا يزیچره  ینیع  دوجو  هک  جراـخ  رد  تباـتک و  رد  ، ظـفل رد  ، نهذ

 . تسا وا  ینیع  یجراخ و  دوجو  نامه  ، یبتک یظفل و  ینهذ و  دوجو  ره  لآمو  ، هدش
رد تسا و  مسا  رد  رییغت  کی  نیا  .و  دـناهدرک دای  یجراخو  ینیع  قادـصم  ناونع  هب  نارگید  هدـیمان  لـیوات  هیمیت  نبا  هک  ار  هچ  نآ  هتبلا 

. درکهشقانم دیابن  حالطصا  دروم 
ار قادـصم  مان  اهابتـشا  هتفگ و  هیمیت  نبا  هکياهنوگ  هب  هن  یلو  ، دـنادیم یجراخ  ینیع  دوجو  ار  لیوات  زین  هرـس  سدـق  ییابطابط  همـالع 
ماکحایمامت و اریز  ، دـشابیم اهنآ  لیوات  ، عرـش ياهدومنهر  فیلاکت و  حـلاصم  ماـکحاتاکالم و  همـالع  رظن  هب  . تسا هدراذـگ  لـیوات 
وا ققحت  افرـص  ، فدـه ضرغ و  ددرگیم و  عاجرا  وا  هباهنآ  همه  الآم  سپ  . دـناهتفرگ تاشن  هیعقاو  حـلاصم  تاکالم و  نآ  زا  فیلاـکت 

.( میاهدروآ ادج  يراتفگ  ، لاقم نیا  حیضوت  رد  .) تسا
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. تسا رود  ام  دصقم  زا  رگید  یناعمو  دوریم  راک  هب  تاهباشتم  دروم  رد  هک  میراد  راک  رس و  یلیوات  اب  افرص  اج  نیا  رد 

( یعون ) یناش هباشت 

یتاذ تیعقاو  کی  تایآ  ندوب  هباشتم  ایآ  ؟ قلطم ایتسا  یبسن  ، نآرق تایآ  رد  هباشت  ایآ  هک  تسا  نیا  مهم  شـسرپ  کی  هباـشت  ثحب  رد 
هک نآ  اـی  ! تسامهارف هباـشت  عـفر  ناـکما  نادـنم  شناد  يارب  هچرگ  ، تسا هباـشتم  هـمه  يارب  هـسفنیف  تاـیآ  نـیا  تـسا و  نآرق  تاـیآ 

؟ دنرادن یفاک  ملع  هک  تسا  مدرم  زا  هتسد  نآ  يارباهنت  هباشت  دوجو  درادن و  دوجو  یهباشت  تریصب  بابرا  يارب  ، اساسا
هب ، تایآ یخرب  هک  انعم  نیا  هب  . تسا یعون  یناـشهکلب و  ، یعقاو یتاذ و  هن  تسا و  یبسن  هن  تاـیآ  زا  یخرب  هباـشت  : تفگ دـیاب  خـساپ  رد 

یگنت و اریز  ، دنک داجیاهباشت  هک  دراد  ار  نآ  ياج  ینعی  ، تسا مهارف  اهنآ  رد  هباشت  هنیمز  ، ترابع ظفلیهاتوک و  دـنلب و  ياوتحم  تهج 
اب ، دارفا اعون  دنک . هولج  اسران  دـیآ و  هاتوک  - تسا روانهپ  دـنلب و  رایـسب  هک  - دارم يانعم  هدافا  رد  ظفل  ات  هدـیدرگ  بجوم  ، بلاق یهاتوک 

رارق هدنونـش  ای  هدننیب  رایتخا  رد  الماک  ار  انعم  دـناوتیمن  ترابع  رهاظ  اریز  ، دـندرگیم دـیدرت  هابتـشا و  راچد  دراوم  هنوگ  نیااب  دروخرب 
اذل دندرگنلاکشا ، نیا  راچد  هک  نآرق  رد  هدراو  ظافلا  یناعم و  زومر  رب  ندوب  فقاو  تاعالطاقبس و  اب  ، دنتـسه یناسک  انایحا  یلو  . دهد

. یناگمه یعقاو و  هن  یبسن و  هن  ، تسا یعون  یناش و  نآرق  رد  هباشت 
. میروآیم دوخ  ياج  رد  ار  نآ  زا  ییاههنومن 

: اهتشونیپ
نارمع 3:7. لآ  .1

دوه 11:1. .2
رمز 39:23. .3
ءاسن 4:82. .4
هرقب 2:70. .5

سنوی 10:32. .6
. دوشیم هدروآ  ادج  یلاقم  رد  . دشابیم يریسفت  ینابم  عبانم و  نامه  هک  ، نآ ندودز  لیاسو  ماهبا و  لماوع  .7

. دنکیم تلالد  يرتشیب  موهفم  رب  ، دوش هدوزفا  ظفل  داوم  رب  هچ  ره  ینعی  .8
فهک 18:78. .9

،ص 195. تاجردلا رئاصب  ، رافص .10
فسوی 12:36. .11

ءارسا 17:35. .12

یضرع یلصا و  هباشت 

يادـنلب ظفل و  یهاتوک  تهج  هب  یعیبط  هنوگ  هب  هکتسا  نآ  یلـصا  هباشت  . یـضرع یلـصا و  : تسا هنوگ  ود  اساسا  نآرق  تایآ  رد  هباشت 
شیاجنگ و ، هدـشهتخاس یحطـس  هاتوک و  یناعم  هدافا  يارب  رتشیب  ، برع تغل  رد  هعوضوم  تاـملکو  ظاـفلا  . تسا هدـمآ  دوجو  هب  اـنعم 

ياههویـش زا  برع و  هعوضوم  ظافلا  زا  هک  دوب  مزتلم  نآرق  مهیفرط  زا  . دـننک هدافا  ار  قیمع  هدرتسگ و  یناعم  اـت  دـنرادن  ار  نآ  شـشک 
ار هراعتـسا  وزاجم  هیانک و  هار  راچان  هب  الاو  یناعم  ناـیب  يارب  اذـل  ( . 1  ) نولقعت مکلعل  ایبرع  انآرق  هانلعج  انا  دـنک  هدافتـسا  نانآ  یمالک 
وت ، يدـنکفا [ نانآ يوس  هب  گیر  ] نوچ و  ( ، 2  ) یمر هللا  نکل  وتیمر  ذا  تیمر  اـم  هیآ و  ـالثم  . دومنیم بیرغ  برع  رب  ، دوخ نیا  دوـمیپ و 
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«. دنکفا ادخ  هکلب  يدنکفین 
یهلا نذا  اب  یگمه  هک  ، نآ ندمآ  دوجو  هب  رد  رثؤملماوع  لباقم  رد  ، شیوخ يرایتخا  لاعفا  ماجنا  رد  تسا  ناسنا  زیچان  تردـق  هب  هراشا 

. دیدرگیم مامشتسا  نآ  زا  ربج  يوب  اذل  ، دوب راوشد  زور  نآ  برعيارب  انعم  نیا  كرد  . دریگیم ماجنا 
(3  ) نورشحت هیلا  هنا  .و  هبلق ءرملا و  نیب  لوحیهللا  نا  اوملعا  .و  مکییحی امل  مکاعد  اذا  لوسرلل  اوبیجتـسا هللا و  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  هیآ  زین  و 
،و دـینک تباجا  ار  نانآ  ، دـشخبیم تایح  امـش  هب  هک  دـنناوخ  ارف  يزیچ  هب  ار  امـش  ربمایپو  ادـخ  نوچ  ، دـیاهدروآ نامیا  هک  یناـسک  يا  ،

«. دیوشیم هتخیگنارب  وا  يوسهب  زین  تبقاع  [. یشومارف دوخ  ] ددرگیم لیاح  شلد  یمدآ و  نایم  ادخ  هک  دینادب 
عرـش نیمارف  زا  هک  یناـسک  ياربتسا  يدـیدهت  نیاو  هدـش  حرطم  ( وا بلق  ناـسنا و  ناـیم  ادـخ  ندـش  لـیاح  ) هلولیح هلاـسم  ، هیآ نیا  رد 

؟ تسیچ هلولیح  نیازا  دوصقم  نونکا  . دننک یچیپرس 
هک يرفاک  : دـنیوگ هدرک  هدافتـسا  ار  رفک  ناـمیا و  ندوبيدارا  ریغ  تاـیح و  رد  ربج  هیآ  نیا  زا  ، يو بتکم  ناوریپ  يرعـشا و  نسحلا  وبا 
هک ینمؤمنینچ  مه  . ددرگیم وا  عنام  دنوادخ  ، دـیامن ادـخ  نامرف  تعاطا  دروآ و  نامیا  دـنک  هدارارگا  ، دـشاب رفاک  هدرک  ردـقم  دـنوادخ 

. دوشیم وا  عنام  ادخ  ، دنک رفک  دصق  رگا  دشاب  نمؤم  هدرک  ردقم  دنوادخ 
( . 4 « ) دنتسین ربج  هب  لیاق  هک  تساهلزتعم  بتکم  فالخ  رب  هیآ  نیا  :» دیوگ هدرک  دییات  ار  ریسفت  نیا  يرعشا  يزار  رخف 

یگدـنز هک  دـیوگیم  هیآ  نیا  . دزاـسیم نومنهرریذـپان  باـنتجا  یتـقیقح  کـی  هـب  ار  مدرم  دـیوگیم و  ار  يرگید  زیچ  هـیآ  نـیا  یلو 
مارتحا تعیرشنیناوق  هب  هک  دیآیم  تسد  هب  یعقوم  ، دیامنیم تایحتمعن  زا  يرادروخرب  ندوبهدنز و  ساسحا  نآ  رد  ناسنا  هک  ، یعقاو

تایح شیاسآ  رد  ياهعماج  نینچ  . دیامنن زواجت  نارگید  قوقحهب  ددرگ و  دـنمهرهب  دوخ  یعرـش  قح  زا  نوناق  هیاس  رد  سک  ره  دـهن و 
ناـسنا تسا  نـکمم  یلو  . دوشیممکاـح هعماـج  ربتیناـسنا  دربیم و  یپ  شیوـختیعقاو  هـب  ناـسنا  ، تعیرـش هیاـسرد  . دـنکیم یگدـنز 

ار دوـخ  ناـسنا  ، هدـش شوـمارف  تیناـسنا  ياهعماـج  نـینچ  رد  . دـنک یگدـنز  تسپییاههتــساوخ  رد  ، هدــنرد ناوـیح  نوـچ  مـه  ، شکرس
هر ، هتفرگ هلصاف  نتـشیوخ  زا  دوختسد  اب  ناسنااذل  ، ددرگیم اهناسنا  هنوگ  نیا  ریگنماد  هک  تسا  یتبوقع  نیرتگرزب  نیا  . دنکیممگ

سپ ( 6  ) ةرم لوا  هب  اونمؤیمل  امک  ، مهراصبا مهتدـئفا و  بلقن  و  دـنکیم . قدـص  هللا  اوسن  هک : تساهاگ  نآ  . ددرگیم تیمیهب  ملاع  راپس 
دهدیم ناشن  تایآ  ریاس  هب  هعجارم  بیترت  نیدـب  . تسا يدـنوادخ  هلولیحنامه  نیا  . دـناهدرک شومارف  ار  دوخ  هنوراو و  نانآ  ياـهبلق 

. دوشیم لصاحناسنا  رادرک  رثا  رد  رما  نیا  هکلب  تسین ، ناسنا  رب  ربج  تموکح  ، دنوادخ هلولیحزا  دارم  هک 
( رایتخا رد  تردق  ) تعاطتسا هلاسم  داعم و  ادبم و  اب  هطبار  رد  هک  یتایآ  اعون 

اریز ، دنراد رارق  ههباشتم  تایآ  هرمز  رد  ، دننکیم ثحب  نآ  دننام  فیلکت و  للع  شنیرفآ و  تایآ  ناهج و  رد  وا  فرـصت  رادـقم  ناسنا و 
. تسا اسران  هاتوک و  رایسب  لمعتسمظافلا  یلو  تسا  قیقد  دنلب و  ، یناعم

تایآ نذا و  تایآ  ناسنا و  يارب  نیمز  نامـسآریخست و  تایآ  تفالخ و  هیآ  تناما و  هیآ  ، راـگدرورپ هدارا  ملع و  تیـشم و  تاـیآ  ـالثم 
. دنراد دنتسم  حیحص و  لیوات  هب  زاین  ظاحل  نیدب  ، دناهدرک هولجهباشتم  نآ  لاثما  لالض و  تیاده و 

نآ ابتین  صولخ  عبط و  تمالـس  اـب  ناناملـسم  ، هدوبن هباـشتم  مالـسا  زاـغآ  رد  هک  دـمآ  دوجو  هب  تاـیآ  زا  هتـسد  نآ  رد  یـضرع  هباـشت 
. درکیمن داجیا  ياههبش  هنوگ  چیه  ، هدومن كرد  یبوخ  هب  ار  نآ  دارم  انعمامومع و  ظاحل  نیدب  . دندرکیم دروخرب 

هتخپان و هنوگ  هب  هتخیرگ  هتـسج و  هک  یفـسلف ، بلاطمیخرب  ندشجیار  یمالک و  لیاسم  یلدج و  ثحابم  ندـمآ  دوجو  هب  زا  سپ  یلو 
زا زوریداـت  هک  یتاـیآ  . تشگ رادومن  ماـهبا  راـبغ  زا  ياهلاـه  تاـیآ  زا  يرایـسب  هرهچ  رب  ، دوب هدرکادـیپ  هار  راـید  نیا  هب  ناـنوی  زا  سراـن 

هرهچ هک  دوـب  لدـج  باـبرا  مـالک و  لـها  یخرب  ياوراـنياهزیوآ  تسد  رثا  رب  نیا  . دـمآ رد  تاـهباشتم  هرمز  رد  زورما  دوـب  تاـمکحم 
ةرظان اهبریلا  ، ةرـضان ذـئموی  هوجو  هیآ  الثم  . دـنکفا ورف  دوخ  یلوا  شبات  شـشخرد و  زا  تخاسنوگرگد و  ار  تایآ  هنوگ  نیا  كاـنبات 

- برع فراعتم  تالامعتـسا  بسح  رب  - هیآ نیا   . تسا هتخودمشچ  شیوخ  راگدرورپ  هب  اریز  ، تسا هتفکـش  زور  نآ  رد  ییاـههرهچ  ( ، 7)
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. دناسریم ار  راگدرورپ  دنلب  هاگ  ياجهب  نتشاد  مشچ 
هللا و یلا  ةرظیون  یتنییع  : لوقت ، مهلئاقم یلا  نووای  مهباوباسانلا و  قلغی  نیح  ، رهظلا تقو  ۀکمب  ۀیدجتسم  ۀیورستعمس  :» دیوگ يرشخمز 

نینچ درکیم و  ییادگ  ، دندوب هدـیمل  شیاسآ  رد  مدرم  هک  یعقوم  ، زور مین  ماگنه  هب  مدـید  ار  ( 9  ) ورس نامدرمزا  یکرتخد  ( ، 8  ) مکیلا
 . تساهتخود مدرم  امش  ادخ و  هب  ، نم کچوک  نامشچ  تفگیم :

دوخ میلس  عبط  هب  برع  دناسریمن و  ار  نتفرگ  دوخ  هبعقوت  تلاح  نتـشاد و  مشچ  زج  يزیچ  ، برع كرتخد  نیا  راتفگ  دننامه  ، هیآ نیا 
يافوتم 324) ) يرعشا نسحلا  وبا  دننام  ارچ  نونکا  . دنکیمن هدافا  ار  هدش  دای  يانعم  زج  ، ریبعت هنوگ  نیا  هک  دنادیم 

ياـنعم هـب  ار  نآ  ، هتخاـس نوـگرگدار  هـیآ  نـیا  ، دوریم رامــش  هـب  زورما  اـت  هرعاــشا  هدرک  رــس  تعاــمج و  تنــس و  لــها  خیــش  هـک 
رظن :» دــیوگ هاــگ  نآ   . تـیؤر رظن  راــظتنا و  رظن  ، راــبتعا رظن  : تــسا هنوــگ  هــسرظن  :» دــیوگیم يرعــشا  !؟ تــسا هــتفرگ  « رــصبتیؤر
دارم سپ  ( 10  ) نولـسرملا عجری  مب  ةرظانف  هیآ  دننام  ، ددرگن نورقم  یلا  فرح  اب  راظتنا  رظن  . درادـن ییاج  تمایق  رد  ( نتـسجتربع ) رابتعا

«. دشابن تیؤر  رظن  زج  يزیچ  هیآ  زا 
هدنـسب مالک  رهاظ  هب  دیاب  ، هدمآ ریدقت  نیا  زا  یلاخ  نآرقرد  :» دیوگیم ؟ میریگن ریدقت  ار  « اهبر باوث  یلا  » ارچ هک  شـسرپ  نیا  باوج  رد 

. ترخآ ناهج  هن  تسا  ناهج  نیا  رد  يرصب  كرد  دوصقم  : » دیوگیم ( 11  ) راصبالا هکردتال  هیآ  زا  خساپ  رد  «. دوش
( . 12 « ) دنمورحم ناهج  ود  رد  ، راگدرورپ تیؤر  تذل  كرد  زا  نارفاک  هک  نآ  ای 

: دیوگیم برع  رعاش  دوشیم . لامعتسا  یلا  فرح  اب  برع  مالک  رد  ( تشاد مشچ  ) عقوت رظن  هک  هتسنادن  وا  یلو 
(13 « ) رسوملا ینغلا  یلا  ریقفلا  رظن  رظانل  تدعو  امل  کیلا  ینا  »

. تسا لیبق  نیمه  زا  همیرک  هیآ  دوب و  نیرق  یلا  فرحاب  ، تخاون کی  ود  ره  ، مدرم ادخ و  يوس  هب  رظن  (، هیورس ) كرتخد نخس  رد  و 
هب ملع  زا  هیانک  شرع  .» تسا ریبدـت  شرع  رب  ءـالیتساو  هطلـس  دوصقم  هک  تسا  نشور  ( 14  ) يوتـسا شرعلا  یلع  نامحرلا  هیآ  نینچ  مه 

نامه ریبدـت  شرع  ربءالیتسا  . تسا راگدرورپ  تموکح  تنطلـس و  يریگارف  هطلـس و  زا  هیانک  یـسرک  هک  نیاامک  ، دـشابیم ناهج  ریبدـت 
رب ندز  هیکت  يانعم  هب  هتفرگ و  یظفل  رهاظ  هب  ار  نآ  لدج  بابرا  ات  تسا  هدوبنههبش  بجوم  هاگ  چیه  انعم  نیا  . تسا شرعلا  یلع  ءاوتسا 

. دناهتسناد یهلا  سدق  تحاس  رد  تیمسج  ار  نآ  همزال  هتشادنپ و  تنطلستخت 
زا تفگیم و  ادختیمـسج  زا  نخـس  مدـید  ربـنم  يـالابار  هیمیت  نبا  ، مدـش قشمد  دجـسم  دراو  :» هدروآ شیوخ  همانرفـس  رد  هطوـطب  نبا 

دورف ربنم  زا  هک  نم  دننامدنیامرفیم  لالجا  لوزن  دوخ  شرع  زا  دنوادخ  : تفگ هاگنآ  تفابیم . اهتیاکحتنطلستخت  رب  ادخ  نتـسشن 
ناـمه برع  فراـعتم  رد  لامعتـسا  هنوگ  نیا  هک  یتروص  رد  ( . 15 ...« ) دشدنلب اغوغ  هک  ، دمآ دورف  هلپ  دـنچ  هدـش  دـنلب  هاگنآ  میآیم .

: دیوگ رعاش  ، دهدیمار ءالیتسا  يانعم 
، قارهم مد  فیس و  ریغ  نم  قارعلا  یلع  رشب  يوتسا  دق  »

 . ینوخ نتخیر  ندز و  ریشمش  نودب  دیدرگ  یلوتسم  قارع  رب  ، رشب
تدـش و زا  هیانک  برع  فراـعتم  رد  قاـس  ظـفل  لامعتـسا  ( . 16  ) نوعیطتـسی ـالف  دوجـسلا  یلا  نوعدـی  قاـس و  نع  فشکی  موـی  هیآ  زین 

یگدامآ زاهیانک  قاس  فشک  . تفرگ تدـش  ینعی  «. داتـسیا اپ  رب  گنج  قاس ، یلع  برحلا  تماقو  :» دـناهتفگ هچ  نانچ  ، تسا رما  تماخو 
. تسا اپ  قاسفشک  نآ  همزال  اریز  ، ندز رمک  هب  نماد  ینعی  تسا . راک  ماجنا  يارب  لماک 

یتخـستلاح رد  رافک  دراذگیم و  تماخو  هب  ور  ، هتفایتدـش عاضوا  تمایق  زور  هک  دراد  تلالد  نآ  رب  فراعتم  لامعتـسا  قبط  هیآ  نیا 
ظفل رهاــــظ  هــــب  ار  نآ  میــــسجت  لــــها  هرعاــــشا و  یلو  ( . 17  ) تــسا هــتفگ  فاــشک  رد  يرـــشخمزهچ  ناــنچ  . دـــنریگیم رارق 

( . 18  ) دنناوتن دندرگدوجس و  هب  رومام  رافک  دوش و  هنهرب  زور  نآ  رد  هک  تسادخ  ياپ  قاس  ، دوصقم : دناهتفگهتفرگ

نارگید ریسفت  رد  هباشت 

ینآرق www.Ghaemiyeh.comمولع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 302زکرم  هحفص 187 

http://www.ghaemiyeh.com


یخرب . دنشابیم ییادج  قارتفا و  لباق  یتوافت  كدنااب  هدوب و  لخادتم  مهرد و  رتشیب  هک  ، دناهتفگ يرایسب  ریـسافت  هباشت  ماکحا و  يارب 
. دناهتفرگ هابتشا  تامهبم  اب  ار  تاهباشتمای  هدرک  قادصم  نییعت 

: دوریم هراشا  نادبالیذ  هک  رتشیب  یخرب  هدروآ و  دوخ  ریسفت  رد  هجو  هدزناش  ات  هرس  سدق  ییابطابط  همالع 
زا تاهباشتم  و  ( 19  ) ائیـش هب  اوکرـشت  نا ال  مکیلعمکبر  مرح  ام  لتا  اولاعت  لق  هیآ  لیبق  زا  همکحم  تایآ  هدـشتیاور  سابع  نبا  زا  الثم 

. تسا روس  لیاوا  رد  هعطقم  فورح  لیبق 
تایآ رگید  تاهباشتم  ماکحالا و  تاـیآ  ، تاـمکحم هک  نآ  اـی  ، تاـمکحم هخـسان  تاـیآ  دـنناهباشتم و  ، هخوسنم تاـیآ  دـناهتفگ  یخرب 
یتایآ تاهباشتم  تایآ  ، دشابیم تایآ  نیا  ردهدراو  تاماهبا  ، تاهباشتم هفلاس و  مما  ایبنا و  صصق  هب  طوبرم  تایآ  ، تامکحم ، دنـشابیم

هک تــسا  نآ  هباــشتم  ( ، 21  ) تـسا ترخآ  تماـیق و  زور  لاوـها  لاوـحا و  هـب  طوـبرم  تاـیآ  تاـهباشتم   ، تافــص هراـبرد  هـک  تـسا 
هباشتم ، دراد راوتسا  نشور و  لیلد  مکحم  دراد و  مگ  رد  رس  هدیچیپ و  یموهفم  هباشتم  ، دشاب هتشادن  ینـشور  يانعم  دشاب و  ( مهبم ) لمجم
لمحتم ار  اـنعم  کـی  زا  شیب  هک  تسا  نآ  هباـشتم  ، تسازاـب هار  مکحم  يارب  یلو  ، تسا هتـسب  نآ  ياـنعم  هـب  ندیـسر  هار  هـک  تـسا  نآ 

نآ هباشتم  ، درادـن زاین  مکحم  دراد و  زاین  حیـضوت  ناـیب و  هب  هک  تسا  نآ  هباـشتم  ، تسین لـمحتم  ار  اـنعمکی  زا  شیب  مکحم  یلو  ، تسا
رهاـظ یلو  ، تسین دوصقم  نآ  تراـبع  رهاـظ  هک  تسا  نآ  هباـشتم  ، دراد هار  مکحم  درادـن و  هار  نآ  هنک  هب  ندیـسر  يارب  لـقع  هک  تسا 

هک تسا  نآ  هباـشتم  دـنرادنقافتا ، هباـشتم  رد  یلو  . دـنراد رظن  قاـفتا  نآ  ریـسفت  رد  یگمه  هک  تسا  نآ  تاـمکحم  ، تسا دارم  مـکحم 
( . 22 ... ) دشابن لکشم  مکحم  ریسفت  یلو  ، دیآ لکشم  نآ  ریسفت 

رگید هیضرف  ود 

: دنیامنیمبیرغ الماک  هک  هدش  هئارا  هباشتم  مکحم و  ریسفت  رد  رگید  هیضرف  ود  ، اریخا
. لوزن زا  سپ  لوزن و  زا  شیپ  : هدرک ضرف  تلاح  ود  نآرق  يارب  یناقلاط  موحرم  .1

زا شیپ  هلحرم  ، تسا هلحرم  ود  دوجو و  ود  يارادنآرق  :» دـیوگ هتـسناد  هباشتم  ار  لوزن  زا  سپ  تلاـح  مکحم و  ار  لوزن  زا  شیپ  تلاـح 
زا شیپ  یعمج  نونکمو و  مکحم  باتک  نآ  . تسا ریغتمان  یلک و  ، تباـث ، مکحم لوزن  زا  شیپ  ، نآرق . لوزنزا سپ  هلحرم  لـیزنت و  لوزن و 

ناـهج و تباـث  نیناوق  دنتـسه ، یتباـث  لوصا  . دـشابیمن مه  یبرع  ناـبز  هبو  تسا  اههشیدـنا  ساوح و  زا  رترب  هک  تسا  باـتکلا  ما  ، لوزن
یلقع و یلک  ماکحا  ، ناسنا دـهعت  تیلوؤسم و  ، لماکت ، داـعم لـحارم  ، قلاـخ اـب  قلخ  هطبار  ، اـیلع تافـص  دـیحوت و  ادـبم و  تفرعم  ، ناـسنا

. دنوشیم یشان  باتکلا  ما  نآ  زا  همه  یلمع ، يرکف و  ، يرظن عورف  ، یلمع
طیارــش و اـهناکم و  اـهنامز و  نوگانوگياههشیدــنا و  فورظ  رد  ، نوـنکم ظوـفحم و  باــتکلا و  ما  مـیکح و  مـکحم و  باــتک  نآ 

نامههتفای لزنت  لصفم و  تایآ  نیا  هجیتن  رد  . تسا هدشتئارق  هدیدرگ و  نیبت  ، اهلیصفت وقرفتم  تایآ  تاملک و  تروص  هب  ، اهدادعتـسا
اهباشتم اباتک  ثیدـحلا  نسحا  لزن  هللا  ا  تسا . هدـیدرگهباشتم  هدـمآ و  رد  تاملک  تارابع و  سابل  رد  هک  تسا  باـتکلا  ما  تاـمکحم و 
( . 24  ) تسهمه تامکحم  اب  هباشت  تهج  زا  هباشتم  هکلب  ، دشاب هتشاد  انعم  دوصقم و  رد  هباشتهک  تسین  نیمه  اهنت  تاهباشتم  ( . 23)

: دروخیم مشچ  هب  هابتشا  ود  راتفگ  نیا  رد 
لآ هروــس  هـیآ 7  رد  . تـسا هدــش  هبتــشمندوب  ناـسکی  گـنهآ و  مـه  ياـنعم  هـب  هباـشت  اـب  ، نـیرفآ هـنتف  زیگنا و  ههبــش  هباــشت  ، ــالوا

وشنیرفآ تافـص و  تایآ  لـیبق  زا  ، دـنانینچ ینآرق  تاـیآ  زا  یتمـسق  تسا و  هدـش  هدرمـشنایوجهنتف  يارب  ياهنیمز  تاـهباشتم  ، نارمع
روس تایآ و  همه  هدـمآ و  باتک  یمامت  فصو  ، رمزهروس هیآ 23  رد  یلو  . دیاین تسرد  ناشیدـنا  هتوک  مهف  شیاجنگ  رد  هک  ... تخانش
ادخ مالک  قدصرب  دهاش  دوخ  نیا  تسین و  نایم  رد  یفالتخا  توافت و  . دـناهدش رگهولج  اسر  ینایب  ودـنلب  ییاوتحم  اب  ابیرف  ابیز و  ، ینآرق
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. دوریم رامش  هب  يار  هب  ریسفتعون  کی  هکلب  ، تسین هتسیاش  موهفم  ود  نیا  نایم  ندرک  طلخ  . تسا
هرابرد ییابطابط  همـالع  راـتفگ  ) تسا یـشرف  یـشرعدوجو و  ود  ياراد  هک  ، نآرق لوزن  ندوب  ياهلحرم  ود  ضرف  ارچ  تسین  نشور  ، اـیناث

؟ تسا هدش  هدروآ  نآرق  هباشتم  مکحم و  دروم  رد  (، نآرق یجیردت  یعفد و  لوزن 
تاـمکحم و یخرب  ( ، 25  ) تاهباشتم رخا  ،و  باـتکلا مانه  ، تاـمکحم تاـیآ  هنم  هتفگ : احیرـص  نآرق  هک  تسا  حرطم  لاؤس  نیا  اـساسا 

هلحرم ود  رد  ار  نآرقلـک  ، لاـقم بحاـص  ارچ  یلو  ، هدـش میـسقت  شخب  ود  رب  هک  تسا  دوجوم  نآرق  نیمهدوـصقم  تاـهباشتم و  یخرب 
زا هک  یلاح  رد  !؟ دـنبایتسد ایلع  هلحرم  هب  مدرم  هنوگچ  هاگ  نآ  . تسا هباشتم  ، یلفـس هلحرم  رد  مکحم و  ، ایلع هلحرم  رد  هک  هدرک  ضرف 

!؟ دنشابیم عونمم  ( یلفس هلحرم  ) هباشتم هب  ندشکیدزن 
: هدش هئارا  ( 26  ) دنهدیم هولج  مالساششوپ  رد  ار  دوخ  يداحلا  راکفا  هک  یطاقتلا  ياههورگ  یخرب  زا  مود  هیرظن  .2

یقیاقح هباثم  هب  ، هدوب اج  رب  اپ  راوتسا و  لوصا  نیا  . دننکیم نایبار  بتکم  یلک  ياههاگدید  یساسا و  لوصا  هک  دنتسه  یتایآ  تامکحم 
. نامورحم نیفعضتسم و  يزوریپ  لطاب و  لاوز  ، تیاده لصا  لیبق  زا  ، دنشابیمرادیاپ تباث و 

يرادیاپ تابث و  تلـصخ  دقاف  اذـل  ، دنـشابیم لوصا  زاثعبنم  اما  ، دنتـسین لصا  » دوخ هک  تسا  یبلاطم  رب  لمتـشم  - الباقتم - ههباشتم تایآ 
تاهباشتم و نیا  ینامز  رهرد  اذل  ، دشابیم اهنآ  ندرک  هدایپ  يارب  ییاهکیتکات  تاهباشتم  دـنراد و  کیژتارتساشقن  تامکحم  . دنتـسه

ثعاب يداصتقا  یـسایس و  ، یعیبط مولع  تفر  شیپ  هک  هدـش  عقاو  مولع  هزوحرد  تاهباشتم  . دـنوشیم لدـبتم  ریغتم و  اـهکیتکات  عورف و 
. دنوشیم داد  ملق  یعاجترا  شزرا و  دض  رخاتم  نامز  رد  هکلب  ددرگیم و  اهنآ  طسبو  ضبق 

نانچ مه  اذل  ، دننکیم افیا  ار  ياهلحرم  یکیتکاتشقن و  دنتـسه و  تاهباشتم  ءزج  خوسنم  خسان و  زا  معا  ، ماکحالا تایآ  یمامت  نیا  ربانب 
. تسا زاب  نآرق  ماکحا  رد  خسن  باب 

تسا ياهدننک  ناریو  يراک  هظفاحم  کی  هدنهد  ناشن  يراوشدنیا  . تسا راوشد  يرما  اعقاو  اهیلیخ  يارب  خسن  رارمتسا  هب  داقتعا  : دنیوگ
خـسن رارمتـسا  هب  دقتعمرگا  هک  دننکیم  نامگ  نانیا  . تسا هدش  ضراع  یمالـسا  يژولوئدیا  هشیدنا و  رب  رجحتو  نوکـس  اهنرق  یط  هک 
نتفرگ رارق  هتـسیاش  دوشیم و  یفن  نآرق  تمظع  ، اهيریگعضوم نیا  ابهک  یلاح  رد  ددرگیم  رادهشدـخ  نآرق  سدـقت  تمظع و  دنـشاب 

( . 27 ... ) دوشیم یناتسابراثآ  هزوم  رد 
. تسا هتفرگ  نآرق  تاهباشتمو  تامکحم  ياج  هب  ، ار نآ  رب  هعرفتم  عورف  تعیرش و  دعاوق  لوصا و  ، هیرظن نیا 

نامز و لوحتم  طیارـش  اب  هک  یعرف  ماکحا  مامت  . دـنوشیمهدناوخ « دـعاوق مان  هب  هک  تسا  ریغتماـن  تباـث و  یلوصا  ياراد  مالـسا  تعیرش 
تاـنایرج تسیاـبیمهنامز  عاـضوا  لاوـحا و  هـب  هاـگآ  هـیقف  کـی  . دنـشابیم عرفتم  تباـث  لوـصا  نآ  ربتسالیدـبت  رییغت و  لـباق  ناـکم 

نامه قفو  رب  ار  اهنآ  ندوب  دـساف  ملاس و  ، مقـس تحـص و  ، دـنک یبایزرادـعاوق  نآ  هاگدـید  زا  ار  رـضاح  یعامتجا  يداصتقا و  ، یـسایس
تسا داهتجا  زا  یشان  نامز و  تایضتقمساسا  رب  لوحت  نیا  . دهد صیخشت  هدومن و  یـسررب  اههیاپ  دعاوق و  نامه  بوچ  راچرد  لوصا و 

نآرقماکحا رد  لوحت  رییغت و  نیا  ، هوالع . هعرفتم تاـیئزج  عورف و  رد  هن  تسا  یلک  ماـکحارد  خـسن  اریز  ، درادـن یطبر  تاـیآ  خـسن  هب  و 
. تسا یلوصا  تباث و  یلک و  ماکحا  نامه  نآرق  رد  هدراو  ماکحا  اریز  ، تسین

. تسا هنادواجشتایوتحم  مامت  اب  نآرق  ، درادن دوجو  دشاب  رییغت  لباق  هک  یمکح  نآرق  رد  اساسا 

؟ دراد دوجو  هباشت  نآرق  رد  ارچ 

هباشت تاهباشتم  زا  هورگ  کی  . دوشیم هداس  شـسرپنیا  باوج  ، نآرق رد  هباـشت  ندوب  هنوگ  ود  هباـشت و  لـماوع  ندـش  نشور  اـب  نونکا 
زا یلاخ  هدش و  نایببرع  فراعتم  ياههویش  بولسا و  اب  ربارب  ههباشتم  ياههیآ  زا  هورگ  نیا  . تسا هدشلیمحت  نآرق  رب  هک  تسا  یضرع 
رد هک  يرکف  یتدـیقع و  ياهيریگرد  یپ  رد  سپـس  . تسا هدرکیمنههبـش  باجیا  زگره  زاـغآ  رد  ، هدوب یگدـیچیپ  ضومغ و  هنوگ  ره 
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. دیدرگ نآرق  تایآ  زا  يرایسب  ریگ  نماد  هباشت  هعجاف  ، داد خر  ناناملسم  فلتخمياههورگ  نایم 
لوادـتم ظافلا  طسوت  فرژ  یناعم  ناـیب  رثا  رد  هباـشتهنوگ  نیا  اریز  ، دـیامنیم یعیبط  ـالماک  ، یلـصا هباـشت  ، تاـهباشتم مود  هورگ  دوجو 

یعانقا هبنج  مدرمهماع  يارب  مه  هک  هدومیپ  یهار  هیلاع  یناـعم  هداـفا  رد  نآرق  دـمآ . دـیدپ  - هدـش هتخاسیحطـس  یناـعم  يارب  هک  - برع
تاروهـشم و زا  ، هتخیمآ مه  هب  ار  ناهرب  هباطخ و  نف  رتشیب  ، دوخ تانایبرد  اذل  . دزاس دعاقتم  ار  نادـنم  شناد  املع و  مه  دـشاب و  هتـشاد 

نیا ،و  تسا هداد  شزاـس  اـهنآنایم  ، دـنرفانتم مه  زا  نف  ود  نیا  رهاـظ  رد  هـک  نآ  اـب  . تـسا هتخاـس  مجـسنم  دـحاو  کـی  ودره  ، تاـینیقی
. دوریم رامش  هب  نآرق  زاجعا  لیالد  زا  یکی  ، دوخ

هستعیرش هیلاع  میلاعت  اب  دروخرب  رد  ، مدرم : » دیوگیم هنیمزنیا  رد  لاس 595) يافوتم  -) فورعم فوسلیف  دنمشناد و  - یسلدنا دشر  نبا 
: دناهتسد

راتفر تناتم  اب  راوتـسا و  ثداوح  اـب  دروخرب  رد  ، دـناهشیدناو رکف  بحاـص  ، هدوب رادروخرب  هیلاـعتم  تمکح  زا  هک  دـنایناسک  ، لوا هتـسد 
. دننکیم

اما دنشاب  هتشادن  يراک  رس و  شناد  ملع و  اب  نادنچ  تسانکمم  نانیا  . دنهدیم لیکشت  ار  روهمج  هقبط  هک  دنتسه  مدرم  هماع  ، مود هتسد 
. دنراد كانبات  یلدو  كاپ  یتین  ، میلس یعبط 

ار دوخ  . دنروآیم باسح  هب  مدرم  روهمج  زا  ار  دوخ  هنو  دنوریم  رامش  هب  نیتسار  ياملع  هقبط  زا  هن  ، دنراد رارق  ود  نیا  هنایم  ، موس هتسد 
«. دنرادن ارالاو  هصرع  نآ  رد  مادنا  ضرع  تیحالص  هک  یتروص  رد  ، دننادیم نادنمشناد  فیدررد  رترب و  یناگمه  حطس  زا 

هار رد  هک  شیوخ  هتسیاشتناتم  هشیدنا و  اب  دوخ و  راشرسشناد  هیاس  رد  نادنم  شناد  اریز  ، تسا موس  هتسد  هرابرد  افرص  ، هباشت :» دیوگ
هاگچیه ، دنراد هک  ياهداسو  فاص  نهذ  اب  ، روهمج هقبط  . دریگیمن رارق  نانآ  هار  رس  رب  یهباشت  زگره  ، دنرادیملوذبم قیاقح  هب  ندیسر 

«. دنهدیمن هار  دوخ  هب  ینارگن  ، هدرک هدنسب  ریباعت  ظافلا و  رهاظهب  اریز  ، دننکیمن ساسحا  تعیرش  میلاعت  رد  ياههبش 
نیرتشیب هک  . دوب دـهاوخ  دـیفم  عفان و  هدولآان ، ياهعبطو  ملاس  ياهندـب  يارب  هزیکاپ  ملاس و  ياذـغ  نوچ  مه  ، تعیرـش میلاـعت  :» دـیوگ

. دنهدیم لیکشت  ار  مدرم 
هیاـس رد  ینعی  ( ، 28  ) نیقـسافلا الا  هب  لضی  اـمو  هدومرف : دـنوادخ  هچ  ناـنچ  ، ددرگیم نیرفآ  ناـیز  دـناتیلقا  رد  هک  یخرب  يارب  هچرگ 

یخرب يارب  تاـیآ  زا  یخرب  رد  افرـص  ، تلاـح نیا  . دـناهدز نوریب  یمدرم  یعیبـط  زرمزا  هـک  یناـسک  زج  ، ددرگیمن هار  مـگ  یهلا  میلاـعت 
هب بیرقت  يارب  اذـل  . درادـن يدـننامه  دوهـشملاع  رد  هک  ، هتفگ نخـس  سح  يارواـم  ملاـع  زا  هک  تسا  یتاـیآ  رد  دـهدیم و  خر  مدرمزا 
هب یخرب  اتهدیدرگ  ببس  رما  نیمه  . تسا هدرک  هدافتسا  دهد ، هئارا  ار  عقاو  ات  دشاب  یلاثم  دهاشدناوتب و  هک  يزیچ  نیرتکیدزن  زا  ، ناهذا
هک تاـهباشتم  . دـننامیم یقاـب  کـش  تریح و  رد  ورنیا  زا  ، تسا عقاو  نیع  هدـمآ  ریبعت  رد  هچ  نآ  دـننک  روصت  ، هدرک ذـخا  لاـثم  رهاـظ 

سفن تحص  عبط و  تمالسزا  نانیا  اریز  روهمج ، هقبط  يارب  هن  نادنم و  شناد  يارب  هن  یلو  . دنتـسه لیبق  نیازا  ، دندرگیم ههبـش  بجوم 
ملاـسان یــسفن  هـک  ، ضیرم دـنایناسک  هتــسد  ود  نـیا  زا  نوریب  یلو  . دـتفایمدیفم عفاـن و  ـالماک  ناـشیارب  ملاـس  ياذـغ  ، دــنراد روـخرب 

غیز مهبولق  یف  نیذلا  اماف  هدومرف : دنوادخاذل  . دوب دـهاوخن  عفان  شخب و  تذـل  نانیا  قاذـم  رب  ، دـشاب ملاس  لماک و  دـنچ  رهاذـغ  ، دـنراد
هب ] نآلیوات بلط  ییوج و  هنتف  يارب  ، تسا فارحنا  ناش  ياهلد  رد  هک  یناسک  اما  ( ، 29  ) هلیواتءاغتبا ۀنتفلا و  ءاغتبا  هنم  هباشت  ام  نوعبتیف 

«. دننکیم يوریپ  نآ  هباشتم  زا  [ دوخ هاوخ  لد 
یشور ، شیوخ ياههمانرب  میلاعت و  رد  تعیرش  : » دیوگیمزین و  «. دنشابیم یمالک  ياهبتکم  نابحاص  لدج و  بابرا  نامه  ، نانیا :» دیوگ

يارب هک  هدرب  راک  هب  ییاهترابعو  ظافلا  نآرق  ورنیا  زا  . دنـشاب اریذپ  نادـنم  شناد  مه  هدـش و  دـنمهرهب  روهمجهقبط  ات  هتفرگ  شیپ  رد 
نآ هب  کـیدزن  نآ و  دـننامه  يزیچ  لاـثم  دروم  دـنربیم  ناـمگ  ، هدرک هدنـسبلاثم  رهاـظ  هب  مدرم  هماـع  . دـشاب كرد  لـباق  هورگ  ود  ره 

. دننکیم تفایرد  هتفهن  لاثمیط  رد  هک  ار  یتقیقح  زین  نادنمشناد  دنوریمن و  رتشیپ  هدرک و  تعانق  هزادنا  نیمههب  دشابیم و 
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.. ضرالا تاوامسلا و  رون  هللا  تسا : هتفگ  هداد و  رارق  لاثم  دروم  ار  نآ  ، دوریم رامـش  هب  سح  ملاع  رد  دوجوم  نیرتعیفر  « رون نوچ  الثم 
هچ نآزا  هک  اـنعم  نیا  هب  ، تسا هدـیدرگ  مهارف  سح  يارواـم  تادوـجوم  كرد  ناـکما  روـهمجهقبط  يارب  روـصت  هنوـگ  نیا  اـب  و  ( 30)

. دوب دهاوخ  شریذپ  لباق  ناشیا  رب  ، هدیجنس دوخ  هلیختم  هوق  کمک  ابتسه 
زا یباجح  ، تسا رون  ادخ  دیوگب  هاگره  سپ  . تساهتـسب ار  ههبـش  کش و  هار  ، دیوگب نخـس  یلاعت  يراب  تافـص  رد  تعیرـش  هک  هاگ  نآ 
هب دهدیمنخر و  ياههبش  کش و  هنوگ  چیه  روهمج  يارب  . زور يادنلب  رد  باتفآ  نوچ  مه  دننک  هراظنترخآ  رد  ار  وا  نانمؤم  . دراد رون 

. دنریذپیم دیدرتیب  هتفرگ  ریباعت  نیا  رهاظ 
هب رگا  اسب  هچ  . تسا نیقی  ملع و  دـیزم  اهنت  ریباـعتهنوگ  نیا  زا  دوصقم  هک  دـننادیم  اریز  ، دـهدیمن تسد  ياههبـش  اـملع  يارب  نینچ  مه 

شیپ اریز  ، دنورنراب ریز  الـصا  هتفریذـپن  تروص  نآ  رد  ، تسا نیا  زج  تقیقح  تسین و  شیب  يرهاظ  ، ریباعت نیا  هک  دوش  هتفگ  مدرم  هماع 
نآ رد  : دوش هتفگ  رگا  الثم  . تسا يواسم  مدع  اب  یـسوسحمان  رهو  درادن  دوجو  دـشابن  نسح  لباق  هچ  ره  هک  دـننکیم  روصت  نینچ  دوخ 

نینچ هدش و  هتـشادرب  نانآ  زالیخت  ناکما  ، تسین وا  رد  دـننادیم  تیمـسج  مزاول  زا  هچ  ره  تسین و  مسج  ياراد  هکتسه  يدوجوم  اج 
الاب هن  . دراد ییاـج  ناـهج  نورد  رد  هن  تسا و  نوریب  ناـهج  زا  هن  دوش  هتفگ  ناـنآهب  رگا  اـصوصخم  . دـنرادنپیم قلطم  مودـعم  ار  يزیچ 

ال ( . 31 ... ) ریـصبلا عیمـسلا  وه  ءیـشهلثمک و  سیل  هتفگ : افرـص  ، هدومرفن تیمـسج  یفن  هب  حیرـصت  تعیرـش  زگره  اذـل  . نییاپ هنو  تسا 
( . 32 ... ) ریبخلافیطللا وه  راصبالا و  كردی  وه  راصبالا و  هکردت 

دوجو نیا  زج  یهار  هتخادرپ و  لاثم  هب  یناعم  هنوگ  نیاهدافا  رد  مدرم  يارب  هک  نآ  ابتعیرـش  هک  تفای  یهاوخ  ینک  لمات  رگا  و  :» دیوگ
فوشکم ناشیا  ربار  قیاقح  ، هتخاس فقاو  ریباعت  هنوگ  نیا  رارـسا  قیاقد و  رب  ار  املع  لاح  نیع  رد  ، دراداو شریذـپ  هب  ار  نانآ  ات  تشادـن 

( . 33 .« ) تسا هدومن 
رون هب  هیبشت  نامه  دـشاب  یلاعت  قح  تاذ  رادومن  ـالماک  دـناوتیم  هک  یلاـثم  نیرتهب  ، سوسحم هب  سوسحم  ریغ  هیبشت  رد  تسا  نشور  رپ 

«. دراد یگتسب  وا  هب  يزیچ  ره  دومن  ،و  تسا دوخ  رادومن  دوخ  هریغل ، رهظملا  هسفنیف و  رهاظلا  :» هک یتقیقح  . تسا
رد نآ  هنک  تقیقح و  لاـح  نیع  رد  یلو  تسا ، یتسهناـهج  رد  دوجوم  نیرتادـیپ  ، دوخ ، ءاـفخلا ۀـیاغ  یف  وه  ، روهظلا نیعیف  :» هک یتقیقح 

 . تفای دهاوخن  هتفاین و  هار  نآ  تقیقح  هب  یسک  نونکات  . تساناگدید زا  ناهنپ  افختیاهن و 
نیا رد  . تفای ناوتیمن  رون  زج  - دوهـش سح و  ناهجرد  - نآ يارب  يدـننام  ، تسا راـگدرورپ  تاذ  صاـخ  هک  توعن  تافـص و  هنوگ  نیا 

( . 34  ) دناهدرک لابند  ار  دشر  نبا  هویش  ، ییابطابط همالع  هدبع و  دمحمخیش  يزار و  رخف  ماما  هنیمز 
: اهتشونیپ

فرخز 43:3. .1
لافنا 8:17. .2
لافنا 8:24. .3

،ج 15،ص 147-148. يزار رخف  ریبک  ریسفت  .4
رشح 59:19. .5
ماعنا 6:110. .6

همایق 22-75:23. .7
،ج 4،ص 662. فاشک .8

. هتشاد ياهراچیب  كولفم و  نامدرم  هک  هدوب  هکم  یکیدزن  رد  یگرزب  هدکهد  . ورس .9
لمن 27:35. .10
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ماعنا 6:103. .11
،ص 61-68. عمللا ،ص 10-19. ۀنابالا 12.ر.ك:

،ج 3،ص 97. دیهمتلا 13.ر.ك:
هط 20:5. .14

،ج 1،ص 57. هطوطب نبا  هلحر  .15
ملق 68:42. .16

،ج 4،ص 592-594. فاشک ریسفت  .17
،ج 3،ص 152 و ص 144. دیهمتلا 18.ر.ك:

ماعنا 6:151. .19
،ج 3،ص 167. رانملا ، هیمیت نبا  .20

،ج 3،167. رانملا ، هدبع دمحم  خیش  .21
،ج 3،ص 163-165. رانملا ،ج 3،ص 31-42. نازیملا ریسفت  22.ر.ك:

رمز 39:23. .23
،ج 3،ص 20 19. نآرق زا  يوترپ  .24

نارمع 3:7. لآ  .25
. قلخ نیدهاجم  هب  موسوم  نیقفانم  هورگ  .26

)ص 21-56. نآرق مدیما  نید  ) میزومایب نآرق  هنوگچ  .27
هرقب 2:26. .28

نارمع 3:7. لآ  .29
رون 24:35. .30

يروش 42:11. .31
ماعنا 6:103. .32

،ص 89 و 97-96 و 107. ۀلدالا جهانم  نع  فشکلا  ، یسلدنا دشر  نبا  33.ر.ك:
،ج 3،ص 58-62. نازیملاریسفت ، ییابطابط همالع  ،ج 3،ص 170. رانملا ریسفت  ، اضر دیشر  ،ج 7،ص 172. يزار رخف  ریبک  ریسفت  34.ر.ك:

؟ دنادیم یسک  هچ  ار  تاهباشتم  لیوات 

: تسا حرط  لباق  هنوگ  ود  هب  لاؤس  نیا 
؟ دوشیم هدافتسا  هچ  نآرق  ریبعت  رهاظ  زا  ، الوا

؟ تسا مهارفناگدنیوپ  يارب  ههباشتم  تایآ  یناعم  هب  یسر  تسد  ناکما  ایآ  ، یلک روط  هب  ، ایناث
يارب ، تسا راگدرورپ  صوصخم  افرص  ، تاهباشتملیوات هب  ملع  هک  هدومن  یقلت  هدیمهف و  راصحنا  هیآ  رهاظ  زا  هللا  همحر  ییابطابط  همالع 

ههباشتم تایآهتفهن  قیاقح  هب  یـسر  تسد  هار  دـیاب  ، هیآ رهاظ  زا  رظن  عطق  اب  یلو  . تسین يرگید  هارندروآ  دورف  میلـست  رـس  زج  نارگید 
: هیرظن نیا  هرابرد  دنچ  ینخس  نونکا  دناهدومرف . هئارا  هنیمزنیا  رد  راو  گرزب  همالع  هک  تسا  ياهیرظن  نیا  . دشاب زاب  ناگدنیوپ  يارب 
لوبق لباق  زگره  ، دوریم رامش  هب  یهلا  فراعم  هنیجنگهک  ، نآرق هتفهن  قیاقح  هب  ندیـسر  يارب  هار  ندوب  هتـسب  هک  درادن  حیـضوت  هب  زاین 
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هدـش هداهن  ییاهلفقناش  ياهلد  رب  [ رگم ] اـی ؟ دنـشیدنایمن نآرق  رد  اـیآ  ( ، 1  ) اـهلافقا بوـلق  یلع  ما  نآرقلانوربدـتی  ـالفا  هیآ  تسین و 
. دراذگیمن یقاب  نامگ  نیا  يارب  ییاج  »؟ تسا

هیلع و هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  ناماما و  نادنم و  شناد  املع و  ناناملـسم و  داحآ  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  یتایآ  نآرق  رد  دوش  ضرف  رگا 
ناوـنع هـب  هـک  یباـتک  تـسا  هنوـگچ  . دوریم لاؤـس  ریز  یهلا  تـمکح  ماـقم  اـمتح  ، دنـشاب هتــشادن  یهاـگآ  نآ  ياوـتحم  زا  اـمامت  هـلآ 

نآ فشک  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسریتح  ، سک چیه  هک  دشاب  هتـشاد  یماهبا  عضاوم  ، هدیدرگ لزان  تیدبا  ياربتیرـشبتیاده 
. تسا رود  هب  الماک  یلاعت  يرابتمکح  هاگدید  زا  وتسا  یلاحم  هیضرف  نیا  اعطق  !؟ دشاب هتشادن  یسر  تسد 

: دیوگ نینچ  ، هیآ اب  هطبار  رد  ییابطابط  همالع 
نیا اریز  ، دشابن قبس  ام  هب  فطع  هدش  هتفرگ  رس  زا  نخس  ، دشاب هیفانیتسا  ...« نولوقی ملعلا  یف  نوخسارلا  هلمج و  هک  تسا  نآ  مالک  رهاظ  »

و ... هباشت ام  نوعبتیف  غیزمهبولق  یف  نیذلا  اما  :» تسا نینچ  مالک  ریدقت  تسا و  ( 2 ... ) نوعبتیف غیز  مهبولق  یف  نیذلااماف  هلمج  لدع  ، هلمج
ههباـشتم تاـیآ  يوـس  هبتین  ءوـس  اـبتسخن  هورگ  : تسا نـیا  رد  هورگود  ناـیم  قرف  هـک  ...« هـب اـنمآ  نوـلوقیف  مـلعلا  یف  نوخـسارلا  اـما 

. دنروآیم دورفمیلست  رس  ههباشتم  تایآ  لباقم  رد  ، میلس كاپ و  یبلق  تین و  صولخ  اب  مود  هورگیلو  ، دنوریم
هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هنیآ  ره  ، دننادب ار  ههباشتمتایآ  لیوات  ملعلا  یف  نوخـسار  هک  دوب  نآ  شاهمزال  ،و  دوب هفطاع  « واو » رگا ، هوالع
لوـسرلا و هللا و  ـالا  هلیواـت  مـلعی  اـم  و  :» تـفگیم هنوـگ  نـیا  درکیم و  رکذ  ادــجار  وا  تسیاـبیم  دوـب و  هورگ  نـیا  صخاـش  درف  هـلآ 

دننام ، هدـش ماجنا  يزاس  ادـج  نیا  يرایـسبدراوم  رد  هچ  نانچ  ، دراد ار  ییاضتقا  نینچ  تلاسر  ماـقم  فیرـشت  اریز  ...« ملعلا یفنوخـسارلا 
... لیبق نیا  زا  یتایآ  رگید  و  ( 4  ) اونمآ نیذلا  یبنلا و  اذه  و  ( 3  ) نونمؤملاو هبر  نم  هیلا  لزنا  امب  لوسرلا  نمآ 

دراو نآ  رب  ییانثتـسا  رگید  یلیلد  اـب  هک  درادـنیتافانم  هچ  رگا  دراد  صاـصتخا  ادـخ  هـب  ، لـیوات هـب  مـلع  هـک  تـسا  نآ  ، هـیآ رهاـظ  سپ 
ءانثتسا ( 5  ) لوسر نم  یـضترا  نم  الا  ادـحا  هبیغ  یلع  رهظی  الف  بیغلا  ملاع  هیآ  اـب  ادـخ  هب  بیغملع  صاـصتخا  تاـیآ  هچ  ناـنچ  . ددرگ

. تسا هدروخ 
لزلزتم تایآ و  نینچ  لباقم  رد  ندروآ  دورف  میلـسترس  نامه  هک  ، هدومن نایب  ار  ملعلا  یف  نوخـسار  نوؤش  زا  دـعب  کی  اـهنت  هیآ  نآ  اذـل 

. تسا تاهبش  لباقم  رد  ندیدرگن 
ناشیا رب  نآرق  هتفهن  قیاقح  هب  یـسرتسد  ناکماو  دـننادیم  ار  هباشتم  لیوات  ملعلا  یف  نوخـسار  هک  هدـیدرگ  تباث  رگید  لیلد  اـب  نکل 

( . 6  ) تسا رسیم 
ار ...« هب اـنمآ  نولوقی  هلمج  یتسیاـب  دوـبیم ، فـطع  رگاو  . تسا رود  هبتحاـصف  قوذ  زا  ، هیآ رد  فـطع  :» هدوزفا هنیمز  نیا  رد  يزار  رخف 

( . 7 ...« ) نولوقی «و  ای ...« نولوقی مه  و  :» هنوگ نیا  ، دیامن نیرق  هیلاح  « واو » اب
: درک تلفغدیابن  ریز  تاکن  زا  هک  نآ  زج  ، هدش هتفگ  هطبار  نیا  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  یمامت  نیا 

رگید لدع  ، لدع ود  زا  یکی  ندروآ  اب  هک  یعقوم  اریز  ، دوشهدروآ هلمج  رگید  لدع  امتح  درادن  یموزل  - تسا لیصفت  فرح  هک  «- اما .» 1
لاـمک فذـح  رد  زاـجیا  ، میرک نآرق  هژیو  هب  ، برع مـالک  رد  اـصوصخم  « زئاـج ملعی  اـم  فذـح  و  .» درادـن ندروآهب  يزاـین  ، تسا نشور 

هللااب و اونمآ  نیذـلا  اـماف  . اـنیبم ارون  مکیلا  اـنلزنا  مکبر و  نم  ناـهرب  مکءاجدـق  ساـنلا  اـهیا  اـی  میناوخیم : ءاـسن  هروس  رد  . دراد تیبولطم 
ۀمحرلا و ال مهلمـشت  الف  ... اورفکنیذـلا اما  :و  ینعی ( . 8  ) امیقتـسم اطارـص  هیلا  مهیدهی  لضف و  هنم و  ۀمحر  یف  مهلخدیـسف  ، هب اومـصتعا 

... الیبس نودتهی 
دزــشوگ ار  ناـنآ  راـک  تبقاـع  دوشیمروآداـی و  ار  ناــمرفان  شکرــس و  ياــهتلم  تشذــگ  رــس  هـک  نآ  زا  سپ  صــصق  هروـس  رد 

( . 9  ) نیحلفملا نم  نوکی  نا  یسعف  احلاص  لمع  نمآ و  باتنم و  اماف  دیوگیم : نینچ  ناحلاص  هرابرد  ، دنکیم
( . 10  ) ابطح منهجل  اوناکف  نوطساقلااما  و  دیوگ : نیحلاط  هرابرد  ، حلاص ناگدنب  لاح  نایب  زا  سپ  نج  هروس  رد 
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. تسا هدش  يراددوخ  رگید  لدع  ندروآ  زا  بلطم  ندوب  نشور  تهج  هب  ، دراوم نیا  یمامت  رد 
. دشاب ردقم  ای  دتفا  روکذم  ات  درادن  زاین  یلدع  انایحا  هک  تسا  نآ  رگید  رظن 

: دیوگ ، دندوبهداد حیجرت  رارق  رب  ار  رارف  هک  ، سمش دبع  ینب  زا  ياهلیبق  وجه  رد  رعاش  هچ  نانچ 
(11  ) بکاوملا ضارع  یف  اریس  نکل  مکیدل و  لاتق  ،ال  لاتقلا اماف  »

یناسک لباقم  رد  . درادن دوجو  ناونع  ود  نیا  نیب  یلباقت  هنوگ  چیهاریز  ، دشاب غیز  مهبولق  یف  لدع  ، دناوتیمن ملعلا  یف  نوخسار  ناونع  .2
ناگدنیوپ نادنم و  شناد  لباقمرد  . دنراد رایتخا  رد  مارآ  یلد  ملاس و  یعبط  هک  دنشابیم  یناسک  ، دنراد نوگژاو  یبلقو  هتفشآ  یعبط  هک 

. دنشاب رگید  کی  لدع  دنناوتیمن  قوف  ناونع  وداذل  . دنراد رارق  شناد  ناگدزاو  نالهاج و  ، یقیقح ملع 
اذل . دشاب بسانتم  شناد  ملع و  ماقم  اب  ، ددرگیم بترتم  ملعلایف  نیخـسار  ناونع  رب  هک  يربخ  یتسیاب  عوضوم  مکح و  بسانت  باب  زا  .3

حرطم نامیا  رد  صولخ  ، عوضومناونع رد  هک  دوب  مزال  دنروآیم  دورف  میلست  رس  هتـسنادن  ملعلا ، یف  نوخـسار  هکدشاب  نآ  دوصقم  رگا 
دــنادن و ار  يزیچ  اـت  هـک  تـسا  صحف  ییاـیوپ و  شناد  مـلع و  ياـضتقم  یلو  . تـساضحم میلــست  ، كاـپ ناـمیا  ياـضتقم  اریز  ددرگ ،

اهینتـسناد اب  بسانتم  يزیچ  ، الاو دـنلبناونع و  نیا  زا  رابخا  هک  دـنکیم  باـجیا  عوضوم  مکح و  بساـنت  ، هصـالخ . ددرگن میلـستدمهفن 
! ینتسنادان اب  هن  ، دشاب

؟ هتخاسن ادج  ملعلا  یف  نیخسار  هورگ  زا  ار  هللا  لوسر  ارچ  هک  نآ  هرابرد  اما  4.و 
امب ال مازتلا  نیا  !؟ دزاس ادج  دـیاب  اج  همه  رد  هکتسا  نآ  شاهمزال  هتخاس  ادـج  تایآ  یخرب  رد  نوچ  ایآ  !؟ دزاسب ادـج  ارچ  : تفگ دـیاب 
هیلع و هللا  یلص  مرکا  لوسر  ، دراد رارق  شیاتس  دروم  یهورگ  هنوگ  هب  ، ینیوانع هک  ، دراوم زا  يرایـسبرد  . درادن یبجوم  چیه  تسا و  مزلی 

: میناوخیم نارمع  لآ  هروس  رد  الثم  . تسا هدیدرگن  ادج  هتفرگ و  رارق  هورگ  عمج  ردهلآ 
هرمز رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  ، اـعطق هیآ  نیا  رد  ( . 12 ...« ) طسقلاب امئاق  . ملعلا اولوا  ۀـکئالملا و  وه و  ـالا  هلا  ـال  هنا  هللا  دـهش 

شیاتس دروم  یهورگ  روط  هب  يدارفا  هک  تسا  رایسب  لیبق  نیا  زا  یتایآ  . دشابیمیلاعت قحتینادحو  هب  ناگدنهد  تداهـش  ملع و  بابرا 
. تسا هدوب  لفحم  عمش  ، هتشاد روضح  نانآ  عمج  رد  زین  یمارگ  ربمایپ  دناهتفرگرارق و 

عـضوم ات  تسا  هدـیدرگ  بجوم  - تسا تباـث  ناـمیازا  یکاـح  هک  - تلاـح نیا  هتفرگ و  رارق  لاـح  عضوم  رد  ...« هب اـنمآ  نولوقی  هلمج  .5
راوتـسا شناد  ملعهیاس و  رد  اریز  ، دنوش روج  یپ  ، ههباشتم تایآ  سپ  رد  ، هتفهن قیاقح  هب  ندیـسر  ياربو  دنریگب  رظن  رد  ار  یهلا  تمکح 

رداص یعبنم  نامه  زا  ههباشتم  تایآ  هک  دنـشیدنایم  نینچ  دـنوشیمننارگن و  ههباـشتم  تاـیآ  لـباقم  رد  دـندرگیمن و  برطـضم  ، هدوب
هطقن نیمه  زا  . تسین نآ  رادوـمنظفل  رهاـظ  هـک  دـشاب  ییاـهزیچ  هدرپ  سپ  رد  دـیاب  سپ  . تـسا هـتفرگ  تاـشن  همکحمتاـیآ  هـک  هتـشگ 
زاـغآ هطقن  رگناـیامن  ، یقاـحلا هـلمج  نـیا  سپ  . تـسا هدـنبای  هدـنیوج  تبقاـعو  ددرگیم  زاـغآ  ندـش  اـیوپ  قـیقحت و  تـکرح  ، ساـسح

. دنربیمیپ ههباشتم  تایآ  لیوات  هب  ، ملعلا یف  نوخسار  ، هار نیا  زا  تسا و  اهینتسناد  يوسهبتکر 
: دیوگ کلامنبا  . دشاب یلاخ  دیاب  « واو » زا ، دوش زاغآ  تبثم  عراضم  لعف  اب  رگا  هیلاح  هلمج  .6

تلخ  واولا  نم  اریمض و  توح  تبث  عراضمب  ءدب  تاذ  «و 
نبا (، (ج 1،ص 338 فاشک رد  يرـشخمز  هنومنيارب : ! هدروآ اـجک  زا  تسا  اـبدا  هتفگ  فلاـخم  هک  ار  شراـتفگ  يزار  رخف  تسین  مولعم 

(ج 1،ص 442- یلاما رد  یضترم  دیـس  (، (ج 1،ص 124 نامحرلا هب  نم  اـم  ءـالما  رد  ءاـقبلا  وبا  (، (ص72 نآرقلا لکـشم  لیوات  رد  هبیتق 
(ج 3،ص رانملا رد  هدـبع  دـمحم  خیـش  (، ص 410 (ج 2، نایبلا عمجمرد  یـسربط  (، ص 73 (ج 2، ناـهرب رد  یـشکرز  سلجم 33 ،) ،431

( . 13  ) دناهدادحیجرت ار  ...« انمآ نولوقی  هلمج  ندوب  لاح  هلاسم  ارآ  قافتا  هب  ، بدا ملع و  باطقارگید  167)و 
رد ، لـیوات هب  ملع  باـب  هک  دوـب  دـهاوخن  نآ  هیآلولدـم  ، مینادـب هفناتـسم  ار  ...« نوـلوقی ملعلا  یف  نوخـسارلا  هلمج و  رگا  یتـح  هوـالع  .7

دوـصقمنآ یفنم  هـبنج  تـسا و  یفاـضا  هللا  ـالا  هلیواـت  مـلعی  اـم  تراـبع و  رد  رـصح  اریز  ، تساهتــسب ناـگمه  يور  رب  نآرق  تاـهباشتم 
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راصحنا . تسا نارگید  زا  تفـص  یفن  دوصقم  هک  هریغ  هللا و  الابیغلا  ملعی  ال   ،» الا هللا دوجولا  یف  رثؤم  ال   ،» الا هللا مکح  «ال  دننام ، دـشابیم
یتفاهت ( 14  ) لوسر نم  یـضترا  نم  الا  ادحا  هبیغ  یلع  رهظی  الف  بیغلا  ملاع  هیآ  رد  اذل  ، دوشیم یهتنم  ادخ  هب  هکتسا  ییاتـسار  رد  نآ 

. تشاد دهاوخن  یتافانم  هللا  الا  بیغلا  ملعی  «ال  اب درادن و  دوجو 
هـضرع مدرم  ربتیاده  يامن  هار  یگدنز و  روتـسدناونع  هب  ار  یباتک  میکح  دنوادخ  هک  تسا  تغالب  ياضتقم  فالخ  رب  ، هک نآ  هفاضا 

هتـسب امـشیگمه  يور  رب  نآ  هب  ندیـسر  هار  تسین و  مهف  لباق  امتح  هک  دراد  دوجو  ییاهزارف  ، نآنورد : دـیوگب ناـنآ  هب  سپـس  ، درادـب
بجوم هبتـشم و  رهاـظ  هب  هک  دراد  دوجو  ییاـهزارف  دـیوگبتسا  لوقعم  يرآ  . ددرگ رداـص  میکح  زا  ینخـس  نینچ  تسین  لوـقعم  . تسا

. دیوشیم تیاده  نآ  هب  ام  بناج  زا  اهنت  تسام و  تسد  رد  نآ  مهف  دیلک  هک  ، ددرگیمنالد جک  زیوآ  تسد 
. دنکیم یفن  ناشیدنا  جکو  نالد  جک  زا  اهنت  ار  لیوات  هب  ملع  دراد و  بلس  هبنج  افرص  ، هیآ رد  رصح  سپ 

ههباشتم تایآ  زا  ییاههنومن 

ظفل یهاتوک  هک  دوب  نآ  یلصا  هباشت  یـضرع . هباشتو  یلـصا  هباشت  : تسا هنوگ  ود  نآرق  تایآ  رد  هباشت  هک  میدش  روآ  دای  نیا  زا  شیپ 
یتخانـشتفرعمو فراـعم  لوصا  اـب  هطبار  رد  رتشیب  تاـیآ  نیا  . دوش زیگنا  ههبـش  اـنایحا  هدـش و  انعميادـنلب  هداـفا  رد  ییاـسران  بجوم 

ما هک  همکحم  تایآ  هب  هعجارم  اـب  تسا و  كدـنا  ینآرق  تاـیآ  عومجمهبتبـسن  ههباـشتم  تاـیآ  لـیبق  نیا  دادـعت  هک  دـش  هراـشا  . تسا
لباق هباشت  هنوگ  نیا  ( ضر ) حلاص فلس  مالـسلا و  مهیلع  راهطا  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ثیداحا  زین  دنـشابیم و  باتکلا 

. تسا عفر 
زا رخاتم  ياهنامز  رد  هک  فلتخم  ياهشیارگ  بهاذمشیادیپ و  دیاقع و  ارآ و  براضت  دروخرب و  رثا  رب  هک  تسا  یضرع  هباشت  ، هدمع
هب ، دنـسپ ماوع  يزیوآ  تسدنتفای  دوخ و  بهذم  هناوتـشپ  يارب  هورگ  هقرف و  ره  دـمآ و  دوجو  هب  ، داد خر  یمالـساهعماج  رد  لوزن  رـصع 

هزورما هک  ههباشتم  تایآ  نیرتشیب  دـنتخاس . هباشتم  هناـهاوخ  دوخ  ياهریـسفتاب  دـندوب  مکحم  زورید  اـت  هک  ار  یتاـیآ  ، هتفر نآرق  غارس 
مولع یف  دیهمتلا  باتک  تاهباشتم  شخب  ردهک  يدنب  هتـسد  بسح  رب  ار  عون  ود  ره  زا  ییاههنومن  الیذ  . دـشابیم لیبق  نیا  زا  تساحرطم 

: میروآیم هتفرگ  ماجنا  ج 3 )  ) نآرقلا

لالج لامج و  تافص 

هک هیبلس  ای  لالج  تافص  تسا و  هتسارآ  هیلامک  تافـصنیا  هبتیدحا  تاذ  هک  هیتوبث  ای  لامج  تافـص  : دراد تافـص  هنوگ  ود  دنوادخ 
. دوشیم هتفگ  مه  هیزنت  تافص  ببس  نیمه  هب  تسا و  هزنمنآ  هب  فاصتا  زا  قح  تاذ 

تاذ فاصتا  هلزتعم  . تسا فالتخا  هرعاشا ، هلزتعم و  ، مالک لها  نایم  ، هن ایتسه  فصتم  لـالج  لاـمج و  تافـص  هب  دـنوادخ  هک  نیا  رد 
یتفص هب  یعقوم  هک  نارگیددننامه  . دشابیم تافص  ادبم  هب  قح  تاذ  نارتقا  فاصتا ، همزال  اریز  ، دننکیمیفن تفـص  هنوگ  ره  هب  ار  قح 

وا تاذ  رب  ملع  هک  دنیوگ  یسک  هب  ملاع  . دندرگ مه  نیرق  تاذ  فصو و  ددرگضراع و  نانآ  تاذ  رب  فصو  ادبم  هک  دندرگیم  فصتم 
. تسا اربم  یلزا  نارتقا  ای  ثداح  ضورع  هنوگ  ره  زا  قح  تاذ  تسا و  هدیدرگ  نیرق  وضراع 

ادخ رگا  ینعی  ( . 15  ) تسین روظنم  یقیقح  فاصتاو  دراد  تفص  نآ  هجیتن  تیاغ و  هب  رظن  ، هدمآ ثیدح  ای  نآرق  رد  هک  یفصو  هنوگ  ره 
تسا لصاح  ادخيارب  فصو  نیا  هب  فاصتا  زا  فده  هک  تسا  نآ  دوصقم  «، ءیش لکب  ملاع  میتفگو  میدومن  فصتم  ملع  فصو  هب  ار 

هدش نیرق  ای  هتـشگ  ضراع  قح  تاذ  ربتفـص  نیا  ادبم  هک  نآ  هن  . تساادخ رـضحم  رد  تسه  هچ  ره  اریز  تسین  ناهنپ  ادخ  زا  يزیچ  و 
. تسا

نیا هجیتن  تیاـغ و  ، تافـص نیا  یماـمت  رد  . هریغو بضغ  اـضر و  هدارا و  یتح  تمکح و  ، تاـیح ، تردـق : دـننام رگید  تافـص  نینچ  مه 
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( . 16  ) تافص نیا  يدابمهب  تاذ  نارتقا  هن  تسا  روظنم  تافص 
دوشتیاعر و دیاب  نآرق  رهاظ  : دنیوگ دناهتـسنادلیلد ، دقاف  لیوات  يار و  هب  ریـسفت  هنوگ  کی  ار  نآ  هدرکن و  دنـسپ  ار  هویـش  نیا  هرعاشا 
اب دیاب  فصونیا  هتفگ و  نخـس  موق  نابز  اب  هدومن و  فصو  تافـص  نیا  هب  ار  دوخ  دنوادخ  . دشابناور نآ  رد  ریدقت  ای  لیوات  هنوگ  چیه 

فرع رد  هک  تسا  هنوگ  نامه  هب  ادـخ  رب  ملاع  فصو  قالطااذـل  . دـناهدرکیم تفایرد  ار  نآ  رـصاعم  فرع  هک  دـشاب  یمیهاـفم  ناـمه 
. دشابیم تفص  ادبم  هب  فوصوم  تاذ  نارتقا  زا  یکاح  هدشیم و  قالطازین  ادخ  ریغ  رب  زور  نآ  برع 

رداق ، ملع هب  وا  تاذ  نارتقا  تهج  هبتس  ملاع  دـنوادخ  ...، ةردـقب رداق  ملعب و  ملاـع  یلاـعت  هنا  :» دـیوگ ( هرعاـشا خیـش  ) يرعـشا نسحلا  وبا 
: تسا هتسج  دانتسا  ریز  تایآ  هب  هراب  نیا  رد   . تردق هب  واتاذ  نارتقا  تهج  هبتسا 

( . 17  ) هللا ملعب  لزنا  امنا  اوملعاف 
( . 18  ) هملعب هلزنا  کیلا  لزنا  امب  دهشی  هللا  نکل 

( . 19  ) هملعب الا  عضت  یثنا و ال  نم  لمحت  ام  و 
( . 20  ) هملع نم  ءیشب  نوطیحی  و ال 

( . 21  ) ةوق مهنم  دشا  وه  مهقلخ  هللا  نا  اوری  مل  ا و 
( . 22  ) نیتملا ةوقلا  وذ  قازرلا  وه  هللا  نا 

ملاع فصو  ود  هب  ار  دوخ  هک  هتفرگ  دوخ  تاذ  نیرقو  هتسناد  تباث  دوخ  يارب  ار  تردق  ملع و  تفص  ادبم  تایآ  نیا  رد  دنوادخ  : دیوگ
نیا سپ  ... تردـق زاقتـشم  « رداق ملع و« زا  قتـشم  ملاع  ،» تسا تایح  زا  قتـشم  یح  فصو  هک  دـنکیمهفاضا  . تسا هدرک  فصتم  رداـق  و 

هجیتن رد  . تسین لوبق  لباق  مود  ضرف  کش  نودب  ؟ تسا اوتحم  نودبفیصوت  افرـص  دنرادن و  ای  دنراد  یمیهافم  زا  تیاکح  ایآ  فاصوا 
( . 23  ) تساهدوبجیار برع  فرع  رد  هک  هنوگ  نامه  ، دشابیم دوخ  فراعتم  میهافم  زا  یکاحفاصوا  نیا 

تاذ نارتقا  زا  زگره  هتفر و  نخس  قح  تاذ  تردق  ملعزا و  افرص  تایآ  نیا  رد  اریز  ، تسا هطلاغم  هبش  ، تایآ نیا  هب  نتـسج  کسمت  هتبلا 
یفن دنوادخ  زا  ار  تایحو  تردق  ملع و  تفـص  زگره  هلزتعم  ، هوالع هب  . تسا هدماین  نایم  هب  ینخـس  تردق  وملع  تفـص  ادبم  هب  هسدـقم 

دنوادخ هک  انعم  نیا  هب  . دننادیم یح  رداق و  ملاع و  ار  دنوادخ  هنرگ  ،و  دنرکنمتافص نیا  ادبم  هب  ار  هسدقم  تاذ  نارتقا  هکلب  دننکیمن ،
بجوم هک  نارگید  فیصوت  فالخ  رب  . دشابیمتافـص نیا  هب  فوصوم  ددرگ ، نورقم  تافـص  نیا  ادبم  هب  شـسدقم  تاذ  هک  نآنودب 

. تسا تافص  نیا  يدابم  هبنانآ  تاذ  نارتقا  نامه  ، نانآ فاصتا 
هنایم یهار  هدرک و  لیلحت  رتنشور  ار  هلاسمنیا  دناهتفای  میلعت  هتفرگ و  هرهب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  لالز  همشچ  رس  زا  هک  هیماما 

فاـصتانیا يارب  الـصا  هک  یلزتعم  نوچ  هن  هتـسناد و  فاـصوا  يداـبم  هب  نارتقا  ار  قح  تاذفاـصتا  اـشنم  هک  يرعـشا  نوچ  هن  . دـناهتفر
لالج ،و  لامج ، لامک تافـص  یمامت  اشنم  یگتـسویپ  هیاریپچیه و  نودـب  ار  هسدـقم  تاذ  نیع  افرـص  هکلب  ! دـناهتفاین قح  تاذ  رد  ياشنم 

تاذ رد  رگا  . دـشاب تالامکدـقاف  وا  تاذ  هک  دـیاشن  هتفرگ و  تاشن  وا  تاذ  زا  ، تسه یتسه  ملاع  رد  لامک  فصوهچ  ره  اریز  ، دـننادیم
قح تاذ  ور ، نیا  زا  !؟ تسا هتفرگ  تاشن  اجک  زا  دوجو  هصرع  رد  تالامک  روفوسپ  ، تشادن دوجو  تالامک  نیا  تینیع  تروص  هب  قح 
وا نیرق  هن  هتـشگ و  ضراع  وا  رب  يزیچ  هن  . تساهتفرگ تاشن  وا  تاذ  نیع  زا  تسه  هچ  ره  دـشابیم و  لامک  تافـص  یماـمت  عمجمدوخ 

نیمه یلاعتقح  تاذ  اـب  تافـص  تینیع  ياـنعم  «. ءیـش هعم  نکی  مل  هللا و  ناـک  .» دوبن يرگید  زیچوا  ریغ  دوب و  وا  لزا  رد  . تسا هدـیدرگ 
قلخ تافص  نوگ  مه  ار  یلاعت  يراب  تافص  هداد و  ماجنا  يرعشاهک  ار  ياهسیاقم  اذل  . تسا هتساخرب  تاذ  نیع  زا  تافص  یمامت  تسا و 

 . تسین يزیچ  وا  دننامه  ( ، 24  ) ءیش هلثمک  سیل  اریز  . تسا قرافلا  عمسایق  ، هتفرگ
هدـیحوت لاـمک  هدـیحوت و  هب  هقیدـصت  لاـمکو  هب  قیدـصتلا  هتفرعم  لاـمک  هتفرعم و  نیدـلا  لوا  :» دوـمرف مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  ـالوم 

نمف . ۀفـصلا ریغهنا  فوصوم  لک  ةداهـش  فوصوملا و  ریغ  اهنا  ۀفـص  لک  ةداهـشل  هنع  تافـصلایفن  هل  صالخالا  لامک  هل و  صـالخالا 
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تسا و ( ادخ ) وا تخانش  نید  هحول  رس  ( ، 25  ) هلهج دقف  هازج  نمو  هازج  دقف  هانث  نم  هانث و  دقف  هنرق  نم  هنرق و  دـقف  هناحبـس  هللا  فصو 
وا هبتبسن  ندیزرو  صالخاوا  لماک  نتسناد  هناگی  تسا و  وا  نتسناد  هناگی  وا  لماک  نتشاد  رواب  تسا و  وا  نتشادرواب  وا  لماک  تخانش 

هاوگ دوخ  یتفص  ره  هچ  ( دنادن وا  تاذ  نیرق  ار  تافـص  يدابم  ینعی  ) تسا وا  زایتفـص  ره  ندودز  وا  هبتبـسن  ندیزرو  صالخا  تسا و 
فصو ار  ( 26  ) ناحبـس يادـخ  هک  ره  سپ  ، تسا ادـج  تفـص  زا  هک  تسا  هاوگ  دوخ  فوـصوم  ره  تسا و  ادـج  فوـصوم  زا  هکتسا 

( دنکیم فصو  ار  نارگید  هک  ياهنوگ  هب  ) دنک
هتسناد و رگید  کی  نیرق  ار  تفص  تاذ و  لزا ، ردینعی  ) هتسناد شیات  ود  ، ددنویپ شنیرق  اب  هک  نآ  تسا و  هتسویپ  ینیرق  اب  ار  وا  هنیآ  ره 

نتـشاد ، بیکرتهمزـال اریز  ) هتـسناد ءزج  ياراد  یتـقیقح  ار  وا  ، دـنادب شیاـت  ود  هک  ره  )و  تسا هتفرگزیچ  ود  زا  بـکرم  ار  یهلا  تـقیقح 
 . تساهتخانشن ار  وا  ، دنادب ءزج  ياراد  بکرم و) ) ار وا  هک  ره  )و  تسا ءازجا 

زیحت یفن 

هک انعم  نیا  هب  . تسا تیمـسج  همزال  يدام و  تادوجومياهیگژیو  زا  نیا  . صاختهج ندوب  اراد  ناکم و  لاغـشا  زا  تسا  ترابع  زیحت 
شــشداعبا ياراد  دریگیم و  رارق  یــصاختهج  رد  ببــس  نـیا  هـب  دــنک و  لاغــشا  دوــخ  دوــجو  هـبار  ییاــضف  دــنک و  رپ  ار  یغارف 

ام يدوـجوم  ینعی  . تسا درجم  يدوـجوم  اریز  ، تسا یفتنمقـح  تاذ  زا  « زیحت » اذـل . ددرگیم ( نییاـپ ـالاب و  ، تشپ ، وـلج ، پچ ، تسار ) هناـگ
. تسا هزنم  ینامسج  ياهیگژیویمامت  زا  هدام و  يارو 

( الاب ) قوف تهج  رد  ناکم و  ياراد  ار  ادخ  دشابیم و  زیحت  هب  لیاق  يرعشا 
: هلمج زا  . تسا هداد  نآرق  تایآ  زا  يدهاوش  . دنادیم

( . 27  ) يوتسا شرعلا  یلع  نامحرلا 
( . 28  ) هیلا جرعی  مث  ضرالا  یلا  ءامسلا  نم  رمالا  ربدی 

( . 29  ) مهقوف نم  مهبر  نوفاخی 
( . 30  ) ضرالا مکب  فسخی  نا  ءامسلا  یف  نم  متنماا 

( . 31  ) هعفری حلاصلا  لمعلا  بیطلا و  ملکلا  دعصی  هیلا 
( . 32  ) افص افص  کلملا  کبر و  ءاج  و 

( . 33  ) مامغلا نم  للظ  یف  هللا  مهیتای  نا  الا  نورظنی  له 
زا هـک  ( 35  ) ءیـش هـلثمک  سیل  هـمیرک  هـیآ  نـتفرگ  رظن  رد  اـب  هلزتـعم  زین  هیماـما و  ( 34 . ) تسا هدروآ  دـهاش  هراـب  نـیا  رد  هـیآ  (30) ات

لیوات - دناهتخاس هباشتم  يرعـشا  لاثما  هک  - ارهدش دای  تایآ  دناهتـسناد و  اربم  قولخم  هبتهابـش  هنوگ  ره  زا  ار  ادـخ  ، تسا همکحمتایآ 
، یــسرک ، شرع : دــننام ، دوـش هداد  یتاحیــضوت  تاــیآ  لــیبق  نـیا  رد  هـتفر  راــک  هـب  ياــههژاویخرب  هراــبرد  دــیاب  اتمدــقم  . دــنربیم

. دوعص لوزن و  ، تیقوف ، ءامس ، ءاوتسا
نانچ تسا  ریبدت  شرع  زا  هیانک  شرع  ( . 36  ) راب ءاوتساو 7  راب  کی  یـسرک  تسا و  هدش  دای  نآرق  رد  راب  راگدرورپ 21  هبتبسن  ، شرع
برع تالامعتسارد  الومعم  تسین و  دوصقم  ( ریرـس ، تخت ) نآ یقیقح  يانعم  هدمآ و  ( 37  ) رمالا ربدیشرعلا  یلع  يوتـسا  مث  هیآ  رد  هچ 

: دنک افیا  ار  ییانک  يانعم  نیمه  ات  تسا  هدـش  نیرق  « ریبدـت ترابعاب  شرع  هژاو  يرایـسب  تایآ  رد  . دراد دربراک  هیانک  ناونع  هب  ظفل  نیا 
رمقلا و سمـشلا و  واثیثح  هبلطی  راهنلا  لـیللا  یـشغی  شرعلا  یلع  يوتـسا  مث  ماـیا  ۀتـس  یف  ضرـالا  تاوامـسلا و  قلخيذـلا  هللا  مکبر  نا 

هاگ ياج  ] شرع رب  سپس  ، دیرفآ راگزور  شش  رد  ار  نیمزو  اهنامـسآ  هک  يدنوادخ  ( ، 38  ) رمالا قلخلا و  هل  الا  هرماب  تارخـسم  موجنلا 
هراومه نیمز  شخرچ  ینعی  ] دنکیم لابند  ار  نآ  هتـسویپ  دریگیم و  ارف  ار  زور  ، بش [. تخادرپ ناهج  ریبدت  هبینعی  ] تفای رارقتـسا  [ ریبدت
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ریبدـت شنیرفآ و  انامه  [. دروآ دـیدپ  زین  ] دـناهتفرگ رارق  وا  ریبدـت  هنودرگ  ردهک  ار  ناگراتـس  هام و  باتفآ و  [. دراد همادا  گنرد  نودـب  و 
 . تسوا نآ  زا  [ ود ره  ] ناهج

تـسخن ، مود هیآ  رد  هژیو  هب  . تسا هدش  هدروآ  نآ  رب  بترتمو  هدمآ  شرع  رب  ياوتـسا  لابند  هب  ریبدـت  رما  هیآ  ود  ره  رد  دوشیم  هظحالم 
دوصقم  . رمالا قلخلا و  هلالا  دـیوگ : ، هدرک عمج  اج  کی  ار  ود  ره  نایاپ  رد  تسا و  هتفر  نخـس  شرع  رب  يـالیتسازا  سپـس  شنیرفآ و  زا 

. دشابیم شرعلا  یلع  يوتسا  يوگزاب  هک  تسا  ریبدت  رما  « رمالا » زا
توربـج و هصرع  زا  هک  اـج  نآ  هقاـحلا  هروس  رد  . دـناهدشنیرق « رما ریبدـت  شرع و« رب  ياوتـسا  تراـبع  ود  ، زین ( 39  ) رگید ياـههروس  رد 

ۀینامث ذئموی  مهقوفکبر  شرع  لمحی  دیآیم و  نایم  هب  نخس  زین  شرع  زا  ، دوریم نخس  ( 40  ) تمایق زوررد  یلاعت  قح  ریبدت  يریگارف 
شرعلا و  :» دیامرفیم شرع  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نبیلع  ماما  . دوب دهاوخن  ریبدت  زا  هیانک  زج  يزیچ  شرع  ورنیا ، زا  ( . 41)

. دوشیم دای  شرع  مان  اب  ، ریبدت رب  ییاناوت  ویهاگآ  ( . 42  ) ةردق ملع و  مسا 
يریگارف لومـش و  زا  هیاـنک  ( 43  ) ضرالا تاوامـسلاهیسرک و  عسو  هیآ  . یتسه ناهج  ربتسا  یلاعت  قح  لـماک  هطلـس  زا  هیاـنک  ، یـسرک

