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هچابید

هچابید

ابر تقیقح ، رد  .تسا  هدش  شهوکن  تدش  هب  راوخابر  هدـمآ و  نایم  هب  نخـس  ابر  یتشز  زا  نوگانوگ  ياه  نحل  اب  ینید  نوتم  رد 
یم لقن  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  زا  قودص  خیش  .دور  یم  رامش  هب  رامثتسا  ياه  هنوگ  نیرت  هناملاظ  زا  یکی 

(1) «. تسا هدرک  تنعل  ار  نآ  دهاش  ود  دادرارق و  هدنسیون  هدنهد و  ابر  راوخابر و  یلاعت ، يادخ  هک  یتسرد  هب  : » دنک

هب هجوت  يراوخابر ، اـبر و  شهوکن  اـب  تسخن ، هلحرم  رد  .تسا  هدـش  هزراـبم  يراوخاـبر  اـب  یلحارم ، ندومیپ  اـب  میرک ، نآرق  رد 
هتفرگ رارق  دـیکأت  دروم  هّللا  یلا  هبرق  تین  اب  اهنت  ییوجدوس و  نودـب  نادنمتـسم  زاین  ندروآرب  يارب  شـشوک  یعامتجا و  ياهزاین 

یم تشز  راـک  نیا  بکترم  ناـنچ  مه  ینید  یهن  دوجو  اـب  اریز  تسا ؛ هدرک  شهوـکن  ار  دوـهی  ناراوخاـبر  دـعب ، هلحرم  رد  .تسا 
رد .درامش  یم  يراگتـسر  هیام  ار  نآ  كرت  دنک و  یم  عونمم  ار  نآ  فعاضم ، هرهب  شحاف و  يابر  یهن  اب  موس ، هلحرم  رد  .دندش 
یب ار  زا  یـشان  دـمآرد  ناراوخابر ، روصت  فالخرب  دـنوادخ  .دـناد  یم  نونج  یناور و  يرامیب  یعون  ار  يراوخابر  مراهچ ، هلحرم 

تکرب

ص 4. ج 4 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 1
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نآ دنک و  یم  میرحت  ار  يراوخابر  هقباس ، یب  یتّدش  اب  نیاربانب ، .درک  دهاوخ  دوبان  هابت و  ار  نآ  هک  دیوگ  یم  یتح  درامـش و  یم 
طیارش زا  تسا ، هدمآ  تسد  هب  هار  نیا  زا  ار  هچ  نآ  ندینادرگزاب  دروآ و  یم  رامش  هب  راوخابر  اب  شلوسر  ادخ و  گنج  نالعا  ار 

.دنداد یم  نامیا 

، هعماج بطق  کی  رد  تورث  اریز  تسناد ؛ لاوما  یهابت  داسف و  ناوت  یم  ار  ابر  میرحت  لماوع  زا  یکی  ینید ، ياه  هزومآ  ساـسا  رب 
.دبای یم  شهاک  يداصتقا ، ییافوکش  شیازفا و  یتاقبط ، هلصاف  بیترت ، نیدب  .دزیر  یم  مه  هب  يداصتقا  لداعت  دوش و  یم  زکرمتم 

، دـنطبترم نآ  اب  يا  هنوگ  هب  هک  يدارفا  کت  کت  یگدـنز  رد  هکلب  دوش ، یمن  دودـحم  عامتجا  هصرع  رد  اهنت  ابر  راـب  ناـیز  راـثآ 
.دروآ یم  مهارف  ار  یعامتجا  یحور و  ياهراشف  ینماان و  ياه  هنیمز  دوش و  یم  راکشآ 

جیورت لباقم ، رد  دهد و  یم  ناشن  دوخ  زا  ییاه  فعض  تدش و  اه  ناکم  اه و  نامز  زا  یـضعب  رد  هک  ملاسان  گنهرف  نیا  ندودز 
زا ییادز  ماهبا  هعماج و  يزاسرادـیب  رد  دـیاب  هعماـج  ناـگنازرف  هک  تسا  نیگنـس  رایـسب  يا  هفیظو  یمالـسا ، زاـس  ناـسنا  گـنهرف 

.تسین هدیـشوپ  یـسک  رب  ییاه  يراجنهان  نینچ  اب  هزرابم  رد  امیـس  ادص و  میظع  تلاسر  نایم ، نیا  رد  .دنـشاب  اشوک  ینید  تحاس 
يرظن ینابم  دنمشزرا ، شالت  نیا  رد  تسا  هدیشوک  يولع  نسحدمحم  دیس  نیملسملا  مالسالا و  تجح  بانج  دنمجرا  رگـشهوژپ 

ار نآ  ینید ، گنهرف  يزاس  كاپ  يارب  دـشکب و  ریوصت  هب  ار  ابر  هب  عامتجا  ندروآ  يور  یناور  يداـصتقا و  یفنم  ياهدـمآ  یپ  و 
هنیداهن رد  دـنمجرا  ناگدـننک  هیهت  نازاس و  همانرب  شالت  کش ، یب  .دـهد  رارق  هناـسر  نازاـس  هماـنرب  نازاـس و  گـنهرف  هشوت  هر 

شالت زا  ات  تسا  هتسیاش  یسب  سپ  .دوب  دهاوخ  روکشم  يداصتقا  ماظن  نماد  زا  دوجوم  ياه  ماهبا  ندودز  گنهرف و  نیا  ندرک 
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نیا تسا  دیما  .مینک  يرازگ  ساپـس  هلأسم  نیا  ندرک  يدربراک  رد  امیـس  ادص و  ناراکردـنا  تسد  مامتها  هدـنروآ و  دـیدپ  یملع 
.دیآ هتفریذپ  یمارگ  نارو  هرهب  دزن  شهوژپ 

قیفوتلا ّیلو  ّهنا 

شهوژپ لک  هرادا 

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم 
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راتفگ شیپ 

راتفگ شیپ 

َْعیَْبلا ُهّللا  َّلَحَأ  اوبِّرلا َو  ُْلثِم  ُْعیَْبلا  اَمَّنِإ  اُولاق  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  ِّسَْملا  َنِم  ُناْطیَّشلا  ُهُطَّبَخَتَی  يذَّلا  ُموُقَی  امَک  ّالِإ  َنُوموُقَی  ابِّرلا ال  َنُولُکْأَی  َنیذَّلا 
.َنوُدـِلاخ اهیف  ْمُه  ِراّنلا  ُباحْـصَأ  َِکئلوُأَف  َداـع  ْنَم  ِهّللا َو  َیلِإ  ُهُْرمَأ  َفَلَـس َو  اـم  ُهَلَف  یهَْتناَـف  ِهِّبَر  ْنِم  ٌهَظِعْوَم  ُهَءاـج  ْنَمَف  اوبِّرلا  َمَّرَح  َو 

(275 هرقب : )

دناوت یمن   ) تسا هدـش  هناوید  ناطیـش ، سامت  رثا  رب  هک  یـسک  دـننام  رگم  دـنزیخ ، یمن  رب  تمایق ) رد   ) دـنروخ یم  ابر  هک  یناسک 
دننام مه  دتـس  داد و  : » دنتفگ هک  تسا  ببـس  نادـب  نیا  دزیخ .) یم  رب  یهاگ  دروخ و  یم  نیمز  یهاگ  دـنک ؛ ظفح  ار  دوخ  لداعت 

رایـسب ود  نآ  نایم  قرف  اریز   ) .تسا هدرک  مارح  ار  ابر  لالح و  ار  عیب  ادـخ  هک  یلاحرد  .تسین ؛») ود  نآ  نایم  یتواـفت  و   ) تساـبر
مکح لوزن  زا  شیپ   ) هتـشذگ رد  هک  ییاـهدوس  دـنک ، يراددوـخ  يراوخاـبر ) زا   ) دـسر و وا  هـب  یهلا  زردـنا  یـسک  رگا  و  تـسا )

ار وا  هتـشذگ   ) دوش یم  راذـگاو  ادـخ  هب  وا  راکو  دریگ ) یمن  رب  رد  ار  هتـشذگ  مکح ، نیا  و   ) تسوا لام  هدروآ ، تسد  هب  میرحت )
.دننام یم  نآ  رد  هشیمه  دنا و  شتآ  لها  دنهد ) ماجنا  ار  هانگ  نیا  رگید  راب  و   ) دندرگ زاب  هک  یناسک  یلو  دیشخب ) دهاوخ 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

اب .دـنراذگ  یم  ّتنم  ادـخ  رب  يراد  نید  رد  دـنوش و  یم  شیامزآ  هنتف و  راچد  ناشلاوما  اب  يدوز  هب  مدرم  نیا  ناـمگ  یب  یلع ! يا 
نیغورد و ياه  ههبـش  اب  ار  ادـخ  مارح  .دـنرادنپ  یم  نمیا  ار  دوخ  ادـخ  مشخ  تردـق و  زا  ودـنراد  ار  وا  تمحر  راـظتنا  لاـح ، نیا 

یعون هک  ار  اـبر  تسا و  هیدـه  هک  ار  هوشر  تسا و  روگنا  بآ  هک  نیا  هناـهب  هب  ار  بارـش  .دـننک  یم  لـالح  از  تلفغ  ياـه  سوه 
(1) .دنرامش یم  لالح  تسا ، هلماعم 

.تسا نامز  مه  خـیرات  نامه  اب  زین ، يراوخابر  اب  هزرابم  .دـسر  یم  دالیم  زا  شیپ  لاس  نارازه  هب  يراوخابر ، ابر و  یخیرات  هنیـشیپ 
هکلب ینامسآ  نایدا  اهنت  هن 

هبطخ 156. ص 291 ، ، 1379 چ 2 ، نایاسراپ ، تاراشتنا  یتشد ، دمحم  همجرت : هغالبلا ، جهن  - 1
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ار یناسنا  میلـس  ترطف  اب  نآ  تفلاخم  و  راک ، نیا  یتاذ  یتشز  دوخ ، نیا  .دنا  هدیزرو  تفلاخم  نآ  اب  زین  ناراذگ  نوناق  نافوسلیف و 
.دهد یم  ناشن 

نانمشد اب  یتسود   » زا ریغ  نید  عورف  نایم  رد  دسر و  یمن  ابر  تمرح  هیاپ  هب  یمارح  مالسا ، تعیرـش  ياه  مارح  نایم  رد  نامگ  یب 
هتـشاد ابر  رفیک  دـننام  يرفیک  هک  تفای  ناوت  یمن  ار  یهانگ  تسا ، هدـش  دروخرب  تّدـش  هب  اـبر  نوچ  مه  زین  اـج  نآ  رد  هک  نید »

(1) .دشاب

یمن یقاـب  نآ  ندوب  مارح  لـصا  رد  يدـیدرت  هنوگ  چـیه  ياـج  نآ ، ندوب  مارح  رب  ناناملـسم  عاـمجا  تاـیاور و  نآرق و  هب  دانتـسا 
(2) .دراذگ

.تسا هدـش  شهوکن  تّدـش  هب  راوخابر  زا  هدـمآ و  نایم  هب  نخـس  ابر  یتشز  زا  نوگانوگ ، ياه  نحل  اب  ربتعم ، ینید  ياـه  نتم  رد 
هلمج زا  ...و  اه ،» بسک  نیرت  ثیبخ  «، » مراـحم اـب  ياـنز  زا  نآ  ندوب  رت  تشز  «، » راوخاـبر اـب  شلوسر  دـنوادخ و  گـنج  نـالعا  »

.تسج ار  نآ  هنومن  ناوت  یم  یمارح  رت  مک  رد  هک  تسا  ییاهریبعت 

برغ رد  ینید  یتّنس  ماظن  یـشاپورف  زا  سپ  فسأت  اب  تسا ، هدش  دراو  يراوخابر  هرابرد  هک  ییاهدیدهت  تادیکأت و  همه  دوجو  اب 
هعماج رت  مک  هزورما  یمالـسا ، ياهروشک  رد  يراوخابر  ماظن  شرتسگ  برغ و  رد  راوخابر  ياه  کـناب  داـجیا  سناـسنر و  زا  سپ 

رد هک  تفای  ناوت  یم  ار  ناملسم ) ریغ  هچ  ناملسم و  هچ   ) يا

ص 409. ج 2 ، چ 3 ، تاعوبطملل ، یملعالا  هّسسؤم  توریب ، نازیملا ، ریسفت  ییابطابط ، نیسحدمحم  دیس  - 1
ص 117. ج 18 ، رهم ، پاچ  ق ، 1414 ه .  مالسلا ،  مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  مق ، هعیشلا ، لئاسو  یلماع ، ّرح  خیش  - 2
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.دشاب هدنام  ناما  رد  نآ  ناهن  راکشآ و  تشز ، ياهدمآ  یپ  زا  دشابن و  راتفرگ  زوس  نامناخ  يالب  نیا  ماد 

« تسابر لثم  مه  عیب   » هک نایب  نیا  اب  ابر و  ّتیهام  رد  ماـهبا  ندروآ  دوجو  هب  اـب  مالـسا ، رد  اـبر  میرحت  زاـغآ  ناـمه  زا  ناراوخاـبر 
ابر عـیب و  دوـمرف : ینـشور  هب  دـنوادخ  یلو  دنداتـسیا ، اـبر  میرحت  مکح  ربارب  رد  درادـن ، دوـجو  ود  نآ  ناـیم  یقرف  و  ( 275 هرقب : )

ناراوخابر نابل  رب  یشوماخ  رهم  هک  دوب  یعطاق  باوج  نیا  .تسا  هدرک  مارح  ار  ابر  لالح و  ار  عیب  دنوادخ  دنراد و  يوهام  توافت 
حرطم يرـشب  هعماج  رد  نردـم  يا  هویـش  اب  نیون و  يا  هفاّفل  رد  اه  ههبـش  نامه  هزورما  تفاین و  نایاپ  انغ ، رقف و  گنج  یلو  داـهن ،

.دناشک یم  نوگانوگ  ياه  لاچ  هایس  هب  ار  رشب  یهاو ، ياه  هناهب  هب  تسا و 

يوس زا  اهروشک  اه و  ّتلم  لواپچ  رامعتـسا و  زین  و  دنتـسه ) يدوهی  رت  شیب  هک   ) راوخ ابر  یکدـنا  رامـش  تسد  رد  تورث  زکرمت 
يروهمج تسایر  ياهدزمان  زا  یکی  .تسا  يراوخابر  موش  راثآ  هلمج  زا  رگید ، رگ  ناریو  راثآ  اـه  هد  هدـنریگ و  اـبر  ياـه  تلود 

زا هک  یگنج  هدـننک ! دوبان  یلو  ادـص ، یب  گنج  کی  دـناوخ ؛ موس  یناهج  گنج  ار  یناهج  هعماج  رد  اـبر  ندـش  ریگارف  لـیزرب ،
یهدـب ببـس  هب  هزورما  دوش ؛ یم  يریگ  یپ  موس  ناهج  ياهروشک  نیتال و  ياـکیرما  ياـهروشک  هیلع  راوخاـبر  ياـهروشک  يوس 

ره اه  یموس  ناهج  تسا ، رت  هدننکـش  زین  متا  بمب  زا  دـشاب و  یم  نآ  حالـس  نیرتراذـگریثأت  هرهب  خرن  هک  یجراخ  نیگنـس  ياـه 
.دنوش یم  هتشذگ  زا  رت  ناوتان  زور 

یفنم ياهدمآ  یپ  دنتسه ، طابترا  رد  نآ  اب  يا  هنوگ  هب  هک  يدارفا  کت  کت  رد  هکلب  عامتجا ، هصرع  رد  اهنت  هن  ابر ، راب  نایز  راثآ 
نامگ یب  .دراذگ  یم  ياج  رب 
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ياهدمآ یپ  دریگب ، رارق  هعماج  نیا  نادنزرف  مکش  رد  دوش و  ینان  همقل  دیآ و  تسد  هب  اه  بسک  نیرت  ثیبخ  هار  زا  هک  يدمآرد 
 : مالسلا هیلع  قداص  ماما  هدومرف  هب  اریز  تشاد ؛ دهاوخ  یپ  رد  یعامتجا  يدرف و  تشز 

(1) .دوش یم  رهاظ  ناسنا  لسن  رد  مارح  لام  رثا 

عمج نوگانوگ  ياه  هار  زا  هک  تسا  یمارح  ياه  همقل  نیمه  زا  هتـساخرب  یعامتجا ، یحور  ياهراشف  ینماان و  همه  نیا  کش ، یب 
هعماج دارفا  يرادـیب  يارب  نکمم  هلیـسو  ره  زا  ات  دـهن  یم  هعماج  ناگتخیهرف  شود  رب  نیگنـس  يا  هفیظو  لیاسم ، نیا  .تسا  هدـش 
هعماج رد  نآ  ندوب  ریگارف  هب  هّجوت  اب  امیـس  ادص و  هناسر  نایم ، نیا  رد  .دنرادرب  يراوخابر  اب  هزرابم  هار  رد  یماگ  دـنریگب و  هرهب 

شهوژپ زکرم  شرافس  هب  هک  اتسار  نیا  رد  تسا  يزیچان  شالت  رـضاح ، هتـشون  .دراد  ینیگنـس  تلاسر  شیاه ، بطاخم  یناوارف  و 
.ددرگ هتفریذپ  یهلا  هاگرد  رد  هک  دیما  .تسا  هدش  مهارف  امیس ، ادص و  یمالسا  ياه 

باوبا زا  باب 1  ص 81 ،  ج 7 ، رهم ، پاچ  ق ، 1414 ه .  مالسلا ،  مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  مق ، هعیشلا ، لئاسو  یلماع ، ّرح  خیش  - 1
ح 3. هب ، ُبِسَتْکَیام 
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اهزاین شیپ  یساسا و  لئاسم  لوا : شخب 

هراشا

اهزاین شیپ  یساسا و  لئاسم  لوا : شخب 

اه لصف  ریز 

داصتقا عرش و  حالطصا  تغل و  رد  ابر 

يراوخابر ندرمش  زیاج  خیرات 

يراوخابر میرحت  خیرات 

ابر راب  نایز  ياهدمآ  یپ 

ابر قیداصم 

داصتقا عرش و  حالطصا  تغل و  رد  ابر 

داصتقا عرش و  حالطصا  تغل و  رد  ابر 

عرش رد  یلو  دنیوگ ، ار  هیامرس  رب  يدایز  ابر  یناهفصا ، بغار  هتفگ  هب   (1) .تسا يرترب  ّولع و  ّومن و  دشر و  يانعم  هب  تغل  رد  ابر 
(2) .دوش یم  هتفگ  صخشم  ییاه  هدایز  هب 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  زین  یلیبدرا  سدقم 

ابر سپ  .دنیوگ  ضرق ) يابر   ) ضرق رد  نتفرگ  يدایز  هلماعم و  رد  هدوزفا  هب  زین  تعیرـش  رد  تسا و  دایز  قلطم  نامه  تغل  رد  ابر 
(3) .دننک یم  تفایرد  صخشم  یطیارش  رد  هلماعم  رد  ای  دنریگ  یم  دوخ  راد  ماو  زا  دارفا  هک  يا  هدوزفا  زا  تسا  ترابع 

: دنک یم  فیرعت  هنوگ  نیا  ار  ابر  زین  رهاوج  بحاص 

یمکح اـی  یقیقح  هداـیز  اـب  هارمه  هدوب و  ینزو  یلیک و  هک  تسا  دوخ  لـثم  مه  سنج  هب  مه  لـثم  سنج  ود  زا  یکی  نتخورف  اـبر 
هدیجنس لیکو  نزو  اب  دنچره   ) يزیچ نداد  ضرق  ای  دشاب ،

.هغّللا سییاقم  مجعم  - 1
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ص 340 چ 2 ، ق ، 1423 ه .  یبرقلا ، يوذ  تاراشتنا  تعیرش ، هناخ  پاچ  مق ، نآرقلا ، ظافلا  تادرفملا  مجعم  یناهفصا ، بغار  - 2
«. وبَر هدام ، »

ص 451. ج 8 ،  چ 2 ، یمالسا ، رشن  هسّسؤم  مق ، ناهربلا ، هدئافلا و  عمجم  یلیبدرا ، سدقم  دمحا  - 3
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(1) .يدایز نتفرگ  و  دوشن )

رظن هب  .دـهد  یم  يور  ضرق  رد  اهنت  هرهب  اـی  اـبر  ناـنادداصتقا ، هاگدـید  زا  یلو  تسا ، روحم  نیا  رب  رت  شیب  ناـهیقف  ياـه  فیرعت 
، دروآ تسد  هب  هدنهد  ماو  لام  رامثتـسا  رثا  رب  تسا  نکمم  هک  يدوس  زا  هدنریگ  ماو  هک  تسا  یـضوع  هرهب ، ودراکیر ، تیمـسا و 

(2) .دزادرپ یم  يو  هب 

ابر هریاد  هک  تسا  نشور  نیارباـنب ،  (3) .دوش یم  هداد  ناگدـنهد  ماو  هب  شاداپ  ناونع  هب  هک  تسا  لوپ  تمیق  هرهب ، رگید ، ناـیب  هب 
.دنناد یمن  يراج  اهدتسو ، داد  رد  ار  ابر  نانادداصتقا ، اریز  تسا ؛ يداصتقا  هاگدید  زا  رت  هدرتسگ  یهقف ، هاگن  رد 

يراوخابر ندرمش  زیاج  خیرات 

هراشا

يراوخابر ندرمش  زیاج  خیرات 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  تنارود  لیو  .ددرگ  یم  زاب  دالیم  زا  شیپ  لاس  نارازه  هب  يراوخابر  خیرات 

زین دـندرک و  یم  یهاوگ  نتـشون ، اب  ار  اهدادرارق  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  دالیم ، زا  شیپ  لاس  رازه  راهچ  زا  هدـنام  ياج  رب  دانـسا  زا 
زا ابر  .دنا  هداد  یم  ناگدنهد  ماو  هب  دصرد  ات 23  هب 15  کیدزن  هنایلاس  يدوس  تسا و  هدوب  لومعم  نانآ  دزن  رد  نتفرگ  ماو  نییآ 

ار دوخ  یهدب  دیاب  سکره  .دنداد  یم  يَوبِر  ضرق  مدرم  هب  زین  نانهاک  .تسا  هدش  یم  تفایرد  الاک  دوخ  سنج 

ص ج 23 ، چ 7 ، یبرعلا ، ثاّرتلاءایحا  راد  توریب ، یناـچوق ، ساـبع  خیـش  شهوژپ : مـالکلارهاوج ، یفجن ، نسحدـمحم  خیـش  - 1
.334

ص 333. ، 1970  _ 1969 یضترملاراد ، توریب ، اّیداصتقا ، ایهقف و  ابّرلا  يرهاوجلا ، یقتدمحم  نسح  - 2
ص 62. چ 1 ، ، 1376 هشیدنا ، گنهرف و  هاگشهوژپ  مق ، یمالسا ، داصتقا  رد  يراذگ  هیامرس  زادنا و  سپ  نایوسوم ، ساّبعدیس  - 3
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ص:12

(1) .دریگب ناگورگ  هب  ار  راکهدب  دنزرف  تسناوت  یم  هدنهد  ماو  تروص ، نیا  ریغ  رد  تخادرپ ؛ یم 

ناتساب ياه  تّلم  رد  يراوخابر  فلا )

نایرموس  _ 1

دوس ربارب  رد  دـنتفرگ و  یم  ضرق  هب  ار  میـس  رز و  اـی  ـالاک  ناـنآ  .تسا  هدوب  موسرم  ناـیرموس  دزن  نداد  دوـس  نتفرگ و  ماو  نییآ 
(2) .دنداد یم  هدنهد  ماو  هب  دصرد  ات 33  نیب 15  سنج ، نامه  زا  هنایلاس ،

لباب  _ 2

هدرک دادرارق  یـسنج  ماو  يارب  دصرد  يزلف و 33  ماو  يارب  دـصرد  هنالاس 20  ار  نآ  تلود  .دوب  دایز  رایـسب  ییاـبر  هرهب  لـباب  رد 
(3) .دنتشاذگ یم  اپ  ریز  ار  نوناق  تسدربز  نایشنم  يریگراک  هب  اب  دندرک و  یمن  هدنسب  مه  هزادنا  نیا  هب  ناناگرزاب  .دوب 

نایروشآ  _ 3

دصرد اب 25  ربارب  يدوس  لباقم ، رد  دنداد و  یم  ماو  عیانـص  ناگدـنراد  ناناگرزاب و  هب  یـصوصخ  ياه  کناب  نایروشآ ، نایم  رد 
(4) .دنتفرگ یم 

دنه  _ 4

(5) .دنتخادرپ یم  ماو  يارب  هرهب  دصرد  زین 18  میدق  دنه  رد 

ص 3. چ 2 ، ، 1377 یکناب ، یلوپ و  تاقیقحت  هسسؤم  نارهت ، یهقف ، هاگدید  زا  ابر  عوضوم  موهفم و  نییبت  ییاسوم ، مثیم  - 1
ص 151. ج 1 ، چ 3 ، دنهس ، افص و  کناهیک ، پاچ  نارهت ، نارگید ، مارآ و  دمحا  همجرت : نّدمت ، خیرات  تنارود ، لیو  - 2
ص 270. ج 1 ، چ 3 ، دنهس ، افص و  کناهیک ، پاچ  نارهت ، نارگید ، مارآ و  دمحا  همجرت : نّدمت ، خیرات  تنارود ، لیو  - 3
ص 322. ج 1 ، چ 3 ، دنهس ، افص و  کناهیک ، پاچ  نارهت ، نارگید ، مارآ و  دمحا  همجرت : نّدمت ، خیرات  تنارود ، لیو  - 4
ص 464. ج 1 ، چ 3 ، دنهس ، افص و  کناهیک ، پاچ  نارهت ، نارگید ، مارآ و  دمحا  همجرت : نّدمت ، خیرات  تنارود ، لیو  - 5
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ناتساب رصم   _ 5

نوناـق بجوم  هب  هنوـمن ، يارب  .تشاد  دوـجو  نآ  نتـساک  يارب  ییاـه  نوناـق  اـهنت  دوـب و  دازآ  يراوخاـبر  رـصم ، میدـق  نّدـمت  رد 
لـصا هزادـنا  هب  نآ  رادـقم  هک  دور  الاب  ردـق  نآ  دوس  دوبن  زیاج  هاگ  چـیه  مراهچ _  تسیب و  هلـسلس  ناـهاشداپ  زا  سویروخول _ 

.دسرب هیامرس 

مور نانوی و   _ 6

هناـگ هدزاود  حاوـلا  نوناـق  هـک  نـیا  زا  شیپ  مر  رد  نوـلوس و  فورعم  يراذــگ  نوناــق  تاحالــصا و  نارود  زا  شیپ  ناــنوی ، رد 
دوخ ضرق  تسناوت  یمن  راکهدب  هاگره  هک  دوب  هدش  تداع  .دوب  جیار  دودـحمان  يا  هنوگ  هب  يراوخابر  دوش ، بیوصت  يراوخابر 
هدرب یهدب ، هار  زا  سک  چیه  : » تفگ تشادرب و  ار  یناسنا  ریغ  تداع  نیا  نولوس  نوناق  یلو  دش ، یم  هدـنهد  ماو  هدرب  دزادرپب ، ار 

(1) «. دوش یمن  يرگید 

: دسیون یم  نولوس  بالقنا  حرش  رد  تنارود  لیو 

يدرف و ياه  ماو  همه  دیوگ  یم  وطسرا  هک  هنوگ  نامه  تسناوت  تادّهعت » اهراب و  نتشادرب  نوناق   » ینعی دوخ ، فورعم  نوناق  اب  وا 
، دندوب هدش  یگدرب  راچد  هک  ار  یناسک  مامت  نیا ، رب  نوزفا  .درک  دازآ  ورگ  دنب  زا  ار  هکیتا  یضارا  هنوگ  نیدب  .دنک  وغل  ار  یتلود 
ار راک  نیا  سپ ، نآ  زاو  دـنادرگ  زاـب  دـندوب ، هتفر  شورف  هب  هدرب  ناونع  هب  روشک  زا  جراـخ  رد  هک  ار  يدارفا  يو  .دیـشخب  يدازآ 

(2) .درک عونمم 

یهدب کی  يارب  هک  يدوس  درک و  دازآ  ار  ناگدرب  همه  نولوس  نیاربانب ،

.هیمالسالا هعیرشلا  یف  مرحملا  ابّرلا  هیرظن  يوََدب ، نیدلا  یکز  مهاربا  ص 3 ؛ یهقف ، هاگدید  زا  ابر  عوضوم  موهفم و  نییبت  - 1
ص ج 2 ، دنهس ، افص و  کناهیک ، پاچ  ، 1370 نارهت ، نارگید ، روپ و  نایرآ  نیـسحریما  همجرت : نّدمت ، خیرات  تنارود ، لیو  - 2

.134
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نانوی رد  هک  ینوناق  زا  دیلقت  هب  هناگ  هدزاود  حاولا  ناگدننک  میظنت  مور ، رد   (1) .دش یمن  رت  شیب  دصرد  زا 12  دش ، یم  تخادرپ 
.دنداد شهاک  یهدب  لصا  دصرد  هب 12  ار  دوس  دش ، ارجا 

مدرم زا  .دندش  یم  دنمتورث  لوزن  هرهب و  هار  زا  دندوب و  فاّرـص  اه  هیلاوش  زا  یخرب  دسیون : یم  نایمور  يراوخابر  هرابرد  هلامربلآ 
هلماعماهروتانـس يارب  رت  شیب  نانآ  .دـنداد  یم  ضرق  رت ، نارگ  نازیم  هب  اه ، تلایا  ناـنکاس  هب  دـنتفرگ و  یم  ماو  مک  خرن  هب  مور ،

یم رامش  هب  نامز  نآ  نماد  كاپ  صاخشا  زا  انـس و  سلجم  ّمهم  ياضعا  زا  هک  نورـسیس  تسود  سورتورب ، هچ  نانچ  .دندرک  یم 
تسناوتن رهش  نآ  نوچ  داد و  ضرق  یغلبم  دصرد ، خرن 48  هب  سربق ، هریزج  ياه  نیمزرس  زا  یکی  هب  سویتپاکـسا  يوس  زا  تفر ،
هرـصاحم هب  ار  رهـش  ياروش  رـالات  تساوخ و  مکاـح  زا  یناراوس  سویتپاکـسا  دزادرپـب ، ار  دوخ  ضرق  هدـش ، صخـشم  خـیرات  رد 

(2) .دندرم یگنسرگ  زا  اروش  ياضعا  زا  رفن  جنپ  هک  نآ  ات  دروآرد 

، اهرـشق رگید  ّقح  رد  تسناد  زیاج  نانآ ، دننام  نارجات و  يارب  اهنت  ار  دصرد  تبسن 12  دوخ ، فورعم  يراذگ  نوناق  رد  نینتسوژ 
(3) .دشابن رت  شیب  دصرد  زا 4  ات  داد  روتسد 

ص 1. مرحملا ، ابرلا  هیرظن  ص 318 ؛ اّیداصتقا ، ایهقف و  ابّرلا  - 1
چ ش ، 1362 ه .  یملع ، باتک و  يایند  نارهت ، هداز ، كریز  نیـسح  مالغ  ازریم  نادرگرب : مر ، خـیرات  كازیا ، لوژ  هلاـمربلآ و  - 2

ص 134. ، 1
اّیهقف و ابّرلا  ص 16 ؛ ، 1346 تمکح ، هناخ  پاچ  مق ، يداصتقا ، رامعتـسا  نیرت  هناملاظ  ای  يراوخابر  يرتسبـش ، دهتجم  دمحم  - 3

ص 318. اّیداصتقا ،
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سناسنر اطسو و  نورق  ياپورا  رد  يراوخابر  ب )

هراشا

سناسنر اطسو و  نورق  ياپورا  رد  يراوخابر  ب )

اه لصف  ریز 

ّتیدوهی  _ 1

اطسو نورق  ياپورا  رد  اسیلک  درکیور   _ 2

دیدج رصع  ات  سناسنر  زا  سپ  داصتقا   _ 3

تّیدوهی  _ 1

ّتیدوهی  _ 1

نیا زا  یخرب  هب  زین  میرک  نآرق  .تـسا  هدروـخ  هرگ  يراوخاـبر  يرگ و  هـلیح  رکم و  يزرو ، عـمط  یتـسرپ ، لوـپ  اـب  دوـهی  خـیرات 
: دیامرف یم  ابر  ندرمش  لالح  هرابرد  هدرک و  هراشا  نایدوهی  ياه  یگژیو 

نآ رب  هک  ار  هزیکاپ  ياهزیچ  زا  یـشخب  ادخ ، هار  زا  اه  نآ  رایـسب  يریگولج  رطاخ  هب  زین ، و  دش ، رداص  دوهی  زا  هک  یملظ  رطاخ  هب 
، مدرم لام  ندروخ  لطاب  هب  دـندوب و  هدـش  یهن  نآ  زا  هک  یلاح  رد  نتفرگ ، ابر  رطاخ  هب  نینچ ) مه   ) .میدرک مارح  دوب ، لـالح  اـه 

(. 160 و 161 ءاسن :  ) .میا هدرک  هدامآ  یکاندرد  باذع  اه  نآ  نارفاک  يارب 

خر دوهی  ریغ  هب  تبـسن  هک  ار  یمتـس  هنوگره  دراگنا و  یم  چیه  ار  هناگیب  ياه  تلم  یموق ، یطارفا  یـشیک  تخـس  ببـس  هب  دوهی 
: دیامرف یم  تناما  رد  نایدوهی  ندرک  تنایخ  هرابرد  نآرق  .درامش  یم  زیاج  دماجنیب ، اه  نآ  يدوبان  هب  دنچره  دهد ،

میتسین و لوئسم  دوهی ) ریغ   ) اه یّما  ربارب  رد  ام  دنیوگ  یم  دوهی ]  ] ناشیا هک  تسا  ببس  نادب  تنایخ ] رد  تناما  ندرمش  زیاج   ] نیا
(75 نارمع : لآ   ) .دنناد یم  ار  نیا  دوخ  دندنب و  یم  غورد  ادخ  رب  و  میرادن ! یتساوخزاب 

.دـنتفرگ یم  ابر  اه  يدوهی  ریغ  زا  یلو  دنتـسناد ، یمن  اور  ار  يدوهی  زا  نتفرگ  ابر  نانآ  ینعی  دوب ؛ هنوگ  نیا  تسخن  زین  يراوخابر 
: دیوگ یم  دنمتردق  تسد  يانعم  هب  هاقزح ، دی  مان  هب  دوخ  باتک  رد  نومیم  نب  یسوم 

؛ مینک یم  ار  راک  نیا  نامدوخ  تساوخ  لیمحت  هرهب و  نتفرگ  يارب  هکلب  میهد ، یمن  ضرق  هناـگیب  هب  زاـین  ندرک  فرطرب  يارب  اـم 
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(1) .تسا مارح 

ناشدوخ دزن  رد  ابر  تفایرد  يارب  مک  مک  تشگرب و  ناشدوخ  هب  دنتشاد ، یم  اور  نارگید  اب  هلماعم  رد  لییارـسا  ینب  هک  ار  یمتس 
هزاجا زین  یضعب  دننیبن ؛ نایز  ات  دنریگب  يوبر  ضرق  هک  دنداد  هزاجا  نادنمزاین  هب  دوملت ، نارّسفم  زا  یضعب  .دندیـشک  یم  هشقن  زین 

کی زا  شیب  ابر  هک  طرـش  نیا  هب  دـننک  يوبر  هلماعم  رگیدـکی  اب  دوهی  ناملاع  دـشاب ،) یگدـنز  ياـهزاین  يارب  ضرق  رگا   ) دـنداد
نینچ مه  .دریگ  تروص  فرط  ود  تقفاوم  اب  دـشاب و  نداد  هیدـه  ّتین  ابر ، تخادرپ  رد  دـشابن و  ضرق  لـصا  دـصرد )  20  ) مجنپ

زا درگاش  يوبر  ضرق  نانآ  نینچ  مه  .دـنک  تیارـس  ناهاگآان  مدرم و  هدوت  هب  هک  دوش  رارکت  ردـق  نآ  دـیابن  هدـعاق ، نیا  هب  راتفر 
رگید يدوهی  زا  يوبر  ضرق  نتفرگ  يارب  ار  يدوهی  ریغ  درف  کی  زین  یخرب  .دنتسناد  زیاج  ار  هیده  ناونع  هب  دوس  تخادرپو  داتسا 

.دنتـسناد اور  ار  نآ  زین  یخرب  دـنچره  تفرگ ؛ رارق  دوهی  ناملاع  زا  یخرب  ضارتعا  دروم  ناـنآ ، راـتفر  نیا  هک  دـندرک  یم  هطـساو 
اه هتشون  رد  هک  نانچ  دنتفرگ ؛ هدیدان  ار  نآ  یتشز  دندرکدر و  ار  ابر  هرابرد  نیـشیپ  هاگدید  هک  تفر  شیپ  اج  نآ  ات  ابر  شرتسگ 

يوبر ياهدتـس  داد و  هک  دـنک  یم  اضتقا  يداصتقا  دـیدج  ياه  تیلاّـعف  هدرک و  قرف  یناـهج  عاـضوا  هک  دـش  یم  ناـیب  نانخـس  و 
اب اپورا ، نکاس  يدوهی  ناراد ) کناب   ) نافاّرص اطسو ، نورق  رد   (2) .دشاب دوهی  ریغ  هچ  دوهی و  هچ  ناگمه  نایم  رد  هرهب ) )

ص ابر ، هرهب و  یقیبطت  یسررب  زا : هتفرگرب  ص 31 ، هعابطلا ، یبرعلا  داحتالاراد  هرهاقلا ، دوهیلا ، دنع  ابّرلا  روشاع ، دّمحم  دّیسلا  - 1
.88

ص 90، چ 1 ، ق ، ه .   1379 ناسحا ، رـشن  یناّقح ، هّللا  حتف  نادرگرب : ابر ، هرهب و  یقیبطت  یـسررب  دـمحا ، يریـس  نمحرلادـبع  - 2
ص 75. صترآاه ،» ، » دوهی هلجم  زا : هتفرگرب 
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راک نیا  اب  کیلوتاک  ياسیلک  زاغآ ، رد  .دنتـسناد  یم  ابر  ار  نآ  هک  یلاح  رد  دنداد ؛ یم  ماجنا  هرهب  اب  ياهدتـس  داد و  اه  هقرف  همه 
(1) .درک یم  هلباقم  تّدش  هب  اه  نآ 

رگید هک  يا  هنوگ  هب  تفای ؛ يدایز  ّتیمها  يدوهی  يراد  کناب  یلام ، نتخاس  مهارف  هب  اه  هناخراک  زاین  اپورا و  یتعنـص  بالقنا  اب 
تعیرش دنتسناد  مزال  نانآ  هکلب  دنریگن ، هرهب  ّتیعقوم  نیا  زا  ابر  میرحت  هناهب  هب  دوبن  نکمم  يدوهی  نافاّرـص  دوهی و  ناملاع  يارب 

اه یّما  رب  دوخ  هرطیس  تسا ) يداصتقا  تایح  گر  هک   ) لوپ هار  زا  ات  دنروآرد  یصخش  عفانم  حلاصم و  هطلس  ریز  هب  ار  ّتیدوهی ) )
تـسد رد  ار  یناهج  تسایـس  داصتقا و  ضبن  هک  یتّیلم  دـنچ  ياه  تکرـش  اه و  لتراک  رت  شیب  هزورما  .دـنهد  همادا  ار  دوهی ) ریغ  )

(2) .تسا نایدوهی  ِنآ  زا  دنراد ،

اطسو نورق  ياپورا  رد  اسیلک  درکیور   _ 2

اطسو نورق  ياپورا  رد  اسیلک  درکیور   _ 2

ندوب مارح  مهدزاود  نرق  ات  اسیلک ، یعطق  هاگدید  هرود ، نیا  رد  .تسا  فورعم  اطسو  نورق  هرود  هب  يدالیم  مهدزناپ  ات  مجنپ  نرق 
(3) .دوب ابر 

یلوپ ياهدتس  داد و  و   ) تراجت دشر  اب  هارمه  اطسو ، نورق  نایاپ  رد  مسیرالوکـس  يرگ و  يدام  جوم  هجیتن  رد  درکیور  رییغت  نیا 
هب .دش  یم  رتدـنمورین  ییاپورا  هعماج  رد   (4) مـسیرالوکس وس ، کی  زا  .دروآ  دیدپ  دـیدج  ییاه  يریگ  تهج  اپورا ، رد  رازاب ) رد 

ضرق هرهب  اب  لوپ  تسیاب  یم  هاگدید ، نیا  نارادمدرس  رواب 

ص 90، چ 1 ، ق ، ه .   1379 ناسحا ، رـشن  یناّقح ، هّللا  حتف  نادرگرب : ابر ، هرهب و  یقیبطت  یـسررب  دـمحا ، يریـس  نمحرلادـبع  - 1
ص 90. صترآاه ،» ، » دوهی هلجم  زا : هتفرگرب 

ص 90، چ 1 ، ق ، ه .   1379 ناسحا ، رـشن  یناّقح ، هّللا  حتف  نادرگرب : ابر ، هرهب و  یقیبطت  یـسررب  دـمحا ، يریـس  نمحرلادـبع  - 2
ص 90. صترآاه ،» ، » دوهی هلجم  زا : هتفرگرب 

ص 90، چ 1 ، ق ، ه .   1379 ناسحا ، رـشن  یناّقح ، هّللا  حتف  نادرگرب : ابر ، هرهب و  یقیبطت  یـسررب  دـمحا ، يریـس  نمحرلادـبع  - 3
ص 90. صترآاه ،» ، » دوهی هلجم  زا : هتفرگرب 

ياه هزومآ  شور ، نیا  ساسا  رب  .دـنداهن  انب  یقطنم  یلقع و  ياـه  شور  نوگاـنوگ ، ياـیاضق  یـسررب  يارب  اـه  تسیرالوکـس  - 4
ریغ رد  دنتسه و  ینتفریذپ  دنوش ، دییأت  یقطنم  ياه  لالدتسا  اب  اه  هزومآ  نیا  رگا  .دنتـسه  شریذپ  ای  ّدر  لباق  ینامـسآ  ياه  باتک 

ص 171. ابر ، هرهب و  یقیبطت  یسررب  کن : .دنتسین  ینتفریذپ  تروص  نیا 
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ار دوخ  هاگدـید  نآ ، زا  هنالاس  دوس  تفایرد  دـّلوم و  ییاراد  هراجا ) ینعی   ) نداد ضرق  ندوب  اور  هب  دانتـسا  اـب  ناـنآ  .دـش  یم  هداد 
دنتفـشآرب و اسیلک  ناربهر  رظن ، نیا  یپ  رد  .دوب  نیمز  تاّلغتـسم و  ّدلوم ، ییاراد  زا  روظنم  هشیمه  هک  یلاح  رد  دندرک ؛ یم  هیجوت 
اب ار  دوخ  ياه  هاگدـید  نانیا  .دنتـساخرب  هرهب  اب  هزرابم  هب  ّتیحیـسم  ياه  هزومآ  هب  دانتـسا  اـب  ینیئوکا  ساـموت  تنـس  نوچ  یخرب 

(1) .دنداد یم  هیارا  ابر ، هرابرد  وطسرا  زا  هتفرگرب  یقطنم  ياه  لیلد  رب  دیکأت 

زا .دندش  ییانثتسا  دراوم  رد  هرهب  هزاجا  راتساوخ  هک  دیماجنا  ییاه  هاگدید  زورب  هب  هرهب ، ناقفاوم  نافلاخم و  يریگرد  شکاشک و 
تمـس هب  يریگ  تهج  يزرواشک و  ياه  تیلاعف  هرطیـس  نتفر  نایم  زا  ياـه  هناـشن  اطـسو ، نورق  زا  رخآ  نرق  ود  رد  رگید ، ییوس 

لماع .تشادـن  نیا  زا  شیپ  هک  تفای  یتّیمها  یهد ، ماو  سپ ، نیا  زا  .درک  زورب  اپورا  رد  یجراخ ) یلخاد و   ) يراجت ياه  تیلاّـعف 
ابر رب  اـنب   ) هرهب دراوم ، یخرب  رد  دوب ؛ هتفرگ  تروـص  هرهب  هب  تبـسن  اـسیلک  رظن  رد  هک  دوـب  ییاـه  لیدـعت  زین  اـه  ینوـگرگد  نیا 

ناراـک و بـلط  رت  شیب  دزن  دـندیزرو ، یم  رارـصا  هرهب  ندوـب  مارح  رب  زوـنه  هـک  یناـسک  يارآ  دـش و  یم  هدرمـش  زیاـج  ندوـبن )
(2) .دش هریچ  زین  ابر  تفرگ ، تّوق  يّدام  ياه  هزیگنا  یتقو  .تشادن  یتیمها  ناراکهدب 

ناوارف دوس  نداد  طرـش  اب  ار  یلوپ  اراکـشآ  .م  لاس 1662  رد  مهدراهچ  ییول  هک  دـش  هتـسکش  نانچ  يراوخابر  تمرح  تسادـق 
مهن یپ  پاپ  .م  لاس 1860  رد  داد و  يور  راظتنا  زا  رود  بیجع و  رایسب  يا  هعقاو  نایم ، نیا  رد  .تفرگ  ضرق 

صص 91 و 92. ابر ، هرهب و  یقیبطت  یسررب  - 1
ص 92. ابر ، هرهب و  یقیبطت  یسررب  - 2
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(1) .تخاس دراو  ابر  تمرح  هب  یگرزب  هبرض  داد و  ماجنا  يوبر  هلماعم  کی 

دنتشاد و مالعا  هرهب  اب  ماو  اب  ار  دوخ  تقفاوم  یمـسر  روط  هب  ماتنب ، وگروت و  دننام  داصتقا  ناملاع  زا  یخرب  مهدجه ، نرق  نایاپ  رد 
دش عضو  ینوناق  .م  لاس 1807  رد  اهدعب  یلو  درک ، مالعا  یمـسر  روط  هب  ار  هرهب  يدازآ  .م  لاس 1793  رد  يوسنارف  راذگ  نوناق 
نیا دـش و  وغل  نوناق  نیا  .م  لاس 1918  رد  یلو  دش ، هدرمـش  زیاج  دـصرد  اهنت 5  يراجت  ریغ  دـصرد و  ات 6  يراـجت  ماو  هرهب  هک 
دنم نوناق  ابر  نتـسناد  زیاج  .م  لاس 1658  رد  دـنله  رد  .م و  لاس 1571  رد  ناـملآ  سیلگنا و  رد   (2) .تفر نایم  زا  اه  تیدودحم 

(3) .دش

دیدج رصع  ات  سناسنر  زا  سپ  داصتقا   _ 3

دیدج رصع  ات  سناسنر  زا  سپ  داصتقا   _ 3

داد هب  درکیور  لمع ، رد  تشادرب و  تسد  ینید  ياهرواب  زا  مک  مک  اپورا  تفرگ و  جوا  مسیرالوکـس  مهدراهچ ، نرق  ياـپورا  رد 
نیمأت هب  زاین  اطـسو و  نورق  زا  سپ  هرود  رد  یجراخ  تراـجت  جاور  تعنـص و  نوزفازور  شرتسگ  .تفاـی  همادا  يوبر  ياهدتـس  و 

، دـنک مهارف  ار  یجراخ  تراجت  زاین  دـناوتب  هک  ینواعت  یلام و  ياـه  هسّـسؤم  .داد  شیازفا  ار  هرهب  ضرق و  هب  زاـین  یگدـنز ، یلاـم 
کناب تخادرپ ، یم  ناراذگ  هدرپس  هب  مه  هرهب  ییوس ، زا  دوب و  هیامرـس  هدننک  نیمـضت  هک  يا  هسّـسؤم  اهنت  هکلب  تشادـن ، دوجو 
، دنتخادنا رود  هب  شیپ  زا  شیب  ار  ابر ) تمرح   ) ینید هاگدید  دنتخیر و  اه  کناب  هب  ار  دوخ  ياه  هدرپس  مدرم  ور ، نیا  زا  .دوب 

ص 26. چ 3 ، ق ، 1418 ه .  همصاعلاراد ، ضایر ، هیفرصملا ، تالماعملا  ابّرلا و  كرتملا ، زیزعلادبع  نب  رمع  ص 6 ؛ يراوخابر ، - 1
ص 7. چ 3 ، ق ، 1418 ه .  همصاعلاراد ، ضایر ، هیفرصملا ، تالماعملا  ابّرلا و  كرتملا ، زیزعلادبع  نب  رمع  ص 6 ؛ يراوخابر ، - 2

ق، 1407 ه .  هلاسر ، هسسؤم  توریب ، کنبلا ، هدئافلا و  ابّرلا و  یف  هدیدج  ٌهلواحم  وا  یمالسالا  هیمنتلا  فرـصم  يرـصملا ، قیفر  - 3
ص 126.
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زا هن  هّتبلا  تشاد ؛ او  هرهب  ماظن  اـب  تفلاـخم  هب  ار  یخرب  هک  دـش  هرهب  خرن  شیازفا  ببـس  ناـمز ، نیا  رد  ماو  ياـضاقت  شیازفا  یلو 
.دیدرگ یم  هیارا  ینید  ششوپ  ریز  هک  دنچره  ینید ، هاگدید 

راـب ناـیز  ياهدـمآ  یپ  هب  نآ  رد  هک  تسا  .م ) لاس 622  رد   ) تراجت نوناق  هرابرد  نیلامدـلارج  هتـشون  اه ، تفلاـخم  هنوگ  نیا  زا 
، .م لاس 1621  رد  يا  هلاقم  رد  زین  ربیلاک  ساموت   (1) .تسا هدش  هرهب  خرن  يارب  یفقس  نییعت  راتـساوخ  هدرک و  هلمح  فازگ  يابر 

نارجات دـصرد و  یـسیلگنا 10  نارجاـت  نوچ  دوب ) یـسیلگنا  کـی  هک   ) يو رواـب  هب  اریز  دـش ؛ راتـساوخ  ار  ینوناـق  نینچ  بیوصت 
دوخ عفانم  نایز  هب  زین  ار  دایز  هرهبو  دننک  تباقر  اه  يدـنله  اب  دـنناوت  یمن  یناهج  ياهرازاب  رد  دـنهد ، یم  هرهب  دـصرد  يدنله 6 

(2) .درک هراشا  رلیچایسوچ  ياه  هاگدید  هب  ناوت  یم  اه  هاگدید  هنوگ  نیا  زا  .دنتسناد  یم 

نییعت هرهب  خرن  فقس  نیناوق ، نیا  رد  .دش  يروآدرگ  يرگید  زا  سپ  یکی  ییاپورا  ياهروشک  يراجت  ياه  نوناق  طیارش ، نیا  رد 
نوناـق هلیـسو  هب  ناـییاپورا  نیارباـنب ، .دوب  عونمم  ضرق  لـصا  هزادـنا  هب  بّکرم  هرهب  تفاـیرد  اـی  دوـبن و  زیاـج  بّکرم  هرهب  دـش و 

ياه باتک  رد  سپ ، نآ  زا  .دنداد  رییغت  دوخ  يدام  عفانم  حلاصم و  تهج  رد  ار  ابر ) یعطق  میرحت  رب  ینتبم   ) ینید ماکحا  يراذگ ،
: دش نایب  نینچ  نیا  ابر  فیرعت  برغ  یملع 

اب يدعب ) هدش  دیدمت  ياه  هرود  ای  یلصا  هرود  رد   ) یلوپ ضرق  هرهب  زا  تسا  ترابع  ابر 

: زا هتفرگرب   . 63 صص 62 _  ، 1968 هّیبرعلا ، بتکلاراد  هرهاق ، يواربلا ، دشار  نادرگرب : يداصتقالا ، رکفلا  خیرات  لور ، کیرا  - 1
ص 2. ابر ، هرهب و  یقیبطت  یسررب 

ص 102. ابر ، هرهب و  یقیبطت  یسررب  - 2
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.ینوناق زاجم  خرن  زا  رت  شیب  یخرن 

: تسا هدمآ  نینچ  نآ  یپ  رد  تسا و  ریبک  يایناتیرب  فراعملا  هریاد  رد  ابر ، ینوناق  فیرعت  نیا 

(1) (. مک ای  دشاب  دایز  ناربج  نیا  هچ   ) لوپ زا  هدافتسا  ناربج  زا  دوب  ترابع  .م ) زا 1545  شیپ   ) ناتسلگنا یمیدق  نوناق  رد  ابر 

ضرق رد  ینوناق  هرهب  زا  رت  شیب  هرهب  فازگ و  هرهب  هب  ار  ابر  دوخ ، عفاـنم  نتخاـس  مهارف  يارب  برغ ، رب  مکاـح  رالوکـس  هاگدـید 
.دزاس اهر  یعرش  ياه  ّتیدودحم  زا  ار  دوخ  ات  درک  فیرعت   (2) یلوپ

يراوخابر میرحت  خیرات 

هراشا

يراوخابر میرحت  خیرات 

اه لصف  ریز 

ناتساب ياه  ّتلم  فلا )

ینامسآ نایدا  ب )

ناتساب ياه  تّلم  فلا )

هراشا

ناتساب ياه  ّتلم  فلا )

اه لصف  ریز 

نانوی . 1

مور . 2

ناتسبرع . 3

نانوی . 1
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نانوی . 1

يارب لوپ  هک  دـندوب  نآرب  اریز  دنتـشاگنا ؛ یم  یعیبـط  ریغ  يرما  ار  يَوبِر  ياهدتـس  داد و  هار  زا  دـمآرد  ندروآ  تسد  هب  ناـینانوی 
، ور نیازا  .مینک  دـیلوت  لوپ  میناوتب  لوپ ، دوخ  اب  هک  نیا  هن  دراد ، هطـساو  شقن  هدـش و  داد  رارق  رگیدـکی  اـب  اـهالاک  ندرک  ضوع 

.دندرک یم  یهن  يَوبِر  ياهدتس  داد و  زا  ار  مدرم  ینانوی  نافوسلیف 

: دسیون یم  هنیمز  نیا  رد  ییاکیرمآ  فراعملا  هریاد 

هب يارب  یفیثک  هلیسو  ار  نآ  اریز  دندرک ؛ یم  يراشفاپ  ابر  میرحت  رد  وطسرا  نوطالفا و 

ص 103. ابر ، هرهب و  یقیبطت  یسررب  - 1
هرهب و یقیبطت  یـسررب  تسا ؛ هدمآ  الاب  هنوگ  هب  ابر  فیرعت  سورال ، دروفـسکآ و  گنهرف  دننام : یبرغ  تغل  ياه  گنهرف  رد  - 2

ص 103. ابر ،
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تورث ناریقف و  نایم  یتاقبط  هلصاف  داجیا  ببس  ابر  هک  دندوب  هدیقع  نیا  رب  رگید ، يوس  زا  (1) و  دنتسناد یم  دمآرد  ندروآ  تسد 
(2) .دماجنا یم  تموکح  یشاپورف  هب  ددرگ و  یم  نادنم 

مور . 2

مور . 2

نوچ مه  مور  ناگدنـسیون  يوس  زا  ینانوی  يارآ  دـننام  ییاه  هاگدـید  دنتـسناد و  یم  مارح  ار  ابر  ناـینانوی  نوچ  مه  زین  اـه  یمور 
(3) .دیدرگ هیارا  اکینس  ویتاک و  ورسیس ،

ياه هورگ  شیادـیپ  اب  دـعب و  ياه  هرود  رد  یلو  دوب ، هدرک  مارح  یناونع  ره  هب  ار  اـبر  نتفرگ  نیتسخن ، ياـه  هرود  رد  مور  تلود 
یم لامعا  ابر  هدودـحم  هنیمز  رد  يا  هناتخـسرس  ياه  تیدودـحم  طیارـش و  تلود  یلو  تفای ، هار  زین  یمور  هعماـجرد  اـبر  رجاـت ،

(4) .درک

ناتسبرع . 3

ناتسبرع . 3

مجنپ لاس  رد  یتقو  .دنتشادنپ  یم  تسیاشان  يدمآرد  ار  ابر  هار  زا  ِدمآ  رد  زین  نانآ  یلو  دوب ، جیار  يراوخابر  دنچره  ناتسبرع  رد 
، دننک تکرش  هبعک  يزاسزاب  رد  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  : » تفگ بهلوبا  تفرگ ، میمـصت  هبعک  يزاسزاب  هب  شیرق  تثعب ، زا  شیپ 
(5)« .دننکن فرصم  هبعک  يزاسزاب  رد  تسا ، هدمآ  تسد  هب  ابر  ای  متس  هار  زا  هک  ار  ییاه  ییاراد  دننک و  هنیزه  دوخ  لالح  لام  زا 

زا ّتنس  لها  هک  یتیاور  رب  انب  .دندوب  هدیقع  مه  يو  اب  راک  نیا  رد  زین  نایشیرق  رگید 

ص 34. چ 2 ، ق ، 1412 ه .  هّیؤملا ، هبتکم  مالسالا ، یف  ابّرلا  نم  هیقاولا  ریبادتلا  یهلا ، لضف  - 1

ص 34. چ 2 ، ق ، 1412 ه .  هّیؤملا ، هبتکم  مالسالا ، یف  ابّرلا  نم  هیقاولا  ریبادتلا  یهلا ، لضف  - 2

ص 34. چ 2 ، ق ، 1412 ه .  هّیؤملا ، هبتکم  مالسالا ، یف  ابّرلا  نم  هیقاولا  ریبادتلا  یهلا ، لضف  - 3

ص 35. چ 2 ، ق ، 1412 ه .  هّیؤملا ، هبتکم  مالسالا ، یف  ابّرلا  نم  هیقاولا  ریبادتلا  یهلا ، لضف  - 4
ص 179. ج 1 ، .ق 1990 م ، 1410 ه .  چ 3 ، هّیبرعلا ، بتکلاراد  توریب ، هّیوبنلا ، هریسلا  ماشه ، نبا  - 5
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، دوب كدـنا  شیرق  لـالح  لاـم  نوچ  یلو  تسا ، هدوـب  هبعک  وزج  زین  لیعامـسا  رجح  دـنا ، هدرک  لـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
(1) .دننک هبعک  وزج  ار  نآ  دنا  هتسناوتن 

.تسا هدوب  دنسپان  نانآ  دزن  يوبر  دمآرد  یلو  دندوب ، هدروآ  تسد  هب  ابر  هار  زا  يدایز  ياه  تورث  شیرق  فارشا  هک  نیا  اب  سپ 

ینامسآ نایدا  ب )

هراشا

ینامسآ نایدا  ب )

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  متشه  ماما  .تسا  هدوب  مارح  ینامسآ  ياه  باتک  نایدا و  همه  رد  هک  تسا  ییاهراک  رامش  رد  يراوخابر 

(2) .باتک ّلک  یف  ٍّیبن و  ّلک  ناسل  یلع  ٌمرحم  وه  و 

.دنا هتسناد  مارح  ار  نآ  ینامسآ  ياه  باتک  ناربمایپ و  همه  هک  تسا  یمارح  ابر 

هیزج اه  نآ  زا  تسب و  ناـمیپ  هّمذ ، لـها  اـب  هک  یماـگنه  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  مالـسلا ،  هیلع  قداـص  ماـما  هتفگ  هب 
(3) .درک هراشا  كوخ  تشوگ  ندروخ  ابر و  زا  نتشادرب  تسد  هب  ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  هک  درک  نییعت  ار  ییاه  طرش  تساوخ ،

تّیدوهی نییآ  . 1

ّتیدوهی نییآ  . 1

: دوش یم  هراشا  دروم  دنچ  هب  هک  تسا  هدش  حیرصت  ابر  ندوب  مارح  هب  نوگانوگ  ياهریبعت  اب  تاروت ، رد 

: زا هتفرگرب  ص 444 ، ج 3 ، ق ، ه .   1411 رکفلاراد ، توریب ، يراخبلا ، حیحـص  حرـش  یف  يرابلا ، حـتف  ینالقـسع ، رجح  نبا  - 1
ص 37. مالس ، الا  یف  ابرلا  نم  هیقاولا  ریبادّتلا 

، راونالاراحب یـسلجم ، هّمالع  ابّرلا ؛»  » هدام ص 296 ، ج 3 ، چ2 ، ق ، 1416 ه .  هوسالاراد ، مق ، راحبلا ، هنیفـس  یمق ، سابع  خیـش  - 2
ح 33. ابّرلا ، باب  تاعاقیالا ، دوقعلا و  باتک  ص 121 ؛ ج 103 ، ق ، 1415 ه .  یچ ، باتک  تاراشتنا 

.هیزج باب  ص 388 ، ج 1 ، ق ، 1416 ه .  چ 1 ، ثیدحلاراد ، مق ، همکحلا ، نازیم  يرهش ، ير  يدّمحم  دمحم  - 3
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(1) .ریگم وا  زا  يدوس  نکم و  راتفر  وا  اب  راوخابر  دننام  يداد ، ضرق  دشاب  وت  هیاسمه  هک  نم  موق  زا  يریقف  هب  يدقن  رگا   _ 1

يارب هک  ینیمز  رد  تیادـخ ، هوهی ، اـت  هدـم  ضرق  دوس  هب  ار  دوخ  ردارب  یلو  یهدـب ، ضرق  دوس  هب  یناوت  یم  ار  بیرغ  درف ]  _ ] 2
(2) .دهد تکرب  ینک ، یم  زارد  نآ  رب  ار  تتسد  هچره  هب  ار  وت  يوش ، یم  نآ  لخاد  شفّرصت 

ابر وا  زا  دنک ؛ یگدنز  وت  اب  ات  امن  يریگ  تسد  نامهم  بیرغ و  دننام  ار  وا  دشاب ، تسد  یهت  وت ، دزن  دـش و  ریقف  تردارب  رگا   _ 3
(3) .هدموا هب  دوس  هب  ار  دوخ  كاروخ  هدم و  وا  هب  ابر  هب  ار  دوخ  دقن  .دنک  یگدنز  وت  اب  تردارب  ات  سرتب  ادخ  زا  ریگم و  دوس  و 

مارح يراوخابر  زین  رومزم 15  ریمازم ، رفس  باب 18 و  لایقزح ، رفس  ات 12 و  هیآ 1  باب 5  ایمحن  رفـس  رد  سّدقم ، باتک  رد   _ 4
.تسا هدش  هتسناد 

تّیحیسم نییآ  . 2

ّتیحیسم نییآ  . 2

هک نانچ  یلو  درادن ، ینایب  ابر  ندوب  مارح  هب  تبـسن  اراکـشآ  قیتع  دهع  دننام  دنچ  ره  لیجنا ، ینعی  سّدقم ، باتک  ِدیدج  دهع  رد 
هدمآ هکلب  تسا ، هدماین  نیشیپ  يایبنا  فُحُص  ای  تاروت  خسن  يارب  ترضح  نآ  دنک ، یم  حیرصت  دوخ  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح 

(4) .دنک لیمکت  ار  نآ  ات  تسا 

هب یحیسم  ناملاع  ور ، نیازا  .دراد  هراشا  تاروت  رد  مارح  روما  هب  رما ، نیا 

ص 119. هیآ 25 ، باب 22 ، جورخ ، رفس  قیتع ، دهع  سّدقم ، باتک  - 1
هیآ 19. باب 23 ، هینثت ، رفس  ص 310 ، قیتع ، دهع  سّدقم ، باتک  - 2

.37 هیآ 35 _  باب 25 ، نایوال ، رفس  ص 195 ، قیتع ، دهع  سّدقم ، باتک  - 3
هیآ 17. باب 5 ، یتم ، لیجنا  سّدقم ، باتک  - 4
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هدـمآ نینچ  اقول  لیجنا  رد  لاح ، نیا  اب  .دـنهد  یم  ناشن  دوخ  زا  هنیمز  نیا  رد  يدایز  يراشفاپ  دـننک و  یم  فارتعا  ابر  ندوب  مارح 
: تسا

ياهراک یلو  دوب ،...؟ دـهاوخ  امـش  يارب  یـشاداپ  یلـضف و  هچ  دـیتشاد ، وا  زا  شاداپ  راظتنا  دـیداد و  ضرق  یـسک  هب  هک  یماگنه 
(1) .تشاد دیهاوخ  یگرزب  شاداپ  تروص ، نیا  رد  نوچ  دیشاب ؛ نآ  دوس  راظتنا  رد  هک  نآ  یب  دیهدب ؛ ضرق  دیهد و  ماجنا  کین 

نیااب دراد و  تلالد  ابر  عطاق  میرحت  رب  حیسم  ترضح  زا  روتسد  نیا  هک  دنریذپ  یم  یگمه  ّتیحیـسم  هعماج  اساسا  اسیلک و  بابرا 
دنا و هداد  تسد  زا  ایند  رد  ار  دوخ  فرـش  ناراوخابر  : » دیوگ یم  اه  نآ  زا  یکی  دنا ، مهتم  حـماست  هبیگمه  ّتیحیـسم  ناگرزب  هک 

(2) «. دنرادن یگتسیاش  دوخ  گرم  زا  سپ  ندش  نفک  يارب 

: دیوگ یم  هرهب  ابر و  هلأسم  اب  اسیلک  دروخرب  یگنوگچ  حیضوت  رد  فورعم  نانادداصتقا  زا  یکی 

؛ دنتفای یمن  هار  یبهذـم  ياهدـبعم  هبو  دنتـشادن  ار  ینّابر » ياشع  لوانت   » مسارم رد  تکرـش  ّقح  دـندرک ، یم  يراوخابر  هک  اه  نآ 
هقدص یـشیشک  چیه  .دش  یمن  رداص  نایحیـسم  ناتـسروگ  رد  اه  نآ  نفد  هزاجا  دـنتفر ، یم  ایند  زا  راکهانگ  ناراوخ  ابر  رگا  یّتح 

(3) .دمآ یم  رامش  هب  يدوهی  نانآ ، رظن  زا  يا  هدنهد  ماو  هنوگره  تفریذپ و  یمن  ار  ناراوخابر 

مالسا نییآ  . 3

مالسا نییآ  . 3

نیا رد  .تسا  هدوب  عادولا  هجح  رفس  رد  ترجه  مهد  لاس  رد  ابر  تمرح  غالبا  هک  دنرواب  نیا  رب  ّتنـس  لها  ناگدنـسیون  زا  یخرب 
نآرقلا ماکحا  رد  صاّصج  هراب ،

هیآ 34 و 35. لصف 6 ، اقول ، لیجنا  سّدقم ، باتک  - 1
، ناکم نامز _  هقف و  هرگنک  يدّـمحم ، روصنم  یـسابع و  ریپ  ییحی  يروآدرگ : ناـکم ، ناـمز _  هقف و  یـسانشذخأم  هعومجم  - 2

هرامش 50. ص 1188 ، ج 2 ، داصتقا ، مراهچ  رتفد 
ص 191. ش 10 ، ناتسبات 1376 ، موس ، لاس  دیفم ، همان  ابر ،» نوماریپ  رصاعم  تاهیجوت  ، » رگداد هّللادی  - 3
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: دسیون یم  نینچ  باطخ  نب  رمع  لوق  زا 

(1) .تفر ایند  زا  دنک  نایب  ار  ابر  هلأسم  هک  نیا  زا  شیپ  ادخ  لوسر  دش و  لزان  ربمایپ  رب  هک  دوب  يا  هیآ  نیرخآ  ابر  میرحت  هیآ 

: دوش یم  روآدای  رمع  مالک  نیا  ندروآ  زا  سپ  یّلحملا  مان  هب  دوخ  فورعم  باتک  رد  یسلدنا  مزح  نبا  یلو 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  يوس  زا  تسا ، هدش  هداد  نآ  هرابرد  اهرادشه  همه  نآ  دیآ و  یم  رامش  هب  ادخ  اب  گنج  هک  يزیچ  ایآ 
؟ تسا هدشن  نییبت  هلآ 

: دیوگ یم  مالسلا  هیلع  یلع  لوق  زا  هاگ  نآ  يو 

(2) .دور یمن  راظتنا  نیا  زا  شیب  وا  زا  دوزفا : درک و  نایب  هک  نارگید  يارب  درکن ، نایب  رمع  يارب  ادخ  لوسر  رگا 

: دسیون یم  همادا  رد  مزح  نبا 

یم نآرق  هک  یلاح  رد  .تسناد  لـماک  ار  نآ  ناوت  یم  هنوگچ  دـنکن ، ناـیب  تسا ) هدـش  یهن  مالـسا  رد  هک  نآاـب   ) ار اـبر  هک  ینید 
یم طوبرم  ترجه  متشه  لاس  هب  ار  ابر  میرحت  مکح  ّتنس ، لها  نارّـسفم  زا  یخرب  ( 3 هدئام : « ) مکَنید مکل  تلمکا  مویلا  : » دیامرف

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  درادـن  فالتخا  یـسک  هنرگو  تسابر  میرحت  یمـسر  غالبا  نارّـسفم ، نایم  یفالتخا  هلأسم  .دـنناد 
(3) .دنتسناد یم  مارح  ار  ابر  لوا ، نامه  زا  نیتسار ، هاگآ و  ناناملسم 

یلیاسم هلمج  زا  ابر  هک  دـننک  یم  دـیکأت  ناشیا  .تسا  رت  کیدزن  تقیقح  هب  هللا  همحر  ییابطابط  همـالع  موحرم  رظن  ناـیم ، نیا  رد 
لزان هنیدم  رد  هک  هرقب  هروس  هیآ 275  دوب و  هدش  شهوکن  میرحت و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تّوبن  زاغآ  زا  هک  تسا 

ص 563. ج 1 ، چ 1 ، ق ، 1415 ه .  هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، نآرقلا ، ماکحا  صاّصج ، رکبوبا  - 1
ص 414. ج 7 ، ق ، 1408 ه .  رکفلاراد ، توریب ، راثآلاب ، یّلحملا  یسلدنا ، مزح  نبا  - 2
ص 424. ج 7 ، ق ، 1408 ه .  رکفلاراد ، توریب ، راثآلاب ، یّلحملا  یسلدنا ، مزح  نبا  - 3
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یم هرقب  هروس  تاـیآ  .تسا  یعیرـشت  نارمع ، لآ  هروـس  هیآ 130  یلو  دـناسر ، یم  ار  دـیکأت  هکلب  تسین ، عیرـشت  ددـص  رد  دـش ،
هرابود يروآدای  دیکأت و  دروم  نآ  میرحت  ور ، نیازا  .دنتخادرپ  یم  نادب  شیب  مک و  ابر ، زا  یهن  زا  سپ  یّتح  ناناملسم  هک  دنامهف 
.تسا یّکم  ساّنلا ) لاوما  یف  اُوبرَیل  ابر  نم  ُمتیتُوا  ام  َو   ) مور هروس  هیآ 39  هک  یلاح  رد  دنتسه ، یندم  تایآ  نیا  اریز  تفرگ ؛ رارق 

رد دش و  لماک  نآ  یهن  نارمع  لآ  هروس  رد  هک  نآات  تسا  هدوب  ناناملـسم  ترفن  دروم  مالـسا  روهظ  زاغآ  رد  ابر  همّالع ، هتفگ  هب 
(1) .دش دیکأت  نآ  تمرح  رب  تّدش  هب  زین  هرقب  هروس 

ربمایپ .دنک  یم  تیاکح  تثعب  نیتسخن  ياه  لاس  رد  نآ  میرحت  زا  ابر ، هلأسم  اب  دروخرب  رد  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  درکلمع 
 _ ّبلطملادـبع نب  سابع  شیومع ، يوبر  ياه  بلط  هلمج ، زا آ ن  .درک  وغل  ار  يوبر  ياه  يراکهدـب  هناعاجـش ، تکرح  کی  رد 

.تسا هدرک  یمن  يراوخابر  ندروآ  مالسا  زا  سپ  دوب ، مالسا  ناگرزب  زا  هک  ربمایپ  يومع  تسا  نشور  هتبلا   (2) .دوب

ربمایپ اب  ترجه  لوا  لاس  زا  نانآ ، زا  یخرب  دـننکن و  يراوخابر  هک  تفرگ  نامیپ  هّمذ  لها  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نینچ  مه 
.دندوب هتسب  نامیپ 

لاس رد  ابر  هک  تسا  نآ  ناـشن   (3) ناناملـسم يارب  اه  نآ  ییوگزاب  ناراوخابر و  باذـع  هرابرد  جارعم ، بش  رد  ربمایپ  ياه  هدـید 
هدشن میرحت  تثعب ، رخآ  ياه 

ص 408. ج 1 ، ق ، 1412 ه .  مق ، نایلیعامسا ، هسسؤم  نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  ییابطابط ، نیسحدمحم  دیس  هّمالع  - 1
ح 21. ج 103 ، ابرلا ، باب  تاعاقیالا ، دوقعلا و  باتک  ص 118 ؛ راونالاراحب ، - 2

ح 11. ص 116 ، راونالاراحب ، - 3
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.تسا طوبرم  نآ  زا  شیپ  هب  هکلب  تسا ،

