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یمالسا بهاذم  قرف و  اب  ییانشآ 

باتک تاصخشم 

: مق رـشن :  تاصخـشم  راکجنرب . اضر  یمالـسا / بهاذم  قرف و  اب  ییانـشآ  روآدـیدپ :  مان  ناونع و   - 1342 اضر ، راکجنرب ، هسانـشرس : 
8000 964-7019-07-6 ؛  لایر : 7200 کباش :  . 9 - 16 یمالسا ؛ بهاذم  تسورف :  199 ص . يرهاظ :  تاصخشم  . 1378 هط ، باتک 

تشاددای متفه ) پاچ  ) لایر  14000 مشش ؛ ) پاچ  ) لایر 12000 مجنپ ؛ ) پاچ  ) لایر  9800 موس ؛ ) پاچ  ) لایر 9000 مود ؛ ) پاچ  ) لایر
: مود پاـچ  تشادداـی :   Reza berenjkar. a companion to hamic denominations :. یـسیلگناهب دـلج  تشپ  : 
: متفه پاچ  تشادداـی :  . 1384 ناتسبات : مشـش پاچ  تشاددای :  . 1382 مجنپ : پاچ  تشادداـی :  . 1381 موس : پاچ  تشادداـی :  . 1379
 : ییوید يدـنب  هدر  BP236/ب4آ5  هرگنک :  يدـنب  هدر  اـه  هقرف  مالـسا --  عوضوم :  . 199 [ - 195 . ] ص همانباتک : تشادداـی :  . 1385

م19013-79 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/5

تایلک  - 1

همدقم

دروم نانچمه  هتفرگ و  اپ  یمالسا  نیتسخن  ياه  هدس  نامه  زا  هک  تسا  یمالـسا  ياپرید  نیرید و  ياهـشناد  زا  یکی  بهاذم  قرف و  ملع 
هعماج یگنهرف  ینید و  تایح  اـب  نآ  کـیدزن  دـنویپ  ملع ،  نیا  یگدـنیاپ  ییاـیوپ و  لـماوع  زا  یکی  تسا .  یمالـسا  نادنمـشیدنا  هجوت 

ياه يرواد  هتخادـنا و  هیاس  ملع  نیا  رب  لباقت  هیحور  بصعت و  یعون  هراومه  هک  دـهد  یم  ناشن  ياج  رب  راثآ  دـنچ  ره  تسا .  یمالـسا 
هدنهوژپ خروم و  چـیه  همه ،  نیا  اب  اما  تسا ،  هتـشاذگ  شیامن  هب  فلاخم  يرکف  ياهنایرج  زا  یعقاو  ریغ  الماک  يا  هرهچ  هاگ  تسردان 

 . تسا تیمها  زیاح  زین  رگید  هبنج  کی  زا  نوگانوگ  ياه  هقرف  دـیاقع  ارآ و  یـسررب  تسین .  زاـین  یب  ملع  نیا  زا  یمالـسا  رکفت  خـیرات 
دقن ره  هک  تسا  یعیبط  تسین ؛  يزیرگارآ  اه و  هیرظن  لیلحت  دـقن و  يزرودرخ و  زا  يداقتعا  يرکف و  ثحابم  رد  میناد ،  یم  هک  نانچ 

 ، دوش هتخومآ  یتسرد  هب  رگا  بهاذم ،  قرف و  ملع  تساهنآ .  نایم  قیقد  هسیاقم  ارآ و  تسرد  تخانـش  دنمزاین  شیپاشیپ  هناملاع  رظن  و 
مهف رد  یتح  بهاذم  ملع  هکنیا  رتمهم ،  همه  زا  اما  دشخب .  تریـصب  شنیب و  يداقتعا  فلتخم  ياههاگدید  تخانـش  رد  ار  ام  دـناوت  یم 

یم میهافم  حوضو  رب  هاگ  دیادز و  یم  ار  یمالسا  تایاور  رد  دوجوم  ياهماهبا  هاگ  دناسر ؛  یم  يرای  ار  ام  زین  ینید  نوتم  زا  ییاهـشخب 
هیلع تیب  لها  الوصا  تسا .  هدش  دقن  لقن و  نانآ  هدـیقع  ای  هدـش  هدرب  مان  فلتخم  ياه  هقرف  زا  اهراب  ینـس  هعیـش و  تایاور  رد  دـیازفا . 
ماما نامز  زا  دنا .  هدرک  ادج  ار  يرشب  دیاقع  زا  ینید  قیاقح  زرم  دنا و  هدوب  نافلاخم  يارآ  هب  رظان  الومعم  هقح  فراعم  نایب  رد  مالـسلا 

دوب و هناگیب  دیاقع  ارآ و  زا  ولمم  یمالـسا  هعماج  دندرک ،  ادیپ  ار  نید  قیاقح  نایب  تصرف  مالـسلا  هیلع  همئا  هک  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم 
دیاب تقیقح  ندـش  نشور  يارب  ریزگان  یتیعـضو  نینچ  رد  دـنتفر .  یم  یهار  هب  کی  ره  ینآرق  میهافم  ریـسفت  رد  نوگانوگ  ياـه  هلحن 

 . درک وگزاب  ار  باوصان  يارآ 

ملع ناونع  مان و 

نیوانع هتـشذگ  ياه  هدـس  لوط  رد  تسین و  رادروخرب  درف  هب  رـصحنم  صخـشم و  مان  کـی  زا  یمالـسا  مولع  ریاـس  فـالخ  رب  ملع  نیا 
زا تسا .  هدوب  لحن  للم و  يرگید  بهاذـم و  قرف و  یکی  ریبعت ،  نیرتفورعم  عومجم  رد  اما  دـنا .  هدرب  راک  هب  ملع  نیا  يارب  ار  یفلتخم 

عمج للم ،  دشاب .  یم  هدیقع  يءار و  يانعم  هب  بهذم  عمج  بهاذـم ،  تسا .  مدرم  زا  یهورگ  يانعم  هب  هقرف  عمج  قرف ،  يوغل ،  ظاحل 
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 (( بهاذم قرف و   )) ریبعت دنچ  ره  ( 1  . ) دور یم  راک  هب  اعدا  يانعم  هب  ۀلحن و  عمج  لحن ،  هرخالاب  تسا و  تعیرـش  نید و  يانعم  هب  ۀـلم 
رتماع و ییانعم  رد  مود  ناونع  زا  ارثکا  هک  دیامن  یم  نینچ  اما  دور  یم  راک  هب  رگیدـکی  ياج  هب  هاگ  حالطـصا  رد  لحن ))  للم و   )) زین و 

یم راک  هب  اهنآ  ناوریپ  زین  نایدا و  رد  يداقتعا  يرکف و  فلتخم  ياهشیارگ  يانعم  هب  الومعم  لحن ))  للم و   . )) دوش یم  هدافتسا  رتلماش 
دصق یمالسا  بهاذم  قرف و  صوصخ  بهاذم ))  قرف و   )) زا اما  دوش .  یم  یمالسا  ریغ  یمالسا و  بهاذم  قرف و  لماش  هجیتن  رد  دور ، 

نید و ره  رد  دور .  یم  راک  هب  مالـسا  نید  يداقتعا  بهاذـم  قرف و  ینعی  اـنعم  کـی  هب  ریباـعت  نیا  باـتک  نیا  رد  لاـح  ره  هب  دوش .  یم 
قیمع يردـق  هب  هاگ  اهفالتخا  نیا  دـهد و  یم  خر  یتافالتخا  شناوریپ  نایم  رد  نید ،  راذـگ  ناینب  ای  ربماـیپ  تلحر  زا  سپ  ـالومعم  نییآ 

یم اهفالتخا  نیا  دـنک .  یم  میـسقت  ددـعتم  ياههورگ  ار .  نید  ناوریپ  ددرگ و  یم  فلتخم  بتاکم  بهاذـم و  شیادـیپ  ثعاب  هک  تسا 
 ، اهفالتخا نیرتدیدش  نیرتمهم و  الومعم  دـشاب .  يداقتعا  و  یقالخا ،  یهقف ،  یـسایس ،  تاعوضوم  نوچ  یفلتخم  تاعوضوم  رد  دـناوت 

يارآ اهنآ  شیادـیپ  ءاشنم  هک  دوش  یم  هتخادرپ  یبهاذـم  قرف و  هب  اهنت  باتک  نیا  رد  ور ،  نیا  زا  تسا ؛  یمالک  يداقتعا و  ياـهفالتخا 
کی یتقو  هک  تفگ  دیاب  یمالـسا ))  بهاذم  قرف و   )) ناونع رد  یمالـسا ))   )) دـنوسپ هرابرد  اما  تسا .  هدوب  یمالک  يداقتعا و  صاخ 
نوتم زا  هتفرگرب  امیقتـسم  ای  مالـسا  رب  قبطنم  بهذـم  نآ  بلاطم  مامت  هک  تسین  نیا  روظنم  مینک  یم  فیـصوت  ناونع  نیا  اـب  ار  بهذـم 

هب دانتـسا  اب  ابلاغ  نآ  يارآ  تسا و  هتفاـی  شرورپ  دـشر و  یمالـسا  رکفت  هزوح  رد  بتکم  نآ  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  تسا ،  یمالـسا 
اساسا یتح  ای  دشاب  هداد  خر  یتاهابتشا  ینید  نوتم  زا  طابنتـسا  دانتـسا و  هوحن  رد  تسا  نکمم  دنچ  ره  تسا ،  هدش  حرط  یمالـسا  عبانم 

 . دیآ رامش  هب  ینید  ینابم  زا  یفارحنا 

نآ ياهیگژیو  ملع و  فیرعت 

 ، عماـج فیرعت  نخـس ،  رگید  هب  دـشاب .  هتـشادربرد  ار  ملع  فـلتخم  ياـهیگژیو  هک  تسا  یفیرعت  ملع ،  کـی  يارب  فـیرعت  نیرتلماـک 
قرف و ملع  تفگ :  ناوت  یم  ساـسا ،  نیا  رب  دـنک .  داـی  نآ  تیاـغ  اهـشور و  زا  مه  دـنک و  هراـشا  ملع  عوضوم  هب  مه  هک  تسا  یفیرعت 
رد دزادرپ .  یم  اهنآ  یفرعم  هب  دنک و  یم  ثحب  یمالسا  بهاذم  هرابرد  یخیرات  یفیصوت و  هویـش  هب  هک  تسا  یملع  یمالـسا ،  بهاذم 
هب لاح  تسا .  هدش  هراشا  یمالسا )  بهاذم  یفرعم   ) تیاغ و  یمالسا )  بهاذم   ) عوضوم یخیرات ، )  یفیـصوت و   ) شور هب  فیرعت  نیا 

يداقتعا تاعزانم  اهرظن و  فالتخا  يو  تما  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تلحر  زا  سپ  میزادرپ .  یم  یگژیو  هس  نیا  حیـضوت 
ربمایپ ینیـشناج  تماما و  هلءاسم  یـساسا ،  فالتخا  نیتسخن  دـیماجنا .  نوگانوگ  اه  هقرف  شیادـیپ  هب  تیاهن  رد  تاعزانم  نیا  داد و  خر 

رد هک  دوب  فالتخا  نیمود  قساف  رفک  نامیا و  هلءاسم  درک .  میسقت  ینس  هعیش و  هورگ  ود  هب  ار  مالـسا  تما  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
زین يورگ  صن  يورگ و  لقع  تهج  زا  هژیو  هب  اهـشور  فالتخا  دوب .  رث  ؤم  تنـس  لها  نایم  رد  هلزتعم  هئجرم و  جراوخ ،  يریگ  لـکش 

مالـسا ربمایپ  توبن  ادخ و  هب  یگمه  بهاذم  نیا  تشاد .  ریثءات  هلزتعم  هرعاشا و  ثیدـحلا ،  لها  نوچمه  اه  هقرف  زا  یخرب  شیادـیپ  رد 
زامن و ناگتشرف ،  داعم ،  نوچمه  يرورض  ماکحا  دیاقع و  دنتفریذپ و  یم  ار  يوبن  ثیداحا  نآرق و  دنتشاد و  داقتعا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

تما نایم  رد  ییاه  هقرف  شیادیپ  ثعاب  اهفالتخا  نیمه  دنتشاد .  فالتخا  رگیدکی  اب  رگید  دیاقع  يا  هراپ  رد  اما  دنتـشاد ،  لوبق  ار  هزور 
هاگ یمالـسا و  بهاذم  دیاقع  ملع  نیا  رد  تسا .  یمالـسا  يداقتعا  بهاذم  یمالـسا ،  قرف  بهاذم و  ملع  عوضوم  اما  دـیدرگ .  مالـسا 
رد فالتخا  هک  تسور  نآ  زا  بهاذـم  يداقتعا  دـعب  رب  دـیکءات  دریگ .  یم  رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  اـهنآ  فـالتخا  كارتشا و  طاـقن 

تافالتخا هب  هاگ  دنچ  ره  ملع  نیا  رد  نیاربانب  دوش ،  لقتـسم  هقرف  کی  لیکـشت  بجوم  هک  تسین  يا  هزادـنا  هب  یهقف  یقالخا و  ثحابم 
نیا تیاغ  دریگ .  یمن  رارق  ملع  نیا  لصا  بوچراچ  رد  دراد و  يا  هیـشاح  هبنج  رتشیب  ثحابم  نیا  اما  دوش .  یم  هراـشا  زین  يداـقتعا  ریغ 
یم ارآ  دـقن  هب  ادارطتـسا  هاگ  بهاذـم  قرف و  ياـهباتک  زین  اـجنیا  رد  تساـهنآ .  صاـخ  دـیاقع  یمالـسا و  قرف  بهاذـم و  یفرعم  ملع ، 
هدش لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  ثیدح ،  ياهباتک  رد  دنیوگ .  یم  نخس  بهاذم  نالطب  ای  تیناقح  زا  هراشا  هب  ای  دنزادرپ و 
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هیلع یسیع  ترضح  تما  دندش و  میسقت  هقرف  کی  داتفه و  هب  وا  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یـسوم  ترـضح  تما  دندومرف :  ناشیا  هک 
نیا زا  یکی  اهنت  دش و  دهاوخ  میـسقت  هقرف  هس  داتفه و  هب  نم  زا  سپ  نم  تما  دـنا و  هدـش  میـسقت  هقرف  ود  داتفه و  هب  وا  زا  سپ  مالـسلا 

اه و هقرف  نیا  ندرک  صخـشم  یمالـسا ،  بهاذم  قرف و  ناگدنـسیون  یخرب  فادها  زا  یکی  دـسر  یم  رظن  هب  تسا .  تاجن  لها  اه  هقرف 
ارهاظ زین  کلسم  يرعشا  ناگدنسیون  زا  یخرب  طسوت  جراوخ  هلزتعم و  هعیش و  لثم  قرف  یخرب  ریثکت  یتح  ( 2  . ) تسا هیجان  هقرف  یفرعم 

 ، تسین باتک  هلـصوح  رد  هک  تسا  حرط  لباق  ثیدح  نیا  هرابرد  يدایز  ثحابم  لاح  ره  هب  تسا .  هس  داتفه و  ددع  حیحـصت  تهج  هب 
ینامز هچ  ات  تسین  مولعم  دـنهد و  یم  ربخ  هدـنیآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  روکذـم  ثیداحا  رد  الوا  هک  مینک  یم  هراشا  اـهنت 

رد تسا و  هدـشن  لماک  زونه  ددـع  نیا  بهاذـم  قرف و  ياهباتک  ناگدنـسیون  نامز  رد  دـیاش  دـش و  دـهاوخ  لماک  هقرف  هس  داتفه و  نیا 
هللا یلـص  ربمایپ  تما  رد  هکنیا  هدوب و  قرف  ترثک  زا  هیانک  روکذـم  دادـعا  نایب  دـیاش  ایناث  دـنیآ .  دوجو  هب  يرگید  ياه  هقرف  زاب  هدـنیآ 

هیجان هقرف  نتفای  روکذم ،  ثیدح  هرابرد  مهم  هلءاسم  دوب .  دهاوخ  قباس  ياهتما  ياه  هقرف  زا  رتشیب  هدـمآ  دوجو  هب  ياه  هقرف  هلآ  هیلع و 
ثیدح نیلقث و  ثیدح  نوچمه  ددعتم  ثیداحا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دسر  یم  رظن  هب  هک  تسا  نآ  نتفای  تاجن  كالم  و 

ره خیرات  ادتبا  ملع  نیا  رد  تسا ،  یفیـصوت  یخیرات و  یلقن ،  شور  بهاذم ،  ملع  شور  دنا .  هدومرف  صخـشم  ینـشور  هب  ار  نآ  ریدغ 
ساسا رب  هاگنآ  دریگ و  یم  رارق  یـسررب  هعلاطم و  دروم  نآ  هژیو  يارآ  دـیاقع و  شیادـیپ و  یگنوگچ  هرابرد  دوجوم  تـالوقنم  هقرف و 

هب هیـصوت  صاخ و  یبهذـم  در  دـقن و  فدـه ،  بهاذـم  ملع  رد  نیاربانب  ددرگ .  یم  لیلحت  فیـصوت و  يداقتعا  بهذـم  ره  داوم ،  نیا 
هب دراد  قح  سک  ره  هتبلا  تسا .  ملع  نیا  رد  یلصا  فده  یلقن  شور  اب  بهاذم  فیصوت  یفرعم و  هکلب  تسین ،  رگید  یبهذم  نتفریذپ 

راثآ و زا  یکی  هکلب  تسین  بهاذم  ملع  یلصا  فده  اهدقن  هنوگ  نیا  اما  دزادرپب ،  یلقن  یلقع -  شور  ساسا  رب  بهذم  کی  یملع  دقن 
تـسرد تخانـش  هب  شیپاشیپ  یبولطم  دقن  ره  نوچ  دزاس ،  یم  هدامآ  دقن  يارب  ار  هنیمز  اهنت  ملع  نیا  تقیقح  رد  دـشاب .  یم  نآ  دـیاوف 

 . تسا دنمزاین  عوضوم 

یمالسا بهاذم  قرف و  ملع  اب  مالک  ملع  هطبار 

یخیرات و شور  اب  بهاذـم  ملع  تشذـگ ،  هک  هنوگ  نامه  درب .  یپ  بهاذـم  ملع  مالک و  ملع  طابترا  هب  ناوت  یم  الاب  بلاطم  ساـسا  رب 
 . دنک یم  یـسررب  ار  نآ  دیاقع  ارآ و  زین  بهذم و  ره  شیادیپ  خـیرات  دزادرپ و  یم  یمالک  فلتخم  بتاکم  فیـصوت  یفرعم و  هب  یلقن 

نیا زا  عافد  یمالسا و  دیاقع  طابنتـسا  نآ  یلـصا  فده  دنک و  یم  ثحب  یلقن  یلقع -  هویـش  هب  یمالـسا  تاداقتعا  هرابرد  مالک  ملع  اما 
ظاحل زا  ثحب  دروم  ملع  ود  نیاربانب ،  دنک .  یم  افیا  نآ  رد  ار  یلـصا  شقن  یلقن  یلقع و  لالدتـسا  هک  تساج  نیمه  زا  تسا و  دـیاقع 

افرـص بهاذـم  ملع  شور  هک  یلاح  رد  تسا  یلقن  یلقع -  شور  مالک  ملع  شور  دـنراد .  توافت  رگیدـکی  اب  عوضوم  تیاغ و  شور ، 
یفرعم بهاذـم  ملع  تیاغ  هکنآ  لاـح  تساـهنآ .  زا  عاـفد  یمالـسا و  دـیاقع  طابنتـسا  مـالک  ملع  تیاـغ  تسا .  یخیراـت  یلقن و  شور 

 . تسا يداقتعا  ياه  هقرف  بهاذم ،  ملع  عوضوم  ینید و  تاداقتعا  مالک ،  ملع  عوضوم  دشاب .  یم  يداقتعا  بتاکم 

بهاذم ملع  ياهباتک  ماسقا  یخیرات و  هنیشیپ 

يا هزادنا  هب  یمالـسا  بهاذم  دمآ و  دیدپ  یبهذم  تاباعـشنا  یمالـسا  تما  رد  هک  ددرگ  یم  زاب  يراگزور  هب  شناد  نیا  شیادـیپ  زاغآ 
ادتبا هک  ییاهباتک  تفای .  لامک  بهاذم ،  دشر  اب  بسانتم  بهاذم  ملع  عقاو ،  رد  دش .  ساسحا  اهنآ  یسررب  ترورض  هک  تفای  شیازفا 

ینوزف بهاذم  دادعت  وس  کی  زا  هک  جیردت  هب  اما  دوب ،  نآ  ياه  هخاش  یمالـسا و  بهذم  دنچ  ای  کی  هرابرد  دش  هتـشاگن  هنیمز  نیا  رد 
 . دیدرگ رت  میجح  رت و  هدرتسگ  زین  یمالـسا  بهاذم  ملع  ياهباتک  دـش ،  رتشیب  بهاذـم  دـیاقع  بلاطم و  مجح  رگید  يوس  زا  تفرگ و 

دشاب تسرد  شرازگ  نیا  رگا  دش .  هتشون  یمالـسا  قرف  دروم  رد  یباتک  يرجه  مود  نرق  رد  یـسابع  يدهم  دهع  رد  هک  تسا  هدش  لقن 
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 . تسا هدش  هتشون  یمالسا  قرف  هنیمز  رد  ییاهباتک  موس  نرق  رد  تسا  ملـسم  هچنآ  ( 3  . ) تسناد بهاذم  ملع  زاغآ  دیاب  ار  هدـس  نیمه  ، 
يرعشا هللادبع  نب  دعس  فیلءات  قرفلا  تالاقملا و  باتک  یتخبون و  یـسوم  نب  نسح  فیلءات  هعیـشلا  قرف  باتک  هب  ناوت  یم  نایم  نیا  زا 

نیلصملا فالتخا  نییمالسالا و  تالاقم  باتک  درک .  هراشا  دنور ،  یم  رامش  هب  موس  نرق  رد  هیماما  ناملکتم  زا  فل  ؤم  ود  ره  هک  یمق ، 
تـسا بهاذم  قرف و  ياهباتک  نیرت  یمیدق  نیرتمهم و  زا  یکی  هک  يرعـشا  بهذم  سـس  ؤم  330 ق ) .  م .   ) يرعـشا نسحلاوبا  فیلءات 

مسق هس  هب  دنا  هدش  هتشون  لحن  للم و  دروم  رد  هک  ییاهباتک  یلک ،  روط  هب  تسا .  هدش  هتشاگن  مراهچ  نرق  لیاوا  ای  موس  نرق  رخاوا  رد 
زا دنتـسه .  یمالـسا  ریغ  ای  یمالـسا  بهاذم  زا  معا  دوجوم  قرف  بهاذم و  همه  یفرعم  ددصرد  هک  ییاهباتک  فلا )  دنوش :  یم  میـسقت 
 . م  ) مزح نبا  فیلءات  لحنلا  ءاوهالا و  لـلملا و  یف  لـصفلا  و  479 ق ) .  م .   ) یناتـسرهش لحنلا  للملا و  ياهباتک  هب  ناوت  یم  تسد  نیا 

قرفلا نیب  قرفلا  يرعـشا و  نییمالـسالا  تالاقم  دـنا .  هدـش  هتـشون  یمالـسا  بهاذـم  هرابرد  هک  ییاهباتک  ب )  درک .  هراـشا  456 ق ) . 
یکی یفرعم  هب  هک  ییاهباتک  ج )  دجنگ .  یم  هتسد  نیا  رد  لحن  للم و  ياهباتک  رتشیب  دنـشاب .  یم  تسد  نیا  زا  429 ق ) .  م .   ) يدادغب

عون نیا  زا  ییاه  هنومن  یمق  يرعـشا  قرفلاو  تالاقملا  یتخبون و  هعیـشلا  قرف  دنا .  هتخادرپ  نآ  یعرف  ياه  هخاش  یمالـسا و  بهاذـم  زا 
 . دراد یعیش  ياه  هقرف  هب  صاصتخا  هک  دنشاب  یم 

یمالسا ياه  هقرف  شیادیپ  للع 

یم حرطم  نآ  شیادـیپ  یگنوگچ  ادـتبا  هقرف  ره  زا  ثحب  رد  تسا .  قرف  بهاذـم و  ملع  مهم  ثحابم  زا  بهاذـم  شیادـیپ  للع  هلءاـسم 
نید يداقتعا  فراعم  رـس  رب  فالتخا  رگا  دشاب .  دیفم  یمالـسا  قرف  شیادیپ  یلک  للع  نتفای  رد  دـناوت  یم  ثحابم  نیا  رد  تقد  دوش . 
للع باب  رد  ثحب  هب  بهاذـم  شیادـیپ  للع  رـس  رب  ثحب  نیاربانب  دـندمآ .  یمن  دـیدپ  زین  يداقتعا  بهاذـم  قرف و  تشاد ،  یمن  دوجو 

دیدپ یمالـسا  تما  نایم  رد  يداقتعا  تافالتخا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تایح  نامز  رد  ددرگ .  یم  زاب  تافالتخا  نیا  شیادـیپ 
میسقت ینس  هعیش و  هخاش  ود  هب  ار  مالسا  تما  تماما ،  تفالخ و  رـس  رب  فالتخا  زور ،  نامه  زا  هکلب  ناشیا ،  تلحر  زا  سپ  اما  دماین ؛ 
الوصا تسا .  یمالسا  بهاذم  شیادیپ  اهفالتخا و  لیلد  نیتسخن  نیملسم ،  همه  لوبق  دروم  يداقتعا  ربهر  تیجح و  ءالخ  نیاربانب  درک . 

رد تساهناسنا .  فالتخا  للع  نیرتمهم  هلمج  زا  يداقتعا  لئاسم  همه  یعطق  قح  يارب  وا  ییاناوت  مدع  ناسنا و  یکاردا  ياوق  تیدودحم 
نارگید ناـمگ  سدـح و  اـب  تسا  نکمم  هک  دـسر  یم  یناـمگ  سدـح و  هب  سک  ره  تسین  لـح  لـباق  ینـشور  هب  هلءاـسم  هک  يدراوم 

هب هاگ  دـشاب  مدرم  هقالع  دروم  یـساسا و  لئاسم  رد  یتقو  اهفالتخا  نیا  و  دوش ،  یم  راکـشآ  اـهرظن  فـالتخا  هجیتن  رد  دـشاب .  تواـفتم 
مرکا ربمایپ  تسایلوا .  ایبنا و  قیرط  زا  دنوادخ  يریگتـسد  ناربمایپ و  لاسرا  لیلد  هلءاسم  نیمه  دـماجنا .  یم  فلتخم  ياه  هقرف  شیادـیپ 

همه نایب  تصرف  شتلاسر  هاـتوک  تدـم  رد  دوب ،  هدـش  ثوعبم  یهلا  ماـکحا  قیاـقح و  ناـیب  مدرم و  میلعت  يارب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
تماما ناونع  هب  ار  وا  راک  دنشاب ،  موصعم  هک  وا  نوچمه  ینانیشناج  دنوادخ  يوس  زا  دوب  مزال  ور ،  نیا  زا  تفاین .  مدرم  يارب  ار  بلاطم 

ربمایپ تیب  لها  زا  اهنت  هن  دنتفر و  يرگید  هار  هب  ربمایپ  زا  سپ  اهناملسم  رثکا  اما  دنهد  همادا  يوبن  تنس  نآرق و  فراعم  نییبت  نیملـسم و 
هدافتسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثیداحا  تباتک  عنم  روتسد  دندیـسر  تموکح  هب  هک  یناسک  هکلب  دشن ،  هدافتـسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

دـص ات  عنم  نیا  دندرک و  رداص  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ثیداحا  تباتک  عنم  روتـسد  دندیـسر  تموکح  هب  هک  یناسک  هکلب  دـشن ، 
یلـص ربمایپ  ینعی  یحو  نارـسفم  زا  مدرم  هک  دش  ثعاب  هلءاسم  نیا  تفای .  همادا  زیزعلادبع ،  نب  رمع  تموکح  نامز  ات  ینعی  دـعب ،  لاس 

یم هئارا  مالسا  نآرق و  زا  يریـسفت  دوخ  هقیلـس  قوذ و  قبط  سک  ره  هجیتن  رد  دنوش ،  مورحم  وا  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا 
همه كرد  زا  اهناسنا  یناوتان  فالتخا ،  لـماع  نیتسخن  نیارباـنب  دـش .  رجنم  يداـقتعا  فلتخم  بهاذـم  شیادـیپ  هب  تیاـهن  رد  هک  درک 
يا هلیبق  تابصعت  فالتخا  لماع  نیمود  دوب .  وا  مالسلا  هیلع  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنـس  زا  يریگ  هرهب  مدع  و  قیاقح ، 

هب بارعا  نایم  رد  تسا  يا  هلیبق  بصعت  هک  بصعت  زا  یـصاخ  عون  اما  تسا ،  فـالتخا  ياـه  هشیر  زا  یکی  یلک  روط  هب  بصعت  تسا . 

یمالسا بهاذم  قرف و  اب  www.Ghaemiyeh.comییانشآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 94زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


باذـک هملیـسم  یتقو  هک  دـنا  هتفگ  تشگ ،  یم  يزیرنوخ  گنج و  ثعاـب  هراومه  زین  مالـسا  زا  لـبق  هلءاـسم  نیمه  دوب و  جـیار  تدـش 
زا هک  ییوگغورد  اما  تسوگتـسار ،  مالـسا  ربمایپ  تسوگغورد و  وا  هک  میناد  یم  اـم  دـنتفگ :  شناوریپ  زا  یخرب  درک  يربماـیپ  ياـعدا 

هدوب نییعبر  هلیبق  نیمه  زا  جراوخ  رثکا  هک  دوش  یم  هتفگ  تسا .  رتبوبحم  تسا  رـضم  هلیبق  زا  هک  ییوگتـسار  زا  اـم  دزن  رد  تسا  نییعبر 
هک ارچ  تسا ،  راکـشآ  يا  هلیبق  بصعت  شقن  تسا ،  مالـسا  رد  یبهذـم  فالتخا  نیرتهم  هک  تماما  تفالخ و  هلءاسم  هراـبرد  ( 4  . ) دنا

هرابرد ار  وا  ياه  هیـصوت  دـننک و  تکرـش  ربمایپ  يراپـسکاخ  مسارم  رد  هکنیا  ياـج  هب  مدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تاـفو  زا  سپ 
 ، یخیرات دهاوش  رب  انب  هک  تساجنیا  بلاج  هتکن  تسوا .  نآ  زا  تفالخ  قح  هک  دش  یعدـم  یهورگ  ره  دـندنب ،  راک  هب  دوخ  ینیـشناج 
رد نخـس  هکلب  تفگن  نخـس  تما  تحلـصم  زا  ای  ادخ  لوسر  تنـس  نآرق و  زا  ربمایپ  نیـشناج  نییعت  رد  نیرجاهم  راصنا و  زا  کی  چیه 
اب ود  نیا  تشاد و  دوجو  جرزخ  سوا و  هلیبق  ود  راصنا  نایم  رد  نوچ  و  نیرجاهم ؛  ای  تسا  راصنا  هورگ  قح  ربمایپ  ینیشناج  هک  دوب  نیا 

اوها و زا  يوریپ  فـالتخا ،  لـماع  نیموس  دـندش .  بلاـغ  نیرجاـهم ،  ینعی  شیرق  هلیبق  فـالتخا ،  نیمه  لـیلد  هب  دنتـشاد ،  تباـقر  مه 
دننام یقالخا  لیازر  ار  تقیقح  هب  اهناسنا  نتفاین  هار  تلع  ددـعتم  تاـیآ  رد  میرک  نآرق  دـشاب .  یم  تجاـجل  يداـم و  عفاـنم  هب  شیارگ 
لاثم يارب  ( 5  . ) دناد یم  قسف  ملظ و  نوچمه  یصاعم  باکترا  زین  ییوج و  يرترب  لخب و  رابکتـسا ،  ربک و  بلق ،  تواسق  سفن ،  ياوه 
هبوت نانآ  رثکا  هکنیا  دوجو  اب  درک ،  مامت  نانآ  رب  ار  تجح  تفگ و  خساپ  جراوخ  تاهبـش  مامت  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  یماگنه  ، 

زا يوریپ  هک  دهد  یم  یهاوگ  خیرات  دندیگنج و  ماما  اب  ناورهن  رد  نانآ  زا  یخرب  زاب  اما  دندش ،  فرصنم  ترضح  اب  گنج  زا  دندرک و 
هزوح شرتـسگ  ناناملـسم و  تاـحوتف  لـماع ،  نیمراـهچ  دوب .  رث  ؤم  تخـس  ارجاـم  نیا  رد  بصعت  تجاـجل و  هیحور  یناـسفن و  ياوه 

نیا زا  يا  هتـسد  دـنوش .  یمالـسا  تموکح  هزوح  دراو  جـیردت  هب  رگید  دـیاقع  نایدا و  ناوریپ  دـیدرگ  ثعاب  هک  دوب  مالـسا  ییایفارغج 
دندوب هدنام  یقاب  دوخ  نید  رب  هک  اهنآ  و  دنتخادرپ ،  یم  اهناملسم  يارب  دوخ  تالکشم  لئاسم و  حرط  هب  دندوب ،  هدش  ناملـسم  هک  دارفا 
دنیارف نیا  هب  نایسابع  تموکح  لیاوا  هیما و  ینب  تموکح  رخاوا  رد  نانوی  هفسلف  همجرت  دندرک .  یم  هلداجم  ناناملسم  اب  لئاسم  نیا  رد 

هاگ ناملـسم  نارکفتم  خساپ  دیبلط و  یم  خساپ  تاهبـش  اهلاوس و  نیا  دیـشخب .  توق  ار  اهـشسرپ  تاهبـش و  زورب  هنیمز  دیـشخب و  تدش 
یمالـسا تما  قارتفا  تافالتخا و  زورب  يارب  زین  يرگید  لماوع  هتبلا  دش .  یم  ناناملـسم  نایم  رد  فالتخا  ثعاب  رما  نیا  هک  دوبن  ناسکی 

(6  . ) مینک یم  يراددوخ  نآ  لقن  زا  راصتخا  تیاعر  لیلد  هب  هک  تسا  هدش  رکذ 

تنس لها  هعیش و  فالتخا :  نیتسخن 

مدرم نایم  رد  ینادـنچ  يداقتعا  فالتخا  ترـضح ،  نآ  روضح  یحو و  هب  یـسرتسد  لیلد  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رـصع  رد 
فالتخا یحو ،  ندش  عطقنم  ناشیا و  تلحر  اب  دـش .  یم  فرطرب  ترـضح  نآ  هب  هعجارم  اب  دـمآ ،  یم  شیپ  یفالتخا  انایحا  رگا  دوبن و 
ترـضح نوچمه  ای  هدومرف  تلحر  ربمایپ  ایآ  هکنیا  دـننام  اهفالتخا  نیا  زا  یخرب  دـش .  راکـشآ  يداقتعا  تاعزانم  نآ  لابند  هب  اـهرظن و 

هتفر و ایند  زا  ناشیا  هک  دنتفریذپ  همه  دش و  عفر  يدوز  هب  ربمایپ ،  نفد  ناکم  رس  رب  فالتخا  تسا و  هتفر  نامسآ  هب  مالسلا  هیلع  یـسیع 
بهاذـم شیادـیپ  ثعاـب  ور  نیا  زا  دوش و  لـح  یگداـس  هب  هک  دوـب  نیا  زا  رتـقیمع  تاـفالتخا  يا  هراـپ  اـما  دوـش .  نفد  هنیدـم  رد  دـیاب 

نیرتگرزب نیرتمهم و  هکلب  مهم ،  يداقتعا  فالتخا  نیتسخن  درک :  میـسقت  يددـعتم  ياه  هقرف  هب  ار  یمالـسا  تما  دـیدرگ و  نوگاـنوگ 
هللا یلص  مالسا  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  ( 7  . ) دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تفالخ  تناما و  رـس  رب  فالتخا  مالـسا ،  خیرات  رد  ینید  عازن 

رد راصنا  نیرجاهم و  زا  يا  هدع  دوب ،  وا  نیفدت  مسارم  لوغشم  ربمایپ  روتسد  هب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  یلاح  رد  هلآ ،  هیلع و 
کی اهنآ  زا  هک  دندرک  داهنشیپ  راصنا  دنتخادرپ .  ریما  هفیلخ و  صخش  هرابرد  عازن  هب  دندش و  عمج  هدعاس ))  ینب  هفیقس   )) مان هب  یلحم 

درک و رـصحنم  شیرق  هلیبق  رد  ار  تماما  شیرق ))  نم  همئالا   )) ثیدـح لقن  اب  رکبوبا  اما  دوش .  هدـیزگرب  رگید  ریما  نیرجاـهم  زا  ریما و 
نب یلع  اهنآ  سءار  رد  هک  نیملـسم  زا  يرگید  هورگ  اما  دـندرک .  تیعبت  زین  نارگید  درک و  تعیب  رکبوبا  اب  گـنرد  یب  رمع  نآ  زا  سپ 
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تایآ هب  دانتسا  اب  فینح  نب  لهس  دوعسم و  نبا  رامع ،  دادقم ،  رذوبا ،  ناملس ،  نوچمه  ربمایپ  صاخ  باحصا  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا 
ار وا  اهراب  زین  ادـخ  لوسر  تسا و  هدـش  نییعت  دـنوادخ  يوس  زا  صن  اب  ربمایپ  هفیلخ  ماـما و  هک  دـندوب  نآ  رب  ربماـیپ ،  ثیداـحا  نآرق و 

ربمایپ هک  دندوب  نآ  رب  تنـس  لها  دندش .  میـسقت  هعیـش  تنـس و  لها  هقرف  ود  هب  یمالـسا  تما  هک  دوب  اج  نیمه  زا  تسا .  هدرک  یفرعم 
دقع لح و  ياروش  ای  مدرم  طسوت  دیاب  هک  تسا  یباختنا  يا  هلءاسم  هفیلخ  ماما و  نییعت  الوصا  تسا و  هدرکن  نیعم  ینیـشناج  دوخ  يارب 

هک تسا  یهلا  بصنم  کی  يویند  ینید و  داعبا  همه  رد  ناناملـسم  ییاوشیپ  تماما و  هک  دندوب  دقتعم  هعیـش  لباقم ،  رد  دوش .  صخـشم 
تنـس و لها  مهم  هقرف  ود  روهظ  شیادیپ و  ثعاب  دمآ ،  دـیدپ  يرجه  مهدزای  لاس  رد  هک  هعزانم  نیا  ددرگ .  یم  نیعم  دـنوادخ  طسوت 

بهذـم ود  نیا  باتک  مراهچ  موس و  شخب  رد  داد .  رارق  هقرف  ود  نیا  هعومجم  ریز  ناوت  یم  ار  یمالـسا  بهاذـم  رثکا  هک  دـیدرگ  هعیش 
 . تفرگ دهاوخ  رارق  ثحب  دروم  اهنآ  یعرف  بهاذم  اب  هارمه 

هلزتعم هئجرم و  جراوخ ،  فالتخا :  نیمود 

هیلع یلع  ماما  هاپـس  رد  یفـالتخا  تفرگرد ،  ياهلاس 36 و 37 ق .  رد  هیواعم  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  نایم  هک  نیفـص  گنج  ياـنثا  رد 
 - یسایس يا  هقرف  افرص  جراوخ  هک  دیسر  یم  رظن  هب  زاغآ  رد  دنچ  ره  دیدرگ .  جراوخ  مان  هب  يا  هقرف  شیادیپ  ءادبم  هک  داد  خر  مالسلا 

شیوخ راک  ات  دندرک  یعس  اهنآ  هک  دوب  نیا  لوحت  نیا  لیلد  دندش .  لیدبت  یبهذم  يداقتعا -  هقرف  کی  هب  همادا  رد  اما  دنتسه ،  یماظن 
صاـعورمع داهنـشیپ  هب  تفرگ ،  رارق  تسکـش  هناتـسآ  رد  هکنآ  زا  سپ  هیواـعم  هاپـس  هک  دوب  رارق  نیا  زا  ارجاـم  دـننک .  ینید  هیجوت  ار 

تفریذپن ار  نآ  تسناد و  گنرین  هلیح و  ار  داهنـشیپ  نیا  ادتبا  ماما  دریذپب .  تیمکح  هب  ار  نآرق  ات  تساوخ  درب و  اه  هزین  يالاب  ار  اهنآرق 
هب ار  سابع  نب  هللادـبع  داد و  رد  نت  تیمکح  شریذـپ  هب  ماما ،  رب  جورخ  هب  اهنآ  دـیدهت  شیوخ و  هاپـس  زا  يدایز  هورگ  رارـصا  اب  اـما  ، 

یفرعم ار  يرعشا  یسوموبا  دنتفریذپن و  ار  سابع  نبا  یگدنیامن  ماما  هاپس  زا  هورگ  نامه  اما  درک .  یفرعم  تیمکح  يارب  دوخ  یگدنیامن 
هرابرد ار  دوخ  رظن  هدرک و  یـسررب  ار  نآرق  فرط  ود  ناگدنیامن  دیدرگ  ررقم  دش و  اهنآ  نخـس  شریذـپ  هب  روبجم  ماما  زاب  هک  دـندرک 

هب لاس 37  رفـص  هام  رد  دـش و  ریرحت  دادرارق  کی  رد  بلاطم  نیا  دـشاب .  رارقرب  سب  شتآ  نامز  نآ  ات  دـننک و  ناـیب  فرط  ود  گـنج 
يرعشا و یـسوموبا  يرواد  تیمکح و  شریذپ  هب  راداو  ار  وا  هک  ماما  هاپـس  زا  هورگ  نامه  دادرارق  ياضما  زا  سپ  دیـسر .  نیفرط  ءاضما 

دوب نآرق  هیآ  نیا  اهنآ  لیلد  دنک .  هلمح  هیواعم  هاپس  هب  ضقن و  ار  روکذم  دادرارق  ات  دنتـساوخ  ماما  زا  دندوب ،  هدرک  سب  شتآ  دادرارق 
هب دـیابن  هک  دـندرک  یم  تشادرب  نینچ  هیآ  نیا  زا  نانآ  ( . 57 ماـعنا :   (( ) تسادـخ نآ  زا  اـهنت  يرواد  مکح و  ـالا هللا ؛  مکحلا  نا   )) هک
 ، دـشاب نآرق  قبط  رب  ناـشمکح  هکنآ  طرـش  هب  دارفا  تیمکح  شریذـپ  دوـمرف :  اـهنآ  هب  خـساپ  رد  ماـما  داـهن .  ندرگ  اـهناسنا  تیمکح 
 . تسا هدش  هتـسب  امـش  دوخ  رارـصا  اب  هک  ینامیپ  تسین ،  زیاج  نآرق  حیرـصت  هب  نامیپ  دـهع و  نتـسکش  یهگناو  تسا .  نآرق  تیمکح 
وت مینک و  یم  هبوت  کنیا  مه  اما  میدرک  هانگ  وت  رب  رابجا  تیمکح و  شریذپ  رد  ام  دنتفگ :  دنتفریذپن و  ار  ماما  نانخـس  نانآ  زا  يا  هدع 
رد ءارورح  هب  دندشن و  هفوک  دراو  هاپـس  ریاس  هارمه  دندش و  ادـج  ماما  رکـشل  زا  سپـس  نانیا  ییامن ،  هبوت  ینک و  هانگ  هب  رارقا  دـیاب  زین 

تیمکح دـنتفگ :  قح  رب  ماما  رب  جورخ  بوجو  ینعی  دوخ  راک  هیجوت  يارب  سپـس  دـندش .  ماما  اب  گنج  هداـمآ  دـنتفر و  هفوک  یکیدزن 
گنج اب  یتح  لحارم  همه  رد  فورعم  هب  رما  نوچ  دش و  دهاوخ  رفاک  دـنکن ،  هبوت  دـهد و  ماجنا  یهانگ  هک  یـسک  تسا و  هانگ  اهناسنا 

نیرتمهم تسا .  بجاو  دنا  هدش  هانگ  بکترم  اهنآ  مغر  هب  هک  وا  هاپـس  ماما و  اب  گنج  سپ  تسا ،  بجاو  اهناملـسم  همه  رب  هناحلـسم ، 
هب نیملـسم  ماـما  رب  جورخ  هیجوـت  يارب  تسخن  ماـگ  رد  دـنچ  ره  داـقتعا  نیا  تسا .  رفاـک  هریبـک  بکترم  هک  تسا  نیا  جراوـخ  داـقتعا 

دنداد نادب  یبهذم  یمالک و  الماک  گنر  ثیداحا  تایآ و  هب  لالدتسا  اب  جراوخ  رگید  جیردت  هب  اما  دش ،  زاربا  ییادتبا  هداس و  تروص 
جراوخ ندمآ  دیدپ  رد  فالتخا  نیدنچ  میدید  هک  هنوگ  نامه  دـنیآرد .  یبهذـم  هقرف  کی  ناونع  هب  جراوخ  ات  دـش  ثعاب  راک  نیمه  و 

تیمکح يارب  هدش  هدیزگرب  درف  نییعت  رد  فالتخا  نآ ،  ندوبن  تحلصم  ای  تیمکح  شریذپ  ندوب  تحلصم  رد  فالتخا  تشاد .  شقن 
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هکنیا رد  فالتخا  نآ ،  ندوب  زیاج  ای  دارفا  تیمکح  شریذـپ  ندوب  هانگ  رد  فالتخا  نآ ،  ضقن  ای  نامیپ  دـهع و  هب  لمع  رد  فـالتخا  ، 
يداقتعا و الماک  فـالتخا  کـی  ریخا  فـالتخا  اـهنت  ناـیم ،  نیا  زا  اـما  دوب .  اـهفالتخا  نیا  هلمج  زا  ریخ ،  اـی  تسا  رفاـک  هریبک  بکترم 

یهورگ جراوخ ،  هیرظن  نیا  هب  شنکاو  رد  دمآ .  رامش  هب  دعب  ياهنامز  رد  صوصخ  هب  جراوخ  یلصا  هصخـشم  ور  نیا  زا  دوب و  یمالک 
ناسکی راکهانگ  یـصخش  نامیا  اب  ار  ادـخ  ربمایپ  نوچمه  يدرف  ناـمیا  دـندش و  رکنم  ناـمیا  رد  ار  هاـنگ  اـی  حـلاص  لـمع  شقن  اـساسا 

هئجرم ور  نآ  زا  ار  هورگ  نیا  تسا .  هدـش  هتفرگ  ریخءات  يانعم  هب  ءاجرا  هشیر  زا  هئجرم  هژاو  دـنتفرگ .  ماـن  هئجرم  هورگ  نیا  دنتـسناد ؛ 
هئجرم جراوخ و  فـالتخا  هب  شنکاو  رد  زین  هلزتـعم  هقرف  هک  مینادـب  تسا  بلاـج  دـنناد .  یم  رخ  ؤم  ناـمیا  زا  ار  لـمع  هک  دـنا  هدـناوخ 

زاغآ رد  هلءاسم  نیا  دـندیزگرب .  ار  هنایم  یهار  هلءاـسم  نیا  رد  ناـیلزتعم  تفرگ ؛  لکـش  هریبک ،  بکترم  رفک  ناـمیا و  هلءاـسم  نوماریپ 
(8  . ) دش دهاوخ  نایب  هلزتعم  ثحبم 

هیردق هیربج و  موس :  فالتخا 

ود ندمآ  دـیدپ  هب  ارجام  نیا  دـمآ و  دـیدپ  ناسنا  رایتخا  ربج و  نوماریپ  فالتخا  رفک ،  نامیا و  هلءاسم  تماما و  رـس  رب  فالتخا  زا  سپ 
هتبلا دـیماجنا .  ناسنا ،  قلطم  رایتخا  ضیوفت و  ناوریپ  ینعی  هیردـق ،  و  ناـسنا ،  ندوبن  راـتخم  ربج و  هب  داـقتعا  ناوریپ  ینعی  هیربج ،  هقرف 

اب یهلا  ردـق  اضق و  طابترا  زا  زین  نایدا  ناوریپ  نایم  رد  تسا .  هدوب  حرطم  نارکفتم  نافوسلیف و  ناـیم  رد  میدـق  ياـهنامز  زا  هلءاـسم  نیا 
ربج هیرظن  زا  شیوخ  كرـش  هیجوت  روظنم  هب  اهنآ  هک  دـنک  یم  لقن  هکم  ناکرـشم  زا  میرک  نآرق  تسا .  هدوب  ثحب  دروم  ناسنا  لاـعفا 

انکرشا ام  هللا  ءاش  ول  اوکرشا  نیذلا  لوقیس   : )) میدش یمن  كرشم  نامناردپ  ام و  تساوخ ،  یم  ادخ  رگا  دنتفگ :  یم  دنتسج و  یم  دوس 
یلص مرکا  ربمایپ  نامز  رد  دنتسناد .  یم  یمدآ  ربج  بجوم  ار  یهلا  تیشم  ناکرـشم  بیترت ،  نیا  هب  ( . 1489 ماعنا :   . . . (( ) ان ؤابا  و ال 

هک دهد  یم  ناشن  یخیرات  ياهـشرازگ  اما  دوب  هدـشن  حرطم  اهنآ  رـس  رب  فالتخا  رایتخا و  ربج و  ثحب  اهناملـسم  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هللا 
 . تسا هدوب  حرطم  يدج  روط  هب  رایتخا  ربج و  نوماریپ  شـسرپ  مک  تسد  ای  ربج و  هب  داقتعا  مالـسلا  هیلع  یلع  نامثع و  رمع و  نامز  رد 

نـالیغ 80 ق ، ) .  م .   ) ینهج دـبعم  دـنا  هدرک  حرطم  ار  یهلا  ردـق  اضق و  یفن  ناسنا و  قلطم  يدازآ  هب  داـقتعا  هک  یناـسک  نیتسخن  ( 9)
يدارفا 124 ق ) .  م .   ) مهرد نب  دـعج  شداتـسا  و  128 ق ) .  م .   ) ناوفـص نب  مهج  لـباقم ،  رد  دـنا و  هدوب  1045 ق ) .  م .   ) یقشمد
نیاربانب دنا .  هدوب  هئجرم  یعرف  ياه  هقرف  زا  هیردق  هیربج و  هقرف  ود  تسا  هدش  هتفگ  دندش .  دقتعم  قلطم  ربج  هب  راب  نیتسخن  هک  دـندوب 

هئجرم نانیا  دنزادرپ ؛  یم  رفک  نامیا و  نوماریپ  ثحب  هب  اهنت  هک  یناسک  تسخن  دنوش .  یم  میـسقت  هورگ  دنچ  هب  دوخ  هئجرم  هاگدید ، 
هب هک  يدارفا  موس  دـنوش .  یم  هدـیمان  هیربج  هئجرم  دـندقتعم و  ربج  هیرظن  هب  راـیتخا  ربج و  هنیمز  رد  هک  یناـسک  مود  دنتـسه .  صلاـخ 

اساسا هک  دندقتعم  یـضعب  هئجرم ،  هاگدید  رد  رثکت  عونت و  نیمه  لیلد  هب  ( 10  . ) دنراد مان  هیردق  هئجرم  دـنا و  لئاق  ناسنا  قلطم  رایتخا 
فلتخم ياه  هقرف  نیب  رد  هک  تسا  هدوب  يرکف  شیارگ  کی  هب  هراشا  رتشیب  هئجرم  هکلب  دروآ  رامش  هب  لقتسم  هقرف  کی  دیابن  ار  هئجرم 
یقـشمد نالیغ  ناوریپ  هینـالیغ ،  هیربج  هئجرم  ءزج  دنتـسه  هیربج  هک  ناوفـص ،  نب  مهج  ناوریپ  ینعی  هیمهج  تسا .  هتـشاد  ینارادـفرط 

رگید مهم  ياـه  هقرف  رد  اـهنآ  دـیاقع  دنتـشگ و  دوباـن  يدوز  هب  هیربج  هیردـق و  هتبلا  دـنوش .  یم  بوسحم  هیردـق  هئجرم  ءزج  يردـق ، 
دبعم هیردق و  هار  هدنهد  همادا  ردق ،  هدیقع  رد  اطع ،  نب  لصاو  هک  اجنآ  ات  دش ،  يریگ  یپ  هرعاشا  ثیدح و  باحـصا  هلزتعم و  نوچمه 

هچ رگ  دنور ،  یم  رامش  هب  ادخ  یمتح  ردق  اضق و  نایماح  زا  هرعاشا  ثیدح و  باحصا  و  ( 11  ) دوش یم  هتسناد  یقشمد  نالیغ  ینهج و 
دش و میهاوخ  انشآ  هیمهج  هیردق و  اب  لوا  شخب  رد  دنوش .  لئاق  یشقن  زین  ناسنا  رایتخا  يارب  دندرک  یعس  بسک  هیرظن  حرط  اب  هرعاشا 

 . دش دهاوخ  یسررب  قلطم  ربج  قلطم و  يدازآ  ناوریپ  يارآ 

هدیکچ
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يردـق هب  هاگ  اهفالتخا  نیا  دـهد و  یم  خر  نید  ناوریپ  نایم  رد  یتافالتخا  نید ،  نآ  راذـگ  ناینب  تلحر  زا  سپ  نییآ  نید و  ره  رد  - 1
یتدیقع تافالتخا  اهنآ  نیرتمهم  یلو  تسا  ددـعتم  تافالتخا  نیا  عوضوم  ددرگ .  یم  فلتخم  بهاذـم  شیادـیپ  ببـس  هک  تسا  قیمع 

ثحب یمالسا  بهاذم  هرابرد  یخیرات  یفیصوت و  هویش  هب  هک  تسا  یملع  یمالسا  بهاذم  قرف و  ملع  - 2 تسام .  ثحب  لحم  هک  تسا 
یمالـسا بهاذـم  قرف و  ملع  اب  عوضوم  تیاغ و  شور ،  ظاحل  هس  ره  زا  یمالـسا  مالک  ملع  - 3 دزادرپ .  یم  اهنآ  یفرعم  هب  دـنک و  یم 

دیاقع و طابنتسا  مالک  ملع  تیاغ  تسا .  یخیرات  یلقن و  افرـص  بهاذم  ملع  شور  یلو  تسا  یلقن  یلقع -  مالک ،  شور  دراد .  توافت 
 ، بهاذـم ملع  عوضوم  ینید و  تاداقتعا  مالک ،  ملع  عوضوم  تسا .  يداقتعا  بتاکم  یفرعم  بهاذـم  ملع  تیاغ  یلو  تساهنآ  زا  عافد 

یناتـسرهش و لحن  للم و  لثم  ییاهباتک  فلا )  دنا :  هتـسد  هس  لحن  للم و  دروم  رد  هدش  هتـشون  ياهباتک  - 4 تسا .  يداقتعا  ياـه  هقرف 
يرعشا و نییمالسالا  تالاقم  لثم  ییاهباتک  ب )  دننک ؛  یم  یفرعم  ار  یمالسا ،  ریغ  ای  یمالسا و  زا  معا  قرف ،  همه  هک  مزح  نبا  لصفلا 
زا یکی  صتخم  هک  يرعـشا  تالاقملا  یتخبون و  هعیـشلا  قرف  لثم  ییاهباتک  ج )  تسا ؛  یمالـسا  بهاذم  همه  هرابرد  هک  يدادغب  قرفلا 

ترابع تافالتخا  نیا  للع  هک  تسا  هدوب  ناناملسم  نایم  تافالتخا  شیادیپ  رثا  رد  فلتخم  بهاذم  شیادیپ  - 5 تسا .  یمالسا  بهاذم 
زا يوریپ  ج )  يا ؛  هلیبق  تابـصعت  ب )  هلآ ؛  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  سپ  نیملـسم  همه  لوبق  دروم  يربهر  ءالخ  فلا )  زا :  دـنا 

رگید 6- دیاقع  نایدا و  دورو  مالسا و  ییایفارغج  هزوح  شرتسگ  نیملسم و  تاحوتف  د ) تجاجل ؛  يدام و  عفانم  هب  شیارگ  سفن  ياوه 
ننـست و لها  هقرف  ود  شیادـیپ  بس  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تفالخ  تماما و  رـس  رب  فالتخا  مهم ،  يداقتعا  فـالتخا  نیلوا 

هقرف دش .  جراوخ  هقرف  شیادیپ  ءادـبم  هک  داد  خر  ياهلاس 36 و 37 ه  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هاپـس  رد  فالتخا  نیمود  - 7 دش .  هعیش 
هب هک  دوب  ناسنا  رایتخا  ربج و  هلءاسم  دروم  رد  موس  فـالتخا  - 8 دنتفرگ .  لکـش  جراوخ  يارآ  هب  شنکاو  رد  زین  هلزتعم  هئجرم و  ياه 

ار نآ  توافت  نآ ،  ياه  یگژیو  نایب  یمالسا و  بهاذم  قرف و  ملع  فیرعت  نمض  شسرپ 1 .  دیماجنا .  هیردق  هیربج و  هقرف  ندمآ  دیدپ 
 . 3 دینزب .  لاثم  دروم  دـنچ  مسق  ره  زا  دـنا ؟  مسق  دـنچ  مالـسا  بهاذـم  ملع  هب  طوبرم  ياهباتک   . 2 دیهد .  حیـضوت  مالـسا  مالک  ملع  اب 
ره نوماریپ  فالتخا   . 4 تسا ؟  هتشاد  تلاخد  امش  رظن  هب  مه  يرگید  لماوع  ایآ  تسیچ ؟  مالسا  فلتخم  قرف  بهاذم و  شیادیپ  تلع 

 . تسا هدش  ییاه  هقرف  هچ  شیادیپ  ببس  رایتخا  ربج و  رفک -  نامیا و  تماما -  دننام  یلئاسم  زا  کی 

اه هقرف  نیسخن  لوا :  شخب 

همدقم

هلزتعم هئجرم و  جراوخ و  وس ،  کی  زا  ینس  هعیش و  ياه  هقرف  هب  مالـسا  تما  یـساسا ،  مهم و  فالتخا  هس  رثا  رب  میدید  هک  هنوگ  نامه 
هقرف زا  هلزتعم  دش و  دهاوخ  ثحب  هناگادج  تنـس  لها  هعیـش و  ياه  هقرف  هک  اجنآ  زا  دـش .  میـسقت  هیردـق  هیربج و  زین  رگید و  يوس  زا 

 . تخادرپ میهاوخ  هیربج  هیردق و  هئجرم ،  جراوخ ،  ياه  هقرف  هب  اهنت  اجنیا  رد  دیآ ،  یم  رامش  هب  تنس  لها  ياه 

جاروخ  - 2

همدقم

رب نآ  ماع  يانعم  دور .  یم  راک  هب  صاخ  ماع و  يانعم  ود  هب  یجراخ  تسا .  یـشروش  هدـننک و  جورخ  يانعم  هب  یجراـخ  عمج  جراوخ 
یم هتفگ  یناسک  هب  رصاخ  يانعم  رد  جراوخ  ماما  ( 12  . ) دنک شروش  اهناملسم  لوبق  دروم  قح و  رب  ماما  هیلع  هک  دوش  یم  قالطا  یسک 
دوخ راک  سپس  دندیگنج و  وا  اب  دندرک و  شروش  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  لباقم  رد  تیمکح ،  هب  ضارتعا  رد  نیفـص  گنج  رد  هک  دوش 

رب جراوخ ))   )) قالطا هجو  يارب  زین  يرگید  هوجو  دـندرک .  هیجوت  رفاک ،  اـب  گـنج  بوجو  راـکهانگ و  ندوب  رفاـک  دـننام  ییارآاـب  ار 
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نیا لـیلد  ارهاـظ  تسا .  جراوـخ  ياـنعم  هب  هژاو  نیا  هک  دوـش  یم  هتفگ  زین  نیقراـم  هورگ  نیا  هب  ( 13  . ) تسا هدـش  رکذ  روکذـم  هورگ 
ضارتعا ربمایپ  طسوت  میانغ  میـسقت  هوحن  هب  هک  یـصخش  دروم  رد  ترـضح  نآ ،  رد  هک  تسا  ص )   ) مرکا ربمایپ  زا  یثیدح  يراذـگمان 

قرمی امک  نیدـلا  نم  نوقرمی   )) هک دـیآ  یم  دـیدپ  یهورگ  درم  نیا  داژن  زا  دومرف :  دوب ،  هتـسناد  هنالداع  ریغ  ار  ربمایپ  راک  دوب و  هدرک 
یباقلا نیقراـم ))   )) و جراوخ ))  ( )) 14 (() ددرگ یم  جراخ  نامک  زا  ریت  هک  هنوگ  نامه  دـنوش  یم  جراخ  نید  زا  ۀـیمرلا )) ؛  نم  مهـسلا 
دندوب دقتعم  دندناوخ و  یم  تسا  هدنـشورف  يانعم  هب  يراش  عمج  هک  ةارـش ))   )) ار دوخ  جراوخ  دـنا .  هداد  اهنآ  هب  نافلاخم  هک  دنتـسه 

 : هرقب  (( ) هللا تاضرم  ءاغتبا  هسفن  يرشی  نم  سانلا  نم  و   )) تایآ هب  دروم  نیا  رد  دنشورف و  یم  ترخآ  ادخ و  يارب  ار  شیوخ  ناج  هک 
باقلا نیا  نایم  زا  دـندرک .  یم  لالدتـسا  ( 111 هبوت :   (( ) ۀـنجلا مهل  نءاـب  مهلاومءا  مهـسفنءا و  نینم  ؤـملا  نم  يرتـشا  هللا  نا   )) و ( 207

(15  . ) دنرادنپ یم  نینچ  ار  دوخ  نافلاخم  هکلب  دنناد  یمن  نید  زا  جراخ  ار  دوخ  اهنآ  اریز  دنریذپ  یمن  ار  نیقرام ))   )) بقل اهنت  جراوخ 
 . میزادرپ یم  نآ  یعرف  ياه  هخاش  هب  سپس  جراوخ و  كرتشم  دیاقع  هب  ادتبا  اجنیا  رد  دیدرگ .  رکذ  رتشیپ  جراوخ  شیادیپ  خیرات 

جراوخ كرتشم  دیاقع 

ياراد يداـقتعا  هلءاـسم  نیا  دنتـسناد .  یم  رفاـک  ار  هریبـک  بکترم  جراوخ  همه  دـنوش .  یم  طوبرم  رفک  ناـمیا و  هب  هک  یلئاـسم  فلا ) 
نامیا و ءزج  لمع   . 1 زا :  دنا  ترابع  مزاول  نیا  دنا .  هدش  ریـسفت  نییبت و  يدعب  ياهنامز  رد  الومعم  هک  تسا  یمالک  مهم  رایـسب  مزاول 

تاجرد ياراد  نامیا   . 3 رفاک .  ای  تسا  نم  ؤم  ای  یناسنا  ره  نیاربانب  درادـن .  رارق  یتلزنم  نامیا  رفک و  ناـیم   . 2 تسا .  نامیا  رد  لخاد 
یم كرت  ار  تاهورکم  همه  تابجاو و  همه  هک  یصخش  نامیا  الثم  دراد .  یگتسب  لامعا  یگنوگچ  هب  نامیا  تاجرد  تسا و  نوگانوگ 

تافانم نامیا  اب  هک  یلمع  ره  سپ  تسا ،  نامیا  ءزج  لمع  نوچ   . 4 دنک .  یم  لمع  تابجاو  هب  اهنت  هک  تسا  يدرف  نامیا  زا  رتالاب  دنک 
رفک بجوم  دراد و  تافانم  ناـمیا  اـب  هک  تسا  یلمع  هریبک  اـنگ  جراوخ ،  رظن  زا  دوش .  یم  ناـمیا  هریاد  زا  جورخ  ببـس  دـشاب ،  هتـشاد 

هب امیقتـسم  هک  یلئاـسم  ب )  تسا .  نادواـج  دـلاخ و  شتآ  تسا و  يدـبا  يورخا  باذـع  تسا ،  رفاـک  نوچ  هریبک  بکترم   . 5 تسا . 
 ، تسا بجاو  تاـجرد  هـمه  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما   . 1 زا :  دـنا  ترابع  ارا  نیا  نیرتمهم  دـنوش .  یمن  طوبرم  رفک  ناـمیا و 
 . 2 دنتخانـش .  یمن  یطرـش  دیق و  هنوگ  چیه  دنرامـش  یم  رفاک  ار  اهنآ  هک  یناسک  اب  راکیپ  لتق و  يارب  اهنآ  دماجنایب ؛  لاتق  هب  رگا  یتح 

يرورض ماما  دوجو  هک  یتروص  رد   . 4 تسا .  مارح  ادخ  ریغ  يرواد  شریذپ  میکحت و   . 3 تسا .  بجاو  رئاج  مکاح  اب  گنج  جورخ و 
دوشن اطخ  راچد  دنک و  یم  لمع  عورش  لدع و  قبط  رب  هک  ینامز  ات  شتماما  دوش و  یم  نییعت  نیملـسم  همه  هنادازآ  باختنا  اب  وا  دشاب ، 

هشیاع و ریبز ،  هحلط ،  نامثع ،  مالـسلا ،  هیلع  یلع  ماما  اهنآ   . 6 تساور .  زین  شیرق  ریغ  زا  تفالخ  تماـما و   . 5 تشاد .  دهاوخ  همادا 
 . دنرامش یم  بجاو  ار  اهنآ  زا  يربت  دنناد و  یم  رفاک  ار  سابع  ینب  هیما و  ینب  يافلخ  همه 

جاروخ ياه  هقرف 

هب هک  هقرف  جـنپ  اجنیا  رد  ( 16  . ) دراد دوجو  رظن  فالتخا  اهنآ  یلـصا  ياه  هقرف  نییعت  هرابرد  دنا و  هدـش  بعـشنم  هقرف  اه  هد  هب  جراوخ 
نامه نانیا  یلوءـالا :  ۀـمکحم   . 1 دـنوش .  یم  حرطم  دـنا  هتفاـی  باعـشنا  اـهنآ  زا  اـه  هقرف  هیقب  هدوب و  رتـمهم  نارگید  زا  دـسر  یم  رظن 

ناشراعـش دـندرک و  راـکنا  ار  تیمکح  نوـچ  دـنتفرگ و  رارق  مالـسلا  هـیلع  یلع  ماـما  لـباقم  رد  نیفـص  گـنج  رد  هـک  دنتـسه  یهورگ 
 (( یلوءالا ۀـمکحم   ، )) دنتـشاد يداقتعا  نینچ  هک  دـندوب  یهورگ  نیتسخن  نوچ  دـنیوگ و  همکحم ))   )) اهنآ هب  دوب  الا هللا ))  مکحـال  ))
نیا هتبلا  دنیوگ .  یم  زین  هیرورح ))   ، )) دندرک عامتجا  هفوک ،  يارق  زا  یکی  ءارورح ،  رد  هک  ور  نآ  زا  هورگ  نیا  هب  دنوش .  یم  هدـیمان 
اهنآ زا  جراوخ  قرف  هیقب  هک  دنتـسه  یلـصا  هیلوا و  جراوخ  عقاو  رد  نانآ  هکلب  داد  رارق  قرف  رگید  ضرع  رد  يا  هقرف  ناوت  یمن  ار  هورگ 
دنناد یمن  بجاو  ار  مکاح  ماما و  دوجو  نانآ  دنناد .  یم  رفک  ثعاب  ار  هانگ  هنوگره  هانگ و  ار  اهناسنا  میکحت  همکحم ،  دـندمآ .  دـیدپ 
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دش هدیزگرب  يربهر  تماما و  هب  هورگ  نیا  يوس  زا  هک  یسک  نیتسخن  تسین .  ماما  طیارـش  زا  ندوب  یـشیرق  ندوب و  دازآ  هک  دندقتعم  و 
اهناملـسم تراغ  لتق و  هب  ریـسم  نیا  رد  دـنتفر و  ناورهن  هب  ءارورح  زا  هللادـبع  باـختنا  زا  سپ  همکحم  دوب .  یبسارلا  بهو  نب  هللادـبع  ، 

رد ماما  حیرص  نانخس  زا  سپ  داد .  خساپ  ار  ناشتاهبش  درک و  جاجتحا  اهنآ  اب  ناورهن  زین  ءارورح و  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دنتخادرپ . 
ماما هاپـس  دندش .  ماما  اب  گنج  هدامآ  بهو ،  نب  هللادبع  يربهر  هب  دـندوب  نت  رازه  راهچ  هک  هیقب  دـندرک و  هبوت  نت  رازه  تشه  ناورهن 

نآ رد  دندش و  يراوتم  نامع  نمی و  نوچ  یفلتخم  یحاون  هب  هک  دندنام  یقاب  اهنآ  زا  نت  هن  اهنت  دندناسر و  تکاله  هب  ار  دارفا  نیا  همه 
رب نیتسخن  همکحم  تارکفت  اب  ییاههورگ  هیما  ینب  ناـمکاح  رگید  هیواـعم و  ناـمز  رد  دـنتخادرپ .  دوخ  دـیاقع  ارآ و  جـیورت  هب  یحاون 
 . دندمآ دیدپ  هقرازا ))   )) داد و خر  جراوخ  نایم  رد  باعـشنا  نیتسخن  هکنیا  ات  تشاد  همادا  اهمایق  نیا  دندرک .  جورخ  هیما  ینب  نامکاح 

يارآ یخرب  عادبا  اب  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  عفان  دنتـسه .  يرجه )  م 65   ) قرزالا نب  عفاـن  دـشاروبا  ناوریپ  هورگ  نیا  هقرازا :   . 2 ( 17)
یبهذم و هورگ  کی  هب  جاروخ  ندـش  لیدـبت  رد  نارگید  زا  شیب  هقارزا  ( 18  . ) دـیدرگ جراوخ  نایم  رد  باعـشنا  هقرفت و  ثعاب  صاخ 

رگید زا  نایهاپـس  ناوریپ و  ادعت  زین  یماظن و  یـسایس و  ظاحل  زا  هقرازا  لاح ،  نیع  رد  ( 19  . ) دنتشاد شقن  یسایس ،  افرـص  هن  یمالک و 
ناریا زا  ییاهـشخب  هلمج  زا  یقطانم  رب  دوب و  هدرک  مایق  ریبز  نب  هللادـبع  هک  ینامز  رد  عفاـن  دـندوب .  رتذوفنرپ  رتیوق و  جراوخ  ياـه  هقرف 

هب اـهنآ  دروآ .  رد  فرـصت  هب  ار  فارطا  یحاون  ناـمرک و  سراـف ،  زاوها ،  درک و  تکرح  زاوها  تمـس  هب  هرـصب  زا  دوـب ،  هتفاـی  طلـست 
اب هرفـص  یبا  نب  بلهم  مان  هب  ار  دوخ  ناهدنامرف  زا  یکی  ریبز ،  نبا  هکنیا  ات  دـندیگنج  نییوما  ریبز و  نبا  نایهاپـس  اب  اهتدـم  عفان  يربهر 

يوس زا  زین  یتدـم  ریبز و  نبا  يوس  زا  یتدـم  هک  دـیگنج  هقرازا  اب  لاس  هدزون  بلهم  داتـسرف .  اهنآ  گنج  هب  هرـصب  زا  نت ،  رازه  تسیب 
 ، هقرازا هاپس  رد  فالتخا  داجیا  اب  سپـس  تشک و  ار  عفان  اهگنج  زا  یکی  رد  وا  دوب .  ناورم  نب  کلملا  دبع  تموکح  نامز  رد  جاجح و 

نیرت هدمع  دییارگ .  یم  طارفا  بناج  یتخـس و  هب  هاگ  هک  دش  ادیپ  يدیاقع  جـیردت  هب  هورگ  نیا  رد  ( 20  . ) درک دوبان  یلک  هب  ار  ناـنآ 
اهنت ار  نانآ  هیلوا  جراوخ  هک  یلاح  رد  دنتسناد 7  یم  رفاک  كرـشم و  ار  دوخ  نافلاخم  هقارزا  - 1 زا :  تسا  ترابع  هورگ  نیا  تادـقتعم 

-3 دنتـسه .  كرـشم  رفاک و  دـندرک  یمن  گنج  هقارزا  هارمه  هک  جراوخ  زا  هتـسد  نآ  ینعی  جراوخ ،  نیدـعاق  - 2 دنتـشادنپ .  یم  رفاک 
همه - 5 تسا .  حابم  اهنآ  لافطا  ناـنز و  هقارزا و  ناـفلاخم  ینعی  ناکرـشم  نتـشک  - 4 دنکرـشم .  زین  هقارزا )  نافلاخم   ) ناکرـشم لافطا 
یم كرش  رفک و  ثعاب  هریغص  ای  هریبک  هانگ  زا  معا  یهانگ ،  ره  ماجنا  - 6 دنام .  دنهاوخ  منهج  شتآ  رد  دبا  ات  لافطا  هلمج  زا  ناکرشم 

رد هیقت  - 8 دش .  دهاوخ  رفاک  توبن  زاا  سپ  ای  هدوب و  رفاک  توبن  زا  لبق  هک  هدیزگرب  يربمایپ  هب  ار  یـسک  دناوت  یم  دـنوادخ  - 7 دوش . 
رد دنور .  یم  رامش  هب  يرجه )  م 69   ) یفنح رماع  نب  ةدجن  ناوریپ  هقرف  نیا  هیدجن :  ای  تادجن   . 3 ( 21  . ) تسین زیاج  رادرک  راتفگ و 

عفان نایم ،  نیا  رد  تشاد .  ار  قرزا  نب  عفان  يربهر  هب  هرصب  جراوخ  هاپس  هب  نتسویپ  دصق  همامی  رد  شیوخ  هاپـس  اب  رماع  نبا  ةدجن  ادتبا 
ار ناشنادـنزرف  نانز و  اهنآ و  لتق  تسناد و  كرـشم  رفاک و  اهناملـسم  رگید  دـننام  ار  جراوخ  نیدـعاق  درک و  زاربا  ار  دوخ  صاخ  يارآ 

تفاتش اهنآ  لابقتسا  هب  رماع  نبا  دندرک .  تکرح  همامی  تمـس  هب  دندش و  ادج  وا  زا  عفان  نارای  زا  یهورگ  هعقاو ،  زا  سپ  درمـش .  حابم 
تعیب رماع  نب  ةدـجن  اب  همامی  جراوخ  هارمه  هب  هقرازا  یباعـشنا  هورگ  سپـس  دـیزرو .  تفلاخم  وا  اب  دـش و  هاگآ  عفان  دـیدج  يارآ  زا  و 
لهاج هک  تسا  نیا  اهنآ  يداقتعا  یگژیو  اریز  دنا ،  فورعم  زین  هیرذاع ))   )) هب هورگ  نیا  دنتشگ .  دلوتم  تادجن  بیترت  نیدب  دندرک و 

رانک ار  دوخ  يدودح  ات  جراوخ  يرگ  طارفا  زا  دـنا و  هتـشاد  یلدـتعم  دـیاقع  عومجم  رد  هورگ  نیا  دـنناد .  یم  روذـعم  ار  نید  عورف  هب 
رگا یلو  تسا  كرشم  درک  رارکت  ار  نآ  دیزرو و  رارـصا  نآ  رب  داد و  ماجنا  یکچوک  هانگ  یـسک  رگا   . 1 هقرف :  نیا  يارآ  دنا .  هتـشاد 

هک یناهانگ  اهنت  نیاربانب  تسا .  ناملسم  درکن  رارـصا  نآ  رب  دیدرگ و  رمخ  برـش  تقرـس و  انز ،  نوچ  یگرزب  ناهانگ  بکترم  یـسک 
ار فاصنا  تسا  مزال  طقف  درادـن و  ماما  يربهر و  هب  يزاین  هعماج  مدرم و   . 2 تسا .  رکش  رفک و  بجوم  دیزرو  رارـصا  اهنآ  رب  صخش 

لتق  . 4 تسا .  زیاـج  رادرک  راـتفگ و  رد  هیقت   . 3 تسا .  مزال  ماما  نییعت  درک ،  ادـیپ  فقوت  ماما  دوجو  هب  راک  نیا  رگا  دـننک و  تیاـعر 
ربهر دندش و  یتاباعـشنا  راچد  ینورد  تافالتخا  رطاخ  هب  يدوز  هب  تادجن  دنروذعم .  جراوخ  نیدـعاق  تسین 5 .  زیاج  نافلاخم  لافطا 

یمالسا بهاذم  قرف و  اب  www.Ghaemiyeh.comییانشآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 94زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


 . دوش یم  هتفگ  رفـصالا  نب  دایز  ناوریپ  هب  هیرفـص :   . 4 ( 22  . ) دروآ رد  ياپ  زا  ار  رماع  نب  ةدـجن  یباعـشنا ،  ياـههورگ  نیمه  زا  یکی 
بعشنم هیرفص  زا  اه  هقرف  هیقب  دنتسه و  هیرفـص  هیدجن و  هیـضابا ،  هقرازا ،  هقرف  راهچ  جراوخ  یلـصا  ياه  هقرف  هک  تسا  دقتعم  يرعـشا 

نایم رد  هیرظن  هس  راکهانگ  ندوب  كرـشم  رفاک و  هرابرد  دنناد .  یمن  زیاج  ار  دوخ  نافلاخم  نانز  لافطا و  نتـشک  هورگ  نیا  دـنا .  هدـش 
یم كرش  رفک و  ثعاب  ار  یهانگ  ره  ماجنا  هقرازا ،  دننام  اهنآ ،  زا  یخرب  دیدرگ .  یعرف  هقرف  هس  شیادیپ  ثعاب  دمآ و  دیدپ  هورگ  نیا 

هدیمان قراس  ای  یناز  صخـش  نآ  دراد  یعرـش  دح  هک  دوش  تقرـس  انز و  نوچ  یهانگ  بکترم  یـسک  رگا  دندقتعم  رگید  یخرب  دنناد . 
رگید يا  هراپ  دـهد .  ماجنا  درادـن  یعرـش  دـح  هک  ار  زامن  كرت  نوچ  یهانگ  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  هب  اهنت  رفاک  رفاک ؛  هن  دوش  یم 

نیا سس  ؤم  هیضابا :   . 5 ( 23  . ) دنناد یم  رفاک  دشاب  هدش  یعرش  دح  هب  موکحم  عرش  مکاح  فرط  زا  شهانگ  هطـساو  هب  هک  ار  یـسک 
رب ینید  یملع و  يربـهر  تسا و  هدوب  هورگ  نیا  یـسایس  ربـهر  هللادـبع  هک  دـنا  نآرب  یخرب  تسا .   ( قه  86 م .   ) ضابا نب  هللادـبع  هقرف 

ندش علطم  زا  سپ  اما  درک  یم  یهارمه  هقرازا )  هقارف  سـس  ؤم   ) قرزا نب  عفان  اب  تسخن  هللادبع  دشاب .  یم  ینامعلادـیز  نب  رباج  هدـهع 
نب رباج  دیگنج .  وا  اب  هلابت  مان  هب  یلحم  رد  ناورم  هاپس  درک و  جورخ  دمحم  نب  ناورم  نامز  رد  هللادبع  دش .  ادج  وا  زا  یطارفا  يارآ  زا 

بهذم راید ،  نآ  مدرم  زا  يرایـسب  دش و  عقاو  رث  ؤم  نامع  رد  رباج  غیلبت  ور  نیا  زا  دنا .  هلیبق  نیمه  زا  بهذـم و  یـضابا  نارـس  زا  دـیز 
یضابا تموکح  ات  دش  قفوم  دوعسم  نب  يدنلج  يرجه  لاس 132  رد  هیما  ینب  تموکح  لالحنا  اب  نامز  مه  ارهاظ  دنتفریذپ .  ار  یـضابا 

زا يرجه  لاس 134  رد  ار  يدنلج  تموکح  داتـسرف و  نامع  هب  یهاپـس  یـسابع  هفیلخ  حافـس  يدوز  هب  اما  دـنک .  سیـسءات  نامع  رد  ار 
نایم رد  هکنیا  ات  تشاد  همادا  لاس  دص  دودح  تیعـضو  نیا  دنتفای و  تیمکاح  نامع  رد  رگید  راب  هیـضابا  یتدـم  زا  سپ  تشادرب .  نایم 

اما دیچرب  ار  هیـضابا  تموکح  رگید  راب  درک و  هلمح  نامع  هب  یـسابع  دـضتعم  يوس  زا  یهاپـس  نآ  زا  سپ  داد و  خر  یتافالتخا  هیـضابا 
رد هزورما  هک  دنتسه  نانآ  زا  هدنامیقاب  هقرف  اهنت  جراوخ و  هقرف  نیرت  لدتعم  هیـضابا  ( 24  . ) دنام یقاب  یضابا  نانچمه  مدرم  رتشیب  هدیقع 
 . دنا هلیبق  نامه  زا  دنتـسه و  بهذم  یـضابا  زین  نامع  ینونک  یتنطلـس  نادـناخ  دـنراد .  روضح  اقیرفآ  لامـش  زا  یقطانم  نامع و  روشک 

هکلب دنتسین ؛  نم  ؤم  هریبک  نیبکترم   . 1 دراگن :  یم  حرش  نیا  هب  رفک  نامیا و  هلءاسم  صوصخ  رد  ار  هیضابا  دیاقع  نیرتمهم  یناتسرهش 
يادخ اریز  كرـشم  هن  دندحوم ،  هریبک  نیبکترم   . 3 نید .  تلم و  رفک  هن  تسا ،  تمعن  رفک  عون  زا  هریبـک  نیبـکترم  رفک   . 2 دنرفاک . 