رد «. ددرگیمنناوتان هتـسخ و  اهنآ  يراد  هاگن  زا  وا  ، امهظفح هدوؤی  و ال  :» تسا هتفگ  نآ  لابند  هباذل  . تسا یهلا  لماک  هطلـس  توکلم و 
تـسا رظن  دروم  هچ  نآ  ، دراوم هنوـگ  نیا  رد  هک  . تفرگ ارف  ار  ناـهجوا  تنطلـستخت  ياـههیاپ  : دوـشیم هتفگ  تسا و  نینچ  زین  یـسراف 

. انعم تقیقح  لصا  هن  تساانعم  همزال  نامه 
« دمع يانعم  هب  ( . 44  ) ءامسلا یلا  يوتسا  مث  دننام  ، دوش نیرق  یلا  » اب رگا  ، ءاوتسا

هطلـس يریگارف  الیتسا و  ياـنعم  هب  ( 45  ) شرعلا یلعيوتـسا  مث  دننام  ، دوش لامعتـسا  یلع  » اب رگا  ندومن و  هجوت  دـصق و  ینعی  ، دـشابیم
: رعاش لطخا  هتفگ  تسا  لیبق  نیمه  زا  . تسا يریبدت 

قارهم مد  فیس و  ریغ  نم  قارعلا  یلع  رشب  يوتسا  دق 
( . 46  ) تشگ یلوتسم  قارع  تموکحرب  يزیر  نوخ  نودب  هک  ، دنکیم شیاتس  ار  ( ناورم نب  کلملا  دبع  ردارب  ) رشب

یتسیابن دـشابیم و  روظنم  نآ  فراعتم  ییانک  يانعمنامه  ، هتفر راک  هب  ءاوتـسا  یـسرک و  ، شرع ياههژاو  اـهنآ  رد  هک  یتاـیآ  هجیتن  رد 
. دومن نامگ  ار  نآ  یقیقح  یناعم 

« دوعص لوزن و« » ای ، راگدرورپ هرابرد  « ءامسلا یف  » ای تیقوف  » دربراک ، تیقوف
تاریخ و یمامت  هک  تسا  یکاخ  ناهج  نیا  زا  رتالابو  رترب  یناهج  ینعی  . نتشاد تهج  یقیقح و  هن  ، دنراد يرابتعا  يونعم و  هبنج  یگمه 
زا رتالاب  رتربیناهج و  رد  - دومن روصت  یهاگ  ياج  وا  يارب  ناوتب  رگا  - ادـخ هاگ  ياـج  . دوشیم ریزارـسنایکاخ  هب  ناـهج  نآ  زا  تاـکرب 
رد دنوادخ  هنرگ  و  دنکیم ، ادیپ  هبترم  دوعص  وا  يوس  هب  ناگدنبحلاص  لمع  ، دوشیم ریزارس  وا  يوس  زا  تمحر  هک  تسا  یکاخ  ناهج 

 . تسادخ [ هب ] ور اج  نآ  ینک  ور  وس  ره  هب  سپ  ( ، 47  ) هللا هجو  مثف  اولوت  امنیاف  هتفرگنرارق  یصاختهج 
فرط هب  ار  دوخ  ياهتسد  ، هدرک نامسآ  يوس  هبور  ، تجاحتساوخرد تیدحا و  هاگرد  هب  شیاین  ماگنه  ، ناگدنب هدش  موسرم  هک  نیا 

زا ار  دوخ  زاینهک  تسا  هتفرگ  وخ  ناسنا  . دـهدیم ناشن  یکاخ  ناهج  هریاد  طیحم  زا  جراخ  ار  تاکرباشنم  هک  تسا  يزمر  ، دـنربیم ـالاب 
رگید ناهج  اتعیبط  دنیبیم ، یکاخ  هرک  نیا  رد  ار  دوخ  نوچو  دـنک  وج  تسج و  تساوخرد و  یکاخ  ناهج  نیا  زا  رترب  رگید و  یناهج 

دـنکیم و يور  نیمزهرک  طـیحم  زا  جراـخ  هب  ، دـنک يور  ناـهج  نآ  هب  هک  نآ  يارب  ور  نیا  زا  درادـنپیم  نـیمزهرک  طـیحم  زا  نوریب  ار 
طیحم زا  جراخ  نوریب و  هک  تسا  نامـسآ  نیا  اریز  ، تسا نامـسآفرط  هب  ندرک  يور  نیمز  هرک  طیحم  زا  جراخ  هب  ندرک  يور  همزـال 

. دراد رارق  نیمز 
یهلا هاگ  ياج  تیقوف  هلاسم  ، اج نیمه  زا  . دـنکیمهجوت دوخ  طیحم  زا  جراخ  هب  رادـنپ  نیمه  يور  ، دـشاب هک  نیمز  زا  هطقن  ره  رد  ناسنا 

( . 48  ) تسین شیب  يزمر  الاب  فرط  هب  ندرک  يور  اذل  . تسا هدش  ( رابتعا ) عازتنا ادخ  ندوب  « ءامسلا یف  و«
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زج ار  نآ  ام  ،و  تسام دزن  نآ  ياههنیجنگ  هک  نآرگم  تسین  زیچ  چیه  و  ( ، 49  ) مولعم ردقب  الا  هلزنن  ام  هنئازخ و  اندنع  الا  ءیش  نم  نا  و 
هداـم قوـف  اـم  ناـهجعیفر  ماـقم  زا  لزنت  زا  هیاـنک  نداتـسرف  ورف  نیا  هک   . میتـسرفیمن ورف  [ تسا تجاـحبسح  رب  هک  ] نیعم ياهزادـنا  هـب 

. تسا هلوقم  نیمه  زا  ( ، 50  ) هتفر راک  هب  تایآ  رد  هک  لیزنت  لازنا و  لوزن و  ياههژاو  مامت  . تسا
هنوگ کی  تاـیآ  نیا  یماـمت  رد  ، هتفر نخـس  (« 52  ) هللا مهیتاـی  ( . 51  ) کبر ءاـج  راـگدرورپ  تفر  دـمآ و  زا  اـهنآ  رد  هک  یتاـیآ  اـما  و 

 - کبر ءاج  هیآ و  نیمه  رد  الثم  ، تسا برع  يراج  تالامعتـسا  رد  زاجم  عاونانیرتلوادتم  زا  هک  ، تسا هتفر  راک  هب  ( فذح زاجم  ) زاجم
ۀیرقلا لها  لاسا  «و  ریدـقت رد  هک  ( 53  ) ۀیرقلالاسا «و  دننام ، دشابیم کبر  رما  ءاج  » ریدقت رد  - هداد تبـسن  ادـخ  هب  ار  ندـمآ  ، رهاظهب هک 

رـسخ قحلاـب و  یــضق  هللا  رما  ءاـج  اذاـف  هدـش : حیرــصت  اـهنآ  رد  هـک  تـسا  يرگید  تاـیآ  ، ریدـقت اـی  فذـح  نـیا  رب  دـهاش  . دـشابیم
اج کی  رد  هک  ریدـقت  راهظاهنوگ و  نیا  هصـالخ  ( . 55  ) کبر رما  یتای  وا  ۀـکئالملا  مهیتات  نا  ـالا  نورظنی  لـه  ( . 54  ) نولطبملاکلانه
اج کـی  رد  . دـشابیم برع  لوادـتم  لامعتـسا  اـب  نوـگمه  ناوارف و  ینآرقتالامعتـسا  رد  ، دوـش هـتفرگ  ریدـقت  رگید  ياـج  رد  راـهظا و 

حاورا  ضبق  » اب هطبار  رد  نینچ  مه  ( . 57  ) کبر رما  یتای  وا  رگید : ياج  رد  و  ( 56  ) کبر یتایوا  دیوگیم :
اریز ( . 59  ) مکب لکو  يذلا  توملا  کلم  مکافوتیلق  دیوگ : هدجس  هروس  رد  و  ( 58  ) اهتوم نیح  سفنالا  یفوتی  هللا  هدمآ : رمز  هروس  رد 

يوترـشابم اب  نوچ  دـهدیم  تبـسن  توملا  کلم  هب  هک  اج  نآ  تسا و  وا  روتـسد  اب  نوچدـهدیم  تبـسن  دوخ  هب  امیقتـسم  هک  اـج  نآ 
هلاسم هب  هجوت  اب  - برع هاگدید  زا  دنرادن و  مه  اب  یـضراعت  ، تایآ هنوگ  نیا  اذل  . تسا راگدرورپ  روتـسد  نذا و  اب  هچرگ  ، دریگیم ماجنا 

. تسا نشور  مالکیعقاو  موهفم  - ریدقت فذح و  زاجم 
: اهتشونیپ

دمحم 47:24. .1
نارمع 3:7. لآ  .2

هرقب 2:285. .3
نارمع 3:68. لآ  .4
نج 26-72:27. .5

،ج 3،ص 26-27. نازیملا ریسفت  6.ر.ك:
،ج 7،ص 177. ریبک ریسفت  7.ر.ك:

ءاسن 174-4:175. .8
صصق 28:67. .9

نج 72:15. .10
. دشابتکرح رد  مدرم  ياههورگ  رانک  رد  هک  نآ  زج  دیاشن  ار  امش  گنج  : ینعی .11

نارمع 3:18. لآ  .12
. دعب هب  ،ج 3،ص 40  دیهمتلا 13.ر.ك:

نج 26-72:27. .14
 . نک اهر  ار  تافص  يدابم  راد و  ظاحل  ار  فده  ، يدابملا عد  تایاغلا و  ذخ  :» دناهتفگ یهلا  تافص  هرابرد  .15

. دعب هب  هحفص 182  زا  ، هسمخلا لوصالا  حرش  ، رابجلا دبع  یضاق  16.ر.ك:
دوه 11:14. .17
ءاسن 4:166. .18
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رطاف 35:11. .19
هرقب 2:255. .20

تلصف 41:15. .21
تایراذ 51:58. .22

،ص 44-48. هنابالا ، يرعشا نسحلا  وبا  23.ر.ك:
يروش 42:11. .24

. ۀغالبلا جهن  هبطخ  نیلوا  .25
تـسیاشان فصوهنوگ  ره  زا  هزنم  كاپ و  دنوادخ  ینعی  . دوریم راک  هب  وا  تاذ  هیزنت  ناونع  هب  ادخ  هرابرد  هک  تسا  ياهژاو  ناحبـس  .26

. تسا
هط 20:5. .27

هدجس 32:5. .28
لحن 16:50. .29

کلم 67:16. .30
رطاف 35:10. .31
رجف 89:22. .32
هرقب 2:210. .33

،ص 26-28. يرعشا  ، ۀنابالا باتک  دیهمتلا ج 3 ص 113-111 و 116-115 و  34.ر.ك:
يروش 42:11. .35

دیهمتلا ج 3 ص 121. .36
سنوی 10:3. .37
فارعا 7:54. .38

هط 5-20:6. رفاغ 40:15. دیدح 4-57:5. هدجس 4-32:5. .39
هتـسناد دنوادختیافکاب  هضبق  رد  ارـصحنم  ار  ریبدت  رما  هتفر و  نخـستمایق  زور  رد  یلاعت  قح  لماک  هرطیـس  زا  نآرق  ياج  ياج  رد  .40

(. ماعنا 6:62  ) نیبساحلا عرسا  وه  مکحلا و  هل  الا  هحتاف 1:4 .)  ) نیدلا موی  کلام  تسا :
(. ماعنا 6:73  ) روصلا یف  خفنی  موی  کلملا  هل  و  فهک 18:44 .)  ) قحلا ۀیالولا هللا  کلانه  »

هقاحلا 13-69:18. .41
،ج 1،ص 131. یفاک لوصا  .42

هرقب 2:255. .43
هرقب 2:29. .44

دعر 13:2. سنوی 10:3. فارعا 7،54. .45
،ج 9،ص 7. ۀیاهنلا ۀیادبلا و  خیرات  ، ریثک نبا  46.ر.ك:

هرقب 2:115. .47
،ج 3 ص 126. دیهمتلا 48.ر.ك:
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رجح 15:21. .49
،ج 3،ص 115-116. دیهمتلا . هتفر راک  هب  نآرق  لوزن  هرابرد  راب  زا 10  شیب  .50

رجف 89:22. .51

هرقب 2:210. .52
فسوی 12:82. .53

.40:78، رفاغ .54

لحن 16:33. .55

ماعنا 6:158. .56

لحن 16:33. .57
رمز 39:42. .58

هدجس 32:11. .59

تیؤر هلاسم 

تاذ هرهچ  رادـید  هب  باسح  زا  تغارف  زا  سپ  نانمؤم  ، زیخاتـسر هماگنه  تسا و  تیؤر  لباق  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  رب  ناـمگ  ار  هرعاـشا 
. دندرگیم معنتم  یلاعت  قح 

شـشخرد نانمؤم  هرهچ  زور  نآ  رد  هک  دروآیمدهاش  ار  ( 1  ) ةرظان اهبر  یلا  ةرـضان  ذئموی  هوجو  هیآ  ، رادنپ نیا  رد  يرعـشا  نسحلا  وبا 
: تسا هنوگ  هس  برع  تغل  رد  رظن  دربراک  :» دیوگ دننکیم . هراظن  شیوخراگدرورپ  غورف  رپ  هرهچ  هب  اریز  ، هتفای

هنوگچ هک  دـندرگنیمن  رتـش  هب  اـیآ  ( ، 2  ) تقلخفیک لـبالا  یلا  نورظنی  ـالفا  هیآ  دـننامه  . نتفرگ زردـنا  نتـسج و  تربع  ، راـبتعا رظن  .1
!«. تسا هدش  هدیرفآ 

ارف ار  نانآ  ناهگان  يدایرف  ات  دنـشکیمن  يراظتنانادنچ  ینعی  . هدمآ ( 3  ) ةدحاو ۀحیص  الا  نورظنی  ام  هیآ  رد  هک  نانچ  ، ندیـشک راظتنا  .2
. تسا هدیسر  رستمایق  هک  ، دریگیم

اب ، ندیـشک راظتنا  يانعم  هب  « رظن » زین تسین و  نتفرگ  تربعياج  زور  نآ  رد  اریز  ، دشابیم روظنم  ثحب  دروم  هیآ  رد  هک  ، مشچ اب  ندید  .3
: دیوگیم هک  تسا  نامیلس  هتفگ  نیا  ( . 4  ) نولسرملا عجری  مب  ةرظانف  هیآ  دننام  ، ددرگیمننیرق یلا  فرح 

ینعی  ، ةرظان اهبر  باوث  یلا  :» هنوگ نیدب  میریگن ، ریدقتار  باوث  هملک  ارچ  :» دیوگ «. دنروآ زاب  یخساپ  هچ  ، ناناسر مایپ  ات  مشکیم  راظتنا  »
هیآ رهاظ  اریز  ، دشابیممالک رهاظ  فالخ  رب  نوچ  ، تسا ریدقت  مدع  لصا  :» دیوگیم خساپ  رد  !«. دناهتخودرظن راگدرورپ  کین  شاداپ  هب 

ره نخـس  هک  دشابن  هتـسیاش  هدش و  هدنکفا  رظن  ادخ  ریغ  هب  ، میریگب ریدقتار  باوث  هملک  رگا  دناهدنکفا و  رظن  ادخ  دوخ  هب  هک  تسا  نآ 
«. ددرگ موهفم  رگید  هنوگ  هب  دهدرییغت و  ار  وا  نخس  هک  میریگب  ریدقت  يزیچ  ای  مینک  ریسفت  شمالک  رهاظ  فالخ  رب  ارياهدنیوگ 

یفن دوصقم  :» دیوگ  . تسین وا  ندید  يارای  ارنایمدآ  نامـشچ  ینعی  « دـننکیمن كرد  ار  وا  ، ناگدـید ( ، 5  ) راصبالا هکردـت  هیآ ال  هرابرد 
رترب ناـهجيارب  هک  تسا  اهتذـل  نیرتـهب  زا  قح  هرهچ  تیؤر  اریز  ، درادـن یتاـفانم  ترخآ  ردتیؤر  ناـکما  اـب  هک  تسا  ناـهج  نیا  رد 

( . 6 « ) دنمورحمقح رادید  زا  هک  تسا  رافک  تیؤر  یفن  دوصقم  هک  نآ  ای  . هدش هتخودنا 
)و ندرک هاگن  ) ندـنکفا رظن  هن  دـشابیم  تشاد ) مشچ  ) نتـشاد رظن  يانعم  هبثحب  دروم  هیآ  رد  « رظن هک  میدـش  روآ  دای  نیا  زا  شیپ  یلو 

. ددرگیمنیرق زین  یلا  فرح  اب  دوریم و  راک  هب  برع  جیار  لامعتسا  رد  هک  دناسریم  ارنتشاد  راظتنا  يانعم  نامه  نیا 
: دیوگ « رمعم نب  لیمج  برع  رعاش 
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، امعن ینتدز  کنود  رحبلا  کلم و  نم  کیلا  ترظن  اذا  «و 
 . یشخب ینوزف  شیوخ  ياهتمعن  زاارم  ، دشاب ییایرد  وت  رانک  رد  مرادیم و  مشچ  - یتسه هاشداپ  هک  - وت هب  هک  یماگنه 

: دیوگ يرگید 
، رسوملا ینغلا  یلا  ریقفلا  رظن  رظانل  تدعو  امل  کیلا  ینا  »

«. دراد مشچ  يدنمتورثرگناوت  يوس  هب  هک  ییاونیب  دننامه  مراد  مشچ  وت  يوس  هب  وت  هدعو  هب  هجوت  اب 
هللا یلا  ةرظیون  یتنییع  :» تفگیم هک  هدروآ  ، درکیمییادگ هکم  ياههچوک  رد  هک  ار  ییاونیب  كرتخد  همزمز  ، هیآ ریسفت  رد  يرـشخمز 

( . 7  ) تسا هتخود  مدرم  امش  ادخيوس و  هب  نم  ناکمشچ  ، مکیلا و 
زور نآ  رد  : تسا نینچ  الاب  هیآ  يانعم  ورنیا ، زا  . دـشابیمنیرق یلا  فرح  اـب  تسا و  نتـشاد  مشچ  ياـنعم  هب  « رظن » دراوم نیا  یماـمت  رد 

. دنراد تشاد  مشچ  ینعی  ، دناهتخود مشچ  یهلا  فطل  تیانع و  هب  اریز  ، تسا افوکش  هدنخرف و  ییاهراسخرراوشد  تخس و 
ترضح هنوگچ  تشادن  ناکما  یلاعت  قحتیؤررگا  هک  ، هتـسج کسمت  ( 8  ) کیلا رظنا  ینرا  بر  هیآ  هب  ، تیؤر تاـبثا  يارب  زین  يرعـشا 

؟ هدومن تیؤر  ياضاقت  مالسلا  هیلع  یسوم 
ام هب  ار  دوخ  یهاوخن  ادخ  زا  ات  هک  دندیزرو  رارصاو  هدرک  ییاضاقت  نینچ  هنالهاج  هک  دوب  لیئارسا  ینب  راشف  رثا  ربتساوخرد  نیا  یلو 
وا هب  دـنوادخهک  نآ  زج  ، دـیزرویم عانتما  ناـنآ  تساوخرد  ماـجنا  زا  یـسوم  ترـضح  فصو  نیااـب  . دروآ میهاوخن  ناـمیا  دـهد  ناـشن 

نینچ هک  دناهتفرگ  رارق  شهوکن  دروم  لیئارسا  ینب  امیقتسمرگید  ياههیآ  رد  اذل  . دنک وگزاب  ار  شموق  ياضاقت  راتفگ و  ات  داد  تصخر 
. دندوب هداد  رارق  راشف  ریز  اریسوم  هدومن و  ییاضاقت 

ةرهج هللا  انرا  اولاقف  کلذ  نم  ربکا  یـسوم  اولاسدـقف  ، ءامـسلا نم  اباتک  مهیلع  لزنت  نا  باتکلا  لـها  کـلاسی  میناوخیم : ءاـسن  هروس  رد 
راـچد ور  نـیا  زا  ، دـنایامنب ناـنآ  هـب  اـنایع  ار  ادـخ  اـت  دنتــساوخ  یــسوم  زا  هـک  دندوبلیئارــسا  ینب  نـیا  ینعی  ( ، 9  ) ۀـقعاصلا مهتذـخاف 

. دنتشگ نیشتآهقعاص 
نیا ینعی  ( ، 10  ) نورظنت متنا  ۀقعاصلا و  مکتذخافةرهج  هللا  يرن  یتح  کل  نمؤن  نل  یـسوم  ای  متلق  ذا  و  هدـمآ : رتحیرـص  هرقب  هروس  رد 

... مینک هدهاشم  انایع  ار  ادخ  ات  میروآیمن  نامیا  دیتفگ  هداد و  رارق  راشف  ریز  ار  یسومترضح  هک  دیدوب  ( لیئارسا ینب  ) امش
امیقتسم یتساوخرد  نینچ  شهوکن  هک  تسا  هاوگدوخ  نیمه  دندیدرگ و  نیشتآ  هقعاص  راچد  اوران  نیگنـستساوخرد و  نیا  رثا  رب  اذل 

. مالسلا هیلع  یسومهن  ، هدوب لیئارسا  ینب  هجوتم 

حراوج ءاضعا و 

رد هک  دناهتـسج  کسمت  یتایآ  هب  دراد و  مشچ  تروص و  ، اپ ، تسد ، تسا حراوج  اضعا و  ياراد  دـنوادخ  هک  دـنرادنپیم  نینچ  هرعاـشا 
هادـی لب  اولاق  اـمباونعل  مهیدـیا و  تلغ  ۀـلولغم  هللا  دـی  دوهیلا  تلاـق  لـیبق و  زا  ، تسا هتفر  راـک  هب  قاـس  نیع و  ، هجو ، دـی ياـههژاو  اـهنآ 
نیدب ، قحتمحر زا  داب و  هتسب  ناشدوخ  ياهتسد  . تسا هتسبادختسد  : دنتفگ دنتـشادنپ و] ] نایدوهی ( ، 11  ) ءاشی فیک  قفنی  ناتطوسبم 

. دنشاب رود  راتفگ 
«. دنکیم ششخب  دهاوخب  هنوگ  ره  ، تسا هداشگ  وا  تسد  ود  هکلب 

زا هیانک  هک  « دـی طسب  لباقم  رد  ، تسا یناوتان  زجعزا و  هیانک  « دـی لغ  ترابع  اریز  . درادـن دوجو  هرعاـشا  رادـنپ  رب  یلیلد  هیآ  نیا  رد  یلو 
یلا ۀلولغم  كدی  لعجتال  هدمآ و  رگید  هیآ  رد  هک  نانچ  . دوریم راک  هب  انعم  نیمه  اب  برع  جیار  لامعتـسارد  تسا و  ییاناوت  تردـق و 

ات اـمنم  یتـسد  هداـشگ  [ مه ] رایـسب نکم و  ریجنز  تـندرگهب  ار  تتـسد  و  ( ، 12  ) اروسحم امولم  دـعقتف  طسبلا  لـک  اهطـسبت  ـال  کـقنع و 
. تسین دوصقم  هیآ  نیا  رد  ریبعت  ود  نیا  یقیقح  موهفم  هک  تسا  نشور  رپ   . ینام ياجرب  هدز  ترسح  هدشتمالم و 
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. دوب دهاوخترسح  هیام  هک  ، تسا راتفر  رد  یگداشگ  یگدنز و  رد  یگدرشف  زا  هیانک  هکلب 
نا اولاق  نیذلا  لوق  هللا  عمـس  دقل  هدش : حرطم  ینغ  ریقفناونع و  اب  نارمع  لآ  هروس  رد  هک  تسا  نامه  الاب  هیآ  رد  « دی طسب  »و« دی لغ  » اذل

( . 13  ) ءاینغا نحن  ریقف و  هللا 
نا و  دـیوگیم : رگید  ياـج  رد  ( . 14  ) میلععساو هللا  ءاشی و  نم  هیتؤی  هللا  دـیب  لـضفلا  نا  لـق  دـیوگیم : رادـنپ  نیا  باوج  رد  دـنوادخ 

( . 15  ) میظعلالضفلا وذ  هللا  ءاشی و  نم  هیتؤی  هللا  دیب  لضفلا 
. تسا يدنمناوت  ییاناوت و  تردق ، ، توق : دوصقم ، دراوم نیا  یمامت  رد  هک  هدش  دای  ادخ  هب  بوسنم  ، دروم رد 12  نآرق  رد  ، دی

همه وا  تاذ  زج  ( ، 16  ) ههجو الا  کلاه  ءیـش  لک  دننام  ، تسا هسدـقم  تاذ  سفن  يانعم  هب  هک  هتفر  راک  هب  دروم  رد 11  نآرق  رد  ، هجو
همه هک  رگید  یتاـیآ  و   . میناروخیم امـش  هب  هک  تسا  ادـخ  يدونـشخ  يارب  اـم  ( ، 17  ) هللاهجول مکمعطن  اـمنا  تسا .  هدـنوش  دوباـن  زیچ 

. تسا لیبق  نیمهزا 
ربصا و  تسا . صاختیانع  دوصقم  دراوم ، نیا  یمامترد  هک  ، عمج هنوگ  هب  راب  راهچ  درفم و  هنوگ  هب  راب  کی  ، هدـمآ دروم  جـنپ  رد  ، نیع
عنصتل و  ییام .  [ تیامح [و  تیانع رد  دوخ  وت  هک  شاب  ابیکـش  تراگدرورپ  روتـسد ] [و  مکح رباربرد  و  ( ، 18  ) اننیعاب کناف  کبر  مکحل 

. يدوب ام  تیانع  ششوپ  ریز  رد  امامت  ، تشذگ وت  رب  هچ  نآ  ینعی  - تسا مالسلا  هیلع  یسوم  هب  باطخ  ( - 19  ) ینیع یلع 
یلا . قاسلاب قاسلا  تفتلا  دـننام و  تسا ، تماـیقزور  يراوشد  تدـش و  زا  هیاـنک  ( 20  ) قاـس نع  فشکی  موی  هدـمآ : ملق  هروس  رد  ، قاـس

«. دنراپسهر تراگدرورپ  يوس  هب  همه  زور  نآ  رد  . دچیپیم مه  هب  [ تیعقوم يراوشدزا  ] قاس و  ( ، 21  ) قاسملا ذئموی  کبر 
دج و هماگنه  دمآ و  رس  دوب  ناهج  نیا  رد  هک  يزاب  نارودینعی  ، تسا رما  رد  دج  زا  هیانک  ، برع جیار  لامعتسا  رد  قاس  فشک  » اساسا و 
ار موهفم  نامه  ،و  دوریم راک  هب  ندز  رمک  هب  نماد  ، قاس فشک  ياج  هب  یـسراف  نابز  حالطـصا  رد  . تساهدیـسر ارف  ضحم  يرگن  عقاو 

. تسا راک  رد  يدج  میمصت  زا  هیانک  دنکیم و  افیا 

رایتخا هدارا و 

ماجنا وا  دوخ  رایتخا  هدارا و  اب  اـیآ  هک  تسا  ناـسنايرایتخا  لاـعفا  هراـبرد  ( ، 22  ) لدـع لها  هرعاشا و  ناـیم  ثحب  دروم  لـیاسم  زا  یکی 
؟ تسا وارایتخا  هدارا و  زا  جراخ  ای  ، دریگیم

يرایتخا ( رهاظ هب  ) لاعفا هلمج  زا  ، دـیآ دـیدپ  یتسهملاع  رد  هچ  ره  هک  تسا  نآ  تیبوبر  دـیحوت  ياضتقم  :» دـیوگیم يرعـشا  نسحلا  وبا 
کیرش ایشا  ندروآدیدپ  رد  زین  ادخ  ریغ  ددرگیم و  تیبوبر  رد  كرش  بجوم  هن  رگ  ،و  دریگیم ماجنایلاعت  قح  میقتسم  هدارا  اب  ، ناسنا

زا 25 شیب  هب  »و  درادن یتلاخد  یلاعت  قح  هدارا  زج  اههدیدپ  ندمآ  دیدپرد  یلماع  چیه  ، هللا الا  دوجولا  یف  رثؤم  هک ال  یلاح  رد  . دشابیم
: هلمج زا  ، تسا هتسج  کسمت  هنیمزنیا  رد  هیآ 

 . تسا هدیرفآ  ادخ  ، دیهدیم ماجنا  هچ  نآ  امش و  ( ، 23  ) نولمعت ام  مکقلخ و  هللا  و  . 1
 . تسا زیچ  همه  هدننیرفآ  دنوادخ  ( ، 24  ) ءیش لک  قلاخ  هللا  . 2

ياهسفن رد  هن  نیمز و  رد  هن  يراوگان  چیه  ( ، 25  ) اهاربن نا  لبق  نم  باتک  یف  الا  مکسفنا  یف  ضرالا و ال  یف  ۀبیـصم  نم  باصا  ام  . 3
 . تسا هدیدرگ  تبث  تشونرس  رتفد  رد  میروآ  دیدپ  ار  نآ  هک  نیا  زا  شیپ  هک  نآرگم  دهدیمن  خر  [ امش یگدنز  رد  ] امش

«. دنایرگیم دنادنخیم و  هک  تسا  وا  و  ( ، 26  ) یکبا کحضا و  وه  هنا  و  . 4
: دناهدرک هفاضا  ربج  هب  نیلیاق 

«. دشاب هدرک  هدارا  دنوادخهک  نآ  رگم  دینکیمن  هدارا  [ ار یلمع  ماجنا  و  ( ] 27  ) هللا ءاشی  نا  الا  نوؤاشت  ام  و  . 5
«. دهاوخب ادخ  هک  نآ  رگم  دندروآیمن  نامیا  ( ، 28  ) هللا ءاشی  نا  الا  اونمؤیل  اوناک  ام  . 6
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لــصا رد  ینعی   ، میاهدـیرفآ خزود  ياربار  سنا  نـج و  نـیرتشیبتقیقح  رد  و  ( ، 29  ) سنـالا نجلا و  نم  اریثـک  منهجل  اـنارذ  دـقل  و  . 7
ياربار تبوقع  دوختسد  اب  ات  هدـیدرگ  شیوخ  یهابت  بجوم  دوخ  هک  نآ  هن  ، دـناهدشهدیرفآ ندـش  باـقع  ندوب و  هاـبت  يارب  شنیرفآ 

( . 30 ! ) دنشاب هدرک  مهارف  دوخ 

بسک هیضرف 

نوریب وا  هدارا  زا  ناسنا  يرایتخا  لاـعفا  رگا  هک  هدـشيو  رب  هک  یتاـضارتعا  لـباقم  رد  - دوخ يار  ندومن  هیجوت  يارب  يرعـشا  نسحلا  وبا 
دهاوخن يدروممذ  حدـم و  شهوکن و  شیاتـس و  هلاسم  زین  دـنامیمن و  یقاب  لئاذر ، لـئاضف و  تافـصنتخاس  حرطم  يارب  ییاـج  دـشاب 

یهلا و عیارـش  الوصا  تشاد و  دهاوخن  یموهفم  ، تبوقع تبوثمو و  دیعو  دـعو و  دـیدهت و  بیغرت و  راذـنا و  ریـشبت و  هک  هوالع  ، تشاد
ببـس نیدـب  هتخاس و  حرطم  بسک  مان  هب  ار  ياهلاسم  ، شیوخ بهذـم  نتخاس  هجوم  يارب  - دومن دـهاوخ  وغل  ، بتک لازناو  لسر  لاـسرا 

نینچ هراــب  نـیا  رد  . دریگیم تروـص  یلاــعت  قــح  میقتــسم  هدارا  اــب  هـچ  رگ  ، تساهتــسناد بـستنم  ودــب  ار  ناــسنا  يراــیتخا  لاــعفا 
یلزا هدارا  نامه  میدـق  هدارا  . دراد دوجوناسنا  يرایتخا  لـمع  ره  نتفرگ  ماـجنا  عقوم  رد  ثداـح  يرگید  میدـق و  یکی  ، هداراود :» دـیوگ

- دوخنامگ هب  - ار یلمع  نینچ  هتـساوخ  هک  تسا  ناسنا  هدارا  ثداح  هدارا  تسا و  ياهدـیدپره  نتفای  ققحت  یلـصا  تلع  هک  تسا  یهلا 
تسا و رثؤم  هک  تسا  یهلا  یلزا  هدارا  اـهنت  درادـنلمع ، نآ  نتفاـی  ماـجنا  رد  يریثاـت  هنوگ  چـیه  ، ناـسنا ثداـح  هدارا  یلو  . دـهد ماـجنا 

بـستنم ( ناسنا ) ودـب لـمع  نیا  ، داد ماـجنا  ار  نآ  شیوخ  هدارا  اـب  دـنوادخ  دوش و  ماـجنا  هک  دوب  هدرکهدارا  ناـسنا  نوچ  تیاـهن  رد  . سب
. تسا هدومن  مهارف  ینعی  ، هدرک بسک  شیوخ  يارب  ار  لمع  نآ  (، تسا ریثاتیب  هچ  رگ  ) دوخ ندومن  هدارا  اب  ( ناسنا ) وا ددرگیم و 

حبق نسح و  اذل  دهد و  ماجنا  - وا هتـساوخ  قبط  - ارنآ دـنوادخ  ، دـهاوخب يزیچ  ياهدـنب  هاگ  ره  هک  هتفای  قلعت  نآ  رب  یهلا  تنـس  : هصالخ
 . تسا هتفای  ماجنا  یهلا  یلزا  هدارا  اب  هچ  رگ  ، تسا ناسنا  ریگ  ندرگ  ، نآدب کین و  ياهدمآیپ  لمع و  نآ 

: اهتشونیپ
همایق 22-75:23. .1

هیشاغ 88:17. .2
سی 36:49. .3
لمن 27:35. .4
ماعنا 6:103. .5

،ص 61-68. عمللا ، نامه ،ص 10-19. دابآ ردیح  پاچ  ، هنابالا ، يرعشا نسحلا  وبا  6.ر.ك:
،ج20،ص 227. يزار رخف  ،ج 11،ص 332. يزار حتفلا  وبا  ،ج 10،ص 398. نایبلا عمجم  ،ج 4،ص 662. فاشک 7.ر.ك:

فارعا 7:143. .8
ءاسن 4:153. .9
هرقب 2:55. .10

هدئام 5:64. .11
ءارسا 17:29. .12

نارمع 3:181. لآ  .13
نارمع 3:74. لآ  .14

دیدح 57:29. .15
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صصق 28:88. .16
ناسنا 76:9. .17
روط 52:48. .18

هط 20:39. .19
ملق 68:42. .20

تمایق 29-75:30. .21
ار دنوادخ  لاعفا  دننادیمتمکح و  لدع و  تفص  هب  فصتم  ار  ادخ  هک  ( هلزتعم هیماما  ) دوشیم هتفگ  یناسک  هب  نویلدع  ای  لدع  لها  .22

ماجنا یلاعت  قح  بناـج  زا  زگره  دـشاب  هدودـحمنیا  زا  جراـخ  هک  یلعف  هنوگ  ره  اذـل  . دنرمـشیم وا  تمکح  لدـع و  ماـقم  زا  هتـساخرب 
. دریگ رارق  باقع  باتع و  دروم  هاگ  نآ  ، دشاب نوریب  هدارا  هدودحم  زا  دنک و  هانگ  یسک  هلمج  زا  ، دریگیمن

تافاص 37:96. .23
رمز 39:62. .24

دیدح 57:22. .25
مجن 53:43. .26

ناسنا 76:30. .27
ماعنا 6:111. .28

فارعا 7:179. .29
،ص 60-61. لباک پاچ  ، هیسفن دیاقع  حرش  ، ینازاتفت . يرعشا نسحلا  وبا  زا  ود  ره  ،ص 113  عمللا ،ص 6 و ص 49-59. هنابالا 30.ر.ك:

بسک هیضرف  دقن 

نیا رب  هدارا  شقن  اریز  ، تسا وا  يراـیتخا  لـعف  ماـجنارد  ناـسنا  هدارا  نتـشادن  شقن  ، دـشابیم دراو  بسک  هیـضرف  رب  هک  یلاکـشا  هدـمع 
قح یلزا  هدارا  اب  لالقتساروط  هب  دابع  لاعفا  هک  تسا  رواب  نیا  رب  يرعـشا  اریز  لولعم ، رد  تلع  شقن  هن  ، مولعمرد تسا  ملع  شقن  ، ضرف

یقاب لاؤس  نیا  یلو  ددرگیم . يو  هب  باستنا  بجوم  هک  نآ  زج  درادـننآ  ققحت  رد  یـشقن  دـبع  ثداح  هدارا  دریگیم و  ماـجنا  یلاـعت 
؟ تسا هتشادن  نآ  ققحت  رد  یتلاخد  ناسنا  هک  نآ  اب  ددرگیم  باستنا  بجوم  لمعهنوگچ  هک  تسا 

هچ ره  هتـساوخ و  ادـخ  هک  تسا  نامه  ددرگیمعقاو  رـش  ریخ و  زا  هچ  نآ  هک  دـنکیم  حیرـصت  نییمالـسالا  تالاقم  باـتک  رد  يرعـشا 
ادـخهک نآ  زج  تساوخ  دـیناوتن  ار  يزیچ  و  ( ، 1  ) هللا ءاشی  نا  الا  نوؤاشت  اـم  و  هدومرف : دـنوادخ  هک  هنوگ  ناـمه  . تسا وا  هدارا  اـبتسه 

ادخ هک  نآ  زا  شیپ  دهد  ماجنا  يراک  دناوتیمن  سکچـیه  دوشیمن و  دـهاوخن  هچ  ره  دوشیم و  دـهاوخب  ادـخ  هچ  ره  «. دـشاب هتـساوخ 
نآ ندادـنماجنا  دـنوادخ  ملع  رد  هک  دـهد  ماجنا  يراک  ای  ، دـشاب یهلا  ملع  زا  نوریب  هک  دـشاب  هتـشاديراک  ماجنا  ییاناوت  ای  ، دـهد ماجنا 
رب هتخاس و  هار  مگ  هدرک و  اهر  ار  نانآ  تسا  هتـساوخهک  هنوگ  نامه  دـنزرو  رفک  نارفاک  اـت  هتـساوخ  دـنوادخ  ورنیا  زا  . دـشاب هتـشذگ 

( . 2  ) تسا هدز  رهم  ناش  ياهلد 
ار نارفاک  . دیدرگ ناشدومنهر  هداد و  ناماس  ار  نانآ  ، دادرارق تیانع  دروم  تخاس و  قفوم  ار  نانمؤم  دنوادخ  :» دیوگیم هنابالا  باتک  رد 

دادیم ناماس  ار  ناشراکو  دادیم  رارق  ناشتیانع  دروم  رگا  دادن و  رارق  ناشتیانع  دروم  لیالد  هئارا  اب  . دومننناشدومنهر تخاس و  هارمگ 
ناشتیانع دروم  دهد و  ناماس  ار  نارفاک  راک  دناوتیم  دنوادخ  . دندشیم تیادهدرکیم  ناشتیاده  رگا  دندییارگیم و  حالص  هب  هنیآ  ره 

رب هتخاس و  اهر  ار  نانآ  اذـل  ، تسا هتـشذگوا  یلزا  ملع  رد  هک  هنوگ  نامه  ، دنـشاب رفاک  ات  تسا  هتـساوخ  یلو  . دـندرگ نمؤم  ات  دـهدرارق 
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( . 3 « ) دز رهم  ناش  ياهلد 
!؟ دنکیم افیا  یلاعت  قح  یلزا  هدارا  یلزا و  ملع  ار  یساساشقن  هک  نآ  ضرف  اب  ، تسیچ ثداح  هدارا  شقن  هک  دیدرگن  نشور  ، ورنیا زا 

شیوـخ مهف  بساـنت  هب  کـی  ره  دـناهدیدرگ و  هشیدـناو  رکف  ینوـگرگد  راـچد  ، بسک شقن  نییبـت  ریـسفت و  رد  يرعـشا  بتکم  ناوریپ 
( . 4  ) تسالوهجم هب  هلاحا  دوخ  هک  ، دناهدرک هلاحا  ینطاب  فشک  هب  لضعم  لح  يارب  یخرب  وهدوزفا  لکشم  رب  هک  هدرک  يریسفت 

يرایتخا لاعفا 

ددرگیم و بـستنم  يو  هـب  يو  لاـعفا  ببــسنیدب  ، دراد شقن  يو  يراـیتخا  ياـهراک  ماـجنا  رد  ناــسنا  یــصخش  هدارا  ، کــش نودــب 
ردهک دباییم  رد  یبوخ  هب  دـنک  عوجر  دوخ  نادـجو  هب  هک  ره  هک  تسا  يزیچ  نیا  . تسوادوخ ریگ  ندرگ  ، نآ دـب  کین و  ياهدـمآیپ 

ره ماجنا  رد  هک  تسا  نشور  الماک  دهدیمن و  ماجنادهاوخن  رگا  دهد و  ماجنا  دـناوتیم  دـهاوخب  رگا  ، تسا دازآ  دـب  کین و  راک  ماجنا 
نآ ندوب  نشور  ینعی  ، دوشیم بوسحم  ینادـجو  يایاضق  زا  ، رما نیا  اذـل  . دـهدیم ماـجنا  هنادازآ  تسینوا و  رب  یلیمحت  ، يراـیتخا لـمع 

. درادن ناهرب  هماقا  لالدتسا و  هب  يزاین  تسا و  هتفرگ  همشچرسناسنا  ینورد  نادجو  زا  نآ  تهادب  تسا و  یهیدب  يرورض و 
لباق یتروص  رد  ، باقع باوث و  زین  راذـنا و  ریـشبت و  ، شهوکن شیاتـس و  ، حـیبقت نیـسحت و  ، تفر تراشا  البق  هک  هنوگ  ناـمه  هوـالع  هب 

. دوش هدرمشتلیذر  تلیضف و  دریگ و  ماجنا  رایتخا  يور  زا  تشزو  ابیز  لاعفا  ماجنا  هک  تسا  هیجوت 
زا رظن  عطق  اب  . تسا هتفرگ  تروص  اهناسنا  يراتفرو  یقالخا  لئاذر  لئاضف و  رب  هک  اهشهوکن  اهشیاتـس و  زا  تسا  رپ  نآرق  رـس  ات  رس 

. دومنیمهدوهیب ثبع و  هن  رگ  ،و  دراد تیاکح  باختنا  ناکما  تردق و  لامعا  رب  ناسنا  ییاناوتزا  هک  یعرش  فیلاکت  هلاسم 
هک دـناهباشتم  ، فلاخم رهاظ  هب  تایآ  تسا و  راـگزاسیمدآ  نادـجو  ترطف و  اـب  اریز  ، دـنوشیم هدرمـش  تاـمکحم  زا  تاـیآ  هنوگ  نیا 

( . 5  ) دنوش نییبت  ریسفتتایآ و  نیمه  قفو  رب  یتسیاب 
: دراد تلالد  ناسنا  يدارا  لاعفا  ندوب  يرایتخا  رب  هک  یتایآ  زا  ياههنومن  کنیا 

نآ رد  تسا و  ناهاوخ  ار  دـیواج  تایحهک  ره  ( ، 6  ) اروکشم مهیعـس  ناک  کئلواف  نمؤم  وه  اهیعـس و  اهل  یعـس  ةرخآلا و  دارا  نم  و  . 1
دهاوخعقاو یسانش  قح  دروم  هدیسر و] بولطم  هجیتن  هب  هتفرن و  رده  ] نانآ ششوک  ، دشابهتشاد رواب  هک  نآ  طرش  هب  ، دنک ششوک  اتسار 

«. دش
نمؤم دـهد و  ماـجنا  هتـسیاش  ياـهراکهک  ره  سپ  ( ، 7  ) نوبتاـک هل  اـنا  هیعـسل و  نارفک  ـالف  نمؤـم  وـه  تاـحلاصلا و  نم  لـمعی  نمف  . 2

 . مینکیم طبض  تبث و  شیارب  ار  وا  لمع  هکمییام  دوشیمن و  هتفرگ  هدیدان  وا  ششوک  ، دشاب
. ددرگیم زاب  وا  دوخ  هب  نآ  ندمآیپ  ینعی   . تسا شیوخ  دروآ  تسد  ورگ  رد  سک  ره  ( ، 8  ) نیهر بسک  امب  ءرما  لک  . 3

ارحـص و ، یهابت دـناهدروآ  مهارف  دوخ  ياهتسداب  اـهناسنا  هچ  نآ  رثا  رب  ( ، 9  ) سانلا يدـیا  تبـسک  امب  رحبلا  ربلا و  یف  داـسفلا  رهظ  . 4
 . تسا هتفرگ  ارف  ار  ایرد 

«. دمآ ناشیا  ربتیاده  هک  هاگ  نآ  ، دیدرگندروآ نامیا  زا  مدرم  عنام  زیچ  هچ  ( ، 10  ) يدهلا مهءاج  ذا  اونمؤی  نا  سانلا  عنم  ام  و  . 5
! ياهتساوخن - ادخ هب  باطخ  - وت : تفگ تسیابیم  ، يرعشا قطنم  رد 

زا سپس  ، دراد اور  متس  دوخ  هب  ای  دنک  يدبراک  سک  ره  و  ( ، 11  ) امیحر روفغ  هللا  دجی  هللا  رفغتسی  مث  هسفن  ملظی  وا  اءوس  لمعی  نم  و  . 6
 . تفای دهاوخ  نابرهمهدنزرمآ  ار  ادخ  ، دهاوخب شزرمآ  ادخ 

هتـشاد اور  دوخ  هب  یمتـس  هک  نآ  ای  درمـش ، حیبق  لمعار  وا  راک  دوشیم  هنوگچ  ، دـشاب هتـشادن  يرایتخا  تشز  راک  ماجنا  رد  ناسنا  رگا 
!؟ دشابتشذگناهاوخ ارچ  هاگ  نآ  . دشاب

ره . دنکیمن فیلکت  شاییاناوت  ردق  هبزج  ار  یـسک  دـنوادخ  ( ، 12  ) تبـستکا ام  اهیلع  تبـسک و  ام  اهل  اهعـسو  الا  اسفن  هللا  فلکی  ـال  . 7
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 . تسا وا  نایز  هب  دنک  [ يدب ] هچ ره  .و  تسا وا  دوس  هب  دنک  [ یبوخ ] هچ
دـشابیم و وا  ییاـناوت  بسح  رب  فـیلکت  هک  ، دراد ار  دـب  کـین و  راـک  ماـجنا  ییاـناوت  دوـخ  ناـسنا  هک  دراد  تلـالد  یبوـخ  هب  هیآ  نـیا 

. ددرگیمزاب وا  دوخ  هب  نآ  نایز  دوس و  ياهدمآیپ 
تقیقح اریز   . تسا نشور  ادـج و  داـسف  هارزا  حالـص  هار  . تسین یهارکا  نید  رد  ( ، 13  ) یغلا نم  دـشرلا  نیبت  دـق  نیدـلا  یف  هارکا  ال  . 8

. درادن هار  نآ  رد  هارکا  لیمحت و  هنوگ  ره  و  ددرگ ، لصاح  لیالد  ندشراکشآ  ابتسیابیم  هک  تسا  رواب  ، نید
له لق  . انـساب وقاذ  یتح  مهلبق  نم  نیذلابذک  کلذک  . ءیـش نم  انمرح  انؤابآ و ال  انکرـشا و ال  ام  هللا  ءاش  ول  اوکرـشا  نیذـلا  لوقیـس  . 9

ام هن  تساوخیم  ادخ  رگا  : تفگ دنهاوخ  ناکرشم  هنیآ  ره  ( ، 14  ) نوصرخت الا  متنانا  نظلا و  الا  نوعبتت  نا  انل  هوجرختف  ملع  نم  مکدنع 
تبوقع راچد  هتفگ و  زین  نانآ  ناینیشیپ  ار  یغوردنینچ  ، يرآ . میدرکیمن میرحت  [ دوخ رب  ] ار يزیچ  میدیزرویمن و  كرـش  ام  ناردپهن  و 

رادنپ ونامگ  زا  اهنت  [ هک نآ  ای  ] دینک راکشآ  ام  يارب  هک  تسه  امـش  دزن  يروآ  ملع  لیلد  ایآ  [ راتفگنیا رد  :] وگب [ نانآ هب  .] دناهدیدرگ ام 
 . تسین شیب  ییوگ  هفازگ  زج  راتفگ  نیا  يرآ  ؟ دینکیم يوریپ  دوخ 

ماجنا هتساوخ  ادخ  هچ  ره  تسا و  تشونرـس  عبات  یگدنزرد  درادن و  يرایتخا  دوخ  زا  ناسنا  هک  هدوب  نامگ  نیا  رب  برع  تیلهاج  اساسا 
. دنراذگب دوختشز  ياهراتفر  اهراک و  يور  رب  یشوپرس  ات  دناهتساوخرادنپ  نیا  اب  ، دریگیم

دنوادخ هک  یلاح  رد  ، دیرادیم اور  دنوادخ  هرابردهک  تسا  يرادنپ  هچ  نیا  هک  ، دنکیم شهوکن  ییوگ  هفازگ  نیا  رد  ار  نانآ  ، دـنوادخ
.!؟ تسین هاگآ  نآ  زا  دوخ 

.»!؟ تسین هاگآ  نآ  هب  هک  دیهدیم  شرازگ  ادخهب  ار  يزیچ  وگب  ( ، 15  ) ملعی امب ال  هللا  نؤبنتا  لق  دیامرفیم : رگید  تایآ  رد  دنوادخ  اذل 
هدـیقع ربج  هب  برع  تیلهاـج  ياـهرواب  قفو  رب  هک  ، تساهدرب ثرا  يرعـشا  یـسوم  وبا  دوخ  دـج  زا  - ربج هلاـسم  رد  - يرعـشا نسحلا  وبا 

یـسک هچ  : تفگ یـسوم  وباهب  ورمع  :» دنکیم لقن  هراب  نیا  رد  صاع  نب  ورمع  اب  يو  زا  ار  ییوگ  تفگ و  یناتـسرهشمیرکلا  دبع  . تشاد
نم رب  ار  يزیچ  دوخ  دـنوادخ  تفگ : ورمع  ! وگب يراد  هچ  ره  متـسه  سک  نآنم  : تفگ یـسوم  وبا  ؟ مربب وا  دزن  ار  ادـختیاک  ات  مبایب  ار 

یمتس وت  رب  وا  اریز  : تفگ یسوم  وبا  ؟ هچ ياربو  ارچ  : تفگ ورمع  ! يرآ تفگ : یـسوم  وبا  ؟! دنکیم تبوقع  نآ  رب  ارم  سپـس  ، هدرکریدقت
( . 16  ) تشادن یخساپ  دیدرگتکاس و  ورمع  هاگ  نآ  . درادیمن اور 

اور یمتـستسا  وا  هدیرفآ  نوچ  دهدیم و  ماجنا  دوخهدیرفآ  اب  دهاوخب  هچ  ره  دنوادخ  هک  تسا  نآ  ریخا  ترابع  زا  یـسوم  وبا  دوصقم 
( . 17  ) دوشیمن هدرمشیمتس  درادیم  اور  ادخ  هچ  نآ  تسا و  اوران  نارگید  زا  ملظ  هک  تسا  نسحلا  وباراتفگ  نامه  نیا  . تسا هتشادن 
نیدب ] دناوتیم دشاب  هتـساوخ  دشیدنا و] ] هکره سپ  ، تسا يزردـنا  [ نآرق ] نیا ( ، 18  ) الیبس هبر  یلا  ذـختا  ءاـش  نمف  ةرکذـت  هذـه  نا  . 10

«. دریگ شیپ  رد  دوخراگدرورپ  يوس  هب  ار  دوخ  هار  [ هلیسو
ات ، تسا ینورد  درخ  ترطف و  نتخیگنا  رب  ینورب و  ياهییامنهارتسا  یلاعت  قح  بناج  زا  هچ  نآ  هک  دزاـسیم  نشور  یبوخ  هب  هیآ  نیا 

. دبایبتقیق قح و  يوس  هب  ار  دوخ  هارهنادازآ  دوخ  ناسنا 

نالذخ ای  لالضا 

لمع کی  ، ندرک هار  مگ  يانعم  هب  لالـضا  هک  نیا  اب  . تساهدش هداد  تبـسن  ادـخ  هب  حرطم و  لالـضا  هلاسم  ینآرق  تایآ  زا  يرایـسب  رد 
نیا دربراک  هک  ددرگ  نشورات  ، دوش رظن  تقد  یهلا  سدق  تحاس  هب  بستنم  لالـضا  موهفم  رد  دیاب  اذل  ! تساییادخ دض  یـشزرا و  دض 

. دشابیمن دوصقم  نآ  یقیقح  يانعمزگره  تسین و  شیب  ياهراعتسا  دراد و  يزاجم  هبنج  هژاو 
دانع و رثا  رب  مه  نآ  ، ندومن مورحم  صاختیان  زا  ندرکراذگاو و  دوخ  هب  ینعی  ، تسا نالذخ  يانعم  هب  - راگدرورپ هب  بستنم   - لالـضا »

نوچ ،و  دندرگ قح  ترضحتیانع  لومـشم  ات  دناهتـساوخن  دوخ  سپ  . دنهدیم ناشن  دوخ  زا  قح  لباقم  رد  مواقمدارفا  هک  تسا  یتجاجل 
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. دناهدش اهر  دوخ  هب  ، دناهتخاسن مهارف  دوخ  رد  ار  مزال  یگدامآ  یگتسیاش و 
رب ار  دـنراد  نامیا  هک  یناسک  دـنوادخ  ( ، 19  ) نیملاظلا هللا  لضی  ،و  ةرخآلا یف  ایندـلا و  ةایحلا  یف  تباـثلا  لوقلاـب  اونمآ  نیذـلا  هللا  تبثی 

عرـشجهنم ترطف و  زا  [و  هتـشاد اور  متـس  [ دوـخ رب  ] هک یناـسک  . دـیواج يارـس  ردهـچ  ناـهج  نـیا  رد  هـچ  ، درادیم راوتـسا  تباـث  راـتفگ 
«. دنکیم راذگاو  دوخ  هب  ار  نانآ  دنوادخ  [ دناهدزرانک

ره سپ  ( . 20  ) بانا نم  هیلا  يدـهی  ءاشی و  نم  لضیهللا  نا  لق  لیلد  هب  - تفر تراشا  هک  هنوگ  نامه   - ءاشی نم  لضی  ریـسفت  تسا  نیمه 
( قح يوس  هبتشگزاب   ) هبانا یپ  رد  هک  دنایناسک  ( يراذگاو دوخ  هب  نالذخ  ) دنکیم لالضا  دنوادخ  هک  ار  سک 

رورغ و هب  ار  ناـنآ  ، تسا نتفگ  نخـساوران  نتفر و  هدوـهیب  هـک  ، ناـنآ هویـش  ینعی  ( ، 21  ) نورتفی اوناـک  اـم  مهنید  یف  مهرغ  و  دـناهدوبن .
. تشاد او  یشکرس 

نامیا ادخ  هب  هک  یناسک  یلو  ( ، 22  ) امیقتسم اطارصهیلا  مهیدهی  لضف و  هنم و  ۀمحر  یف  مهلخدیسف  هب  اومـصتعا  هللااب و  اونمآ  نیذلا  اماف 
ناشیاو دریگیم  ارف  ار  نانآ  ، دوختیانع ینوزف  هدروآ و  رد  وا  تمحر  راوج  رد  ار  نانآ  يدوزهب  ، دـناهدز گنچ  وا  نامـسیر  هب  هدروآ و 

«. دنک تیاده  [ راوتسا میقتسم و  ] تسار یهار  هب  ، دوخ يوس  هب  ار 

عبط متخ و 

اب شکرـس  دـناعم و  ياهناسنا  هک  تسا  یباجح  دوصقمو  تسا  هنیمز  نیمه  رد  ، هتفر راک  هب  نآرق  رد  هک  هواشغ  عبط و  متخ و  ياـههژاو 
. دناهتخاس مهارف  شیوخيارب  ، دوخ رادرک  راتفر و  ءوس 

رب هداـهن و  رهم  ناـش  ییاونـش  سح  رب  وناـشياهلد  رب  دـنوادخ  ( ، 23  ) ةواـشغ مهراـصبا  یلع  ،و  مهعمـس یلع  مهبوـلق و  یلع  هللا  مـتخ 
 . تسا هدش  هدنکفا  یششوپ  ناشنامشچ 

كرد تردق  هجیتن  رد  تسا  هدش  هدز  موم  رهمتسا و  كاردا  هاگ  ياج  هک  - ناشياهلد رب  و  ( ، 24  ) نوهقفی مهف ال  مهبولق  یلع  عبط  و 
«. دنرادن

ذختا نم  تیارف  ا  تسا : نشور  یبوخ  هبتهج  نیا  ، رگید تاـیآ  رد  . دـناهتخاس مهارف  دوـخ  ار  باـجح  هدرپ  موـم و  رهم و  نیا  هنیمز  یلو 
رارقدوخ يادخ  ار  دوخ  یناسفن  ياههتساوخ  هک  ار  یـسک  ینیبیمن  ایآ  ( ، 25  ) هبلق هعمـس و  یلع  متخ  ملع و  یلع  هللا  هلـضا  هاوه و  ههلا 

 . تسا هدز  رهم  شلد  شوگرب و  هدرک و  راذگاو  دوخ  هب  ار  وا  ، تهج نیا  هب  ملع  اب  دنوادخ  ، ورنیا زا  هداد و 
نیدبات دندیزرو  رفک  ، تسا هدوب  نانمؤم  نداد  بیرف  يارب  هک  يرهاظ  ندروآ  نامیا  زا  سپنانیا  ینعی  ( ، 27  ) مهرفکب اهیلع  هللا  عبط  لب  . 

. دش هدزناگدرم  لد  رهم  ناش  ياهلد  رب  ور  نیا  زا  . دنزاس لزلزتم  ار  نینمؤم  عضاوم  ببس 
زا «. دهنیم [ تواقـش ] رهم یـشکرس  هاوخ  دوخره  لد  رب  دـنوادخ  هک  تسا  نینچ  نیا  ( ، 28  ) رابج ربکتم  بلق  لـک  یلع  هللا  عبطی  کلذـک 

باتک دناهتخاسمهارف : دوخ  ار  يزیتس  قح  هنیمز  هک  دنراد  فارتعا  دوخ  دنکیم و  تیاکح  ار  خلتتقیقح  نیا  نانآ  دوخ  نابز  زا  ، ورنیا
انناذآ یف  هیلا و  انوعدت  امم  ۀنکا  یف  انبولق  اولاق  نوعمـسی و  المهف  مهرثکا  ضرعاف  اریذـن  اریـشب و  . نوملعی موقل  ایبرع  انآرق  هتایآ  تلـصف 
ناــبز هـب  نـشور و  روـط  هـب  نآ  تاــنایب  هـک  تـسا  یباــتک  نآرق ] نـیا  ( ،] 29  ) نولماـع اـننا  لــمعافباجح  کــنیب  اــننیب و  نـم  رقو و 

نانآ رتشیب  [ یل .و[ تسا هدـنهد  میب  هدـنهددیون و  [ دـنمهفن يزیچ  هک  دنتـسین  نادان  نادـنچ  [و  دـننادیم هک  یهورگ  يارب  [ راکـشآ ] یبرع
ياهشوگ ردو  تسا  ششوپ  رد  یناوخیم  نآ  يوس  هب  ار  ام  هچ  نآ  زا  ام  ياهلد  : دنتفگ .و  دنتفرگهدینشن ورنیا  زا  ، دندش نادرگ  يور 

هن مینیبیم و  ار  وت  هن  ] دراد دوجو  یلیاـح  باـجح و  وـت  اـمنایم و  ]و  تسا هتفرگ  ار  اـم  ییاونـش  يوـلج  هک  ] دراد دوـجو  ینیگنـس  زین  اـم 
 . میریگ دوخ  راک  ام  ریگ و  دوخ  راک  وت  سپ  [ میونشیم ار  وت  ياههتفگ 

ياهراعتـسا لیثمت و  ، ریباعت نیا  یمامت  دراد و  تیاکحطرفم  دانع  تجاـجل و  زا  ، راـتفگ هنوگ  نیا  دروخرب و  هنوگ  نیا  هک  تسا  نشور  رپ 
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. فلغ انبولق  اولاق  و  دنیوگیم : يراتفگ  نینچ  يزیتس  قح  يور  زا  هک  دنکیم  شهوکن  ارنانآ  دنوادخ  اذل  . تسین شیب 
هکلب [ تسین نینچ  ، هن یلو  ، هتفرگ ارف  ارنآ  یـششوپ  ] تسا فالغ  رد  ام  ياـهلد  : دـنتفگ و  ( ، 30  ) نونمؤی ام  ـالیلقف  مهرفکب  هللا  مهنعل  لـب 

«. دنروآیمنامیا هک  یناسک  دناكدنا  هچ  سپ  ، تسا هدرک  [ شهاگرد دورطم  ] ناشتنعل ، ناش [ يزیتس قح  [و  رفک يازس  هب  ادخ 
: اهتشونیپ

ریوکت 81:29. ناسنا 76:30. .1
،ج 1،ص 320-321. نییمالسالا تالاقم  .2

،ص 6-7. ۀنابالا .3
تاحوتف ، یبرع نبا  ج 1،ص139-141. رهاوجلا ، تیقاویلا و  ، ینارعش باهولا  دبع  خیـش  ،ص 65-66. هیفسن دیاقع  حرش  ، ینازاتفت 4.ر.ك:

،ج 3،ص 74-70 و 155-156. دیهمتلاهب دوش  عوجر  رتشیب  لیصفت  يارب  ،ج 1،ص 177 و ج 4،ص 33-34. هیکم
. ددرگ نشور  نآ  حیحص  لیوات  ، هدیدرگ هیجوت  ینعی  .5

ءارسا 17:19. .6
ایبنا 21:94. .7

روط 52:21. .8
مور 30:41. .9

ءارسا 17:94. .10
ءاسن 4:110. .11
هرقب 2:286. .12
هرقب 2:256. .13
ماعنا 6:148. .14

دعر 13:33. هروس  رد  رگید  يریبعت  اب  سنوی 10:18،و  .15
،ج 1،ص 94. یناتسرهش لحن  للم و  .16
،ص 116-117. عمللا ، يرعشا 17.ر.ك:

لمزم 73:19. .18
میهاربا 14:27. .19

دعر 13:27. .20
نارمع 3:24. لآ  .21

ءاسن 4:175. .22
هرقب 2:7. .23

هبوت 9:87. .24
هیثاج 45:23. .25

نوقفانم 63:3. .26
ءاسن 4:155. .27
رفاغ 40:35. .28

ینآرق www.Ghaemiyeh.comمولع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 302زکرم  هحفص 209 

http://www.ghaemiyeh.com


تلصف 3-41:5. .29
هرقب 2:88. .30

متفه لصف 

نآرق رد  رئاظن  هوجو و 

هاگ یخرب و  هابتـشا  بجوم  یهاگ  هدومن و  زاب  نآرق  یناعممهف  رد  ار  لامتحا  هار  هک  ، تسا « رئاظن هوجو و  هلاـسم  ، ینآرق لـیاسم  زا  یکی 
رـسیم تالامتحا  دس  ناکماات  دراد  قیمع  هشیدنا  یگدیزرو و  هب  زاین  نآرق  یناعم  مهف  . تسا هدـش  نایوج  هنتفيارب  يزیوآ  تسد  بجوم 

ياههلاسر اهباتک و  هنیمز  نیا  رد  . دوریم رامـش  هب  يریـسفت  ترورـض  کیرئاظن  هابـشا و  زین  تالامتحا و  هوجو و  تخانـش  اذـل  ، ددرگ
یناوارف ششوک  هنیمز  نیا  رد  ناینیشیپ  . تسا هدشهئارا  نآرقلا  لکشم  لیوات  » ای نآرقلا  بیرغ  ناونع  اب  یتافیلات  زین  هدش و  هتـشونیناوارف 

. دناهدراذگ راگدای  هب  دوخ  زا  یسیفن  راثآ  ینآرقتالکشم  لح  يارب  هدومن و 
هدرمـش مان  هب  نیعباـت  زا  يو  . تسا يافوتم 150) ) یناسارخیخلب نامیلـس  نب  لـتاقم  نسحلا  وبا  ، داـهن مدـق  يداو  نیا  رد  هک  یـسک  نیلوا 

هدیسر پاچ  هب  1975 م  لاس هب  ۀتاحـش  دومحم  هللا  دـبع  رتکد  قیقحت  همیمـض  اب  تسا و  مسر  تسد  رد  نونکا  يو  باـتک  ( . 1  ) دوشیم
. تسا

رسفم ثدحم و  ظعاو و  (، يافوتم 597 ) جرفلا وبا  ، یطویـسنیدلا لالج  هتفگ  هب  . دـناهداهن ماگ  ریـسم  نیا  رد  زین  يرگید  دارفا  يو  زا  سپ 
باتک هک  ، دناهتشون ییاهباتکهنیمز  نیا  رد  ، نارگید سراف و  نبا  يرصم و  دمـصلا  دبع  نب  دمحم  نیـسحلا  وباو  یناغماد  نبا  فورعم و 

. تسا هدرک  لقن  نآ  زا  ناقتا  باتکرد  هدوب و  یطویس  نیدلا  لالج  رایتخا  رد  سراف  نبا 
لاـس دودـح  ياـفوتم  ) یـسیلفت میهاربا  نب  شیبحلـضفلا  وـبا  هتـشون  « رئاـظن هوـجو و  باـتک  هنیمز  نـیا  رد  تـسد  رد  باـتک  نیرتهدـمع 
باتک نیا  . تساهداد رارق  ناگدنناوخ  رایتخا  رد  هدومن  قیقحت  ار  نآ  ققحم  يدهم  رتکد  هدـش و  هتـشاگنیسراف  هب  باتک  نیا  . تسا (600
هدروآ رد  یـسراف  هب  ار  نآ  یتافاضا  اب  سپـس  هدوزفا  نآ  رب  یبرعهب  ادـتبا  فلؤم  . تسا نامیلـس  نبا  لتاقم  باتک  هدـش  لـیمکت  عقاو ، رد 

: دیوگ نینچ  دوخ  . تسا
دوب هتخاس  يزات  هب  هللا  ۀمحر  نامیلس  نب  لتاقم  هک  نآرقلاهوجو  باتک  هب  مدرک  هاگن  ، متخادرپب فیرـصتلا  نایب  باتک  فینـصت  زا  نوچ  »

ۀمحر یبلعث  نیسحلا  وباریسفت  باتک  رد  ، دوب هدرک  نایب  هجو  هس  ای  هجو  ود  ، نآ حرش  وا  هک  فورحو  لاعفا  ءامـسا و  زا  ار  تملک  رایـسب 
شش و ار  کی  ره  یبلعث  ریـسفت  رد  ، دوب هتفگ  هجو  راهچ  هس و  واهک  ار  تملک  رایـسب  متفای و  دوجوم  هجو  جنپ  راهچ و  ار  یتملک  ره  هللا 

بلط هچ  نآ  جارختـسا  هک  دوبهداـهن  یقیرط  رب  هن  باـتک  بیترت  زین  .و  دوب هتـشاذگ  ورف  هوجو  ار  تملک  رایـسب  .و  متفاـیینعم هجو  تفه 
هوجو رد  هک  متـساوخ  مدـید  تفـص  نیدـب  يو  باتک  لاوحا  نوچ  سپ  . دـنبایبيدوز هب  ار  تملک  نآ  هوجو  حرـشتجاحتقو  هب  دـننک 

رد حـضاو و  ریـسفت  روپاش و  ریـسفت  وشاقن  ریـسفت  يدابآ و  روس  ریـسفت  یبلعث و  باتک  رد  هچ  نآ  هک  دـیفم  لماک و  مزاس  یباـتکنآرق 
مباـتک رد  هـلمج  نآ  راـصتخا  قـیرط  رب  ، تـسا هدرک  ناــیب  نآرق  هوـجو  رد  يریزعنآرقلا  بـیرغ  باــتک  هبیتـق و  ( نـبا ) لکــشم باــتک 

...« مدروآ لیلد  هب  نآرق  زا  تیآ  دنچ  یهجو  ره  مدرک و  نایب  حضاو  یـسراپ  هب  ار  یتملک  ره  هوجو  حرـشتقاط  عسو  رب  و  ... دشابدوجوم
( . 2)

رئاظن هوجو و  فیرعت 

یناعم نیا  ، دور لامتحا  انعم  دـنچ  یترابع  ای  ظفل  ردرگا  . ریباعت ظافلا و  هرابرد  ، رئاـظن دوریم و  راـک  هب  یناـعم  تـالمتحم  هراـبرد  ، هوجو
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ریباعت ای  ظافلارد  رئاظن  . درمـش يریـسفت  ار  یهجو  ره  درک و  ریبعت  هجو  دـنچ  رب  ناوتب  ار  روکذـم  ترابعهک  انعم  نیدـب  . دـنیوگ هوجو  » ار
( هلمج ای  هملک  ) ظفل دنچ  هک  تسا  یماگنه  نآ  دوریم و  راک  هب  هفدارتم 

نتخاس ادـج  دنـشاب و  فدارتم  براقتم و  یناعمياراد  هک  دوشیم  تفای  یظافلا  رد  رتشیب  نیا  . دـننک هدافا  ار  دـحاو  یبیرقت  يانعم  کی 
هب يریـسفتترورض  کی  نآرق  رد  رئاظن  هوجو و  تخانـش  اذـل  . دوشیم تفای  ناوارف  عون  ود  رهزا  نآرق  رد  . دـیامنیم راوشد  هاگ  اـهنآ 

. دوریم رامش 
ظفل هوجو  ( ، 3 .. ) ۀمالا ظفلک  ، ناعم ةدع  یف  لمعتسیيذلا  كرتشملا  ظفلل  هوجولاف  :» دیوگ نینچ  هوجو  فیرعت  رد  یطویـس  نیدلا  لالج 

رد تلم  يانعم  هبتما   . تدم تقیرط و  ، تلم : هدـمآ انعم  هس  هب  هک  تما  ظفل  دـننام  دوریم ، راک  هبانعم  دـنچ  رد  هک  دـنیوگ  ار  یکرتشم 
اندـجو انا  هیآ : ریظن  تقیرط  يانعم  هبتما   . میداد رارق  هنایمیتلم  ار  رامـش  ام  هک  تسا  نینچ  نیا  ( ، 4  ) اطسو ۀما  مکانلعج  کلذک  هیآ و 

تدم يانعم  هبتما   . مینکیملابند ار  نامه  ام  میتفای و  [ یـشور ] یتقیرط رب  ار  نامناردپ  ام  ( ، 5  ) نودتقم مهراثآیلع  انا  ۀـما و  یلع  انئابآ 
رطاخ هب  [ ار فسوی  ] یتدم زا  سپ  هتفای و  تاجن  هک  [ ینادنز ] ود نآ  زا  سکنآ  و  ( ، 6 ... ) ۀما دعب  رکدا  امهنم و  اجن  يذلا  لاق  و  هیآ : ریظن 

...«. تفگ ، دوب هدروآ 
ظافلا دننام  « دنـشاب ات  مه  گنهآ و  مه  رگید  کی  ابهک  دنیوگ  ار  یظافلا  رئاظن  ...، ۀئطاوتملا ظافلالاک  ، رئاظنلا و  :» دـیوگ رئاظن  فیرعت  رد 

. دنشاب مه  هب  کیدزنای  ناسکی  اهنآ  یناعم  هک  هفدارتم 
هلمتحم هوجو  نیا  یسک  ات  تسا و  ناوارف  - تفر تراشاهچ  نانچ  - یبیکرت ياههلمج  رد  هژیو  هب  ، نآرق تارابع  ظافلا و  رد  هلمتحم  هوجو 

نازیم هب  ، تقیقح هبندرب  یپ  هچ  دـش  دـنهاوخن  هاـگآ  هـیآ  ریـسفت  تـقیقح  رب  داد و  دـهاوخن  صیخـشت  تسرداـنزا  ار  تـسرد  ، دـنادن ار 
هار نآ  ریباعت  زا  يرایسب  رد  هک  دراد  دوجو  یگژیو  نیا  نآرق  رد  ریدقت  رههب  . دراد یگتسب  میقتسم  زا  حیحص  ییادج  ییاناوت  صیخشت و 

. دوش دس  تالامتحا  هار  دیاب  انعم  ندش  نشور  يارب  . تسازاب تالامتحا 
یناعم ششک  تایآ  زا  کی  ره   . تسا اریذپ  ارینوگانوگ  تالمتحم  نآرق  ، هوجو وذ  لامح  نآرقلا  :» هدومرف مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  الوم 

هب یماـگنه  مالـسلا  هیلع  یلع  ار  نخـس  نیا  . تفاـی حیحـص  یناـعم  هب  ندیـسر  يارب  ار  تسردهار  اـت  دیـشیدنا  دـیاب  اذـل  دراد  ار  یفلتخم 
: دومرف روتسد  هاگ  نآ  . دنک هناور  جراوخ  اب  جاجتحا  هب  ار  وا  تساوخ  هک  دومرف  سابعنبا 

نآرق اب  ( ، 7  ) اصیحم اهنع  اودجی  نل  مهناف  ۀنسلابمهججاح ، نکل  و  ... نولوقی لوقت و  هوجو  وذ  لامح  نآرقلا  ناف  ، نآرقلاب مهمـصاخت  «ال 
هار اریز  ، يآ ردوگتفگ  رد  زا  نانآ  ابتنـس  اب  یلو  ... دنیوگیم ییوگیم و  ، تسا اریذپ  ار  ینوگانوگیناعم  نآرق  اریز  ، وشن ریگرد  نانآ  اب 

. دیدرگ زوریپ  مصخ  رب  نانمؤم  ریما  روتسد  ماجنااب  سابع  نبا   . تشاد دنهاوخن  ندش  میلست  نتفریذپ و  زج  ياهراچ 
تسا یسک  اناوت  هیقف  ، ةریثک اهوجو  نآرقلل  يری  یتحهقفلا  لک  اهیقف  لجرلا  نوکی  ال  :» تفگ هک  تسا  لقن  نامیلس  نب  ةداتق  زا  ، ور نیا  زا 

سپ ( . 8 « ) اهوجونآرقلل يرت  یتح  هقفلا  لک  هقفت  نل  کـنا  :» هدـشتیاور زین  ءادردـلا  وبا  زا  «. دـنادب ناوارفهلمتحم  هوجو  نآرق  يارب  هک 
اذل . دزاس ادج  میقس  زا  ار  نآ  حیحص  دناوتب  دنادب و  ار  تایآهلمتحم  هوجو  یمامت  اناد  رـسفم  کی  هک  تسا  نآ  رد  نآرق  حیحـص  كرد 

ره هبمار  رتـش  نوچ  مه  نآرق  ( ، 9  ) هوجولا نسحا  یلع  هولمحاـف  هوجو ، وذ  لولذ  نآرقلا  :» تساهدومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
«. دیرب هار  هجو  نیرتهب  رب  ار  نآ  یلو  ، درب ار  وا  ناوتیم  فرط 

رئاظن هوجو و  ماسقا 

دهاوش هتـسد  راهچ  زا  کـی  ره  يارب  هک  ، یمالکياهيدـنب هلمج  رد  هاـگ  دنتـسه و  يدارفا  تاـملک  رد  هاـگ  رئاـظن  هوجو و  زا  کـی  ره 
: دروآ ناوتیم  ییاههنومن  بیترت  هب  کی  رهيارب  . دوشیم تفای  نآرق  رد  يرایسب 

: دننام ، يدارفا تاملک  رد  یناعم  تالمتحم  هوجو  .1
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. میدش روآ  دای  هچ  نانچ  ، هدمآ انعم  هس  هب  نآرق  رد  هک  : تما
زاب اشحف  دـصق  زا  ار  فسوی  هک  تسا  مادـکییادخ  ناـهرب  نیا  ( . 10  ) هبر ناهرب  يار  نا  ـال  ول  اـهب  مه  هبتمه و  دـقل  هیآ و  رد  : ناـهرب

: دناهتفگهجو تفه  ، لاؤس نیا  خساپ  رد  ؟ تشاد
. دراد يورخا  يویند و  تبوقع  هک  ، انز میرحت  رد  یهلا  یعطق  مکح  : کی

. دنزیهرپب یگدولآهنوگ  ره  زا  هک  ، هیلاع تافص  قالخا و  مراکم  زا  هداد  ایبنا  هب  دنوادخ  هک  ار  هچ  نآ  : ود
. هتفرگ همشچ  رسایبنا  تمکح  ماقم  زا  هک  تسا  رکنم  اشحف و  باکترا  عنام  هک  توبن  ماقم  : هس

دوب يرادشه  لمع  نیا  ددرگن و  اشحف  بکترم  وا  يولجات  دنکفا  دوب  قاتا  رانک  رد  هک  یتب  هرهچ  رب  ياهچراپ  ماگنه  نآ  رد  اخیلز  : راهچ
. دنیبن رود  دنوادخ  دیدزا  ار  دوخ  ات  فسوی  يارب 

. تخاس رتنشور  فسویيارب  ار  انز  لمع  يدیلپ  یتشز و  تشگ و  رادیدپ  ياهتشون  هناخ  فقس  رد  : جنپ
راد هکل  ار  توبن  نماد  ات  دوشیم  روآ  داـی  فسوی  هبهتفرگ  نادـند  هبتشگنا  هک  دـید  مسجم  ، قاـتا هشوگ  رد  ار  بوقعی  ترـضح  : شش

. دنکن
( . 11  ) تسا هدوب  اهیگدولآ  هب  ندیزایتسد  هنوگ  ره  عنام  شیپ  زا  فسوی  ترضحتمصع  ماقم  خسار و  نامیا  : تفه

. درادن شزاس  توبن  عینم  ماقم  اب  هوجو  نیا  زا  یخرب  تسا و  راگزاستمصع  خماش  ماقم  اب  ریخا  هجو  اهنت  هلمتحم  هوجو  نیا  رد 
هللا نا  اوملعا  .و  مکییحی امل  مکاعد  اذا  لوسرلل  اوبیجتسااونمآ هللا و  نیذلا  اهیا  ای  هیآ  دننام  ، یمالک ياههلمج  اب  هطبار  رد  هلمتحم  هوجو  .2
اریز دـنریذپبلد  ناج و  اب  ار  لوسر  ادـخ و  توعد  ات  درادیم  نآ  رب  ار  نینمؤم  هیآ  نیا  ( . 12  ) نورـشحتهیلا هنا  هبلق و  ءرملا و  نیب  لوحی 
سب ياهعجاف  راچد  ، نتفریذـپن تروص  رد  هک  هدرک  دـیدهتهاگ  نآ  . دـنباییم رد  ار  یگدـنز  شزرا  تاـیح و  تداعـس  نتفریذـپ ، نیا  رد 

. تسا ادخ  يوسهب  همه  تشگزاب  ماجنارس  تسا و  ناش  ياهبلق  نانآ و  نیب  ادخ  ندش  لیاح  نآ  هکدنوشیم  كانرطخ  گرزب و 
رایــسب نخــس  نآ  هراـبرد  ، هـتفرگ رارق  وـگتفگدروم  هـک  تـسا  ییاــهترابع  هـلمج  زا  هـبلق  ءرملا و  نـیب  لوـحی  هللا  نا  اوـملعا  هـلمج و 

. تسا هدیسر  راتفگ  شش  اتنآ  لیوات  ریسفت و  رد  هلمتحم  هوجو  . دناهتفگ
هار باختنا  رد  مدرم  رایتخا  بلـس  دوصقم  هک  دـناهدربنامگ  هداد  رارق  زیوآ  تسد  ار  هیآ  نیا  ( يرعـشا نسحلا  وبا  بتکم  ناوریپ  ) هرعاـشا

. ناسنا دوخ  هن  ، دوشیم دهاوخب  وا  هچ  نآ  ره  ، تسا لیاح  وا  هتساوخ  ناسنا و  نایمدنوادخ  اریز  ، تسا لطاب  قح و 
هک ینمؤم  درواـیب و  ناـمیا  دـناوتیمن  دـهاوخنار ، وا  ناـمیا  دـنوادخ  هک  يرفاـک  :» دـیوگیم هیآ  لـیذ  رد  - تسا يرعـشا  هک  - يزار رخف 

بلق تالاحاریز  ، میاهدرک تباث  ار  بلطم  نیا  یلقع  ناهرب  اب  :» دنکیم هفاضا  هاگ  نآ  «. دزرو رفکدـناوتیمن  ، هتـساوخن ار  وا  رفک  دـنوادخ 
رد تسا و  دنوادخ  افرـص  تالاح  نیا  هدننادرگ  لعاف و  اریز  ، تسانوریب وا  رایتخا  زا  یگمه  ، تسا وا  هتـساوخ  هدارا و  دیاقع و  نامه  هک 

( . 13  ) تسا وا  تسد 
: ددرگیم لقن  الیذ  هک  دنراد  ییاههتفگ  هنیمز  نیا  رد  قیقحت  لها  یلو 

لیمحت يو  رب  ار  وا  هتـساوخ  فالخ  طیارـش ، دیآیمدوجو و  هب  یلیاح  وا  هتـساوخ  ناسنا و  نایم  هاگ  هک  تسا  نآ  یهلا  ننـس  زا  یکی  .1
. دنکیم

«. درد نت  رب  هماج  ادخان  رگ  درب و  دهاوخ  هک  اج  نآ  یتشک  ادخ  »
فرحنم هدرک  باختنا  هک  يریـسم  زا  ار  وا  دیآیمدوجو و  هب  یفطع  هطقن  هاگ  يو  یگدنز  رد  هک  دـهدب  ار  لامتحا  نیا  دـیاب  یناسنا  ره 

. ددرگ سویام  یهلا  تمحر  زا  راک  هبت  دیابن  زین  دریگ و  ارف  ار  وا  بجع  دوش و  هرغ  دوخ  نامیا  هب  نمؤم  دیابن  اذل  . دزاسیم
. درادیم هاگن  لداعت  تلاح  رد  هتسویپ  ار  ناسناتلاح  نیا  دیامن و  لزنم  یط  ، ءاجر فوخ و  هنایم  دیاب  ، راک هنگ  هچ  نمؤم و  هچ  ، ناسنا

دناوتیم دـهاوخیم  هچ  ره  هک  ددرگ  رورغم  دـیابن  زگره  ، تسا طلـسم  رتشیب  وا  رب  ناسنا  دوخ  زا  دراد و  هطلـس  زیچ  همه  رب  دـنوادخ  .2
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. دریذپیمن ماجنا  يراک  چیه  دشابن ، وا  نذا  دشابن و  راک  ردادخ  هدارا  ات  هکلب  ، دهد ماجنا 
. ددرگیم لیاح  گرم  هلیسو  هب  وا  ياههتساوخ  ناسنا و  نایم  دنوادخ  .3

 . میرتکیدزن وا  هب  وا  گرهاش  زا  ام  و  ( ، 14  ) دیرولالبح نم  هیلا  برقا  نحن  تسا و  رتکیدزن  ناسنا  هبتبسن  زیچ  ره  زا  دنوادخ  .4
. تسا دوخ  ندرک  شومارف  زا  هیانک  ، وا بلق  ناسنا و  نایم  ادخ  ندش  لیاح  .5

نآ رد  ادـخ  هک  ياهعماـج  . تسا هدرک  شومارفار  تیناـسنا  اریز  ، هدرک شومارف  ار  نتـشیوخ  عقاو  رد  هدرک  شوـمارف  ار  ادـخ  هک  یناـسنا 
هللا اوسن  دـنکیمن ، تموکحتیناسنا  هعماج  نآ  رب  ددـنبیم و  ربتخر  هعماج  نآ  زا  تیناسنا  ، دـنادن رظان  رـضاح و  ار  وا  دـشابن و  مکاـح 

( . 16 « ) درکیشومارف دوخ  راچد  ار  نانآ  وا  دندرک و  شومارف  ار  ادخ  ( ، 15  ) مهسفنا مهاسناف 
( . 17  ) دناهدومرفرایتخا ییابطابط  همالع  هچ  نانچ  ، تسا یناعم  نیا  عومجم  زا  هیانک  .6

نیا دننام  . تسا ناسنا  ینطاب  یعقاو و  تیـصخش  دوصقمو  دنراد  لد  يانعم  ظفل  ود  ره  هک  داؤف  بلق و  دـننام  ، يدارفا تاملک  رد  رئاظن  .3
: هیآ ود 

ناگدنهد [ رادشه هلمج  ] زا ات  درک  لزان  تلدرب  ار  نآ  [، لیئربج ] نیمالا حور  ( ، 18  ) نیرذنملا نم  نوکتل  کبلق  یلع  نیمالا  حورلا  هب  لزن 
 . یشاب

نآ ،و  مینادرگ راوتـسا  نآ  هلیـسو  هب  ار  تبلقات  [ میدرک لزان  جیردت  هب  ار  نآ  ام  ] هنوگ نیا  ( ، 19  ) الیترت هانلتر  كداؤف و  هبتبثنل  کلذـک 
 . میدناوخ یمارآ  هب  ار 

. ندیشیدنا كاردا و  يورین  : دنراد انعم  کی  هس  ره  ، بل لقع و  بلق و  نینچ  مه 
: تسا ریز  تایآ  رد  هچ  نانچ 

قح ]و  هشیدـنا لد و[ بحاص  ره  يارب  اهتبوقع ] ] نیا رد  اعطق  ( ، 20  ) دیهـش وه  عمـسلا و  یقلا  وا  بلق  هل  ناک  نمل  يرکذل  کلذ  یف  نا 
 . تسا یتربع  ، دتسیا یهاوگ  هب  دوخ  هک  یشوین 

هدرک [ كرد [و  لـقعت اـی  میدوـب  هتفریذـپو ] ] هدینـش رگا  : دـنیوگ و  ( ، 21  ) ریعــسلا باحــصا  یف  اـنک  اـم  لـقعن  وا  عمــسن  اـنک  وـل  اولاـق  و 
 . میدوبن نایخزود  [ نایم ] رد ، میدوب

لقع و ملع و  نینچ  مه   . تسا یتربع  درخناـبحاص  يارب  اـه  [ ینوگرگد هنوگ  ] نیا رد  اـعطق  ( ، 22  ) بابلالا یلوال  يرکذـل  کلذ  یف  نا 
نیا ردهک  نانچ  . دهدیم ار  نتـسناد  ندش و  هاگآ  يانعم  ظافلا  نیا  یمامت  یعو  رکذت و  نقیاو و  رکف  هقف و  مهف و  رظن و  رـصبا و  يار و 

: تسا هدمآ  تایآ 
هک یهورگ  يارب  ار  اـــههناشن  ( ، 24  ) نوـملعیموقل تاـیآلا  لـصفی  يازفیب .  مشناد  رب  ! اراـگدرورپ : وـگب و  ( ، 23  ) اـملع یندز  بر  لــق  و 

دنهاــگآ هـک  یمدرم  يارب  [ روــما ] نـیا رد  ناــمگیب  ( ، 25  ) نوـلقعی موـقل  تاـیآلکلذ  یف  نا  دــنکیم .» ناـیب  ینــشور  هـب  دــننادیم 
فوسف مهرـصبا  و  مینادیمشکیدزن .  [ ام دـننادیم و[ رود  ار  [ باذـع ] ناـنآ ( ، 26  ) اـبیرق هارن  ادـیعب و  هنوری  مهنا  تسا .  [ ینـشور ] لـیالد

ناک فیک  اورظنیف  ضرالا  یف  اوریـسی  ملف  ا  [«.» دـش دـنهاوخ  هاگآ  ] دنرگنبتریـصب هدـید  اب  يدوز  هب  هک  رگنب  ار  نانآ  و  ( ، 27  ) نورصبی
.»؟ دنبای یهاگآ  ناینیشیپ  ماجنارس  هب  ات  دننکیمن  رفس  ریس و  نیمز  رد  ایآ  ( ، 28  ) مهلبقنم نیذلا  ۀبقاع 

دواد و زا  ] کـی ره  هـب  ]و  میتخاـس هاـگآ  ] میدنامهفنامیلــس هـب  ار  [ يرواد ] نآ سپ  ( ، 29  ) املع اـمکح و  اـنیتآ  ـالک  نامیلـس و  اـهانمهفف 
یف نا  دنمهفبار .» منخس  [ ات ] ياشگ هب  هرگ  منابز  زا  و  ( ، 30  ) یلوق اوهقفی  یناسل  نم  ةدقع  للحا  و  میدرکاطع .  شناد  تمکح و  [ نامیلس
انیب دـق   .» تسا [ یهلا تردـق  ] هناـشن دنـشیدنایم  هک  یمدرميارب  [ ناروـبنز یگدـنز  ] نیا رد  یتـسار  هب  ( ، 31  ) نورکفتی موقل  ۀـیآل  کـلذ 

(33  ) بابلالااولوا رکذـتی  امنا  میاهدـینادرگ .  نشور  دـنراد  [ یهاـگآ [و  نیقی هک  یهورگ  يارب  ار  اـههناشنام  ( ، 32  ) نونقوی موقل  تاـیآلا 
زردنا هدنراد  هگن  شوگ  مینادرگ و  ناتزردنا  هیامار  نآ  ات  ( ، 34  ) ۀیعاو نذا  اهیعت  ةرکذت و  مکل  اهلعجنل  دننادیم .» هک  دننادنمدرخ  اهنت  ،

ینآرق www.Ghaemiyeh.comمولع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 302زکرم  هحفص 213 

http://www.ghaemiyeh.com


«. دریگ ارف  ار  نآ 
،و ءاـطغ یف  مهنیعا  ، مهبولق هللا  فرـص  ، فلغ یف  مهبولق  ، مهبولق یلع  هللا  متخ  ، مهبولق یلع  هللا  عبط  دـننام : یبیکرت  ياـههلمج  رد  رئاـظن  .4

: دناسریم ار  انعم  کی  ریباعت  نیا  یمامت  هک  هریغ  و  ضرم ... مهبولق  یف  ، مهبولقهللا غازا  ، ةواشغ مهراصبا  یلع 
: ددرگیم رکذ  ییاههنومنالیذ  . تسا هتفرگ  ماجنا  ترطف  فالخ  رب  هک  يور  جک  ینیبجک و  یشیدنا و  جک 

«. دـنمهفیمن نانآ  هجیتن  رد  ، داهن رهم  [ گنجزا ناگدزاو  ] ناـش ياـهلد  رب  ادـخ  و  ( ، 35  ) نوـملعی ـال  مهف  مهبوـلق  یلع  هللا  عـبط  و  عـبط : 
شوگ اهلد و  رب  ادخ  هک  دنایناسک  ( نارفاک ) نانآ ( ، 36  ) نولفاغلا مه  کئلوا  مهراصبا و  ومهعمـس  مهبولق و  یلع  هللا  عبط  نیذلا  کئلوا 
دنتسه اهنامه  [ ناقفانم ] نانیا ( ، 37  ) مهءاوهااوعبتا مهبولق و  یلع  هللا  عبط  نیذلا  کئلوا  دننالفاغ .» دوخ  نانآ  هداهن و  رهم  ناشناگدـیدو 

ناشياهلدرب و  ( ، 38  ) نوهقفی مهف ال  مهبولق  یلع  عبط  و  دناهدرک .» يوریپ  دوخ  ياهسوه  زاو  تسا  هداهن  رهم  ناشياهلد  رب  ادـخ  هک 
«. دنرادن كرد  تردق  هجیتن  رد  تسا ، هدش  هدز  رهم 

رب هداهن و  رهم  ناشیا  ییاونـش  رب  نانآ و  ياـهلدرب  دـنوادخ  ( ، 39  ) ةواـشغ مهراـصبا  یلع  مهعمـس و  یلع  مهبولق و  یلع  هللا  متخ  متخ : 
ملع و یلع  هللا  هلضا  هاوه و  ههلا  ذختا  نم  تیارف  ا  تسا .») هداد  رارق  یـشیدنا  جک  ینیبجک و  رد  ارنانآ  ینعی  ) تسا ياهدرپ  ناشناگدید 
هدینادرگ و هار  مگ  هتسناد  ار  وا  ادخ  هداد و  رارق  دوخدوبعم  ار  شیوخ  سوه  هک  ار  یـسک  يدید  ایآ  سپ  ( ، 40  ) هبلق هعمس و  یلع  متخ 
ییاونشادخ و رگا  امـش  رظن  هب  : وگب ( ، 41  ) مکبولق یلع  متخ  مکراصبا و  مکعمـس و  هللا  ذـخا  نا  متیارالـق  هدز .».. رهم  وا  لد  شوگ و  رب 

..«. دهن رهم  ناتیاهلد  رب  دریگب و  ار  ناتناگدید 
نینچ ، دنکیمن كرد  ] تسا شـشوپ  رد  امياهلد  : دـنتفگ و  ( ، 42  ) نونمؤی اـم  ـالیلقف  مهرفکب  هللا  مهنعل  لـب  فلغ  اـنبولق  اولاـق  و  فلغ : 

هللا عبط  لبفلغ  انبولق  مهلوق  و  دناهرامـش .» كدنا  هچ  دـنروآیمن  نامیا  هک  نانآ  سپ  . تسا هدرکناشتنعل  ناشرفک  رفیک  هب  هکلب  [ تسین
رهم نانآ  ياهلد  رب  ناشرفک  رطاخ  هب  ادـخ  هکلب  ، تساشـشوپ رد  ام  ياهلد  هک  ناشراتفگ  و  ( ، 43  ) الیلق الا  نونمؤی  الف  مهرفکب  اهیلع 

«. دنروآیمن نامیا  كدنا  يرامشزج  هجیتن  رد  تسا و  هدز 
هک دنتـسه  یهورگ  نانآ  اریز  . دـنادرگرب قیاقحكرد ] زا  ] ار ناش  ياهلد  ادـخ  ( ، 44  ) نوهقفی ـال  موق  مهناـب  مهبولق  هللا  فرـص  فرص : 
زا دـنزرویم  ربـکت  قحاـن  هب  نیمز  رد  هـک  ار  یناـسک  يدوز  هـب  ( ، 45 .. ) ضرالا یف  نوربکتینیذـلا  یتاـیآ  نع  فرـصاس  دـنمهفیمن .»