ابر راب  نایز  ياهدمآ  یپ 

هراشا

ابر راب  نایز  ياهدمآ  یپ 

اه لصف  ریز 

يدرف راثآ  فلا )

یعامتجا راب  نایز  راثآ  ب )

يدرف راثآ  فلا )

هراشا

يدرف راثآ  فلا )

همادا رد  ییازس  هب  شقن  کیره  هک  تسا  هدادرارق  رشب  داهن  رد  ...و  یتسود  لام  بضغ ، توهش ، هوق  دننام  ییاهورین  ناّنم  دنوادخ 
بـضغ هّوقدوبن  دراذگ و  یم  يدوبان  هب  ور  وا  لسن  دشاب ، هتـشادن  توهـش  هوق  ناسنا  رگا  هک  نانچ  .دـنک  یم  افیا  رـشب  لسن  تایح 

يداصتقا و ياه  ّتیلاّعف  زا  ار  اه  ناسنا  یتسود  لاـم  هّوق  دوبن  نینچ  مه  .دراد  یم  او  نانمـشد  ربارب  رد  یتواـفت  یب  هب  ار  ناـسنا  زین ،
شقن یناسفن ، ییاهورین  نیا  زا  کی  ره  نامگ ، یب  .دزاس  یم  نارحب  راچد  ار  یناسنا  یگدـنز  ماظن  هتـشاد و  زاـب  یگدـنز  نارذـگ 

ياه هزومآ  زا  ینعی  دـنریگ ؛ رارق  ناسنا  يوجادـخ  ترطف  لقع و  هّوق  رظن  ریز  هک  یطرـش  هب  هّتبلا  .دـنراد  ناـسنا  لـماکت  رد  یّمهم 
نآ طیرفت  زا  اهورین  نیا  رد  طارفا  رطخ  نیقی ، هب  .دننزن  زاب  رـس  دنا ، هدمآ  ناسنا  يوجادـخ  ترطف  يرادـیب  يارب  هک  ایبنا  ینامـسآ 

.دزاس یم  ور  هبور  رطخ  اب  ار  ناسنا  يایند  نید و  هنیمز ، نیا  رد  يور  هدایز  اریز  تسین ؛ رت  مک 

ناسنا ترخآ  ایند و  تداعس  اه ، نآ  نتـسب  راک  هب  اب  هک  تسا  هدرک  عضو  ار  ییاه  نوناق  اه ، هزیرغ  نیا  لرتنک  يارب  لاعتم  دنوادخ 
؛ دـبای یم  رد  ناسنا  لقع  زین  ار  یخرب  تمکح  تسا و  هتـشاد  ناـیب  دـنوادخ  ار  اـه  یهن  رما و  نیا  زا  یخرب  هفـسلف  .دوش  یم  مهارف 
ریخ و زج  ناحبـس  دنوادخ  هک  دـناد  یم  وجادـخ  تسرپادـخ و  ناسنا  یلو  تسین ، نشور  ام  رب  رگید  ماکحا  یخرب  هفـسلف  دـنچره 
، يور ره  هب  .تسا  ناسنا  هنایوج  لاـمک  ياـه  فدـه  درب  شیپ  يارب  یگمه  ینامـسآ  نیناوق  دـهاوخ و  یمن  ار  شناگدـنب  حـالص 

هک تسا  یلیاسم  هلمج  زا  ابر  هلأسم 
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ینعی ّطبخت ؛  ) تسا هدومرف  نایب  نآرق  رد  ار  نآ  زا  یـشان  ياهدـمآ  یپ  هدرک و  هراـشا  ندوب  هناـملاظ  ینعی  نآ ، هفـسلف  هب  دـنوادخ 
.دنا هدش  روآدای  ار  یتاکن  مالسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  زین  تایاور  رد  لادتعا .) زرم  زا  ناسنا  یناسفن  ياهورین  ندش  جراخ 

نیا نوگانوگ  ياه  هبنج  ات  تسا  هتـشاد  نآ  رب  ار  نارگید  داصتقا و  هقف و  ناـملاع  يراوخاـبر ، اـب  تاـیاور  نآرق و  دـیدش  دروخرب 
ابر یساسایاه  تراسخ  هک  دیامن  یم  نینچ  نیتسخن ، هاگن  رد  .دننک  دزشوگ  ار  نآ  یعامتجا  يدرف و  ياه  نایز  یسررب و  ار  هلأسم 

یمن یلو  دماجنا ، یم  یناسنا  هعماج  فالتخا  هب  ...و  هنـسحلا ) ضرق   ) ریخ راک  كرت  متـس و  اریز  ددرگ ؛ یم  زاب  عامتجا  یناریو  هب 
نید يارب  یحور  راشف  عون  کـی  عراـش  يوس  زا  نآ  ندوب  مارح  هک  نیا  رب  نوزفا  اریز  دـنام ؛ لـفاغ  اـبر  يدرف  ياـه  ناـیز  زا  ناوت 

داجیا هب  رما  نیمه  دراد و  تیاکح  ابر  ندوب  یعیبط  ریغ  زا  راک ، نیا  زا  یمومع  ترفن  یناهج و  ّتیموکحم  دـنک ، یم  داـجیا  ناراد 
.دماجنا یم  فرط  ود  ره  رد  نوگانوگ  ياه  نایز 

: دسیون یم  هنیمز  نیا  رد  اشاپ ، لیعامسا  زیزعلادبع  رتکد 

ییاه تلاح  دارفا ، هنوگ  نیا  هرابرد  .دوش  یم  یبصع  ياه  بارطـضا  راچد  يو  راکهدب ، يوس  زا  ابر  تخادرپ  ییاناوت  دوبن  ماگنه 
بارطضا اریز  تسا ؛ هدیماجنا  روآ  نونج  ینوخ  یب  یّتح  صقان و  هتکـس  نوخ و  راشف  يدایز  دنق و  ضرم  زورب  هب  هک  میا  هدید  ار 

نارحب .ددرگ  یم  سارکناپ »  » تاحّـشرت نوخ و  راشف  ببـس  رما ، نیا  دنک و  یم  دایز  مسج  رد  ار  نیلانردآ »  » ماگنه نیا  رد  یبصع 
تورث یمک ، نامز  رد  تمحز  نودـب  یـصاخشا ، .تسین  راکهدـب  زا  رت  مک  راکناتـسب  نایز  هک  تخاـس  نشور  اـم  يارب  اـیند  ریخا 

؛ دراذگ یم  ریثأت  باصعا  رد  اه  تبیـصم  زا  رت  شیب  عیرـس  ندـش  دـنمتورث  ياه  تراسخ  هک  تسا  مّلـسم  دـنزودنا و  یم  یتفگنه 
نیا دـشاب و  شوخ  لد  نآ  یترخآ  شاداپ  ای  یجیردـت  نتفر  نایم  زا  دـیما  هب  دـناوت  یم  یتبیـصم ، ره  نداد  يور  ماگنه  ناسنا  اریز 
يور یتآ ، ياه  تفرـشیپ  هجیتن  رد  هک  یناسفن  ياه  لاعفنا  یلو  دراد ، یم  هاگن  اه  نایز  ربارب  رد  ار  ناـسنا  هک  تسا  یهلا  تمکح 

دارفا اریز  تسین ؛ ریذپ  لّمحت  دهد ، یم 
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ياه ضرم  رت  شیب  .دور  یم  نایم  زا  شا  یلاحـشوخ  هدـش و  يرپس  شتداعـس  دـننک ، نانچ  رگا  هک  دـننک  یمن  روصت  ار  نآ  لاوز 
زور ره  بساـک  تسا و  یجیردـت  لـالح  دـمآرد  ندروآ  تسد  هب  نوچ  یلو  دزیخ ، یمرب  اـه  تلاـح  هنوـگ  نیا  زا  یحور  یبـصع 

(1) .دزاس یم  هدامآ  اه  نایز  ندروآ  بات  يارب  ار  وا  يا ، هظحل  یپ و  رد  یپ  ياه  لاعفنا  نیا  دراد ، نایز  دوس و  راظتنا 

هدیرفآ يا  هنوگ  هب  ار  یناسنا  سفن  دنوادخ  اریز  دراد ؛ یپ  رد  زین  ار  یحور  ياه  يرامیب  یمـسج ، ياه  نایز  رب  نوزفا  يراوخابر ،
رارق هتسیاش  ياهراک  هب  قیوشت  ای  تشز  ياهرادرک  زا  نتـشادزاب  يارب  هک  یعرـش  رثا  رب  نوزفا  ییابیز ، ای  تشز  راتفر  ره  هک  تسا 
بارش دیاب  ایند  رد  هک  دراد  یعرش  رثا  کی  يراوخ  بارش  هنومن ، يارب  .دراذگ  یم  ياج  رب  ناسنا  حور  رد  یعضو  رثا  تسا ، هداد 

یتسم و هک  دراد  یپ  رد  زین  یعـضو  رثا  کی  تشز  راک  نیا  یلو  دشچب ، ار  نآ  باذع  دیاب  زین  ترخآ  رد  دـننزب و  قّالـش  ار  راوخ 
.دـنک رداص  ار  يراتـشک  ای  لتق  روتـسد  دـشکب و  شتآ  هب  ار  ینامدود  ناسن  ،ا  یتسم نیا  رثا  رب  تسا  نکمم  تسا و  لـقع  يدوباـن 

رب اـهنت  زین  رگید  یخرب  تسین و  نـشور  سک  هـمه  رب  اـهراک  زا  یخرب  رثا  یلو  تـسا ، هنوـگ  نـیمه  هـب  زین  ناـسنا  رگید  ياـهراک 
یلومعم ناسنا  چیه  رب  زین  اهراک  زا  یخرب  ياهدمآ  یپ  تسا  نکمم  تسا و  نشور  نانادداصتقا  ای  ناسانـشناور  دـننام  ناسانـشراک 

.دنبای یم  یهاگآ  اهدمآ  یپ  نیا  رب  یهلا  يورین  کمک  هب  هک  دنتسه  ینید  نایاوشیپ  هکلب  دشابن ، نشور 

هب يراوخابر  لـثم  عورـشمان  یعیبط و  ریغ  هار  زا  راـک  نیا  رگا  هژیو  هب  تسین ؛ ادـج  هدـعاق  نیا  زا  زین  يزودـنا  لاـم  یتسود و  لاـم 
دهد یم  ناشن  هبرجت  .دیآ  تسد 

اب ص 64 . ، 1346 شرورپ ، شزومآ و  پاچ  يدیعس ، اضر  مالغدیس  نادرگرب : دیدج ، ّبط  مالسا و  اشاپ ، لیعامـسا  زیزعلادبع  - 1
شیاریو
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هنوگ هب  دشوک ؛ یم  رت  شیب  نآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  دنک ، ساسحا  يرت  شیب  هقالع  دب _  ای  بوخ  هک _  يزیچ  ره  هب  ناسنا  هک 
(1) .دنادرگ نآ  يادف  یّتح  ای  دربب  دای  زا  ار  اهزیچ  رگید  تسا  نکمم  هک  يا 

تـسد اب  ناسنا  هک  دناد  یم  ییاذغ  ار  اهاذغ  نیرتهب  تسا و  هدرک  شـشوک  راک و  هب  يدایز  شرافـس  مالـسا  هک  نیا  اب  ور ، نیا  زا 
لام زا  ار  يو  هتـشاد و  زاب  اـیند  هب  دـیدش  یگتـسب  لد  زا  ار  ناـسنا  لاـح ، نیا  اـب   (2) .دروآ تسد  هب  شـشوک  راـک و  اـب  شدوخ و 
چیه زا  نآ  ندروآ  تـسد  هـب  يارب  تـفرگ ، ياـج  ناـسنا  لد  رد  لاـم ، یتـسود  هـک  یماــگنه  اریز  ؛(3)  تـسا هدرک  یهن  يزودـنا 
دننام ییاهدمآ  یپ  هلأسم  نیا  دش و  دهاوخ  هدیشک  زین  يراوخابر  دننام  یمارح  ياه  هار  هب  یّتح  درکدهاوخن و  راذگورف  یششوک 

.تشاد دهاوخ  یپ  رد  ار  ...و  يزوت  هنیک  یلدگنس ،

اب وا  ات  دهد  رارق  یتسرد  یتسار و  ریـسم  رد  ار  وا  دزیگنارب و  ار  ناسنا  بلط  قح  يوجادخ و  ترطف  ات  تسا  نآ  یپ  رد  مالـسا  نید 
هیامرس زا  هک  دهد  یم  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  دنوادخ  هک  نانچ  .دریگ  شیپ  رد  ار  لامک  هار  یهلا ، ياهروتسد  ماجنا 

(103 هبوت :  ) .دنک ناش  هیکزت  هتخاس و  كاپ  ار  اه  نآ  ات  دریگرب  هقدص  نانمؤم 

رب شا ، یگدنز  رد  زین  وا  نوچ  دتفا ؛ ههار  جک  هب  نآ  زا  دیابن  هک  دراد  یتسار  هار  شا ، یگدـنز  رد  ناسنا  ییابطابط  هّمالع  هتفگ  هب 
رس هب  نآ  رد  هک  یطیحم  ساسا 

ص 498. ج 1 ، همکحلا ، نازیم  ّمصی ،» یمُعی و  یئیّشلل  َکُّبُح  : » تسا هدمآ  ثیدح  رد  - 1
ص 385. ج 8 ،  چ 2 ، ، 1367 مود ، چ  یمالسالا ، مالعالا  بتکم  همکحلا ، نازیم  - 2

نوزنکی نیّذـلاو   » تسا و يزودـنا  لاـم  شهوکن  رد  هک  و 2   1 رثاکت : رباـقملا » مترز  یّتح  رثاـکّتلا  مکیهلا  : » دـننام یتاـیآ  رد  - 3
(. 34 هبوت : «. ) هّضفلا بهّذلا و 
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، يدرف ره  دـنک و  یم  نـییعت  اـه  ناـسنا  ییـالقع  شنیب  ار  ماـظن  نآ  هـک  تـسا  هژیو  ماـظن  ياراد  هـک  دراد  ییاـهراتفر  تـسا ، هدرب 
اذـغ ات  دریگ  یم  میمـصت  دـش ، هنـسرگ  یتقو  ناسنا  هنومن ، يارب  دـنک ؛ یم  قیبطت  ماظن  نآ  اب  ار  دوخ  یعاـمتجا  يدرف و  ياـهراتفر 

یم هشیر  ییاهرواب  زا  دنز ، یم  رس  ناسنا  زا  هک  ییاهراتفر  نیا  همه  ...و  دیآ  یم  رب  بآ  ندیشون  یپ  رد  دش ، هنـشت  نوچ  دروخب و 
یم مان  رشب  یگدنز  اهراتفر ، نیا  هعومجم  .دناردن  مه  اب  ضقانت  دنراگزاس و  مه  اب  يا  هنوگ  هب  دنا و  هتـسباو  مه  هب  همه  هک  دریگ 

هتخاس ناوتان  اروا  صیخـشت  يورین  تسا و  هتفرگ  رارق  ناطیـش  راـیتخا  رد  هک  یناـسنا  یلو  تسا ، یلومعم  ناـسنا  تلاـح  نیا.دریگ 
یم یتشز  ار  ییابیز  ییابیز و  ار  یتشز  ور ، نیازا  .دهد  صیخـشت  مه  زا  ار  ّرـش  ریخ  نایز و  دوس و  دـب ، بوخ و  دـناوت  یمن  تسا ،

(1) .دنرادنپ

؛ تسا هنوگ  نیمه  دریگ ، یم  نآ  رب  نوزفا  يرادـقم  نآ و  دـننام  يرگید  لام  ربارب ، رد  دـهد و  یم  ار  یلام  هک  زین  راوخابر  صخش 
اب ار  دوخ  لاوما  مدرم  هک  تسا  نیا  تسا ، راوتـسا  نآ  رب  ناسنا  یعامتجا  یگدنز  ساسا  دـناوخ و  یم  ارف  نآ  اب  ترطف  هچ  نآ  اریز 
هک ار  يرگید  لام  لباقم ، رد  دهدب و  يرگید  هب  تسین ، دنمزاین  نادب  هک  اردوخ  لام  زا  يرادقم  صخـش ، ینعی  دـننک ؛ ضوع  مه 

فلاخم ترطف  مکح  اب  نآ ، رب  نوزفا  يرادـقم  هفاـضا  هب  نآ  اـب  ربارب  یلاـم  نتفرگ  لاـم و  نداد  ضرق  یلو  ، دریگب دراد  زاـین  نادـب 
هدوبر راکهدب  تسد  زا  هتفر  هتفر  هیامرس ، هک  دوش  یم  ببس  راک  نیا  اریز  تسا ؛ یناگدنز  ماظن  یشاپورف  بجوم  تسا و 

ص 629. ج 2 ، ، 1363 نیسردم ، هعماج  تاراشتنا  مق ، نازیملا ، ریسفت  همجرت  ینادمه ، يوسوم  رقابدمحم  دیس  - 1
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نوریب یخرب  تسد  زا  دوش ، تسد  هب  تسد  دارفا  نایم  رد  هنالداع  دیاب  هک  یلاوما  ینعی  ددرگ ؛ مکارتم  عمج و  راکناتسب  دزن  هدش و 
(1) .دزاس یم  هابت  ار  يو  یگدنز  رما  نیا  هک  ددرگ  هدوزفا  نویدم  زاینرب  رگید ، يوس  زا  دبای و  لاقتنا  يرگید  هتسد  هب  دیآ و 

هقدص هک  هنوگ  نامه  ینعی  دراد ؛ دوجو  داضت  هطبار  ود  نآ  نایم   (2) نارسفم هتفگ  هب  .تسا  هدروآ  هقدص  ربارب  رد  ار  ابر  دنوادخ 
یمینماان ینامگدـب و  ینمـش و  د   ، یلد گنـس  تراسخ ، ببـس  لباقم ، رد  ابر  تسا ، یلد  مه  مهاـفت و  نسح  ّتبحم ، ّتینما ، ببس 

(3) .دناوخ یم  ارف  یگدنکارپ  فالتخا و  هب  دزیگنا و  یمرب  ییوج  ماقتنا  هب  ار  اه  ناسنا  دوش و 

هب هقبط ، نیا  ینطاب  تاساسحا  نوچ  دراد و  راک  رـس و  ناشک  تمحز  نادنمزاین و  یناگدنز  اب  ابر  قافنا و  هک  تسا  نیا  اه  نیا  ّرس 
يارب دوخ و  یـساسا  قوقح  زا  عافد  يارب  دـنا ، هدـش  هدرمـش  راوخ  ریقحت و  نوچ  تسا و  ناجیه  رد  هتـسویپ  يرورـض  زاین  هطـساو 

(4) .دننک یم  شالت  دشاب ، هک  یتمیق  ره  هب  شنکاو ] نداد  ناشن  و   ] يربارب هب  یبای  تسد 

دوخ قح  ار  نآ  تسین ، وا  ّقح  ابر  هک  نآاب  درگن و  یم  هنوگژاو  ار  روما  تسا و  لاح  هتفـشآ  راوخاـبر  ناـسنا  دـش  هتفگ  هک  ناـنچ 
تسد یهت  ياه  ناسنا  هراومه  ناگدنهد ، ابر  نوچ  تسین و  راذگورف  یششوک  هنوگ  چیه  زا  دوخ ، ّقح  ندناتس  يارب  درادنپ و  یم 

حالطصا هب  ندناتسزاب  يارب  تسا  روبجم  راوخابر  درف  دنتسه ، هراچیب  و 

ص 572. ج 2 ، چ 5 ، ، 1370 ییابطابط ، همالع  يرکف  یملع و  داینب  نارهت ، نازیملا ، ریسفت  همجرت  يدزی ، حابصم  یقتدمحم  - 1

ص 570. ج 2 ، چ 5 ، ، 1370 ییابطابط ، همالع  يرکف  یملع و  داینب  نارهت ، نازیملا ، ریسفت  همجرت  يدزی ، حابصم  یقتدمحم  - 2

ص 583. ج 2 ، چ 5 ، ، 1370 ییابطابط ، همالع  يرکف  یملع و  داینب  نارهت ، نازیملا ، ریسفت  همجرت  يدزی ، حابصم  یقتدمحم  - 3

ص 583. ج 2 ، چ 5 ، ، 1370 ییابطابط ، همالع  يرکف  یملع و  داینب  نارهت ، نازیملا ، ریسفت  همجرت  يدزی ، حابصم  یقتدمحم  - 4
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نآ هب  یتـقو  یلو  تسا ، راوشد  وا  يارب  تسخن  رما  نیا  دـنچره  .دراذـگب  اـپ  ریز  ار  دوخ  یفطاـع  یناـسنا و  ياـه  هزیرغ  دوخ ، ّقح 
یـصخش دوش  یم  رـضاح  هک  دوش  یم  يداع  وا  يارب  راک  نیا  نانچ  .ددرگ  یم  وا  بلق  یلد  گنـس  ببـس  هلأسم  نیا  درک ، تداـع 
هدـمآرد يداع  يرما  تروص  هب  هتـشذگ ، ياه  ّتلم  رد  رما  نیا  هک  نانچ  مه  .دریگب  یگدرب  هب  ار  وا  هداوناخ  زا  يدرف  اـی  راکهدـب 

(1) .دوب

ییوج هنیک  . 1

ییوج هنیک  . 1

هک ناتـسرپدوس  نادنمتورث و  هنامحر  یب  زیمآ و  تنوشخ  ياهراتفر  اب  نانآ  ندـش  ور  هبور  ریگ و  ماو  ریقف  هقبط  رب  نوزفازور  راشف 
يا هنوگره  هب  ات  دزیگنا  یم  رب  ار  وا  ییوجماـقتنا  سح  دـنیبب ، رطخ  رد  ار  دوخ  ناـج  وربآ و  یگدـنزریگ و  ماو  درف  دوش  یم  ببس 

(2) .دیمهف دـهاوخ  ار  نانآ  موش  ماجنارـس  دـشاب ، هتفرگ  یپ  ار  ناراوخابر  هدـنیآ  هک  سکره  .دریگب  ار  دوخ  ماقتنا  تسا ، هدـش  هک 
زین ریپسکـش و  رثا  ( merchant of venice  ) گنفت رجاـت  ناتـساد  تسا و  ناوارف  تاـعوبطم  رد  تسد  نیا  زا  ییاـه  شرازگ 

: دسیون یم  نآرق  زا  ییوترپ  ریسفت  هدنسیون  .تسا  هدش  هتشون  ساسا  نیمه  رب  یکسویاتساد  راکهاش  تافاکم ، تیانج و  نامر 

هاگ رظن  رد  دـخرچ و  یمن  نآ  روحم  رد  زج  شلایخ  هناورپ  هشیدـنا و  هک  دریگ  یم  ار  وا  ساوح  رکف و  ییوجدوس  يوخ  نانچ  نآ 
هک دشوک  یم  .دوش  یم  دوس  نیمه  اه  شزرا  همه  سایقم  وا 

 . ص 67 ج 1 ، چ 1 ، ق ، 1395 ه .  رهم ، مق ، یمالسالا ، عیرشتلا  یف  ابّرلا  یتوکلم ، ملسم  ازریم  - 1
ص 583. ج 2 ، نازیملا ، ریسفت  همجرت  - 2
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ياـه تنـس  اـب  وا  شنم  شور و  نوچ  دریگ و  راـک  هب  دوخ  يربدوس  يارب  ار  دـیلوت  راـک و  نیناوق  یناـسنا و  یلقع و  بهاوـم  همه 
ییوج هنیک  يوخ  دنک ؛ یم  ساسحا  دوخ  هب  تبسن  ار  ناگدز  متـس  ناگدش و  ینابرق  ینمـشد  دراد و  داضت  مدرم  حلاصم  یعیبط و 

دسح و یگدـنّرد و  يوخ  نایاپ ، یب  يزوت  هنیک  ییوجدوس و  يوخ  بیکرت  زا  .دوش  یم  هکلم  وا  رد  مدرم  هب  تبـسن  یـشیدنادب  و 
(1) .دریگ یم  هشیر  شنورد  رد  ینیب  گرزب  دوخ  ینیب و  کچوکدوخ  هدقع  یسولپاچ و 

یگشیمه هرهلد  سرت و  . 2

یگشیمه هرهلد  سرت و  . 2

تـسد هب  هچ  نآ  رد  یبساک  ره  اریز  تسا ؛ رت  لاحدـب  هریبک  ناهانگ  ناگدـنهد  ماجنا  مامت  زا  راوخابر  تسا  هتفگ  نافراع  زا  یکی 
دوخ لقع  هب  ار  دوخ  يزور  هک  یناسک  همهو  ناـقهد  رگزرب و  اـی  ناـگرزاب  دـننام  دراد ؛ ادـخ  هب  یلّکوت  داـیز ) اـی  مک  ، ) دروآ یم 

نَم َو   » نآرق هدوـمرف  هـب   (2) .درادـندنوادخ هب  یلّکوت  داـمتعا و  دـنک و  یم  نییعت  ار  دوـخ  يزور  راوخاـبر  یلو  دـننک ، یمن  نییعت 
رـس هب  یقلُخ  گنت  رد  هراومه  دنوادخ ، هب  نتـشادن  دامتعا  لیلد  هب  راوخابر  (، 124 هط : « ) یْکنَـض ًهشیعم  هل  ّناف  يرکذ  نَع  ضَرْعَا 

تـسا يدوبان  ینوگرگد و  لاحرد  هراومه  يّدام  ياه  ّتلع  نوچ  تسا و  يدام  ياـه  ّتلع  بابـسا و  هب  شداـمتعا  اـهنت  درب و  یم 
هک دنتـسه  یتسد  یهت  ياه  ناسنا  وا ، دادرارق  فرط  دارفا  هک  نیا  هژیو  هب  دـنک ، یم  راچد  هدـنیآ  زا  ینارگن  هرهلد و  هب  ار  راوخابر 
هب نانآ  درک ، یم  تیاـفک  ار  اـه  نآ  جرخ  دارفا  نیا  لـخَد  رگا  هک  تسا  یعیبط  .دـنریگب  يَوبِر  ماو  دـنراچان  اـه ، ینارگن  ببـس  هب 

لصا هک  تساج  نیا  دنوش و  یم  ور  هبور  یلام  یگتـسکشرو  اب  رت  شیب  دارفا  هنوگ  نیا  ور ، نیازا  .دندروآ  یمن  يور  يوبر  ضرق 
رارق يدوبان  ضرعم  رد  زین  راوخابر  درف  هیامرس 

ص 253. ج 1 ، چ 3 ، راشتنا ، یماهس  تکرش  نآرق ، زا  ییوترپ  یناقلاط ، دومحمدیس  - 1
ص 368. ج 1 ، ق ، 1397 ه .  هّیمالسا ، پاچ  يورسخ ، ریسفت  يورسخ ، ازریم  اضر  یلع  - 2
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نوچ تشذگ ، رت  شیپ  هک  نانچ  .درب  رس  هب  ینارگن  هرهلد و  رد  هشیمه  راوخابر  ناسنا  هک  دوش  یم  ببـس  اه  نیا  همه  دریگ و  یم 
هدرکن تداع  یگدـنز  ياه  شلاچ  اه و  یتخـس  هب  دوش و  یم  راد  هیامرـس  یتخـس  نودـب  هراـبکی و  راوخاـبر  درف  يوبر ، ماـظن  رد 

، دـسر یم  وا  هب  يراوخابر  هیحان  زا  هک  ییاه  یتخـس  رد  ییوس ، زا  ددرگ و  یم  ناوتان  تسـس و  اهالب ، ماگنه  رد  ور ، نیازا  تسا ،
ایند ود  ره  رد  هدید  نایز  ار  دوخ  لاح ، نیا  رد  نوچ  دـیآ و  یم  رد  اپ  زا  نارگید  زا  رتدوز  درادـن ، یترخآ  شاداپ  هب  يدـیما  نوچ 

.ددرگ یم  نوزفا  شا  ینارگن  نیاربانب ، دبای ، یم 

ندیزرو لخب  . 3

ندیزرو لخب  . 3

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(1) .دریگ راک  هب  زین  لالح  ریغ  هار  رد  دروآ و  تسد  هب  لالح  ریغ  هار  زا  ار  يا  هیامرس  هک  تسا  یسک  لیخب 

ناسنا .تسا  هدـناوخارف  دوخ  اب  گـنج  هب  ار  راوخاـبر  ناـسنا  دـنوادخ  اریز  تسین ؛ اـبر  زا  رت  مارح  رت و  عورـشمان  یلاـم  ناـمگ  یب 
نینچ .دزادنا  یم  میقتسم  ریغ  یهار  ترطف و  فالخ  ریسم  رد  ار  دوخ  یناسنا ، فطاوع  یعرش و  دودح  نتـشاذگ  اپ  ریز  اب  راوخابر 

يو نوچ  دـنک و  یم  راتفر  یناشیرپ  اب  تسا ، هدروآ  تسد  هب  عورـشمان  ياه  هار  نیا  زا  هک  ییاه  هیامرـس  فرـصم  ماـگنه  یناـسنا 
ياهدوس باسح  اه  نآ  فرـصم  ماـگنه  تسا ، هدرک  زاـب  هناـهام  هنازور و  ياـهدوس  يدـصرد و  ياـه  باـسح  شلاوما  هب  تبـسن 

ياه هسوسو  اب  ینعی  دـنک ؛ یم  يراددوخ  اـهنآ  ندرک  فرـصم  زا  دروآ و  یم  رظن  رد  زین  ار  دوخ  ياـه  لوپ  هدروآداـب  سردوز و 
.دزاس یم  مورحم  شا  هیامرس  تمعن  زا  ار  شناشیوخ  دوخ و  تورث ، نتشابنا  رد  یناطیش 

ح 3. باب 1 ، ص 81 ،  ج 17 ، هب ، بستکی  ام  باوبا  هراجتلا و  باتک  هعیشلا ، لئاسو  - 1
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يارب هام  رد  نویلیم  جنپ  نیا  دوس  رگا  هک  دـنک  یم  باسح  درخب ، نیـشام  کی  ناموت ، نویلیم  جـنپ  اب  دـهاوخ  یم  رگا  هنومن ، يارب 
هنوگ نیا  اب  هجیتن ، رد  ...و  منک  هیارک  ار  اه  نیـشام  نیرتهب  مناوت  یم  ناموت  رازه  تسیود  نیا  اب  دـشاب ، ناـموت  رازه  تسیود  لاـثم 
یمن یتحار  هب  دـنک و  یم  تداع  هویـش  نیا  هب  هتفر  هتفر  دزادرپ و  یم  رت  شیب  هیامرـس  يروآ  عمج  هب  اهنت  هنادارخبان  ياه  باـسح 

(1) .دنک كرت  ار  نآ  دناوت 

یم لخب  شناعون  مه  ناشیوخ و  دوخ و  رب  اـه  نآ  زا  هدافتـسا  رد  مه  زاـب  دـشاب ، هتـشاد  یناوارف  هیامرـس  رگا  یّتح  یـصخش  نینچ 
مرگ نوناـک  ( 38 دـمحم :  ) .تسا هدـیزرو  لـخب  دوـخ  هب  تقیقح  رد  دزرو ، لـخب  نارگید  هب  هـک  یـسک  نآرق ، هدوـمرف  هـب  .دزرو 

هدـنهد ابر  درف  ریگ  نابیرگ  هرهب ، تخادرپ  رثا  رب  هک  يرقف  اریز  دـنام ؛ یمن  ناما  رد  يراوخابر  زوس  ناـمناخ  يـالب  زا  زین  هداوناـخ 
.دشاپب مه  زا  ار  وا  هداوناخ  نوناک  اه  يراتفرگ  نیا  هک  اسب  هچ  دروآ و  یم  دیدپ  وا  ياربار  ییاه  يراوشد  دوش ، یم 

ندرکن مهارف  راوخ و  اـبر  یتـسود  لوپ  اریز  دوبدـهاوخن ؛ ناـما  رد  اـه  تراـسخ  نیا  زا  زین  راوخاـبر  درف  هداوناـخ  رگید ، يوـس  زا 
ياهدـمآ یپ  زا  رگید  یکی  .دـماجنا  یم  هداوناـخ  رد  فـالتخا  زورب  هب  دزیگنا و  یم  رب  ار  اـه  نآ  ضارتـعا  دـنزرف ، نز و  ياـهزاین 

هب تسا و  هدرک  لالح  يزور  ندروآ  تسد  هب  رب  يدایز  دیکأت  مالـسا  .تسا  نادـنزرف  يور  رب  نآ  ریثأت  يراوخابر ، ریذـپان  ناربج 
درف تسوپ  تشوگ و  نوچ  .دشاب  لالح  هار  زا  نادنزرف  نز و  هنیزه  دیاب  مالسا  روتسد 

یناهنپ رد  ار  يراک  دنک  تداع  هک  یـسک  .دـنراد  هبلغ  ناسنا  رب  هراومه  اه  تداع  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  - 1
ح 14255. ص 122 ، ج 7 ، همکحلا ، نازیم  دنک .» یم  اوسر  مدرم  دزن  ار  وا  تداع  نیا  دهدب ، ماجنا 
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رد يدـنیاشوخان  رثا  نیا  تسا و  مارح  ياه  همقل  ناـمه  زا  دـیآ ، یم  دـیدپ  وا  زا  هک  مه  يا  هفطن  تسا ، هدـییور  مارح  زا  راوخاـبر 
.دراد دنزرف  تداعس 

(1) «. دوش یم  رهاظ  لسن  رد  مارح  لام  رثا  هّیرّذلا ؛ یف  نّیبی  مارحلا  ُبسک  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

: دیوگ یم  شیاه  ینارنخس  زا  یکی  رد  یفاک  دمحا  خیش  موحرم 

گرزب ملاع  نآ  .تسا  هدرک  خاروس  وقاچ  اب  ار  ییاّقس  بآ  کشم  ترـسپ  دندروآ  ربخ  هک  دوب  دجـسم  رد  گرزب  ناملاع  زا  یکی 
رکف هچره  .مهدن  امش  هب  یمارح  همقل  ات  ما  هدوب  بظاوم  رایسب  نم  تفگ : شرسمه  هب  تفر و  لزنم  هب  تخادرپ و  ار  اّقـس  تراسخ 

یماگنه دیوگ ، یم  راوگرزب  ملاع  نآ  رسمه  يا ؟ هدرک  هچ  وت  منادب  وگب  لاح  تسا ؟ هتشاد  داریا  مراک  ياجک  مناد  یمن  منک ، یم 
رد ار  میولگ  ریز  نزوس  هاـگ  نآ  مدرک  سوه  .داـتفا  يراـنا  هب  ممـشچ  .متـشذگ  یم  يراـنا  تخرد  راـنک  زا  مدوـب ، رادراـب  نم  هک 

! دشاب نزوس  نامه  رثا  نیا  دیاش  .مدیشچ  ار  نآ  بآ  زا  يرادقم  مدرک و  ورف  يرانا  رد  هدروآ و 

يراوخابر زا  هک  یمارح  ياه  همقل  نیا  یتسار  هب  .تفر  ورف  اّقـس  کشم  رد  هک  دش  ییوقاچ  نزوس ، نآ  رثا  یفاک ، موحرم  هتفگ  هب 
؟ درک دهاوخ  هچ  دیآ ، یم  تسد  هب  تسا ) هدش  هدرمش  رتدب  ادخ ، هناخ  رد  مه  نآ  مراحم  اب  يانز  زا  هک  )

یعامتجا راب  نایز  راثآ  ب )

هراشا

یعامتجا راب  نایز  راثآ  ب )

زا اهنت  هن  هک  دروآ  یم  یپ  رد  ار  ییاه  نایز  دـنیرفآ و  یم  ار  ییاه  شنت  زین  هعماج  رد  يدرف ، راب  ناـیز  راـثآ  رب  نوزفا  يراوخاـبر 
.تسه زین  رت  شیب  هکلب  تسین ، رت  مک  يدرف  ياه  نایز 

یتاقبط هلصاف  داجیا  . 1

یتاقبط هلصاف  داجیا  . 1

نایم رت  شیب  هچره  هلصاف  ببس  هعماج ، رد  يراوخابر  گنهرف  شرتسگ 

ح 3. باب 1 ، ص 81 ،  ج 17 ، هب ، بستکی  ام  باوبا  هراجتلا و  باتک  هعیشلا ، لئاسو  - 1
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هک رگید  دوقع  ای  هبراضم  فالخ  رب   ) تسا نایز  ررض و  نودب  هدش و  نیمضت  يدوس  ابر ، اریز  دوش ؛ یم  ناتسد  یهت  نادنمتورث و 
زا سکعرب  دوش و  یم  هدوزفا  راد  هیامرس  تردق  هیامرس و  رب  زور  هب  زور  هک  تسا  نشور  دنا .) کیرـش  نایز  دوس و  رد  فرط  ود 

ياه يدـنمزاین  نتخاس  مهارف  يارب  هک  دـمآرد  مک  دارفا  ًالومعم  نوچ  دوش ؛ یم  مک  هدـنریگ  ضرق  دارفا  يداصتقا  یلام و  تردـق 
يرـسک هیلّوا و  ياهزاین  ندرک  هدروآرب  يارب  ماو ، نیا  زا  یـشخب  نوچ  دـنریگ و  یم  هرهب  اـب  ضرق  دـنا ، هدـش  هدـنامرد  دوخ  هیلّوا 

یم دوخ  هب  يدوعـص  ریـس  یتاقبط  هلـصاف  دوش و  یم  هدوزفا  نانآ  یگراـچیب  رقف و  رب  زور  هب  زور  ددرگ ، یم  فرـص  ناـنآ  هجدوب 
رد دنتـشاد ؛ رایتخا  رد  ار  ایند  تورث  دصرد  نایدوهی 70  .م  لاـس 1970  رد  يدوهی ، گرزب  ناراد  هیامرـس  زا  یکی  هتفگ  هب  .دریگ 

(1) .دنتشاد تسد  رد  ار  دصرد  اهنت 30  نارگید  هک  یلاح 

: تفگ داد ، ماجنا  قشم  درد  .م  لاس 1953  رد  هک  يا  هبحاصم  رد  ناملآ _  خیار  کناب  نیشیپ  ریدم  تخاش _  رتکد 

اریز دوش ؛ یم  ریزارـس  راوخابر  یکدـنا  رامـش  بیج  هب  ایند  هیامرـس  مامت  هک  دوش  یم  نشور  دودـحمان  یـضایر  باـسح  کـی  اـب 
ماـمت تّدـمزارد  رد  هک  تسا  نشور  سپ  .دـنک  یم  ناـیز  یهاـگ  دوس و  یهاـگ  هدـنریگ  اـبر  یلو  درب ، یم  دوس  هراومه  راوخاـبر 

نآ جنر  تسد  هک  دنتـسه  اه  نآ  نارازگراک  نارگید ، هچ  ناراد و  هناخراک  همه  دوش و  یم  ریزارـس  ناراوخابر  يوس  هب  اه  تورث 
(2) .دنریگ یم  تسد  هب  ناراوخابر  ار  اه 

ص 17. ق ، 1407 ه .  بهو ، هبتکم  ابّرلا ، هّللا  مّرح  اذامل  يرصملا ، عیمسلادبع  - 1

ص 17. ق ، 1407 ه .  بهو ، هبتکم  ابّرلا ، هّللا  مّرح  اذامل  يرصملا ، عیمسلادبع  - 2
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يراک یب  جاور  . 2

يراک یب  جاور  . 2

ياهدمآ یپ  هرابرد  نایفطل  دـمحا  رتکد  .دـناشک  یم  يداصتقا  دوکر  هب  ار  هعماج  دـنک و  یم  يریگولج  الاک  تسرد  هضرع  زا  ابر 
: دیوگ یم  روشک  داصتقا  رد  ابر  دب 

هرهب و هلأسم  تسا ، هدرک  دوکر  راچد  تخـس  ار  اهروشک  داصتقا  یللملا ، نیب  حطـس  رد  هک  یگرزب  ياـه  يراوشد  زا  یکی  هزورما 
.دوش یم  دوکر  بجوم  دریگ و  یم  ار  الاک  تسرد  هضرع  ولج  ابر  اریز  تسابر ؛

یلوزن هیامرـس  عفانم  وس و  کی  زا  یتعنـص  يراجت و  عفانم  نایم  دـیدش  ضقانت  داجیا  ببـس  يراوخابر ، ساـسا  رب  يداـصتقا  ماـظن 
دوشب و روشک  يدیلوت  یتعنـص و  ياه  شخب  دراو  يرت  مک  هیامرـس  هک  دوش  یم  ببـس  ابر  .دوش  یم  رگید  يوس  زا  ناراد  هیامرس 

(1) .دبایب شهاک  تّدمزارد  رد  روشک  يداصتقا  ياه  ّتیلاّعف  اه و  يراذگ  هیامرس 

دشر هعماج  رد  يراک  یب  تبـسن  نامه  هب  دبای ، شهاک  یتعنـص  يدیلوت _  ياه  شخب  رد  يراذگ  هیامرـس  هچره  هک  تسا  نشور 
، تسا هارمه  رایسب  یتخس  اب  تسین و  نایز  ررـض و  زا  یلاخ  يدیلوت  یتعنـص و  ياه  شخبرد  يراذگ  هیامرـس  نوچ  .دنک  یم  ادیپ 

درف .دوش  یم  ریزارس  يَوبِر  روما  يوس  هب  اه  هیامرس  هک  تسا  یعیبط  تسا ، تمحز  نودب  هدش و  نیمـضت  يدوس  یلوپ ، هرهب  یلو 
راک هب  یهددوس  هار  رد  هرابود  هکلب  دنک ، یمن  يراذگ  هیامرـس  يدـیلوت  روما  ردار  يراوخابر  زا  هدـمآ  تسد  هب  دوس  زین  راوخابر 
یم روـشک  يداـصتقا  ماـظن  یگدیـشاپ  مه  زا  هب  دراذـگ و  یم  شهاـک  هب  ور  هعماـج  يدـیلوت  ناوـت  مک  مک  نیارباـنب ، .دزادـنا  یم 

( دـنک یم  تفایرد  هرهب  اب  ماو  دوخ ، یگدـنز  نارذـگ  يارب  هدـنریگ  ماو  هک  ییاـبر   ) یفرـصم ياـبر  شخب  رد  هلأـسم  نیا  .دـماجنا 
یلو تسا ، نشور 

.24/5/1377 سدق ، همانزور  - 1
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لماع ابر  هک  دـننک  یم  دومناو  ناروخابر  ییابر و  داصتقا  نارادـفرط  دریگ ، یم  ماو  يدـیلوت  ياهراک  ماجنا  يارب  ناسنا  هک  اج  نآ 
حرط ماجنا  يارب  نوچ  دراذـگب و  يرگید  رایتخا  رد  هرهب  نودـب  ار  دوخ  هیامرـس  تسین  رـضاح  یـسک  اریز  تسا ؛ دـیلوت  ییافوکش 
رهاظ هب  ِلالدتـسا  نیا  .دوش  یم  لح  لکـشم  نیا  هرهب ، اب  ياه  ماو  نداد  اب  میدنمزاین  گرزب  ياه  هیامرـس  هب  يدـیلوت  گرزب  ياه 
روما رد  هک  دنک  یم  اضتقا  تلادع  اریز  تسا ؛ هدش  هتـسناد  هدنریگ  ابر  هب  متـس  هدـش و  هتخانـش  دودرم  مالـسا  يوس  زا  زین  هدـنبیرف 

نآ نایز  ررض و  هب  يراک  تسا و  کیرـش  دوس  رد  اهنت  راوخابر  هک  نآ  لاح  دنـشاب ، کیرـش  نایز  دوس و  رد  فرط  ود  یتکارش ،
.دوش یم  ور  هبور  یگتسکشرو  اب  هاگ  يدیلوت  ياه  شخب  رد  يراذگ  هیامرس  هکیلاح  رد  درادن ،

نآ رد  یعون  هب  دوخ  اریز  تسا ؛ نآ  ییافوکش  ناهاوخ  دشوک و  یم  دوخ  هعماج  داصتقا  ییافوکـش  يارب  يدرف  ره  رگید ، يوس  زا 
یم نیا  هب  هراومه  وا  .درادـن  راـک  نیا  يارب  يا  هزیگنا  دروآ ، یم  تسد  هب  دوس  یعیبـط  ریغ  هار  زا  نوچ  راوخاـبر  یلو  دراد ، شقن 

ییافوکش يارب  دهاوخ  یم  هک  یـسک  هب  نیاربانب ، دشاب ؛ رادروخرب  يرت  مک  يریذپرطخ  زا  هک  دهدب  ماو  یـسک  هچ  هب  هک  دشیدنا 
ياه حرط  تروص ، نیا  رد  هک  تسا  نشور  .دهد  یمن  ماو  تسا ، نآ  رد  يریذپرطخ  لامتحا  دنک و  يراذگ  هیامرـسروشک  داصتقا 

هک نیا  ببـس  هب  زین  هدنریگ  ماو  درف  وس ، رگید  زا  .دش  دنهاوخن  افوکـش  هاگ  چیه  دزاس ، یم  ار  هعماج  داصتقا  يانبریز  هک  يدـیلوت 
هتشاد يرت  مک  کسیر  رت و  شیب  دوس  هک  دنک  یم  يراذگ  هیامرـس  يروما  رد  اساسا  دهد ، سپزاب  نآ  هرهب  اب  ار  ماو  تسا  روبجم 

یتروص رد  نیا  .دشاب  هتـشاد  یپ  رد  زین  یقالخا  دسافم  دشاب و  هعماج  تحلـصم  فالخ  رب  اه  يراذگ  هیامرـس  نیا  دـنچره  دـشاب ؛
رد يا  هنوگ  هب  دوخ  هدنهد  ماو  رگا  هک  تسا 
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هب هن  دوب و  دهاوخ  راکرد  یمتـس  هن  ...و ) هبراضم  تکراشم ، دقع  دننام  یعرـش  ياه  هار  زا   ) دنک تکرـش  هعماج  يراذـگ  هیامرس 
.دش دهاوخ  دراو  ینایز  هعماج  داصتقا 

مّروت . 3

مّروت . 3

تـسد هب  يارب  دنراچان  عیانـص  نابحاص  يَوبِر  ماظن  رد  .تسا  مّروت  هعماج ، رد  ابر  جاور  ياهدـمآ  یپ  هتـسویپ  مه  هب  ياه  هقلح  زا 
هب هدرب و  الاب  ار  دیلوت  هنیزه  هلأسم  نیا  هک  تسا  یهیدـب  .دـنریگب  ییابر  ضرق  هیامرـس  دوبمک  ناربج  مک  تسد  ای  هیامرـس  ندروآ 

عیانـص يروآدوس  هجیتن  رد  دور ، یم  ناوخابر  بیج  هب  یعیبط  ریغ  ِتمیق  شیازفا  نیا  نوچ  دـماجنا و  یم  تادـیلوت  تمیق  شیازفا 
دمآرد اریز  دنک ؛ تفایرد  عیانـص  نابحاص  زا  نیگنـس  تایلام  دـناوت  یمن  زین  تلود  تروص ، نیا  رد  .دوب  دـهاوخ  نییاپ  حطـس  رد 

دوش و یم  ور  هبور  دـمآرد  دوبمک  اب  زین  تلود  هجیتن ، رد  .دوب  دـهاوخ  زیچان  یقیقح  ریغ  یقیقح و  ياه  هنیزه  رـسک  زا  سپ  ناـنآ 
هعماـج رد  بذاـک  مّروت  هب  هلأـسم  نیا  هک  دـنزب  تسد  سانکـسا  پاـچ  هب  دوخ  نادـنمراک  قوقح  ندرک  مهارف  يارب  تسا  روـبجم 

.دیماجنا دهاوخ 

یعامتجا يداصتقا و  یگنهرف ، تهج  زا  هعماج  يدوبان  . 4

یعامتجا يداصتقا و  یگنهرف ، تهج  زا  هعماج  يدوبان  . 4

دسانـش و یم  ّتیمـسر  هب  ار  یـصوصخ  ّتیکلام  دنچره  مالـسا  .تسا  هعماج  يداصتقا  یگنهرف _  یناریو  هعماج ، رد  ابر  رگید  رثا 
...و ابر  میرحت  تاکز ، تخادرپ  ندوب  بجاو  دننام  ییاه  نوناق  عضو  اب  یلو  درامـش ، یم  مرتحموا  نوخ  دـننام  ار  ناملـسم  هیامرس 

.دزاس رادروخرب  یمومع  هافر  زا  ار  هعماج  دنک و  يریگولج  كدنا  يرامش  تسد  رد  هیامرس  تشابنا  زا  ات  تسا  هدیشوک 

زرم هب  ار  هعماج  مادـک ، ره  ندز  مه  رب  دـنا و  هدروخ  هرگ  رگیدـکی  هب  هعماـج ، ره  رد  یعاـمتجا  يداـصتقا و  یگنهرف ، ياـه  هبنج 
يدوبان یشاپورف و 
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: هنومن يارب  .دناشک  یم 

یگنهرف و يداصتقا ، دنور  هنیمز  رد  يریگ  میمصت  ور ، نیا  زا  ددرگ و  یم  كدنا  یهورگ  تسد  رد  تورث  تشابنا  ببـس  ابر   _ 1
یناهج و حطـس  رد  یتسینویهـص  یبال  ياه  هورگ  راشف  هب  ناوت  یم  هنومن ، يارب  .دریگ  یم  تروص  نانآ  راشف  اب  هعماج ، یعاـمتجا 

.درک هراشا  رت  نییاپ  حطس  رد  یناهج  يایفام  هورگ  زین 

هراشا ناوت  یم  راجاق  هرود  رد  اه  سور  هب  هتـسباو  یـضارقتسا  کناب  اه و  سیلگنا  هب  هتـسباو  قرـش  دـیدج  کناب  هب  زین ، ناریا  رد 
هب ار  داصتقا  لرتنک  اه  نآ  .دـش  یم  عمج  اجود  نیا  رد  اه  لوپ  نوچ  دـندناشک ؛ انف  هب  ار  روشک  نیا  اه  تّدـم  کناب ، ود  نیا  .درک 

(1) .دندرک دنتساوخ  هچ  نآ  دنتفرگ و  تسد 

عبانم رد  نیاربانب ، .دشاب  هتـشاد  هدش  نیمـضتدوس  هک  دـهد  یم  ماو  يدراوم  رد  اهنت  دـشیدنا ، یم  دوخ  دوس  هب  راوخابر  نوچ   _ 2
روشک داصتقا  هجیتن ، رد  درک ؛ دهاوخن  يراذگ  هیامرس  دنرادن  نادنچ  دوس  یلو  دنتسه ، از  لاغتـشا  هک  يزرواشک  روما  ییانبریز و 

.دش دهاوخن  افوکش 

هعماج تحلـصم  فالخ  ریـسم  رد  ماو  نیا  دنچره  دنهد ؛ یم  ماو  دنروآ ، تسد  هب  يرت  شیب  دوس  هک  اجره  ناراوخابر  اساسا   _ 3
.دوش هتفرگ  راک  هب 

یجراخ ياـه  ماو  شقن  هنیمز  رد  ص 233 ؛ ، 1379 جعرظتنملا ، ماما  هسسؤم  مق ، یعامتجا ، تلادع  یناجنـسفر ، یمـشاه  ربکا  - 1
.دعب هب  ص 160  يراوخابر ، کن : نامروشک  یلم  عبانم  تراغ  رد  ناریا 
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هیامرـس زا  ناشتـسد  يدایز  تّدـم  يارب  دـنهاوخ  یمن  ییوس  زا  اریز  دـنهد ؛ یمن  ماو  تّدـم  زارد  ياه  حرط  يارب  ناراوخاـبر   _ 4
ياه حرط  رد  يراذـگ  هیامرـس  هجیتن ، رد  .دـننیبب  ناـیز  ناـنآ  دور و  ـالاب  هرهب  خرن  هک  دـننآ  نارگن  رگید ، يوس  زا  دـشاب و  یلاـخ 

یم یناـهج  داـصتقا  زا  هعماـج  یگداـتفا  بقع  هب  دـنام و  یم  میقع  درب ، یم  تقو  ینـالوط  ناـمز  تّدـم  یهددوس  يارب  هک  گرزب 
.دماجنا

، تروص نیا  رد  هک  تسا  یعیبط  .دراد  یپ  رد  ار  هعماج  دارفا  یگراچیب  رقف و  هعماـج ، رد  يراـک  یب  جاور  يداـصتقا و  دوکر   _ 5
هعماج راب  نایز  ياهدمآ  یپ  زا  یـشورف ، قاچاق  يدزد و  اشحف ، جاور  .دنز  یم  يراک  ره  هب  تسد  یگدـنز  نارذـگ  يارب  سکره 

.دریگ یم  تروص  یتمیق  ره  هب  هک  تسا  يروآدوس  لصا ، هدزابر ، هعماج  رد  .تسا  هدز  ابر 

روبجم زین  هدنهد  ابر  دریگ و  سپزاب  ار  دادرارق  رد  هدـش  ینیب  شیپ  دوس  یتمیق  ره  هب  هک  تسا  رکف  نیا  هب  راوخابر  هعماج ، نیا  رد 
زا وا  اریز  دراذـگب ؛ اپ  ریز  ار  یقـالخا  یـشزرا و  یناـبم  دـنچره  دـنزب ؛ يرد  ره  هب  ار  دوخ  نآ ، دوس  ماو و  تخادرپزاـب  يارب  تسا 

دـشاپ و یم  مه  زا  يراوخابر  رب  ینتبم  يراد  هیامرـس  هعماج  رد  هداوناخ  ماظن  هک  تساج  نیا  .دراد  رارق  راشف  تحت  راوخابر  يوس 
.دوش یم  هتشاذگ  اپ  ریز  یشزرا  لوصا 

هنوگ چیه  راچد  دنتسه ، يراوخابر  جوا  رد  هک  يراد  هیامرس  ياهروشک  ارچ  هک  دیایب  نهذ  هب  شسرپ  نیا  تسا  نکمم  اج  نیا  رد 
؟ دنا هدشن  نایز  ماجنارس  یناریو و 

: تفگ دیاب  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد 

اب هدنادرگ و  يور  تیاده  زا  هک  نارفاک  ناکرشم و  هرابرد  یهلا  نوناق   _ 1
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نیا نانآ  هرابرد  یهلا  نوناق  .تسا  گنجرد  اه  نآ  اب  دنوادخ  هک  تسا  نیا  دـنا ، هدـش  هارمگ  یناسفن  ياه  شهاوخ  زا  يور  لابند 
: تسا

182 و 183) فارعا :  ) .ٌنیتَم يْدیَک  َّنِإ  ْمَُهل  یْلمُأ  َنوُمَْلعَی َو  ُْثیَح ال  ْنِم  ْمُهُجِرْدَتْسَنَس 

راوتـسا تخـس و  نم  هشقن  حرط و  نامگ  یب  میهد ؛ یم  تلهم  نانآ  هب  دـنناد و  یمن  هک  یهار  زا  میزاـس ؛ یم  ناـشراتفرگ  مک  مک 
.تسا

اه نآ  يدوبان  لماع  ار  يریـس  نیا  سپـس  دنوش و  ریـس  دوخ  شتـسرپ  دروم  يایند  زا  ات  دهد  یم  تصرف  نانآ  هب  ناحبـس ، دنوادخ 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  .دهد  یم  رارق 

(178 نارمع : لآ   ) .ٌنیهُم ٌباذَع  ْمَُهل  اًْمثِإ َو  اوُدادْزَِیل  ْمَُهل  یلُْمن  امَّنِإ  ْمِهِسُْفنَأل   ِ ٌْریَخ ْمَُهل  یلُْمن  امَّنَأ  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َّنَبَسْحَی  َو ال 

دوخ ناهانگ  رب  ات  میهد  یم  تصرف  ناشیدب  ام  هکلب  تسا ؛ نانآ  حالص  هب  میهد ، یم  تلهم  اه  نآ  هب  رگا  هک  دننکن  نامگ  نارفاک 
(1) .تسا يا  هدننک  راوخ  باذع  نانآ  يارب  دنیازفیب و 

نیا زین  عامتجا  دشاب ، یم  گرم  یگدنز و  ياراد  درف  هک  هنوگ  نامه  دراد ؛ دوخ  هب  هژیو  راثآ  اهراتفر و  درف  دننام  زین  عامتجا   _ 2
: دیامرف یم  نآرق  .تسا  نینچ 

.دتفین بقع  دریگن و  یشیپ  شیوخ  دمآرس ]  ] لجا زا  یتّما  چیه  .تشاد  یمولعم  باتک  هک  نآ  رگم  میدرکن ، كاله  ار  يدابآ  چیه 
(5 رجح : )

یب ناسنا  هنومن ، يارب  .دـنک  یم  توافت  نآ  ياهدـمآ  یپ  یگنوگچ  دوش ، لیدـبت  یعامتجا  يرما  هب  يدرف  رما  کـی  رگا  نیارباـنب ،
جاودزا و ياربیـسک  دتفا و  یم  مدرم  رظن  زا  دشاب ، وا  شور  فالخ  رب  عامتجا  یـشم  رگا  دوش ، یم  هدیـشک  اشحف  هب  هک  يرابودـنب 

زا يراکتسردو  دامتعا  دنک و  یمن  تبغر  وا  اب  ینیشن  مه 

ص 115. ابر ، هرهب و  یقیبطت  یسررب  - 1
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یپ نآ  اریز  دور ؛ یم  نایم  زا  شیاه  تیدودـحم  رگید  دـش ، لیدـبت  یعامتجا  راتفر  کی  هب  هلأـسم  نیا  یتقو  .دوش  یم  هتـشادرب  وا 
یم ناـیم  زا  شا  یتشز  رگید  دـش ، ریگارف  هک  یماـگنه  یلو  دندرمـش ، یم  دنـسپان  تشز و  ار  راـک  نآ  مدرم  هک  دوب  یتقو  اهدـمآ 

، ددنـسپ یمن  ار  نآ  یمدآ  ترطف  هک  یعامتجا  دـسافم  یلـسانت و  ياه  يرامیب  لـسن و  عطق  دـننام  نآ  یعیبط  ياـهداسف  یلو  دور ،
.دنک یم  زورب  ریزگان 

، اه هقدـص  شیازفا  ربارب  رد  ابر  ندرک  دوبان  نیارباـنب ، .دـنک  یم  قرف  زین  يدـنک  تعرـس و  رظن  زا  یعاـمتجا  يدرف و  ياهدـمآ  یپ 
ّتلع هک  دیآ  یم  شیپ  رت  مک  دوش و  یم  یهابت  هب  موکحم  راوخابر  صخـش  هنومن ، يارب  .دنک  یم  توافت  عامتجا  درف و  هب  تبـسن 

، دـمآرد یعامتجا  راتفر  کی  تروص  هب  يراوخابر  رگا  یلو  دـنک ، يریگولج  راوخابر  درف  يراوخ  يدوبان و  زا  يّدام  لماوع  اه و 
، تروص نیا  رد  تسا ، هدرک  بیوصت  ار  نآ  یناهج  نیناوق  مامت  تسا و  هدش  ریگارف  ایند  رد  يراد  کناب  متـسیس  هزورما  هک  نانچ 

نآ یتاذ  راثآ  یلو  درادـن ، دوش  یم  راکـشآ  يدرف  يراوخابر  رد  هک  ار  ییاهدـمآ  یپ  زا  یخرب  دندنـسپ ، یم  ار  نآ  ناـگمه  نوچ 
هیامرس هقبط  نایم  هدرتسگ  ییادج  فاکش و  رگید و  يوس  رد  یمومع  یتسد  یهت  ّتیمورحم و  وس و  کی  رد  تورث  تشابنا  دننام 

رظن هب  دنچره  اهدمآ  یپ  نیا  .دش  دهاوخ  راکشآ  نآ  موش  راثآ  ماجنارـس  ینعی  تسا ؛ ریذپان  ییادج  نآ  زا  تسد  یهت  هقبط  راد و 
یم نآرق  .تسا  يدرف  رمع  زا  ریغ  یعاـمتجا  رمع  اریز  دـهد ؛ یم  يور  دـنت  یلیخ  یعاـمتجا  رظن  هـب  یلو  دـشاب ، دـنُک  یلیخ  يدرف 

(140 نارمع : لآ  «. ) مینادرگ یم  مدرم  نایم  ار  اهزور  نیا  سانلا ؛ نیب  اُهلوادن  مایالا  کلت  و  : » دیامرف

مدرم رب  یمدرم  هک  يراگزور  نآ  زا  تسا  ترابع  عامتجا  زور  عقاو ، رد 
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: دسیون یم  هنیمز  نیا  رد  بطق  دیس   (1) .دنوش یم  هریچ  رگید  تموکح  رب  یتموکح  رگید و  یهورگ  رب  یهورگ  ، رگید

تخب شوخ  دـنرادروخرب  یمومع  هافر  زا  هک  ییاهروشک  رگید  دـئوس و  اکیرمآ ، رد  ناهج ، ياهروشک  نیرتدـنمتورث  رد  نامدرم 
، تلالم هروخ  دنتالوصحم ، تادیلوت و  رد  قرغ  هچرگا  .دراب  یم  ناشنامـشچ  زا  ینارگن  یلو  دندنمتورث ، هک  دنچره  نانآ  .دنتـسین 
اه و هدـبرع  اب  یهاگ  ار  تلالم  نیا  دنـشوک  یم  نانآ  .دزاس  یم  هاـبت  ار  ناـش  یگدـنز  یگنتلد ، هناـیروم  دروخ و  یم  ار  ناـشتایح 
، نیا رب  هوالع  .دـنناشوپب  هنانمیرها  یناور  یـسنج و  تافارحنا  اب  هاگ  هناـهلبا و  ياـه  یـشومارفدوخ  اـب  یهاـگ  هناتـسم و  ياـهدایرف 

يا یتخبدـب  زا  زیرگ  دراد ؛ ياج  ناشنورد  رد  هک  ییألخ  زا  زیرگ  ناشدوخ و  زا  زیرگ  دـنراد ؛ زیرگ  هب  زاین  هک  دـننک  یم  ساسحا 
.تفای ناوت  یمن  نآ  يارب  یگدنز  ياهدمآرد  يدام و  روما  زا  ینشور  تلع  هنوگ  چیه  هک 

فلاخم یتهج  رد  هک  ییالب  دریگ  یم  همشچرس  ابر  يالب  یلـصا ، ببـس  نیا  زا  دریگ و  یم  همـشچرس  ینامیا  یب  زا  همه  اه  نیا  ... 
(2) .دزاس یم  هابت  ار  يرایسب  یگدنز  هدرک و  مورحم  ار  رفن  اه  نویلیم  دنک و  یم  دشر  یمدرم  حلاصم 

تـسناد دیاب  یلو  دشاب ، یم  رادروخرب  يداصتقا  ییافوکـش  زا  تسا و  هافر  رد  رگید  عماوج  اب  هسیاقم  رد  دنچره  برغ  هعماج   _ 3
هک تساناهج  رگید  ياهروشک  یّلم  ياه  تورث  لواپچ  دوخ و  یماظن  یـسایس _  تردـق  زا  اج  هباـن  يریگ  هرهب  اـب  هعماـج  نیا  هک 

راوخابر هعماج  دنچره  .دنک  یم  دادـیب  یتاقبط  هلـصاف  هعماج ، نیا  دوخ  نورد  رد  نینچ  مه  .تسا  هدروآ  تسد  هب  ار  ّتیعقوم  نیا 
دشوک یم  دراد ، هرطیس  يربخ  يروتارپما  یناهج و  داصتقا  تسایس ، رب  هک  برغ 

 . ص 584 نازیملاریسفت ج 2 ، همجرت  - 1
ص 141. ج 2 ، چ 1 ، ، 1378 ناسحا ، رشن  نارهت ، لد ، مرخ  یفطصم  نادرگرب : نآرقلا ، لالظ  یف  بطق ، دیس  - 2
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(1) .دناشوپب تسا ، هتفرگ  رارق  هاگترپ  هبل  رب  هک  ار  هعماج  نیا  ياه  یتساک  هدرتسگ ، تاغیلبت  اب  ات 

هدنهد ماو  ياهروشک  يوس  زا  هدنریگ  ماو  ياهروشک  رامعتسا  . 5

هدنهد ماو  ياهروشک  يوس  زا  هدنریگ  ماو  ياهروشک  رامعتسا  . 5

میقتسم روضح  اب  نارگرامعتسا  نیا ، زا  شیپ  .تسا  هدنایامن  ار  دوخ  نوگانوگ  ياه  هویش  اب  نونکات  هتشذگ  ناراگزور  زا  رامعتسا 
هنوـگ نـیا  راـب  ریز  اـیند  مدرم  هزورما  یلو  دــندرک ، یم  لاغــشا  ار  رگید  ياـهروشک  یماـظن ، ناوـت  زا  يریگ  هرهب  اـب  یکیزیف و  و 

، رازبا نیرتدـمآراک  نیرت و  مهم  شور ، نیا  رد  .تسا  هداد  رییغت  ار  دوـخ  هویـش  زین  رامعتـسا  نیارباـنب ، .دـنور  یمن  اـه  يرگلاغـشا 
.تسا داصتقا 

هرهب ياهرطخ  .تسا  روشک  نآ  رد  هتفهن  ياه  هیامرـس  اـه و  هنازخ  لواـپچ  یناـمز  ره  رد  اـهروشک  رامعتـسا  زا  فدـه  ناـمگ ، یب 
هب مدرم  رامعتــسا ، میدـق  شور  رد  اریز  تـسین ؛ رت  مـک  دـشابن ، رامعتــسا  نیــشیپ  هویــش  زا  رت  شیب  رگا  .يداـصتقا  رازبا  زا  يریگ 

هنیزه زین  نارگرامعتـسا  يارب  هلأـسم  نیا  دـندرک و  یم  یگداتـسیا  ناـنآ  ِربارب  رد  دنتـسیرگن و  یم  نمـشد  مشچ  هـب  نارگرامعتـسا 
تلاخد یکیزیف و  روضح  نودب  دنتفرگ و  شیپ  رد  ار  يرگید  هار  نارگرامعتـسا  دـیدج ، هویـش  رد  ور ، نیا  زا  .تشادرب  رد  يدایز 

شیب هکلب  دننک ، یمن  یتمواقم  اهنت  هن  هدشرامعتـسا  ياه  تلود  مدرم و  دـیدج ، شور  رد  .دـنتخادرپ  اه  ّتلم  رامعتـسا  هب  میقتـسم 
.دراد هدنبیرف  يرهاظ  شور  نیا  اریز  دنریگ ؛ یم  یـشیپ  رگیدکی  زا  هار  نیا  رد  (2) و  دنور یم  ماد  نیا  يوسهب  دوخ  ياپ  اب  ناـشرت 

رد دنمزاین  ياهروشک 

نـسح نادرگرب : اکیرمآ ، رد  یگنـسرگ  رزیاپ ، .فا  .چ  .ا  .نوارب  يرـال  یج  کـن : یبرغ  هعماـج  رد  یگنـسرگ  رقف و  هنیمز  رد  - 1
.1371 زاریش ، دیون  تاراشتنا  ینالیم ، هداز  یقت 

ص 124. يراوخابر ، - 2
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یتاجن هتـشرف  ار  ماو  نانآ  لاح ، نیا  رد  .دـشاب  هدروآ  راشف  اه  نآ  رب  یلام  تالکـشم  هک  دـنریگ  یم  یهد  ماو  هب  میمـصت  یتروص 
دنچ دوس  هدـش و  ناوتان  نآ  تخادرپ  زا  هدـنیآ  رد  اسب  هچ  هک  نیا  زا  لفاغ  دـیناهر ؛ دـهاوخ  بادرگ  نیا  زا  ار  اـه  نآ  هک  دـننادیم 

هدنریگ ماو  ياهروشک  رب  ناگدنهد  ماو  تلاح ، نیا  رد  .دنا  ناوتان  نآ  تخادرپ  زا  بلغا  هک  دـنزادرپب  دـیاب  ماو  هرهب و  نآ  رب  ربارب 
يدایز هعـسوت و  لاح  رد  ياهروشک  رد  دوجوم  ياه  تیعقاو  .دـنهاوخ  یم  يداصتقا  یـسایس و  زایتما  ناـنآ  زا  دـنروآ و  یم  راـشف 

.ام راتفگ  رب  تسا  يدییأت  هتفر _  رتارف  زین  رالد  درایلیم  دص  زرم  زا  اهروشک  یخرب  رد  هک  يا  هنوگ  هب  نانآ _  یجراخ  ياه  یهدب 

ياه ماو  نتفرگ  ببس  هب  ینامثع  تموکح  ياه  هیاپ  یشاپورف  هرابرد  حیـضوت  زا  سپ  دمحا  يریـس  نمحرلادبع  رتکد  هراب ، نیا  رد 
: دسیون یم  هرهب  اب 

.تفرگ ماو  فازگ  هرهب  اب  يدوهی ) ییاپورا و   ) هناگیب ناراد  هیامرـس  اه و  کناب  زا  رـصم _  ویدـخ  اـشاپ _  لیعامـسا  زین  رـصم  رد 
مهـس رـصم  ویدخ  ماجنارـس  ات  دش  ببـس  یلام  يانگنت  .تخادرپ  نآ  ياه  هرهب  اه و  یهدب  نیا  يارب  یفازگ  ياه  لوپ  نآ ، زا  سپ 

هب ناـمز ، نآ  رد  يو  .دـیرخ  سیلگنا _  لـصالا  يدوهی  ریزو  تسخن  یلیئارزد _  ار  مهـس  نیا  .دـشورفب  ار  زئوـس  لاـناک  زا  رـصم 
«. تسا هدیرخ  ار  دنه  يروتارپما  یقرش  هزاورد  دیلک  : » تفگ سیلگنا ) هکلم   ) ایروتکیو

رد زین  هّیردنکسا  كرمگ  ياهدمآرد  رـصم و  ییاراد  ترازو  ياهدمآرد  ناگدنهد ) ماو   ) ناراکبلط عفانم  نیمأت  يارب  نآ ، زا  سپ 
هنیشیپ اب  یمالساروشک  لاغـشا  هب  ماجنارـس  يوبر ، ياه  ماو  نتفرگ  ینعی  دش ؛ لاغـشا  رـصم  نآ  یپ  رد  تفرگ و  رارق  اه  نآ  رایتخا 

نیتسخن .م  لاس 1898  رد  نآ ، زا  سپ  دیماجنا و  زیمآراختفا  يا 
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(1) .دش يراذگ  هیاپ  رصم  رد  هرهب  ساسا  رب  کناب 

یگدوشخب هلأسم  هاگ  هک  يا  هنوگ  هب  .دـنا  ناوتان  نآ  تخادرپ  زا  هک  تسا  هتفر  الاب  يا  هزادـنا  هب  اـهروشک  یخرب  یهدـب  هزورما ،
نیا هـّتبلا  هـک  دوـش  یم  حرطم  یللملا  نـیب  ياـه  ناـمزاس  گرزب و  ياـهروشک  يوـس  زا  ریقف  ياـهروشک  ياــه  یهدــب  زا  ینازیم 

رد اکیرما  هنومن ، يارب  .دوش  یم  هتفرگ  یـسایس  ياـهزایتما  نآ ، لـباقم  رد  هاـگ  تسین و  هنیزه  تخادرپ  نودـب  زین  اـه  یگدوشخب 
هبرح هنوگ  نیا  زا  ...و  ندرا  هیکرت ، لثم  قارع ، هیاسمه  هنایمرواخ و  ياهروشک  یخرب  ندرک  هارمه  يارب  قارع ، هب  هلمح  ياـهزور 

(2) .درک یم  هدافتسا  اه 

مه ابر  يالب  یلو  دـنتفای ، تسد  یـسایس  لالقتـسا  هب  يرگید _  زا  سپ  یکی  یمالـسا _  ياـهروشک  مود ، یناـهج  گـنج  زا  سپ 
هب .درک  ریز  هب  رـس  اپورا  اکیرما و  نایدوهی  اه  نآ  ردـص  رد  راوخابر و  ياهروشک  لباقم  رد  ار  نانآ  هلأسم  نیا  دـن و  ام  یقاب  نانچ 

ياه هیامرـس  هقطنم  ياهروشک  زا  یخرب  هچرگ  .دـنا  هدرک  توکـس  ناـیدوهی  ياـه  ییوگروز  اـه و  تیاـنج  ربارب  رد  هک  يا  هنوگ 
اهروشک نیا  هک  تسا  هدوب  يا  هنوگ  هب  رامعتسا  تسایـس  یلو  دنا ، هدنام  ناما  رد  ابر )  ) زوس نامناخ  هبرح  نیا  زا  و  دنراد ، یهوبنا 

نوچ یگرزب  ياـهروشک   (3) .دنـشاب هتـشادن  ار  اه  نآ  لباقم  رد  شزیخ  ییاـناوت  اـت  تسا  هدرک  هیزجت  کـچوک  ياـهروشک  هب  ار 
، نادوس رصم ،