(25  . ) دشاب نایم  رد  یگنج  هکنیا  رگم  تسین ،  زیاج  اهنآ  لتق  تسا و  زیاج  هریبک  نیبکترم  اب  هثراوم  هحکانم و   . 4 دنراد .  لوبق  ار  اتکی 

هدیکچ

لباقم رد  نیفص  گنج  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  یناسک  هب  صاخ  يانعم  تسا و  یشروش  يانعم  هب  یجراخ  عمج  ماع  يانعم  هب  جراوخ   . 1
رفاـک ار  هریبک  بکترم  هک  تسا  نیا  جراوخ  داـقتعا  نیرتمهم   . 2 دوش .  یم  هتفگ  مه  نیقرام  اهنآ  هب  دـندیروش .  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 

 ( فلا زا :  دـنا  تراـبع  اـهنآ  نیرتـمهم  هک  دـنراد  يددـعتم  يا  هقرف  جاروخ   . 3 دراد .  یمهم  یمـالک  مزاوـل  داـقتعا  نیا  دنتـسناد .  یم 
 : هقرازا ب )  دـندوب .  لئاق  راکهانگ  ندوب  رفاک  هب  اهنآ  دنتـسه .  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  لباقم  رد  نایـشروش  نامه  هک  یلوالا :  ۀـمکحم 

منهج رد  نانآ  دولخ  دندرمش و  یم  حابم  ار  اهنآ  نتشک  و  دنتسناد ،  یم  رفاک  كرشم و  ار  دوخ  فلاخم  انآ  تسا .  قزرا  نب  عفان  ناوریپ 
اهنآ رظن  هب  دنناد .  یم  روذعم  ار  نید  عورف  هب  لهاج  اهنآ  دنتـسه .  یفنح  رماع  نب  ةدجن  ناوریپ  هیدجن :  ای  تادجن  ج )  دـندوب .  دـقتعم 
اهنآ دوش .  یم  هتفگ  رفـصا  نب  دایز  ناوریپ  هب  هیرفـص :  د ) تسا .  كرـش  رفک و  بجوم  دزرو  رارـصا  اهنآ  رب  صخـش  هک  یناهانگ  اهنت 

 ( ه تسا .  هدش  ادیپ  اهنآ  نایم  هیرظن  دنچ  راکهانگ  ندوب  كرشم  رفاک و  هرابرد  دنناد .  یمن  زیاج  ار  دوخ  فلاخم  نانز  لافطا و  نتـشک 
قطانم یخرب  رد  هزورما  هک  دنتـسه  يا  هقرف  اهنت  جراوخ و  هقرف  نیرت  لدـتعم  اهنآ  تسا .  ضاـبا  نب  هللادـبع  هقرف  نیا  سـس  ؤم  هیـضابا : 

هن تسا  تمعن  رفک  هریبک  بکترم  رفک  هک  دندقتعم  دنناد و  یمن  اور  ار  وا  لتق  هتـسناد ،  دـحوم  ار  هریبک  بکترم  اهنآ  دـنا .  هدـنام  یقاب 
 . نید تلم و  رفک 
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شسرپ

رگیدکی اب  یتاکرتشم  هچ  اهتوافت و  هچ  جراوخ  فلتخم  ياه  هقرف   . 2 تسا ؟  مادک  اهنآ  مهم  تاداقتعا  دنتسه و  یناسک  هچ  جراوخ   . 1
 . دشاب یتارکفت  نینچ  شیادیپ  ببس  دناوت  یم  یلماوع  هچ  امش  رظن  هب  تسیچ و  جراوخ  هقرف  زا  امش  لیلحت   . 3 دنراد ؟ 

هئجرم  - 3

همدقم

هب صاخ  یهورگ  رب  هیجرم  اـی  هئجرم  مسا  قـالطا  ( 26  . ) نداد دـیما  نتخادـنا و  ریخءات  دراد :  اـنعم  ود  برع  تغل  رد  ءاـجرا ))  )) هلمک
هدوب و نامیا  زا  دـعب  هبتر  ثیح  زا  لمع  هک  دـندوب  دـقتعم  دنتـسناد و  یم  رخ  ؤم  نامیا  زا  ار  لمع  نانآ  هک  تسور  نآ  زا  تسخن  يانعم 
 ، دنز یمن  ررـض  نامیا  هب  تیـصعم  دـندوب  دـقتعم  هک  تسور  نآ  زا  مود  يانعم  ههب  مسا  نیا  قالطا  اما  تسین .  نامیا  تقیقح  رد  لخاد 

نکمم دنهد  ماجنا  ار  یناهانگ  رگا  هک  دنداد  یم  دیما  نینم  ؤم  هب  هدجرم  نیاربانب  درادن .  يا  هدـیاف  تعاط  رفک  دوجو  اب  هک  هنوگ  نامه 
دیابن ایند  رد  ینعی  تسا ،  تمایق  زور  ات  هریبک  بکترم  مکح  نتخادـنا  ریخءات  ءاـجرا ،  زا  دارم  دـنا  هتفگ  یخرب  دـهوش .  هدیـشخب  تسا 

ای قح  هرابرد  تواضق  نتخادنا  ریخءات  يانعم  هب  ار  ءاجرا  رگید  یخرب  تسناد .  منهج  ای  تشهب  لها  ار  اهنآ  درک و  تواضق  نانآ  هرابرد 
دندش ریگرد  رگیدکی  اب  لوا  هفیلخ  ود  زا  دعب  هک  ییاههورگ  یلک  روط  هب  و  ریبز ،  هحلط و  نامثع و  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  ندوب  لطاب 

قبط رب  تسا .  هناگ  هس  يافلخ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  تماما  نتسناد  رخ  ؤم  يانعم  هب  ءاجرا  هدش  هتفگ  نینچمه  دنناد .  یم  تمایق  زور  ات  ، 
نیب رد  ناـنآ  یقیقح  تیوـه  هئجرم و  ياـه  هشیدـنا  ارآ و  هراـب  رد  ( 27  . ) دـنریگ یم  رارق  رگیدـکی  لـباقم  رد  هعیـش  هئجرم و  رظن  نـیا 

یـسایس هبنج  یخرب  هک  تسا  هدش  قالطا  فلتخم  بهذم  هقرف و  نیدنچ  هب  هئجرم  دـسر  یم  رظن  هب  دراد و  دوجو  رظن  فالتخا  ناخروم 
 ، دندش هدیمان  هئجرم  هک  یهورگ  نیتسخن  میزادرپ .  یم  اههورگ  نیا  هب  یخیرات  بیترت  هب  لاح  دنا .  هتـشاد  یمالک  هبنج  رگید  یخرب  و 

مدرم رثکا  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  فالتخا  هب  داد و  خر  نامثع  تفالخ  نامز  رد  هک  یعیاقو  زا  سپ  دندمآ .  دـیدپ  يرجه  لوا  نرق  رد 
دنتفاتش مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  هب  مدرم  رثکا  دندرک و  تیامح  نامثع  زا  مدرم  یخرب  دندش .  میسقت  هتـسد  ود  هب  اهناملـسم  دیماجنا ،  وا  اب 
یهاوخ نوخ  هناهب  هب  هیواعم  تفای و  همادا  فـالتخا  نیا  ناـمثع  ندـش  هتـشک  زا  سپ  دـندناوخ .  ارف  تما  ییاوشیپ  تفـالخ و  هب  ار  وا  و 

عاـضوا و نینچ  رد  تشاد .  همادا  زین  ماـما  تداهـش  زا  سپ  یتـح  فـالتخا  نیا  درک .  شروـش  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  لـباقم  رد  ناـمثع 
یلع نامثع و  ندوب  لطاب  قح و  هراب  رد  تواضق  هک  دندرک  داهنـشیپ  دننک  داجیا  تدحو  هورگ  ود  نیا  نایم  هکنیا  يارب  يا  هدع  یلاوحا 

فارطا رد  هک  اهناملـسم  زا  یهورگ  دیوگ :  یم  رکاسع  نبا  دـنک .  مکح  دوخ  تمایق  زور  رد  ادـخ  ات  دـنزادنا  ریخءات  هب  ار  مالـسلا  هیلع 
 ، دنراد فالتخا  رگیدکی  اب  مدرم  هدش و  هتشک  نامثع  دندید  هنیدم  هب  تشگزاب  زا  سپ  دندوب  رافک  اب  دربن  لوغشم  یمالـسا  ياهنیمزرس 

هیلع یلع  نامثع و  هیلع  ام  دنتفگ  اهنآ  ماگنه  نیا  رد  دنناد .  یم  قح  رب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  یخرب  دننک و  یم  يرادفرط  نامثع  زا  یخرب 
هئجرم فیرعت  رد  دعس  نبا  ( 28  . ) دنک مکح  هراب  نیا  رد  ادـخ  ات  میزادـنا  یم  ریخءات  هب  ار  راک  نیا  مینک و  یمن  رداص  یمکح  مالـسلا 

هراب رد  تواضق  هک  دندوب  یناسک  نانآ  ( 29 ( )) ؛  رفکال نامیاب و  نودهشی  نمثع و ال  ایلع و  نوجری  اوناک  نیذلا   : )) دیوگ یم  نیتسخن 
تـسرد هیلوا  هئجرم  داقتع  نیا  دندرک .  یمن  یمکح  ود  نآ  رفک  نامیا و  هرابرد  دنتخادنا و  یم  ریخءات  هب  ار  نامثع  مالـسلا و  هیلع  یلع 

یم هراب  نیا  رد  زین  کلسم  یعجرم  رعاش  هنطق  تباث  دنتسناد .  یم  رفاک  ار  نامثع  مالسلا و  هیلع  یلع  هک  تسا  نیتسخن  جراوخ  لباقم  رد 
ادرو و ۀیءا  قحب  يردءا  تسلو  امهیعـسب  نامثع  یلع و  يزجی  ادنع  وءا  راج  نمیف  لوقلا  قدصن  ۀبـشم و  تناک  اذا  رومالا  یجرن  دـیوگ : 

متس هک  یسک  هراب  رد  و  میزادنا ،  یم  ریخءات  هب  ار  هبتـشم  ياهراک  مکح  ام  ( 30) ادرفنم هللا  یقلیس  دبع  لک  هب و  نارـضحی  اذام  ملعی  هللا 
یمن نم  و  دـنوش ،  یم  هداد  شاداپ  ناشدوخ  شـشوک  هب  نامثع  مالـسلا و  هیلع  یلع  مییوگ .  یم  یتسرد  هب  نخـس  هدـش  هارمگ  ای  هدرک 
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شیوخ يادـخ  هب  يا  هدـنب  ره  و  دـنوش ،  یم  راـضحا  زیچ  هچ  هب  ود  نآ  دـناد  یم  ادـخ  دـندش .  دراو  قـح  هب  اـهنآ  زا  کـی  مادـک  مناد 
تشون دروم  نیا  رد  يا  هلاسر  یتح  تفگ و  نخس  ءاجرا  هراب  رد  هک  یـسک  نیتسخن  دنا  هتفگ  ناخروم  یخرب  دنک .  یم  رادید  هناگادج 

روضح یسلجم  رد  وا  هک  تسا  هدش  شرازگ  دوب .  هفینح  دمحم  دنزرف  ینعی  101 ه ق )  م 95 -   ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  دمحم  نب  نسح 
تکاس نامز  نیا  ات  هک  وا  دـش .  ثحب  ریبز  هحلط و  نامثع و  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  ندوب  لطاب  قح و  هرابرد  اهتدـم  نآ  رد  هک  تشاد 
مینکن در  ای  لوبق  ار  مادک  چیه  میزادنا و  ریخءات  هب  ار  نانآ  مکح  هک  تسا  نیا  اهفرح  نیا  همه  زا  رتهب  تفگ  دوشگ و  نخـس  هب  بل  دوب 

نسح هک  تسا  هدش  هتفگ  داد .  رارق  شنزرس  دروم  ار  دنزرف  دش و  نیگمشخ  تدش  هب  وا  دیسر  هفینح  دمحم  هب  نسح  نخس  نیا  یتقو  . 
یمن يراک  نینچ  مدوب و  هدرم  شاک  يا  تفگ :  دش و  نامیشپ  راک  نیا  زا  اهدعب  اما  تشاگن  ءاجرا  باب  رد  يا  هلاسر  نایرج  نیا  زا  سپ 

هب یقـشمد  نالیغ  زا  یناتـسرهش  لاثم  يارب  تسا .  هدش  دای  دـنا ،  هتفگ  نخـس  ءاجرا  هراب  رد  هک  یناسک  نیتسخن  ناونع  هب  ( 31  . ) مدرک
ادـعب هک  یمالک -  ءاجرا  دارم و  تسا  نکمم  هچرگ  ( 32  . ) دنک یم  دای  تفگ ،  نخـس  ءاجرا  ردـق و  هراب  رد  هک  یـسک  نیتسخن  ناونع 

سپ دیوگ :  یم  وا  دنک  یم  یفرعم  ار  هئجرم  زا  يرگید  هورگ  یعیـش ،  گرزب  هدنـسیون  ملاع و  یتخبون ،  دشاب .  داد -  میهاوخ  حیـضوت 
زا هک  دندوب  یموق  ناشیا  دنتسویپ .  هیواعم  هب  يو  ناهارمه  رگید  ترضح ،  نآ  نایعیش  زا  یکدنا  زج  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تداهـش  زا 

نم و ؤم  دـندرک ،  یم  رارقا  مالـسا  هب  ارهاظ  هک  ار  هلبق  لها  همه  هک  دوب  نآ  هفیاـط  نیا  مهم  هدـیقع  دـندرک ،  یم  يوریپ  تقو  ناـمکاح 
عطق ناهاوخ  هک  دندوب  یسایس  هورگ  کی  لصا  رد  زین  هورگ  نیا  ( 33  . ) دنتشاد ار  اهنآ  شیاشخب  شزرمآ و  دیما  دنتسناد و  یم  ناملسم 

نایوما رادـفرط  نایجرم  نامه  نانیا  دـندوب .  يوما  تموکح  ینعی  دوجوم  تموکح  هب  نداـهن  ندرگ  فلتخم و  قرف  يزیرنوخ  گـنج و 
دنتخادنا و یم  ریخءات  هب  ار  نامثع  مالـسلا و  هیلع  یلع  مکح  تسخن  هورگ  دـنراد .  يدایز  تهابـش  تسخن  هورگ  اب  هورگ  نیا  دنتـسه . 

دیما نایعیش  نایوما و  جراوخ ،  لثم  مصاختم  ياه  هقرف  هب  مود  هورگ  و  دندوب ،  یمالسا  تما  تدحو  اهناملسم و  تموصخ  عطق  ناهاوخ 
زا هورگ  ود  نیا  هکنیا  دوجو  اب  دندرک .  یم  تیامح  يوما  تموکح  زا  هتبلا  دندوب و  اهنآ  نایم  گنج  عطق  ناهاوخ  دـنناد و  یم  شزرمآ 

هیلع ماما  اب  تیدـض  عضوم  هب  هئجرم  زا  یخرب  لقاال  دـعب  ياهنامز  رذ  اما  دـندرک  یمن  یتواضق  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هراـب  رد  هئجرم ، 
ار رانلا )) میسق  یلع   )) ثیدح ات  تساوخ  شمعا  مان  هب  ثیدح  نایوار  زا  یکی  زا  يدرف  هک  تسا  هدمآ  خیرات  رد  دندش .  هدیشک  مالسلا 
زا ار  نانآ  منک ،  لقن  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  لیاضف  دنراذگ  یمن  دـنا  هتـسشن  دجـسم  رد  هک  يا  هئجرم  تفگ  شمعا  دـنک .  وگزاب  شیارب 

هیلع ربمایپ  تیب  لها  اب  هئجرم  ینمـشد  هب  زین  مالـسلا  هیلع  ناموصعم  ثیداحا  رد  ( 34  . ) مهد ماجنا  ار  تا  هتـساوخ  ات  نک  نوریب  دجـسم 
رد مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هک  دـندوب  دـقتعم  ناـنآ  زا  رگید  یهورگ  هئجرم ،  زا  هورگ  نـیا  لـباقم  رد  (35  . ) تسا هدش  حیرـصت  مالـسلا 

شیادیپ زا  سپ  ( 36  . ) دـنا هدوب  راکاطخ  دـندیگنج  وا  اب  هک  هیواعم  هشیاع و  ریبز ،  هحلط ،  نوچ  یناـسک  هدوب و  قح  رب  دوخ  ياـهگنج 
يارب يداقتعا  یمالک و  ینابم  نتفای  رکف  هب  یـسایس  ءاجرا  ینید  هیجوت  روظنم  هب  یخرب  اهنآ ،  یماح  ياـه  هقرف  یـسایس و  دـیاقع  نینچ 
نامیا هبتر  زا  رخءاتم  لامعا  هبتر  هک  دندش  نآ  رب  هورگ  نیا  تشگ .  دلوتم  یبهذم  هئجرم  یمالک و  ءاجرا  هک  دش  نینچ  دندمآ و  رب  نآ 

هیلع و هللا  یلص  مرکا  لوسر  تفالخ  نابصاغ  یتح  ناراکهانگ  همه  هب  هجیتن  رد  دنز ؛  یمن  يررض  تسا  نامیا  هب  هریبک  ناهانگ  تسا و 
ار نآ  نایجرم  همه  تشگ و  هئجرم  فرعم  داقتعا  نیا  رفک ،  نامیا و  هراب  رد  يا  هدیقع  نینچ  حرط  زا  سپ  دنداد .  یم  شزرمآ  دـیما  هلآ 

هراب رد  تواضق  ریخءات  ینعی  نیتسخن ،  هئجرم  داقتعا  هک  هئجرم  فورعم  رعاش  هنطق  تباث  دـنتفریذپ .  یمالک  يداقتعا و  يانبم  ناونع  هب 
يرءا و ال  دـیوگ :  یم  دـنک و  یم  رکذ  راعـشا  نامه  رد  زین  ار  یمالک  ءاجرا  تسا ،  هدروآ  شراعـشا  رد  ار  نامثع ،  مالـسلا و  هیلع  یلع 
یمادام دناسرب ،  كرـش  رـس  هب  ار  يدحا  هک  مینیب  یمن  ار  یهانگ  چیه  ام  ( 37) ادمصلا اودحو  ام  اذا  اکرـش  سانلا  ادحءا م  غلاب  ابنذ  نءا 

زا سپ  داقتعا  نیا  دراد  لامتحا  تسین .  نشور  اقیقد  یمالک  رکفت  نیا  شیادیپ  قیقد  خیرات  دنـشاب .  هتفریذپ  دـیحوت  هب  ار  ادـخ  نانآ  هک 
ره هب  تسا .  هدش  هئارا  اهنآ  اب  نامزمه  ای  هئجرم  زا  هورگ  نیمود  شیادیپ  زا  سپ  تسا  نکمم  تسا و  هدـش  حرطم  نیتسخن  هئجرم  دـلوت 
دنا هدوب  یسایس  یهورگ  ادتبا  رد  ود  ره  هک  انعم  نیا  هب  تسا ،  هدوب  یمالک  جراوخ  تیعضو  نوچمه  یمالک  هئجرم  دلوت  تیعضو  لاح 
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باعـشنا یفلتخم  ياههورگ  هب  هئجرم  یمالک ،  ءاجرا  حرط  زا  سپ  دـندش .  لیدـبت  یبهذـم  یمالک و  ياه  هقرف  هب  ناشتایح  همادا  رد  اما 
ولغ ءاجرا  هدـیقع  رد  رتشیب  همه  زا  هک  دنتـسه  ناسارخ  هئجرم  تسخن  هورگ  دـندش .  میـسقت  راهچ  هب  اهنآ  دـیوگ :  یم  یتخبون  دـنتفای . 

 . دنتـسه ناورم  نب  نالیغ  ناوریپ  هینـالیغ ،  دـنا و  ماـش  هئجرم  مود  هورگ  دنتـسه .  ناوفـص  نب  مهج  ناوریپ  ینعی  هیمهج  ناـنیا  دـندرک . 
كاکش و مراهچ  هورگ  تسا .  نانآ  زا  زین  هفینحوبا  هک  دنتسه  هیرـصام  ینعی  رـصاملا  سیق  نبا  ورمع  ناوریپ  قارع و  هئجرم  رگید  هورگ 

هیربـج هئجرم  هینـالیغ ، )   ) هیردـق هئجرم  هورگ  هس  هب  ار  هئجرم  يدادـغب  ( 38  . ) دنتـسه هیوشح  ثیدـح و  باحـصا  زا  هک  دنتـسه  هیرتب 
یم هک  هنوگ  نامه  ( 39  . ) دناد یم  هقرف  شـش  ار  اهنآ  یناتـسرهش  حالطـصا  هب  يردق و  هن  دنتـسه و  يربج  هک  يا  هئجرم  همیمهج ، )  )
ربج یخرب  دنتـسه و  یـضیوفت  يردق و  نانآ  زا  یخرب  نوچ  تساهنآ ،  رگید  دیاقع  تهج  هب  هقرف ،  راهچ  ای  هس  هب  هئجرم  باعـشنا  مینیب 

ار نآ  هیمهج  هینالیغ و  نوچ  يرگید  ياه  هقرف  هک  دوب  يا  هدـیقع  ءاجرا  هدـیقع  عقاو  رد  يردـق .  هن  يربج و  هن  رگید  یخرب  کلـسم و 
هئجرم مان  تحت  ار  اههورگ  نیا  همه  هک  يا  هدـیقع  دـندش .  ماغدا  رگید  ياههورگ  رد  هئجرم  زا  ییاههورگ  ریبعت ،  کـی  هب  دـنتفریذپ و 

رد هئجرم  فلتخم  ياههورگ  نیا  دوجو  اب  تسا .  ناـمیا  هبتر  زا  نآ  هبتر  نتـسناد  رخ  ؤم  ناـمیا و  زا  لـمع  ندرک  جراـخ  دروآ ،  یم  رد 
هـس رد  ناوت  یم  ار  نامیا  هراب  رد  هئجرم  ریـسافت  دـنراد .  رظن  فالتخا  رگیدـکی  اب  نامیا -  قیقد  ریـسفت  ینعی  داقتعا -  نیا  تایئزج  نایب 

تفرعم و افرـص  نامیا   . 2 ینابز .  فارتعا  رارقا و  اـب  هارمه  یبلق  داـقتعا  تفرعم و  زا  تسا  تراـبع  ناـمیا   . 1 درک :  هصالخ  ریز  ریـسفت 
نآ زا  رخ  ؤم  ناـمیا  زا  نوریب  لـمع  هک  تسا  نیا  روکذـم  يارآ  كارتشا  هطقن  ( 40  . ) تسا ینابز  رارقا  افرـص  ناـمیا   . 3 تسا .  داـقتعا 

؛  تسین فلتخم  بتارم  تاجرد و  ياراد  تسا و  طیـسب  يرما  ناـمیا  هکنآ  تسخن  دوش :  یم  هتفرگ  مهم  هجیتن  هس  بلطم  نیا  زا  تسا . 
دش و دنهاوخن  يدبا  باذع  راچد  اموزل  دـننکن ،  هبوت  رگا  ناراکهانگ  هکنیا  موس  و  دنتـسه ؛  نم  ؤم  هریبک  ناهانگ  نیبکترم  هکنآ  رگید 
رد دوب ،  جراوخ  یـسایس  يارآ  لباقم  رد  هئجرم  یـسایس  يارآ  هک  هنوگ  نامه  داد .  ناوت  یمن  یعطق  مکح  زین  اهنآ  باذع  لصا  هرابرد 

نامیا باب  رد  طیرفت  طارفا و  هورگ ،  ود  نیا  یمالک  دیاقع  عقاو  رد  تسا .  رارق  نیا  زا  تیعـضو  زین  جراوخ  هئجرم و  یمالک  يارآ  هراب 
هک هنوگ  نامه  دناد .  یم  ادـخ  ربمایپ  نامیا  يواسم  ار  قساف  نامیا  يرگید  دـناد و  یم  لتق  قحتـسم  رفاک و  ار  قساف  یکی  تسا .  رفک  و 

ناراکمتـس و ملظ  هیجوت  ثعاب  زین  هئجرم  هدیقع  دیدرگ ،  ناهانگ  یب  يرایـسب  نوخ  ندـش  هتخیر  ثعاب  خـیرات  لوط  رد  جراوخ  هدـیقع 
ربمایپ ءاجرا  بهذـم  دـلوت  زا  لبق  اهلاس  هک  تساجنیا  بلاج  دـیدرگ .  قالخا  طاطحنا  ینید و  ماکحا  هب  ییانتعا  یب  هیما و  ینب  نامکاح 

ینس هعیـش و  یثیدح  ياهباتک  رد  ( 41  . ) دوب هداد  رادـشه  اهناملـسم  هب  هراـب  نیا  رد  ینیب و  شیپ  ار  نآ  عوقو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
هب اهناملـسم  یتح  تسا و  هدـش  دراو  هئجرم  تمذـم  رد  وا  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یناوارف  ثیداـحا 

هدش هیصوت  ادیدش  مالسلا  هیلع  تیب  لها  تایاور  رد  دنا .  هدش  قیوشت  نانآ  اب  ندرکن  تلصو  اهنآ و  تداهـش  نتفریذپن  اهنآ و  زا  تئارب 
زین هزورما  هنافسءاتم  ( 42  . ) دنروخن ار  هئجرم  بیرف  اهنآ  ات  دنهد  شزومآ  ار  ثیداحا  دـیفم و  بلاطم  ناشنادـنزرف  هب  نایعیـش  هک  تسا 

عماوـج رد  ینید ،  ماـکحا  لاـمعا و  هب  ییاـنتعا  یب  لد و  بلق و  رب  هیوـس  کـی  دـیکءات  هلمج  زا  فـلتخم  ياـهتروص  هب  هئجرم  تارکفت 
 . دراد دوجو  یمالسا 

هدیکچ

هک تسا  نآ  لیلد  هب  صاخ  یهورگ  رب  تسخن  يانعم  هب  مان  نیا  قالطا  نداد .  دـیما  نتخادـنا و  ریخءات  دراد :  ینعم  ود  ءاجرا  هملک   . 1
دیما ناراکهانگ  هب  اهنآ  هک  دوب  لیلد  نیا  هب  مود  يانعم  هب  نآ  قالطا  و  دنتـسناد ،  نآ  زا  جراخ  نامیا و  هبتر  زا  رخ  ؤمار  لمع  هبتر  اهنآ 

هک هدش  قالطا  فلتخم  بهذم  هقرف و  نیدنچ  هب  هئجرم   . 2 دنتسناد .  یمن  رضم  نامیا  يارب  ار  تیصعم  نوچ  دنداد ،  یم  ندش  هدیشخب 
ادـیپ ناـمثع  هیلع  رب  شروش  ناـیرج  رد  يرجه  لوا  نرق  رد  هئجرم  زا  هورگ  نیلوا   . 3 دنراد .  یمالک  هبنج  یخرب  یـسایس و  هبنج  یخرب 

داقتعا نیا  تخادنا .  ریخءات  هب  تمایق  زور  ات  دیاب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نامثع و  ندوب  لطاب  قح و  هراب  رد  تواضق  دنتفگ  یم  هک  دـندش 
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رد هک  هئجرم  زا  يرگید  هورگ   . 4 دنتـسناد .  یم  رفاک  ار  نامثع  مالـسلا و  هیلع  یلع  هک  تسا  نیتسخن  جراوخ  داقتعا  نیا  لباقم  رد  اهنآ 
دنتـسناد و یم  ناملـسم  نم و  ؤم  ار  هلبق  لها  همه  دندوب و  دیزی  هیواعم و  ولو  تقو  مکاح  زا  تیعبت  هب  لئاق  دندوب  یـسایس  یهورگ  لصا 

ینابم نتفای  رکف  هب  یـسایس  ءاجرا  ینید  هیجوت  يارب  یخرب  یـسایس ،  دـیاقع  نیا  لاـبند  هب   . 5 دـندوب .  يزیرنوخ  گنج و  عطق  ناـهاوخ 
هئجرم هلباقم  دننامه   . 6 دنتـسناد .  یم  نامیا  زا  رخءاتم  ار  لمع  هبتر  اهنآ  دش .  ادیپ  یمالک  ءاجرا  بیترت  نیا  هب  دندمآ و  رب  نآ  یمالک 

ود نایب  هورگ ،  ود  نیا  یمالک  دـیاقع  دـنراد .  رارق  جراوخ  لـباقم  هطقن  رد  هئجرم  مه  یمـالک  يارآ  رد  یـسایس ،  يارآ  رد  جراوخ  اـب 
ایبنا و نامیا  يواسم  ار  وا  نامیا  يرگید  دناد و  یم  لتق  قحتـسم  رفاک و  ار  قساف  یکی  تسا .  رفک  نامیا و  باب  رد  طیرفت  طارفا و  هطقن 

دنا هتـشاذگ  دوخ  رب  ار  نآ  مان  هک  یناسک  انعم و  نیا  ناـیم  یبساـنت  هچ  تسیچ و  ءاـجزا  ياـنعم  شـسرپ 1 .  دـناد .  یم  نیحلاص  ایلوا و 
نایم ییاهلباقت  هچ   . 4 تسیچ ؟  ریـسافت  نیا  مزاول  نامیا و  زا  هئجرم  ریـسافت   . 3 دـنمادک ؟  هئجرم  فلتخم  ياه  هقرف   . 2 دراد ؟  دوجو 

 . دیراد یمالسا  هعماج  رد  هئجرم  هقرف  شیادیپ  زا  یلیلحت  هچ   . 5 دراد ؟  دوجو  جراوخ  هئجرم و 

هیردق  - 4

همدقم

ار نانآ  دنا و  هتفرگ  رارق  تمذـم  دروم  تخـس  مالـسلا ،  هیلع  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يوس  زا  هیردـق  ثیداحا ،  رد 
هب نیدقتعم  رب  هاگ  تسا :  هدـش  قالطا  فلتخم  هورگ  ود  رب  هیردـق  ثیداحا  نیمه  رد  رگید ،  يوس  زا  ( 43  . ) دنا هدناوخ  تما  سوبحم 
 . شلاعفا رد  ناسنا  قلطم  رایتخا  تردق و  هب  نیلتاق  ای  ناسنا  لاعفا  رد  یهلا  ردق  اضق و  نیرکنم  رب  هاگ  ناسنا و  لاعفا  رد  یهلا  ردق  اضق و 

دوخ نافلاخم  هب  رظان  ار  هدـش  دراو  ثیداحا  دـنناوخب و  هیردـق  ار  يرگید  روکذـم  هورگ  ود  ره  هک  تسا  هدـش  ثعاب  هلءاـسم  نیا  ( 44)
هرابرد مسا  نیا  هتفر  هتفر  اما  تسا  هدش  یم  قالطا  یهلا  ردق  نارادفرط  رب  رتشیب  هیردق  هژاو  زاغآ  رد  هک  دـسر  یم  رظن  هب  ( 45  . ) دننادب

یتقو زین  هزورما  تسا و  هتفر  راـک  هب  مود  ياـنعم  نیمه  هب  زین  قرف  بهاذـم و  ياـهباتک  رد  ور ،  نیا  زا  تفاـی .  جاور  یهلا  ردـق  نارکنم 
لوحت نیمه  هیردـق  موهفم  رد  تاـیاور  فـالتخا  ببـس  نیارباـنب  دوش .  یم  رداـبتم  نهذ  هب  هقرف  بهذـم و  نیمه  دوـش  یم  هتفگ  هیردـق 

نارادـفرط ردـق و  نارکنم  ینعی  مود ،  ياـنعم  هب  هیردـق  زین  رـضاح  باـتک  رد  لاـح ،  ره  هب  تسا .  هدوب  هیلوا  نورق  لوط  رد  نآ  ییاـنعم 
راذـگاو ياـنعم  هب  تغل  رد  ضیوفت  دوش .  یم  هتفگ  ضیوفت  نارادـفرط  هب  هضوفم  ددرگ .  یم  قـالطا  هضوـفم )   ) ناـسنا قـلطم  يدازآ 

هب ار  اهراک  ماجنا  تردق  دـنوادخ  هک  تسانعم  نیا  هب  ضیوفت  اجنیا  رد  اما  تسا .  راک  نآ  رد  وا  ندرک  مکاح  يرگید و  هب  يرما  ندرک 
لاعفا لماش  یهلا  ریدقت  تسین و  رداق  ناسنا و  لاعفا  رب  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  هدیـشک  رانک  تردـق  نیا  زا  ار  دوخ  هدرک و  راذـگاو  ناسنا 

هلزتعم و یکی  دـنا .  هدرک  قالطا  هورگ  ود  هب  ار  هضوفم  ای  هیردـق  حالطـصا  بهاذـم ،  قرف و  ياـهباتک  رد  دوش .  یمن  ناـسنا  يراـیتخا 
هب اهنت  اجنیا  رد  دش و  دهاوخ  یسررب  هلزتعم  هب  طوبرم  لصف  رد  هراب  نیا  رد  هلزتعم  دیاقع  نیتسخن .  هیردق  ینعی  هلزتعم  فالـسا  يرگید 

داقتعا ود  نانیا  دنور .  یم  رامش  هب  هئجرم  ياه  هقرف  زا  یکی  هک  دنتسه  هیردق  هئجرم  نامه  نیتسخن  هیردق  میزادرپ .  یم  نیتسخن  هیردق 
بیبش نب  دمحم  یقشمد ،  نالیغ  ناسنا .  لاعفا  رد  یهلا  ریدقت  یفن  ضیوفت و  هب  داقتعا  يرگید  ءاجرا و  هب  داقتعا  یکی  دنا :  هتشاد  مهم 

دنرتمهم و نارگید  زا  یقشمد  نالیغ  ینهج و  دبعم  هیردق ،  نایم  رد  ( 46  . ) دنا هدش  رکذ  هقرف  نیا  وزج  يدلاخ  یحلاص و  رمـش ،  یبا  ، 
ماش و هیردق  ياوشیپ  یقـشمد  نالیغ  ( 47  . ) دـنوش یم  هدرب  مان  دـنا  هدرک  حرطم  ار  ردـق  هب  داقتعا  هک  یناسک  نیتسخن  ناونع  هب  ود  نیا 

هیوسنـس سنوی  وبا  مان  هب  یحیـسم  کی  زا  ار  ردق  هدیقع  ینهج  دبعم  هک  تسا  هدش  لقن  درک .  یم  يربهر  ار  هرـصب  هیردـق  ینهج  دـبعم 
ماش هیردق ،  زکارم  زا  یکی  هکنیا  هب  هجوت  اب  ناقرشتسم  رثکا  ( 48  . ) تفرگ دبعم  زا  ار  ردق  هب  داقتعا  یقشمد  نالیغ  درک و  ذخا  يراوسا 

ینارصن ناملکتم  زا  ار  شیوخ  داقتعا  هیردق  هک  دنا  نآ  رب  دنا ،  هتشاد  روضح  اجنآ  رد  ینانوی  ینارصن و  نافوسلیف  تسا و  هدوب  قشمد  و 
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اما تسا .  هدرک  ذخا  یقـشمد  يانحوی  ۀـمکحلا  عوبنی  باتک  زا  ار  دوخ  ءارآ  نالیغ  دـنا  هتفگ  لاثم  يارب  دـنا .  هتفرگ  ینانوی  نافوسلیف  ای 
عازن زاغآ  زا  سپ  لاس  یـس  ات  تسیب  یقـشمد  ياـنحوی  ياـهباتک  اریز  دـنا  هدرک  دـیدرت  هراـب  نیا  رد  تاو  يرمگتنوم  نوچ  رگید  یخرب 
یفاک هزادنا  هب  نیملسم  یسایس  ینید و  گنهرف  رد  هک  دسر  یم  رظن  هب  ( 49  . ) تسا هدوب  رایتخا  ربج و  نوماریپ  مهرد  نب  دعج  نالیغ و 
يارب درادـن .  هناگیب  ینوریب و  ياه  هشیر  رد  وجتـسج  هب  يزاین  تفای و  رایتخا  ربج و  هلءاسم  حرط  يارب  ییاه  هزیگنا  اه و  هشیر  ناوت  یم 
رایتخا هک  دراد  دوجو  يرگید  تایآ  رگید  يوس  زا  دـهد و  یم  تبـسن  لاعتم  يادـخ  هب  ار  تیادـه  يددـعتم  تایآ  میرک  نآرق  رد  لاثم 

نیا یتایآ  نینچ  تئارق  اب  ناناملسم  هک  تسا  یعیبط  دهد .  یم  رارق  دیکءات  دروم  شیوخ  تداعس  رد  ار  وا  يریگ  عضوم  لکـش  ناسنا و 
تایآ و یخرب  رد  نآرق  دوخ  هچرگ  تسیچ .  نایم  نیا  رد  یمدآ  شقن  سپ  تسادخ ،  تسد  هب  تیاده  رگا  هک  دننک  حرطم  ار  شـسرپ 
ار هیردـق  دـلوت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دـش  هراشا  هک  نانچ  رگید  يوس  زا  ( 50  . ) تسا هداد  خـساپ  لاوس  نیا  هب  ثیداـحا  زین 

تبـسن ادخ  یمتح  ردق  اضق و  هب  ار  نآ  دنک  هیجوت  ار  شیوخ  تموکح  هکنیا  يارب  هیواعم  هکنیا  رتمهم  همه  زا  دـندوب .  هدرک  ینیب  شیپ 
زا زین  نیتسخن  نایردق  هک  يوما  روج  ملظ و  نافلاخم  هک  تسا  یعیبط  نیاربانب  دـناوخ .  یم  ادـخ  تساوخ  ار  شیوخ  ياهراک  داد و  یم 

ریدـقت همزال  دـندرک و  یم  ریـسفت  ار  نآ  نایوما  هیواعم و  هک  يا  هنوگ  هب  لقاال  ار  یهلا  ردـق  اضق و  نایوما  اب  هلباقم  يارب  دـندوب ،  اـهنآ 
رارق دـبعم  نـالیغ و  اـهنآ  سءار  رد  هک  نیتـسخن  نایردـق  هراـبرد  مهم  هلءاـسم  دـنوش .  رکنم  دنتـسناد ،  یم  ناـسنا  ندوب  روبجم  ار  یهلا 
يارب ییاج  هک  ار  يریدـقت  هنوگ  نآ  هکنیا  ای  دـندرک  یم  راکنا  ار  ناسنا  لامعا  رد  یهلا  ریدـقت  هنوگ  ره  نانآ  ایآ  هک  تسا  نیا  دنتـشاد 

 ، تسا هدنام  یقاب  هیردق  يارآ  هرابرد  هک  يدنـس  نیرتمهم  دندوب .  رکنم  دماجنا ،  یم  ربج  هب  دراذگ و  یمن  یقاب  ناسنا  رایتخا  يدازآ و 
ایآ رمع ! يا  تسا :  نینچ  دوش  یم  طوبرم  ردـق  هدـیقع  هب  هک  همان  زا  تمـسق  نآ  تسا .  يوما  هفیلخ  زیزعلادـبع  نب  رمع  هب  نـالیغ  هماـن 

ياضق نامرف و  هک  يراک  رطاخ  هب  ار  یـسک  ای  دزاسب ؟  بویعم  يزیچ  ای  دنک  ییوج  بیع  دوخ  هدرک  هتخاس و  زا  یمیکح  هک  يا  هدـید 
تیادـه هب  هک  يا  هدـید  ار  يرگ  تیادـه  ایآ  تسوا ؟  باذـع  بجوتـسم  هک  دـهد  نامرف  يزیچ  هب  ای  دـنک  باذـع  هتفرگ  قلعت  نادـب  وا 

رطاخ هب  ای  دنک  فیلکت  ناشناوت  زا  شیب  ار  ناگدنب  هک  يا  هتفای  ار  ینابرهم  ایآ  دزاس ؟  هارمگ  تیاده  زا  ار  مدرم  سپـس  دـنک و  توعد 
هب ار  مدرم  هک  يا  هدـید  ییوگتـسار  ایآ  و  دـنک ؟  راداو  ملاظت  ملظ و  رب  ار  مدرم  هک  يا  هتفای  يرگداد  ایآ  دـهد ؟  باذـع  یتعاط  ماـجنا 
رب ناـسنا  راـیتخا  يدازآ و  تاـبثا  ربج و  یفن  درک  هدافتـسا  ناوت  یم  هماـن  نیا  زا  هچنآ  ( 51 ( ؟  دـیامن راداو  دوخ  نایم  بذاکت  بذـک و 

تبـسن نآ  هب  ار  ضیوفت  تابثا  یهلا و  ردق  اضق و  یفن  ناوت  یمن  هجو  چیه  هب  تسا و  یلقع  حبق  نسح و  یهلا و  تمکح  لدع و  ساسا 
ردق اضق و  ربج و  هیرظن  جیاتن  زا  یکی  روکذم  هرقف  زا  هلمج  ره  دهد و  ناشن  ار  ربج  هیرظن  مزاول  ات  دشوک  یم  نالیغ  همان ،  نیا  رد  داد . 
دبعم هدوب و  هفینح  دمحم  نب  نسح  درگاش  نالیغ  هک  تسا  هدش  لقن  دشاب .  یم  ددرگ ،  بلس  ناسنا  يدازآ  هک  يا  هنوگ  هب  ادخ  یمتح 

زا ود  ره  سابع ،  نبا  و  مالـسلا -  هیلع  یلع  ماما  دـنزرف  هفینح -  دـمحم  هک  میناد  یم  ( 52  . ) تسا هتخومآ  ثیدـح  سابع  نبا  زا  ینهج 
اهنت شیوخ  ناداتـسا  زا  يوریپ  هب  دـبعم  نالیغ و  هک  ار  نامگ  نیا  رما  نیمه  دـنا و  هدوب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  بتکم  ناگتخومآ  شناد 

دندوب و هیما  ینب  تخـسرس  نافلاخم  زا  ود  ره  ینهج  دبعم  نالیغ و  رگید ،  يوس  زا  دنک .  یم  تیوقت  دندرک ،  یم  راکنا  ار  ربج  هدـیقع 
هجنکـش و هیما  ینب  يافلخ  طسوت  تهج  نیمه  هب  دـندرک و  یم  غیلبت  اـهنآ  طـسوت  ربج  هیرظن  جـیورت  زین  ناـنآ و  هناـملاظ  ياـهراک  هیلع 

ینب طسوت  ربج  اب  هزرابم  لیلد  هب  نالیغ  نوچ  يدارفا  هک  دنک  یم  لقن  ینابج  یلعوبا  شداتسا  زا  رابجلادبع  یـضاق  دندش .  هتـشک  سپس 
هنوگ ره  رکنم  هن  دندوب و  ربج  فلاخم  اهنت  نیتسخن  هیردق  هک  دـنک  دـییءات  ار  رظن  نیا  دـناوت  یم  قوف  دـهاوش  ( 53  . ) دندش هتـشک  هیما 

ضیوفت و هب  داقتعا  رگنایب  هک  تسا  هدش  هداد  تبـسن  اهنآ  هب  يدیاقع  بهاذم  قرف و  ياهباتک  رد  رگید ،  يوس  زا  اما  یهلا .  ردق  اضق و 
راک رد  يریدقت  ینعی  ( 54  (( ) فنءا رمالا  ردق و  ال   : )) تسا هتفگ  ینهج  دبعم  هک  تسا  هدش  لقن  هنومن ،  يارب  تسا .  یهلا  ریدـقت  یفن 

هیردـق زا  یکی  رمـشوبا ،  يارآ  هلمج  زا  یناتـسرهش  تسا .  هدـشن  نیعم  ادـخ  طـسوت  لـبق  زا  يزیچ  ینعی  تسادـتبا ؛  زا  اـهراک  تسین و 
هک تشاد  هجوت  دـیاب  اـما  ( 55  . ) دـناد یم  هراـب  نیا  رد  یهلا  ریدـقت  هنوـگ  ره  یفن  ناـسنا و  هب  رـش  ریخ و  ریدـقت  باـستنا  ار  نیتـسخن ، 
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تسا یعیبط  دنشاب و  یم  ربج  هیرظن  رادفرط  يا  هنوگ  هب  دوخ  نانیا  دنتسه و  هرعاشا  ثیدح و  باحصا  زا  الومعم  اهباتک  نیا  ناگدنسیون 
هب درک .  ادیپ  نانیمطا  الماک  ناشنافلاخم  هرابرد  نانآ  ياهـشرازگ  هب  ناوت  یمن  ور  نیا  زا  دـننادب .  ردـق  راکنا  يواسمار  رایتخا  تابثا  هک 
نآ دـندرک ،  یم  راکنا  ار  ردـق  اضق و  رگا  دـندوب و  ربج  رکنم  افرـص  نانآ   . 1 دراد :  دوجو  لامتحا  هس  نیتسخن  هیردـق  هرابرد  لاـح  ره 

هدیقع هیما و  ینب  اب  هزرابم  هورگ  نیا  یلـصا  فدـه   . 2 دـندوب .  رکنم  دـماجنایب ،  ربج  تابثا  يدازآ و  یفن  هب  هک  ار  يردـق  اضق و  هنوگ 
 . 3 دندش .  یم  رکنم  ار  یهلا  ریدقت  دننک ،  عمج  یهلا  ریدقت  ناسنا و  يدازآ  نایم  دنتسناوت  یمن  نوچ  اما  دوب  ناسنا  يدازآ  تابثا  ربج و 
هـس لامتحا  هجرد  دسر  یم  رظن  هب  دـشاب .  یم  ردـق  یفن  عورف  زا  يدازآ  تابثا  دـندوب و  یهلا  ردـق  اضق و  یفن  ددـصرد  هقرف  نیا  اساسا 

یملع تادنتـسم  یخیراـت و  دـهاوش  اـب  رتشیب  لوا  هیـضرف  دـسر  یم  رظن  هب  ینعی ،  هدـش ؛  جرد  هک  تسا  یبیترت  ناـمه  هب  ـالاب ،  هیـضرف 
(56  . ) دشاب یم  تسا  راگزاسان  نیارق  اب  تسا و  تسردان  ریخا  هیضرف  تسا و  گنهامه 

هدیکچ

هزورما هک  تفر  راک  هب  ردق  اضق و  نارکنم  هرابرد  جیردت  هب  یلو  دش  یم  قالطا  یهلا  ردـق  اضق و  نارادـفرط  رب  هیردـق  مان  زاغآ  رد   . 1
ناسنا دوخ  هب  اهراک  ماجنا  يراذـگاو  يانعم  هب  ضیوفت  دوش و  یم  هتفگ  مه  هضوفم  دارفا  نیا  هب  دوش .  یم  ردابتم  نآ  زا  انعم  نیمه  مه 
ریدقت یفن  ضیوفت و  هب  داقتعا  ءاجرا و  هب  داقتعا  دنا :  هتـشاد  مهم  داقتعا  ود  هک  دنتـسه  هیردـق  هئجرم  نامه  نیتسخن  هیردـق   . 2 تسا . 

يارب یفاک  ياه  هزیگنا  نیملـسم  ینید  یـسایس و  گنهرف  رد   . 3 تسا .  یقـشمد  نـالیغ  ینهج و  دـبعم  هورگ  نیا  دارفا  نیرتمهم  یهلا . 
هیردق باب  رد   . 4 تسناد .  ینانوی  هفسالف  ای  ینارـصن  ناملکتم  ار  هیردق  شیادیپ  ءاشنم  ناوت  یمن  اذل  هدوب و  رایتخا  ربج و  هلءاسم  حرط 

ب دماجنیب .  ربج  تابثا  يدازآ و  یفن  هب  هک  دندرک  یم  راکنا  ار  یهلا  ردـق  اضق و  نآ  اهنت  اهنآ  فلا )  دراد :  دوجو  لامتحا  هس  نیتسخن 
رکنم دننک ،  عمج  یهلا  ریدـقت  ناسنا و  يدازآ  نایم  دنتـسناوت  یمن  نوچ  یلو  دوب  ربج  هدـیقع  هیما و  ینب  اب  هزرابم  اهنآ  یلـصا  فدـه  ( 

 . دندوب یهلا  ردق  اضق و  یفن  یپ  رد  اساسا  ج )  دندش .  یهلا  ریدقت 

شسرپ

دح هچ  ات  اهنآ  شیادیپ  تسیچ ؟  هیردق  شیادیپ  هشیر   . 3 دنا ؟  هتشاد  یتاداقتعا  هچ  نیتسخن  هیردق   . 2 دنتسه ؟  یناسک  هچ  هیردق   . 1
؟  دراد طابترا  ینانوی  هفسالف  اب 

هیمهج هیربج و   - 5

همدقم

نایب نمـض  یناتـسرهش  تسادـخ .  هب  لاعفا  همه  باستنا  ناسنا و  زا  يرایتخا  لعف  یفن  يانعم  هب  بهاذـم ،  قرف و  ملع  حالطـصا  رد  ربج 
 . دنتـسه هطـسوتم  هیربج  هصلاخ و  هیربج  هلمج  نآ  زا  هک  دناد  یم  یفانـصا  ياراد  ار  ربج - هدیقع  نارادـفرط  ینعی  هیربج -  بلطم ،  نیا 

یمدآ يارب  مود  هورگ  دنهد .  یم  تبسن  ادخ  هب  ار  ناسنا  لاعفا  مامت  دنتـسین و  لئاق  یلمع  تردق و  هنوگ  چیه  ناسنا  يارب  تسخن  هورگ 
زین مالـسا  زا  لبق  ربج  هب  داقتعا  تشذگ  البق  هک  هنوگ  نامه  ( 57  . ) دنناد یمن  رث  ؤم  وا  لعف  رد  ار  تردق  اما  دـننک  یم  تابثا  ار  یتردـق 

حرطم هدیقع  نیا  ینامز  هچ  ناناملـسم  نایم  رد  هکنیا  اما  دنا .  هتـشاد  یتاداقتعا  نینچ  زین  هکم  ناکرـشم  یخرب  یتح  تسا و  هدوب  حرطم 
نیا قبط  رب  دـهد .  یم  رارق  بطاـخم  ار  ماـش  لـها  هیربج  نآ  رد  هک  تسا  تسد  رد  ساـبع  نبا  زا  يا  هلاـسر  تسین .  نشور  اـقیقد  هدـش 
لها هیربج  هک  تسا  هدش  شرازگ  زین  يرصب  نسح  زا  يا  هلاسر  نینچ  دنا .  هتشاد  داقتعا  ربج  هب  یهورگ  ربمایپ  هباحص  نامز  رد  هلاسر ، 
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دنا هدش  یم  تفای  ربج  هیرظن  هب  داقتعا  اب  ییاه  هورگ  ماش  قارع و  رد  يرجه  لوا  نرق  رد  نیاربانب  ( 58  . ) تسا هتخاس  بطاخم  ار  هرصب 
رد ( 59  . ) دوب هیواـعم  درک  حرطم  ار  ربج  هدـیقع  هک  یـسک  نیتسخن  هک  دـنک  یم  لـقن  ییاـبج  یلع  وبا  شداتـسا  زا  رابجلادـبع  یـضاق  . 

هئجرم ناونع  هب  يددعتم  دارفا  زا  دنتـسه .  هیربج  هئجرم  دـنا ،  هدـش  هدـیمان  هیربج  مان  هب  هک  يا  هقرف  نیتسخن  قرف ،  بهاذـم و  ياهباتک 
هب تسا و  تسد  رد  وا  يارآ  هک  يا  هتـسجرب  مهم و  درف  اهنت  تسین .  تسد  رد  اهنآ  یمالک  دـیاقع  ارآ و  هک  تسا  هدـش  هدرب  مان  هیربج 
هب نامیا ،  هرابرد  هک  دنتـسه  یناـسک  هئجرم  زا  یهورگ  دـیوگ :  یم  يدادـغب  دـشاب .  یم  ناوفـص  نب  مهج  تسا ،  دـقتعم  ربج  ءاـجرا و 

هلمج زا  هئجرم  زا  هورگ  نیا  سپ  تسا .  نینچ  ناوفـص  نب  مهج  بهذـم  هک  هنوـگ  ناـمه  ربـج ،  هب  لاـمعا ،  هراـبرد  دـندقتعم و  ءاـجرا 
ربج ءاـجرا و  زا  ریغ  رد  ار  هیمهج  دـیاقع  تسین  تسد  رد  اـهنآ  يارآ  هک  هیربج  هئجرم  زا  یخرب  تسا  نکمم  هتبلا  ( 60  . ) دنتسه هیمهج 

راجن و يارآ  یـسررب  اب  اـما  دـنک ،  یم  حرطم  زین  ار  هیرارـض  هیراـجن و  هیمهج ،  زا  ریغ  هیربج  زا  ثحب  رد  یناتـسرهش  دنـشاب .  هتفریذـپن 
دنوش یم  دادملق  هطسوتم  هیربج  دنـشاب ،  يربج  اهنآ  رگا  نیاربانب  دندرک .  یم  ریوصت  ناسنا  يارب  یتردق  اهنآ  هک  دوش  یم  مولعم  رارض 
دناوت یم  هک  یهورگ  اهنت  ناس  نیدب  دنراد .  یتیعضو  نینچ  زین  هرعاشا  هک  دید  میهاوخ  يرعشا  يارآ  یـسررب  زا  سپ  هک  هنوگ  نامه   ؛

یم هتفگ  قـه )  م 128   ) يدنقرمـس ناوفـص  نب  مهج  ناوریپ  هب  هیمهج  دنتـسه .  هیمهج  دوش ،  یفرعم  صلاـخ  ضحم و  هیربـج  ناونع  هب 
 . تسا هتفرگ  وا  زا  ار  ربج  هدیقع  هلمج  زا  شیوخ  دیاقع  زا  يرایسب  ارهاظ  تسا و  هدوب  قه )  م 124   ) مهرد نب  دعج  درگاش  مهج  دوش . 
هب هک  دنا  هتـسناد  دحلم  هارمگ و  يدرف  ار  دعج  یخرب  تسا .  هدرک  ذخا  يدوهی  کی  زا  ار  دوخ  دیاقع  زین  مهرد  نب  دـعج  هک  هدـش  لقن 
 ، نابرق دیع  رد  ریگتـسد و  يرـسقلا  هللادبع  نب  دلاخ  طسوت  ماجنارـس  تسا و  هتفرگ  رارق  هیما  ینب  بیقعت  تحت  شزیمآ  رفک  دیاقع  ببس 

کلملادبع نب  دیزی  هیلع  يدزا  بلهم  نب  دـیزی  مایق  رد  دـعج  هک  تسا  تسد  رد  يرگید  شرازگ  ( 61  . ) دش هدیرب  رـس  ینابرق  ناونع  هب 
مهج دراد .  دوجو  تسا ،  هتشاد  یسایس  هزیگنا  دعج  ندش  هتـشک  هکنیا  لامتحا  شرازگ ،  نیا  قبط  رب  ( 62  . ) تسا هتسج  تکرش  يوما 
لتق هب  ورم  رد  ینزام  زوحا  نب  ملس  تسد  هب  درک و  تکرش  ناسارخ  مکاح  رایس  نب  رصن  هیلع  جیرـس  نب  ثراح  مایق  رد  زین  ناوفـص  نب 

دیاقع یـسررب  هب  دـیاب  کنیا  مه  همدـقم ،  نیا  زا  سپ  وا .  یبهذـم  يارآ  لیلد  هب  هن  هدوب  تهج  نیمه  هب  وا  ندـش  هتـشک  ارهاظ  دیـسر . 
ار ادـخ  هک  یـسک  تسوا .  هب  لهج  اهنت  رفک ،  تسادـخ و  هب  تفرعم  اهنت  ناـمیا ،  ءاـجرا :   . 1 میزادرپـب .  هیمهج  يرکف  لوـصا  مهج و 

هدیقع نیا  تسا .  نآ  زا  رخءاتم  نامیا و  زا  جراخ  لامعا  رارقا و  نیاربانب ،  تسین .  رفاک  دـنک  راکنا  ار  ادـخ  راتفگ  نابز و  هب  اما  دسانـشب 
رد تسین و  رداق  زیچ  چیه  رب  ناسنا  دنک :  یم  فیصوت  نینچ  ربج  هنیمز  رد  وا  هدیقع  یناتـسرهش  ربج :   . 2 تسا .  ءاجرا  هب  داقتعا  نامه 
رد زین  ار  یلاعفا  دنک ،  یم  قلخ  تادامج  رد  ییاهزیچ  دنوادخ  هک  روط  نامه  درادن .  رایتخا  هدارا و  تردـق و  وا  تسا .  روبجم  شلاعفا 
 ، داد رمث  تخرد  مییوگ :  یم  هکنانچ  تسا ،  يزاجم  تادامج  هب  لاعفا  تبـسن  دننام  ناسنا  هب  لاعفا  نداد  تبـسن  دنک و  یم  قلخ  ناسنا 
 ، تسا يربج  لاعفا  دوخ  دننام  زین  باقع  باوث و  رگید  يوس  زا  درک .  بورغ  عولط و  دیشروخ  درک و  تکرح  گنـس  دش ،  يراج  بآ 
هب ناوت  یم  ار  تاقولخم  هک  درک  فیـصوت  یتفـص  هب  ناوت  یمن  ار  دـنوادخ  یهلا :  تافـص  یفن   . 3 تسا .  يربج  زین  فیلکت  هک  ناـنچ 

قلاخ لعاف و  رداق ،  نوچ  یتافـص  اب  اهنت  ار  دنوادخ  دیمان .  یح  ملاع و  یـش ء ،  دوجوم ،  ار  ادـخ  ناوت  یمن  نیاربانب  درک .  فصو  اهنآ 
یهلا مالک  هک  نآرق  نیاربانب ،  تسین .  میدـق  تسا و  ثداح  ادـخ  مـالک  نآرق :  قلخ   . 4 درک .  فیـصوت  ناوت  یم  تسادخ  صتخم  هک 

 : ادـخ تی  ؤر  یفن   . 6 تسا .  ثداح  قولخم ،  ثداـح و  روما  هب  ادـخ  ملع  یهلا :  ملع  ثودـح   . 5 دـشاب .  یم  قولخم  ثداح و  تسا 
دراو منهج  ای  تشهب  رد  نایخزود  نایتشهب و  هکنآ  زا  سپ  منهج :  تشهب و  يانف   . 7 دید .  ناوت  یمن  زین  تمایق  زور  رد  یتح  ار  دنوادخ 

(63  . ) تفر دنهاوخ  نیب  زا  منهج  تشهب و  دندید ،  باذع  شاداپ و  دندش و 

هدیکچ

تبـسن ادخ  هب  ار  همه  تسین و  لئاق  یتردق  چیه  ناسنا  يارب  تسخن  هورگ  دنوش .  یم  میـسقت  هطـسوتم  هصلاخ و  هتـسد  ود  هب  هیربج   . 1
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ینامز هچ  رد  ربج  هب  هدـیقع  هکنیا   . 2 دناد .  یمن  رثوم  لعف  رد  ار  نآ  یلو  دنک  یم  تابثا  ار  تردـق  یمدآ  يارب  مود  هورگ  دـهد و  یم 
قرف و بتک  رد  دـنا .  هدـش  تفاـی  ربج  هب  هدـیقع  اـب  ییاـههورگ  يرجه  لوا  نرق  رد  یلو  تسین  نشور  هدـش  حرطم  ناناملـسم  ناـیم  رد 

تـسا تسد  رد  وا  يارآ  هک  ربج  ءاجرا و  هب  دقتعم  درف  اهنت  و  دنتـسه .  هیربج  هئجرم  هدش  هدیمان  هیربج  مان  هب  هک  يا  هقرف  نیلوا  بهاذم 
 ( فـلا تسا :  رارق  نیا  زا  هیمهج  مهم  دـیاقع   . 3 دـنا .  ضحم  صلاخ و  هیربج  هک  دـنا  یهورگ  نامه  هیمهج  تسا و  ناوفـص  نب  مهج 
 . درادـن دوخ  زا  يرایتخا  هدارا و  تسا و  روبجم  ناسنا  ب )  تسا .  نامیا  زا  جراخ  لمع  رارقا و  تسا و  یفاک  نامیا  يارب  ادـخ  تخاـنش 

تسا و ثداح  ادخ  مالک  د ) درک .  فیـصوت  مینک  یم  فیـصوت  نآ  هب  ار  تاقولخم  هک  یتافـص  زا  یتفـص  هب  ناوت  یمن  ار  دنوادخ  ج ) 
دنتـسین يدبا  منهج  تشهب و  ز ) دید .  ناوت  یمن  مه  تمایق  رد  یتح  ار  دنوادخ  و ) تسا .  ثداح  ثداح ،  روما  هب  ادخ  ملع  ه ) قولخم . 

.

شسرپ

هیمهج مهم  دیاقع   . 3 دمآ .  دیدپ  ینامز  هچ  زا  ربج  هب  داقتعا   . 2 دییامن .  صخشم  ار  هورگ  ره  قیداصم  دینک و  نایب  ار  هیربج  ماسقا   . 1
 . دینک نایب  ار 

هعیش مود :  شخب 

همدقم

(64  . ) دوش یم  قالطا  ناسکی  روط  هب  ثن  ؤم  رکذـم و  رب  زین  عمج و  هینثت و  درفم و  رب  تسا و  نارای  ناوریپ و  ياـنعم  هب  تغل ،  رد  هعیش 
 (( صن  )) و بصن ))   )) قیرط زا  وا  لصفالب  تفالخ  تماما و  هب  دقتعم  هک  دوش  یم  هتفگ  مالسلا  هیلع  یلع  ناوریپ  هب  هعیش  حالطصا ،  رد 

هب هعیـش ،  دسر  یم  رظن  هب  اما  دنا ،  هتفگ  يرایـسب  نانخـس  هعیـش  شیادـیپ  نامز  هرابرد  ( 65  . ) دنتـسه هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
هب ترضح  نآ  نانخس  رد  اهراب  یلع ))  ۀعیـش   )) ریبعت تسا و  هدوب  حرطم  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  رد  روکذم ،  يانعم  نامه 

تماما هب  داقتعا  هک  عیشت  يارب  یساسا  رصنع  اما  تسا .  هدوبن  تروص  کی  هب  فلتخم  ياهنامز  رد  هعیش  تیعـضو  هتبلا  تسا .  هتفر  راک 
 . دوش یم  هدید  هعیش  نایم  رد  اه  هرود  همه  رد  مالسا و  يادتبا  زا  تسا  صن  قیرط  زا  مالسلا  هیلع  یلع 

هعیش راودا   - 6

همدقم

 ، هعیش  : )) دیوگ یم  یتخبون  تسا .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تایح  نامز  هعیش ،  تایح  هرود  نیتسخن  دش ،  نایب  هک  هنوگ  نامه 
سپ هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامز  رد  هک  دندوب  وا  تماما  هب  نادقتعم  مالسلا و  هیلع  یلع  ناوریپ  نانآ  تسا ؛  یمالـسا  هقرف  نیتسخن 

 . دندوب رـسای  نب  رامع  رذوبا و  یـسراف ،  ناملـس  دادقم ،  دندش  هدـیمان  هعیـش  مسا  هب  مالـسا  رد  هک  یناسک  نیلوا  دنتـشاد .  دوجو  نآ  زا 
مان یلع ))  هعیش   )) زا تحارص  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اهنآ  رد  هک  تسا  هدش  لقن  یثیداحا  ینس  هعیـش و  ربتعم  ياهباتک  رد  ( 66 (()
ریخ مه  کئلوا  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  نا   )) هفیرش هیآ  ریسفت  رد  تنس  لها  گرزب  دنمـشناد  یطویـس ،  هنومن ،  يارب  دنا .  هدرب 
هدش یفرعم  وا  هعیش  مالـسلا و  هیلع  یلع  روکذم  هیآ  قادصم  اهنآ  رد  هک  تسا  هدرک  لقن  ترـضح  نآ  زا  ثیدح  هس  ( 7 هینب :   (( ) ۀیربلا
لقن دنشاب ، )) یم  راگتسر  وا  هعیـش  هک  یلع   )) هک نومـضم  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ثیدح  دنچ  زین  دیفم  خیـش  ( 67  . ) دنا

هللا یلص  ربمایپ  دوخ  طسوت  عیـشت  موهفم  ساسا  نیا  رب  ( 69  . ) تسا هدـش  لقن  ثیداحا  هنوگ  نیا  زین  رگید  عباـنم  رد  ( 68  . ) تسا هدرک 
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هک دوش  حرطم  لا  ؤس  نیا  تسا  نکمم  داد .  شرورپ  ار  نآ  دناشن و  یمالسا  رکفت  هزوح  رد  ار  هعیش  رذب  ناشیا  دش و  حرطم  هلآ  هیلع و 
رد تشاد ؟  یموهفم  انعم و  هچ  یلع  هعیش  يانعم  نیاربانب  دندوب ،  وا  هعیـش  دندرک و  یم  يوریپ  ناشیا  زا  اهناملـسم  همه  ربمایپ ،  دوجو  اب 

رگید هب  دنک .  یم  یفرعم  دوخ  هعیـش  ار  یلع  هعیـش  عقاو  رد  مالـسلا ،  هیلع  یلع  هعیـش  زا  دـیجمت  فیرعت و  اب  ربمایپ  تفگ :  دـیاب  خـساپ 
زا سپ  هچ  نامز  نیا  رد  هچ  دنک ،  يوریپ  یلع  زا  دیاب  دـنک ؛  يوریپ  نم  زا  سک  ره  هک  دنتـسه  بلطم  نیا  نایب  ددـصرد  ناشیا  نخس ، 

هیلع یلع  هب  باطخ  دوخ ،  هعیـش  زا  دـیجمت  زا  سپ  ثیداحا  یخرب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  نآ  بلطم ،  نیا  دـهاش  نم . 
باطخ ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رگید ،  ثیداـحا  رد  ( 70  (( . ) یتسه وت  نم  هعیـش  ماما   : )) دنیامرف یم  مالـسلا 

ریبعت ربماـیپ  رگید  ثیدـح  رد  ( 71  . ) دـننک یم  هدافتـسا  مالـسلا  هیلع  یلع  ربماـیپ و  هعیـش  ینعی  انتعیـش ))  )) تراـبع زا  دـننک و  یم  رارق 
ات شیوخ  یمومع  غیلبت  يادتبا  نامه  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  الوصا  ( 72  . ) دنرب یم  راک  هب  ار  یتیب ))  لها  ۀعیش  یتعیـش و  ))

زاغآ رد  لاثم ،  يارب  دـندومرف .  یفرعم  دوخ  زا  سپ  ناناملـسم  ماـما  شیوخ و  نیـشناج  ناونع  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  اـهراب  رمع  ناـیاپ 
 . دندناوخ شیوخ  ثراو  یـصو و  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  احیرـص  ( 214 ءارعـش :   (( ) نیبرقالا کتریـشع  رذنا  و   )) هیآ لوزن  زا  سپ  تثعب 

یتبسانم ره  رد  هراومه و  نآ  زا  سپ  دندرک و  يزیر  هیاپ  ار  عیشت  يانب  گنس  نیتسخن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دادیور ،  نیا  رد  ( 73)
هتـشگرب جـح  زا  ناناملـسم  زا  یهوـبنا  ربارب  رد  مخ  ریدـغ  هعقاو  رد  ناـشتافو  زا  لـبق  یکدـنا  هکنیا  اـت  دـنتخادرپ  یم  اـنب  نیا  لـیمکت  هب 

یباحص اهدص  ار  هعقاو  نیا  هالوم . ))  یلع )   ) اذهف هالوم  تنک  نم   : )) دندومرف دندناسر و  لامک  هب  هنیمز  نیا  رد  ار  شیوخ  تیرومءام 
تافو زا  سپ  هعیـش ،  تایح  مود  هلحرم  ( 74  . ) تسا هدش  لقن  ینـس  هعیـش و  یثیدح  ياهباتک  رد  هک  دنا  هدرک  لقن  اهنآ  نیعبات  ربمایپ و 

مـسارم لوغـشم  باحـصا  ناگرزب  زا  یهورگ  مشاه و  ینب  مالـسلا و  هیلع  یلع  هک  یماگنه  دوش .  یم  زاـغآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
رـس رب  عازن  هب  دـندش و  عمج  هدـعاس  ینب  هفیقـس  رد  راصنا  نیرجاـهم و  زا  یهورگ  دـندوب ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يراپـس  كاـخ 

ناگرزب یمالسا و  تما  اب  تروشم  نودب  هکنیا  ات  ار ،  يرگید  درف  نیرجاهم  درک و  یم  یفرعم  ار  یسک  راصنا  دنتخادرپ ،  ربمایپ  تفالخ 
ماجنا زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  دـندرک .  قفاوت  رکبوبا  تفالخ  رب  تشاد ،  رارق  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  اهنآ  سءار  رد  هک  ربمایپ  باحـصا 
هثداح هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تافو  زا  سپ  هک  دـنک  یم  لقن  يدوعـسم  دـمآرب .  شیوخ  قح  نتفرگ  سپ  ددـصرد  نیفدـت  مسارم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامز  رد  هک  دنتسه  یهورگ  نامه  نانیا  ( 75  . ) دندش عمج  مه  درگ  وا )) هعیش   )) مالسلا و هیلع  یلع  هفیقس ، 
هک ییاغوغ  تشحو و  اما  دندوب .  رـسای  نب  رامع  رذوبا و  یـسراف ،  ناملـس  دادقم ،  اهنآ  سءار  رد  دندش و  یم  هدـناوخ  یلع ))  هعیـش  ))

شیوخ قح  رگا  هک  تفایرد  وا  دیدرگ و  مالسلا  هیلع  یلع  زا  اهنآ  تیامح  زا  عنام  دش ،  داجیا  ناناملسم  نایم  رد  رکبوبا  اب  تعیب  زا  سپ 
وا و ور  نیا  زا  دـش .  دـهاوخ  تیلهاج  هب  مدرم  تشگزاب  مالـسا و  يدوبان  ثعاـب  اهناملـسم  ناـیم  رد  يزیرنوخ  گـنج و  دـنک ،  بلط  ار 

هرابرد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياه  هیـصوت  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  هعیـش  اما  دـندرک ،  یـشوپ  مشچ  تفالخ  قح  هبلاـطم  زا  شناـیعیش 
اب وا  زا  يوریپ  هب  ترورـض  دراوم  رد  هاگ  دـندوب و  هتخود  مشچ  وا  هب  ثداوح  همه  رد  دنتـشاد ،  رطاخ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  يوریپ 

هرود هب  تبـسن  عیـشت  هرود  نیا  رد  دـندوب .  بسانم  تصرف  راظتنا  رد  تلزع  توکـس و  رد  هاگ  و  دـندرک .  یم  يراکمه  تقو  نامکاح 
اما دنتشاد  داقتعا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  تماما  هب  اهنت  هعیـش  لوا ،  هلحرم  رد  اریز  تفای  يرتشیب  تیلعف  لبق 

یـسایس و روما  رد  شترـضح  هراشا  اب  اهنآ  دوب و  نایعیـش  ياوشیپ  ماـما و  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تلحر  زا  سپ 
یم دنم  هرهب  دـندرک و  یم  يوریپ  وا  زا  یهقف  ماکحا  دـیاقع و  ریـسفت و  رد  هکنیا  زا  هتـشذگ  دـندرک ،  یم  تکراشم  اهگنج  یعامتجا و 

مالسلا هیلع  یلع  تماما  هرود  نیا  رد  دوش .  یم  زاغآ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ندیسر  تفالخ  هب  نامثع و  لتق  زا  سپ  موس ،  هرود  دندش . 
 . تفای يرتشیب  شقن  یـسایس  تیمکاح  رد  زین  هعیـش  هجیتن  رد  تفای و  ققحت  زین  ماما  یـسایس  تیالو  دـعب  تفای و  يرتشیب  زورب  روهظ و 

تخس هک  دسر  یم  ارف  نایوما  رصع  رد  هعیش  تایح  هرود  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  حلـص  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  تداهـش  زا  سپ  ( 76)
رازآ و نیرتشیب  نایعیش  دنهد و  یم  مانـشد  نایعیـش  لوا  ماما  هب  هیما  ینب  روتـسد  هب  نابیطخ  هرود  نیا  رد  دوب .  نایعیـش  يارب  هلحرم  نیرت 
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نب دیزی  هیلع  رب  يرجه  لاس 61  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  مایق  هک  تسا  هرود  نیمه  رد  دنتـشگ .  لمحتم  تراغ  لتق و  هجنکش و 
زا سپ  دنـسر .  یم  تداهـش  هب  شیوخ  صاخ  نایعیـش  زا  يدادعت  هارمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  دنزرف  دـهد و  یم  خر  هیواعم 
لاس رد  راتخم  مایق  لاس 64 و  رد  نیباوت  مایق  رتمهم  همه  زا  هک  داد  خر  شنارای  وا و  یهاوخنوخ  هب  ییاهمایق  مالسلا  هیلع  نیسح  تداهش 

نتفرگ يارب  ار  نانآ  درک و  عمج  شیوخ  درگ  ار  هعیـش  مالـسلا ،  هیلع  یلع  ماما  دـنزرف  هفینح ،  دـمحم  تیامح  بلج  اب  راـتخم  دوب .   66
زا سپ  یکی  ار  البرک  رد  نانآ  نایعیـش  مالـسلا و  هیلع  تیب  لها  نالتاق  وا  درک .  یهدـنامزاس  شنارای  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  نوخ  ماقتنا 

دمحم تیامح  بلج  زا  سپ  وا  هک  تسا  هدش  لقن  داتـسرف .  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  يارب  ار  دایز  نبا  رـس  دـنارذگ و  غیت  مد  زا  يرگید 
 ، دنیوگ یم  هیناسیک  راتخم  ناوریپ  هب  دمآ .  دیدپ  هعیش  رد  باعـشنا  نیتسخن  بیترت  نیا  هب  و  ( 77  . ) درک یفرعم  يدهم  ماما  ار  وا  هفینح 

ماما نسح و  ماما  زا  سپ  اـی  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  زا  سپ  هک  دوب  نیا  هیناـسیک  داـقتعا  نیرتمهم  دوب .  ناـسیک  راـتخم  یلـصا  مسا  نوچ 
بعشنم رت  یعرف  ياه  هقرف  هب  دوخ  هیناسیک  دنتسناد .  یم  دوعوم  يدهم  ار  واو  دندوب  دقتعم  هفینح  دمحم  تماما  هب  مالسلا ،  هیلع  نیسح 

تسا مالسلا  هیلع  داجس  ماما  دنزرف  دیز  مایق  دیماجنا ،  هعیـش  نایم  رد  رگید  يا  هقرف  شیادیپ  هب  هک  ییاهمایق  زا  رگید  یکی  ( 78  . ) دندش
زا هتـسد  نآ  دیـسر .  تداهـش  هب  ماجنارـس  درک و  مایق  يوما  مکاح  کلملادبع  نب  ماشه  هیلع  رب  وا  تفرگ .  تروص  هیما  ینب  دض  رب  هک 

ثحب هراب  نیا  رد  هیدیز  زا  ثحب  رد  هک  دندش ،  روهشم  هیدیز  هب  دنتشاد ،  یصاخ  دیاقع  دنتـشاد و  لوبق  تماما  هب  ار  وا  هک  دیز  ناوریپ 
دنزرف لیعامسا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ناوریپ  زا  یهورگ  داد ؛  خر  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نامز  رد  باعـشنا ،  نیموس  درک .  میهاوخ 

هب هک  دندرک  حرطم  ار  یـصاخ  دیاقع  جیردت  هب  دـنتفریذپ و  متفه  ماما  ناونع  هب  ار  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ردارب  ناشیا و  دـشرا 
ماـما نیرخآ  اـت  ار  ناـماما  هلـسلس  هعیـش  تیرثـکا  اـما  تفرگ .  دـهاوخ  رارق  ثحب  دروم  هقرف  نیا  همادا ،  رد  دـندش .  فورعم  هیلیعامـسا 

تموکح رخاوا  رد  دـندش .  یم  هدـیمان  هیماما  ای  هیرـشع  ینثا  هعیـش  نانیا  دـنتفریذپ  جـع )   ) دوعوم يدـهم  مهدزاود ،  ماما  ینعی  موصعم 
هب دوش ،  یم  لماش  ار  مالـسلا ،  هیلع  قداص  ماما  مالـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  تماما  نامز  زا  یـشخب  هک  نایـسابع  تموکح  لـیاوا  ناـیوما و 

فراعم و راوگرزب ،  ود  نآ  هک  دوب  كدنا  تصرف  نیمه  رد  دش و  رتمک  اهنآ  نایعیـش  ناماما و  رب  راشف  تموکح ،  ود  نیا  فعـض  لیلد 
رب راشف  نایـسابع  نتفای  تردق  زا  سپ  دندرک .  غیلبت  جیورت و  تشاد  يوبن  تنـس  نآرق و  تامیلعت  رد  هشیر  عقاو  رد  هک  ار  هعیـش  ماکحا 
 . دـندوب رادروخرب  يرتشیب  يدازآ  زا  هعیـش  نومءاـم  نیما و  نوچ  یـسابع  ناـمکاح  زا  یخرب  ناـمز  رد  هچرگ  دـش ،  هتفرگ  رـس  زا  هعیش 

یسابع هاگتسد  رد  هیوب )  لآ  نادناخ   ) هیوب لآ  نادناخ  هک  مجنپ  نرق  رخاوا  ات  مراهچ ،  نرق  لیاوا  زا  ینعی  يربک ،  تبیغ  زا  سپ  یکدنا 
یکی دوخ  هیوب  لآ  تشاد .  لمع  يدازآ  شیوخ  يارآ  دیاقع و  نایب  رد  هعیش  دندش ،  دنم  هرهب  یتموکح  مهم  بصانم  زا  دندرک و  ذوفن 
نیمه رد  هعیش  ناهیقف  ناملکتم و  زا  يرایسب  دندرک .  هضرع  یمالسا  هعماج  هب  ار  یناوارف  نادنمـشناد  دندوب و  هعیـش  هتخیهرف  نادناخ  زا 

ناینادمح تموکح  درب .  مان  یسوط  خیش  یضترم و  دیـس  دیفم و  خیـش  قودص و  خیـش  زا  ناوت  یم  اهنآ  هلمج  زا  هک  دندمآ  دیدپ  نامز 
ات دـیدرگ  ثعاب  دـندوب  بهذـم  یعیـش  ود  ره  هک  رـصم ،  رد  مشـش  ات  مراهچ  ياهنرق  رد  نییمطاف  تموکح  هیروس و  رد  مراهچ  نرق  رد 

مشش نرق  رد  نایبویا  تموکح  ندمآ  راک  يور  اب  اما  دبای .  يرایسب  شرتسگ  قطانم  نیا  رد  عیـشت  بهذم  ات  دیدرگ  ثعاب  دندوب  بهذم 
تموکح طوقـس  زا  سپ  دـش .  زاغآ  رگید  راب  نانآ  بتک  راثآ و  ندرک  دوبان  نایعیـش و  راتـشک  يریگ و  تخـس  رـصم  رب  نانآ  طلـست  و 

نوچ یناگرزب  تفای .  جاور  هعیش  بهذم  هدنبادخ ،  دمحم  ناطلس  تموکح  هرود  رد  هژیوب  لوغم ،  تموکح  ندمآ  راک  يور  یسابع و 
رد دش  ضرقنم  لوغم  تموکح  هکنیا  زا  سپ  دـنا .  هتـسیز  یم  نامز  نیمه  رد  یـسوط  نیدـلا  ریـصن  هجاوخ  یلح و  همالع  یلح ،  ققحم 
اب يوفـص  لیعامـسا  هاش  هکنیا  ات  دـش ،  یم  هرادا  هورگ  هفیاط و  کی  طسوت  هقطنم  ره  دـیدرگ و  رارقرب  یفیاوطلا  كولم  تموکح  ناریا 

بهذـم يوفـص  نامکاح  رگید  لیعامـسا و  هاش  تشگ .  هریچ  قارع  زا  یـشخب  یتح  ناریا و  رـساترس  رب  فیاوط ،  تموکح  نتخادـنارب 
هعیش ار  یمسر  بهذم  لیعامسا  هاش  دش .  داجیا  نانآ  طسوت  تبیغ  رـصع  رد  یعیـش  تموکح  نیرتدنمتردق  نیرتمهم و  دنتـشاد و  هعیش 
همالع یناشاک و  ضیف  اردصالم ،  دامادریم ،  ییاهب ،  خیش  نوچ  یگرزب  نادنمشناد  دومن .  رایسب  ياهششوک  نآ  جیورت  رد  درک و  مالعا 
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هریـس نامه  تشاد و  طلـست  یمالـسا  ياهنیمزرـس  رگید  رب  ینامثع  تلود  نامز  نیمه  رد  اـما  دـنا .  هتـسیز  یم  ناـمز  نیمه  رد  یـسلجم 
دـندنارذگ و غیت  مد  زا  ندوب  هعیـش  مرج  هب  ار  هیروس  هیکرت و  یلاـها  زا  رفن  نارازه  اـهینامثع  تفرگ .  رـس  زا  ار  هعیـش  هب  تبـسن  ناـیوما 

ناس نیدب  دندرک .  رارکت  نیشن  هعیش  رگید  قطانم  رد  ار  رصم  رد  نایبویا  راک  نامه  دندناسر و  تداهـش  هب  ار  یناث  دیهـش  نوچ  یناهیقف 
هیکرت نایعیش  زا  يرایسب  تسبرب و  تخر  قطانم  نآ  زا  تشاد ،  ماع  جاور  هیکرت  زا  یشخب  رـصم و  هیروس و  رد  ینامز  هک  هعیـش  بهذم 

یم یگدـنز  قطانم  نآ  رد  نایولع  ناونع  اب  زین  کنیا  مه  هک  دـندرک  ترجه  یناتـسهوک  قطاـنم  هب  یناـمثع  تموکح  سرت  زا  هیروس  و 
(79  . ) دننک

هعیش ياه  هقرف 

هب اه  هقرف  نیا  زا  يرایـسب  تسا .  یلعج  اهنآ  رثکا  هک  دنا  هدرک  رکذ  هعیـش  يارب  يددعتم  یعرف  ياه  هقرف  بهاذـم ،  قرف و  ياهباتک  رد 
تـسا هدـش  رکذ  هعیـش  يارب  هک  ییاه  هقرف  نیرتمهم  دـنا .  هتـشاد  رگیدـکی  اب  یئزج  تافالتخا  هک  تسا  یعیـش  ملکتم  ای  ملاع  کی  ماـن 
الوصا نانآ  هجیتن  رد  دـندوب ،  لئاق  مالـسلا  هیلع  یلع  تیهولا  هب  تالغ  هیماما .  هیلیعامـسا و  هیدـیز ،  هیناسیک ،  تالغ ،  زا :  دـنا  ترابع 

هک دـندوب  یـسایس  یهورگ  لصا  رد  نانآ  تفگ  دـیاب  هیناـسیک  دروم  رد  دـندوش .  رکذ  یمالـسا  قرف  ناـیم  رد  دـیابن  دنتـسین و  ناملـسم 
تماما و هلءاسم  حرط  دـنداد .  ماجنا  یبوخ  هب  ار  دوخ  تیرومءام  دـندمآرب و  شنارای  مالـسلا و  هیلع  ءادهـشلادیس  نوخ  ماـقتنا  ددـصرد 

تسا هدوب  نایعیش  تیامح  بلج  يارب  دنسپان ،  دنچ  ره  يرازبا ،  ارهاظ  دشاب ،  هتشاد  تحـص  رگا  راتخم ،  طسوت  هیفنح  دمحم  تیودهم 
مهم و بهاذـم  قرف و  میهاوخب  رگا  نیاربانب  درادـن .  ینادـنچ  یبهذـم  تیمها  تسا و  هتفای  ضارقنا  يا  هقرف  هیناسیک  هکنیا  زا  هتـشذگ  . 