(«. دنک بلس  نانآ  زا  ار  كرد  تردق  ینعی  ) مزاس نادرگ  يورمتایآ 
یف تنک  دـقل  هدوب .  هدرپ  رد  نم  دای  زا  [ تریـصب ] ناشنامـشچ هک  یناسک  نامه  ( ، 46  ) يرکذ نع  ءاطغ  یف  مهنیعا  تناک  نیذـلا  ءاـطغ : 

. يدوبتلفغ رد  تخس  [ لاح ] نیا زا  هک  اعقاو  :[ دنیوگیم وا  هب  ( ، ] 47  ) دیدح مویلا  كرصبفكءاطغ  کنع  انفشکف  اذه  نم  ۀلفغ 
 . تسا زیت  زورما  تاهدید  میتشادرب و  [ تنامشچ يولج  زا  ] ار تاهدرپ  ام  [ یل و[

هداهن هدرپ  شاهدـید  رب  و  ( ، 49  ) ةواشغ هرـصبیلع  لـعج  و  ..«. » تسا ياهدرپ  ناشناگدـید  رب  و  ( ، 48 .. ) ةواشغ مهراصبا  یلع  و  ءاـشغ : 
 . تسا

ار ناش  ياـهلد  ادـخ  دنتـشگرب  قح ] زا  یـسومموق  ] نوچ سپ  ( ، 50  ) نیقـسافلا موقلا  يدـهی  ـال  هللا  مهبولق و  هللا  غازا  اوـغاز  اـملف  غـیز : 
سپ ! اراگدرورپ ( ، 51  ) ۀمحر کندل  نم  انل  به  انتیده و  ذا  دعب  انبولق  غزت  انبر ال  دـنکیمنتیاده .» ار  نامرفان  مدرم  ادـخ  دـینادرگرب و 

یف نیذـلا  اـماف  راد .» ینازرا  اـم  رب  یتمحردوخ  بناـج  زا  نادرگم و  فارحنا  شوختسد  ار  ناـمیاهلد  يدرک  تیادـه  ار  اـم  هک  نآزا 
لیواتبلط ییوج و  هنتف  ياربتسا  [ يور جک  ] فارحنا ناشياهلد  رد  هک  یناسک  اما  ( ، 52  ) ۀنتفلا ءاغتبا  هنم  هباشت  ام  نوعبتیف  غیز  مهبولق 

«. دننکیم يوریپ  نآ  هباشتم  زا  [ دوخ هاوخ  لد  هب  ] نآ
يرتف دوزفا »... ناشـضرم  رب  ادخ  و  دنرادن ] كردهک  ] تسا یـضرم  ناش  ياهلد  رد  ( ، 53 ... ) اـضرم هللا  مهدازف  ضرم  مهبولق  یف  ضرم :

یلااسجر مهتدازف  ضرم  مهبولق  یف  نیذـلا  اما  و  تسا .  يرامیب  ناـش  ياـهلد  رد  هک  ار  یناـسکینیبیم  ( ، 54  ) ضرم مهبولق  یف  نیذـلا 
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ضرم مهبولق  یف  ا  دوزفا .»... ناش  يدیلپ  رب  يدیلپتسا  [ يدرخیب ینیبجک و  ] يرامیب ناش  ياهلد  رد  هک  یناسک  اما  و  ( ، 55 ... ) مهسجر
ات ( ، 57  ) ضرممهبولق یف  نیذلل  ۀنتف  ناطیـشلا  یقلی  ام  لعجیل  دنتـسه .»... دیدرت  رد  ایتسا  یـضرمناشياهلد  رد  ایآ  ( ، 56 .. ) اوباترا ما 

«. دنادرگ یشیامزآتسا  يرامیب  ناشياهلد  رد  هک  یناسک  يارب  ، دنکیم اقلا  ناطیش  ار  هچ  نآ 
رب رارـصا  جاـجل و  داـنع و  رثا  رب  هک  ، تسا هدـیقعو  هشیدـنا  رکف و  رد  فارحنا  نآ  تسا و  تـقیقح  کـی  زا  یکاـح  ریباـعت  نـیا  یماـمت 

مهبولق . هبلقمتخ . هبلق یلع  عبط  تسا : قداص  نانآ  رب  ریباعت  نیا  همه  اذل  . دنتسین رادربتسد  نآ  زا  وتسا  هدیدرگ  لصاح  ناشیا  ربتلاهج 
. ملعیلع هللا  هلضا  . هبلق ضرم  . هبلق غاز  . ءاشغ یف  . ءاطغ یف  هبلق  . هبلق فرص  . فلغ

: اهتشونیپ
يافوتم ) حاـبرنب بلغت  نب  ناـبا  . 1: درب ماـن  ار  ریز  دارفا  ناوـتیم  ، دناهتــشون هـنیمز  نـیا  رد  هـک  يو  زا  سپ  یمک  يو و  نیرــصاعم  زا  .1

ياراد هک  ، قداصلا دـمحم  نب  رفعجو  رقابلا  یلع  نب  دـمحم  داجـسلا و  نیـسحلا  نب  یلع  : ماما هس  دـنمورب  یباحـص  گرزب و  یعبات  (، 141
يافوتم ) یـسودس ورمع  نب  جروم  .3، فورعم ریـسفت  خیراتبحاص و  يافوتم 146) ) یبلک بئاـسلا  نب  دـمحم  . 2، دشابیم خـماش  یتلزنم 

نب دــمحم  برطق  .6 (، ياـفوتم 203 ) لیمــش نـب  رظن  . 5، فورعم يوــحن  هعبــس و  ءارقزا  ياـفوتم 182) ) یئاــسک هزمح  نـب  یلع  .4 (، 174
يافوتم 210) ) ینثم نب  رمعم  هدیبع  وبا  .8، فورعم گرزب  بیدا  يوحن و  (، يافوتم 207 ) دایز نب  ییحی  ءارف  .7 (، يافوتم 206 ) رینتسملا

نب دمحا  بلعث  سابعلا  وبا  .11 (، يافوتم 223 ) مالس نب  مساق  دیبع  وبا  .10 (، يافوتم 216 ) هدعسم نب  دیعس  طسوا  شفخا  .9، روهشم يوغل 
يافوتم ) هیوطفن دـمحم  نب  میهاربا  .13 (، لاس 300 دودح  يافوتم  ) متـسرنب دادزی  نب  دـمحم  نب  دـمحا  .12 (، يافوتم 291 ) راـسی نب  ییحی 

. هرجش نب  لماک  نب  دمحا  .14 (، 323
رتکد قیقحت  ، یسیلفت شیبح  نآرقلا  هوجو  باتک  همدقم  ر.ك: (. يافوتم 453 ) ییاطرفک فسوی  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  .15 (، يافوتم 350 )

،ص 21-22. ققحم يدهم 
،ص 1-2. باتک رب  فلؤم  همدقم  زا  .2

،ج 2،ص 121. ناقتالا .3
هرقب 2:143. .4

فرخز 43:23. .5
فسوی 12:45. .6

همان 77. هرامش  ،ج 18،ص 71، ۀغالبلا جهن  حرش  ، دیدحلا یبا  نبا  .7
،ج 2،ص 121-122. ناقتالا ، یطویس .8
همدقم 5،ص 21. .ج 1، یفاص ریسفت  .9

فسوی 12:24. .10
،ج 5،ص 225. نایبلا عمجم  ،ج 18،ص 119-120. يزار رخف  ریسفت  11.ر.ك:

لافنا 8:24. .12
،ج 15،ص 147-148. ریبک ریسفت  ، يزار رخف  13.ر.ك:

14.ق 50:16.
رشح 59:19. .15

ار انعم  نیمه  دـیهمتلا ج 3،ص 245) ) دوخ ياج  رد  . دـشابیم راگزاس  رتهب  هیآ  قایـس  اب  تسا و  رادروخرب  يرتشیبتقد  زا  انعم  نیا  .16
. میاهداد حیجرت 
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،ج 3،ص 239-256. دیهمتلا 17.ر.ك:
ءارعش 193-26:194. .18

ناقرف 25:32. .19
20.ق 50:37.

کلم 67:10. .21
رمز 39:21. .22
هط 20:114. .23
سنوی 10:5. .24

دعر 13:4. .25
جراعم 6-70:7. .26

تافاص 37:175. .27
فسوی 12:109. .28

ایبنا 21:79. .29
هط 28-20:27. .30

لحن 16:69. .31
هرقب 2:118. .32
دعر 13:19. .33
هقاح 69:12. .34

هبوت 9:93. .35
لحن 16:108. .36
دمحم 47:16. .37

هبوت 9:87. .38
هرقب 2:7. .39

هیثاج 45:23. .40
ماعنا 6:46. .41
هرقب 2:88. .42

ءاسن 4:155. .43
هبوت 9:127. .44

فارعا 7:146. .45
فهک 18:101. .46

47.ق 50:22.
هرقب 2:7. .48

هیثاج 45:23. .49
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فص 61:5. .50
نارمع 3:8. لآ  .51
نارمع 3:7. لآ  .52

هرقب 2:10. .53
هدئام 5:52. .54
هبوت 9:125. .55
رون 24:50. .56
جح 22:53. .57

- هبیرغ تاغل 

- یبرع ریغ  ياههژاو 

- هعطقم فورح 

- هعطقم فورح  هرابرد  فلتخم  ياههیرظن 

- هعطقم فورح  هرابرد  هنایار  زا  هدافتسا 

متشه لصف 

نآرق زاجعا 

يو زا  ارهق  یـسک  ییاناوت  هک  نآ  یکی  تسا : هنوگ  ود  ربنتخاس  ناوتان  . دـشابیم نتخاس  ناوتان  يانعم  هب  ( یناوتان «) زجع هشیر  زا  زاجعا 
كاخ هب  واو  دوش  هتفرگ  روز  اب  وا  زا  ماقم  ای  لام  نآ  ، دراد یماـقم  اـی  یلاـم  تردـق  یـصخش  رگا  ـالثم  ، دـیآ رد  زجع  هب  وا  دوش و  بلس 

چیه نانآ  هرابرد  هک  نآ  نودـب  ، دنـشاب زجاع  نآ  اب  يدروآمهای  ماـجنا و  زا  نارگید  هک  دریگ  ماـجنا  يراـک  هک  نآ  رگید  . دنیـشنبتلذم
تـسد هک  دنک  تفر  شیپياهزادنا  هب  يونعم  یحور و  تالامک  بسک  رد  یـسک  تسا  نکمم  الثم  ، دشاب هدمآلمع  هب  یفنم  مادقا  هنوگ 
دوصقم «. دروآ دنب  ار  دوخ  نانمـشد  نابز  ینالف  ، هءادعا سرخا  نالف  :» دنیوگلثم رد  دنهن . ورف  تسد  زجع  يور  زا  دـسرن و  ودـب  نارگید 

هدراذگن یقاب  نایوج  بیع  هنخر  ياربییاج  هک  هتخاس  رود  دوخ  زا  ار  اهیتساک  هدـیدرگ و  تالامک  هب  هتـسارآ  هزادـنا  نآ  هکتسا  نآ 
: دیوگ رعاش  . تسا

عاو عمسی  رصبم و  يری  نا  هادع  ظیغ  هداسح و  وجش 
شوگ ياهدنونـش  دیاشگب و  ار  دوخ  مشچ  ياهدننیب  هکسب  نیمه  ، شنانمـشد ینارگن  مشخ و  يو و  نادوسح  هودـنا  مغ و  ینوزف  يارب  »

هب ، دونـشن دنیبن و  نآ  زجدهد  ارف  شوگ  دیاشگب و  مشچ  سک  ره  هک  هدش  ریگارف  يو  یقالخا  نساحم  لیاضفهزادنا  نآ  ینعی  «. دـهد ارف 
. تساهدروآ رد  وناز  هب  ار  دوخ  نادوسح  نانمشد و  تهج  نیمه 

ماکحا فراعم و  هنیمز  رد  ناوارف  ياهيروآ  ون  ، نایب ندوب  اسر  ، راتفگ يراوتسا  ، تحاصف ، تغالب رد  ینعی  ، تسا مود  عون  زا  نآرق  زاجعا 
هزجعم ، ةدـلاخةزجعم » ار نآرق  تهج  نیا  زا  . تسا هـتفرگ  رارق  تیرـشب  سر  تـسد  زا  رود  هـک  هـتفرگ  جواهزادـنا  نآ  ، اـهیگژیو رگید  و 

. تسا مالسا  دیواج  تعیرش  دنس  ، ردق گرزب  باتک  نیاهک  ارچ  ، تسا تباث  یگشیمه و  ، نآرق ياربتلاح  نیا  دنیوگ . « دیواج
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ثحب هنیشیپ 

هب ار  هلاسم  هدرک و  ثحب  هنیمز  نیا  رد  هک  یـسک  نیلوادیاش  . تسا هدوب  نادـنم  شناد  رظن  ثحب و  دروم  نامز  رید  زا  نآرق  زاجعا  هلاسم 
مالک لها  ناگرزبزا  يو  . تسا يافوتم 307) ) یطـساو دیز  نب  دمحم  ( - 1  ) میدـن نبا  هتفگ  قبط  - هدروآ ردهلاسر  کی  ای  باـتک  تروص 

نب رمعمةدـیبع  وبا  ، وا زا  شیپ  یخرب  . تسا هتـشاگن  هفیلات  همظن و  یفنآرقلا  زاجعا  ۀـمامالا و« مان  هب  هنیمز  نیا  رد  ییاهباتک  دـشابیم و 
يافوتم ) مالـس نب  مساق  دـیبع  وبا  نینچ  مه  . تسا هتـشون  نآرقزاجعا  هرابرد  دـلجم  ود  رد  یباتک  وا  ، دـننکیم دای  ار  يافوتم 209) ) ینثملا

. تسین تسد  رد  نونکا  اههتشون  نیا  اما  . دراد نآرقزاجعا  رد  یباتک  (224
نآرقلا  زاجعا  نایب  هلاسر  ، تسا تسد  رد  هنیمز  نیا  رد  هک  يرثا  نیرتیمیدق 

. تسا يافوتم 388) ( ) 2  ) یتسب یباطخ  میهاربا  نب  دمحم  نب  دمح  نامیلس  وبا  هتشون 
ار نآرقلا  زاجعا  هلاسم  ، هلاسر نیا  فلؤم  تسا . هدیسرپاچ  هب  اریخا  نآرقلا  زاجعا  یف  لئاسر  ثالث  ناونع  اب  ياهعومجم  نمـض  رثا  نیا 
هتفگ و نخـس  گنهآ  مهو  بسانتم  اهیجنـس  هتکن  نآرق و  رد  اههژاو  باختنا  هراـبرد  هتخاـس و  حرطم  بلاجياهویـش  اـب  یناـیب  » دـعب زا 

. تسا هدمآ  رب  نآ  هدهع  زا  یبوخ  هب  هتخاس و  راکشآالماک  روآ  تفگش  شنیچ  باختنا و  نیا  رد  ار  نآرق  یگتسجرب 
ناهج نادنم  شیدـنا  مالک و  لها  ناگرزب  زا  يافوتم 386) ) ینامریـسیع نب  یلع  نسحلا  وبا  فیلاـت  یکی  هعومجم  نیا  رگید  هلاـسر  ود 

. تسا مالسا 
هتفرگ رارق  نایبتلا  شردق  نارگ  ریسفت  رد  یسوط  رفعج  وباهفئاطلا  خیشتیانع  دروم  دنمشزرا و  رایسب  ینآرق  ياههنیمز  رد  وا  ياههتشون 
نودم ملع  تروص  هب  ، تغالب مولعراذـگ  هیاپ  یناجرج  . تسا يافوتم 471) ) یناجرج رهاقلا  دبع  خیـش  هتـشون  هیفاش  هلاسر  يرگید  . تسا

هدراذــگ راــگدای  هــب  هــشیمه  يارب  - هــنیمز نــیا  رد  - دــنمجرا هتـــشون  هــس  ، بداو مــلع  ناــهج  گرزبتیـــصخش  نــیا  . دـــشابیم
هب هک  - ار شیپ  باتک  ود  ثحابم  هدـیکچو  هصالخ  هیفاش  هلاسر  . تسا هیفاش  هلاسر  اـهنآ  نیرخآ  زاـجعالا و  لـیالد  ، ۀغالبلارارـسا : تسا
رد بدا  ملاـع  هب  هتـسیاش  یتمدـخ  يو  . تـسا هدرک  هـضرع  هدرـشف  زجوـم و  ياهنوـگ  هبدـشابیم  زاـجعا  هـب  لوـصو  يارب  همدـقم  هباـثم 

. تسا هداد  ماجنا  نآرق  زاجعا  هب  ندیسرهار 
هنیمز نیا  رد  طوسبم  یباتک  کی  ره  يافوتم 651) ) یناکلمزنیدلا لامک  و  (، يافوتم 606 ) يزار رخف  ماما  يافوتم 403)و  ) ینالقاب رکبوبا 
باتک يافوتم 749) ) يدـیزيولع یلع  نب  هزمح  نب  ییحی  ماما  . دـناهداد رارق  ثحب  دروم  یلیـصفت  هنوگ  هب  ار  نآرقزاجعا  هلاسم  هتـشون و 

ياههیآ رب  ار  عیدـب  رارـسا  یغالب و  تاکن  یمامت  موس  دـلج  رد  هک  هتـشون  دـلجمهس  رد  ار  « زاـجعالا قئاـقح  ۀـغالبلا و  رارـسا  یف  زارطلا 
دلجم هس  رد  یباتک  هدرتسگ  روط  هب  زین  يافوتم 910) ) یطویـس نیدلا  لالج  . تسا هدمآ  رب  راک  نیا  هدهع  زا  یبوخ  هب  ،و  هدرک هدایپنآرق 

. تسا هدروآ  رد  ریرحت  هتشر  هب  نآرقلا  زاجعا  یف  نارقالاكرتعم  ناونع  اب  میخض 
دیـس همالع  ةدلاخلا  ةزجعملا  :» زا دناترابع  اهنآ  نیرتروهـشمهک  هدش  هتـشون  نآرق  زاجعا  هنیمز  رد  یناوارف  ياههلاسر  اهباتک و  اریخا 
هوالع . ییابطابط همالع  نآرق  زاجعا  ،» زارد هللا  دبع  داتسا  میظعلا  ابنلا  ،» یعفار قداص  یفطصم  داتـسا  نآرقلا  زاجعا  ،» یناتـسرهش نیدلا  ۀبه 

هللا تیآ  داتـسا  نایبلا  یغالب و« داوج  دمحم  خیـش  نامحرلا  ءالآ  » ریـسفت همدقم  دننامدناهتـشون  ریـسفت  همدقم  ناونع  هب  زین  ییاههتـشون  رب 
. ییوخ

یعافد ترورض  کی  هزجعم 

نانآ توعد  قدص  دهاش  توبن و  دنس  ات  دوریمرامش  هب  یتابثا  هلیـسو  کی  ( - 3  ) مزعلا ولوا  هژیو  هب  - ناربمایپ يارب  هزجعم  کش  نودـب 
يارو ام  » زاياهناشن دیاب  دریگیم  ماجنا  نانآ  تسد  هب  هک  ياهزجعم  اذـل  . دـناهدروآ مایپ  بیغ  ناهجزا  هک  ات  دـشاب  نآ  هاوگ  دریگ و  رارق 
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(4  ) ةداعلا قراـخ  » ار نآ  تهج  نیمه  هب  ، دـشاب زجاـع  نآ  ماجناهدـهع  زا  ناـهج  نیا  تعیبط  هک  دریگ  ماـجنا  يراـک  ینعی  دـشاب ، هعیبطلا 
. تسا هتفرگرارق  ( فورعم هدش و  هتخانش  یعیبط  لماوع  ) فولام یعیبط  تاریثات  عاعش  زا  نوریبینعی  ، دننکیم فیصوت 

زور ناـمه  زا  ار  دوخ  توعد  ناربماـیپ  ینعی  ؟ یعافدترورـض اـیتسا  یغیلبت  ترورـض  کـی  هزجعم  هک  دـیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  نونکا 
تحارـص ناربمایپهریـس و  ؟ دـنهدیم هئارا  هزجعم  دـنوشیم  ور  هب  ور  نیرکنم  ياهههبـش  اب  هک  یعقوم  ای  ، دـننکیم زاغآ  هزجعم  ابتسخن 

ور نارکنم  اب  هک  یماگنه  یلو  ، دومنن هار  مه  هزجعم  اب  ار  دوخ  توعد  ، زاغآ نامه  زا  يربمایپ  چـیه  اـساسا  . دراد تلـالد  مود  رما  رب  نآرق 
نیع ایبنا  توعد  . تسا هدروآ  هزجعمناـنآ  تاهبـش  عفد  يارب  افرـص  تساوخ و  رد  نودـب  اـی  - دـندومن هزجعم  تساوخردو  دـیدرگ  ور  هب 

يرـشبلقع ترطف و  هک  دـنیوگیم  ار  يزیچ  . دـشابیم گنهآ  مه  میلـس  لقع  اب  زاس و  مدناسنا  لیـصا  ترطف  اـب  هک  تسا  قحتحارص 
یتقیقح ینعی  ] میداتـسرف ورف  تسا  تقیقح  نیع  هک  ار  نآرق  ام  ( ، 5  ) لزن قحلاب  هانلزنا و  قحلاب  و  دریذـپیم . ار  نآ  هنادازآ  گـنردیب و 

قحلا یلعکنا  هللا  یلع  لکوتف  نشور .  قحتسا و  یتوعد  ار  ادـخ  ( ، 6  ) قحلا ةوعد  هل  دمآ .» دورفهنوگ  نیمه  ]و  ریذپان راکنا  راکـشآ و 
 . تسا راکشآ  قح و  يوریم  هک  یهار  . نک هیکت  دوخ  يادخ  رب  ( ، 7  ) نیبملا

کیکـشت هار  هک  هتفرگ  ارف  ار  نآ  ، قدص دهاوشهزادنا  نآ  ینعی   ، تسین نآ  رد  يدیدرت  ياج  باتک  نیا  ( ، 8  ) هیف بیر  باتکلا ال  کلذ 
قحلا مکءاج  دـق  ساـنلا  اـهیا  اـی  دـندوب .» روآ  قح  یگمه  ناربماـیپ  ( ، 9  ) قحلاـب اـنبر  لـسرتءاج  دـقل  تسا . هتـسب  ار  نآ  رد  دـیدرت  و 

( ، 11  ) نازیملا قحلاب و  باتکلا  لزنا  يذلاهللا  تسا .  يراکـشآ  تقیقح  افرـص  هدـمآ  امـش  يارب  هک  ار  هچ  نآ  ! مدرم يا  ( ، 10  ) مکبرنم
«. داد رارق  لطاب  زا  قح  شجنس  رایعمو  راکشآ  یتقیقح  ار  تعیرش  باتک و  هک  يدنوادخ 

کیبل تقیقح  يادن  هب  دنریذپیم و  ار  قح  توعدگنردیب  ، دنمشیدنا نارظن  بحاص  هک  هدـش  حیرـصت  نآرق  ياج  ياج  رد  ورنیا  زا 
هب لد  رد  هچ  رگ  ، دنریذپیمن ار  نآ  ، دننیبیمن راگزاس  شیوخ  موهوم  حلاصم  اب  ای  دنرادن  دـنیآ  شوخار  قح  هک  یناسک  اهنت  . دـنیوگیم

دیمحلا زیزعلا  طارـص  یلا  يدهی  قحلا و  وه  کبر  نم  کیلا  لزنايذلا  ملعلا  اوتوا  نیذـلا  يری  و  دـنراد . فارتعا  ناعذا و  نآ  ندوب  قح 
زیزع و هک  یلاعتقح  هار  يوس  هب  تسا و  تقیقح  فرـص  ، هتـشگ لزان  وت  رب  هچ  نآ  دنباییم  رد  یبوخ  هبدنمشیدنا  نادنم  شناد  ( ، 12)

هدیدنـسپ هدوتـس و  يانعم  هب  دـیمح  تسا و  یتسه  ناهج  رب  مکاحهرهاق  تردـق  هناـگی  ، زیزع زا  دوصقم  دـنکیم .» تیادـه  تسا  دـیمح 
قح ضحم  یهلا  تعیرشهک  دننادب  نارو  شناد  ات  ( ، 13  ) مهبولق هل  تبختف  هب  اونمؤیف  کبر  نم  قحلا  هنا  ملعلا  اوتوانیذـلا  ملعیل  و  تسا .

«. دنک ادیپ  شمرن  تلاحو  عشاخ  نآ  ربارب  رد  ناش  ياهلد  دنراد و  رواب  ار  نآ  تسا و 
مهنیعا يرت  لوسرلا  یلا  لزنا  ام  اوعمـس  اذا  و  دـیوگنینچ : ، نانآ زا  شیاتـس  اب  ، نآرق هاگشیپ  رد  نارجن  نایاسرت  زا  ناـگتخیهرف  هراـبرد 

( ، 14  ) قحلا نم  اوفرع  امم  عمدلا  نم  ضیفت 
ار قح  اریز  ، ددرگ کشا  زا  زیربل  [ ینورد دجو  قوشتدش و  زا  ] ناشناگدید ینیبیم  ، هتشگ لزان  ربمایپ  رب  هک  ار  هچ  نآ  دنونشب  هک  نیمه 

«. دناهتفایرد
هک هچ  نآ  اـم  ( ، 15  ) نوهراک قحلل  مکرثکا  نکلو  قحلاب  مکانئج  دـقل  دـننکیم : یگداتـسیا  نآ  ربارب  رد  دـنزیتس  قح  هک  یناسک  ، يرآ
رگ ( ، 16  ) اولع اـملظ و  مهـسفنا  اـهتنقیتسا  اـهب و  اودـحج  و  دـیرادن .» شوـخ  ار  قـح  امـشرتشیب  یلو  ، تسا يراکـشآ  تقیقح  میدروآ 
قبط اذل   . تسا نانآ  رابکتسا  ملظ و  تلاحزا  یـشان  راکنا  نیا  دناهتـشاد و  رواب  ، هتخانـش ار  نآ  لد  رد  یلو  ، هدومن راکنا  ار  نآ  [ نابزاب ] هچ

قح يارب  . تسینیتجاح درخ  زج  یتجح  ترطف و  زج  یلیلد  قح  نتفریذپ  يارب  امن و  دوخ  لطابو  تسا  راکـشآ  قح  هراو  مه  ، نآرق قطنم 
ترطف تسا و  راکـشآ  دوخ  ، قح اریز  ، درادن زاین  ناهرب  تجح و  هب  ودـشابیمن  قح  دوخ  نایب  زا  رتنشور  یلیلد  نایوپ  تقیقح  نایوج و 

. تسااریذپ ار  نآ  كاپ 
هب یقح  چـیه  ددرگن و  هابتـشا  لطاب  اب  قحزگره  هک  تسا  يراـج  نآ  رب  یهلا  تنـس  :» دـیامرفیم هنیمز  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 

. دراذگیمن ههبش  ياج  تسا و  رگهولج  دوخ  قح  ینعی  «. دنکن دومن  قح  تروص  هبیلطاب  چیه  دیامنن و  هولج  لطاب  تروص 
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لطاب زا  دـشاب و  اـمندوخ  قح  هراو  مه  هکدوبن  نینچ  رگا  ینعی  ( . 17  ) لطاب نم  قح  فرع  ام  اذـکه  اذـه  لعجی  مل  ول  و  :» دومرف هاـگ  نآ 
رما کیلطاب  زا  نآ  نتخاس  ادج  قحتخانـش و  هک  انعم  نیدب  . تشادن دوجو  لطاب  زا  قحتخانـش  يارب  یهار  زگره  ، دزاس ادـج  ار  دوخ 
نآ رب  اهتخانـش  یمامت  ياههیاپ  هک  تسا  لصا  کی  نیا  . تشادندوجو لطاب  زا  قح  ییادج  يارب  يرایعم  هنرگ  تسا و  یهیدب  يرطف و 

ار نآ  ، كاـپ ترطف  هک  تسا  يراکـشآقیاقح  ، دوشیم هضرع  ناربماـیپ  تسد  رب  هک  ینامـسآ  ياـهمایپ  عیارـش و  ، هلمج زا  ، تسا راوتـسا 
. دشابیم اریذپ 

(18  ) هلثم نم  ةروسب  اوتاف  اندبع  یلع  انلزن  امم  بیر  یفمتنک  نا  هلمج و  اب  ، دیآیم نایم  هب  نخس  « زاجعا يدحت و« » زا هک  اج  نآ  نآرق  رد 
ناگدننک هلباقمو  ناقفانم  ناکرشم و  کیکـشت  تلاح  رتنشور  ترابع  هب  ای  دیدرت  کشتلاح و  هکرگید  تایآ  نینچ  مه  . دوشیم زاغآ 

. دریگیم رظن  رد  ار  مالسا  نآرق و  اب 
نولوقی ما  ( . 20  ) هلثم روس  رـشعب  اوتاف  لق  هارتفانولوقی  ما  ( . 19  ) نیقداص اوناک  نا  هلثم  ثیدـحب  اوتایلف  . نونمؤی لـب ال  هلوقت  نولوقی  ما 

( . 21  ) هلثم ةروسب  اوتاف  لق  هارتفا 
: دناهتفگ هک  دنایناسک  اهنت  (، يدحت ) یهاوخ يدروآ  مه  هنوگ  نیا  هب  نیبطاخم  اذل 

( . 22  ) نیلوالا ریطاسا  الا  اذه  نا  اذه  لثم  انلقل  ءاشن  ول  انعمس  دق  اولاق  انتایآ  مهیلع  یلتت  اذا  و 
( . 25  ) ءیش نم  رشب  یلعهللا  لزنا  ام  اولاق  ( 24  ) رشب هملعی  امنا  نولوقی  مهنا  ملعن  دقل  و  ( . 23  ) رثؤی رحس  الا  اذه  نا  لاقف 

زگره هتـشگن و  رداص  ، دـنتفریذپ ار  نآ  توعد  زاغآنامه  زا  دـندروآ و  نامیا  ، یتسار هب  هک  یناسک  زا  زگره  هیوریب  نانخـس  هنوگ  نیا 
غارـس هب  هدولآان  یتشرـس  وكاپ  یترطف  اب  نانیا  هدوبن و  يزاین  اریز  ، تسا هدوبن  هجوتم  نانآ  هب  اهیهاوخ  دروآ  مهو  اهيدحت  هنوگ  نیا 

ناهاوخ هک  دـندرکیم  هزجعم  تساوخرد  ناربمایپ  رگید  مالـسا و  ربمایپ  زایناسک  اـساسا  . دـنتفریذپ هتفاـی و  ار  نآ  دـندمآ و  قح  توعد 
. دناهدوب مدرم  نورد  رد  دیدرت  تلاح  وههبش  داجیا 

ۀنج کل  نوکت  وا  . اعوبنی ضرالا  نم  انل  رجفتیتح  کل  نمؤن  نل  اولاق  و  ( . 26  ) هلدب وا  اذه  ریغ  نآرقبتئا  انءاقل  نوجری  نیذلا ال  لاق  و 
تیب کل  نوکی  وا  . الیبق ۀـکئالملا  هللااب و  یتات  وا  افـسک  انیلع  تمع  امک  ءامـسلا  طقـستوا  . اریجفت اهلالخ  راهنالا  رجفتف  بنع  لیخن و  نم 

( . 27 « ) الوسر ارشب  الا  تنکله  یبر  ناحبس  لق  . هؤرقن اباتک  انیلع  لزنت  یتح  کیقرل  نمؤن  نل  ءامسلا و  یف  یقرت  وا  فرخزنم 
رارق نایطبق  هلباقم  ناینوعرف و  راکنا  اب  هکداد  هئارا  یعقوم  ار  نآ  ، تشاد هار  مه  ءاضیب  دی  اصع و  هک  نآ  اب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 

. دنتساوخ هناشن  لیلدشیوخ و  توبن  تابثا  يارب  وا  زا  تفرگ و 
: دهدیم روتسد  نوراه  یسوم و  هب  دنوادخ 

بر ام  و  :» تفگ نانآ  هب  نوعرف   . مینایناهجراگدرورپ ناربمایپ  ام  : دییوگب وا  هب  هتفر  نوعرف  دزن   ، نیملاعلا بر  لوسر  انا  الوقف  نوعرف  ایتاف 
.»؟ تسیچ نایناهج  راگدرورپ  ، نیملاعلا

رگا . دشابیم ود  نآ  نایم  رد  هچ  نآ  نیمزو و  اهنامسآ  راگدرورپ  ، نینقوم متنک  نا  امهنیب  ام  ضرالا و  تاوامـسلا و  بر  :» تفگ یـسوم 
. یباییم دوخ  رد  ار  اعدم  نیا  قدص  دهاش  يرگنب ، دوخ  نوردهب  رگا  ینعی  «. دیشاب ینورد  رواب  ياراد 

حرطم ار  يرواـبان  بلاـطم  هچ  یـسوم  هک  « دیونـشیمنایآ ، نوعمتـست ـالا  :» تـفگ هدرک  يور  دوـخ  ناـیفارطا  هـب  رخـسمت  يور  زا  نوـعرف 
يوعد هک  نوعرفدننام  هن  « امش نیشیپ  ناردپ  امش و  راگدرورپ  ، نیلوالا مکئابآ  بر  مکبر و  :» تفگ هدرکنانآ و  هب  يور  یسوم  ؟ دزاسیم

. دراد ینامز  ههرب  نیا  رد  اهنت  ار  تیبوبر 
شیب ياهناوید  هدش  هداتسرف  امش  يوس  هب  هک  يربمایپ  ، نونجمل مکیلا  لسرا  يذلا  مکلوسر  نا  :» تفگ رخـسمت  مشخ و  اب  نوعرف  هاگ  نآ 

: تفگ یسوم   . تسین
هطلستهج هب  افرص  وت  تیبوبر  ياعدا  هک  نآ  زاهیانک  تسا  هنایم  نآ  رد  هچ  نآ  برغ و  قرش و  راگدرورپ  مناوخیم  نم  هک  ار  ییادخ  »
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اب دودحمهطلـس  زگره  تسین و  سایق  لباق  ناهج  راگدرورپ  ییادـخ  هرتسگ  اـب  زگره  دودحمیـسب و  تسا و  لـین  دور  رـصم و  کـلم  رب 
رد خساپ  نیا  . دهدیم روتسد  ندیشیدنا  هب  اذل   . نولقعت متنکنا  امهنیب  ام  برغملا و  قرـشملا و  بر  لاق  تسین  سایق  لباق  دودحمان  هطلس 

. تسا هداد  یسوم  هب  نوعرف  هک  تسایگناوید  تبسن  لباقم 
زج رگا  ، نینوجـسملا نم  کنلعجال  يریغ  اهلا  تذختانئل  :» تفگ ياهدننک  عناق  لیلد  چیه  نودب  هناعطاق  تفر و  مشخ  رد  نوعرف  مه  زاب 

لیلد وت  ياربهچ  رگ  ، نیبم ءیـشب  کتئج  ولوا  :» تفگ تمیالم  اب  یـسوم   . تخاـس مهاوخ  ناینادـنز  [ هلمج ] زا ار  وت  ینیزگرب  ییادـخ  ، نم
ترضح هاگ  نآ   . ییوگیم تسار  رگا  روایب  ، نیقداصلا نم  تنک  ناهب  تاف  :» تفگ نوعرف  .»!؟ مروایب [ شیوخ يوعد  تحص  رب  ] يراکشآ

هب نآ  لیدبت  اصع و  ندنکفااب   . نیرظانلل ءاضیب  یه  اذاف  هدی  عزن  .و  نیبم نابعث  یه  اذاف  هاصع  یقلاف  » داد هئارا  ار  ءاضیبدـی  اصع و  ، یـسوم
هک داد  هئارا  ار  دوخ  هزجعم  ، هدننک هریخ  يدیفـس  رون  اب  نآ  ندیـشخرد  نیتسآزا و  تسد  ندروآ  نوریب  كانلوه و  هثجلا و  میظع  يرام 

( . 28  ) دمآ رب  هلباقم  ددص  رد  هدناوخ  رحس  ار  نآ  تشحو  زا  نوعرف  ماگنهنیا  رد 
ربمایپ هرابرد  هک  هنوگ  نامه  ، دناهتـشاد راکنا  تلاحهک  هدش  روآ  دای  یناسک  بناج  زا  ار  هزجعم  ياضاقت  مومع  روط  هب  میهاربا  هروس  رد 

داـی ناـنآ  هب  دـش  وربور  دـندرکیم  هک  ییاـهینامرفان  دوـخ و  موـق  اـب  هک  اـج  نآ  مالـسلا  هـیلع  یـسومترضح  . میدـش روآ  داـی  مالـسا 
: دوشیمروآ

یف مهیدیا  اودرف  تانیبلاب  مهلـسر  مهتءاج  هللاالا . مهملعی  ،ال  مهدعب نم  نیذـلا  دومث و  داع و  حون و  موق  مکلبق  نم  نیذـلا  ؤبن  مکتای  مل  ا 
تاوامـسلا و رطاـف  کـش  هللا  یف  امهلـسر  تلاـق  . بـیرم هـیلا  اننوعدـت  اـمم  کـش  یفلاـنا  ،و  هـب متلــسرا  اـمب  اـنرفک  اـنا  اولاـق  مههاوـفا و 

انءابآ دبعی  ناک  امع  انودصت  نانودـیرت  انلثم  رـشب  الا  متنا  نا  اولاق  . یمـسم لجا  یلا  مکرخؤی  مکبونذ و  نم  مکل  رفغیل  مکوعدـیضرالا 
الا ناطلسب  مکیتان  نا  انل  ناک  ام  هدابع و  نم  ءاشی  نم  یلع  نمی  هللا  نکلو  مکلثم  رـشب  الا  نحن  نا  مهلـسر  مهل  تلاق  . نیبم ناطلـسب  انوتاف 

( ، 29 ... ) انلبس اناده  دق  هللا و  یلع  لکوتن  نا ال  انل  ام  .و  نونمؤملا لکوتیلفهللا  یلع  ،و  هللا نذاب 
هداهن ناهد  ربتسد  راوهدـنخ  رخـسمتيور  زا  نانآ  یلو  ، دـندمآ نشور  یلیالد  اب  ناشناربمایپ  هک  دیاهدینـشن  ار  ناینیـشیپتشذگرس  اـیآ 
لاعتم عناص  هرابرد  رگم  : دـنتفگ ناـنآ  هب  ناربماـیپ  . میـشابیم دـیدرت  کـش و  ردو  میرادـن  رواـب  دـیاهدروآ  هچ  نآ  هب  اـم  : دـنتفگ و  ( 30)

امش : دنتفگ . تسا هداد  رارق  امش  رایتخا  رد  هکتسا  یتصرف  دهد و  رارق  دوخ  رهم  دروم  ات  دناوخیم  ار  امـش  وا  ؟ دراد دوجو  یکـشيراج 
دیهد هـئارا  نـشور  يوـق و  لـیلد  سپ  ، دــیراد زاـب  دــندیتسرپیم  نامناردــپ  هـچ  نآ  زا  اراـم  دــیهاوخیم  دــیتسه و  رــشب  اـم  دــننامه 

ره دهاوخب  وا  رگا  هداهن و  تنم  ام  رب  يادخ  . میرادـنياهیام دوخ  زا  میتسین و  شیب  يرـشب  ام  يرآ  دـنتفگ  ناشیا  هب  ناربمایپ  . دـیربمایپهک
 . تسا هدادناشن  ام  هب  ار  هار  هک  میربیم  هانپ  ادخ  هب  داد و  میهاوخ  هئارا  ، دشاب ام  راتفگتحص  رگناشن  هک  ياهزجعم  هنیآ 

ور هب  ور  نیدناعم  کیکشت  نیرکنم و  تاهبش  اب  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  هک  هدوب  یماگنه  هزجعم  هئارا  هک  تسا  رایـسبتیعقاو  نیا  رب  دهاوش 
يزاین ، ریمضنشور ناشیدنا  كاپ  اب  ییورایور  رد  هنرگ  تفاییم و  ترورـض  هزجعم  هئارا  ، کیکـشتعفد ههبـش و  عفر  يارب  هک  دندشیم 

. دیدرگیم بوسحمنانآ  قدص  دهاش  نیرتگرزب  ، قح هئارا  نامه  هکلب  هدوبن  هزجعم  هب 
يارب ریـشمش  . تسا هتفر  راک  هب  قح  توعد  تفر  شیپهار  رـس  رد  هدش  داجیا  ياهدـس  نتـسکش  يارب  ریـشمش  نوچ  مه  هزجعم  ورنیا  زا 

نک هشیر  ای  هرصاحمداجیا  ددص  رد  دروآیم و  دوجو  هب  حیحـص  قطنم  نتـشادن  زجع و  يور  زا  نمـشدهک  تسا  یجراخ  عناوم  ندودز 
دوجو هب  يراصح  نآ  زا  - دوخ نامگ  هب  - نانمـشد هک  هدوب  یتاهبـشیمامت  نتخیر  ورف  مهرد  يارب  هزجعم  دـیآیم و  رب  قح  داـینب  ندرک 

. دندوب هدروآ 
اهنآ زا  عناوم  اب  دروخرب  ماگنه  مود و  هبتر  رد  هکلب  ، هدوبن نآ  تیناقح  تابثا  توعد و  هئارا  يارب  اـساسا  ریـشمش  هزجعم و  دربراـک  سپ 

. ضحم یغیلبت  هلیسو  هن  دنوریم  رامش  هب  یعافد  هلیسو  ، ود ره  اذل  . تسا هدش  هدافتسا 
: اهتشونیپ
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پاچ .) دنکیم ثحبلازتعا  لها  بهاذم  زا  هک  اج  نآ  دیوگیم و ص 259  نخـس  ینآرق  مولع  زا  هک  اج  نآ  ،ص 63  تسرهفلا 1.ر.ك:
(. ۀماقتسالا - هرهاق

همدـقم زین  و   . نآرقلازاـجعا یف  لـئاسر  ثـالث  باـتک  همدـقم  .ر.ك: تسا هدوـب  يو  تماـقا  لـحم  لـباک  یکیدزن  رد  یکرهـش  : تـسب .2
،ج 1،ص 8. دیهمتلا

دمحم یـسیع و  یـسومو و  میهاربا  حون و  دنرفن : جنپ  نانآ  ، دنـشاب هزات  یباتک  ون و  یتعیرـش  ياراد  هک  دنایناربمایپ  مزعلا  ولوا  ناربمایپ  .3
. هلآ هیلع و  هللا  یلص 

نوناق هک  نیا  هچ  ، تسینتعیبط سومان  فالخ  رب  زگره  یلو  . تسا هدـش  هتخانـش  فراعتم و  هک  رثؤم  لماوع  هدودـحم  زا  جراـخ  ینعی  .4
رب نآ  تخانش  ناکما  تیرشب  يارب  یلو  تسا  نآ  ندوبفراعتم  ریغ  ، هزجعم ندمآ  دوجو  هبتلع  اهنت  . تسین رادرب  هشدخ  یعیبط و  ، تیلع

تلع درادن و  دوجو  ناکما  ، دوخ بسانتم  تلع  نودـب  یتسه  هنحـص  رد  ياهدـیدپچیه  هنرگ  تسین و  رـسیم  زگره  یعیبط  نیزاوم  ساسا 
دشخبتعرـس و ای  دزاـس  نوگرگد  دـناوتیم  هک  تسا  وا  هدارا  تحت  زین  تیلع  باـب  رد  ریثاـت  یگنوگچو  تسا  يدـنوادخ  هدارا  لـلعلا 

. هعیبطلا قراخ  هن  دنیوگیم  هداعلا  قراخ  اذل  . دریگیم تروص  قیرط  نیمهزا  هزجعم 
ءارسا 17:105. .5

دعر 13:14. .6
لمن 27:79. .7

هرقب 2:2. .8
فارعا 7:43. .9

سنوی 10:108. .10
يروش 42:17. .11

ابس 34:6. .12
جح 22:54. .13
هدئام 5:83. .14

فرخز 43:78. .15
لمن 27:14. .16

هرامش 998/400. ،ج 1،ص 432، ملظلا حیباصم  باتک  ، نساحم ، یقرب .17
هرقب 2:23. .18

روط 33-52:34. .19
دوه 11:13. .20

سنوی 10:38. .21
لافنا 8:31. .22

رثدم 24-74:25. .23
لحن 16:103. .24

ماعنا 6:91. .25
سنوی 10:15. .26
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ءارسا 90-17:93. .27
(. 103-110) تایآ فارعا  هروس  (34-16)و  تایآ ءارعش  هروس  28.ر.ك:

میهاربا 9-14:12. .29
. دنهنیم نهد  ربتسد  هتفرگ  ناشهدنخ  هک  نآ  دننام  ، دنهدیم ماجنا  رخسمت  يارب  هک  تسا  یتلاح  نیا  .30

زاجعا صیخشت 

يارو ام  هناشن  یتسرد  هب  هدـش  هئارا  هچ  نآ  هک  دنهدصیخـشت  یبوخ  هب  هرود  نامه  ناسانـشراک  ات  دریگ  ماجنا  ياهنوگ  هب  دـیاب  هزجعم 
هشیمه ياربدیابتیعقاو  نیا  و  ( 1  ) تسین راک  رد  يراک  هیور  يزاس و  رهاظ  هنوگ  چـیه  تسا و  تیرـشبناوت  زا  نوریب  تعیبط و  ناـهج 

صیخـشت نیا  یبوخ  هب  هک  نیا  ات  هدوب  نوریب  هرود  نآ  ناسانـشراکنیرترهام  ناوت  زا  هک  دنداد  ماجنا  ییاهراک  ایبنا  اذل  دـنامب . ظوفحم 
. دشاب نشور  قوفت  يرترب و  نیا  هشیمهيارب  دریگ و  تروص 

رد ، دـش هضرع  نامز  نآ  برع  رب  اوتحم  نیرتراوتـسا  ناـیب و  نیرتاـسر  کبـس و  نیرتاویـش  اـب  هک  تسا  نآرق  مالـسا  هزجعم  ور  نیمه  زا 
دـشاب رـشب  هتخاسدناوتیمن  نخـس  نیا  هک  دنداد  صیخـشت  یبوخ  هب  هدوب و  نانآ  نایب  نابز و  رد  هرودنآ  برع  تراهم  هناگی  هک  یلاح 

اج رب  اپ  نانچ  مه  - اوتحم ظاحل  زا  هچ  مظن و  ظاحل  زا  هچ  - ینآرقهویش يادنلب  نیا  هتبلا  . دزاس ناوتان  يدروآ  مه  زا  ار  نانآ  هنوگ  نیا  هک 
. تسا

ای :» دیوگیم نینچ  نآرق  هرابرد  تفریم  رامش  هب  برعسانشرس  هیاپ و  دنلب  نارـس  زا  دنمورین و  يرونخـس  هک  یموزخم  هریغم  نب  دیلو 
هشبک یبا  نبادنزرف  هچ  نآ  ...، هللا مالک  نمل  هلوق  نا  نونج و  يذهب  رحسب و ال  رعشب و ال  وه  ام  هللا  وف  ( ، 2  ) ۀشبک یبا  نبا  لوقی  امل  ابجع 

...«. تسادخ نخس  وا  هتفگ  نامگیب  ، نادرخیب ییوگ  فازگ  هن  رحس و  هن  تسا و  رعش  هن  ! دنگوس ادخ  هب  ، دیارسیم
تعمس دقل  هللا  و  :» تفگ - دینش دومرفیم  توالت  زامنرد  هک  ار  نمؤم  هروس  زا  دنچ  یتایآ  تشذگیم و  ربمایپ  رانک  زا  هک  یعقوم  - وا مه 
هلفـسا نا  ،و  رمثملهالعا نا  ،و  ةوالطل هیلع  نا  ،و  ةوالحل هل  نا  هللا  ،و  نجلا مالک  نم  ـال  سنـالا و  مـالکنم  وه  اـم  اـمالک  اـفنآ  دـمحم  نم 

تسنامیم نایمدآ  نخس  هب  هن  هک  مدینش  ینخـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحمزا  شیپ  يدنچ  ! دنگوس ادخ  هب  ، یلعی ام  ولعی و  هنا  .و  قدغمل
نآ يادنلب  هک  ، هتشارفا رب  رسو  دنمورب  یتخرد  نوچ  مه  . دراد ییابیز  هیور  ياهژیو و  ینیریش  وا  نخس  ! دنگوس ادخهب  . نایرپ نخس  هب  هن  و 

ربرگید ینخس  تفای و  دهاوخ  يرترب  نانخس  رگید  رب  انامه  . دراد هدرتسگ  مکحتسمهشیر و  تسا و  راوتسا  نآ  هیاپ  شخب و  رثا  رمث و  رپ 
( . 3 « ) دیدرگ دهاوخن  رترب  نآ 

شیرق زا  یناسک  . دیدرگ ادخ  هناخ  مزاع  تفریم ، رامش  هبشیرق  فارـشا  زا  هشیدنا و  اب  هشیپ و  رعاش  يدرم  هک  یـسود  ورمع  نب  لیفط 
ار وانخس  متفای و  دجسم  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  :» دیوگ ، دنراد زاب  ربمایپ  نخـس  ندینـش  روضحزا و  ار  وا  ات  دندمآ  وا  درگ  هب 

رگا ریذـپب و  دـیوگ  تسار  نخـس  رگا  ، هد ارفشوـگ  ، وـت رب  ياو  : مـتفگ دوـخ  اـب  مدـش و  هـناور  وا  لاـبند  هـب  . دـمآ مدـنیآ  شوـخ  ، مدـینش
درک و هضرعنم  رب  ار  مالسا  وا  . نک هضرع  نم  رب  يراد  هچ  نآ  : متـشاد هضرع  متفاتـش و  وا  تمدخهب  هناخ  رد  . ریگب هدینـشان  دوبتسردان 
. مدوب هتفاین  نآ  زا  رتدنمجرا  یبلاطم  مدوب و  هدینـشن  بلاج  اویـشینخس و  نینچ  ! دنگوس ادخ  هب  ، دومن توالت  نم  رب  نآرق  زا  دـنچ  یتایآ 
ار دوختشذگ  رس  تفاتش و  دوخموق  يوس  هب  هاگ  نآ   . متخاس يراج  نابز  رب  ناج  لد و  زا  ار  قح  هب  تداهش  مدروآمالـسا و  ورنیا  زا 

( . 4  ) دش هتخانش  مالسا  هزاوآ  دنلب  نایعاد  زا  یکیوا  دنتفریذپ و  ار  مالسا  یگمه  درک و  وگزاب  ناشیا  رب 
راکـشآ ینمـشد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپاب  هک  دـشیم  هتخانـش  برع  ناشوهزیت  شیرق و  نارـس  زا  هدـلک  نب  ثراـح  نب  رـضن 
تدهـش اـم  لـضفلا  و  .» تـسا هجوـت  لـباق  ، توـعد تـفر  شیپ  رد  نآ  يدـنمورینو  نآرق  تـمظع  هراـبرد  وا  دـننام  تداهـش  اذـل  . تـشاد

«. دنوش هاوگ  نآ  رب  نانمشد  هک  سب  نامه  یگرزب  ، ءادعالاهب
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ات هک  هداد  خر  ناتیارب  يدمآ  شیپ  ! دنگوسادخ هب  :» دیوگ نینچ  شیرق  نارس  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هرابرد  یـشیدنا  هراچ  رد  زا  وا 
. دیاهدیشیدناین نآ  يارب  ياهراچ  نونک 

ات . دوب امـش  نیرتراو  گرزب  يراد  تناـما  رد  ونیرتوگتسار  نخـس  رد  ، ناـگمه دنـسپ  دروم  ، هتـسارآ دوب  یناوج  امـش  ناـیم  رد  دـمحم 
هب هـن  . تـسا رحاـس  : دـیتفگ هاـگ  نآ  ، دروآ هـک  ار  هـچ  نآ  دروآ  تـشگ و  ادـیوه  شاهنوـگفرط  ود  رد  دیفــس  ياـهيوم  هـک  یماـگنه 

رعاش : دیتفگ . دروخیمن نانهاک  نخـس  هب  وانخـس  زگره  ! دنگوس ادخ  هب  هن  . تسا نهاک  : دیتفگ دـنامیمن . يرحاس  هب  زگره  ! دـنگوسادخ
ناگناوید هبوا  راتفر  زگره  ! دنگوس ادخ  هب  هن  . تسا هناوید  : دیتفگ . تسین راوتـسا  يرعـش  نازوا  ربوا  نخـس  زگره  ! دنگوس ادـخ  هب  هن  : تسا

( . 5  ) تفرگ هداس  ار  نآ  دیابن  هک  هدرک  دمآشیپ  یگرزب  داد  خر  هک  ، دیشیدنایبتسرد دیناد و  دوخ  سپ  . دنامیمن
هشوگ رد  زین  مالسا  ربمایپ  . دوب هتسشن  مارحلا  دجسم  ردشیرق  نارس  اب  يزور  ، دشیم بوسحم  شیرق  گرزب  هک  ، هعیبر نب  ۀبتع  دیلولا  وبا 

هتفای اهنت  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نونکا  هک  دـیرادیم  اور  ایآ  :» تفگ هدرک و  شیرق  فارـشا  هب  ورهبتع  . دوب هتـسشن  دجـسم  رگید 
نب ةزمح  لاثما  هک  دوب  یعقوم  نیا  هتبلا  »؟ درادربتسد شیوخ  توعد  زا  هدومن  عیمطت  ار  وا  ، مزاس عناـق  ار  وا  اـت  دـشاب  ، میوگ نخـس  وااـب 

وا اب  یناوتیمرگا  :» دنتفگ وا  هب  یگمه  ! دندوب ینوزفا  هب  ور  زور  هب  زور  دندوب و  هدیورگ  مالـسا  ربمایپهب  یهوبنا  تیعمج  بلطملا و  دـبع 
«. زاس عناق  ار  وا  یناوتیم  ياهنوگ  ره  هب  وگ و  نخس 

ردارب دنزرف  يا  یخا  نبا  ای  » رگید هلیبق  دارفا  هب  هلیبق  رهدارفا  هک  دوب  تداع  نینچ  ار  برع  !- ردارب دنزرف  يا  :» تفگ هدـمآ  ربمایپ  دزن  هبتع 
هدـیدرگ دوخ  موق  نایمهقرفت  دروخرب و  بجوم  هک  یتسه  یعدـم  ار  يزیچ  یلو  ، یتسه یگداوناخ  فرـشياراد  وت  - دـندرکیم باـطخ 

!« مراد هضرع  وت  رب  ار  یبلطم  ات  هد  ارف  شوگ  نونکا  تسا .
مهارف وت  يارب  لاوما  هزادـنا  نآ  ، تسا تورثنتخودـنا  وت  فدـه  رگا  ! ردارب دـنزرف  يا  :» تفگ هبتع   . مهدیم ارف  شوگ  ، وگب :» دومرفربمایپ

ياور نامرفار  وت  یـشاب  هتـساوخ  رگا  .و  مینادرگیم دوخ  سیئر  ار  وت  ، یماقم هنـشت  رگا  . يدرگشیرق مدرم  نیرتدـنم  تورث  ات  میزاسیم 
رثا وـت  باـصعا  رب  هـک  تـسا  یللخ  ، دـنکیم هـمزمز  وتاـب  ییاـهزیچ  ددرگیم و  رهاـظ  وـت  رب  هـک  نآ  :» تـفگ سپــس  میزاـسیم .  دوـخ 

الماـک ربماـیپو  تفگیم  هبتع  ...« میزرون غـیرد  هنیمز  نیا  رد  لاـم  لذـب  زا  مینک و  اوادـم  ـالماک  دوـخجرخ  اـب  ار  وـت  میرـضاح  ، هدراذـگ
ناـیاپ دوـخ  بلاـطم  نـتفگ  زااـیآ  :» تـفگ وا  هـب  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  ربماـیپ  هاـگ  نآ  . داد ارف  شوـگ  شیاــههتفگ  ماــمت  هـب  ، تکاــس

نیا رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ماهدامآ  لد  ناج و  اب  :» تفگ هبتع  هد  ارف  شوگنم  نخـس  هب  نونکا  سپ  : » دومرف  . يرآ :» تفگ »؟ یتفای
انآرق هتایآ  تلـصف  باتک  ... میحرلا نامحرلاهللا  مسب  دومن : ندناوخ  هب  عورـشتلصف  هروس  يادـتبا  زا  دوشگ و  نآرق  توالتهب  بل  ماگنه 
نیمز رب  رـس  بقع  هب  ار  اـهتسد  ، دادیم ارف  شوگ  دوجو  ماـمت  اـب  هبتع  داد و  هماداناـنچ  مه  و  ( 6 ... ) اریذن اریـشب و  . نوملعی موقل  ایبرع 
سپـس . دومن هدجـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپو  دیـسر  هدجـس  هیآ  هب  هک  یعقوم  اـت  ، دوـب هدـیدرگ  ربماـیپ  توـالت  بوذـجم  هدادهیکت ،
ماگنه نیا  رد  !« ییامن تواـضق  هنوگچ  اـت  دوخ  هشیدـنا  وت و  نیا  نونکا  ، مدرکتوـالت وت  رب  هک  ار  هچ  نآ  يدینـش  ! دـیلولا وبا  يا  :» تفگ

ار وا  . تشگ هناور  شناتـسود  يوـسهب  دـیوگب  يزیچ  هک  نآ  نودـب  دـمآ و  نوریب  ، دوـب هداد  تسد  وا  هب  هک  یحور  هبذـج  تلاـحزا  هبتع 
هچ :» دـنتفگ تسـشن  ناـنآ  دزن  هک  یعقوـم  . دـیآیم رگید  یتلاـح  اـبتفر  هک  یتلاـحنآ  اـب  هـبتع  : دـنتفگ دوـخ  ناـیم  دـندید و  نوـگرگد 

ادـخ هب  ، مدوـب هدینـشن  اویـش  ینخـس  نینچزگره  ! دـنگوس ادـخ  هب  مدینـش ، ینخـس  هک  تسا  نآ  ماهدروآ  هچ  نآ  :» تـفگ »؟ ياهدروآربـخ
درم نیا  . دینکراذگاو نم  هب  دیریذپب و  نم  زا  ! شیرق هورگ  يا  . دیرادنپیم امش  هک  هنوگ  نآ  ، تناهکهن رحس و  هن  تسا و  رعـش  هن  ! دنگوس
رگا . دراد لابند  هب  ینالک  دمآ  یپ  مدینش  يو  زا  نم  هک  ینخـس  دنگوس ! ادخ  هب  . دیـشاب هتـشادن  يراک  وا  اب  دیزاس و  اهر  دوخ  لاح  هب  ار 

- دـیامنیم نینچ  هدـنیآ  هک  - دـیآزوریپ برع  رب  رگا  دـیاهدش و  هدوسآ  وا  تسد  زا  دـنتخاس  ار  وا  راک  [ شیرق زج  ] نارگیدتسد اب  برع 
هب امـش  هاـگ  نآ  تسامـش . يوربآ  تزع و  وا  يوربآ  تزع و  امـش و  ییاور  ناـمرفوا  ییاور  ناـمرف  تسامـش و  يزوریپ  وا  يزوریپ  سپ 

رحـس دوخ  نایب  اب  ار  وتهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ! دیلولا وبا  يا  :» دـنتفگ ودـب  «. دـیدرگ دـیهاوخ  ناهج  مدرم  نیرتتخب  شوخوا  هلیـسو 
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( . 7 « ) دینک راتفر  دیهاوخ  هنوگ  رهنونکا  ، تسا نم  رظن  متفگ  امش  هب  هچ  نآ  :» تفگ .« تسا هدرک 
دومنیم تکرش  يرعـش  تاقباسم  رد  دوب و  بلط  دروآ  مهو  اناوت  يرعاش  هک  سینا  مان  هبتشاد  يردارب  ، هدانج نب  بدنج  ، يرافغ رذوبا 

رد یمان  رعاش  هدزاود  اب  ، متفاین ار  يرعاش  سینا  مردارب  زا  رتدـنمورین  :» دـیوگ رذوبا  تشاد . يرترب  هراو  مه  دوخ  نادروآ ) مه  ) نارقا رب  و 
يربمایپ زا  دشاب  ، يراد هتشر  رس  يرونخس  نخس و  زا  وت  : متفگ وا  هب  ، دوب هکممزاع  وا  . تفای يرترب  همه  رب  داد و  هقباسم  تیلهاج  نارود 

رد ار  يدرم  : تفگ ؟ يدرک هچ  : متفگ وا  هبدمآ  رفـس  زا  تشذگ و  ینالوط  یتدم  . يروایب میارب  يربخ  هتـساوخ  رب  توعد  هب  اج  نآرد  هک 
هکدوب نامگ  نیا  رب  -و  تسجیم يرازیب  ناتب  زا  درکیم و  تدابع  ار  ادخ  هک  دوب  لاس  هسزا  شیب  رذوبا  - دوب وت  هویـش  رب  هک  مدـید  هکم 

یلو . تسا رحاس  ای  نهاک  ای  رعاش  دنیوگیم  : تفگ دنیوگیمهچ ؟ مدرم  : متفگ وا  هب  : دیوگ رذوبا  . تسا هداتـسرف  يربمایپ  هب  ار  وا  دنوادخ 
مدرم دیوگیم و  تسار  وا  ! دنگوسادخ هب  ، دنامیمن نادب  زگره  ، مراد دای  بوخ  ار  يرعش  نازوا  ماهدینش و  ار  نانهاکراجنهان  نانخس  نم 

( . 8 « ) دنیوگیم غورد  وا  هرابرد 
اهیهاوگ نیا  خیرات  رتسب  رد  هدرک و  طبـض  ار  نآخیرات  هک  تسا  ناوارف  نآرق  هرابرد  برع  ناناد  نخـس  ناگرزب و  زا  اهیهاوگ  نیا  زا 

( . 9  ) دنام دهاوخنادیواج  هشیمه  يارب  هدوب و  هدنز 
: اهتشونیپ

رب هچ  نآ  دشاب  نشورخیرات  لوط  رد  هک  دراد  ترورض  اریز  ، دشاب هرود  نامه  صوصخم  صیخـشت  نیا  هک  تسین  انعم  نیدب  نیا  هتبلا  .1
تباث هزورما  اضرف  رگا  هتفرگ و  ماجنا  هعیبطلاقوف  ام  هدارا  لعف و  اب  تسا و  جراخ  قلطم  روط  هبتیرـشب  ناوت  زا  هتفرگ  ماجنا  اـیبنا  تسد 

هدیـشوپ راگزور  نآ  ناسانـشراک  دـید  زا  یلو  یعیبط  الماکهک  هدـش  هدافتـسا  يرازبا  زا  هتفرگ  ماجنا  راـگزور  نآ  رد  هچ  نآ  هک  ددرگ 
یلامتحا نینچ  . دـناهتفگ غورد  یهلا  تلاسر  رد  دـناهدوب و  يرهام  زاـب  گـنرینایبنا  هللااـب  ذاـیعلا  هک  دوب  دـهاوخ  نآ  شاهمزـال  ، تسا هدوب 

. تسا رود  هب  ریوزت  يزاب و  لغد  هنوگ  ره  زا  ناشیا  سدق  تحاسو  دیاشن  ماظع  يایبنا  هرابرد  زگره 
ۀعازخ هلیبق  زا  يدرم  وا  . دندادیم تبـسن  ۀشبک  وبا  هب  ار  وا  دندرکیم و  دای  ناونع  نیا  اب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ، ناکرـشم .2

. دندادیمتبسن يو  هب  ار  وا  هک  دوب  ربمایپ  يردام  دج  وا  دنیوگ  دیزرو . تفلاخم  شیرق  ابتناید  رد  هک  دوب 
،ج 2،ص ۀباغلا دـسا  : ریثانبا ص 21. ،ج 2 ، فنالا ضورلا  ، یلیهـس ص 288. ،ج 1، ماشه نبا  هریـس  ص 98. ،ج 29، يربط ریـسفت  3.ر.ك:

ج 1،ص 410. ۀباصالا ، ، رجح نبا  ،ج 1،ص 412. باعیتسالا ، ربلا دبع  نبا  .90
دیس ،ج1،ص 281،ط 1358 ه. مولعلا ءایحا  ،- یلازغ ،ج 1،ص 316. افش حرش  ، يراق یلع  الم  ،ص 220. یگنس پاچ  ، افشلا ، ضایع یضاق 

،ج 6،ص 283. روثنملا ردلا  ، یطویس ،ج2،ص 507. كردتسملا ، يروباشین مکاح  ،ص 21. ةدلاخلا ةزجعملا  ، یناتسرهش نیدلا  ۀبه 
،ج 3،ص 54. ۀباغلا دسا  ،ج 2،ص 21-25. ماشه نبا  هریس  .4

،ج 3،ص 180. روثنملا ردلا  ،ج 1،ص 320-321. ماشه نبا  هریس  .5
تلصف 3-41:4. .6

،ج 1،ص 313-314. ماشه نبا  هریس  .7
،ج مکاح كردتسم  ،ج 7،ص153. ملسم حیحص  لاس 1285،ج 1،ص 320. لوبمالـسا  پاچ  ، نآ حرـش  ،ص 224. افشلا ، ضایع یـضاق  .8

،ج 1،ص 76 و ج 4،ص 63. رجح نبا  هباصا  3،ص 339.
،ج 4. دیهمتلا 9.ر.ك:

نآرق زاجعا  هوجو 

عوضوم نیا  رد  هتبلا  . دناهدرک حرطم  ار  ینوگانوگ  داعباهنیمز  نیا  رد  هدرک و  يراد  هنماد  ياهثحب  نآرق  زاجعا  دروم  رد  نادنم  شیدـن 
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هتــشذگ لاوـقارب  ییاـهزیچ  رگید و  هنوـگ  هـب  نیرخاـتم  دناهدیــشیدنا و  ياهنوـگ  هـب  ناینیــشیپ  . دراد دوـجوزین  اـهرظن  فــالتخا  یخرب 
: دوشیمتراشا نآرق  زاجعا  باب  رد  نوگانوگ  تایرظن  هب  الیذ  . دناهدوزفا

تارابع ندوب  ناور  نایب و  ندوب  اسر  دناهتسناد . نآ  يالاوتغالب  تحاصف و  ورگ  رد  ار  نآرق  زاجعا  ، برع ناناد  نخـس  بدا و  بابرا  .1
نآ ، هتفرگ رارق  دوخ  بسانمياج  رد  کی  ره  هک  تاملک  مظن  ، هتفرگ ماجنا  قیقد  هک  تاملک  شنیزگ  هدشتیاعراههژاو و  شنیچ  رد  هک 

ياهنوگ هب  هدروآ  مهارف  هدروخ  دـنویپ  هتـسویپ و  مه  هب  یتفاب  تاملک  ظافلاياوآ و  ریبعت و  ظاـحل  زا  هک  هدروآ  دوجو  هب  یبیکرت  ناـنچ 
نخـس نیا  توق  تردق و  رب  اهنیا  یمامت  ، دناکیکفت لباق  ریغ  هداد و  لیکـشت  ار  یمجـسنم  دحاو  ، هروس هیآ و  ره  رـس  ات  رـسییوگ  هک 

ناکمازگره اهنآ  لیدـبت  ای  تاملک  ییاج  هب  اج  هک  تسا  ياهنوگ  هب  هدـش  باختنا  تاـملکياهیگژیو  هوـالع ، هب  . دـنراد تلـالد  یهلا 
: دناهتفگ هدرب و  یپ  نآ  هب  بدا  ملع و  ناگرزب  هک  تسا  يرس  نیا  . تسین ریذپ 

نآ نیزگ  ياج  ناوتب  ار  يرگید  هملک  ات  ینکوجتـسج  ار  برع  تغل  یماـمت  هاـگ  نآ  ، يرادرب دوخ  ياـج  زا  ار  نآرق  زا  ياهملک  هاـگره 
هتفایفیدر تاـملک  اـب  یگنهاـمه  اوآ و  ظاـحل  زا  مه  ،و  اوتحم اـنعم و  ظاـحل  زا  مه  هک  يرگیدهملک  اریز  . تفاـی یهاوخن  زگره  ییاـمن 

یباختنا ياههلمج  هلمج و  ره  یباختنا  تاملک  رد  هک  دناسریمنیا  . دوشیمن تفای  دشاب  یکی  ، نآ اب  ( دناهتفرگ رارق  نآ  فرط  ود  هک  ) نآ
هطاحا هب  ، یباـختنا تـالمجو  تاـملک  قیقد  تیاـعر  هنوگ  نیا  اریز  ، دـشابیم نوریب  رـشب  ناوت  زا  هک  هتفر  راـک  هبتقدهزادـنا  نآ  ، هیآ ره 

نیا ، دشاب هتشاد  یگدامآ  هدرک و  تفر  شیپ  تغل  ياهیگژیو  تخانـش  رد  هکهزادنا  ره  ناسنا  دراد و  زاین  لعفلاب  ینهذ  روضح  لماک و 
ار یتالمج  ای  اههژاو  دنکیم و  هابتشا  - دشاب دنمورینو  يوق  هک  دنچ  ره  - انایحا ،و  تشاد دهاوخن  مئاد  ینهذ  روضح  عیـسو و  هطاحاهنوگ 

تفای هقباساب  نازادرپ  ترابع  هدومزآ و  نایارس  نخس  عون  رد  هک  تسا  یتیصاخ  نیا  دریگیم . رارقيریگ  هدرخ  دروم  هک  دربیم  راک  هب 
. تسا ناس  کی  راوتسا و  دوخ  یمالک  تردقو  توق  نامه  رب  - لوزن نامز  لوط  یگدرتسگ و  نآ  اب  - نآرق یلو  دوشیم .

ریظن اهل  دجوی  نا  یلع  اهلک  برعلا  ۀغل  اهب  ریدا  مث  ۀظفلهنم  تعزتنا  ول  :» دناهتفگ تاملک  هدـش  باسح  باختنا  شنیچ و  رد  تقد  هرابرد 
( . 1  ) ۀتبلادجوی مل  صاخلا  اهعضوم  یف 

هک ، هدش هضرع  برع  رب  هزات  یبولسا  ون و  یبلاق  رد  ، تارابعو ظافلا  شنیچ  ياهيدنب و  هلمج  ، نآرق مظن  هویش  کبس و  نایب و  بولسا  .2
زا یلو  ، تشادیگزاـت مـالک  فیلاـت  مظن و  هنوـگ  نیا  هک  نیا  اـب  . تسا هدرواـین  نآ  دـننام  یـسک  زین  نآ  زا  سپو  هدوـب  هقباـسیب  ـالماک 
هک ( ، 2  ) عجس ای  رثن  ایتسا  رعـش  ای  دوب  لوادتم  برع  ياحـصف  نایمرد  هک  مالک  عاونا  . دوبن نوریب  برع  یمالک  ياهبولـسا  بوچراچ 

. دوب یبیاعم  زین  نآ  رانک  رد  ینساحمياراد و  کی  ره 
بحاص يدازآ  ، صاخ نزو  تیاعر  هیفاق و  دیق  یلو  ، ددرگیم بلق  قامعا  رد  ذوفن  بذج و  هیام  هک  تسا  نآ  ندوب  اریگ  رد  رعـش  نسح 

دارم يانعم  اب  بسانتمهک  یظافلا  تاـملک و  هنوگ  ره  . تسا نخـس  بحاـص  ندوب  دازآ  رد  رثن  نسح  . دنکیمبلـس يدودـح  اـت  ار  نخس 
کی تسا و  ابیز  رهاظ  هب  انایحا  هچرگ  عجـس  . درادـن ار  يرعـش  هبذـجو  ییاریگ  نآ  یلو  ، دربیم راک  هب  باـختنا و  هنادازآ  دـنادیم  دوخ 
. دهاکیم نآ  ییابیز  زا  ، بسانم انتاملک  ندرب  راک  هب  انایحا  يراوشد و  فلکت و  یلو  ، دوریم رامش  هب  يرو  نخسییامن  رنه  هنوگ 
ینآرق کبـس  ياهیتفگـش  زا  نیا  دـشابیماهنآ . بیاـعم  دـقاف  کـی و  ره  نساـحم  ياراد  ، هدرک عـمج  مـالک  عوـن  هس  نـیا  ناـیم  نآرق 

نخس وناناد  نخس  يارب  بیجع  یگژیو  نیا  . دشابیم اراد  ار  فلکت  نودب  عجس  ییابیز  رثنلماک و  يدازآ  اب  هار  مه  ، رعـشتیباذج . تسا
. تسا هدوبدوهشم  بدا  ياملع  يارب  هراو  مه  هدوب و  راکشآ  زاغآ  نامه  زا  برع  ناجنس 

رهاــقلا دــبع  خیــش  ، هـلمج زا  ، دــناهدرک داــیتهج  نـیمه  رد  ار  نآرق  زاــجعا  هـبنج  نیرتهتــسجرب  ، بدا مــلع و  ناــگرزب  زا  يرایــسب 
نخسهلمج زا  ، میدش روآ  دای  ار  برع  ناگرزب  نانخس  زین  نیا  زا  شیپ  . میاهدروآ دوخ  ياجرد  هک  ، یناهفـصا بغار  یکاکـس و  ، یناجرج

 . یلعی ام  ولعی و  هنا  و  ... ةوالطل هیلع  نا  ،و  ةوالحل هل  نا  :» دوب هتفگ  هک  دیلو 
ازفا حور  شخب و  ناـج  ياوآ  ياراد  نـیرفآهمغن و  هـک  هـتفرگ  تروـص  ناـنچ  کبــس  هویــش  مـظن و  نـیا  هـک  دــناهدوزفا  نیرخاــتم  .3
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ياهاونو نیز  ياهگنهآ و  زا  هک  دنزاس  مد  زاس و  مه  نانچ  ، نآ فیدر  مه  تاملک  فورح  هبتبـسن  هملک  ره  فورح  یگنهامه  . تسا
. تسا رگهولج  عجسمرثن  نیا  رد  يرعش  ياههبذج  عاونا  یمامت  دراد . تیاکح  رگنوسفا  نیتم و 

هدننک توالت  يراق و  ات  دشابیم و  نوگ  مه  یتوصياههمغن  ناحلا و  اب  هک  هتفای  میظنت  ياهنوگ  هب  نآرق  دـنلب  هاتوک و  ياهيدـنب  هلمج 
نیا . دـیامنتوالت ، هتفای لکـش  نآرق  ياهيدـنب  هلمج  هک  هنوگ  نآ  دـناوتیمن  دـشاب  هتـشادن  ییانـشآیتوص  يالاو  ياهگنهآ  اـب  نآرق 

هتشاد و دیکات  نآ  رب  مالـسلا  مهیلع  يده  همئاو  هدومرف  حیرـصت  نادب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ، تسخن زور  زا  هک  تسا  یتقیقح 
(. تسا هدش  نایب  »ج 5  دیهمتلا » ردنآ لیصفت  .) دناهدرب یپ  نآ  هب  یبوخ  هب  هزورما 

یـسک دبایتسد و  نادب  هک  هدوبن  تیرـشب  ناوت  رد  ، زورنآ ات  هک  تسا  ياهنامیکح  . میلاعت هیلاع و  فراعم  لماش  نآرق  ، همه زا  رتمهم  .4
ياهتخانـش : دوـب هقباسیبتیرـشب  يارب  ، نآرق ياـههدروآ  شنیب  قـمع  يرگن و  فرژ  . تسا هدوـبن  يدـنلب  ياههشیدـنا  نینچ  ياراـی  ار 

یهلا عیادو  ، ناسنا ناهج و  شنیرفآ  تلع  ، لالج لامج و  تافص  تفرعم  رد  نآطسب  حرش و  ، دوجو رارـسا  یتسه و  زار  زا  نآرق  فرگش 
زور نآ  ات  هک  دنتـسه  یلیاسم  ، تسیچ ییاهندصقم  فده و  دوریم ، اجک  هب  هدـمآ و  ارچ  هدـمآ و  اجک  زا  ، تسا هتفهن  ناسنا  داهن  ردهک 

. دیدرگزاب ناسنا  يارب  قیاقح  نیا  هب  ندیسر  هار  نآرق  میلاعت  هیاس  رد  مه  نآ  زا  دعب  . دوبنراکشآ هتشاد  نایب  نآرق  هک  یبوخ  نآ  هب 
نآ ناسنا  هتفاین  ناماس  ياههشیدـنا  هب  هعجارم  رـصتخماب  . دـناسریم ار  نآ  زاجعا  هبنج  نیرتالاو  ، نآرق بناج  زا  هدـش  هئارا  قیاـقح  نیمه 

زاجعا لیلد  نآرقمیلاعت و  يرترب  یبوخ  هب  ، زورما ینید  نورب  نادـنم  شیدـنا  داضتم  ياههتفگ  زین  ینآرقفراـعم و  اـب  نآ  هسیاـقم  زور و 
(. تسا هدمآ  »ج 6  دیهمتلا » رد نآ  حرش  . ) ددرگیم نشور  نآ 

ناسنا يارب  زین  ار  یگدنز  تداعس  هعماج و  تمالس  ، هتـشاد هضرع  نآرق  هک  ریگارف  ياهلمعلا  روتـسد  ماکحا و  ياتـسار  رد  نینچ  مه  .5
. درادیم راوتسا  زین  یکاخ  ناهج  زا  رتارف  یناهج  ادخاب و  ار  وا  هطبار  . دزاسیم مهارف 

حلاـصم ) ماـع نوؤـش  اـب  زین  يرگید  هطبار  راـچانهب  دـشوکیم و  ( يدرف حـلاصم  ) دوـخ صاـخ  نوؤـش  اـب  هطبار  رد  ناـهج  نیا  رد  ناـسنا 
دـهدیمیگدنز و همادا  ینواعت  تروص  هب  دراد و  اهناسنا  ریاس  اب  یکرتشم  یگدـنز  وا  اریز  ، دـهدرارق رظن  دـم  دـیاب  هک  دراد  ( یعامتجا

دیاب امتح  هک  تسا  دتـس  داد و  تایح  یعامتجا  تایح  . دریگبهدـیدان ار  هماع  تحلـصم  دـشیدنایب و  شیوختحلـصم  هب  اـهنت  دـناوتیمن 
. تسا ریذپ  ناکما  نوناق  تیمکاح  اب  نآتیاعر  دوشتیاعر و 

صاخ نوؤش  رد  ار  داحآ  تافرصت  هدودحم  دراد و  رارقیعامتجا  تایح  يدرف و  تایح  میظنت  ياتـسار  رد  اهنت  ، رـشبتسد هتخاس  نیناوق 
. دنک يریگولج  فیاظو  ماجنا  رد  یهاتوک  ای  زواجت  زا  ات  ، دزاسیمصخشم هماع  نوؤش  و 

- دـشاب مکحتـسم  رگا  هک  - تسا هطبار  نیمه  . تسارگید ناهج  ادـخ و  اب  وا  هطبار  نآ  دراد و  تایح  رد  زین  یموس  یگتـسباو  ناسنا  یلو 
( ینورد هدنراد  زاب   ) یناسفن عزاو  »

. دزاسیم لدتعم  الماک  یگدنز  رد  درادیم و  زاب  طیرفت  طارفا و  زا  ار  وا  دهدیم و  لیکشت  ار  وا 
یلا مهیدـهی  هنذاب و  رونلا  یلا  تاملظلا  نم  مهجرخیو  مالـسلا  لبـس  هناوضر  عبتا  نم  هللا  هب  يدـهی  . نیبم باتک  رون و  هللا  نم  مکءاج  دـق 

هب ، تسادـنوادخ يدونـشخ  یپ  رد  هک  ار  سک  نآ  اـت  ، دـمآ كاـنبات  یتعیرـش  نازورف و  یغارچدـنوادخ  بناـج  زا  ( ، 3  ) میقتـسم طارص 
«. دشاب نومنهر  میقتسم  هقیرطهب  [ یگدنز رد  ] ار وا  دنک و  تیاده  شخب  تداعس  زیمآ و  تمالس  ياههار 

نوؤش درف و  نوؤش  نیناوق  ماـکحا و  نیا  رد  ینعی  . تسايدـعب هس  - هتـشاد هضرع  مالـسا  نآرق و  هک  - یهلا نیناوـق  ماـکحا و  یماـمت  اذـل 
رد . تداعس رب  هوالع  ، درادنآ رب  یعس  نآرق  . تسا هدیدرگ  تیاعر  - تسا تیناسنا  تمارک  ظفاح  هک  - تیونعمو ادخ  اب  هطبار  زین  هعماج و 

صلاـخ و دـنچ  ره  یهلا ، ریغ  نودـم  نیناوـق  هـک  تـسا  یلاـح  رد  نـیا  . دـنکنیمات زین  ار  ناـسنا  دـیواج  يورخا و  تداعـس  تاـیح ، نـیا 
. تسا یهت  یناسنا  تایح  موس  دعب  زا  یلو  ، دشاب هدوب  هدننک  فرحنم  ياهشیارگنودب 

(. تسا هدمآ  نآ  حرش  « دیهمتلا جرد 6« .) دناسریم ار  نآ  ندوب  يرشب  قوفام  زاجعا و  ، عرش نیناوق  ندوب  يدعب  هس  نیمه 
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نایم عمج  نآ  دروآ و  رامش  هب  ینایب  زاجعا  هوجوزا  یکی  ار  نآ  ناوتیم  هک  تسا  رادروخرب  یصاخ  یگژیو  زا  نآرق  لالدتـسا  هویـش  .6
. تسا هباطخ  ناهرب و  هویش  ود 

نخس يور  هویش  نیا  رد  ، تسا راوتسا  ( تایهیدب تایرطف و  ) ینیقی تامدقم  رب  یناهرب  لالدتسا  اریز  ، دنیامنیم داضتم  هویش  ود  نیا  الوصا 
هماع عانقا  نآ  فده  دراد و  هیکت  ( یمومعتالوبقم تاروهـشم و  ) ینظ تامدقم  رب  هباطخ  هویـش  یلو  . دـنک یعطق  تابثاات  تسا  هصاخ  اب 

ارهورگ ود  ره  اـب  نخـس  يور  شیوـخ ، تالالدتـسا  بلاـطم و  ناـیب  رد  هدرک و  عـمج  داـضتمرهاظ  هب  هویـش  ود  نـیا  ناـیم  نآرق  تـسا .
ياهلالدتـسا اذـل  . دریگ فدـه  ار  ود  ره  ، هماع عانقاو  هصاخ  ( یعطق ناعذا  ) عاضخا ، تسا هتـسناوت  نخـس  کـی  اـب  هک  بیترت  نیدـب  ، دراد

ینادنچ یهاگآ  ینالقعتالالدتسا  زومر  زا  هک  مدرم  هماع  . تسا رادروخرب  يازس  هب  يرگن  فرژ  قمعزا و  نایب ، یگداس  نیع  رد  ، نآرق
. دنریگیم هرهب  هتفر  راک  هب  زومر  نایبتقد و  زا  ، هصاخیلو . دندرگیم اریذپ  هدش  عناق  هداس  رهاظ  نامه  هب  ، دنرادن

نیا رد  ، هتشون هنیمز  نیمه  رد  هک  ( 4  ) ۀلدالا جهانم  نعفشکلا  » دوخ جرا  رپ  باتک  رد  - فورعم دنمشناد  فوسلیف و  - یسلدنا دشر  نبا 
: دیوگ ، هدروآ ینشور  لاثم  هراب 

شـشخرد و تسا و  ریگارف  بات و  ناهج  هک  ( 5  ) ضرالاو تاوامـسلا  رون  هللا  هدرک  رون  هب  هیبشت  ، یلاعت قح  تاذ  ییاسانـش  يارب  نآرق  »
مدرم هماع  يارب  ، یتسهناهج رد  وا  هاگ  ياج  یلاـعت و  قح  تاذ  ییاسانـش  يارب  هیبشت  هزادـنا  نیمه  . دـشابیمنآ هلیـسو  هب  زیچ  ره  دومن 