ص 151. ابر ، هرهب و  یقیبطت  یسررب  - 1
اکیرما زا  نتفرگ  کمک  اه ، نآ  زا  یکی  هک  درک  نییعت  ار  ییاه  طرـش  قارع  هیلع  گـنج  رد  اـکیرما  اـب  يراـکمه  يارب  هیکرت  - 2

.29/11/1381 تعاس 14 ، ربخ  ربخ ، يرسارس  هکبش  .دش  یم  رالد  درایلیم  غلبم 15  ات  رثکادح 
ادج نینچ  مه  ...و  جیلخ  ياهروشک  هیکرت ، قارع ، دـننام  یکچوک  ياهروشک  هب  نآ  هیزجت  ینامثع و  گرزب  يروتارپما  هیزجت  - 3

.تسا تسد  نیا  زا  يزراب  ياه  هنومن  ناریا  زا  ..و  ناتسناغفا  ندرک 
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.دوب رالد  درایلیم  .م 49  لاس 1990  رد  رـصم  یجراخ  ياه  یهدب  نازیم  .دنا  هدـمآ  راتفرگ  ابر  رقف و  لاگنچ  رد  ...و  هیکرت  یپویتا ،
(1) .دش یم  یّلم  صلاخ  ان  دیلوت  دصرد  ربارب 5/126  یلو  دوب ، رت  مک  رالد  درایلیم  کی  .م  لاس 1989  هب  تبسن  هچرگا  نازیم  نیا 

.دنهد ناشن  شنرک  ناراکبلط  ربارب  رد  راکهدب  ياهروشک  ات  ددرگ  یم  ببس  نآ  زا  لصاح  رقف  نیگنس و  یهدب  هک  تسا  یهیدب 

: دسیون یم  رصم  هب  اکیرما  ياه  کمک  هنیمز  رد  رصم ، رد  نارحب  ناونع  اب  يا  هلاقم  رد  شوب  ير 

اب رصم  هبناج  همه  تقفاوم  هدننک  صخشم  دیوید  پمک  .دیـسر  نازیم  نیرت  شیب  هب  دیوید  پمک  حلـص  دادرارق  اب  اه ] کمک  نیا  ]
يرطخ لیئارـسا  يارب  رگید  برع  روـشک  نیرت  تـّیعمجرپ  هـک  درک  یم  نمیـضت  دوـب و  اـکیرمآ  ییاـیفارغج  کـیژتارتسا و  عفاـنم 

(2) .درادن

: دسیون یم  رصم  ویدخ  ياه  یجرخلو  يروآدای  زا  سپ  مهدزون ، نرق  خیرات  باتک  رد  هلامربلآ 

زا هسنارف و  زا  تسخن  دز ؛ تسد  تسا ، راـبتعا  هّیهت  دـیدج  شور  هک  نتفرگ  ضرق  هب  لیعامـسا  جراـخم ، هنوگ  نیا  تخادرپ  يارب 
، دش یم  نیگنـس  رـصم  ياه  ضرق  هچره  .دوبن  رت  مک  دـصرد  زا 7  اـه  نآ  دوـس  هک  تفرگ  یفازگ  ياـه  ضرق  سیلگنا ، زا   1870
اه ضرق  نیا  هک  دـنک  یم  نایب  نیا  زا  سپ  يو  .داتفا  یم  یمومع  يرابتعا  یب  هب  روشک  دیـسر ) نویلیم  هب 1350  .م  رد 1873  ًالثم  )

(3) .دیدرگ هسنارف  سیلگنا و  میقتسم  هلخادم  رصم و  تلود  یگتسکشرو  ببس 

روشک نیا  ياه  یهدب  ار  سنوت  روشک  هب  هسنارف  هلمح  لماوع  زا  یکی  هلامربلآ 

ص 182. ، 1380 هاگآ ، تاراشتنا  نارهت ، تکالف ، رقف و  ندرک  یناهج  فیس ، دمحا  - 1

ص 202. ، 1380 هاگآ ، تاراشتنا  نارهت ، تکالف ، رقف و  ندرک  یناهج  فیس ، دمحا  - 2
ص 900. مود ، شخب  باتک ، يایند  يدوهرف ، نیسح  ازریم  همجرت : مهدزون ، نرق  خیرات  هلامربلآ ، - 3
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يروهمج تساـیر  ياـهدزمان  زا  یکی  ناـهج ، رد  اـبر  رگناریو  شقن  هنیمز  رد   (1) .دـناد یم  نآ  تخادرپ  رد  یناوتاـن  هسنارف و  هـب 
: دیوگ یم   (2) لیزرب

نیتال ياکیرما  ياهروشک  هیلع  تسا  یگنج  نیا  رت ؛ هدننک  ناریو  یلو  ادـص  یب  گنج  کی  تسا ؛ هدـش  زاغآ  موس  یناهج  گنج 
زا دریگ و  یم  تروص  تسا ، نآ  حالـس  نیرتراذـگریثأت  هرهب  خرن  هک  یجراخ  ياه  یهدـب  هلیـسو  هب  هک  موس  ناهج  ياهروشک  و 

(3) .تسا لوپ  مسیرورت  ایند ، زورما  مسیرورت  .تسا  رت  هدنشک  متا  بمب 

: دیوگ یم  زین  یناملآ _  ناد  داصتقا  سیتورک _  تومله 

یگتـسکشرو هجیتن  رد  یلام و  تادّـهعت  تخادرپ  رد  یناوتاـن  ببـس  هب  اـپورا  قرـش  یتسینومک  ياـهروشک  یـشاپورف  مییوگب  رگا 
(4) .تسین عقاو  زا  رود  ینخس  داد ، خُر  يداصتقا 

ابر قیداصم 

هراشا

ابر قیداصم 

اه لصف  ریز 

یللملا نیب  هعماج  رد  ابر  . 1

اه تلود  اه و  کناب  رد  ابر  . 2

یمدرم ياهدتس  داد و  رد  ابر  . 3

یللملا نیب  هعماج  رد  ابر  . 1

یللملا نیب  هعماج  رد  ابر  . 1

زاین یناوارف  یلام  نیمأت  هب  يراجت  یتعنص و  ياه  ینوگرگد  اریز  دیدرگ ؛ تسـس  ابر ، میرحت  ياه  هیاپ  اپورا ، رد  سناسنر  زاغآ  اب 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  نخس  نیا  دش و  ریگ  ناهج  ملاع  همه  رد  ابر  ندوب  عونمم  وغل  نآ ، یپ  رد  .تخانش  یمن  يزرم  ّدح و  تشاد و 

: دومرف هک  تفای  ققحت  شیپ  زا  شیب  هلآ  و 

(5) .هرابُغ نم  َُهباصا  ُُهلُکأی  مل  ناف  ابّرلا  َلَکَا  ّالا  ٌدحا  یقبی  ٌنامز ال  ساّنلا  یلع  یتأی 
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ص 914. مود ، شخب  باتک ، يایند  يدوهرف ، نیسح  ازریم  همجرت : مهدزون ، نرق  خیرات  - 1
.Egnacio Silva - 2

ص ناوج ، هشیدنا  نوناک  يدازریم ، هش  اضردیمح  نادرگرب : یعامتجا ، يداصتقا _  ياه  نارحب  هرهب ، لوپ ، ستیورک ، تومله  - 3
.103

ص ناوج ، هشیدنا  نوناک  يدازریم ، هش  اضردیمح  نادرگرب : یعامتجا ، يداصتقا _  ياه  نارحب  هرهب ، لوپ ، ستیورک ، تومله  - 4
.43

 . ص 51 ج 4 ، همکحلا ، نازیم  - 5
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.دسر یم  وا  هب  نآ  رابغ  درگ و  دروخن  ابر  مه  رگا  دنام و  یمن  ملاس  يراوخابر  زا  سک  چیه  هک  دیسر  دهاوخ  مدرم  رب  ینامز 

ناوت یم  ار  يروشک  رت  مک  .درک  یللملا  نیب  هصرع  دراو  ار  ابر  ناهج ، قطانم  رگید  رد  یبرغ  ياـه  کـناب  شرتسگ  يزادـنا و  هار 
دنچره دنتـسین ؛ رود  هب  رما  نیا  زا  زین  یمالـسا  ياهروشک  .دـشابن  راوخابر  ای  هدـنریگ  ابر  ياه  هورگ  زا  کـی  چـیه  وزج  هک  تفاـی 

هطوغ يداو  نیا  رد  هک  یمالسا  ياهروشک  رت  شیب  هزورما  هنافسأتم  یلو   (1)، تسا هتسناد  زیاج  ار  یبرح  رفاک  زا  نتفرگ  ابر  مالسا 
.هدنریگ ابر  هن  دنتسه ؛ هدنهد  ابر  ياهروشک  زا  دنرو ،

تلود هک  نیا  لثم  دـتفا ؛ یم  قاّفتا  رت  مک  ناهج  رد  یلماعم  يابر  نیارباـنب ، .دریگ  یم  ماـجنا  لوپ  اـب  اهدتـس  داد و  رت  شیب  هزورما 
ضرق يابر  یلو  تسا ، یلماعم  يابر  قیداصم  زا  نیا  هک  دـنک  ضوع  ود  هجرد  جـنرب  نت  رازه  ود  اب  ار  کـی  هجرد  جـنرب  نت  رازه 

.تسا هتفرگ  ارف  ار  ملاع  قطانم  رت  شیب  تسا ، هرهب  اب  نتفرگ  ضرق  نامه  هک 

اه تلود  اه و  کناب  رد  ابر  . 2

اه تلود  اه و  کناب  رد  ابر  . 2

یم مه  زا  کناب  هدولاش  یکناب ، ماظن  زا  هرهب  فذـح  اب  اریز  تسابر ؛ زین  نآ  ندـنام  راوتـسا  ّتلع  دوب و  ابر  اه  کـناب  شیادـیپ  زار 
، دیدرگ یمالـسا  ياهروشک  داصتقا  ریذپان  ییادج  شخب  تفای و  جاور  یمالـسا  ياهروشک  رد  اه  کناب  یتقو  ور ، نیمه  زا  .دشاپ 

ماگمه تقو ، نامکاح  اب  تسین ، ابر  كدنا  هرهب  هک  نیا  هب  لّسوت  اب  یخرب  .دنداتفا  ییوج  هراچ  رکف  هب  ّتنس  لها  ناملاع  زا  یخرب 

ص ج 23 ، مالکلارهاوج ، شسرپ 14 ؛ ص 132 ، ج 2 ، چ 4 ، ، 1376 نیسردم ، هعماج  تاراشتنا  مق ، تائاتفتـسا ، ینیمخ ، ماما  - 1
.382
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يدنمـشیدنا نیتسخن  ردص  دیهـش  هعیـش ، ناملاع  نایم  رد  .دنداتفا  هرهب ) نودب   ) یمالـسا کناب  سیـسأت  رکف  هب  زین  يا  هدع  .دندش 
نوچ ییاه  باتک  رد  ار  دوخ  ياه  شهوژپ  هجیتن  تخادرپ و  يراد  کناب  هلأـسم  هژیو  هب  يداـصتقا ، لـیاسم  رد  شهوژپ  هب  هک  دوب 

.درک رشتنم  يوبراللا  کنبلا  هایحلا و  دوقی  مالسالا  انداصتقا ،

ناریا رد  .دـش  يزادـنا  هار  یمالـسا  ياه  کناب  اهروشک  یخرب  رد  يوبر ، یکناب  ماـظن  اـب  مالـسا  ناـملاع  تفلاـخم  یگدرتسگ  اـب 
یکناب ماظن  درک و  رییغت  يوبر  کناب  هماـن  نییآ  ماـظن و  زین  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  روتـسد  هب  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  زین  یمالـسا 

، یقوقح تکراشم  یندم ، تکراشم  یطاسقا ، شورف  هبراضم ، دننام  ییاهدادرارق  .دش  سیسأت  یعرـش  ياهدادرارق  ساسا  رب  دیدج 
.هنسحلا ضرق  کیلمت و  طرش  هب  هراجا  فلس ، هلاعج ،

رت شیب  ینعی  تسا ؛ هدوبن  رادروخرب  ینادـنچ  ّتیقفوـم  زا  لـمع  رد  هک  دـهد  یم  ناـشن  اـبر  نودـب  یکناـب  ماـظن  درکلمع  یـسررب 
اه کناب  رد  نانچ  مه  ابر  قیداصم  .تسا  هدـشن  تیاعر  اه  نآ  رد  یعرـش  نیزاوم  دراد و  یعرـش  رهاـظ  اـهنت  کـناب ، ياـهدادرارق 

هرابرد ییاراد  داصتقا و  روما  ترازو  يوس  زا  هک  یـشهوژپ  رد  .تسه  یکناب  تاّیلمع  ندوب  يوبر  ههبـش  مک  تسد  اـی  دراد  دوجو 
هراشا یکناب  ياهدتـس  داد و  ندوب  يرهاظ  هب  زین  تسا  هتفرگ  ماجنا  ابر ، نودب  یکناب  تایلمع  نوناق  هب  اه  کناب  ندرک  لمع  نازیم 

يارب هلاعج ، دقع  زا  هدافتسا  اب  لاثم ، يارب  .تساه  کناب  زا  يرایسب  يروص  درکلمع  ینونک ، يراد  کناب  تالکشم  زا  .تسا  هدش 
دوخ هک  دهد  یم  لوپ  هدـننک  هعجارم  هب  اهنت  تسا ، هلاعج  لماع  هک  کناب  هک ، یلاح  رد  دوش ؛ یم  هداد  یتالیهـست  نکـسم ، ریمعت 

هدنریگ هک  نیا  نودب  زین ، يدراوم  رد  .تسین  هلاعج  عقاو  ردلمع  نیا  ور ، نیا  زا  .دزادرپب  نکسم  ریمعت  هب  وا 
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يارب ار  نآ  لوپ  دراد ، ریمعت  هب  زاین  مه  رگا  دـشاب و  هتـشاد  ریمعت  هب  زاـین  وا  نکـسم  هک  نیا  نودـب  اـی  دـشاب  نکـسم  کـلام  لوپ ،
هناهب هب  یسورع ، هنیزه  يارب  یصخش  .تسا  يروص  اه  کناب  ياه  هبـساحم  یهاگ  ور ، نیا  زا  .دزادنا  یم  راک  هب  يرگید  فرـصم 

رد مه  کناب  دـهد ) یم  ماجنا  ار  راک  نیا  کناب  رازگراک  ییامنهار  شرافـس و  اب  هاگ  و   ) دروآ یم  روتکاف  کـی  روتکارت  ندـیرخ 
یم یعرش  تروص  کی  اهنت  ابر  نودب  يراد  کناب  هب  اهدرکلمع  هنوگ  نیا  اب  عقاو ، رد  .دهد  یم  لوپ  یگتخاس  روتکاف  نامه  ربارب 

(1) .یعرش تیعقاو  هن  دنهد ؛

هیحان رد  يراجت  ياه  کناب  ياهدحاو  زا  دـحاو  هب 40  دـش ، ماجنا  هک  یفداصت  يریگ  هنومن  اب  هبراضم ، تالیهـست  نداد  هنیمز  رد 
(2): دمآ تسد  هب  ریز  جیاتن  هک  تفرگ  رارق  یسررب  دروم  هبراضم  دادرارق  هرقف  دادعت 465  دش و  هعجارم  نارهت  فلتخم  ياه 

دـیرخ و هرود  کی  يارب  زاین  دروم  تّدـم  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  دادرارق ، نامز  هک  دـش  صخـشم  اه  هنومن  زا  دـصرد  رد 98   _ 1
.تسا هدش  نییعت  هام  شش  صخشم  روط  هب  شورف ،

رد ناسکی  ....و ) تالآ  نهآ  جـنرب ، ياچ ، شورف  دـیرخ و  زا  ّمعا   ) هبراضم ياه  هدـنورپ  مامت  يارب  لماع  ِکـناب  دوس  تبـسن   _ 2
.تسا هدش  هتفرگ  رظن 

زا تسا و  هدـش  ینیب  شیپ  دوس  خرن  نازیم  نیرت  شیب  ساـسا  رب  يا ، هبراـضم  ياهدتـس  داد و  همه  رد  راـظتنا  دروم  دوس  خرن   _ 3
.تسا هدیدرگ  تفایرد  نییعت و  رابتعا ، لوپ و  یلاع  ياروش  يوس 

ص 104. یمالسا ، يراد  کناب  رانیمس  نیمجنپ  تالاقم  اه و  ینارنخس  هعومجم  - 1

ص 292. یمالسا ، يراد  کناب  رانیمس  نیمجنپ  تالاقم  اه و  ینارنخس  هعومجم  - 2
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لصاح دراوم ، مامت  رد  .تسا  هدرک  تخادرپ  ار  نیـشیپ  تالیهـست  دیدج ، تالیهـست  نتفرگ  اب  هدننک  تساوخرد  يدراوم  رد   _ 4
.تسا هدش  زیراو  طوبرم  باسح  هب  هدش  هداد  رارق  دیسررس  رد  اج و  کی  روط  هب  هبراضم ، عوضوم  شورف 

رد هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .تسا  هدوب  يرهاظ  یعقاو و  ریغ  هدش ، یـسررب  دراوم  رد  هبراضم  دادرارق  هک  دـهد  یم  ناشن  جـیاتن  نیا 
نیا ریغ  رد  .دننک  دصق  ار  نآ  دنـشاب و  هاگآ  دادرارق  ّتیهام  زا  قیقد  روط  هب  کناب  رازگراک  يرتشم و  دـیاب  یمالـسا ، يراد  کناب 

کیدزن زا  هک  نابهگن  ياروش  ناـهیقف  زا  یکی  هتفگ  هب  اریز  ( ؛ تشاد دـهاوخ  اـبر  زا  رتدـب  يراـثآ  تسا و  لـطاب  دادرارق  تروص ،
یمارح راک  هک  دـهد  یم  ابر  اهنت  دوش و  یم  نآ  کلام  دریگ ، یم  لوپ  هک  یـسک  دراد ، رظن  ریز  ار  ابر  نودـب  يراد  کناب  لـیاسم 

ریغ لام  رد  فّرـصت  وا  فّرـصت  دوش و  یمن  نآ  کلام  دریگ ، یم  رایتخا  رد  ار  لوپ  دـصق  یهاـگآ و  نودـب  هک  یـسک  یلو  تسا ،
(1) .تسا

هرهب اب  یتسیاب  دـننک و  یم  تفایرد  اه  کناب  هک  تسابر  ياه  قادـصم  زا  زین  اـه  کـناب  يوس  زا  یکناـب  ياـه  ماو  درکرید  همیرج 
.درک جراخ  ندوب  ابر  زا  ار  نآ  یعرش  ياهراک  هار  زا  يریگ 

: دننام دشک ؛ یم  شیپ  اه  نهذ  رد  ار  یکناب  ياهدتس  داد و  ندوب  يوبر  ههبش  هک  دراد  دوجو  زین  يدراوم 

؛ اهدتس داد و  زا  یشخب  ندوب  يروص   _ 1

؛ دنراد يوبر  ياهرابتعا  ماو و  هیبش  یتّیهام  هک  تباث  یهدزاب  اب  اهدادرارق  یّمک  دشر   _ 2

؛ ّریغتم یهدزاب  اب  اهدادرارق  یهدزاب  تیبثت   _ 3

ص 24. یمالسا ، يراد  کناب  رانیمس  نیمجنپ  تالاقم  اه و  ینارنخس  هعومجم  - 1
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؛ تباث یهدزاب  اب  ياهدادرارق  هب  یتکراشم  ياهدادرارق  ّتیهام  رییغت   _ 4

؛ اه هدرپس  يارب  هتفای  قّقحت  دوس  ناونع  هب  خرن  نامه  نداد  هرود و  لوا  رد  باسحلا ، یلع  دوس  خرن  نالعا   _ 5

؛ تالیهست هدننک  تساوخرد  زا  کناب  مهس  ناونع  هب  خرن  نامه  نتفرگ  يراظتنا و  دوس  خرن  نالعا   _ 6

یهددوس عبات  اه  هدرپس  دوس  ابر  نودب  يراد  کناب  رد  هک  یلاح  رد  يراذـگ ؛ هیامرـس  ياه  هدرپس  دوس  ندرب  الاب  زا  تبحـص   _ 7
؛ دوش یم  صّخشم  یلام  هرود  رخآ  رد  هک  تسا  یکناب  ماظن 

هتفای شیازفا  رت  شیب  دصرد  هب 2  اریخا  هک  ناراذگ  هدرپس  يارب  نکـسم  کناب  يوس  زا  یفاضا  دوس  دصرد  کی  نداد  نالعا   _ 8
.تسا

يراد کناب  لّوحت  دادـیور  يارب  ار  مزال  دامتعا  مدرم ، مومع  کناب و  نایرتشم  اـت  دـنوش  یم  ببـس  هنوگ ، نیا  زا  رگید  یلیاـسم  و 
.دننک هاگن  يوبر  هبش  ای  يوبر  هدید  هب  یکناب  تاّیلمع  هب  ینعی  دنشاب ؛ هتشادن 

داد و ندوب  يوبر  زا  مدرم  رّوصت  هک  تسناد  دیاب  یلو  تسا ، جراخ  ابر  مکح  زا  دراد و  یعرـش  هیجوت  دراوم  نیا  زا  یخرب  دنچره 
نهذ و رد  يراوخابر  تمرح  یتشز و  هک  نیا  تسخن  .دراد  یپ  رد  يراوگان  ياه  نایز  تسردان _  هچ  دشاب  تسرد  هچ  اهدتس _ 

شیب ارچ  سپ  تسا ، مارح  ابر  رگا  دیـسرپ  دنهاوخ  مدرم  تروص  نیا  رد  .دوش  یم  گنر  مک  ای  دور و  یم  نایم  زا  مدرم  هدوت  رکف 
هعماج نامیا  اب  دارفا  هک  دوش  یم  ببس  نیا  هک  نیا  مود  تسابر ؟ ساسا  رب  یمالسا  يروهمج  ماظن  رد  اه  کناب  ياهدتـس  داد و  رت 

.دبای شهاک  اه  کناب  ییآراک  هجیتن  رد  دننکن و  يراکمه  اه  کناب  اب 
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یمدرم ياهدتس  داد و  رد  ابر  . 3

یمدرم ياهدتس  داد و  رد  ابر  . 3

.تسا هدرک  راتفرگ  هتساوخان  يابر  ماد  رد  ار  يرایـسب  دارفا   (1)، تراجت بسک و  یعرش  نیناوق  زا  مدرم  نتشادن  یهاگآ  هنافّـسأتم 
هژیو طیارـش  هبراضم  هک ، یتروص  رد  دـنناد ؛ یم  لالح  دوخ  رب  ار  نآ  هبراضم ، هب  يوبر  ضرق  ماـن  ندرک  ضوع  اـب  مدرم  رت  شیب 
دوس مدرم  باسحلا ، یلع  دوس  تخادرپ  ابر و  نودب  يراد  کناب  ماظن  لیکـشت  یمالـسا و  بالقنا  زا  سپ  هک  نآ  هژیو  هب  .دراد  يا 

.دشاب یم  لالح  تسا ، نآ  يور  دصرد  مسا  نوچ  دوس  نیا  هک  دنرادنپ  یم  دنریگ و  یم  رظن  رد  يدصرد  رادـقم  مسا  هب  ار  یعطق 
هک ار  يا  هناخ  رجأتـسم  لاثم ، يارب  .تسا  هزاغم  اـی  لزنم  هزاـجا  رد  دراد ، يا  هدرتسگ  جاور  هعماـج  رد  هک  ینـشور  ياـه  هنومن  زا 

نویلیم ود  راک  نیا  اب  هک  نیا  زا  لفاغ  دنک ؛ یم  هراجا  ار  هناخ  دـنک و  یم  نهر  ناموت  نویلیم  هب 2  تسا ، ناموت  رازه  نآ 60  هراجا 
زا نآ  ياج  هب  هکلب  دریگ ، یمن  ار  نآ  میقتـسم  روط  هب  هّتبلا  .دنک  یم  تفایرد  هرهب  ناموت  رازه  یهام 60  تسا و  هداد  ضرق  ناموت 

نیا دروم  نیا  يارب  یعرـش  هار  ؛(2)  تسابر راک  نیا  دـنک و  یم  هدافتـسا  تسا ، هدوب  ناموت  رازه  یهام 60  شا  هراجا  هک  يا  هناـخ 
نیا طرـش  هب  دهد ؛ هراجا  ناموت  رازه  جنپ  ًالثم  غلبم  هب  ار  هناخ  هناخ  بحاص  دـنک و  هراجا  یمک  غلبم  هب  ار  هناخ  رجأتـسم  هک  تسا 

(3) .دوب دهاوخن  ابر  تروص ، نیا  رد  .دهدب  هنسحلا  ضرق  وا  هب  ناموت  نویلیم  ود  غلبم  رجأتسم  هک 

هب دنک ، تراجت  یمالـسا  هقف  شزومآ  نودـب  هک  یـسک  ابّرلا ؛ یف  َمَطَتِْرا  دَـقَف  ٍهقف  ریغب  رّجتا  نم  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  - 1
تمکح 447. ص 736 ، یتشد ، هغالبلا ، جهن  دوش .» هدولآ  يراوخابر 

شسرپ 32. ضرق ، باب  ص 293 ، ج 2 ، ینیمخ ، ماما  تائاتفتسا  - 2
زیرگ ياه  هار  یبایزرا  ، » نایروفغ اضردمحم  شسرپ 819 ؛  ص 302 ، ج 2 ، رهم ، پاچ  لئاسملا ، عماج  ینارکنل ، لضاف  دمحم  - 3

 . ص 69 ، 1376 ش 11 و 12 ، هقف ، هلجم  ردص ،» دیهش  ینیمخ و  ماما  هاگن  رد  ابر  زا 

نآ زا  زیرگ  ياه  هار  www.Ghaemiyeh.comابر و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 231زکرم  هحفص 74 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13388/AKS BARNAMEH/#content_note_58_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13388/AKS BARNAMEH/#content_note_58_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13388/AKS BARNAMEH/#content_note_58_3
http://www.ghaemiyeh.com


ص:59

مه يالاک  هب  دوش ، یم  هدیجنـس  نزو  اب  هک  ییالاک  نتخورف  دـمآ  دـهاوخ  هک  نانچ  تسا ؛ یلماعم  يابر  اـبر ، رگید  ياـه  هنومن  زا 
دنچره دراد ؛ لاکـشا  جنرب  ولیک  هب 2  جـنرب  ولیک  کی  نتخورف  هنومن ، يارب  دراد ؛ لاکـشا  دـشاب ، یم  هدایز  اب  هارمه  هک  نآ  سنج 

.دشاب ربارب  بوغرمان  جنرب  ولیک  ود  اب  بوغرم  جنرب  ولیک  کی  تمیق 

ریش مکح  دنتسه ؛ ریش  ياه  هدروآرف  زا  هک  ...و  رینپ  تسام و  لاثم ، يارب  .دنراد  ار  سنج  نامه  مکح  زین  سنج  کی  ياه  هدروارف 
5 لاثم ، يارب  هک  تسا  موسرم  اهرهش  یخرب  رد  یلو   (1)، تخورف رینپ  ولیک  کی  هب  ار  تسام  ولیک  ناوت 3  یمن  نیاربانب ، .دنراد  ار 

يدایز غلبم  نیا  هک  دـنزادرپ  یم  ناموت  داـّنق 200  دزم  تسد  يارب  دـننک و  یم  ضوع  دـنق  ولیک  اب 5  ار  رکـش  ای  دـنق » هکاخ   » ولیک
ات درخب  وا  زا  ار  دنق  نآ ، زا  سپ  دشورفب و  داّنق  هب  ار  رکش  ای  دنق  هکاخ  هدنشورف  یتسیاب  ابر ، زا  رارف  يارب  .تسابر  قادصم  تسا و 

.ددرگ جراخ  يوبر  تروص  زا 

، یناگیاپلگ اضردمحم  دیـس  ابّرلا ؛ یف  لوقلا  عیبلا  باتک  ص 494 ؛ ج 1 ، هلیسولاریرحت ، ینیمخ ، ماما  350 ؛ ، 23 مالکلارهاوج ، - 1
ق، 1420 ه .  تیبلا ، لآ  هسـسؤم  مق ، ءاهقفلا ، هرکذت  یّلح ، همالع  س 85 ؛  ص 36 ، چ 2 ، میرکلا ، نآرقلاراد  مق ، لئاسملا ، عمجم 

 . هلأسم 84 ص 163 ، ج 10 ، هعبطلا چ 1 ،
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مالسا رد  ابر  میرحت  مود : شخب 

هراشا

مالسا رد  ابر  میرحت  مود : شخب 

اه لصف  ریز 

ابر میرحت  ندوب  یجیردت  راثآ 

جیردت هیرظن  ياهدمآ  یپ 

(1) يدربراک رظن  زا  جیردت  هّیرظن  دمآ  یپ 

نآرق رد  ابر  میرحت 

تایاور رد  ابر 

ابر میرحت  رب  عامجا 

لقع هاگدید  زا  ابر  میرحت 

ابر ياه  هنوگ 

ابر ماسقا  میرحت  هنیمز  رد  تنس  لها  ناهیقف  هاگدید 

ابر ماسقا  میرحت  هرابرد  هعیش  ناهیقف  هاگدید 

-1
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ابر میرحت  ندوب  یجیردت  راثآ 

هراشا

ابر میرحت  ندوب  یجیردت  راثآ 

: دوب هنوگ  ود  هب  یعامتجا  بسانمان  ياه  هدیدپ  اب  مالسا  هزرابم 

دروخرب عطاق  یعفد و  تروص  هب  تشاد ، مالسا  ینارون  ياه  هزومآ  اب  يراکـشآ  ّداضت  هک  یتسرپ  تب  دننام  يدراوم  اب  مالـسا   _ 1
؛ درک یم 

یم هزرابم  یجیردت  تروص  هب  دوب ، هدـمآرد  ریگارف  تداع  کی  لکـش  هب  تشادـن و  مالـسا  اب  يراکـشآ  ّداضت  هک  يروما  اب   _ 2
ار بارش  يدنسپان  كاپ ، ياه  هویم  اب  بارش  هسیاقم  اب  تسخن  دنوادخ  .تفریذپ  ماجنا  مود  هویش  هب  يراوخ  بارـش  نتـشادرب  .دش 
زا ار  ناناملـسم  موس ، هلحرم  رد  ( 219 هرقب :  ) .تسناد رت  شیب  نآ  دوس  زا  ار  بارـش  ياـه  ناـیز  سپـس  ( 67 لحن :  ) .درک دزـشوگ 

: دومرف عطاق  ینایب  اب  رخآ ، هلحرم  رد  و  ( 43 ءاسن :  ) درک یهن  یتسم  تلاح  اب  ندناوخزامن 

؛ دینیزگ يرود  اه  نآ  زا  سپ  دنا ، ناطیش  یلمع  دندیلپ و  هعرق ، ياهریت  اه و  تب  رامق و  بارش و  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
(904 هدئام :  ) .دیوش راگتسر  هک  دشاب 

مارح هلحرم  دنچ  رد  ار  بارش  هک  هنوگ  نامه  ناحبـس  دنوادخ  هک  دنرواب  نیا  رب   (2) ناهیقف نانادداصتقا و  (1) و  نارسفم زا  یخرب 
زا سپ  ینعی  درک ،

.هنومن ریسفت  - 1
، يروهنـس قازّرلادبع  ص 17 ؛ چ 2 ، ق ، ه .   1406 مـلقلاراد ، تیوـک ، لـطابلاب ، لاـملا  لـکا  اـبّرلا و  ّربلادـبع ، یکزدّـمحم  - 2
، ابّرلا لوصا  یف  عماجلا  يرـصملا ، سنوی  قیفر  ص 200 ؛ ج 3 ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، یمالـسالا ، هقفلا  یف  قحلارداصم 

.دندقتعم جیردت  هب  هک  تسا  هدمآ  يدایز  رامش  مان  باتک  نیا  رد  ص 27 .
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زین ابر  اریز  تفرگ ؛ تروص  یجیردت  هنوگ  هب  زین  ابر  مکح  درک ، رداص  ار  نآ  ندوب  مارح  مکح  نامز ، لوط  رد  مدرم  يزاس  هدامآ 
(1) .دومن یم  شریذپ  لباق  ریغ  نآ  ندوب  مارح  مکح  هرابکی  رودص  دوب و  ریگارف  ناتسبرع  زور  نآ  هعماج  رد  بارش  نوچ  مه 

(2): داد ابر  میرحت  هب  مکح  هلحرم  راهچ  رد  دنوادخ  ساسا ، نیا  رب 

يراوخابر ندرمش  دنسپان   _ 1

یم تاکز  ناونع  هب  ار  هچ  نآ  تفای و  دـهاوخن  ینوزف  ادـخ  دزن  دـبای ، ینوزف  مدرم  لاوما  رد  ات  دـیزادرپ  یم  اـبر  ناونع  هب  هچ  نآ 
: مور  ) .دنربارب نیدنچ  شاداپ  ياراد  دـننک ، یم  نینچ  هک  یناسک  .تسا ) تکرب  هیام  ، ) دیراتـساوخ ار  ادـخ  ياضر  اهنت  دـیزادرپ و 

(39

نیا زا  ار  دوخ  يدنـسرخان  ابر ، هن  تاکز و  يارب  ربارب  دـنچ  شاداپ  نداد  ابر و  ربارب  رد  تاـکز  نداد  رارق  اـب  هیآ ، نیا  رد  دـنوادخ 
؛ دراد یم  زاربا  راک 

دوهی يراوخابر  زومآ  تربع  تیاکح  ندروآ   _ 2

نآ رب  هک  ار  هزیکاپ  ییاهزیچ  زا  یشخب  ادخ ، هار  زا  اه  نآ  رایسب  يریگولج  ببس  هب  زین )  ) دش و رداص  دوهی  زا  هک  یمتس  ببـس  هب 
میدرک و مارح  دوب ، لالح  اه 

یم یهن  اـبر  ندروخ  زا  دراوم  همه  رد  ار  مدرم  زاـغآ  زا  اـبر  رد  هک  نیا  نآ  تسه و  یقرف  رمخ  اـب  اـبر ، یجیردـت  میرحت  ناـیم  - 1
یم رب  رد  ار  تالاح  همه  تسا ، مدرم  ندرک  هدامآ  يارب  هک  يّدـح  نامه  رد  یلو  تسا ، رخآ  هلحرم  رد  یمیرحت  یهن  هتبلا   ] .دـننک

تالاح همه  رد  هن  زامن  تلاح  رد  يراوخ  بارـش  دننام  دـنک ؛ یم  یهن  ار  تالاح  یخرب  زاغآ  زا  هک  رمخ  رد  یهن  فالخرب  .دریگ ]
ص 17. لطابلاب ، لاملا  لکا  ابّرلا و  دوش ]؛ هدافتسا  دراوم  رگید  رمخ و  هب  تبسن  ابر  دیدش  یتشز  هتکن  نیا  زا  دیاش  ]

یم يو  .دناد  یم   6 ّرثدم : هاوخم » ینوزف  راذگم و  ّتنم  ربمایپ ] يا  [ ؛ رثکتست ننمت  و ال   » هیآ رد  ابر  میرحت  لوا  هلحرم  هّیمیت  نبا  - 2
(. ص 28 ابّرلا ، لوصا  یف  عماجلا   ) .دـنک یم  یهن  شاـب ، هتـشاد  يداـیز  راـظتنا  یهدـب و  یـسک  هب  يا  هیدـه  هک  نیا  زا  هیآ  دـیوگ :

(. ص 581 ج 10 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت   ) دراد تلالد  ابر  زا  یهن  رب  هیآ  نیا  هک  دنک  یم  لقن  ملسموبا  زا  زین  یسربط 
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باذـع اه  نآ  نارفاک  يارب  مدرم و  لام  ندروخ  لطاب  هب  دـندوب و  هدـش  یهن  نآ  زا  هک  یلاح  رد  نتفرگ ، اـبر  ببـس  هب  نینچ ) مه  )
160 و161) ءاسن :  ) .میا هدرک  هدامآ  یکاندرد 

رفیک دهد و  یم  ناشن  راک  نیا  زا  ار  دوخ  يدونـشوخان  نایدوهی ، يارب  يراوخابر  باذع  رفیک و  يروآدای  اب  دـنوادخ  هیآ ، نیا  رد 
.دنک یم  دزشوگ  ناناملسم  هب  ار  نآ  باذع  و 

شحاف يابر  میرحت   _ 3

يارب هک  یـشتآ  زا  دیوش و  راگتـسر  ات  دیزیهرپب  ادخ  زا  .دیروخن  ربارب  دـنچ  ار  لوپ ) دوس  و   ) ابر دـیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
(131  _ 130 نارمع : لآ   ) .دیزیهرپب تسا ، هدش  هدامآ  نارفاک 

ابر ریگارف  عطاق و  میرحت   _ 4

(279  _ 275 هرقب :  ) .درامش یم  مارح  ار  نآ  هدرک و  ّدر  هناعطاق  ار  ابر  دنوادخ  هیآ ، دنچ  رد  هلحرم  نیا  رد 

جیردت هیرظن  ياهدمآ  یپ 

جیردت هیرظن  ياهدمآ  یپ 

يزادـنا هار  زین  یبرغ و  ياهروشک  نایم  رد  هنالداع  يابر  ندرمـش  لالح  سناـسنر و  هرود  رد  اـسیلک  ّتیمکاـح  یـشاپورف  زا  سپ 
هک دمآ  دیدپ  ّتنس ) لها  رت  شیب   ) ناملسم نادنمـشیدنا  نایم  رد  ههبـش  نیا  حرط  هنیمز  یمالـسا ، ياهروشک  رد  یبرغ  ياه  کناب 

اوتف شیواج ، زیزعلادبع  خیش  دننام  ّتنس  لها  ناملاع  زا  یخرب  ساسا ، نیا  رب  .تسا  مارح  هنالداعان  دایز و  يابر  اهنت  زین  مالـسا  رد 
(1) .تسین مارح  فعاضم  ریغ  يابر  هک  دنداد 

صص 156 و 157. ماصتعالاراد ، ضایر ، یمالسالا ، هقفلا  یف  ضرقلا  ابّرلا و  يداهلادبع ، دمحم  عیرسوبا  - 1
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نارمع لآ  هیآ 130  هب  لالدتـسا  هورگ ، نیا  ياه  لیلد  زا   (1) .دـش رداص  مک  يابر  ندوب  لالح  ياوتف  ق ، لاّوش 1328 ه .  مهد  رد 
میرحت هیآ  رگا  دـنتفگ  فعاضم  يابر  میرحت  هّیرظن  نافلاخم  هک  دوب  نیا  ابر  میرحت  ندوب  یجیردـت  هیّرظن  ياـه  هدـیاف  زا   (2) .دوب

تایآ رد  یعطق  میرحت  تسابر و  میرحت  ياه  هلحرم  زا  هلحرم  کی  هیآ  نیا  یلو  دوب ، تسرد  امـش  فرح  دوب ، هیآ  نیمه  اهنت  اـبر 
(3) .دناد یم  مارح  ار  دایز  مک و  زا  معا  ابر  هنوگره  هک  تسا  هدش  رداص  ات 279   275

مارح يراوخابر  مالـسا ، ردـص  رد  ینامز  تدـم  هک  میریذـپب  دـیاب  ار  هجیتن  نیا  میریذـپب ، ار  ابر  میرحت  تایآ  ندوب  یجیردـت  رگا 
تاـیآ زا  هک  نآ  لاـح  تسا ؛ هدوب  لـالح  فعاـضم  ریغ  ياـبر  مک  تسد  ، میرحت تاـیآ  نیتـسخن  لوزن  زا  سپ  یّتـح  تسا ، هدوـبن 

نتـسناد مارح  ياه  هیآ  نابز  اب  اـبر  میرحت  تاـیآ  نحل  دـش ، هتفگ  هک  هنوگ  ناـمه  اریز  درک ؛ هدافتـسا  نینچ  ناوت  یمن  اـبر  میرحت 
نینچ ابر  تایآ  رد  یلو  تسا ، مارح  بارش  یّـصاخ  تلاح  رد  هک  دنک  یم  نایب  اراکـشآ  نآرق  بارـش ، دروم  رد  .دراد  قرف  بارش 

.دیآ یمن  تسد  هب  يا  هلأسم 

؛ طرـش هن  دـنا ، هتفرگ  فصو  ار  هفعاضم » افاعـضا   » هژاو نارّـسفم  رت  شیب  تفگ ، میهاوخ  هدـنیآ  لـصف  رد  هک  ناـنچ  هک  نآ  رگید 
دنوادخ ینعی  تسا ؛ ّتیلع  هب  رعشم  فصو  یلوصا ، حالطـصا  هب  دوش و  یم  ربارب  دنچ  هراومه  هک  تسا  هنوگ  نیا  ابر  ِفصو  ینعی 

دنچ نامه  هک  زین  ار  نآ  ّتلع  ابر ، ندرمش  مارح  رانک  رد 

صص 156 و 157. ماصتعالاراد ، ضایر ، یمالسالا ، هقفلا  یف  ضرقلا  ابّرلا و  يداهلادبع ، دمحم  عیرسوبا  - 1
.دعب هب  صص 100  ج 2 ، چ 1 ، ق ، 1423 ه .  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، رانملا ، ریسفت  اضر ، دیشردمحم  خیش  - 2

ص 157. مالسالا ، هقفلا  یف  ضرقلا  ابرلا و  - 3
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.تسا هدرک  نایب  تسا ، هیامرس  ندش  ربارب 

هک یناسک  يارب  نآ  زا  ناوت  یم  دنچره  تسناد ؛ ناوت  یمن  ینیقی  نادنچ  ار  ابر  تمرح  ندوب  یجیردت  ياه  لالدتسا  دوجو ، نیا  اب 
(1) .تفرگ هرهب  مود  لیلد  ناونع  هب  دنریذپ ، یمن  ار  هفعاضم » افاعضا   » ندوب فصو 

يدربراک رظن  زا  جیردت  هّیرظن  دمآ  یپ 

(2) يدربراک رظن  زا  جیردت  هّیرظن  دمآ  یپ 

طیارـش يوـبر ، ياهدتـس  داد و  شرتـسگ  رظن  زا  يا  هعماـج  هزورما  رگا  هک  دوـش  تـشادرب  نـینچ  تـسا  نـکمم  يدربراـک  رظن  زا 
یمالـسا ياهروشک  رت  شیب  هزورما  نوچ  دریگ و  شیپ  رد  ار  جیردت  شور  يراوخ  ابر  اب  هزرابم  رد  دیاب  تشاد ، ار  ربمایپ  راگزور 

، تشاد راظتنا  ار  عطاق  یعفد و  ینوگرگد  ناوت  یمن  دنتـسه ، ابر  راتفرگ  یکناب ، ماـظن  یلاـم و  ياـهرازاب  زا  يا  هدرتسگ  حطـس  رد 
سپـس یجیردت و  هزرابم  يارب  ار  هنیمز  مزال ، ياهریبدـت  ندیـشیدنا  زردـنا و  غیلبت و  اب  دـیاب  رما  نارازگراک  مالـسا و  ناملاع  هکلب 

.دننک مهارف  ابر  لماک  فذح 

، دنریگب رظن  رد  ار  یناکم  ینامز و  طیارـش  دیاب  رما ، نارازگراک  ینعی  تسا ؛ ارجا  ماقم  روظنم  رگا  تفگ  دیاب  هاگدید ، نیا  دقن  رد 
مارح هجرد  هب  صاخ  يا  هعماج  يارب  اـبر  زونه  دـیوگب  یـسک  ینعی  تسا ؛ عیرـشت  ماـقم  روظنم  رگا  یلو  تسا ، یتسرد  فرح  نیا 
نیقی هب  فرح  نیا  تسا ، مارح  ًالماک  رگید ، يا  هعماج  يارب  تسا و  دایز  ياـبر  نازیم  هب  رگید  هعماـج  يارب  تسا و  هدیـسرن  ندوب 

اریز تسا ؛ لطاب 

.لوا هرامش  لوا ، لاس  یمالسا ، داصتقا  هلجم  کن : هنیمز  نیا  رد  رت  شیب  هعلاطم  يارب  - 1
، لوا لاس  یمالسا ، داصتقا  هلجم  نآرق ،» رد  ابر  میرحت  ندوب  یجیردت  ات  یعفد  يداصتقا  یهقف _  تارمث  ، » نایوسوم سابعدیس  - 2

ش 1.
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هدادن يرظن  نینچ  بارش  ندوب  مارح  دننام  تسا  مّلسم  اهنآ  ندوب  یجیردت  هک  یماکحا  هب  تبـسن  یّتح  یمالـسا  دنمـشیدنا  هیقف و 
نیا رب  یلاثم  ناملـسم ، هزات  ياه  هعماج  هرابرد  یتح  زین  مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپو  ربمایپ  يراتفر  يراتفگ و  هریـس  رد  .تسا 

اب ترـضح  هک  دهد  یم  ناشن  نارَجن  نایحیـسم  اب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  همان  حلـص  نتم  سکعرب  هکلب  درادـن ، دوجو  بلطم 
(1) .دنرادرب تسد  يراوخابر  زا  هک  درک  طرش  زین  نانآ 

نآرق رد  ابر  میرحت 

هراشا

نآرق رد  ابر  میرحت 

ابر ندوب  مارح   (2)، هلحرم راهچ  رد  نآرق  تفگ  ناوتب  دـیاش  .تسا  هدرک  نایب  ار  ابر  ندوب  مارح  نوگانوگ  ياهریبعت  اب  اهراب  نآرق 
: تسا هدرک  نایب  ار 

زردنا دنپ و  تروص  هب  لوا  هلحرم  . 1

: مور  ) .َنوُفِعْضُْملا ُمُه  َِکئلْوُأَف  ِهَّللا  َهْجَو  َنوُدیُِرت  ٍهوَکَز  ِم  نّ ُمْتیَتاَء  آَم  ِهَّللا َو  َدنِع  ْاُوبْرَی  َالَف  ِساَّنلا  ِلا  َْومَأ  ِیف  ْاَُوبْرَّیِل  ًابِّر  ِم  نّ ُمْتیَتاَء  آَم  َو 
(39

یم تاـکز  ناونع  هب  هچ  نآ  تفاـی و  دـهاوخن  ینوزف  ادـخ  دزن  دـبای ، ینوزف  مدرم  لاوما  رد  اـت  دـیزادرپ  یم  اـبر  ناوـنع  هب  هچ  نآ 
.تشاد دنهاوخ  ربارب  نیدنچ  شاداپ  .دننک  یم  نینچ  هک  یناسک  و  تسا ) تکرب  هیام   ) دیراتساوخ ار  ادخ  ياضر  اهنت  دیزادرپ و 

یخرب یلو   (3)، تسا تبرق ) دصق  نودب  شـشخب  هیده و   ) لالح يابر  رد  ابر ، زا  هنوگ  نیا  هک  دنا  هداد  لامتحا  نارّـسفم  زا  یخرب 
(4) .دنا هدرک  تیوقت  ار  ندوب  مارح  يابر  لامتحا  نازیملا ، رد  هللا  همحر  ییابطابط  همالع  دننام 

ص 294. ج 2 ، ق ، 1402 ه .  رشنلا ، هعابّطلل و  توریب  راد  توریب ، لماک ، خیرات  ریثا ، نبا  - 1
صص 10 و 11. ج 1 ، چ 1 ، ق ، 1395 ه .  رهم ، پاچ  مق ، یمالسالا ، عیرشّتلا  یف  ابّرلا  یتوکلم ، ملسم  - 2

ص 444. ج 16 ، هنومن ، ریسفت  ص 306 ؛ ج 4 ، نایبلا ، عمجم  - 3
ص 185. ج 16 ، نازیملا ، - 4
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دوهی زا  يزومآ  تربع  لکش  هب  مود  هلحرم  . 2

(161 ءاسن :  . ) اًمِیلَأ ًاباَذَع  ْمُْهنِم  َنیِِرفا  _ َْکِلل اَنْدَتْعَأَو  _ِل  ِطاَْبلِاب ِساَّنلا  َلاْومَأ  ْمِِهلْکَأَو  ُْهنَع  ْاوُُهن  ْدَقَو  ْاَوبِّرلا  ُمِهِذْخَأَو 

: دیامرف یم  لبق  هیآ  رد 

اه نآ  رب  هک  ار  هزیکاپ  ياهزیچ  زا  یشخب  ادخ ، هار  زا  اه  نآ  رایسب  يریگولج  ببس  هب  زین )  ) دندرک و نایدوهی  هک  یمتـس  ببـس  هب 
مدرم و لاوما  ندروخ  لطاب  هب  دندوب و  هدـش  یهن  نآ  زا  هک  یلاح  رد  نتفرگ ، ابر  ببـس  هب  نینچ ) مه   ) .میدرک و مارح  دوب ، لالح 

.میا هدرک  هدامآ  یکاندرد  باذع  اه  نآ  نارفاک  يارب 

ییادتبا راکشآ  یهن  ای  دراوم  یضعب  رد  ییزج  یهن  تروص  هب  موس  هلحرم  . 3

َهَّللا ْاوُعیِطَأَو  َنیِِرفاَْکِلل  ْتَّدِعُأ  ِیتَّلا  َراَّنلا  ْاوُقَّتاَو  َنوُِحْلُفت  ْمُکَّلََعل  َهَّللا  ْاوُقَّتاَو  ًهَفَعا  _ َضُّم اًفاَعْـضَأ  ْاَوبِّرلا  ْاُولُکَْأت  ْاُونَماَء َال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  َي_ا 
(130 نارمع : لآ   ) .َنوُمَحُْرت ْمُکَّلََعل  َلوُسَّرلاَو 

لمع نیا  .دیـسرتب  ادـخ  زا  دوشربارب و  دـنچ  ات  دـییازفا  هیامرـس  رب  دوس  هراومه  هک  دـیروخم  ابر  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا 
.دیبای يراگتسر  هک  دشاب  .دینک  كرت  ار  تشز 

: دراد دوجو  لامتحا  ود  تسیچ ؟ ًهفعاضم » افاعضا   » دیق زا  دارم  هک  نیا  رد 

مارح ابر  زا  یـصاخ  عون  نیاربانب ،  (1) .دراد يدعاصت  ریـس  هراومه  ابر  نوچ  .دـنک  یم  هراشا  ابر  رد  یبلاغ  فصو  هب  دـیق  نیا   _ 1
(2) .دنا هتسنادن  ابر  ار  مک  هرهب  نآ  ساسا  رب  دنا و  هدرک  اعّدا  ّتنس  لها  زا  یخرب  هک  نانچ  دوش ؛ یمن  يزارتحا  دیق  تسین و 

نیتسخن هلحرم  دوس  هک  شحاف  يابر  ینعی  تسابر ؛ زا  یّصاخ  عون  دارم   _ 2

ص 19. ج 4 ، نازیملا ، - 1
ص 102. ج 2 ، رانملا ، ریسفت  - 2
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ریـسفت رد  لامتحا  نیا  .دوش  یم  رارکت  راک  نیا  نانچ  مه  دوش و  یم  هداد  ابر  هب  یلک  روط  هب  دوش و  یم  تسویپ  هیامرـس  لـصا  اـب 
عطاق و میرحت  ریسفت ، نیا  ناگدنسیون  رواب  هب  هکلب  تسین ، شحاف  ریغ  يابر  ندوب  لالحیانعم  هب  نخس  نیا  یلو  تسا ، هدمآ  هنومن 

(1) .تسا هدش  نایب  هرقب  هروس  تایآ  رد  ابر  یّلک 

(2) .تسا هدش  نایب  یتوافت  كدنا  اب  لامتحا  ود  ره  زین  نایبلا  عمجم  ریسفت  رد 

ابر قلطم  میرحت  تروص  هب  مراهچ  هلحرم  . 4

: تسا هدمآ  هرقب  هروس  ات 279  تایآ 275  رد  دیکأت  اب 

دناوت یمن  و   ) تسا هدش  هناوید  ناطیـش ، ّسامت  رثا  رب  هک  یـسک  دننام  رگم  دنزیخ ؛ یمن  رب  تمایق ) رد  ، ) دنروخ یم  ابر  هک  یناسک 
دننام مه  دتس  داد و  دنتفگ : هک  تسا  نآ  ببـس  هب  نیا ، دزیخ .) یم  اپ  هب  یهاگ  دروخ ، یم  نیمز  یهاگ  دنک ؛ ظفح  ار  دوخ  لداعت 

رایـسب ود  نیا  نایم  قرف  اریز  .تسا ؛( هدرک  مارح  ار  ابر  و  لالح ، ار  عیب  ادـخ  هک  یلاح  رد  تسین )؛ ود  نآ  نایم  یتوافت  و   ) تسابر
هب میرحت ] مکح  لوزن  زا  شیپ   ] رت شیپ  هک  ییاهدوس  دنک ، يراددوخ  يراوخابر  زا   ) و دـسر ، یـسک  هب  یهلا  زردـنا  رگا  و  تسا )

دهاوخ ار  وا  هتـشذگ  و   ) دوش یم  راذگاو  ادـخ  هب  وا  راک  و  ددرگ ) یمن  لماش  ار  هتـشذگ  مکح  نیا  و  ( ؛ تسوا لام  هدروآ ، تسد 
.دننام یم  نآ  رد  هشیمه  دنشتآ و  لها  دنهد ،) ماجنا  ار  هانگ  نیا  رگید  راب  و   ) دندرگ زاب  هک  یناسک  یلو  دیشخب )،

.دراد یمن  تسود  ار  يراک  هنگ  ساپـسان  ناسنا  چـیه  دـنوادخ  دـهد و  یم  شیازفا  ار  تاقدـص  دـنک و  یم  دوبان  ار  اـبر  دـنوادخ ،
دزن ناـشرجا  دــنتخادرپ ، ار  تاـکز  دنتــشاد و  اـپرب  ار  زاـمن  دــنداد و  ماـجنا  هتــسیاش  ياـهرادرک  دــندروآ و  ناـمیا  هـک  یناـسک 

.دنوش یمن  نیگمغ  دنرادن  یسرت  تسا و  ناشراگدرورپ 

 . ص 88 ج 3 ، ، 1374 هّیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، هنومن ، ریسفت  يزاریش ، مراکم  رصان  - 1
 . ص 833 و 834 ج 2 ، نایبلا ، عمجم  - 2
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نامیا رگا  دـینک ، اهر  هدـنام ، یقاب  ابر  ياه  بلط  زا  هچ  نآ  و  دزیهرپب ، ادـخ  نامرف ) تفلاخم   ) زا دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
نآ زا  امـش ، ياه  هیامرـس  دـینک ، هبوت  رگا  درک و  دـهاوخ  راکیپ  امـش  اب  شلوسر ، ادـخ و  دـینادب  دـینک ، یمن  نینچ )  ) رگا .دـیراد 

.دوش یم  متس  امش  رب  هن  دینک و  یم  متس  هن  دوس ؛] نودب  هیامرس ، لصا  تسامش =[ 

ابر تایآ  رد  يریسفت  هتکن  دنچ 

(1) .تسا يوبر  لام  رد  فّرصت  هنوگره  يراوخابر ، زا  دارم  هک  دنریذپ  یم  نارسفم  همه  تسیچ ؟ يراوخابر  يانعم   _ 1

( هدز نج  « ) ّطبختم  » نتساخرب ای  نتفر  هار  ماگنه  رد  راوخابر  هک  نخس  نیا  تسیچ ؟ راوخابر  راو  هناوید  یگدز  نج  زا  روظنم   _ 2
زور رد  هک  تسا  نیا  روظنم  ای  تسایند ؟ نیا  رد  اه  نآ  یعاـمتجا  یـشم  روظنم  اـیآ  دـهد ، یم  تسد  زا  ار  دوخ  لداـعت  دوش و  یم 

هدیزگرب ار  مود  لامتحا  ناشرت  شیب  دنا و  هدرک  هراشا  لامتحا  ود  ره  هب  نارسفم  دنوش ؟ یم  هتخیگنارب  ناگناوید  لکش  رد  تمایق ،
.دنریذپ یم  ار  لوا  لامتحا  زین  یخرب  .دنا 

نودب هک  تسا  ناگناوید  نوچ  مه  راوخابر  یگدنز  شور  ینعی  دنا ؛ هتفرگ  یگدنز  شور  ار  نوموقی » ، » نازیملا رانملا و  ریسفت  رد 
شتـسرپ .درادـن  یموهفم  اه  نآ  يارب  یناسنا  فطاوع  يدرد و  مه  یتسود ، عون  نواـعت ، دـننام  یلیاـسم  هدوب و  یعاـمتجا  هشیدـنا 

دوخ شمارآ  ّتینما و  ...و  نواعت  یتسود و  عون  كرت  اب  دـنمهف  یمن  هک  تسا  هدرک  روک  ار  اه  نآ  لقع  مشچ و  نانچ  نآ  هیاـمرس 
(2) .دننز یم  مه  رب  زین  ار  عامتجا  و 

ص 91. ج 7 ، ریبک ، ریسفت  يزار ، رخف  - 1
.دعب هب  صص 83  ج 3 ، رانملا ، ریسفت  ص 411 ؛ ج 2 ، نازیملا ، ریسفت  - 2
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: تسا هدمآ  ثیدحلا  نسحا  ریسفت  رد 

(1) .تسا تمایق  رد  ربق  زا  نتساخرب  نوموقی »  » زا روظنم 

هک دـنا  هدروآ  ساـّبع  نبا  زا  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  ّتنـس  لـها  یلو  دوـش ، یمن  تفاـی  اراکـشآ  يزیچ  نینچ  هعیـش ، تاـیاور  رد  هـتبلا 
(2) .دوش یم  هتخیگنارب  هناوید  تمایق  زور  رد  راوخابر 

: دیوگ یم  زین  نایبلا  عمجم  هدنسیون   (3) .دناد یم  ادخ  دای  یشومارف  یناطیش و  هسوسو  ار  طبخ  يزار  رخف 

(4) .دنک یم  هسوسو  وا  راک  رد  ناطیش  دشاب ، فیعض  شلقع  هک  یناسنا  هکلب  تسین ، یقیقح  ّسم  ناطیش  ّسم  زا  روظنم 

، راو هناوید  يزودـنا  تورث  اب  هارمه  هنـالقاع و  ریغ  روط  هب  اـیند  رد  هک  اـه  نآ  ینعی  تسا ؛ هدـمآ  لاـمتحا  ود  ره  هنومن ، ریـسفت  رد 
زا یمـّـسجت  رگید ، ناـهج  رد  یناـسنا  عـضو  اریز  دـنوش ؛ یم  هـتخیگنارب  ناـگناوید  ناـسب  زین  رگید  ناـهج  رد  دـننک ، یم  تـکرح 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  هدش  هراشا  لامتحا  ود  ره  هب  تایاور ، رد  .تسا  ناهج  نیا  رد  وا  ياهرادرک 

(5) .دوش راچد  یگناوید  یعون  هب  هک  نیا  رگم  دور ؛ یمن  نوریب  ایند  زا  راوخابر 

: دومرف هک  تسا  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  يرگید  تیاور  رد 

دوب گرزب  نانآ  مکش  يا  هزادنا  هب  مدید ، ار  مدرم  زا  يا  هتسد  متفر ، جارعم  هب  هک  یماگنه 

 . ص 522 ، 1366 چ 1 ، ج 1 ، یمالسا ، تاقیقحت  دحاو  نارهت ، ثیدحلا ، نسحا  یشرق ، ربکا  یلع  دیس  - 1
ص 359. یبرعلا ج 2 ، ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبتلا  یسوط ، خیش  - 2

ص 94. ج 7 ، ریبک ، ریسفت  - 3
 . ص 669 ج 2 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  - 4

 . ح 503 ص 152 ، ج 1 ، هّیمالسالا ، هّیملعلا  هبتکم  نارهت ، یشایع ، ریسفت  یشاّیع ، - 5

نآ زا  زیرگ  ياه  هار  www.Ghaemiyeh.comابر و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 231زکرم  هحفص 86 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13388/AKS BARNAMEH/#content_note_70_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13388/AKS BARNAMEH/#content_note_70_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13388/AKS BARNAMEH/#content_note_70_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13388/AKS BARNAMEH/#content_note_70_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13388/AKS BARNAMEH/#content_note_70_5
http://www.ghaemiyeh.com


ص:71

هچ اه  نیا  مدیسرپ  لیئربج  زا  .دندروخ  یم  نیمز  هب  یپ  رد  یپ  دنتـسناوت و  یمن  دنورب ، هار  دنزیخرب و  هک  دندیـشوک  یم  هچره  هک 
(1) .دنتسه ناراوخابر   [ نانیا : ] داد باوج  تسیچ ؟ ناشمرج  دنتسه و  یناسک 

دیهـش .دـنک  یم  ناـیب  رگید  ياـیند  ردار  ناـنآ  یگتفـشآ  مود ، ثیدـح  اـیند و  نـیا  رد  ار  ناـنآ  یگتفـشآ  لوا ، ثیدـح  عـقاو ، رد 
: دیوگ یم  ...ّسملا » نم  ناطیشلا  هطّبختی  يّذلا   » هیآ حیضوت  رد  یتشهب  ینیسح  دمحمدیس 

ار اه  نیا  هک  دوش  یم  هدرب  یناسک  مان  ناراوخابر  نیا  هب  طوبرم  رابخا  رد  دنتـسه ! هدنز  هچ  يارب  اه  نیا  هک  دنک  یم  بّجعت  ناسنا 
(2) .دشاب یفخم  ناش  یگدنز  ّلحم  دیاب  هشیمه  لاح ، نیع  رد  اما  دسانش ، یمن  یسک  ابیرقت 

تـسا نیا  هناراوخابر  یگدـنز  نیا  یتاذ  تلـصخ  نوچ  دـنوش ؛ یم  یفخم  یگناوید  يور  زا  نانآ  هک  نیا  هن  .دراد  ّتلع  هّتبلا  ارچ ؟
ات ردق  نآ  دنـشک و  یم  كانرطخ  ياه  هشقن  ردقنآ  ناراوخابر  نیا  زا  نتفرگ  لوپ  اج  کی  يارب  ییاذک ، يرتسگناگ  ياهدـناب  هک 
اه نآ  زا  يرالد  نویلیم  کچ 50  کی  دیدهت  اب  هدروآ و  ناشریگ  ات  دننک  یم  لابند  ار  ناشیاپ  ّدر  اه  خاروس  نیرت  گنت  نآ  نورد 
مه همانزور  رد  رگا ) و   ) تسین تاعوبطم  رد  مه  وا  مسا  یّتح  دنـسانش و  یمن  ار  وا  ایند  رد ]  ] هچرگ دـناد  یم  مه  راوخابر  .دـنریگب 
وا لابند  هب  دنناد و  یم  مه  ار  شزیچ  همه  .دنـسانش  یم  بوخ  ار  وا  اهدناب  نآ  هک  دناد  یم  دنـسانش ، یمن  ار  وا  مدرم  دـننک ، مالعا 

یگدنز هنوگ  نیا  نیاربانب ، .دنریگب  وا  زا  دیدهت  اب  اج ، کی  ار  شا  هلاس  نیدـنچ  يراوخابر  لوصحم  .دـنروایب  ریگ  ار  وا  ات  دنتـسه 
کی تسا و  لته  نیا  رد  بش  کی   [ یل دراد و[ تورث  رالد  اهدرایلیم  .تسا  هناوید  نونجم و  مدآ  یگدنز  مه  وا  یگدنزو  دنک  یم 

درخ و یم  طیلب  امیپاوه  نآ  امیپاوه و  نیا  زا  .دورب  تساوخ  شلد  هک  ییاج  اـت  دـننک  ورزر  شیارب  دـیاب  اـج  هد  .لـته  نآ  رد  بش 
هزات

ح 1157. ص 291 ، ج 1 ، چ 4 ، ، 1370 نایلیعامسا ، مق ، يزیوح ، نیلقثلارون ، ریسفت  هعمج ، نب  یلعدبع  - 1
رشن و رتفد  مالسا ، رد  ابر  یتشهب ، ینیسح  دمحم  دیس  زا : هتفرگرب  .تسا  فورعم _  راد  هیامرس  زویهدراوه _  یگدنز  هب  هراشا  - 2

ص 19. چ 2 ، ، 1371 یمالسا ، گنهرف 
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ص:72

هناوید ناسنا  لثم  دـینک ، یم  هاگن  امـش  یتقو  اریدرف ) نینچ  یگدـنز  ( ؟ تسیچ امـش  رظن  هب  یگدـنز  نیا  دـنک ! یم  زاورپ  یمّوس  اـب 
پیت کـی  نیا  هّتبلا  .تسا  نارگن  نادرگرـس و  دوش ، یم  رادـیب  باوـخ  زا  هک  مه  حبـص  سملا » نم  ناطیـشلا  هطّبختی  يذـّلا  : » تسا

(1) .دنتسه مه  يرگید  ياه  پیت  .تسا  راوخابر 

: دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  نازیملا  رد  ییابطابط  هّمالع 

نادـب يزاین  هک  یلام  هب  ناسنا  هک  تسا  نیا  تسا ، نآ  رب  یعاـمتجا ، یگدـنز  ساـسا  دـناوخ و  یم  ارف  نادـب  ار  اـم  ترطف ، هچ  نآ 
ياه هیاپ  يدایز ، هارمه  هب  لام  نآ  دوخ  نتفرگ  یلو  دنک ، ضوع  تسا ، دنمزاین  نادب  هک  يرگید  لام  هب  تسا  نآ  کلام  درادـن و 

تـسرد ریـسم  هک  دـماجنا  یم  یعامتجا  یگنهاـمه  لداـعت و  ندروخ  مه  رب  هب  اریز  دـشاپ ، یم  مه  زا  ار  یناـسنا  ترطف  یگدـنز و 
ناسنا ًالومعم  ( ؛ تسابر لثم  مه  عیب  دیوگ  یم  ور ، نیا  زا  .دهد  یمن  صیخـشت  ار  دـب  بوخ و  هناوید  دـننام  وا  سپ  .تسا  یگدـنز 

رگا اریز  تسا ؛ عیب  لثم  مه  ابر  دـیوگ  یمن  و  دـنک ) یم  هیبشت  مولعم  درف  هب  ار  نآ  سپـس  دروآ و  یم  تسخن  ار  لوهجم  درف  لقاع 
دارم سپ  .تسا  عیب  لثم  مه  ابر  دیوگ  یم  یلو  دوب ، هداد  صیخشت  ار  عیب  يرترب  داد و  یم  ناشن  ار  شندوب  لقاع  تفگ ، یم  نینچ 

(2) .تمایق زور  رد  مایق  اهنت  هن  تسا ؛ یناسنا  یگدنز  رما  هب  مایق  نوموقی ،»  » زا

عیب نایم  ياه  توافت  زا  یخرب  هب  اج  نیا  رد  .تسه  قرف  ود  نآ  نایم  هک  نآ  لاح  دـندرک ؛ یم  هسیاقم  عیب  اب  ار  ابر  نراوخاـبر   _ 3
: میزادرپ یم  ابر  و 

یهاگ ای  دـننکب  نایز  ود  ره  اـی  دوس  ود  ره  تسا  نکمم  ینعی  دنتـسه ؛ ناـیز  دوس و  ضرعم  رد  هلماـعم  فرط  ود  ره  عیب  رد  فلا )
.درادن نایز  هب  يراک  تسا و  کیرش  دوس ، رد  اهنت  راوخابر  درف  ابر ، رد  یلو  دنک ، دوس  يرگید  نایز و  یکی 

رب ماگ  فرصم  شخپ و  دیلوت و  ریسم  رد  فرط  ود  شورف  دیرخ و  رد  ب )

ص 19. مالسا ، رد  ابر  - 1
.دعب هب  صص 410  ج 2 ، نازیملا ، - 2
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ص:73

.دهد یمن  ماجنا  یتبثم  راک  چیه  راوخابر  ابر ، رد  یلو  دنراد ، یم 

نازرل تسا ، عامتجا  ساسا  هک  داصتقا  ياه  هیاپ  دتفا و  یم  راک  هب  يزاب ) هتفس   ) ملاسان ياهریسم  رد  اه  هیامرس  ابر ، شرتسگ  اب  ج )
.دنک یم  کمک  هیامرس  شدرگ  هب  تسرد  تراجت  هک ، یلاح  رد  دوش ؛ یم 

.تسا یتاقبط  ياه  گنج  اه و  ینمشد  همشچرس  تراجت ، فالخ  رب  يراوخابر  د )

ضوع نودب  يرگید  تورث  نتفرگ  ابر ، اریز  تسا ؛ لباقت  ود  نیا  نایم  .تسا  هدمآ  هقدص  قافنا و  نییبت  اب  نامز  مه  ابر  تایآ   _ 4
یم ّتینما  لام و  نتفر  نایم  زا  ینمشد و  ببس  ابر  نینچ  مه  .دشاب  یم  ضوع  نتفرگ  نودب  تورث  نداد  قافنا  هقدص و  یلو  تسا ،

(1) .دماجنا یم  ّتینما  ماظن و  يرارقرب  لام و  يدایز  ّتبحم و  تمحر ، شرتسگ  هب  هقدص  یلو  دوش ،

ایند رد  ینوزف  یتساک و  نآرق ، روظنم  ایآ  هک  نیا  رد  .تسا  نآ  ینوزف  ببس  هقدص  لام و  نتفر  نایم  زا  ببـس  ابر  نآرق ، هدومرف  هب 
ایند رد  هقدص  هکلب  تسین ، ترخآ  هژیو  رما  نیا  دیوگ : یم  نازیملا  هدنسیون  .تسه  رظن  فالتخا  نارسفم  نایم  ترخآ ، رد  ای  تسا 

ابر یلو  دنامب ، ناما  رد  هدنهد  هقدص  هیامرـس  ات  دوش  یم  ببـس  ّتینما  دوش و  یم  يونعم  يدام و  دـشر  يارب  ّتینما  يرارقرب  ببس 
(2) .دوش یم  یلام  ناصقن  ببس  جیردت  هب  دماجنا و  یم  ...و  یلام  ياه  هدافتسا  سالتخا و  ینماان ، داجیا  هب  سکعرب 

دنوادخ هرقب  هروس  هیآ 275  رد  .تسوا  لوسر  ادخ و  اب  گنج  ابر ؛  _ 5

صص 408 و 409. ج 2 ، نازیملا ، - 1

صص 408 و 409. ج 2 ، نازیملا ، - 2
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ص:74

.دنشاب دربن  هدامآ  هک  دهد  یم  رادشه  نانآ  هب  دناد و  یم  شلوسر  دوخ و  اب  گنج  نالعا  ار  يراوخابر  زا  نتشادن  رب  تسد 

، تسا رگزواجت  هک  یهورگ  اب  هّللارما ؛  یلا  یِفَت َء  یّتح  یغبَت  یّتلا  اولتاق   » ِنوناق ربارب  هک  تسا  یگنج  نامه  نیا  نارّـسفم ، هتفگ  هب 
(1) .دریگ یم  ماجنا  ( 90 تارجح : « ) دنهن ندرگ  ادخ  نامرف  هب  ات  دینک  راکیپ 

: دومرف دهن ، یم  زوغآ  ریش  ینعی  ابل »  » ار نآ  مان  دروخ و  یم  ابر  یصخش  هک  دینش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  یماگنه  ور ، نیا  زا 
میرحت مکح  هک  تسا  یناسک  دروم  رد  لتق  مکح  هک  دیآ  یم  رب  ثیدـح ، نیا  زا  هّتبلا   (2)« .مشک یم  ار  وا  مباـی ، تسد  وا  رب  رگا  »

دوخ راک  هب  راوخابر  رگا  مکح  مالعا  زا  سپ  هک  دـنا  هتفگ  نارّـسفم  هیآ ، نیا  رد  گـنج  نـالعا  هب  هّجوت  اـب   (3) .دننک راکنا  ار  ابر 
(4) .دناسر لتق  هب  ار  وا  دیاب  دنک ، يراشفاپ  شراک  رب  دهد و  همادا 

: هک تسا  هدمآ  یتیاور  رد 

(5) .هقنُع َبِرُض  عََزن  ناف  ُهَبینَتْسَی  نَا  نیملسملا  مامالا  یلع  ٌّقحَف 

.دنز ندرگ  ار  وا  درک ، يراشفاپ  رگا  دنک و  رما  هبوت  هب  ار  راوخابر  هک  تسا  ناناملسم  رادمامز  رب 

يانعم هب  ار  نآ  دناد و  یم  حالـس  یب  حالـس و  اب  گنج  زا  معا  یگـشیمه و  يرما  ار  گنج  نالعا  نیا  دوخ ، ریـسفت  رد  بطق  دیس 
ریغ يوبر و  ماظن  ود  ییورایور 

ص 375. ج 2 ، هنومن ، ریسفت  - 1
ح 1. ابّرلا ، لالحتساب  رفکلا  لتقلا و  توبث  باب 2  ، 125 ج 18 ، هعیّشلا ، لئاسو  - 2