رکذ رادقم  نامه  هب  هیناسیک  دروم  رد  دریگ .  رارق  ثحب  دروم  هیلیعامـسا  هیدیز و  هیماما ،  دیاب  میهد ،  رارق  ثحب  دروم  ار  هعیـش  دوجوم 
یلع ماما  زا  ریغ  هک  دنتـسه  یهورگ  هعیـش ،  تیرثکا  نایم  نیا  زا  مینک .  یم  حرطم  هناگادج  یلـصف  رد  ار  تالغ  مینک و  یم  افتکا  هدـش 

زین وا  مالـسلا  هیلع  موـصعم  دـنزرف  هن  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماـما  ینعی  موـصعم  ناـماما  رگید  هب  مالـسلا  هیلع 
 ، دوش یم  رکذ  هعیش ))   )) هملک یتقو  ام  نایم  رد  هزورما  دنچ  ره  دنوش .  یم  هدیمان  هیماما ))   )) ای هیرشع ))  ینثا  هعیش   )) نانیا دندقتعم . 

( دندقتعم صن  قیرط  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  لصفالب  تماما  هب  هک  یهورگ   ) هعیـش یحالطـصا  فیرعت  اما  دـنک ،  یم  روطخ  نهذ  هب  هیماما 
ماع حالطصا  نیمه  هعیش  زا  روظنم  هتشر ،  نیا  ياهباتک  ریاس  نوچمه  باتک ،  نیا  رد  ور  نیا  زا  دوش .  یم  زین  هیلیعامـسا  هیدیز و  لماش 

تماما هب  دقتعم  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ناوریپ  هب  هدیکچ 1 .  دور .  یم  راک  هب  هیماما ))   )) حالطصا یماما ،  هدزاود  هعیش  دروم  رد  تسا و 
هدوب و حرطم  مه  ربمایپ  نامز  رد  حالطـصا  نیا  دوش .  یم  هتفگ  هعیـش  دنتـسه  ص )   ) ربمایپ صن ))   )) و بصن ))   )) قیرط زا  وا  لـصفالب 

هعیش دزن  رد  يددعتم  تایاور  تسا .  ص )   ) ربمایپ تایح  نامز  هعیش ،  تایح  هرود  نیتسخن   . 2 تسا .  هتفر  راک  هب  یلع ))  ۀعیش   )) ریبعت
روط رد  ص )   ) مرکا ربمایپ  هکنیا  امک  تسا .  هتفای  جاور  ص )   ) ربماـیپ طـسوت  یلع ))  ۀعیـش   )) تراـبع هکنیا  نیا  رب  ینبم  تسه  ینـس  و 

کتریـشع رذنا  و   )) هیآ لوزن  زا  سپ  هعفد  نیلوا  هک  دـندومرف  یفرعم  شیوخ  نیـشناج  ناونع  عب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  اهراب  شیوخ  رمع 
هب طوبرم  هعیـش  تایح  مود  هلحرم   . 3 دـش .  رارکت  یفرعم  نیا  داتفا  قافتا  مخ  ریدـغ  هعقاو  هک  مه  ناشیا  رمع  نایاپ  رد  دوب .  نیرقـالا )) 
هب داقتعا  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  دـندوب  هفیلخ  نییعت  لوغـشم  هفیقـس  رد  يا  هدـع  هک  یلاح  رد  تسا .  ص )   ) ربماـیپ تاـفو  زا  سپ 

توکـس مالـسا  ظفح  تهج  هب  نکل  دنتـشاد  رارق  رامع  رذوبا و  ناملـس ،  دادـقم ،  اـهنآ  سءار  رد  هک  دـندمآ  عمج  وا  درگ  وا  ینیـشناج 
یم عورش  مالـسلا  هیلع  یلع  ندیـسر  فالخ  هب  نامثع و  لتق  زا  سپ  موس  هرود   . 4 دندرک .  یهارمه  تقو  نامکاح  اب  دـندومن و  رایتخا 
یلع تداهش  زا  سپ  درک .  ادیپ  شقن  مه  یسایس  تیمکاح  رد  هعیش  تفای و  يرتشیب  تیلعف  مالسلا  هیلع  یلع  تماما  هرود  نیا  رد  دوش . 

 . تسا هعیش  تایح  هرود  نیرت  تخس  هک  دوش  یم  زاغآ  يوما  رصع  رد  هعیـش  تایح  هرود  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  حلـص  مالـسلا و  هیلع 
نیلوا  . 5 دـتفا .  یم  قافتا  البرک  مایق  هک  تسا  نامز  نیمه  رد  دـنوش و  یم  تراغ  لتق و  هجنکـش و  رازآ و  ملحتم  هرود  نیا  رد  ناـیعیش 
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ماما ناونع  هب  ار  هیفنح  دـمحم  دوب  هدرک  مایق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یهاوخنوخ  هب  هک  راتخم  هک  داتفا  قافتا  ینامز  هعیـش  رد  فالتخا 
نایرج  . 6 دنیوگ .  یم  هیناسیک  داقتعا  نیا  راتخم و  ناوریپ  هب  دش .  ادیپ  هعیـش  رد  باعـشنا  نیلوا  اجنیا  رد  درگک و  یفرعم  جع )   ) يدهم

تداهـش هب  وا  هکنآ  زا  سپ  دوب .  هیما  ینب  دض  رب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  دنزرف  دیز  مایق  دیماجنا  رگید  يا  هقرف  شیادیپ  هب  هک  يرگید 
خر مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نامز  رد  باعـشنا  نیموس   . 7 دندش .  فورعم  هیدیز ))   )) هب دنتـشاد  لوبق  ار  وا  تماما  هک  وا  ناوریپ  دیـسر 

رخاوا ات  مراهچ  نرق  لیاوا  زا   . 8 دندش .  هدیمان  هیلیعامسا  دنتفریذپ و  متفه  ماما  ناونع  هب  ار  وا  دشرا  دنزرف  لیعامـسا  يا  هدع  اریز  داد ، 
ادیپ دوخ  دیاقع  نایب  رد  يرتشیب  لمع  يدازآ  هعیـش  درک  ذوفن  یـسابع  تموکح  هاگتـسد  رد  بهذم  یعیـش  هیوب  نادـناخ  هک  مجنپ  نرق 

 . دندمآ دیدپ  نامز  نیا  رد  یسوط  خیـش  یـضترم ،  دیـس  دیفم ،  خیـش  قودص ،  خیـش  دننام  هعیـش  ياهقف  ناملکتم و  زا  يرایـسب  درک و 
رد  . 9 دـش .  زاغآ  نایعیـش  رب  يریگ  تخـس  اددـجم  نایبویا  هرود  رد  یلو  تفای  همادا  نییمطاف  ناینادـمح و  تموکح  اب  هعیـش  شرتسگ 

نیدلاریـصن هجاوخ  یلح و  همالع  یلح ،  ققحم  نوچ  یناگرزب  تفای .  جاور  هعیـش  بهذم  طاقن  یخرب  رد  متفه  نرق  رد  لوغم  تموکح 
دش و مالعا  یمـسر  بهذم  ناونع  هب  هعیـش  بهذم  ناریا  رب  يوفـص  لیعامـسا  هاش  تیمکاح  اب  دـنا .  هتـسیز  یم  نامز  نیمه  رد  یـسوط 
رد یـسلجم  همالع  یناشاک و  ضیف  اردصالم ،  دامادریم ،  ییاهب ،  خیـش  نوچ  ییاملع  تفرگ .  تروص  نآ  جـیورت  رد  يدایز  ياهـشالت 

رارق تیذا  رازآ و  دروم  نایعیـش  رگید ،  قطانم  یخرب  رد  ینامثع  تلود  تیمکاح  اـب  تقو  نیمه  رد  ماـما  دـنا .  هتـسیز  یم  ناـمز  نیمه 
 ، بهاذم قرف و  بتک  رد   . 10 تسبرب .  تخر  قطانم  نآ  زا  تشاد  جاور  هیکرت  رـصم و  هیروس و  رد  ینامز  هک  هعیـش  بهذم  دنتفرگ و 

هیلیعامـسا هیدیز و  هیماما ،  قرف  هس  هعیـش  دوجوم  مهم  ياه  هقرف  اهنت  و  تسا ،  یلعج  ارثکا  هک  هدش  رکذ  هعیـش  يارب  يددعتم  ياه  هقرف 
ماما مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  مالـسلا  هیلع  یلع  تماما  هب  لئاق  هک  يرـشع  ینثا  نایعیـش  ای  هیماما  ار  هعیـش  تیرثکا  نایم  نیا  زا  هک  دنتـسه 

 . دنهد یم  لیکشت  دنتسه ،  ترضح  نآ  موصعم  دنزرف  هن  مالسلا و  هیلع  نیسح 

شسرپ

رد فلتخم  ياه  هقرف  شیادیپ  ببس  یتافالتخا  هچ   . 2 تسا ؟  هدنارذگ  ار  ییاه  هرود  هچ  تسا و  هدوب  ینامز  هچ  زا  هعیـش  شیادیپ   . 1
؟  دنمادک یعیش  ياه  هقرف  نیرتمهم   . 3 دش ؟  نایعیش  نایم 

هیماما  - 7

همدقم

ماما هعیـش و  يوغل  يانعم  مینیب  یم  هک  نانچ  ( 80  . ) دننک يوریپ  وا  زا  مدرم  دوش و  ادـتقا  وا  هب  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  هب  تغل  رد  ماما 
شقن بیترت ،  نیا  هب  دوـش .  یم  يوریپ  وا  زا  هک  تسا  یـسک  ماـما  تسا و  ناوریپ  ینعم  هب  هعیـش  دـنرگیدکی ؛  مـمتم  بساـنتم و  ـالماک 

 . دوش یم  مولعم  عیشت  گنهرف  رد  دیآ ،  یم  تسد  هب  مه  يوغل  هشیر  کی  زا  ود  ره  هک  تما ))   )) و ماما ))   )) ینآرق موهفم  ود  یـساسا 
 ، مالسلا هیلع  یلع  لصفالب  تفالخ  تماما و  هب  داقتعا  زا  هتشذگ  هک  دوش  یم  هتفگ  یناسک  هب  حالطـصا  رد  هیرـشع  ینثا  هعیـش  ای  هیماما 
جع ) دوعوم يدهم  اهنآ  نیرخآ  هک  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  دنزرف  هن  مالسلا و  هیلع  یلع  نب  نیسح  مالـسلا و  هیلع  یلع  نب  نسح  وا  زا  سپ 
دح ات  هرعاـشا  هلزتعم و  بتکم  ود  دـید ،  میهاوخ  هک  هنوگ  ناـمه  ( 81  . ) دـنریذپ یم  تماما  هب  تساه ،  هدـید  زا  بیاغ  مئاق و  ماـماو  ( 

 . دـندرک تیدوجوم  مالعا  یـصخشم  طئارـش  نامز و  رد  دـندوب و  یمالـسا  هعماج  رد  جـیار  يداقتعا  داضتم  ياـهنایرج  باـتزاب  يداـیز 
ای يداقتعا  ثداوح  هب  شنکاو  رد  یلاـعفنا و  تروص  هب  اـبلاغ  دـندوبن و  انثتـسم  عضو  نیا  زا  زین  هئجرم  جراوخ و  دـننام  رگید ،  بتاـکم 
 ، تنـس لها  تایاور  يا  هراپ  ساسا  رب  هعیـش و  داقتعا  هب  دوب .  رگید  يا  هنوگ  هب  هیماما  تیعـضو  اـما  دـندش .  دـلوتم  نارود  نآ  یـسایس 
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دندوب صخشم  بسن  مسا و  اب  ترضح ،  نآ  باحصا  زا  یهورگ  يارب  مک  تسد  ربمایپ ،  نامز  زا  هک  دندوب  نت  هدزاود  ربمایپ  نانیـشناج 
زارمه هارمه و  زا  هکنیا  زا  هتشذگ  يو  دوب .  ترـضح  نآ  صوصخم  درگاش  ربمایپ و  زارمه  هارمه و  مالـسلا ،  هیلع  یلع  ماما ،  نیتسخن  . 

زین یحو  رارسا  مولع و  زا  دش ،  یم  دم  هرهب  ربمایپ  یمومع  میلاعت  زا  هکنیا  زا  هتـشذگ  يو  دوب .  ترـضح  نآ  صوصخم  درگاش  ربمایپ و 
هکنیا زا  هتـشذگ  زین ،  وا  تفرگ .  ارف  لماک  روط  هب  شترـضح  رـضحم  رد  ار  مالـسا  يداـقتعا  فراـعم  نآرق و  ریـسفت  تفرگ و  یم  هرهب 

باحـصا زین  نادـنزرف و  يارب  ار  رتقیمع  فراعم  درک ،  یم  نایب  ناـگمه  يارب  ددـعتم  ياـه  هبطخ  نانخـس و  نمـض  رد  ار  ینید  فراـعم 
شنادنزرف هب  دوخ  ياه  هتـشون  راثآ و  نمـض  رد  دوب  هتخومآ  ربمایپ  زا  هک  ار  یماکحا  فراعم و  یتح  داد و  یم  حیـضوت  شیوخ  صاخ 

طـسوت اهنآ  ناوریپ  ناماما و  هب  ینامـسآ  بان  مولع  تشگ و  ناماما  رگید  هب  هنیـس  هب  هنیـس  تنـس ،  نیا  بیترت ،  نیا  هب  تخاـس .  لـقتنم 
هکنیا ات  تفاین .  روهظ  زورب و  تصصرف  صاخ  يداقتعا  یمالک و  هسردم  کی  اب  مجسنم  هورگ  کی  ناونع  هب  هیماما  هیما ،  ینب  نامکاح 

رانک رد  دنتسناوت  دندروآ ،  تسد  هب  نایسابع  نایوما و  نایم  عازن  زا  هک  یتصرف  یکدنا  اب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مالسلا و  هیلع  رقاب  ماما 
يا هتـسجرب  ناملکتم  نایعیـش ،  میلعت  ددـعتم و  ياهـسالک  ییاپرب  اب  ناشیا  دـنهن .  ناینب  زین  ار  هیماـما  مـالک  هعیـش ،  فراـعم  رگید  هقف و 

رس مالک ،  زا  صاخ  يا  هتشر  ای  عوضوم  رد  کی  ره  هک  دندرک  تیبرت  ار  رایط  قاط و  نم  ؤم  ملاس ،  نب  ماشه  مکح ،  نب  ماشه  نوچمه 
نآ زا  ار  يداـقتعا  فراـعم  شیوخ ،  ناـماما  يزیذـپاناطخ  تمـصع و  هب  داـقتعا  اـب  ناـملکتم  نیا  عـقاو  رد  ( 82  . ) دـندوب نارگید  دـمآ 
نب ماشه  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  زا  یکی  رد  دـنتخادرپ .  یم  نآ  زا  عافد  هب  یلقع  نایب  لالدتـسا و  اب  دوخ  دـنتفرگ و  یم  ارف  ناراوگرزب 

هک زا  ار  بلطم  نیا  دوـمرف :  هک  ماـما  شـسرپ  باوـج  رد  مالـسلا ،  هیلع  قداـص  ماـما  هب  دوـخ  تارظاـنم  زا  یکی  شرازگ  زا  سپ  مـکح 
باحـصا يزیرگ  لقع  اب  هن  هیماما  مـالک  ( 83  . ) مدرک میظنت  فیلءاـت و  ار  نآ  مدوـخ  متفرگ و  امـش  زا  ار  شلـصا  تـفگ  يا ،  هتخوـمآ 

يرعشا و ییارگدومج  اب  هعیش  مالک  نینچمه  تشاد .  یهارمه  هلزتعم  یلدج  یطارفا و  ییارگ  لقع  اب  هن  و  دوب ،  قفاوم  هلبانح  ثیدح و 
هب هعیـش  فراعم  عبانم  زا  لقع  زین  تیب و  لها  ربمایپ و  تنـس  نآرق ،  تشادن .  یتشآرـس  دـیاقع  فشک  رد  لقعت  شقن  نتـشاگنا  هدـیدان 
اب دنا و  هتفرگ  یم  اه  هرهب  ثیداحا  نآرق و  زا  یلقع  داهتجا  اب  هیماما  ناملکتم  هک  دـهد  یم  یهاوگ  هعیـش  رکفت  خـیرات  دـمآ .  یم  رامش 

مالـسلا هیلع  ناماما  و  ص )   ) مرکا ربمایپ  الوصا  دندرک .  یم  قیـسنت  نییبت و  ار  تنـس  باتک و  زا  هتفرگرب  فراعم  یلقع ،  دـهاوش  هلدا و 
 . دـندرک راومه  ار  نافلاخم  اـب  یملع  يوگتفگ  جاـجتحا و  نینچمه  يداـقتعا و  فراـعم  ناـیب  هنیمز  هک  دـندوب  یناـسک  نیتسخن  زا  دوخ 

لادج لقع و  زا  يریگ  هرهب  رد  صاخ  یـشور  هار و  زا  ناشن  تسا ،  هدـش  دراو  يداقتعا  لئاسم  هرابرد  تیب  لها  زا  هک  یناوارف  ثیداحا 
قودص و دـیحوت  باتک  تفای .  ناوت  یم  يا  هنومن  نآ  يارب  رتمک  رـصع  ناملکتم  نایم  رد  هک  عیدـب  يا  هویـش  دراد ،  نافلاخم  اب  نسحا 
ربمایپ و نیاربانب  درک .  میهاوخ  دای  اهنآ  زا  راصتخا  هب  يدـعب  ثحابم  رد  ام  هک  دـشاب  اعدـم  نیا  رب  يدـهاش  دـناوت  یم  یـسربط  جاجتحا 

هعفادـم ناملکتم و  نیتسخن  ناوت  یم  ار  نانآ  هکلب  دـندوب ،  يداقتعا  لـئاسم  نوماوریپ  وگتفگ  هدـننک  جـیورت  دوخ  اـهنت  هن  هعیـش  ناـماما 
اب زین  هعیش و  رد  ییارگدرخ  موهفم  شور و  اب  هدنیآ  ثحابم  رد  تسناد .  مالسا  نید  اب  نوگانوگ  ياه  هشیدنا  ضراعت  لباقت و  رد  نارگ 

 . دش میهاوخ  انشآ  هاگدید  نیا  زا  هرظانم  طیارش 

هیماما بتکم  رد  نید  لوصا 

 ، توبن لدـع ،  دـیحوت ،  زا :  ترابع  هک  دـندرک  یم  یفرعم  دـیاقع  لوصا  ناونع  هب  ار  لصا  جـنپ  رود  ياـه  هتـشذگ  زا  هیماـما  ناـملکتم 
اب هسیاقم  رد  لوصا  نیا  رایـسب  تیمها  لیلد  هب  هکلب  اهنآ ،  رد  يداقتعا  لئاسم  رـصاحنا  لیلد  هب  هن  لصا  جنپ  نیا  باختنا  داعم .  تماما و 

اهنآ لـیذ  رد  قوف و  لوصا  هعومجم  ریز  ناونع  هب  رگید ،  يداـقتعا  مهم  ثحاـبم  زا  يرایـسب  هتبلا  تسا .  هدوـب  يداـقتعا  فراـعم  رگید 
ود نیا  ثیداـحا  رد  تسا و  هدوب  رتمهم  یـسب  يداـقتعا  لوصا  رگید  زا  لدـع  دـیحوت و  هیماـما ،  هاگدـید  زا  دریگ .  یم  رارق  ثحب  دروم 

ریاس زا  ار  اهنآ  لصا  ود  نیا  زا  هلزتعم  هیماما و  صاخ  ریـسفت  زاـب  رید  زا  ( 84  . ) تسا هدـش  یفرعم  نید  یـساسا  ياه  هیاپ  ناونع  هب  لصا 
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دنتفگ یم  هیلدع ))   )) راصتخا هب  هاگ  ای  لدعلا ))  دیحوتلا و  باحصا   )) هورگ ود  نیا  هب  ور  نیا  زا  تسا ؛  تخاس  ادج  یمالک  ياه  هقرف 
رد هک  تساجنآ  ات  لصا  نیا  تیمها  درک .  یم  ادـج  هلزتعم  زا  یتح  نارگید و  زا  ار  نانآ  دوب و  هیماما  یلـصا  یگژیو  زین  تماـما  لـصا  . 

تیلهاج گرم  هب  دسانـشن  ار  شیوخ  ماما  سک  ره   )) هک تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  موصعم  ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ثیداحا 
هک دراد  كارتشا  ناناملسم  رگید  اب  دیاقع  زا  يرایسب  رد  تافالتخا ،  يا  هراپ  مغر  یلع  هعیش  هک  تسا  رکذ  نایاش  ( 85  (( . ) تسا هدرم 

دیحوت لصا  دنچ  ره  دیحوت :   . 1 مینک :  یم  هراشا  هیماما  مهم  دیاقع  یخرب  هب  همادا  رد  دوش .  یم  يراددوخ  اهنآ  رب  دـیکءات  زا  اجنیا  رد 
نانآ دراد .  یمهم  ياهتوافت  نیریاس  اب  یلاعفا  یتافص و  دیحوت  نییبت  رد  هیماما  هاگدید  اما  تسا ،  قافتا  لحم  ناملسم  ناملکتم  نایم  رد 

هک ار  هلزتعم  یخرب  هیرظن  زین  دنریذپ و  یمن  دندوب  لئاق  تاذ  رب  دـیاز  تافـص  ادـخ  يارب  هک  ار  هرعاشا  هدـیقع  یتافـص ،  دـیحوت  هرابرد 
موهفم انعم و  دنچ  ره  هیماما ،  ناملکتم  رظن  زا  دنناد .  یم  دودرم  دنتشاد ،  رواب  تافص  زا  تاذ  تباین  هب  ای  دندوب و  دنوادخ  تافص  رکنم 
یلاعت قح  تافص  نخس ،  رگید  هب  دنتـسه .  دحاو  قادصم  کی  ياراد  تافـص ،  هیلک  تاذ و  اما  تسا ،  توافتم  وا  تاذ  اب  ادخ  تافص 

تیلعاف هب  هلزتعم  دـنوادخ و  رد  تیلعاف  راصحنا  هب  هرعاشا  یلاعفا ،  دـیحوت  هرابرد  تسین .  شیب  دـحاو  تقیقح  کی  تسوا و  تاذ  نیع 
؛  تسا هتفرگ  رارق  بیذکت  دیدرت و  دروم  تحارص  هب  هیرظن  ود  نیا  هیماما  بتکم  رد  یلو  دندوب ،  دقتعم  شیوخ  لاعفا  رد  ناسنا  لقتسم 

باـختنا و تردـق  رگید ،  يوس  زا  و  دوش ،  یم  رداـص  یمدآ  زا  عقاو  رد  لاـعفا  هدوب و  رث  ؤم  شیوخ  لاـعفا  رد  ناـسنا  وـس  کـی  زا  اریز 
 ، هیماـما يدازآ :  راـیتخا و   . 2 دـید . ) میهاوخ  دـعب  ثحبم  رد  ار  بلطم  نیا  حیـضوت   ) تسادـخ تیلعاف  لوط  رد  ناـسنا  يراذـگریثءات 
هک ضیوفت -  هب  زگره  رایتخا  نیا  املا  دراد ،  داقتعا  شیوخ  راتفر  رد  وا  يراذـگریثءات  ناسنا و  يدازآ  راـیتخا و  هب  هرعاـشا ،  فـالخرب 

ناسنا و روما  رد  تلاخد  ریثءات و  زا  یهلا  هدارا  تیـشم و  يرانکرب  شیوخ و  هب  ناـسنا  یگداـهناو  دـماجنا و  یمن  تسا -  هلزتعم  داـقتعا 
يوس زا  امئاد  ناـسنا  یتسه  هک  روط  ناـمه  تسادـخ و  راـیتخا  لوط  رد  ناـسنا  راـیتخا  تردـق  هاگدـید .  نیا  زا  دریذـپ .  یمن  ار  ناـهج 

هک تسین  هنوگ  نیا  دـنک .  یم  تفاـیرد  دـنوادخ  زا  تروص  ناـمه  هب  زین  ار  راـک  ماـجنا  راـیتخا و  تردـق  دوش ،  یم  هضاـفا  راـگدرورپ 
نوچ هکلب  دشاب ،  هتـشادن  ار  ناسنا  لاعفا  رب  ریثءات  ناوت  دوخ  سپ  نآ  زا  دنک و  ضیوفت  راذگاو و  ناسنا  هب  ار  راک  ماجنا  تردق  دنوادخ 

ناسنا زا  رترداق  رتکلام و  تردـق  نیا  هب  تبـسن  زین  دـنوادخ  تسادـخ ،  تیکلام  لوط  رد  راک ،  ماجنا  ییاناوت  هب  تبـسن  ناـسنا  تیکلاـم 
لـصا ناوت  یم  دـهاوخب  هک  هظحل  ره  ادـخ  تسا و  یهلا  تیـشم  هراجا و  رب  فقوتم  ناسنا  رایتخا  تردـق  هک  تفگ  دـیاب  نیاربانب  تسا . 

هب تیب و  لها  راتفگ  رد  هعیـش و  تایاور  رد  بلطم  نیا  دنک .  يریگولج  لعف  دادخر  رد  نآ  ریثءات  زا  ای  دناتـس و  زاب  ناسنا  زا  ار  تردـق 
نیا ( . 86  (() نیرمالا نیب  رما  نکلو  ضیوفت  ربجال و ال   : )) دنا هتفگ  ناوارف  نخس  نآ  هرابرد  تسا و  هدش  نایب  یلک  هدعاق  کی  تروص 

نتـشاد تافانم  ربج ،  هیرظن  در  رد  هیماما  ناملکتم  هلدا  زا  یکی  تسا .  هدمآ  یم  رامـش  هب  هعیـش  یمالک  تازایتما  زا  یکی  هرامه  هدـعاق 
هناملاظ حـیبق و  يراک  نآ ،  باکترا  لیلد  هب  اهنآ  تازاجم  سپـس  هانگ و  رب  اـهناسنا  ندرک  روبجم  اریز  تسا ؛  یهلا  لدـع  اـب  هیرظن  نیا 

 . تسا هتشاد  راوتسا  ینتسسگان و  يدنویپ  یهلا  لدع  هیرظن  اب  هراومه  هعیش  رظن  زا  ناسنا  يدازآ  رایتخا و  ثحب  ور ،  نیا  زا  ( 87  . ) تسا
ثحابم زا  يرایسب  ور  نیا  زا  دنا و  هتفرگ  رظن  رد  ادخ  لعف  تافص  نیرتعماج  زا  یکی  ناونع  هب  ار  لدع  تفص  هیماما  ناملکتم  لدع :   . 3

لاعفا باکترا  زا  ادخ  ندوب  هزنم  يانعم  هب  یهلا  لدع  ناشیا ،  رظن  زا  دنا .  هتخاس  یم  جردنم  لدع  لصا  لیذ  رد  ار  یهلا  لاعفا  هب  طوبرم 
دهد ماجنا  یلعف  ره  دنوادخ  هک  دندقتعم  هرعاشا  ماما  ( 88  . ) تسوکین تسرد و  ياهراک  نداد  ماجنا  موزل  تابجاو و  هب  لالخا  حـیبق و 

(89  . ) دـنک یم  فرـصت  دـهاوخب ،  هک  هنوگره  شیوـخ  کـلم  رد  کـلام  تسا و  تادوـجوم  همه  کـلام  وا  اریز  تسا ؛  لدـع  ناـمه 
نیا زا  تسا ؛  ملظ  حیبق و  القع  دوخ  يدوخ  هب  لاعفا  یخرب  هک  دنا  هتفگ  هلمج  زا  دـنا ؛  هدروآ  یلئالد  نخـس  نیا  در  رد  هیماما  ناملکتم 

ای ناهانگ  رطاخ  هب  اهنآ  نداد  رفیک  هانگ و  هب  اهناسنا  ندرک  روبجم  هب  ناوت  یم  هنومن  يارب  داد .  دهاوخن  ماجنا  يراک  نینچ  دـنوادخ  ور 
لاعفا حـبق  نسح و  هلءاـسم  ینعی  یمـالک ،  زیگنا  ثحب  ثحاـبم  زا  یکی  رد  هشیر  زین  عوضوم  نیا  هتبلا  درک .  هراـشا  قاـطیالامب  فیلکت 
یلقع حبق  نسح و  زا  نانآ  تشادرب  یقلت و  هب  ناملـسم ،  ناملکتم  نیب  رد  یهلا  لدع  هلءاسم  زا  نوگانوگ  ياهریـسفت  تقیقح  رد  دراد . 
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هکنآ تسخن  تسا :  یـساسا  رـصنع  ود  ياراد  حـبق  نسح و  هلءاسم  رد  هیماـما  هیرظن  لاـعفا :  حـبق  نسح و   . 4 ددرگ .  یم  زاب  یعرـش  و 
یم ریبعت  یهلا ،  لباقم  رد  یتاذ ،  حـبق  نسح و  هب  نیا  زا  هک   ) دوش یم  هتفرگ  رظن  رد  لامعا  ياـهیگژیو  زا  یکی  ناونع  هب  يدـب  یبوخ و 

 ، یعرـش لباقم  رد  یلقع ،  حبق  نسح و  حب  نیا  زا  هک   ) دـناد یم  اناوت  لامعا  يدـب  یبوخ و  كرد  رب  ار  یمدآ  لقع  هکنآ  رگید  و  دوش )
هب ار  لاـعفا  همه  شزرا  تسین  رداـق  یهاـگآ ،  لـقع و  تیدودـحم  لـیلد  هب  ناـسنا  هک  دـندقتعم  هیماـما  نیا ،  دوجو  اـب  دوش . ) یم  ریبعت 

نینچ مه  رگا  یتح  دنتسین و  يدب  یبوخ و  ياراد  دوخ  لاعفا  هک  دندقتعم  هرعاشا  اما  تسا .  تعیرش  نید و  دنمزاین  دنک ؛  كرد  یتسرد 
ات دـشوک  یم  لاعفا ،  حـبق  نسح و  رد  شیوخ  هیرظن  ساسا  رب  هیماما  تسا .  ناوتان  زجاع و  اهیگژیو  نیا  كرد  زا  یمدآ  لـقع  دوب ،  یم 

لوبق ار  یلقع  یتاذ و  حـبق  نسح و  هک  هرعاشا  اما  دـنک .  بلـس  لاعتم  دـنوادخ  زا  دـناد ،  یم  هتـسیاشان  حـیبق و  اتاذ  لـقع  هک  ار  یلاـعفا 
بوخ و اتاذ  ار  نآ  لقع  هک  ار  یلعف  دـنوادخ  هکنیا  هن  تسا ،  بوخ  لدـع و  نامه  دـهد  ماجنا  يراـک  ره  ادـخ  هک  دـنا  نآ  رب  دـنرادن ، 

مـشچ اب  ترخآ  ایند و  رد  تروص ،  چیه  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  دقتعم  هیماما  ادـخ :  تی  ؤر   . 5 داد .  دهاوخ  ماجنا  دناد ،  یم  لدـع 
زا يرگید  عون  هب  ناماما  ثیداحا  رد  هتبلا  تسا .  مسج  ینعی  يدام  قولخم  دوجوم  ياهیگژیو  زا  ندـش  هدـید  اریز  تسین ؛  تی  ؤر  لـباق 
دای ادخ  هب  تبـسن  یمدآ  تفرعم  عون  نیرت  یلاع  ناونع  هب  نآ  زا  هکلب  تسین ،  دودرم  اهنت  هک  تسا  هدـش  هراشا  یلبق -  تی  ؤر  تی -  ؤر 
ماما زا  هک  هاگنآ  تسا .  رـسیم  نکمم و  زین  اـیند  نیمه  رد  هکلب  دوش ،  یم  لـصاح  ترخآ  رد  اـهنت  هن  تی  ؤر  هدـهاشم و  نیا  دوش .  یم 

هک متسین  یسک  نم   : )) دومرف ترضح  نآ  يا  هدید  شتسرپ  ماگنه  ار  تراگدرورپ  ایا  هک  دش  هدیـسرپ  تی  ؤر  هرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع 
اهلد یلو  دننکن  كرد  ار  وا  ندید  اب  ناگدید   : )) دومرف يا ؟  هدید  ار  وا  هنوگچ  دندرک :  ضرع  مسرپب ، ))  ما  هدیدن  هک  ار  يراگدرورپ 

هب نید  لوصا  زا  ار  تماما  هک  دنتـسه  یهورگ  اهنت  هیماما  یمالک ،  بتاکم  نیب  رد  تماـما :   . 6 ( 90 (( . ) دـننیب یم  ار  وا  نامیا  قیاقح  اب 
رب هن  تسا  بجاو  ناملـسم  رب  ماـما  بصن  هک  داـقتعا  نیا  اـب  یمـالک  ياـه  هزوح  رگید  دـنراد .  رفاو  دـیکءات  نآ  رب  دـنروآ و  یم  راـمش 

ار تماما  هیماما ،  ماما  ( 91  . ) دنرامش یم  نید  عورف  زا  ار  نآ  دنناد و  یم  تابجاو  رگید  دنناام  یعرـش  فیلکت  کی  ار  تماما  دنوادخ ، 
رد دـنوادخ  فیاـظو  زا  یکی  لـسر ،  لاـسرا  نوچمه  ماـما ،  بصن  تسا و  هدرک  نیعم  دـنوادخ  ار  ماـما  اریز  دـناد ؛  یم  نید  لوـصا  زا 

هتکن نیا  تسوا .  نیمارف  اه و  هزومآ  زا  يوریپ  وا و  اب  تعیب  ماما و  ییاسانش  تفرعم و  نایم ،  نیا  رد  مدرم  هفیظو  تسا .  ناگدنب  تیاده 
تماما هیماما ،  داقتعا  هب  دراد ؛  توافت  نارگید  هراـگنا  اـب  یلک  هب  یعیـش  رکفت  رد  تماـما ))   )) و تما ))   )) موهفم هک  دوزفا  دـیاب  زین  ار 

ؤش همه  رد  مالسا  تما  يربهر  تماما ،  هکلب  تسین ،  یمالـسا  ماکحا  يارجا  يانعم  هب  ینید  يربهر  یتح  یعامتجا و  يربهر  کی  افرص 
تیصخش کی  ای  صخـش و  کی  ماما  رگید ،  يوس  زا  تسا .  یـسایس  یعامتجا و  یقالخا ،  یلمع ،  يداقتعا ،  زا  معا  يرـشب  تایح  نو 

زا موصعم  يدرف  ماما  هکلب  دنرامگب ،  هرمزور  يداع و  روما  لصف  لح و  هب  ار  وا  دـننیزگرب و  شیوخ  لیم  هب  ار  وا  مدرم  هک  تسین  يداع 
یحو و یقلت  زا  ریغ  ربماـیپ ،  نو  ؤـش  همه  رد  ماـما  نیارباـنب  دراد .  شود  رب  ار  توـبن  هار  رارمتـسا  نیگنـس  تلاـسر  تساـطخ و  هاـنگ و 
رد طیارـش  دوبن  لیلد  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  یفراعم  ماکحا و  غالبا  ماما ،  فیاظو  زا  تسوا و  نیـشناج  تعیرش ، 
زا رگید  يرایـسب  رد  ار  هیماما  هاگیاج  هکلب  تسا ،  تاداقتعا  لوصا  نیرتمهم  زا  یکی  اهنت  هن  هیماما  يارب  تماما  تفاین .  قیفوت  اهنآ  غالبا 

لئاسم رد  نایعیـش  هک  تسا  یهیدـب  تسا و  يداقتعا  ینید و  تیعجرم  ماـما ،  ياـهیگژیو  زا  یکی  دزاـس .  یم  صخـشم  نشور و  دـیاقع 
تسا و هیماما  یلـصا  یگژیو  يروحم و  داقتعا  کی  تماما  بیترت  نیا  هب  دـنریگ .  یم  کمک  اهنآ  ثیداـحا  ناـماما و  زا  دوخ  يداـقتعا 
 ، هیقت ءادـب ،  زا  ناوت  یم  تسا ،  ناماما  راتفگ  زا  هتفرگرب  هک  هیماما  دـیاقع  رگید  زا  ددرگ .  یم  زاب  تماما  هب  هیماما  زاـتمم  دـیاقع  رگید 

 . درب مان  تعجر ،  تعافش و  ربق ،  باذع 

هیماما ناملکتم 

هک دنروضح  رـصع  ناملکتم  لوا  هقبط  داد :  ياج  یلـصا  هقبط  ود  رد  ناوت  یم  ار  هیماما  هتـسجرب  ناملکتم  هیلوا ،  يدنب  میـسقت  کی  رد 
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ناملکتم هتبلا  دنتسه .  تبیغ  رصع  ناملکتم  هک  مود  هقبط  و  دنور ،  یم  رامش  هب  ناشیا  میقتسم  ناگتفای  تیبرت  ناماما و  باحصا  زا  ابلاغ 
تامیسقت نیا  دیاب  یعیش ،  ناملکتم  ياههاگدید  رتقیقد  تخانش  يارب  دیدرت  نودب  هه  دنوش  یم  میسقت  يددعتم  تاقبط  هب  تبیغ  رـصع 

 : مینک یم  هراشا  هرود  ود  نیا  ناملکتم  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  درک .  ریگ  یپ  ار  یعرف 

نیتسخن ناملکتم 

رد هک  دوب  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماـما  هتـسجرب  باحـصا  نادرگاـش و  زا  وا  م 199 ه ق : )   ) مکح نب  ماـشه   . 1
هرظانم نف  رد  ار  وا  ماما  تفر و  یم  رامش  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نادرگاش  دمآ  رـس  تماما  عوضوم  رد  صوصخ  هب  یمالک  ثحابم 
دومرف وا  هراـبرد  زین  و  دـننک )) .  هرظاـنم  وگتفگ و  مدرم  اـب  دـیاب  وـت  لاـثما   : )) دوـمرف یم  وا  هب  داد و  یم  حـیجرت  شنادرگاـش  رگید  رب 

هب نایلزتعم  اب  هژیو  هب  فلتخم و  ياه  هقرف  زا  روهـشم  ناملکتم  اـب  و  ( 92 (( . ) دـنک یم  کمک  ام  هب  شتـسد  اب  نابز و  بلق و  اب  ماـشه  ))
رد لازتـعا ،  بتکم  ناسـس  ؤـم  زا  دـیبع ،  نب  ورمع  اـب  وا  يوـگتفگ  دـش .  یم  زوریپ  ناـنآ  رب  ثحب ،  رد  ـالومعم  تخادرپ و  یم  هرظاـنم 

دروم بیقر  ياه  هقرف  يوس  زا  هک  دوب  نافلاخم  هب  وا  هبلغ  هرظانم و  رب  طلـست  نیمه  لـیلد  هب  دـیاش  ( 93  . ) تسا روهـشم  تماما  عوضوم 
ترهـش اجنآ  ات  هرظانم  نف  مالک و  ملع  رد  ماـشه  ( 94  . ) دنتـسناد میـسجت  هیبشت و  هب  لئاق  ار  وا  غورد  هب  تفرگ و  رارق  ددـعتم  تاـماهتا 

 . هدـیزگرب ناملکتم  هرظانم  سلاجم  رد  يرواد  ماقم  تسایر و  هب  ار  وا  دیـشرلا ،  نوراه  ردـتقم  ریزو  یکم  رب  دـلاخ  نب  ییحی  هک  تفاـی 
 ، هقدانزلا یلع  درلا  باتک  ردقلا ،  ربجلا و  باتک  ۀمامالا ،  باتک  دـیحوتلا ،  باتک  اهنآ  هلمج  زا  تسا ؛  يددـعتم  یمالک  راثآ  ياراد  يو 

ماما باحـصا  نادرگاش و  زا  ملاس :  نب  ماشه   . 2 ( 95  . ) دشاب یم  دیحوتلا  یف  سیلاطاطـسرا  یلع  درلا  باتک  هلزتعملا ،  یلع  درلا  باتک 
رتشیب دیحوت  ملع  رد  صـصخت  تهج  هب  وا  هک  دذوش  یم  مولعم  دهاوش  يا  هراپ  زا  تسا .  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  مالـسلا و  هیلع  قداص 

 . 3 ( 97  . ) دـنا هتـسناد  جارعم  هرابرد  یباـتک  هلمج  زا  ییاـهباتک  فل  ؤم  ار  وا  ( 96  . ) تسا هتخادرپ  هرظاـنم  ثحب و  هب  عوـضوم  نـیا  رد 
هیلع قداص  ماما  مالـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  مالـسلا و  هیلع  داجـس  ماما  باحـصا  زا  يو  قاطلا :  ننم  ؤم  هب  فورعم  نامعن  نب  یلع  نب  دمحم 
هلمج زا  دـنتفگ .  یم  قاـطلا  ناطیـش  وا  هب  شناـفراخم  دوـب و  باوـج  رـضاح  تسد و  هریچ  رایـسب  یمـالک  تارظاـنم  رد  تسا .  مالـسلا 

زا ار  مالک  ملع  رصاملا :  سیق   . 4 ( 98  . ) تسا لوضفملا  ۀماما  یف  هلزتعملا  یلع  درلا  باتک  ۀـمالا ،  باتک  ۀـفرعملا ،  باتک  شیاهباتک ، 
رـضحم رد  نیعا  نب  نارمح  قاطلا و  نم  ؤم  ملاس ،  نب  ماشه  مکح ،  نب  ماشه  هارمه  هب  یـسلجم  رد  تفرگ .  ارف  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 

ماما باحصا  زا  م 150 ه ق : )   ) نیعا نب  ةرارز   . 5 ( 99  . ) درک هبلغ  وا  رب  تخادرپ و  هرظانم  هب  یماش  ملکتم  اب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
لاجر نیرتگرزب  ار  وا  میدـن  نبا  تسا .  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  مالـسلا و  هیلع  مظاک  ماما  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  مالـسلا و  هیلع  رقاب 

یم یفرعم  شیوخ  نامز  رد  هیماـما  خیـش  بیدا و  ملکتم و  هیقف و  ار  وا  یـشاجن  ( 100  . ) دـناد یم  ثیدـح  مالک و  هقف و  تهج  زا  هعیش 
رگید زا  دـنا .  هتـسیز  یم  يرجه  مود  نرق  رد  هدـش  داـی  ناـملکتم  ( 101  . ) درامـش یم  رب  وا  زا  ربـج  تعاطتـسا و  رد  ییاـهباتک  دـنک و 

روهشم یباحـص  رامت  مثیم  ناگداون  زا   ) لیعامـسا نب  یلع  هضور ،  نب  یـسیع  نیعا ،  نب  نارمح  زا  ناوت  یم  نرق  نیا  رد  هیماما  ناملکتم 
مان لاضف  نب  نسح  نب  لاضف  میکح و  نب  دـیدح  نیطقی ،  نب  یلع  نب  نسح  یئاطلا ،  دـمحم  نب  نیـسح  نب  یلع  كاحـص ،  یلع )  ماـما 

زا دنا .  هدوب  يددـعتم  تافیلءات  بحاص  دـنا و  هتـسیز  یم  همئا  باحـصا  زا  يرایـسب  ناملکتم  زین  يرجه  موس  نرق  رد  هتبلا  ( 102  . ) درب
ماما باحصا  زا  م 260 ه ق )   ) ناذاش نب  لضف   . 6 ( 103  . ) مینک یم  هدنـسب  ناذاش  نب  لضف  زا  يدرک  دای  هب  اهنت  ناـملکتم ،  نیا  ناـیم 

هیماما هتسجرب  ناملکتم  زا  تسا و  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  مالسلا و  هیلع  يداه  ماما  مالسلا و  هیلع  داوج  ماما  مالسلا و  هیلع  اضر 
هدش هداد  تبسن  وا  هب  باتک  دودـح 180  رد  هک  هدروآ  یم  رد  شراگن  هب  ار  دوخ  بلاطم  نارگید  زا  شیب  وا  ارهاظ  دور .  یم  رامـش  هب 

یمالک ياـه  هقرف  در  رد  باـتک  نیا  تسا .  حاـضیالا  فورعم  باـتک  تسا .  هدـنام  ياـج  رب  نونکاـت  هک  وا  ياـهباتک  زا  ( 104  . ) تـسا
هرابرد رگید  یشخب  نآرق و  هرابرد  باتک  نیا  زا  یشخب  دزادرپ .  یم  نانآ  يارآ  در  لقن و  هب  هک  تسا  هدمآ  رد  ریرحت  هتشر  هب  فلتخم 
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(105  . ) تسا تعجر 

تبیغ رصع  ناملکتم 

 . دنوش یم  مورحم  ماما  روضح  ضیف  زا  هعیش  ناملکتم  يرجه ،  لاس 260  رد  جع )   ) دوعوم يدهم  مهدزاود  ماما  يارغص  تبیغ  زاغآ  اب 
نیرتمهم هب  اهنت  اجنیا  رد  دنور .  یم  رامش  هب  تبیغ  رـصع  ناملکتم  زا  دنا ،  هتـسیز  یم  نونک  ات  خیرات  نآ  زا  هک  یناملکتم  مامت  نیاربانب 

نادـناخ زا  هرود  نیا  ناملکتم  زا  يدادـعت  هک  اـجنآ  زا  مینک .  یم  يا  هراـشا  دـنا  هتـسیز  یم  مجنپ  مراـهچ و  نرق  رد  رتشیب  هک  ناـملکتم 
روهظ اهنآ  نایم  زا  يرایـسب  ناملکتم  هک  دندوب  یماما  یعیـش و  ياه  هداوناخ  نیا  تیعـضو  هب  هاتوک  یهاگن  تسا  مزال  دنتـسه ،  یتخبون 
ناونع هب  یتخبون  حور  نب  نیـسح  دـنا و  هدوب  مالـسلا )  مهیلع   ) موصعم ناماما  نارای  باحـصا و  زا  نادـناخ  نیا  دارفا  زا  یخرب  دـندرک . 

نامز رد  هک  دندوب  یناریا  مجنم  هداوناخ  کی  زا  نایتخبون  دش .  هدیزگرب  يرغص  تبیغ  رصع  رد  مهدزاود  ماما  بیان  نیرخآ  نیمراهچ و 
ملع هب  هلمج  زا  دوخ  دنتشاد و  ییازسب  شقن  یسابع  هرود  ندمت  گنهرف و  رد  ناشیا  دندییارگ .  عیشت  هب  اهدعب  دندش و  ناملـسم  نایوما 

رپ یلقع  رظن  زا  هتفر  هتفر  هیماما  مالک  ات  دش  ببس  یلزتعم  ياه  هشیدنا  هفسلف و  اب  اهنآ  ییانشآ  دندوب .  فورعم  روهشم و  هفسلف  موجن و 
بلطم نیا  دی  ؤم  درک  میهاوخ  هراشا  نآ  هب  همادا  رد  هک  توقایلا  باتک  دبای .  هار  هعیش  مالک  هب  یقطنم  یفـسلف و  میهافم  ددرگ و  رتگنر 

ار وا  311 ه ق )   - 237  ) یتخبون لهسوبا   . 1 تخادرپ :  میهاوخ  هداوناخ  نیا  زا  یماما  ناملکتم  زا  نت  هس  هب  ادتبا  اجنیا  رد  ( 106  ) تسا
هب تماما  هرابرد  باتک  نیدنچ  هلمج  زا  يرایسب  ياهباتک  دنا و  هتسناد  هیماما  ربهر  هعیش و  ناگرزب  زا  هعیش و  ریغ  هعیـش و  ناملکتم  خیش 
رد شیوخ و  نامز  رد  وا  هک  تسا  دقتعم  یشاجن  یتخبون : )  لهسوبا  هدازردارب   ) یتخبون یسوم  نب  نسح   . 2 ( 107  . ) دنا هداد  تبسن  وا 

یفـسلف و یملع و  ثحابم  رد  وا  تافیلءات  زا  باـتک  دودـح 40  تسا و  هتـشاد  يرترب  تلیـضف و  ناملکتم  رگید  رب  يرجه  ياهلاس 300 
نیرتمهم و زا  هک  تسا  هعیـشلا  قرف  فورعم  باتک  تسا ،  هدیـسر  ام  تسد  هب  هک  وا ،  تافیلءات  هلمج  زا  ( 108  . ) درب یم  مان  ار  یمالک 

فلتخم ياه  هقرف  یفرعم  هب  باتک  نیا  رد  وا  تسا .  هعیـش  ياه  هشیدـنا  خـیرات  نایب  رد  لحن و  لـلم و  عوضوم  رد  اـهباتک  نیرت  یمیدـق 
زا تخبون :  نب  میهاربا  قحـسا  وـبا   . 3 دـنک .  یم  ثحب  نایعیـش  نوگاـنوگ  دـیاقع  ارآ و  روهظ  زا  لیـصفت  هب  نآ  رد  دزادرپ و  یم  هعیش 

نیرت یمیدـق  زا  نایتخبون و  زا  هدـنام  ياج  رب  ياهراگدای  زا  یکی  باـتک  نیا  تسا .  توقاـیلا  باـتک  فل  ؤم  هیماـما و  گرزب  ناـملکتم 
میسقت لسلـست و  ضرع ،  رهوج ،  دننام  یفـسلف  میهافم  راب ،  نیتسخن  يارب  دیاش  باتک  نیا  رد  وا  تسا .  هیماما  دوجوم  یمالک  ياهباتک 
هتشاگن باتک  نیا  رب  یحرش  یلح  همالع  دهد .  یم  رارق  ثحب  دروم  ار  ناکما  بوجو و  ناهرب  هب  لالدتـسا  نکمم و  بجاو و  هب  دوجوم 

هب فورعم  هبق  نب  نمحرلادبع  نب  دمحم   . 4 ( 109  . ) تسا هدش  یم  سیردـت  یمالک  نتم  کی  ناونع  هب  هیملع  ياه  هزوح  رد  هک  تسا 
دوب لازتعا  بتکم  وریپ  تسخن  هبق  نبا  هک  تسا  دقتعم  یشاجن  ( 110  . ) تسا هتسناد  هعیش  تسد  ربز  ناملکتم  زا  ار  وا  میدن  نبا  هبق :  نبا 

رب در  تماما و  هراب  رد  ییاـهباتک  تسا و  هدوب  هبترم  دـنلب  دـنمناوت و  یملکتم  وا  همه  داـقتعا  هب  دـییارگ .  هیماـما  بتکم  هب  اهدـعب  یلو  ، 
م 381  ) قودص خیش   . 5 ( 111  . ) تسا هدروآ  رد  ریرحت  هتـشر  هب  هیدیز ،  رب  در  زین  ییابج و  یلع  وبا  یخلب و  مساقلاوبا  دننام  ینایلزتعم 

ياهباتک تسا و  ثیدح  ملع  رد  رتشیب  وا  ترهش  تسا .  هیماما  ملکتم  نیرتگرزب  دیفم  خیش  داتسا  هیماما و  هتسجرب  ياهتیـصخش  زا  ه ق ) 
هیماـما ربـتعم  یلـصا و  هناـگراهچ  ياـهباتک  زا  یکی  هیقفلا ،  هرـضحیال  نم  هب  ناوت  یم  هلمج  زا  تسا ؛  هدرک  فیلءاـت  ار  يرایـسب  ییاور 
ترهش ( 112  . ) تـسا هدرک  رکذ  ار  وا  راـثآ  زا  یلـصفم  تـسرهف  هدرک و  یفرعم  هیماـما  هعیـش  هـیقف  خیـش و  ار  وا  یـشاجن  درک .  هراـشا 

ره يو  تسا .  هدرک  فیلءات  يداقتعا  یمالک و  تاعوضوم  رد  هک  تسا  يرایـسب  یثیدـح  ياهباتک  لیلد  هب  رتشیب  مالک  ملع  رد  قودـص 
رد یتح  وا  دـیزرو .  یم  دـیکءات  ینید  صوصن  رب  رتشیب  دوخ  صاخ  شور  هب  انب  اـما  دوب ،  تسد  هریچ  رایـسب  لالدتـسا  ثحب و  رد  دـنچ 
 . تسا هدیزگرب  ثیداحا  نآرق و  ظافلا  زا  تقد  هب  ار  دوخ  تارابع  تسا ،  هتخادرپ  هیماما  دیاقع  قیـسنت  نییبت و  هب  هک  تاداقتعالا  باتک 
رد ییاه  هرظانم  وا  زا  و  دور ،  یم  رامـش  هب  هیماما  مالک  عبانم  نیرتمهم  زا  تسا و  هیماـما  مهم  یلـصا و  دـیاقع  عماـج  وا  دـیحوتلا  باـتک 
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نایتخبون هک  انعم  نیا  هب  تسا ؛  یتخبون  ناملکتم  شور  لباقم  رد  یتهج  زا  قودص  خیـش  شور  ( 113  . ) تسا هدش  لقن  تماما  عوضوم 
قودص خیـش  هک  یلاح  رد  دـننک ،  تیوقت  دـیاقع  رد  ار  لقع  شقن  دـنیوج و  دوس  مالک  ملع  رد  یفـسلف  ثحابم  زا  ات  دـندرک  یم  یعس 

یبوخ هب  ار  بلطم  نیا  تاداقتعالا ،  توقایلا و  باتک  بلاطم  نیب  يا  هسیاـقم  دریگ .  هرهب  ینید  صوصن  لـقن و  زا  رتشیب  دـنک  یم  یعس 
مدقم شیوخ و  رصع  رد  هعیش  ناملکتم  سیئر  ار  يو  تسوا  رـصاعم  هک  میدن  نبا  413 ه ق )   - 336  ) دیفم خیش   . 6 دزاس .  یم  نایامن 

 . دنیآ یم  رامش  هب  هقف  مالک و  ملع  رد  وا  رایـسب  نادرگاش  هلمج  زا  یـسوط  خیـش  یـضترم و  دیـس  ( 114  . ) دـنک یم  یفرعم  نارگید  رب 
تالاقملا لئاوا  وا  یمالک  ياهباتک  نیرتمهم  زا  ( 115  . ) تسا یمالک  تاعوضوم  رد  اهنآ  رتشیب  هک  تسا  يرایسب  ياهباتک  فل  ؤم  دیفم 

نایب زین  هلزتعم و  هعیـش و  ياهزیامت  اهتوافت و  نایب  لئاوا ،  فیلءات  زا  خیـش  روظنم  تسا ،  هدروآ  باتک  همدـقم  رد  دوخ  هک  نانچ  تسا . 
هیماما هعیش  دیاقع  ارآ و  راصتخا  هب  تسا  هتسناوت  عیشت ،  بتکم  نوگانوگ  داعبا  رب  هطاحا  اب  وا  تسا .  نایتخبون  يارآ  اب  وا  كارتشا  هطقن 

ناملکتم شور  ناـیم  طـسو  دـح  ناوت  یم  لـقن  لـقع و  هب  هجوت  تهج  زا  ار  دـیفم  یمـالک  رکفت  ( 116  . ) دـنک هئارا  ناگدـنناوخ  هب  ار 
لقع لالقتسا  هب  دنتـسناد و  یم  ساسا  لصا و  ار  لقع  یمالک  ثحابم  رد  نایتخبون  هک  یلاح  رد  درک .  یبایزرا  قودص  خیـش  یتخبون و 

دنک یم  یعس  دیفم  خیش  درک ،  یم  هیکت  مالسلا  هیلع  تیب  لها  ثیداحا  نآرق و  رب  قودص  خیش  دنتـشاد و  رواب  نید  قیاقح  تخانـش  رد 
هار یحو  اما  دبای ،  هار  ینید  قیاقح  هب  دناوت  یم  لالدتـسا  اب  یمدآ  درخ  دنچ  ره  هک  دنک  یم  حیرـصت  وا  دنک .  دـیکءات  عبنم  ود  ره  رب  ات 
رب عمـس  حالطـصا  هب  تسا و  ثیداحا  نآرق و  جاتحم  لـقع  ور  نیا  زا  دزومآ ،  یم  وا  هب  ار  يزرودرخ  تیفیک  دـیاشگ و  یم  لـقع  رب  ار 
 . تسا یسوط  خیش  داتـسا  هیماما و  ناملکتم  نیرتگرزب  زا  وا  436 ه ق )   - 355  ) يدهلا ملع  یضترم  دیس   . 7 ( 117  . ) تسا مدقم  لقع 

رشتنم دلجم  راهچ  رد  نونکات  یضترملا  فیرـشلا  لئاسر  ناونع  اب  اهنآ  زا  یخرب  هک  دسر  یم  باتک  هلاسر و  دص  زا  شیب  هب  وا  تافیلءات 
هب دیفم  خیش  هک  ار  لقع  رب  عمس  مدقت  وا  دناشک .  تینالقع  بناج  هب  دیفم  خیش  زا  شیب  ار  هیماما  مالک  یضترم  دیس  ( 118  . ) تسا هدش 
هب ار  ینید  هشیدنا  ناکرا  لوصا و  مک  تسد  دناوت  یم  یحو  زا  زاین  یب  القتـسم و  لقع  هک  دـش  نآ  رب  و  ( 119) درک در  دوب ،  دقتعم  نآ 
زا یمالسا و  فلتخم  مولع  عماج  هعیش و  ناگرزب  زا  فرشا و  فجن  هیملع  هزوح  سس  ؤم  م 260 ه ق : )   ) یسوط خیش   . 8 دروآ .  تسد 

ثیدـح یلـصا  باتک  راهچ  زا  راصبتـسالا ،  ماـکحالا و  بیذـهت  ینعی  وا ،  ییاور  گنـسنارگ  هعومجم  ود  تسا .  هدوب  مـالک  ملع  هلمج 
دیـس لمعلا  ملعلا و  لمج  هلاسر  يرظن  شخب  رب  یحرـش  هک  تسا  لوصالادیهمت  وا  یمالک  ياهباتک  نیرتمهم  دـیآ .  یم  رامـش  هب  هیماما 
هعیش ناملکتم  دناسر .  لامک  هب  ار  هعیش  یلقع  مالک  درک و  لیمکت  ار  یضترم  دیس  ینالقع  شور  یـسوط  خیـش  ( 120  . ) تسا یضترم 

اب هک  دوب  يرجه  متفه  نرق  رد  اهنت  دندوزفین .  نآ  رب  يزیچ  المع  دنتساخرب و  ناینیشیپ  يارآ  طسب  حرـش و  هب  اهنت  یـسوط  خیـش  زا  سپ 
م  ) یسوط نیدلا  ریـصن  هجاوخ   . 9 تفرگ .  شیپ  رد  ون  یهار  دـش و  رگید  یلوحت  راچد  هعیـش  مالک  یـسوط  نیدلاریـصن  هجاوخ  روهظ 

هجاوخ تیمها  تسا .  هتـشاد  ریثءات  نآ  نیزورما  يانعم  هب  هیماما  مالک  رب  نارگید  زا  شیب  وا  تبیغ  هرود  ناـملکتم  نیم  رد  672 ه ق : ) 
باتک فیلءات  اب  وا  درک .  مالک  دراو  ار  یفـسلف  ثحاـبم  داد و  یفـسلف  گـنر  هعیـش  دـیاقع  هب  همه  زا  شیب  يو  هک  تسور  نآ  زا  رتشیب 

نیا تخاـس .  نومنهر  دوخ  یلقع  کبـس  زا  يوریپ  هب  ار  نارگید  دـیرفآ و  ار  هعیـش  یمـالک  ياـهباتک  نیرتمهم  زا  یکی  داقتعالادـیرجت 
 . تسا هدوب  ینـس  یعیـش و  ناملکتم  هجوت  دروم  هعیـش و  ياـه  هزوح  رد  مـالک  یـسرد  نتم  نیرتمهم  نونک ،  اـت  ناـمز  ناـمه  زا  باـتک 

هلمج زا  تفایرد ؛  ناوت  یم  نآ  رب  یـشاوح  حرـش و  شراگن  رد  نوگانوگ  بهاذـم  نادنمـشناد  ناوارف  لابقتـسا  زا  ار  باتک  نیا  تیمها 
 - 648  ) یلح همـالع   . 10 دشاب .  یم  رکذ  لباق  بهذم )  يرعـشا   ) یجـشوق هتـشون  دـیاقعلادیرجت  حرـش  یلح و  همالع  رثا  دارملا  فشک 
يو دوب .  صاخ  ماع و  دزنابز  یتافیلءات  راثآ و  یناوارف  تیعماج و  دادعتسا و  شوه و  رد  دوب و  یلقن  یلقع و  مولع  عماج  وا  726 ه ق : ) 
یلح همالع  دیآ .  یم  رامش  هب  هیماما  هتـسجرب  ناملکتم  زا  دوب و  رظن  بحاص  هفـسلف  تایـضایر و  قطنم ،  دننام  یلقع  مولع  رد  دیدرت  یب 

ناملکتم زین  یلح  همالع  زا  سپ  تسا .  یعیش  مالک  رد  وا  يرکف  تنس  هدنهد  همادا  یسوط و  نیدلاریـصن  هجاوخ  درگاش  یلقع  مولع  رد 
هیماما مالک  رد  يددـعتم  راثآ  کی  ره  دـندرک و  روهظ  یجیهـال  قازرلادـبع  ـالم  یناـشاک و  ضیف  یـسلجم ،  همـالع  دـننام  يا  هتـسجرب 

یمالسا بهاذم  قرف و  اب  www.Ghaemiyeh.comییانشآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 94زکرم  هحفص 39 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ ینالقع  ياه  هبنج  رب  جـیردت  هب  هرود  ره  رد  هک  تسا  هتـشاذگ  رـس  تشپ  ار  یلاوتم  هلحرم  هس  هعیـش  مالک  بیترت  نیا  هب  دـندیرفآ . 
تشاد هیکت  هعیش  ناماما  مالک  ینید و  صوصن  رب  رتشیب  هعیش  مالک  لوا ،  هرود  رد  تسا .  هتشگ  رتکیدزن  یفـسلف  مولع  هب  هدش و  هدوزفا 

تبیغ و رـصع  زاغآ  اـب  هک  مود  هرود  رد  دوب .  بیقر  تاـیرظن  ربارب  رد  نآ  تیناـقح  زا  عاـفد  یحو و  فراـعم  نییبت  تمدـخ  رد  لـقع  و 
دیس دیفم و  خیـش  دننام  یناگرزب ،  ياه  هشیدنا  رد  تفای و  شیازفا  هعیـش  مالک  ینالقع  ياه  هیام  تسا ،  نراقم  یتخبون  ناملکتم  روهظ 

یـسوط نیدلاریـصن  هجاوخ  روهظ  اب  تفایزاب .  ار  شیوخ  یقطنم  ناماس  ماظن و  تشگ و  هدرورپ  هتخپ و  الماک  یـسوط  خیـش  یـضترم و 
تروص وا  نادرگاش  نیهلءاتملاردص و  تسد  هب  هک  یفسلف  مالک  کی  هب  ندیسر  ات  دنچ  ره  تخیمآ ،  مه  رد  ءاشم  هفسلف  اب  هعیـش  مالک 

دیابن اما  تخادـنا ،  هیاس  هعیـش  مالک  رب  ـالمع  یفـسلف  ییارگ  لـقع  دـنچ  ره  هرود ،  نیا  رد  تشاد .  شیپ  رد  يزارد  هار  زونه  تفرگ ، 
هنایارگ و صن  ياهشیارگ  دهاش  ریخا  ياهنرق  رد  یتح  هعیـش  مالک  دییارگ .  یـشوماخ  يدرـس و  هب  یلک  هب  اهـشیارگ  رگید  هک  تشادنپ 

تالیامت رصاعم  نارود  رد  هک  میروآ  رظن  رد  رگا  دراد .  همادا  نانچمه  ییورایور  نیا  رضاح  رـصع  رد  تسا و  هدوب  لدتعم  ییارگ  لقع 
دنچ فـالتخا و  دوـجو  تسا ، ،  هداد  رارق  ریثءاـت  تحت  هاـگ  یب  هاـگ و  ار  یمـالک  ياـه  هشیدـنا  نیمز  برغم  هفـسلف  یبرجت و  یملع و 

 . دوش یم  نایامن  رتشیب  یمالسا  نیون  مالک  رد  یگنوگ 

هدیکچ

ینثا هعیش  ای  هیماما  دوش  یم  يوریپ  وا  زا  تسا  یسک  ماما  تسا و  ناوریپ  ینعم  هب  هعیـش  دنرگیدکی ،  ممتم  هعیـش  ماما و  يوغل  يانعم   . 1
هیلع یلع  نب  نیـسح  وا  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  لصفالب  تماـما  هب  داـقتعا  زا  هتـشذگ  هک  دوش  یم  هتفگ  یناـسک  هب  احالطـصا  هیرـشع 
قرف  . 2 دـنریذپ .  یم  تماما  هب  تسا  جـع )   ) دوعوم يدـهم  اهنآ  نیرخآ  هک  ناـشیا  دـنزرف  هن  مالـسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح  مالـسلا و 

یلاعفنا تروص  هب  اه و  هرود  یخرب  یسایس  يداقتعا و  ثداوح  هب  شنکاو  رد  ابلاغ  هئجرم ،  جراوخ و  هرعاشا ،  هلزتعم ،  نوچ  یمالسا ، 
يارب مک  تسد  ترضح ،  دوخ  نامز  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نانیـشناج  تسا .  هدوبن  هنوگ  نیا  هیماما  شیادیپ  یلو  دندش  یم  ادیپ 
لاقتنا اهنآ  رد  هنیس  هب  هنیس  رارسا  مولع و  نیا  دندوب و  هتفرگ  صاخ  هرهب  ربمایپ  رارسا  مولع و  زا  هک  دندوب  صخشم  باحـصا  زا  يا  هدع 
هکنیا ات  دـنتفاین  ار  مجـسنم  یهورگ  تروص  هب  روهظ  زورب و  تصرف  اه  هرود  یـضعب  رد  دوجوم  قانتخا  تهج  هب  نکل  دوب ،  هدرک  ادـیپ 

دنهن و ناینب  مه  ار  هیماما  مالک  هعیش ،  هقف  رانک  رد  دنتسناوت  دنتفای  هک  یتصرف  كدنا  اب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مالـسلا و  هیلع  رقاب  ماما 
یطارفا ییارگ  لقع  اب  هن  دوب و  قفاوم  هلبانح  ثیدح و  باحصا  يزیرگ  لقع  اب  هن  هیماما  مالک   . 3 دننک .  تیبرت  ار  يا  هتسجرب  ناملکتم 
فراعم عبانم  تشادن .  یتشآرس  دیاقع  فشک  رد  لقعت  شقن  نتفرگ  هدیدان  يرعـشا و  ییارگدومج  اب  هکنیا  هچ  تشاد  یهارمه  هلزتعم 
داهتجا اب  یلقع ،  تالقتسم  زا  هدافتـسا  زا  هتـشذگ  هیماما  ناملکتم  لقع .  نینچمه  تیب و  لها  ربمایپ و  تنـس  نارق  زا  دندوب  ترابع  هعیش 

 ، توبن لدع ،  دیحوت ،  لصا  جـنپ   . 4 دنتخادرپ .  یم  نافلاخم  اب  نسحا  لادج  هب  دـندرک و  یم  طابنتـسا  ار  تنـس  نآرق و  فراعم  یلقع 
صاخ ریسفت  دراد و  يرتشیب  تیمها  نایم  نیا  رد  لدع  دیحوت و  لصا  ود  تسا .  هدش  یفرعم  هیماما  دیاقع  لوصا  ناونع  هب  داعم  تماما و 

هیقب زا  ار  اهنآ  هک  هدوب  هیماما  صتخم  مه  تماما  لصا  تسا .  هدرک  ادـج  یمالک  قرف  رگید  زا  ار  اهنآ  لصا ،  ود  نیا  زا  هلزتعم  هیماـما و 
دحاو اقادصم  نکل  دنریاغتم  تاذ  رب  دیاز  ار  تافـص  هک  دندقتعم  یتافـص  دـیحوت  دروم  رد  هیماما   . 5 تسا .  هدومن  ادـج  هلزتعم  یتح  و 

یلاعفا دیحوت  دروم  رد  دنلئاق .  تافص  زا  تاذ  تباین  هب  هک  هلزتعم  ای  دنناد و  یم  تاذ  رب  دیاز  ار  تافص  هک  دندقتعم  فالخرب  دنتـسه ، 
رایتخا و تسا .  هدـش  در  هیماما  يوس  زا  ناسنا  لقتـسم  تیلعاف  رب  ینبم  هلزتعم  رظن  ادـخ و  رد  تیلعاـف  راـصحنا  رب  ینبم  هرعاـشا  رظن  مه 

يانعم هب  هیماما  دزن  رد  لدع  تسا .  یهلا  هزاجا  رب  فقوتم  ناسنا  رایتخا  تردق  هکلب  دـماجنا  یمن  هلزتعم  ضیوفت  هب  زگره  ناسنا  يدازآ 
هک تسا  یلعف  نامه  لدع  هکنیا  رب  ینبم  هرعاشا  نخس  نانآ  تسوکین .  ياهراک  ماجنا  موزل  حیبق و  لاعفا  باکترا  زا  دنوادخ  ندوب  هزنم 

تـسخن تسا .  یـساسا  رـصنع  ود  ياراد  حبق  نسح و  هلءاسم  رد  هیماما  هیرظن  دننک .  یم  در  یلیالد  اب  حیبق )  ولو   ) دـهد یم  ماجنا  ادـخ 
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يارب دراوـم  یخرب  رد  هتبلا  تسا ،  حـبق  نسح و  نیا  كرد  رب  رداـق  یمدآ  لـقع  هکنآ  رگید  تـسا و  لاـعفا  یتاذ  حـبق ،  نـسح و  هـکنآ 
یم بلـس  لاعتم  يادخ  زادـنا  حـیبق  القع  هک  ار  یلاعفا  هیماما  ساسا  نیمه  رب  تسا .  تعیرـش  نید و  جاتحم  لاعفا  حـبق  نسح و  تخانش 

رد هک  یبلق  تی  ؤر  هتبلا  تسین .  تی  ؤر  لباق  مشچ  اـب  ترخآ  اـیند و  رد  تروص  چـیه  هب  لاـعتم  يادـخ  تسا  دـقتعم  هیماـما   . 7 دننک . 
ایند نیمه  رد  تی  ؤر  نیا  هک  اسب  هچ  تسا و  دـنوادخ  هب  تبـسن  یمدآ  تفرعم  عون  نیرت  یلاع  هکلب  تسین  دودرم  اهنت  هن  هدـمآ  تایاور 

 . دراد دـیکءات  نآ  رب  درامـش و  یم  نید  لوصا  زا  ار  تماما  هک  تسا  یهورگ  اهنت  هیماما  یمالک ،  بتاکم  نایم  رد   . 8 دشاب .  رسیم  مه 
تما يربهر  تماما  دـننک .  تعیب  وا  اب  دنـسانشب و  ار  دوخ  نامز  ماما  دـیاب  یم  مدرم  دـنک و  یم  نییعت  دـنوادخ  ار  ماما  هیماما ،  رظن  رباـنب 

هانگ اطخ و  زا  موصعم  يدرف  ماما  تسا و  یعامتجا  یسایس و  یقالخا ،  یملع ،  يداقتعا ،  زا  معا  يرشب  تایح  نو  ؤش  همه  رد  یمالـسا 
ناملکتم دنا و  همئا  باحصا  زا  هک  روضح  رصع  ناملکتم  دنوش :  یم  میسقت  هورگ  ود  هب  رظن  کی  زا  هیماما  هتسجرب  ناملکتم   . 9 تسا . 