ياتـسار رد  هک  ، تسا یلاعت  قح  تاذ  رگنشور  قیقد و  ردـق  نآ  هیبشتنیا  ، لاح نیع  رد  یلو  . دزاـسیم عناـق  ار  ناـنآ  دـنکیم و  تیاـفک 
قح تاذ  ياهیگژیو  رایع  مامت  رگنایامنهک  یهیبشت  ، دوریم رامـش  هب  هیبشت  نیرتقیقد  نیرتاویـش و  ، تاـسوسحم هب  سوسحمریغ  هیبشت 

. دشابیم یلاعت 
رد شتاذ  هنک  . تـسا وا  زا  تادوـجوم  هـمه  یتـسهو  تـسا  هتـساخرب  وا  تاذ  تـقیقح  زا  یتاذ و  وا  دوـجو  دوـجولا و  بـجاو  ، قـح تاذ 

. دشابیم راکشآ  همه  رب  روهظ و  تیاهن  رد  شدوجو  وا و  یتسه  هک  یلاح  نیع  رد  ، تسا ناهنپ  همه  زا  ءافختیاغ و 
ءافخلا ۀیاغ  یف  ههنک  ءایشالا و  فرعا  نم  هموهفم 

رسارس نآ  وترپ  . دروآ یلاثم  ناوتیمن  ، رون زج  ، دشاباراد ار  اهیگژیو  نیا  نیع  هک  میبایب  ار  يزیچ  میـشاب  هتـساوخ  رگا  سوسحم  ملاع  رد 
تقیقح هنک و  . دـشابیمنآ دوخ  زا  یتاذ و  ، رون دومن  یلو  ، تسا رون  هب  زیچ  ره  دومن  هداد و  دومن  ار  ایـشاهمه  هتفرگ و  ارف  ار  تادوـجوم 

يارب دـشاب  هتـساوخ  رگا  ياهـنازرف  مـیکح  ره  . تـسا ادـیپ  راکـشآ و  هـمهرب  نآ  يدوـجو  راـثآ  شـشخرد و  یلو  تـسا ، هتخانـشان  ، روـن
«. دروآ دهاوخن  رتهب  ینآرق  هیبشت  نیا  زا  ، دروایب یلاثم  قحتاذ  ندناسانش 

: تسا ( هدنیآ لاح و  ، هتشذگ ) ینامز هنوگ  هسرب  ، دهدیم لیکشت  ار  نآرق  زاجعا  زا  ياهشوگ  هدمآ و  نآرق  رد  هک  یبیغ  رابخا  .7
رد شیب  مک و  نانآ  تشذـگ  رـس  دـناهدوب . ناـمزرتسب  رد  هک  نوگاـنوگ  ياـهتما  فلـس و  ياـیبنا  تشذـگ  رـس  ، هتـشذگ زا  ربخ  - فلا

. تسا راو  هناسفا  هدش و  فیرحت  هدولآ و  الماک  یلو  ، هدوب لوادتماهنابز  رس  رب  هدمآ و  نیشیپ  ياهباتک 
لبق نم  کموق  تنا و ال  اهملعت  تنک  امکیلا  اهیحون  بیغلا  ءابنا  کلت  میناوخیم : نافوط  هثداح  مالسلا و  هیلع  حون  تشذگ  رـس  هرابرد 

حوـن و تشذگرـس  «. وـت موـق  هن  یتـسنادیم و  ار  نآ  وـت  هن  ، نیا زا  شیپ  . مینکیمیحو وـت  رب  هک  تـسا  بـیغ  ياـهربخ  زا  نـیا  ( ، 6  ) اذه
هزنم كاپ و  نآرق  رد  هک  هنوگ  نآ  هب  هنیلو  ، هدـمآ لیـصفت  هب  تاروت  ( 7  ) شیادیپ رفس  رد  هژیو  هب  نیشیپ  ياههتـشون  رد  نافوطهثداح ،

. تسا هدمآ 
لیصفت هب  ( 9  ) شیادیپ رفـس  رد  هک  نآاب  ( 8  ) کیلا هیحون  بیغلا  ءابنا  نم  کلذ  میناوخیم : زین  مالـسلا  هیلع  فسویتشذگرـس  هراب  رد 

هرابرد زین  و  ( 10  ) نوعرف لیئارـسا و  ینب  نوراه و  یـسوم و  هرابرد  نینچ  مه  . نآرقنایب یکاپ  یتسرد و  هب  هن  یلو  ، تسا هدمآ  نآ  حرش 
نیا یلو  تسا . ادخ  يایلوا  ایبناماقم و  تسادق  ظفح  لقن و  رد  تناما  زا  یکاح  هک  ، هدـمآ اهریبعت  هنوگ  نیا  ( 11  ) ایرکز میرمترضح و 

. تسا هتساک  نانآ  هیلاع  تاماقم  زا  ، سکعرب هکلب  ، هدشن تیاعر  زگره  تاروت  رد  تهج 

ینآرق www.Ghaemiyeh.comمولع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 302زکرم  هحفص 228 

http://www.ghaemiyeh.com


هتشادرب هدرپ  نایدوهی  ناکرشم و  ، نانآ ناتسد  مه  ناقفانمياههئطوت و  ياههسیسد و  زا  نآرق  هک  تسا  یبیغ  ياهربخ  ، رـضاح زا  ربخ  ب-
( . 12  ) تسا ناوارف  نآرق  رد  تایآ  هنوگ  نیا  . تساهتخاس اوسر  ار  نانآ  و 

هک نآ  اـت  عوقولا  بیرق  ثداوح  هژیو  هب  ، دـیدرگیمعقاو کـیدزن  اـی  رود  هدـنیآ  رد  هک  تسا  ییاهدـمآ  شیپ  زا  ربخ  ، هدـنیآ زا  ربخ  پ-
کی و هبکی  هک  نانمـشد  ندش  بوکرـس  يدوبان و  مالـسا و  شرتسگ  اهيزوریپ و  حتف و  زا  ربخدننام  . ددرگ دوهـشم  نآرق  یبیغ  رابخا 

لیبـق نیا  زا  ( 13  ) نینـس عضب  یف  نوبلغیـس  مهبلغ  دـعبنم  مه  لاـس و  يدـنا  زا  سپ  سراـف  رب  مور  هبلغ  زا  ربـخ  . تفاـی ققحت  یپ  رد  یپ 
. تشاد همادا  ( هنیدم هب  ربمایپ  ترجه  لاس  لاس 622 م( ات  لاس 603 م  زا  سنازیبتلود  ناریا و  نایم  گنج  نیا  . تسا

يرتربتبون لاس  دـنچ  تشذـگ  اب  . داد گنجعضو  رییغت  زا  ربخ  ، هتـشگ لزاـن  هکم  رد  هک  مور  هروس  دوب و  زیورپ  ورـسخ  اـب  يرترب  ادـتبا 
تشاد همادا  ، دیسرلتق هب  رکشل  نارادرـس  فارـشا و  تسد  هب  هک  (، لاس 228 م ) زیورپ ورـسختنطلسنایاپ  ات  يرترب  نیا  دیـسر و  سنازیب 

زا رابخا  رتروآ  تفگش  همه  زا  . دوب هدییارگ  فعض  هب  نانآ  دنم  تردقهیاسمه  اریز  ، دیدرگ ناناملـسم  يدونـشوخ  بجوم  رما  نیا  ( ، 14)
رامـش هب  نآرق  زاجعا  قدـص  دـهاشهراو  مه  هک  ( ، 15  ) اوـلعفت نل  اوـلعفت و  مل  ناـف  تسا  نآرق  اـب  يدروآ  مه  زا  رـشب  یگـشیمهیناوتان 

( . 16  ) دوریم
هطاحا زا  یکاح  هک  ، مینکیم دروخرب  رذـگ  دوز  تاراشایخرب  هب  نآرق  ریباعت  يالبال  زا  انایحا  هک  انعم  نیدـب  ، ارذـگ یملع  ياههراشا  .8

. تسا تعیبطهتفهن  رارسا  هب  نخس  بحاص 
«. دراد یهاگآ  نیمز  اهنامسآ و  زار  زاهک  هداتسرف  ورف  یسک  ار  نآرق  : وگب ( 17  ) ضرالا تاوامسلا و  یف  رسلا  ملعی  يذلا  هلزنا  لق 

هدزرـس راگدرورپ  نخـس  يالهبال  زا  هک  دراد  یـشوارت  تلاح  تراشا  نیا  ، هتفر تراشا  تعیبط  رارـسا  زا  یخرب  هب  نآرق  ریباعت  رد  یهاگ 
روط هب  هدشن و  گنردتاراشا  هنوگ  نیا  رد  هاگ  چیه  اذل  . تسا هدوبن  تهج  نآ  نایب  ، نخس زا  یلصا  فدهو  یتاذ  دوصقم  هنرگ  ،و  تسا
هتکن اـهنت  تـسا و  يوـنعم  ینید و  تـیبرت  مـیلعت و  یتیادـه و  ياـهدومنهرهئارا  ، نآرق یلــصا  فدـه  اریز  ، تـسا هدـیدرگن  ناـیب  لـماک 

. دشابیم نآرق  زاجعا  لیلد  ، نامز رتسبرد  نادنم  شناد  يارب  تاکن  نیا  ، دنربیم یپ  ارذگ  تاراشا  زومر و  نیا  هب  هک  دنتسهناجنس 
یملع ياـهدروآ  تسد  اریز  ، درک لـیمحت  نآرق  ربار  یملع  ياـهدروآ  تسد  دـیابن  هک  دومن  هجوت  بلطم  نیا  هب  دـیاب  هنیمز  نیا  رد  هتبلا 

تقباطم تباث  یتقیقحاب  ، درادن تابث  تلاح  هک  ار  يزیچ  دیابن  زگره  دناتباث و  یقیاقح  ینآرق  لیاسمهک  یلاح  رد  ، دـنرادن تابث  تلاح 
هن مه  نآ  نآرق  یملع  تاراشا  یخرب  مهف  يارب  دشاب  يرازبا  دـناوتیم  ، هدرکادـیپ تیعطق  هتفای و  تابث  تلاح  هک  یملع  لیاسم  يرآ  . داد

رییغت تباث  رهاظ  هب  یملع  هیرظن  نیمه  رگا  هک  تسا  تهج  نادـب  نیا  «. دـشاب نینچ  دـیاش  » ریظن یتارابع  ندـش  هفاضا  اب  هکلب  ، متحروط هب 
یتفلاـخماضرف - هدـشتبا هیرظن  اـی  یملع  هیـضرف  اـب  نآرق  زا  ياهیآ  هاـگره  اـعطق  . دزاـسن دراونآرق  يراوتـسا  توق و  هب  ياهشدـخ  دـبای 

هابتشا راچد  دناهتفریذپ  ار  ياهیرظن  نینچ  هک  ینادنم  شنادام  رظن  زا  . مینادیم اطخ  ار  یملع  هیضرف  ای  هیرظن  نآ  مکاح و  ار  نآرق  ، تشاد
. دناهدش

تـسا هدش  هتـشادرب  هدرپ  نآرق  یملع  تاراشا  یخربيور  زا  ، ملع یعطق  رازبا  اب  هک  میاهدـش  روآ  دای  ار  يرایـسب  دراوم  دوخ  ياج  رد  ام 
. میهدیمهئارا ار  ییاههنومن  نایاپ  رد  و  ( 18)

هب راتفگ  رد  داضت  ای  ییوگ  فالتخا  هنوگ  ره  زا  ، هتفرگرارق الاب  یحطس  رد  تخاون و  کی  ياهنوگ  هب  نآرق  شیوگ  ، نایب رد  يراوتسا  .9
اتبـسن ینامزرتسب  رد  نوگانوگ و  ياهتبـسانم  فلتخم و  ياهاج  توافتم و  ياهنامز  رد  هدـنکارپتروص  هب  نآرق  هک  نآ  اـب  . تسا رود 

رد يداضت  فالتخا و  هاگ  چیه  یلو  ، هتـشاد نایب  فلتخم  تاهجهب  اررکم  ار  ایاضق  یخرب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هدـیدرگ و  لزان  ینالوط 
یخرب رارکت  فلتخم و  ياهتبـسانمو  نامز  لوط  نیا  رد  یتسیاب  اتداع  ، دوب يرـشب  مـالک  رگا  هک  یتروص  رد  . تساهدادـن خر  شراـتفگ 

اریز ، ددرگیم راـتفگ  رد  تواـفت  فـالتخا و  راـچد  هاوخاـن  هاوـخ و  هک  تسا  یناـسناتعیبط  ياـضتقم  نـیا  . دـهد خر  یفـالتخا  بلاـطم 
تقباطم الماک  ، تسا هدـش  هتفگ  توافتمنوؤش  رد  هک  ، شیپ لاستسیب  نخـس  اب  ار  زورما  نخـس  هک  درادـن  ار  شـشک  نیا  ناـسناهظفاح 
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: هتفگ هک  اج  نآ  ، هدرمشتهج نیمهار  دوخ  زاجعا  لیالد  زا  یکی  نآرق  . دهد
دوب ادخ  ریغ  بناج  زا  رگا  ، دنشیدنایمن نآرقهرابرد  ایآ  ( ، 19  ) اریثک افالتخا  هیف  اودجول  هللا  ریغ  دنع  نم  ناک  ول  نآرقلا و  نوربدتی  الف  ا 

( . 20 « ) دنتفاییمنآ رد  رایسب  ییوگ  توافت  اعطق 
يافوتم ) یضترم دیس  يافوتم 255)و  ) ظحاج يو  درگاـشو  يافوتم 231) ) ماظن قاحـسا  وبا  هلمج  زا  ناگرزب  زا  يرامـش  ، هفرـص هلاسم  .10

دوخ دـنوادخ  هک  انعم  نیدـب  ، تساهتفهن هفرـص  هلاـسم  رد  نآرق  زاـجعا  رـس  هک  دـننامگ  نیا  رب  يافوتم 466) ) یجاـفخ نانـس  نبا  436)و 
هدارا یلو  دنــشاب  هتــشاد  ار  هلباـقم  ناوـت  یناـسک  تـسا  نـکمم  هـچرگ  . دــننکهلباقم نآرق  اـب  دــنهاوخب  هـک  تـسا  یناـسک  هدــنرادزاب 

. دریگیم دیآ  رب  هلباقم  ددص  رد  هک  سک  ره  زا  ار  نآ  ماجنا  يولج  يدنوادخيرهق 
نیمز ياـنهپ  رد  ار  رابکتـسا  یهاوـخدوخ و  هار  اوراـن  هـک  یناـسک  ( ، 21  ) قحلا ریغب  ضرـالا  یف  نوربـکتی  نیذـلا  یتاـیآ  نع  فرـصاس 

دـنزگ و زا  دوصقم   ، هفرـص هب  نیلیاـق  هاگدـید  زا  هک   ، مرادیم زاـب  شیوـخ  تاـیآهب  یناـسر  بیـسآ  دـنزگ و  هنوـگ  ره  زا  ، دـناهدیزگرب
. ددرگیمنآرق زاجعا  هبنج  ندش  هابت  بجوم  هک  ، تسا لثم  هب  هضراعم  هلباقم و  نامه  یناسربیسآ 

هابت فده  اب  هک  دناهتسناد  یناربکتسم  هدش  داریا  تاهبشعفد  ار  هیآ  دوصقم  دناهدرک و  ریسفت  رگید  هنوگ  هب  ار  هیآ  - امومع - نارسفم یلو 
دزاسیم حرطم  مکحتسمو  نشور  ياهنوگ  هب  ار  دوخ  لیالد  ، دوختیانع اب  دنوادخ  یلو  . دننکیم ءاقلا  یتاهبـشیهلا  تانیب  تایآ  نتخاس 

هنوگ ره  بلـس  دـناهتفگ  هک  انعم  نادـب  ار  هفرـص  » اساسا ( . 22  ) دـنکیميریگولج یهاـبت  هنوـگ  ره  زا  هتـسب و  ار  ههبـش  هنوـگ  ره  هار  هک 
تافانم نآرق  تحارـصاب  هکلب  رهاظ  اب  هتفگ  نیا  . دـباییم ققحت  يرهق  تروص  هب  جراخ و  زا  اـهنت  نآرق  زاـجعا  وتسا  نآرق  زا  يزاـیتما 

. تساهتسناد نآرق  دوخ  رد  ار  نآ  تایصوصخ  زاجعا و  هبنج  هک  دراد 
(23  ) تسا هتـشاد  نایب  ياـفوتم 749) ) يدـیز يولعهزمح  نب  ییحی  ریما  هک  ناـنچ  - دومن ریـسفت  هنوـگ  هس  هب  ناوـتیم  ار  هفرـص  هب  لوـق 
هک ياهیعادو  هزیگنا  نآ  ینعی  . دنکیم بلـس  دنیآ  رب  هلباقم  ددص  رد  هک  ار  یناسک  هزیگنا  دـنوادخهک  دـشاب  نآ  هفرـص  » زا دوصقم  ، الوا :

. دهدیم تسد  نانآ  هب  یتوافتیب  يدرستلاحو و  دنکیم  شک  ورف  لمع  ماگنه  ، هتشاد او  نآرق  اب  هلباقم  يارب  ار  نانآ 
نآ هـک  نآ  - کـیتسا هنوـگ  ود  رب  نـیاو  دــنکیم  بلــس  ناـنآ  زا  ، تـسا زاـین  نآرق  اـب  هلباـقم  يارب  هـک  ار  یتاــناکما  دــنوادخ  ، اــیناث
رد ار  نانآ  دناتـسیم و  نانآ  زا  ، نآرق اب  هلباقم  هدارا  ماگنه  هب  ، ار دـنراد  يداع  تلاـح  رد  هک  ( مزـال تاـیبدا  فراـعم و  مولع و  ) تاـناکما

تفـص ینوگرگد  هنوگ  کیتقیقح  رد  . دـنکیملیدبت يرادـن  تلاح  هب  هلباـقم  طیارـش  ندوب  اراد  زا  دـنکیم و  حالـس  علخ  ماـگنهنآ 
. دهدیم خر  ناشیا  رب  ینورد 

دنوادخ . تسا نیمه  رکذلا  قوف  هیآ  رد  فرص  يانعمو  دننک  هلباقم  نآرق  اب  دنناوتب  ات  هتفرگن  رارق  رـشب  رایتخا  رد  تاناکما  نآ  اساسا  - ود
يارب ، دزاس هابت  ار  یهلا  تایآدناوتب  یـسک  هک  تاناکما  هنوگ  نیا  اساسا  ینعی  ، هدراذگن یقاب  دوخ  تایآ  نتخاسهابت  ههبـش و  يارب  ییاج 

ار نآ  كرد  مهف و  هب  هطاحا  ییاناوت  هک  ار  هچ  نآ  دـندومن  بیذـکت  هکلب  ( ، 24  ) هملعب اوطیحی  مل  امب  اوبذک  لب  هیآ : . تسین مهارف  رـشب 
يور یهلا  تاـیآ  زا  ( ، 25  ) نوهقفیال موق  مهناب  مهبولق  هللا  فرـص  اوفرـصنا  مث  هیآ  نینچ  مه  . دراد تراشا  تقیقح  نیمههب  زین  « دنتـشادن

ار تـقیقح  مـهف  كرد و  ییاـناوت  هـک  دـندوب  یهورگ  ناـنآ  اریز  . دـنادرگرب [ قـح شریذـپ  زا  ] ار ناـنآ  ياـهلد  دـنوادخ  . دــندش نادرگ 
. دناهدیدرگبجوم دوخ  هک  تسا  هتفرگ  قیاقح  كرد  یگتسیاش  مدع  لولعم  ار  بولق  فرص  ، هیآنیا رد  «. دنتشادن

دهد و تسد  نانآ  هب  توخر  یتسستلا و  هلباقم  عقومرد  یلو  ، دنراد ار  مزال  ییاناوت  هک  نآ  اب  ، دراد زاب  ار  نانآ  ارهق  اربج و  هک  نآ  ، اثلاث
. دننیشن ورف  نآرقاب  هضراعم  زا  تهج  نیدب 

مه هزیگنا  ریسفت  نیا  رد  دوشیم و  بلس  نانآ  قوشو  روش  هزیگنا و  ، ریسفت نآ  رد  هک  تسا  نآ  رد  تسخن  ریسفت  ریـسفت و  نیا  نایم  قرف 
. دوش هتفرگ  ارهقهزیگنا  دوجو  ششوک و  مغر  هب  - وا يولج  هک  یسک  دننام  دنهدیم ، تسد  زا  ار  مادقاتارج  یلو  ، تسا غاد  نانچ 

نینچ رگا  اریز  . دراد تافانم  نامز  نآ  برع  تاحیرصت  ابو  تسا  ترورض  فالخ  رب  ، مود يانعم  زا  لوا  تمسق  ،و  موس لوا و  يانعم  هتبلا 
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حرف زیگنا و  لد  ياوآ  تیبذاجهبتبـسن  ار  دوخ  یتفگـش  هک  نآ  هن  ، دـیآ تفگـش  هب  دوخ  ینورد  تلاح  ینوگرگدزا  برع  یتسیاـب  دوب 
دجـسم دورو  ماـگنه  هب  برع  لـیابق  دارفا  شوگ  رد  نارگید  لـهج و  وبا  دـننامشیرق  زا  یناـسک  هک  نآ  هژیو  هب  . دـهد زورب  نآرق  شخب 
تیبذاج نآرق و  ییابر  لد  ربتسا  يدهاشدوخ  ، دندرکیم عنم  نآرق  ياوآ  ندینش  ندش و  کیدزن  زا  ار  نانآ  ای  دندراذگیم  هبنپ  مارحلا 

. نآ اب  لثم  هب  هلباقمناکما  مدع  زاجعا و  دح  رس  ات  نآ  یناحور 
نیمه دناهتفر  هار  نیا  رب  هک  ناگرزب  زا  یخرب  دیـسمالک و  رهاظ  دـسریم و  رظن  هب  لوقعم  يدودـح  ات  ، مود ریـسفت  زا  مود  تمـسق  يرآ 
نوریب رـشب  رایتخازا  یتاناکما  نینچ  اریز  ، دـنزجاع نآ  اب  هلباـقم  زا  نارگید  هک  تسا  هتفهن  نآرق  تاذرد  زاـیتما  یماـمت  تقیقح  رد  . تسا

( . 26  ) تسا
: اهتشونیپ

یناجرج و رهاقلا  دبعخیـش  زیجولا و  ررحملا  ریـسفت  بحاص  یطاـنرغ  هیطع  نبا  یتسب و  دـمحم  نب  دـمح  نامیلـس  وبا  زا  تسا  ینخـس  .1
. میاهدروآ دیهمتلا ج 4 و 5  رد  ار  نآ  لیصفت  هک  بدا  ملع و  ناگرزب  رگید 

مظن و دقاف  یلو  هیفاق  يارادو  هاتوک  تالمج  عجس : (. صاخ مظن  نزو و  دقاف  ) هدنکارپ نخس  : رثن . تسا هیفاق  ياراد  نوزوم و  نخس  : رعش .2
. صاخ نزو 

هدئام 5:16 15. .3
4.ر.ك:ص 92-93.

رون 24:35. .5
دوه 11:49. .6

حاحصا 6. ، نیوکت رفس  - قیتع دهع  .7
فسوی 12:102. .8

حاحصا 37-50. ، نیوکت رفس  - قیتع دهع  .9
صصق 28:3. .10

نارمع 3:44. لآ  .11
تاحفص 190-197. ،ج 6، دیهمتلا 12.ر.ك:

مور 3-30:4. .13
،ص 222-227. اینریپ نسح  هتشون  ، ناریا خیرات  14.ر.ك:

هرقب 2:24. .15
،ج 6،ص 197-210. دیهمتلا .16

ناقرف 25:6. .17
. یملع زاجعا  شخب  ،ج 6، دیهمتلا 18.ر.ك:

ءاسن 4:82. .19
. میاهدرک ثحب  هراب  نیا  رد  تایآ  نایم  فالتخا  دوجو  ههبش  هژیو  هب  ، تاهبش عفد  شخب  ،ج 7، دیهمتلا رد  .20

فارعا 7:146. .21
،ج 4،ص 477-478. نایبلا عمجم  22.ر.ك:

،ج 3،ص 391-392. يولع ییحی  ریما  هتشون  ، زارطلا 23.ر.ك:
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سنوی 10:39. .24
هبوت 9:127. .25

،ج 4،ص 135-190. دیهمتلا 26.ر.ك:

نآرق يدحت 

نآرق نیا  هک  دیرادن  رواب  رگا  :» دیوگ هدناوخ ، يدروامهو  هزرابم  هب  ار  ناروابان  اررکم  نآرق  . تسا نتـساوخ  دروآ  مه  يانعم  هب  يدـحت 
ار دوخ  نارو  نخـس  ناناد و  نخـس  ، تسا ناسآ  نآ  شیامزآ  هنیآ  ره  ، تسا رـشبتس  هتخادرپ  هتخاس و  دیربیمنامگ  دشاب و  ادخ  نخس 
دنزاسب و ، راو تمکح  ،و  راوتـسا مکحم و  ، اویـش ابیز و  ، نآرق نوچ  مه  ینخـسو  دـنریگ  راک  هب  ار  دوخ  يورین  اتـسار  نیا  رد  ات  دـیراد  او 

 . تسین رشب  نخسدننامه  نآرق  هک  دینادیم  یبوخ  هب  اریز  ، درک دیناوتن  یمادقا  نینچ  زگره  یلو  ، دنهدهئارا

يدحت لحارم 

: هدرک حرطم  ار  دوخ  نتساوخ  دروآ  مه  يدحت و  ، هلحرم دنچ  رد  نآرق 
: دنروایب نآرق  دننامه  ینخس  قلطم  روط  هبتسخن  .1

: دنیوگیم ایآ  ( ، 1  ) نیقداص اوناک  نا  هلثم  ثیدحب  اوتایلف  . نونمؤی لب ال  ، هلوقت نولوقی  ما 
«. دنیوگیمتسار رگا  ، دنروایب نآ  دننامه  ینخس  سپ  ! دنرادن رواب  هکلب  [ هن [؟ هتفاب رب  ار  نآ 

: دنشاب کچوک  دنچ  ره  دومن  حرطم  ار  هروس  هد  هزادنا  هب  سپس  .2
هب ار  نآ  هک  دـنیوگیم  ایآ  ( ، 2  ) نیقداص متنکنا  هللا  نود  نم  متعطتـسا  نم  اوعدا  تایرتفم و  هلثم  روس  رـشعب  اوتاـف  لـق  ، هارتفا نولوقی  ما 

تداهـش هب  ] دـیهاوخ هک  ار  سک  ره  دـیروایب و  دـشاب  هنوگ  ارتفا  رگا  یتح  نآ ، هروس  هددـننامه  سپ  : وگب ؟ تسا هداد  تبـسن  ام  هب  غورد 
«. دییوگیم تسار  رگا  ، دیناوخب [ يروادو

: دنروایب نآرقدننامه  هروس  کی  هک  هدرک  هداهن  شیپ  ، دهاکب نایعدم  رابتعا  زا  هک  نآ  يارب  ، هاگ نآ  .3
هروس کی  دننامه  ، دییوگیم تسار  رگا  ( ،.. . 3  ) نیقداصمتنک نا  هللا  نود  نم  متعطتسا  نم  اوعدا  ،و  هلثم ةروسب  اوتاف  لق  ، هارتفا نولوقی  ما 

...«. دیروایب نآ 
: دومنمالعا ار  نانآ  ییاهن  یناوتان  زجع و  ، رتمامت هچ  ره  تیعطاق  اب  ، راب نیرخآ  يارب  4.و 

نل اوـلعفت و  مل  ناـف  . نیقداـص متنک  نا  هللانود  نم  مکءادهـش  اوـعدا  ،و  هلثم نم  ةروـسب  اوتاـف  اندـبع  یلع  اـنلزن  اـمم  بیر  یف  مـتنک  نا  و 
ورف شیوــخ  هدــنب  رب  هــچ  نآ  هبتبـــسن  دـــیروابان  رگا  ( ، 4  ) نیرفاـکلل تدــعاةراجحلا  ساـنلا و  اـهدوقو  یتـلا  راــنلا  اوقتاــف  ، اوـلعفت

دیناوتن زگره  دـیدرکن و  [ ار يراکنینچ  ] رگا و  ... دـیروایب يدرف  نوچ  مه  زا  ياهروس  ای  ، دـیروایب نآ  هروس  کی  دـننامهسپ  ، میاهداتـسرف
 . تسا هدیدرگ  هدامآ  نارفاک  يارب  دشابیم و  اراخ  گنسو  نایمدآ  نآ  هدنزورف  هک  یشتآ  زا  دینک  اورپ  سپ  ، درک

اراخ گنـس  نوچ  مه  ، هشیدـنا درخ و  زا  یهتو  روعـش  دـقاف  نایمدآ  هک  تسا  نآ  زا  هیانک  اراخ  گنـس  رانک  رد  نایمدآ  رکذ  هیآ  نیا  رد 
. دنزوسیم یتخس  رسشتآ  رد  دنراد و  رارق  نآ  رانک  رد  هدوب و 

ار نآرق  يدـحت  زاجعا و  تیدـبا  ربارب  ، هدرک تیرـشبهدوت  هب  ار  نخـس  يور  ، ناروابان يارب  راوگان  خـلت و  هبرجت  نیا  زا  سپ  هاگ و  نآ  .5
: تسا هدومن  مالعا 

سنا یمامت  رگا  : وگب ( ، 5  ) اریهظ ضعبل  مهـضعبناک  ول  هلثمب و  نوتای  نآرقلا ال  اذـه  لثمب  اوتای  نا  یلع  نجلا  سنالا و  تعمتجا  نئل  لق 
تــشپ یگمه  هـچرگ  ، دـنناوتن زگره  ، دـنروایب نآرق  نـیا  دـننامه  دـنهاوخب  دـنیآ و  مـهدرگ  [ دـناهتفرگ رارق  خـیرات  رتـسب  رد  هـک  ] نـج و 
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«. دنریگ رارق  رگید  کیتشپ  » رد

بلاج هتکن 

هیآ 24 رد  . دزاـسیم نهربـم  نشور و  زیچ  ره  زاشیب  ار  زاـجعا  رـس  هک  دراد  دوجو  یبلاـج  هتکن  ، ریخا هیآ  ود  هژیو  هب  يدـحت  تاـیآ  رد 
رد ، دـیایننآرق اب  يدروآ  مه  تیدـبا  يارب  زگره و  هک  انعم  نیدـبتسا  قلطم  تروص  هب  هدـنیآزا  راـبخا  اولعفت  نل  تراـبع و  هرقب  هروس 

بیغلا ملاع  نابز  زا  زج  هک  تسا  یبیغ  رابخا  کی  نیا  . تسا هتسنادناوتان  نآرق  اب  يدروآ  مه  زا  ار  نایناهج  همه  زین  هیآ 88  ءارسا  هروس 
نادروآ مه  دـناوتیم  رثکادـح  ، دـیآ رب  يدروآ  مه  يدـحت و  ماقم  رد  هک  يرنه  بحاص  دـنمورین و  ره  . درادـن رودـصناکما  ةداهـشلا  و 

رترب ار  دوـخ  ، شیوـخ ییاـناوت  اـب  هسیاـقم  ناـنآ و  ییاـناوت  هزادــنا  تخانــشاب  دسانــشب و  يدودــح  اــت  ار  شیوـخ  رواــجم  رــصاعم و 
همه ناگدنیآ و  هب  یتخانـش  اریز  ، درامـشرترب ار  دوخ  ، نایناهج همه  يارب  هدنیآ و  يارب  هک  درادـن  ار  نآ  تارج  یـسک  زگرهیلو  . دـنادب

. دشاب هتشاد  دناوتیمن  نایناهج 
يانهپ رد  نایناهج  همه  يارب  هشیمه و  يارب  نآرق  ابهلباقم  رد  ار  تیرـشب  یناوتان  تارج  لامک  اب  هداد و  ناشن  ار  تماهـش  نیا  نآرق  یلو 

یبیغ رابخا  نیرتگرزبزا  یکی  دوخ  هک  نآ  رب  هوالع  . تسا نآرق  زاجعا  لیلد  نیرتگرزبتماهـش  تارجنیا و  هک  ، هدومن مـالعا  خـیرات 
. تشذگ هک  نانچ  ، دوریم رامش  هب  نآرق 

يدحت هنماد 

هـشیمه يارب  نآ  هنماد  دوشیم و  لماش  ار  نایناهجهمه  ، تسا ریگارف  نآرق  نتـساوخ  دروآ  مه  يدـحت و  میدـش  رکذـتم  هک  هنوگ  ناـمه 
نآرقيدـحت هـک  تـسا  ناـمگ  ار  یخرب  یلو  . تـسا اـج  رب  اـپ  زین  ادرف  زورما و  يارب  هدوـب  زوریديارب  هـک  هنوـگ  ناـمه  ، تـسا هدرتـسگ 

زاجعا لیلد  هچرگ  درادـن ، شرتسگ  زورما  ات  رما  نیاو  دـناهتفرگ  رارق  يدـحت  دروم  دـهع  نآ  نیبطاخم  ، هدوب لوا  هرود  ناـمه  صوصخم 
لوزن رـصاعم  برعياحـصف  زجع  هب  ، نآرق زاجعا  تابثا  يارب  هزورما  ینعی  . تسا هشیمه  يارب  - تسازور نآ  برع  زجع  ناـمه  هک  - نآرق

. دناهتفرگن رارق  يدحت  دروم  اههرود  همه  ناناد  نخـس  احـصف و  زگره  ،و  درک دیاب  لالدتـسا  ، دندوب ناوتان  نآ  اب  هضراعم  هلباقم و  زا  هک 
لیلد یلو  . تسا تثعب  رـصع  رد  برعياحـصف  زجع  نامه  نآرق  يدـحت  راـیعم  :» دـیوگیم نینچ  یطاـشلا  تنب  فورعميرـصم  هدنـسیون 

ناهربدـناتحاصف تغالب و  لـصا  هک  - لوا رـصع  ناجنـس  نخـس  زجع  . دـشابیم لـماش  ارمجع  برع و  تسا و  هشیمه  يارب  نآ  زاـجعا 
عـضوم ندوب  اج  رب  اپ  هب  يزاـین  دـنکیم و  تیاـفک  زورنآ  نارو  نخـس  زجع  ینعی  ( 6 ...« ) يدـحت هلاسم  ندـش  نشور  ياربتس  یعطاق 

. تسین زورما  ات  نآرق  يدحت 
رفک و شتآ  هاگان  هب  ، تسا اج  رب  اپ  دوخ  يدـحتعضوم  رد  ناـنچ  مه  نآرق  دوش  هتفگ  رگا  هک  هتـشاد  نآ  میب  هدـش  داـی  هدنـسیون  دـیاش 
دنهد و هئاراراوتسا  نوزوم و  ینخس  نآرق  دننامه  هدمآ و  رب  هلباقم  ددص  رد  ، دشک هنابز  - تسینمک برع  ناناد  نخس  نایم  رد  هک  - داحلا

اریز ، داتفا دهاوخن  یقافتا  نینچ  هک  دشاب  نئمطم  دیاب  وا  یلو  . دزیرورف مه  زا  ، یمالسا توعد  راوتسا  نوتـس  هیاپ و  نیرتگرزب  نآ  یپ  رد 
زاجعا هک  نوچ  ، ددرگ نآ  کیدزندناوتیمن  یتح  دسرب و  نآ  هب  دناوتیمن  يرشب  نخس  زگره  هک  تسا  راوتـسا  ياهژیوبولـسا  رب  نآرق 

ییابیرفو ییابیز  ، انعم لامک  ظفل و  لامج  . دـشابیم زاجعا  رایعم  ، اـنعم ظـفل و  هعومجمهکلب  ، تسین راوتـسا  نآ  یناـیب  هویـش  رب  اـهنت  نآرق 
ون هیلاـع و  میهاـفم  نینچ  دـناوتب  هک  تـسا  ییاـناوت  رونخـسو  روشناد  مادـک  . تـسا هـتفرگ  رارق  اوـتحم  قـفا  يادـنلب  راـنک  رد  ، تاراـبع

يونعم و هبذـج  يارادو  شکلد  نوزوـم و  ياـهبلاق  نینچ  رد  ، یتخانـش یتـفرعم و  ياـههنیمز  همه  رد  ارهدرتـسگ  عیـسو و  ياـهيروآ 
ییاوـسر زج  یماجنارـس  هار  نیا  رد  شـالت  !؟ دـهد هئارا  رظنم  ییاـبیزنیع  رد  راوتـسا  مکحتـسم و  نینچ  يراـتخاس  دروآ و  رد  یناـحور 

! تشاد دهاوخن 
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اهنت هن  دـناهدرک  هئارا  هچ  نآ  اـما  دـناهدمآ ، رب  نآرقاـب  هضراـعم  ددـص  رد  یناـسک  . دراد دوجو  یناوارف  تربـع  عضاوم  خـیرات  هصرع  رد 
ره . دـناهتخاسنمهارف دوخ  يارب  يدروآ  تسد  گنن  راع و  زج  تسا و  هداـتفا  رتورف  مه  یلومعممـالک  هجرد  زا  هکلب  ، هدوبن نآرق  دـننامه 

تشگن شیوخ  هدنمرـش  رگا  سپ  ، درگنن تسرد  ار  نآ  تربع  عضاومو  ، دیامن رارکت  ار  خیرات  خلت  ياههبرجت  نیا  ات  دشیدنایب  دوخ  اب  هک 
يدروآ تسد  ینامیـشپ  زج  ، دـنک نوـمزآ  ار  ياهدـش  نوـمزآ  هک  ره  ، ۀـمادنلا هبتلح  برجملا  برج  نـم  .» دـهد ماـجناتساوخ  هـچ  ره 

 . تشاد دهاوخن 
ییاناوت هک  دنتسه  یناسک  ناناد  نخـس  نایم  رد  هکدربیم  نامگ  دراد و  يدیدرت  کش و  هک  ره  :» دیوگ هنیمز  نیا  رد  زارد  هللا  دبع  رتکد 

شـسرپنانآ زا  هعجارم و  شیوخ  رـصع  ناناد  نخـس  ءابدا و  هب  ، دـنک شیامزآ  ار  نآ  یناـسآ  هبدـناوتیم  ، دـنراد ار  نآرق  اـب  يدروآ  مه 
دننامه میناوتیم  میهاوخب  رگا  ( ، 7  ) اذه لثم  انلقل  ءاشنول  يرآ  : دنتفگ رگا  ؟ دراد ار  نآرق  اب  يدروآ  مه  ییاناوت  امش  زا  یـسک  ایآ  : دیامن

: دیوگب نانآ  هب  سپ   ! میروایب نآ 
رب یتداهـش  هچ  : دـیوگب نانآ  هب  سپ   . تسین نآ  ییاناوت  ار  ام  ( ، 9  ) هب انل  ۀقاط  ال  دنتفگ : رگا  و  «. دیهد هئارا  ار  یعدـم  نیا  قدـص  دـهاش  ،

هنوگچ ناگتشذگلاح  ( ، 10  ) یلوالا نورقلا  لاب  ام  دـسرپب : نآ  زا  دـنک و  عوجر  خـیرات  هب  هاگ  نآ  ؟ تسا یناوتانراهظا  زا  رتـالاب  زاـجعا 
هب رـس  هک  يزیچان  هورگ  نآ  تسا و  هتـشارفین  نآرق  لباقم  رد  اردوخ  رـس  سک  چیه  هک  داد  دهاوخ  خساپ  خـیرات  هنیآ  ره  تسا .»؟ هدوب 

(«. 11  ) درپس یشومارفتسد  هب  دیشک و  نالطب  طخ  نانآ  راثآ  رب  راگزور  دنتشگ و  زاب  گنن  راب  ییاوسراب و  ، دنتفات نآرق  يوس 

نخس يرترب  رد  يدحت 

هقیلس و قوذ و  بسح  رب  تردق  نیا  تسین و  ناس  کیمدرم  همه  رد  نایب  تردق  يرو و  نخستعنص  رد  ییاناوت  هک  دوشیم  هتفگ  هاگ 
ینورد تیصخش  راتخاسهک و  دراد  دوخ  هژیو  ییاههتفای  بهاوم و  یناسنا  دارفا  زا  درف  ره  . دنکیم توافت  ناسناره  شنیب  هشیدنا و  هوحن 

هئارا - تـسا وا  دوـخ  هژیو  هـک  - ار شیوـخ  یــصخش  ياـههتفای  زا  ياهشوگینخــس  بحاـص  اـی  هدنــسیون  ره  . تـسا هداد  لیکــشت  ار  وا 
دهاوخن ناس  مه  يرگید  اب  هدنـسیونره  يراتـشون  يراتفگ و  ياههویـش  ور  نیا  زا   . تسوا رد  هک  توارط  نآ  ره  نورب  هزوکزا  .» دهدیم

يدروآ مه  زا  ناـنآ  هک  یتروـص  رد  ( 12  ) هلثم ثیدـحب  اوتایلف  دـناوخ  ( نآرق اب  يدروآ  مه  ) يدـحت هب  ار  مدرم  ناوتیم  هنوگچ  اذـل  . دوب
!؟ دنزجاع زین  رگید  کیاب 

هویش رد  هک  ياهنوگ  دنروایب  ادخ  نخس  دننامه  ناس و  مهینخس  هک  تسین  نآ  رد  ( يدحت ) نتساوخ يدروآ  مه  هک  دشابن  هدیـشوپ  یلو 
ندروآ يدـحت  » زا دوصقم  هکلب  ( . 13  ) تسین ریذـپ  ناکما  دـیلقت  اب  زج  يدـننامه  هنوگ  نیا  اریز  ، دـشاب دـننامهالماک  ریبعت  هوحن  ناـیب و 

رارق تحاصف  تغـالب و  يـالعا  هجرد  رد  هدوب و  ییـالاو  دـنمجرایهاگ و  ياـج  ياراد  تیونعم  رظن  زا  نآرق  نوچ  مه  هک  تسا  ینخس 
تاجرد ، صخـشم ياهرایعم  قبطنایب  ياملع  . دشاب راوتـسا  نیتم و  دنلب و  ییاوتحم  اب  ، ایوگ اسر و  ، دـنمتردق اناوتینخـس و  ، دـشاب هتفرگ 
تغـالب ملع  رد  . ددرگیم صخـشم  اـهرایعم  نیمه  اـب  رگید  مـالک  رب  یمـالک  يرتربو  دـناهتخاس  نیعم  ار  یمـالک  ره  طاـطحنا  تعفر و 

. تسا هدش  هتفگ  نخس  اهرایعم  نآ  زا  لیصفتهب 
هچ نآ  رد  يرگید  اب  هک  تسین  نآ  يارای  ار  یسکو  تسا  وا  ینورد  راتخاس  داهن و  هدییاز  سک  ره  نخـس  هک  میتسین  نآ  رکنم  زگره  ام 

مالک تلیـضفهبتر  هجرد و  رد  ندوب  ناسمه  تسا  حرطم  اـج  نیا  رد  هچ  نآ  یلو  . دـشاب ناـس  مه  ، دـنکیم اـقلا  وا  رب  وا  تینهذ  راـتخاس 
ياهسیاقم نینچ  ددرگیم ، نشور  يرگید  رب  یکی  يرترب  دوشیمهسیاقم و  یبدا  هتـشون  ای  يرعـش  هدیـصق  ود  نایم  هک  هنوگ  نامه  . تسا

. تسا راوتسا  یجنس  نخس  يرو و  نخس  قیاقد  تاکن و  لامعا  نخس و  ییاسر  نایبتردق و  هیاپ  رب 
ساسا رب  يرنه  تاقباسم  یبدا و  ياهتسشن  ودنایامنیم  رود  ای  کیدزن  يرگید  نخـس  اب  ار  رونخـس  ای  رعاش  کی  نخـس  اهرایعم  نیا 

. دریگیم ماجنا  اهرایعم  نیمه 
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نیمه تاعارم  هب  مالک  ناش  طاطحنا  عافترا و  :» دـیوگ ، مالک شجنـس  ياهرایعم  ندرمـش  رب  زا  سپ   - مولعلا حاـتفم  باـتک  رد  - یکاـکس
. دراد یگتسب  فیارظ  تاکن و 

دیازتت ۀغالبلا  :» دیوگ هاگ  نآ  ( . 14  ) طاطحنا بجوم  ، رتمک هچ  ره  دریگیم و  جوا  رتشیب  مالک  ، دوشتیاـعر رتشیب  تاـکن  نیا  هچ  ره 
يالاب هجرد  ، نآ دباینایاپ و  زاجعا  هبترم  هب  ات  دراد  يدعاصت  تلاحتغالب  ، هنم برقی  ام  یلعالا و  فرطلاوه  ،و  زاجعالا دـح  غلبت  نا  یلا 

ياهبترم رد  دح  نیا  یلو  . دراد یتوافتم  تاجرد  زین  « زاجعا دـح  هکدوشیم  هدافتـسا  نخـس  نیا  زا  ( . 15  ) تسا نآ  هب  کیدزن  تغـالب و 
( . 16  ) دسریمن نآ  هب  رشبتسدهک  دراد  رارق 

ملع رد  تغالب  ياهرایعم  . دراد یگتـسب  يرو  نخـسياهتفارظ  یغالب و  تاکن  تاعارم  هب  مالک  ود  يدـننامه  ای  يرترب  هک  نآ  هصالخ 
یناجرج رهاقلا  دبع  خیشهک  نانچ  ، دهدیم تیمها  ترابع  ظفل و  زا  شیب  اوتحم  انعم و  هب  اهرایعم  نیا  رتشیبو  تسا  هدمآ  نایب  یناعم و 

هیلع ءانثلا  لعجی  مث  ، ارثن دیجتـسی  وا  ارعـش  نسحتـسی  مالکلا  رهاوجب  ریـصبلاتیار  اذا  :» دـیوگ هراـب  نیا  رد  وا  . دراد حیرـصت  بلطم  نیا  هب 
سارجا یلا  عـجرت  لاوـحا  نع  کـئبنی  سیل  هناملعاـف  ، عـئار بوـلخ  ،و  غئاـس بذـع  ،و  قـینا نسح  ،و  قیـشر وـلح  : لوـقیف ظـفللا  ثـیحنم 

یشنیب بحاصيدید  رگا  ( ، 17  ) هدانز نم  لقعلا  هحدتقی  لضف  ،و  هداؤف یف  ءرملا  نم  عقی  رما  یلا  لب  ، يوغللا عضولا  رهاظ  یلا  ،و  فورحلا
هداد رارق  ظفل  تهج  رد  ار  نآ  ندوتس  هاگ  نآ  دنکیم ، فیصوتیبوخ  هب  ار  يرثن  ای  دیاتسیم  ار  يرعـش  ، تسا نخـس  سانـش  رهوگ  هک 
ياون زا  فیـصوت  نیا  هک  نادـبسپ  ، تسا اـبر  لد  بلاـج و  ، تسا اراوگ  لـالز و  تسا ، فـیرظ  اـبیز و  ، تسا فـیطلو  نیریـش  : دـیوگیم
يرترب دراد و  رثا  یمدآ  لد  رب  هک  تسا  ياهبنج  اب  هطبار  رد  هکلب  ، درادن یگتسبنآ  يوغل  عضو  هب  ،و  درادن تیاکح  نآ  فورح  یـسوقان 

«. دزاسیم نازورف  ار  نآ  لقع  هکتسا 
، الیلد داؤفلا  یلع  مالکلا  لعج  امنا  داؤفلا و  یفل  مالکلا  نا  »

«. دراد تیاکح  درذگیملد  رد  هچ  نآ  زا  ینخس  ره  درذگیم و  لد  رد  هک  تسا  يزیچ  نخس  ره  تقیقح 

زاجعا داعبا 

هراشا

. یعیرشت زاجعا  یملع و  زاجعا  ، ینایب زاجعا  : دشابیم حرطم  یساسا  مهم و  دعب  هس  رد  هزورما  نآرق  زاجعا 
اهتفارظ اههتکن و  نیا  رد  هچ  رگ  ، دراد رظن  یغالب  ياههتکنو  اهتفارظ  هتفر و  راک  هب  تارابع  یظفل و  ياههبنج  هب  رتشیب  ینایب  زاجعا 

. دمآ دهاوخ  نآ  حرش  هک  نانچ  ، دنکیم افیا  ار  یلصاشقن  اوتحم  انعم و  رد 
دوهـشم - انایحا - ینآرق ریباعت  يال  هب  زا ال  یـشوارتهنوگ  هب  دراد و  رظن  تعیبط  رارـسا  زا  یخرب  هب  هک  ارذـگ  تسا  یتاراشا  یملع  زاـجعا 

شناد دوـشیم و  هتـشادرباهتراشا  نیا  زا  هدرپ  ، یملع ياـههیرظن  یخرب  نتفاـیتیعط  شناد و  تفر  شیپو  ناـمز  رورم  اـب  هک  ، ددرگیم
. دنهدیم رارق  شریذپ  شیاتس و  دروم  زاجعاهاگدید  زا  ار  نآرق  ، قیاقح نیا  هب  ندرب  یپ  اب  اصوصخ  نادنم 

نآ ات  هک  هدومیپ  یهار  ماکحا  فراعم و  تمـسق  ودرد  نآرق  هک  انعم  نیدـب  ، تسا ینید  میهافم  ياهيروآ  ون  تهج  زا  یعیرـشت  زاـجعا 
ریگارف و ، نآرقیـسانش یتسه  . تسین ریذـپ  ناکما  نآ  هب  یبایتسد  ، نید ییاـمن  هار  نودـبتیدبا  ياربو  دوب  هتفاـین  هار  نادبتیرـشب  ، زور

یحیضوت نونکا  . تسا هدش  هضرع  تیرـشب  رب  یتساک  هنوگ  چیهنودبتهج  ود  ره  زا  تسا و  لماک  هبناج و  همه  نآ  تاعیرـشت  لماش و 
: میروآیم راصتخا  زاجیا و  تیاعراب  ار  لامجا  نیا  زا 

ینایب زاجعا  .1
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هراشا

: دومن هصالخ  شخبجنپ  رد  ناوتیم  ار  نآرق  ینایب  زاجع 

تاملک شنیزگ  فلا -

زا ار  ياهملک  رگا  هک  ياهنوگ  هب  تسا . هدـش  باسحالماک  ینآرق  ياهترابع  تالمج و  رد  هتفر  راـک  هب  ياـههژاو  تاـملک و  باـختنا 
تفای ، دـنک افیا  ار  لصا  هملک  عضوم  ياهیگژیو  یمامت  هک  مینک  نآ  نیزگ  ياـج  ار  يرگید  هملکمیـشاب  هتـساوخ  ، هتـشادرب دوخ  ياـج 

تیاـعر نآ  فـیدر  مه  تاـملک  فورح  ياوآ  بساـنت  ، ـالوا هـک  هدـش  ماـجنا  ياهنوـگ  هـب  ینآرق  ياـههژاو  شنیزگ  اریز  ، دـش دـهاوخن 
نآرق توالتببـس  نیدـب  ات  ، تسا هدـش  گنهآ  مه  اوآ و  مه  نیـسپ  هملک  زا  فرح  نیلوا  اـب  نیـشیپهملک  ره  زا  فرح  نیرخآ  ، هدـیدرگ
دوجو هب  یمجـسنم  تفاب  زین  یموهفم  ظاحل  زا  ات  هدـشتیاعررگید  کـی  اـب  تاـملک  يونعم  بساـنت  ، اـیناث . دریگ تروص  ناـسآ  ناور و 

هـس ياهتیاعر  نیا  هک  . تسا هدشظاحل  الماک  دناهدرک  دـیق  نایب  یناعم  ملع  رد  هک  یطیارـش  قبط  تاملک  تحاصفهلاسم  ، هوالع هب  . دـیآ
هب دوخ  صوصخم  هاـگ  ياـج  رد  اـههژاو  زا  کـی  ره  عومجم  رد  . تسا هتفرگ  ماـجناهملک  ره  ياـهیگژیو  رد  تقد  هظحـالم و  اـب  هناـگ 

. دوب دهاوخن  لیدبت  رییغت و  لباق  هک  تسا  هتفرگ  رارقياهنوگ 
مل اهنم  نسحا  دـجوی  نا  یف  ۀـظفل  یلع  برعلا  ناـسلاهب  ریدا  مث  ۀـظفل  هنم  تعزن  ول  هناحبـس  هللا  باـتک  و  :» دـیوگ هراـب  نیا  رد  هیطع  نبا 

تفای ، دوش ادـیپ  رتبساـنم  ياهژاو  اـت  هدـیدرگ  ار  برع  ناـبز  یماـمت  هتـشادرب و  دوخ  ياـج  زاار  نآرق  زا  ياهژاو  هاـگ  ره  ( ، 18  ) دجوت
لمتـشت یتلا  ظافلالا  نم  عون  لک  عضو  وه  ، تافـصلا هذههل  عمجت  یتلا  ۀغالبلا  هذـه  دومع  نا  ملعا  :» دـیوگ یتسب  نامیلـس  وبا  «. دوشیمن

اما ،و  مالکلا داسف  هنمنوکی  يذلا  ینعملا  لدبت  اما  هنم  ءاج  هریغ  هناکم  لدـبا  اذا  يذـلا  ، هب لکـشالا  صخالاهعـضوم  ، مالکلا لوصف  اهیلع 
رب ، هدروآ درگ  دوخ  رد  ار  هدش  دای  تافص  هک  نآرق  تغالب  یلـصاهیاپ  هک  نادب  ( ، 19 ... ) ۀغالبلا طوقس  هعم  نوکی  يذلا  قنورلا  باهذ 
نآ هب  صوصخم  هک  هدرب  راک  هبدوخ  ياج  هبتسرد  - تسا مهارف  نآ  رد  هدش  دای  ياهیگژیو  هک  - ار یظفل  عون  رههک  تسا  ساسا  نیا 

یهابت بجوم  دـنکیم و  رییغت  یلک  هب  انعم  ای  ، دـنرب راک  هب  ار  يرگید  هملک  ، نآ ياج  هب  رگا  هک  ياهنوگ  هبتسا  هدوب  نآ  اـب  بساـنتم  و 
یناجرج رهاقلا  دبع  خیش  «. ددرگیم طقاسبولطم  تغالب  هجرد  زا  دهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  هولج  قنور و  هک  نآ  ای  ، ددرگیمدوصقم

اودجو لب  ، قلخاوا يرحا  وا  هبشا  وا  كانه  حلصا  اهریغ  نا  يری  وا  اهناش  رکنی  ۀظفل  ،و  اهناکم اهبوبنی  ۀملک  عیمجلا  یف  اودجی  ملف  :» دیوگ
بوذــجم هـتفیرف و  ـالماک  ، ینآرق تاــملک  شنیزگ  شنیچرد و  تـقد  زا  ءاــغلب  ءاــبدا و  ( ، 20  ) روـهمجلا زجعا  لوــقعلا و  رهب  اــقاستا 

يرگید هملک  ای  ، دشاب هتفرگرارق  هناگیب  ییاج  رد  هک  ار  ياهژاو  ای  ، دشابن دوخ  ياج  بسانتم  هک  دنتفاین  ارياهملک  زگره  اریز  ، دندیدرگ
زجع نادرخ و  بحاـص  تریح  هیاـم  هک  دـنتفای  یمظن  تـقد  ماجـسنا و  ناـنچاب  ار  نآ  هـکلب  . دـشاب رتراوازـس  اـی  رتبساـنم  اـی  رتهتـسیاش 

 . تسا هدیدرگناگمه 
نیا هتبلا  . تسا ناوارف  ، دناهدوتـس زاجعا  دـح  ردار  نآرق  تاـملک  شنیچ  شنیزگ و  هک  ، تغـالب بدا و  ناـگرزب  زا  تاحیرـصت  هنوگ  نیا 

هطاحا ، لوا : تسانکمم ریغ  - اتداع - يداع دارفا  رد  اهنآ  دوجو  هک  دراد  یگتسب  یلـصا  طرـش  ود  هب  ، تاملک شنیزگ  باختنا و  رد  تقد 
رد یتسرد  هب  دناوتب  دـنادبتغل و  رـس  ات  رـس  رد  ار  یـصوصخب  هملکره  یگژیو  هک  ، ریگارف هدرتسگ و  روط  هبتغل  ياهیگژیو  رب  لماک 

شنیزگ رد  دنـشاب و  وا  رظندـم  تاملک  نآ  ، اههژاو درب  راک  عقوم  رد  ات  ، لـعفلاب ینهذ  روضح  ، مود طرـش  . درب راـک  هبدوخ  بساـنم  ياـج 
. دسریم رظن  هب  نکمم  ریغ  یلومعم  دارفا  رد  طرشود  نیا  لوصح  ، ددرگن یمگردرس  تریح و  راچد  ظافلا 

هتخاـس حرطم  هدرتـسگ  روـط  هـب  دوـخ  هلاـسررد  ار  ظاـفلا  شنیزگ  هلاـسم  هـتفگ و  نخـس  یبوـخ  هـب  هـنیمز  نـیا  رد  یتـسب  نامیلـس  وـبا 
يافو اب  قیفرهشیمه  هک  تسین  يزیچ  ینهذ  روضح  هک  هوالع  ، درادن ار  تغل  ياهیگژیو  یمامتهب  هطاحا  ناکما  ، رشب شناد  :» دیوگ . تسا
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سلجم رد  هک  دنکیم  لقن  - برع گرزب  يابدا  زا  یکی   - لیمشنب رـضن  » زا هلمج  زا  دروآیم  يدنچ  ياهلاثم  هراب  نیا  رد  «. دشاب ناسنا 
انا ام  میامن  سولج  ات  ماهدـیملن  نم  ! ناـنمؤم ریمايا  : تفگ رـضن  نیـشنب  سلجا ، :» تفگ وا  هب  نوماـم  ، تفاـی روضح  یـسابعهفیلخ  - نوماـم

تـساهدیمل هـک  یـسک  هـب  »و  دـعقا » دـنیوگیم تـسا  هداتـسیا  هـک  یـسک  هـب  : تـفگ ؟ تـسا هنوگچدیــسرپ  نوماـم  سلجاـف .  عجطــضمب 
دـش و لجخ  دوخ  یهاگآ  ان  هابتـشا و  نیا  زا  نومام  عاجطـضا .  لـباقم  رد  سولج  تسا و« ماـیق  لـباقم  رد  « دوعق » اریز  . سلجا » دـنیوگیم

( . 21  ) داد هزیاج  روتسد 
نوناق يارجا  رد  ( ، 22  ) نوقتت مکلعل  بابلالا  یلوا  ای  ةایح  صاصقلا  یف  مکل  و  تسا : صاصق  هیآ  هنیمز  نیا  رد  لاثم  دهاش  نیرتفورعم 

«. دینک دوخ  هشیپ  ار  اورپ  [ دوخ راتفر  رد  ] هک دشاب  نادرخ ، بحاصيا  ، تسا هدش  تایح  نیمضت  ، صاصق
هاتوک و ياههلمج  بلاـق  رد  ار  اـهنآ  دوخ ، يرفیکو  یعاـمتجا  یندـم و  نیناوق  ظـفح  رد  تلوهـس  يارب  هک  دوب  نیا  رب  تداـع  ار  برع 
زا . دنتـشادیمهاگن اههنیـس  رد  دنتـشاد  هچ  نآ  ، دوبن جیار  نانآ  نایم  رد  نیودـت  تباتک و  نامز  نآ  رداریز  ، دـندروآیم رد  یبدا  فیرظ و 

ناناد و نوناق  رانک  رد  برع  ياحـصف  اـبدا و  دـنتفرگیم و  کـمکیبدا  ياههویـش  زا  ، ندـنام ظوفحم  رتهب  نیناوق و  نیودـت  يارب  ورنیا 
. دندمآیمدرگ ناشیامکح 

تسشن شاکنک و  زا  سپ  دنزاسب و  ار  هلمج  نیرتاویشو  نیرتهاتوک  ات  هتفرگ  کمک  دوخ  هتسجرب  ياحـصف  زا  صاصق  نوناق  میظنت  يارب 
یلو . لتق تیانج  باکترا  زاتسا  هدنراد  زاب  نیرتهب  لتاق  نتـشک  ینعی  . دـنداد رظن  قافتا  لتقلل  یفنا  لتقلا  ترابعمیظنت  رب  اهتساوخرب  و 
دندش بکترم  یگرزب  هابتشا  یبدا  ظاحل  زا  دنکیمن و  یفن  ار  دوخ  يزیچ  چیههک  نآ  ، لوا . دندیزرو تلفغ  هتکن  دنچ  زا  باختنا  نیا  رد 

دوش ماجنا  صاصق  ناونع  هب  رگا  لتق  هک  یتروصرد  ، دـناهدروآ قلطم  هدـش  دای  ترابع  رد  ار  یفان  لتق  اریز  ، دندرمـش لتق  یفان  ارلتق  هک 
. دوبتسا انعم  نیمه  هب  هک  صاصق  هژاو  عضاو  دوخ  هک  نآ  اب  دیزرو  تلفغ  هتکننیا  زا  برع  . دوب دهاوخ  لتق  یفان 

. درب راک  هبدوخ  ياج  رد  ار  بسانم  هژاو  تسرد  دیزرون و  تلفغ  قیقد  هتکن  نیا  زا  نآرق  یلو 
- صاصق اریز  ، تسا نیرفانتم  نایم  فالتئا  نیدـضنیب و  عمج  هک  ، هتفر راک  هب  قابط  نف  ، هیآ رد  تایح  اب  صاـصق  هلباـقم  رد  هک  نآ  ، مود

! تسا هدمآ  رامش  هب  تایح  ناهاوخ  بجوم و  هیآ  رد  هک  ، تسا تایح  دضدوریم  رامش  هب  لتق  یعون  هک 
هدـش ماهبا  بجوم  هدـیدرگ و  هیلع  لضفم  فذـح  لکـشمراچد  یبدا  رظن  زا  هک  ، هتفر راک  هب  لیـضفتلا  لعفا  ،» هدـش دای  تراـبع  رد  ، موس
افرـص ، درادـندوجو لکـشم  نیا  هـیآ  رد  هـک  یتروـص  رد  ( . 23  ) دـشابیم رتهدـنراد  زاـب  يزیچ  هچ  زا  لـتقهک  تـسین  موـلعم  اریز  ، تـسا

. تسا هتفرگ  هدهع  هب  صاصق  رد  ار  تایحتنامض 
ترابع زا  رترب  یتابثا  ترابع  یجنس  نخس  رد  هک  نآ  لاح  ، یفن هبنج  هدش  دای  ترابع  دراد و  یباجیا  هبنج  نآرق  هیآ  ، یبدا رظن  زا  ، مراهچ

. ماکحا ینوناق و  داوم  نیودترد  هژیو  هب  ، تسا یبلس 
یتروص رد  ، تسا هتـساخربتلادع  اشنم  زا  نوناق  نیاهک  دوشیم  یعادت  ینوناق  تلادـع  هبنج  صاصق  ظفل  ندرب  راک  هب  رد  هک  نآ  ، مجنپ

رفنت و تلاح  ادـتبالتق  ظفل  هک  هوالع  . تسا تیـصاخ  نیا  دـقاف  ، هقباسیب ادـتبا و  مه  نآ  هدـش  دای  ترابعرد  لـتق  ظـفل  ندرب  راـک  هب  هک 
. دنکیم باجیا  ار  یفشت  رطاخ و  طاسبنا  یهاوختلادع و  تلاح  هک  صاصق  ظفل  ندرب  راک  هب  فالخ  رب  ، دراد راجزنا 

شهوکن تدش  هب  ار  هدـش  دای  ترابع  يرـشخمز  ،و  هدرمـش رب  هدـش  دای  ترابع  رب  هیآ  حـیجرت  رد  هجو  تسیب  ات  یطویـس  نیدـلا  لالج 
صاصق هیآلوزن  عقوم  رد  برع  دوخ  هک  هنوگ  نامه  ، تسا هدرک  بجعت  لاکـشا  رپ  هلمج  نینچ  کـینتخاس  رد  برع  تلفغ  زا  هدرک و 
هناعـضاخ دندشتفگـش و  رد  ، هدـیزرون تلفغ  زگره  نآرقهک  نیا  اـنعم و  نیمه  رد  ياهلمج  نتخاـس  رد  دوـخ  تاهابتـشا  هب  ندرب  یپ  و 

هک نانچ  « دوب دهاوخنادخ  نخس  زج  دنامیمن و  رشب  نخس  هب  زگره  لج ، زع و  هللا  مالک  وه  امنا  رشبلا و  مالکاذه  ام  هک  دندومن  فارتعا 
( . 24  ) تسا هدش  هراشا  « دیهمتلا » رد اهنآ  زا  یخربهب  هک  دنرایسب  لیبق  نیا  زا  ییاههنومن  تشذگ . نیا  زا  شیپ 

: اهتشونیپ
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روط 33-52:34. .1
دوه 11:13. .2

سنوی 10:38. .3
هرقب 23-2:24. .4

ءارسا 17:88. .5
،ص 65-66. ینایبلا زاجعالا  : ءیطاشلا تنب  هشیاع  .6

. دنتخاس اوسر  ار  دوخ  دنتفگ و  راگزور  نآ  رد  هک  تسا  نیکرشم  مالک  لقن  هیآ  نیا  لافنا 8:31. .7
هرقب 2:111. .8
هرقب 2:286. .9
.20:51، هط .10

. میاهدروآدعب هب  ،ج 4،ص 227  دیهمتلا رد  ار  اهییاوسر  نآ  زا  ییاههنومن  ،ص 75. میظعلا ابنلا  ، زارد هللا  دبع  11.ر.ك:
روط 52:34. .12

،ج 4،ص 228 و دـیهمتلا .ر.ك: دـناهتخاس اوسر  ار  دوخ  ، هداد ماجنا  ار  يدـیلقت  راک  نیمه  رگید  یخرب  باذـک و  هملیـسم  هچ  ناـنچ  .13
.257

،ص 80-194. مولعلا حاتفم  ، یکاکس .14
،ص 196. نامه .15

،ص 31. لوبمالسا پاچ  ، لوطم ، ینازاتفت : هب دوش  عوجر  هطبار  نیا  رد  .16
،ص 3. ۀغالبلا رارسا  باتک  ، رهاقلا دبع  خیش  .17

،ج 5،ص 21. دیهمتلا ص 279. «، زیجولا ررحملا  يو  ریسفت  همدقم  .18
،ص 29. نآرقلا زاجعا  یف  لئاسر  ثالث  .19

،ص 28. زاجعالا لیالد  باتک  .20
،ص 29-34. نآرقلا زاجعا  یف  لئاسر  ثالث  21.ر.ك:

هرقب 2:179. .22
چیه دـیابن  نوناق  نتم  ردهک  . دراد ماهبا  تلاح  دـشاب  « ءایـشالا ضعب  نم  » رگا تسا و  تسردان  الماک  ، دـشاب « ءیـش لک  نم  » ریدـقت رگا  .23

. دشاب هتشاد  دوجو  یماهبا  هطقن  هنوگ 
،ج 5،ص 9-130. نآرقلا مولع  یف  دیهمتلا  24.ر.ك:

نایب هویش  کبس و  ب -

برع لوادتم  ياههویش  بولـسا و  زا  کی  چیه  اب  - دیدرگ برع  شـشک  بذج و  بجوم  هک  لاح  نیع  رد  - ینآرق نایب  هویـش  بولـسا و 
یکبس نینچ  رد  دنتسناوتنمه  ادعب  دوب و  هقباسیب  برع  يارب  هک  داد  هئارا  نایب  رد  هزات  یشور  ون و  یکبـسنآرق  . درادن یتبارق  تهابش و 

. دنیارسب ینخس 
ياههویش زا  هک  نآ  اب  دریگ ، رارق  ناگدنونش  دنسپ  وشریذپ  دروم  هک  دنیرفایب  یکبس  رونخس  هک  تسا  يرونخس  ياهیتفگـش  زا  نیا 

. تسا نوریب  نانآ  فراعتم  نخس 
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. دوشتفای نآ  رد  يزیچ  اهنآ  بیاعم  زا  هک  نآیب  ، دشاب هتفرگ  هرهب  فراعتم  یمالک  ياههویش  نساحم  یمامت  زا  هک  نآ  رتروآ  تفگش 
تیبذاج و ، ینآرق کبس  . یبیاعم دنراد و  ینساحم  کیره  ( عجـس رثن و  رعـش و  ) فراعتم هناگ  هس  ياههویـش  هک  تفر  تراشا  هتـشذگ  رد 
ای دنک  ییوگهدنکارپ  ای  ، ددرگ راچد  نزو  هیفاق و  يانگنت  رد  هک  نآ  یب  ، تسا اراد  ار  عجـستفاطل  نسح و  ، رثنقلطم يدازآ  ، رعـشتفارظ

تفگش هک  دنتفای  ینخس  لباقم  رد  ار  دوخ  دیدرگ و  برع  ناناد  نخـس  تریحهیام  رما  نیمه  . دهد هار  دوخ  هب  يراوشد  لمحت  فلکت و 
. دوشیمن تفای  نانآ  فراعتم  مالک  عاونازا  کی  چیه  رد  هک  دراد  یصاختفارظ  تیبذاج و  ، یگزات تبارغ و  نیع  رد  تسانیرفآ و 

فلاخملا ، بیرغلا هبولـسا  بیجعلا و  همظن  ةروصکـلت  :» دـیوگیم هراـب  نیا  رد  - فورعم بیدا  دـنم  شناد  هیقف و  - ءاـطغلا فشاـک  ماـما 
،و مهلوقع هیف  تراحلب  ، هنم ءیـش  ۀلثامم  دحا  عاطتـسا  ،و ال  ریظن هدعب  هلبق و ال  دجوی  مل  ،و  اهرثن اهمظنجـهانم و  برعلا و  مالک  بیلاسال 

برعلا ذاذفا  هل  فرتعا  اذکه  رعـش ... وا  زجر و  وا  عجـس  وا  مظن  وا  رثن  نممهمالک  سنج  یف  هلثم  یلا  اودتهی  مل  ،و  مهمالحا هنود  تهلدت 
( هزات کبس  هویش و  ) بیرغ بولسا  بیجع و  مظن  تروص  تسا  نانچ  ( ، 1  ) نولوالامهؤاحصف و 

ار یـسک  درادن و  يریظن  نآ  زا  سپ  هن  نآ و  زاشیپ  هن  . دوب نانآ  رثن  مظن و  شور  برع و  مالک  ياههویـش  کبـس و  فالخ  رب  هک  ، نآرق
رد هچ  ورثن  رد  هچ  ، دـننک هلباقم  وا  اب  هنوگچ  دنتـسنادن  داتفا و  ورف  ناش  هشیدـنا  دـندش و  تریحرد  هکلب  . دـشابن نآ  اب  يدروآ  مه  يارای 
وناز هب  نآرق  لباقم  رد  نانآ  نیلوا  ياحـصف  برع و  ناگدبزنینچ  نیا  ... دوب نانآ  لوادتم  نخـس  هک  رعـش  زجر و  ای  عجـس  رد  هچ  مظن و 

«. دندمآ رد 
رحـسب و ال رعـشب و ال  وه  ام  هللا  وف  ۀـشبک ، یبا  نبالوقی  امل  ابجع  ای  :» دومن فارتعا  راـچان  هب  رـصع  نآ  هنازرف  هناـگی  برع و  درم  گرزب 
هن وا  نخس  دنگوس  ادخ  هب  ، تسا یتفگـش  هیام  دیوگیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هچ  نآ  ( ، 2  ) هللا مالک  نمل  هلوق  نا  .و  نونج يذـهب 

 . تسا ادخ  مالک  وا  نخس  انامه  . دنامیم نادرخیب  ییوگ  هدوهیب  هب  هن  رحس و  هن  تسا و  رعش 
یلو تسین  رعـش  هچرگ  نآرق  ریذـپلد  اسر و  نایب  ، يرآ . میدروآ نیا  زا  شیپ  ار  زور  نآ  برع  ناگتخیهرف  رگید  زیگنا  تفگـش  ناـنخس 

رد هک  نانچ  . دریگرارق يرعـش  ياهانگنت  رد  هک  نآ  یب  ، هدـیدرگ میظنت  برع  نیزو  ياهگنهآ  نیرتاویـشرب  یتح  ، دراد ار  رعـش  یگژیو 
اههژاو تاملک و  شنیزگ  شنیچ و  رد  هک  ، دـشابیم دراد  زین  ار  دازآمالک  يراوتـسا  رثن و  تناتم  . دروآ میهاوخ  نآرق  گنهآ  مظن  شخب 

دنمهرهب یبوـخهب  - فــلکتیب - نوزوــم مــالک  عجــس و  ياــهییابیز  زا  نـینچ  مـه  . درادــن دروــخ  رب  يراوشداــب  زگره  خارف و  وا  هار 
. تسا هدیدرگ  اهنآبیاعم  یمامت  دقاف  مالک و  عاونا  نساحم  عماج  ببس  نیدب  . دشابیم

نآرق گنهآمظن  ج -

هراشا

نیا . تسا نآ  یناگژاو  گنهآمظن  - هتفرگ رارق  نادـنم  شنادهجوت  دروم  رتشیب  اریخا  هک  - نآرق ینایب  زاجعا  ياههبنج  نیرتمهم  زا  یکی 
تسا جراخ  رـشب  ییاناوت  زا  نآرقمالک  هک  دننک  رارقا  تسخن  زور  نامه  زا  ، تخاس راچان  ار  برع  هک  تسا  دنمهوکـشو  ابیز  نانچ  ، هبنج

. دشاب دنوادخ  نخس  دناوتیم  اهنت  و 
هتفیش ار  اهلد  دزیگنایم و  رب  ار  یمدآ  تاساسحاهک  ییاون  ، دروآیم دیدپ  ریذپ  لد  ییاون  شک و  لد  ياهمغن  ، نآرق ناگژاو  گنهآمظن 
ماگنه . دـشاب برعهدنونـش  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  ، تسا سوسحم  برع  ریغ  دـنچ  ره  ، ياهدنونـش ره  ياربنآرق  ياـبیز  ياون  . دـنکیم دوخ 

تاکرح ، ماظن نیا  رد  . تسا نآ  یتوص  ياویـش  عیدب و  ماظن  ، دنکیم بلجار  ناهذا  هک  یتلاح  نیتسخن  ، نآرق ياوآ  هب  ندرپس  ناج  شوگ 
اهلد رد  يروـش  هک  ییاوآ  ، دـسریمشوگ هب  نیـشن  لد  ییاوآ  ، ندینـش ماـگنه  هب  هک  تسا  هدـش  شیارآ  یلکـش  هب  ناگژاوتانکـس  و 
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يروـط هـب  ، دناهتـسشن هدـش  باـسح  یلکـش  هـب  نآ  تاـملک  رد  هـنغ  »و« دـم فورح  ، یتـهج زا  . دـمدیم اـهناج  رد  یطاـشن  دزادـنایم و 
هب لیترت  ناداتسا  هک  ییاج  نآ  هلصاف و  دح  رسهب  ات  دننک  کمک  يراق  ندیشک  سفن  هب  دنشخبب و  یگنهآ  ادص  كاوژپ  هب  دنناوتیمهک 
نآ گنهآ  نحل و  ، دراپـسیم شوگ  رعـش  کی  هب  راب  دنچ  يارب  یـسک  هاگره  دنک . هزات  یـسفنو  دـسرب  دـناهدرک  عضو  يداد  رارق  روط 

لصاوف داتوا و  بابسا و  هک  نآرق  هدنوشدیدجت  مد  ره  نوگ و  هنوگ  ياوآ  ندیـشوین  ماگنه  هب  اما  ، دوشیم روآ  لالم  يرارکتوا و  يارب 
هدرزآ هتــسخ و  اـهنت  هـن  ، دـنرادیم او  شزاوـن  هـب  ار  بـلق  زا  ياهشوـگ  مادـک  رهو  دــننکیم  ضوـع  ار  دوـخ  ياـج  یپ  رد  یپ  نآ  ( 3)

. دریگیم ینوزف  هراو  مه  ، ندینش يارب  وا  شطع  هکلب  ، دوشیمن
لـالم هب  ناـنآ  عونت  ، رارکت فارـسا و  لـیلد  هب  بلغااـما  ، دربیم هرهب  توص  عونت  نیا  زا  دوخ  رعـش  رد  یهاـگ  ، نآرق لوزن  زا  شیپ  ، برع

نیرتهب رد  تشادنهقباس و  . تسا دوهشم  نآرق  رد  هک  یتوالح  یناور و  تسالـس و  نینچ  ، زین - عجـسم هچو  لسرم  هچ  - رثن رد  . دیماجنایم
رگا . دـشاب لیترت  لباق  نآرق  لثم  تشادـن  ناکما  تساکیم و  نآ  بیکرتیناور  تسالـس و  زا  هک  دـشیم  تفای  ییاهبیع  برع  ياهرثن 

. تساکیم زین  مالک  ناش  زا  دیسریم و  ماشم  هب  نآ  زا  فلکت  يوب  ، دشیم يراشفاپ  نآلیترت  يارب  مه 
تسا و رعش  نخس  نیا  هک  دوب  نیا  دوب  هداد  نآرق  هبهک  یبقل  نیرتمک  دوخ  نامگ  رد  ، برع هک  تسین  یتفگـش  ياج  چیه  ، ساسا نیا  رب 

ینخس ، دهدیم ناشنار  نآرق  عیدب  دنمهوکش و  نخس  لابق  رد  برع  یگدز  تریح  دوخ  راتفگ  نیا  !و  نوسفاو تسا  رحس  دشابن  رعش  رگا 
. رتنوزفا ياهیام  رعشتوالح  لامج و  زا  دراد و  رتارف  يزیچ  رثن  هوکش  لالج و  زا  هک 

نانچ فورح و  بیترت  نیا  اب  یکانبات  ياهرهوگ  نینچ  ، شوج تخس  ياهجرخم  نیا  زا  هک  دنیبیم  یمدآ  یتقو  :» تسا هتفگ  « زارد » داتـسا
يرگید ، دزاونیم یکی  ییوگفورح  نیا  رد  . دهدیم تسد  وا  هب  اهتنایب  يدجو  دربیم و  باسحیب  يذاذتلا  ، هدـمآ نوریب  يدـنب  نیذآ 

امـش ددـنبیم و  ار  سفن  هار  نیمـشش  دـنازغلیم و  ار  سفن  نیمجنپ  ، هدـنروآ ربگـناب  نیمراـهچ  تـسا و  رگاوـجن  نیموـس  ، زادـنا نـینط 
هن ، تظلغ هن  یتسـس و  هن  ، راد هواـی  هن  وررکم  رارکت  هن  ، زاـسمه نوگاـنوگ و  ياهعومجم  ، دـیباییم دوخ  سر  تسد  رد  ار  گـنهآییابیز 

تساياهزیمآ هکلب  ، تسا نایرهـش  مالک  یمرن  هب  هن  نایودب و  نخـس  يراوخ  شد  هب  هن  نآرقمالک  ناس  نیدب  . اهاوآ فورح و  رد  يرفانت 
. شیوگ ود  یگتخیمآ  هجیتن  تسانابز و  ود  ناج  هریش  ییوگ  ، ار یمود  تفاطل  دراد و  ار  یلوا  تبالص  ، ود ره  زا 

هتفهن اهب  نارگ  ياهرهوگ  دوخ  ناج  رد  هک  تسایفدـص  مکح  رد  زین  هتـسویپ  نیا  دراد و  نت  هب  ییاـبیز  هزاـت و  هماـج  نینچ  نآرق  يرآ 
ویگزاـت درادـن و  زاـب  شنورد  ناـهنپ  هنیجنگ  زا  ار  وت  هتـسوپ  ییاـبیز  رگا  سپ  . دریگیم شوـغآرد  ار  دـنمشزرا  ياهدـیراورم  تسا و 

مظن زا  یهنب و  ادج  دیراورم  زا  ار  فدص  ینزب و  رانکزغم  زا  ار  هتـسوپ  وت  دوشن و  لیاح  وت  رب  ار  دوخ  ياروام  رد  هتفهن  زار  هدرپ  ، یباداش
حور و ، اج نآ  . یباییمرتعیدـب ییانعم  دوشیم و  یلجتم  وت  رب  رتدنمهوکـش  رتتفگـش و  ياهیام  ، یـسربیناعم هوکـش  هب  ظافلا  شیارآ  و 

حور میـسن  هک  تساج  نآ  دیناشک و  نمیا  يداو  هنارک  رد  هکرابم  هعقب  ردشتآ  تخرد  هب  ار  یـسوم  هک  تسا  ياهلعـش  ، تسا نآرق  هنک 
( . 4  ) نیملاعلا بر  هللا  انا  ینا  دیامرفیمیسدق :

يزاس مه  زین  هملک و  کی  رد  فورح  یگنهامه  هژیويدنم و  ماظن  هجیتن  رد  ییاون  نینچ  :» دیوگیم نآرق  گنهآمظن  هرابرد  بطق  دـیس 
نایب یناعم و  هک  يرتربنیا  اب  ، دراد اماوت  ار  رعش  تایصوصخ  مه  رثن و  یگژیو  مه  ، نآرق تهج  نیا  زا  وهدمآ  دیدپ  هلصاف  کی  رد  ظافلا 

تایـصوصخ زا  لاح  نیمه  رد  تسا . هتخاس  رـسیم  ار  نایب  لماک  يدازآو  هتخاس  زاینیب  لیعافا  هیفاق و  ياهدنب  دیق و  زا  ار  نآ  نآرق ، رد 
زاینیب یفاوق  لیعافا و  زا  ار  نآرق  ، تایـصوصخ نیا  . دنروآیم دـیدپ  ار  نزو  یعون  هک  ییاههلـصاف  هتفرگ و  ار  نآ  ینوردیقیـسوم  ، رعش

. تسارادار ود  ره  ، رثن مظن و  نوؤش  لاح  نیع  رد  هتخاس و 
یلک روط  هب  شکیدزن و  ياههلـصاف  اب  ، هاتوک ياههروسرد  گنهآ  نیا  . دوشیم سح  الماک  نآ  ینورد  گنهآ  ، نآرق توالت  ماـگنه  رد 
هروس رد  لاثميارب  . تسا ظوحلم  نآ  گنهآ  ماظن  هراو  مه  اما  رتمک  دـنلب  ياههروس  رد  تسا و  ناـیامنرتشیب  اهمیـسرت  اـهریوصت و  رد 

: میناوخیم مجن 
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وه .و  يوتـساف ةرم  وذ  . يوقلا دـیدش  هملع  . یحوییحو ـالا  وه  نا  . يوهلا نع  قطنی  اـم  .و  يوغ اـم  مکبحاـص و  لـض  اـم  يوه  اذا  مجنلا  و 
هآر دقلو  . يری ام  یلع  هنورامتفا  . يار ام  داؤفلا  بذک  ام  . یحوا ام  هدبع  یلا  یحواف  . یندا وا  نیسوقباق  ناکف  یلدتف  اند  مث  . یلعالا قفالاب 
هبر تاـیآ  نـم  يار  دـقل  . یغط اـم  رـصبلاغاز و  اـم  . یــشغی اـم  ةردـسلا  یــشغی  ذا  . يواـملا ۀـنج  اهدـنع  . یهتنملا ةردـس  دـنع  . يرخا ۀـلزن 

( . 5  ) يزیض ۀمسق  نذا  کلت  . یثنالا هل  رکذلا و  مکلا  . يرخالاۀثلاثلا ةانم  ،و  يزعلا تاللا و  متیارفا  . يربکلا
هوالع هب  ود  ره  نیا  تسا و  هدـشتیاعر  نآ  رد  زین  هیفاقو  - برع ضورع  ماظن  ساسا  رب  هن  اما  - دـنراد يواسم  ینزو  ابیرقت  اههلـصاف  نیا 

متیر کی  اههلمجنورد  رد  تاملک  یگنهامه  ناگژاو و  فورح  يزاس  مه  زا  تسین و  رهاظ  هیفاق  نزودننام و  هک  تسا  يرگید  یگژیو 
متیر مـتیر و  کـی  ناـیم  هـک  دوـشیم  ثعاـب  ییایقیـسوم  كارداو  یلخاد  سح  لـیلد  هـب  ریخا  یگژیو  . تـسا هدروآ  دـیدپ  ییایقیـسوم 

. دشاب توافت  - دشاب یکی  نزو  اههلصافهک و  دنچ  ره  - يرگید
(6  ) يور فرح  رب  هیکت  اـب  دراد و  هناـیم  یلوطو  دـنلب  هن  تسا و  هاـتوک  هن  هلمج  ییایقیـسوم  ماـظن  زا  يزوریپ  هب  اـج  نیا  رد  گـنهآمظن 

متیارفا :» دننام ، رتنایامن رایـسب  اههلـصاف  یخرب  رد  تسا و  یندش  سمل  اهیگژیو  نیا  مامت  . تساهتفای هنوگ  ناتـساد  راو و  هلـسلس  ییاضف 
همطل گنهآ  هب  دوریم و  تسد  زا  هیفاق   . ۀـثلاثلا ةانم  يزعلاو و  تاللا  متیارفا  :» مییوگب رگا  سپ  »؟ يرخـالا ۀـثلاثلا  ةاـنم  يزعلا و  تـاللا و 

: مییوگب رگا  دروخیم و 
ۀمـسق نذا  کـلت  ؟ یثنـالا هل  رکذـلا و  مکل  ا  دـنوادخهدومرف : رد  نینچ  مه  . دوشیم لـتخم  نزو  يرخـالا  ةاـنم  يزعلا و  تـاللا و  متیارفا  »

. دوشیم لتخم  هتفای  ماوق  نذا  هملک  اب  هک  مالک  گنهآ  يزیض  ۀمسق  کلت  ، یثنالا هل  رکذلا و  مکل  دوش ا  هتفگ  رگا  يزیض 
هفیظو ، هن ، هدمآ هیفاق  نزو و  ندرک  رپ  يارب  طقف  تسادیاز و  وشح و  نذا  » ای ۀـثلاثلا  » ای يرخالا  هملک  هک  تسین  انعم  نادـب  نخـس  نیا  ، هتبلا

انعم ندناسر  يارب  مههملک  هک  تسا  نآرق  ینف  ياهیگژیو  زا  رگید  یکی  نیا  ،و  تسا یناعم  ندناسر  ياربتدعاسم  ، تاملک نیا  رتمهم 
يرترب يرگید  رب  مادـک  چـیه  دـنریگیم و  ماجنا  حطـس  کی  رد  فیاـظونیا  يود  ره  دـشخبیم و  ماوق  ار  گـنهآ  مه  تسا و  يرورض 

. دنباییمن
مه ام  نخس  لیلد  . تسا راکـشآ  نآرق  مالک  ياج  ياجرد  ( نآ هب  هیبش  يزیچ  ای  ،) اههلـصاف اههیآ و  رد  گنهآمظن  میتفگ  هک  هنوگ  نامه 

شیپ سپ و  ایفذح  ار  ياهژاو  ای  مینادرگرب  هملک  رگید  یسایق  تروص  هب  هتفر  راک  هب  صاخ  یلکش  هبهک  ار  ياهملک  رگا  هک  تسا  نیا 
. دیآیم دوجو  هب  لالتخا  گنهآ  مظن  نیا  رد  ، مینک

: تسا مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  يارجام  ، لوا عون  هنومن 
ینمعطی و وه  يذـلا  ،و  نیدـهی وهف  ینقلخ  يذـلا  ، نیملاعلا بر  الا  یل  ودـع  مهناف  ، نومدـقالا مکؤابآ  متنا و  ، نودـبعت متنک  ام  متیارفا  : لاق

( . 7 ... ) نیدلا موی  یتئیطخ  یل  رفغی  نا  عمطا  يذلا  ،و  نییحی مث  ینتیمیيذلا  ،و  نیفشی وهف  تضرم  اذا  ،و  نیقسی
هدش هتفرگ  رب  ...« نیدلا ، نومدـقالا ، نودـبعت » دـننام یتاملکاب  هیفاق  ظفح  رطاخ  هب  ، نییحی نیفـشی و  ، نیقـسی ، نیدـهی تاملک  رد  ملکتم  ءای  »

. تسا
ءای اج  نیا  رد  ( 8 ( ؟ رجح يذـل  مسق  کلذ  یف  له  ، رـسی اذا  لیللا  ،و  رتولا عفـشلا و  ،و  رـشع لایل  رجفلا و  و  تساههیآ : نیا  رد  رگید  لاثم 

. تسا هدش  فذح  ... رجح رتولا و  رشع و  رجفاب و  یگنهامه  رطاخ  هب  « رسی هملک  یلصا 
نورفاکلا لوقی  عادلا  یلا  نیعطهم  ، رـشتنم دارجمهناک  ثادجالا  نم  نوجرخی  مهراصبا  اعـشخ  ، رکن ءیـش  یلا  عادلا  عدی  موی  رگید : لاثم 

. تسا هتسکش  نزو  دیسریم  رظن  هب  دوب  هدشنفذح  عادلا  » ءای رگا  هک  ( 9  ) رسع موی  اذه 
لتخم یعوـن  هـب  نزو  ، مـیهد دادــتما  ساـیققبط  ار  یغبن  » ءاـی رگا  هـک  ( 10  ) اصـصق اـمهراثآ  یلع  ادـتراف  غبناـنک  اـم  کـلذ  رگید : لاـثم 

هنیزاوـم تفخ  نم  اـما  و  داـتفا : دـهاوخ  اـهلاثم  نیا  رد  ملکتم  ءاـی  اـی  هملک  ءاـی  رب  نکاـسءاه  ندوزفا  ماـگنه  هـب  ، قاـفتا نـیمه  . دوـشیم
یف وهف  هیباسح ، قالم  ینا  تننظ  ینا  ، هیباتکاوارقا مؤاه  لوقیف  ، هنیمیب هباتک  یتوا  نم  اماف  ای : ( 11  ) ۀیماح ران  ، هیهام كاردا  ام  ،و  ۀیواههماف
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( . 12 ... ) ۀیضار ۀشیع 
رییغت تاـملک  بیکرت  ماـظن  رگا  اـما  دـیآیمن ، دوجو  هبهملک  یـسایق  تروص  رد  يرییغت  هنوگ  چـیه  عون  نیا  رد  : مود تلاـح  يارب  هنومن 

: الثم ، دیآیم دوجو  هب  بیکرت  نیا  ردهتفهن  یقیسوم  رد  یلالتخا  ، دنک
ایقـش بر  کئاعدب  نکا  مل  ،و  ابیـش سارلا  لعتـشاو  ینم  مظعلا  نهو  ینا  بر  : لاق ، ایفخ ءادن  هبر  يدان  ذا  ، ایرکز هدـبع  کبر  ۀـمحر  رکذ 

مظعلا  ینم  نهو  ینا  یبر  لاق  : » دیایب رد  لکش  نیا  هب  ترابع  دوش و  هدروآ  مظعلا  » زا شیپ  ینم  هملک  - الثم - رگا هک  ( . 13)
 . ینم مظعلا  نهو  ینا  بر  : لاق دوش : ظفحگنهآ  ات  دیایب  مظعلا  » زا شیپ  دیاب  طقف  ینا  تسا و« هتسکش  نزو  دوشیم  ساسحا 

حیرـشت هب  نت  اـما  ، تسا یندـش  ساـسحاهک  دراد  دوـجو  نآرق  مـالک  رد  ینورد  یقیـسوم  عوـن  کـی  ، دـش هـتفگ  هـک  هنوـگ  ناـمه  سپ 
لاـعتم تردـق  اـب  ادـیپان و  ساـسحا  اـب  طـقف  تـسا و  هـتفهن  اـههلمج  نورد  بـیکرت  ردو  ظاـفلا  دوـپ  راـت و  رد  یقیـسوم  نـیا  . دـهدیمن

. دوشیمكاردا
نیرتکچوک اب  هک  دزاسیم  الاو  یتیـساسح  اب  نوزومیتاملک و  نآ  زا  دنکیم و  یهار  مه  ار  نآرق  نایب  ، ینورد یقیـسوم  ، بیترت نیدـب 

مه هک  ییاهدنب  دیق و  ، دـنرادنمه ار  رعـش  رایـسب  ياهدـنب  دـیق و  دنتـسین و  رعـش  تاملک  نیا  هک  دـنچ  ره  ، دوشیملالتخا راچد  تاکرح 
( . 14 « ) دنزاسیمرود دوصقم  زا  مه  دننکیم و  دودحم  ار  نایب  يدازآ 

نانآ مالک  کبس  اما  ، دنتخورفیم رخف  رگید  کی  رب  ودندرکیم  تباقر  مه  اب  ، رعش ندورس  رثن و  نتـشون  رد  برع  :» تسا هتفگ  زین  یعفار 
زا يرطف و  فرطکی  زا  برع  تحاصف  هتبلا  . دنتـسنادیم يرو  نخـس  نف  دـندوب و  دازآ  نایب  قطنمرد و  ناـنآ  . دوب لاونم  کـی  رب  هشیمه 
هک دوـب  ناـمه  ظاـفلا  تـسا . هتخادـنا  رد  يرگید  حرط  هـک  دــندیدنانآ  ، دــش لزاـن  نآرق  یتـقو  اـما  . دوبتعیبـط زا  هـتفرگ  ماـهلا  یفرط 
رد نآ  تماـخفو  هوکــش  زا  ، تـسا جوا  رد  يزاـس  مـه  یگنهاـمه و  بـیکرت و  هدـمآ و  ناور  فـلکت و  نودـب  ، یپ رد  یپ  ، دنتخانــشیم

. دنتفایرد ار  دوخ  نهذ  هکلم  يزیچان  داهن و  فعض  دندشتفگش و 
اب یگنهآ  ، هزات نخـس  نیا  ياههلمج  تاملکو و  فورح  رد  ، نانآ . دنتخانـشیمن نامز  نآ  ات  هک  دـندید  نخـس  زا  یعون  زین  برع  ناـغیلب 

دیدیم یبوخ  هببرع  . تسا دحاو  ياهعطق  دیسریم  رظن  هب  هک  دوب  هتـسشن  مه  رانک  رد  بسانتم  نانچنانخـس  نیا  مامت  . دندیدیم هوکش 
. دناسریم تابثا  هب  ار  نانآ  یناوتانو  فعض  دوخ  نیا  دراد و  نایرج  نانخس  نیا  ناج  رد  یگنهآمظن  هک 

ظافلا یعیبط  بسانت  اب  دناوتیمن  يرنه  چیه  دزنرد  هک  دندقتعم  ، دـننکیم كرد  ار  نآرق  یناور  هفـسلف  یقیـسوم و  زار  هک  یناسک  مامت 
زانآرق هـک  نـیا  رگید  . دریگب داریا  نآ  فرح  کـی  رب  یتـح  دــناوتیمن  سک  چــیه  دــنک و  تباـقرای  يربارب  نآ  فورح  ياوآ  نآرق و 

. تسین یقیسوم  الوصا  هک  تساراد  ار  تیصوصخ  نیا  تسا و  رترب  رایسب  یقیسوم 
مب و ریز و  هفاضا  هب  ، دوشیم شهار  مه  هک  یفلتخمياهتکرح  تدش و  یمرن و  نینط و  دـم و  ، ادـص ینوگانوگ  ، یقیـسوم ياههمغن  رد 

رظن دـم  توالت  رد  ارنآرق  زا  هبنج  نیا  هچ  نانچ  . دوشیم یحور  تاـناجلخثعا  دـنمانیم ، ادـص  تغـالب  ، یقیـسوم ناـبز  رد  هک  شزرل 
- برع ریغ  ای  برع و  هچ  - یمدآ تاساسحا  هدـننازیگنا  رب  هبنج  نیمهو  تسین  رتغیلب  نآرق  نابز  زا  یناـبز  چـیه  هک  میباـییم  رد  ، میریگب

. دوشیم نشور  زین  ، دنلب يادص  اب  نآرق  توالت  هب  قیوشت  ، دروآ تسد  نیا  هبهجوت  اب  . تسا
نیا . دنباییم متخ  نادـب  ییایقیـسوم  ياههلمج  هک  تسايداعبا  زا  لماک  ییاهریوصت  ، دـنوشیم متخ  نادـب  نآرق  تایآ  هک  اههلـصاف  نیا 

زا دراد و  يدـننامیبیگناگی  دوشیم  ادا  توـص  هک  ياهویـش  توـص و  عوـن  اـب  دراد و  رایـسب  بساـنت  اهادـصاب  دوـخ  نورد  رد  هلـصاف 
رد مه  نآ  هک  دـنریگیم  نایاپ  دـم  فرح  اب  ای  دنتـسه  لومعم  یقیـسومرد  ود  ره  هک  میم  نون و  فرح  ود  اب  اههلـصاف  نیا  بلغا  ، یتهج

( . 15  ) تسایعیبط نآرق 
ندروآ تمکح  دنوشیم و  متخ  نون  فرح  ندوزفا  نیل و  »و« دم فورح  اب  اههلصاف  زا  يرایسب  میرک  نآرق  رد  : دناهتفگ نف  لها  زا  یخرب 
گنهآ دوـخ  نخـس  هبدنتــساوخیم  هـچ  ناـنچ  - برع ینعی  - ناـنآ :» تـسا هـتفگ  زین  هیوبیــس  . تـسا گـنهآ  یعونداـجیا  ، یفورح نـینچ 
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زا ، دوبن گنهآ  داجیا  ناشدوصقم  رگا  اما  . دندناوخیم هدیـشک  ار  ادصراک  نیا  اب  دندرکیم و  هفاضا  ار  نون  ءای و  فلا و  فورح  ، دـنهدب
زا یکی  اب  هچ  نانچ  اما  . تسا هدش  هتفرگراک  هب  رتهتسیاش  رتینغ و  رایسب  هویش  نیا  زین  نآرق  رد  . دندرکیم يراددوخ  فورحنیا  ندروآ 

وهدـمآ نآ  یناگژاو  عیطقت  هلمج و  ياوآ  زا  يوریپ  هب  فرح  نیا  انیقی  ، دریذـپ نایاپ  نکاسفرح  کی  اب  الثم  دـباین و  همتاخ  فورح  نیا 
فورح » زا هدمآ و  هاتوک  تالمج  رد  بلغا  یفورح  نینچ  ، هتبلا . تسا هتـسشن  دوخ  عضوم  رد  وحن  نیرتهتـسیاش  هب  ، راتفگ نحل  اب  بسانتم 

. دناهدش لیاق  نآ  يارب  ینحل  ، یقیسوم ماظن  رد  هک  تسا  يرگید  فورح  ای  زادنانینط و  ای  رادگناب و  ای  هلقلق 
ار ناگمه  اهتوص  نوگ  زاـجعا  گـنهآمظنمیرک  نآرق  رد  . تسا یعیبط  ناـیمدآ  همه  لد  رب  ناـبز  رد  ادـص  اـب  نتخیگنا  رب  هویـش  ریثاـت 

. دنمهفیمن هک  نانآ  هچ  دنمهفیمار و  نابز  هک  نانآ  هچ  ، دهدیم رارق  بطاخم 
هدوزفا نآ  هـب  يرگید  فرح  اـی  دوـش  ضوعاـی  دــتفیب  نآ  زا  یکی  رگا  هـک  هدــش  لیکــشت  یفورح  زا  مـیرک  نآرق  تاـملک  ، نـیا رباــنب 

دهاوخور هبور  لاکشا  اب  ار  نابز  شوگ و  سح  دوشیم و  راکشآ  یفعـض  گنهآ  نینط و  ونزو  دنور  رد  دیآیم و  دیدپ  یلالتخا  ، دوش
دهاوخ ورهبور  لاکـشا  اب  رگید  کی  هب  ار  نآ  یگتـسویپو  فورح  ياهدنـسم  اهجرخم و  یگدـبز  اهترابع و  ماجـسنا  ، ماجنارـس درک و 

 . تشاد دهاوخ  هار  مه  هب  يراجنهان  ، ندینش ماگنه  هب  درک و 
هب . دزیگنایم رب  هدنونـش  اـی  هدـنناوخ  بلق  رد  هک  ددرگیم  ربیمهبم  تاـساسحا  هبتسخن  هجرد  رد  نآرق  زاـجعا  زا  هـبنج  نـیا  : دـناهتفگ

نودـب یقیـسوم و  ياههاگتـسددوجو  نودـب  ، ندینـش ماگنه  هب  هک  دـنریگیم  رارق  مه  رانک  رد  يریظنیب  لکـشهب  فورح  ، رگید یترابع 
. دسریم عمس  هب  نآزا  یهوکش  اب  گنهآ  نینچ  ، رحب نزو و  ای  هیفاق  دوجو 

(16  ) ایقش بر  کئاعدب  نکا  مل  ،و  ابیش سارلا  لعتـشاو  ینم  مظعلا  نهو  ینا  بر  دیوگیم : دنوادخ  هب  باطخ  ایرکز  ، نآرق زا  ییاج  رد 
امنیااکرابم ینلعج  ،و  ایبن ینلعج  باتکلا و  یناتآ  هللا  دـبع  ینا  میهدیم : ارف  شوگ  هراوهگ  ردحیـسم  ترـضح  مـالک  هب  هک  یماـگنه  اـی  .