ص 376. ج 2 ، هنومن ، ریسفت  - 3
 . ص 674 ج 2 ، چ 2 ، نایبلا ، عمجم  ص 526 ؛ ج 1 ، ثیدحلا ، نسحا  ریسفت  - 4

ص 429. ج 12 ، هعیّشلا ، لئاسو  - 5
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ص:75

(1) .دنک یم  یفّرعم  دنتسه  مه  ربارب  رد  هک  يوبر 

: دیوگ یم  نازیملا  هدنسیون 

: تسا هنوگ  ود  رب  ناراوخابر  اب  ادخ  گنج 

؛ اه نآ  اب  هزرابم  گنج و  روتسد  یکی  فلا _ 

(2) .دماجنا یم  اه  نآ  لام  ناج و  نتفر  نایم  زا  هب  هک  اه  نآ  هیلع  یمومع  ترطف  نتخیگنارب  يانعم  هب  ب _ 

.تسا هدش  هدیکأت  ابر  هلأسم  رد  يریگ  تخس   _ 6

، هانگ ود  نیا  اریز  تسا ؛ هدشن  هدـید  يریگ  تخـس  نینچ  نید ) نانمـشد  یتسود  ّیلوت و  دروم  رد  زج   ) نید عورف  زا  کی  چـیه  رد 
(3) .دزادنا یم  رطخ  هب  ار  ناسنا  عون  یگدنز 

مزاول زا  ابر  كرت  هک  دنک  یم  نایب  نامیا ،»  » دـیق نینمؤم ،» متنک  نا  ابّرلا  نم  یقب  ام  ورذ  هّللاوّقتا و  اونما  نیذـلا  اهیا  ای   » هیآ رد   _ 7
ياهدمآ یپ  يراوخابر  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  هتشذگ  تایآ  یـسررب  زا   (4) .دوش یمن  عمج  يراوخابر  اب  نامیا  تسا و  ناـمیا 

هراشا نادـب  هتـشذگ  رد  هک  دروآ  یم  ناغمرا  هب  هعماج  يارب  ار  یعفانم  نآ  كرت  دراد و  یپ  رد  يداقتعا  يداصتقا و  یعامتجا ، دـب 
.دش

تایاور رد  ابر 

تایاور رد  ابر 

: درک يدنب  هتسد  هورگ  تشه  رد  ناوت  یم  ار  ابر  باب  ياه  تیاور 

، هنیمز نیا  رد  .دنرامش  یم  رتالاب  انز  زا  ار  ابر  هانگ  هک  ییاه  تیاور   _ 1

ص 330. ج 1 ، چ 24 ، نآرقلا ، لالظ  یف  - 1
ص 422. ج 2 ، نازیملا ، - 2

.409 ج 2 ، نازیملا ، - 3
ص 422. ج 2 ، نازیملا ، - 4
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نآ ردام ، اب  يانز  داتفه  ات  انز  کی  زا  ار  ابر  هانگ  هک  یتایاور  دـنا ؛ هدرک  لقن  ار  نآ  یّنـس  هعیـش و  هک  تسه  يرایـسب  ياه  تیاور 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ، هنومن يارب  .دنا  هتسناد  ربارب  هبعک  هناخ  رد  مه 

رت گرزب  دـهد ، يور  ادـخ  هناخ  رد  ناسنا و  مرحم  اب  اه  نآ  همه  هک  ییانز  داتفه  زا  دـنوادخ ، دزن  رد  ابر  مهرد  کی  هانگ  یلع  ای 
(1) .تسا

ار اـبر  هاـنگ  يراـجنهان  دـنا  هتـساوخ  یم  ناـماما  هک  تسا  هدوب  ور  نآ  زا  اـنز  هب  اـبر  هاـنگ  هیبشت  هک  دـنا  هتـشادنپ  نینچ   (2) یخرب
راس گنـس  قّالـش و   ) ّدح انز  رب  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  ناش  لیلد  .تقیقح  هن  دـنناد ؛ یم  زاجَم  یعون  ار  هیبشت  نیا  ینعی  دـنناسرب ؛

هیبشت انز  داتفه  ات  کی  زا  اـبر  هاـنگ  نوچ  هک  نیا  رگید  .تسا  هدادـن  رارق  يّدـح  نینچ  يراوخاـبر  رب  یلو  تسا ، هداد  رارق  ندرک )
ناشدزن رد  انز  یتشز  هک  هنوگ  نامه  مدرم  ات  تسا  هیبشت  اهنت  هکلب  تسین ، نایم  رد  یعقاو  يّدج و  رما  هک  دـیآ  یم  رب  تسا ، هدـش 

.دنربب یپ  زین  ابر  هانگ  یتشز  هب  تسا ، نشور 

: تفگ دیاب  رادنپ  نیا  هب  خساپ  رد 

لاح رد  دیـص  يارب  دنوادخ  اریز  تسین ؛ ناهانگ  رگید  زا  هانگ  کی  ندوب  رت  گرزب  هدنهد  ناشن  هراّفک ، ّدـح و  نداد  رارق  فلا _ 
.تسا هداد  رادـشه  يدـنوادخ  ماقتنا  هب  ار  راک  هانگ  تسا ، رت  مهم  هک  مود  هبترم  رد  تسا و  هداد  رارق  هراّـفک  لوا ، هبترم  رد  مارحا 

(95 هدئام : )

رارق هرافک  ّدح و  هک  دوش  یم  نشور  سپ  .تسا  هدادن  رارق  يّدـح  تسا ، تابجاو  نیرت  مهم  هک  زامن  كرت  رد  دـنوادخ  نینچ  مه 
هب ناهانگ ، یخرب  يارب  نداد 

ج 18. ابر ، باوبا  زا  باب 2 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
ص 22. ج 1 ، یمالسالا ، عیرشتلا  یف  ابّرلا  - 2
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ماـظن نتخیر  مه  هب  زا  يریگوـلج  يارب  دـنوادخ  ینعی  ددرگرب ؛ یعاـمتجا  ماـظن  هب  تسا  نـکمم  هـک  تـسا  ییاـه  تحلـصم  لـیلد 
.تسا هداد  رارق  ّدح  ناهانگ  یخرب  يارب  یعامتجا 

ار ابر  یسک  رگا  هک  دراد  تلالد  نیا  رب  اه  تیاور  یخرب  .دشابن  يراوخابر  يارب  دشاب و  يّدح  انز  يارب  هک  تسین  هنوگ  نیا  ب _ 
هک دنا  هدروآ  ییاه  ّتلع  انز ، هب  ابر  هیبشت  هرابرد  .دمآ  دـهاوخ  تایاور  زا  مود  هتـسد  رد  هک  تسا  گرم  هتـسیاش  درامـشب ، لالح 

: تسا ریز  رارق  هب  اه  نآ  زا  یخرب 

؛ دارفا نایم  عورشمان  هطبار  انز  تسا و  لاوما  نایم  عورشمان  هطبار  ندرک  رارقرب  ابر  کی _ 

؛ تسا عورشمان  دیآ ، یم  تسد  هب  ابر  زا  هک  مه  ییاهدوس  تسا ؛ عورشمان  دوش ، یم  هداز  انز  زا  هک  يدنزرف  ود _ 

هب ندیـسر  يارب  اـهنت  نآ و  یعرـش  ياـه  مازلا  تیاـعر  نودـب  هـک  تـسا  توهـش  هتـساوخ  ندروآرب  اـنز  هـک  هنوـگ  ناـمه  هـس _ 
نآ یعرـش  مزاول  شریذـپ  نودـب  هک  تسا  یتمحز  نودـب  دوس  ندروآ  تسد  هب  زین  ابر  دوش ، یم  ماـجنا  سفن  ياوه  یگماـکدوخ 

(1) .دریگ یم  تروص 

ماما زا  دیوگ : یم  ریصب  یبا  .دروآ  یم  رامـش  هب  رفاک  ار  وا  دناد و  یم  گرم  هتـسیاش  ار  ابر  هدنرامـش  لالح  هک  ییاه  تیاور   _ 2
یم بدا  مه  زاب  درک  رارکت  رگا  دوش و  یم  بدا  دومرف : ترضح  .مدیـسرپ  دروخ ، یم  ابر  هناهاگآ  هک  یـسک  هرابرد  مالـسلا  هیلع 

دوش

ص 7. عیزوتلا ، رشنلا و  عبّطلل و  راهّنلا  پاچ  رصعلا ، تایّدحت  ههجاوم  ابّرلا و  میرحت  يواربنلا ، هجیدخ  - 1
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(1) .دوش یم  هتشک  موس  راب  و 

.دناد یم  اه  تراجت  نیرت  فیثک  ار  ابر  هک  ییاه  تیاور   _ 3

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

(2) .تسابر بسک  اه ، بسک  نیرتدب 

شورف و دـیرخ و  تراجت و  کین ، ياهراک  هب  ندروآ  يور  هنومن ، يارب  .دـنک  یم  نایب  ار  ابر  میرحت  هفـسلف  هک  ییاه  تیاور   _ 4
(3) .تسا رگیدکی  هب  نداد  ضرق 

رقف راچد  هتفر و  نایم  زا  وا  لام  دـنک  هبوت  رگا  دوش و  یم  هابت  وا  نید  دـنکن ، هبوت  راوخاـبر  رگا  دـنیوگ  یم  هک  ییاـه  تیاور   _ 5
.دوش یم 

: دیامرف یم  دنوادخ  مدرک  ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : یم  هرارز 

(276 هرقب :  ) .تاقدّصلا یبری  ابّرلا و  هّللا  قحمی 

.دشخب یم  ینوزف  ار  هقدص  درب و  یم  نایم  زا  ار  ابر  دنوادخ  ینعی 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  .تسا  دایز  ناراوخابر  هیامرس  دوش  یم  هدید  هک  نآ  لاح 

دور و یم  نایم  زا  شلام  دنک ، هبوت  راوخابر  رگا  درب و  یم  نایم  زا  ار  ناسنا  نید  هک  تسابر  مهرد  کی  زا  رت  هدننک  دوبان  زیچ  هچ 
؟(4) دوش یم  رقف  راچد 

دهاوخ رپ  مّنهج  شتآ  زا  شنوردنا  تسا و  تنعل  هتسیاش  وا  دوش و  یمن  هتفریذپ  راوخابر  لمع  دنک  یم  نایب  هک  ییاه  تیاور   _ 6
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .دش 

.ابر باوبا  زا  مود  باب  ج 18 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
.ابر باوبا  زا  مود  باب  ج 18 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2

.لوا باب  ج 18 ، هعیشلا ، لئاسو  - 3
.لوا باب  ج 18 ، هعیشلا ، لئاسو  - 4
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ابر زا  رگا  درک و  دـهاوخ  رپ  مّنهج  شتآ  زا  ار  شنوردـنا  تسا ، هدروخ  ابر  زا  هک  یلام  هزادـنا  هب  دـنوادخ  دروخب ، اـبر  هک  یـسک 
هکئالم ادخ و  تنعل  دروم  دشاب  وا  دزن  ابر  زا  طاریق  کی  یماگنه  ات  دریذـپ و  یمن  ار  وا  لمع  دـنوادخ  دـنک ، هتخودـنا  يا  هیامرس 

(1) .دراد رارق 

یم مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دوش  یم  هعماج  نآ  يدوبان  ببـس  هعماج ، کی  رد  ابر  شرتسگ  دـنک  یم  نایب  هک  ییاـه  تیاور   _ 7
: دیامرف

.دهد یم  جاور  نانآ  نایم  رد  ار  ابر  دنک ، كاله  ار  یموق  دنک  هدارا  دنوادخ  هک  یماگنه 

: دومرف زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

(2) .تسا هدیسر  ارف  اه  نآ  يدوبان  دوش ، راکشآ  یّلحم  رد  ابر  انز و  هک  یماگنه 

.دنک یم  نعل  ار  همه  دناد و  یم  ربارب  هانگ  رد  ار  نآ  هاوگ  هدنسیون و  هدنهد و  ابر  راوخابر و  هک  ییاه  تیاور   _ 8

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع 

هدنـشورف و راوخابر و  ابر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .دنتـسه  ربارب  همه  هاوگ  دهاش و  هدنـسیون و  ابر ، هدنهد  ابر ، هدنروخ 
(3) .درک تنعل  ار  نآ  دهاش  هدنسیون و  رادیرخ و 

هب اه  نآ  تشگزاب  هدنراگن ، رظن  هب  هک  تسا  هدش  میـسقت  هورگ  هد  هب  ابر  باب  ياه  تیاور  یمالـسالا ، عیرـشّتلا  یف  ابّرلا  باتک  رد 
.دش هدروآ  هک  تسا  هورگ  تشه  نیمه 

.لوا باب  ج 18 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
ح 11. ابر ، باوبا  زا  لوا ، باب  ج 13 ، ق ، 1408 ه .  تیبلا ، لآ  هسّسؤم  مق ، لئاسولا ، كردتسم  یسربط ، يرون  نیسح  ازریم  - 2

ص 126. ابر ، باوبا  زا  مراهچ  باب  ج 18 ، هعیشلا ، لئاسو  - 3
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ابر میرحت  رب  عامجا 

ابر میرحت  رب  عامجا 

، صن رب  نوزفا  ار  ابر  تمرح  لیلد  یناـث  دیهـش  .دـنناد  یم  عاـمجا »  » ار اـبر  ندوب  مارح  ياـه  لـیلد  زا  یکی  ناـهیقف  رت  شیب  اـبیرقت 
: تسا هدمآ  نینچ  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  هلیسولا  ریرحت  باتک  رد   (1) .دناد یم  عامجا 

(2) .دشاب نید  تاّیرورض  زا  تسین  دیعب  هکلب  تسا ، هدش  تباث  ناناملسم ، عامجا  ّتنس و  باتک  لیلد  هب  ابر  ندوب  مارح 

قّقحم  (3) .دـناد یم  عامجا  و  ّتنـس ) نآرق و   ) صن ساسا  رب  ار  ابر  ندوب  مارح  ناهیقف ، رت  شیب  دـننام  زین  مـالکلا  رهاوج  هدنـسیون 
(4) .درامش یم  رب  ابر  میرحت  ياه  لیلد  زا  یکی  ناونع  هب  ار  عامجا  ناهربلا ، هدئافلا و  عمجم  باتک  رد  زین  یلیبدرا 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  يدروام 

(5) .دنراد فالتخا  نآ  میرحت  ّتیفیک  عورف و  رد  هچرگ  دنراد ؛ عامجا  ابر  میرحت  رب  ناناملسم 

لقع هاگدید  زا  ابر  میرحت 

لقع هاگدید  زا  ابر  میرحت 

لیلد هب  هک  تسا  هدوب  نیا  ّتلع  دیاش  .دنا  هدرکن  ثحب  هناگادج  روط  هب  لقع  هاگدید  زا  ابر  ندوب  مارح  هرابرد  نارـسفم  ناهیقف و 
هب هّتبلا  .دـنا  هدـید  یمن  يزاین  هناگادـج  روط  هب  لقع  هاگدـید  زا  ابر  هلأسم  حرط  هب  ّتنـس ، نآرق و  رظن  زا  نآ  تمرح  ندوب  نشور 

مارح لقع  هاگدید  زا  ابر  هک  دنا  هتفگ  یخرب  هصالخ  روط 

ص 293. ج 3 ، ق ، 1414 ه .  نیسردم ، هعماج  تاراشتنا  مق ، هّیعرّشلا ، سورّدلا  لوا ، دیهش  - 1
 . ص 536 ج 1 ، هلیسولاریرحت ، - 2

ص 322. ج 23 ، مالکلارهاوج ، - 3

ص 451. ج 23 ، مالکلارهاوج ، - 4
هقف یف  مـجنپ  ءزج  ق ، 1414 ه .  هّیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، ریبکلا ، يواحلا  يدرواـملا ، بیبح  نب  دـمحم  نب  یلع  نسحلا  یبا  - 5

.یعفاّشلا مامالا 
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: تسا هدمآ  نینچ  داصتقالا  هقف  رد  هنومن ، يارب  .دنا  هدروآ  لالدتسا  نآ  يارب  یخرب  دنچره  تسا ؛

: دراد تروص  ود  ضرق  نوچ  تسا ؛ لطاب  لقع  رظن  زا  ابر 

زا تلاح ، نیا  رد  اـبر  نتفرگ  هک  تسا  نشور  .تسا  ...و  نکـسم  جاودزا ، لـثم  ییاـهزاین  ندـش  فرطرب  يارب  ضرق  یهاـگ  فلا )
.دشاب یم  رامثتسا  ياه  شور  نیرتدب 

: تسین جراخ  تلاح  دنچ  زا  تروص ، نیا  رد  .تسا  يروآدوس  دیلوت و  يارب  ضرق  زین  یهاگ  ب )

؛ تسا موکحم  وا  زا  ابر  نتفرگ  هک  دنک  یم  نایز  هدنریگ  ماو  ای   _ 1

؛ تسا موکحم  وا  زا  ابر  نتفرگ  هتفر و  رده  هب  وا  تمحز  زین  اج  نیا  رد  .درب  یم  دوس  هن  دنک و  یم  نایز  هن  هدنریگ  ماو   _ 2

دوس ابر  هزادنا  هب  اهنت  هن  نوچ  تسا ؛ هدنریگ  ماو  رب  نایز  یعون  ابر  نتفرگ  زین  تلاح  نیا  رد  .درب  یم  دوس  ابر  نازیم  زا  رت  مک   _ 3
.تسا هتفر  رده  هب  زین  وا  تمحز  هکلب  تسا ، هدربن 

( ابر نتفرگ  تروص  رد   ) هدنریگ ضرق  اب  هدنهد  ضرق  راتفر  تسا و  موکحم  ابر  نتفرگ  مه  اج  نیا  .درب  یم  دوس  ابر  هزادنا  هب   _ 4
، هدنریگ ماو  تمحز  اج  نیا  رد  یلو  دنک  یم  ریـس  ار  اه  نآ  دش  کیم  راک  نایاپراهچ  زا  هک  یـسک  اریز  تسا ؛ نایاپراهچ  زا  رتدـب 

.تسا هدربن  يدوس  هتفر و  رده 

ًالثم یـصّخشم  تبـسن  اب  دوس  نتفرگ  هک  تسا  نآ  فاـصنا  مه  تروص  نیا  رد  .تسا  رت  شیب  اـبر  نازیم  زا  هدـنریگ  ماو  دوس   _ 5
یعرش ياهدادرارق  نمض  رد  هک  تسا  هداد  هزاجا  ار  نیا  مالسا  .تسا  هدش  نییعت  شیپ  زا  هک  دشاب  ...ای  موس  کی 
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(1) .دریذپ یم  ماجنا 

هک ییاه  تّما  ناتساب و  ياه  ّتلم  نایم  رد  یّتح  ابر ، یتشز  ندوب و  موکحم  یلو  دنا ، هدرک  در  ار  یلقع  لیلد  ناهیقف  زا  یخرب  هتبلا 
ندوب ملظ  دـننام  ییاه  تلع  ییوس ، زا  .تسا  فلاخم  میلـس  ترطف  لقع و  اب  ابر  هک  تسا  نیا  هناشن  دوب ، هتفاین  هار  اج  نآ  رد  عرش 

رب یناشن  دـناوت  یم  تسا ، هدـش  نایب  تاـیاور  نآرق و  رد  تشز  هدـیدپ  نیا  میرحت  رد  هک  کـین  ياـهراک  ماـجنا  زا  نتـشاد  زاـب  و 
.دشاب راجنهان  راک  نیا  یلقع  ّتیموکحم 

ابر ياه  هنوگ 

هراشا

ابر ياه  هنوگ 

يابر  » نآ هب  هک  دریذـپ  یم  ماجنا  رفن  ود  نایم  دتـسوداد  رد  ابر  یهاگ  اریز  درک ؛ میـسقت  ار  ابر  ناوت  یم  ینوگاـنوگ  ياـه  هبنج  زا 
(2) .دنیوگ یم  ضرق » يابر   » نآ هب  هک  دریگ  یم  تروص  ضرق  رد  یهاگ  دنیوگ و  یلماعم »

یهاگ دنیوگ و  یفرـصم » يابر   » نآ هب  هک  تسا  یناگدنز  هیلّوا  ياهزاین  ندروآرب  ضرق  نتفرگ  زا  فدـه  هاگ ، زین  ضرق  يابر  رد 
.دنیوگ يدیلوت » يابر   » نآ هب  هک  تسا  يدیلوت  روما  رد  فرصم  يارب  نتفرگ  ضرق 

نآ تشگزاب  هک  تسا  هدمآ  اه  باتک  یخرب  رد  یلهاج » ریغ  یلهاج و  يابر   » ای یفخ » یّلج و  يابر   » دننام زین  يرگید  ياه  میسقت 
.تسالاب ماسقا  هب  اه 

یلماعم يابر  فلا _ 

هراشا

یلماعم يابر  فلا _ 

آدننامه ن يرگید  زیچ  هب  يزیچ  نتخورف  نامه  دتس ] داد و  یلماعم =[  يابر 

ص 150. ءادهشلادّیس ، هناخ  پاچ  میرکلا ، نآرقلاراد  مق ، داصتقالا ، هقفلا  يزاریش ، دّمحم  دّیس  - 1
ص 134. ج 10 ، ءاهقفلا ، هرکذت  ص 511 ؛  ج 1 ، ابّرلا ، یف  لوقلا  عیبلا ، باتک  هلیسولاریرحت ، - 2
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رد مدنگ  نَم  کی  نتخورف  دننام  دـشاب ؛ یجراخ  یعقاو و  شیازفا  نیا  هچ  دـشاب ؛ یم  هارمه  ود  نآ  زا  یکی  رد  شیازفا  اب  هک  تسا 
دقن مدنگ  نم  کی  دـننام  دـشاب ؛ یمکح  شیازفا  هک  نیا  ای  لوپ ؛ مهرد  ود  اب  هارمه  مدـنگ  نم  کی  ربارب  رد  ای  مدـنگ  نم  ود  ربارب 

(1) .هیسن مدنگ  نم  کی  ربارب  رد 

یم تفایرد  يدوس  ضرق ، لباقم  رد  هک  تسا  ضرق  يابر  دوش ، یم  يزادرپ  هّیرظن  ثحب و  نآ  هرابرد  اـیند  رد  هک  ییاـبر  ًـالومعم 
.دنیوگ یم  یلماعم  يابر  نآ  هب  هک  تسا  هدش  میرحت  زین  ابر  زا  يرگید  مسق  دـش  هتفگ  هک  هنوگ  نامه  مالـسا  هقف  رد  یلو  ددرگ ،
یلماعم يابر  هرابرد  یلو  درادـن ، دوجو  یفالتخا  ّتنـس  لها  ناهیقف  همه  هّیماما و  ناـهیقف  ناـیم  ضرق ، ياـبر  ندوب  مارح  لـصا  رد 

.تسه یناوارف  فالتخا 

، امرخ وج ، مدـنگ ، هلماعم  زا  یهن  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  يرایـسب  ياه  تیاور  هک  تسا  نیا  رد  فالتخا  هشیر 
تسا و هتشگ  رصحنم  دروم  شش  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نخـس  هک  تسا  هدش  دراو  هژیو  یطیارـش  اب  هرقن  الط و  کمن ،

نوچ یخرب  .تسا  هتفرگـالاب  ّتنـس  لـها  ناـهیقف  ناـیم  رظن  فـالتخا  دراوم ، رگید  هب  ّصن  دروـم  زا  اـبر  مکح  نتـسناد  يراـج  رد 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیاور  رد  هک  يدراوم  ناـمه  هب  یلماـعم  ياـبر  تمرح  هک  دـنا  هدرک  يراـشفاپ  هتکن  نیا  رب   (2) هیرهاظ

ره هب  رگیدکی  اب  اهزیچ  رگید  دتس  داد و  نیاربانب ، .دراد  صاصتخا  تسا ، هدمآ 

 . ص 511 ج 1 ، هلیسولاریرحت ، - 1
هیرهاظ .تسا  هتسیز  یم  يرجه  موس  نرق  رد  يو  .تسا  یلع  نب  دوواد  اه  نآ  سیئر  هک  دنتسه  تنـس  لها  زا  يا  هقرف  هیرهاظ ، - 2
عماجلا هعیـش : هقف  رد  اه  يرابخا  دننام  دننک ؛ یم  يراددوخ  اه  نآ  رد  لیوات  سایق و  هنوگره  زا  دنراد و  دوهج  یعرـش  صوصن  رب 

ص 105. ابرلا ، لوصا  یف 
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(1) .درادن یلاکشا  دشاب ، هک  تروص 

شرتسگ زین  يرگید  ياهزیچ  هب  ار  ابر  میرحت  مکح  یهقف _  لیلد  ناونع  هب  ساـیق _  ساـسا  رب  ّتنـس ، لـها  ياـه  هقرف  رگید  یلو 
.دنا هدرک  فالتخا  رگیدکی  اب  تسیچ  يّدعت  كالم  هک  نیا  رد  هتبلا  دنا ؛ هداد 

يالاک ار  یماعط  هنوگره  نیاربانب ، .دـنا  هتـسناد  اه  نآ  ندوب  ماعط  کمن ، امرخ و  وج ، مدـنگ ، رد  ار  ابر  میرحت  كالم  اـه  یعفاـش 
اه نیا  هیرظن  رب  انب  اریز  دنهد ؛ یمن  تیارـس  دنوش ، عقاو  نمث  هک  يرگید  ياهزیچ  هب  ار  هرقن  الط و  مکح  یلو  دنرامـش ، یم  يوبر 

(2) .دنراد ّتیعوضوم  هرقن ، الط و  دوخ 

يایـشا هب  نیاربانب ، .دـنوش  یم  عقاو  ایـشا  نمث  تمیق و  هک  تسا  نیا  راـنید  مهرد و  رد  اـبر  تمرح  كـالم  اـه ، یکلاـم  رظن  رب  اـنب 
رد نآ  كالم  هرابرد  یلو  دـنک ، یم  تیارـس  مکح  نیا  زین  يزلف _  يذـغاک و  ياه  لوپ  دـننام  دـنوش _  عقاو  نمث  هک  زین  يرگید 
ابر مکح  دشاب ، هتشاد  مه  ار  ندش  هریخذ  ّتیلباق  هدوب و  ناسنا  یلـصا  كاروخ  هک  يزیچ  ره  دنا : هتفگ  هرقن  الط و  زا  ریغ  ياهزیچ 
نیا رد  ابر  هرتسگ  نیارباـنب ،  (3) .دـنا هتـشاذگ  قرف  رگید  ياهزیچ  رد  یلماعم  یـضرق و  يابر  نایم  ناـنیا  هتبلا  .تسا  يراـج  نآ  رب 

نتشاد نزو  لیک و  ایشا ، همه  رد  ار  ابر  تمرح  یلکروط  هب  یلبنح  یفنح و  بهذم  .تسا  رت  مک  یعفاش  کلسم  هب  تبسن  بهذم 

ص 44. ج 3 ، ق ، 1417 ه .  نیسردم ، هعماج  تاراشتنا  مق ، فالخلا ، یسوط ، خیش  ص 498 ؛ ج 8 ،  راثآلاب ، یّلحملا  - 1
هعماج تاراشتنا  مق ، فـالخلا ، 397 ؛ صص 393 _  ج 9 ، داـشرالا ، هبتکم  هّدـج ، عومجملا ، يوـّنلا ، فرـش  نب  نیدـلا  ییحم  - 2

ص 44. ج 3 ، ق ، 1417 ه .  نیسردم ،
ص 304. ج 2 ، چ 1 ، ق ، 1419 ه .  نیلقثلاراد ، توریب ، هعبرالا ، بهاذملا  یلع  هقفلا  يریزجلا ، نمحرلادبع  - 3
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(1) .دشاب نزو  هنامیپ و  اه  نآ  شجنس  رایعم  هک  دنتسه  يوبر  ییاهالاک  اهنت  نیاربانب ، .دنناد  یم 

هیلع موصعم  ناماما  زا  هک  یناوارف  ياه  تیاور  لیلد  هب  یلو  دـنریذپ ، یمن  یهقف  لیلد  ناونع  هب  ار  ساـیق  هک  نیا  اـب  هعیـش  ناـهیقف 
نیمه زا  هدافتـسا  اب  دنناد و  یمن  رـصحنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تایاور  رد  هدش  دای  دراوم  هب  ار  ابر  تسا ، هدـش  دراو  مالـسلا 

(2) .دنا هدرک  جارختسا  ایشا  رگید  رد  یلماعم  يابر  ققحت  يارب  یطیارش  تایاور ،

یلماعم يابر  طیارش 

طیارش نیا  .دریگ  یمن  تروص  ابر  دشابن ، اه  نآ  زا  یکی  رگا  هک  دراد  دوجو  یطیارش  دتس ، داد و  دروم  يایـشا  رد  ابر  ققحت  يارب 
: زا دنا  ترابع 

هب دانتـسا  اـب  هک  تسا  نیا  هعیـش  ناـهیقف  ناـیم  روهـشم  تسا : دتـس  داد و  دروم  سنج  ود  ره  ندوب  ینزو  یلیک و  لوا ، طرـش   _ 1
یشرامش هچ  رگید  يایشا  رد  دنا و  هتسناد  رصحنم  دنوش ، یم  شجنـس  نزو  لیک و  اب  اهنت  هک  ییایـشا  هب  ار  یلماعم  يابر  تایاور ،

ابر نیـشام ، رتش و  بسا و  نوچ  مه  دوش ، تمیق  نییعت  ندید  اب  ای  هچراپ و  دننام  دوش ، شورف  دیرخ و  يرتم  ای  ودرگ ، دننام  دشاب ،
.دنا هتسنادن  يراج  دنتسین ، ینزو  یلیک و  هک  ییایشا  رد  ار  ابر  نوگانوگ  ياهریبعت  اب  تایاور  اریز  دنا ؛ هتسنادن  يراج  ار 

اوتف ساسا ، نیمه  رب  رصاعم  دیلقت  عجارم  لاح و  هتشذگ و  ناهیقف  رت  شیب 

ص 304. ج 2 ، هعبرالا ، بهاذملا  یلع  هقفلا  ص 45 ؛ فالخلا ، زا : هتفرگرب  عومجملا ، هیشاح  رد  زیزعلا  حتف  عومجملا ، - 1
ح 3. ابر ، باوبا  زا  باب 6  ج 18 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2
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لیک و هب  ار  ابر  رـصاعم ، ناهیقف  زا   (3) يرهّطم دیهش  ردص و  دیهش  ناینیـشیپ و  زا   (2) دیفم خیـش  دننام  یخرب  دنچره  ؛(1)  دنا هداد 
یّتح ار  يا  هیسن  دتس  داد و  هکلب  دنناد ، یم  يراج  اه  یندرمش  رد  ار  ابر  اهنت  هن  رگید ، یخرب  دنا و  هتسنادن  رصحنم  ندوب  راد  نزو 

(4) .دنرامش یم  دودرم  زین  سنج  فالتخا  اب 

؟ تسیچ ندوب  راد  نزو  لیک و  رایعم 

؟ تسیچ نآ  رایعم  دنوش ، یم  شجنس  نزو  لیک و  اب  هک  میتسناد  يراج  ییایشا  رد  ار  ابر  رگا  هک  دیآ  یم  شیپ  شسرپ  نیا  نونکا 
یم شورف  دیرخ و  شرامـش  اب  هزورما  یلو  تسا ، هدـش  یم  شورف  دـیرخ و  نزو  ای  لیک  اب  هتـشذگ  رد  یـسنج  تسا  نکمم  نوچ 

ندرک نزو  اب  رت  شیب  هزورما ، یلو  دیسر ، یم  شورف  هب  یـشرامش  تروص  هب  هتـشذگ  رد  غرم  مخت  هنومن ، يارب  سکعرب ؛ ای  دوش 
.دوش یم  هتخورف 

نونکا دنا ، هدوب  راد  نزو  راد و  لیک  نامز  نآ  رد  هک  ییاهالاک  ینعی  دـنا ؛ هداد  رارق  عراش  نامز  ار  رایعم  هتـشذگ ، ناهیقف  رت  شیب 
ناهیقف یلو   (5)، دنسر یم  شورف  هب  ندرمش  ای  ندید  اب  هزورما  هچرگ  دنشاب ؛ یم  يوبر  دنراد و  ار  مکح  نامه  زین 

، دعب هب  صص 215  ج 2 ، نیسردم ، هعماج  تاراشتنا  عجارم ، لئاسملا  حیـضوت  ص 114 ، ج 5 ، هعیشلا ، فلتخم  هلیـسولاریرحت ؛ - 1
هلأسم 2075.

ص 114. ج 5 ،  هعیشلا ، فلتخم  - 2
ص 78. چ 10 ، ، 1378 اردص ، تاراشتنا  ابر ، هلأسم  يرّهطم ، یضترم  - 3

ج 13، ق ، 1410 ه .  یلوالا ، هعبطلا  هّیمالسالا ، راّدلا  هعیـشلا  هقف  هسّـسؤم  توریب ، هیهقفلا ، عیبانیلا  هلـسلس  دیراورم ، رغـصا  یلع  - 4
ص ج 3 ، ق ، 1409 ه .  یلوالا ، هعبطلا  ءارهزلاراد ، توریب ، مالسالا ، عیارش  یّلح ، هّمالع  ص 113 ؛ مسارملا ، باتک  رجاتملا ؛ باتک 

.100
ص 90. ج 2 ، هیوضترملا ، هبتکملا  طوسبملا ، یسوط ، خیش  ص 195 ؛ ج 10 ، ءاهقفلا ، هرکذت  - 5
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نامز فرع  فالخ  رب  دـنچره  دـنناد ؛ یم  هناگادـج  روط  هب  نامز  ره  رد  هعماـج و  ره  رد  فرع  رظن  یّلک ، روط  هب  ار  راـیعم  يدـعب 
یـشرامش تروص  هب  هزورما  یلو  دـش ، یم  هتخورف  ینزو  ای  یلیک  تروص  هب  نامز  کی  رد  ییالاک  رگا  نیارباـنب ،  (1) .دشاب عراش 

.درادن یلاکشا  هزورما  یلو  تسا ، هتشاد  لاکشا  نآ  رد  هدایز  نتفرگ  نامز  نآ  رد  دنچره  دوش ، یم  دتس  داد و 

ج 1، هیناثلا ، هعبطلا  ق ، فراعتلاراد 1397 ه .  توریب ، هاّجنلا ، هلیسو  یناهفصا ، نسحلاوبادیس  ص 513 ؛  ج 1 ، هلیسولا ، ریرحت  - 1
 . هلأسم 8 ص 416 ،
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امرخ یلو  جنرب ، اب  جنرب  شورف  دیرخ و  دننام  دنشاب ؛ سنج  کی  زا  الاک  ود  ره  ینعی  تسا ؛ سنج  رد  ندوب  یکی  مود ، طرـش   _ 2
.دوش شورف  دیرخ و  هدایز  هب  دنچره  درادن ؛ یلاکشا  جنرب  اب 

یلو تسا ، هدروآ  دـیدپ  ار  ییاه  فالتخا  یهاگ  زین  ناـهیقف  نانخـس  رد  هک  تسا  سنج  ود  يدـننامه  ناـیب  اـج  نیا  رد  مهم  هتکن 
نتخورف نیاربانب ، .دـنیآ  یم  رامـش  هب  سنج  کی  نآ ) بوغرم  ریغ  بوغرم و  ینعی  سنج ؛(  کی  ياه  هنوگ  همه  هک  تسا  نشور 

رظن هب  دنچره  ینعی  دنتسه ؛ انثتسا  وج  مدنگ و  هنیمز ، نیا  رد  .دوش  یم  هتـسناد  ابر  بوغرمان  جنرب  ولیک  هس  هب  العا  جنرب  ولیک  کی 
هدرمش سنج  کی  تسا ، هدیسر  هنیمز  نیا  رد  هک  ییاه  تیاور  لیلد  هب  یلو  دنیآ ، یم  رامش  هب  سنج  ود  تاکز ، باب  رد  فرع و 

، هنومن يارب  دنراد ؛ ار  مکح  نیمه  زین  ایـشا  ياه  هدروارف  .تسابر  وج  ولیک  ود  اب  مدنگ  ولیک  کی  دتـس  داد و  نیاربانب ، .دـنوش  یم 
ياه لاثم   (1)، رهاوج دنمـشزرا  باـتک  هژیو  هب  یهقف  ياـه  باـتک  رد  .درک  ضوع  رینپ  ولیک  کـی  اـب  ناوت  یمن  ار  ریـش  وـلیک  هس 

.تسا هدش  نایب  اه  قادصم  ندرک  صخشم  يارب  يدایز 

( یفرَـص ياهدتـس  داد و   ) هرقن الط و  شورف  دـیرخ و  رد  اهنت  تسا  یفاـضا  هلأـسم  نیا  تسا : سلجم  رد  ضباـقت  موس ، طرـش   _ 3
ره هب  .دشابنابر  یلو  دـشاب ، حیحـص  هلماعم  هک  نیا  هن  تسا ؛ لطاب  دتـس  داد و  اساسا  دوشن ، یلمع  طرـش  نیا  رگا  هّتبلا  .تسا  طرش 

لیوـحت نمثم  نمث و  دـنوش ، ادـج  رگیدـکی  زا  رادـیرخ  هدنـشورف و  هک  نـیا  زا  شیپ  دـیاب  هرقن ، ـالط و  شورف  دـیرخ و  رد  لاـح ،
دوش و رگیدکی 

ج 23. مالکلارهاوج ، - 1
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.تسا لطاب  هلماعم  دنوش ، ادج  رگیدکی  زا  نمثم  نمث و  ضبق  نودب  رگا 

یلماعم يابر  ندوب  ریگارف 

ینعی تسین ؛ ابر  حلص  دننام  ییاهدتـس  داد و  رد  دشاب و  یم  يراج  ابر  عیب ، رد  اهنت  اهدادرارق ، نایم  زا  هک  دننآ  رب  ناهیقف  زا  یخرب 
(1) .درک هحلاصم  رگیدکی  اب  ار  يوبر  زیچ  ناوت  یم 

نیا ندوب  جـیار  باب  زا  ار  تاـیاور  رد  عیب »  » هژاو ندـمآ  (2) و  دنراد داقتعا  ابر  ّتیمومع  هب  رـصاعم  نیـشیپ و  ناـهیقف  رت  شیب  یلو 
.دنناد یم  مالسا  ردص  رد  هلماعم  هنوگ 

ضرق يابر  ب _ 

هراشا

ضرق يابر  ب _ 

رگا هّتبلا  .تسا  ضرق  يابر  تفـص ، ّتیفیک و  رد  يدایز  ای  ّتیمک  رد  يدایز  هچ  دـشاب ، هدـش  طرـش  ضرق  رد  هک  يدایز  هنوگره 
(3) .دشاب یم  زین  بحتسم  هکلب  درادن ، یلاکشا  اهنت  هن  طرش  نودب  يدایز  نداد  یلو  تسابر ، دشاب ، هدش  طرش  يدایز  نیا 

ضرق يابر  عوضوم 

ای راد  نزو  لیک و  هچ  اهالاک  ایشا و  همه  رد  ضرق  يابر  تسا ، دودحم  یصخشم  يایشا  هب  نآ  عوضوم  هک  یلماعم  يابر  فالخرب 
یمیق يالاک  نداد  ضرق  ّتنس ، لها  زا  هّیفنح  هقرف  هّتبلا  .دراد  نایرج  دشاب ، یمیق  ای  یلثم  هچ  یشرامش و 

.تسا هتفرگرب  هّمالع  سیردا و  نبا  زا  هک  ص 338  ج 23 ، مالکلارهاوج ، - 1
ص تالماعملا ، چ 28 ؛ ق ، 1410 ه .  ملعلا ، هنیدم  رشن  مق ، نیحلاصلا ، جاهنم  ییوخ ، مساقلاوبا  دیـس  ص 336 ؛ مالکلارهاوج ، - 2

 . ص 537 ج 1 ، هلیسولاریرحت ، 52 ؛ 
هلأسم 9 و 11. صص 653 و 654 ،  ج 1 ، هلیسولاریرحت ، - 3
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یلثم لام  رگا  دنا : هتفگ  هتسناد و  حیحص  ایـشا  هیّلک  رد  ار  ضرق  هّیماما  ّتنـس و  لها  ياه  هقرف  رگید  یلو   (1)، درامش یمن  زیاج  ار 
(2) .دوش یم  راکهدب  ار  یش ء  نآ  تمیق  دشاب ، یمیق  رگا  یلو  دیآ ، یم  هدنریگ  ضرق  هدهع  هب  نآ  لثم  دشاب ،

یفرصم يابر  ج _ 

یفرصم يابر  ج _ 

هّرمزور و ياهزاین  رد  ار  ماو  دهاوخ  یم  ماو  هدنریگ  رگا  تسناد : هنوگود  ار  یـضرق  ماو  ناوت  یم  ماو ، هدـنریگ  فدـه  هب  هجوت  اب 
ییابر ینعی  دنیوگ ؛ یم  یفرصم  يابر  مسق  نیا  هب  دنک ، فرصم...و  يرامیب  نامرد  جاودزا ، هنیزه  نکـسم و  هّیهت  دننام  دوخ ، هیلّوا 

يابر ابر ، نیا  لباقم  رد  .تسا  هدرک  تفاـیرد  یگدـنز  هیلوا  ياـهزاین  رد  فرـصم  يارب  ار  ماو  هک  دوش  یم  هتفرگ  یـصخش  زا  هک 
.دراد رارق  يدیلوت 

يدیلوت يابر  د _ 

يدیلوت يابر  د _ 

يروآدوس ماو  نیا  عبط  هب  هک  دریگ  یم  راک  هب  یتعنـص  يراجت و  روما  رد  يراذگ  هیامرـس  يارب  ار  ماو  ماو ، هدنریگ  عقاوم  یـضعب 
یماو زا  هک  ییابر  ینعی  دنمان ؛ یم  يدیلوت  يابر  ار  مسق  نیا  .دراد  یپ  رد  زین  ار  ییاه  نایز  ررـض و  یهاگ  دنچره  .تشاد  دـهاوخ 

.تسا هدش  هنیزه  يدیلوت  روما  رد  هک  دوش  یم  هتفرگ 

رد ابر  یلو  دنناد ، یم  مارح  ار  لوا  مسق  رد  ابر  نانادداصتقا ، ناهیقف و  زا  یخرب  تسا  يدنچ  هک  دراد  ّتیمها  ور  نیا  زا  میسقت  نیا 
.دنرامش یم  زیاج  ار  مود  مسق 

هلأسم 288. ص 175 ، ج 3 ، فالخلا ، باتک  - 1
 . ص 625 ج 1 ، هلیسولاریرحت ، ص 16 ؛ ج 25 ، مالکلارهاوج ، - 2
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یفخ يابر  یلج و  يابر  ه _ 

یفخ يابر  یلج و  يابر  ه _ 

: تسا هدرک  مسق  ود  ار  ابر   (1) نیملاعلا ّبر  نع  نیعقوملا  مالعا  باتک  رد  میق  نبا 

؛ یلج يابر   _ 1

.یفخ يابر   _ 2

هیـسن يابر  نامه  ابر ، نیا  .تسا  هدـش  میرحت  دراد ، هک  یگرزب  نایز  رطاخ  هب  تسا و  یتاذ  نآ  تمرح  هک  تسا  ییابر  یلج  يابر 
.تسا هتفرگ  یم  ماجنا  یلهاج  رصع  رد  هک  تسا  یضرق ) )

تمرح هنرگو  تسا  یلج  يابر  هب  ندـش  راچد  زا  يریگولج  يارب  نآ  میرحت  هک  تسا  یلماـعم ) ياـبر   ) لـضف ياـبر  یفخ ، ياـبر 
مهرد ود  هب  ار  مهرد  کی  هک  تسا  هدش  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  يردخ  دیعـس  یبا  ثیدـح  رد  هک  نانچ  .درادـن  یتاذ 

.دیوش ابر  راچد  هک  دور  یم  نآ  میب  اریز  دیشورفن ؛

ینعی دریگب ؛ ار  یضرق  يابر  يولج  هک  تسا  هدش  مارح  لیلد  نیا  هب  یلـضف )  ) یلماعم يابر  هک  تسا  رواب  نیا  رب  زین  يرهطم  دیهش 
نیا ياج  هب  یـصخش  هنومن ، يارب  .دبای  یم  جاور  ییابر  ياه  هلیح  دشاب ، مارح  یـضرق  يابر  اهنت  دـشابن و  مارح  یلماعم  يابر  رگا 
دیوگ یم  دوش ، هدنادرگ  زاب  وا  هب  نم  هاجنپ  دص و  لاس  رـس  هک  نیا  طرـش  هب  مهد ، یم  ضرق  امـش  هب  مدـنگ  نَم  دـص  دـیوگب  هک 

.مشورف یم  نم  هاجنپ  دص و  لباقم  رد  ار  مدنگ  نم  دص 

هنوگ نآ  ضرق  هک  تسا  نیا  تسین ، ضرق  باب  زا  هک  نیا  اب  یلماعم  يابر  تمرح  تمکح  نم  رظن  هب  دـیوگ : یم  همادا  رد  ناـشیا 
تروص هب  هدش ، لومعم  هک 

ص 150. ج 2 ، چ 1 ، ق ، 1421 ه .  نایبلاراد ، توریب ، نیملاعلا ، ّبر  نع  نیعقوملا  مالعا  مّیق ، نبا  - 1
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(1) .دیاین رد  ییابر  ياه  هلیح 

یلهاج ریغ  یلهاج و  يابر  و _ 

یلهاج ریغ  یلهاج و  يابر  و _ 

جیار يابر  نآرق ، رد  هدش  مارح  يابر  هک  دننآ  رب  یخرب  هک  تسور  نآ  زا  دراد ، جاور  ّتنـس  لها  نایم  رد  رت  شیب  هک  میـسقت  نیا 
رگا ضرق ، دیـسر  رـس  ماگنه  یلهاج  رـصع  رد  .دـشاب  یم  بّکرم ) يابر   ) هفعاضم افاعـضا  يابر  نامه  هک  تسا  یلهاـج  رـصع  رد 
ناـمز تّدـم  داـیز  هرهب  تساوخرد  اـب  راـکبلط  تساوخ و  یم  تلهم  راـکبلط  زا  تشادـن ، ار  دوخ  ِنید  تخادرپ  ییاـناوت  راکهدـب 

.دش یم  لیکشت  بّکرم  يابر  دمآ و  یم  هرهب  يور  هرهب  ور ، نیا  زا  .درک  یم  دیدمت  ار  تخادرپزاب 

زا هکلب  دوش ، یمن  هدافتـسا  نآرق  زا  مسق  نیا  هّیرظن ، نیا  هب  نادـقتعم  هتفگ  هب  .دراد  رارق  بّکرم  ریغ  يابر  یلهاج ، يابر  لباقم  رد 
يابر نیاربانب ، .دشاب  یم  دایز  يابر  باکترا  زا  يریگولج  يارب  هک  تسا  هدش  هدافتسا  دراد » ار  دایز  مکح  مک  زیچ   » یلوصا هدعاق 

(2) .تسا لالح  مک 

بقع هب  يارب  هک  تسا  ییابر  تسا ، هدـش  مارح  هک  یلهاج  يابر  فّالخ ، باّهولادـبع  خیـش  اـضر و  دیـشر  دّـمحم  خیـش  هتفگ  هب 
تسا و لوپ  زا  هدافتسا  شاداپ  دنزادرپب ، هدنهد  ضرق  هب  ات  دننک  یم  دادرارق  لوا  زا  هک  یلوپ  یلو  ددرگ ، یم  تخادرپ  نیِد  نداتفا 

یعرـش ياه  هلیح  زا  يریگ  شیپ  مارح و  يابر  هب  ندـش  راچد  زا  يریگولج  يارب  زین  یلماعم  يابر  .تسین  مارح  یعطق و  ياـبر  نیا 
داد و نینچ  یترورض  ای  تحلصم  ببس  هب  رگا  نیاربانب ، .تسین  مارح  دوخ  يدوخ  هب  تسا و 

ص 77. ابر ، هلأسم  - 1
ص 242. لوالا ، باتکلا  هیعامتجالا ، مولعلا  بادآلا و  نونفلا و  هیاعرل  یلعالا  سلجملا  مّرحملا ، ابّرلا  هّیرظن  - 2

نآ زا  زیرگ  ياه  هار  www.Ghaemiyeh.comابر و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 231زکرم  هحفص 108 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13388/AKS BARNAMEH/#content_note_92_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13388/AKS BARNAMEH/#content_note_92_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:93

نآ هب  یعطق  يابر  تمرح  نداد  تیمومع  دشابن ، درکرید  ببـس  هب  يدایز  نیا  رگا  دـش ، تخادرپ  يدایز  تفریذـپ و  ماجنا  يدـتس 
(1) .درادن یترورض 

ابر ماسقا  میرحت  هنیمز  رد  تنس  لها  ناهیقف  هاگدید 

ابر ماسقا  میرحت  هنیمز  رد  تنس  لها  ناهیقف  هاگدید 

هلأسم نیا  رب  بیطخ  همادق و  نبا  دشر و  نبا  .دنا  هدوب  دقتعم  ابر  ماسقا  ندوب  مارح  هب  زاغآ  نامه  زا  ّتنـس  لها  هناگراهچ  بهاذـم 
: دنا هدرک  عامجا  ياعدا 

(2) .دنا هدرک  لقن  ار  عامجا  نیا  زین  بهاذم  ياهقف  همه  دنا و  هدرک  عامجا  هلمجلا  یف  ابر  تمرح  رب  اه  نامز  همه  رد  ناناملسم 

يوبر ياهدادرارق  ندوب  لطاب  مارح و  هب  هّیماما  هعیش  هلبانح و  هّیعفاش و  هّیکلام و  ياه  هقرف  همه  رارـسالا ، فشک  هدنـسیون  هتفگ  هب 
(3) .دنناد یمن  لطاب  ار  يوبر  هلماعم  ابر ، تمرح  هب  داقتعا  دوجو  اب  هّیفنح ، اهنت  دنلیاق و 

نیا رب   (4)« هئیـسّنلا یف  ابّرلا  اّمنا  : » تفگ هک  تسا  هدینـش  دـیز  نب  هماسا  زا  يو  هک  دـننک  یم  لقن  یتیاور  ساّبع  نبا  زا  ّتنـس  لـها 
ود هب  ار  الط  هّکس  کی  ناوت  یم  ینعی  درادن ؛ یلاکشا  دقن  تروص  هب  یلماعم  عیب  هک  دنا  هداد  اوتف  یخرب  ساسا ،

ص 233. مّرحملا ، ابّرلا  هّیرظن  دعب ؛ هب  ص 45  ابر ، هرهب و  یقیبطت  یسررب  - 1
، راطوالا لین  یناکوش ، یلع  نب  دـمحم  ص 496 ؛ ج 4 ، ق ، ه .   1416 هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب ، دهتجملا ، هیادـب  دـشر ، نبا  - 2

ص 122. ج 4 ، یبرعلا ، بتکلاراد  توریب ، جاتحملا ، ینعم  همادق ، نبا  باتکلا  ص 213 ؛ ج 5 ، یبرعلا ، خیراتلا  هسسؤم  توریب ،
ص 191. ش 9 ، دیفم ، هّلجم  زا  هتفرگرب : ص 259 ، ج 1 ، ق ، 1307 ه .  رارسالا ، فشک  يراخبلا ، زیزعلادبع  - 3

يارب ار  ثیدح  نیا  هک  تسا  هدـمآ  باتک  نیا  رد  ص 38 . ج 10 ، بّذهملا ، حرشل  عومجملا  هلمکت  ص 497 ؛ دهتجملا ، هیادب  - 4
ص 186. ابر ، نوماریپ  رصاعم  تاهیجوت  .دنا  هداد  یم  رارق  هدافتسا  دروم  یلهاج  ریغ  ياهابر  هیجوت 
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ص:94

(1) .درک هلماعم  يدقن ، لکش  هب  هّکس ،

رد ار  نآ  ای  يدینـش  ربمایپ  زا  تدوخ  ار  ثیدـح  نیا  دیـسرپ  سابع  نبا  زا  يردـخ  دیعـسوبا  : » دـیوگ یم  راثآلا  یناعم  رد  يواـحط 
ار ثیدح  نیا  دیز  نب  هماسا  یلو  یتسه ، نم  زا  رت  ملاع  ادخ  لوسر  هب  دوخ  وت  مادک ! چیه  تفگ : ساّبع  نبا  يا ؟ هتفای  ادـخ  باتک 

نیب دومرف : هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  نم  هک  شاب  دـهاش  تفگ : دیعـس  وبا  هاگ  نآ  .تسا  هدرک  لقن  نم  يارب 
ياوتف نیا  زا  زین  سابع  نبا  دـیوگ : یم  يواحط  .دـنوش ) دتـس  داد و  دـیابن  هدایز  اب   ) تسین يدایز  مهرد  اب  مهرد  رانید و  اـب  راـنید 

«. تشادرب تسد  دوخ 

رافغتـسا ادخ  هاگرد  هب  هبوت و  دوخ  يأر  زا  دیعـسوبازا ، رمّتلاب » رمّتلا   » ثیدـح ندینـش  اب  سابع  نبا  هک  دـنک  یم  تیاور  زین  مکاح 
تّدش و دروم  رد  دنچره  دنا ؛ هدادن  اوتف  ابر  ماسقا  زا  یخرب  ندوب  لالح  هب  ّتنـس ، لها  ناهیقف  زا  مادک  چـیه  لاح ، ره  هب   (2) .درک

باکترا زا  يریگ  شیپ  يارب  ار  یلماعم )  ) یلـضف يابر  مّیق  نبا  دننام  یخرب  تسه و  ییاه  هاگدـید  نانآ  نایم  رد  ابر  ماسقا  فعض 
یمن ابر  زا  مسق  نیا  ندرمـش  حابم  زیواتـسد  ار  هلأسم  نیا  یلو  دنتـسین ، لیاق  نآ  يارب  یتاذ  تمرح  دـنناد و  یم  مارح  یعطق ، مارح 

(3) .دنناد

زا یخرب  یمالـسا ، ياهروشک  رد  هژیو  هب  ناهج و  رد  يوبر  ياه  کناب  شرتسگ  ّتیحیـسم و  رد  ابر  میرح  ندـش  هتـسکش  زا  سپ 
ماظن هک  ّتنس  لها  ناملاع 

ق، 1406 ه .  چ 1 ، هرهاقلا ، هّیرهزالا  تاّیلکلا  هبتکم  نودیز ، نبا  راد  توریب ، مالسالا ، یف  تالماعملا  ابّرلا و  اضر ، دیشردمحم  - 1
ص 110.

ق، 1406 ه .  چ 1 ، هرهاقلا ، هّیرهزالا  تاّیلکلا  هبتکم  نودیز ، نبا  راد  توریب ، مالسالا ، یف  تالماعملا  ابّرلا و  اضر ، دیشردمحم  - 2
ص 112.

ص 150. ج 2 ، نیعقوملا ، مالعا  - 3
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ص:95

ییوج هراچ  رکف  هب  دـندید ، یمن  نآ  اب  ندـش  ماگمه  زج  يا  هراچ  دنتـشادنپ و  یم  داـصتقا  ریذـپان  ییادـج  وزج  ار  دـیدج  یکناـب 
.دندرمش زیاج  ار  ابر  ماسقا  زا  یشخب  يا  هنوگ  هب  مادکره ، ناینیشیپ ، يارآ  رد  يرگنزاب  اب  دنداتفا و 

زیزعلادـبع .تسین  مارح  مک  يابر  نیاربانب ، .تسا  هدوب  بّکرم  يابر  هک  تسا  ّتیلهاج  نامز  ياـبر  اـهنت  مارح  ياـبر  دـنتفگ  یخرب 
نامه ار  مارح  ياـبر  داد و  ییاوتف  نینچ  زین  اـضر  دیـشر  دّـمحم  وا ، زا  سپ   (1) .دوب هّیرظن  نیا  نازادرپ  هیرظن  نیتـسخن  زا  شیواـج 

( هریل  ) الط ياه  هکس  اب  الط  دنب  تسد  دتـس  داد و  نینچ  مه  دوش و  یم  هداد  ضرق ، لوا  زا  هک  ییابر  نیاربانب ، .تسناد  هیـسن  يابر 
مارح دوـش ، یم  هتفرگ  یفرـصم  ياـه  ماو  زا  هک  ار  ییاـبر  زین  یخرب   (2) .دـنرادن ار  یلهاج  يابر  طیارـش  اریز  درمـش ؛ یم  زیاج  ار 

شخب رد  هنیمز ، نیا  رد  هدرتـسگ  ثحب   (3) .تساهیرظن نیا  بحاص  یبیلاود  رتکد  .دندرمـش  زیاج  ار  يدیلوت  يابر  یلو  دنتـسناد ،
.دمآ دهاوخ  ابر  هرابرد  رصاعم  ياه  هیجوت 

ابر ماسقا  میرحت  هرابرد  هعیش  ناهیقف  هاگدید 

ابر ماسقا  میرحت  هرابرد  هعیش  ناهیقف  هاگدید 

باکترا ببس  نآ  ماکحا  نتـسنادن  دیوگ : یم  هتـسناد و  قلطم  ار  ابر  میرحت   (4) هعنقم باتک  رد  دیفم  خیش  هعیـش ، ناهیقف  نایم  رد 
زا مارح ، ياهدتس  داد و  زا  ار  مدرم  تشگ و  یم  رازاب  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دنک  یم  يروآدای  هاگ  نآ  يو  .دوش  یم  ابر 

.1075 صص 1053 _  هرامش 50 ، ناکم ، نامز و  هقف و  هرگنک  ناکم ، نامز و  هقف و  یسانشذخام  هعومجم  - 1
ص 144. ابر ، نوماریپ  رصاعم  تاهیجوت  ص 58 ؛  ابر ، هرهب و  یقیبطت  یسررب  - 2

 . ص 58 ابر ، هرهب و  یقیبطت  یسررب  - 3
 . ص 590 چ 2 ، ق ، 1410 ه .  نیسردم ، هعماج  تاراشتنا  مق ، هعنقملا ، دیفم ، خیش  - 4
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ص:96

هتخادرپ اـبر  ماـکحا  هب  هدرتسگ  روط  هب  هک  تسا  یهیقف  نیتسخن  یـسوط ) خیـش   ) هفئاـطلا خیـش  .درک  یم  یهن  يوبر  هلماـعم  هلمج 
یلماعم يابر  سپس  ابر ، ثحب  یّلک  روط  هب  ناشیا  .دناد  یم  نآ  تمرح  ابر و  ماکحا  یلـصا  أشنم  ار  عراش  نشور  ماکحا  يو  .تسا 

(1) .دوش یم  هدافتسا  ابر  قلطم  ندوب  مارح  تسا ، هدروآ  هک  ییاهدیق  زا  تسا و  هدرک  ثحب  هناگادج  ار  یضرق  يابر  و 

تمرح هب   (4) یناث دیهش  دننام  دنناد و  یم  ناناملسم  عامجا  نید و  يرورـض  ار  ابر  ندوب  مارح  زین   (3) لوا دیهش  (2) و  یّلح هّمالع 
هدنسیون (6) و  هاجنلا هلیسو  هدنسیون   (5)، رهاوج هدنـسیون  اه ، نآ  زا  سپ  .دنریذپ  یمن  ار  ییانثتـسا  هنوگ  چیه  دندقتعم و  ابر  قلطم 

(8) و .دنرامـش یم  نید  تاّیرورـض  زا  ار  نآ  تمرح  نانآ  زا  یخرب  دنراد و  حیرـصت  ابر  قلطم ؛ ندوب  مارح  رب  زین   (7) یقثولا هورع 
ابر قلطم  ندوب  مارح  رد  زین  رـصاعم  گرزب  ناـهیقف   (9) .دـناد یم  لتق  هتـسیاش  رفاک و  ار  ابر  هدنرامـش  لالح  هورع ، بحاص  یتح 

هّللا تیآ  هنومن ، يارب  .دنتسه  رتدیدش  هاگ  یتح  دنراد و  دیکأت 

100 و 161. صص 88 ،  طوسبملا ، - 1
ص 109. ج 5 ،  هعیشلا ، فلتخم  - 2

ص 293. ج 3 ، هّیعرشلا ، سورّدلا  - 3
ص 320. ج 2 ، ق ، 1418 ه .  هرشاعلا ، هعبطلا  یمالسالا ، مالعالا  هبتکم  هیقشمّدلا ، هعمّللا  حرش  یف  هّیهبلا  هضوّرلا  یناث ، دیهش  - 4

صص 332 و 333. ج 23 ، مالکلارهاوج ، - 5
ص 413. ج 1 ، هاجنلا ، هلیسو  یناهفصا ، نسحلاوبادیس  - 6

ص 2. ق ، 1339 ه .  هّیردیح ، هناخ  پاچ  فرشا ، فجن  یقثولا ، هورعلا  باتک  نم  ابرلا  باتک  يدزی ، مظاک  دمحمدیس  - 7
ص 510. ج 1 ، هلیسولاریرحت ، ص 413 ؛ ج 1 ، هاجنلا ، هلیسو  - 8

ص 2. یقثولا ، هورعلا  باتک  نم  ابرلا  باتک  يدزی ، مظاکدمحم  دیس  - 9
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ص:97

هن و   ) يرهاظ تهابش  ابر  هب  هک  ار  اهدتس  داد و  یخرب  ماجنا  نادهتجم  زا  یخرب  هک  يدراوم  رد  یّتح  هللا  همحر  یناگیاپلگ  یمظعلا 
(1) .دننک یم  طایتحا  زین  اج  نآ  رد  ناشیا  دنرامش ، یم  هورکم  دراد ، یعقاو )

دتـس داد و  هک  نادـهتجم  زا  یخرب  اـب  تسا و  دـقتعم  يوبر  ياهدتـس  داد و  قلطم  تمرح  هب  زین  هللا  همحر  ییوخ  یمظعلا  هّللا  تیآ 
: دنک یم  حیرصت  ناشیا  .دزرو  یم  تفلاخم  دنناد ، یمن  لطاب  یصخش ، لهج  تروص  رد  ار  يوبر 

دنادن  ) دـشاب هتـشاد  مکح  هب  لهج  هاوخ  لهاج و  هچ  دـشاب و  هلماعم  نیا  نالطب  هب  مل  اع  ناسنا  هچ  .اقلطم  تسا  لطاب  يوبر  هلماعم 
نیا هک  دـناد  یمن  اّما  تسا ، لطاب  يوبر  هلماعم  هک  دـناد  یم   ) دـشاب هتـشاد  عوضوم  هب  لـهج  هچ  و  تسا ) لـطاب  يوبر  هلماـعم  هک 

(2) (. تسا يوبر  هلماعم 

: دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  دناد و  یم  مارح  ار  ابر  تّدش  هب  زین  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

زا ابر  دشاب و  نید  تاّیرورض  زا  نآ  تمرح  هک  تسین  دیعب  تسا و  هدش  تباث  ناناملسم  عامجا  ّتنـس و  باتک و  هار  زا  ابر  تمرح 
(3) .دور یم  رامش  هب  گرزب  هریبک  ناهانگ 

يریگولج يارب  ینعی  تسا ؛ هدش  مارح  همّدقم  باب  زا  یلماعم  يابر  تمرح  هک  تسا  نآ  رب  يرهّطم  دیهش  رصاعم ، ناملاع  نایم  رد 
شیب هک  اه  یندرمش  رد  یتح  .درامش  یمن  زیاج  ار  ییابر  نینچ  باکترا  هجو  چیه  هب  ناشیا  یلو  دشاب ، یم  یعطق  يابر  تمرح  زا 

(4) .تسا تمرح  هب  لیاق  ناشیا  دنرامش ، یم  زیاج  ار  نآ  ناهیقف  رت 

ص 414. ج 1 ، چ 2 ، ق ، 1397 ه .  تاعوبطملل ، فراعتلاراد  توریب ، هاّجنلا ، هلیسو  هیشاح  یناهفصا ، نسحلاوبادیس  - 1
هلأسم 204. نیحلاصلا ، جاهنم  - 2
ص 492. ج 1 ، هلیسولاریرحت ، - 3

ص 207. ابر ، هلأسم  - 4
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لوپ عاونا  خیرات و  موس : شخب 

هراشا

لوپ عاونا  خیرات و  موس : شخب 

اه لصف  ریز 

یلوپ يوبر  ياهدتس  داد و 

مالسا ردص  رد  هیاپ  لوپ 

لوپ ندوب  یلثم  ای  یمیق 

یلوپ يوبر  ياهدتس  داد و 

هراشا

یلوپ يوبر  ياهدتس  داد و 

اه لصف  ریز 

لوپ فیرعت 

لوپ عاونا  خیرات و 

لوپ فیرعت 

لوپ فیرعت 

هلدابم شزرا  لوپ  رگید ، ترابع  هب  .تسا  ناگمه  شریذپ  دروم  دور و  یم  راک  هب  دتس  داد و  هلیسو  ناونع  هب  هک  تسا  يزیچ  لوپ 
.دشاب یم  نآ  يا  هلدابم  شزرا  رد  زین  نآ  یفرصم  شزرا  تسایشا و  صلاخ  يا 

لوپ عاونا  خیرات و 

هراشا

لوپ عاونا  خیرات و 
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اه لصف  ریز 

ییالاک لوپ   _ 1

يزلف لوپ   _ 2

يذغاک لوپ   _ 3

يریرحت لوپ   _ 4

لوپ هبش   _ 5

ییالاک لوپ   _ 1

ییالاک لوپ   _ 1

ای يا  هلیبق  ياهدیلوت  یخرب  مک  مک  .دـندروآ  یم  مهارف  هداوناخ  ای  هلیبق  نورد  رد  ار  ناشیاه  يدـنمزاین  اه  ناسنا  هّیلّوا ، عماوج  رد 
يارب ور ، نیا  زا  .دنزاس  مهارف  هداوناخ  ای  هلیبق  نورد  رد  ار  ناشیاهزاین  یخرب  دنتـسناوتن  زین  دـش و  اه  نآ  زاین  رب  نوزفا  یگداوناخ ،

ینوگمهان .تفرگ  لکـش  ياپایاپ »  » ای الاک  اب  الاک  دتـس  داد و  دـنداتفا و  رکف  هب  زاین  دروم  يالاک  اـب  یفاـضا  ياـهالاک  دتـس  داد و 
زا شیپ  ات  .دش  هدیشک  ییالاک  لوپ  يوس  هب  اهدتـس  داد و  نامز ، تشذگ  اب  تخاس و  ور  هبور  يراوشد  اب  ار  ياپایاپ  هلدابم  اهالاک 
اه یشاقن  يور  رد  .تسا  هتفرگ  یم  تروص  هلدابم  هار  زا  مدرم  دتس  داد و  زلف ، نّیعم  رادقم  تسرد و  نزو  اب  هّکـس  داجیا  عارتخا و 

ضوع هلیسو  هب  هک  دتس  داد و  ياه  هنحص  میدق  رصم  ياه  يراجح  و 
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هدش و هتخاسیاه  فرظ  تالآ و  تنیز  ربارب  رد  راد  هلگ  یچراکـش و  ای  زرواشک  هک  دوش  یم  هدید  تسا  هتفرگ  یم  تروص  ندرک 
، يزنرب هیاپ  هس  کی  هنومن ، يارب  .تسا  هدوب  اپراهچ  اه  تمیق  نازیم  سایقم و  هیاپ  .دنتسه  دوخ  يالاک  ندرک  ضوع  لاحرد  هریغ ،
زا یماس ، ینیتال و  ینانوی و  ياه  نابز  زا  يا  هراپ  رد  ییاراد ، هیامرـس و  لوپ ، دـننام  اـه  هژاو  یـضعب  .تسا  هتـشاد  شزرا  واـگ   12

تسا و ناویح  رس  لصا  رد  هک   (2) لایتپاک (1) و  اینوکی هژاو  لاثم ، يارب  .تسا  نایاپراهچ  هب  طوبرم  ياه  هژاو  زا  یکی  ياه  قتـشم 
(3) .دشاب یم  دزم  رتش و  يانعم  هب  لمج  یبرع  تغل  تسا و  قتشم  آزا ن  يراد  هیامرس  ینعی  مسیلاتیپاک  هژاو 

، هدـش کشخ  یهاـم  کـمن ، هک  دـمآ  یم  رامـش  هب  لوپ  ناونع  هب  اـه  نیمزرـس  یخرب  رد  زین  يرگید  ياـه  سنج  اـپراهچ ، زا  ریغ 
(4) .دنتسه اه  نآ  زا  ...و  جنرب  سابل ، تسوپ ، نوتوت ،

يزلف لوپ   _ 2

يزلف لوپ   _ 2

یخرب تسناوتن  یلو  دـیماجنا ، هلدابم  رما  ندـش  ناسآ  هب  يا  هزادـنا  ات  هچرگا  شزرا ، راـیعم  ناونع  هب  ـالاک  دـنچ  اـی  کـی  باـختنا 
زا .دنتفر  یم  نایم  زا  هدش و  دساف  نامز  تشذگ  اب  یلوپ ، ياهالاکزا  یضعب  اریز  درادرب ؛ نایم  زا  ار  يدتس  داد و  یساسا  تالکشم 
دـش ببـس  اه  يراوشد  نیا  .تخاس  یم  ور  هبور  يراوشد ، اب  ار  اه  نآ  لاقتنا  لقن و  يرادـهگن و  دایز ، مجح  نتـشاد  رگید ، يوس 

بایمک لیلد  هب  هرقن  الط و  هژیو  هب  تازلف ، هک  دیآرب  ینیزگ  ياج  يوجو  تسج  رد  رشب  هک 

.تساپراهچ يانعم  هب  هک  تسا  نیتال   pecu هملک زا  قتشم   Pecuni - 1
.Gapital . 1 2 - 2

 . ص 8 چ 5 ، نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  هّکس ، خیرات  ینایب ، هداز  کلم  - 3
«. لوپ  » ناونع ریز  ص 5810 ، ج 4 ، هاگشناد ، پاچ  نارهت ، ادخهد ، همان  تغل  - 4
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: دندوب ریز  ياهزایتما  ياراد  اریز  دندش ؛ هتخانش  یبسانم  نیزگ  ياج  ناشندوب ،

؛ دوش یم  لقن  لمح و  یناسآ  هب  دوب و  مک  مجح  رد  ناوارف  شزرا  تشابنا  ّتیلباق  ياراد  تازلف  يدتس : داد و  شقن   _ 1

؛ دنوش یم  دساف  رت  مک  دنراد و  يدایز  ماود  يزلف  ياه  لوپ  شزرا : هریخذ  شقن   _ 2

ياهرادـقم دـشاب و  نوـگمه  شزرا ، رظن  زا  دــیاب  دریگ ، یم  رارق  شزرا  راـیعم  ناوـنع  هـب  هـک  يزیچ  نوـگمه : شزرا  راـیعم   _ 3
ریغ ياه  لوپ  یلو  تسا ، یندـش  يزلف  ياه  لوپ  رد  رما  نیا  .دنـشاب  هتـشاد  فالتخا  رگیدـکی  اب  دادـعت  ظاحل  هب  اهنت  نآ ، توافتم 

.تسین یلمع  يزلف 

نودب درک ؛ میسقت  تشرد _  زیر و  نوگانوگ _  ياه  تیمک  هب  ناوت  یم  ار  هرقن  الط و  هژیو  هب  تازلف  يریذپ : میـسقت  ّتیلباق   _ 4
(1) .دسرب ینایز  ناشتّیفیک  هب  هک  نآ 

زا شیپ  متفه  هدس  رد  ایدیل ، یهاشداپ  نامز  رد  ار  نآ  یخرب  .دنراد  فالتخا  ناسانشراک  كوکـسم ، لوپ  شیادیپ  خیرات  هنیمز  رد 
هیلع حون  نب  ناعنک  نب  دورمن  تسا : هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع  اضّرلا ، رابخا  نویع  باتک  رد  یتیاور  رب  انب  یلو   (2)، دنا هتسناد  دالیم 

(3) .داد جاور  لوپ  ناونع  هب  ار  هرقن  الط و  هک  دوب  یسک  نیتسخن  مالسلا 

يذغاک لوپ   _ 3

يذغاک لوپ   _ 3

اهدتس داد و  قنور  هب  تسخن  تشاد و  هک  ییاه  تیزم  دوجو  اب  يزلف  لوپ 

ص 27. ، 1375 تاغیلبت ، رتفد  تاراشتنا  مق ، یلوپ ، ياه  ماظن  لوپ و  مق ، هّیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  یگنهرف  شخب  - 1
 . ص 5810 ادخهد ، همان  تغل  - 2

ص 222. چ 1 ، ق ، 1404 ه .  تاعوبطملل ، یملعالا  هسّسؤم  توریب ، اضّرلا ، رابخا  نویع  قودص ، خیش  - 3
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لوپ ياه  یتساک  زا  یخرب  .دوش  عارتخا  يذغاک  لوپ  مان  هب  يرت  ناسآ  لوپ  دـش  ببـس  هک  تشاد  زین  ییاه  یتساک  یلو  دـیماجنا ،
: تسا ریز  رارق  هب  يزلف 