مظاک ماما  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  هتسجرب  درگاش  مکح ،  نب  ماشه   . 1 زا :  دنا  ترابع  روضح  رصع  ناملکتم  زا  یخرب  تبیغ .  رصع 
 . ملاـس نب  ماـشه   . 2 تسا ؛  يددـعتم  یمالک  راثآ  ياراد  هدوب و  یمـالک  ثحاـبم  رد  ترـضح  نآ  نادرگاـش  دمآرـس  هک  مالـسلا  هیلع 

ماما باحـصا  زا  هک  قاطلا  نم  ؤم  هب  فورعم  نامعن  نب  یلع  نب  دمحم   . 3 مالسلا ؛  هیلع  مظاک  ماما  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  نادرگاش 
رقاب ماما  باحصا  زا  نیعا :  نب  ةرارز   . 5 رصاملا ؛  سیق   . 4 تسا ؛  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مالسلا و  هیلع  رقاب  ماما  مالـسلا و  هیلع  داجس 
هدش دای  ناملکتم  دنناد .  یم  هعیش  لاجر  نیرتگرزب  زا  ار  وا  یخرب  هک  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  مالـسلا و  هیلع 

باحـصا زا  هک  تسا  ناذاش  نب  لضف  اهنآ  هلمج  زا  هک  دنا  هدوب  يرایـسب  ناملکتم  مه  موس  نرق  رد  دنا .  هتـسیز  یم  يرجه  مود  نرق  رد 
فورعم باتک  تسا .  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  مالـسلا و  هیلع  يداـه  ماـما  مالـسلا و  هیلع  داوج  ماـما  مالـسلا ،  هیلع  اـضر  ماـما 

تسا نرق 4 و 5  هب  طوبرم  تبیغ  رـصع  ناملکتم  نیرتمهم   . 10 تسوا .  هب  طوبرم  تسا  یمالک  فلتخم  ياـه  هقرف  در  رد  هک  حاـضیالا 
ماما نارای  اهنآ  زا  یخرب  هک  دـنا  هدوب  یعیـش  ياه  هداوناـخ  نیرتمهم  زا  یتخبون  نادـناخ  دـنا .  یتخبون  نادـناخ  زا  اـهنآ  زا  يدادـعت  هک 
نیا تسا .  هدوب  مالـسلا  هیلع  مهدزاود  ماـما  صاـخ  بیاـن  نیرخآ  هک  یتـخبون  حور  نب  نیـسح  هلمج  زا  دـنا  هدوب  مالـسلا  هیلع  موـصعم 
دراو هیماما  مالک  رد  ار  یفسلف  میهافم  هفسلف ،  اب  ییانشآ  تهج  هب  دنتـشاد و  ییازـس  هب  شقن  یـسابع  هرود  ندمت  گنهرف و  رد  نادناخ 

باـتک بحاـص   ) تخبون نب  میهاربا  قحـساوبا  و  هعیـشلا )  قرف  باـتک  بحاـص   ) یتخبون یـسوم  نب  نسح  یتـخبون ،  لهـسوبا  دـندرک . 
باتک بحاص  قودص  خیش  هیماما  هتسجرب  ياهتیصخش  زا  یکی   . 11 دنتسه .  نادناخ  نیا  هب  بوسنم  هیماما  ناملکتم  هلمج  زا  توقایلا ) 
عماـج قودـص  خیـش  دـیحوتلا  باـتک  تسا .  هدـیزرو  دـیکءات  ینید  صوصن  رب  رتشیب  شیوخ  بتک  رد  يو  تسا .  هیقفلا  هرـضحیال  نم 

زا دندرک  یم  یعـس  نایتخبون  تسا .  یتخبون  ناملکتم  شور  لباقم  رد  یتهج  زا  قودص  خیـش  شور  تسا .  هیماما  مهم  یلـصا و  دـیاقع 
توقاـیلا و باـتک  هسیاـقم  تـسج .  یم  هرهب  ینید  صوـصن  زا  رتـشیب  قودـص  خیـش  دـنیوج و  دوـس  مـالک  رد  یلقع  یفـسلف و  ثحاـبم 
زا یسوط  خیش  یضترم و  دیـس  هک  تسا  هیماما  روهـشم  ناملکتم  رگید  زا  دیفم  خیـش   . 12 دزاس .  یم  نشور  ار  بلطم  نیا  تاداـقتعالا 

لقن لقع و  هب  هجوت  تهج  زا  دـیفم  یمالک  رکفت  تسا .  تالاقملا  لئاوا  يو  یمالک  باتک  نیرتمهم  دـنوش .  یم  بوسحم  وا  نادرگاش 
مالک دیفم  خیـش  زا  سپ  هیماما  رگید  ملکتم  یـضترم  دیـس  دوش .  یم  بوسحم  قودص  خیـش  یتخبون و  ناملکتم  نشور  نایم  طسو  دح 
هنیمز رد  تسا  راصبتـسالا  ماکحالا و  بیذـهت  ياـه  هعومجم  ود  ياراد  هک  یـسوط  خیـش  دـناشک .  تینـالقع  بناـج  هب  رتشیب  ار  هیماـما 

حرش و هب  اهنت  وا  زا  سپ  یعیش  ناملکتم  تسا و  هدرک  لیمکت  ار  یضترم  دیـس  ینالقع  شور  هتـشاگن و  ار  لوصالادیهمت  باتک  یمالک 
ریصن هجاوخ   . 13 دش .  رگید  یلوحت  راچد  هعیش  مالک  یسوط  نیدلا  ریصن  هجاوخ  روهظ  اب  متفه  نرق  رد  ات  دنتخادرپ  فلـس  يارآ  طسب 
گنر هعیـش  دیاقع  هب  همه  زا  شیب  وا  تسا .  هدراذگ  ریثءات  هیماما  مالک  رب  نارگید  زا  شیب  تبیغ  هرود  ناملکتم  نایم  رد  یـسوط  نیدلا 

رب هک  یحورش  زا  ار  باتک  نیا  تیمها  دیرفآ .  ار  هعیش  یمالک  ياهباتک  نیرتمهم  زا  یکی  داقتعالا  دیرجت  باتک  فیلءات  اب  داد و  یفسلف 
زا سپ  تشاگن و  هجاوخ  دیرجت  رب  ار  دارملا  فشک  حرش  دوب  یلقن  یلقع و  مولع  عماج  هک  یلح  همالع  تفای .  ناوت  یم  هدش  هتشون  نآ 

یمالسا بهاذم  قرف و  اب  www.Ghaemiyeh.comییانشآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 94زکرم  هحفص 41 

http://www.ghaemiyeh.com


 . دـندیرفآ هیماما  مالک  رد  ار  يرگید  راثآ  یجیهال  قازرلادـبعالم  یناشاک و  ضیف  یـسلجم ،  همالع  نوچ  يا  هتـسجرب  ناملکتم  مه  يو 
تـسخن هرود  رد  دـش .  رتکیدزن  یفـسلف  مولع  هب  دـش و  هدوزفا  نآ  ینـالقع  هبنج  رب  جـیردت  هب  یلاوتم ،  هلحرم  هس  رد  هعیـش  مـالک   . 14

هرود رد  دوب .  نآ  تینالقع  تیناقح و  زا  عافد  یحو و  فراعم  نییبت  تمدخ  رد  لقع  دوب و  همئا  مالک  ینید و  صوصن  رب  رتشیب  دـیکءات 
هعیش مالک  تخیمآ .  رد  ءاشم  هفسلف  اب  هعیش  مالک  یسوط  هجاوخ  روهظ  اب  تیاهن  رد  تفای .  شیازفا  هعیـش  مالک  ینالقع  ياه  هیام  مود 

 . دراد همادا  نانچمه  ییورایور  نیا  تسا و  هدوب  لدتعم  ییارگ  لقع  هنایارگ و  صن  ياهشیارگ  دهاش  مه  ریخا  ياهنرق  رد 

شسرپ

تسیچ هرعاشا  هلزتعم و  یمالک  شور  اب  هیماما  یمالک  شور  توافت   . 2 تسیچ ؟  شیادیپ  یگنوگچ  رد  قرف  رگید  اب  هیماما  توافت   . 1
تی ؤر  دروم  رد  هیماما  هیرظن  تواـفت   . 4 دـینک .  رکذ  ار  قرف  رگید  اب  هیماما  توافت  دروم  ره  رد  دیـسیونب و  ار  هیماـما  نید  لوصا   . 3  ؟

 . تسا هدوب  هنوگچ  نآ  تیعضو  هلحرم  ره  رد  هدومیپ و  ار  هلحرم  دنچ  هیماما  یمالک   . 5 تسیچ ؟  قرف  رگید  اب  یهلا 

هیدیز  - 8

همدقم

ماما دنزرف  دیز  تماما  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  زا  سپ  هک  دنتـسه  يا  هقرف  هیدـیز 
یم تفرعم  ملع و  نایاوشیپ  ناونع  هب  اهنت  ار  هیرشع  ینثا  هعیش  يدعب  ناماما  ریاس  مالسلا و  هیلع  داجس  ماما  دنا و  لتاق  مالسلا  هیلع  داجس 
یم هراشا  دیز  تیصخش  هب  ادتبا  ور  نیا  زا  درک .  ادج  هیدیز  زا  ار  دیز  باسح  دیاب  هک  تسا  نآ  هقرف  نیا  یسررب  رد  مهم  هتکن  دنریذپ . 

 . مینک یم  حرطم  ار  هیدیز  سپس  مینک و 

یلع نب  دیز  تیصخش 

مکاح کلملادبع  نب  ماشه  دض  رب  تسیز و  یم  مود  نرق  لوا  همین  لوا و  نرق  مود  همین  رد  وا  تسا .  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  دنزرف  دیز 
اوقت و شناد ،  تهج  هب  ار  دـیز  الومعم  هیماما  نادنمـشناد  مالـسلا و  هیلع  موصعم  ناماما  دیـسر .  تداهـش  هب  ماجنارـس  درک و  مایق  يوما 

رـسپ ردارب و  ردـپ ،  تماما  هب  دوبن و  تماما  یعدـم  یلع  نب  دـیز  اهنآ  رظن  زا  دـنا ؛  هداد  رارق  دـییءات  دروم  ار  شمایق  هدوتـس و  تعاجش 
روما حالصا  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  نوخ  ماقتنا  هزیگنا  اب  نانآ و  تیاضر  اب  تشاد و  داقتعا  شردارب 

شردارب ردپ و  درگاش  دیز  يداقتعا ،  یملع و  رظن  زا  درک .  مایق  مالسلا  هیلع  موصعم  ناماما  هب  نآ  يراذگاو  تموکح و  لیکشت  تما و 
 . تسناد یماما  هعیـش  کی  ناوت  یم  ار  یلع  نب  دـیز  بلاطم ،  نیا  هب  هجوت  اـب  دوب .  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  مالـسلا و  هیلع  داجـس  ماـما  ، 
 : دیوگ یم  هیماما ،  هناگ  هدزاود  ناماما  هب  دیز  داقتعا  دروم  رد  ییاهـشرازگ  لقن  زا  سپ  یمق ،  زازخ  رثالا ،  ۀیافک  باتک  فل  ؤم  ( 121)

نیا دـیز  درکن و  ینلع  مایق  ماما  نآ  نوچ  اما  مالـسلا ،  هیلع  قداص  ماما  اب  تفلاخم  هن  دوب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  دـیز  ماـیق 
 ، دـنک مایق  دـیاب  ماما  هک  داقتعا  نیا  اب  هجیتن  رد  دراد ،  دوجو  فالتخا  ود  نیا  نایم  دـندرک  نامگ  هیدـیز )   ) یهورگ داد ،  ماجنا  ار  راک 

مالـسلا هیلع  قداص  ترـضح  تماما  هب  دقتعم  دوخ  دیز  هک  یلاح  رد  دندش .  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تماما  رکنم  هتـسناد ،  ماما  ار  دیز 
رگا هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  سپـس  يو  تسا .  هدوب  تحلـصم  ریبدت و  یعون  تیاعر  تهج  هب  ماما  مایق  مدـع  دوب و 

دوب و دمحم  لآ  تیاضر  مایق  نیا  زا  وا  هزیگنا  و  درک ) یم  راذگاو  ماما  هب  ار  تموکح  و   ) درک یم  افو  دوخ  دهع  هب  دش ،  یم  قفوم  دـیز 
یلع ماما  هچرگ  هیدیز  زا  ییاه  هقرف  دید ،  میهاوخ  هیدیز  دیاقع  یـسررب  رد  هک  روط  نامه  ( 122  . ) مدوب نم  دـمحم ،  لآ  زا  وا  دوصقم 
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اهنآ لیلد  دننک .  یم  یقلت  عورـشم  ار  رمع  رکبوبا و  تفالخ  اما  دنناد  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپ  مدرم  لضفا  ار  مالـسلا  هیلع 
اهنآ لیلد  دنهد و  یم  تبسن  دیز  هب  ار  داقتعا  نیا  تنـس  لها  بهاذم ،  قرف و  ياهباتک  رد  تسا .  لضفا  دوجو  اب  لوضفم  تفالخ  زاوج 

جورخ زا  سپ  تسا :  نینچ  ریثا  نبا  لـقن  قـبط  رب  شرازگ  نیا  ( 123  . ) تسا هدـش  رکذ  یخیرات  ياهباتک  یخرب  رد  هک  تسا  یـشرازگ 
ار ود  نآ  دنوادخ  تفگ :  خساپ  رد  دیز  دـندش .  ایوج  رمع  رکبوبا و  هرابرد  ار  وا  رظن  دـیز ،  اب  ناگدـننک  تعیب  نارـس  زا  یتعامج  دـیز 
هب تبـسن  ام  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  اجنیا  رد  هک  يزیچ  نیرتشیب  مدینـشن ،  اهنآ  هرابرد  یکین  زج  يزیچ  متیب  لها  زا  نم  دنک ،  تمحر 

تلادع هب  اهنآ  دوش و  یمن  اهنآ  رفک  ثعاب  ام  رظن  هب  لمع  نیا  دـندرک و  مورحم  نآ  زا  ار  ام  یلو  میدوب  رتراوازـس  مدرم  همه  زا  تفالخ 
ینب  ) اهنیا سپ  دندوبن ،  ملاظ  ود  نآ  رگا  دندوبن ،  ملاظ  ود  نآ  رگا  دندیـسرپ :  ناگدـننک  تعیب  دـندرک .  راتفر  تنـس  باتک و  قبط  رب  و 

هب ار  امش  نم  دننک و  یم  ملظ  ناشدوخ  هب  امش و  هب  ام و  هب  نانیا  دنتسین .  ود  نآ  لثم  اهنیا  تفگ :  خساپ  رد  دیز  دنتسین .  ملاظ  زین  هیما ) 
هب دـیدرک ،  تباجا  رگا  منک .  یم  توعد  اهتعدـب  ندرب  نایم  زا  اهتنـس و  نتـشاد  اپ  رب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  ادـخ و  باـتک 

رگا ( 124  . ) دنتسکش ار  شتعیب  دندش و  ادج  دیز  زا  یهورگ  لاح  نیا  رد  متسین .  امـش  تسرپرـس  لیکو و  نم  الا  دیـسر و  یم  تداعس 
لقن نیا  رد  تسا .  هیما  ینب  اب  رمع  رکبوبا و  نایم  توافت  درک  هدافتـسا  نآ  زا  ناوت  یم  هک  يا  هتکن  نیرتمهم  دشاب ،  یعقاو  شرازگ  نیا 

هکنیا زا  اما  دـناد .  یمن  رفک  ثعاب  ار  تفالخ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  ندرک  مورحم  دـناد و  یم  دوخ  نادـناخ  قح  ار  تفـالخ  دـیز  ، 
عورشم حیحص و  لضفا  دوجو  اب  لوضفم  تفالخ  هجیتن  رد  تسا و  حیحـص  راک  نآ  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یمن  تسین ،  زیمآرفک  يراک 

دوشن حرطم  رگید  یفالتخا  لئاسم  هیما  ینب  دض  رب  داهج  هحوبحب  رد  هک  دوب  نیا  شخساپ  رد  دیز  یلـصا  فده  دسر  یم  رظن  هب  تسا . 
ره هب  دـنک .  هیجوت  ار  هیما  ینب  دـض  رب  شیوخ  مایق  هار  نیا  زا  هدرک و  نایب  لوا  هفیلخ  ود  اب  ار  هیما  ینب  شحاف  تواـفت  تساوخ  یم  وا  . 

 . درک در  دنناد ،  یم  هیماما  زا  ار  دیز  هک  يددعتم  حیحص و  تایاور  ناوت  یمن  ییاهشرازگ  نینچ  اب  لاح 

هیدیز بهذم 

هیدیز بهذم  بیترت ،  نیدب  دنتخادرپ و  هیدیز  ماکحا  دـیاقع و  میظنت  هب  هک  دـندمآ  دـیدپ  ینادنمـشناد  وا  ناوریپ  نیب  رد  دـیز ،  زا  سپ 
بتکم زا  هقف  رد  هلزتـعم و  زا  دـیاقع  رد  اـما  دنتـشاد ،  هجوت  دـیز  ياـه  هتـشون  یلمع و  هریـس  هب  هیدـیز  نادنمـشناد  هچرگ  دـمآ .  دـیدپ 

یم ور  نیا  زا  دندقتعم و  صوصنم  ماما  هس  هب  اهنت  نانآ  هک  تسا  تروص  نیا  هب  تماما  هرابرد  هیدیز  هدـیقع  دـنتفریذپ .  ریثءات  هفینحوبا 
نیسح ماما  نسح و  ماما  یلع و  ماما  تماما  هب  اهنت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اهنآ  داقتعا  هب  تسناد .  یماما  هس  هعیـش  ار  اهنآ  ناوت 

داهج طیارش  نیا  زا  یکی  دنک .  زارحا  ار  یطیارـش  هک  تسا  یـسک  ماما  راوگرزب ،  هس  نیا  زا  سپ  تسا و  هدرک  حیرـصت  مالـسلا  امهیلع 
هیلع داجـس  ماما  تماما  هب  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  زا  سپ  هیدـیز  هک  تساـج  نیمه  زا  تسا .  نارگمتـس  اـب  هناحلـسم  هزراـبم  ینلع و 

نب دمحم  دیز ،  نب  ییحی  یلع ،  نب  دـیز  نانآ  ضوع ،  رد  دـنرادن .  داقتعا  دـنتخادرپن ،  ینلع  داهج  هب  هک  هیماما  ناماما  رگید  مالـسلا و 
رظن زا  دنناد ،  یم  ماما  دنتخادرپ ،  ینلع  داهج  هب  هک  ار  نایمطاف  زا  رگید  یخرب  خف و  دیهـش  هللادبع و  نب  میهاربا  هیکز ، )  سفن   ) هللادـبع

مالسلا امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  هب  ردپ  قیرط  زا  هک  تسا  یـسک  یمطاف ،  زا  روظنم  تسا .  ندوب  یمطاف  ماما ،  مود  طرـش  نانآ ، 
توافت نیاربانب ،  تسا .  ماما  طیارش  زا  زین  تعاجـش  نید و  هب  تبـسن  تفرعم  دسرب ،  دنتـسه ،  مالـسلا  هیلع  همطاف  ترـضح  نادنزرف  هک 

يوس زا  هدـش  نییعت  صوصنم و  ماـما  هدزاود  هب  هیماـما  هکنیا  یکی  تسا .  یـساسا  هتکن  ود  رد  تماـما  هلءاـسم  رد  هیماـما  هیدـیز و  مهم 
ار ماما  طرـش  هیدـیز  هکنیا  رگید  دـندقتعم .  صوصنم  ماما  هس  هب  هیدـیز  هک  یلاح  رد  دـنا ،  لئاق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـنوادخ و 
ریشمش و اب  هزرابم  نیمه  هیدیز  یلصا  یگژیو  الوصا  دنرادن .  داقتعا  یطرـش  نینچ  هب  هیماما  هک  یتروص  رد  دنناد ،  یم  هناحلـسم  هزرابم 

(125  . ) تسا ینلع  داهج 

هیدیز ياه  هقرف 
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هیدیز ياه  هقرف 

اهنآ يارآ  حرـش  هب  راصتخا  هب  اجنیا  رد  هک  دـنا  هتـسناد  هیحلاـص  هینامیلـس و  هیدوراـج ،  هقرف  هس  ـالومعم  ار  هیدـیز  ياـه  هقرف  نیرتمهم 
هک دنتسه  بوحرـس  هب  بقلم  قه )  ای 160  م 150   ) دایز یبا  نب  دایز  دوراـج ،  وبا  ناوریپ  هورگ  نیا  هیدوراـج :  - 1 تخادرپ .  میهاوخ 
هب تسویپ .  دیز  هب  اهدعب  اما  دوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  باحـصا  زا  ادتبا  دوراجوبا  دنوش .  یم  هدیمان  زین  هیبوح  رـس  یهاگ 

هکلب تسا  هدرکن  یفرعم  مدرم  هب  ماما  ناونع  هب  ناشن  مان و  اب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هقرف ،  نیا  داقتعا 
تفالخ يارب  نارگید  نییعت  لیلد  هب  مدرم  تسا و  قبطنم  مالسلا  هیلع  یلع  رب  اهنت  فاصوا  نیا  هدرک و  نایب  ار  قح  رب  ماما  فاصوا  ربمایپ 

یلع تیولوا  راکنا  رد  تنس  لها  يءار  تماما و  هب  مالسلا  هیلع  یلع  بصن  هرابرد  هیماما  يءار  نایم  طسو  دح  داقتعا  نیا  دندش .  هارمگ 
هیلع نسح  تماما  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  دندقتعم  هیدوراج  زا  یخرب  يدعب ،  ناماما  هرابرد  اما  دـشاب .  یم  یبصنم  نینچ  يارب  مالـسلا  هیلع 
هیلع نیـسح  ماما  زا  سپ  دومن و  حیرـصت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  شردارب  تماما  رب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  سپـس  درک و  حیرـصت  مالـسلا 

رب ربمایپ  هک  دـنا  نآ  رب  رگید  یهورگ  تسا .  ماما  دوب  نید  هب  ملاـع  درک و  ماـیق  هک  مالـسلاامهیلع  نینـسح  نادـنزرف  زا  کـی  ره  مالـسلا 
رگیدـکی اب  زین  ماما  نیرخآ  هرابرد  هیدوراج  تسا .  هدرک  حیرـصت  مالـسلا  هیلع  یلع  تماما  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نسح و  تماـما 

ياراد ار  مساق  نب  دمحم  رگید  هیورگ  تسا .  ماما  نیرخآ  بیاغ و  ماما  نسحلا  نب  هللادبع  نب  دمحم  دندقتعم  یهورگ  دـنراد ،  فالتخا 
دندقتعم هینامیلس  دنتسه .  ریرج  نب  نامیلـس  ناوریپ  هقرف  نیا  هینامیلـس :   . 2 ( 126  . ) ار رمع  نب  ییحی  موس  هورگ  دـنناد و  یم  ماـقم  نیا 

رانک ار  لضفا  درف  دـنناوت  یم  مدرم  دوش و  باختنا  ماما  زین  رفن  ود  يءار  اب  نکمم  دوش و  یم  باختنا  مدرم  طسوت  اروش و  هلیـسو  هب  ماما 
مدرم هچرگ  تسا  حیحص  رمع  رکبوبا و  تفالخ  ور ،  نیا  زا  دننک .  باختنا  تسا ،  رتنییاپ  تالامک  رظن  زا  هک  ار  لوضفم  درف  هتـشاذگ ، 

 . تسا هدـش  نایب  زین  هلزتعم  یخرب  طسوت  داقتعا ،  نیا  دـندش .  هابتـشا  راچد  دوب  لضفا  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ندرکن  باختنا  اب 
رفاک مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  اب  گنج  لیلد  هب  ار  ریبز  هحلط و  هشیاغ ،  زین  دـنرادن و  لوبق  درک  هک  ییاهراک  رطاـخ  هب  ار  ناـمثع  هیناـمیلس 

طـسوت هفیلخ  ماما و  باختنا  هلءاسم  اریز  هعیـش ،  دیاقع  ات  تسا  رتکیدزن  تنـس  لها  يارآ  هب  هینامیلـس  دیاقع  یلک ،  روط  هب  دـنناد .  یم 
فصو نیا  اب  تسا  ندوب  یعیش  رایعم  تماما  هلءاسم  رد  باصتنا  هب  داقتعا  تسا و  تنـس  لها  بتکم  ياه  یگژیو  زا  یکی  مدرم  ای  اروش 

 : درک حرطم  ناوت  یم  لـیلد  ود  خـساپ  رد  دـنا ؟  هدروآ  رامـش  هب  هیدـیز  قرف  زا  یکی  ار  هینامیلـس  ارچ  هک  دوش  یم  حرطم  لا  ؤـس  نیا  ، 
رگید دنرامـش .  یم  بجاو  ار  نارگمتـس  اب  ینلع  داهج  مایق و  دنناد و  یمن  زیاج  ار  هیقت  هیدیز ،  قرف  رگید  دـننام  هقرف  نیا  هکنآ  تسخن 

 ، دنراد يداقتعا  نینچ  زین  هینامیلـس  تسا و  هدوب  دـقتعم  لضفا  درف  دوجو  اب  لوضفم  تماما  هب  هک  هدـش  هداد  تبـسن  دـیز  هب  نوچ  هکنیا 
 . دنا هیقت  رکنم  زین  جراوخ  نوچمه  رگید  یخرب  درادن و  صاصتخا  هیدـیز  هب  هیقت  زاوج  مدـع  هتبلا  دـنا .  هتـسناد  يدـیز  ار  نانآ  نیاربانب 

نوچ لاح  ره  هب  اما  تسا .  هتـشادن  يداقتعا  نینچ  دـیز  تسا و  تسردان  میدـید ،  دـیز  تیـصخش  زا  ثحب  رد  هک  نانچ  زین ،  مود  لیلد 
هیدیز زا  يا  هقرف  ناونع  هب  هینامیلس  اهباتک  نیا  رد  لیلد  نیمه  هب  تسا ،  هدش  هداد  تبـسن  دیز  هب  لحن  للم و  ياهباتک  رد  روکذم  داقتعا 
بقلم يونلا  ریثک  ناوریپ  دـنیوگ و  یم  هیحلاص  قه )  م 168   ) یح نب  حـلاص  نب  نسح  ناوریپ  هب  هیرتب :  هیحلاص و   . 3 تسا .  هدش  رکذ 

اب بهاذم  قرف و  ياهباتک  رد  ور  نیا  زا  دـنراد و  يدـحاو  بهذـم  ناشناوریپ  نت و  ود  نیا  دـنوش .  یم  هدـیمان  هیرتب  قه )  م 169  ) رتبا هب 
مالـسلا هیلع  یلع  هچ  رگ  دندقتعم  رمع  رکبوبا و  تفالخ  هرابرد  دنراد .  لوبق  ار  لوضفم  تماما  زین  هورگ  نیا  دنوش .  یم  رکذ  رگیدـکی 

ود نآ  تفالخ  اذـل  درک  راذـگاو  نت  ود  نآ  هب  ار  تفالخ  تیاضر  اب  دوخ  نوچ  اما  تسا  رتراوازـس  تفـالخ  هب  دوب ،  مدرم  لـضفا  نوچ 
دننک می  فقوت  وا و  رفک  نامیا و  نامثع و  هرابرد  هیرتب  هیحلاص و  تسا .  زیاج  لضفا  تیاضر  اب  لوضفم  تماما  نیاربانب  تسا .  حـیحص 

دش و عاجـش  دهاز و  ملاع و  هک  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ناگداون  نادنزرف و  زا  سک  ره  هقرف ،  ود  نیا  دننک .  یمن  یمکح  وا  هرابرد  و 
رثکا رد  دننک و  یم  دیلقت  هلزتعم  زا  نید  لوصا  رد  ام  نامز  رد  هیدیز  دسیون :  یم  یناتـسرهش  دـنناد .  یم  ماما  دـنک ،  مایق  ینلع  داهج  هب 
دنناـم هیدـیز  هقرف  هس  ره  دـیوگ :  یم  يدادـغب  دـننک .  یم  دـیلقت  هعیـش  یعفاـش و  زا  عورف  زا  یخرب  در  اـهنت  و  هفینح ،  وبا  زا  نید  عورف 
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ییاهتموکح نمی  ناتـسربط و  شکارم و  رد  دندش  قفوم  هیدـیز  ( 127  . ) دنا منهج  شتآ  در  دـلاخ  هریبک  نیبکترم  هک  دـندقتعم  جراوخ 
 ، مالـسلا هیلع  نسح  ماما  ناگداون  زا  ییحی  طـسوت  قه  لاس 288  رد  هک  تسا  نمی  رد  هیدـیز  تلود  اهنآ  نیرتاپرید  هک  دـنهد  لیکـشت 

نیرتمهم زین  هزورما  تشاد .  همادا  دـش  اـپرب  نمی  رد  يروهمج  تموکح  هک  لاس 1382  ات  دـش و  سیـسءات  قحلا ،  یلا  يداهلا  هب  بقلم 
(128  . ) تسا نمی  روشک  هیدیز  هاگیاپ 

هدیکچ

دنزرف دیز ))  )) تماما هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  سپ  هک  دنتـسه  يا  هقرف  هیدیز   . 1
ماما دنزرف  دیز  دنریذپ .  یم  تفرعم  ملع و  نایاوشیپ  ناونع  هب  اهنت  هکلب  دنناد  یمن  ماما  ار  يدعب  همئا  دنا و  لئاق  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما 

هب درک و  ماـیق  يوـما  مکاـح  کلملادـبع  نب  ماـشه  دـض  رب  تسیز و  یم  مود  نرق  لوا  همین  لوا و  نرق  مود  همین  رد  مالـسلا  هیلع  داـجس 
یعدم دـیز  اهنآ  رظن  هب  دنیاتـس و  یم  شتعاجـش  يوقت و  شناد ،  تهج  هب  ار  دـیز  هیماما  نادنمـشناد  موصعم و  ناماما  دیـسر .  تداهش 

هدرک ماـیق  مالـسلا  هیلع  همئا  هب  تموکح  يراذـگاو  روما و  حالـصا  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـصق  هب  اـهنت  تسا و  هدوبن  تماـما 
دنناد و یم  عورشم  ار  رمع  رکبوبا و  تفالخ  هیدیز  زا  ییاه  هقرف   . 3 تسناد .  میاما  هعیـش  ار  دیز  ار  دوخ  ناوت  یم  باسح  نیا  اب  تسا . 

یخرب رد  دیز  زا  هک  مه  یتالمج  داد و  تبسن  دیز  هب  ناوت  یمن  ار  داقتعا  نیا  ماما  تسا .  لضفا  دوجو  اب  لوضفم  تفالخ  زاوج  ناشلیلد 
ندوب هیماما  رب  لاد  هک  یحیحـص  تایاور  ناوت  یمن  نیاربانب  دهد و  یم  ناشن  هیما  ینب  اب  ار  هفیلخ  ود  توافت  اهنت  هدـش ،  لقن  قرف  بتک 
هدیقع هب  دمآ .  دیدپ  هیدیز  بهذـم  دـنتخادرپ و  هیدـیز  ماکحا  دـیاقع و  میظنت  هب  ینادنمـشناد  دـیز  زا  سپ   . 4 درک .  در  ار  تـسا  دـیز 
ناماما نایم  رد  موس  ماما  زا  سپ  تسا و  هدش  حیرصت  ناشتماما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  بناج  زا  هیماما  تسخن  ماما  هس  اهنت  هیدیز 

داهج هب  هک  نارگید  مالـسلا و  هیلع  داجـس  ماما  تماما  هب  اهنآ  اذل  تسین و  دشاب  هتـشاد  ار  نارگمتـس  اب  هزرابم  طرـش  هک  یـسک  موصعم 
داـهج هب  هک  ار  رگید  يا  هدـع  و  هیکز )  سفن   ) هللا دـبع  نب  دـمحم  دـیز و  نـب  ییحی  دـیز و  ضوـع  رد  دـنرادن  داـقتعا  دـنتخادرپن  ینلع 
دنناد یم  هناحلسم  هزرابم  ار  ندوب  ماما  طرش  هیدیز  هک  تسا  نیا  رد  هیماما  اب  هیدیز  ياهتوافت  زا  یکی  نیاربانب  دنناد .  یم  ماما  دنتخادرپ 

بوحرـس هب  بقلم  دایز  یبا  نب  دایز  دوراج ،  یبا  ناوریپ  هیدوراج  دنا .  هیحلاص  هینامیلـس و  هیدوراج ،  هیدیز ،  ياه  هقرف  نیرتمهم   . 5 . 
رب ماما  فاصوا  اهنت  هکلب  هدرکن  یفرعم  مدرم  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  صخـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هقرف  نیا  داقتعا  هب  دنتـسه . 

هقرف  . 6 تسا .  تنـس  لها  هیماـما و  يءار  طـسو  دـح  داـقتعا  نیا  تسا .  قبطنم  ترـضح  نآ  رب  اـهنت  فاـصوا  نیا  هدرک و  ناـیب  ار  قح 
ار لضفا  درف  دنناوت  یم  مدرم  دوش و  یم  باختنا  مدرم  طسوت  اروش و  هلیسو  هب  ماما  دندقتعم  دنتـسه و  ریرج  نب  نامیلـس  ناوریپ  هینامیلس 
ات تسا  رتکیدزن  تنـس  لها  هب  هقرف  نیا  دیاقع  تسا .  حیحـص  رمع  رکبوبا و  تفالخ  اذل  دننک و  باختنا  ار  لوضفم  درف  هتـشاذگ و  رانک 

دننام اـهنیا  هک  تسا  نیا  تسا  هدـمآ  رامـش  هب  هیدـیز  قرف  زا  یکی  هقرف  نیا  هکنیا  تلع  ماـما  دـندقتعم .  هفیلخ  باـختنا  هب  نوچ  هعیش ، 
یح و نب  حلاص  نب  نسح  ناوریپ  هیحلاص  هقرف   . 7 دنا .  هدوب  لضفا  دوجو  اب  لوضفم  تماما  زاوج  هب  لئاق  هدش  هداد  تبسن  دیز  هب  هچنآ 

مالـسلا هیلع  یلع  ماما  نادنزرف  همه  اهنآ  دنراد .  لوبق  لضفا  تیاضر  اب  ار  لوضفم  تماما  اهنآ  دـنرتبا .  هب  بقلم  يونلا  ریثک  ناویپ  هیرتب 
 . دنناد یم  ماما  دننک  مایق  ینلع  داهج  هب  هک  ار 

شسرپ

هیدـیز ياه  هقرف  رظن   . 3 تسیچ ؟  تماما  هلءاسم  رد  هیماما  اـب  هیدـیز  ياـهتوافت  نیرتمهم   . 2 تسیچ ؟  هیدـیز  هدـیز و  نایم  طابترا   . 1
؟  ارچ تنس ؟  لها  ای  تسناد  هیدیز  ءزج  دیاب  ار  هینامیلس  ایآ   . 4 تسیچ ؟  رمع  رکبوبا و  تفالخ  هرابرد 

یمالسا بهاذم  قرف و  اب  www.Ghaemiyeh.comییانشآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 94زکرم  هحفص 45 

http://www.ghaemiyeh.com


هیلیعامسا  - 9

همدقم

دنزرف نیرتگرزب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  سپ  اما  دندقتعم  يرشع  ینثا  نایعیش  لوا  ماما  شش  تماما  هب  هک  دنتـسه  يا  هقرف  هیلیعامـسا 
داقتعا بلطم  نیمه  دندقتعم و  ماما  تفه  هب  نانآ  بیترت ،  نیا  هب  دنریذپ .  یم  تماما  هب  ار  دـمحم ،  لیعامـسا ،  دـنزرف  ای  لیعامـسا  وا ، 

هلدا رگید  زا  تسا .  بلطم  نیمه  هعبس ))   )) هب هیلیعامـسا  ندش  هدیمان  هلدا  زا  یکی  و  تسا ،  هیلیعامـسا  ياه  هقرف  همه  نایم  رد  كرتشم 
تفه زا  ریغ  يرگید  هناگتفه  ناماما  هب  هیلیعامـسا  ياههورگ  یخرب  تسا .  ماما  نیمتفه  دروم  رد  هیماما  اب  اهنآ  فالتخا  يراذـگمان  نیا 

نیا ءاشنم  دـنناوت  یم  هک  تسا  هدـش  حرطم  نایلیعامـسا  نایم  رد  مزعلاولوا  ربمایپ  تفه  دـننام  زین  رگید  دـیاقع  دـنا .  لـئاق  روکذـم  ماـما 
ثیداحا و تایآ و  لیوءات  يرگ و  ینطاب  هورگ  نیا  یگژیو  نیرتمهم  تسا .  هینطاب ))   )) هیلیعامـسا ياـهمان  رگید  زا  دـشاب .  يراذـگمان 

یم ماما  ار  نآ  نطاب  هک  تسا  نطاب  رهاظ و  ياراد  یمالـسا  فراعم  ینید و  نوتم  هک  دـندقتعم  ناـنآ  تسا .  یمالـسا  ماـکحا  فراـعم و 
يارآ زا  الومعم  یمالـسا  فراعم  لـیوءات  تهج  رد  هیلیعامـسا  تسا .  ینطاـب  فراـعم  ناـیب  نید و  نطاـب  میلعت  تماـما ،  هفـسلف  دـناد و 

نید لیوءات  رد  نایلیعامـسا  یمالـسا ،  قرف  همه  داقتعا  هب  دنتـسج .  یم  دوس  دوب ،  هتفای  جاور  تخـس  نامز  نآ  رد  هک  ناـنوی  ناـفوسلیف 
شیادیپ هشیر  دیاش  ( 129  . ) دنرادن لوبق  یمالـسا  بهاذم  قرف و  زا  یکی  ناونع  هب  ار  نانآ  اهناملـسم  زا  يرایـسب  یتح  دـندرک ،  طارفا 

لیلد نیمه  هب  دوب ؛  ماما  میرکت  مارتحا و  دروم  مالـسلا ،  هیلع  قداص  ماما  دشرا  دنزرف  لیعامـسا  هک  دـشاب  هتفهن  هتکن  نیا  رد  هیلیعامـسا 
تفر و ایند  زا  ماما  تایح  نامز  رد  لیعامسا  اما  دیسر .  دهاوخ  تماما  هب  وا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  سپ  هک  دندرک  یم  نامگ  یخرب 

 . درک نیفدت  عییشت و  ینلع  تروص  هب  نایعیش و  روضح  رد  ار  وا  هزانج  تفرگ و  دهاش  رسپ  گرم  رب  ار  شنایعیش  ماما ، 

هیلیعامسا ياه  هقرف 

دندرک و راکنا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نامز  رد  ار  لیعامسا  گرم  یهورگ  لاس 148 ه ق ،  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تداهش  زا  سپ 
نیا یتخبون  دـندرک ؛  ریـسفت  وا  ناج  ظفح  يارب  ار  ردـپ  فرط  زا  لیعامـسا  هزانج  عییـشت  مسارم  دنتـسناد و  مئاق  ماما  بیاغ و  ماـما  ار  وا 

 ، تسا هدرم  لیعامسا  هک  دندش  نآ  رب  مود  هورگ  دندش .  ضرقنم  يدوز  هب  هورگ  نیا  ( 130  . ) دمان یم  هصلاخ ))  هیلیعامسا   )) ار هورگ 
هب ار  دـمحم  ینعی  لیعامـسا  دـنزرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  شتوف ،  زا  سپ  دوب ،  هدیـسر  تماما  هب  شردـپ  تایح  نامز  رد  نوچ  ماـما 

دنتشگ فورعم  هکرابم ))   )) هب هورگ  نیا  دیسر .  تماما  هب  دمحم  مالسلا ،  هیلع  قداص  ماما  تداهش  از  سپ  نیاربانب  درک .  بصن  تماما 
گرم نانآ  زا  یخرب  دـنتفای .  باعـشنا  هقرف  ود  هب  یتدـم  زا  سپ  ریخا ،  هورگ  نیمه  ( 131  . ) تشاد مان  كرابم ))   )) ناـنآ سیئر  اریز  ، 

رواب ار  وا  تبیغ  دـندوب و  دـمحم  گرم  رکنم  رگید  یخرب  و  دـنداد .  همادا  دـمحم  نادـنزرف  رد  ار  ناـماما  هلـسلس  دـنتفریذپ و  ار  دـمحم 
(132  . ) تسا هدوب  هیوطمرق ))   )) اهنآ سیئر  بقل  اریز  دنوش  یم  هدیمان  هطمارق ))   )) نانیا دنتشادنپ .  یم  مئاق  ماما  ار  يو  دنتشاد و 

نایمطاف

مـسق ود  هب  ار  ناماما  نانآ  دـنناد .  یم  يراج  لیعامـسا  نب  دـمحم  نادـنزرف  رد  ار  تماما  هک  دنتـسه  هیلیعامـسا  زا  يا  هتـسد  زا  نایمطاف 
یم روتسم  ناماما  هب  تبون  لیعامسا ،  نب  دمحم  هیماما و  لوا  ماما  شش  ینعی  هناگتفه ،  ناماما  زا  سپ  دننک .  یم  میـسقت  رهاظ  روتـسم و 

تسد رد  اهنآ  تیعضو  زا  يا  هظحالم  لباق  تاعالطا  دندرک و  یم  توعد  یلیعامسا  نییآ  هب  ار  مدرم  هنایفخم  روط  هب  ناماما  نیا  دسر . 
تماما هب  لاـس 286 ق  رد  هکنیا  زا  سپ  وا  تسا .  م 322 ق )   ) هللااب يدهملا  هب  بقلم  هللادـیبع  ای  هللادـبع  هرود  نیا  ماما  نیرخآ  تسین . 

رد ار  نایمطاف  تموکح  يدهملا  دیسر .  ارف  رهاظ  ناماما  هرود  بیترت  نیدب  درک و  راکشآ  ار  دوخ  توعد  تماما و  دیـسر ،  نایلیعامـسا 
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هب ار  مالسا  ناهج  زا  یگرزب  شخب  ماش ،  رـصم و  فرـصت  اب  لاس 356 ق  رد  یمطاـف  تموکح  درک .  سیـسءات  برغم  رد  لاس 297 ق 
ایند زا  لاس 487 ق  رد  هللااب ،  رصنتسم  رهاظ ،  ماما  نیمتشه  هکنیا  زا  سپ  دنتـشاد .  يردتقم  تموکح  لاس 567 ق  ات  دروآ و  رد  فرصت 

ناوج درک و  مورحم  تفالخ  زا  ار  وا  دهعیلو  رـصنتسم و  دشرا  دنزرف  رازن  شیوخ ،  تیعقوم  ظفح  دصق  هب  لضفا  وا  ردـتقم  ریزو  تفر ، 
هیلعتسم هیرازن و  هورگ  ود  هب  اهنآ  باعـشنا  هیلیعامـسا و  نایم  رد  هقرفت  ثعاب  راک  نیا  تخاس .  يو  نیزگیاج  ار  یلعتـسم  وا  ردارب  نیرت 

یلو دنتفریذپ ،  ار  یلعتـسم  تماما  ماش  نایلیعامـسا  زا  يرایـسب  تارجگ و  نمی و  هیلیعامـسا  تعامج  همه  رـصم و  هیلیعامـسا  رثکا  دش . 
شردـپ قح  رب  نیـشناج  ار  رازن  رهنلا  ءاروام  ناشخدـب و  الامتحا  ناریا و  قارع و  نایلیعامـسا  یمامت  ماـش و  نایلیعامـسا  زا  یگرزب  هورگ 

ود هب  هقرف  نیا  لاس 524 ق ،  رد  هللا ،  ماکحاب  رمآلا  یلعتسم ،  نیشناج  گرم  زا  سپ  هک  تسا  نینچ  هیلعتسم  هقرف  تشذگرـس  دنتـسناد . 
وا رـسپ  اهنت  هک  دوب  هدش  بیط  مان  هب  يدـنزرف  بحاص  شگرم  زا  شیپ  هام  دـنچ  رمآلا  دـنتفای .  باعـشنا  هیبیط ))   )) و هیظفاح ))   )) هخاش

هیظفاح  )) دندرک لوبق  ار  وا  تفالخ  هک  یناسک  دیـسر .  تردق  هب  هللا  نیدـل  ظفاحلا  هب  بقلم  وا  هدازومع  رمآلا ،  گرم  زا  سپ  اما  هدوب . 
دوخ توعد  دنه  سپـس  نمی و  رد  ریخا  هورگ  دندش .  فورعم  هیبیط ))   )) هب دنتـشاد ،  رواب  بیط  تماما  هب  هک  یهورگ  دـنتفرگ و  مان  (( 

 ، دنه هیبیط  رثکا  دندش .  بعشنم  هینامیلـس ))   )) و هیدوواد ))   )) هخاش ود  هب  زین  هیبیط  دنتفرگ .  مان  هرهب ))   )) دنه رد  دندرک و  راکـشآ  ار 
نیدلا حالـص  طسوت  نایمطاف  تموکح  ضارقنا  زا  سپ  هیظفاح  دنـشاب .  یم  ینامیلـس  نمی ،  هیبیط  رتشیب  هک  یلاح  رد  دنتـسه ،  يدوواد 

اب هیرازن  تشذگرـس  دـندش .  عـمق  عـلق و  ناـیبویا  طـسوت  یمطاـف ،  مکاـح  نیرخآ  هللا ،  نیدـل  دـضاغلا  گرم  لاـس 567 ق و  رد  یبویا 
هک تفرگ  هزاجا  وا  زا  رصنتسم  تفالخ  نامز  رد  حابص  نسح  تسا .  هدروخ  دنویپ  م 518 ق )   ) حابص نسح  يربهر  هب  توملا  تموکح 

ریزو دوب و  رـصنتسم  دـهعیلو  رازن  نارادـفرط  ناراـی و  زا  نوـچ  وا  هک  تسا  هدـش  هتفگ  دزاـس .  راکـشآ  ار  ناـنآ  توـعد  هتفر و  ناریا  هب 
ياه هعلق  رب  لاس 487 ق  رد  حابص  نسح  لاح  ره  هب  درک .  درط  رصم  زا  ار  نسح  دوب ،  تموکح  زا  رازن  ندرک  مورحم  ددصرد  رصنتسم 
یکی تشاد ،  دوجو  هیلیعامـسا  تموکح  ود  ناـمز  نیا  رد  درک .  رقتـسم  ناریا  رد  ار  هیرازن  هیلیعامـسا  تموکح  تفاـی و  تسد  توـملا 
توعد درک .  یم  تیلاعف  يرگید  زا  لقتسم  کی  ره  هک  ناریا  رد  هیرازن  تموکح  يرگید  اقیرفآ و  لامش  رـصم و  رد  هیلعتـسم  تموکح 

حابص نسح  نانیشناج  دش .  یم  هدیمان  میدق ))  توعد   )) رصم نایمطاف  توعد  و  دیدج )) توعد   )) ناری رد  یلیعامـسا  دیدج  تموکح 
ناتـسناغفا ناریا و  فلتخم  قطانم  رد  هیرازن  هعقاو  نیا  زا  سپ  دنداد .  همادا  تموکح  هب  لاس 654 ق  رد  توملا  هب  وکاله  هلمح  نامز  ات 

تسیب و دمحم ،  نیدلا  سمش  گرم  زا  سپ  دش .  زاغآ  هقرف  نیا  رد  روتـسم  ناماما  زا  يرگید  هرود  دندش و  هدنکارپ  ناتـسکاپ  دنه و  و 
نادـنزرف هاش  مئاق  هاش و  نم  ؤم  ناـمز  نیا  رد  دـمآ .  دـیدپ  هیرازن  تعاـمج  رد  باعـشنا  نیلوا  دودـح 710 ق  رد  يرازن ،  ماما  نیمتـشه 

هخاش ود  هب  هیرازن  هجیتن  رد  دندرک و  بذـج  دوخ  هب  هیرازن  زا  یناوریپ  کی  ره  دـندرک و  فالتخا  ردـپ  ینیـشناج  رـس  رب  نیدـلا  سمش 
اب راـب  نیرخآ  يارب  لاس 1210 ق  رد  هک  دوب  رقاب  دـمحم  ریما  هینموم  نایرازن  ماـما  نیرخآ  نیملهچ و  دـیدرگ .  مسقنم  هیمـساق  هینموم و 

هیرفعج هب  دـنوش و  یم  تفای  هیروس  رد  اهنت  هینموم  نایرازن  نونکا  مه  دـشن .  يربخ  يو  زا  رگید  تفرگ و  ساـمت  ماـش  رد  دوخ  ناوریپ 
اما دـنا .  یعفاش  بهذـم  وریپ  یعرـش  ماکحا  رد  دنتـسه و  رقاب  دـمحم  ریما  باقعا  زا  دوخ  روتـسم  ماما  روهظ  راـظتنا  رد  دـنراد و  ترهش 
رد دندش .  زین  یـسایس  ياهتیلاعف  دراو  هیدنز  هیراشفا و  دهع  رد  هکنیا  ات  دـنداد  یم  همادا  دوخ  یبهذـم  تیلاعف  هب  هیمـساق  ناماما  هلـسلس 

هدافتـسا دروم  یثوروم  لکـش  هب  بقل  نیا  دـش .  بقلم  ناخاقآ ))   )) بقل هب  راجاق  هاش  یلعحتف  يوس  زا  هاش  یلعنـسح  ماما  راـجاق  دـهع 
دش و هدنهانپ  ناتسناغفا  هب  تسکش ،  زا  سپ  اما  دش  ریگرد  راجاق  تموکح  اب  یتدم  زا  سپ  هاش  یلعنسح  تفرگ .  رارق  زین  يو  نانیشناج 

يروتارپما هاگتسد  اب  لوا  ناخاقآ  نایم  یکیدزن  طباور  نیا ،  زا  سپ  دیـسر .  نایاپ  هب  ناریا  رد  هیمـساق  هیرازن  تماما  نارود  بیترت  نیدب 
رارمتسا هب  هک  یلیعامسا  هقرف  اهنت  ارهاظ  دیماجنا .  دنه  هراق  هبش  رد  نانآ  یبهذم  تیعقوم  رارقتسا  هب  هک  دش  رارقرب  ناتسودنه  رد  ایناتیرب 

هورگ نیمه  دنتـسه ،  عبار  ناجاقآ  هب  بقلم  ینیـسح  هاش  میرک  مان  هب  رـضاح  ماما  ياراد  زین  کنیا  مه  دندقتعم و  رـضاح  نامز  ات  تماما 
دنه هراق  هبـش  رد  صوصخ  هب  ناهج  زا  یفلتخم  قطانم  رد  ینویلیم  دنچ  هقرف  نیا  نونکا  دنراد .  ترهـش  هیناخاقآ ))   )) هب هک  دنا  هیمـساق 
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هقرف نیا  تسا .  يزورد  هقرف  درک  بوسحم  نایمطاف  ءزج  ار  اهنآ  رابتعا  کی  هب  ناوت  یم  هک  ییاـه  هقرف  هلمج  زا  ( 133  . ) دنراد روضح 
هک اجنآ  زا  اما  تشگ .  دهاوخ  زاب  يزور  هدـش و  بیاغ  اهنت  تسا و  هدرمن  م 411ق )   ) هللارماب مکاحلا  یمطاف  ماما  نیمشش  هک  دندقتعم 

شخب رد  ار  هورگ  نیا  نیاربانب ،  دوش .  یم  هدرمش  تالغ  قرف  ءزج  دندناسر  ییادخ  هبترم  هب  ار  وا  هدرک و  ولغ  مکاحلا  هرابرد  هقرف  نیا 
 . داد میهاوخ  رارق  ثحب  دروم  تالغ 

نایمطاف یبهذم  میلعت 

یم ار  نطاب  اـهنت  هک  هطمارق  فـالخرب  یلو  دـندقتعم ؛  نید  نطاـب  رهاـظ و  ناـیم  زیاـمت  هب  هیلیعامـسا  ياـه  هقرف  رگید  نوچمه  ناـیمطاف 
لمکم ار  نطاب  رهاظ و  یمطاف  نایلیعامسا  دنتشاد ،  دیکءات  نآ  رد  موتکم  قیاقح  نطاب و  رب  هک  نیتسخن  نایلیعامسا  فالخرب  و  دنریذپ ، 
ناکما تعیرـش  نودب  تقیقح  هب  یـسرتسد  نانآ  دزن  ور ،  نیا  زا  دنرمـش .  یم  بجاو  ار  ود  نآ  نیب  لداعت  تاعارم  دنناد و  یم  رگیدکی 

نتم و  قطان ))  نآرق   )) ار یلیعامسا  ماما  اهنآ  نآرق ،  ریسفت  دروم  رد  تسا .  طبترم  نید  رهاوظ  عیارـش و  اب  هشیمه  تقیقح  تسین و  ریذپ 
یلبق ناماما  يوبن و  ثیداحا  هب  دنتـشاد و  لوبق  ثیدح  ناونع  هب  ار  شیوخ  ناماما  لاوقا  نانآ  دـندناوخ .  یم  تماص ))  نآرق   )) ار نآرق 

هللادیبع نامز  زا  دوب و  یلیعامـسا  هقف  ملع  راذـگ  ناینب  نامعن  یـضاق  دنتـشاذگ .  یم  مارتحا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  صوصخ  هب  دوخ ، 
یطمرف نارکفتم  تـشاد .  ناـیمطاف  هاگتــسد  رد  یفلتخم  تاـماقم  لاـس 363 ق  رد  دوخ  گرم  ماـگنه  اـت  یمطاـف  هفیلخ  نیلوا  يدـهم 

دندوب هدرک  نیودت  ار  ناینوطالفا  ون  هفسلف  زا  رثءاتم  یسانش  ناهج  یعون  یناتـسجس  بوقعیوبا  يزار و  متاحوبا  یفـسن و  یعاد  نوچمه 
نایلیعامـسا شریذـپ  دروم  یمطاف  زعم  نامز  رد  یـسانش  ناهج  نیا  دوب .  یقرـش  ياهنیمزرـس  یطمرق  ياههورگ  ماـمت  شریذـپ  دروم  هک 

یلک سفن  تسادخ و  قولخم  نیتسخن  لک ،  لقع  تسا .  ینتخانشان  یلک  هب  یلاعتم و  دنوادخ ،  ساسا ،  نیا  رب  تفرگ .  رارق  زین  یمطاف 
رداص شناگراتـس  هناگتفه و  كالفا  نآ ،  زا  تسا و  تروص  یلویه و  عبنم  سفن  تسا .  هدـش  ثعبنم  لـقع  زا  هک  تسا  قولخم  نیمود 
دننام بکرم  رـصانع  اهنیا  بیکرت  زا  دنا و  هدمآ  دوجو  هب  یکـشخ  يرتو و  امرـس  امرگ و  بکاوک  كالفا و  ياهتکرح  رثا  رد  دنا .  هدش 
نایعاد دعب  ياه  هرود  رد  تسا .  هدمآ  دـیدپ  ناسنا  سپـس  تاناویح و  ناهایگ و  يدـعب  لحارم  رد  و  دـنا ،  هتـشگ  رادـیدپ  بآ  كاخ و 

لقع هد  ینامرک  یـسانش  ناهج  رد  دنتخادرپ .  ینیب  ناهج  نیا  لیمکت  حالـصا و  هب  ورـسخ  رـصان  ینامرک و  نیدـلا  دـیمح  دـننام  یمطاف 
نایلیعامسا ( 134  . ) دـهد یم  ناشن  ار  ناملـسم  نایئاشم  رگید  انیـس و  نبا  هفـسلف  ریثءات  بلطم  نیا  تسا و  هدـش  سفن  لقع و  نیزگیاج 

نآ هب  دـنک و  یم  لاسرا  ار  قطان  لوسر  هک  دراد  رارق  میقم  ماما  تماما ،  هجرد  نیرتالاب  رد   . 1 دنا :  هدرک  نایب  ار  یتاجرد  تماما  يارب 
یلـصا ياهراک  هدوب و  وا  نیما  روای و  دـیآ و  یم  قطان  لوسر  هارمه  هک  تسا  یـسک  ساـسا  ماـما   . 2 دـنیوگ .  یم  زین  تقوـلا ))  بر  ))

ماما هک  تسا  یماما  رقتسم ،  ماما   . 3 دنراد .  رارق  ساسا  ماما  لسن  رد  رقتسم  ناماما  هلسلس  دهد .  یم  همادا  دنک و  یم  ارجا  ار  وا  یتلاسر 
دودحم ماما  عون  نیا  تفالخ  دنک .  یم  ارجا  ار  تماما  نو  ؤش  رقتسم ،  ماما  زا  تباین  هب  عدوتسم  ماما   . 4 دنک .  یم  نییعت  ار  دوخ  زا  سپ 

 (( مامالا بئان   ، )) عدوتـسم ماما  هب  هاگ  درادن .  ار  يدعب  ماما  نییعت  قح  دسر و  یمن  شدنزرف  هب  یثوروم  تروص  هب  تماما  اذـل  تسا و 
(135  . ) دنیوگ یم  زین 

هطمارق

فالخرب هیکرابم  دـندش .  بعـشنم  هیکرابم  هقرف  زا  دنتـسه و  هیوطمرق  ای  طمرق  هب  بقلم  يدرف  ناوریپ  هطمارق  دـش  ناـیب  هک  هنوگ  ناـمه 
 . دنتشاد داقتعا  لیعامسا  دنزرف  دمحم  تماما  هب  دندوب ،  دقتعم  لیعامسا  تماما  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  سپ  هک  هصلاخ  هیلیعامـسا 
 ، هیوطمرق یلـصا  مان  ارهاظ  درک .  ادج  هیکرابم  زا  ار  دوخ  هار  دیدج  ءارآ  زاربا  اب  یتدـم  زا  سپ  اما  دوب  هیکرابم  هقرف  وریپ  ادـتبا  هیوطمرق 
رد یتقو  ۀطمرق ))   )) هک دوب  نیا  طمرق  هب  نادمح  ندش  بقلم  لیلد  دوش .  یم  هدناوخ  زین  طمرق  نادمح  هاگ  هک  تسا  ثعشا  نب  نادمح 
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 . دوب مه  هب  کیدزن  شیاهمدـق  اهاپ ،  دـق و  یهاتوک  لیلد  هب  نادـمح  تساهمدـق و  یکیدزن  يانعم  هب  دور ،  یم  راـک  هب  نتفر  هار  دروم 
یم تردابم  ناناملـسم  یعاـمجا  یعطق و  ماـکحا  دـیاقع و  اـب  تیدـض  يرگ و  ینطاـب  هب  یلیعامـسا  قرف  نارگید  زا  شیب  هطمارق  ( 136)

هکنیا زا  هتـشذگ  اهنآ  دـیوگ :  یم  هورگ  نیا  دـیاقع  هرابرد  یتخبون  دـیمان .  یمالـسا  يا  هقرف  ار  اـهنآ  ناوت  یمن  هک  يا  هنوگ  هب  دـندرک 
لیعامسا نب  دمحم  اهنآ  هدیقع  هب  دنرادنپ .  یم  زین  ادخ  لوسر  مئاق و  بیاغ و  ماما  ار  وا  دنناد ،  یم  ماما  نمیتفه  ار  لیعامـسا  نب  دمحم 
مزعلاولوا ربمایپ  تفه  هب  هطمارق  تسه .  زین  مالـسا  نید  خـسان  وا  نید  تسا و  مزعلاولوا  ربمایپ  نیرخآ  دـیدج و  تعیرـش  نید و  بحاص 

ياراد تنس  نآرق و  ماکحا  همه  هطمارق  داقتعا  هب  دندقتعم .  لیعامـسا  نب  دمحم  یلع و  دمحم ،  یـسیع ،  یـسوم ،  میهاربا ،  حون ،  ینعی 
قطاـنم رد  هطمارق  ( 137  . ) تسا يراگتـسر  تاجن و  بجوم  نطاـب  هب  لـمع  و  یهارمگ ،  ثعاـب  رهاـظ  هب  لـمع  تسا و  ینطاـب  رهاـظ و 

هورگ نیا  ياهتیلاعف  دـندش .  یطمرق  تموکح  لیکـشت  هب  قفوم  هاگ  دـنتخادرپ و  یـسابع  تموکح  اب  هزرابم  هب  مالـسا  ناهج  زا  یفلتخم 
 . درک راکـشآ  قارع  رد  ار  هطمارق  توعد  ثعـشا  نب  نادمح  راب  نیتسخن  میتفگ ،  هک  نانچ  دوب .  نمی  ماش و  نیرحب ،  قارع ،  رد  اتدمع 

یم تفایرد  یغلابم  مدرم  زا  ادتبا  وا  درک .  يربهر  ار  دودحم  یتموکح  درک و  ادیپ  يدایز  ناوریپ  هفوک  یلاوح  رد  دوب  دهاز  يدرف  هک  وا 
نیا هب  درک ؛  مکاح  ار  یکارتشا  تیکلاـم  نآ  ياـج  هب  درک و  وغل  ار  یـصوصخ  تیکلاـم  همادا ،  رد  اـما  دومن ،  یم  قاـفنا  ارقف  هب  درک و 
رهاظ نیرحب  رد  هطمارق  ماـیق  نیرتمهم  دیـشخب .  یم  شزاـین  هزادـنا  هب  درف  ره  هب  سپـس  درک و  یم  عمج  ار  مدرم  لاوما  همه  هک  تروص 

دضتعم داتفا .  هرصب  فرصت  رکف  هب  نیرحب  رب  ندش  طلسم  زا  سپ  يو  درک .  ادیپ  یناوریپ  درک و  مایق  یبانج  دیعسوبا  وا  زا  سپ  تخاس . 
لاس 301 رد  دیعس  وا  دشرا  دنزرف  دیعسوبا ،  زا  سپ  دروخ .  تسکش  نایسابع  هاپس  یلو  داتسرف  وا  یبوکرس  يارب  یهاپس  یـسابع  هفیلخ 

هطمارق وا  نامز  رد  دیـسر .  هطمارق  يربهر  هب  رهاطوبا  شردارب  دش و  علخ  تموکح  زا  دیعـس  لاس 305 ق .  رد  دیـسر .  تموکح  هب  ق . 
نایمطاف تموکح  لیاوا  اب  زاجح  قارع و  هب  وا  تالمح  رهاطوبا و  تموکح  دندش .  لامعا  نیرت  عیجف  بکترم  دنتفای و  يرایـسب  تردـق 

قرش رد  یمطاف و  نایلیعامسا  يوس  زا  برغ  رد  نایسابع  تموکح  ناس  نیدب  دوب .  نامز  مه  رـصم  هب  نانآ  تالمح  عورـش  برغم و  رد 
یلاها نایجاح و  راتـشک  نمـض  درک و  هلمح  هکم  هب  جح  مایا  رد  لاس 317 ق .  رد  رهاطوبا  دش .  یم  دـیدهت  یطمرق  نایلیعامـسا  طسوت 

یتکراشم لکـش  هب  وا  ناردارب  ادتبا  لاس 332ق ، .  رد  رهاـطوبا  گرم  زا  سپ  دوبر .  ار  نآ  درک و  ادـج  هبعک  زا  ار  دوسـالا  رجح  هکم ، 
ات هطمارق  تموکح  تفرگ ،  تسد  رد  ار  تموکح  دـمحا  ماـن  هب  ناردارب  زا  یکی  یتدـم ،  زا  سپ  دـنتفرگ و  هدـهع  رب  ار  تموکح  هرادا 

هطمارق درک .  رام  رات و  ار  هطمارق  تراغ و  ار  هطمارق  زکرم  ءاسحا  نایقوجلـس  هاپـس  نامز  نیا  رد  تشاد .  همادا  نیرحب  رد  لاس 469 ق . 
(138  . ) دننک سیسءات  ار  یطمرق  تموکح  دنتسناوتن  اما  دنتفای  یناوریپ  دندرک و  راکشآ  ار  دوخ  توعد  زین  نمی  ماش و  رد 

هدیکچ

 ، لیعامسا دنزرف  ای  لیعامسا  مان  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  گرزب  دنزرف  نایعیش ،  لوا  ماما  شش  زا  سپ  هک  دنتـسه  يا  هقرف  هیلیعامـسا 
ینطاب هیلیعامسا ،  یگژیو  نیرتمهم   . 2 دنا .  هدش  هدیمان  مه  هعبـس  هب  اذل  دنا و  لئاق  ماما  تفه  هب  ینعی  دـنریذپ  یم  تماما  هب  ار  دـمحم 

رد اهنآ  یمالسا ،  قرف  همه  داقتعا  هب  دنتـسج .  یم  دوس  مه  نانوی  هفـسالف  يارآ  زا  هار  نیا  رد  تسا و  ثیداحا  تایآ و  لیوءات  يرگ و 
هدیمان هصلاخ  هیلیعامسا  هک  دنتسناد  مئاق  ماما  ار  وا  دندش و  لیعامسا  گرم  رکنم  نایلیعامسا  زا  یهورگ   . 3 دندرک .  طارفا  نید  لیوءات 

هقرف ود  هب  یتدم  زا  سپ  اهنیا  دنراد .  مان  هیکرابم  هک  دنتـسناد  ماما  ار  دمحم  شدـنزرف  هتفریذـپ و  ار  وا  گرم  يرگید  هورگ  دـنا .  هدـش 
ار وا  دندوب و  وا  گرم  رکنم  مه  یخرب  دنداد و  همادا  وا  نادنزرف  رد  ار  همئا  هلـسلس  هتفریذـپ و  ار  دـمحم  گرم  یخرب  دـندش ،  بعـشنم 

نب دمحم  نادنزرف  رد  ار  تماما  هک  دنا  هیلیعامـسا  زا  هورگ  نامه  زا  نایمطاف   . 4 دنا .  هدش  هدیمان  هطمارق  نانیا  دنتـشادنپ .  یم  مئاق  ماما 
ناماما هب  تبون  تسخن ،  ماما  تفه  زا  سپ  هک  دـننک  یم  میـسقت  روتـسم  رهاظ و  مسق  ود  هب  ار  ناماما  اهنآ  دـنناد .  یم  يراـج  لیعامـسا 

هللااب يدهملا  روتسم  ناماما  هلـسلس  رد  ماما  نیرخآ  دندرک .  یم  توعد  یلیعامـسا  نییآ  هب  ار  مدرم  هنایفخم  روط  هب  هک  دسر  یم  روتـسم 
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زا سپ   . 5 درک .  سیسءات  برغم  رد  ار  نایمطاف  تموکح  يدهملا  دیسر .  ارف  رهاظ  ناماما  هرود  درک و  راکشآ  ار  دوخ  تماما  هک  تسا 
نیزگیاج ار  شردارب  یلعتـسم  مورحم و  تفالخ  زا  ار  رازن  شدشرا ،  دنزرف  شردتقم ،  ریزو  هللااب ،  رـصنتسم  رهاظ ،  ماما  نیمتـشه  گرم 

هیبیط هیظفاح و  ياه  هقرف  هب  ادعب  دوخ  هیلعتـسم  هقرف  دش .  هیلعتـسم  هیرازن و  هورگ  ود  شیادیپ  هیلیعامـسا و  رد  هقرفت  بجوم  نیا  دومن و 
هدروخ دنویپ  حابص  نسح  تموکح  اب  هیرازن  تشذگرس   . 6 دش .  میسقت  هینامیلس  هیدوواد و  هخاش  ود  هب  هیبیط  زاب  درک و  ادیپ  باعـشنا 

رصم نایمطاف  توعد  لباقم  رد  هک  درک  رقتـسم  ناریا  رد  ار  هیرازن  هیلیعامـسا  تموکح  توملا  ياه  هعلق  هب  یبای  تسد  زا  سپ  وا  تسا . 
اهنت دندش و  میـسقت  هیمـساق  هینم و  ؤم  هقرف  ود  هب  هیرازن  اهدعب  دنتفگ .  یم  دیدج  توعد  تموکح  نیا  هب  دـش  هدـیمان  میدـق  توعد  هک 

دننامه نایمطاف   . 7 دنراد .  ترهش  هیناخاقآ  هب  هک  دنا  هیمساق  هورگ  نیمه  دندقتعم  رضاح  نامز  ات  متماما  رارمتسا  هب  هک  یلیعامـسا  هقرف 
هک میقم  ماـما   . 1 دـندقتعم :  تماما  يارب  ار  یتاجرد  نایلیعامـسا   . 8 دـندقتعم .  نید  نطاب  رهاظ و  نایم  زیاـمت  هب  هیلیعامـسا  قرف  رگید 
 . 9 مامالا .  بئان  ای  عدوتـسم  ماما  رقتسم 4 .  ماما   . 3 دـهد .  یم  همادا  ار  قطان  لوسر  ياهراک  هک  ساسا  ماما   . 2 تسا .  هجرد  نیرتالاب 

یعطق دیاقع  اب  تیدض  يرگ و  ینطاب  هب  یلیعامسا  قرف  رگید  زا  شیب  اهنیا  دنا .  هدش  بعـشنم  هیکرابم  هقرف  زا  دناطمرق و  ناوریپ  هطمارق 
دـندقتعم و مزعلاولا  ربمایپ  تفه  هب  هطمارق   . 10 دـیمان .  یمالـسا  يا  هقرف  ار  اهنآ  دوش  یمن  هک  يوحن  هب  دـندرک  یم  تردابم  ناناملـسم 

یخرب رد  هطمارق   . 11 دنرامـش .  یم  یهارمگ  ببـس  ار  رهاظ  هب  لمع  دـنناد و  یم  يرهاظ  نطاب و  ياراد  ار  تنـس  نآرق و  ماـکحا  همه 
دـنتفای و يرایـسب  تردـق  هطمارق  رهاطوبا  ناـمز  رد  داد .  خر  نیرحب  رد  اـهنآ  ماـیق  نیرتمهم  دـندش .  تموکح  لیکـشت  هب  قفوم  قطاـنم 

سیـسءات تموکح  دنتـسناوتننآ  زا  سپ  تشاد و  همادا  نیرحب  رد  لاس 469 ق .  ات  هطمارق  تموکح  دـندش .  لاـمعا  نیرت  عیجف  بکرتم 
؟  دندش بعشنم  ادعب  ییاه  هقرف  هچ  هب  نایلیعامسا   . 2 دنراد ؟  یمهم  یگژیو  هچ  دندش و  ادیپ  اجک  زا  هیلیعامسا  هقرف  شسرپ 1 .  دننک . 

دنتسه یهورگ  هچ  هطمارق   . 5 دنلئاق ؟  تماما  يارب  یتاجرد  هچ  نایلیعامسا   . 4 دنراد ؟  یتاداقتعا  هچ  دنتسه و  یهورگ  هچ  نایمطاف   . 3
؟  تسیچ ناشدیاقع  و 

تنس لها  موس :  شخب 

همدقم

يدوخ هب  موهفم  نیا  هتبلا  تسا .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  ریرقت ) لعف و  لوق ،   ) تنس ناوریپ  ای  وریپ  انعم  هب  تنس ))  لها   )) هژاو
هملک نیا  اما  دشاب .  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  زا  يوریپ  یناملـسم ،  هناشن  نیلوا  هک  ارچ  دوش  یم  ناناملـسم  همه  لماش  دوخ 

نیا هب  دور .  یم  راک  هب  هعیش  حالطصا  لباقم  رد  هک  تسا  ییانعم  اهنآ ،  نیرتعیاش  زا  یکی  هک  دراد  ار  دوخ  صاخ  يانعم  حالطصا ،  رد 
هدهع رب  ار  ماما  هفیلخ و  نییعت  دنتسین و  ادخ  لوسر  هفیلخ  ماما و  رب  صن  دوجو  هب  دقتعم  هک  دوش  یم  ییاه  هقرف  لماش  تنـس  لها  انعم ، 

یم رامـش  هب  تنـس  لها  قرف  زا  هعیـش  ياه  هقرف  زا  ریغ  ناملـسم  ياه  هقرف  همه  ساسا ،  نیا  رب  دننناد .  یم  مدرم  باختنا  هب  ناناملـسم و 
هقرف نارادفرط  زا  دوخ  هک  لحن  للم و  ياهباتک  نافنـصم  زا  یخرب  اما  دوش .  یم  زین  جراوخ  هلزتعم و  لماش  تنـس  لها  نیاربانب ،  دنور . 

 ، ددرگ تنـس  لها  بلاغ  نایرج  لماش  اهنت  هک  دـننک  یم  ریـسفت  يا  هنوگ  هب  ار  تنـس  لها  دنتـسه ،  هرعاشا  ثیدـح و  لها  نوچ  ییاـه 
نیا نایم  كرتشم  دیاقع  روظنم  نیا  هب  دـبای .  یم  همدا  يدـیرتام  يرعـشا و  بهذـم  اب  دوش و  یم  زاغآ  ثیدـح  لها  اب  هک  ینایرج  ینعی 

ندرک جراخ  تسین ،  مه  فلکت  زا  یلاخ  هک  ریسفت  نیا  زا  فده  ارهاظ  ددرگ .  یم  رکذ  ندوب  تنـس  لها  ياهکالم  ناونع  هب  ياه  هقرف 
يا هقرف  ناونع  هب  ار  شیوخ  هقرف  تادـقتعم  هلیـسو  نیا  هب  اـت  تسا  تنـس  لـها  حالطـصا  زا  هئجرم  جراوخ و  هلزتعم ،  نوچ  ییاـه  هورگ 

(139  . ) دنهد ناشن  يدج  تافالتخا  نودب  تاجن و  لها  شیک و  تسار 

هلزتعم  - 10
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همدقم

 ، تسا هدروآ  یتخبون  هچنآ  ربانب  دنا .  هدـش  هدـناوخ  مان  نیا  هب  هورگ  ود  مالـسا ،  گنهرف  رد  تسا .  يریگ ))  هرانک   )) يانعم هب  لازتعا 
 ، دیـسر فالخ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هکنآ  زا  سپ  شرازگ ،  نیا  قبط  رب  دـش .  قالطا  یـسایس  هورگ  کی  رب  راب  نیتسخن  هلزتعم  ماـن 
زا زین  وا و  اب  زیتس  زا  هدرک ،  يریگ  هرانک  ماما  زا  صاق  یبا و  نب  دعـس  دیز و  نب  ۀمامـسا  يراصنا ،  هملـسم  نب  دـمحم  رمع ،  نب  هللادـبع 

ماما و زا  نانآ  يریگ  هرانک  يراذگمان ،  نیا  لیلد  دندناوخ و  هلزتعم  ار  هتـسد  نیا  دندرک .  يراددوخ  اهگنج  رد  يو  تیامح  یهارمه و 
يرگید هورگ  ( 141  . ) دنا هتـسناد  هیواعم  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  زا  ناریگ  هرانک  ار  یـسایس  هلزتعم  یخرب  ( 140  . ) دوب یمالـسا  تما 
فورعم هلزعم  نامه  هورگ  نیا  دندوب .  131 ه ق )   - 80  ) اطع نب  لصاو  ییاوشیپ  هب  ناملکتم  زا  يا  هتسد  دندش ،  فورعم  هلزتعم  هب  هک 

یخرب دنا .  هتفگ  اهنخـس  هلزتعم  هب  هورگ  نیا  ندـش  هدـیمان  ببـس  هرابرد  تسا .  یمالک  هقرف  نیمه  هرابرد  اجنیا  رد  ام  نخـس  دنتـسه و 
لازتعا رگید  یخرب  ( 142  . ) تسا يرـصب  نسح  سرد  سلجم  زا  اطع  نب  لصاو  يریگ  هرانک  لازتعا و  زا  هتـساخرب  مان  نیا  هک  دندقتعم 

ملسم هتکن  نیا  تروص ،  ود  ره  رد  ( 143  . ) دنناد یم  يراذگمان  نیا  ببس  ار  وا  نامز  یمالسا  بهاذم  مالـسا و  تما  زا  اطع  نب  لصاو 
 . دـنا هدرک  ناـیب  يراذـگمان  نیا  يارب  زین  يرگید  هوجو  هتبلا  تسا .  هدوب  هریبـک  بکترم  رفک  ناـمیا و  هراـبرد  لـصاو  لازتـعا  هک  تسا 

يرصب نسح  سرد  سلجم  رد  یـصخش  دنک :  یم  لقن  تروص  نیا  هب  ار  يرـصب  نسح  سرد  زا  لصاو  يریگ  هرانک  یناتـسرهش  ( 144)
 . دنراد مان  جراوخ ))  هیدـیعو   )) هورگ نیا  دـنناد ،  یم  رفاک  ار  هریبک  بکترم  هک  دـنا  هدـش  ادـیپ  یتعامج  ام  راگزور  رد  دیـسرپ :  وا  زا 
رد نسح  تسیچ ؟  هراب  نیا  رد  وت  هدـیقع  دنتـسه ،  هئجرم ))   )) هورگ نیا  دـناسر ،  یمن  یبیـسآ  نامیا  هب  هاـنگ  هک  دـندقتعم  رگید  عمج 

هکلب رفاک ،  هن  تسا و  نم  ؤم  هن  هریبک  بکترم  تفگ :  نادرگاش  زا  یکی  دـیاشگب ،  نخـس  هب  بل  هکنآ  زا  شیپ  اـما  تفر ،  ورف  هشیدـنا 
 . درک یم  نایب  ار  لازتعا  بتکم  هدـیقع  نیلوا  هک  دوب  اطع  نب  لصاو  درم  نیا  نیتلزنملا . )  نیب  ۀـلزنم   ) تسا نامیا  رفک و  نایم  وا  هاگیاج 
ام زا  لصاو  تفگ :  يرصب  نسح  نآ  یپ  رد  تخادرپ و  شیوخ  هدیقع  حیضوت  هب  تفر و  دجسم  ياهنوتـس  زا  یکی  رانک  هب  هاگ  نآ  يو 

هیرظن راهچ  اطع  نب  لـصاو  زا  ( 145  . ) دنتـشگ موسوم  هلزتعم  هب  شناوریپ  لصاو و  زور  نامه  زا  لصاو . )  اـنع  لازتعا   . ) تفرگ هراـنک 
یفن  . 2 دراد .  صاـصتخا  هریبـک  ببکترم  هب  هک  دراد  دوـجو  يا  هبترم  رفک  ناـمیا و  ناـیم  نیتـلزنملا :  نیب  ۀـلزنم   . 1 تسا :  هدـش  لقن 
یهلا تافـص  تسا ،  ههلآ  ددعت  امدق و  ددعت  دنوادخ  يارب  میدق  تافـص  تابثا  همزال  هک  لیلد  نیا  هب  لصاو  لاعتم :  دنوادخ  زا  تافص 

اهناسنا تسین  زیاج  دوش ،  یمن  بوسنم  وا  هب  ملظ  رش و  تسا و  لداع  میکح و  دنوادخ  هک  اجنآ  زا  ناسنا :  رایتخا   . 3 درک .  یم  راکنا  ار 
 : لـطاب قح و   . 4 دـندازآ .  راتخم و  دوخ  ياهراک  ماجنا  رد  اهناسنا  سپ  دـناسر ،  تازاجم  هب  ار  ناـنآ  سپـس  دـنک و  روبجم  هاـنگ  هب  ار 

لطاب يرگید  قح و  هورگ  ود  زا  یی  هک  دوب  دقتعم  شنافلاخم ،  نامثع و  هرابرد  زین  وا و  نافلاخم  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  هرابرد  لصاو 
 ( 143 ه ق  - 80  ) دیبع نب  ورمع  لصاو ،  زا  سپ  دنتـسه .  لطاب  کی  مادک  قح و  هورگ  مادـک  هک  تسین  صخـشم  ماما  تسا ؛  قساف  و 

لیذهلاوبا زا  دیاب  نینچمه  یلزتعم  روهشم  ناملکتم  نایم  زا  تخادرپ .  لصاو  يارآ  طسب  حرش و  هب  دش و  وا  نیـشناج  لصاو ،  نز  ردارب 
یبوخ طباور  تموکح  هاگتـسد  اـب  هیما  ینب  رـصع  رد  هلزتعم  درک .  داـی  231 ه ق )   - 160  ) ماـظن میهاربا  و  235 ه ق )   - 135  ) فالع

یب تلاح  سابع  ینب  تموکح  لیاوا  رد  هلزتعم  درک .  یم  تیامح  ناـنآ  زا  شتموکح  هاـتوک  هرود  رد  دـیلو  نب  دـیزی  هچرگ  دنتـشادن ، 
رارق هجوت  دورم  تشاد ،  ییانـشآ  هفـسلف  مالک و  اب  دوخ  هک  نومءاـم  نارود  رد  هژیو  هب  روصنم و  رـصع  رد  اـما  دـنتفرگ ،  دوخ  هب  یفرط 

زا دـندناوخ و  یلزتـعم  ار  دوخ  قثاو ،  مصتعم و  وا  زا  سپ  نومءاـم و  هک  تفرگ  ـالاب  ناـنچ  یـسابع  راـبرد  هب  هلزتـعم  یکیدزن  دـنتفرگ . 
ادخ مالک  ایآ  هک  دش  حرطم  لا  ؤس  نیا  تفرگ و  تدش  نآرق  قلخ  رس  رب  لادج  هک  دوب  ماگنه  نیمه  رد  دندرک .  تیامح  تخس  هلزتعم 

قولخم یهلا  مالک  هلزتعم ،  داقتعا  هب  تسا ؟  میدق  قلاخ و  تسا و  تاذ  تافص  زا  ای  دشاب ،  یم  ثداح  قولخم و  تسا و  لعف  تافص  زا 
نآرق ندوب  میدـق  هب  تنـس ،  لها  هماع  ثیدـح و  باحـصا  مامت  لباقم ،  رد  تسا .  فک  نآرق  ندوب  میدـق  هب  داـقتعا  تسا و  ثداـح  و 
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 . دندش یم  بیدءات  دیاب  نآرق  مدق  هب  نادقتعم  نآ  قبط  رب  هک  درک  رداص  يروتسد  هلزتعم ،  تایمح  قیوشت و  هب  نومءام  دنتشاد .  داقتعا 
ات تیعضو  نیا  دندید .  اه  هجنکـش  دنداتفا و  نادنز  هب  ثیدح ،  لها  ياوشیپ  لبنح  نب  دمحا  هلمج  زا  يدایز ،  دارفا  نامرف  نیمه  یپ  رد 

دـنتفرگ و رارق  راشف  رد  تدـش  هب  هلزتعم  يو  دـهع  رد  تشاد ؛  همادا  دوب ،  ثیدـح  باحـصا  یماح  هلزتعم و  نمـشد  هک  لکوتم ،  نامز 
 ، دـش ضرقنم  تازرابم  رادوریگ  رد  هتفای ،  نامزاس  هقرف  کی  ناونع  هب  هلزتعم  دـنچ  ره  همه ،  نای  اـب  دـیدرگ .  قیرح  همعط  ناـشیاهباتک 

دمآ و دوجو  هب  هرصب  رد  لازتعا  بتکم  دندنام .  رادیاپ  اه  هدس  ات  مالسا  ناهج  رانک  هشوگ و  رد  هقرف  نیا  نارادفرط  نادنمشیدنا و  یلو 
دادغب هب  دوب ،  هرـصب  هسردم  ناگتخوومآ  شناد  زا  یکی  هک  210 ه ق )  م .   ) رمتعم نب  رـشب  يرجه ،  مود  هدس  رخاوا  رد  اما  درک .  دشر 
یخرب رد  هکنآ  نمـض ،  تشامگ ،  تمه  دادغب  رد  لازتعا  بتکم  لوصا  جـیورت  هب  درک و  سیـسءات  ار  ادـغب  هلزتعم  هسردـم  درک و  رفس 

زا شیب  دادـغب  هلزتعم  عومجم ،  رد  هک  تفگ  ناوت  یم  و  تشاد .  شیارگ  هعیـش  هب  رـشب  درک .  تفلاخم  هرـصب  ناگرزب  يارآ  اب  تایئزج 
شدـنزرف و  235 ه ق )   - 204  ) یئابج یلعوبا  زا  ناوت  یم  هرـصب ،  هتـسجرب  ناملکتم  زا  تسا .  کـیدزن  هعیـش  دـیاقع  هب  هرـصب  هلزتعم 

طایخ نیسحلاوبا  240 ه ق )  م .   ) یفاکـسا دمحم  درب و  مان  415 ه ق )   - 224  ) رابجلادبع یضاق  و  321 ه ق )   - 277  ) یئابج مشاهوبا 
 . دنتسه دادغب  هلزتعم  ناگرزب  هلمج  زا  317 ه ق )   - 273  ) یبعک هب  فورعم  یخلب  مساقلاوبا  و  311 ه ق )  (م . 