یلتت اذا  دـیوگیم : نخـس  ناربمایپ  يرادرب  نامرفهرابرد  هک  نیگنهآ  هلمج  نآ  اـی  ( . 17  ) ایحتمد ام  ةاکزلا  ةالـصلاب و  یناـصوا  ،و  تنک
تماـیق زور  رد  ار  دــنوادخ  اـب  رادــید  هـک  كاـنتشحو  گــنهآ  نـحل و  نآ  اــی  ( . 18  ) اـیکب ادجــس و  اورخ  ناـمحرلا  تاـیآ  مـهیلع 

( . 19  ) املظ لمح  نم  باخ  دق  ،و  مویقلا یحلل  هوجولا  تنع  و  دنکیمفیصوت ،
هک یگنهآ  . دـهدیم رارق  باطخدروم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  نآ  اب  نامحر  دـنوادخ  هک  ینیریـش  نیـشن و  لد  گـنهآ  اـی 

نامحرلا . یلعلا تاوامسلا  ضرالا و  قلخ  نمم  الیزنت  ، یـشخی نمل  ةرکذت  الا  یقـشتلنآرقلا . کیلع  انلزنا  ام  . هط دنکیم : رخـسم  ار  اهلد 
هلا هللا ال  یفخا ، رسلا و  ملعی  هناف  لوقلابرهجت  نا  .و  يرثلا تحت  ام  امهنیب و  ام  ضرالا و  یف  ام  تاوامسلا و  یف  ام  هل  يوتـسا . شرعلایلع 

( . 20  ) ینسحلا ءامسالا  هل  وه  الا 
دوشیم لدبم  نیسم  یگنهآ  هب  نآ  نحل  دزادرپیمهدش ، هتفرگ  رظن  رد  نانآ  يارب  هک  یباذع  نایناج و  زا  نخس  هب  نآرق  هک  یماگنه  اما 

. دزادنایم نینط  اهشوگ  رد  و 
زاجعا مهناک  سانلا  عزنت  ، رمتسم سحن  موی  یفارصرص  احیر  مهیلع  انلسرا  انا  دنوشیم : باترپ  هک  دنایتخـس  ياهگنـس  ییوگ  ، ناگژاو

ياهشمـش دـننام  ، ناـگژاو ، دـننکیم ترفغم  بلط  نینمؤـم  يارب  دـنوادخ  زا  نایوگحـیبست  هکئـالم  هک  یناـمز  یلو  ( . 21  ) رعقنم لـخن 
(22  . ) کلیبس اوعبتا  اوبات و  نیذلل  رفغاف  املع  ۀمحر و  ءیش  لک  تعسو  انبر  دنوشیم : ناورالط 

موی مهرذنا  و  درابیم : رادشه  لوه و  عطقم ، تارابعو  یبصع  مارآ و  ان  تاملک  زا  ، دـیآیم نایم  هب  نخـستمایق  زور  زا  هک  یماگنه  اما 
هک ياهیالگهچ  دسریم و  هیالگ  هبتبون  سپـس  ( . 23  ) عاطی عیفـش  میمح و ال  نم  نیملاظلل  ام  نیمظاکرجانحلا  يدـل  بولقلا  ذا  ۀـفزالا 
مه ینامز  و  ( . 24  ) کبکر ءاش  ام  ةروص  يا  یف  . کلدـعفكاوسف کقلخ  يذـلا  . میرکلا کبرب  كرغ  ام  ناسنالا  اهیا  اـی  درادـن : يدوس 

همـسا هنمۀملکب  كرـشبی  هللا  نا  میرم  ای  دش : دهاوخ  دـلوتم  حیـسم  ترـضح  هک  دـنهدیم  هدژم  میرمهب  هکئالم  ... دوشیم هداد  یناگدژم 
( . 25  ) نیبرقملا نم  ةرخآلا و  ایندلا و  یف  اهیجو  میرم  نبا  یسیع  حیسملا 

ینآرق www.Ghaemiyeh.comمولع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 302زکرم  هحفص 243 

http://www.ghaemiyeh.com


ذئموی مهنم  ءرما  لکل  . هینب هتبحاصو و  . هیبا هما و  .و  هیخا نم  ءرملا  رقی  موی  . ۀخاصلا تءاج  اذاف  هنـشد : دننام  بیجع  ياهملکاب  يدایرف  ای  و 
( . 26  ) هینغی ناش 

ای هدوب و  نآ  زا  سپ  هن  شیپ و  هن  هک  تسا  يریظنیبتفاب  ، نآرق يرامعم  رد  تارابع  فورح و  نحل  کبس و  رد  عونت  نیا  هک  نیا  رگید 
ناور رایسب  اههژاو  . تسیندوهشم نآ  رد  فلکت  ای  یگتخاس و  زا  يرثا  ،و  دناهتـسویپ عوقو  هب  یگداس  لامکرد  روما  نیا  مامت  . دوب دهاوخ 

هب ار  یمدآ  هک  ار  یمهبم  ساسحا  نآ  لمات  رکفت و  لیلحت و  لـقع و  ندـشراک  هبتسد  زا  شیپ  دـنوشیم و  بلق  دراو  ، دـنباییم ناـیرج 
يریـسفت ام  هک  دزیگنایم  رب  ار  یتاساسحا  ، بلق اب  سامت  شوگ و  هب  نآرق  نخـس  ندیـسر  اـب  ، یتراـبع هب  . دزیگنایم رب  ، درادیماو عوشخ 

درادن مهدننام  تسین و  ریذپ  ریسفت  هک  دزاسیم  ياهدیدپ  نآرق  زا  هتفر  مه  يور  ، رگید تافصمامت  هوالع  هبتفص  نیا  . میرادن نآ  يارب 
( . 27)

: اهتشونیپ
،ج 2،ص 107. مالسالا نیدلا و  ، ءاطغلا فشاک  نیسح  دمحم  خیش  .1

-ج 29،ص 98. نایبلا عماج  - يربط ریرج  نبا  ریسفت  2.ر.ك:
ود . دوشیم هدیمان  فیفخببس  دیایب  رگا  نکاس  فرح  کی  نآ  زا  دعب  كرحتم و  فرح  کی  : تسا ضورع  یقیسوم  رد  یتاحالطصا  .3

هدیمان عومجم  دتو  ، دیایب نکاس  کی  نآ  زا  دعبهک  كرحتم  ود  . دوشیم هدیمان  لیقث  ببـس  دیاین  ینکاس  نآ  زا  دـعب  رگا  كرحتم  فرح 
هلــصاف ، دـشاب یپ  رد  یپ  كرحتم  فرح  هـس  رگا  . دوـشیم هدـیمانقورفم  دـت  دـشاب و  كرحتم  ود  ناـیم  رد  نکاـس  فرح  رگا  . دوـشیم

. دنناوخیم گرزب  هلصاف  ار  نکاس  کی  دعب  دیایبكرحتم و  فرح  راهچ  رگا  دوشیم و  هدیمان  کچوک 
،ص 94-99. میظعلا ابنلا  ، زارد داتسا  صصق 28:30.ر.ك: .4

مجن 1-53:22. .5
. تسا نآ  رب  هیفاق  رادم  هک  هیفاق  یلصا  فرح  : ضورع حالطصا  رد  ، يور .6

ءارعش 75-26:82. .7
رجف 1-89:5. .8
رمق 6-54:8. .9

فهک 18:64. .10
هعراق 9-101:11. .11
هقاح 19-69:21. .12

میرم 2-19:4. .13
،ص 80-83. نآرقلا یف  ینفلا  ریوصتلا  .14

،ص 188-216. نآرقلا زاجعا  ، یعفار .15
میرم 19:4. .16

میرم 19:31. .17

میرم 19:58. .18
هط 20:111. .19
هط 1-20:8. .20

رمق 19-54:20. .21
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رفاغ 40:7. .22
رفاغ 40:18. .23

راطفنا 6-82:8. .24
نارمع 3:45. لآ  .25

.33-80:37، سبع .26
،ص 445-447. نآرقلل يرصع  مهفل  ۀلواحم  ، دومحم یفطصم  .27

نآرق ینورد  گنهآمظن 

رارق روحب  نازوا و  يواسم و  ياهعارـصم  هب  موظنم  نخـسمیسقت  اـی  هیزجت  عجـس و  ، هیفاـق دـننام  یعیانـص  دروآ  تسد  ینوریب  یقیـسوم  »
نایبتهبا ریبعت و  تلالجدروآ  تسد  ینورد  گـنهامظن  » اـما . دـنیآیم رامـش  هب  هتـسویپ  یظفل و  درجم  ياـهبلاقیگمه  هک  تسا  يداد 

يدنمهوکـش ظفل و  ییاـبیز  ، مود عون  رد  اریز  ، تسا رایـسب  زین  مود  عون  اـبتسخن  عون  هلـصاف  . تسا نآ  هنک  مـالک و  زغم  زا  هدـمآ  دـیدپ 
درادیم و او  ندیزو  هب  ار  زاون  حوریمیسن  دروآیم و  دیدپ  زیگنا  ساسحا  ییاون  ود  نیا  نایم  تسناؤم  دنراد و  ینتـسسگانيدنویپ  ، انعم

. دناشنیم ناجلخ  هب  ار  یمدآ  نورد 
نیا :» دیوگیم نینچ  ، تسا هناگی  شبولسا  رد  ریظنیب و  دوخ  کبـس  رد  هک  نآرق  يرامعم  تفگـش  زار  نایب  رد  « دومحم یفطـصم  » داتـسا

نخـس يرامعم  یمـسقهکلب  ، عجـسم یمالک  هن  رثن و  هن  تسا و  رعـش  هن  نآرق  . تسا نآرق  یمالک  راـتخاسياهزار  نیرتقیمع  زا  یکی  زار 
. دزاسیم راکشآ  ار  ینورد  یقیسوم  هک  تسا 

هک ار  هعیبر  یبا  نـب  رمع  ياهرعـش  زا  یتـیب  لاـثميارب  . تـسا رایـسب  هلـصاف  ینوریب  یقیـسوم  ینورد و  یقیـسوم  ناـیم  هـک  تـسناد  دـیاب 
: مینراذگیم رظن  زا  ، تسا روهشم  گنهآو  یقیسوم  نتشاد  هب  شیاهرعش 

بابرلا تخا  لوتقلا  بحتا  یبام  ملعیل  یبحاص  یل  لاق 
یمالک ندروآ  اب  رعاش  تسا و  ینوریب  عون  زا  رعـش  نیایقیـسوم  اما  ، دیآیم دجو  هب  نآ  یقیـسوم  زا  ، دونـشیم ار  تیب  نیا  یتقو  هدنونش 

دوخ نخس  ندشنیگنهآ  هب  ، عارصم ود  زا  مادک  ره  رد  - دودمم ءای  - ناس مه  يدنب  نایاپ  کی  ندناشن  ابو  يواستم  عارصم  ود  رد  نوزوم 
یقیسوم ، رحب نزو و  )و  هیفاق ) يدنب نایاپ  ، یترابع هب  لخاد و  زا  هنو  دسریم  شوگ  هب  جراخ  زا  تیب  نیا  رد  یقیسوم  تسا . هدرک  کمک 

نزو و ، هیفاق زا  هک  میتسهور  هب  ور  يرطـش  اـب  ( 1  ) یجـس اذا  لیلا  ،و  یحـضلا و  مینکیم : توالت  ار  هیآ  نیا  هک  یماگنهاما  . دـنزاسیم ار 
اجک و زا  اون  نیا  . دوارتیم ریذپ  لد  ییاون  نآ  فرح  ره  زا  تسا و  یقیـسومزا  راشرـس  همه  نیا  اب  تسا و  یهت  يداد  رارق  يدنب  عارـصم 

چیه تسا و  نآرق  يرامعم  ياهزار  زا  يزار  ، ینورد گنهامظن  . تسا ینورد  یقیـسوم  ای  گنهامظن  نامه  نیا  ؟ تسا هدمآ  دـیدپهنوگچ 
. درادن ار  نآ  اب  يربارب  يارای  یبدا  راتخاس 

ینا بر  لاق  مینکیم : توالت  ار  دنوادخ  هب  باطخایرکز  نانخـس  یتقو  ای  ( . 2  ) يوتسا شرعلا  یلع  نامحرلا  میناوخیم : یتقو  نینچ  مه 
ۀعاسلانا هک : میونشیم  ار  یـسوم  هب  باطخ  دنوادخ  نخـس  ای  ( . 3  ) ایقش بر  کئاعدب  نکا  مل  وابیـش  سارلا  لعتـشا  ینم و  مظعلا  نهو 

( . 4  ) یعست امب  سفن  لک  يزجتل  اهیفخا  داکا  ۀیتآ 
: هک مینکیم  توالت  دهدیم  رفیک  هدعو  ار  نیمرجم  نآ  اب  دنوادخ  هک  ار  ینانخس  ای 

تسا یتاذ  هب  مئاق  ییایقیـسوم  ناینب  ياراداهترابع  نیا  زا  مادک  ره  ( . 5  ) ییحی اهیف و ال  تومی  منهج ال  هل  ناف  امرجم  هبر  تاـی  نم  هنا 
. دوارتیم نوریب  فرگش  یلکش  هب  نآ  يال  هب  الزا  اههژاو و  نورد  ار  نآ  یقیسوم  هک 
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يدابعب رسا  نا  یسوم  یلا  انیحوا  دقل  و  دریگیم : شیپزیگنا  تریح  کینوفمس و  ياهویـش  ، دنکیم وگزاب  ار  یـسوم  تیاکح  نآرق  یتقو 
ام هموقنوعرف و  لضا  .و  مهیشغ ام  میلا  نم  مهیشغف  هدونجب  نوعرف  مهعبتاف  . یشخت اکرد و ال  فاختال  اسبی  رحبلا  یف  اقیرط  مهل  برـضاف 

« اکرد فاخت  «ال  ای « اسبی » دننام یتاملک  . دناتسالس جوا  رد  ناگژاو  ( . 6  ) يده
یگنهآ مظن و  دـنریگیم و  ماظن  ، دـنوشیم بوذناشقلاخ  ناتـسد  رد  تاملک  ییوگ  ، دـناتقر زا  یمـسجت  - اکاردا فاخت  ياـنعم ال  هب  -

. درادن هتشادن و  يدننام  برع  بتک  مامت  رد  هک  تسا  يراتخاس  گنهامظننیا ، . دباییم یلجت  نانآ  رد  دننامیب 
هک نانمـشد  ياهيزوت  هنیک  مامت  مغر  یلع  تسینمهارف و  یتهابـش  هنوگ  چیه  رـصاعم  رثن  رعـش و  ای  ، یلهاج رعـش  گنهامظن و  نیا  نایم 

هتشادن ظوفحمار  هنانمشد  ياهدیک  هنوگ و  دیلقت  ياهشالت  زا  هنومن  کی  یتح  خیرات  مامت  ، هتفریذپتروص نآرق  ناش  زا  نتـساک  يارب 
هوـلج ریذـپان  ریـسفت  ياهدـیدپ  نوـچ  دـنراد و  ار  دوـخ  درف  هب  رـصحنمتایصوصخ  نآرق  ياـهترابع  ، وهاـیه هـمه  نـیا  ناـیم  رد  . تـسا

. ناسنا سر  تسد  زا  روددراد  ياهمشچرس  نآرق  هک  تسا  نیا  ، تشاد نآ  زا  ناوتیم  هک  ياهنادنم  رواب  هیجوتهناگی  . دننکیم
: دیهد ارف  شوگ  تایآ  نیا  زیمآ  همغن  يابیز  ( 7  ) عاقیا هب  ، نونکا

( . 8  ) قالتلاموی رذنیل  هدابع  نم  ءاشی  نم  یلع  هرما  نم  حورلا  یقلی  شرعلا  وذ  تاجردلا  عیفر 
( . 9  ) یحلا نم  تیملا  جرخم  تیملا و  نم  یحلا  جرخی  يونلا  بحلا و  قلاف 

( . 10  ) انابسح رمقلا  سمشلا و  انکس و  لیللا  لعج  حابصالا و  قلاف 
( . 11  ) رودصلا یفخت  ام  نیعالا و  ۀنئاخ  ملعی 

( . 12  ) راصبالا كردی  وه  راصبالا و  هکردت  ال 

شوخ زاوآ  اب  نآرق  ندناوخ 

( . 13  ) الیترت نآرقلا  لتر  و 
نیا هب  ، میتخانـش ار  نآ  تفگـش  يرعـش  نحل  توصياههمغن و  گنهامظن و  راتخاس  میدـش و  انـشآ  الامجا  ینورد  یقیـسوم  اب  هک  لاح 

زا معا  - توالت فیرظتاکن  هک  دناهتـساوخ  يراق  زا  تسا و  هدـش  شرافـس  شوخ  يادـص  ، نآرق توالت  روتـسد  رد  هک  میـسریم  هتکن 
: میزادرپیم هنیمز  نیا  رد  تیاور  دنچ  ییوگزاب  هب  اج  نیا  رد  . دنک تیاعرار  - هریغ تءارق و  عیجرت  نآ و  مب  ریز و  ای  ادص و  ندیشک 

 . تسا شوخ  زاوآ  نآرق  رویز  دراد و  يرویز  يزیچ  ره  :» دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 
 . شک لد  يادص  زاوآ و  يرگید  تسابیز و  يوم  یکی  ، اهییابیز نیرتابیز  »

( . 14 « ) دینک زیهرپ  هریبک  ناراک  هنگو  داسف  لها  [ لذتبم ] زاوآ زا  دیناوخب و  برع  [ نیتم ] ياون زاوآ و  اب  ار  نآرق  »
 . تسا نآرق  يارب  يرویز  شوخ  زاوآ  »

«. دنکیمنوزفا ار  نآرق  ییابیز  شوخ  يادص  اریز  ، دینک شوخ  دوخ  يادص  اب  ار  نآرق  »
«. دیشخبتنیز ناتزاوآ  اب  ار  نآرق  »

ناتیادص دیناوخب و  ینات  اب  ار  نآ  هک  تسانعمنیا  هب  :» تسا هدومرف  ( 15  ) الیترت نآرقلا  لتر  و  هیآ : ریسفت  رد  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
( . 16 « ) دیراد شوخ  ار 

هدناوخ نآرق  شوخ  يادص  اب  هک  درادیم  تسودلج  زع و  - دـنوادخ اریز  ، دـیناوخب زاوآ  اب  ار  نآرق  :» تسا هدومرف  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
( . 17 « ) دوش

هیرگ رگا  دـیناوخب و  [ دـجو زا  هتـساخرب  ] هیرگ اـب  ار  نآ  سپ  ، هدـش لزاـن  نیزح  یگنهآ  اـب  نآرق  :» دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر 
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 . تسین ام  زا  ، دناوخن شوخ  زاوآ  اب  ار  نآ  سک  ره  هک  ، دیناوخب شوخ  زاوآاب  ار  نآ  دیریگب و  دوخ  هب  هیرگ  نحل  ، دیدرکن
( . 18 « ) دناوخن شوخ  زاوآ  اب  ار  نآرق  سک  ره  تسین  ام  زا  »

( . 19 « ) دیناوخبنیزح ینحل  اب  ار  نآ  سپ  ، هدش لزان  نزح  اب  نآرق  :» دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
. تساههتفگ نیا  يارب  یتابثا  لیلد  ناوارف و  دناهدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  نادمتعم  هک  ینانخس  هتبلا 

ینغت ( 21  ) یناـبکر زاوآ  هب  ، رگید عـقاومیلیخ  طاـیح و  رد  نتـسشن  اـی  يراـک  راوـس  ماـگنه  هـب  برع  ( :» 20  ) تسا هتفگ  یبارعـالا  نـبا 
تشاد تداع  برع  :» تسا هتفگ  زین  يرشخمز  ( 23 « ) دشاب نآرق  اب  ناشزاوآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ، دـش لزان  نآرق  یتقو  . درکیم

ینغت یناـبکرهمزمز  زاوآ و  هب  - هریغ اـههناخ و  طاـیح  رد  نتـسشن  اـی  ندـیمل و  لاـح  رد  هچ  يراـکراوسماگنه و  هچ  - لاوحا همه  رد  هک 
ینعی ، داد نامرف  نادب  سپ  دشاب . نآرق  اب  نانآهمزمز  زاوآ و  ات  دمآ  رب  لاح  نیا  رب  ، دش ثوعبم  یتقو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  . دنک

( . 24  ) تسین ام  زا  ، دهدن رارق  شوخ  زاوآ  اب  ینغت  بل و  ریز  همزمز  ار  نآ  دنکن و  ینابکرنیزگ  ياج  ار  نآرق  سک  ره  :» دومرف
. درک ینغت  ار  نآ  دناوخ و  زاوآهب  ار  رعش  ینعی   . هب ینغت  : ۀینغت هب  ینغ  رعشلا و  هانغ  :» تسا هتفگ  يدابآ  زوریف 

: تسا هتفگ  رعاش 
(25 « ) رامضم رعشلا  اذهب  ءانغلا  نا  هلئاق  تنک  اما  رعشلاب  نغت  »

: تسا هتفگ  هتشاد  بوسنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ار  هتفگ  نیا  لقن  هک  نآ  نمض  يدیبز  »
«. دنکینغت اراکشآ  نآرق  اب  هک  تسا  هدادن  هزاجا  یمارگ  ربمایپ  نوچ  سک  چیه  هب  دنوادخ  »

يادص اب  نآرق  ندـناوخ  ینغت  يانعم  هک  داد  عالطا  نمهب  یعفاش  زا  لقن  هب  وا  عیبر و  زا  لقن  هب  يوغبلا  کلملا  دـبع  :» تسا هتفگ  يرهزا  »
 . مکتاوصاب نآرقلا  اونیز  :» دیوگیم هک  دریگیم  تداهش  هب  زین  ار  يرگید  ثیدحوا  ( . 26  ) تسا قیقر  نوزحم و 

. دوش هدناوخ  شوخ  زاوآ  اب  دیوجت و  دنلبيادص و  لیترت و  اب  نآرق  هک  دنتشاد  ششوک  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناماما  ، ساسا نیمه  رب 
ره ایآ  : متفگ مالسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  هب  هک  دنکیم  تیاور  رامعنب  ۀیواعم  زا  لقن  هب  دوخ  باتک  رد  يرعـشا  بوبحم  نب  یلع  نب  دمحم 

هیلع نیـسحلا  نب  یلع  ، تسا روط  نیمه  :» دومرف ؟ تسا هدـناوخن  يزیچ  ییوگ  دـنکن ، دـنلب  ار  شیادـصرگا  ، دـناوخیم نآرق  ای  اـعد  ، سک
قداص ماما  «. دنونشب هناخ  لها  مامت  هک  دربیم  الاب  نانچ  ار  شیادصتوالت  ماگنه  دوب و  مدرم  نیرتادص  شوخ  ، نآرق توالت  رد  مالسلا 

اهاقـس و یتقو  دربیم و  الابار  شیادص  ، دشیم رادیب  توالت  يارب  بش  هاگره  . دوب مدرم  نیرتادص  شوخ  نآرقندناوخ  رد  مالـسلا  هیلع 
( . 27  ) دندادیم شوگ  وا  توالتهب  دنداتسیایم و  ، دنتشذگیم ریسم  نآ  زا  نارباع  رگید 

هدوـمرف يزور  وا  . درکیم توـالت  وـکیننآرق  تشاد و  شوـخ  ییادـص  زین  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  هـک  تـسا  تـیاور  نـینچ  مـه 
نانچ ماما  یتقو  . دیآ دوخ  هب  درذگب و  اج  نآ  زا  يرذـگ  هر  دـیاش  ات  دـناوخیمنآرق  دـنلب  يادـص  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  :» دوب

ماگنه هب  ار  شیادـصتعامج  زامن  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ایآ  : دـش هدیـسرپ  وا  زا  «. دـندروآیمن باـت  ار  نآ  مدرمرگید  ، درک
( . 28 « ) دومرفیم توالت  دوب  مدرم  ناوت  رد  هکهنوگ  نآ  طقف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  :» دومرف ؟ درکیمن دنلب  نآرق  توالت 

زاوآ اب  ار  نآرق  :» دومرف هک  تسالقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  زا  شناکاین  شردپ و  زا  وا  اضرلا و  یـسوم  نب  یلع  ماما  زا  نینچ  مه 
( . 29  ) ءاشی ام  قلخلا  یف  دیزی  درک : توالت  ار  هیآ  نیا  سپس  «، دنکیمنوزفا ار  نآرق  ییابیز  شوخ  زاوآ  اریز  ، دیناوخب شوخ 

عرش هاگدید  زا  یقیسوم  انغ و 

ناونع نیمه  اب  اتاذ و  انغ  ایآ  هک  تسا  نیا  دوشیم  حرطمهک  یـشسرپ  نیتسخن  . میزادرپب عرـش  هاگدید  زا  « انغ هب  هک  تسا  هتـسیاش  نونکا 
یگنر هک  دوشیم  مارح  ینامز  ، زاوآ هک  نیا  ای  ؟ تسا مکح  مومع  رد  یصیصخت  تسانثتسا و  زاوآ  اب  نآرق  توالتایآ  تسا و  هدش  مارح 
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اشحف و هعاشا  ای  روز  لوق  لطاب و  هوای و  اب  هار  مه  زاوآ  هک  ددـنویپیم  عوقو  هب  ینامز  ، مارح نیا  یتراـبع  هب  ؟ دریگب دوخ  هب  تاـمرحم  زا 
؟ درادیم زاب  دنوادخ  هار  زا  ار  ناسنا  هک  دشاب  ینخس  عونزا 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دـنکیم  لـقن  ماحـشلادیز  . تسا هدـش  ریـسفت  اـنغ  هب  نآرق  همیرک  هیآ  رد  « روز لوق  ،» نوتم زا  يرایـسب  رد 
زا رگیديرایـسب  رد  هتفگ  نیا   . تساـنغ ، روز لوق  زا  روـظنم  » دوـمرف ؟ تسیچ ( ، 30  ) روزلا لوقاوبنتجا  هیآ و  رد  دـنوادخ  روـظنم  : مدیـسرپ

زاوآ دـنکیم و  تقباطم  زاوآ  رب  ، هداد ناـمرف  نآ  زاباـنتجا  هب  نآرق  همیرک  هیآ  هک  « روز لوق  یتراـبع  هب  ( . 31  ) تسا هدـمآ  زین  تایاور 
زا فارـصنابجوم  فیرحت و  ثعاب  هک  لـماع  ره  و  ( 32  ) تسا لودـع  لیم و  - تغل رد  - روز اریز  ، تسا روز  لوق  ياهقادـصم  زا  یکی 

ياوتحم لـیلد  هب  دـهاوخیم  لاـح  - ددرگ ناـنمؤم  ناـیمرد  اـشحف  هعاـشا  يارب  يزیوآ  تسد  هک  يرما  ره  دوش و  یناگدـنز  رد  تیدـج 
. ددرگیم نآ  قادصمو  دوشیم  هتخانش  « روز لوق  ماجنارس  لطاب و  هوای و  یمرگرس و  - دشاب شزیگنابیرف  ياهدمایپ  ای  هدنبیرف 

اعطق دـهدیمن و  ناـشن  ار  نیا  ، تراـبع رهاـظ  هک  دادخـساپ  دـیابتسا  قبطنم  نآ  رب  ، اـنعم تغل و  ، یموهفم رظن  زا  هک  دوـش  هتفگ  رگا  اـما 
. دنکیم تقباطم  تغل  عاضوا  اب  هن  دراد و  هنیمز  نیا  رد  یحالطصاعرش  هن  اریز  ، تسا عقاو  فالخ 

ماما زا  هک  دـنکیم  لقن  یلعـالا  دـبع  دـناهدرک . ریـسفتجنرطش  هب  ار  نآ  هدـش و  لـمع  هنوگ  نیمه  هب  زین  ناـثوالا  نم  سجرلا  » ریـسفت رد 
(33  ) روزلا لوـق  اوـبنتجا  ناـثوالا و  نم  سجرلا  اوبنتجاـف  تـسا : هدوـمرف  لـج  زعدـنوادخ و  هـک  هـیآ  نـیا  هراـبرد  مالـسلا  هـیلع  قداـص 

: دیوگیم یلعالا  دبع  «. زاوآ : روزلا لوق  تسا و  جنرطش  : ناثوالا نم  سجرلا  :» دومرف ، مدیسرپ
تـسا زاوآ  ، نآ هلمج  زا  :» دومرف ؟ تسیچ وهليرتشی  نم  ساـنلا  نم  و  دـیامرفیم : هک  هیآ  نیا  رد  لـج  زع و  دـنوادخ  روظنم  : مدیـسرپ زاـب 

. موهفم رد  كارتشا  دوجو  نودب  ، تسا قادصم  هدارا  يارب  دهاش  نیرتحضاو  دمآ  هتفگ  هچ  نآ  ( . 35)
هلمج زا  :» دوـمرف ؟ تسیچ « روزلا لوـق  هک  مدیـسرپمالسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دـیوگیم  وا  . مینیبیم زین  « داـمح ثیدـح  رد  ار  نـیمه  ریظن 

دناوخب زیگنا  داسفيزاوآ  یسک  رگا  هک  تسین  یکـش  ( . 36  ) تنسحا : دیوگب دناوخیم  زاوآ  هک  يرگیدهب  یـسک  هک  تسا  نیا  یکی  ، نآ
. دهد همادا  داسف  جیورت  واشحف  باکترا  هب  هک  دیاهدرک  هسوسو  ار  وا  دییوگبتنسحا  وا  هب  و 

هب روز  لوق  روآ و  داسف  هوای  ، يزیگنا هسوسو  وهل ، : دننامیلطاب نیوانع  ، زاوآ هچ  نانچ  دنهدیم  ناشن  هک  دنتسه  یلیلالد  اههتفگ  نیا  مامت 
ياهتلصخ تلیضف و  تشکو  اههظعوم  رد  يراذگ  ریثات  يارب  دوب  ياهلیسو  دوبن و  شامق  نیا  زا  رگا  اما  ، تسامارح دشاب  هتـشاد  هار  مه 

ياهنیمزهن تسا و  داشرا  يراگتـسر و  يارب  یهار  تسا و  رتکیدزن  قح  هب  هکلب  ، تسینلطاب اهنت  هن  تقو  نآ  ، دعتـسم ياهناج  رد  کین 
. داسف شرورپ  يارب 

ریخ لیبس  رش و  لیبس  رب  ای  زیگنا  حالـصا  روآ و  داسف  ، لالح مارح و  زاوآ  یگنوگ  ود  رب  هک  تسه  ییاهتیاور  زین  حیحـص  ثیداحا  رد 
: دراد تلالد 

ماما ؟ تسا زیاج  اهنشج  رد  ای  نابرق  رطفياهدیع و  رد  ندناوخ  زاوآ  ایآ  : دیـسرپ مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  دوخ  ردارب  زا  رفعج  نب  یلع 
هک دناوخب  یمارح  زاوآ  سک  ره  :» دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ( . 37 « ) درادن یلاکشا  ، دشابن یتیصعم  نآ  رد  رگا  :» داد خساپ 

( . 38  ) تسا هدرک  زاب  ار  رش  ياهرد  زا  يرد  دوشتیصعمثعاب ،
. دیآیمن رامش  هب  رش  تسین و  مارح  اذلو  دوشیمن  زین  تیصعم  ثعاب  تسین و  تیصعم  هک  تسه  انغ  ياهنوگ  نیا  ربانب 

زکرم راگزور  نآ  رد  انغ  سلاجم  دراد و  انغ  سلاـجمهب  رظن  تسا  اـنغ  ندوب  مارح  هراـبرد  هک  یتاـیاور  رتشیب  هک  نیا  هجوت  لـباق  هتکن 
مالـسلا هیلع  قداص  مامازا  ریـصب  وبا  یتقو  ، ساسا نیا  رب  . تسا هتفرگیم  تروص  نآ  رد  روآ  داسف  تامرحمعاونا  هدوب و  تارکنم  اشحف و 

طرش نیا  هب  ، درادن یلاکشا  :» دهدیم خساپ  ماما  ؟ دراد یمکح  هچ  دریگیم  یسورع  رد  ندناوختباب  ناوخ  زاوآ  نز  هک  يدزم  : دسرپیم
هک تسا  نیا  شطرـش  ودوب  دـهاوخ  لالح  زین  زاوآ  دوخ  ، تسا لـالح  یناوخ  زاوآ  دزم  رگا  سپ  ( . 39 « ) دـشابن يدرمسلجم  نآ  رد  هک 
هب يرما  نینچ  اریز  ، دـنیآ درگ  اج  کی  رد  نانز  اب  هناـگیب  نادرم  هک  دشابنیـسلجم  رد  یناوخ  زاوآ  ـالثم  دریگن  تروص  نآ  رد  یمارح 
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. دنکیم کمک  اشحفو  هانگ  باکترا 
هرابرد هک  یـصخش  خساپ  رد  تسا  مالـسلا  هیلع  قداص  مامامالک  - تسا انغ  سلاجم  هب  رظان  انغ  میرحت  تایاور  هک  - هیرظن نیا  دـییات  رد 

( . 40  ) تسا نادرگ  يور  شنامدرم  زا  دنوادخ  هک  دیوشن  دراو  ییاههناخ  هب  :» دومرفترضح نآ  . دوب هدرک  لاؤس  انغ 
و تسا : هدومرف  لج  زع و  دنوادخ  اریز  دـنکیمن ، هاگنشنامدرم  هب  دـنوادخ  هک  تسا  ییاج  ، انغ سلجم  :» دومرف هک  تسا  لقن  نینچ  مه 
« دـنکیمراچد رقف  هب  دروآیم و  ییادـج  قاـفن و  ، اـنغ :» تسا هدومرف  زین  ( . 41  ) هللا لـیبس  نع  لضیلثیدـحلا  وهل  يرتشی  نم  ساـنلا  نم 

نآ رد  هک  تسا  ییاـنغ  ناـمه  تاـیاور  نیا  روـظنمهک  تسا  یهیدـب  ( . 44  ) تسانز نابدرن  ، اـنغ » اـی ( . 43  ) تسا قافن  هنال  ، اـنغ » اـی ( . 42)
. هتشگیم داسفو  یهابت  هیام  هک  هدوب  لومعم  راگزور 

دنبیاپ نادب  دیاب  ریزگان  دوش  یـصاخ  ناونع  هب  دیقمتعیرـش  نابز  رد  - یعرـش مکح  رگا  لوصا  ملع  دعاوق  ياضتقم  هب  هک  دنامن  هتفگان 
ثعاب ، فارحنا لماع  ، وهلدننام ینیوانع  هک  نیا  رگم  ، تسین مارح  ندوب  زاوآ  فرـص  هب  زاوآ  نیا  ربانب  . تسنادقلطم ار  نآ  ناوتیمن  دش و 

. تسا مارح  اقلطم  تفگ  ناوتیمن  تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب و  هتشادهار  مه  هب  هریغ  اشحف و  ، انز ، غورد قافن ، دننام  تیصعم 
نداد شوگ  هرابرد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  هک  تسا  هدمآدادیم  ارف  شوگ  زاوآ  هب  دوب و  هراوخیم  يدرم  هک  دابع  یبا  نبا  ثیدح  رد 
اورم وغللاب  اورم  اذا  و  درک : توالت  ار  هیآ  نیا  سپس  . دروآ رامش  هب  لطاب  وهل و  ياهراکهرمز  رد  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  ماما  . دیـسرپ زاوآ  هب 

. تسا هتخادرپیمنادب  دابع  یبا  نبا  هک  هدوب  يراک  روخ  رد  خساپ  نیا  هک  تسین  یکش  ( . 45  ) امارک
ماما زا  زاوآ  هراـبرد  - دومیپیم طارفا  هار  زاوآ  ندینـشرد  دوب و  نادرم  تلود  زا  هک  - یـسابع میهاربا  نب  ماـشه  هک  یـشسرپ  رد  نینچ  مه 

يا : داد خـساپ  ماـما  . دیــسرپ زاوآ  هراـبرد  دــمآ و  مالــسلا  هـیلع  رفعج  وـبا  دزن  يدرم  :» دادخــساپ ترــضح  ، دیــسرپ مالــسلا  هـیلع  اـضر 
؟ دوب دهاوخ  فرط  مادک  رد  زاوآ  دهد ، رارق  یفرط  رد  مادک  ره  ار  لطاب  قح و  دنوادخرگا  ، نالف

هدوب نامز  نآ  زاوآ  ، روظنم هک  میباییم  رد  هیماقمهنیرق  هب  اـم  هتبلا  ( . 46  ) يدرک مکح  یتسرد  هب  : دومرف ماما  . لـطاب فرط  رد  : تفگ مدرم 
. تسا

لیلد نیا  هب  ، دادیم شوگ  هیاسمه  نانز  زاوآهب  تسـشنیم و  هاـگ  تولخ  رد  ینـالوط  یتدـم  هک  ( 47  ) نوراه نب  نسح  يارجام  رد  اـما 
و ال تساهدومرف : دنوادخ  . دوب هدننازیگنا  رب  مرگ و  ناشیادص  هک  صوصخ  هب  ، دادیم شوگهناگیب  نانز  يادص  هب  هک  دوب  مارح  وا  راک 

( . 48  ) ضرم هبلق  یف  يذلا  عمطیف  لوقلاب  نعضخت 
دنوادخ مالک  ، ماما . تشاد زاب  دوب  مدرمسومان  رد  تنایخ  هباثم  هب  هک  راک  نیا  زا  ار  وا  درک و  خیبوت  ار  نوراه  نبا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 

هچ نآ  شوـگ و  :» دوزفا ماــما  ( . 49  ) ـالوؤسم هنع  ناـک  کـئلوا  لـک  داؤـفلا  رـصبلاو و  عمـسلا  نا  تسا : هدوـمرف  هـک  دروآ  وا  داـی  هـب  ار 
«. دنلوؤسم همه  ، دنکیم سح  هچ  نآ  بلق و  دنیبیم و  هچ  نآ  ومشچ  ، دونشیم

. تسین دانتسا  لباق  تسا و  مکحم  يدنس  دقافو  فیعض  یتایاور  رتشیب  هدمآ  نامز  نآ  رد  جیار  ياهزاس  مان  نآ  رد  هک  یتایاور  اما 
دریذپیمن و ار  یئانثتسا  هنوگ  چیه  دشاب  دوجوم  نآ  تلعهک  یماد  ام  تسا  يرطف  یلقع و  للع  ياراد  هک  یلیاسم  :» دیوگیم هک  یناهرب 

تلع لالدتـسا و  ياربک  هلزنمهب  طسو و  دح  ، لیلعت اریز  ، دریگ رارق  تقد  هجوت و  دروم  دـیاب  تسا  ریذـپان  صیـصختيایاضق  لیاسم و  زا 
تقیقح رد  عوـضوم  ساـسا ، نیا  رب  ، دراد تلاـخد  زین  تاـبثا  هلحرم  رد  تشاد  تلاـخد  توـبث  هلحرم  رد  هـک  هنوـگ  ناـمه  تـلع  ، تـسا
فلخت تسا  نآ  تاـبثا  توبث و  تلع  دوخهک  یعوضوم  زا  یمکح  چـیه  تسا و  هدـش  رکذ  مکحتلع  ناونع  هب  هک  تسا  یناونعناـمه 

. تسا نکممانتلع  زا  لولعم  فلخت  اریز  ، دنکیمن
اذل . دشاب دوجوم  نآ  رد  لطاب  وهل  ینعی  میرحت ، یلـصاتلع  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  ، تسا لطاب  وهل  هک  تلع  نیا  هب  زاوآ  تمرح  ، نیا ربانب 
قبط ، میرامـشب زاجم  نآرقتوالت  رد  ار  زاوآ  ام  رگا  تروص  نیا  رد  ، دشاب مارح  لیلد  نیمه  هب  دیآ و  باسح  هبلطاب  وهل  دیاب  يزاوآ  ره 

. نادجو هن  دریذپیم و  لقع  هن  ار  هلاسم  نیا  اما  ! میاهدرمشزاجم نآرق  رد  ار  لطاب  وهل  دورو  هک  دوش  هتفگ  دیاب  الاب  لصا 
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هک هژیو  هب  ، تسا هدرک  مکح  ییاهنت  هب  لقع  زین  نآندوب  حـیبق  رد  تسین و  رادرب  ءانثتـسا  تسا و  يرطف  يرما  لطاب  یتشز  ، نآ رب  هوـالع 
روط نیا  اج  همهرد  دـیاب  ، دـیآ رامـش  هب  لطاب  وهل  زا  قلطم  روط  هب  زاوآ  رگا  ، نیا رب  انب  . دوشیم زین  ادـخهار  زا  فارحنا  بجوم  لطاب  نیا 

. رگید ياج  رد  هچ  نآرق و  رد  هچ  ، دشاب
صـصخت عون  زا  نآرق  توالت  رد  زاوآ  زاوج  سپ  ، دشابندناوتیم دشاب و  لطاب  وهل و  دناوتیم  زاوآ  هک  تفگ  دـیاب  ریزگان  ، ساسا نیا  رب 

 . صیصخت هن  ، تسا
نآرق توالت  رد  زاوآ  تروص  نیا  رد  دوش ، لباق  يزرمتشز  وکین و  نانخـس  نایم  دنوادخ  رگا  هک  مینکیم  حرطم  ار  شـسرپ  نیا  لاح 

؟ تفرگ دهاوخ  رارق  فرط  مادک  رد  هدمآ  اهلد  رب  رتشیب  يراذگ  ریثاتيارب  حیحص و  يروظنم  هب  هک 
لالح يزور  ءزج  دوخ  ناگدنب  يارب  ار  نآ  دنوادخهک  تسا  یتابیط  دودعم  زا  تسا و  ییابیز  تنیز و  رویز و  راک  نیا  هک  تسین  یکش 
ایندـلا ةایحلایف  اونمآ  نیذـلل  یه  لق  قزرلا  نم  تابیطلا  هدابعل و  جرخا  یتلا  هللا  ۀـنیز  مرح  نم  لق  تساهدومرف : دـنوادخ  . تسا هداد  رارق 

( . 50  ) ۀمایقلا موی  ۀصلاخ 
هانگ و هبنج  نآرق  توالت  رد  زاوآ  ایآ  یلو  ( ، 51  ) تساهدینادرگ مارح  ار  داسف  هانگ و  راکـشآ و  هچ  ناهنپ و  هچ  ار  اشحف  دنوادخ  يرآ 

؟ تساناگدنب داشرا  يارب  ياهلیسو  تیاده و  تمکح و  نآ ، رب  ندوزفا  تسا و  ییابیزو  تنیز  رویز و  ای  دراد  اشحف  یغب و 
: اهتشونیپ

یحض 93:2 1. .1
هط 20:5. .2

میرم 19:4. .3
هط 20:15. .4
هط 20:74. .5

.- هط 77-20:79 .6
. اهزاوآ نتخاس  گنهآ  مه  : عاقیا .7

رفاغ 40:15. .8
ماعنا 6:95. .9

ماعنا 6:96. .10
رفاغ 40:19. .11

نآرقلل ص 12-19. يرصع  مهفل  ۀلواحم  ماعنا 6:103.ر.ك: .12
لمزم 73:4. .13

ياههرامش 3-8-9. ،ج 2،ص 614-616، یفاکلا .14
لمزم 73:4. .15

هرامش 21،ص 190-195. ، نآرقلا باتک  ،ج 89، راونالا راحب  .16
هرامش 13. ،ج 2،ص 616، یفاکلا .17

،ج 89،ص 191. راونالا راحب  .18
هرامش 2. ،ج 2،ص 614، یفاکلا .19

وا . دندشیم رـضاحرایسب  نامدرم  وا  سرد  رـضحم  رد  هک  تسا  برع  روهـشم  ناناد  نابز  زا  یکی  یفوک  دایز  نب  دمحم  هللا  دـبع  وبا  .» 20
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لاس بجر  رد  وا  . تسا هتشاد  يرترب  یعمصا  هدیبع و« وبا  » رب دنیوگیم  هک  ییاج  ات  ، دوب رس  همه  زا  انشآان  ظفل  تخانـش  ینادنخـس و  رد 
(. ،ج 1،ص 215 باقلالا ینکلا و  ، یمق ) تفر ایند  زا  نابعش 231  رد  دش و  هداز  يرجه   150

. ادص مب  ریز و  نداد و  سوق  شکاب و  دورس  ندناوخ  : ینابکر .21
. هنارت زاوآ و  نینط  همزمز و  : ءاریجه .22

،ج 3،ص 391. ریثا نبا  هیاهن  .23
(. ثثر ،ج 2،ص 36( قئافلا .24

 . تسا هدروآ  ردصم  ياج  هب  ( ءانغ ) ار مسا  هدوب و  ینغت  رعاش  روظنم  :» تسا هتفگ  روظنم  نبا  .25
. تسا هدمآ  « اهقیقرت ةءارقلا و  نیسحت  ،» ،ج 15،ص 136 برعلا ناسل  .26

،ص 484. رئارسلا تافرطتسم  .27
،ج 2،ص 170. جاجتحالا باتک  .28

هرامش 222. ،ج 2،ص 68، اضرلا رابخا  نویع  رطاف 35:1،ر.ك: .29
جح 22:30. .30

هرامشثیداحا 2 و 9 و 20 و 26. ،ج 17،ص 303، دیدج ،ط  لیاسو .31
،ج 3،ص 36. ۀغللا سیباقم  .32

جح 22:30. .33
نامقل 31:6. .34

هرامش 20. ،ج 17،ص 309، دیدج ،ط  لیاسو .35
هرامش 21. ، نامه .36

هرامش 5. ،ص 122، نامه .37
هرامش 8. ،ج 76،ص 262، راونالا راحب  .38

هرامش 3. ،ص 121، نامه .39
هرامش 12. ،ص 306، نامه .40

هرامش 16. ،ج 17،ص 307، لیاسو نامقل 31:6.ر.ك: .41
هرامش 23. ،ج 17،ص 309، لیاسو .42

هرامش 10. ،ص 305، نامه .43
هرامش 14. ،ج 13،ص 214، دیدج ،ط  كردتسم .44

هرامش 19. ،ج 17،ص 308، دیدج ،ط  هعیشلا لیاسو  ناقرف 25:72.ر.ك: .45
هرامش 14. راحب ج 76،ص 243، هرامش 13. لیاسو ج 17،ص 306، .46

هرامش 29. ،ج 17،ص 311، لیاسو .47
بازحا 33:32. .48
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ناهیقف يارآ  هب  یهاگن 

دراو ناشـسلجم  هب  يدرم  هک  دنراد  ینغت  هزاجا  یتقوناوخ  زاوآ  نانز  :» دـیوگیم نز  یناوخ  زاوآ  زاوج  باب  رد  یـسوط  رفعج  وبا  خـیش 
هلجح هب  ارسورع  هک  ناوخ  زاوآ  نز  . دـننک زیهرپ  هریغ  ین و  بوـچ و  هکرت  دـننام  ییاهیمرگرـس  زا  ودـنیاشگن  لـطاب  هب  ناـبز  دـیاین و 

نآ ریغ  رد  هچ  یسورع و  رد  هچ  دنکن  تیاعر  ار  روما  نیا  هک  یتروصرد  ، دیوج يرود  لطاب  راتفگ  زا  دناوخب و  رعش  دناوتیم  دتسرفیم 
( . 1 « ) درادنندناوخ قح 

تسا نکمم  هک  تسا  یمارح  ياهراک  تهج  هب  زاوآ  میرحتهک  میریگیم  هجیتن  الاب  نانخس  زا  :» دیوگ نخـس  نیا  لابند  رد  ضیف  موحرم 
هب یناوـخ  زاوآزاوـج  تروـص  نـیا  ریغ  رد  دـنکیمن  ادـیپ  یلاکـشا  ، دـشابن نآ  رد  لاـعفا  هنوـگ  نـیا  هـچ  ناـنچو  دریگب  تروـص  نآ  رد 

یخرب هک  تفگ  ناوـتیم  اـما  ، تسا هدـش  هداد  تصخر  مه  دروـمنیا  ریغ  رد  هک  هژیو  هـب  ، دـباییمن صاـصتخا  مـه  یـسورع  ياـهنشج 
«. دشاب حابم  هک  دنچ  ره  ، تسین ناش  نابحاص  هیلاع و  تاماقمهتسیاش  اهراتفر 

تـسا هدیتسرپ  ار  وا  ، دهد ارف  شوگ  ياهدنیوگ  هب  سکره  هک  تسا  دراو  ثیدـح  نامه  ، رایعم هراب  نیا  رد  سپ  :» دـیازفایم ضیف  موحرم 
دنوادـخ رامـشیبياهتمعن  فصو  ایتسا  تماـیق  اـی  خزود  تشهب و  زا  يداـی  نآ  رد  هک  يزاوآ  ندینـش  ، ساـسا نیا  رب  :» دـیوگیم وا  .

ثیدـح رد  هک  هنوگ  ناـمه  ،- دوشیم توـعد  هریغ  رذـگ و  دوزياـیند  رد  ییاـسراپ  یهاوـخ و  ریخ  هب  نآ  رد  تسا و  تاداـبع  لاـعتم و 
دای نیا  اب  دیاش  تسا و  دنوادخدای  ، نآ رد  هک  تسا  هجوت  نایاشتهج  نیا  زا  »... دهدیم همادا  وا  «. درادن یلاکـشاهدمآ   - ۀنجلا کترکذف 

قح و زاوآ  نایم  هک  تسین  هدیـشوپ  - رابخا نیا  ندینـش  زا  سپ  - قطنم لها  ربهک  نیا  نخـس  هاتوک  . ددرگ مرن  ادـخ  داـی  هب  ناـشلد  ، يروآ
( . 2 « ) دشابیم لطاب  عون  زادنناوخیم  دوخ  سلاجم  رد  هفوصتم  هک  ییاهزاوآ  بلغا  هک  نیا  رگید  تسه و  هلصافلطاب 

طابنتـسا ناوتیم  هدیـسر  ام  هب  زاوآ  هرابرد  هک  يرابخاعومجم  زا  :» دـیوگیم عیارـشلا  حـیتافم  هب  موسوم  دوخ  یهقف  گرزب  باتک  رد  وا 
نانآ و زاوآهب  دنتـسشنیم و  هناگیب  نانز  اب  نادرم  هک  هنوگ  نیا  هب  ، تسا هدوب  نامز  نآ  رد  جـیار  راـتفرلیلد  هب  نآ  ندوب  مارح  هک  درک 

( . 3  ) تسا هدوبمرحم  لاعفا  زا  یگلمج  هک  دندادیم  ارف  شوگ  ناشهوای  نانخس 
هتفگ ییادـص  هب  اقلطم  ، انغ هک  دـیآیم  رب  نینچ  بدالها  برع و  مالک  یـسررب  زا  :» دـیوگیم - یفاو باتک  هیـشاح  رد  - ینارعـش همـالع 

: تسا هتفگيرتوبک  فصو  رد  رعاش  . دشابن ای  دشاب  زیگنا  برط  دهاوخیم  لاح  ، دشابعیجرت دم و  نآ  رد  هک  دوشیم 
، قذاح لک  اهل  الالجا  قرطا  اهنسح و  سانلا  تهبا  تنغ  یه  اذا  »

«. دروآیم دورف  رس  شمارتحا  هب  يرهامداتسا  ره  درک و  دهاوخ  توهبم  ار  مدرم  شیادص  ییابیز  ، دناوخب زاوآ  رتوبک  نآ  رگا 
ادا بیکرت و  ، ییابیز هب  ار  مالک  دناوتب  هک  ییادصره  هک  نیا  ایتسا  مارح  ، دشاب راذگ  ریثات  هک  ییادـص  ره  هک  تفگ  ناوتیمن  ، نیا ربانب 

ماگنههب مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  يادص  ، دمآ هتفگ  رتشیپ  هک  هنوگ  نامه  دیآ . رامـش  هب  مارح  ، دـیامنبذج ار  یمدآ  هک  يروط  هب  دـنک 
مه . دوش هدناوخ  شوخ  زاوآ  اب  نآرق  هکهداد  نامرف  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هدوب و  باذج  نیـشن و  لد  رایـسب  نآرق  ندناوخ 

اهنیامامت رب  ینغت  هک  تسین  یکـش  تسا و  هدش  هداد  تصخر  - هتفای بیکرت  زیگنا  رب  ریثاتياههمغن  زا  هک  نیا  اب  - نانابراس دورـس  نینچ 
«. دنکیم قدص 

هک نیا  ای  ، لمع دوخ  هن  ، دنادیم نآ  ياهدمایپ  لیلد  هبار  تمرح  رابخا  هک  میشاب  راصبتسا  رد  خیـش  قفاوم  ای  دیاب  ریزگان  ام  :» دیازفایم وا 
تـسا یمارح  لیلد  هب  شندوبمارح  ، تروص نیا  رد  مینادـب و  دوشیم  مارح  اشحف و  باـکترا  ثعاـب  هک  یعونهب  صتخم  ار  زاوآ  تمرح 
تـسا نآ  هب  رظان  هتـشذگ  ياهقف  ياهترابع  اهتیاور و  هک  تسا  يرما  نامهنیا  و  :» دیوگیم نینچ  مه  «. دهدیم خر  نآ  اب  هار  مه  هک 

( . 4)
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لالدتـسا ، تسین مارح  لکلاب  زاوآ  هک  نیا  هدوبجـیارنامز و  نآ  رد  هک  زاوآ  یعون  ندوب  مارح  هنیمز  رد  يراوزبس  يالم  دـنمجرا  ققحم 
اریز ، درادن تلالد  لومشرب  نابز  رد  دوخ  هب  دوخ  رما  نیا  . مال فلا و  هب  فرعم  تسا و  درفم  ، عنم تایاوررد  انغ  :» دیوگیم وا  . دراد یفیطل 

تروص نآ  رد  اریز  ، دـشابن تسد  رد  ياهناـشن  اـی  هنیرق  ماـع  عاونا  زا  یخرباـی  صاـخ  عون  يارب  هک  دـسریم  تاـبثا  هب  یناـمز  ، تیمومع
لومش قارغتـسا و  هب  ار  نآ  ریزگان  هب  سپ  ، تشاددهاوخ تافانم  تمکح  نایب و  قایـس  زین  دوصقم و  اب  ، صاخ دروم  هب  رما  ندرکصتخم 

هب لطاب  ياهیمرگرـسو  وهل  يارب  هک  دوب  ياهویـش  هب  نامز  نآ  رد  جیار  زاوآ  اریز  ، تسین هنوگ  نیاهلاسم  اج  نیا  رد  اما  ، میهدیم تبـسن 
هب نتـشاد  رظن  اذـل  . دـندرکیم تردابم  نادـب  هریغ  یگراوخ و  یم  داسفسلاجم و  رد  هریغ  ناوخ و  زاوآ  ناکزینک  ، بلغا تفریم و  راـک 

اهاعد نآرق و  رد  ، نآ قح  هنوگو  تسا  هدمآ  رامش  هب  لطاب  وهل  « انغ ،» ثیداحا زا  يرایسب  رد  ( 5  ) تسین دیعب  نامز  نآ  ردجیار  ياههویش 
رب اـنب  . دـنکیم قیوشت  بیغرت و  یـسدق  ملاـع  هب  هدـمآ و  ترخآ  زا  يداـی  نآرد  هک  تسا  شوخ  يادـص  اـب  هدـش  هدـناوخ  ياـهرکذ  و 
رد طایتحا  هار  حاـبم و  نآ  مکح  ، تروصنیا ریغ  رد  تسا و  يراـج  ، دـشاب وهل  هار  نآ  رد  هک  اـنغ  زا  ریغ  يدراوم  رد  یتح  مکحنیا  ، نیا

( . 6  ) تسا حضاو  نآ 
دانتـسا هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تنـس  باـتکو و  عاـمجا  هـب  زاوآ  ندوـب  مارح  يارب  :» دـیوگیم هـک  تـسا  ینخـس  ار  یقارن  موـحرم 
یتلـالد نآ  زا  شیب  رب  تـسا و  هـلمجلا  یف  لاـمجا و« تروـص  هـب  اـنغ  تـمرحرب  شتلـالد  هـک  تـسناد  دـیاب  عاـمجا  هراـبرد  ...، دـناهدرک

وا «. درادن دوجو  يرگید  هناشن  چیه  تساهللا  لیبس  زا  ندش  رود  يارب  ياهلیـسو  هک  بعل  وهل و  ندوب  مارح  زج  زین  (، نآرق ) باتکرد . درادن
دای واهلد  ندرک  مرن  يارب  هک  يزاوآ  دننام  درادن ، دوجو  رگید  هنوگ  ندوب  مارح  زا  ياهناشنچیه  میرادـن و  نیا  رد  یکـش  :»... دـیازفایم
وهل ندروآ  اب  دـنوادختفگ  ناوتیم  یتح  . دـشاباعد نآرق و  يراذـگ  ریثاـت  يارب  رگید و  ناـهج  هب  قاـیتشا  نتخیگنا  رب  تشهب و  يروآ 

. تسا هدرکصخشم  ار  مارح  زاوآ  عون  ثیدحلا 
رد عوـقو  زا  ندوـبن  نـمیا  : ) اـهریبعت نـیا  اریز  ، تـسا تـمرح  رب  یتلــالد  هنوـگ  ره  زا  یلاــخ  ــالوصا  شایناوارف  مـغر  یلع  ، تنــس اــما 

لاثما نوچ  ، درادن انغ  تمرح  تابثا  رب  یتلالد  کی  چـیه  ...( ندوب و قافن  هنال  ، هناخ رد  هتـشرفندشن  لخاد  ، اعد ندـشن  هتفریذـپ  ، تیـصعم
«. دنراد یفیعض  ياهدنس  تایاور  نیا  رتشیب  ، نیا رب  هوالع  . تسا هدش  دراو  زین  تاهورکم  بلغا  رد  اهترابع  نیا 

: دیامرفیم هک  دنوادخ  مالک  زج  نآ  تمرح  يارب  نیا  ربانب  :» دهدیم همادا  يو 
دوجو يرگید  لـیلد  چـیه  ، دـننکیم ریـسفتیناوخ  زاوآ  ینغت و  هب  ار  هیآ  نیا  هک  یتاـیاور  ینعی  ، نآ همیمـض  و  ( 7  ) روزلا لوق  اوـبنتجا  و 

زا یکی  ربینتبم  ریسفت  نآ  هک  دوشیم  مولعم  دراد و  داضت  تسا  تنسحا  هرابرد  هک  يریسفت  اباریز  ، تسین مامت  زین  قوف  لیلد  هتبلا  . درادن
تمهت و غورد و  لطاب و  زا  ترابع  هک  دریگیم  ار  دوخ  یفرعو  يوغل  يانعم  تسا و  رتیلومـش  « روزلا لوق  » زا روظنم  اذل  تساهقادصم .

هتـشاد عیجرت  دم و  هک  دـنچ  ره  ، دوشیمنهیثرم هظعوم و  اعد و  ندـناوخ  نآرق و  توالت  لماش  یناعم  نیا  هک  تسادـیپهتفگان  . تسا هریغ 
. دشاب

لاکشا ، دشابن نآ  رد  یتیـصعم  رگا  » دننام دنکیم ، میـسقتمارح  يرگید  لالح و  یکی  ، هنوگ ود  هب  ار  انغ  هک  تسه  یتایاور  نیا  رب  نوزفا 
یلاکـشا نز  یناوـخزاوآ  تسا و« هدرک  مارح  هب  دـیقم  ار  اـنغ  هک  ...« دوشتیـصعم ثعاـب  هـک  دـناوخب  یمارحياـنغ  یـسک  ره  و« «. درادـن

زا يدنب  میـسقت  نیا  ایوگ  هک  دهدیم  ناشن  یـسربط  مالک  :» دیازفایميو  . هریغ »و  دوشن دراو  سلجم  نآ  رد  يدرم  هک  یطرـش  هب  ، درادـن
ار انثتسا  دراوم  دنکیم و  دییاتقلطم  روط  هب  ار  اههنوگ  مامت  هن  ،و  زاوآ زا  یصاخ  هنوگ  تمرح  سپس  وا   . تسا هتـشاددوجو  مالـسا  ردص 

( . 8  ) درادیم نایب  دناهتفگ  لیصفت  هب  اهقف  هک  هنوگ  نآ 
مارح لالح و  هنوگ  نایم  هتفگ و  نخس  لیصفت  هب  هلاسمنیا  باب  رد  هک  تسوا  زا  دعب  ياهقف  هفئاطلا و  خیـش  مالک  زا  ام  ياههتـسناد  نیا 

. هدمآ تایاور  رد  هک  تسا  نآ  مارح  مسق  هب  رظان  اهقف  رتشیب  دزن  رد  انغ  نتسنادمارح  . دناهدش لیاق  زیمت  انغ 
. تسین زین  تنس  نآرق و  رد  یلیلد  نینچ  درادندوجو و  قلطم  روط  هب  انغ  تمرح  رب  باحصا  رظن  قافتا  يارب  یلیلد  هنوگ  چیه  ، نیا ربانب 
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. دننک تکرحتهج  نیا  سکع  رب  هک  دناهدرک  یعس  نیرخاتم  زا  یخرب  ، یتهج زا 
لاـح ، تسین يرظن  فـالتخا  زاوآ  ندوب  مارحرد  :» دـیوگیم هک  مینک  هجوت  هراـب  نیا  رد  یلماـع  داوج  دـمحم  دیـس  مـالک  هب  هنومن  يارب 

رما تمرحلیلد  هب  ار  انغ  ندوب  مارح  یناسارخ  لضاف  یناشاک و  ثدحم  اما  ، هریغ رعـش و  اعد و  ایدشاب  نآرق  توالت  ماگنه  هب  دهاوخیم 
هب دوخ  مالک  تابثا  يارب  نانآ  . هریغ لطاب و  مـالک  ندروآاـی  سلجم  هب  نادرم  دورو  دـننام  ، دناهتـسناد هدـش  ضراـع  نآ  رب  هک  یجراـخ 
رب روهظ  ایتحارـصهب  هک  ربخجـنپ  تسیب و  اب  هماع و  قفاوم  تسا و  باتک  فلاخم  رظن  نیا  یلو  . دناهدرکدانتـسا ثیدـح  هدزاود  دودـح 

( . 9  ) تسا ضراعت  رد  دنراد  تلالد  قلطم  میرحت 
تسا و مئاق  نآ  رب  شمـسق  ود  ره  اب  زین  عامجا  متفاینوا و  نخـس  فلاخم  ار  سک  چیه  نم  :» دیوگیم وا  زا  يوریپ  رد  زین  رهاوج  بحاص 

( . 10  ) تسا بهذم  تایرورض  زا  هک  تفگ  ناوتیم  یتحو  تسا  رتاوتم  نآ  رد  تنس 
: دراد لاکشا  دنچ  لالدتسا  نیا  هک  تسین  هدیشوپ  یسک  رب 

مالک رد  ار  اعدا  نیا  فالخ  رگید  يوس  زا  تسا و  هدشنهئارا  يدنـس  هنوگ  چیه  قلطم  تمرح  هرابرد  رظن  فالتخا  ندوبن  ياعدا  رد  : لوا
. دننکیمداهشتسا نادب  نارگید  یقارن و  ضیف و« دنکیم و« انثتسا  ار  انغ  زا  ییاههنوگوا  ، مینیبیم هفئاطلا  خیش 

ضراعتم رابخا  انغ  هرابرد  الثم  . درک عمج  ناشنایم  ناوتنهک  تسا  حیحـص  ینامز  ، ضراعتم ربخ  ود  زا  یکی  باختنا  اـی  نداد  حـیجرت  : مود
هزاـجا ) صیخرت یلو  ، دراد تـمرح  رد  روـهظ  ، یهن اریز  ، دوـشیم تـهارک  رب  لـمح  ، یهن راــبخا  هـک  تروـصنیا  هـب  ، تـسا عـمج  لــباق 

. تسا مدقمروهظ  رب  ( صن ) حیرصت هراو  مه  دراد و  زاوج  رد  حیرصت  ( نداد
هک نیا  ای  دندیقم و  ای  زاوج  رابخا  ماع و  ای  دناقلطم  ایعنم  رابخا  اریز  ، یقیقح یعقاو و  هن  تسا  يرهاظ  يودـب و  اج  نیا  رد  ضراعت  : موس

یقلطم هنوگ  چـیه  ، دـیق دوجو  اب  هک  دـنامن  یفخم  . تسین یـضراعت  دـیقم  قلطم و  نینچ  مه  صاخ و  وماع  ناـیم  دـناهدروخ و  صیـصخت 
. دنتسین مامت  ، قالطا تامدقمدیوگیم  يراوزبس  ققحم  هک  هنوگ  نآ  اریز  ، تشاد دهاوخن  دوجو 

رتشیب شتایاور  دادـعت  هک  نیا  لیلد  هب  افرـص  فرطود  زا  یکی  حـیجرت  دنـشابن  عمج  لباق  ، ضراعتم راـبخا  نیا  هک  نآ  ضرف  رب  : مراـهچ
. تسا یلوصا  طباوض  دوهعم و  تاررقم  فالخ  رب  - تسین مک  مه  رگید  فرطتایاور  دادعت  هک  نیا  اب  - تسا

رما نیا  رد  رظان  ریغ  تامومع  هب  لالدتـسا  درادن و  هراب  نیارد  یحیرـصت  نآرق  اریز  ، تسین دراو  اج  نیا  رد  باتک  ابتفلاخم  ثحب  : مجنپ
. دنکیمن تیافک  صوصخب 

نبا ، لاثم يارب  . تسا انغ  ندوب  مارح  تسا ، روهـشمنانآ  بهذـم  زا  هچ  نآ  اریز  ، درادـن تیعوضوم  اـج  نیا  رد  زین  هماـع  اـبتقفاوم  : مشش
(11 . ) دننادیم لطاب  ار  ناوخ  زاوآ  نز  ندومن  ریجا  دننادیم و  مارح  ار  ینغت  ، قافتاهبتنس مالعا  رگید  رذنم و 

مـالعا اریز  ، تسین دراو  تـسا  بهذـم  تایرورـضزا  یتـح  تـسا و  رتاوـتم  ، عـنم تاـیاور  :» دـیوگیم هـک  رهاوـج  بحاـص  ياـعدا  : مـتفه
. دننکیم تباث  ار  نآ  سکع  یگمه  زین  هدمآ  باب  نیا  رد  هک  یتایاور  دناهتفگلیصفت و  هب  ار  نآ  فالخ  ، هفئاط

تایآ يونعم  بسانت  ای  یعوضوم  تدحو  د -

اب هدـنکارپ  تروص  هب  هتـشگن و  لزان  اج  کی  هچرگ  ، تسا هروس  ره  تایآ  نایم  يونعم  بساـنت  دوجو  ، نآرق ياـهیگژیو  زا  رگید  یکی 
دنکیم اضتقا  - اتعیبط - هدوب نوگانوگ  ياهتبسانم  تهج  هب  هک  تایآ  لوزن  رد  یگدنکارپ  اریز  . دنـشابهدش لزان  مک  ای  دایز  ياههلـصاف 
هتشادن دوجو  یبسانت  هطبار و  ، تسا هتـشگ  لزان  يرگید  تبـسانم  هبهک  رگید  هتـسد  اب  هتـشگ  لزان  یتبـسانم  هب  هک  یتایآ  هتـسد  ره  نایم 

شناد هک  یتـقد  اـب  هک  یتروصرد  . دـشاب ادـیوه  یبوخ  هب  هروـس  ره  تاـیآ  عوـمجم  هرهچ  رد  یتسیاـب  لوزن  رد  یگدـنکارپنیا  ،و  دـشاب
ياهفده ای  فده  هروس  ره  هک  دناهدیـسر  هجیتن  نیا  هب  دـناهداد  ماجنا  هروسره  رـس  ات  رـس  ياوتحم  رد  - ریخا رـصع  رد  هژیو  هب  - نادـنم

نیمه ، دوشیم هدـناوخ  هروس  ره  رد  یعوضومتدـحو  مان  هب  هزورما  تسا و  هروس  ره  تاـیآ  ناـیم  عماـج  هک  دـنکیم  لاـبند  اریـصاخ 
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مدع ، لوزنرد یگدـنکارپ  هک  تسا  هتکن  نیمه  رد  زاجعا  هلاسم  دـهدیم و  لیکـشت  ار  هروس  قایـستدحو  هک  تسا  یعوضوم  تدـحو 
رد یگدنکارپ  عبط  ياضتقم  فالخ  رب  تسا و  دوهشم  یبوخ  هب  هروس  ره  رد  قایـس  تدحو  بسانت و  هک  نآ  اب  ، دنکیم اضتقا  ار  بسانت 

! دشابیم لوزن 
هروس ره  تایآ  ددـع  رد  توافت  نیا  . تسا اـههروستایآ  تیمک  ددـع و  رد  تواـفت  هلمج  زا  دـنراد  یلیـالد  اعدـم  نیا  رب  نادـنم  شناد 

باسح لمعهنوگ  ره  رودص  تسا و  ندوب  ببـس  نودـب  تمکح و  زا  يراع  هدیجنـسن و  ینعی  ندوبیقافتا  اریز  ، دـشاب یقافتا  دـناوتیمن 
تایآ هک  رگید  ياههروس  ، هاتوک ياههروس  هژیو  هب  ، هتـشگ لزانلماک  روط  هب  رتشیب  نآرق  ياههروس  . تسا عنتمم  میکح  لعاف  زا  هدـشن 

نآ زا  سپ  هک  یتایآای  هیآ  ره  ،و  دـیدرگیم زاغآ  میحرلا  نامحرلا  هللا  مسب  لوزن  اـب  ، تسا هتـشگ  لزاـن  هدـنکارپو  تدـم  لوط  رد  اـهنآ 
نایاپ هک  ددرگ  لزان  يرگید  هللا  مسب  ات  ، دیدرگیمتبث نیشیپ  تایآ  لابند  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  روتـسد  اب  ، تشگیم لزان 
امامت ، دراد دوجو  هروس  ره  ياـههیآ  ناـیم  هک  یبیترت  هروس و  ره  تاـیآ  ددـع  رادـقم  اذـل  . دـیامنمالعا ار  دـعب  هروس  زاـغآ  لـبق و  هروس 

. تسا هتفرگ  ماجنا  ربمایپ  روتسد  یحو و  تسد  اب  تسا و  یفیقوت 
ره : میدـش روآدای  هک  تسا  ناـمه  تسرد  خـساپ  ؟ تسیچيارب اـههروس  تاـیآ  رد  ددـع  فـالتخا  نیا  هک  تسا  حرطم  لاؤس  نیا  نونکا 

تلع نیمه  لولعم  هروسره  تایآ  ددع  رد  فالتخا  دـباییم و  نایاپ  هروس  فدـه ، نایب  نتفای  نایاپ  اب  هک  دـنکیملابند  ار  یفدـه  هروس 
ای یعوـضوم  تدـحو  هک  تسا  تهج  نیمه  تسا و  هتفرگن  ماـجنا  لوقعمببـس  نودـب  یقاـفتا و  تروـص  هب  زگره  فـالتخا  نیا  . تـسا

. دراد دوجو  کیدزن  بسانتو  يونعم  هطبار  کی  هروس  ره  تایآ  نایم  ینعی  ، دهدیم لیکشت  ار  هروس  ره  قایستدحو 
زا ، دناهدرک تفر  شیپ  زین  يدودح  ات  دنبایتسد و  هروسره  هژیو  فادها  هب  ات  دننآ  یپ  رد  دـناهدرب و  یپ  تقیقح  نیا  هب  رخاتم  نیرـسفم 
زا یکی  . دهدیم حیـضوتارصتخم  ار  نآ  فده  ، دوختشادرب قبط  هروس  ره  ریـسفت  همدـقم  رد  هک  بطق  دیـس  زینو  ییابطابط  همالع  ، هلمج

فادها هک  هتـشاد  نآ  رب  یعـس  هدومن و  فیلات  « اهدصاقم ةروس و  لک  فادها  مان  هب  یباتک  هتاحـش  دومحم  هللا  دبع  مان  هب  يو  نادرگاش 
اعومجم هداد و  همادا  هیثاج  هروس  ات  وهدرک  عورـش  هرقب  هروس  زا  وا  . تسا هدیدرگ  قفوم  مه  ياهزادـنا  ات  هک  دـیامن  صخـشم  ارهروس  ره 

. تسا هدرک  لابند  ار  فده  نیا  هروس  رد 45 
هلمج زا  دـناهدرک ، نییبت  ار  نآرق  رد  هروس  ره  دـصاقم  هداد و  ناوارف  تیمها  رما  نیا  هب  ناینیـشیپ  :» دـیوگیم دوخ  باتک  همدـقم  رد  يو 

يافوتم 817) ) يدابآ زوریف 
هک یقیقحت  اب  هرهاـق  رد  یمالـسا  نوؤش  يـالعاسلجم  هک  ، هدومن فیلاـت  « زیزعلا باـتکلا  فئاـطل  یف  زییمتلا  يوذ  رئاـصب  ماـن  هب  یباـتک 

. دیناسر پاچ  هب  ار  نآ  هدادماجنا  نآ  رب  « راجن یلع  دمحم  » داتسا
هدرک و حرطم  ار  هروسلل  ۀیعوضوملا  ةدـحولا  هلاسمو  لابند  ار  هیرظن  نیمه  ، رانملا ریـسفت  بحاص  هدـبع  دـمحم  خیـش  ریخا  نرق  زاغآ  رد 
ره ياههیآ  هیآ  یناعمهب  دربب و  یپ  هروس  دـصاقم  هب  قیقد  روط  هب  ات  رـسفم  هبتسا  ینایاش  کـمک  هروسره  فدـه  مهف  هک  دراد  رارـصا 

رضاح رصع  نارسفم  رگید  . تسا هداد  حیضوت  یبوخ  هب  ار  داتسا  رظن  نیا  ، رانملاریسفت رد  اضر  دیشر  دیس  يو  درگاش  . دوش کیدزن  هروس 
تمه هــتفرگ و  ارف  ار  نآرق  ءزج  هک 10  دراد  يریسفت  توتلشدومحم  داتـسا  . یغارم یفطـصم  داتـسا  دننام  ، دناهتفرگ ماهلا  شور  نیمهزا 

. دیامن نایب  ار  اهنآ  دصاقم  ضارغا و  هروسره و  فادها  ات  هتشامگ 
هطاحا هک  هداد  جرخ  هب  هار  نیا  رد  ذفان  يرظن  هتشاد و  لوذبمناوارف  یعس  اتسار  نیا  رد  بطق  دیس  داتسا  موحرم  : دیوگیم هتاحش  داتـسا 

ره ریـسفت  زا  شیپ  هاگ  شنادرد  زارد  هللا  دبع  دـمحم  رتکد  شرگید  داتـسا  زین  ،و  تسا هداد  ناشن  اههروس  فادـهامهف  رد  ار  دوخ  لماک 
دومنیم و در  تدـش  هب  ، تسا هدـنکارپ  ياههشیدـنا  اههتفگ و  زا  ياهعومجمنآرق  هک  ار  تینهذ  نیا  هتـشاد و  دـیکات  هراـب  نیا  رد  هروس 

: تفگیم
بیترت مظن و  زا  صاخ و  میظنت  ياراد  هروسره  هک  هدـیدرگ  نشور  یبوخ  هب  ، دـناهداد ماـجنا  هزورما  یمالـسا  نادـنم  شناد  هک  یتقد  اـب 
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همتاخ هاتوک  يدنب  عمجکی  اب  دزادرپیم و  دوخ  هیلاع  دصاقم  هب  سپس  ، ددرگیم عورش  اویش  همدقمکی  اب  هک  ، تسا رادروخرب  ياهژیو 
( . 12  ) دباییم

ياهنامز رد  صاخ و  ياهتبسانم  ياضتقم  هب  هک  نآاب  نآرق  هک  میریگیم  هجیتن  اج  نیمه  زا  :» دیوگیم زارد  هللا  دبع  دمحم  داتـسا  اذل 
( . 13  ) تسانآرق زاجعا  رب  دهاش  نیرتگرزب  نیا  هدرک و  ظفح  ار  دوخ  یبدا  یقطنم و  تدحو  لاحنیع  رد  ، هدیدرگ لزان  توافتم 