تاکوکسم ژایلآ  رادقم  راب  هدجیه  لاس ، کی  رد  اهنت  هسنارف  ناهاشداپ  زا  یکی  مود  ناژ  لاثم ، يارب  اه : هّکـس  ژایلآ  رد  ّبلقت   _ 1
(1) .دیآرب هلاسدص  ياه  گنج  نیگنس  ياه  جرخ  هدهع  زا  دناوتب  راک  نیا  اب  ات  داد  رییغت  ار 

زا شیب  الط و  هّکس  هنوگ  هب 400  کیدزن  .م  ات 1500  ياه 1256  لاس  هنایم  رد  هک  يا  هنوگ  هب  يزلف : ياـه  لوپ  ینوگاـنوگ   _ 2
(2) .دوب نایرج  رد  هرقن  هّکس  هنوگ   1000

اه نآ  یعقاو  شزرا  صیخشت  تردق  مدرم ، هدوت  هک  تشاد  دوجو  توافتم  ياه  نزو  اهژایلآ و  اب  كوکسم  یعون  رگید ، يوس  زا 
.دنتشادن ار 

.دوبن یفاک  اهدتس  داد و  رد  دوجوم ، يزلف  لوپ  هک  دش  يا  هزادنا  هب  اهدتس  داد و  مجح  شیازفا   _ 3

هب ار  دوخ  ياج  يزلف  لوپ  هک  دوب  یلماوع  زا  زین  ّتینما  نتشادن  تقرـس و  رطخ  لقن ، لمح و  هنیزه  نزو ، شهاک  یگدییاس و   _ 4
.داد يذغاک  لوپ 

حطس رد  دتـس  داد و  هب  دیماجنا و  اه  هاگنب  اهراوناخ و  فرـصم  رب  دیلوت  دازام  رد  نوزفازور  شیازفا  هب  برغ ، رد  یتعنـص  بالقنا 
هلدابم هلیسو  رکف  هب  مدرم  ور ، نیا  زا  .دوبن  یفاک  يزلف  لوپ  اهدتـس ، داد و  هدرتسگ  مجح  نیا  يارب  .دیـشخب  قنور  یناهج  هدرتسگ 

، مجح مک  لمح و  لباق  کبـس و  هلیـسو  نیا  شزرا  سانکـسا ، غلبم  رد  رت  مک  ای  رتدایز  رفـص  دنچ  ندرک  پاچ  اب  هک : دـنداتفا  يا 
مک دایز و 

صص 31 و 32. یلوپ ، ياه  ماظن  لوپ و  - 1

صص 31 و 32. یلوپ ، ياه  ماظن  لوپ و  - 2

نآ زا  زیرگ  ياه  هار  www.Ghaemiyeh.comابر و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 231زکرم  هحفص 118 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13388/AKS BARNAMEH/#content_note_101_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13388/AKS BARNAMEH/#content_note_101_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:102

یناـسآ هب  ناوتب  ار  لوپ  شزرا  قیقد ، دروارگ  کـی  اـب  درک و  میـسقت  هاوخلد  رادـقم  هب  ار  نآ  ناوـتب  راـشعا  زا  هدافتـسا  اـب  دوـش و 
(1) .تشاد ناما  رد  ّبلقت  زا  ار  نآ  داد و  صیخشت 

یهاتوک تّدم  نیچ ، زا  دیلقت  هب  واچ »  » يذـغاک لوپ  ق ، لاس 693 ه .  رد  ناریا _  یلوغم  هاشداپ  ناخوتاخیک _  تنطلـس  نامز  رد 
يرگید يذغاک  لوپ  نرق ، شش  زا  سپ  .داتفا  جاور  زا  شلوپ  هب  هاشداپ و  هب  مدرم  يدامتعا  یب  ببس  هب  یلو  تفای ، جاور  ناریا  رد 

(3) .تفای جاور  ناریا  رد   (2)« کجیب  » مان هب 

يذغاک لوپ  عاونا 

(4): دنوش یم  میسقت  یلک  عون  ود  هب  يذغاک  ياه  لوپ 

؛ يروتسد شدرگ  اب  ینوناق  يذغاک  لوپ   _ 1

.ینیمضت شدرگ  اب  يرابتعا  يذغاک  لوپ   _ 2

نیچ رد  يدالیم و  مهن  نرق  رد  ار  يذغاک  لوپ  خیرات  .دنا  هدوب  ینوناق  يذغاک  لوپ  شیادیپ  ّتلع  دنمتردق  ياه  تموکح  ًالومعم 
(5) .دش جیار  زین  اپورا  رد  اهدعب  راک  نیا  .دنتشاذگ  واچ »  » ار نآ  مان  دنداد و  راشتنا  یسانکسا  نامز  نآ  رد  اه  ینیچ  دنا ؛ هتسناد 

گنهرف و هاگ  شهوژپ  مق ، لوپ ، ّتیهام  یفـسوی ، یلعدـمحا  زا : هتفرگرب  ص 19 ، ج 1 ، اینریپ ، نادرگرب : داصتقا ، نسلئوماـس ، - 1
ص 41. هشیدنا ،

لوپ و .دوبن  تهابش  یب  اپورا  مهدفه  هدس  ياهرگرز  سانکسا  هب  هک  دوش  یم  هتفگ  يدَنَـس  هب  تسا و  يدنه  يا  هژاو  کجیب ، - 2
 . ص 57 کناب ،

 . ص 57 چ 1 ، ، 1376 نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  کناب ، لوپ و  یلصا ، يریدق  رقاب  - 3
ص 33. یلوپ ، ياه  ماظن  لوپ و  - 4

 . ص 54 کناب ، لوپ و  - 5
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نآاق يالیبوق  هرود  رد  سانکسا  رشن  پاچ و  هویش  زا  دهد و  یم  ربخ  يدالیم  نرق 13  رد  سانکسا  نیا  جاور  هنماد  زا  ولوپوکرام ،
تأرج سک  چـیه  : » دـیوگ یم  يو  .درامـش  یم  هقباـس  یب  يرما  ار  نآ  دـنک و  یم  یتفگـش  راـهظا  نـیچ _  دـنمتردق  روتارپـما  _ 

(1) «. دنک يراددوخ  اه  تخادرپ  رد  يذغاک ] لوپ   ] نآ شریذپ  زا  دوخ ، یگدنز  نتخادنا  رطخ  هب  اب  هک  تشادن 

دوخ ياه  هّکس  مدرم  اریز  دندش ؛ ینیمضت ) شدرگ  اب  يرابتعا  يذغاک  لوپ   ) لوپ هنوگ  نیا  شیادیپ  لماع  نافاّرص  لوا ، هلحرم  رد 
ار دوخ  ياه  لوپ  دیـسر  هیارا  اـب  زاـین  ماـگنه  دـندرک و  یم  تفاـیرد  دیـسر  اـه  نآ  زا  دنتـشاذگ و  یم  تناـما  هب  نیما  دارفا  دزن  ار 
، دندیخرچ یم  مدرم  دزن  تسد  هب  تسد  اه  نآ  دنتفای ، اهدیـسر  نیا  هک  يدامتعا  هجیتن  رد  نامز ، تشذـگ  اب  .دـندرک  یم  تفایرد 

هدروخن تسداه  نآ  دزن  لوپ  يرادقم  هراومه  هک  دنتفایرد  نافاّرص  نامز ، تشذگ  اب  .دنام  یم  یقاب  هدروخن  تسد  يزلف  لوپ  یلو 
دنداد و یم  دیـسر  رادقم  نامه  هب  دنهدب ، ماو  يزلف  لوپ  هک  نآ  ياج  هب  مک  مک  دنتخادرپ و  نداد  ماو  هب  هجیتن ، رد  .دنام  یم  یقاب 

.دندرب یم  راک  هب  يزلف  لوپ  ياج  هب  ار  اه  نآ  دندوب  هدرک  ادیپ  اهدیسر  نیا  هب  هک  يدامتعا  اب  مدرم 

دوجو هب  هدـش  هدامآ  شیپ  زا  صخـشم و  غلبم  اب  درادناتـسا و  ییاهدیـسر  هک  تفرگ  لکـش  هشیدـنا  نیا  اهدیـسر ، نیا  هب  دامتعا  اب 
(2) .تفرگ تروص  .م  لاس 1656  رد  خورتسملاپ  مان  هب  يدئوس  کناب  کی  يوس  زا  راک  نیا  راب  نیتسخن  .دنروآ 

رد دوجوم  يزلف  لوپ  هزادنا  هب  سانکسا  پاچ  هک  نآ  لیلد  هب  نامز ، نآ  ات 

ص 34. یلوپ ، ياه  ماظن  لوپ و  - 1
ص 21. کناب ، لوپ و  - 2
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دامتعا نیا  زا  هدافتـسا  ءوس  اب  اه  کناب  مک  مک  یلو  دوبن ، يربخ  هتخیـسگ  ماـجل  مّروت  زا  تفریذـپ ، یم  تروص  تناـما ، قودـنص 
ناشن یشنکاو  دنتـشاد ، اه  کناب  هب  هک  يدامتعا  اب  مدرم  تسخن  .دنتخادرپ  دوجوم  هّکـس  رادقم  زا  شیب  سانکـسا  راشتنا  هب  مدرم ،

هداد ناشن  شنکاو  مدرم  دمآ ، یم  نییاپ  نآ  شزرا  تفای و  یم  ینوزف  هّیور  یب  لکش  هب  سانکـسا  پاچ  هک  یماگنه  یلو  دندادن ،
نـشور رایـسب  هنومن  .دیماجنا  یم  کناب  یگتـسکشرو  هب  رما  نیا  دندرک و  یم  هعجارم  اه  کناب  هب  دوخ  ياه  هّکـس  نتفرگ  يارب  و 

تـسکشرو وا  کناب  رخآ  رد  دروآ و  نییاپ  دصرد  ات 90  ار  سانکـسا  شزرا  هک  دوب  يوسنارف  وال  ناج  يراد  کـناب  عوضوم  نآ ،
(1) .تخیرگ هسنارف  زا  شدوخ  دیدرگ و 

يریرحت لوپ   _ 4

يریرحت لوپ   _ 4

زا هدافتـسا  .دـشاب  یم  کناب  يراج  باسح  رد  درف  ره  يدوجوم  دوش ، یم  هدـیمان  زین  يرتفد  یکن و  اـب  یتبث ، لوپ  ياـه  ماـن  هب  هک 
.دور یم  رامش  هب  اهدتس  داد و  رد  رت  ناسآ  رت و  هنیزه  مک  یهار  يریرحت ،) لوپ   ) کچ

هک ییاهروشک  رد  تشاد ، هک  ییاه  تیزم  ببس  هب  کچ  هلیـسو  هب  اه  تخادرپ  دیدرگ و  جیار  نرق 19  نایاپ  رد  کچ  زا  هدافتسا 
(2) .تسا هدروآ  تسد  هب  لک  تالماعم  عمج  رد  ار  یّمهم  مقر  تسا ، هتفای  هعسوت  يراد  کناب 

لوپ هبش   _ 5

لوپ هبش   _ 5

لماش ار  یتلود  یمومع و  ای  یـصوصخ  یلام  ياهداهن  زا  یخرب  ياهدّـهعت  اـه و  نید  رت ، شیب  هک  تسا  یلوپ  ریغ  هنیدـقن  ییاراد ،
ياه هدرپس  .دوش  یم 

ص 46. لوپ ، ّتیهام  - 1
ص 95. کناب ، لوپ و  - 2
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ص:105

، ماو زادـنا و  سپ  ياه  نامزاس  رد  ماهـس  ياه  هدرپس  زادـنا ، سپ  ياه  قودنـص  زادـنا و  سپ  ياه  هدرپس  اه ، کناب  رد  راد  تّدـم 
نیا همه  .دروآ  ناونع  نیا  ریز  ناوت  یم  هنازخ ) دانـسا   ) دهد یم  راشتنا  تلود  هک  ار  تّدـم  هاتوک  راداهب  قاروا  همیب و  ياهدادرارق 
لوپ هب  تعرس  هب  یلامتحا  يرطخ  اب  دنناوت  یم  یلو  دنتـسین ، لوپ  دنچ  ره  هک  انعم  نیا  هب  دنتـسه ؛ هنیدقن  دایز ، نازیم  هب  اه  ییاراد 

(1) .دنشاب دقن  لوپ  هب  زاین  يوگ  خساپ  دنوش و  لیدبت 

مالسا ردص  رد  هیاپ  لوپ 

هراشا

مالسا ردص  رد  هیاپ  لوپ 

هطبار هنوگ  چیه  هک ، یلاح  رد  تفر ؛ یم  راک  هب  اهدتـس  داد و  رد  مه  ضرع  رد  رانید  مهرد و  ینعی  لوپ  عون  ود  مالـسا ، ردص  رد 
رییغت لاح  رد  رازاب ، رد  اه  نآ  ياضاقت  هضرع و  نازیم  هب  هّجوت  اب  هطبار  نآ  تشادـن و  دوجو  ود  نآ  نایم  یـصّخشم  ینوناق  یتمیق 

.دوب جیار  یمور  رانید  یناریا و  مهرد  رت  شیب  دوب و 

یم هلماـعم  مهرد  هد  ربارب  راـنید  ره  ینعی  دوب ؛ هد  هب  کـی  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ناـمز  رد  راـنید  مهرد و  یتـمیق  هطبار 
نیمزرـس ای  ناریا و  دـننام  تشاد ، جاور  نآ  رد  رت  شیب  مهرد  هک  ییاه  نیمزرـس  رد  تاـحوتف  ریثأـت  تحت  هطبار  نیا  هّتبلا   (2) .دش

.تفریذپ یم  یتساک  ینوزف و  مور ، دننام  دوب ، جیار  نآ  رد  رانید  هک  ییاه 

، یفاّرص کناب ، لوپ ، یمیهاربا ، نیسحدمحم  زا : هتفرگرب  ص 327 ، ج 2 ، گنهرف ، رهچونم  همجرت : یسایس ، داصتقا  راب ، نومر  - 1
ص 97. کناب ، لوپ و  ص 22 ؛ ، 1376 ج 1 ، یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  زکرم  مق ،

هعماج یگنهرف  شخب  یلوپ ، ياه  ماـظن  لوپ و  زا : هتفرگرب  ص 69  ج 1 ، يدجو ، دیرف  فراعملا  هریاد  ص 216 ؛ لوپ ، تیهام  - 2
ص 146. چ 1 ، ، 1375 یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  مق ، هیملع  هزوح  نیّسردم 
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ص:106

مالسا ردص  رد  لوپ  ندوب  يرابتعا  ای  یتاذ  شزرا 

هب اهدتـسو  داد  رد  ینعی  دـنتفرگ ؛ یم  راـک  هب  دوخ  ياهدتـس  داد و  رد  ینزو  تروـص  هب  ار  راـنید  مهرد و  تاکوکـسم  ناناملـسم 
تاکوکسم رد  هدش  هدرب  راک  هب  هرقن  ای  الط  رادقم  اه  نآ  يارب  هکلب  دنتشادن ، یهّجوت  نادنچ  اه  نآ  يور  هرامـش  هتـشون و  لکش ،

دتس داد و  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ   (2) .دندوب نزو  مه  مالسا  تیلهاج و  رصع  ياه  هّکس  مالسا ، ردص  رد   (1) .تشاد ّتیمها 
(3) .دومرف دییأت  اضما و  ار  ینزو 

يزورما ياـه  لوـپ  فــالخ  رب  دوـب ؛ زین  یتاذ  شزرا  ياراد  اهدتــس ، داد و  رد  شزرا  رب  نوزفا  مالــسا  ردــص  رد  لوـپ  نیارباــنب ،
: هک سانکسا ) )

؛ تسین اهدتس  داد و  رد  زج  هب  یفرصم  شزرا  ياراد  فلا )

؛ دوب يدادرارق  ریغ  يرما  هرقن  الط و  رد  هک  یلاح  رد  تسا ؛ يدادرارق  يرابتعا و  زین  نآ  يا  هلدابم  شزرا  ب )

شجنس رایعم  ناونع  هب  ار  نآ  القع  فرع و  هک  دوب  یفاک  اهنت  دوش ، اهدتـس  داد و  دراو  لوپ  ناونع  هب  هرقن  الط و  هک  نیا  يارب  ج )
: دراد زاین  رابتعاود  هب  هک  سانکسا  فالخرب  دنریذپب ؛ اهالاک 

؛ صاخ ذغاک  نآ  يارب  يا  هلدابم  شزرا  رابتعا   _ 1

.شجنس رایعم  ناونع  هب  نآ  يا  هلدابم  شزرا  رابتعا   _ 2

، درک هسیاقم  ناوت  یمن  مالسا  ردص  نامز  ياه  لوپ  اب  ار  يزورما  ياه  لوپ  سپ 

ص 219. لوپ ، ّتیهام  - 1
ص 129. یلوپ ، ياه  ماظن  لوپ و  - 2

ص 219. لوپ ، تیهام  - 3
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ص:107

.تفر نآ  هژیو  ماکحا  اه و  یگژیو  یپ  رد  تشاگنا و  هثدحتسم  هدیدپ  کی  ار  نآ  دیاب  هکلب 

توافت میدق ، دـیدج و  ياه  لوپ  فلتخم  ماکحا  نایم  ناهیقف  زا  یخرب  هک  تسا  هدـش  ببـس  میدـق  دـیدج و  ياه  لوپ  رد  توافت 
: دوش یم  هراشا  دروم  دنچ  هب  هنومن ، يارب  .دنراذگب 

: دیامرف یم  یقثولا  هورع  بحاص  هللا ،  همحر  يدزی  ییابطابط  مظاکدمحم  دیس  هّللا  تیآ   _ 1

يراج نآ  رب  رانید  مهرد و  ماکحا  تسا و  یصّخشم  شزرا  ياراد  سانکـسا  .دیآ  یمن  رامـش  هب  رانید  مهرد و  سنج  زا  سانکـسا 
دـیرخ و دوخ  زا  شیب  ییاهرانید  مهرد و  اـی  دوخ  زا  رت  شیب  ییاـه  سانکـسا  هب  ار  سانکـسا  هک  تسا  زیاـج  نیارباـنب ، .دوش  یمن 

(1) .درک شورف 

: دیامرف یم  زین  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  .دنا  یم د  اه  یندرمش  زا  ار  سانکسا  اریز  دنک ؛ یم  در  ار  سانکسا  رد  یعیب  يابر  اوتف ، نیا 

ياه لوپ  ریاس  و  دنه ) رد  جـیار  لوپ   ) تانم و  يرازت ) هیـسور  رد  جـیار  لوپ   ) تون هب  هلماعم  فرط ، ود  ای  فرط  کی  زا  هچ  نانچ 
هب هدایز  نتفرگ  یلو  دوش ، یمن  يراج  دراوم  نیا  رد  فرـص  ِعیب  ماکحا  هک  تسا  نیا  رهاظ  دوش ، عقاو  ام  ناـمز  رد  جـیار  يذـغاک 

(2) .تسین زیاج  ابر  زا  رارف  دصق 

: دیامرف یم  هللا  همحر  ییوخ  یمظعلا  هّللا  تیآ 

مهرد و نیزگ  ياج  هک  ...و  یناریا  ناموت  يدنه ، تون  یقارع ، رانید  دننام  هزورما  جیار  يذـغاک  ياه  لوپ  عاونا  رب  فرـص  ماکحا 
نیعیابتم ییادج  زا  لبق  ضباقت  هک  دنچره  تسا ؛ حیحـص  رگیدکی  هب  اه  لوپ  نیا  شورف  سپ  .دوش  یمنیراج  دنا ، هدش  قباس  رانید 

هتفرگن تروص 

 . هلأسم 56 ص 40 ، هورعلا ، نم  ابّرلا  باتک  - 1
هلأسم 33. ص 54 ،  ج 1 ، هلیسولاریرحت ، - 2
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ص:108

(1) .تسین بجاو  نامز  نیا  جیار  ياه  لوپ  رب  زین  تاکز  هک  نانچ  مه  .دشاب 

لوپ ندوب  یلثم  ای  یمیق 

لوپ ندوب  یلثم  ای  یمیق 

ندوب یلثم  ای  ندوب  یمیق  نییعت  نوزفازور ، مّروت  دوجو  نآ و  شزرا  ندـمآ  نییاپ  ینعی  يزورما ؛ ياه  لوپ  زراب  یگژیو  هب  هجوت  اب 
دزادرپب و تسا ، هدرک  ضرق  هدنریگ  ضرق  هک  ار  يرادقم  نامه  دیاب  میتسناد ، یلثم  ار  لوپ  هچ  نانچ  اریز  دراد ؛ یساسا  شقن  لوپ 

ناموت رازه  هد  شیپ  لاس  هد  هک  یـسک  مینادـب ، یلثم  ار  لوپ  رگا  لاثم ، يارب  .دراد  هدـنهد  ضرق  يارب  یناوارف  ياه  ناـیز  رما ، نیا 
نیدنچ شیپ  لاس  هد  رد  ناموت  رازه  هد  دیرخ  تردق  تسا ، نشور  هک  دهدب  سپ  ار  ناموت  رازه  هد  نامه  دـیاب  تسا ، هدرک  ضرق 

ار هدـش  هتفرگ  ضرق  زور ، هب  تمیق  تسی  اب  یم  هدـنریگ  ضرق  مینادـب ، یمیق  ار  لوپ  رگا  یلو  تسا ، يزورما  دـیرخ  تردـق  ربارب 
.دوش یمن  ملظ  فرط  چیه  هب  تروص ، نیا  رد  .دنک  تخادرپ  ار  شیپ  لاس  هد  رد  ناموت  رازه  هد  دیرخ  تردق  ینعی  دزادرپب ؛

هقف دراو  نامـض ، باـب  رد  ناـهیقف  يوس  زا  حالطـصا ، ود  نیا  هکلب  تسا ، هدـشن  ناـیب  عرـش  يوـس  زا  یمیق  یلثم و  موـهفم  اـنعم و 
ناـمز و ره  رد  يا  هعماـج  ره  فرع  عـبط  هب  دراد و  تلاـخد  یلثم  یمیق و  فـیرعت  رد  یفرع  تازاـکترا  نیارباـنب ، .تـسا  هدـیدرگ 

یمن تسا ، یمیق  ای  یلثم  زیچ  نالف  هک  دـندرک  عامجا  يرما  يور  رب  نامز ، کی  رد  ناـهیقف  رگا  نیارباـنب ، .تسا  تواـفتم  یناـکم 
.داد رارق  كالم  اه  هرود  همه  يارب  ار  نآ  ناوت 

هلأسم 226. ص 56 ،  ج 2 ، نیحلاصلا ، جاهنم  - 1
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ص:109

: دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  یقثولا  هورع  بحاص 

اه و ناکم  اه و  نامز  بسح  رب  یمیق  یلثم و  .مییامن  نییعت  ار  یمیق  یلثم و  هک  میدـنمزاین  ینامز  لاح و  ره  رد  ام  هک  تسا  نشور 
هدوب ناشدوخ  ناکم  نامز و  هب  تبسن  دنا ، هدرمـش  یمیق  یلثم و  ناونع  هب  ناهیقف  هک  ار  يدراوم  نآ  دوش و  یم  توافتم  اه  ّتیفیک 

(1) .دوش یمن  تّجح  رگید  ياه  نامز  اه و  ناکم  يارب  تسا و 

عون رد  زیچ  ود  یگناگی  یخرب   (2) .دنا هتـشاذگ  فرع  هدهع  رب  ار  نآ  یخرب  .تسا  هدش  هیارا  ینوگانوگ  ياه  فیرعت  یلثم  يارب 
هتسد  (4) .دــنا هداد  رارق  كـالم  ار  تـمیق  رظن  زا  ازجا  يواــست  زین  رگید  یخرب   (3) .دـنا هتـسناد  ندوب  لثامم  كالم  ار  فنـص  و 

رد يواست  نآ ، هجیتن  رد  هک  دراد  هراشا  ییاه  یگژیو  هب  اه  فیرعت  نیا   (5) .دنا هتسناد  كالم  ار  هباشم  ياه  هنومن  نتشاد  مراهچ ،
نازیم هک  تسا  یلثم  يزیچ  رگید ، ترابع  هب  .دـشاب  یم  نآ  دارفا  تمیق  ّتیلاـم و  رد  يواـست  هجیتن  رد  نآ ، هب  دارفا  شیارگ  نازیم 

.دشاب هتشادن  توافت  القع  فرع و  رظن  رد  اه  نآ  ّتیبولطم  نآ و  دارفا  رد  دوجوم  ياه  یگژیو  هب  تبسن  فرع  تبغر 

ص 96. نایلیعامسا ، تاراشتنا  بساکم ، هیشاح  يدزی ، مظاکدمحم  دیس  - 1
ص ج 1 ، ، 1379 هللا ،  همحر  ینیمخ  ماما  راثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  عیبلا ، باتک  ینیمخ ، ماما  ص 180 ؛ ج 2 ، هلیسولاریرحت ، - 2

ص 242. ج 6 ،  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، همارکلا ، حاتفم  یلماع ، رح  332 ؛
ص 152. ج 3 ، نایراصنا ، هسسؤم  مق ، يدیحوت ، یلعدمحم  ریرقت : ههاقفلا ، حابصم  ییوخ ، مساقلاوبا  دیس  - 3

خیش بساکم  .دهد  یم  تبسن  ناهیقف  روهشم  هب  ار  نآ  دنک و  یم  لقن  ناهیقف  زا  يدایز  رامـش  زا  ار  فیرعت  نیا  يراصنا  خیـش  - 4
ص 105. عیبلا ، باتک  يراصنا ،

ص 76. یمالسا ، داصتقا  رد  لوپ  هاگشناد ، هزوح و  يراکمه  رتفد  - 5
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ص:110

: دیامرف یم  هورع  بحاص   (1) .دنتسه هّیرظن  نیا  رادفرط  رصاعم  گرزب  ناهیقف  نارگشهوژپ و  زا  یخرب 

نآ هطـساو  هب  شدارفا  تمیق  نآ و  دارفا  هب  تبـسن  مدرم  تبغر  نازیم  هک  دنـشاب  ییاـه  یگژیو  ياراد  نآ ، دارفا  هک  تسا  نآ  یلثم 
نامز ساسا  رب  رما  نیا  تسا و  یلثم  زیچ  نآ  دشاب ، هنوگ  نیا  تردن ) هب  هن   ) هراومه هک  يزیچ  ره  .دـنکن  ادـیپ  فالتخا  اه  یگژیو 

(2) .دنک یم  قرف  اه ، ّتیفیک  اه و  ناکم  اه و 

: دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

، یلثم يایشا  .تساه  نآ  عفانم  صاوخ و  عبات  ایـشا ، هب  مدرم  تبغر  دوش و  یم  هتـساخرب  اه  نآ  هب  مدرم  ياه  تبغر  زا  ایـشا  ّتیلام 
(3) .دنشاب هتشاد  مه  هب  بیرق  تایصوصخ  تافص و  هک  دنتسه  ییاه  نآ 

ای تسا  یلثم  لوـپ  اـیآ  هک  تسناد  دـیاب  نآ ،) هب  تبـسن  مدرم  ناـسمه  شیارگ  تبغر و   ) دـش ناـیب  یلثم  زا  هـک  یفیرعت  ساـسا  رب 
؟ یمیق

هک دنهد  یم  اوتف  ساسا ، نیا  رب  (4) و  دنناد یم  یلثم  ار  لوپ  ناهیقف ، رت  شیب  هک  میوش  یم  روآدای  شـسرپ ، نیا  هب  خساپ  زا  شیپ 
نوچ مه  یخرب  هّتبلا  .دشاب  هتفای  شهاک  نآ  تمیق  دنچره  رت ؛ شیب  هن  دریگب و  دیاب  تسا  هداد  ضرق  هک  ار  يرادقم  نامه  سکره 

یلو دنناد ، یم  یلثم  ار  يذغاک  ياه  لوپ  دنچره  ردص  دیهش 

ص 333؛ عیبلا ، باتک  ص 469 ؛ چ 1 ، ق ، 1423 ه .  ثارتلا ، ءایحال  یفطصملاراد  بساکم ، هیـشاح  يدزی ، مظاکدمحم  دیـس  - 1
ص 168. ج 2 ، مق ، ، 1374 نایلیعامسا ، یتاعوبطم  هسسؤم  بلاطلاداشرا ، يزیربت ، داوج  ازریم 

ص 469. بساکم ، هیشاح  - 2
.عیبلا باتک  - 3

.دعب هب  صص 166  لوپ ، ّتیهام  شسرپ 1031 ؛ ص 267 ، ینارکنل ، لضاف  لئاسملا ، عماج  - 4
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: دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  ناشیا  .دناد  یم  لوپ  دیرخ  تردق  ار  نآ ) مقر  طقف  هن  و   ) نآ لثم 

هک يزیچ  نآ  هکلب  دشاب ، یمن  نآ  يرهاظ  تمیق  قرو و  نامه  افرص  نآ  لثم  یلو  دنـشاب ، یم  یلثم  لام  هچرگا  يذغاک  ياه  لوپ 
، ناراذـگ هدرپس  هب  اه  هدرپستخادرپزاب  ماگنه  کناب  رگا  نیاربانب ، .دوش  یم  بوسحم  لوپ  لثم  دـنک ، یم  ناـیب  ار  نآ  یعقاو  تمیق 

(1) .تسا هدشن  ابر  بکترم  دنک ، تخادرپ  دوب ، هدرک  تفایرد  ار  هچ  نآ  یقیقح  تمیق  رادقم  هب 

رییغت یلو  دـنناد ، یم  یلثم  ار  لوـپ  دـنچره  رگید  یخرب   (2) .دنراد ردص  دیهـش  دـننام  يرظن  زین  يدورهاش  دومحمدیـس  هّللا  تیآ 
یتاذ ياه  یگژیو  رد  لثامت  نامـض ، دروم  رد  یلثم  ّدر  بوجو  هک  دنرواب  نیا  رب  دـنناد و  یم  یبسن  ياه  یگژیو  زا  ار  لوپ  شزرا 

روآ نامـض  لوپ ، شزرا  رییغت  نیاربانب ، .یبسن  ياه  یگژیو  رد  هن  دـشاب ؛ هتـشاد  یناوخمه  دـیاب  یتاذ  ياه  یگژیو  رد  ینعی  تسا ؛
.میزادرپ یم  هدش  حرطم  شسرپ  خساپ  هب  اج ، نیا  رد   (3) .تسین

سایقم ناونع  هب  لوپ  هب  تشاد ، یلوپ  شقن  زلف  ای  الاک  دوبن و  يذـغاک  لوپ  هک  يا  هرود  رد  یّتح  لوپ ، یخیرات  هنیـشیپ  هب  هّجوت  اب 
نآ رد  لوپ  هک  تفگ  ناوـت  یم  سپ  .دـشاب  رادروـخرب  تاـبث  زا  دـیاب  شزرا  ساـیقم  هک  تسا  یعیبـط  دـش و  یم  هتـسیرگن  شزرا 

رد .درادن  تمیق  تابث  یمیق  يالاک  نوچ  تسا ؛ هدوب  یلثم  نارود ،

ص 166. نآ ، يداصتقا  یهقف و  ياهدربهار  لوپ و  ّتیهام  زا : هتفرگرب  ص 19 ، ش 6 ،  هایحلا ، دوقی  مالسالا  - 1
ص 73. ، 1374 ش 2 ، لوا ، لاس  تیب ، لها  هقف  هلجم  لوپ ،» شزرا  شهاک  یهقف  ماکحا  ، » یمشاهدومحم دیس  - 2

صص 26 یمالسا ، يداصتقا  ياه  یسررب  عمجم  نیمود  هیرابتعالا ، هّیلاملا  قاروالا  80 ؛  صص 76 _  یمالسا ، داصتقا  رد  لوپ  - 3
ص 168. لوپ ، ّتیهام  زا : هتفرگرب  ، 32 _ 
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لوپ ّتیلام  درادـن و  يرگید  شزرا  هنرگو  تسا  يا  هلداـبم  شزرا  ناـمه  لـیلد  هب  اـهنت  نآ  ندوب  بولطم  زین  یـسانکسا  لوپ  هنیمز 
لثم دنراد ، هک  يا  هلدابم  شزرا  رادقم  ساسا  رب  یلایر ، رازه  ياه  هعطق  مامت  نیاربانب ، .دـشاب  یم  فرع  رابتعا  نامه  هب  یـسانکسا 
هیارا یلثم  زا  هک  یتسرد  فیرعت  هب  هّجوت  اب  دـنک و  یم  تلالد  نآ  ندوب  یلثم  رب  لوپ ، یخیرات  هنیـشیپ  سپ  .دـنوش  یم  هتـسناد  مه 

ّتیبولطم نادب و  شیارگ  رد  هک  ار  ییاه  یگژیو  همه  تسا و  یلثم  لام  يزورما ، يذـغاکلوپ  هک  دوش  یم  راکـشآ  یبوخ  هب  دـش ،
چیه هب  هک  یگنر  ذغاک  کی  فرِـص  هک  تسا  نشور  تساراد و  دـشاب ، یم  ّرثؤم  نآ  يا  هلدابم  شزرا  ّتیلام و  رد  هجیتن  رد  نآ و 

(1) .تسا نآ  دیرخ  تردق  هلدابم و  شزرا  ّتیلام ، دراد  ّتیمها  فرع  رظن  رد  هچ  نآ  .درادن  یـشزرا  هنوگ  چیه  دـیآ ، یمن  يراک 
یمیق ای  یلثم  هلأسم  میتفگ ، نیا  زا  شیپ  هک  نانچ  دراد و  یـساسا  شقن  اه  نآ  ّتیلام  رد  يزورما  ياـه  لوپ  يا  هلداـبم  شزرا  سپ 

ود ًـالثم  زیچاـن  مک و  رییغت  نیا  هچ  ناـنچ  دـنک ، رییغت  لوپ  يا  هلداـبم  شزرا  ناـمز  لوط  رد  رگا  .تسا  یفرع  رما  کـی  ایـشا  ندوـب 
، هعماج فرع  اج ، نیا  رد  دشاب ، دـصرد  ای 40  دصرد  مّروت 50  ًالثم  رگا  یلو  درامـش ، یم  چیه  ار  نآ  الَقُع  ِفرع  دـشاب ، دـصرد 

لثم ناونع  هب  لوپ  دـیرخ  تردـق  هب  دـیاب  هک  تسور  نیا  زا  درامـش  یمن  یکی  لاس  رخآ  ناـموت  رازه  اـب  ار  لاـس  لوا  ناـموت  رازه 
ار ناموت  رازه  دـیرخ  تردـق  هک  یناموت  رازه  لثم  دراد ، شزرا  ناموت  دـصناپ  هزادـنا  هب  هک  ار  یناـموت  رازه  فرع  اریز  تسیرگن ؛

.دیآ یم  رامش  هب  یلثم  هن  یمیق و  يالاک  کی  ناونع  هب  لوپ  لاح ، نیا  رد  تفگ  ناوت  یم  رگید ، ترابع  هب  .دنک  یمن  هاگن  تشاد 

.دعب هب  ص 173  لوپ ، ّتیهام  - 1
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ابر زا  زیرگ  یعرش  ياه  هلیح  مراهچ : شخب 

هراشا

ابر زا  زیرگ  یعرش  ياه  هلیح  مراهچ : شخب 

نآرق و دـیدش  دروـخرب  اـه و  تیاور  نیا  دوـجو  .دراد  دوـجو  اـبر  زا  رارف  يارب  یعرـش  ياـه  هلیح  هنیمز  رد  يربـتعم  ياـه  تیاور 
ای زاوج  هرابرد  یّلک  هاگدـید  ود  ندـمآ  دوجو  هب  ببـس  دـنا ،) هتـسناد  رت  تشز  انز ، زا  ار  ابر  هک  يا  هنوگ  هب   ) ابر هلأسم  اب  تایاور 

.تسا هدش  ابر  زا  رارف  یعرش  ياه  هلیح  زاوج  مدع 

، لـباقم رد  .دـنا  هداد  مکح  ...یعرـش  ياـه  هلیح  زاوج  هب  تسه ، هنیمز  نیا  رد  هک  يربتعم  تاـیاور  هب  کّـسمت  اـب  ناـهیقف  رت  شیب 
نیا تلالد  دنـس و  رابتعا  رگا  یّتح  هک  دنرواب  نیا  رب   (3) هللا مهمحر  يرهطم  دیهش  (2) و  ردص دیهش   (1)، ینیمخ ماما  دننام  یخرب 

تسا ساسا  نیا  رب  هاگدید  ود  نیا  ّمهم  توافت  .دیجنس  يرگید  لوصا  اب  ار  اه  نآ  دیاب  مه  زاب  دوش ، هتفریذپ  مه  تایاور  زا  هتـسد 
؟ هن ای  دنراگزاس  مه  اب  ابر ، زا  زیرگ  ياه  هار  نتسب  راک  هب  اب  هعماج ، رد  موصعم  ماما  یگدنز  شور  ایآ  هک 

 . ص 548 ج 2 ، عیبلا ، باتک  - 1
.182 صص 164 _  تاعوبطملل ، فراعتلاراد  توریب ، مالسالا ، یف  يوبرالا  کنبلا  ردص ، رقابدمحم  - 2

.241 صص 238 _  ابر ، هلأسم  همیب  کناب  ابر ، - 3
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.داد اوتف  تایاور ، نآ  ساسا  رب  ناوت  یمن  دوبن ، راگزاس  مالسلا  هیلع  ماما  یعامتجا  هاگیاج  اب  يراک  نینچ  رگا 

ابر زا  رارف  یعرش  ياه  هلیح  نافلاخم 

ابر زا  رارف  یعرش  ياه  هلیح  نافلاخم 

دسافم حلاصم و  كالم و  ياراد  یعرش  ماکحا  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  ابر و  هانگ  یگرزب  نتـشاد  رظن  رد  اب  یعرـش  ياه  هلیح  نافلاخم 
یمن هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  تسا ، هدش  مارح  دراد ، اهدتـس  داد و  داصتقا و  رد  هک  يراب  نایز  دسافم  لیلد  هب  زین  ابر  دنتـسه و  یعقاو 

اه نآ  دـننام  غورد و  تمهت ، تبیغ ، زا  زیرگ  ياه  هار  ایآ  .درب  نایم  زا  ار  نآ  دـسافم  یتشز و  يرهاظ ، ییزج و  رییغت  کی  اـب  ناوت 
؟ تساه نآ  زا  رت  کبس  شندوب  مارح  رد  ابر  ای  تسا  ینتفریذپ  یگداس  نیمه  هب  زین 

: دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

هک دراد  دوجو  ابر  هرابرد  یّنسو  هعیش  نوگانوگ  ياه  هقرف  تایاور  میرک و  نآرق  رد  هک  ییاهراکنا  اه و  يریگ  تخـس  هب  هّجوت  اب 
هک هدـیدپ  نیا  یـسایس  یعاـمتجا و  يداـصتقا ، راوگاـن  ياهدـمآ  یپ  هب  هّجوـت  اـب  تفاـی و  ناوـت  یم  یهاـنگ  رت  مـک  رد  نآ  دـننام 

ياه تیاور  هک  نانچ  درمـش ؟ لالح  یعرـش ، زیرگ  ياه  هار  اب  ار  نآ  ناوت  یم  هنوگچ  دنا ، هتفگ  نخـس  نآ  زا  داصتقا  نادنمـشناد 
هکلب لکشم و  کی  بلطم ، نیا  .دنا  هداد  اوتف  نادب  ناشیا _  زا  یکدنا  زج  مه _  ناهیقف  میراد و  زیرگ  ياه  هار  هرابرد  زین  يربتعم 

نآ زا  دیاب  هک  تسا  هدیدرگ  مکح  نیا  هب  ناناملـسم  ریغ  يریگ  هدرخ  بجوم  هدـش و  نارو  هشیدـنا  زا  يرایـسب  بلق  رد  يا  هدـقع 
.درک ییاشگ  هرگ 

زا نخـس  دـیابن  دـبای ، یم  رد  دَرِخ  ار  نآ  نتـشاد  زاب  حـلاصم  نآ و  زیوجت  يراوگان  هک  يا  هلأسم  نینچ  رد  لکـشم ، نیا  ّلح  يارب 
(1) .تسا رود  یسب  تسرد  هار  زا  هک  تفگ  دّبعت 

 . ص 540 ج 2 ، عیبلا ، باتک  - 1
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دیاب تسین ، یهار  دریگ ، یم  ياج  يدـّبعت  روما  شخب  رد  هک  یماکحا  رد  ار  يرـشب  درخ  نوچ  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  هاگدـید  رد 
یم ییامرف  مکح  اج  نآ  رد  درخ  هک  يدّبعت  روما  ریغ  رد  یلو  دیاین ، رد  روج  رشب  صقان  درخ  اب  هچرگ  تفریذپ ؛ ار  اه  نآ  تایاور 

(1) .تفرگ رظن  رد  ار  بناوج  همه  درک و  لیلحت  هیزجت و  ار  تایاور  دیاب  دنک ،

رارف ياه  هار  تسا ، هدـمآ  ابر  زا  زیرگ  هرابرد  هک  یتایاور  زا  يادـج  ابر و  اب  دروخرب  رد  تایاور  نآرق و  يریگ  تخـس  هب  هّجوت  اب 
نیا هک  دـید  دـیاب  تسا ، هدـش  دراو  هنیمز  نیا  رد  هک  ییاه  تیاور  هرابرد  یلو  تسین ، ینتفریذـپ  يور  چـیه  هب  تشز  لمع  نیا  زا 

تایاور نیا  صّـصخم  ای  دـّیقم  ّمهم ، لوصا  نامه  زا  یخرب  تسا  نکمم  ریخ ؟ ای  تسا  ّداضت  رد  یمالـسا  نیداینب  لوصا  اب  تایاور 
ضرق عیب و  یهقف  دعاوق  لوصا و  اب  ابر ، زا  زیرگ  يارب  تایاور  رد  يداهنـشیپ  ياه  هار  زا  یـضعب  تسا  نکمم  نینچ  مه  .دوش  عقاو 

(2) .تسا نایامن  یبوخ  هب  ردص  دیهش  ياه  هتشون  رد  اه  هتکن  نیا  .دشابن  راگزاس 

: دیوگ یم  ابر  زا  زیرگ  ياه  هار  ّدر  رد  ینیمخ  ماما 

هانگ نیا  هب  مدرم  ات  دومرفن  نایب  ار  اه  هار  نیا  دوخ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ارچ  دوب ، یناسآ  نیا  هب  ابر  زا  رارف  ياـه  هلیح  رگا 
.تسا رت  شیب  مرحمان  اب  يانز  داتفه  زا  نآ ، زا  مهرد  کی  هانگ ]  ] تسادـخ و اـب  گـنج  نـالعا  هک  یهاـنگ  دـنوشن ؛ راـچد  گرزب 

زا تسد  ناراوخاـبر  رگا  هک  داد  روتـسد  هّکم  رد  دوـخ  رادراـک  هب  هـکلب  درکن ، ار  راـک  نـیا  اـهنت  هـن  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
مزال ربمایپ  رب  تفای ، یم  قّقحت  يزیچ  کی  نداد  دنویپ  اب  ابر  زا  نتسج  ییاهر  رگا  .دگنجب  نانآ  اب  دنتشادن ، رب  يراوخابر 

 . ص 540 ج 2 ، عیبلا ، باتک  - 1
ص 24. ردص ، دیهش  ینیمخ و  ماما  هاگن  زا  ابر  زا  زیرگ  ياه  هار  یبایزرا  - 2
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(1) .دوش يریگولج  ناناملسم  نوخ  نتخیر  زا  ات  دزومایب  مدرم  هب  ار  نآ  ات  دوب 

.تسا هدش  نایب  تایاور  نآرق و  رد  هک  تسا  ابر  تمرح  هفسلف  اب  اه  هلیح  نیا  ضراعت  ابر ، ياه  هلیح  نافلاخم  هّیرظن  فطع  هطقن 

: دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  ینیمخ  ماما 

زیرگ و هار  نتـسب  راک  هب  اب  ار  شیازفا  نیا  دوش  هتفگ  زین  تسا و  متـس  اـبر  رد  لاـم  شیازفا  نتفرگ  دوش  هتفگ  رگا  هک  تسا  نشور 
مارح یِم  ندیـشون  دیوگب  هک  نیا  دننام  دـنیب ؛ یم  يراگزاسان  نخـس ، ود  نیا  نایم  فرع  تفرگ ، ناوت  یم  ناونع  يزاس  نوگرگد 

[ يراسگ هداب   ] نیا دـیوگب ، رگید  يوس  زا  تسا و  هدرک  نیرفن  ار  ...و  شورف  یِم  راسگ و  هداب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تسا و 
داسف نامه  هک  نیا  اب  دنروخب  ار  نآ  دنهد و  ياج  لوسپک  رد  ار  بارـش  رگا  تسین  یکاب  تسا و  نآ  یگدـننک  تسم  داسف و  يارب 

هک تسا  تسردان  زین  نیا  .دـیآ  یم  رامـش  هب  مکح  رد  یفاـنت  راـتفگ و  رد  ضقاـنت  يزیچ  نینچ  .دراد  یپ  رد  ار  یگدـننک  تسم  و 
(2) .تسا عیرشت  تمکح  ّتلع ، نیا  ندروخ و  هن  تسا ؛ ندیشون  تسا ، هدش  مارح  هچ  نآ  دوش  هتفگ 

: دیامرف یم  نینچ  دنک ، یم  تلالد  ابر  ياه  هلیح  ندرمش  زیاج  رب  هک  ییاه  تیاور  هرابرد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

موصعم هک  تسا  ییاهزیچ  تسد  نآ  زا  دـشاب ، نآ  ندروخ  يارب  يزیرگ  هار  ابر و  نتفرگ  هدـنرادرب  رد  هچره  تایاور و  هنوگ  نیا 
« هدوهیب  » ای فازگ » نخـس   » ای میا » هتفگن  ام  دشاب  راگزاسان  ام ، راگدرورپ  نخـس  اب  هچ  نآ  : » دنا هدومرف  اه  نآ  هرابرد  مالـسلا  هیلع 

(3) .دنا هدرب  راک  هب  ار  ریباعت  نیا  دننام  تسا و 

 . ص 540 ج 2 ، عیبلا ، باتک  - 1
ص 550. ج 2 ، عیبلا ، باتک  - 2
ص 550. ج 2 ، عیبلا ، باتک  - 3
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: دیامرف یم  دنرامش ، یم  زیاج  ار  ابر  ياه  هلیح  هک  ییاه  تیاور  ّدر  رد  همادا  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

نب دمحم  تیاور  دننام  .تسین  مالسلا  هیلع  ماما  هاگیاج  ّتیصخش و  هتسیاش  هک  دنتـسه  يزیچ  هدنرادربرد  تایاور ، نیا  زا  يا  هراپ 
نم هب  مردـپ  .تسین  یک  اب  : » تفگ ابر  زا  زیرگ  هرابرد  یـشسرپ  یپ  رد  هک  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  زا  هتخانـشان  يدنـس  اـب  قاحـسا 
زین هقدص  نب  هدعسم  تیاور  رد  .دوش  یم  تفای  نآ  دننام  زین  هیقفلا  هرضحی  نم ال   [ باتک  ] رد و  مدرک » نینچ  مه  نم  داد و  روتـسد 

یهدب زا  یکی  رد  هک  داد  روتـسد  زین  نم  هب  داد و  ماجنا  ار  راک  نیا  مردپ  .تسین  یکاب  : » تفگ ابر  زا  زیرگ  هرابرد  شـسرپ  زا  سپ 
«. منک نینچ  وا  ياه 

ببـس هک  ییاـهراک  ماـجنا  زا  وا  اریز  دـهد ؛ یمن  ماـجنا  درمـش ، اور  ار  نآ  ناوتب  هک  ار  اـهراک  زا  یخرب  یتح  مالـسلا  هیلع  موصعم 
(1) .دنک یم  زیهرپ  دوش ، یم  یمدآ  ترطف  يرازیب 

زیاج دـنچره  راک  نیا  اریز  دـنک ؛ یم  دراو  هشدـخ  دنرامـش ، یم  زیاج  ار  ابر  زا  رارف  ياه  هلیح  هک  ییاه  تیاور  تلالد  هب  رما ، نیا 
.دنهد یمن  ماجنا  دنراد ، ترفن  نآ  زا  مدرم  هک  ار  يراک  مالسلا  هیلع  موصعم  تسا و  دنسپان  مدرم  رظن  رد  دشاب ،

: دیوگ یم  ابر  ياه  هلیح  در  اب  زین  يرّهطم  دیهش 

ات تسا  هدـش  مارح  اـبر  هک  ددرگ  یم  هدافتـسا  زین  تاـیاور  زا  .تسا  ملظ  اـبر  تمرح  كـالم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  دـیجم  نآرق  زا 
ملظ هّیضق ، تروص  ندرک  ضوع  ینعی  تساجرباپ ؛ تراجت  كرت  ملظ و  ابر  ياه  هلیح  زیوجت  اب  هک  نآ  لاح  دوشن ؛ كرت  تراجت 
تقو کی  ریخ ؟ ای  تسا  زیاج  عرـش  رد  هلیح  ایآ  دـید  دـیاب  رگید ، فرط  زا  .دـنک  یم  داجیا  للخ  تراجت  رد  زین  دراد و  یمن  رب  ار 
رـصق ار  زامن  ات  دـنک  یم  رفـس  ًالثم  دـنک ؛ یم  جراخ  يرگید  عوضوم  هب  یعوضوم  زا  ار  دوخ  هک  انعم  نیا  هب  دـنک  یم  هلیحـصخش 

یهن راک  نیا  زا  عراش  نوچ  تسا ؛ هدرکن  لمع  عراش  رظن  فالخ  رب  تقیقح ، رد  اریز  تسا ؛ زیاج  نیا  دـنک ، راطفا  ار  هزور  دـنک و 
اب .تسا  هدرکن 

ص 550. ج 2 ، عیبلا ، باتک  - 1
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هک تسا  نیا  یندـم  نیناوق  رد  هلیح  هنوگ  نیا  لاثم  تسا ؛ هدرکن  یهن  یلو  ، دـنک یهن  ناضمر  هاـم  رد  رفـس  زا  تسناوت  یم  هک  نیا 
، دنک لّهأت  هب  مادقا  یـسک  رگا  دشابن ، لّهأتم  ریغ  يارب  دشاب و  يزابرـس  تمدخ  زا  تیفاعم  نوناق  لّهأتم ، صاخـشا  يارب  هچ  نانچ 

تقو کـی  یلو  تسا ، هدـیزرون  تفلاـخم  مه  راذـگ  نوناـق  ضرغ  اـب  تسا و  هدرک  جراـخ  رگید  عوضوم  هب  یعوضوم  زا  ار  دوخ 
هلیح يرشب  نیناوق  رد  هلیح  عون  نیا  لاثم  تسا ؛ نتشاذگ  عراش  رـس  رب  هالک  تقیقح  رد  تسا و  راذگ  نوناق  ضرغ  اب  هزرابم  هلیح ،

هک تسین  کش  اریز  تسا ؛ راذـگ  نوناق  ضرغ  اب  هزراـبم  هک  دـنهد  یم  رتفد  میظنت  رد  تاـیلام  زا  رارف  يارب  راّـجت  هک  تسا  ییاـه 
ّبترم اذـل  دـنریگب و  وا  رب  يداریا  دـنناوت  یمن  تسا ، ینوناق  يو  راک  تروص  نوچ  یلو  تسا ، تایلام  لوصو  راذـگ  نوناق  ضرغ 

.تسابر ياه  هلیح  نیمه  یعرـش  ماکحا  رد  هلیح  عون  نیا  لاثم  .دـنریگب  ار  تاـیلام  زا  رارف  ولج  دـیاش  اـت  دـنهد  یم  رییغت  ار  نیناوق 
هزرابم عراش  ضرغ  اب  دوش و  یم  هدایز  ذخا  اه ، هلیح  رد  دنکن و  هدایز  ینعی  ابر ؛ ذخا  ریگابر  تسا  هتساوخ  عراش  هک  تسا  حضاو 

(1) .ددرگ یم 

: دیوگ یم  همادا  رد  ناشیا 

نآرق رد  تبَـس  باحـصا  هرابرد  هچ  نآ  لثم  دراد ؛ تلالد  عراش  رـس  رب  نتـشاذگ  هالک  ياـنعم  هب  هلیح  تمرح  رب  مه  یلقن  لـیالد 
زا لقن  هب  هبطخ 145 ، ردهغالبلا  جهن  رد  هچ  نآ  لثم  تسا ؛ هدش  دراو  ابر  باب  صوصخ  رد  مه  یتایاور  تسا و  هدـش  رکذ  دـیجم 

هبذاکلا و تاهبّشلاب  ُهَمارح  َنوُّلِحَتـسی  ...مِِهلاوماب  يدعب  نونتفیـس  َموَقلا  ّنا  یلع ! ای  هک : تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مرکا  ّیبن 
(2) .عیبلاب ابِّرلا  هیّدهلاب و  َتْحُّسلا  ذیبَّنلاب و  رَمَْخلا  نّولِحتسیَف  هیهاّسلا  ءاوهالا 

ياهراک هب  هک  نآ  یب  دـنا و  هدـیورگ  مالـسا  نید  هب  هک  دـنهن  یم  ّتنم  ادـخ  هب  .دـنوش  راچد  لام  هنتف  هب  نم  زا  سپ  تّما ، یلع  ای 
نیغورد و ياه  يزاسرهاظ  اب  ار  ادخ  مارح  .دنرادنپ  یم  نمیا  ار  دوخ  وا  رهق  زا  دـننک و  یم  وزرآ  ار  ادـخ  تمحر  دنـشوکب ، کین 

عیب تروص  هب  ار  ابر  هیده و  مان  هب  ار  هوشر  ذیبن و  ناونع  هب  ار  بارش  سپ  .دنرامش  یم  لالح  زیمآ ، تلفغ  ياه  سوه 

.241 صص 237 _  چ 10 ، ابر ، هلأسم  همیب  کناب ، ابر ، - 1
ص 292. هبطخ 156 ، یتشد ، هغالبلا  جهن  - 2
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.دنروخ یم 

یعرـش ياه  هلیح  زا  یخرب  ندروآ  زا  سپ  ناشیا  .تسا  یعرـش  ياه  هلیح  نافلاخم  زا  یلیبدرا  سّدـقم  زین  نیـشیپ  ناهیقف  ناـیم  رد 
رظن رد  ار  ادخ  ياضر  مه  رارطضا  تروص  رد  دوش و  بانتجا  اه  هلیح  نیا  زا  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  هک  تسا  راوازـس  دیوگ : یم 
: دیوگ یم  دوخ  رظن  دییأت  رد  هاگ  نآ  يو  .دشاب  هتشادن  رظن  دننک ، یم  تسرد  ار  يرهاظ  تروص  هک  ییاه  هلیح  نیا  هب  دریگب و 

ترورـض رگا  : » تسا هتفگ  یعرـش  ياه  هلیح  رکذ  زا  شیپ  هک  تسا  هدوب  هدـیقع  مه  ام  اـب  زین  همّـالع )  ) هرکذـت بحاـص  رهاـظ  هب 
(1) «. تسا هداد  ناشن  ار  یعرش  ياه  هلیح  دنک و  نانچ  نینچ و  دیاب  درک  باجیا 

شـسرپ هب  خـساپ  رد  فلتخم  دراوم  رد  تائاتفتـسالا  هبوجا  هلاسر  رد  ناشیا  .تسابر  ياه  هلیح  نافلاخم  زا  زین  يا  هنماـخ  هّللا  تیآ 
: دنا هدومرف  تسا ، هدش  هک  ییاه 

.درک هراشا  و 541  و 533  و 520  شـسرپ 517  هب  ناوت  یم  هنومن ، ناونع  هب  .دراد  لاکـشا  دـشاب ، اـبر  زا  رارف  يارب  راـک  نیا  رگا 
: دنا هدومرف  دراد ؟ یمکح  هچ  ابر  زا  رارف  دصق  هب  لام  هب  يزیچ  ندرک  همیمضهک  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  ناشیا 

(2) .دوش یمن  لالح  نآ  هب  يزیچ  ندرک  همیمض  اب  درادن و  يرثا  يوبر  ضرق  زاوج  رد  راک  نیا 

ابر زا  رارف  یعرش  ياه  هلیح  ناقفاوم 

ابر زا  رارف  یعرش  ياه  هلیح  ناقفاوم 

تلالد یعرش  ياه  هلیح  زاوج  رب  هک  میراد  يربتعم  تایاور  تشذگ  هک  نانچ 

ص 488. ج 8 ،  چ 2 ، یلح ، همالع  ناهذالا  داشرا  حرش  یف  ناهربلا  هدئافلا و  عمجم  - 1
 . شسرپ 542 چ 7 ، 1380 ه ،  يدهلا ، یللملا  نیب  تاراشتنا  نارهت ، تائاتفتسالا ، هبوجا  يا ، هنماخ  یلعدیس  - 2
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کیره دنا و  هداد  اوتف  ابر  زا  رارف  ياه  هلیح  زاوج  هب  ناگدنیآ  هچ  هتـشذگ و  رد  هچ  هّیماما  ناهیقف  رت  شیب  ساسا ، نیا  رب  .دنک  یم 
: دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  لوا  دیهش  .دنا  هدرک  داهنشیپ  ابر  زا  رارف  يارب  ار  ییاه  هار 

ار رگید  سنج  تخورف و  يزیچ  هب  ار  اه  سنج  نآ  زا  کی  ره  دیاب  دننک ، هلدابم  هدایز  اب  دـنهاوخب  ار  ینزو  یلیک و  سنج  ود  رگا 
ای دنشخبب  طرش  نودب  ار  يدایز  دننک و  هلماعم  مه  اب  ار  ود  نآ  يواسم  تروص  هب  ای  دیرخ  نمث )  ) سنج نامه  اب  تسا ، رتدایز  هک 

(1) .دریگب رارق  يدایز  نآ  لباقم  رد  ات  دننک  تسویپ  يزیچ  تسا ، رت  مک  هک  یسنج  هب  تبسن 

: دیامرف یم  زین  یّلح  هّمالع 

(2) .دینک شورف  دیرخ و  يزیچ  هب  ار  سنج  ود  دیهدب ، ماجنا  يوبر  عیب  هک  دیدش  راچان  رگا 

هرمز رد  ار  ناشیا  ناوتب  دـیاش  درک » ار  راک  نیا  ناوت  یم  يراچان  ماگنه  رد  هرورّـضلا ؛ تعد  ول  : » دـیوگ یم  همالع  هک  نیا  زا  هتبلا 
(3) .تسا هدومرف  یلیبدرا  سدقم  هک  نانچ  داد ؛ رارق  نافلاخم 

: دیوگ یم  اراکشآ  رهاوج  بحاص 

(4) .تسا قح  هب  لطاب  زا  رارف  راک ، نیا  اریز  میا ؛ هدش  روآدای  اهقف  يواتف  تایاور و  زا  ار  ابر  زا  ییاهر  يارب  هلیح  ّتیعورشم  ام 

يارب دنتسه و  یعرـش  ياه  هلیح  ناقفاوم  زا  زین  یقثولا  هورع  هدنـسیون   (5) .دنا هدش  روآدای  ار  ابر  زا  رارف  ياه  هار  عیارـش  هدنـسیون 
يروآدای ار  ییاه  هار  ابر ، زا  ییاهر 

ص 298. ج 3 ، هیعرّشلا ، سورّدلا  - 1
ص 201. ج 10 ، ءاهقفلا ، هرکذت  - 2

ص 488. ج 8 ، ناهربلا ، هدئافلا و  عمجم  - 3
ص 396. ج 23 ، مالکلارهاوج ، - 4
ص 548. ج 23 ، مالکلارهاوج ، - 5
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ص:121

(1) .تساه نآ  زا  یکی  سنج  ود  زا  یکی  هب  ثلاث  يزیچ  ندرک  تسویپ  هک  دنا  هدرک 

یم رامـش  هب  ابر  زا  رارف  يارب  یعرـش  ياه  هلیح  ناقفاوم  زا  زین  امهیلع ) هّللا  همحر   ) (3) یناگیاپلگ هّللا  تیآ  (2) و  ییوخ هّللا  تیآ 
.دنیآ

ابر نیزگ  ياج  ياهدتس  داد و 

هراشا

ابر نیزگ  ياج  ياهدتس  داد و 

مکح نوناق و  یعامتجا  يدرف و  ياه  هنیمز  همه  رد  ییوس  زا  تسا و  هداد  تراجت  راک و  هب  مالـسا  هک  يداـیز  ّتیمها  هب  هّجوت  اـب 
رد ار  اه  نآ  هتشاذگ و  زاب  ار  یناگرزاب  تراجت و  هار  اهدتس  داد و  عیرـشت  ای  اضما  صخـشم و  نیناوق  عضو  اب  زین  اج  نیا  رد  دراد ،

لطاب ياهدتـس  داد و  رگید  ابر و  ولج  دنک و  يریگولج  رگیدکی  رب  متـس  زا  هلیـسو  نیدب  ات  تسا  هدرک  دییأت  يا  هژیو  نیناوق  بلاق 
.دریگب ار 

هبراضم  _ 1

هبراضم  _ 1

، نایاپ رد  دشاب و  یم  يرگید  زا  راک  یصخش و  زا  هیامرس  نآ  ساسا  رب  هک  دوش  یم  هتسب  رفن  ود  نایم  هک  تسا  يدادرارق  هبراضم 
(4) .دننک یم  میسقت  دنا  هتشاد  دوخ  نایم  هک  يدادرارق  تبسن  هب  ار  هدمآ  تسد  هب  دوس 

دهاوخ لطاب  دادرارق  دوشن ، لمع  اه  نآ  هب  رگا  هک  تسه  یطیارش  هبراضم  رد 

شسرپ 429. ص 270 ، راهب 76 ، یمالسا ، مولع  رشن  زکرم  تائاتفتسا ، باوج  لاؤس و  يدزی ، مظاکدمحم  دیس  - 1
هلأسم 217. ص 54 ،  ج 2 ، نیحلاصلا ، جاهنم  - 2

.دعب هب  صص 93  ج 2 ، لئاسملا ، عمجم  - 3
ماما راثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  هللا ،  همحر  ینیمخلا  مامالا  قیلاـعت  عم  یقثولا  هورعلا  ص 263 ؛ ج 2 ، عجارم ، لئاسملا  حیـضوت  - 4

.دعب هب  صص 854  ، 1380 چ 1 ، هللا ،  همحر  ینیمخ 
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ص:122

: زا دنا  ترابع  طیارش  نیا  .دوب 

.دـشاب لماع  يوس  زا  لوبق  هیامرـس و  کلام  يوس  زا  باجیا  اب  تسیاب  یم  تسا ، یعرـش  ياـهدادرارق  زا  یکی  هبراـضم  نوچ   _ 1
.دشاب یم  حیحص  زین  تاطاعم  روط  هب  دنچره  .تسا  حیحص  دشاب  دادرارق  نیا  رگنایب  هک  یظفل  ره  اب  هّتبلا 

ییاراد رد  فّرصت  زا  هیامرـس  کلام  دنهدب و  ماجنا  ار  راک  نیا  رایتخا  اب  .دنـشاب  لقاع  غلاب و  هک  تسا  طرـش  فرط  ود  ره  رد   _ 2
.دبای یمن  ققحت  هبراضم  هنرگو  دشاب  هتشاد  تراجت  رب  تردق  دیاب  زین  لماع  .دشاب  هدشن  عنم  شا 

رارق هیامرس  دراد ، بلط  یصخش  زا  هک  ار  یضرق  ای  غاب  ای  هناخ  کی  دوس  ناوت  یمن  نیاربانب ، .دشاب  یجراخ  نیع  دیاب  هیامرس   _ 3
 . دشاب نّیعم  مولعم و  مه  رادقم  فصو و  رظن  زا  دشاب و  لوپ  ای  رانید  مهرد و  یتسیاب  هیامرس  هک  نیا  رگید  .دهدب 

نیا دننادن ، ار  نآ  رادقم  مهد و  یم  مه  نم  داد ، دوس  ینالف  هک  رادقم  ره  دیوگب  رگا  نیاربانب ، .دشاب  صّخـشم  دـیاب  زین  دوس   _ 4
يارب یمهس  رگا  دوش و  میـسقت  لماع  کلام و  نایم  دوس  دیاب  زین  و  ...و ) ثلث  فصن ،  ) دشاب عاشم  دیاب  دوس  نینچ  مه  .تسا  لطاب 

.دشاب هتشاد  یشقن  تراجت  رد  هک  نیا  رگم  تسین ؛ حیحص  دنهدب ، رارق  ریغ 

نآ دوس  دنک و  فرـصم  يزرواشک  روما  رد  ات  دوش  هداد  زرواشک  هب  رگا  یلو  دنریگ ، راک  هب  يراجت  روما  ردار  هیامرـس  دـیاب   _ 5
يارب .دنیوگ  یمن  هبراضم  نادب  دوش ، يراذگ  هیامرس  نآ  دننام  تعنص و  يارب  رگا  نینچ  مه  .تسین  هبراضم  نیا  دننک ، میـسقت  ار 

دنک و دیص  یهام  ات  دهدب  داّیص  هب  يروت  یصخش  رگا  لاثم ،
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ص:123

(1) .تسا لطاب  نیا  دننک ، میسقت  دوخ  نایم  ار  اه  یهام 

يروآدای

هفیظو ماجنا  رد  هک  نیا  رگم  تسین ؛ نماض  وا  درک ، ادیپ  یبیع  ای  دش  فلت  هیامرـس  رگا  نیاربانب ، .تسا  نیما  هبراضم  رد  لماع   _ 1
رگم تسا ؛ هیامرـس  بحاص  رب  نایز  تسین و  وا  هدـهع  رب  يزیچ  درک ، نایز  تراـجت  رد  رگا  نینچ  مه  .دـشاب  هدرک  یهاـتوک  دوخ 

تراسخ تسا ، یقاب  دوخ  لاح  هب  هبراـضم  هک  یناـمز  اـت  هتبلا  .دـنک  ناربج  ار  ناـیز  زین  لـماع  هک  دـنک  طرـش  يا  هنوگ  هب  هک  نیا 
.دوش یم  ناربج  هبراضم  دوس  زا  هیامرس 

هک دننک  طرـش  دقع  نمـض  رد  هک  نیا  رگم  دـننز ؛ مه  رب  ار  نآ  دـنناوت  یم  دـنهاوخب  هک  نامز  ره  فرط  ود  زا  کی  ره  ینعی   _ 2
.دوش یم  مزال  دقع  تروص  نیا  رد  هک  درادن  ار  هبراضم  خسف  ّقح  یسک 

اهنت هک  دراد  هفیظو  لماع  ددـنب ، راک  هب  یـصخشم  یـش ء  ِتراجت  رد  ار  هیامرـس  لماع ، هک  دـنک  طرـش  هیامرـس  بحاص  رگا   _ 3
.دهد ماجنا  ار  راک  نیا  داد ، صیخشت  هک  اجره  دناوت  یم  يو  دشابن ، راک  رد  یطرش  رگا  یلو  دنک ، شورف  دیرخ و  ار  یئیش  نامه 

نیا يارب  کلام  زا  هک  نیا  رگم  دزادرپب ؛ تراجت  هب  دنک و  طولخم  يرگید  درف  ای  دوخ  ییاراد  اب  ار  کلام  هیامرس  دیابن  لماع   _ 4
.دریگب هزاجا  راک 

؛ دـشاب کلام  هزاجا  اب  هک  نیا  رگم  دـنک ؛ تراجت  تسا ، هتفرگ  لیوحت  ار  هیامرـس  هک  يرهـش  زا  نوریب  رد  درادـن  قح  لـماع ،  _ 5
دشابن و یظفل  هزاجا  دنچره 

ص 263. ج 2 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  - 1
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ص:124

(1) .تسا یفاک  دشاب ، یضار  راک  نیا  هب  کل  ام  هک  نیمه 

تکارش  _ 2

تکارش  _ 2

نیا رد  روظنم  هکلب  تسین ، ام  دارم  مسق  نیا  هک  دنتسه  کیرـش  زیچ  کی  رد  رت  شیب  ای  رفن  ود  هک  تسانعم  نیا  هب  تکارـش  یهاگ 
دوخ نایم  ار  نآ  نایز  دوس و  دنهد و  ماجنا  يا  هلماعم  دنا ، میهس  نآ  ردود  ره  هک  يا  هیامرساب  رفن  ود  لاثم ، يارب  هک  تسا  نیا  اج 

، لقع غولب ، دننام  هّیلام  ياهدتس  داد و  طیارـش  مامت  هک  دنیوگ  یم  یباستکا  ای  يدقع  تکرـش  تکرـش ، مسق  نیا  هب  .دننک  میـسقت 
کیرـش ناوت  یمن  اهراک  رد  یلو  تسا ، حیحـص  هیامرـس  رد  اهنت  تکارـش  عون  نیا  هّتبلا  .تسا  يراج  زین  دـقع  نیا  رد  ...و  راـیتخا 

کیره هک  نیا  رگم  تسین ؛ تسرد  مینک ، یم  فصن  مه  اب  میدرک ، راک  هچره  هام  نیا  رد  دنیوگب  طاّیخ  رفن  ود  رگا  نیاربانب ، .دش 
.تکراشم باب  زا  هن  یلو  تسا ، حیحص  تروص  نیا  رد  هک  دنک  حلص  يرگید  هب  ار  شا  هنایلاس  ای  هنایهام  دمآرد  فصن  ود  نآ  زا 

یم تسد  هب  ار  يدـمآرد  مه  اب  ای  دـنهدب  ماجنا  ار  نآ  اـت  دـننک  یم  هراـجا  ار  يراـک  دادرارق ، کـی  ساـسا  رب  رفن  ود  هک  نیا  هّتبلا 
يراک مادک  ره  هک  تسا  ییاج  زا  ریغ  اج  نیا  .دننک  یم  میسقت  ار  هدمآ  تسد  هب  دوس  دنتـسه و  کیرـش  مه  اب  اج  نیا  رد  دنروآ ،

، تسادیپ نآ  مسا  زا  هچ  نانچ  تکارـش  دادرارق  رد   (2) .دندرگ کیرـش  يرگید  دوس  رد  هک  دنهاوخ  یم  ود  ره  دنراد و  هناگادج 
ناـیز .تسا  نیما  هتخادـنا  ناـیرج  هب  ار  هیامرـس  هک  یلماـع  درب و  یم  مهـس  دراد ، هک  يا  هیامرـس  ِتبـسن  هب  دادرارق ، فرط  ود  ره 

هب طوبرم 

ص 577. ج 1 ، هلیسولاریرحت ، - 1
هورعلا دعب ؛ هب  ص 253  ج 2 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  هلأسم 3 و 4 و 5 ؛ دعب ، هب  ص 572  ج 1 ، هکرشلا ، باتک  هلیسولاریرحت ؛ - 2

 . ص 894 یقثولا ،
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ص:125

.دشاب راک  رد  یطیرفت  طارفا و  هک  نیا  رگم  تسا ؛ فرط  ود  ره 

طرش دادرارق ، نمـض  رد  هک  نیا  رگم  دنزب ؛ مه  رب  ار  نآ  دناوت  یم  دهاوخب ، هک  مادک  ره  تسا و  زیاج  ياهدادرارق  زا  دادرارق  نیا 
(1) .دننزن مه  رب  ار  دادرارق  یصخشم  نامز  ات  هک  دنشاب  هدرک 

یطسق شورف   _ 3

یطسق شورف   _ 3

ار دوخ  سنج  هدنشورف  یطسق ، شورف  رد  .تسا  هدش  حرطم  يا  هیسن  دتس  داد و  ای  هیسن »  » ناونع اب  یهقف  ياه  باتک  رد  ثحب  نیا 
سپ .دشاب  صخـشم  لماک  روط  هب  تّدم ، دیاب  هیـسن  دتـس  داد و  رد  .دشورف  یم  دنک ، تفایردهدنیآ  رد  ار  نآ  لوپ  هک  رارق  نیا  هب 

(2) .تسا لطاب  هلماعم  تسین ، صّخشم  ًالماک  تّدم  نوچ  مهد ، یم  ار  نآ  لوپ  نمرخ  ِرس  دیوگب  رگا 

راتـساوخ ار  دوخ  لوپ  لوپ ، لیوحت  دادرارق  ناـیاپ  ناـمز  زا  شیپ  دـناوت  یم  هدنـشورف  دریمب ، يرتشم  يا ، هیـسن  دتـس  داد و  رد  رگا 
رگا یلو  تسا ، لطاب  هلماعم  دیوگن ، وا  هب  ار  نآ  تمیق  دهدب و  هیسن  يرادقم  دناد ، یمن  ار  سنج  تمیق  هک  یسک  هب  رگا   (3) .دوش