هلزتعم یمالک  شور 

دیاقع نیا  زا  عافد  تابثا و  زین  ینید و  دیاقع  طابنتسا  فشک و  رد  هدننک  نییعت  یساسا و  یشقن  یلقع  ماکحا  لقع و  هلزتعم ،  هشیدنا  رد 
شریذـپ لباق  نآ ،  يارب  ینالقع  یهیجوت  نتفای  اب  اهنت  درک و  هضرع  یمدآ  درخ  رب  دـیاب  ار  يا  هلءاسم  ره  شور  نیا  رد  دراد .  هدـهع  رب 

دوجو دیاقع  رد  دبعت  يارب  ییاج  و  ( 146  (() تسا لوقعم  يداقتعا  فراعم  همه   )) هک تسا  نآ  رب  بتکم  نیا  ساسا  انبم و  دوب .  دهاوخ 
لقع اب  قفاوت  تروص  رد  اهنت  ینید  صوصن  ياوتحم  دافم و  اـما  دـندرک ،  یم  عوجر  زین  لـقن  هب  ناـملکتم  رگید  دـننام  هلزتعم ،  درادـن . 

 ، لازتعا بتکم  رد  لقن  شقن  رگید ،  نخـس  هب  ( 147  . ) دـنتخادرپ یم  صوصن  هیجوت  لیوءات و  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  دوب ؛  لوبق  لـباق 
هلزتعم فورعم  هدعاق  بلاق  رد  انبم  نیا  الومعم  دوش .  یمن  بوسحم  یلقتـسم  عبنم  ییاهنت  هب  دوخ  تسا و  لقع  مکح  هب  داشرا  دـییءات و 

لقع هک  دندش  نآ  رب  هتسناد ،  یلقع  ار  تابجاو  همه  هک  دنتفر  شیپ  اجنآ  ات  هلزتعم  زا  یخرب  دوش .  یم  نایب  عمسلا ))  دورو  لبق  رکفلا  ))
مدقم فص  رد  نانآ  هک  دوب  ببس  نیا  هب  اتدمع  ییارگ ،  لقع  رد  هلزتعم  يور  هدایز  ( 148  . ) دنک یم  كرد  ار  لاعفا  همه  حبق  نسح و 

هب ینید  دـیاقع  میکحت  يارب  ور  نیا  زا  دـندرک ؛  یم  هرظانم  نانآ  اب  امئاد  دنتـشاد و  رارق  نید  نافلاخم  هقدانز و  اب  یلقع  راـکیپ  لادـج و 
بجوم جیردت  هب  راک  نیا  دندرک .  رایسب  شالت  دریگ ،  رارق  ناگمه  دنسپ  دروم  هک  يا  هنوگ  هب  یمالسا  لوصا  هضرع  یلقع  هلدا  هلیـسو 

یلصا و شقن  دنهد و  تیارس  زین  ینید  فراعم  جارختسا  طابنتسا و  ماقم  هب  دنتفرگ ،  یم  راک  هب  عافد  ماقم  رد  هک  ار  یـشور  نانآ  ات  دش 
 . دننک راذگاو  ینالقع  يدابم  لقع و  هب  ار  یسیسءات 

هلزتعم دیاقع 

فالتخا رگیدکی  اب  یمالک  تاعوضوم  زا  يرایسب  رد  دنتسه و  ینوگانوگ  ياه  هشیدنا  ياراد  دنا ،  هتفای  ترهش  هلزتعم  هب  هک  یناملکتم 
یمالک شور  کی  اهنت  هکلب  تسین ،  صاخ  بتکم  کی  هلزتعم  هک  دیآ  دیدپ  نامگ  نیا  هک  تسا  هدـش  ثعاب  بلطم  نیمه  دـنراد .  رظن 

يداـقتعا نینچ  هلزتـعم ،  دوخ  زین  و  ( 150  ) ناققحم زا  يرایـسب  ماـما  ( 149  . ) دوـش یم  هیکت  یلقع  يداـبم  لـقع و  رب  نآ  رد  هـک  تـسا 
اهرظن فالتخا  يا  هراپ  زین  كرتشم و  دیاقع  شناوریپ  نایم  رد  اه ،  هقرف  رگید  دـننام  هک  دـنناد  یم  يا  هناگی  بتکم  ار  لازتعا  دـنرادن و 

یتح دـنا و  هدرک  رکذ  دوب  یلزتعم  كالم  كرتشم و  دـیاقع  ناونع  هب  ار  لصا  جـنپ  ـالومعم  بلطم  نیا  تاـبثا  يارب  هلزتعم  دراد .  دوجو 
هتـشون هسمخلا  لوصالا  فالع ،  لیذـهلاوبا  زا  لوصالا  ۀـسمخلا  ياهباتک  زا  ناوت  یم  لاثم ،  يارب  دـنا .  هتـشون  ناونع  نیمه  اب  ییاهباتک 
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تسد هب  لازتعا  بتکم  يراذگ  هیاپ  نامز  رد  هک  دسر  یم  رظن  هب  درب .  مان  رابجلادبع  یضاق  زا  ۀسمخلا  لوصالا  حرـش  برح و  نب  رفعج 
راهچ هب  داقتعا  نامز ،  لوط  رد  جـیردت و  هب  اـما  ( 151  ، ) دوب نیتلزنملا  نیب  ۀـلزنم  هب  داقتعا  افرـص  ندوب  یلزتعم  كالم  اطع ،  نب  لصاو 

زا دـش و  هدوزفا  هلزتـعم  دـیاقع  تـسرهف  رب  زین  رکنم ،  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  دــیعو ،  دــعو و  لدــع ،  دــیحوت ،  ینعی  رگید ،  لـصا 
 . 1 میزادرپ :  یم  صوصخ  نیا  رد  هاتوک  یحرـش  هب  هلزتعم  هشیدـنا  رد  جـنپ  نیا  تیمها  لیلد  هب  دـمآ .  رامـش  هب  بتکم  نیا  ياـهیگژیو 
؛  یتاذ دیحوت  تسا .  یلاعفا  دیحوت  یتافـص و  دیحوت  یتاذ ،  دیحوت  همه  زا  رتمهم  هک  دراد  ینوگانوگ  یناعم  بتارم و  دیحوت  دـیحوت : 
اما تسا ،  یمالـسا  ياـه  هقرف  همه  لوبق  دروم  یتاذ  دـیحوت  درادـن .  دـننام  لـثم و  تسا و  هناـگی  راـگدرورپ  تاذ  هک  تسا  اـنعم  نیا  هب 

دیحوت هب  دقتعم  هرعاشا ،  فالخ  رب  هلزتعم  دراد .  دوجو  يدـج  رظن  فالتخا  ناملکتم  نایم  رد  یلاعفا  دـیحوت  یتافـص و  دـیحوت  هرابرد 
اهنت اجنیا  رد  تخادرپ و  میهاوخ  یلاعفا  دـیحوت  هب  هرعاشا  دـیاقع  یـسررب  رد  زین  لدـع و  ثحب  رد  دـنا .  یلاعفا  دـیحوت  رکنم  یتاـفص و 

دوب و هتخپان  زاغآ  رد  نخـس  نیا  دیوگ :  یم  یتافـص  دیحوت  هب  هلزتعم  داقتعا  هرابرد  یناتـسرهش  مینک :  یم  یـسررب  ار  یتافـص  دـیحوت 
تسا نایادخ  ددعت  ادخ  يارب  میدق  تافـص  تابثا  همزال  هک  درک  یم  افتکا  هداس  لالدتـسا  نیا  هب  دوخ  هاگدید  تابثا  رد  اطع  نب  لصاو 
دیحوت يانعم  هک  دنتـشاد  نایب  وا  هدیقع  حیـضوت  رد  لصاو  ناوریپ  اهدعب  تسا . )  یتافـص  دیحوت  یتاذ ،  دـیحوت  نتفریذـپ  همزال  ینعی  )

(152  . ) تسوا تاذ  اب  تافص  همه  تینیع  هجیتن  رد  یهلا و  تاذ  رب  دیاز  تافص  راکنا  دارم ،  هکلب  تسین ،  تافص  قلطم  راکنا  يافص ، 
عون نیا  راکنا  هچ  رگا  دندوب .  تاذ  رب  دـیاز  تافـص  تابثا  رب  ینبم  ثیدـح ،  باحـصا  داقتعا  در  ددـص  رد  هیرظن  نیا  اب  هلزتعم  عقاو  رد 

نیرتمهم هک  تسا  هدـش  حرطم  نایلزتعم  يوس  زا  یفلتخم  ریـسافت  هلءاسم  نیا  تاـیئزج  عورف و  رد  اـما  دوب ،  هلزتعم  قاـفتا  دروم  تاـفص 
یهلا تافص  تیعقاو  زا  يرتشیب  لیلحت  تخادرپ و  یم  تاذ  رب  دیاز  تافص  راکنا  هب  افرـص  هک  اطع  نب  لصاو  هیرظن  زا :  دنا  ترابع  اهنآ 

لیذهوبا زا  هک  يراتفگ  دیـسر .  وا  تاذ  اب  یهلا  تافـص  تینیع  هب  تافـص ،  هلءاسم  لیلحت  هک  فالع  لیذهلاوبا  هیرظن  درک .  یمن  هئارا 
شریذپ دروم  ملع ،  لثم  یهلا ،  تافـص  ریرقت ،  نیاربانب  هتاذ ))  هملع  ملعب و  ملاع  یلاعت  يرابلا  نا   : )) تسا نینچ  هدش  لقن  هراب  نیا  رد 

زا تاذ  تباین  تافـص و  راکنا  هب  هک  یئاـبج  یلعوبا  هیرظن  ( 153  . ) دـنتاذ نیع  هکلب  هدوـبن ،  تاذ  زا  ریغ  يزیچ  تافـص  نیا  اـما  تسا ، 
يزاین ملع  تفص  هب  ندوب  ملاع  يارب  دنوادخ  ینعی  هتذل )) ؛  ملاع  یلاعت  يرابلا   : )) تفگ یم  شیوخ  رظن  نایب  رد  تشاد و  رواب  تافص 

ار یهلا  تافـص  یلعوبا ،  شردپ  فالخ  رب  هک  یئابج  مشاهوبا  هیرظن  ( 154  . ) تسین لهاج  تسا و  ملاع  شیوخ  تاذ  هب  وا  هکلب  درادـن 
هیرظن و  هلزتعم )  ) ادخ تاذ  رب  دـیاز  تافـص  راکنا  هیرظن  نایم  یطـسو  دـح  ناوت  یم  ار  رظن  نیا  تسناد .  لاوحا  ار  اهنآ  یلو  تفریذـپ ، 

ملع مان  هب  یتلاح  تابثا  يانعم  هب  ادخ  ندوب  ملاع  هک  دوب  نآ  رب  مشاهوبا  درک .  دادملق  ثیدح )  باحـصا   ) تاذ رب  دـیاز  تافـص  تابثا 
تسین تخانش  لباق  ییاهنت  هب  لاح  ینعی  لوهجم ،  هن  تسا و  مولعم  هن  مودعم ،  هن  تسا و  دوجوم  هن  هک  تسا  یتفـص  لاح ))   )) تسا و
دوجوم ار  لاح  رگا  دنک .  یم  ادـج  رگید  صاخـشا  زا  ار  صخـش  هک  تسا  نیا  لاح  رثا  دوش .  یم  هتخانـش  یتاذ  اب  هارمه  هشیمه  هکلب  ، 
مینادب مودعم  ار  لاح  رگا  دوش و  یم  تابثا  تاذ  رب  دیاز  تافـص  ساسا  نآ  رب  هک  ددرگ  یم  زاب  هیتافـص  يءار  هب  مشاهوبا  هیرظن  مینادب 

ارآ رگید  زا  هاگ  نآ  مشاهوبا  هیرظن  تسا .  هدـش  نایب  ناـیلزتعم  رگید  يوس  زا  هک  دـیارگ  یم  تاذ  رب  دـیاز  تافـص  راـکنا  هب  هیرظن  نیا 
حرطم نیضیقن  عافترا  موزل  هلمج  زا  يددعتم  تالاکـشا  ضرف  نیا  رد  هچرگ  مودعم ،  هن  دنـشاب  دوجوم  هن  لاوحا  هک  دش  دهاوخ  زیامتم 

فالتخا ( 156  . ) دنتـسین یهلا  تافـص  زا  یکی  ناونع  هب  لدـع  رکنم  یمالـسا  ياه  هقرف  زا  کـی  چـیه  لدـع :   . 2 ( 155  . ) دش دـهاوخ 
نسح و هرابرد  هک  تسا  یشنیب  ساسا  رب  هیماما ،  هلزتعم و  ریسفت  دریذپ .  یم  تروص  موهفم  نیا  زا  هک  تسا  يریسفت  رد  رتشیب  ناملکتم 

رداق زین  یمدآ  للقع  دنتـسه و  دیاب  بوخ  عرـش ،  روتـسد  زا  رظن  فرـص  شیوخ ،  تاذ  رد  لاعفا  هک  دندقتعم  نانآ  دـنراد .  لامعا  حـبق 
روتـسد زا  رظن  فرـص  شیوخ ،  تاذ  رد  لاعفا  هک  دـندقتعم  نانآ  دـنراد .  لامعا  حـبق  نسح و  نیا  دراوم ،  يا  هراـپ  رد  مک  تسد  تسا 

زا لدـع  نیارباـنب  دـبایرد .  ار  حـبق  نسح و  نیا  دراوم ،  يا  هراـپ  رد  مک  تسد  تسا  رداـق  زین  یمدآ  لـقع  دنتـسه و  دـبای  بوخ  عرش ، 
ربم اوران  حـیبق و  رما  هنوگ  ره  زا  دـنوادخ  نوچ  رگید  يوس  زا  تسا .  تسیاشان  دـب و  ياهراک  زا  ملظ  تسا و  بجاو  بوخ و  ياـهراک 
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نیا زا  هلزتعم  داد .  دهاوخن  ماجنا  دنوادخ  دهد ،  صیخـشت  ملط  قادصم  لقع  هچ  ره  تسا و  لدـع  قبط  رب  شیاهراک  اموزل  سپ  تسا ، 
انعم نیا  هب  هرعاشا -  یلاعفا  دیحوت  در  ناسنا و  يارب  رایتخا  تابثا  ربج و  راکنا  هب  ناوت  یم  هلمج  زا  دندیـسر ؛  يددـعتم  جـیاتن  هب  ریـسفت 

باذـع قاطی و  ـالام  فیلکت  در  لدـع ،  مزاول  زا  رگید  یکی  هلزتعم ،  رظن  زا  ( 157  . ) درک هراشا  تسا -  لامعا  همه  لـعاف  دـنوادخ  هک 
 . تسین هرعاشا  شریذپ  دروم  مزاول  نیا  زا  کی  چیه  هک  دید  میهاوخ  هدنیآ  ثحابم  رد  تسا .  ناردپ  هانگ  رثا  رب  ناکرـشم  لافطا  ندرک 

یماقم تلزنم و  هکلب  نم ؛  ؤم  هن  تسا و  رفاک  هن  هریبک  بکترم  هک  دندقتعم  هئجرم  جراوخ و  لباقم  رد  هلزتعم  نیتلزنملا :  ینب  ۀـلزنم   . 3
هب دیعو ))  )) تسا و شاداپ  هب  دیون  يانعم  هب  دـعو ))  : )) دـیعو دـعو و   . 4 تشذـگ . )  البق  هیرظن  نیا  حیـضوت   ) دراد ناـمیا  رفک و  نیب 

همه عامجا  دروم  بلطم  نیا   ) دنک یمن  هدعو  فلخ  هک  هنوگ  نامه  دنوادخ  هلزتعم ،  هدـیقع  هب  تسا .  باذـع  رفیک و  هب  دـیدهت  يانعم 
نآرق و رد  ناقـساف  نارفاک و  هرابرد  هک  ییاهرفیک  اهددـیدهت و  مامت  نیاربانب  دـنز .  یمن  رـس  وا  زا  زین  دـیعو  فلخ  تسا ، )  ناناملـسم 

هدرک هبوت  ایند  رد  هکنآ  رگم  دشخبب ،  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  تسا  لاحم  تسویپ و  دـهاوخ  عوقو  هب  تمایق  زور  رد  تسا ،  هدـمآ  تایاور 
جاروخ تسا .  نآ  طیارش  بتارم و  رد  اهنت  فالتخا  تسا و  ناناملـسم  قافتا  دروم  لصا  نیا  رکنم :  زا  یهن  فورعم و  هب  رما   . 5 دنشاب . 

رد افرص  ار  نآ  لبنح ،  نب  دمحا  دننام  ثیدح ،  باحصا  زا  یخرب  اما  دنتخانش ،  یمن  يدح  طرش و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب 
دننام یطورـش  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  هلزتعم  هناحلـسم .  ماـیق  لـمع و  هدودـحم  رد  هن  دـنریدپ ،  یم  ناـبز  بلق و  هدودـحم 

ای دوش  عیاش  تارکنم  رگا  هک  دـنرواب  نیا  رب  دـننک و  یمن  دودـحم  ناـبز  بلق و  هب  ار  نآ  اـما  دـنلئاق ؛  هدـسفم ،  مدـع  ریثءاـت و  لاـمتحا 
زا مینیب  یم  هک  روط  نامه  دنروشب .  متـس  داسف و  رب  دـننک و  مهارف  ار  مزال  ياوق  ات  تسا  بجاو  ناناملـسم  رب  دـشاب ،  رگمتـس  تموکح 

نیتلزنملا نیب  ۀلزنم  دیعو و  دعو و  رگید -  لصا  ود  اما  دنا ،  يداقتعا  مهم  لوصا  زا  لدع -  دیحوت و  لصا -  ود  اهنت  هلزتعم ،  لصا  جـنپ 
یضاق تخادرپ .  نآ  هب  هقف  رد  دیاب  تسا و  یلمع  فیلاکت  ءزج  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دنیآ و  یم  باسح  هب  يداقتعا  عورف  زا  - 

نیا زا  یکی  رد  مک  تسد  ناـفلاخم  ماـمت  هک  تسا  روکذـم  لـصا  جـنپ  رد  رـصحنم  ور  نآ  زا  هلزتعم  لوصا  هک  تسا  دـقتعم  رابجلادـبع 
زا ار  نانآ  زایتما  فالتخا و  مه  تسا و  هلزتعم  كارتشا  هجو  مه  لـصا  جـنپ  نیا  رگید ،  ناـیب  هب  ( 158  . ) دـنراد فالتخا  ناشیا  اب  لوصا 

 . دهد یم  ناشن  قرف  ریاس 

هدیکچ

دنا و یـسایس  هلزتعم  هتـسد  کی  تسا .  هدش  قالطا  یمالـسا  گنهرف  رد  هرگ  ود  رب  هلزتعم  مان  تسا و  يریگ  هرانک  يانعم  هب  لازتعا   . 1
هک تسا  هدش  هتفگ  ییاهنخـس  یمالک  هلزتعم  هیمـست  هجو  دروم  رد   . 2 دنـشاب .  یم  یمالک  هلزتعم  تسام  ثحب  لحم  ههک  رگید  هتـسد 
زا  . 3 تسا .  هریبک  بکترم  رفک  نامیا و  هلءاسم  هرابرد  یمالـسا  تما  ای  يرـصب  نسح  زا  اطع  نب  لصاو  يریگ  هراـنک  نآ  نیرتروهـشم 
زا زارتحا  روظنم  هب  لاعتم  دنوادخ  زا  تافص  یفن   . 2 رفک ؛  نامیا و  نایم  يا  هبتر  تابثا   . 1 تسا :  هدش  لقن  هیرظن  راهچ  اطع  نب  لصاو 

هرصب رد  لازتعا  بتکم   . 4 تسین .  نیعم  لطاب  را  قح  شنافلاخم  مالـسلا و  هیلع  یلع  نایم  رد   . 4 ناسنا ؛  رایتخا  تابثا   . 3 امدق ؛  ددعت 
دیدپ دادغب  هلزتعم  هسردم  هرـصب و  هلزتعم  هسردـم  بیترت  نیا  هب  داد و  همادا  دوخ  راک  هب  زین  دادـغب  رد  یتدـم  زا  سپ  اما  دـمآ  دوجو  هب 

فشک و رد  هدـننک  نییعت  یـساسا و  شقن  لـقع  هلزتعم ،  هشیدـنا  رد   . 5 دـندنارورپ .  دوخ  رد  ار  هلزتعم  زا  یناگرزب  کـی  ره  دـندمآ و 
ترابع هلزتعم  يداقتعا  لوصا   . 6 درادن .  دوجو  یهاگیاج  دیاقع  نیا  رد  دبعت  يارب  دراد .  اهنآ  زا  عافد  تابثا و  نید و  دـیاقع  طابنتـسا 

 ، یتاذ هناگ  هس  بتارم  ياراد  دـیحوت   . 7 رکنم .  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دیع -  دعو و  لدع -  دـیحوت -  نیلزنملا -  نیب  ۀـلزنم  زا :  دـنا 
زا تاذ  تباـین  هیرظن  اـهنآ  هلمج  زا  دـنا .  هدرک  هئارا  یتافـص  دـیحوت  زا  یفلتخم  ياهریـسفت  یلزتـعم  نیملکتم  تسا .  یلاـعفا  یتاـفص و 

دنوادخ یمالسا  قرف  همه  دنچ  ره   . 8 دومن .  ناونع  یئابج  مشاهوبا  هک  لاوحا  هیرظن  زین  درک و  حرطم  یئابج  یلعوبا  هک  تسا  تاـفص 
دنوادخ هک  دندقتعم  یلقع ،  حـبق  نسح و  هب  لوق  ساسا  رب  هیماما  هلزتعم و  دراد .  دوجو  یتافالتخا  نآ  ریـسفت  رد  اما  دـنناد  یم  لداع  ار 
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قاطیالام و فیلکت  در  ربج ،  راکنا  لثم  دـنلئاق  لدـع  زا  یهاـگ  اـنعم  نیا  يارب  مه  یمزاول  هلزتعم  دوش .  یمن  حـیبق  راـک  ملظ و  بکترم 
دعو لصا  ربانب   . 10 دراد .  نامیا  رفک و  نایم  یتلزنم  هریبک  بکترم  دندقتعم  هلزتعم  نیتلزنملا ،  نیب  ۀـلزنم  لصا  ربانب   . 9 لافطا .  باذع 
هداد هدعو  ياهباذع  همه  نیاربانب  و  رفیک )  ) دیع فلخ و  هن  دـنک و  یم  شاداپ )   ) هدـعو فلخ  هن  دـنوادخ  دـنیوگ  یم  هلزتعم  دـیعو ،  و 

رد فالتخا  تسا و  نیملـسم  همه  لوبق  دروم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لصا   . 11 دش .  دهاوخ  عقاو  تمایق  رد  ینید  نوتم  رد  هدش 
یمن مه  بلق  نابز و  هب  دودحم  ار  نآ  دنا و  لئاق  هدسفم  مدع  ریثءات و  لامتحا  لثم  یطورش  نآ  يارب  هلزتعم  تسا .  نآ  طیارش  بتارم و 

 . دنناد

شسرپ

ماـظن رد  یتـیعقوم  هچ  لـقع  امـش  رظن  هب  تسیچ ؟  یلزتـعم  رکفت  رد  لـقع  هاـگیاج   . 2 تـسیچ ؟  یمـالک  یـسایس و  هلزتـعم  تارظن   . 1
يداقتعا و لوصا  نایم  ییاهتوافت  هچ   . 4 دینک .  نایب  ار  هنیمز  نیا  رد  نانآ  ریسافت  هلزتعم و  صاخ  دیحوت   . 3 دشاب .  هتشاد  دیاب  يداقتعا 

 . دینک لیلحت  دراد .  دوجو  هعیش  دیاقع  یلزتعم و 

ثیدحلا لها   - 11

همدقم

رد دور ،  یم  رامـش  هب  مالـسا  رد  يداـقتعا  مهم  ياهـشیارگ  اـهنایرج و  نیتـسخن  زا  یکی  دوـخ  هـکنیا  رب  نوزفا  ثیدـحلا ،  لـها  بـتکم 
يارآ شور و  لامجا  هب  تسا  رتهب  يرعشا ،  بتکم  هرابرد  ثحب  زا  لبق  ور  نیا  زا  تسا .  هتشاد  ناوارف  ریثءات  زین  يرعشا  بتکم  شیادیپ 

زا تنـس  لها  ناهیقف  یلک  روط  هب  دوب .  يداهتجا  یهقف و  نایرج  کی  لصا  رد  ثیدـح  لها  ناـیرج  مینارذـگب .  رظن  زا  زین  ار  هورگ  نیا 
تنس نآرق و  رب  نوزفا  یعرش  مکح  نتفای  رد  دوب و  قارع  نانآ  زکرم  هک  یهورگ  دنوش :  یم  میسقت  یلک  هتسد  ود  هب  هویش  شور و  رظن 

 ، دراوم یخرب  رد  یتح  دندرمـش و  یم  ربتعم  هقف  رد  ار  ( 159  ) سایق اهنآ  دندرک .  یم  هدافتـسا  نآ  يانعم  نیرت  هدرتسگ  هب  زین  لقع  زا  ، 
رارق 150 ه ق )  م .   ) هفینح وبا  اـهنا  سءار  رد  هک  دـندش  فورعم  يءار ، ))  باحـصا   )) هب هورگ  نیا  دنتـشاد .  یم  مدـقم  لـقن  رب  ار  نآ 

راکنا قلطم  روط  هب  ار  لقع  دندرک و  یم  هیکت  ثیدـح  نآرق و  رهاوظ  رب  اهنت  دوب ،  زاجح  نیمزرـس  نانآ  زکرم  هک  رگید  نورگ  تشاد . 
دمحم 179 ه ق )  م .   ) سنا نب  کلام  اهنآ  سءار  رد  دندوب و  روهـشم  ثیدح ))  باحـصا   )) ای ثیدحلا ))  لها   )) هب نانیا  دندومن .  یم 

زین دیاقع  رد  ار  شیوخ  یهقف  هویش  ثیدحلا ،  لها  ( 160  . ) دنتشاد رارق  ه ق )  م .   ) لبنح نب  دمحا  و  204 ه ق )  م .   ) یعفاش سیردا  نب 
يارب لقتـسم  عبنم  کی  ناونع  هب  ار  لقع  اهنت  هن  نانآ  دـندرک .  یم  ذـخا  ثیداـحا  نآرق و  رهاوظ  زا  اـهنت  ار  اـهنآ  دـنتفرگ و  یم  راـک  هب 
رکنم مه  هورگ  نیا  نخس ،  رگید  هب  دندوب .  يداقتعا  ثیداحا  نوماریپ  یلقع  ثحب  هنوگره  فلاخم  هکلب  دنتشادن ،  لوبق  دیاقع  طابنتسا 

ار لقن  یلقع  مزاول  لـقع  نآ  رد  هک  دـندوب  یلقن  مـالک  فلاـخم  مه  و  تسا ،  دـیاقع  لقتـسم  عبنم  لـقع  نآ  رد  هک  دـندوب  یلقع  مـالک 
نب کلام  زا  یـصخش  یتقو  هک  تسا  فورعم  دنتفریذپ .  یمن  لقع  يارب  زین  ار  ینید  دیاقع  زا  عافد  شقن  یتح  اهنآ  دـنک .  یم  طابنتـسا 

تیفیک مولعم ،  شرع  رب  ادخ  يوتـسا   : )) تفگ خساپ  رد  وا  درک ،  شـسرپ  ( 5 هط :   (( ) يوتـسا شرعلا  یلع  نمحرلا   )) هیآ هرابرد  سنا 
هـشیدنا هنوگره  اب  ثیدـح  لها  لاـح ،  ره  هب  ( 161  (( . ) تسا تعدـب  نآ  هراـبرد  لا  ؤـس  و  بجاو ،  نآ  هب  ناـمیا  لوـهجم ،  اوتـسا  نیا 

لبنح نب  دـمحا  هورگ ،  نیا  هرهچ  نیرتفورعم  دـندرک .  یم  راکنا  ساسا  زا  ار  مالک  ملع  دـندیزرو و  یم  تفلاـخم  نید  هزوح  رد  يزرو 
لوق نامیا ،   : 1 تسا :  نینچ  تاداقتعا  نیا  زا  يا  هصالخ  تسا .  هدرک  نایب  ار  هورگ  نیا  یـساسا  دـیاقع  نآ  رد  هک  دراد  يا  همان  داقتعا 

هرابرد یـصخش  زا  رگا  ینعی  دراد ،  دوجو  انثتـسا  نامیا  رد  تسا .  ناصقن  داـیدزا و  لـباق  دراد و  تاـجرد  ناـمیا  تسا .  تین  لـمع و  و 
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ردق اضق و  دهد ،  یم  خر  ناهج  رد  هچ  ره   . 2 دهاوخب ؛ ) ادخ  رگا   ) هللاءاشنا متـسه  نم  ؤم  دیوگب :  خساپ  رد  دیاب  دش ،  لا  ؤس  شنامیا 
رد تسادخ و  ریدقت  هب  هریغ  تقرس و  رمخ ،  برـش  انز ،  هلمج  زا  اهناسنا  لاعفا  همه  دنرادن .  يزیرگ  ردق  اضق و  زا  اهناسنا  تسا و  یهلا 

ار تیصعم  اهنآ  اما  تسا ،  هتساوخ  تعاط  ناراکهانگ  يارب  ادخ  دنک  نامگ  یسک  رگا  دنک .  ضارتعا  ادخ  هب  دناوت  یمن  یسک  هراب  نیا 
ادخ هب  تبسن  نیا ،  زا  رتالاب  ییارتفا  تسا و  هتسناد  هریچ  بلاغ و  دنوادخ  تیـشم  رب  ار  یـصاع  ناگدنب  تیـشم  درف  نیا  دننک ،  یم  هدارا 
زور ات  تماما  تفالخ و   . 3 دریذپب ؛  زین  ار  یهلا  ردق  اضق و  دیاب  دشاب  هتـشاد  رواب  ار  یتسه  ناهج  هب  ادـخ  ملع  سک  ره  درادـن .  دوجو 
دیع  ) نیدیع زامن  جـح و  هعمج ،  زامن   . 5 ملظ ؛  ای  دشاب  لداع  ماما  هاوخ  دـشاب ،  ماما  هارمه  دـیاب  داهج   . 4 تسا ؛  شیرق  نآ  زا  تماـیق 

 ، تسا نیطالس  رایتخا  رد  یف ء  جارخ و  تاقدص ،   . 6 دشابن ؛  مه  اوقتاب  لداع و  هچ  رگا  تسین ،  هتفریذپ  ماما  اب  زج  رطف ) دـیع  نابرق و 
 . 8 تسین ؛  زیاج  مه  رگمتس  ناطلس  رب  جورخ  اما  درک ،  تعاطا  وا  زا  دیابن  درک ،  رما  تیصعم  هب  ناطلس  رگا   . 7 دنشاب ؛  ملاظ  رگا  یتح 

تعدب رمخ و  برش  زامن ،  كرت  لثم  دشاب ؛  هدش  دراو  یثیدح  هک  يدراوم  رد  رگم  تسین ،  زیاج  ناشناهانگ  رطاخ  هب  ناناملـسم  ریفکت 
ینادواج يدبا و  منهج  تشهب و  دنقح و  همه  تعافش ،  ظوفحم و  حول  منهج ،  تشهب ،  روص ،  خفن  نازیم ،  طارـص ،  ربق ،  باذع   . 9  ؛

ره هب  ار  نآرق  هک  یناسک  تسین و  قولخم  زین  نآرق  يراـق  توص  ظاـفلا و  یتح  تسین ،  قولخم  تسادـخ و  مـالک  نآرق   . 10 دنتسه ؛ 
قاطیالام و فیلکت  زاوج  مشچ ،  اب  ادـخ  تی  ؤر  دـننام  يرگید ،  يارآ  ثیدـحلا  لها  ( 162  . ) دنرفاک دـننادب ،  ثداح  قولخم و  لکش 

 . تخادرپ میهاوخ  اهنآ  هب  هرعاشا  زا  ثحب  رد  هک  ( 163) دنراد زین  هیربخ  تافص  تابثا 

هدیکچ

 . دندومن یم  راکنا  اقلطم  ار  لقع  دـندرک و  یم  هیکت  ثیدـح  نآرق و  رهاوظ  هب  اهنت  هک  دوب  یهقف  نایرج  کی  لصا  رد  ثیدـح  لها   . 1
رد ار  یهقف  هویـش  نامه  ثیدـح  لها   . 2 دنتـشاد .  رارق  لبنح  نب  دـمحا  یعفاـش و  سیردا  نب  دـمحم  سنا ،  نب  کـلام  اـهنآ  سءار  رد 

راکنا ساسا  زا  ار  مالک  ملع  هجیتن  رد  دـندوب و  يداـقتعا  ثیداـحا  نوماریپ  یلقع  ثحب  هنوگ  ره  فلاـخم  دـنتفرگ و  راـک  هب  مه  دـیاقع 
ثیدح لها  تاداقتعا  زا  یخرب   . 3 تسا .  هتشاد  ریثءات  تنس  لها  نایم  رد  نارگید  زا  شیب  هنیمز  نیا  رد  لبنح  نب  دمحا  يارآ  دندرک . 

رد تسا و  ناصقن  دایدزا و  لباق  تسا و  تین  لمع و  لوق -  نامیا ،  فلا )   : ) تسا حرـش  نیدب  هدمآ  لبنح  نب  دـمحا  همانداقتعا  رد  هک 
ج  . ) درادن يرایتخا  دوخ  زا  یلعف  چیه  رد  ناسنا  تسا .  یهلا  ردق  اضق و  هب  دهد  یم  خر  ناهج  رد  هچ  ره  ب )   . ) دراد دوجو  انثتسا  نآ 

مالک نآرق ،  ه) تسین .  زیاج  هانگ  رطاخ  هب  ناملـسم  ریفکت  د) تسا .  هتفریذـپ  ماما  اب  هارمه  اهنت  جـح ،  نیدـیع و  هعمج و  زامن  داـهج ،  ( 
 . تسین قولخم  تسادخ و 

شسرپ

؟  تسیچ لبنح  نب  دمحا  تاداقتعا   . 3 تسیچ ؟  لقع  هرابرد  ثیدح  لها  هاگدید   . 2 دیسیونب .  ار  ثیدح  لها  شیادیپ  یگنوگچ   . 1

هرعاشا  - 12

همدقم

ود باتزاب  يدح  ات  لازتعا ،  بهذم  شیادیپ  میدید ،  هنوگ  نامه  قه . )   324  - 260  ) يرعشا نسحلاوبا  ناوریپ  يارب  تسا  یمان  هرعاشا 
نایم یهار  نتفای  ددـص  رد  يرعـشا ،  نسحلاوبا  اما  دوب .  هریبک  بکترم  مکح  لمع و  نامیا و  هلءاسم  رد  هئجرم  جراوخ و  داضتم  نایرج 

يرکف نایرج  ود  نیا  يرجه ،  مود  هدس  رد  دوب .  ثیدح  لها  يوس  زا  لقع  رد  ییارگطیرفت  لقع و  زا  هدافتـسا  رد  هلزتعم  یطارفا  شور 
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یـشور زین  دـیاقع و  يارب  لقتـسم  یعبنم  ناونع  هب  لقع  رب  لوا ،  نایرج  دـندوب :  رگیدـکی  اب  لـباقت  رد  شرتسگ و  هب  ور  مالـسا  تما  رد 
زا هدافتسا  هنوگ  ره  رکنم  مود  نایرج  رگید ،  يوس  زا  دییارگ .  یم  طارفا  هب  نآ  يریگراک  هب  رد  درک و  یم  دیکءات  مالـسا  زا  عافد  يارب 
 . درک یم  مالعا  ینید  فراعم  رد  كردـم  كالم و  اهنت  ناونع  هب  رکفت ،  لیلحت و  هنوگ  ره  نودـب  ار  لقن  رهاوظ  دوب و  دـیاقع  رد  لـقع 
رد ثیدـح و  لها  دـیاقع  زا  عافد  شـشوپ  رد  يرجه  مراهچ  هدـس  لیاوا  رد  يرعـشا  بهذـم  يرکف ،  نایرج  ود  نیا  هزرابم  رادوریگ  رد 
نب یلع  نسحلاوبا  تشاذـگ .  نادـیم  هب  اپ  لقن  لقع و  اب  قفاوم  لدـتعم و  هنایم و  هار  نداد  ناشن  نایرج و  ود  نیا  لیدـعت  روظنم  هب  لمع 

نامز یلزتعم  داتسا  نیرتفورعم  دزن  ار  نآ  دیاقع  لوصا  تشاد و  مامت  یگتسبلد  یلزتعم  ياه  هشیدنا  هب  یناوج  ناوا  زا  يرعـشا  لیعامـسا 
هب زین  يرایـسب  ياهباتک  تفر و  یم  رامـش  هب  هلزتعم  ناعفادـم  زا  یگلاس  لهچ  اـت  دوب و  هتفرگ  ارف  قه )   303 م .   ) یئاـبج یلعوبا  دوخ ، 

لها اب  ناوخمه  هلزتعم و  لباقم  رد  يا  هزاـت  يارآ  تفاـترب و  يور  لازتعا  زا  هراـبکی  هب  هک  دوب  نارود  نیمه  رد  تشاـگن .  روظنم  نیمه 
رد تفلاخم  رد  زا  هلزتعم  اب  تهج  نیا  زا  درک و  یفرعم  تنـس  باتک و  ار  دـیاقع  عبنم  هناگیب  وس ،  کی  زا  يرعـشا  درک .  هئارا  ثیدـحلا 

درمش یم  زیاج  ار  ینید  دیاقع  زا  عافد  نییبت و  رد  لالدتسا  ثحب و  اهنت  هن  ثیدح  باحصا  فالخ  رب  اما  دییارگ ،  ثیدح  لها  هب  دمآ و 
رد ریرحت  هتـشر  هب  مالکلا  ملع  یف  ضوخلا  ناسحتـسا  یف  ۀـلاسر  مان  هب  یباتک  يو  اتـسار ،  نیمه  رد  تسب .  راـک  هب  ـالمع  ار  نآ  هکلب  ، 
زین يرگ و  نییبت  شقن  لقع  يارب  لقن ،  هب  نداد  تلاصا  نمـض  يرعـشا  تخادرپ .  نآ  ترورـض  مالک و  ملع  زا  عاـفد  هب  نآ  رد  دروآ و 

شور و اب  هزرابم  نمـض  لمع  رد  تسناد ،  یم  هلزتعم  يارآ  ضقن  در و  ار  شیوخ  تلاسر  زاغآ ،  رد  هک  وا  تفریذـپ .  ار  يرگ  هعفادـم 
 . تخاس کیدزن  هلزتعم  تایرظن  هب  يدودح  ات  درک و  لیدعت  نییبت و  یلقع  هویش  هب  ار  ثیدح  لها  يارآ  هلزتعم ،  دیاقع 

يرعشا يارآ 

باحـصا دیاقع  اب  ار  وا  هدـیقع  ور  نیا  زا  میهد .  ناشن  يو  دـیاقع  یخرب  رد  ار  يرعـشا  شور  هجیتن  درک  میهاوخ  یعـس  تمـسق  نیا  رد 
میسقت هیربخ  هیتاذ و  تافص  هب  ار  یهلا  تافص  هاگ  مالک ،  ملع  رد  هیربخ :  تافص   . 1 درک .  میهاوخ  هسیاقم  لامجا  اب  هلزتعم  ثیدح و 

 ، هیربخ تافـص  دـنک .  یم  تابثا  ادـخ  يارب  ار  اهنآ  لـقع  هک  تسا  تردـق  ملع و  نوچ  یتـالامک  هیتاذ ،  تافـص  زا  روظنم  دـننک .  یم 
نتـشاد دـننام  دـنک ،  یمن  تابثا  ادـخ  يارب  ار  تافـص  نیا  دوخ ،  يدوخ  هب  لقع ،  تسا و  هدـمآ  رابخا  تایآ و  رد  هک  دنتـسه  یتاـفص 

هب هک  ثیدـح  لها  زا  یهورگ  دراد .  دوجو  رظن  فالتخا  ناملکتم  نایم  رد  تافـص  هنوگ  نیا  هراب  رد  ادـخ ،  يارب  تروص  اپ و  تسد و 
دنوادخ هک  دندقتعم  نانآ  دننک .  یم  تابثا  دـنوادخ  يارب  فییکت  هیبشت و  اب  ار  هیربخ  تافـص  دـنیوگ ،  یم  ( 164  ) هیوشح ههبشم  اهنآ 

دوجو مامت  تهابـش  قولخم  قلاخ و  نایم  تهج  نیا  زا  دراد و  دراد ،  دوجو  تاقولخم  رد  هک  یتیفیک  اـنعم و  ناـمه  هب  ار  هیربخ  تاـفص 
(165  . ) درک هقناعم  هحفاصم و  وا  اب  درک و  سمل  ار  ادخ  ناوت  یم  دندقتعم  هک  دنک  یم  لقن  هورگ  نیا  دارفا  یخرب  زا  یناتسرهش  دراد . 

هنوگ ره  زا  دـنوادخ ،  هب  هیربخ  تافـص  باستنا  نمـض  اهنآ  دـندقتعم .  ضیوفت  هب  هیربخ  تافـص  هراب  رد  ثیدـحلا  لها  زا  رگید  یخرب 
سنا نب  کلام  هک  یخساپ  دنهن .  یم  او  ادخ  دوخ  هب  ار  اهنآ  يانعم  دننک و  یم  يراددوخ  ظافلا  نیا  موهفم  دافم و  هب  تبـسن  رظن  راهظا 

هب تهابـش  زا  ار  دـنوادخ  هلزعت  اـما  تسا .  هاگدـید  نیا  رگناـیامن  درک ،  هئارا  شرع  رب  دـنوادخ  ياوتـسا  یگنوگچ  هراـب  رد  یـشسرپ  هب 
رد رگید ،  يوس  زا  دندرمش .  یمن  زیاج  ار  دنوادخ  يارب  اپ  تسد و  نتـشاد  نوچ  یتافـص  هک  دوب  یهیدب  دنتـسناد و  یم  هزنم  تاقولخم 
رد ار  هراچ  لکـشم ،  نیا  اب  دروخرب  رد  هلزتعم  تسا .  هدش  هداد  تبـسن  دنوادخ  هب  تافـص  هنوگ  نیا  اهراب  يوبن  ثیداحا  نآرق و  تایآ 

کی زا  يرعشا  دندرک .  یم  ریـسفت  یهلا ))  تردق   )) هب ار  هللادی )   ) ادخ تسد  لاثم  يارب  دنتـسناد و  یم  هیربخ  تافـص  لیوءات  هیجوت و 
تافـص نیا  رب  ار  فییکتالب ))   )) و هیبشت ))  الب   )) دیق رگید ،  يوس  زا  تفریذپ ،  هیربخ  تافـص  تابثا  رد  ار  ثیدح  باحـصا  هیرظن  وس 

 : دـیامرف یم  دـنوادخ  هک  روط  نامه  تسا ،  تیفیک  نودـب  ادـخ  تسد  اما  دراد  تسد  ود  دـنوادخ  انامه   : )) دـیوگ یم  وا  درک .  هفاضا 
 : رمق (( ) اننیعءاب يرجت   : )) دـیامرف یم  هک  نانچ  تیفیک ،  نودـب  اما  دراد  مشچ  دـنوادخ  نینچمه  ( 64 هدئام :   (( ) ناتطوسبم هادـی  لب  ))
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المع ناسنا ،  رایتخا  اب  داقتعا  نیا  عمج  زا  یناوتان  یهلا و  ردـق  اضق و  هب  داـقتعا  لـیلد  هب  ثیدـح  لـها  راـیتخا :  ربج و   . 2 ( 166 ( . ) 14
زا هک  یتـالمج  رد  بلطم  نیا  دـندش .  ربـج  هـیرظن  راـتفرگ  ور  نـیا  زا  دـننک ؛  ریوـصت  شیوـخ  لاـعفا  رد  ناـسنا  يارب  یـشقن  دنتـسناوتن 

رواب شیوخ  يرایتخا  لاعفا  رد  ناسنا  قلطم  يدازآ  هب  هلزتعم  هک  یلاـح  رد  دوش .  یم  هدـید  حوضو  هب  هدـش  لـقن  لـبنح  نبا  هماـنداقتعا 
ردق اضق و  اهنت  هن  هک  دوب  رواب  نیا  رب  يرعشا  دنتفرگ .  یمن  رظن  رد  لاعفا  هنوگ  نیا  رد  دنوادخ  هدارا  ردق و  اضق و  يارب  یشقن  دنتشاد و 
يارب یـشقن  ات  درک  شالت  رگید ،  يوس  زا  دنک ؛  یم  داجیا  قلخ و  دنوادخ  زین  ار  ناسنا  يرایتخا  لاعفا  یتح  هکلب  دراد ،  تیمومع  یهلا 
يارآ نیرت  هدـیچیپ  نیرتمهم و  زا  هیرظن  نیا  هک  اجنآ  زا  درک .  نایب  بسک  هیرظن  بلاق  رد  ار  شقن  نیا  وا  دـبایب .  ناسنا  يراـیتخا  لاـعفا 

هب شتاقتشم  ظفل و  نیا  يددعتم  تایآ  رد  تسا و  ینآرق  هژاو  کی  بسک ))   : )) مینک یم  نایب  يرتشیب  لیصقت  اب  ار  نآ  تسا ،  يرعـشا 
يو دـنا .  هتـسج  دوس  هملک  نیا  زا  شیوـخ  يءار  ناـیب  رد  يرعـشا  هلمج  زا  ناـملکتم ،  زا  یخرب  ( 167  . ) تسا هدـش  هداد  تبـسن  ناسنا 
دنچ ره  داد .  رارق  ناسنا  يرایتخا  لـعف  فیـصوت  راـیتخا و  ربج و  رد  دوخ  هیرظن  روحم  ار  نآ  بسک ،  يارب  یـصاخ  ياـنعم  ناـیب  نمض 

هک دروخ ،  دنویپ  نانچ  وا  مان  اب  بسک  هژاو  يرعشا ،  زا  سپ  اما  دندوب ؛  هتفگ  نخس  باب  نیا  رد  زین  يرگید  ناملکتم  يرعـشا ،  زا  شیپ 
کی ره  کلسم  يرعشا  ناملکتم  وا ،  زا  سپ  دروآ .  یم  دای  هب  ار  يرعـشا  مان  رایتخا  یب  دوش ،  یم  هراشا  بسک  هیرظن  ای  بسک  هب  یتقو 

 . میزادرپ یم  يرعشا  دوخ  ریسفت  اب  بسک  هیرظن  هب  اهنت  اجنیا  رد  دندرک .  هئارا  دوب ،  هدرک  نایب  يرعشا  هچنآ  اب  توافتم  یصاخ ،  ریسفت 
داجیا قلخ و  رد  تسا و  دنوادخ  نآ  زا  اهنت  هک  میدـق ))  تردـق   )) یکی تسا :  عون  ود  تردـق   . 1 تسا :  ریز  حرـش  هب  وا  هیرظن  لوصا 

رد تردـق ،  بحاـص  هک  تسا  نیا  شا  هدـیاف  اـهنت  درادـن و  لـعف  داـجیا  رد  يرثا  هک  ثداـح ))  تردـق   )) يرگید و  تسا ؛  رث  ؤم  لـعف 
بلطم نیا  تسادخ .  قولخم  ناسنا  لعف   . 2 دراد .  ار  لعف  ماجنا  ییاناوت  هک  دنک  یم  نامگ  دنک و  یم  رایتخا  يدازآ و  ساسحا  شیوخ 

حیرـصت وا  تسادخ .  قولخم  یناسنا ،  لاعفا  مامت  هلمج  زا  زیچ ،  همه  تسین و  ادخ  زج  یقلاخ  هک  تسا  يرعـشا  يارب  یلک  هدـعاق  کی 
يارب ارـصحنم  تردـق  نیا  تسا و  رث  ؤم  تقلخ  رد  میدـق  تردـق  اهنت  هک  ارچ  ( 168  (( ، ) تسادـخ لاعفا  یقیقح  لـعاف   )) هک دـنک  یم 

تـسوا هدـیرفآ  هک  ار  لاعفا  نیا  ناسنا  دـنیرفآ و  یم  ار  یناـسنا  لاـعفا  دـنوادخ  تسا .  لـعف  ندرک  بسک  ناـسنا ،  شقن   . 3 تسادخ . 
نم دزن  رد  تقیقح   : )) دسیون یم  دوخ  يرعشا  ناسنا .  رد  ثداح  تردق  قلخ  اب  لعف  قلخ  تنراقم  ینعی  بسک ،   . 4 دنک .  یم  باستکا 

هک تسا  یـسک  لعف  هدـننک  بسک  سپ  تسا .  ثداح  هوق  اب  نامزمه  هارمه و  لعف  عوقو  ندرک ،  بسک  باستکا و  يانعم  هک  تسا  نیا 
بـسک ار  نتفر  هار  ای  دور  یم  هار  يدرف  مییوگ  یم  یتقو  لاـثم  يارب  ( 169  (( . ) تسا هدـش  داجیا  وا  رد  ثداح )   ) تردـق اب  هارمه  لعف 

ساسحا وا  ات  دنک  یم  داجیا  وا  رد  زین  ار  یثداح  تردق  دنوادخ  صخـش ،  نآ  رد  ادخ  طسوت  نتفر  هار  قلخ  اب  نامزمه  ینعی  دـنک ،  یم 
لعف رد  هک  تسا  نیا  رد  يرایتخا  ریغ  يرایتخا و  لعف  توافت  هاگدـید ،  نیا  رد   . 5 تسا .  هداد  ماجنا  شیوخ  رایتخا  هب  ار  لعف  هک  دـنک 

بحاص نوچ  يرایتخا  ریغ  لعف  رد  اما  دـنک ،  یم  يدازآ  ساسحا  دوش ،  یم  ثداح  تردـق  ياراد  لعف  ماگنه  رد  ناسنا  نوچ  يراـیتخا 
قولخم زین  بسک  نیمه  اما  دنک ،  یم  بسک  ار  لعف  ناسنا  دنچ  ره   . 6 ( 170  . ) دنک یم  ترورض  ربج و  ساسحا  تسین ،  یتردق  نینچ 

یهلا هدیرفآ  بسک ،  هلمج  زا  زیچ  ره  نیـشیپ  هدـعاق  قبط  رب  الوا ،  اریز  تسا ؛  نشور  الماک  يرعـشا  رظن  زا  بلطم  نیا  لیلد  تسادـخ . 
یم قلخ  دنوادخ  ار  ثداح  تردـق  مه  لعف و  مه  نوچ  و  تسا ،  ناسنا  رد  ثداح  تردـق  لعف و  تنراقم  يانعم  هب  بسک  ایناث ،  تسا . 

 : دیوگ یم  هتسج ،  کسمت  نآرق  تایآ  هب  بلطم  نیا  هب  حیرـصت  نمـض  يرعـشا  دوب .  دهاوخ  وا  هدیرفآ  زین  ود  نیا  تنراقم  سپ  دنک ، 
هدومرف نآرق  نوچ  هک  مییوگ  یم  وا  هب  تسادخ ،  قولخم  ناگدـنب  ياهبـسک  هک  دـیرادنپ  یم  ارچ  هک  دـنک  شـسرپ  يا  هدـنیوگ  رگا  ))

یم حرطم  اـجنیا  رد  هک  یلا  ؤس   . 7 ( 171 ( . ) 96 تافاص ) :   (( ) تسا هدرک  قلخ  دـینک  یم  لمع  ار  هچنآ  ره  امـش و  دـنوادخ   : )) تسا
 ، خـساپ رد  تسا .  ناسنا  لمع  مییوگ  یم  میهد و  یم  تبـسن  ناسنا  هب  ار  نآ  ارچ  سپ  تسادـخ ،  قولخم  بسک  رگا  هک  تسا  نیا  دوش 
هک يزیچ  هب  لاـثم  يارب  ( 172  . ) بسک داـجیا  هن  تسا  ندوب  بسک  لـحم  ندوب ،  بساـک  بستکم و  كـالم  هک  تسا  دـقتعم  يرعـشا 

لحم هک  ناسنا  هب  زین  اجنیا  رد  تسا ،  هدرک  داجیا  ار  تکرح  هک  یـسک  هب  هن  دـنیوگ ،  یم  كرحتم  تسا ،  هدرک  لولح  نآ  رد  تکرح 
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ناسنا زا  يرایتخا  لعف  تسا  رارق  یتقو  هک  تسا  هتفرگ  رارق  نآ  رب  دـنوادخ  تنـس  هجیتن ،  رد  ( 173  . ) دـنیوگ یم  بستکم  تسا  بسک 
تردـق لعف و  لحم  اهنت  ناسنا  دـنک و  یم  قلخ  ناسنا  رد  ثداـح  تردـق  اـب  هارمه  ار  لـعف  نآ  ناـمزمه  روط  هب  دـنوادخ  دوش ،  رداـص 

زج يزیچ  ناسنا  يرایتخا  لعف  زا  يرعـشا  تشاد  رب  نیاربانب  تسا .  ثداح  تردـق  لعف و  نراقت  ینعی  بسک ،  لـحم  هجیتن  رد  ثداـح و 
ثیدح لها  رتشیپ ،  هک  داتفا  يریسم  نامه  هب  ماجنارس  اما ،  دنک  اپ  تسد و  ناسنا  يارب  یشقن  ات  درک  رایسب  شالت  وا  هچرگ  تسین .  ربج 

واکودـنک يرکف و  شالت  نیمه  رد  اهنت  عوضوم ،  نیا  رد  ثیدـح  لها  اب  يرعـشا  توافت  ( 174  . ) دـندوب هتفر  هار  نآ  هب  ناـیارگ  ربج  و 
ادخ مالک  هک  دندوب  دقتعم  ثیدـح  لها  ادـخ :  مالک   . 3 دومن .  یم  دـنمدوسان  اوران و  ثیدـح  لها  رظن  زا  هک  يراک  دوب ،  وا  ینـالقع 
اهنآ زا  یخرب  یتح  هک  دندرک  هغلابم  ردقنآ  عوضوم  نیا  رد  نانآ  دشاب .  یم  میدق  ادخ و  تاذ  هب  مئاق  هک  تسا  فورح  تاوصا و  نامه 
یمن ادـخ  تاذ  هب  مئاق  ار  نآ  اـما  دنتـسناد ،  یم  فورح  تاوصا و  ار  ادـخ  مـالک  زین  هلزتعم  دنتـسناد .  میدـق  زین  ار  نآرق  ذـغاک  دـلج و 

ور نیا  زا  دنک و  یم  قلخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ای  لیئربج  ای  ظوفجم  حول  رد  ار  شیوخ  مالک  دنوادخ  هک  دندوب  دقتعم  دندرمش و 
هک تسا  یظفل  مالک  نامه  تسخن  مسق  تسناد :  مسق  ود  رب  ار  مالک  هنایم ،  هار  نتفای  يارب  شالت  رد  يرعـشا  تسا .  ثداح  ادـخ  مالک 

یسفن مالک  رگید  مسق  اما  درمش .  ثداح  ار  یظفل  مالک  داد و  هلزتعم  هب  ار  قح  وا  هراب  نیا  رد  دوش .  یم  لیکـشت  تاوصا  فورح و  رد 
هب مئاق  هک  تسا  یـسفن  مالک  نامه  یقیقح  مالک  تسناد .  میدق  تاذ و  هب  مئاق  ار  ادخ  مالک  ثیدح ،  لها  دـننام  مسق  نیا  رد  هک  تسا 

مالک تسا ؛  لیدبت  رییغت و  لباق  یظفل  مالک  هک  یلاح  رد  تسا ،  ریغتمان  دحاو و  یسفن  مالک  دوش .  یم  نایب  ظافلا  طسوت  تسا و  سفن 
 ، دـنفورعم هیوشح  ههبـشم  هب  هک  ثیدـحلا  لها  زا  یهورگ  ادـخ :  تی  ؤر   . 4 ( 175  . ) درک نایب  یفلتخم  تاراـبع  اـب  ناوت  یم  ار  یـسفن 

یهار زین  عوضوم  نیا  رد  يرعـشا  دننک .  یم  راکنا  ار  ادـخ  تی  ؤر  هنوگره  هلزتعم  اما  دـید ،  مشچ  اب  ناوت  یم  ار  دـنوادخ  هک  دـندقتعم 
ماسجا ریاس  ندید  دننام  ادخ  ندید  اما  دوش ،  یم  هدید  دنوادخ  هک  تسا  دـقتعم  وا  دـنام .  ناما  رد  طیرفت  طارفا و  زا  ات  تسج  یم  هنایم 
هرعاشا  : )) دـسیون یم  نینچ  هراب  نیا  رد  ناحراش  زا  یکی  ( 176  . ) تسین تاقولخم  هب  وا  هیبشت  مزلتـسم  ادخ  تی  ؤر  وا ،  رظن  هب  تسین . 

نیا اب  تسا ،  لاحم  هریغ  هقدح و  رثات  ههجاوم و  دننام  یطیارـش ،  ور  نیا  زا  درادن ؛  رارق  یتهج  رد  تسین و  مسج  دـنوادخ  هک  دـندقتعم 
 (( . تسا هدش  دراو  حیحـص  ثیداحا  رد  هک  نانچ  دیآ ،  رد  هدید  هب  دوش و  فشکنم  شناگدنب  رب  هدراهچ  بش  هام  لثم  دـناوت  یم  لاح 
یلقع لیلد  ( 177  (( . ) تسا لقن  هراب  نیا  رد  لصا  اما  لـقن ،  مه  تسا و  لـقع  مه  اـم  لـیلد   : )) هک دـنک  یم  دـیکات  نخـس  همادا  رد  وا 
دشاب راک  رد  یعنام  هکنیا  رگم  تسا ،  تی  ؤر  لباق  تسا  دوجوم  هک  يزیچ  ره  هک  تسا  نیا  تسا ،  فورعم  دوجولا  لیلد  هب  هک  هرعاشا 

رما شندش  هدـید  همزال  تسا و  دوجوم  دـنوادخ  نوچ  نیاربانب  تساهنآ .  تیور  ناکما  یـضتقم  ایـشا  دوجو  فرـص  رت ،  قیقد  نایب  هب  ، 
لاعفا هک  دنا  نآ  رب  هلزتعم  لاعفا :  حـبق  نسح و   . 5 ( 178  . ) تسا نکمم  القع  ادخ  تیور  سپ  تسین ،  هیبشت  ثودـح و  دـننام  یلاحم ، 
نـسح الوصا  هکلب  دنناد ،  یم  حبق  نسح و  نیا  دراوم -  یخرب  رد  لقاال  تسا -  رداق  زین  لقع  تسا و  یتاذ  یعقاو و  حبق  نسح و  ياراد 

نآ حیبق  هرعاشا )  ینعی   ) ام دزن  رد   : )) دسیون یم  صوصخ  نیا  رد  فقاوم  حرش  باتک  هدنـسیون  دننک .  یم  راکنا  ار  لاعفا  یعقاو  حبق  و 
دننام حابم و  بحتـسم و  بجاو و  لثم  دشاب ،  هدشن  یهن  نآ  زا  هک  تسا  نآ  نسح  هدـش و  عقاو  یهیزنت  ای  یمیرحت  یهن  دروم  هک  تسا 

 : ضقنو لامک   - 1 دـناد :  یم  انعم  هس  هب  از  حـبق  نسح و  عازن ،  حیـضوت  نایب و  رد  نینچ  مه  تسا . ))  نسح  هشیمه  هک  دـنوادخ  لعف 
هک تسین  یفالتخا  تسا .  دارم  انعم  نیمه  هب  حـبق  نسح و  تسا ، ))  حـیبق  لهج   )) و تسا ))  نسح  ملع   : )) دوش یم  هتفگ  هک  یماـگنه 

رفانم میالم و   . 2 درادن .  عرـش  هب  طابترا  دـنک و  یم  كرد  ار  نآ  لقع  تسا و  تباث  هسفن  یف  تافـص  يارب  حـبق ،  نسح و  زا  انعم  نیا 
نیا هچ  ره  تسا و  حـیبق  دـشاب  ضرغ  اـب  هچ  ره  تسا و  نسح  دـشاب ،  قفاوم  دوصقمو  ضرغ  اـب  هچنآ  ره  اـنعم  نیا  رد  ضرغ :  اـب  ندوب 

نسح و زین  انعم  نیا  رد  دوش .  یم  ریبعت  زین  هدسفم ))   )) و تحلـصم ))   )) هب یهاگ  انعم  ود  نیا  زا  حیبق .  هن  تسا و  نسح  هن  دشابن  هنوگ 
قفاوم تسا و  تحلصم  وا  نانمشد  رظن  رد  یـسک  ندش  هتـشک  الثم  دبای ؛  یم  رییغت  تارابتعا  ضارغا و  هب  هتـسب  تسا و  یلقع  يرما  حبق 

 . 3 یقیقح .  هن  تسا ،  یبسن  یفاضا و  يرما  انعم ،  نیا  هب  حـبق  نسح و  نیاربانب ،  تسا .  هدـسفم  شناتـسود  هب  تبـسن  اـما  اـهنآ ،  ضرغ 
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یم یعرـش  ار  حبق  نسح و  هرعاشا  تسا .  موس  يانعم  نیمه  عقاو  رد  تسا ،  هدش  فالتخا  بجوم  ناملکتم  نایم  هچنآ  حدم :  قاقحتـسا 
رما و اب  اهنت  تسین و  باقع  باوث و  ای  مذ  حدم و  یـضتقم  دوخ  يدوخ  هب  یلعف  چـیه  دنتـسه و  يدام  رظن  نیا  زا  لاعفا  همه  اریز  دـنناد ؛ 

عرش زا  رظن  عطق  اب  دوخ ،  يدوخ  هب  لعف  هک  ارچ  تسا ،  یلقع  زین  انعم  نیا  هلزتعم  داقتعا  هب  اما  دنک .  یم  ادیپ  یتیصاخ  نینچ  عراش  یهن 
باقع مذ و  قاقحتـسا  یـضتقم  هک  دراد  یحبق  تهج  ای  تسا ،  لعاف  يارب  باوث  حدم و  قاقحتـسا  یـضتقم  هک  دراد  ینـسح  تهج  ای  ، 

دزاس فلکم  یلعف  هب  ار  شا  هدـنب  دـنوادخ  هک  تسانعم  نیا  هب  قاطیالام  فیلکت  قاطیالام :  فیلکت   . 6 ( 179  . ) دشاب یم  شلعاف  يارب 
؟  درک باـقع  نآ  كرت  رب  ار  وا  تشاد و  اور  یفیلکت  نینچ  ناـسنا  رب  ناوـت  یم  اـیآ  هک  تسا  نیا  لا  ؤـس  تسین .  شماـجنا  هب  رداـق  هک 

یلقع حـبق  نسح و  هب  هک  اـجنآ  زا  هلزتـعم  ددرگ .  یم  زاـب  حـبق  نسح و  هلءاـسم  رد  اـم  يءار  هب  هراـب ،  نیا  رد  يرواد  هک  تـسا  نـشور 
نسح و هب  نوچ  هرعاشا  اما  دنرامـش .  یمن  زیاج  دنوادخ  زا  ار  نآ  رودص  دنناد و  یم  لاحم  حـیبق و  القع  ار  فیلکت  هنوگ  نیا  دـندقتعم 

یم ار  قاطیالام  فیلکت  هلمج  زا  يراک  ره  دنوادخ  هک  دنرواب  نیا  رب  دـنناد ،  یمن  بجاو  ادـخ  رب  ار  يزیچ  دـنرادن و  داقتعا  یلقع  حـبق 
(180  . ) تسوکین دوش  رداص  وا  زا  هک  یلمع  ره  دهد و  ماجنا  دناوت 

يرعشا بهذم  روطت  رارمتسا و 

 ، تفرگن رارق  تنس  لها  ياملع  شریذپ  دروم  زاغآ  رد  وا  ياههاگدید  تشگ .  یتالوحت  راچد  نامز  لوط  رد  يرعشا  نسحلاوبا  بهذم 
رب جـیردت  هب  يرعـشا  بتکم  دیـشخبن و  يدوس  المع  اهتفلاخم  نیا  اما  دنتـساخرب .  تفلاخم  هب  تخـس  وا  اـب  اـجنآ  اـجنیا و  هک  يروط  هب 

دوب 403 ه ق )  م .   ) ینالقاب رکبوبا  تساخرب ،  هزوح  نیا  زا  يرعشا  زا  سپ  هک  یتیصخش  نیلوا  دش .  هریچ  تنـس  لها  يرکف  ياه  هزوح 
بلاق رد  ار  نآ  تخاس و  حرطم  يرتشیب  طسب  حرـش و  اب  دوب ،  هدمآ  عمللا ،  هنابالا و  شباتک ،  ود  رد  لامجا  هب  هک  ار  يرعـشا  يارآ  وا  . 
تروص 478 ه ق )  م .   ) ینیوج نیمرحلا  ماما  تسد  هب  يرعشا  بهذم  شرتسگ  رد  ریثءات  نیرتشیب  اما  دیشخب .  ماجسنا  یمالک  ماظن  کی 

 . دناوخارف اجنآ  هب  سیردـت  يارب  ار  ینیوج  يرجه ،  لاس 459  هب  دادغب  هیماظن  هسردـم  سیـسءات  زا  سپ  کلملا  ماظن  هجاوخ  تفرگ . 
رد شیاهرظن  دوب ،  هنیدـم  هکم و  ماما  مالـسالا و  خیـش  هک  اـجنآ  زا  تخادرپ و  يرعـشا  بتکم  جـیورت  هب  لاـس  یـس  هب  کـیدزن  ینیوج 
هب هک  ییاج  ات  تفای ،  يا  هدرتسگ  جاور  يرعـشا  بتکم  ینیوج  راثآ  قیرط  زا  تفرگ .  رارق  شریذپ  دروم  مارتحا  اب  مالـسا  ملاع  رـسارس 

ماما روهظ  اب  داد و  يرتشیب  یلالدتسا  یلقع و  گنر  يرعشا  ياه  هشیدنا  هب  ینیوج  دیدرگ .  تیبثت  ننست  لها  هعماج  یمسر  مالک  ناونع 
يارآ زا  يرعـشا ،  بتکم  تیبثت  عافد و  نمـض  رخف  ماما  تفرگ .  دوخ  هب  یفـسلف  گنر  المع  يرعـشا  مالک  606 ه ق )  م .   ) يزار رخف 

نادرگاـش زا  هک  505 ه ق )  م .   ) یلازغ دـمحم  ماما  رگید ،  يوس  زا  تخادرپ .  وا  يانبم  رد  کیکـشت  هب  درک و  داقتنا  انیـس  نبا  یفـسلف 
ءایحا مهم  باتک  شراگن  اب  وا  داد .  هئارا  يرعشا  يارآ  زا  ینافرع  يریـسفت  دییارگ و  فوصت  هب  یحور  لوحت  کی  زا  سپ  دوب ،  ینیوج 
انالوم دننام  یناسک ،  روهظ  تخاس .  رارقرب  راوتـسا  يدـنویپ  دـندومن ،  یم  داضتم  هناگیب و  نامز  نآ  ات  هک  ننـست  فوصت و  نایم  مولعلا 

 . دروآ رامش  هب  یلازغ  رکفت  ياهدمایپ  زا  دیاب  عقاو  رد  ار  هرعاشا  نایم  زا  يولوم ))   )) هب روهشم  قه )   672 م .   ) یمور دمحم 

هدیکچ

هدس لیاوا  رد  يرعـشا  بهذـم  لقع ،  بوکرـس  رد  ثیدـح  لها  یطیرفت  شور  لقع و  زا  هدافتـسا  رد  هلزتعم  یطارفا  شور  لابند  هب   . 1
رد هک  دنتسه  یتافص  هیربخ  تافص   . 2 تشاذگ .  نادیم  هب  اپ  يرعـشا  نسحلاوبا  طسوت  نایرج  ود  نیا  لیدـعت  روظنم  هب  يرجه  مراهچ 
زا یخرب  ادخ .  يارب  اپ و . . .  تسد و  نتـشاد  دننام  دـنک .  یمن  تابثا  ادـخ  يارب  ار  اهنآ  دوخ  يدوخ  هب  لقع  یلو  هدـمآ  رابخا  تایآ و 
هب تسد  هلزتعم  دـنداد .  یم  تبـسن  ادـخ  هب  دـنراد  دوجو  تاقولخم  رد  هک  ییانعم  نامه  هب  ار  تافـص  نیا  هیوشح ،  مان  هب  ثیدـح  لها 
الب  )) دـیق رگید  فرط  زا  دـنتفریذپ و  یم  تافـص  نیا  تابثا  رد  ار  ثیدـح  لها  رظن  وس  کی  زا  هرعاشا  اما  دـندز  یم  دراوم  نیا  لـیوءات 
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قلطم ار  ناسنا  يدازآ  مه  هلزتعم  دـندش و  ربج  هیرظن  راتفرگ  ثیدـح  لها  رایتخا  ربج و  هلءاـسم  رد   . 3 دـندوزفا .  یم  نآ  رب  ار  هیبشت )) 
ياهریسفت  . 4 دـندرک .  حرطم  ار  بسک  هیرظن  ناسنا )  رایتخا  یهلا -  ردـق  اضق و   ) هلمج ود  ره  ندومن  تاعارم  يارب  هرعاـشا  دنتـسناد . 