هار نیرتهب  ار  هروس  ره  دصاقم  مهف  رد  تقد  دراد و  دیکاتهلاسم  نیا  رب  زین  - رهزا رد  تایهلا  هدکشناد  تسایر  - یندم دمحم  دمحم  داتسا 
رد هدش  میـسرت  تایئزج  كردهب  یناوتن  زگره  ، يرگنن زاب  دید  اب  ار  هروس  ماع  رظنم  ات  :» دـیوگیم وا  . تسا هتـسنادتایآ  یناعم  مهف  يارب 
امک یمالـسالا  عـمتجملا  ماـن  اـب  ار  نآ  هتـشاد و  ناـیب  ءاـسن  هروـس  ریـسفت  همدـقمرد  ار  شزرا  اـب  بـلطم  نـیا   . یباـیتسد هروـس  ياـنهپ 

( . 14  ) تسا هدرک  دای  هدرک  میسرت  ءاسن  هروس  هک  هنوگ  نآ  یمالسا  هعماج  ، ءاسنلا ةروسهمظنت 
هب لاس 1390 ه و 1970 م  هب  هک  میرکلا  نآرقلا  یفۀـیعوضوملا  ةدـحولا  مان  هب  دراد  یباتک  هنیمز  نیا  رد  يزاـجح  دومحم  دـمحم  رتکد 

. تسا هتفگنخس  لیصفت  هب  هدیسر و  پاچ 
تایآ یگتـسویپ  مه  هب  ماجـسنا و  رد  هک  تسا  يدـحاوتیعماج  کی  ياراد  هروس  ره  هک  دـنراد  دـیکات  هراب  نیا  رد  نیرخاـتم  ، هصـالخ
یبوخ هب  اـت  تساهروـس  رب  مکاـح  عماـج  تدـحو  نآ  ندروآ  تسد  هب  تاـیآ ، ریـسفت  هب  دورو  زا  شیپ  ، رـسفمهفیظو نیلوا  دراد و  شقن 

. دبایتس هروس  دصاقم  هب  دناوتب 
بیترت نیدب  ، دناهتـسناد نآرق  یعیدـب  تانـسحم  هلمج  زا  ارهروس  ره  رد  ماتخ  نسح  علطم و« نسح  ،» نامز رید  زا  تغالب  ياملع  ، هوالع هب 

رونخـس هک  دنکیم  اضتقاتغالب  ترورـض  : دنیوگ . دـباییم نایاپ  فیطل  ياهمتاخ  اب  ددرگیم و  زاغآ  فیرظياهمدـقم  اب  هروس  ره  هک 
یلـصا دوصقم  هچ  نآ  هب  دشاب  یتراشا  مه  دنک و  داجیا  هدنونـش  رد  یگدامآمه  هک  دنک  زاغآ  ياهنوگ  هب  مامت  تفارظ  اب  ار  دوخ  نخس 

. تسا مالک 
نبا . نخس زاغآ  رد  هدنونـش  رظن  بلج  رد  يدنمرنهو  یگدیزرو  ینعی  ، دوشیم هدناوخ  لالهتـسا  تعارب  مان  اب  نخـس  رد  عورـش  وحن  نیا 

(15  ) اـهلمکا واـهغلبا  هوجولا و  نسحا  یلع  دـیجملا  نآرقلا  نم  روـسلا  حـتاوف  عـیمج  تتا  دـق  و  :» دـیوگفورعم ياـناوت  بیدا  - موـصعم
يادـتبا هراـب ، نیا  رد  زین  ریثا  نبا   . تـسا هدرک  تیاـعرار  تغـالب  نیداـینب  هـتکن  نـیا  یهجو  نیرتـهب  هـب  نآرق  ياـههروس  زاـغآ  یماـمت  ،

( . 16  ) دنکیم دای  لاثم  دهاش  نیرتهبناونع  هب  ار  ینآرق  ياههروس 
یتالمج نیرخآ  نیا  اریز  ، دـشخب نایاپ  لماک  تفاطلاب  ار  دوخ  نخـس  ملکتم  هک  تسا  مزال  :» دـیوگ عبـصالا  یبا  نبا  ماتخ  نسح  هراـبرد 

نآ «. دهد همتاخار  دوخ  نخـس  ، اهترابع نیرتهتخپ  نیرتاویـش و  اب  ات  دنک  یعـس  دیاب  اذل  . دنامیم یقابهدنونـش  نهذ  رد  نآ  رثا  هک  تسا 
تغالب ياملع  ( . 17  ) دزاسیم نشور  عیدـب  ملع  هاگدـید  زا  ارکی  ره  همتاخ  ییاویـش  هتخادرپ و  اههروس  کت  کت  هب  ، لیـصفت هب  هاگ 

روسلا میتاوخ  :» دیوگ موصعمنبا  . تسا هتفای  ماجنا  تفارظ  تفاطل و  تیاهن  رد  ، اهنآ حاتتفا  نوچ  مه  اههروسهمتاخ  هک  ، دـنراد رظن  قافتا 
ار نآ  نسح  درمـشیم و  رب  ار  اههروس  یخرب  همتاخ  هاگ  نآ   . ماتتخالا بساـنیامم  اـهلمکا  ۀـغالبلا و  هوجو  نسحا  یلع  ةدراو  اـهحتاوفک 

( . 18  ) ۀفاطللا ۀیاهن  وةدوجلا  ۀیاغ  یف  کلذک  اهدجت  روسلا  میتاوخ  رئاس  لمات  و  :» دیوگیم سپس  ، دهدیمهئارا
زا هتفگ و  نخـس  ازارد  هب   - نارقالا كرتعم  شردق  گرزبباتک  رد  - اههروس ماتخ  نسح  حاتتفا و  نسح  هنیمز  رد  یطویـس  نیدـلا  لالج 

رکذ اب  ار  هدشدای  بلاطم  هدرـشف  « دـیهمتلا باتک  دـلج 5  رد  ( . 19  ) تسا هداد  هئارا  هراب  نیا  رد  یکاـنباتياهرهوگ  ، ناد نخـس  ناداتـسا 
( . 20  ) میاهدروآ لاثم  دهاوش و 

نیا ؟ دـشاب هتـشادن  نایم  رد  الاو  سب  يدوصقم  ، ابیزياهمتاخ اویـش و  ياهمدـقم  اب  یمالک  ، دوشیم اـیآ  : دـیآیم شیپ  شـسرپ  نیا  نونکا 
افرـصهروس ره  هـک  دراد  رارـصا  هـتکن  نـیا  رب  ییاـبطابط  همـالع  راوگرزب  داتـسا  . دـناهدرب یپ  نادـبنیرخاتم  هـک  تـسا  ياهـتکن  ناـمه 

ار تایآ  یگتـسویپ  هک  تسا  مکاح  هروس  ره  رب  ریگارف  تدحوکی  هکلب  ، دشابیمن يدحاو  عماج  نودب  هدنکارپ و  تایآ  زا  ياهعومجم 
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هتفرگ تاـشن  اـج  نیمه  زا  - دوریمرامـش هب  هیمـالک  نئارق  زا  هک  - هروس ره  رد  قایـس  تدـحو  » اـی یعوضوم  تدـحو  هلاـسم  . دـناسریم
ةدحونم اعون  - ةروس ۀعطق  لک  یمس  اعطق و  اعطق  اهلـصف  یتلا  - یلاعت همالک  نم  فئاوطلاهذه  نم  ۀفئاط  لکل  نا  :» دیامرفیم همالع  . تسا

روسلا نم  ۀلـصحملا  دـصاقملا  ضارغالا و  نا  ملعن  انهنم  .و  ةروس ةروس و  نیب  ـال  ،و  ةروس نم  ضاـعبا  نیب  دـجوی  ـال  ماـئتلالا  فیلاـتلا و 
یتایآ زا  هتسد  رهدنوادخ  هک  نیا  ( ، 21  ) همامتب الا  ةروسلا  متت  لصحم ال  ضرغل  صاخ و  انعم  نایبل  ۀقوسماهنم  ةدحاو  لک  نا  ،و  ۀـفلتخم

هعومجم ره  رد  یگتـسویپ  ماجـسنا و  هنوگ  کی  هک  تسا  نیارب  دـهاش  ، هداـهن کـی  ره  رب  هروس  ماـن  هداد و  رارق  رگید  هتـسد  زا  ادـج  ار 
. درادن دوجو  صاخ  یگتسویپ  نآ  ، رگید هروس  هروس و  ره  نایم  ای  هعومجم و  کی  زایتمسق  رد  هک  ، دراد دوجو 

دـصقم فده و  نایب  يارب  هروس  ره  دراد ، توافترگید  ياههروس  اب  هروس  ره  رد  رظن  دروم  دـصاقم  فادـها و  هک  میباییم  رد  ورنیا  زا 
«. دصقم نآ  هب  ندیسر  فده و  نآ  نتفای  نایاپ  اب  رگم  دباییمننایاپ  هک  هدش  هضرع  یصاخ 

هتفهن اههروس  نتم  رد  هک  یگرزب  زار  زا  هتـسیاش ، مادـقانیا  اب  هتـشاد و  نایب  ار  نآ  هدرتسگ  بلاطم  زا  ياهدرـشف  ، هروس ره  شیپاشیپ  يو 
. ءازجلا ریخ  نآرقلا  نع  هللا  هازج  . تسا هدیشخب  ریسفت  ناهج  هب  هدنزرایشهج  هتشادرب و  هدرپ  تسا 

هروس همتاخ  فادها و  همدقم و  زا  زین  نآ و  هیآ  تفهیعیبط  مظن  دـمح و  هروس  تایآ  یگتـسویپ  مه  هب  ماجـسنا و  زا  ، هنومن ناونع  هب  ام 
ماجــسنانیا و ، هروـس ره  رد  تـقد  لـمات و  اــب  ( . 22  ) مـیاهدرک ثـحب  ییاـناوت  دـح  رد  ، تـسا یــصاخیعیبط  ماـظن  زا  یکاـح  هـک  هرقب 

. تسا دوهشم  یبوخ  هب  مکاحتیعماج 
هذه مظن  فئاطل  یف  لمات  نم  و  :» دیوگ هروس  نتم  ردهدش  حرطم  بلاطم  اب  اهنآ  دنویپ  هرقب و  هروس  ینایاپ  تایآ  هرابرد  يزار  رخف  ماما 
مظن هبیترت و  بسحبزجعم  اـضیا  وهف  ، هیناـعم فرـش  هظاـفلا و  ۀـحاصف  بسحب  زجعم  هنا  اـمک  نآرقلا  ناملع  ، اـهبیترت عئادـب  یف  ةروـسلا و 

نیهبنتم ریغ  ، فئاطللا هذـه  نع  نیـضرعم  نیرـسفملا  روهمج  تیار  یناالا  . کلذ اودارا  هبولـسا  بسحب  زجعم  هنا  اولاق  نیذـلا  لعل  .و  هتایآ
دروم هدـشتیاعر  نآ  تایآبیترت  رد  هک  - بلاج رنه  - یعیادـب دـنک و  لمات  - هرقب - هروس نیا  مظن  تفارظ  رد  هک  ره  ( ، 23  ) رومالا هذهل 

بیترت و بسح  رب  ، تسا زجعم  یناعم  يادنلب  فرـش و  ظافلا و  تحاصف  ظاحلزا  هک  هنوگ  نامه  نآرق  هک  تفای  دهاوخ  ، دهد رارق  هجوت 
منیبیم - هنافـساتم - یلو . دناهتـساوخ ار  نیمهدناهتفگ  بولـسا  بسح  رب  ار  نآرق  زاجعا  هک  یناسک  دـیاش  .و  تسا زجعم  زین  نآ  تایآمظن 

«. دناهدومنن یهجوت  نادب  دناهدیزروتلفغ و  هتکن  نیا  زا  نیرسفم  رتشیب  هک 
: دوشیم روآ  دای  ار  رعاش  هتفگ  هاگ  نآ 

، رغصلا یف  مجنلل  فرطلل ال  بنذلا  هتیؤر و  راصبالا  رغصتست  مجنلا  «و 
«. دنیامنیم کچوک  هکناگراتس  رد  هن  تسا  ناگدید  زا  هانگ  ، دنیبیم کچوک  ام  ناگدید  هچ  رگ  ار  ناگراتس 

یفیقوت ار  اههروس  نایم  دوجوم  بیترت  دناهتـساوخ  هتخاسحرطم و  زین  ار  اههروس  بسانت  هلاسم  ، تایآ بسانت  رب  هوالع  یخرب  : مزال رکذت 
ناهرب ( . 24  ) دناهتـسناد اههروسبیترت  رد  نآرق  زاـجعا  رب  يدـهاش  ، هتفرگ یهلا  هغلاـبتمکح  ار  نآ  هتفر  رتارف  نیازا  یخرب  هکلب  . دـننادب

هتفگ و نخس  هنیمز  نیا  رد  طارفا  هب  هک  « روسلا تایآلا و  بسانت  یف  رردلا  مظن  مان  هب  دراد  ياهدرتسگ  ریـسفت  يافوتم 885) ) یعاقب نیدلا 
هذاعتسا  نایم  بسانت  هک  دنکیم  عورش  اج  نآ  زا  ار  بلطم  تسا . هتفر  نوریب  لادتعادح  زا 

فرح هک  « ءاب فرح  اب  هلمـسب  یلو  تسا ، شنیرفآ  يادـتباهب  هراـشا  دوشیم و  عورـش  فلا  فرح  اـب  هذاعتـسا  هک  تسا  نآ  رد  هلمـسب  و«
کی ، هوالع هب  . دناهتفرگ ارف  ار  داعمو  ادبم  هلمـسب  هذاعتـسا و  سپ  . تسا « داعم هب  هراشا  هک  دوشیم  متخ  میم  فرح  ابو  عورـشتسا  يوفش 

هاگرههک ، هدش لیاق  ، دوشیم عورش  هذاعتـسا  » اب هک  نآرق  يادتبا  )و  دوشیم متخ  نیتذوعمهروس  ود  هب  هک  ) نآرق رخآ  نایم  ینارود  بسانت 
اههروس یگتسویپ  نایب  رد  هاگ  نآ  ( . 25  ) تسا هدشتیاعربسانت  نیا  ، دنک لصو  نآ  لوا  هب  ار  نآ  رخآ  ، نآرق توالت  رد  دهاوخب  یسک 

. تسا زیگنا  رب  بجعت  لیلد و  دقاف  امومع  هک  هتفگيرایسب  نانخس  رگید  کی  هب 
هب ياهلاسر  دوخ  - هدناوخ دنـسپان  ار  یعاقب  راک  هک  نآ  اب  - يرظن زیت  تواکذ و  نآ  اب  ، یطویـس نیدـلا  لالج  يو  رـصاعم  ، رتروآ تفگش 
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هروستبـسانم هلمج  زا  ، تسا هدـیزرو  فارـسا  هناوتـشپ  نودـب  بلاطم  هنوگ  نیا  هضرع  رد  هتـشاگن و  « روسلابسانت یف  رردـلا  قسانت  مان 
نم لبح  اهدیج  یف  هیآ  هب  « دسم هروس  : » دـیوگ ، هتفرگ ( لاد فرح  ) هیفاق ونزو  رد  ار  هدـیدرگ  عقاو  نآ  زا  سپ  هک  « دـیحوت هروس  اب  « دـسم
نیا زا  و  ( 28  ) تسا " لاد " هیآود ره  رخآ  فرح  هک  ، ددرگیم زاغآ  ( 27  ) دحا هللا  وه  لق  هیآ  هب  « دیحوت هروس  دوشیممتخ و  ( 26  ) دسم

نآ تمظع  تسا و  ردـق  گرزب  دنمهوکـش و  هزادـنا  نآ  نآرق  :» بطق دیـس  هتفگ  هب  . دربیم جـنر  نآ  ندینـش  زا  یمدآ  هک  تافلکت  هنوگ 
هنوگ نیا  ، ام ردـق  یلاع  نیرـسفمزا  یخرب  هک  تسا  یتفگـش  ياـج  «. درادـن هیاـم  یب  گـنریب و  تاـفلکت  هنوگ  نیا  هب  يزاـینهک  ، ریگارف

( . 29  ) دناهدرک جرد  دوخ  ریسفت  يالاوو  دنمشزرا  بلاطم  رانک  رد  هدرک  يریگ  یپ  ار  اههتفگ 
یفیقوت اـههروس  نیب  دوجوم  بیترت  زگره  درادـندوجو و  رگید  کـی  اـب  اـههروس  ناـیم  يوـنعم  بساـنت  چـیه  هک  ، میوـشیم رکذـتم  اذـل 
یگرزب ـالثم  - يراـبتعا ياهتبـسانم  یخرب  يور  زا  ، هباحـص تـسد  رب  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  یمارگربماـیپ  تـلحر  زا  سپ  هـکلب  ، تـسین

. دمآ یلبق  ياهلصف  رد  نآ  حرش  هک  ، تسا هتفرگ  ماجنا  لیبق - نیا  زا  اههروس و  یکچوکو 
: اهتشونیپ

هرامش 207-7. ،ج 3،ص 62، راصبتسا .1
،ج 3،م 10،ص 35. یفاو .2

(. صیخلت اب  ،) حاتفم 465،ج 2،ص 21 ، عئارشلا حیتافم  .3
،ج 3،م 10،ص 36-38. یفاو .4

. دیآیمن مهارف  ، تسا قلطم  ققحت  طرش  هک  تمکح  تامدقم  تروص  نآ  رد  .5
،ص 86. ماکحالا ۀیافک  .6

جح 22:30. .7
. بساکملا باتک  ، ۀعیشلا دنتسم  .8

،ج 4،ص 52. ۀمارکلا حاتفم  .9
،ج 22،ص 44. مالکلا رهاوج  .10

. مرقملا قازرلا  دبع  هتشون  تارضاحملا  هیشاح  : هب دوش  عوجر  هراب  نیا  رد  .11
،ص 4-5. ةروس لک  فادها  ، هتاحش .12

(. نامه ص 5-6 .) همدقم ، میرکلا نآرقلا  ۀسارد  یلا  لخدملا  ، زارد داتسا  .13
،ص 5-7. یمالسالا عمتجملا  ، یندم .14

،ج 1،ص 34. عیبرلا راونا  ، موصعم نبا  .15
،ج 3،ص 98. رئاسلا لثملا  ، ریثا نبا  .16

،ص 343 و ص 346-353. نآرقلا عیدب  ، عبصالا یبا  نبا  .17
،ج 6،ص 325. عیبرلا راونا  .18

،ج 1،181 یشکرز ناهربلا  ج 3،ص 316-319.  ، ناقتالا باـتک  زین  ،ج 1،ص 79-75 و  نارقالا كرتعم  ، یطویـس نیدلا  لالج  19.ر.ك:
.164

،ج 5،ص 290-304. دیهمتلا .20
،ص 16. توریب ،ج 1،ص 14،و ط  نارهت ،ط  نازیملا ریسفت  .21

،ج 5،ص 248-251. دیهمتلا 22.ر.ك:
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،ج 7،ص 127. ریبک ریسفت  ، يزار رخف  .23
،ص 19-20. نیون ریسفت  ، یتعیرش یقت  دمحم  .24

،ج 1،ص 22 و ص 15. رردلا مظن  ، یعاقب .25
دسم 111:5. .26

صالخا 112:1. .27
. تسا هدیسرپاچ  هب  اطع  دمحا  رداقلا  دبع  قیقحت  هب  نآرقلا  بیترت  رارسا  مان  اب  هلاسر  نیا  ،ص 71، رردلا قسانت  ، یطویس .28

 . نایبلا عمجم  » دوختمیق نارگ  جرا و  رپ  ریسفت  رد  ، میظع یسربط  ردق  نارگ  رسفم  نوچ  مه  .29

اهتفارظ اههتکن و  و -

نآرق رد  . تسا يرو  نخس  ياهتفارظ  یعیدب و  تاکنندرب  راک  هب  رد  تقد  : دیدرگ برع  یتفگـش  هیام  هک  - نآرق رگید  ياهیگژیو  زا 
بوچ راچ  دراومیمامت  رد  هک  نآ  دوجو  اب  . تسا هتفر  راک  هب  روفو  دـح  هب  یعیدـب  ياههتکن  زاجم و  هیاـنکو و  هیبشت  اههراعتـسا و  عاونا 
هتکن نخـس و  بابرا  تریح  بجوم  هک  هدـش  ماـجنا  تقد  تفارظناـنچ و  اـب  دربراـک  دروم  یلو  ، هدـشتیاعر برع  فراـعتم  ياـههویش 

نیا ، دوشیم تفای  برع  مالک  رد  هک  تسا  یتاهیبشت  نیرتنیتم  ینآرق  تاهیبشت  هک  دناهتفریذپ  ناناد  نخـس  . تسا هدـیدرگبرع  ناجنس 
. تسا هدش  هتخانش  یناعم  میسرت  نف  هئارا  رد  نایب  نیرتاسرو  هدوب  یعیدب  تاکن  نساحم  عماج  تاهیبشت 

هب . دروآیم لاثم  ار  ( 1  ) اسابل لیللا  انلعج  هیآ و  نآرقزا  هتفگ و  نخـس  درفم  هب  درفم  هیبشت  هرابرد  ریثا  نبا  ، برع ناهج  ردق  گرزب  بیدا 
رگید کی  دید  زا  اردارفا  بش  یکیرات  اریز  ، هدومن هیبشت  - تسا نت  ششوپ  هک  - سابل نوچ  مه  یششوپهب  ار  ماگنه  بش  نآرق  يو  هتفگ 
بـش ریگارف  یکیرات  زا  ، دراد ناهنپ  نارگید  دید  زا  ار  يزیچ  ای  ، دنیـشنبوا نیمک  رد  ای  ، دزیرگب دـهاوخب  ینمـشد  زا  رگا  ات  درادیم  ناهنپ 

ریگارف یکیرات  هیبشت  اریز  ، تفای ناوتن  رگیدياج  رد  ، نآرق رد  زج  هک  تسا  یتاهیبشت  زا  نیا  :» دیوگ ریثا  نبا  . دربب ار  هرهب  نیرتهبدناوتیم 
مه . دوشیمن تفاـیبرع  موظنم  روثنم و  مـالک  رگید  رد  تسا و  هتـسارآ  نآ  هب  نآرق  هک  تسا  ییاـهتفارظهلمج  زا  ، نت شـشوپ  هب  بش 

نیرتفیرظ زا  نیا  . تسا هدومن  میسرت  رگید  کی  يارب  یششوپنوچ  مه  ار  نارس  مه  هک  ( 2  ) نهل سابل  متنا  مکل و  سابل  نه  هیآ : نینچ 
امرس و دنزگ  زا  دناشوپیم و  اروا  مادنا  ياهیندیدان  تروع و  تسا و  ناسنا  يارب  یتنیز  سابل  هک  هنوگ  نامه  ، دوریمرامش هب  تاهیبشت 
ار وا  اهیکرچ  رد  نداتفا  ورف  اهشزغل و  زا  تسا و  اهیتشز  شـشوپ  تایحشخبتنیز و  رـس  مه  هنوگ  نیمه  ، درادیم هاـگن  ار  وا  اـمرگ 

 . تسا يریبعت  اویش  هیبشت و  ابیز  هچ  سپ  ، درادیمهاگن
هب هک  تسا  قیقد  ایوگ و  هیبشت  نیا  هزادنا  نآ  ودـشابیم  ( 3  ) مکل ثرح  مکؤاسن  هیآ : زین  نآرق  بلاج  ابیز و  تاـهیبشت  زا  :» دـیوگیم وا 

تسا نادنزرف  تشکيارب  ياهدامآ  هنیمز  هدش و  هیبشت  نادب  محر  هک  ، تسا تشک  هدامآ  نیمز  ثرح  » اریز ، دنامیم زاجم  زا  شیبتقیقح 
مـالک رد  دوجوم  تاـهیبشت  زا  یخرب  اـب  ار  نآرق  ریگ  مشچ  ینف  ياهمیـسرتهنوگ  نیا  دـیوگیم و  نخـس  ازارد  هب  هنیمز  نیا  رد  ریثا  نبا  .

( . 4  ) دهدیم هئارا  یبوخ  هب  ریوصت  نف  رد  ار  نآرق  يرترب  دنکیمهسیاقم و  برع 
تـسا هدمآ  رب  هدـهع  زا  ، یناعم میـسرت  نف  رد  نآرق  تازایتما  هئارا  رد  یبوخ  هب  هتفگ و  نخـس  لیـصفت  هب  زین  يولع  هزمح  نب  ییحی  ریما 

رد هچ  نآ  ربهوالع  دراد  نآرقلا  یف  ینفلا  ریوصتلا  ناونع  اب  یباـتک  - يرـصم راشرـس  قوذ  اـب  اناوتهدنـسیون و  - بطق دیـس  نینچ  مه  ( . 5)
نیا زا  ییاـههشوگ  تسا . هدـمآ  رب  بـلطم  هدـهع  زا  یبوـخهب  هراـب  نـیا  رد  تـسا و  هدروآ  نآرقلا  لـالظ  یف  » دوـخ جرا  رپ  یبدا  ریـسفت 
هدش هتفگ  نخس  لیصفتهب  یعیدب  تاکن  زاجم و  هیانک و  هراعتـسا و  عاونا  دروم  رد  هدش و  هئارا  « دیهمتلا »5 دلج رد  تمیق  يذ  ياهراتفگ 

. مینکیم هدنسب  هزادنانیمه  هب  تسین و  نآ  شیاجنگ  ار  رصتخم  نیا  هک  ( ، 6  ) تسا
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یملع زاجعا  .2

هراشا

فدـه هتـشگ و  رادومن  یلاعت  قح  نخـس  ياههشوگزا  هک  تسا  یتاراشا  هب  طوبرم  نآرق  یملع  زاجعا  ،» میدـش روآ  دای  هک  هنوگ  ناـمه 
وا هب  تداعـسهار  نتخوـمآ  ناـسنا و  یگدـنز  هب  ندیـشخبتهج  نآ  یلـصا  فدـه  تسا و  تیادـهباتک  نآرق  اریز  ، تسا هدوـبن  یلـصا 

تمکح ملع و  راشرس  عبنم  زا  نخـس  نیا  هک  تسا  تهج  نآ  زا  ، میروخیم رب  یملع  تاراشا  یخرب  هب  نآرق  رد  هاگ  رگا  ورنیا  زا  . تسا
یسک ار  نآ  : وگب ( ، 7  ) ضرالاو تاوامـسلا  یف  رـسلا  ملعی  يذـلا  هلزنا  لق  دراد . تیاکح  نایاپیب  ملع  همـشچرسزا  هتفرگ و  تاـشن  یهلا 

ریغ رد  دـنچ  ره  يدـنمشناد  ره  هک  تسا  یعیبـط  رما  کـی  نیا  »و  دـنادیمنیمز اهنامـسآ و  رد  ار  اـهناهن  زار  هک  تـسا  هتخاـس  لزاـن 
يو صـصخت  هتـشر  شناد و  زایکاـح  هـک  دوـشیم  ادا  يریباـعت  هاـگ  شیاـههتفگ  يـال  هـب  ـال  زا  ، دـیوگ نخـس  دوـخ  یــصصختهتشر 

دنباییم رد  يو  ریباعت  زا  دنراد  ییانـشآ  تهاقف  اب  هک  یناسک  ، دیوگ نخـس  یلومعمعوضوم  کی  هرابرد  یهیقف  هک  نآ  دننامه  . دـشابیم
نآرق یملع  تاراشا  تسا  نینچ  مه  . دنایامنب دوخنانخـس  رد  ار  دوختهاقف  ات  هتـساوخن  هیقف  نآ  هچرگ  ، دشابیم هیقف  ، نخـس بحاصهک 

. دهدیمن لیکشت  ار  مالک  یلصافده  تسا و  هنوگ  شوارت  هک 
: دوش هداد  رکذت  هتکن  دنچ  هک  تساترورض  ، ددرگ هئارا  یملع  تاراشا  نیا  زا  ییاههنومن  هک  نآ  زا  شیپ  : رکذت دنچ 

یتعنـص و ياههتـشر  یتح  یکلف و  یـضایر و  یعیبطمولع و  یناـبم  لوصا و  یماـمت  رب  لمتـشم  نآرق  هک  تسا  نآ  رب  ناـمگ  ار  یخرب  .1
یعیرـشت باتک  کی  ربهوالع  نآرق  هصـالخ  . تسا هدرکن  راذـگ  ورف  ار  اهینتـسناد  مولع و  زا  يزیچ  دـشابیمهریغ و  یملع و  تاـفاشتکا 

انلزن هیآ و  هلمج  زا  ، دـنهد هـئارا  نآرق  دوـخ  زا  یلیـالد  دناهتـساوخ  ، راوهناسفارادـنپ نـیا  تاـبثا  يارب  . دوریم رامـش  هـب  زین  یملع  باـتک 
- باتک رد  ( ، 9  ) ءیـش نم  باتکلایف  انطرف  ام  دـشاب .» زیچ  همه  رگنایب  ات  میداتـسرف  وت  رب  ار  نآرق  ( ، 8  ) ءیش لکل  انایبت  باتکلاکیلع 

یباـتک رد  هک  نآ  رگم  تسین  يرت  کـشخ و  چـیه  ( ، 10  ) نیبم باتک  یفـالا  سباـی  ـال  بطر و  ـال  و  میدرکن .  راذـگ  ورف  يزیچ  - نآرق
 . تسا تبث ] ] راکشآ

ار ناگدـنیآ  ناگتـشذگ و  مولع  هک  ره  ( ، 11  ) نآرقلاربدـتیلف نیرخآلا  نیلوالا و  ملع  دارا  نم  :» هدـمآ دوعـسم  نب  هللا  دـبع  زا  یثیدـح  رد 
«. دیامنقمعت نآرق  رد  انامه  ، دشاب ناهاوخ 

نآ دقن  ددص  رد  هدیدرگن  نآ  ضرعتم  دوب ، هدشنهداد  تبسن  نانآ  هب  ای  هدیدرگن  حرطم  ( 12  ) ناسانشرس یخرب  بناج  زا  نامگ  نیا  رگا 
. تسا راکشآنآ  لیالد  یتسس  اریز  ، میدمآیمن رب 

زا نوزفا  زور  تاـفاشتکا  عیانـص و  مولع و  همه  نیاهنوگچ  اـجک و  زا  هک  تسا  نآ  دوشیم  رادـنپ  نیا  ناـبحاص  هجوـتم  هک  لاؤـس  نیلوا 
!؟ دنرادن یهجوت  نآ  هب  زین  نیرخاتم  هدربن و  یپ  نآهب  ناینیشیپ  ارچ  ، هدش طابنتسا  نآرق 

هیآ . تسا تعیرش  ماکحا  ریگارف  نایب  اب  هطبار  رد  لحنهروس  هیآ  اریز  . تسا هناگ  یب  اعدا  دروم  بلطم  اب  دانتسا  دروم  تایآ  هک  نآ  رگید 
ربمایپ دوشیم و  هتخیگنا  ربدوخ  ياهتما  راتفر  رب  دـهاش  ناونع  اب  يربمایپ  ره  زیخاتـسر  زور  هک  تسا  نارفاـکربتجح  ماـمتا  ددـص  رد 
تسا هدش  نایب  نآ  رد  زیچ  همه  هدوب و  لماک  هدش  هداتـسرف  وا  تسد  رب  هک  یتعیرـشو  باتک  اریز  ، دشابیم تما  نیا  رب  دهاش  زین  مالـسا 

صقن و ياـج  ینعی  ( . 13  ) نیملـسملليرشب ۀـمحر و  يدـه و  ءیـش و  لکل  انایبت  باتکلا  کیلع  انلزن  .و  ءالؤه یلع  ادیهـش  کـب  اـنئجو 
لوزنناش هظحالم  اب  اذل  . ناناملـسم يارب  دشاب  یتراشب  تمحر و  تیاده و  ات  ، میدراذگنیقاب یعرـش  فیلاکت  فیاظو و  نایب  رد  یتساک 

ماکحا تیعماج  يریگارف و  نامه  « ءیـش لکل  انایبت  » زا دوصقمهک  تسا  نشور  یبوخ  هب  ، هیآ لیذ  ردص و  زین  هیآ و  رظن  دروم  نیبطاخم  و 
. تسا عرش 

هک ایرکز  نب  دمحم  الثم  . ددرگیم صخـشم  هتفرگرارق ، نآ  رد  هدـنیوگ  هک  یهاگ  ياج  هظحالم  اب  ، مالک ره  موهفم  هرئاد  عاعـش  الوصا 
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هاگ ياج  زا  ، تساهتخاس مهارف  باتک  نیا  رد  تسا  زاین  دروم  هچ  نآ  یمامت  هک  دـش  روآ  دای  تشاگنار و  بیبطلا  هرـضحی  نم ال  باـتک 
موحرم هویـش  نیمه  رب  . تسا یکـشزپ  ياهزاین  بوچ  راچ  رد  ، اهزاینیمامت زا  يو  دوصقم  اذل  ، تسا هتفگ  نخـس  ماقم  یلاع  کشزپ  کی 

هک هاگ  نآ  تسا  نینچ  مه  . دـنک هضرعار  تهاقف  هدودـحم  رد  ياهزاین  عومجم  ات  ، دومن فیلات  ار  هیقفلا  هرـضحی  ـال  نم  باـتک  قودـص 
ياههبنجتیعماج هب  افرص  هک  دنک  افیا  يریبعت  نینچ  ، ناربمایپ رب  هدش  لزان  عیارش  بتکاب و  هطبار  رد  ، هتـسشن عیرـشت  یـسرک  رب  دنوادخ 

! دراد رظن  یعیرشت 
تسا و رگید  زیچ  هیآ  رهاظ  هک  یتروص  رد  . دـشابنآرق باتک  » زا دوصقم  رگا  ( 14  ) ءیـش نم  باتکلا  یف  انطرف  ام  هیآ  تسا  هنوگ  نیمه 

الا هیحانجبریطی  رئاط  ضرالا و ال  یف  ۀـباد  نم  ام  و  تسا : نینچ  هیآ  . تسا یهلا  یلزا  ملع  اب  هطباررد  نیوکت و  باـتک  ، باـتک زا  دوصقم 
( . 15  ) نورشحی مهبر  یلا  مث  ءیش  نم  باتکلا  یف  انطرف  ام  . مکلاثما مما 

ادـخ يوس  هب  تادوجوم  همه  ماجنارـس  وتسین  ام  یلزا  ملع  زا  نوریب  زیچ  چـیه  میراد و  رظن  ریز  ار  اههدـیرفآ  تادوجوم و  همهام  ینعی 
. تسا

ضرالا و ال تاملظ  یف  ۀـبح  اهملعی و ال  الا  ۀـقرو  نم  طقـست  ام  رحبلا و  ربلا و  یف  ام  ملعی  وه و  الا  اهملعی  ـال  بیغلا  حـتافم  هدـنع  هیآ و 
یهلا یلزا  ملع  رد  ناـشرادرک  راـتفر و  تادوـجوم و  همه  هک  ، تسا رتنشور  تـهجنیا  رد  ( ، 16  ) نیبم باتک  یف  الا  سباـی  ـال  بطر و 

. دراد لعفلاب  روضح  تسا و  طبض  وتبث 
نیلوا زا  دوصقم  تسا و  ینید  فراعم  مولع و  ، نآ هتشادییانشآ و  نآ  اب  يو  هک  تسا  یمولع  اب  هطبار  رد  افرص  ، دوعسم نبا  ثیدح  اما  و 

. تسامهارف نآرق  رد  هدمآ  اهنآ  رد  هچ  نآ  مامت  هک  دشابیم ، نانآ  عیارش  ایبنا و  نیقح  الو  نیقباس  ، نیرخآ و 
درادـن و تابث  تلاح  ملع  اریز  ، تسا فیرظ  راوشدسب و  يراک  ، ینآرق یناعم  مهف  يارب  یملع  رازبا  يریگراـک  هب  هک  نآ  هتکن  نیمود  .2

هبتیعطق تلاحيراگزور  هک  - هیـضرف هب  دـسر  هچ  - یملع هیرظن  کی  اسب  هچ  دـنکیم و  ادـیپ  ینوگرگدو  شرتسگ  نامز  تفر  شیپ  اـب 
ریـسفت و یملع  رادیاپان  رازبا  اب  ار  ینآرق  میهافم  رگا  اذل  . ددرگ دوبانو  وحم  ، بآ رب  شقن  یبارـس  نوچ  مه  رگید  زور  دـشاب ، هتفرگ  دوخ 

ندز هرگ  ، هصـالخ . میزاسیمراوتـساان ار  نآ  هدیـشخب و  لزلزت  دـنراد ، راوتـسا  یتـیعقاو  تاـبث و  تلاـح  هک  نآرق  یناـعمهب  ، مـینک هیجوـت 
. دسریمنرظن هب  یحیحص  راک  ، نآرق اب  شناد  ياههدروآرف 

رد هک  - ینآرق تاـماهبا  یخرب  زا  تسناوـت  تسانشور ، شیارب  نآ  تیعطق  دراد و  راـیتخا  رد  هـک  یملع  رازبا  اـب  يدـنم  شناد  رگا  يرآ 
ای - دیاش : دیوگبو دنک  زاغآ  ار  دوخ  رظن  « دیاش هملک  اب  هک  نآ  رب  طورشم  . تسا هدیدنـسپ  يراک  ، درادربهدرپ - تسا رادومن  اههراشا  نیمه 

دوش هتفگ  افرـص  ، دوشن دراو  ياهمدـص  نآرق  هب  ، ددرگ داجیا  یلوحتیملع  هیرظن  نآ  رد  رگا  ات  ، دـشاب نینچ  هیآ  دوصقم  - يوق لامتحا  هب 
. تسا هدوبهابتشا  وا  ریسفت  هک 

یخرب ریـسفت  رد  یعـس  ، دامتعا دروم  نادـنمشناد  زالوقنم  ملع  یعطق  ياههیرظن  یخرب  زا  هدافتـسا  اب  ، ینآرق زاـجعا  زا  شخب  نیا  رد  اـم 
. میاهدومن نآرق  یملع  تاراشا 

. دومن داجیا  ینتسسگان  دنویپ  ، ملع رادیاپان  ياههدروارفو  نید  راوتسا  ياههاگدید  نایم  دیابن  زگره  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتکن  نیا  هب  اما 
يدحت هک  هاگ  نآ  نآرق  هک  انعم  نیدب  دوشیم ؟ لماشزین  ار  نآرق  یملع  هبنج  - تسا نآرق  زاجعا  رگنایامن  هک  - يدحت ایآ  ، موس هتکن  .3

زا یخرب  هبندرب  یپ  ملع و  تفر  شیپ  رثا  رب  هک  نآ  اـی  ؟ تسا هتـشاد  رظن  زین  یملع  تاراـشا  هنوگ  نیاهب  اـیآ  ، هدـیبلط دروآ  مه  هدوـمن و 
هک نآ  زا  سپ  رگید  یترابع  هب  . تسا هدـش  نشور  ینامـسآباتک  نیا  زاـجعا  زا  ياهشوگ  ، دراد یتراـشا  اـهنآ  هب  نآرق  هک  یملع  رارـسا 
رد دنرادرب و  هدرپ  ، هتشاد ماهبا  تلاح  نونک  ات  هک  یملع  تاراشا  هنوگ  نیا  زا  دنتـسناوت  دنتـشاد  رایتخا  ردهک  یملع  رازبا  اب  نادنم  شناد 

راگدرورپ زا  زج  ، راگزور نآ  رد  یتراشا  ای  ینخـس  نینچ  هک  دنبایردو  دـنربب  یپ  ( راگدرورپ ) نخـس بحاص  هطاحا  زا  ياهشوگ  هب  هجیتن 
! تسا هدیدرگ  حرطم  نآرق  یملع  زاجعا  هلاسم  تهج  نیدب  هتشادنرودص و  ناکما  ناهج 
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. دشاب دناوتیم  زاجعا  لیلد  یملع  تاراشا  هنوگ  نیا  هک  ، دناهدیقع نیمه  رب  یخرب 
ییانـشآ موـلع  هنوـگ  نیا  اـب  زگره  هک  تسایناـسک  اـب  يدـحت  تاـیآ  رد  نخـس  يور  نوـچ  ، تسا هتفرگن  تروـص  نآ  هـب  يدـحت  یلو 

یملع تاراشاهچرگ  ، دناهتفرگن دوخ  هب  يدحت  تروص  هک  ، تسا ینامسآ  بتک  رگید  دننامهیملع  تهج  رد  نآرق  انبم  نیا  رب  . دناهتشادن
( . 17  ) دنشاب دنناوتیم  زاجعا  لیلد 

رد ، تسا هدوب  نآرق  لوزن  رصاعم  برع  اب  اهنت  يدحتتایآ  رد  نخس  يور  دناهدرب  نامگ  هک  هتفرگ  تاشن  اج  نآ  زا  رکفت  زرط  نیا  یلو 
هکلب برع  اـهنتهن  ، تسا هداد  شرتـسگ  ار  يدـحت  هنماد  هتفر و  رتارف  شیوـخ  رـصع  یناـمز  هدودـحم  زاهلحرم  هب  هلحرم  نآرق  هک  یلاـح 

. تسا هدناوخ  ارف  يدروآ  مه  هبتیدبا  يارب  ار  تیرشب  یمامت 
رارق باطخ  دروم  ار  مدرم  یمامت  ، هتـشگ لزان  هنیدمرد  مالـسا  شرتسگ  روهظ و  زا  سپ  تسا و  هرقب  هروس  رد  هک  يدحت  تایآ  زا  یکی 

نا و  دیامرفیمهیآ : کی  هلـصاف  اب   - نوقتت مکلعل  مکلبق  نم  نیذلا  مکقلخ و  يذـلا  مکبر  اودـبعا  سانلااهیا  ای  باطخ  زا  سپ  ، تسا هداد 
... اولعفت نل  اولعفت و  مل  ناف  . نیقداـص متنک  نا  هللا  نود  نممکءادهـش  اوعدا  هلثم و  نم  ةروسب  اوتاـف  اندـبع  یلع  اـنلزن  اـمم  بیر  یف  متنک 
ایآ دننک  شیامزآ  ، هتفایهار ناش  ياهلد  رد  ینآرق  یحو  تحص  اب  هطبار  رد  يدیدرت  هچ  نانچ  ات  ، دناهتفرگرارق بطاخم  مدرم  همه  ( 18)

. تسناوت دنهاوخن  هتسناوتنزگره و  ؟ دنروایب نآرق  دننامه  هروس  کی  یتح  دنناوتیم 
رب ار  یکاپ  بآ  ( 19  ) اریهظ ضعبل  مهـضعبناک  ول  هلثمب و  نوتای  نآرقلا ال  اذـه  لثمب  اوتای  نا  یلع  نجلا  سنالا و  تعمتجا  نئل  لـق  هیآ 

هدادرارق يدحت  دروم  ( - 20  ) دوشیم لماش  ار  ود  ره  ینامزا  يدارفا و  مومع  هک  - یعمجوحن هب  ار  نج  سنا و  یماـمت  ، هتخیر همه  تسد 
. تسناوت دنهاوخن  دنروایب  ینآرق  نوچ  مهات  دنشوکب  مه  تشپ  رد  تشپ  نایرپ  اهناسنا و  همه  رگا  هک  هدرک  مالعا  تسا و 

ایآ - تسا هدیدرگ  لماش  نامز  لوط  رد  حوطـسهمه و  رد  ار  اهناسنا  همه  هک  - يدحت هنماد  رد  شرتسگ  هنوگ  نیا  هک  میـسرپیم  نونکا 
هب ؟ دنـشاب هتفرگ  رارقيدحت  دروم  ، دوخ صاخ  بطاخم  لاح  روخارف  هب  مادک  ره  ، ینآرق زاجعا  بناوجهمه  هک  دشاب  نآ  لیلد  دـناوتیمن 

! تفرگ هدیدانار  نآ  ایتشذگ  لامتحا  نیا  رانک  زا  ناوتیمن  یگداس 

یملع تاراشا  زا  ییاههنومن 

نـشور ملع  رازبا  اب  ریخا  نایلاس  رد  یخرب  نامزرید و  زا  تاراشا  نیا  زا  یخرب  . تسا رایـسب  ارذگ  یملع و  تاراشا  هنوگ  نیا  زا  نآرق  رد 
هچرگ ، دناهدیشوکرایسب هراب  نیا  رد  - رـضاح رـصع  رد  هژیو  هب  - نادنم شناد  دزاس . راکـشآ  نامزتشذگ  ار  رگید  يرایـسب  دیاش  هدش و 

»ج دیهمتلا باتک  رد  نآرق  یملع  زاجعا  شخب  رد  تاراشا  هنوگ  نیا  زاییاههنومن  . دناهدیدرگ قفوم  زین  يرایسب  یلو  هتفر  اطخ  هب  يدارفا 
: مینکیم هدنسب  هنومن  دنچ  هب  راصتخا  تهج  هب  اج  نیا  رد  ، تسا هدمآ   6

نیمز اهنامسآ و  قتف  قتر و 

هتـسسگ مه  زا  يانعم  هب  قتف  هتـسویپ و« مههب  ياـنعم  هب  قتر  ( » 21  ) امهانقتفف اقتر  اـتناک  ضرـالا  تاوامـسلا و  نا  اورفک  نیذـلا  ری  مل  وا 
. دندش هتسسگ  مه  زا  سپس  دناهدوب و  هتسویپ  مه  هب  نیمز  اهنامسآهک و  تسا  هدمآ  هیآ  نیا  رد  . تسا

مه هب  زا  دوصقم  هک  دناهدوب  رظن  نیا  رب  رتشیب  . دناهتشادرظن فالتخا  اهنامـسآ  نیمز و  ندش  هتـسسگ  ندوب و  هتـسویپ  نیا  رد  نارـسفم 
ياهرد سپ  ( ، 22  ) رمهنمءامب ءامسلا  باوبا  انحتفف  تسا ، ناراب  شزیر  نامسآ و  ياهرد  ندش  هدوشگ  نامه  ، ندش هتسسگ  یگتـسویپ و 

(23  ) ابح اهیف  انتبناف  اقـش  ضرالا  انققـش  مث  دیامرفیم : هچ  نانچ  ، هایگندییور نیمز و  نتفاکـش  زین  و   . میدوشگ نازیر  یبآ  اب  ار  نامـسآ 
امهیلع قداص  هللا  دبع  وبا  رقابرفعج و  وبا  ) ماما ود  زا  انعم  نیا  و  :» دـیوگ یـسربط  همالع   . میدـینایور هناد  ، نآ رد  سپو  میتفاکـش  ار  نیمز  ،
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هک یتیاور  یمق  ریـسفت  رد  و  ( 25  ) تسا مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دنـسلافیعض  یتیاور  یفاک  هضور  » رد ( ، 24  ) تسا هدشتیاور  مالسلا 
( . 26  ) تسا هدشتیاور  مالسلا  هیلع  قداص  مامازا  درادن  يدنس  لاصتا 

رد تروـص  نیا  هـب  هتـشگ و  ادـج  مـه  زا  سپـسدندوب  هتـسویپ  مـه  هـب  ادـتبا  نـیمز  اهنامـسآ و  هـک  هدـش  هراـب  نـیا  رد  يرگید  ریـسفت 
تلصف  هروس  رد  هچ  نانچ  . دناهدمآ

( ، 27  ) تاوامـس عبـس  نهاضقف  . نیعئاط انیتااتلاق  اهرک  وا  اعوط  ایتئا  ضرالل  اهل و  لاـقف  ناـخد  یه  ءامـسلا و  یلا  يوتـسا  مث  میناوخیم :
نامـسآ نیمز و  هب  هاـگ  نآ  . دـندوب - يزاـگ هدوـت  - يدود تروـص  هب  اهنامـسآ  دروآيور ، نامـسآ  شنیرفآ  هب  هک  یماـگنه  [ دـنوادخ ]

ناـبز هب  ] اـهنآ (، دوـب ینیوـکت  ناـمرفکی  ینعی  -) دـنهاوخب هچ  دـنهاوخب و  هـچ  - دـنبای روـضح  مـه  زا  ادـج  تروـص  هـب  هـک  دادناـمرف 
 . تخاس راوتسا  نینچ  نیا  ار  نامسآتفه  سپس  . میدمآ ریذپ  نامرف  : دنتفگ [ لاح

اـشنم هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  هدرب  یپ  نآ  هبشیب  مک و  ، زور شناد  هک  تسا  یملع  تـقیقح  کـی  نیبـم  قوـف  هـیآ  رد  روکذـم  بـلطم 
راتخاس نیتسخنهدام  زا  ریبعت  نیرتقیقد  ، برع تاملک  رد  ناخد  هژاو  بیترت  نیدـب  . تسا هدوبيزاگ  هدوت  کـی  تروص  هب  يداـم  ناـهج 

. تسا ناهج 
نیلوا رد  . تسا هدوـمرف  حیرـصت  ، دراد تراـشا  نآهب  همیرک  هیآ  هک  یملع  تقیقح  نیمه  هـب  هغـالبلا  جـهن  رد  - اررکم - ناـنمؤم ریما  ـالوم 

ام قتف  مث  ... ءاوهلا کئاکـسو  ءاجرالا  قش  ءاوجالا و  قتف  هناحبـس  اشنا  مث  :» میناوخیم - تسا ناهج  شنیرفآهرابرد  هک  - هغالبلا جهن  هبطخ 
هتفای هار  نیمز  نامسآ و  هب  ياوه  هتفاک و  ياههنارک  هتفاکش و  ياهاضف  دنوادخسپـس  ، هتکئالم نم  اراوطا  نهالمف  یلعلا  تاوامـسلا  نیب 

عبس اهقتفف  :» دیامرفیم هبطخ 211  رد  «. دومنرپ ناگتـشرف  نوگ  هنوـگ  زا  دوـشگب و  ار  نیربز  ياهنامـسآ  ناـیم  هاـگ  نآ  ... دروآ دـیدپار 
«. دندوب هتسویپ  مه  هب  هک  نآ  زا  سپ  تفاکشمه  زا  ار  اهنآ  ، اهقاتترا دعب  تاوامس 

زا هک  تسا  يزیچ  نآ  فالخ  رب  ، تیاور ود  نیا  :» دـیامرفیمرکذلا قباستیاور  ود  لقن  زا  سپ  - یفاـک هضور  حرـش  رد  - یـسلجم همـالع 
( . 29  ) میاهتفگ نخس  الیصفت  هراب  نیا  رد  ( . 28  ) تسا هدیسرمالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  الوم 

نیمز يراوتسا  رد  اههوک  شقن 

رب اپ  نیمز  رد  ار  اههوک  و  ( ، 31  ) مهب دیمت  نا  یساورضرالا  یف  انلعج  و  ( 30  ) تسا هدش  دای  یساور  » ریبعت اب  اههوک  زا  نآرق  ياج  هن  رد 
«. دنازرلب دهد و  ناکت  ار  [ مدرم ] نانآ [ نیمز ] ادابم ات  میداهن  راوتسا  اج و 

تـسر هدام  زا  دنـشابیم و  راوتـسا  مکحتـسم  ياههشیررب  هک  دنتـسه  ییاهتباث  هک  تسا  تهج  نادـب  یـساور  هب  اههوک  زا  ریبعت  اـساسا 
نیا زا  . دنامیم اج  رب  اپو  راوتسا  ایرد  ياهبآ  مطالت  رد  اهرگنل  نیا  هلیسو  هب  هک  تسا  یتشک  نتخادنا  رگنليانعم  هب  ، هدش هتفرگ  ۀنیفسلا 

. درادیم زاب  ناکت  شزرل و  زا  ، دوخ ياهشخرچو  اهشدرگ  رد  ار  نیمز  هک  دنتسه  ییاهرگنل  نوچ  مه  اههوک  ور ،
( . 32  ) اداتوا لابجلا  درادیم و  هاگن  يزیر  ورف  ویشاپ  مه  زا  ار  نیمز  هک  ، اهخیم يانعم  هب  ، هدش ریبعت  « داتوا هب  اههوک  زا  نینچ  مه 

: دیامرفیم . دزاسیم نشورار  نآرق  هنوگ  زاجعا  ریباعت  یبوخ  هب  هک  ، دراد يراتفگ  هنیمز  نیا  رد  نانمؤم  ریما  الوم 
یف اهلوصا  تسر  ،و  ءاوهلا یف  اهـسوؤر  تضمف  . اهتارارقماهمزلا ،و  اهیـسارم یف  اـهاسراف  ، اـهداوطا اـهنوتم و  زوشن  ،و  اهدـیم ـالج  لـبج  «و 

ضرالل اهلعج  ،و  اـهزاشنالاطا ،و  اـهلالق قهـشاف  . اـهباصنا عضاوم  اـهراطقا و  نوتم  یف  اهدـعاوق  خاـسا  ،و  اهلوهـسنع اـهلابج  دـهناف  . ءاـملا
اهکـسما نم  ناحبـسف  . اهعـضاوم نع  لوزت  وا  ، اـهلمحب خیـست  وا  ، اـهلهاب دـیمتنا  نم  اـهتکرح  یلع  تنکـسف  اداـتوا . اـهیف  اـهزرا  ،و  اداـمع

رد ، هدیشک کلف  هب  رس  دنلب  ياههلق  واههرخص  نیا  لد  ندمآ  رب  نیمز و  گرزب  ياههرخـص  نتـشرس  اب  هار  مه  ( ، 33  ) اههایم ناجومدعب 
ناـس نیدــب  . دیــشک ورف  بآ  رد  ار  ناـش  ياـههشیر  درب و  ادــنلب  هـب  اوـه  رد  ار  اـههلقسپ  دیــشخب . ناشیراوتــسا  دوـخ  ياـههاگ  ياـج 

عــضاوم نوـماریپ و  ياـهنیمز  ردناـتخرد  هـشیر  ناـنوچ  ار  ناـش  ياـههیاپ  تخاـس و  ادـج  اـهتشد  زا  ناشادـنلب  اـب  ار  اههوکدـنوادخ 
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نانوچو تخاس  نیمز  هاگهیکت  ، زارد هتسویپ و  مه  هب  ییاههلسلس  دنلب و  سب  ییاههلقاب  ار  اههوک  . داد ناشذوفن  نیمز  قامعا  رد  ، ناشبـصن
زا دش و  هتـشاد  هاگن  ناکت  شزرل و  زا  شنانکاس  يارب  ، دراد هک  ینوگانوگ  تاکرح  مغر  هب  نیمز  هک  تسا  نینچ  . تفوکب نآ  رب  اهخـیم 

مطالت مغر  هب  ار  نیمزهک  يدنوادختسا  گرزب  سپ  . دنام ناما  رد  دوخ  هاگ  ياج  زا  شزغل  زا  دش و  هتشادزاب  ، دوخ راب  ندیشک  رد  ورف 
 . تشاد هاگن  راوتسا  نینچ  ، نآ ياهبآ  ناشورخ  جاوما 

راتفگ نیا  زا  .« دش هتشاد  هاگن  یگدیـشاپ  ورف  شزرلو و  شزغل  زا  دوخ  ياهتکرح  مغر  هب  نیمز  :» هدمآ رابررد  راتفگ  نیا  زا  یـشخب  رد 
: دیآیم تسد  هب  هتکن  هس 

. تسا هدرک  ظفح  ار  دوخ  لداعتو  شمارآ  اهتکرح  نیا  مغر  هب  یلو  ، تسا نوگانوگ  ياهتکرح  ياراد  نیمز  .1
. دشکن ورف  دوخ  نورد  رد  ار  شیاهراب  نانکاس و  ات  ، دوشیمن هتسسگ  شیاههیال  دلسگیمن و  مه  زا  تسا و  مکحتسم  نیمز  هتسوپ  .2

نآ رد  مـظنم  روـط  هـب  هـک  ییاهرادــم  زا  تساراوتــسا و  مارآ و  ، رگید ياــهتکرح  یخرب  یلاــقتنا و  یعــضو و  تـکرح  رد  نـیمز  .3
. دتفایمن نوریب  ، ددرگیم

ياـنهپ رب  ار  تاـیح  هک  - اـههوک گرزب  رثا  نیا  . تسا هتفرگرارق  یملع  ياـهشهوژپ  تاـفاشتکا و  دـییات  دروم  هزورما  اـههتکن  هنوگ  نیا 
ار نیمز  فارطا  ياهریجنزدنبرمک  دننامه  ، نیمز تخس  هتسوپ  رد  هدنکارپ  ياههوک  هلـسلس  هک  تسا  نآ  لیلد  هبتسا  هتخاس  رـسیم  نیمز 

. دناهتفرگ رب  رد 
هملک ياــج  هـب  هـک  ، میربـب یپهغــالبلا  جــهن  مـکی  هـبطخ  رد  مالــسلا  هـیلع  ماــما  هدوـمرف  تـقد  تـفارظ و  هـب  میناوـتیم  رتــهب  نوـنکا 

نآ هب  هدومن  بوک  خیم  ار  نیمز  ، نارگ ياههوک  هب  ،و  هضرا نادـیم  روخـصلابدتو  هدرب و  راک  هب  ار  ( اههرخـص ) روخـص هژاو  ( اههوک ) لابج
هبنج مالـسلا  هیلع  ماما  ( . 34  ) مهب دـیمتنا  یـساور  ضرالا  یف  انلعج  تسا و  رکذـلا  قوف  هیآ  ریـسفت  ، راتفگ نیا   . تسا هدیـشخبيراوتسا 

. دنادیم طبترميراوتسا  ماکحتسا و  تهج  رد  ار  اههوک  ندوب  ياهرخص 
نیا ات  دنراد  نآ  هتسوپ  يراوتـسا  ازجا و  تابث  نیمزلداعت و  رد  یگرزب  شقن  - دنراد هک  ییاهيدنلب  یتسپ و  اب  - یگنـس ياههوک  هلـسلس 

. دنوشن نازرل  هتسکش و  مهرد  ، نآ ياههتخادگ  باهتلا  نوردندوب و  روهلعش  دوجو  اب  اههوک 
نیمز تابث  رتشیب  ظفح  لماع  رما  نیا  تسا و  هدشهرـصاحم  ، اههوک هلـسلس  زا  ییاههقلح  اب  نیمز  هک  دـننادیم  یعیبط  مولع  اب  نایانـشآ 
هلسلس نیا  . تسینهدیـشوپ ناناد  یعیبط  رب  زین  اهنآ  دادتما  تهج  رگید و  کی  اب  اههوک  هلـسلس  نیا  طابترایگنوگچ  تمکح و  . دشابیم

ار نآ  فرط  راهچ  زا  هک  تسا  هدروآ  رد  یناتسهوک  ییاههقلح  لکشهب  ار  نیمز  ، زیگنا رب  هجوت  مکحم و  عیدب و  یمظن  ساسا  رب  اههوک 
. دناهتفرگ رب  رد 

رد مومع  روط  هب  اههوک  هلسلس  مینیبیم  مینکیم و  هدهاشمینشور  هب  ار  نیمز  ياهيراو  مهان  ، مینکفایم رظن  نیمز  یعیبط  هشقن  هب  یتقو 
. دنتسه اههراق  تارقف  نوتس  اههوک  نیا  ایوگ  . دباییمدادتما هراق  ره  لوط 

ریازج لوط  رد  . میباییم هتفای  دادـتما  نکمم  لکـشنیرتینالوط  رد  ار  اههوک  هلـسلس  میرگنیم  هراق  ره  ياـههریزج  هبـش  هب  هک  یماـگنه 
. دوشیم تفای  ییاههوک  هلسلسزین  - کچوک ای  گرزب  - یناتسهوک

تقیقح رد  اهنآ  تاعافترا  اههریزج و  رتشیب  هکتسا  هدـشتباث  نیقی  روط  هب  اـهسونایقا  اـهایرد و  رتسب  رد  هعلاـطم  ریـس و  اـب  هزورما 
هدش و هدیشوپو  هتفر  ورف  اهایرد  بآ  رد  اههوک  نآ  زا  یتمـسق  هک  تروص  نیا  هب  ، دنتـسه اهنآ  زا  یئزجو  اههوک  هلـسلس  دادتما  هنماد و 

. تسا راکشآ  بآ  حطس  رب  ، اههریزج دننامه  رگید  یشخب 
زا ياهقلح  ، مینادـبتسا هجوت  بلاج  دـنالصتمرگید . کی  هب  ایرد  ای  یکـشخ  قیرط  زا  اههوک و  هلـسلس  هلیـسو  هب  اههراق  ماـمت  نیا  رباـنب 
رب رد  ار  یلامـشدمجنم  سونایقا  الماک  هک  دراد  رارق  یلامـش  هناگ  هس  ياههراق  یلامـش  لحاس  یکیدزنرد  ایرد و  ریز  رد  اـههوک  هلـسلس 

. دنتسه اههوک  هلسلس  نآ  ياهیگتسجربلحاس  نیا  هیشاح  ياههریزج  زا  يرایسب  تسا و  هتفرگ 

ینآرق www.Ghaemiyeh.comمولع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 302زکرم  هحفص 264 

http://www.ghaemiyeh.com


هدـش دای  هقلح  ود  نیب  . تسا هتفرگ  رب  رد  ار  بونج  دـمجنمبطق  هک  دراد  رارق  اههوک  هلـسلس  زا  يرگید  هقلح  زین  بونج  بطق  رد  ینعی 
ییوگ . تسا هدرک  داجیامکحم  يدـنویپ  دراد  دادـتما  بونج  ات  لامـش  زا  اهسونایقا  اههراق و  لوط  رد  هک  اههوکهلـسلس  رگید  ياههقلح 
تارذ یگدنکارپ  هیزجت و  ندش و  یشالتم  زا  دناهدز و  نیمز  زیوآ  تسد  ردهجنپ  هک  دنتسه  کبشم  ییاهبوچ  راچ  ، اههوک هلـسلس  نیا 

. دننکیم يریگولج  اضفرد  نیمز 
تسا کیدزن  ییوگ  ، تسا روهلعـش  نیمز  نورد  رد  ینیگمـشخو  رادهنابز  هتخورفا و  رب  شتآ  . تسا روهلعـش  نیمز  نورد  ، رگید تهج  زا 

اههزرل نیمز  . تخیریم مهردار  نیمز  هتخورفا  رب  شتآ  نیا  ، دوبن نیمز  هتسوپ  یتخس  تماخـض و  رگا  دیآ و  شورخو  شوج  هب  مشخ  زا 
. تسا نیمز  ینورد  شتآ  ناروف  باهتلا و  زا  زیچانیشخب  دوشیم  هدهاشم  هاگ  هگ  هک  ییاهناشف  شتآ  و 

یتخـس و رگا  دوشیم و  عناـم  نیمز  هتخورفا  رب  نوردناروف  زا  - تسا هدـنام  درـس  زاـب  رید  زا  هک  - نیمز يور  هتـسوپ  تماخـض  یتخس و 
شمارآ تشادیمنهگن و  ار  نیمز  دـنوادخ  رگا  . تفرگیم ارف  ار  نـیمز  ماـمت  رمتـسم  دـیدش و  ياـهشزرل  ، دوـبن نـیمز  هتـسوپ  تبـالص 
نامـسآ دنوادخ  اما  تخیریم . ورف  مه  رد  زیچ  همه  دشیم و  هتفاکـش  شفارطاو  دیـشکیم  ورف  دوخ  رد  ار  شنانکاس  نیمز  ، دیـشخبیمن

( . 35  ) الوزت نا  ضرالا  تاوامسلا و  کسمی  هللا  نا  دنزغلن  دنراد  هک  يراوتسا  زا  ات  درادیم  هاگن  ار  نیمزو 
دراد و نیمز  نزاوت  رب  یمیقتـسم  رثا  هدرک  هطاحاار  نیمز  هک  دنتـسه  يراو  هلـسلس  یناتـسهوک  ياههرخـص  اههوک  هک  دوشیم  هظحـالم 

مـالکرد هک  ، دریگیم زین  ار  نیمز  ینورد  لاعتـشا  يولج  نیمز  هدـنریگ  رب  رد  هتـسوپ  نیا  یتخـسهوالع  هب  ، دریگیم ار  نآ  شزرل  يوـلج 
( . 36  ) تساهدومرف تراشا  ( زور ملع  هاگدید  زا  ) راکشآ قیاقح  نیا  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  الوم 

: اهتشونیپ
ابن 78:10. .1

هرقب 2:187. .2

هرقب 2:223. .3
،ج 2،ص 135-133 و ص 126-128. رئاسلا لثملا  ، ریثا نبا  4.ر.ك:

،ج 3،ص 399. زارطلا ، يولع ریما  5.ر.ك:
. دعب هب  ،ج 5،ص 333  نآرقلا مولع  یف  دیهمتلا  6.ر.ك:

ناقرف 25:6. .7
لحن 16:89. .8

ماعنا 6:38. .9
ماعنا 6:59. .10

،ج 1،ص 296. نآرق ةوالت  بادآ  باب 4، مولعلا  ءایحا  ، یلازغ .11
یلازغ و دماح  وبا  مالک  رهاظدیاش  و  (. يافوتم 544 ) يرفاعم یبرعلا  نبا  هب  فورعم  رکب  وبا  و  (. يافوتم 655 ) یمسرم لضفلا  وبا  دننام  .12

. میاهدروآ دیهمتلا  همدقم ج 6 رد  هک  . دشابیم زین  لیوات  لباق  هتبلا  ، دشاب نیمه  زین  یطویس  یشکرز و 
لحن 16:89. .13

ماعنا 6:38. .14
. نامه .15

ماعنا 6:59. .16
،ص 131. نازیملا یف  نآرقلل  یملعلا  ریسفتلا  ، رجح وبا  دمحا  رتکد  17.ر.ك:
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هرامش 21 و 23 و 25. تایآ  .18
ءارسا 17:88. .19

. دشابیم نامز  لوط  رد  دارفا  همه  دوصقم  تسا و  یلوصا  حالطصا  کی  نیا  .20
ایبنا 21:30. .21
رمق 54:11. .22

سبع 26-80:27. .23
،ج 7،ص 45. نایبلا عمجم  .24

هرامش 93. هرامش 67 و ص 120، ،ج 8،ص 95، فیرش یفاک  .25
،ج 2،ص 70. یمق ریسفت  .26
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عافترا شیازفا  اب  سفنت  يراوشد 

( . 1  ) ءامسلا یف  دعصی  امناک  اجرح  اقیض  هردص  لعجی  هلضی  نا  دری  نم  و 
ياههیال هب  دوعـص  لاح  رد  هک  دنکیم  هیبشتیـسک  هب  ار  نانآ  دـیوگیم و  نخـس  ناهار  مگ  یگدـنز  يراوشد  یتخـس و  زا  هیآ  نیا  رد 

. ددرگیم دوخ  هنیس  ربتخس  راشف  سفن و  یگنت  راچددوعص  نیا  رثا  رد  تسا و  وج  ییالاب 
هدوهیب هک  تسا  یـسک  هب  هیبشت  دوصقم  هک  دـناهدوبرواب  نیا  رب  یخرب  . دـنراد رظن  فـالتخا  قوف  هیآ  رد  ، هیبشت هجو  رد  نیـشیپ  نارـسفم 

تدش زا  دوشیمتحاران و  تسین  رودقم  شیارب  راک  نیا  نوچ  ، دـیآ رد  زاورپ  هب  نامـسآ  رد  ناگدـنرپدننام  دـنک و  زاورپ  ات  دـشوکیم 
. ددرگیم راوشد  وا  رب  ندیشک  سفن  یتحاران 

رـس نهک  ناتخرد  اما  ، دـنبای دـشر  هوبنا  ياهلگنجرد  دـنهاوخب  لاهن  ون  ناتخرد  هک  تسا  یتلاـح  دـننامه  هیبشت  نیا  هک  دـناهتفگ  یخرب 
زاـب دازآياـضف  هب  ار  دوـخ  هار  يراوـشد  یتخـس و  هب  دـشر  هزاـت  ناـتخرد  نـیا  دـننکیم و  دودـسمار  نتـشارفا  رب  رـس  هار  هدرک  مـهرد 

. دزاسیمن نشوریبوخ  هب  ار  هیآ  موهفم  مادک  چیه  هک  هدش  هتفگ  لیبق  نیا  زا  یبلاطم  . دننکیم
راشف لداـعت  بجوم  هک  ، ندـب لـخاد  زا  نوخ  هجردراـشف  اـب  نآ  بساـنت  نیمز و  حطـس  رد  اوه  راـشف  هدـیدپ  هب  ندرب  یپ  اـب  هزورما  یلو 

. تسا هدش  هتساک  نیشیپ  ریسافت  تاماهبا  زا  يدودح  ات  هدش و  نشور  رتهب  هیآ  ردهیبشت  هجو  ، تسا ینورد  ینوریب و 
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هب دوعـص  يارب  شـشوک   - یف ندرب  راک  هب  نیعو و  داص  دـیدشت  اـب  « ءامـسلا یف  دعـصی  » ریبعت زا  هک  هدوب  نیا  رد  نیـشیپ  نارـسفم  هابتـشا 
رظن زا  «- دعـصی هک  نآ  رگید  . دربیم راک  هب  یف  ياج  هب  ار  یلا  هژاو  یتسیاب  دوب ، دوصقم  انعم  نیارگا  هک  یتروص  رد  . دناهدیمهف نامـسآ 

هب دشابیم  نداتفا  يراوشد  هب  يانعم  هدافا  يارب  «- دعصت لعفت  باب  زاظفل  نیا  دربراک  هکلب  ، دهدیمن ار  نتفر  الاب  »و  دوعـص موهفم  - تغل
هنیس و یگنت  ندیشک و  سفن  يراوشدهب  يانعم  هب  هسفن  دعصت  تغل  رد  . دوش گنت  هنیـس  رد  سفن  ، یتخـس ساسحا  تدشزا  هک  ياهنوگ 

راک هب  یتخسرایسب  راوشد  رما  ره  يارب  دوشیم و  قالطا  روبعلا  بعص  ياههنماد  رب  « دعـص »و« دوعـص ياههژاو  . تسا جنر  درد و  ساسحا 
رد ار  وا  ، دـنادرگ يور  دوخ  راگدرورپ  دای  زا  هک  ره  و  ( ، 2  ) ادعـصاباذع هکلـسی  هبر  رکذ  نع  ضرعی  نم  و  هدمآ : نج  هروس  رد  . دوریم

 . مزاسیم راچدیتبوقع  نیرتتخس  هب  ار  وا  ( ، 3  ) ادوعص هقهراس  هدمآ : زین  رثدم  هروس  رد  «. دروآیمرد يراوشد  تبوقع 
یتخـس و سفن و  یگنت  راچد  ، وج عفترم  ياههیالرد  هک  تسا  یـسک  دـننام  وا  : دوشیم نینچ  « ءامـسلا یف  دعـصی  امناک  ياـنعم  ور  نیا  زا 
دراد و رارق  وجییالاب  ياههیال  رد  هک  تسا  یسک  دننام  - یگدنز رد  - هدرب دای  زا  ار  ادخ  هک  یـسک  عقاورد  . تسا هتـشگ  ناوارف  يراوشد 

یناقوف ياههیال  رد  یسک  رگا  هک  دیآیم  تسد  هب  یبوخ  هب  ( هنوگزاجعا ) ریبعت نیا  زا  اذل  . تسا سفنت  یتخـس  جنر و  درد و  شوختسد 
نآ رد  هک  ، تسین مهف  لباق  زور  یملعتافاشتکا  اب  زج  نیا  ددرگیم . سفن  یگنت  يراوشد و  نینچ  راچد  ، دشاب یتظافحهلیـسو  دـقاف  وج 

. تسا هدوب  هدیشوپ  تیرشب  يارب  راگزور 
عارتخا (1647-1608  ) یلچیروت تسد  رب  یجنس  اوههلیـسو  هک  لاس 1643 م  ات  ، تسا نزو  دقاف  اوه  هک  دناهدوب  هدـیقع  نیا  رب  ناینیـشیپ 

ره هک  تسا  یـصوصخمياهزاگ  زا  یبیکرت  اوه  هک  دندرب  یپ  نینچ  مه  . تسا نزو  ياراد  اوه  هک  دـندربیپ  هلیـسو  نیدـب  و  ( 4  ) دیدرگ
میور الاب  ایرد  حطس  زا  هچ  ره  دیجنس و  ، دروآیم دراو  هک  يراشف  رادقم  اب  اجک  ره  رد  ار  اوه  نزو  ناوتیم  دراد و  یصخشم  نزو  کی 

رتمیتناس عافترا 76  هب  هویج  يدومعهلول  لـقث  لداـعم  اـیرد ، حطـس  رد  اوه  راـشف  هک  هدـمآ  تسد  هب  نونکا  . دوشیم هتـساکراشف  نیا  زا 
. دباییمشهاک فصن  هب  راشف  نیا  ، ایرد حطـس  زا  رتمولیک  عافترا 5  رد  یلو  . دوشیم دراوناسنا  ندب  رب  ایرد  حطـس  رد  راشف  نیمه  . تسا

نییاپ یـشحاف  هنوگ  هب  اوه  مکارت  هک  اوه  يـالاب  ياـههیالرد  هژیو  هب  ، دـیآیم نییاـپ  سوکعم  روط  هب  راـشف  نیا  ، دور رتـالاب  هچ  ره  سپ 
. ددرگیم قیقر  دیآیم و 

عافترا 5 ات  ایرد  حطـس  زا  نایم  رد  راشف ، ظاحل  زا  هچو  نزو  ظاحل  زا  هچ  ییاوه  شـشوپ  مکارت  ینعی  ، ییاوه ياـهزاگ  زا  یمین  عقاو  رد 
هب ابیرقت  اوهنزو  ، میـسرب رتمولیک  عافترا 80  هب  هک  یهعقوم  یلو  . دـشابیم رتمولیک  عافترا 12  ات  نآمراـهچ  هس  هدـیدرگ و  عقاو  رتمولیک 
زا اریز  ، تسا رتمولیک  عافترا 350  دودح  ات  ابیرقت  اوه  مکارتهک  هدمآ  تسد  هب  ینامـسآ  ياهباهـش  هلیـسو  هب  دیآیم . نییاپ   20000/1

( . 5  ) دندرگیمروهلعش بهتلم و  اوه  تارذ  اب  دروخ  رب  كاکطصا و  رثا  رب  ینامسآ  ياهگنسيرتمولیک  هلصاف 350 
نوخ راشف  اریز  ، مینکیمن ساسحا  ار  نآ  ینیگنس  راشفام و  یلو  ، دزاسیم دراو  ام  ندب  رب  بناوج  یمامت  زا  ار  دوخ  راشف  ینیگنـس و  اوه 
الاب دـنلب  ياههوک  ربناسنا  هک  یعقوم  نکیل  . دنـشابیم لداعتم  ندـب  لخاد  جراخ و  راشف  ود  ره  تسا و  اوهراـشف  لداـعم  اـم  ندـب  قورع 

شهاک اوه  راشف  هتفر  هتفر  رگا  . دوشیم رتشیب  یجراخ  راشف  زا  یلخادراـشف  ، هدروخ مه  رب  لداـعت  نیا  ، دوشیم مک  اوه  راـشف  دوریم و 
رب هک  تسا  یسفنت  هاگتسد  رب  ینیگنس  ، دهدیم خر  ماگنه  نآ  رد  ناسنا  هب  هک  یساسحا  نیلوا  . دنزیم نوریب  ندب  ذفانم  زانوخ  هاگ  ، دبای

( . 6  ) ددرگیم سفنت  يراوشد  بجوم  هدرک و  گنت  ار  سفنت  يارجم  دوشیملیمحت و  یسفنت  قورع  رب  نوخ  راشف  رثا 

تایح اشنم  بآ 

( . 8 « ) ءاملانم قلخ  ءیش  لک  :» هدومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ( . 7  ) یح ءیش  لک  ءاملا  نم  انلعج  و 
زا هک  - یفعج دـیزی  نب  رباـج  زا  قودـص  موحرم  . دـناهتفرگبآ زا  ار  دوخ  یتـسه  اـشنم  تادوجوم  همه  ، ربماـیپ هدوـمرف  قوـف و  هیآ  قـبط 

ماما . دسرپیمناهج شنیرفآ  زاغآ  اب  هطبار  رد  هلمج  زا  ، دراد ییاهشـسرپ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  - دوریمرامـش هب  ( 9  ) نیعبات ناگرزب 
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قلخ ادـخ  هک  ياهدـیرفآ  نیتسخن  ( ، 10  ) ءاـملا وه  ،و  هنم ءایـشالاعیمج  يذـلا  ءیـشلا  ، هقلخ نم  هقلخ  ءیـش  لوا  : » دـیامرفیم باوـج  رد 
 . تسا بآ  نآ  تسا و  نآ  زا  ایشا  یمامتهک  تسا  يزیچ  ، درک

هک دـیرفآ  ار  يزیچ  نآ  تسخن  :» هدومرفیماش درم  باوج  رد  هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یتیاور  یفاـک  هضور  رد  ینیلک  موحرم 
بآ هـب  ار  يزیچ  ره  بــسن  ادــخ  هجیتــن  رد  . تــسا بآ  ، هدــش هدــیرفآ  نآ  زاایــشا  هــمه  هــک  زیچ  نآ  تــسا و  نآ  زا  اــهزیچ  هــمه 

( . 11 « ) دادن رارق  دوش  بوسنم  نادب  هک  یبسن  بآ  ياربیلو  ، دناسریم
ءیش لک  ناک  :» تسا هدرک  تیاور  نینچ  مالسلا  هیلع  قداص  مامازا  - دوریم رامش  هب  ردق  یلاع  یتیصخش  هک  - ملسم نب  دمحم  نینچ  مه 

( . 12 « ) ءاملایلع هشرع  ناک  ،و  ءام
شش رد  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  تسا  وا  و  ( ، 13  ) ءاملا یلع  هشرع  ناک  مایا و  ۀتس  یف  ضرالا  تاوامسلا و  قلخ  يذلا  وه  و  هفیرش : هیآ 

بآ ، نیمزات هتفرگ  اهنامـسآ  زا  ، یتسه ناهج  شیادیپ  زا  شیپ  هک  دراد  تلالد  دوب ،» بآ  رب  [ نآزا شیپ  ] وا [ ریبدت ] شرع دـیرفآ و  ماگنه 
حلاصم همه  هبتسا  لاعتم  يادخ  ملع  ، روظنم ریبدت و  شرع  زا  هیانک  شرع  هژاو  « ءاملا یلع  هشرع  ناک  «و  ریبعت رد  اریز  تسا ، هدمآ  دیدپ 

دوب و یلاعت  يادـخ  هک  تسا  نآزا  هیانک  هیآ  هجیتن  رد  . تسا هدوبن  يزیچ  بآ  زج  هک  ياههرب  رد  ، یتسه ياهیگتـسیابو  اهیگتـسیاش  و 
. دیرفآ بآ  زا  ار  تاقولخم  همه  سپس  ، بآ ادتباناهج  شنیرفآ  زا  شیپ  دنوادخ  ،و  دوبن وا  اب  زیچ  چیه 

بآ زا  همه  ، تاـیح موادـت  یتـسه و  هنحـصرد  مه  شیادـیپ و  اـشنم و  رد  مه  ، یگدـنز هشیر  هـک  دراد  هراـشا  اـج  دـنچ  رد  مـیرک  نآرق 
: دیامرفیم . تسا

 . میدروآ دیدپ  بآ  زا  ار  ياهدنز  زیچ  ره  ( ، 14  ) یح ءیش  لک  ءاملا  نم  انلعج  و 
«. دیرفآ بآ  زا  ار  ياهدنبنج  ره  ادخ  ( ، 15  ) ءام نم  ۀباد  لک  قلخ  هللا  و 

: دیوگیم ناسنا  هرابرد 
«. دیرفآ يرشب  بآ  زا  هک  تسا  وا  و  ( ، 16  ) ارشب ءاملا  نم  قلخ  يذلا  وه  و 

نانچ تسا  هفطن  ، بآ زا  روظنم  ای  ، هدـمآ قوف  تایآرد  هچ  نانچ  تسا  تادوجوم  همه  اشنم  رـس  هک  تسا  یبآ  نامه  بآ  نیا  زا  دوصقم 
تسپیبآ زا  ار  امـش  رگم  ( ، 18  ) نیهم ءاـم  نم  مکقلخن  ملا  دـش .» هدـیرفآ  هدـنهج  یبآ  زا  [ یمدآ ( ،] 17  ) قفاد ءاـم  نم  قـلخ  هیآ  رد  هچ 

ناـمه « ءاـم » زا روظنم  هک  دـناهدیقع  نیا  رب  نیرـسفم  رتشیبیلو  . تسا رهاـظ  بسح  رب  ، روآ ترفن  وب و  دـب  تسپ  » زا دوصقم  .»؟ میدـیرفاین
اریز ، دناهتفرگ هشیرنآ  زا  اههدیدپ  یمامت  هک  «، دوب بآ  دیرفآ  ادـخ  هک  يزیچ  نیتسخن  ( ، 19  ) ءاملا هللا  قلخ  املوا  تسا  نیتسخن  هدـیدپ 

هب تفرگ و  لکـش  ( پیمآ ) یلولـس کت  هداس  ناویح  تروص  هب  هک  ياهیلوارذب  نامه  ، دش هدیـشاپ  بآ  زا  اهنت  هدنز  دوجوم  نیتسخن  رذب 
. درک تفر  شیپ  لولس  نویلیم  کی  زا  شیب  اب  هدیچیپ  ياضعا  هک  یناراد  ناجيوس 

هتفاین تسد  نادـب  یبرجت  ملع  زونه  هک  تسا  یمهبمتاـکن  زا  - اـهقالتاب اـهایرد و  ، اـهسونایقا بآ  رد  - تاـیح شیادـیپ  یگنوگچ  اـما 
شیادیپ زا  سپهلحرم  یـسررب  هب  - هدش حرطم  نونک  ات  هک  ياهیـضرف  لکـش و  ره  هب  - ناراد ناج  لماکتيروئت  هک  تسا  ور  نیا  زا  . تسا

هک - یهلا هدارا  هب  تایح  هک  هتشگ  مولعم  هزادنا  نیمه  . تسا هدنام  لوهجم  زونه  نآ  زا  شیپ  ههرب  اما  ، تسا هتخادرپ  هدنز  لولس  نیتسخن 
لـسلست مه  هک  اریز  ، تسین يزیرگنآ  شریذپ  زا  هک  تسا  یملـسم  رما  نیا  تسا و  هدمآ  دوجو  هب  - تسا هریچ  یتسهتاردقم  یمامت  رب 

( . 20  ) دسانشیم لطاب  ار  ینیرفآ  دوخ  مه  زوریبرجت  شناد  . لاحم ینیرفآ  دوخ  مه  تسا و  لطاب 

نیمز ظفاح  ییاوه  ششوپ 

زا ناـنیا  هک  ، میداد رارق  [ نـیمز زارف  رب  ] ظوـفحم یفقـس  ار  نامـسآ  و  ( ، 21  ) نوضرعم اـهتایآ  نع  مه  اـظوفحم و  افقـس  ءامـسلا  اـنلعج  و 
«. دننادرگ يور  نآ  ياههناشن 
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دصرد تبسن 03/78  هب   - نژورتین ياهزاگ  زا  اوه  . دسریمرتمولیک هب 350  نآ  قمع  هک  ، هتفرگ ارف  یمیخض  ییاوه  ششوپ  ار  نیمز  درگ 
بیکرت دصرد  تبـسنهب 94/0  رگید  ياهزاگ  بآ و  راخب  دـصرد و  تبـسن 04/0  هب  نبرک  دیـسکا  دصرد و   99/20 تبسن هب  نژیسکا  و«

ار نیمز  ، ریذپان بیسآ  يرپس  نوچ  مه  ، نآ رد  هدش  مهارف  يزاگ  ياهتبـسن  نیااب  میخـض و  مجح  نیا  اب  ییاوه  شـشوپ  نیا  . تسا هتفای 
كان لوه  يدـیدهت  ، فارطا همهزا  دـنیآیم و  نیمز  يوس  هب  ( 22  ) روفو دح  هب  هک  ینامـسآ  ياهگنـس  دـنزگ  زا  ار  نآ  هتفرگ و  ربرد 

. دزاسیم ریذپ  ناکما  ناشیا  رب  ار  یگدنزهدرک  ظفح  ، دنوریم رامش  هب  نیمز  نانکاس  يارب 
هب اهگنـس  نیا  زا  . دـناهدمآ دوجو  هب  هدـش  یـشالتمياههراتس  یگدیـشاپ  مه  زا  رثا  رب  هک  تسا  ياهدـنکارپ  ياهگنـس  زا  هتـشابنا  اضف 
هرک هب  ندش  کیدزنعقوم  اهگنس  نیا  زا  يدایز  دادعت  هنازور  دنشدرگ و  رد  دیـشروخ  نوماریپ  یناوارفو  گرزب  ياههعومجم  تروص 

-60) دودـح یتعرـس  اب  کچوک و  یخرب  گرزب و  یخرب  اهگنـسنیا  . دـنوشیم هدیـشک  نیمز  تمـس  هب  هبذاـج  يورین  هلیـسو  هب  نیمز 
تعرس رثا  رد  دنوشیم  ییاوههیال  دراو  هک  یماگنه  یلو  . تسا هداعلا  قوف  یتعرـس  هک  ، دنیآیم دورف  نیمز  يوس  هبهیناث  رد  رتمولیک  (50

دوخ لاـبند  هب  دـتمم  يرون  طـخ  کـی  نتخوس  لاـح  رد  دـنوشیم و  روهلعـش  هدـش  غاد  اوه ، تارذ  اـب  هداـعلا  قوـف  كاکطـصا  داـیز و 
. دناهدش هتخانش  گنس  باهش  مان  هب  هک  دنوشیم  دوبان  وحم و  تعرس  هب  دننکیممیسرت و 

يادـص اب  هتخوس  ياهگنـس  تروص  هب  نآزا  يرادـقم  ، هتـشذگ ییاوه  هیال  زا  هک  ، دـناگرزب هزادـنا  نآ  اهباترپ  گنـس  نیا  زا  یخرب 
. دنکیم تباصا  نیمز  هب  یکان  لوه 

میخـض سب  یـششوپ  هتـشاد و  ناما  رد  ناوارف  ینامـسآياهباترپ  بیـسآ  زا  ار  نیمز  ناـنکاس  هک  تسا  یهلا  تمحر  راـثآ  زا  دوخ  نیا 
دروم رد  هوالع  . دوبن رسیمنیمز  هرک  يور  رب  تایح  ناکما  ، دوبن نینچ  رگا  هک  تسا  هتـشاد  ظوفحم  ناشدرگادرگتافآ  دنزگ  زا  ار  نانآ 

رد ار  نیمز  ، دـیآیم دوـجو  هب  قرب  دـعر و  رثا  رد  هک  هیـال  نیا  . تسا رادروخربییـالابتیمها  زا  نزا  هیـال  دوـجو  نـیمز  فارطا  شـشوپ 
هدروآ دوخ  ياج  رد  نآ  لیـصفت  هک  . دـشیمننکمم نیمز  يور  تایح  دوبن  هیال  نیا  رگا  . دـنکیم تظفاحم  یناهیک  رـضم  ياهوترپربارب 

: تفگ دیاب  هراو  مه  سپ  . تسا هدش 
( . 23  ) نینرقم هل  انک  ام  اذه و  انل  رخس  يذلا  ناحبس 

یعیرشت زاجعا  .3

هراشا

يارب ياهدننک  عناق  ياهخـساپ  ات  تسا  هدوب  شالترد  هتـسویپ  هتـشاد و  دوخ  اب  شنیرفآ  زار  یتسه و  هرابرد  ییاهشـسرپ  هراو  مه  ناسنا 
رد ییاهخــساپ  نتفاــی  يارب  وا  ياهشــشوک  ؟ دوریم اــجک  هـب  هدــمآ و  ارچ  هدــمآ  اــجک  زاهـک  نآ  لــیبق  زا  ییاــهلاؤس  ، دــبایب نآ 

عناق خساپ  هب  اهشـشوک  نیا  ایآ  یلو  . تسا یتسهزار  هب  ندرب  یپ  اهنآ  فده  هک  دهدیم  لیکـشت  ار  یفـسلف  لیاسم  هعومجم  ، هنیمزنیا
ماجنا ثحابمو  لیاسم  رد  نانچ  مه  کیرات  يایاوز  هک  نآ  ای  ، تسا هدـش  نشور  اهشـسرپ  نیا  بناوجیمامت  تسا و  هدیـسر  ياهدـننک 
شیب یکدنا  دیاهدروآ  تسد  هب  شناد  زا  هچ  نآ  ره  ( ، 24  ) الیلقالا ملعلا  نم  متیتوا  ام  و  دیامرفیم : نآرق  هراب  نیا  رد  ؟ دراد دوجو  هدـش 

 . تسین
هـضرع نآرق  هچ  نآ  رد  قمعت  اـب  تسا . هداد  یفاـشو  یفاـک  هنوگ  هب  ار  لـیاسم  نیا  یماـمت  خـساپ  ، هدرک هضرع  نآرق  هک  هنوگ  نآ  ، نید