یم هیـسن  وت  هب  هک  ار  یـسنج  دیوگب  لاثم ، يارب  دنک ، باسح  رت  نارگ  دهدب و  هیـسن  دناد  یم  ار  سنج  يدقن  تمیق  هک  یـسک  هب 
ندیـسر زا  شیپ  رگا  يا  هیـسن  دتـس  داد و  رد  .درادن  لاکـشا  دریذپب ، وا  منک و  یم  باسح  رت  نارگ  دقن  تمیق  زا  دـصرد  هد  مهد ،

دوخ بلط  زا  يرادقم  هدنشورف  لوپ ، تخادرپ  نامز 

هلأسم 12 و 13. هلیسولاریرحت ، - 1
ص 492. ج 1 ، هلیسولاریرحت ، هلأسم 2105 ؛ ص 234 ، ج 2 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  - 2

هلأسم 2106. عجارم ، لئاسملا  حیضوت  - 3
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ص:126

(1) .درادن یلاکشا  دنک  تفایرد  دقن  ار  یقاب  دنک و  مک  ار 

يرتـشم زا  دـقن  روـط  هب  تسا ، هتخورف  یطـسق  تروـص  هب  هک  ار  یـسنج  دـناوت  یم  هدنـشورف  يا ، هیـسن  دتـس  داد و  رد  نـینچ  مـه 
نیا رگا  نینچ  مه  .دنک  يرادیرخ  ار  الاک  دوخ ، هدنـشورف  هک  دننکن  طرـش  تسخن ، هلماعم  رد  هک  یطرـش  هب  هّتبلا  .دنک  يرادـیرخ 
رامش هب  ابر  دراد و  لاکشا  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ياوتف  هب  دشابن ، نایم  رد  یطرش  دنچره  دشاب ، ابر  زا  رارف  دصق  هب  شورف  دیرخ و 

(2) .دیآ یم 

( شورف شیپ   ) فَلَس ياهدتس  داد و   _ 4

(3)( شورف شیپ   ) فَلَس ياهدتس  داد و   _ 4

، نآ تشادرب  تقو  ندیسر  زا  شیپ  هک  تسا  دقن  لوپ  هب  لوصحم  یّلک  شورف  دیرخ و  دنیوگ ، یم  زین  مَلَس  نآ  هب  هک  فَلَس  هلماعم 
.تسا هیسن  نآ  لوپ  یلو  دقن ، سنج  هک  هیسن  سکعرب  دریگ ؛ یم  تروص 

: زا دنا  ترابع  هک  دراد  ییاه  طرش  تسا و  یعرش ) دقع  ندناوخ   ) لوبق باجیا و  دنمزاین  فلس  هلماعم 

، نیاربانب .دـشاب  هتـشادن  دوجو  هنیمز  نیا  رد  یماـهبا  هک  يا  هنوگ  هب  دـشاب ؛ صّخـشم  دـیاب  نآ  یگژیو  هلماـعم و  دروم  سنج   _ 1
ار دوش  یم  فرط  ود  زا  یکی  ندروخ  لوگ  ببـس  ور ، نیا  زا  درک و  طبـض  ناوت  یمن  ار  شیاه  یگژیو  هک  رهاوج  دننام  ییاهزیچ 

.درک شورف  شیپ  ناوت  یمن 

، درک تخادرپ  ار  نآ  زا  یـشخب  رگا  دزادرپب و  ار  لوپ  رادیرخ  یتسیاب  دـننک ، كرت  ار  دـقع  سلجم  فرط  ود  هک  نآ  زا  شیپ   _ 2
عقاو هلماعم  تبسن  نامه  هب 

هلأسم 4. هلیسولاریرحت ، هلأسم 2108 ؛ عجارم ، لئاسملا  حیضوت  - 1
.510 صص 509 _  ج 1 ، عیبلا ، باتک  - 2

.فَلَس هلماعم  ص 235  ج 2 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  دعب ؛ هب  صص 499  ج 1 ، هلیسولاریرحت ، - 3
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.دوش یم 

.تسا ددع  دنچ  ای  لیک  ای  نم  دنچ  لاثم ، يارب  هک  دشاب  صّخشم  تسا ، هدش  هتخورف  هک  یسنج  هزادنا  یتسیاب   _ 3

.تسین مهم  نآ  دایز  مک و  دشاب و  صخشم  دیاب  سنج  لیوحت  نامز  تّدم   _ 4

، داد رارق  دروم  رهـش  نآ  رد  لیوحت  ماگنه  لومعم  روط  هب  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  دوش ، یم  عقاو  هلماعم  دروم  هک  یـسنج  دـیاب   _ 5
.دشابن بایان 

افرع هک  نیا  رگم  دننک ؛ صّخـشم  زین  دنهدب  لیوحت  اج  نآ  رد  ار  سنج  دـنهاوخ  یم  هک  ار  يرهـش  هک  تسا  نآ  طایتحا  نینچ  مه 
.دننک دادملق  سنج  لیوحت  ناکم  ار ، يرگید  رهش  ای  هدش  عقاو  اج  نآ  رد  دادرارق  هک  ار  يرهش  نامه 

هعرازم  _ 5

(1) هعرازم  _ 5

هب لوصحم  دنک و  یم  تشک  ار  نیمز  زرواشک  نآ ، بجوم  هب  هک  زرواشک  يزرواشک و  نیمز  کلام  نایم  تسا  يدادرارق  هعرازم 
ياهدتـس داد و  رد  هک  یمومع  ياه  طرـش  رب  نوزفا  هعرازم  رد  .دوش  یم  میـسقت  نانآ  ناـیم  فرط ، ود  قفاوت  دروم  نّیعم و  تبـسن 

: تسا ربتعم  زین  ریز  طرش  دنچ  تسه ، رگید 

هعطق لوصحم  ای  دـشاب  رفن  کی  يارب  همه  رگا  یلو  دوش ، میـسقت  عاشم  تبـسن  هب  ود ، ره  نایم  هدـمآ  تسد  هب  لوصحم  دـیاب   _ 1
.تسا لطاب  هعرازم  دشاب ، یکی  نآ  زا  نیمز ، زا  یصخشم 

 . ...ای ثلث  ای  تسا  فصن  لاثم ، يارب  هک  دوش  صّخشم  عاشم  روط  هب  زرواشک  مهس  دیاب   _ 2

.دعب هب  صص 900  یقثولا ، هورعلا  دعب ؛ هب  صص 584  ج 1 ، هلیسولاریرحت ، - 1
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یم تسد  هب  لوصحم  دنیـشن و  یم  راب  هب  رذب  هک  ینامز  زا  رت  مک  نآ  تّدم  دیاب  دـشاب و  صّخـشم  دـیاب  هعرازم  نامز  تّدـم   _ 3
.دشابن دیآ 

.دشاب هدش  هدامآ  يراکتسد  اب  دنچره  دشاب ؛ تشک  لباق  دیاب  نیمز   _ 4

.تسین تسرد  نک ، تشک  یتساوخ  هک  ار  اه  نیمز  زا  کیره  دیوگب  نیمز  کلام  رگا  دشاب و  نیعم  دیاب  زین  نیمز   _ 5

.تسا یسک  هچ  هدهع  رب  جراخم  رگید  رذب و  هک  دوش  صّخشم  دیاب   _ 6

لثم دشاب ؛ هتشاد  ار  نآ  رد  فّرصت  ّقح  يا  هنوگ  هب  ای  دشاب  نآ  کلام  دیاب  دراذگ ، یم  زرواشک  رایتخا  رد  ار  نیمز  هک  یسک   _ 7
ناوـنع هب  ناوـت  یمن  تسا ، لاـملا  تیب  نآ  زا  هک  ار  ییاـه  نیمز  تاوـم و  ياـه  نیمز  نیارباـنب ، .دـشاب  هدرک  هراـجا  ار  نآ  هک  نیا 

.درک راذگاو  یسک  هب  هعرازم 

خـسف رایخ  قح  دوخ  يارب  هک  نیا  رگم  دـنرادن ؛ ار  نآ  خـسف  ّقح  فرط  ود  زا  کی  چـیه  تسا و  مزال  ياـهدادرارق  زا  هعرازم   _ 8
(1) .دنشاب هداد  رارق 

تاقاسم  _ 6

تاقاسم  _ 6

شرورپ هب  دنک و  يرایبآ  ینّیعم  تّدـم  يارب  ار  غاب  نابغاب  هک  ساسا  نیا  رب  لماع ؛)  ) نابغاب کلام و  نایم  تسا  يدادرارق  تاقاسم 
زا هعرازم  دادرارق  دـننام  مه  تاـقاسم  دادرارق  .دنـشاب  کیرـش  نآ  رد  قفاوت  دروم  نّیعمتبـسن و  هب  ود  ره  سپـس  دزادرپـب ، ناـتخرد 

(2) .تسا مزال  ياهدادرارق 

هلاعج  _ 7

(3) هلاعج  _ 7

 . ص 603 ج 1 ، هلیسولاریرحت ، - 1
ص 918. یقثولا ، هورعلا  هاقاسملا ؛ باتک  ص 590 ،  ج 1 ، هلیسولاریرحت ، - 2

.هلاعجلا باتک  ص 538 ،  ج 1 ، هلیسولاریرحت ، دعب ؛ هب  صص 301  ج 2 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  - 3
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ره دـیوگب  لاثم ، يارب  .دـهدب  یـصخشم  لام  دـنهد ، یم  ماجنا  وا  يارب  هک  يراک  ربارب  رد  دراذـگب  رارق  ناسنا  هک  تسا  نآ  هلاعج 
یم ماجنا  ار  راک  هک  یسک  هب  لعاج و  دراذگ  یم  ار  دادرارق  نیا  هک  یسک  هب  .مهد  یم  وا  هب  ناموت  رازه  دبایب ، ارم  هدش  مگ  سک 

.دنیوگ یم  لماع  دهد 

زین یـسک  دهدب و  ماجنا  ار  راک  نآ  دیاب  دهدب ، ماجنا  ار  يراک  هک  دش  ریجا  يدرف  رگا  هراجا  رد  هک  تسا  نیا  هراجا  اب  هلاعج  قرف 
مه .تسین  راکبلط  ار  ترجا  لماع  دریگن ، ماـجنا  راـک  اـت  هلاـعج  رد  یلو  تسا ، راکهدـبوا  هب  ار  ترجا  تسا ، هدرک  ریجا  ار  وا  هک 
زین دشاب و  هدیاف  یب  مارح و  راک  دـیابن  دـنهد ، ماجنا  وا  يارب  دـهاوخ  یم  لعاج  هک  ار  يراک  .دـنک  اهر  ار  راک  دـناوت  یم  وا  نینچ 
یم وا  هب  ناموت  رازه  دورب ، یکانـسرت  ياج  هب  یکیرات  رد  سکره  دیوگب  یـسک  رگا  نیاربانب ، .دـشاب  هتـشاد  ییالقُع  یفدـه  دـیاب 

(1) .تسا هدوشخب  هلاعجرد  تسین ، هدوشخب  هراجا  رد  هک  یلمع  رادقم  هب  لهج  .تسین  حیحص  هلاعج  نیا  مهد ،

رایـسب يراـک  هزوح  تهج  زا  یلو  تسا ، هدـش  هجوت  رت  مک  هلاـعج  داردرق  هب  یقوـقح  یهقف و  ياـه  باـتک  رد  هک  نیا  فـالخ  رب 
رارق یـصخشم  ياهدادرارق  تحت  دـنناوت  یمن  اـه  طرـش  زا  یـضعب  نتـشادن  لـیلد  هب  هک  ار  اـهدادرارق  زا  يرایـسب  تسا و  هدرتسگ 

.داد رارق  هلاعج  تحت  ناوت  یم  دنریگ ،

ابر تمرح  هرابرد  اه  ههبش 

هراشا

ابر تمرح  هرابرد  اه  ههبش 

ابر هیجوت  هب  نانآ  زا  رتراکـشآ  یحیـسم  ناملاع  یلو  ددرگ ، یم  رب  يدوهی  ناـملاع  هب  يراوخاـبر  ینید  هیجوت  هیلّوا  هشیر  دـنچره 
ياه هدس  ناوت  یم  .دنا  هتخادرپ 

 . هلأسم 5 ص 539 ، هلیسولاریرحت ، - 1
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ابر ابر و  اب  اسیلک  یطارفا  دروخرب  رد  ناوت  یم  ار  اه  هیجوت  نیا  هنیمز  .تسناد  اه  هیجوت  نیا  زاـغآ  ار  يدـالیم  مهراـهچ  مهدزیس و 
تورث أشنم  ار  راک  نیمز و  اهنت  اهنآ  .دوب  یـشان  تورث ، أشنم  هب  نانآ  هژیو  هدـیقع  زا  هک  درک  وجو  تسج  یهدزاب  هنوگره  ندرمش 

(1) .دندرک یم  موکحم  ار  ناناگرزاب  یناگرزاب و  ور ، نیا  زا  دنتسناد و  یم 

هنیزه ندروآ  مهارف  يارب  دندوب ، گنج  ریگرد  هک  ییاهروشک  .دوب  دکار  ياه  لوپ  نتخادـنا  راک  هب  مزلتـسم  دتـس  داد و  شرتسگ 
اهنت تسناوت  یم  اسیلک  .دیسر  یم  رظن  هب  یناسآ  تبـسن  هب  هار  ضرق  هار  زا  نآ  نتخاس  مهارف  هک  دنتـشاد  زاین  لوپ  هب  گنج ، ياه 

هب تراجت  هبراضم و  دـننامه   ) دوس ندروآ  تسد  هب  یّتح  دـیلوت و  داجیا  لوپ ، دربراک  رگید  ياه  هار  دـنک و  هزرابم  يراوخابر  اـب 
يارب ناـبابرا  .درک  مهارف  ار  يراوخاـبر  ندـش  يداـع  هنیمز  شا ، یطارفا  دروـخرب  یلو  دـنکن ، عوـنمم  ار  ...و ) تکراـشم  تروـص 
مرها زا  زین  اه  نآ  .درک  رت  شیب  ار  نداد ) ضرق   ) نداد لوپ  ّتیمها  دیدج ، ياضاقت  نیا  .دنتشاد  زاین  لوپ  هب  دوخ  كالما  شرتسگ 

(2) .دندرک یم  هدافتسا  هرهب 

یب يراوخابر  هیجوت  هلأسم  اب  تسا ، يدالیم  مهدراهچ  نرق  هجیتن  هک  یتسیناموا  هشیدـنا  داـصتقا ، رد  ناسانـشراک  زا  یکی  هتفگ  هب 
یعیبـط ءارواـم  هدـیدپ  ره  هژیو  هب  یبهذـم ، رما  ره  ّتیناّـقح  هدـننک  تسـس  لـماع  عقاو  رد  یتسیناـموا  هشیدـنا  اریز  تسین ؛ طاـبترا 

(3) .دیدرگ

ص 189. ابر ، نوماریپ  رصاعم  تاهیجوت  - 1

ص 192. ابر ، نوماریپ  رصاعم  تاهیجوت  - 2

ص 190. ابر ، نوماریپ  رصاعم  تاهیجوت  - 3
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.دیآ یم  رامش  هب  هنیمز  نیا  رد  رگید  یلماع  زین  نانآ ، یقالخا  ینید و  یلوصا  ياهراعش  زا  نتشادرب  تسد  اسیلک و  لها  ییارگایند 

یلهاج يابر  هب  ابر  تمرح  صاصتخا  . 1

یلهاج يابر  هب  ابر  تمرح  صاصتخا  . 1

؛ تسا شحاف  يابر  تسا ، هدرک  میرحت  ار  نآ  نآرق  هک  ییابر  دنا : هتفگ  ...هفعاضم » افاعضا  اوبرلا  اولکأت  ال   » هیآ هب  دانتسا  اب  یخرب 
هدننک ضرق  هب  يراشف  چـیه  هک  يا  هنوگ  هب  دـشاب ، مک  هرهب  رگا  یلو  دـسرب ، ضرق  لصا  ربارب  دـنچ  ای  ود  هب  هرهب  هک  ییاج  ینعی 

(1) .تسین مارح  دوشن ، لیمحت 

: دیوگ یم  يو  .دش  دقتعم  هیرظن  نیا  هب  هک  تسا  یناسانشراک  نیتسخن  زا  شیواج  زیزعلادبع  خیش 

(2) .درادن یلاکشا  دشاب ، مک  ابر  رگا  یلو  تسا ، ًهفعاضم ) افاعضا   ) بّکرم يابر  نامه  مارح  يابر 

یّلج و يابر  هب  ابر  میـسقت  رد  مّیق  نبا  هاگدید  هب  دانتـسا  اب  يو  .دراد  شیواج  زیزعلادبع  دننامه  یهاگدید  زین  اضر  دیـشر  دـمحم 
هک تسا  ییابر  تسین  نآ  تمرح  رد  يا  ههبش  ّکش و  چیه  هک  ییابر  دوب ، دقتعم  هک  لبنح  نب  دمحا  نخس  هب  دانتسا  اب  زین  یفخ و 
هک ییابر  ینعی  دـنتفرگ ؛ یم  بّکرم  هرهب  هک  تسا  ّتیلهاج  يابر  هیـسن و  يابر  ناـمه  هک  تسا  هدـش  صن  نآ  میرحت  هب  نآرق  رد 

رد جیار  يابر  نامه  ار  مارح  يابر  لبنح  نب  دمحا  .داد  یم  داب  رب  ار  ناتسد  یهت  نامناخ 

صص 1192 و 1195. ش 50 ، ناکم ، نامز _  هقف و  یسانشذخأم  هعومجم  یمالسالا ،» نوناقلا  رظن  یف  ابّرلا  ، » زاّرد هّللادبع  - 1
: زا هتفرگرب  ، 1977 رهزالا ، هعماج  اهنم ، یعضولا  نوناقلا  فقوملا  هّیمالسالا و  هعیرش  یف  هّیفرـصملا  عئادولا  نیما ، هّللادبع  نسح  - 2
 . 1414 ه یلوالا ، هعبطلا  هبهو ، هبتکم  هرهاق ، ابّرلا ، هحابال  هرـصاعملا  تاهبّـشلا  ایند ، دمحا  یقوش  ابر ، نوماریپ  رـصاعم  تاهیجوت  زا 

.هعساّتلا ههبشلا  ص 71 ، ق ،
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(1) .دشاب یم  نیِد  درک  رید  ربارب  رد  لام  نتفرگ  نامه  هک  دناد  یم  یلهاج  رصع 

يابر باکترا  زا  يریگولج  ببـس  مک  يابر  هک  هیجوت  نیا  اب  يو  .دشاب  یم  مک  يابر  ندوب  لالح  نارادفرط  زا  زین  يروهنـس  رتکد 
هیجوت رد  يو  .دریذپ  تروص  يراک  نینچ  هک  تسا  مزال  دنا و  هدرمـش  لالح  ار  نآ  ناراذگ  نوناق  تسا  دـقتعم  دوش ، یم  شحاف 

یتاذ تمرح  مک  يابر  نیاربانب ، .دـناد  یم  شحاـف  ياـبر  باـکترا  زا  يریگ  شیپ  يارب  ار  مک  ياـبر  میرحت  دوخ ، هاگدـید  یعرش 
لـالح شحاـف ) ياـبر  باـکترا  زا  يریگولج  دـننام   ) ترورـض ماـگنه  رد  ار  نآ  ناوـت  یم  تشادـن ، یتاذ  تمرح  یتـقو  درادـن و 

(2) .درمش

مارح ملظ  دوجو  لیلد  هب  ار  ابر  دـنوادخ  دـنیوگ  یم  هاگ  .دـننک  یم  دانتـسا  مه  يرگید  ياه  لیلد  هب  لالدتـسا ، ماـقم  رد  دارفا  نیا 
خرن رگا  یلو  دـشاب ، هتـشادن  ار  نآ  تخادرپ  ناوت  هدـننک  ضرق  هک  تسا  هرهب  خرن  ندوب  ـالاب  ملظ ، هک  تسا  نشور  تسا و  هدرک 

؟(3) دوب دهاوخ  راک  رد  یملظ  هچ  دربب ، دوس  ضرق  هرهب  زا  رت  شیب  ضرق ، زا  هدافتسا  اب  درف  هک  يا  هنوگ  هب  دشاب ، نییاپ  هرهب 

هراشا هیآ  لوزن  نامز  رد  روهشم  يابر  هب  تسا و  دهع ) مال  فلا و   ) نارّسفم رت  شیب  هتفگ  هب  ابّرلا ، رد  مال  فلا و  دنیوگ  یم  هاگ  و 
ار نامه  زین  دنوادخ  .دنتخانش  یمن  ار  نآ  ریغ  بارعا ، دوب و  شحاف )  ) فعاضم يابر  نامز ، نآ  رد  برع  دزن  روهشم  يابر  دراد و 

(4) .تسا هدرک  میرحت 

ص 99. مالسالا ، یف  تالماعملا  ابّرلا و  - 1
ص 145. ش 7 ، دیفم ، همان  زا : هتفرگرب  دعب ، هب  صص 237  یمالسالا ، هقفلا  یف  ّقحلا  رداصم  - 2

ص 71. ابّرلا ، هحابال  هرصاعملا  تاهبشلا  ص 242 ؛ مّرحملا ، ابّرلا  هّیرظن  - 3
ص 99. مالسالا ، یف  تالماعملا  ابّرلا و  47 و 242 ؛ صص 46 ، مّرحملا ، ابرلا  هّیرظن  - 4
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خساپ

: تفگ دیاب  تشذگ _  ابر  تمرح  عیرشت  لحارم  ثحب  رد  هک  نانچ  اه _  ههبش  نیا  هب  خساپ  رد 

ابر نآ ، زا  سپ  دنوادخ  تسا و  یلاقتنا  هلحرم  هکلب  درک ، فّقوت  نآ  رد  ناوتب  هک  تسین  ابر  مکح  ینایاپ  هلحرم  هدـش  دای  هیآ   _ 1
دریگب و ار  هیامرـس  لـصا  اـهنت  هک  تسا  نیا  اـبر  زا  هبوت  طرـش  مکلاوما ؛ سؤر  مکلف  ُمتُبت  نِا  و  : » دومرف میرحت  یّلک  تروـص  هب  ار 

« .دنادرگرب دشاب  هچره  ار  هدایز 

ابر اریز  تسا ؛ ییابر  ره  فصو  هکلب  تسین ، دـشاب  هداتفا  قاّفتا  برعلا  هریزج  رد  هک  یّـصاخ  هعقاو  فصو  ًهفعاضم » افاعـضا   _ » 2
يارب ضرق  زاغآ  زا  ای  ینعی  دوش ؛ یم  رارکت  هک  تسا  یبّکرم  هلماعم  هکلب  دوش ، ماـمت  هلحرم  کـی  اـب  هک  تسین  طیـسب  يا  هلماـعم 

عرف لصا و  رب  هرهب  تّدم ، دیسر  رس  زا  سپ  مه  رس  تشپ  ای  دوش و  یم  هبـساحم  بّکرم  هرهب  خرن  شور  اب  هک  تسا  يدایز  نایلاس 
.دیآ یم  رد  ًهفعاضم » افاعضا   » شحاف و تروص  هب  ماجنارس  دشاب ، مک  مه  ردق  ره  هرهب  خرن  هجیتن ، رد  .دوش  یم  هتفرگ  نیشیپ 

هدافتسا اب  تسا و  طرش  هفعاضم » افاعضا   » دیق دندقتعم  .دنا  هدرمش  لالح  ار  مک  يابر  دنا و  هدرک  لالدتـسا  هیآ  نیا  هب  هک  یناسک 
نآ نتشاد  موهفم  هک  دنناد  یم  فصو  دیق و  ار  نآ  ناهیقف  نارّسفم و  رت  شیب  یلو  دنا ، هتسناد  لالح  ار  مک  يابر  طرـش ، موهفم  زا 
دیق ار  نآ  يزار  رخف  یسربط و  همّالع  زین  دناد و  یم  تفص  ار  نآ   (1) بلاطوبا نبا  یّکم  همّالع  هنومن ، يارب  .تسا  دیدرت  دروم  اه 

(2) .دنناد یم  لاح  و 

ص 158. نآرقلا ، بارعا  لکشم  - 1
ص 176. ابر ، نوماریپ  رصاعم  تاهیجوت  - 2
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نارگید لام  ندرک  تسویپ  اب  ددرگ و  یم  فعاضم  یعیبط  روط  هب  ابر  ناشیا ، رواب  هب  .دـناد  یم  فصو  ار  نآ  زین  ییابطابط  هّمـالع 
لالظ یف  ریسفت  هدنـسیون   (1) .تسا يوبر  ياهدتـس  داد و  رد  بلاغ  فصو  نیا  ددرگ و  یم  ربارب  دنچ  هیامرـس  یلـصا ، هیامرـس  هب 
تفص نیا  هکلب  تسین ، یلهاج  رصع  ياهدتس  داد و  هژیو  « ًهفعاضم افاعضا   » دیق هک  تسا  نآ  رب  زین  ّتنس _  لها  نارّسفم  زا  نآرقلا 
رارکت اه  نآ  رد  هک  دـنک  یم  میـسرت  هنوگ  نیا  ار  يوبر  ياهدتـس  داد و  یگژیو  ناـشیا  .دراد  دوجو  يوبر  دتـس  داد و  عون  ره  رد 

هاگآدوخان یعیبط و  روط  هب  نیاربانب ، .درفم  طیـسب و  هن  تسا  بّکرم  يدتـس  داد و  دراد و  دوجو  یهد  دوس  يریگدوس و  درکراـک 
(2) .تسین تسرد  هژیو  طیارش  هب  ابر  صاصتخا  سپ  .دوش  یم  فصو  ًهفعاضم » افاعضا   » تفص هب 

هرهب يور  هرهب   ) نآ ندش  بّکرم  هب  هّجوت  اب  زین  مک  رادقم  نامه  یلو  دـشاب ، مک  مه  یلیخ  هرهب  هرهب ، ماظن  رد  تسا  نکمم  اساسا 
هب اکیرمآ  ياـه  ماو  هرهب  خرن  هک  .م  لاس 1984  رد  لاثم ، يارب  .دسرب  ییالاب  رایـسب  ياه  مقر  هب  ندش ) ًهفعاضم  افاعـضا  ای  ندـمآ 

هدوزفا اه  نآ  یهدـب  نازیم  رب  رالد  درایلیم  هب 5  کیدزن  ناهگان  تفای ، شیازفا  دـصرد  هب 3  کیدزن  نیتال ، ياکیرمآ  ياـهروشک 
یتارداص ياهدمآرد  دصرد  هاجنپ  هب  کیدزن  دـنا ، هتخادرپ  .م  ياه 1983 و 1984  لاس  رد  اـهروشک  نیا  هک  يا  هرهب  نازیم  .دـش 
یتارداص دمآرد  دصرد  زا 24  یتارداص ، ياهدـمآرد  ّلحم  زا  اه  یهدـب  هرهب  تخادرپ  تبـسن  لیزرب ، روشک  رد  .تسا  هدوب  نانآ 

رد

ص 19. ج 4 ، نازیملا ، - 1
ص 473. ج 1 ، نآرقلا ، لالظ  یف  - 2
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(1) .تسا هدیسر  دصرد  هب 57  دصرد  زا 10  نیتناژرآ  رد  تبـسن  نیا  .تسا  هتفای  شیازفا  نآ  دصرد  زا 40  شیب  هب  لاس 1978 م ،
(2) .دنک فرصم  لاس 1984 م  رد  شیاهدهعت  تخادرپزاب  رد  ار  دوخ  یتارداص  دمآرد  دصرد  تسا 80  راچان  ورپ  روشک 

داد و رد  یبلاـغ  دـیق  نیا  نوـچ  تسا و  هتـشادن  صاـصتخا  یله  اـج  ياـبر  هب  ًهفعاـضم  افاعـضا  دـیق  هک  دوـش  یم  نشور  نیارباـنب ،
.تسا هدرک  هراشا  زین  لقع  رظن  زا  راک  نیا  ندوب  دنسپان  هب  نآ  ندروآ  اب  دنوادخ  ور ، نیا  زا  دشاب ، یم  يوبر  ياهدتس 

؛ دـنک نآ  نیزگ  ياج  ار  يرگید  ماظن  دـهاوخ  یم  دـناد و  یم  ملظ  ار  ییابر  ماظن  لصا  دـنوادخ  تفگ  دـیاب  زین  ندوب  ملظ  هرابرد 
مه يراد  هیامرس  هرهب  خرن  زا  هرهب  خرن  رگا  یّتح  هک  يا  هنوگ  هب  .دشاب  دایز  ای  مک  هرهب  خرن  ییابر  ماظن  رد  هک  نیا  زا  رظن  فرص 

.تسا ملظ  ماظن  دنک ، یم  حرطم  دنوادخ  هک  یماظن  لباقم  رد  زاب  دصرد ) کی  ًالثم   ) دشاب رت  مک 

، دراد هراشا  مالـسا  ردـص  نامز  رد  بارعا  نایم  روهـشم  يابر  هب  اـبّرلا  رد  مـال  فلا و  هک  تسا  تسرد  زین  رخآ  لالدتـسا  هنیمز  رد 
ار شحاف  يابر  اهنت  هک  دوبن  هنوگ  نیا  تفگ و  یم  ابر  دایز  هچ  مک و  هچ  هدایز »  » قلطم هب  برع  هک  تسا  تسد  رد  يدهاوش  یلو 

ياـه نتم  دراو  يراد  هیامرـس  ماـظن  جاور  زا  سپ  ود ، نآ  ناـیم  نتـشاذگ  قرف  داـیز و  مـک و  هرهب  خرن  حالطـصا  اـساسا  .دسانـشب 
يارب .دنتسناد  یم  مارح  ابر و  ار  هدایز  عون  ره  ناناملسم  نآ ، زا  شیپ  تسا و  هدش  یمالسا 

صص یمالسا ، بالقنا  یشزومآ  تاراشتنا و  نامزاس  روپ ، نویامه  زمره  نادرگرب : هنـسرگ ، ناهج  حلـسم ، ناهج  تنارب ، یلیو  - 1
.219  _ 216

صص یمالسا ، بالقنا  یشزومآ  تاراشتنا و  نامزاس  روپ ، نویامه  زمره  نادرگرب : هنـسرگ ، ناهج  حلـسم ، ناهج  تنارب ، یلیو  - 2
.219  _ 216
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مدرم هب  باطخ  ناـشرمع ، یناـیاپ  ياـهزور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  مینک : یم  هراـشا  یخیراـت  دـهاش  کـی  هب  هنومن ،
: دندومرف

(1) .تسا بّطملادبع  نب  سابع  میومع  يابر  منک ، یم  وغل  هک  ییابر  نیتسخن  دش و  وغل  یلهاج  رصع  يابر  همه  هک  دیشاب  هاگآ 

دوب ناشیا  کیدزن  باحـصا  زا  هک  ار  سابع  شیومع  يابر  دراذـگ و  یمن  یقرف  چـیه  دایز  مک و  يابر  نایم  ربمایپ  تیاور ، نیا  رد 
( دوب هتـشذگ  موس  هلحرم  هیآ  لوزن  زا  اه  تّدـم  هک  ربمایپ  رمع  نایاپ  رد   ) نامز نآ  رد  سابع  ياـبر  هک  تسا  نشور  .دـنک  یم  وغل 

.تسین یقرف  دایز  مک و  يابر  نایم  سپ  .دشاب  شحاف  يابر  دناوت  یمن 

یفرصم يابر  هب  ابر  میرحت  صاصتخا   _ 2

یفرصم يابر  هب  ابر  میرحت  صاصتخا   _ 2

یم ماو  شا  یگدنز  روما  نارذگ  يارب  یسک  یتقو  هک  دنرواب  نیا  رب  دنناد و  یم  یقالخا  هلأسم  کی  ار  ابر  میرحت  هلأسم   (2) یخرب
نایم يردارب  حور  يرارقرب  يارب  زین  مالسا  .مییازفیب  وا  ياه  يراوشد  رب  هرهب  نتفرگ  اب  هک  تسا  رود  هب  قالخا  تلادع و  زا  دریگ ،

هک تسین  تلادـع  فالخ  دریگ ؛ یم  ضرق  يدـیلوت ، ياهراک  ای  تراجت  يارب  یـسک  رگا  یلو  تسا ، هدرک  مارح  ار  ابر  ناناملـسم 
: تسا زیچ  ود  اعّدا  نیا  لیلد  .درب  یم  دوس  یضرق  هیامرس  نیا  زا  وا  اریز  دریگب ؛ يا  هرهب  وا  زا  هدنهد  ضرق 

ص 118. ج 103 ، راونالاراحب ، - 1
1421 ه یلوالا ، هعبطلا  یبتکملاراد ، قشمد ، همیرحت ، هلّدا  ضورقلا و  ابر  يرـصملا ، سنوی  قیفر  ص 250 ؛ مّرحملا ، ابّرلا  هیرظن  - 2

ص 152. ضرقلا ، ابّرلا و  صص 31 و 36 ؛ ق ، . 
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؛(1) دوب یفرصم  ياه  ضرق  اه ، ضرق  مامت  مالسا ، ردص  یلهاج و  رصع  رد   _ 1

(2) .تسا هدش  رما  هدنریگ  ماو  هب  نداد  تلهم  هقدص و  هب  ابر ، میرحت  تایآ  رد   _ 2

هرابرد هن  دراد ؛ تبـسانم  تسا  هدرک  ضرق  یگدـنز  يرورـض  ياهزاین  نتخاس  مهارف  يارب  هک  يراکهدـب  هرابرد  اهنت  اهریبعت ، نیا 
.دریگ یم  ماو  تراجت  ای  دیلوت  يارب  هک  يا  هدننک  دیلوت  ای  رجات 

خساپ

گنج لیلد  هب  السا م ، زا  شیپ  .دزاس  یم  نشور  ار  لالدتسا  نیا  ندوب  لطاب  ناتسبرع ، رد  مالسا  ردص  يداصتقا  تیعـضو  یـسررب 
زا نانآ  نایم  تراجت  نآ ، زا  سپ  .دروخ  مه  هب  دوب ، ایرد  هار  زا  هک  ود  نآ  يراجت  طـباور  تفرگرد ، مور  ناریا و  ناـیم  هک  ییاـه 
هب زین  نآرق  .دندوب  تراجت  نیا  راد  هدهع  دنتشاد ، رارق  هنایم  رد  هک  شیرق  تفرگ و  یم  تروص  نمی  ماش و  ردنب  ود  یکشخ و  هار 

.دراد هراشا  نانآ  یناتسمز  یناتسبات و  مهم  يراجت  رفس  ود 

1 و 2) شیرق :  ) .فیّصلا ِءاتّشلا و  هلحر  مهفالیا  شیرق  فالیال 

[ .درک دوبان  ار  ناراد  لیپ  ادخ  ، ] ناتسبات ناتسمز و  چوک  ماگنه  ناشتفُلا  شیرق ، نداد  تفُلا  يارب 

ابر لکـش  هب  ای  هبراـضم  ناونع  هب  يرگید  لاـم  اـب  دنتـشادن ، هیامرـس  هک  یناـسک  دراد و  زاـین  هیامرـس  هب  تراـجت  هک  تسا  نشور 
ناونع هب  هجیدخ  ترضح  هیامرس  اب  تثعب ، زا  شیپ  راب  دنچ  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوخ  یّتح  .دندرک  یم  تراجت 

صص 260 و 261. ابّرلا ، لوصا  یف  عماجلا  ص 31 و 36 ؛ همیرحت ، هلّدا  ضورقلا و  ابر  - 1
صص 408 و 409. ج 2 ، نازیملا ، - 2
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هفیلخ هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رصع  رد  هک  درب  یم  مان  ار  یخرب  ابّرلا ، لوصا  یف  عماجلا  هدنسیون  .تخادرپ  تراجت  هب  هبراضم 
(1) .دنا هدرک  ضرق  تراجت  يارب  مود ،

هک ییابر  تسا .» هدرک  مارح  ار  ابر  لالح و  ار  عیب  دنوادخ  : » دیوگ یم  دنک و  یم  حرطم  ار  عیب  ابر  ربارب  رد  دـنوادخ  هک  نیا  رگید 
يارب اه  ضرق  رت  شیب  نیاربانب ، .یگدنز  هّیلّوا  ياه  يدنمزاین  يارب  هن  تسا ؛ تراجت  يارب  ابر  دریگب ، رارق  عیب  لباقم  رد  دـناوت  یم 

دنوادخ .دش  یم  تسکـشرو  هدنریگ  ضرق  دنتفرگ و  یم  ماو  ناش  یگدـنز  يرورـض  ياهزاین  يارب  زین  یهاگ  هچرگ  دوب ؛ تراجت 
: دیامرف یم  اه  نآ  هرابرد 

(2) .دننک ادیپ  تخادرپ  تردق  ات  دهد  تلهم  نانآ  يارب  مک  تسد  ای  دهدب و  هقدص  دشخبب و  هیامرس  کلام 

تشادرب نینچ  هدرک و  لالدتسا  ( 279 هرقب : « ) نوملظت نوملظت و ال  مکلاوما ال  سوئر  مکلف  متبت  نا  و   » هیآ هب  هیرظن ، نیا  نادـقتعم 
هک دریگب  ماجنا  يوبر  ياهدتـس  داد و  يا  هنوگ  هب  رگا  سپ  .تسا  هداد  رارق  ملظ  ار  ابر  ندوب  مارح  كـالم  دـنوادخ  هک  دـننک  یم 

.دوب دهاوخن  نآ  رد  ندوب  مارح  كالم  رگید  دوشن ، ملظ 

صص 261 و 262. ابّرلا ، لوصا  یف  عماجلا  - 1
.280 صص 275 _  ج 2 ، نازیملا ، - 2
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هتفگ هب  تسناد ؛ هیرظن  نیا  يرهاـظ  هدـننک  دـییأت  يا  هنوگ  هب  تسا ، هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  هک  ار  یتیاور  ناوت  یم 
(1) «. ملّظلا داسفلا و  نم  کلذ  یف  اِمل  َو  : » دومرف ماما  دش ، هدیسرپ  ابر  ندوب  مارح  ّتلع  هرابرد  ترضح  زا  یتقو  نانس  نبدمحم 

هک درک  تشادرب  نینچ  الاب  ياه  لالدتـسا  زا  ناوت  یم  نیاربانب ، .تسا  هدـش  مارح  ملظ  داسف و  لیلد  هب  ابر  تیاور ، نیا  هب  هّجوت  اـب 
، دشاب یگدنز ) يرورـض  ياهزاین  رد  فرـصم  يارب  هن   ) رت شیب  يروآدوس  تراجت و  ای  تعنـص  يزادنا  هار  يارب  نداد  ضرق  رگا 
رد روما ، نیا  .دوش  یم  دوس  رد  هیامرـس  بحاص  ندش  کیرـش  ببـس  هکلب  تسین ، ملظ  اهنت  هن  نوچ  درادـن ؛ یلکـشم  نتفرگ  هرهب 

.دنرادنپب ینالقع  ریغ  ار  وا  راتفر  تسا  نکمم  دنک ، راتفر  نیا  زا  ریغ  یسک  رگا  تسا و  ریگارف  رایسب  زورما ، یناهج  داصتقا 

خساپ

: تسا يرورض  ریز  دراوم  هب  هجوت  يدیلوت ، یفرصم و  يابر  نایم  کیکفت  هیرظن  هنیمز  رد 

رگید تایآ  رد  ابر  ماکحا  .تسین  ابر  مکح  نایب  ماقم  رد  تسا و  يوبر  ياهدتـس  داد و  زا  ندرک  هبوت  هنیمز  رد  هدـش  داـی  هیآ   _ 1
هنیمز نیا  رد  يراد  ینعم  ّتیدودـحم  ای  دـیق و  عون  چـیه  تسا و  هدـش  دـیکأت  ابر  قلطم  تمرح  رب  تایآ ، نآ  رد  .تسا  هدـش  ناـیب 

(2) .درادن دوجو 

همادا هدش و  دیکأت  ابر  زا  نتشادرب  تسد  رب  هدش  دای  هیآ  نیشیپ  هیآ  رد   _ 2

ق، 1406 ه .  مالسلا ،  هیلع  اضرلا  مامالا  یملاعلا  رمتؤملا  مالسلا ،  هیلع  اضّرلا  مامالا  دنسم  یناشویخلا ، يدراطع  هّللازیزع  خیـشلا  - 1
ح 30. ص 306 ، ج 2 ،

ص 54. ابّرلا ، هحابال  هرصاعملا  تاهبشلا  ایند ، دمحا  یقوش  - 2
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نم ٍبرحب  اونذأف  ولعفت  مل  نا  ابّرلا و  نم  َیَِقب  ام  ورز  و  : » دناد یم  لوسر  ادخ و  هیلع  گنج  مالعا  هلزنم  هب  ار  يوبر  ياهدتـس  داد و 
(1) «. هلوسر هّللا و 

، دشاب مارح  يروآ  ملظ  رد  راصحنا  لیلد  هب  ابر  هک  درادن  یقیقد  موهفم  تسا و  يوبر  ياهدتس  داد و  یگژیو  زا  ندوب  هناملاظ   _ 3
(2) .دشاب هتشادن  یعرش  لاکشا  دریگب ، تروص  يا  هناملاظ  ریغ  يوبر  دتس  داد و  رگا  ات 

يزیچ تفایرد  دراد و  روهظ  هیامرـس  لصا  رد  يا  هنوگ  هب  عقاو  رد  تسامـش ،» لام  هیامرـس  لصا  مکلاوما ؛ سوئر  مکلف   » دـیق  _ 2
(3) .دریگ یمن  رب  رد  ار  هیامرس  لصا  زا  رت  شیب 

هللا یلـص  ربمایپ  هک  نیا  ای  تشاد ، یمن  دوجو  يدیلوت  يابر  اساسا  ای  هیآ  لوزن  نامز  رد  دیاب  دشاب ، تسرد  لالدتـسا  نیا  رگا   _ 3
یم تباث  ار  هلأسم  ود  نیا  فالخ  یخیرات  دهاوش  هک  نآ  لاح  .درادـن  یلاکـشا  ابر  هنوگ  نیا  هک  دنـشاب  هدرک  حیرـصت  هلآ  هیلع و 

هک مینک  نامگ  رگا  بارعا ، تراجت  روما  رد  ناسانشراک  زا  یکی  هتفگ  هب  تسا و  هدوب  جیار  نامز  نآ  رد  يدیلوت  يابر  اریز  دنک ؛
اب ار  نایفـسوبا  يراجت  ناوراک  دـننام  يراجت  ياـه  ناوراـک  شیرق  اریز  تسا ؛ هابتـشا  تسا ، هدوبن  ناـمز  آرد ن  يا  هیامرـس  ضرق 
نب ساـبع  ناـفع و  نب  ناـمثع  دـیلو ، نب  دـلاخ  دـننام  يروهـشم  دارفا  ماـن  سپـس  يو  .تخادـنا  یم  هار  هب  يا  هیامرـس  ياـه  ضرق 

(4) .دنزادرپب يراجت  ياهراک  هب  ات  دنداد  یم  ضرق  مدرم  هب  هک  دروآ  یم  ار  بلّطملادبع 

ص 158. ضرقلا ، ابّرلا و  - 1

ص 158. ضرقلا ، ابّرلا و  - 2

ص 158. ضرقلا ، ابّرلا و  - 3
ص 124. ق ، 1400 ه .  هّیبرعلا ، هضهّنلاراد  هرهاق ، هعیرشلا ، نازیم  یف  يراجتلا  لماعتلا  مساق ، فسوی  - 4
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هیامرـس هک  درب  یم  ماـن  یفورعم  ناراوخاـبر  زا   (1)، دـشاب یم  هژیو  دراوم  رد  ابر  راـصحنا  ناراداوه  زا  هک  راـنملا  ریـسفت  هدنـسیون 
ار هدش  دای  هیآ  لوزن  ناش  یخرب  یتح   (2) .دنا هتفرگ  یم  راک  هب  تراجت  رد  ار  اهابر  نآ  دنا و  هدروآ  تسد  هب  ابر  هار  زا  ار  يدایز 
اه نادـب  نارجات  زا  يرایـسب  دـندوب و  روهـشم  ناراد  هیامرـس  زا  هک  دـنناد  یم  هریغم  ینب  زا  يدرف  بلّطملادـبع و  نب  سابع  هراـبرد 

.درامش یم  مارح  ار  نآ  دناد و  یم  یلهاج  يابر  عون  زا  ار  هیآ  نیا  رظن  دروم  يابر  رانملا  هدنسیون   (3) .دندرک یم  هعجارم 

اریز تسا ؛ ملظ  دوـشن ، تخادرپ  هیامرـس  يرو  هرهب  نازیم  رگا  هک  دـنهد  یم  حیـضوت  هنوـگ  نیا  ار  اـبر  رد  مـلظ  ثـحب  یخرب   _ 4
هیامرـس زا  يرادرب  هرهب  رد  ار  هیامرـس  کـلام  یلو  میا ، هتـشاذگ  دازآ  نارگید  هیامرـس  زا  يرادرب  هرهب  يارب  ار  هدـنریگ  ماو  تسد 

(4) .تسا هتشاد  زاب  ملظ  زا  زین  نآرق  تسا و  هیامرس  بحاص  هب  ملظ  نیا  میا و  هدرک  مورحم  دوخ 

، ار هیآ  رد  هدـش  حرطم  ملظ  نارّـسفم ، رت  شیب  نیا ، رب  نوزفا  .دراد  مه  یعرـش  هیجوت  ایآ  یلو  دراد ، يداـصتقا  هیجوت  رما  نیا  هّتبلا 
(5) .دنناد یم  هیامرس  لصا  زا  رت  شیب  يزیچ  نتفرگ 

رت شیب  هچره  هک  دنک  یم  حیرصت  دهد و  یم  تیارس  زین  ابر  ناگدنرامش  لالح  هب  ناراوخ ، ابر  رب  نوزفا  ار  هیآ  باطخ  يزار  رخف 
، دوش هداد  هیامرس  لصا  زا 

.دعب هب  صص 100  ج 3 ، رانملا ، ریسفت  - 1
.دعب هب  صص 100  ج 3 ، رانملا ، ریسفت  - 2

 . صص 673 و 674 ج 2 ، نایبلا ، عمجم  .دعب ؛ هب  صص 100  ج 3 ، رانملا ، ریسفت  - 3
ص 71. ابّرلا ، نم  هیقاولا  ریبادتلا  - 4

ص 448. ج 2 ، نازیملا ، - 5
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ضرق ِلوپ  زا  هیامرـس  دـشر  تروص  هب  يزیچ  تسا  رارق  رگا  هک  دـنک  یم  دـیکأت  نارـسفم  زا  رگید  یکی   (1) .دوش یم  هدرمـش  ابر 
ینامز هدـش  دای  هیآ  رد  ملظ  قدـص  اساسا  .دروآ  تسد  هب  هبراضم  دـننام  رگید  ياه  هار  زا  ناوت  یم  ار  نیا  دوش ، هتفرگ  هدـش  هداد 

ابر زین  هیآ  نیا  نیاربانب ،  (2) .دوش هتفرگ  هدنریگ  ضرق  زا  یغلبم  رگید ، یعرش  ياه  هار  ای  هبراضم  هار  زا  هن  ابر و  ریسم  زا  هک  تسا 
درک تشادرب  نآرق  زا  ناوت  یم  یلهاج ، يابر  هرابرد  نیـشیپ  ياه  یـسررب  هب  لیلحت  نیا  ندوزفا  اب  .دناد  یم  مارح  قلطم  روط  هب  ار 

.درادن دوجو  یلیلد  یفرصم  عون  رد  ابر  راصحنا  يارب  هک 

لها ناهیقف  زا  مّیق  نبا  هنومن ، يارب  .دنتـسین  لیاق  یقرف  یفرـصم  يدـیلوت و  يابر  نایم  زین ، یمالـسا  ناملاع  ناـهیقف و  رت  شیب   _ 5
ار صاخ  يابر  رد  راصحنا  هنیمز  دنا و  هدرک  هدافتسا  ءوس  یفخ  یلج و  يابر  نایم  وا  کیکفت  زا  اضر  دیشر  دننام  یخرب  هک  ّتنس 

(3) .دنک یم  موکحم  ابر  نداد  هولج  لالح  يارب  ار  يزاسرهاظ  عون  ره  دناد و  یم  یقیقح  مارح  ار  ابر  اساسا  دندرک ، مهارف 

نانآ رظن  رد  ابر  قلطم  ندوب  مارح  دـیاش  .دـنا  هدرکن  حرطم  ار  يدـیلوت  يابر  یفرـصم و  يابر  کیکفت  ثحب  اساسا  هعیـش  ناـملاع 
توافت هنیمز  تسخن  يو  .دراد  یهّجوت  لباق  هراشا  يدیلوت  یفرصم و  يابر  قرف  هرابرد  يرّهطم  دیهش  داتسا  هّتبلا  .تسا  هدوب  مّلسم 

.دهد یم  حیضوت  یفرـصم  ياه  ضرق  هب  ابر  صاصتخا  هرابرد  ماجنارـس  دنک و  یم  نایب  ار  نآ  ّتلع  سپـس  ابر و  عون  ود  نیا  نایم 
يو

ص 107. ج 7 ، ریبک ، ریسفت  - 1
ص 332. ج 1 ، نآرقلا ، لالظ  یف  - 2

ص 150. ج 2 ، نیعقوملا ، مالعا  - 3
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: دروآ یم  ار  ریز  لیالد  یفرصم  يدیلوت و  يابر  رد  ابر  تمرح  قالطا  يارب  ماجنارس 

يارب هک  یفرـصم  ضرق  رد  اـبر  ندوب  مارح  اریز  تسا ؛ اـبّرلا » مّرح  عیبلا و  هّللا  ّلـحا   » هیآ رد  اـبر  عیب و  لـباقت  تسخن ، لـیلد  فلا )
هیبش تراجت  هب  هک  يدـیلوت  ضرق  رد  ابر  ندوب  مارح  فالخرب  درادـن ؛ یتبـسانم  عیب  ندوب  لالح  اب  تسا ، نافیعـض  رب  ندرک  محر 

.تسا

.دوش یم  مه  نآ  لماش  تامومع  ور ، نیا  زا  .تسا  هدوب  جیار  ناکرشم  نایم  يدیلوت  ضرق  ابر ، میرحت  ماگنه  ب )

ماما ترـضح  زا  لاثم ، يارب  .تسا  بسانم  يدیلوت  ضرق  اب  هک  دـنا  هدرمـشرب  ابر  ندوب  مارح  يارب  تایاور  رد  يرگید  ياهتّلع  ج )
یم اهر  ار  تراجت  مدرم  دـش ، یم  لالح  ابر  رگا  تاراجتلا ؛ ساـنلا  كرتل  ًـالالح  اـبرلا  ناـک  ول  ّهنا  : » هک تسا  مالـسلا  هیلع  قداـص 

(1) «. دندرک

هک يزیچ  تسا و  تاقالطا  تامومع و  يدیلوت ، يابر  ندوب  مارح  یلصا  لیلد  .تسین  یفرصم  ضرق  رد  هلأسم  نیا  هک  تسا  نشور 
ياه ضرق  یلقن  یلقع و  رظن  زا  ابر  ندوب  مارح  لیلد  رهاظ  هب  لاـح ، ره  رد  .درادـن  دوجو  دوش ، هدرمـش  دـّیقم  هدـننک و  صیـصخت 

.دریگ یم  رب  رد  مه  ار  يدیلوت 

يابر ندوب  مارح  كـالم  ار  دارفا  زاـین  رگا  اریز  دریذـپ ؛ یمن  ار  يا  هیامرـس  یفرـصم و  ياـبر  ناـیم  کـیکفت  زین ، یلقع  لـیلد   _ 6
نیا ام  ینمض  ضرف  شیپ  میریگب ، رظن  رد  ابر  ندوب  هناملاظ  دروم  نیا  رد  ار  ابر  ندوب  مارح  ّتلع  مینادب و  یفرصم 

 . ح 8 ابر ، باوبا  زا  باب  ص 120 ، ج 18 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
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هیامرس زا  يراذگ  هیامرـس  دیلوت و  يارب  ناگدنریگ  ضرق  دنتـسه و  دنمزاین  ریقف و  فرـصم ، يارب  ناگدنریگ  ضرق  اهنت  هک  تسا 
ناراد هیامرـس  زا  اهنت  يراذگ ، هیامرـس  دیلوت و  يارب  ناگدنریگ  ماو  .تسا  هدـشن  تباث  هلأسم  نیا  عقاو ، رد  یلو  دنـشاب ، یم  ناراد 
هیارا ای  لاغتشا  داجیا  روظنم  هب  یخرب  لاثم ، يارب  .دننک  یم  ضرق  يا  هیامرس  فرـصمریغ  يارب  هک  دنتـسه  زین  يدارفا  هکلب  دنتـسین 

.دوش یم  لح  نانآ  لکشم  دشاب ، هرهب  نودب  ضرق  رگا  تروص ، نیا  رد  .دنراد  زاین  هیامرس  هب  هعماج ، رد  یساسا  یتمدخ 

.تسا یفاکان  یفرصم  يابر  رد  تمرح  راصحنا  ّهلدا  هدش ، هدروآ  ياه  لیلد  هب  هّجوت  اب 

مّروت ناربج  نازیم  ات  ابر  ندوب  لالح   _ 3

مّروت ناربج  نازیم  ات  ابر  ندوب  لالح   _ 3

، رگید نایب  هب  .تسا  مّروت  ناربج  لـیلد  هب  اـبر  زا  یبتارم  نتـسناد  عورـشم  اـبر ، هراـبرد  یلاـجنج ، مهم و  یلیخ  ياـه  ثحب  زا  یکی 
ناوت تقیقح  رد  يزورما ، هدنهد  ضرق  هک  دنرواب  نیا  رب  هّیرظن  نیا  نارادفرط  .تسابر  قادـصم  زا  هدایز ، رادـقم  نیا  ندوب  جراخ 

ود ناموت ، رازه  دـص  نیا  اب  ناوت  یم  رگا  تسا ، هداد  ضرق  هب  ناـموت  رازه  هک 100  یـسک  هنومن ، يارب  .تسا  هداد  ضرق  ار  دیرخ 
ضرق هب  هکـس  ود  دیرخ  هزادنا  هب  دـیاب  تخادرپزاب ، ماگنه  رد  تسا و  هداد  ضرق  الط  هکـس  ودـیو  تقیقح ، رد  دـیرخ ، الط  هکس 

دنمزاین ناموت  رازه  تسیب  دـص و  هب  هکـس  ود  دـیرخ  يارب  لاس  کی  زا  سپ  رگا  نیاربانب ، .دریگن  تروص  یملظ  ات  دزادرپب  هدـنهد 
ناموت رازه  دص  رب  يا  هرهب  رهاظ  هب  دنچره  ناموت ، رازه  تسیب  نیا  دـهدب و  ناموت  رازه  تسیب  دـص و  دـیاب  هدـنهد  ضرق  میـشاب ،

، دشاب یم  هّکس  ود  دیرخ  تردق  هک  ار  دوخ  هیلّوا  هیامرس  هدنهد  ضرق  نوچ  تسا ؛ هدشن  هتفرگ  يا  هرهب  چیه  عقاو ، رد  یلو  تسا ،
دننام ابیرقت  هیرظن ، نیا  .تسا  هتفرگ  سپزاب 
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يدنچ (1) و  تسا هدش  حرطم  ّتنـس ، لها  ناملاع  زا  یخرب  يوس  زا  هک  تسا  اه  تمیق  صخاش  ساسا  رب  ضرق  تخادرپزاب  هّیرظن 
(2) .دنا هداد  اوتف  ساسا  نیا  رب  زین  هعیش  ناهیقف  زا  یخرب  تسا 

يراـبتعا ياـه  لوـپ  ندـمآ  راـک  يور  زا  شیپ  اـت  یلو  تسا ، نامـض  ثحبم  رد  یهقف ، ياـه  باـتک  رد  ثحب  نیا  هاـگیاج  اـساسا 
رصع رد  تسا و  هدوبن  حرطم  لکش  نیدب  ناهیقف  نایم  رد  ثحب  نیا  رانید ) مهرد و  فالخ  رب   ) دنرادن یتاذ  شزرا  هک  سانکـسا ) )
ياه هّکـس  ندـش  رابتعا  یب  هرابرد  دـنچره  تسا ؛ هدـش  یمن  حرطم  تسد  نیا  زا  ییاـه  شـسرپ  زین  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما 

تخادرپ ار  دیدج  ياه  هّکس  دیاب  ایآ  هک  تسه  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  زا  ییاه  شسرپ  رازاب  رد  دیدج  ياه  هّکس  جاور  نیشیپ و 
هب سانکـسا )  ) يرابتعا ياه  لوپ  شزرا  هزورما  .تسا  هدش  دراو  هنیمز  نیا  رد   (3) ینوگانوگ تایاور  ار ؟ میدق  ياه  هّکـس  ای  درک 

وناسون راچد  رازاب  ياضاقت  هضرع و  زین  تلود و  يداصتقا  یـسایس _  ناوت  اـب  دراد و  یگتـسب  تموکح  تلود و  هناوتـشپ  راـبتعا و 
یـشقن لوپ  شزرا  شهاک  رگا  دنیوگ  یم  هک  تسا  نیا   (4)، هّیرظن نیا  نافلاخم  ياه  لاکـشا  زا  یکی  .دوش  یم  ینوگرگد  رییغت و 

ناوتب دیاش  یلو  دندرک ، یم  حرطم  ار  نآ  مالسلا  مهیلع  ناماما  تسیاب  یم  تشاد ، نامض  رد 

رد یلوپ  ياه  تسایـس  ، » درف یناهارف  دیعـس  زا : هتفرگرب  راعـسالا ، همئاقب  اهطبر  هلمعلا و  همیق  ّریغت  هلأسم  یناـمثعلا ، یقتدـمحم  - 1
ص 156. ابر ،» نودب  يراد  کناب 

؛ دعب هب  صـص 84  تاّیمّیق ،» ای  تسا  تایّلثم  زا  لوپ  ایآ  ، » یفـصآ يدـهمدمحم  . 38 صـص 24 _  داصتقا ، هقف و  هاـگن  رد  لوپ  - 2
«. مالسا یقوقح  ماظن  رد  سانکسا  شقن  ، » يدرونجب دّمحمدیس 

.فرصلا باوبا  زا  باب 20  ص 206 ، ج 18 ، هعیشلا ، لئاسو  - 3
ش 11 و هقف ، هّلجم  یهقف ،» هاگدید  زا  ماو  تخادرپزاب  ، » داشلد هاوخکین  دوعسم  ص 122 ؛ نامض ، مّروت و  ابر ، ینیدباع ، دمحا  - 4

ص 166. ، 12
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جراخ اب  یّتح  دنتشاد و  یتاذ  شزرا  نامز  نآ  رد  جیار  ياه  لوپ  هک  اریز  تسا ؛ هتـشادن  دوجو  دیدش  مّروت  نامز  نآ  رد  هک  تفگ 
هب هک  يا  هنوگ  هب  دـنرادروخرب ؛ ییالاب  مّروت  زا  هک  يزورما  ياه  لوپ  فالخ  رب  دـندوب ؛ هدافتـسا  لـباق  زین  رازاـب  هنودرگ  زا  ندـش 

، هدش هداد  ضرق  كرام  نویلیم  کی  هک  داتفا  قافتا  ناملآ  رد  يّدـج  رایـسب  دروم  کی  نآزا ، سپ  .م و  ياه 1923  لاس  رد  رهاظ 
، اه ههرب  یخرب  رد  .تسا  هدوب  اراد  ار  كر ) ام  کی  اهنت   ) كرام کی  شزرا  هرهب ، تخادرپ  دوجو  اـب  یّتح  نداد ، سپزاـب  ماـگنه 

تـسه یمّروت  نانچ  نآ  روشک  کی  رد  هک  دـش  یم  فورعم  هاگ  .تسا  هتفاـی  یم  رییغت  يا  هظحل  روط  هب  اـهروشک  یخرب  رد  مّروت 
، دش یم  اذغ  ندروخ  فرـص  يدایز  نامز  رگا  اریز  دوش ؛ مامت  يرتشم  دوس  هب  اه  ناروتـسر  رد  اذـغ  ندروخ  دـنت  تسا  نکمم  هک 

(1) .دبای شیازفا  اذغ  خرن  دوب  نکمم 

زور رد  ار  نآ  تمیق  دیاب  نماض  مینادب ، یمیق  ار  لوپ  ام  رگا  اریز  دوش ؛ یم  طوبرم  زین  لوپ  ندوب  یلثم  یمیق و  ثحب  هب  بلطم  نیا 
، دوب دهاوخن  ابر  رگید ، یمیق  يایشا  همه  تمیق  دننام  دوش ، یم  هتفرگ  وا  زا  مّروت  تهج  زا  هک  يدایز  نیاربانب  دزادرپب و  نید  يادا 

یناموت رازه  کی  تسا ، هتفرگ  ناموت  رازه  رگا  ینعی  ، ) تسا هتفرگ  هک  ار  یلوپ  نامه  دننام  راکهدب  مینادب ، یلثم  ار  لوپ  رگا  یلو 
اه نآ  تشادرب  دنچره   (2) .دنناد یم  یلثم  ار  لوپ  دـنا ، هداد  اوتف  هنیمز  نیا  رد  هک  یناهیقف  رت  شیب  .دـنک  یم  تخادرپ  ار ) نآ  لثم 

يا هیرظن  زا  یلو  دنا ، هدرکن  حیرصت  يزورما  ياه  لوپ  ندوب  یلثم  هب  هچرگ  ینیمخ  ماما  ترضح  .تسا  توافتم  ندوب  یلثم  زا 

ص 169. ابر ، نوماریپ  رصاعم  تاهیجوت  - 1
.32 صص 26 _  یمالسا ، داصتقا  ياه  یسررب  عمجم  نیمّود  هیرابتعالا ، هّیلاملا  قاروالا  ص 309 ؛ ج 3 ، ههاقفلا ، حابصم  - 2
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.دنناد یم  یلثم  ار  لوپ  ناشیا  هک  دوش  یم  مولعم  دـنا ، هداد  ضرق  باب  رد  لوپ ، دـیرخ  تردـق  هب  تبـسن  ندوبن ، نماض  هرابرد  هک 
رد لوپ  دیرخ  تردق  تسا و  هتفرگ  ضرق  هک  تسا  یغلبم  نامه  نماض  اهنت  هدنریگ  ضرق  هک  دـنا  هدرک  حیرـصت  هراب  نیا  رد  ماما 

.دروآ رامش  هب  لوپ  شزرا  شهاک  ناربج  نافلاخم  هرمز  رد  ار  ناشیا  ناوت  یم  نیاربانب ،  (1) .درادن ریثأت  هلأسم  نیا 

: دیامرف یم  یلو  دناد ، یم  یلثم  ار  لوپ  هک  نیا  دوجو  اب  ردص  دیهش 

(2) .دنک صّخشم  ار  نآ  یعقاو  تمیق  هک  تسا  يزیچ  هکلب  تسین ، نآ  یمسا  رادقم  اهنت  لوپ ، دننام  لثم و 

تردق سانکـسا ، ندوب  یلثم  رد  اریز  تسین ؛ مارح  دشابن ، مّروت  رادقم  زا  شیب  یمـسا ، شزرا  رب  هدوزفا  رگا  ناشیا  رظن  هب  نیاربانب ،
لوپ ندوب  یمیق  هب  یمیقو ، یلثم  زا  روهشم  فیرعت  رد  نداد  هعسوت  اب  زین  نارـصاعم  زا  یخرب   (3) .نآ لکش  هن  تسا ؛ كالم  دیرخ 
نوچ مه  یخرب   (5) .دنا هدرمش  زیاج  ار  مّروت  نازیم  هب  لوپ  شزرا  شهاک  ناربج  یخرب  رصاعم  ناهیقف  نایم  رد   (4) .دنا هدش  دقتعم 

هب دنا و  هدرک  طایتحا  هلأسم  رد  نارگید  (7) و  يا هنماخ  هّللا  تیآ  (6) و  یناگیاپلگ یفاص  هّللا  تیآ 

ص 290. ج 2 ، هللا ،  همحر  ینیمخ  ماما  تائاتفتسا ، - 1
ص 166. لوپ ، ّتیهام  زا : هتفرگرب  ص 19 ، ش 6 ، هایحلا ، دوقی  مالسالا  - 2
ص 166. لوپ ، ّتیهام  زا : هتفرگرب  ص 19 ، ش 6 ، هایحلا ، دوقی  مالسالا  - 3

ص 25. تاّیلثم ،» زا  ای  تسا  تایمیق  زا  لوپ  ایآ  - » 4
ص 244؛ ج 2 ، ق ، ه .   1416 هعبارلا ، هعبطلا  مالـسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  هسردم  مق ، هّیهقفلا ، دـعاوقلا  يزاریـش ، مراکم  رـصان  - 5

ص 172. ش 11 و 12 ، هقف ، هلجم  کن : .يدورهاش  دومحمدیس  ردص و  دیهش  هلاقم 
شسرپ 1965. ص 296 ، ج 2 ، ماکحالا ، عماج  یفاص ، هّللا  فطل  - 6

 . شسرپ 674 و 676 ص 26 ، ج 2 ، تائاتفتسالا ، هبوجا  هلاسر  - 7
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.دنا هدرک  شرافس  فرط  ود  هحلاصم 

ار نآ  هتفرگ و  رظن  رد  ار  ندوب  قح  هب  کیدزن  كـالم  رت  شیب  دـنا و  هدرک  یلثم  یمیق و  زا  ناـهیقف  هک  ییاـه  فیرعت  هب  هّجوت  اـب 
تلادع زا  رود  ار  مّروت  ناربج  القع  فرع  مّلسم  روط  هب  دشاب ، دیدش  مّروت  هک  اج  نآ  تفگ  ناوت  یم  دنا ، هتـسناد   (1) یفرع هلأسم 

نامـض  » هرابرد تسا ، لوپ  شزرا  شهاک  ناربج  ناـفلاخم  زا  هک  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  یّتح  .دـننک  یم  مکح  نآ  هب  دـناد و  یمن 
رب هک  تسناد  دـیاب  هّتبلا   (2) .تسا لیاق  هدراو  ياه  یتساک  ناربج  تمیق و  رد  لـیخد  ياـه  یگژیو  ناربج  هب  ضرق ] باـب  هن  « ] دَـی

؛ دراد يرت  شیب  یگدیچیپ  لوپ  یمّروت  ناربج  هلأسم  دنا ، هتسناد  دودرم  ار  نآ  اراکـشآ  هعیـش  ناهیقف  هک  نیـشیپ ، ههبـش  ود  فالخ 
هب نآ  هرابرد  دـننک ، یم  هاگن  نآ  هب  عرـش  دـید  اب  هک  یناناد  داصتقا  ناهیقف و  زونه  تسا و  يدـیدج  هلأسم  کی  لوپ  ّتیهاـم  اریز 
(3) .تسا هدش  هداد  اه  نادب  زین  ییاه  خساپ  هاگ  تسا و  دراو  هاگدید  نیا  رب  ییاه  لاکشا  نیاربانب ، .دنا  هتفاین  تسد  رظن  تدحو 

ابر هرهب و  نایم  قرف   _ 4

ابر هرهب و  نایم  قرف   _ 4

مولعم نییعت و  شیپ  زا  هک  تسا  يدایز  ابر  اریز  تسا ؛ یـساسا  توافت  هرهب  ابر و  ناـیم  اـساسا  تسا  دـقتعم  نارظن  بحاـصزا  یکی 
یمن ار  مّروت  حطـس  هجیتن ، رد  .درادـن  دوجو  یعطق  ینیب  شیپ  ناکما  يزورما  لّوحت  لاح  رد  داـصتق  ارد  هک  نآ  لاـح  تسا ؛ هدـش 

دادرارق هنوگره  ور ، نیا  زا  .درک  ینیب  شیپ  یعطق  روط  هب  ناوت 

ص 100. نامض ، مّروت و  ابر ، - 1
 . ص 570 ج 1 ، عیبلا ، باتک  - 2

تخادرپزاب « ؛ دعب هب  صص 73  نامـض ،» مّروت و  ابر  « ؛ دعب هب  صـص 170  ابر ،» نوماریپ  رـصاعم  تاهیجوت  : » کن هنیمز  نیا  رد  - 3
.دعب هب  صص 161  یهقف ،» هاگدید  زا  ماو 
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ياه هعماج  رد  هتبلا  .درادـن  ققحت  یـضرق ]  ] يابر اساسا  يزورما  هعماـجرد  سپ  .تسا  یعطق  ریغ  هدـنریگ  اـبر  هدـنهد و  اـبر  ناـیم 
حرطم يزیچ  نینچ  يزورما  نردـم  يایند  رد  یلو  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  تسناوت  یم  اـبر  دـندنام ، یم  تباـث  اـه  تمیق  هک  یمیدـق 

.تسین

، تسا هدوب  حرطم  ابر  هک  ینامز  تسا و  هیامرـس  یهدزاب  یعون  هرهب  هک  تسا  نیا  دنک  یم  دـیکأت  نآ  رب  ناشیا  هک  يرگید  بلطم 
یلو دـش ، یم  هدرمـش  ابر  نآ ، رب  یغلبم  شیازفا  ور ، نیا  زا  .تسا  هدوبن  يراذـگ  هیامرـس  هلیـسو  هدوب و  تخادرپ  هلیـسو  اـهنت  لوپ 

(1) .تسین ابر  نآ  هرهب  ور ، نیا  زا  تسا  يراذگ  هیامرس  هلیسو  لوپ  هزورما 

خساپ

.دش ایوج  ار  ّنف  ناسانشراک  ینید و  ناملاع  هاگدید  دیاب  دراد و  ار  دوخ  صاخ  تاظحالم  تسا و  یعرش  هدیدپ  کی  ابر   _ 1

نینچ نردـم  داـصتقا  رد  هک  تسا  نیا  ناشلالدتـسا  نیرت  یـساسا  دـناد و  یم  هدـش  نییعت  شیپ  زا  یعطق و  دـمآرد  ار  اـبر  يو   _ 2
ندوب یعطق  تغل ، ياه  باتک  رد  نینچ  مه  ابر و  زا  ناهیقف  فیرعت  رد  مک  تسد  تفگ  دیاب  یلو  دبای ، قّقحت  دناوت  یمن  يدمآرد 

، هدایز نیا  هک  نیا  هراـبرد  یلو  دـیآ ، یم  رامـش  هب  اـبر  ماو  لـصا  رب  هداـیز  یغلبم  هک  دـنا  هتفگ  هتبلا  .دـیآ  یمن  تسد  هب  دـمآرد ،
(2) .دوش یمن  ثحب  دشاب ، یمسا  ای  یعقاو  یعطق ،

 . 68 صص 67 _   ، 68 ش 67 _  يداصتقا ، یسایس _  تاعالطا  - 1
ص 168. ش 10 ، دیفم ، همان  - 2
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ابر اریز  تسا ؛ فرصنم  تلود  زا  مک  تسد  یقوقح و  صاخشا  زا  ابر  دنا  هتفگ  هریغ ، یتلود و  ياه  ماو  نایم  کیکفت  اب   (1) یخرب
هک رهوش  نز و  دنزرف و  ردـپ و  نایم  يابر  دـننامه  .تسا  رگید  بیج  هب  بیج  کی  زا  هیامرـس  لاقتنا  تلود ، هب  نداد  ابر  ای  نتفرگ 

(. تسا هدش  حرطم  يداهنشیپ  هیرظن  کی  ناونع  هب  هاگدید  نیا   ) .تسا هداد  هزاجا  مالسا 

خساپ

یهورگ بیج  هب  دراد و  یم  رب  یخرب  بیج  زا  نوچ  تسین ؛ تسرد  ددرگ ، یمرب  مدرم  مومع  هب  اه  کناب  عفاـنم  هک  اـعّدا  نیا   _ 1
.دزیر یم  رگید 

؛ درمش زیاج  دیاب  زین  ار  لاملا  تیب  دوس  هب  يدزد  هنرگو  دریگ ؛ یم  رب  رد  زین  ار  یقوقح  صاخشا  ابر  تمرح  ّهلدا   _ 2

.تسا لطاب  هعیش  دزن  سایق   _ 3

(2) .میراد صاخ  لیلد  دنزرف  ردپ و  هرابرد   _ 4

ابر ياهانثتسا   _ 5

هراشا

ابر ياهانثتسا   _ 5

رد هک  یتایاور  لیلد  هب  یلو  تسا ، قّقحم  ابر  ینیع  قادصم  هک  نیا  دوجو  اب  ینعی  تسا ؛ هدش  انثتـسا  دروم  دنچ  رد  ابر  ندوب  مارح 
: تسا ریز  رارق  هب  دراوم  نیا  .دنا  هداد  مکح  نآ  زاوج  هب  ناهیقف   (3)، تسه هنیمز  نیا 