 . تسا رثوم  لعف  قلخ  رد  هک  تسادخ  نآ  زا  میدق  تردق  تسا :  حرش  نیا  هب  يرعـشا  دوخ  ریـسفت  تسا .  هدش  بسک  هیرظن  زا  یفلتخم 
لعف دـنک .  یم  يدازآ  ساسحا  دوخ  رد  تردـق  بحاص  هک  تسا  نیا  شا  هدـیاف  اهنت  درادـن و  لعف  داـجیا  رد  يرثا  ثداـح  تردـق  اـما 
لعف ندرک  بسک  ناسنا  شقن  تسادخ .  صاخ  مه  تردق  نیا  هک  تسا  رثوم  تقلخ  رد  میدق  تردق  اهنت  نوچ  تسادخ  قولخم  ناسنا 
لعف ماگنه  رد  ناسنا  يرایتخا ،  لعف  رد  نیاربانب  ناسنا .  رد  هدـش  ثداـح  تردـق  قلخ  اـب  لـعف  قلخ  تنراـقم  زا  تسا  تراـبع  هک  تسا 

تبسن دروم  رد  دناد و  یم  ادخ  قولخم  مه  ار  بسک  دوخ  يرعشا ،  هتبلا   . 5 دنک .  یم  يدازآ  ساسحا  دوش و  یم  ثداح  تردق  ياراد 
لها هک  مه  مـالک  ثـحب  رد   . 6 بسک .  داجیا  هن  تسا  ندوب  بسک  لـحم  ندوب ،  بساـک  اـی  بستکم  تسا  دـقتعم  ناـسنا  هب  نآ  نداد 

 : درک میـسقت  مسق  ود  هب  ار  مالک  هنایم  هار  نتفای  يارب  يرعـشا  ثداح ،  هلزتعم  دنتـسناد و  یم  میدـق  فورح و  تاوصا و  ار  نآ  ثیدـح 
تسا و سفن  هب  مئاق  هک  تسا  یسفن  مالک  مود  مسق  تسا و  ثداح  هدش و  لیکـشت  فورح  تاوصا و  زا  هک  تسا  یظفل  مالک  لوا  مسق 

طـسو دح  هب  مه  اجنیا  رد  هرعاشا  دندرک .  یم  راکنا  ار  تیور  هنوگ  ره  هلزتعم  دندوب و  لئاق  مشچ  اب  ار  ادـخ  تی  ؤر  هیوشح   . 7 میدق . 
یم یتاذ  یلقع و  ار  حـبق  نسح و  هک  هلزتعم  فالخ  رب  هرعاـشا   . 8 ءایـشا .  ریاس  دننام  هن  یلو  دوش  یم  هدید  دنوادخ  هک  دنا  هدـش  لئاق 

رب هرعاشا  یلو  دنتـسناد  یم  لاحم  ـالقع  ار  قاـطیالام  فیلکت  هلزتعم   . 9 دندرک .  یم  راکنا  ار  ءایـشا  یعقاو  حـبق  نسح و  اساسا  دـنناد ، 
وا تسا .  هتفرگ  تروص  ینیوج ))  نیمرحلا  ماما   )) تسد هب  يرعـشا  بهذـم  شرتسگ  رد  ریثءات  نیرتشیب   . 10 دنراد .  هیرظن  نآ  فالخ 

 . درک ادیپ  یفسلف  گنر  المع  يرعشا  مالک  يزار ،  رخف  روهظ  اب  هکنیا  ات  داد  يرتشیب  یلقع  یلالدتسا و  گنر  يرعشا  ياه  هشیدنا  هب 

شسرپ

اب تسیچ ؟  ثیدـح  لها  هلزتعم و  دـیاقع  اب  يرعـشا  ءارآ  طابترا   . 2 تسیچ ؟  لقع  هرابرد  هلزتعم  ثیدـح و  لها  اب  هرعاـشا  تواـفت   . 1
 . 4 دنک ؟  یم  در  ار  ربج  بسک ،  هیرظن  ایآ  تسا .  هدش  حرطم  یناسک  هچ  يوس  زا  ارچ و  تسیچ و  بسک   . 3 دیهد .  حیضوت  لاثم  رکذ 

یم يرعشا  رکفت  رد  یفعض  ای  یتوق  طاقن  هچ  امش  رظن  هب  هدش ،  حرط  بلاطم  رب  هوالع   . 5 تسیچ ؟  یهلا  مالک  دروم  رد  هرعاشا  هیرظن 
؟  درک حرطم  ناوت 

هیدیرتام  - 13

همدقم

ود قارع ،  رد  يرعـشا  تضهن  اب  نامز  مه  تشاذـگ .  نادـیم  هب  اـپ  يرجه  مراـهچ  هدـس  لـیاوا  رد  يرعـشا  بتکم  تشذـگ ،  هک  ناـنچ 
روهظ هب  رصم  رد  يرگید  رهنلا و  ءاروام  رد  یکی  دنتشاد ،  رایسب  تاهباشم  يو  اب  دیاقع  فادها و  شور ،  رد  هک  رگید ،  یمالک  تضهن 

م  ) يواحط رفعج  وبا  رگید ،  تضهن  راذـگ  هیاپ  دوب و  333 ه ق )  م .   ) يدیرتام روصنموبا  تضهن ،  ود  نیا  زا  یکی  راذگناینب  دندیـسر . 
لها بتکم  ود  هنایم  رد  یهار  هئارا  يارب  لـمع  رد  هلزتعم و  در  ینید و  دـیاقع  زا  عاـفد  هزیگنا  هب  تضهن  هس  ره  تشاد .  ماـن  321 ه ق ) 

یم يوریپ  یفنح  بهذـم  زا  يواحط  يدـیرتام و  اـما  دوب ،  یعفاـش  وریپ  هقف  رد  يرعـشا  دـنداهن .  دوجو  هصرع  هب  اـپ  هلزتعم  ثیدـحلا و 
ناهج رد  ریثءات  نازیم  تیمها و  رظن  زا  دـننک .  یم  حیرـشت  نییبت و  ار  هفینحوبا  دـیاقع  لوصا  هک  دـندوب  یعدـم  زین  دـیاقع  رد  دـندرک و 
یکی دیاش  تسا .  رادروخرب  يرتمک  تیمها  زا  يواحط  دریگ و  یم  رارق  دعب  هبترم  رد  يدیرتام  دراد ،  ار  تسخن  ماقم  يرعـشا  مالـسا ، 
ینعی ناناملـسم ،  يرکف  ياـههاگیاپ  نیرتمهم  رد  هکلب  لازتعا ،  زکرم  رد  هلزتعم  اـب  وا  هزراـبم  هک  دوب  نیا  يرعـشا  ریثءاـت  ذوفن و  هلدا  زا 
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يواحط و توافت  دنتشاد .  يدایز  هلصاف  یگنهرف  یلصا  زکارم  زا  رـصم ،  رهنلا و  ءاروام  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دش ،  زاغآ  دادغب  هرـصب و 
هفینحوبا يارآ  زا  یصیخلت  هئارا  يواحط  ضرغ  تخادرپ .  یم  لالدتـسا  داهتجا و  هب  يواحط  زا  شیب  يدیرتام  هک  دوب  نیا  رد  يدیرتام 

دیاقع رد  داهتجا  هب  هفینحوبا  ینابم  لوصا و  ساسا  رب  ات  درک  یم  یعـس  يدـیرتام  هک  یلاح  رد  دوب ،  لقن  لقع و  اـب  نآ  تقفاوم  ناـیب  و 
هراشا نیمه  هب  درادن ،  یهاگیاج  نادنچ  قرف  بهاذـم و  خـیرات  رد  يواحط  هک  اجنآ  زا  دروآ .  دـیدپ  يا  هزات  ون و  ياه  هتکن  دزادرپب و 

(181  . ) مییوگ یم  نخس  رتشیب  يردق  دننک ،  یم  يوریپ  وا  زا  دیاقع  رد  يرایسب  نافینح  هک  يدیرتام ،  زا  ضوع  رد  مینک و  یم  هدنـسب 
یکیدزن رد  و  نوـحیج ،  رهن  یلاوـح  رد  ینعی  رهنلاءارواـم ،  رد  هیرق  نیا  تسا .  دـیرتام  هـیرق  تسادـیپ ،  هـک  ناـنچ  يدـیرتام ،  هاـگداز 

اما دوب ،  داهتجا  لها  دوخ  دیاقع  مالک و  رد  يدیرتام  دنچ  ره  دوب .  هفینحوبا  وریپ  يداقتعا  یهقف و  رظن  زا  وا  تسا .  هدـش  عقاو  دـنقرمس 
هفینحوبا هک  میدید  رتشیپ  دوش .  یم  زاغآ  هطقن  نیمه  زا  يرعـشا  اب  وا  توافت  دنک .  يوریپ  هفینحوبا  زا  لوصا  شور و  رد  درک  یم  یعس 

رد وا  ناس  نیدـب  تسیرگن .  یم  لقتـسم  یهقف  عبنم  کی  ناونع  هب  دوب و  ساـیق  لـها  هقف  رد  کـلام ،  لـبنح و  نبا  یعفاـش و  فـالخ  رب 
 . تفریذپ ینید  دیاقع  يارب  يا  همشچرس  ناونع  هب  ار  لقع  شیوخ  يادتقم  دننام  زین  يدیرتام  تفرگ .  یم  هرهب  رایسب  لقع  زا  زین  دیاقع 
رد دراوم ،  نیا  زا  هتشذگ  يدیرتام  درک ،  یم  هدافتسا  ینید  دیاقع  زا  عافد  نییبت و  ماقم  رد  افرـص  لقع  زا  يرعـشا  هک  یلاح  رد  نیاربانب 

زیامتم رگیدکی  زا  ار  بتکم  ود  نیا  هک  تسا  یتخانـش  شور  توافت  نیمه  تسج .  یم  لسوت  درخ  هب  زین  لوصا  تفایرد  فشک و  ماقم 
يرعشا ینایم  دح  ناونع  هب  يدیرتام  تسناد ،  هلزتعم  ثیدح و  لها  هنایم  رد  ناوت  یم  ار  يرعـشا  هک  یلاح  رد  فصو ،  نیا  اب  دنک .  یم 
يدیرتام مهم  دیاقع  یخرب  اجنیا  رد  دش .  دهاوخ  نشور  یبوخ  هب  يدـیرتام  دـیاقع  رب  يرورم  اب  بلطم  نیا  دوش .  یم  یبایزرا  هلزتعم  و 

یلقع حبق  نسح و  هرعاشا  میدید  هک  نانچ  لاعفا :  حبق  نسح و   . 1 مینک :  یم  رکذ  تسا  يرعشا  اب  وا  ياهتوافت  رگنایب  نمض ،  رد  هک  ار 
باتک رد  وا  دـنچ  ره  دریذـپ .  یم  ار  یلقع  حـبق  نسح و  يدـیرتام  اـما  دـنناد ،  یم  یعرـش  افرـص  ار  حـبق  نسح و  دـننک و  یم  راـکنا  ار 
نسح زا  يددعتم ،  ثحابم  رد  اما  تسا ،  هدادن  صاصتخا  بلطم  نیا  هب  ار  یلقتـسم  لصف  تسوا ،  یمالک  باتک  نیرتمهم  هک  دیحوتلا ، 
نوچ دیرفآ  تنحم  يارب  ار  ناسنا  دـنوادخ   : )) مینک یم  هراشا  هراب  نیا  رد  وا  زا  يراتفگ  هب  اجنیا  رد  تسا .  هدرک  هدافتـسا  یلقع  حـبق  و 
رداق ار  ناسنا  سپ  نسح .  ار  دومحم  داد و  رارق  حیبق  ناسنا ،  لقع  رد  ار  مومذـم  داد و  رارق  مومذـم  دومحم و  تخانـش  زیمت و  لها  ار  وا 

لـصا لقع  مکح  درک . . .  ریدقت  لقع  هطـساو  هب  ار  ایـشا  حبق  نسح و  داد و  رارق  تجح  ار  لقع  دسانـشب و  ار  مومذم  دومحم و  هک  درک 
فیلکت يرعـشا  فالخ  رب  يدیرتام  قاطیالام :  فیلکت   . 2 ( 182  (( . ) تسین رییغت  لباق  هک  تسا  نایعلا  ملع  دـننام  تسا و  ماـکحا  همه 

نایم رظن  فالتخا  نیا  ( 183  (( . ) تسا دساف  القع  درادن ،  تقاط  هک  یسک  هب  فیلکت   : )) دنک یم  حیرـصت  وا  درادن .  لوبق  ار  قاطیالام 
رد تسخن  يدـیرتام  راـیتخا :  ربج و   . 3 ددرگ .  یم  زاب  یلقع  حـبق  نسح و  هلءاسم  رد  ود  نآ  فـالتخا  هب  عقاو  رد  يدـیرتام  يرعـشا و 
وا یلقن  لیلد  تسا .  بساک  لعاف و  ناسنا  یحو ،  لقع و  هاگدید  زا  وا  رظن  هب  هک  يروط  هب  دـمآرب ؛  ناسنا  یقیقح  تیلعاف  تابثا  ددـص 

لاعفا دراوم  نیا  رد  الوا ،  اریز  تسا ؛  هداد  دیعو  هدعو و  نانآ  هب  هدرک و  یهن  رما و  اهناسنا  هب  لاعفا  یخرب  هرابرد  دنوادخ  هک  تسا  نیا 
یـسک هب  دیعو  هدعو و  یهن و  رما و  تسا  لاحم  ایناث ،  تسا .  هدش  هدرب  مان  لعاف ))   )) ناونع هب  ناسنا  زا  هدـش و  هداد  تبـسن  نایمدآ  هب 
تبـسن دنوادخ  هب  تارکنم  شحاوف و  تیـصعم و  تعاط و  هک  تسا  حـیبق  زین ،  لقع  رظن  زا  دوش .  یمن  رداص  وا  زا  یلعف  هک  دریگ  قلعت 

نیرتمهم داد .  تبسن  ناسنا  هب  ار  لعف  دیاب  سپ  دناوخ .  بقاعم  باثم و  یهنم و  رومءام و  ار  ادخ  ناوت  یمن  هک  تسا  یهیدب  دوش و  هداد 
دنوادخ يدیرتام  همه ،  نیا  اب  تسا .  بساک  لعاف و  راتخم و  هک  دبای  یم  دوخ  سک  ره  هک  تسا  نادجو  لیلد  ناسنا  رایتخا  رب  وا  لیلد 

 ، تسادخ لاعفا ،  قلاخ  رگا  هک  تسا  نیا  لا  ؤس  لاح  ( 184  . ) درامش یم  مدع  زا  لعف  هدننک  داجیا  ار  وا  دناد و  یم  ناسنا  لعف  قلاخ  ار 
بسک زا  يدیرتام  دارم  هک  دنا  هتفگ  تسین .  نشور  حیرص و  هراب  نیا  رد  يدیرتام  راتفگ  تسا .  انعم  هچ  هب  ناسنا  ندوب  بساک  لعاف و 

هک لامتحا ،  نیا  قبط  رب  ( 185  . ) تسادـخ زا  یجراخ  لعف  داجیا  اما  تسا ،  ناسنا  زا  لعف  ماجنا  هدارا  ینعی  تسا .  هدارا  ناسنا ،  لـعف  و 
ادخ و تی  ؤر   . 4 یجراخ .  لعف  قلاخ  دـنوادخ  تسا و  هدارا  قلاخ  ناـسنا  ( 186  ، ) دـنک یم  تلالد  نآ  رب  زین  يدـیرتام  تارابع  یخرب 
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دهد یمن  هئارا  یلقع  لیلد  يدیرتام  هک  تسا  نیا  رد  يرعشا  اب  وا  تاقافتا  اما  دناد ،  یم  نکمم  ار  ادخ  تی  ؤر  يدیرتام  هیربخ :  تافص 
ضیوفت ادـخ  هب  ار  تی  ؤر  يانعم  دـهد و  یمن  هئارا  يریـسفت  تی ،  ؤر  یگنوگچ  يارب  وا  نینچمه  دـنک .  یم  هدنـسب  یلقن  هلدا  هب  اهنت  و 

ار تی  ؤر  یگنوگچ  هکنیا  نودب  تسا ،  بجاو  قح و  ام  دزن  رد  راگدرورپ  ندش  هدید  هب  داقتعا   : )) دیوگ یم  هراب  نیا  رد  وا  دـنک .  یم 
 . دیامن یم  دـیعب  بیجع و  یکدـنا  عضاوم  رگید  رد  وا  شور  هب  هجوت  اب  يدـیرتام  نخـس  هتبلا  ( 187  (( . ) مـینک ریـسفت  ار  نآ  كرادا و 

هئارا مدع  وا و  دنک .  یم  ذاختا  ار  یعضوم  نینچ  زین  تسا ،  هیربخ  تافـص  زا  یکی  هک  شرع ))  رب  ادخ  ياوتـسا   )) زا ثحب  رد  يدیرتام 
نآ زا  ریغ  یقیقح  ریـسفت  اما  میهد ،  هئارا  يریـسفت  لیوءات و  ام  تسا  نکمم   : )) دنک یم  هیجوت  هنوگ  نیا  ار  ضیوفت  هب  داقتعا  ریـسفت و 

بیترت نیا  هب  دروآ .  نامیا  تسا  هدمآ  لقن  رد  هک  یبلطم  لصا  هب  رگید ،  يوس  زا  درک و  یفن  ار  هیبشت  وس  کی  زا  دیاب  نیاربانب  دـشاب ، 
 (( . تسا يراج  ادخ ،  تی  ؤر  لثم  تسا ،  هدرک  تابثا  ار  يزیچ  نآرق  هک  اج  ره  رد  بلطم  نیا  میهن .  یماو  ادخ  هب  ار  نآ  ریـسفت  انعم و 
دقتعم ضیوفت  هیرظن  هب  تافص  هنوگ  نیا  رد  وا  دوش .  یم  نشور  هیربخ  تافـص  همه  رد  يدیرتام  هیرظن  قوف ،  هلمج  هب  هجوت  اب  ( 188)

يرعـشا اب  یعون  هب  اهنآ  رد  هک  تسا  يدیرتام  مهم  دیاقع  یخرب  الاب  دراوم  میدش . )  انـشآ  عوضوم  نیا  رد  يرعـشا  هدیقع  اب  البق   ) تسا
 ، تسا فلاخم  يرعـشا  اب  زین  رگید  يارآ  یخرب  رد  وا  هتبلا  تسا .  هدش  کیدزن  هلزتعم  هب  يدـیرتام  ابلاغ  دـیاقع  نیا  رد  تسا .  فلاخم 

(190  . ) دراد قفاوت  يرعشا  اب  یسفن )  یظفل و  مالک   ) یهلا مالک  هلءاسم  دننام  يددعتم ،  يارآ  رد  هکنآ  نمض  ( 189)

هدیکچ

هب هیواحط  هیدیرتام و  ياهمان  هب  فادـها  شور و  رد  نآ  اب  هباشم  رگید و  یمالک  تضهن  ود  قارع ،  رد  يرعـشا  تضهن  اب  نامز  مه   . 1
ار هفینحوبا  دیاقع  لوصا  هک  دـندوب  یعدـم  زین  تاداقتعا  رد  دـندوب و  هفینحوبا  وریپ  هقف  رد  ود  ره  يواحط  يدـیرتام و  دندیـسر .  روهظ 
دنک و حرطم  دیاقع  رد  ار  يدـیدج  تاکن  ات  درک  یم  یعـس  تخادرپ و  یم  داهتجا  هب  يواحط  زا  شیب  يدـیرتام  نکل  دـننک ،  یم  نییبت 

هفینح وبا  وریپ  یهقف  رظن  زا  وا  تسا .  يدیرتام  روصنموبا  هیدـیرتام ،  هقرف  راذـگ  ناینب   . 2 دراد .  بهاذم  قرف و  رد  یـصاخ  هاگیاج  اذل 
 . تفرگ یم  کمک  دیاقع  رد  لقع  زا  نارگید  یعفاش و  فالخ  رب  هفینحوبا  اریز  دوش ؛  یم  زاغآ  اج  نیمه  زا  يرعـشا  اب  وا  توافت  دوب و 
 . 3 درک .  یقلت  هلزتـعم  يرعـشا و  یناـیم  دـح  ناوـت  یم  ار  يدـیرتام  دراد ،  رارق  هلزتـعم  ثیدـح و  لـها  هناـیم  رد  يرعـشا  هک  ناـنچمه 

يدیرتام ب )  دریذپ .  یم  ار  نآ  يدیرتام  یلو  دوب  یلقع  حبق  نسح و  رکنم  يرعشا  فلا )  زا :  دنا  ترابع  يدیرتام  اب  يرعشا  ياهتوافت 
يدیرتام بسک  اما  دناد  یم  لمع  بساک  ار  ناسنا  يرعـشا  نوچمه  يدیرتام  ج )  درادن .  لوبق  ار  قاطیالام  فیلکت  يرعـشا ،  فالخ  رب 

رب نکل  دـناد ،  یم  نکمم  ار  ادـخ  تی  ؤر  يدـیرتام  د ) یجراخ .  لـعف  اـب  هدارا  تنراـقم  هن  تسا  ناـسنا  يوس  زا  هدارا  داـجیا  ياـنعم  هب 
زین شرع  رب  ادخ  ياوتـسا  ثحب  رد  يدیرتام  دنک .  یم  هدنـسب  یلقن  لیالد  هب  دهد و  یمن  هئارا  یلقع  لیلد  هنیمز  نیا  رد  يرعـشا  فالخ 

دننام يرگید  يارآ  رد  اما  تسا  هلزتعم  هب  کیدزن  يرعـشا و  فلاخم  يدیرتام  دـیاقع  قوف  دراوم  رد  دـنچ  ره   . 4 دراد .  یعضوم  نینچ 
 . دراد قفاوت  يرعشا  اب  یهلا  مالک 

شسرپ

ثیدح لها  هلزتعم ،  اب  هیدـیرتام  طابترا   . 2 تسیچ ؟  يواحط  اب  يدیرتام  توافت  دش و  سیـسءات  يا  هزیگنا  هچ  اب  يدـیرتام  بتکم   . 1
؟  تسا مادک  يدیرتام  مهم  دیاقع   . 3 تسیچ ؟  هرعاشاو 

تیباهو  - 14

همدقم
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هنوگ ره  فلاخم  دنتخادرپ و  یم  ثیداحا  يروآ  عمج  هب  اهنت  لبنح  نب  دمحا  اهنآ  سءار  رد  تیدـحا و  لها  هک  میدـید  لبق  ثحابم  رد 
فـشک شور  ناونع  هب  هن  لقعت  دـش و  لیدـعت  شور  نیا  يرعـشا ،  روهظ  اب  دـندوب .  يداقتعا  ثیداحا  تایآ و  نومماریپ  ملکت  لـقعت و 

ملع فلاخم  هک  هلبانح  ثیدـح و  لها  فالخ  رب  يرعـشا  ناسنیدـب  دـش .  هتفرگ  راک  هب  یثیدـح  فراعم  زا  عاـفد  روظنم  هب  هکلب  قیاـقح 
وا شور  زا  تنس  لها  ياملع  رتشیب  جیردت  هب  يرعشا  روهط  اب  تشاگن .  نآ  زا  عافد  رد  یباتک  یتح  تفریذپ و  ار  ملع  نیا  دندوب ،  مالک 

شور مه  زونه  اـما  ( 191  . ) دیدرگ يداقتعا  ثحابم  رد  تنـس  لها  یمـسر  بهذم  يرعـشا ،  بهذم  يدـنچ ،  زا  سپ  دـندرک و  يوریپ 
همادا تیعـضو  نیا  داد .  یم  خر  یتاعزانم  هرعاشا  هلبانح و  نایم  هاگ  ور  نیا  زا  تشاد و  ینارادفرط  تنـس  لها  نایم  رد  لبنح  نب  دـمحا 

نبا دمآرب .  هلبانح  بهذم  جیورت  ددصرد  درک و  روهظ  661-728 ق )   ) یقشمد ینارح  هیمیت  نب  دمحا  متشه ،  نرق  رد  هکنیا  ات  تشاد 
هلبانح دننام  وا  ادخ ،  تافص  هلءاسم  رد  ( 192  . ) درک یفرعم  تعدب  لها  ار  ناملکتم  تسناد و  دودرم  ار  مالک  ملع  هلبانح ،  دـننام  هیمیت 

رب هوـالع  هیمیت  نبا  درک .  موکحم  ار  ییارگ  لـقع  هنوگ  ره  یلک  روط  هب  تفریذـپ و  هیجوت  لـیوءات و  هنوگ  ره  نودـب  ار  هیربخ  تاـفص 
دـصق هب  ندرک  رفـس  وا  لاثم ،  يارب  تشادن .  هقباس  البق  هک  درک  هفاضا  زین  ار  يدیدج  دـیاقع  ثیدـح ،  لها  دـیاقع  شور و  زا  تیامح 

تسناد و كرـش  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تیب  لـها  هب  لـسوت  وا و  ربق  هب  نتـسج  كربت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ربق  تراـیز 
شالت درک و  راکنا  تشاد ،  دوجو  لبنح  نب  دمحا  شماما  دنـسم  رد  یتح  تنـس و  لها  حاحـص  رد  هک  ار  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  لیاضف 

زا هیمیت  نبا  توعد  اما  ( 193  . ) دروآ نییاپ  ار  شنادنزرف  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  نءاش  ینامثع ،  تموکح  هیما و  ینب  دننام  ات  درک  یم 
رگید 751ق ) .  م .   ) میقلا نبا  نوـچمه  شنادرگاـش  زا  یخرب  زج  تفرگن و  رارق  یناـگممه  شریذـپ  دروـم  تنـس  لـها  ياـملع  يوـس 

نبا رـصع  مه  ياملع  زا  یبهذ  هلمج  زا  دنتـشاگن .  شیاهتعدب  وا و  در  رد  يددعتم  ياهباتک  دـندرک و  تفلاخم  وا  اب  تنـس  لها  ناگرزب 
وا هب  باطخ  یبهذ  دش .  راتـساوخ  وا  زا  ار  حیحـص  ثیداحا  ربارب  رد  میلـست  داد و  رارق  شهوکن  دروم  ار  وا  تشون و  وا  هب  يا  همان  هیمیت 

هبوت و هک  تسا  هدیـسرن  نآ  تقو  ایآ  تسا  کیدزن  ملاـع  نیا  زا  تلحر  و  یتسه ،  دوخ  رمع  زا  داـتفه  ههد  رد  هک  لاـح   : )) دـسیون یم 
رد ( 194  . ) دندرک مالعا  تعدب  طلغ و  ار  هیمیت  نبا  يارآ  تنس  لها  هناگراهچ  ياه  هقرف  تاضقلا  یـضاق  زین  رـصم  رد  ینک ، )) ؟  هبانا 

دیاـقع ناـمه  رب  همه  زا  شیب  وا  دـیاقع  ناـیم  زا  دوـمن و  تیاـمح  هیمیت  نـبا  زا  درک و  روـهظ  باـهولا  دـبع  نـب  دـمحم  مـهدزاود ،  نرق 
ثیدح و ریسفت ،  بتک  هعلاطم  هب  یکدوک  زا  تفای .  دلوت  دجن  ياهرهش  زا  هنییع  رهش  رد  لاس 1115  رد  دمحم  درک .  دیکءات  شدیدج 
زا يرایـسب  یناوج  زاـغآ  زا  وا  تفرگ .  ارف  دوب  رهـش  یـضاق  یلبنح و  ياـملع  زا  هک  دوخ  ردـپ  دزن  ار  یلبنح  هقف  تشاد و  هقـالع  دـیاقع 

اجنآ رد  دش و  راپـسهر  هنیدم  هب  کسانم  ماجنا  زا  سپ  تفر  ادخ  هناخ  ترایز  هب  هک  يرفـس  رد  درمـش .  یم  تشز  ار  دجن  مدرم  لامعا 
 ، تخادرپ مدرم  ینید  لامعا  اب  تفلاخم  هب  تفر و  هرـصب  هب  یتدـم  زا  سپ  درک .  راکنا  ار  ترـضح  نآ  ربق  دزن  رد  ربمایپ  هب  مدرم  لسوت 

رهـش نآ  هب  زین  وا  دش  لقتنم  هلمیرح  رهـش  هب  باهولادبع  شردپ  هک  لاس 1139  رد  دندنار .  نوریب  دوخ  رهـش  زا  ار  وا  هرـصب  مدرم  یلو 
رتراکشآ و ار  دوخ  توعد  لاس 1153  رد  شردپ  گرم  زا  سپ  دمحم  خیـش  تفرگرد .  لادج  عازن و  شردپ  وا و  نایم  اجنآ  رد  تفر . 

دش هدنار  نوریب  رهش  نآ  زا  لاس 1160  رد  اما  تفر  هنییع  رهش  هب  سپـس  دندرک .  يوریپ  وا  زا  هلمیرح  مدرم  زا  یعمج  درک .  رت  هدرتسگ 
خیش زا  وا  دوب .  دوعس ) لآ  دج   ) دوعسم نب  دمحم  هیعرد ،  ریما  تقو  نآ  رد  دیدرگ .  دجن  فورعم  ياهرهـش  زا  هیعرد  راپـسهر  سپـس  . 
دوعس لآ  دمحم و  خیـش  نایم  طابترا  بیترت  نیا  هب  داد .  ار  دجن  دالب  همه  رب  هبلغ  تردق و  هدعو  وا  هب  خیـش  لباقم ،  رد  درک و  تیامح 

تفلاخم وا  دیاقع  اب  هک  ار  یناسک  درک و  یم  هلمح  دجن  رگید  ياهرهش  هب  دوعسم  نب  دمحم  هاپـس  اب  وا  تفای .  تردق  خیـش  دش و  زاغآ 
ناج ولام  تسناد و  یم  یبرح  رفاک  ار  تیباهو  نییآ  نافلاخم  هک  ارچ  درک ،  یم  تراغ  ار  ناشلاوماو  دـنارذگ  یم  غیت  مد  زا  دـندرک  یم 

تراغ هب  ار  ناشلاوما  دـندناسر و  لتق  هب  ار  درم  دصیـس  هیرق  کی  رد  اهنت  نایباهو  هاپـس  هک  تسا  هدـش  لقن  درمـش .  یم  لـالح  ار  اـهنآ 
دوعس ریما  لاس 1216  رد  لاثم  يارب  دـنداد .  همادا  شور  نیمه  هب  شناوریپ  وا  زا  سپ  تشذـگرد و  لاس 1206  رد  دمحم  خیـش  دندرب . 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رهطم  مرح  لاوما  نئازخ و  دیناسر و  لتق  هب  ار  رتشیب  ای  نت  رازه  جنپ  دودح  دروآرد و  فرصت  هب  ار  البرک  یباهو 
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هیزجت زا  سپ  دـنتخادرپ .  راوز  نایعیـش و  تراغ  لـتق و  هب  دـندرک و  هلمح  فجن  ـالبرک و  ياهرهـش  هب  اـهراب  ناـیباهو  درک .  تراـغ  ار 
روشک تاناکما  بیترت  نیا  هب  دندرک  مالعا  تیباهو  ار  روشک  یمسر  بهذم  دنتفای و  طلست  ناتـسبرع  رب  دوعـس  لآ  ینامثع ،  يروطارپما 

رد دندش و  تیبرت  سرادم  نیا  رد  يرایـسب  ناغلبم  دش و  سیـسءات  يددعتم  سرادم  تفرگ .  رارق  هیباهو  هقرف  رد  ناتـسبرع  دننام  یمهم 
لها ياملع  تفلاخم  اب  زاغآ  نامه  زا  تیباهو  نییآ  نیا ،  دوجو  اـب  دـنتخادرپ .  تیباـهو  غیلبت  هب  یمالـسا  ياـهروشک  رگید  ناتـسبرع و 

ۀیهلالا قعاوصلا  باتک   7 دش هتـشون  تنـس  لها  نایم  زا  باهولا  دبع  نب  دمحم  دیاقع  هیلع  هک  یباتک  نیتسهن  دش .  هجاوم  هعیـش  تنس و 
دارا نمل  داشرالا  جـهنم  باتک  دـش .  هتـشون  باهولادـبع  نب  دـمخم  ردارب  باهولادـبع  نب  نامیلـس  طسوت  هک  دوب  هیباهولا  یلع  درلا  یف 

(195  . ) تسا هیباهو  بهذم  رب  یعیش  ناملاع  هیدر  نیتسخن  ءاطغلا ،  فشاک  رفعج  خیش  هتشون  دادسلا ، 

هیفلس حالصا 

نارخءاتم يانعم  هب  فلخ ،  هژاو  لباقم  رد  تسامدق و  نابیتشپ و  يانعم  هب  فلس  دنرب .  یم  راکب  ار  هیفلـس  ناونع  دوخ  دروم  رد  هیباهو ، 
يرمق موس  مود و  نرق  گرزب  ناثدحم  ناعبات و  هباحص و  الومعم  دور  یم  راکب  فلـس  هژاو  یتقو  یمالـسا  گنهرف  رد  دور .  یم  راکب  ، 

ياهـشرازگ اب  اعدا  نیا  اما  دنتـسه .  فلـس  دـیاقع  شور و  وریپ  هک  دـننک  یم  اعدا  هیفلـس  هملک  زا  هدافتـسا  اب  ناـیباهو  دوش .  یم  دـصق 
مامت نانآ  زا  یهورگ  دنتـشاد .  فالتخا  رگیدـکی  اب  یهلا  تافـص  هرابرد  فلـس  هک  دـنک  یم  لقن  یناتـسرهش  تسین .  راگزاس  یخیرات 
رگید هورگ  دننک .  یم  هیبشت  تاقولخم  تافص  هب  ار  یهلا  تافـص  یتح  دنداد و  یم  تبـسن  ادخ  هب  هدش  دراو  ثیداحا  رد  هک  ار  یتافص 

زا دننک و  یم  در  ار  هیبشت  وس  کی  زا  رگید  هورگ  ددرگن .  هیبشت  مزلتسم  هک  دننک  یم  لیوءات  يا  هنوگ  هب  ار  اهنآ  تافـص ،  تابثا  نمض 
زا ار  لبنح  نب  دـمحا  یناتـسرهش  دـننک .  یم  يوریپ  ضیوفت  کلـسم  زا  عقاو  رد  دـننک و  یم  يراددوخ  ثیداحا  لیوءات  زا  رگید  فرط 

کلـسم هب  ناـنآ  همه  تسا و  حرطم  ضیوفت  لـیوءات و  هیبـشت ،  هیرظن  هس  فلـس  ناـیم  رد  نیارباـنب  ( 196  . ) تسا هتـسناد  هورگ  نـیمه 
نیا رد  دنـشاب ،  هلبانح  ینعی  فلـس  زا  یهورگ  اهنت  فلـس ،  زا  نایباهو  دارم  رگا  دنتـسین .  دـقتعم  تسا  هیباهو  هلباـنح و  رظن  هک  ضیوفت 

دندرکن زاربا  ار  نایباهو  دـیدج  يارآ  هاگ  چـیه  هلبانح  دراد .  دوجو  يدایز  ياهتوافت  هلبانح  هیباـهو و  ناـیم  تفگ  ناوت  یم  زین  تروص 
هدرک لقن  تیب  لها  لئاضف  باب  رد  یناوارف  ثیداحا  دوخ  لـبنح  نب  دـمحا  لاـثم ،  يارب  دـننک .  یم  راـتفر  اـهنآ  فـالخرب  تسرد  هکلب 

رد اهنت  فلس  اب  نایباهو  طابترا  هک  تفگ  دیاب  نیاربانب  تسا  هتسنادن  كرـش  ار  تیب  لها  ربمایپ و  ترایز  دصق  هب  رفـس  هاگ  چیه  تسا و 
وریپ نید  لوصا  رد  ار  دوخ  نانآ  دـننام  دـنراد و  رظن  قافتا  ضیوفت  کلـسم  هیربج و  تافـص  صوصخ  رد  هلبانح  اـب  هک  تسا  هتکن  نیا 

هب تسد  دراوم  یخرب  رد  هچرگ  دـننک ،  یم  دـیلقت  لبنح  نب  دـمحا  زا  زین  نید  عورف  رد  هیباهو  هتبلا  دـنناد .  یم  ثیداحا  تایآ و  رهاوظ 
باتک و زا  ضراعم  ریغ  یصن  یلبنح ،  زا  ریغ  ننست  لها  هناگراهچ  بهاذم  زا  یکی  زا  ییاوتف  هارمه  هک  یتروص  رد  و  دننز ،  یم  داهتجا 

تروص رد  ناـنآ  یلک  روط  هب  ( 197  . ) دنراذگ یم  رانک  ار  لبنح  نب  دمحا  يءار  دـننک و  یم  دـیلقت  اوتف  نامه  زا  دـشاب ،  دوجوم  تنس 
تیمـسر هب  ار  تنـس  لها  هناگراهچ  بهاذم  اهنت  نید  عورف  رد  نایباهو  دـننک .  یم  يوریپ  لبنح  نب  دـمحا  ياواتف  زا  صن ،  دوجو  مدـع 

 . دنتسه يدیز  بهذم  يرفعج و  بهذم  رکنم  دنسانش و  یم 

تیباهو دیاقع 

 . دنتـسناد یم  كرـشم  رفاک و  ار  ناناملـسم  رگید  رفک ،  نامیا و  زا  ناشـصاخ  یقلت  ساسا  رب  جراوخ  دنجراوخ .  هیبش  یتهج  زا  نایباهو 
لمع نادـقتعم و  هجیتـن  رد  دـنناد و  یم  رفک  كرـش و  ار  یمالـسا  بادآ  زا  يرایـسب  دـیحوت ،  زا  ناشــصاخ  یقلت  ساـسا  رب  زین  هیباـهو 
مینک نایب  ار  نایباهو  دیاقع  میهاوخب  رگا  دنناد .  یم  رفاک  كرـشم و  دنتـسه ،  یباهو  ریغ  ناناملـسم  همه  هک  ار  بادآ  نیا  هب  ناگدـننک 

هب كرش  ماهتا  ناناملسم و  رگید  لامعا  دیاقع و  یفن  اتدمع  هنآ  دیاقع  نخس ،  رگید  هب  میزروب ،  دیکءات  اهنآ  راکنا  یفن و  رب  دیاب  رتشیب 
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رفس نانآ ،  زا  تعافش  بلط  یهلا و  يایلوا  هب  لسوت  زا :  دنا  ترابع  دنناد  یم  رکش  ار  اهنآ  نایباهو  هک  يدراوم  هلمج  زا  تسا .  نارگید 
روبق ترایز  ریمعت و  ادـخ ،  يایلوا  راـثآ  هب  ءافـشتسا  كربت و  مالـسلا  هیلع  تیب  لـها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ربق  تراـیز  دـصق  هب 
هطلـس هب  داقتعا  نداد و  دـنگوس  شیایلوا  ماقم  قح و  هب  ار  دـنوادخ  و  روبق ،  لها  رب  رذـن  روبق و  رانک  رد  دجـسم  نتخاس  یهلا و  يایلوا 

 . تسا يدابع  دیحوت  نایباهو  رظن  دروم  دیحوت  هتبلا  دننک .  یم  راکنا  دـیحوت  اب  تفلاخم  لیلد  هب  ار  دراوم  نیا  همه  نایباهو  نانآ .  یبیغ 
دشاب یم  یلاعت  كرابت و  هللا  دوش  شتسرپ  تدابع و  دیاب  هک  يدوجوم  اهنت  هک  تسا  نآ  رگنایب  هلا  الا  هلاال  هملک  يدابع  دیحوت  ساسارب 

توافت تسا .  نادـحوم  ناـنم و  ؤم  همه  هکلب  ناناملـسم  همه  شریذـپ  دروم  ینید  هزومآ  نیا  اـعبط  دـشاب .  یم  كرـش  وا  ریغ  تداـبع  و 
ادخ و ریغ  تدابع  ار  ادخ  ریغ  زا  تعافش  بلط  نتفرگ و  کمک  لسوت و  نوچمه  يدراوم  نانآ  هک  تسا  نیا  ناناملسم  رگید  اب  نایباهو 

تسا نیا  شسرپ  لاح  دریگ .  یم  رارق  تیباهو  راکنا  دروم  تهج  نیمه  زا  یگمه  دش  رکذ  البق  هک  يدراوم  دنناد .  یم  رکـش  هجیتن  رد 
هلا و عون  ره  هللا  الا  هلا  ال  دیوگ :  یم  خساپ  رد  باهولادـبع  نب  دـمحم  دوش .  یم  بوسحم  كرـش  ادـخ و  ریغ  تدابع  روما  نیا  ارچ  هک 
 ، دهد رارق  ادخ  دوخ و  نایم  هطـساو  ار  ربمایپ  سکره  سپ  دشاب .  یم  دوبعم  هلا و  یعون  هطـساو  دنک و  یم  یفن  ار  ادـخ  زا  ریغ  يدوبعم 
هب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامز  ناکرشم  هک  تسا  نآ  بلطم  نیا  رب  وا  لیلد  تسا .  هدرک  شتسرپ  ار  وا  هتسناد و  دوبعم  هلا و  ار  ربمایپ 
راک نیمه  هجیتن  رد  دنتساوخ .  یم  تعافـش  اهنآ  زا  دنتـسج و  یم  لسوت  اهنآ  هب  دنداد و  یم  رارق  هطـساو  ار  اهتب  اما  دنتـشاد  داقتعا  ادخ 

وا هب  اهنت  میـشاب و  هتـشاد  دیما  هب  میناوخب و  ار  ادخ  طقف  هک  تسا  نیا  دیحوت  همزال  دیدرگ .  حابم  ناشنوخ  دـش و  ناشکرـش  ثعاب  اهنآ 
سک ره  سپ  مییامن .  رکذن  ینابرق و  وا  يارب  مینک و  هثاغتـسا  ادخ  ریغ  هب  سک  ره  سپ  مییامن .  رکذن  ینابرق و  وا  يارب  مینک و  هثاغتـسا 
رفاک كرشم و  باهولادبع  نب  دمحم  نانخس  همزال  هتبلا  ( 198  . ) تسا رفاک  دنک ،  رذن  ینابرق و  وا  ریغ  يارب  دنک و  هثاغتـسا  ادخ  ریغ  هب 

دنمزاین شیوخ  ياهراک  رد  همه  تسا و  هدرک  رگیدـکی  جاـتحم  ار  اـهناسنا  دـنوادخ  اریز  تسا ؛  ناـیباهو  هلمج  زا  اـهناسنا و  همه  ندوب 
رهاوظ دـناد و  یم  ثیدـحلا  لـها  وریپ  لـبنح  نب  دـمحا  دـننام  ار  دوـخ  باهولادـبع  نب  دـمحم  رگا  دنتـسه .  نارگید  زا  نتفرگ  کـمک 
ربمایپو تسا  هدش  دراو  ددعتم  ثیداحا  رد  تنس و  لها  ربتعم  عبانم  رد  تعافـش  بلط  لسوت و  تفگ :  وا  هب  دیاب  دریذپ .  یم  ار  ثیداحا 

لها ربمایپ و  هک  ار  يراک  ناـشیا  هک  تسا  هنوگچ  سپ  ( 199  ، ) دنا هدرک  رما  تعافـش  بلط  لسوت و  هب  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
ناکرشم تعافش  بلط  لسوت و  نایم  تفگ :  دیاب  ربمایپ  نامز  ناکرشم  هراب  رد  اما  دناد ! ؟  یم  رفک  كرـش و  دنا  هدرک  رما  نادب  وا  تیب 

يوس زا  لسوت  هنوگ  نیا  دـنرادن و  یتیـصاخ  چـیه  هک  دـنیوج  یم  لسوت  ییایـشا  هب  ناکرـشم  دراد .  دوجو  یـساسا  توافت  ناـنم  ؤم  اـب 
هب ادـخ  نذا  هدارا و  هب  نانآ  هدرک و  اطعا  ار  تعافـش  دومحم  ماقم  شیوخ  ياـیلوا  هب  دـنوادخ  هک  یلاـح  رد  تسا ،  هدـش  یهن  دـنوادخ 
 ، تسا هدرک  رما  نانآ  تعافش  وا و  تیب  لها  ربمایپ و  هب  لسوت  هب  دوخ  دنوادخ  رگید ،  يوس  زا  دنا .  هتفای  تسد  یماقم  ییاناوت و  نینچ 

نیا رگید  توافت  دوش .  یم  ماجنا  ادـخ  رما  روتـسد و  هب  هک  اریز  تسادـخ ،  تدابع  نیع  هکلب  تسین  كرـش  اهنت  هن  اهراک  نیا  هجیتن  رد 
ؤم هک  یلاح  رد  دننک .  افتکا  اهتب  زا  تعافش  بلط  هب  اهنت  هکنآ  هن  دننک  تعافـش  ار  نانآ  اهتب  ات  دندیتسرپ  یم  ار  اهتب  ناکرـشم  هک  تسا 

ترفغم تساوخ  رد  ادخ  زا  اهنت  هک  ادخ  بناج  زا  نوذءام  ناگدنب  برقم و  دارفا  ناونع  هب  ار  نانآ  دنتـسرپ و  یمن  ار  یهلا  يایلوا  نانم ، 
رد دنتـسناد ،  یم  رث  ؤم  نایمدآ  تشونرـس  رد  القتـسم  تعافـش و  کلام  ار  اهتب  ناکرـشم  رگید ،  نایب  هب  دننک .  یم  هظحالم  دننک ،  یم 

تساوخ رد  الوصا  دنناد .  یم  یهلا  هدارا  نذا و  هب  اهنت  ار  تعافش  ریثءات  دنتسین و  لیاق  ملاع  رد  یلقتسم  رث  ؤم  چیه  ناناملـسم  هک  یلاح 
(200  . ) تسا بحتسم  رما  کی  هتسیاش  دارفا  زا  اعد  سامتلا  تساعد و  تساوخ  رد  یعون  تعافش ، 

هدیکچ

نب دـمحا  ثیدـح و  لصا  هقیرط  دـش و  هتفرگ  راک  هب  ینید  فراعم  زا  عاـفد  رد  يرت  لدـتعم  شور  يرعـشا ،  روهظ  هب  هکنآ  زا  سپ   . 1
مالک ملع  رگید  راب  وا  دمآ .  رب  هلبانح  بهذم  جیورت  ددص  رد  درک و  روهظ  ینارح  هیمیت  نب  دمحا  متـشه ،  نرق  رد  دش ،  كورتم  لبنح 
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زا تیامح  رب  هوـالع  هیمیت  نبا   . 2 درک .  موکحم  یهلا  تافـص  هلءاسم  رد  ار  ینالقع  هیجوت  لـیوءات و  هنوگ  ره  دومن و  مـالعا  دودرم  ار 
 ، تیب لها  لیاضف  در  همئا و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  روبق  ترایز  نتسناد  كرش  دننام  يدیدج  دیاقع  ثیدح ،  لها  دیاقع  شور و 
رد هکنیا  ات  دش  هتشون  وا  در  رد  يددعتم  ياهباتک  دنتـساخرب و  تفلاخم  هب  هیمیت  نبا  اب  تنـس  لها  ناگرزب  زا  يرایـسب   . 3 دومن .  هفاضا 

تیامح وا  زا  دوعـس  لآ  ریما  هک  اجنآ  زا  و  دومن .  زاغآ  ار  هیمیت  نبا  زا  يدج  تیامح  درک و  روهظ  باهولادبع  نب  دمحم  مهدزاود  نرق 
لآ طلـست  اب  هکنیا  ات  تخادرپ  نافلاخم  لتق  دوخ و  نییآ  غیلبت  هب  هدمآ  تسد  هب  تردق  زا  هدافتـسا  اب  تفای و  یتردق  باهولادـبع  درک ، 

تنس لها  ياملع  تفلاخم  اب  تیباهو  نییآ  زاغآ  نامه  زا   . 4 دش .  مالعا  ناتسبرع  یمسر  بهذم  ناونع  هب  تیباهو  ناتـسبرع ،  رب  دوعس 
یلع درلا  یف  هیهلـالا  قـعاوصلا  هقرف  نیا  در  رد  تنـس  لـها  ياـهباتک  هلمج  زا  دـش .  هتـشون  نآ  هیلع  رب  ییاـهباتک  دـش و  هجاوـم  هعیـش  و 

نایباهو  . 5 درب .  مان  ناوت  یم  ءاطغلا  فشاک  داشرلا  جهنم  زا  هعیـش ،  ياهباتک  هلمج  زا  و  باهولادـبع ،  نب  دـمحم  ردارب  هتـشون  هیباهولا 
هلمج زا  دنناد ،  یم  رفک  كرش و  ار  یمالسا  بادآ  زا  يرایسب  دیحوت ،  زا  ناشـصاخ  یقلت  ساسا  رب  نافلاخم ،  ریفکت  رد  جراوخ  دننامه 

رد دجـسم  نتخاس  یهلا و  يایلوا  روبق  ترایز  ریمعت و  اهنآ ،  راثآ  هب  ءافـشتسا  كربت و  نانآ ،  زا  تعافـش  بلط  یهلا و  يایلوا  هب  لسوت 
هب هدنب  ادخ و  نایم  يا  هطـساو  عون  ره  ذخا  هک  تسا  نیا  دنک  یم  هماقا  دوخ  ياعدا  رب  باهولادبع  نب  دـمحم  هک  یلیلد   . 6 روبق .  رانک 

كرشم مه  هدنیوگ  دوخ  یتح  دارفا  همه  هک  تسا  نآ  نخس  نیا  همزال  هک  یلاح  رد  دوب ،  دهاوخ  كرش  مزلتسم  تسوا و  شتسرپ  هلزنم 
رد تعافش  بلط  لسوت و  نیا  رب  هوالع  تسین .  تایح  هب  رداق  نارگید  زا  نتفرگ  کمک  نودب  ییاهنت و  هب  سک  چیه  اریز  دنشاب  رفاک  و 

نینچ نیارباـنب  تسا .  هدرک  رما  راـک  نیا  هب  دـنوادخ  دوخ  اـساسا  و  تسا .  هدـمآ  تنـس  لـها  بتک  دوخ  رد  حیحـص  ددـعتم و  ثیداـحا 
دزن رد  قح  هاـگرد  نیبرقم  ناوـنع  هب  ار  یهلا  ياـیلوا  ناـنم ،  ؤـم  هکنیا  هچ  تسادـخ ،  تداـبع  نیع  هکلب  تسین  كرـش  اـهنت  هن  یلاـمعا 

 . دنهد یم  رارق  ترفغم  طساو  قح  ترضح 

شسرپ

دش و زاغآ  اجک  زا  تیباهو  هقرف   . 2 تسا ؟  يدیدج  بلاطم  هچ  يواح  دوش و  یم  بوسحم  هقرف  مادک  رکفت  همادا  هیمیت  نبا  دـیاقع   . 1
 . 3 دراد ؟  دوجو  جراوخ  هقرف و  نیا  نایم  ییاهتهابـش  هچ  دوب ؟  هنوگچ  ناشنافلاخم  اب  نویباهو  هلباـقم  هوحن  درک ؟  ادـیپ  هعـسوت  هنوگچ 

 . دینک دقن  ار  اهنآ  تسا ؟  مادک  تیباهو  دیاقع 

تالُغ مراهچ :  شخب 

همدقم

هتفگ یلاغ  ییاههورگ  هب  قرف  بهاذم و  ملع  رد  اما  ( 201  . ) تسا يزیچ  رد  ندرک  طارفا  دـح و  زا  ندرک  زواجت  يانعم  هب  تغل  رد  ولغ 
صوصخ رد  هک  یناسک  هرابرد  ابلاغ  هچرگ  دنـشاب ،  هدـناسر  يربمایپ  ماـقم  هبار  يداـع  درف  اـی  ییادـخ  هبترم  هب  ار  یناـسنا  هک  دوش  یم 

(202  ) لحن للم و  ياهباتک  رد  هک  یلاغ  ياه  هقرف  رثکا  هک  اـجنآ  زا  ددرگ .  یم  قـالطا  دـنا ،  هدرک  ولغ  مالـسلا  هیلع  تیب  لـها  ناـماما 
یجراخ دوجو  کنیا  مه  هک  درک  میهاوخ  ثحب  ییاه  هقرف  زا  اهنت  اجنیا  رد  درادن ،  یترورـض  اهنآ  زا  ندرک  ثحب  دنا و  هتـشگ  ضرقنم 

اه هقرف  نیا  زا  یخرب  دید ،  میهاوخ  هک  نانچ  هیئاهب .  هیباب و  هیخیـش ،  هیریـصن ،  قح و  لها  هیزورد ،  زا :  دنا  ترابع  اه  هقرف  نیا  دنراد . 
هب بهاذـم ،  نیا  نارادـفرط  زا  یخرب  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  دـنا .  هدرک  ولغ  رگید  دارفا  هراـبرد  یخرب  مالـسلا و  هیلع  تیب  لـها  هراـب  رد 

یلاغ هرابرد  فلتخم ،  ياهریرقت  نیمه  لیلد  هب  تسناد .  یلاغ  ار  اهنآ  ناوت  یمن  هک  دـننک  یم  ریرقت  ار  شیوخ  بهذـم  يارآ  يا  هنوگ 
دنوش یم  هتخانش  مالسا  زا  جراخ  یلاغ و  احیرـص  هیئاهب  هیباب و  هلاض  هقرف  اهنت  نایم  نیا  زا  دراد .  دوجو  رظن  فالتخا  اههورگ  نیا  ندوب 
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هیزورد  - 15

همدقم

هقرف نیا  رد  هک  يولغ  لیلد  هب  هک  تسا  هتفای  باعـشنا  هیلیعامـسا  بهذـم  زا  يزورد  هقرف  هک  دـش  هراشا  یلیعامـسا  نایمطاف  زا  ثحب  رد 
هفیلخ نیمشش  411 ق )   - 375  ) هللارماب مکاحلا  تموکح  نامز  رد  دوش .  یم  رکذ  یلاغ  ياه  هقرف  رگید  اب  هارمه  ـالومعم  دراد ،  دوجو 

نآ رب  مکاحلا  گرم  زا  سپ  هورگ  نیا  دـندناسر .  ییادـخ  هجرد  هب  ار  وا  دـندرک و  ولغ  مکاحلا  هرابرد  نایلیعامـسا  زا  یهورگ  یمطاف ، 
دمآ و دیدپ  رـصم  رد  هقرف  نیا  دنوش .  یم  هدیمان  يزورد  هقرف  نانیا  تشگ .  دهاوخ  زاب  مدرم  نایم  هب  يزور  هدش و  بیاغ  وا  هک  دـندش 

یم یگدنز  نانبل  هیروس و  ياهروشک  رد  يزورد  بهذـم  ناوریپ  کنیا  مه  تفای و  یناوریپ  زین  نانبل  رد  اهدـعب  درک و  دـشر  هیروس  رد 
تسا روهشم  دوش .  یم  دروآ  رب  رفن  رازه  تسیود  دودح  رد  نایزورد  تیعمج  هدش  هتفرگ  متسیب  نرق  طساوا  رد  هک  يرامآ  قبط  دننک . 

نب دـمحم  يزرد ،  یلـصا  ماـن  هک  تسا  هدـش  هتفگ  تسا و  طاـیخ  ینعم  هب  يزرد  تسا .  هدوب  يزرد  ماـن  هب  يزورد  هقرف  سـس  ؤم  هک 
بهذـم وریپ  لـصالا و  یناریا  يزرد  تسا .  هدـش  روهـشم  يزرد  هب  شلغـش  لـیلد  هب  ـالامتحا  تسا و  هدوب  نیکتـشن  هب  بقلم  لیعامـسا 

یتسود حرط  دوب ،  مکاحلا  نابرقم  زا  لصالا و  یناریا  هک  ینزوز  یلع  نب  ةزمح  اـب  تفر و  رـصم  هب  لاس 408 ق .  رد  وا  دوب .  یلیعامسا 
یباتک درک و  يزیر  هیاپ  مکاحلا  تیامح  هزمح و  کمک  اب  ار  يزورد  بهذـم  سپـس  تفای .  هار  مکاحلا  راـبرد  هب  وا  يراـی  هب  تخیر و 
دروم دیاب  دوب و  یلک  لقع  دـنوادخ و  مسجت  مکاحلا  وا ،  هیرظن  ساسا  رب  تخادرپ .  هرهاق  رد  بهذـم  نیا  غیلبت  هب  تشون و  هراب  نیا  رد 

اجنآ رد  تخیرگ و  هیروس  هب  ریزگان  وا  دـندرک و  شروش  وا  هیلع  رب  يزرد  نانخـس  ندینـش  زا  سپ  هرهاـق  مدرم  دـش ،  یم  عقاو  تداـبع 
وا ادـتبا  زا  هک  تشاد  مـالعا  هزمح  دـش .  راـک  همادا  رومءاـم  مکاـحلا  يوس  زا  ةزمح  يزرد ،  هیلع  رب  مدرم  شروـش  زا  سپ  دـش .  هتـشک 

دندـقتعم نایزورد  زین  هزورما  تسا .  هدرک  ار  مکاحلا  یگدـنیامن  ياعدا  غورد  هب  يزرد  تسا و  هدوب  یبهذـم  روما  رد  مکاحلا  هدـنیامن 
لتق هب  ار  وا  نایزورد  دوخ  اذل  تسا و  هدوب  نانآ  بهذم  ندرک  ماندب  ناناملسم و  نایم  رد  فالتخا  داجیا  شتاغیلبت  رد  يزرد  فده  هک 

بهذـم ات  درک  یعـس  هزمح  ( 203  . ) دوـش هتفگ  نودـحوم  اـهنآ  هب  يزورد  ياـج  هب  هک  دـنهد  یم  حـیجرت  اـهنآ  ور  نیا  زا  دـندناسر و 
مالعا درک و  هدافتسا  یلجت  لصا  زا  وا  روظنم  نیدب  دنک .  یهدنامزاس  رتقیمع  لکش  هب  یلیعامسا و  ینافرع و  ینابم  ساسا  رب  ار  يزورد 

مکاحلا رد  دـنوادخ  بیترت  نیدـب  دـننک .  یم  یلجت  اـهناسنا  رد  یلک ،  سفن  یلک و  لـقع  ینعی  هیلوا ،  تارداـص  دـنوادخ و  هک  تشاد 
هزمح تسا .  دـنوادخ  یلجت  نیرخآ  مکاحلا  و  دوب ،  هدرک  یلجت  يرگید  یهلا  يایلوا  ایبنا و  رد  البق  هک  روط  ناـمه  تسا ،  هدرک  یلجت 

رب ار  يزورد  بهذم  دیاقع  لوصا  درک و  سیـسءات  ار  ینامزاس  دـیدج  بهذـم  غیلبت  روظنم  هب  وا  درک .  یفرعم  یلک  لقع  یلجت  ار  دوخ 
ماـما ار  لـقع  یلجت  تسوا .  یلجت  یلع  نب  هزمح  هک  لـقع ،   . 1 زا :  دـنا  ترابع  نامزاس  نیا  ناکرا  داد .  لکـش  نامزاس  نامه  ساـسا 

زا ار  شناد  وا  تسوا .  یلجت  هیمیمت  دمحم  نب  لیعامـسا  هک  یلک ،  حور  ای  سفن   . 2 دنمان .  یم  زین  نامزلا  مئاق  یقیقح و  ناسنا  مظعا ، 
لاب  ) نمیالا حانج  هک  ورـشیپ ،  ای  مدـقم   . 4 تسا .  یـشرق  بیهو )  ای   ) باـهو نب  دـمحم  هک  هملک ،   . 3 دـنک .  یم  تفایرد  مظعا  ماما 
زین پچ )  تمس  لاب   ) رسیالا حانج  هک  وریپ  ای  یلات   . 5 تسا .  باهولادبع  نب  ۀمالس )  ای   ) هملـس وا  دوش .  یم  هدیمان  زین  تسار )  تمس 
سپ دشاب .  یم  نامهم )   ) فیضلا یضتقم و  نیدلاءاهب  اب  روهـشم  یقومـس )  ای   ) یکومـس دمحا  نب  یلع  نسحلاوبا  وا  دوش .  یم  هدناوخ 

نیرخآ رد  دنوش و  یم  حرطم  ناگدـننکدعاقتم )   ) نیرـساکم و  دنتـشاد ) غیلبت  هزاجا  هک  یناسک   ) نینوذءام نیغلبم ،  نکر ،  جـنپ  نیا  زا 
ار دوخ  ناوریپ  ات  هدـش  بیاـغ  وا  هک  درک  مـالعا  هزمح  لاس 411 ق ،  رد  مکاحلا  گرم  زا  سپ  دـنریگ .  یم  رارق  هماـع  نادـقتعم  هلحرم 

ینتقم نیدلاءاهب  دش و  بیاغ  زین  هزمح  دوخ  لاس 411 ق .  رخاوا  رد  ینعی  یتدم  زا  سپ  تشگ .  دهاوخ  زاب  يدوز  هب  دـنک و  شیامزآ 
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هب ور  رـصم  رد  جیردت  هب  وا  کلـسم  نارادفرط  مکاحلا ،  گرم  زا  سپ  دـش .  مالعا  شناوریپ  و  هزمح )   ) بیاغ ماما  نایم  هطـساو  وریپ ) )
لرتنک درک و  داجیا  ناـناقهد  ناییاتـسور و  ناـیم  رد  شروش  بـالقنا و  زا  یجوم  درک و  دـشر  هیروس  رد  سکع  رب  یلو  داـهن ،  شهاـک 

زا هک  ار  ناییاتـسور  زا  یهورگ  بلح  ریما  يراکمه  اب  هیکاطنا  ریما  لاس 423 ق .  رد  داتفا .  نانآ  تسد  هب  یناتسهوک  قطانم  زا  يرایـسب 
تسخن ههبج  دیگنج .  یم  ههبج  ود  رد  نامز  نیا  رد  ینتقم  درک .  بوکرس  دندوب ،  هدرک  عامتجا  كامسلا  لبج  رد  بلح  رواجم  قطانم 

ثعاـب گـنج  ود  نیمه  دوـب .  يدرک  نبا  نوـچمه  اـه  يزورد  يربـهر  نایعدـم  رگید  ربارب  رد  رگید  ههبج  تقو و  ناـمکاح  لـباقم  رد 
لاس ات  اما  دـیدرگ ،  دـیدپان  هزمح  دـننام  لاس 425 ق .  رد  یـضتقم  ماجنارـس  دش .  هیروس  ناییاتـسور  بالقنا  یجیردت  ندرک  شکورف 

هک دـیدرگ  زاغآ  يا  هزاـت  هرود  هیروس  ناـیزورد  يارب  دـش  ناـهنپ  یـضتقم  هک  یناـمز  زا  تشون .  یم  هماـن  شنارادـفرط  يارب  434 ق . 
ار يا  هتـسب  هعماج  اهیزورد  بیترت  نیدب  تسا .  هزمح  مکاحلا و  تشگزاب  يارب  يرابدرب  ربص و  اب  هارمه  راظتنا  نآ  دراد و  همادا  نونکات 

یتموکح لیکشت  ددص  رد  دنتشاد و  یم  هاگن  ناهنپ  زا  دوخ  دیاقع  دنتـشاد و  هارکا  اه  هقرف  ریاس  اب  هدوارم  جاودزا و  زا  دنداد و  لیکـشت 
هب یبهذم  هزات  تالیکـشت  یعون  دنتـشاد ،  یتیعـضو  نینچ  نایزورد  هک  زارد  نایلاس  لالخ  رد  دندوب ،  دوخ  یگدـنز  قطانم  رد  دودـحم 

یکی تسا :  هدش  میـسقت  شخب  ود  هب  يزورد  هعماج  تالیکـشت ،  نیا  ساسا  رب  دوب .  توافتم  هزمح  نامز  تالیکـشت  اب  هک  دـمآ  دوجو 
 . دنا هدشن  دراو  نامیا  قیاقح  هب  هک  يداع  مدرم  نالهاج و  هعماج  رگید  دنا .  هتفای  تسد  نامیا  قیاقح  هب  هک  نادنمشناد  نالقاع و  هماج 

قفو يزرد  بهذم  ياهـشزرا  اب  ار  دوخ  دیآ و  نوریب  قفوم  شیگدنز  لوط  رد  ددعتم  تاناحتما  زا  هک  تاناحتما  زا  هک  یغلاب  يزورد  ره 
ادا بترم  روط  هب  ار  هنازور  ياهزامن  دیاب  وا  سپ  نیا  زا  ددـنویپب .  ناملاع  نالقاع و  هعماج  هب  دوش و  نامیا  قیاقح  دراو  دـناوت  یم  دـهد 

 . دنک زیهرپ  لیبق  نیا  زا  يدراوم  دوخ و  ناشیک  مه  اب  ینمشد  يدزد و  غورد و  تارکسم و  زا  دروآ و  اج  هب  ار  ناضمر  هام  هزور  دنک و 
یبهذم و راثآ  هعلاطم  دهز و  تیاعر  مدرم و  اب  يراتفرشوخ  هب  فظوم  دنتسه و  دیفـس  ياهراتـسد  صوصخم و  ياهـسابل  ياراد  نالقاع 

اذـل دنتـسین و  روما  نیا  تیاعر  هب  فظوم  دنتـسه  يزورد  مدرم  هدوت  هک  نالهاج  هعماـج  دنـشیوخ .  یبهذـم  ماـکحا  دـیاقع و  يریگارف 
مه يدنب  میـسقت  نیا  دنناد .  یم  راسگیم  نار و  توهـش  شایع و  یمدرم  ار  نانآ  دننک ،  یم  یگدـنز  اهیزورد  یگیاسمه  رد  هک  یمدرم 

بهذم نید و  رد  دیاب  سک  ره  دـندقتعم  دـنناد و  یمن  زیاج  ار  بهذـم  نید و  رییغت  نایزورد  تسا .  جـیار  يزورد  هعماج  رد  زین  کنیا 
همه رد  هک  تسا  نیا  نانآ  لیلد  دنفلاخم .  زین  يزورد  ریغ  ندش  يزورد  ناملسم و  ریغ  ندش  ناملسم  اب  یتح  نانآ  دنامب .  یقاب  شیوخ 
درف لهج  هجیتن  ار  دوخ  بهذم  زا  ینادرگ  يور  هجیتن  رد  دـندحاو .  تقیقح  تایلجت  اهنآ  دراد و  دوجو  دـیحوت  رهوج  بهاذـم  نایدا و 
دوخ نییآ  یهاون  رما و  وا  هب  دـنزرو و  نیدـت  لمءات و  رتشیب  ناشنید  رد  هک  دـننک  یم  هیـصوت  اهناسنا  همه  هب  اذـل  دـنناد و  یم  شنییآ  هب 

صاخ ینید  ربمایپ  ره  هلیـسو  هب  دنوادخ  هک  دنا  نآ  رب  دـنرادن و  داقتعا  یهلا  نایدا  خـسن  هب  نایزورد  عقاو  رد  ( 204  . ) دننک لمع  رتشیب 
لیئارـسا ینب  موق  يارب  ار  دوهی  نید  دنوادخ  دندقتعم  هک  تسا  دوهی  يءار  هیبش  ابیرقت  هاگدـید  نیا  تسا .  هداتـسرف  صاخ  یمدرم  يارب 

ناوریپ شریذپ  مدـع  نارگید و  يارب  يدوخ  نید  غیلبت  یفن  هاگدـید  نیا  هجیتن  دنـشاب .  نید  نیا  وریپ  هشیمه  دـیاب  اهنآ  تسا و  هداتـسرف 
هک دندقتعم  نانآ  ساسا ،  نیا  رب  دنـشاب .  یم  خـسانت  نایزورد ،  رثکا  هدـیقع  مک  تسد  ای  يزورد ،  هقرف  دـیاقع  هلمج  زا  تسا .  دـیدج 
یم تباث  ار  حاورا  ددعت  نانآ  ور ،  نیا  زا  دوش .  یم  يرگید  ناسنا  ندب  دراو  هدرم  ناسنا  ندب  زا  ندش  ادـج  گرم و  زا  سپ  ناسنا  حور 

لولح رگید  يزورد  کی  رد  گرم  زا  سپ  ناشحور  دنا ،  هدروآ  نامیا  يزورد  کلـسم  هب  هزمح  نامز  رد  هک  یناسک  دندقتعم  دـنناد و 
ساـبل هدـنک ،  ار  یـسابل  اـمئاد  حور  و  تسا ،  صیمق )   ) ساـبل هلزنم  هب  حور  يارب  ندـب  ناـیزورد  داـقتعا  هب  هک  اـجنآ  زا  درک .  دـهاوخ 

نامز رد  يزورد  هقرف  یبهذـم  سیئر  رـصن ،  لسرم  خیـش  دـنرب .  یم  مان  صمقت ))   )) ناونع هب  خـسانت  زا  اـهنآ  اذـل  دـشوپ ،  یم  يرگید 
نآرق و هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  ادخ و  هب  دقتعم  یمالسا و  يا  هقرف  نودحوم  هقرف  دنک :  یم  یفرعم  نینچ  ار  هقرف  نیا  رـضاح 
ات نایمطاف  يدـعب  ناماما  سپـس  لیعامـسا و  وا  دـشرا  دـنزرف  تماما  وا  زا  سپ  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  ات  هیماما  موصعم  ناماما  تماما 

دضاعلا ات  رصنتسملا  رهاظلا و  تماما  هب  مکاحلا  زا  سپ  نایمطاف  هک  تسا  نیا  یلیعامـسا  نایمطاف  اب  نایزورد  توافت  دشاب .  یم  مکاحلا 
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توعد ناغلبم  نایعاد و  زا  دـندرک و  رواب  ار  مکاـحلا  تبیغ  ناـیزورد  اـما  دـندش ،  دـقتعم  یمطاـف ،  ماـما  نیمهدراـهچ  ینعی  هللا ،  نیدـل 
 ، یملع ینید ،  ياـه  هبنج  زا  مالـسا  هعماـج  هک  تسیز  یم  یناـمز  رد  مکاـحلا  دـندرک .  يوریپ  ینزوز  یلع  نب  هزمح  نوچمه  مکاـحلا 
هب بولطماـن  تیعـضو  زا  اهناملـسم  تاـجن  روـظنم  هـب  وا  ور  نـیا  زا  درب .  یم  رـس  هـب  جرم  جره و  یناـماسبان و  رد  یــسایس  يداـصتقا و 

يارب دـندوب ،  نایمطاف  بیقر  هک  یـسابع  يافلخ  اـما  تخادرپ .  یبهذـم  ینید و  دـعب  صوصخ  هب  فلتخم و  داـعبا  رد  عیـسو  تاحالـصا 
غیلبت رومءام  ار  يدارفا  روما ،  حالصا  روظنم  هب  مکاحلا  دناد .  یم  ادخ  ار  دوخ  مکاحلا  هک  دندرک  حرطم  ار  هعیاش  نیا  وا  رادتقا  اب  هلباقم 

رومءام ار  رگید  رفن  راهچ  وا  دوب .  ینزوز  دمحا  نب  یلع  نب  ةزمح  اهنآ  نیرتمهم  هک  درک  یمالسا  ياهتنـس  يایحا  یبهذم و  تاحالـصا 
نیا تاغیلبت  فیرحت  هب  يزرد  نوچمه  دـترم  دارفا  زا  یهورگ  اما  دـندوب .  یبهذـم  تاحالـصا  نکر  جـنپ  اعومجم  هک  درک  هزمح  يرای 

زا یلمع  ماکحا  رد  نایزورد  ( 205  . ) دـیماجنا يزرد  لتق  هب  هک  داد  خر  يریگرد  عازن و  هورگ  ود  نیا  نایم  هجیتن  رد  دـنتخادرپ .  هورگ 
جیار نانبل  هیروس و  رد  ینامثع  تموکح  طسوت  تسا ،  تنس  لها  یهقف  بتکم  راهچ  زا  یکی  هک  یفنح  هقف  دننک .  یم  دیلقت  یفنح  هقف 
دراوم نیا  زا  یخرب  دنراد .  فالتخا  زین ،  یهقف  بهاذم  رگید  اب  هکلب  یفنح ،  هقف  اب  هلءاسم  دـنچ  رد  يزورد  هقرف  ياملع  هتبلا  دـیدرگ . 

زاوج مدـع  و  قالط ،  زا  سپ  هجوز  هب  جوز  عوجر  زاوج  مدـع  یـضاق ،  هلیـسو  هب  قالط  يارجا  تاجوز ،  ددـعت  یفن  زا  زا :  دـنا  ترابع 
هدرک روهظ  نایزورد  نایم  رد  گرزب  ملاع  دـنچ  رـضاح  نامز  اـت  شناراـی  هزمح و  زا  سپ  ( 206  . ) یگلاس هدزناـپ  زا  لـبق  رتخد  جاودزا 
دارفا تسا و  هدـنام  ياج  رب  يداـیز  راـثآ  وا  زا  تسا .  ( 884  - 820  ) یخونت هللادـبع  نیدـلا  لامج  دیـسر  ریما  اهنآ  نیرتگرزب  هک  تسا 

لالهوبا دمحم  خیش  رگید  درف  تسا .  یخونت  یتیصخش  دعب  نیرتمهم  دهز  قالخا و  دنا .  هدرک  هدافتسا  وا  ظعاوم  اهـسرد و  زا  يرایـسب 
رد يراعـشا  هدوب و  تسدربز  يرعاـش  وا  تسا .  هتـشاد  یخونت  نوچمه  یتیـصخش  هک  تسا  1050 ق )   - 987  ) لضاف یخـش  هب  بقلم 

يددعتم راثآ  زین  وا  دوش  یم  هتفگ  تسا .  هدورس  نافرع  لها  مالـسلا و  هیلع  وا  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنوادخ و  فصو 
دشاب یم  م 1167 ق )   ) یسراف یلع  خیش  يوزور  يارعش  املع و  هلمج  زا  تسا .  هتفر  نیب  زا  مظن  رثن و  زا  معا  اهنآ  رثکا  هک  تسا  هتـشاد 

(207 . )

هدیکچ

يربماـیپ هجرد  هب  ار  يربماـیپ  ریغ  اـی  ییادـخ  هجرد  هب  ار  یناـسنا  هک  دوـش  یم  هتفگ  یلاـغ  ییاـههورگ  هـب  بهاذـم  قرف و  مـلع  رد   . 1
یجراخ دوجو  نونکا  مه  هک  ییاه  هقرف  اهنت  دـنا و  هدـش  ضرقنم  لحن  للم و  بتک  رد  روکذـم  یلاـغ  ياـه  هقرف  رثکا  دنـشاب .  هدـیناسر 

هیباب و هلاض  هقرف  نیا  زا  یخرب  زا  ییاهریرقت  هاگ  هتبلا  هیئاهب .  هیباـب و  هیخیـش ،  هیریـصن ،  قحلا و  لـها  هیزورد ،  زا :  دـنا  تراـبع  دـنراد 
یمطاف مشش  هفیلخ  هللارماب ))  مکاحلا   )) هک دوش  یم  هتفگ  یناسک  هب  يزورد   . 2 دنوش .  یم  هتخانش  ناملسم  ریغ  یلاغ و  احیرص  هیئاهب 

نانبل هیروس و  ياهروشک  رد  شناوریپ  نونکا  مه  درک و  دشر  هیروس  رد  دمآ و  دیدپ  رـصم  رد  هقرف  نیا  دـندناسر .  ییادـخ  هجرد  هب  ار 
دوب یلیعامسا  بهذم  ياراد  لصالا و  یناریا  هک  تسا  هدوب  يزورد  مان  هب  يدرف  هقرف  نیا  سـسوم  هک  تسا  روهـشم  دننک .  یم  یگدنز 

 . دهد لکـش  ار  يزورد  دیاقع  لوصا  هک  درک  سیـسءات  ینامزاس  هزمح   . 3 داد .  همادا  ار  يزورد  بهذـم  یلع  نب  هزمح  کمک  اـب  هک 
 ( باهو نب  دمحم   ) هملک هیمیمت ، )  دـمحم  نب  لیعامـسا   ) یلک حور  ای  سفن  هزمح ، )  دوخ   ) لقع زا  دـندوب  ترابع  نامزاس  نیا  ناکرا 

رییغت نایزورد   . 4 دنریگ .  یم  رارق  هماع  نادقتعم  سپس  نیرساکم و  نینوذءام و  نیغلبم و  اهنیا  زا  سپ  وریپ ،  ای  یلات  ور و  شیپ  ای  مدقم 
داقتعا یهلا  نایدا  خـسن  هب  اهنآ  دراد .  دوجو  دـیحوت  رهوج  بهاذـم  ناـیدا و  همه  رد  اـهنآ  رظن  هب  دـنناد .  یمن  زیاـج  ار  بهذـم  نید و 

سیئر رصن ،  لسرم  خیـش   . 5 دنا .  خسانت  هب  لئاق  نینچمه  تسا ؛  هاتـسرف  صاخ  مدرم  يارب  ار  يربمایپ  ره  دـنوادخ  دـندقتعم  دـنرادن و 
ات موصعم  ناماما  تماما  نآرق و  ربمایپ و  ادخ و  هب  دقتعم  یمالسا ،  يا  هقرف  ناونع  هب  ار  هقرف  نیا  رـضاح ،  نامز  رد  يزورد  هقرف  یبهذم 

نیا رد  نایمطاف  اب  نایزورد  توافت  دنک .  یم  یفرعم  مکاحلا  ات  یمطاف  ناماما  دعب  شدنزرف و  لیعامـسا  سپـس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
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6 دندرک .  یم  رواب  ار  مکاحلا  تبیغ  نایزورد  یلو  دندش  دقتعم  رـصنتسملا و . . . .  رهاظلا و  تماما  هب  مکاحلا  زا  سپ  نایمطاف  هک  تسا 
یخونت هللادبع  نیدلا  لامج  دیس  ریما  اهنآ  نیرتگرزب  هک  تسا  هدرک  روهظ  نایزورد  نایم  رد  گرزب  ملاع  دنچ  شنارای  هزمح و  زا  سپ  . 

 . تسا روهشم  دهز  قالخا و  رد  هک  تسا 

شسرپ

یلعف سیئر  یقلت   . 3 تسیچ ؟  يزورد  نامزاس  ناکرا  دش .  ادـیپ  هنوگچ  يزورد  هقرف   . 2 ارچ ؟  دـنیوگ .  یم  تالغ  یناسک  هچ  هب   . 1
؟  تسیچ نآ  دروم  رد  هقرف  نیا 

هیریصن قح و  لها   - 16

همدقم

دروم رد  هک  ییاههورگ  دادـفا و  يارب  تسا  ییاهمان  نایولع و . . .  هیریـصن ،  تالغ ،  ناسرای ،  ناگدرپس ،  رـس  یهللا ،  یلع  قح ،  لـها 
 . دنا هدرک  عضو  صاخ  نوسر  بادآ و  دوخ  يارب  دنا و  هدـیناسر  ییادـخ  هجرد  هب  ار  وا  دـنا و  هدومیپ  ار  ولغ  هار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 

قح و لها  یماسا  زا  الومعم  اههورگ  نیا  هراـبرد  ناریا  روشک  رد  دـننک .  یم  ولغ  زین  دوخ  ياـس  ؤر  هراـبرد  یتح  اـههورگ  نیا  زا  یخرب 
تـالغ یهللا و  یلع  تاـملک  دوش و  قـالطا  قح  لـها  ناـنآ  رب  هک  دـنهد  یم  حـیجرت  اـهنآ  دوـخ  هچرگ  دوـش ،  یم  هدافتـسا  یهللا  یلع 

رد بهاذـم  نیا  ناوریپ  دـنیوگ .  یم  ناـیولع  هیرـصن و  هیروـس  رد  يوـلع و  یـشاتکب و  هورگ  نیا  هـب  هـیکرت  رد  تـسین .  ناشدـنیاشوخ 
رد قح  لها  رثکا  ناریا  رد  دنا .  هدش  هدـنکارپ  هنایم  يایـسآ  ياهروشک  ناتـسناغفا و  هیروس ،  ینابلآ ،  هیکرت ،  قارع ،  ناریا ،  ياهروشک 
 ، قح لها  فلتخم  ياههورگ  ( 208  . ) دنراد دوجو  قح  لها  زا  یفیاوط  زین  رگید  قطانم  رد  دنچ  ره  دننک  یم  یگدـنز  هاشنمارک  ناتـسا 
 . تسناد دـحاو  یبهذـم  هقرف و  ار  هفوک  لها  ناوت  یمن  یتحار  هب  هک  اجنآ  ات  دـنراد  يدایز  تافالتخا  موسر  بادآ و  دـیاقع و  ارآ و  رد 

یم سیدقت  ار  ناطیش  دنوش ،  یم  هدیمان  تسرپ  ناطیش  هک  رگید  یخرب  دنناد .  یم  ادخ  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  احیرـص  نانآ  زا  یخرب 
هعیش ناملـسم و  قح  لها  ار  دوخ  قح  لها  زا  یهورگ  نینچمه  دنتدابع .  تراهط و  فلاخم  دنناد و  یم  لالح  ار  یهلا  ياهمارح  دننک و 

یمالـسا تادابع  لامعا و  تعیرـش و  هب  دنزاس و  گنهامه  هیماما  دیاقع  اب  ار  دوخ  دیاقع  ات  دننک  یم  یعـس  هدرک و  یفرعم  هیرـشع  ینثا 
 . دندنبیاپ

قح لها  بهذم  شرتسگ  شیادیپ و  خیرات 

ياهباتک رد  تسین .  تسد  رد  يدنتـسم  كرادـم  هراـب  نیا  رد  دراد و  دوجو  رظن  فـالتخا  قح  لـها  ياـه  هقرف  شیادـیپ  خـیرات  هراـبرد 
هیلع یلع  ماما  هرابرد  ولغ  افرـص  ار  ندوب  قح  لها  كالم  رگا  دوش .  یمن  هدید  قح  لها  زا  یمان  هدش ،  هتـشاگن  مجنپ  نرق  ات  هک  یمیدق 

ار وا  یخرب  ترضح ،  نآ  نامز  رد  اریز  دسر  یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نامز  هب  هقرف  نیا  شیادیپ  خیرات  تروص ،  نیا  رد  مینادب  مالسلا 
دیاقع ارآ و  زا  يا  هعومجم  اب  صاخ  يا  هقرف  ار  قح  لها  رگا  ام  درک .  يدـیدش  دروخرب  اهنآ  اب  ترـضح  دـندناسر و  ییادـخ  هجرد  هب 

ییاهلوق لقن  اهنت  تسین و  نکمم  نانآ  شیادیپ  خیرات  قیقد  نییعت  تروص  نیا  رد  مینادب ،  تسا  ناریا  برغ  رد  اهنآ  زکرم  کنیا  مه  هک 
حاورا اب  دـنوادخ  هک  ینامز  زا  کلـسم  نیا  تسا ،  قح  لها  سدـقم  نوتم  زا  هک  ماجنارـس  هماـن  باـتک  هب  اـنب  دراد .  دوجو  هراـب  نیا  رد 

نامز ره  رد  نآ  همانرب  هدش و  يزیر  یپ  رذ ) ملع  ای  تسلا  ملاع   ) تسا هتفرگ  رارقا  دوخ  تیهولا  رب  نانآ  زا  هتخادرپ و  هرواحم  هب  نایمدآ 
یلع ماما  هک  تسا  يا  همانرب  نامه  هلابند  زین  تسا و  هدیسر  یم  فلخ  هب  فلـس  زا  هنیـس  هب  هنیـس  هدوب و  ناربمایپ  رارـسا  ءزج  يرـصع  و 
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لیبق زا  يرگید  صاخشا  هب  هورگ  نیا  رارـسا  نانوگ  راودا  رد  سپـس  داد و  میلعت  دوخ  دودعم  نارای  زا  يا  هدع  ناملـس و  هب  مالـسلا  هیلع 
زا هک  تقیقح  همانهاش  باتک  ( 209  . ) دنداد لاقتنا  نارگید  هب  زین  نانآ  هدش و  لقتنم  قاحسا  ناطلس  سواان و  اباب  گنهرس ،  اباب  لولهب ، 
یم مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  مالغ  ار  وا  دنک و  یم  یفرعم  ریصن  ار  قح  لها  راذگ  هیاپ  سس و  ؤم  دور ،  یم  رامـش  هب  قح  لها  ياهباتک 

ریاخذ ارآ و  دـیاقع و  زا  هدافتـسا  اب  شنارای  و  219 ق ) .  م .   ) یهام لولهب  طـسوت  مود  نرق  رد  نییآ  نیا  دـندقتعم  یخرب  ( 210  . ) دناد
ياه هقرف  راکفا  یمیلک و  یحیـسم و  نییآ  مالـسا و  نیبم  نید  زا  يریگ  هرهب  اـب  یکدزم و  يوناـم و  یتشدرز ،  نییآ  دـننام  ناریا  يونعم 
یلو لضف  هاـش  طـسوت  موس  نرق  رد  قح  لـها  کـسم  هک  تسا  هدـش  هتفگ  نینچمه  ( 211  . ) تسا هدـش  يزیر  یپ  مالـسا  زا  سپ  یلاـغ 

نوچمه هک  نیـشوخ  هاش  هب  بقلم  هاـش  كراـبم  ماـن  هب  يدرم  مراـهچ  نرق  رد  هک  دـنا  نآ  رب  رگید  یخرب  ( 212  . ) تسا هدش  سیـسءات 
رد ار  تقیقح  نییآ  درک و  روهظ  رل  تالیا  نایم  رد  دوش ،  یم  هتسناد  هلالج  امام  مان  هب  رکب  يردام  زا  دلوتم  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح 

دهاوخ لولح  قاحـسا  ناطلـس  مان  هب  یـصخش  مسج  هب  شحور  شتلحر  زا  سپ  هک  داد  هدـعو  دوش و  یم  هتفگ  درک .  عیاـش  مدرم  ناـیم 
هیرق رد  وا  درک .  روهظ  قارع  ناریا و  نیب  نیشندرک  قطانم  رد  كاحص )  ای  كاحس   ) قاحسا ناطلس  ( 214  ) متشه نرق  رد  ( 213  . ) درک

 . درک ترجاهم  ناریا  ناماروا  هقطنم  هب  یسیع ،  خیـش  شردپ  گرم  زا  سپ  ماما  دمآ  ایند  هب  قارع  هچبلح  شخب  روز  هراش  هیحان  هجنزرب 
دیاقع و اب  یبهذم  هک  دوب  وا  تسناد .  نییآ  نیا  رگایحا  ددـجم و  نیرتگرزب  ار  وا  دـیاب  لقاال  مینادـن ،  قح  لها  هقرف  سـس  ؤم  ار  وا  رگا 
زا یکی  ( 215  . ) درک یهدنامزاس  ار  اهنآ  درک و  عمج  شیوخ  رود  نیشندرک  فلتخم  قطانم  زا  ار  قح  لها  درک و  عادبا  صخـشم  نییآ 

هدیمان ماجنارس  مالک  ای  ماجنارس  همان  اعومجم  دشاب و  یم  شخب  شش  لماش  هک  تسا  یلئاسر  هعومجم  قح  لها  نییآ  هرابرد  مهم  عبانم 
زا هدش و  هتـشون  ناطلـس  نارای  طسوت  زین  يرگید  ياهباتک  تسا .  هدش  هتـشاگن  شنارای  قاحـسا و  ناطلـس  طسوت  لئاسر  نیا  دوش .  یم 
زا یکی  ادتبا  درک .  يدـنامزاس  ار  شنارای  دوخ ،  نییآ  موادـت  يارب  قاحـسا  ناطلـس  تسا .  هدـنام  ياجرب  يدایز  ياهدورـس  زین  وا  دوخ 
هب ار  شناوریپ  زا  نت  تفه  سپـس  دیزگرب .  لیلد  تمـس  هب  ار  دواد  مان  هب  شتـسود  رگید  يریپ و  تمـس  هب  ار  نیماینب  ریپ  مان  هب  شنارای 

نارای يانعم  هب  ناتسرای  ففخم   ) ناسرای هناگتفه  ياهنادناخ  بیترت  نیدب  درک .  باختنا  شیوخ  هقرف  يربهر  يارب  نادناخ  تفه  ناونع 
یجاح یئافطصم ،  يروسریم ،  يردنلق ،  یلاع  یـشوماخ ،  يراگدای ،  یمیهاربا ،  هاش  زا :  دنا  ترابع  اهنادناخ  نیا  دش .  لیکـشت  قح ) 

لیکشت يردیح  اباب  یـسایهاش و  یگب ،  شتآ  يرونز ،  ياهمان  هب  رگید  نادناخ  راهچ  مهدزیـس ،  ات  مهدزای  نورق  رد  نرق  رد  یـسیواب . 
هک دوش  یم  هتفگ  دیـس  اهنادـناخ  نیا  زا  کـی  ره  نادـنزرف  هب  دراد .  دوجو  نادـناخ  هدزاـی  ناـسراپ  نییآ  رد  نونکا  مه  هجیتن  رد  دـش . 