یف امل  ءافش  مکبر و  نم  ۀظعوم  مکتءاج  دق  سانلا  اهیا  ای  ددرگیم . لیمکت  هتفر  همین  ياههار  دوشیملیدعت و  اههشیدنا  فارحنا  ، هدرک
شمارآ يدوبهب و  هیام  هک  تسا  هدش  هداد  امـش  هب  دنوادخبناج  زا  يزردنا  دـنپ و  ! مدرم يا  ( ، 25  ) نینمؤملل ۀمحر  يده و  رودـصلا و 

.« تسا نانمؤم  يارب  یتیاده  تمحرو و  دشابیم  ناترطاخ 
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اریز ، دنکیم ساسحا  دوخ  نورد  رد  ، دوخ هدشمگ  نتفایهار  رد  هک  تسا  یجنر  زا  ناسنا  نتخاس  اهر  ، اههنیـس ندیـشخب  دوبهب  زا  دوصقم 
. دشخبیم يدوبهب  ار  اهجنر  درد و  نیا  هک  تسا  ینامردنیرتهب  ینایح  تانایب و 

میلعت هلاسم  هدـیدرگ و  لزان  یمارگ  ربمایپرب  هک  تسا  یتاـیآ  نیلوا  نیا  ( . 26  ) ملعی مل  ام  ناسنالا  ملع  . ملقلاب ملع  يذـلا  . مرکالا کبر  و 
ار نآنتفاـیتساوخرد  یمدآ  داـهن  ترطف و  تسا و  هدوـب  نآ  ملعت  یپ  رد  ناـسنا  هک  ار  هچ  نآمیلعت  هتبلا  . تسا هتخاـس  حرطم  ار  ناـسنا 

نتفایتسد ] تساوخرد دـیدوب و ] نآ  يایوج  دوخداهن  رد  ] هک ار  هچ  نآ  ( ، 27  ) هومتلاس ام  لک  نم  مکاتآ  و  دیامرفیم : اذل  . تسا هتـشاد 
 . تشاد ینازرا  امشهب  [ دنوادخ ،] دیتشاد [ ار نآ  هب 

زاجعا لیلد  دوخ  نیا  ، دبای هار  نآ  هب  ینـشور  یبوخهب و  هتـسناوتن  هدوب و  نآ  يایوج  دوخ  هک  هتـشاد  هضرع  ناسنا  رب  ار  يزیچ  ، نآرق اذل 
ینـشور و نیا  هبيرـشب  هاـتوک  هشیدـنا  تفاـییمن و  تسد  شیوـخ  دوـصقم  هب  زگره  ناـسنا  ، دوـبن تیاـنعو  فـطل  نیا  رگا  . تـسا نآرق 

. دوشیم هراشا  ناسنا  لماکت  تیاده و  تهج  رد  نآرق  ياهيروآ  ونیخرب  هب  لیذ  رد  . دیسریمن دوخ  بولطم  هب  ، یگدرتسگ

ماکحا فراعم و 

هنوگ ره  زا  دراد و  رارق  يدـنلب  هاـگياج  رد  نآرقطـسوت  هدـش  هضرع  فراـعم  . تسا ماـکحا  فراـعم و  دـعب  ود  رد  نید  ياـهيروآ  وـن 
صلاخو اربم  یفارحنا  ياهشیارگ  زا  ، ندوب لماک  عماج و  رب  هوالع  زین  ماکحا  دـعب  زا  . تسارود هب  تاـفارخ  زا  كاـپ و  مهو  یگدولآ و 

. تسا
نآ يرـشب  عماوج  نیرتندـمتم  ات  لیابق  نیرتيودـبزا  ، تسا هدوب  تاـفارخ  ماـهوا و  شوختسد  تخانـش  هلاـسم  رد  زاـب  رید  زا  تیرـشب 

هنوگ لایخ  یتاروصتهب  تشاد و  يدایز  هلـصاف  تقیقح  اب  هک  ، دنتـشاد ریبدـت  ریدـقت و  شنیرفآ و  ادـبمو  یتسه  ناهج  زا  ییاـهرواب  ، زور
باوج هک  نآ  اب  ایبنا  . دوریم اجک  هب  هدـمآ و  ارچ  هدـمآ و  اجک  زا  تسنادیمنزگره  زور  نآ  رـشب  ، یتخانـش نینچ  نتـشاد  اب  . تسناـمیم

ون زا  دـیجم  نآرق  هک  نآ  ات  ، دوب هدـیدرگفیرحت  لوحت و  شوختسد  نامز  تشذـگ  اـب  اـیبنا  راـتفگ  یلو  ، دـندوب هداد  ار  اهشـسرپنیا 
. دومن هئارا  اههنیمزنیا  یمامت  رد  یعطاق  نشور و  ياهخساپ 

شور و راگدرورپ و  لالج  لامج و  تافـص  شنیرفآزار و  داعم و  ادبم و  اب  هطبار  رد  ، فلـس ياههتـشون  اههتفگ و  هب  هعجارم  رـصتخم  اب 
نیا نییبتدـیاش  . ددرگیم راکــشآ  یبوـخ  هـب  شحاـف  تواـفت  نـیا  ، هتــشاد ناـیب  نآرق  هـچ  نآ  اـب  نآهسیاـقم  ماـظع و  ياـیبنا  ياـههویش 

شنیب شناد و  زکرم  هک  نانوی  رد  هچ  . دـشابن لکـشم  نادنچدنـشاب  ربخ  ابتیلهاج  دـیاقع  موسر و  تاداع و  زا  هک  یناسک  يارب  ، تواـفت
بتک هب  هعجارم  اـب  یتـح  ، دـمآیم باـسح  هب  يرـشب  عـماوج  نیرتهداـتفا  رود  هک  برعلا  ةریزج  رد  هچ  ، تفریمرامـش هب  زور  نآ  ناـهج 

تسا و رایـسب  هنیمز  نیا  رد  اهیـسررب  . ددرگیم راکـشآ  توافت  نیا  ، دشیمهتخانـش نارود  نآ  ینید  ياههتـشون  نیرتجـیار  هک  نیدـهع 
. میروآیم همادا  رد  ار  نآ  زا  ییاههنومن  ، تسین رارکتهب  يزاین 

تاعیرـشت رگید  رد  هک  تسا  زایتما  ود  ياراد  ینایح  وتاعیرـشت  ینابم  ، یعامتجا تایح  ماظن  رب  مکاـح  نیناوق  ماـکحا و  عیرـشت  هراـبرد 
. تسا هدشتیاعر  رتمکای  ، درادن دوجو  ( يرشب ) یعضو

نیا هک  هداد  ناـشن  هبرجت  . دـشاب راذـگ  ریثاـت  هیعـضونیناوق  رد  تسا  نکمم  هک  هدـننک  فرحنم  ياـهشیارگ  هنوگ  ره  زا  ندوب  اربم  : لوا
ياهشیارگ زا  زیهرپرد  یعـس  دنچ  ره  ، گرزب ياهناسنا  یتح  . تسا هتفای  ققحت  اهناسنا ، تسد  رب  هدشعضو  نیناوق  تیرثکا  رد  ، ناکما

هچ ، یعضو نیناوق  هنوگ  نیا  يراجنهان  زا  تیرـشب  ، هزورما . دناهدیزغل هاگآ  دوخانزاب  ، دناهدومن یفنـص  یهورگ و  ، ياهقطنم يداژن ، ، یموق
. دربیم جنر  زونه  ، صاخ ياههدودحم  رد  هچ  یللملا و  نیب  حطسرد 

یــصخش يدرف و  نوؤـش  اـب  يو  هـطبار  : تـسا ناـهجنیا  رد  يو  یعاـمتجا  یگدـنز  همزـال  هـک  ، ناـسنا تاـیح  رد  دـعب  هستیاـعر  : مود
تیونعم و ، قـالخا اتـسار  نیمه  رد  هک  . يو راگدـیرفآ  ادـخ و  اـب  يو  هطبار  ، هتفرگ رارق  نآ  شـشوپرد  هک  ياهعماـج  اـب  يو  هطبار  ، دوخ
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. دوشیم حرطم  یناسنا  تمارک 
راک هب  مود  دعب  رد  ار  تمه  رتشیب  ، هدومن هجوت  رتمک  لوادعب  رد  یتح  هدیشخبتهج و  ار  یعامتجا  يدرف و  نوؤش  اهنت  ، هیعـضو نیناوق 

تایح هب  هک  تسا  موسدـعب  نیمه  هک  یلاح  رد  . تسا هدـیزرو  تلفغ  یلک  هب  ، راـگدرورپ اـب  هطبار  ینعی  ، موسدـعب زا  یلو  . تسا هتخادـنا 
هب ، هدروآ رد  هب  - ینامـسج ياهزاین  هدودحم  رد  راصحنا   - تیمیهب تروصزا  دزاسیم و  لداعتم  الماک  ار  وا  دـهدیم و  شـشخرد  ناسنا 

. دشخبیم یتوکلم  هرهچناسنا 
حلاصم نیمات  رد  زین  ،و  دزاسیم لداعتم  راتفر  وراتفگ  رادـنپ و  رد  ار  یمدآ  هک  هتـشاد  ررقم  یفیاـظو  دارفا  صاـخ  نوؤش  هراـبرد  ، مالـسا

یعیبط و قوقحهب  درف  ره  ات  ، دـیامن مهارف  شخب  تداعـس  ملاس و  ياهعماج  ات  دـشوکیم  یعامتجاتلادـع  شرتسگ  نیمـضت  یناـگمه و 
. دبایتسد یناسآ  هب  دوخ  عورشم 

وا هب  یگدنز  رد  ار  تیونعم  قالخا و  هاگ و  ياج  ، دنکیمانـشآ شیوختمارک  يادـنلب  فرـش و  ولع  هب  ار  ناسنا  ، تهج ود  نیا  رب  هوالع 
. درب الابتعفر  تزع و  جوا  هب  دراد و  هاگن  تسپ  ياهیگتسباو  اهینادان و  تلذ  ضیضح  » رد طوقسزا  ار  وا  ات  ، دهدیم ناشن 

رد هک  ار  یعیادو  ، دـشخب ققحت  ار  ( 28  ) مدآ ینب  انمرکدـقل  ات و  ، هداهن ناینبتهج  هس  نیمه  رب  ار  دوخ  یعیرـشت  نیناوق  ماکحا و  ، مالـسا
اطعوا هب  هک  ار  یهلا  تفـالخ  بصنم  هار  نیا  زا  دروآ و  رد  تیلعف  تروـص  هب  دادعتـسا  تلاـحزا  دزاـس و  رهاـظ  ( 29  ) هداد رارق  وا  داـهن 

ردق نارگ  رویز  نیا  هب  ار  وا  دومن و  رختفم  دوختعیرـشهب  نینچ  نیا  ار  وا  هک  داهن  تنم  ناسنا  رب  دنوادخ  اذل  . دـناشوپب لمع  هماج  ، هدرک
. تسارآ

لبق نم  اوناک  نا  ۀـمکحلا و  باتکلا و  مهملعیو  مهیکزی  هتاـیآ و  مهیلع  ولتی  مهـسفنا  نم  ـالوسر  مهیف  ثعب  ذا  نینمؤملا  یلع  هللا  نم  دـقل 
رب ار  دوخ  ياههناشن  تایآ و  ات  ، دـیزگرب ناـشدوخ  ناـیم  زا  يربماـیپ  هک  داـهن  نینمؤم  رب  [ یگرزب ] تنم دـنوادخ  ( ، 30  ) نیبم لالـض  یفل 
رب قیاقح  ات  ] دزورفایب نانآ  نورد  رد  یـشنیبو  دزومایب  نانآ  هب  ار  [ تعیرـش میلاعت  ] باـتک دزاـس و  هزیکاـپ  نورد  زا  ار  ناـنآ  ، دـنایامنبنانآ

«. دندوب یهار  مگ  رد  تخسنیا  زا  شیپ  هچ  رگ  [ دوش راکشآ  ناشیا 
: میزادرپیم ماکحاو  فراعم  دعب  ود  رد  نآرق  یتیاده  زاجعا  زا  ییاههنومن  هب  ، راصتخا هب  کنیا 

: اهتشونیپ
ماعنا 6:125. .1
نج 72:17. .2

رثدم 74:17. .3
،ص 256. يرافص نسح  همجرت  « وسور ری  یپ  مولع  خیرات  4.ر.ك:

،ص 205-208. يدادغب يدشر  دیشر  داتسا  هتشون  ، ۀیفارغج رئاصب  5.ر.ك:
ص 21.  ، میرکلا نآرقلا  یف  بطلا  عم  باتک  زین  .ص 57 و  ۀماعلا مولعلا  ءيدابم  6.ر.ك:

ایبنا 21:30. .7
،ج 4،ص 317. روثنملا ردلا  هرامش 170. ،ج 54،ص 208، راونالا راحب  .8

لیاـن ربماـیپكرابم  رادـید  هب  دوـخ  دـندومن و  ضیف  بـسک  ناـشیا  زا  هدـمآ  باحـصا  زا  سپ  هـک  دوـشیم  هـتفگ  یناـسک  هـب  نیعباـت  .9
. دناهدیدرگن

. دیحوتلا باب  هرامش 20، ،ص 67، قودص دیحوت  باتک  .10
هرامش 67. ،ج 8،ص 94، فیرش یفاک  .11

هرامش 68. ،ص 95، نامه .12
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دوه 11:7. .13
ایبنا 21:30. .14
رون 24:45. .15

ناقرف 25:54. .16
قراط 86:6. .17

تالسرم 77:20. .18
،ج 24،ص 16. يزار رخف  ریسفت  .19

،ج 6،ص 31-61. دیهمتلا رتشیب ر.ك: لیصفت  يارب  .20
ایبنا 21:32. .21

. دوشیم يریگ  فده  نیمز  يوس  هب  ینامسآ  باترپ  گنس  اهنویلیم  هنازور  .22
فرخز 34:13. .23

ءارسا 17:85. .24
سنوی 10:57. .25
قلع 3-96:5. .26

میهاربا 14:34. .27
ءارسا 17:70. .28

(. بازحا 33:72 ) تسا تناما  هیآ  هب  هراشا  .29
نارمع 3:164. لآ  .30

یهلا لالج  لامج و  تافص 

هتسناد هزنم  اربم و  يدنسپان  تفص  یتشز و  ره  زا  هدرکیفرعم و  لامک  تافـص  عمجم  ار  وا  ، هدومن فصو  یهجو  نیرتهب  اب  ار  ادخ  نآرق 
وه الا  هلا  اليذـلا  هللا  وه  . میحرلا نامحرلا  وه  ةداهـشلا  بیغلا و  ملاـع  وه  ـالا  هلا  ـال  يذـلا  هللا  وه  میناوخیمرـشح : هروس  ناـیاپ  رد  . تسا

ءامـسالا هل  روصملا  ءيراـبلا  قلاـخلا  هللا  وه  . نوکرـشیامع هللا  ناحبـس  ربـکتملا  راـبجلا  زیزعلا  نمیهملا  نمؤملا  مالـسلا  سودـقلا  کـلملا 
راکشآ وناهنپ  هچ  ره  هب  . تسین ییادخ  وا  زج  هک  تسا  ییادخ  وا  ( ، 1  ) میکحلا زیزعلا  وه  ضرالاو و  تاوامسلا  یف  ام  هل  حبسی  ینسحلا 

یـصاختیانع اب  رهم  نیا  هتفرگ و  ارف  نآ  موادـت  رد  هچ  ودوجو  لصا  رد  هچ  ار  یتسه  ناهج  یمامت  ریگارف و  وا  رهم  . دراد یهاگآ  تسا 
یگیام ورف  یتسپهنوگ و  ره  زا  هک  تسا  ییاور  نامرف  . تسین ییادخ  وا  زج  هک  تسا  ییادخ  وا  . تسا هدشلماش  ار  ادـخ  حـلاص  ناگدـنب 

وا تفار  هیاـس  رد  یگمه  تسا و  ناـیناهج  شخب  شمارآ  . تسا هدیـشخبتداعس  تمالـس و  ار  ناـگمه  وا  تـمحر  وـترپ  . تـسا رود  هـب 
. دناهدیمرآ

ییادخ نینچ  تسا  هزنم  . تسا همه  زا  رترب  دـشابیمدنمناوت و  زوریپ و  زیچ  ره  هک و  ره  رب  تسا و  ریگارف  وا  تنمیه  تکوش و  تردـق و 
. تسا تادوجوم  همه  شخب  تروص  هدنزاس و  هدننیرفآ و  وا  . دناهتشادنپ وا  ياربهک  يزابنا  کیرش و  هنوگ  ره  زا 

ار وا  ناـگمه  تـسا و  وا  يوـگ  حـیبست  تـسانیمز  اهنامــسآ و  رد  هـچ  نآ  ره  . تـسا وا  صوـصخم  کـین  ياـههناشن  اـهمان و  نیرتـهب 
يزیچ چیه  ناس  نیدب  . تسا هتـساخرب  وا  تمکح  ماقم  زا  دـهدیم  ماجنا  هچ  ره  دـهدیم و  ماجنادـهاوخب  هچ  ره  هک  تسا  وا  . دنیاتـسیم

. دریگیم ماجنا  وا  هنامیکحشنیب  تمکح و  قفو  یگلمج  وا  ياههتساوخ  ددرگیمن ، وا  هار  دس 
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. تسا هدوتس  نادب  ار  ادخ  نآرق  هک  تسا  یهلا  هتسجرب  تافص  زا  ياهشوگ  نیا 
هک دـناهدرک  فصو  ياهنوگ  هب  ار  وا  سکع  ربای  ، هدـمآ لاعتم  يادـخ  زا  یفـصو  نینچ  ، نارگید ياههشیدـنا  ای  رگید  بتک  رد  اـیآ  یلو 

!؟ تسینیلاعت قحتیهولا  ماقم  هتسیاش  زگره 
مینیبیم ، هتفرگ ینامـسآ  یحو  زا  ار  دوخ  فراعمهک  دوریم  نآ  رادـنپ  دوریم و  رامـش  هب  ینید  باتک  نیرتنهک  هک  ینونک  تاروت  رد 

زا تهج  نآزا  ار  مدآ  دنوادخ  هک  هتشون  نینچ  اوح  مدآ و  ناتساد  رد  . دریذپیمن ار  نآ  درخ  هک  هدشفصو  دنـسپان  ياهنوگ  هب  ادخ  هک 
زین نادیواج  تایح  تخرد  زا  ادابم  ات  دنار  نوریبتشهب  زا  ار  وا  سپس  ، ددرگ روعش  لقع و  ياراد  ادابم  ات  دومن  عنم  هیهنم  هرجش  ندروخ 

هدـش ناـهنپ  ناـتخرد  تشپ  ردمدآ  دوـب و  هدـمآ  مدآ  یپ  رد  دـنوادخ  هک  نیا  اـی  ( . 2  ) دبای ینادواج  یگدـنز  دـنوادخ  دـننامهو  دروخب 
. دهد ناشن  ار  دوخ  ات  دناوخیمار  وا  تسا و  اجک  مدآ  تسنادیمن  دنوادخ  ، دوب

هاگ نآ  ، دـنروآیم دوجو  هب  ار  یلکـشتم  يورین  ، دـنیآ مه  درگ  رگا  اهناسنا  هک  تشاد  نآ  میب  دـنوادخ  ، لـباب رهـش  نتخاـس  ناتـساد  رد 
( . 3  ) دشاپب مه  زا  ار  نانآ  عمجت  ات  دومرف  روتسد  لیئربج  هب  اذل  ، دوب دهاوخيدنوادختیبوبر  هجوتم  يرطخ 

رد ار  ( ههلآ ) گرزب کچوک و  نایادخ  عاونا  هک  ، دناهدادهئارا ناهج  دنوادخ  زا  یمیسرت  ، میدق ینانوی  ياههروطسا  رد  ، میرذگب هک  نآ  زا 
هدروآ ندـمتخیرات  باـتک  رد  تـنارود  لـیو  فورعم  سیوـن  خـیرات  - دـنامیم هـفارخ  افرــص  هـک  - ار نآزا  ياهشوـگ  . تـسا هتــشاد  یپ 

( . 4 ( ) متشه لصف  هژیو  هب  ناتساب  نانویتمسق  هب  دوش  عوجر  ) تسا

ایبنا ماقم  تسادق 

ناـگبخن و ناـنیا  . تسا هدرمـش  یلاـعت  قـح  صلاخناگدـنب  دـمآ  رـس  ، هداد رارق  تسادـق  ماـقم  نیرتـالاو  رد  ار  یهلا  ماـظع  ياـیبنا  ، نآرق
. دنوریم رامش  هب  قیالخ  ناگدیزگرب 

نایناهج رب  ار  نارمع  لآ  میهاربا و  لآو  حون  مدآ و  ، دـنوادخ ( ، 5  ) نیملاعلا یلع  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  اـحون و  مدآ و  یفطـصا  هللا  نا 
«. دیزگرب

یـسوم و فسوی و  ، بویا نامیلـس و  دواد و  ، حون ، بوـقعیو قاحـسا  دـننام  یناربماـیپ  زا  هک  نآ  زا  سپ  ياههیآ 84-87) ) ماـعنا هروس  رد 
هب ار  نانآ  ، دنکیم داینانآ  ناردارب  نادنزرف و  ناردـپ و  ،و  طول سنوی و  عسی و  لیعامـسا و  سایلا و  یـسیعو و  ییحی  ایرکز و  نوراه و 

. تسا هدومن  تیاده  تسار  هار  هب  هداد و  يرتربنایناهج  رب  ار  نانآ  هک  ، دنکیم فصو  نیحلاص  نینسحم و«
یبوخ هب  ـالاو  شیاتـس  نیا  میرک  نآرق  هب  هعجارمرـصتخم  اـب  هک  تسا  هدوتـس  ار  ناـنآ  یفـصو  نیرتهب  اـب  رگید  ياـههروس  تاـیآ و  رد 

. دوشیم راکشآ 
مـشچ هب  داـیز  هنیمز  نیا  رد  اوراـن  تاریبـعت  نوتمریاـس  رد  . تسا نآرق  صوـصخم  یهلا  ياـیلوا  ناربماـیپ و  دروـم  رد  اـهریبعت  هنوـگ  نیا 

دوب هداتفا  رداچ  نایمرد  هروعلا  فوشکم  هنهرب و  یشوهیب  تدش  زا  هک  دوب  یتسم  راوخ  بارـش  دناهتـشونحون  ترـضح  هرابرد  . دروخیم
رد ( . 7  ) دـیامن ظـفح  ار  دوخ  لاـم  ناـج و  اـت  درک  یفرعم  رهاوـخغورد  هب  ار  دوـخ  رـس  مه  هک  دناهتـشون  میهاربا  ترـضح  هراـبرد  ( . 6)

دنناـم رویغ  يدرف  هکدوبن  همهاو  ياـج  دوب و  یگلاـس  داـتفه  دودـح  رد  شیوخ  رمع  يـالاب  نینـس  رد  ماـگنهنآ  رد  رجاـه  هک  یتروص 
. دنک دوخ  لام  ناج و  يادف  ار  دوخ  سومان  ، میهاربا ترضح 

اب هک  بوقعی  ترـضح  هرابرد  ( . 8  ) دومننتـسبآ ار  نانآ  تخیمآ و  رد  شنارتخد  اب  یتسم  لاـح  رد  هک  دـناهتفگ  طول  ترـضح  هراـبرد 
( . 9  ) داتسب وا  زا  توبنو  تشگ  هریچ  وا  رب  تفرگ و  یتشک  دنوادخ 

( . 10  ) دوبر رد  ریوزت  اب  قاحسا  شردپ  زا  ار  توبن  عیادو  هک  دناهتشون  نینچ  مه 
مرـش دنفرت  اب  ار  وا  رـس  مه  هک  ایرواو  دوواد  هناسفا  نینچ  مه  ( . 11  ) دناهداد تبسن  نوراه  هب  ار  نآ  نتخاس  لیئارـسا و  ینب  لجعناتـساد 
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هراـشا زا  شیب  یلاـجم  اـج  نیا  رد  هک  تسا  ناوارف  نیدـهع  بتک  رد  زیمآ  هناسفاياهناتـساد  لـیبق  نیا  زا  ( . 12  ) دوبر شتـسد  زا  يروآ 
. دوبن

یمالسا ماکحا  تیعماج 

نینچ ، یعـضو تاعیرـشت  زین  هدـنام و  یقاب  عیارـشزا  کی  چـیه  رد  هک  ، تسا رادروخرب  یلماک  تیعماج  زا  ماکحا  عیرـشت  دـعب  رد  مالـسا 
. دروخیمنمشچ هب  یگدرتسگ  تیعماج و 

هس نیا  بناوج  یمامت  رد  دراد و  یصخشم  ياههاگدید  ، تاماظتنا تالماعم و  ، تادابع دعب  هس  رد  - تفر تراشا  هک  هنوگ  نامه  - مالـسا
هدناوخ ارف  دوخ  زا  يوریپهب  ( يونعم يدام و  ) تایح تداعـس  هب  ندیـسر  يارب  ار  تیرـشب  هداد ، هئارا  ار  دوختارظن  هدرتسگ  روط  هب  دـعب 

. تسا
هطبار دـشخبیم و  شمارآ  ار  حور  درادیم ، هاگن  هزیکاپاهشیالآ  زا  ار  وا  ، درادیم او  نورد  يافـص  یکاپ و  هب  ار  ناسنا  ، مالـسا تادابع 
راکذا داروا و  رد  لماتاب  . تسا وا  يافـص  یکاپ و  ناسنا و  حور  تیوقت  بجوم  دوخ  نیا  دزاـسیم و  مکحتـسمالعا  توکلم  اـب  ار  ناـسنا 
هیعدا رگید  رد  تقد  اب  نینچ  مه  ، ددرگیم لصاح  هزور  زا  هک  ینورد  تمواقمزین  ،و  یهلا سدـق  تحاس  هب  بلق  هجوت  صولخ و  زامن و 
يارب هدش  باسح  همانرب  کی  زا  یکاح  اهنیا  یمامت  ، هسدـقم نکاما  رد  اهنآ  نداد  ماجنا  ظاحل  هب  هژیو  هب  ، بحتـسم بجاو و  تادابعو 

. تسا وا  لماکت  دشر و  ناسنانورد و  تراهط  يزاس و  كاپ 
ناشن دزاسیم و  صخـشم  ار  تادابع  تمـسق  هژیو  هب  ، عیرـشت زا  فده  تسا و  هدمآ  ناوارف  نآرق  رد  فلتخم  ياهبیکرت  اب  هیکزت  هژاو 

. تسا نورد  يافص  یکاپنامه و  تادابع  فده  هک  دهدیم 
ار تثعب  فده  و  «. دـیامن هزیکاپ  ار  دوخ  نوردهک  یـسک  تسا  راگتـسر  نیقی  هب  ( ، 13  ) اهاکز نم  حلفا  دـق  میناوخیم : سمـش  هروس  رد 

مدرم رب  ار  یهلا  تاـیآ  اـههناشن و  هک  يربماـیپ  ( . 14  ) مهیکزی ۀـمکحلا و  باـتکلا و  مهملعی  وکـتایآ  مهیلع  ولتی  هدـناوخ : هیکزت  نیمه 
. دنادرگیم هزیکاپ  ار  نانآ  دهدیمشنیب و  نانآ  هب  . دزومآیم نانآ  هب  ار  یهلا  ماکحا  تعیرش و  دنکیم ، توالت  درمشیمرب و 

کچوک ياهرذ  ار  دوخ  هتفرگ و  ارف  ار  اهیتسه  یمامتهک  تسه  يرترب  يورین  ، یتسه زارف  رب  هک  دـنکیم  ساسحا  دوخ  نورد  رد  ناسنا 
هب ، هتـشاد هاگن  ار  یتسهتارذ  نارگید  وا و  هک  تسا  دنمتردق  رترب و  يورین  نآ  ، تسا روانـش  یتسه  مطالتمجاوما  يور  رب  هک  دـنیبیم 
زا . تسا هتـشاد  فوطعم  قلطم  لامک  يوس  هب  ار  وا  ینورد  هجوت  ، هدـنار قلطمییاناوت  لامک و  يوس  هب  ار  وا  ییاوتان  زجع و  نیمه  هوالع 

زاربا ( راـکذا هیعدا و  ) ظاـفلا وتاـملک  تروـص  رد  ار  قـلطم  لاـمک  هب  قـشع  تـبغر و  لـیم و  نـیا  اـت  دـشوکیم  دوـخ  نوردزا  ور  نـیا 
رد يروـصق  رگا  ددرگیم و  ریزارـس  اـسآ  لیـس  دـشوجیم و  وا  نورد  زا  ، ساپــسو تـبحم  زا  راشرــس  تاراـبع  هـک  تـسا  نـیمه  ، دراد

هتفرگ و وخ  نآ  اب  هتخانـش  ار  دوخ  هک  يزورزا  ناسنا  هک  تسا  يزیچ  نیا  . دـیامنیم شزرمآ  تشذـگ و  تساوخرد  هدرک  ساسحادوخ 
. تسا هدوبزار  مه  نآ  اب  وا  دوجو  تشرس  هراو  مه 

نید و ره  . دزاسیم الم  رب  هک  تسا  وا  ینورد  فطاوعزاربا  هتفاـی  دـسجت  ياـهتروص  - نوگاـنوگ ياهلکـش  هب  - اـهشیاین اـهتدابع و 
. تسا هداد  رارق  دوخ  یلمع  هحول  رس  ار  یناسنا  ناشوج  شیاین  ياهشیامنزا  یتمسق  ، یلکش هب  ینییآ 

شیاین زا  زین  ییاههنوگ  ، تسا هتـشاد  دوجو  یـشیاینيدابع  ياهشیامن  هنوگ  نیا  زا  ییاـههنومن  یتشترز  یئودـنه و  نهک  ياـهنییآ  رد 
اوران ياهتعدب  وتافارخ  زا  يرایـسب  اب  هتخیمآ  موسوم  ياهلکـش  هک  دـسریم  رظن  هب  اما  . دراد هتـشادجاور و  نایاسرت  نادوهج و  نایم 

. تسا هدیدرگ 
كاپ یتعیرش  مالسا  ربمایپ  هک  دالیم  متفه  نرق  زاغآات  دیدرگ  رتمیجح  تفایتعـسو و  مک  مک  ینید  تامیلعت  رد  اهيراجنهان  هنوگ  نیا 

هک یتیونعم  . دوبكاپ یتیونعم  بان و  يدـیحوت  زا  یکاح  راکذا  هیعدا و  تادابع و  نییآ  نیا  رد  . تشادهضرع زور  نآ  تیرـشب  رب  هزنم  و 
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لالز و بآ  نینچ  هنـشت  هک  اـهناسنا  دومنیم و  تیادـه  كاـنباتیقافآ  هب  هتخاـس  هزیکاـپ  اـهیگریت  اـهشیالآ و  زا  یلک  هب  ار  اـهنورد 
. دنتفریذپ ار  نآ  لد  ناج و  زا  دنتفای و  مالسا  تعیرش  رد  ار  دوخهدشمگ  ، دندوب ییاراوگ 

نورد یگریت  نیگنـس  راب  زا  ار  نانآ  ات  هدـمآ  هکلب  ، دـنک لیمحت  ار  فیلکت  يراوشد  مدرم  رب  هک  هدـماین  نید  ، میرک نآرق  میلاعت  هیاـپ  رب 
. دشخب ییاهر 

گنت امش  رب  دهاوخیمن  دنوادخ  ( ، 15  ) نورکشتمکلعل مکیلع و  هتمعن  متیل  مکرهطیل و  دیری  نکل  جرح و  نم  مکیلع  لعجیل  هللا  دیری  ام 
«. دیشاب راذگ  ساپس  ات  دشاب  ، دیامن لماک  امش  رب  ار  دوختمعن  كاپ  ار  امش  دهاوخیم  هکلب  ، دریگب

(16  ) نیبم لالض  یفل  لبق  نم  اوناک  نا  ۀمکحلا و  وباتکلا  مهملعی  مهیکزی و  هتایآ و  مهیلع  ولتی  مهنم  الوسر  نییمالا  یف  ثعب  يذلا  وه 
ار [ قحتعیرش ] باتک دزاس و  كاپ  ار  نانآ  دناوخب و  نانآ  رب  ار  وا  تایآ  ات  ، دیزگرب ناشدوخ  زايربمایپ  لهاج  مدرم  نایم  زا  [ دنوادخ ] وا ،

«. دندربیم رس  هب  يراکشآ  یهار  مگرد  نیا  زا  شیپ  هچرگ  ، دزورفایب نانآ  لد  رد  ار  تمکح  شنیب  ،و  دزومایب نانآ  هب 
: دراد هراشا  یساسا  بلطم  هس  هب  هیآ  نیا 

. تسا هتفهن  وا  ینامسج  دبلاک  هدرپسپ  رد  هک  تیناسنا  يالاو  تیصخش  ندومن  هتسارآ  نورد و  يزاس  كاپ  ، هیکزت .1
. تسا یعیرشت  یفیلکت و  ياههتشبن  يواح  هک  تعیرش  ینعی  ، باتک میلعت  .2

هک تسا  تایاغلا  ۀیاغ  ینورد  شنیب  نیمه  دشابیمناسنا و  رادرک  راتفر و  ندش  هتـسارآ  هیام  هک  ینورد  شنیب  ینعی  ، تمکح شزومآ  .3
. دناسریمیناسنا تمارک  جوا  هب  ار  یمدآ 

هتـسیاش ] دهاوخب ار  هک  ره  دنوادخ  ( ، 17  ) بابلالااولوا الا  رکذی  ام  اریثک و  اریخ  یتوا  دـقف  ۀـمکحلا  تؤی  نم  ءاشی و  نم  ۀـمکحلا  یتؤی 
نیا هب  هک  ، هتفایتسد اهشزرا  زا  ياهتـشابنا  رب  هنیآ  ره  ، دومن تفایرد  ار  شنیب  نیا  هک  ره  درادیمینازرا و  وا  هب  ار  تمکح  شنیب  [، دـید

«. دنربیمن یپ  درخ  نابحاص  زج  تقیقح 
هتـسیاش شیاین  طقف  هن  تادابع  نیا  رد  . تسا هدـشهضرع  یناـسنا  لیـصا  ترطف  قفاوم  دنـسپ و  درخ  كاـپ و  هنوگ  هب  مالـسا  رد  تاداـبع 

ود نیادـنیآ  رب  ، هدـش عقاو  تیانع  دروم  زین  سفن  شیالاپ  نورد و  يزاس  كاـپ  هکلب  ، هدـش ظاـحلیهلا  هاـگرد  هب  وا  برقت  راـگدرورپ و 
. تسا ناسنا  دوجو  داعبا  رد  لداعت  بجوم  شیارگ 

هنوگ ره  زا  هتـسارآ و  كاپ و  ینورد  اب  قحترـضح  هاگشیپ  رد  ادخ  صلاخ  ناگدنب  ( ، 18  ) ةالصلا اومیقی  ءافنح و  نیدلا  هل  نیـصلخم 
«. دنزیخیم رب  شیاین  هب  ، هتساریپ یشیالآ 

نآ زا  درادیم و  زاـب  راـتفر  رادرکرد و  يراـجنهان  زا  ار  یمدآ  ، زاــمن ( ، 19  ) ربـکا هللا  رکذـل  رکنملا و  ءاـشحفلا و  نـع  یهنت  ةالـصلا  نا 
«. درادیم هگن  هدنز  اهلد  رد  ار  ادخ  دای  ، رتالاب

برد هک  - دـینک تبظاوم  [ يزور مین  ] هنایمزامن هژیو ] هب  اـهزامن و[ رب  ( ، 20  ) نیتناق اوموق هللا  یطـسولا و  ةالـصلا  تاولـصلا و  یلع  اوظفاح 
«. دیتسیاب عوشخ  عوضختلاح و  اب  دنوادخ  هاگشیپ  ردو  - تسا هدوشگ  امش  يور  رب  یهلا  تمحر 

ات - دیریگب کمک  تیبوبر  هاگرد  هب  شیاینو  تمواقم  هب  نتفرگ  وخ  زا  ( ، 21  ) نیعشاخلا یلع  الا  ةریبکل  اهنا  ةالصلا و  ربصلاب و  اونیعتسا  و 
هک یناـسک  رب  زج  ، تـسا نیگنــس  يراـب  شیـالآ  زا  رود  هـب  كاـپ و  شیاـین  اـنامه  - درادهاـگن ازفا  طاـشن  لد و  هدـنز  هراو  مـه  ار  اـمش 

«. دناهتفایرد ار  یهلا  هاگشیپ  رد  عوضخ  عوشختذل و 
]و نیسپاو دادم و  اب  ] زور فرط  ود  رد   ، نیرکاذلليرکذ کلذ  . تائیـسلا نبهذی  تانـسحلا  نا  ، لیللا نم  افلز  راهنلا و  یفرط  ةالـصلا  مقا  و 

«. دنشابادخ دای  هک  یناسک  ياربتسا  يروآ  دای  نیا  .و  درادیم رب  نایم  زا  ( 22  ) ار اهیتشز  اهییابیزهک  ، راد اپ  هب  ار  زامن  ، بش زا  یساپ 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  . دنادرگیم هزیکاپار  نورب  سپـس  نورد و  تسخن  هک  تسا  مالـسا  رد  تدابع  ياهیگژیو  زا  نیا  هتبلا 

رگید ایآ  ، دـینک وشتـسش  بآ  نآ  رد  رابجـنپ  يزور  هتـسویپ  دـشاب و  ناور  یبآ  امـشياههناخ  يولج  رد  هاگ  ره  :» دـیامرفیم هراب  نیا  رد 
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»؟ دنامیم یقاب  امش  ندب  رب  یگدولآ  ویکرچ 
فرط رب  هلـصاح  ياهیگدولآ  ، دروآ اج  هب  يزامن  ادخصلاخ  هدنب  هاگره  هک  تسا  يراج  بآ  نامه  دننامه  هناگ  جنپ  ياهزامن  :» دومرف

( . 23 « ) دوشیم
هدرپـس ناـنآ  تسد  هبتعیرـش  دـندشیمراذگاو و  دوـخ  هـب  نیتـسخن  رکذـت  ناـمه  اـب  مدرم  رگا  :» دـیامرفیم مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما 

اهیگدولآاب هار  مه  نیتسخن  تلاح  نامه  رب  هنیآ  ره  ، تفرگیم ماجنا  یپ  رد  یپ  ناربمایپهلیـسو  هب  هک  ددـجم  يریگ  داـی  نودـب  ، دـشیم
هدرپس یـشومارف  تسد  هب  يو  تعیرـش  ات  تساوخ  دـنوادخاذل  . تفر نایم  زا  هدوسرف و  نیـشیپ  عیارـش  هک  دوب  نیمه  دـندنامیم و  یقاـب 

نید و ات  ، دنربب یگرزب  هبار  وا  مان  دننک و  وا  دای  رابجنپ  هنازور  ات  ، دومن بجاو  ار  هناگ  جـنپ  ياهزامن  تخیگنا و  ربار  مالـسا  ربمایپ  ، دوشن
. دینک عوجر  ناقرف  هروس  (63-76) تایآ هب  رتشیب  حیضوتيارب  ( . 24 « ) دوشن هدرپس  یشومارف  تسد  هب  هاگ  چیه  تعیرش 

نید تریح  هیام  هک  تسا  ریگارف  هدرتسگ و  هزادـنانآ  ، مالـسا یماظتنا  ماـکحا  نآ  راـنک  رد  تـالماعم و  باوبا  ، میرذـگب هک  تاداـبع  زا 
کی ره  رد  دشابهداد و  رارق  دوخ  هاگدید  ریز  ار  هعماج  تایح  داعبا  یمامت  هک  یگدرتسگ  نیا  هب  یتعیرـشالوصا  . تسا هدـیدرگ  ناهوژپ 

. سب تسا و  مالسا  ، ناهج هدنز  یهلانید  هناگی  . تسین تسد  رد  مالسا  تعیرش  دننامه  دشاب ، هداد  رظن 
...« هدش هتفریذپ  ادخ  دزن  هک  تسا  یتعیرش  اهنت  مالسا  ( ، 25 ... ) مالسالا هللا  دنع  نیدلا  نا 

هتفریذپ وا  زا  زگره  ، دـیوجب ینیئآ  مالـسازج  هک  ره  و  ( ، 26  ) نیرـساخلا نم  ةرخآلا  یف  وه  هنم و  لـبقی  نلف  اـنید  مالـسالا  ریغ  غتبی  نم  و 
 . تسا هدرب  نایز  تیاهن  رد  دوشیمن و 

. تسا هدش  هئارا  ص 262-340) ج 6 ، «) دیهمتلا » رد نآ  زا  ییاههشوگ  ، تسا نوریب  رضاحثحب  هلصوح  زا  لاقم  نیا  طسب  حرش و 
: اهتشونیپ

رشح 23-59:24. .1
هرامش 1-12. ، قیتع دهع  - شیادیپ رفس  موس  باب  2.ر.ك:

هرامش 22-24. ، شیادیپ رفس  هدزای  باب  3.ر.ك:
(. ،ج 6،ص258-262 دیهمتلا . ) ،ج 6،ص 317-347 ةراضحلا ۀصق  مان  هب  نآ  یبرع  .و  دعب هب  ،ج 2،ص 197  ندمت خیرات  .4

نارمع 3:33. لآ  .5
هرامش 18-24. باب 9، ، شیادیپ رفس  .6

باب 12. ، نامه .7

باب 19. ، نامه .8
هرامش 22-29. باب 32، ، نامه .9

باب 27. ، نامه .10
باب 32. ، جورخ رفس  .11

باب 11. ، مود لیئومص  .12
سمش 91:9. .13
هرقب 2:129. .14

هدئام 5:6. .15
هعمج 62:2. .16
هرقب 2:269. .17
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هنیب 98:5. .18
توبکنع 29:45. .19

هرقب 2:238. .20
هرقب 2:45. .21

دوه 11:114. .22
هرامش 3. ( تیبلا لآ  ۀسسؤم  ،ج 4،ص 12( لیاسو .23

مقر 8. ،ص 9، نامه .24
نارمع 3:19. لآ  .25
نارمع 3:85. لآ  .26

مهن لصف 

فیرحت ههبش  عفد 

یتایاور ههبش  نیا  اشنم  . تسا هدوب  مالسا  گرزب  نیققحمو  املع  در  راکنا و  دروم  هتسویپ  هدوب و  حرطم  نامز  رید  زا  ، نآرق فیرحت  ههبش 
لیوات لباق  ابلاغ  تاـیاورنیا  . دـناسریم ار  هللا  مـالک  فیرحت  رهاـظ  هب  تسا و  هدـش  جرد  هعیـش  تنـس و  لهاثیدـح  بتک  رد  هک  تسا 
تیمها نآرق  رهاوظ  تیجح  اب  طابترا  لیلد  هب  فیرحت  ههبـش  یـسررب  . دنوشیمهتـشاذگ رانک  ، لیوات ناکما  مدع  تروص  رد  ،و  دـشابیم

شخب هس  رد  ثحب  نیا  . دوش مولعم  تایاورنیا  مقس  تحـص و  دریگ و  رارق  یبایزرا  دروم  هشیر  زا  هلاسم  نیا  تسا  مزال  ور  نیا  زا  ، دراد
. هعیش تنس و  لها  زا  لوقنم  تایاور  یسررب  هراب و  نیا  رد  مالسا  گرزب  ياملع  يارآ  فیرحت ، یفن  لیالد  دوشیم : حرطم 

تغل رد  فیرحت 

هب نامطا  ریخ  هباصا  ناف  فرح  یلع  هللا  دبعی  نم  سانلانم  و  میناوخیم : جح  هروس  رد  . دـشابیم هرانک  يانعم  هب  فرح  هشیر  زا  فیرحت 
نامیا دـننکیمشیاین و  نابز  اـب  اـهنت  ینعی  ] دنتـسرپیم هراـنک  رد  ار  ادـخ  مدرم  زا  یـضعب  و  ( ، 1 ... ) ههجویلع بـلقنا  ۀـنتف  هتباـصا  نا  و 

ناحتما يارب  يراوگان  رگا  اما  ، دنباییم نانیمطا  نادب  دـسرب  نانآهب  يریخ  عفن و] دـنک و  ور  نانآ  هب  ایند  ] رگا سپ  [ تسا فیعـض  ناشیبلق 
[«. دنروآیم ور  رفک  هب  [و  دنوشیم نوگرگد  ، دسرب نانآ  هب 

طسو و رد  هن  ، دنراد رارق  نید  هرانک  رب  هتسویپ  نانیا  ، هبلقو هطسو  یف  نیدلا ال  نم  فرط  یلع  يا  :» دیوگیم هیآ  نیا  ریسفت  رد  يرـشخمز 
رکشل هرانک  رب  هک  یسک  دننامه  ، دنرادن رطاخ  شمارآ  هاگ  چیه  ظاحل  نیدب  تسا و  نید  رد  نانآ  لزلزت  بارطضارثا و  رب  نیا  . نید بلق 

رارف هب  اـپ  دیـسر  ارف  تسکـش  رگا  دـشاب و  میهـس  نارگید  اـب  اـج و  رب  اـپ  ، دیدرگبیـصن تمینغ  يزوریپ و  هاـگره  اـت  دـنکیم  تـکرح 
( . 2 « ) دریگب یپ  ار  دوخ  تاجنهار  ، هدراذگ

تساهنآ و یعقاو  دارم  یقیقح و  یناعم  هدافا  نامهاهترابع  ظافلا و  یعیبط  ریـسم  . تسا نآ  یعیبط  ریـسم  زا  ندز  هرانک  ، مـالک فیرحت 
ریـسفت ، ههجوریغ یلع  هریـسفت  :» دـناهدومن فصو  نینچ  ار  مالک  فیرحت  اذـل  دـباییم . ققحت  فیرحت  ، یناـعم نآ  زا  فارحنا  تروص  رد 

هب نآ  ندـنادرگرب  مالک و  نتخاس  نوگرگد  ینعی  ، تساورانلیوات یعون  ریـسفت  هنوگ  نیا  تسا  نآ  رهاـظ  هچ  نآ  فـالخ  رب  نآ  ندومن 
ریسم زا  دزاسیم و  نوگرگدار  ظفل  تلالد  ، يونعم فیرحت  عقاو ، رد  اریز  ، دنیوگ يونعم  فیرحت  ار  فیرحتهنوگ  نیا  . تسا رگید  يوس 

. دنکیم فرحنم  دوخ 
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. تسا هدش  هدارا  ( يونعم فیرحت  ) انعم نیمه  هدمآ  فیرحت  هژاو  اجک  ره  نآرق  رد 
فالخ رب  ار  نآ  ( ، 4  ) لیواتلا ءوس  وه  لزناام و  ریغ  یلع  هنورـسفی  يا  :» دیوگیم ( 3  ) هعضاوم نع  ملکلا  نوفرحی  هیآ  ریسفت  رد  یـسربط 

(5  ) اهعضاومنع اهنولیمی  يا  :» دیوگیم هیآ  ریسفت  رد  يرشخمز   . تسا ندرک  لیوات  دب  نآو  دننکیم  ریسفت  هدرک  هدارا  دنوادخ  هچ  نآ 
ره ، ددرگن نییبت  ریـسفت و  - دراد تلالد  نآ  رب  ظفل  رهاظ  هک  - یعقاويانعم قبط  ظفل  رگا  اریز  «، دناهتخاس فرحنم  دوخ  عضوم  زا  ار  ظفل  ،

. تسا هدش  فرحنم  دوخ  یلصاعضوم  زا  هنیآ 
زا رگا  هدـش و  عضو  صاخ  ییانعم  يارب  ظفل  ره  اریز  ، تسا ظفل  یناعم  نامه  ظفل  عضاوم  :» دـیوگیم - ناـیبلا عمجم  هیـشاح  رد  - ینارعش

تـسا هدـش  فرحنم  دوـخ  عـضوم  زا  ظـفل  نآ  هنیآ  ره  ، دوـش ریـسفت  ، دـشابن ظـفل  هتـساوخ  هک  ، رگیدياـنعم هب  ددرگ و  لـیاز  عـضوم  نآ 
ظافلا هل  عوضوم  هک  یناـعم  زا  تسا  تراـبع  نآ  تسااـهنآ و  هتـسیاش  هک  دـنراد  یعـضاوم  ظاـفلا  :» دـیوگیم هراـب  نیا  رد  يرـشخمز  .

ماما زا  ( . 6 « ) دوب دنهاوخبیرغ  هدنام و  او  ، دنوش رود  یناعم  نآ  زا  رگا  اذل  ، دنوش لامعتسا  یناعم  نامه  ردظافلا  تسا  راوازس  دشابیم و 
راوتسا ار  نآ  ظافلا  فورح و  هک  دنتسه  یناسک  هتخادنا  رـستشپار  ادخ  باتک  هک  نانآ  : » دومرف هک  تسا  هدشتیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب 

. دناهدومن لیوات  ریسفت و  رگید  هنوگ  هب  ینعی  ( ، 7 « ) دناهدرک فیرحت  ار  نآ  ماکحاو  دودح  هتشاد و 

حالطصا رد  فیرحت 

: تسا هدمآ  انعم  تفه  هب  حالطصا  رد  فیرحت 
تلالد نآ  رب  ياهنیرق  عضو و  هدوبن و  گنهآ  مهریـسفت  اـبتغل  هک  ياهنوگ  هب  ، اوراـن لـیوات  ریـسفت و  ینعی  مـالک  تلـالد  رد  فیرحت  .1
ربمایپ . دنرمـشیميار هب  ریـسفت  لطاب و  لیوات  ار  دنتـسم  ریغ  لیوات  هنوگ  نیا  . دشاب هدـیدرگ  لیواتو  ریـسفت  هاوخ  لد  قبط  افرـص  ، هتـشادن

هاگ ياج  دیاب  دـنک ، ریـسفت  دوخ  هاوخ  لد  هب  ار  نآرق  یـسک  ره  ( ، 8  ) رانلا نم  هدـعقم  اوبتیلف  هیارب  نآرقلا  رـسف  نم  : » تسا هدومرف  مرکا 
«. دزاسصخشم شتآ  رد  ار  دوخ 

تاـیآ رد  یلو  ، تسا هتفرگ  تروـص  ییاـج  هب  اـجهنوگ  نیا  اـههروس  هراـبرد  : لوزن بیترت  فـالخ  رب  فحـصم  رد  هروـس  اـی  هیآ  تبث  .2
. تسا فیعض  رایسب  نآ  لامتحا 

تئارق فالخ  رب  ءارق  زا  یناسک  تسا و  هتـشاد  همادااهنرق  ات  لوا  ردص  زا  راک  نیا  ، دشاب روهـشم  تئارق  فالخ  رب  هک  تئارق  فالتخا  .3
. دناهدرکیم تئارق  فورعم 

رد ، دـندرکیم توـالت  ار  نآرق  شیرق  هجهل  فـالخرب  دنتـشاد و  دوخ  هب  صوصخم  هجهل  برع  لـیابق  زا  کـی  ره  : هجهل رد  فـالتخا  .4
فرحا ۀعبس  یلعنآرقلا  لزن  ثیدح  . دومرف هزاجا  ار  اههجهل  فالتخا  نیا  مرکا  ربمایپ  هتبلا  ، دوب هدشلزان  شیرق  هجهل  هب  نآرق  هک  یلاح 

. تساههجهل فالتخا  هب  رظان 
. ندرک نیزگ  ياج  ار  نآ  فدارم  نتشادرب و  نآرق  زا  ار  یظفل  ینعی  : تاملک لیدبت  .5

تخـس و ياههملک  اذل  . دـنکن دراو  همدـص  انعملصا  هب  هک  نآ  طرـش  هبتسنادیم  زیاج  ار  تاملک  ضیوعت  دوعـسم  نب  هللا  دـبع  دـنیوگ 
. درکیم لدبم  رتناسآو  لهس  تاملک  هب  ار  نآرق  راوشد 

رتنشور ار  هیآ  دارم  ات  دروآیم  هیآ  لالخ  رد  ریـسفتناونع  هب  ار  تاـملک  یخرب  هک  تسا  هدـشتیاور  دوعـسم  نبا  زا  : نآرق رب  ندوزفا  .6
نم کیلا  لزناام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  دـناوخیم : نینچ  ار  هیآ  هدومن و  دایز  ار  نینمؤملا  یلوم  ایلع  نا  هلمج  ، غیلبت هیآ  رد  هک  ناـنچ  ، دزاـس

دنتشاد نامگ  ( دندرجع نبا  عابتا  هک  جراوخ  زا  یخرب  ) هدراجعزین و  ( 9  ) هتلاسر تغلب  امف  لعفت  مل  نا  و  نینمؤملا - یلوم  ایلع  نا   - کبر
( . 10  ) تسا هدش  هدوزفا  نآرقرد  فسوی  هروس  هک 

هدش هتـساک  نآ  زا  ادمع  ای  هابتـشا و  وهـس و  يورزا  تسا و  هدوب  دوجوم  هزادـنا  زا  شیب  نآرق  دـناهدرب  نامگ  یخرب  : نآرق زا  نتـساک  .7
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- تنـس لها  تایاوریخرب  لیلد  هب  ؟ هن ایتسا  هدـش  مک  يزیچ  نآرق  زا  ایآ  تساج . نیمه  رد  فیرحتهلاـسم  نوماریپ  ثحب  رتشیب  . تسا
حرطم نآرق  زا  نتـساک  هلاسم  - دناهدز نماد  نآ  هب  ( 12  ) نویرابخا هک  - هعیـش زا  یتایاور  زین  -و  دـناهدرک تیاور  ار  نآ  ( 11  ) هیوشح هک 

. تسا هدشن  هدوزفا  يزیچ  نآرق  رب  زگره  هک  تسا  تما  عامجا  دروم  عوضومنیا  یلو  ، تسا هدش 

فیرحت یفن  لیالد 

هراشا

: تسا فیرحتههبش  عفد  هرابرد  مالسا  ياملع  راتفگ  زا  ياهصالخ  ، میروآیم اج  نیا  رد  هچ  نآ 

خیرات یهاوگ  .1

دوب و نآرق  ظـفاحم  اصخـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربماـیپ  . تسا هدوـب  ناناملـسم  هژیو  هب  ناـگمه  تیاـنع  دروـم  تسخن  زور  زا  نآرق 
ياههخـسن نآ  زا  روظنم  نیدب  دـننک و  ظفح  تبث و  ار  نآ  دـندوب  فظوم  ناناملـسمو  دادیم  ار  نآ  طبـض  تبث و  ، ظفح روتـسد  هتـسویپ 

ظفح هلاسم  نامز  نامه  زا  . دـندرکیم يرادـهگنصوصخم  ياههسیک  ای  قودنـص  ناـیم  رد  دوخ  ياـههناخ  رد  دـندرکیم و  هیهتددـعتم 
طبض تبث و  رب  هوالعو  دنتفای  یمهم  تلزنم  یمالسا  عماوج  نایم  رد  هتـسویپ  نآرق  ناظفاح  ناونع  هبيرامـشیب  هدع  تفای و  جاور  نآرق 

. دندرک شخپ  یمالسا  روشکهرتسگ  رد  هیهت و  ار  يددعتم  ياههخسن  ، فحاصم رد  نآرق 
. دندنامیمن لفاغ  نآزا  ياهظحل  دندوب و  ینامسآ  باتک  نیا  رادساپ  ظفاح و  هشیمه  ناناملسم  ، هصالخ

نوؤـش رد  هراومه  باـتک  نیا  . تـسا هجوـت  لـباقباتک  نـیا  هبتیاـنع  رد  یمالـسا  نادـنم  شناد  ناـگرزب و  شقن  ، مدرم هدوـت  رب  هوـالع 
. تسا هدشیم  هدرمش  ساسا  هیاپ و  یمالسا  فلتخم  مولع  رد  هتشاد و  ار  لوا  شقننیملسم  زاستشونرس  نوگانوگ و 

هب افرص  یمالـسا  مولع  زا  يرایـسب  . دوب نآرق  وا  هدننکتیاده  امنهار و  ، درکیم هعلاطم  یمالـسا  مولع  زا  ياهتـشر  رد  هک  يدنمشناد  ره 
شناد نیا  ربانب  ، تساهتفرگ تاشن  نآرق  زا  ناناملـسم  نایم  رد  يرایـسب  ياهشناد  تسا و  هدـمآ  دوجو  هبنآرق  قیاقح  هب  ندیـسر  تهج 
: دیوگیم نینچ  هنیمز  نیا  رد  يدهلا  ملع  یضترم  دیس  . دنتشاد راک  رسنآ و  اب  دندوب و  نآرق  هب  دنمزاین  هراومه  یمالسا  مولع  نادنم 

فورعم ناگدنسیون  زا  روهشم  ياهباتک  خیرات و  گرزبياههثداح  ناهج و  گرزب  ياهرهش  هب  نیقی  دننام  ، نآرق لقن  تحص  هب  نیقی  »
هجوت املسم  . تسا هدوب  ناما  رد  ثداوح  دنزگ  زا  هدنام و  راوتسا  نانچ  مه  خیرات  لوط  رد  هک  تسا  رعشناگرزب  زا  دیاصق  راعشا و  زین  و 

قدص لیلد  مالسا و  هزجعم  نآرق  اریز  ، تسا هدوب  رتنوزفا  نآ  تسارح  ظفحرب و  هیعاد  رتشیب و  هراومه  روکذم  دراوم  هبتبس  نآرق  هب 
نآ تسارح  ظفح و  رد  یعس  هتسویپ  یمالسا  مولعنادنم  شناد  . تسا تعیرش  ماکحا  ینید و  فراعم  همه  ذخام  عبنم و  زین  تساتوبن و 

تایآ تاـملک و  فورحددـع و  یتح  تئارق و  بارعا و  دـننام  ، تسا هدوب  قیقد  یـسررب  دروم  نآ  تاـیئزجمامت  هک  اـج  نآ  اـت  دناهتـشاد 
دوـش و داـجیا  يرییغت  نآرق  رد  ، تسه هدوـب و  نآ  رب  هک  دـیدشتسارحو  طبـض  تیاـنع و  همه  نیا  دوـجو  اـب  دوـشیم  هنوـگچ  سپ  . نآ

... دبای ققحت  یندوزفاو  نتساک 
باتک دـننام  ، ناهج فورعم  بتک  رگید  دـننامه  وتسا  نآرق  لک  مامت و  هب  نیقی  دـننام  نآ  ضاـعبا  ءازجا و  نآرق و  تاـیئزج  هب  نیقی  ...
تـسا هتـشگبجوم  باتک  ود  نیا  هب  نارو  شناد  نادنمشناد و  تیانع  اریز  دشاب ، هاگآ  نادـب  یملاعره  دراد  ترورـض  ، ینزم هیوبیس و 

مک يزیچ  اهنآ  زا  دـشاب  هتـساوخ  یـسک  رگا  هک  اج  نآ  اتدریگ  رارق  تقد  رظن و  دروم  زین  اهنآ  تایئزج  اهباتک  نیا  لک  رب  هوالع  هک 
هدش هدوزفا  نآ  ربو  تسین  باتک  لصا  زا  هک  دوشیم  صخشم  دریگیم و  رارق  ییاسانش  دروم  تمـسقنآ  ، دیازفیب اهنآ  رب  يزیچ  ای  دنک 

... تسا
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ماجنا يرعـش  ياهناوید  ینزم و  هیوبیـس و  باتک  هبتیاـنع  زا  رتهب  رتشیب و  ، نآرق هبتبـسن  تیاـنع  هنوگ  نیا  هک  تسا  نشور  یبوخ  هب 
(«. 13  ) تسا هتفرگیم 

: تسا هدرک  لالدتسا  هیور  نیمه  رب  زین  ءاطغلا  فشاک  ریبک  رفعج  خیش 
هک یتایاور  هژیو  هب  . دشاب دناوتیمن  لوبق  دروم  الـصانآ  رهاظ  تسا و  هدش  هتخانـش  دودرم  ینـشور  هب  ( نآرق ندـش  مک  ) هصیقن تایاور  »

یناـگمه ترهـشدیاب  دوـب  هداد  خر  یقاـفتا  نینچ  رگا  اریز  ، تـسا هتـشادنپ  هداـتفا  ار  نآ  زا  يرایـسب  اـینآرق  ( هـیآ رازه  ود  زا  شیب  ) ثـلث
میرک نآرق  رب  نعط  نیرتگرزب  دـندادیم و  رارق  زیوآ  تسد  ارنآ  مالـسا  نانمـشد  هراومه  تسا و  رایـسب  نآ  رب  هزیگنا  نوچ  ، تفاـییم

تاـیآ و طبـض  تسارحو و  تظاـفح  رد  هداـعلا  قوف  ناناملـسم  هک  یلاـح  رد  ، دـشاب هدـش  نینچ  تسا  نکممهنوـگچ  ... دـندرکیم یقلت 
درک روابتسا  نکمم  هنوگچ  . تسا هداتفا  هدوب و  نیقفانم  زا  يرایـسب  مان  نآرقرد  هک  هدمآ  تایاور  یخرب  رد  ؟ دناهدوب اشوک  نآ  فورح 
رگید دـننامه  نانآ  اب  ودـندرکیمن  حیرـصت  نانآ  هب  زگره  دوخ  هنامیرک  قـالخا  تمکح و  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  یلاـحرد 

... دندرکیم راتفر  ناناملسم 
هک دننکیم  لالدتـسا  تسا و  هدنام  ملاس  ظوفحمنونک و  ات  مرکا  ربمایپ  زا  هدراو  ثیداحا  دنراد  رواب  هک  یناسک  ، تسا یتفگـش  ياج  ...

رگا دنیوگ  ، تسا هدنامیقابتمالـس  هب  لاس  رازه  زا  شیب  لوط  رد  هدش و  طبـض  تبث و  ، بتک رد  يراجاهنابز و  رب  هتـسویپ  تاملک  نیا 
رد هدش و  دراو  هصیقن  نآ  رب  دـنیوگیم  دـنرادن و  نآرق  هرابرد  ار  روابنیا  یلو  ، دـیدرگیم المرب  املـسم  ، دـشیم دراو  اهنآ  رب  يدـنزگ 
نآ طبـض  تبث و  دراد و  نایرجاهنابز  رب  رتشیب  تسه و  هدوبثیداحا و  زا  شیب  نآرق  هبتیانع  هک  نآ  ابتسا  هدنامیفخم  خیرات  لوط 

( . 14  ) تسه هدوب و  رتراوتسا 

نآرق رتاوت  ترورض  .2

نآ ندوب  رتاوتم  ، ضعب رد  هچ  لک و  رد  هچ  ، نآرق نتفریذپطرش  . تسا نآرق  رتاوت  ترورض  هلاسم  ، فیرحت ههبـش  عفد  مهم  لیالد  زا  یکی 
هبتسد ار  نآ  ( نیملـسمروهمج ) ناگمه ینعی  ، دـشاب رتاوتم  دـیاب  زین  تانکـس  تاـکرح و  رد  یتح  هملک و  رهو  فرح  ره  رد  نآرق  . تسا

نآرق زا  هلمج  نالف  ای  هملک  نالف  هک  دناهتفگ  فیرحت  هنیمز  رد  هچ  نآ  ، ورنیازا . دنشاب هدرک  لقن  یناگمه  روط  هب  ، هنیس هب  هنیس  تسد و 
لیاسم زا  یکی  لصا  نیا  دوشیم و  هدرمـشدودرم  نآرق  رتاوت  موزل  لصا  قبط  تسین و  لوبق  لباق  هدـشتیاور  داـحآ  لـقن  اـب  نوچ  ، هدوب

یلمع یعرفلیاسم و  رد  افرص  تسا و  رابتعا  دقاف  یمالک  یلوصا و  لیاسم  رد  دحاو  ربخ  اساساو  تساملع  قافتا  دروم  مالسا و  يرورض 
: دسیونیم فیرحت  یفن  هنیمز  رد  ، یلح همالع  . دراد رابتعا 

توبن دنس  نآرق  اریز  ، تسا رابتعا  دقاف  تروص  نیا  ریغرد  تجحتسا و  هدیسر  ام  هب  ارتاوتم  نآرق  زا  هچ  ره  هک  تسا  نآ  رب  املع  قافتا  »
نآ درادن  ناکما  نیا  رب  انب  دشاب ، روآ  نیقی  توبن  تحص  هبتبـسن  دناوتیمن  دسرن ، رتاوت  دح  رـس  هب  ات  اذل  ، تسامالـسا دیواج  هزجعم  و 
رگا دشاب  وگ  تسار  دنچ  ره  دحاو  يوار  اریز  ، میریذپب دناهدرک  تیاور  رتاوتمریغ  تروص  هب  دوخ  تاعومـسم  زا  هراب  نیا  رد  نایوار  هچ 

تـسا یتیاور  ای  اریز  ، تسا دودرم  دـشاب  ناونعنیا  ریغ  اب  رگا  تسا و  هدرک  اطخ  اعطق  ، دـشاب هدرک  لقن  ینآرق  ناونع  اب  ، هدرک لقنهچ  نآ 
یعرـشتیجح ینآرق  تاـیآ  ناوـنع  هـب  زگره  هـک  تـسوا  دوـخ  یـصخش  رظناـیتسا  هدینـش  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  مرکا  ربماـیپ  زا  هـک 

( . 15  ) تشاددهاوخن
حاتفم باتک  رد  یلماع  داوج  دـمحم  دیـس  »و  داشرالا حرـش  باتک  رد  لیبدرا  ققحم   ، لوصالا لیاسو  باـتک  رد  ییاـبطابط  دـهاجم  دـیس 

( . 16  ) دناهدرک لالدتساهنوگ  نیمه  زین  ۀمارکلا 

نآرق زاجعا  هلاسم  .3
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هلاسم ، دـنکیم یفن  هناعطاق  ار  نآ  مییوگب  رتنشورای  دراد  تافانم  نآ  اـب  تسا و  داـضت  رد  فیرحت  ههبـش  اـب  هک  یلئاـسم  زا  رگید  یکی 
زا یخرب  هک  هنوگ  نامه  ، تدایز لامتحا  اریز  ، دناهتـسناد فیرحت  ههبـش  در  رب  لیلد  نیرتگرزب  ار  زاجعاهلاسم  اـملع  . تسا نآرق  زاـجعا 
ای درادـن  نآرق  رد  ییاج  تسا و  هناقـشاع  تشذـگ  رـس  کـی  نوچ  ، تسا هدـشهدوزفا  نآرق  رب  اـمامت  فسوی  هروس  هک  دـناهتفگ  جراوخ 

ءزج دنرحـسلا و  لطبم  ياعد  ودناـتذوعم  هروس  ود  هک  تسا  هدرب  ناـمگ  دوعـسم  نب  هللا  دـبع  راوگرزب  یباحـص  هک  هنوگ  نآ  ، نتـساک
هک تسه  نآ  يارای  ار  رـشب  ایآ  تسا و  نآرق  اب  يدروآ  مه  ناـکما  ندوزفا  همزـالاریز  تسا ، یفتنم  یلک  هب  نآرق  هراـبرد  ، دنتـسین نآرق 
رد دـنوادخ  ! زگره دـشاب ؟ هتـشادن  اوتحمو  نایب  تغالب و  تحاصف و  تهج  زا  یتواـفت  نآ  اـب  زگره  هک  ياهنوگ  هب  ، درواـیب نآرقدـننامه 

: تسا هدومرف  نآرق 
اهناسنا و رگا  وگب  ( ، 17  ) اریهظ ضعبل  مهـضعبناک  ول  هلثمب و  نوتای  نآرقلا ال  اذـه  لثمب  اوتای  نا  یلع  نجلا  سنالا و  تعمتجا  نئل  لق 

«. دننک کمک  [ راک نیا  رد  ] ار رگید  کی  دنچ  ره  ، دروآ دنناوتن  نآ  دننامه  دنروایبنآرق ، نیا  دننامه  هک  دننک  قافتا  [ نج ] نایرپ
دیدرت کش و  میاهدرک  لزان  ( ربمایپ ) دوخ هدنبرب  هچ  نآ  رد  رگا  و  ( ، 18 ... ) هلثم نم  ةروسب  اوتاف  اندبع  یلع  انلزن  امم  بیر  یف  متنک  نا  و 

«. دیروایب نآ  دننامههروس  کی  [ مک تسد  ،] دیراد
کی دییوگیم  تسار  رگا  وگب  ؟ تسا هداد  تبسنادخ  هب  غورد  هب  ار  نآرق  وا  : دنیوگیم ای  ( ، 19 ... ) هلثم ةروسب  اوتاف  لق  هارتفا  نولوقی  ما 

...«. دیروایب نآ  دننامه  هروس 
جرد نآرق  رد  هتخاس و  ار  اههروس  رگید  ای  فسویهروس  یناـسک  رگا  سپ  . ندـیبلط دروآ  مه  ینعی  ، دـنیوگ يدـحت  تاـیآ  ار  تاـیآ  نیا 

. تسا یفتنم  رما  نیا  تسا و  يدحت  زرم  ندشهتسکش  فرح  نیا  همزال  ، دناهدرک
رییغت لیدبت و  هنوگ  ره  اریز  ، دناهتشادنپ يریازج  دیسيو  زا  شیپ  يرون و  خیـش  هک  نانچ  ، نآرق تاملک  لیدبت  لامتحا  تسا  هنوگ  نیمه 
یحو تروص  زا  ودـشاب  بستنم  هدـنهد  لیدـبت  هب  هتفای و  لیدـبت  نآرق  تروص  هک  دوشیم  بجوم  ، نآرقتاملک يدـنب  هلمج  مظن و  رد 

املف  ... هیآ دناهدرب  نامگ  نانآ  . یهلا نخس  ات  دراد  تیولوا  هدنهد  لیدبتهب  ، ياهتفای لیدبت  مالک  نینچ  نداد  تبسن  اذل  دوش ، جراخ  ندوب 
بیغلا  نوملعی  نجلا  تناک  ول  نا  سنالا  تنیبت  لصا  رد  ( 20 ... ) بیغلا نوملعی  اوناک  ول  نانجلا  تنیبت  رخ 

( . 23  ) تسا هدوب  ...« ۀمئا ریخ  لصا  رد  ( 22  ) سانلل تجرخا  ۀما  ریخ  متنک  هیآ  زین  و  ( 21  ) تسا هدوب 
بولسا کبـس و  رد  عطق  روط  هب  نیا  دورب و  نیب  زاو  دروخب  مه  هب  مالک  یلوا  مظن  ات  ددرگیم  بجوم  زین  نآرق  زا  ندومن  مک  نینچ  مه 

مظن هک  تفگدیابن  اذـل  ، دـشاب هتـشاد  ار  لوا  یغالب  بولـسا  کبـس و  نامه  دـناوتیمن  هتفای ) صقن  ) نیون مظن  تسا و  رثؤم  مالک  یغالب 
زا شیب  هیآ  کی  هنایم  زا  دـناهدرب  نامگ  هک  تسا  یناسک  هتفگ  ، هنیمز نیا  رد  اههتفگ  نیرتفیخـس  . تسا یحو  یهلا و  مظن  ناـمه  نیون 
زا شیب  ( 24 ... ) ءاسنلا نم  مکل  باط  ام  اوحکناف  یماتیلا  یف  اوطـسقت  الا  متفخ  نا  هیآ و  طسو  زا  : دـنیوگیم . تسا هدشطاقـسا  نآرق  ثلث 

دودرم روآنهو و  نآرق  هرابرد  اعدا  هنوگ  نیا  . تسا هدش  رادومن  نآ  ردیگتفشآ  هتخیر و  مه  هب  هیآ  مظن  اذل  تسا و  هداتفا  هیآ  رازه  ود 
. دراد تافانم  دوجوممظن  رد  زاجعا  هلاسم  اب  ، نآرق تاملک  رد  لیدبت  ای  صقن  ای  تدایز  نامگ  هنوگ  رهسپ  ( . 25  ) تسا

یهلا تنامض  .4

دروم هتـسویپ  ار  نآرق  اـت  هدـش  رادهدـهع  دـنوادخهک  تسا  یتنامـض  ، فـیرحت ههبـش  در  نآرق و  تمالـس  رب  لـیالد  نیرتنشور  زا  یکی 
نیمـضتالماک ار  نآرق  تمالـس  هیآ  نیا  نوظفاحل  هل  انا  رکذـلا و  اـنلزن  نحن  اـنا  درادـب ، نوصمتاـفآ  دـنزگ  زا  دـهد و  رارق  دوختیاـنع 

زا هراو  مه  یتسیاب  تسا ، توبن  تحـص  راوتـسا  لیلد  مالـساهدنز و  دنـس  نآرق  اریز  ، تسا نینچ  زین  فطل  هدعاق  ياضتقم  ، يرآ . دـنکیم
لقع و ترورـض  فالخ  ربهک  مالـسا  ساسا  هیاپ و  لزلزت  ینعی  ، نآرق هب  دربتسد  لامتحا  هنوگ  ره  . دنامب ظوفحمو  نوصم  تافآ  دـنزگ 

. تسا نید 
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نامگ يرون  یجاح  لاثما  هک  هنوگ  نآ  هن  ، تسا زاجعالیلد  نیمه  تسا و  هدـش  نیمـضت  ، تسا ناناملـسم  تسد  رد  هک  نآرق  نیمه  هتبلا 
رنه ، درادندوجو ظفح  هنوگ  نآ  رد  يرنه  اریز  ، تسا هدنام  ظوفحم  شیایصوا  ربمایپ و  هنیس  رد  ایظوفحم  حول  رد  نآرق  هک  ( 26  ) دناهدرب

هدومرف دنوادخ  . دنکیم دای  نآ  تسارح  زا  تمظع  لالج و  نینچاب  دنوادخ  هک  تسا  رضاح  دوجوم  نآرق  نیا  زا  تسارح  تظافح و  رد 
تـسکش یباتکنآ  هک  یتسار  هب  و  ( ، 27  ) دـیمح میکح  نم  لیزنت  هفلخ  نم  هیدـی و ال  نیب  نم  لطابلا  هیتاـی  ـال  زیزعباـتکل  هنا  و  تسا :

شیاتس هتـسیاش  میکح و  دنوادخ  يوس  زا  [ هک ارچ  ،] دیآیمن شیوسهب  رـستشپ  زا  هن  ور و  شیپ  زا  هن  یلطاب  هنوگ  چیه  هک  تسا  ریذپان 
 . تسا هدشلزان 

رد راوگان  ياهدمآ  شیپ  زا  زین  هشیمه  يارب  تسا و  هدوبنوصم  ثداوح  دنزگ  زا  هتـسویپ  نآرق  هک  تسا  رتحیرـص  شیپ  هیآ  زا  هیآ  نیا 
هک تسا  يروما  ، نـالطبزا دوصقم  دوشیمن و  نآرق  ضراـع  زگره  نـالطب  درک . دـهاوخن  عیاـض  ار  نآ  يزیچزگره  دوب و  دـهاوخ  ناـما 

هتـسویپ ، تسا دیمح  . دنکیمن هدوهیب  راک  زگره  ، تسا میکح  دـنوادخ  . دزاسرود ار  نآ  شیوختلاصا  زا  دـنک و  طقاس  رابتعا  زا  ار  نآرق 
تسا ظوفحم  هشیمه  يارب  هدش و  باسحنآ  هدنیآ  دشاب ، هدش  لزان  یماقم  نینچ  کی  زا  هک  ینآرق  سپ  . تسا شیاتس  دروم  واياهراک 

«. دزرویمن فلخت  ، دهدیم هک  ییاههدعوزا  زگره  دنوادخ  ( ، 28  ) داعیملا فلخی  هللا ال  نا 

نآرق رب  تایاور  هضرع  .5

زا . تسا هدـش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپزا  هک  تسا  یتایاور  ، خـیرات لوط  رد  نآ  رییغت  مدـع  نآرق و  تمالـس  رگید  لیالد  زا 
يارب ( ، 29  ) هوعدـف هللا  باتک  فلاخ  اـم  هوذـخف و  هللا  باـتک  قفاو  اـمف  ، ارون باوصلـک  یلع  ۀـقیقح و  قح  لـک  یلع  نا  :» هدومرف هلمج 

نآ هب  هک  دراد  دوجو  يرون  ، یتسار ویتسرد  ره  هب  ندرب  یپ  يارب  دـنکیم و  راکـشآ  ار  قح  نآ  هک  تسا  یتـقیقح  یقح ، ره  هبندیـسر 
قفاومنآرق اب  [ ثیداحا زا  ] هچ ره  سپ  [ تسا اهباوص  اهتقیقح و  رگنشور  هک  تسايرون  تقیقح و  نامه  نآرق  [و  دـنکیم ییاـمن  هار 

«. دیراذگاو دشاب  فلاخم  نآ  اب  هچ  ره  دینیزگرب و  ار  نآ  دشاب 
نآ ياج  ایآ  ، ددرگ طقاس  رابتعا  زا  دریگ و  رارق  دربتسددروم  نآرق  هک  تفریم  نآ  لامتحا  رگا  هک  دوشیم  حرطم  شـسرپ  نیا  نونکا 

شیپ رد  ار  تمالس  هارهراو  مه  یتسیاب  نآرق  سپ  ! زگره ؟ دشاب تایاور  مقس  تحص و  رب  نشور  لیلد  دریگرارق و  شجنس  رایعم  هک  دوب 
. دشاب لطاب  قح و  شجنسرایعم  هتشاد و  هگن  تباث  ار  شیوخ  رابتعا  دناوتب  ات  دشاب  هتشاد 

تیب لها  صوصن  .6

فیرحت ههبش  ای  فیرحت  لامتحا  یلک  روط  هبهک  تسا  تسد  رد  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  زا  یصاخ  تایاور  ، فیرحت یفن  هنیمز  رد 
هدوـب ظوـفحمو  نوـصم  فـیرحت  هنوـگ  ره  زا  هراومه  نآرق  دـندقتعم  تیب  لـها  زا  يوریپ  هب  هیماماهعیـش  دزاـسیم و  یفتنم  نآرق  رد  ار 

: تایاور نیا  زا  هنومن  دنچ  کنیا  . تسا
: تسا هدمآ  نینچ  ، هتشاگن ریخلا  دعس  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  ياهمان  رد  لوا : تیاور 

نآ تاملک  فورح و  هک  دوب  نآ  ، نآرق ندنکفا  رـستشپزا  هنومن  کی  و  ...، هدودح اوفرح  هفورح و  اوماقا  نا  باتکلا  مهذـبن  نم  ناک  «و 
نایم هب  نخس  فرحنم  ریسافتو  یناعم  هب  دربتسد  زا  ، فیرشتیاور نیا  رد  دنداد .» رییغت  فیرحت و  ار  نآ  ماکحاو  دودح  یلو  ، راوتسا ار 

عییـضت ، دودـح فیرحت  ياج  هب  هباشم  ثیدـح  رد  . تسا هدـش  هدرمـش  هدروخنتسد  نانچ  مه  نآرق  تاراـبع  ظاـفلا و  یلو  ، تسا هدـمآ 
تاررقم دودـح و  یلو  ، هدومن [ توالت یتسرد  ] فورح ظفح  ( ، 30  ) هدودح عیـض  هفورح و  ظفحف  نآرقلا  ارق  لجر  و  :» تسا هدمآدودح 

 . تسا هدومن  عییضت  ار  نآ 
یلوا لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  تسا : هدومرفدنوادخ  ارچ  دنیوگیم  مدرم  ، دسرپیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصب  وبا  مود : تیاور 
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طیارش تاعکرزا و  یلو  ، دیدرگ لزان  زامن  هضیرف  نآرق  رد  :» دومرف ترـضح  ؟ تسا هدربن  وا  نادناخو  یلع  زا  یمان  یلو  ( 31  ) مکنم رمالا 
نآرق هک  تسا  هدشتیبثت  لصا  نیا  ، فیرشتیاورنیا رد  ( . 32 « ) دومن نایب  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  نآ  ات  دشن  هدرب  یمان  نآ 

هک دومرفریرقت  مالـسلا  هیلع  ماما  هجیتن  رد  . تسا ربمایپ  هدـهع  رب  تایئزج  عورف و  نایب  تسا و  ماکحا  وضئارف  تایلک  لوصا و  نایب  ياج 
نایب زین  ار  نآ  ، زامن طیارـش  تاعکر و  نایب  دننام  ات  هدوب  ربمایپهفیظو  نیا  اریز  ، تسا هدشن  هدرب  وا  نادناخ  یلع و  زا  یمان  زگره  نآرق  رد 

قبط ، تسا نآرق  زا  اهنآندش  طقاس  سپس  نآرق و  رد  وا  نادناخ  یلع و  مسا  ندوب  زا  یکاح  هک  دنسلا  فیعضتیاور  هنوگ  ره  اذل  ، دنک
. تسا هدش  هتخانش  دودرم  تیاور  نیا 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  وا  رباج و  زا  دیفم  خیش  موستیاور :
اریز ، تسا فیرـش  فحـصم  بیترت  هلاسم  رمانیا  رد  راـک  نیرتلکـشم  هاـگ  نآ  . دزومآیم نآرق  مدرم  هب  يدـهم  ترـضح  ، روهظ عقوم  »

بیترت ردزج  هب  ، دهدیم هئارا  ترضح  هک  ینآرق  رگید  ترابع  هب  ( . 33 « ) دراد توافت  یلعف  فحصم  بیترت  اب  ترضح  فحصم  بیترت 
. درادن دوجوم  فحصم  اب  یتوافت  هنوگ  چیه  اههروس ، تایآ و  فیلات  هوحن  و 

هعیش گرزب  ياملع  رظن  .7

ات مینک  هضرع  ، دناهتـشاد زاربا  فـیرحت  یفن  هنیمزرد  ، هیماـما ياـملع  ناـگرزب  هک  ار  یتاحیرـصت  زا  یخرب  اـج  نیا  رد  تسین  تبـسانمیب 
زا یخرب  هتبلا  . تساضحم بذک  دوشیم  هداد  تبسن  نانآ  هب  هچ  نآ  دناهدوبن و  نآرق  فیرحت  هب  لیاقهعیش  ياملع  هاگ  چیه  دوش  نشور 

هعیـش مومع  باسح  هب  دیابن  هک  دناهتفگ  ار  یبلاطم  هنیمز  نیا  رد  - دناهتفرگنرارق هعیـش  ياملع  نیـصخاش  هرمز  رد  هک  - یطارفا نویرابخا 
. تشاذگ

ات تـسخن  زور  زا  نـیققحم  مییوـگب  دـیابمینک  میـسقت  ( 34  ) نیثدـحم نیققحم و  هتـسد  ود  هـب  ار  هیماـما  ياـملع  ناـگرزب  میهاوـخب  رگا 
نیثدحملامتاخ نامز  ات  قودـص  رفعج  وبا  نیثدـحملا  سیئر  نارود  زا  زین  نیثدـحم  دناهدرمـشدودرم و  ار  فیرحت  ههبـش  قافتالاب  ، نونک

مان هب  یهورگ  مهدزاـی  هدـس  زا  افرـص  . دـناهدوب فیرحترکنم  هدوب و  ماـگ  مه  نیققحم  اـب  همه  ، یناـشاک ثدـحم  زین  یلماـع و  رح  خـیش 
ار باوصان  رظن  نیادیابن  نیا  رب  انب  ، دندومن اپ  رب  ار  هلئاغ  نیا  دنتخاس و  حرطم  ار  فیرحت  هلاسم  ، دندشنیثدحم نیزگ  ياج  هک  نویرابخا 

: میروآیم دهاش  ناونع  هب  ار  ناگرزب  زا  ینانخسقوف  ياعدا  تابثا  يارب  اج  نیا  رد  . داد تبسن  نایعیش  همه  هب 
رب ام  داقتعا  :» دیوگیم نینچ  تاداقتعا  هلاسر  رد  يافوتم 381) ) قودص هیوباب  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا  نیثدحملا  خیـش  .1

اـبدراد 114 رارق  مدرم  تسد  رد  هک  تسا  دوـجوم  نآرق  نیمه  ، هدـیدرگ لزاـن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ربهک  ینآرق  تسا  نـیا 
( . 35  ) تسوگ غورد  ، مینادیمنیا زا  شیب  ار  نآرق  هک  دهد  تبسن  ام  هب  سک  ره  تساک و  مکیب و  ، هروس

يافوتم 413) ) دیفم خیش  هب  فورعم  ، نامعن نب  دمحم  نب  دمحم  هفئاط  دیمع  .2
هملک و هن  ، تسا هدشن  مک  يزیچ  زگره  نآرق  زا  هکدنرواب  نیا  ربتماما  لها  زا  یخرب  :» دیوگیم  ، تالاقملا لئاوا  » دوخ جرا  رپ  باتک  رد 

دزن ، لوق نیا  :» دیوگ هاگ  نآ   . تسا هتشاد  ار  ریسفت  حرش و  ناونع  هدوب و  مالسلا  هیلع  یلع  فحصمرد  هچ  نآ  زج  هب  ، ياهروس هن  هیآ و  هن 
رد تداـیز  اـما  .و  تسا ناـمه  نم  يار  هداـتفانآرق و  زا  تاـملک  یخرب  دـناهتفگ  هک  یناـسک  لوـق  زا  تـسا  رتکـیدزن  تـقیقح  هـب  نـم 

دراد تافانم  زاجعاهلاسم  اب  دشاب  رظن  دروم  ياهروس  ندش  هدوزفا  رگا  اریز  ، تساملع یعامجا  بلطمنیا  تسین و  هدوبن و  زگره  ، فحصم
تمالـس رد  یتدایز  هنوگ  ره  زا  نآرق  سپ  ، تسا دودرم  ناحجر  مدعلیلد  هب  زین  نآ  دـشاب  دوصقم  یتاملک  ای  هملک  ندـش  هدوزفا  رگا  و 

( . 36  ) مراد تسد  رد  یتیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هنیمز  نیا  رد  روکذم  لالدتسارب  هوالع  تسا .
نآرق لقن  تحص  هب  ملع  :» دیوگیم تایسلبارط  هلاسر  لیاسمزا  لوا  هیباوج  رد  يافوتم 436) ) نیسحلا نب  یلع  یضترم  دیس  يدهلا  ملع  .3

هبتیانع اریز  ، تسا برع  يارعـشراعشا  ناهج و  روهـشم  ياهباتک  فورعم و  یخیراـت  ثداوح  گرزب و  ياهرهـشدوجو  هب  ملع  دـننام 
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...«. تسا هدوبهدش  دای  روما  زا  شیب  هتسویپ  نآرق ،
رد تدایز  لامتحا  :» تسا هدروآ  ناـیبتلا  » دوخ سیفن  ریـسفتهمدقم  رد  يافوتم 460) ) یـسوط نسحلا  نب  دـمحم  رفعج  وبا  هفئاطلا  خیـش  .4

تسا و فلاخم  نیملـسم  يارآرهاظ  اب  زین  هدـیقع  نیا  ، هصیقن اما  تسا و  تدایز  مدـع  ربتما  عاـمجا  اریز  ، تسایفتنم یلک  روط  هب  نآرق 
نیمه ربتیب  لها  تایاور  رهاظ  یضترم و  دیـس  مالک  . تسا هدادن  خر  یـصقن  ویتدایز  نآرق  رد  زگره  هک  تسام  بهذم  هتـسیاش  نیمه 

( . 37 ...« ) درادتلالد
انهم دیـس  باوج  رد  ۀـیوانهملا  لـئاسملا  ۀـبوجا  » رد ياـفوتم 726) ) یلحهمـالع ، رهطملا نب  فسوی  نب  نسح  روـصنم  وـبا  نیدـلا  لاـمج  .5
هانپ . تسا هدـشن  دراو  نآ  رب  یـصقنو  تدایز  نینچ  مه  . تسا هدادـن  خر  نآرق  رد  میدـقت  ریخات و  ، لیدـبت زگره  هک  تسا  نآقح  :» دـیوگ

توبن ساـسا  دوـشیم و  مالـسا  دـیواج  هزجعم  رد  نعط  بجوـم  اریز  ، دـشاب هتـشادرواب  ار  يزیچ  نینچ  یـسک  هک  نیا  زا  ادـخ  هب  مربیم 
( . 38 « ) دنکیم لزلزتمار 

هدنـسب هعیـش  یمان  نادـنم  شناد  راتفگ  سردآ  مانهب و  طقف  اج  نیا  رد  ، دوشن ثحب  ندـش  ینالوط  بجوم  اـملع  لاوقا  لـقن  هک  نیا  يارب 
( : 39  ) مینکیم

،ج 1،ص 15. نایبلا عمجم  (، يافوتم 548 ) یسربط نسح  نب  لضف  یلع  وبا  همالع 
،ج 2،ص 218. ةدئافلا عمجم  (، يافوتم 993 ) یلیبدرا ققحم 

،ص 11. نیبملاقحلا هلاسر  ءاطغلا و  فشک  (، يافوتم 1228 ) ءاطغلا فشاک  ریبک  رفعج  خیش 
،ص 133. اهلوصا ۀعیشلا و  لصا  (. يافوتم 1373 ) ءاطغلا فشاک  لآ  نیسح  دمحم  خیش 