رهوش نز و  نایم  يابر   _ 1

(4) رهوش نز و  نایم  يابر   _ 1

صص ش 3 ، يداصتقا ، ياه  یسررب  عمجم  نیلّوا  اه ،» کناب  لکـشم  لح  يارب  دیدج  ياه  حرط  ، » یناسارخ هداز  ظعاو  دمحم  - 1
.118  _ 117

ص 149. ش 7 ، دیفم ، همان  - 2
.ابر باوبا  زا  باب 7  ص 135 ، ج 18 ، هعیشلا ، لئاسو  - 3

.ابرلا یف  لوقلا  هلأسم 9 ، ص 495 ، ج 1 ، هلیسولا ، ریرحت  دعب ؛ هب  صص 378  ج 23 ، مالکلا ، رهاوج  - 4
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: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنا  هداد  مکح  نآ  زاوج  هب  ناهیقف  یگمه  هراب  نیا  رد 

(1) .درادن دوجو  ابر  رهوش  نز و  نایم 

(2) .تسا هدرک  عامجا  ياعّدا  رهاوج  بحاص  هنیمز ، نیا  رد 

(3) .دوش یم  ّتقوم  میاد و  لماش  دراد و  میمعت  اج  نیا  رد  رسمه 

دنزرف ردپ و   _ 2

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

(4) .تسین ابر  دنزرف  ردپ و  نایم 

 . ج 5 ص 136 ، ج 18 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
ص 381. ج 23 ، مالکلارهاوج ، - 2
ص 381. ج 23 ، مالکلارهاوج ، - 3

ح4004. ص277 ، ج3 ، ق ، 1414ه .  نیسردم ، هعماج  تراشتنا  مق ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  قودص ، خیش  - 4
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دبع کلام و   _ 3

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

(2) (. دنناتسب ابر  رگیدکی  زا  دنناوت  یم  و   ) (1) تسین ابر  شا  هدنب  کلام و  نایم 

رفاک ناملسم و   _ 4

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ   (3) .درادن لاکشا  یبرح  رفاک  زا  ابر  تفایرد 

ابر نانآ  هب  یلو  میناتس ، یم  ابر  نانآ  زا  ام  .تسین  ابر  دنتسین ) ناناملسم  هّمذ  رد   ) دنتسه گنج  لاح  رد  ام  اب  هک  ینارفاک  ام و  نایم 
(4) .میهد یمن 

(5) .دنرامش یمن  زیاج  ار  یّمذ  رفاک  زا  نتفرگ  ابر  ناملاع  زا  یخرب  .تسا  فالتخا  یّمذ  رفاکدروم  رد 

زین وا  هیامرس  درادن ، یتمرح  ناملـسم  دزن  دوخ ، یبرح  رفاک  هک  هنوگ  نامه  هک  دشاب  نیا  دیاش  یبرح  رفاک  زا  ابر  نتفرگ  ِزاوج  ّرس 
: دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  یسوط  خیش  .درادن  یمارتحا 

(6) .دنتسه میانغ  رامش  رد  ناناملسم  يزوریپ  تروص  رد  شلاوما  رفاکاریز و  تسین ؛ ابر  یبرح  رفاکو  ناملسم  نایم 

ح 4003. ص 277 ، ج 3 ، ق ، 1414ه .  نیسردم ، هعماج  تراشتنا  مق ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  قودص ، خیش  - 1
ص 380. ج 23 ، مالکلارهاوج ، - 2

هدئافلا و عمجم  اهیف ؛ لئاسم  همتت  باب  ص 378 ، ج 23 ، مالکلارهاوج ، هلأسم 9 ؛ ص 513 ، ج 1 ، عیبلا ، باتک  هلیـسولا ، ریرحت  - 3
ص 513. ج 1 ، هلیسولا ، ریرحت  ص 490 ؛ ج 8 ،  ناهربلا ،

ح 4003. ص 277 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 4
ص 112. ج 5 ،  هعیشلا ، فلتخم  یّلح ، هّمالع  ص 118 ؛ ج 2 ، نیسردم ، هعماج  تاراشتنا  مق ، هیاهنلا ، یسوط ، خیش  - 5
ص 112. ج 5 ،  هعیشلا ، فلتخم  یّلح ، هّمالع  ص 118 ؛ ج 2 ، نیسردم ، هعماج  تاراشتنا  مق ، هیاهنلا ، یسوط ، خیش  - 6
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راوخابر رفیک  مجنپ : شخب 

هراشا

راوخابر رفیک  مجنپ : شخب 

اه لصف  ریز 

راوخابر ییایند  رفیک 

ایند رد  راوخابر  یمومع  رفیک 

ترخآ رد  راوخابر  رفیک 

یمالسا ياه  تازاجم  نوناق  رد  يوبر  ياه  هلیح  ابر و  تازاجم 

راوخابر ییایند  رفیک 

هراشا

راوخابر ییایند  رفیک 

اه باذع  هنوگ  نیا  زا  یضعب  .دنا  هدرمـش  رب  هدزابر  هعماج  راوخابر و  يارب  ییاه  تازاجم  زین  ایند  رد  ترخآ ، رد  باذع  رب  نوزفا 
ناناملـسم مکاح  یمالـسا و  هعماج  يوس  زا  زین  رگید  یخرب  .تسا  یعیبط  ياـهالب  تروص  هب  دـنوادخ و  يوس  زا  میقتـسم  روط  هب 

.دنک ارجا  ار  اه  نآ  هک  دراد  هفیظو  یمالسا  مکاح  تسا و  هدش  هتفرگ  رظن  رد  راوخابر  يارب 

راوخابر ندوب  قساف   _ 1

اب دیاب  دندقتعم  یخرب  یلو   (1)، تسا قساف  دهد ، همادا  يراوخابر  هب  دـنکن و  هبوت  راوخابر  رگا  هک  تسا  نیا  ناهیقف  نایم  روهـشم 
، دشاب یّلم  دترم  رگا  دناسر و  یم  لتق  هب  ار  يو  یمالـسا  تموکح  دشاب ، هدوب  يرطف  دترم  رگا  ینعی  دوش ؛ راتفر  دـترم  دـننامه  وا 

هبترم رد  دـنهد و  یم  هبوت  ار  وا  راب  هس  ات  دـندقتعم  زین  یخرب   (2) .دنناسر یم  لتق  هب  ار  وا  تفریذـپن ، رگا  دـنهد و  یم  هبوت  ار  يو 
وا موس 

ص 336. ج 13 ، لئاسولا ، كردتسم  ابّرلا ؛ یف  سداسلا  لصفلا  ص 109 ، ج 5 ، هعیشلا ، فلتخم  - 1
ص 478. ج 3 ، نیسردم ، هعماج  تاراشتنا  مق ، رئارسلا ، باتک  یّلح ، سیردا  نبا  - 2
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(1) .دنناسر یم  لتق  هب  ار 

راوخابر يارب  رفک  تابثا   _ 2

: دسیون یم  يزار  رخف  .تسا  رفاک  دنک ، یم  يراوخابر  دمع  هب  ملع و  يور  زا  هک  یسک  هک  دندقتعم  یمالسا  ناملاع  زا  یخرب 

هک دنک  یم  تابثا  هرقب ، هکرابم  هروس  هیآ 177  تسا و  نارفاک  هژیو  مّنهج  رد  دولخ  هک  تسه  اعّدـم  نیا  تابثا  يارب  یعطاق  لیلد 
(2) .دنام یم  منهج  رد  هراومه  تسا و  راّنلا  باحصا  وزج  زین  راوخابر 

تسا و نامیا  نتفر  نایم  زا  ببـس  يراوخابر  هک  دـنک  یم  دـیکأت  نارمع  لآ  هیآ 130  حیضوت  رد  ّتنـس  لها  گرزب  رّـسفم  یبطرق 
(3) .دناد یم  حلاص  رادرک  هدنرب  نایم  زا  ار  ابر  نینچ  مه  يو  .دماجنا  یم  رفک  هب  نامیا  بلس 

وا هیامرس  ندنازوس  راوخابر و  نتخوس  شتآ  رد   _ 3

: دیوگ یم  سابع  نبا 

ار راوخابر  نایرازاب  زا  یـضعب  دیآ و  یم  یـشتآ  هک  تسا  نیا  نآ  یمجنپ  .تسا  هداد  رارق  رفیک  هنوگ  جنپ  نامّزلارخآ  رد  دـنوادخ 
.دنازوس یم 

هک دنداد  شرازگ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هب  .تسا  هدش  شتآ  همعط  یمالـسا  مکاح  روتـسد  هب  زین  ناراوخابر  هیامرـس  هاگ 
شتآ رد  ار  رگید  تمسق  داد و  لاملا  تیب  هب  ار  نآ  تمسق  کی  .درک  تمسق  ود  ار  وا  هیامرس  ماما ، .تسا  راوخ  ابر  یصخش  نالف 

(4) .دنازوس

 . ص 558 ق ، 1406 ه .  هیناثلا ، هعبطلا  ءاوضالاراد ، توریب ، عیارّشلل ، عماجلا  یّلح ، دیعس  نبا  - 1
.هرقب هیآ 275  لیذ  دعب ، هب  ص 95  ج 7 ، ریبک ، ریسفت  - 2

صص 130 و 131. ج 4 ، نآرقلا ، ماکحا  یف  عماجلا  یبطرق ، - 3
ص 332. ج 13 ، لئاسولا ، كردتسم  - 4
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ایند رد  راوخابر  یمومع  رفیک 

هعماج تکاله   _ 1

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  یسربط  هّمالع 

یم راچد  يراوخابر  هب  ار  نانآ  دزاس و  یم  رهاظ  نانآ  نایم  رد  ار  ابر  دـنک ، كـاله  ار  يا  هعماـج  هک  دـنک  هدارا  دـنوادخ  هاـگره 
(1) .دنک

یگتفرگدیشروخ هلزلز و  عوقو   _ 2

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

(2) .دیآ یم  شیپ  ...و  یگتفرگ  باتفآ  هلزلز ، دنوش ، راوخابر  نم  تّما  هک  یماگنه 

ترخآ رد  راوخابر  رفیک 

هراشا

ترخآ رد  راوخابر  رفیک 

اه لصف  ریز 

خزرب رد  رفیک  فلا _ 

تمایق رد  تازاجم  ب _ 

خزرب رد  رفیک  فلا _ 

خزرب رد  رفیک  فلا _ 

: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ار نآ  زار  لـییربج  زا  .دنتـشادن  تکرح  تردـق  هک  دوـب  هدرک  مَرَو  يا  هنوـگ  هب  ناـنآ  هـّثج  هـک  مدـید  ار  یهورگ  جارعم  بـش  رد 
(3) .دشک یم  هنابز  نانآ  رب  شتآ  ماش  حبص و  دنتسه و  روشحم  نوعرف  لآ  اب  دنا و  ناراوخابر  نانیا  داد : خساپ  .مدیسرپ 

ار یهورگ  متفه  نامـسآ  رد  جارعم  بش  رد  دـنک  یم  لـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـئاوزلا  عمجم  شباـتک  رد  یمثیه 
خساپ .دنتسه  یناسک  هچ  نانیا  مدیسرپ  لییربج  زا  .دندش  یم  هدید  نوریب  زا  اهرام  دوب و  اهرام  هناخ  ناسب  نانآ  مکش  هک  مدید 
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ح 17. ابر ، باوبا  زا  باب 1  ص 123 ، ج 18 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
صص 332 و 333. ج 13 ، لئاسولا ، كردتسم  - 2

.هرقب ات 281  تایآ 275  لیذ  ص 424 ، ج 2 ، نازیملا ، - 3
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ص:156

(1) .دنناراوخابر نانیا  داد 

تمایق رد  تازاجم  ب _ 

.تسا شتآ  باحصا  زا  راوخابر   _ 1

(278 هرقب :  ) .َنوُِدلاخ اهیف  ْمُه  ِراّنلا  ُباحْصَأ  َِکئلوُأَف  َداع  ْنَم  َو 

.دوب دنهاوخ  بّذعم  دبا  ات  نآ  رد  دنا و  منهج  لها  نانآ  دنشکن  تسد  يراوخابر ]  ] راک نیا  زا  هک  یناسک  و 

.تسا ناسنا  لمع  هدننک  دوبان  ابر   _ 2

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

رد دـهد ، ماجنا  کین  ياهراک  اـی  دـنک  تاریخ  يوبر  لاـم  زا  رگا  دـنک و  یم  شتآ  زا  رپ  ار  وا  مکـش  ادـخ  دروخب ، اـبر  هک  یـسک 
(2) .تسا هکئالم  ادخ و  تنعل  دروم  دشاب ، وا  دزن  ابر  هار  زا  هدمآ  تسد  هب  ِلام  زا  یطاریق  ات  دوش و  یمن  هتفریذپ  یهلا  هاگرد 

ار یمحر  هلص  جح و  داهج ، هقدص ، چیه  راوخابر  زا  دنوادخ  تفگ : یم  تاقدصلا » یبری  ابرلا و  هّللا  قحمی   » هیآ هرابرد  سابع  نبا 
(3) .دریذپ یمن 

تمایق زور  رد  ندوب  امن  تشگنا   _ 3

: اریز تسامن ؛ تشگنا  هک  دوش  یم  روشحم  يا  هنوگ  هب  تمایق  زور  رد  راوخابر 

(4) .دوش یم  هتخیگنارب  نونجم  وا  تسا و  هدرک  ّسم  ار  وا  ناطیش  نآرق  هتفگ  هب  نوچ  دراد ؛ ینوزومان  تاکرح  کی _ 

نازیخ ناتفا و  راوخابر  یلو  دنباتش ، یم  تمایق  هنحص  هب  تعرس  اب  همه  ود _ 

 . ح 6577 ص 211 ، ج 4 ، ق ، 1414 ه .  رکفلاراد ، توریب ، دئاوّزلا ، عمجم  قیقحت  یف  دئاّرلا  هَیُغب  یمثیه ، رکبوبا  - 1
.ابر باوبا  زا  لوا  باب  ح 15 ، ص 122 ، ج 18 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2

ص 102. ج 7 ، ریبک ، ریسفت  - 3
ثیدح 23. ص 124 ، ج 18 ، هعیشلا ، لئاسو  - 4
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ص:157

(1) .دنک یم  تکرح 

.تسا نیمز  هب  رس  اوه و  رد  اپ  ینعی  دیآ ؛ یم  تمایق  هنحص  هب  راس  نوگن  راوخابر  هس _ 

سپ دوش ؛ یم  هدیمد  روص  رد  هک  يزور  اجاوفا ؛ نوتأتف  روّصلا  یف  غفنی  موی   » هیآ زا  هک  ذاعم  خـساپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
: دومرف دوب ، هدیسرپ  ( 18 أبن : « ) دنوش یم  هتخیگنارب  هورگ  هورگ  مدرم 

هک یهورگ  ابّرلا ؛ هلکاف  مههوجو  یلع  نوسکنملا  اّما  و  ...دنتـسه » نم  تّما  زا  هورگ  هد  هیآ  دارم  دوزفا  يدیـسرپ و  یّمهم  هلأسم  زا 
(2) «. دنناراوخابر دنوش ، یم  رهاظ  ناشیاه  هرهچ  رب  راس  نوگن 

یمالسا ياه  تازاجم  نوناق  رد  يوبر  ياه  هلیح  ابر و  تازاجم 

یمالسا ياه  تازاجم  نوناق  رد  يوبر  ياه  هلیح  ابر و  تازاجم 

نادنز و قّالـش ، تازاجم  نآ  يارب  تسا و  هدـش  در  دـشاب ، هک  یلکـش  ناونع و  ره  هب  يراوخابر  یمالـسا  ياه  تازاجم  نوناق  رد 
.تسا هدش  نییعت  يدقن  يازج 

: تسا هدمآ  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام 595  رد 

سنج نامه  اب  هفاضا  طیارش  اب  ار  یسنج  نآ  لاثما  حلص و  ضرق ، عیب ، لیبق  زا  يدادرارق  ره  تحت  رفن  دنچ  ای  ود  نیب  قفاوت  عون  ره 
ابر زا  معا  نیبکترم  .دوش  یم  هتخانش  مرج  بوسحم و  ابر  دیامن ، تفایرد  یتخادرپ ، غلبم  رب  دئاز  ای  دیامن و  هلماعم  نوزوم  لیکم و 
زین قّالش و  هبرض  ات 74  سبح و  لاس  هس  ات  هام  شش  هب  لام  بحاص  هب  هفاضا  ّدر  رب  هوالع  اه  نآ  نیب  هطساو  هدنریگ و  ابر  هدنهد ،

.دندرگ یم  موکحم  يدقن  يازج  ناونع  هب  ابر  دروم  لام  لداعم 

هار ...و ، ضرق  عیب ، هب  تبسن  دادرارق  نداد  تیمومع  اب  نوناق  زا  هّدام  نیا 

ص 102. ج 7 ، ریبک ، ریسفت  - 1
 . ح 5 ابر ، باوبا  زا  لوا  باب  ص 330 ، ج 13 ، لئاسولا ، كردتسم  - 2
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ص:158

يا هدنهد  ابر  هب  تبسن  نآ ، مود  هرصبت  رد  اهنت  .تسا  هدرمش  مرج  ار  نآ  هتسب و  يوبر  ياهدتس  داد و  ماجنا  يارب  ار  هلیح  هنوگره 
، لام بحاص  ندوبن  مولعم  تروص  رد  .تسا  هدمآ  زین  مکی  هرـصبت  رد  .تسا  هدـش  لیاق  انثتـسا  .تسا  هداد  ابر  يراچان  يور  زا  هک 

هدـنهد اـبر  رگا  یّتـح  هک  دـناسر  یم  بلطم  نیا  .دریگ  یم  رارق  هیقف  ّیلو  راـیتخا  رد  هدوب و  کـلاملا  لوهجم  لاوما  زا  يوبر  لاـم 
.دنادرگرب لاملا  تیب  هب  ار  يوبر  لاوما  دریگب و  ار  وا  ولج  دیاب  دوش ، هاگآ  يدرف  يراوخابر  زا  تقو ، مکاح  یلو  دشابن ، یکاش 
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ص:159

یکناب تالیهست  کناب و  مشش : شخب 

هراشا

یکناب تالیهست  کناب و  مشش : شخب 

اه لصف  ریز 

کناب

ناریا رد  يراد  کناب 

يراد کناب  هلأسم  اب  ینید  نادنمشیدنا  دروخرب 

( يوبر ریغ  يوبر و   ) یکناب ياه  هرهب  ماسقا 

( ناریا یمالسا  يروهمج  (ي  اه کناب  رد  مدرم  تکراشم  یگنوگچ 

(1) مدرم هب  اه  کناب  ییاطعا  تالیهست  عاونا 

(2) ناریا یمالسا  يروهمج  رد  اه  کناب  درکلمع 

ابر نودب  يراد  کناب  يارب  بسانم  ياهراک  هار 

کناب

هراشا

کناب

نردـم هعماـج  ریذـپان  ییادـج  وزج  هک  تفگ  ناوت  یم  تسا و  هدرک  خوـسر  مدرم  یگدـنز  نوگاـنوگ  ياـیاوز  رد  کـناب  هزورما 
طاـبترا دـنک ، یم  لـمع  ناگدـنریگ  ماو  ناگدـنهد و  ضرق  ناـیم  يا  هطـساو  ناوـنع  هب  کـناب  هک  اـج  نآ  زا  .تسا  هدـش  يزورما 

دنک و یم  افیا  یساسا  شقن  ناملـسم  مدرم  یگدنز  رد  یکناب  ياه  تیلاعف  ندوبن  ای  ندوب  ییابر  دبای و  یم  ابر  هلأسم  اب  یمیقتـسم 
.میزادرپ یم  هلأسم  نیا  هب  لصف  نیا  رد  هیلّوا  ییانشآ  يارب  .تسا  هدش  حرطم  يّدج  روط  هب  ناسانشراک  نایم  ثحب  نیا  ور ، نیا  زا 

کناب فیرعت 
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کناب فیرعت 

هک ییایلاتیا  هشیر  زا  تسا  يا  هژاو  رگید  یخرب  رظن  هب  .تسا  هدـش  هتفرگ  تکرـش  يانعم  هب   Banck یناملآ هژاو  زا  کـناب  هژاو 
هتشاد مان   Banco حالطصا رد  تسا و  هدش  یم  قالطا  میدق  يایلاتیا  رد  نافاّرص  بسک  ّلحم  ای  هّکد  هب  هتشذگ  رد 

-1
-2
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ص:160

(1) .تسا

هک ییاه  هسسوم  ور ، نیا  زا  .دنتخادرپ  یم  یفاّرص  راک  هب  دنتسشن و  یم  وکناب )  ) یتکمین يور  ایلاتیا  رد  نافاّرـص  راب  نیتسخن  ایوگ 
(2) .دنا هدش  هدیمان  کناب  دنتخادرپ ، یم  یفاّرص  راک  هب 

يراد کناب  خیرات 

يراد کناب  خیرات 

.تخیمآرد وا  يداصتقا  یگدنز  اب  يراد  کناب  دروآ ، يور  یعامتجا  یگدنز  هب  درک و  اهر  ار  ینیـشنراغ  رـشب  هک  ینامز  نامه  زا 
هلسلس هاشداپ  نیمشش  یبارومح _  هک  ینیناوق  رد  .تسا  هتـشاد  دوجو  ییادتبا  لکـش  هب  یکناب  ياهدتـسو  داد  لباب ، يروتارپما  رد 

شریذـپ ماو و  نداد  يارب  ییاهدادرارق  تسا ، بوسنم  حیـسم  دالیم  زا  شیپ  لاـس  دودـح 2000  هب  درک و  عضو  لباب _  ناـهاشداپ 
.دوش یم  هدید  يراجت  ياه  هدرپس 

ّلحم ندوب  نما  .تسا  هدوب  لومعم  یفاّرـص  راک  ناتـساب  ینانوی  ياهدـبعم  زا  يرایـسب  رد  حیـسم  دـالیم  زا  شیپ  نرق  هب 4  کیدزن 
ار اه  نآ  زین  دباعم  نابحاص  دنراپـسب و  اهدبعم  هب  ار  دوخ  زادنا  سپ  ات  تشاد  یم  او  ار  مدرم  اه  گنج  زورب  ماگنه  هژیو  هب  اهدبعم 

.دنداد یم  ضرق  نارگید  هب 

هدوب جیار  حیسم  دالیم  زا  شیپ  نرق  دودح 6  زا  يراد  کناب  زین  نیچ  رد 

ص چ 5 ،  ، 1372 ناریا ، يراد  کناب  هسـسؤم  نارهت ، يراذگ ، تسایـس  ات  هّیرظن  زا  کناب  لوپ و  زیرلُگ ، نسح  يدجام و  یلع  - 1
.163

 . ص 876 یناگرزاب ، ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم  ناریا ، داصتقا  نارگید ، يراختفا و  نیدلا  نکر  اضّرلادبع  - 2
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ص:161

(1) .تسا

شرتسگ زا  ابر ، نتسناد  مارح  لیلد  هب  ّتیحیسم  .تفرگ  یم  تروص  اپورا  نایدوهی  تسد  هب  رت  شیب  يراد  کناب  اطـسو ، نورق  رد 
زا سپ  یلو  دـش ، دوکر  هفقو و  راـچد  اطـسو  نورق  رد  يراد  کـناب  تقیقح ، رد  .درک  یم  يریگوـلج  يراد  کـناب  ياـه  تیلاّـعف 

.دوب ور  شیپ  يراد  کناب  ياه  ّتیلاعف  یبایزاب  رد  هک  دوب  ایلاتیا  راب  نیا  .دش  هدنز  هرابود  سناسنر 

مک اه  هسسؤم  نیا  نالوئسم  یلو  دندرک ، یم  راک  لوپ ، هدنهد  لاقتنا  هدنراد و  هگن  ياه  هسسؤم  تروص  هب  راک  زاغآ  رد  اه  کناب 
لوپ همه  ، اه لوپ  نابحاص  اریز  دنهدب ؛ ماو  دوب ، هدش  هدرپس  ناشدزن  هک  ار  يدکار  ياه  لوپ  زا  یشخب  دنناوت  یم  هک  دنتفایرد  مک 

هبرجت نیتسخن  .دوب  کناب  يارب  يدیدج  دمآرد  عبنم  هک  دش  یم  تفایرد  يا  هرهب  اه ، ماو  هنوگ  نیا  تباب  زا  .دنتـساوخ  یمن  ار  اه 
نآ حارط  ناج ال(2) مان  هب  لصالا  يدنلتاکـسا  درم  تفرگ و  لکـش  .م  لاس 1716  رد  هسنارف  رد  نآ  دـیدج  لکـش  هب  يراد  کناب 

(3) .دش عقاو  هسنارف _  هاشداپ  مهدراهچ _  ییول  لابقتسا  اب  هک  دوب 

ناریا رد  يراد  کناب 

ناریا رد  يراد  کناب 

رد يرابتعا ، ياه  هسـسؤم  اه و  فارـص  ّتیلاعف  .تسا  هتفای  شرتسگ  ناریا  رد  یکن  ابو  یفاّرـص  تاـیلمع  ریبک ، شویراد  ناـمز  رد 
قنور هرقن  الط و  نوگانوگ  تاکوکسم  جاور  یناگرزاب و  هعسوت  رثا  رب  نایناساس  هژیو  هب  نایناکشا و  نامز 

ص 163. يراذگ ، تسایس  ات  هیرظن  زا  کناب ، لوپ و  - 1
.John law.1 2 - 2

ص 164. يراذگ ، تسایس  ات  هیرظن  زا  کناب ، لوپ و  - 3
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ص:162

.تسا هتشاد  رایسب 

اه ّتیلاـعف  هنوگ  نیا  تفرـشیپ  رد  يریگ  مشچ  دوکر  هرهب ، تفاـیرد  ندوب  مارح  یبهذـم و  عناوم  ّتلع  هب  تسخن  مالـسا ، هرود  رد 
نامز و تشذگ  اب  مک  مک  یلو  دندز ، یم  تسد  راک  نیا  هب  دنتشادن  ابا  يراوخابر  زا  هک  اه  فاّرـص  زا  یخرب  اهنت  تشاد و  دوجو 

يرارقرب اب  اه  هسـسؤم  نیا  .مهدزون  نرق  زا  تفای و  شرتسگ  اه  فارـص  ّتیلاعف  هنماد  يداـصتقا ، قنور  یـسایس و  تاـبث  شمارآ و 
.دنداد شرتسگ  ار  دوخ  تیلاعف  هنماد  یجراخ ، ياه  هسسؤم  اه و  کناب  اب  هطبار 

نارهت رد  ار  دوخ  يزکرم  هبعـش  ناریا ، تلود  زا  زایتما  ذخا  نودب  قرـش  دـیدج  کناب  مان  هب  کناب  نیتسخن  ش ، لاس 1266 ه .  رد 
نوراب هب  تلود  يوس  زا  يزایتما  بجوم  هب  یهاشنهاش  کـناب  زین  ش  لاس 1267 ه .  رد  .تخادرپ  یکناب  تاّیلمع  هب  درک و  حاـتتفا 

(1) .دیدرگ راذگاو  رتیور  ود  سویلوج 

دای یکناب  تایلمع  رانک  رد  .تفرگ  ناریا  تلود  زا  ار  یـضارقتسا  کناب  زایتما  یـسور  فوکولوپ ، كاژ  زین  ش  لاس 1269 ه .  رد 
.دندش هدیچرب  ش  لاس 1300 ه .  زا  شیپ  ات  هک  دنتخادرپ  یم  یکناب  ّتیلاعف  هب  زین  کچوک  گرزب و  یفاّرص  ياه  هسسؤم  هدش ،

لاس رد  دـش و  سلجم  میدـقت  يا  هحیـال  رد  لاس 1337  رد  یجراخ  یگتـسباو  نودـب  لقتـسم و  کناب  کی  يراذـگ  هیاپ  هشیدـنا 
(2) .دش سیسأت  لایر  درایلیم  هیامرس 6/3  اب  ناریا  يزکرم  کناب  ش ، 1339 ه . 

.دعب هب  صص 121  ، 1380 نارهت ، يراد ، کناب  لوپ و  هداز ، نسح  یلع  رتکد  دهتجم و  دمحا  - 1
.دعب هب  صص 122  يراد ، کناب  لوپ و  هداز ، نسح  یلع  رتکد  دهتجم و  دمحا  - 2
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يراد کناب  هلأسم  اب  ینید  نادنمشیدنا  دروخرب 

يراد کناب  هلأسم  اب  ینید  نادنمشیدنا  دروخرب 

رد تفرگ ، هدـهع  هب  يداـصتقا  ياـه  تیلاـعف  ماـجنا  رد  ار  یمهم  شقن  تفرگ و  لکـش  ناـهج  رد  یکناـب  متـسیس  هک  نـیا  زا  سپ 
نوچ دش و  دراو  شا  يوبر  لکش  نامه  هب  دندوب ، رامعتـسا  میقتـسم  ریغ  ای  میقتـسم  هطلـس  ریز  رت  شیب  هک  زین  یمالـسا  ياهروشک 

یکناب ياه  تیلاعف  ماجنا  زا  ناناملـسم  زا  يرایـسب  دوب ، ّداضت  رد  ابر  ندوب  مارح  هلمج  زا  یمالـسا  مّلـسم  لوصا  اب  اـه  تیلاـعف  نیا 
هنوگ نیا  ریگرد  هتساوخان  ای  هتساوخ  هک  دندوب  نادجو  باذع  زا  رارف  يارب  يا  هراچ  هار  رکف  هب  زین  یخرب  دندرک و  یم  يراددوخ 

[ ّتنـس لها   ] ناهیقف يوس  زا  ییاهاوتف  دنداتفا و  هراچ  رکف  هب  یمالـسا  ناملاع  زا  یخرب  هک  دوب  اج  نیا  .دـندوب  هدـش  اهدتـس  داد و 
تروص ره  رد  ابر  تسا  هتفگ  يو  اضر  دیـشر  شدرگاش  هتفگ  هب  .دوب  هتـسد  نیا  زا  هدـبع  ياوتف  .دـش  رداص  ابر  لکـشم  ّلح  يارب 

.تفرگ راک  هب  هبراضم  ساسا  رب  ار  قودنص  لاوما  ناوت  یم  یلو  تسا ، مارح 

لکـشم ّلـح  ددـص  رد  اـضر  دیـشر  زا  يوریپ  هب  يروهنـس  یبیلاود و  توتلـش ، باهولادـبع ، شیواـج ، دـننام : ینارگید  وا  زا  سپ 
(1) .دندرک تفلاخم  هاگدید  نیا  اب  تّدش  هب  يدودوم  زاّرد و  رهز ، وبا  يودب ، نیدلا  یکز  دننام  یخرب  لباقم ، رد  .دندمآرب 

ناهیقف .تسا  هدشن  یهّجوت  نادنچ  هلأسم  نیا  هب  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  ات  هعیش  ناملاع  نایم  رد  یّلک  روط  هب  ناریا و  رد 
یلو .دنا  هداد  ییاهاوتف  اه  کناب  نیا  اب  راتفر  یگنوگچ  هرابرد  ناناملسم  هب  خساپ  رد  يوبر و  ياه  کناب  سیـسأت  زا  سپ  رت  شیب 

رب نآ  لیاسم  نایب  یمالسا و  کناب  میسرت  ماقم  رد  هاگ  چیه 

.دعب هب  صص 80  ابر ، نودب  يراد  کناب  رد  یلوپ  ياه  تسایس  درف ، یناهارف  دیعس  - 1
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.دنا هدماین 

مالـسالا انداصتقا ، مان  هب  شیاه  باـتک  رد  هک  تسا  ردـص  دیهـش  تخادرپ ، قیقحت  هب  هنیمز  نیا  رد  هک  يدنمـشناد  هیقف و  نیتسخن 
ياه ینارنخس  هعومجم  هک  همیب  کناب و  ابر ، باتک  رد  زین  يرهطم  دیهـش  .تخادرپ  عوضوم  نیا  هب  يوبرّالا ، کنبلا  هایحلا و  دوقی 
(2) .تسا هداد  تسد  هب  یّلح  هار  هتخادرپ و  هلأسم  نیا  هب  یکدنا  زین  یتشهب  دیهش   (1) .تسا هتخادرپ  هلأسم  نیا  هب  یمک  تسوا ،

لاس رد  روشک  یکناب  ماظن  ینوگرگد  يارب  مزال  ياه  هنیمز  داجیا  رد  يا  هتـسیاش  ياه  تکرح  یمالـسا ، بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ 
ياهدـمآرد یـساسا  نوناق  مهن  لهچ و  لصا  رد  .دوب  اـه  نآ  نیرت  مهم  زا  اـه  کـناب  ندرک  یمالـسا  هک  دـش  ماـجنا  ش  1358 ه . 

اتـسار نیا  رد  .لاملا  تیب  هب  ای  دنادرگرب و  شنابحاص  هب  ای  ار  اه  نآ  دیدرگ  فّظوم  تلود  دـش و  هتخانـش  عورـشمان  ابر  زا  لصاح 
راـبتعا لوپ و  ياروـش  ش  لاس 1358 ه .  هام  يد  موس  هبّوصم  ساسا  رب  ماـگ  نیتسخن  روشک ، یکناـب  متـسیس  زا  هرهب  فذـح  يارب 

« هدش نیمضت  دوس  لقاّدح   » و یتفایرد » دزمراک  رثکاّدح   » هب یکناب  متسیس  رد  نآ  مان  هرهب ، خرن  شهاک  نمـض  ینعی  دش ؛ هتـشادرب 
يارجا رد  دـهد ، رییغت  یتّیهام  رظن  زا  ار  روشک  رب  مکاح  يراد  کـناب  ماـظن  تسناوت  یمن  تامادـقا  نیا  نوچ  یلو   (3) .تفای رییغت 

حالصا و  هرهب )  ) ابر فذح  يارب  نوناق  نیا  بیوصت  نامز  زا  هک  دیدرگ  فّظوم  تلود  لاس 1360 ، هجدوب  نوناق  هرصبت 54 

.دعب هب  صص 80  ابر ، نودب  يراد  کناب  رد  یلوپ  ياه  تسایس  درف ، یناهارف  دیعس  - 1
 ، ش 6 یمالسا ، يراد  کناب  نوماریپ  یتالاقم  هلسلس  یمالسا ، داصتقا  یمالسا ،» يراد  کناب   » هلاقم یتشهب ، نیسحدمحم  دیـس  - 2

ص 1.
ص 176. يراد ، کناب  لوپ و  - 3
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میدـقت یمالـسا  ياروش  سلجم  هب  ار  يا  هحیـال  دـهد و  ماـجنا  ار  مزـال  ياـه  یـسررب  ناـمز ، نیرت  مک  رد  روـشک  یکناـب  متـسیس 
(1) .دنک

يروهمج رد  یمالـسا  يراد  کناب  ماظن  یـساسا  بوچراهچ  عقاو  رد  هک  ابر  نودـب  یکناب  تاّیلمع  نوناق  هحیـال  تاـّیلک  ماـجنارس 
بیوصت هب  لاس 1362  هاـم  نمهب  خـیرات 19  رد  ریز  ياه  ناونع  اب  لـصف  رد 5  یّلک  روط  هب  دـنک ، یم  صّخـشم  ار  ناریا  یمالـسا 

(3): دمآرد ارجا  هلحرم  هب  ناریا  رد  لاس 1363  زا  (2) و  دیسر نابهگن  ياروش  دییأت  یمالسا و  ياروش  سلجم 

؛ یکناب ماظن  فیاظو  فادها و   _ 1

؛ یلوپ عبانم  زیهجت   _ 2

؛ یکناب ییاطعا  تالیهست   _ 3

؛ یلوپ تسایس  ناریا و  یمالسا  يروهمج  يزکرم  کناب   _ 4

.هقّرفتم  _ 5

اب لمع  رد  دیدج ، متـسیس  اب  یکناب  ماظن  ناراکردنا  تسد  ندوب  انـشآان  زین  نآ و  ییاپون  هب  هّجوت  اب  یمالـسا ، يراد  کناب  يارجا 
اه تسشن  يرازگرب  نوگانوگ و  ياه  هلاقم  اه و  باتک  نتشون  اب  ات  تشاد  نآ  رب  ار  ناسانـشراک  رما ، نیا  .دش  ور  هبور  یتالکـشم 

کناب يوس  زا  هک  يا  هنـالاس  ياـه  تسـشن  هلـسلس  هک  دـنتفیب  بساـنم  ياـهراک  هار  نتفاـی  ییوج و  هراـچ  رکف  هب  اـه  سنارفنک  و 
.تساتسار نیا  رد  ددرگ ، یم  رازگرب  يزکرم 

ص 951. ج 3 ، هطوبرم ، نیناوق  ریاس  یکناب و  یلوپ و  نیناوق  هعومجم  ییانیم ، رهچونم  - 1

ص 951. ج 3 ، هطوبرم ، نیناوق  ریاس  یکناب و  یلوپ و  نیناوق  هعومجم  ییانیم ، رهچونم  - 2
ص 175. يراد ، کناب  لوپ و  ص 246 ، يراد ، کناب  زرا و  لوپ ، یناهارف ، ینامز  یبتجم  - 3
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( يوبر ریغ  يوبر و   ) یکناب ياه  هرهب  ماسقا 

( يوبر ریغ  يوبر و   ) یکناب ياه  هرهب  ماسقا 

هک تشاد  یپ  رد  ار  ییاه  شهوژپ  نآ ، زا  رارف  ياه  هار  یکناب و  ياه  هرهب  ندوبن  مارح  ای  ندوب  مارح  هرابرد  یلاـجنج  ياـه  ثحب 
کناب  » مان هب  ییاه  هسسوم  .م  لاس 1963  رد  راب  نیتسخن  .دیماجنا  نوگانوگ  ياهروشک  رد  ابر  نودب  ياه  کناب  يریگ  لکـش  هب 
کناب نیا  ّتیلاعف  یلو  دش ، يزیر  هیاپ  اهروشک  رگید  ناتـسکاپ و  رد  نآ  دننامه  سپـس  .دمآ  راک  يور  رـصم  رد  زادنا » سپ  ياه 

زا یکناب  ماظن  هک  تسا  هدش  ششوک  ناتسکاپ  رد  زین  یمالسا و  بالقنا  زا  سپ  ناریا  رد  اساسا  .دوب  يوبر  ياه  کناب  رانک  رد  اه 
(1) .دنک تکرح  ییابر  ریغ  ماظن  يوس  هب  دوش و  نوگرگد  هیاپ  ساسا و 

نیا ساـسا  رب  دـنراد و  یتالیهـست  دـنهد و  یم  ماـجنا  ار  یتامدـخ  ود  ره  هک  تسا  نیا  يوبر  ریغ  يوبر و  کـناب  كرتشم  یگژیو 
دننک و تفایرد  دزمراک  تامدخ ، نیا  ربارب  رد  دنراد  قح  اه  کناب  ینعی  دنروآ ؛ یم  تسد  هب  ییاهدمآرد  تامدـخ ، تالیهـست و 

رظن زا  يوـبر  کـناب  هک  تسا  نیا  رد  ود  نآ  یـساسا  تواـفت  .تـسا  ینتفریذـپ  یهقف  یقوـقح و  يداـصتقا و  رظن  زا  دزمراـک  نـیا 
هرهب نآ  زا  ناوت  یم  هک  درگن  یم  يراـجت  يـالاک  کـی  یـش ء و  کـی  ناونع  هب  لوپ  هب  یخیراـت  نینچ  مه  یقوقح و  يداـصتقا و 

یلو دهد ، یم  لیکشت  ار  کناب  یلصا  دمآرد  رت ، شیب  هرهب  اب  نآ  ياطعا  رت و  مک  يا  هرهب  اب  لوپ  نتفرگ  ینعی  درب ؛ دوس  تفرگ و 
یم تسد  زا  ار  دوخ  تلاصا  لوپ  ابر ، میرحت  هرهب و  فذـح  اـب  ینعی  دوش ؛ یم  ضوع  یّلک  هب  دـنور  نیا  یمالـسا  يراد  کـناب  رد 

هب ، هطساو ناونع  هب  کناب  دهد و 

 . ص 81 ابر ، نودب  يراد  کناب  رد  یلوپ  ياه  تسایس  - 1
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دیاب هکتسا  یّمهم  یگژیو  ندوب ، هطـساو  تلاح  نیا  .دشیدنا  یم  دننک ، یم  هدافتـسا  اه  لوپ  نیا  زا  هک  یناسک  لوپ و  نیا  نابحاص 
رظن زا  لوپ  ینعی  تسا ؛ ینتبم  لوـپ  هب  مالـسا  یفـسلف  شرگن  لـیلحت و  رب  رما ، نیا  اـساسا  .دوـش  تیاـعر  یمالـسا  يراد  کـناب  رد 
رظن زا  دـشاب و  لام  اـی  ـالاک  لوپ  تسا  نکمم  یقوقح  رظن  زا  هچرگ  دوش ؛ یم  هتـسیرگن  دتـس  داد و  هلیـسو  کـی  ناونع  هب  یلیلحت 

(1) .تسین لیاق  تلاصا  نآ  يارب  یمالسا  داصتقا  یلو  دوش ، ّتترتم  نآ  رب  یلام  راثآ  یهقف 

(2): تسا ریز  رارق  هب  اه  نآ  زا  یخرب  هک  دنراد  ییاه  توافت  يوبر  ریغ  یکناب  ماظن  اب  يوبر  یکناب  ماظن  يوهام ، رظن  زا  اساسا 

تـسا يریگ  ماو  یهد و  ماو  رب  راک  ساسا  اریز  دوش ؛ یم  عطق  ابیرقت  داصتقا  یعقاو  شخب  یلوپ و  شخب  هطبار  يوبر  ماظن  رد   _ 1
يداصتقا ّتیلاعف  دنور  رد  دورو  نودب  هک  يوبر  ریغ  ماظن  فالخ  رب  درادـن ؛ يزاین  يداصتقا  تیلاعف  هب  دـمآرد  ندروآ  تسد  هب  و 

(3) .دبای یمن  انعم  دوس 

رگا اهنت  ماظن  نیا  رد  اریز  تسا ؛ رت  مک  يراذـگ  هیامرـس  هنیزه  تسا ، رفـص  يوبر  ریغ  ماـظن  رد  هرهب  خرن  هک  نیا  هب  هّجوت  اـب   _ 2
تسا و رت  شیب  ماظن  نیا  رد  يراذگ  هیامرس  نازیم  ور ، نیا  زا  .دریگ  یم  ّقلعت  راد  هیامرـس  هب  دوس  دشاب ، روآدوس  يراذگ  هیامرس 

نینچ مه  .دراد  یپ  رد  ار  يرت  شیب  ییاز  لاغتشا  هجیتن  رد 

ش 1 و 2. مهدزاود ، لاس  یمالسا ، تاقیقحت  یجیورت  یملع _  هلجم  یمالسا ،» يراد  کناب  ، » يدورهاش دومحم  دیس  - 1
، تفرعم هلجم  ناریا ،» رد  يوبر  ریغ  يوبر و  یکناب  ماظن  ود  رد  یلوپ  عبانم  صیـصخت  زیهجت و  یلامجا  هسیاقم  ، » ییاجر دمحم  - 2

صص 20 و 21. ، 1380 ش 2 ، مهد ، لاس  ش 41 ،
، تفرعم هلجم  ناریا ،» رد  يوبر  ریغ  يوبر و  یکناب  ماظن  ود  رد  یلوپ  عبانم  صیـصخت  زیهجت و  یلامجا  هسیاقم  ، » ییاجر دمحم  - 3

صص 20 و 21. ، 1380 ش 2 ، مهد ، لاس  ش 41 ،
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رد دریگ و  یم  تروص  رت  شیب  يروآدوس  يارب  هبرجت ، اب  روآون و  ناریدم  اب  تکراشم  رتهب و  ّتیریدم  هب  راذـگ  هیامرـس  شیارگ 
(1) .دوش یم  هنیهب  هدافتسا  راک  هیامرس و  يورین  زا  هجیتن 

رد دوشن ، لیکـشت  یعقاو  دازام  داصتقا  یعقاو  شخب  رد  رگا  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  راک  هویـش  یمالـسا ، يراد  کـناب  ماـظن  رد   _ 3
ياهدمآرد شدرگ  نایرج  نایم  ینزاوت  نینچ  يوبر  داصتقا  رد  هک ، یلاح  رد  دیآ ؛ یمن  تسدهب  يدوس  زین  رازاب  نآ  یمسا  شخب 

.دوش یم  تخادرپ  يداصتقا  ّتیلاعف  هب  هجوت  نودب  هرهب  اریز  درادن ؛ دوجو  داصتقا  رد  هدوزفا  شزرا  ای  الاک  شدرگ  نایرج  اب  یلوپ 
لکش هب  هلدابم  ددرگ و  لک  هضرع  زا  یعبات  دوخ  هب  دوخ  لوپ  مجح  هک  دوش  یم  ببس  یعقاو  یلوپ و  ياهدمآرد  نایم  نزاوت  نیا 

(2) .تسا مّروت  دوبن  لوپ و  دیرخ  تردق  تابث  ّتیعضو ، نیا  هجیتن  .دوش  رارقرب  یلداعت 

هب هّجوت  نودـب  نوچ  دور ، یم  دوکر  تمـس  هب  قنور  طیارـش  زا  یتقو  هک  تسا  نیا  يوبر  يراد  کـناب  ياـه  یگژیو  زا  یکی   _ 4
لیلد هب  دوکر ، طیارـش  شیادـیپ  اب  اه  کناب  نیا  .دوش  یم  ور  هبور  نارحب  اـب  تسا ، هتخادرپ  دوس  یگتـشابنا  هب  يداـصتقا  درکلمع 

کناب ماظن  رد  یلو  دنوش ، یم  ور  هبور  یگتسکشرو  نارحب و  اب  دنا ، هداد  تالیهست  لکـش  هب  هک  یعبانم  اه و  هقیثو  ندشن  لوصو 
هتـساک مه  یکناب  ّتیلاعف  تعرـس  زا  اه ، کناب  تکراشم  هب  هجوت  اب  دـماجنایب ، دوکر  هب  داصتقا  هک  نیا  ضحم  هب  یمالـسا ، يراد 
يارجا هک  دـنا  هدرک  فارتعا  یبرغ  نانادداصتقا  زا  یـضعب  اه  یگژیو  نیا  هب  هّجوت  اب  .ددرگ  یم  ماـظن  تاـبث  ببـس  نیا  دوش و  یم 

تکراشم ماظن 

، تفرعم هلجم  ناریا ،» رد  يوبر  ریغ  يوبر و  یکناب  ماظن  ود  رد  یلوپ  عبانم  صیـصخت  زیهجت و  یلامجا  هسیاقم  ، » ییاجر دمحم  - 1
صص 20 و 21. ، 1380 ش 2 ، مهد ، لاس  ش 41 ،

، تفرعم هلجم  ناریا ،» رد  يوبر  ریغ  يوبر و  یکناب  ماظن  ود  رد  یلوپ  عبانم  صیـصخت  زیهجت و  یلامجا  هسیاقم  ، » ییاجر دمحم  - 2
صص 20 و 21. ، 1380 ش 2 ، مهد ، لاس  ش 41 ،
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همانزور .دنک  لح  ار  اه  نآ  يداصتقا  ياه  نارحب  تالکـشم و  دناوت  یم  یمالـسا  ياهدادرارق  ساسا  رب  ( P.L.S  ) نایز دوس و  رد 
: دسیون یم  دوش ، یم  هتخانش  اکیرما  يداصتقالیجنا  ناونع  هب  هک   (1) لانروژ تیرتسا  لاو  ژاریت  رپ 

راودـیما مایپ  برغ ، يارب  یمالـسا  يراد  کناب  هیرظن  ...تسا  لح  لباق  یمالـسا  یکناب  ماـظن  هب  شیارگ  اـب  اـکیرما  یکناـب  نارحب 
(2) .دنک لح  ار  نارحب  نیا  تالکشم  دناوت  یم  هک  دراد  يا  هدننک 

( ناریا یمالسا  يروهمج  (ي  اه کناب  رد  مدرم  تکراشم  یگنوگچ 

هراشا

( ناریا یمالسا  يروهمج  (ي  اه کناب  رد  مدرم  تکراشم  یگنوگچ 

اه کناب  ساسا ، نیا  رب  .دزادرپ  یم  یلوپ  عبانم  زیهجت  هلأسم  هب  شـش ، ات  هس  ياه  هّدام  رد  ابر ، نودب  يراد  کناب  نوناق  مود  لصف 
: دنریذپب هدرپس  ریز  دراوم  رد  دنناوت  یم 

: تسا مسق  ود  رب  دوخ  هک  هنسحلا  ضرق  ياه  هدرپس  فلا )

؛ يراج  _ 1

.زادنا سپ   _ 2

راک هب  یعرش  ياهدتس  داد و  اهدادرارق و  بلاق  رد  ار  اه  نآ  هک  تسا  لیکو  کناب  هک  راد  تّدم  يراذگ  هیامرـس  ياه  هدرپس  ب )
.درب

هب ریز  تازایتما  زا  یقیوشت ، ياه  شور  يریگراک  هب  اـب  اـه  هدرپس  زیهجت  بذـج و  يارب  دـنناوت  یم  اـه  کـناب  هّدام 6 ،  ساـسا  رب 
: دننک اطعا  ناراذگ  هدرپس 

؛ هنسحلا ضرق  ياه  هدرپس  ناراذگ  هدرپس  يارب  یسنج  ای  يدقن  تباث  ریغ  ياه  هزیاج  ياطعا  کی _ 

ّقح ای  دزمراک و  تخادرپ  زا  ناراذگ  هدرپس  یگدوشخب  ای  فیفخت و  ود _ 

Wall streat Journal - 1
، تفرعم هلجم  ناریا ،» رد  يوبر  ریغ  يوبر و  یکناب  ماظن  ود  رد  یلوپ  عبانم  صیـصخت  زیهجت و  یلامجا  هسیاقم  ، » ییاجر دمحم  - 2

صص 20 و 21. ، 1380 ش 2 ، مهد ، لاس  ش 41 ،
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؛ هلاکولا

(1) .ییاطعا تالیهست  زا  يدنم  هرهب  رد  ناراذگ  هدرپس  هب  مّدقت  ّقح  نداد  هس _ 

یم میـسقت  ریز  هورگ  هس  هب  اه  هدرپس  عاونا  یّلک  يدـنب  میـسقت  کی  رد  ییارجا ، ياه  همان  نییآ  يراد و  کـناب  نوناـق  هب  هّجوت  اـب 
: ددرگ

( هنسحلا ضرق   ) يراج باسح   _ 1

(2)( هنسحلا ضرق   ) يراج باسح   _ 1

یتّنـس ياه  کناب  همه  رد  يراج  باسح  دـننام  ودراد  یـضرق  ّتیهام  ناریا ، رد  ابر  نودـب  يراد  کناب  تایلمع  رد  يراج  باسح 
هتسد اب  باسح و  حاتتفا  اب  یقوقح  یقیقح و  صاخشا  هک  بیترت  نیدب  .دراذگ  یم  مدرم  رایتخا  رد  یتامدخ  اه  نآ  دننامه  تسا و 

یم تشادرب  کناب  همان  نییآ  ربارب  دـنهاوخب ، هک  هزادـنا  ره  هب  دوخ  باـسح  يدوجوم  زا  دـننک ، یم  تفاـیرد  کـناب  زا  هک  یکچ 
.دریگ یمن  ّقلعت  يدوس  زین  اه  باسح  هنوگ  نیا  يدوجوم  هب  .دننک 

لمح و زا  باسح  بحاص  يزاین  یب  اـه و  تخادرپ  لیهـست  ببـس  کـناب ، رد  لوپ  ظـفح  رب  نوزفا  يراـج ، باـسح  زا  يریگ  هرهب 
.دوش یم  يدقن  لوپ  يرادهگن 

.دوب دـهاوخ  کناب  عبانم  وزج  هدـمآرد و  کناب  ّتیکلام  هب  یـضرق ، دـقع  ّتیهاـم  ربارب  اـه ، باـسح  نیا  هار  زا  هدـش  مهارف  هوجو 
هدام رد  جردنم  ياهدادرارق  هار  زا  ار  هوجو  هدـنام  یقاب  یطایتحا ، ياه  هریخذ  ینوناق و  ياه  هریخذ  تیاعر  اب  دـنناوت  یم  اه  کناب 

.دنروآ تسد  هب  دوس  دنریگب و  راک  هب   3

،1378 یکناب ، یلوپ و  تاقیقحت  هسـسؤم  نارهت ، یمالـسا ، يراد  کناب  نایوسوم ، سابعدیـس  ص 176 ؛ يراد ، کـناب  لوـپ و  - 1
صص 982 طوبرم ، نیناوق  ریاس  یکناب و  یلوپ و  نیناوق  هعومجم  دعب ؛ هب  صص 248  يراد ، کناب  زرا و  لوپ ، دعب ؛ هب  صص 141 

.دعب هب 
.دعب هب  صص 141  یمالسا ، يراد  کناب  - 2

نآ زا  زیرگ  ياه  هار  www.Ghaemiyeh.comابر و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 231زکرم  هحفص 189 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13388/AKS BARNAMEH/#content_note_170_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13388/AKS BARNAMEH/#content_note_170_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:171

( هنسحلا ضرق   ) زادنا سپ  باسح   _ 2

( هنسحلا ضرق   ) زادنا سپ  باسح   _ 2

کناب رد  هک  توافت  نیا  اب  تسا  یتّنـس  يراد  کناب  رد  زادـنا  سپ  باسح  دـننامه  دراد و  یـضرق  ّتیهاـم  زین  زادـنا  سپ  باـسح 
.دوش یمن  تخادرپ  يا  هرهب  زادنا  سپ  باسح  نابحاص  هب  ابر  نودب  يراد 

.دـنرادرب کناب  زا  زاین ، ماگنه  رد  دنراپـسب و  کناب  هب  ار  دوخ  زاین  رب  دازام  هوجو  هک  دـهد  یم  مدرم  هب  ار  ناکما  نیا  باـسح  نیا 
هرهبنآ یترخآ  باوث  رجا و  زا  دنتسه و  کیرش  کناب  يوس  زا  ییاطعا  هنسحلا  ضرق  رما  رد  اه  باسح  نیا  نابحاص  نآ ، رب  نوزفا 
هریخذ نتفرگ  رظن  رد  اب  اه  کناب  .دوش  یم  کناب  عبانم  وزج  هدـمآرد و  کـناب  ّتیکلاـم  هب  زین  باـسح  نیا  هوجو  .دـنوش  یم  دـنم 

ياهدـقع هار  زا  ار  رگید  یـشخب  دـنهد و  یم  صاصتخا  هنـسحلا  ضرق  نداد  هب  ار  هوجو  نیا  زا  یـشخب  یطاـیتحا ، ینوناـق و  ياـه 
نیا نابحاص  يارب  اه  هزیاج  اهزایتما و  يا  هراـپ  زادـنا  سپ  هب  مدرم  قیوشت  يارب  اـه  کـناب  .دـنریگ  یم  راـک  هب  هدام 3  رد  جردـنم 

.دنریگ یم  رظن  رد  اه  باسح 

و ناناوج » هژیو  زادنا  سپ  هنـسحلا  ضرق  «، » هژیو زادنا  سپ  هنـسحلا  ضرق  «، » يداع زادـنا  سپ   » لکـش راهچ  هب  زادـنا  سپ  باسح 
، هژیو زادنا  سپ  هنـسحلا  ضرق  باسح  زا  هدمآ  تسد  هب  هوجو  هک  توافت  نیا  اب  .دشاب  یم  يزرواشک » زادـنا  سپ  هنـسحلا  ضرق  »

.دور یم  راک  هب  هنسحلا  ضرق  ياطعا  رد  اهنت 

راد تّدم  يراذگ  هیامرس  ياه  هدرپس   _ 3

راد تّدم  يراذگ  هیامرس  ياه  هدرپس   _ 3

تلاکو هب  ار  اه  باسح  نیا  هوجو  اه  کناب  .تسا  تلاکو »  » هطبار هدرپس ، بحاص  کناب و  هطبار  يراذگ ، هیامرس  ياه  باسح  رد 
، هعرازم یطاسقا ، ياهدتـسو  داد  فلـس ، ياهدتـس  داد و  کیلمت  طرـش  هب  هراجا  هبراضم ، تکراشم ، روما  رد  هدرپس ، ناـبحاص  زا 

.دنریگ یم  راک  هب  هلاعج  میقتسم و  يراذگ  هیامرس  تاقاسم ،
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ربارب ار  یکناب  تاّیلمع  زا  هدمآ  تسد  هب  عفانم  دننک و  یم  دّـهعت  ار  راد  تّدـم  يراذـگ  هیامرـس  هدرپس  لصا  تخادرپزاب  اه  کناب 
نابحاص نایم  هلاکولا ، ّقح  اه و  هنیزه  ندرک  مک  زا  سپ  کناب و  عبانم  مهـس  تیاع  راب  هدرپس ، غلبم  تّدـم و  اب  بساـنتم  دادرارق و 

.دننک یم  میسقت  اه  هدرپس 

هک تسه  نانیمطا  نیا  اهدتسو ، داد  ینوگانوگ  هرتسگ و  ببـس  هب  یلو  ، تسین مولعم  زاغآ  زا  دوس  نازیم  هچرگا  اه  باسح  نیا  رد 
باـسحلا یلع  دوس  ناـنآ ، هب  یـسر  باـسح  زا  شیپ  دـناوت  یم  کـناب  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ؛ دـهاوخ  هوجو  نیا  يارب  یبساـنم  دوس 

.دزادرپب

.ددرگ یم  تفایرد  تّدمدنلب  تّدم و  هاتوک  لکش  ود  هب  راد  تّدم  يراذگ  هیامرس  هدرپس 

لوا و راب  يارب  هک  نایر  رازه  هاـجنپ  مک  تسد  اـب  دوش و  یم  يرادـهگن  هچرتفد  تروص  هب  تّدـم  هاـتوک  يراذـگ  هیامرـس  هدرپس 
هام هس  تیاعر  اب  دناوت  یم  هشیمه  هچرتفد  هیارا  اب  باسح  بحاص   (1) .دوش یم  حاتتفا  .دنام  یم  یقاب  کناب  دزن  هام  هس  مک  تسد 

ای تشادرب و  دوخ  هوجو  زا  تفرگ ، دهاوخ  قلعت  هام  ره  رد  هدنام  نیرت  مک  تبسن  هب  دوس  هک  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  زین  رّرقم و  لوا 
دوخ هب  دوخ  هام و  کی  هب  هام  کی  لوا ، هام  هس  زا  سپ  اه ، هدرپس  هنوگ  نیا  تّدم  دـیدمت  .دـنک  زیراو  دوخ  باسح  هب  ار  یهوجو 

تروص هب  تّدـمدنلب  يراذـگ  هیامرـس  ياه  هدرپس  .تسین  دـیدمت  يارب  هرابود  هعجارم  هب  يزاـین  دوب و  دـهاوخ  هیلّوا  دادرارق  ربارب 
يارب لایر و  رازه  هاجنپ  غلبم  مک  تسد  اب  اه  کناب  فرط  زا  هدرپس  هگرب 

ص 71. ش 53 ، تفرعم ، هلجم  - 1
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زا یعبات  اب  رت  شیب  ياه  تّدم  هب  هدرپس  دـیدمت  دیـسررس ، زا  سپ  نینچ  مه  .دوش  یم  هتفریذـپ  عیدوت  خـیرات  زا  لاس  کی  لقاّدـح 
.دوب دهاوخ  نکمم  ههام  هس  بیارض 

مدرم هب  اه  کناب  ییاطعا  تالیهست  عاونا 

هراشا

(1) مدرم هب  اه  کناب  ییاطعا  تالیهست  عاونا 

اب ار  یکناب ) ياهدادرارق   ) ناریا یمالسا  يروهمج  رد  ابر ، نودب  يراد  کناب  نوناق  رد  دوجوم  یکناب  تالیهست  ياطعا  ياه  هویش 
: درک میسقت  ناوت  یم  هورگ  راهچ  هب  یّلک  يدنب  میسقت  کی  رد  ناشتّیهام ، هب  هّجوت 

؛ یتکراشم ياهدادرارق   _ 1

؛ تباث یهدزاب  اب  ياهدادرارق   _ 2

؛ ّریغتم یهدزاب  اب  ياهدادرارق   _ 3

.هنسحلا ضرق   _ 4

یتکراشم ياهدادرارق  فلا )

هراشا

یتکراشم ياهدادرارق  فلا )

یم مهارف  ار  یتامدـخ ) ای  يراجت  يدـیلوت ،  ) يداصتقا ّتیلاعف  کی  زاین  دروم  هیامرـس  زا  یـشخب  ای  مامت  کن  اب  اهدادرارق ، نیا  رد 
اهدادرارق نیا  .دـنک  یم  میـسقت  ار  رظن  دروم  تیلاعف  دوس  تسا ، هتـسب  يداصتقا  راک  نامیپ  اب  هک  يدادرارق  ربارب  نایاپ ، رد  دـنک و 

.تاقاسم هعرازم و  هبراضم ، یقوقح ، تکراشم  یندم ، تکراشم  زا : دنا  ترابع 

یتکراشم ياهدادرارق  ياه  یگژیو 

ریاس یکناب و  یلوپ و  نیناوق  هعومجم  دـعب ؛ هب  صـص 250  يراد ، کناب  زرا و  لوپ ، دعب ؛ هب  صص 169  یمالسا ، يراد  کناب  - 1
یتالاقم هلسلس  يراد ،» کناب  دیدج  تاررقم  هلاقم  ، » رفزوریپ ربکا  ص 176 ؛ يراد ، کناب  لوپ و  ص 983 ؛ ج 3 ، هطوبرم ، نیناوق 

.دعب هب  ص 193  ناریا ، یمالسا  يروهمج  يزکرم  کناب  ش 6 ،  یمالسا ، يراد  کناب  نوماریپ 

نآ زا  زیرگ  ياه  هار  www.Ghaemiyeh.comابر و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 231زکرم  هحفص 192 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13388/AKS BARNAMEH/#content_note_173_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:174

هداد و مه  تسد  هب  تسد  تقیقح  رد  هیامرـس ) راک و   ) دـیلوت یلـصا  لماوع  اهدادرارق ، نیا  رد  هیامرـس : راک و  یقیقح  دـنویپ   _ 1
.دنریگ یم  هدهع  رب  مه  اب  ار  نآ  بولطمان  بولطم و  ياهدمآ  یپ  مامت  ینعی  دنرب ؛ یم  شیپ  ار  دیلوت  دنیارف 

تراظن راک  دنیارف  درکلمع و  رب  هک  تسا  راچان  نایز ، دوس و  رد  ندوب  کیرش  لیلد  هب  کناب  یمیاد : تراظن  لرتنک و  هب  زاین   _ 2
.دشاب هتشاد  یمیاد 

یتکراشم ياهدادرارق  ياه  تیدودحم 

یفرـصم ياه  هنیزه  يارب  یلو  دراد ، دربراک  يداصتقا  ياه  شخب  رد  اهنت  اهدادرارق  نیا  هدـش ، هتفگ  ياه  یگژیو  هب  هّجوت  اب   _ 1
راتـساوخ هسّـسؤم  يدنمزاین  هک  یماگنه  نینچ  مه  .درادـن  يدربراک  تدـم  هاتوک  یعطقم و  ياه  هنیزه  لیـصحت و  جاودزا ، دـننام 

.دنرادن اه  شخب  نیا  رد  يدربراک  اهدادرارق  نیا  درب و  یمن  يدوس  تکرش  دشاب ، مک  ماو ،

تباث یهدزاب  اب  اهدادرارق  ب )

هراشا

تباث یهدزاب  اب  اهدادرارق  ب )

زا سپ  هک  توافت  نیا  اب  .دنک  یم  مهارف  ار  يداصتقا  ّتیلاعف  کی  زاین  دروم  هیامرس  زا  یـشخب  ای  لک  کناب ، زین  اهدادرارق  نیا  رد 
ياه لوحت  يداصتقا و  یتآ  ياـه  ینوگرگد  تسا و  نّیعم  مولعم و  کـناب  دوس  هدـشدای ، ّتیلاـعف  ماـجنا  زا  شیپ  دادرارق و  نتـسب 

.درادن یطابترا  هاگنب ، نآ  زا  کناب  ياه  هتساوخ  دوس و  هب  نایز ، دوس و  تهج  زا  رظن ، دروم  ياه  ّتیلاعف  ِیل  ام  ّتیعـضو  یلامتحا 
: زا دنا  ترابع  اهدادرارق  نیا  .تفرگ  هرهب  زین  اهراوناخ  دارفا و  یلام  ياهزاین  ندروآ  مهارف  يارب  ناوت  یم  اهدادرارق  نیا  زا 

ار يداـصتقا  ياـه  هسـسؤم  دارفا و  زاـین  دروـم  ياـه  سنج  یـضاقتم ، تساوـخرد  هـب  کـناب  شور ، نـیا  رد  یطاـسقا : شورف   _ 1
هب ار  اه  نآ  تخادرپزاب ،) تّدم  هدش و  مامت  تمیق  اب  بسانتم   ) کناب دوس  ندرک  باسح  زا  سپ  دنک و  یم  يرادیرخ 
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.دشورف یم  نانآ  هب  یطاسقا  هیسن  تروص 

راد تّدـم  بلط  زا  یکاح  هک  ییاه  تارب  هتفـس و  لثم   ) نایرتشم يراجت  قاروا  دانـسا و  اه  کناب  شور ، نیا  رد  نید : دـیرخ   _ 2
بـسانتم يراجت  قاروا  دیـسررس  غلبم و  اب  هک  لوزن )  ) هدش مک  رادقم  .دننک  یم  لیزنت  نآ ، غلبم  زا  يرادقم  ندرک  مک  اب  ار  تسا )

.دهد یم  لیکشت  ار  کناب  دوس  تسا ،

هسسؤم دارفا و  زاین  دروم  لوقنم  ریغ  لوقنم و  لاوما  یـضاقتم ، تساوخرد  هب  اه  کناب  شور ، نیا  رد  کیلمت : طرـش  هب  هراجا   _ 3
.دنهد یم  رارق  ناگدننک  تساوخرد  رایتخا  رد  کیلمت ، طرـش  هب  هراجا  دادرارق  اب  سپـس  دنزاس و  یم  ای  دننک  یم  يرادیرخ  ار  اه 
نازیم .دوش  یم  کلام  ار  هدش  هراجا  نیع  هراجا _  طیارش  هب  لمع  تروص  رد  هراجا _  تّدم  نایاپ  رد  رجأتـسم  دادرارق ، نیا  ربارب 
هراجا تّدم  هدش ، مامت  تمیق  نتفرگ  رظن  رد  اب  هدش ، هتخاس  ینوکـسم  ياهدحاو  ای  هدش و  يرادـیرخ  لاوما  دروم  رد  هراجالا  لام 

(1) .دوش یم  هتفرگ  رظن  رد  کناب  يارب  بسانم  دوس  کیلمت و  طرش  هب 

هب صص 169  یمالـسا ، يراد  کناب  زا : هتفرگرب  ، 198 صـص 197 _  یکناب ، تارّرقم  نیناوق و  هعومجم  داژن ، یلاو  یـضترم  - 1
.دعب
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تباث یهدزاب  اب  ياهدادرارق  ياه  یگژیو 

هوجو هطـساو  اهنت  یتّنـس _  يراد  کناب  دـننامه  ابر _  نودـب  يراد  کناب  اـهدادرارق ، نیا  رد  یقیقح : رازاـب  رد  ندـشن  دراو   _ 1
داصتقا رد  یشقن  دنک و  یم  تفایرد  لوپ  ینامز _  تّدم  تشذگ  زا  سپ  رگید _  يوس  زا  دهد و  یم  لوپ  وس  کی  زا  ینعی  تسا ؛

.درادن یقیقح 

ییارجا ياهراک  هار  اه و  همان  نییآ  ربارب  اهدادرارق و  نیا  ّتیهام  ياضتقم  هب  هاگنب : درکلمع  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  دوس  نییعت   _ 2
تالیهـست زا  رادرب  هرهب  هاگنب  درکلمع  زا  رظن  فرـص  اب  هدـنیآ و  يداصتقا  ّتیعـضو  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  کناب  دوس   (1)، اه نآ 

.تسا يوبر  يرادکناب  ّتیهام  نامه  نیا  .ددرگ  یم  دهعتم  نآ  تخادرپ  هب  يرتشم  دوش و  یم  نییعت  یکناب ،

رّیغتم یهدزاب  اب  ياهدادرارق  ج )

هراشا

ّریغتم یهدزاب  اب  ياهدادرارق  ج )

ّتیهام ياضتقم  هب  .دـنک  یم  مهارف  ار  راوناخ  کی  ای  يداصتقا  ّتیلاعف  کی  يارب  زاین  دروم  هیامرـس  کـناب  زین ، اـهدادرارق  نیا  رد 
يا هنوگ  هب  .دراد  یگتسب  یقیقح  رازاب  رد  یبسن  ياه  تمیق  يداصتقا و  ياه  ینوگرگد  هب  هدوب و  ّریغتم  کناب  دوس  اهدادرارق  نیا 

: زا دنا  ترابع  اهدادرارق  نیا  .دنیبب  نایز  هکلب  دنکن ، يدوس  کناب  دراد  لامتحا  یّتح  هک 

یعطقم دودـحم و  یلام  ياهزاین  شدرگ و  رد  هیامرـس  نتخاـس  مهارف  يارب  اـه  کـناب  شور ، نیا  رد  فلـس : ياهدتـس  داد و   _ 1
، الاک تمیق  تخادرپ  اب  کناب  فلس ، دادرارق  رد  .دننک  یم  دیرخ  شیپ  ار  اه  هسسؤم  نآ  تادیلوت  يداصتقا ، ياه  هسسؤم 

، نید دیرخ  ییارجا  لمعلاروتـسد  هدام 6  ابر و  نودـب  يراد  کـناب  نوناـق  ییارجا  هماـن  نییآ  زا   62 ، 56 ، 53 داّوم 49 ، کـن : - 1
.دعب هب  صص 169  یمالسا ، يراد  کناب  زا  زا : هتفرگرب 
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يالاک هدش ، دادرارق  نامز  رد  ات  ددرگ  یمدّـهعتم  هدنـشورف  دوش و  یم  کلام  هدنـشورف ، هّمذ  رد  ار  مولعم  يالاک  زا  ینّیعم  رادـقم 
يا هنوگ  هب  لوصحم  تمیق  دوش و  یم  هتفرگ  رظن  رد  الاک  لیوحت  نامز  يراظتنا  تمیق  هلماعم ، ماـگنه  .دـهد  لـیوحت  ار  رظن  دروم 

تمیق ساـسا  رب  ـالاک و  لـیوحت  ناـمز  کـناب  یعطق  دوس  یلو  دروآ ، تسد  هب  ار  دوخ  رظن  دروم  دوس  کـناب ، هک  دوـش  یم  نییعت 
.دریگ یم  لکش  الاک  نآ  يرازاب 

ربارب رد  ار  ...و ) تاسیـسأت  لپ ، نکـسم ، ریمعت  ای  تخاس  دـننام   ) يراک ماجنا  لماع ، ناونع  هب  اه  کناب  دـقع ، نیا  رد  هلاـعج :  _ 2
تفایرد يداصتقا  راکبحاص  زا  یطاسقا  ّیط  ای  دقن  تروص  هب  ار  ترجا  راک ، ماجنا  زا  سپ  دنریگ و  یم  هدهع  رب  یـصخشم  ترجا 

دوس یلو  دروآ ، تسد  هب  ار  دوخ  دوس  کناب  هک  دوش  یم  صخـشم  نانچ  راک ، ياه  هنیزه  هب  هّجوت  اب  رظن  دروم  ترجا  .دـننک  یم 
راکنامیپ هب  يرگید  هلاعج  دادرارق  رد  ار  راک  ماجنا  ًالومعم  اه  کناب  .دوش  یم  صّخشم  راک  ماجنا  اه و  هنیزه  فرص  زا  سپ  یعطق 

.دوب دهاوخ  هلاعج  ود  ترجا  فالتخا  کناب  دوس  هجیتن ، رد  دننک ؛ یم  راذگاو  رهام 

رّیغتم یهدزاب  اب  ياهدادرارق  ياه  یگژیو 

رازاب دراو  يداصتقا  هاگنب  کی  دـننامه  کناب  دادرارق ، نتـسب  اب  اـهدادرارق ، هنوگ  نیا  رد  یقیقح : رازاـب  هب  کـناب  ندـش  دراو   _ 1
ینوگرگد ریثأت  تحت  نآ  شزرا  هک  تسا  یقیقح  يالاک  زا  ینّیعم  رادـقم  کلام  کناب  فلـس ، دادرارق  رد  .دوش  یم  یقیقح  راـک 

هنیزه دنمزاین  هک  دریگ  یم  هدهع  رب  ار  يراک  ماجنا  کناب  دادرارق ، نتـسب  زا  سپ  زین  هلاعج  دادرارق  رد  .تسا  هدنیآ  يداصتقا  ياه 
.دراد یگتسب  داصتقا  یّلک  ّتیعضو  یبسن و  ياه  تمیق  هب  اه  هنیزه  نآ  نازیم  تسا و  یعقاو  ياه 