داجیا زین  يرگید  ياه  هتسد  قح ،  لها  یهدنامزاس  روظنم  هب  اهنادناخ ،  زا  هتشذگ  قاحسا  ناطلس  تسا .  نانآ  هدهع  رب  یصاخ  فیاظو 
 . دومن نییعت  یصاخ  فیاظو  هتسد  ره  يارب  درک و 

قح لها  موسر  بادآ و 

ار هناگ  هدزای  ياهنادناخ  زا  یکی  دیاب  قح  لها  ناوریپ  تسا .  یگدرپسرس  دیدرگ ،  جیار  ناطلـس  روتـسد  هب  هک  قح  لها  بادآ  زا  یکی 
هب یگدرپسرس  دوش .  یم  ارجا  نادناخ  لیلد  ریپ و  روضح  اب  یـصاخ  مسارم  یگدرپسرـس  يارب  دنوش .  هدرپسرـس  نآ  رد  هدرک و  باختنا 

درک و باختنا  یلیلد  هب  ار  دواد  يریپ و  هب  ار  نیماینب  ریپ  یگدرپسرس  ماجنا  يارب  قاحسا  ناطلس  دوخ  هک  هدش  هدرمـش  بجاو  يا  هزادنا 
رب تسا .  هزور  زور  هس  نتفرگ  تخاس  يار  ار  نآ  قاحسا  ناطلس  هک  یبادآ  رگید  زا  داد .  ماجنا  نانآ  روضح  رد  ار  یگدرپسرـس  مسارم 

ناطلـس دیع  زور  مهدزناپ  هزور  ریگب و  هزور  ار  نآ  مهدراهچ  ات  ناتـسمز  گرزب  هلچ  مهدزاود  زا  زور  هس  تسا  بجاو  قح  لها  درف  ره 
مسارم ناطلس ،  یعادبا  مسارم  رگید  زا  دنریگ .  یم  هزور  ار  رگید  زور  هس  زین  مهدزناپ  زور  زا  سپ  ناسراپ  هتبلا  تسا .  تقیقح  نشج  و 

 . دندرگ راکذا  داروا و  ندناوخ  تدابع و  مرگرس  یصاخ  مسارم  اب  دنوش و  عمج  یلحم  رد  دیاب  هتفه  ره  ناتـسرای  هورگ  تسا .  هناخمج 
لها دزن  رد  ( 216) دراد یـصاخ  مسارم  هناخمج  هب  ندش  دراو  دنیوگ  هناخمج  ای  هناخمج  ار  عامتجا  لحم  عمج و  ای  مج  ار  رـضاح  هدـع 
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اهنآ رظن  زا  ناضمر  هام  هزور  هک  هنوگ  نامه  دور .  یم  رامـش  هب  تادابع  نیرتمهم  زا  ندرک  ینابرق  نداد و  زاـین  نتفر و  هناـخمج  هب  قح 
 ، زاین نداد  هناخمج و  رد  نتـسشن  اب  دندقتعم  دنهد و  یم  زاین  زامن ،  ياج  هب  بلغا  درادـن و  یترورـض  زین  ندـناوخ  زامن  تسین ،  بجاو 
رد قح  لها  کلـسم  ناوریپ  زا  یکی  دننک .  یم  میدقت  هناخمج  ای  دوخ  سیئر  هب  قح  لها  هک  تسا  يا  هیدـه  زاین  دوش .  یم  طقاس  زامن 
یم زامن  هچ  يارب   : )) دـنیوگ یم  هزور  زامن و  دوجو  مدـع  لیلد  هرابرد  دـناد ،  یم  يرـشع  ینثا  هعیـش  ناملـسم و  ار  دوخ  هک  لاح  نیع 

شیادخ اب  هشیمه  هک  ییاج  ات  تسا  هدرک  نیرمت  هاقناخ  هرود  رد  قح  لها  مینک ،  رکشت  وا  زا  میشاب و  ادخ  رکف  هب  هکنیا  يارب  میناوخ ، 
تخس اجنیا  رد  ( 217  . (() دناوخب زامن  الاح  هک  تسین  جایتحا  رگید  دـیامن ،  یم  رکـشت  وا  زا  دـنک و  یم  زاین  زار و  وا  اب  هشیمه  تسا و 

ار ادخ  زامن  بلاق  رد  ات  تسا  هتـساوخ  شناگدنب  زا  ادخ  تسوا و  زا  تعاطا  ندوب و  ادخ  میلـست  تیدوبع ،  همزال  هک  تسا  هدـش  تلفغ 
زا نانچمه  دروآ و  يور  هتخاس  دوخ  داروا  هب  هدرک و  اهر  تسا  هتساوخ  دوخ  دنوادخ  هک  ار  یعرش  تادابع  ناوت  یم  هنوگچ  دننک .  دای 

تقیقح هب  لوصو  ماگنه  دندقتعم  هک  نایفوص  زا  یخرب  زا  ار  قوف  بلطم  قح  لها  هک  دسر  یم  رظن  هب  تفگ .  نخس  یگدنب  تیدوبع و 
اهتهابش نیا  هلمج  زا  دراد .  دوجو  نایفوص  قح و  لها  نایم  يدایز  ياهتهابـش  یلک  روط  هب  دنا .  هدرک  ذخا  ددرگ ،  یم  لطاب  تعیرـش  ، 

دنراد دنلب  ياهبراش  ناشیرپ و  هوبنا و  ياهوم  امومع  نایفوص  نوچمه  قح  لها  نینچمه  تسین .  هاقناخ  هب  تهابـش  یب  هک  تسا  هناخمج 
ناشلیبس هب  یبیـسآ  هکنیا  يارب  قح  لها  ناوریپ  زا  يا  هراپ  هک  تسا  هدـش  لـقن  تسا .  تعاـمج  نیا  ياـه  هناـشن  زا  صاـخ  هرهچ  نیا  و 
هناخدور لپ  رانک  رد  قح  لها  هقرف  نیناوق  لوصا و  تیودت  زا  سپ  قاحسا  ناطلس  ( 218  . ) دننک یم  يراددوخ  راگیس  ندیشک  زا  دسرن 

ینعی يدرک  نابز  هب   ) رویدرپ لحم  نیا  داد .  ار  اهنآ  يارجا  روتسد  قارع  ناریا و  زرم  یکیدزن  رد  ناروگ  هیحان  یقرش  لامش  رد  ناوریس 
 . دـشاب یم  ناروگ  دـنرک و  قح  لها  هلبق  دـشاب و  یم  مرتحم  سدـقم و  یناکم  قح  لها  يارب  دوش و  یم  هدـناوخ  هناـخدور )  فرط  نیا 

(219)

قح لها  دیاقع 

ماقم هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نانآ  زا  يرایـسب  دـننک .  یم  ولغ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هراـبرد  قح  لـها  دـش ،  هتفگ  هک  هنوگ  ناـمه 
یـضترم هماج  زا  دـش  راگدرک  ناـمه  دـمحم  رود  هب  تسا :  هدـمآ  قح ،  لـها  ياـهباتک  زا  تقیقح ،  هماـنهاش  رد  دـنناسر .  یم  تیهولا 

(220) اورنامرف تشگ  اقب  تخت  هب  ادخ  تاذ  دوب  یضترم  نآ  هک  یضترم  نآ  تشگ  نیشناج  وا  رب  یفطصم  دمحا  تلحر  زا  سپ  راکشآ 
دنوادخ دندقتعم  دنراد و  زین  دوخ  ناگرزب  یخرب  دروم  رد  دنراد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هرابرد  هک  يداقتعا  نامه  قح  لها  زا  یخرب 

هلحرم رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هماج  رد  مود  هبترم  رد  راگدنوادخ ،  هماج  رد  وا  هلهو  رد  تسا :  هدمآ  مدرم  نایم  هب  فلتخم  ياه  هماج  رد 
هبترم رد  یلق )  سیو  هاش   ) يزمرق هماج  رد  مجنپ  هبترم  رد  كاحـس ،  ناطلـس  هماـج  رد  مراـهچ  هبترم  رد  نیـشوخ ،  هاـش  هماـج  رد  موس 

 ، قح لها  نایم  رد  جـیار  دـیاقع  رگید  زا  ( 221  . ) تسا هدـش  رهاظ  شتآ  ناخ  هماـج  رد  متفه  هبترم  رد  کـیب ،  دـمحم  هماـج  رد  مشش 
تسادارفا ایشا و  رد  ادخ  تاذ  لولح  يانعم  هب  حالطـصا  رد  تسا و  دوخ  ریغ  رد  يزیچ  ندش  دراو  يانعم  هب  لولح  تسا .  لولح  هلءاسم 

یلع ترضح  رد  دنوادخ  هک  انعم  نیا  هب  قح ،  لها  ناگرزب  زا  یخرب  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  تیهولا  هب  يداقتعا  يانبم  لولح  هلءاسم  . 
ترابع خسانت  تسا .  قح  لها  دیاقع  زا  رگید  یکی  خسانت  تسا .  هدرک  لولح  نارگید  كاحس و  ناطلـس  نیـشوخ و  هاش  مالـسلا و  هیلع 

ماجنا شیوخ  یگدنز  رد  هک  یلامعا  اب  بسانتم  ناسنا  ره  ساسا  نیا  رب  تسا .  رگید  ندـب  رد  گرم  زا  سپ  ناسنا  حور  ندـش  لخاد  زا 
 ، نادنمتورث سابل  ندب و  دراو  ناراکوکین  حور  دوش .  یم  تسوا  دیدج  سابل  هلزنم  هب  هک  یـصاخ  ندب  دراو  گرم  زا  سپ  تسا ،  هداد 

رازه و سابل ،  هماج و  رازه  ندرک  ضوع  زا  سپ  یناسنا  ره  دنیبب .  ار  شیوخ  رادرک  يازج  ات  دوش  یم  ارقف  ندـب  دراو  ناراکدـب  حور  و 
دنا هدش  دراو  اهنآ  ناگرزب  ندب  رد  ءایبنا  حاورا  دندقتعم  قح  لها  دیشوپ .  دهاوخ  تسا  تیدبا  اقب و  زا  ترابع  هک  ار  دوخ  هماج  نیمکی 

هفـسلف یخرب  زین  يدنه و  نایدا  همه  رد  داقتعا  نیا  تسا .  جیار  مه  اهیزورد  دزن  رد  صمقت  خـسانت و  هب  داقتعا  هک  میدـید  البق  ( 222 . )

یمالسا بهاذم  قرف و  اب  www.Ghaemiyeh.comییانشآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 94زکرم  هحفص 73 

http://www.ghaemiyeh.com


اب یهلا  نایدا  تسا .  هدـش  اه  هقرف  هنوگ  نیا  دراو  يدـنه  نایدا  زا  الامتحا  تسا و  هتـشاد  دوجو  يروغاثیف  هفـسلف  نوچمه  ناتـساب  ياـه 
 . دنناد یم  هیاپ  یب  لطاب و  يا  هدیقع  ار  نآ  دنا .  هتخادرپ  تفلاخم  هب  تخس  خسانت  هلءاسم 

نویولع هیریصن و 

ادخ ار  موصعم  ناماما  هک  يا  هقرف  ناونع  هب  ار  هیریصن  یناتـسرهش  تسا .  هدش  نایب  ضراعتم  هاگ  فلتخم و  بلاطم  هیریـصن  هقرف  هرابرد 
اما دوب  دقتعم  هیماما  همئا  زا  ماما  هد  هب  هک  دب  یم  مان  يریمن  ریصن  نب  دمحم  مان  هب  یصخش  زا  یتخبون  ( 223  . ) دنک یم  یفرعم  دنناد  یم 

 . تسناد یم  يو  ربماـیپ  ار  دوخ  دـیناسر و  تیبوبر  هجرد  هب  ار  وا  درک و  وـلغ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  مهدزاـی ،  ماـما  هراـبرد 
يا هقرف  زا  يدادغب  يرعشا و  ( 224  . ) دنراد مان  هیریمن  وا  ناوریپ  تسناد .  یم  لالح  ار  یهلا  مراحم  تشاد و  داقتعا  زین  خسانت  هب  يریمن 

هیریـصن و ناونع  هب  هیروس  رد  هزورما  هک  یناسک  ( 225  . ) تسا هدرک  لولح  يریمن  رد  دنوادخ  دـندقتعم  هک  دـنرب  یم  مان  يریمن  مان  هب 
مشش نرق  رد  هیریـصن  هملک  یخیرات  ظاحل  زا  هک  دنا  نآ  رب  دنوش ) هدیمان  نویولع  دنهد  یم  حیجرت  دوخ  هتبلا   ) دنوش یم  هدیمان  نویولع 
هقرف ناوـت  یمن  تسا و  هـتفر  اـیند  زا  رتدوز  نرق  ود  ینعی  لاس 359 ق .  یلاوح  يریمن  ریـصن  نب  دمحم  هک  یلاح  رد  تسا ،  هدـش  جـیار 

دـنریذپ و یمن  ار  يریمن  ریـصن  نب  دـمحم  زا  لوـقنم  دـیاقع  ناـنآ  هکنآ  زا  هتـشذگ  داد .  تبـسن  يریمن  ریـصن  نب  دـمحم  هـب  ار  هیریـصن 
لیلد نویولع  داقتعا  هب  تسا .  هدیمان  هیریمن  ار  يریمن  ریـصن  نب  دمحم  ناوریپ  زین  یتخبون  هتبلا  تسا .  هیریمن  هقرف  سـس  ؤم  وا  ددندقتعم 

ياههوک هب  ياهلاس 448 و 690 ق .  نیب  رد  یبیلـص  ياهگنج  ءانثا  رد  یتدم  نویولع  هک  تسا  نیا  دنیوگ  یم  هیریـصن  نویولع  هب  هکنیا 
اما دیدرگ .  جیار  نامز  نیمه  رد  هیریـصن  مان  دـندیمان و  یم  هیریـصن  ار  نانآ  ریقحت ،  تهج  هب  نویوما  دـندروآ و  هانپ  هیروس  رد  ةریـصن 

اجنآ رد  هدرک و  حـتف  ار  اههوک  نیا  هنیدـم  زا  ةرـصن  مسا  هب  یتعاـمج  هک  تسا  نیا  هدـش  هدـیمان  ةریـصن  روکذـم  ياـههوک  هکنیا  لـیلد 
هیلع یلع  نایعیـش  زا  راصنا و  دافحا  زا  نانآ  هک  دنوش  یم  هدناوخ  مان  نیا  هب  تهج  نیا  هب  هیریـصن  هک  دنا  نآرب  یخرب  دـندرک .  توکس 
ینثا هعیـش  هیماـما و  ار  دوخ  هزورما  نویولع  ( 226  . ) دـنا هدروآ  هاـنپ  قطاـنم  نیا  هب  یناـمثع  تموکح  روج  ملظ و  زا  هک  دـندوب  مالـسلا 

ولغ دـندقتعم  دـنناد و  یم  موصعم  ياهناسنا  ار  مالـسلا  هیلع  تیب  لـها  دـنراد و  لوبق  ار  هیماـما  دـیاقع  نید و  لوصا  دـنناد و  یم  هیرـشع 
لولح و اهنآ  نینچمه  تسا .  هدـش  جـیار  ءاملع  زا  يرود  لـیلد  هب  مه  نآ  نویولع ،  زا  یهورگ  ناـیم  رد  اـهنت  مالـسلا  هیلع  همئا  هراـبرد 

(227  . ) دندقتعم یلجت  هلءاسم  هب  قرف  رگید  هفوصتم  نوچمه  اهنآ  هفوصتم  هورگ  اهنت  دننک و  یم  در  ار  خسانت 

هدیکچ

ار ولغ  هار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دروم  رد  هک  ییاههورگ  دارفا و  يارب  تسا  ییاهمان  هیریـصن و . . .  تالغ ،  یهللا ،  یلع  قح ،  لها   . 1
 ، قح لها  فلتخم  ياـههورگ   . 2 دـنا .  هدرک  عضو  یـصاخ  موسر  بادآ و  دوخ  يارب  دـنا و  هدـناسر  ییادـخ  هجرد  هب  ار  وا  هدوـمیپ و 

دنتدابع و تراهط و  فلاخم  دننک و  یم  سیدقت  ار  ناطیـش  یخرب  دنناد ،  یم  ادـخ  ار  یلع  ماما  احیرـص  یخرب  دـنراد .  فلتخم  دـیاقع 
شقن اما  تسا .  هدش  هتفگ  یفلتخم  لاوقا  قح  لها  هقرف  شیادیپ  هوحن  دروم  رد   . 3 دنزاس .  یم  گنهامه  هیماما  اب  ار  دوخ  دیاقع  یخرب 

ماجنارـس مان  هقرف  نیا  نوتم  عبانم و  نیرتمهم  تسا .  راکنا  لـباق  ریغ  هقرف  نیا  بادآ  دـیاقع و  يریگ  لکـش  رد  قاحـسا  ناطلـس  يروحم 
زا یکی  هب  یگدرپس  رس  دش  جیار  قاحسا  ناطلس  روتـسد  هب  هک  قح  لها  بادآ  زا  یکی   . 4 تسوا .  دیاقع  نانخس و  هعومجم  هک  تسا 

تادابع رگید  زامن و  لامعا  نیا  اب  اهنآ  رظن  هب  تساهنآ .  بادآ  رگید  زا  ندرک  یناـبرق  نداد و  زاـین  هناـخمج ،  مسارم  تسا .  هزور  زور 
ناگرزب یخرب  دروم  رد  دـنراد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هرابرد  هک  يداـقتعا  ناـمه  قح  لـها  زا  یخرب   . 5 دوش .  یم  طقاس  یمالـسا 

 ، نیـشوخ هاش  یلع -  هماج  اـهنآ  هلمج  زا  هک  تسا  هدـمآ  مدرم  ناـیم  هب  فلتخم  ياـه  هماـج  رد  دـنوادخ  دـندقتعم  دـنراد و  مه  دوخ  0
دارفا حور  گرم ،  زا  سپ  نآ  قباطم  هک  دنا  لئاق  خـسانت  نینچمه  دارفا و  ءایـشا و  رد  ادـخ  لولح  هب  اهنآ  تسا .  كاحـس و . . .  ناطلس 
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ار موصعم  ناماما  اهنآ  دیوگ  یم  یناتـسرهش  تسا .  هدـش  هتفگ  یفلتخم  بلاطم  هیریـصن  هقرف  هرابرد   . 6 دنوش .  یم  نارگید  ندـب  دراو 
هک نیولع  یلو  درک .  ولغ  مهدزای  ماما  هرابرد  دوب و  دقتعم  ماما  هد  هب  هک  درب  یم  مان  مریمن  ریـصن  نب  دمحم  زا  یتخبون  دـنناد .  یم  ادـخ 

دنناد یم  یماما  هعیش  ار  دوخ  نویولع  دراد .  توافت  يریمن  ناوریپ  اب  هک  دنناد  یم  مشش  نرق  هب  طوبرم  ار  هیریصن  ظفل  دنتسه  هیروس  رد 
 . دنناد یم  املع  زا  يرود  اهنآ و  لهج  زا  یشان  ار  نایولع  یخرب  نایم  رد  همئا  هرابرد  ولغ  دنراد و  لوبق  ار  هیماما  دیاقع  و 

شسرپ

دنراد یصاخ  دیاقع  مسارم و  بادآ و  هچ  قح  لها   . 2 دنوش .  یم  هدناوخ  رگید  ياهمان  هچ  هب  دنیوگ و  یم  یناسک  هچ  هب  قح  لها   . 1
؟  دنراد هیماما  اب  یتبسن  هچ  تسا و  يدیاقع  هچ  ياراد  هیریصن  هقرف   . 3  ؟

هیخیش  - 17

همدقم

رد عقاو  یفریطم  ياتـسور  ییاـسحا  هاـگداز  دوش .  یم  هتفگ  1241 ق ) .   - 166  ) ییاسحا دـمحا  خیـش  ناوریپ  هب  هک  تسا  یمان  هیخیش 
جیلخ یبرغ  لحاس  رب  يدوعـس  ناتـسبرع  قرـش  رد  یتلایا  هزورما  تسا و  هدوب  عیـشت  یمیدـق  زکارم  زا  ءاـسحا  دـشاب .  یم  ءاـسحا  هقطنم 

ءاسحا رد  تخومآ .  ییاسحا  نیدلا  نیز  خیش  شردپ  دزن  ار  نآرق  یگلاس  جنپ  رد  ییاسحا  دشاب .  یم  فوفه  رهـش  تیزکرم  هب  سراف ، 
ریـسفت یـصخش  نآ  رد  هک  دنک  یم  دای  دوخ  لیـصحت  مایا  رد  ییای  ؤر  زا  وا  تفرگ .  ارف  ار  لوادتم  ینید  مولع  تامدقم  برع و  تایبدا 

 . تخاس نادرگ  يور  مدناوخ  یم  هک  یسرد  نآ  ایند و  زا  ارم  ای  ؤر  نیا  دیوگ :  یم  يو  دوب .  هدرک  هئارا  يو  هب  نآرق  هیآ  ود  زا  یقیمع 
زا سپ  دیوگ :  یم  وا  دروآ .  یپ  رد  ار  يرگید  شخب  ماهلا  ياهای  ؤر  هک  دوب  دمحا  خیش  یگدنز  رد  يونعم  یلوحت  زاغآرس  تلاح  نیا 

مالـسلا هیلع  راهطا  همئا  زا  بباوخ  رد  ار  دوخ  لـئاسم  خـساپ  تسا ،  هتخادرپ  رایـسب  رکفت  تداـبع و  هب  اـهای  ؤر  زا  یکی  تلـالد  هب  هکنآ 
ياهبوشآ اب  نراقم  لاس 1186 ق .  رد  ییاسحا  تسا .  هدرب  یپ  ثیداحا  اب  اهخساپ  نآ  تقباطم  یتسرد و  هب  يرادیب  رد  هتشاد و  تفایرد 

نوچمه عیـشت  ناگرزب  سرد  هزوح  زا  درک و  تمیزع  فجن  البرک و  هب  ءاسحا ،  هب  يدوعـس  یباهو  مکاح  زیزعلادـبع  تالمح  زا  یـشان 
رفعج خیـش  مولعلارحب و  يدـهم  دیـس  یناتـسرهش و  يدـهم  ازریم  ضایر ،  بحاص  ییابطابط  یلع  دیـس  ینابهب ،  دـیحو  رقاب  دـمحم  اـقآ 

رد ثیدح ،  لوصا و  هقف و  رب  هوالع  ییاسحا  درک .  تفایرد  ناملاع  ریهاشم  زا  ییاور  ددعتم  ياه  هزاجا  دش و  دنم  هرهب  ءاطغلا ،  فشاک 
زا نوعاط  زورب  ببـس  هب  لاس 1209 ق .  رد  درک و  یتاعلاطم  هفـسلف  تامـسلط و  دادعا و  فورح و  ملع  میدق و  یـضایر  موجن و  بط و 

ماگنه نیا  رد  داد .  رارق  شیوخ  یمئاد  نکسم  ار  هرصب  سپس  دومن .  تعجارم  تابتع  هب  لاس 1212 ق .  رد  تشگزاب و  اسحا  هب  تابتع 
رد تخیگنارب .  ار  هرصب  هعرـشتم  ياملع  مشخ  هک  دومن  زومرم  هنوگ و  امعم  تارابع  زا  یـضعب  نایب  هب  عورـش  راب  نیتسخن  يارب  هک  دوب 

ناسارخ مزاع  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ترایز  دـصق  هب  سپـس  درک و  رفـس  فجن  البرک و  هب  تابتع  ترایز  دـصق  هب  لاس 1221 ق . 
وا دـنامب و  ناـنآ  دزن  هک  دنتـساوخ  يو  زا  دـندروآ و  لـمع  هب  یمرگ  لابقتـسا  وا  زا  دزی  لـها  درک .  یعقوـت  دزی  رد  هار  نیب  رد  تـشگ . 
يو هاش  یلعحتف  دعب  يدنچ  درک .  بسک  يرایسب  ترهـش  داد و  رارق  شیوخ  نکـسم  ار  دزی  دهـشم ،  زا  تشگزاب  زا  سپ  درک و  تباجا 
نیا وا  اـما  دوـش .  میقم  نارهت  رد  اـت  درک  تساوـخرد  خیـش  زا  دروآ و  اـج  هب  ار  مارتـحا  تیاـهن  وا  قـح  رد  دوـمن و  توـعد  نارهت  هب  ار 

مدرم و لابقتـسا  اب  دـش و  دراو  هاشنامرک  هب  تابتع  تراـیز  هار  رد  لاـس 1229 ق .  رد  درک .  تعجارم  دزی  هـب  درک و  در  ار  تساوـخرد 
رد شتماقا  تدم  رد  درک .  تماقا  هاشنمارک  رد  مکاح  رارصا  هب  تشگ و  وربور  ناهاشنمارک  مکاح  هاشتلود  يازریم  یلع  دمحم  هدازهاش 
هار هنایم  رد  دـش و  دهـشم  مزاع  لاس 1237 ق .  رد  هاشتلود ،  گرم  زا  سپ  داد .  ماجنا  تابتع  ترایز  جـح و  دـصق  هب  ییاهرفـس  اـجنآ 
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زیمآولغ و ار  ناشیاههاگدید  زا  يا  هراپ  هک  دـش  وربور  ناملاع  یخرب  تفلاخم  اب  هک  دوب  نامز  نیمه  رد  درک .  فقوت  نیوزق  رد  يدـنچ 
اب ناملاع  زا  ثلاث ،  دیهـش  هب  فورعم  یناغرب ،  یقت  دمحمالم  بناج  زا  ییاسحا  اب  راکـشآ  تفلاخم  نیتسخن  دندرک .  یم  یقلت  یفارحنا 
رد ماما  تشاد ،  یم  هاگن  ار  خیش  تمرح  نیوزق ،  ناگرزب  رگید  دننام  زاغآ  رد  یناغرب  هک  تسا  هدش  لقن  تفرگ .  تروص  نیوزق  ذوفن 

ندینـش زا  سپ  دش و  ایوج  ینامـسج  داعم  باب  رد  ار  يو  صاخ  هدـیقع  یهاگآ ،  يور  زا  دوب ،  هتفر  وا  دـیدزاب  هب  ییاسحا  هک  یـسلجم 
زا املع  زا  یعمج  دیـشک و  زین  مدرم  نایم  هب  ییورایور  نیا  دـمآ .  نایاپ  هب  ناـیفارطا  لادـج  اـب  سلجم  نآ  درک و  ضارتعا  يو  هب  خـساپ 
راب نیا  اما  داد  بیترت  ود  نآ  روضح  اب  اـملع  یتشآ  يارب  یلفحم  نیوزق ،  مکاـح  ازریم  یقنیلع  هلودـلا ،  نکر  دنتـسج .  هراـنک  ییاـسحا 

زا ییاسحا  تخاس .  راوشد  رهـش  رد  ار  ییاـسحا  رتشیب  فقوت  ریفکت  نیا  راـشتنا  دـیماجنا و  یناـغرب  بناـج  زا  ییاـسحا  ریفکت  هب  وگتفگ 
مه زونه  هچرگ  دـش ،  لابقتـسا  وا  زا  يدرـس  اب  اهرهـش  مامت  رد  تفر و  هاشنامرک  ناهفـصا و  هب  اجنآ  زا  دزی و  سپـس  دهـشم و  هب  نیوزق 

یلماوع زا  تشون ،  یم  هراب  نیا  رد  هک  ییاه  همان  وا و  ریفکت  رب  دـیکءات  رد  یناغرب  شالت  اما  دوب .  رادروخرب  یمدرم  هاگیاپ  زا  شیبامک 
زا هچنآ  تخاس .  فرـصنم  اجنآ  رد  ندش  راگدنام  تین  زا  ار  وا  درک و  گنت  البرک  هب  شرفـس  نیـسپاو  رد  یئاسحا  رب  ار  هصرع  هک  دوب 

یمن اور  ار  وا  اب  ینمـشد  یهورگ  لباقم ،  رد  تسا .  نآ  زا  سپ  ناوا و  نیمه  هب  طوبرم  دـنا ،  هتـشون  یئاسحا  دـض  رب  املع  یخرب  ياوتف 
ثعاب ار  ییاسحا  تاریبعت  ارآ و  زا  يا  هراپ  ندوبن  مهف  ناسآ  هک  دوب  یـسابلک  میهاربا  دـمحم  جاـح  رادـمان  هیقف  هلمج  نآ  زا  دـندرمش ، 

 . درک یم  یفرعم  هیماما  ياملع  زا  ار  وا  هدرک  یقلت  هیماما  دـیاقع  بوچراچ  رد  ار  ییاسحا  يارآ  تسناد و  یم  اهریفکت  تامهافت و  ءوس 
رد لاس 1241 ق .  رد  هنیدـم  یکیدزن  رد  اما  دـیدرگ  دوخ  نطوم  مزاع  هکم  هار  زا  سپـس  تفر و  هکم  هب  البرک  زا  ییاسحا  لاـح  ره  هب 
وا راثآ  نیرتمهم  زا  تسا .  هدـنام  یقاب  ییاسحا  زا  نوگانوگ  هنیمز  رد  یناوارف  راثآ  دـش .  هدرپس  كاـخ  هب  عیقب  ناتـسربق  رد  تشذـگ و 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  ياثر  رد  يدئاصق  زین  اهلا و  ؤس  هب  وا  ياهخـساپ  يواح  تسا و  هدـش  پاچ  دـلج  ود  رد  هک  تسا  ملکلا  عماوج 
ةایح وا  رگید  باتک  تسا .  هدش  رشتنم  دلجم  راهچ  رد  هک  تسا  یئاسحا  رثا  نیرتفورعم  نیرتگرزب و  هریبکلا  ۀماجلا  ةرایزلا  حرـش  تسا . 

حرـش زا  ناوت  یم  یئاسحا  هدـش  رـشتنم  راثآ  رگید  زا  دـشاب .  یم  دـیاقع  لوصا  رد  رـصتخم  یباـتک  هک  تسا  سدـقلا  ةریظح  یف  سفنلا 
درب مان  هیمویلا  تاولصلا  هقف  یف  ۀیردیحلا  ۀلاسرلا  رصتخم  و  لئاسرلا ،  ۀعومجملا  دئاوفلا ،  ۀعجرلا ،  ۀمصعلا و  رعاشملا ،  حرش  هیـشرعلا ، 

(228 . )

ءارآ دیاقع و 

تیب لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  رد  فراعم  مولع و  همه  هک  تسا  نیا  تسوا  یلصا  شور  رگنایب  هک  دمحا  خیـش  یلـصا  يانبم 
كرد هب  رداق  لالقتسا  هب  یمدآ  تسا و  نانآ  راثآ  هب  هعجارم  ناموصعم و  هب  لسوت  فراعم ،  فشک  هار  اهنت  دشاب و  یم  مالـسلا  هیلع  وا 
حرـش رد  يو  تسا .  هدرک  نایب  هعماج  ترایز  زا  يددعتم  تارقف  حرـش  رد  ار  بلطم  نیا  وا  تسین .  یلمع  يداقتعا و  مولع  زا  کی  چیه 

زا لقع  رون  تیاده و  هک  تسا  تهج  نادـب  دـبای  تسد  ینید  فراعم  هب  دـناوت  یم  لقع  میدـقتعم  رگا  دـسیون :  یم  اعد  نیا  زا  يا  هرقف 
هدیقع هراب  نیا  رد  وا  دنـسر .  یم  لطاب  دـیاقع  هب  اهنت  ناشلقع  يریگراک  هب  دوجو  اب  ناماما  نافلاخم  اذـل  تسا  ناموصعم  رون  تیادـه و 
يوریپ تهج  هب  اردصالم  زا  دنک و  یم  دای  نیدلا  تیمم  ریبعت  اب  وا  زا  دـنک و  یم  رکذ  ار  دوجو  تدـحو  هرابرد  یبرع  نبا  نیدـلا  ییحم 

هکلب تسین  قیاقح  كرد  هب  رداق  لقتـسم  تروص  هب  لقع  هک  دریگ  یم  هجیتن  ییاسحا  دـنک .  یم  داقتنا  دـیاقع ،  یخرب  رد  یبرع  نبا  زا 
 . دـبای یم  تسد  تعارز  عیانـص و  نوچ  یلئاسم  رد  یتح  مولع ،  قیاقح و  هب  ناـنآ  ندـناسر  ددـم  تیب و  لـها  راونا  زا  دادمتـسا  اـب  اـهنت 

ریـس و تضایر و  دـهز ،  رد  وا  تسا .  ریـسفت  لـباق  اتـسار  نیمه  رد  ییاـسحا  يوس  زا  دوهـش  فشک و  سفن و  بیذـهت  هب  هجوت  ( 229)
تیفیک هرابرد  ییاسحا  يءار  نیرتفورعم  داعم .  مینک :  یم  هراشا  ییاسحا  يارآ  یخرب  هب  لاح  دوب .  صاخ  ماع و  هرهـش  ینافرع  كولس 

هک ار  ینامسج  داعم  لصا  ییاسحا  دوب .  یناغرب  هلمج  زا  املع  یخرب  يوس  زا  وا  ریفکت  یلصا  لیلد  هیرظن  نیمه  و  تسا ،  ینامسج  داعم 
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داـعم یفرع  لوادـتم و  ینعم  دـهد .  یم  هئارا  مسج  زا  یـصاخ  ریـسفت  اـما  دریذـپ  یم  هدـش  دـیکءات  نآ  رب  ددـعتم  ثیداـحا  تاـیآ و  رد 
یئاسحا تسا .  یعیبط  رـصانع  زا  بکرم  يرهاـظ  دـبلاک  يراد  يویند  تاـیح  نوچمه  يورخا  تاـیح  رد  یمدآ  هک  تسا  نیا  ینامـسج 

دور یم  راک  هب  حاورا  لباقم  رد  داسجا  تسا .  دسج  زا  معا  ثیداحا  رد  مسج  دیوگ :  یم  وا  دریذپ .  یمن  ار  ینعم  نیا  هب  ینامسج  داعم 
 . تسا ینامز  رـصانع  زا  بکرم  لو  دسج  تسا .  مسج  ود  دـسج و  ود  ياراد  یمدآ  وا  داقتعا  هب  تسا .  نیا  زا  رتماع  ماسجا  قالطا  یلو 
 ، درادن تیـصعم  تعاط و  درد و  تذل و  دسج  نیا  تسین و  وا  هارمه  یهاگ  تسا و  ناسنا  هارمه  یهاگ  هک  تسا  سابل  دننام  دـسج  نیا 
راک تیـصعم  نامه  ار  وا  ام  زاب  دور ،  یم  نیب  زا  وا  دسج  رثکا  دوش و  یم  راچد  یتخـس  ضرم  هب  یتقو  راک  تیـصعم  درف  هک  روط  نامه 

ناسنا هارمه  يورخا  تایح  رد  دور و  یم  نیب  زا  گرم  زا  سپ  دـسج  نیا  تسین .  ناـسنا  یلـصا  دـسج  لوا ،  دـسج  نیارباـنب  میناد .  یم 
طـسو دـح  هک  تسا  یخزرب  ملاع  نامه  ایلق  روه  ملاع  تسایلق .  روه  ملاع  زا  هک  ناـسنا  تنیط  زا  تسا  تراـبع  مود  دـسج  دـشاب .  یمن 
یلـصا دـسج  مود ،  دـسج  دـنیوگ .  یم  زین  لاثم  ملاع  نادـب ،  دـشاب و  یم  درجم ) ملاع   ) توکلم ملاع  و  يدام )  ملاع   ) کلم ملاع  ناـیم 

دوش و یم  ادج  دسج  نیمه  دراو  حور  ثعب ، )  هخفن  ای  مود  هخفن   ) روص رد  لیفارـسا  خفن  زا  سپ  دـنام و  یم  یقاب  ربق  رد  تسا و  ناسنا 
دـسج اب  داعم  رد  اما  دوش ،  یم  ادج  دـسج  ود  ود  ره  زا  حور  گرم  ماگنه  رد  بیترت  نیدـب  دوش .  یم  هدـناوخ  ارف  ازج  همکاحم و  يارب 

نآ اـب  ناـسنا  تسا و  نآ  هارمه  دـسج ،  ود  زا  تقراـفم  گرم و  زا  سپ  حور  هک  تسا  یمـسج  لوا ،  مـسج  اـما  ددرگ .  یم  هارمه  مود 
تـسخن هخفن  زا  سپ  ددرگ .  یم  ندیـشک  باذـع  اـی  ندرب  تذـل  لوغـشم  دوش و  یم  يوـیند  منهج  اـی  تشهب  دراو  گرم  زا  سپ  مسج 

زین مود و  مسج  دراو  دـیآ و  یم  دوـجو  هب  حور  ثعب )  هخفن   ) مود هخفن  زا  سپ  زا  دوـش و  یم  دوباـن  لوا  مـسج  حور و  قعـص )  هـخفن  )
نامه دشاب ،  یم  مود  دسج  مود و  مسج  عومجم  زا  ترابع  هک  ناسنا  يورخا  ندـب  هک  دـنک  یم  دـیکءات  ییاسحا  دوش .  یم  مود  دـسج 

هدرک و روبع  ددـعتم  ياه  هیفـصت  زا  يورخا  ندـب  اما  تسا ،  مکارتم  فیثک و  يویند  ندـب  هک  توافت  نیا  اـب  تسا ،  ناـسنا  يویند  ندـب 
 ، داعم هلءاـسم  زا  سپ  تماـما .  ( 230  . ) تسا دـقتعم  ینامـسج  داـعم  هب  هک  دریگ  یم  هجیتن  اـج  نیمه  زا  تسا .  هدـش  صلاـخ  فیطل و 
ات هتـشگ  بجوم  هراب  نیا  رد  يو  هدیقع  دور و  یم  رامـش  هب  ییاسحا  هدـیقع  نیرتروهـشم  نیرتمهم و  شنیرفآ  رد  ماما  هاگیاج  تماما و 

ینعم نیا  هب  دناد  یم  ادخ  ضیف  هطـساو  ار  مالـسلا  هیلع  ناموصعم  ییاسحا  دنروآ .  رامـش  هب  نایلاغ  هرمز  رد  ار  هیخیـش  هقرف  وا و  یخرب 
شقن وا  دـندیرفآ .  ار  رگید  تادوـجوم  یهلا  تیـشم  نذا و  هب  ناـنآ  درک ،  قـلخ  ار  مالـسلا  هیلع  ناـموصعم  دـنوادخ  هـکنآ  زا  سپ  هـک 
لحم مالسلا  هیلع  ناموصعم  وا  داقتعا  هب  دهد .  یم  حیـضوت  ییوطـسرا  هعبرا  للع  ساسا  رب  ار  ناهج  شنیرفآ  رد  مالـسلا  هیلع  ناموصعم 

دنتـسه و دنوادخ  هدارا  تیـشم و  لحم  مالـسلا  هیلع  ناموصعم  ور  نیا  زا  تسادخ .  هدارا  نانآ ،  هدارا  دنتـسه و  دنوادخ  هدارا  تیـشم و 
داوـم رگید ،  يوـس  زا  دنـشاب .  یم  ناـهج  تادوـجوم  یلعاـف  ياـهتلع  مالـسلا  هیلع  ناـموصعم  ور  نـیا  زا  تسادـخ .  هدارا  ناـنآ ،  هدارا 
ندوب يروص  لـلع  دـنور .  یم  رامـش  هب  زین  شنیرفآ  يداـم  لـلع  اـهنآ  اذـل  دنتـسه ،  ناـموصعم  تادوجو  راوـنا و  عاعـش  زا  تادوـجوم 

نانم ؤم  تروص  هتبلا  تساهنآ .  لامعا  تاکرح و  تاماقم و  ياهتروص  زا  ءایشا  ياهتروص  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  ناموصعم 
رگا اریز  دنا  ملاع  ییاغ  تلع  ناموصعم  نینچمه  تسا .  نانآ  تروص  فلاخم  نارفاک  تروص  مالـسلا و  هیلع  ناموصعم  تروص  دننامه 

(231  . ) تسا ناموصعم  تقلخ  رطاخ  هب  تادوجوم  تقلخ  دش و  یمن  قلخ  يزیچ  دندوبن  اهنآ 

هیخیش ياه  هقرف 

رد دیـس  دیدرگ .  وا  نیـشناج  1259 ق ) .   - 1212  ) یتشر مظاک  دیـس  مان  هب  شنادرگاش  زا  یکی  ییاـسحا ،  دـمحا  خیـش  توف  زا  سپ 
بتکم جـیورت  سیردـت و  هب  رهـش  نآ  رد  رمع  نایاپ  ات  دـش و  راپـسهر  ـالبرک  هب  سپـس  تسویپ و  دـمحا  خیـش  هب  تفر و  دزی  هب  یناوج 

دندـقتعم یخرب  تسا .  موهفمان  يزمر و  نابز  اب  ابلاغ  هک  تشون  هلاسر  باتک و  دـلج  هاـجنپ  دـصکی و  رب  غلاـب  يو  دوب .  لوغـشم  هیخیش 
مظاک دیس  نادرگاش  زا  یکی  ( 232  . ) تسا هتشادن  داقتعا  اهنادب  ییاسحا  تسا و  یتشر  مظاک  دیس  هیخیـش ،  تسردان  يارآ  رثکا  ءاشنم 
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سپـس بیاغ و  ماما  تیباب  ياـعدا  نآ  زا  سپ  دـش و  وا  ینیـشناج  یعدـم  دیـس ،  توف  زا  سپ  هک  دوب  باـب  هب  بقلم  دـمحم  یلعازریم  ، 
دمحم جاح  مظاک ،  دیـس  درگاش  رگید  دش .  دهاوخ  رکذ  هیباب  هقرف  زا  ثحب  رد  وا  دیاقع  حرـش  تخاس ،  حرطم  ار  شیوخ  توبن  ياعدا 

نیـشناج یعدم  هک  دوب ،  هاش  یلعحتف  داماد  ومع و  رـسپ  ۀلودلارریهظ  ناخ  میهاربا  جاح  دـنزرف  1288 ق ) .   - 1225  ) راجاق ناخ  میرک 
 ، ناخ میرک  دمحم  جاح  زا  سپ  دوش .  یم  هدـیمان  زین  هناخمیرک  مان  هب  هقرف  نیا  درک .  سیـسءات  ار  هینامرک  هیخیـش  هقرف  دـیدرگ و  دـس 
زا رگید  یکی  ناخ  میحر  دنچ  ره  دنتفریذپ ؛  هیخیش  سیئر  ناونع  هب  ار  1324 ق ) .   - 1236  ) ناخ دمحم  شدنزرف  نامرک ،  هیخیش  رثکا 

رقاب دمحم  هیخیـش ،  يربهر  نایعدم  رگید  زا  درک .  ادیپ  مه  ینارادفرط  دوب و  ردپ  تباین  یعدـم  زین  ناخ ،  میرک  دـمحم  جاح  نادـنزرف 
تیرثکا دـندرک .  داجیا  نادـمه  رد  ار  هیرقاب  هیخیـش  هقرف  شناوریپ  هک  دوب  نادـمه  رد  ناخمیرک  دـمحم  جاح  هدـنیامن  يدابآ ،  قدـنخ 

وا زا  سپ  دـندیزگرب .  شیوـخ  يربـهر  هب  ار  1276 ق ) .   - 1260  ) ناخ ندـیباعلا  نیز  شردارب  ناخ ،  دـمحم  زا  سپ  هیناـمرک  هیخیش 
اـضرلادبع سپـس  میهاربا و  ناخاضرلادبع  دندش .  هدـیزگرب  هینامرک  هیخیـش  تسایر  هب  ناخ  اضرلادـبع  سپـس  میهاربا و  ناخ  مساقلاوبا 

یگرزب ياملع  زین  ناجیابرذآ  رد  ( 233  . ) دش رورت  لاس 1358 ش .  رد  ناخاضرلادبع  دندش .  هدیزگرب  هینامرک  هیخیش  تسایر  هب  ناخ 
هفیاط نیتسخن  تسا .  رکذ  لباق  مهم  هفیاط  هس  ناجیابرذآ ،  هیخیـش  ياملع  زا  دـنتخادرپ .  یئاسحا  دـمحا  خیـش  يارآ  جـیورت  غیلبت و  هب 

 . ( 1269 ق م .   ) مالـسالا ۀجح  هب  فورعم  یناقمام  دـمحم  ازریم  نادـناخ  نیا  گرزب  تسا  مالـسالا  ۀـجح  هداوناخ  ناجیابرذآ ،  هیخیش 
داهتجا تیاور و  هزاجا  وا  زا  هدوب و  یئاسحا  دـمحا  خیـش  درگاش  یتدـم  وا  تسا .  ناجیابرذآ  یخیـش  دـهتجم  ملاـع و  نیتسخن  هک  تسا 

 . درک رداص  زیربت  رد  ار  باب  دـمحم  یلع  مادـعا  ریفکت و  مکح  هک  تسا  صخـش  ناـمه  وا  دوب .  زیربت  رد  يو  هدـنیامن  درک و  تفاـیرد 
 . دندوب فورعم  مالسلا  ۀجح  بقل  هب  دنتفر و  یم  رامش  هب  زیربت  یخیـش  نادهتجم  زا  هس  رههک  تشاد  دنمـشناد  دنزرف  هس  مالـسالا  ۀجح 

ازریم دنزرف  دوب .  ییوکسا  رقاب  دمحم  ازریم  نادرگاش  زا  تشاد و  مان  1313 ق ) .  م .   ) مالسالا ۀجح  نیسح  دمحم  ازریم  وا  دشرا  دنزرف 
نیمود دوب .  مالـسلا  ۀـجح  هداوناخ  یناـحور  درف  نیرخآ  1362 ق ) .  م .   ) مالـسلا ۀجح  مساقلاوبا  ازریم  مالـسالا ،  ۀجح  نیـسح  دمحم 

زا يو  تسا .  نادناخ  نیا  گرزب  مالـسالا  ۀـقث  هب  فورعم  يزیربت  عیفـش  ازریم  تسا .  مالـسالا  ۀـقث  هداوناخ  ناجیابرذآ ،  هیخیـش  هفیاط 
ۀقث هب  فورعم  یلع  ازریم  دوب .  زیربت  هیخیش  ياملع  زا  زین  مالسالا  ۀقث  یـسوم  ازریم  وا  دنزرف  تسا .  هدوب  یئاسحا  دمحا  خیـش  نادرگاش 

ياهسور تسد  هب  اهسور ،  اب  هزرابم  یهاوخ و  هطورـشم  مرج  هب  لاس 1330 ق .  رد  وا  تسا .  هداوناخ  نیمه  زا  زین  دیهش  ای  مود  مالـسلا 
هیخیش هفیاط  نیموس  تفر .  یم  رامـش  هب  زیربت  هیخیـش  ياملع  زا  زین  دمحم  ازریم  وا  ردارب  دش .  هتخیوآ  راد  هب  زیربت  رد  يرازت  رگلاغـشا 

هقف و عجارم  زا  هک  دـشاب  یم  1301ق ) .   - 1230  ) ییوکـسا رقاب  دمحم  ازریم  نادناخ  نیا  گرزب  تسا .  یقاقحا  نادـناخ  ناجیابرذآ ، 
 ، یتشر مظاک  دیس  یئاسحا و  دمحا  خیش  نادرگاش  زا  1266ق ) .  م .   ) رهوگ هب  روهشم  نسح  ازریم  درگاش  وا  دوب .  هیلمع  هلاسر  ياراد 

یبباتک وا  تسا .  هیخیـش  گرزب  عجارم  املع و  زا  زین  1364 ق ) .   - 1279  ) یقاقحا یـسوم  ازریم  رقاب ،  دمحم  ازریم  دنزرف  تسا .  هدوب 
روهشم یقاقحا  هب  شنادناخ  وا و  خیرات ،  نیا  زا  سپ  دومن .  نایب  لیصفت  هب  ار  هیخیش  دیاقع  نآ  رد  تشاگن و  قحلا  قاقحا  ناونع  تحت 

نادنزرف هلمج  زا  ( 234  . ) تسا هتفرگ  رارق  لاطبا  داقتنا و  دروم  ناخ  میرک  دـمحم  نامرک و  هیخیـش  يارآ  یخرب  باتک  نیا  رد  دـندش . 
هورگ نیا  زکرم  هکنیا  مه  دندوب .  هیخیش  گرزب  ياملع  زا  هک  دنتسه  رقاب  دمحم  ازریم  نسح و  ازریم  یلع ،  ازریم  یقاقحا ،  یسوم  ازریم 

(235  . ) دـشاب یم  وکـسا  ناجیابرذآ و  هیخیـش  یهقف  عجرم  هک  دراد  هدـهع  رب  یقاقحا  نسح  ازریم  ار  نآ  تسایر  تسا و  تیوک  روشک 
نید و غورف  رد  اما  دـنناد  یم  یتشر  مظاک  دیـس  ییاـسحا و  دـمحا  خیـش  يارآ  وریپ  ار  دوخ  تاداـقتعا  رد  ناـجیابرذآ  ناـمرک و  هیخیش 

ماما دـنرادن ،  داقتعا  عجارم  زا  دـیلقت  هب  دـننک و  یم  يوریپ  يرگ  يرابخا  هویـش  زا  اه  ینامرک  دـنراد .  رظن  فالتخا  رگیدـکی  اب  لاـمعا 
ناـجیابرذآ هیخیـش  زین  دـیاقع  رد  هتبلا  دـننک ،  یم  يوریپ  ناـشدوخ  دـیلقت  عـجارم  زا  دـندقتعم و  دـیلقت  داـهتجا و  هب  ناـجیابرذآ  هیخیش 

ریسفت ثیداحا  زا  شیوخ  یقلت  ساسا  رب  ار  مظاک  دیـس  دمحا و  خیـش  يارآ  دنزادرپ و  یم  داهتجا  هب  زین  دوخ  نامرک ،  هیخیـش  فالخرب 
 . دـیحوت لصا  راهچ  ار  نید  لوصا  نامرک  هیخیـش  تسا .  عبار  نکر  هلءاسم  اه  یناجیابرذآ  اه و  ینامرک  تافالتخا  رگید  زا  دـننک .  یم 

یمالسا بهاذم  قرف و  اب  www.Ghaemiyeh.comییانشآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 94زکرم  هحفص 78 

http://www.ghaemiyeh.com


 . دـشاب یم  بیاغ  ماما  نایعیـش و  ناـیم  هطـساو  هک  تسا  لـماک  هعیـش  عبار ،  نکر  زا  اـهنآ  دارم  دـنناد .  یم  عبار  نکر  تماـما و  توبن ، 
لدع داعم ،  توبن ،  دیحوت ،  لصا  جنپ  ار  نید  لوصا  و  ( 237  . ) دنتسه عبار  نکر  هب  داقتعا  رکنم  تدش  هب  ناجیابرذآ  هیخیش  اما  ( 236)
هلاسر رد  یتشر  مظاک  دیس  سفنلا و  ةویح  هلاسر  يادتبا  رد  یئاسحا  دمحا  خیـش  هک  دننک  یم  لالدتـسا  نینچ  نانآ  دنناد .  یم  تماما  و 
هدـشن هدرب  عبار  نکر  زا  یمان  رفن  ود  نیا  لئاسر  بتک و  زا  کی  چـیه  رد  دـنناد و  یم  روکذـم  لصا  جـنپ  ار  نید  لوصا  دـیاقع ،  لوصا 

(238  . ) تسا

هدیکچ

مه موجن و . . .  بط و  یضایر و  مولع  رد  ثیدح  لوصا و  هقف و  رب  هوالع  وا  دوش .  یم  هتفگ  هیخیـش  یئاسحا  دمحا  خیـش  ناوریپ  هب   . 1
تفرگ رارق  ریفکت  دروم  یتح  دش و  تفلاخم  يو  اب  املع  زا  يا  هدع  يوس  زا  شیاههاگدید  زا  یخرب  هطساو  هب  تسا و  هتـشاد  یتاعلاطم 

یئاسحا یلصا  يانبم   . 3 دشاب .  یم  سدـقلا  ریظح  یف  سفنلا  ةایح  هریبک و  هعماج  ةرایز  حرـش  ملکلا و  عماوج  وا  راثآ  نیرتمهم  زا   . 2 . 
هار اـهنت  دـشاب و  یم  مالـسلا  هیلع  تیب  لـها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دزن  رد  فراـعم  مولع و  همه  هک  تسا  نیا  فراـعم  بسک  رد 

تسا ینامسج  داعم  تیفیک  هرابرد  وا  يءار  نیرتفورعم  تسین .  قیاقح  كرد  هب  رداق  القتسم  لقع  تسا و  نانآ  هب  لسوت  فراعم  فشک 
ییاهتفلاخم اب  وا  يءار  نیا  دریذـپ .  یم  مسج  زا  یـصاخ  ریـسفت  اب  تسا  تایاور  تایآ و  دـیکءات  دروم  هک  ار  ینامـسج  داعم  لـصا  وا  . 

هیلع نیموصعم  وا  دنروآ .  رامش  هب  نایلاغ  هرمز  رد  ار  وا  یخرب  هدش  ببـس  موصعم  ناماما  هرابرد  یئاسحا  هدیقع   . 5 تسا .  هدش  وربور 
یم حیضوت  وطسرا  هعبرا  للع  ساسا  رب  ار  شقن  نیا  وا  دنا .  هدیرفآ  ار  تادوجوم  یهلا  نذا  هب  هک  دناد  یم  یهلا  ضیف  هطساو  ار  مالـسلا 

ءاشنم یخرب  هدـیقع  هب  هک  تسا  یتشر  مظاک  دیـس  هدراذـگ ،  ياج  هب  دوخ  زا  ار  يراثآ  وا  زا  سپ  هک  یئاـسحا  نادرگاـش  زا   . 6 دهد . 
سپـس تیباب و  ياعدا  هک  دوب  باب  هب  بقلم  دـمحم  یلع  ازریم  مظاک ،  دیـس  نادرگاش  زا  یکی   . 7 تسوا .  هیخیـش  تسردان  يارآ  رثکا 
مالسلا ۀقث  هداوناخ  تساهنآ .  زا  یلوا  مالسلا  ۀجح  هداوناخ  دنتخادرپ .  یئاسحا  يارآ  غیلبت  هب  هفیاط  هس  ناجیابرذآ  رد   . 8 دومن .  توبن 

یتافالتخا دنتشاد و  يرگ  يرابخا  هویش  هک  تسا ،  نامرک  هب  طوبرم  هیخیش  رگید  هخاش   . 9 تساهنآ .  نیموس  یقاقحا  نادناخ  نیمود و 
 . دنراد ناجیابرذآ  هیخیش  اب  مه 

شسرپ

هیخیش ياهتوافت   . 3 دش ؟  ریفکت  نآ  ربهر  ارچ  تسیچ و  هقرف  نیا  یلصا  ینابم   . 2 دش ؟  ادیپ  هنوگچ  یسک و  هچ  طسوت  هیخیش  هقرف   . 1
؟  تسیچ ناجیابرذآ  نامرک و 

هیئاهب هیباب و   - 18

هیباب

ار دوخ  دوب و  هعیش  مهدزاود  ماما  تیباب  یعدم  شتوعد  يادتبا  رد  وا  هک  اجنآ  زا  تسا .  يزاریش  دمحم  یلع  دیس  هیباب  هقرف  راذگ  ناینب 
لاس 1235ق رد  دمحم  یلع  دیس  دندش .  هدیمان  هیباب ))   )) شناوریپ دیدرگ و  باب ))   )) هب بقلم  تسناد ،  یم  نامز  ماما  اب  طابترا  قیرط 

دمحا خیـش  نادرگاش  زا  دـباع  خیـش  تخومآ .  نتـشون  ندـناوخ و  تفر و  دـباع  خیـش  بتکم  هب  یکدوک  رد  دـمآ .  اـیند  هب  زاریـش  رد  . 
يروط هب  دش ،  انشآ  هیخیش  اب  نارود  نامه  زا  دمحم  یلع  دیـس  اذل  دوب و  یتشر  مظاک  دیـس  شدرگاش  و  هیخیـش )  راذگ  ناینب   ) یئاسحا

هک دوب  سرد  نیمه  رد  دش .  رضاح  یتشر  مظاک  دیـس  سرد  رد  تفر  البرک  هب  یگلاس  هدزون  دودح  نس  رد  دمحم  یلع  دیـس  نوچ  هک 
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رهشوب رد  یتدم  البرک ،  هب  نتفر  زا  لبق  دش .  انشآ  هیخیش  شور  هب  یهقف  لئاسم  ثیداحا و  تایآ و  لیوءات  ریـسفت و  ینافرع و  لئاسم  اب 
يداروا دیـشروخ  هب  ور  هناخ  ماب  رب  رهـشوب  مرگ  ياوه  رد  هک  تسا  هدـش  لقن  تخادرپ .  یـشک ))  تضایر   )) هب اجنآ  رد  درک و  تماـقا 

 (( لماک هعیش   )) قادصم هک  دنتسج  یم  وا  يارب  ینیـشناج  يو  نادرگاش  نادیرم و  ات  یتشر  مظاک  دیـس  تشذگرد  زا  سپ  دناوخ .  یم 
 ، درک تکرش  تباقر  نیا  رد  زین  دمحم  یلع  دیـس  داتفا و  تباقر  نادرگاش  زا  نت  دنچ  نایم  هراب  نیا  رد  دشاب .  هیخیـش  عبار ))  نکر   )) ای

درمش مدرم ،  ماما و  نایم  هطساو  ینعی  وا ،  رکذ ))  )) ای نایعیش  مهدزاود  ماما  باب  ار  دوخ  داهن و  رتارف  یتشر  دیس  ینیـشناج  زا  ياپ  هکلب 
 ، ح 10 یح :  فورح  ار  اهنآ  دمحم  یلع  دیـس  اهدعب  و   ) دـندوب بهذـم  یخیـش  یگمه  هک  یتشر  مظاک  دیـس  نادرگاش  زا  نت  هدـجه  . 

درک و لیوءات  دوب  هتخومآ  هیخیـش  بتکم  زا  هک  یـشور  اب  ار  نآرق  زا  ییاهـشخب  رما  زاغآ  رد  دـمحم  یلع  دـندرک .  يوریپ  وا  زا  دـیمان )
ار دوخ  توعد  درک و  رهـشوب  هکم و  هب  ییاهترفاسم  سپـس  تسا .  مدرم  داشرا  هب  رومءاـم  جـع )   ) ناـمز ماـما  يوس  زا  هک  درک  حیرـصت 
 ، دندیورگ وا  هب  ییاههورگ  هک  یتدم  زا  سپ  دـنتخادرپ .  دـمحم  یلع  ياهاعدا  غیلبت  هب  رگید  طاقن  رد  زین  شنارای  درک .  غیلبت  اراکـشآ 
ار شیوخ  تلاسر  توبن و  ياعدا  نآ  زا  سپ  درک و  یفرعم  دوعوم  يدهم  ار  دوخ  تفگ و  نخس  تیودهم  زا  داد و  رییغت  ار  دوخ  ياعدا 
وا رب  ار  نایب ))   )) مان هب  هزات  ینامـسآ  باتک  اب  هارمه  يدیدج  نید  دنوادخ  تسا و  هدش  خسف  مالـسا  نید  هک  دش  یعدـم  درک و  حرطم 
رد تسا .  هتـشادنپ  راگدرورپ  سفن  رهظم  ار  دوخ  هتـسناد و  ناربمایپ  همه  زا  رترب  ار  دوخ  نایب  باتک  رد  دـمحم  یلع  تسا .  هدرک  لزاـن 

ریگتسد و لاس 1261 ق .  رد  سراف  یلاو  روتـسد  هب  دوب  هتفرن  رتارف  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تیب  اب  ياعدا  زا  زونه  دمحم  یلع  هک  ینامز 
تفگ مدرم  روضح  رد  درک و  تمادن  راهظا  دروخ  تسکش  هعیش  ياملع  اب  هرظانم  رد  هکنآ  زا  سپ  نآ و  زا  سپ  دش و  هداتسرف  زاریش  هب 

رد هام  شـش  هعقاو  نیا  زا  سپ  دنادب . )) ماما  باب  ارم  هک  یـسک  رب  ادخ  تنعل  دـنادب .  بئاغ  ماما  لیکو  ارم  هک  یـسک  رب  ادـخ  تنعل  : ))
زا تشاد و  هبتاکم  شنادیرم  اب  هعلق  نیمه  رد  دش .  دـیعبت  وکام  هعلق  هب  سپـس  ناهفـصا و  هب  اجنآ  زا  دوب و  رظن  تحت  دوخ  يردـپ  هناخ 

راجاق هاش  دـمحم  تلود  تشون .  هعلق  نامه  در  ار  نایب  باتک  داتفا و  قوش  هب  دنـشوک  یم  وا  يواعد  غیلبت  راک  رد  نانآ  دینـش  یم  هکنیا 
 . درک لـقتنم  هیمورا  یکیدزن  رد  قـیرهچ  هعلق  هب  وکاـم  هعلق  زا  ار  يو  لاس 1264 ق .  رد  دنک  عطق  شنادـیرم  اب  ار  وا  دـنویپ  هکنآ  يارب 

دوخ تیودهم  زا  اراکـشآ  سلجم  نآ  رد  دمحم  یلع  دـش .  همکاحم  املع  زا  نت  دـنچ  روضح  رد  دـندرب و  زیربت  هب  ار  وا  يدـنچ  زا  سپ 
سلاجم رد  دـمحم  یلع  درک .  لیوءات  دـنوادخ )) ملع  تیباب   )) هب دوب  هدرک  اعدا  نآ  زا  شیپ  هک  ار  نامز ))  ماما  تیباب   )) تفگ و نخس 

ار یبرع  هداس  تالمج  ددنام و  ورف  خساپ  زا  دندیسرپ ،  ینید  لئاسم  یخرب  هرابرد  وا  زا  نوچ  دنک و  تابثا  ار  دوخ  ياعدا  تسناوتن  املع 
دننام زین  هبوت  نیا  اـما  تشون .  هماـن  هبوت  تسج و  يربت  شیوخ  يواـعد  زا  وا  دـندومن و  هیبنت  هدز  بوچ  ار  يو  هجیتن  رد  دـناوخ .  طـلغ 

یلع نادیرم  لاس 1264 ق .  رد  راجاق  هاش  دمحم  گرم  زا  سپ  درک .  يربمایپ  ياعدا  یتدم  زا  سپ  ور  نیا  زا  دوبن ،  یعقاو  وا  یلبق  هبوت 
دـص ریبکریما -  ناخ  یقت  ازریم  نامز  نیا  رد  دنتخادرپ .  مدرم  تراغ  لتق و  هب  یقطانم  رد  دندروآ و  دیدپ  روشک  رد  ییاهبوشآ  دمحم ، 

هب املع  یخرب  تساوخ .  اوتف  املع  زا  راک  نیا  يارب  تفرگ .  هیباب  هنتف  ندناشن  ورف  دمحم و  یلع  لتق  هب  میمـصت  هاش -  نیدلارـصان  مظعا 
 . دندرک يراددوخ  وا  مادعا  مکح  رودص  زا  دندرک و  حرطم  ار  غامد  طبخ  هبـش  شزیمآ  نونج  راتفر  وا و  داضتم  فلتخم و  يواعد  لیلد 

یکی هارمه  دمحم  یلع  دنداد .  وا  لتق  هب  مکح  ور  نیا  زا  دندرمـش و  یم  بلط  تسایر  وگغورد و  يدرم  ار  دمحم  یلع  رگید  یخرب  اما 
تسا هتشاد  زاربا  یـصقانتم  دیاقع  ارآ و  دمحم  یلع  دیـس  میدید  هک  روط  نامه  دش .  نارابریت  زیربت  رد  نابعش 1266  رد 27  شناوریپ  زا 

راگدرورپ سفن  رهظم  یهلا و  يایبنا  همه  زا  رترب  ار  دوخ  هک  دیآ  یمرب  تسناد ،  یم  شیوخ  ینامسآ  باتک  ار  نآ  هک  نایب  باتک  زا  اما 
ار دوخ  دمحم  یلع  تسا .  هدش  اپ  هب  نآرق ،  رد  دوعوم  تمایق  خوسنم و  مالـسا  نییآ  شروهظ  اب  هک  تشاد  هدـیقع  تسا و  هتـشادنپ  یم 

ودب شناوریپ  نامیا  رد  تسا و  هدناوخ  دـنک ) یم  راکـشآ  ار  وا  ادـخ  هک  یـسک   (( ) هللا هرهظی  نم   )) ار وا  هدرمـش و  يدـعب  روهظ  رـشبم 
فیاـظو هـلمج  زا  تـسا و  هدرک  شرافـس  ار  يرایـسب  تنوـشخ  دـنتفریذپن  ار  وا  نـییآ  هـک  یناـسک  هـب  تبــسن  وا  دراد .  ناوارف  دـیکءات 

همه نایباب  ياهباتک  زا  ریغ  دهد  یم  روتسد  زاب  دراذگب .  یقاب  نیمز  يور  رب  ار  یـسک  اهیباب  زج  دیابن  هک  دناد  یم  نیا  ار  یباب  ياورنامرف 

یمالسا بهاذم  قرف و  اب  www.Ghaemiyeh.comییانشآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 94زکرم  هحفص 80 

http://www.ghaemiyeh.com


 . دنزومایب ار  يرگید  باتک  نایب ،  اب  رگید  ياهباتک  نایب و  باتک  زج  دیابن  شناوریپ  دنوش و  دوبان  وحم و  دیاب  رگید  ياهباتک 

هیئاهب

مان زین  نییآ  نیا  و  تسا ،  هللاءاهب  هب  فورعم  يرون  یلعنیـسح  ازریم  تیئاهب ،  نییآ  راذـگ  ناینب  تسا .  هیباب  هقرف  زا  بعـشنم  هیئاهب ،  هقرف 
مئاق لتق  زا  دعب  دوب و  یناهارف  ماقم  مئاق  هجوت  دروم  راجاق و  هاش  دـمحم  دـهع  نایـشنم  زا  شردـپ  تسا .  هتفرگرب  بقل  نیمه  زا  ار  دوخ 
بدا یتامدـقم  ياهـشزومآ  دـمآ و  ایند  هب  نارهت  رد  رد 1233  یلعنیـسح  ازریم  تفر .  رون  رهـش  هب  دـش و  رانکرب  دوخ  بصاـنم  زا  ماـقم 

نیتسخن رامـش  رد  يزاریـش  دمحم  یلع  دیـس  طسوت  تیباب  ياعدا  زا  سپ  دـنارذگ .  نایبرم  ناملعم و  ردـپ و  رظن  ریز  ار  یبرع  یـسراف و 
شناردارب زا  یخرب  تخادرپ .  نرادنزام  رون و  رد  هژیوب  يرگیباب ،  جیورت  هب  دش و  یباب  دارفا  نیرت  لاعف  زا  دمآرد و  باب  هب  ناگدنورگ 

باب دمحم  یلع  مادعا  زا  سپ  دنتسویپ .  مارم  نیا  هب  وا  غیلبت  رثا  رب  زین  لزا ))  حبص   )) هب فورعم  ییحی  ازریم  شرتکچوک  ردارب  هلمج  زا 
ناوریپ ياهتیلاعف  تشون و  باب  دمحم  یلع  يارب  ییاه  همان  ییحی  ارهاظ  درک .  ار  باب  ینیشناج  ياعدا  ییحی  ازریم  ریبک ،  ریما  روتسد  هب 

مالعا دوخ  نیشناج  یـصو و  ار  وا  داتـسرف و  ییحی  يارب  يا  همان  تیـصو  اه  همان  نیا  هب  خساپ  رد  باب  دمحم  یلع  داد .  حیـضوت  ار  باب 
یفرعم زین  راک و  نیا  یلعنیـسح  تسا و  هدوب  ییحی  ازریم  ياضما  هب  یلعنیـسح و  ازریم  طسوت  اـه  هماـن  نیا  دـنا  هتفگ  یخرب  یخرب  درک . 

ازریم اه  همان  هب  خـساپ  رد  دـمحم  یلع  تسا و  هداد  ماـجنا  مدرم  ضرعت  زا  دوخ  ندـنام  ظوفحم  يارب  ار  باـب  ینیـشناج  ناونع  هب  ییحی 
باب زا  سپ  لاح ،  ره  رد  دریگ .  رارق  یلعنیسح  شیوخ  رتگرزب  ردارب  هیاس  رد  هک  هدرک  هیصوت  وا  هب  هکلب  هتسنادن  دوخ  یـصو  ار  ییحی 
ازریم تشادـن ،  لاس  هدزون  زا  شیب  ییحی  نامز  نآ  رد  نوچ  دـندش و  دـقتعم  لزا  حبـص  هب  فورعم  ییحی  ازریم  ینیـشناج  هب  هیباب  مومع 
البرک دصق  هب  ار  ناریا  ات  تساوخ  یلعنیـسح  ازریم  زا  نایب  اب  هنتف  ندـناشنورف  يارب  ریبک  ریما  تفرگ .  تسد  رد  ار  اهراک  مامز  یلعنیـسح 

ترادص لوالا 1268 و  عیبر  رد  ریبکریما  لتق  يرانکرب و  زا  سپ  دـعب ،  هام  دـنچ  اما  تفر ؛  البرک  هب  نابعـش 1267  رد  وا  و  دنک ،  كرت 
هاش نیدلارـصان  هب  نایب  اب  يزادـناریت  لاس  نیمه  رد  تشگزاب .  نارهت  هب  ریخا  صخـش  هیـصوت  توعد و  هب  يرون ،  ناـخاقآ  ازریم  نتفاـی 

دوجو دصق  ءوس  نیا  یحارط  رد  یلعنیـسح  شقن  يارب  يدـهاوش  نوچ  و  دـیماجنا ،  اهیباب  مادـعا  يریگتـسد و  هب  رگید  راب  دـمآ و  شیپ 
ناریا تلود  قفاوت  اب  ماجنارس  درک .  تیامح  وا  زا  ریفس  صخش  درب و  هانپ  سور  ترافس  هب  یلعنیسح  اما  دندرک .  ریگتسد  ار  وا  تشاد ، 

زا سپ  وا  تفای .  تاجن  گرم  زا  سور  تلود  تیامح  اب  هللا  ءاهب  بیترت  نیدـب  دـش و  لـقتنم  دادـغب  هب  یلعنیـسح  ازریم  سور ،  ریفـس  و 
تلود لوسنک  دادـغب  رد  درک .  ینادردـق  تیامح  نیا  يارب  سور  تلود  يو و  زا  تشاـگن و  سور  ریفـس  هب  يا  هماـن  دادـغب  هب  ندیـسر 

تیعباـت یتـح  دـندرک و  غـالبا  وا  هب  ار  شیوخ  ياـهتلود  تیاـمح  دـندرک و  تاـقالم  هللا  ءاـهب  اـب  هسنارف  تلود  هدـنیامن  زین  ناتـسلگنا و 
نییعت زین  يررقم  ناشیا  يارب  یتح  درک و  راتفر  مارتحا  اب  نایب  اب  یلعنیـسح  اب  زین  دادغب  یلاو  دندومن .  داهنـشیپ  زین  ار  هسنارف  ناتـسلگنا و 
رتدوز هام  راهچ  تفر و  دادغب  هب  هنایفخم  یشیورد  سابل  اب  دنتـسناد ،  یم  باب  عزانمالب  نیـشناج  ار  وا  نایباب  مومع  هک  ییحی  ازریم  دش . 
هدوزفا ناشیا  تیعمج  رب  زور  هب  زور  دش و  نایباب  ياهتیلاعف  یلصا  زکرم  فجن  البرک  دادغب و  ماگنه  نیا  رد  دیـسر .  دادغب  هب  هللا  ءاهب  زا 

درف روهظ  هب  باب  دـمحم  یلع  هک  میناد  یم  دـندرک .  زاـسار  یهللا ))  رهظی  نم   )) ماـقم ياـعدا  ناـیباب  زا  یخرب  ناـمز  نیا  رد  دـش .  یم 
تاریبعت زا  هتبلا  دنروایب .  نامیا  وا  هب  دوب  هتـساوخ  نایباب  زا  دوب و  هدـیمان  هللا ))  رهظی  نم   )) ار وا  دوب و  هداد  تراشب  دوخ  زا  سپ  يرگید 

خـسف هلزنم  هب  ار  دوعوم  نآ  روهظ  هکنآ  هژیوب  تسا ،  هتـسناد  یم  دعب  لاس  رازه  ود  ار  يدعب  درف  روهظ  یبیرقت  نامز  هک  دـیآ  یمرب  يو 
دوعوم  )) ای هللا ))  هرهظی  نم   )) ار دوخ  دندادن و  تیمها  عوضوم  نیا  هب  هیباب  نارـس  زا  يرامـش  اما  تسا .  هتـسناد  یم  شیوخ  نایب  باتک 

یلعنیـسح و یحارط  اب  نایعدم  نیا  رتشیب  هک  دندرک  اعدا  ار  ماقم  نیا  رفن  جـنپ  تسیب و  دادـغب  رد  طقف  هک  هدـش  هتفگ  دنتـسناد .  نایب )) 
ندیدزد نینچمه  تشاد و  جاور  نایباب  نایم  رد  هک  ییاه  یـشکمدآ  دنتـشادرب .  تسد  دوخ  ياعدا  زا  ای  دندش  هتـشک  ای  ییحی  يراکمه 

دیدرگ و یناریا  نارئاز  هژیوب  قارع و  مدرم  تیاکـش  ثعاب  ناناملـسم  نایباب و  نایم  تاعزانم  زین  قارع و  رد  هسدـقم  نکاما  نارئاز  لاوما 
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زا هیباـب  هقرف  لاس 1280 ق .  لیاوا  رد  بیترت  نیدـب  دـنک .  جارخا  قارع  دادـغب و  زا  ار  اـهیباب  اـت  تساوخ  یناـمثع  تلود  زا  ناریا  تلود 
اعدا دوخ  يارب  ار  یهللا ))  رهظی  نم   )) ماقم یلعنیـسح  ازریم  نامز  نیا  رد  دـندش  لقتنم  هنردا  هب  هام  راـهچ  زا  دـعب  لوبناتـسا و  هب  دادـغب 
ازریم ینیـشناج  رب  دـنتفریذپن و  ار  وا  ياعدا  هک  ییاهیباب  دـش .  زاغآ  ناـیباب  ناـیم  رد  قارتفا  ییادـج و  یلـصا و  عازن  اـج  نیمه  زا  درک و 

یلعنیسح ازریم  دندش .  هدناوخ  یئاهب  هللاءاهب )   ) یلعنیسح ازریم  ياعدا  ناگدنریذپ  دنتفرگ و  مان  یلزا  دندنام ،  یقاب  لزا )  حبـص   ) ییحی
نییآ هب  نانآ  رتشیب  هک  تشذگن  يرید  دناوخ و  ارف  دیدج  نییآ  شریذپ  هب  ار  نایباب  امسر  فانکا  فارطا و  هب  دوخ  ياه  هتشون  لاسرا  اب 

تفرگ و تدـش  هنردا  رد  هیئاهب  هیلزا و  تاعزانم  دـندروآ .  ناـمیا  دـیدج  نییآ  هب  ناـنآ  رتشیب  هک  تشذـگن  يرید  دـناوخ و  ارف  دـیدج 
مان هب  یباتک  رد  هللا  ءاهب  دـنتفگ .  زاب  ار  رگیدـکی  رارـسا  زا  يرایـسب  فرط  ود  زا  کی  ره  تفای و  جاور  راتـشک  ارتفا و  تمهت و  تناها و 

ربارب رد  تخادرپ .  شناوریپ  وا و  هب  ییوگازسان  وا و  راتفر  لامعا و  يرگاشفا  هب  درک و  راکنا  ار  لزا  حابص  ینیـشناج  تیاص و  و  عیدب ، 
هک تسا  هدـش  لقن  دـناوخ .  ارف  هلهابم  هب  ار  وا  زین  راب  کی  درک و  اشفا  ار  هللا  ءاهب  ياهراک  نیمئانلا  هیبنت  باتک  رد  ود  نآ  رهاوخ  هیزع  ، 
 . دوـب ـالتبم  تسد  هشعر  هب  رمع  ناـیاپ  اـت  هللا  ءاـهب  تیمومـسم  نیمه  رثا  رب  درک و  مومـسم  ار  هللا  ءاـهب  شردارب  لزا  حبـص  ناـیم  نیا  رد 

دیعبت سربق  هب  ار  لزا  حبـص  نیطـسلف و  رد  اکع  هب  ار  شناوریپ  هللا و  ءاهب  اهیریگرد  نیا  هب  نداد  ناـیاپ  يارب  یناـمثع  تموکح  ماـجنارس 
ار شیوخ  رمع  هیقب  لاس  هدزناپ  دوب و  رظن  تحت  اکع  رد  يا  هعلق  رد  لاس  هن  تدم  هللا  ءاهب  تفای .  همادا  هورگ  ود  نایم  ینمشد  اما  درک ، 

نم  )) مالعا زا  سپ  یلعنیـسح  ازریم  تفر .  اـیند  زا  اـفیح  رهـش  رد  رد 1308 ق .  یگلاس  جـنپ  داتفه و  رد  دـنارذگ و  رهـش  نامه  رد  زین 
دوخ نوگانوگ  ياهاعدا  درک و  مادقا  ناهج  یسایس  ینید و  ناربهر  نیطالس و  يارب  حاولا )   ) همان نداتـسرف  هب  شیوخ ،  یهللا ))  هرهظی 

دلی و مل   )) هک یسک  ناهج ،  راگدیرفآ  نایادخ ،  يادخ  ار  دوخ  وا  دوب .  تیهولا  تیبوبر و  وا  ییاعدا  ماقم  نیرتزراب  تخاس .  حرطم  ار 
ار اهاعدا  نیمه  وا  گرم  زا  سپ  زین  شناوریپ  دیمان .  يری  ام ال  يری و  ام  بر  یقیقح ،  دوبعم  ینادنز ،  ياهنت  يادـخ  تسا ،  دـلوی )) مل 

تیبوبر ياعدا  زا  هتشذگ  دنتفرگ .  شیوخ  هلبق  ار  وا  ربق  دندرک و  رواب  ار  وا  ییادخ  زین  شناوریپ  هجیتن  رد  و  دندرک ،  جیورت  شا  هرابرد 
رماوا و ماکحا و  ماـمت  عجرم   )) و فئاحـص ))  عیمج  خـسان   )) ار نآ  ناـیئاهب  هک  تشاـگن  ار  سدـقا  باـتک  دروآ و  دـیدج  تعیرـش  وا  ، 
هب هک  ور  نیا  زا  دوب ،  وا  يروآ  تعیرش  نیمه  ناشتاداقتنا  زا  یکی  دندرک ،  عانتما  وا  ياعدا  لوبق  زا  هک  ییاهیباب  دنرامش .  یم  یهاون )) 
اب یتهباشم  چـیه  سدـقا  نایب و  ماکحا  هکنآ  هژیوب  دـهد .  يور  یهاتوک  رایـسب  هلـصاف  رد  تسناوت  یمن  نایب  باتک  خـسن  نانآ ،  داـقتعا 

تفءار  ، )) تیئاهب ساسا  هک  یلاح  رد  دوب ،  نافلاخم  ماع  لتق  یباب و  ریغ  ياهباتک  همه  ندرب  نیب  زا  تیباـب ،  ساـسا  دـنرادن ؛  رگیدـکی 
ناهرب نیرت  مهم  دش .  نایب  خسن  رکنم  اهاج  یخرب  رد  یلعنیـسح  ازریم  لاح  نیا  اب  دوب .  للم ))  عیمج  اب  تفلا  یمظع و  تمحر  يربک و 

یم باتک  دـلج  کی  زور  هنابـش  ره  رد  هک  هدـش  لقن  دوب .  طخ  ییابیز  شراگن و  تعرـس  باـب ،  دیـس  دـننام  شیاـعدا ،  تیناـقح  رب  وا 
ییاشنا ییالما ،  طالغا  زا  ولمم  زین  وا  هدنامیقاب  ياه  هتشون  دش .  دوبان  یلعنیسح  ازریم  روتسد  هب  اهدعب  اه  هتشون  نیا  زا  يرایسب  تشون . 