،ج 2،ص 273-274. یفاو ،ج 1،ص 565 و  نیقیلاملع یفاص و  ریسفت  مشش  همدقم  (، يافوتم 1090 ) نسحم دمحم  یناشاک  ضیف 
خیش لقن  قبط  ، تسا هتشون  روظنم  نیمه  هب  هک  یـسراف  هلاسررد  يافوتم 1104) ) ۀعیشلا لیاسو  بحاص  ، یلماع رح  خیـش  نیثدحملا  متاخ 

،ص 166. نیدلافرش دیس  ، ۀمهملا لوصفلا  ،ج 2،ص 208 و  قحلا راهظا  ، دوخ شزرا  رپ  باتکرد  يولهد  هللا  تمحر 
،ج 1،ص 25-27. نامحرلا ءالآ  (، يافوتم 1353 ) یغالب داوج  دمحم  خیش  همالع 

رد یجرعا  نسحم  دیس  لقن  قبط  ، تسا هتشون  روظنم  نیمههب  هک  ياهلاسر  رد  يافوتم 940) ) یکرک یلاعلا  دبع  نب  یلع  خیش  یناث  ققحم 
(. یطخ ) هیفاو حرش  : دوخ یلوصا  باتک 

،ص 28. هللا راج  یسوم  لیاسم  رب  دوخ  هیدر  باتکرد  زین  ،ص 163 و  ۀمهملا لوصفلا  (، يافوتم 1381 ) یلماع نیدلا  فرش  دیس 
،ج 1،ص 41. ۀعیشلا نایعا  (، يافوتم 1371 ) یلماع نیما  نسحم  دیس 

،ج 3،ص 101. ریدغلا ، يزیربت نیسحلا  دبع  خیش  ینیما  همالع 
،ج 12،ص 106-137. نازیملا (، يافوتم 1402 ) ییابطابط همالع 

ۀیادهلا  راونا  » رد زین  ج 2،ص 165 و   ، لوصالا بیذهت  باتک  رد  هرس  سدق  ینیمخ  ماما 
یـشزرایب زا  هدومن و  عافد  هراب  نیا  رد  هعیـشناگرزب  كاپ  عضوم  زا  تدـش  تدـح و  لامک  اب  هک  ،ج 1،ص 245  لوصالا ۀـیافک  حرش 

. تساهتشادرب هدرپ  يرون  یجاح  ياههتفگ 
ص 215-258.  ، نایبلا » دوخ ریسفت  همدقم  رد  هرس  سدق  ییوخ  مساقلا  وبا  دیس  هللا  تیآ 

ياهمش راتشون  نیا  هک  هتسناد  اوران  هعیـش  زا  ارفیرحت  هب  لوق  ماهتا  هنوگ  ره  هدرک  عافد  نآرق  سدق  تحاس  زا  راوتـسا  نیتم و  لیالد  اب 
. تسا راوگرزبداتسا  نیا  لدتسم  نشور و  تانایب  زا 

ماهتا در 
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اربم فیرحت  هب  لوق  تمهت  زا  ار  هیماـما  هعیـش  ، دناهدرکیـسررب ار  فیرحت  هلاـسم  هنافـصنم  هک  ، تنـس لـها  ياـملع  ناـگرزب  زا  يرایـسب 
هرعاشا و خیش  (، يافوتم 324 ) يرعشالیعامسا نب  یلع  نسحلا  وبا  ، تسا هداد  هعیـش  عضوم  تهازن  هب  تداهـشهک  یـسک  نیلوا  . دناهتـسناد

: دیوگیم نینچ  هنیمز  نیا  رد  يو  . دنتسه بتکم  نیا  وریپ  هزورما  ، ننست ناهجیمامت  هک  تسا  يرعشا  بتکم  راذگ  ناینب 
نانیا . دنتـسین قیمع  يارآ  رظن و  ياراد  ینید  لیاسمرد  دناهشیدنا و  دقاف  هک  نیب  رهاظ  نارظن  هتوک  هتـسد  کی  : دناهتـسد ود  هیماما  هعیـش  »
نیمه یلو  ، تسارابتعا دـقاف  هفئاط  نیققحم  دزن  هک  تسا  یتایاور  نانآ  لـیلد  دـناهدوب و  تاـملک  یخربصقن  تهج  رد  فیرحت  هب  لـیاق 

رظن نابحاص  نیققحم و  ، مود هتسد  تسا . هدادن  خر  یتدایز  نآرق  ردزگره  : دنیوگیم دنرکنم و  یلک  هب  ، نآرق رد  یتدایز  هبتبسن  هتـسد 
هدش لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  رب  هک  نانچ  مه  نآرق  دنیوگیم  نانآ  . دنرکنم ار  صقن  تدایز و  تهج  ود  ره  هک  دنداهتجا  و 

هدشن لصاح  نآ  رد  يرییغت  لیدبت و  صقن و  ، تدایز ، تسا هدوب  نامارد  ، قلطم روط  هب  ، فیرحت دـنزگ  زا  تسا و  هدروخن  تسد  نونک  ات 
( . 40  ) تسا

فیرحت هب  لوـق  زا  هعیـشتئارب  تهازن و  رد  لیـصفتهب  ( 41  ) قحلا راهظا  » دوخ سیفن  باـتک  رد  يولهد  يدـنه  هللا  تمحر  خیـش  همـالع 
جرارپ باـتک  رد  زارد  هللا  دـبع  دـمحم  ، رـصاعم داتـسا  نـینچ  مـه  . مـیاهدروآ نآرقلا  ۀنایـص  رد  اروا  راـتفگ  عوـمجم  . تـسا هـتفگ  نـخس 
دمحم دمحم  خیش  داتـسا  . تسا هتـسناد  اربم  تمهتنیا  زا  ار  نانآ  تحاس  ، هدومن عافد  هعیـش  زا  ( ، 42  ) میرکلا نآرقلا  یلا  لخدـملا  ،» دوخ

هب هدرک و  عافدهعیـش  عـضوم  زا  ناوارف  داهـشتسا  لیـصفت و  هب  ( 43  ) مالـسالا ۀلاسر  » رد رهزالا  هاگ  شنادتایهلا  هدکـشناد  سیئر  ، یندم
( . 44  ) تسا هتفرگ  هناملاظ  تبسن  هعیش  هب  ار  تبسن  نیا  یلک  روط 

فیرحت هب  لوق  اشنم 

دراد تلالد  باتک  فیرحت  هب  ، تایاور نآ  رهاظ  ، تسا هدمآهعیـش  تنـس و  لها  یثیدح  بتک  رد  هک  تسا  یتایاور  ، فیرحت هب  لوق  اشنم 
رابتعا دقاف  فیعـضياهدنس و  ای  تایاور  نیا  . دـناهدوب تایاور  هنوگ  نیا  ییوج  هراچ  ددـص  رد  ینـس  هعیـشناققحم و  املع و  هراو  مه  و 

خیـش همالع  تسا . هدـش  هتخانـش  دودرم  یلک  روط  هب  تایاور  نیا  یمالکو  یلوصا  بتک  رد  . لیوات لـباق  اـسران و  ياـهتلالد  اـی  دـنراد 
: دیوگیم نامحرلا  ءالآ  » ریسفت همدقم  رد  یغالبداوج  دمحم 

رظن زا  یخرب  . دوریمن اهنآ  قدـص  لامتحا  زگره  هکدراد  دوجو  یتایاور  ، تسا هدروآ  هراب  نیا  رد  يرون  یجاح  هک  یتاـیاور  هلمج  رد  »
املع هک  ددرگیم  زاب  یناسک  هب  تایاور  نیا  رتشیب  دنـس  هوالع  هب  . دـندرگیم یهتنم  ضراعت  یفانتهب و  دـنراد و  رایـسب  فالتخا  موهفم 

ترهـش يزادرپ  غورد  ییوگ و  غورد  هب  اهنآ  زا  یخرب  ای  دـناهدرکفصو و  تیاور  رد  افج  بهذـم و  داسف  ، راـتفگ فعـض  هب  ار  ناـنآ 
دوخ فاصوا  نیا  . دندرکیمینمشد نانآ  اب  هتـشاد و  فقوت  تلاح  همئا  هرابرد  یتح  یهورگ  . تسین زیاج  نانآ  زاتیاور  زگره  هک  دنراد 

( . 45 « ) دشابن دامتعا  لباق  دارفا  نیا  تیاور  هک  تسا  یفاک 
رب نعط  هیام  هک  تایاور  لیبق  نیا  هک  متفای  نینچ  ، هعیـشزا لوقنم  هچ  تنـس و  لها  زا  لوقنم  هچ  ، تایاور نیا  مامت  یـسررب  اـب  بناـج  نیا 
هب یطبر  تسا و  رگیدهوجو  هب  لیوات  لباق  هک  نآ  اـیتسا  هدـش  هتخادرپ  هتخاـس و  نید  نانمـشد  تسد  هب  ولوعجم  اـبلاغ  ، تسا تعیرش 

. دوش هراشا  تایاورنیا  زا  یخرب  هبتسا  مزال  اج  نیا  رد  . درادن فیرحت  هلاسم 
: اهتشونیپ

جح 22:11. .1
،ج 2،ص 142. فاشکلا .2

ءاسن 4:46. هدئام 5:13 و  .3
،ج 2،ص 173. یسربط ریسفت  4.ر.ك:
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،ج 1،ص 516. فاشکلا .5
،ص 15. فیرحتلا نم  نآرقلا  ۀنایص  ، تفرعم يداه  دمحم  6.ر.ك:

هرامش 16. ،ج 8،ص 53، یفاک .7
هرامش 154. ،ج 4،ص 104، یلائللا یلاوغ  .8

هدئام 5:67. .9
،ج 1،ص 128. لحنلا للملا و  ، یناتسرهش میرکلا  دبع  .10

ینعی وـشح  . دـنتخیریمدوخ ياـهنابنا  نورد  رد  دـندروآیم  تـسد  هبثیداـحا  زا  هـچ  ره  هـک  دـندش  هدـیمان  هیوـشحتهج  نـیا  زا  .11
رایسب ناشیا  راک  نیا  دشاب و  اههدوهیب  زا  هتشابناهچرگ  دنهد  جاور  ار  دوخثیداحا  هک  دوب  نینچ  نانآ  هویش  :» دیوگیم يزوج  نبا  . نورد

دوخ وا  سپ  ، تسا غورد  دنادیم  هک  دنک  لقن  نم  زا  یثیدحسک  ره  :» تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اریز  ، دومنیم حـیبق 
(. ،ج 1،ص 240 تاعوضوملا  ) تسا زادرپ  غورد  کی 

نآ هب  نونک  ات  مهدزایهدـس  زا  یلو  ، دـنتخادرپیم یخیرات  رابخا  عمج  هب  رتشیب  هک  دـشیم  هتفگ  یناـسک  هب  هتـشذگ  رد  نویراـبخا  .12
ره سک  ره  زا  دنزیریم و  مهرد  ار  سبای  وبطر  ، دناهداد جرخ  هب  ار  لهاست  لامک  تایاور  عمج  رد  هک  دوشیم  هتفگ  نیثدحم  زا  هتسد 

(. دعب هب  ،ص109 و ص 157  فیرحتلا نم  نآرقلا  ۀنایص  (ر.ك: دننکیم تیاور  ار  يزیچ 
،ص 15. سماخ نف  ، همدقم ،ج 1، یسربط ریسفت  13.ر.ك:

،ص 11. نیبملا قحلا  ، ومه ثحبم 7 و 8،ص 299-298 و  ، ةالصلا باتک  نآرقلا  باتک  ، ءاطغلا فشک  ، ءاطغلا فشاک  ریبک  رفعج  خیش  .14
،ص 111. ناهربلا ، يدرجورب .15

،ص 38-39. فیرحتلا نم  نآرقلا  ۀنایص  16.ر.ك:
ءارسا 17:88. .17

هرقب 2:23. .18
سنوی 10:38. .19

ابس 34:14. .20
،ص 26-27. ینامعن ریسفت  ،ج 90، راونالا راحب  21.ر.ك:

نارمع 3:110. لآ  .22
،ص 67. ةایحلا عبنم  ، يریازج دیس  23.ر.ك:

. تفگ میهاوخ  نخس  هدنیآ  رد  هیآ  نیا  هرابرد  ءاسن 4:3. .24
،ص 66. ةایحلا عبنم  ، يریازج دیس  25.ر.ك:

،ص 360. باطخلا لصف  ، يرون نیسح  دمحم  26.ر.ك:
تلصف 41-41:42. .27

دعر 13:31. .28
،ج 1،ص 69. یفاک لوصا  .29

هرامش 1. ،ج 2،ص 627، یفاک لوصا  .30
ءاسن 4:59. .31

،ج 1،ص 286. یفاک لوصا  .32

ینآرق www.Ghaemiyeh.comمولع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 302زکرم  هحفص 286 

http://www.ghaemiyeh.com


،ص 365. داشرالا .33
تخانـش رد  اریلقع  هشیدـنا  دـنرادیم و  اور  ار  داـهتجا  عرـش  ماـکحا  رد  نیققحم  هک  تـسا  نآ  رد  نیثدـحم  نـیققحم و  ناـیم  قرف  .34
یـسررب نآ  قبط  ار  نید  عورف  لوصایمامت و  ، هدوب نیموصعم  زا  هدراو  ثیداحا  وریپ  افرـص  ، نیثدـحم یلو  ، دـننادیم لیخد  نید  فراـعم 

زا لهاست  یتسس و  هار  نیا  رد  زگره  دنریگ و  شیپ  رد  ار  ناقتاشور  تایاور  هب  دانتـسا  رد  هک  دنتـشادیم  اور  ار  تقد  نیا  یلو  . دننکیم
. دنتشادیمن اور  دوخ 

رب ، دـناهداد رارق  دوخور  شیپ  ار  هشیدـنا  درخ و  ياـهدومن  هر  هتـسویپ  دـننادیم و  دازآ  ار  دوخ  ، رظن يار و  راـهظا  داـهتجا و  رد  نیققحم 
تسد هب  حیحص  هار  زا  هدشتقد و  نآ  باختنارد  هک  نآ  طرـش  هب  دنیوجیم  کسمت  هدراو  ثیداحا  رهاوظ  هب  طقف  هک  نیثدحم  فالخ 

. دشاب هدمآ 
،ص 93-94. رشع يداح  باب  حرش  اب  هار  مه  قودص  خیش  تاداقتعا  35.ر.ك:

. میدش روآدای  هک  دشاب  ییاهنامه  هدش  دایتیاور  زا  دوصقم  دیاش  ،ص 54-56. تالاقملا لئاوا  .36
،ص 3. همدقم ،ج 1، نایبتلا .37

هلاسم 13. ،ص 121، ۀیوانهملا لئاسملا  ۀبوجا  .38
. میاهدروآ فیرحتلا  نم  نآرقلا  ۀنایص  رد  لیصفت  هب  ار  ناگرزب  نیا  تانایب  .39

،ص 79-81. فیرحتلانم نآرقلا  ۀنایص  ،ج 1،ص 119-120. نییمالسالا تالاقم  ، يرعشا لیعامسا  نب  یلع  نسحلا  وبا  40.ر.ك:
،ج 2،ص 206-209. قحلا راهظا  .41

،ص 39-40. میرکلا نآرقلا  یلا  لخدملا  .42
هرامش 44،ص 382-385. ، مالسالا ۀلاسر  .43

. فیرحتلا نم  نآرقلا  ۀنایص  44.ر.ك:

،ج 1،ص 25. نامحرلا ءالآ  ریسفت  .45

تنس لها  تایاور 

هورگ نیا  رظن  رد  هچ  نآ  ینعی  ، دندادیم تیمها  اوتحمهبنج  هب  رتمک  دـنتخادرپیم و  ثیدـح  عمج  هب  افرـص  یهورگ  تنـس  لها  نایم  رد 
رتشیب اذـل  . دنتـسنادیمهار نیا  رد  هدـمآ  تسد  هب  مجح  تیمک و  رد  ار  شزرا  ماـمت  دوـب و  نیقباـس  راـتفگيروآ  عـمج  تشاد  تـیمها 

هدـمآ درگ  ثیداـحا  ناـیم  رد  ورنیا  زا  . دـشاب رتشیب  ، اوـتحم هب  هجوتنودـب  ، ناـنآ هدـمآ  تـسد  هبثیداـحا  رادـقم  اـت  دنتـشاد  شـشوک 
هدـناوخ هیوشح  مان  هب  هتـشذگ  ردهورگ  نیا  . دروخیم مشچ  هب  يرایـسب  هدوهیب  بلاطم  انایحا  تسا و  هدـش  طلخ  میقـسو  حیحـص  ، ناشیا

. دنفورعم ( 1  ) نویفلس مان  هب  هزورما  دندشیم و 
نویرابخا  مان  هب  هک  دراد  هتشاد و  دوجو  یهباشم  هورگ  هعیش  نایم  رد  هک  نانچ 

ود نیا  راک  دـیابن  تسا و  هدـش  طبـض  تبث و  ، نیودـت عمج ، هورگ  نیا  تسد  هب  ، فیرحت تایاور  مامت  دـیاش  رتشیب و  . دـناهدش هتخاـنش 
: میروآیم لیذ  رد  ار  تایاور  نیا  زا  یخرب  نونکا  . تشاذگ هعیش  تنس و  لها  زا  رظنلها  ناققحم و  باسح  هب  ار  هورگ 

رد هیناز  یناز و  مجر  نیا  رب  انب  ، تسا هدش  هراشا  ( هیناز ویناز  ندز  هنایزات  ) دلج هب  طقف  . تسا هدماین  مجر  هب  مکح  ، نآرق رد   : مجر هیآ  .1
دوـجو مجر  هیآنآرق  رد  هک  درکیم  ناـمگ  باـطخلا  نب  رمع  یلو  ، تسا تما  عاـمجا  دروـم  هدـش و  دراوتنـس  رد  ( 2  ) یصاخ طیارش 

البق هک  يروط  هب  . دـناریذپب هباحـص  هب  ار  نآ  جرد  دیـشوکیمهراو  مه  اذـل  ، تسا هداـتفا  ملق  زا  نآرق  يروآ  عمج  عقوم  هیآ  نیا  هتـشاد و 
اینز اذا  ۀخیـشلا  وخیـشلا  تراـبع  دـنالوبقب و  عـمج  هب  ار  دوـخ  رظن  تساوـخ  رمع  ، تباـث نب  دـیز  هلیـسو  هبنآرق  عـمج  ماـگنه  دـش  رکذ 

ینآرق www.Ghaemiyeh.comمولع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 302زکرم  هحفص 287 

http://www.ghaemiyeh.com


ادخ بناج  زا  تسا  یتبوقع  . دینک راس  گنـس  ار  نانآ  دندرک  انزرگا  ینز  ریپ  درم و  ریپ  ، میکح زیزع  هللا  هللا و  نم  الاکن  ۀـتبلا  امهومجراف 
هتفریذپ اذل  ، دروایب دهاشتسناوتنوا  دندیبلط  دهاش  يو  زا  لومعم  روط  هب  . دـهد رارق  نآرق  رد  هیآ  ناونع  هب  ار  تسامیکح  زیزع و  ادـخ  و 

تایحياهزور نیرخآ  رد  . دنک مامت  مدرم  رب  ار  تجح  دوخ  نامگ  هب  دنک و  هضرع  مدرمرب  هک  دوب  هشیدنا  نیا  رد  هتسویپ  رمع  یلو  ، دشن
یـسک یلو  مدرک  هضرع  متفگ و  هک  شاب  دهاش  ایادخ  . تفگنام هب  رمع  دییوگبتمایق  زور  ادابم  ! مدرم يا  :» دومن دـیکات  ربنم  يالاب  دوخ ،

( . 3  ) تفریذپن ار  نآ 
خیـش و :» دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  مدینـشدیوگیم  تباث  نب  دیز  اریز  ، تسا هتفرگ  هابتـشا  نآرق  هیآ  اب  ار  یثیدـح  رمع  ، ارهاظ

«. دینک راس  گنس  ار  نانآ  دندرک  انز  رگا  هخیش 
. دیامرفیم توالت  ربمایپهک  تسا  ینآرق  هیآ  هدرک  نامگ  تسا و  هدینش  ربمایپ  زا  ار  نآ  زین  رمع  تسا  نکمم 

نآرق رد  هک  یتایآ  زا  یکیتفگیم  وا  . تسا هدـش  طقاسو  هتـشاد  دوجو  مان  نیا  اب  ياهیآ  نآرق  رد  هک  تشاد  ناـمگ  ، رمع  : تبغر هیآ  .2
هدوب یثیدح  روکذـمترابع  تسا  لمتحم  ( 4  ) مکئابآ نع  اوبغرت  نا  مکب  رفک  هناـف  مکئاـبآ  نع  اوبغرت  ـالنا  :» دوب هیآ  نیا  میدـناوخیم 

. ددرگیم توالت  هکتسا  ینآرق  هیآ  هک  هدرب  نامگ  وا  اما  هدش  هدینش  ربمایپ  زا  هک  دشاب 
ةرم لوا  متدهاج  امک  اودهاج  نا  :» تسا هدـش  طقاسنآرق  زا  هدوب و  ینآرق  هیآ  ترابع  نیا  هک  دربیم  نامگ  نینچ  مه  رمع   : داهج هیآ  .3

( . 5)
تـسا يرتاوتم  ثیدح  هک  یلاح  رد  تسا  هدوب  ینآرقتایآ  زا  ( 6 « ) رجحلا رهاعلل  شارفلل و  دـلولا  ترابع  رمع  نامگ  قبط   : شارف هیآ  .4

ار ( یناز ) رهاـع تـسا و  ( یعرــش رهوـش  زا  هیاـنک  ، باوـختخر ) شارف بحاـصنآ  زا  ، دــنزرف هـک  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  مرکا  ربماـیپ  زا 
. تسینیبیصن

زا 671/323 شیب  دوـجوم  ددـع  هک  یتروـص  رد  تسا  نآرق 000/027/1 فورح  هـک  دوـب  نآ  رب  ناـمگ  ار  رمع   : نآرق فورح  ددــع  .5
ربص و اـب  ادـخ و  يارب  ار  نآرقهک  ره  . تسا فرح  رازه  تفه  تسیب و  فرح و  رازه  رازه  ياراد  نآرق  :» تسا هدـشتیاور  يو  زا  . تسین

دیبع نب  دمحم  طقف  ار  لطاب  ربخ  نیا  :» دـیوگ یبهذ  ( . 7 « ) دنهدیم وا  هب  نیعلا  روحزا  هجوز  کی  فرح  ره  لباقم  رد  ، دـناوخب هلـصوح 
( . 8  ) تسین يدامتعا  يو  هب  هک  یلاح  رد  تسا  هدرکلقن 

هک دـیوگن  امـش  زا  یـسک  :» تفگیم نینچ  وا  . تساهتفر نایم  زا  نآرق  ياههیآ  زا  يرایـسب  هک  تشادـنپیم  نینچ  رمع  دـنزرف  هللا  دـبع  .6
. تسا هتفر  نایم  زا  نآرق  زا  يرایسب  هک  یتروص  رد  ؟ تسا مادک  نآرق  یمامت  دنادیماجک  زا  ، ماهتفرگ ارف  ار  نآرق  یمامت 

( . 9  ) ماهتفرگ ارف  تسه  هچ  نآ  دیوگب  دیاب  هکلب 
هدش دوبان  نآرق  زا  یشخب  ، هباحـص زا  يرایـسب  ندشهتـشک  اب  رکبوبا  تفالخ  لوا  لاس  رد  ) همامی گنج  رد  هک  دندرکیم  نامگ  یخرب  .7

هب دوب  نانآهار  مه  هک  نآرق  زا  رادـقم  نآ  تشونرـستسنادن  یـسک  نانآ  زا  سپ  دـندش و  هتـشک  گنجنیا  رد  نآرق  ناـملاع  اریز  ، تسا
هدروآ باهـش  نبا  زا  ار  بلطم  نیا  دواد  یبا  نبا  ... دومننتبث تشونن و  ( دوجوم فحـصم  ) نآرق رد  ار  نآ  یـسک  زگره  دـیماجنا و  اـجک 

( . 10  ) تسا
نا :» دوب نینچ  ترابع  نآ  تشادـن و  دوجو  اهفحـصمرگید  رد  هک  دوب  یتدایز  ، دوب هدرک  باختنا  دوخ  يارب  هشیاـع  هک  یفحـصم  رد  .8
یبا رتخد  هدیمح   . یلوالافوفصلا نولصی  نیذلا  یلع  امیلـست و  اوملـس  هیلع و  اولـص  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  یبنلایلع  نولـصی  هتکئالم  هللا و 

( . 11 « ) دوب هدادن  رییغت  ار  اهفحصم  نامثع  هک  دوبیعقوم  ات  نیا  هتبلا  :» دیوگیم ، هشیاع رازگ  تمدخ  ، سنوی
نییعت دوـشیم  ( همرحم تاعـضر  ) تمرح بجوـمهک  ار  یگراوـخ  ریـش  رادـقم  هک  تسا  هدوـب  ياهـیآ  نآرق  رد  درکیم  ناـمگ  هشیاـع  .9

رب لمتـشم  هـک  ار  یتاحفـص  تـسا و  هدـش  يو  قاـتا  دراو  يدنفـسوگ  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپنفد  هـب  لاغتـشا  عـقوم  یلو  ، درکیم
نمرحی  تاعضر  رشع  :» دوب نینچ  ادتبا  هیآ  نآ  ! تسا هدروخ  هدیوج و  دوب  تاعضرهیآ 
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نآرق تایآ  ءزج  ، هیآ ود  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپتافو  عقوم  :» دـیوگ هشیاع  . دـش خـسن  نمرحی  تاعـضر  سمخ  هیآ  اـب  ادـعب  یلو 
( . 12 « ) دیدرگیم توالت 

هک  ، تاحبسم ياههروس  لداعم  يرگید  هروس  تئاربهروس و  لداعم  هتشاد  دوجو  ياهروس  نآرق  رد  دربیم  نامگ  ، يرعـشا یـسوم  وبا  .10
مدآ و نبال  ناک  ول  :» مراددایب ار  تئارب  لداعم  هروس  تایآ  زا  یکی  العف  : دـیوگیم وا  . تسا هتفر  نیب  زا  هدـشطقاس و  نآرق  زا  اههروس  نیا 

زین تسا و  هتفرگ  هابتـشا  نآرق  اب  ار  دراو  ثیدـح  ارهاظ  یـسوم  وبا   . بارتلاالا مدآ  نبا  فوج  المی  اثلاث و ال  ایداو  یغتبال  لاـم  نم  ناـیدا 
یف ةداهـش  بتکتف  نولعفت  ام ال  نولوقتمل  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  : » مراد دای  هب  ار  ياهیآ  تاحبـسم  فیدر  مه  هدش  دوقفم  هروسزا  : دیوگیم

( . 14  ) تسا نآرق  زا  یسوم  وبا  نامگ  هب  هک  تسا  یسدق  ثیداحا  زا  اهترابعنیا  یلو  ( ، 13  ) ۀمایقلا موی  اهنع  نولاستف  مکقانعا 
هدوب و هرقب  هروس  لداـعم  ، تسا هیآ  ياراد 73  العف  هکبازحا  هروس  :» تسا هتفگ  هک  دـناهداد  تبـسن  بعک  نب  یبا  لیلج  یباحـص  هب  .11

( . 15  ) دوبنامثع هیلع  مدرم  کیرحت  وا  ضرغ  دیاش  هک  دناهداد  تبسن  زین  هشیاع  هب  ار  راتفگنیا   . تشاد هیآ  دودح 286 
هرقب هروس  دروآ  مه  هروس  نیا  :» دیوگیم وا  . تساهدـنامن یقابتئارب  هروس  زا  مراهچ  کی  زا  شیب  هک  درکیم  نامگ  سنا  نب  کلام  .12

يرایـسب تایاورهنیمز  نیا  رد  تسا  هدـش  طقاس  تاـیآ  ءزج  زین  میحرلا  ناـمحرلا  هللا  مسب  تسا و  هداـتفايدایز  رادـقم  ، نآ لوا  زا  هدوب و 
( . 16  ) دناسریم ار  لقان  نهذ  یناوتان  یگمه  هک  دناهدروآ 

ناقرفلا باتک  هعجاف 

دناهدش دقتعم  نانآ  . دناهداد رثا  بیترت  هتـشادرواب و  ار  نانآ  ياهدـع  هک  تسا  نیا  هدروآ  راب  هب  تایاور  هنوگ  نیا  هک  یلکـشم  هنافـساتم 
نآ رب  ای  مکنآرق  زا  ییاههروس  اههیآ و  ، تفرگ ماجنا  فحاـصم  ندرک  ناـسکی  هک  ناـمثع  تفـالخعقوم  اـت  ربماـیپ  تلحر  زا  دـعب  هک 

. دنکیم مکح  نآ  فالخرب  ینید  ترورض  هک  تسا  نآرق  رد  فیرحت  نامه  نیا  تسا و  هدش  هدوزفا 
هیکم تاحوتف  باتک  بحاص  (، يافوتم 638 ) یبرع نبا  نیدـلاییحم  هتفرگ  رارق  اوران  ياهرواب  هنوگ  نیا  ریثات  تحت  هک  یناـسک  زا  یکی 

دوز هک  لد  فیعض  دارفا  دوبنرگا  :» دیوگ . تسا هدش  مک  نآ  زا  ییاهزیچ  ، هدیدرگ فیرحت  شوختس  نآرق  هک  هدوبرواب  نیا  رب  وا  . تسا
زا هک  ار  هچ  نآ  یماـمت  مدرکیم  نشور  هنیآ  ره  درمـشیمن  زاـجم  ار  يراـکنینچ  تـمکح  دوـشیم و  لزلزتـم  ناـشداقتعا  دـنزغلیم و 

( . 17 ...« ) تسا هدش  طقاس  نامثعفحصم 
نبا هب  فورعم  فیطللا  دبع  دمحم  دمحم  يرـصم ، هدنـسیونتسد  هب  ، ریخا رـصع  رد  هک  ناقرفلا  مان  هبتسا  یباتک  ، رتراوگان همه  زا  یلو 
هدش هتشاذگ  هحص  اهنآ  رب  هدشيروآ و  عمج  تسردان  ياهوراب  نیا  باتک  نیا  رد  تسا . هدش  هتشون  ، رـصم فورعمياملع  زا  ، بیطخلا

نآ هیلع  مدرم  درک و  اـپ  رب  ییاـغوغ  ، رـصم رد  باـتک  نیا  . تسا هدـش  هتـسناد  حیحـص  ، هدـمآ هتـس  حاحـص  رد  هک  نیا  فرـص  هب  تسا و 
نامه رد  یلو  ، دـش هرداصم  هدـشن  شخپ  ياههخـسنو  درک  ار  باتک  هرداصم  ياضاقت  تلود  زا  رهزالا  هاـگ  شناد  هک  نآ  اـت  دـندیروش 

يژاریت رد  اریخاو  تسا  دوجوم  العف  مق  رد  باتک  نآ  زا  ییاههخسن  ، دش رـشتنم  ناهج  رد  تشاذگ و  اردوخ  ءوس  رثا  باتک  ، هاتوک تدم 
! دیدرگ رشتنم  پاچ و  نانبل  رد  الاب 

جاجحتسد هب  ، زین نآ  زا  سپ  تسا  هداد  خر  نآرق  ردنامثع  زا  شیپ  هک  یتافیرحت  تارییغت و  رب  هوالع  تسا  دقتعم  باتک  نیا  هدنسیون 
رد حون  هصق  رد  : دـیوگیمالثم . تسا هدـشتبث  ، هدوب نامثع  نامز  رد  هچ  نآ  فالخ  رب  داد و  خر  یـساساتارییغت  نآرق  ياج  هدزاود  رد 

هـصق رد  ار  نیموـجرملا  نم  داد و  رییغت  ار  نآ  جاـجح  یلو  ( 19  ) نیموجرملانم طول  هصق  رد  ،و  دوـب ( 18  ) نیجرخملا نم  ءارعـش  هروس 
( . 20  ) تسا لاونم  نیمه  رب  نونکا  هک  طول  هصق  رد  ار  نیجرخملانم  دروآ و  حون 

هیماما تایاور 
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باتک رد  هک  دوب  يافوتم 1112) ) يریازج هللا  تمعندیـس  ، دومن حرطم  ار  فیرحت  هلاسم  تشون و  باتک  هنیمز  نیا  رد  هک  یـسک  نیتسخن 
دعب ) سپـس ، دمآ رب  نآرقفیرحت  تابثا  ددص  رد  يدـنچ  لیالد  اب  داد و  رارق  ثحب  دروم  ار  هلاسم  نیا  ( توریبو دادـغب  پاچ   ) ةایحلا عبنم 

يافوتم 1320) ) يرون یجاح  ( لاس زا 200  شیبتشذگ  زا 
دوصقم ربتلالد  دـقاف  رتشیب  رابتعا و  دـقاف  اساسا  هکتشاد  هضرع  هنیمز  نیا  رد  ار  یتایاور  هعومجم  تشون و  ار  باطخلا  لصف  باـتک 

: میروآیم ار  اهنآ  زا  ياهتسجربياههنومن  الیذ  . تسا ناشیا 
نیلوا و  . هدیدرگ فیرحت  شوختسد  نآرق  هک  دنرادتلالد  ( 21  ) هرتاوتم هکلب  هضیفتسم  تایاور  :» دیوگیم هنیمز  نیا  رد  يریازج  دیس 

جاجتحا  لاحلا  لوهجم  باتک  زا  هک  تسا  يدنس  دقاف  تیاور  ، دهدیم رارق  دانتسادروم  هک  ار  یتیاور  نیرتهدمع 
یماتیلا یف  اوطسقتال  نا  متفخ  نا  تسیچهیآ و  نیا  لیذ  ردص و  نایم  بسانت  هک  دش  هدیسرپ  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  هک  دنکیم  لقن 

هدرپـس امــش  دزن  هـک  ] ناـمیتی لاوـما  هراـبرد  تلادـع  يارجا  رد  رگا  و  ( ، 22  ) عاـبر وثـالث  ینثم و  ءاـسنلا  نم  مـکل  باـط  اـم  اوحکناـف 
هک دنشاب  هدومرف  ترضح  هاگ  نآ  «. دینک رایتخايرس  مه  هب  راهچ  ای  هس  ای  ود  ، داتفا دنـسپ  ار  امـش  هک  نانز  زا  هچ  ره  سپ  ، دیکانمیب [ هدش

. میروآیم يرون  یجاح  تالالدتسا  لیذ  رد  هک  لیبق  نیا  زا  یتایاور  و  ( 23  ) تساهداتفا هیآ  نیا  زا  نآرق  موس  کی  زا  شیب 
شزرا ات  ، میزادرپیم تسا  ( دناهدش فیرحت  هب  لیاقهشیدنایب  هک  یناسک  ) نارگید دیـس و  دهاش  هدمع  هک  تیاور  نیا  یـسررب  هب  نونکا 

: دوش نشور  تایاور  هنوگ  نیا 
. تسا دنس  دقاف  نآ  تایاور  یلک  روط  هب  ، یسربط هب  بوسنم  جاجتحا  باتک  : الوا

تسا یسک  یشرفت  برعم  یسربط  اریز  یسربط ، مادکتسین  صخشم  تسا و  هتخانـشان  هیوهلا و  لوهجم  نونک  ات  باتک  نیا  فلؤم  : ایناث
. دشاب شرفت  لها  زا  هک 

وا هون  اـی  دـنزرف  اـی  ناـیبلا  عمجم  بحاـصهک  دـناهدرب  ناـمگ  یخرب  . تسین مولعم  هتـشون  ار  باـتک  نیا  نایـشرفت  زا  کـی  مادـک  نوـنکا 
! مینادبیکی ار  نانآ  ات  دوش  بجوم  ، تسا نوریب  شرامش  زا  نآ  دارفا  هک  ، ناتسرهش کیهب  ندوب  بوسنم  دوشیم  رگم  یلو  . تسا

ار هیآ  کی  طسو  زا  ( 24  ) هیآ رازه  ود  زا  شیب  ینعی  نآرقموس  کی  زا  شیب  طاقسا  اریز  ، تسین شریذپ  لباق  شوشم و  تیاور  نتم  : اثلاث
!؟ تسا هتشاد  ياج  هیآ  کی  نتم  رد  هیآ  رازه  ود  هک  مینک  روصتتسا  نکمم  هنوگچ  ! دنکیم هدافا 

رد هراومه  هک  مالسا  ردص  رد  ناناملسم  اریز  ، تسا نشور  - نیرـسفملاوقا لوزن و  ناش  هب  هعجارم  اب  - هیآ لیذ  ردص و  نایم  بسانت  : اعبار
نینچ مه  ، دنراذگیم یقاب  یلاوماو  لاسدرخ  نادنزرف  دوخ  زا  ، دندوب ناوج  رتشیب  هک  دیهش  نازابرس  دندوب و  نیکرـشمو  رافک  اب  گنج 

. دنامیم یقاب  نانآ  زا  ناوج  هویب و  نارس  مه 
فرـصت ادابم  هک  دنتـشادنآ  میب  نانیا  درکیم ، راذگاو  دـهعتم  دارفا  هب  ار  نانآ  لاوما  ماتیا و  یتسرپرـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ 

هک ، دوب نادیهـش  نارـسمه  اب  جاودزا  يزاس  هراچ  ياههار  زا  یکی  اذل  . دـنیآهاتوک ماتیا  لاحتیاعر  هرابرد  دوشب و  لاوما  نآ  رد  ییاوران 
زا یکی  . دـیدرگیم بلج  دوخ  هب  دوخ  ، لام نابحاص  تیاضر  هدرک و  ادـیپ  فرـصم  رد  كارتشا  تلاح  هدـنام  زاب  لاوما  تروصنآ ، رد 

تیامحتحت نادیهش  لاسدرخ  نادنزرف  مه  . تسا یعامتجا  ییوج  هراچ  ترورض و  کیهک  تسا  رما  نیمه  تاجوز  ددعت  زاوج  بابسا 
زا تسا  نکمم  هک  ییاـهداسف  يولج  هک  هوـالع  . دوـشیمعفترم ماـتیا  لاوـما  رد  فرـصت  ههبـش  مه  دـنریگیم و  رارق  يرتشیبتیاـنع  و 

. دوشیم هتفرگ  دیآ  شیپ  ناوجياههویب  ندنام  رهوشیب 
. دناهدز گنچ  یکسخ  راخره و  هب  هتسب  مشچ  هدرکن و  كرد  فیرحت  هب  نیلیاق  هک  تسا  یلیاسم  اهنیا  هتبلا 

رد هدراو  تاـیاور  ، دـنک یفرعم  فیرحت  هب  نیلیاـق  زاار  يافوتم 328) ) ینیلک بوقعی  نب  دـمحم  مالـسالا  ۀـقث  هک  نآ  يارب  ، يرون یجاـح 
هب لیاق  ینیلکموحرم  دـنک  تباث  ات  دـهدیم  هئارا  ار  یفاـک  لوصا  باوبا  زا  یکی  هنومن  يارب  دوشیمروآداـی و  ار  یفاـک  فیرـش  باـتک 

مامت اب  ار  باب  نآ  نونکا  اـم  ( . 25  ) تسا هتفرگ  دوخ  ياعدـمرب  لیلد  ار  رما  نیا  هب  باتک  زا  باب  کی  صاـصتخا  تسا و  نآرق  فیرحت 
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. دوش نشور  الماک  تبسن  نیا  مقس  تحص و  ات  میروآیم  - تساتیاور شش  هک  - شتایاور
: تسا هدرک  حرطم  ناونع  نیا  اب  ار  باب  نآ  ینیلک  موحرم 

تسا هدرکن  عمج  مالسلا  مهیلع  همئا  زج  یـسکار  نآرق  ، هلک هملع  نوملعی  مهنا  مالـسلا و  مهیلع  ۀمئالا  الا  هلک  نآرقلا  عمجی  مل  هنا  باب  »
«. دننادیم ار  نآرق  مولع  یمامت  هک  دننانآ  و 

،و دهدیم حیضوت  ار  لوا  تمـسق  ، قوف ترابع  مود  تمـسقاریز  ، تسا نآرق  لیوات  ریـسفت و  یمامت  ندرک  عمج  ، دوصقم هک  تسا  نشور 
: زا دنترابع  هک  تسا  هدروآار  یتایاور  سپس  . تسا نآرق  یمامت  ندرک  عمج  يانعم  نامه  نیا  . دننادیم ار  نآرقمولع  یمامت  هک  دننانآ 
یبا نب  یلع  الا  یلاعت  هللا  هلزن  امک  هظفح  هعمجام و  باذـک و  الا  لزنا  امک  هلک  نآرقلا  عمج  هنا  ساـنلا  نم  دـحا  یعدا  اـم  :» لوا ثیدـح 
اریز ، تسوگ غوردتسا  هدرک  عمج  ، هدش لزان  هک  هنوگ  نامه  ار  نآرق  دنک  اعدا  سک  ره   ، مهیلع هللا  تاولـص  هدـعب  نم  ۀـمئالا  بلاط و 

 . تسا هدرکن  ظفح  عمجهدش و  لزان  هک  هنوگ  نآ  ار  نآرق  يو  زا  سپ  همئا  یلع و  زج  یسک 
دارم هوالع  هبتسا  هتساوخ  ادخ  هک  يریسفت  ینعم و  نامههب  ینعی  ، تسا نآ  حیحـص  ریـسفت  انعم و  هدش  لزان  هک  هنوگ  نامه  » زا دوصقم 

يدراوم رد  ، لوزنبیترت تیاعر  رب  هوالع  ، دوب هدروآ  درگ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  ینآرق  اریز  ، تسین نآرقترابع  ظـفل و  ، تیاور
ار يریسفت  نوؤش  رگید  تابـسانم و  لوزن و  عقاوم  هب  هراشا  تالـضعمیخرب و  ریـسفت  تامهبم و  زا  یخرب  حرـش  ای  تشاد و  یتاحیـضوت 

دزن نونکا  همئا و  تسد  رد  سپس  فحصمنآ  . دوب یلاخ  نآ  زا  ، دش يروآ  عمج  هباحص  رگید  تسد  هب  هک  ، دوجوم فحصمهک  دوب  اراد 
، دـنک اعدا  سک  ره  :» دـیامرفیم مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  ورنیا  زا  ، تسا هتفاین  تسدنادـب  یـسک  نونک  ات  تسا و  تجح  ترـضح 

فیرحت هلاـسم  اـب  بلطم  نیا  سپ  تسا .  هتفگغورد  ، وا نادـناخ  یلع و  زج  تسا  هدرک  طبـض  عمج و  هدـش  لزاـن  هک  هنوـگ  نآ  ارنآرق 
. درادن یطابترا 

هک تسین  نخس  نیا  يارای  ار  سک  چیه  ، ءایـصوالا ریغهنطاب  هرهاظ و  هلک  نآرقلا  عیمج  هدنع  نا  یعدی  نا  دحا  عیطتـسی  ام  :» مود ثیدح 
«. ءایصوا زج  ، ار نآ  نطاب  رهاظ و  ، تسارادار نآرق  یمامت  دوش  یعدم 

مولع سپ  ، تسا نطاب  هب  ملع  رهاـظ و  هب  ملع  ، نآرقملع یماـمت  ناـمه  ، نآرق یماـمت  زا  دوصقم  هک  تسا  نشور  یبوخ  هبثیدـح  نیا  رد 
اب زگره  ، بلطم نیاو  تسا  قح  هب  يایـصوا  دزن  یگلمج  ( نآرق لـیوات  ریـسفت و  ) ینطاـب مولع  هچ  يرهاـظمولع و  هچ  ، یلک روط  هب  ینآرق 

. درادن یطابترا  یحالطصا  فیرحت  هلاسم 
 . تسا هدش  هداد  ام  هب  الماک  ، نآرق ماکحا  هب  ملع  ریسفت و  ملع  ، هماکحا نآرقلا و  ریسفت  انیتوا  :» موسثیدح

فک رد  ییوگ  ، رخآ اـت  لوا  زا  مراد ، یهاـگآ  نآرقیماـمت  هب  ، یفک یف  هناـک  ، هرخآ یلا  هلوا  نم  هللا  باـتک  ملعـال  ینا  :» مراـهچ ثیدـح 
«. دراد رارق  متسد 

ینآرق فراعم  مولع و  مامت  هب  ینعی  تساـم ،  دزنباـتک  یماـمت  هب  ملع  هک  مسق  ادـخ  هب  ، هلک باـتکلا  ملع  هللا  اندـنع و  و  :» مجنپ ثیدـح 
ار باـتک  ملع  هک  سک  نآینعی   ، ینع اـنایا  :» دـندومرف ( 26  ) باـتکلا ملع  هدـنع  نم  هیآ و  ریـسفت  رد  : مشـشثیدح  469 .! میراد یهاگآ 

. میدوصقم ام  میتسه و  ام  تساراد 
هلاسم اب  یطابترا  دراد و  نآرق  فراعم  یماـمت  هبیهاـگآ  ملع و  زا  تیاـکح  ، دـش رکذ  هک  یثیداـحا  همه  دوشیم  هظحـالم  هک  يروط  هب 

. درادن نآرق  فیرحت 
اهباتک نآ  . تسا هدـش  لـقن  راـبتعا  دـقاف  ياـهباتکزا  اـمومع  هک  هدز  یتاـیاور  لـقن  هبتسد  يریازج  دیـس  زا  يوریپ  هب  يرون  یجاـح 

: زا دنترابع 
. تسیک نآ  هدنسیون  هدشن  نشور  نونک  ات  هک  ، نآرق هباشتم  مکحم و  رد  ياهلاسر  .1

. تسا هتشگ  طقاس  رابتعازا  هتفرگ و  رارق  دربتسد  دروم  هک  ، سیق نب  میلس  هب  بوسنم  ۀفیقسلا  باتک  .2
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. تسا هدش  هتخانش  دامتعالباق  ریغ  لاحلا و  فیعض  دوخ  هک  يرایس  دمحم  نب  دمحا  تائارق  باتک  .3
. تسا هتفرگ  رارق  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نعل  دروم  تالغ و  زا  هک  دوراجلا  یبا  ریسفت  .4

. تسا هتفرگ  رارق  دربتس  دروم  تسانارگید و  زا  هکلبتسین  وا  فیلات  هک  یمق  میهاربا  نب  یلع  هب  بوسنم  ریسفت  .5
. تسا هدش  یفرعم  بهذملا  دساف  هک  یفوک  دمحا  نب  یلع  ۀثاغتسا  باتک  .6

. تفر تراشاهک  نانچ  ، تسا لوهجم  نآ  فلؤم  دنس و  دقاف  هک  یسربط  جاجتحا  باتک  .7
. تسا رابتعادنس  دقاف  تسا و  یلعج  تبسن  هک  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  بوسنم  ریسفت  .8

میهاربا و نب  تارف  ریسفت  یشایع و  ریسفت  دننام  دناهدشطقاس ، دانتسا  ناکما  تیجح و  زا  هجیتن  رد  هک  ربتعم  دنس  دقاف  ریـسافت  زا  یخرب  .9
. رایهام سابعلا  وبا  ریسفت 

ياههقرف نارس  زا  یکی  نآ  هدنسیون  . تسا هدش  هتـشون  (1065-1040) هلـصاف رد  يرجه  مهدزای  نرق  رد  هک  بهاذملا  ناتـسبد  باتک  .10
ناویک  رذآ  نادنزرف  زا  « رایدنفسا ورسخیک  دبوم  مان  هبتسا  ناتسودنه  هب  رجاهمنایتشترز 

رد تسا و  هدـش  يروآ  عمج  ناوـیک  رذآ  نیمهتسد  رب  تسا و  ینامـسآ  بتک  رد  هدراو  میلاـعت  زا  یجوزمم  هک  یناوـیک  هقرف  سـسؤم 
شردپ بهذم  نایعادزا  یکی  هتفای و  دلوت  هنتپ  » رهـش رد  روکذـم  فلؤم  . تسا هتـسیزیم  (1014-963) يرومیت هاش  ربکا  تنطلـس  نارود 
وجتـسج جیار  بهاذم  موسر  بادآ و  دیاقع و  زا  هدز و  باتک  نیا  نتـشونهبتسد  ور  نیا  زا  ، هدوب بهاذم  نایم  عمج  شفده  دشابیم و 

اب اـههناخهوهق و  اهرذـگ و  هر  رد  ، نوگانوگبهاذـم دـیاقع و  ارآ و  يروآ  عمج  يارب  ، يدرخیب زا  یلو  . تسا هدومن  تشاد  داـیو  هدرک 
نیا ، هدادن رارقدنتسم  ار  بهذم  کی  لیصا  عبنم  ای  باتک  چیه  تسا و  هدروآ  تسد  هب  ار  تامولعمنیا  سانـشان  یلومعم و  دارفا  اب  سامت 

هب یسیلگنا  کیتسد  رب  (1789 م) لاس رد  راب  نیلوا  يارب  هیامیبباتک  نیا  . دـشابیم نشور  باتک  هب  هعجارم  اب  گرزب  بیع  یتساـک و 
هب یلیب  مایلیو  مان  هب  یـسیلگنا  مکاحروتـسد  اب  دوب و  ناتـسلگنا  ذوفن  ریز  هک  « اـتکلک » رد (1809) لاس رد  همجرت و  نیودالگسیـسنرف  مان 

اوتحمظاحل و زا  هک  ، دشابیم تیالو  مان  هب  یلعج  هروس  هرابرد  يرون  یجاح  دانتسا  هدمع  وتسا  تالئاطال  » زا رپ  باتک  نیا  . دیسر پاچ 
. نآرق هب  دسر  هچ  درادن  یبسانت  ایتهابش  برع  تغل  هب  الصا  مظن  بدا و 

( . 27  ) میاهداد ناشن  ار  نآ  راجنهان  هیور  فیرحتلا  نم  نآرقلا  ۀنایص  باتک  رد 
لکبثبشتی قیرغلا  باب  زا  یلو  ، دنتسین دانتسا  لباق  هکتسا  هتسنادیم  دوخ  هدرک و  دانتـسا  اهنآ  هب  يرون  یجاح  هک  تسا  یعبانم  اهنیا 

. تسا هداد  رارق  دانتسا  دروم  ار  رابتعادقاف  بتک  نیا  شیشح 
هدـش لقن  شزرایب  ياـهباتک  نیا  زا  نآ  تیاور   815 هک تسا  تیاور   1122، هدرک يروآ  درگ  باطخلا  لصف  باـتک  رد  هک  یتاـیاور 

رد ، راـهطا همئازا  یخرب  هک  تسا  تاـئارق  باـب  هب  طوـبرم  نآ  تیاور  هدـش 107  لقن  ربتعم  بتک  زا  هکهدـنام  یقاـبتیاور  زا 307  . تسا
ای هعبـس  تائارق  فالتخا  اریز  ، درادـن یطاـبترا  فیرحت  هلاـسم  اـب  ، تئارق فـالتخا  هک  تسا  نشور  . دـناهدرک تئارق  رگید  هنوگ  هبتئارق 

هابتشا نیا  يرون  یجاح  ارچمینادیمن  . تسا هتسنادن  فیرحت  رب  لیلد  ار  نآ  سک  چیه  هدوبجیار و  ناناملسم  نایمرد  هراو  مه  رـشع  ۀعبرا 
هدناوخ نیس  » دیدشت اب  ار  نطسوف  تایداع ، هروس  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دنکیملقن  نایبلا  عمجم  زا  الثم  . تسا هدش  بکترم  ار  گرزب 

اب ار  کعدو  ام  هک  هدش  لقنهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  یحـض  هروس  رد  تسا و  هدناوخ  « ءای مض  اب  ار  هری  اریخ  لازلز  هروس  ردو  تسا 
رد دـناهدرک و  تئارق  « ای » اب ار  اهبقع  فاخی  مالـسلا و ال  هیلع  قداص  ماما  زین  هنیدـملها و  ، سمـش هروس  رد  تسا و  هدـناوخ  لاد  فیفخت 

هدوب و فراعتم  يرما  توبث ، ضرف  رب  هک  اهتئارقلبق  نیا  زا  . دناهدرک تئارق  « اث حتف  اب  ار  قثوی  لهس و ال  یئاسک و  بوقعی و  ، رجف هروس 
. تسا نآرق  تئارق  یگنوگچ  رد  ءارق  داهتجا  نیبم  افرص  دوشیمنیقلت و  نآرق  فیرحت  ناونع  هب  زگره 

يرگید لیاسم  هرابرد  دـنرادن و  تلالد  فیرحت  هلاسمرب  اـبلاغ  ، تسا هتفرگ  رارق  فیرحت  لـها  دانتـسا  دروم  هک  هدـنام  یقاـبتیاور   200
: يراصنا هللا  دبع  نب  رباجتیاور  ، الثم . تسا
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هللا لوقی  ، ةدحاو ةرجش  نم  تنا  انا و  تقلخو  یتش  رجش  نم  اوقلخ  سانلا  ، یلع ای  :» بلاط یبا  نب  یلعل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 
غلب  یتح  هلمج  هک  تسا  هدرک  نامگ  يرون  یجاح  ( . 28 ... ) دحاو ءامب  یقسی  غلب - یتح  تارواجتم ... عطق  ضرالا  یف  و  یلاعت :

نیا هب  دیـسر  هک  نآ  ات  ینعی  تسا ، يوارمالک  ، روکذـم هلمج  هک  یتروص  رد  ( . 29  ) دناهدومرف توالت  ار  نآ  ترـضح  هدوب و  هیآ  ءزج 
ار هـلمج  نـیا  ، دــیحوت هروـس  ناـیاپ  زا  سپ  زاــمن  رد  مردــپ  دوـمرف : هـکتسا  هدــشتیاور  مالــسلا  هـیلع  قداــص  ماــما  زا  زین  و  ... اــج

هروس ءزج  ، روکذـم هلمجهک  تسا  هدرک  ناـمگ  يرون  یجاـح  . تسا بحتـسم  هبترم  هس  تاـیاور  ضعب  رد  یبرهللا و  کلذـک  :» تفگیم
( . 30  ) تسا هتفگیم  ار  نآ  نایاپ  رد  ماما  هک  هدوب  دیحوت 

هتـسد دنچ  هب  - تسین اهنآ  يارب  یتلالد  نینچ  ، رظن تقد  قمعت و  زا  سپ  هچرگ  - دـنراد تلالد  فیرحت  رب  رهاظ  بسح  رب  هک  یتایاوراما 
: دنوشیم میسقت 

هنوگ نیا  يرون  یجاح  لاثما  هک  ، هدومرف يریـسفترصتخم  ، حیـضوت يارب  ، هیآ توالت  لالخ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  ، يریـسفت تاـیاور  .1
: میروآیم ار  اریز  تیاور  ود  هنومن  يارب  ( . 31  ) دناهدیمهف فیرحت  نآ  زا  هدرک و  ضرف  نآرقءزج  ار  توالت  نمض  ياهریسفت 

دسفیل ضرالا  یف  یعـس  یلوت  اذا  و  دومرفتوالت : ار  هیآ  نیا  ماما  هک  تسا  هدش  لقن  یتیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ماما  زا  یفاک  رد 
: دوزفا سپس  ( ، 32 ... ) لسنلا ثرحلا و  کلهی  اهیف و 

ءزج هن  تسا  ریـسفت  ناونع  هب  هیآ  لیذ  رد  هلمج  نیا  . تسواتین ءوس  ملظ و  رثا  رب  ، نیمز رد  داسف  رد  یعـس  ینعی   ، هتریرـس ءوس  هملظب و  »
. نآرق

توالت ار  ( 33 ... ) مهنع ضرعاف  مهبولقیف  ام  هللا  ملعی  نیذـلا  کئلوا  هیآ  هک  تسا  هدـشتیاور  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا 
زا ربماـیپ  ارچ  هک  تسا  ریـسفت  حرـش و  ناوـنع  هـب  ترـضح  زا  هـلمج  نـیا  هـک  ...« ءاقـشلاۀملک مـهیلع  تقبـس  دـقف  :» دوزفا سپـس  ، دوـمرف

. درک ضارعانانآ 
هک تسا  هدرک  نامگ  يرون  یجاح  یلو  ، تساورانریسفت يونعم و  فیرحت  دوصقم  هک  هتفر  راک  هب  فیرحت  ظفل  اهنآ  رد  هک  یتایاور  .2

( . 34  ) تسایظفل یحالطصا  فیرحت  نامه 
: نوکشی ۀثالث  ۀمایقلا  موی  ءیجی  :» دومرف هک  تسا  هدشتیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا 

ای : ةرتعلا لوقت  ینوعیض و  ینولطع و  بر  ای  : دجـسملالوقی ینوقزم و  ینوفرح و  بر  ای  : فحـصملا لوقی  . ةرتعلا دجـسملا و  فحـصملا و 
: دیوگیم نآرق  . ترتع دجسم و  ، نآرق : دننکیم تیاکش  [ زیچ ] هس زیخاتسرزور  ، انودرط انولتق و  بر 

عیاض [ ار مقح  ]و[ دندماین دجـسم  هب  ] دندرک لیطعتارم  ! اراگدرورپ : دیوگیم دجـسم  دندومن و  هراپ  هراپ  دـندرک و  فیرحت  ارم  ! اراگدرورپ
: دیوگیم ترتع  دندومن و 

«. دندنار [ دوخ هاگ  ياج  زا  دنتشک و[ ار  ام  ! اراگدرورپ
هبتغل رد  فیرحت  ، تسا حیحـص  ینوفرح  مینک  ضرفرگا  لاـح  ره  هب  یلو  هدـمآ  ینوقرح   » ینوفرح ياـج  هب  اههخـسن  یخرب  رد  هچرگ 

يانعم نآ  رد  هک  دجاسملیطعت  هنیرق  هب  ، هوالع هب  . تسا هدماین  یحالطصا  يانعم  هب  فیرحت  ، تغل رد  زگرهو  تسا  فرحنم  ریسفت  يانعم 
فیرحت ، تسا نیتسار  نارازگزامن  زا  دجـسم  ندوب  یلاخ  لیطعت  زا  دوصقمسپ  ، تسا دابآ  رهاـظ  هب  دـجاسم  اریز  ، تسین دوصقم  یقیقح 

. دشاب دناوتیمن  یظفل  فیرحت  رب  لیلد  زگره  ماکحا و  لیدبت  تسا و  ریسم  رییغت  مهنآرق  رد 
: دراد تایآ  یخرب  یگداتفا  ربتلالد  دناهدرب  نامگ  هک  یتایاور  .3

فلا رشع  ۀعبـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحمیلا  لیئاربج  هب  ءاج  يذلا  نآرقلا  نا  :» تسا هدشتیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  رد 
(35  ) ۀیآ فالآ  ۀعبس  :» تسا هدش  هدروآ  یفاک  زا  رگید  هنوگ  هبتیاور  دیدرت  نودبتسا  هعبرا  بتک  عماج  هک  - یفاو باتک  رد  یلو  ۀیآ 

لامتحا تسا  تسد  رد  العف  هک  یفاک  ياههخـسنرد  تسا و  لقن  رد  تقد  لها  ضیف  موحرم  تسا و  عقاو  اب  گنهآ  مه  يدودـحات  هک  -
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( . 36  ) تسین دانتسا  لباق  تهج  نیا  زا  تسا و  دیدرت  تیاوردنس  رد  هک  هوالع  هب  . دوریم طلغ 
بیترت و رد  ار  فالتخا  افرـص  تاـیاور  نیا  . دوجومنآرق فـالخ  رب  دـیدج  نآرق  ندروآ  تجح و  ترـضح  روهظ  هب  طوبرم  تاـیاور  .4

. صن لصا  رد  هن  ، تساهتسناد يریسفت  تافاضا  یخرب 
سانلا ملعی  نمل  طیطاسف  برضهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  مئاق  ماق  اذا  :» لاق مالـسلا  هیلع  رقابلا  نع  : تسا هدمآ  دیفم  خیـشتیاور  رد 

یلو ترــضح  روـهظ  عــقوم  رد  ( ، 37  ) فیلاـتلا هـیف  فلاـخی  هنــال  ، موـیلا هـظفحنم  یلع  نوـکی  اــم  بعــصاف  ، هللا لزنا  اــم  یلع  نآرقلا 
دوجوم فحصم  بیترت  فیلات و  فالخرب  هدروآ  ترضح  هک  ینآرق  اریز  ، دوشیم لکشم  میلعت  راک  ، دوشیم هداد  میلعتنآرق  ( جع ) رصع

 . تسا
نـشور تیب  لها  لـیاضف  ، دوشتقد تنـس  رد  نآرقرد  رگا  هک  نومـضم  نیا  اـبتسا  هدـش  دراو  تیب  لـها  ناـش  اـب  هطبار  رد  یتاـیاور  .5

. دوشیم
زا ار  تیالو  رما  سک  ره  ( ، 38  ) نتفلا بکنتیمل  نآرقلا  نم  انرما  فرعی  مل  نم  :» دومرف هک  تسا  هدـشتیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

«. دشاب نامارد  اههنتف  زا  دناوتیمن  ، درواین تسد  هب  نآرق 
دوصقم هک  یلاح  رد  ، تسا هدـش  طاقـسا  هدوبنآرق و  رد  تحارـص  هبتیالو  نوؤش  هک  تسا  نآ  دوصقم  دـناهدرک  ناـمگ  فیرحت  لـها 

تایآ ردتقد  الثم  . دوشیم تیالو  نوؤش  ندـش  نشور  بجوم  ، دوجوم نآرق  نیمه  رد  قمعتو  ربدـت  هکلب  ، تسین نینچ  مالـسلا  هیلع  ماما 
دنهاوخیمن ای  دـنرادن  یهجوت  نیفلاخم  هچرگ  ، دزاسیمنشور ار  تیالو  خـماش  ماقم  ، فاصنا دـید  اـب  ، هریغ یبرقلا و  يوذ  رمـالا و  یلوا 

. دنشاب هتشاد 
ات میروآیم  ، دنریگب هدیدان  تسا  هدمآ  نآرق  رد  هکار  تیب  لها  لیاضف  زا  یتلیـضف  دناهتـساوخ  هک  ار  يدراوم  زا  هنومن  دـنچ  اج  نیا  رد 

تلیضف رب  لادهک  تسا  یتایآ  يونعم  فیرحت  ریسفت و  رد  ینوگرگد  هکلب  نآرق  فیرحت  هن  تایاورهتـسد  نیا  زا  روظنم  هک  دوش  نشور 
: تسا تیب  لها 

نتـشاد تسود  رگم  میتـسین  راتـساوخ  امـشزا  یـشاداپ  [ متلاـسر ] نآ يازا  هب  وگب  ( ، 39  ) یبرقلا یف  ةدوـملا  ـالا  ارجا  هیلع  مکلاـسا  ـال  لـق 
[...«. متیب لها  ] مناکیدزن

تلاسر رجا  نانآ  تدوم  اریز  ، تسا مالـسلا  مهیلع  تیب  لهافرـش  رد  تایآ  نیرتزراـب  زا  هک  - هیآ نیا  ریـسفت  رد  يربط  ریرج  نب  دـمحم 
دوخ يدنواشیوخات  تسا  شیرق  هب  باطخ  هیآ  نیا  :» دیوگیم وا  . دنکفیبتلیضف نیا  يور  یـششوپ  اتتسا  هدرک  یعـس  ، تسا هتفرگ  رارق 

يدـنواشیوخ لیلد  هب  شیرق  زا  ربماـیپ  ینعی  ، دـنرادب شظوفحمنانمـشد  رـش  زا  دـننک و  تیاـمح  ناـشیا  زا  ، دـندروآ داـی  هب  ربماـیپ  اـب  ار 
نوچ دوب و  یتبارق  شیرق  یمامترد  ار  ربمایپ  :» دـیوگیم همادا  رد  يربط  «. دـناهدرواین ناـمیا  وا  هب  هچرگ  درک  یتسودو  تدوم  تساوخرد 

اب ار  دوخ  يدـنواشیوخ  لـقا  ـال  ، دـیدیزرو عاـنتما  نم  اـبتعیب  زا  رگا  ، موـق يا  : تفگناـنآ هب  ، دـندومنن تعیب  يو  اـب  ، هدرک بیذـکت  ار  وا 
: تسا هتشاد  نایب  رگید  هجوهس  هاگ  نآ  «. دیشاب هدرکن  امش  دننک و  تیامح  نم  زا  رگید  بارعا  ادابم  ، دینک تاعارمنم 

، شتیب لها  اب  تدوم  یتسود و  تساوخرد  .1
، دنوادخ هب  ندش  کیدزن  برقت و  تساوخرد  .2

. دیشاب هتشاد  تدوم  رگید  کی  محر  هبتبسن  ینعی  ماحرا  هلص  تساوخرد  .3
یف ةدوملا  تسا  هیآ  رد  یف  عضوم  ، قباس يار  رایتخاتحـص  رب  لیلد  :» دـیوگیم هجو  هس  نیا  رب  دوخ  يراـیتخا  هجو  حـیجرت  يارب  سپس 

یبرقلاب ةدوملا  » دـیاب دوبمود  هجو  رگا  یبرقلا و  ةدوم  » دوش هدروآ  یف  نودـب  دـیاب  دوب ، دارم  هناگ  هس  هوجوزا  لوا  هجو  رگا  اریز   ، یبرقلا
( . 40 « ) دوشهتفگ یبرقلا  يذ  ةدوم  » دیاب دوب  موس  هجو  رگا  دوش و  هتفگ 

ار نآ  دـنک و  يرای  بلط  دوخ  دـناعم  كرـشم و  موقزا  ربمایپ  تسا  نکمم  هنوگچ  اریز  ، تسا تیعقاو  زا  رود  يریگ  عضوم  ریـسفت و  نیا 
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هاگ نآ  ، دناهدومنبیذکت ار  وا  دنرادن و  لوبق  ار  وا  تلاسر  نانآ  ! تسا بیجع  رایـسب  ینخـس  ؟ دنک نایبدـناهتفریذپن  هک  - دوختلاسر رجا 
هک دنادیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  «. دینک تیامح  نم  زا  دیرادهاگن و  دوخ  يدنواشیوخ  رد  ارم  تلاسر  رجا  :» دیوگیم نانآ  هب  ربمایپ 
زا دنک و  مخ  رس  ، نمشد ربارب  رد  هک  دهدیمن  هزاجا  وا  تمکح  لقع و  زگره  هدوب و  شیرق  نامه  نایمزا  يو  نانمـشد  نیرتتخـس  رس 

. دهاوخبتیامح نانآ 
دوختبحم تدوم و  هاگ  ياج  رد  ار  ربمایپ  تیب  لها  ونیبرقا  هک  تسا  نیا  ( یبرقلا یف  ) زا روظنم  :» دیوگیم یبرع  بدا  داتـسا  يرـشخمز 

( . 41 « ) دنتسه نم  تدوم  تبحم و  هاگ  ياج  رد  نانآ  اریز  ، دیرادبتسود ار  نانآ  دیهد و  رارق 
(42  ) نوعکار مه  ةاـکزلا و  نوتؤی  ةالـصلا و  نومیقینیذـلا  اونما  نیذـلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  اـمنا  تیـالو : هیآ  رد  یبلاـعث  فولخم  نبا 

عوکرلاح رد  دـنرادیم و  اپ  رب  ار  زامن  هک  یناسک  نامه  ، دـناهدروآ نامیا  هک  نانآ  وا و  ربماـیپو  تسادـخ  اـهنت  ، امـش یلو  تسرپرـس و  ،
تسا هتـساوخ  ، دیآیم رامـش  هب  الاو  یتلیـضفو  تسا  هدش  لزان  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  الوم  یـشخب  متاخ  هرابرد  هک  « دنهدیم تاکز 

زامن اب  فداصم  ، لوزن عقوم  يرآ  . دوشیم لماش  ار  ياهدنهد  تاکز  رازگزامن و  ره  ، دراد تیمومعهیآ  نیا  :» دـیوگیم وا  . دـناشوپب ار  نآ 
( . 43 « ) دشاب هدش  لزان  وا  هرابرد  هک  نآ  هن  ، دوب وا  یشخب  متاخ  یلع و 

عطق ماعطا  هصق  اب  ار  نآ  هطبار  ات  درکیم  داد  ملق  یکمتسا  تیب  لها  تلیـضف  نیرتگرزب  هک  - ار رهد  هروس  هراو  مه  ریبزلا  نب  هللا  دـبع 
. دنک

یلو ، تسا تلاسر  تیب  لها  لیاضف  هرابرد  هک  دوشیمنشور  لماک  تقد  رظن و  قمعت  اب  هک  دراد  دوجو  يرایسب  تایآ  نآرق  رد  ، هصالخ
. تسا هدشن  راکشآ  نانآ  يارب  قیاقح  هتسب و  ورف  ار  یهورگ  نیبقح  مشچ  تیبصع  هنافساتم 

ار ام  هنیآ  ره  ، دریگ رارق  ربدت  دروم  دوشتوالت و  هدرک  لزان  هتساوخ و  ادخ  هک  هنوگ  نآ  نآرق  رگا  :» دیامرفیم مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
( . 44  ) تفای دیهاوخ  شاهدش  هئارا  ياههناشن  اب 

رد ، تسا هتفرگ  رارق  فیرحت  هب  لوق  نیلیاق  زیوآ  تسددروم  هدـش و  دراو  ربتعم  بتک  رد  هک  هعیـش  تایاور  زا  دـندوب  ییاـههنومن  اـهنیا 
. درادن فیرحت  هلاسم  هب  یطبرهنوگ  چیه  دش  نشور  هک  یلاح 

باطخلا لصف  باتک  زا  یشرازگ 

نشور نآ  رد  هدش  حرطم  لیالد  یتسردان  باتک و  یتسـسات  دوش  هئارا  باطخلا  لصف  باتک  زا  هاتوک  یـشرازگ  ات  دمآ  بسانم  نایاپ  رد 
. دوش

همدـقم و هس  ياراد  ( هدیـسر پاـچ  هب  /1298 ه  لاوش /12 رد فیلاـت و  خـیرات 28/ج 2/1292 ه  رد  هک  ( ) 45  ) نیرفآ لاـجنج  باـتک  نیا 
: تساهمتاخ کی  لصف و  هدزاود 

عمج و هک  دوشیم  رکذـتم  دوشیم و  روآداـی  دـننوگانوگو  فلتخم  نتم  رظن  زا  هک  ار  نآرق  فیلاـت  عمج و  تاـیاور  تسخن  همدـقم  رد 
راـظتنا نآرقرد  تسا  تاـفلؤم  رگید  رد  هک  یبـیترت  مظن و  ناوتیمن  هجیتـن  رد  دـشابیمن و  بتک  رگیدفیلاـت  اـب  نوگ  مه  نآرق  فیلاـت 

. تشاد
موس همدـقم  رد  . تسا لـمتحم  نکمم و  یخرب  عنتممیخرب و  هک  درادیم  ناـیب  ار  نآرق  رد  روصتم  فیرحت  رییغت و  عاونا  مود  همدـقم  رد 

. دنکیم دقن  انایحا  لقن و  هراب  نیا  ردار  هعیش  ياملع  ناگرزب  راتفگ 
: تسا ریزحرش  هب  هک  دهدیم  لیکشت  ار  وا  یتابثا  لیالد  عقاو  رد  هناگ  هدزاود  لوصف 

. داد دهاوخ  خر  زین  تما  نیا  رد  هداد  خر  هفلاسمما  رد  هچ  نآ  ره  هدیدرگ و  فیرحت  هتشذگ  بتک  هک  تسا  نآ  یعدم  لوا  لصف  رد 
اب هلباقم  رد  نانآ  ياوران  ياهتمواقم  راجنهان و  ياهراتفریلک  لـصا  رد  ، مما هباـشت  زا  دوصقم  هک  میداد  حیـضوت  ههبـش  نیا  باوج  رد 
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هطبار رد  ، هتفرگ تروص  نیدهعبتک  رد  هک  یفیرحت  هوالع  . نامز ره  هژیو  طیارش  هب  طوبرم  تایصوصخ  تایئزجرد و  هن  ، تسا ناربمایپ 
انعم یجک  ریــسفت و  رد  فارحنا  - ینآرق لامعتــسا  رد  تـغل و  رد  - فــیرحتموهفم اــساسا  تـسا و  اــجبان  ياهریــسفت  اــههمجرت و  اــب 

. تسا هدشن  لامعتسا  ، دشاب لصا  ترابع  صن  رد  رییغت  هک  یظفل  فیرحت  يانعم  هب  نآرق  رد  فیرحتزگره  . تسا
هب اج  ای  تاملک  تایآ و  یخرب  یگداتفا  مزلتـسماعبط  ، تفرگ ماـجنا  ربماـیپ  زا  سپ  هک  نآرق  فیلاـت  عمج و  هوحن  :» دـیوگ مود  لـصف  رد 

«. ددرگیم اهنآ  ییاج 
اب هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تایح  رد  اههروسزا  کی  ره  لیمکت  هروس و  ره  رد  اههیآ  میظنت  هک  میتخاس  نشور  دوخ  ياـج  رد 

عمجاهنت ، هتفرگ ماجنا  ربمایپ  تافو  زا  سپ  هچ  نآ  . مینادیم یفیقوت  ار  هروس  ره  تایآ  مظناذـل  ، تسا هتفرگ  ماـجنا  يو  تراـظن  روتـسد و 
هک گرزب  هباحص  ، هوالع . میرامـشیمن یفیقوت  ار  اههروسبیترت  ورنیا  زا  . ریغ تسا ال  هدوب  فحـصم  تروص  هب  اهنآ  بیترت  اههروس و 

. دناهدرک تیاعر  ار  مزال  طایتحا  هدوب و  رادروخرب  لماک  یهاگآ  تقد و  زا  دناهدز  تسدنآرق  فیلات  عمج و  هب 
دوخ ياج  رد  . دوشیم روآ  دای  ، هدمآ نانآ  یثیدـحبتک  رد  هک  فیرحت  تایاور  نوماریپ  ار  تنـس  لها  ناگرزب  تاهیجوت  موس  لصف  رد 

( . 46  ) دریگ رارق  دانتسا  دروم  هک  نآ  هب  دسر  هچ  تساهیجو  ریغ  تاهیجوت  نیا  میتفگ 
دوـخ يارب  ، بعک نب  یبا  دوعـسم و  نب  هللا  دـبعو  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  ـالوم  زا  کـی  ره  هک  دـیوگ  شـش  جـنپ و  راـهچ و  لـصف  رد 
رگید زیچهن  هدوب  اههروس  مظن  رد  فالتخا  هک  میتفگ  دوخ  ياج  رد  . دناهتشاد فالتخا  رگید  کیاب  اعبط  هک  دندوب  هدروآ  درگ  یفحصم 

( . 47)
نیا رب  هتـسناوتن  يرون  یجاح  دوخ  یلو   . تسا هدومنفذح  نآرق  زا  هدـیدن  تحلـصم  هک  ار  یتایآ  یخرب  نامثع  :» دـیوگ متفه  لصف  رد 

( . 48 !« ) دوریم نآ  لامتحا  یلو  ، درادن دوجو  اعدم  نیا  رب  یلیلد  هچ  رگ  :» دیوگاذل ، دروایب يدهاش  اعدم 
. تفر نآ  حرش  هک  هدروآ  دهاش  ار  هماع  هیوشح  تایاور  متشه  لصف  رد 

باتک رد 72  ار  وا  ترتـع  ربماـیپ و  دـیلاوم  :» هتفگهیواـعم روـضح  رد  هک  دـنکیم  لـقن  یتـیاور  يدوـهی  راـبحالا  بعک  زا  مهن  لـصف  رد 
يدوهی کی  زا  ( یئاوتسدماشه ) ربخ يوار  هک  ، هدناوخ تاروت  رد  ار  ماما  هدزاود  یماسا  دنکیم  تیاوريو  زا  زین   . تسا هدناوخ  ینامـسآ 

مان هدرک و  قیدصت  زین  وا  . دنکیم لاؤس  هراب  نیا  رد  ، هدرک تاقالم  وا  اب  ( قارعرد هفوک  کیدزن  يرهـش  ) هریح رد  هک  وسوا  نب  وثع  مان  هب 
هنوگچ :» دریگیم هجیتـن  يرون  یجاـحهاگ  نآ  ( . 49 ( ) دـنامیم رتشیب  یخوـش  هب  هک  ) درمـشیم وا  يارب  يربـع  تغل  هـب  ار  ماـماهدزاود 

- دـنکیماضتقا يرتشیب  ترورـض  هک  - نآرق رد  یلو  دـشاب  هدـمآ  تاروت  هلمج  زا  ینامـسآباتک  رد 72  ماـما  هدزاود  ماـن  هک  دوشیم 
!«. دشاب هدماین 

الماک تیاور  ود  نیا  دنس  هک  دنامن  هدیـشوپ  انمـض  !! دوریمنراظتنا نیا  زا  شیب  يرون  یجاح  ياهيرواب  شوخ  یـشیدنا و  هداس  زا  یلو 
( . 50  ) تسین دانتسا  لباق  تساطقاس و  رابتعا  هجرد  زا 

هتفرگ تاشن  ءارق  داهتجا  زا  افرـص  تائارق  فالتخا  هکمیدش  روآ  دای  دوخ  ياج  رد  . تسا هدروآ  دهاش  ار  تائارق  فالتخا  مهد  لصف  رد 
. تسا رابتعا  تیجح  دقاف  و 

تـسین و شیب  یکی  نآرق  ( ، 51  ) ةاورلا لبقنم  فالتخالا  امنا  ،و  دحاولا دنع  نم  لزن  دـحاو  نآرقلا  :» دـیامرفیم مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هتفرگ وخ  نادـب  نیملـسم  هماـع  هک  تسا  یتـئارق  ناـمه  دـحاو  نآرق  نآ   . تسا هدـمآدوجو  هب  ناـیراق  بناـج  زا  اـهتئارق  فـالتخا  نیا 

هب مصاـع  تـئارقرد  هـک  دـناهتفرگ  ارف  مالـسلا  مـهیلع  نیموـصعم  هـمئا  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلــص  مرکا  ربماـیپ  نارود  زا  تـسد  هـبتسدو 
( . 52  ) تسین تئارقلا  زیاجام  رظن  زا  - تئارق نآ  زج  تسا و  هتفرگ  لکش  نونکا  صفحتیاور 

ادـج نآرق  زا  ار  ءارق  تئارق  هدوب و  فورعم  ینآرقمولع  نادـنم  شناد  دزن  نامز  رید  زا  ، تسین نآرق  زا  یکاح  ءارق  تئارق  هک  هدـیقع  نیا 
( . 53  ) ناترئاغتمناتقیقح تاءارقلا  نآرقلا و  :» دنراد حیرصت  ، ییوخ هللا  تیآ  راوگرزب  داتسا  زینو  یشکرز  نیدلا  ردب  ماما  . دناهتسناد
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هدـناوخیم فورعم  تئارق  فالخ  رب  ییراق  هاگرهو  هدوبن  حرطم  نآرق  فیرحت  ناونع  اب  تاـئارق  فـالتخا  هلاـسم  هرود  چـیه  رد  هوـالع 
( . 54  ) میاهتشاد نایب  الیصفت  ار  نآ  حرشهک  ، هتفرگیم رارق  شهوکن  دروم 

. دنرادتلالد نآرق  فیرحت  رب  یلک  روط  هب  ، شنامگ هب  هک  هدروآ  یتایاور  هدزای  لصف  رد 
هک میداد  حیـضوت  ار  عون  ود  ره  زا  هدـش  دای  تایاورهک  ، دـنراد تراـشا  صوصخلاـب  فیرحت  دراوم  رب  هک  یتاـیاور  هدزاود  لـصف  رد  و 
هک . دشابیم لیوات  لباقای  درادن  فیرحت  هلاسم  هب  یطبر  الصا  ای  هدرک  لقن  ربتعم  عبانم  زا  هچ  نآ  دنرابتعادنـس و  دقاف  نآ  بلاغ  تیرثکا 

. تسا هدیدرگ  نایب  فیرحتلا  نم  نآرقلا  ۀنایص  » رد الیصفت  اج و  نیا  رد  الامجا 
هدروآ هدـش  داـی  لوصف  رد  هچ  نآ  رارکت  زج  يوتاـشقانم  هک  تسا  هدومن  هشقاـنم  هدروآ و  ار  فیرحت  نیرکنم  هلدا  باـتک  همتاـخ  رد 

. دشابیمن
: اهتشونیپ

نآ ، غورد هچ  تسارهچ و  ، دسرب اهنآ  زا  هچ  ره  دننادیم و  ( ناگتشذگ ) فلس وریپ  ار  دوخ  افرص  هک  دوشیم  هتفگ  یناسک  هب  نویفلـس  .1
یـسک هـب  زین  ار  صیخـشت  هزاـجا  ودـنرادن  ار  میقــس  زا  حیحــص  صیخــشت  تردـق  زگره  دـنهدیم و  رارق  دوـخ  یگدـنز  هحولرــس  ار 

. دنهدیم لیکشت  ار  نویباهو  » زا یتمسق  هزورما  نانیا  . دنهدیمن
. دروخیم هنایزات  هنرگ  دوشیم و  راس  گنس  ، هدومیپ مارح  هار  هتشاد و  لالح  هب  یسر  تسد  رگا  راکانز  .2

،ج 1،ص 23 و ج 5،ص 132 و دمحا دنسم  ،ج 4،ص 167 و ج 5،ص 116. ملسم حیحص  ،ج 8،ص 208-211. يراخب حیحص  3.ر.ك:
لها حاحـص  بـتک  یماـمت  (. دودـح 10 ) اطوم (. دودـح 16 ) یمراد (. دودـح 9 ) هجاـم نبا  (. دودح 7 ) يذـمرت (. دودـح 23 ) دواد وـبا  .183

. دناهدروآ ار  مجر  هیآ  ثیدحتنس 
،ج 4،ص 167 و ج 5،ص 116. ملسم حیحص  ،ج 8،ص 208-211. يراخب حیحص  .4

،ج 1،ص 106. روثنملا ردلا  .5
،ج 2،ص 36-37. ناهربلا ،ج 3،ص 261 . ریثک نبا  ریسفت  ،ج 12،ص 127. يرابلا حتف  ،ج 1،ص 106. روثنملا ردلا  6.ر.ك:

،ج 1،ص 198. ناقتالا .7
،ج 3،ص 639. لادتعالا نازیم  .8

،ج 3،ص 72. ناقتالا .9
،ج 2،ص 50. دمحا دنسم  هیشاح  رد  ، لامعلا زنک  بختنم  .10

،ج 3،ص 73. ناقتالا .11
،ج 1،ص 224. دواد وبا  ،ج 2،ص 157. یمراد ،ج 4،ص 167. ملسم حیحص  .12

،ج 3،ص 120. ملسم حیحص  .13
،ج 5،ص 219. دمحا دنسم  14.ر.ك:

،ص 170-171. فیرحتلا نم  نآرقلا  ۀنایص  ،ج 2،ص 72. ناقتالا ،ج 5،ص 132. دمحا دنسم  .15
،ج 3،ص 209. روثنملا ردلا  ،ج 2،ص 330-331. كردتسملا ،ج 1،ص 184. ناقتالا .16

تیقاویلا باتک  هیشاحرد  هتشون و  ربکا  خیش  دیاقع  ارآ و  نایب  رد  هک  « رمحالا تیربکلا  باتک  رد  ینارعش  باهولا  دبع  خیش  زا  لقن  هب  .17
(. رصم 1959 م - یبابلا یفطصم  پاچ  .) تسا هدش  پاچ  »ج 1،ص 139، رهاوجلا و 

ءارعش 26:167. .18

ءارعش 26:116. .19
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،ص 50-52. ناقرفلا .20
. دشاب هدیسرن  یعطق  رتاوت  دح  رس  هب  یلو  دشاب  هدش  دراو  ناوارف  تایاور  هک  دوشیم  هتفگ  يدروم  رد  هضافتسا  .21

دیـس فیلاـت  ، ۀـینامعنلاراونالا ر.ك  -) ددرگیم نیقی  عطق و  بجوم  هک  تسا  يدـح  هب  تاـیاور  ترثـک  هک  تسا  يدروـم  رد  رتاوـت  یلو 
(. ،ج 2،ص 357 يریازج

ءاسن 4:3. .22
،ص 66-69. توریب پاچ  ص 70-68 و  دادغب ، پاچ  يریازج  دیس  ةایحلا  عبنم  هلاسر  .23

. تسا هیآ  نونکا 6236  نآرق  تایآ  عومجم  اریز  .24
،ص 25. موس همدقم  ، باطخلا لصف  25.ر.ك:

دعر 13:43. .26
نآرقلا ص 187-192. ۀنایص  27.ر.ك:

دعر 13:4. .28
هرامش 31. يروباشین ، دیعس  وبا  نیعبرا  تیاور  زا  لقن  هب  ،ص 296، باطخلا لصف  .29

،ج 4،ص 521 و 523. ناهرب ریسفت  : زا لقن  هب  ،ص 349، نامه .30
،ص 275. نامه .31

هرقب 2:205. .32
ءاسن 4:63. .33

،ص 23-24. باطخلا لصف  .34
،ج 5،ص نینمؤملا ریماۀـبتکم  پاچ  )و  یقرواـپ و 232( )ص 274  سماـخلا ءزجلا  ،) ،ج 2 یگنـس پاچ  ، یفاولا ، یناـشاک ضیف  نسحم  .35

.1781
،ص 263-267. فیرحتلا نم  نآرقلا  ۀنایص  36.ر.ك:

،ص 365. داشرالا .37
،ج 1،ص 13. یشایع ریسفت  .38

يروش 42:23. .39
،ج 25،ص 15-17. يربط ریسفت  40.ر.ك:

،ص 372-375. فیرحتلا نم  نآرقلا  ۀنایص  ،ج 4،ص 220-219 و ر.ك: فاشکلا .41
هدئام 5:55. .42

،ج 1،ص 471. یبلاعث ریسفت  .43
،ج 1،ص 13. یشایع ریسفت  .44

عیـشت ناهجرـس  ات  رـس  هعیـش و  هیملع  ياـههزوح  رد  ، دـیدرگ پاـچ  تشون و  ار  باـتک  نیا  يرون  یجاـح  هک  تسخن  زور  ناـمه  زا  .45
ياملع زا  - یناتـسرهش نیدـلا  ۀبهدیـس  موحرم  ، تفرگ رارق  تخـس  شهوکن  داقتنا و  دروم  یجاح  ياوران  لمع  نیا  دـش و  اپ  رب  یلاجنج 
يایرد نوچ  مه  هزوح  :» دـیوگیم ، تفریم رامـش  هبروش  رپ  ناوج و  بالط  زا  ءارماس  هیملع  هزوح  رد  راگزور  نآ  رد  هک  - قارع گرزب 
یتارابع هدـنرب و  ياهنابز  اب  دـشورخن و  وا  هیلع  هک  دوبن  یلفحم  سلجمو و  دـمآ  رد  مطالت  هب  وا  باتک  يرون و  یجاـح  هیلع  ، ناـشورخ

رد يو  همان  هب  دوش  عوجر  «.) دوب هتفرگ  ارف  ار  هزوح  رس  ات  رـس  وا  هیلع  ینیگمهـس  نافوط  دنهدنرارق و  تمالم  شهوکن و  دروم  ار  وا  دنت 
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فـشک باتک  اهنآ  نیلوا  هک  دش  هتـشون  نآ  در  رد  ناوارف  ياههلاسر  اهباتک و  ادتبا  نامه  زا  زین  (. ،ص 143 يدرجورب - ناهربلا باتک 
هدش هضرع  هراب  نیا  رد  يدایز  ياههتشونیپ  رد  یپ  نآ  زا  سپ  . تسا ینارهت  برعم  هب  فورعم  دومحم  خیش  يو  رصاعم  هتشون  بایترالا 

(. دعب هب  ص 115  نآرقلا ، ۀنایص  .) تسا
،ص 22-33. نآرقلا ۀنایص  46.ر.ك:

،ج 1،ص 120-267. دیهمتلا 47.ر.ك:
(. نآرقلا ص 213 ۀنایص  .) باطخلا ص 152-153 لصف  باتک  رد  تهج  نیا  رد  يو  حیرصت  48.ر.ك:

،ص 216. نآرقلا ۀنایص  49.ر.ك:
،ص 217-219. نامه .50

،ج 2،ص 631. فیرش یفاک  .51
،ج 2،ص 166-161 و ص 232-238. دیهمتلا 52.ر.ك:

،ج 2،ص 76-77. دیهمتلا ،ص 173. نایبلا ، ییوخ هللا  تیآ  -ج 1،ص 318. ناهربلا ، یشکرز .53
،ص 64-68. دیهمتلا ،ص 252 و ج 2  نآرقلا ۀنایص  54.ر.ك 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
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. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 
 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 

یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا
هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)

... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)
یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)

رگید
يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)

طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)

دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
 ... نارکمج و دجسم 

هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 
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، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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