هاگنب ره  يداصتقا  ياهرطخ  يداصتقا : ياه  ینوگرگد  اب  کناب  دوس  ییوس  مه   _ 2

نآ زا  زیرگ  ياه  هار  www.Ghaemiyeh.comابر و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 231زکرم  هحفص 196 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:178

هب لاثم ، يارب  .دـشاب  یم  طوبرم  هاگنب  زا  جراخ  هب  ای  تسا و  طوبرم  ...و ) ناریدـم  زا  معا   ) هاگنب نآ  دوخ  درکلمع  هب  ای  يداصتقا ،
دصرد اب 15  وردوخ  هاگتسد  رازه  کناب  رگا  هنومن ، يارب  .دوش  یم  نایز  کیرـش  اهرطخمود ، هتـسد  رد  کناب  رازاب ، دوکر  ببس 
کناب اج  نیا  رد  تسا ، هتفای  شهاک  دـصرد  وردوخ 10  تمیق  اهوردوخ  نتفرگ  لیوحت  ماگه  تسا و  هدرک  دـیرخ  شیپ  فیفخت 

دوس و رد  کناب  اهدادرارق ، نیا  رد  سپ  .دـنک  یمن  رییغت  کناب  دوس  هک  تباث  یهدزاـب  فـالخ  رب  تسا ؛ هدرب  دوس  دـصرد  اهنت 5 
.تسا کیرش  رازاب  نایز 

هنسحلا ضرق  د )

هنسحلا ضرق  د )

دیلوت اه ، ینواـعت  راـیتخا  رد  هنـسحلا ، ضرق  دادرارق  بلاـق  رد  ار  زادـنا  سپ  هنـسحلا  ضرق  ياـه  باـسح  عباـنم  زا  یـشخب  کـناب 
هنـسحلا 5و2 ضرق  تالیهـست  دزرماک  رـضاح ، لاح  رد  .دریگ  یم  دزمراک  اهنت  دـنهد و  یم  رارق  دـنمزاین  ياهراوناخ  ناگدـننک و 

.دوش یم  هتفرگ  اج  کی  لاس  ره  يادتبا  رد  هک  تسا  دصرد 

: دومرف هنسحلا  ضرق  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

تاـعارم رگا  دـنهد و  یم  باوث  انیـس  هوک  دـحا و  هوک  هزادـنا  هب  نآ ، مهرد  ره  ربارب  رد  دـهد ، ضرق  شا  نمؤم  ردارب  هب  سک  ره 
هیامرـس ره  .درذگب  طارـص  لپ  زا  باسح  نودب  قرب ، دننام  هک  دهد  یم  تصرف  وا  هب  تمایق  زور  رددـنوادخ  دـنک ، راکهدـب  لاح 

هک يزور  دـنوادخ  دـنکن ، يراـی  ار  وا  دـنادب و  ار  يو  يراـتفرگ  وا  دـهاوخب و  کـمک  وا  زا  شا  ناملـسم  نمؤم و  ردارب  هک  يراد 
(1) .دنک یم  مارح  يو  رب  ار  تشهب  دهد ، یم  شاداپ  ار  ناراکوکین 

ناریا یمالسا  يروهمج  رد  اه  کناب  درکلمع 

(2) ناریا یمالسا  يروهمج  رد  اه  کناب  درکلمع 

کناب هرادا  يارب  هک  دوب  یهاگرظن  هیارا  تشذگ ، نیشیپ  شخب  ود  رد  هچ  نآ 

ص 113. ج 13 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
.دعب هب  صص 700  چ 1 ، ، 1376 یمالسا ، يراد  کناب  لوپ و  نایچنوتوت ، جریا  - 2

نآ زا  زیرگ  ياه  هار  www.Ghaemiyeh.comابر و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 231زکرم  هحفص 197 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13388/AKS BARNAMEH/#content_note_178_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13388/AKS BARNAMEH/#content_note_178_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:179

یلو دندوب ، نآ  يارجا  هب  فّظوماه  کناب  یمالـسا ، يراد  کناب  همان  نییآ  ساسا  رب  دوب و  هدش  يروآدرگ  ابر ، نودـب  یمالـسا و 
هدرک لمع  نآ  هب  نازیم  هچ  ات  اه  کناب  درذـگ ، یم  خـیرات  نآ  زا  لاس  تسیب  هب  کیدزن  هک  نونک  ات  نآ  بیوصت  نامز  زا  هک  نیا 

.دراد دوجو  رایسب  شاکنک  نخس و  ياج  دنا ، هتشاد  ّتیقفوم  رادقم  هچ  دنا و 

، روما نیمه  .دبلط  یم  ار  ییاه  هنیزه  دراد و  یپ  رد  ار  ییاه  يراوشد  یمالسا ، يراد  کناب  ماظن  قیقد  تسرد و  يارجا  نامگ ، یب 
دنـشوکب و ماظن  نیا  قیقد  يارجا  زا  رارف  ياه  هار  يوجو  تسج  رد  رت  شیب  روشک ، یکناـب  روما  نارازگراـک  اـت  تسا  هدـش  ببس 

(1) .دننزب تسد  يوبر  ياهدتس  داد و  هب  راکشآ ، فارتعا  اب  يروص و  ياهراک  هار  هب  لّسوت  نودب  زین  يدراوم  رد  یّتح 

.تسا نکـشرمک  هعماج  يارب  یلو  تسا ، هدش  میظنت  وجدوس  كدـنا و  یهورگ  يارب  هک  تسا  یماظن  يوبر ،)  ) یتّنـس یکناب  ماظن 
هدش یمالسا  ناهیقف  نادنمشیدنا و  يوس  زا  ابر  نودب  یکناب  ماظن  يزیر  هیاپ  هزیگنا  دنوادخ و  يوس  زا  ابر  میرحت  ببـس  رما  نیمه 
یم مّروت  هلمج  زا  يوبر  ماظن  ياه  یتساک  ندش  هدیچرب  هب  یمالسا ، يراد  کناب  قیقد  يارجا  هک  دنرواب  نیا  رب  ناسانشراک  .تسا 

اه کناب  درکلمع  دیاب  نیاربانب ، .میدش  روآدای  هنیمز  نیا  رد  ار  یبرغ  ناسانـشراک  زا  یخرب  فارتعا  نیا  زا  شیپ  هک  نانچ  دماجنا ؛
.درک یسررب  هنیمز  ود  رد  ار 

؛ اه کناب  درکلمع  ندوب  ییابر  ندوب و  عرش  فالخ   _ 1

هلاقم ص 36 . ناریا ، يراد  کناب  هسسوم  یمالسا ،) يراد  کناب  رانیمس  نیموس  هب  هدش  هیارا   ) تالاقم اه و  ینارنخس  هعومجم  - 1
.ناریا یلم  کناب  لماعریدم  ینالصا ، ریما  هّللادسا  ياه  ینارنخس  ابر ، نودب  يراد  کناب  تایلمع  تالکشم  درکلمع و 
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هدوب یعرـش  نیزاوم  قفاوم  یقوقح  یهقف _  رظن  زا  دـنچره   ) یمالـسا يراد  کناب  ماظن  اب  یگنهاـمهان  ندوب و  يداـصتقا  ریغ   _ 2
(. تسا

هدزاب اب  ياهدادرارق  «، » تباث هدزاب  اب  ياهدادرارق  «، » یتکراشم ياهدادرارق   » ینعی هنوگ ؛ راهچ  هب  اه  کـناب  هک  میتفگ  نیا  زا  شیپ 
هب میقتسم  روط  هب  دوخ  اه  کناب  هک  تسه  زین  یمجنپ  شور  .دنهد  یم  تالیهست  دوخ  نایرتشم  هب  هنسحلا » ضرقدادرارق   » و ّریغتم »

دادرارق اـهنت  هورگ ، جـنپ  نـیا  زا  .دـنراد  یم  تفاـیرد  دوـس  دـنزادرپ و  یم  يداـصتقا  نوگاـنوگ  ياـه  شخب  رد  يراذـگ  هیاـمرس 
اب دراد و  بسانت  یمالـسا  داصتقا  یمالـسا و  يراد  کـناب  ياـه  فدـه  اـب  هنـسحلا ، ضرق  میقتـسم و  يراذـگ  هیامرـس  یتکراـشم ،

، فلـس یطاسقا ، شورف  دـننام  ییاهدادرارق  .تسا  رود  هیامرـس  رازاب  رد  هرهب  ابر و  تقیقح  زا  تسا و  راگزاس  ابر  میرحت  تمکح 
دننام یتّیهام  لوپ ، رازاب  رد  یلو  دنراد ، یعافد  لباق  یقطنم و  هاگیاج  تامدـخ ، اهالاک و  رازاب  رد  هچرگ  کیلمت ، طرـش  هب  هراجا 

هب دشاب ، رت  شیب  هنسحلا  ضرق  میقتسم و  يراذگ  هیامرس  یتکراشم ، ياهدادرارق  مهـس  هچره  هجیتن ، رد  .دنراد  يوبر  رابتعا  ماو و 
رت کیدزن  هرهب  ابر و  تقیقح  هب  دوش ، رت  مک  اـه  نآ  مهـس  هچره  سکعرب  میا و  هدـش  رت  کـیدزن  یمالـسا  يراد  کـناب  تقیقح 

(1) .میا هدش 

زا يریگ  هرهب  يوس  هب  اـه  کـناب  رت  شیب  يریگ  تهج  ناریا ، یمالـسا  يروـهمج  يزکرم  کـناب  يوـس  زا  هدـش  هیارا  راـمآ  ربارب 
یقوقح و یندـم  تکراشم   ) یتکراشم دادرارق  شور  هب  ییاطعا  تالیهـست  هدـنام  دـصرد  تسا و  هدوب  تباث  هدزاب  اـب  ياـهدادرارق 

زا 1/37 لاثم ، يارب  تسا و  هتفای  شهاک  هراومه  هبراضم )

 ، ش 6 مود ، لاس  یمالسا ، داصتقا  یصّصخت  هلجم  ناریا ،» یکناب  ماظن  رد  ابر  راکشآ  ناهنپ و  قیداصم  ، » نایوسوم سابع  دیـس  - 1
ص 70.
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یطاسقا و شورف   ) تباث هدزاب  اب  ياهدادرارق  مهـس  .تسا  هدیـسر  لاس 78  رد  دـصرد  هب 3/19  لاس 63  رد  تالیهـست  ّلک  دصرد 
نیا زا  .تسا  هدیـسر  لاس 78  رد  دـصرد  هب 3/60  کـیدزن  یمقر  هب  لاس 63  رد  زا 8/35  هتـشاد و  دشر  کیلمت ) طرـش  هب  هراجا 
شیب همه  زا  تسا ، یمالسا  داصتقا  فادها  ندش  یلمع  رد  یکناب  دادرارق  عون  نیرت  فیعـض  تقیقح  رد  هک  یطاسقا  شورف  نایم ،

یم نیاربانب ، .دریگ  یمربرد  ار  ییاطعا  تالیهست  فصن  زا  شیب  ییاهنت  هب  دعب ، هب  لاس 76  زاهک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ هدرک  دشر  رت 
تهج زا  دـیاش  دـنچره  هک  تسا  ییاهدادرارق  زا  يریگ  هرهب  اب  اه ، کـناب  ییاـطعا  تالیهـست  زا  یمین  زا  شیب  هک  درک  اـعّدا  ناوت 

(1) .تسا یتّنس  يرادکناب  هیبش  لمع  رد  یلو  دشابن ، مارح  یقوقح ، یهقف و 

يوـس هب  لـمع  رد  هک  تسا  هدوـب  يا  هنوـگ  هـب  اـه  کـناب  درکلمع  هویـش  زین  هلاـعج ) فلـس و   ) ّریغتم یهدزاـب  اـب  ياـهدادرارق  رد 
يارب يرتشم  ندرک  لیکو  اب  اه  کناب  اریز  تسا ؛ هدوب  صّخـشم  لوا  زا  دوس  ینعی  تسا ؛ هدـش  هدیـشک  تباث  هدزاب  اب  ياـهدادرارق 
مادقا فلس  دروم  يالاک  شورف  هب  دوخ  هاگ  چیه  هدرک و  هدنـسب  یتفایرد  دوس  نازیم  نیرت  مک  هب  دتـس ، داد و  دروم  يالاک  شورف 

(2) .دنک یم  کیدزن  يوبر  ياهدتس  داد و  هب  ار  فلس  ياهدتس  داد و  رما ، نیا  .دننک  یمن 

یم ار  يدـقن  هجو  هلاعج  ناونع  اب  اه  کناب  رت ، شیب  رـضاح ، لاح  رد  اه  کـناب  زا  یکی  لـماع  ریدـم  هتفگ  هب  زین  هلاـعج  هنیمز  رد 
(3) .دننک یم  تفایرد  يرتشم  زا  طاسقا ، رد  هدش  دادرارق  دوس  هفاضا  هب  ار  هیلّوا  غلبم  سپس  دنزادرپ ،

 ، ش 6 مود ، لاس  یمالسا ، داصتقا  یصّصخت  هلجم  ناریا ،» یکناب  ماظن  رد  ابر  راکشآ  ناهنپ و  قیداصم  ، » نایوسوم سابع  دیـس  - 1
ص 70.

 ، ش 6 مود ، لاس  یمالسا ، داصتقا  یصّصخت  هلجم  ناریا ،» یکناب  ماظن  رد  ابر  راکشآ  ناهنپ و  قیداصم  ، » نایوسوم سابع  دیـس  - 2
ص 74.

 ، ش 6 مود ، لاس  یمالسا ، داصتقا  یصّصخت  هلجم  ناریا ،» یکناب  ماظن  رد  ابر  راکشآ  ناهنپ و  قیداصم  ، » نایوسوم سابع  دیـس  - 3
ص 75.
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دادرارق هرابرد  روشک  یکناب  ماظن  نالوئـسم  زا  یکی  .تسا  هدـش  لمع  اهدادرارق  رگید  دـننامه  زین  یتکراشم  ياهدادرارق  دروم  رد 
: دیوگ یم  هبراضم 

دـننک و یم  تساوخرد  ار  هدـش  ینیب  شیپ  دوس  نازیم  نیرت  مک  هلماـعم ، یعقاو  ياـه  هجیتـن  هب  هّجوـت  نودـب  اـه  کـناب  لـمع ، رد 
تالیهـست ياطعا  لمع  رد  دنهد و  یمن  ماجنا  تسرد  يّدج و  روط  هب  ار  دتـس  داد و  فرط ، ود  هاگ  چیه  .دنزادرپ  یم  زین  نایرتشم 

تفایرد کناب  زا  ار  هوجو  هبراضم ، ناونع  اب  نایرتشم  اریز  تساهدروآرد ؛ يراج  باسح  رد  رابتعا  تروص  هب  ار  هبراضم  يانبم  رب 
(1) .دننک یم  تخادرپزاب  کناب ، راظتنا  دروم  دوس  نیرت  مک  هفاضا  هب  ار  هوجو  نامه  دننک و  یم 

: دیوگ یم  یندم  تکراشم  هرابرد  يو 

ياه خرن  زاغآ ، نامه  زا  دـنریگ و  یم  هدـیدن  ار  دوس  ینیب  شیپ  هب  طوبرم  ِینوناق  هظحالم  هراومه  اه  کناب  یندـم ، تکراـشم  رد 
(2) .دننک یم  هبلاطم  يرتشم  زا  هدرک و  هبساحم  قّقحم ، دوس  نازیم  ّتیعقاو و  هب  هّجوت  نودب  ار  دوس  نیرت  مک  ینیب  شیپ  هب  طوبرم 

هب اهنت  هدوب و  يروص  یکناب  ياهدتـس  داد و  زا  یخرب  دوجوم ، رامآ  هدـش و  ماجنا  ياـه  شهوژپ  رب  اـنب  هک  دـش  ناـیب  نیا  زا  شیپ 
زا ار  اـه  نآ  يوبر ، ياهدتـس  داد و  يروـص  رییغت  هک  تسا  نشور   (3) .دـنا هداد  ماو  هتـسارآ و  ار  هّیـضق  رهاظ  روتکاف  هیارا  فرص 

تروص هب  نآ  تخادرپ  باـسحلا و  یلع  دوس  مـالعا  زین  اـه  کـناب  يوـس  زا  دوـس  تخادرپ  رد   (4) .دـنک یمن  جراخ  ندوب  يوبر 
نیا ندوب  يوبر  ههبش  یعطق ،

ص 190. ، 1380 مود ، شیاریو  یمالسا  يراد  کناب  - 1
ص 91. ، 1380 مود ، شیاریو  یمالسا  يراد  کناب  - 2

یمالسا يروهمج  يزکرم  کناب  ش 6 ، یمالـسا ، يراد  کناب  نوماریپ  یتالاقم  هلـسلس  اه ،» کناب  تالکـشم  لیاسم و   » هلاقم - 3
ص 172. ناریا ،

ص 738. یمالسا ، يرادکناب  لوپ و  باتک  رد  ینادیم  قیقحت  نایچنوتوت ، جریا  کن : - 4
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.تسا یعطق  زاغآ  زا  هک  تسا  یباسحلا  یلع  دوس  اریز  دنک ؛ یم  یعادت  نهذ  هب  ار  اهدوس 

ناـیاپ رد  اـهدوس  نیا  ارچ  یلو  تسا ، هدرک  نیمـضت  ار  نآ  کـناب  دوخ  هک  مییوگب  دوس  نآ  ندـش  مک  هنیمز  رد  تسا  نکمم  هّتبلا 
لکش نیدب  ار  هلأسم  ناوتب  دروم  نیا  رد  تسا  نکمم  دنچره  ددرگ ؟ یمن  تخادرپ  نآ  هفاضا  دوش و  یمن  هبـساحم  دادرارق ، تّدم 

داد لصا  نیاربانب ، .دنک  یم  هریغ  جاودزا و  ماو  هنیزهفرص  ار  نآ  توافتلا  هب  ام  تلود  دوش و  یم  صّخشم  یعطق  دوس  هک  درک  لح 
زاغآ رد  تسا  نکمم  تسا و  يرگید  هلأسم  ریخ ؟ ای  دراد  ار  يراک  نینچ  قح  تلود  ایآ  هک  نیا  یلو  تسا ، لاکـشا  نودـب  دتـس  و 

نیا رد  کناب  نالوئسم  زا  یکی  .داد  هلأسم  نیا  هب  یعرش  تروص  ناوتب  وا  تیاضر  ندروآ  تسد  هب  يرتشم و  زا  تلاکو  اب  دادرارق 
: دیوگ یم  هنیمز 

رب ار  ییاه  هنیزه  تلود  هک  تسا  یلاس  دـنچ  یلو  دـنتخادرپ ، یم  ار  باسحلا  یلع  دوس  توافتلا  هب  ام  شیپ  لاس  دـنچ  ات  اه  کـناب 
کناب دننام  اه  کناب  زا  یخرب  هتبلا  .دننک  فرـصم  دراوم  نیا  رد  ار  توافتلا  هب  ام  دـنروبجم  اه  کناب  دـنک و  یم  لیمحت  اه  کناب 

.دنزادرپ یم  نایرتشم  هب  دننک و  یم  مالعا  ار  یعطق  دوس  باسحلا و  یلع  دوس  توافت  هلاس  ره  نکسم 

ابر نودب  يراد  کناب  يارب  بسانم  ياهراک  هار 

ابر نودب  يراد  کناب  يارب  بسانم  ياهراک  هار 

هنرگو ددرگ  یمرب  نوناق  نیا  يارجا  لحارم  هب  دش ، هتفگ  هچ  نانچ  یمالـسا ، يراد  کناب  هنیمز  رد  ینوناق  لاکـشا  دراوم  رت  شیب 
: دنا هتشون  يداصتقا  ناسانشراک  زا  یکی  هک  هنوگ  نامه 

یکی دشابن ، دوخ  عون  رد  نوناق  نیرتهب  رگا  یمالـسا ، ياروش  سلجم  بّوصم 10/6/1362  ابر » نودب  يراد  کناب  تاّیلمع  نوناق  »
دندوب و میهس  هحیال  نیا  يروآدرگ  رد  هک  اه  نآ  صصخت  عون  دارفا و  رامش  اریز  تسا ؛ نیناوق  نیرتهب  زا 
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(1) «. دشاب رادروخرب  ییالاب  ییآراک  زا  هک  دیدرگ  ببس  دش ، فرص  نوناق  نیا  نتشون  يارب  هک  یتّدم  زین 

يوبر کناب  راـتخاس  .ریخ  ار  یکناـب  راـتخاس  رییغت  یلو  میا ، هدرک  هبرجت  ار  یکناـب  ياـهدادرارق  رییغت  نونک  اـت  اـم  رگید ، ناـیب  هب 
يراد کناب  فـالخرب  .دزادرپ  یم  نآ  تباـب  يدوس  دریگ و  یم  ضرق  هب  ار  لوپ  کـناب  شورنیا ، رد  اریز  تسا ؛ ناـسآ  يراـتخاس 

زا .تسا  دـنمزاین  دوخ  ناـیرتشم  هراـبرد  يرت  شیب  ّتقد  تراـظن و  هب  يراذـگ ، هیامرـس  رد  تکراـشم  يارب  کـناب  هک  اـبر  نودـب 
دنمزاین یکناب  نارازگراک  یصوصخ  شزومآ  مدرم و  یمومع  شزومآ  هب  ابر ، نودب  يراد  کناب  رد  اهدادرارق  ینوگانوگ  ییوس ،

يوـس هب  یکناـب  ياـه  تیلاـعف  یتّنـس ، شور  رد  راـک  ندوـب  ناـسآ  یفاـک و  شزوـمآ  دوـبن  ببـس  هب  رـضاح ، لاـح  رد  اریز  تسا ؛
هعماج رد  ابر  ندوب  مارح  ّتیمها  دـیاب  تسخن ، هلحرم  رد  سپ  .تسا  هتفرگ  دوخ  هب  یعرـش  رهاظ  اـهنت  هتفر و  يروص  ياـهدادرارق 

مغر هب   ) ابر نودـب  يراد  کـناب  هب  تبغر  دـنهد و  ناـشن  رت  شیب  ّتیـساّسح  يوبر  ياهدتـس  داد و  هب  تبـسن  مدرم  اـت  دوش  نشور 
.دوش لیدبت  یمومع  گنهرف  هب  نآ ) یگدیچیپ 

اه کناب  رد  هدافتـسا  دروم  ياهدادرارق  هنیمز  رد  راک  هزاـت  نادـنمراک  زین  ـالاب و  حطـس  نادـنمراک  یفاـک  شزومآ  مود ، هلحرم  رد 
.تسا يرورض 

هدنیامن کی  زا  کناب  ره  رد  دنراد ، ابر  نودـب  يراد  کناب  هنیمز  رد  یبوخ  هبرجت  هک  ییاهروشک  زا  یخرب  دـننام  موس ، هلحرم  رد 
يزیچ درکراک  وا  ات  دریگ و  رارق  تروشم  دروم  یکناب  لیاسم  رد  ات  دوش  هتفرگ  کمک  هیقف )  ) یعرش

ص 398. نایچنوتوت ، یمالسا ، يراد  کناب  لوپ و  - 1
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(1) .دباین ماود  درکراک  نآ  دنکن ، دییأت  ار 

یم هک  تسا  یلماع  نیرت  مهم  یهورگ ، ياه  هناسر  رد  هعماج  دارفا  یمومع  شزومآ  روشک  یکناب  ماظن  نالوئـسم  زا  یکی  هتفگ  هب 
زین اهرانیمـس و  يرازگرب  هار  زا  ناـیرتشم  شزوـمآ  نینچ  مه  .دوـش  عـقاو  ّرثؤـم  اـبر  نودـب  يراد  کـناب  تـسرد  يارجا  رد  دـناوت 

راشتنا یتاعالطا ، کناب  داجیا  اه و  کناب  نانکراک  یملع  شزومآ  ، هعمج زامن  نوبیرت  زا  بلاـطم  ناـیب  هعمج و  همئا  اـب  یگنهاـمه 
، تروص نیا  رد  .دشاب  راذگریثأت  اتسار  نیا  رد  دناوت  یم  ...و  یشورف  هدرخ  یشورف و  هدمع  ياه  تمیق  هرابرد  یگتفه  ياه  نتلوب 

(2) .درادن یترورض  اهدتس  داد و  رد  يدروم  ياه  تراظن  رگید 

ییانشآ دوجوم ، ياهدادرارق  ینوگانوگ  ناشیا  رظن  هب  .دنک  یم  داهنـشیپ  ار  یکناب  ياه  تایلمع  ندرک  هداس  ناسانـشراک ، زا  یکی 
ای هس  هب  ار  اه  نآ  دادرارق ، ناونع  هد  زا  هدافتـسا  ياج  هب  ناوت  یم  لاثم ، يارب  .تسا  هدرک  ور  هبور  يراوشد  اب  ار  اه  کناب  راـک  اـب 
هک دوش  هدافتسا  ییاهدادرارق  زا  هک  نآ  رگید  هار  .دشابن  راوشد  نانکراک  يارب  اه  نآ  ییانشآ  ات  داد  شهاک  ناونع  جنپ  مک  تسد 

(3) .دنرادروخرب يرت  مک  یگدیچیپ  زا 

فیاظو دیاب  هک  تسا  مهم  اتسار  نیا  رد  یناسر  عالطا  زکرم  داجیا  نینچ  مه 

ص 26.  ، 17/7/80 تسشن 26 ، يراد  کناب  هلأسم  ینید  نامتفگ  نوناک  - 1
ص 38. یمالسا ، يراد  کناب  رانیمس  نیموس  تالاقم  اه و  ینارنخس  هعومجم  ابر ، نودب  يراد  کناب  تالکشم ، درکلمع و  - 2
يراد کناب  رانیمس  نیموس  تالاقم  اه و  ینارنخس  هعومجم  ابر ، نودب  يراد  کناب  تالکشم  زا  يا  هراپ  یحابـصم ، اضر  مالغ  - 3

ص 93. یمالسا ،
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: دهد ماجنا  ار  ریز 

.اه همان  نییآ  تارّرقم و  نیناوق ، هب  تبسن  کناب  نارازگراک  شزومآ  فلا )

.کناب راک  یگنوگچ  هب  تبسن  مدرم  مومع  ندرک  انشآ  يارب  یغیلبت ، ياهراک  ماجنا  اهروشورب و  اه و  هوزج  راشتنا  ب )

 . ...و نآ  کسیر  دصرد  نایب  يراجت و  ياهراک  يارب  تالیهست  نتفرگ  يارب  بسانم  تقو  مالعا  ج )

(1) .نادنمراک خیبوت  قیوشت و  ابر و  نودب  يراد  کناب  ياه  همان  نییآ  ربارب  اه  نآ  درکلمع  اه و  کناب  رب  تراظن  د )

هک نیا  هب  هجوت  اب  مدرم و  نایم  رد  دوجوم  یکناب  ماظن  نداتفا  اـج  روشک و  حطـس  رد  اـه  کـناب  یگدرتسگ  هب  هّجوت  اـب  ناـیاپ ، رد 
هبور ناوارف  کسیر  اب  دـیامن و  یم  راوشد  رایـسب  مک  تسد  ای  لاحم  يرما  یخرب  رظن  هب  یکناب  هدرتسگ  متـسیس  نیا  ندرک  ضوع 

اب یشیامزآ و  تروص  هب  رت  شیب  ای  کناب  کی  یبهذم  گرزب و  ياهرهش  هژیو  هب  رهش  ره  رد  دوش  یم  داهنـشیپ  نیاربانب ، تسور ،
هریخذ اه  کناب  نیا  رد  ار  دوخ  ياه  لوپ  ات  دوش  تساوخرد  زین  یبهذـم  ّریخ  دارفا  زا  دـنک و  راک  هب  زاـغآ  یمالـسا  ًـالماک  یناـبم 
دهدب دّهعت  نانآ  هب  اه ، نآ  هیامرس  لصا  نیمـضت  نمـض  مه  تلود  دندنبب و  دادرارق  یعرـش  ياهدادرارق  ربارب  اه  کناب  نیا  .دننک 

دوس ساسا  رب  اه  نآ  دوس  دریگ و  یم  رارق  هدافتـسا  دروم  یعرـش  نیزاوم  ربارب  اـه  نآ  هیامرـس  نیما ، نارازگراـک  ندراـمگ  اـب  هک 
جاور ببس  هب  اه  هسسؤم  دارفا و  زا  يرایسب  نامگ ، یب  .دش  دهاوخ  میسقت  فرط  ود  قفاوت  دروم 

يراد کناب  رانیمس  نیموس  تالاقم  اه و  ینارنخس  هعومجم  ابر ، نودب  يراد  کناب  تالکشم  زا  يا  هراپ  یحابـصم ، اضر  مالغ  - 1
ص 97. یمالسا ،

نآ زا  زیرگ  ياه  هار  www.Ghaemiyeh.comابر و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 231زکرم  هحفص 205 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13388/AKS BARNAMEH/#content_note_186_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:187

یقیوشت دادرارق ، تّدم  نایاپ  رد  هدمآ  تسد  هب  دوس  غیلبت  .دننک  يراذگ  هیامرس  اه  کناب  نیا  رد  دنرـضاح  ابر  نودب  يراد  کناب 
یمالـسا يوس  هب  ار  ام  ياه  کناب  ماگ  هب  ماگ  دناوت  یم  اه  کناب  نیا  تیقفوم  .تساه  کناب  هنوگ  نیا  رد  يراذـگ  هیامرـس  يارب 

.درب شیپ  یعقاو )  ) ندش
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نازاس همانرب  اب  هارمه  متفه : شخب 

هراشا

نازاس همانرب  اب  هارمه  متفه : شخب 

اه لصف  ریز 

ابر هدیدپ  ّتیمها  هب  مدرم  نالوئسم و  نداد  هجوت  رد  هناسر  شقن 

يراوخابر هدیدپ  هنیمز  رد  هناسر  درکلمع  یسررب  دقن و 

نالک حطس  رد  يا  همانرب  ياهداهنشیپ 

يا همانرب  ياهداهنشیپ 

یمدرم ياه  شسرپ 

یسانشراک ياه  شسرپ 

ابر هدیدپ  تّیمها  هب  مدرم  نالوئسم و  نداد  هجوت  رد  هناسر  شقن 

ابر هدیدپ  ّتیمها  هب  مدرم  نالوئسم و  نداد  هجوت  رد  هناسر  شقن 

ار اه  هتـشون  هنوگ  نیا  يا  هژیو  دارفا  نوچ  یلو  تسا ، هتفای  شراگن  نآ  ياهدـمآ  یپ  ابر و  هنیمز  رد  يدایز  ياه  هلاقم  اه و  باتک 
ادص یلو  دشاب ، هتشاد  ییازسب  ریثأت  نآ  نازیم  زا  نتساک  مک  تسد  ای  ابر ، ینک  هشیر  رد  تسا  هتـسناوتن  اه  هتـشون  نیا  دنناوخ ، یم 

.دشاب هتشاد  هنیمز  نیا  رد  يّرثؤم  شقن  دناوت  یم  شنابطاخم  یگدرتسگ  لیلد  هب  امیس  و 

نالوئسم و هّجوت  دنا ، هدید  هبرض  يراوخابر  ابر و  هیحان  زا  هک  یناسک  یگدنز  تالکشم  ندرک  هتسجرب  اب  دناوت  یم  امیـس  ادص و 
.دنک بلج  ابر  هلأسم  هب  ار  مدرم 

هب تسد  زین  هعماج  مدرم  زا  يرایسب  نامگ  یب  گرزب ، هانگ  نیا  نتفرگ  هدیدان  يزورما و  هعماج  رد  يراوخابر  شرتسگ  هب  هّجوت  اب 
رد یناهنپ  اراکـشآ و  ابر  هک  يدراوم  رد  یمومع  راکفا  ندناروش  اب  دـناوت  یم  امیـس  ادـص و  .دنتـسه  گرزب  تبیـصم  نیا  نابیرگ 

نانآ دراداو و  ییوگ  خساپ  هب  ار  نالوئسم  دراد ، نایرج  هعماج 
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نایب اب  دناوت  یم  امیـس  ادـص و  دنتـسه ، یبهذـم  ياه  هبنج  ياراد  ام  هعماج  مدرم  نوچ  ییوس  زا  .دـنک  روبجم  یـشیدنا  هراچ  هب  ار 
رد دـنک و  مک  اه  تیلاعف  هنوگ  نیا  زا  ار  مدرم  لابقتـسا  يداصتقا ، یعامتجا و  ياه  تیلاعف  نوگانوگ  ياه  شخب  رد  ابر  قیداـصم 

.دراداو رت  شیب  تراظن  نیناوق و  ردرظن  دیدجت  هب  ار  نالوئسم  هجیتن 

رد يراوخ  ابر  ّتیمها  هب  تبسن  یتح  ابر و  قیداصم  هب  تبسن  يداصتقا ، نوگانوگ  ياه  شخب  نالوئـسم  یّتح  هعماج  دارفا  رت  شیب 
هب هزرابم  نیا  لیدـبت  نآ و  یترخآ  رفک  ییایند و  تشز  ياهدـمآ  یپ  نایب  يراوخاـبر و  اـب  هزرابمـشرتسگ  .دـنا  عـالطا  یب  هعماـج 

.دراد ییازس  هب  شقن  زوس  نامناخ  يالب  نیا  ینک  هشیر  رد  یمومع ، یگنهرف  تروص 

يراوخابر هدیدپ  هنیمز  رد  هناسر  درکلمع  یسررب  دقن و 

يراوخابر هدیدپ  هنیمز  رد  هناسر  درکلمع  یسررب  دقن و 

نیا رد  زین  مدرم  دراد و  نآ  اب  طبترم  هعماج  دارفا  رد  یناهنپ  راکـشآ و  ياهدـمآ  یپ  هعماـج ، رد  دوجوم  ياـه  يراـجنهان  زا  یخرب 
ناونع هب  هک  درب  ماـن  ار  رّدـخم  ّداوم  هب  داـیتعا  ناوت  یم  هنومن ، يارب  .دـنهد  یم  ناـشن  دوـخ  زا  يرت  شیب  ّتیـساّسح  دراوـم  هنوـگ 

نآ هب  تبسن  امیس  ادص و  اه و  همانزور  دننام  یهورگ  ياه  هناسر  تسا و  نالوئسم  مدرم و  همه  هجوت  دروم  هعماج ، یساسا  لکشم 
رد .دنتسین  هاگآ  نآ  رگناریو  راثآ  هب  ناگمه  تسین ، راکشآ  يراوخابر  ياهدمآ  یپ  هک  نیا  لیلد  هب  یلو  دنهد ، یم  ناشن  شنکاو 
ام هعماج  رد  يراوخابر  هک  نیا  اب  .دنا  هدرکن  لمع  دوخ  يزاس  هاگآ  هفیظو  هب  امیـس  ادص و  دـننام  یهورگ  ياه  هناسر  اتـسار ، نیا 
رد يریگ  مشچ  روضح  امیـس  ادص و  یلو  دنراتفرگ ، نآ  ماد  رد  هتـسنادن  ای  هتـسناد  يرایـسب  دراد و  جاور  ناهنپ  راکـشآ و  روط  هب 

زین ناگدنهد و  ابر  ناراوخابر و  تشونرس  هلمج  زا  هدنزاس  ياه  همانرب  شخپ  اب  امیس  ادص و  .تسا  هتشادن  هنیمز  نیا 
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يدوهی ياه  هاگنب  راکهدـب و  ياهروشک  یفرعم  زین  ناهج و  فعـضتسم  ناملـسم و  ياه  ّتلم  رامعتـسا  رد  نآ  ياهدـمآ  یپ  نییبت 
رد یـصخشم  همانرب  هک  نآ  لاح  .دـشاب  هتـشاد  يرثؤم  شقن  ابر  رگناریو  ياهدـمآ  یپ  زا  مدرم  يزاس  هاگآ  رد  دـناوت  یم  راوخابر 

یفرعم رد  یّلم ، هناسر  نیرتذوفن  رپ  ناونع  هب  امیس  ادص و  هک  تسا  هتسیاش  ور ، نیا  زا  .تسا  هدشن  هدید  امیس  ادص و  زا  اتـسار  نیا 
.دیامن لمع  دوخ  هفیظو  هب  دنک و  افیا  يرت  هدنزاس  شقن  نآ ، یعامتجا  يدرف و  راوگان  ياهدمآ  یپ  ابر و 

نالک حطس  رد  يا  همانرب  ياهداهنشیپ 

نالک حطس  رد  يا  همانرب  ياهداهنشیپ 

يرورـض مزال و  دـنک ، یفرعم  ار  يراوخابر  اب  طبترم  ياهداهن  زکارم و  هدرتسگ  روط  هب  هک  ییاه  هوزج  اه و  باـتک  شراـگن   _ 1
: دننک یفرعم  ار  ریز  دراوم  مک  تسد  هک  ییاه  باتک  تسا ؛

هنیمز رد  یتاعالطا  هیهت  نینچ  مه  .عیانص  تاجناخراک و  یّتح  هدنریگ  ماو  یتلود  ياه  هسسؤم  اه و  کناب  دننام  یتلود  ياه  هاگنب 
زین دوش و  یم  تخادرپ  اه  هسسؤم  نیا  رد  هک  ییاه  هرهب  نازیم  اه ، هسسؤم  اهداهن و  نیا  یناتس  ماو  یهد و  ماو  درکراک  یگنوگچ 

.اه هسسؤم  نیا  رد  اهدادرارق  یگنوگچ 

اه و هسـسؤم  و  تسا ) هنـسحلا  ضرق  ناش  مسا  اهنت  هک   ) هنـسحلا ضرق  ياـه  قودنـص  زا  معا  یتلودریغ  ياـه  هسـسؤم  یفرعم   _ 2
.دننک یم  تفایرد  ...و  دصرد  ای 50  هب 40  کیدزن  یفازگ  ياه  هرهب  اراکشآ  هک  راک  رازاب  رد  دوجوم  ياه  هورگ 

.دنهد یم  ماجنا  یملع  ياه  شهوژپ  ابر  نودب  ياه  کناب  يراوخابر و  ابر و  هنیمز  رد  هک  یشهوژپ  یملع _  زکارم  یفرعم   _ 3

هنیمز رد  هتفای  شراگن  ياه  همان  نایاپ  اه و  هلاقم  اه ، باتک  یفرعم   _ 4
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.دشاب هدش  میظنت  يدنب  هتسد  تروص  هب  هک  يراوخابر 

.دنا هدوب  ریگرد  ابر  هلأسم  اب  يا  هنوگ  هب  هک  ییارجا  نارازگراک  ای  نازادرپ  هیرظن  ناسانشراک ، یفرعم   _ 5

يوبر ریغ  کـناب  نازادرپ  هیرظن  یفّرعم  زین  روـشک و  زا  جراـخ  رد  دوـجوم  يوـبر  ریغ  ياـه  کـناب  اـه و  هسـسؤم  ندناسانـش   _ 6
.یجراخ

.يراوخابر دروم  رد  دوجوم  ياه  تیاس  یفرعم  زین  ابر و  هنیمز  رد  یتنرتنیا  تیاس  داجیا   _ 7

هدش هتشک  يراوخابر  ببـس  هب  هک  یناراوخابر  هژیو  هب  اه  نآ  تشونرـس  هب  مدرم  نداد  هجوت  گرزب و  ناراوخابر  ندناسانـش   _ 8
زا یکی  تـسد  هـب  دوـب و  هدــش  فورعم  كّرحتم  کــناب  هـب  هـک  بــالقنا  زا  شیپ  رد  ینارهت  فورعم  راوخاــبر  نوـچ  مـه  .دــنا 

(1) .دش هتشک  شناراکهدب 

لیعامسا نامز  رد  رصم  دننام   ) ییاهروشک ندناسانـش  زین  .دنا و  هدش  نیگنـس  ياه  ضرق  راچد  هک  هدز  ابر  ياهروشک  یفرعم   _ 9
.دنا هدش  لواپچ  ناراوخابر  يوس  زا  ناوارف ، ضرق  نتشاد  ابر و  نداد  رثا  رد  هک  اشاپ )

.ناریا رد  يراوخابر  خیرات  زا  رصتخم  یشرازگ  هیهت   _ 10

.دوش هدیشک  ریوصت  هب  نادنمرنه  يا  هنوگ  هب  ناراوخابر  ناگدنهدابر و  تشونرس  اه  نآ  رد  هک  ییاه  ملیف  هّیهت 

بـش هصق  ای  هعمج  رهظ  هصق  همانرب  زا  هک  ییاه  ناتـساد  دننام  ییویدار  ياه  همانرب  اب  بسانم  هاتوک  ياه  ناتـساد  شخپ  نینچ  مه 
رد زین  ددرگ  یم  شخپ 

ص 3. يراوخابر ، - 1
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.تسا راذگریثأت  اتسار  نیا 

يا همانرب  ياهداهنشیپ 

يا همانرب  ياهداهنشیپ 

: دوش یم  داهنشیپ  اتسار  نیا  رد  ریز  همانرب  .دنک  شخپ  يا  هژیو  ياه  همانرب  ابر ، هنیمز  رد  دیاب  امیس  ادص و 

نییبـت هب  اـه  نآ  رد  هک  ناـناد ) قوقح  و  ناـنادداصتقا ، ناـهیقف ،  ) ناسانـشراک ناداتـسا و  روضح  اـب  ییاـهدرگزیم  يرازگرب  فـلا )
يراوخاـبر و ياـه  تازاـجم  اهدـمآ و  یپ  زین  يراوخاـبر و  اـبر و  هب  شیارگ  لـماوع  زین  دوش و  هتخادرپ  اـبر  یقادـصم  یموهفم و 

.دوش هداد  حیضوت  ناراوخابر  اب  ینوناق  ياهدروخرب 

.رازاب رد  دوجوم  يابر  هنیمز  رد  نایرازاب  اب  هبحاصم  راک و  رازاب  زا  ییاه  شرازگ  هّیهت  ب )

ییاـبر و لوـپ  هب  ندـش  راـچد  ّتلع  زا  شـسرپ  زین  یهداـبر و  يراوخاـبر و  هجیتـن  رد  هتـسکشرو  ینادـنز و  دارفا  اـب  هبحاـصم  ج )
.نانآ یگتسکشرو  یگنوگچ 

.ابر ماکحا  نایب  یهقف و  ياه  همانرب  رد  نآ  ماکحا  نایب  ابر و  ياه  قادصم  نییبت  د )

، هنومن يارب   ) روتاکیراک شخپ  يراوخابر ، موش  ياهدـمآ  یپ  هرابرد  ثیدـح  لـقن  لـماش  هدرتسگ  ریگارف و  ییاـه  هماـنرب  هیهت  ه )
دوخ راشف  ریز  ار  هعماج  دارفا  هک  گرزب  یتسد  ای  لوغ  لکش  هب  راوخابر  ای  دکم  یم  ار  تسد  یهت  دارفا  نوخ  هک  ییولاز  راوخابر 

.هزیاج نداد  شسرپ و  حرط  ابر ، عوضوم  هرابرد  ییاهروتاکیراک  مهف  يارب  هقباسم  يرازگرب  و  دراد )

.یصّصخت ياه  همانرب  رد  ابر  نودب  ياه  کناب  درکلمع  یسررب  دقن و  و )

.يراوخابر ابر و  عوضوم  اب  یناتساد  ای  ییامنیس  ياه  ملیف  شخپ  ز )
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یمدرم ياه  شسرپ 

یمدرم ياه  شسرپ 

؟ دیناد یم  هچ  ابر  زا  امش   _ 1

؟ تسیچ ابر  اب  لوزن  قرف   _ 2

؟ دینک تفایرد  لوزن  اب  لوپ  دیا  هدش  روبجم  نونک  ات  ایآ   _ 3

؟ دراد يدروخرب  هنوگچ  راوخابر  درف  اب  نآرق  رد  دنوادخ  دیناد  یم  ایآ   _ 4

؟ دنهدب دارفا  هب  لوزن  اب  لوپ  هک  دیسانش  یم  ار  يدارفا  ایآ   _ 5

؟ دنوش یم  روبجم  لوزن  نداد  هب  دارفا  ارچ  امش  رظن  هب   _ 6

؟ دننک هزرابم  يراوخابر  اب  دنناوت  یم  هنوگچ  نالوئسم  تلود و  امش  رظن  هب   _ 7

؟ تسابر یکناب  ياه  هرهب  ایآ  امش  رظن  هب   _ 8

؟ تسیچ ابر  اب  یکناب  ياه  هرهب  قرف   _ 9

؟ درک فذح  هعماج  زا  ار  ابر  ناوت  یم  هنوگچ   _ 10

؟ دنهدب ضرق  هرهب  نودب  هنسحلا و  ضرق  روط  هب  هک  دیسانش  یم  ار  يدارفا  ایآ   _ 11

؟ تسا هنوگچ  راوخابر  دارفا  هب  مدرم  هاگن   _ 12

؟ دنشاب نادنز  رد  ابر  اب  نتفرگ  ضرق  ای  يراوخابر  لیلد  هب  هک  دیسانش  یم  ار  يدارفا  ایآ   _ 13

یسانشراک ياه  شسرپ 

یسانشراک ياه  شسرپ 

؟ تسیچ هعماج  رد  يراوخابر  شرتسگ  ياه  ّتلع   _ 1

یتخانش ناور  یعامتجا ج ) یبهذم ب ) فلا )
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؟ تسیچ رازاب  ای  یتلود  ياه  هاگتسد  رد  يراوخابر  شرتسگ  لماوع   _ 2

؟ دیهد حیضوت  هعماج  رد  يراوخابر  راهم  ياه  هویش  هرابرد   _ 3

نیناوق حیحصت  ای  نیناوق  نیودت  ینوناق ج ) دروخرب  یبهذم ب ) فلا )

؟ دیرامشرب ار  هعماج  رد  ابر  راکشآ  ناهنپ و  ياه  قادصم   _ 4

؟ دینک نییبت  ار  دشاب  یم  زرحم  اه  نآ  رد  ابر  هک  ار  يدراوم  دیهد و  حیضوت  ار  یکناب  ياهدتس  داد و  یگنوگچ   _ 5

؟ تسیچ لمع  رد  يوبر  ریغ  يوبر و  يراد  کناب  قرف   _ 6

دادرارق تّدم  نایاپ  رد  هک  تسا  نآ  باسحلا  یلع  دوس  يانعم  .دـنزادرپ  یم  باسحلا  یلع  دوس  ابر  زا  رارف  يارب  اه  کناب  رد   _ 7
باسحلا یلع  دوس  نامه  اه  کناب  هک  نآ  لاح  دوش ؛ تفایرد  نآ  توافّتلا  هب  ام  ددرگ و  هبـساحم  دتـس  داد و  نایز  دوس و  یتسیاـب 

؟ دوش هداد  حیضوت  اهدوس  هنوگ  نیا  ندوب  باسحلا  یلع  هرابرد  .دننک  یم  باسح  یعطق  تروص  هب  ار 

؟ دنک یم  جراخ  يوبر  تروص  زا  ار  اه  نآ  یکناب  ياهدتس  داد و  یخرب  ندوب  يروص  ایآ   _ 8

يروهمج يراد  کناب  رد  ابر  دوجو  هرابرد  يداصتقا  لیاسم  ناسانـشراک  هیرظن  زین  یکناب و  ماظن  نالوئـسم  فارتعا  دوجو  اـب   _ 9
؟ دنتسین ییوج  هراچ  رکف  هب  یکناب  ماظن  نالوئسم  ارچ  یمالسا ،

؟ دور یم  هرفط  یمالسا  يراد  کناب  يوس  هب  ندروآ  يور  زا  یکناب  ماظن  ارچ   _ 10

؟ دشاب ّقفوم  دناوت  یم  نازیم  هچ  ات  لمع  رد  یمالسا  يراد  کناب   _ 11
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؟ تسا هدوب  ّقفوم  نازیم  هچ  ات  جراخ  ياهروشک  رد  یمالسا  يراد  کناب   _ 12

؟ دیهد حیضوت  هرهب  ابر و  هرابرد  ایند  گرزب  ناناد  داصتقا  هیرظن  هرابرد   _ 13

؟ تسا هنوگچ  ابر  اب  تایاور  نآرق و  دروخرب   _ 14

؟ تسیچ ابر  یعرش  ياه  هلیح  هرابرد  گرزب  ناهیقف  هاگدید   _ 15

نازیم تسا و  كالم  دـیرخ  تردـق  ضرق ، ماو و  رد  ایآ  رگید ، نایب  هب  .دوش  یم  هدرمـش  ابر  مّروت  نازیم  اـت  لوپ  ناربج  اـیآ   _ 16
؟ لوپ یمسا  نازیم  ای  تسا  رایعم  یقیقح 

؟ دیهد حیضوت  نآ  شرتسگ  رد  يراوخابر  گرزب  ياه  هاگنب  شقن  زین  رصاعم و  هرود  رد  يراوخابر  هنیشیپ  هرابرد   _ 17

؟ دشاب دناوت  یم  هنوگچ  هعماج  اه و  کناب  رد  يراوخابر  ندرب  نایم  زا  رد  ّتیناحور  هزوح و  شقن   _ 18

؟ دیهد حیضوت  فعضتسم  ياه  ّتلم  رامعتسا  رد  ابر  هرهب و  شقن  هرابرد   _ 19

ياه یهدـب  تباب  راد  ضرق  ياهروشک  هک  يا  هرهب  نازیم  دـنم و  تورث  ياهروشک  هب  ریقف  ياهروشک  یهدـب  نازیم  هراـبرد   _ 20
؟ دیهد حیضوت  دنزادرپ ، یم  دوخ 

؟ دیرامشرب ار  ابر  موش  هدیدپ  زا  تفر  نورب  ياه  هار   _ 21
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ینایاپ نخس 

ینایاپ نخس 

: هک دنک  یم  مکح  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هفیظو 

؛ دنیزگ يرود  گرزب  هانگ  نیا  زا  دوخ  تسخن  دیاب  یناملسم  ره   _ 1

هب كرـش  زا  سپ  هک  یعاـمتجا  زوـس  ناـمناخ  يـالب  نیا  يدوباـن  رد  دوـخ  ناوـت  ّدـح  رد  تسه  هک  یماـقم  هاـگیاج و  ره  رد   _ 1
ینماان يدزد و  ای  دایتعا  دننام  دنچره  ابر  موش  ياهدمآ  یپ  اریز  درامگ ؛ تمه  دور  یم  رامـش  هب  ناهانگ  نیرت  گرزب  زا  دـنوادخ 

 : هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هتفگ  هب  دلسگ و  یم  مه  زا  ار  هعماج  نورد ، زا  هک  تسا  یتبیصم  یلو  تسین ، نایامن  راکشآ و 

(1) .دهد یم  جاور  موق  نآ  نایم  رد  ار  انز  ابر و  دزاس ، دوبان  ار  یموق  هک  دنک  هدارا  دنوادخ  هک  هاگ  نآ 

هب .تسا  موق  نآ  دوخ  رادرک  راـتفر و  هجیتـن  تشز ، لـمع  ود  نیا  شرتـسگ  هکلب  دـنک ، یمن  ار  راـک  نیا  دـنوادخ  هک  تسا  مّلـسم 
: نآرق هدومرف 

.مهسفناب ام  ّریغی  یّتح  ٍموقب  ام  ّریغی  هّللا ال  ّنا 

.دنهد رییغت  تسا ، ناشدوخ  رد  ار  هچ  نآ  نانآ  هک  نآ  رگم  دهد ؛ یمن  رییغت  ار  یتّلم ) و   ) یموق چیه  تشونرس  دنوادخ 

تّمه نآ ، زا  يریگولج  دماجنا و  یم  ّتلم  نآ  يدوبان  هب  یتّلم  ره  نایم  رد  انز  ابر و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هدومرف  ساسا  رب 
نیا راوگان  ياهدـمآ  یپ  دـیاب  موق  ره  نادـنمرنه  نارونخـس و  ناتـسد و  هب  ملق  موق و  ره  ناـگتخیهرف  هژیو  هب  دـبلط  یم  ار  یمومع 

.دنهد تاجن  يراوخابر  كانتشحو  هّرد  رد  طوقس  زا  ار  مدرم  دننک و  دزشوگ  ار  گرزب  يالب 

.ابر باوبا  زا  باب 1  ح 11 ، ص 329 ، ج 13 ، لیاسولا ، كردتسم  - 1
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همان باتک 

همان باتک 

.میرک نآرق  * 

.نایاسراپ تاراشتنا  یتشد ، دمحم  قیقحت : یضر ، دّیس  هغالبلا ، جهن  * 

.سّدقم باتک  * 

.مود شخب  باتک  يایند  يدوهرف ، نیسح  ازریم  نادرگرب : مهدزون ، نرق  خیرات  .هلام  ربلآ   _ 1

.ش 1376 ه .  مق ، یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  لوا ، چ  یفاّرص ، کناب ، لوپ ، .نیسحدمحم  یمیهاربا ،  _ 2

.ق 1402 ه .  توریب ، رشّنلا ، هعابّطلل و  توریب  راد  لماک ، خیرات  .نیّدلازع  ریثا ، نبا   _ 3

.ات یب  مق ، نیّسردم ، هعماج  تاراشتنا  رئارّسلا ، .دمحا  یّلح ، سیردا  نبا   _ 4

.ق 1411 ه .  توریب ، رکفلاراد ، يراخبلا ، حیحص  حرش  یف  يرابلا  حتف  .یلع  نب  دمحا  ینالقسع ، رجح  نبا   _ 5

.ق 1408 ه .  توریب ، رکفلاراد ، راثآلاب ، یّلحملا  .یلع  یسلدنا ، مزح  نبا   _ 6

.ق 1416 ه .  توریب ، هّیملعلا ، بتکلاراد  لوا ، چ  دهتجملا ، هیادب  .دّمحم  دشر ، نبا   _ 7

.ات یب  توریب ، هّیبرعلا ، بتکلاراد  جاتحملا ، ینغم  .همادق  نبا   _ 8

.ق 1421 ه .  توریب ، نایبلاراد ، لوا ، چ  نیملاعلا ، ّبر  نع  نیعقوملا  مالعا  .دّمحم  مّیق ، نبا   _ 9

.ق 1410ه .  توریب ، هّیبرعلا ، بتکلاراد  لوا ، چ  هّیوبّنلا ، هریسلا  .کلملادبع  ماشه ، نبا   _ 10

.ق 1404 ه .  نوراه ، مالسلادبع  شهوژپ ، هغّللا ، سییاقم  مجعم  .سراف  نب  دمحا   _ 11

.م  1968 هرهاق ، ، هّیبرعلا بتکلاراد  يواربلا ، دشار  نادرگرب  يداصتقالا ، رکفلا  خیرات  .لور  کیرا   _ 12

 . 1346 ه شرورپ ، شزومآ و  تاراشتنا  يدیعس ، اضر  مالغ  دیس  نادرگرب : دیدج ، ّبط  مالـسا و  .زیزعلادبع  اشاپ ، لیعامـسا   _ 13
.ق
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.ق 1397 ه .  توریب ، فراعّتلاراد ، ج 2 ، هاّجنلا ، هلیسو  .نسحلاوبادیس  یناهفصا ،  _ 14

.ق 1307 ه .  رارسالا ، فشک  .زیزعلادبع  يراخبلا ،  _ 15

.ق ،1419 ه .  توریب نیلقّثلاراد ، لوا ، چ  هعبرالا ، بهاذملا  یلع  هقفلا  .نمحّرلادبع  يریزجلا ،  _ 16

.م  1970  _ 1969 توریب ، یضترملاراد ، اّیداصتقا ، اّیهقف و  ابّرلا  .یقتدمحم  نسح  يرهاوجلا ،  _ 17
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.م  1954 توریب 1953 _  یبرعلا ، ثاّرتلا  ءایحا  راد  یمالسالا ، هقفلا  یف  قحلا  رداصم  .قاّزّرلادبع  يروهنسلا ،  _ 18

.ق 1412 ه .  توریب ، هّیماشلاراد  قشمد و  ملقلاراد ، لوا ، چ  ابّرلا ، لوصا  یف  عماجلا  .سنوی  قیفر  يرصملا ،  _ 19

.ق 1421 ه .  قشمد ، یبتکملاراد ، لوا ، چ  ضورقلا ، ابر   _ ______________________________ . 20

.ق 1407ه .  توریب ، تلاسر ، هسسوم  یمالسالا ، هیمَّتلا  فرصم   _ ______________________________ . 21

.ق 1407 ه .  اج ، یب  هبهو ، هبتکم  چ 1 ، ابّرلا ، هّللا  مّرح  اذامل  .عیمسلادبع  يرصملا ،  _ 22

.ات یب  اج ، یب  راهّنلا ، رصعلا ، تایّدحت  ههجاوم  ابّرلا و  میرحت  .هجیدخ  يواربّنلا ،  _ 23

.ات یب  هّدج ، داشرالا ، هبتکم  عومجملا ، .فرش  نب  نیّدلا  یحم  يّونلا ،  _ 24

.م . 1977 رصم ، رهزالا ، هعماج  اهنم ، یعضولا  فقوملا  هّیمالسالا و  هعیرش  یف  هّیفرصملا  عئادولا  هّللادبع .  نسح  نیما ،  _ 25

.ش 1364 ه .  مق ، باتکلاراد ، چ 2 ، بساکم ، .یضترم  خیش  يراصنا ،  _ 26

 . ش 6 یمالسا ، يراد  کناب  نوماریپ  یتالاقم  هلسلس  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يزکرم  کناب   _ 27

.یمالسا يراد  کناب  رانیمس  نیمجنپ  تالاقم  اه و  ینارنخس  هعومجم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يزکرم  کناب   _ 28

1375 مق ، یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  لوا ، چ  یلوپ ، ياه  ماظن  لوپ و  .مق  هّیملع  هزوح  نیّسردم  هعماج  یگنهرف  شخب   _ 29
.ش ه . 

.لوالا باتکلا  هّیعامتجالا ، مولعلا  بادآلاو و  نونفلا  هیاعرل  یلعالا  سلجملا  مّرحملا ، ابّرلا  هّیرظن  .نیّدلا  یکز  میهاربا  يودب ،  _ 30

یب یمالسا ، بالقنا  شزومآ  تاراشتنا و  نامزاس  روپ ، نویامه  زمره  نادرگرب : هنـسرگ ، ناهج  حّلـسم ، ناهج  .یلیو  تنارب ،  _ 31
.ات

.ش 1371 ه .  زاریش ، دیون ، تاراشتنا  ینالیم ، هداز  یقت  نسح  نادرگرب : اکیرما ، رد  یگنسرگ  .يرال  یج  نوارب ،  _ 32

.ش 1375 ه .  لوا ، چ  داصتقا ، هقف و  هاگن  رد  لوپ  .هشیدنا  گنهرف و  هاگشهوژپ   _ 33

مراهچ رتفد  ناکم ، نامز و  هقف و  هرگنک  ناکم ، نامز _  هقف و  یسانشذخأم  هعومجم  .يدمحم  روصنم  ییحی و  یـسابع ، ریپ   _ 34
ماما راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  ش 50 ، داصتقا ،) )
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.ق 1374 ه .  ینیمخ ،

.ش 1374 ه .  مق ، نایلیعامسا ، یتاعوبطم  هسّسؤم  بلاّطلا ، داشرا  .داوج  ازریم  يزیربت ،  _ 35

.ش 1376ه .  ش 1 و 2 ، مهدزاود ، لاس  یجیورت .) یملع _  هلجم   ) یمالسا تاقیقحت   _ 36

.ش 1379 ه .  نارهت ، ، نارگ ناوت  يرنه  یگنهرف _  هسسؤم  لوا ، چ  يرادکناب ، لوپ و  .جریا  نایچنوتوت ،  _ 37

.ش 1377 ه .  مق ، نیسّردم ، هعماج  تاراشتنا  چ 2 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت   _ 38

.ش 1419 ه .  عیبلا ، تاوبر  ضرقلا و  تاوبر  .نیسح  اضر ، قیفوت   _ 39

.ق 1415 ه .  توریب ، هّیلمعلا ، بتکلاراد  لوا ، چ  نآرقلا ، ماکحا  .رکبوبا  صاّصج ،  _ 40

ّتیهام زا  هتفرگرب  .ش  1369 ه .  اج ، یب  یمالسا ، ياه  یسررب  عمجم  نیمّود  هّیرابتعالا ، هّیلاملا  قاروالا  .مظاکدیس  يریاح ،  _ 41
.لوپ

.ق 1414 ه .  مق ، ثارتلاءایحال  تیبلا  لآ  هسسؤم  مود ، چ  هعیشلا ، لئاسو  .نسح  نب  دمحم  یلماع ، ّرح   _ 42

.ش 1371 ه .  یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  چ 2 ، مالسا ، رد  ابر  .دمحم  دیس  یتشهب ، ینیسح   _ 43

.ات یب  مق ، میرکلا ، نآرقلاراد  داصتقالا ، هقفلا  .دمحمدیس  يزاریش ، ینیسح   _ 44

.ق 1418 ه .  توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحالا  راد  لوا ، چ  همارکلا ، حاتفم  .داوجدمحم  دیس  یلماع ،)  ) ینیسح  _ 45

.ق 1420 ه .  مق ، تیبلا ، لآ  هسسؤم  لوا ، چ  ءاهقفلا ، هرکذت  .فسوی  نب  نسح  همّالع ،)  ) یّلح  _ 46

مالعالا هبتکم  لوا ، چ  هعیّـشلا ، فلتخم   _ ___________________________________________ . 47
.ش 1376 ه .  ق /  1418 ه .  مق ، ، یمالسالا

.ق 1409 ه .  توریب ، ءارهزلاراد ، لوا ، چ  مالسالا ، عیارش  .نسح  نب  رفعج  قّقحم )  ) یّلح  _ 48

.ق 1406 ه .  توریب ، ءاوضالاراد ، مود ، چ  عیارّشلل ، عماجلا  .دیعس  نب  ییحی  یّلح ،  _ 49

.ش 1370 ه .  مق ، نایلیعامسا ، هعبطم  چ 4 ، نیلقثلارون ، ریسفت  .هعمج  نب  یلع  دبع  يزیوح ،  _ 50

.ش 1380 ه .  نارهت ، يدهلا ، یللملا  نیب  تاراشتنا  چ 7 ، تائاتفتسالا ، هبوجا  .یلعدیس  يا ، هنماخ   _ 51
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.ش 1376ه .  مق ، نیسّردم ، هعماج  تاراشتنا  چ 4 ، تائاتفتسا ، هّللا .  حور  دیس  ینیمخ ،  _ 52

، ینیمخ ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسـسؤم  لوا ، چ  هلیـسولا ، ریرحت   _ ______________________________ . 53
.ش 1379 ه . 

.ق 1421 ه .  ش ، ،1379 ه .  ینیمخ ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  چ 1 ، عیبلا ، باتک  هّللا .  حور  دیس  ینیمخ ،  _ 54

.ق 1410 ه .  مق ، ملعلا ، هنیدم  رشن  چ 28 ، نیحلاّصلا ، جاهنم  .مساقلاوبا  دیس  ییوخ ،  _ 55

9 و 10. ش 7 ، دیفم ، همان  لصف  ابر ، نوماریپ  رصاعم  تاهیجوت  هلاقم  هّللادی .  رگداد ،  _ 56

رشن میظنت و  هسـسؤم  ش 50 ،  ناکم ،  _ نامز هقف و  یـسانشذخأم  هعومجم  یمالـسالا ، نوناقلا  رظن  یف  اـبّرلا  هّللادـبع .  زارد ،  _ 57
.ش 1374 ه .  مق ، ینیمخ ، ماما  راثآ 

.ش 1374 ه .  تمس ، تاراشتنا  چ 1 ، یمالسا ، داصتقا  رد  لوپ  .هاگشناد  هزوح و  يراکمه  رتفد   _ 58

.نارهت دنهس ، افص و  کناهیک ، پاچ  چ 3 ، مارآ ، دمحا  نادرگرب : نّدمت ، خیرات  .لیو  تنارود ،  _ 59

.ش 1377 ه .  نارهت ، هاگشناد  چ  چ 2 ، همان ، تغل  .ربکا  یلع  ادخهد ،  _ 60

.ق 1413 ه .  اج ، یب  یمالسالا ، مالعالا  بتکم  چ 4 ، ریبکلا ، ریسفتلا  .رخف  يزار ،  _ 61

.ق 1423 ه .  مق ، یبرقلا ، يوذ  تاراشتنا  چ 2 ، نآرقلا ، ظافلا  تادرفملا  مجعم  .دّمحم  نب  نیسح  یناهفصا ، بغار   _ 62

.ق 1406 ه .  هرهاق ، نودیز ، نبا  راد  لوا ، چ  مالسالا ، یف  تالماعملا  ابّرلا و  .دّمحم  اضر ، دیشر   _ 63

.ق 1423ه .  توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحالا  راد  لوا ، چ  رانملا ، ریسفت   _ _________________________ . 64

.یناگرزاب ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  هسّسؤم  ناریا ، داصتقا  .نارگید  اضّرلادبع و  يراختفا ، نیدلا  نکر   _ 65

دمحا لوپ ، ّتیهام  باتک  زا  هتفرگرب  شورـس ، تاراشتنا  لوا ، چ  گنهرف ، رهچونم  نادرگرب : یـسایس ، داـصتقا  .هراـب  نومر ،  _ 66
.یفسوی یلع 

.ش 1378 ه .  همرت ، تاراشتنا  چ 6 ، يراد ، کناب  زرا و  لوپ ، .یبتجم  یناهارف ، ینامز   _ 67

.لوپ تیهام  زا  هتفرگرب  باتک ، رشن  همجرت و  هاگنب  تاراشتنا  چ 6 ،  اینریپ ، نادرگرب : داصتقا ، .لپ  نسلئوماس ،  _ 68
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.ش 1378 ه .  نارهت ، ناسحا ، رشن  لوا ، چ  لد ، مرخ  یفطصم  نادرگرب : نآرقلا ، لالظ  یف  .بطق  دیس   _ 69

.ق 1415 ه .  توریب ، قورشلاراد ، چ 24 ، نآرقلا ، لالظ  یف   _ _______________ . 70

.ش 1380 ه .  نارهت ، هاگآ ، تاراشتنا  تکالف ، رقف و  ندرک  یناهج  .دمحا  فیس ،  _ 71

.ق 1414 ه .  هرهاق ، هبهو ، هبتکم  چ 1 ، ابّرلا ، هحابال  هرصاعملا  تاهبشلا  .دمحا  ایند  یقوش ،  _ 72

.ات یب  توریب ، یبرعلا ، خیراتلا  هسّسؤم  راطوالا ، لین  .یلع  نب  دمحم  یناکوش ،  _ 73

.ق ،1419 ه .  مق هموصعم ، ترضح  تاراشتنا  هسسوم  چ 1 ، ماکحالا ، عماج  هّللا .  فطل  یفاص ،  _ 74

.ق 1398 ه .  توریب ، تاعوبطملا ، فراعتلاراد  چ 5 ،  يوبرّاللا ، کنبلا  .رقابدمحم  دیس  ردص ،  _ 75

.ق 1414 ه .  مق ، ، نیسّردم هعماج  تاراشتنا  هیقفلا ، هرضحی  نم ال  .یلع  نب  دمحم  رفعج  یبا  قودص ،  _ 76

 . 1372 ه نارهت ، یکناب ، یلوپ و  تاقیقحت  هسـسؤم  لوا ، چ  نیناوق ، ریاس  یکناب و  یلوپ و  نیناوق  هعومجم  .رهچونم  ییایـض ،  _ 77
.ش

.راشتنا یماهس  تکرش  چ 3 ، نآرق ، زا  ییوترپ  .دومحمدیس  یناقلاط ،  _ 78

.ق 1412 ه .  مق ، نایلیعامسا  هسسؤم  نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  .نیسحدمحم  دیس  ییابطابط ،  _ 79

.ق 1408 ه .  توریب ، هفرعملاراد ، چ 2 ، نایبلا ، عمجم  .نسح  نب  لضف  یسربط ،  _ 80

.توریب ، یبرعلا ثارتلا  ءایحا  راد  نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبتلا  .نسح  نب  دمحم  یسوط ،  _ 81

 . 1420ه مق ، نیّـسردم ، هعماج  تاراشتنا  چ 2 ، فــالخلا ،  _ _________________________________ . 82
.ق

 . 1412ه مق ، نیّـسردم ، هعماج  تاراـشتنا  لوا ، چ  هیاـهّنلا ،  _ _________________________________ . 83
.ق

 . ص 88 ابر ، هرهب و  یقیبطت  یسررب  زا  هتفرگرب  هرهاق ، یبرعلا ، ثاّرتلا  ءایحالا  راد  دوهیلا ، دنع  ابّرلا  .دمحمدیس  روشاع ،  _ 84

.ق 1418 ه .  یمالسالا ، مالعالا  هبتکم  چ 10 ، هّیقشمّدلا ، هعمّللا  حرش  یف  هّیهبلا  هضوّرلا  .نیدلا  نیز  یناث ،) دیهش   ) یلماع  _ 85
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.ات یب  ضایر ، ماصتعالاراد ، یمالسالا ، هقفلا  یف  ضرقلا  ابّرلا و  .دمحم  يداهلادبع ،  _ 87

.ق 1406 ه .  اضر ، مامالا  یملاعلا  رمتؤملا  اضّرلا ، مامالا  دنسم  هّللازیزع .  يدراطع ،  _ 88

.نارهت هّیمالسالا ، هّیملعلا  هبتکم  یشاّیع ، ریسفت  .دوعسم  نب  دمحم  یشایع ،  _ 89

.ق 1375 ه .  مق ، رهم ، پاچ  چ 2 ، لئاسملا ، عماج  .دّمحم  ینارکنل ، لضاف   _ 90

.ش 1378 ه .  مق ، هشیدنا ، گنهرف و  هاگشهوژپ  لوا ، چ  ابر ، نودب  يراد  کناب  رد  یلوپ  ياه  تسایس  .دیعس  درخ ، یناهارف   _ 91

.م  1971 توریب ، رشنلا ، هعابّطلل و  هفرعملاراد  چ 3 ، فراعملا ، هریاد  .دّمحم  يدجو ، دیرف   _ 92

.ق 1412 ه .  دّیؤملا ، هبتکم  چ 2 ، مالسالا ، یف  ابّرلا  نم  هیقاولا  ریبادتلا  .یهلا  لضف   _ 93

.ش 1376 ه .  نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  چ 1 ، کناب ، لوپ و  .رقاب  یلصا ، يریدق   _ 94

.ش ،1366 ه .  نارهت یمالسا ، تاقیقحت  دحاو  چ 1 ، ثیدحلا ، نسحا  ریسفت  .ربکا  یلع  دیس  یشرق ،  _ 95

.ات یب  توریب ، هّیملعلا ، بتکلاراد  نآرقلا ، ماکحال  عماجلا  .دمحا  نب  دمحم  یبطرق ،  _ 96

.ق 1416 ه .  مق ، هوسالاراد ، چ 2 ، راحبلا ، هنیفس  .سابع  خیش  یمق ،  _ 97

.ناوج هشیدنا  نوناک  يدازریمهش ، اضردیمح  نادرگرب : يداصتقا ، ياه  نارحب  هرهب ، لوپ ، .تومله  ستیورک ،  _ 98

.ق 1405 ه .  توریب ، ءاوضالاراد ، یفاک ، .بوقعی  نب  دمحم  ینیلک ،  _ 99

.ات یب  مق ، میرکلا ، نآرقلاراد  لئاسملا ، عمجم  .اضردمحم  دیس  یناگیاپلگ ،  _ 100

1372 ه نارهت ، ناریا ، يراد  کناب  هسسؤم  چ 5 ،  يراذگ ، تسایس  ات  هّیرظن  زا  کناب  لوپ و  .زیرلگ  نسح  یلع و  يدجام ،  _ 101
.ش . 

.ق 1414 ه .  توریب ، هیملعلا ، بتکلاراد  ریبکلا ، يواحلا  .دمحم  نب  یلع  يدورام ،  _ 102

.ش 1380 ه .  نارهت ، یکنابو ، یلوپ  تاقیقحت  هسسؤم  يراد ، کناب  لوپ و  .هداز  نسح  یلع  دمحا و  دهتجم ،  _ 103

.ش 1346 ه .  مق ، تمکح ، هناخ  پاچ  يداصتقا ، رامعتسا  نیرت  هناملاظ  ای  يراوخابر  .دمحم  يرتسبش ، دهتجم   _ 104
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.ق 1415 ه .  ش ، 1373 ه .  یچباتک ، تاراشتنا  راونالاراحب ، .رقابدمحم  یسلجم ،  _ 105

.ق 1316 ه .  مق ، ثیدحلاراد ، چ 1 ، همکحلا ، نازیم  .دّمحم  يرهش ، ير  يدّمحم   _ 106
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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