رد تماقا  ياهلاس  نیرخآ  رد  باب  دـمحم  یلع  دیـس  تیمئاق  تاـبثا  رد  هک  دوب  ناـقیا  هللا  ءاـهب  باـتک  نیرتمهم  دوب .  نآ  ریغ  يوحن و  ، 
ياهلاس نامه  زا  هک  دـش  ببـس  باتک  نیا  رد  لزا  حبـص  شردارب  هب  تبـسن  هللاءاهب  عوضخ  راهظا  زین  ناوارف و  طالغا  تشاـگن .  دادـغب 

 . دریگ رارق  رظن  دیدجت  حیحصت و  ضرعم  رد  هتسویپ  یلعنیسح  ازریم  یگدنز  ینایاپ 

هللاءاهب زا  سپ  هیئاهب 

وا و نایم  هتبلا  دیدرگ .  يو  نیشناج  ءاهبلا  دبع  هب  بقلم  1260-1340 ق ) .   ) يدنفا سابع  وا  دشرا  رسپ  یلعنیسح ،  ازریم  گرم  زا  سپ 
رد هک  دوب  یلعنیـسح  ازریم  يوس  زا  يدهع ))  حول   )) رودص نآ  ءاشنم  هک  داد  خر  یتاشقانم  ردپ  ینیـشناج  رـس  رب  یلع  دـمحم  شردارب 

يوریپ یلع  دـمحم  زا  نایئاهب  رثکا  راک  يادـتبا  رد  دوب .  هدرک  نیعم  يدـنفا  یلع  دـمحم  وا  زا  دـعب  يدـنفا و  سابع  ار  دوخ  نیـشناج  نآ 
تیاضر بلج  روظنم  هب  تشادن و  وا  میلاعت  رـشن  ردپ و  زا  يوریپ  زج  ییاعدا  ءاهبلا  دبع  دش .  بلاغ  يدـنفا  سابع  تیاهن  رد  اما  دـندرک 
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رد هک  دوب  هدرک  شرافس  زین  نایئاهب  هب  درک و  یم  تکرش  هعمج  زامن  هلمج  زا  ینید  مسارم  رد  مامت ،  مازتلا  اب  امسر و  ینامثع ،  تاماقم 
اب گنج  ریگرد  اهینامثع  هک  یطیارـش  رد  لوا ،  یناهج  گنج  رخاوا  رد  دنزیهرپب .  دـیدج  نییآ  هرابرد  نتفگ  نخـس  زا  یلک  هب  راید  نآ 

نطو لیکشت  رب  ینبم  دوخ  روهشم  هیمالعا  ربماون 1917  رفص 1336 / رد  سیلگنا  هجراخ  ریزو  روفلاب ،  زمیج  روترآ  دندوب و  اهیـسیلگنا 
ءاهبلادبع مادعا  رب  یعطق  مزع  ینامثع ،  ياوق  لک  هدنامرف  اشاپ ،  لامج  هک  داد  يور  یلئاسم  دوب ،  هدرک  رداص  ار  نیطـسلف  رد  دوهی  یلم 

رد هزات  هک  سیلگنا  نوشق  اب  ءاهبلادبع  ناهنپ  طباور  ار  میمـصت  نیا  ءاشنم  ناخروم ،  یخرب  تفرگ .  افیح  اکع و  رد  یئاهب  زکارم  مده  و 
دبع ظفح  رد  اوق  مامت  اب  ات  داد  روتـسد  نیطـسلف  رد  سیلگنا  هاپـس  رالاس  هب  هلـصافالب  روفلاب  درل  دنناد .  یم  دوب ،  هدـش  رقتـسم  نیطـسلف 

هکنیا زا  درک و  اعد  مجنپ ،  ژرژ  سیلگنا ،  روتارپما  يارب  ءاـهبلا  دـبع  اـفیح ،  رب  سیلگنا  هاپـس  طلـست  زا  سپ  دـشوکب .  ناـیئاهب  ءاـهبلا و 
دبع نیطـسلف ،  رد  اه  یـسیلگنا  رارقتـسا  زا  سپ  درازگ .  رکـش  ادخ  هاگرد  هب  هدش  هدرتسگ  نیطـسلف  نیمزرـس  رـسارس  رد  لدع  هدرپارس 

روضح سیلگنا  تلود  زا  یناگدـنیامن  وا  يراپـسکاخ  مسارم  رد  دـش .  هدرپس  كاخ  هب  افیح  رد  تشذـگرد و  لاس 1340 ق .  رد  ءاهبلا 
نیرتمهم زا  درک .  غالبا  یئاهب  هعماج  هب  ار  سیلگنا  هاشداپ  تیلست  بتارم  یمایپ  لاسرا  اب  ایناتیرب ،  تارمعتـسم  ریزو  لیچرچ ،  دنتـشاد و 

شیپ ددرگ .  یم  بوسحم  ییاهب  نییآ  تیهام  رد  یفطع  هطقن  رفـس  نیا  دوب .  اکیرما  اپورا و  هب  وا  رفـس  ءاهبلادبع ،  یگدنز  ياهدادیور 
يارب هیئاهب  ناربهر  دش و  یم  هتخانش  هفوصتم  زا  يا  هخاش  ای  عیشت و  ای  مالسا  زا  باعشنا  کی  ناونع  هب  رتشیب  ییاهب  نییآ  هلحرم ،  نیا  زا 
هژیوب ناناملـسم و  هب  شیوخ  تیناـقح  يارب  ار  لـیالد  نیا  دـنتخادرپ و  یم  لـیلد  يوجتـسج  هب  ثیدـح  نآرق و  زا  دوخ  تیناـقح  تاـبثا 
ناربهر نتفرگ  هلصاف  اما  تشاد .  هباشت  یمالـسا  یهقف  نوتم  اب  تروص  ثیح  زا  زین  نانآ  ماکحا  نتم  نیرتمهم  دندرک .  یم  هئارا  نایعیش 

نآ داد و  رییغت  ار  نییآ  نیا  يوس  تمس و  المع  برغ ،  اب  طابترا  تیاهن  رد  نیطسلف و  دادغب و  لوبناتسا و  هب  تارجاهم  ناریا و  زا  یئاهب 
نرق رد  هچنآ  اب  ار  ءاهب  باب و  میلاعت  دوخ  ياهرفس  رد  ءاهبلا  دبع  درک .  رود  مالسا ،  هژیوب  هدش ،  هتخانـش  ياهنید  يانـشآ  تروص  زا  ار 
دوخ هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  داد .  یتشآ  دوب ،  لوادتم  مسیناموا  مسینردم و  يرگنـشور و  نیوانع  تحت  اصوصخ  برغ ،  رد  مهدزون 

 . دش انـشآ  دندوب  هتفر  دادغب  هب  هک  ناخ ،  مکلم  ازریم  لثم  راچاق  رـصع  ياه  هدزبرغ  زا  یخرب  اب  دادغب  رد  شتماقا  تدـم  رد  زین  هللا  ءاهب 
نیا راـکفا  دـیدرگ .  انـشآ  دوـب  هدرک  راـید  نآ  هـب  يرفـس  هـک  هداز  دـنوخآ  یلعحتف  ازریم  اـب  لوبناتـسا  رد  شتماـقا  تدـم  رد  نـینچمه 

هلءاسم یبرغ  گنهرف  زا  ءاهبلا  دـبع  ندـش  رثءاتم  زا  يا  هنومن  دوبن .  ریثءات  یب  یلعنیـسح  ازریم  يرکف  تـالوحت  رد  هدزبرغ  نارکفنـشور 
لیاوا رد  هک  تسا  وتنارپسا  یعارتخا  نابز  داهنشیپ  زا  هتفرگرب  میلعت  نیا  دوب .  وا  هناگ  هدزاود  میلاعت  زا  یکی  هک  دوب  طخ  نابز و  تدحو 
هدزاود میلاعت  رگید  دراوم  داتفا .  یـشومارف  هتوب  رد  دـش و  راکـشآ  نآ  ندوب  یلمع  ریغ  يدوزب  یلو  دوب ،  هتفاـی  ینارادـفرط  متـسیب  نرق 

ملاع تدـحو  لدـعلا ،  تیب  نایدا ،  ساسا  تدـحو  لقع ،  ملع و  اـب  نید  قباـطت  تقیقح )  يرحت   ) دـیلقت كرت  زا :  تسا  تراـبع  هناـگ 
تیبرت میلعت و  نادرم ،  ناـنز و  قوـقح  يواـست  یموـمع ،  تشیعم  لیدـعت  رـشب ،  دارفا  ناـیم  تبحم  تـفلا و  تابـصعت ،  كرت  یناـسنا ، 

نینچ وا  زا  شیپ  دوب  دـقتعم  درک و  یم  دادـملق  شردـپ  تاراکتبا  زا  ار  میلاعت  نیا  ءاهبلا  دـبع  گنج .  میرحت  یمومع و  حلـص  يرابجا ، 
ءاهبلا دبع  تیـصو  هب  انب  ءاهبلا ،  دبع  رتخد  دشرا  دنزرف  ینابر  یقوش  هب  بقلم  يدنفا  یقوش  ءاهبلا ،  دبع  زا  سپ  تشادن .  دوجو  یمیلاعت 

یلع دمحم  شردارب  دیاب  ءاهبلا  دبع  زا  سپ  هللا  ءاهب  تیـصو  قبط  رب  اریز  دوب  هارمه  تاعزانم  اب  زین  ینیـشناج  نیا  دـیدرگ .  يو  نیـشناج 
تـسایر هک  دومن  ررقم  درک و  بصن  وا  ینیـشناج  هب  ار  يدنفا  یقوش  دز و  رانک  ار  وا  ءاهبلا  دبع  اما  دیـسر .  یم  هیئاهب  تسایر  هب  يدـنفا 

دوخ فالـسا  دوهعم  مسر  هب  یقوش  دنتفریذپن و  ار  یقوش  تسایرنایئاهب  زا  یخرب  دبای .  همادا  وا  روکذ  نادنزرف  رد  یقوش  زا  سپ  نایئاهب 
توریبییاکیرما و هاگشناد  رد  تشاد و  یمسر  تالیصحت  دوخ  ياین  فالخ  رب  یقوش  تخادرپ .  نافلاخم  هب  تبـسن  ازـسان  ییوگدب و  هب 

دنیارف نیا  دوب و  نییآ  نیا  یناهج  يرادا و  تالیکشت  هعسوت  هیئاهب ،  خیرات  رد  وا  یساسا  شقن  دوب .  هدرک  لیصحت  دروفسکآ  رد  سپس 
هب راکذالا  قرشم  هب  موسوم  یئاهب  يا  هراق  ياهدبعم  نامتخاس  تفرگ و  يرتشیب  تعرس  اکیرما  اپورا و  رد  يدالیم  تصش  ههد  رد  هژیوب 
رد عقاو  نایئاهب  یناحور  يرادا و  زکرم  رظن  ریز  داد ،  مان  هللا ))  رما  يرادا  مظن   )) نآ هب  يدنفا  یقوش  هک  نایئاهب  تالیکشت  دیسر .  مامتا 
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نیا سیسءات  زا  یقوش  تایح  نامز  رد  ددرگ .  یم  هرادا  تسا  موسوم  یهلا ))  مظعا  لدعلا  تیب   )) هب هک  لیئارسا )  روشک  رد   ) افیح رهش 
ءاهبلا دبع  حیرصت  ربانب  درک .  غالبا  لیئارـسا  روهمج  سیئر  هب  لیئارـسا  روشک  هب  تبـسن  ار  نایئاهب  یتسود  بتارم  درک و  تیامح  تلود 

دنتفرگ و یم  هدهع  رب  ار  ناییاهب  يربهر  دیاب  هللارما  یلو  بقل  اب  لسن  زا  دـعب  لسن  شروکذ ،  نادـنزرف  زا  نت  راهچ  تسیب و  يو  زا  سپ 
باعشنا یگتسد و  ود  زا  يرگید  نارود  شتافو  زا  سپ  اعبط  دوب و  میقع  يدنفا  یقوش  اما  درک .  یم  نیعت  ار  دوخ  نیـشناج  دیاب  کی  ره 

بختنم يرفن  هورگ 27  زا  يدادـعت  لوسکام و  هیحور  يدـنفا ،  یقوش  رـسمه  ماجنارـس  یلو  دـش .  رهاظ  نایئاهب  نایم  رد  یگتـشگرس  و 
سیسءات رد 1963  ار  لدـعلا  تیب  درط و  ار  شیوـخ  ناـفلاخم  بلج و  دوـخ  هب  ار  ناـیئاهب  تیرثـکا  هللارما ))  ناـیدایا   )) هب بقلم  یقوـش 

بختنم دارفا  کمک  اب  دنا و  تایح  دیق  رد  رگید  نت  ود  لوسکام و  هیحور  ینعی  رفن  هس  رـضاح  نامز  رد  هللارما  نایدایا  هورگ  زا  دندرک . 
زلراچ لوسکام ،  هیحور  يربهر  تازاوم  هب  دنراد .  هدهع  رب  ار  نایئاهب  رثکا  يربهر  دنا  فورعم  يا ))  هراق  نیرواشم   )) هب هک  لدعلا  تیب 

ناتسودنه و اکیرما ،  رد  هزورما  هک  دروآ  دیدپ  ار  سکدترا ))  نایئاهب   )) هورگ درک و  ار  يدنفا  یقوش  ینیـشناج  یعدم  زین  یمیر  سیم 
دوخ هک  یناعم  دیـشمج  مان  هب  ناسارخ ،  نایئاهب  زا  یناوج  يربهر  هب  نایئاهب  زا  رگید  يا  هدع  دنا .  هدنکارپ  رگید  روشک  دـنچ  ایلارتسا و 
قبط رب  دنا .  هدنکارپ  اکیرما  ناتسکاپ و  دنه ،  يزنودنا ،  رد  هک  دنداد  لیکـشت  ار  نایئاهب  زا  يرگید  هورگ  دناوخ ،  یم  هللا ))  ءامـس   )) ار

 . تسا زیمآ  قارغا  رامآ  نیا  هتبلا  هک  دوش  یم  هدز  نیمخت  رفن  نویلیم  جنپ  لاس 1992 ،  رد  نانآ  تیعمج  نایئاهب  ياهرامآ 

نایئاهب ياهرواب  اهنییآ و 

تسا سدقم  نایئاهب  رظن  زا  ینابر ،  يدنفا  یقوش  زین  يدح  ات  ءاهبلا ،  دبع  هللا و  ءاهب  یلعنیسح  ازریم  باب ،  دمحم  یلع  دیـس  ياه  هتـشون 
تیمها زا  نانآ  دزن  رد  يرون  یلعنیـسح  ازریم  نافیا  سدـقا و  باتک  ود  و  دریگ ،  یمن  رارق  ناـیئاهب  سرتسد  رد  اـمومع  باـب  بتک  اـما  ، 

زور راهچ  دوش و  یم  میسقت  زور  هدزون  هب  هام  ره  رد  هام ،  هدزون  هب  هتشگ  زاغآ  زورون  زا  یئاهب  یسمش  میوقت  تسا .  رادروخرب  یـصاخ 
تدـم هب  هزور  هنازور و  زامن  هب  فظوم  نایئاهب  تسا .  هدـش  نییعت  نشج  يرازگرکـش و  ماـیا  هدـنامیقاب  زور ) جـنپ  هسیبک  ياـهلاس  رد  )

ازریم لزنم  زاریـش و  رد  باب  دـمحم  یلع  دیـس  لزنم  لـماش  ناـشیا ،  هسدـقم  نکاـما  زا  یکی  تراـیز  لاـس و  هاـم  نیرخآ  رد  زور  هدزون 
رد ددرگ .  یم  لیکـشت  راب  کـی  زور  هدزون  ره  هک  دـنا  فظوم  تافایـض  رد  روضح  هب  نینچمه  ناـیئاهب  دـندادغب .  رد  يرون  یلعنیـسح 

هدرمش يرورض  جاودزا  رد  داماد  سورع و  نیدلاو  تیاضر  هدش و  عنم  تمالـس  هب  رـضم  داوم  یلکلا و  تابورـشم  ندیـشون  ییاهب  نییآ 
تیباب و ياعدا  دش .  هتخانش  هلاض )  هقرف   ) يداقتعا فارحنا  کی  ناونع  هب  ناناملـسم  نایم  رد  شیادیپ  يادبا  زا  ییاهب  نییآ  تسا .  هدش 

یمالـسا ثیداحا  رد  يدهم  ياهیگژیو  دوبن .  هتفزیذپ  یعطق  ثیداحا  هب  هجوت  اب  باب  دمحم  یلع  دیـس  طسوت  تیودهم  تیمئاق و  سپس 
 . تسا هدش  موکحم  تدـش  هب  تیاغ  ماما  تیباب  ياعدا  ثیداحا  رد  تسا .  هتـسب  ار  اجیب  ياعدا  هنوگ  ره  هار  هک  هدـش  نییبت  يا  هنوگ  هب 

هدش هتفریذپ  ناناملـسم  همه  طسوت  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تیمتاخ  هب  داقتعا  اب  هللا  ءاهب  باب و  طسوت  دـیدج  نید  ياعدا 
هثداح رپ  خـیرات  دـنتفاین .  یهاگیاج  نایعیـش  ناناملـسم و  نایم  رد  نایئاهب  هدرتسگ ،  تاغیلبت  مغر  یلع  ور  نیا  زا  دوبن .  راـگزاس  تسا ، 

عـضاوم رد  يرامعتـسا  ياهتلود  ياهتیامح  وسکی و  زا  بدا  زا  رود  تاعزانم  نانآ و  ياه  ییوگـشیپ  ندـمآرد  تسردان  یئاهب ،  ناربهر 
 ، ناریا اصوصخ  یمالسا ،  ياهروشک  رد  تیلاعف  هنیمز  رگید ،  يوس  زا  لیئارـسا  تلود  اب  نانآ  یهرمه  هژیوب  ییاهب و  نارـس  زا  فلتخم 

دالب نایتفم  رهزالا و  هاگشناد  هعیش و  هیملع  ياه  هزوح  ياملع  دنتـشون .  باتک  نییآ  نیا  دقن  رد  يرایـسب  نافل  ؤم  تفرگ .  نایئاهب  زا  ار 
یخرب تشگزاب  دـندرک .  یفرعم  مالـسا  تایرورـض  نافلاخم  ار  نانآ  دنتـشاد و  مـالعا  ار  یمالـسا  تما  زا  هقرف  نیا  ندوب  ادـج  یمالـسا 

 . تسا هدوب  نییآ  نیا  زا  نانامـسم  نتفرگ  هلـصاف  مهم  لماع  زین  هقرف ،  نیا  ینورد  لئاسم  ياشفا  نییآ و  نیا  زا  یئاهب  ناـغلبم  تاـماقم و 
(239)

هدیکچ
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هدیکچ

مالسلا هیلع  نامز  ماما  اب  طابترا ) هزاورد   ) ندوب باب  یعدم  ادتبا  رد  نوچ  وا  تسا .  يزاریش  دمحم  یلع  دیس  هیباب ،  هقرف  راذگ  ناینب   . 1
ریسفت ینافرع و  لئاسم  هب  یهار  قیرط  نیا  زا  دش و  انـشآ  هیخیـش  اب  ادتبا  زا  وا  دندش .  هدیمان  هیباب ))   )) شناوریپ دش و  باب  هب  بقلم  دوب 

تیعقوم نیا  رد  دمحم  یلع  دیـس  دندوب .  ینیـشناج  لابند  هب  وا  نادـیرم  یتشر ،  مظاک  دیـس  گرم  زا  سپ   . 2 تفای .  ثیداحا  تاـیآ و 
ياـعدا جـیردت  هب  دـمحم  یلع  دیـس  دـندرک .  تیعبت  وا  زا  مه  مظاـک  دیـس  ناوریپ  زا  یخرب  درک و  یفرعم  مهدزاود  ماـما  باـب  ار  دوـخ 

زاربا دوخ  هتـشذگ  زا  هعفد  ره  ریگتـسد و  تقو  تموکح  طسوت  راب  نیدـنچ  دـمحم  یلع  دیـس   . 3 دومن .  توبن  ماجنارـس  و  تیودـهم ، 
يارآ باب   . 4 دش .  نارابریت  زیربت  رد  ماجنارس  هکنیا  ات  دومن  یم  عورش  ار  غیلبت  هرابود  تسکـش و  یم  ار  هبوت  راب  ره  نکل  دومن  تمادن 
هدرک شرافس  يدایز  تنوشخ  دنریذپن  ار  وا  نییآ  هک  یناسک  هب  تبسن  وا  تسا .  هدمآ  وا  نایب  باتک  رد  یخرب  هک  هدومن  زاربا  یضقانتم 
ناینب تسا .  هیباب  هقرف  زا  بعشنم  هیئاهب  هقرف   . 5 دنوش .  وحم  دیاب  رگید  ياهباتک  همه  دنورب و  نیب  زا  دـیاب  اه  یباب  زج  دارفا  همه  تسا ؛ 
ازریم مان  هب  مه  يرتکچوک  ردارب  دوب .  باب  ناغلبم  ناوریپ و  زا  وا  تسا .  هللاءاهب  هب  فورعم  يرون  یلعنیـسح  ازریم  تیئاهب ،  نییآ  راذـگ 

نیشناج ار  وا  يا  هدع  باب ،  گرم  زا  سپ  ور  نیا  زا  تشاد و  تسد  رد  ینیشناج  رب  ینبم  باب  زا  یتیصو  هک  تشاد  لزا )  حبص   ) ییحم
دوخ زا  سپ  يدرف  روهظ  هب  باب  هک  اجنآ  زا   . 6 تفرگ .  تسد  هب  ار  اهراک  مامز  یلعنیسح  ازریم  مک ،  نس  تهج  هب  نکل  دنتـسناد  باب 
دندش هتـشک  ای  ییحی  يراکمه  یلعنیـسح و  طسوت  هک  دندرک  یماقم  نینچ  ياعدا  يدایز  دارفا  دوب  هداد  دیون  هللا ))  هرهظی  نم   )) ماقم اب 

دش زاغآ  نایباب  نایم  رد  یلصا  عازن  اجنیا  زا  درک و  اعدا  دوخ  يارب  ار  ماقم  نیا  یلعنیسح  ازریم  سپس  دنتشادرب .  تسد  دوخ  ياعدا  زا  ای 
یئاهب هللا )  ءاهب   ) یلعنیـسح ناوریپ  دنتفرگ و  مان  یلزا  دـندنام  یقاب  ییحی  ینیـشناج  رب  دـنتفریذپن و  ار  یلعنیـسح  ياعدا  هک  ییاه  یباب  . 

یلعنیسح ازریم   . 7 دـندروآ .  نامیا  وا  هب  يدایز  هدـع  مالعا و  ار  دـیدج  نییآ  امـسر  فارطا  هب  ییاه  همان  لاسرا  اب  وا  دـندش .  هدـناوخ 
باتک دومن و  يدـیدج  تعیرـش  ياعدا  نینچمه  وا  دوب .  تیبوبر  تیهولا و  ماقم  اهنآ  نیرتمهم  هک  درک  اعدا  دوخ  يارب  يدایز  تاماقم 
ازریم گرم  زا  سپ   . 8 تسا .  هتـشون  دادـغب  رد  شتماقا  ياهلاس  نیرخآ  رد  هک  دوب  ناقیا  هللا  ءاهب  باتک  نیرتمهم  تشاـگن .  ار  سدـقا 

اپورا و هب  شرفـس  وا ،  نامز  رد  مهم  ياهدادـیور  زا  دـش .  يو  نیـشناج  ءاهبلا ،  دـبع  هب  بقلم  يدـنفا  سابع  شگرزب  رـسپ  یلعنیـسح ، 
ناونع تحت  برغ  رد  هچنآ  اب  ار  ءاهب  باـب و  میلاـعت  اهرفـس  نیا  رد  وا  دوش و  یم  بوسحم  ییاـهب  نییآ  رد  یفطع  هطقن  هک  دوب  اـکیرما 

نید قباطت  دیلقت ،  كرت  تسا :  راکشآ  وا  میلاعت  رد  اهبلادبع  رد  یبرغ  گنهرف  تاریثءات  زا  یخرب   . 9 داد .  یتشآ  دوب  لوادتم  مسینردم 
 ، اهبلا دبع  زا  سپ   . 10 درم و . . .  نز و  قوقح  يواست  تابـصعت ،  كرت  نایدا ،  یـساسا  تدحو  طخ ،  نابز و  تدحو  لقع ،  ملع و  و 

دروفـسکآ توریب و  هاگـشناد  زا  دوخ  ياین  فالخ  رب  وا  دش .  يو  نیـشناج  اهبلادبع  تیـصو  هب  انب  شرتخد  دـشرا  دـنزرف  يدـنفا  یقوش 
زا ییاهب  یباـب و  نییآ   . 11 دومن .  افیا  تیئاهب  نییآیناهج  يرادا و  تالیکشت  هعـسوت  رد  يا  هژیو  شقن  يو  تشاد .  یمـسر  تالیـصحت 

ثیداحا رد  دوعوم  يدهم  ياهیگژیو  تسا .  هدـش  هتخانـش  هلاض  هقرف  یفارحنا و  يداقتعا  ناونع  هب  ناناملـسم  نایم  رد  شیادـیپ  يادـتبا 
هب داقتعا  اب  فلاخم  ءاهب  باب و  طسوت  دـیدج  نید  ياعدا  ددـنب .  یم  ار  تسردان  ياعدا  هنوگ  ره  هار  هک  هدـش  نییبت  يوحن  هب  یمالـسا 

 . دنتفاین یهاگیاج  ناناملسم  نایم  رد  نایئاهب  هاگ  چیه  عیسو  تاغیلبت  مغریلع  اذل  تسا .  مالسا  ربمایپ  تیمتاخ 

شسرپ

هدرک راهظا  ییاهاعدا  هچ  هللا  ءاهب  تسا و  هدوب  هنوگچ  هیئاهب  هقرف  شیادیپ  هوحن   . 2 دش ؟  ادیپ  یسک  هچ  طسوت  هنوگچ و  هیباب  هقرف   . 1
؟  تفاین یهاگیاج  ناناملسم  نایم  رد  تیئاهب  نییآ  ارچ   . 4 دش ؟  رثءاتم  برغ  گنهرف  زا  هییاهب  هقرف  هنوگچ   . 3 دوب ؟ 

اهتشون یپ 
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اهتشون 1 یپ 

لحنلا لـلملا و  ياـهباتک  دروـم  نـیا  رد  - 2 و 1826 . ص 1821  ج 5 ، و  ص 1542  ج 4 ، حاــصلا ،  ص 211 ، رینملا ، حابــصملا  - 1
رایتخا كر :  - 3 تسا .  هظحالم  لباق  ینیارفسا  نیدلا  یف  ریصبتلا  يولع و  ینیسح  نایدالا  نایب  يدادغب ،  قرفلا  نیب  قرفلا  یناتـسرهش ، 

: رفاغ 73 و 74 ، هرقب :  هیئاج 23 ، كر :  ص 77 5 - لدجلا ،  خیرات  هرهزوبا ،  دمحم  - 4 ص 542 . ج 2 ، یشک ،)  لاجر   ) لاجرلا ۀفرعم 
ص 45- ج 1 ، لحنلا ،  للملا و  یف  ثوحب  ص 76-81 ، لدجلا ،  خیرات  كر :  - 6 . 99  : هرقب ، 49 توبکنع :  ، 14 لمن :  ، 76 هبوت :  ، 56

تالاقم ۀفرعم  یف  ماوعلا  ةرصبت  ص 24 ، ج 1 ، لحنلاو ،  للملا  ص 39 ، ج 1 ، نیمالسالا ،  تالاقم  ص 2 ، هعیشلا ،  قرف  كر :  - 7 108
یف ثوحب  ص 114 ، ج 1 ، لحنلا ،  للملا و  هب  دیرگنب  جراوخ  شیادیپ  یگنوگچ  خیرات و  هرابرد  - 8 ص 3 . حاضیالا ،  ص 28 ، مانالا ، 

 ، هزرهوبا ص 11-9 ، هلزتعملا ،  تاقبط  یـضترملا ،  نبا  كر :  - 9 ص 99-94 . قرفلا ،  نیب  قرفلا  ص 72-54 ، ج 5 ، لحنلا ،  لـلملا و 
نییمالسالا تالاقم  ص 139 ، ج 1 ، لحنلا ،  للملا و  ص 211 ، قرفلا ،  نیب  قرفلا  كر :  - 10 ص 96-95 . ۀیمالسالا ،  بهاذملا  خیرات 

قرفلا لـبد ،  رفلا  - 13 ص 114 . ج 1 ، لـحنلا ،  لـلملا و  كر :  - 12 ص 47 . ج 1 ، لـحنلا ،  لـلملا و  كر :  - 11 و 136 . ص 132  ، 
لـلملا و كر :.  - 14 ص 257 . مالـسالا ،  رجف  نـیما ،  دـمحا  ص 142 . يودـب ،  نمحرلادـبع  همجرت  یقیرفالا ،  لامـشلا  یف  هیمالـسالا 
ص 115، ج 1 ، لحنلا ،  للملا و  ص 91 ، قرفلا ،  نـیب  قرفلا  كر :.  - 16 ص 127 . نییمالسالا .  تالاقم  - 15 ج 1،ص 115 . لحنلا ، 

 .: كر - 17 ص 38 . مانالا ،  تالاقم  ۀـفرعم  یف  ماوعلا  ةرـصبت  ص 261 ، مالـسالا ،  رجف  نیما ،  دـمحا  ص 101 ، نییمالـسالا ،  تالاقم 
ص مالسالا ،  رجف  - 19 ص 86 . نییمالسالا ،  تالاقم  - 18 . 100 ص 92 -  قرفلا .  نیب  قرفلا  ، 117 ص 115 -  ج 1 ، لحنلا ،  للملا و 
-21 ص 64-63 . هیمالـسالا ،  بهاذملا  خیرات  ص 105-103 ، قرفلا ،  نـیب  قرفلا  ص 120 ، ج 1 ، لحنلا ،  لـلملا و  كر :  - 20 . 259
ج لحنلا ،  للملا و  ص 108-105 ، قرفلا ،  نیب  قرفلا  - 22 102 ص 101 -  قرفلا ،  نیب  قرفلا  ص 120 ، ج 1 ، لحنلا ،  للملا و  كر :. 

قرفلا نیب  قرفلا  - 23 ص 137-136 . ج 4 ، ۀغالبلا ،  جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  ص 92-89 ، نییمالسالا ،  تالاقم  ص 125-122 ، ، 1
لحنلا للملا و  ص 152-146 25 - خیرات ،  رد  جراوخ  يرفعج ،  بوقعی  ص 134 و  ج 1 ، لحنلا ،  للملا و  كر :  ص 109-108 24 - ، 

ص ج 1 ، لحنلا ،  للملا و  ص 222 ، رینملا ، حابصم  ص 2352 ، ص 52 و ج 6 ، ج 1 ، حاحـصلا ،  كر :  - 26 . 135 ج 1،ص 134 -  ، 
 ، يربکلا تاقبطلا  دعس ، نبا  - 29 ص 279 . مالـسالارجف ،  نیما ،  دمحا  كر .  - 28 ص 6 . هعیـشلا ،  قرف  زین  نامه و  كر :  - 27 . 139

بیذهت يزملا ،  فسوی  جاجحلا  یبا  نیدـلا  لامج  كر .  - 31 . 263 ص 261 -  یناغالا ،  یناهفـصا ،  جرفلا  یبا  - 30 ص 307 . ج 6 ،
ج لحنلا ،  للملا و  - 32 ص 290 . ج 2 ، بیذهتلا ،  بیذهت  ینالقـسع ،  رجح  نبا  322 و  ص 321 -  ج 6 ، لاجرلا ،  ءامـسا  یف  لامکلا 
-35 ص 299 . ج 42 ، يریـش ،  یلع  قیقحت  قشمد ،  هنیدـم  خـیرات  رکاسع ، نبا  - 34 ص 6 . هعیـشلا ،  قرف  یتخبون ،  - 33 ص 139 . ، 1
ص 456. نییمالسالا ،  تالاقم  - 36 . 417 ص 276 ، ج 8 ، یفاکلا ،  ص 2 ، ص 327 و ج 26 ، ج 24 ، راونـالاراحب ، كر .  هنومن  يارب 
 ، لحنلا للملا و  ص 211 و  قرفلا ،  نیب  قرفلا  - 39 . 7 ص 6 ، هعیشلا ،  قرف  - 38 ص 261 . ج 14 ، یناغالا ،  یناهفصا ،  جرفلا  یبا  - 37
 - ص 211 قرفلا ،  نـیب  قرفلا  ، 146 ص 140 -  ج 1 ، لحنلا ،  للملا و  كر :  ءارآ  نیا  قیداـصم  هراـب  رد  - 40 . 145 ص 139 -  ج 1 ،
 : كر - 42 . 139 ص 135 -  ج 1 ، لاـمعلازنک ،  كر .  - 41 ص 111 . ج 2 ، لـصفلا ،  ، 141 ص 132 -  نییمالـسالا ،  تالاقم  ، 216

ص ج 6 ، یفاک ،  ص 17 ، ج 2 ، راونالاراحب ، ص 441 ، ج 14 ، ص 433 ، ج 17 ، ص 317 ، ج 12 ، لئاسولا ،  كردتسم  ذخءام و  نامه 
ص 253- لامعالا ،  باوث  ح 222 ، ، 4 ءزج ج 2 ، دواد ، یبا  ننس  ص 118 ، ج 1 ، لامعلا ،  زنک  ص 72 ، ج 1 ، لاصخلا ،  كر :  - 43 . 47
-45 ص 382 . دیحوتلا ، ص 138 ، ج 6 ، روثنملا ، ردلا  ص 86 ، ج 2 ، لبنح ،  نبا  دنـسم  ص 47 ، ج 5 ، راونـالاراحب ، كر :  - 44 . 254
ص قرفلا ،  نیب  قرفلا  ص 139 ، ج 1 ، لحنلا ،  للملا و  - 46 ص 258 . نیعلا ،  روحلا  يریمحلا ،  ناوشن  ص 430 ، نییمالسالا ،  تالاقم 
-48 ص 356 . ج 2 ، هیزیرقملا ،  طـطخلا  ص 140 ، ج 3 ، خـیراتلا ،  یف  لماکلا  ریثا ، نبا  ص 139 و  ج 1 ، لحنلا ،  لـلملا و  - 47 . 211

دالبلا یف  هیمالسالا  قرفلا  ناوطع ،  نیسح  - 49 ص 34 . ج 9 ، هیاهنلا ،  ۀیادبلا و  ریثک ، نبا  ص 356 ، ج 2 ، هیزیرقملا ،  ططخلا  يزیرقم ، 
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دالبلا یف  هیمالسالا  قرفلا  ناوطع ،  نیسح  - 49 ص 34 . ج 9 ، هیاهنلا ،  ۀیادبلا و  ریثک ، نبا  ص 356 ، ج 2 ، هیزیرقملا ،  ططخلا  يزیرقم ، 
ءادتها و تسادخ  يوس  زا  هار  نداد  ناشن  تیاده و  هچ  رگ  هک  تسا  نآ  خساپ  نیا  هصالخ  - 50 ص 33-27 . يومالا ،  رصعلا  یف  ماشلا 

تاـقبط یـضترملا ،  نب  ییحی  نب  دـمحا  ص 109-106 51 - ادـخ ، يرطف  تفرعم  کـن :  دـشاب . یم  ناـسنا  هفیظو  قـح  ربارب  رد  میلـست 
 ، لدعلا دیحوتلا و  باوبا  یف  ینغملا  رابجلادبع ، یـضاق  ص 34 53 - ج 9 ، ۀیاهنلا ،  ۀـیادبلا و  ص 25 و  نامه ،  - 52 ص 26 . هلزتعملا ، 

عوضوم رد  ناـیاپ ،  رد  ص 145 56 - ج 1 ، لحنلا ،  لـلملا و  ص 106 55 - هیمالـسالا ،  بهاذملا  خـیرات  هرهزوبا ،  - 54 ص 4 . ج 8 ،
و وس ، کی  زا  ار  یهلا  ردـق  اـضق و  یلقن  دـهاوش  یلقع و  نیهارب  .1 دسر : یم  رظن  هب  دـیفم  هتکن  دـنچ  حرط  یهلا  ریدـقت  ناسنا و  يدازآ 

يا هنوگ  هب  دیاب  یهلا  ریدقت  ریسفت  . 2 تسا ؛  لقن  لقع و  شریذپ  دروم  بلطم  ود  ره  دـننک و  یم  تابثا  رگید  يوس  زا  ار  ناسنا  يدازآ 
.3 دراد ؛ ار  ادخ  ریدقت  اب  ندش  عمج  تیلباق  تسین ،  اهر  قلم و  ناسنا  يدازآ  نوچ  رگید  يوس  زا  دوش . لئاق  یشقن  ناسنا  يارب  هک  دشاب 

لاعفا دـنوادخ  هک  تسانعم  نیا  هب  یعیرـشت  ریدـقت  تسا .  ینیوکت  یعیرـشت و  يانعم  ود  هب  ناسنا  يراـیتخا  لاـمعا  هراـبرد  ادـخ  ریدـقت 
رابخا نویع  ح 20 ، ص 96 ، ج 5 ، راونالاراحب ، ر.ك :   . ) تسا هدرک  یهن  یخرب  زا  هدرک و  رما  یخرب  هب  هدرک و  يریگ  هزادنا  ار  اهناسنا 
تـسین روطنیا  تسا و  هدش  نیعم  ناسنا  رایتخا  تردق و  هک  تسانعم  نادب  ینیوکت  ریدـقت  ح 17 .) ص 124 ، ج 1 ، مالـسلا ،  هیلع  اضرلا 

ياراد یعامتجا  یگداوناخ و  يدرف و  طیارـش  نوچ  يددـعتم  ياه  هبنج  زا  هکلب  دـنهد ، ماجنا  دـنهاوخب  ار  يراک  ره  دـنناوتب  اهناسنا  هک 
ییاناوت یمدآ  لعف  زا  هلحرم  ره  رد  دنوادخ  دهد و  خر  دـناوت  یمن  ادـخ  ینیوکت  هزاجا  نودـب  ناسنا  لاعفا  نینچمه  تسا .  تیدودـحم 

دریگ یمن  هدـیدان  ار  ناسنا  يدازآ  یهلا ،  ریدـقت  بیترت  نیا  هب  تسا .  هدـشن  اهر  دوخ  لاح  هب  ناسنا  دراد و  ار  لـعف  عوقو  زا  يریگولج 
. دنک یم  لاطبا  ار  ناسنا  طرـش  دیق و  یب  يدازآ  ضیوفت و  یهلا  ردق  اضق و  نخـس  رگید  هب  دزاس . یم  دـیقم  دودـحم و  ار  نآ  اهنت  هکلب 
ص هیمالـسالا ،  بهاذملا  خیرات  هرهزوبا ،  ص 12 ، هلزتعملا ،  تاقبط  یـضترملا ،  نبا  كر :  - 58 ص 85 . ج 1 ، لحنلا ،  لـلملا و  - 57
ص ج 9 ، ۀیاهنلا ،  ۀـیادبلا و  كر :  - 61 ص 211 . قرفلا ،  نیب  قرفلا  - 60 ص 4 . ج 8 ، لدعلا ،  دـیحوتلا و  باوبا  یف  ینغملا  - 59 . 99
 : هب دیرگنب  هیمهج  دیاقع  هرابرد  - 63 ص 591 . ج 6 ، يربط ،  خیرات  - 62 ص 105 . ج 2 ، نازیملا ،  ناسل  ینالقـسع ،  رجح  نبا  ، 350

ص رینملا ، حابصم  ص 1240 ، ج 3 ، حاحـصلا ،  كر :  - 64 ص 222-221 . قرفلا ،  نــیب  قرفلا  ص 88-86 ، ج 1 ، لـحنلا ،  لـلملا و 
قرف یتخبون ،  - 65 ص 960 . ج 2 ، نیعلا ،  باتک  بیترت  ص 49 ، ج 3 ، طیعملا ، سوماقلا  ص 235 ، ج 3 ، ۀغللا ،  سییاقم  مجعم  ، 329

 ، یناجرج ص 65 ، ج 1 ، نییمالسالا ،  تالاقم  ص 146 ، ج 1 ، لحنلا ،  للملا و  ص 1 ، تالاقملا ،  لئاوا  دیفم ، خیش  ص 17 ، هعیشلا ، 
كر - 69 ص 41 . ج 1 ، داشرالا ، كر :  - 68 ص 589 . ج 8 ، روثنملا ، ردلا  ص 18 67 - هعیشلا ،  قرف  - 66 ص 57 . تافیرعتلا ،  باتک 

ح 104، ص 72 ، یسوط ،  یلاما  ص 156 ، عیارشلا ،  للع  ح 238 ، و ص 60 ، ح 201 ، ص 52 ، ج 2 ، مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  : 
ص 17، ج 68 ، راونالاراحب ، كر :  - 71 ح 193 . ص 61 ، دانسالا ، برق  كر :  - 70 و . ... ، 20 ، 19 ، 16 ، 9 ص 7 ، ج 68 ، راونالاراحب ،
-73 ح 231 . ص 60 ، ج 2 ، مالـسلا ،  هیلع  اـضرلا  راـبخا  نوـیع  كر :  - 72 ح 215 . ص 58 ، ج 2 ، مالـسلا ،  هیلع  اضرلا  راـبخا  نویع 

نیمه رد  - 76 ص 146 . ۀیصولا ،  تابثا  يدوعسم ،  - 75 ج 1 . ریدغلا ، ینیما ،  همالع  کن :  ص 63-62 74 - ج 2 ، خیراتلا ،  یف  لماکلا 
للملا یف  ثوحب  یلامع ؛  یتعیش و  اولتق  هریـصبلا  یف  ریبزلا  هحلط و  عابتا  نا  دنیامرف : یم  ریبز  هحلط و  جورخ  زا  سپ  ماما  هک  تسا  نامز 

 ، لحنلا للملا و  كر :  ص 439-437 78 - يربطلا ،  خیرات  ص 663 ، ج 2 ، خیراتلا ،  یف  لماکلا  كر :  - 77 ص 106 . ج 6 ، لحنلا ،  و 
یخیرات لصفم  ياهباتک  زا  هتشذگ  نایعیش ،  ياهمایق  هعیش و  خیرات  دروم  رد  ص 61-58 79 - قرفلا ،  نیب  قرفلا  ص 154-147 ، ج 1 ،

 ، ضایف هللادبع  لوالا ،  یسابعلا  رصعلا  یف  هعیشلا  داهج  یثیللا ،  راتخم  هریمس  هعیـشلا ،  خیرات  يرفظم ،  نیـسح  دمحم  هب :  دینک  عوجر  ، 
ج 1، نیعلا ،  باتک  بیترت  ص 1865 ؛ ج 5 ، حاحصلا ،  ص 28 ؛ ج 1 ، ۀغللا ،  سییاقم  مجعم  - 80 هعیشلا .  نم  مهفالسا  هیمامالا و  خیرات 

هدش لقن  - 82 ص 4 . تالاقملا ،  لئاوا  ص 108 ، هعیشلا ،  قرف  ص 169 ، ج 1 ، لحنلا ،  للملا و  - 81 ص 23 . رینملا ، حابصم  ص 106 ؛
رد بلغت ،  نب  نانبا  هب  تیبرع  دروم  رد  نیعا  نب  نامرح  هب  ینآرق  مولع  ؤهرابرد  ار  ماش  ياملع  ناملکتم و  زا  یکی  قداص  ماـما  هک  تسا 
رد ملاس و  نب  ماـشه  هب  دـیحوت  عوضوم  رد  راـیط ، هب  تعاطتـسا  عوضوم  رد  قاـط ،  نم  ؤم  هب  مـالک  ملع  رد  نیعا ،  نب  ةرارز  هب  هقف  ملع 
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ج یفاک ،  لوصا  - 83 ص 554 560 . ج 2 ، یـشک ،)  لاجر   ) لاجرلا ۀـفرعم  رایتخا  كر :  داد . عاجرا  مکح  نب  ماشه  هب  تماما  عوضوم 
زا ثیدح  نیا  ص 11 85 - رابخالا ، یناعم  كر :  لدعلا .))  دـیحوتلا و  نیدـلا  ساسا  نا   :)) تسا هدـمآ  یثیدـح  رد  - 84 ص 170 . ، 1

ص 22، ص 96 ، ج 4 ، لبنح ،  نبا  دنسم  هب :  دیرگنب  هلمج  زا  تسا  هدش  لقن  ددعتم  عبانم  رد  تسا و  ینس  هعیـش و  قافتا  دروم  ثیداحا 
ج 1، یفاک ،  لوصا  - 86 ص 412 . ج 2 ، نیدلا ،  لامک  ص 376 و ص 377 ، ج 1 ، یفاک ،  لوصا  هرامش 14863 ، ثیدح  لامعلا ،  زنک 

یف توکلملا  راونا  ص 253 ، ج 2 ، یسربط ،  جاجتحا  ص 116 و ص 59  ج 5 ، راونالاراحب ، ص 361 ، قودص ،  دیحوت  - 87 ص 160 /.
ملعلا و هلمج  حرش  یضترم ،  دیـس  - 88 ص 27 . رـشحلا ، موی  عفانلا  ص 104 ، قدصلا ،  فشک  قحلا و  جـهن  ص 109 ، توقایلا ،  حرش 
 ، ینیسحلا هللا  ءامسا  حرش  يزار ،  رخف  - 89 ص 57 . نامیا ،  هیامرس  یجیهال ،  ص 97 ، لوصالا ،  دیهمت  یسوط ،  خیش  ص 83 ، لمعلا ، 

ج یفاک ،  لوصا  كر :  - 90 ص 42 . ج 1 ، لحنلا ،  للملا و  ص 131 ، نیدلا ،  لوصا  يدادـغب ،  ص 271 ، ردـقلا ، ءاضقلا و  ص 245 ،
راحب ص 173 ، ج 1 ، یفاـک ،  لوصا  كر :  - 92 ص 344 . ج 8 ، فقاوملا .  حرـش  كر :  - 91 هبطخ 179 . هغالبلا ،  جـهن  ص 98 و  ، 1

 ، ماهتا نیا  هرابرد  - 94 ص 248 . ج 61 ، راونالا ، راحب  - 93 . 560 ص 554 -  ج 2 ، یـشک ،  لاجر  و  ص 204 و 205 ، ج 48 ، راونالا ،
ییانشآ يارب  ص 435 ، یـشاجن ،  لاجر  كر :  - 95 . 71 ص 69 -  تیالو ،  میرح  عفادم  مکح  نب  ماشه  ییافـص ،  دـمحا  هب :  دـیرگنب 

-97 ص 556 . ج 2 ، یشک ،  لاجر  كر :  - 96 تیالو .  میرح  عفادم  مکح  نب  ماشه  ییافـص ،  دـمحا  كر :  یماما  ملکتم  نیا  اب  رتشیب 
ج 1، یفاک ،  لوصا  كر :  - 99 ص 325 . یشاجن ،  لاجر  ص 224 ، میدن ،  نبا  تسرهف  كر :  - 98 ص 434 . یشاجن ،  لاجر  كر : 

ص 276. میدن ،  نیا  تسرهف  - 100 ص 173 .

اهتشون 2 یپ 

تسا و هدیـسرن  ام  تسد  هب  ناملکتم  نیا  تافیلءات  زا  کی  چیه  هک  تفگ  دیاب  فسءات  لامک  اب  - 102 ص 175 . یشاجن ،  لاجر  - 101
اب ییانشآ  يارب  - 103 دـنا . هدرک  لقن  اهباتک  نآ  زا  یبلاطم  دـعب  ياهنرق  رد  هک  تسا  ییاههباتک  يور  زا  رتشیب  هراب  نیا  رد  ام  تاـعالطا 

-105 ص 307 . یشاجن ،  لاجر  كر :  - 104 586 ص 581 -  ج 6 ، لحنلا ،  للملا و  یف  ثوحب  هب :  دـیرگنب  موس  نرق  ناـملکتم  رگید 
هرابرد - 106 تسا .  هدش  عبط   1363 لاس ،  رد  نارهت  هاگشناد  تاراشتنا  طسوت  يومرا  ینیسح  نیدلا  لالج  دیس  حیحـصت  اب  باتک  نیا 

فیلءات یتخبون ،  نادناخ  باتک  هب  نادناخ  نیا  هرابرد  - 107 دینک . عوجر  لابقا  سابع  فیلءات  یتخبون ،  نادناخ  باتک  هب  نادـناخ  نیا 
یف توکلملاراونا  حرش ،  نیا  مان  - 109 ص 225 . میدن ،  نبا  تسرهف  كر :  و  ص 63 ، یشاجن ،  لاجر  - 108 دینک . عوجر  لابقا  سابع 

ص 375. یشاجن ،  لاجر  - 111 ص 225 . تسرهفلا ،  - 110 تسا .  هدش  رشتنم  یناجنز  یمجن  دمحم  قیقحت  اب  هک  تسا  توقایلا  حرش 
-115 ص 226 . میدـن ،  نبا  تسرهف  - 114 . 36 ص 26 -  رابخالا ، یناعم  باـتک  همدـقم  كر :  - 113 392 ص 389 -  ناـمه ،  - 112
ص 270 و یـشاجن ،  لاجر  - 118 8 ص 7 -  ناـمه ،  - 117 ص 1 . تالاقملا ،  لـئاوا  كر :  - 116 ص 399 . یـشاجن ،  لاجر  كر : 

حیحـصت اب  باتک  نیا  - 120 ص 127 . ج 1 ، یـضترملا ،  فیرـشلا  لـئاسر  كر :  - 119 ص 33 . ج 1 ، یـضترملا ،  فیرـشلا  لئاسر 
، دعب هب  ص 169  ج 46 ، راونالا ، راـحب  كر :  - 121 تسا .  هدش  رشتنم  نارهت  هاگـشناد  تاراشتنا  طسوت  ینیدلا ،  ةوکـشم  نسحملادبع 

هیلع یلع  نب  دیز  مایق  تیصخش و  ص 357-345 ، ج 7 ، ثیدحلا ،  لاجر  مجعم  ص 253-248 ، ج 1 ، مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع 
ص 56- قرفلا ،  نیب  قرفلا  ص 155 ، ج 1 ، لحنلا ،  للملاو و  ص 62-61 ، هیدیزلا ،  ص 302-295 123 - رثالا ، ۀیافک  - 122 مالسلا . 
ص 157-154، ج 1 ، لحنلا ،  للملا و  هب :  دـیرگنب  هیدـیز  دـیاقع  هرابرد  - 125 ص 242،243 . ج 5 ، خـیراتلا ،  یف  لـماکلا  - 124 57
رد جردنم  دمحم ، نیدلاردب  نهب  نیـسح  يدیز  دنمـشناد  فیلءات  نیملاعلا ،  بر  ۀـفرعم  یف  نیثملا  دـقعلا  هلاسر  ص 64-60 ، هیدـیزلا ، 

للملا و ص 67 ، نییمالـسالا ،:  تالاقم  هب :  دـیرگنب  هیدوراج  هراـبرد  ص 499-475 126 - ج 7 ، لـحنلا ،  لـلملا و  یف  ثوحب  باـتک 
قرف هب :  دـیرگنب  هیرتب  هیحلاص و  هراـبرد  - 127 ص 86-84 . هیدـیزلا ،  ص 53-51 ، قرفلا ،  نـیب  قرفلا  ص 159-157 ، ج 1 ، لـحنلا ، 

یمالسا بهاذم  قرف و  اب  www.Ghaemiyeh.comییانشآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 94زکرم  هحفص 88 

http://www.ghaemiyeh.com


ص هیدیزلا ،  ص 55-54 ، قرفلا ،  نیب  قرفلا  ص 162-161 ، ج 1 ، لحنلا ،  للملا و  ص 6869 ، نییمالسالا ،  تالاقم  ص 57 ، هعیشلا ، 
ص نافرع ،  مالک و  يرهطم ،  دیهش  كر :  - 129 ص 370 . ج 7 ، لحنلا ،  للملا و  یف  ثوحب  ص 112 ، هیدیزلا ،  كر :  - 128 . 82-80
ص 72، هعیــشلا ،  قرف  - 132 ص 81 . قرفلا ،  تـــالاقملا و  ص 69 ، هعیــشلا ،  قرف  - 131 ص 68 . هعیـــشلا ،  قرف  كر :  - 130 . 21
 ، یمالسا گرزب  فراعملا  ةرئاد  ص 701-681 134 - ج 8 ، یمالسا ،  گرزب  فراعملا  هرئاد  كر :  - 133 ص 83 . قرفلا ،  تالاقملا و 
یف هطمارقلا  رابخا  یف  عماجلا  ص 1152 و  ج 3 ، حاحصلا ،  - 136 ص 157-186 . هیمالسالا ،  قرفلا  خیرات  - 135 ص 695-963 . ج 8 ،
یف عماجلا  كر :  وا . دوخ  هن  دنناد  یم  طمرق  نیـشناج  ذـیملت و  ار  نادـمح  یخرب  ص 120-119 ، نمیلا ،  قارعلا -  ماـشلا -  ءاـسحالا - 

 : كر ص 157-118 139 - ج 1 ، هطمارقلا ،  رابخا  یف  عماجلا  ص 76-72 138 - هعیشلا ،  قرف  - 137 ص 118 . ج 1 ، هطمارقلا ،  رابخا 
لحنلا للملا و  یف  ثوحب  ، 474 ، 474 ، 473 ، 471 ، 454 ، 298 ، 211 ص 3 ، نییمالـسالا ،  تالاقم  ، 392 ص 337 -  قرفلا ،  نـیب  قرفلا 
هلزتعم ینعی  رخءاـتم ، هلزتعم  ناماگـشیپ  ار  ناـنآ  یـسایس ،  هلزتعم  حرط  زا  سپ  یتخبون  ص 5 . هعیـشلا ،  قرف  - 140 . 166  - 160 ج 1 ،

هدرک زاربا  ار  یتوافتم  يارآ  تسا ،  یمالک  یسایس و  هلزتعم  نایم  یطابترا  رگنایب  هک  هلمج  نیا  اب  دروخرب  رد  ناققحم  دناد . یم  یمالک 
اب یمالک ،  یسایس و  هلزتعم  نایم  طابترا  در  نمض  یناحبس  رفعج  داتـسا  تسا .  هتـسناد  ساسا  یب  نآ  یلک  روط  هب  يریمحلا  ناوشن  دنا .
ود ره  هک  دـناد  یم  نیا  رد  ار  هورگ  ود  نیا  ناـیم  طاـبترا  يرهطم  دیهـش  تسا ،  هدرک  فقوت  هلءاـسم  نیا  رد  یتـخبون ،  راـبتعا  هب  هجوت 

جراوخ و يارآ  زا  یمالک  هلزتعم  دنتسج و  اوزنا  تما  ماما و  زا  یسایس  هلزتعم  دنتفرگ . شیپ  رد  ار  یفرط  یب  يریگ و  هرانک  یعون  هورگ 
طابترا ص 50 و 51 . نافرع ؛  مالک و  ص 156 و 157 ؛ ج 3 ، لحنلا ،  للملا و  یف  ثوحب  ص 205 ؛ نیعلا ،  روحلا  دنتفرگ . هرانک  هئجرم 
میهاوخ تسا .  مهف  لباق  وا ، ناوریپ  اطع و  نب  لصا  ینعی و  یمالک  هلزتعم  راذـگناینب  يارآ  رد  تقد  هجوت و  اب  یمالک  یـسایس و  هلزتعم 

زا یکی  دنک و  یمن  ناشیا  نافلاخم  ای  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تیناقح  هرابرد  یتواضق  هک  تسا  نیا  لصاو  هیرظن  راهچ  زا  یکی  هک  دـید 
هب همه  زا  شیب  یتـخبون  هک  اـجنآ  زا  تسا و  یـسایس  هلزتـعم  هدـیقع  هیبـش  هدـیقع  نـیا  دـناد . یم  قساـف  ار  يرگید  قـحم و  ار  هورگ  ود 

نیا هب  هک  تسین  دـیعب  دراد ، هجوت  تسا ،  هدـش  حرطم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تماما  دروم  رد  هک  ياهیریگ  عضوم  یـسایس و  ياهنایرج 
للملا و - 142 ص 118 . هیمالـسالا ،  بهاذملا  خیرات  - 141 تسا .  هتـشاد  رظن  یمالک  یـسایس و  هلزعم  نایم  هدیقع  كارتشا  تهابش و 
،190 ج 9 ، برعلا ،  ناسل  ص 3 ؛ تالاقملا ،  لـئاوا  ص 41 ؛ قرفلا ،  نـیب  قرفلا  ص 3 143 - تالاقملا ،  لـئاوا  ص 48 ؛ ج 1 ، لحنلا ، 

للملا - 145 ص 204 و 205 . نیعلا ،  روحلا  لزع ))   )) هدام ص 190 ، ج 9 ، برعلا ،  ناسل  ص 201 ؛ تسرهفلا ،  - 144 لزع .))   )) هدام
ج 1، مالسا ،  رد  هفـسلف  خیرات  هب :  دیریگنب  تالیوءات  نیا  هرابرد  ص 42 147 - ج 1 ، لحنلا ،  للملا و  - 146 ص 48 . ج 1 ، لحنلا ،  و 

بهاذملا خـیرات  نامه ؛  - 150 ص 75 . یمالسا ،  مالک  هفـسلف و  - 149 ص 44 و 81 . ج 1 ، لحنلا ،  لـلملا و  و 288 148 - ص 287 
هب داقتعا  ار  ندوب  یلزتعم  كالم  دیفم  خیـش  ص 131 151 - قرفلا ،  نـیب  قرفلا  ص 43 ؛ ج 1 ، لحنلا ،  لـلملا و  ص 119 ؛ هیمالسالا ، 

تالاقم ص 49 و 50 و  نامه ،  - 153 ص 46 . ج 1 ، لحنلا ،  للملا و  ص 3 152 - تالاقملا ،  لئاوا  دناد  یم  نیتلزنملا ))  نیب  ۀـلزنم  ))
لاوحا هیرظن  هراـبرد  - 155 ص 129 . هسمخلا ،  لوصـالا  حرـش  ص 82 ؛ ج 1 ، لـحنلا .  لـلملا و  - 154 ص 177 . ج 2 ، نییمالـسالا ، 

ص تالاقملا ،  لئاوا  ص 10 ؛ ج 3 ، فقاوملا ،  حرش  ص 205 ؛ قرفلا ،  نیب  قرفلا  ص 82 ؛ ج 1 ، لحنلا ،  للملا و  هب :  دـیرگنب  مشاهوبا 
للملا و  : كر هنیمز  نیا  رد  هلزتهم  لالدتسا  هرابرد  - 157 ص 224 . ینسحلا ؛  هللا  ءامسالا  حرش  - 156 ص 182 . مالک ،  ملع  هفسلف   14

تشاد هجوت  دیاب  ص 124 ؛ نامه ،  صوصخ ص 345 158 - هب  دعب  هب  ص 133 و 323  هسمخلا ،  لوصالا  حرش  ج 1 ص 45 ؛ لحنلا ، 
، دیعو دعو و  دناد و  یم  عیارـش  توبن و  لدـع ،  دـیحوت ، لصا  راهچ  ار  نید  لوصا  ینـسحلا ،  رـصتخم  باتک  رد  رابجلادـبع  یـضاق  هک 

لـصا ود  رد  ار  نید  لوـصا  ینغملا  باـتک  رد  وا  دـنک . یم  لـخاد  عیارـش  رد  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  و  نیتـلزنملا ،  نـیب  ۀـلزنم 
رد سایق  - 159 . 123 ص 122 -  هسمخلا ،  لوصالا  حرـش  دنادرگ . یم  زاب  ود  نیا  هبب  ار  لوصا  هیقب  دنک و  یم  هصالخ  لدـع  دـیحوت و 
رد تلع  نآ  دوجو  و  لقع ،  قیرط  زا  مکح  تلع  فشک  هطساوب  رگید ، عوضوم  هب  عوضوم  کی  مکح  نداد  تیارس  زا  تسا  ترابع  هقف 
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 - ص 160 ج 1 ، لحن ،  للملا و  یف  ثوحب  ص 93 162 - نامه ،  - 161 207 ص 206 -  ج 1 ، لحنلا ،  للملا و  - 160 عوضوم .  ود  ره 
یم هیبشت  شتاقولخم  هب  ار  ادخ  هک  دنیوگ  ههبشم  ور  نآ  زا  هورگ  نیا  هب  - 164 325 ص 320 -  ج 1 ، نییمالسالا ،  تالاقم  - 163 166

یلعج و ثیداحا  زا  ار  دوخ  یثیدـح  ياهباتک  هورگ  نیا  تسا و  ندرک  رپ  ياـنعم  هب  وشح ))  )) هک دـنیوگ  هیوشح  تهج  نآ  زا  و  دـننک ،
هنومن يارب  ص 22 167 - ۀنابالا ،  ص 105 166 - ج 1 ، لحنلا ،  للملا و  - 165 ص 204 . نیعلاروحلا ،  كر :  دنا . هدرک  رپ  تایلیئارـسا 

هللا الا  هتقیقح  یلع  هل  لعافال  : )) ص 39 عمللا ،  - 168 . 51 میهاربا :  ، 41 مور :  ، 38 رثدم : ، 21: روط ، 112  - 11: ءاسن ، 81 هرقب :  کن : 
ابسک نوکیف  ۀئدحم  ردقب  یـشلا ء  عقی  نا  وه  باستکالا  ینعم  نا  يدنع  قحلا  و  : )) ص 199 ج 2 ، نییمالسالا ،  تالاقم  - 169 یلاعت )) 

یم هراب  نیا  رد  يرعشا  - 170 هثدحم .))  ةوقب  هل  بستکملا  نم  عقو  یـشلا ء  نءا  بسکلا  ۀـقیقح  :)) ص 42 عمللا ،  هتردـقب .))  عقو  نمل 
لاعفا یخرب  رد  ار  تلاح  نیا  ناسنا  دشاب . هتـشادن  نآ  ماجنا  زج  يا  هراچ  دشاب و  یلعف  هب  روبجم  ناسنا  هکنیا  ینعی  ترورـض ،  : )) دیوگ

لوا تلاح  رد  اجنآ . زا  نتـشگرب  ییاج و  هب  نتفر  لثم  دبای  یمن  یتلاح  نینچ  رگید  لاعفا  یخرب  رد  اما  دبای ، یم  تسد  هشعر  لثم  دوخ ،
-171 ص 41 .) عمللا ،   ((. ) تسا زجع  دض  هک  دنک  یم  نادجو  ار  یثداح  تردق  مود  تلاح  رد  دنک و  یم  ساسحا  ار  رارطـضا  زجع و 
مکقلخ و هللا  و   : )) لاق یلاعت  هللا  نال  کلذ  انلق  هل  لیق  یلاعت ،  ۀـقولخم هللا  دابعلا  باسکا  نا  متمعز  نمل  لـئاق  لاـق  نا  : )) ص 37 عمللا ، 

ایآ تفگ :  میهاربا   )) هک تسا  نیا  شلبق  هیآ  هیآ و  نیا  يانعم  تساهتب و  تدابع  هراب  رد  هفیرـش  هیآ  هک  تسا  رکذ  ناـیاش  نولمعتاـم )) 
ادخ ار  همه  دیزاس . یم  ناتب )  زا   ) هچنآ امـش و  هک  یتروص  رد  دـیتسرپب ؟ ار  نآ  هدیـشارت ،  دوخ  تسد  هب  ار  يزیچ  امـش  هک  تساور )  )

 ، بسک ریـسفت  هراب  رد  نامه 174 - ص 40 173 - عمللا ،  - 172 ص 513 . ج 8 ، ناـیبتلا ،  ریـسفت  كر :  نینچمه  تسا .))  هدرک  قلخ 
حرش یجشوق ،  146 و  ج 8 ص 145 -  فقاوملا ،  حرـش  هب :  دیرگنب  دش ، لقن  یبلاطم  اهنآ  زا  ثحب  نمـض  رد  هک  يذخآم  زا  هتـشذگ 

 - ص 115 ج 8 ، فقاوملا ،  حرش  - 177 ص 32 . عمللا ،  - 176 95 ص 91 -  ج 8 ، فقاوملا ،  حرـش  - 175 ص 341 . دیاقعلا ، دیرجت 
ص ج 8 ، فقاوملا ،  حرش  - 179 87 ص 81 -  ج 2 ، هیلاعلا ،  بلاطملا  46 ؛ ص 41 -  داقتعالا ، یف  داصتقالا  ص 32 ؛ عمللا ،  - 178 116

يارآ هرابرد  ص 202-200 181 - ج 8 ، فقاوملا ،  حرـش  هب  دـیرگنب  قاـطیالام  فـیلکت  تاـجرد  بتارم و  هراـبرد  - 180 184-181
ص ج 1 ، فیرـش ،   . م  . م مالـسا ،  رد  هفـسلف  خـیرات  باتک  رد  هیدـیرتام  هیواحط و  تالاقم  هب  دـیرگنب  يدـیرتام  اب  وا  هسیاقم  يواحط و 
ص 44و42 دیحوتلا ، باتک  همدقم  ص 226-225 185 - نامه ،  ص 266 184 - نامه ،  ز  ص 221 183 - دیحوتلا ، - 182 386-347
يدیرتام و تافالتخا  ینامعن  یلبـش  - 189 ص 74 . نامه ،  ص 77 188 - نامه ،  - 187 ص 229 . دـیحوتلا ، كر :  هنومن  يارب  - 186

همدقم ص 72-71 190 - ینالیگ ،  یعاد  رخف  یقت  دـمحم  دیـس  همجرت  مـالک ،  ملع  خـیرات  .ر.ك :  دـناد یم  هلءاـسم  هن  رد  ار  يرعـشا 
 ، هیمیت نبا  كر :  ص 178 193 - ج 3 ، یمالسا ،  گرزب  فراعملا  ةرئاد  - 192 ص 93 . لحنلا ،  للملا و  كر :  - 191 دیحوتلا . باتک 

نبا رـصاعم  ياملع  يارآ  هرابرد  ص 317-316 . ج 1 ، لـحنلا ،  لـلملا و  یف  ثوحب  كر :  - 194 ص 131 . ج 1 ، هیوبنلا ،  ۀنـسلا  جاهنم 
هدش هتشون  تیباهو  نییآ  در  رد  هک  ییاهباتک  هرابرد  ص 24-37 ؛ تیباهو ،  نییآ  ج 4،ص 62-63 195 - نامه ،  کن :  وا  هرابرد  هیمیت 

 ، یهیقف رغـصا  یلع  - 197 93 ص 92 -  ج 1 ، لحنلا ،  لـلملا و  - 196 ص 361-355 . ج 4 ، لـحنلا ،  لـلملا و  یف  ثوحب  کـن :  تسا 
نـییآ و كر :  - 199 . 399 366 و ص 398 -  ص 363 -  ج 10 ، باهولادـبع ،  نب  دـمحم  راقآ  هعومجم  - 198 ص 221 . ناـیباهو ، 

مجعم ص 2448 ، ج 6 ، حاحـصلا ،  - 201 . 276 ص 261 -  تیباـه ،  نـییآ و  كر :  - 200 . 269 و 258 -   146 ص 145 -  تیباـه ، 
ص 5 نییمالسالا ،  تالاقم  يرعشا ،  ، 189 ص 173 -  ج 1 ، لحنلا ،  للملا و  یناتـسرهش ،  كر :  - 202 ج 4 ص 387 . ۀغللا ،  سییاقم 
 : كر - 203 . 26 ص 35 -  نایدالا ،  نایب  يولعلا ،  ینیـسحلا  دـمحم  یلاعملاوبا  دـعب ، هب  ص 247  قرفلا ،  نـیب  قرفلا  يدادـغب ،  ، 16 - 

نودحوملا - 205 . 116 ص 115 -  مالـسالا ،  یف  زوردلا )  ) نودحوملا - 204 ص 33 . مالسالا ،  یف  زوردلا )  ) نودحوملا رـصن : لسرم 
مالسالا یف  زوردلا )  ) نودحوملا رصن ، لسرم  - 207 53 17 و 51 -  ص 14 -  نامه ،  - 206 86 و 85 . ص 67 -  مالسالا ،  یف  زوردلا ) )

،194 ص 192 -  یمالـسا ،  قرف  گنهرف  روکـش ، داوج  دـمحم  ش 33 ،) هشیدـنا ،  ناـهیک   ) خـیرات رد  اـهیزورد  نیگلیبـکوگ ،  بیط  ، 
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ناتـسا ناریا و  رد  صوصخ  هب  نایولع ،  قح و  لـها  یگدـنکارپ  یگنوگچ  هراـبرد  - 208 ص 351 . ج 8 ، لـحنلا ،  لـلملا و  یف  ثوحب 
یفص قیدص  - 209 ش 14 . یمالـسا ،  مالک  صـصخت  هلجم  قح ))  لها  هقرف  نوماریپ  یقیقحت   )) يدابق لیعامـسا  هب :  دیرگنب  هاشنمارک 

-212 ص 2 . قح ،  لها  ریهاشم  - 211 ص 18 . قح ،  لها  مارم  رد  هاتوک  يریس  ینادرم ،  دمحم  - 210 ص 2 . قح ،  لها  ریهاشم  هداز ، 
بادآ و ینید و  دیاقع  حرـش  خیرات و  ناگدرپسرـس ،  نیدلا ،  هجاوخ  یلع  دمحم  دیـس  - 213 ص 19 . قح ،  لها  مارم  رد  هاـتوک  يریس 

رظن فالتخا  ناطلـس  تافو  دلوت و  خیرات  هرابرد  - 214 ص 17 . قح ،  لها  مارم  رد  هاـتوک  يریـس  ص 2 و  ناسرای .)   ) قح لـها  موسر 
رکذ متـشه  نرق  مین  912 و  ، 628 ياهلاس 558 ، وا  تاغفو  خـیرات  هدـش و  رکذ  ياهلاس 445 و 528 و 612  وا  دلوت  خـیرات  دراد . دوجو 

ص 2 ناگدرپسرس ،  - 215 (. 55 ص 54 -  قح ،  لها  ریهاشم   . ) تسا هتسیز  یم  متـشه  نرق  رد  وا  هک  دسر  یم  رظن  هب  ماما  تسا .  هدش 
ص 129. نامه ،  ص 101 218 - ناگدرپسرس ،  - 217 . 60 ص 54 -  قح ،  لها  ریهاـشم  - 216 ص 2 و 54 . قح ،  لها  ریهاـشم  3 ؛ - 
 ، لحنلا للملا و  - 223 25 ص 14 -  نامه ،  - 222 ص 13 و 107 . نامه ،  ص 97 و 98 221 - نامه ،  - 220 ص 119 . نامه ،  - 219

قرفلا نیب  قرفلا  ص 15  نییمالسالا ،  تالاقم  - 225 ص 271 . قرفلا ،  نیب  قرفلا  ص 15 ، نییمالسالا ،  تالاقم  - 224 ص 188 ، ج 1 ،
فرعملا ةرئاد  - 228 . 12 ص 11 -  ناـمه ،  - 227 . 33 ص 31 -  ءوـضلا ، ةرئاد  یف  نوـیولعلا  میهاربـالا ،  زیزع  یلع  - 226 ص 271 ، ، 

ص ج 3 ، ةریبکلا ،  ۀعماجلا  ةرایزلا  حرش  - 229 . 501 ص 500 -  ج 1 ، عیشت ،  فراعملا  ةرئاد  ، 664 ص 662 -  ج 6 ، یمالسا ،  گرزب 
 (، هلاسر رب 23  لمتشم   ) لئاسرلا ۀعومجم  ص 30-26 ، ج 4 ، ةرایزلا ،  حرش  - 230 1356ش .)  تداعس ،  هناخپاچ  نامرک ،   ) 219-218

نایعا نیمالا ،  نسحم  دیـسلا  - 232 ص 323 . لئاسرلا ،  ۀـعومجم  ص 79-48 ، ج 4 ، ص 297 ، ج 3 ، ةرایزلا ،  حرـش  - 231 ص 308 .
ص قحلا ،  قاقحا  كر :  - 234 . 268 ص 266 -  یمالسا ،  قرف  گنهرف  روکـشم : داوج  دمحم  كر :  - 233 ص 590 . ج 2 ، ۀعیشلا ، 
داعم و نانآ  - 236 یقاقح .  الا  ةرسا  یف  هیعجرملاو  داهتجالا  نم  نانرق  یقاقح ،  الا  يرئاحلا  لوسرلادبع  ازریم  كر :  - 235 . 223  - 167

تلادع نآرق  رد  نوچ  تسا و  نآرق  هب  داقتعا  مزلتـسم  دوخ ، توبن ،  دیحوت و  هب  داقتعا  هک  ارچ  دنرامـش ، یمن  يداقع  لوصا  زا  ار  لدع 
ص 167 قحلا ،  قاقحا  كر :  - 237 میهد .  رارق  توبن  دیحوت و  رانک  رد  ار  لصا  ود  نیا  هک  درادن  یمزل  تسا ،  هدش  رکذ  داعم  ادـخ و 

شراگن رد  - 239 (. 1398 قفـش ،  هناخپاچ  زیربت ،  ) 66 ص 64 -  رازه ، زا  يا  هملک  مالـسالا ،  دمتعم  نیـسحمالغ  كر :  - 238 . 223 - 
. دش هدافتسا  ص 743-733  و ج 4 ، ص 19-16 ، ج 1 ، مالسا ،  ناهج  همانشناد  باتک  زا  لصف ،  نیا 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 
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داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 
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يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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